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Ά να γγέλλο ντες εις τό δημόσιον τάς νέας μεταρρυθμίσεις,
οι’ ών σκοποΰμεν ΐνα βελτι-ώσωμεν τό Περιοδικόν ημών Σ ύγ
γραμμα, όφείλομεν κατά καθήκον δημοσιογραφικόν νά έχΟέσωμεν ενταύθα διά βραχέων και τάς άρχάς, ύφ’ ών εμφορούμενοι
δεν έπτοήΟημεν απέναντι των μεγάλων καί ποικίλων δυσ/ερειών,
άς οφείλει νά ύπερπηδήση ό έν Κωνσταντινουπόλει έκδιδούς φι
λολογικόν σύγγραμμα, ά λ λ ’ οδηγούμενοι υπό τετραετούς δημο
σιογραφικής πείρας, άπεφασίσαμεν νά προβώμεν εις πρακτικωτέρας και μονιμωτέρας βελτιώσεις.
Έ κπεπληγμένοι έκ τών άπεράντων άκτίνων του άεννάου φα>τός του κατακλύζοντος τήν εσπερίαν Ευρώπην, Οαυμάζοντες τάς
καταπληκτικάς προόδους τών πεπολιτισμένων εθνών, μεμορφωμένων τόν τε νουν καί τήν καρδίαν, άλγεινήν αισΟανόαεΟα π ι
κρίαν, όπόταν βλέπομεν τό ήμέτερον έθνος, οργών μέν καί ταχυποδοΰν έκ φύσεως εις τόν πολιτισμόν, άλλ" ώχριών απέναντι
τών φώτων της Δύσεως, απέναντι της πρωτοτύπου δημιουργι
κότατος τών Ευρωπαίων, του πνεύματος τών επιστημονικών
καί φιλολογικών ανακαλύψεων, ύφ’ ού εμφορούνται εκείνοι, καί
τό όποιον δεν άνέλαμψεν εΐσέτι εν τινι τών γόνων της νεωτέρας
Ε λλάδος.
Πολύς βεβαίως θά παρέλΟη χρόνος μέχρις ό'του οί υιοί τών
Ε λλή νω ν, ζητοϋντες τά κλέη τών προγόνων αυτών, QJ άφι·/6ώσιν εις τό φαεινόν του προορισμού των σημεΐον, διαδίδοντες τά
φώτα άπό του νέου ΠαρΟενώνος, από τών νέων Προπυλαίων,
άπό της νέας Πνυκός, άπό της νέας ’Ακαδημίας, διά νέων Πλα
τώνων, διά νέων Ξενοφώντων, διά νέων Ά λεξάνδρων. Καί ή
ημέρα εκείνη έσται είς δόξαν του Ε λληνισμού, του Ε λ λ η νι
σμού, όστις επί αιώνας ύπέκρυπτεν υπό τά ράκη αύτου, δίκην
παλλαδίου, τήν ώχροτρέμουσαν τοΰ πολιτισμού λυχνίαν, ήν
ήπείλει νά κατασβέση βορράς μεσαιωνικός.
Πριν όμως άφιχΟώμεν είς τό σημεΐον έκεΐνο, άνά τόν νοΰν
ημών πρέπει νά έχωμεν τά μέσα, δι5 ών Οά διέλΟομεν τήν μετα-
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βατικήν αυτήν έπ ο χ ψ , την ώριμωτέραν του Ε λληνισμού επο
χήν. Παιδεία, φώτα, τύπος, πνευματική άνάπτυξις, τεχναι, επιστήμαι, και έπΐ τέλους εις φλογώδης και ακράτητος προς την
πρόοδον ερως, τεΟήτωιαν πάντα ταυτα εις κίνησιν, και μη^οειλιώμεν. Τό φώς προπορεύεται- δορυφορεϊ αΰτο ή επιτυχία, χιζομένου του κάλυκος, τό ρόδον εξέρχεται.
'Ως άνευ τώ ν ποταμών καί τών διωρύγων ξηραίνεται ή γή
καί τών ερήμων περιβάλλεται τον μανδύαν, ούτως άνευ του τυπου φιλολογικού καί πολίτικου, παρεμποδίζεται τής προο ου
ό χείμαρρος, εις λέβητα πάγω ν τήκεται του ιδανικού εκείνου
έρωτος ή καίουσα φλόξ, καί, τής καρδίας άναισθητουσης^ προς
τό καλόν, επέρχεται ή κάρωσις,— ό ηθικός θάνατος— και πτε
ρυγίζει ή αμάθεια,— ό παγερός τάφος.
Ό τύπος μόνος διεγείρει προς τό καλόν τήν καρδιαν,^ όονει
τάς χορδάς αυτής, καί, ως αί του αΐΟέρος δυνάμεις παραγουσι
τό φώς, ούτω καί ό ήΟικός εκείνος παλμός παραγει τας μεγαλα ς ιδέας, τά μεγάλα έργα.
_
Έ ν Ευρώπη τήν άνάγνωσιν του λαοΰ ικανοποιεί ο περιοοικος
τύπος· έκεΐ ύπάρ'/ουσι πολυειδή περιοδικά συγγράμματα, ειδι
κούς έχοντα άναγνώστας, καί άλλα μεν τούς επιστήμονας,
άλλα δέ τούς φιλολόγους ίκανοποιοΰντα, άλλα τούς καλλιτεγνας τέρποντα, άλλα τήν μεσαίαν τάξιν, ά λλα το ωραιον φυλον καί άλλα αύτούς τούς παϊδας. Έ καστον δ* έξ αύτών έχει
ώς έλάχιστον δρον συνδρομητών περί τάς τριάκοντα περίπου
χιλιάδας, έστω καί αν πληρώνται αί σελίδες αύτοΰ οια διηγη
μάτων καί μυθιστοριών, άποκυημάτων πολλάκις νοσούσης φαν
τασίας, ή διά σεμνολόγων γελοιογραφιών καί άλλω ν σκιραφων.
Παρ’ ήμΐν όμως ό γόνιμος οδτος τής πρακτικής φωτισεως
οχετός έλλείπει παρά πολύ, καί μία ο λ ό κ λ η ρ ο ς μεγαλοπουλις,
ή Κ ωνσταντινούπολή, εν καί μόνον υποστηρίζει Περιοοικον.
Πρός τί τοΰτο; Είναι αρά γε ή άψικορία ήμών, ένεκα τής όποιας
έν τώ λίκνω έτι αύτοΰ φθισια ό περιοδικός τύπος^και αποθνή
σ κ ε ι πριν ή’β ήση,ή ελλείπει παρά τοις Έκδόταις των περιοδικών
συγγραμμάτων ή χάρις καί ή φιλοκαλία τών Ευρωπαίων, τα
έργα τών οποίων μεγάλη καί παρ' ήμΐν μερις πολιτών υποστη
ρίζει, άποδυσπετοΰσα εις παν Ε λληνικόν καί ω ς μονήν φωτων
πηγήν τά τών Ευρωπαίων προϊόντα θεωρούσα; Το καΛ /]μας,
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ουδέ τοΰτο αιτία είναι, ούδέ τό άλλο, ά λ λ ’ άμφότερα. Εκ τής
άτομικής ήμών πείρας οδηγούμενοι, όμολογοΰμεν, ότι τό ήμετερον Περιοδικόν έχώλαινε κατά πολλά· μή όμως δεν έχωλαινε
καί ή τών συνδρομητών προθυμία ;
Έπιθυμοΰντες νά παύση τό τοιοΰτον τοΰ λοιποΰ, άπεφασισαμεν νά βελτιώσωμεν έπαισθητώς τό μέρος ήμών, φρονοΰντες
τό αυτό ότι γενήσεται καί έκ μέρους τών συνόρομητών.
Καί λοιπόν, ύπείκοντες ταΐς προτροπαΐς διάφορων φιλόκα
λω ν λογίω ν καί μετά τάς άπαιτουμένας καταλλήλους προετοι
μασίας, άπεφασίσαμεν νά έπενέγκωμεν τάς εξής σπςυοαίας τρο
ποποιήσεις εις τό ύφ’ ήμών άπό τετραετίας έκδιόόμενον Περιο
δικόν σύγγραμμα Έ π τ ά λ ο φ ο ς :
1. Ά πό τής a*)c τοΰ λήξαντος Ιανουαριου εκόοθησεται
τοΰτο εις μηνιαία ογκώδη τεύχη, περιέχοντα ύλην εκλεκτήν και
όσον ενεστι σπουδαίαν, κατά μίμησιν τοΰ περισπουοαστου γα7*λικοΰ συγγράμματος τής (( Άναθεωρήσεως τών ούο Κόσμων.»
(Revue des deux mondes.)
2. Συνενόνωμεν μετά τοΰ Περιοδικοΰ τήν έκδοσιν τής Ε λ 
ληνικής Βιβλιοθήκης, ής ό εννατος μήν έληξε μετά τήν έσχάτην διανομήν τοΰ 17— 18 φυλλαδίου, μέ τό όποιον έκλείσαμεν
τό Α' έτος αύτής, ύποχρεούμενοι ΐνα άποστέλλωμεν προς τούς
πληρώσαντας έτησίας συνδρομάς τά άναλογήσοντα τεύχη έκ
τοΰ άναγγελλομένου νέου ήμών συγγράμματος άπέναντι τής
προπληρωθείσης τελευταίας αύτών τριμηνίας εις τήν Ε λ λ η νι
κήν Βιβλιοθήκην.
Ούτω λοιπόν έκαστον μηνιαΐον τεΰχος τ ή ς Έ π τ α λ ό φ ο υ
άπαρτισθήσεται έκ 10 τυπογραφικών φύλλω ν, έξ ών τά μεν 8
έσονται αφιερωμένα διά τό Περιοδικόν, τά δέ λοιπά 2 διά τήν
Ε λληνικήν Βιβλιοθήκην, λογισθησομένην τούντεΰθεν ώ ς παράρ
τημα αύτής. Τό νέον Περιοδικόν ήμών μετά τοΰ παραρτήματος
έκτυπωθήσεται διά νεωτάτων χαρακτήρων τών 12 στιγμών έπι
άρκετά πα-/έος χάρτου, μή στερούμενον φιλοκαλίας καί τυπο
γραφικής κομψότητος.
Καί έν μέν τώ Περιοδικω καταχωρισθήσονται πρωτότυποι διατριβαί διαφόρου φύσεως, καλώς γεγραμμέναι καί άφορώσαι προς
τήν διά τής τέρψεως ω φέλειαν ώς επί τό πλειστον δέ δημοσιευθήσονται καί μεταφράσεις κατ’ εκλογήν γινόμεναι έκ τής «Ά να-
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θεωρήσεως τών δύο Κόσμων,» έκ της «Βοεττανικής Έπιθεωρήσεως,» έκ τής «Συγχρόνου Έπιθεωρήσεως» καί τών λοιπών
σπουδαίων Περιοδικών τής Εσπερίας.
'Όσον δ’ άφορα τήν Ε λληνικήν Βιβλιοθήκην, περιττόν νά είπωμεν οτι διήρχετο αυτη κρίσιμον ώραν, κινδυνεύουσα νά ταφή
υπό τήν καταβόθραν τής λήθης, ώς μέχρι τοΰδε έτάφησαν τόσα
Ιργα λυσιτελή διά τόν λαόν καί ώφέλιμα. Προλαβόντες τόν κίν
δυνον τοΰτον, άπεφασίσαμεν νά συγχωνεύσωμεν τά έργα ημών,
καΟιστάντες τήν Ε λληνικήν Βιβλιοθήκην ώς παράρτημα του Πε
ριοδικού ημών Συγγράμματος. Εισερχόμενη δε αυτη ούτωσί είς
τό δεύτερον αυτής έ'τος, θέλει άποβλέψει είς πρακτικωτέραν τών
αναγνωστών αυτής ώ φέλειαν έφ’ ώ άντί τών ποιητικών προϊόν
των τής αρχαίας Ε λλάδος, εις ά ένδιέτριψεν άχρις ώρας, θέλει
παρέχει παραφράσεις διαφόρων εκλεκτών έργων τών πεζών συγ
γραφέων τής άρχαιότητος, τά πλεΐστα τών οποίων έξ ονόματος
μόνον είσί γνωστά ήμΐν, ή το ι: τά Η θικά του Πλουτάρχου, τινά
τών περιεργοτέρων του Ά ριστοτέλους καί Πλάτωνος, Διογέ
νους Λαερτίου, ’Αθηναίου Δειπνοσοφιστοΰ, Λουκιανοϋ, κλπ.
Εννοείται δέ, ότι αί παραφράσεις αύται τών Ε λλή νω ν Συγγρα
φέων άποτελέσουσι μέρος του όλου σώματος τοΰ Περιοδικού καί
εσονται άναπόσπαστοι άπ’ αύτου.
Ούτως ίκανοποιοΰμεν συγχρόνως δύο μεγάλας άνάγκας του
λαοΰ, παρέχοντες αύτώ ύλην ού μόνον φιλολογικήν, αλλά καί
κλασσικήν.
Ό διακαής πόθος ημών του νά φανώμεν τό κατά δύναμιν
συντελεστικοί πρός έπαύξησιν τής διανοητικής άναπτύξεως του
ήμετέρου έθνους, ή σύμπραξις διαφόρων λογιώ ν ομογενών, τών
όποιων τά ονόματα Οέλουσι γνωστοποιεΐσθαι έγκαίρως, καί τό
έπαισθητώς βελτιωθέν καί πλουτισθέν τυπογραφεϊόν μας, παρέχουσιν έκάστω άρκετά έχέγγυα περί τής θρησκευτικής, ούτως
είπεϊν, έκτελέσεως τών άνωτέρω σημειουμένων βελτιώσεων.
Ή έτησία συνδρομή διά τε τό Περιοδικόν καί τήν Ε λλη νική ν
Βιβλιοθήκην ορίζεται άντί τών μέχρι τοΰδε 11 Μ ετζιτίων (ήτοι
5 διά τό Περιοδικόν καί 6 διά τήν Βιβλιοθήκην,) είς τό ευτελές
ποσόν τών 30 φράγκων διά τό έσωτερικόν χαί iO διά τό εξωτε
ρικόν, τών ταχυδρομικών τελών όντων είς βάρος ήμών. Λέγομεν δ’ ευτελές, διότι άντ’αύτών έκαστος συνδρομητής θέλει έχει
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κατα το τέλος του έτους 1 2 ογκώδεις τόμους ύλης διαφόρου,
ενώ άχρι τοΰόε έπλήρωνε σχεδόν τό διπλάσιον τής ποσότητος
ταυτης δι’ άμφότερα τά έργα ήμών.
Επικαλούμενοι λοιπόν τήν άρωγήν τών μέχρι τουδε συνδραμοντων ημάς είς τό Περιοδικόν καί τών προστατών καί συνδρο
μητών τής Ε λληνική ς Βιβλιοθήκης, ώς καί παντός φιλομούσου
ομογενούς, εύελπιστοΰμεν ότι καί οι πρώτοι καί οί δεύτεροι θέ
λουν φιλοτιμηθή εύγενώς όπως κοσμήσωσι καί αυθις τόν συν
δρομητικόν ήμών κατάλογον. Έ κ τής πεποιθήσεως ταύτης όρμώμενοι, θέλομεν άποστείλει πρός πάντας τούς μέχρι τουδε
συνδρομητάς του Περιοδικού καί τής Ε λλη νική ς Βιβλιοθήκης τό
Α' τεύχος τής Έ π τ α λ ό φ ο υ, οσοι δε δεν έπιστρέψουσι τοΰτο,
θεωρηθήσονται ώς τακτικοί συνδρομηταί.
Οί προπληρώσαντες τάς ετήσιας συνδρομάς των είς τήν Ε λ 
ληνικήν Βιβλιοθήκην Οέλουσι λάβει τό Α' καί Β' τεύχος τής
Ε π τ α λ ο φ ο υ άπεναντι τών καθυστερησάντων αύτοΐς τριών
φυλλαδίων του Α' έτους τ ή ς Ε λλη νική ς Βιβλιοθήκης, νέα δέ
συνδρομή τούτων άρχεται άπό του τρίτου τεύχους.
Παν μηνιαϊον τεύχος έκδίδοται έν τώ τέλει έκάστου μηνος.
Έ ν Κ ων]πόλει, τή 1 Ίανουαρίου 1869.
Ό Δ ιευθυντής
ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ.

Ο ΓΑΜΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟ Ιί
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ΕΛΛΗΣΙΝ.

Ή ωφέλεια, ή παραγομένη έκ της μελέτης τών αρχαίων
συγγραφέων, ούδαμώς έστιν ύποδεεστέρα εκείνης, ην καρπουμεθα σήμερον σπουδάζοντες τάς φυσικάς έπιστήμας. Ή φιλολο
γία έξετάζει τήν απ’ άρ*/ής μέχρι τέλους άνάπτυξιν τοΰ βίου
τών κυριωτέρων τής άρχαιότητος εθνών, επί τοΰ όποιου έρείοεται μέγα μέρος τοΰ καθ’ ήμας πολιτισμοΰ. Ιίαθώς λοιπόν ή
ιστορία τής άναπτύξεως τοΰ τε ήμετέρου πλανήτου, τών φυτών,
τών ζώων καί τοΰ άνθρωπίνου σώματος είναι ή δόξα καί τό ά
γαλμα τών καθ’ ήμας φυσικών επιστημών, ούτω καί ή αρχαία
φιλολογία δύναται εύλόγως νά σεμνύνηται ότι άσχολειται εις τό
εύγενέστατον μέρος τοΰ έπιστητοΰ, διευκρινοΰσα τήν ιστορίαν
τής άναπτύξεως τοΰ πνευματικοΰ άνθρώπου, τής γλώσσης του,
τής θρησκείας του, τών ήθών καί εθίμων του, τής καλλιτεχνίας
του καί πάσης άλλης οψεως τοΰ πολιτικού βιου, ούχι ενός άν
θρώπου, ά λ λ ’ έθνους ολοκλήρου. Φ ιλολογία καί Φυσιολογία,
'Ιστορία τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος καί 'Ιστορία τής φύσεως,
προάγουσι καί συμπληροΰσιν άλλήλα ς, δύνανται δέ, άπό κοινοΰ
συνεργαζόμεναι, νά λύσωσιν άποχρώντως τό ύψηλότατον τοΰ
άνθρώπου ζήτημα, τουτέστι τήν γνώσιν τοΰ όλου, ού τίνος αύτός είναι ή εύγενεστάτη καί άκροτάτη κορυφή. "Ισως εις τοΰτο
συντελέση όπωσοΰν βραχεΐά τις έξιστόρησις τοΰ έ?νληνικοΰ γά
μου, όστις ύπήρξεν ή ήθική βάσις τοΰ βίου τών άρχαίων Ε λ 
λήνων.
Θεμελιώδης ιδέα τής παναρχαίας περί φύσεως έπιστήμης καί
επομένως πηγή πάσης μυθολογίας είναι, ότι ό Έ ρως ύπάρχει ή
(TETXOS Α \ — ΙΑΝΟ ϊ ΑΡΙΟΣ, <869.)

άρχή τής γενέσεως καί συντηρήσεως πάντων τών όργανικών
δντων. 'Αγνότατη αναφαίνεται ή ιδέα αΰτη έν τή ’Ινδική καί έν
τή Ελλαδι, ένθα καΟαρώτατα έξεδηλώθη ή πρώτιστη φυσικοθρησκευτική σημασία του ανθρωπίνου γάμου. Κατά τό ινδικόν θρή
σκευμα, τό 1ί α ν ΐστατο έν αρχή ώς πνεύμα άνθρωπόμορφον.
Τοΰτο έστρεψε τό βλέμμα πανταχόσε, ά λ λ ’ οΰδένα άλλον ειδεν
ή εαυτό. Ούδεμίαν ήσθάνθη χαράν· έπόθησεν έτερον όμοιόντου.
Διχοτομηθέν έγένετο άρσεν καί θήλυ, καί έντεΰθεν παρήχθη ύ
στερον τό γένος τών άνθρώπων. Έ ρω ς λοιπόν καί Πόθος προς
έτερόν τι είναι ή άρχή τής γενέσεως καί τής συντηρήσεως ήμών.
Τήν αυτήν ιδέαν έξήνεγκε τό δαιμόνιον τών Ε λλή νω ν πνεΰμα
διά τής χρυσής ρήτρας «'Ο Ζεύς, μέλλων δημιουργεΐν, μετέβαλεν έαυτόν εις Έ ρω τα.»
Κατά τάς ιεράς βίβλους τών ’Ινδών, άνήρ καί γυνή είναι έν
πρόσωπον ό πατήρ έν μέντώ υίώ άναγενναται, έν δέ τώ έγγόνω
άπαθανατιζεται. Τέλειος άνήρ είναι ό συγκείμενος έκ τριών προσωπων: έξ έαυτοΰ, έκ τής γυναικός του καί έκ τοΰ υίοΰ του· διά
μεν τοΰ πρωτοτόκου υιοΰ του ό πατήρ άποτίειτό χρέος εις τούς
προγόνους του, διά δέ τοΰ έγγόνου του τυγχάνει τής άθανασίας.
’Α λλά καί Κλήμης ό ’Αλεξανδρεύς διά φράσεων όντως άρις·οτελικώ ν άπεφ^νατο, ότι «ό άτεκνος άπο7νείπεται τής φυσικής τελειοτητος, άτε μή άντικαταστήσας έν τώ οίκω του τον οίκεϊον
οιαδοχον. Τέλειος είναι μόνος ό έξ έαυτοΰ γεννήσας τον δμοιόν
του, μάλλον δε ο επιδών τεκνώσαντα τον παρ’ αύτοΰ τεκνωθέντα.
Ζητητέος ούν ό γάμος, καί τής πατρίδος ένεκα καί τής τών
παιοων οιαοοχής καί τής κατά τό ένόν ήμΐν συντελειώσεως τοΰ
κοσμου. Ιόν ημιτελή καί άπαιδα γάμον οίκτείρουσιν οί ποιηταί,
μακαρίζουσι δέ τον άμφιθαλή.»
Δόγμα λοιπόν παρά τοις άρχαίοις ήτο, δτι ό έπιγειος τοΰ
άνθρωπου βίος τότε μόνον φθάνει εις τό τελικόν τέρμα του, όπόταν ή συνεχεία και ή αύξησις έκαστου ήμών, ώς παΐρός καί ώς
παππού, άσφαλίν,εται κατά τοΰ θανάτου διά τών ίδιων υιών τε καί
τών έγγονων. Εντεύθεν καί τό παλαίτατον έθος νά καλώνται
οι έγγονοι κατά τά ονόματα τών πάππων ινα άναζώσιν οί άποθανοντες και οιά τοΰ ονόματος έπί πλεΐον ουτω πως άπαθανατίζωνται. Εντεΰθεν κατανοοΰνται εύκολώτερον καί αί κάλλισται
εικόνες τών Ελλήνων τραγικών: «Μητρί παΐδες άγκυραι βίου»__

«στύλοι γάρ οίκων είσί παΐδες άρσενες» — «σωτήρες έστίας
πατρός, οι όποιοι, ως οι φελλοί άγουσι τό δίκτυον, σώζουσιν έκ
τού βυθού τον κλωστηρα λίνον.» Ό άγαμος, ό άνέστιος, ό άτεκνοί, ενομιζετο καί ήτο παρά τοΐς άρχαίοις δυστυχέστατος.
Ο μετά προσοχής έξετάι,ων τούς μύθους, τήν γλώσσαν καί
.άς ιεροτελεστίας τών 'Ε λλήνων, άνακαλύπτει άδιάρρηκτόν τινα
συνάφειαν τού γάμου καί τής γεωπονίας, ήτις πρώτη άπήλλαξε
τούς ανθρώπους άπό τοΰ νομαδικώς ζην καί έξημέρωσεν αυτούς
οιά τοΰ θρησκεύματος και τών νόμων. Τό «άροΰν» σημαίνει τό
"° γ εωΡγεΐν και τό τεκνοποιεΐσθαι* ή «άρουρα» σημαίνει τήν τε
γην καί τήν μητρικήν γαστέρα* ό«άροτήρ» ιιοδυναμεΐ πρός τε
.ό/ γεωργόν και τον πατέρα. « ’ Αρόσιμοι γύα ι» είναι αι γαστέρες
αί^παιοοποιήσιμοι καί εύγεώργητοι. Ό άρχαΐος παρά τοΐς ’Αττικοΐς νόμος «έλευθέραν λαβεΐν γυναίκα έπί ά ρ ό τ ω παίδων
,' ν η σί ω ν,» έςαιρει τήν ηθικήν τοΰ γάμου σημασίαν καί έξηγεΐ
.ό ον ιΟίς γαμοις τών Αθηναίων έθος, δι’ ου ύπαινίττεται ή
προς^το βέλτιον μεταβολή τού βίου, καί καθ’ δ παΐς αμφιθαλής,
στεφομενος άκάνθας μετά δρύινων καρπών, καίπεριφέρων λίκνον
πλήρες άρτων, έλεγεν : Έ φ υ γ ο ν κ ακ όν , εύρ ο ν ά μ ειν ο ν.
Α λλά και ή μονογαμία, ή σήμερον ούσα χαρακτηριστικόν
γνώρισμα τών ευρωπαϊκών έθνών, συνδέεται έν τοΐς παλαιοτάτοίί χρο >οις λίαν στενώς μετά τών αρχών εκείνων τοΰ γεωπονικου^βιου. Καθώς ό Ηφαιστος πρώτος ένομοθέτησε σωφροσύ
νην εις τούς Α ιγυπτίους καί μονανδρίαν εις τάς γυναίκας, οΰτω
και ο πρώτος έν ’Αθήναις βασιλεύς, ό Α ιγύπτιος Κέκροψ καί ό
υιό, του Εριχθόνιος ένομοθέτησαν ότι αί γυναίκες, έτι παρθένοι
ουσαι, μεθ ενός άνδρός νά νυμφεύωνται καί «μηδενί άλλω έως
θανάτου προσανέχειν.» Πολυγαμία λοιπόν, κατά τήν έννοιαν
των έν ’Ασία έθνών, ήτο άείποτε δλως ξένον καί άποτρόπαιον
εις τους Ελληνας. «Κακόν γ ’έλεξας έν’άνδρα δίσσ’έχειν λέχη»
λεγει που και ό Εύριπίδης.
I ον ελληνικόν βίον καί τήν ρίζαν αύτοΰ, τήν αγάπην τοΰ άνορός καί τής γυναικός, ούδείς άλλος ποιητής περιγράφει πιστότερον, φυσικώτερον καί άφελέστερον ή ό 'Όμηρος. Οΐ έν άμφοτέροις τοις ποιήμασι πρωταγωνιστοΰντες ήρωες, οί ά λλω ς τε λίαν
απ άλληλω ν διαφέροντες, ουμφωνοΰσιν έν τούτω, δτι άνευ γ υ 
ναικείας αγάπης ούδεμία ύπάρχει τού άνδρός’ ευτυχία. Πας

άνήρ αγαθός ζα\ έ^έφρων τήν αύτοΰ φιλέει καί κήδεται, λέγει
ό Ά χιλλεύς* ό δέ Όδυσσεύς προστίθησιν, «ότι ούδέν υπάρχει
κρεΐσσον καί προτιμότερον, ή όταν άνήρ και γυνή συμβιώσι κατ
οίκον όμοφρονοΰντες, εις μεγάλην λύπην τών έχθρών των και
είς χαράν τών φίλων τω ν.» Ή όλη ’Οδύσσεια είναι άπλοΰν έγκώμιον τής Πηνελόπης. Έ ν τη άπολαύσει παντός άγαΟοΰ επι
γείου παρά τή μηδέποτε γηρασκούση Οελκτικωτάτη Καλυψοΐ,
λυπεΐται ό Όδυσσεύς καί ποθεί τήν άποΰσαν σύζυγόν του. 'Η
Πηνελόπη έν διαρκεΐ αγάπη άναμιμνήσκεται αύτοΰ και έν όνειροις· άδιάφΟορος έν μέσω τών περιστοιχιζόντων αύτήν μνηστή
ρων, τηρεί πίστιν εις τόν άνδρα τής νεότητός της καί άσπάζεται
αύτόν έπανακάμπτοντα, ώς οί ναυαγοί άσπάζονται τήν γην τής
εαυτών σωτηρίας. Κατά τήν πλησμονήν δέ τής εύφροσύνου καρδίας της, έπιφέρει τήν καΟαρώς ελληνικήν ταύτην παρατήρησιν:
«Οί Θεοί, Όδυσσεΰ, εδοσαν ήμΐν τήν δυστυχίαν, διότι έφΟόνησαν
ήμας νά χαρώμεν τήν νεότητά μας, παρ’ άλλήλοις μένοντες
καί φθάνοντες τόν ουδόν τοΰ γήρως, χωρίς νά δοκιμάσο>μεν τάς
άλγηδόνας τοΰ άνθρωπίνου βίου.» Ά παραλλάκτω ς χαρακτηρί
ζεται καί ή σύζυγος τοΰ ’Αλκινόου, ήτις, ώς θεά τιμωμένη παρά
τοΰ λαοΰ καί δι’ άγαΟής διανοίας καί φρονήσεως πεπροικισμένη,
λύει τάς Ιριδας τών άνδρών. ΙΙοΰ δέ άλλοθι τής ήρωϊκής ποιήσεως άπαντάται αγνότερος συζυγικός έρως, ή ό τοΰ ήρωος τής
Τροίας καί τής συζύγου του; Ή ’Ανδρομάχη άναφωνεΐ πρός τόν
Έ κτορα: «Οί πατέρες καί οί άδελφοί μου άπέθανον· σύ μοι είσαι
πατήρ καί μήτηρ, σύ άδελφός, σύ δέ μοι θαλερός παρακοίτης·
κάλλιον νά μέ καλύψη ή γή, ή σοΰ νά στερηθώ.» Καί αύτή τέ
λος ή Ε λένη, ή τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου πρωτουργός, ονομάζει
έαυτήν κακομήχανον καί κυνώπιδα, καί καταραται τήν ήμέραν,
καθ’ ήν είδε τό φώς τοΰ κόσμου, ΐνα γίνη μετά ταΰτα παραίτιος
δυστυχημάτων.
“Ω ς μι’ οφελ’ ή μ α τ ι τω , 8 τε με πρώ τον τεκε μ ή τη ρ ,
(ΰ χεσ θ α ι προφερουτα χβ κ η ά ν ίμ ο ιο θύελλα
είς opoc, ή εις κ ϋ μ * πολυφλ.οίσβοίο Οα/οίασης,
ενθα μ έ κ ΰ μ ’ άπόερσε, πάρος τάοε εργα γενέ θ χ ι.

Καθ’ δλην τήν άρχαιότητα, ή έκλογή τής τε νύμφης καί τοΰ
νυμφίου άπέκειτο συνήθως είς τάς φροντίδας τών οικείων γο
νέων. Ό ’Α χιλλεύς καυχάται, δτι ό πατήρ αύτοΰ Πηλεύς θά τώ
εύρη γυναίκα «μνηστήν άλοχον, είκυΤαν άκοιτιν.» Πατήρ καί

πότνια μήτηρ δίδουσιν ώσαύτως άνδρα εις τήν εαυτών κόρην·
έντεΰθεν τό παράγγελμα «έστω σοι πόσις ούτος, δν άν κρίνωσι
τοκήες.» Γυνή, ήτις, άνευ τής τοΰ πατρός συγκαταθέσεως, έξέλεγεν έαυτή άνδρα, έκακίζετο ώς περί ούδενός ποιούμενη τήν
παρθενικήν πειθαρχίαν, καί έγίνετο άντικείμενον κακολογίας.
Τουτου ένεκα καί ή Έρμιόνη πρός τόν Όρέστην, προσενεγκόντα
αύτή τήν οεξιάν, είπε: «νυμφευμάτων μέν τών έμών πατήρ έμός
μέριμναν έξει, κούκ έμόν κρίνειν τάδε.»
Επίστευον πρός τούτοις οί "Ελληνες, δτι αύτοί οί θεοί καθωοήγουν τούς γονείς εις τών νυμφίων τήν έκλογή ν· δτι ό Ζεύςκαί
οι Λοιποί Ολύμπιοι έπέκλωθον όλβον είς τούς άγαπητούς αύτών
έν τή ωρα τής γεννήσεώς των καί τοΰ γάμου τ ω ν δτι ό Ζεύς
έπληθυνε τό γένος, χαριζόμενος τόν υιόν πρός τόν πατέρα, καί
τελευταϊον, δτι ο ι γ ά μ ο ι ά π ο φ α σ ί ζ ο ν τ α ι έ ν τ ώ ο ύ ρ α ν ώ .
Καλλίστη τοΰ γάμου έποχή νομίζεται πανταχοΰ ή νεότης,
καθ ήν ό μεν σωματικός βίος ύπάρχει έν τή άκμή του, αί καρδιαι πάλλουσι καί πληροΰνται φαιδροτάτων χρυσών έλπίδων, οί
θε γονείς τών νεονύμφων, πλήρεις καί αύτοί δυνάμεως καί άνανεουμενοι έν τοΐς ίδίοις τέκνοις, έλπίζουσιν όμοιους έγγόνους.
Εντεΰθεν αί συνηθέσταται φράσεις: «θαλερός γάμος, θαλερός
παρακοίτης, θαλερή άκοιτις, λέχος κουρίδιον, άλοχος κουριδίη»
κτλ. Είς τήν καλλιγύναικα Ε λλάδα ύμνειται πάσα παρθένος ού
μόνον ώς κ α λ ή , έ λ ι κ ώ π ι ς , ώ ς έξέχουσα κ ά λ λ ε ' ί καί έργ ο ι σ ι ν ήδέ φ ρ ε σ ί ν, άλλά καί ώς παρθένος α ί δ ο ί η. Ε νώ 
πιον τοΰ πατρός της ή Ναυσικά δέν άποτολμα νά προφέρη ούδ’
αύτό τοΰ γάμου τό όνομα, κακίζει δέ τήν παρθένον, ήτις, παρά
τήν θέλησιν τών έαυτής γονέων, παρουσιάζεται έν τοϊς συμποσίοις μεταξύ τών άνδρών «πριν γ ’ άμφάδιον γάμον έλθεϊν.»
Ά λ λ ά καί ή έγγαμος γυνή χαίρει κατ’έξοχήν προσαγορευομένη
π ε ρ ί φ ρ ω ν , έ χ έ φ ρ ω ν , ά λ ο χ ο ς κ έ δ ν ’ ε ί δ υ ΐ α , α ι δ οί η α ίσ 
χος. Όμοιόν τι άπεφαίνοντο καί οί τών ’Ινδών έπικοί, λέγοντες,
δτι «τοΰ μέν άνδρός κάλλιστος κόσμος είναι ή ύπομονή, τής δέ
γυναικός ή αιδώ.»
Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ά ριστοτέλους, έν τοΐς άρχαίοις
χρόνοις οί "Ελληνες «τάς γυναίκας έωνοΰντο παρ’ άλλή λω ν.»
‘Ο τήν νύμφην μνηστευόμενος προσέφερε τώ τε πατρί τής παρ
θένου καί αύτή ταύτη παντοΐα έδνα καί άγλαά δώρα, τά όποΐα

πάλιν οί γονείς της νύμφης άνταπέδιδον διά τών καλούμενων
μ ε ι λ ί ω ν . Ό του Άντήνορος υιός Τφιδάμας προσήνεγκεν εκα
τόν βόας, ύπέσχετο δέ πρός ταύταις χίλια πρόβατα καί αίγας*
ό δέ ’Αγαμέμνων προτείνει νά οώση πρός τόν Ά χ ιλ λ έα , έάν
ούτος Οελήση νά λάβη είς γάμον τήν θυγατέρα του, επτά πόλεις.
Εντεύθεν τά έπίθετα ά λ ο χ ο ς π ο λ ύ δ ω ρ ο ς , π ο λ ύ ε δ ν ο ς , παρ
θένοι ά λ φ ε σ ί β ο ι α ι κτλ. Μνημονεύονται δέ καί αγώνες ηρώων'
περί τής νύμφης· ώς άθλον τοιούτου άγώνος ήρατο ό Όδυσσεύς
τήν Πηνελόπην. Ταύτην δέ καί ό "Ομηρος παριστα μετ’ ολίγον
λέγουσαν, οτι, έάν ήναι άνάγκη νά νυμφευθή έκ δευτέρου, θά
άκολουθήση έκεΐνον έκ τών μνηστήρων, όστις αν έντανύση κάλλιστα τό μέγα τόξον τοΰ Όδυσσέως καί δ ι ο ϊ σ τ ε ύ σ η π ε λ έ κεων δυοκαίδεκα πάντων.
Έ ν τή αύτή ήρωϊκή έποχή άπαντώμεν άπαντα τά κατά τόν
γάμον έθιμα, άτινα χρόνου προϊόντος άνεπτύχθησαν έπί τό φαιδρότερον καί τελειότερον: νυρ,φικά λουτρά, συμπόσια, άσματα,
χορόν καί τάς κεκαλυμμένας νύμφας, άγομένας έκ τοΰ θαλά
μου μετ’ αύλών καί φορμιγγών καί καιομένων λαμπάδων. Έ 
τερον χαρακτηριστικόν έθιμον, μαρτυρούν τήν δεξιότητα τής
νύμφης καί τών γονέων αύτής τήν γενναιοδωρίαν, ήτο καί τό
εξής· έν καιρώ τοΰ γάμου ή νύμφη, κάλλιστα κεκοσμημένη ουσα,
έχαρίζετο έσθήτας καί ίμάτια πρός τούς άπάγοντας αύτήν, τόν
γαμβρόν δηλονότι και τούς περί αύτόν «έκ γάρτοι τούτων φάτις
άνθρώπους άναβαίνει έσθλή,χαίρουσι δέ πατήρ καί πότνια μήτηρ.»
Τό νυμφεύεσθαι πολλάς γυναίκας ήτο σύνηθες παρά τοΐς Ά σιανοΐς. Ό Πρίαμος ομολογεί ότι, έκ τών πεντήκοντα υίών του,
τούς μέν δεκαεννέα έτεκεν ή Εκάβη, ατούς δ’ άλλους μοι ετικτον
ένί μεγάροισι γυναίκες.» ’Απ’ εναντίας οί "Ελληνες βασιλείς καί
στρατηγοί συνείθιζον έν μόνη τή στρατεία, κατά δικαίωμα καί
έθιμον πολέμου, νά λαμβάνωσιν είς γυναίκας τάς αίχμαλωτευΟείσας* κατ’ οϊκον όμως ό τήν παλλακίδα φιλών «άτιμάζεσκεν
άκοιτιν,» ή δέ παρανομία αύτη σπανίως εμενεν άτιμώρητος. Έτέρα γυνή τότε μόλις έπετρέπετο τώ άνδρί, ότε ή κυρία σύζυγός
του ήτο άπαις· ό Μενέλαος, λόγου χάριν, γέρων ήδη ών, έγέννησεν υιόν έκ δούλης, διότι οί θεοί είς τήν Ε λένην, άμα τεκοΰσαν
τήν μονογενή κόρην αύτής Έρμιόνην, δέν έχαρίσαντο άλλο τέκνον. Περί δέ τοΰ Ααέρτου λέγει ό ποιητής διαρρήδην, ότι αύτός

τήν οούλην Εύρύκλειαν, τήν όποιαν ήγόρασεν έτι πρωθήβην άντί
είκοσι βοών, ήγάπα μέν «ίσα κεδνή άλόχω, εύνή δ’ ού ποτ’ εμικτο, χολον ό’ άλέεινε γυναικός.»
^ Περί τ /j, οευτερογαμιας τών γυναικών καί ιδίως τών χηρών,
διακριτέον τό άρχαιότερον καί αύστηρότερον έθιμον τοΰ μετά
ταΰτα έπικρατήσαντος έλευθεριωτέρου. Παρά τοΐς Ίνδοΐς, τοΐς
Αρμενιοις, τοΐς Σκύθαις, τοΐς Θραξί,τοΐς Γέταις, τοΐς Έρούλοις,
και παρά πασαις ταΐς γερμανικαΐς καί σκανδιναυϊκαΐς φυλαΐς,
άμα θανόντος του άνδρός, συναπέθνησκεν έκουσίως καί ή χήρα,
ειτε πηοώσα έπί τής καιομένης πυράς, είτε έπισφάττουσα αύτή
έαυτ/jv, ή σφαττορ,ενη παρά τών συγγενών έπί τοΰ τάφου τοΰ
άνορός της. Ι'ό έθιμον τοΰτο άπαντώμεν έντοις ήρωϊκοΐς μύθοις
άρχαιοτατης Ελλάοος, μετά τής μόνης διαφοράς, ότι ό
παρά τοΐς άλλοις εθνεσι νομος ένταΰθα παρίσταται μάλλον ώς
έλευθέρα πράξις ήρωϊκοΰ πάθους. Αί ήρωΐδες Μαρπήσση, Κλεοπατρα και Πολυδώρα έτίμησαν τόν γάμον των έπικατασφάξασαι
έαυτάς είς τούς προαποθανόντας άνδρας των. Ή τοΰ Αϊσονος
γυνή Πολυμήδη, ή τοΰ Πάριδος Οίνώνη καί ή τοΰ Κυζίκου Κλειτώ έκρέμασαν έαυτάς άπό τής ζώνης των, ΐνα συγχρόνως μετάσχωσι τοΰ αύτοΰ τάφου μετά τών άνδρών των. Ό Όμηρος
τούναντίον δέν άναφέρει ούδαμώς τοιαύτας πράξεις, άλλά προϋποτιθ/]σι μαλιστα ως γνωστόν ενδεχόμενόν τινα δεύτερον γάμον.
otaOa γαο οίος θυμός ένι στήθεσσι γυ να ικ ος
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«

παιοω ν οε πρ&τερων κ α ί xoupiS toio φ ίλο ιο
ούκέτι μ ε μ ν η τ α ι τεΟν/;ότος, ού?έ μ έ τα λ λ α .

