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ΓΙΧΑΡΔΟΤ Ι1Γ0ΚΤΩΓ0Σ

Ο Φραγκίσκος Βάκων έθηκεν ώς αξίωμα δτι ή πείρα είνε τό θεμέ
λιον πάσης άληθοΰς προόδου τής γνώσεως. Ό  άνθρωπος, είπεν, ώς λει

τουργάς καί διερμηνευτής τής φύσεως, πράττει καί νοεί τόσον, δσον τω 

έπιτρέπουσιν αί παρατηρήσεις του έπί τής τάξεως τής φύσεως, καί 

ούτε γνωρίζει ούτε ισχύει περισσότερον. Θά. έφαίνετο τότε δτι δέν θά 
ήδύνατο νά ΰπάρ/ri υποκείμενον έφ’ οΰ ό άνθρωπος νά είνε καλλιτερον 

πληροφορηνίνος παρά περί τής άξίας τών διαφόρων ειδών τής τροφής 
καί περί τής ποσότητος είς ήν πρέπει νά μεταχειρίζηται έκαστον τού
των. Ε ίς πολλούς κλάδους έμπειρικής έξετάσεως, ολίγοι άνθρωποι έν 

έκάστγ) γενεά (’ίσως έπ ’ όλίγας μόνον αλληλοδιαδόχους γενεάς), έξηκο- 

λούΟησαν έπί βραχυτέραν ή μακροτέραν περίοδον τής ζωής των σύ
στημα έμπειρίας καί παρατηρήσεως. Ά λ λ ’ είς τά υποκείμενον τής τρο
φής ή τής διαίτης δλοι οί άνθρωποι είς όλας τάς γενεάς υπήρξαν πρα
κτικοί πειραματισταί, καί δχι μόνον έπ ’ ολίγα ετη, άλλά καθ’ όλην τήν 
ζωήν των. Εντεύθεν θά ήλπιζέ τις ότι ούδέν ζήτημα ήδύνατο νά είνε 
όριστικώτερον λελυμένον άπά έκεϊνα τά όποια σχετίζονται μέ τήν χρήσιν 

ή τήν κατάχρησιν τής τροφής. Πρέπει νά είξεύρν) πκς τ ις , θά υπέθετε 
τις, ποια είδη τροφής είνε καλά διά τήν υγείαν, είς ποίαν ποσότητα 

πρέπει νά λαμβάνεται έκαστον, ποίαι μεταβολαί διαίτης τείνουν νά Θε-
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ραπεύσωσι τοΰτο η έκεϊνο τό είδος της άσθενείας, καί έπί πόσον πασα 
μεταβολή πρεπει νά έξακολουθή.

Δυστυχώς, καθόσον γνωρίζομεν, τοΰτο πόρρω άπέχιι τής άληθείας. 
ρωγομεν ολοι πολλά πράγματα τά όποια εινε κακά δι' ήμας, καί πα- 

ραλείπομεν νά φάγωμεν πολλά τά οποία θά ήσαν καλά δ ι’ ήαας. Με- 

ταβάλλομεν συχνότατα δίαιταν άνευ έκτιμήσεως, ή διά σφαλερές έκ- 
τ ι μη σε ως, τών άναγκών τοΰ σώματος. Ό τα ν  έκαρπώθημεν ώφέλειαν 

απο τινα μεταβολήν διαι'της, εΐμεθα πρόθυμοι νά έξακολουθήσωμεν 
την νεαν δίαιταν καί άφοΰ ή ανάγκη παρήλθεν. Ώ ς πρός τήν ποσότητα 

επίσης σπανιως άκολουθοΰμεν όρθούς κανόνας. Τινές λαμβάνουσιν όλι- 
γωτεραν τροφήν, η όλιγώτερον εκ τίνος είδους τροφής, η όσον χρειά
ζεται οπως έπαρκέση είς τάς άπολύτους άπαιτήσεις τοΰ συστήματος· 

άλλοι παραφορτόνουσιν έπιμόνως τό σύστημα, μ εθ ’ όλας τάς 'νουθε
σίας τας οποίας ή ιδία πείρά των καί ή πείρα τών άλλων ποε'πει νά 
τους έχν, δώσει περί τής βλάβης, ήτις είνε πιθανόν νά έπέλθη έντεΰθεν 

Μονον κατα τά τελευταία ετη ήρχισαν νά καταβάλλωνται συστη- 
ματικαι προσπάθειαι όπως έπιχυθή φώς περί τοΰ ύποκειμένου τής κα

ταλλήλου χρησεως τής τροφής, όπως γείνν, διάκρισις μεταξύ τών διά

φορων ειδών της, καί όπως άναλυθή ή ιδια ίτερα υπηρεσία έκάστου 

ou? · “ Ρ°τιθεμαι να έκθέσω μέ τρόπον άπλοΰν καί καταληπτόν είς 
πάντας τινά τών σπουδαιότερων πρακτικών συμπερασμάτων, είς τά 
οποία οί επιστήμονες διά τών ερευνών των εφθασαν.

Τά άνθρώπινον σώμα παραβάλλεται μέ λυχνίαν έν ή καίει φλόξ.

έπ6ψείς παΡαβολ''1 ^  προσφυέστατη, ώς θά ίδωυ.εν.
, °  ανθΡω™ ί δέν ζή μόνον έργάζεται, μέ τάν έγκέφαλόν του η 

με τους μυώνας. Κ αί διά τοΰτο τά άνθρώπινον σώμα θά ήδύνατο άκρι- 

εστερον να παραβληθή μέ άτμομηχανήν μάλλον παρά μέ φλόγα λυ
χνίας. Δ ιά  τήν ζωήν άπλώς ή παραβολή τής λυχνίας είνε ίκανώς παρα

στατική, άλλά παραλείπει νά παραστήστ) τήν πράς έργασίαν ικα
νότητα τοΰ άνθρώπου· καί έπειδή ή τροφή λαμβάνεται μέ δύο κυριω- 
τερους σκοπούς, τήν διατήρησιν τής ζωής καί τήν άνανέωσιν τής ύλης 

τής χρησίμου εις τήν έγκεφαλικήν καί τήν μυϊκήν έργασίαν, θά' εύρω- 
μεν οτι ή παρομοίωσις τοΰ άνθρώπου μέ μηχανήν είνε πολύ παρα-ιτα- 
τικωτέρα διά τό θέμα μας, άπό τας κοινοτερας παρομοιώσεις τής ζωής 
τοΰ ανθρώπου μέ καίουσαν φλόγα, καί τής τροφής μέ τήν καύσιμον 
υλην, ήτις χρησιμεύει οπως διατηρή τήν άνάφλεξιν.

Υ π ά ρχει όμως μία  τάξις τροφής, καί ίσως καθ' όλου ή σπου- 
οαιοτατη, η ενέργεια τής όποιας έξ ίσου άναδεικνύεται δ ι’ έκατέρας 

τών περιπτώσεων. Τό είδος τής τροφής περί ού ό λόγος δύναται νά 
χαρακτηρισθή ώς διατηρούν τήν θερμότητα. Τήν διακρίνω ούτω άπά 
της τροφής ήτις χρησιμεύει πράς άλλα τέλη , άλλά δέν επεται έκ 

τούτου ότι παν είδος διαίτης χρησιμεύει μόνον πράς τάν σκοπόν 
τοΰ διατηρείν τήν θερμότητα. Έπομένως εύρίσκομεν ότι ή ύπηρετική 

της ^ρμοτητος ουσία ύπάρχει σχεδόν είς όλα τά  συνήθη ε’ίδη τροφής.

ϊκ  τούτων ύπάρχουσι δύο, τό σάκχαρον καί τά λίπος, τά οποία δύ- 

νανται να θεωρηθώσιν ώς ιδίως θερμαντικά. Τά άμυλον επίσης, τά όποιον 
απανταται είς όλα τά φυτικά, καί ούτως άποτελεί μεγάλην άναλογίαν 

της ημερήσιας τροφής μας, είνε θερμαντικόν. Π ράγματι ή ούσία αύτη 
εισερχεται μονον είς τά σύστημα έν εΐδει σακχάρου, καθόσον ό σίελος 

εχει την δύναμιν νά μεταβάλλη τά άμυλον, άδιάλυτον ον έν τώ ύδατι, 
εις σάκχαρον, καί'ούτω νά καθιστα αύτά διαλυτόν καί εύπεπτον.

Ιο αμυλον, ώς είπον, έμφανίζεται είς όλα τά φυτικά. Ά λ λ ’ εύρίσκε- 
τα ι αφθονώτερον είς τινα παρά είς άλλα. Ά π ο τελεί σχεδόν τήν όλην 

ουσίαν τοΰ αραρούτ, τοΰ σαγούτου καί τοΰ ταπιόκου, καί φαίνεται κατά 
το μάλλον καί ήττον άφθόνως είς τά γεώμηλα, είς τήν ορυζαν, είς τάν 
σίτον, την κριθήν καί τήν βρώμην. Καθόσον προβαίνει ή βλάστησις 

μετατρεπεται είς σάκχαρον καί ούτω συμβαίνει ή φυτική δία ιτα , είτε 
παρουσία,ει το άμυλον είς τήν φυτικήν μορφήν του όπως τοαπή ε?ς 

σάκχαρον από τάν έσθίοντα, είτε περιέχει σάκχαρον τά όποιον ποοήλθε 

α μεταβολής, νά είνε έν γένει θαλπτήριος καί θεο-
μαντικη. Ιο σάκχαρον χρησιμεύει ώς κατάλληλον μέσον πρός δ ιατή- 
ρησιν τής κεκτημένης θερμότητος-διότι έσθίοντες σάκχαρον, άπαλλατ- 

τομεθα του κοπου τοΰ νά τρέπωμεν τό άμυλον είς σάκχαρον. Ή  κλίσις 
προς^τα γλυκά είνε ή αύθόρμητος εκφρασις τ ή ί άνάγκης θερμαντικής 
τροφής. Βλέπομεν τήν κλίσιν ταύτην ίσχυρώς άνεπτυγμένην είς 'τά  π α ι- 
; ··α, ών ή ταχεία αυξησις συμβαδίζει διαρκώς μέ τήν πολλήν ή όλίγην 

Λερμαντικοτητα. Όσον άφορα τούς μείρακας καί νεανίσκους, ή κλίσις 
προς τα γλυκά εύρίσκεται επικρατούσα περισσότερον είς τά εύκρατα παρά 
ε=ς τα διακεκαυμένα κλίμα τα, όπως είνε εύλογον άλλ’ άφ’ ετέρου δέν 
ευρισκομεν αύςησιν είς τήν άγάπην τών γλυκών είς τά πολύ ψυχρά κλί

ματα. Κίς τας χώρας έκείνας έπικρατεί άλλος καί άποτελεσ-Λατικώτερος 
τρόπος προς έςασφάλισιν τής άπαιτουμένης θερμότητος.



"Οπως τό άμυλο ν τρέπεται εις σάκχαρον, ούτω δ ι ’ έτέρας μεθόδου 

τό σάκχαρον τρέπεται εϊς λίπος. Δ ιά τής τροπής τοΰ σακχαρου εις λ ί
πος ή θερμαντική δύναμις του καθίσταται λυσιτελής. II τροπή αύτη 

συμβαίνει είς τό φυτικόν ώς καί εϊς τό ζωϊκόν σύστημα, και ούτω τό 
λίπος εμφανίζεται ύπό ποικίλας μορφάς' ώς βούτυρον, ώς στέαρ, ώς 

ελαιον, καί καθεξής. Ά λ λ ά , καθ’ ον τρόπον τό σάκχαρον είνε καταλλη
λότερο'/ θερμαντικόν άπό το άμυλον, ουτω και το λίπος υπερβαίνει τό 
σάκχαρον είς τήν δύναμιν τοΰ διατηρείν τήν ζωικήν θερμότητα. Ιπ ε -  

λογίσθη ότι μ ία  λίτρα λίπους, είτε στέατος μορφήν εχει είτε βουτύρου ή 
ελαίου, εχει δύναμιν πρός διατήρησιν τής ζωϊκής θερμότητος όσην δυο 

λίτραι σακχάρου, ή ώς δύο λ ίτρα ι καί ήμίσεια αμύλου. Ούτω συμβαίνει 

ώστε είς τάς πολύ ψυχράς χώρας αναπτύσσεται κλίσις προς τά είδη 

τής τροφής τά  περιέχοντα ώς πλεϊστον λίπος, ή και προς τό καθαρόν 

λίπος καί τά ανάλογα αύτω, ελαιον, βούτυρον, στέαρ, πάχος καί παν

είδος αλείμματος.
Ώ  μίλησα περί αμύλου, σακχάρου καί λίπους ώς θερμαντικών ειδών 

τροφής- άλλ’ οφείλω νά σημειώσω τήν έπίδρασίν των είς τήν άνάπτυξ.ν 
τών μυών κοιί τών νεύρων. Ανευ α.να,λογιοος τίνος λίπους εν τ?ι τρο^ρν), 

φθορά μεμβρανών πάντοτε θά έπέλθη· διότι μυώνες καί νεΰρα δέν δύ- 
νανται νά σχηματισθώσιν ανευ λίπους. Και αντιστρόφως, το αρισ.ον 

φάρμακον διά τόν μαρασμόν καί τ/,ν φθίσιν εινε τό νά εύρεθή τις έν προ

μηθείς εύπέπτου τινός είδους λιπαρας τροφής. Λιπώδες κρέας, καί ιδίως 

κρέας είς τά οποίον το λίπος να εινε διανεμημενον ανα τάς σαρκας, δύ- 
ναται νά ληφθή είς τοιαύτας περιστάσεις. Βουτυρον και άλατισμένον 

ελαιον είνε έπίσης τότε καταλληλα είδη τροφής. Ιό πΐαρ εινε ακόμη 
καλλιτερον, καί τυρόν άπο αφρόγαλα δύναται επωφελώς νά μεταχει- 
ρισθή τ ις . "Ενεκα τών θερμαντικών καί λιπογόνων ιδιοτήτων του τά 

ελαιον τής μουρούνας άπέβη εν τών πολυτιμότερων φαρμακων δια τους 

φθισικούς καί τούς χοιραδικούς ασθενείς.
Ά λ λ ά  πρέπει νά σημειώσωμεν ότι ό σχηματισμός λίπους δέν είνε δ 

σκοπός δ ι’ δν λαμβάνεται ή θερμαντική τροφή. Είνε Ινδειξις άταξίας του 
συστήματος όταν ή θερμαντική τροφή τρέπεται παρά πολύ ευκόλως είς 

λίπος. Καί έφ’ δσον ή μετατροπή αύτη γ ίνετα ι πε'ραν τοΰ δ ,τ ι εινε 
άναγκαΐον διά τόν σχηματισμόν μυών καί νεύρων, τά σώμα πάσχει διά 

τής άπωλείας τής άκριβοΰς άναλογίας τοΰ θάλπους του. Ως είκός, έάν 
ύπερβάλλουσα ποσότης θαλπτηρίου τροφής ληφθή είς τό σύστημα, δυ-

νάμεθα νά προσδοκώμεν ότι τό περισσεΰον θά ταμιευθή ύπό τήν μορ

φήν στεατώδους μεμβράνης. Ή  ταμίευσις λίπους έν τοιαύτη περιπτώσει 
θά εινε πολύ όλιγώτερον επιβλαβής είς τά σύστημα άπό δσον θά ήτο 
υπερβολική προμήθεια θερμάνσεως. Ά λ λ ’ όταν λαμβάνεται μόνον εύλο

γος ποσότης θερμαντικής τροφής, καί άντί νά πληροί τήν οίκείαν αύτή 
λειτουργίαν, ή τροφή αύτη τρέπεται είς στεατώδη μεμβράναν, άναγ- 
καίον καθίσταται νά έξετάσωμεν τό αίτιον τοΰ κακοΰ. Τεχνικώς, τό 

κακόν δύναται νά περιγραφή ώς προερχόμενον έκ τοΰ έλλιποΰς όξυγο- 
νισμοΰ τής θερμαντικής τροφής. Τοΰτο έν γένει προε'ρχεται έκ τής έλατ- 

τωματικής κυκλοφορίας, καί δύναται πολλάκις νά θεραπευθή διά με- 
τριωτάτης άλλά συστηματικής αύξήσεως εις τά ποσον τής ήμερησίας 
άσκήσεως, ή διά τής χρήσεως τοΰ σπογγολουτροΰ, ή τέλος διά τοιούτων 

μεταβολών είς τήν ενδυμασίαν, καί ιδίως είς τά μέρη τοΰ ΐματισμοΰ τά 

εσωτερικά καί εγγύτερα είς τήν επιδερμίδα, ώστε νά ένισχύεται ή έλευ- 

θερωτέρα κ κλοφορία τοΰ αίματος. Ή  τάσις πρός έπισώρευσιν λίπους 
δύναται ν’ άποδοθή ένίοτε είς τήν χρήσιν λίαν θερμών σκεπασμάτων τήν 

νύκτα, καί ιδίως είς τήν χρήσιν μάλλινων νυκτικών. Δ ιά  λήψεως τών 
άπαιτουμε'νων μέτρων, προχειρότερον καί άσφαλέστερον παρά δι άσυμ- 

φόρου έλαττώσεως τής θερμαντικής τροφής, συχνά δύναται νά διορθωθή 

ή τάσις πράς εύσαρκίαν.
Έ ν  καιρώ θέρους πρέπει νά όλιγοστεύωμεν τήν προμήθειαν τής θερ

μογόνου τροφής' είς τοιοΰτον καιρόν τό σύστημα δέν άπαιτεί την αυτήν 
ήμερησίαν προσθήκην είς τήν ζωικήν του θερμότητα, καί τό πλεόνασμα 
μετατρέπεται είς λίπος. Δ ιά  πειραμάτων άπεδείχθη ότι, μεθ δλην 

τήν αύξησιν τής άναλογίας καθ’ ήν βαίνει ή διαπνοή είς τούς θερινούς 

μήνας, οί άνθρωποι οί τρεφόμενοι όμοιομόρφως δ ι ’ δλου το ”) ένιαυτοΰ 

αύξάνουσι τά βάρος έν θε'ρει καί χάνουσι βάρος έν χειμώνι.
Καθ’ δσον άφορα τήν ύπαρξιν έν γένει, ή θερμογόνος τροφή δύναται 

νά θεωρηθή ώς αύτή ή καύσιμος ύλη δ ι’ ής τηρείτα ι καίουσα ή λυχνία 
τής ζωής. Ά λ λ ' ό άνθρωπος, θεωρούμενος ώς εργατικόν δν, δέν δύναται 
νά ύπάρχη άνευ ένεργοποιοΰ τροφής. Ιΐασα έργασία ή τοΰ έγκεφάλου ή 
τών μελών συνεπιφέρει τήν εξάντλησή τής νευρικής καί μυϊκής ύλης· καί 
άν δέν άναπληρωθή τό έλλεΐπον, ή έργασία πρέπει νά παύση. ‘Η προ

μήθεια τής θερμογόνου τροφής δύναται νά παραβληθή πρός τήν προμή
θειαν καυσίμου ύλης διά τά πΰρ άτμομηχανής. Δ ιά  τής προμήθειας 
ταύτης τά πΰρ τηρείται άσβεστον, άλλ’ έάν τά πΰρ δέν εχει ούδέν εργον



νά ύπηρετήσ/), ή δύναμις του φθείρεται ή χρησιμεύει πρός βλάβην αύτής 
τής μηχανής. 'Η  προμήθεια τού ύδατος καί ή συνεχής χρήσίς του ύπό 

μορφήν ατμού είς την ώθησιν τής μηχανής, είνε αί ένέργειαι αί άντι- 
στοιχοϋσαι είς τήν συνεχή έξάντλησιν καί άνανέωσιν τών μ.υών καί τών 
νεύρων τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Καί ή παρομοίωσές δύναται νά εξακο

λουθήσω άπώτερον άκόμη. Βλέπομεν ότι, είς τήν μηχανήν, ή ποσότης 
τοΰ καπνού ή μάλλον τοΰ ανθρακικού οξέος, τοΰ άπορριπτομένου άπά 

τήν καπνοδόχην, είνε μέτρον τής ζωτικής, ούτως είπειν, ένεργείας τής 

έν τή μηχανή· ά λλ ’ ή ποσότης τής έργασίας τής γινόμενης ύπό τής 

μηχανής μετρειται μάλλον άπό τήν ποσότητα τοΰ καπνού τοΰ άποβαλ- 
λομένου, διότι ή ελαστική δύναμις έκάστου μορίου άτμοΰ ήσκήθη είς 

τήν ώθησιν τής μηχανής πριν άπορριφθή διά τής καπνοδόχης. Ά π αραλ- 

λάκτως καί ή ποσότης τοΰ άερίου τοΰ άνθρακικοΰ. οξέος τοΰ άποπνεο- 

μένου ύπό άνθρώπου είνε μέτρον τής άναλογίας καθ’ ήν βαίνει ή άπλή 
ύπαρξις· άλλ’ ή ποσότης τής έργασίας, διανοητικής ή μυϊκής, ήν έκτε- 

λεϊ ό άνθρωπος, μετρειται διά τής ποσότητος τοΰ μεταχειρισμένου ύλι- 

κοΰ τοΰ έγκεφάλου καί τών μυών, τοΰ άπορριπτομένου καθημερινώς 
ύπό τοΰ σώματος. Θά δείξω δέ έφεξής κατά ποϊον τρόπον ύπολογίζεται 
ή ποσότης αύτη.

Έ ν  τή συνθέσει τών μυών ύπάρχει ύλη τις καλουμένη τ  ινώδες καί 
έν τή  συνθέσει τών νεύρων ύπάρχει ύλη τις καλουμένη τά λευκωμα- 

τώδες. Αύται είναι αί ούσίαι αϊτινες έξαντλοΰνται είς τάν διανοητικόν 
καί τόν σωματικόν κόπον, καί αϊτινες πρέπει νά άνανεώνται έάν μέλ— 

λομεν νά έξακολουθήσωμεν τά εργον διά τοΰ έγκεφάλου ή διά τών 
χειρών. Έ τ ι  περισσότερον, αύτή ή ζωή σημαίνει καί ένέχει έργασίαν 
ή καρδία, οί πνεύμονες, τό ήπαρ, έκαστον έσωτερικόν ό'ργανον τοΰ 

σώματος, έκτελεϊ τήν μερίδα τής έργασίας του, άκριβώς όπως άναλο- 
γ ία  τις τής δυνάμεως μιας ατμομηχανής καταναλίσκεται είς τό νά 
κινή άπλώς τάν μηχανισμόν, οστις τήν βάλλει είς πραξιν. Έ άν ή 

φθορά τού ύλικού, ήν συνεπιφέρει τά είδος τοΰτο τής έργασίας δέν άντι- 
σταθμίζεται από συνεχή καί έπαρκή προμήθειαν ίνώδονς καί λευκωμ.α- 
τώδους, το άποτέλεσμα θά είνε βαθμιαία έκπτωσις όλων τών δυνά
μεων τοΰ συστήματος, έωσοΰ ή μία ή ή άλλη καταρρεύστ, (ή ή καρδία 

παύση νά πάλλω, ή ό στόμαχος νά χωνεύιρ ή τό ήπαρ νά έκκρίνη χο
λήν), καί ούτω έπέρχεται θάνατος.

Τό ινώδες καί τά λευκωματώδες έν τω ζωϊκφ συστήματι παράγον

τα ι αποκλειστικώς απο φυτικάς ούσίας. Δ ιό τι άν καί φαινόμεθα ότι 

έζάγομεν μέρος τής προμ.ηθείας άπό τήν ζωϊκήν τροφήν, ούχ ήττον τό 

ινώδες και τό λεύκωμα τά άποϊα έπρομηθεύθημεν ούτω παρήχθησαν έν 

απο τοΰ φυτικού βασιλείου. Ε ίνε άποκλειστική ίδιότης τοΰ φυτοΰ, 
λέγει ά δόκτωρ Λάγκεστερ, τά νά δύναται, είς τά μικκύλα άγγεΐα έξ 

ων εΐνε συντεθειμένον, νά μετατρέπω τ °  ανθρακικόν οξύ καί τήν άμμω- 
νίαν,τα  οποϊα άντλεΐ άπό τήν άτμοσφαϊραν, είς ινώδες καί είς λεύκωμα, 
και δι εύκολων χημικών μ.εθόδων δυνάμεθα νά άποχωρίσωμεν τάς ού

σίας ταύτας άπά τήν φυτικήν τροφήν μας. Ό  σίτος,ή κριθή, ή βρώμη, 

ή σικαλις, ή ορυζα, όλα περιέχουσι τά ινώδες, καί τινα λεύκωμ.α. Τά 

γεώ μηλα, ή κράμβη καί ό άσπάραγος περιέχουσι λεύκωμα. Ε ινε άπο- 

δίδειγμενον δτι έκειναι αί ουσίαι, αϊτινες περιέχουσιν ώς πλείστας τών 

θρεπτικών τούτων έκκρίσεων, ώς ώνομάσθησαν, ύποστηρίζουσιν έπί 

μήκιστον την ζωην. Ολίγον μ.εταβάλλονται κατά τήν πέψιν, είσερχό- 
μεναι έν καθαροί καταστάσει είς τά α ίμα, καί χρησιμοποιούμενα1, ά π ’ευ

θείας πρός ανανεωσιν τής νευρικής καί μυϊκής ύλης ής έγένετο χρήσις 

πρός έργασίαν, διανοητικήν ή μυϊκήν. Ούτως άνανεοΰται διαρκώς ή 

προμήθεια τών ουσιών τούτων. Ό  άνθραξ, όστις άποτελεί τά κύριον 
συστατικόν, μ.ετατρέπεται είς άνθρακικόν οξύ’ καί τό νιτρογόνον, τό 

οποίον αποτελεί περίπου τά εκτον τής ούσίας των, άναφαίνεται έν τώ 
νιτρογόνω τοΰ ούρου, ούσίας ήτις άποτελεί τά κύριον στερεόν συστατι

κόν τής ύλης τής άπορριπτομένης καθημερινώς άπά τοΰ συστήματος 
διά τής ένεργείας τών νεφρών. Ούτω ή ποσότης τοΰ ούρου, ή διερχο- 

μένη καθημερινώς διά τοΰ σώματος, παρέχει μέτρον τ ι τής έργασίας τής 
γινομένης καθ’ έκάστην. Τοΰτο δέν είνε, λέγει ό δόκτωρ Λάγκεστερ, 

άπλοΰν δνειρον θεωρίας· άπεδείχθη πρακτικώς δτι αυξησις τής έντάσεως 

τού νευρικού συστήματος, οϊον εγκεφαλική έργασία, συγκίνησις ή έξα- 
ψις εκ νόσου, αυξάνει την ποσοτητα τοΰ ούρου καί τήν άνάγκην νιτρο- 

γόνου τροφής. Κατά τάν αύτόν τρόπον, ή ποσότης τού ούρου παριστα 
τήν ποσότητα τής γενομένης μυϊκής έργασίας.

1 πελογίσθη δτι ή μέση ποσότης τοΰ ούρου τοΰ σχηματιζομένου 
ήμερησίως έν τω σώματι ύγιοΰς άνθρώπου εινε περί τούς 4 7 0  κόκ
κους. 'Όπως προαηθευθή ή ήμερησία αύτη κατανάλωσις τής νιτρογό- 
νου ύλης, είνε άναγκαϊον νά καταναλίσκωνται ήμερησίως τέσσαρες πε
ρίπου ούγκίαι σαρκοποιοΰ ούσίας. Τούτου ενεκα συμφέρει νά έξετάσω- 
μεν πώς δύναται να έπιτευχθή ή ούσία αύτη. 'Η άπαιτουμένη ποσότης



λευκωματώδους καί ινώδους ούσίας, περιέχεται, λέγει ό δόκτωρ Λ άγ- 
κεστερ, είς μιαν λίτραν βοείου- είς δύο λίτρας ώών είς δύο καρδάρας

γάλακτος- είς μίαν λίτραν πίσων, είς πέντε λίτρας όρυζίου, είς δεκα
πέντε λίτρας γεω μήλω ν είς δύο λίτρας ινδικού άλεύρου' είς μίαν λ ί

τραν καί ήμίσειαν άλεύρου έκ βρώμης· καί είς μίαν λίτραν καί τρία τέ

ταρτα άλεύρου σεμιδάλεως. Έ πισταμένη μελέτη τοΰ καταλόγου τού

του θά δείξη ότι εχει μεγάλην σπουδαιότητα τό νά προσέχωμεν είς 
την ποιότητα, ώς καί είς την ποσότητα τής τροφής μας. Άνθρωπος 

συνήθους όρέξεως θά ήδύνατο νά χορταίνη τήν πεινάν του μέ γεώμηλα 

ή μέ όρύζιον, χωρίς ποσώς νά προμηθεύη τό σύστημά του μέ ικανήν 

ποσότητα σαρκοποιοΰ τροφής. Ά φ ’ έτέρου, έάν άνθρωπός τις  έπρόκειτο 
νά ζήση δ ι’ άρτου καί διά βοείου μόνον, θά έφόρτωνε τό σύστημά του 

μέ ποσόν νιτρογόνου τροφής, καίτοι μή λαμβάνων ύπέρμετρον σίτησιν 

καθ’ έκάστην. Βλέπομεν έπίσης πώς είνε δυνατόν νά ποικίλλωμεν συ
νεχώς τήν μορφήν ύφ’ ήν λαμβάνομεν τήν άπαιτουμένην προμήθειαν 

νιτρογόνου τροφής, χωρίς νά ποικίλλωμεν τά ποσάν τής προμήθειας 

ταύτης άπό ήμέρας είς ήμέραν.
Ή  προμήθεια αύτή πρέπει νά ποικίλλη άπό ήμέρας είς ήμέραν 

καθ’ όσον δύναται νά ποικίλλη τά ποσάν τής καθημερινής έργα
σίας. "Ο τι θά ήτο άφθονον δ ι ’ άνθρωπον έκτελοΰντα μέτριον ποσάν

έργασίας ,. θά ήτο άνεπαρκές δΓ ενα όστις υποβάλλεται καθημερι

νώς είς μεγάλους σωματικούς ή διανοητικούς κόπους, καί θά ήτο πα- 

ραπολΰ δ ι ’ ένα όστις διάγει άργός. Θά έφαίνετο, έκ τών ερευνών τοΰ 
δόκτωρος Χώτον, ότι τά ποσάν τοΰ ούρου τοΰ σχηματιζομένου καθημε
ρινώς έν τφ  σώματι ΰγιοΰς άνθρώπου μέτριου βάρους ποικίλλει άπό 

4 0 0  είς 6 3 0  κόκκους. Έ κ  τοΰ βάρους τούτου φαίνεται ότι 3 0 0  κόκ

κοι προέρχονται έκ τής ένεργείας τών εσωτερικών οργάνων. Θά έφαί

νετο άρα ότι τά ποσάν τής σαρκοποιοΰ τροφής τό ΰποδειχθέν έν τή 
προλαβούση παραγράφφ δυνατόν νά έλαττωθή είς τήν αναλογίαν 47 

πρός 4 0  δ ι’ άνθρωπον ελάχιστα κοπιάζοντα, τουτέστιν άποφεύγοντα 
πάσαν κίνησιν έκτός τών άπολύτως αναγκαίων πράς τέρψιν ή ευμάρειαν. 
Ά φ ’ έτέρου, τά ποσόν τοΰτο πρέπει ν’ αύξηση είς τήν αναλογίαν 74 
πράς 63  δ ι ’ άνθρωπον μέτριου βάρους εργαζόμενον μέ πλήρεις τάς δ υ 

νάμεις του. Είνε προφανέστατον άρα ότι άνθρωπος πολλά μόχθων, 

είτε γεωργός είτε μελετητής, πρέπει νά δια ιτάται κατά μέγα μέρος διά 
καλής σαρκογόνου τροφής" άλλως θά ήναγκάζετο νά λαμβάνη ποσό

τητα  τροφής ητις θά παρέβλαπτε μεγάλως τήν εύεξίαν του και τήν 
πρέπουσαν ένέργειαν τών πεπτικών οργάνων του. Παραδείγματος χάριν 

έάν έζη μέ όρύζιον μόνον, θά έχρειάζετο διά νά χόρταση σχεδόν επτά 

λίτρας η'δύο όκάδας καί 133  δράμια καθ’ έκάστην έάν μέ γεώμηλα θά 

έχρειάζετο παραπάνω άπό 21 λίτρας ητοι επτά όκάδας· ένώ μία λίτρα 

καί τρίτον κρέατος, η 180  δράμια περίπου, θά ήρκει διά νά προμη- 

θεύση τά αυτά ποσάν σαρκωτικής τροφής.
Οί άνθρωποι όσοι εινε υποχρεωμένοι νά έργάζωνται, ταχέως έννοοΰ- 

σιν ό ,τ ι τούς χρειάζεται πράς τροφήν. Ό  ’Ιρλανδός όστις, ένόσφ εκαμνε 

μικρά·/ έργασίαν, έζη ευχαριστημένος μέ πατάταις, ζητεί κρέας αμέσως 

άμα άναλάβη βαρεΐαν έργασίαν. Ό  έργοδότης δέ τών έργατικών αν

θρώπων, αν δέν είνε άνόητος, όχι μόνον δέν λυπεϊται όταν οί άνθρωποί 

του ζητοΰσι καλλιτέραν δίαιταν, είτε ώς πράς τήν ποιότητα εϊτε ώς 
πρός τό ποσάν, άλλά χαίρει, διότι τό πράγμα είνε απόόειξις ότι οι άν
θρωποι έργάζονται πράγματι κοπιωδώς είς τήν υπηρεσίαν του, καί  ̂ ότι 

είνε ικανοί νά έργάζωνται διαρκώς. Ό  άνθρωπος όστις ζή μέ όλιγώτε
ρον τής μέσης μερίδος κρεατίνης τροφής, κάμνει όλιγώτερον άπό μέσον 

τινά όρον έργασίας· ό άνθρωπος όστις είνε ανίκανος νά φάγη μέσην 
ποσότητα κρεατίνης τροφής, εινε ανίκανο; νά κάμη μεσην ποσοτητα

έργασίας. , . . ν
« —  Πώς τρέφεις τούς ανθρώπους σου;» ηρωτησα ποτε, λεγει ο όο-

κτωρ Λάγκεστερ, άνάδοχόν τινα σιδηροδρόμου. « Ω! μοι άπήντησε, 

κατά τάς ορέξεις των. —  Ά λλά , τοΰ είπα, πώς κρίνεις περί τούτου;
 Είνε άπλούστατον, μοΰ είπε- στέλλω ένα υπάλληλον νά τούς παρα-

τηρή είς τό γευμά τω ν, κ’ εκείνους ποΰ δέν είμποροΰν νά φάγουν, τούς 

σημειώνει είς τόν κατάλογον, καί τούς στελλομεν νά πάγουν στ^ς δου 

λείαίς τω ν.»
Έ ν  τιν ι διαλέξει γενομένη είς τό Βασιλικόν Μουσείον τής Φυσικής 

καί τής Φυσικής 'Ιστορίας έν Φλωρεντία πρό τινων έτών, ό καθηγητής 
Μαντεγάτσας έπραγματεύθη περί τής άνεπαρκοΰς τροφής, τήν όποιαν 

συνειθίζουν νά λαμβάνωσιν οί ’Ιταλοί, ώς μιάς τών σπουδαιοτάτων 
αφορμών τής αδυναμίας τοΰ έθνους. « Ιταλοί, είπεν, οφείλετε νά μ ιμ η - 

θήτε όσον δύνασθε τό παράδειγμα τών Αγγλων είς τά φαγητόν σας 
καί είς τά ποτόν σας, προτιμώντες τήν σαρκώδη τροφήν, ροφώντες ίσο- 
χειλή ποτήρια έκ τών πλουσίων οίνων σας (ώς πρός τοΰτο όμως δυνατόν 

ν’ άντιφρονήση τις πράς τάν Ιτα λόν καθηγητήν), έκλέγοντες καλήν



ποιότητα καφέ, τείου καί καπνού. Σάς δίδω τήν συμβουλήν ταύτην, 
φίλοι συμπολϊται, όχι μόνον ώς ιατρός, άλλά και ώς πατριώτης. Είνε 

προφανέστατον έκ τοΰ τρόπου καθ’ ον εκατομμύρια άπό σάς έκτελοΰσι 
την πράςιν ήν όνομάζετε βρώσιν καί πόσιν, ότι δέν έχετε τήν στοι- 

χειωόεστατην γνώσιν τών νόμων της φυσιολογίας. Φαντάζεσθε ότι ζήτε. 
Ιαρατεινετε άπλώς τήν ύπαρξίν σας μέ μακαρόνια καί μέ ύδροπέπονας. 
εν ηςευρετε ουτε πώς νά φάτε ούτε πώς νά πίητε Δέν έχετε μυϊκήν 

ρώμην και δια τοΰτο δέν έχετε συνεχή διανοητικήν ενεργητικότητα 

Η ασθένεια τοΰ άτομου, πολλαπλασιαζομένη πολλά εκατομμύρια φο
ράς, απολήγει είς τήν συλλήβδην άσθένειαν τοΰ έθνους.’Εντεύθεν έπεται 
ανεπαρκής έργασία καί έντεΰθεν ανεπαρκής παραγωγή. Ούτω πως αι 

εισπράξεις τοΰ ταμείου καί τοΰ τελωνείου είνε ίσχναί, καί τά οικονο

μικά τοΰ έθνους πάσχουσιν επομένως.» Ταΰτα δέν είνε, όσον καί αν 

φαίνονται , παράδοξα, άπλή φλυαρία έν συνεδριάσει συλλόγου.Τά ζήτημα 
της καλής τροφής, λέγει ό Λάγκεστερ, είνε εθνικής σπουδαιότητος ζή

τημα . Ματαιον να περιμέν/) τις η άπό τάν έγκέφαλον ή άπά τούς μυώ

νας να έκτελέσωσιν επαρκή έργασίαν έάν δέν προμηθεύωνται μέ τό 

κατάλληλον υλικόν. Ούτε διανοητική ούτε σωματική έργασία δύναται 
ν<χ γεινη ανευ τροπής.

 ̂ Έθεωρήσαμεν ήδη τάς δύο κυρίας μορφάς της τροφής, τά θερμογόνα 
η αμυλωοη συστατικά καί τά σαρκοποιά η νιτρογόνα συστατικά. Ά λ λ ’ 

ύπάρχουσι καί άλλαι οΰσίαι αϊτινες, καίτοι άποτελοΰσαι μικροτέραν 

αναλογίαν τής καθημερινής τροφής, είνε ούχ ήττον σπουδαία!. Ό πω ς 
επανέλθωμεν είς τήν ήμετέραν παρομοίωσιν τοΰ ανθρωπίνου σώ- 

μα .ος μέ άτμομηχανήν, εϊδομεν πώς τά θερμαντικά καί τά σαρ

κώδη συστατικά τής τροφής άντιστοιχοΰσιν είς τήν προμήθειαν καυσί
μου ύλης καί ύδατος· άλλά μία μηχανή θά έξίπ ιπτε τάχιστα είς αχρη
στίαν εαν δέν την έπεμελοΰντο καί δέν άνεπλήρουν τάς έκ τής καθη
μερινής φθοράς ελλείψεις. Λοιπόν, είς τά ανθρώπινον σύστημα ύπάρ- 

χουσιν ύλικα τά όποια συνεχώς φθείρονται καί ανάγκη συνεχώς νά έπα- 
νορθαυνται, έαν πρόκειται νά έξακολουθήση τά σύστημα έλευθέρως νά 
λειτουργή. Τά υλικά ταΰτα είνε τά όρυκτοειδή συστατικά τοΰ όρνα- 
νισμου. Μεταςυ τούτων πρέπει νά περιλάβωμεν τό ύδωρ, τά όποιον 
αποτελεί μεγαλείτερον μέρος τών σωμάτων μας, ή όσον δύναται τις  νά 
υ,.οθεσγι. Ια  επτά εννατα τοΰ βάρους μας συνίστανται άπλώς είς ύδωρ. 

Κατα πάσαν ήμέραν συμβαίνει απώλεια ένός τρίτου περίπου έκ τοΰ συ

στατικού τούτου τοΰ οργανισμού μας. II καθημερινή έπανόρθωσις τής 

σπουδαίας ταύτης φθοράς υλικού δέν έπ ιτελεΐτα ι διά πόσεως αντιστοί

χου ποσού ύδατος. Μέγα μέρος τού βάρους τοΰ ύδατος τοΰ άποβαλλο- 

μένου ήμερησίως άνανεούται διά τής στερεάς τροφής. Ιίολλα  φυτα 

συνίστανται κυρίως ές ύδατος, καί μάλιστα τά γεώμηλα. Οπου ή προ
μήθεια τοΰ ύδατος είς μέρος τ ι είνε κακή, ώστε ολίγον ύδωρ κατανα- 
λίσκετχι άπό τούς κατοίκους, (τουλάχιστον άνευ τής προσθήκης καί 

άλλης ουσίας), σπουδαϊον αποβαίνει νά παρατηρήσγι τις τήν ποικίλ- 

λουσαν αναλογίαν τοΰ ύδατος, τού ευρισκομένου είς διάφορά τρόφιμα 
είδη- ώς παράδειγμα τούτου, θ ’ αναφέρω άξιοσημείωτον περιστασιν 

παρατηρηθεΐσαν κατά τήν καταστροφήν τής συγκομιδής τών γεωμήλων 

έν ’Ιρλανδία. Μ εθ’ όλας τάς μεγάλας ζημίας, τάς όποιας ύπεστη ό 

πληθυσμός κ α τ ’ έκεϊνον τόν χρόνον, παρετηρήθη ότι ή ποσότης τού 

τείου ή είσαχθεϊσα είς ’ Ιρλανδίαν έπαρουσίασε μεγάλην αύξησιν. Τοΰτο 
έφάνη έκ πρώτης όψεως περίπλοκον κάπως φαινόμενον. Η μόνη έξή- 

γησις ήτο ότι τό γεώμηλον, υδατώδες φυτικόν προϊόν, ώς εΐπομεν, δέν 

άπετέλει πλέον τό κύριον μέρος τής τροφής τοΰ λαοΰ. Ουτω ή ελλειψις 

είς τήν προμήθειαν τοΰ ύδατος έδέησε ν’ άναπληρωθή διά τής χρήσεως 

μεγαλειτέρας ποσότητος ρευστής τροφής" καί έπειδή τό άπλοΰν ύί>ωρ 
δεν ήτο εύχυμον διά τά πλήθος, Ιπινον τσάϊ είς πολύ μεγαλειτέρας πο

σότητας ή όσον συνείθιζον νά κάμνωσι πρό τής επελθούσης αναγκης.
Ά λ λ ’ εχομεν νά θεωρήσωμεν καί τά άλλα όρυκτοειδή συστατικά τοΰ 

οργανισμού.
Έ άν διεξηρχόμην ολον τόν κατάλογον τών όρυκτοειδών όσα ύπάρ- 

χουσιν είς τό σώμα, θά έκούραζα τήν υπομονήν τού αναγνώστου, καί 
ίσως δέν θά προσέθετα πολύ είς τήν ένάργειαν τών ιδεών του ώς πράς 

τήν σύστασιν τοΰ ανθρωπίνου όργανισμοΰ. Ά ς  άρκέση νά εΐπω γενικώς 
ότι, κατά τούς υπολογισμούς τών φυσιολόγων, άνθρώπινον σώμα ζυγί- 

ζον 154 λίτρας περιέχει 17 (ζ  λίτρας όρυκτοειδοΰς ύλης' και ότι τά 
σπουδαιότερα όρυκτοαδή συστατικά τά  υπάρχοντα έντός τοΰ σώματος 
εινε έκεΐνα τά όποϊα περικλείουσι τίτανον, σόδαν καί ποτάσσαν. Χωρίς 
νά ένωμεν αξιώσεις περί αύστηράς έπιστημονικής ακρίβειας έν τή  τα ξ ι

νομήσει, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ή τίτανος εύρίσκεται πρωτίστως είς 
τά  όστά, ή σόδα είς το α ίμα και η ποτασσα είς τους μΰς και κατά 
τήν μεγαλειτέραν ή μ'.κοοτέρχν έλλειψιν τοΰ ένός ή τοΰ άλλου τών σπου



δαίων τούτων συστατικών είς την τροφήν μας, θά εύρεθώσιν άναλόγως 
πασχοντα τά αντίστοιχα μ.έρη τοΰ συστήματος.

Εχομεν κατάλληλον παραδειγμα τών άποτελεσμάτων τής άσυμ- 
φόρου έλαττωσεως της προμήθειας τών ορυκτών συστατικών τοΰ σώμα
τος, την μεγάλην φθοράν την οποίαν έπε'φεραν οί λειχήνες εϊς τά πλη

ρώματα τών πλοίων, τά όποια διετέλεσαν έπί μακράν χρόνον κακώς 
προμηθευόμενα μέ χλωράς φυτικάς ούσίας. Ένταΰθα είνε κυρίως ή ελ- 
λειψις της ποτάσσης έν τί) τροφή, ητις προξενεί τό κακόν. Ά ξιοση- 

μειωτον παράδειγμα τών ραγδαίων καί σχεδόν καταπληκτικών άποτε- 
λεσματων της τροφής της περικλειούσης πάτασσαν εϊς την ί'ασιν τών 
ανθρώπων, τών πασχόντων άπό λειχήνας, άναφέρεται ύπά τοΰ Δάνα. 
Το πληρωμ,α ενος πλοίου το άποϊον διήλθε πολλούς μήνας εϊς τά πέλα- 

γος, άλλ επλησιαζε τώρα νά φθάση είς την ξηράν, έπασχε δεινότατα 
απο τους λειχήνας- σχεδόν όλοι οί άνδρες έφαίνοντο άνιάτως νοσοΰν- 

Γε?· Νεος τις ητο ετοιμοθάνατος, και αι πελιδναί κηλϊδες αί διασπειρό- 
μεναι εϊς τα χείλη του έφαίνοντο σημαίνουσαι τά έγγίζον τέλος του. 

Κατ εκείνην την στιγμ,ην εφάνη άντικρύ πλοϊον τό άποϊον πρό μ.ικροΰ 

μόνον είχεν αποπλεύσει άπο την άκτήν καί ήτο φορτωμένον μέ χλωρά 
λαχανικά. Εντός ολίγου μεγάλαι ποσότητες τής ζωοδοτείρας τροφής 

μετεφε'ρθησαν ε:ς τό κατάστρωμά τοΰ άλλου πλοίου. Α ί έμφυτοι όρμ.αί 
τής ζωής έδραζαν τούς δυστυχείς ψωριώντας νά έκλέξωσι τά φυτόν τά 

όποιον ύπέρ πάντα τά άλλα ήτο καταλληλότατον νά θεραπεύσω τήν 

άνάγκην ύφ ής έφθείροντο τά σώματά των-. Ε π ίσ η ς  ώδηγήθησαν ύπό 
τής αύτής άληθοΰς άρμ.ής νά προτιμ,ήσωσι τά άβραστα άπά τά βρα

σμένα λάχανα. Ούτω οί ασθενείς ώφθησαν τρώγοντες χλωρά κρόμμυα 
μ,ετά μειζονος λαιμ.αργιας ή όσην δεικνύει ό λαίμαργος πράς τά άρεκτι- 

κώτατα ό'ψα. Αλλ ά πτωχός νέος όστις έπασχε χειρότερα άπά όλους, 

si'/J '/Ασει τγ5ν δύναμιν τοΰ έσθίειν' καί χωρίς έλπίδα νά σώσωσι 
τόν ζω/jv του, οί καλοί σύντροφοι τού έρριψαν τάν χυμ,άν τοΰ κρομμύου 

διά μέσου τών χειλέων, μαραμ.μ,ένων ήδη άπό τόν τρόμον τοΰ έγγί- 
,οντος θανάτου. Κατεπιεν άλίγας σταγόνας, καί είτα έζήτησε πλείο- 
νας. Μετ ού πολύ ηρχισε ν άναζή, καί πράς μεγάλην εκπληξιν άλων 
έκείνων όσοι είχον ιδεϊ τήν άπήλπισμένry κατάστασιν του, μ ετ ’ άλίγας 
7)μερας ανεκτησε την συνηθη υγείαν.καί ρώμ,ην του.

Τά στοιχεία ων εχομεν άνάγκην όπως άναπληρώμεν τήν καθημερι
νήν φθοράν τών άρυκτοειδών συστατικών τοΰ σώματος, περιέχονται είς

μείζονας ή έλάσσονας ποσότητας είς δλα σχεδόν τά είδη τά  όποϊα με

ταχειρίζεται ό άνθρωπος πράς τροφήν. ’Αλλά δύναται εύκόλως νά 
συμβή, ώστε άνθρωπός τ ις , έφαρμόζων κανονικήν δίαιταν είς τάν εαυ

τόν του, νά μή λαμβάνω ικανήν ποσότητα τών σπουδαίων τούτων στοι

χείων. IIρέπει νά σημειωθώ προσέτι οτι είδη τινά τροφής, ζωικής τε 
καί φυτικής, δυνατόν νά άποστερώ/ται μεγάλου μέρους τών άρυκτοειδών 

στοιχείων των δ ι ’ έψήσεως' καί άν, ώς συχνά συμβαίνει, το ύδωρ δι ου 
εβρασεν ή τροφή άπορριφθή,δυσκόλως δύναται τις ν άποφύγγι έπιβλαβή 
άποτελέσματα άπό την έλευθέοαν χρήσιν τροφής, ήτις έχασε τόσον 

σπουδαϊον μέρος τών συστατικών της στοιχείων. Κ α τ ακολουθίαν όταν 

τις  τρώγτι συχνά βραστόν κρέας οφείλει ή ' ά ροφ^ τόν ζωμόν μ?τά 
τοΰ κρέατος, ή νά μεταχειρίζηται αυτόν ώς σοΰπαν κατ εναλλαγήν 
ήμερών. Λάχανα βραζόμενα είς μικράν ποσότητα ύδατος, τοΰ ύδατος 

τούτου ροφωμένου μ.ετ’ αυτών, παρεχουσιν επίσης πολύτιμον προσθή
κην είς τό βραστόν κρέας. Ή  πείρα δέ έδίδαξε τό πλεονέκτημα τοΰ 

άναμιγνύειν δαυκία, γογγύλια καί λαχανα εις τά βραστόν κρέας αλλά 
δυστυχώς ή προσθήκη δέν γίνεται πάντοτε καταλλήλω τώ τρόπω. Έ άν 
τά λαχανικά βράζωνται χωριστά είς μεγαλας ποσότητας ύδατος και 

παρατίθενται μ.ετά τήν άπόρριψιν τοΰ ύδατος τούτου, πλειοτέρα βλάβη 
παρά ωφέλεια γίνεται διά τής προσθήκης· διότι ή ορεξις ικανοποιείται 

διά σχετικώς ανωφελούς τροφής άντί νά μείνγι έλευθέρα νά εκλέξω, ώς 
ϊτως θά εκαμνεν άλλως, μεταξύ ειδών τροφής τά όποϊα άριστα θά 

έπήρκουν είς 'τάς άπαιτήσεις τοΰ συστήματος. Σ αλά τα ι καί άβραστοι 
καρποί, παραδείγματος χάριν, περιέχουσιν άλμυρά αρτύματα είς με
γάλας ποσότητας, καί δύνανται έπωφελώς νά χρησιμοποιώνται μετά 

βρώσιν κρέατος βραστού. Τ ά  γεώμηλα είνε έπίσης πολύτιμον άρθρον 
τροφής λόγω τών άρυκτοειδών στοιχείων τά όποϊα περικλείουσι. Κ αί δέν 

δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία ότι ή άξια τών γεωμήλων ώς άρθρου 
τροφής μεγάλως επαυξάνεται,όταν μαγειρεύωνται μέ τούς φλοιούς των,

κατά τόν ιρλανδικόν τρόπον.
Τελευταΐον, όφείλομεν νά θεωρήσωμεν τά άρθρα έκεϊνα τής τροφής, 

τά όποϊα προάγουσι τάς φυσικάς ζωτικάς μεταβολάς, άλλά δέν φθά- 

νουσι τά ϊδια  ν ’ άποτελέσωσι μέρος τοΰ σώματος, ή τούλάχιστον δέν 
συμμετέχουσι κατά μέγα μέρος είς τοΰτο. Τοιαΰτα είνε τά τσάι, ο κα
φές καί ή τσοκολάτα· τά  πνευματώδη ποτά' τά ναρκωτικά' καί τέλος, 
τά άρώματα καί τά ήδύσματα. Δυνάμεθα νά παραβάλωμεν τήν χρήσιν



τών ειδών τούτων μέ την τοΰ ελαίου είς τήν σ τ ίλβ ω ^/ διαφόρων μερών 

της ατμομηχανής. Δ ιό τ ι, καθώς τό Ιλαιον ουτε του θερμαντικού ουτε 
του ρευστικοΰ της άτμομηχανης αποτελεί μέρος, ούτε χρησιμεύει ν’ άνα- 
πληροι το φθειρόμενον υλικόν έξ ού είνε κατεσκευασμένη, άλλ’ όμως συν

τελεί είς τό νά καθιστά τάς κινήσεις της μηχανής όμαλωτέρας καί 

ά',υσιμωτέρας, ουτω καί τά είδη τής τροφής περί ών ό λόγος ούτε θερ

μαντικά εΐνε ούτε σαρκωτικά, ούτε χρησιμεύουσι ν ’ άναπληρώσι κατά 
πολυ τα ορυκτοειδή συστατικά τοΰ σώματος, ά λλ ’ ούχ ήττον έμποιοΰ- 

σιν «Ιο βη μ * αναψυχής και δρόσου μ ε τ ’ άνανεώσεως* τής εύρωστίας. 
Δύσκολον νά όρίση τ.ς κατά ποιον άκριβώς τρόπον παράγο τα ι τ ’ απο

τελέσματα ταΰτα, ά λλ’ ούδεμία αμφιβολία δύναται νά ύπαρξη περί 
τού ότι πράγματι είνε άποδοτέα είς τά είδη της τροφής, είς τά'όποία 
άνεφέρα^εν αύτά.

1 ο τσαι, ο καφές και το κακάον όφείλουσι τήν έπι τοΰ νευρικού 
συστήματος επιρροήν των είς τήν παρουσίαν ούσίας τινός ητις έλαβε τά 
διάφορα ονόματα τ ε ί ν η ,  κ α φ ε ΐ ν η  καί  τ ε ο β ρ ω μ ί ν η .  Αύτη τα υ 

τίζετα ι τήν σύνθεσιν μέ τήν π ε π ε ρ ί ν η ν ,  τά κυριώτερον άρτυμα τοΰ 
πεπέρεως. Δύναται ν’ άποχωρισθή έν σχήματι άβρολεύκων, μεταξωδών 

κρυστάλλων, έχόντων πικράν γεΰσιν Ε ίς τήν συγκεντρωμένην δύναμιν 

της η ουσία αύτη είνε δηλητηριώδης, καί είς τήν περίστασιν ταύτην 

πρέπει ν’  ̂ άποδοθώσι τά κακά αποτελέσματα τά έπερχόμενα έκ τής 
παραπολύ έλευθέρας χρήσεως δυνατού τείου ή καφέ. Έ ν  τούτοις, τά 

παραδείγματα τών κακών άποτελεσμάτων έκ τής χρήσεως cc τοΰ κυ
πέλλου τό όποιον ευφραίνει άλλά δέν μεθύσκει» είνε ολίγα καί σπάνια, 

ένώ τά ευεργετήματα τά έκπηγάζοντα έκ τούτου είνε π ανθομολογού
μενα. Έ βεβαιώ θη δέ πράγματι ότι ούδέν έθνος τό όποιον ήρχισε νά 

κάμντ) χρησιν τείου, καφέ καί τσοκολάτας έγκατέλιπέ ποτε τήν* συνή
θεια ν καί δέν χρειάζεται ίσχυρότερον τεκμή? ιον της άξίας τών ειδών 
τούτων τροφής.

ΙΙερι των πνευματωδών ποτών άδύνατον νά όμιλήσωμεν τόσον εΰ- 
νοϊκώς. Γ ίνετα ι χρήσις τούτων τόσον πολλή όσον καί τοΰ τείου καί τοΰ 
καφέ· ύμνήθησαν ύπά τών ποιητών καί έχαιρετίσθησαν ώς έμβλημα 
παντός τοΰ φαιδροΰ καί τοΰ συμποτικοΰ. Καί όμως μικρά δύναται νά 
ύπάρςγ) αμφιβολία ότι έάν γείνη ισολογισμός μεταξύ τών αγαθών καί 

τών κακών όσα έκαρπώθη ά άνθρωπος άπά τήν χρήσίν των, τά τελευ

τα ία  θά εύρεθώσι μεγάλως ύπερβάλλοντα. 'II  θεωρία όμως τών κακών

τούτων άνήκει είς τάν ηθικολόγον καί όχι είς τάν φυσιολόγον. Τό έπ’ έμοί, 
εχω άπλώς νά θεωρήσω ένταΰθα τά πνευματώδη ποτά ώς άρθρα τρο

φής. Μικρά δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία ότι, όταν γίνεται χρήσις 
τούτων μετά προφυλάξεως καί διακρίσεως, παρέχουσιν εις τινας περι

πτώσεις σπουδαίον βοήθημα είς εκείνα τά άρθρα, τά όποια έφαρμό- 
ζονται ά π ’ ευθείας είς τήν έπανόρθωσιν τής σωματικής φθοράς. Χωρίς 

νά τρέφωσιν άπολύτως τά σώμα, φέρουσι τελικώς πράς τά τέρμα τοΰτο 

ένισχύοντα τούς πεπτικούς τρόπους τούς άποβαίνοντας είς τήν άφο- 
μοίωσιν τών θρεπτικών ειδών. Ά λ λ ’ ή ποσότης τοΰ οινοπνεύματος ή 
άπαιτουμένη πρός τοΰτο είνε πολύ άλ;γωτέρα ή όση συνήθως λα μβά - 
νεται καί άπό ανθρώπους έγκρατείς καλουμένους. Είνε ώσαύτως βέβαιον 

ότι κάμνουσι χρήσιν πνευματωδών ποτών χιλιάδες άνθρώπων οϊτινες δέν 
εχουσιν άνάγκην τούτων, καί οϊτινες θά ήσαν καλλίτερα χωρίς αύτά. 

’Εκείνοι οϊτινες τά μέγιστα χρειάζονται ταΰτα είνε οι διάγοντες μελε

τητικόν καθιστικόν βίον- καί πάλιν οί τοιούτοι άνθρωποι ύποφέρουσι τά 
μέγιστα έκ τής καταχρήσεως τών πνευματωδών ποτών.

Μένει νά κάμω παρατηρήσεις τινάς περί τινων πραγμάτων ώς πρός 
τήν ποσότητα τής τροφής.

Άνθρωποί τινες πίπτουσιν εις τήν έξιν νά λαμβάνωσιν υπερβο

λικήν ποσότητα τροφής δχι έξ απληστίας, ά λλ’ έκ τής ιδέας ότι 

μέγα ποσάν τροφής άναγκαιοΐ πράς διατήρησιν τής ρώμης των. Ούτω 

παραφορτώνουσι τά  πεπτικά όργανα, καί όχι μόνον άποτυγχά- 
νουσι τοΰ σκοποΰ των, άλλ’ άδυνατίζουσιν άντί νά δυναμώσωσι τά 
σύστημα. Δεινότατη μ.άλιστα είνε ή πλάνη είς ήν ύποπίπτουσι πρό

σωπα επισφαλούς ύγείας, νά καταπίνωσι (δέν δυνάμεθα νά μεταχειρ ι- 

σθώμεν άλλην λέξιν, διότι τά πεπτικά όργανα άρνοΰνται άντικρυς ν’ 

ανταποκριθώσιν είς τήν ένέργειαν τοΰ σώμ,ατος) μεγάλας ποσότητας 
συγκεντρωμένου τινός είδους τροφής, οϊας καί ό ισχυρότατος στόμαχος 

δέν θά έχώνευεν έν τοιαύτη μορφή. Έγνώρισα άνθρωπόν τινα όστις, 

καίτοι πάσχων έξ άσθενείας άπαιτούσης τήν άπλουστέραν καί μαλα- 
κωτέραν τροφήν, έξέλεγεν ώς κατάλληλον δ ι ’ αύτόν πρόγευμα προβα- 
τείους πλευράς, καί μέλανα ζύθον τής φιάλης, λέγων ότι είχε μεγαλει- 
τέοαν άνάγκην ύποστηρίξεως άπά τούς ύγιεστέρους αύτοΰ άνθρώπους. 

Ούτος άπήτει άπλώς άπά τά άσθενή πεπτικά όργανά του νά έκτελέσωσιν 

εργον, τά οποίον θά έπεβάρυνε τάς πεπτικάς δυνάμεις τοΰ ρωμα- 

λεωτέρου γεωργού, τοΰ έργαζομένου έν ύπαίθρω έπί πολλάς ώρας καθ’ 
έκάστην.