1 ουτοις συνωοά και ο Οόυσσευς, μέλλω ν νά στρατεύση είς
Ίλιον καί άποχαιρετίζων τήν σύζυγόν του Πηνελόπην, συμβουλευει αύτή νά κυβέρνα καλώς τόν οίκον, νά γηροκομή τούς γο
νείς του καί νά περιποιήται τόν υιόν του· όπόταν δέ ό Τηλέμα
χος γενειάση, αύτός δέ ό Όδυσσεύς μή έπανέλθη, τότε δή τήν
παραινεί νά νυμφευθή όποιον αν Οελήση καί νά καταλίπη τόν
οικόν του.
Ούδεν ήσσον όμως έξαίρει ό Όμηρος τό παράδειγμα τής Φυ
λακής, ήτις, άποθανοντος τοΰ άνδρός της ΙΙρωτεσΛάου, έμεινεν
έν τώ ήμιτελεΐ οόμω σχίζουσα τας παρειάς «άμφιδρυφής·» καί
αύτή δε ή Πηνελόπη, εί καί προτρεπομένη παρά τών έαυτής γο
νέων είς δεύτερον γάμον, δέν έχει καρδίαν καί θάρρος ν’ άποφα-

σίση τούτον, «εύνήν τ’ αίδομένη πόσιος, δήμοιο τε φήμιν.» Ιό
έθνος ήγάπα τοσοΰτον τήν άρ^αίαν συνήθειαν, ώστε μνημονεύε
ται ρητώς ή πρώτη άθετήσασα αυτήν. ΙΙρώτη δηλαδή ή τοΰ ΙΙερσέως Ουγάτηρ Γοργοφόνη, τελευτήσαντος τοΰ πρώτου άνδρος
της Ηεριήρου, ένυμφεύθη δεύτερον τόνΟ’ίβαλον, ένώ «πρότερον
καθεστήκει ταΐς γυναιξίν έπ’ άνδρί άποθανόντι χηρεύειν.»
Έ ν τοΐς όμηρικοις ποιήμασιν άπαντώμεν καί άλλα άρχαιότερα καί άπλούστερα πατριαρχικά έθιμα, τά όποΐα, χρονου
προϊόντος, άνεπτύχθησαν έπί τό τελειότερον και πολυπλοκώτερον. Ώ ς ό ’Αβραάμ φέρει ύδωρ καί νίπτει τούς πόδας τών είς
τήν σκηνήν του έλθο'ντων τριών άνδρών, ούτω συνείθιζον αι έλληνίδες γυναίκες, αί παρθένοι καί αι βασιλοπαιδες,νά παρασκευάζωσιν είς τούς ύπό τών συγγενών των φιλοξενουμένους πραγμα
τικόν λουτρόν ή ποδόνιπτρα ύόατα.Αύτη η Ελένη διηγείται οτι
έλουσε καί εχρισεν έλαίω τον έν τη Τροία ώς έπαίτην μετημφιεσμένον Όδυσσέα. 'Ωσαύτως ή τοΰ Νέστορος κόρη Πολυκάστη
έλουσε τον Τηλέμαχον, «εχρισεν λ ίπ ’ έλαίω, άμφί δέ μιν φάρος
καλόν βάλεν ήδέ χιτώ να.» Τούς άγνώστους ξένους ύπηρέτουν
αί δμωαί, καθώς έξάγομεν έκ τοΰ ώρα ίου έπεισοδίου τοΰ Όδυσσέως καί της Ναυσικάας. Εις όμοιους πατριαρχικούς θεσμούς
ήρείδετο καί τό έθιμον, καθ’ δ οί νεόνυμφοι δεν έγκαθίδρυον ίδιον
οίκον, άλλά διέτριβον παρά τοΐς γονεΰσιν, άποτελοΰντες μετά
τούτων μίαν μεγάλην οικογένειαν. Είς τον άνδρα (οίκοιο άνακτα)
άνήκε τό διατάσσειν καί τό άρχειν, «μΰθος καί κράτος ένί οίκω·»
έργον δέ τής γυναικός ήτο τό περιΟάλπειν τον άνδρα καί τά
τέκνα, τό έπιτάττειν ταΐς δμωαΐς, ό ιστός καί ή ηλακάτη. Τον
ιστόν καί τήν ηλακάτην έξαίρει ώς τήν κυριωδεστέραν τής γυναικός ένασχόλησιν καί ό Λιβάνιος, λέγω ν: «Ή μέν άρίστου
πατρός θυγάτηρ, άρίστου δέ άνδρός γυνή, μηδέποτε παύσαιτο
καί διά τών ύφαινομένων μείζω σοι ποιοΰσα τόν οίκον.»
Ό διά τής λιθοβολίας θάνατος, δι’ οΰ έτιμωρεΐτο ή μοιχεία
παρά τε τοΐς Ίνδοΐς καί τοΐς Ίουδαίοις, ήτο σχεδόν άγνωστος
είς τούς "Ελληνας. "Απαξ μόνον γίνεται μνεία αύτοΰ έν τή
Ίλιάδι, οπότε ό "Εκτωρ λέγει πρός τόν ’Αλέξανδρον ΙΙάριν, έάν
μή ήσαν οί Τρώες δειλοί «ή τέ κεν λαϊνον έσσο χιτώ να, κακών
ένεχ’ δσσαέοργας». 'Ωσαύτως διηγείται ό Στησίχορος, δτι οί
μέλλοντες νά λιΟοβολήσωσι τήν Ε λένην, άμα ίδόντες τό έξαί-

σιον αύτής κάλλος, άφήκαν τούς λίθους νά πέσωσι χαμαί. Ό
άδικηθείς σύζυγος έδικαιοΰτο δμως ν’ άπαιτήση παρά μέν τοΰ
πενΟεροΰ του τά έδνα, παρά δέ τοΰ μοιχοΰ τά καλούμενα «μοιχάγρια·» ήδύνατο δέ καί νά φονεύση τοΰτον άτιμωρητει.
Τοιαύτη ύπήρξεν- έν τοΐς ήρωϊκοΐς χρόνοις ή σχέσις τοΰ ά ν
δρός καί τής γυναικός παρά τοΐς εύπατρίδαις Έ λλη σ ι. Τήν
μετά ταΰτα χαλάρωσιν τών σχέσεων τούτων ύπαινίττεται αύτός
ό "Ομηρος, παριστών τήν σύζυγον τοΰ ’Αλκινόου ’Αρήτην ομο
λογούσαν, οτι ό σύζυγος αύτής τήν έτίμησεν δσον δεν τιμάται
ούδεμία άλλη έκ τών ν ΰ ν γυναικών.
Κ α ί μιιν ε τ ια ’ ώ ; ο ο τ ι ς έ π ί χθ ονί τ ί ι τ χ ι ά λ λ η ,
οοσαι

νυν

γ s γυναΤκίς ύ π ’ ά / ί ρ ά j i v o lx o v ε χ ο υ ϊΐν .

'Ως ό Όμηρος τούς ήρωας καί εύπατρίδας, ούτω καί ό 'Η
σίοδος περιγράφει τόν οικιακόν βίον τών άγραυλούντιυν. Σημειωτέον δμως, δτι τό ήσιόδειον διδακτικόν κάτοπτρον τοΰ άγροτικοΰ βίου δέν δύναται ούτε καθ’ ύλην ούτε κατ’ είδος νά ήναι τοσοΰτον ώραΐον, δσον τό έπικόν κάτοπτρον τών ιπποτών καί η
ρώων. Παρά πάσι τοΐς λαοΐς ό πραγματικός βίος δέν παρίσταται τοσοΰτον ίδεώδης, δσον φαίνεται είς τούς μεταγενεστέρους
μέγα τι παρε'λθόν φωτιζόμενον ύπό τής λαμπρότητος τοΰ δύοντος ήλίου.
Ή γνωστή ρήτρα τοΰ Σωκράτους, «ό νυμφευόμενος θά μετανοήση, καί ό μή νυμφευόμενος ώσαύτως» (καί τό γήμαι καί τό
μή γήμαι κακόν,) ανευρίσκεται καί παρά τώ Ήσιόδω, όστις
ήρανίσθη βεβαίως αύτήν έκ τοΰ πρακτικοΰ βίου. Έ ν τώ άρχαίω
μύθω τής Πανδώρας, τής έλληνικής Εύας, ό ποιητής περιγρά
φει αύτήν ώς αιτίαν παντός δυστυχοΰς συναντήματος έν τώ
άνθρο^πίνω βίω· «είναι μέν (λέγει) ώραία καί χαρίεσσα, άλλά
πλήρης ψεύδους καί άπάτης, κόλαξ, κλεπτιστάτη καί άναιδής,
κακόν, τό όποιον μετά χαράς άπεοέξατο ό άνήρ καί λίαν όψέ
τό άνεγνώρισεν.» ΙΙροστίθησι δέ τάδε: «'Ο φεύγων τόν γάμον
καί τά άσεβή τών γυναικών έργα, άμα καταληφθείς ύπό τοΰ
όχληροΰ γήρως, δέν έχει τόν περιθάλψοντα αύτον, καί πλούσιος
έάν ύποτεθή· έάν τελευτήση, ξένοι θά διανείμωνται άλλήλοις
τήν περιουσίαν του. Ό σ τις τούναντίον, μετασχών τοΰ γάμου,
κ ε δ ν ήν έ σ ^ εν ά κ ο ι τ ι ν, ά ρ η ρ υ ΐ α ν π ρ α π ί δ εσ ι ν, εις τοΰ
τον διηνεκώς άντιπαρατάσσεται έναλλάξ τό κακόν καί τό έσθλόν.
2.

Έ άν δέ δυστυχώς ένυμφεύθη γυναίκα διεστραμμένων, ά τ α ρ τ η ροϊο γ ε ν έ θ λ η ς , τότε ζή ό ταλαίπωρος έχων έν σ τ ή Ο ε σ σ ι ν
ά λ ί α σ τ ο ν ά ν ί η ν, τό δέ κα/ό ν αύτοΰ είναι ά ν ή κεσ τ ο ν .»
'Η βραχεία αυτη περικοπή μαρτυρεί αληθώς μεγιστην και
πικροτάτην πείραν τοΰ βίου. ‘Ο 'Ησίοδος δέν άρκεΐται έξαιρων
σοφιστικώς πως τά προτερήρ.ατα καί τά ελλείμματα τοΰ γάμου,
άλλά, συμβουλεύω; τόν άδελφόν του ΙΙέρσην νά έπιοοθή εις τήν
γεωπονίαν, δίδει αύτώ τούς έξης όρΟοτάτους κανόνας τοΰ βιου:
«Μή έξαπατάτω τόν νοΰν σου γυνή άχρεία, α ι μ ύ λ α κ ω τ ι λ λο υ σα· ό πεποιΟώς είς τοιαύτην γυναίκα εμπιστεύεται τήν περι
ουσίαν του είς κλέπτας. Φρόντιζε πρώτιστα νά έχης οικον, καί
βοΰν άροτήρα, καί ύπηρέτιδα μή έχουσαν τέκνα, οιότι ή τέκνα
έχουσα ύπηρέτις είναι χαλεπή, Είς ώριμον δέ έλΟών ήλικιαν,
(περί τό τριακοστόν ήδη έτος,) λαβέ νύμφην γυναίκα όκτωκαιδεκαέτιδα. Ααβέ είς γάμον παρθένον, ίνα οιοάξης αύτήν ήΟεα
κεδνά, έπί πάσι δε, κόρην τινά τοΰ γείτονος σου· διότι ούοεν
κάλλιον δύναται ό άνήρ νά λαφυραγωγήση, ή γυναίκα άγαθήν,
άλλά καί ούδέν χείρον, ή γυναίκα άχρείαν καί άσωτον, ήτις καίει
τόν άνδρα της καί άνευ δαυλού καί τόν ώΟεΐ είς πρώιμον γήρας.
Τελευταΐον, καλόν Οά ήτο νά έχης ένα μόνον υιόν πρός τήρησιν
τοΰ πατρώου οίκου· έάν δέ γεννήσης καί έτερον, τότε δύνασαι
νά άποΟάνης ήσύχως έν τώ γήρα, διότι καί εις πλείονας δύναται
ό Ζεύς νά παράσχη άσπετον όλβον.»
Οί άρχαιότατοι ούτοι άγροτικοί κανόνες τού Ασκραιου ποιητοΰ όμοιάζουσι πρός ώραΐον φυτόν, άναφυέν έν τή αύτή γη,
ένθα άνεβλάστησαν καί τά λεπτότερα ιπποτικά έθιμα τοΰ ποιητοΰ τής ’Ιωνίας. Έκάτερον έπος συμπληροΐ τό έτερον, άμφότερα
δέ συνάμα παριστώσι πλήρη εικόνα τοΰ άρχαίου βιου τών Ε λ 
λήνων.
Ή Οέσις τών γυναικών κατά τούς ιστορικούς χρόνους ύπήρξε
βεβαίως ολίγον τι διάφορος τής μέχρι νΰν, διότι έν τώ καΟολικώ
τοΰ βίου ρεύματι ούδείς τύπος διαμένει ό αύτός. Δέν άληθεύει
όμως ότι αμέσως μετά τούς ομηρικούς χρόνους αίφνης καί όλοσχερώς μετεβλήθη ή ηθική αύτών Οέσις. Ή ύψηλοτέρα τής γυναικός άξία κατά τούς ήρωϊκούς αιώνας συνεδέετο στενώς μεΟ’
ό'λου τοΰ ελληνικού ίπποτικοΰ κατά τόν αυτόν περίπου τρόπον,
καθ’ όν καί παρά τοΐς χριστιανικοΐς λαοΐς τής Εύρώπης πρώτοι

οί εύγενείς ,καί οί ίππόται άπέδοσαν μείζονα σεβασμόν είς τό
ώραΐον φΰλον. Ά λ λ ά καί άφοΰ κατελύΟησαν έν Έ λλάδι αί ίπποτιχαί άριστοκρατίαι, άντικατεστάΟησαν δέ ύπό έλευΟέρων δη
μοκρατιών, δέν έξηλείφθη όλοσχερώς ή φυσική έπίδρασις τών
άρχαιοτέρων ηρωικών αισθημάτων καί παραδόσεων έν τώ οίκιακώ βίω. Τούτο μαρτυρεί τρανώς ή όλη λυρική ποίησις τών Ε λ 
λήνων. Ουδέποτε ύπήρξε γνήσιος ήρως ή άληΟής ποιητής, μή
άγαπήσας γυναίκα. Ό που έν τώ βίω τών άνδρών άναπτύσσεται
ισχύς, έλευΟερία καί πλοΰτος πνεύματος, ό βίος τών γυναικών
δέν είναι άμοιρος εύγενείας, χάριτος καί ψυχικής καλλονής.Ά μφότερα τά φύλα, άμα ένωΟέντα διά τοΰ γάμου, άναπληροΰσιν
άλληλα, παριστώσι τόν τέλειον άνθρωπον καί δίδουσιν αύτώ
νέαν γένεσιν καί ζωήν.
Διεξερχόμενοι ήδη τούς λυρικούς καί έν πρώτοις τά περισωθέντα λείψανα τών έ λ ε γ ε ι ο π ο ι ώ π α ρ α τ η ρ ο ΰ με ν τά έξης. Ό
Έφέσιος Καλλΐνος, ένΟαρρύνων διά τών Οουρίων τούς άνδρας έν
τώ πολέμω, έξαίρει τρεις λόγους, έξ ών οί δύο άνήκουσιν είς τόν
γαμικόν βίον. «"Ενδοξον είναι τό μάχεσθαι δυσμενέσι, γη ς πέρι
καί παίδων κουριδίης τ’ άλόχου.» Ό Ιίολοφ,ώνιος Μίμνερμος,
(τοΰ οποίου ά λλω ς συνήθης ρήτρα ήτο, τήν σαυτοΰ φρένα τέρπε,
διότι έκ τών παραγνωριζόντων σε συμπολιτών οί μέν ύπέρ τό
μέτρον εύλογοΰσί σε, οί δέ ύπέρ τό δέον κακολογοΰσί σε) συμ 
περιλαμβάνει όλον τόν ποιητικόν βίον του έν τοΐς άειμνήστοις
λόγοις: «τ ί ς δέ βίος, τί δέ τερπνόν, άτερ χρυσέης Αφροδίτης;
τεΟναίην, ότε μοι μηκέτι ταΰτα μ έλ ο ι! Ανθηρά νεότης, πόσον
ταχέως έξαφανίζεσαι άντικαθιστωμένη ύπό τοΰ όχληροΰ γήρως!»
Ό Σόλων, όστις ώ ς νομοθέτης δέν ήΟέλησε νά τάξη μηδέν έπιτίμιον κατά τών άγάμων, έπείπών «χαλεπόν φορτίον ή γυνή,»
άμα κοπασάντων έν έαυτώ ’τών παθών, άπεφάσισεν, ώς άνθρω
πος καί ποιητής, νά θέση τόν ίδιον βίο; «έν τινι γαλήνη τή περί
τόν γάμον καί τήν φιλοσοφίαν.» Τόν ανθρώπινον βίον διήρεσε
καθόλου εις δέκα έβδομάδας ενιαυτών, έν αίς ή φύσις δεικνύει
έκάστοτε νέον τι· έν τή ά τήν οδοντοφυΐαν, έν τή β' τήν έφηβίαν,
έν τή γ ' τό γένειον, έν τή δ' τήν όλην δύναμιν τοΰ άνδρός, έν τή
έ οφείλει κατ’ αύτόν ό άνήρ διά πρωίμου γάμου νά διαδώση τό
ίδιον γένος, έν τή ς·' μετριάζονται αί ορέξεις, έν τή ζ' άναφαίνε
ται ό άκρότατος βαθμός τής συνέσεως καί τής ευγλω ττία ς, έν

τή ή παραμένουσιν άμφότερα, έν τη 0 τά πάντα χαυνοΰνται, έν
έν δέ τη ί ωριμάζει ό άνθρωπος διά τήν τελευτήν. Ο Μ εγαρεύς
Θέογνις, ό περί πολιτικής άλλα φρονών ή ό τών Αθηνών νομοΟέτης, συμφωνεί μετ’ αύτοΰ περί τοΰ γάμου, λέγω ν: «Ούοέν άγαθής γλυκερώτερόν έστι γυναικός. 1 υνή νεα ούδαμώς συμφέ
ρει άνδρί γέροντι. Λαβέ εις γάμον γυναίκα εύ γενή· μεγάλη μω
ρία είναι τό τιθασσεύειν όνους και ίππους, νυμφεύεσθαι οε ποταπήν κόρην ποταποΰ άνδρός, χάριν μόνου τοΰ έαυτής πλούτου.»
Τό δεύτερον είδος τής τών Ε λλή νω ν λυρικής, η ιαμβογραφία, βρίθει μέν παμπόλλων δηλητηρίων φυτών, (πάσα γυνή χό
λος έσ τίν ε^ει δ’ άγαθάς δύω ώρας, τήν μιαν εν θαλαμω, την
μίαν έν θανάτω,) άναδίδει όμως ένιαχοΰ και τινα λιαν ήούοσμα
άνθη. Ό ’Αρχίλοχος δέν ήδύνατο νά κρίνη όρθώς περί γυνα ι
κών. Λυκάμβης, ό πατήρ τής έρωμένης του Νεοβούλης, ήρνήθη
αύτώ τήν ύποσχεθεΐσαν νύμφην, και ήΟετησε τον μεγαν όρκον
«τό άλας τής ξενίας τραπέζης.» ’Αμφοτέρους κατεδίωξεν ό Αρ
χίλοχος διά τών λοιδόρων ποιημάτων του τοσοΰτον, ωστε ηναγκασεν αύτούς νά άπαγχονισθώσι· τοΰθ οπερ αποοεικνυει τρανως,
ότι ό έπεσβό?>ος άνήρ δέν ήτο άλ^ηθώς άξιος τ7)ς μνηστής τόυ.
Ό έξ Άμοργοΰ Σιμωνίδης έπανέλαβε πολλάκις τούς στίχους
τοΰ Ησιόδου:
Ού μεν γάρ τ ι γυ να ικ ό ς άνηρ ληΐζετ* ά μ εινον
τη ς αγαθής* τ η ς δ’ αύτε κ α κ ή ς ου ρ ίγ ιο ν άλλο
δ ε ιπ νο λ ό χη ς, ή τ 7 άνδρα, κ α ι ΐφ θ ιμ ό ν π ερ έο ντα ,
ευει άτερ δαλου, κ α ί ώ α ω γ ή ρ α ϊ Οήχεν.

Τππώναξ ό Έφέσιος, ό πολλά βλάσφημα κατά τε τών θεών
και τών ιδίων γονέων γράψας, όμολογεΐ ότι «κάλλιστον γάμον
τελεί ό συνετός άνήρ, μνηστευόμενος γυναίκα φύσει ά γα θ ή να ΰτη
μόνη ή προίξ συντηρεί τόν οίκον ό τοιοΰτος άνήρ έχει, ά ν τ ι
δ ε σ π ο ίν η ς , σ υ ν ε ρ γ ό ν εύνουν, β εβ α ία ν είς ά π α ν τ α
τόν βίον.»
Τό τρίτον είδος τής τών Ε λλή νω ν λυρικής, ή μελική ποίησις,
τό πιστότατον τοΰτο κάτοπτρον τοΰ ερωτος καί τοΰ μίσους, τής
χαράς καί τής άλγηδόνος τής ψυχής, άπώλετο δυστυχώς ύπό
τοΰ πανδαμάτορος χρόνου, δυσχόλως δέ δυνάμεθα έκ τών ολί
γω ν λειψάνων νά σχηματίσωμεν πλήρες όλον. Έ άν περιεσώζοντο ολίγα τινά έκ τών πολλών Παρθενίων, έν οις ποιηταί καί
ποιήτριαι έξέχυσαν τά άπλούστατα φυσιχά αισθήματα τής άνθρω-

πίνης καρδίας, δέν θά έτόλμων σήμερον φιλολογοι τινες νά οιατείνωνται ότι ό τοιοΰτος ερως ύπήρξεν ολως άμοιρος πνεύματος.
Έ ν τοΐς λειψάνοις τοΰ Ά λκμάνος άπαντώμεν τούς λόγους:
«Ζεΰ πάτερ, αί γάρ έμός πόσις ε’ί η!» ώς εύχήν άγαπώσης παρθέ
νου. Καί πάλιν, «όσαιδέ παΐδες άμεων εντι, τον κιθαριστάν αινέοντι·» τοΰθ’ όπερ ύπαινιττεται τήν παρά ταΐς παρθενοις τής
Σπάρτης κριτικήν α’ίσθησιν τής ποιησεως και τής μουσικής. Ο
’Αλκαίος γράφει προς τήν Σαπφώ «ίοπλοχ άγνά, μελλιχομειδε
Σάφφοι, θέλω τι εϊπεΐν, άλλά με κωλύει αιοως.» Η δε ποιητρια
άποκρίνεται : «έάν έπεθύμεις άγαθά και τίμια και έάν μή έκυκα
ή γλώσσά σου είπεΐν τι κακόν, δέν θά κατεΐχεν αιόως τά ομματά σου, ά λ λ ’ ελεγες περι τοΰ οικαιου.» Οποια φυσική χάρις και
άληθής άξιοπρέπεια τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος! II αύτή ποιητρια, τής οποίας τά έπη, κατά τόν Πλούταρχον, άνεδίόοντο ως
φλόγες άπό τής πυράς τής καρδίας της, τοσοΰτον ήσΟάνετο τήν
άξίαν τής πνευματικής άναπτύξεως, ώστε είπε ποτε προς γ υ 
ναίκα άμαθή καί πλουσιαν: « ’Αποθανοΰσα δεν θά καταλιπης ουδεμίαν μνήμην περί σοΰ, όιοτι οεν μετεσχεςτών ροοων τών Ιίιερίδων, ά λ λ ’ άδοξος θά βαδίζης μεταξύ τών ώχρών τοΰ αδου σκιών,
ένώ έγώ θά καταλίπω μνήμην αθάνατον παρά τοΐς μεταγενεστέροις.» Καί όμως ή Σαπφώ, τήν όποιαν ό Πλατών συναριθμεΐ
είς τούς σοφούς άνδρας καί τάς γυναίκας τής άρχαιοτητος, όεν
ύπήρξεν ή μόνη μεγάλη Έ λλη νίς ποιητρια. Εν παση σχεόον
πόλει τής Ε λλάδος έγεννήθησαν ποιήτριαι, τών όποιων μεΐί,ονας καί πλείονας δέν έκτήσατο ούδείς τών νεωτερων τής Ευρώ
πης λαών.
'Υπό τοΰ αύτοΰ πνεύματος άδολου καί ειλικρινούς άγάπης
ένεφορήθη ό έκ Σικελιας'λυρικός Στησίχορος. II ερατεινή αύτοΰ
παρθένος Καλύκη δέεται τής ’Αφροδίτης νά άποβή σύζυγος τοΰ
άξιου άθλητοΰ καί κα/^οΰ νεανιου Εύαθλου· ύστερον δε άπαγχονίζεται, άμα ιδοΰσα τόν Ιρωτά της περιφρονηθέντα. Μεταξύ τών
συγχρόνων ηρώων του έξυμνεΐ ο Κεΐος Σιμωνίδης χαι τά , ηρωϊχάς τής έποχής του γυναίκας, τήν θυγατέρα τοΰ Ιππιου Αρχεοίκην, ήτις, εί καί οϋσα άδελφή, συζυγος και μητηρ ισχυρών
τυράννων, ούδέποτε ύπερηφανευθη* οικτειρει όε επανειλημμενως
ώς μέγα δυστύχημα όποταν νεοι ή παρθένοι αποθνησκωσιν άγα
μοι «πριν ίδεΐν κουριδιην άλοχον,» — «ουκ έπιδων νυμφεια

λέχη .» Τελευταΐον ό Πίνδαρος παριστα τάς ωραίας της Κυρήνης γυναίκας θαυμαζούσας τόν νικηφόρον Τελεσικράτην έν τοΐς
ϊεροΐς άγώσι της Γαίας, του Διός και τήςΠ αλλάδος, καίέκφραζούσας τήν ευχήν, νά τόν λάβωσιν ώς άγαπητόν σύζυγον, ή
φίλτατον υιόν· είς μαρτύριον δτι καί έπί τής άπωκισμένης Λιβυκής χωράς αι ελληνικής ανατροφής καί παιδείας τυχοΰσαι γ υ 
ναίκες Οεώνται μετά χαρας τούς άγώνας τών άνδρών, καί τέρπονται παρατηρούσαι ιόίοις όφθαλμοΐς τήν ίσχύν καί τήν καλ
λονήν αύτών. Αύτός ό Πίνδαρος, ό μηδέποτε ύπό τών παθών
ηττηθεις, α λλ άειποτε τό χρυσοΰν μέτρον τηρήσας, δίδει τήν
σοφήν συμβουλήν «είη καί έραν καί έρωτι χαρίζεσθαι κατά και
ρόν μή πρεσβυτέραν αριθμού δίωκε, θυμέ, πράξιν.» Όμοιόν τι
άπεφηνατο και ο σιλλογράφος Τιμών «ώρη έραν, ώρη δέ γαμεΐν,
ώρη δέ πεπαΰσθαι.»
Μεταβαινοντες ήδη εις τάς δύο πολιτείας, αιτινες έν τοΐς εύγενεστεροις άγώσι τοΰ έλληνικοΰ βίου ήραντο τά πρώτιστα ά
θλα, τήν Σπάρτην δηλονότι καί τάς Αθήνας, παρατηροΰμεν καί
ένταΰΟα, ότι αι σχεσεις τών όύο φύλων, ει καί σχετικώς άντίθετοι, δεν διαφέρουσιν δμως καθόλου τών άνωτέρω. Ή παρά τοΐς
Σπαρτιαταις συνήθης γυναικοκρατία, τήν οποίαν δέν ήδυνήθη νά
καταστειλη ούδ’ αύτός ό Λυκοΰργος, άνευρίσκεται, κατά τόν Ά ριστοτελην, παρά πασι τοΐς φιλοπολέμοις λαοΐς. Οί Σπαρτιάται,
μακρόν χρόνον πρός τούς άστυγείτονας πολεμοΰντες, έπανήρχοντο οικαοε ως ςενοι και ωφειλον επομένως νά ύπακούωσιν είς
τάς ίδιας γυναίκας. Τήν κατάστασιν ταύτην έπαγίωσαν οί νόμοι
τοΰ Λυκούργου, ο'ίτινες, τό κ ρ ά τ ο ς κα ί ο ύ χ ί τ ό ά τ ο μ ο ν
περί πλείστου ποιούμενοι, άπητουν τήν ύπηρεσίαν τοΰ δ λ ο υ
ά ν θ ρ ώ π ο υ . Καθώς οί νεανίαι, ήσκοΰντο καί αί παρθένοι είς τόν
δρόμον, τήν πάλην, τό άκόντιον καί τήν δισκοβολίαν· έχόρευον
και εψαλλον μετα τών αρρενων, και έπη νουν ή εψεγον αυτούς.
Ίοιούτω τρόπω ή μέν φαντασία άμφοτέρων έκαθαίρετο καί ένισχυετο, η οε σωματική και ψυχική των δύναμις άνεπτύσσετο είς
μεγαν βαθμόν. Οπότε άμφοτεροι εφθανον εις τήν ακμήν τής ώ
ρας, ό νέος ήρπαζε τήν μνηστήν του ά π ρ ο ι κ ο ν έπειδή δέ
διηγε τό πλεΐστον τής ημέρας καί τής νυκτό; μετά τών ομηλί
κων του, έπεσκέπτετο κρυφίως τήν σύζυγόν του, ινα μηδέποτε
καταλαβη αυτους κορος, και ινα γεννώσιν ισχυρά καί εύτραφή

τέκνα. Πρός έπίτευξιν τοΰ κυριώδους τούτου σκοτ.οΰ, καί έπειδή
τά γεννώμενα ένομίζοντο τέκνα τοΰ κράτους, οί νόμοι έπέτρεπον είς πρεσβύτερον άνδρα γυναικός νεωτέρας νά παραδώση
ταύτην είς άνδρα νεώτερον, καί νά άποδεχθή ύστερον τό τέκνον
ώ ς ίδικόν του. Ω σαύτως ήδύνατο φίλος τις, στεΐραν Ιχων σύζυ
γον, νά γεννήση μετ’ άλλη ς γυναικός, τη άδεία τοΰ άνδρός αύ
τής· ένίοτε δέ συνέβαινε π ο λλο ί αδελφοί νά εχωσι μίαν γυναίκα
κοινήν. Οί νόμοι τοΰ Λυκούργου έπέβαλ}\ον πρός τούτοις ποινάς ά γ α μ ίο υ καί ό ψ ι γ α μ ί ο υ καί κ α κ ο γ α μ ί ου. Ούδεμία
λοιπόν άμφιβολία ότι, κατά τόν σπαρτιατικόν τρόπον τοΰ συλλογίζεσθαι, ό μέν γάμος ύπελαμβάνετο έν τή Σπάρτη ιερός, ή
δέ μοιχεία ήτο άνήκουστόν τι· μ όλις δέ έν τοΐς μετά ταΰτα χρόνοις, οπότε αί γυναίκες διεφθάρησαν ήθικώς, παρέσυραν καί τό
κράτος είς τόν ήθικόν τε καί τόν ύλικόν όλεθρον.
Περί δέ τών 'Αθηνών, τής άληθοΰς ταύτης έν Έ λλάδι Ε λ λ ά 
δος,καί ιδίως κατά τήν έποχήν τήν μεταξύ τοΰ μηδικοΰ καί τοΰ
πελοποννησιακοΰ πολέμου, κρίνομεν εύλογον νά έπιφέρωμεν είς
μαρτύριον τούς άττικούς ποιητάς, οίτινες, ώς διδάσκαλοι τοΰ
έθνους, έδογμάτιζον ότι ή ποίησις εχει τήν ίεράν έντολήν νά παριστα είς τόν κοινόν άνθρωπον καί είς τόν κοινόν βίον τό κάτοπτρον βίου ύψηλοτέρου καί εύγενεστέρου, νά καταγγέλλη είς τούς
άκροατάς αύτής τήν άλήθειαν, νά διακαθαίρη τάς καρδίας, νά
άνυψοΐ τά πνεύματα, καί διά τής τ έ χ ν η ς νά κατορθοΐ αύτό
έκεΐνο, όπερ παρ’ ήμΐν κατορθοΐ ή θ ρ η σ κ ε ί α , δηλαδή τόν έξευγενισμόν καί τήν είς τό θειον προσέγγισιν τοΰ άνθρωπίνου
βίου. Ό τής τραγωδίας πατήρ Αισχύλος, (οΟ τίνος ή ήρωϊκή
φαντασία έπληροΰτο ύπό μιας μόνης ι δέας, άποκαλυφθείσης έν
τώ κόσμω έπί τών μηδικών πολέμων, τουτέστιν ύπό τής ιδέας
τής θείας δικαιοσύνης έν τώ βίω τών τε έθνών καί τών άτόμων,)
προτιμά νά παριστάνη θεούς καί θεοειδείς ήρωας μάλλον, ή άνθρώπους θνητούς· σπανίως λοιπόν ποιείται μνείαν περί τών συ
νήθων σχέσεων τοΰ οίκιακοΰ βίου. Ά λ λ ά δέν θά ήτο μά τήν α
λήθειαν ποιητής, έάν ή ανδρική καρδία του διετέλει άπειρος τής
πρός τήν γυναίκα άγάπης. Όμο7.ογεΐ επομένως, ότι πας διαβά
της στρέφει τήν κόρην τοΰ όφθαλμοΰ είς τήν θελκτικήν τής α
γνής παρθένου καλλονήν, διακρίνει τό πλήρες αίδοΰς καί πρός
τά κάτω βλέπον όμμα τής παρθένου άπό τώ ν τολμηρών βλεμ-