Ά φ ’ ετέρου, ύπεράγαν έγκρατής δίαιτα είνε τόσον σφαλερά κ α τ’ 
αρχήν δσον καί δία ιτα  ύπερπηδώσα τάς φυπκάς απαιτήσεις. Δ ία ιτα  

άγαν λιτή  είνε ϊσως όχι τόσον επικίνδυνος όσον επίμονος άποχή άπό την 

χρήσιν άναγκαίων τινών ειδών τροφής. *Η φύσις έν γένει μας εμποδίζει 

του νά βλάψωμεν ήμάς αύτούς , έλαττοΰντες άφρόνως τήν δόσιν 
τής  τροφής ής μετέχομεν. Ά λ λ ά  δυστυχώς δέν εινε πάντοτε ές ίσου 
αποφασιστική είς τάς παραινέσεις της ώς πρός τήν ποιότητα τής 
τροφής μας. ’Άνθρωπός τις δύναται νά βλάπτη τήν υγείαν του δ ι ’ έλ- 

λείμματος έκ τής ποσότητος ή τής θερμαντικής ή τής σαρκωτικής τρο
φής τήν όποιαν καταναλίσκει, καί όμως νά μή γνωρίζη τίποτε περί 

τής αιτίας τοΰ κακοΰ. Δύναται έπίσης νά σημειωθή, ότι συστηματική 
εγκράτεια, ή ώς πρός τήν ποσότητα ή ώς πράς τήν ποιότητα τής τρο
φής, είνε πολύ κινδυνωδεστέρα εκτάκτου νηστείας. Τω όντι, δέν είνε 

έν γένει επιβλαβές ή ν’ άπέχωμεν έπί πολλάς ήμέρας άπό ιδιαίτερα 
άρθρα ή είδη τροφής, ή νά μένωμεν έπί πολλάς ώρας πέραν τοΰ συνή

θους μεταξύ γευμάτων διαλείμματος, άνευ οίασδήποτε τροφής. Τού- 
ναντίον, όφελος προσγίνεται πολλάκις έξ άμφοτέοων τούτων. Ό  αύτο- 
κράτωρ Αύρηλιανός συνήθιζε ν ’ άποδίδη τήν καλήν υγείαν, ήν εχαιρεν 

είς τήν συνήθειαν τοΰ ν’ άπέχη έπί μίαν ήμέραν, άπαξ τοΰ μηνάς, άπό 
πάσης τροφής- καί πολλοί εύρον εύεργετικάς τάς διατάξεις τής χριστια

νικής νηστείας. Κατά κανόνα όμως, αλλαγή διαίτης είνε άσφαλέστερον 
μέτρον άπό τήν περιοδικήν νηστείαν ή τήν αποχήν άπό τής θερμαντι
κής ή σαρκωτικής τροφής. ΙΙεραίνοντες, δυνάμεθα νά σημειώσωμεν, 
ότι οί νέοι δέν πρέπει, άνευ ιατρικής συμβουλής, νά νηστεύσωσιν ή 
ν’ άπέχωσιν έπί μακράν χρόνον άπά τών σπουδαιότερων ειδών τροφής, 

διότι πολλάκις σοβαρά βλάβη προσγίνεται έκ τούτου είς τά πεπτικά 
όργανα.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΧΑΝΗΣ ΧΩΡΑ

Ο Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ο Σ  Β Ι Ο Σ .— II Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  ΚΑ Ι II Μ Ο Ν Α Ρ Χ ΙΑ . 
—  II Φ Α ΙΔ Ρ Ο Τ Η Σ  Κ Α Ι Η Ε Γ Θ Υ Μ ΙΑ . —

ΑΙ Δ ΙΕ Θ Ν Ε ΙΣ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ .

ΥΠΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΡΕΪΒ

Αι δύο ισχυρόταται δυνάμεις αί ένεργοΰσαι είς τά έθνη τοΰ κόσμου 
και κρινουσαι τό μέλλον τής ανθρώπινης φυλής, είνε ή πίστις τοΰ άν

θρώπου καί ό οικιακός βίος τοΰ άνθρώπου. Ε ίς τόν γνήσιον καί συστα
τικόν ιδεώδη τύπον του, ό οικιακός βίος δύναται νά χαρακτηρισθή ώς 

υπερτατόν τ ι.  Εινε κα τ’ ούσίαν ή μεγίστη δύναμις, λέγει ό καθηγητής 

Λειτω^, εις το πρόγραμμα ένός λαοΰ διά τά γενικόν καλόν του, καί 

=:ς τάς διαφόρους όψεις του θέμα αρκετά εύρύ ώστε ν’ άπασχολήση τήν 
..ροσοχόν μας ό’αρκώς μέχρι τέλους. Λυπηρόν ότι είς τά τόσα περί 

Αμερικής βιβλ ία  μικρόν ή ούδέν έλέχθη περί τοΰ οίκιακοΰ βίου έν τή 
χώρα έ κείνη. 1 πάρχει χώρος, τολμώμεν νά ύποθέσωμεν, διά βιβλίον 

επι του σπουδαιοτάτου τούτου θέματος, καί είς τάς χεΐρας δεξιοΰ συγ
γραφέως, τοιοΰτον βιβλίον θά προσέφερε πολύτιμον έκδούλευσιν είς τήν 
κοινωνίαν, καί θά εύρισκε πολλούς προθύμους άναγνώστας.

Μετά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν του είς τάν παλαιόν κόσμον, άμα 
επιστρεψας οί’καδε, ό περίφημος Αμερικανός ίεροκήρυξ Μπήτσερ είπε, 
προσφωνών συνάθροισίν τινα τών φίλω, του, ότι ούδέν τόν έξέπληξε 
περισσότερον έν Α γγλ ία  άπά τήν άγνοιαν τήν επικρατούσαν καί μεταξύ 

τών νοημονεστέρων άνθρώπων περί τοΰ οίκιακοΰ βίου έν Α μερική- καί
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προσέθηκεν δτι άπολύτως ούτε είς είς τούς εί'κοσιν έν Ευρώπη γνωρίζει 

τίποτε περί τών ’Αμερικανών. “Οταν ό φίλος μου Γ .  Σκότ έκ Βροΰ- 
κλυν μοί άνεκοίνωσε τοΰτο, μέ ήρώτησε : Γ ίνετα ι ; ΙΙώς σας φαίνεται ή 

άγνοια της μητροπόλεως; Κ α ί προσέθηκε φιλοπαιγμόνως : Πρε'πει να 
στείλωμεν εν ζεύγος τηλεσκοπίων είς την μητέρα πατρίδα, δια νά δυ- 

νηθή νά κυττάξη πέραν τοΰ ’Ατλαντικού καί μάς ΐδη εϊς τάς εύτυχείς 

οικίας μας.
Ή  περί ης ό λόγος άγνοια δύναται νά έξηγηθη ουτω πως : οί περιη- 

γητα ί οί γράφοντες περί ’Αμερικής μάς διηγούνται πάντοτε οτι οί έξά- 
δελφοί μας έκεϊ κατοικοΰσιν είς ξενοδοχεία καί είς οικοτροφεία. ’Α λλ ’ 

οταν μάς λέγουν τοΰτο, δέν έννοΰσιν δτι δέν ύπάρχει οικιακές βίος έν 

τη  χώρα. Ε ίνε άληθές δτι πολλοί έν τώ νέω κόσμω ζώσιν είς ξενοδο
χεία  καί οικοτροφεία, ά λλ’ είνε έπίσης άληθές δτι πάμπολλοι ζώσιν είς 

τάς ίδιας οικίας των, καί δτι, είτε 'έξωθεν τάς θεώρηση τις εί'τε έ'σωθεν, 
αί οίκίαι αύται ύπερβάλλουσιν είς καλλονήν, εύμάρειαν καί άναπαυτι- 

κότητα τάς οικίας άλλων χωρών. Οσον αφορά τον παλαιόν κόσμον, 

ούδεμία σύγκρισις ύπάρχει. Καί τοΰτο δ ι ’ ένα λόγον, δτι δέν εχομεν 

τάς άνέσεις τοΰ χώρου, ε ί μη ύπό τινας δρους, ουδ εχομεν τά  χρήματα 

καί τόν άφθονον πλοΰτον δν εχουσιν οί ’Αμερικανοί, ούτε την μόρφωσιν 

καί φιλοκαλίαν, έκτός είς σπανίας περιστάσεις. Α ί έργατικαί τάξεις 
μας είνε, παραβαλλόμεναι πρός τάς έργατικάς τάξεις της ’Αμερικής, 

θλιβερώς στενοχωρημέναι εϊς τόν άγώνα τοΰ βίου, καί ύστεροΰσι θλι- 

βερώς είς την ύπέρ της ύπάρξεως πάλην. "Οπως έχουσι τά πράγματα, 
πώς δύνανται νά εχωσι μόρφωσιν καί φιλοκαλίαν ; ΙΙώς δύχανται νά είνε 

άγναί καί καλαί, δταν οίκογένειαι κατοικώσιν είς ένα θάλαμον, ώς κά- 

μνουσι χιλιάδες καί μυριάδες εις τάς μεγαλοπόλεις μας ; Αλλα, καθώς 
ψάλλει είς τών νεωτέρων ποιητών : « Οί στενόχωροι φεύγουν τάν παλαιόν 
κόσμον, ώς παραπολύ παράξενον καί ρωμαντικόν, καί υπάγουν νά κτ ί- 

σωσι φωλεάν πέραν τοΰ Α τλα ντικού».
"Οσον άφορς την ’Αμερικήν, συμφωνώ μ ’ έκείνους οϊτινες μάς λέ- 

γουσιν ότι έχει καί την σκοτεινήν όψ ιντης. Αί μεγάλα; πόλεις εχουσιν 
αμαρτίας καί βάσανα υπερβολικά. Επεσκεφθην μετα τού κ. Δόγελς εν 
Νέα Ύόρκη ίκανάς τοιαύτας άθλιας οικίας είς μίαν τών χειριστών συνοι

κιών της πόλεως. Ώ ς πόρισμα τών έπισκεψεων μας, ευκολον θά ήτο νά 
γράψω καί ζωγραφήσω γραφικήν εικόνα ένδειας, έξευτελισμοΰ, ρακών, 

χΐσχους καί άταξίας, άλλά τοιαύτη περιγραφή, κατά τήν έμήν έκτί-

μησιν, ούδέποτε ωφελεί πολύ, διότι άγει μονοτόνως τό πνεΰμα εις την 
πηγήν έξ ής προήλθεν. Ή  λαμπρά όψις τών πραγμάτων έν τη  κοινω

νία είνε χιλιάκις άρεστοτέρα καί παραστατική τοΰ αληθοΰς οικιακού βιου 
πέραν τοΰ ’Ατλαντικού παρ’ δσον είνε ή σκοτεινή οψις. Ι ί  κυρία Σταου, 
ή συγγραφεύς τής «Κ αλύβης τοΰ .μπά ρμπα-Θ ω μά », ή όποία γνωρίζει 

ά π ’ αύτά τά πράγματα, λέγει ότι ό οικιακός βίος είς τάς ΙΙολιτείας 

τής ’Αμερικής δέν είνε τόσον σκοτεινός δσον τινές θέλουν νά τον παρα

στήσουν, άλλ’ άγαθός, λαμπρός καί υγιής, μετά πλειοτέρας ή ολιγω- 

τέρας άναπαυτικότητος καθ’ δσον ή οικία τυγχάνει έπιμελείας ή ολι- 

γω ρεϊτα ι.
Έ άν έλθωμεν είς λεπτομερείας, ή οικία είνε ώραία καί άνετος, οί 

θάλαμοι είνε κομψώς εύτρεπισμένοι, έκαστος κατά τάν διάφορον χα - 

ρακτήρά του. Έ ν  γένει ώραίος πρασινόχρους διηνθισμένος τάπης κα
λύπτει τό πάτω μα, μέ έμπετάσματα άρμονικοΰ χρώματος έπί τών 
τοίχων. Τά έπ ιπλα, κατά μέγα μέρος έκ δρυος και πιτυος, είνε άβράς 
καί έλαφροτέρας κατασκευής ή πα ρ’ ήμ ϊν . Α ί κοσμηματογραφίαι γ ί

νονται είς τάς μεγαλειτέρας οικίας τοιούτω τρόπω, ωστε η άρμονια 
τής καλαισθησίας καί τού χρώματος είνε όμοία μέ απαλήν μουσικήν. 
Οί ’Αμερικανοί άγαπώσιν ιδίως τήν γλυπτικήν, καί θ άπονείμωμεν 

αύτοΐς τήν όφειλομένην τιμήν λέγοντες ότι ή σμίλευσις γίνεται παρ αυ- 

τοίς έπιδεξίως, άβρώς καί χαριέντως, ώς αρμόζει είς ευφυά, δραστή- 
ριον καί εύφάνταστον λαόν. Ε ίς  τούς τοίχους τών θαλαμών πλουσίων 

καί πτωχών κρέμανται έκλεκτά κοσμήματα, εικόνες καί ζωγραφίαι- 
έδώ κ’ έκεϊ είς ένα θάλαμον δύναται νά ί'δη τις  σχέδια πλήρη φιλοκα

λίας, κείμενα μ ετ ’ εικονογραφιών καί ρητά σπανίας καλλονής. Ε ίς  τα 

παράθυρα άφθονα είνε τά άνθη, εύωδέστατα άνθη ποικίλων χρωμάτων, 

ώραΐα ρόδα, ϊα καί γεράνια τής άβροτέρας χροιάς. Ε π ειτα , έκαστος 
έργατικάς άνθρωπος έχει τον κήπον του, τον οποίον επ ιμελείτα ι και 
διατηρεί κάλλιστα. "Εκαστος κήπος τόν όποιον εί'δομεν, καί εί'δομεν 
πολλούς, μάς έθελξεν ώς σπάνιον τεμάχιον τέχνης, έπιδεξιότητος καί 
φιλοκαλίας, χρησιμεύων όπως ύποθάλπη καί προάγη τό καλάν καί τά 
ωφέλιμον, καί όπως συντελή είς τάν μηδενισμόν τοΰ άσχημου καί 
τοΰ άνωφελοΰς. Επανερχόμενοι είς τά έσωτερικάν τών οικιών, βλέπο- 

μεν ότι οί κοιτώνες είνε τέλειοι είς τά είδός των. Ε ίνε τόσον δαπανηροί, 
ώραίοι καί κομψοί όσον καί πάς θάλαμος τής οικίας. ’Αμαυρά σκεπά

σματα επί τών κλινών σπανίως άπαντώνται. Ένθυμούμεθα μόνον δύοV* * * 1



η τρία είς όλας τάς περιπλανήσεις μας, καί ταΰτα ήσαν χρώματος <pot— 
νικοΰ. Ή κλίνη είνε σχεδόν όλη χαριε'ντως λευκή. Τό καλλωπιστήριον 

άφθονεί μύρων καί σάπωνος, ώς παρατηρεί φίλος τις προσφάτως έπα- 
νακάμψας έκ τών Π ολιτε'ώ ν, καί εινε σπάταλον εις κάτοπτρα, ψήκτρας 

καί διαφόρους ευκολίας στολισμού. Έ ν ί λόγω, οί Αμερικανοί ώς λαός 

άπαιτοΰσι νά εχωσιν οικίαν όσον τά δυνατόν άνετον καί μέ όλας τάς 
άναπαυσεις. Ούδέ εΐνε τοΰτο άπλή ονειρώδης εΐκών. Δέν ύπάρχει τ ί 
ποτε τά όποιον είς έξ αύτών νά έπιθυμή πρός οικιακήν άνεσιν καί εύ- 

μάρειαν, καί τά άποϊον νά μην άπέκτησεν ήδη. Κ αί αύται αί έργατι- 

καί τάξεις εχουσι τήν εκλεκτήν βιβλιοθήκην των εϊς τό καλλίτερον δω- 
μάτιον τής οικίας, όπου, έάν ό σύζυγος έχει διάθεσιν, δύναται ν’ 

άποσυρθή άπά τοΰ κοινοΰ δωματίου και νά άπολαύσγι τήν επαγωγόν 

άνάγνωσιν καλοΰ βιβλίου.

Κ αί έκτός τούτου, ή μουσική ώς παρεχουσα βεβαίαν άπόλαυσιν καλ

λιεργείται λίαν κατ’ οίκον εις τάς Ή νωμ. Πολιτείας. Ως οί Γερμανοί, 

ο! ’Αμερικανοί άγαπώσι τά άσμα καί όλα τά είδη τής οργανικής μου
σικής. Υ π ά ρχει έν ’Αμερική θεσμός καλούμενος οικιακή συναυλία, 

όστις καθίσταται έπί μάλλον καί μάλλον μέρος τοΰ οικιακού βίου τής 
χώρας. Ε ις Ούασιγκτώνα, Βροΰκλυν καί Ούορσέστερ παρευρέθημεν είς 

πολλάς τοιαύτας εκτελέσεις, καί ούκ άλίγην τέρψιν εύρομεν έν αύταϊς. 
Τό πιάνο, τό θαλαμικόν όργανον, τό βιολίον καί ή κινύρα συνοδεύουσι 

τά άσμα- καί πρέπει νά μνημονεύσωμεν ένταΰθα ότι, δημοσία τε καί 

κατ’ ίδιαν, ή ιερά μουσική έν ’Αμερική έχει τήν πρωτοκαθεδρίαν είνε 

εύρύτερον διαδεδομένη άπά τήν θύραθεν μουσικήν. Ό  Τρίττω ν, άνήρ 

όστις έχει κΰρος είς τά άφορώντα τήν μουσικήν, καί άξιοϊ ότι γνωρίζει 
τήν μουσικήν κλίσιν τής χώρας, έξαίρει τό γεγονός τοΰτο, καί ή πείρά 

μας ταυτίζετα ι μέ τήν ίδικήν του.
Ε ϊς  τό τέλος μιας τών συναυλιών τούτων, παρετήρησα πρός τινα 

νέον, όστις ήτο ά κυριώτερος μουσουργός τής εσπέρας ·:
—  Πόσον ώραϊα τραγουδείτε καί παίζετε. Τ ίτ ο  άληθής έντρύφησις 

δΓ ημάς.
—  Μάς τ ιμά τε παραπολύ, κύριε, εΐπεν, έπικροτοΰντες ούτω τάς πε- 

νιχράς προσπαθειας μας' ά λλ ’ επιτρέψατε μοι νά παρατηρήσω ότι, ώς 
λαόν, υποθέτω, θά μάς εΰρητε έν Αμερική έχοντας μουσικήν κλίσιν.—  

Ά λ λ ’ ϊσως, ύπέλαβεν εύπροσήγορός τις φιλομειδής έπιτήδειος κα ίτοι 

Εκκεντρικός άνθρωπίσκος, ό Σκώτος φίλος μας νά συμφωνή μέ τόν Κ άρ-

λαύλ, όστις έγραψεν οτι οί Αμερικανοί είνε αί μεγαλείτεραι τρύπαι έπί 

τής έπιφανείας τής γής,—  Ό χ ι, βέβαια οχι, άπήντησα έγώ' είξεύρετε 
ότι, όσον μέγας άνήρ καί άν ήτο, όταν έπιχειρή νά λύστ, τά προβλή
ματα τών λαών, ό Κάρλαϋλ δέν άμιλεϊ πάντοτε έντός τών όρίων τής 

μαθηματικής άκριβείας. —  Στοχάζομαι, έτσι είνε, είπε πρεσβύτης τις' 

ήτο βαΟύνους, μέ ύψηλά χαρίσματα άνθρωπος,ό Κάρλαϋλ' τά συγγράμ- 

ματά του είνε γεμάτα νοΰν, άλλ’ ή φύσις του ήτο άγαν σκληρά, δογ

ματική καί αισθηματική, καί επομένως ήμεΐς έν Α μερική  νομίζομεν 

ότι ύπήρξεν όλιγώτερον ωφέλιμος είς τήν άνθρωπότητα άπά πολλούς 

ύποδεεστέρους του.

Οί Αμερικανοί είνε ευμενής, γενναιόφρων, φιλόξενος λαός. Τοΰτο 

εινε εκπληκτικόν γνώρισμα τοΰ χαρακτήρός των, γνώρισμα, δέν πρέπει 

νά άλιγωρήσωμεν νά είπωμεν, τά όποιον είνε ύπεράνω καί έπέκεινα 

παντός έπαίνου. Ε ίνε ίσως ό εύθυμότερος, ό πλέον εύάρεστος καί θερ- 

μοκάρδιος τύπος λαοΰ, όταν φέρεται τις πρός αύτούς ώς πρέπει. Βεβαίως 

κανείς δέν εΐνε προθυμότερος νά δεξιωθή ένα ξένον καί νά δεχθή αύτόν 

είς όλας τάς ξενίας καί αναπαύσεις τοΰ οίκου παρ’ όσον είνε οί Α μ ε 

ρικανοί. "Εχουσι τάν τρόπον ν’ άρέσκωσιν είς τούς ξένους καί νά προσ- 

ελκύωσιν αύτούς, διά τάν λόγον ότι είνε πάντοτε αδελφικώς καί άνε- 

πιτηδεύτως κοινωνκοί εϊς τούς τρόπους των, και όλως άδέσμευτοι άπά 
προλήψεις σεμνοτυφίας καί έθιμοταξίας. "Ετερος λόγος είνε, άν μάς 
έπιτρέπεται νά τά είπωμεν άζημίως, ότι δέν έπιδεικνύουσι ποτέ άκαι- 
ρον ζήλον. Έ νίοτε ό ζήλος άποπλανάται καί καθίσταται φορτίκότης ή 
κάθε άλλο πράγμα παρά άρετή. Δ Γ  άλλα σφάλματα δυνάμεθα νά μ εμ- 
φθώμεν τούς έξύπνους έξαδέλφους μας, άλλ’ δχι ποτέ δΓ αύτό. Δυνατόν 
νά έπιμένωσιν είς τά έπιχειοήματά των, νά εΐνε σκληροί καί σταθεροί 

έν άνάγκτ)' ά λλ ’ είνε πάντοτε ειλικρινείς μ ε τ ’ εύμενείας καί φυσικοί είς 

τό άκρον, κοινωνικοί καί φιλόφρονες. Ό  οικιακός των βίος έχει, ώς 
πρέπει νά εχτι, πολλήν έλευθερίαν καί άγαθότητα έν έαυτώ, καί μετέχει 
πολύ τής άρετής τοΰ νά είνε εύάρεστος, καθαρός καί φιλόστοργος. Πρός 
έπικύρωσιν τοΰ πρώτου τών ισχυρισμών μας τούτων, δυνάμεθα νά μνη- 

μονεύσωμεν ότι οί ύπηρέται, όταν τό έπιτρέπτ) ή εύρυχωρία καί ή άνε- 

σις τής οικίας, παρακάθηνται εϊς τήν αύτήν τράπεζαν μέ τόν κύριον, 
τήν κυρίαν καί τά τέκνα, έθιμον λίαν γενικόν εϊς τινας τών Πολιτειών, 
καίτοι άγνωστον ή άνήκουστον είς τάς εύρωπαϊκάς χώρας. 'Η  ιδέα τοΰ 
περιορισμού κατά τάς προλήψεις τών κοινωνικών τάςεων σχεδόν δέν



υπάρχει. Ο κύριος, ή κυρία και οί ύπηρέται ϊστανται εις τάς οίκια-
κάς σχέσεις των αντιμέτωποι άλλήλων έπί τοΰ κοινού ύψους της άνθρω

πότητος. Ή μεϊς έν ’Α γγλία εϊμεθα ευρέως χωρισμε'νοι εϊς τάξεις, και
κρυπτόμεθα άπ’ άλλήλων. Έ ν  ’Αμερική δεν εχει ουτω. Ούχ ήττον, καί 
ύπό πάσας τάς συνθηκας, κ’ έκεϊ άκόμη, ή κομψευομένη κοινωνία τοΰ 

συρμοΰ άναφαίνεται καί υποθάλπει άριστοκρατικάς τάσεις λίαν κατα
φανείς.

’Α λλ ’ έάν μεταβώμεν άπό τάς προλήψεις τών τάξεων είς τά  περί 
εθίμων καί τρόπων καί κλίσεων, έάν όμιλήσωμεν περί τών έξεων τών 

Ά μ ερ ’κανών έξαδέλφων μας, υπάρχει πρωτεύον τ ι γεγονός το οποίον 
εύρίσκεται είς την οικιακήν ζωήν των, ώς καί είς πάσαν φάσιν τοΰ ’Α 

μερικανικού βίου, κάποια άόριστος άνησυχία πνεύματος καί καρδίας, 

άκραιφνης παρ’ αύτοΐς άναμφιβόλως, άλλ’ ολίγον τ ι υπερβολική διά την 
ήμετέραν καλαισθησίαν εν αίσθημα πυρετώδες,τά όποιον, άς εϊπωμεν, 

άνευ κοινωνικού τίνος η ηθικού σεκταρισμού, έπιβάλλεται είς πάντα 
’Αμερικανόν ώς έξις καί εθιμον άποτελοΰν δύναμιν έν τω έθνικώ βίω. 

Ή  άνησυχία αΰτη της καρδίας, της διανοίας καί της κινήσεως, ήτις, 

μή λησμονώμεν, είνε φυσικωτάτη είς τάς πολιτείας, καί εκπορεύεται 

έξ αύτής τής ψυχής καί τοΰ αίματος τού νέου κόσμου, σημαίνει, ώς 
εξηγείται άπό τά  παμπάλαια έθιμα τής Α γγλ ία ς , έλλειψιν τής ήρεμου 
έκείνης αταραξίας, τής άξιοπρεπείας, τήν οποίαν ήμεϊς νομίζομεν ού- 

σιώοη είς τούς τρόπους άληθινοΰ τ ζ έ ν τ ε λ μ α ν .
Έ άν τοΰτο θεωρείται ελάττωμα είς τάς καλάς συναναστροφάς έν τώ 

παλαιώ κόσμω, οί ’Αμερικανοί έξάδελφοί μας δέν έντρέπονται δ ι ’ αύτό. 

Μάλλον έπιθυμοΰσί, γράφει ό Χάουελλ, νά γείνγι γνωστόν ώς μέρος τοΰ 

κληρονομικού των βίου καί τής διαθέσεως. Οί τρόποι των καί τά έθιμά 
των διά τόν τέλειον τ ζ έ ν τ ε λ μ α ν  διαφέρουσι τών έν ’Α γγλία  παρα

δεδεγμένων. "Οπως έννοήσωμεν τούς κανόνας τής έθιμοταξίας των, 
οφείλομεν νά γνωρίσωμεν αύτόν τάν λαόν, καί έμβλέπωμεν είς τά πράγ

ματα διά τών οφθαλμών των, όχι διά τών ίδικών μας. Τούτο έξηγεϊ 

τήν διαφοράν. Ε ίς  τήν πατρίδα μας πάσα γνωριμία γίνεται διά τού 
παραδεδεγμένου καί δικαιολογημένου εθίμου τής παρουσιάσεως άνθρώ
που είς άνθρωπον. Κάθε άλλο προσκρούει εϊς τά αίσθήματά μας καί δεν 
θεωρείται πρέπον. « Τ ί ά νο ησ ία !», θά έπεφώνει ’Αμερικανός τ ις , καί 
είτα θά ήρώτα : α Δ ια τ ί ένας άνθρωπος νά περιμενη νά όμιλήση είς 

άλλον έωσότου παρουσιασθή διά τρ ίτ ο υ ;»  Έ άν άπαντήσης : « Ε ίν ε  τά

εθιμον τοΰ τόπου καί ό κοινωνικός τρόπος», έκεϊνος θα ε’ίπη : « Ι τ ο χ α -  
ζομαι ότι τοΰτο θά 'έφερνε τά πράγματα πολύ μακρυά, καθώς συνέβη 

δταν ένας κύριος είδεν άλλον κύριον νά πνίγετα ι, καί δέν έτόλμησε να 

τόν βοηθήση, διότι δέν είχε τήν τιμήν νά τάν γνω ρίζη.»
Ε ίς τά κα'αρώς οικιακά πράγματα τά  μάλλον αφορώντα τας^γυ

ναίκας, έλέχθη ότι δέν είνε καλαί οικονόμοι είς τήν ’Αμερικήν, άλλ’ είνε 

σπάταλοι είς τά τοΰ οίκου καί είς κάθε άλλο πράγμα.  ̂ Ο κ. Χ ιλ λ , 
συγκρίνων αύτάς μέ τάς κυρίας τοΰ παλαιού κόσμου (καί^ ή πείρα του 

πέραν τοΰ ’Ατλαντικού τόν κάμνει άξιον ν’ άκούηται μετα σεβασμού), 

βέβαιοί ότι τοΰτο είνε τά με'γα σφάλμα των. Δέν θ ’ άναλάβωμεν έν
ταΰθα τήν συνηγορίαν των, ούδ’ εινε άνάγκη τούτου' άρκεϊ να εϊπωμεν 

ότι αί άμερικανίδες, δταν γενικώς όμιλήσωμεν, είνε λίαν επιτήδειοι εις 

τάς χεϊρας καί είς τάς κινήσεις πράς διεύθυνσιν τών οικιακών των υπο
θέσεων. Ά λ λ ’ έάν δέν θέλωμεν νά έκπέμπωμεν δίνας καπνού εις τον 

άέρα, άς μή άναμιγνυώμεθα είς πράγματα τά  όποϊα δέν έννοοΰμεν. 

Τοσοΰτον μόνον άς μάς έπιτραπή νά εϊπωμεν ότι, κατα τον Ληπ και 
κατά τήν κυρίαν Άρριε'την Στάου, ή έπί σπατάλη κατηγορία ή έκτο- 

ξευομένη κατά τών γυναικών τής Α μερικής εινε μάλλον προϊόν προ-

λήψεως ή άληθοΰς πείρας.
'II μαγειρική, άς εϊπωμεν, είνε πράγμα τά άποϊον απαιτεί βραχειαν 

μνείαν. Ε ύτυ/ώ ς, είς τάς ήμέρας ταύτας τής προόδου τής έκπαιδευ- 

σεως, καί κόρη έν παρθεναγωγείο) γνωρίζει πολλά περί αυτής. Εν Α
μερική, οί Μαΰροι άσχολοΰνται κατά με'γα μέρος είς τήν βιομηχανίαν 
ταύτην. Γίνονται δέ πράγματι κάλλι τοι μάγειροι. Ε ίς όλα σχεδόν τα 
ξενοδοχεία, τά οικοτροφεία καί τάς μεγάλας οικίας ευρίσκει τις μαυρον 

άρχιμάγειρον. Είνε πράγματι δεινός είς τήν τέχ νη ν  έννοεί τήν μαγει

ρικήν τόσον καλά, ώς έάν ήτο άοχαϊος Έ λ λ η ν  δύναται να μαγειρευση 
έν γεύμα είς τήν έντέλειαν, καί είνε τόσον βαθυμέριμνος περί αύτά, ώς 

έάν τά ήτοίμαζε διά νά φθάση ή κνίσσα είς τούς μυκτήρ ας τών αρ

χαίων θεών.
Έ ν  σχε'σει πράς τήν οικίαν τού πένητος, μ ία  παρατήρησις απαιτείτα ι 

ένταΰθα. Ό λ ο ι γνωρίζομεν καί παραδεχόμεθα τ ί σημαίνει ή καθαριότης 

διά μίαν οικίαν. Έ άν περικυκλούμεθα άπό ρυπαρά πράγματα, λέγει ο 
Γεώργιος Δόσων, ολίγον κα τ’ ολίγον γινόμεθα ρυπαροί. Έ ν  Α μερική  
ούδέποτε ρυπαρά πράγματα καί άτερπή θ ε ά μ α τ α  προσπίπτουσιν είς τάς 

όψεις σας. Έ ν  Α γ γ λ ία  παρά τή αύτή τάξει ή ρυπαρότης δυσκόλω:



αποτρεπεται, Six την ελλειψιν τοΰ χώρου και τών μέσων. Ά ς  ύπά··η 

ζενος να^έπισκεφθήτήν πτωχοτέραν οικίαν έν ’Αμερική είς πζσαν ώραν 
της ημέρας, εαν είνε άξια νά άνομασθή οικία, κα! ποτέ δέν θά ί'δη 

αγγεία κείμενα άπλυτα, ράκη καί σκουπίδια κυλιόμενα έπί τοΰ εδά
φους, ποτε· και ο λογος είνε οτι πάντοτε εύρίσκεται παραπλεύρως τοΰ 
μαγειρείου χώρισμά τ ι διά νά χ ρήσ ιμ ε*) ώς πλυντήριον, όπου γίνεται 
ολη η βάναυσος καί άπαραίτητος έργασία της οικίας· και κ α τ ’ αύτόν 
τον τροπον, ή έστία τοΰ πτωχοΰ, ώς ή τοΰ πλουσίου, είνε πάντοτε 
ελεύθερα, καθάριος καίάνετος.

Θεωρουμένων τών σπουδαίων σχέσεων τοΰ οίκιακοΰ βίου έν ’Αμερική, 
ο θεσμός τοΰ γάμου δικαίως νομίζεται άνά τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
ως η τελειότερα μορφή τών συστατικών αύτοΰ στοιχείων. Ά ληθώ ς, δυ- 

νατόν^νά ύπάρχωσι πολλαί οίκίαι αγάμων άνδρών'καί γυναικών,’ κα  ̂
ολαι δυνατόν νά είνε λαμπραί, ελκυστικά!, καθαραί καί καλαί’ άλλά 

δεν εχομεν πρωτίστως ν ’ άσχοληθώμεν μέ τοιοΰτον οίκ,ακάν βίον, περι- 
οεολημένον τήν καθαρότητα, τήν άγάπην καί τήν στοργήν. Έ ν  Α φ 

ρική οί γάμοι είνε άντικείμενον μεγάλης έπιδείξεως. Κατά τόν χρόνον 

της επισκέψεώς μας είς τά Σικάγον, ένθυμοΰμαι τάν γάμον τής κυρίας 

Βορτων, νεαρας γυναικος τοΰ κομψευομένου κόσμου' κατά τάς δημο- 

σιευθείσας περιγραφάς, έστάλησαν περί τάς δύο χιλιάδας προσκλήσεις 

α τ0ν ν ά^ ον· ^«νήθεια  δέ είνε είς τάς Πολιτείας καί είς όλους τούς 
γαμους, ο. τελών κληρικός νά λαμβάνη γενναίον επίδομα, ποικίλλον 
κατα τούς πόρους τών νυμφίων.

Ελεχθη οτι έν Α μερική  ό δεσμός τοΰ γάμου δέν τηρείτα ι τόσον 
ίερός, στενάς καί ύποχρεωτικός. Τοΰτο δυνατόν ν ’ άληθεύτ) παρά τινι 
τάξει, α λ λ ’ έν Α μερική  έν γένει ά γάμος άναγνωρίζεται και τηρείται 

ως θειος θεσμός, ως γνησία εκφρασις ή κάτοπτρον της χώρας, έν σχέσει 

προς^τα πνευματικά καί τά κοσμικά πράγματα. Δ ια τ ί τότε, έρωτα ή 
κ. Έ νσλεϋ, οί σύζυγοι χωρίζουσι τόσον ευκόλως καί τόσον προθύμως 
τας συμβίας : Οι τοΰ δικηγορικού έπαγγέλματος ήδύναντο ένταΰθα ν ’ 

απαντησωσ- λέγοντες : α Τά παραδείγματα τοΰ διαζυγίου παρ’ ήμΐν, 

αναλογως τοΰ μεγέθους της χώρας μας, δέν είνε πολυαριθμότερα τών ε-’ς 
άλλας χώρας.» Ή  Α μερ ικ ή , λέγει ό δόκτωρ Άββοτ, τηρεί τήν ιε
ρότητα τοΰ γάμου καί τήν καθαρότητα τοΰ οίκου, μ ’ ενα σύζυγον και 

μιαν συμβίαν. Πώς ήδύνατο άλλως νά έχη τό πραγμα ; Ή  Α μερική  
εινε αλ θώς χριστιανικόν έθνος, περικυκλωμένη άπά έκκλησίας καί χρι-

στιανικους θεσμούς, όλους έμπνε'οντας είς τόν λαόν άνώτερον αίσθημα, 

το τοΰ ιεροΰ, τοΰ καθαρού καί τοΰ άσπιλου.

Ως εικός, ά αναγνώστης θ’ αναγνώριση ότι ά βίος έν τώ Νέω Κό- 
σμ.ω διαφερει τοΰ ήμετέρου έν τή  έφαρμογή, είς τάς σχέσεις τής χώρας 
και τον χαρακτήρα τοΰ λαοΰ. Εΐνε ύπό κοινωνικήν έννοιαν πλέον ελεύ

θερος τοΰ ιδικοΰ μας, άγλαώτερος καί έλκυστικώτερος. “Ολη ή ζωή είς 

τάς Πολιτείας είνε διάφορος τής ήμετέρας· εινε ούσιωδώς συντονωτέρα, 

σ^μ.αντικώς ραγδαιοτερα και μάλλον προηγμένη. Εν τή διαχειρίσει τών 
οικιακών πραγμάτων δύσκολον εινε νά εύρη τις καλούς ύπηρέτας. "Οσον 

στενά: καί φιλικοίί και άν εΐνε αι σχέσεις μ.εταξύ τών διαφόρων τάξεων, 

ό δυσκολία αύτη άειποτε ύπήρξεν. Οί μ,ισθοί τών ύπηρετών είνε μεγά
λοι έκεϊ- οι υπηρέται είνε τόσον ανεξάρτητοι όσον φαντάζεσθε- δεν 

άπαντώσι κατά κανόνα είς τάν ήχον τοΰ κωδωνίσκου τής θύρας· δέν 

,^ουρτζίζουν τά υποδήματα, εχουσιν ιδιαιτέρους θαλάμους διά νά δέ- 
χωνται έπισκέπτας- έάν ή κυρία τούς μαλώση ή τούς εύρη σφάλμα, 

άπορριπτουσι τάχιστα τήν θέσιν, καί εΐνε πάντοτε βέβαιοι ότι θά εύρω- 

σιν άλλην εις μιαν ή δύο ήμέρας. Τό πλύσιμον είνε έργασία σπανίως 
άπαντωμένη εις τήν οικίαν, ή δΓ υπηρετριών ή διά πλυντρίας. Έ κάστη 

πόλις εχει τά πλυσταρείά της, κ ’ εκεί, οχι έν τή  οικία, γίνεται τά 
..λύσιμον, τό κολλάρισμ.α και τό σιδέρωμ.α. Τοΰτο, ένώ είνε άνακού- 

φισις διά τάς υπηρέτριας, εινε συνάμα καί εύκολία διά τήν οικίαν άνά 
τό μείζον μέρος τής κοινωνίας.

Αλλ όπως έκτιμήσγι τις τήν σύστασιν καί τούς όρους τοΰ οϊκου έν 
σχέσει πρός τήν ζωήν, την κοινωνίαν καί τήν έργασίαν, πρέπει νά γνω- 

ρ ιζ? οτ! 0! Αμερικανοί καρποΰνται περισσότερα άπά τήν ζωήν των 
παρά ήμεΐς- τουτέστι, τελείτα ι πλειοτέρα έργασία έν Α μερική  ή έν 

Εύρωπ/). Εγείρονται πρωίνωτερα' αρχίζουσι τήν έργασίαν ένωρίτερα- 
κοιμώνται όλιγώτερον δυο ώρας- έργάζονται έπιπονώτερον παρά έδώ. 
-^χετικώς πρός τούτο, ό κ. Μπλέϊν, έκ Σικάγου, μ.οΰ ελεγε : « Σ τοχά - 
,ομ.αι, ενας άνθρωπος δικός μας, εις κάθε βιομ,ηχανίαν ή έπάγγελμα, 

θά κάμνη τόσην έργασίαν εις δέκα χρόνους όσην είμπορεί νά κάμγι ενας 
,Ν>'·κός σας εις τριάντα χρόνους.» ΙΙώς τοΰτο; Βέβα ια , δι ένα λόγον, ή 

άτμοσφαιρα τής Αμερικής εινε πολ.ύ έλαφροτέρα άπό τήν ίδικήν μ.ας, ό 
ουρανός αίθοιώτερος παρά έδώ, καί δέν ύπάρχει βάρος είς τόν άέρα, 

δέν ύπάρχει αίσθημα καμάτου καί έξαντλήσεως ώς είς τήν πατρίδα μας, 
έπομένως οι άνθρωποι οι τε διανοητικώς καί οί σωματικώς εργαζόμενοι,



δύνανται νά έκτελώσι περισσοτέραν έργασίαν. Ιναί άς προσθέσωμεν δτι 

πάς άνθρωπος δστις δέν είνε οκνηρές η μέθυ'σος θά εργασθή καλλιτερον 
έν τω νέω παρά έν τω παλαιω κόσμω. Δ ιό τι έν τω νέω κόσμω δεν υπάρ

χει περιορισμός καί δεσμά είς την έργασίαν δέν γίνεται απόπειρα πρός 
ύπέρμετρον έκμετάλλευσιν του έργατικοΰ ανθρώπου και προς περιστολήν 

τοΰ προϊόντος τών χειρών του. Επομένω ς πληρώνεται καλλίτερα, και 

διά τοΰτο είνε ικανός νά εχη καλλιτε'ραν οικίαν, άναπαυτικωτε'ραν και 
κάλλιον εύτρεπισμένην. Δύναται έπίσης νά τρέφηται καλλίτερα, να έν- 

δύηται καλλίτερα, νά περιποιηται καλλίτερα την γυναίκα κα ιτά  τε'κνα, 

καί ό ’ίδιος έχει εύθυμοτέραν διάθεσιν, καί δέν είνε σκλάβος καί πα- 

ρίας, οίος θά ήτο έν τφ  παλαιω κόσμω.
Έ ν  ’Α γγλία , ό διευθυντής μεγάλου ιδρύματος διά νεάνιδας, με

λετών τά  ζητήμα τα  τής οικιακής οικονομίας, μοί έγραψεν έρωτών : 

«Εύρετε είς τάς περιηγήσεις σας δτι ύπάρχει εθιμον έν ’Α μερική, εις 
τάς εύπορους οίκογενείας, νά λαμβάνωσιν οίνον κατά το γεΰμα, και να 

τάν έχωσι καθημερινώς έπί τής τραπέζης ;»  Χαίρω διότι προυβλήθη 
ή έρώτησις αύτη, άλλως δυνατόν νά παρέτρεχον τό κεφάλαιον τοΰτο.

Λοιπόν, ή πεϊοά μου είνε αΰτη, καί απηντησα είς τέν ερωτώντα 

σχεδόν αύτολεξεί :— Έ ν ’Αμερική έπικρατεϊ ισχυρόν αίσθημα έγκρα- 

τείας είς όλας τάς κοινωνικάς τάξεις, καί τούτου ένεκα, ή κλίσις τής 
χώρας είνε έναντία τής χρήσεως τοΰ οίνου έπί τής τραπεζης τοΰ γεύμα

τος. “Ισως ούτε μία  οικογένεια είς τάς είκοσι ποιείται χρήσιν τοΰ οί'νου 

καί επομένως, ώς παρατηρεί ό δόκτωρ Ουίλλιαμς, ό ιατρός και τά 
φάρμακά του είνε είς όλιγωτέραν ζήτησιν παρά εδώ. Ε ίς όχι ολίγας 

οίκογενείας, έν τοσούτω, όπου έλαβον την ευχαριστησιν νά δειπνήσω, 

εύρον δτι οί κύριοι είχον τήν συνήθειαν, ευθυς μετά το γεΰμα, ν άπο- 

σύρωνται είς άλλον θάλαμον, κ έκεϊ έλαμβανον οίνον ή καφεν ή κάτι 

δυνατώτερον, κατά τήν κλίσιν καί τάς έπιθυμίας των.
’Αλλά μ ’ έρωτώσι, τ ί γνωρίζω περι τής διευθυνσεως τοΰ οικογενεια

κού βίου έν ’Αμερική ; Έκτελοΰσιν οι γονείς τά προς τά τέκνα των 

χρέη καλώς καί φρονίμως ; Δυνατόν νά διαφέρη κατά τόπους ή εκδοχή 
τοΰ «καλώς καί φρονίμως». Ο έρως και ή φιλοστοργία κείνται εις την 
ρίζαν τοΰ οικογενειακού βίου, καί πρέπει νά είνε ή διέπουσα άρχή έν 

πάση οικογενειακή διευθύνσει. Έ ν  Αμερική, ό οικογενειακος βιος έχει 
πολλήν έλαστικότητα, πολλήν έλευθερίαν, συνδυασμένην μετά φαιδράς 

καί έορτασίμου διαθέσεως χαράς καί λαμπρότητος. Ά λ λ  ή ελευθερία

περί ής ό λόγος δέν σημαίνει, έν εύτάκτω οικία, δτι τά  τέκνα είνε ανευ 

πειθαρχίας, καί άφίνονται όλως άχαλίνωτα νά πράττωσι κατ αρέ
σκειαν. Βεβαίως όχι" διότι τοΰτο θά ήτο ακόλαστος έλευθερία, αναξια 

παντός οίκου, καί θ’ άπέβαινε μετά ένιαυτούς πράς λύπην και ζημίαν 
τών τέκνων. Έ ν  Α μερ ική , ώς καί αλλαχοΰ, οι άριστοι γονείς δεν εινε 
άνευ σφαλμάτων άλλά βεβαίως προσπαθοΰσιν, ένώ διδουσι πολλην έλευ

θερίαν είς τούς νέους, νά έμφυτεύωσιν είς τά πνεΰμά των τά αισθήματα 

τής εύλ.αβοΰς φιλοστοργίας, τής σωφροσύνης καί τής θεοσεβειας, και 

τάς άλλας έκείνας άρετάς, αϊτινες είνε εύτυχεϊς, λαμπραι καί εύφημος 

παρά τή  κοινωνίς.
Ε ίς παμπόλλους οικίας τάς οποίας έπεσκέφθην κατά τάς περιηγήσει1 

μου, ή οικογενειακή προσευχή έγίνετο τακτικά, άν όχι πάντοτε το 

πρωί, πάντοτε τήν εσπέραν, καί ένωρίς άκόμη, πριν άπέλθωσι προς 

ύπνον τά  μέλη τής οίκογενείας. "Οσον αφορά τήν Κυριακήν έν Α με

ρική, καί πώς αΰτη τηρείτα ι έν τή  χριστιανική οικία, λέγομεν δτι τ η 

ρείται κατά τήν ύπερτέραν ’έννοιαν, ούχί ώς ήμερα μονοτονίας, ή φό

βου καί περιορισμού διά τά παιδία, ά λλ ’ ώς ήμέρα χαράς, ελευθερίας 

καί πνευματικοΰ φωτισμοΰ, ήμέρα ήτις αναπτύσσει καί μεταδίδει είς 
τήν καρδίαν τών μικρών τήν καινήν έκείνην καί χαροποιόν δύναμιν ήν 

έκόμισεν ά Χριστός είς τόν κόσμον, ήτις είνε πανταχοΰ ή χ«.ρά. καί η 

σωτηρία τοΰ οίκιακοΰ βίου.
Έ π ί πολύ είς τάς χριστιχνικάς οικίας, έν Νέα Α γ γ λ ία , ήτο συνή

θεια, ώς έν τώ παλαιω κόσμω, νά συνέρχηται ή οικογένεια τώ — αβ- 

βάτω έσπέοας, όπως οί γονείς διδάξωσι τά τέκνα τά ήθικά παραγγέλ

ματα τής χριστιανικής πίστεως. Παν παιδίον οκταετές ή δεκαετές ώ- 
φειλε νά λέγη τήν κατήχησιν άνευ σφάλματος, καί καθ οσον ηυξανε 

τή  ήλικία  ώφειλε ν ’ άπαντά είς ακριβείς έρωτήσεις περί όλων τών πρε- 
σβευομένων δογμάτων, καί νά είνε ικανόν νά διδάσκη και εςηγή ταΰτα 
είς άλλους. Ά λ λ ’ είς τάς ήμέρας μας οί χριστιανοί γονείς έν τή  Α 
μερική άποδίδουσιν ολ.γωτέραν βαρύτητα είς τήν δογματικήν διδασκα

λίαν. Δ ια τ ί; Δ ιότι άποβλέπουσιν είς τήν παρουσίαν καί δύναμιν «ύ ψ ί-  
στης χριστιανικής αγά πης», ώς πνευματικωτέρας αξίας άπό τά δόγ
ματα καί τήν περί αυτών όιδασκαλιαν. Οχι οτι η υγιής εκείνη και πλη— 
ρης διδασκαλία περιφρονείται είς τάς Ή ν. Π ολιτείας, ώς θά μάς εκα- 
μνόν τινες νά πιστεύσωμεν, ά λ λ ’ έν τή  πρακτική οψει οι Αμερικανοί 
θεωροΰσι τήν θρησκείαν ώς ζωήν' την μεγίστην, την ευγενεστάτην κα'



θειοτάτην ζωήν ήτις δύναται νά διείσδυση είς την καρδίαν τοΰ άνθρω

πο j και διαμόρφωση αυτήν' και διότι θεωρο'^σι τήν θρησκείαν ώς ούσαν 

ζωήν έν κοινωνία μετά τοΰ Ά ϊδίου Πνεύματος, συμπεραίνουσιν ότι 
οχι ή άπλή διδασκαλία άλλ ή εμπνευσις της ζώσης ψυχής δύναται 

να την αποκαλύψη. Τούτων ούτως έχόντων καί άρθώς νοουμένων, έκ 

τής ιδέας ταύτης έπήγασαν αί βαθύτερα·, σκέψεις καί αί εύρύτεραι σκέ

ψεις, αϊτινες ούτως έμπνέουσι καί ύπηρετοΰσιν είς τήν πνοήν τοΰ με
γάλου πνευματικοΰ κόσμου σήι/.ερον.

Έ ν  χριστιανική οικία, λέγει ό έκ Νέας Ύόρκης δόκτωρ Χώ λλ (ταΰ

τα δέ είνε άκραι προτεσταντικαί άμερικανικαί ίδέαι, καί ό αναγνώ
στης πρέπει νά γνωρίζη ότι μόνον χάριν περιεργείας τά παραθέτομεν) 

δέν ύπάρχει τίποτε πλέον έπίφοβον καί φυλακτέον άπό τόν άπλοΰν τύ

πον τής θρησκείας. Ε ίτα  προσθέτει «κα ί τοΰτο λέγομεν μετά ζωηράς 

συναισθήσεως τοΰ μεγάλου άγαθοΰ, το όποιον ελαβε τό χριστιανικόν 

μας έθνος άπό τούς τύπους και τάς μ,εθόδους τής θρησκευτικής εφαρ

μογής». Τό Πνεΰμα μόνον άναπαύει τήν άνθρωπίνην καρδίαν καί ά
παντα μ.όνον εν τή ανθρώπινη ψυχή είς τάν τύπον έκεϊνον τής θρη

σκείας έν τω οίκιακω κύκλω, όστις καθιστα τόν οικιακόν βίον ελκυστι

κόν, αγλαόν καί ευδαίμωνα έν οχε'σει πρός τήν ύψηλοτέραν μορφήν 

τοΰ υψιστου χριστιανικού ερωτος. Ανευ τοΰ χριστιανικοΰ τούτου έρω
τος καί των ένεργών έπιδράσεών του περί τάς καρδίας καί τούς οίκους 

τοΰ μεγάλου Άμερικανικοΰ έθνους, όλοι οί άλλοι έρωτες, αί τέρψεις καί 
αι αναπαύσεις, και άν αφθονουσι, δεν θά έποριζον οικιακήν ειρήνην 
καί ευτυχίαν. Οπόσαι οίκίαι, ώραϊαι είς τό όμμα, άβρώς καί κομψώς 
ευτοεπισμέναι, καθίστανται θλιβερώς πικραί έν τή αγωγή τών τέκνων, 

σκηνη διχονοιας, διαπάλης καί θυμ.οΰ, δ ι ’ ελλειψιν τοιαύτης γενναίας, 
τρυφερας, άληθοΰς άγάπης !

Εχω μόνον νά προσθέσω έπί τοΰ ύποκειμ.ένου τούτου, ότι είς τούς 
φιλοσόφους εκείνους, οίτινες, μέ τάς θεωρίας των, επαγγέλλονται ότι 
θ αναπλασωσι και θα οδηγησωσι την ανθρωπότητα είς τήν άληθή δ ι- 
εύθυνσιν και μ.όρφωσιν τοΰ οίκου, μικράν ή ούδεμ.ίαν τρέφω συμπάθειαν. 

II φιλοσοφία υπο τήν εποψιν ταύτην, ώς θεωρία διά τάς λύπας, τήν 
ασθενειαν και τας αναγκας τοΰ κοσμ.ου δεν είνε νεα. Έδοκιμ.άσθη από 
γενεάς είς γενεάν ώς εύαγγέλιον έλπίδος διά τήν άνθρωπότητα, άλλά 

κατά τινα άνεπαίσθητον τρόπον ό σκοπός καί αί επιθυμία; τοΰ κόσμου 
συστηματικώς Ικφευγουσι την λαβήν της. Αλοιμονον, λέγομεν μ ε τ ’έμ-

φάσεως, εις τά προσφιλέστατα όνειρα τοΰ άνθρώπου καί είς όλας τάς 
ευγενεστάτας σκέψεις του ! Α λ λ ’ ή Αμερική ευρίσκει τήν έμπνεουσαν 

αρχήν έν τή  χριστιανική άγάπη' καί άφοΰ τό «εύαγγέλιον τής έλπ ί
δος», τό όποιον λαμβάνει ή Αμερική, συνίσταται όχι είς διδασκαλίας 
και δόγμ.ατα πρεσβευόμενα, ούτε τοσον εις τάς φαεινάς φιλοσοφικά: 
θεωρίας τής εποχής, όσον εις τήν έμπνευσιν τής ζώσης ψυχής κοινωνού- 

σης μέ ύπερτέραν θέλησιν, δυνάμ.εθα νά εΐμεθα βέβαιοι —  καί ό άνα- 

γνωστης θα συμ,φωνηση μ.ετ εμοΰ, οτι εν τή  ύψηλοτέρα ταύτη πίστει. 
τή εκτεινόμενη πέραν τοΰ άνθρωπίνου πνεύμ.ατος, βλέπομεν τόν οίκια- 

κον βίον χριστιανικής κοινωνίας έπιταχύνοντα τήν συνείδησιν, ψαύου- 
σαν τήν ζωήν τοΰ παιδιού έν αύτή τή  άρχή τής έπάρξεώς του, καί 

ούτω πως άποβαίνουσάν τ ι όμοιον μέ τόν εύγενέστατον καί άγιώτατον 
θεσμόν έπί τής γής, τήν ίσχυροτάτην δύναμιν καί τάν παράγοντα τοΰ 
μεγάλου άνθρωπίνου κόσμου.

*

* *

Εφθασαμεν τωρα σχεδόν είς συμπέρασμα, άφοΰ διεσχίσαμεν τά εΰρΰ 
πεδίον, τό άνοιχθεν πρό ήμών όταν άνελάβομ,εν τό εργον τοΰτο. Έ ν 

άρχή λοιπον τοΰ τέλους, μ.αλλον η έν τώ τέλει, θά μας έπιτραπή νά εί'- 

πωμεν πράς τάν άναγνώστην, καί ιδίως είς τούς πέραν τοΰ ’Α τλα ντι
κού φίλους, ότι, εχοντες ύπ όψιν τό σχέδιον καί τήν έκτασιν τοΰ έργου 

τούτου, ήναγκάσθημεν νά παρατρέξωμεν τόπους τινάς εξ όσων περιη- 

γήθημεν, ή άλλως νά βραχύνωμεν καί συντάμωμεν έδώ κ’ έκεϊ τήν δ ι- 
ήγησιν μ.ας. Αλλ επι τέλους, αφοΰ η συντομία είνε ή ευταξία τών 
χρόνων καθ’ ούς ζώμεν, ή επιτομή δυνατόν νά εΐνε έδώ φρονιμωτέρα 

τής διεξοδικοτητος. Γίποτε έξ άλοκληρου δέν παρελείφθη, τά άποϊον νά 
έθεωρήθη ουσιώδες πράς άρθήν παράστασιν τών περιηγήσεων τούτων, 
και τίποτε επιζημ.ιως δεν συνετμηθη. Ας πιστεύσωμεν τότε ότι άρκε- 

τά έγράφησαν έν τώ εργω τούτω, καί έγράφησαν, ώς δυνάμεθα φίλα- 

ληθως να βεβαιωσωμεν, ανευ μ.εροληψίας, έν πάση έντιμ,ότητι προθε'- 
σεων, μέ τάς σκέψεις καί τάς ιδέας τάς παρουσιαζομένας είς τό πνεΰ- 
μά μας, κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξειδίου μας άνά τήν μεγάλην εκεί
νην καί άχανή χώραν, τήν ’Αμερικήν.

Έ άν ά άναγνώστης όστις μας παρηκολούθησε νομίση ότι αί έντυπώ- 
σεις καί παρατηρήσεις μας έπί τής ’Αμερικής διαφε'ρουσι κατά τ ι άπό 

τάς τών άλλων συγγραφέων, άπαντώμεν, ούτως εχει πρά γματι.Τό το ι-



οΰτον έλέχθη καί έπηγγέλθη έξ αρχής τοΰ έργου, καί τοΰτο, δύναται

νά μάς έπιτραπή νά εϊπωμεν, έρχεται ώς μέρος της αμοιβής μας, καί 

ώς καλή σύστασις τής άξίας καί τής φιλαλήθειας τοΰ έργου. Πάς πε
ριηγητής είς νέαν χώραν εχει ϊδιον τρόπον νά έποπτεύτ) τά  πράγματα 

καί ϊδιον τρόπον νά π ερ ιηγήτα ι.Έ ά ν ταξειδεύομεν, λέγει ό Κόμπτων, 

όταν τά σκότη τής νυκτός έπεσον έπί τής γής, όταν οί χαρακτήρες 
τής χώρας περικαλύπτονται άπό τήν έποπτείαν μας, ολίγον τ ι  δυνά

μεθα νά διακρινωμεν. Ά λ λ ’ έάν ταξειδεύομεν είς τό φώς τής ήμέρας,
όταν ό ή λ ιο ; λάμπη καί ρίπττ) τήν λάμψιν του έπί τής γής, τότε έ-

πιφαίνονται οί χαρακτήρες καί αί καλλοναί τής χώρας' καί αί καλλο- 
ναί αύται, έάν έτισύρωσι τόν θαυμασμόν μας έν καιρώ, μένουσιν έντε- 

τυπωμέναι είς ήμάς καθ’ όλους τούς χρόνους τής ζωής.
Πριν διαπλεύσω τόν Α τλα ντικόν, δέν είχον έννοιαν πόσον μεγάλη 

χώρα εινε πράγματι ή Α μ ερ ικ ή . Τήν ιδίαν τοΰ μεγέθους της μόνον 
περιηγητής δύναται ν ’ άντιληφθή, επομένως μαθήματα ταπεινώσεως έν 

τοΐς πρώτοις λαμβάνει τ ις  άμα έπισκεπτόμενος τήν χώραν. «Μανθάνει 
τις απερχόμενος είς Α μερικήν, λέγει εϊς συγγραφεύς, ότι ό κόσμος είνε 

κάπως μεγαλείτερος άπό όσον φαίνεται εις τήν π α τρ ίδα ». ‘Έ π ε ιτα , ή 

κοινωνία έκεϊ, καί αί ποικίλαι υποθέσεις τοΰ βίου ώς υποκείμενα σκέ- 

ύεως, είνε τόσον πολυμερείς ώστε νά ΰπερβαίνωσι τήν περιοχήν τοΰ 
πνεύματος. Ώ ς έδαφος ή Α μερική  είνε άπείρως μεγάλη' έπειτα ή άνά- 

πτυξίς της καί ό πολιτισμός είνε τόσον ανεπτυγμένα, τό έμπόριον καί 

ή βιομηχανία της τόσον εύρέα καί εκτεταμένα, τό κλίμα της καί τά 
προϊόντα της τόσον υγιεινά καί ποικίλα, αί πόλεις καί οί ποταμοί της 

τόσον μεγάλοι, καί ή παντοειδής κοινωνική καί υλική πρόοδός της τό

σον ραγδαία καί ευτυχής, ώστε ύπό πρακτικήν έποψιν, ή Α μερική  

εινε κόσμος καθ’ έαυτήν' κόσμος ενδιαφέροντος, μελέτης καί θαυμασμού' 
τό μέγιστον, τό προοδευτικώτατον, τό μάλιστα εύελπι έθνος έπί προσ
ώπου τής γής, μέ οιωνούς μέλλοντος λαμπροτέρου καί καλλίτερου άπό 

κάθε άλλο.
Σημαντική έρώτησις έν σχέσει πρός τοΰτο μάς υπεβλήθη ύπό τίνος 

νέου, περί τό τέλος διαλέξεως εϊςτινα  φιλολογικόν σύλλογον τοΰ Ά β ερ -  
δήν. « Ά λ λ . ’ όταν ή Α μερική ΰπερπληρωθή λαοΰ, καί όλοι οί πόροι 

της καταναλωθώσι, τ ί θά συμβή τ ό τ ε ;-» Ν α ι, τφ  οντι, τ ί θά συμβή 

τ ό τ ε ; Ά λλά  πλεϊστα έτη θά παρέλθωσι πριν καταστή άναγκαϊον νά 

προβληθή το ερώτημα τοΰτο, ή πριν τοιαύτη τις σκέψις ελθγι νά έμ -

ποδίση τούς νέους μας τοΰ νά διαπλέωσι τόν Α τλαντικόν όπως έπιδιώ- 
ξωσι τύχην έν τώ νέω κόσμω. Α ί πολιτείαι τής Α μερικής άπεδείχθη 

οτι εινε τόσον εΰρεΐαι καί τόσον πλούσιαι, ώστε νά θρέψωσιν έν άνέσει 
πληθυσμόν 3 0 0  εκατομμυρίων ψυχών. Δέν δύνανται άρα νά ύπερπλη- 

ρωθώσι καί μείνωσιν άνευ έλκυσμοΰ καί πόρων πριν παρέλθωσι πολλαί 

γενεαί.
Ά λ λ ’ ή Α μερική  δέν εϊνε μόνον πλούσια καί εύρεϊα ώς έδαφος, 

ύπερτέρα δέ καί θαυμασιωτέρα είς τά  προϊόντα της άπά πάν έθνος ύπό 

τάν ήλιον, ά λλ ’ όταν στρέψωμεν τούς λογισμούς μας είς τό μέλλον τής 
χώρας έκείνης καί είς άπώτερον χρόνον, ή Α μερική  εχει ύπό άλλας έ- 

πόψεις ένεργούς έπιδράσεις, μοίρας ίδικάς της, άνωτέρας καί ίδιαζού— 

σας' μοίρας αϊτινες θ ’ άντανακλώσι μεγαλεϊον καί ευλογίαν έπί τής 
μελλούσης γενεάς, όταν ό κόσμος καθ’ όλου έγγιχθή ώς ύπό αοράτου 

δυνάμεως, καί ύψωθή είς τήν χώραν έκείνην τής έλευθερίας καί τής 
χαράς, τήν ύπερόχως ώραίαν, καί είς ειρήνην τελείαν καί παγκόσμιον. 

Δ ιό τι τ ί είνε τά  πράγματα; Ή  Α μερική  είνε χ_ώρα μέ γονιμότητα ε
δάφους καί μέ νοημοσύνην πληθυσμού. Ή  γή είνε ώραία καί εύφορος, 

ό λαός είνε χρηστός καί μορφωμένος' τά  κοινά σχολεία τής Α μερικής, 
απαράμιλλα ώς σύστημα έκπαιδεύσεως, εχουσιν άμετρον επιρροήν είς 

τά νά καλλιεργώσι τάν λαόν καί συνδέωσιν αύτόν ώς έν κοινωνικώ πα

ραδείσιο, εΰεργετούντα αύτόν ώς ουδέποτε έθνος εύηργετήθη. Ά λ λ η  

ίσχυροτάτη έπιρροή έν Α μερ ική  είνε αύτη' οι πλούσιοι καί οί πτωχοί 
ϊστανται όμοΰ παραπλεύρως άλλήλων κατά τήν κοινωνικήν ισότητα και 
τά  προσωπικά ωφελήματα. Δέν ύπάρχει αίσθημα μικρότητος έκεϊ,ούτε 
συγκρίσεως άνθρώπου πρός άνθρωπον, ούτε κοινωνικού περιορισμού, ούτε 
προλήψεως κοινωνικών τά ξεω ν τοΰτο δέ είνε έν τών μεγίστων θαυμα- 

σίων τοΰ νέου κόσμου, καί έν τούτω δύναται νά εύρεθή προφητεία τις 
περί τοΰ τ ί  θ ’ άποβή μίαν ήμέραν ή Α μερ ική , σύν τή  άναπτύξει τοΰ 

άνθρωπίνου βίου καί τών πόρων.
Ά λ λ ά  καίτοι ίσταμένη ούτως υψηλά έν τή  ύπεροχή της ώς πρός ή 

μάς τούς έν τφ  παλαιφ κόσμω, πάλιν δέν ϊσταται έν διαστάσει πράς 
ήμάς' μάλλον τ ιμά  ήμάς, προσκαλοΰσα τόν λαόν μας πέραν τοΰ ώκεα
νοΰ είς τάς πλούσιας καί ευφόρους χώρας της όπως συμμετέχω τών προ

νομίων της, όπως ζωογονήται καί τρέφηται καί άπομυζά ύγείαν είς τά 

άνεξάντλητον εδαφός της. Α ί χιλιάδες καί μυριάδες, όσαι διέπλευσαν 

τάν Α τλα ντικόν, μετέσχον έλευθερίως τών πλεονεκτημάτων τούτων'



καί άκόμη ή πρόσκλησις πράς τους λαούς μας έκ πολλώ/ φωνών έν τώ 
νεω κόσμω είνε: « Ελθετε /χ ζήσητε ύπό τάν ήλιοφεγγη ουρανόν μας, 

έπί της χλοεράς γής μας, έν μέσω δασών καί ποταμών, έάν είσθε πρό

θυμοι νά καλλιεργήτε την γην, καί δεν θά μει'νητε πτω χοί, άλλά τα 
χέως θά εύρητε την έπαγγελι'αν τής αφθονίας έπαληθεύουσαν πράγμα

τ ι» .  Εάν τις εί'πη, «Ζητοΰμεν συμβουλήν», ή ’Αμερική αύτή δύναται 
άριστα νά τήν δώση' τά άτέρμονα έδάφη της δεν εινε κατά τά ήμισυ 

κατειλημμένα. 'Εκατομμύρια πλέθρων μενουσιν άκαλλιε'ργητα περιμέ- 
νοντα τάς έργατικάς χεϊρας, λιβαδίσιοι τόποι καί όχι δασώδεις, οί ό
ποιοι χρειάζονται μόνον καρδίαν θερμήν καί εύελπιν, δύο προθύμους 

χεϊρας καί εν άροτρον, όπως άποδώσωσι πλουσι'αν αμοιβήν. Ά λ λ ’ άς μή 

στέλλωμεν είς τήν Α μερικήν τούς νωθρούς μικροϋπαλλήλους μας, τούς 
άχρηστους μικροπραγματευτάς καί τούς οκνηρούς έπαίτας. Ή Α μ ε 
ρική δέν θά άνοιξη τους θησαυρούς της είς τοιούτους, οΰδ’ έπιθυμεϊ κάν 

την γνωριμίαν των. Αλλ εις ανθρώπους οϊτινες δύνανται νά έργασθώ- 
σιν, είς τούς σκληραγωγημένους φίλους τής Δήμητρος, είς όλους όσοι 
είνε πρόθυμοι νά όργώσωσιν έπί τινα ετη τήν γην, παρέχει εγκάρδιον 
ξενίαν.

Οι κύριοι Ελλις και Ιόδ, οϊτινες απήλθον έκ τοΰ παλαιοΰ κόσμου 
εις την κομητείαν Οίφόρδης τοΰ Καναδά, πρό τινων έτών, άμφότεροι 
σταθεροί και δραστήριοι άνδρες, άς μοι επιτραπή νά τό σημειώσω, μοί 

,'ραφουσι τα έςής. « Αποροΰμεν συχνά πώς τόσον ολίγοι γεωργοί καί 

κτηνοτρόφοι μέ μικρόν κεφάλαιον έρχονται είς Καναδάν Οί έργατικοί 

και φιλόπονοι άνθρωποι πάντοτε έπιτυγχάνουσιν έδώ, καί είς όλίγα 
ετη άποκτώσι περιουσίαν. Έ χ ο μ εν  λαμπράν χώραν, υγιεινόν κλίμα, 
ώραίαν και πλουσίαν γήν, και ταύτην εις μεγάλας εκτάσεις. ’Έ π ειτα  

έχομεν όλα τα άλλα πλεονεκτήματα, χρηστήν κοινωνίαν, καλάς έκκλη- 
σιας, καλα σχολεία και πασαν ευκολίαν όπως καταστήσωμεν τήν χώ
ραν ελκυστικήν καί ευτυχή».

Οσον άφορά την Αμερικ .ν ώς έθνος, τά ύ π έ ρ  καί  κ α τ ά  τής Δ η 

μοκρατίας πρός την Μοναρχίαν συχνά συζητοΰνται άπό άνδρας άντι- 
προσωπευτικους, ώς διά ν άποδειχθή πόσον άπέχουσιν άλλήλων τά δύο 
πολιτεύματα. Κατά την ημετεραν γνώμην, είνε πολυ έμφερέστερα καί 
εγγύτερα άλλήλων εις την πρακτικήν έφαρμογήν των παρ’ όσον κοινώς 

νομιζεται. Εν Αμερική επικρατεί ύπό διάφορα ονόματα αιρετή περιω- 

οισμένη μοναρχία, καί παρ' ήμϊν έπικρατεϊ κληρονομική περιωρισμένη

μοναρχία. "Ο ,τ ι είνε καλόν είς τά ήμέτερον σύστημα, εχει τά άντί- 

στοιχον έκεϊ' τά πολιτικά μας ύπό πρακτικήν ’έποψιν μάς πρι.σεγγί- 
ζουσι πρός εκείνους, κ ’ έκείνους πράς ήμάς' « Ά λ λ ’ υπάρχει τό μειονέ
κτημα τοΰτο παρά τή  μοναρχία, μοί είπε καλώς πληροφορημένος Γ ι-  

άγκης' ή ελλειψις έθνικής έλευθεοίας καί άτομικής ίσότητος μεταξύ άν- 
δρός καί άνδρός». Ε ίτα  λίαν σοβαρώς προσέθηκε, «κα ί τά έξοδα τής 
Βασιλίσσης καί τής βασιλακής οίκογενείας»' τά έξοδα τής Βασιλίσσης 
καί τής βασιλικής οίκογενείας είνε τό μορμολύκειον, άν μάς έπιτρέπε- 
τα ι νά έκφρασθώμεν ούτω, τής Α μερικής καί όλων τών δημοκρατι

κών. Ά λλά  λησμονοΰσιν ή άγνοοΰσιν ότι ή πρόσοδος έκ τών γαιών, 
τής ιδιαιτέρας ιδιοκτησίας τοΰ στέμματος, σχεδόν άνταποκρίνεται είς 

τήν δαπάνην δ ι’ ήν παραπονοΰνται. Διεβεβαίωσα περί τούτου τάν φ ί

λον μου, μέ φράσεις φιλόφρονας καί ευλαβείς, διότι ήτο άνθρωπος π ε

πειραμένος περί τά τοιαΰτα καί πολύ πρεσβύτερός μου' άλλά με όλα 

όσα τοΰ είπα, ’έσεισε τήν κεφαλήν καί εμεινε, πιστεύω, άκλόνητος είς 
τήν ιδίαν πεποίθησίν του, ότι ή μοναρχία είνε μεγάλη δαπάνη δ ι’ εν 

’έθνος. Ά λ λ ’ είμαι πεπεισμένος ότι σύγκρισις τών δαπανών τής Δημο
κρατίας έν Α μερική  μέ όλους τούς εμμίσθους προέδρους της, τούς γε- 

ρουσιαστάς καί ύπαλλ.ήλους, θ ’ άπέβαινεν ύπέρ τής Μεγάλης Β ρετα 

νίας.
Ακολούθως, ώς πράς την λειτουργίαν τοΰ αμερικανικού συστήματος, 

καίτοι αί ΙΊολιτεΐαι εινε σταθερώς συνδεδεμέναι πράς άλλήλας, ύπάρ
χουσι δυσχέρειαι έν τή χώρα μεγάλαι καί σοβαραί. Παραδείγματος 
χάριν, μία άλλαγή Προέδρου κάθε τέσσαρα έτη είνε καθ’ έαυτήν σπου- 

δαιοτάτη ύπόθεσις' ά λ λ ’ είνε πολύ σπουδαιοτέρα άκόμη, όταν άναλογι- 
σθώμεν τάς πολλάς χιλιάδας μεταβολών, αϊτινες συνοδεύουσι τό .συμ- 

βεβηκάς τοΰτο. Αί μεταβολαί αύται είνε ευκαιρία έμπαθών συζητή

σεων, πολιτικής διαμάχης, έξάψεως, ταραχής καί συγχύσεως ύπερβαι- 
νούσης πάσαν ιδέαν ήν δυνάμεθα νά σχηματίσώμεν ήμείς έν τώ παλαιω 
κόσμω' καί έάν δέν έθεωροΰμεν τοΰτο ώς πολύ έπιδρών έπί τών δημο
κρατικών θεσμών έν Α μερ ική , δέν θά ήμεθα φιλαλήθεις μάρτυρες τοΰ 

ό ,τ ι εϊδομεν ώς πρός τά πολιτικά πράγματα τής χώρας εκείνης. Α λ λ ’ 
όταν κοπάση ή εκλογική λα ΐλαψ, όλον τά ’έθνος ειρηνεύει πάραυτα, καί 
άσφαλέστερον φώς έκλάμπει όπως όδηγήση τόν δρόμον του. Ευτυχώς 

έν Βρετανία δέν υπήρξε μεταβολή έπί τοΰ θρόνου άπά πεντήκοντα έτών. 
Ή Άνασσα έβασίλευσεν έπί μακράν, καί είθε έπί μακράν νά βασιλεύση
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«κόμη επι τοΰ θριαμβευτικού θρονου όστις έσπειρε φώς καί ελευθερίαν, 
είρηνην και χαράν πολλαχοΰ τής γης. Με καρδίαν καί φωνήν, έν πάση 

υποταγή, τ ιμ ή  και αφοσιώσει, δλοι οί Αγγλοι έπκρωνοΰσιν (( ό Θεάς 
σώζοι την βασίλισσαν».

Αφοΰ εταξειδευσα πολλας χιλιάδας μιλιών άνά τάν Καναδάν καί 
τάς ΙΙολιτεία,ς, εΰρέθην δευτέραν φοράν είς Μοντρήαλ. Πολλαί οίκογέ- 

νειαι έκεΐ κατέστησαν την διατριβήν μου τερπνήν άμα καί διδακτικήν. 
Οι κκ. Μόρφυ, Σκοτ καί Μ γίλλ μοί έδειξαν άλα τά άξια ενδιαφέρον

τος είς την πολυάσχολον καί ώραίαν έκείνην πόλιν. Μέ ώδήγησαν προσέτι 
είς τινα τών άπωτερων διαμερισμάτων τοΰ Κάτω Καναδά, τά όποια 

είχομεν ούτω τήν εΰχαρίστησιν νά ίδωμεν Ιν ώρα χειμώνος, περιβεβλη- 

μένα λευκήν εκ χιόνος στολήν. Ά λ λ ’ άπέχω τοΰ νά διηγηθώ λεπτομε- 

ρείας περί τής διατριβής μου ταύτης, μνημονεύων μόνον έν έπεισόδιον 

το όποιον οφείλω είς τινα φίλον έν Καναδά. Προ πεντηκονταετίας 
περίπου, όταν ή αγγλική αγχίνοια καί ευθυμία ήτο υποκείμενον περι- 
ζήτητον κα! καλλιεργούμενον ύπά μιας τάξεως ώς ά μέγας σκοπός τής 

ζωής, έπιστεύετο ότι οί Σκώ τοι ήσαν τόαον πεζοί καί τόσον άμοιροι 

ρωμαντικότητος, ώστε νά μήν 'εχωσι κόκκον ευφυΐας ούδέ δώρον εύθυ- 
μίας, καί ότι σχεδόν δέν είχον τήν άντίληψιν τοΰ ευτράπελου, τουλά

χιστον έν συγκρίσει πρός τούς "Αγγλους. Ά λ λ ’ είς ό ,τ ι άναφερόμεθα 

κυρίως, κ α τ ’ αίτησιν τοΰ εν Καναδή φίλου μας, εινε τό εξής : Μίαν 

εσπέραν, έν τή  οικία τοΰ κ. Τζών Μ γίλλ, είς Μοντρήαλ, φιλική ά- 

μήγυρις συνήλθε πράς τιμήν τοΰ γράφοντος, πριν άναχωρήσγι έπ ι- 

στρέφων είς τόν παλαιόν κόσμον. Ε ίς τήν φιλικήν έκείνην όμήγυριν ήτο 

παρών μετά τών άλλων άνήρ τ ις , όστις είσήγαγε τά υποκείμενον τοΰτο 
περί θυμηδίας καί ευτραπελίας είς τήν συνδιάλεξιν, καί μ ε τ ’ ιδιαιτέρας 

μνείας τής Α γγλ ία ς καί Σκω τίας. Εΐπεν ότι τά ύποκείμενον συνεζη- 
τήθη κατά τήν μορφήν ταύτην πρά άλίγων μόνον εβδομάδων έν 

ΙΙιττσβού ργω, έν τώ φιλολογική συλλόγω τής νεολαίας, καί είς τά τέλος 
τής συζητήσεως (συζητήσεως είς τήν όποιαν έλαβον μέρος, μόνον, ώς 

εΐπεν, άληθεϊς καί γνήσιοι Αμερικανοί) ή παλαιά Σκω τία  έκέρδισεν 
είκοσι πρός δέκα έπί τής Α γγλ ία ς , ώς κατέχουσα τήν ύψηλοτέραν καί 
βαθυτέραν δύναμιν τής άβιάστου ευφυολογίας καί θυμηδίας. Εύγε εις 
τήν γηραιάν Σκωτίαν ! έπεφώνησάν τινες· εύγε έπίσης καί είς τήν Α μ ε 

ρικήν ! άς είπωμεν, διότι ή ετυμηγορία αύτη τοΰ έν Πιττσβούργω συλ

λόγου δέν άντιστρέφει τάς γνώμας τάς έπί τοσοΰτον χρόνον κρατούσας

περι ημών τών πεζών Σκώτων, καί δέν διαθέτει κατ'άξίαν τούς Ά γ 

γλους γείτονάς μας ; ΙΙόθεν ή μετατροπή αύτη διά τήν παλαιάν Σκω 

τίαν δέν είνε άνάγκη νά έρωτήσωμεν. Ά λλά  τ ί  άπαντα ό Ά γγλος 
αναγνώστης είς τήν έτυμηγορίαν τοΰ έν ΙΙιττσβούργω συλλόγου; Δυ

νατόν βεβαίως ν’ άποδώση αύτήν είς άσύγγνωστον άμάθειαν ή είς άιζε- 

ρικανικήν φάρσαν, ή δυνατόν νά χαρακτηρίση τό έπεισόδιον ώς δείγμα 

τής διπλωματίας τών Γιάγκιδων, προσαγόμενον είς τά μέσον έπί παρου

σία Σκώτου. Ά λ λ ’ ήμεΐς άναλογιζόμενοι ότι ή γνώμη ένάς άνθρώπου 
δέν είνε άρθοτέρα άπό τήν γνώμην άλλου άνθρώπου, ώς λέγει ή παροι

μ ία , δέν θά φιλονικήσωμεν περί τοΰ κεφαλαίου τούτου, ούτε θά λογο- 

μαχήσωμεν περί τής έξενεχθείσης ετυμηγορίας. Ά λ λ ’ έπειδή ό μόνος 
Σκώτος έν τή άμηγύρει ήμην έγώ, ό φίλος κ. Μ γίλλ μέ παρεκάλεσε νά 

κάμω παρατηρήσεις τινάς, έκφράζων έν παρόδω γνώμην. Εύχαρίστως 
ένέδωκα είς τήν παράκλησίν του, καίτοι, όσον καί άν έκολακεύθην άπά 

τά φιλοφρόνημα τής έν ΙΙιττσβούργω λέσχης ύπέρ τής Σκω τίας, δέν 
είχα τήν άξίωσιν ν ’ άποφανθώ γνώμην η νά διαμφισβητήσω έπ’ έλάχι- 

στον την τιμήν τήν άποδιδομένην άπά μακροΰ χρόνου είς τήν Α γγλίαν 
έν τφ  θέματι τούτω τής ευφυΐας καί θυμηδίας.

Γο πρόβλημα τής προσαρτήσεως άπό πολλοΰ άπητχόλησε τά πνεύ
ματα τών πολιτευτών, τών δημοσίων άνδρών, καί τάς στήλας τοΰ καθη

μερινού τύπου. Πρέπει ά Καναδάς νά προσαρτηθή είς τάς 'Ηνωμένας 
Π ολιτεία ς; Είνε τά ερώτημα όπερ πολλοί έχουσι πρόχειρον έν Α μ ε 

ρική. Ε ίς τάς περιηγήσεις μου εύρον ότι οί Καναδοί είνε εύχαριστη- 
μένοι νά μείνωσιν ώς εχουσιν, οΰδ’ έπιθυμοΰσι νά προσαρτηθώσιν είς τάς 

Ηνωμένας Π ολιτείας. Μάλιστα έναντιοΰνται εις τοΰτο λέγοντες : «αφή
σατε τήν προσάρτησιν κατά μέρος, διότι δέν εΐμεθα άκόμη παρεσκ^υα- 

σμενοι να έγχειρίσωμεν τήν πατρίδα μας ώς δώρον είς τάς Π ο λιτεία ς.» 
Ο χι, μακράν άφ’ ήμών ή ιδέα αύτη, μοί είπε φιλόπατρις Καναδάς, 

αυτο δέν θα τά κάμωμεν. Ό  Καναδάς είνε μεγάλη χώρα. Ό  πληθυ
σμός του είνε μικρός, όχι πολύ μεγαλείτερος άπά τάν τής Σκω τίας· 

*λλα  το έδαφος του είνε άπειρον είνε πολύ μεγαλείτερον άπά τάς ’Η 
νωμένας Π ολιτείας· έσχεν ιστορίαν, καί θά έχη, πιστεύομεν, μέλλον.

Ά λ λ ’ έγνώσθη ότι ή Κυβέρνησις τοΰ Καν/.δά, προσφάτως άκόμη, 
εν τ ψ  περί τής άλιείας συνεδρίω, παρουσίασεν είς τήν έν Ούασιγ- 

κτώνι Κυβέρνησιν, ή έπεθύμησε νά είσαγάγν), είδός τ ι άμοιβαιότητος μέ 

τας Ηνωμένας Πολιτείας, ώς βάσιν εμπορικής ένώσεως, καίτοι άνευ



έπιτυχίας. Τ ί σημαίνει ή εμπορική αΰτη ενωσις ; Ποια θα. ησαν τα 
πλεονεκτήματα τ η ς ;  Μια ανταλλαγή έμπορίου, λέγουσι. Τότε ποιον θα 

ήτο τό άποτέλεσμα; Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι έμπορικη ενωσις έμ- 

περικλείει πολιτικήν έ’νωσιν ώς άναγκαίαν συνέπειαν καί αΰτη πάλιν 

ένέχει, διά τοΰς οξυδερκείς παρατηρητάς, πολλά ζητήματα  σοβαρά και 

βαθέα, τά όποια θά ήδύνατο νά έπιφέρω τοιαύτη ενωσις. Ό  κίνδυνος 
είνε, έν περιπτώσει καθ’ ήν θά έπήρχοντο τοιαΰται συμφωνίαι, μήπως 
τοΰτο διαρρήξη κατ’ ουσίαν πασαν συνάφειαν μεταξΰ τοΰ Καναδκ καί 

τής μητροπόλεως, δΓ έντελοΰς συγχωνεύσεως μέ τάς 'Ηνωμένας Π ολι
τείας. Πολλοί θεωροΰσι τοΰτο ώς τό τελικόν πεπρωμένον τοΰ Καναδά' 

άλλ’ εινε δίκαιον νά προσθέσωμεν ότι αυτοί οί Καναδοί διαμαρτύρονται 

/.ατά τής ιδέας ταύτης ώς ματαίας ΰποθέσεως. 'Όπως καί άν έχω, οί 
Καναδοί εχουσι λαμπράν χώραν, έκτεινομένην άπά τοΰ Ά τλαντικοΰ 
είς τόν Ειρηνικόν, καί θαλασσίαν δύναμιν μεγίστης σπουδαιότητος, 

ένοΰσαν αΰτοΰς μέ όλας τάς χώρας καί τά  βασίλεια τοΰ κόσμου. Είνε 

ισχυρά πεποίθησις πολλών ότι, έάν σύστημα έλευθέρας άμοιβαιότητος 

έφηρμόζετο μεταξΰ τοΰ Καναδα καί τής μητρός πατρίδος—  σύστημα 
τό όποιον θ’ άπετέλει νέον κεφάλαιον τής αγγλικής ιστορίας και θά έπό- 

ριζεν άμοιβαΐον καί ουσιώδες όφελος —  αί δύο χώραι θά καθίσταντο 

σύμμαχοι ήνωμέναι, ή μήτηρ χώρα θά έβοηθεϊ-ιο μεγάλως, και ό Κα- 

ναδας θά είχε στάδιον προκοπής τεως άγνωστον.
Τό εργον μας έτελείωσε τώρα. ΙΙεραίνοντες, εΐμεθα ευτυχείς νά εΐπω- 

μεν διά βραχέων ότι υπάρχει στενή καί επιστήθιος φιλία μεταξΰ ’Αμε

ρικής καί Μεγάλης Βρετανίας. Ό  συνεχών ήμας δεσμός είνε τό αίσθημα 

ότι εΐμεθα εν έθνος ύπό δύο κυβερνήσεις. Γεννημένοι έκ τής αυτής φυλής, 
όμιλοΰμεν τήν αύτήν γλώσσαν έμπνεόμεθα άπό τό αύτά πνεΰμα· ζώ- 
μεν ύπά τοΰς αΰτοΰς χριστιανικούς νόμους· έμψυχουμεθα από τα  αυτά 

συμφέροντα, καί έπιδιώκομεν τά αΰτό στάδιον τοΰ έμπορίου, της ειρή
νης καί τής έλευθερίας* ύπάρχομεν, δυνατόν είπεΐν, κατα παντα τρόπον 

ώς εν έθνος καί εις λαός. Πασα ρήξις μεταξΰ ήμών καί τής ’Αμερικής

θά ήτο δεινή συμφορά.
Ά λ λ ’ άς έλπίσωμεν ότι οΰδεμία π ικρία , πάλη ή δυσφορία θα άναφυϊ) 

ποτέ. Τά ζήτημα  τής Ά λα βά μας εδωκεν αφορμήν είς παροδικήν διά- 
στασιν, άλλά τά δημόσιον αίσθημα έν ’Αμερική ύπέστη πρά  ̂πολλοί! 
πλήρη μεταβολήν, καί τά ζήτημα τοΰτο έλησμονήθη τώρα έξ ολοκλή

ρου. Οΰδ’ ήκουσα ποτέ, καθ’ όλας τάς περιηγήσεις μου είς τάς Ή νω-

μένας Π ολιτείας, έχθρικήν λέξιν η ύπαινιγμάν ριπτόμενον κατα τής πα- 

λαιας χώρας. Ήσθανόμην μάλιστα ώς νά ήμην είς τήν οικίαν μου, καί 
ϊτυχον παντοϋ εΰμενοΰς καί εγκαρδίου υποδοχής. Τοΰτο αναγραφω ως 
ιδίαν μου πείραν, μ ετ ’ εΰγνωμοσύνης, ώς δείγμα τής έγκαρδίου φιλίας 

μεταξΰ τών δύο χωρών καί τοΰτο δέν είνε έξαιρετική^ περίστασις· είνε 

κοινόν πράς πάντα ταξειδιώτην όστις μεταβαίνω εί? τάν Νέον Κόσμον, 
όχι ώς προκατειλημμένος καί δύσκολος έπικριτής όπως υποτιμήσω καί 

περιφρονήσω τόν λαόν, άλλ’ ώς φίλος γνήσιος καί άληθής καί τρέφων 
ενδιαφέρον. Τοΰτο προσδοκώσι καί οί ’Αμερικανοί- καί ένώ είνε όξείς 

καί πρόθυμοι ν’ άντεπεξέλθωσι κατά παντός έπικριτοΰ, είνε λίαν ευά

ρεστοι, φιλόφρονες καί υποχρεωτικοί πρός πάντα φίλον.
Καί ούτω λήγει ή άναγραφή τών ήμετέρων έντυπώσεων και π *Ρ α"  

τηρήσεων-περί ’Αμερικής καί ’Αμερικανών. Προσθέτομεν μόνον ότι ό 

διάπλους μας τής έπιστροφής έγένετο κατά Δεκέμβριον, και κατα τον 

καλάν πλοίαρχόν μας ήτο «λαμπρόν άρμένισμα πέρα-πέρα».



ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ

( Ε κ  τοΰ ά γ γλ ικ ο ΰ  σ υ γ γ ρ ά μ μ α το ς  « Τ Ε Ρ Π Ν Α Ι  

Μ έ θ ο δ ο ι  Ε π ι ς τ ι ι μ η ς » ) ,

Η εις τας αρκτώας θαλάσσας εκδρομή, ή έπανακάμψασα είς τάς 
παραλίας μας τό φθινόπωρον του 1 8 7 6 , δύναται νά θεωρηθή ώς λύσασα 

αποφασιστικώς τό ζήτημα αν ό Βόρειος Πόλος της γής εινε προσιτός 
δια τής όδοΰ τοΰ Σμιθείου Πορθμοΰ, ό*οΰ ητις κυρίως καί κ α τ ’ έξοχήν 

δύναται^ νά όνομασθή ή ’Αμερικανική οδός. Καί μετά τήν άνακάλυψιν 

τής οδοΰ ταύτης, δύνανται άλλα-, άλλαχόθεν νάγείνωσιν άπόπειραι πρός 
προσε'γγισιν είς τάν Π όλον ά λλ’ είνε άπίθανον είς άκρον ότι οί Ά γ γ λ ο , 

θαλασσοποροι τουλάχιστον θ ’ άποπειραθώσιν έκ νέου νά φθάσωσιν' είς 
τον ΓΙολον διά τής γραμμής ήν ήκολούθησεν ή αποστολή τοΰ πλοιάρχου 
Νέϊρς. Ε ίμ α ι ϊσως άξιος νά τύχω συγγνώμης διότι θεωρώ τάς άρκτικάς 

εκδρομας, τας γενομένας άπό τούς θαλασσοπόρους άλλων έθνών, ώς 

παρεχούσας μικροτέραν πιθανότητα επιτυχίας παρά έκείνας αϊτινες γ ί
νονται άπό τούς συμπατριώτας μου. Τήν γνώμην ταύτην δέν ύπαγορεύε( 
απλώς εθνική πρόληψις, αλλά τό άπλοΰν γεγονός ότι εως τώρα αί μά
λιστα επιτυχείς προσεγγίσεις πρός τε τάν Βόρειον καί τόν Νότιον Πόλον 

κατωρθώθησαν ύπό Βρετανών ναυτικών. Σχεδόν τέταρτον έκατονταετη- 
ρίδος παρήλθεν άφότου ό σίρ Σ .  Πάρρυ έκαμε τήν πλησιεστάτην προσ- 

εγγισιν ε:ς τον Βόρειόν Πόλον, τήν μνημονευομένην μέχρι τοΰ καιροΰ

έκείνου' καίτοι δέ είς τά διάλειμμα τό μεταξύ τής έκδρομής τοΰ Πάρρυ 

καί τής τοΰ Νέϊρς ούδεμία αποστολή ώρμήθη άπά τούς αίγιαλούς μας 
μέ σκοπόν νά προχωρήση πράς τάν Πόλον, ένώ ή Α μερ ική , ή Σουηδία, 

ή Ρωσία καί ή Γερμανία έξέπεμψαν πολλάς, ή απόπειρα τοΰ ΙΙάρρυ 

έμεινεν άκόμη άνέφικτος καί άπαράμιλλος. Ε ίς τούς νεωτέρους δέ χρό

νους τήν ύπερέβαλόν τινες, ά λλ ’ ούτοι ήσαν οί ϊδιοι συμπατριώταίτου. 
Κ α θ ’ όμοιον τρόπον, ούδέν έθνος κατώρθωσε νάπλησιάσγι είς τάν Ά ντα ρ- 

κτικάν Πόλον τόσον εγγύς, έντάς.πολλών μιλιών, όσον ό πλοίαρχος 

Ράς τώ 1 8 4 4 .  "Οταν λάβτ, τις ύπ’ όψιν τάς περιστάσεις ταύτας, καί 

άναλογισθή τήν επιτυχίαν ήτις έστεψε τάς προσπαθειας τής Μεγάλης 

Βρετανίας εις τάς έρευνας πράς άνακάλυσιν τής βορειοδυτικής διόδου, 

δέν δύναται νά θεωρηθή ώς εθνική πρόληψις τά νά ίσχυρίζηταί τις ότι 

τά συμβεβηκότα -συνιστώσι τούς θαλασσινούς τής χώρας ταύτης ώς ΐκα- 

νωτάτους ν ’ άντιπαλαίωσιν έπιτυχώς πρός τάς δυσχερείας καί τούς κιν
δύνους τής αρκτικής έξερευνήσεως. Έ ά ν άρα ή ’Α γγλία έγκαταλίπιρ 

τήν προσπάθειαν όπως φθάστι είς τόν Βόρειον Πόλον διά τοΰ Σρ.ιθείου 
Πορθμοΰ καί τής βορειοτέρας προεκβολής του, όρθώς δύναται νά θεω- 

ρήται άπίθανον ότι θά φθάσγι τις ποτέ τάν Πόλον πράς τήν διεύθυνσιν 

εκείνην.
Καλάν θά ήτο νά έξετάσωμεν τάς σχετικώς μεγαλειτέρας πιθανό

τητας επιτυχίας δ ι’ άλλων όδών, αϊτινες ή δέν έδοκιμάσθησαν όλοσχερώς 
ή έδοκιμάσθησαν ύπό δυσμενεστέρας περιστάσεις.

Παραλειπομένης τής άτυχοΰς έκδρομής τοΰ Ούγου Ούίλλοβυ τώ 
1 5 5 3 , ή πρώτη απόπειρα πρός είσχώρησιν είς τήν πολικήν περιοχήν 
έγένετο ύπό τοΰ Ερρίκου Ούδσωνος τφ  1 6 0 7 . Ό  άδάς ή έκλεχθείσα 

τότε ήτο εκείνη ήν πολλοί θεωροΰσιν, όρθώς, νομίζω, ώς τήν μόνην δ ι ’ 
ής ύπάρχει ή άρίστη πιθανότης επιτυχίας· τουτέστιν ή όδός ή διαθέ— 

ουσα διά τής δυσμόθεν τής Σπιτσβέργης θαλάσσης. Τό ότι ό Ούδσων, 

μέ τάς άκομψους καί δυσκινήτους τριήρεις τών χρόνων τής ’Ελισά βετ, 
έφθασεν είς άπόστασιν οκτώ μοιρών καί ήμισείας άπό τοΰ Πόλου, ήτοι 

ύπερβαίνουσαν μόνον τήν πλησιεστάτην προσε'γγισιν τοΰ-Ν έϊρς κατά 

130  μ ιλ ιά , άποδεικνύει πειστικώς, νομίζομεν, ότι μέ νεώτερα πλοία, 
καί μάλιστα μέ τήν συνδρομήν τοΰ άτμοΰ, ή όδός αύτη δύναται νά 
διανυσθή μέ πολύ μεγαλειτέραν πιθανότητα έπιτυχίας άπό εκείνην ήτις 
έπεκράτησεν είς τήν άποστολήν τοΰ Νέϊρς. Έ άν ό άναγνώστης θέλει 

νά έξετάση χάρτην τών Αρκτικών χωρών, θά εύρη ότι αί δυτικαί ό-



χθαι της Σπιτσβέργης καί αί βορειοανατολικαι οχθαι της Γρηνλανδίας, 
κα'ί’ όσον έξηρευνήθησαν μέχρι της σήμερον, άπέχουσιν άλλήλων κατά 

33  περίπου μοίρας μήκους, ίσοδυναμούσας έπί τής 80ής παραλλήλου 

τοΰ πλάτους μέ 3 3 5  περίπου μ ίλ ια . Κ α θ ’ όλον τό εύρος τής θαλάσ

σης ταύτης, οί περιηγηταί τών ’Αρκτικών χωρών προσεπάθησαν ;ά 

πλεύσωσι βορειότερον πε'ραν τής 80ής παραλλήλου, ά λ λ ’ ούδεις έπέτυ- 

χεν άκόμη είς τήν απόπειραν, παρεκτάς είς τό άνατολικάν μέρος τή : 
θαλάσσης εκείνης. Έ κ εϊ ά Ούδσων, εύτυχώς δ ι’ αύτόν, κατηύθυνε τήν 

έφοδόν του" καί διήνυσεν εκατόν μ ίλ ια  πρός βορράν τής 80ής παραλλή
λου, παρεμποδιζόμενος καί τέλος σταματήσας άπό τόν σωρευμένον περί 

τάς βορειοδυτικές άκτάς τής Σπιτσβέργης πάγον.
’Ά ς θεωρήσωμεν τάς τύχας άλλων άποπειρών γενομένων πρός προσ- 

ε'γγισιν είς τόν πόλον πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην.

Τώ 1827  ό πλοίαρχος ΙΙάρρυ, όστις είχε διαβή τετράκις ήδη πέραν 

τοΰ άρκτικοΰ κύκλου, ήτοι τώ 1 818 ,  1819 ,  1 8 2 1 — 23 καί 1 8 2 4 —  
2 5 , έκαμεν άπόπειραν νά φθάση είς τόν Βόρειον ΙΙόλον διά τής όδοΰ 

τής Σπιτσβέργης. Τό σχέδιόν του ήτο ν ’ άκολουθήση τόν δρόμον τοΰ 

Ούδσωνος μέχρις ού σταματήση άπά τόν πάγον- είτα νά καταλίπη τό 
πλοϊόν του. καί διαβή τήν γήν τοΰ πάγου δΓ ελκήθρων συρόμενων ύπά 

έσκιμωϊκών κυνών, καί σύρων πλοιάρια άμοΰ έν τή  συνοδεία του, νά 
πλεύση όπου εύρισκεν άνοικτόν ύδωρ. Τοιούτφ τοόπω κατώρθωσε νά 

φθάση εις βόρειον πλάτος 8 2 °  4 5 ' ,  τό άνώτατον έπιτευχθε'ν ποτε έω
σοΰ ή άποστολή τοΰ Νε'ϊρς κατώρθωσε νά διαπλεύσ(ΐ τήν 83ην παράλ
ληλον. Ό  ΙΙάρρυ εύρεν ότι όλος ά ό'γκος τοΰ πάγου, έφ’ ού έταξείδευεν 
έπιμόχθως ή συνοδεία του πρός βορράν, δέν έπαυε νά φέρηται σύσω- 

μος πρός νότον, καί OTt τέλος ή άπόστασις τήν όποιαν ή συνοδεία ή 

δύνατο νά διανύση είς μίαν ήμέραν έξισοΰτο καί έμηδενίζετο άπό τήν 
ήμερησίαν μεσημβρινήν κίνησιν τοΰ παγεροΰ δγκου, ώστε δέν έγίνετο 

άληθής πρόοδος. Τότε ήναγκάσθη νά παραιτηθή παντός περαιτέρω ά
γώνος καί έπέστρεψεν είς τό πλοϊόν του τήν Έ κ λ α ν .

Είνε σπουδαϊον νά έξετάσώμεν άν ή πρός μεσημβρίαν κίνησις, ήτις 
άνέκοψε τόν δρόμον τοΰ ΙΙάρρυ, ώφείλετο είς βορείους άνέμους ή είς 

ρεΰμα μεσημβρινόν καί έάν τά δεύτερον είνε ή α ιτ ία , άν τά ρεΰμα 
τοΰτο πιθανώς έπιδρα έφ ’ όλην τήν εκτασιν τής θαλάσσης, έν ή έ κι

νείτο ά παγωμένος όγκος τοΰ ΙΙάρρυ. Γνωρίζομεν ότι ή συνοδία αύτη 
ήτο εκτεθειμένη, κατά τό μέγιστον μέρος τού έκ Σπιτσβέργης διά—

πλου της, είς βορείους άνέμους. Λοιπόν ή πραγματική ταχύτης τών 

ανέμων τούτων πρέπει νά ήτο μεγαλειτέρα τής φαινομένης, διότι ο πά

γος έκινεϊτο πράς νότον. Έ άν τό πράγμα δέν είχεν ουτω, ή εάν ο 
πάγος έσταμάτα αίφνιδίως, ό άνεμος θά έφαίνετο σφοδρότερος άκρι
βώς όπως φαίνεται σφοδρότερος είς τούς έπιβάτας ιστιοφόρου πλοίου, 
τά άποϊον άφοΰ ‘έπλευσε πρός καιρόν ύπερηνεμον, ειτα κατέστη υπήνε- 
μον. Ό  πάγος προφανώς έταξείδευεν ύπερήνεμος, άλλ οχι τόσον τα 

χέως όσον ά άνεμος" καί διά τοΰτο υπάρχει ισχυρός λόγος νά πιστεύ- 
σωμεν, ότι ή κίνησις τοΰ παγεροΰ όγκου ώφείλετο είς μόνον τόν άνε- 
u l o v . Έ άν ύποθέσωμεν ότι πράγματι ούτως είχε, τότε, επειδή δεν εχο

μεν λόγους νά πιστεύσωμεν, ότι μόνον βόρειοι άνεμοι πνέουσιν είς τάς 

άρκτικάς χώρας, πρέπει νά θεωρήσωμεν την άποτυχίαν τοΰ ΙΙάρρυ ώς 

άφειλομένην είς άτυχή σύμπτωσιν. Αλλος έζερευνητης δυνατόν νά εύρr, 

νοτίους άντί βορείων άνέμων, καί ούτω δύναται νά βοηθηθή άντί νά 

παρεμποδισθή είς τήν πρόοδόν του πρός τόν ΙΙόλον. Εάν τοιαύτη ύπήρ- 

χεν ή τύχη τοΰ ΙΙάρρυ, ή καί άν οί άνεμοι άπεδεικνύοντο ούδέτεροι, 
θά κατώρθου νά πλησιάση έγγύτερον είς τόν ΙΙόλον παρά ό Νείρς. 
Λιότι ά ΙΙάρρυ ύπελόγιζεν ότι είχε χάσει πλέον τών εκατόν μιλιών άπά 
τήν πρός μεσημβρίαν κίνησιν τοΰ πάγου, κα; αλλα τόσα τουλάχιστον 

θά έπροχώρει άπώτερον πράς βορράν. Κ αί δέν είνε μόνον τοΰτο· διότι 
άναμφιβόλως θά έξηκολούθει τάς προσπαθειας του έπι μακρότερον, άν ό 

άγων δέν ήτο σισύφειος. Είνε άληθές ότι εύρίσκετο έγγύτερον είς τήν 
παλινόστησιν όταν έπέστρεψεν οπίσω. ή όσον θά ήτο ανευ τής κινή- 

σεως τοΰ πάγου, καί εις τών λόγων δΓ ους έστράφη άπίσω ήτο ή με
λέτη τής άποστάσεως τήν όποιαν είχον νά διανύσωσιν οί άνθρωποί του 
είς τήν επιστροφήν. Ά λ λ ’ είς τήν άπόφασιν όπως έπιστρέψη, πρωτίστως 

συνετέλεσεν ό κίνδυνος τον άποϊον έπροξενει τό κινητόν τοΰ παγωμένου 
εδάφους, τό άποϊον ήδύνατο κατά πάσαν ώραν ν αρχίση νά ταξειδεύ/·, 

πρός βορράν ή πράς άνατολάς ή πρόί, δυ ιμάς.
Έ άν ύπο θέσωμεν ότι όχι ό άνεμος αλλ άρκτικά ρεύματα ώθουν τόν 

πάγον πρός μεσημβρίαν, πρέπει πάλιν νά παραδεχθώμεν τήν πιθανό
τητα , σχεδόν τήν βεβα ιότητα , ότι τοιαΰτα ρεύματα είνε μόνον τοπ ι
κά, καί κατέχουσι μέρος μόνον τοΰ εύρους τών βορείων Α τλαντικώ ν 
θαλασσών είς τά άνώτερα εκείνα πλάτη. Η γενική ώθησις τής έπιφα
νείας τοΰ ύδατος του βορείου Α τλαντικού είνε άναμφηρίστως όχι πρός 
μεσημβρίαν άλλα πρός βορράν καί οίονδήποτε μέρος άν ύποθέσοψ.εν



οτι εκτελεϊ ό άρκτικός πάγος εις τόν κανονισμόν τοΰ συστήματος τής 

ωκεανείου κυκλοφορίας— είτε θεωρήσωμεν μετά τοΰ Κάρπεντερ τήν κά
θοδον τοΰ ψυχρού ύδατος ώς τό μέγα κινοΰν αίτιον τοΰ όλου συστή
ματος τής κυκλοφορίας, είτε άποδώσωμεν είς τήν κίνησιν ταύτην όλι- 

γωτερον σπουδαϊον υπούργημα (όπερ μοί φαίνεται ή όρθοτέρα γνώμη), 

οφειλομεν έν πάση περιπτώσει νά θεωρήσωμεν τάς άρκτικάς θαλάσσας 
ώς αφετηρίαν κόλπων είς τήν επιφάνειαν τοΰ ύδατος. Τό ρεΰμα τό έκ- 

π/;γάζον άπό τών θαλασσών έκείνων, τό όποιον έπεφερε, κατά τήν ύ- 

ποθεσιν ην αποδεχόμεθα πρός στιγμήν, τήν μεσημβρινήν κίνησιν τοΰ 
παγωμένου πεδίου τοΰ Πάρρυ, πρέπει άρα νά θεωρηθή ώς εξαιρετικόν, 

κατα πάσαν πιθανότητα, φαινόμενον τών θαλασσών έκείνων. Ά ν  ή 

έκδρομή ώρμάτο έξ άνατολικωτέρου η δυτικωτέρου μέρους τής Σ π ι-  

τσβέργης, θά συνήντα πιθανώς ρεΰμα φερόμενον πρός βορράν- ή μάλ

λον, η κίνησις τοΰ παγετώδους όγκου θά ΰπεδείκνυε τήν παρουσίαν 

το.ο^του ρεύματος, διότι άμφιβάλλω πολυ άν εΰρίσκεται ελεύθερον ύ

δωρ βορειότερον τής 83ης παραλλήλου. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, συνο- 
δεία τις θά ήδύνατο νά προχωρήση καθ’ εν μήκος καί νά έπιστρέψη 

κατ άλλο, έκλέγουσα πρός έπάνοδόν της τό μήκος ένώ (πάντοτε κατά 

τήν παροΰσαν ύπόθεσίν μας, ότι ρεύματα έπε'φεραν τήν κίνησιν) ό Πάρ

ρυ ευρεν ότι μεσημβρινόν ρεΰμα έλάνθανεν ύπό τόν δρόμον του διατρέ- 

χοντος τόν πάγον. Καθ όλου όμως πιθανώτερον μοί φαίνεται ότι άνε

μοι και όχι ρεύματα έπροξένησαν τήν μεσημβρινήν κίνησιν τοΰ παγε
τώδους όγκου τοΰ Πάρρυ.

Τ φ  1 8 6 8 , γερμανική αποστολή ύπό τόν πλοίαρχον Κόλδεβαϋ έκαμε 
τήν πρώτην έπίσκεψιν είς τάς θαλάσσας τάς πρός δυσμάς τής Σ π ι-  

τβέργης, δ ι’ άτμοπλοίου μικροΰ άλλ’ ίσχυροΰ, τής Γ ε ρ μ α ν ί α ς ,  3 2 6  
τόννων, προχωρήσασα βορεινώς όλίγον τ ι πέραν τής 8 1ης παραλλή
λου. Αλλα τό ταςείδιον τοΰτο δέν δύναται νά θεωρηθή ώς απόπειρα 

πράς πλησιασμόν τοΰ Πόλου- διότι αί οδηγία! τοΰ Κόλδεβαϋ ήσαν νά 
έςερευνήση τήν ανατολικήν άκτήν τής Γρηνλανδίας βορεινώς- καί άν 

ευρισκεν άδύνατον νά έπιτύχη πράς τήν διεύθυνσιν ταύτην, νά έξετάση 
τήν μυστηριώδη νήσον τοΰ Γ ίλλη  πράς άνατολάς τής Σπιτσβέργης.

Ο Σκόρσβυ τώ 18 0 6  είχε κάμει μέχρι τοΰδε τό βορειότατον τα - 
ξείδιον διά πλοίου έπί τής όδοΰ τοΰ Ούδσωνος, άλλά τω 1 8 6 8  σουη

δική τις αποστολή έφθασεν είς άνώτερα πλάτη ή όσα υπήρξαν έφικτά 
μέχρι τοΰδε διά πλοίου πρός τήν διεύθυνσιν εκείνην- τά άτμόπλοιον

Σ ο φ ί α ,  στερεώς ναυπηγηθεν έκ σουηδικοΰ σιδήρου, καί προωρισμένον 
άρχήθεν διά χειμερινά ταξειδια  έν τή  Β α λτική , έξελέχθη διά τήν εκ

δρομήν. Έ νεκα  ατυχών τινων άργοποριών, μόλις τάν Σεπτέμβριον τοΰ 

1 8 6 8  ή Σ ο φ ί α  έφθασε τό βορειότατον τέρμα τοΰ ταξειδίου της, είς 

μέρος δεκαπέντε σχεδόν μ ίλ ια  βορειότερον ή όσον είχε φθάσει ό Ούδ- 

σων. Πράς βορράν εΰρέθη άκόμη δ ι ερ ρηγμέν ο ς πάγος, ά λλ ’ ήτο τόσον 

στενώς σωρευμένος, ώστε ουδέ λέμβος ήδύνατο νά διέλθη. Δύο μήνας 

πρωίμώτερον τοΰ ένιαυτοΰ, οί περιηγηταί θά ήδύναντο νά περιμείνωσι 

μεταβολήν άνέμου καί τήν διάρρηξιν τοΰ πάγου, άλλά μεσοΰντος τοΰ 

Σεπτεμβρίου τοΰτο θά ήτο κινδυνωδέστατον. Ή  θερμοκρασία ήτο ήδη 
δεκαέξ βαθμούς κάτω τοΰ σημείου τής ψύξεως, καί υπήρχε πάσα βε- 

βαιότης ότι είς όλίγας εβδομάδας ή καί ήμέρας, α! θάλασσαι είς τάς 

οποίας είχον φθάσει θά ήσαν παγωμέναι. Έπέστρεψαν όπίσω έκ τής ά- 

πωτέρας θέσεως- άλλά μέ θάρρος άντάξιον τών παλαιών ήρώων, έκα

μαν καί άλλην απόπειραν δύο εβδομάδας βραδύτερον. Ά πέτυχον καί 

πάλιν, ώς ήτο επόμενον, διότι έν τφ  μεταξύ ό ήλιος ήτο ήδη έπί τοΰ 

άνεμώδους μέρους τοΰ ισημερινού. Μετά κόπου δέ διέφυγον τήν κατα
στροφήν. Ό γκος πάγου πράς ον συνεκρούσθησαν ήνοιξε μεγάλην ρ ωγ 
μήν είς τήν πλευράν τοΰ πλοίου, καί όταν, μετά πολλούς μόχθους, ε -  

φθασαν είς τήν ξηράν, τό ύδωρ ΐστατο ήδη δύο πόδας ύπεράνω τοΰ 
δαπέδου τοΰ θαλαμίσκου.

Κατά τούς διάπλους τούτους ό ’Ατλαντικός έβολιδοσκοπήθη, καί ό 
υπολογισμός τοΰ Σκόρσβυ περί τοΰ άπειρου βάθους τοΰ ’Ατλαντικού 

πρός τά βορειοδυτικά τής Σπιτσβέργης έπεβεβαιώθη πληρέστατα, ά- 

ποδειχθέντος ότι το βάθος είνε πλέον τών δύο μιλιώ ν. Εύρέθη προσέτι 

ότι ή Σπιτσβέργη συνέχεται μετά τής Νορβηγίας δ ι’ύποθαλασσίου έξο— 
χής έδάφους.

Ε π ί τής δυτικής πλευράς τοΰ βορείου ’Ατλαντικού πορθμοΰ, όπως 

ονομάσωμεν ούτω τά μέρος τά κείμενον μεταξύ Γρηνλανδίας καί Σ π ιτ -  
σβέργης, ή πλησιεστάτη προσέγγισις πρός τάν Πόλον έγένετο ύπά τών 
Ολλανδών τώ 1 6 / 0 ,  άφοΰ όλαι σχεδάν αί νεώτεραι άπόπειραι όπως 

φθάσωσιν είς άνώτερα βόρεια πλάτη πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην άπέ- 
ληξαν μέχρι τοΰδε είς άποτυχίαν κατά τά μάλλον καί ήττον ολοσχερή.

Είδομεν ήδη ότι ό πλοίαρχος Κόλδεβαϋ έπεφορτίσθη νά κατοπτεύση 
τήν άνατολικήν άκτήν τής Γρηνλανδίας διά τοΰ πλοίου «Γερμανίας» 
τφ  1868 .  Τ φ  1 8 6 9  ή «Γ ερμα νία » έστάλη καί πάλιν ύπά τήν πλοιαρ



χίαν του έκ Βρεμερχάβεν, έν συντροφιά μετά της «Ά ν σ η ς » , ιστιοφό

ρου πλοίου. Ό  υποπλοίαρχος Πάϋερ καί άλλοι αυστριακοί έπιστήμονες 

συνώδευσαν τόν πλοίαρχον Ινόλδεβαϋ. Ή  απόπειρα διεξήχθη και πάλιν 

κατά μήκος τών άνατολικων οχθών της Γρηνλανδίας. Μέχρι της 74ης 

μοίρας τά δύο πλοία έπλευσαν έν συντροφιά' άλλ’ εις τά μέρος έκεϊνο 
συνέβη δυστυχώς εν σήμ.α της «Γερμα νία ς» νά παρεννοηθή, καί ή 

«Ά ν σ α »  άπεμακρύνθη αύτής. Ευθύς ύστερον ή «Ά ν σ α »  κατεπλακώθη 

άπά άπειρους όγκους πλωτού πάγου, τό πλήρωμα δέ καί οί έπιβάται 

της κατέφυγον είς νήσον έκ πάγου επτά μιλιών τήν περίμετρον. Έ κ εϊ 

έκτισαν καλύβην, ήτις κατεπλακώθη μ ετ ’ ού πολύ. Οί άνεμοι καί τά 
ρεύματα παρέσυραν τήν έκ πάγου οικίαν των, καί τέλος τήν διέλυσαν. 

Ευτυχώς είχον σώσει τάς λέμβους των, καί κατώρθωσαν νά φθάσωσιν 

εϊς Φρείδριξταλ, σταθμόν κείμενον είς τά νότια τής Γρηνλανδίας, άπόθεν 
μετέβησαν είς Κοπενάγην τόν Σεπτέμβριον τού 1 8 7 0 . Επανερχόμενοι 

είς τό πλοϊον ή «Γ ερ μ α ν ία », εΰρίσκομεν ότι ύπέφερεν όχι όλιγώτερον 
τής συντρόφου του. Είσήλθεν είς τόν λαβύρινθον τών πολυδαιδάλων κολ
πίσκων, τών χωριζομένων ά π ’ άλλήλων δ ι ’ υψηλών άκρωτηρίων καί 

περιβαλλομένων άπό γιγαντιαίους πάγους, οϊτινες χαρακτηρίζουσι τήν 

άνατολικήν άκτήν τής Γρηνλανδίας πρός βορράν τοΰ πορθμού Σκόρσβυ. 
Κ α τ ’ Αύγουστον, οί πορθμοί δΓ ών είχεν είσέλθει έκλείσθησαν, καί ή 

«Γερμα νία » έφυλακίσθη έκεϊ μέσα. Κ α θ ’ όσον ό πάγος ήδύνατο νά βα- 

στάζνι αυτούς, ό Κόλδεβαϋ καί οί σύντροφοί του έκαμαν έκδρομάς 
δΓ ελκήθρων είς διάφορα μέρη περί τό πλοϊόν των. ’Αλλά κατά Νοέμ
βριον, τό σκότος τού πολικοΰ χειμώνος τούς κατέλαβε καί αί έκδρομαί 
έπαυσαν. Ό  πολικός χειμών τοΰ 1 8 6 9 — 7 0  έχαρακτηρίσθη διά σειράς 
βιαιοτάτων άρκτικών τρικυμιών, μία τών οποίων διηρκεσε πέραν τών 

εκατόν ώρών, με τα χύτητα  μετρουμένην δΓ άνεμομέτρου, όχι μικροτέ- 
ραν τών 60  μιλιών καθ’ ώραν, ένίοτε καί μεγαλειτέραν, τα χύτητα  ήτις 

πρέπει νά έπροξένησε μεγίστην ταλαιπωρίαν εις όλους όσοι κατέλιπον 
τήν σκέπην τοΰ πλοίου- διότι πρέπει ν ’ άναλογισθώμεν ότι ό άήρ όστις 

έπνεεν ούτω κ α τ ’ άναλογίαν ένός λεπτοΰ κατά μίλιον, ήτο ό δριμύς 
άήρ τών άρκτικών χωρών. Τό θ ε ρ μόμετ ρ ον έν τούτοις δέν κατήλθε χθα- 

μαλώτερον τών 26  βαθμών κάτω τοΰ μηδενικού ή τών 58  βαθμών 
κάτω τού σημ.είου τής ψύξεως, ψΰχος τό όποϊον πολλάκις υπερβάλλεται 

είς τινα μέρη τών ΊΙνω μ. Π ολιτειώ ν. Έ δοκίμασα έγώ αύτός ψΰχος 

Τίλέον τών 3 0  βαθμών ύπό τό μηδενικόν, είς τόν Νιαγάραν. «Μ έ

καταλλήλους προφυλάξεις ώς πράς τήν στέγην καί τήν ενδυμασίαν, 

εξακολουθεί ή διήγησις, καί τά μέγιστον ψΰχος δέν πρέπει να προςενγ 
μεγάλην κακοπάθειαν είς τούς παραχειμάζοντας έν τοιαύταις χωραις. 

Έ ν  τών χειριστών τά  όποϊα δύναται νά ύποφερη τις είνε ή φυσική 

καί ήθική λύπη έπί τω ότι άπεστερήθη τών έξωτερικών παρατηρή
σεων κατά τήν άτελεύτητον νύκτα έννενήκοντα ήμερών, την μετριαζο- 

μένην μόνον άπά τά παράδοξον βόρειον σέλας. Ό  πάγος έπισωρευεται 

είς βουνά άλόκληρα καί προσλαμβάνει άλλόκοτα καί φανταστικό. σχή

ματα, τρίζων άποτόμως άπό καιροΰ είς καιρόν. Ευτυχώς ή «Γ ερ μ α 
νία» ήτο άσφαλώς προσορμισμένη εϊς όρμον βλέποντα προς μεσημβρίαν, 

καί, προφυλασσομένη άπό υψηλόν πρόχωμα άρέων προς βορράν, ητο 
ικανή ν’ άνθίσταται είς τά έκ τών στοιχείων φοβερά τραύματα. Οταν 
ό ήλιος άνεφάνη καί πάλιν περί τάς άρχάς Φεβρουάριου, τό επιστημο

νικόν εργον τής άποστολής η ρχ ισ εν .... Οί σκαπανείς τής «Γερμα νία ς» 
προΰχώρησαν μέχρι τής 7 7 ν  μοίρας πλάτους, είς μήκος 1 8 ° 50  δυτικώ- 

τερον τοΰ Γρήνουϊτς. Δέν υπήρχε σημείον άνοικτής θαλάσσης προς τον 
Πόλον. ' Ά ν ε υ  τ ή ς  έ λ λ ε ί ψ ε ω ς  τ ρ ο φ ώ ν ,  ή σ υ ν ο δ ε ί α  θά ή δ ύ 
ν α τ ο  νά π α ρ α τ ε ί ν ω  τ ή ν  δ Γ  ε λ κ ή θ ρ ω ν  π ο ρ ε ί α ν  ^έπ’ ά ό ρ ι

σ τό  ν. Ή κρηπίς τοΰ πάγου, άνευ έπαισθητών όγκων καί κυρτωμά

των, έπεκτείνεται είς δύο λεύγας άπό τής όχθης, ητις άπά τοΰ άκρου 
τούτου σημείου φαίνεται έκκλίνουσα πράς τά βορειοδυτικά, όπου περιο

ρίζεται ή θέα άπό ύψηλά όρη». Ε π ε ιδ ή  ή άποστολή ήτο έφωδιασμένη 
μόνον δ ι ’ ενα χειμώνα, έπέστρεψεν είς Ευρώπην τόν Σεπτέμβριον του 
1 8 7 0 , χωρίς νά ύπερβή τάν 7 παράλληλον κύκλον τού βορείου πλάτους.

Ό  πλοίαρχος 'Κόλδεβαύ έπείσθη έκ τών πορισμάτων τής έξερευνή- 

σεώς του ότι δέν υπάρχει συνεχής πορθμός πρός βορράν κατά μήκος τής 
άνατολικής άκτής τής Γρηνλανδίας. Δέν μοί φαίνεται ότι ή εκδρομή 

του άπέδειξε τοΰτο έκτός πάσης άμφισβητήσεως. Ούχ ήττον, πρόδη
λον φαίνεται ότι ή άνατολική πλευρά τοΰ βορείου Α τλαντικού είνε ό
λιγώτερον κατάλληλος άπό τήν δυτικήν δια την πράς πλησιασμόν του 

Βορείου Πόλου άπόπειραν. Τά έπικρατοΰντα ώκεάνεια ρεύματα εινε με

σημβρινά πρός τό μέρος έκεϊνο, ώς είνε βόρεια κατά τήν δυτικήν πλευ
ράν. Τά ψΰχος προσέτι εινε μεγαλείτερον, καθόσον αί γραμμαί ^τής 

ίσης θερμοκρασίας κεϊνται σχεδόν άκριβώς πρός τήν δ-εύθυνσιν αύτοΰ 
τοΰ πορθμού, τουτέστι, σχεδόν βορείως καί μεσημβρινώς, καί τά ψΰχος 

αυξάνει έγκαρσίως τής διευθύνσεως ταύτης πρός τήν δύσιν. Όσον π λη-



σιεστερον ευρισκεταί τ ις  πρός τήν Γρηνλανδίαν, τόσον μεγαλείτερον είνε 
τό ψΰχος.