ματων της έγγαμου γυναικός. Ό άνήρ οφείλει νά έπιμελήται τά
έξωθεν, ή δέ γυνή τά Ινδόν. «Θρασυστομεϊν ού πρέπει τούς ήσσονας,^ άλλά σιγάν καί μένειν είσω δόμων.» Περί δέ τής εκλο
γή ς τής^ νύμφης, επόμενος είς τήν άρχαίαν ρήτραν «τήν κατά
σαυτόν έλα· γαμους ευτελείς καί ισοτίμους ποιου,» διατείνεται
και αύ.ός ότι τό «κηοεΰσαι κ α θ ’ ε α υ τ ό ν άριστεύει μακρώ, καί
μήτε τών πλούτω οιαθρυπτομένων, μήτε τών γέννα μεγαλυνο1Αένί? ’ °ντ“ χερνήταν, έραστεϋσαι γάμ ω ν.» Καί ό Σοφοκλής
οε>
ώ ς ό ΓοίτΟιος, πολλά έπαΟεν ύπό έρωτος, λ έγ ει:
«Ούδείς οικος, όσον πλούσιος καί άν ύποτεθή, δέν ύπήρξεν όλ
βιος, χ ω ρ ί ς γ υ ν α ι κ ό ς έ σ Ολ ή ς . »
I ελευταΐον ό Ευριπίδης, ό τούς άνθρώπους περιγράψας ούγι
όπως ώφειλον νά ήναι, ά λ λ ’ όποιοι πραγματικώς ήσαν, παρέχει
τήν έςής φυσικήν εικόνα τών συγχρόνων έν ’Αθήναις γυναικώ ν:
« Οταν κρηπις μή καταβληθή γένους όρθώς, ανάγκη δυστυχεΐν
τους έκγόνους. Λαβέ γυναίκα έσθλήν νύμφευσον τήν κόρην σου
μετα των γενναίων, κακών δέ λέκτρων μή πιθυμίαν έχειν, μηδ’
£i; ζαπλο-τους^ οισεται φερνάς δόμοις
Δέν ύπάρχει μεγαλητέρα ευτυχία δια τά τέκνα, ή τό κατάγεσΟαι έκ πατρός άγαΟοϋ
και τό νυμφεύεσθαι μετά γυναικών έσθλών
Μωρός είναι ό
λαμβάνων γυναίκα φαύλην, ένεκα του πλούτου ή τής εύγενείας
τ/]ς· τό άγνόν λέχος τής π τω χ ή ς είναι πολύ προτψότερον του
άσώτου λέχους τής πλούσιας.
Αισχρόν είναι όταν προστάτη
των οωματων ή γυνή, καί ούχί ό άνήρ. — Μακάριος ό τυχών
γάμου αγαθού, δυστυχής δέ καί εντός καί έκτος- τής οικίας ό
μ/] τυχών γάμου αισίου. Αριστος πλούτος είναι τό γενναΐον
λ εχ ο ς.—-Μεγίστη γίγνεται σωτηρία, όταν γυνή προς άνδρα μή
οιχοστατή. Χρή δ έν δόμοισιν άνδρα τόν σοφόν τρέφειν γυναίκα
χρηστήν κάγαθήν, ή μή τρέφειν.— Τών μέν γυναικών αρμόδιον
κατοικητήριον είναι ό γυναικω νΐτις, τών δέ παρθένων ό παρθενών, έκ του οποίου αυται δέν πρέπει νά έξέρχωνται άνευ άδειας
της μητρός. «ές όχλον ερπειν παρθένοισιν ού καλόν.» Καί είς
τας εγγάμους γυναίκας απαγορεύει ό νόμος ά ν δ ρ ώ ν μ ή β λ έ π ε ι ν ε ν α ν τ ί ο ν . «Γυναικί τι αισχρόν μετ’ άνδρών έστάναι
νεανιών. » Η τοΰ Εύριπίδου "Ανδρομάχη έν ταΐς Τρωάσι
συγκεφαλαιοΐ τών γυναικών τά καθήκοντα ώδέ πως· «Πάσα
γυνή, ένάρετός τε ή μή, έπισύρει καθ’ έαυτής τήν κακολογίαν,

οταν μή μενη έν τοΐς δόμοις. Ούδέποτε ήνέχθην έν τή οικία μου
τά κομψά έπη οολίων γυναικών. ΙΙρός τόν σύζυγόν μου έτήρουν
σιγήν γλώσσης και ήσυχον όμμα, καλώς γινώσκουσα ποΰ πρέ
πει νά νικά αύτός και ποΰ έγω .» Η Φαίδρα άναβοά «ώ ς όλοιτο
παγκακως η πρώτη αισχύνασα τά λέχη μετ’ άνδρών ξένων! τό
κακόν τοΰτο έπεσκηψεν εις τάς Όηλείας άπό τοΰ οίκου τών εύγενών· διότι όταν τά αισχρά έπιδοκιμάζωνται παρά τών εύγενών,
παραυτίκα άρέσκουσι καί είς τόν κοινόν άνθρωπον.» Ή Ή λέκτρα
ύπομιμνησκει τους άνορας ότι «ό διαφθείραςτήν σύζυγον άλλου
κρυπταΐσιν εύναΐς, ειτα δέ άναγκασθείς νά νυμφευθή αύτήν,
είναι λίαν όύστηνος, έάν έλπίζη, ότι ή μηδεμίαν σωφροσύνην
τηρησασα προς τόν πρώτον αύτής άνδρα θά διαμείνη σώφρων
έν τώ δευτέρω γ ά μ ω .»— Τήν γυναίκα, ήτις, άπόντος τοΰ άνδρός
έκ όομων, καλλω πίζεται, διάγραφε ώς ουσαν κακήν. «Ού τό
κάλλος, ώ γύναι, ά λ λ 5 αί άρεταί τέρπουσι τούς ξυνευνέτας.» —
Η γυνή πρέπει νά διατρέφη αγάπην προς τά τέκνα της καί ζη
λοτυπίαν προς τόν άνδρα της. Πάντα τά άλλα παθήματα ύπομενει ή γυνή ήσύχως, ά λ λ ’ ό άφαιρών αύτήν τόν ίδιον άνδρα,
τήν άφαιρεΐ τήν ζωήν. Ή γυνή έν παντί άλλω πράγματι είναι
πληρης φοβου, ούόε έχει θάρρος ν’ άποβλέψη είς τά ό’πλα* όταν
όμως αΐσθανθή ότι ήδικήθη είς εύνήν, ο ύ κ ε σ τ ι ν ά λ λ η φ ρ ή ν
μ ι α ι φ ο ν ω τ έ ρ α . — Δεινάς ώδΐνας πάσχει ή μήτηρ έν τώ τοκετώ, τούτου ένεκα είναι φιλότεκνον πάν γυναικεΐον γένος. —
Αι γυναίκες είναι φύσει τοιαΰται, ώστε έχουσιν άείποτε άνά στό
μα και διά γλώσσης τό άλγος τών λυπούντων αύτάς κακών,
κινοΰσαι τούς άνδρας είς οίκτον ά λλω ς δέ βοηθοΰσιν άλλήλας
καί κοσμοΰσι τάς γυναικείας νόσους και άδυναμίας. Αί γυναίκες,
ούσαι τό άσθενέστερον μέρος, παραπονοΰνται λέγουσαι «πάντων
6α εστ’ έμψυχα καί γνώμην εχει, γυναίκες έσμέν άθλιώτατον
φυτόν.» Πά<τα γυνή είναι κακωτέρα τοΰ άνδρός, καί καθ’ ήν περίπτωσιν κάκιστος άνήρ νυμφευθή εύδοκιμουσαν. Φεΰ ! πόσον δυστυχέστερον είναι τό θήλυ γένος τοΰ τών άνδρών διότι, άγαθαί
μεν ούσαι, φαίνονται ήττον άγαθαί τών άνδρών, αίσχραί δέ ούσαι
π άλιν, φαίνονται αίσχίονες αύτών. Τόν άποθανόντα άνδρα ποθοΰσι πάντες, τήν γυναίκα ολίγοι.» . . . .
Εάν αί τραγωδίαι τοΰ Εύριπίδου περιεΐχον ταύτας μόνον τάς
περι γυναικών κρίσεις, ούδείς θά άπετόλμα ν’ άποκαλέση αύτόν

μισογύνην. Ό Ευριπίδης όμως ύπήρξεν ού μόνον σ τ ρ υ φ ν ό ς
καί μ ι σ ο γ έ λ ω ς , άλλά καί δυστυχής έν τοΐς έαυτοΰ γάμοις.
Τήν πρώτην του σύζυγον άπέπεμψεν ενεκα άπιστίας, ή δευτέρα
έγκατέλιπεν αυτόν. Ούδέν λοιπόν θαυμαστόν, έάν τά έν οίκοι
συμβάματα καί άλλα δυσάρεστα γεγονότα παρά τοΐς τότε ηθικώς
παρακμάζουσιν ’Αθηναίοις, ήνάγκασαν αυτόν νά έξαντλήση δλην
τών πικροτάτων βελών τήν φαρέτραν κατά τών γυναικών. « ΤΩ
λέχος γυναικών πολύπονον, δσα δή βροτοΐς ερεξας ήδη κακά!»
Τό έραν είναι ήδιστον άμα καί άλγεινόν. Αί γυναίκες ύπάρχουσι
φύσει εις μέν τά άγαθά άμηχανώταται, κακών δέ πάντων τέκτο
νες σοφώταται. Δειναί γυναίκες εύρίσκειν τέχνας· φιλόψογον καί
έπιφθονόν τι χρήμα θηλιιών έφυ. Έ χίδνης καί πυρός χειρότερα
είναι ή κακή γυνή. Ώ ΖεΟ, διατί κατώκισας είς τό φώς τοΰ
ήλιου τάς γυναίκας, κίβδηλον άνθρώποις κακόν; διατί δέν έσπει
ρες ά λλω ς πω ς τό γένος τών βροτών; Μισών γυναίκας οΰποτ’
έμπλησθήσομ α ι.»
Έ ν τούτοις, καί μεθ’ δλας τάς πικροτάτας κατά τοΰ γυναι
κείου φύλου φράσεις, όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι ούδείς
τών μεθ’ Όμηρον ποιητών περιέγραψε τό κάλλιστον καί ιδεώδες
πρότυπον ήρωϊκωτάτων άμα καί τρυφερωτάτων γυναικών καί
παρθένων, ή ό Ευριπίδης έν τη Ά λκήστιδι καί ’Ανδρομάχη, έν
τή Πολυξένη, τη Τφιγεννεία καί τη Μακαρία. Οΰτε αύτός ουτε
άλλος τις έκ τών Ε λλή νω ν ποιητών παρέστησεν άνδρός τίνος
τόν χαρακτήρα γενναιότερο-/ καί μεγαθυμότερον, ή τόν τών
ήρωίδων έκείνων.
Συνωδά τοΐς άττικοΐς ποιηταΐς φρονεί καί ό Σωκράτης, δτι οί
συνερχόμενοι είς γάμον πρέπει νά ή ναι «άκμάζοντες τοΐς σώμασι·» διότι έν τή ακμή τοΰ βίου καί νεότητι συλλαμβάνονται
τά ίερώτερα καί τρυφερώτερα αισθήματα, τά διαρκοΰντα μέχρι
τής τελευτής. Ώ ς ειλικρινής μάλιστα δημοκρατικός άπαιτεΐ ό
Σωκράτης ίνα πείθωνται οί μέν άνδρες είς τούς νόμους τής πόλεω ς, αί δέ γυναίκες είς τά ήθη τώ ι συνοικούντων άνδρών. Θεοβλαβής είναι ό τόν έαυτοΰ κίνδυνον έπιζητών, νυμφευόμενος γυ
ναίκα άπλώ ς διά τόν πλοΰτον ή τό κάλλος της* διότι «μεγάλη
τυραννίς άνδρί πλούσια γυνή.» Ηρόδοτος, Πλάτων καί Ξενο
φών, έλέγχοντες τούς βαρβάρους, έξαίρουσι τούς φρονίμους τών
Ε λλή νω ν νόμους, καθ’ οΰς αί μέν παρθένοι φυλάσσονται έν πο-

λυκλείστοις θαλάμοις, αί δέ έγγαμοι μένουσιν ένδον καί διάγουσιν έν τοΐς συμποσίοις κεχωρισμέναι τών άνδρών. Κατά τό άττικόν δίκκιον, έγκυρος ήτο μόνος ό γάμος ό μεταξύ άστοΰ καί
γυναικός άστής καί έγγυητής. Έσήμαινε δέ ό τελευταίος δρος,
δτι παντός γάμου ώφειλε νά προηγηθή έπίσημος μνηστεία, γ ι
νόμενη διά τοΰ πατρός ή τοΰ άδελφοΰ ή τοΰ πάππου ή έν γένει
τοΰ κυρίου τής μελονύμφου. Ό μετά βίας άπάγων ή διακορεύων
παρθένον τινά περιέπιπτεν είς τήν αύθαιρεσίαν τοΰ κυρίου της·
ουτος δέ ήδύνατο κατά τό δοκοΰν νά τόν φονεύση, ή νά τόν άναγκάση νά νυμφευθή τήν άδικηθεΐσαν.
Στενή συγγένεια δέν ένομίζετο κώλυμα γάμου. Αί φυσιολογικαί αΐτιαι, αί ισχύουσαι σήμερον παρά τοΐς χριστιανικοΐς καί
πεπολιτισμένοις λαοΐς, δτι δηλαδή, «μ εγάλω ς συντελεί είς πολυκαρπίαν τό σπείρειν τά σπέρματα είς τόπους έναντίους,» —
δτι «ό σπόρος δέν άναβλαστάνει ασμένως έν τώ αύτώ τόπω έν
θα έγεννήθη,» — δτι «ό σίτος τών πεδιάδων πρέπει νά σπείρηται έπί τών όρέων, καί ό τών όρέων έπί τών πεδιάδων,» — καί
δτι, «έπειδή παντοΰ μέν ύπάρχει ή τών εναντίων έπιθυμία, τά
πάντα δέ χαίρουσι τή άντιπαθεία, διά τοΰτο καί οί γάμοι τών τε
ζώων καί τών άνθρώπων έπιτυγχάνουσι καλλίτερον, όπόταν οί
γονείς μή έχωσι συγγένειαν αίματος·» — ταΰτα καί τά παρα
πλήσια έγίνωσκον οί Έ λ λ η νες καί έφήρμοζον έν τή γεωπονία,
ά λ λ ’ ούχί έν τοΐς γάμοις. 'Ως βάρβαρον αιμομιξίαν ύπελάμβανον οί 'Έ λληνες μόνον τόν γάμον πατρός καί θυγατρός, ή υίοΰ
καί μητρός, ή κόρης καί άδελφοΰ ομομήτριου. Τόν γάμον με
ταξύ άδελφών «ομοπάτριων γε, ού μέν τοι ομομήτριων» δέν άπηγόρευεν ούδείς νόμος. Συνέβη δέ τοΰτο, διότι έπίστευον άνέκαθεν οί άρχαιοι, δτι ή μήτηρ κατ’ έξοχήν συλλαμβάνει, τίκτει,
τρέφει καί διαμορφοΐ τό τέκνον κατά τό έαυτής σώμα, έπομένως, δτι τά άπό μιας καί τής αύτής μήτρας έξερχόμενα τέκνα
ήσαν πολύ συγγενέστερα τώ ν τέκνων, τά όποια γέννα εις καί ό
αύτός πατήρ έκ διαφόρων μητέρων. Βραδύτερον δμως, οπότε αί
φυσικαί έπιστήμαι ελαβον μείζονα έπίδοσιν, ώμολόγησαν καί οί
"Ελληνες, δτι δέν γέννα τά τέκνα ή μήτηρ, ά λ λ ’ ό πατήρ* ή μή
τηρ περιθάλπει άπλώ ς τόν σπαρέντα σπόρον, τόν όποιον διαφυλάττει ώς φίλου έχέγγυον. «Ούκ έστι μήτηρ ή κεκλημένου τέ
κνου τοκεύς, τροφός δέ κύματος νεοσπόρου· τίκτει δ’ό θρώσκων,

ή δ’ άπερ ξένω ξένη έσωσεν ερνος.» Κατά τήν τελευταίαν ταύτην άρχήν, ώφειλον ν’ άπαγορευθώσιν ο! γάμοι τών ομοπάτριων
άδελφώ ν άλλά καί ένταΰθα, ώς άλλαχοΰ, αί νέαι ίδέαι δέν κατίσχυσαν τών άρχαίων εθίμων.
Ή αληθής συζυγική άγάπη άπαιτεΐ τήν αυτήν πίστιν παρά
τε τοΰ άνδρός καί τής γυναικός· τοΰτο έκήρυξαν ό Πυθαγόρας,
ό ΙΙλάτων, ό ’Αριστοτέλης. Χάριν όμως τής οικογενειακής τάξεως τιμωροΰσι τά τε έθιμα καί οί νομοΟέται μόνην τήν μοιχευομένην σύζυγον καί τόν έξαπατήσαντα αύτήν. Ή αγαθή γυνή ο
φείλει ού μόνον νά ύπομένη άγογγύστω ς τήν άπιστίαν τοΰ άν
δρός της, άλλά καί νά έξακολουθή άγαπώσα αύτόν· τούναντίον,
ή τιμή τοΰ άνδρός άπαιτεΐ ν’ άποβάλη τήν άπιστον σύζυγόν του
καί νά τιμωρήση τόν διαφθορέα. 'Ο νομοΟέτης Ζάλευκος διέταξε
νά έξορύσσωνται οί οφθαλμοί τοΰ φωραΟέντος μοι·/οΰ. Τό έν Θουρίοις ά λλω ς τε άπηγορευμένον ό ν ο μ α σ τ ί κ ω μ ω δ ε ΐ ν έπετρέπετο διαρρήδην κατά τών μοιχών. Έ ν Κύμη ή άπιστος γυνή περιήγετο είς όλην τήν πόλιν καΟημένη έπί όνου, καί ύστερον έδακτυλοδεικτεΐτο καθ’ όλον τόν βίον ώ ς άτιμος καί όνοβάτις. Είς
τάς τοιαύτας γυναίκας άπηγορεύετο πας γυναικείος κόσμος καί
τό μετέχειν τών δημοσίων ιεροτελεστιών. Έ άν έτόλμων νά παρουσιασΟώσιν, ήδύνατο έκαστος νά σχίση τά ίμάτια αύτών, νά
τάς άρπάση τά κοσμήματα καί νά τάς κακώση.
1 οιαΰτα τά κατά τόν έλληνικόν γάμον άπό Ησιόδου μέ^ρις
Εύριπίόου. 'Οπότε όμως, έν τή καθολική τών επιγείων πραγ
μάτων μεταβολή, προσήγγισε τό τέλος τής Ε λλη νική ς ελευθε
ρίας και ή διάλυσις τής έΟνικής τάξεως έπί τοΰ πελοποννησιακοΰ
πολέμου, τότε δή ή ελλειψις τήςάρχαίας σωφροσύνης κατήνεγκε πληγήν καιρίαν εις τόν γαμικόν βίον, τήν ίεράν ταύτην βάσιν
πάσης πολιτικής τάξεως. Ό τε ό μέγιστος έν ’Αθήναις πολιτικός
άνήρ, ό Ολύμπιος Περικλής, δέν έδίστασε νά λάβη είς γάμον
τήν ωραιοτατην μέν καί άγχινουστάτην, ά λ λ ’ έ τ α ι ρ αν, τήν έκ
Μιλήτου Ασπασίαν··— ότε ό Πραξιτέλης έτόλμησε δημοσία νά
πλάση τήν τοΰ έρωτος θεάν ’Αφροδίτην ούχί ώς θεάν, ά λ λ ’ ώς
έταίραν, κατά τό πρότυπον τής έαυτοΰ εταίρας Κρατίνης· —
ότε ό αύτός δι άλλω ν δύο περικαλλεστάτων άγαλμάτων παρέ
στησε τόν θρίαμβον χαιρουσης εταίρας έναντίον δακρυρρ^ούσης
οίκοοεσποίνης “ signa flentis raatronae et m eretricis ganden-

tis„ ως άληθες άπεικόνισμα τής ηθικής τών Ε λλή νω ν καταστασεως· — ότε ή Φρύνη επετράπη νά στήση έν Δελφοΐς τό έαυτής χρυσοΰν άγαλμα, ώς τρόπαιον τής ελληνικής φιληδονιας· — οτε ό Δημοσθένης, άγορεύων έν δικαστηρίω καί περι
γραφών τόν καθημερινόν βίον, ήναγκάσθη νά όμολογήση «τάς
μέν εταίρας ηδονής ένεκ’ εχομεν, τάς δέ παλλακάς τής καθ’ ήμέραν θεραπείας τοΰ σώματος, τάς δέ γυναίκας τοΰ παιδοποιεΐσθαι γνησιως και τών ένδον φύλακα πιστήν έχειν,» καί ότι άνδρες άτιμοι έγίνοντο πολλάκις μαστρωποί τών ιδίων γυναικών,
ινα κατηγορώσιν ύστερον έν δικαστηρίω τούς μοιχούς καί έκβιάζωσιν έξ αύτών άργύριον πολύ· — τότε δή άπέπτα μέν ό ελλη 
νικός γάμος, άπέπτα δέ συγχρόνως ή άγνότης καί ή εύρωστία
τοΰ πολίτικου βίου καί άνευ τής συνδρομής τών Μακεδονικών
καί τών 'Ρωμαϊκών όπλων.
Οποία περί τοΰ έλληνικοΰ γάμου κατήγγειλαν οί ποιηταί,
ως πιστότατοι τής έΟνικής συνειδήσεως διερμηνείς, τά αύτά πε
ρίπου έοογμάτισαν καί οί φΛόσοφοι, οί έκ τών άρχαίων ποιημά
των τά πρώτα στοιχεία τής σοφίας των έρανισάμενοι. Κατά τήν
ιστορίαν τής άρχαίας φιλοσοφίας παρατηροΰμεν, ότι οί φιλόσο
φοι, έπιθυμοΰντες νά διάγωσι μακράν άπό τής πολιτικής κοινω
νίας, καί «δρέποντες (κατά Πίνδαρον) άτελή σοφίας καρπόν» έν
τή άπομονώσει των, άπεφήναντο γνιόμην κ α τ ά τοΰ γάμου· δέν
ήρνήθησαν όμως, ότι έπί τούτου έρείδεται ή ύπαρξις τής οικογέ
νειας, τής γειτονίας, τών πόλεων καί τών πολιτειών. Θαλής ό
Μιλήσιος εζησεν άγαμος καί ύπεξέφυγε διηνεκώς τάς περί γ ά 
μου παρακλήσεις τής μητρός αύτοΰ, λέγω ν, «ούπω καιρός· εΐτα
προβάς, ούκέτι καιρός.» Πρός άλλους, έρωτήσαντας αύτόν διατί
δέν κατέλιπε τέκνα, άπήντησε «διότι τό ζην ούκ έβουλόμην λύπαις αύθαιρέτοις κατεγγυήσαι.» Ό σοφός Κλεόβουλος εδιδετοΐς
φίλοις του τάς έξής συμβουλάς: « Αάμβανε γυναίκα έκ τών ό
μοιων σου. Ε νώπιον άλλω ν μήτε έπαίνει τήν σύζυγόν σου, μήτε
έριζε μετ’ αύτής· τό πρώτον είναι άνοια, τό δεύτερον μανία.
Νύμφευε τάς θυγατέρας σου, όταν κατά μέν τήν ηλικίαν ήναι
παρθένοι, κατά δέ τήν φρόνησιν γυναίκες* έν άλλα ις λέξεσι, μή
άμέλει καί τής άγαθής τών θυγατέρων άνατροφής.»
Ό είς Κρότωνα μεταβάς Πυθαγόρας πρώτον μέν έδίδαξε τούς
νέους ευσέβειαν πρός τούς γονείς, είτα δέ ανέπτυξε καί πρός τάς

άκροωμένας τών παραδόσεων του γυναίκας τήν άληθή του γά 
μου σημασίαν, καταπολεμησας τήν επικρατούσαν πρόληψιν και
είπών, ότι «ή γυνή άπό μεν τής μετά τοΰ συ,υγου της μίξεως
καΟαρεύει παραχρήμα, άπο οβ τής μετ άλλοτρίου ουδέποτε.»
Τότε οί μέν άνδρες επεμψαν τάς παλλακάς τω ν, αί δέ γυναίκες,
άφιερώσασαι τη "Ηρα τά πολύτιμα αύτών ίμάτια καί κειμήλια,
έζων έν άκρα σωφροσύνη καί λιτότητι. Κατά τόν Πυθαγόραν,
«Δει τεκνοποιεΐσΟαι, ενεκα τοΰ καταλιπεΐν έτερον άνθ’ έαυτοΰ
θεών θεραπευτήν. — Έ στω ό άνήρ μ ι α ς γυναικός άνήρ, τής
έαυτοΰ· ωσαύτως δέ.καί ή γυνή. — Σέβου τήν σύζυγόν σου· μή
λησμονεί δτι έλαβες αύτήν άπό τής δεξιάς έκ τής^ εστίας της καί
έκ τοΰ πατρικοΰ βωμοΰ της έν μεσω Ουσιών και ιερών τελετώ ν,
ήγαγες δέ αύτήν ώς ί κ έ τ ι δ α είς τήν οικίαν σου ενώπιον τών
θεών, καί δτι πρέπει νά ησαι πρότυπόν τής ταξεως και σωφρο
σύνης εις τούς συνεστίους και εις τούς συμπολιτας σου.
I άς
*γΐ)ν&ΐχοίς cru*yycopoucii xcct ccutoi οι γονείς, ectv ctyocTccoGt τούς
άνδρας των μάλλον ή τούς αύτουργούς τής έαυτών ύπάρξεως.
Αί γυναίκες πρέπει να νικωσιν ούχι όιά τοΰ άνΟιστασΟαι, άλλα
διά τοΰ ύπεικειν.»
Έ κ τών συγγραμμάτων Οηλέων πυθαγορικών φιλοσόφων σώ
ζεται λείψανον τής Φίντυος π ε ρί γ υ ν α ι κ ό ς σ ω φ ρ ο σ ύ ν α ς .
«Ί δ ια μέν άνδρός τό στραταγέν καί πολιτεύεσΟαι καί δαμαγορέν ίδια δέ γυναικός τό οίκουρέν καί ένδον μένεν καί έκδεχεσθαι
καί Οεραπεύειν τόν άνδρα.» Ίδιον άμφοτέρων είναι τό θάρρος, ή
δικαιοσύνη καί ή φρόνησις· διότι καθώς είς τε τόν άνδρα καί τήν
γυναίκα προσήκουσιν αί τοΰ σώματος άρεταί, ύγεία, ρώμη, κάλ
λος, ούτω προσήκει άμφοτέροις ή ύγεία καί ή ρώμη της ψυχής.
Ιδιαίτατον τοΰ άνδρός είναι ή ά ν δ ρ ί α, διότι ουτος είναι ισχυ
ρότερος τό σώμα- ιδιαίτατον δέ γυναικός σ ω φ ρ ο σ ύ ν α , λιτότης,
αποχή χρυσών κόσμων, βύσσινων ίματίων, ψιμυθίου. Γυνή μή
σωφρονοΰσα αμαρτάνει είς τούς έφεστίους θεούς τοΰ άνδρός της,
διότι γεννά «ού γνησίους έπικούρους, άλλά νόθους·» άμαρτάνει
δέ καί είς τούς έφεστίους τών έαυτής γονέων θεούς, ένώπιον τών
οποίων ώμοσεν δτι θά συνέρχηται μετά μόνου τοΰ συζύγου της
είς κοινωνίαν βίου καί εις νόμιμον παιδοποίίαν τελευταΐον, άμαρτάνει άπό φιληδονίας καί ύβρεως· « ύ β ρ ι ο ς δ έ π ά σ α ς π έ ρας δ λ ε θ ρ ο ς . » — Γυνή σώφρων νίπτεται διά καΟαροΰ ύδατος,

άφι'νει άλωβητον τήν φυσικήν τοΰ προσώπου της χροιάν, κο
σμούσα αύτήν οιά μόνης τής αίδοΰς* « α ι δ ώ ς γ ά ρ κ ά λ λ ο υ ς
άκρόπολις.»
Ηκιστα εύνοϊκώς περι γυναικών καί περί γάμου άπεφάνθηένα
αιώνα μετά τόν Πυθαγόραν ό τής ιωνικής φιλοσοφίας οπαδός,
ό φυσιολόγος Δημόκριτος.-Αί μωρίαι τών Αβδηριτών πατριω
τών του, τών οποίων διηνεκώς κατεγέλα, καί ή άκόρεστος αύ
τοΰ φιλομάθεια, δι’ήν, περιφρονήσας τά έγκόσμια άγαθά, περιηγήθη μέγα μέρος τοΰ τότε πεπολιτισμένου κόσμου, κατέστησαν
αυτόν σχεδόν- άναίσθητον πρός τάς ήδονάς τοΰ κοινωνικού καί
τοΰ οίκιακοΰ βίου. Έ κ φύσεως (έλεγε) ρέπουσιν αί γυναίκες εις
τό κακοφρονεΐν μάλλον ή οί άνδρες· «γυνή πολλά άνδρός όξυτέρη πρός κακοφραδμοσύνην.» Αύτός ό Δημόκριτος ήγάγετο
γυναίκα μικρόσωμον, έκλέξας ουτω έκ τών γυναικείων κακών
τό ελάχιστο ν. « ’Ανδρείος είναι ούχί ό νικών τούς πολεμίους
μόνον, άλλά καί τάς ήδονάς· πολλοί δμως, δεσπόζοντες πόλεων,
εισι δοΰλοι γυναικώ ν.» — Τό παιδοποιιΐσθαι είναι άνάγκη ύλική τε καί ηθική· ά λ λ ’ ή άνατροφή τών τέκνων είναι όχληρότατον, διότι ή μέν έπιτυχία της συνδέεται μετά πλείστων δσων πό
νων καί μεριμνών, ή δέ άποτυχία της συνεπάγεται άχθος άμύθητον καί αιώνιον. Φρονίμως λοιπόν πράττει ό πλούσιος, παραλαμβάνων ένα έκ τών υιών τοΰ φίλου του, έκλέγων όποιον αυ
τός βούλεται καί προαιρείται, ένώ άλλ^ως πρέπει νά άποδεχθή
καί άνεχθή τόν φυσικόν υιόν δπως έχει.»
Τάς άτοπους περί κοινοκτημοσύνης γυναικών, τέκνων καί πε
ριουσίας άρχάς, τάς οποίας ό Πλάτων άνέπτυξεν έν τή ίδεώδει
αύτοΰ Πολιτεία, διεκωμώδησε μέν έκΤτών συγχρόνων ό ’Αριστο
φάνης, άνεσκεύασε δέ μετ’ όλίγον ό ’Αριστοτέλης. Βραδύτερον,
συνειδώς τό άνέφικτον τής Πολιτείας του, έξέθηκεν ό Πλάτων
έν τοΐς Νόμοις πλείστας καί σοφωτάτας περί γάμου άρχάς. «Ό
γάμος είναι άρχή πάσης πολιτικής κοινωνίας (α)· άγαθός δέ
περί γάμου νόμος ή πρώτη πάσης πολιτείας άνάγκη. Ό τό
πέμπτον καί εικοστόν έτος άγων νεανίας, άμα ευρών παρθένον
«Ουμαρέα», οφείλει νά τήν νυμφευθή· ό μή νυμφευθείς δέ μέχρι
τοΰ πέμπτου καί τριακοστοΰ έτους πρέπει νά τιμωρηθή ή διά
(α )

Α ρ χ ή των γ ίν Ισ ε ω ν τ τχ σαις π όλεσιν ή τών γ α μ ω ν σ ΰ μ ,μ ιξις κ α ι κο ινω νία .

Ο ΓΑΜΟΣ
ζημίας ή δι’ ατιμίας- διότι πας αγαθός πολίτης έχει καθήκον νά
καταλίπη νέους λάτρεις τής θεοτητος και νέους πολιτας της
πατρίδος. Καθήκον πρός τούτοις έχει έκαστος νά μή άνθίσταται
είς τήν καθολικήν πρός τήν άθανασίαν ορμήν τής θνητής αύτοΰ
φύσεως, άλλά, ζών άείποτε ψυχή καί σώματι έν τοΐς τέκνοις
του, νά μεταδίδη τόν βίον άλλος πρός άλλον ώς τήν βιωτικήν
λαμπάδα τοΰ ΙΙρομηθέως (α). Άνήρ καί γυνή όφείλουσι καθ’
δλον τέν βίον ν’ άπέχωσιν άπό παντός έργου αίσχροΰ, καί βλάπτοντος οπωσδήποτε τό σώμα ή τήν ψυχήν· διότι τό κακόν
τοΰτο έγχαράττεται καί έν τοΐς τέκνοις, ένώ τουναντίον «έξ ίετών γάμων καί ευαγών καί τό βλάστημα ίερ ώ τα το ν.»..........
Ό Α ριστοτέλης, καθώς ύπήρξεν ό διάδοχος καί τό ταμεΐον
πασών τών πρό αύτοΰ έλληνικών γνώσεων, ούτω συνέλεξεν,
έπεξειργάσθη καί έπλούτισε παν δ,τι κάλλιστον καί βέλτιστον
άπεφήναντο περί γάμου οί προγενέστεροι άπό Ησιόδου μέχρι
Πλάτωνος. «Διά τήν διχοτομίαν τοΰ φύλου ό μέν άνθρωπος είναι
συνδυαστικόν μάλλον ή πολιτικόν δν, ή δέ οικογένεια είναι προγενεστέρα καί άναγκαιοτέρα τής πολιτείας. Αύτή ή Οεότης διέπλασεν άπ’ άρχής τήν φύσιν τοΰ άνδρός καί τής γυναικός εις
κοινωνίαν βίου· διότι άμφότεροι, εΐ καί έν μέρει άλλήλοις άντίΟετοι, χρήζουσιν έκάτερος τοΰ ετέρου, συμπληροΰσιν άλλή7^ους,
καί τείνουσι πρός τόν αύτόν σκοπόν. Τόν μέν άνδρα έπλασεν ο
Θεός ΐσχυρότερον, τήν δέ γυναίκα άσΟενεστέραν, ινα αύτη μεν
ήναι έπιτηδειοτέρα είς τό έπιτηρεΐν ένεκα φόβου, έκεΐνος δέ έπιτηδειότερος είς τό άμύνεσΟαι ένεκα άνδρίας, καί ό μεν κτάται
έξωθεν, ή δέ φυλάττη καί οίκονομή έντός. Ό γάμος λοιπόν άν
δρός καί γυναικός είναι ό πρώτιστος και φυσικωτατος σύνοεσμος, ή βάσις πάντων τών λοιπών, προκύπτει οε κυρίως ούτος
ούχί έκ προαιρέσεως, ά λ λ ’ έκ φυσικής άνάγκης. Ό τών ζώων γά 
μος είναι άλογος χάριν τής παιδοποιϊας· ό τών άνθρώπων όμως
(α )
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Augescunt aliae gentes, aliaeque minuntur
Inque brevi spatio mutantur saecla animantum
Et quasi cureores vitai la.mpa.da tradunt.

έλλογος, διότι προτίθεται ού μόνον τό ζ η ν , άλλά τό εΰ ζ η ν .
Ο ανήρ πρέπει νά άρχη τής γυναικός καί τών τέκνων ώ ς έ λ ’ε υΟερων, διότι μόνον έν τοΐς βαρβάροις τό θήλυ καί δοΰλον τήν
αύτήν έχει τάξιν. Δικαίως λοιπόν προστατεύουσιν οι νόμοι κατ’
έξοχήν τάς γυναίκας, ΐνα μή άδικώνται. Όρθώς δέ ειπον καί οί
Πυθαγόρειοι, δτι^δέν πρέπει νά άδική τήν γυναίκα ό άνήρ, ό πα
ραλαβών αύτήν ώς ίκέτιν άπό τής έστίας τοΰ πατρός της· άδικεΐ δέ αύτήν, συνερχόμενος μ ετ’ ά λλω ν γυναικών έκτος τής οι
κίας του.»
Την σχέσιν τών γονέων πρός τά τέκνα χαρακτηρίζει ό Σταγειρίτης διά τής συνήθους αύτώ βραχυλογίας ώδέ π ω ς: «Οί γο
νείς φιλοΰσι τά τέκνα ώ ς έαυτούς, τά δέ τέκνα τούς γονείς ώς
απ εκείνων πεφυκότα.» Οί γονείς γινώσκουσι τά τέκνα πολλώ
ακριβέστερον ή ταΰτα εκείνους· πολύ στενοτέρα είναι ή σχέσις
τοΰ ^αιτίου πρός τό γενόμενον, η τοΰ γενομένου πρός τό αίτιον.
« Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς δέ τά τ έ κ ν α δοκεΐ είναι· διό θάττον οί άτεκνοι
διαλύονται.»
Μετά τον Ά ριστοτέλην ούδεμία νεωτέρα σημαντική περί γά 
μου ιδέα άνεφάνη έν τη έλληνική φιλοσοφία. Ό πολιτικός βίος,
ή καλλιτεχνία καί ή έπιστήμη τών Ε λλή νω ν είχον φθάσει ηδη
τόν άκρότατον τής άναπτύξεως βαθμόν, άμέσως δέ ύπέκυψαν
είς τήν εσωτερικήν διάλυσιν, ήτις, ώς ό μυθολογικός Κρόνος,
κατέφαγε τά ίδια τέκνα άμα γεννηθέντα. Ό πατήρ τής Ε κκλη 
σίας 'Ιερώνυμος διέσωσεν ήμΐν τήν έξής τοΰ Θεοφράστου μαρ
τυρίαν περί της ηθικής τών χρόνων έκείνων καταστάσεων
Έ ν τώ περί γάμου πονήματι πραγματεύεται ό Θεόφραστος
τό ζήτημα, έάν ό σοφός πρέπει νά νυμφεύηται. Λέγει δέ, δτι :
«Έ άν ή μέν γυνή ήναι ώραία, άγαθή καί κατάγεται έκ γονέων
έσθλών, αύτός δέ ό σοφός ήναι υγιής άμα καί πλούσιος, τότε
ας τελεσθηό γάμος. Επειδή δμως ή τοιαύτη σύμπτωσις είναι
σπανια, καλώς πράττει ό σοφός άπέχων άπό τοΰ γαμικοΰ βίου·
διότι άλλω ς διακόπτεται ή περί τήν φιλοσοφίαν σπουδή. Ούδείς
δύναται νά προσέχη τόν νοΰν συγχρόνως είς βιβλία καί είς γ υ 
ναίκα. Αί γυναίκες έχουσι χρείαν πολλών, λαμπρών ίματίων,
χρυσοΰ, λίθων πολυτίμων, ύπηρετίδων, παντοίων έπίπλων καί
χρυσών αμαξών· ολοκλήρους νύκτας καταδικάζεται ό σοφός
τότε ν’ άκούη παράπονα καί λήρους. — Παρατήρει δά εκείνην
3.

πόσον κομψότερον ένδύεται ή έγω* ή άλλη όέ έκεινη τιμάται
προ πασών τών γυναικών, ενώ έγω η ταλαίπωρος περιφρονοΰμαι έν ταΐς γυναικείαις συναναστροφαΐς. — Διατί άπέβλεψας άσκαρδαμυκτεί τήν ήμετέραν γείτονα; διατί συνδιελέχθης μετά
κορασίων; τί έφερες άπό της άγοράς; — Ουτε φίλον δυνάμεΟα
νά έχωμεν, ούτε συνέταιρον διότι έν τη ημετερα προς τους άλ
λους άγάπη διορα ή γυνή μΐσος καθ εαυτής. Οποταν φ^νη ά
ξιός τις διδάσκαλος, δέν δυνάμεΟα μήτε τήν γυναίκα νά καταλίπωμεν μόνην, μήτε μετ’ αύτής ν’ άκροασθώμεν τών μαθημά
των έκείνου. Δυσχερές τό διατρέφειν γυναίκα πτωχήν, άλλά
σφόδρα άνιαρόν τό άνέχεσθαι πλουσιαν. ΙΙροσθετεον δε τουτοις,
ότι ούδε'ις δύναται άκριβώς εΐπεΐν νά έ κ λ έ ξ η σύζυγον,άλλά τήν
λαμβάνει τοιαύτην οποία είναι, όργίλον, ή ευήθη, ή άγέρωχον,
ή όζουσαν μόλις μ ε τ ά τ ό ν γ ά μ ο ν γίνονται τά τής γυναικός
έλείμματα κατάδηλα. "Ιππ ους, όνους, βόας, κύνας, δούλους εύτελεΐς, ίμάτια, χύτρας, ποτήρια, πήλινα άγγεΐα κ. λ . π. πρώτον
δοκιμάζομεν και ύς-ερον άγοράζομεν μόνην τήν μέλλουσαν ήμών
σύζυγον δέν έπιτρεπόμεΟα νά ίδωμεν, ινα μή συλλάβωμεν άποστροφήν πρός αύτήν, πριν ή τήν άγάγωμεν είς τόν ήμέτερον οί
κον. Διά παντός όφείλεις νά τήν βλέπης είς τούς όφθαλμούς,
καί νά έπαινης τήν καλλονήν της, ινα, όπόταν ίδη σε παρατηροΰντα άλλην γυναίκα, πιστεύση ότι νομίζεις ταύτην άσχημον.
Ό φείλεις νά τήν καλής κυρίαν, νά έορτάζης τήν ημέραν τών
γενεθλίων της, νά όμνύης είς τήν εύτυχίαν της, νά ύπισχνήσαι
είς τούς ναούς δώρα καί άναθήματα ύπέρ τής ύγείας της, νά τι
μάς τήν τροφόν της καί τήν θαλαμηπόλον της, τόν πατρικόν
δοΰλόν της, τόν τρόφιμον παΐδα της, τον εύειοή άκολουθον της,
τόν κηροπ7νάστην της, τούς ευνούχους της, τούς οποίους τηρεί
χάριν μακροτέρας καί άσφαλεστέρας φιληδονίας, καί διά τοΰ ο
ποίου ονόματος καλούνται εύφήμως πάντες οί μοιχοί.
«Ό ποιον αν αύτή τιμήση, τοΰτον πρέπει σύ καί άκων νά άγαπήσης. Έ άν παραδώσης αύτή τήν όλην διεύθυνσιν τής οικίας,
καθίστασαι δοΰλός της· έάν έπιφυλάξης τι σεαυτώ, νομίζει ότι
δέν έμπιστεύεσαι πρός αύτήν, όργίζεται καί χαλεπαίνει· έάν δέ
μή εΰρης ταχέως τρόπον νά τήν καταπραύνης, παρασκευάζει σοι
τά δηλητήριον. Έάν άφής έλευθέραν είσοδον είς γραϊδια, είς μάν
τεις, τερατοσκόπους καί είς τούς πωλοΰντας λίθους πολυτίμους

καί σηρικά ύφάσματα, κινδυνεύει ή άγνεία καί σωφροσύνη της·
έάν δε πάλιν άπαγορεύσης αΰτοΐς τήν είς τήν οικίαν είσοδον,
παραπονεΐται ότι συνέλαβες δήθεν άδικωτάτας έναντίον αύτής
υποψίας. ’Α λλά καί τίς ή χρεία τοιαύτης αύςηρας έπιτηρήσεως;
γ υ ν ή ά ν α ιδ ή ς όέν είναι δ υ ν α τ ό ν νά έ π ιτ η ρ ηθ ή· γ υ ν ή
αιδήμων ούδεμ ιαν έχει έ π ιτ η ρ ή σ ε ω ς χρείαν, διότι
σφόδρα ά β έ β α ι ο ς κα ί δή καί έ π ι σφ α λ έ σ τ α τ ο ς τ ής α
γ ν ε ία ς φύλαξ είναι ό κ α τ α ν α γ κ α σ μ ό ς . Ά γ ν ή καί
σ ώ φ ρ ω ν γ υ ν ή κ α λ ε ί τ α ι έ κ ε ί ν η , ή τ ι ς ή δ ύ ν α τ ο νά άμ α ρ τ ή σ η , έ ά ν ή θ ε λ ε ν . Ή μέν εύειδής γυνή ταχέως περι
στοιχίζεται υπό τών μνηστήρων ή έρωμένων, ή δέ άσχημος εξέρ
χ ε τ α ι αυτή εις ζήτησιν τούτων. Δυσκόλως φυλάττεις έκεΐνο, όπερ πολλοί άγα π ώ σ ιν οχληρά δ5 άφ’ έτέρου είναι ή κτήσις’ έκεινου, οπερ ουδεις έπιθυμεΐ ν’ άποκτήση. Ό μολογητέον έν τούτ°ις, οτι πο^υ μ^κρότερον δυστύχημα είναι τό εχειν γυναίκα άσχημον, ή τό φυλάττειν γυναίκα ευειδή· διότι ούδέποτε καί ούδαμώς δύνασαι νά φυλάξης μετ’ άσφαλείας έκείνην, πρός ήν
στρέφονται αι έπιθυμίαι πάντω ν τών άνδρών. Ό μέν προσπαθεί
νά τήν Οέλξη διά τής καλλονής, ό δέ διά τοΰ πνεύματος, τρίτος
τις δια τής λεπτής συμπεριφοράς, άλλος διά τής εύφυιας, καί
άλλος παλιν δια τής φιλοδωρίας· κατά τινα τρόπον καί καιοόν
θά κατακτηθή έπί τέλοος τό πολλαχόθεν έπιζητούμενον
Τόν
προφασιζομενον,^ ότι θέλει νά λάβη γυναίκα χάριν τής τοΰ οίκου
οικονομίας, ή χάριν παραμυθίας έν ταΐς άσθενείαις, ή πρός άποφυγήν τής έρημίας καί τοΰ μονήρους βίου, έγώ άναμιμνήσκω έν
πρωτοις,^ότι πιστός τις ύπηρέτης είναι πολύ καταλληλότερος
εις τήν οικονομίαν παρά τήν γυναίκα- διότι ουτος υπακούει τώ
οικοδεσπότη, έκτελεΐ τάς διαταγάς του, ή δέ γυνή τό άνάπαλιν
τότε μόνον νομίζει έαυτήν κυρίαν καί άληθή οικοδέσποιναν, όποταν πραττη τά έναντία πρός τήν θέλησιν τοΰ άνδρός, τουτέστι
οποταν πράττη ό,τι αν θέληση αύτή, ούχι δέ ό,τι οφείλει νά
π ράξη.— Έ ν ταΐς άσθενείαις πολύ καλλιτερον παραστατοΰσιν
ημας οι φίλοι καί οί παρ’ ήμών εύεργετηθέντες δοΰλοιήή γυνή,
ήτις αποδίδει ήμΐν τό αίτιον τών δακρύων της,καί διά τής φαινομένης θλίψεώς της αυξάνει τήν ψυχικήν τοΰ νοσοΰντος άσθένειαν.
Εάν δέ δυστυχώς νοσήση αύτή, τότε πρέπει καί ό άνήρ νά συνασθενηση μετ’αύτής, καί νά μή άπομακρυνθή άπό τής κλίνης της.

«Περί της ερημιάς και τοΰ μονήρους βίου τελευταίο ν παρατηρώ
οτι ό σοφός ουδέποτε απολείπεται μόνος,διότι έχει διά παντός περι
έαυτόν πάντας τούς άγαθούς, τους τε ί-ώντας και τούς τελευτησαντας· άφίνει δε τήν ελευθεραν ψ^χην του ινα ιπταται όποι h.)
αϋτη θελήση. Ο,τι δεν ουναται νά περιλοώη σωματικως, το περιλαμβάνει διά της οιανοίας· όποταν μή συ νδια/.έγηται μετ’άνθρώπων, συνδιαλέγεται μετά τοΰ Θεοΰ* τότε δέ μάλιστα έχει περί έαυτόν τήν κα λλίςη ν συναναςροφήν, όπόταν ήναι μόνος· (numquam
minus solus eritquam oum solus |ϊιβπί.)Τελευταΐον,αυτόχρημα
μωρία είναι τό λέγειν οτι νυμφεύεται τις ινα μή έκλειψη τό έαυ
τοΰ όνομα, ή ινα έχη έν τώ γη ρα τόν βοηθησοντα, μετά θάνατον
δέ κληρονόμους. Τί μέλει μοι, άναχωροΰντι έκ τοΰ κοσμου τουτου, έάν άλλος τις φέρει τό έμόν όνομα, άφ’ ού μάλιστα ούδ’
αυτός ό υιός μου δύναται νά λάβη τό όνομά μου, (α) πλεΐστοι
δέ άλλοι έκ τών άνθρώπων φέρουσι τό αύτό όνομα όπερ και έγώ;
Όποία τις δέ ή έν τώ γήρα παραμυθία μου, έάν άναθρέψω έν τη
οικία μου άνδρα, όστις ένδέχεται ν’ άποΟάνη πρό έμοΰ, ή όστις,
ούδενός άξιος καϊ μαστιγίας άποβάς, εύχεται διακαώς τόν θά
νατόν μου; Πολύ καλλίτερον καί άσφαλέστερον δύνανται νά σέ
κληρονομήσωσι φίλοι καί σ υ γγ ενές, οποίους άν σύ αύτός έκλέξης μετά σκέψιν ώριμον καί μακράν πείραν, παρά εκείνους, τούς
οποίους έκών τε άκων τε όφείλεις νά παραλαβής όπως άν έχωσιν. Είναι δέ καί πολλώ άσφαλέστερον νά δαπανήσης καλώς τήν
περιουσίαν σου σύ αύτός έφ’ όσον ζης, ή νά καταλίπης τούς
πόνους καί τούς ίδρώτάς σου είς άλλον, ένώ δέν γινώσκεις πώς
ουτος Οά μεταχειρισΟη αυτούς.» (β)
Ά λ λ ά καί έπί της ρωμαϊκής κυριαρχίας, οπότε παρήκμασαν
μέν τά ελληνικά γράμματα, ήρξατο δέ βαθμηδόν έκλείπουσα ή
( α ) Έ ν τ α ϋ θ α ό Θεόφραστος

ϋ τια ιν ίττ ε τ α ι τή ν συ νή θεια ν, καθ’ ήν e πρω τότοκος

υ ιός έλά μβα νε τό όνομ α τοΰ π α π π ο ύ , ώστε τό τοΰ πατρός

ονομα

άνεβίου μ ό λ ις Ιν

τ ί ) ^γγόνω .
' β) Ό

τό χω ρίον τοΰτο τοΰ Θ.οφράστου μεθερμηνεύσας 'Ιε ρ ώ ν υ μ ο ;

π ροσ τίθ η σ ι :

« Τ ίν α τώ ν Χ ρ ισ τ ια ν ώ ν δέν κ α τα ισ χ ύ ν ει ή περιγραφ ή α υ τή ; » Ό ρθότερον δμ ω ς ε ΐπ ε ΐν , τοΰτο οΰίέν ά λλο ε’ ;α ι ή μονομερές σόφ ισμ α.

Ό

τοσοΰτον Ιμ π α θ ώ ς κ α ί π ρ ο-

κ α τε ιλ ή μ μ -'ν ω ς κ ρ ύ ω ν π ερ ί τή ς κυριώδους βάσεως π α ντός

ϋ^ειοΰς κ α ί άνθρωπίνου

β ί»υ , ο μ ο ιά ζει πρός τόν κ ρ ιν.κ ό ν, ο σ τ ις, ενεκα νοσερας τών χυ μ ώ ν δυσκρα σία ς, ε χ ε ι
α ιω νίω ς έ π ί τή ς γλώ σ σ η ς γεΰσιν κ α κ ή ν,
γεΰσι<5 ά γα θ η .

θέλει δέ νά διδώξη

τους άλλους

τ ί έσ τι

έθνικ/j συνείοησις, οεν συνεξέλιπεν όλοσχερώς ή παρά τοΐς Έ λ λ/|σιν έμφυτος αρμόνια τών σωματικών καί ψυχικών δυνάμεων
καί ή μετ αύτής συνδεόμενη συμμετρία της όρθής κρίσεως.
Παρά τώ οιόασκάλω τοΰ Παναιτίου ’Αντιπάτρω άναγινώσκομεν. «Νέος, εύ γεγονω ς καί φιλόπατρις, ό όποιος σύνοιδεν, ότι
τελειος οικος και τελειος βιος είναι ό μετά γυναικός συναποτελούμενος,^ όφείλει νά συντελέση κατά τό ένόν είς τήν αΰξησιν
της πατρίδος του. Αυξάνεται δέ ή πατρίς, όταν οί άριστοι καί
βέλτιστοι τών πολιτών νυμφευωνται έγκαίρως, κατά τόν αύτόν
δε τρόπον ώ ς τά περικαλλή δένδρα, τών όποιων τά παλαιά φύλλα αρχονται μαραινόμενα καί καταπίπτοντα, καταλείπωσιν είς
τήν παιρίδα νέους βλαστούς, δι’ ών αύτη, έκ νέου θάλλουσα, τη
ρεί αιωηον το εαυτός άνθος· ούτω καί ζώντες καί θνήσκοντες
συντελοΰσιν ού μόνον εις σωτηρίαν της πατρίδος, άλλά καί είς
τιμήν τών θεών. Διότι, έάν τό ανθρώπινον γένος έπαύετο τοΰ ύπάρχειν, τις θά προσέφερε Ουσίας τοΐς θεοΐς; οί λέοντες; 'Α ς
μνηστεύωνται όμως οί νέοι ούχί τυχαίως, άλλά μετά περισκέψεως, έπι^ητοΰντες ούχί πλούτον, ούχί καλλονήν,ούδέ έπιφανές
)'ενος, ά λλ έξετάζοντες τόν ηθικόν τών γονέων χαρακτήρα καί
τήν άγαθήν της νεάνιδος άνατροφήν.»
Αξιομνημόνευτοι είσί καί αί ρήτραι τοΰ στωϊκοΰ Μουσωνίου :
« Ο τοΰ σοφοΰ γάμος ούδέν παρεμβάλλει πρόσκομμα είς τήν
σοφίαν τοΰτο μαρτυρεί ό βιος τοΰ Πυθαγόρου καί τοΰ Σωκράτους. Ο τόν γάμον άναιρών συναναιρεΐ τήν οικογένειαν, τήν πολιτεΕαν και αυτο το ανθρώπινον γένος. Ούδέν έν τώ άνθρωπίνω
βίω μάλλον σύμφωνον πρός τήν φύσιν παρά τόν γάμον. Αύτός
ό ΙΙλαστης, ο εις εκατερον τών φύλων έμφυτεύσας τόν πόθον
της με υά τοΰ έτερου ένωσεως, διέταξεν ινα άμφότεροι συμβιώσι
βοηθοΰντες άλλήλοις έν πάση βιωτικη συμφορά, έν πλήρει δέ
κοινωνία τοΰ σώματος, της ψυχής καί πάντων τών άγαθών,
μετέχωσι της αίωνιότητος διά της παιδοποιϊας. Πας ό μή δουλεύων ταΐς τοΰ σώματος ήδοναΐς, αϊτινες διαφθείρουσι σώμα καί
Ψυλήν>γινωσκετω, ότι μόνη ή διά τοΰ γάμου σύζευξις, ή γινό
μενη χάριν τεκνοποιίας, είναι ή όρθή καί γνήσια, πάσα δέ άλλη
σύζευξις είναι ή θετικόν άδικον, ώς ή μοιχεία, ή ήθικός έξευτελισμός της τε ιδίας καί της τών άλλων άτομικότητος.»
Καί ό Πλούταρχος δέ, ό αξιέραστος διάδοχος τής άρχαίας

έλληνικής διανοίας, άποφαίνεται, δτι «γάμου ούτε γέγονεν ούδ’
εστιν ίερωτέρα κατάζευξις.» Έ ν μόνω τώ γάμω μεταξύ άγαπώντων υπάρχει άληθής και τελεία κοινωνία ούσίας (ή δι’ δλων
κρασις·) μόνος ό γάμος παρέχει τήν ήδίστην χαράν, τάς διαρκεστάτας ώφελείας, τήν μάλιστα άξιόζηλον φιλίαν, όπόταν, κατά
τόν έπικόν «όμοφρονέοντε νοήμασιν οίκον εχητον άνήρ ήδέ γυνή.»
Μεταξύ τών ερειπίων τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ κόσμου καί τής
άνατελλούσης χριστιανικής τοΰ βίου διαρρυθμίσεως ΐσταται ό
τοΰ Ίουλιανοΰ φίλος Αιβάνιος, δστις έκύρωσε πάλιν τά άρχαΐα
και άγνάπερί γάμου φρονήματα. «Δ ιάτω ν γνησίων τέκνων άνακουφίζεται ό τοΰ θανάτου πόνος· δι·τι ό θνήσκων πατήρ, άναζών
έν τοΐς ίδίοις τέκνοις, μετέχει κατά τό ένόν τής τών άνθρώπων
άθανασίας. — Τόν άνθρώπινον βίον συνέχουσι μάλιστα οί περί
γάμου νόμοι· έπί τής ίερότητος τούτων έρείδεται ή οικογενειακή
τάξις, έπί ταύτης δε πάλιν ή τάξις όλης τής πολιτείας· «καλώ ς
άρα παρά ταΐς άρίσταις τών Έ7νληνίδων πόλεων έν έγκλήμασι
τό άγαμον διατελεΐ. Τ ό δ έ π ά ν τ ω ν β α ρ ύ τ α τ ο ν άν θ ρ ώπ ο ι ς , ά ^ ω σ τ ί α χ αί ν ό σ ο ς, μ ί α ν ε χ ε ι μ ε γ ί σ τ η ν π α ρ α 
μ υ θ ί α ν , γ υ ν α ί κ α π α ρα κ α θη μ έ ν η ν. Έ ν παντί ά λλω άς
άπαιτή ό πατήρ ύπακοήν παρά τών υιών του· έν τή έκλογή τής
γυναικός άς τόν άφίνη έλεύθερον.» Περαίνει δέ τόν λόγον έπικυρών όσα καί ήμεΐς προοιμιαζόμενοι ειπομεν περί τής τοΰ γάμου
σχέσεως πρός τήν γεωργίαν, καί δτι παρά τοΐς γεωργοΐς υπάρ
χει ή άρίστη τών ήθών άγνότης: «Κ αίμήν καί σωφροσύνην παρά
τοΐς γεωργοΰσι μάλιστα αν εύροιμεν· προσέχουσι δ’ ουτοι τόν
νοΰν τή γυναικί καί τάς δικαίας έπίστανται μόνον μίξεις, τάς
ύπέρ παίδων γονής.»
Λ Α .Σ Ω

( L a s a u l x .)

('Ισ τ ο ρ ία κ α ι φ ιλοσοφ ία τοΰ γά μ ο υ παρά τ ο ΐς Έ λ λ η σ ι . )

ΤΑ ΑΑΛΤΩΡΥΧΕΙΑ ΤΟΪ ΧΛΛΛΜΜ
( ’ Α ν α μ ν ή σ ε ις Ικ Γ ε ρ μ α ν ία ς .)

Εν τώ σημερινώ αίώνι τών θαυμάτων, τό περιηγεΐσθαι δέν
είναι, ως έν τώ παρελθόντι, τό άποκλειστικόν προνόμιον ολιγά
ριθμων. Χάρις είς τήν τερατουργόν μεσολάβησιν τοΰ άτμοΰ, πας
τις, διά μικράς θυσίας χρόνου καί χρημάτων, δύναται νά καυχάται, δτι «πολλώ ν άνθρώπων ειδεν άστεα καί νόον εγνω .»
Α λλά περιηγησις, γινόμενη έπί τοΰ χάρτου καί χωρίς νά
έξέλθη τις τοΰ θαλάμου του, άποβάλλει μέγα μέρος τής γοη
τείας της. Διότι όσονδήποτε πιστή, όσονδήποτε γλαφυρά καί αν
ύποτεθή περιγραφή τις, άδύνατον νά διεγείρη είς τήν φαντασίαν
τοΰ αναγνώστου το παθητικόν ένδιαφέρον, τάς ζωηράς έκείνας
έντυπωσεις, τάς όποιας ήθελε προξενήσει ή διά τών αισθητηρίων
άντιληψις. Ωστε, καθ’ ημάς, ό έπιχειρών νά πληρώση ολοκλή
ρους σελίδας πρός άναπαράστασιν τοΰ μεγαλείου τής φύσεως,
σχεόόν ματαιοπονεί· άποπειραται, ούτως είπεΐν, νά περιβάλη τήν
ζώσαν φύσιν έντός χάρτινου σαβάνου.
Εν τουτοις, έπειδή δεν είναι δυνατόν δλος ό κόσμος νά περιηγήται, καθήκον εχουσιν οι περιηγούμενοι νά διακοινώσιν, έπανερχομενοι εις την εαυτών πατρίδα, δσα περίεργα προσέβαλον
τάς αισθήσεις αύτών. Διότι, κατά τινα άρχαΐον σοφόν, είναι έντροπή πολύν καιρόν νά μένη τις είς τά ξένα καί νά έπανέρχηται
εις τήν πατρίδα του μέ κενάς τάς χεΐρας· «αισχρόν τοι δηρόν
τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι.»
Κατά ταΰτα, έρχομαι κάγώ νά φιλοδωρήσω είς τούς φιλοπεριεργους τών άναγνωστών άναμνήσεις τινάς τής τελευταίας
περιηγησεώς μου κατά τήν Εσπερίαν. Καί λοιπόν, αποσπώ σε
λίδας τινάς τοΰ ημερολογίου μου, έν αις μεταβιβάζων τόν άναγνωστην έπι τών πτερύγων τής φαντασίας άπό χωρίου είς γω ρίον καί άπό τοποθεσίας είς τοποθεσίαν τής άνω Αυστρίας, θέλω
όδηγήσει αύτόν μέχρι τών περίφημων άλατωρυχείων τοΰ Χάλ-

λαϊν, χωρίου κειμένου παρά τά όρια της Βαυαρίας, και τών ο
ποίων ή περιγραφή είναι άρκετά περίεργος.

Α'.
‘Ρίπτοντες τό βλέμμα είς άκριβή τοπογραφικόν χάρτην της
Αύστρίας, θέλομεν άπαντήσει χώραν τινά της έπικρατειας ταύ
της, κειμένην μεταξύ τών έπαρχιών της Στυρίας καί Βοεμιας
καί διακρινομένην μέ τό όνομα Salzkam m ergut. Ή λέξις salz
εις τήν Γερμανικήν γλώσσαν σημαίνει άλας· καί επειδή ή σημαντικωτέρα έξαγω γή του πολυτίμου τούτου καί άναγκαιοτάτου όρυκτοΰ γίνεται ιδίως έκ του μέρους τούτου, προσφυώς έπεδόθη αύτώ ή όνομασία αυτη.
Τό μέρος τοΰτο, άποτελοΰν τά τελευταία τής Αύστρίας πρός
τήν Βαυαρίαν σύνορα, είναι μία τών περιέργων καί γραφικωτατων χωρών της μέσης Εύρώπης, διά τοΰτο καί άποκαλεΐται
μ ι κ ρ ά Ε λ β ε τ ί α . Περιβαλλόμενον ύπό τών γιγαντείω ν καί
πολυσχηματίστων διακλαδώσεων τών Νορικών "Αλπεων καί ύπό
πολλών καί πολυύδρων διαυλακιζόμενον ποταμών, τοσαύτας
παρέχει έξαισίας άπόψεις καί τοσούτω τέρπει τήν όρασιν καί
ευχαριστεί τό πνεύμα, ώστε άδύνατον ή έκ τούτου έντύπωσις νά
έξαλειφθη έφ’ όρου ζωής άπό τής μνήμης του περιηγητοΰ.
Είς έκαστον σχεδόν βήμα ό οδοιπόρος άπαντα όρη ούρανομήκη καί χιονοσκεπή, έπικείμενα ετέρων χθαμαλωτέρων καί ύπό
χλόης έστεμμένων λοφίσκων· κοιλάδας μαγευτικάς καί πεπληρωμένας φυσικών καλλονών· βάραθρα χαίνοντα, καί κατα^ράκτας τρομερούς· λίμνας μεγαλοπρεπείς, είς τήν μίαν όχθην τών
οποίων ή φύσις φαίνεται μειδιώσα, ένώ είς τήν έτέραν κλαίει·
χωρία, ποικίλην εχοντα τήν άποψιν καί τήν διασκευήν. Πανταχοΰ δέ διακρίνει τήν φιλόπονον χεΐρα του άνθρώπου, βελτιουσαν
τήν τυχόν άτέλειαν καί ελλειψιν τής φύσεως.
Ά πό τής ωραίας καί μεγαλοπρεπούς Βιέννης, τήν οποίαν οί
καλοί κάγαθοί Γερμανοί δικαίως άποκαλοΰσι μ ο ν α δ ι κ ή ν , με
ταβαίνει τις έν διαστήματι όκταώρω, χάρις είς τήν άντίληψιν
τοΰ σιδηροδρόμου, είς τήν πρώτην άφετηρίαν τής εκδρομής ταύ
της, έξ ής θέλει όρμηθή είς τά λοιπά μέρη τοΰ εξαίσιου Salz
kammergut. Ή πρώτη δέ αυτη βαλβίς τοΰ ωραίου τούτου τα-

ξειδίου είναι ή κομψή κωμόπολις Gmlinden, μαγευτικώτατα έπικαθημένη έπι τής βορείου όχθης λίμνης, φερούσης τό όνομα
τοΰ διαρρέοντος αύτήν ποταμοΰ Τράουν, (Trattn-See.)
Η γωνία αυτη τής άνω Αύστρίας εχει τοΰτο ίδιάζον χαρα
κτηριστικόν, οτι είναι λιαν πολύλιμνος· φυσική συνέπεια τών
περιστεφόντων αύτήν πανταχόθεν όρέων. Ή λίμνη, περί ής ό
λόγος, περικυκλουμένη ύπό ποικιλόσχημων όρέων, κεΐται τρεις
χιλιάδας πόδας ύπεράνω τή ς έπιφανείας τής θαλάσσης, εχει δέ
εκτασιν μιας ώρας καί ένός περίπου τετάρτου πλάτος. Τό βάθος
αύτής εις πολλά μέρη είναι ύπερβολικόν, καθότι φθάνει μέχρι
τών 550 όργυιώ ν περιέχει δέ ίχθύας πολλούς καί ποικίλους,
ώ ντινες ζυγίζο υσ ιν άπό 10— 20 όκάδας.
Δύσκολον μ οί είναι νά παραστήσω οποίαν θυμηδίαν ήσθάνθη
ή μικρά ήμών συνοδία, όταν ή άτμάμαξα άπέθετο ήμας παρά
τήν χαρίεσσαν όχθην τής ιλαράς ταύτης λίμνης, ήτις πολλαχοΰ
μοί άνενθύμισε τόν Βόσπορόν μας. Επιφωνήματα άλλεπάλληλα
χαράς έξέφευγον τών στομάτων ήμών, καί έπί ολοκλήρους ώ 
ρας έξηκολουθοΰμεν ατενιζοντες πρός τήν ήρεμον έπιφάνειαν
αύτής καί τά μεγαλοπρεπή σχήματα τών έν τοΐς ύδασι κατοπ
τρισμ ένω ν όρέων. Καθ’ άπαν τό ημικύκλιον, έφ’ ου έπικάθηται
ή πολίχνη τοΰ G m iin d e n ^ τέως ύψιτενή καί ες·ιν όπου άπότομα όρη φαίνονται έπαισθητώς ταπεινούμενα καί μεταβαλλόμενα
είς λόφους, τούς οποίους ή φύσις έφιλοτιμήθη νά κοσμήση δι’
άφθονου χλόης.
To Gmiiuden είναι ή κυρίως άποθήκη τοΰ άλατος, όπερ,άπανταχόθεν τοΰ Salzkam m ergut κομιζόμενον ένταΰθα καί διά τοΰ
σιδηροδρόμου έξαγόμενον, διανέμεται είς τά λοιπά μέρη τής
Αύστριακής αυτοκρατορίας. Είρήσθω δ’ έν παρόδιο, ότι πολλά
τών άλατωρυχείων τής Αύστρίας είσίν έκ τών μεγαλητέρων τοΰ
κόσμου, ά λ λ ’ ή έξαγω γή καί ή πώ λησις τοΰ είδους τούτου, ώς
και τοΰ καπνοΰ, είναι μονοπώλια τής Κυβερνήσεως. Κατ’ έτος
εςαγονται τετσαρα εκατομμύρια κανταριων άλατος, δύνανται
οέ νά έξαχθώσι καί πολύ περισσότερα· ά λ λ ’ έντοσούτω γίνεται
μεγα λαθρεμπόριον τοΰ είδους τούτου, καί ούτε τών υψηλών ό
ρέων οί φραγμοί, ούτε τών τελωνιακών φυλάκων ή έπαγρύπνησις κατορθοΰν νά ματαιώαωσι τών λαθρεμπόρων τήν ένεργητικότητα.

Επειδή δέ περί τοΰ φυσικοΰ πλούτου τής έπικρατείας ταύτης
συνέπεσεν ό λόγος, συγχωρηθήτω μικρά τις παρέκβασις.
Έ ν τή βιομηχανική οικονομία τής Αυστριακής αυτοκρατορίας
ούδέν θαυμασιώτερον τής άφθονίας τών όρυκτών θησαυρών της.
Ή Αύστρία έχει δλα σχεδόν τά γνω στά είδη τών μετάλ
λω ν, και τό άναγκαιότερον πάντων, ό σίδηρος, άπαντάται έν άφθονία είς τάς πλείστας τών επαρχιών αύτής. "Ολων δέ τών χ ω 
ρών αύτής υπερέχει πολύ ή Ουγγαρία, ώς πηγή άνεξάντλητος
σπανίου έθνικοΰ πλούτου, καί ώς εύμοιροΰσα άπειρων φυσικών
θησαυρών. Είς τρόπον ώστε κατά τήν ποικιλίαν τών όρυκτών
ούδεμία άλλη Εύρωπαϊκή επικράτεια δύναται νά παραβληθή
πρός τήν Αύστρίαν. Ή άπέραντος άνθρακώδης γή , ήτις εκτείνε
ται άπό τής βάσεως τών Αύστριακών "Αλπεων καί τών μεγά
λω ν πεδιάδων τής Ούγγαρίας έως είς τούς πρόποδας τών Καρ
παθίων, περικλείει πλείστας άποθήκας γαιανθράκων, έπαρκούσκς είς πολλών αιώνων άφειδή κατανάλωσιν.
Έ κτος τούτων, ή Αύστρία κέκτηται πλείστους όσους τόπους
δαψιλείς δημητριακών προϊόντων καί λίαν εύφορους, έν οίς ή
γεω ργία έπιδέχεται έκτασιν άπεριόριστον. Σίτος λοιπόν, κριθή,
βρώμη, σίκαλις, όρύζιον, άραβόσιτος, καννάβιον, νικοτιανή, πρός
δέ μέταξα καί βαμβάκιον, είσί τά προϊόντα τοΰ έξαιρέτως γονί
μου χώρου τής εύρείας ταύτης Αύτοκρατορίας. Τήν δέ μετακόμισιν καί έξαγωγήν τών προϊόντων τούτων βοηθοΰσι καί προάγουσι
πλωτοί ποταμοί, πολλαπλάσιαι άμαξηταί οδοί, καί τινες διώρυ
γες, μάλιστα δέ αί κατά τούς έσχάτους χρόνους συστηθείσαι
προνομιούχοι άτμοπλοϊκαί έταιρίαι καί οί σιδηρόδρομοι.
Πρός τούτοις ή Αύστρία έπέχει τόν δεύτερον βαθμόν μεταξύ
τών έθνών τής Εύρώπης κατά τό ποσόν τοΰ οίνου, τό οποίον
προάγει. Τά κλήματα ένταΰθα έπιδίδουσιν εις παν είδος γή ς,
ιδίως δέ είς τήν Ούγγαρίαν, όπου έξαιρέτως ή άμπελος εύδοκιμεί.
Ή Τρανσυλβανία δύναται νά ταχθή είς τήν σειράν τών μάλλον
άμπελοφόρων τόπων· έπίσης καί ή θερμοκρασία τής Στυρίας εί
ναι λίαν κατάλληλος είς προαγωγήν οίνων, καί ύπόστασιν έχόντων πολλήν καί άρωμα. Έ ν Ούγγαρία ό έλάχιστος κτηματίας
εχει τήν άμπελόν του, διότι τό ύδωρ αύτόθι είναι τόσον κακόν,
ώστε ό οίνος κατέστη τό κοινόν ποτόν όλων τών τάξεων, καί ό
μως οί κάτοικοι είναι νηφάλιοι· σημεΐον, ότι δέν καθιστά τούς

άνθρώπους μέθυσους ή άφθονία καί ή εύθηνία τοΰ οίνου, ά λ λ ’ ή
πρόληψις, ότι τό μεθύσκεσθαι οίνω είναι ή άκρα εύδαιμονία.
Είναι τωόντι περίεργος ό τρόπος τής έπεξεργασίας τοΰ άλα
τος, τοΰ πολυτίμου τούτου όρυκτοΰ τής Αύστρίας, έξ ου ό'ρη
όλόκληρα είσί πεπληρωμένα. Ό έπιχειρηματικός νοΰς τοΰ άνθρώπου εφεύρε μεθόδους, όπως διάτρηση τά άτέρμονα βάθη τών
όρέων τούτων, διοχετεύση διά τών σπλάγχνω ν αύτών τά ύδατα τών παρα^ρεόντων ορμητικών ποταμίων, περίκλειση τό
άλατοφόρον τοΰτο ύδωρ άπό τής έκ τών όρέων έξόδου αύτοΰ
έντός οχετών, ύπερτοξευομένων άνω ύψηλών λόφων καί έκτεταμένων πεδιάδων καί ποταμών, πολλών δέ μιλίων μήκος έχόντω ν, καί νά μεταφέρη ούτως αύτό εις τά έν τοΐς διαφοράς χωρίοις τοΰ Salzkam m ergut ιδρυμένα άλατοπηγεΐα, όπου διά ποι
κίλων καί περιέργων μηχανισμών, καί ιδίως διά τής βράσεως,
άποσυντιθέμενον καί διηθμιζόμενον, μετασχηματίζεται είς τό όρυκτόν έκεΐνο, όπερ ύπάρχει άπαραιτήτως άναγκαιοΰν πρός τήν
ύπαρξίν μας.
Έ ν τοΐς άλατοπηγείοις τούτοις έθαύμασα τό πολυμήχανον
τοΰ άνθρώπου καί έμεινα έκστατικός άπέναντι τής μεθόδου, δι’
ής ή νεωτέρα τέχνη άπλοποιεΐ καί αύτά τά έκ πρώτης όψεως
άκατόρθωτα καί δυσχερέστατα φαινόμενα πράγματα. Τό τερά
στιον τής άνθρωπίνης έπινοίας θέλομεν θαυμάσει, όταν μετ’ ολί
γον φθάσωμεν είς τήν περιγραφήν τών τοΰ Χ άλλαϊν άλατωρυχείων, ού μακράν τής περιωνύμου πόλεως τοΰ Σαλισβούργου
(S alb u rg.) Έ πί τοΰ παρόντος άνάγκη νά λοξοδρομήσωμεν έπί
μικρόν, μέχρις ού φθάσωμεν είς τά άλατωρυχεία ταΰτα, άτινα
έσονται τό τέρμα τής μικράς ταύτης περιηγήσεως.
Β'.
Πρός διατήρησιν τής συνεχείας καί πρός ποικιλίαν έπιτραπήτω ν’ άναλάβωμεν τήν περιγραφήν τών περί τήν μικράν πολί
χνην τοΰ Gmunden άξιοθεάτων.
Είς τών σημαντικών παραποτάμων τής Αύστρίας, ό Τράουν,
διαβρέχων μέγα μέρος τής χώρας τοΰ Salzkam m ergut καί σχηματίζων κατά τήν διάβασιν αύτοΰ άρκετάς μικράς καί μεγάλας
λίμ νας, φθάνει μέχρι τής λίμνης τοΰ Gmttnden, διέρχεται αύ-

τήν καθ δλον αυτής τό μήκος, καί μετά τήν άπ’ αύτής έξοδον,
διατρεχων μιλιά πολλά καί περιβρέχων ποικίλας χώρας, χύνε
ται πλησίον τής πόλεως Λεντίας (Linz) είς τόν πολλών τοιούτων ποταμών καταβροχθιστήν Δούναβιν. Μυρίοι δέ άλλοι ρύακες και παραπόταμοι, άφοΰ καταρδεύσωσι τήν χλοεράν ταύτην
γήν και θέσωσιν είς κίνησιν μύλους άπειρους κα'ι έτερα τοιαϋτα
κατασκευάσματα τών πρώτων άναγκών τοΰ άνθρώπου, έρχονται
έπισης νά άσπασθώσι τόν γηραιόν Δούναβιν καί νά εΰρωσιν, ού
τω ς ειπεΐν, τόν αιώνιον ΰπνον έν τή κοίτη αύτοΰ. Έ ν δέ τών
μάλλον άξιοθεάτων περι τάς τοποθεσίας ταύτας είναι ό κατα(5ρακτης τοΰ ποταμοΰ Τράουν, άπέχων ύπέρ τήν μίαν ώραν άπό
τοΰ Gmiinden, καί ριπτόμενος έξ ύψους 70 ποδών.
"Αδύνατον νά περιγράψω τήν εκπληξιν, ήν τινα τισθάνθη ή
καρδια μου, εύρεθέντος κατά πρώτην φοράν άπέναντι καταρρά
κτου, έστω και δυναμένου νά έκληφθή ώς μικρογραφία τοΰ τρομεροΰ κατα^ρακτου Νιαγάρα. Ήπόρουν τί πρώτον νά θαυμάσω:
τό μεγαλεΐον τοΰ άκατασχέτου στοιχείου, τό όποιον λάβρονκαί
μετά φοβεροΰ πατάγου κρημνίζεται κατά τών άπορρώγων πε
τρών* το παφλαζον, αφροεν και πολύκροτον αύτοΰ* τό άγριον
και επιβλητικόν, ένταύτώ δε καί μεγαλοπρεπές τοΰ θεάματος*
τήν ώραιοτάτην καί πολύχρωμο ν στεφάνην τής ίριδος, δι’ ής ό
ήλιος περιεβαλλεν ύπερθεν τόν καταρράκτην — πάντα ταΰτα,
τά τεως έκ περιγραφών μονον άμυδρώς γνωστά μοι θαυμάσια,
ζωηρώς τοτε ένετυπωθησαν εις την φαντασίαν μου, καί, πιστεύσατέ με, είσέτι διατελώ ύπό τό κράτος αύτών.
Περίεργος είναι ό τρόπος, δι’ ου μετέβημεν είς τόν έν λό γω
καταρράκτην, καί διά τοΰτο άξιος περιγραφής. ’Ακριβώς κατάτό
μέρος οπου ό ποταμος έκβαλλει τή ς λίμνης, έντός τοΰ χωρίου
Gmiinden, είσί κατεσκευασμένα διά ξυλίνων δοκών πλεΐστα όσα
ύψώματα έν ε'ίδει μικρών τεχνητών καταρρακτών, χρησιμεύοντα
πρός έπαύξησιν τής ορμής τοΰ ρεύματος, διά νά παρέχηται κίνησις εις τα πολλαχοΰ τοΰ ποταμοΰ ιδρυμένα έργοστάσια πριονί
σματος, είτε μύλων καί τών τοιούτων. ’Εκ τοΰ μέρόυς λοιπόν
τούτου έπέβημεν έλαφράς λέμβου άνευ τρόπιδος, έπί τής πρύ
μνης τής όποιας ίστάμενα δύο στιβαροί κωπηλάται, διηύθυνον
διά πλατείας κώπης καί μετά μεγίστης έπιτηδειότητος τό εύ
θραυστον έκεΐνο σκαφίδιον.