Δεν εινε απίθανον ότι έπήλθε μεταβολή είς τό κλίμα του μέρους ε
κείνου τών αρκτικών χωρών, τάς όποιας διέβη ό Κόλδεβαϋ· διότι οί 
Ολλανδοί φαίνεται ότι εύρον ευκόλως τόν δρόμον των πολύ άπώτερον 

πρός βορράν πρό δύο εκατονταετηρίδων. Μεταξύ δε τών πορισμάτων 
τ7,ς έξερευνήσεως τοΰ πλοιάρχου Κόλδεβαϋ υπάρχει εν τά όποιον φαί
νεται ΰποδεικνύον ότι έπήλθε τοιαύτη μεταβολή. Ί1 χώρα τήν όποιαν 

ες/,τασεν εύρέΟ/; οτι είχε κατοικηθη άλλοτε. «Π άμπολλαι καλύβαι Έ -  

σκιμώων έφαινοντο και διάφορα σύνεργα άρχεγόνου μορφής· άλλά διά 

τινα λόγον ή χώρα φαίνεται ότι ήρημώθο. Ή πολική άρκτος βασιλεύει 
κυριαρχικως έπι τών πάγων καί ό θαλάσσιος ϊππος μεταξύ τών υψηλών 

βουνών». Δεν εινε άπίθανον οί πάλαι ποτέ κάτοικοι νά ήναγκάσθησαν 

νά έγκαταλίπωσι τήν χώραν ένεκα τοΰ βαθμηδόν αύξάνοντος ψύχους.
Δευτέραν οδόν κατά χρονολογικήν τάξιν θά είχον νά θεωρήσω τήν 

αμερικανικήν οδόν άλλά προτιμώ ν ’ άφήσω αύτήν τελευταίαν, καθόσον 

τά νεώτατα πορίσματα άναφέρονται είς τήν άδάν ταύτην. Λαμβάνω 
επομένως ώς δευτέραν μίαν όδάν τήν όποιαν τινές θεωροΰσιν ώς τήν 

τα πλεϊστα έπαγγελλομένην, εκείνην δηλαδή ήτις διέρχεται μεταξύ τής 
Σπιτσβέργης καί τής Σκανδιναυϊκής χερσονήσου.

Πρέπει να ένθυμηθώμεν ότι ό άντιπλοίαρχος Πάϋερ, τοΰ αύστριακοΰ 
στόλου, ειχε συνοδεύσει τήν πρώτην άποστολήν τοΰ πλοιάρχου Κόλδε- 

βαυ. Οταν επανήλθεν άπρακτος έκ τής απόπειρας όπως προχωρήση 

κατά μήκος τών άνατολικών όχθών τής Γρηνλανδίας, ό άξιωματικάς 
ουτος^επλευσεν είς Σπιτσβέργην, καί προσεπάθησε νά εύρη τήν χώραν 

τοΰ Ι ιλ λ η . Συνώδευσεν έπίσης τήν νεωτέραν έκδρομήν τοΰ Κόλδεβαϋ, 
και συνεμερισθη τήν πεποίθησίν του ότι δέν ύπάρχει συνεχής πορθμός 

βορειότερον τής δυτικής πλευράς τοΰ Βορείου ’Ατλαντικού πορθμοΰ. 

Πιστευων όμως είσέτι μετά τοΰ γεωγράφου Πέτερμαν ότι ύπάρχει άνοι- 
κτη Πολική θάλασσα πέραν τοΰ φραγμοΰ τών πάγων, ό Πάϋερ άνεχώ- 
ρησε τώ 18 7 1 ,  έν συντροφιά μετά τοΰ Βάϋπρεχτ, πρός τήν Γήν τοΰ 

Γ ίλ λ η . Δέν εύρον τήν μυστηριώδη ταύτην γήν, ά λλ ’ έπέτυχον νά φθά- 
σωσιν 150  μ ίλ ια  άπώτερον πράς βορράν, άφοΰ περιέκαμψαν τάς νοτιοα- 
νατολικάς όχθας τής Σπιτσβέργης, ύπερβαλόντες πάντας τούς άλλους 

ι.Εριηγτ,τάς τών άρκτικών χωρών, οϊτινες είχον πριν είσδύσει είς τήν χώ - 

f αν την κειμένην μεταξύ τής Σπιτσβέργης καί τής Νωβάϊα Ζέμλιας.

Εκεϊ ευρον, πέραν τής 7 6  παραλλήλου καί μεταξύ τής 4 2  καί τής 60 

μοίρας άνατολικοΰ μήκους, άνοικτήν θάλασσαν καί θερμοκρασίαν με
ταξύ τών 5 και τών / βαθμών ύπεράνω τοΰ σημείου τής ψύξεως. Δυσ- 

τυχώς, δεν είχον αρκετας ζωοτροφίας μαζυ των, όπως δυνν,θώσι νά 
ταςειδευσωσιν ασφαλώς άπώτερον πράς βορράν, καί έβιάσθησαν ούτω 

ν’ άνακρούσωσι πρύμναν. Ό  καιρός φαίνεται ότι ύπήρξεν έκτάκτω; 

αίθριος' και είνε λυπηρότατον ότι ήσυνοδία δέν ήτο καλλιτερον προμη- 

θευμένη μέ ζωοτροφίας, ελάττωμα τό όποιον φαίνεται όχι άσύνηθες είς 
τάς γερμανικάς άποστολάς.

Ολίγον μετά την επάνοδόν των, ό Πάϋερ και ό Βάϋπρεχτ ήρχισαν 
να ετοιμαζωνται δια νεαν εκστρατείαν* και την φοράν ταύτην αί ετοι

μασία! των ήσαν πλήρεις και αρκοΰσαι διά μακράν διατριβήν είς τάς 

αρκτικάς χώρας. « Ο πρώτος σκοπός τής έκδρομής ταύτης, λέγει ή 

« Επιθεώρησις τών Δυο Κόσμων» έν τ ιν ι άξια μελέτης περιγραφή τών 
/.ροσφάτων πολικών έρευνών, ήτο νά έςετάσωσι τάς αγνώστους χώρας 

τών πολικών θαλασσών μέχρι τών βορείων τής Σ 'βηρία ς, καί νά προσ- 

παθησωσι νά φθάσωσι δια τής όδοΰ ταύτης είς τάν Βερίγγιον πορθμόν». 
Μόνον έάν μετά δύο χειμώνας και τρία θέρη άπετύγχανον νά κάμψωσι 

τό έσχατον άκρωτηριον τής Ασιας, εμελλον νά διευθύνωσι τάν δρόμον 

των πρός τάν Πόλον. Οί περιηγηταί, είκοσιτέσσαρες τάν αριθμόν, άπέ- 
πλευσαν τοΰ νορβηγικοί λιμάνος Τρόμποε, διά τοΰ άτμοπλοίου « Τ έ -  

γετχοφ », τήν 14 Ιουλίου 187 2 . Ό  κόμης Β ίλτζεκ  ήκολούθησεν όλίγω 

ύστερον διά θαλαμηγοΰ, ήτις έστάλη νά μεταφέρη άνθρακας καί τρο- 

φάς είς τ ι ανατολικον σημεϊον τοΰ Αρκτικοΰ Ώκεανοΰ, πρός χρήσιν 

τοΰ « Ιε γ ετ χ ο φ » . Ε ις  μέρος τ ι μεταξύ Νέας Ζέμβλας καί τοΰ στομίου 
τοΰ ΙΙετσόρα, ή θαλαμηγός έχασεν απο τής όψεώς της τά άτμόπλοιον, 

και τίπ οτε δεν ηκουσθη περί τοΰ τελευταίου έπί είκοσιπέντε μήνας. Γ ε— 

νικη άνησυχία έπεκράτει περί τής τύχης τών περιηγητών, καί διάφο

ροι προσπάθειαι έγένοντο ύπά τής Αυστρίας, τής ’Αγγλίας καί Ρωσίας 

πράς επίτευξιν ειδήσεων. Κ α τά  Σεπτέμβριον τοΰ 18 7 4 ,  οί περιηγηταί 
αίφνης άπέβησαν εις τινα λιμένα, καί εύθύς ύστερον είσήρχοντο είς Β ιέν- 
ναν έν μέσω μεγίστου ένθουσιασμοΰ. 'II διήγησίς των ήτο παράδοξος.

Φαίνεται ότι όταν το «Τ εγετχοφ » έχάθη άπό τών οφθαλμών τών 
ναυβατών τής θαλαμηγοΰ (21 Αύγούστου 1 8 7 2 ), περιεκυκλώθη άπά 

.ερ&<7τιους ογχ.ους π ά γ ο υ ,  ο ίτ ινες  /ί&τεττλοοίωοΌον το  (7/ίά(ρος το υ ,  Εττ! 

έξάμηνον σχεδόν, ό θανάσιμος εναγκαλισμός τοΰ πάγου έξηκολούθει’



καί όταν τέλος ή πίεσις έπαυσε, τό πλοϊον έμεινε προσκολλημένον έπί 

τοΰ πάγου, ικανά μ ίλ ια  μακράν τοΰ άνοικτοΰ πελάγους. Κ αθ’ δλον τό 
θέρος, οί περιηγηταί προσεπάθησαν ν’ άπαλλάξωσι τό πλοϊόν τω ν,άλλ’ 

είς μάτην. Δέν έμειναν έν τούτοις ακίνητοι καθ’ όλον τόν χρόνον τοΰτον. 
Ά π ό τούς άφθαλμ.ούς τών έν τί) θαλαμηγώ είχον χαθή είς μέρος τ ι με

ταξύ της Νέας Ζέμβλας καί της Μ αλάϊα-Ζέμβλας, έν τη  βορείί>) Ρ ω 

σία, περί την 71ην μοίραν βορείου πλάτους, καί έφυλακίσθησαν οΰχί 
μακράν βορειότερον τοΰ μέρους τούτου. Α λλ ’ ό ογκος τοΰ πάγου ω- 
θέϊτο έδώ κ’ έ/.εΐ ύπό τοΰ άνέμου, έωσότου εύρέθησαν τήν τελευταίαν 

ήμέραν τοΰ Αΰγούστου τοΰ 1 8 7 3 , μ,όνον 6 πρώτα λεπτά ή έπτά πε

ρίπου μ ίλια  μ,εσημβρινόθεν τής 80ής παραλλήλου τοΰ πλάτους. Μόνον 

δεκατέσσαρα μίλια  άπώτερον πρός βορράν, εΐδον μεγάλην μάζαν ορει
νής χώρας, μετά παμπόλλων κρυσταλλώσεων. Δέν ήδυνήθησαν όμως νά 

φθάσωσιν έκεϊ μ-έχρι τέλους ’Οκτωβρίου, καί τότε έπρεπε νά φροντί- 
σωσιν όπως στεγασθώσι προετοιμαζόμενοι διά τήν μακράν νύκτα τοΰ 

χειμώνος. Τόν τόπον έκεϊνον έκάλεσαν χώραν τοΰ Φραγκίσκου ’ Ιωσήφ. 

Κ είτα ι πρός βορράν τής Νέας Ζέμβλας καί έπί τής πολικής πλευράς 
τής 80ής παραλλήλου τοΰ πλάτους- ό χειμών ήτο τρικυμιώδης καί ψυ

χρός μετά δριμύτητος, καί τό θερμόμετρον κατήλθεν άπας είς 7 2 °  ύπό 
τό μηδενικόν, σχεδόν τόσον χαμ.ηλά όσον καί κατά τό μεγαλείτερον 
ψΰχος τό οποίον ύπέφερεν ή συνοδία τοΰ Νέϊρς. Κατά Φεβρουάριον τοΰ 

1 8 7 4 , όταν άνεφάνη πάλιν ό ήλιος, ό άντιπλοίαρχος Πάϋερ ήρχισε νά 
προετοιμάζη έκδρομ-άς δ ι’ ελκήθρων, όπως έξετάση τάν τόπ ον... Κατά 

τήν δευτέραν έκδρομήν οι περιηγηταί είσήλθον είς τάν «πορθμόν της 
Αυστρίας», όστις ορίζει τήν νήσον τοΰ Φραγκίσκου ’Ιωσήφ πράς άνατο- 

λάς καί πράς βορράν, καί εύρέθησαν, άφοΰ έξήλθον τούτου, έν μέσω 
μ,εγάλης λεκάνης περικυκλουμένης άπό πολλάς μεγάλας νήσους. Τό έ

σχατον βόρειον σημείον, εϊς ό έφθασεν ή έκδρομή, ήτο άκρωτήριον έπί 

μιάς τών νήσων τούτων, τήν όποιαν ώνόμασαν χώραν τοΰ πρίγκηπος 
Ροδόλφου, καλέσαντες τά άκρωτήριον Φ λίγελυ. Τοΰτο κείται ολίγω 

πέραν τοΰ 81ου παραλλήλου κύκλου. Εΐδον γην κειμένην άπωτέρω 

πρός βορράν πέραν τής 83ης παραλλήλου πλάτους, καί τήν ώνόμασαν 
χώραν τοΰ Πέτερμαν. Τά σύμπλεγμα τά άποϊον άνεκαλύφθη ούτω ήδύ

νατο νά συγκριθή ώς πράς τήν έκτασιν μ ’ έκεϊνο τοΰ όποιου ή κυριω- 

τέρα νήσος είνε ή Σπ ιτσβέργη.
Οί περιηγηταί ήναγκάσθησαν ειτα νά έπιστρέψωσι, καθόσον ά στερεός

πάγος δέν έςετείνετο βορειότερον. 'Η πορεία των πράς νότον ήτο μα - 
κρά, δύσκολος καί κινδυνώδης, άλλοτε πλεόντων έπί άνοικτοΰ ύδατος 

διά πλοιαρίων, άλλοτε έλαυνόντων έπί πάγου δ ι ’ ελκήθρων. Ο χι ολί
γον ύπέφεραν άπά εναντίους άνέμους καί άπά τήν έλάττωσιν τών τρο
φίμων των κατά τό τελευταΐον δεκαπενθήμερον. Ευτυχώς έφθασαν είς 
Νέαν Ζέμβλαν πριν έκλίπωσιν άλοσχερώς τά τρόφιμά των καί έστάλη- 

σαν έκεϊθεν είς Βάρδχοε διά ρωσικοΰ εμπορικού πλοίου.

("Ε π ε:α ι tc τέλο ς).
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 

Μ Ε Τ Λ β  Α Ν Α Τ Ο Ν ;

ΕΙΚΑΣΙΑΙ  ΚΑΙ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Ή  κυρία Βέζαντ είνε λίαν γνωστή έν ’Αγγλία καί ’Αμερική ώς ο

παδός νε'ας τινός θρησκευτικής αιρέσεως, συνθέτου έκ βουδδισμοΰ, χρ ι- 

στιανισμοΰ καί κομφυκισμοΰ. 'II κυρία Βέζαντ έδημοσίευσε'ν έν τφ  πε
ριοδικοί «Έ ω σφόρω » μακράν πραγματείαν περί της καταστάσεως της 

ψυχής μετά θάνατον. ’Επειδή τό ζήτημα εΐνε λίαν ένδια<ρέρον, θά μάς 
έπιτραπή νά μεταφε'ρωμεν ένταΰθα άλίγας καινοφανείς, διά τό ήμέτε- 

ρον κοινόν τουλάχιστον, σκέψεις καί ονειροπολήσεις της άνειροπόλου 
συγγραφέως.

Τό κατώτερον μ.έρος τοΰ ατόμου, λέγει, τό συγκείμενον έκ της πνευ
ματικής νοημοσύνης τοΰ άνθρώπου περιβεβλημένης τό σώμα της έπ ι- 

θυμίας, τό όποιον εχει ού μικράν ρώμην καί ζω τικότητα, προσκολλάται 
είς τήν κατάστασιν τήν όποιαν άποκαλεΐ ή συγγραφεύς Κάμα Λόκα. 

Έ κ  της καταστάσεως ταύτης δυνατή είνε κάπως ή έπικοινωνία αε- 
ταξύ τοΰ άσωμάτου πνεύματος καί τοΰ ζώντος. Τά άσώματα ή άπαλ- 
λαγέντα τοΰ σώματος πνεύματα χαίρουσιν είς τοιαύτην έπικοινωνίαν, 

άλλ’ αΰτη είνε πράγματι επιβλαβής είς αύτά, διότι τά έμποδίζει ν’ άφή- 

σωσι τήν χθαμαλήν πτήσιν περί τήν γην καί άνέλθωσιν υψηλότερα. 'II

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΓΑ ΘΑΝΑΤΟΝ; 43Γ)

έξέλιξις τής ψυχής βραδύνει, καί ή άθάνατος χελιδών κρατείται άκόμη 
κάτω απο τόν έλκυσμ.όν της γης.

"Οσοι τών άνθρώπων εζησαν φαΰλον βίον, όσοι ήσκησαν καί έθερά- 
πευσαν τά ζωϊκά πάθη, καί έθρεψαν κατά κόρον τό σώμα τών επιθυ

μιών, ένώ αφήκαν νά πεινά καί τό κατώτερον πνεΰμα, ούτοι μένουσιν 
έπί μακρόν έγκάτοικοι της Κάμα Λόκα, κχί πληροΰνται πόθων διά τήν 
γην τήν όποιαν άρτίως κατέλιπον καί διά τάς κτηνώδεις ήδονάς τάς 
οποίας δέν δύνανται πλέον ά π ’ ευθείας νά γευθώσιν έν άπουσία τοΰ σώμα

τος. Τά τοιαΰτα πνεύματα αθροίζονται πέριξ τών υποκειμένων είς τήν 
έπήρειαν τοΰ πνευματισμοΰ καί τών ευαίσθητων, προσπαθοΰντα νά μετα- 

χειρισθώσιν αυτούς πρός ίδιαν των ήδονήν, καί αύται είνε έκ τών κιν- 
δυνωδεστέρων δυνάμεων, τών τόσον αύθαδώς προκαλουμένων έν τή 

άμ,αθεία των ύπά τών άνοήτων καί τών περιέργων.

Αλλη τάξις άσωμάτων ό'ντων περιλαμβάνει έκείνους ών ή ζωή έπί 

της γης έκόπη προώρως καί άποτόμ.ως διά της πράξεως αύτών τών 
ίδιων, διά της πράξεως άλλων ή έκ τυχαίου συμβάματος. Πρόσωπον 

τό άποϊον άπέθανε φυσικόν θάνατον θά ζήση άλίγας ώρας ή τό πολύ 

ολίγα βραχέα ετη περιπλανώμ.ενον περί τήν έπιφάνειαν της γης. Ά λ -  

λ' όσοι άποθνήσκουσι βίαιον θάνατον θά βιασθώσι νά μείνωσιν έντός της 

σφαίρας τής έπιροοής τής γής μέχρι τοΰ χρόνου ότε φυσικώς θά άπέ- 
θνησκον. Δ ηλα δή, έάν νέος τις όστις φυσικώς θά έζη μέχρι τοΰ άγδοη- 

κοστοΰ ’έτους φονευθή εικοσαετής, μένει περί τήν έπιφάνειαν τής γής 
έπί εξήκοντα έτη, κατά τήν διάρκειαν τών όποιων φοιτά είς τά πειρά

ματα τοΰ πνευματισμοΰ καί μαγνητισμού. Έ άν οί πνευματιζόμενοι 

καί οί πνευματισταί έγνώριζον μόνον ότι κάθε νέον πνεΰμα τά άποϊον 

υποδέχονται έκστατικοί καταδικάζεται διά τοΰτο νά φυλακισθή είς τήν 
Ούπαδάνα, ήτις θά είνε παραγωγός άνεκφράστων δεινών είς τό νέον 

Εγώ , το άποϊον θ ’ άναγεννηθή ύπά τήν άπαισίαν σκιάν της, καί ότι 
διά παντος νέου πειράματος πληθύνουσι τάς άφορμάς τής δυστυχίας, 
άφορμάς αϊτινες θά κάμωσι τά άτυχον Έ γώ  ν ’άποτύχη είς τήν πνευμα
τικήν γένναν του ή ν’ άναγεννηθή είς πολύ χειροτέραν ϋπαρξιν παρά- 

ποτε, θά ήσα; ϊσως πολύ προφυλακτικώτεροι είς τάς έπικλήσεις των.
Πρόωρος θάνατος έκ φαύλων άφορμών, έξ υπερβολικής μελέτης ή έξ 

αυτοθυσίας διά τινα μεγάλην αιτίαν, έπιφέρει μ.εν βραδύτητα είς τήν 

Κάμα Λόκα, άλλ’ ή κατάστασις τοΰ άσωμάτου ά'ντος έξαρτάται έκ τής 
άφορμής ήτις έκοψεν άποτόμως τήν ζωήν.



Περιοδικόν τ ι έκ.δtSό[jlsvον έν Αγίω Παυλω τών Ην. Πολιτειών τής 
’Αμερικής, αναφέρει τό συμβεβηκάς ένός τών ύγιεστέρων άνδρών εν 
'Α γ. Φραγκίσκω, όστις, όταν ήτο νέος έπαθεν έκ νεκροφάνειάς, παθών 
ίσως καταλήψιαν, καί ήδη έξεκομίζετο πρός ταφήν, όταν αίφνης άνέστη 
διά τής χρήσεως παρακεκινδυνευμένου τινός φαρμάκου. Επα,νελθών εις 

τήν ζωήν περιέγραφε τά όσα έδοκίμασε, τά  όποία ήσαν δι αυτόν ώς 
έάν είχεν άποθάνει. Αίσθημα λήθαργου ε'.χεν ενσκηψει επ αυτοΰ, και 
ήσθάνετο τό σώμά του αδρανές κα! μολυβδινον. II αίσθησις εξηπλοΰτο 

μικρόν κατά μικρόν έπί παντος μέλους τοΰ σώματός του, και ήσθάνετο 

εαυτόν ώσανεί βυθιζόμενον καί πίπτοντα κάτω, κάτω, κάτω. Δεν ήδύ- 
νατο νά έγερθή, καί δέν ήθελε νά τό κάμη άν ήδύνατο. Ήσθάνετο τήν 
ζωήν του βαθμηδόν φεύγουσαν άπ αύτοΰ χωρίς αίσθημα αγωνίας ή 

οόβου. Τότε αίφνης ά εκάλυψεν ότι δέν ήτο πλέον εις τό σώμά του. 
Δεν έξεπλάγη έκ τούτου, μόνον ανακουφισιν ησθανθη. Ηεριεπατει έν τή 

οικία καί έν τώ κήπω, ειτα εξηλθεν εις την όδον, όπου συνηντοσε γ η 
ραιόν αγρονόμον γνώριμόν του. Ωμίλησε πρός αύτόν, άλλ ό γέρων δεν 

ήκουσε τήν φωνήν του. 5Ητο δι αυτόν ώς νά ηκουε τον α.νεμον στενά- 
ζοντα διά μέσου τών φυλλωμάτων τών δένδρων. Ιότε ένόησεν ότι και 

άλλαι μορφαί έκτός έαυτοΰ ήσαν πέριξ του. Ήδύνατο ν ’ άκούνι τόν 

ήχον τής μουσικής φωνής των, εγειρόμενης και πιπτουσης ώς τά  κύματα 
τοΰ ώκεανοΰ. Αίφνης απέκτησε τήν συνείδησιν φύλακος ή όδηγοΰ. 11 

γή έξέλειπε, καί έφαίνετο ότι δέν υπήρχε τίποτε ολόγυρά των. Ε ς η -  
κολούθησαν νά ϊπτανται άνά το αχανές, έωσότου έφθασαν είς το παλα- 

τιον τοΰ ύπνου, έν ώ αί ψυχαί οφειλουσι να κοιμώνται επι χ ίλ ια  έτη. 
'Η το κουρασμένος καί άποκαμωμένος καί άσμένως κατεκλίθη πράς 

ύπνον. Μετά τινα χρόνον, όστις έφάνη αύτω έτη ολόκληρα, ήσθάνθη 
φρικώδη πόνον, καί ο φύλαζ τοΰ παλατιού είπεν αυτώ οτι καλείται 
όπίσω είς τήν γήν. Μετά φοβέρας κραυγής αγωνίας έξύπνησε πάλιν 
είς τά σώμα, είς τά οποίον είχεν έπανέλθει δ ι ’ ισχυρών επανορθωτικών. 
Ή διήγησις δέν εινε άνόμοιος μέ τήν πείραν άλλων, οϊτινες έπανήλθον 
όπίσω άπό τάν άλλον κόσμον. Τό παλάτιον όμως τοΰ ύπνου, όπου οί 
νεκροί κοιμώνται έπί χ ίλ ια  έτη, είνε κάπως καινόν. Ή περιγραφή του 

ύπήρξεν ότι ήτο έξόχως λευκόν καί κοσμούμενον μέ πετράδια λάμποντα
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ώς ζών πΰρ. Είσήρχοντο διά μεγάλης άψίδος, καί έκοιμώντο έπί πο- 

λυτελεστάτων κλινών.

Έ ν  τή  «Βορείω ’Αμερικανική Επιθεω ρήσει» ό αρχιδιάκονος Φάρραρ 
δημοσιεύει άρθρον έπιγραφόμενον « Ή  Έννοια τής Μελλούσης Ζω ής». 

Είνε κάπως δύσκολον ν’ άποσπάση τις τίποτε έκ τής διατριβής ταύτης, 

τής ώραϊα γραμμένης, τής ρητορικής άμα καί ποιητικής. 'Η  κυριωτέρα 

ιδέα τοΰ συγγραφέως φαίνεται νά είνε ότι ή ύπαρξις τής ψυχής μετά 
θάνατον δεν δύναται νά είνε ύποκείμενον ανθρώπινης γνώσεως, άλλά 

θείας πίστεως. « Ή  ψυχή, λέγει, άφοΰ είνε άύλος, πρέπει νά είνε «.θά

νατος, διότι .μία καθαρά μορφή δέν δύναται νά μηδενισθή μόνη της, 
ούτε, διά τής διαλύσεως ύλικοΰ ύποστρώματος,_νά καταστραφή' καί ή 

ψυχή πρέπει νά είνε άύλος, διότι είνε ίκανή νά νοή τά καθολικον, ένώ, 
άν ήτο μορφή αχώριστος άπό τής ύλης, μόνον τό ατομικόν θχ διενοεΐτο. 

’Α λλ’ έάν τις δέν δύναται νά κατανοήση ή νά άσπασθή τάν συλλογισμόν 

τοΰτον, ούδέν τό άπορον υπάρχει είς τό είδος τοΰτο τής άγνωσίας, ήτις 
παραδέχεται ότι μικρόν είνε ό ,τ ι γινώσκομεν, άμέτρητον δε ό ,τ ι άγνο- 
οΰμεν. Ή  φύσις αβοήθητος δέν μάς διδάσκει τήν ύπαρξιν καί τήν 

αθανασίαν τής ψυχής. Ταύτην μάς διδάσκει τά φώς τό φωτίζον πάντα 
άνθρωπον ερχόμενον είς τάν κόσμον, ή φωνή τοΰ θεοΰ ή έν τή ψυχή τοΰ 

άνθρώπου.»



Ο ΙΙΡΩΣ ΚΑΙΝ 

Κ Α Ι Ο Π Τ Ω Χ Ο Σ  Α Β Ε Λ

( Α Λ Λ Η Γ Ο Ρ Ι Α )

Εν τή  «Δεκαπενθημε'ρφ Ε π ιθ εω ρ ή σ ε ι» , ή ύπό τό ψευδώνυμον 
«Ο ύίδα » γράφουσα λογία Ά γγλ ίς  δημοσιεύει χαρακτηριστικόν άρθρον 

έπιγραφόμενον «Π τωχός Ά β ε λ » .  Ό  Ά β ε λ , λέγει, έχασε πάσαν εύ
νοιαν, καί ό Κάϊν είνε ό ημίθεος τών καθ’ ημάς χρόνων.

Ο Ά β ελ , οίανδήποτε άν λάβτι μορφήν, είνε άκρα άποτυχία έν τή 
νεωτερική άπόψει τής άνθρωπίνης ύπάρξεως. Ό  ’Ά β ελ  είνε πρόσωπον 
το όποιον δέν κατορθώνει νά κάμη τάς άρετάς του ν ’ άναγνωρισθώσιν. 
Ε ις  τ ί  χρησιμεύει άμεαπτος βίος, συμπαθής χαρακτήρ καί τρυφερά 

καρδία; Ίστατο είς τόν δρόμον άνθρώπου ίσχυροτέρου πα ρ’ αύτόν, καί 
έγένετο εκποδών, θείος κριτής δυνατόν νά τόν εκδίκηση, καί πρωτό
γονος λαός δυνατόν νά τόν κλαύστΓ άλλ’ ό νεώτερος κόσμος άντιπαρερ- 

χεται άνάλγητος, καί τόν ρίπτει είς άφανή τάφον, ένώ άγοράζει φωτο
γραφίας τοΰ Κάϊν καί στέλλει πρός αύτόν άνθοδέσμας καί φιάλας 
καμπανίτου. Ε ίνε όλως άνωφελές νά δαπανά τις καιρόν καί κοπον, θαυ- 
μάζων δ ια ιί ά Κάϊν δέν παύει άεννάως ν’ αναφαίνεται είς τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους. Ούτος κατέστη ό λαϊκώτερος χαρακτήρ.

Πράς υποστήριξή τής παραδοξολογίας ταύτης, ή εύφάνταστος συγ

γραφεύς φέρει έκτης ιστορίας διάφορα παραδείγματα τής δημοτικότητας

πολλών ά σπλάγχνων φονέων καί έγκληματιών. 'Ό λα όμως ταΰτα εινε 

μόνον προοίμιον, οπως ελθη είς τήν έπομένην εύγλωττον και καθ όλου 
φιλαλήθη καταγγελίαν τής πλειονότητος, ήτις εύρίσκεται άναγκαίως 

πάντοτε έν τώ άδίκω.
Ό  Ά β ε λ , τουτέστιν ή μειονότης, κείται σφαγμένη είς όλας τάς 

χώρας άπό τήν θορυβώδη λέσχην τής άσπλάγχνου άδελφής της, τής 

πλειονότητος. Έ ν γένει, ή μειονότης έχει πάντοτε δίκαιον. Είνε πάν

τοτε τό κόμμα τής σοφίας, τής άξυδερκείας, τής μορφώσεως, τής διαύ

γειας, τής άληθείας. Εν γένει, όταν ή μειονότης μεταβή εις την γα - 

λήνιον άτμοσφαϊρα.ν τής ιστορίας, ή Κλειώ , ζυγίζουσα άμφοτερας εις τήν 

άμερόληπτον τρυτάνην της, εύρίσκει ότι τό δίκαιον ήτο μετά της μ.ειο- 

νότητος, καί οχι μετά τής παφλαζούσης, άφιογλώσσου και λυσσωσης 

πλειονότητος, ήτις τήν έσφαξε καί διέκοψε την προσευχήν της, και τήν 

άφήκεν άλαλον καί νεκράν. Όλων τών μεγάλων ιδεών τό έμβρυον 

συνελήφθη έν τή μειονότητι* όλαι αι μεγάλαι θρησκεϊαι έγεννηθ^σαν 

καί άνετράφησαν έν τή σμικροτάτγ, καί πενιχροτάτγι τών μειονοτήτων. 

Ό  Βράμας, ό Χριστός, ά Μωάμεθ, είχον κ α τ ’ άρχάς μικράν και κατα- 
διωκομ-ένην άμάδα άπαδών. Ε ίτε  πρός καλόν ειτε πρός κακόν, τά  γ ι-  

γαντιαϊα ιερά δένδρα έκάστης πίστεως, τά όποϊα τά έν μετά τά άλλο 
έσκίασαν όλην τήν γήν, άνεφύησαν εκ μικροΰ σπέρματος, ριφθέντος εις 

τό καταφρονημένον καί πατημε'νον έόχφος ασθενοΰς μ,ειονότητος.
Ό  Γαλιλαίος ητο πτωχός, περιφρονούμενος, άφιλος άνήρ, μόνος 

μέ τήν πεποίθ.'-,σίν του έναντίον όλων τών κραταιών πλειονοτήτων τής 
Έκκλησίας καί τής Π ολιτείας. Ο Τέλλος, ειτε πλάσμα εϊτε ιστορικόν 

πρόσωπον άδιάφορον, έτάνυσε τό τόςον καί τά βέλη του έναντίον τών 
χαλυβοφράκτων στιφών τοΰ αύστρικκοΰ δουκάτου. Ολαι αι τρομακτικαι 

δυνάμεις, οσαι πρός καλάν ή πράς κακόν συνεταραςαν τήν Ευρώπην 
καί άνετρεψαν κοινωνίαν καί πολίτευμα έν Γαλλία , έγεννηθησαν κα
τ ’ άρχάς έκ τη ς  μήτρας τοΰ έγκεφάλου ολίγων πτωχών και καταδιωκο- 

μένων συγγραφέων. Α ναρίθμητα  παραδείγματα έρχονται εις τήν μνη- 
μην, καί θά έπλήρουν σελίδας βιβλίω ν, μειονοτήτων αϊτινες έσφαγιά- 

σθησαν άνηλεώς άπο κτηνώδη πληθη μ.όνον όπως αναστηθώσιν απο τάς 

νεωτέρας γενεάς, καί άναγνωρισθώσιν ώς οι αληθείς φωτοδόται τυφλοΰ 
καί άγνώμονος κόσμου. Ή δεσποτεία τής πλειονότητος συνήθως ση
μαίνει φανατισμόν, βαναυσότητα καί κτηνω δίαν και ά Δήμος ουδεν 
άλλο είνε ειμή Κάϊν. Κατά τήν παρούσαν ώραν στεφανοΰμεν πανταχοΰ



καί ένθρονίζομεν τόν Ινάϊν, είς τάς κυβερνήσεις μας καί είς τά δικαστή
ριά μας.

Καί τ ί  έστιν ελευθερία, ήτις είνε μόνον ή έκφρασις τής θελήσεως τοΰ 
μεγαλειτε'ρου άριθμοΰ ; Τ ί αξίζει θορυβώδης κραυγή ύπέρ ελευθερίας, 
όταν δέν σημαίνη ατομικήν ελευθερίαν καί τήν άντιπροσώπευσιν τής 

μειονότητος ; Υ π ά ρχει ίχνος τούτου σήμερον είς μέρος τ ι ; Ή  μειονότης 

διατάσσεται νά σιωπήση καί καταβάλλεται, είτε πρόκειται περί φόοου 
έπί τοΰ ζύθου εί'τε περί μεταβολής τοΰ Συντάγματος, είτε περί εμβο
λιασμού παιδιού είτε περί άνατροπής μοναρχίας Η 1 Τ A A I Σ

ΥΠΟ

PAUL ADAM

Ή πτηνοτρόφος ήτις είς πλατείαν τοΰ Τουρίνου εκλιπαρεί τήν περι

έργειαν τών διαβατών ΐνα έκπετάστρ πρός τόν ουρανόν, κατόπιν δωρεάς 

ολίγων κερμάτων, στίφος πολυχρώμων περιστερών, είνε γραία την μορ

φήν. Ά λλά  τό όμμα αύτής διασώζεται ομοιον πρός ρομαντικήν νύκτα 
καί ή βραχεία μαύρη κόμη της, πυκνή περί τούς κροτάφους, βεβαίως 

έσαβάνωσε πολλά διάπυρα χείλη.
Μένει πάντοτε έκεί έπί τής πλατείας έκείνης, τής περιεζωσμένης ύπά 

περικόμψων χθαμαλών στοών, δ ι’ ών περιφέρονται έν ούρανοχρόω στολή 

ραδινοί αξιωματικοί. Τά βλέμματα  τούτων έξακοντίζονται πρός τάς 
περιπατητρίας, αϊτινες προσμειδιώσιν ύπό τά πρόσχημα οτι τέρπει αύτάς 

ή ασχολία τής γραάς, καθότι ή μελάγχρους χειρ, τεταμένη πράς τάς 
Ά λπ εις, δέν παύει προδεικνύουσα τήν όδάν είς τήν πτήσιν τών είκοσι 
περιστερών ών αί ίοπορφυροπράσινοι πτέρυγες φρίσσουσιν άρμονικώς 

έπί τοΰ όρίζοντος τών άρέων τών κυανάς έχόντων τάς χιόνας.

Έ ν τή  είσόδω τής ’Ιταλίας, ή είκών αύτη γραίας, τερπούσης τήν 

νεότητα διά χρωμάτων πετομενών, καί ικανής νά προκαλή οίονεί ου
ρανίαν ίριδα πρό τοΰ αμφιθεάτρου τών άρέων, παριστ^ί συμβολικώς 
αύτούσιον τόν τύπον τών πλασμάτων τών άπεικονισθέντων ύπό τοσού- 
των περιφήμων ζωγράφων. Μόλην τήν απάτην τών πολυαρίθμων μορ—



φών της ή Ίταλίς διασώζει ψυχήν γεγηρακυϊαν κα.; πολυίδμονα.
Α ί κόραι τής Ενετίας περισφίγγουσι την λεπτότητα τών σωμάτων 

των έν βαθυχρόοις σαλίοις καί έπιδεικνύουσιν ύπό τό βάρος τών πλο
κάμων των μειδίαμα παραδόξως σιωπηλόν. Πέριξ τών μαρμαρίνων 
φρεάτων τών διηνθισμένων διά ροδάκων και άκανθών, δέν φλυαροΰσι, 

ψιθυρίζουσιν. Έ χουσα ι παρά πόδας τάς έρυθροχάλκους υδρίας των, 
άτενίζουσιν άλλήλας, καί δέν άνταλλάσσουσιν άλλο τ ι πλην τοΰ μει

διάματος τούτου της σιγής,διαχωρίζοντος τό ισχνόν καί κεκλιμένον πρό- 

σωπόν των. 'Η  ψυχή των διατυποΰται είς αυτό ολόκληρος, καί έκά- 
στη αύτών την άναγινώσκει έπί τών χειλε'ων τών λοιπώ ν ούτω οί έπ ι- 

στήμονες εκείνοι ους βραχύς τύπος άλγεβρας μυεί είς τά σύμπαν.

Αί πυρόχροοι γυναίκες αί πλε'κουσαι τάς κυριακάς έπί τών βαθμιδών 

τοΰ Αγίου Μάρκου εχουσι την αύτήν ευγλωττίαν τοΰ σώματος. Ό  

Τιτιανάς επλασεν ές αύτών τάς Μ αγδαληνάςτου,τάς βασιλικήν έχούσας 
την σάρκα, καί τάς χεϊρας πλήρεις καρπών ώριμων, άνθέων Οαλλόντων.

II έπιστήμη τών στάσεων είνε πα ρ’ αύτοΐς μεγάλη. Ε ίς αύτάς ετι 

τάς γυναίκας τοΰ ά'χλου δέν ύπάρχει στάσις μή  άποτελοΰσα καλλονήν. 

Έ ν  τούτοις αί ίταλίδες γυναίκες στερούνται φιλαρεσκείας, έν ώ είς ήμάς 
αρέσκουσιν παρά τή  γυναικϊ τοΰ βορρά πάσα κίνησις καί τό φρίσσον 

αύτής βλέμμα , οί προσχεδιασμε'νοι τρόποι, ό αισθηματικός διάλογος 
δ ι’ ού έκδηλοί ήμϊν τήν έπιθυμίαν της τοΰ άρέσκειν.

Ή  Ίτα λίς  παραμελεί τήν έςωτερίκευσιν ταύτην. Δέν αισθάνεται 

τήν άνάγκην τής έπιδείξεως, διότι δέν άπαιτεΐτα ι πλέον ούδεμία έκ 
μέρους αύτής ιδιαίτερα, καταβολή προσπαθειας όπως παρίσταται πάν
τοτε κατά τά ιδεώδες τών άρχαιοτάτων φύλ,ων, άτινα παρεσκεύασαν 
ταύτην. II πρός αύτήν τ<ϊν άνδρών ευχή τοΰ κάλλους κατέκτησε τέ

λος πάν αυτής μέλος, πάντα μΰν, παν νεΰρον. Κατέστη ούτως είπείν 

αντανακλαστική.

Ε ίτ ε  γελά, εϊτε βαδίζει, ή Ίτα λίς  έκφράζει τήν εύχήν καί τά όνει- 
ρον τών λαών, οϊτινες συνηντήθησαν καί έδέσποσαν άλληλοδιαδόχως 

τής χερσοννήσου ταύτης, έν ή τό ιδεώδες τοΰ πλανήτου μας, άνειροπο- 
ληθέν έν Σκανδιναυία, καί άποκυηθέν έν ’Ινδία, διεμορφώθη όριστικώς 
διά τής θαυματουργού τέχνης τή ; ’Αναγεννήσεως.
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Ούτω αί ματαιολόγοι λεπτότητες τοΰ αίσθηματικοΰ προλόγου εισι 

τά μέγιστα απλοποιημένα! έν αύτή. ΙΙροτοΰ άγαπήση , επιθυμεί. 

'II γεγηρακυία αύτής ψυχή δέν στέργει πλέον τάς πλάνας ταύτας 

τοΰ αισθήματος. Παϊς ετι , στερείται αφελείας , αδολότητος και 

άπλότητος.
Έ ν τούτφ άναμφιλέκτως έγκειται τά μυστήριον τής τελειότητος, 

ήτις έλκύει ήμάς πρός τά έργα τών μεγάλων ζωγράφων, έν οϊς αύτη 

άπεικονίσθη. Δέν ύπάρχει μ ία  καν Παναγία, ής ή άγια γαλήνη, ή με
λαγχολία, ή παιδική εύφροσύνη δέν έξαγγέλλουσιν ηδονην. II αντιθεσις 

αύτη παρέχει ήμϊν πολλήν άπόλαυσιν. Ό  Λεονάρδο Βίντσι διερμή
νευσε μάλλον άπροκαλύπτως καί μάλλον έπιδεικτικώς τά πολύτιμον 

δισυπόστατον.
Διατελοΰμεν φανατικοί λάτραι τοΰ «Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ» και 

τής «Γιοκόνδας» διότι ή κατάφασις καί ή άρνησις τής άρετής έκδη- 
λοΰνται ταύτοχρόνως καί ύπά τάν αύτόν λογον τοΰ κάλλους, άντιθετως 

πρός τάς υπαγορεύσεις τής λογικής. Μ αρμονία εινε έν τοίς έργοις 

τούτοις απόλυτος, ή ισορροπία τελεία . II «Π αναγία  τοΰ φρεατος» τοΰ 
Ραφαήλ δέν καταπλήσσει ήμάς όλιγώτερον. Εν τώ Αγίω ΙΙετρω τ ή ; 

Ρώαης, παρομοία εκπληξις καταλαμβάνει ήμάς πρό τής « P ie la »  
τοΰ Μ ιχαήλ ’Αγγέλου. Η περιώδυνος εκείνη μήτηρ ή θεωρούσα τον 

υιόν της έκτάδην νεκρόν έπί τών γονάτων της, εινε ταύτοχρόνως παρ
θένος ώς έκ τοΰ στρογγύλου κρανίου καί τής παχουλής λεπτότητος τών 
άκρων, γυνή ώς έκ τοΰ ευτόνου εύρους τοΰ συγκεκαλυμμένου στήθους' 

παρθένος καί γυνή' παρθένος ή γυνή . . .
Έ ν  Ρώ μη πράγματι, αί δεκαπενταέτιδες κόραι αί πλανώμεναι άνά 

τά προάστεια εχουσιν ούτω στήθη μητέρων, πρόσωπα στρογγύλ^α 'κα'. 

όμαλά, βηματισμόν βαρύν καί ύφος βρέφους.
'Υπήρξαν αύται ποτέ αί φανατικώταται έκείναι μάρτυρες, έφ αις 

ή άρτιφανής έκκλησία έσεμνύνθη. Έ βάδιζον ύμνωδοΰσαι προς τόν θά

νατον τής κονίστρας. ΙΙάσαι αί αίρεσείς, και αυται ετι αι λεπτολογώ— 
τεραι, προσεκτήσαντο άμα τώ πρώτω άγώνι τών προφητών αυτών 
στρατιάς νεαρωτάτο>ν παρθένων έμμανών διά τήν νεωστί προσενεχθει- 
σαν μορφήν τοΰ Θεοΰ. 'Η  έκ Ιΐανόρμου Αγνη, ήτις ύπεστη έν ηλικία 
δέκα τριών έτών βασάνους πολυπλόκους, δέν είνε ή σύνηθε; υπόδειγμα 
τοσούτων νεανίδων βιουσών έν αχανεϊ μυστι/.'.σμο). Η έλπις τών πέραν 

τού τάφου εϊλκυσεν αύτάς ώς ειλκυσε τούς άσκητάς. Η απάρνησις τών



ανατολικών δογμάτων έπανε'κτα αίφνης τά παιδικά αύτών σώματα τά 
έ'χοντα ψυχάς άρχαίας.

Εν Φλωρεντι^, έν ταίς τέρψεσι της άεϊ έν έορταΐς διατελούσης κοι
νωνίας τών αιθουσών, απαντώσι δωδεκαέτιδες φλιρτάρουσαι κόρα! α ϊτ ι-  
νες ώχριώσιν έπί τή είσόδω τοΰ φίλου αύτών. Έ ν ηλικία δέκα τεσσά

ρων έτών, τά πάθος έν αύταίς είνε τέλειον, καί ή δράσις αύτών δρα- 
μα τικ η . Συντόμ.ως εμ.πνέουσι τρόμ.ον διά της σοβαρότητος τών εαυτών 

πράξεων. Αι παρθένοι δέν γινώσκουσιν έαυτάς ώς τοιαύτας. Ε ϊσί πάσαι 
γυναίκες τριακοντούτιδες.

Εύθύς ώς κληθή σύζυγος, ή Ίταλίς προσηλοί τά έρωτικόν της πάθος 
έπ: ένός μόνου. Λατρεύει αύτάν θερμότερον η όσον αί άλλα/οΰ γυναί

κες λατρεύουσι τον σύζυγον αύτών. Ε ις  αύτην άνήκει ή παροιμιώδης 

ζηλοτυπία. Θεωρεί αύτη τόν σύζυγον ώς ιδιοκτησίαν αύτής, ώς πράγμα 

αύτής, ώς σάρκα της. Ά ληθώ ς αισθάνεται την μεγάλην άνθρώπινον 

έπιθυμίαν νά συγχώνευση δύο ψυχάς έν ένι σώματι, νά έπανέλθτι είς τήν 
άρχέγονον και θείαν άνδρόγυνον κατάστασιν, είς τάν Ά δ ά μ  της Π α- 

λαιάς Διαθήκης προτοΰ ή ή Εύα άνακύψη έκ τής πλευράς του.

Η πλεονεξία τής καρδίας κατατρύχει αύτήν. 'II  βραχμανική παρά- 
δοσις τής έπιστοοφής είς τά Ένιαϊον —  Ό ν συγκινεί τόν ζηλότυπο ί 
ερωτά της. Ούτω έν τή μεσαία τάξει, ή πίστις έν τφ  γάμω είνε άσφα- 
λεστερα η όσον ηδυνατό τις νά συμπεράνη έκ τής φλογέράς φύσεως τών 
παρθένων.

★ +

II αγάπη αύτών φαίνεται πεπροικισμένη δΓ ένστικτων ιδιοκτήτου- 
και ή ευστάθεια αυτών κρατύνεται δ'ά τοΰ φόβου μή παράσχωσι διά 

τών σφαλμάτων αύτών δικαιολογίαν είς ένδεχόμ.ενα άτοπήμ.ατα τοΰ 
συζύγου. Αμαρτάνουσιν άλίγον. Γερμανός έπιστήμων κατήρτισέ ποτε 
στατιστικήν τών άτυχών συνοικεσίων. Έ κ  τής έργασίας αύτοΰ ταύτης 
συνάγεται ότι αί σύζυγοι τοΰ βορρά άπατώσι πλειότερον. Προφανώς ή 
κληρονομικότης τής βραχμανικής παραδόσεως επηρεάζει όλιγώτερον 
ταύτας. Αί γυναίκες τής Μεσημβρίας, έξεναντίας, φέρουσιν άνεπιγνώ- 
στως τόν τύπον τοΰ άρχεγόνου ιερατικού χαρακτήρος. Διετηρησαν έξ 
αυτοΰ, ώς ε ί  ορμεμφύτου τήν ανήσυχον καί διαρκώς έλέγχουσαν συν- 
είδησιν.

Η μέριμ.να τής Ενοποιησεως τών όύο συζυγικών ψυχών, τής έν ε ρ—
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γητικής ή παθητικής άπορροφήσεως, ή παράδοξος έκείνη πλεονεξία τής 
καρδίας ή τοσοΰτον διάφορος τής γαλατικής ήμών άνεξαρτησίας έκφαί- 

νεται ούτως είπεϊν ίστορικώς. Αί σύζυγοι τών ένδοξων άνδρών πληροΰσι 

τόν κόσαον διά τής εαυτών δράσεως. Είνε γνωστόν ποϊον μ,έρος ήδύνατο 

ή κυρία Κριόπη νά διεκδικήση δικαίως έν τώ εργω τοΰ πρώην υπουρ

γού. Ή  παράδοσις τής ΙΙαπίσσης ’ Ιωάννας συνοψιζούσης τάς ιδέας τών 
φίλων αύτής, καί κατορθούσης νά περιβληθή τήν τιάραν τήν έποφθαλ- 
μιωμένην ύπά πολλών, ών ά έρως τή  άνήκεν, δέν εΐνε άπλώς μΰθος 

χαρίεις.Έ νδείκνυσι τόν χαρακτήρα τής Ίταλίδος άπληστου νά έξανδρωθή.

Ή  άναλίσκουσα αύτήν ζηλοτυπία είνε άλλως τε ώσεί διττοτυπία τή : 

άποδιδομένης αύτή φιλαργυρίας. Ως πράς τά χρήμα ή διαγωγή αύτής 
δέν διαφέρει. Ά ντιθέτω ς πράς τάς λοιπάς τής Εύρώπης γυναίκας, 

φαίνεται ήττον έπιθυμοΰσα ν ’ άποκτήση πολύ ή νά διατηρήση ζηλο- 
τύπως τήν μικράν αύτής περιουσίαν. Μεταξύ τών έπαιτών οϊτινες βρύ- 

ουσι πέριξ τοΰ Α γίου  Παύλου έκτός τών τειχών, παρατηρεί τις έξαι- 
σίας έπαίτιδας, αϊτινες προσεκολλήθησαν χωρίς νά χάσωσι τάν θειον 

αύτών τύπον, είς άλήτας. Έ ν  άλλη χώρα ά σωματικός αύτών πλοΰτος 

θά έχρησίμευεν αύταίς πρός κατάταξιν είς τάς κυθηρίους τά ξεις ! Έ ν 
’ Ιτα λία , παραμένουσιν αύται σύντροφοι τών ρυπωντων εκείνων αλητών, 

ών πάσαν κίνησιν παρακολουθοΰσιν διά βλέμματος ανήσυχου.

Τά κακώς βιοΰντα συζυγικά ζεύγη δέν είνε άμιγοΰς λατινικού α ίμα
τος. Α ί πλειότερον άμαρτάνουσαι τρέφουσι τάς νεαπολιτανικάς ή έν 

Μιλάνω άπαντώσας ξανθάς έκείνας κόμας τάς κληροδοτηθείσας ύπό τών 
νορμανδών καί τευτόνων προγόνων. Α! θυγατέρες τοΰ Ροβέρτου Γυ'ί- 

σκάρδου ώς αί τών Λοτέρ, εχουσι πράγματι τήν ύπά αιώνων ίσχυροΰ 
ήλίου στιλπνωθείσαν καί ύπομελανθεΐσαν έκείνην χρόαν- άλλά τά έν 

αύταίς άποταμιευθέν πΰρ δέν ωφέλησε τάς ψυχράς καί νωχελεΐς καρ
δίας των. Μακράν τοΰ νά διαπλατύνη τάς αισθήσεις διά τής επιθυ

μίας μιάς μόνης καί ζηλοτύπου κτήσεως, διέρρηξε τήν άδύνατον έκείνην 
κράσιν, έκρέει δ ’ άπ’ αύτής διά τών μυρίων ρηγμάτων τοΰ αισθήματος, 
έκδηλοΰται είς διακαείς περιπαθείας. Τό ιταλικόν πΰρ έκρέει φλεγό- 

αενον έκ τής καρδίας αύτών άτε μή έχον, όπως καταπνιγή τά σάβανον 

μελανής κόμης βαρείας όσον τμήμα  ύφάσματος. Μόνοι οί Ά γγλο ι
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επανευρον έν ταϊς νορμανδικαϊς έκείναις ψυχαίς άδελφάς άρχαίας καί 

..ιστας είς τάς κλίσεις των. Ιοιαΰτα είνε αί προρραφαηλικαί έκεϊνα1. 
γυναίκες άς ήράσθησαν ό S w in b u rn e  καί 6 S c h e l l e j , ας άπεικόνισαν ά 
Jo n e s  καί ό iv o se tti.

Τγραί καί μελαγχολικαί, έρείδουσί που τους άγκώνας έναντι τ 

κυανοϋ τών θαλασσών. Καί έν τη  διαφανεί αίγλη τών βορείων αΰτι. 
σωμάτων, αίσθανόι/εθα φρίσσουσαν την φλόγα της ’Ανατολής. Ο! άφθαλ- 

μοι αυτών προσδοκώσιν εμπλεοι μελαγχολίας καί νωχελείας, καί οί ώσεί 

«πηυδηκότες έκ τής ζωής δάκτυλοι αύτών έπιψαύουσι παράδοξα κύμ

βαλα. Φαίνονται ώσεί θρηνήσασαι τοσαύτας έκπτώσεις, αϊτινες έν τού- 
τοις ουδόλως ήλλοίωσαν τήν εΰθρυπτον αφέλειαν τών προσώπων των. 

Ατενίζουσι τόν ορίζοντα άπόθεν θά έμφανισθή ό νέος ιππότης όστις θά 
φερη αύταΐς άπολυτρώσεως ευαγγέλια. Διηθισθείσαι υπό τής μυστικής 

λύπης ότι άπέρριψαν πλείστας όσας πνευματικάς καί σαρκικάς ήδονάς, 
άντιφαίνουσι τό γήρας δύο ανθρωποτήτων, τής άνθρωπότητος τής προ- 

ελθούσης έκ τοΰ ήλίου καί τής άνθρωπότητος τής προελθούσης έκ τής 
ομίχλης, άνθρωποτήτων συναντηθεισών ειτα μετά τήν πάροδον τών 
αιώνων είς τούς πρόποδας τών Ά π εννινων ορέων.

1‘πό τήν ωχρότητα νεκραναστασών ή δωρεά αΰτη τής ’Αναγεννή
σεως εμμένει έν αύταΐς. Ε ίσ ί πράγματι αί Βεατρίκαι τών συγχρόνων 
Λαντών,· άπηυδηκότων νά διατρέχωσι τούς ούρανίους καί υποχθονίους 

κύκλους, άναζητούντων έπίσης τήν Νέαν ζωήν. Άναγνωρίζομεν αύτάς 

ώς τάς πελιδνάς άδελφάς έκείνων, αϊτινες εΐδον τόν Leonardo, τόν 

Boticilli, τόν Ραφαήλ. Δέν εχουσι πλέον τά μέτωπον διάδετον διά τοΰ 
χρυσοΰ μίτου, όπου άνηρτημένον πετράδιον έπεκαλεΐτο τά θειον φώς.

Αλλά γινώσκουσιν έπίσης ότι ά Θεάς άποκαλυφθήσεται μόνον έν τή  

σκέψει τής κατακτήσεως αύτοΰ. Καί δείκνυνται έκ τών προτέρων κατά
κοποι έκ τής θρησκευτικής συννοίας.

Προχεουσι μελαγχολίαν έν ώ α! πρόγονοι αύτών τής ’Αναγεννήσεως 
έμειδιων ειρωνικώς πρά τοΰ αγώνος τοΰ ανθρώπου ώδινώντος πνεύμα—

τικώς. Α ί τελευτα ϊα ι αύται έν τούτοις δέν έξέλιπον. Τά καλλιτεχνικά 
έργαστήρια τής Νεαπόλεως, τής Έ νετία ς , τής Ρώ μης έξωραίζονται 
ύπό τών προτύπων τούτων τοΰ κάλλους, είδους εταιρών αϊτινες προ- 

σφέρουσι τά  σώματα αύτών άντί τής ηδονής ν’ άκούωσι λαλοΰντας 
τούς ποιητάς η νά έμπνέωσι τό σύμβολον αρετής γραφόμενης ύπό τοΰ 
χρωστήοος. Ε ίς  αύτούς τούς ΙΙαρισίους, είς τά Αονδΐνον ετ ι, έκπλήτ- 
τουσιν αύται τάς ήμέρας τών καλλιτεχνών καί τών φιλοσόφων σαγη- 

νευόμεναι διά τής μαθήσεως.
Α ί τής Ινυθηρείας γαλλίδες ίέρειαι δέν είνε τά πλεΐστον η πλαγγόνες 

φαιδραί, έρώσαι άποκλειστικώς τοΰ χρυσίου καί τοΰ ίματισμοΰ, τοΰ 
«c liic  . Καί αί τών άλλων χωρών μιμοΰνται αύτάς.

Μόνη ή ’Ιτα λία  θά γέννα γυναίκας άκολάστους, πλειότερον άνεπτυγ- 
μένας τήν ψυχήν, καί παρεχούσας έαυτάς ούχί άντί χρήματος, άλλ1 
άντί διανοημάτων, πρός διανοητικήν εαυτών έπίδοσιν.

'Ανευ ήλικίας, έπιβάλλουσιν υπό τά παράστημα αύτών τήν άρχαίαν 

ψυχήν τών παρωχημένων χρόνων. Μόλας τάς άλληλοδιαδόχους γενεάς 

καί τούς έκφυλισμούς τών οικογενειών, ούδέν έν αύταΐς άπωλέσθη άπό 

ό ,τ ι υπήρξαν αί πρόγονοι αίεχουσαι αινιγματικόν τά μειδ ίαμα, αί πε- 
ριφίλητοι έκείναι τώ V in ci γράφοντι τόν άγιον Ίωάννην τάν Β α π τ ι

στήν, τήν Παναγίαν τών Βράχων, έρμηνεύοντι τήν τραχείαν οργήν τής 

Λουκρητίας Κ ριβέλλι.

Ινέκτηνται τήν αίσθησιν τοΰ έμψύχου κάλλους. Βαδίζουσιν ώς αί νύμ- 

φαι τοΰ lio t t ic e li ’ ήδύναντο ν ’ άντιφανώσιν έν ταϊς τοιχογραφίαις τοΰ 
Λούβρου καί τό πρόσωπον αύτών συγγενεύει έπακριβώς πρός τό τής 

Jo c o n d a
Κατά τάν I Τ ' αιώνα οί μεγιστάνες καί οί καρδινάλιοι τής Ρώμης 

άφήρεσαν τά φατνώματα τών οχημάτων αύτών ΐνα βλέπωσιν ακατα- 

παύστοις τάς είς τούς έξώστας προσερειδομένας γυναίκας. Ή  αύστηρό- 
της Σ ίξτου τοΰ Πέμπτου δυσχερώς κατήργησε τόν συρμόν αύτόν. Έ π έ-  
π ληττέ ποτε καρδινάλιον, λέγων : Ποΰ φέρεσαι ούτω; Τά ύπέρτατον 

καλόν, άπεκρίθη ούτος, είνε όδός πρός τά Θ ειον διότι αί γραμμαί άγου

σα είς τά τέλειο ν».
II σχέσις τών εκλεκτών τούτων πλασμάτων, όσω θεία καί άν η , 

δεν έξαιρεί τής οδύνης τά  ά'ντα, άτινα γνωρίζουσιν αύτά. Γυναίκες



έκτός χρόνου ήκιστα συμπαθοΰσι τας αισθηματικότητας, άς ή ανατροφή, 
αί φιλολογία1., τό θέατρον καί τά καθ’ ήμέραν γεγονότα έγκατέστησαν 
οΰτω ίσχυρώς έν ταϊς «ΰποκριταίς» καρδιαις [/.ας. Ό  ερως, κατά την 
δοξασίαν αύτών, δέν εΐνε η ευδαιμονία τοΰ σώματος, συμπλήρωσις στιγ
μιαία καί λεπτή διανοητικών συμπαθειών, υψηλότερων, ανεξαρτήτων.

Καί ή έπισπεύδουσα πλεονεξία τής ιταλικής καρδίας μεταβάλλεται 
παρ’ αΰταϊς είς πλεονεξίαν τοΰ πνεύματος, άγουσαν αύτάς νά ύποδου- 
λώσιν διά τοΰ εαυτών κάλλους όσω τό δυνατόν πλειοτέρας δημιουργούς 

ψυχάς. Οΰτω άπόκειται ή δυστυχία είς τόν έρώντα ένθέρμως τών Β εα- 

τρικών τούτων, έάν δέν δύναται νά παραδεχθή μ ετ ’ αύτών ότι έραν 
εΐνε τό y αίρειν έπί άπάση τή  εύδαιμονία τής ά^απωμένης, καί έπ ’ αύ
ταίς ετι τα ϊς ήδοναϊς, ταϊς ά π ο λ α μ β α ν ο μ  έ ν α t ς παρ’ αύτής μ ετ ’ άλλων.

II διαβόητος Λουκρητία Βοργία έκράτησε τής Ρώμης ΰποβαλοΰσα 
τούς φίλους αύτής καί τούς συγγενείς ύπό τόν ζυγόν τής άρχής ταύτης. 
Ό  Ραφαήλ άπέθανε διότι ήθέλησε νά εχτι μόνος αύτάς τήν Φορναρί- 

ναν. Ή  έπίδειξις τής περιπαθείας δέν κατορθοϊ νά συγκινή αύτάς καί 
ή τέχνη αύτών έν ασκείται έν έπικύψει έπί τοΰ άλγους τών ύπερηφάνων 
ιΐυχών ϊνα έπισκοπώσι τήν ανατομίαν τών ώραίων άδυνών.

’Έρωτος καί θανάτου, ή Βεατρίκη είνε ικανή παροχής άμφοτε'ρων 

είς έκείνους ούς εύνοεϊ. Ά σμενίζει νά θετή άντιμέτωπα τά ένα^τία όπως 

ύΑοΰται πράς τά Ά π ε ιρ ο ν  διότι ά Θεός δεν ήδύνατο νά τεχθή ή έκ 
τής Παρθένου Μητρός, διότι τά Τέλειον ήτο άδύνατον νά κατανοηθή 

έκτός τής καταφάσεως καί τής άρνήσεως συνταυτισμένων.

* ★
+

Ή  Ίταλίς είνε ή άληθής Εύα, ή γυνή τής φιλοσοφίας. Πώς νά έκ- 

πλαγή τις όταν άναλογισθή ότι είς τήν Ρώμην τών Αύτοκρατόρων 
πάντες οί πολιτισμοί κατέληξαν. Ή  γυνή διεμορφώθη έν αύτή έξ όλο— 
κλήρου τής άνθρωπίνου ψυχής συμπυκνωθείσης έκεϊ, έν τή  λατινική 

καρδία. Ύπήρξεν ή θυγάτηρ τής Μαίας καί τής Ά στάρτης, καί τών 
Βαλκύρων τών έπελθουσών κατόπιν τών θριαμβευτικών αρμάτων έν 
μέσω τών ιαχών τών λεγεώνιστών λοιδωρούντων τόν έψιμμυθιωμένον 

Ίμπεράτορα.
Έ ν τή άγκάλτ, αύτής, ή γυνή τής Ιταλίας έδέχθη τούς άνδρας πά

σης τής γής, αύτήν ταύτην τήν διάνοιαν τοΰ πλανήτου. Φέρει έν τώ

τύπφ αύτής τήν έπιπόθητον έπιστήμην, τά μυστήριον τοΰ γήρατος τοΰ 
Ά δ ά μ .

Ούτω αί άρισται άρχηστρίδες αί άνήκουσαι άλλοτε είς τήν Ε ρ μ η τικ ήν  

Αίγυπτον, προέρχονται νΰν έκ μόνης νής ’Ιταλίας. Τά ζών ιερογλυφικόν, 
τά έμψυχον σήμα, ή άρχηστρίς ή προχέουσα είς τό άκρον πάσης κινήσεως 

τά φαναίον ίνδαλμα τής ιδέας καί τήν τάσιν τοΰ ρυθμοΰ δέν δύναται νά 

έλκη τήν καταγωγήν ή έκ τής χώρας πάσης γνώσεως, ή έκ τής καρ
δίας τοΰ κόσμου.

Ή  γηραιά ιταλική ψυχή άποκαλύπτεται ούτω είς τά οντα ταΰτα 
τής γοητείας άτινα άποσμηνοΰσι τήν διάχρουν φοράν τών ονείρων είς 

τά άκρον τών ποδών των, όμοια πρός τήν πτηνοτρόφον τοΰ Τουρίνου 

τήν έκπετώσαν στίφος περιστερών έπί τάν άπόλυτον ούρανόν.
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ΤΙ  ΕΣΤΙ Ν ΙΗ ΣΟ ΥΙΤΗ Σ

ΣΚ ΛΑΒΟΣ Ί Ι  Α Μ Μ Ο Σ  >

Ή  «Δεκαπενθήμερος Έπιθεώρησις» δημοσίευε·, ανέκδοτον τε'ως αρ- 

θρον τοΰ άποθανόντος συγγραφέως Τζών Ά δδιγκτω ν Σάυμονδς, επιγρα- 
φόμενον «'11 ύπακοη πα ρ’ Ίησουίτα ις». ’Ε ξηγεί καί έν μερει τροπο
ποιεί τά  συμπεράσματα τά διατυπωθέντα ύ π ’ αύτοΰ έν τω εκτω τόμφ 
τοΰ συγγράμματος του « Ή  άναγέννησις έν ’Ιτα λ ία » , οπου έλεγεν οτι ή 

εύχή της ύπακοής, δπως την ένόουν οί ίδρυταί της 'Ετα ιρίας τοΰ Ί η -  
σοΰ, συνεπήγετο την διάπραξιν άμαρτήματος, συγγνωστοΰ η και Οανα- 

σίμου, κατά διαταγήν τοΰ ηγουμένου, έάν αΰτη έ6ίδετο εις τό όνομα 
τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χριστοΰ, η δυνάμει της ύπακοής. Τοΰτο, γράφει, 
ήτο σφάλμα· άλλά παραθέτει τό λατινικόν κείμενον έξ ού τό έλαβε, καί 
παρατηρεί πόσον δύσκολον ητο νά τό έρμηνεύστ, τις κατ' άλλην έννοιαν 

η έκείνην καθ’ ήν τό ήρμήνευσεν αύτός.
Πρός δικαιολογίαν τοΰ σφάλματός του, ό Σάύμονδς αναμιμνησκει τό 

γεγονός ότι ό ’Ιγνάτιος έπέμενε κατά τόν πλε'ον άπόλυτον τρόπον ύπέρ 
της άδιακρίτου ύπακοης έν πάσΥ) περιστάσει. Εινε γεγραμμενον ρητώς 
ό τ ι:  « ’Εάν ή ’Εκκλησία όρίσγι δτι εΐνε μέλαν ό ,τ ι φαίνεται λευκόν είς 
τούς οφθαλμούς μας, όφείλομεν ν ’ άποφανθώμεν ότι τό περί ού ό λόγος 

εΐνε μέλα ν».
Ό  Σάυμονδς πα ρατηρεί: Εύρίσκω ότι είνε άναπόσπαστον με'ρος τοΰ 

Ίησουϊτικοΰ συστήματος, ότι ή ύπακοη πρέπει νά γίνεται είς τους άνω-

τέρους ώς έάν ήσαν ό'χι άνθρωποι, άλλ’ αύτός ό Χριστός καί Θεός. 

Εύρίσκω ότι όχι μόνον ή θέλησις καί ή φιλοστοργία, άλλ’ ή νοημοσύνη 
καί ή κρίσις πρέπει νά θυσιάζωνται ένώπιον τών διαταγών τοΰ ηγου

μένου. Εύρίσκω ότι δέν έπιτρέπεται δισταγμός η άμφισβήτησις ώς πράς 

τάς διαταγάς τοΰ άνωτέρου. Εύρίσκω ότι ό κατώτερος είνε ύπόχρεως 
νά ύπακουη τυφλώς, νά έργάζηται ό ίδιος δ ι’ άγώνος της θελήσεώς του 
έν άρμονία μέ τούς σκοπούς τοΰ ήγουμε'νου, νά προσάγτι ένώπιον τοΰ 

φραγμοΰ τής συνειδήσεως επιχειρήματα ύπέρ παντός τό οποίον ήθελε 

κρίνει καλόν ά ήγούμενος νά έκφράστ), καί ποτέ με κανένα τρόπον νά 
μή άντιτάτττ] σκέψεις εις τά  έπιτακτικά έκεΐνα κελεύσματα. Εύρίσκω 
τελευταΐον ότι τό καθήκον παντός εταίρου είνε νά κηρύτττ, μέλαν εν 
πραγμα τό άποϊον είνε φανερά λεύκάν είς τούς άοθαλμούς του, έάν ή 

’Εκκλησία άπεφάνθη ότι εΐνε μέλαν.

Τοιαύτης ούσης τής σαφοΰς καί έμφα^τικής διδασκαλίας τών κανό
νων τοΰ ’ Ιγνατίου Λογιόλα έν τή  Ε π ισ το λή  του, ώς καί τών Π ν ε υ 

μ α τ ι κ ώ ν  ά σ κ ή σ ε ω ν ,  τ ί  επεται όταν ήγούμενός τις  διατάξϊ) τήν 

έκτέλεσιν άμαρτήματος ; Τ ί  επεται όταν, όπως παραθέσωμεν τά παρά
δειγμα τής Γραφής,τά προσαγόμενον ύ π ’αύτοΰ τοΰ Λογιόλα, ήγούμενός 

τις  διατάξη τόν φόνον παιδιού ; ά υποτακτικός οφείλει νά ύπακούση 

διά τυφλής ώθήσεως τής θελήσεως, έτοιμος νά ύπακούσγι χωρίς ν’ άπο- 
πειραθή τήν έλαχίστην συζήτησιν. ’Οφείλει νά έχη τήν ύπομονήν «όπως 

φέρηται καί κυβερνάται ώς νεκρόν σώμα, ώς ράβδος έν χερσί πρεσβύ

το υ .»  ’Εάν Ι'/ύι δισταγμούς, άφείλει νά πράξιρ τό κατά δύναμιν δπως 

φέρη τό πνεΰμά του είς άρμονίαν μέ τά κέλευσμα τοΰ προϊσταμένου, 

καί δέν πρέπει νά θέση ύπά αϊρεσιν τά κέλευσμα τοΰτο δυνάμει τής ιδίας 
του κρίσεως. Τά ολοκαύτωμα τής διανοίας του έζητήθη παρ’ αύτοΰ καί 

ώς καλάς εταίρος τοΰ Τάγματος, τό έξετέλεσε· διά τοΰτο δέν μένει 

πλέον παρ’ αύτώ δύναμις άνεξαρτήτου έπικρίσεως.

Α ί εξομολογήσεις ενός πρώην ’Ιησουίτου εΐνε λίαν άξιανάγνωστοι. 
Τοιοΰτος πρώην Ιησουίτης είνε ό κόμης Παΰλος "Ενσβρεχ, όστις εξηγεί 
διά μακρών εις τά Π ρ ω σ ι κ ά  X  ρ ο ν ι κ ά τούς λόγους δΓ ούς είσήλθε 

κ α τ’ άρχάς είς τά τάγμα τοΰ Ίησοΰ, είτα τάς άφορμάς έξ ών άπεφά- 

σισε νά έγκαταλίπν) τά τάγμα.



Ata. τής δημοσιεύσεως τοΰ άρθρου του, απολογείται ό κόμης, πολλοί 

μέν τών φίλων του θά λυπηθώσιν, άλλοι δέ θά χαιρετίσωσιν αυτά ώς 
δείγμα τών διαφωνιών όσαι άναφύονται εις τούς κόλπους τής Ρωμαϊκής 

’Εκκλησίας" άλλ’ ούχ ήττον ώφειλε νά τό δημοσίευση' οφείλει είς εαυ

τόν καί εις τήν τιμήν του νά έκθεση έν λεπτομερείς πώς έπείσθη κα τ’ 
άρχάς νά είσέλθη εις τήν εταιρίαν, καί μετά δοκιμασίας δέκα καί τριών 
έτών πώς ήλθεν εϊς τά συμπέρασμα ότι ώφειλε ν ’ άποταχθή αυτήν ώς 
πλάνην τοΰ Σατανά. <

"Οταν εγεινε μέλος τής έταιρίας έν ηλικία  έτών είκοσιέξ, ά κόμης, 

πιστεύων ότι θά εΰρισκεν έν αύτή τόν ιδεώδη χριστιανικόν βίον, παρε- 
δόθη ψυχή καί σώματι είς αύτήν, έπιθυμών νά καταστή τέλειος χρι

στιανός καί άληθής Ιησουίτης. Προσεπάθει νά έκτελή άκριβώς καί αύ- 
στηρώς τά  απεχθέστατα πρός αύτόν, και έδέχετο άγογγύστως πάσαν 

άσκητικήν συμβουλήν έξερρίζωσε τάς πλε'ον αύτομάτους γνώμας καί 

όρμάς του- τά φρόνημα και ή αίσθησις του ήτο ν’ άφομοιωθή μέ τά 

πνεΰμα τής ΐησουϊτικής τάξεως. ’Εκτός τούτου, πάσα άδικος προσβολή 
κατά τοΰ τάγματος ήτο προσωπικόν τραΰμα δ ι’ αύτόν- δέν ήνείχετο 

ν ’ άκούη την εταιρίαν εϊςήν άνήκε παριστωμένην ώς άναξίαν ήτο ύπό- 
χρεως έπί τώ λόγω τής τιμής του ν ’ άφοσιωθή είς τήν ύπεράσπισ'ν τοΰ 

συστήματος, καί δέν ’έπαυσε νά μεταχειρ ίζηται τήν γραφίδα του πρός 

υπηρεσίαν αύτοΰ.
Άφοΰ έξηγεϊ πώς έπείσθη νά άσπασθή την εταιρίαν, καί τήν ζέσιν 

καί άφοσίωσιν μεθ’ ής έπεζήτησε τό χριστιανικόν ιδεώδες, ά κόμης, έν 
δευτέρω μέρει, δεικνύει πώς τά σύστημα άνατρέπει καί μονονουχ! κατα

στρέφει τήν έλευθέραν άνάπτυξιν τοΰ εσω πνευματικοΰ άνθρώπου, τάν 
χαρακτήρα καί τήν ατομικότητα, έν τώ καθημερινώ β ίψ , έν τώ θρη— 
σκευτικώ, τώ άσκητικώ καί τώ διανοητικώ βίω. Δ ιά  τάν άρχάριον, τά 

καθήκοντα τής ήμέρας είνε διαγεγραμμένα διά πάσαν σχεδόν στιγμήν, 

καί πάσα κλίσις πρός ιδιαίτερον είδος έργασίας καταργεϊται ούτω διά 
τής τετριμμένης καθημερινής μηχανής' άλλ’ ή θέλησίς ύποτίθεται ότι 

συνετρίβη καί λεπτολόγος ύπακοή άσκεΐται. Κ αι οχι μόνον τά  καθή
κοντα διατυποΰνται ώς πρός τόν χρόνον, άλλ’ ό τόπος έφ’ ού καί ό τρό

πος καθ’ ον θά έκτελεσθώσι διαγράφονται μέχρι τής έλαχίστης λεπτο
μερείας. ’Ενόσω έξακολουθεϊ ή διετής δοκιμασία τοΰ άρχαρίου, ό άρ- 

χάριος οφείλει προσέτι συνεχώς ν ’ άλλάζη κελλίον, τήν θέσιν τοΰ άνα- 

λογίου του, τής κλίνης, κτλ. ΙΙάν χαρακτηριστικόν γνώρισμα, τά βάδισμά

του, τό βλέμμα του,ή συμπεριφορά του, όλα ΰπόκεινται εις τούς αύστη- 
ροτάτους κανόνας.

Παραπλησιως το τάγμα διέπει τήν προσωπικήν εύσέβειαν τοΰ άν - 

θρωπου και την ιδιαιτέραν μετά τοΰ Θεοΰ κοινωνίαν του. Ό  Ιησουίτης 

οφείλει νά φρονή περί Θεοΰ καί περί τών πνευματικών πραγμάτων 

οπως το τάγμα φρονεί’ ή εύσέβειά του δέν πρεπει ;ά εινε εύσέβεια άτό- 

μο υ , άλλ’ εύσέβεια αντικειμενικού συστήματος. Τό κάθε τ ι πρέπει νά 

υπάγηται είς κανόνας, καί ψυχή καί καρδία πρέπει νά εκτίθενται γυ 

μνά είς τόν άγρυπνον οφθαλμόν τοΰ τάγματος. Τύποι προσευχών κα ί 

βιοι Αγιων γραμμένοι άπά Ιησουίτας είνε τά μόνα τά  όποϊα έπιτρέ- 

πεται ν άναγινώσκη ό άρχάριος. Δέν είνε παράδοξον ότι ό κόμης τ ά 

χιστα έταράχθη άπό τάν τόνον μονοπωλίου τής χριστιανικής τελειότη- 
τος, όστις διεπνεε τό τάγμα και τά βιβλία  του. Τά καθολικόν έξομολο- 

γητηριον φαίνεται ότι δέν εινε τίποτε έν συγκρίσει πρός τόν τρόπον 

καθ ον λογαριάζει ό Ιησουίτης τήν συνείδησιν. *0  άρχάριος οφείλει νά 
ύποβάλλη ού μόνον τάς έκφράσεις τοΰ προσώπου του κ α ί τά ς  κ ινήσ εις  

τών μελών του είς τόν έλεγχον τών εταίρων καί τών προϊσταμένων του, 

άλλά τά ενδόμυχα αϊσθήματά του καί οί μυστικώτεροι διαλογισμοί του  

ΰπόκεινται είς παρομοίαν έξέτασιν- καί ή εξέτασις αΰτη έξασκεϊται μέχρι 
τοιούτου βαθμοΰ, βοηθεία τής ψυχολογίας, τής πείρας κ α ί τή ς  όμοιο— 
παθείας, ώστε ούδ’ ϊχνος άτομικότητος έν τή σκέψει, τοΐς λόγο ις  κα ί 

ταϊς πράξεσι διεκφεύγει τον έλεγχον.

Έ ν  άλλω μέρει τής διατριβής, εξετάζεται ή έπίδρασις τοΰ συστή
ματος έπί τής διανοητικής καί τής έπιστημονικής άναπτύξεως τοΰ 
ατόμου, καί έκτί 'εται κατά πλάτος ό κανονισμός ό ιθύνων τά πάντα, 

ή έπιτήρησις τοΰ άτόμου καί αι περί τής διαγωγής του εκθέσεις, αϊτινες 

δυνατόν νά ύποβάλλωνται εις τόν άρχηγάν τοΰ τάγματος. Τέλος ό κόμης 
δεικνύει ότι τό σύστημα καταργεί καί σχεδόν καταστρέφει πάν αίσθημα 
έθνισμοΰ καί φιλοπατρίας. Ά ληθής φιλοπατρία καί ή άγάπη τής χώρας 
έν η έγεννήθη τις καί τών θεσμών της, όρθώς παρατηρεί, είνε μέρος τής 
ανθρώπινης φύσεως, έμφυτευθέν έν τή άνθρωπίνη καρδία ύπ ’ αύτοΰ τοΰ 
Θεοΰ. Παρά τφ  ΐησουϊτικώ τά γμα τι όμως ή φιλοπατρία εξοβελίζεται, 
καί τίποτε άλλοδεν έλύπησε τόν κόμητα τόσον, όσον ό φόβος μομφής 
έπί άστοργία πρός τήν πατρίδα του καί τήν άρχαίαν οικογένειαν, είς 
ήν άνήκε ι.



Η ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΑΣΙΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΤ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΛΗΘΕΣ ΑΙΝΙΓΜΑ

Ε ίς  τό  περιοδικόν « ’Αγαθοί λόγοι», ό κ. Γ .  Κάντων δημοσιεύει άξιο- 

σημείωτον άρθρον, τά κυριώτερα με'ρη του όποιου είνε αποσπάσματα 

επιστολών άποθανόντος φίλου του. Ό  φίλος του ούτος νυμφευθείς απέ

κτησε κόρην άποθανοΰσαν έν ηλικία  έξ εβδομάδων. Μικρόν μετά τό θυ- 
γάτριον, άπέθανε καί η μητηρ. Ό  άνήρ ένυμφεύθη τό δεύτερον και 

άπέκτησε πάλιν κόρην, ητις εζησε μέχρι ηλικίας τριών έτών καί τότε 
άπέθανε. Τό περίεργον εϊς όλα ταΰτα είνε ότι ή δευτέρα κόρη έπέμενε 
νά έχτ) εν ν ι ν ί  ώς άθυρμα. Ό  πατήρ της γράφει περί τούτου :

« Έ π ί  τέλους άφηκε την ψηλαφητήν κούκλαν, και ανέλαβε ν’ ανα
τρέφω έν άόρατον νι νί . ,  «μικλό κολιτσάκι», ώς έλεγε ψελλίζουσα. Δέν 

έπαυε νά λικνίζτ, τό άόρατον τοΰτο ν ι ν ί  έπί τών γονάτων της. Τό 
έθετεν έπιμελώς, είκονικώς πάντοτε, έπί της κλίνης, καί τό ένανούριζε. 
«Αύτό είνε τό μικλό παιάτσι σου, μ π α μ π ά » έλεγε. "Οταν κάθημαι, 

έρχεται καί άποθέτει δήθεν τά μικρόν τοΰτο ανύπαρκτον βρέφος έπί 
τοΰ δεξιοΰ γόνατός μου. Καθίζει αΰτη έπί τοΰ άριστεροΰ και προσφωνεί 

τά άόρατον βρέφος « μικούτσικο καλό παιδί σου, μ π α μ π ά » . "Οταν 
κατακλίνεται, κάμνει θέσιν διά τό μικρόν άόρατον πλάσμα, τό άποϊον 
άπαιτεϊ νά της δώσω έγώ μετά προσοχής. Ε ίνε παράξενον νά την βλέπη 
τις νά συμπλεκη τοΰς βραχίονας όπως τά περιλάβγι, καί ν ’ άκούτρ τήν 
διαβεβαίωσίν της : «Δ έν θά μοΰ πέστ,, μ π α μ π ά ».

Κ α τ ’ άρχάς δέν έδωκαν μεγάλην προσοχήν είς τήν φαντασίαν της 

ταύτην, άλ λ ’ ή έπιμονή της ύπέρ τής πραγματικότητας τοΰ θυγατρίου

τούτου έκαμεν έντύπωσίν τινα είς τά πνεΰμά των, ώς θά ΐδτ, ό ανα
γνώστης έκ τοΰ επομένου άποσπάσματος- άλλά μόνον όταν ή ίδια  μικρά 

κορασίς άπέθανεν, ά πατήρ ε ί δ ε  τήν πνευματοειδή μορφήν τοΰ πρωτο

τόκου του κειμένην παρά τά πλευράν τής θνησκούσης θυγατρός του.
« ’Ή μεθα είς άπορίαν, έγώ τε καί ή σύζυγός μου, άν ή μικρά είχεν 

άπλώς τήν ψευδομανίαν τινών μικρών, και έπέμενε νά μάς καμη νά 

πιστεύσωμεν, ή άν πράγματι έβλεπε κ α τ ιτ ί .
« Έ άν θέσω την αριστεραν κνημην επι τοΰ δεξιού γονατος, όπως λυσω

τά υπόδημά μου, έρχεται και μοΰ <οθεϊ τον πόδα : «Μ παμπά, βάζεις 

τά πόδι σου έπάνω στά μικκά πα ιί σου !»  Δεν θέλει νά καθιστ) ποτε επι 

τοΰ δεξιοΰ γόνατός μου, έάν δέν υποκριθώ ότι μεταφεοω τά αόρατον

βρέφος είς τά άριστερόν !
« Ή  προσφιλής μικρά μοΰ άπέθανε ! Δέν ήξεύρω πώς ζώ έγώ ά 

ίδιος. Τά ήμισυ τής ύπάρξεώς μου έφυγε. Δέν ειςεύρω κ έγώ.
«Δύνασαι νά πιστεύσης τοΰτο ; Δέν δύναμαι- και όμως το είδα. 

Μικρόν πριν έκπνεύση, την ηκουσα λαλοΰσαν με ψίθυρον και ακατα— 

ληπτον φωνήν. Έγονάτισα καί έκυψα πρός αΰτήν. Μέ προσέβλεψε πε

ριέργως καί ειπεν άσθενώς : «Μ παμπά, δέν θά μοΰ πέστ).»— «Ποιος, 

παιδί μου ; » — «Τά μικκά τά παιί σου. Τό έχω έδώ .» Έκίνησε τήν 

μικράν κάτισχνον χεϊρά της, ώς διά νά περιστείλγ, τήν σινδόνα. Τήν 

συνέστειλα έγώ, κ ’ εκείνη έμειδίασεν ώς πάλαι. Πώς δύναμαι νά διη- 

γηθώ τά  λοιπά ;
«Π αρά τά πλευρόν της έκειτο τά άλλο έκεϊνο μικρόν πλάσμα, μέ τό 

λευκόν του μαραμμένον πρόσωπον καί μέ τοΰς ισχνούς του βραχίονας 
σταυρωμένους. Ο ί μεγάλοι, έπώδυνοι οφθαλμοί του ένέβλεψαν πρός 

στιγμήν, είς τοΰς οφθαλμούς μου, καί τότε ή κεφαλή μου έπλήσθη ομ ί

χλης καί τά ώτά μου έβόμβησαν.
« Ε ΐ δ ο ν  τοΰτο. Δέν ήτο φρεναπάτη. Ή το έ κ ε ϊ .
« ’Αλλά σκεφθήτε τ ί σημαίνει άν τοΰτο συνέβη πράγματι. Σκεφθήτε 

τ ί  συνέβαινεν εϊς τό παρελθόν, κ ’ έγώ τά ήγνόουν. Ενθυμούμα ι τώρα 
ότι ποτέ δέν τά ώνόμαζε «τά παιδί τής μα μμά ς», άλλά πάντοτε «τό 

δικό σου». Σκεφθήτε περί τοΰ μέλλοντος, τώρα όταν έφυγαν καί τά

δύο. Ποΰ έπήγαν ;
«Ν ά  συνέβη π ρά γμα τι; Τά ε ί δ α .  Ε ίμ α ι ύγιής, καί έχω σώας τας 

φρένας. Τά είδα- τά ε ί δ α ,  καταλαμβάνετε ; Καί όμως πόσον ά π ί- 

στευτον είνε ! »  _________________



ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Α '

ΤΟ  Ε Ξ  Γ Ψ Ο Γ Σ  Φ Ω Σ

Είνε θερινή εσπέρα, ώρα. αναπαύσεως. Ό  άήρ διαυγής, καθαρός, 
ζωογόνος.

Η Μαρία, από του κατωφλιού της θύρας, όπου έκάθητο άναπαυο- 
μενη, λξγει σιγαλή τη φωνή προς τον σϋζυγον αύτής ξυλουργόν, όστις 

ένησχολείτο εισετι με την ρυκάνην του, « ’Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μή 
τόν άφήσης νά φύγη !»

Ο σύζυγος, ανηρ ηλικιωμένος καί α π ο κ α μ ω μ ί  ν ο ς έκ της έργασίας, 
αφήρεσεν άπο τήν ρυκάνην του το έπ ’ αυτής ρ ο κ α ν ί δ ι ,  χωρίς ούδό
λως να άποκριθη. Ε ίχεν ήδη άποκάμει όμιλών.

« Εγώ είμαι ανωφελής εδώ και δεν αξίζω ουδέ του ολίγου άρτου, 
τον όποιον αφαιρώ απο τους αδελφούς μου καί άδελφάς μου >).

Εκείνος, όστις είπε τάς λέξεις ταύτας, έκάθητο έπί τοΰ κοίλου τοΰ 
παραθύρου της πενιχράς εκείνης καλύβης.

Καί έντός τοΰ σκίόφωτος της εσπέρας διεκρίνετο ή μελαγχολική καί 
/^ολλας εν αυτφ πικρίας προδιδουσα μορφή του, το δέ χτακτον της 
σ.ασεως αυτού έζεδηλου στενοχώριαν κα; οδύνην έπί ταϊς περικυ- 
κλουσαις αυτόν περιστάσεσιν, αϊτινες τάν κατεπίεζον καί τόν έδέσμευον, 
ώς έν φυλακή. Ή  φωνή αύτοΰ ήτο ηχηρά, δριμεϊα κα; διακεκομμένη

έξ εσωτερικής ταραχής. «Ούδέν θά καλλιτερεύση είς ήμάς, έπανέλαβεν, 

έφ ’ όσον έγώ παραμένω πλησίον σας.»
Ό  γέρων ΰψωσε τήν φαλακράν κεφαλήν του καί ερριψε σκυθρωπόν 

βλέμμα έπί τοΰ υίοΰ του.
« Ούδέν έπάγγελμα σοί αρέσει, είσαι έντελώς άλλος, διάφορος τών 

αδελφών σου. Έ ν  γένει έντελώς άλλος παρ’ ό ,τ ι οί περικυκλοΰντες σε 

ομήλικες σου. Κ αί μέ τούς διδασκάλους σου φιλονεικεΐς πάντοτε, καί το 

Σχολείο δέν σοΰ άρέσει. καί ήμείς άκόμη δέν σοΰ άοέσομε.»
« Τ Ι  διαμονή έμοΰ δέν είνε έδώ, πάτερ. Τοΰτο τό γνωρίζομεν ήμείς 

όλοι. Δ ια τ ί λοιπόν άνθίστασθε είς τά νά άναχωρήσω, νά φύγω άπ’ έδώ ;»
«Κ α ί όμως έγώ ήξευρα, υιέ μου, ποΰ έπρεπε νά ήτον ή διαμονή σου.»

« Κ αί είς αύτήν μάλιστα τήν σκληρά έπ οχή», είπε μετά πόνου ή 

μήτηρ άπά τοΰ κατωφλιού, προσθείσα ένταυτώ καθ’ έαυτήν: «Αύτάς δέν 

αισθάνεται καμμίαν άγάπην δ ι ’ ήμά ς.»
Ή  συνομιλία διεκόπη. ’Έξωθεν έφώναζον τά τρία μικρά τής οίκο

γενείας παιδία, ζητοΰντα άπό τούς γονείς των φαγητόν διά τήν εσπέραν 

έ κείνην.

«Υ π ο μ ο ν ή , ’Ια κώ β», έφώνησεν ό πατήρ, άφίνων τήν ρυκάνην του. 
«Υ π ο μ ο νή , ’Ιωσήφ καί Σ ίμω ν, δέν θά άποθάνητε τής πείνης.»

«ΙΙοΰ είνε ό αδελφός μ ο υ ;»  έρωτά ό Ιούδας, όστ;ς είσήλθε δρομαίως 

κ α τ’ εκείνην τήν στιγμήν, έπιστρέφων έκ τών άγρών.
« Τ ί  έρωτάς; Ζήτησέ τον! άπεκρίθη ή μήτηρ, έγειρομένη μετά κό

που, είτα δέ μέ τόνον θρηνώδη λέγει:
«Μ ικρά παιδιά, μικραί φροντίδες, μεγάλα παιδιά , μεγάλαι φροντίδες».
«Ε ϊδησ ις  ήλθεν άπό τά δρη, ότι άνεφάνη έκεϊ νέος προφήτης, λέ

γει ά ’ Ιούδας, χωρίς νά δώση προσοχήν είς τά έν τφ  μεταξύ .ύπά τής 
μητράς λεχθέντα πρός αύτόν: « ’Ιούδα, μάς φέρνεις μέ αύτά περισσοτέ- 

ραν άκόμη άνησυχίαν είς τά σπήτι ! Έ κ ε ϊ κάθεται ό άδελφός σου, 

άφησε τον νά κά θητα ι!»
Ό  γέρων πατήρ έπλησίασε κα τ’ έκείνην τήν στιγμήν πράς τόν ’Ιού

δαν, όπως τάν παραλαβή καί τόν όδηγήση έκτός τοΰ έργαστηρίου.
Ό  Ίησοΰς δ ι ’ ένός άπά τοΰ παραθύρου πηδήματος εύρέθη παρευ

θύς έπί τοΰ έδάφους, καί ϊστχτο.
Οί οφθαλμοί του ήστραψαν, ή δέ ανυψωμένη χείρ του έτρεμε.
« Τ ί  λέγεις, ’Ιούδα ; Τά ήκούσατε αύτό ; Ν α ί, τοίς λέγει, ό χρόνος 

πληροΰται, ώς 9 Ήσαίας έπροφήτευσε».



Καί ώθησε τόν πατέρα του καί τόν αδελφόν του έςωθεν τής θύρας. 

Έ κ ε ϊ δέ ύψώσας τήν φωνήν του, λέγει πρός αυτούς.
«Λοιπόν ό προφήτης Ήσαίας τά είπε: Γ η  Ζαβουλών καί γή Νεφθα- 

λή[Λ, άδάς θαλάσσης, πέραν του Ίορδάνου Γα λιλα ία  τών έθνών».
Ά λ λ ’ ό Ιούδας τόν διέκοψεν είπών: «Ί δ έ  έκεϊ έπάνω, πώς φωτίζει 

καί λάμπει άνωθεν τοΰ ά'ρους τό έξ ύψους πΰρ! Τ ί νά δεικνύϊ) αύτό ;»

'Όλοι ήτένισαν πρός τά μέρος έκεϊνο, όπου άνυψοΰτο μεγάλη φλός 

έπί τής κορυφής τοΰ όρους, διαλύουσα διά τής έρυθράς λάμψεώς της τό 

σκότος τής νυκτός.
Ό  Ίησοΰς 'έκαμεν άλίγα βήματα πράς τά  έμπρός καί άπήγγειλε 

μετά φωνής σθεναράς τάς φράσεις τοΰ προφήτου Ή σαία: « Ο λαός, ό 

καθήμενος έν σκότει, είδε φώς μέγα, καί τοϊς καθημένοις έν σκότει καί 

σκιά θανάτου φώς άνέτειλεν αύτοΐς».
« Τ ι έννοεϊς δΓ αύτών, άδελφέ μου ;» ήρώτησεν ό ’Ιούδας.
«Ψ ω μ ί, ψωμί !»  ήκούσθη νά κράζωσιν έκ τής άλλης πλευράς τής 

μικράς αυλής. Μία μικρά κόρη ήλθε κ α τ ’ έκείνην τήν σ τ ιγμ ή ν  έλαβε 
τάς χείρας τοΰ γέροντος ξυλουργοΰ καί τώ λέγει: « ’Έ λ α , πατέρα, πε

ριμένομε τόση ώρ α! »
Άπεχώρησαν εύθύς ούτοι, άφήσαντες μόνους τάν Ίησοΰν κα! τόν 

Ιούδαν.
Ό  Ίησοΰς τότε λέγει πράς τόν Ιούδαν : «Έ ρω τα ς, τ ί  έννοώ ; Δέν 

κατηνόησες καί σύ τάς σκέψεις μου, έξ όσων άπά πολλοΰ παρατηρείς; 

Κ α ί σύ, ά μάλλον μ ετ ’ έυέ ήλικιωμένος, δέν είσαι σοφώτερος τών άλ
λων, τοΰ πατρός καί τής μητρός, οϊτινες άσχολοΰνται μέ τά  γήϊνα καί 
τά  στιγμια ία ; Ή  σημασία όμως τοΰ φωτός έκείνου είνε αύτη : "Ο τι 
έγώ δέον νά πορευθώ,όπως έπιχύσω φώς είς τόν κόσμον, διδάσκων αύτώ 

τήν μετάνοιαν, διότι ή βασιλεία τών ούρανών έγγ ίζε ι» .
Ό  Ιούδας έκίνησε τήν κεφαλήν : «Ά φ ησ ε τήν φροντίδα ταύτην, 

τφ  λέγει είς τάν νέον προφήτην, περί τοΰ οποίου σέ έπληροφόρησα ήδη. 
Σύ όμως μή έξέλθης, άδελφέ μου, είς τάν κόσμον. Μείνε πλησίον 
μας, έδώ μέ τούς άδελφούς καί τάς άδελφάς σου, τάν πατέρα σου καί 
τήν μητέρα σου. Σύ δέν είσαι ισχυρός κατά τά σώμα, ό δέ κόσμος είνε 

γεμάτος άπά εχθραν. ’Έ λ α  τώρα μέσα- έγώ πεινώ ».
Ά λ λ ’ ά Ίησοΰς ϊστατο έπί τής θέσεώς του άκίνητος, καθηλωμένος 

έν αύτή. ’Κ τένιζε πρός τήν κορυφήν τοΰ ά’ρους, όπου ή λάμψις άπε-

σβένυτο ολίγον κα τ’ ολίγον, τά δέ αίμά του ήσθάνετο θερμόν άνερχόμε- 

νον έπί τής κεφαλής του.
« Ή  έπί τοΰ όρους λάμψις, τό έξ ύψους φώς» έμουρμούριζε. Κ αί ου

δέποτε ή νΰν ήτο αύτάς μάλλον βέβαιος, ότι τοΰτο έκαιεν έντός τής 
ψυχής του καθαρώτερον καί άδολώτερον ή είς πάν άλλο μέρος, άσβε- 

στον έν τή  αίωνιότητί του— -διότι ήτο τά φώς τής θείας άληθείας.

Ώ ς έστρεψεν είτα πέριξ αύτοΰ, είδεν ότι ά άδελφός του είχεν έξαφα- 

νισθή.
Έ μενεν  ήδη μόνος, έντός τοΰ σκότους τής νυκτός.
«Τ ήν άγγελίαν ότι νέος προφήτης άνεφάνη,τήν εφερεν· αύτάς (ά Ι 

ούδας), ό όποιος κάθηται τώρα μετά τών άλλων- τρώγει καί π ίνει, 

καί έπειτα θά πορευθή νά κοιμηθή καί ήσυχάση».
Ά λ λ ’ ά Ιούδας έπανήλθε πάλιν, καί μετά πικρίας λέγει πράς τάν 

Ίησοΰν, ένώ έξηκολούθει είσέτι νά μασσά: «Λοιπόν δέν θέλεις νά έλ- 

θης μέσα; Ίδέ, ό πατέρας είνε γέρων καί καταβεβλημένος- ή μητέρα 
παραπονεϊται καθ’ όλην τήν ήμέραν διά τήν άστοργον συμπεριφοράν 

σου, αί δέ άδελφαί μας δέν ήξεύρουν τ ί  νά ύποθέσουν μέ σ έ ! Τόσφ ξέ

νος φαίνεσαι πράς αύτάς. ’Έ λ α , κάθησαι μαζύ μας νά δειπνήστ,ς. Είνε 

πλέον ή τελευταία ώρα».
« ’Έ χεις  δίκαιον, Ιούδα , άληθώς είνε ή τελευταία ώρα. Τά έπί τοΰ 

ά'ρους φώς».
«Αύτά έσβυσεν, ή δέ νύκτα φέρει κρύο. Άκολούθει με λοιπόν».
«'Έκαστος εχει ίδιαν θέλησιν καί άκολουθεϊ ίδιαν άδόν. Έ γώ  θά 

πορευθώ πρός τό έξ ύψους έκεϊνο φώς».
Ό  Ιούδας ανύψωσε τούς ώμους καί άπέμαξε διά τής χειράς τά 

χείλη του, είπών: «Τ ά  άρχαϊα ρητά. Μέ αύτά έγώ δέν χορταίνω. Κ α 

λή νύκτα, άδελφέ μου».
Κ αί μ ετ ’ άλίγας άλλας άκατανοήτους λέξεις, έτρεξε ταχέως είς τόν 

οίκον.
«Αύτάς μέ άπεχαιρέτισε. Τοΰτο ήτο καλόν. Έ νίκησα, εΐπεν ό Ίησοΰς.
Άφοΰ είπε ταΰτα , έξήλθε διά τής θύρας τοΰ φράκτου καί είσήλθεν 

είτα είς τήν δημοσίαν άδόν. Μετά τινας παρεκκλίσεις έπέτυχε τήν άδόν, 
ήτις ώδήγει είς τά όρος, τήν άποίαν καί ηκολούθησε.

Ε ίς σκύλος ήκολούθει αύτόν έπί μακράν γαυγίζων καί έκπέμπων θρη

νώδεις ύλακάς.
★
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Ό  ’Ιωσήφ καί ή Μαρία διήλθον άϋπνοι την νύκτα εκείνην.

Οί υιοί καί αί θυγατέρες των κατεκλίθησαν έντός στενού παρακειμέ
νου χώρου, καλυφθέντες δΓ ελαφρών σκεπασμάτων.

Ο ’Ιούδας μέ σιγαλήν φωνήν διηγείτο τά νέα, τά όποϊα κατά την 
ήμέραν εκείνην, έμαθεν έν τοΐς άγροίς ύπό τίνος ταξειδιώτου. Κ αί περί 
συμφορών καί άτυχημάτων άκόμη όταν ούτος διηγείτο, ή φωνή του 
άντήχει ώς ύπνωτικόν.

Οί γονείς έν τη  χϋπ/1% ίων ήκροάζοντο τής διηγήσεως τοΰ υίοΰτων. 

Ό  πατήρ δέν άντελαμβάνετο πολλά έκ τής διηγήσεως ταύτης, καθ’ ότι 
έν μέρει ήτο κωφός, ώς έπίσης είχεν άπολέσει κατά τό ήμισυ τά φώς 
τών οφθαλμών του. Ά λ λ ’ ή μήτηρ, ά όποία ήτο νεωτέρα καί ζωηρό

τερα τούτου, αντελαμβανετο ολων. Ουδέν μέρος τής διηγήσεως, ούδε- 

μια λεςις, διέφευγεν αυτήν, άνεπλήρου δέ διά τής ζωηρας φαντασία’ς 

της παν ό ,τ ι δέν κατενόει άκριβώς. Ε ίχεν όμως τήν συνήθειαν νά άπο- 

δίδη κακήν, δυσοίωνον σημασίαν, είς όσα δέν άντελαμβάνετο, τά όποια 
συνεπλήρου καί περιεκόσμει διά θλιβερών εικόνων. Ό  νοΰς της εγεμεν 

άπαισίων σκέψεων, ή δέ μητρική της καρδία έπληροΰτο άγωνίας καί 
φόβου περί τοΰ μέλλοντος τών υιών της .

'Ως ό ’Ιούδας έν τή  διηγήσει του άνέφερε περί τοΰ άναφανέντος 
νέου προφήτου καί τής έμφανίσεως έπί τοΰ ορούς κατά τήν εσπέραν 

εκείνην τής έκπληκτικής φλογός, έστρεψεν έπ’ ολίγον ή Μαρία, καί 

πλησιάσασα τάν γέροντα σύζυγον αύτής τφ  ψυθυρίζει μετά .πόνου εις τά 
ώτά του: «Αύτάς έφυγε, άκούεις, έφυγε, πάει νά εύρη τήν φλόγα είς 
τό βουνό.»

Ό  ’Ιωσήφ, όπως καθησυχάση αύτήν, τή  είπε : « Κ αί πριν έφυγε 
πολλαίς φοραίς αυτός άπά τό σπήτι, άλλά πάντοτε έπέστρεψε.»

« ΙΙρίν , μάλιστα , άλλά τότε ήτον άλλο. Τότε ήκολούθει κανένα 
μάγον ή θαυματοποιόν έδώ πλησίον, ή κανένα ποιμένα είς τά πλησίον 

έδώ βουνά. Ή  άνειροπόλ^ος διάνοιά του τάν άπεπλάνα έπί ολίγον χρό
νον, άλλά τοΰτο δέν ήτό τ ι κακόν. Τώρα όμως έφυγεν έκ προθέσεως. 
Έ ξήλθεν είς τάν κόσμον, πρός τούς άνθρώπους, όπως άναφανή μεταξύ 

αυτών ώς οίωνοσκόπος ή ίεροκήρυξ, διδάσκων νέαν διδασκαλίαν. Ά χ !  
καί είς αύτήν τήν φοβέραν έποχήν ! Πόσω σέ παρεκάλεσα νά τάν κρά
τησης έδώ, αλλά σύ δεν μέ ήκουσες. Ή εύθύνη θά βαρύνη σέ, έάν τάν 
συλλάβουν καί τάν ρίψουν εις τάς φυλακάς ένεκα τών επικινδύνων λόγων 
του —  ή εύθύνη είς σέ !»

Ό  ’Ιωσήφ δέν ήννόει ούδέ τό ήμισυ τών άτέ μέν κλαυθμηρών, ότέ 

δε ταχέως έκφερομένων, λέξεων τής Μαρίας, άλλ’ είκαζε τήν έννοιαν 

αύτών, διότι άπό μηνών άδιακόπως παρεπονεϊτο αύτη.
Ή  συνείδησις αύτοΰ ήτο ήσυχος. Τ ί επταισεν αύτάς, άφοΰ τά πράγ

ματα ήλθον, όπως ήλθον; Μή δέν ήσθάνθη αύτάς άρκετάς θλίψεις,παρα- 

τηρών, ότι ό μεγαλείτερος τών υιών του παρεξέκλινε τοΰ κύκλου τ ή : 
οίκογενείας του, ότι ούτος ήτο φύσις ιδιόρρυθμος καί άκατάληπτος ; 
Κ αί δέν ήτο ή μήτηρ του έκείνη, ή άποία έν τή γυναικεία ματαιοδοξία 
της έθαύμαζε τάς παραδοξολογίας είς τά λεγόμενακα! τήν συμπεριφοράν 

τοΰ υίοΰ της, τάν όποιον καί έθεώρει ώς τά εύλογημένο τοΰ Θεοΰ τέκνον;
Ούδεις θά κατέκρινεν αύτούς, οί όποιοι ήσαν πτωχοί χειρώνακτες, 

έάν είς τό άνειροπόλον παιδίον έδίδασκον ωφέλιμόν τινα τέχνην, άντί 

νά άποστείλωσιν αύτά είς τά Σχολείον,, όπου οί ιερείς καί οι θεολόγοι 
■έγέμισαν τήν κεφαλήν του μέ διαφόρους φαντασιοπληξίας. Αύτάς, ώς 
πατήρ, άπεφάνθη, όπως διδαχθή ό υιός των πρακτικόν τ ι έπάγγελμα, 

ά λλ ’ ή μήτηρ ήτο έναντία τής ιδέας ταύτης, διότι ήτον άποτετυφλω- 

μένη άπό τάς θαυμασίους έν τφ  ναφ συνδιαλέξεις, άς έπεχείρει κατά 

τύχην ό δωδεκαετής Ίησοΰς

Τότε μόνον κατενόησεν αύτη καί ήδύνατο νά κρίνη καλλιτερον, ότε 

συν τφ χρόνω ηύξησεν ή παραδοξολογία καί ό έρεθισμός τοΰ υίοΰ της, 

ότε ούτος συνεκρούετο μ εθ ’ όλ̂ ων τών άνδρών, οϊτινες διεκρίνοντο διά τό 
άξίωμα καί τήν σύνεσή αύτών, καί διέσπειρε λόγους, οι όποιοι έχαρα- 
κτήριζον αύτόν ώς δαιμονιώντα, έ^έβαλλον δέ αύτόν καί τήν οικογένειαν 

του είς κίνδυνον.
Κ αί ή μήτηρ ήθέλησε νά έπιρρίψη είς αύτόν, τόν άθώον πατέρα, τήν 

εύθύνην διά παν νέον άτύχημα, τά όποιον θά προκύψη έκ τής συμπε

ριφοράς τοΰ άδιορθώτου τούτου υίοΰ!

Καί ό ’Ιωσήφ άπετάνθη τότε είς τήν σύζυγόν του λέγων:
«Ά φ η σ έ με ήσυχον. 'Έκαστος θερίζει, ό ,τ ι σπείρει. Λάβε τά μερί— 

διόν σου καί σιώπα. Έ γώ  έκαμα τό χρέος μου».

Ή  Μαρία έξερράγη τότε είς δάκρυα: «Κ α ί οί δύω, λέγει πρός αύ

τόν, πατήρ καί υιός, έχετε σκληράν καρδίαν, δέν αγαπάτε κανένα, εί
σθε όμοιοι καθ’ όλα. Ά λ λ ’ έγώ σάς κάμω αύτόν τάν όρκον : Έ άν αυ
τός δέν έπιστρέψη έντός ολίγου, θά διατρέξω, πριν άποθάνω άπά τούς 
θρήνους καί τήν λύπην, τήν χώραν όλ,ην μετά τών τέκνων μου, μέχρις 

ότου συναντήσω τάν φυγάδα υιόν μου».
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«Κ ά μ ε , δ,τ', δέν ήμπορείς νά άφήστ,ς. Ό  Θεός είνε μάρτυς μου, οτι 
ουδέποτε ήθέλησα νά πετάξω την ζωήν μου χάριν τών μωρών. Ά φησέ 

με νά πορευθώ ήσυχος εις τον τάφον,πριν μάς εύρουν καί άλλοα λύπ α ι».

Ό  Ίησοΰς έπλανήθη άνά τά δρη, άλλά δεν εύρε την θέσιν, έν ή 

άνυψοΰτο ή φωτοβόλος φλόζ. Ως ηρχισε νά ΰποφώσκιρ ή π ρ ω ί*, ήκο- 
λούθησεν άλλην, νέαν όδόν. Δέν ήθελε πλέον τώρα νά συνάντηση τόν 

προφήτην, τάν όποιον άνήγγειλεν είς αύτόν ό άδελφός του. "Ηδη έπόθει 
να εΐσελθτ) ελευθερως εις τον κόσμον, να δοκιμάσν) τ/,ν δύναμιν του έν 

αύτώ, νά άκουσθή ύπά τών έν ταϊς άδοϊς καί έν ταϊς πόλεσιν άνθρώ

πων, καί νά μαρτυρήστ) περί τοΰ Θεοΰ, τάν όποιον εφερεν έν τώ πνεύ- 

μα τι καί τγ, ψυχή αύτοΰ.

Ή δ η , ότε διέρρηξε τά ισχυρά τής συγγενείας δεσμά, οτε κατέρριψε 
τούς φραγμούς τής οίκογενείας, ήσθάνετο έν έαυτώ άναπτυσσομένην 

θαυμασίαν καί άκατάβλητον ίσχύν καί ώθησιν, όπως καταστή διδά
σκαλος καί άνορθωτής όλου τοΰ λαοΰ.

Αυτός και ά Θεός του! Αύτός, ό έλεύθερος υίάς τοΰ άνθρώπου, καί ά 
πατήρ του ά έν τοϊς Ούρανοϊς—  τό θαΰμα ήδη συνετελέσθη !

Η αύρα τής πρωίας περιέπνεε τήν εναρξιν τοΰ 'Αγίου έργου του, τά 

άσματα τών πτηνών έτόνιζον χαιρετισμόν εύλογίας, ή γή προσέφερεν ώς 
θυσίαν τά άρωμα τών άνθέων της.

Μακάριος, μακάριος, μακάριος !

Έ ντός μιας και πλέον ημέρας διέτρεξε μιλίου άπόστασιν, οτε δέ 
έπείνα ή έδίψα, έζήτει φιλοξενίαν, όπου καί άν εΰοίσκετο.

Περί τήν εσπέραν διέκρινε μικρόν χωρίον, κείμενον έπί τίνος λόφου. 
Οι κάτοικοι αυτοΰ έπέστρεφον έκ τών άγρών των κατ’ έκείνην τήν 

ωραν και ανηρχοντο είς τό χωρίον τους,όπως εύρωσιν άνάπαυσιν έκ τών 
κόπων τής ήμέρας. Τά θέαμα τοΰτο έζωογόνησε τόν Ίησοΰν, τό δέ κε- 
κοπιακάς σώμά του έπανεΰρεν όλην τήν ίσχύν του. Ύπό τό ημίφως 
τής εσπέρας άνήλθεν ά Ίησοΰς είς τό έπί τοΰ λόφου χωρίον μετά τών 

χωρικών, οϊτινες και τάν παρεκάλεσαν νά παραμείνγ) πα ρ’ α ύτο ί:. Ο ί
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κάτοικοι τοΰ χωρίου, άνθρωποι άπλουστάτων ήθών, άτινα έτήρουν π ι-  
στώς άπά τών χρόνων τών προγόνων των, έφαίνοντο φιλήσυχοι καί ει

ρηνικοί. Έ ζω ν έπί τοΰ λόφου έκείνου, ώς έν τόπω άγίω. ’Αμέσως προσ- 

ήλθον εις τάν ξένον καί περιεκύκλωσαν αύτόν, προσφέροντες τάς ύπηρε- 
σιας των. ’Α λ λ ’ ά Ίησοΰς ώδήγησεν αύτούς έπί τίνος ύψώματος, όπερ 

έκαλύπτετο ύπό παλαιών δένδρων. Έ κ ε ϊ δέ στάς έν τώ μέσω αύτών 

τοϊς λέγει:
«Μακάριοι οί tctcô oi Tto ttv£U|/.octi /coci οι εκου<7ΐο)ζ αττε^οντεζ ττα— 

σης τοΰ κόσμου εύτυχίας, ότι αύτοϊς έστίν ή βασιλεία τών Ούρανών.

«Μακάριοι οί πενθοΰντες, ότι αύτοί παρακληθήσονται.

«Μακάριοι οί πραεϊς, δτι αύτοί κληρονομήσουσι τήν γην.
«Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην ότι αύτοί 

χορτασθήσονται.
«Μακάριοι οί έλεήμονες, δτι αυτοί έλεηθησονται.
«Μακάριοι οί καθαροί τή  καρδία, ότι αύτοί τάν Θεάν οψονται. 

«Μακάριοι οί ειρηνοποιοί, δτι αυτοί υιοί Θεοΰ κληθησονται.
Κ αί οί άκροαταί αύτοΰ, άνδρες, γυναίκες, παιδια, νέοι και γερον- 

τες, ετρεξαν πρός αύτόν έν πλήρει συγκινήσει καί τόν ηύχαρίστησαν. 

Ό  λόγος του ώς λάμψις φωτός είσήλθεν έν αύτοϊς καί έφώτισε τάς 
ψυχάς των, μεταδούς αύτοϊς ζωήν καί θάρρος. Εδέχθη τήν πρόσκλη- 
σιν αύτών καί διέμεινε παρ’αύτοϊς καθ’ δλην τήν νύκτα έκείνην, ά εύτυ- 
χέστερος μεταξύ εύτυχών, ά υίάς τοΰ άνθρώπου έν μέσω τών οικείων του.

*

* *

Μετά ταΰτα έπηκολούθησαν μακραί περιπλανήσεις και κακαι νύκτες, 

καθ’ άς ά Ίησοΰς δέν είχε ποΰ τήν κεφαλήν κλιναι ! Εκείνοι δβ, 

οϊτινες προέπεμψαν αύτόν έκ τοΰ χωρίου, και τον ηκολούθησαν δ

πως άκούσωσι τάν λόγον του, επεστρεψαν παλιν είς τους οικους των, 

ϊνα μή άδημονώσιν οί οικείοι αύτών έπί τή  απουσία των.
Τότε έπορεύθη ά Ίησοΰς, πεζοπορών μόνος, μόνος μετά τοΰ Θεοΰ 

του, έν μέσω τής μεγαλοπρεπώς σιωπώσης φυσεως. Μετ αρκετήν πο
ρείαν εφθασεν εις ένα προάστειον, άκαλλιέργητον και άγριον, κατοικου- 

υ.ενον ύπό ολίγων κατοίκων. Οί άνθρωποι ουτοι ήσαν δύστροποι. Ως 

εΐδον αύτόν καί ήκουσαν τής διδαχής του, έκίνησαν τάς κεφαλάς καί 
είπον μεταξύ των: « Τ ί  θέλει αύτάς έδώ; Εινε μέ τά μυαλά του; ΙΙρέ-



πει νά τόν κρατήσωμεν καί νά τόν παραδώσωμεν είς τάς άρχάς η νά 
τόν άφήσωμεν νά π η γα ίνη ;»

Οί άνθρωποι ούτοι ούδέν ήθελον νά άκούσωσι περί της θείας άληθείας.

Ο Ίησοΰς, ώς παρετήρησε τήν κακήν αύτών πρόθεσιν, άπετίναξε 
την σκόνην έκ τών υποδημάτων του καί έφυγε μακράν, συγκινηαένος 
είς άκρον.

Μ ετ’ ολίγον εφθασεν είς άλλο μεγαλήτερον χωρίον. Έ κ εϊ είχον άνα- 

φανή άλλοι προ αυτοΰ, ούς ό λαός έξέλαβεν ώς προφήτας έν άρχή, 
άλλ’ είτα. άπεκαλύφθησαν ώς λαοπλάνοι καί άπατεώνες ύπό τινων πε
παιδευμένων Έ βραίω ν, οϊτινες διήρχοντο έκεϊθεν, προερχόμενοι ές Ι ε 

ρουσαλήμ. Ή θέσις όθεν τοΰ Ίησοΰ ύπήρξε λίαν δύσκολος, ότε είσήλ- 
θεν είς τήν Σχολήν, όπως διδάξη τόν λαόν, καθ’ ότι έθεωρήθη ώς μάγος 

καί ώς εχων δαιμόνια έντός αύτοΰ. Τότε έπεοοίτησεν έπ’ αύτοΰ τά 

Πνεΰμα καί έπάταξε δ ι ’ ίσχυροΰ λόγου, πλήρους παραβολών τήν μω
ρίαν των.

Συνεπέρανε δέ τάν λόγον του διά τών έξης: « ’Αληθώς λέγω ύμϊν, ότι 
όλα τά άμαρτήματα τών άνθρώπων, καί αύτή ή πράς τάν Θεάν βλα 

σφημία, θά τύχωσι συγγνώμης. "Οστις όμως βλασφημεϊ τό Πνεΰμα τό 

"Αγιον, ούδέποτε θά τύχη τοιαύτης, καί είνε ’ένοχος πρό τοΰ αιωνίου 
Δικαστηρίου.»

Κ ατά τήν στιγμήν έκείνην προσηλθον τώ Ίησοΰ άνδρες τινές καί τώ 

λέγουσιν: « Ή  μητέρα σου καί οί άδελφοί σου είνε έξω, ’έστειλαν δέ 
ήμας διά νά σέ καλέσωμεν νά έξέλθης.»

Αλλ επειδή ό Ιησοΰς ίστατο σιωπών καί σκεπτόμενος. άνεφώνησαν 
οί περικυκλοΰντες αύτόν, ώς δΓ ένός στόματος: «Δ έν άκοΰς ; Ή  μητέρα 
σου καί οί άδελφοί σου εξω ρωτοΰν γίά σέ, σέ ζητοΰνε.»

Ά λ λ ο ι δέ, οϊτινες παρεκάθηντο ολίγον μακρότερον, είς τό άκρον τοΰ 
οικοδομήματος έγόγγυζον, διότι ό Ίησοΰς έβράδυνε νά πορευθη πρός 

συνάντησιν τών οικείων καί ύποδεχθη αύτούς, ώς ήρμοζεν. ’Ά λλο ι πάλιν 

έχλεύαζον αύτόν, λέγοντες, ότι όλοι οί περικυκλοΰντες τοΰτον θά είνε 
άνθρωποι τών δρόμων, άφοΰ σκέπτονται άν πρέπη νά γίνωσι γνωστοί, 
ποιοι δηλ. εινε, η να κρυφθοΰν, ενώ εκ τής συναθροίσεως ήκούοντο φω- 
ναί «Ά κουσε έπί τέλους ! Τ Ι δέν έχεις μητέρα, ούδ’ άδελφούς !»  Τινές 
δέ καί περιέπαιζον αύτόν, λέγοντες: «Αύτάς ό διδάσκαλος μας έπεσεν 

άπά τόν Ούρανό. Δέν μοιάζει νά είνε γέννημα άνθρώπου». Κ αί έκεϊ— 
νοι, οϊτινες περιεκύκλουν αύτόν έν πεποιθήσει, έταράχθησαν πολύ καί

ήρξαντο δυσπιοτοΰντες, ώς παρετήρησαν έν άρχη, ότι ό Ίησοΰς ήσθά
νετο μέγαν κόπον, όπως άποκριθή καταλλήλως πρός τούς σκώπτας του- 

τους ταραξίας.
Αϊφνης άνύψωσεν ό Ίησοΰς τήν κεφαλήν! Οί οφθαλμοί του έξήστρα- 

ψαν, οί δέ περί αύτόν ήσθάνθησαν κλονισμόν έκ τής θείας λάμψεως, ήν 

ούτοι έξέπεμπον: «Ί δ έ τ ε , λέγει,αύτούς έδώ, τούςάκολουθοΰντας με π ι

στούς! Αύτοί είνε ή Μήτηρ «.ου καί οί άδελφοί μου! Ο υίος τοΰ αν- 
θρώπου δέν εχει άνάγκην άλλων. Πρός τ ί  μέ έρωτατε καί ζητείτε νά 

έξέλθω έξω; Έ γώ  δέν γνωρίζω άλλους συγγενείς»*
Μεγάλη συγκίνησις ήγέρθη μεταξύ τών άκροατών έν τή  Σχολή συνε- 

πεία τών άνωτέρω λόγων. Ή  περαιτέρω διά παραβολών ομιλία του 
περί τής έγγιζούσης βασιλείας τών Ούρανών καί περί ένανθρωπήσεως 

τοΰ Θεοΰ, έπέτεινε τήν συγκίνησιν ταύτην.Π ολλοί τότε έκ τών άκροα

τών του προσέτρεξαν έξω, όπως ϊδωσι τήν Μητέρα του καί τούς άδελ- 

φούς του' άλλ’ οί άδελφοί τοΰ Ίησοΰ είχον παραλάβει καί οδηγήσει έν 
μέσω τοΰ θορύβου τοΰ όχλου τήν μητέρα των είς παρακείμενον κατάλυμα.

Έ κ εϊ άπεφάσισαν νά διανυκτερεύσωσι κατά τήν νύκτα έκείνην καί 

πεισθώσιν, έάν έπεχείρησαν άληθώς άπραγματοποίητον έγχείρημα, έ- 

πιδκοξαντες μετά μακρόν καί κοπιώδες ταξεϊδι νά εύρωσι τάν υιόν καί 

άδελφόν των καί τόν . πείσωσιν όπως έπανέλθη είς τόν οικογενειακόν 

του οίκον.
Ά λλά  τήν έπομένην ήμέρ/.ν έμειναν έκπληκτοι, πληροφορηθέντες, 

ότι ό Ίησοΰς άνεχώρησε κατά τήν νύκτα έκείνην κρυφίως, χωρίς ου- 
δείς νά γνωρίση ποΰ διηυθύνθη. Τήν άπαρηγόρητον έπί τώ συμβάντι 
τούτω τοΰ Ίησοΰ μητέρα έναπέθεσαν οί άλλοι της υιοί έπί ήμιόνου, 
ΐνα μεταφέρωσιν οί'καδε, καταβεβλημένην έντελώς έκ τών συγκινήσεων 
καί τών ταλαιπωριών. Άφοΰ ύ π έστησαν καθ’ όδόν πολλά, έπανήλθον 

είς τήν οικογενειακήν των στέγην, όπου έν μέσω θρήνων έπληροφορεϊτο 

ύπό τών θυγατέρων της καί τών φίλων της ή μήτηρ τοΰ Ίησοΰ, ότι ο 

σύζυγος αύτής ’Ιωσήφ άπέθανε, καταβληθείς έν έλαχίστω χρονικώ δια- 

στήματι !