Ο άπό τών έκβολών τής λίμνης μέ·/ρι πέραν τοΰ καταρρά
κτου πλοΰς διαρκεΐ ύπέρ τήν μίαν ώραν, ταχύς μέν άποβαίνων,
οσάκις άπαντώνται τεχνητά ύψώματα έκ τών περιγραφέντων,
βραδύς δέ, οσάκις ό ποταμός καθίσταται ήρεμος ή άναπτύσσει
λοξοδρομίας. Δυσχερές άποβαίνει νά παρασταθή τό ώραΐον καί
καταπληκτικόν ένταύτώ τοΰ μικροΰ τούτου ταξειδίου, όταν ή
λέμβος πλησιάσω είς τόν μέγαν καταρράκτην. Νομίζει τις ότι
άόρατος δύναμις σύρει μετ’ άπεριγράπτου όρμής τό σκαφίδιον,
τοΰ οποίου ή ταχύτης ύπερτερεΐ τότε τήν τής άτμαμάξης. Ώ !
ποία συγκίνησις καί αίσθημα άκούσιον τρόμου όταν ώς θυμοει
δής ίππος άναβοκαταβαίνη ό έλαφρός έκεΐνος κέλης τά έκ τής
άνωμαλίας τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ άπαντώμενα ύψώματα, καί
όταν ώς βέλος έξολισθαίνη άναμέσον τής διά τών βράχων τοΰ
καταρράκτου διερχομένης τεχνητής διώρυγος! Τά μέλη πάντων
ήμών ετρεμον τότε, ό δέ βρυγμός τών όδόντων έξηκούετο έφ’
ικανόν, διότι άλλοίμονον εις ημάς άν οί κωπηλάται δέν έστρεφον έπιτηδείως τό σκαφίδιον, ώστε ν’ άποφύγη πάσαν ένδεχομένην προσάρραξιν κατά τών περί ημάς βράχων* ό όλεθρος ήμών
ήτο άφευκτος! Έ φ ’ ικανήν ώραν τό πλοιάριον έξηκολούθει νά
κατέρχηται έπαισθητώς, διολισθαΐνον έπί τών παφλαζόντων πο
ταμίων ρείθρων, τών οποίων ό κρότος άπέπνιγε πάντα άλλον
ήχον περί ημάς. Τέλος έστη είς τινα κολπίσκον, όπου άποβάντες έπανεκάμψαμεν έφ’ άμάξης είς τό χωρίον Gmiinden.
Ένταΰθα έπεβιβάσθημεν είς τό χαριέντως σαλευόμενον προ τής
προκυμαίας άτμόπλουν, τό όποιον ήρξατο μετ’ ολίγον νά ταράσση τήν ήρεμον έπιφάνειαν τής λίμνης, 'ϊμ ε ΐς , οί πολλάκις
διαπλεύσαντες τόν Βόσπορον τάς πρωίας τοΰ θέρους, δύνασθε
νά φαντασθήτε οποίαν εύχαρίστησιν καί άγαλλίασιν αισθάνεται
ό οδοιπόρος, άπαντών άνελπίστως έν μέσω όρέων ένα Βόσπορον,
κείμενον τρισχιλίους πόδας ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσ
σης, καί φυσικώς μέν ύπερτεροΰντα τοΰ ήμετέρου, ύπολειπόμενον δέ μόνον κατά τήν ζωηρότητα τής κινήσεως. Παραπλεόντες
τάς περιεργοτέρας όχθας, άφ’ όσας είδομεν έπί ζωής ήμών, άκορέστως ήτενίζομεν πρός τάς όπισθεν ήμών φευγούσας άκρωρείας, καί πρός τάς οίονεί μαγικώς άνελισσομένας πρό ήμών
νέας χαριέσσας άκτάς.
Ό άπό τής μιάς όχθης τής λίμνης, τουτέστιν άπό τής κωμο-

πόλεως του Gmunden, μέχρι τής έτέρας πλους διαρκεϊ άκριβώς
μίαν ώραν, τουτέστιν ή λίμνη αυτη έχει τό αυτό μέ τόν Βόσπο
ρον μήκος, ένιαχοΰ δέ καί τό αυτό πλάτος. Πρός τήν έσχατιάν
τής λίμνης, τήν άντικειμένην τώ Gmiinden, ή άπόβασις γίνεται
είς τό χωρίον Langbath, πλήρες άλατοπηγείων καί ξυλοτομείων.
"Από δέ τοΰ κομψοΰ τούτου χωρίου οί περιηγηται διευθύνον
ται έφ’ άμάξης πρός τήν κωμόπολιν τοΰ Ischl, ήτις κεϊται άκρι
βώς έν τώ μέσω τής περιοχής τοΰ Salzkam m ergut.
Ή μέχρι τής κωμοπόλεως ταύτης όδός, άκολουθοΰσα διαρ
κώς τήν δεξιάν όχθην τοΰ ποταμοΰ Τράουν, είναι άρκουντως
περιποιημένη καί ευθεία, λίαν δέ γραφική, καθότι εις έκαστην
αύτής καμπήν καί άνά μίαν παρέχουσι περίεργον άποψιν τά πολυειδώς καί ποικιλοτρόπως έναγκαλιζόμενα αύτήν όρη· διεκπεραιοΰται δέ έν διαστήματι τριών ωρών διά λεωφορείων. Σημειωτέον ότι ή άπό τοΰδε οδοιπορία μέχρι τών ενδοτέρων τοΰ Salz
kam m ergut έκτελεΐται έφ’ άμαξών, καθότι ό εύεργετικός σιδη
ρόδρομος δέν έξέτεινεν είσέτι τούς πλήρεις ζωής καί κινήσεως
'πλοκάμους αύτοΰ εντός τής περιοχής ταύτης. Καί όμως μή ύπολάβη τις ότι οί κατά τά μέρη ταΰτα όδοιποροΰντες έχουν νά
ύποστώσιν όσα οί τά ενδότερα τής ήμετέρας ’Ανατολής διερχόμενοι* τοσαύτην πρόνοιαν κατέβαλεν έγκαίρως ή Αυστριακή Κυβέρνησις καί όλονέν καταβάλλει πρός διατήρησιν καί καλλω 
πισμόν τών όδών, ώττε καί μεταξύ τών άποτομωτέρων φαράγγω ν τών όρέων διερχόμενός τις έφ’ άμαξητής όδοΰ καί τά πυ
κνότερα διατρέγων δάση, μένει έκστατικός, άπαντών προφανή
δείγματα τής ευεργετικής αύτής προνοίας. Ού μόνον αί οδοί
διατηρούνται έπιμελώς έξωμαλισμέναι, ού μόνον κατά τά άπότομα καί έπικινδυνωδέστερα μέρη περιφράσσονται διά στερεών
περιτειχισμάτων καί προφυ7^άσσονται δι’ ισχυρών στεγασμάτων
άπό τής ένδεχομένης καταπτώσεως λίθων ή κορμών δένδρων έκ
τών ύπερκειμένων όρέων, άλλά συχνά πυκνά σημειοΰνται αί
σχετικαί άποστάσεις καί τά μίλια ότα διέτρεξεν ή εχει νά διατρέξη ό οδοιπόρος άπό χωρίου είς χωρίον, αί ώραι, αι οιευθύνσεις καί άπασαι τέλος πάντων αί διευκολύνουσαι τόν περιηγητήν
λεπτομέρειαι. Έ άν τυχόν λάβη τις έξ ύμών άνά χεΐρας τήν ο
δοιπορικήν ράβδον, τότε θά έννοήση τί σημαίνει είς τοιοΰτος ά
ψυχος οδηγός, έν μέσω τών όρέων καί τής έρημιας έξ άπροό-

πτου άπαντωμενος. Είναι ό οδοδείκτης άστήρ, τό παρήγορον
φώς τοΰ μή είδότος πολλάκις ποΰ πορεύεται ξένου.
Απασα ή τρίωρος ήμών οδοιπορία έξετελέσθη λίαν ευχαρί
στως· άφ’ ενός ή ποικιλία καί ή μεγαλοπρέπεια τής περί ήμάς
φύσεως, τά περιβάλλοντα ήμάς διαρκώς ουρανομήκη καί έντός
τών νεφών κρύπτοντα τάς χλοεράς αύτών κορυφάς όρη, καί ή
έκ τής περι ήμάς άφθονου φυτικής ουσίας έκπεμπομένη εύώδης
καί ζωογόνος αυρα· άφ’ ετέρου ό πλησίον ήμών μορμυρίζων πολυφλοισβος ποταμος με τούς πολυπληθείς αύτοΰ φυσικούς κατα^ράκτας καί τά τεχνητά νησύδρια, ή γραφικότης καί ή ποι
κιλία τών ένιαχοΰ άπαντωμένων καλυβών, ταΰτα πάντα κατέ
στησαν τήν οδοιπορίαν ταύτην εύφρόσυνον, καί πάς τις έκ τών
συνοδοιπόρων ηύχετο νά παρετείνετο έπί πολλάς είσέτι ώρας.
Τέλος πάντων διελθόντες στενήν τινα κλεισώρειαν, κεκαλυμμένην εκατέρωθεν ύπό π υκνώ ν δασών, διηνοίξαμεν άπωθεν τάς
στέγας τής ό'ντως χαρ ιτω μ ένη ς κωμοπόλεως τοΰ Ischl, ής τά
κωδωνοστάσιά εφαινοντο επιψαύοντα διά τών κεχρυσωμένων αύ
τών αιχμών τόν μεμακρυσμένον ορίζοντα.
To Ischl είναι ωραία κωμόπολις, κειμένη έπί εύρείας πεδιάδος, ητις πανταχοθεν περικυκλοΰται ύπό πολυμόρφων καί διά
φορου μεγεθους και όψεως ορεων, βαθμολογικώς στενουμένων
περί τόν ορίζοντα. Γραφικωτάτη ή τοποθεσία τής ύπό τοΰ πο
ταμοΰ Τράουν διαβρεχομένης κωμοπόλεως ταύτης, καί μάλιστα
όταν τις θεωρή αύτήν άπό τοΰ ύψους ένός τών περιστεφόντων
αύτήν γηλόφων· ό οφθαλμός άπαυδά τωόντι παρακολουθών τάς
καμπάς τών πανταχοθεν περιβαλλόντων τήν εύρείαν ταύτην πε
διάδα όρέων, καί θαυμάζει τά ποικίλα αύτών σχήματα, τούς έξελιγμ ούς καί τάς βαθμολογικάς έξυψώσεις. Καί ένταΰθα μέν ά
παντά γηλόφους πλήρεις χλόης καί φυτείας, περιζωννύοντας
πλησιέστερον τήν πεδιάδα· πέραν δέ, τά άπότομα καί βραχώδη
όρη τών Αύστριακών Ά λ π ε ω ν , όλοσχερώς γεγυμνωμένα πάσης
βλαστήσεως, ή πλευράς τινας μόνον έκτείνοντα δενδροφύτους.
Μάτην δέ περιστρέφει πανταχοΰ τό όμμα, ζητών ν’ άνακαλύψη
διέξοδον έν μέσω τώ ν ά λλεπ αλλή λω ς πολλαπλασιαζομένων έν
τώ βάθει τοΰ όρίζοντος κορυφών τών όρέων, καί ύπολαμβάνει
πολλάκις ότι τό πάν περικλείεται έντός τοΰ εύρυχώρου έκείνου
πλήν άδιεξήτου κύκλου.

Τό Ischl κοσμείται ύπό αρκετών ωραίων οικοδομών, καί ίδίως
ναών. Έ ν τώ κέντρω δέ της πόλεως καί εις μαγευτικήν τωόντι
θέσιν ώκοδομήθη ού πρό πολλών ετών λαμπρότατον αύτοκρατορικόν περίπτερον, τοΰ οποίου αί κομψόταται καί άμφιλαφεΐς
δενδροστοιχίαι χρησϊμεύουσιν ώς τόπος κοινοΰ περιπάτου. Καθό
τι έν άπάση τη Εσπερία, καί ίδίως έν Γερμανία, είναι άγνωστος
ό τής 'Ανατολής εγωισμός, όστις τερατωδώς πάνυ διαδεδομένος
είς πάσαν τάξιν καί ηλικίαν, αποκλείει άπό τοΰ δημοσίου πα),ά
τια καί κήπους καί παν άξιον περιεργείας καί έπισκέψεως άντικείμενον. Κρήναι λοιπόν καλλιμάρμαροι, καί πίδακες, καί άγροτικαί σκιάδες, καί λίμναι τεχνηταί, καί γέφυραι, καί άγαλμάτων πληθύς, καί οαα άλλα έμηχανεόθη ή νεωτέρα τέχνη, κοσμοΰσιν έν άφθονία τόν έκτεταμένον τοΰτον παράδεισον, καί είς ούδένα ζηλοτυποΰσι τάς καλλονάς αύτών.
Ά πό ύψηλοΰ τίνος γηλόφου, ύπερκειμένου τών χλοερών καί
καταφύτων παραδείσων τοΰ Αύτοκρατορικοΰ τούτου περιπτέρου,
άπολαμβάνει ό περιηγητής λαμπροτάτης θέας. Καί ενθεν μεν
τό βλέμμα επαναπαύεται έπί τής συμμετρίας τών συσκίων λό
φων καί τών χλοηφόρων πεδιάδων, ενθεν δέ παρακολουθεί μετ’
εύχαριστήσεως τό έλικοειδές ρεΐθρον τοΰ ποταμοΰ· παρέκει τέρπεται έπί τή θέα τής πρό τών ποδών αύτοΰ έκτεινομένης καταλεύκου κωμοπόλεως, όπου οικοδομήματα καί δένδρα, εργα χειρών άνθρώπων καί μεγαλουργήματα τής φύσεως, συγχέονται καί
συναναφύρονται έπιχαρίτως. 'Ολοκλήρους ώρας καθήμενοι έπί
τοΰ ύψηλοΰ έκείνου γηλόφου καί έπί τών χόρτων νω χελώ ς έξηπλωμένοι, περιεσκοποΰμεν τό ενώπιον ήμών άναπτυσσόμενον ώραΐον πανόραμα, ούτινος ή καλλονή καί ή φυσικότης άδύνατον νά παρασταθή διά πεζής γραφίδος.
Έ ν τούτοις μετά λύπης άποχαιρετίσαντες τό τερπνότατον
καί άξιον έκτεταμένης περιγραφής Ischl, έπεβιβάσθημεν έπί έλαφροΰ οχήματος, άκολουθοΰντες έπί τρεις ώρας τήν πρός τήν
πλησιόχωρον λίμνην τοΰ H allstadt άγουσαν οδόν, ήτις λίμνη
έπίσης σχηματίζεται ύπό τοΰ ρείθρου τοΰ ποταμοΰ Τράουν.
Πολλάκις διηρχόμεθα άρκετά έκτεταμένας πεδιάδας, έν αίς
άπηντώμεν πλεΐστα χωρίδια, παρά τάς όχθας τοΰ πολυύδρου
τούτου ποταμοΰ άφελώς έκτισμένα. Είς πλεΐστα δέ μέρη ή όδός
διήοχετο άναμέσον τών χωρικών έπαύλεων, ών τά πολυειδή

καρποφορα οένδρα έξέτεινον άνωθεν ήμών τούς έκ τοΰ βάρους
τών καρπών κλίνοντας προς τήν γην κλάδους αύτών. Καί όμως
οι όοοιποροι παρέρχονται άοιαφορως πρό τών καρποφόρων τού
των οενορων, οι δε ιοιοκτήται αύτών ένασχολοΰνται άμερίμνως
εις τας εργασίας των, καθότι τοσαύτην ισχύν έχει ό νόμος καί
τό πρός τήν ξένην ιοιοκτησίαν σέβας έν ταΐς καρδίαις τών άκάκων εκείνων τέκνων τής φυσεως, ωστε ούδέ σκέπτονται κάν ότι
είναι δυνατόν νά άποτολμήση οδοιπόρος τις νά έπιβάλη χεΐρα
έπι τών ούτως άπροφυλάκτων καρπών αύτών.
Ούοέποτε θέλω λησμονήσει τήν άφέλειαν καί τ ή ν καλοκάγαΟιαν τών χωρικών τής Γερμανίας. ‘Οσάκις ή μικρά ήμών συνοοία όιηρχετο χωριοιον τι, οί συναντώντες ήμάς χωρικοί έκατέρων
τών φύλων έχαιρέτιζον ήμάς ούχί έπιτετηδευμένως, ά λ λ 5 έν
συναισθησει τοΰ καθήκοντος τής φιλοξενίας, ώς έφαίνετο τοΰτο
έπι τών άφελών αυτών φυσιογνωμιών· τά δέ ξανθά καί γαλανόφθαλμα παιδια, παρατασσομενα πρό τών περιτειχιζουσών τό
χωριον ξύλινων κιγκλιδων, έτεινον ήμΐν τήν χεΐρα, έπιλέγοντα
όιά τής ακακου αύτιον φωνής τόν συνήθη τοΐς χωρικοΐς χαιρε
τισμόν: christlich Gott! (ό Θεός νά σ’ εύλογήση!) Ή μεΐς έπροΟυμοποιουμεθα να άμειψωμεν τήν άνεπιτήδευτον ταύτην φιλο
φροσύνην τών άθωων εκείνων πλασμάτων, δίδοντες αύτοΐς όλίγα
κερματια· περιχαρή ο εκείνα και σκιρτώντα ώ ς εί εύρον θησαυ
ρόν, εσπευόον να αναγγειλω σι τήν εύτυχιαν των πρός τούς γ εν
νήτορας αύτών, οιτινες, εμφανιζόμενοι εις τάς θύρας τών οίκίσκων, ηύχαρίστουν τρόπον τινά ήμάς διά μειδιάματος.
Η ωρα ιόιως, καθ ήν έπιστρεφουσιν οικαδε οί άγρόται ούτοι
όπως φαγωσι τόν έν ιδρώτι τοΰ προσώπου αύτών άποκτηθέντα
άρτον και άναπαυσωσι τά κεκμηκότα αύτών μέλη, είναι όντως
λαμπρά και ωραία. Νομίζω, οτι οι ποιηται, οι ιΐιστοί ούτοι έρμηνευται τής φυσεως, ούοεμιαν τήν ύπερβολήν προσέθηκαν, περιγράψαντες τήν ζωήν τοΰ χωρικού, τήν άγνήν καί απλοϊκήν αύτοΰ
ΰπαρξιν.
Ω προσφιλεστάτη άγροτική ζωή! πώ ς είναι δυνατόν νά γνω ρίση τά θέλγητρά σου ό μή λαβών τό εύτύχημα νά σέ σπουδάση
έκ τοΰ πλησίον! Μόνος ό ολιγαρκής άγρότης, ό άγνοών τήν
γάγγραιναν τοΰ κακώς όλυμένου π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ , δύναται νά
καυχηθή ότι διέρχεται τόν βίον αύτοΰ μεθ’ ησυχίας έν τή προσ-
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καίρω ταύτη παροικία. Ό μακράν τής?τύρ6ης και τής διαφθοράς
τών πόλεων ζών χωρικός άγνοεΐ τι έστι πικρία τοΰ βίου και
άκόρεστος πόθος πρός άπόκτησιν πλουτου* ζή τωόντι βιον ήρεμον καί άφροντιν, επαναπαυόμενος έν τώ όλίγω αύτοΰ, και
πλουσιώτερος ών τών ηγεμόνων τής γή ς έν τή ολιγάρκειά
αύτοΰ. Ούτος μόνος, δυναμεθα ειπεΐν, οτι τρώγει πραγματικώς
τόν άρτον έν τώ ιδρώτι τοΰ προσώπου αυτοΰ, όλιγιστοι δε γνω ρίζουσιν έν ταΐς κοινωνίαις πόσον γλυκύς εις γεΰσιν είναι ό έν
τώ υδατι τοΰ ιδρώτος έμβαπτομενος άρτος. Μόλις υποφώσκει
ή χαραυγή και εύρίσκει αύτόν γρηγοροΰντα, οιοτι καθο υιός τής
φύσεως, οφείλει νά άναπαυεται και νά γρήγορή μετ αύτής·
ά λλω ς τεδ έ, ή λιτή αύτοΰ ζωή και ή καθαρά άτμοσφαΐρα, ήν
διαρκώς άναπνέει, έπενεργοΰσιν έπ αύτοΰ δσον και τό βαλσαμον
τοΰ υπνου. Τδέτε τον μετά πόσης εύχαριστησεως άναλαμβανει
τόν λίσγον είτε τό δρέπανον αύτοΰ. Περί αύτοΰ τωόντι ειπεν ό
ψαλμωδός δτι «έξελεύσεται έπί τό έργον αύτοΰ καί έπί τήν έργασίαν αύτοΰ έως έσπέρας·» διότι αύτός ιδίως καταγίνεται «τοΰ
έξαγαγεΐν άρτον έκ τής γής,)> ένώ οι πλεΐστοι τών άνθρωπων
δολιεύουσι τάς έργασίας αύτών, καί τον άρτον αύτών προσπαΟοΰν νά άποκτήσωσιν ούχι διά τοΰ ιόιου ιόρώτος, α λλ ει όυνατον
διά τοΰ ιδρώτος καί αύτοΰ πολλάκις τοΰ αίματος τοΰ πλησίον
αύτών. Έ κλίποιεν οί τοιοΰτοι φυγοπονοι κηφήνες άπο τής γή ς
ώστε μή ύπάρχειν αύτούς! διότι τούς τοιουτους έβόελυχθη και
έμίσησεν ό «έξανατέλλω ν χλόην τή δουλεία τών άνθρώπων
"Τψιστος.»

Γ.
Τό χωρίον Halstadt κεΐται έπί τής όχθης τής ομωνύμου λ ί
μνης, έκτισμένον κατά μέγα μέρος έπί τώ ν βράχων. Ή φύσις
ένταΰθα είναι άγρία, καθότι ή λίμνη περικυκλοΰται ύπό άποτόμων όρέων, προεκτεινομένων ποικιλοτρόπως καί άποκαθιστώντων τήν περιφέρειαν αύτής λίαν άνώμαλον. Τό χωρίον τοΰτο,
αίωρούμενον έπί τών βράχων ώ ς φωλεά χελιδόνος, κατοικεΐται
ύπό πτωχώ ν χωρικών, ών οί πλεΐστοι έργάζονται είς τά παρ’
αύτό εύάριθμα άλατοπηγεΐα τής Κυβερνήσεως. Αί οικίαι είσίν
άθλιαι καλύβαι, αί όδοί στενώταται, διερχόμεναι κλιμακηδόν
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τούς βράχους, καί πολλαχοΰ δι^ρεόμεναι ύπό τών άφθόνως άπό
τοΰ υπερκειμενου όρους καταπιπτόντων ύδάτων.
Διατριψαντες όλιγον εις τήν έπιβλητικήν ταύτην τοποθεσίαν καί
Οαυμάσαντες πανταχοθεν τήν καταπληκτικήν θέαν τής λίμνης, έπισκεφθέντες όέκαί τινα τών άλατοπηγείων, άνελάβομεν τήν πρός
τά πρόσω οδοιπορίαν ήμών. ’Απορώ λόγων δπως περιγράψω τήν
φυσικήν μεγαλοπρέπειαν τής όδοΰ, ήτις άπό τοΰ χωρίου τούτου
ουτωσι γραφικώς άρχεται έξελισσομενη άναμέσον τών Ά λ π εω ν.
I ο ομμα άπαυδά άπαντών άδιακόπως βράχους ούρανομήκεις,
φυτείαν άπέραντον, καταρράκτας, χάσματα, κοιλώματα, φάραγγ α ς, ένιαχοΰ δέ, ώ ς όάσεις έντός έρημου, χλοεράς πεδιάδας,
εφ’ ων κεΐνται άσημα χωρίδια. ’Απειράκις άναγινώσκει τις έν
ταΐς άναμνήσεσι τών περιηγητών τάς περιγραφάς τοιούτων μεγαλουργημάτων τής φύσεως· καί δμως δ,τι αισθάνεται γινόμε
νος έκ τοΰ πλησίον αύτόπτης τών ώραιοτήτων τούτων είναι
άπερίγρα πτον.
Διελθόντες πολλάς άνωφερείας καί κατωφερείας καί ύπερβάντες τό ώραΐον χωρίον Gosau, έξηκολουθήσαμεν τήν πρός τά
πρόσω οδοιπορίαν ήμών. Αίφνης, όπισθεν χλοεροΰ ύψώματος
είοομεν άνελισσομένην ολόκληρον τήν έπιφάνειαν μικράς τίνος
λίμνης, ήτις έξετείνετο πρό ήμών ώ ς μέγα κάτοπτρον, άντανακλών ποικιλοτρόπως τό περί αύτό γείσωμα τών όρέων. "Ωρας ολο
κλήρους έδαπανήσαμεν Οαυμάζοντες άπό τής σκοπιάς ήμών τό
μαγευτικόν τοΰτο πανόραμα, τό όποιον ούδέποτε θά έξέλθη τής
μνήμης μου. Ένταΰθα καταλήγουσιν αί ύψισται κορυφαί τών
Αύστριακών Ά λ π εω ν, ών ή μέν, D onnerkog καλουμένη, έχει
υψος 6,5 0 0 ποδών ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, ή δέ, ή
καί ύψηλοτέρα τής σειράς ταύτης, φθάνει είς ύψος 9,500 πο
δών! Άπερίγραπτον όντως τό θέααμα, τό όποιον παρουσιάζει
είς τούς όφθαλμούς του χαίνοντος περιηγητοΰ ή μακρόθεν άποψις τών έναγκαλιζομένων όρέων τήν μικράν ταύτην λίμνην, *τις φαίνεται είς τόν παρατηρητήν ώ ς πελώριόν τι φρέαρ εις" μέ
γα βάθος κείμενον. Νομίζει τις δτι έχει πρό αύτοΰ θεατρικήν
σκηνογραφίαν,^ έκ των τεχνικωτάτων καί έκπληκτικών έκείνων,
τάς οποίας μόνον είς τά θέατρα τής Εύρώπης άπαντά. Έ ντός
συμμέτρου κρατήρος, πεπληρωμένου έκ χιόνος κατά πάσαν ώ 
ραν τοΰ έτους, ύψοΰνται μικροί λοφίσκοι έκ βράχου έν είδει

πυραμίδων, καί διά τών σκιών αύτών, μάλιστα κατά τήν άνατολήν καί τήν δύσιν τοΰ ήλιου, παριστώσι μυρία παίγνια σκιαγραφικής άπόψεως καί άπομίμήσεως, έκπληττούσης τόν θεατήν.
Περίεργός τις εραστής τής φυσεως δυνατόν νά διέλθη ένταΰθα
, ήμέρας ολοκλήρους, Οαυμάζων τό ώραΐον τοΰτο καί εν τών σπα
νίων παιγνίων τής μεγαλουργού ταύτης θεάς, τής φύσεως, ής ή
δύναμις καί τό κράτος μεγάλα τω όντι καί θαυμαστά είσι.
Παρελθόντες χωρία τινά καί έπαύλεις, έν αίς άνεπαυόμεθα
άπό τώ ν μόχθων τής οδοιπορίας, χάρις εις τήν φιλόξενον
διάθεσιν τών κατοίκων, έφθάσαμεν εις τήν ώραίαν κωμόπολιν
Golling, παρεμφερή κατά τήν τοποθεσίαν πρός τήν τοΰ Ischl.
Ένταΰθα άπεζεύξαμεν έπί μικρόν όπως περιεργασθώμεν δύο έκ
τών περιεργοτέρων έργων τής φυσεως, έξ όσων ειΟομεν άχρι
τοΰδε. Τουτέστι τά βάραθρα (Aufen γερμανιστί) τοΰ διερχομένου πλησίον τοΰ χωρίου τουτου ποταμοΰ Salzach και εζ^άλ
λο ντο ς είς τόν Δούναβιν, καί τόν μέγαν καταρράκτην Svarzberg.
Άμφοτέρων τούτων τών θαυμασίων θέλω άποπειραθή όσον ένεστιν έν λεπτομερεία τήν περιγραφήν.
Μία τών ώραιοτέρων καί γραφικωτέρων ορεινών οδών τής Γερ
μανίας είναι καί ή άπό τοΰ άνω είρημένου χωρίου G olling μέχρι
τοΰ περιφήμου διά τά λουτρά αυτοΰ Gastein προεκτεινόμενη. Η
όδός αύτη διέρχεται άπασα άναμέσον στενωπών καί φαράγγων,
άδύνατον δέ ό οφθαλμός νά άπαντήση σπιθαμήν γη ς μή κεκαλυμμένην ύπό άφθονου φυτείας. Εν τω μεσω τής οόοΰ ταυτης
πελώριός τις δείκτης δηλοποιεΐ τόν περιηγητήν, ότι έντεΰθεν
άρχεται ή πρός τά βάραθρα κατάβασις· ώστε ό περιηγητής στρε
φόμενος δεξιά εισέρχεται είς δενδρώδη ςενωπόν, καί άρχεται άναβαίνων πλα γίω ς τήν πλευράν τοΰ όρους* ή άνάβασις αύτη διαρκεΐ
ήμίσειαν περίπου ώραν, f/εθ’ ήν άρχεται καταβαίνων παραπλεύρως πάντοτε. Ιίαί ένταΰθα δύο προεκτάσεις τής σειράς τών "Αλ
πεων άποτελοΰσι στενοτάτην φάραγγα, άπό τοΰ χείλους τής
οποίας δύναται τις νά καταβή σχεδόν μέχρι τής βάσεως· πρός
τοΰτο άνάγκη νά ύπερπηδήση δισχιλίας περίπου ξυλίνας κλίμα
κας, μέχρις ού φθάνει είς στερεώς κατεσκευασμένην γέφυραν,
προεκτεινομένην άπό τής μιάς πλευράς είς τήν έτέραν καί οιον
μετεωριζομένην έν τώ βάθει τής φάραγγος.
Έ νταΰθα ή θέα είναι λίαν έπιβλητική καί άγρία, οταν μάλιστα

έκ τοΰ άπηωρημένου έκείνου ξυλίνου διαφράγματος καί άπό τοσούτου βάθους στρέφη τις πανταχοΰ περί αύτόν τό βλέμμα. Καί
άνωθεν μεν μόλις δύναται πού καί πού νά διακρίνη μέρος τοΰ
ούρανοΰ, καθότι τό ύψος τών δύο χειλέων τοΰ όρους, έν μέσω
τών όποιων ισταται, άποκλείει τήν τοιαύτην θέαν. Βράχοι πελώ
ριοι, πρό αιώνων άποσπασθέντες άπό τών άποτόμως έξυψουμένων μέχρις ούρανοΰ πλευρών τών όρέων, φαίνονται ύπό τούς
ποοας τοΰ Οεατοΰ τήδε κάκεΐσε άτάκτως συμπεφυρμένοι, καί
άποτελοΰντες διαφόρους αύλακας, διά τών όποιων, ώς διά γιγαντείων οπών, φαίνεται παφλάζων έν τώ βάθει ό τρομερός
ποταμος Saltzach. Ο καταλαμβάνων έπίτή θέα ταύτη τόν περιη
γητήν ίλ ιγ γ ο ς είναι άπερίγραπτος, άκαταμάχητος δέ νευρική
διατάραξις σύρει αύτόν πρός τό χαΐνον πρό τών ποδών του βάραθρον.
Ε πίσης τρομερόν θέαμα άναμένει τούς οφθαλμούς, άμα στρεφομένους πρός τά άνω. 'ϊπ έ ρ τήν κεφαλήν τοΰ θεατοΰ προβάλ
λονται υπερμεγέθη τεμάχια βράχων, μόλις συγκρατούμενα καί
έτοιμα νά καταπέσωσιν, ένώ έτερα, έχοντα έξαίσιον μέγεθος
καί πρό χρόνων άποσπασθέντα, κατεκυλίσθησαν είς τά χαίνοντα
έκεΐνα βάραθρα. Τρόμος κατέλαβεν ήμάς όταν, στρέψαντες τούς
οφθαλμούς πρός τά άνω, παρετηρήσαμεν πελώριον τεμάχιον
βράχου, συνεσφηνωμένου πιθανώς έν τώ μέσω τών χειλέων τοΰ
όρους, καί ώς άλλη σπάθη Δαμοκλέους άπειλοΰν τάς κεφαλάς
η μ ώ ν άλλοίμονον εις αύτάς,άν τό τεμάχιον τής ύπερόγκου εκεί
νης ύλης συνέπιπτε νά κρημνισθή τήν στιγμήν έκείνην έπί τοΰ
σανιδώματος, έφ’ ού ίστάμεθα!
Έ πί τή θέα τής άγριωτάτης έκείνης φύσεως καί τής προφανοΰς παλαιότητος τής προκειμένης πολυμόρφου ΰλης, ό άνθρω
πος παραδιόεται εις φιλοσοφικας σκεψεις περι τοΰ μεγαλείου τής
θείας παντοδυναμίας, καί κραταιοΰται έν αύτώ ή ιδέα, ότι ή ύλη
έκείνη πολύ άπέχει τοΰ νά ήναι πρόσφατον δημιούργημα, κατά
συνέπειαν δέ, ότι ό πλανήτης, ούτινος έλάχιστον άποτελεΐ αύτη
μέρος, αριθμεί άσυγκρίτως άρχαιοτέραν ύπαρξιν, παρ’ όσην έν
τή μικρονοία ήμών θέλομεν ν’ άποδίδωμεν είς αύτόν. Οί κατηροτριωμένοι έκεινοι βράχοι, τά κατεσκληκότα πλευρά τών όρέων,
οι σεσαπημενοι και ολοσχερως κεκλιμένοι πελώριοι κορμοί τών
δένδρων, τό εύθρυπτον και χωματοειδές τών λίθω ν, πάντα ταΰτα,

έταζόμενα διά προσεχτικού βλέμματος, συντελοΰσι πρός έπιβεβαίωσιν του ύπό της έπιστημονικής αλήθειας παραόεδεγμενου
δόγματος, δτι άπητεϊτο μυριάδων αιώνων χρονικόν οιαστημα
όπως συντελεσθή ή στερεοποίησις του γηϊνου φλοιοΰ, και ότι
ή κατασύντριψις τοΰ μέρους εκείνου της γηινης έπιφανείας όφειλεται είς τάς ύπενεργείας τρομερωτάτου ήφαιςχίου πυρός μάλλον,
ή εις έξωτερικάς έπενεργείας. Τωόντι βλέπων τις τάς καταπλη
κτικός ταύτας μεταβολάς, έλεεινολογεΐ τήν άνθρωπότητα, ταλαιπωρουμένην ινα κτίση πόλεις καί άνεγείρη ουρανομήκη και
καλλιμάρμαρα τεμένη, ένώ έλεύσεται πιθανώς ήμέρα, καθ’ ήν
μία τής εξωτερικής φύσεως μετατροπή, είτε ιδιοτροπία τις τών
σπλάγχνω ν τής γής, Οά καταχώση αύτά καί Οά καταστήση μικροσκοπικά συντρίμματα, μηδόλως άφηγούμενα τήν προηγησαμένην αύτών λαμπρότητα.
Αί ΐδέαι αυται έξηκολούΟησαν έπασχολοΰσαι ημάς, μέχρις ού
έφθάσαμεν είς τό ετερον τών Οαυμασίων φαινομένων τοΰ μέρους
τούτου, τουτέστι τόν καταρράκτην τοΰ Svatzberg. Έ κεΐαι προσβαλοΰσαι τά αισθητήρια ήμών νέαι εντυπώσεις έξήλειψαν τάς
προηγηθείσας, ώς συμβαίνει έπί θεάτρου κατά τήν διαδοχήν τών
σκηνογραφιών. Ό θόρυβος τοΰ πελωρίου τούτου καταρράκτου,
τοΰ καταπίπτοντος άπό τοΰ ύψους, ούχί πλέον 70 ποδών ώ ςτόν
προηγουμένως περιγραφέντα, άλλά τριακοσίων ποδών, ήρχησε
νά έξακούεται πολύ πρίν πλησιάσωμεν είς αύτόν ότέ δέ έπλησιάσαμεν, άδύνατον ήν νά συνενοηθώμεν έκ τοΰ κρότου, μεθ’ ου
τό ύδωρ, δια^ρηγνύον τάς πλευράς τοΰ ορούς, έφέρετο άπό με
γίστου ύψους κατά τών ύπό τούς πρόποδας αύτών βράχων. Όσους
καταρράκτας εϊδομεν άχρις ώρας παρεΐχον κατά τοΰτο τήν με
ταξύ αύτών ομοιότητα, δτι έφέροντο κλιμακηδόν κατά τής δεξα
μενής αύτών, ένώ ό ύπ’ ό'ψιν ήμών λίαν άποτόμως κατεκρημνίζετο άπό τοσούτου ύψους. Δυσχερές άποβαίνει νά περιγράψω τά διάφορα σχήματα, τάς μεταβολάς, τούς παφλασμούς καί
τούς άφρώδεις ς-ροβίλους, άτινα ύφίστατο τόύδωρ κατά τήν τρομεράν εκείνην κατάπτωσιν. Ό μή ίδών ποτε καταρράκτην άδύ
νατον νά φαντασΟή όποιαν κέκτηται δύναμιν τό ύδωρ, τό άλλω ς
τοσούτω ήρεμον καί λεΐον. ’Ενώπιον όρμητικοΰ καταρράκτου
δύναταί τις έπί πολλήν ώραν νά συζητήση, αν δέν έκολάκευσε
πολύ τό ύδωρ ό Ιΐίνδαρος,άποκαλέσας αύτό άρ ι σ τ ό ν · τόύδωρ

ομοιάζει άνθρώπους τινάς, οιτινες τόσον άγαθοί, τόσον προσηνείς
καί ήμεροι φαίνονται ώ ς έπί τό πλεΐστον, ώστε άδυνατεΐ τις νά
πιστεύση τούς ίδιους αύτοΰ όφθαλμούς, βλέπων αύτούς μετατρεπομένους ένίοτε είς θηρία καί παραφερομένους μέχρι μανίας είς
στιγμήν έξάψεως.
Δ '.
’Αδύνατον νά αίσθανθή ό περιηγητής αίσθημα κόρου, περιεργαζόμενος τάς λαμπράς τοΰ μέρους τούτου τοποθεσίας, καί ι
δίως άτενίζων πρός τό μεγαλειον τώ ν περί αύτόν άπειρων δα
σών. Έ ν τούτοις, εί καί μετά λύπη ς, άπεχαιρετίσαμεν τάς ρωμαντικάς ταύτας χώρας, διευθυνόμενοι πρός τό τέρμα τής οδοι
πορίας ήμών, τό χωρίον H allein. Έπιβιβασθέντες λοιπόν έφ’ άμάξης συρομένης ύπό τεσσάρων ρωμαλέων ι'ππων, έξηκολουθήσαμεν πορευόμενοι τήν έπίπονον καί δλως άνάντη οδόν, ήτις
κατέστησεν άσθμαίνοντα τά ύποζύγια. Έ γ ώ δέ έλεεινολόγουν
κατ’ έμαυτόν τά ταλαίπωρα κτήνη, τά άναγκαζόμενα νά ύφίστανται τοσαΰτα μαρτύρια διά τάς ιδιοτροπίας τών άνθρώπων,
άλαλήτους βεβαίως έκπέμποντα διαμαρτυρήσεις καί άράς κατά
τών άπηνών αύτών δεσποτών. Πιστεύσατέ με, δτι παθαίνεται ή
καρδία μου έπαισθητώς, οσάκις βλέπω τά ζώ α, καί ιδίως τό εύγενέστερον αύτών, τόν ίππον, ύποβαλλόμενα είς τάς τρομεράς
έκείνας κοπώσεις, έκ περισσοΰ δέ ύφιστάμεν τήν δυσάρεστον
επαφήν τής μάστιγος. Ποσάκις δέν ήλθον είς λόγους μετά τών
άπηνώς προσφερομένων κατά τών ζώων άμαξηλατών, καί ποτε
ήρπασα τήν μάστιγα άπό τής χειρός τοιούτου τινός άναισθήτου,
μέ κίνδυνον τοΰ νά κρημνισθώ ύπ’ αύτοΰ άπό τής άμάξης, ώς δ
Μυρτίλος ύπό τοΰ Πέλοπος.
Καί ύπομονή μέν καθόσον άφορά τήν Ευρώπην, δπου κατά
μέγα μέρος γνωρίζουν τούλάχιστον νά έκτιμήσωσι τάς ύπηρεσίας τών δυστυχών τούτων πλασμάτων, καί περιποιούνται αύτά
καλώς, έπιβλέποντος καί τοΰ ομματος τής εξουσίας. Ά λ λ ’όταν
φέρω κατά νοΰν τάς ταλαιπωρίας, τάς οποίας ύφίστανταιτά ζώα
είς τά μέρη ήμών, καί ιδίως κατά τά ενδότερα τής ’Ανατολής,
δπου οι οδηγοί αύτών ουδόλως διαφέρουσιν άπ’ αύτώ ν; δταν
άναλογισθώ τούς ταλαιπώρους όνους τών ένταΰθα δνηλατών

ΙΙερσών ή τών εν Θεσσαλονίκη ‘Εβραίων, υποβεβλημένους είς
τρομερά μαρτύρια έπί ολόκληρον θερινήν ημέραν, άνευ διακο
πής, άνευ τροφής, καί έκ τών πολυειδών κακώσεων ρικνούς, ψω
ραλέους, πλήρεις πληγώ ν καί μ ω λώ πω ν; . . . "Ω! τότε, πιστεύσατέ με, άδημονώ μεγάλω ς διατί ή Πρόνοια δέν ελαβε τήν δέου
σαν φροντίδα περί τής τύχης τών άσθενών τούτων πλασμάτων.
Ά λ λ ’ άφ5 έτέρου παρηγορουμαι, άναλογιζόμενος δτι, έπειδή ούδεμία υπερβασία άφίεται άτιμώρητος έν τώ κόσμω τούτω, πιθα
νόν οί άπηνεΐς έκεΐνοι όνηλάται μετά θάνατον νά μεταβάλλωνται
είς κτήνη καί νά ύφίστανται έπίσης τά μαρτύρια, άτινα άλλοτε
έπέβαλον είς τά ταλαίπωρα ζώα, χωρίς νά δύνανται καί αυτοί
νά διαμαρτυρηθώσιν.
Ά λλ" άρκετά έστωσαν ταΰτα περί υποζυγίων καί κτηνών·
άναλαμβάνω δέ τήν άφήγησιν τής πορείας ήμών, άφ’ής αίσθημά
τι φιλανθρωπίας μέ ήνάγκασε νά παρεκκλίνω πρός στιγμήν.
Είναι περιττόν νά ματαιοπονώ, συνιστών είς εύγενεΐς καί φιλανθρώπους καρδιας τήν πρός τά ζώα στοργήν καί περιποίησιν,
καθότι δέν άμφιβάλλω, δτι οί άναγνώσταί μου έχουσιν άείποτε
ύπ’ ό'ψιν καί πραγματοποιοΰσι τό Γραφικόν ρητόν: «Ά νήρ άγαθός οίκτείρει ψυχάς ζώων.»
'Ωραΐον χωρίον τό H allein! Δύναταί τις νά φαντασθη αύτό
έπικαθήμενον χαριέντως έπ’ άμφοτέρων τών ό^θών τοΰ άνά μέ
σον αύτοΰ ήρέμα ρέοντος ποταμοΰ, καί έσοπτριζόμενον φιλαρέσκως έν αύτώ. Ένταΰθα έφοδιασθέντες διά τής άπαιτουμένης
έγγράφου άδειας τής Α ρχής, καί έπιβάντες ιδιορρύθμου έλαφροτάτου οχήματος συρομένου ύπό δύο πελωρίων Ούγγρικών ίππων,
έκινήσαμεν πρός έπίσκεψιν τών άλατωρυχείων τοΰ D urenberg.
Τό κεντρικόν Κατάστημα, άπό τοΰ οποίου γίνεται ή κάθοδος
είς τά άλατωρυχεΐα ταΰτα, άνεγείρεται έν τώ κέντρω έκτεταμένου όροπεδίου, δπερ άποτελεΐ ή πλησιόθεν τοΰ χωρίου τούτου
διερχομένη σειρά τών "Αλπεων, ή διαχωριζουσα τήν Αύστρίαν
άπό τής Βαυαρίας. Έ μέλλομεν λοιπόν νά άναβώμεν έγκαρσίως
δλον τό ύψος τοΰ όρους τούτου, καί, τό παραδοξώτερον, ν’ άναρριχηθώμεν καθ’ όλην τήν άνάντη ταύτην όδόν έφ’ άμάξης· τοσούτω δέ καθέτως έπροχωροΰμεν συνεχώς, ώστε οί είς τά έμπρο
σθεν τοΰ οχήματος κατέβαλον άρκετάς προσπαθείας ινα μή πέσωσιν έπί τών είς τά όπισθεν καθημένων.

Η επίπονος αυτή (κυρίως διά τούς ίππους) οδοιπορία διήρκεσεν υπέρ τήν μιαν ώραν, μετά τό τέρμα τής οποίας έβαδίζομεν καλπάζοντες έπί τοΰ εύρέος καί χλοεροΰ όροπεδίου. Τέλος
έφθάσαμεν είς τό παρά τήν είσοδον τοΰ άλατωρυχείου καί εις
λιαν αποπτον θέσιν έγηγερμένον κομψόν Κατάστημα τής Κυβερνήσεως, όπου επρεπε ν’ άναμείνωμεν μετά τών λοιπών περιη
γητώ ν τήν άδειαν τής έπισκέψεως. Μετ’ όλίγον ή άδεια αΰτη έχορηγήθη ύπό τοΰ Διευθυντοΰ έπί πληρωμή έλαχίστου ποσού,
προωρισμένου πρός διατροφήν τών οικογενειών τών τυχόν άποθνησκόντων έργατών έν τοΐς άλατωρυχείοις, είτε τών άπόμάχων.
Καί πρώτον ύπεχρεώθημεν νά άποδυθώμεν τά έξωτερικά ένδυματα καί τούς πίλους ήμών, καί νά ένδυθώμεν χιτώ νας καί
περισκελιοας έκ λευκοΰ χονδροϋφάσματος (καναβάτσου). Ά φοΰ
οε περιεβλήθημεν τά σουδάρια έκεΐνα, έκαλύψαμεν τήν κεφαλήν
με λευκά πιλίδια, παρυφασμένα διά κίτρινων σειραδίων, περιεζώσθημεν με ειοος δερμάτινης όπισθοποδιάς, καί ώπλίσαμεν τήν
δεξιάν χειρα διά τεραστίου χειροκτίου έκ παχυτάτου δέρματος.
Φαντασθήτε όποιος άσβεστος γ έλ ω ς διηγέρθη τότε μεταξύ τών
συνοδοιπόρων, οσάκις έκαστος ήτένιζε πρός τόν γελοϊον μετα
σχηματισμόν τοΰ έτέρου, κατ’ ούδέν ύπολειπόμενον τών καρναβαλικών μεταμφιεσμών.
, Δυ° έκ των εργατών τοΰ Καταστήματος, κρατοΰντες έκαστος
μεγαν καί πολύφωτον φανόν, παρέλαβον τήν μικράν ήμών συνοοιαν καί ώδήγησαν αύτήν πρός τήν είσοδον τοΰ άλατωρυχείου,
κείμενη ν κάτωθεν τοΰ Καταστήματος. Εννοείται πόσον αί καρόιαι ήμών επαλλον υπό περιεργείας καί φόβου, όταν έπατήσαμεν τήν φλιάν τοΰ ζοφερού σπηλαίου, είς 8 έμέλλομεν νά εισέλθωμεν. Ά μ α είσελθόντων ήμών είς σκοτεινόν τινα προθάλαμον,
έκλεισθη^ έπιμελώς ή Ούρα, καί πάραυτα οί οδηγοί έταξαν κατά
σειράν τήν μικράν ήμών στρατιάν ώ ς είς στρατιωτικήν έπιθεώρησιν, έγχειρήσαντες' ένίέκάστω έλαφρόν άνημμένον κηροπήγιον,
όπερ όφείλομεν νά κρατώμεν μετά τής αύτής προσοχής, μεΟ’ής
ό στρατιώτης διαχειρίζεται τό όπλον αύτοΰ έν ώρα μάχης.
Καί ό μεν εις τών οδηγών έτέΟη ώ ς άρχιστράτηγος έπί κεφα
λής τοΰ τάγματος, ένώ ό έτερος παρηκολούθει όπισθεν ώς ούραγός,κρατοΰντες άμφότεροι τούς έπί τοΰ ς-ήθους αυτών δι’ άρπάγης
προσηρμοσμένους φανούς. Οΰτω τακτοποιηθέντες έκινήσαμεν^

βαδίσαντες έπί ολόκληρον τέταρτον της ώρας όδόν στενήν, όσω
νά διέλθη εις μόνον άνθρωπος, και τήν οποίαν δύναται ν’ άναπαραστήσ/) έπιτυχώς κατά διάνοιαν όστις έξ υμών συνέπεσε νά
εισέλθη εις τό έν Χάσκιοϊ άγιασμα τής Ά γ ια ς Παρασκευής. Ό
διάδρομος ουτος, του οποίου ή όροφή και τά έκατέρωθεν πλά για
μόλις άπεϊχον μίαν σπιθαμήν άπό τής κεφαλής και τοΰ σώ
ματος ήμών, προεκτείνεται είς μήκος 700 όργυιών, και είναι έσκαμμένος έξ ολοκλήρου διά τοΰ πρώτου στρώματος τοΰ όρους,
όπερ σύγκειται έξ άπλοΰ χώματος. Πρός άποφυγήν δέ ένδεχομένης καταπτώσεως, τό σκαφέν τοΰτο χώμα κρατείται ύπό παχέων δοκών, εύσυμμέτρως καί πυκνώς προσηρμοσμένων κατα τε
τήν οροφήν καί τά π λά για τής έπιμήκους ταύτης ύποβρυχίου όδοΰ.
Φρίκη καταλαμβάνει τόν περιηγητήν, βλέποντα τινάς τών
παχυτάτων τούτων δοκών ύποκυψάσας ύπό τό βάρος τοΰ χώμα
τος καί δια^ραγείσας είς πολλά μέρη. Τού/νάχιστον έγώ , διερχόμενος τήν σκοτεινήν καί στενοτάτην έκείνην όδόν, έτρεμον άναλογιζόμενος όποιον τραγικόν τέλος Οά ύφίστατο άπασα ή συνοδία ήμών, άνέκ συμπτώσεως ύπέκυπτον όλοσχερώς ύπότό βάρος
τοΰ χώματος καί συνετρίβοντο δύο τών έμπροσθεν καί όπισθεν
ήμών δοκών, καί ούτως έκλειόμεθα ζωντανοί έντός τοΰ τρομε
ρού έκείνου τάφου. Καί όμως ή πολύτιμος έλπίς έρχεται είς τοιαύτας περιστάσεις ά γ γ ε λ ο ς παρηγορίας είς τόν άνθρωπον, καί
διασκεδάζει άπό τοΰ νοός αύτοΰ τάς τρομεράς ταύτας ιδέας·
άνευ τής έλπίδος, ουτε βήμα δύναται νά προχωρήση ό άνθρωπος,
καί μάλιστα είς τοιαΰτα έπικίνδυνα μέρη.
Τό τέταρτον, τό όποιον διήλθομεν έν θρησκευτική σιγή έν τή
στενή καί τεθλιμμένη έκείνη όδώ, έφάνη είς ήμας μακρόν ώς
μία ήμέρα. Τέλος έφθάσαμεν είς εύρύχωρον θάλαμον, έχοντα
πέριξ αύτοΰ άρκετάς έξόδους, παρεμφερείς πρός έκείνην, δι’ ής
είσήλθομεν είς αύτόν, καί έκάστη τών όποιων κλείεται ύπό παχείας θύρας. Πρός τά δεξιά ήμών παρουσιάσθη στενόν χάσμα,
λίαν έπικλινές, σκοτεινόν καί βαραθρώδες, διά τοΰ όποιου γίνε
ται ήμετάβασις είςτό ύπό τούςπόδας τοΰ περιηγητοΰ προεκτεινόμενον στρώμα τοΰ όρους. Ό ταν μάς έπληροφόρησαν, ότι έμέλλομεν σχεδόν νά κρημνισθώμεν διά τοΰ βαράθρου έκείνου,
τοΰ εχοντος μήκος διακοσίων όργυιών καί οντος στενοτέρου τής
μέχρι τοΰδε διανυθείσης όδοΰ, άκούσιος τρόμος κατέλαβε καί

τους γενναιότερους έξ ήμών· ά λ λ ’ ώφείλομεν νά ύπακούσωμεν,
διότι ουκ ή ν ά λ λ ω ς γ ε ν έ σ θ α ι .
Ειπομεν ότι τό κάθετον διάστημα, τό όποιον έμέλλομεν νά
όιατρεξωμεν κρημνιζόμενοι, προεξετείνετο είς μήκος 200 όργ υ ιώ ν στερεά σανίς, καταλλήλω ς διευθετημένη καί λειοτάτη,
φέρει άπό τής όπής μέχρι τοΰ εδάφους τοΰ δευτέρου διαμερί
σματος, είς ο έπρόκειτο νά κατέλθωμεν· παχεΐα δέ κάλω ς (παλαμαρι), προσδεδεμένη στερεώς άπό τής ένάρξεως τοΰ άνοίγματος μέχρι τοΰ πυθμένος, χρησιμεύει ώς κ ιγκ λίς πρός ύποβάστασιν τών όλισθαινόντων, ή μάλλον κρημνιζομένων περιηγητών,
διά τής έπικλινοΰς έκεινης σανίδος.
Καί πρώτον έτακτοποιήθη ίππεύσας έπί τής σανίδος ό προπορευομενος έκ τών όδηγών, όπισθεν τοΰ οποίου έτάχθησαν οί
ημισεις έκ της ήμετέρας συνοδίας, φροντίζοντες νά έχωσι τό
σώμα οσον τό δυνατόν περισσότερον κεκλιμένον πρός τά όπίσω,
και κρατοΰντες διά τής δεξιάς τόν κάλων, διά δέ τής άριστεράς
τά κηροπήγιά τω ν. Πρό τής ένάρξεως τοΰ άρκετά άκροσφαλοΰς
γυμνασματος τούτου, είς τούς μέλλοντας νά έκτελέσωσι τήν
παραοοξον έκείνην ε ί ς Ά δ ο υ κ ά θ ο δ ό ν τ ω ν έδόθησαν αί αύστηρότεραι παραγγελίαι νά κρατώσι τούς μέν πόδας προτεταμμενους καί έπιμεί^ώς προσκεκολημμένους, τήν δέ κεφαλήν όσον
ενεστι κεκλιμένην πρός τά όπίσω, καθότι διά τό λίαν στενόν τοΰ
ορύγματος ήτο φόβος μή ή έλαχίστη μετατόπισις προξενήση
εις τι μέλος τοΰ σώματος λίαν όδυνηράν προστριβήν, ώ ς συνέβη
πρό χρόνων είς τινας Κυρίας, διότι εύρίσκονται καί Κυρίαι ριψο
κίνδυνοι, άποφασιζουσαι νά έπισκεφθώσιτά άνήλιαέκεΐνα σπλάγ
χνα τής γής.
Δοθέντος τοΰ συνθήματος, ό οδηγός έξετέλεσε τήν πρός τά
πρόσω κινησιν, άφήσας τό σώμα έλεύθερον έπί τοΰ κεκλιμένου
εκείνου έπιπέδου· έν ριπή δέ όφθαλμοΰ άπαντες οί όπισθεν αύτοΰ
συγκρατουμενοι ήρχισαν νά διολισθαίνωσι μεθ’ όρμής άκατασχέτου, φθασαντες έν διαστήματι μόλις δύο λεπτώ ν είς τόν
πυθμένα τής παραδόξου ταύτης καταβόθρας. Τοσαύτη δέ ήν ή
ορμή τής προσωθήσεως, ώστε ήσθανόμεθα τήν ως έκ τής τριβής
θερμότητα τής δεξιάς ήμών, μεθ’ όλον τό πάχος τοΰ χειροκτίου.
Μετ όλίγον κατεκυλίσθησαν διά τής αύτής όδοΰ καί οί ύπολειφθέντες τής συνοδίας ήμών, ύπό τήν οδηγίαν τοΰ ετέρου τών

εργατών· και ήμεΐς μέν κάτιυθεν έβλέπομεν α υτούς έν τώ μεσω
τοΰ βαθέος έκείνου σκότους έπερχομένους ώς ταχυπετή φωτει
νά μετέωρα, ουτοι δέ, καθόσον έπλησίαζον εις τό τέρμα της κα
θόδου, διέκρινον ημάς κάτω ώς λευκούς πυρφόρους οαίμονας.
Συνενωθέντες και αυΟις και παραταχΟέντες κατά στίχον, έξηκολουθήσαμεν νά πορευώμεΟα είς έτερον διάδρομον, άπαραλλακτον τώ άνωτέρω, μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι ή στενή ήμών ο
δός ήν λελαξευμένη άναμέσον βράχων. ’Αδύνατον νάμή έκπλαγή τις έπί τη πανσοφία τοΰ άνθρώπου, κατορθώσαντος νά οιατρυπήση είς τοιαΰτα βάθη καί έν τοΐς μυχοΐς τής μητρος Γης
πυκνότατα στρώματα γρανίτου, καί νά κατασκευάση έν αύτοΐς
όμαλωτάτην όδόν, καί τοΰτο έπί διάστημα προεκτεινόμενον είς
πλείους τών 800 όργυιών! Σημειωτέον δέ, δτι ούδαμοΰ τών ς·ενών τούτων διαδρόμων ησΟάνΟημεν πνιγηρόν τόν περί ήμάς
άέρα ή δύσπνοιαν τινα, άλλά μάλιστα πανταχοΰ άπηντώμεν εύάρεστον δρόσον καί έλευΟέραν κυκλοφορίαν τοΰ άτμοσφαιρικοΰ
άέρος.
Μετά τό πέρας τοΰ δευτέρου διαδρόμου τούτου, διωλισθησαμεν καί αύθις δι’ έτέρας καταβόθρας, έν ή έτηρήθησαν αί αύταί
προφυλάξεις, οίαι καί έν τή προηγηθείση· έκ τρίτου δε ήρχησαμεν νά βαδίζωμεν τήν άτελεύτητον στενωπόν χιλιω ν όργυιών.
Κατά τό λέγειν τών οδηγών, εύρισκόμεΟα τότε πλέον ύπό τό
έδαφος τής Βαυαρίας καί είς βάθος τετρακισχιλίων ποόών άπό
τής κορυφής τοΰ ορούς, όΟεν κατήλΟομεν. Τούντεΰθεν ή παρ
ήμών διανυομένη οδός ήν έσκαμμένη άναμέσον τών βράχων τοΰ
άλατος, οϊτινες ούδέν έτερον είσίν ή είδος μαλακών γρανιτών.
Φθάσαντες είς τό πέρας τής μακράς ταύτης όδοΰ, κατήλθομεν
είςτρίτην καταβόΟραν, είς τόν πυθμένα τής οποίας έπεδείχθηήμΐν
μικρά αίθουσα, χρησιμεύουσα ώς κομψότατον υποχθόνιον Μουσεΐον.Έν αύτώ έθαυμάσαμεν διαφόρους περιέργους κρυσταλλώσεις
καί άλλα ορυκτά κεχρωματισμένα, δσα άπαντώνται κατά τάς άνασκαφάς· πρόςτούτοις είδομεν καίσητόβρωτά τινα άρχαία ξύλινα
έργαλεΐα τής εποχής τών 'Ρωμαίων, οϊτινες κατά πάσαν πιθανό
τητα έξεμεταλλεύοντο τάς άλυκάς τών όρέων τούτων. Διάφορα δέ
αγάλματα έκ γρανίτου καί άλατος, παριστώντα τόν αύτοκράτορα μετά τής οίκογενείας αύτοΰ καί έτέρας επισημότητας, έκόσμουν τούς τοίχους τοΰ Μουσείου τούτου. Ποΰ έφθασε τωόντι

ή φιλοκαλία τών Ευρωπαίων! είς τά άνήλια καί άτέρμονα εκείνα
βάθη ανεγείρουν Μουσεία, όπως παρέχωσι τέρψιν καί άνάπαυλαν
είς τούς πορευομένους έν σκότει καί έν σκιά θανάτου !
Καταβάντες έλικοειδή μικράν κλίμακα, όπισθεν τοΰ Μουσείου
προεκτεινομένην, καί στραφέντες περί καμπήν τινα, έφθάσαμεν
εις μέρος, δπου τό λαμπρότερο ν τώ ν θεαμάτων επληξε τούς έκ
θαμβους ήμών οφθαλμούς. Εύρεΐα κυκλοτερής λίμνη αλατούχου
ύδατος^έξετείνετο πρό ήμών, περί δέ τήν περιφέρειαν τών οχθών
αύτής ήσαν άνηρτημένοι έπί πασσάλων άπειράριθμοι λυχνίσκοι,
ή λάμψις τών όποιων, άντανακλωμένη έπί τοΰ κοιμωμένου ύδατος τής ύποχθονίου έκείνης λίμνης, παρίστα τό άλησμόνητον
θέαμα εκπληκτικής φωταψίας. Τί ήσθάνθημεν κατά τήν στιγ
μήν, καθ’ ήν ^τό παράδοξον εκείνο καί άπρόοπτον φαινόμενον
έπλεξε τάς^ήμετέρας αισθήσεις, άδυνατώ νά περιγράψω. Τό
κατ εμε, «νόμισα δτι μετηνέχθην ώς διά μαγικής ράβδου είς τάς
μυστηριώδεις έκείνας ύποβρυχίους άκτάς, ών αί περιγραφαί πληροΰσι τάς σελίδας τοΰ Σεβάχ Θαλασσινού καί τοΰ Μοντεχρίς-ου!
Μόλις οί έκ τοΰ άπλέτου έκείνου καί οίονεί μυστηριώδους
φωτός θαμβηθέντες όφθαλμοί ήμών ήρχησαν νά έξοικειώνται
προς αύτό, καί διεκρίναμεν ένώπιον ήμών εύρεΐαν καί κομψήν
σχεοιαν διά μηχανισμοΰ κινουμένην έπί τών νεκρών έκείνων ύδάτ ω ν έπιβιβασθέντες δέ είς αύτήν, διεπλεύσαμεν τήν νέαν ταύτην
Αχερουσίαν λίμ νην, καί μετ’ ολίγον διεξεπεραιώθημεν είς τήν
απέναντι όχθην, μή παύοντες τοΰ νά Οαυμάζωμεν τήν ύπέρ τάς
κεφαλάς ημών προεκτεινομένην λειοτάτην καί έκτεταμένην όροφήν, τήν έξ άλατούχου γρανίτου συγκειμένην, ώ ς διά θαύματος
όε ισταμενην ανευ ύποστηρίγματος.
Καί τίνι τρόπω νομίζετε δτι έσχηματίσθη ή τεχνητή έκείνη
λίμνη; Αφοΰ κατεσκευάσθησαν οί τεχνητοί διάδρομοι, τούς
όποιους διετρέξαμεν, ήνοιξαν πέριξ τής λίμνης ταύτης πλείστας
εΰρείας όπάς, καί οιωχέτευσαν δι’ αύτών τό ύδωρ τών σπλάγχνων
τής γής, οπερ ολίγον κατ’ ολίγον κατέφαγε καί άνέλυσε τούς
γρανίτας έκείνους τούς άλατώδεις· τό δέ λοιπόν συνεπλήρωσεν
ή αδάμαστος επιμονή, ή εύφυία καί ή τέχνη τοΰ μεγαλουργοΰ
άνθρώπου. "Ωστε ή λίμνη αυτη δύναται εύλό^ως πάνυ νά συγκαταριθμηθή μεταξύ τών έξαισίων τερατουργημάτων τής νέας
εποχής.

Μετά τόν πλοΰν τής εύρείας ταύτης λίμνης, έβαδίσαμεν έφ’
ικανόν άκολουθοΰντες πλείστους λαβυρινθώδεις διαόρομους, κατερχόμενοι όλονέν άνεπαισθήτως είς τά σπλάγχνα τής γ ή ς,ά λ λ ά
καί λαμβάνοντες τήν ύπό τό Αυστριακόν έοαφος οιευθυνσιν.
Είτα δέ έστημεν ενώπιον έπιμήκους τινός σανίδος έπι τροχών
στηριζομένης, έπί τής οποίας παρηγγέλθημεν νά ίππεύσωμεν
πάντες, έμπροσθεν καί όπισθεν ήμών Ιχοντες τούς οδηγούς. Δοθέντος δέ τοΰ σημείου, ήρξάμεθα νά τρεχωμεν με ταχύτητα σι
δηροδρομικής άμάξης, διερχόμενοι στενοτάτους διαύλους, άναμέσον τών όποιων διεκρίνομεν είς τό φώς τών λυχνιών ήμών θα
λαμίσκους τινάς ώς σταθμούς.
Ή παράδοξος οδοιπορία αύτη διήρκεσεν ήμίσειαν περίπου
ώραν, κατά τό διάστημα τής όποιας έξηκολουθοΰμεν νά προχωρώμεν μεθ’ όλονέν αύξούσης ταχύτητος, καθότι τό μέν όχημαήμών
διωλίσθαινεν έπί είδους ξυλοσιδηροδρόμου, ούτως είπεΐν, ή δέ όοός
ήν έλαφρώς κεκλιμένη· ώστε ό σύρων τοσοΰτο βάρος εργάτης
ούδέ τήν έλαχίστην ήσθάνετο ένόχλησιν. Περί τό μέσον τής όόοΰ
έστάθημεν έπί τινας στιγμάς, καί ό όδηγός κατεστησεν ήμάς
προσεκτικούς είς τά έμπροσθεν· τότε έγερΟέντες μικρόν, εϊδομεν
διαλάμποντα είς τά άτέρμονα έκεΐνα βασίλεια τοΰ σκότους ύποκύανον άστέρα, όμοιον πρός τόν τής ’Αφροδίτης. Ί ί νομίζετε νά
ήτο τό φαινόμενον έκεΐνο, τό λιαν παραόοξον και ένταύτώ ωραΐον,
“Ητο ή Ούρα, άφ’ ής έμέλλομεν νά'έξέλθω μ εν, ήτις άπεΐχεν άφ’
ήμών πλεΐστα όσα μίλια, καί διά τής όποιας διεφαίνετο ούτωσί
ζωηρώς ή λάμψις τοΰ ήλίου.
’Αδυνατώ νά σάς παραστήσω τήν χαράν και τό αίσθημα τής
συγκινήσεως, άτινα κατέλαβον τάς ψυχάς ήμών, ότε, μετά τήν
πεντάωρον εκείνην διαμονήν εις τα βασίλεια τοΰ σκοτους και
έντός τών άγριων κευθμώνων τοΰ Αδου, έξηρχομεθα εις το γλυκύτατον φώς τής ημέρας. ΙΙρεπει νά παραμεινη τις έφ ικανόν
έντός τοιούτων υπογείων λαβυρίνθων, ωστε κατά τήν εξοοον του
νά αίσθανθή πόσον άπαράμιλλον κατά τήν λαμπρότητα και τερψίθυμον είναι τό φώς τοΰ ήλιου, το όποιον ά λλω ς οεν ουναμεθα
νά έκτιμήσωμεν, καθό έξοικειωθέντες μετ αύτοΰ.
Τινές τών συνοδοιπόρων μου Γερμανών σπουοαστών ήρξαντο
μετ’ άκατασχέτου ένθουσιασμοΰ νά χαιρετίζωσι τό ηλιακόν φώς,

ψάλλοντες τόν πρός αύτό ΰμ/ον τοΰ πρώτου χοροΰ τής τοΰ Σοφοκ?*έους ’Α ντιγόνης.
Ά κ τ Ι ς ά ελ ίο ιο , κ ά λ λ ιτ τ ο ν . . . φανέν
•

·

·

τω ν προτερων φ χ ο ς·

.

έφοίνθης n o t ’ ώ χρυσεας ά μ ί ρ α ς βλέφαρον !

Και τόν ένΟουσιασμόν τοΰτον συνεμερισθησαν καί οί λοιποί τών
ξένων συνοδοιπόρων, καθό έντριβεΐς περί τήν προγονικήν ήμών
Μούσαν, και συνέψαλον έπαναλαμβάνοντες τάς στροφάς τοΰ ω 
ραίου τούτου χορικοΰ τεμαχίου. ’Εγώ δέ καί ό συνοδεύων με ομο
γενής φοιτητής διετελοΰμεν ένεοί, τό μέν υπό τής ζωηράς έπενεργειας και εντυπωσεως τοΰ λαμπρού φωτός τής ήμέρας, τό όποιον
μας εφαινετο πολύ διαφορετικώτερον παρ’ ό,τι καθημέραν έβλέπομεν αυτο, τό δε ύπό άπλέτου συγκινήσεως, άκούοντες ξένα
χείλη έν ξένη χώρα προφέροντα μετά σεβασμοΰ τά χρυσά έπη
των άθανάτων ήμών προγόνων, τά όποια ήμεΐς άσυγγνώστω ς
ολιγωροΰμεν, άρεσκόμενοι οίπλεΐστοι είς τό νά πιΟηκιζωμεν ξένης φαντασίας ξενα και αθλια άποκυήματα.
I. Μ . Ρ Α Π Τ Α Ρ Χ Η Σ .
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«Ό κατέναντι τής Γροιλανδίας άφικνούμενος ναυτικός (λέγει
μετ’ άφελείας ό ’Ιωάννης 'Ρόσς) ουδόλως ένηδύνεται είς τής
γη ς ταύτης τήν θέαν.» Δέν μοι φαίνεται άπορον. Ή σπιλάς
αυτη έχει οψιν στυγνήν, καί ό μέλας καί άπόκρημνος γρανίτης
δέν δύναται ούδέ τάς χιόνας νά κράτηση* είς πάντα τ’ άλλα
μέρη βλέπεις πάγους, ούδαμοΰ δέ φυτά. Ή έρημος αϋτη γή,
ήτις άποκρύπτει ήμΐν τόν πόλον, φαίνεται χώρα λιμού καί
θανάτου.
Κατά τό βραχυχρόνιον διάστημα καθ’ δ τό ύδωρ είναι πεπηγός, δύναταί τις νά ζήση είσέτι* άλλά τό ύδωρ διαμένει τοιοΰτον έννέα μήνας έπί δώδεκα. Καθ’ δλον δέ τόν χρόνον τούτον,
τί ποιητέον; τί νά φάγωσιν οί άνθρωποι; ’Αδύνατος σχεδόν
υπάρχει ή ζήτησις τροφής. Ή νύξ διαρκεΐ πολλούς μήνας, εστι
δ’ δτε τοσούτω είναι σκοτεινή, ώστε ό K ane ύπό τών κυνών
αύτοΰ περιστοιχούμενος δέν ήδύνατο νά άνεύρ7) τούτους ά λλω ς,
είμή έκ τής πνοής, έκ τής ύγράς άναπνοής αύτών. Κατά τήν
μακροχρόνιον ταύτην σκοτίαν έν τούτοις, έπί τής γή ς ταύτης
τής άπογνώσεως καί τής άγονίας καί τών άδιαβάτων π άγω ν,
δύω πλανώνται έρημΐται, οϊτινες έκουσίως καί έπιμόνως ζώσιν
έκεΐ, έν τή φρίκη τής έρημίας. Καί ό μέν έξ αύτών είναι ή άλιάς
άρκτος, πλάνης φοβερός ύπό τό πλούσιον δέρμα καί τό πυκνόν
λίπος, δυνάμει τοΰ οποίου διατελει έπί άρκετόν ενίοτε διάστημα
νήστις. Ό δέ έτερος, μορφή άλλόκοτος, φαίνεται μακρόθεν ώ ς
τις ιχθύς ορθός έπί τής ούρας ίστάμενος, ιχθύς κακάσχημος καί
άχαρις, μετά μικρών καί κρέμαμένων π τερυγίω ν ό ψευδής ουτος ιχθύς είναι ό άνθρωπος. Οί δύω έρημΐται οσφραίνονται τήν πα
ρουσίαν άλλήλω ν καί ζητοΰσιν ό εις τόν ετερον, διψώντες άλ-
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τί)* (χαχην, χκβότι θεωρεί τέν έτερον «γριώτερον Χαί πειναλεώτερον.
, '° ά; θΡω π°ς 6 πείνών
τρομερός. 'Απλήν φέρων άκανθαν
ιχθύος διώκει τό παμμέγεθες θηρίον ά λ λ ’ ή άπώλεια αύτοΰ ήθελεν είναι άφευκτος, έάν μόνον τόν φοβερόν τοΰτον σύντροφον
ειχε προς βρωσιν. Έ ζησε δι’ εγκλήματος. Τής γ ή ς μηδέν γεννωσης, εζητησεν εις τήν θάλασσαν, καί, ταύτης κεκλεισμένης
ουσης, ευρε οια νά φονεύση μόνην τήν φώκην, διότι είς ταύτην
απηντησε συγκεκεντρωμένον τής θαλάσσης τό λίπος, τό έλαιον
ανευ του οποίου ηθελεν άποθάνει έκ ψύχους μάλλον, ή έκ πείνης!
Ονειρον του Γροιλανδοΰ είναι, νά μεταβή θανών είς τήν σελή
νην δπου Οελει ευρει καύσιμον ξυλικήν, πΰρ καί θερμότητα.’Εν
ταύθα πάντων τούτων έπέχει τόπον τό έλαιον. Πίνων αύτό κατά
κόρον, θερμαίνεται καί άναψύχεται, και τοΰτο μεγάλην άποτελει αντιφασιν μεταξύ τοΰ άνθρώπου καί τών νυσταλέων άμφιν, ατινα, και εις αύτό τοΰτο τό κλίμα, δύνανται νά διαβιώσωσιν ανευ μεγάλων βασάνων. Τό γλυκύ καί ήμερον όμμα τής
φωκης το δεικνύει. Θρέμμα ούσα τής θαλάσσης, συγγενεύει πάν
τοτε προς τα ύτη ν μένουσιν έπ’ αύτής πόροι, οϊτινες ν Ρησί.
μευουσι πρός τήν προμήθειαν τοΰ έξαιρέτου κολυμβητοΰ. Όσον
όε και αν^φαινηται βαρεία, άναβαίνει έπιδεξίως έπί τμήματος
πάγου, και ευκόλως μετακομίζεται. Πλήρες δν μαλακίων καί
έμψυχων ατόμων, τό ύδωρ τρέφει δαψιλώς τόν ιχθύν πρός νρησιν τής φωκης, ήτις, άφ’ ού καλώς κορεσθή, άποκοιμάται έπί
του βράχου αυτής, και ούδέν τόν βαθύν τοΰτον ύπνον νά διακόψη ισχύει.
Ό λω ς άντίθετος είναι ό βίος τοΰ άνθρώπου. Φαίνεται ύπάρχων έκει τοΰ^Θεοΰ άκοντος, κατηραμένος, καί τά πάντα πολέμια
πρός αύτόν είσι. Τήν εικόνα μόνην βλέπων τοΰ Έσκιμώου, άναγινωσκεις rfjv φοβεράν αύτοΰ μοίραν έν τώ άτενεΐ βλέμματί, έν
τ φ στυγνώ καί μέλανι αύτοΰ όφθαλμώ, τώ σκοτεινώ ώ ς τήν
νύκτα. ’Απολελιθωμένος φαίνεται ύπό μιάς όπτασίας, τοΰ συνή
θους δηλονότι θεάματος άπαισιομόρφου καί πένθιμου άπειρου.
Ή φύσις εκείνη τοΰ αιωνίου τρόμου κατεκάλυψε διά χαλκίνου*
προσωπείου τήν ισχυράν αύτοΰ νόησιν, τήν ταχεΐαν έν τούτοις
καί έφευρετικωτάτην εις βίον πλήρη άπροόπτων κινδύνων.
S.