¥ *

Μετά πολλάς καί διαφόρους είτα περιπλανήσεις εφθασεν ό Ίησοΰς 

είς τά μέρη τοΰ Ίορδάνου ποταμού, όπου ά νέος προφήτης έκήρυττε 

μετάνοιαν καί έβάπτιζε. Ε ίχ ε  μέγαν πόθον, όπως βαπτισθή αύτάς ύπό
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τοΰ Ίωάννου . Ή  ψυχή αύτοΰ κατεπιέζετο ύπο μεγάλου βάρους.
Ό  Ιωάννης άνθίστατο προς τοΰτο καί τω ελεγεν : « Έ γώ  εχω άνάγ

κην νά βαπτισθώ ύπο σοΰ ! Τ ί θέλεις παρ’ έμοΰ ; Ό  Ίησοΰς τω άπε- 
κρίθη: «Ά φ ες  νΰν νά γίνη ούτω. Όφείλομεν νά ένεργώμεν έν δικαιοσύνη 

καί νά έκπληρώμεν πάσαν έντολήν».
Ή  ήμερα 'έκλινε πρός τήν δύσιν, ότε ό Ίησοΰς άνυψοΰτο έπί τών 

ύδάτων τοΰ Ίορδάνου. Έ π ί -ιοΰ ά'ρους άπήστραψε κ α τ ’ έκείνην τήν 

στιγμήν Μέγα φώς, διά μέσου δέ τών φωτοβόλων αύτοΰ άκτίνων διεκρί- 
νετο ιπτάμενη λευκή περιστερά, ώς νά κατήρχετο έκ τοΰ ούρανοΰ. 

ΓΙαρήγορος τότε ά Ίησοΰς ήτένισε πράς τά  άνω καί τώ έφάνη ώς νά 

ήκουσε φωνήν ές Ούρανοΰ λέγουσαν ; «Ούτος έστίν ό υιός μου ά άγα- 

πητός, έν ώ ηύδόκησα».
Κ αί κατά τήν ήμέραν έκείνην άνεμνήσθ/ι τής μητρός του. Κ α ίτοι 

είχεν έπέλθη ήδη ή νύξ, έν τούτοις ό Ίησοΰς άνήλθε πάλιν έπί τών 

άρέων, ήρξατο τής άδοιπορίας του, έπιστρέφων είς τήν ιδιαιτέραν πα

τρίδα του,, ϊνα έπανίδη τούς συγγενείς του.

*
* +

Ά λ λ ’ ώς έπλησίασε τόν πατρικόν του οίκον, κατελήφθη ύπά αΐδοΰς 

καί κατηγανάκτει έπί τί) δειλία καί εύαισθησία του.
Ή  ειρήνη, ήν έπεζήτει, ήτο καί ήδη μακράν αύτοΰ ή άλλοτέ ποτε. 

Ήσθάνετο εαυτόν, ώς πάντοτε, ξένον πρός τούς οικείους του. Τ ις κατ- 

ενόησεν έδώ τήν αποστολήν του ; Τ ίς ήδύνατο νά τάν ένθαρρύνγ) έδώ ;

'Όσα πρόσωπα, τόσοι καί άντίπαλοι.
Έ κά σ τη λέξις καί μία αντιλογία. Έκαστον αίσθημα καί εν παρά- 

πονον, εις περιορισμός.
Διήλθε τό κατώφλιον τής οικίας του, ώς άπλοΰς διαβάτης. Οί άφθαλ- 

μοί του ούδόλως ύγράνθησαν άπέναντι τών δακρύων τής μητρός αύτοΰ, 

ή καρδία του δέν ήσθάνετο παλμούς έπί τοϊς άλοφυρμοις τών άδελφών 

του. Τοΰτο μόνον τω έπανήρχετο σταθερώς : 'Ό τι ούδέν είχεν έδώ, 

όπως έπιδιώξγ) καί ζητήση.
Τήν ήμέραν τοΰ Σαββάτου έπήγεν είς τήν Σχολήν καί έδίδαξεν. Οί 

λόγοι του προυκάλεσαν τήν περιέργειαν πολλών, άλλ’ ούδένα μαθητήν 

ή άπαδάν άπέκτησε δ ι’ αύτών. Δέν προύκάλει διά τής διδαχής του τήν 

εύαρεσκειαν τών άκροατών του, άλλά μόνον τάν θαυμασμόν αύτών.

«ΙΊόθεν, ελεγον ούτοι, προέρχονται όλα ταΰτα ; ΓΙόθεν πηγάζει ή 

σοφία του; Δέν είνε ούτος ά υίάς τοΰ ξυλουργοΰ καί τής Μαρίας ; Καί 

δέν εΐνε οί άδελφοί του καί αί άδελφαί του πτωχοί άνθρωποι, οί όποιοι 

όλοι μένουν έδώ πλησίον μας; 11ώς αυτός έκφράζει τόσον τολμηράς λ έ

ξεις καί ιδέα ς;»
Κ αί ούτω καθίστατο άπό ήμέρας είς ήμέραν αύτοϊς ενοχλητικός καί 

φρικαλέος.
Τότε έξήνεγκε τήν περίφημον αύτοΰ ρήσιν, άπομακρυνόμενος τής πα- 

τρίδος του: «Ούδεις προφήτης δεκτός έν τή  έαυτοΰ π α τρ ίδ ι».

Έ ξήλθε τότε, ’έφυγε μακράν, ώθούμενος ύπά τοΰ πνεύματός του.

Ή  Ναζαρέτ δέν θά έπανέβλεπε πλέον αύτόν !



Τ Α Θ Α Ϊ Μ Α Σ Ι Α  ΤΗΣ Π ΛΑΣΕ ΩΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

0 Γ Ο Ρ Ι Λ Λ Α Σ .  0  Ο Ϊ Ρ Α Γ Γ Ο Τ Α Ν Ο Σ  
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ

( Έ κ  τοΰ  σ υ γ γ ρ ά μ μ α το ς  «Τ Ε Ρ Π Ν Α Ι  ΜΕΘΟΛΟΙ Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η Σ ») .

Πρό είκοσιπέντε περίπου εκατονταετηρίδων, περιηγητης καλούμενος 

Άννων λέγετα ι ότι επλευσεν έκ Καρχηδόνος, δ ιάτω ν Ηρακλείων Σ τ η 
λών, τουτέστι διά τοΰ πορθμοΰ τοΰ Γιβραλτάρ , παραπλεων τάς άκτάς 

της ’Αφρικής, « 'Υπερβάντες τά ρεύματα τοΰπυρός, λεγει ό άφηγητης, 
ήλθομεν εϊς κόλπον καλούμενον τό Κέρας της Μεσημβρίας. Ε ις την 

άκραν υπήρχε νήσος εχουσα λίμνην, καί έν αυτή υπήρχεν αλλη νή
σος, πλήρης άγριων άνθρώπων, ώς ή πρώτη. Αλλ οι πλείστοι τούτων 
ησαν γυναίκες μέ τριχωτά σώματα, τάς όποιας οι διερμηνείς ώνό- 
μαζον «Γ ο ρ ίλλα ς». Καταδιώξαντες αυτούς, δέν ήδυνήθημεν νά συλλά- 

βωμεν τούς άνδρας· έξέφυγον όλοι, άναρριχώμενοι είς τούς κρημνούς, 

καί ύπερησπίζοντο ρίπτοντες μεγάλους λίθους. Α λλα τρείς γυναίκες, 
δάκνουσαι καί σχίζουσαι τούς άγοντας αύτάς, δέν ηθελον ν ’ άκολου- 

θησωσι. Δ ιά  τοΰτο, φονεύσαντες αύτάς, έγδάραμεν καί έστείλαμεν τά 
δέρματα εϊς Καρχηδόνα- διότι δέν έπλεύσαμεν άπωτέρω, έπιλιπόντων 
ήμϊν τών τροφίμων». Τό άνωτέρω άπόσπασμα έλήφθη έκ τοΰ «Π ερ ί— 

πλου τοΰ Α ννω νος», άρχοντος τών Καρχηδονίων, περί τά  μέρη τής Λ ι
βύης, πέραν τών Ηρακλείων Στηλώ ν, τήν διήγησιν τοΰ οποίου ό ίδιος 

άνέθηκεν είς τάν ναόν τοΰ Κρόνου.

Κατά τήν γνώμην πολλών φυσιολόγων, οί άγριοι άνθρωποι τής δ ιη

γήσεως ταύτης ήσαν οί άνθρωποειδεΐς πίθηκοι, οϊτινες καλοΰνται νΰν 

γορίλλαι, πάλιν άνακαλυφθέντες έσχάτως ύπά τοΰ Δυσαγιού. Ή  /.ώρα 
ή κάτοικουαένη ύπο τών γοριλλών εινε δασώδης χωρα, «εκτεινόμενη 

περί τά  χ ίλ ια  μ ίλ ια  μεσημβρινώς τοΰ κόλπου τής Γουινέας, λέγει ό 

Γόσσε· καί έπειδή ό Γορίλλας δέν εύρίσκεται πέραν τών όρίων τούτων, 
δυνάμεθα όρθώς νά συμπεράνωμεν ότι τό άκρον τέρμα τοΰ "Αννωνος 
ήτο κάπου είς τήν χώραν τα ύτην». ’Οφείλω νά ομολογήσω ότι οι συμ

περασμοί ούτοι μοί φαίνονται άμφισβητήσιμοι, καί ή περιγραφή τής πε- 
ριηγήσεως τοΰ "Αννωνος ένδιαφέρει μόνον έν τή  σχεσει της προς τον 
γορίλλαν, ώς παρε'χουσα τά όνομα τά διδόμενον νΰν εις το γένος τοΰτο 

τών πιθήκων. Δέν είνε πιθανόν ότι ό 'Αννων έπλευσε πολύ απωτερω τής 

Σιέρρα Λεόνε- κατά τόν Ρέννελ, ή νήσος ενθα ώράθησαν οί άγριοι άν

θρωποι ήτο ή μικρά νήσος ή κείμενη έγγύτατα τοΰ Σέρβρο, έβδομήκον- 
τα  περίπου μ ίλ ια  μεσημβρινώτερον τής Σιέρρα Λεόνε. Οπως φθάση 

είς τά μέρος τών γοριλλών, άφοΰ ’έκαμψε τό άκρωτηριον Βέρδ τό 
όποιον καί αύτά κεϊται πολύ μεσημβρινώτερον τής μεσημβρινής πόλεως 

τής κτισθείσης ύπό τοΰ Αννωνος— θα ήναγκάζετο νά πλεύση διάστημα 
ύπερβαϊνον τό άπό Καρχηδόνος μέχρι τοΰ άκοωτηρίου Βέρδ. Τ ίποτε 

έκ τής άφηγήσεως δέν ύπεμφαίνει ότι τό μέρος τοΰ πλοΰ, το μετα τον 
άποικισμάν, είχε τόσον μήκος Η διαγωγή τών « άγριων » πάλιν δεν 

άνταποκρίνεται μέ τάς έγνωσμένας εςεις τοΰ Γορίλλα. Η περιγραφή 
τούτων παρέχει τήν ιδέαν είδους άνθρωπομόρφων πιθήκων πολυ υπο
δεεστέρων τοΰ γορίλλα, κατά τε τήν ρώμην, τό θάρρος καί τήν σκλη

ρότητα.
'Η  πρώτη μετ' αύτήν περιγραφή έν σχέσει πρός τόν γορίλλαν εινε ή 

δοθεϊσα ύπο ΙΙορτογάλλων θαλασσοπόρων. Αι διηγήσεις αυται ευρον ου 

μικράν δυσπιστίαν, διότι είς τινα μέρη φαίνονται φανερά μυθώδεις. 
Ουτω αί περιγραφαί αί παριστώσαι πιθήκους δεικνύουσι προσέτι τερα
στίους πτίρωτούς δράκοντας μέ κεφαλήν κροκοδείλου- καί δέν εχομεν 

λόγους νά πιστεύσωμεν ότι νυκτεριδοειδή ζώα, ώς οι πτεροδάκτυλοι, 
ύπήρχον έν Α φρική ή άλλαχοΰ μέχρι τής έποχής τών άνακαλύψεων τών 
ΙΙορτογάλλων θαλασσοπόρων. Ό  Πόρτσας, έν τή  ιστορία του περί τοΰ 

Ανδρέου Β ά ττελ , όμιλεί περί είδους μεγάλων πιθήκων, άν δύνανται νά 
όνομασθώσιν ούτω, άναστήματος άνδρός, άλλά διπλάσιου πάχους τά 
μέλη τοΰ σώματος, μέ άνάλογον ρώμην, τριχωτών καθ’ όλον το σώμα,



τά. άλλα. άμοιοτάτων με άνδρας καί γυναίκας τό σχήμα καί την κατα
σκευήν τοΰ σώματος, έκτός ότι αί κνήμαί των δέν είχον γαοτροκνημια.

II περιγραφή αύτη συμφωνεί καλώς μέ τους χαρακτήρας τοΰ γορίλλα, 

καί δύναται νά θεωρηθν) ώς ή πρώτη φιλαλήθης παράστασις τοΰ ζώου 
τούτου. Οί σύγχρονοι τοΰ Βά ττελ  καλοΰσι π ό γ γ ο υ ς  τοΰς ούτω περι- 
γραφομένους πιθήκους. Ε ίνε πιθανόν οτι έκλέςαντες τό όνομα Πόγγος 

διά τόν νεογνόν πίθηκον είς τόν ζωολογικόν κήπον τοΰ Ούεστμίνστερ, οί 
ίδιοκτήται τοΰ αξιοπερίεργου τούτου ζώου άπέδειξαν όρθοτέραν κρίσιν 
περί τής έννοίας τής διηγήσεως τοΰ ΙΊόρτσα, ή όσην εδειξεν ό Δυσαγιού 

περί τής διηγήσεως τοΰ Άννωνος, καλε'σας γορίλλαν τάν μέγαν άνθρω- 
ποειδή πίθηκον τοΰ κόλπου τής Γουινέας.

Ο σκοπός μου είνε έδώ νά σκιαγραφήσω τά ιδιαίτερα γνωρίσματα 
τών τεσσάρων πιθήκων, οί όποιοι πλησιάζουν έγγύτερον εις τήν μορφήν 
τοΰ ανθρώπου. Ούτοι είνε ό γορίλλας, ό κιμπανζής, ό οΰραγγοτάνος καί 

ό γίββω ν. ’Ακολούθως, χωρίς νά έπιληφθώ έν γένει τοΰ ζητήματος τής 
συγγενείας μας μέ τά άλογα ταΰτα ζώα, θά θίξω άκροις δακτύλοις ση- 
μεϊά τινα τοΰ ζητήματος, καί θά άναιρέσω πλάνας τινάς λίαν κοινώς 
έπικρατούσας ώς πρός τό υποκείμενον τοΰτο.

Ε κ  τών νεωτέρων φυσιολόγων ό Μιβάρ διαιρεί τούς πιθήκους εις
δύο τάξεις, τούς πιθήκους τοΰ παλαοΰ καί τούς πιθήκους τοΰ νέου 

κόσμου. Τούς πρώτους υποδιαιρεί είς σ ι μ ί δ α ς ,  έν οίς περιλαμβά
νονται ό γορίλλας, ό >ςιμπανζής, ό ούράγκ καί ό γ ίβ β ω ν  είς σ ε -

μ ν ο π ι θ ή κ ο υ ς ,  καί είς κυ ν ο π ι θ ή κ ο υ ς. Ούδεμία τών υποδιαι
ρέσεων τούτων θ’ άπασχολήσ/) πολύ τήν προσοχήν μας έδώ, έκτός 

όσον άφοροί την τρίτην ύποδιαίρεσιν τών κυνοπιθήκων ήτοι τούς κυνο

κέφαλους. Η έτέρα μεγάλη ομοταξία ή τών πιθήκων τοΰ νέου κόσμου, 
εινε κατά τό πλειστον άνομοιοτάτη μέ τούς πιθήκους τοΰ παλαιοΰ χ.ό- 
σμου. Ουδεν είδος αυτών προσεγγίζει τάν γορίλλαν ή τάν ούραγγοτάνον 

κατα το ανάστημα' πολλοί τούτων είνε μακρόουροΓ καί ό άριθμός καί 

ή διάταξις τών όδόντων είνε διάφορος. Ό  χαρακτήρ όμως, τόν άποϊον 
πλειστοι φυσιοδΐφαι έξέλεξαν ώς διακριτικόν γνώρισμα μεταξύ τών π ι
θήκων τοΰ παλαιοΰ καί τοΰ νέου κόσμου, είνε ή θέσις τών μυκτήρων. 

Οι πρώτοι καλοΰνται κ α τ ά ρ ρ ι ν ε ς ,  όπερ σημαίνει ότι οί ρώθωνες 
τεινουσι πράς τά  κάτω- οί δεύτεροι καλούνται π λ α τ ύ ρ ρ ι ν ε ς .  Οί 
μυκτήρες όλων τών πίθηκων τοΰ παλαιοΰ κόσμου χωρίζονται διά στενής 
χονδρώδους ταινίας ή διαφράγματος, ένώ τά διάφραγμα τών τοΰ νέου

κόσμου είνε πλατύ. Μετά τούς πίθηκους έρχονται, κατά την ταςινό- 

μησιν τοΰ Μ ιβάρ, οί ήμιπίθηκοι ή σατυροι.
’Οφείλω ϊσως νά μνημονεύσω ότι ά Μιβάρ, περιγραφών τά σατυροειδή 

ώς τήν δευτέραν ύποδιαίρεσιν μεγάλης τάξεως ζώων, τών πρωτογενών, 
άμιλεϊ περί τοΰ άνθρώπου ώς άνήκοντος, ύπά ζωολογικήν εποψιν, εις 

τήν πρώτην ύποδιαίρεσιν. Ούτω αί δύο ύποδιαιρέσεις εινε τά άνθρω- 

ποειδή, έν οϊς καί ά άνθρωπος, καί τά σατυροειδή, έν οίς καί ά σάτυρος.
’Ερχόμενοι λοιπόν είς τούς ανθρωποειδείς πίθηκους, αντικρυζομεν 

άμέσως τά ζ ή τη μ α : ΙΙοϊος τών τεσσάρων πιθήκων, ά γορίλλας, ά ου- 

ραγγοτάνος, ά κιμπανζής ή ά γίββω ν, πρέπει νά θεωρηθή ώς έγγύτατος 

τώ άνθρώπω κατά τήν νοημοσύνην; Όσον άφορδ; τόν σωματικόν σχ/Ι

ματισμόν, ή γνώμη μας θά έποίκιλλε κατά τάν ιδιαίτερον χαρακτήρα, 

τόν άποϊον έξελέξαμεν όπως μελετήσω μεν. Ά λ λ  ϊσως όλοι θά συμφω- 

νήσωσιν ότι ή νοημοσύνη είνε τά χαρακτηριστικόν, άπά τά όποιον πρέπει

νά άδηγώνται αί γνώμαί μας.
Ό  γίββων πρέπει νά έξαιρεθή πάραυτα τής αντιπαραβολής; καιτοι, 

ώς θά φανή μ ετ ’ οΰ πολύ, ύπάρχουσι τινες χαρακτήρες καθ ους ό π ί
θηκος ούτος άμοιάζει τώ άνθρώπω έγγύτερον τοΰ τε γορίλλα, τού ού-

ραγγοτάνου καί τοΰ κιμπανζή.
Ό  γορίλλας δύναται συνοπτικώς, ύποθέτω, νά καθαιρεθή άπά τήν 

θέσιν τής τ ιμ ή ς, είς ήν άνυψώθη ύπό τινων φυσιοδιφών. Ά ν  καί ο γο
ρίλλας εινε ζώον πολύ μεγαλείτερον τοΰ κιμπανζή, ά έγκέφαλος του μόλις 
ίσούται μέ τόν τού κιμπανζή κατά τάν ογκον. Είνε έπίσης όλιγώτερον 
άνεπτυγμένος κατά τά μέτωπον. Π ράγματι, ά Γρατιολέ ισχυρίζεται 
ότι έξ όλων τών πλατυστέρνων πιθήκων ά γορίλλας εινε, ώς πράς τάν 
χαρακτήρα τοΰ έγκεφάλου, ό ποταπώτατος καί ευτελέστατος. (")εωρει 

τάν έγκέφαλον τοΰ γορίλλα μόνον ώς πλέον προωδευμένην μορφήν άπά 

τόν τών κοινοτέοων -χειροπιθήκων, έ\φ  ά έγκέφαλος τοΰ ούραγγοτάνου 

εινε ή ακμή τοΰ γιββωνικοΰ τύπου, καί ό τού κιμπανζή είνε ή άκμή 
τοΰ κυνοκεφαλικοΰ τύπου. Τοΰτο όμως δέν λύει άποχρώντως τήν δυσ
χέρειαν, διότι μένει ν’ άποδειχθή άν ά γιββωνικος τύπος και ό κυνοκε- 
φαλικάς τύπος είνε ύπέρτεροι ώς τύποι τοΰ χειροπιθηκικοΰ τύπου. 

Ά λ λ ’ άρκεϊ νά παρατηρήσωμεν ότι οί χειροπίθηκοι είνε όλοι θηριώδεις 
καί σκληροί, ένώ οί γίββωνες ή μακρόχειρες πίθηκοι εινε σχετικως ήμερα 
ζώα, καί οί -κυνοκέφαλοι εΰάγωγοι καί μάλιστα φιλοπαίγμονες. Δύναται 
ν ’ άμφισβητήστι τ ις  άν ή σκληρότης «καί θηριωδία πρέπει νά θεωρηθή



ώς έξ ανάγκης άπάγουσα τόν γορίλλαν πόρρω του άνθρώπου' διότι είνε 

βέβαιον ότι αί άνθρώπιναι φυλαί αϊτινες πλησιάζουσιν εγγύτερον πρός 

τούς άνθρωποειδεΐς πίθηκους, μέ τάς όποιας φυλάς πρέπει βεβαίως νά 
γείντρ ή σύγκρισις, χαρακτηρίζονται δΓ αύτών τών ίδιοτήτοιν, της θη

ριωδίας και ώμότητος. Ή  νοημοσύνη άλλως πρέπει νά μετρηθή. Π ιθα

νώς ή μέση άναλογία τοΰ βάρους τοΰ εγκεφάλου πρός τό τοΰ όλου σώ

ματος, καί τό πεοίπλοκον της κατασκευής τοΰ εγκεφάλου, θά παρείχον 
τό άριστον μέσον πρός λύσιν τοΰ ζητήματος. Ά λλά  δυστυχώς εχομεν 

λίαν άνεπαρκή τεκμήρια εις τά ζητήματα ταΰτα. Οί φυσιοδίφαι οσοι 

έστήριξαν γνώμας έπί τοιούτων τεκμηρίων, όσα κατώρθωσαν νά συλλέ- 
ξωσι, φαίνονται ύπερορώντες τό πενιχρόν τής άποδείξεως. Γνωρίζοντες 

πόσον μεγάλως παραλλάσσει ό άνθοώπινος εγκέφαλος κατά τό μέγεθος 

καί τήν σύνθεσιν, ού μόνον παρά διαφόροις φυλαϊς, άλλά παρά διαφόροις 

άτόμοις τής ιδίας φυλής, εύρίσκομεν είς άκρον άνεπαρκές τό νά θεωρή
σωμεν τό μέσον με'γεθος τοΰ εγκεφάλου έκάστου πιθηκοειδοΰς γένους, έκ 

τών άχρι τοΰδε έξετασθέντων, ώς παριστών τάν άληθή μέσον όρον τής 
έγκεφαλικής δυνάμεως δΓ έκαστον είδος.

Ούχ ήττον φαίνεται όπωσοΰν πρόδηλον ότι ή έκλογή ώς πρός τήν 
φυλήν τών πιθήκων, ήτις πρέπει νά θεωρηθή ώς πρώτη κατά τήν νοη

μοσύνην, καί διά τοΰτο ώς καθόλου άνθρωποειδεστέρα, μένει μεταξύ 

τοΰ ούραγγοτάνου καί τοΰ κιμπανζή. «Ε ;’ς τόν κόσμον τής επιστήμης, 
ώς είς τόν της πολιτικής, έλεγε τώ 1 8 6 2  ό καθηγητής Ρόλστο>ν, ή 
Γαλλία  καί ή Α γ γ λ ία  διεφώνησαν ένίοτε ώς πρός τήν έκλογήν των με

ταξύ άντιζήλων ύποψηφίων διά τήν βασιλείαν. Έ άν ή κληρονομική 

άξίωσις ή προσωπική άξια έπηρεάζουσι καθ’ όλου τό δικαίωμα της δια
δοχής, άναντιρρήτως ό γορίλλας είνε μόνον μνηστήρ, κα! ό είς ή έτερος 
τών δύο άλλων ύποψηφίων ό άληθής ήγεμών. 'Υπάρχει χαρίεις κα! 
ύπάρχει άχαρις τρόπος τοΰ ν’ άναγνωρίζη τις τήν πλάνην του, καί τό 
αγγλικόν κοινόν θά έξασκήσν) τόν χαρίεντα τρόπον μέ τό νά παραδεχθή 
άπό τοΰδε καί είς τά εξής τάν Γάλλον υποψήφιον», δηλ. τάν ούραγγο- 

τάνον. Εάν τοΰτο έλέχθη ώς προφητεία, δένέπληρώθη διά τών πραγ
μάτων, διότι ό γορίλλας άκόμη θεωρείται άπά πολλούς Ά γγλους φυσι
ολόγους ώς έγγύτατος τώ άνθρώπω πίθηκος- άλλ’ ϊ'σως, μέ τό νά λέγη 
ότι τό βρετανικόν κοινόν θά έξασκήση τάνχαρίεντα τρόπον, άνακηρύττον 
τον ουραγγοτάνον βασιλέα τών πιθήκων, ό Ρόλστων ήθελε μόνον νά 
ε’ίπτ) ότι ό τρόπος ούτος θά ήτο χαρίεις άν έφηρμόζετο.

Πρό τής άνακαλύψεως τοΰ γορίλλα, ό κιμπανζής έθεωρεϊτο συνήθως 

ώς έγγύτατος τώ άνθρώπω έν τή  κλίμακι τής δημιουργίας τών ζώων. 
Πρώτος ό Ινυβιέρος ύπεστήριξε τάς άξιώσεις τοΰ ούραγγοτάνου διά τήν 
θέσιν ταύτην. 'Η  γνώμη τοΰ Κυβιερου εβασίζετο επι της μεγαλειτερας 
άναπτύξεως τοΰ εγκεφάλου τοΰ ουραγγοτάνου, και έπί τοΰ υψους τοΰ 

μετώπου του. Ά λ λ ά  τά σημεία ταΰτα τής ύπεροχής άνήκουσ.ν είς τόν 
ούραγνοτάνον μόνον όταν εινε νέος. Ο έφηβος ούραγγοτάνος φαίνεται 

νά εινε κατώτερος, ή τούλάχιστον όχι άνώτερος τοΰ κιμπανζή ώς πρός 
τήν σπονδυλικήν κατασκευήν, καί κατ άλλα φαίνεται άνομο-ΐότερος μέ 
τόν άνθρωπον. Αί άναλογίαι τοΰ σώματός του, οί μακροί βραχίονες, οι 

ύψηλοί ώμοι, ό δύσμορφος λαιμός, και τά άτελή ώτα αντικεινται εις 
τάς άξιώσεις του όπως θεωρήται ώς ανθρωπόμορφος. Καθ όλ,α ταΰτα, 
έξαιρουμένου ένός, ά κιμπανζής φαίνεται νά είνε κατά πολύ ύπέρτερός 

του. (Τό ούς τοΰ κιμπανζή είνε μέγα και δεν εινε τοποθετημένον καθώς 
τό άνθρώπινον- τό τοΰ γορίλλα είνε πολύ όμοιότερον τοΰ άνθρωπίνου).

"Οσον άφορα τήν νοημοσύνην, ήν έπιδεικνυουσιν εις τα  φερσίματά 

των ό κιμπανζής καί ό ούραγγοτάνος. διάφοροι γνώμαι δύνανται νά 

σχηματισθώσι, κατά τάς διαφόρους περιστάσεις, ύπά τάς όποιας παρα
τηρούνται τά ζώα. Τό επόμενον μνημονεύεται εις απόδειςιν τής ύπερο- 

χης τοΰ κιμπανζη κατά τοΰτο: Πρό πεντήκοντα ετών περίπου, νεαρός 
κιμπανζής καί όμήλιξ ούραγγοτάνος έξετέθησαν όμοΰ έν τή  Αιγυπτιακή 
στοκ τοΰ μουσείου. Ό  κιμπανζής, καίτοι πάσχων τήν ύγείαν, καί γε- 
νόμενος δύσκολος καί οργίλος ένεκα τής σωματικής κακοπαθείας του, 
έδείκνυε πολύ ύπέρτερα σημεία νοημοσύνης άπό τόν σύντροφόν του- ήτο 

ένεργητικός, ταχύς καί παρετήρει καί τό έλάχιστον έκ τών συμβαινον- 
των περί αύτόν- ούδεις νέος έπισκέπτης είσήρχετο είς τόν θάλαμον, καί 

ούδεις έξήρχετο, χωρίς νά έφελκύστ, τήν προσοχήν του. Ό  ούραγγοτά
νος τουναντίον έπεδείκνυε μελαγχολίαν καί ολιγωρίαν τών συμβαινόντων 
ΐσοδυναμοΰσαν σχεδόν μέ άναισθησίαν- καίτοι δε υγιέστερος, ήτο προ- 

δήλως πολύ ύποδεέστερος τοΰ συντρόφου του κατά τήν γοργότητα και 
τά παρατηρητικόν. Μίαν τών ήμερών, ένώ τά ζώα ετρωγον γεώμηλα 

καί όρνίθιον βραστόν, περικυκλωμένα ώς συνήθως άπό πολυάριθμον 
όμιλον έπισκεπτών, ό ούραγγοτάνος ήνέχθη νά τοΰ άφαιρέσωσι το π ι-  

νάκιόν του χωρίς νά δείξη τήν έλαχίστην μέριμναν. Ό χ ι όμως καί ο 
κιμπανζής. Έπωφελήθησαν μίαν ευκαιρίαν, όταν ή κεφαλή -.ου είχε 

στραφή, διά νά κυττάξη ερχόμενον έπισκεπτην, οπως τοΰ άφαιρέσωσι



τό πινάκιον του. Έ π ’ ολίγα δευτερόλεπτα έκύτταξε γύρφ νά ίδη τ ί είχε 
γείνγ) τοΰτο, άλλά μή εύρίσκων αύτό, ήρχισε νά θορυβή καί κλαυθμη- 
ρίζή ώς παιδίον άπά τά άποϊον έπήραν κάτι τ ι,  καί ίδών κυρίαν τινά, 

ητις ετυχε νά ϊσταται πλησίον του, γελώσαν, ϊσως ΰποπτεύων ότι αύτη 
ήτο ή ένοχος, ώρμησε κ α τ ’ αύτής έν μεγίστη άργή, καί πιθανώς θά 
τήν εδακνεν, άν αύτή δέν είχε προλάβη ν ’ άπομακρυνθή. Άφοΰ τοΰ 

άπέδωκαν τό πινάκιον, έφρόντισε νά έμποδίση τήν έπανάληψιν τοΰ 

παιγνιδιού, κρατήσας αύτά σφιγκτά μέ τήν μίαν χείρα, ένώ 'έτρωγε μέ 
τήν άλλην.

Η διήγησις αύτη δυσκόλως δύναται νά θεωρηθή ώς λύουσα τό ζή

τημα  ύπέρ τοΰ κιμπανζή. Πολλά ζώα, όμολογουμένως πολύ κατώτερα 

από τήν χθαμαλωτάτην τάξιν τών πιθήκων κατά τήν νοημοσύνην, δει— 

κνυουσιν επαγρυπνησιν είς τήν τροφήν των καί τοσαύτην οργήν όταν 
αποστερηθώσιν αύτής, καί τόσην άνυπομονησίαν όπως τήν άνακτήσω- 

σιν, όσην καί ό κιμπανζής ούτος 'έδειξε. ΙΙροχείρως δύναται τις ν’άνα- 
φέρ-/) εκατόν παραδείγματα τούτου.

Ά ς  μοί έπιτραπή νά μνημονεύσω έν έκ τής ιδίας πείρας μου. Ε ίς 

μολοσσάς ίδικός μου πρό τινων έτών ετρωγεν έκ πινακίου πλήρους κομ
μένων κρεάτων. Συνήθειαν είχε νά κρύπτη τά μεγάλα τεμάχια , όταν 

τα  κρέατα ήσαν άφ ονώτερα τοΰ δέοντος. Έ νώ  'έκρυπτε μέγα τεμά - 

χιον, εις γάτος 'έλαβε καιρόν καί τοΰ ’έκλεψε'' έν μικρόν τεμάχιον. "Οταν 
ά σκύλος έπέστρεψεν εις τό πινάκιον, παρετήρησε τοΰτο, καί μή βλέπων 
άλλον τινά πλησίον τοΰ πινακίου, ερριψε τό σφάλμα είς τήν μικράν 
κόρην μου, δύο ή τριών ετών ήλικίας, καί κυττάξας αύτήν άγρίως, 
έγαύγισε βραχνώς, καί δέν θά τής έπέτρεπε νά έξέλθη άτιμωρητεί έκ 

τοΰ κυνοφυλακιου, άν δεν εσπευδον έγώ να τον τραβήξω διά τής άλύ · 

σεώς του. Ο ύδ’ έλησμόνησεν έπί τινα χρόνον τά ύποτιθέμενον άδίκημα, 
άλλά πάντοτε τήν έγαύγιζεν, όταν τήν εβλεπεν.

Ισως ή άρθοτάτη γνώμη, ώς πράς τήν σχετικήν θέσιν τοΰ γορίλλα, 
τοΰ κιμπανζή (η τρωγλοδύτου) καί τοΰ ούραγγοτάνου άναφορικώς πρός 

τόν άνθρωπον, είνε έκείνη ήτις θέτει τόν γορίλλαν έγγύτατα είς τας 

κατωτάτας φυλάς τοΰ άνθρώπου, τάς κατοικούσας νΰν έν Α φ ρική, τόν 
κιμπανζήν πλησιάζοντα, ά λλ ’ οχι τόσον έγγύς, είς τάς άνωτέρας άφρι-

κανικάς φυλάς, καί τάν ούραγγοτάνον πλησιάζοντα, άλλ ετι ολιγω- 
τερον έγγύς, είς τάς άσιατικάς φυλάς. Μοί φαίνεται ότι, όσην βαρύ

τητα  καί άν άποδώσωσιν οί φυσιοδίφαι είς τάς λεπτομερείας ταυτας, 

καθ’ άς ό γορίλλας καί ό τρωγλοδύτης είνε άπώτεροι τοΰ άνθρώπου 
άπά τάν ούραγγοτάνον, ούδεις όστις θά έπισκοπηση γενικώς τάς τρεις 

ταύτας φυλάς τών άνθρωποειδών πιθήκων δύναται νά διστάση όπως 
θεώρηση τόν γορίλλαν ώς έκείνον όστις, καθ’ όλου έγγύτατα πλησιάζει 

είς τάν άνθρωπον ά λ λ ’ ά γορίλλας πλησιάζει εις πολύ κατωτεραν φυλήν 
άνθρώπων, ώστε ά τρωγλοδύτης πίθηκος καί ά ουραγγοτάνος δύνανται 

άρθώς νά θεωρηθώσιν ώς άνώτεροι έν τή  κλίμακι τοΰ ζωικοΰ βιου.

Έ ά ν θεωρήσωμεν νεαρά δείγματα τών τριών ζώων, όπερ είνε καθ 

όλου ά άσφαλέστερος τρόπος όπως σχηματίση τις γνώμην, άσφαλώς 
άγόμεθα, κατά τήν έμήν κρίσιν, είς τοΰτο το συμπέρασμα. Ειδον τρεϊς 
ή τέσσαρας νεαρούς τρωγλοδύτας, δύο νέους ουραγγοτάνους, και τον 

νεαρόν γορίλλαν τάν έκτεθέντα τελευταΐον έν τώ ζωολογικώ κηπω (όπου 
ήδύνατο ά π ’ εύθείας νά συγκριθή πράς τάν κιμπανζήν), καί δεν δύναμα1 
νά διστάσω όπως κηρύξω τόν πόγγον τάν μάλιστα άνθρωποειδέστερον 

τών τριών. Νεαρός κιμπανζής ένθυμίζει μάλλον γέροντα ή παιδίον, και 

τό αύτά δύναται νά λεχθή περί τών νεαρών ουράγκων άλλ ό νέος γο
ρίλλας ένθυμίζει άνελλιπώς τάν νεαρόν αίθίοπα. Έ πανειλημμένω ς, ένώ 
έκύτταζα τόν πόγγον, άνεμνήσθην τό βλέμμα καί τό ήθος νεαρών α ι- 

θιάπων, τούς όποιους είχον ϊδει έν Αμερική, καίτοι δεν ήδυνάμην έν 
πάση περιπτώσει νά προσδ.ορίσω ώρισμένως τόν χαρακτήρα τής ομοιο- 

τητος, όστις μοΰ έπανέφερεν είς τήν μνήμην τάν αίθίοπα. ( Ο άναγνώ- 
στης σύνοιδεν άναμφιβόλως άμυδρώς μνημονευομενους χαρακτήρας, οϊους 

έννοώ' χαρακτήρας, φέρ’ είπεϊν, πείθοντας σε ότι πρόσωπον τ ι ανήκει 
εϊς τινα έπαρχίαν ή διαμέρισμα, καίτοι άδυνατεις νά ειπης ποϊος χαρα

κτήρ, ποία κίνησις ή εκφρασις ύποβάλλει τήν ιδέαν ταύτην). Μία περί— 

στασις είνε ιδίως άξιοσημείωτος, δχ_ι μόνον ώς συχνά συμβαινουσα, 
ά λλ ’ ώς καταδεικνύουσα τούς χαρακτήρας έν οίς έγκειται ή άμοιότης 
τοΰ γορίλλα, νέου τούλάχιστον, πράς τόν αίθίοπα. Ό  αίθίοψ στρέφει 

τούς οφθαλμούς, όπόταν ό καυκάσιος θά 'έστρεφε τήν κεφαλήν. Ισως 
τοΰτο είνε λείψανον άγριου βίου- διότι ό άγριος, όταν είνε είς πόλεμον 
ή είς Θήραν, άποφεύγει, όσον τό δυνατόν, πάν κίνημα τοΰ σώματος η 
τών μελών. Ό  πόγγος έβλεπε κα τ’ αύτόν τόν τρόπον. “Οταν έστρεφε 
τόν μέλανα οφθαλμόν του είς άντικείμενον τ ι,  ένθυμούμην χωρίς να το



θέλω, τούς τρόπους τών άγρυπνων μαύρων υπηρετών αμερικανικού ξε

νοδοχείου. Βεβαίως υπάρχει ολίγον εις τάς κινήσεις τοΰ κιμπανζή τά 

άναμιανήσκον τρόπους τινάς τοΰ άνθρωπίνου παιδίου. Ούτε τό νοθογε- 
νέστερον παιδίον παντάς γένους η φύλου είχε ποτέ τρόπους ομοιάζοντας 

μέ τούς (δικούς του.
Οί τέσσαρες άνθρωποειδεΐς πίθηκοι ήλικιούμενοι καί μέ τά άγρια έν

στικτά των, μεγάλως διαφέρονσιν άλλήλων τον χαρακτήρα. Καλόν νά 
θεωρήσωμεν τά διάφορα χαρακτηριστικά των, προσπαθοΰντες νά εςακρι- 

βώσωμεν κατά πόσον αί παρ’ αύτοΐς ΰπάρχουσαι διαφοραί δύνανται 

ν’ άποδοθώσιν είς τούς όρους ΰφ ’ ούς ΰπάρχουσιν αί τε'σσαρες τάξεις.
Ό  γορίλλας κατέχει δασώδη χώραν έκτεινομένην κατά μήκος τής 

άκτής τής ’Αφρικής, άπά τοΰ κόλπου τής Γουινέας μεσημβρινώς, διά 

μέσου τοΰ Ίσημερινοΰ. 'Όταν μεγαλώση έντελώς, είνε ίσος με ανδρα τά 
άνάστημα, άλλά πολύ ρωμαλεώτερον κατεσκευασμρνος. Ε κ  τών άτό- 

μων τά όποια έθήρευσεν ό Δυσαγιού, λέγει ό Ραϋμερ Τζόουνς, ό μέ

γιστος άρρην φαίνεται ότι υπήρξε τουλάχιστον ές ποδας και δύο δα
κτύλους τά ύψος- ώστε, λογιζομένης τής βραχύτητος τών κατωτέρων 

μελών, αί διαστάσεις ηλικιωμένου άροενος δύνανται νά λεχθώσιν ότι 

ίσοΰνται πρός τάς τοΰ άνδράς τοΰ εχοντος ανάστημα οκτώ ή εννεα 

ποδών ύψους, καί μόνον κατά τά μήκος τά κατώτερα μέλη είνε δυσα
νάλογα πράς τόν γιγαντιαΐον κορμόν. ’Εν τώ πάχει και τή  στερεότητ1 
τών όστών, καί έν τή  ρώμη τών μυώνων, τά  μέλη ταΰτα είνε εις αρ

μονίαν μέ τό λοιπόν τοΰ σώματος. "Οταν ϊσταται ορθός, οί βραχίονες 

τοΰ γορίλλα φθάνουσιν είς τά γόνατα- αί οπίσθιαι χεΐρες είνε πλατεία ι, 
καί εκπληκτικού μεγέθους καί δυνάμεως· ό μέγας δάκτυλος εχει εξ δα
κτύλων περιφέρειαν αί παλάμαι καί τά  πέλματα, ώς καί τά γυμνόν 

τοΰ προσώπου, είνε δυνατοΰ μαύρου χρώματος, ώς καί τό στήθος. Τά 
άλλα μέρη περιβάλλονται πυκνώς μέ τρίχας σιδηρόχρους καί φαιάς, 

έκτός τής κεφαλής, έφ’ ής αί τρίχες είνε βαθύχροοι κόκκιναι, καί τών 
βραχιόνων, όπου είνε μακραί καί σχεδόν μαΰραι. Ή θήλεια είνε όλη 

κοκκινοβαφης.
Ό  Δυσαγιού δίδει τήν έπομένην περιγραφήν τής προσόψεως τοΰ γο

ρίλλα είς τά  δάση όπου γενναται. «Α ίφνης, ένώ έβαδίζομεν έν άκρα 
σιωπή, ητις εκαμνε καί δυνατήν πνοήν εύκρινώς ν’ άκούηται, τά δάση 
έπλήσθησαν πάραυτα τρομακτικού βρυχηθμοΰ. Τότε οί θάμνοι έκινήθη- 
σαν ραγδαίως κατέμπροσθέν μας, καί έπαρουσιάσθη ένώπιόν μας τερά

στιος γορίλλας. Ε ίχε διέλθει τετραποδίζων τόν θαμνώνα' αλλ όταν μάς 
είδεν έστάθη όρθώς καί μας έκύτταξε τολμηρά είς τά πρόσωπον. Ιστατο 

είκοσι βήματα μακράν μας, καί ήτο θέαμα τό όποιον δέν θά λησμο

νήσω ποτέ. Σχεδόν έξ ποδών το υψος, με πελώριον σώμα, με υπερμε

γέθη θώρακα, καί μεγάλους μυώδεις βραχίονας, μέ άγρίως σπινθηροβο- 

λοΰντας μεγάλους φαιούς οφθαλμούς και με διαβολικήν εκφρασιν προσ

ώπου, καί μοί έφαίνετο ώς όραμα νυκτερινόν τοιοΰτος ϊστατο ενώπιον 

μας ό βασιλεύς τοΰ άφρικανικοΰ δάσους. Δέν μας έφοβεΐτο" ϊστατο εκεί 
καί εκρουε τό στήθος του διά τών μεγάλων γρόνθων, έωσότου ηχησεν 

ώς τύμπανον (τά όποιον είνε ό τρόπος τοΰ έκφράζειν δυσπιστίαν παρ 
αύτοΐς), έκβάλλων έν τώ μεταζύ άλλεπαλληλους βρυχηθμούς.))

Ό  γορίλλας είνε καρποφάγος, αλλ.ά τόσον θηριώδης όσον τά πλ,εον 

σαρκοβόρα ζώα. Λέγεται ότι δεικνύει λυσσώδη έχθραν πράς τους αν

θρώπους, ίσως διότι τούς εύρεν ού μόνον έχθρικώς διακειμένους πράς 

αύτόν, άλλ’ επιτηδείους είς το νά συγκομίζωσι τούς καρπούς τους όποιους 
αύτάς άγαπα, διότι δεικνύει παρομοίαν εχθραν καί πράς τάν ελέφαντα, 

όστις έπίσης έπ ιζητεΐ τούς καρπούς τούτους. Διηγοΰνται ότι, όταν ό 
γορίλλας βλέπη τόν έλέφαντα θέτοντα τήν προβοσκίδα του είς τούς 

κ.λώνας καί ζητοΰντα κ,αρπούς, πάραυτα θεωρεί τοΰτο ώς επεμβασιν 
είς τήν ιδιοκτησίαν του, καί κρυπτόμενος ήσυχως κάτω, καταφερει 

αίφνηδίως το ροπαλον του κατά του ευαίσθητου άκρου της προβοσκιδος 

τοΰ έλέφαντος, καί έξελαύνει εντρομον καί περιαλγες το πελώριον ζώον, 

εξω έκείνου τά όποιον αύτάς ώς κυριότητά του θεωρεί.
Ά κόμη τρομερώτερον έκδηλοΰται ή έχθρα του προς τον άνθρωπον. 

Οί νεαροί άθλητικοί μαΰροι, λέγει ά Γόσσε, γνωρίζουσι κάλλιστα τήν 
ρώμην τοΰ γορίλλα. Δέν αποχωρεί όπως ο λεων άμα τους ιδη, αλλά 

τρέχει δρομαίως καί κρεμαται άπά τούς κατωτέρους κλάδους, έπιζητών 

τήν μάχην, καί δράττει τάν έγγύτερον τών εχθρών του. Ή ειδεχθής 
όψις τοΰ προσώπου του (οί οφθαλμοί έκβάλλουσι πρασινας φλόγας) ειδε- 
χθεστέρα καθίσταται άπό τήν σπασμωδικήν κίνησιν τών όφρύων του, 
πυκνών καί προεχουσών καί φριξοτρίχων, προξενοΰσα φρικώδη καί δια

βολικήν έντύπωσιν. Τό λυσσών θηρίον άρπάζει τά  όπλα άπά τάς χεϊρας 
τοΰ μαύρου, άρπάζει τάς πυριτοθήκας καί τάς κατακερματίζει μέ τούς 

όδόντας καί μέ τούς όνυχας. "Ε τ ι φρικωδεστέρα είνε ή αιφνίδια καί 

άπροσδόκητος τύχη τήν όποιαν συχνά επιβάλλει είς τά θύματά του. 
Δύο μαΰροι βαδίζουσιν ανύποπτοι διά μιας τών συνδένδρων άτραπών,



όταν αίφνης ό εϊς βλέπει τόν σύντροφόν του άνάρπαστον γινόμενον είς 

τον άέρα. μετά σπασμωδικής πεπνιγμένης κραυγής, καί εις ολίγα λεπτά 
τάν βλέπει πίπτοντα στραγγαλισμένον νεκρόν είς την γην. Ό  έντρομος 

επιζών άναβλέπει καί συναντά τά σπινθηροβόλον δμμα τού άπαισίου γ ί-  

γαντος, όστις, καραδοκήσας την ευκαιρίαν, είχε καταβιβάσει αίφνιδίως 
κάτω την μακράν άπισθίαν χεϊρά του, είχε συλλαβή τόν άθλιον έκτου 

λαιμού μ ε τ ’ άηττήτου δυνάμεως, καί τάν είχε ρίψει κάτω μόνον όταν 
έπαυσε ν ’ άντιπαλαί·/].

Ο τρωγλοδύτ -ς η κιμπανζής η ύλοβάτης κατοικεί την χώραν την έκτει- 
νομένην άπά της Σιέρρα Λεόνε μέχρι τώ> νοτίων όρίων της Ά γγολα ς, ί'σως 

μέχρι τού άκρωτηρίου Νέγρου, ώστε ή περιοχή του περιλαμβάνει έντός 
αύτης τήν τού γορίλλα. Φθάνει σχεδόν τό αύτά ύψος ώς ά γορίλλας έν 

ηλικία , άλλ’ ή σωματική κατασκευή του είνε πολύ άσθενεστέρα. Πράγ
μ α τ ι, κατά τάς γενικάς άναλογίας, ά κιμπανζής πλησιάζει τάν άνθρω

πον έγγύτερον παρά κάθε άλλο ζώον. Τό σώμά του καλύπτεται μέ 

μικράς μαύρας καί τραχείας τρίχας, πυκνοτάτας είς τήν κεφαλήν, τούς 

ώμους και τήν ράχιν, καί άραιοτέρας έπί τοΰ στήθους καί τής κοιλίας. 

Τά πρόσωπον είνε βαθύ μελάγχρουν καί γυμνόν, ώς καί τά ώτα, έκτός 

ότι μακραί μαΰραι τρίχες κοσμοΰσι τάς παρειάς τοΰ ζώου. Αί έπι τών 
πήχεων τών βραχιόνων τρίχες διευθύνονται πρός τούς άγκώνας, ώς συμ

βαίνει είς όλους τούς άνθρωποειδεΐς πιθήκους καί είς αύτόν τάν άν

θρωπον. Αι τρίχες αύται άποτελοΰσιν, όταν συναντώσι τάς τρίχας τάς 
έκ τοΰ άνω βραχίονος, μικρόν σύμπλεγμα περί τόν άρμόν τοΰ άγκώνος. 
Οί ύλοβάται ζώσιν έν κοινωνία είς τά  δάση , κατασκευάζοντες κα

λύβας έκ τών κλάδων καί φυλλωμάτων τών δένδρων, όπως προφυλάσ- 
σωνται κατά τού ήλίου καί τών ραγδαίων βροχών. Λε'γεται ύπό τινων 
περιηγητών ότι ά κιμπανζής βαδίζει ορθιος εις τά δάση έν οίς δια ιτάται 

άλλά τοΰτο είνε άμφίβολον- καίτοι βεβαίως ά σχηματισμός τών δα

κτύλων τών κάτω άκρων καλλίτερον συντελεί είς αύτούς πράς άρθοστα- 
σίαν παρά ό τού γορίλλα καί ούραγγοτάνου. 'Οπλίζονται μέ ρόπαλα, 
καί ένοΰνται όπως ύπερασπισθώσι κατά τών επιδρομών άγριων θηρίων, 
βιάζοντες, ώς λέγετα ι, καί αύτόν τόν ελέφαντα νά έγκαταλίπγι τά  μέρη 
όπου ζώσιν ούτοι. Μανθάνομεν ότι είνε κινδυνώδες δ ι’ άνθρώπους νά 
είσέλθωσιν είς τά δάση των, έκτός άν είνε είς συνοδείας καί καλώς 

ώπλισμένοι. Λέγεται μάλιστα ότι άπάγονται γυναίκες ύπό τών ζώων 

τούτων, καί μία μαύρη άναφέρεται ότι έζησε τρία έτη μεταξύ των,

κατά τήν διάρκειαν τών οποίων τήν μετεχειρίσθησαν μεθ’ ήμερότητος, 

έμποδίζοντες μόνον πάσαν άπόπειραν έκ μέρους της πράς φυγήν. “Οταν 
οί μαΰροι άφήσωσι πΰρ άναμμένον είς τήν πεδιάδα, λέγεται ότι οί κ ιμ - 

πανζήδες συναθροίζονται πέριξ καί θερμαίνονται, άλλά δέν έχουσ'ν άρ- 
κετήν νοημοσύνην όπως τήν διατηρήσωσι καίουσαν δ ι ’ άνανεώσεως τής 
καυσίμου ύλης.

Ό  ούραγγοτάνος κατοικεί τήν Βόρνεον, τήν ’ Ιάβαν, τήν Σουμάτραν 

καί άλλας νήσους τής ’Ινδικής άκτής. Φθάνει εϊς ύψηλότερον άνάστημα 
άπό τάν γορίλλαν, άλλά καίτοι λίαν ισχυρός καί δραστήριος δέν είνε 

ϊσως ικανός νά μονομαχήση πράς τάν γορίλλαν. Ο ί βραχίονες του είνε 

πολύ μακρότεροι, φθάνοντες όταν ϊσταται ορθιος, ό'χι είς τό γόνυ μό
νον, ώς οίτοΰ γορίλλα, ά λλ ’ είς τό έδαφος αύτό. Έ ν  τούτοις δέν ϊστα- 
τα ι συχνά ορθιος. Σπανίως έπιχειρεί νά βαδίση έπί τών κάτω άκρων 
μόνον, καί όταν τά κάμνη, αί πρόσθιαι χεΐρές του είνε άδιακόπως είς 

κίνησιν πράς ύποστήριξιν τής κλονουμένης ισορροπίας του, θίγουσαι δεξιά 
καί άριστερά τό έδαφος, καθ’ όσον προχωρεί, καί διά τοΰ μέσου τούτου 

άνακτώσαι τήν ίσοστάθμησιν τού σώματος. Ό  γορίλλας μεταχειρίζεται 

άλλως τάς χεΐράς του. Σχεδόν δέν δύναται νά λεχθή ότι βαίνει τετρα- 
ποδίζων, διότι δέν θέτει τήν παλάμην ή τό πέλμα έπί τοΰ έδάφους, 

άλλά βαδίζει ;π ί τώ ; κονδύλων, πρ^παθώ ν νά τ/ρήστ) τό πρόσθιον 

μέρος τοΰ σώματος 6σ;ν τό δυνατόν υψηλότερα. Τό ρύγχος τοΰ ούραγ
γοτάνου είνε κατά τ ι μακρόν, τά στόμα καλώς σχηματισμένον, τά 
χείλη λεπτά καί προέχοντα, τά ώτα λίαν μικρά, ά πώγων μόλις δια- 

κρίνεται, καί ή ρίς άναγνωρίζεται μόνον άπό τούς ρώθωνας. Τό πρόσ

ωπον, τά ώτα καί αί παλάμαι τών χειρών τοΰ ούραγγοτάνου είνε γυ

μνά καί πλινθίνου έρυθροΰ χρώματος- τά πρόσθια μέρη άραιώς μόνον 

τριχοφυούσι- ά λλ ’ ή κεφαλή, οί ώμοι, ή ράχις καί τά άκρα καλύπτον

τα ι πυκνώς άπά μακράς τρίχας οίνωπού έρυθροΰ χρώματος, εύθυνομέ- 

νας άνω πρός τήν κορυφήν τής κεφαλής καί κατωτέρω πράς τούς άγ
κώνας τών βραχιόνων.

Ό  ούραγγοτάνος μεταβάλλει μεγάλως οψιν καί χαρακτήρα καθ’όσον 
ήλικιοΰται. Καίτοι έπιδεικνύων κατά τήν πρώιμον νεότητα στρογγυλό- 
τητα  κρανίου καί ύψος μετώπου ίδιάζον όλως, καί συνοδευόμενον άμα 
άπά μειλ ιχ ιότητα  διαθέσεως καί σοβαρότητα τρόπων έναντιωτάτην πράς 
τήν αύθάδη καί άργίλην ιδιοσυγκρασίαν τών κατωτέρων τάξεων τών τ ε -  

τραχείρων μαστοφόρων, ά ούραγγοτάνος είς τήν έφηβον ηλικίαν του είνε



αξιοπαρατήρητος μάλιστα διά τήν άποκλίνουσαν αμβλύτητα του μετώ
που, τήν μεγάλην άνάπτυξιν τών ύπερκυκλικών καί οπισθοκεφάλων 

επικράνων, τήν προεξοχήν τών γνάθων του, τό άξιοσημείωτον μέγεθος 
τών κυνοδόντων, και τό όλον σχήμα τοΰ κρανίου, τό όποιον άπά του 
σφαιρικού σχήματος τής άνθρωπίνης κεφαλής, ώς έν τώ νεαρώ άτόμω, 

άναλαμβάνει όλας τάς μορφάς και τού; χαρακτήρας τους άνήκοντας 

είς τό κρανίον μεγάλου σαρκοφάγου ζώου. Α ί έκτακτοι άντιθέσεις αί 
παρουσιαζόμενα; οϋτω είς τά σχήμα τοΰ κρανίου είς διαφόρους έποχάς 

τής ζωής τοΰ ούτοΰ ζώου έθεωροΰντο επί μακράν ώς χαρακτήρες δια
κεκριμένου είδους' καί μόνον όταν έπετεύχθησαν μεσολαβοΰντες σχημα

τισμοί, έπιδεικνύοντες μέχρι .τινός τά ΐδιάζοντα χαρακτηριστικά άμφο- 
τέρων τών άκρων, άνεγνωρίσθησαν τελειωτικώς ώς διακρίνουσαι διαφό

ρους περιόδους αύξήσεως μόνον.

’Ανόμοιος μέ τάν γορίλλαν, όστις εφορμώ κατά τοΰ άνθρώπου μ ετ ’ 
ίδιαζούσης μοχθηρίας, καί μέ τόν κιμπανζην, όστις όταν είνε είς μέγα 

πλήθος έπ ιπίπτει κ α τ ’ έκείνων οϊτινες πλησιάζουσιν είς τάς φωλεάς του, 

ό ούράγκος, καί όταν είνε έφηβος άκόμη, φαίνεται ότι δέν είνε έπ ι- 

κίνδυνος είμή όταν προσβληθή. Κ αί τότε άκόμη δέν δεικνύει πάντοτε 
μεγάλην ω μότητα. Τά επόμενα δύο άνέκδοτα δεικνύουσι καλώ; τόν χα - 
ρακτήρά του. Τό πρώτον είνε τοΰ ’Ά β ελ  Κλάρκ, έκ τοΰ 5ου τόμου 

τών « ’Ασιατικών έρευνών»- τό δεύτερον είνε έκ τοΰ συγγράμματος τοΰ 

Ούάλλας, «τά Μαλάϋον ’Αρχιπέλαγος». Ούραγγοτάνος τ ις  επτά ποδών 
τό άνάστημα άνεκαλύφθη ύπό τών ναυβατών έμπορικοΰ πλοίου, είς 
θέσιν καλουμένην Ραμπούν, τής βορειοδυτικής άκτής τής Σουμάτρας, 

είς μέρος όπου ύπήρχον ολίγα δένδρα καί μικρόν καλλιεργημένον έδα
φος. Ή το  προφανές ότι είχεν έλθει άπό μακράν, διότι αί κνήμαί του 

ήσαν πλήρεις κόνεως μέχρι τών γονάτων, καί οί ιθαγενείς δέν έγνώριζον 
νά ΰπήρ/εν έκεϊ πλησίον. "Α μα πλησιάσαντος διά λέμβου τοΰ πληρώ

ματος, κατήλθεν άπό τοΰ δένδρου είς τό οποίον τάν είχαν άνακαλύψει, 
καί έτρεξε ζητών άλλο δένδρον όπως άναρριχηθή, έπιδεικνύων καθώς 

έκινείτο τήν πρόσοψιν ύψηλοΰ άνθρωπομόρφου ζώου, καλυπτόμενος άπό 
στιλπνάς άμαυράς τρίχας, βαδίζων όρθάς μετά κόπου, άλλ’ ένίοτε έπ ι- 
ταχύνων τάς κινήσεις του διά τών χειρών. Ή κίνησίς του δέν ήτο προ
φανώς ό φυσικός τρόπος του τοΰ βαδίζειν, διότι καί όταν άκόμη έβοη— 

θεϊτο άπά τάς χεΐράς του καί άπά ένα κλαδίσκον δένδρου τάν άποϊον έ- 

κοάτει, ήτο βραδεία καί διατακτική- ήτο άνάγκη νά τάν ϊδη τις  μεταξύ

τών δένδρων διά νά έκτιμήση τήν ρώμην καί τήν ευκινησίαν του. Φθά- 
σας εις μικρόν στελεχος, ανήλθε δι ένός άλματος είς ύψηλότατον κλώ- 

να, και μετεπηδα άπο κλάδου εις κλάδον μέ τήν γοργότητα κοινοΰ π ι

θήκου, μέ όρμήν καί τα χύτητα  ίππου θυμοειδοΰς. Άφοΰ τοΰ έρριψαν 
πέντε σφαίρας, αι κινήσεις του κατέστησαν βραδείαι, καί κύψας έξην— 

τλημενος επι τίνος κλάδου εξημεσεν α ίμα. ’Επειδή ή πυρϊτις τών θη
ρευτών έςηντλήθη έν τώ μεταξύ, ήναγκάσθησαν νά κόψωσι τό δένδοον 

ό..ως τον συλλαβωσι βαρεως πληγωμενον. Αλλά πόσον έξεπλάγησαν 
όταν τόν είδον, ένώ έπιπτε τό δένδρον, νά πηδήση είς άλλο, μ ετ ’ άδια- 
πτωτου ρωίλης, κ,ατα το φαινόμενον ! ΙΙράγμα τι, 7)ναγκά<7θτ)<7αν να 

δενδροτομήσωσιν όλον τό δασύλλιον, ποίν κατορθώσωσι νά τόν βιάσωσιν 
όπως πολεμήστ, τους έχθρούς του έπί τοΰ πεδίου, καί όταν τέλος ή τ -  

τηθη υπο τοΰ άριθμοΰ, και σχεδόν θνησκων, ήρπασεν άκόντιον κατε- 
σκευασμενον έκ λείου ξυλου, το άποϊον θ’ άνθίστατο είς τήν δύνααιν τοΰ 

ρωμαλεωτατου ανδρος, και το έσπασεν ώς βέργαν. Διηγοΰντο έκεϊν ο ι 
οϊτινες τώ έπεφεραν τον θάνατον ότι ή άνθρωποειδής έκφρασις τής 
όψεως καί ό έλεεινάς τρόπος τοΰ νά θέτν) τάς χεϊρας έπί τών πληγών, 

τούς έθλιψαν τόσον ώστε ν’ άμφιβάλλωσιν άν έπραξαν καλώς νά τάν 

φονεύσουν. Ή το υψηλός έπτά πόδας μέ εύρύν άνεπτυγμένον θώρακα 
καί λεπτήν άσφύν. Ό  πώγων του ήτο κεκοσμημένος μέ λεπτόν γένειον, 
τό όποϊον προσέδιδε χαρίεσσαν καί όχι φοβεράν όψιν είς τό πρόσωπον 
του. Οί βραχίονες του ήσαν μακροί καί άναλόγως άκόμη πρός τά άνά- 

σ τημά το υ , άλλά τά σκέλη του ήσαν πολύ βραχύτερα. Κ α θ ’ όλου ήτο 
θαυμαστόν ζώον όπωςτό θεωρή τ ις , καί έκίνει μάλλον έκπληξιν ή φόβον.