Τί ήθελε πράξει; Ή οικογένεια αύτοΰ έλίμωττε και τά τέκνα
έκλαυθμήριζον· ή σύζυγος αύτοΰ, έγκυος ήδη, έτρεμεν έπι της
χιόνος. Ό άνεμος τοΰ πόλου έ^ριπτεν άπαύστως έπ’ αύτών τόν
κατακλυσμόν εκείνον τοΰ παγετοΰ, τό σμήνος έκεΐνο· τών οξέων
βελών, τά όποΐα νύσσουσι και εισδυουσιν εις τάς σαρκας, άπηλιΟιοΰσι τόν άνθρωπον, καί άποστεροΰαι τοΰτον τής φωνής και
τής αίσθήσεως.Τής θαλάσσης άποκεκλεισμένης, ιχθύς ούδαμοΰ ...
Ά λ λ 5 ύπήρχεν ή φώκη, και όπόσοι έν τή φώκη ίχθΰς, όπόσος έν
τή φώκη συνεσωρευμένος πλοΰτος ελαίου! Υπήρχεν έκεΐ, κοιμωμένη, άνυπεράσπιστος. Καί άφυπνισθεΐσα έτι, δέν φεύγει· δύνασαι νά τήν πλησιάσης, νά τήν έγγίσης. Πρέπει να τήν κτυπησης, έάν Οέλης νά φύγη· αί μικραί μάλιστα τήν ηλικίαν, καί άν
τάς ρίψης είς τήν θάλασσαν, σε άκολουθοΰσιν έπιμονως. Η τοιαύτη εύχέρεια ώφειλε νά θορυβήση τόν άνθρωπον καί νά έμποιήση αύτώ δισταγμόν, νά πολεμήση τόν πειρασμόν- άλλά τό ψΰχος ένίκησε, καί ό άνθρωπος διεπράξατο τόν φόνον τοΰτον. Έ κτοτε έπλούτησε, καί έζησε.
Ή σάρξ τρέφει τούς λιμώ ττοντας. Τό άφθονον έλαιον ζωο
γονεί αύτούς. Τά όστά χρησιμεύουσιν εις άπειρους οίκιακάς
χρείας. Αί ϊνες μεταποιούνται είς σχοινιά καί δίκτυα. Τό δέρμα
τής φώκης,κοπτόμενον έπί τοΰ άναστήματος τής γυναικός,καλύ
πτει αύτήν καί καταπαύει τό ρΐγός της. Τό αύτό ύπάρχει ένδυμα
δι’ άμφοτέρους, έξαιρουμένης τής μικρόν τι χαμηλής άκρας, ήν
φέρει ή γυνή έκτεταμένην, καί πλήν μικράς τίνος βυρσίνης ται
νίας έρυθροχρόου, ήν τίθησι χάριν κομψότητος κύκλωθεν τής
έσθήτος αύτής, ινα άρέση τώ άνδρί καί άγαπηθή. Ά λ λ ά , όπερ
ώφελιμώτερον, διά δερμάτων συνερραμμενων κατεσκευασαν τήν
έλαφράν μέν πλήν ισχυράν μηχανήν, έφ ης τολμά ό άτρομητος
ούτος άνήρ νά άναβή, καί τήν οποίαν λέμβον ονομάζει· μικρόν
καί άθλιον όχημα, μακρόν, λεπτόν, καί μηδέν βαρύνον. Είναι
στεγανώς κεκλεισμένον, έκτος οπής τίνος, εις ήν έμβαινει ό έρετης, σφίγγω ν τήν δοράν περι τήν ζώνην αύτοΰ. Οστις ήθελεν
ίδεΐ τήν λέμβον ταύτην, θά έλεγεν ότι άφεύκτως μέλλει νά άνατραπή . . . Πολλοΰ γε καί δει! Ό άνθρωπος τρέχει ώ ς βέλος
έπί τοΰ ϋδατος, εξαφανίζεται, έπιφαίνεται πάλιν, έν μέσω τών
δινών, τάς οποίας κύκλω ποιοΰσιν οί πάγοι μεταξύ τών κυμαινό
μενων όρέων.

Ανθρωπος και λέμβος άποτελοΰσιν §ν καί ταύτό. Τό όλον,
τεΧν,]τος· αλλα ποσον είναι κατώτερος τοΰ άληθοΰς! Δέν
έχει τήν «συσκευήν,» ή δέ κολυμβητική κύστις, ή τόν έτερον
στηριζουσα, καθίστησιν αύτόν βαρύν ή έλαφρόν, κατά θέλησιν.
Δεν εχει τό έλαιον, όπερ, έλαφρότερον τοΰ ύδατος ον, έπιπλέει
πάντοτε είς τήν έπιφάνειαν. Δέν έχει δέ πρό πάντων έκεΐνο, όπερ
διδωσιν εις τόν άληθή ίχθύν τήν δύναμιν τήν κινητικήν, ήτοι
τήν ζωηράν συστολήν τής σπονδυλικής στήλης, διά νά κινη
ίσχυρώς τήν ούράν και πλήσσ/) τό ύδωρ. Μιμείται δε μόνον,άλλά
καί πάλιν άσθενώς, τά πτερύγια τοΰ ίχθύος.Αί κώπαι μή έσφιγμέναι^ μέν εις τό σώμα, άλλά κινούμεναι μακράν διά μακροΰ
βραχίονος, είσί πολύ μαλακώτεραι έν συγκρίσει, καί ταχέως
άπαυδώσι. Τις ταΰτα πάντα έπανορθοΐ; Ή τρομερά ένεργητικότης τοΰ άνθρώπου καί ό ζωηρός αύτοΰ νοΰς, όστις άστραπηδόν
άποφασίζει, έξευρίσκει καί έπινοεΐ άνά πάσαν στιγμήν, θεραπεύει
άπαύστως τούς κινδύνους τής πλεούσης έκείνης δοράς, ήτις μό
νη υπερασπίζεται αύτόν κατά τοΰ θανάτου.
Πολλάκις δέν δύναταί τις νά διέλθη, άπαντών φραγμόν έκ
πάγου· τότε δέ μεταβάλλονται τά τής σκηνής πρόσωπα. Τόν
άνθρωπον έφερεν ή λέμβος, καί ήδη έκεΐνος φέρει ταύτην· αίρει
αύτήν έπ' ώμων, διέρχεται τόν πάγον, όστις τρίζει ύπό τούς
πόδας αύτοΰ, καί έμβαίνει πάλιν είς τό ύδωρ άπώτερον. Ενίοτε
όρη πλέοντα έρχονται προς αύτόν, παρουσιάζοντα στενούς δια
δρόμους, οΐτινες άνοίγονται καί έπειτα κλείονται αίφνης. Ό
άνθρωπος δύναται νά έξαφανισθή έντός αύτών, νά ταφή ζών.
Ά πό στιγμής είς στιγμήν δύναται νά ίδη τούς δύο κυανωπούς
τοίχους πλησιάζοντας καί βαρύνοντας έπί τής λέμβου του, έπ’
αύτοΰ, καί πιέζοντας αύτόν τόσον, ώστε δύνανται νά τόν λεπτύνωσιν όσον είναι τής τριχός τό πάχος. Μ έγα τι πλοΐον έπαθε τό
δυστύχημα τοΰτο· έδιχοτομήθη, κατασυντριβεισών άμφοτέρων
αύτοΰ τώ ν πλευρών.
Βεβαιοΰσιν, ότι οι προπάτορες αύτών ήλιευσαν τήν φάλαιναν.
Ήσσον άθλιοι τότε, θερμοτέρας κατά τι ούσης τής γη ς των,
έπενόουν περισσότερα, είχον σίδηρον άναμφιβόλως,προερχόμενον
ίσως έκ Νορβηγίας ή Ισλανδίας. Αί φάλαιναι υπήρξαν πάντοτε
άφθονοι είς τά ύδατα τής Γροιλανδίας· μέγα κίνητρον δι’ όσους
τό έλαιον είναι ή πρώτη τών ά να γκ ώ ν! Ό ιχθύς χορηγεί αύτό

κατά σταγόνας, ή φώκη ποταμηδόν, και ή φαλαινα άφΟονωτατα.
Είς μόνος άνθρωπος, ό πρώτος τών έπιχειρησαντων τοιοΰτο
έογον, έφθασεν, άν καί μή καλώς ώπλισμένος, ένώ έβροντα η
θάλασσα ύπό τούς πόδας του, έν τώ σκότει, είς τούς πάγους,
κατάμονος, εφθασε, λέγομεν, τόν κολοσσον· — έκεΐνος, οστις
ούτωσί δή έθάρρησεν εις τήν δύναμιν και τήν γενναιότητα αύτοΰ,
εις τήν ρώμην τοΰ βραχίονος, εις τήν ισχύν τοΰ κτυπου, εις τό
βάρος τοΰ κάμακος·— έκεΐνος, όστις έπίστευσεν, οτι ήθελε όιαπεράσει τό τε δέρμα και τήν σάρκα·— έκεΐνος, οστις έπίστευσεν,
δτι έν τη φοβέρα άφυπνήσει αύτοΰ, έν τη θυέλλη, ήν ό τραυμα
τίας εξεγείρει διά τών άλμάτων και τών οιά της ούράς κτύπων,
δέν έμελλε νά συγκαταβυθισθη μετ' αύτοΰ. Πρός έπίμετρον όέ
τόλμης, προσέθετε κάλων είς τόν κάμακα όιά νά καταοιωξη τήν
λείαν του, κατεφρόνει τόν φρικαλέον τιναγμόν, μηδαμώς άναλογιζόμενος, ότι τό ζώον ήδύνατο νά κατελθη άποτομως, νά
φύγη είς τόν βυθόν !
'Υπάρχει καί έτερός τις κίνδυνος, δλως άλλοΐος· άντι δηλα
δή τής φαλαίνης, άπαντα τις τόν πο7^έμιον ταύτης, τόν τρόμον
τής θαλάσσης, τόν φ υ σ η τ ή ρ α (cachalot)· Ό λεγόμενος φυσητήρ δέν είναι κήτος μέγα· μόλις έχει 6 0 — 80 ποοών μήκος·
ή κεφαλή αύτοΰ μόνη άποτελεΐ έν τούτοις τό τρίτον τοΰ σώ
ματος, 2 0 — 25 πόδας. Είς τήν συνάντησιν λοιπόν ταύτην, ή
άπώλεια τοΰ άλιέως έστίν άφευκτος· αύτός καθίσταται ιχθύς
ήδη, γινόμενος τοΰ τέρατος βορά. Ό φυσητήρ έχει 48 παμμενέθεις όδόντας καί φοβέρας σιαγόνας, καί δύναται τά πάντα νά
καταβροχθίση, άνθρωπόν τε καί λέμβον. Φαίνεται αιμοδιψής είς
τό έπακρον ή τετυφλωμένη αύτοΰ ί^υσσα καταπτοεί απαξαπαντα
τά κήτη, και φεύγουσι ταΰτα μυκωμενα, έξοκελλουσtv εις τάς
παραλίας, κρύπτονται είς τήν άμμον ή είς τήν ίλύν. Καί νεκρός
έτι, έμπνέει αύτοις τρόμον δέν τολμώσι τό πτώμα αύτοΰ νά
πλησιάσωσι. Τοΰ φυσητήρος τό άγριωτερον είόος είναι ο λε
γόμενος όρυξ (orque), τόν όποιον τόσω έφοβοΰντο οι Ισλανδοι,
ώστε εύρισκόμενοι είς τήν θάλασσαν οεν έτολμων νά έκφωνησωσι τό όνομά του, έκ φόβου μή έμφανισθή μετά μικρόν άκούσας αύτό. Έπίστευον τούναντίον οί Τσλανδοί, ότι ειδός τι φα
λαίνης (jubarte) ήγάπα αύτούς καί έπροστάτευε, καί προύκάλει
τό κήτος δπως σώση αύτούς άπό τοΰ κινδύνου.

Κατά τινας, οι πρώτοι, οΐτινες κατεφρόνησαν τοιοΰτον τρο
μερόν κίνδυνον, ήσαν έξ άπαντος άνόητοι, θερμοκέφαλοι ή « εξημ
μένοι τήν κεφαλήν.» Ή σαν δέ ούτοι, κατ’ αύτούς, οι Ούάσκωνες, οΐτινες, διαπρέποντες καί κατά τόν δρόμον, καί κατά τήν
αλιείαν, καί κατά τήν θηρευτικήν, διέτρεχον τήν ίδιότροπον αύ
τών θάλασσαν, τόν κόλπον ή τήν καταβόθραν τής Ούασκονίας·
έκεΐ ήλίευον τόν θύννον. Ειδον περιπολοΰσαν τήν φάλαιναν, καί
μετ' όλίγον, ώς τρέχουσι λυσσωδώς είς τούς κρημνούς καί τούς
έλώδεις τόπους κατόπιν τοΰ αιγάγρου, ήρξαντο διατρέχειν τάς
άβύσσους καί έν γένει τά φρικαλεώτερα μέρη. Τό μέγα καί πολύ
τοΰτο θήραμα κατεδίωξαν έπιμόνως, λυσσωδώς, έλκυόμενοι έκ
τε τοΰ μεγέθους, τής πιθανής έπιτυχίας καί τοΰ κινδύνου, όλιγωροΰντες περί τοΰ μέρους δπου ήθελε παρασύρει αύτούς. Ά νεπαισθήτως έβαινον πρός τόν πόλον. Έ κεΐ, ό δυστυχής κολοσσός
έπιστευεν δτι έλυτρώθη, καί, μή ύποθέτων βεβαίως τήν τοιαύτην
μωρίαν, έκοιματο ήσύχως ότε οί ήμέτεροι ήρωες έπλησίαζον άψοφητί. Τόν έρυθρόν αύτοΰ ζωστήρα σφιγγώ ν, ό ισχυρότερος
καί εύκινητότερος πάντων έξώρμα τότε τής λέμβου, καί ένεπήγνυε τόν κάμακα έπί τοΰ παμμεγέθους έκείνου κορμοΰ.
Β.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙί ΤΩΝ ΤΡΙ ω Ν ΩΚΕΑΝΩΝ-

Τις ήνέωξε τήν θαλασσοπλοΐαν; τις άπεκάλυψε τήν θάλασ
σαν, καί τάς ζώνας, καί τάς τρίβους α ύτή ς; τίς τέλος άνεκάλυψε τήν σφαίραν; Ή φάλαινα καί ό φαλαινοθήρας· καί ταΰτα,
πρό τοΰ Κολόμβου έτι καί τών περιβοήτων χρυσοθηρών, εις ους
περιήφθη άπασα ή δόξα· καθότι πάταγος συνώδευσε τήν ύπ' αύ
τών άνεύρεσιν έκείνου, δπερ ευρον οί άλιεΐς.
Ό τοΰ Ώκεανοΰ διάπλους, έξυμνηθεις τοσούτω κατά τήν ΙΕ'
έκατονταετηρίδα, έγένετο πολλάκις διά τοΰ μεταξύ Ισλανδίας
καί Γροιλανδίας στενοΰ, έτι δέ καί διά τοΰ πελάγους, διότι οί
Ούάσκωνες έπορεύοντο είς τήν Νεόγειον (Terre-N euve). "Ηκι
στα έφοβοΰντο τόν διάπλουν άνθρωποι, οΐτινες είς τήν έσχατιάν
τοΰ κόσμου έζήτουν τόν έσχατον καί ύπέρτατον έκεΐνον κίνδυνον,
τήν μετά τής φαλαίνης μάχην. Οί ριπτόμενοι είς τάς άρκτωας
θαλάσσας καί πολεμοΰντες έκ τοΰ συστάδην πρός τό έμπνουν

όρος, έν μέση νυκτί, τόν πόδα έχοντες έπί τοΰ κήτους και κά
τωθεν τήν άβυσσον, ήσαν βεβαίως γενναίοι τήν καρδίαν καί καρ
τερικοί τήν ψυχήν,διά νά όλιγωρώσιν ούτω πω ς τών θαλασσίων
κινδύνων. Πόλεμος εύγενής, μέγα της άνδρίας διδασκαλεϊον, ή
άλιεία αυτη δέν ήτο, ώς σήμερον, σφαγή εύκολος, γινομένη
φρονίμως μακρόθεν μετά τίνος μηχανής· ή χειρ επλησσε, καί
έκινδύνευεν ή ύπαρξις. Ό λίγα ς έφόνευεν ό άνθρωπος φαλαίνας,
ά λ λ ’ έξ έτέρου μ εγάλω ς έκέρδαινεν ώς πρός τήν ναυτικήν έπιδεξιότητα, τήν υπομονήν, τήν άγχίνοιαν, τήν άταραξίαν. Ό λιγώ τερον έκέρδαινεν έλαιον καί πλείονα δόξαν.
Έ κεΐ διεκρίνετο έκάστου έθνους τό ειδικόν πνεΰμα· άνεγνωρίζετο έκ τών βημάτων αύτοΰ. Εκατόν είδη ύπάρχουσι γενναιότητος, αί δέ βαθμιαΐαι αύτών ποικιλίαι ήσαν ώς μία ηρωική
έπταφωνία· — πρός βορράν, οί Σκανδιναυοί, αί πυ^ρότριχες φυλα ί (έκ Νορβηγίας εις Φλάνδραν), ή αιμοχαρής αύτών μανία·
— πρός μεσημβρίαν, ή ούασκονική ορμή καί ή φωτεινή παρα
φροσύνη, ήτις καθωδήγησεν αύτούς τοσούτω καλώς περί τήν
γ η ν — είς τό κέντρον, ή βρεττανική σταθερότης, ή άφωνος καί
ύπομονητική, ή πλήρης ύψηλοφροσύνης κατά τήν ώραν τοΰ κιν
δύνου· — τέλος ή νορμανδική σύνεσις, συνοδευομένη ύπό τοΰ
συνεταιρισμοΰ καί τής προβλέψεως. Τοιαύτη ήν ή ώραιότης τοΰ
άνθρώπου εις τήν έξοχον έκδήλωσιν τής άνθρωπίνης γενναιότητος.
Είς τήν φάλαιναν οφείλονται πολλά. "Ανευ αύτής, οί άλιεΐς
ήθελον κρατηθή είς τήν παραλίαν, δωτι πας σχεδόν ιχθύς πα
ραπλέει τάς άκτάς· αύτή έχειραφέτησε καί ήγαγεν αύτούς πανταχοΰ.Ά νήχθησαν, έλκόμενοι, είς τό πέλαγος, καί, μικρόν κατά
μικρόν, εύρέθησαν τοσούτω μακράν, ώστε άκολουθοΰντες αύτήν
πάντοτε μετέβησαν, έν άγνοια αύτώ ν, άπό τοΰ ενός είς τόν ετερον κόσμον. Ό λιγώτεροι πάγοι ύπήρχον τότε, καί βεβαωΰσιν
δτι ήγγισαν είς τόν πόλον (έξ άποστάσεως έπτά μόνον λευγώ ν).
Δέν έδελέασεν αύτούς ή Γροιλανδία, καθότι δέν έπεζήτουν τήν
ξηράν αύτοί, άλλά τήν θάλασσαν καί τής φαλαίνης τάς οδούς.
Κατοικία αύτής είναι ό ’Ωκεανός, καί τό κήτος περιδιαβάζει έν
αύτώ, έν τώ πελάγει πρό πάντων. “Εκαστον είδος κατοικεί κατ’
έκλογήν εις έν τι πλάτος, εις ζώνην τινά μάλλον ή ήσσον ψυχράν. Τοΰτο έχάραξε τοΰ ’Ατλαντικού τάς μεγάλας διαιρέσεις.

Ό ουρφετός τών κατωτέρας τάξεως φαλαινών, αΐτινες έχουσιν έν πτερύγιον έπί τής ράχεως (φαλαινόπτερα), εύρηται είς τά
θερμότερα μέρη καί είς τά ψυχρότερα, ύπό τόν ισημερινόν καί
είς τάς πολικάς θαλάσσας. Είς τήν μέσην δέ χώραν, ό άγριος
φυσητήρ κλίνει πρός τήν μεσημβρίαν, καί κατερημοΐ τά χλιαρά
ύδατα. Τούναντίον δέ ή γνησία φάλαινα φοβείται αύτά, ή μάλ
λον τά έφοβεΐτο άλλοτε, καθότι σήμερον είναι σπανιωτάτη. Τρεφομένη ιδίως διά μαλακίων καί άλλων τροφίμων, έζήτει αύτά
είς τά εύκρατα ύδατα, ολίγον τι πρός βορράν. Ούδέποτε εύρίσκετο είς τό θερμόν ρεΰμα τής μεσημβρίας· έκ τούτου δέ παρετηρήθη τό ρεΰμα, καί τοΰτο έπήνεγκε τήν ούσιώδη άνακάλυψιν
τής ά λ η θ ο ΰ ς έ ξ ’Α μ ε ρ ι κ ή ς ε ί ς Ε ύ ρ ώ πη ν ό δ ο ΰ. Έ ξ
Εύρώπης είς ’Αμερικήν ώδήγησαν οί έτησίαι.
Έ άν ή γνησία φάλαινα βδελύσσηται τά θερμά ύδατα καί δέν
δύναται νά διέλθη τόν ισημερινόν, δέν δύναται καί νά περιέλθη
τήν ’Αμερικήν. Πώς λοιπόν συμβαίνει ώστε φάλαινα τραυματισθεΐσα έν τώ Ά τλα ντικώ νά έπανευρίσκηται ένίοτε μεταξύ Α μ ε
ρικής καί ’Α σ ία ς; Συμβαίνει, διότι δ ί ο δ ό ς τ ι ς ύ π ά ρ χ ε ι
π ρ ό ς β ο ρ ρ ά ν · δευτέρα αυτη άνακάλυψις, ζωηρόν φώς πεσόν έπί τοΰ σχήματος τής ύδρογείου'καί τής γεωγραφίας τών
θαλασσών.
Μικρόν κατά μικρόν ή φάλαινα ήγαγεν ήμάς είς πάντας τούς
τόπους. Καταστάσα δέ σπανία σήμερον, βιάζει ήμάς όπως έρευνώμεν είς τούς δύο πόλους, άπό τής έσχάτης άκρας τοΰ Ειρη
νικού μέχρι τοΰ Βεριγγείου πορθμοΰ, καί είς τό άπειρον τών
άνταρκτικών ύδάτων. Υπάρχει μάλιστα καί χώρα τις ύπερμεγέθης, μοίρας τινάς έκεΐθεν τών άκρων τής ’Αφρικής καί ’Αμερι
κής, τήν οποίαν ούδέν πλοΐον βασιλικόν ούτε έμπορικόν διέρχε
ται ποτε. Ούδείς ύπάγει έκεΐ, έκτος τών φαλαινοθηρών.
Έ άν ήθελον οί άνθρωποι, πρό πολλοΰ θ’ άνεκάλυπτον οσα
κατά τόν ΙΕ' αιώνα ευρον καί έμαθον, καί τοΰτο, άποτεινόμενοι
άπλώς πρός τούς άλιπλάγκτους, τούς Ούάσκωνας, τούς Ίσλανδούς ή Νορβηγούς, τούς ήμετέρους Νορμανδούς. Ά λ λ ’ έδυσπίστουν πρός αύτούς, ένεκα διαφόρων αιτίων. Ά φ ’ ένός μέν οί
Πορτογάλοι ήθελον νά μεταχειρισθώσιν άνθρώπους ίδικούς των
καί άνήκοντας είς τήν ύπ’ αύτών σχηματισθεΐσαν Σχολήν. Έ φοβοΰντο τούς Νορμανδούς ήμών, ούς έξεδίωκον καί έξώθουν

τής άφρικανικής άκτής. Ά φ ’ έτέρου δέ οί της Κ αστιλλίας βα
σιλείς έτρεφον πάντοτε ύπονοίας πρός τούς έν Ούασκονία υπη
κόους αύτών, οΐτινες δυνάμει τών έαυτών προνομίων έσχημάτιζον τρόπον τινά δημοκρατίαν, καί έκτος τούτου ύπελαμβάνοντο
ώς έπικίνδυνοι καί άκαταδάμαστοι· καί τοΰτο έγένετο αιτία ό
πως άποτύχωσιν εις πολλάς έπιχειρήσεις οί είρημένοι ηγεμόνες.
Ά ς άναφέρωμεν δ’ένταΰΟα μίαν μόνην, τήν ά ή τ τ η τ ο ν ’Α ρμ ά
δαν. (α) Φίλιππος ό Β', όστις είχε δύο γηραιούς Ούάακωνας
ναυάρχους, έδωκε τήν άρχηγίαν εις ένα Κ αστιλλιανόν.Ή γνώμη
έκείνων δέν είσηκούσθη* έκ τούτου ή μεγάλη καταστροφή.
Νόσος δεινή ένέσκηψε κατά τόν ΙΕ' αιώνα, ή φιλοχρηματία,
ή δίψα τοΰ χρυσοΰ, ή άπόλυτος άνάγκη τοΰ χρυσοΰ. Λαοί τε
καί βασιλείς, οί πάντες διά τόν χρυσόν έΟρήνουν. Ούδέν πλέον
μέσον ύπηρχε πρός ισορροπίαν τών έξόδων καί εσόδων. Κιβδηλοποιίαν, σκληράς δίκας καί πολέμους δεινούς, τά πάντα τότε
μετεχειρίζετό τις· άλλά χρυσός ούδαμοΰ. Οί άλχημισταί ύπέσχοντο χρυσόν, καί έντός ολίγου ήθελε κατασκευασθή τοιοΰτος·
ά λ λ ’ έχρειάζετο ύπομονή. Τό βασιλικόν ταμεΐον, πειναλέου θη
ρίου δίκην, κατέτρωγεν ’Ιουδαίους, κατέτρωγε Μαύρους, καί είς
τούς όδόντας αύτοΰ ούδέν έναπέμενεν έκ τής όλβίας ταύτης
τροφής. Τό αύτό καί εις τούς λαούς· κάτισχνοι καί λειπόσαρκοι,
έζήτουν θαΰμά τι, όπως έξ ύψους καταπέση ό χρυσός.
Γνωστόν τό ώραΐον έπεισόδιον τοΰ Σινδβάδ είς τάς «Χ ιλίας
καί μίαν Νύκτας.» Ό πτωχός έργάτης Χινδβάδ, βαρέα έπ’ ώ
μων φέρων ξύλα, άκούει έκ τής όδοΰ τάς διασκεδάσεις καί τάς
μουσικάς συναυλίας, αΐτινες γίνονται έντός τοΰ παλατιού τοΰ
Σινδβάδ, τοΰ μεγάλου καί πλουσίου περιηγητοΰ. Βλέπει τήν ι
δίαν αύτοΰ θέσιν· φθονεί. Ό έτερος διηγείται αύτώ πάνθ’όσα ύπέμεινε μέχρις οΰ πλουτήση. Ό Χινδβάδ μένει έκστατικός έκ τής
άφηγήσεως. Τό τελικόν δέ άποτέλεσμα τοΰ διηγήματος είναι ή
μεγαλοποίησις τών κινδύνων, ώς καί τοΰ κέρδους τοΰ μεγάλου
τούτου « λαχείου » τών περιηγήσεων, καί ή άποθάρρυνσις τής
μονίμου έργασίας.
( α ) Π ερ ιβ ό η το ς 2ν ττϊ ισ π α ν ικ ή ιστορία ατόλος Ιξ 1 5 0 π λ ο ίω ν , παρασκευασθεΐς
τ φ 1 5 8 8 κ α ί ά π ο σ τα λ ε ίς υπο Φ ιλ ίπ π ο υ τοϋ Β ' π ρ ο ; ά π ό βα σ ιν Ι π Ι τή ς π α ρ α λ ία ;
τη ς 'Α γ γ λ ία ς , βασιλευούσης τ ή ς Ε λ ισ ά β ε τ , καθ’ ή ς έμ ελ έτα Ικ δ ίκ η σ ιν ό είρημένος
τ η ς 'Ισ π α ν ία ς β α σ ιλ εύ ς, καθο περιφρονηθείς ΰ π ’ α ό τή ς. Ά λ λ ’ « ά κ α τ α μ ά χ η τ ο ς ε κ ε ί
νος στόλος κα τα σ υ νετρ ίβ η ΰπό τ ρ ικ υ μ ία ς προ τ ή ς έ π ιχ ε ιρ ή σ ε ω ς.
2 , Μ.

Ή παράδοσις, ήτις κατά τήν ΙΕ' εκατονταετηρίδα έθορύβει α
πάντων τάς κεφαλάς, ήν άναμάσημα τοΰ μύθου τώ ν Εσπερίδων,
τοΰ Έ λ δ ο ρ ά δ ο (γής χρυσοΰ), όπερ ύπετίθετο είς τάς Ινδ ίας
καί ύπωπτεύετο ώς έπίγειος παράδεισος, ύφιστάμενος έσαει έν
τή ύφηλίω. Προύκειτο μόνον νά εύρεθή. Ούδείς είχεν ορεξιν
νά ζητήση τήν γην ταύτην πρός άρκτον καί ιδού διατί τόσω
μικρά έγένετο χρήσις τής άνακαλύψεως τής Νεογείου και Γροι
λανδίας. Τούναντίον, πρός μεσημβρίαν, εύρέθη ήδη έν ’Αφρική ή
χρυσόκονις· ικανόν θάρρος ένέπνεε τοΰτο. Οί άφηρημένοι τόν
νοΰν καί οί σχολαστικοί συσσωρεύσαντές ποτε έσχολίαζον τά
κείμενα, ή δέ αύτή καθ’ έαυτήν εύ·/ερής άνακάλυψις καθίστατο
δύσκολος, χάρις τή άναγνώσει, τη διασκέψει καί ταΐς y ιμαιριρικαΐς ο ύ τ ο π ί α ι ς . Ή χώρα εκείνη τοΰ χρυσοΰ ήτο ή δέν ήτο
ό παράδεισος; Εύρίσκετο είς τούς άντίποδας ή μ ώ ν; Καί είχομεν
άντίποδας; . . . Είς τήν λέξιν ταύτην, οί δόκτορες, οί ρασοφό
ροι, έκράτουν τούς σοφούς, ύπομιμνήσκοντες αύτούς, ότι ώς
πρός τοΰτο πλέον ή τής ’Εκκλησίας διδασκαλία ήν ρητή, διαρ
ρήδην καταδικασθείσης τής αίρέσεως τών άντιπόδων.Ίδού σπουδαΐον πρόσκομμα! Ά νεχαιτίσθησαν πάντες.
Διά ποιον λόγον ή ήδη άνακαλυφθεΐσα ’Αμερική άνεκαλύφθη
τόσω δυσκόλως; Διά τον λόγον, ότι πάντες έπεθύμουν νά τήν
ευρωσι, καί πάντες έφοβοΰντο.
Ό σοφός ’Ιταλός βιβλιοπώλης Κολόμβος ήν βεβαιότατος
περί όσων έποίει. Μετέβη είς τήν ’Ισλανδίαν, όπως συλλέξη
τάς παραδόσεις· άφ’ έτέρου οί Ούάσκωνες ελεγον αύτώ όσα
έγνώριζον περί τής Νεογείου. Γαλλικανός τις είχε ριφθή έκεΐ
καί κατοικήσει. Ώ ς συνεταίρους παρέλαβεν ό Κολόμβος τούς
Πινζόν, κυβερνήτας τής ’Ανδαλουσίας, οΐτινες πιστεύονται ώς
όντες οί Πινσόν τής Διέππης.
Τό τελευταίο ν τοΰτο πιθανολογείται πως. Σχέσεις στεναί
ύπήρχον μεταξύ τών κατοίκων έξ Νορμανδίας καί τών Ούασκώνων, ύπηκόων τής Κ αστιλλίας, οΐτινες έπί τοΰ Νορμανδοΰ
Βεθεγκούρ έποιήσαντο τήν περιβόητον είς τάς Καναρίους νή
σους έκστρατείαν. Οί ήμέτεροι βασιλείς εδωκαν προνόμια είς
τούς Κ αστιλλιανούς τοΰ Χονφλέρ καί τής Διέππης* οί δέ κά
τοικοι ταύτης είχον άφ’ έτέρου γραφεία είς Συβίλλην. Δέν εχεται βεβαιότητος τό ότι κάτοικος τής Διέππης εύρε τήν Άμερι-

κήν τέσσαρα έτη πρό τοΰ Κολόμβου, σχεδόν δέ βέβαιον είναι,
δτι οι Πινζόν έκεΐνοι της ’Ανδαλουσίας ήσαν Νορμανδοί έφοπλισταί.
Ούτε της Ούασκονίας, οΰτε της Νορμανδίας κάτοικοι ήδύναντο έν τώ ιδιω αύτών όνόματι νά λάβωσι τήν έπικύρωσιν τοΰ
σκοποΰ των παρά τής Κ αστιλλίας. ’Έπρεπε νά ύπάρξη ’Ιταλός
έμπειρος καί στωμύλος, Γενουήνσιος πείσμων, ΐνα έπιδιώξη έπί
δλην οεκαπενταετίαν τό πράγμα, εύρη μίαν μόνην στιγμήν, δράξηται τής ευκαιρίας καί έξαφανίση πάν ίχνος φόβου. Ή στιγμή
δέ αύτη ύπήρξεν έκείνη, καΟ’ήν ή Κ αστιλλία τοσούτω έζημιώθη
ύπό τής καταστροφής τών Μαύρων, καί οπότε έπί μάλλον καί
μάλλον εκραζον οί κάτοικοι αύτής: « Χρυσόν! χρυσόν! » Ή
στιγμή ύπήρξεν έκείνη, καθ’ ήν ή νικήτρια Ισπανία έταράσσετο
έκ τών σταυροφοριών καί τής 'Ιεράς έξετάσεως.Ό ’Ιταλός έδράξατο τοΰ μοχλοΰ τούτου, εύλαβέστερος τών εύλαβών έγένετο,
ένήργησε δι’ αύτής τής Εκκλησίας· ή δέ ’Ισαβέλλα ένόμισεν,
δτι διά τής άνακαλύψεως τοΰ χρυσοΰ ήθελεν είναι είς θέσιν νά
άνακτήσηται τήν 'Ιερουσαλήμ.
Γνωστόν, δτι έπί τριών πλοίων οί Πινσόν έπρομήθευσαν τά
δύο, αύτοι αύτά άγοντες. Προύχώρησαν έπί τά πρόσω. Ναι
μέν, ήπατήθη εις έξ αύτών· ά λ λ ’ οί λοιποί, ό Φραγκίσκος Πινσον καί ό νεώτερος αύτοΰ άδελφός Βικέντιος, κυβερνήτης τής
Ν ι ν α ς, ένευσαν τώ Κολόμβω, δτι ήθελον άκολουΟήσει αύτώ
πρός ΝΔ (12 όκτωβρίου 14-92), καί 6 Κολόμβος, πρός δυσμάς
βαίνων, ήθελε σΟναντήσει έν άπάση αύτοΰ τή όρμη τό άπό ’Αντιλλώ ν είς τήν Εύρώπην θερμόν ρεΰμα. "Ηθελε διέλθει τόν ύγρόν
τοΰτον τοίχον λίαν δυσκόλως. |Ήθελεν άπολεσβή, ή ά λλω ς ή
θελε θαλασσοπορήσει μετά βραδύτητος, κατά τής οποίας ήθε
λεν έξεγερθή δλον τό πλήρωμα.
Τουναντίον δμως οί Πινσόν, οϊτινες ίσως είχον παραδόσεις
περί τοΰ πράγματος, διέπλευσαν τήν θάλασσαν ώ ς αν ειχον
γνώσιν τοΰ ρεύματος έκείνου· δέν κατεφρόνησαν δέ αύτό κατά
τήν έξοδόν του, ά λ λ ά , πρός νότον κλίναντες, διέβησαν άκόπως
καί προσήγγισαν έκεΐ δπου οί έτησίαι ώθοΰσι τά ύδατα άπό ’Α
φρικής είς ’Αμερικήν, είς τάς άκτάς τής 'Αυτής. Τοΰτο δ’ έπιμαρτυρεΐ καί τό ήμερολόγιον τοΰ Κολόμβου, όμολογοΰντος
άφελώ ς δτι οδηγούς έσχε τούς Πινσόν,