Α ί τρίχες του ήσαν άβραί καί λεϊα ι, καί ή όψις του όλη έδείκνυεν 
αύτόν όντα έν πλήρει άκμή νεότητος καί ρώμης. Καθ’ όλου ή διήγησις 

αυτη φαίνεται προκαλοΰσα σχόλιον παραπλησιον μέ την παρατήρησιν 

την εφαρμοζομενην υπο τοΰ Ουάσιγκτων Ιρβιγκ είς τους οπαδούς τοΰ 

Οζέδα καί είς τόν τρόπον καθ’ όν μετεχειρίζοντο τούς καλουμένους Ι ν 
δούς της Νοτίου Αμερικής : « Ομολογώ OTt αισθάνομαι στιγμιαίαν 

άμφιβολίαν άν ή αύθαίρετοςάνομασία κτήνος εφαρμόζεται πάντοτε όρθώς».
Η άλλη διήγησις έπίσης παρουσιάζει τάν άνθρωπον ώς τόσον κτη

νώδη σχεδόν όσον καί ό ούραγγοτάνος περί ού πρόκειται έν τή  περιστά- 

σει. Ολίγα μ ιλιά  απωτερω καθ όσον καταβαίνομεν τον ποταμόν, λέγει 
ό Ούάλλας, ύπάρχει οικία τις , τής όποιας οί έγκάτοικοι είδον μέγαν 

ούραγκοτάνον βόσκοντα είς τούς τρυφερούς βλαστούς φοίνικος παρά τήν 
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όχθην τοΰ ποταμού. Αισθανθείς τόν κίνδυνον, άπεσύρθη πρός τάν θα- 

μνώνα, όστις έκειτο έκεϊ πλησίον, καί ικανοί άνδρες, ώπλισμένοι μέ 
άκόντια καί μέ πελέκεις, έτρεξαν νά τόν καταδιώξωσιν. Ό  άνήρ, όστις 
προηγείτο τών άλλων έν τή  πρώτη τά ξει, προσεπάθησε νά διαπεράση 

μέ τήν λόγχην του τό σώμα τοΰ ζώου- ά λ λ ’ ό ούραγγοτάνος τήν ήρ- 
πασε μέ τάς χεϊράς του, καί έν άκαρεϊ εδραξε τόν βραχίονα τοΰ άν

θρώπου, τάν όποιον συνέλαβεν είς τό στόμα του, άρπάσας μέ τους 

άδόντας τήν σάρκα ύπερθεν τοΰ άγκώνος, τήν όποιαν έσπάραξε καί 
εκρεούργησε φοβερώ τώ τρόπω. Έ άν οί άλλοι δέν ήσαν πλησίον άπίσω, 

ά άνθρωπος θά επασχε δεινότερον, ϊσως καί θά έφονεύετο, διότι είχε 

καταστή άνίσχυρος- άλλ’ οί άλλοι τάχιστα έφόνευσαν τά ζώον μέ τάς 
λόγχας καί τούς πελέκεις των. Ό  άνθρωπος εμεινεν άσθενής έπί μακράν, 

καί ούδεποτε άνέκτησε τήν χρήσιν τοΰ βραχιονός του.

Ό  όρος γίββων (πίθηκος ά μακρόχειρ ή ό ΰλοβάτης) περιλαμβάνει 
διαφόρους ποικιλίας άούρων, μακροβραχιόνων καί καταρρίνων πιθήκων. 

Τά μέγιστον είδος τό καλούμενον ιδίως μακρόχειρ (ά σιαμάγγος) άνάγ- 

κη μόνον νά περιγραφή έδώ.
Ό  μακρόχειρ κατοικεί τήν Σουμάτραν. 'Ομοιάζει κατά πολλά τόν 

ούραγγοτάν.ον, άλλά καί διαφέρει λίαν ούσιωδώς ά π ’ αύτοΰ. Ο ί βρα
χίονες είνε μακρότεροι καί άπό τούς τοΰ ούραγγοτάνου, καί ή ίδιάζου— 

σα χρήσις τήν όποιαν ά ούράγγος κάμνει τών μακρών βραχιόνων του 
έκπληκτικώτερον άναδεικνύεται είς τά βάδισμα τοΰ μακροβραχίονος σια- 

μάγγ.ου, δ ιότι, τοΰ σώματος ήρεμα κλίνοντος είς τά έμπρός, όταν τό 
ζώον βαίνη άνωφερώς, οί μακροί βραχίονες χρησιμεύουσι κάπως ώς 
βακτηρίαι, καί προβαίνουσι διά μικρών σκιρτημάτων όμοιων μέ τά ύ- 
ποσκάσματα χωλοΰ άνθρώπου, τάν άποϊον ό φόβος βιάζει νά κατα- 
βάλλη εκτάκτους προσπαθειας. Τά κρανίον είνε μικρόν καί πολύ άτελέ- 

στερον άπό τά τοΰ ούράγγου ή τοΰ κιμπανζή. Τά πρόσωπον είνε γυ
μνόν καί μαΰρον, μέ πυρράς άραιάς τρίχας ώς βλεφαρίδας, Οί οφθαλ

μοί εΐνε βαθείς είς τάς κόγχας, χαρακτηριστικόν τό άποϊον, έν παρόδω, 

φαίνεται ϊδιάζον είς τά δενδροδίαιτα ζώα έν γένει *· ή ρίς πλατεία

* Δυνάμεθα νά σημειώσωμεν έν παρόδω ότι ή συνάφεια ήτις παρε- 
τηρήθη κοινώς μεταξύ προεχουσών κογχών καί έγκρατείας γλώσσης (οί 
φρενολόγοι θέτουσι τά οργανον τής γλώσσης, έν τή άνεπιστήμονι φρα
σεολογία των, όπισθεν τών κογχών τών άφθαλμών,) δύναται νά σχετι-

καί αμβλεία , με εύρεϊς ρώθωνας- αί παρειαί είνε χωμένα! με'σα ύπά 

έξεγούσας σιαγόνας" ό πωγων άτελέστατα σχηματισμένος. Α ί τρίχες 

δι όλου τοΰ σώματος είνε πυκναί, μακραί καί στιλπνοΰ μέλανος χρώ
ματος, πολύ πυκνότερα1, έπί τώ / ώμων τής ράχεως καί τών μελών 
παρά επι τής γαστράς ήτις, εις τάς θηλείας μάλιστα, είνε σχεδόν γυ
μνή. 1 ά ώτα κρύπτονται εξ ολοκλήρου απο τάς τρίχας τής κεφαλής- 

εινε γυμνά, καί ώς όλα τά άλλα γυμνά με'ρη, βαθέος μελανοΰ χρώμα
τος. Πέραν τοΰ πώγωνος ύπάρχει μεγάλη κύστις, λεία καί έλαιώδης 

τήν οψιν, ήτις τεντώνεται έξ άέρος όταν τό ζώον κραυγάζη, καί είς 

τήν κατάστασιν ταύτην άμοιάζει μέ υπερμεγέθη βρογχοκήλην. Ε ΐνε ό

μοια μέ τήν τοΰ ούραγγοτάνου, καί άναμφιβόλως βοηθεΐ είς έντασιν τοΰ 
ήχου τής φωνής καί παραγωγήν τών καταπληκτικών έκείνων κραυγών 

αϊτινες, καθ’ ά διηγείτα ι ό Δυβανσε'λ, δύνανται ν’ άκουσθώσιν είς πολ

λών μιλιών άπόστασιν. Τοΰτο όμως ύπόκειται είς άμφιβολίαν, διότι 
αύτός ά Δυβανσέλ παρατηρεί περί τοΰ άούρου πιθήκου ότι, καίτοι στε
ρούμενος τοΰ λαρυγγώδους σάκκου τοΰ τόσον άξιοσημειώτου παρά τώ 

σιαμάγγω, έκβάλλει κραυγήν σχεδόν ί'σην πρός αύτόν- ώστε ήθελε φανή 
ότι τά όργανον τοΰτο δέν παράγει τό άποτέλεσμα τοΰ αύξάνειν τάν 

ήχον, τά οποίον συνήθως άποδίδεται αύτώ, ή ότι άλλως πρε'πει ν ’ ά- 

να,.λοροΰται παρά τώ αούρω Γουγοΰ δι άλλου παραπλήσιου οργάνου.
Α! έξεις τοΰ μακρόχειρος είνε άξιοπερίεργοι, ιδίως μάλιστα ώς πρός 

τόν βαθμόν τής συναφείας μεταξύ τών διαφόρων τάξεων τών άν- 

θρωποειδών πιθήκων καί τοΰ άνθρώπου- διότι καίτοι ά ύλοβάτης πίθη
κος είνε άναντιρρήτως ά χθαμαλώτατος έκ τών τεσσάρων τάξεων τών 

άνθρωποειδών πιθήκων κατά τήν νοημοσύνην, εχει χαρακτηριστικά τινα

σθ?, εν τ ιν ι μέτρω με την περιστασιν ότι ό ανθρωποειδής πίθηκος, προ- 
κυπτων βαθμηδόν έκ τής καταστάσεως δενδροβίου ζώου, ού μόνον θά 
παύση νά πορίζηται όφελος έκ τών βαθυκόγχων άφθαλμών, 'άλλά θά 
ώφεληθη άπό τήν κατοχήν μάλλον προεχόντων βολβών. Ή  αύξουσα 
προεςοχη τών βολβών θά ήτο ούτω μεταβολή άμέσως συνερχόμενη μέ 
τήν βαθμιαίαν πρόοδον τοΰ ζώου είς μίαν κατάστασιν έν ή , συνεχό
μενον είς μείζονας καί μείζονας ομάδας καί αίσθανόμενον έπί μάλλον 
καί μάλλον.τήν άνάγκην τής άμοιβαίας βοήθειας καί πειθαρχίας, θ ’ 
άπητει τήν χρήσιν βαθμηδόν αύξανομε'νης σειράς φωνητικών σημείων, 
πΡ°ς αμοιβαίαν εκφρασίν τών αναγκών καί τών έπιθυν,ιών έκάστου α
τόμου τοΰ γένους.



τά όποϊα τον φέρουσιν εγγύτερον πρός τόν άνθρωπον, όσον τό έπ ’ αΰτοϊς, 

παρά πάντα άλλον έκ τών συγγενών του. Οί έρ.πειρότεροι μελετηταί 

όσον άφορδί τούς τρόπους τοΰ μακρόχειρος είνε οί Γάλλοι φυσιοδίφαι 
Διάρ καί Δυβανσέλ καί ό Ά γγλος Στάμφορδ Ράφφελς.

Οί μακρόχειρες ή σιαμάγγοι συναθροίζονται έν γένει είς μεγάλα στίφη, 
οδηγούμενοι, ώς λέγετα ι, ύπό τίνος άρχηγοΰ, τόν όποϊον οί Μαλαίοί 

πιστεύουσιν άτρωτον, ϊσως διότι είνε πλέον ευκίνητος , ρωμαλεώτερος 
και μάλλον δυσάλωτος παρά τούς λοιπούς. Ούτω πως συντεταγμένοι, 

εξακολουθεί ό Δυβανσέλ, εν έπιστολή πρός τάν Κυβιέρον, οί σιαμάγγοι 
χαιρετίζουσι την άνατολην καί την δύσιν τοΰ ήλίου διά τρομακτικών 
κραυγών (ώς νά ήσαν ήλιολάτραι), αϊτινες δύνανται ν’ άκουσθώσιν είς 

άπόστασιν πολλών μιλίω ν, καί άν είνέ τις πλησίον έκκωφαίνουσιν, άν 
δέν τρομάζουσι. Τοΰτο είνε τό εωθινόν άσμα διά τούς ορεσιβίους Μ α- 

λαίους- άλλά διά τούς κατοίκους τής πόλεως, οϊτινες είνε άσυνείθιστοι 

είς τοΰτο, είνε άφόρητος ένόχλησις. Ε ίς  άντισήκωμα όμως, οί σιαμάγγοι 
τηροΰσι βαθείαν σιγήν δΓ όλης τής ήμέρας, έκτός άν διαταράξγι τις τήν 

ήσυχίαν καί τάν ύπνον των. Είνε βραδείς καί νωθροί είς τό βάδισμα, 

έλλιπείς κατά τά θάρρος όταν άναρριχώνται καί κατά τήν ευκινησίαν, 
όταν άναίτηδώσι , καί ούτω δύνανται νά συλληφθώσιν εύκόλως όταν 
καταληφθώσιν εξαπίνης. Α λ λ ’ ή φύσις, άφαιρέσασα αύτούς τά μέσα 

τοΰ νά διαφεύγωσιν εύκόλως τάν κίνδυνον, τούς έπροίκισε μέ έπαγρύ- 
πνησιν σπανίως διαλείπουσαν παρ’ αύτοΐς- καί άν άκούσωσι θόρυβον 
άσυνήθη δ ι ’ αύτούς, καί είς άπόστασιν μιλίου, τρόμος τούς καταλαμ

βάνει καί παρευθύς τρέπονται είς φυγήν. Ό τα ν  όμως καταληφθούν 
έςαπίνης έπί τόπου, δύνανται νά συλληφθώσιν άνευ άντιστάσεως ή κατα- 

πλτσσόμενοι ύπό τοΰ φόβου, ή έχοντες συνείδησιν τής άδυναμίας των 
καί τοΰ άδυνάτου τής φυγής. Κατά πρώτον έν τούτοις προσπαθοΰσι νά 
διαφύγωσι τούς διώκτας τρέχοντες, καί τότε ή άδεξιότης των περί τόν 

δρόμον γίνεται καταφανεστέρα.

Όσον πολυπληθές καί άν είνε τά στίφος, έάν είς τραυματισθή, έγ- 
καταλείπεται άμέσως άπά τούς λοιπούς, έκτός άν συμβή νά είνε μικρός 
τήν ήλικίαν. Τότε ή μήτηρ ήτις ή βαστάζει τό τέκνον της ή άκολουθεί 
έγγύς αύτοΰ, ϊσταται, π ίπτει μ ε τ ’ αύτοΰ, καί έκβάλλουσα τρομεράς 
κραυγάς, όρμς κατά τοΰ κοινοΰ έχθροΰ μέ άνοικτόν στόμα καί μέ όρε— 

γομένους βραχίονας. Ά λ λ ’ είνε πρόδηλον ότι τά ζώα ταΰτα δέν είνε 

καμωμένα διά μ ά χ η ν  δέν είξεύρουσιν ούτε πώς ν’ άντικρούσωσιν ούτε

πώς νά διαφύγωσι πληγήν. Ούδέ άναπτύσσεται ή μητρική στοργή των 
μόνον είς τάς στιγμάς τοΰ κινδύνου. Ή  έπιμέλεια τήν όποιαν αί θή- 
λειαι δεικνύουσιν έπί τών τέκνων των είνε τόσον τρυφερά καί ούτως είπεΐν 

άβρά, ώστε θά έκλινε'τις σχεδόν ν ’ άποδώσγι τά αίσθημα είς λογικήν 

μάλλον ή είς όρμέμφυτον ένέργειαν. Είνε περίεργον καί άξιοθέατον τά 
πράγμα, τά άποίον μέ μικράν προφύλαξιν κατώρθωσα κάποτε νά ϊδω, 

νά βλέπτ, τις τάς θηλείας ταύτας νά φέρωσι τά νεογνά των είς τάν πο

ταμόν, νά πλύνωσι τά πρόσωπά των μέ όλας τάς κραυγάς αύτών, νά 

τά σπογγίζωσι καί τά  στεγνώνωσι, καί καθ’ όλου ν’ άφιερώσιν είς τήν 

καθαριότητά των καιρόν καί προσοχήν τά όποία πολλάκις θά ήδύναντο 

νά φθονήσωσι τά παιδία τοΰ ίδίου γένους μας. Οί Μαλαίοι μοί δ ιηγή- 
θησαν γεγονός, τά οποίον μοί έφάνη άπίστευτον κα τ’ άρχάς, άλλά τό 

οποίον μοί έφάνη ύστερον κατά με'γα μέρος έπιβεβαιούμενον άπά τάς 

ιδίας παρατηρήσεις μου. Ε ίνε δέ τοΰτο ότι οί νέοι σιαμάγγοι, ένώ είνε 
άκόμη παραπολύ άσθενεϊς διά νά βαδίσωσι μόνοι, βαστάζονται πάν

τοτε άπό άτομα τοΰ ίδίου φύλου των. άπό τόν πατέρα των, άν είνε 
άρρενες, καί άπό τήν μητέρα των, άν είνε θήλεις. Μ ’ έβεβαίωσαν πρός 

τούτοις ότι τά ζώα ταΰτα συχνά γίνονται λεία τών τίγρεων, διά τοΰ 

αύτοΰ είδους τής γοητείας ήν λέγεται ότι άσκοΰσιν οί ά'φεις έπί πτηνά, 
σκιούρους καί άλλα μικρά ζώα. Π δουλεία, όσον μακρά καί άν είνε, 
φαίνεται ότι δέν έπενεργεί είς τροποποίησιν τών χαρακτηριστικών 
έλαττωμάτων τοΰ πιθήκου τούτου- τής ήλιθιότητος, νωθρότητος καί 

άδεξιότητός του. Ε ίνε άληθές ότι άλίγαι ήμέρα! άρκοΰσι νά καταστή- 

σωσιν αύτόν τόσον ήμερον καί εύάγωγον, όσον ήτο πριν άγριος καί δύσ
πιστος- άλλά φύσει δειλός, ποτέ δέν άποκτΧ τήν οικειότητα άλλων π ι
θήκων, καί αύτή ή υποταγή του φαίνεται ότι είνε μάλλον άποτέλεσμα 
άκρας άπαθείας παρά βαθμοΰ τίνος εμπιστοσύνης ή στοργής. Ε ίνε σχε
δόν έξ ϊσου άναίσθητος πρός τε τήν κολακείαν καί τήν καταφρόνησιν- 

εύγνωμοσύνη καί έκδίκησις είνε έξ ίσου ξέναι πρός αύτόν.

’Έ χομεν κατόπιν νά θεωρήσωμεν σημεΐά τινα σχετιζόμενα μέ τήν 
θεωρίαν τής συγγενείας μεταξύ τοΰ άνθρώπου καί τών άνθρωποειδών 

πιθήκων. Δέν είνε σχεδόν άνάγκη S t’ έμέ νά εϊπω ότι, άπτόμενος ούτω 
ζητήματος άπαιτοΰντος πρός άνεξάρτητον έξε'τασιν του ισόβιον μελέ

την κλάδων τής έπιστήμης οϊτινες έξαπλοΰνται εξω έκείνων, περί οΰς 
ιδίως ίισχολήθην, δέν εχω τήν άξίωσιν νά προβάλω τήν γνώμην μου



ώς προσθέτουσαν βάρος είς ζητήματα άλυτα άκόμη παρά τοϊς ζωολό- 
γοις. Αλλ ειχα πάντοτε γνώμην ότι όπόταν οί είδικώς μελετήσαντες 

υποκείμενόν τ ι συλλέξωσι κχί δημοσιεύσωσι τά  πορίσματα τών ερευνών 

των, καί αποκαταστή ουτω σώμα αποδείξεων εύχρηστ'οΰν διά τό γε
νικόν επιστημονικόν σώμα, τά γεγονότα δύνανται επωφελώς νά θεω- 

ρώνται άπο μελετητάς άλλων κλάδων της έπιστήμης, άρκεΐ μόνον, κα- 

ταλειποντες πρός καιρόν το ίδιον αύτοΰ υποκείμενον, νά μη άφίσταν- 

τα ι της ορθής επιστημονικής μεθόδου, καί νά έπιμελώνται ιδίως νά δ’α- 
κρίνωσιν ό ,τ ι πράγματι έξηκριβώθη καί άπεδείχθη άπό ό ,τ ι μόνον ει
κάζεται μετά μείζονος η έλάττονος πιθανότητος.

Κ ατά πρώτον λόγον, τότε, επεθυμουν νά έπιστήσω την προσοχήν εϊς 

τινας κοινοτάτας πλάνας ώς πρός την Δαρβίνειον θεωρίαν τής κατα
γωγής τοΰ ανθρώπου. Δέν εννοώ ένταΰθα τάς συνήθεις παρανοήσεις ώς 
πρός τήν θεωρίαν τής φυσικής έπιλογής.Λ ιά νά εϊπωμεν τήν άλήθειαν, 

όσοι δέν μετέβησαν πέραν τοΰ βαθμοΰ τούτου τής πλάνης—  όσοι συγ- 

χέουσιν άκόμη τήν θεωρίαν τής φυσικής επιλογής μέ τήν Λαμάρκειον 

καί άλλας θεωρίας (ή μάλλον υποθέσεις *) περί έξελίξεως— δέν είναι ά
κόμη εις θέσιν νά επιληφθώσι τοΰ παρόντος υποκειμένου μας, καί δύ- 
νανται νά μή ληφθώσιν ύ π ’ ά'ψιν..

Αι πλάναι εις άς αναφερομαι περιλαμβάνονται κατά τό πλεϊστον έν 

τή  επομένη προτάσει. Υ π ο τίθετα ι παρά πολλών, παρά πλείστων ϊσως, 
ότι κατά τάν Δάρβιν ό άνθρωπος κατάγεται έκ τοΰ ενός ή τοΰ άλλου 
γένους τών ανθρωποειδών π ίθηκω ν καί δτι αί διάφοροι τάξεις καί υπο
τάξεις τών πιθήκων καί μιμοειδών, τών υπαρχόντων νΰν, δύνανται νά 
ταχθώσιν είς σειράν έπί μάλλον καί μάλλον προσπελάζουσαν είς τόν 
άνθρωπον καί έμφαίνουσαν τά διάφορα βήματα  (ή τινα έξ αύτών, διότι 

ύπάρχουσι καί χάσματα έν τή  σειρά) κα θ’ ά ά άνθρωπος άνεπτύχθη.

II λέξις ύ π ό 0 ε σ ι ς παραπολύ συχνά λαμβάνεται ώς νά ήτο 
συνώνυμος τής θ ε ω ρ ί α ς, ώστε τά περιφημον λόγιον τοΰ Νεύτωνος, 
«Υ π οθέσεις  ού π ήγνυ μ ι» , κατήντησε νά θεωρήται παρά πολλοΐς ώς νά 
έξέφραζεν άντίρρησιν έκ μέρους τοΰ Νε,τωνος κατά τής μορφώσεως 
θεωριών. Τό τοιοΰτον όμως θά ήτο παράδοξον παρά τώ αύτουργώ τής 
εύγενεστάτης θεωρίας τής προβληθείσης τέως ύπό τοΰ άνθρώπου είς τά 
επιστημονικά πράγματα. Ό  Νεύτων άρκετά σαφώς διευκρινεί τήν εν- 
νοιάν του, έν αύτή τή  παραγράφω έν ή άπαντ^ ή άνωτέρω εκφρασις, 
όρίζων τήν ύ π ό θ ε σ ι ν  ώς γνώμην μή βασιζομένην έπί φαινομένων.

Ούδέν δύναται νά είνε σαφέστερον έν τούτοις άπά τήν άντίρρησιν τοΰ 

Δάρβιν κατά τής γενεαλογίας ταύτης τών άνθρωπίνων φυλών. Ού μόνον 

δέν υποστηρίζει ούδ’ έπί στιγμήν τήν πίστιν ότι αί ύπάρχουσαι φυλαί 
τών πιθήκων καί μιμοειδών δύνανται νά ταχθώσιν εις σειράν βαθμηδόν 
πλησιάζουσαν έπί μάλλον καί μάλλον έγγύτερον είς τόν άνθρωπον, ού 

μόνον άπορρίπτει τήν πίστιν ότι ά άνθρωπος κατάγεται εκ τίνος τών 
υπαρχόντων άνθρωποειδών πίθηκων, άλλ άρνεϊται ότι ά πρόγονος τοΰ 
άνθρώπου ώμοίαζε πρός τινα γνωστόν πίθηκον. «Δ έν θά ύποπέσωμεν εις 

τήν πλάνην νάύποθέσωμεν, λέγει, ότι πρώιμος ά πρόγονος τοΰ όλου σ ιμ ι- 
ακοΰ κορμοΰ, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ άνθρώπου,ήτο άπαράλλα- 

κτος ή καί προσόμοιος μέ πάντα υπάρχοντα πίθηκον ή μ ιμ ώ .»
Μοί φαίνεται, καίτοι δυνατόν νά φανή κάπως τολμηρον νά έκφράση 

τις  τήν γνώμην ταύτην περί τών σκέψεων τοιούτου έςόχου φυσιοδίφου 
οίος ά Μ ίβαρ, ότι είς τήν περισπούδαστον μικράν πραγματείαν του « Ο 

άνθρωπος καί οί π ίθηκο ι»,— πραγματείαν ήτις δύναται νά θεωρηθή ώς 
έναντιουμένη είς τάς ιδιαιτέρας σκέψεις τοΰ Δάρβιν, άλλ’ όχι ώς έναντία 

έν γένει είς τήν περί έξελίξεως θεωρίαν, παρανοεϊ την θεσιν τοΰ Δάρ- 
βιν ώς πράς τοΰτο. Δ ιό τι φθάνει είς τά συμπέρασμα ότι, έάν ή Δ α ρβί- 

νειος θεωρία είνε ύγιης, τότε «χ α μ η λ ά  κάτω (τουτέστι, πόρρω αφε- 
στώσα) είς τήν κλίμακα τών πρωτογενών, ύπήρχε προγονική μορφή 
τόσον όμοια μέ τάν άνθρωπον, ώστε ήδύνατο νά άνομασθή άνθρωπί- 

σκος· καί εχομεν τήν δυναμικήν προύπαρξιν τοΰ σώματος τοΰ άνθρώ
που ύποτιθεμένην, όπως σχηματισωμεν ιδέαν περι τής πραγματικής 

πρώτης έμφανίσεως τοΰ σώματος τούτου ώς τά γνωρίζομεν ύπόθεσις 

προδήλως άτοπος έάν προβληθή ώς έξήγησις.»

* Εύρίσκω κάπως δύσκολον νά εννοήσω σαφώς τήν θέσιν αύτοΰ τοΰ 
Μίβαρ έν σ/έσει πράς τήν γενικήν θεωρίαν τής έξελίξεως. 1>εβαίως είνε 
ύπέρ τής έξελίξεως, καί βέβαια θεωρεϊ τήν φυσικήν έπιλογήν,^ συνδυα- 
ζομένην μέ τήν πράς παραλλαγήν τασιν (ώς συνήθως νοείται), άνεπαρκή 
όπως δώση τάν λόγον τής ύπάρξεως τών διαφόρων μορφών τής ζωικής 
καί φυτικής ύπάρξεως. ’Ανευρίσκει τάν έλλείποντα παράγοντα «έν έμ- 
φύτω νόμω έπιβεβλημένω είς τήν φύσιν, δ ι ’ ού νέα καί ώρισμένα είδη, 
ύπό ώρισμένους όρους, προέκυψαν έκ λανθάνοντος καί δυναμικού όντος 
είς πραγματικήν καί εκδηλον ύπαρξιν»· καί καθ’ όσον δύναται νά κρίνη 
τ ις , θεωρεί ότι ή άρχή αύτοΰ τοΰ άνθρώπου εινε παράδειγμα τής λει
τουργίας τοΰ νόμου τουτου.



ΙΙώς, τότε, κατά τήν Δαρβίνειον θεωρίαν, συγγενεύει ό άνθρωπος μέ 

τον πίθηκον; 'II άπάντησις είς την έρώτησιν ταύτην είνε άπλώς ότι 

ή συγγένεια εινε ή αυτή τήν ποιότητα, καίτοι όχι ή αύτή τάν βαθμόν, 
ώς εκείνη δι ής η έντελεστέρα Καυκασία φυλή συγγενεύει πράς τήν τα - 

πεινοτέραν φυλήν τών Αυστραλών ή ΓΙαπουανών ή Βοστεσμανών άγριων. 
Ούδεις υποθέτει ότι μ ία  τών φυλών τούτων τών άγριων θά ήδύνατο διά 
τίνος προόδου έςελίξεως, όσονδήποτε μακραίωνος, ν’ άναπτυχθή είς 

φυλήν όμοια ν τη Καυκασία κατά τάς σωματικάς καί πνευματικάς άρε— 
τάς. Ούο υποθέτει τις ότι ό άγριος πρόγονος τών Καυκασίων φυλών 

έταυτίζετο ή καί στενώς ώμοίαζε μέ πασαν ύπάρχουσαν φυλήν άγριων. 

Καί όμως άναγνωρίζομε > είς τάς ταπεινοτέρας μορφάς του άγριου άν
θρώπου τους έξ αίματος συγγενείς μας. Με άλλας λέξεις γενικώς π ι

στεύεται οτι, έάν ή γενεαλογία μας, καί ή γενεαλογία πάσης φυλής 
άγριων, ήδύνατο ν’ άναζητηθή ώς άπώτατα δΓ όλων τών δαιδαλω- 

δών ελιγμών της, θά έφθάνομεν είς τά τέλος φυλήν τινα, της όποιας 

τοΰ αίματος μ ετ ’ αυτής νά συμμετέχωμεν. Έ πίσης γενικώς π ι

στεύεται (καίτοι τό έπ ’ έμοί φρονώ ότι αί λογικαί συνέπειαι τής άρ- 
χής τής υποκείμενης ΰφ’ όλας τάς θεωρίας τής έξελίξεως άντιβαίνουσι 
πράγματι είς τήν πίστιν ταύτην) ότι, άνατρέχοντες ετι άπωτέρω είς 
τούς γενεαλογικούς δαιδάλους, θά έφθάνο μεν έπί τέλους είς μίαν φυ

λήν, έξ ής ελαβον καταγωγήν όλαι αί ένεστώσαι φυλαι τοΰ άνθρώπου 
καί όχι άλλων ζώων. Ή  Δαρβίνειος πίστις ώς πράς τούς άνθρώπους 

και τούς πιθήκους είνε άκριβώς παραπλήσια. Π ιστεύεται ότι ή γενεα

λογία πάσης ΰπαρχούσης φυλής· πιθήκων, έάν ζητηθώσι τά ίχνη της 
μακράν, θά μας ώδήγει είς φυλήν τής οποίας τοΰ αίματος συμμετέχο
με·/ μετά τής φυλής εκείνης τών πιθήκων' καί, όπερ είνε ένταύτώ εύρυ- 
τέρα καί άκριβεστέρα πρότασις, ότι, ώς λέγει ό Δάρβιν, «α ί δύο κύρια1, 
οιαιρεσεις των σιμιαχων, τουτεστιν ο: καταρ ρίνες και οι πλατύρρινες 
πίθηκοι, μέ τά ΰποσυμπλέγματά των, όλοι προήλθαν έκ τίνος παναρ- 
χαιοτάτου προγόνου». II πρότασις αύτη είνε προφανώς εύρυτέρα.Κα
λώ δέ αύτήν καί άκριβεστέραν, διότι ένέχει, καί ό σκοπός τοΰ Δάρβιν 

είνε προδήλως νά σημαίνη, ότι άπό τοΰ παναρχαίου έκείνου γενάο/ου 
ούδεμία φυλή έκτάς τών δύο μεγάλων τάξεων τών Σιμιαδώ ν προήχθη 

έν μέρει, καίτοι άλλαι φυλαί συμμετέχουσι μετά τών Σιαιαδών κα
ταγω γή; εκ τίνος ετι άπωτέρας φυλής προγόνων.

("E ic sra i tc  τέλρ ς).

ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΥΠΟ

ΕΡΒΕΡΤΟΓ ΣΠΕΝΣΕΓ

Πρό δεκαπενταετίας περίπου, παθών τήν ύγίειαν ά ’Ά γγλος φιλόσο

φος Έρβέρτος Σπένσεο, διέκοψε τήν άρτίαν σειράν τής συνθετικής φι
λοσοφίας του καί έδημοσίευσε «τά  Διδόμενα τής ’Η θικής», δούς είς τό 

σύγγραμμα τοΰτο πρόωρον προτεραιότητα έξ όλου τοΰ συστήματος του, 
όπως ποολάβη κα! δημοσιεύση ζών τό σπουδαιότατον μέρος τοΰ έργου 
του. Εύτυχώς ή ασθένεια τοΰ συγγραφέως, όσον σοβαρά καί άν ήτο, 
έμετριάσθη βαθμηδόν, κα! ό Έρβε'ρτος Σπένσερ ήδυνήθη ν’ άναλάβη έκ 
νέου τόν μίτον τής θεωρίας του, καί νά ποοβή διά κανονικών βαθμών 
πράς τήν εύτακτον σύμπηξιν τής φιλοσοφίας τής έξελίξεως. Μέρη τοΰ 

έργου, δημοσιευόμενα άπό καιροΰ είς καιρόν έν τή « Ι θ  ’ έκατονταετη- 

ρ ίδ ι» , μας ύπέμνησαν ότι ό έγκέφαλός του έζη άκόμη καί ή γραφίς 
του ήτο ενεργός- καί σήμερον εχομεν νά χαιρετίσωμεν τόν δεύτερον τό
μον τών «Α ρ χ ώ ν  τής Η θ ικ ή ς» , όστις θά είνε, έλπίζομεν, ή μεσαία 

δόσις τοΰ πλήρους καί άκεραίου έργου του.
Ό  δεύτερος ούτος τόμος κατέχεται άπά τήν ηθικήν τοΰ κοινωνικοΰ 

βίου, καί διά τάν λόγον τοΰτον θ’ άποδειχθή ’ίσως εύπεπτότερος διά 
τό καθ’ όλου δημόσιον άπά τάν μονοτονώτερον καί θεωρητικόν τόμον 
όστις προηγήθη αύτοΰ. Δ ιό τι ό συγγραφεύς πραγματεύεται είς τάς σε-



λιδας του πολλά υποκείμενα, επικαίρου και έπειγούσης σπουδαιότατος' 
την έξέλιξιν της δικαιοσύνης, τά δικαιώματα της ιδιοκτησίας, τής έ- 

λευθέρας λατρείας και του ελευθέρου λόγου' ή θέσις τής γυναικος, τά 

καθήκοντα τής πολιτείας, αΐ υποχρεώσεις τοΰ γάμου, όλα τά ζητή

ματα ταΰτα διε'ρχονται ύπό τόν κάλαμόν του, καί έπιθεωροΰνται μετά 

τόνου καί ρώμης καί μετά συγγραφικής δεξιότητος, έπιβαλλούσης τόν 

θαυμασμόν καί εις έκεί'.ους οϊτινες ούσιωδέστερον διαφωνοΰσι πράς τά 
συμπεράσματά του.

Οσοι ανέγνωσαν τά ((Διδόμενα τής ’Ηθικής» θά έννοήσωσιν ώς εί- 
κος έκ τών προτέρων τάν μηχανισμόν περί ον στρέφεται τά εργον. Οί 
παλαιοί τροχοί είνε ακόμη είς εργον. Εΰρίσκομεν καί πάλιν τήν δικαιο

σύνην περιγραφομενην ώς αίσθημα έκ τών άγελαίων χαρακτηριστικών 

τοΰ ζωίκοΰ βασιλείου, ένισχυόμενον διά τοΰ κοινωνικού καί τοΰ θρη

σκευτικού κυρους, αμφοτερων άνελιχθέντων εκ τοΰ αύτοΰ ένστικτου τής 

αυτοσυντηρησίας τοΰ γε'νους. Περί τής άρχής τής δικαιοσύνης ά Σπέν- 
σερ εκφράζεται ώς εξής:

» Ως άναπτύσσεται μεταξύ τών πλασμάτων, τών αγόντων μονήοη 
βιον. ή φυσις'τής ύποανθρωπίνης δικαιοσύνης έκφράζετα1 οΰτω άπο- 

χρώντως' άλλά μεταβαίνοντες είς τά συναγελαστικά πλάσματα άνα- 
καλύπτομεν έν αυτή στοιχείον μη προσδιορισθέν είδικώς άκόμη.

((Άπλοΰς συναγελασμός, οίος ά τών έλάφων, ώφελεϊ τ ό τ ε  άτομον 
και τά είδος μόνον διά τής άσφαλεστέρας έγγυήσεως ήτις έκπηγάζει έκ 
της υπέροχης πλήθους ωτων, οφθαλμών καί ρινών, έπί τών οφθαλμών, 

τών ωτων και τής ρινος ένος μόνου ατόμου. Δ ιά  τών σημείωντοΰ κινδύ
νου ταχύτερον διδόμενων, όλοι ώφελοΰνται έκ τών αισθήσεων του εύφυε- 
στερου. Κ αί τοΰτο μεν δύναται να ονομασθή παθητική σύμπραξις, ά λλ’ 
δπου ή σύμπραςις άποβαίνει ένεργητική, καθώς μεταξύ κορακοειδών 
τινων όρνεων, όπου εν έκ τής αγέλης έπαγρυπνεϊ ένώ τά άλλα βόσκουσι, 
ή καθώς μεταξύ τών ορεινών άγριοπροβάτων τής κεντρώας ’Αμερικής, 

τά όποϊα επίσης τασσουσι φρουρούς, ή καθώς μεταξύ τών καστόρων, 
όπου πολλοί άμοΰ έργάζονται όπως κατασκευάσωσι προχώματα, ή κα
θώς μεταςύ τών λύκων, παρ οίς, διά σχεδίου έπιδρομής είς τήν όποιαν 
άλλος άλλο διαδραματίζει μέρος, συλλαμβάνεται λεία  ήτις άλλως δέν 
θά συνελαμβάνετο— έκεϊ ύπάρχουσι μεγαλείτερα άκόμη ώφελήματα διά 
τά  ατομα και διά το είδος. Και γενικώς ομιλοΰντες, δυνάμεθα νά εί— 

πωμεν οτι ά συν,αγελασμάς καί ή σύμπραξις, ή κατά τά μάλλον και

ήττον ένεργητική, άπΟκαθίστανται είς εν είδος μόνον διότι είνε ωφέλι

μοι είς αύτό' διότι άλλως, ή έπικράτησις τοΰ ίσχυροτέρου θά έκώλυε 

τήν άποκατάστασιν τούτων.
« Ά λ λ ά  παρατηρήσατε ότι ά έπωφελής ούτος συναγελασμός καθί

σταται δυνατός μόνον διά τής τηρήσεως όρων τινών. Α ί πράξεις αί 

κατευθυνόμεναι πρός αΰτοϋποστήριξιν τάς άποίας έκαστον τών ζώων 

έκτελεΐ, έκτελοΰνται κατά τό μάλλον καί ήττον έπί παρουσία άλλων 
έκτελούντων παρομοίας πράξεις' καί τοΰτο τείνει νά έπιφέρη περισσο- 

τέραν ή άλιγωτέραν έπέμβασιν. Έ άν ή έπέμβασις είνε μεγάλη, δυνατόν 

νά καταστήση τόν συναγελασμόν ανωφελή. Δ ιά  νά είνε έπωφελής ά συνα
γελασμός, αΐ πράξεις πρέπει νά περιορίζωνται είς τοιαύτην εκτασιν, 

ώστε νά μένγι ισορροπία τις πλεονεκτημάτων. Ή  έπικράτησις τοΰ ίκα- 

νωτέρου θά έξολοθρεύση άλλμς τήν ποικιλίαν έκείνην τοΰ είδους, έν ή 

άρχεται ά συναγελασμός».
Έ κ  τούτων επεται ότι θεωρία περί δικαιοσύνης, βασιζόμενη έπί τή? 

διατηοήσεως τοΰ είδους, δύναται μόνον νά εΐνε επιδεκτική αΰτούποτα- 
γής καί αυτοθυσίας έφ ’ όσον μόνον ή θυσία τοΰ άτόμου τείνει είς τήν 

βελτίωσιν όλου τοΰ σώματος' καί τά δόγμα τοΰτο έπιδέχεται μέν τάν 

αμυντικόν, ά λλ ’ αποκρούει τόν έπιθετικάν πόλεμον.
Περί άμυντικοΰ καί έπιθετικοΰ πολέμου ά Σπένσερ άποφαίνεται ώς 

εξής:
« Έ ν  συντόμω δυνάμεθα νά έίπωμεν άτι ή άφιξις είς στάδιον τ ι έν 

ώ άρχονται νά τηρώνται ήθικαί σκέψεις, είνε άφιξις είς στάδιον ένώ ά 

επιθετικός πόλεμος, άφοΰ οϋδαμώς είνε βέβαιον άτι θά προαγάγν; τήν 
ήγεμονίαν τών φυλών, τών ικανών πράς υψηλόν κοινωνικόν βίον, καί 

είνε βέβαιον ότι θά έπιφέργι έπιζημίους ήθικάς αντιδράσεις έπί τε τών 
νικητών καί τών ήττημένων, παύει νά εΐνε δικαιολογημένος' καί μό

νον ά αμυντικός πόλεμος τηρεί οίονει ηθικήν τινα δικαιολογίαν.
«Κ α ί ένταΰθα πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι ή αύτοϋποταγή τήν 

όποιαν συνεπιφέρει ά αμυντικός πόλεμος, καί ή άνάγκη πρός τοιοΰτον 
χαρακτηρισμόν τής άφηρημένης άρχής τής δικαιοσύνης, πρέπει νά ένέχη 

πλέον τ ι τής μεταβατικής έκείνης καταστάσεως, τής άναγκαιούσης άπό 
τήν διά σωματικής βίας σύγκρουσιν τών φυλών' καί ότι αύται πρέπει 
νά έκλίπωσιν όταν φθάσωμεν είς στάδιον ειρηνικόν. Τουτέστιν, ολα τα 

ζητήματα τά άφορώντα τήν εκτασιν τοιούτων χαρακτηρισμών ανηκου- 
σιν είς ό ,τ ι δι έκρινα μεν ώς σχετικήν ηθ ικήν  καί δεν άναγνωρίζονται



άπό τήν άπόλυτον εκείνην ηθικήν, ήτις διατρίβει περί τάς άρχάς τής 
όρθής διαγωγής έν κοινωνία άποτελουμένη έξ άνθρώπων πληρέστατα 
προσηρμοσμένων πρός κοινωνικόν βίον».

Φθάνομεν ούτω είς άκραιφνή θεωρίαν, ήτις παραδέχεται τάς φιλαλ- 
ληλους πράςεις κατά τόν αυτόν τρόπον ώς καί τό ωφέλιμον τών πρά-

ι  ~ ι ,  >ςεων, εφ οσον συντελουσι προς μεγιστην ευτυχίαν τοΰ μεγίστου πλή

θους. II σκέψις αύτη έπιδρα προσέτι έπί τοΰ δικαιώματος τής ιδ ιοκτη

σίας, και περιορίζει εϊς την σφαίραν ταύτην προσέτι καί τόν άπολυ- 
τισμόν τοΰ άτόμου.

Περί τοΰ δικαιώματος τής ιδιοκτησίας ιδού πώς άποφαίνεται ό β α 
θύς συνθετικός φιλόσοφος:

«  Ενώ ή άπόλυτος ηθικη διεκδικεϊ ούτω τό δικαίωμα τής ιδιοκτη
σίας, και ενώ ούδεμια κατάργησις ταύτης, οϊα νοείται διά τών σχεδίων 

τών κοινοκτημονιστών, κυροΰται ύπό τής σχετικής έκείνης ηθικής,ήτις 
λαμβάνει υπ ά'ψιν τάς μεταβατικάς άνάγκας, ή σχετική ηθική υπαγο
ρεύει τοιοΰτον περιορισμόν αύτής, οίος είνε άναγκαίος πράς πληρωμήν 
τών έςόδων τής προστασίας, εθνικής τε καί άτομικής.

«  Η αλήθεια· ή κναγνωρισθείσα έν άρχή, ότι ή διατήρησις τοΰ ε ί 
δους ή τής ποικιλίας τούτου τής άποτελούσης έθνος, είνε τέρμα τό ό

ποιον πρέπει νά προηγήται τής άτομικής · διατηρήσεως, έμνημονεύθη 
ήδη ώς δικαιολογούσα τήν υποταγήν έκείνην τοΰ δικαιώματος τής ζωής, 
τήν όποιαν ενέχει ή εκθεσις είς δυνατόν θάνατον έν άμυντικώ πολέαω, 
καί προσέτι ώς δικαιολογούσα τήν υποταγήν έκείνην τοΰ δικαιώματος 

τής έλευθερίας, τήν όποί:ν καθιστώσιν ‘άναγκαίαν ή στρατιωτική ύπη- 
ρεσία καί πειθαρχία. Έ νταΰθα πρέπει πάλιν νά μνημονευθή ώς παοέ- 

χουσα εννομον λόγον πρός οίκειοποίησιν μέρους τής ιδιοκτησίας καί τών 
κερδών τών άτόμων, όσον θ ’ άπητεϊτο πρός έρρωμένην άντίστασιν είς 
τους έχθρούς. Ά λ λ ’ ένώ ύπάρχει ούτω οίονεί ηθική δικαιολογία πρός 
έπεμβασιν είς το δικαίωμα τής ιδιοκτησίας, οϊα θ’ άπητεϊτο πρός τούς 

σκοπούς τοΰ άμυντικοΰ πολέμου, δέν ύπάρχει τοιαύτη δικαιολογία 
προς σκοπούς πολέμου έπιθετικοΰ.

« Οχι όλιγώτερον καταφανές είνε ότι τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας 

ύπόκειται έννόμως καί εϊς άλλον περιορισμόν. Ή  ιδιοκτησία πρέπει νά 
φορολογήται πράς υποστήριξή τών κοινών έκείνων διοικητικών μέτρων, 
δ ι ’ ών περιφρουρείται τό τε δικαίωμα τής ιδιοκτησίας καί όλα τά άλλα 
δικαιώματα. Έ ν  κοινωνί:* κατά τά σύνολον άποτελουμένν) έξ άνθρώπων

πρεπόντως σεβόμενων τά  δικαιώματα άλλήλων, ούδεμια τοιαύτη μερι

κή περικοπ/i τοΰ δικαιώματος τής ιδιοκτησίας θά ήτο άναγκαϊα" άλλ 
είς τά ; ύπαρχούσας κοινωνίας, καί είς τάς κοινωνίας οιαι είνε πιθανόν 

νζ ύπάρξωσιν έπί μακράν άκόμη, ή στενωτάτη προσέγγισις είς τήν 
πλήρωσιν τοΰ νίμου τής ισότητος καί έλευ ερίας γίνεται όταν μέρος τών 
άνεγνωρισμένων δικαιωμάτων 0 ,σιάζεται είς την επιτακτικήν αναγκνν 

τής διατηρήσεως τών λοιπών. Ή  σχετική άρα ηθική δικαιολογεί το ι- 
αύτ/.ν έξ ίσου διανεμημένην φορολογίαν, οία άπαιτεϊτα ι προς διατήρη- 

σιν τής τάξεως καί άσφαλπας».
Λίαν ενδιαφέρον θά ήτο νά παρακολουθήσωμεν βήμα προς βήμα τα 

διάφορα στάδια, δ ι’ ών ή περί έξελίξεως θεωρία τοΰ Σπένσερ παραλ
λήλως βαίνει μέ τόν παραδεδεγμένον τής ηθικής κώδικα, παραδεχομένη 

τά φιλάλληλον ή τήν περί τοΰ πλησίον μέριμναν, καίτοι μή άφιστα- 
μένη ποτέ τής σπουδαιότητος τοΰ άτόμου. Ά λ λ ’ ό χώρος έλλείπει, καί 
όφείλομεν ν ’ άρκεσθώμεν είς τήν έκλογήν ολίγων περικοπών, αϊτινες κα- 
ταδεικνύουσι πόσον εύστόχως ά Σπένσερ έφαρμόζει τήν θεωρίαν του εϊς 

νεωτερικά καί κάποτε δημώδη παραδείγματα. Παραδείγματος χάριν, 
άμιλών περί τών καθηκόντων ένός τμήματος κοινωνίας πράς τά κύριον 

σώμα, άναφέρει τήν έπομένην περίπτωσιν.
«Ο ί άπαδοί τοΰ Στρατοΰ τής Σω τηρίας, οι έδρεύοντες είς τό ΙΙστ- 

βουρν, συνειθίζουσι νά τελώσι συχνά θρησκευτικάς πομπάς καί λιτανείας 

έν ύπαίθρω, ήγουμένης θορυβωδεστάτης ορχήστρας' πλείστοι έκ τοΰ 
λαοΰ τής πόλεως παραπονοΰνται ότι ένοχλοΰνται μεγάλως έκ τούτου, 
άλ.λ’ οί παράφοροι ούτοι χριστιανοί λέγουσιν ότι άσκοΰσιν άπλώς το 

δικκίωμα τής θρησκευτικής έλευθερίας, τήν όποιαν όλοι άναγνωρίζουσι 
σήμερον. Ά λ λ ’ έδώ ύπάρχει έλλειψις διακρίσεως. Λησμονοΰσιν ότι, ένφ, 

πρός τά συμφέρον τής θρησκευτικής έλευθερίας, πας πολίτης ή πασα 

όμάς πολιτών όρθώς δύναται νά τελή τά τής λατρείας σύμφωνα μέ τήν 
πίστιν του, πρός τό συμφέρον τής γενικής έλευθερίας οί κατά μέρος 
πολίται ή ομάδες πολιτών όρθώς δύνανται νά άνθίστανται κατά πάσης 
διαταράξεως τοΰ ήσύχου βίου όν διάγουσιν. Ή  διάνοια τών άγαν ζη
λωτών εινε άνίκανος νά διακρίνη μεταξύ έκείνων τών άσκήσεων τής 
θρησκευτικής έλευθερίας αϊτινες δέν ένέχουσιν έπεμβασιν καί ένόχλησιν 

είς άλλους. Καί ού μόνον είνε άνίκανοι οί φανατικοί ούτοι νά διακρίνωσι 

μεταξύ θρησκευτικής έλευθερίας καί θρησκευτικής ακολασίας, άλλά καί



οί νομοθέται μας (έάν ΰποθέσωμεν δτι πράττουσιν είλικρινώς άντί νά 
ζητώσι ψήφους) επίσης είνε ανίκανοι νά διακρίνωσιν.

’Ανάλογα παραδείγματα πάμπολλα ήδύνατο νά παρατάξη τις , δ
πως έξάρη τήν βαθείαν ταύτην, τήν όρθοτάτην καί φιλοσοφικήν διάκρι— 

σιν μεταξύ ελευθερίας και άκολασίας.Ή  ελευθερία όοείλει νά είνε πλά-
2Γ ' r » / 1/ pyστιγς και τρυτανη, αρμονία και ισονομία. Ανευ ισορροπίας δέν υπάρ

χει πλέον έλευθερία, αλλ ή σκληροτάτη καί τά μάλιστα αφόρητος τών 

τυραννιών Έ λευθερία έστι το άσκεϊν τό ίδιον δικαίωμα, σεβδμενον τό 

άλλότριον δικαίωμα. Τά δικαίωμα είνε δικαίωμα ένόσω δέν παραβλά
πτει τά δικαιώματα τών άλλων.

’Αναρίθμητα παραδείγματα τής καταχρήσεως τής ελευθερίας καί 
τής άνισορροπίας, είς τά  έθνη μάλιστα διά τά όποϊα άωρος έκόπη καί 

έπεσεν εϊς τοΰς άδόντας των ά καρπός τής έλευθερίας, βλέπομεν καθη
μερινώς, είς τάς πόλεις καί είς τοΰς άγροΰς, είς τάς όδοΰς καί είς τάς 

πλατείας, είς τά δημόσια γραφεία καί είς τάς λέσχας, είς τοΰς οϊκους 

καί είς τοΰς ναούς. Καί τά στοιχειωδέστατα καί φυσικώτατα δικαιώματα 
άφαιροΰνται, άποκόπτονται καί καταπατοΰνται διά τής έπικρατήσεως 
άλλων δικαιωμάτων, τά  όποϊα δέν είνε δ ικα ιώ ματα.Ε ϊς τάς ’Αθήνας, 

παραδείγματος■ χάριν, διά νά μήν ύπάγωμεν μακράν, τήν άναγεννηθεί- 
σαν πρωτεύουσαν τοΰ άναγεννηθέντος, ώς φοινικος, έκ τής τέφρας του 

κλασικοΰ έθνους, κτλ. κτλ. έχεις τό δικαίωμα νά έκθεσης έμπορεύματα 

έπί τών π εζοδρομ ίων, άλλά δέν έχεις τό δικαίωμα νά βαδίζης’ έχεις τά 

δικαίωμα νά καταπλακώσης γέροντα ή παιδίον,έλαύνων άπό ρυτήρος έν 

μέση λεωφόρφ, άλλάδέν έχεις τά δικαίωμα νά παραπονεθής είςτήν αρ
χήν- έχεις τό δικαίωμα νά δείρης πολίτην, άλλά δέν έχεις τό δικαίωμα 
νά έπιδώσης καταγγελίαν άν είνε ισχυρός ά άδικήσας σε· έχεις τήν δύ- 

ναμιν, άν είσαι φίλος .τοΰ βουλευτοΰ, νά παύσης άκέραιον υπάλληλον, 

άλλά δέν έχεις τά δικαίωμα ν’ άποταθής ταπεινώς καί ίκετικώς, δ ι’ ύπό— 

θεσίν σου, είς υπάλληλον ανίκανον καί αυθάδη’ έχεις τό δικαίωμα νά 

θοουβής καί φωνάζης είς τάν δρόμον βλάσφημων άναισχύντως δ ,τ ι οί 
άλλοι σέβονται καί τιμώσιν, άλλά δέν έχεις τά δικαίωμα νά καθίσης ή 

συχος είς γωνίαν τινά δημοσίου οίκου, κήπου ή προαυλίου, πράς άνα- 

ψυχήν έπί μίαν ώραν- έχεις τά δικαίωμα νά κωμάζης καί τραγουδής 
άνά τάς συνοικίας εις φρικώδεις μαύρας νύκτας, 'σ τήν σιγήν τής ΰ- 

φηλίου», άλλά δέν έχεις τό δικαίωμα νά κοιμηθής ήσυχος έπί τής κλί
νης σου, κτλ . κτλ.

Ή  ρωσσική ιστορία λέγει κάπου δτι, δταν στρατηλάτης τις μετά 
τοΰ ύπ’ αύτόν στρατοΰ έστασίασε κατά τής Κυβερνήσεως ζητών Σύν
τα γμα , οί δέ στρατιώται δέν ένόουν τ ί  πραγμα είνε τό Σ ύντα γμα ,πα - 

ρήγγειλεν είς τοΰς άξιωματικοΰς νά εϊπωσιν είς τοΰς όπλίτας δτι τό 

Σύνταγμα είνε ή ώραία σύζυγος ενός τών μεγάλων δουκών , ύπέρ τής 
όποιας ήτο ά άγών. Οί όπλιται έμειναν καταγοητευμένοι έκ τής έξη - 

γήσεως ταύτης. Έ άν ήρώτας σύγχρονον ελληνα προστατευόμενον ίσχυ
ροΰ τίνος τ ί  έστι Σύντα γμα , πιθανώς θά σοί εδιδε τόν άρισμάν ώς 

έξής: «Σ ύ ντα γμα  είνε νά τρέχης εϊς τάν δρόμον μέ τό κάρρον πλα- 

κώνων τους διαβάτας, νά απειλής, νά άδικης καί νά βιαιοπραγής καί 

νά μή τιμω ρήσαι».
★

¥ *

’Ακολούθως πραγματευόμενος περί τής ήθικής τοΰ συναγωνισμοΰ, ά 
Έ ρβέρτος Σπένσερ έχει πλείστας περισπουδάστους σκέψεις νά έκθεση’ 
σκέψεις δυστυχώς πολυμερείς καί συνθέτους, καί λίαν στενώς συσχετι- 
σμένας πρός άλλήλας, ώστε νά μή άρκή ό χώρος έδώ μήτε πρός άπλήν 
τούτων μνείαν.

Πιθανώς, το δημοφιλέστερον μέρος τοΰ έργου θά είνε τά πραγμα

τευόμενοι περί γάμου, καί περί αμοιβαίων καθηκόντων συζύγου καί 
συμβίας. Δέν υπάρχει ούδεμία παράγραφος είς τά μέρος τοΰτο τοΰ 
έργου, ήτις νά φανή παραπολΰ λεπτή ή άσαφής είς τάν άπλούστερον 

άναγνώστην, καί ένθέρμως συνιστώμεν είς εκείνους οϊτινες θεωροΰσι τήν 
φιλοσοφίαν ώς άπλήν δέσμην ξηρών θεωριών τά περί γαμήλιου ώφελείας 

κεφάλαια.

« Ή  πρός τόν κερδίζοντα τόν άρτον άφειλή πρέπει ν’ άναγνωρίζηται 

καί νά πληρώνεται εν τιν ι μέτρω ’ τό σιωπηρόν συμβόλαιον ενέχει τοΰτο 
ώς εργον δικαιοσύνης. Ά λ λ ’ έκτός τής έκπληρώσεως τοΰ σιωπηλοΰ συμ
βολαίου διά τής δεούσης έκτελέσεως τών άναγκαίων καθηκόντων τοΰ 

οίκου, υπάρχει χώρος πράς ώφέλειαν είς τάς πολυπληθείς μικράς πρά
ξεις δσαι συντελοΰσιν δπως άποβή οίκός τις ευτυχής. Έ άν άφ’ ένάς συ

χνά βλέπομεν μεταξΰ τών ελάχιστα πολιτισμένων τοΰ λαοΰ μας συζύ
γους είς άκρον άδιαφόρους πρός τάς άξιώσεις τών γυναικών των, φορ

τώνοντας είς τήν ράχιν αύτών κόπους είς τοΰς άνδρας μόνον έμπρέπον- 
τας, συχνά βλέπομεν άφ’ ετέρου άμελείς γυναίκας αϊτινες θυραυλοΰσι 

καί άργολογοΰσι δ ι ’ όλης τής ήμέρας, τόσον άλιγωροΰσαι τών οίκια-



κών έργων, ώστε νά δίδωσιν αφορμήν είς συνεχείς λογομαχ ίας καί οι
κιακήν αθλιότητα. Κ αί μεταξύ τών εύπορων τάξεων ύπάρχουσιν οχι 

όλίγαι ύπανδροι γυναίκες αϊτινες, πότε άσχολούμεναι εις τήν άνάγνω- 

σιν μυθιστορημάτων, πότε είς τάς επισκέψεις, πότε εις έργα φαντασιο

κοπίας ούδέποτε σχεδόν εισέρχονται εϊς τό μαγειρεϊον καί άφίνουσιν 6- 
λην τήν έργασίαν εις τάς θεραπαινίδας. Έ κτός τής τελεσφόρου οικιακής 

διευθύνσεως, τής άπαιτουμένης ύπό τε τής Δικαιοσύνης καί τοΰ συμφέ
ροντος, άπαιτείτα ι έκ μέρους τής συμβίας συμπάθεια πράς τά  συμφέ

ροντα, τους σκοπούς καί τάς έπιθυμίας τοΰ συζύγου.’Αληθεύει- δτι αύτη 
δίδεται αύθορμήτως είς μέγαν βαθμόν ά λλ’ άληθεύει έπίσης ότι συχνά 
γίνεται μικρά ή ούδεμια άπόπειρα πράς συμμετοχήν είς τάς πράς άνα- 

ψυχήν άσχολίας του καί τάς κλίσεις του. ΙΙολλαί νεάνιδες, αϊτινες κα

θημερινώς άσχολοΰνται εϊς τήν μουσικήν πριν νυμφευθώσιν, έγκαταλεί- 

πουσι μετά τάν γάμον τήν μουσικήν εν καί τοΰτο έκ τών πολλών πα
ράδειγμα τής έλλείψεως τών μικρών έκείνων ώφελημάτων, τών όφει— 
λομε'νων είς τήν αύθόρμητον καί πρόθυμον άμοιβα ιότητα».

Ό  θαυμασμός ον δέν δύναται νά μή αισθάνεται τις πρός εργον τόσον 

ϊσχυρώς συλληφθέν καί γενναίως συμπληρωθέν ·— - θαυμασμός οστις δέν 
λείπει αύτομάτως νά προσφέρεται είς παν τά ισχυρόν, τά εμβριθές καί 
τά τέλειον— δέν σημαίνει ότι άσπάζεταί τις κατά τό όλον τήν θεωρίαν 

τής έξελίξεως, τήν κηρυττομένην ύπά τοΰ Έρβέρτου Σπένσερ. Ό  σκο

πός μας μόνον ήτο εις τάς άκομψους ταύτας σελίδας νά έπιστήσωαεν 
τήν προσοχήν τοΰ άναγνώστου είς τάς πειστικωτέρας καί μάλλον ά- 

ξιοσημειώτους σελίδας τοΰ έργου, χωρίς νά τάν ένοχλήσωμεν διά συζη- 
τήσεως ή διαλεκτικής. Παν ό ,τ ι δύναται νά λεχθή έναντίον τής θεω
ρίας τής έξελίξεως, έλε'χθη καί θά λεχθή άλλοΰ, μετά κύρους καί δε- 
ξιότητος. Δ ιά  τόν συντάκτην τής βιβλιογραφίας άρκεϊ τά νά ύποδείξη 

τήν δύναμιν καί τήν λεπτότητα έργου τά όποιον, καίτοι πρέπει νά 
προσελκύη πάντα μελετητήν διά τής άρρενωποΰ συλλήψεως καί τής ά- 
ριστοτεχνικής έκτελέσεως, δυνατόν νά μή άξιωθή τής συμπαθεΐας του 

ένεκα τοΰ ύπερβαλλόντως περιτέχνου καί πλεκτανώδους τρόπου δΓ ού 
πολλά τών συμπερασμάτων του συνάγονται. Ό  πρός τήν τέχνην, ώς 

τέχνην θαυμασμός δέν σημαίνει συναίνεσιν είς τήν ηθικήν σημασίαν τοΰ

ΕΙΙΙΣΤΗΜΟΝΤΚΛ ΛΝΛΛΕΚΤΛ

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  T O V  Λ Α Ο Υ TO V  ΙΣ Ρ Α Η Λ  ΥΠ Ο  Ρ Ε Ν Α Ν

Ό  τέταρτος τόμος τής ιστορίας τοΰ ’ Ισραήλ ύπό Ρενάν, γράφει έν 
τή  «Ν έα  Ε π ιθεω ρήσει» τής Κας I. Ά δ ά μ , ό Κ . Ε .  Ροδοκανάκης, τά 

προτελευταΐον τοΰ έργου τούτου είδε τελευταίως τό φώς. Κ α ταλα μ- 

βάνεταί τις ύπο αισθήματος μελαγχολίας άναγινώσκων τάς σελαδας ταύ
τας, αϊτινες αποτελοΰσι τήν τελευταίαν έκδήλωσιν τοΰ σπανίου τούτου 

πνεύματος. Επανευρίσκει τ ις  έκεϊ τήν διαυγή έκείνην άποψιν τής αλ

ληλουχίας τών γεγονότων, τάς βαθείας έκείνας παρατηρήσεις έπί τής 
φιλοσοφίας τής ιστορίας, λέξεις είς άς ρεμβάζει τις ολόκληρον ήμέραν. 

Ε ίνα ι τό αυτό έπίσης θαυμασίως αρμονικόν ύφος, γόνιμον εϊς εύρήμα- 
τα , τά όποιον έν τή  ώραία άπλότητί του περιβάλλει στενώς τήν σκέ- 
ψιν χωρίς νά τήν καλύπτν) δΓ άνωφελών στροφών, τό ύφος εκείνο τό 
άποϊον μίαν ήμέραν θά άποτελέση ίσως τόν τελειότερον δόξης τίτλο  / 

έκείνου όστις έγραψε «τήν προσευχήν έπί τής Άκροπόλεως». Έ ν τού- 
τοις άναγινώσκων τις τό άψιγενές τοΰτο εργον, έννοεί ότι λείπει έξ αύ- 
τρΰ τά τελευταίον τοΰ γλύπτου βλέμμα - ή διασκευή είναι πολλάκις 

παράξενος, ή λέξις έκπλήττει καί συχνάκις μάλιστα παραφωνεί. Άλλ->. 

δέν είναι τά τοιοΰτον εν έπί πλέον θέλγητρον ; Συλλα μβά  ει τ ις  έκεϊ 
αύτήν τήν γένεσιν τών ώραίων αύτών σελίδων αϊτινες τοσάκις μας έ

θελξαν, τήν βραδείαν καί ύπομονητικήν έργασίαν ήτις τάς κατεσκεύασε 
τόσον τελείας καί τής όποιας ή ώραιοτέρα άξια συνίσταται είς τά ότι 

μέχρι τοΰδε άφέθη νά άγνοήται. Ά ντιθέτω ς πρός τήν κλίσιν του, πράς 
τόν χαρακτήρα τοΰ ταλάντου του έν τώ ύφει, ό Ρενάν προσεπάθει, 

ιδία έν τοίς τελευταίοις αύτοΰ έ'ργοις, νά άποφεύγιρ παν ό ,τ ι, έ'στω 
καί μακρόθεν, ώμοίαζε πρός ρητορικόν σχήμα. Θά ήθελε νά ήδύνατο 
νά άνακράξη ώς ό Βολταίρος: «Ούδέποτε έγραψα φράσεις». Ά λ λ ’ έν 

άγνοια του, έσπειρε λέξεις άκτινοβολούσας καί ρηξικέλευθους, βέλη, 
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περιόδους περιεκτικάς καί ήχηέσσας. Κατα τήν έπιθεώρησιν μόνον του 

πρωτοτύπου ήλάττωνε μετά τίνος φροντίδος ύπέρ τό δέον ίσως ζηλο
τύπου, όλας αύτάς τάς λαμπρότητας του ύφους του. ‘Η διαφορά έν 
τούτω είναι έπαισθητή μεταξύ τών τελευταίων αύτοΰ έργων καί τών 

προ τοΰ «Β ίου  τοΰ Χριστοΰ». Έ ν  τώ μεταξύ χρόνω, ό Ρενάν είχε 
προσκολληθή εις την καθαράν ελληνικήν άπλότητα.

Ως έκ τούτου, έν τώ τόμω τω δημοσιευθέντι μετά τόν θάνατόν του, 

δέν εχομεν βεβαίως την αρχικήν μελέτην. Έ ν  τούτοις όμως τό κεί
μενον α ο ϊσταται πολύ τοΰ νά είνε τόσον περιποιημε'νον καθώς θά ήτο 

έάν ό διδάσκαλος είχε ρίψει έπ’ αύτοΰ τό τελευταΐον βλέμμα . Ινατα- 

ληκτικα ί τινες έπιφωνήσεις, αϊτινες φαίνονται ολίγον παράξενοι, ήσαν 

άναμφιβόλως προωρισμέναι νά έξαφανισθώσιν. "Οσον άφορα τήν γενι

κήν τοΰ ’έργου διασκευήν, πρό πολλοΰ αύτη ήτο έ στερεωμένη μέχρι τών 

μικρότερων αυτής λεπτομερειών έν τω πνεύματι τοΰ Ρενάν, ούτως ώστε 

ούδεμία μεταβολή θά έπήρχετο κατά τήν άναθεώρησιν. Τά γεγονότα 

εκτυλίσσονται μετά λογικής και άκριβείοος έν όλη των τή  σοβαρότητι.
Ά ν  και ολιγώτερον λαμπρά ή περίοδος, περί ής πραγματεύεται ό 

τόμος ούτος, δέν είναι όμως όλιγώτερον ένδιαφέρουσα. Τό εργον τής 
υποχθονίου μέγάλης έργασίας έπληρώθη, τό εργον τών προφητών έτε- 

λείω σεν αϊώνές τινες άκόμη άγωνίας και άνταγιονισμοΰ, καί ή μικρά 

φυλή τών οχθών τοΰ Ίορδάνου θά ί'δη νά πληρώται, παρά τήν θέλησιν 
της, καί κατ’ αύτής, τά ονειρον τά όποιον ύπήρξεν άλλοτε τό μέγα 

κινητήριον τής ζωής της. Ά λ λ ’ έλλείπει είσέτι άναγκαϊόν τ ι στοιχείον 
διά τήν εβραϊκήν ιδέαν, όπως θριαμβεύση. Ή  ύπόθεσις τής μετά ταΰτα 
ζωής, τής έπαναστάσεως, τόσον άντιθέτου πράς τάς άρχαίας παραδό
σεις καί τάς διδασκαλίας τών προφητών. Ή  ιδέα αύτη θά ύποβληθή 

είς τάν εβραϊκόν λαόν και έξ αύτών τούτων τών δυστυχιών του, διαρ— 
κούσης τής περσικής κυριαρχ/ας, διότι ή άφοσίωσις τών μαρτύρων τής 
αίματηρας ταύτης περιόδου έζήτει μίαν δικαιολόγησα, μίαν άνταμοι- 
βήν ήν αί άρχαϊαι έβραϊκαί παραδόσεις τής έπιγείου άντακ,οιβης ήσαν 

άνίκανοι νά παράσχωσα. Ά π α ξ  συλληφθέν τό δόγμα τής έπαναστά
σεως θά μεταβιβασθή, καθιστάμενον προσιτόν εις τά άνθρώπινον γένος 

διά τής επιρροής τοΰ ελληνισμού. Έ άν ά ελληνισμός καί ά ιουδαϊσμός 
ηρχοντο πρωϊαίτερον εις συνάφειαν, κατά τήν στιγμήν τής άρμής των, 

θά συνεκρούοντο' συναντηθέντες άμως κατά τήν δύσιν των, ήδυνήθησαν

νά διεισδύσωσιν άλλήλοις. Έ κ  τής άναμίξεώς των προέκυψεν ή θεολο- 
γική ιδεα ήτις εμελλε νά κατακτήση τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα.

Είνα ι βέβαιον ότι ανευ της παγκοσμίου τών Ρωμαίων κυριαρχίας, ά 
χριστιανισμός δέν θά εΐσέδυεν είς όλην τήν τότε πεπολιτισμένην κοινω
νίαν- όχι όλιγώτερον βέβαιον είναι άτι άνευ τής έπιρροής τών έλλήνων, 

δεν θά περιεβαλλετο την χαρίεσσαν καί ελκυστικήν μορφήν χάρις είς 

τήν άποίαν τόσον ταχείας έποιήσατο κατακτήσεις. Ό  Ρενάν έξέθεσε 
τήν διπλήν ταύτην μεταμόρφωσιν τών παλαιών εβραϊκών διδασκαλιών 

μετά θαυμασίας διαύγειας καί σπανίως ύπήρξε συγγραφεύς τόσον ισχυ
ρός καί ιστορικός τόσον βαθύς.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  Δ Ο Κ ΙΜ ΙΑ  Υ Π Ο  Β ΙΚ Ε Λ Α

Ο αύτάς Κ . Ροδοκανάκης γράφει περί τών τελευταίως έκδοθέντων 
ένταΰθα γαλλιστί ιστορικών περί Ε λλά δο ς δοκιμίων τοΰ Ιν. Β ικέλα : 
Π άγάπη πράς τήν Ε λ λ ά δ α  εμπνέει τά βιβλίον τοΰτο. Ό  Κ . Β ικέ- 

λας άγαπα τήν Ε λλά δ α  ώς άλα τά έκλεκτά πνεύματα όλων τών αι

ώνων καί γνωρίζει λαμπρότατα νά τήν καθιστα άγαπητήν. Κ αί διά νά 
τό κατορθώση καταβάλλει πασαν δυνατήν προσπάθειαν, υπερπήδα άλα 
τά προσκόμματα. Γράφων μετά χάριτος καί εύκολίας καί κάτοχος 
πολλών γνώσεων ών, ευκόλως δρέπει τήν νίκην. Ά ρχετα ι ούτως έργου 

δυσκολωτάτου, προσβάλλων έξ άρχης τήν γνώμην έκείνην ήτις έπί 
πολύ ύπήρξε τά τρέχον νόμισμα τών ιστορικών, άτι τό παν ήτο σεση- 

πος καί απεχθές είς τήν γηραιάν έκείνην άνατολικήν αυτοκρατορίαν 
τήν άποίαν άπεκάλεσαν, οχι άνευ σκοποΰ, Ιο l ia s - E m p ir e . Ά π ο δει- 

κνύει τή  βοήθεια νέων ερευνών άτι παρά τά βέβαια κακά άτινα κατέρ- 

ριψαν τήν πράς αύτήν ύπόληψιν, ύπήρχεν έν τούτοις βεβαίως έν τή  δυ- 
ούσ·/) ταύτη κοινωνία άποθεματικάν ένεργητικότητος, πολιτικής σωφρο
σύνης, ύπερηφανίας, άνευ τών όποιων ή αυτοκρατορία δέν ήδύνατο νά 
αντίσχη έπί αιώνας εις τούς εξωτερικούς έχθρούς καί είς τάς έσωτερικάς 
δολοπλοκίας. Κατόπιν ά συγγραφεύς μας άδηγεϊ εις τήν περίοδον τής 

υποδούλου Ελλάδος, καθ ην παρευρισκόμεθα είς τάν σχηματισμόν τής 
ίσχυρας εκείνης εταιρίας ήτις παρεσκεύασε τήν έπανάστασιν καί παρέ- 

σχεν αύτή τά πρώτα μέσα τής ένεργείας. 'II έπανά τασις χρησιμεύει



ώς πλαίσιον τοΰ βίου ένός τών πρώτων αυτής πρωταγωνιστών, τοΰ πε

ρίφημου Κολοκοτρώνη, άλληλοδιαδόχως ληστοΰ κα1. χωροφύλακος, h 

στρατηγοΰ άρματωλών, τοΰ οποίου εσχάτως έδημοσιεύθησαν τά απο

μνημονεύματα.
Έ ν  τέλει ό Κ . Βικέλας έκθετε-, τά άποτελέσματα, έν συνόλω ευ

κλεή, της βασιλείας τοΰ νΰν βασιλέως' την χώραν καθαρισθεϊσαν, τά 
παλαιά μίση μεταβληθέντα είς άπλοΰν άνταγωνισμόν, την προϊοΰσαν 

της γεωργίας άνάδειξιν, την πρώτην άρχήν της βιομηχανίας. Καί κα
ταλήγει διαγράφων τό πρόσωπον τό όποιον ή Ελ,λάς είναι προωρι- 
σμένη νά παίξη έν τη Ανατολή. Ε ιθε το λαμπρόν τοΰτο μελλο ι νά 

μή έξετέθη ήδη καί ή σκληρά πραγματικότης τοΰ διεθνοΰς βίου νά α- 

φίση άθικτον τήν περί φρονήσεως καί έπιδεξιότητος φήμην ήν ή αρχαία 

έκληροδότησεν είς τήν νέαν Ελλάδα!

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ε Σ  ΚΑΙ Ε Β Ρ Α ΙΟ Ι

Ιίερ ί μασόνων θά έγράφησαν τόσα όσα τουλάχιστον καί πεοι Ο μή

ρου. Ό  καθολικισμός τοΰ όποιου ό μασονισμος υπήρξε φοβερός άντί- 
παλος, έζήτησε πάντοτε τήν διαβολήν του παρά τώ κοινώ' έντεΰθεν αι 

κατ’ αύτοΰ προλήψεις παρά τώ λαώ έκτεινόμεναι έκ τοΰ μυστηρίου τό 
όποιον περιβάλλει τό θρησκευτικόν κοινωνικόν τοΰτο παγκόσμιον σω- 
αατεϊον. Ό  μασσωνισμάς συγκεντρών όλας τάς δυνάμεις αϊτινες επι

τίθενται κα :ά  τής έκκλησίας εϊ’τε διά τών δογματικών πλανών, εϊτε 
διά τών πολιτικών έπαναστάσεων, δύναται νά έξετασθή υπό διαφόρους 
δψεις. Ό  έπίσκοπος τοΰ P o r t - L u i s  έξέδωκε τελευταίως βιβλίον ύπό 

τόν τίτλον: « 'Η  συναγωγή τοΰ Σατα νΚ », ενθα έξετάζει τόν μασονι- 
σμόν ύπά νεαν όλως έποψιν. Ά ς  άκούσωμεν λοιπόν καί τήν Αύτοΰ 

Πανιερότητα τάν Λέοντα Meur in πώς κρίνει τούς Μασόνους.
Εύρίσκει είς τάς μασονικάς δοξασίας καί τελετάς τήν έξακολούθησιν 

τών γνωστικών διδαγμάτων, μανιχαιων και καβαλιστικών, και ζΛ,τεί 
τήν πηγήν αύτών είς τόν ζωροαστρισμόν, τάν βραχμανισμόν καί τάν 
βουδδισμόν. Άναγινώσκων τις αυτό, λέγει καθολικός κριτικός, φρίττει 

έκ τοΰ παραλογισμοΰ είς τάν όποιον δύναται νά πέση τό άνθρώπινον 

πνεΰαα όταν έπαναστατήση κατά τοΰ νόμου τοΰ Θεοΰ. Αι ασυναρτη-

σίαι τής άνατολικής φαντασίας μας κινοΰσι τό μειδίαμα' άλλά πραγ- 
υ.ατικώς όστις κοπιάση όλίγον όπως σκεφθή θά εύρη ότι αί τών δυτι
κών σοφιστών δοξασίαι άπά τοΰ Σπινόζα καί τοΰ Έ γ ελ  μέχρι τοΰ Ρ ε-  

ναν δεν είναι ολιγώτερον παράλογοι!))
Ό  γνωστικισμός και η καβάλλα όδηγουσιν είς την άνηθικοτητα 

όλας αύτής τάς μορφάς. Καί ό έπίσκοπος προσπαθεί να μ »ς  αποδειςη 
όποιαν θέσιν κατέχει ό Φαλλός έν τώ σημεοινώ μασονισμώ' έκ τουτου 

άπορρέει ή μαγγανεία καί ή θετική τοΰ Σατανα λατρεία ήτις είναι ή 
τελική συνέπεια τών δογματικών πλανών καί τών ηθικών τούτων δια

στροφών. Καθ’ όλας τάς έποχάς ύπήρξαν άνθρωποι τοιαύτης λατρείας' 
είναι δέ άναμφισβήτητος ή μεγάλη έπιρροή ήν έξασκοΰσιν οί ανώτεροι 

μασόνοι έν τώ μασονισμώ. Ά πόδειξις άναμφήριστος ή παράδοξος ισχύς 

ήν έξήσκησεν έν τοΐς γαλλικοΐς πράγμασιν ό μασόνος Ινορνήλιος Χέρτζ, 
ό πρό μηνών ψυχορραγών καί ούδέποτε άποθνήσκων περιβόητος κα τα-

στάς άσθενής τής Βουρνεμούθης.
Ό  έπίσκοπος έπιμένει ώσαύτως πολύ έπί τών δεσμών οϊτινες υπάρ- 

χουσι μεταξύ τοΰ ταλμουδισμοΰ καί τής μασονικής διδασκαλίας και ά- 
ποδεικνύει πόσον μεγάλη είναι έν ταϊς Στοαΐς ή ένέργεια τών Έ βραίω ν. 
Καί έπί τούτω ιδού πώς γράφει περί τών πλανωμένων τέκνων του Ι 
σραήλ: « Ή  έ/.δίωξις τών έβραίων έ/. τίνος χώρας είναι ελλειψις ευ- 
σπλαγχνίας καί δικαιοσύνης πρός τους γείτονας πράς ούς έκφορτώνουσι 

τούς καταστρεπτικούς τούτους σκώληκας. Ε ίνα ι έπίσης πολυ^ σκληρόν 

μέτρον κ α τ ’ έκείνων τών Έ βραίω ν οϊτινες δέν ένέχονται εις τα Τ ά 
ματα διά τών όποιων τή βοήθεια τών μασόνων έκμεταλλευονται τα έ
θνη. Ά ρ κ εϊ, όθεν, νά άπαγορεύσωμεν είς τους έβραίους το επάγγελμά 
τοΰ τραπεζίτου, τοΰ έμπορου, τοΰ δημοσιογράφου, τοΰ ίατροΰ καί
φαρμακοποιού ( !) . Δεν φαίνεται δέ άδικον νά κηρύξωμεν τας κολοσσι
αίας περιουσίας τραπεζιτών τινων έθνικήν περιουσίαν, δ ιότι δέν είνα. 

δίκαιον όπως είς άνθρωπος σωρεύη έν όλιγίστω χρονικω δ ια στημα τι,
διά χρηματιστικών δολοπλοκιών, περιουσίας πλέον η βασιλικάς, άπο- 

μυζών ούτω τόν φιλοξενοΰντα αύτόν λαόν».
Ά  φίνο μεν είς τόν αίδεσιμώτατον τήν εύθύνην τών γραφόμενων του.

Ά λ λ ά  νομίζω ότι ό μέν άντισημιτισμάς δέν θά κατορθωση να κατα- 
στρέψη τήν έβραιοσύνην, ήτις γνωρίζει πολλά μ ο ν ο π ά τ ι α ,  ο δέκατα  

τών μασόνων πόλεμος τοΰ καθολικισμοΰ είχεν ώς άποτέλεσμα να δώση



« ί ςτόν  μασονισμόν σπουδαιότητα ήν νομίζω οτι ή Στοά δέν κέκτηται 
έν zy.'jTr,.

φ

Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Α Λ Λ Ο ΙΩ Σ Ε Ω Ν  Τ Η Σ  ΙΙΡ Ο Σ Ω Ι1ΙΚ Ό Τ Π Τ Ο Σ  

Κ Α Ι Τ Ω Ν  Δ Τ Ο  Υ Π Α Ρ Ξ Ε Ω Ν  Α Υ Τ Η Σ

Ο Κ . V. I i ; 'c t ,  διευθυντής τοΰ εργαστηρίου τής φυσιολογικής ψυ

χολογίας έν τή Σορβόννη, έδημοΓσίευσε κα τ’ αύτάς περιεργότατον εργον 

περί τών αλλοιώσεων της προσωπικότητος. Τ ά  γεγονότα τά όποϊα μας 
παρουσιαζει ο σοφός ούτος, τά πειράματα εις ά προέβη έπι υποκειμέ

νων ασθενών ή υγιών, παρουσιάζουσι τοσοΰτον ψυχολογικόν ένδιαφέρον, 
ώστε νομιζομεν καλόν νά τά άναλύσωμεν ένταΰθα.

Καί sv ,.ρωτοις άς φερωμεν δύο παραδείγματα διχοτομήσεως τής 

προσωπικότητος παρά προσώποις πάσχουσιν έκ φυσικής νυκτοβασίας 
και έν καιρώ ήμέρας. Πρόκειται περί ασθενών υστερικών οϊτινες παρου

σιάζουσι, παρά τήν κανονικήν καί τακτικήν αύτών ζωήν, έτέραν ΰπαρ- 
Civ ψυχολογικήν, ής δέν διατηροΰσι τήν άνάμνησιν άμα τή έπανόδω 
είς τήν ομαλήν κατάστασιν. Τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τής δευ- 

τέρας ταύτης καταστάσεως συνίσταται εις τό ότι αύτη συνιστα ψυχο

λογικήν ϋπαρξιν πλήρη, τοΰ υποκειμένου ζώντος τήν κοινήν ζωήν, "έ- 
χοντος τά πνεΰμα ήνεωγμένον εις άλας τάς ιδέας καί εις πάσαν άντί- 
ληψιν καί εϊς οΰδένα παράληρον υποκειμένου.

Ιδού ή πρώτη τών παρατηρήσεων τούτων:

Κυρία τις λίαν ανεπτυγμένη, καταλαμβάνεται αίφνης ύπό [ίαθέος 
ύπνου όστις παρατείνεται πολλάς ώρας πέραν τοΰ συνήθους. Κατά τήν 
εςέγερσιν, εύρέθη ότι είχε λησμονήσει παν ό ,τ ι έγνώριζε καί ή μνήμη 
της δέν διετήρησεν ούδεμίαν γνώσιν ούτε τών λέξεων ούτε τών πραγ

μάτων. Είνε άνάγκη ή Κυρία αΰτη νά μάθη έκ νέου τήν άνάγνωσιν, 

.ήν γραφήν, τήν άριθμησιν ! Μετά τινας μήνας καταλαμβάνεται έκ νέου 
ύπά ύπνου παρομοίου πρός έκεϊνον άστις προηγήθη τής νέας αύτής κατα

στάσεως. Κατά τήν δευτέραν ταύτην έξέγερσιν επανέρχεται άκριβώς 
εις ήν κατάστασιν,εΰρίσκετο πρά τοΰ πρώτου ύπνου. Τά αύτά φαινόμενα 

έπανελήφθησαν περιοδικώς έπι τέσσαρα κατά συνέχειαν έτη παρά τή

αύτή Κυρία, ήτις ούτως διαδοχικώς έζη δύο άλως διολου διακεκρι- 

μένας ύπάρξεις.
"Α λλη παρατήρησις άρξαμένη άπά τοΰ 18 5 8  και διαρκοΰσα εισέτι .

Γυνή τις πάσχουσα έξ ύστερισμοΰ άπό τοΰ 13 έτους τής ή λ ικ ία ςτης, 

ύφίσταται σχεδόν καθ’ έκάστην, άνευ γνωστής α ίτιας, τήν κ ρ ί σ ι ν  

τ η ς ,  ώς τήν ονομάζει καί ήτις δέν είνε άλλο ή δευτέρα τις κ α τ ά σ τ α -  

σ ι ς.  Έ νώ  κάθηται είς τήν έργασίαν της, αίφνης ή κεφαλή της πιπτε 
πράς τά έμπρός καί κοιμαται έπί τινα λεπτά, μεθ ο έςυπνα, άλλά δεν 
εύρίσκεται πλέον έν τή  αύτή διανοητική καταστάσει τή  πρά τοΰ ύπνου. 
Τά πάντα μεταβάλλονται- εγείρει τήν κεφαλήν και χαιρετίζει τους 

παρί αύτήν, νομίζουσα ότι διά πρώτην φοράν βλέπει τά παρευρισκό- 

μενα πρόσωπα' ή μέχρι τοΰδε θλιβερά αύτής φυσιογνωμία φωτίζεται, ή 
φαντασία της έξάπτετα ι, καί αδιάφορος πριν, ήδη κατέστη εις τά έπα- 

κρον ευαίσθητος- έν γένει. έν τή  δευτέρα ταύτη καταστάσει όλαι αυτής 
αί δυνάμεις παρίστανται μάλλον άνεπτυγμέναι καί τελειότεραι. Αίφνης 

αίαν ήμέραν ή εύθυμία της έξαφανίζεται καί καταλαμβανόμενη ύπό 
νάρκης ολίγων λεπτών έπανέρχεται έξυπνώσα είς τήν τακτική λ αυτής 

κατάστασιν.
Τόσον διακεκριμένη είναι ή διαφορά τών δύο αύτών ύπάρ,εων ώστε 

ή γυνή αΰτη συλλαβοΰσα κατά τήν δευτέραν κατάστασιν της, ήγνάει 
τήν έγκυμοσύνην έπανελθοΰσα είς τήν τακτικήν της ζωήν. Ωσαύτως 
έν τή δευτέρα καταστάσει εύρισκομένη, βασανίζεται άπά τήν ιδέαν ότι 
ά σύζυγός της τήν άπατα καί υβρίζει μεγαλοφώνως τήν ύποτιθεμένην 
έρωμένην του- καταληφθεΐσα δέ ποτε ύπά μανιώδους ζηλοτυπίας άπε- 
πειράθη νά άπαγχονισθή. Ο ί γείτονες προσδραμόντες τήν έπανέφερον 

εγκαίρως είς τ  ν ζωήν, χωρίς ή τρομερά αύτη ταραχή νά τήν έπανα- 
φέρη είς τήν τακτικήν της κατάστασιν."Οτε έπανήλθεν εϊς αύτήν κατά 

τινα καιρόν, έλησμόνησε τ -  παν καί συναντήσασά τήν ύ π ’ αύτής νο- 
μιζομένην έρωμένην τοΰ συζύγου της ύπήρξε πράς αύτήν λίαν διαχυ

τική  είς ενδείξεις άγάπης καί είς φιλοφρονήσεις.
'Υπάρχουσι δέ άκόμη παραδείγματα καθ’ ά ή δευτέρα κατάστασις 

διαφέρει τής πρώτης πολύ περισσότερον άκόμη. Τοιαύτη εινε η περι- 
πτωσις ΰπαξιωματικοΰ τίνος, όστις πληγωθείς ύπό σφαίρας κατά το 
κρανίον ύπέστη παραλυσίαν έπί εν έτος. Έ ν  τούτοις καί μετά την 
θεραπείαν του έξηκολούθησε νά παρουσιάζη διανοητικάς διαταράςεις 

περιοδικάς καί εσχε δύο υπάρξεις, τήν μίαν κανονικήν τήν άλλην πα



θολογικήν.ΤΙ μετάβασις άπό τής μιας είς τήν άλλην κατάστασιν γίνε

τα ι έν μια στιγμή, άνεπαισθήτως. Α ί αισθήσεις μένουσι πλέον ξέναι είς 

τους έςωτερικούς ερεθισμούς καί ό ασθενής δέν ένεργεϊ ή διά τής αύτο - 

μάτου κινήσεως τοΰ εγκεφάλου του. 'Η  γενική αίσθητικότης έκμηδε- 
νίζεται ή άκοη του κλείει άλοσχερώς, ή γεΰσις δέν υπάρχει πλέον, ή 

οσφρησις άναισθητεϊ, ή όρασις δέν άντιλαμβάνεται τών εξωτερικών 

έντυπώσεων. Μόνη ή άφή ύ^σ τα τα ι όπως θέττ, τόν άσθενή έν επι

κοινωνία μετά τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου. Δ ιά  τοΰτο όλαι αί πράξεις 
του προκαλοΰνται έκ τών έντυπώσεων άς τά αντικείμενα παράγουσι 
διά τ?ίς άφής. -«υναντα κατά τύχην διά τών χειρών του τό κομβίον 

ένός συρταρίου; Τό ανοίγει, λαμβάνει μίαν γραφίδα, ήτις έξεγείρει έν 
αύτω τήν ιδέαν τής γραφής, καί τόν αναγκάζει ούτω νά άρχίζη νά 
γράφν).

Ε ίς  τα αύτα δύναται τις νά φθάση άποτελέσματα διά τής ύποβολής. 

Ούτω δύο κυρίαι ύποβληθεϊσαι εϊς τινας έπηρείας έλησμόνησαν τίνες 

ήσαν, τήν ήλικίαν των, τό γένος των, τήν έθνικότητα, τήν κοινωνικήν 

κατάστασιν των κλπ. Ζώσιν εις τό έξης, όμιλοΰσι, σκέπτονται άκριβώς 

όπως τό πρόσωπον το όποιον ταϊς παρουσιάσθη. Ό πω ς έπέλθτ, ή μετα 
βολή αύτη άρκεϊ μ ία  λέξις προφερθεΐσα μετά τίνος έπιβολής. Ούτω π .χ . 

έαν ύποβάλωμεν εϊς τινα τών υποκειμένων τούτων τήν ιδέαν ότι εινα1
χωρική , αρχίζει αμέσως νά τριβή τούς οφθαλμούς της καί νά τανύν)
τούς βραχίονας, λέγουσα : « Νά ίδοΰμεν, εϊνε τέσσαρες ή ώρα, γρή

γορα, πρέπει νά σηκωθώ γιά νά πάω στόν στα ΰλον».Ώ ς ηθοποιός, άρ
χ ιζε1. νά μειδ ιά : « Βλεπετε, έρωτα, τά φουστάνι μου ; Λοιπόν, μάθετε 

ότι είνε ό διευθυντής ποΰ διέταξε νά μοΰ τά μακρύνουν. Τ ί ενοχλητικοί 
αυτοί οι διευθυνταί, σε πεθαίνουν!» Ως στρατηγός: «Δ ός μου τά τ η 
λεσκόπιο ν! Ποΰ εινε ά διοικητής τοΰ πρώτου τάγματος τών Ζουάβων : 
Λ ! Νά τούς Δαχομαίους ! ’Εμπρός, τά άλογόν μου, τά ξίφός μου!» 

'Ως ιερωμένος, φαντάζεται ότι είνε ά άρχιεπίσκοπος τών ΙΙαρισίων :

« Α ! ύμεϊς είσθε, Κύριε Β ικάριε, μοί φέρετε 'έν παιδίον, πρέπει βεβαίως 
νά τά εύλογήσω ! »

Α λλ r, διπλή αύτη ύπαρίις τής συνειδήσεως δύναται νά ύπάρξτ] 
οχι μονον παρά προσώποις πάσχουσιν ή ύποστασι τήν ύποβολήν, άλλά 
και παρα ϋγιέσι. Δύναται τις νά έξαναγκάστ, ούτω πρόσωπα καλώς 
εχοντα εις τήν έκτέλεσιν κινήσεων άσυνειδήτων. Τό πρόσωπον, λέγει ό 
Κ . G le y , έπί τοΰ όποιου έπειραμχτίσθην, λαμβάνει γραφίδα ή μολυ

βδοκόνδυλον. Τώ λέγω νά σκεφθή όνομάτι τά άποϊον μέλλω νά γράψω' 
τότε λαμβάνω τήν χειρ ά του ήν φαίνομαι διεύθύνων καθώς τήν χεϊρα 
παιδιού εις. ό μανθάνουσι τήν γραφήν. Π ράγματι όμως τήν άφίνω νά 

χαράσση μόνη καί ή χειρ γράφει άσυνειδήτως τά όνομα περί ού πρό
κειτα ι. Δύναται δέ τις νά μεταχειρισθή καί τό έναντίον κρατών ό ίδιος 

τήν γραφίδα καί άφίνων τήν χεϊρά του νά γράψν) ύπό τήν άδηγίαν τοΰ 
πειραματιζομένου προσώπου.

Το ανωτέρω πείραμα έπιτυγχάνει έπί παντός προσώπου άνεξαρτήτως 

ήλικίας, φύλου η νευρικής καταστάσεως. Ή  νοομαντία έκτελεϊται καί 

έςηγεΐ- αι διά παρομοίου τρόπου. Πρόσωπον τ ι παρακαλεϊται νά σκεφθή 
μετά δυνάμεως άντικείμενον τ ι.  Δεύτερον πρόσωπον λαμβάνει τά πρώτον 
ζητοΰν νά μαντεύση τήν σκέψιν του. Πώς θά τά κατορθώση ; Δ ιά  τών 

κινήσεων τής χειρός τοΰ σκεπτομένου τό άντικείμενον προσώπου. Αί 

κινήσεις αύται ασθενείς, λεπταί καί άκούσιοι όδηγοΰσι τόν νοομάντιν 

προς το άντικείμενον μετά τοιαύτης κριβείας, ώστε διστάζει τις νά τά 

πιστεύστ) άν ό ίδιος δέν έκαμε τά πείραμα. (Μοί φαίνεται ότι θά δι

στάζω νά τά πιστεύσω έπί πολύν καιρόν). ’Ιδού τέλος τά συμπέρασμα 
τά οποίον έξάγει έκ τών άνωτέρω ό Κ. i i v t .

—  «Δύναντα ι, λέγει, νά ύπάρχωσι παρά τώ αύτω προσώπω πλείο
νες μνήμαι συνειδήσεως καί προσωπικότητας, καί έκάστη τούτων νά μή 

γνωρίζη ή ό ,τ ι συμβαίνει έν τή  περιφερεία τη ς » .

4

ΟΙ Μ Ο ΡΜ Ο Ν Ο Ι Κ Α Ι ΟΙ Ε Ρ Υ Θ Ρ Ο Δ Ε Ρ Μ Ο Ι

Θε'λετε νά μάθητε τ ί  γίνονται οί Μορμόνοι καί οί Ερυθρόδερμοι 
τής Αμερικής; Ό  πρίγκηψ Ρολάνδος Βοναπάρτης, μέλος καί αύτάς 
τής οίκογενείας τών Βοναπαρτιδών, ούδόλως όμως καταγινόμενος είς 
τήν πολιτικήν άλλ ’ ένασχολούμενος είς σοφάς εξερευνήσεις καί έπιστημο- 
νικά τα ξείδ ια , μας φέρει ειδήσεις καί περί αύτών, δημοσιευθείσας είς 
γαλλικά περιοδικά.

Έπεσκέφθην, λέγει, τούς Μορμόνους, οϊτινες ήσαν πολύγαμοι μέχρι 
πρό τίνος. Ά λλά  τελευταίος νόμος άπηγόρευσεν είς αύτούς τήν εύχα- 
ρίστησιν τοΰ νά έχωσι πολ.λάς γυναίχ.ας. Ά ν  καί ΰπετάχθησα ι είς 

τάν νόμον, έν τςύτοις οί Αμερικανοί δεν τούς άγαπώσι καί είς -έλαχί-



στας μ ε τ ’ αύτών έρχονται σχίσεις. Κατώρθωσα, διότι οι Μορμόνοι δυσ- 
πιστοΰσι πρός τοΰς ξένους, νά προσκληθώ εις εσπερίδα διδομένην άπά 
τή πρωτότοκον θυγατέρα του άρχηγοϋ των Βριγχάμ 'Γούνγ. Ά π εκό- 

μισα λαμπράς έ τυπώσεις. Κακώς κρίνουσι τοΰς Μορμόνους- είναι λα μ

προί άνθρωποι, λίαν εΰφυεϊς καί εχουσι θαυμασίως εμπορικόν πνεύμα.
Λεν γνωρίζω όμως έάν εχωσι δ ι’ έμέ οΐκν έγώ δ ι ’ αΰτοΰς συμπά

θειαν έν πάσν) όμως περιπτώσει, ώς θά ϊδητε έκ τοΰ κατωτέρου άνεκ- 

δότου, δέν έφάνησαν νά μέ ΰπολήπτωνται πολύ: ’Οφείλω έν πρώτοις 

νά σάς εϊπω οτι ό Β ριγχά μ 'Γούνγ είχε δώδεκα γυναίκας καί 5 2  ζών- 
τα  τέκνα. 'Έν τούτων μέ ήρώτησε πόσα τέκνα είχον. Τώ άπεκρίθην 

ότι δέν είχον ή εν καί μόνον κοράσιον. Πάραυτα έκπληξις καί περιφρό- 
νησις έζωγραφήθησαν έπί τά πρόσωπα πάντων, ένώ ό άξιωματικάς τοΰ 

ναυτικού άστις μέ συνώδευε εϊλκυσε τήν συμπάθειαν καί τά μειδιάματα 

άλων, διότι κατέστησε γνωστόν δτι ήτο πατήρ έννέα τέκνων !
Οί Μορμόνοι έχουσι λίαν πρακτικόν πνεΰμα. Ε ίνα ι άπαδοί τής κοι

νοκτημοσύνης έν όλη τή  σημασία τής λέξεως. Οΰτω διωργά ωσαν μίαν 

συνεργατικήν εταιρίαν ήτις πωλεϊ τά πράγματα είς τιμάς άληθώς έκ- 
τάκτως εΰθηνάς, άκριβώς είς τήν τιμήν τής άξίας τών έμπορευμάτων.

"Οσον άφορα τοΰς έρυθροδέρμους, περί ών πολύς κατά τά τελευταία 
έτη έγένετο λόγος, δέν άπέμειναν πλέον έν τή  βορείω ’Αμερική ή τρ ια - 

κόσιαι μόνον χιλιάδες. Οί Αμερικανοί άπως κποφεύγωσι πασαν πράς 
αΰτοΰς σύγκρουσιν ώρισαν πρός κατοικίαν ώρισμένον διαμέρισμα άπά 
τοΰ όποιου δέν δύνανται νά έξέλθωσιν. Κ αί έπειδή οΰτω στερούνται 

τής Θήρας ήτις έπρομήθευεν αύτοϊς τά πρός τό ζήν, οί Αμερικανοί 
είναι υποχρεωμένοι νά τοΰς τρεφωσι καί νά τοΰς ενδυωσιν. Απας μό
νον έξανέστησαν κατ’ αύτών, άφ ’ δτου προ εξ έτών έφονεύθη ο άρχη- 

γός των.

ΤΟ  Μ ΥΟ Φ Ω Ν Ο Ν

Ιδού νέα λέςις, κατά τά θεκτρόφώνον, τηλέφωνον κλπ. 1ά νεον τούτο 
οργανον ώς καί ή σχετιζομένη ένδιαφέρουσα άνακάλυψις, οφείλεται εις 

τάν δόκτορα <1 A rcon val τ οΰ Κολλεγίου τής Γαλλίας, διακε ριμένον 
δε συνεργάτην του διαπρεπούς Βρόουν Σεκάρ. Τά μυόφωνον είναι ορ-

γανον δ ι’ ού δύναται τις νά πεισθή δτι τά νεΰρα καί οί μυώνες δύναν- 

τα ι νά μένωσιν έν εΰαισθησία πολλήν μετά τάν θάνατον ώραν. Χάρις 

εις τά μηχάνημα τοΰτο δύναται τις νά άντιληφθή θόρυβόν τινα έντός 

τών μυώνων, ΰποδηλοΰντα τήν συστολήν των, καί εβδομάδας άκόυ.η 
μετά τόν θάνατον.

Οσον άφορ^ τά  νεΰρα, δύνανται χάρις εις τά μυόφωνον νά δώσωσι 
σημεία ζωής 10 μόνον ώρας μετά τάν θάνατον.

1 ήν σπουδαίαν ταύτην άνακάλυψιν, ήν παρουσίασεν έσχάτως είς τήν 

Ακαδημίαν τών Επιστημών ά Βρόουν Σεκάρ, ιδού πώς έξηγεί ά πα
τήρ τοΰ μυοφώνου:

Οι φυσιολόγοι παραδέχονται, λέγει, ότι παρά τοϊς τελειοτέροις ζώ- 
οις η ηλεκτρική ερεθιστικότης τοΰ νευρου καταστρέφεται λεπτά τινα 
μόνον μετά τάν θάνατον, ένώ ή τοΰ μυώνος μετά τινας ώρας. Τοΰτο 

εινε άληθές, όταν προς ανακάλυψιν τής έρεθιστικότητος ταύτης λα μ- 

οάν/ι τις τ/;ν έν συνόλω σμικρυνσιν τοΰ μυώνος ήτοι τήν συστολήν τήν 
ορατήν ύπά τοΰ γυμνοΰ όφθαλμοΰ ή τοΰ μυογράφου.

ΙΙρά πολλοΰ χρόνου κατέόειξα την άνεπάρκειαν τοΰ τρόπου τούτου 
όταν θελωμεν να πληροφορηθώμεν δια τάς κινήσεις αδυνάτου τινάς υ.ί— 

ρους ούτινος οί μυώνες δύνανται νά ώσιν ή εδρα.Τώ 1 8 7 8 ,  εσχον τήν 
ιδέαν νά εφαρμόσω τά μικρόφωνον δπως μελετήσω τάς διακυμάνσεις τοΰ 
μυώνος εν δρωσγ) καταστάσει, ώς καί έν καταστάσει ήσυχίας.Έφεΰρον 

Ρ άς τοΰτο ειδικόν μι κρό.φωνον, με κινητηριον μηχάνημα μαγνητικόν, 
.ο όποιον εκαλεσα μ υ ό φ ω ν ο ν ,  υποβαλών συγχρόνως αύτό εις τήν 
Ακαδημίαν τών επιστημών.

Ίδοΰ τ ί έπορίσθην έκ τών πειραμάτων μου τούτων:

-  Ε ις τά μυόφωνον ό μυών, άντιθέτως πράς δ ,τ ι δεικνύει ά μυο
γράφος, δέν συγχωνεύει τάς δονήσεις- άποδίδει ήχόν τινα πολύ πριν ή 

ο έρεθισμάς καταστή ικανός δπως έπιφερη τήν καθολικήν συστολήν. ΤΙ 
έντασις τοΰ ήχου είναι μεγαλειτέρα έάν ά μυών ένταθή διά τίνος έλα- 
τηρίου. Ε π : ζώντος ζώου ό μυϊκός θόρυβος ύψοΰται έφ ’ δσον έντείνει 
τις πλειότερον τάν μυώνα- έξαφανίζεται δέ έάν κόψωμεν τό κινητήριον 
νεΰρον ή δηλητηριάσωμεν τά ζώον.

Κατά τάς -’ρεύνας μου ταύτας παρετήρησα δτι ή ερεθιστικότης τοΰ 
νεύρου δύναται νά διαρκέση πολλάς ώρας μετά τάν θάνατον. Δ ιά  νά 
βεβαιωθή τις  περι τούτου άρκεϊ νά προσαρμόση τάν τένοντα κονίκλου 
τινός είς τά μυόφωνον μου, και νά έρεθίσνι τά ισχιακόν νεΰρον τή  βοη-



θεία διακεκομμένου ρεύματος, πεντηκοντάκις ή έκατοντάκις κατα. δευ

τερόλεπτου. ’Ακούει τις τότε τόν μυώνα παράγοντα ήχον τινα πολλας 
ώρας ν.ετά τόν θάνατον. Ταΰτα άποδεικνυουσιν ότι τό νεΰρον δύναται 

νά ενεργή έπί τοΰ μυώνος χωρίς νά ύπάρχϊ) φανερά συστολή, αλλ απλή 

τών μορίων παλμική δόνησις. Ο θάνατος τοΰ νευρου έπέρχεται βρα- 

δύτερον ή ώς ύπετίθετο μέχρι τοΰδε. Δεν έξήτασα εισέτι τους λόγους 

τής τοιαύτης τοΰ νεύρου άποβιώ_εως».

*
ΤΑ  Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ  Ε 1ΙΑ Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  ΚΑΙ II Μ Α Κ Ρ Ο Β ΙΟ Τ Η Σ

ΙΙοϊον είδος ασχολίας συντείνει περισσότερον είς την παράτασιν της 
ζωής: ή ίω τήθη τελευταίον διακεκριμένος μαθηματικός διευθύνων μιαν 

τών μεγάλων ασφαλιστικών τής ζωής εταιριών. Απήντησε δε: «Τ οΰ .ο  
είνε δύσκολον ζήτημα . Δύναμαι μόνον ν απαντήσω αναφορικώς ..ρο, 

τάς ασχολίας τών άνθρώπων, ή ζωή τών οποίων ασφαλίζεται κα; εινε 
ασφαλισμένη παρ’ ήμ ϊν . Ούτοι ανέρχονται είς εκατοντάδας χιλιάδων, 

καί άποτελοΰσι κάλλιστον έδαφος έφ’ ου νά βασισθή τις διά νά συνα- 

γάγνι συμπεράσματα έπί τοΰ ύποκειμενου τουτου. Κατά τ/)ν στα τιστι
κήν ταύτην, φαίνεται ότι οΐ ταςειόευοντες έμποροι και πράκτορες -,ώσι 

μακρότερον άπό τούς ανθρώπους όλων τών άλλων επαγγελμάτων, p.c 

όλα τά δυστυχήματα τά όποϊα άπειλοΰσι τούς διά σιδηροδρόμου κα 
διά θαλάσσης ταξειδεύοντας. Κατόπιν τούτων έρχονται ο; όδοντοια- 
τ ιο ί,  οί διδάσκαλοι καί καθηγηταί, έν οίς καί οι μουσικοδιδάσκαλοι. 
Μετ αύτούς έρχονται οί πιλοποιοί, οι κληρικοί και ιεραπόστολοι. Οι 

τελευταίοι δυνατόν νά χρησιμεύωσι κάποτε όπως πληρωσι τους στομά
χους τώ-/ άγριων καί τών άνθρωποφάγων, άλλ εξαιρούμενης της περι- 
πτώσεως ταύτης, κατά τά άλλα είνε μακρόβιοι. Κατόπιν έρχονται οί 
τραπεζϊται καί κεφαλαιούχοι, οϊτινες φαίνονται νά ζώσιν ολίγον τ ι μα
κρότερον άπά τούς κρεοπώλας καί μεταπράτας. Ακολούθως έρχονται 

οί δικηγόροι καί οί χρυσοχόοι, καί μ ετ ’ αύτούς οί έμποροι, οί γυρολο- 
γοι, οί γαλακτοπώλαι καί ο! ένεχυροδανεισταί. Τελευταίοι έρχονται οι 

κηπουροί, οί γεωργοί, οί πολιτικοί μηχανικοί και οι λογισται, των ο
ποίων ή ζωή συντέμνεται ίσως άπό τό σκύψιμον καί άπά τήν σκοτού

ραν τών αριθμών»,

Έ ν  τή  στατιστική ταύτγι ποίαν τάξιν εχουσιν άρα οί δημοσιογρά

φοι: «Δέν ε'νε καί ούτοι πολύ μακρόβιοι, άπαντα ό μαθηματικός. Καί 
οί λογισται καί οί τα μ ία ι, ώς καί οί καλλιτέχναι καί άρχιτέκτονες προ
ηγούνται αύτών. "Ερχονται κατόπιν μέ τούς τυπογράφους, τούς ια 

τρούς καί τούς κυρίους όσοι δέν εργάζονται. Ακολουθοΰσι τους φαρμα
κοποιούς καί τούς φωτογράφους, καί μ ετ ’ αύτούς έρχονται κατά τήν 

τάξιν οί άρτοποιοί, οί σιγαροποιοί, οί έπιστάται κτημάτων, οί άξιωμα- 
τικοί τοΰ στρατοΰ, οί οΐνοπνευματοπώλαι, οι ναΰται καί οί αξιω ματι
κοί τοΰ στόλου. Βραχυβιώτατοι δέ πάντων φαίνονται νά είνε οί δικα

στικοί κλητήρες, οί έπιστάται τών οικοτροφείων, οί κουρείς κα! οί ά- 

μα ξηλά τα ι».

ψ

Π Ω Σ Κ Α Τ Λ Σ Τ Ρ Ε Φ Ο Ν Τ Λ Ι ΤΑ  Β ΙΒ Λ ΙΑ

"Ο φοβερώτερος εχθρός τών δεμένων βιβλίων είνε τά φωταέριον. Δύο 
μόνον ράμφη φωταερίου έν κλειστώ θαλάμω είνε ικανά νά καταστρέ- 

ψωσι πολλών χρυσοδεμένων βιβλίων τά πανάρια. Σχεδόν πας φιλανα

γνώστης ένθυμείται νά έλαβε β ιβλ ία  έκ βιβλιοπωλείου ή δημοσίας β ι
βλιοθήκης μέ τό δέσιμον τόσον έφθαρμένον, ώστε θά ήδύνατο νά κομ- 
ματιασθή διά τών ονύχων τών δακτύλων' τοΰτο προήλθεν έκ τοΰ άε

ρίου. Οί βιβλιοπώλαι τοΰ Λονδίνου ένόησαν τό πραγμα, καί τώρα φω- 

τίζουσι τά μαγαζείά των δΓ έλαίου, διά πετρελαίου, ή όπου εινε δυνα
τόν, δΓ ηλεκτρικού φωτός. Ε ις τά μεγάλα βιβλιοπωλεία τό πραγμα 
έγνώσθη πρό πολλοΰ. Ε ίς  τά Βρετανικόν Μουσεϊον, όπως διατηρώσι 

τά β ιβλ ία , καί όπως τά προφυλάττωσιν άπό τοΰ πυρός, ούδεις άλλος 

τεχνητός φωτισμός επιτρέπεται παρά ό διά τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός.
Έ π ειδή . ό λόγος περί βιβλίω ν, άς μας έπιτραπή ν’ άναφέρωμεν άλ- 

λόκοτον ιστορίαν τήν όποιαν διηγείται ά Κάμιλλος Φλαμμαριών, ό διά

σημος Γάλλος αστρονόμος καί εύφυής λογογράφος. Ε ίχε φίλην κόμησ- 
σάν τινα, ητις είχεν έμποτισθή μέχρι φανατισμού τάς ιδίας θεωρίας 
του περί τής πληθύος κατοικουμένων κόσμων, ώς καί περί ένδεχομί- 
νης άπά πλανήτου είς πλανήτην μεταναστεύσεως ψυχών. Μια. τών η

μερών δεσμίς τις μ ετ ’ επιστολής καί πένθιμου φακέλλου έφθασεν είς τά 
άστεροσκοπείόν του, είς Ζουριζύ. II επιστολή, φέρουσα τήν ύπογρα-



φήν ίατροΰ τίνος έζασκοΰντος τό επάγγελμά του έν τώ νομώ τοΰ Ζού- 
ρα, έληγε ν οίς έξης: «Λ άβετε συνημμένως τό ένθύμιον νέκρας, ητις μέ 

είχε βιάσει νά όρκισθώ δτι θά σάς στείλω μετά τόν θάνατόν της την 

έπιδερμίδα άπά τούς ώμους της, την άποίαν έπεθύμει νά σάς παρακα- 
λέση άπως μεταχειρισθήτε εϊς τά δέσιμον τοΰ πρώτου βιβλίου, τά ό

ποιον Οά δημοσιεύσητε μετά τόν θάνατόν τ η ς » . Ε ίχα  θαυμάσει πολλά
κις, γράφει ά Φλαμμαριών, τοΰς ώραίους ώμους της μακαρίτιοος κο- 

μησσης, οίοι απεκαλύπτοντο άπά τάν έλαφρόν στολισμόν της, καίτοι 
δέ και άρχάς -έκλινα νά έπιστρέψω άπίσω τό μέγα τεμάχιον της λευ

κής έπιδερμίδος. τά οποίον ήτο κάπ^ς πυκνόν καί ψυχρότατον είς τήν 

άφήν, άφοΰ έσκέφθην άπεφάσισα νά ζητήσω τήν συνδρομήν βυρσοδέψου, 
όστις μετά τρεϊς μήνας μοί τό έπέστρεψεν ώραϊα κατειργασμένον, καί 

τά τελευταΐον μου σύγγραμμα « Γ ή  καί Ουρανός» έδέθη διά τοΰ τεμα 
χίου τούτου τής γυναικείας έπιδερμίδος, φέροντος μέ χρυσά γράμματα 

τήν έπιγραφήν Έ  νθύ  μ η σ ι ς  ν ε κ ρ  ά ς. ΙΙιστεύομεν δτι αύτη δέν είνε 

ή πρώτη φ ρά καθ’ ήν έγένετο τοιαύτη χρήσις τής άνθρωπίνης έπιδερ— 

μίδος, άλλ’ άμολογητέον άτι ή ιεροσυλία αύτη δέν είχε τίποτε τό φαι

δρόν, καί ό ευφυής Γάλλος άστρονόμος πολύ ευσεβέστερος θά ήτο άν 
δέν είσήκουε τής νέκρας τήν άλλόκοτον έπιθυαίαν.

Ο Β Α Ν Δ Α Λ ΙΣ Μ Ο Σ  Μ Ε Τ Α Ξ Υ  ΤΩ Ν  Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΙαρηκολουθήσαμεν, γράφει μετά πόνου έν περιοδικόν τοΰ Λονδίνου, 
μέ πολύ ένδιαφέρον τάς προσφάτους έργασίας είς τόν πύργον τοΰ ώρο
λογίου έν τω μητροπολιτικω ναώ τοΰ Α γ. Παύλου. Κακή άρμή βαν

δαλισμού ώδήγησε τούς άρμοδίους είς τήν άρσιν τοΰ ώρολογίου τούτου 
καί είς τήν άντικατάστασιν αύτοΰ διά νεωτέρου ώρολογ ου. Κατά τάν 
«Τ ύ  πον τοΰ ’Ά στεω ς», τά παλαιόν ώρολόγιον είχε τοποθετηθν ύπά τοΰ 
Λάγγλεϋ Βράδλεϋ τω 1 7 0 8 , είνε είς λαμπράν κατάστασιν, καί θά ή 

δύνατο καθ’ άλα τά φαινόμενα νά διαρκέση ^ π ι ?ύο εκατονταετηρίδα; 
ακόμη, χωρίς νά παύση νά σημειοΐ άκριβώς τήν πάροδον τοΰ χρόνου. 

Είνε μεγαλοπρεπές άρχαΐον ώρολόγιον, άξιοσημείωτον διά τό μέγεθος 

τών τροχών του καί τήν λεπτότητα  τής έργασίας. Ή  κατασκευή του 

{κόστισε τριακοσίας λίρας. Α ί δύο πλάκες του είνε 51 ποδών τήν περι

φέρειαν, καί τά ψηφία τών ώρών δύο ποδών καί 2 1)2 δακτύλων τό ύ

ψος. Οί λεπτοδεΐκται εχουσι μήκος 9 ποδών καί άκτώ δακτύλων, καί 
βάρος 75  λιτρών έκαστος, καί οί ώροδεΐκται εχουσι μήκος 5 ποδών 
καί 9 δακτύλων καί ζυγίζουσιν έκαστος 4 ι λίτρας. Τά εκκρεμές έχει 
μήκος 16 ποδών. Είνε ώρολόγιον κανονιζόμενον κατά άκτώ ημέρας, 

σημαίνον τήν ώραν διά τοΰ μεγάλου κώδωνος, τοΰ άνηρτηυ,ένου 4 0 πό

δας ύπεράνω τοΰ δαπέδου. Ή κεφαλή τής σφύρας ζυγίζει 145  λίτρας 

καί ά ύπερος 180 λίτρας. Φαντασθήτε μηχανήν βαδίζουσαν νυχθημερόν 

ώς αυτή έπί διακόσια έτη , καί εύρισκομένην άκόμη είς καλήν κατά · 
στάσιν έργασίας! Θά ύπέθετέ τις δτι ή συνήθης εύλάβεια πράς τά άο- 

χαΐα πράγματα έν ’Α γγλία  θά ήτο ικανή νά προλάβη τήν καθαίρεσιν 

τοΰ αριστουργήματος τούτου τής ώρολογοποιίας, περί ο συγκεντροΰνται 
τόσαι άναμνήσεις ίστορικαί, ποιητικά: καί φιλολογικαί.

Τ Α  Ω Ρ Ο Λ Ο ΓΙΑ  Τ Ω Ν  ΓΥ Ν Α ΙΚ Ω Ν

Τά επόμενον ένδιαφέρον γεγονός άνεκοίνωσεν άνταποκριτής ένός τών 
επιστημονικών περιοδικών τοΰ Λονδίνου. Άφότου αί κυρίαι ήρχισαν νά 
φέρωσι τά ώρολόγια ώς κοσμήματα τών ώμων, τά όργανα ταΰτα , ώς 

άληθή μέτρα τοΰ χρόνου, κατέστησαν μικροτέρας άξίας δ ι ’ αύτάς παρά 
πρότερον. "Οσον έπιμελώς καί άν είνε κατεσκευασμένον καί κανονισμέ- 
νον τό ώρολόγιον μιάς κυρίας, συνήθως άνεπαρκώς άπαντά είς τήν έρώ- 

τ/)σιν τ ί  ώ ρ α  ε ΐ ν ε ,  πότε σταματών διαρκώς καί πότε παίζον διάφο
ρα παιγνίδια καί τεχνάσματα. Τοΰτο συμβαίνει κυρίως διότι όλίγαι κυ- 
ρίαι φέρουσι τά  ώρολόγιά των δ ι’ δλης τής ήμέρας, καί άλιγίιτεραι ά
κόμη καθ’ έκάστη- ήμέραν καί συνήθως ένθυμοΰνται νά τό χορδίσωσι 
μόνον οταν τά έξαγάγωσιν άπά τό κιβώτιον. ’Εάν άνήρ τις μετεχειρ ί- 
ζετο τό πολύτιμον χρονόμετρόν του κα τ’ αύτόν τόν τρόπον, θά 'έβλεπε 
τάχιστα οτι τοΰτο θά καθίστατο άλως άνωφελές διά πάσαν χρείαν.Ού
δέν άπορον άν τά εύθηνότερα ώρολόγια τά όποϊα φοροΰν συνήθως αί 

κυρίαι βλάπτονται έκ τής άλιγωρίας είς ήν ύπόκεινται.Περιπλε'ον, τά νά 
φέρη τις ώρολόγιον οίς εξωτερικόν κόσμημα είνε δοκιμασία δ ι ’ αύτό ά

νωτέρα τών δυνάμεών του. Τό θυλάκιον στενοχωρεϊ τό ώρολόγιον, έάν 

δέν κάμνη άλλο τ ι ,  μικρά δέ άρπάγη τά άφηνε ι έλεύθερον νά πάλλη



καί νά ταλαντεύεται προς πασαν διεύθυνσιν, καί εινε ωφέλιμος δ ι’

αυτό.

ΜΙΑ Ε Κ Φ Ο Ρ Τ Ω Τ ΙΚ Ή  ΜΙ Ι ΧΛΝΠ

Νέας μηχανής γίνετα ι χρήσις εις Μ ίλλουαλ Αόξ διά την άθρόαν έκ- 
φόρτωσιν φορτίων σίτου. 'II αρχή έφ’ ής ενεργεί ή μηχανή αύτη είνε 

ή μετατόπισις οΰ σίτου δΓ ίσχυροΰ ρεύματος άέρος. Ή μηχανή φορ

τώνεται έπί της λέμβου, ητις διπλαρώνει παρά τό σκάφος το προς εκ- 

φόοτωσιν. Ε ϊς την μηχανήν προσάπτεται εν άκρον έξ έκάστης εξ εύ
καμπτων αντλιών, τοΰ έτέρου άκρου έκάστης προσαπτομένου είς τό 

κΰτος τοΰ πλοίου καί χωνομένου ολίγους δακτύλους έντός τοΰ σίτου. 
Τότε ή μηχανή αρχίζει νά ένεργή, καί ό σίτος αρχίζει νά διαθέγι άνά 

εκατόν τόννους τήν ώραν διά τών αντλιών είς ιά  καταλλήλως τοπο

θετημένα σκύτινα κιβώ τια έπί τής αποβάθρας, όπόθεν π ίπτει δυνάμει 
τοΰ βάρους του είς τάς πλάστιγγας, καί πάλιν έκεϊθεν δυνάμει τοΰ βά

ρους του είς τά κάρρα τά σταλμένα άπά τούς εμπόρους όπως τόν με- 
ταφέρωσιν. 'Η  έν χρήσει μηχανή έχει δύναμιν δΓ εκατόν τόννους καθ’ 
ώραν, άλλά τό έκτελούμενον εργον δύναται ν’ αύξηση έπ’ άόριστον διά 

τής προσθήκης αντιστοίχου μηχανικής δυνάμεως.

Αί εξ άντλίαι τίθενται είς ένέργειαν όμοΰ, ά λλ’ όταν είνε άνάγκη
αία ή πλείονες αύτών δύνανται νά κλείω ντ/ι, καί ή άναλογία τής έκ-
φορτώσεως έλαττοΰται τότε, ά λ λ ’ όχι άναλόγως μέ τόν άριθμόν τών 
άπεσπασμένων αντλιών. Μέ μίαν μόνον άντλίαν έν χρήσει ή άσκουμένη 

δύνααις έκτελεΐ τήν έκφόρτωσιν 38  τόννων καθ’ ώραν.