Τίς πρώτος είδε τήν ’Αμερικήν; Είς ναύτης τών Πινσόν, έάν
πιστεύσωμεν τήν κατά τό 1513 γενομένην άνάκρισιν.
Έφαίνετο έκ τούτων πάντων, δτι τό πλεΐστον τής δόξης καί
τοΰ οφέλους είς αύτούς έπρεπε νά έπανέλθη. Έδικάσθησαν· ά λ λ ’
ό βασιλεύς έκρινεν ύπέρ τοΰ Κολόμβου. Δ ιατί; Διότι κατά πά
σας τάς πιθανότητας οί Πινσόν ήσαν Νορμανδοί, ή δέ ‘Ισπανία
προύτιμησε νά άναγνωρίση τό δικαίωμα Γενουηνσίου άπάτριδος,
ή τό τών Γ άλλω ν, τοΰ μεγάλου άντιπάλου έθνους, τών ύπηκοων Λουδοβίκου τοΰ IB' καί Φραγκίσκου τοΰ Α , οϊτινες ήθε
λον κατορθώσει μίαν ήμέραν νά μεταβιβάσωσι τό δικαίωμα
τοΰτο εις τούς έαυτών δέσποτας. Είς τών Πινσόν άπέθανεν έξ
άπελπισίας.
Τίς δμως πράγματι διέλυσε τόν μέγαν φραγμόν τών θρη
σκευτικών άντιπαθειών,καί έδωκεν ώσιν είς τήν έκστρατείαν με
τά τοσαύτης εύγλω ττία ς, δεξιότητος καί έπιμονής; Ό Κολόμ
βος, μόνος ό Κολόμβος. Ούτος ήν ό γνήσιος δημιουργός τοΰ
έργου, δπερ καί ήρωϊκώς έτέλεσε· καί ούτως έστίν άξιος τής
δόξης, ήν οί μεταγενέστεροι όμολογοΰσιν αύτώ.
Φρονώ έν τούτοις, ώς καί ό Κ. ’Ιούλιος δε-Βλοσσεβίλλ, δτι
πράγματι ούδέν ύπήρξε τό δύσκολον είς τάς άνακαλύψεις έκείνας, εί μή ή περί τήν γην στροφή, ή έπιχείρησις τοΰ Μ αγελλάνου καί τοΰ πρωράτου αύτοΰ, τοΰ έξ Ούασκονίας Σεβαστιανού
δελ-Κάνο. Τό ένδοξότερον δέ καί τό εύκολώτερον άμα ήν 6 διά
πλους τοΰ ’Ατλαντικοΰ κατά τούς έτησίας, ή συνάντησις τής
’Αμερικής, άπό πολλοΰ ήδη άνακαλυφθείσης κατά τά βόρεια.
Καί οί μέν Πορτογάλοι κατώρθωσαν πράγμα ού πολύ μέγα,
καθ’ δσον δλον αιώνα κατηνάλωσαν έν τή άνακαλύψει τής δυτι
κής παραλίας τής ’Αφρικής· οί δέ Νορμανδοί έντός βραχέος
χρόνου ευρον τό ήμισυ αύτής. Ό σα αν έρρέθησαν περί τής Σχο
λής τής Λισαβώνος καί περί τής άξιεπαίνου έπιμονής τοΰ πρίγκιπος Ερρίκου, τοΰ ίδρυτοΰ αύτής, ό Ε νετός Καδαμόστος μαρ
τυρεί έν τή έκθέσει αύτοΰ περί τής άπειρίας τών Πορτογάλων
κυβερνητών. Ό τε άπέκτησαν ενα τοιοΰτον άληθώς τολμηρόν
καί έμπειρον, τόν Βαρθολομαίον Διάζ, δστις έκαμψε τό ’Ακρωτήριον, άντικατέστησαν αύτόν διά τοΰ Βάσκου δε-Γάμμα, μέγα
άξίωμα έχοντος έν τώ βασιλικώ οϊκω καί άνδρα πολεμικόν. Έ σκέπτοντθ( μάλλον πώ ς νά κάμωσι κατακτήσεις καί πώς νά θη-

σαυρίζωσιν, ή νά πορεύωνται είς άνακαλύψεις. Ό Γάμμα είχε
θαυμαστήν γενναιότητα, άλλά διετέλεσε πιστότατος εις ήν ελαβε διαταγήν, νά μή ύπομείνη τπ ά άλλον είς τά αύτά υδατα.
Πλοϊόν τι προσκυνητών τής Μέκκας, πλήρες οικογενειών, άς ό
Γάμμα κατέσφαξεν, έξήγειρε τήν άντιπάθειαν, ηύξησε καθ’δλην
τήν Α νατολήν τήν πρός τό όνομα τοΰ γριστιανοΰ φρίκην, καί
εκλεισεν έπί μάλλον καί μάλλον τήν ’Ασίαν.
Είναι άρά γε άληθές, ότι ό Μ αγελλάνος είδε τόν Ειρηνικόν,
σημειωθέντα προηγουμένως έπί σφαίρας υπό τοΰ Γερμανοΰ Βεχαίμ ; Ούχί· ή σφαίρα αύτη δέν δεικνύει τόν Ειρηνικόν. Είχεν
άρά γ ε ίδεΐ έν τώ οίκω τοΰ δεσπότου αύτοΰ, τοΰ βασιλέως τής
ΙΙορτογαλίας, χάρτην τινά δεικνύοντα τόν είρημένον ’Ωκεανόν;
Έρρέθη τοΰτο, άλλά δέν άπεδείχθη. Πολύ όμως πιθανώτερον
είναι, ότι οί τυχοδιώκται, οΐτινες άπό εικοσαετίας ήδη διέτρεχον
τήν άμερικανικήν ήπειρον, ειδον αύτοΐς όμμασι τόν Ειρηνικόν.
Συνεφώνει δέ θαυμασίως ή φήμη αύτη πρός τήν έξ ύπολογισμοΰ προκύπτουσαν ιδέαν περί άντι^ρόπου τινός, άναγκαίου είς
τό ήμισφαίριον, όπερ κατοικοΰμεν, καί είς τήν ίσο^οπίαν τοΰ
κόσμου.
Βίον τρομερόν εζησεν ό Μ αγελλάνος, βίον, είς δν διακρίνει
τις μάχας, έκτεταμένας θαλασσοπλοΐας, φυγάς καί δίκας, ναυά
για , δολοφονίαν άποτυχοΰσαν, τέλος δέ θάνατον παρά τοΐς βαρβάροις. Πολεμεΐ έν ’Αφρική, πολεμεΐ έν Ίνδίαις· νυμφεύεται έν
τη χώρα τών Μ αλαίων, τών τόσω άνδρείων καί άγριων. Καί αύ
τός φαίνεται ύπάρξας τοιοΰτος. Κατά τήν μακράν έν ’Ασία δια
μονήν του, συλλέγει πάντα τά φώτα, προπαρασκευάζει τήν μεγάλην αύτοΰ έκστρατείαν καί τήν άπόπειραν όπως ύπάγη
διά τής ’Αμερικής πρός αύτάς τάς νήσους τών άρωμάτων, εις
τούς Μολούκους. ’Αρυόμενοι αύτά άπ’ αύτών τών πηγώ ν, βέ
βαιοι ήσαν ότι ήθελον άποκτήσει αύτά εύωνότερον, ή άν έλάμβανον αύτά έκ τής Δύσεως. Ούτω δέ ή έπιχείρησις ύπήρξεν έν
τη άρχική ιδέα όλως εμπορική. Έ κπτωσις δέ τις έπί τοΰ πεπέρεως έχρησίμευσεν ώς ή άρχική αιτία μιάς τών ήρωϊκωτέρων
περιηγήσεων, όσαι έγένοντο έπί τοΰ πλανήτου ήμών.
Έ ν τη Ι1ορτογα)αα τότε έπεκράτει τό αύλικόν πνεΰμα, ή
ραδιουργία. Κακήν άπαντήσας ύποδοχήν έκεΐ ό Μ αγελλάνος
μετέβη είς ‘Ισπανίαν, καί ό μεγαλόδωρος Κάρολος ό Πέμπτος

έδωκεν αύτώ συνοοον ενα Κ αστιλλιανόν. ’Ανεχώρησε λοιπόν
ό Μ αγελλανος, εύρισκομενος μεταξύ δύο πυρών, τής κας·ιλλιαν?|ς κακοβουλίας και τής πορτογαλικής έκδικήσεως, ζητούσης
όπως φονεύση αύτόν. Μετ’ ού πολύ άνταρσία συνέβη έπί τοΰ
στόλου αύτοΰ, καί ό Μ αγελλάνος έπεδείξατο ήρωϊσμόν φοβε
ρόν, άκαταμαχητον καί βαρβαρον. Ρίψας τόν συνέταιρον είς τά
οεσμά, αύτός άνέλαβε τήν τών όλων διεύθυνσιν· τούς δέ δυσπειθεΐς παρέδωκεν είς σφαγήν καί θάνατον. Τούτοις πρόσθες καί
ναυάγιον, καί άπώλειαν πλοίων! Ούδείς έπεθύμει πλέον ν’ άκολουθήση αυτω, οτε έπεφάνη ή φρικώδης οψις τής έσχατιάς
τής Αμερικής, ή πανέρημος Γή τοΰ ΙΙυρός καί τό στυγνόν άκρωτήριον Φορβάρδ. Ή χώρα αύτη, άποσπασθεΐσα τής λοιπής
ηπείρου ύπό βιαίων σπασμών, ύπό τής μανιώδους άναζέσεως ά
πειρων ηφαιστείων, φαίνεται οιονεί καταιγίς καί σίφων γρανί
του· έξογκωθεΐσα δέ, καί σχισθεΐσα δι’ αιφνίδιας άναψύξεως,
προξενεί φρίκην. Βλεπεις όρη ύψηλά, όδόντας τραχείς τρικορύφους, καί σύμπας έκεΐνος ό όγκος τής λάβης καί τοΰ πυρός κα
λύπτεται ύπό άπαισίου χιόνος.
Ο Μ αγελλανος εΐπεν: « ’Απώτερον ά γ ω μ εν! » Ήρεύνησε,
περιεπλανήθη μεταξύ εκατόν νήσων, εΐσηλθεν είς θάλασσαν άπεριόριστον, ε ι ρ η ν ι κ ή ν κατ’ έκείνην τήν ήμέραν, διατηρήσασαν και τό όνομα. Απωλεσθη όε ό Μ αγελλάνος είς τάς Φιλιππίνας νήσους, άπολεσθέντων τεσσάρων πλοίων* είς τό διασωθέν
ό έκ τούτων, τ /jv «Νίκην,» έναπεμειναν μόλις δεκατρείς άνδρες*
ά λ λ ό άτρόμητος κυβερνήτης Σεβαστιανός επανήλθε μόνος
(1521), πρώτος τών θνητών περιελθών τόν κόσμον.
Ουδέν λαμπροτερον τουτου. Γοΰ λοιποΰ βέβαιον ήν τό σφαι
ρικόν τής γής. I ό φυσικόν έκεΐνο θαΰμα τοΰ ύδατος, έκτεταμένου έπί σφαίρας, έφ’ ής ύποχωρεΐ μή φεΰγον, κατεδείχθη* τέλος
πάντων έγνώσθη ό Ειρηνικός, τό μέγα καί μυστηριώδες έργαστηριον, έν ω, μακραν τών οφθαλμών ήμών, ή φύσις έργάζεται
βαθεως τήν ζωήν, σχηματίζει είς ήμάς κόσμους νέους, καί νέας
ηπείρους! . . . Αποκάλυψις μεγάλη, ού μόνον ύλική, ά λ λ ’ήθική,
ήτις έπολυπλασιαζε τοΰ άνθρώπου τήν τόλμην καί παρώρμα
αύτον εις ετεραν περιηγησιν, επι τοΰ έλευθέρου ώκεανοΰ τών
έπιστημών, εις τόν τολμηρον πλήν γόνιμον άγώνα τοΰ περιελθεΐν τό άπειρον!

Γ.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙί ΤΩΝ ΠΟΛΙΚΩΝ Η ΠΑΓω ΜΕΝω Ν Θ Α Λ Α « ω Ν

Τό τά μάλα τόν άνθρωπον έλκύον έστί τό άνωφελες και τό
άδύνατον. Έ κ πασών τών θαλασσίων επιχειρήσεων, εις μιαν μο
νήν έπεδείξατο πλείονα επιμονήν, είς τήν άνακάλυψιν δηλονοτι
διόδου τινός βορείως της ’Αμερικής, πρός τήν κατ εύθεΐαν έξ
Ευρώπης είς ’Ασίαν μετάβασιν. Ό κοινότερος νους ηόυνατο νά
σκεφθή, ότι έάν ύφίστατο ή δίοδος αυτη εις πλάτος τοσούτω ψυ
χρόν, είς τήν έκ πάγων κατάμεστον ζώνην, είς οΰδέν ήθελε χρη
σιμεύσει, καί ούδείς ήθελε τολμήσει δι’ αύτής νά διελθη.
Σημειώσατε, ότι ή χώρα αυτη δεν εχει τήν ομαλοτητα τών
σιβηρικών άκτών, ένθα διολισθαίνει τις έπι έλκηθρου* είναι ορος
χιλίω ν λευγώ ν έκτάσεως, πλήρες φρικτών άνωμαλιών, βαθειας
φέρον ραγάδας. Θάλασσαι πεπηγυΐαι, άναλυομεναι και πηγνυμεναι άδιακόπως, διάδρομοι πάγων μεταβαλλόμενοι κατ ετος,
άνοιγόμενοι καί κλειόμενοι έφ’ υμών! Τήν διοόον δε ταυτην ευρεν άνήρ, δστις, είσδύσας άπαξ καί μή δυνάμενος νά όπισθοχωρήση, ώς λίαν προχωρήσας, έρρίφθη έπι τά πρόσω και διήλθε.
Λέγων άνωτέρω «τό άνω φελές,» κινούμαι ύπό τοΰ σκοποΰ,
δν προύτίθεντο οί άνθρωποι, και ό σκοπός ούτος ήν έμπορική
οδός* επόμενοι δμως τή μωρα ταύτη ιόεα, ευρον απειρα πραγματα, ώφελιμώτατα είς τήν έπιστήμην, είς τήν γεωγραφίαν,
τήν μετεωρολογίαν, τήν μελέτην τοΰ γήινου μαγνητισμοΰ.
Έ ξ άρχής τί έπεθύμουν οί άνθρωποι; Ν’ άνοίξωσι βραχειάν
τινα καί σύντομον όδόν πρός τήν χωράν τοΰ χρυσοΰ, προς τάς
άνατολικάς ’Ινδίας. Ή ’Α γγλία καί άλλαι χώραι, φθονοΰσαι τήν
'Ισπανίαν καί Πορτογαλίαν, ήλπιζον νά καταλάβωσιν αύτάς ού
τω ς έν τώ κέντρω τοΰ μεμακρυσμένου αύτών κράτους, έν τώ
άδύτω τοΰ πλούτου. Έ π ί τής Ε λισάβετ, χρυσοθήραι, εύρόντες
ή νομίσαντες δτι ευρον μόριά τινα χρυσοΰ είς τήν Γροιλανδίαν,
άνεσκάλευσαν τήν παλαιαν παραδοσιν τής Αρκτου, τον υ π ο
τ ό ν π ό λ ο ν κ ρ υ π τ ό μ ε ν ο ν χ ρ υ σ ό ν , τάς σωρείας τοΰ χρυσοΰ,
τάς ύπό δ α ι μ ό ν ι ω ν φυλασσομένας* και έξηφθησαν αι κεφαλαι.
Ή έλπίς αυτη ήν λογικωτάτη, καί μέγας έπέμφθη στόλος έκ
δεκαέξ πλοίων, φέρων ώ ς έθελοντάς εύγενεστάτων οίκων υιούς.
Έ πί πολύ ήρισαν περί τοΰ τίς ήθελεν άναχωρήσει διά τήν πο

λικήν ταυτην γήν τής έπαγγελιας* ά λ λ ’εύρον τόν θάνατον, τόν
λιμόν, τοίχους πάγου.
Και η αποτυχία οε αύτη ουόεν κατωρθωσεν. Έ πί τρεις αιώνας
καί έπέκεινα έξακολουθοΰσιν αί άναζητήσεις μετά λύσσης καί
έπιμονής άξιοθαυμαστου. Μαρτύρων διαδοχή, καί ούδέν άλλο.
Πρώτος ό Ιίαβώ σώζεται μόλις διά τής άποστασίας τοΰ πλη
ρώματος αύτοΰ, δπερ κωλύει αύτόν τοΰ νά προβη περαιτέρω.
Ό Βρένζ άποθνήσκει έκ τοΰ ψύχους, ό δέ Βιλλουγβύ έκ πείνης.
Τά πλοΐα τοΰ Κορτερεάλ άπόλλυνται αύτανδρα. Ό Ούδσών ρίπτεται ύπό τών περί αύτόν, άνευ ζωοτροφιών, άνευ ιστίων, εις
τινα λέμβον (chaloupe), καί άγνωστον τί άπογίνεται. Ό Βερίγκ,
εύρίσκων τόν πορθμόν, (δστις ελαβε καί τό όνομα αύτοΰ,) τόν
χωρίζοντα τήν ’Αμερικήν άπό τής ‘Ασίας, άπόλλυται ώς έκ
τοΰ καμάτου, τοΰ ψύχους, τής άθλιότητος, εις τινα έρημον νή
σον. Και εις τάς ημέρας ημών, ο Φραγκλΐνος έξαφανίζεται είς
τούς πάγους, καί άνευρίσκεται νεκρός, ύποβληθείς, αύτός τε καί
οί περί αύτόν, είς τήν φρικώδη άνάγκην τής άλληλοφαγίας!
Ο,τι δύναται ν άποθα^ρυνη τον άνθρωπον εύρίσκεται έπί
τό αύτό συνηγμένον κατά τήν είσοδον τών βορείων τούτων θαλασσοποριών. Πολύ πρό τοΰ πολικού κύκλου, όμιχλη ψυχρά
έπικάθηται τής θαλάσσης καί σέ καταψύχει. Τά σχοινιά σκληρύνονται, τά ιστία γίνονται άκίνητα, τό κατάστρωμα καθίσταται
όλισθηρόν, καί ή έργασία δύσκολος. Αί κινούμεναι ύφαλοι, τών
όποιων πρέπει ν’ άπέχη τις, μόλις διακρίνονται. Έ κ τοΰ υψους
τοΰ ίστοΰ, ένεδρεύων είς τό παγετώδες οίκημά του, ά γγέλ λει
έκ όιαλειμμάτων ό σκοπός τήν έμφάνισιν νέου έγΟροϋ, γιγαντώ δους τινός φάσματος λευκοΰ, πολλάκις διακοσίους καί τριακοσίους πόδας ύπερέχοντος τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Καί
ουτοι δμως οί κίνδυνοι ώθοΰσι τόν άνθρωπον είς τό νά προχωρήση έτι πρός. Έ ν τώ άγνώστω τοΰ πόλου ύπάρχει εν τι θέλ
γητρο ν φρίκης έξοχου καί πάθους ήρωϊκοΰ. Όσοι άπλώ ς έπορεύθησαν πρός βορραν καί παρετήρησαν τάς όξυβούνους έκείνας
Κυκλάδας (Spitzberg) τοΰ κατεψυγμένουώκεανοΰμένουσι καταπεπληγμένοι έκ τοΰ θεάματος. Ό σωρός έκεϊνος τών όρέων καί
των βαράθρων, φέρων μέτωπον έκ κρυστάλλων τετρακισχιλίων
καί πεντακοσίων ποδών, φαίνεται ώς φάσμα τι έντός τής άπαισιομόρφου θαλάσσης. Οί δέ πάγοι έξέχουσιν έπί τών άθαμβών

χιόνων ώ ς ακτίνες πράσιναι, κυαναΐ, πορφυραΐ, ώς σπινθήρες,
ώς λίθοι πολύτιμοι, οΐτινες φαίνονται ώσε'ι περιβάλλοντες τήν
θάλασσαν διά λαμπρού διαδήματος.
Τό παν έστιν ώς εν πρίσμα είς άτμόσφαιραν πεπηγότων μο
ρίων, έν /) ό άήρ σχηματίζει κάτοπτρα καί μικρά κρύσταλλα·
έκ τούτου καί οί άντικατοπτρισμοί. Πολλά άντικείμενα, όρώμενα έπί μίαν στιγμήν άντιστρόφως, φαίνονται τήν κεφαλήν
έ^οντα κάτω. Τά στρώματα τοΰ άέρος, τά παράγοντα τά άποτελέσματα ταΰτα,εύρίσκονται είς συνεχή καί σταθεράν μεταβολήν
τό έλαφρότερον άναβαίνει καί μεταβάλλει τά πάντα. Ή έλα)Ί'ς·η
τοΰ κλίματος ποικιλία καταβιβάζει, άνυψοι, προσκλίνει τό κά
τοπτρον ή εικών συγχέεται μετά τοΰ άντικειμένου, είτα χωρί
ζεται άπ’ αύτοΰ, διασκεδάννυται· έτέρα εΐκών άναβαίνει, είτα
έπιφαίνεται, ώχρά, έξησθενισμένη, καί έκ νέου άνατεταμμένη.
Είναι ό κόσμος τής φρεναπάτης.
Έ άν άγαπάς τά όνειρα, έάν, όνειροπολών, ένασμενίζησαι παρακολουθών τό κινητόν αύτοσχεδίασμα καί τό παίγνιον τών νε
φών, ύπαγε πρός βορράν πάντα ταΰτα άνευρίσκονται πραγμα
τικά είς τόν σωρόν τών κινητών πάγω ν. Τό θέαμα τοΰτο παρουσιάζουσιν ούτοι καθ’ οδόν παριστώσι πάντα τά είδη τής άρχιτεκτονικής. ’Ιδού τό άρχαΐον ελληνικόν ύφος, στοαί καί στήλαι
μεγαλοπρεπείς. Έ πιφαίνονται οβελίσκοι αιγυπτιακοί, οβελοί,
τών οποίων αί κορυφαί άνέρχονται πρός τόν ούρανόν, ύπό έτέρων
οβελών, πεπτωκότων, στηριζόμενοι. Είτα ιδού όρη, ή "Οσσα έπί
τοΰ ΙΙηλίου, ή πόλις τών γιγά ντω ν, προσφέρουσα τείχη κυκλώ
πεια, τραπέζας καί ένδύματα τών Κελτών. Κάτωθεν σπήλαια
σκοτόεντα. Πάντα εΐσίν ύπέργηρα, παμπάλαια* πάντα είς τήν
πνοήν τοΰ άνεμου δονοΰνται καί πίπτουσιν. Ά λ λ ’ είς ούδένα
ευχαριστεί τοΰτο, καθότι ούδέν κάθηται. Ά νά πάσαν στιγμήν έν
τώ άναστρόφω έκείνω κόσμω είς ούδέν χρησιμεύει ό τής βαρύτητος νόμος· τό άδύνατον καί έλαφρόν φέρει τό ισχυρόν καί βα
ρύ· τέχνη, ώς φαίνεται,άφρων, παιδιά γιγαντώ δης, έπαπειλοΰσα
καί δυναμένη τά πάντα νά καταπνίξη.
Ε νίοτε συμβαίνει έπεισόδιόν τι τρομερόν. Έ νώ ό μέγας έκεΐ
νος σωρός βραδέως κατέρχεται άπό βο^ρα, αίφνης έκ νότου έρ
χεται γ ίγ α ς, βαθύτατα έχων τήν βάσιν αύτοΰ, καί ώθούμενος
βιαίως ύπό τών ρευμάτων. Μακρύνει, ή ανατρέπει τά πάντα*

προσπελάζει, φθάνει είς τήν κοιλάδα τών πάγω ν, καί προχωρεί
μηδαμώς κωλυόμενος. «Ή σύρτις έκείνη τών πάγων (έλεγε τώ
1826 ό θαλασσοπόρος D uncau,) συνετρίβη έντός ένός λεπτοΰ
έπι διαστήματος πολλών μιλίων. Έκρότησεν, έβρόντησεν ώ ς
εκατόν τηλεβόλα· ένομίσαμεν ότι ή γη συνεσείετο. Έ ν τούτοις
το όρος παρήλθε πλησιόθεν ήμών, καί μεταξύ αύτοΰ καί ήμών
τα παντα κατεκαλύφθησαν ύπό συντετριμμένων όγκων. Ά π ω λ;υμεθα· α λλ έκεΐνο παρήλθεν, όρμητικώς φερόμενον πρός τό
βορειοανατολικόν μέρος.»
^ Ή μεγάλη αύτη κατά τής φύσεως πάλη, ή άναζήτησις τής
Οιοδου, έπανελήφθη τώ 1818, μετά τόν εύρωπαϊκόν πόλεμον,
έγκαινισθεισα διά σπουδαίου καί παραδόξου γεγονότος. Ό άνδρειος θαλασσοπόρος ’Ιωάννης 'Ρόσς, άποσταλείς μετά δύο
πλοίων εις τόν κόλπον τοΰ Βαφφίνου, ήπατήθη έκ τών φαντα
σμαγοριών τοΰ κόσμου έκείνου τών όνείρων. Εύδιακρίτως ειδε
γην, ήτις δέν υπήρχε, καί διϊσχυρίσθη, ότι αδύνατος ήν ή διάβασις* έπιστρέψας δέ, έπληρώθη διά λόγω ν προσβλητικών, κατηγορήθη ώ ς μή τολμήσας νά διαβή, μάλιστα δέ δέν έκρίθη καί
άξιος τοΰ βραβείου καί τής άποκατας-άσεως τής τιμής αύτοΰ. Σικεροπώλης τις τοΰ Λονδίνου ήθέλησε νά πράξη πλείονα τοΰ βρεττανικοΰ κράτους· Ιδωκεδέτω 'Ρόσςπεντακοσιακισχίλια φράγκα,
και ό θαλασσοπόρος έπέστρεψεν, άπόφασιν Ιχων νά διέλθη ή ν’
άποθανη. Α λ λ ’ ούτε τοΰ ένός ούτε τοΰ έτέρου έπέτυχεν* έμεινε
δέ, άγνωστον όπόσους χειμώνας, κατάμονος καί Αλησμονημένος
έντός τών έρημιών. Φαλαινοθήραι έν τούτοις έπανήγαγον αύτόν,
οΐτινες, εύρόντες τόν ά γ ρ ι ο ν έκεΐνον, ήρώτησαν αύτόν άν συνήντησε ποτε τ ό ν μ α κ α ρ ί τ η ν π λ ο ί α ρ χ ο ν Ί ω ά ν ν η ν
'Ρόσς.
'
Ό ύποπλοίαρχος Πα^ρύ, μέ όλην αύτοΰ τήν βεβαιότητα περί
τής άποτυχίας, έδοκίμασε καί ήγωνίσθη τετράκις μετά μεγί<της
επιμονής, ότέ μέν διά τοΰ κόλπου τοΰ Βαφφίνου καί έκ δυσμών,
ότέ δέ διά τών βορείων Κυκλάδων καί έκ βορρά. Ά νεκάλυψε
μέρη τινά, προύχώρησεν εύτόλμως έπιβαίνων είδους «έλκηθρολέμβου,» ητις έναλλάξ έπέπλεεν ή διήρχετο διά τών π ά γ ω ν
ά λ λ ’ άμετάβλητοι ουτοι είς τήν πορείαν αύτών, άπώθουν τόν
Πα/ ?ρ ,εΐς τά όπίσω· Γ0θβν

ήδυνήθη νά προχωρήση ,πλέον

Τολμηρός τις νεανίας Γ άλλος, ό ’Ιούλιος δε-Βλοσσεβιλλ,
ήθέλησε (1832) νά περιποιήση τήν τιμήν ταύτην είς τήν Γαλ
λίαν. Έσκόρπισε χρήματα, έθυσιασε τήν ζωην του πρός τοΰτο*
έπλήρωσε διά ν5 άπολεσθή. Ούτε της εκλογής του πλοΐον ήδυνήθη νά εϋρη* τώ έδόθη ή «Λ ιλλεία» (Lilloise), ήτις έπαθεν άβαρίας κατά τήν αυτήν τοΰ άπόπλου ημέραν. Ο Βλοσσεβιλλ έπεσκεύασε τό πλοΐον ίδίαις δαπάναις, καταναλωσας τεσσαράκοντα
χιλιάδας φράγκων, και διά τοΰ άκροσφαλοΰς τούτου σκάφους
ήθέλησε νά φΟάση είς τήν άνατολικήν Γροιλανδίαν* κατά πασας
δμως τάς πιθανότητας, ούτε καν τήν ειόε.
Καί τοι δέ τών Ά γ γ λ ω ν αί προπαρασκευαί έγίνοντο μετά
πλείονος συνέσεως καί δαπάνης, οϋχ ήσσον και αύται εμειναν
άτελέσφοροι. Τώ 1845 ό άτυχής Φραγκλΐνος άπωλεσθη εις τούς
πάγους. Έ πί δωδεκαετίαν όλην έπέμφθησαν πολλοί είς ευρεσιν
αύτοΰ. Ά ξιέπαινον είς τοΰτο έπεοειξατο επιμονήν η Α γγλία .
ΙΙάντες έδωκαν χεΐρα βοήθειας* καί έν τούτοις ή ερευνά αυτη
κατέφαγε πολλούς Αμερικανούς καί 1 άλλους. 1ά ύψώματα, τά
άκρωτήρια τής έρημου έκεινης χωράς τηροΰσι μετά τοΰ όνοματος τοΰ Φραγκλίνου και τό τοΰ Γάλλου Β ελλω και άλλω ν, οιτινες ήγωνίσθησαν όπως σώσωσιν ένα Α γγλον. Αφ έτερου όέ
καί ό ’Ιωάννης 'Ρόσς προσηνεχθη οπως διευθυνη τούς Γάλλους
είς τήν άναζήτησιν τοΰ Βλοσσεβιλλ, και διοργάνωση τήν έκστρατείαν.
Τοιαύτας εχει άναμνήσεις ή κατηφής Γροιλανδία, καί ή έρη
μος δέν είναι πλέον έρημος, όπόταν έπανευρίσκωνται έν αύτή
τά άνθρωπίνην άδελφότητα μαρτυροΰντα δνοματα εκείνα.
Ή πίστις τής συζύγου τοΰ Φραγκλίνου ύπήρξεν άξιοθαύμαστος* ούδέποτε ήθέλησε νά πιστεύση ότι έχήρευσεν. Ίκέτευσεν
έπιμόνως, έζήτησε νά ένεργηθώσι νεαι έκστρατεΐαι* ωρκισθη, ότι
εκείνος έζη είσέτι, καί έκ τής βεβαιότητος ταύτης έπείσθη τοσοΰτον ό κόσμος, ώστε έπτά μετά τήν άπώλειαν τοΰ Φ ραγκλί
νου έτη ώνομάσθη ούτος άντιναύαρχος. Ή λαίδυ Φραγκλίνου
είχε δίκαιον* ό θαλασσοπόρος έζη. Γω 1850 είδον αυτόν, ως
λέγουσιν, οί Έσκιμώοι μετά έξηκοντάδος άνδρών. Μετ’ ού πολύ
οί έξήκοντα ούτοι περιεστάλησαν είς τριάκοντα, οϊτινες δέν ήδυνήθ/,σαν πλέον νά προχωρήσωσιν, ούτε νά άγρεύσωσιν ήναγκάσΟησαν νά τρώγωσι τούς άποθνήσκοντας. Ά ν είσηκούετο ή

λαιδυ Φραγκλίνου, ούτος ήθελεν άνευρεθή* διότι, κατά τά λεγόμενα τής χήρας, έπρεπε νά γένωνται έρευνα ι πρός νότον, έπειδή
εις τήν απελπιστικήν έκείνην Οεσιν ούδείς ήθελεν έπιθυμήσει νά
κινδυνεύση φρικτότερον πορευόμενος πρός βορράν. Έ ν τούτοις
τό ναυαρχεΐον, όπερ δέν έμερίμνα περί τοΰ Φραγκλίνου όσον
περί τής περιβοήτου διόδου, έξέπεμπεν αείποτε τούς άπεσταλμένους αύτοΰ πρός βορράν, ή δέ άτυχής γυνή έπραξεν έπί τέλους
ό,τι δέν ήθελον νά πράξωσιν άλλοι* δαπανήσασα υπέρογκα, έφώπλισε πλοΐον διά τό νότια μέρη. Ά λ λ ητο άργά πλέον* τά όστά
τοΰ Φραγκλίνου εύρέθησαν μόνα.
Έ ν τώ μεταξύ, περιηγήσεις μακρυνότεραι, στεφθεΐσαι ούχ
ήσσον δι’ έπιτυχίας, έγένοντο κατά τόν άνταρκτικόν πόλον. Έ 
κεΐ δέν υπάρχει τό μίγμα έκεΐνο τής γ ή ς, τής θαλάσσης, τών
πάγω ν, τό προξενοΰν τήν πρός τήν Γροιλανδίαν φρίκην τών
άνθρώπων. Είναι μεγάλη θάλασσα άπεριόριστος, παγοστάσιον
έκτεταμένον, όλιγίστη γή* αί πλεΐσται δέ, όσας είδον οί άνθρω
ποι, άφινουσι πάντοτε ταύτην τήν άμφιβολίαν, έάν αί μεταβαλλομεναι αύτών παραλιαι δέν ήσαν άπλή γραμμή πάγων εξακο
λουθητικών καί σεσωρευμένων. Τά πάντα μεταβάλλονται, άναλόγω ς τών χειμώνων. Ό Μορέλ τώ 1820 , ό Ούέδδελ τώ 1824 ,
ό Βαλλενύ τώ 1839, ευρον μίαν έντομήν καί είσέδυσαν είς θά
λασσαν έλευθεραν, ήν πολλοί δέν ήδυνήθησαν νά άνεύρωσιν.
Ο Γάλλος Κεργουελέν καί ό Ά γ γ λ ο ς ’Ιάκωβος 'Ρόσς θαλασσοπορήσαντες ευρον γαίας άδιαφιλονεικήτους. Ό πρώτος τώ
1771 άνεκάλυψε τήν μεγάλην νήσον τοΰ Κεργουελέν, τήν ό
ποιαν οί Α γγλοι καλοΰσιν «Έρήμωσιν.» Μήκος έχουσα διακοσίων λευγώ ν, κέκτηται άξιους λόγου λιμένας, καί διατρέφει
πλήθος πτηνών και φωκών, έξ ών δύναται νά έφοδιασθή πλοΐον.
Εις τήν ένδοξον ταύτην άντίληψιν, τήν οποίαν Αουδοβΐκος ό
ΙΣΤ άντημειψε δι’ ένός βαθμοΰ, άπωλέσθη ό Κεργουελέν* κατηγορήθη έπί έγκλήμασιν. Ή μανιώδης άντιζηλία τών τότε εύγενών άξιωματικών κατεδίωξεν αύτόν άνηλεώς. Μάρτυρες έναντίον αύτοΰ έχρημάτισαν οί έχθροί του* καί ό δυστυχής έγραψε
τά τής άνακαλύψεως αύτοΰ έν ειρκτή, έξ ποδών τετραγω
νικών (1782.)
Τώ 1838, ή Γαλλία, ή Α γ γ λ ία καί ή Αμερική ένήργησαν
όμοΰ εκστρατείαν πρός τό συμφέρον τών έπιστημών. Ό περίδο-

ξος Δυπε^ρέϋ ήνέωξε τήν πρός τάς μαγνητικάς παρατηρήσεις
οδόν· τήν έξακολούθησιν δέ τών παρατηρήσεων τούτων ύπ’ αύ
τόν τόν πόλον άνέλαβεν, έπιφορτισθείς ύπό τών Ά γ γ λ ω ν , ό ’Ιά
κωβος 'Ρόσς, άνεψιός, μαθητής και ύποπλοίαρχος του Ίωάννου
'Ρόσς. Αί προπαρασκευαΐ έγένοντο μετ’ άξιοθαυμάστου συνέσεως
καί φροντίδος. Ό ’Ιάκωβος έπανέκαμψε, μ η δ έ ν α άπολέσας άν
θρωπον, ο ύ τ ε ά σ θ ε ν ή τ ι ν α φ έ ρ ω ν έν τη επιστροφή.
Τάς αύτάς προπαρασκευάς δέν έκαμον ό Αμερικανός Ούίλκιος καί ό Γάλλος Δυμόντ δ’ Ούβίλλ- όθεν τρομεροί έπέσκηψαν
έπ’ αύτών κίνδυνοι καί φοβέρα! νόσοι. Εύτυχέστερος αύτών, ό
’Ιάκωβος 'Ρόσς περιήλθε τόν άρκτικόν κύκλον, είσέδυ είς τούς
πάγους, καί εύρε γην πραγματικήν. 'Ομολογεί μετ’ άξιοπαρατηρήτου μετριοφροσύνης, δτι τήν έπιτυχίαν ταύτην ώφειλεν άποκλειστικώς είς τάς άξιολόγους τών πλοίων παρασκευάς. Δυ
νάμει τών άξιολόγων μηχανών, τοΰ εμβόλου, τής πρώρας, τών
σιδηρών πλευρών τω ν, δ « Έ ρ ε β ο ς » καί ό «Τρόμος » ήνέωξαν
τήν ζώνην τών πάγω ν, έπλευσαν διά μέσου της τριζούσης μάζης, καί πέραν εύρον θάλασσαν έλευθέραν, φώκας, πτηνά καί
φαλαίνας. Ήφαίστειον δωδεκασχιλιων ποδών, ίσον τώ της Αίτνης ύψος έχον, έξηρεύγετο φλόγας. — Φυτά ούδαμοϋ, άλλά
βράχοι άπόκρημνοι, έφ’ ών ούτε ή χιών δύναται νά μείνη. Είναι
ή γη, ούδεμία περί τούτου άμφιβολία· ή Αίτνα τοΰ πόλου, ή τις
ώνομάσθη «Έ ρεβος,» μένει έκεΐ πρός μαρτύριον, μέ τήν πυρίνην
αύτής στήλην. — ΪΙυρήν άρα γήινος συγκεντροΐ τούς άνταρκτικούς πάγους (4 841.)
Είς τά άφορώντα τόν άρκτικόν πόλον, σημαντικόν μέρος κατέχουσιν οί μήνες Α πρίλιος καί Μάϊος τοΰ 185 3.
Καί κατά μέν τόν Α πρίλιον, εύρέθη ή έπί τριακόσια έτη ζητουμένη διέξοδος, ή δέ άνακάλυψις αύτη όφείλεται καθαρώς εις
μίαν στιγμήν άπογνώσεως. Ό πλοίαρχος Μακλούρ, είσελθών
διά τοΰ Βεριγγείου πορθμοΰ, περικλεισθείς έντός τών πάγων,
λιμώ ττων, καί μή κατορθώσας έπι δύο ετη νά έπιστρέψη, άπετόλμησε νά προβη έπί τά πρόσω. Μόλις δέ προχωρήσας τεσσα
ράκοντα μίλια, εύρεν είς τήν άνατολικήν θάλασσαν πλοία άγγλικά . Ή τόλμη αύτη τόν Ισωσε, καί ούτως έπερατώθη ή με
γά λη άνακάλυψις.
Κατά δέ τόν Μάϊον τοΰ 1853,έγένετο έκ Νεοβοράκου (New.

York) έκδρομή διά τά ύπερβόρεια μέρη. Νέος ναυτικός, μόλις
τριακονταετής ό Elischa K ent K ane, περιελθών ήδη την
γην ολην, ε^ριψεν είς τό μέσον μίαν τολμηράν, ά λ λ ’ άρίστην
ιδέαν, ήτις ζωηρώς τήν άμερικανικήν φιλοδοξίαν διηρέθιζεν. Ώ ς
ό Ούίλκιος ύπέσχετο νά άνακαλύψη ενα κόσμον, ό Kane άνελάμβανε νά εύρη μίαν θάλασσαν, θάλασσαν έλευθέραν, ύπό τόν πό
λον· καί, ένώ οι πολύπειροι Ά γ γ λ ο ι έζήτουν έξ άνατολών πρός
ουσμάς, ό Kane εμελλε νά άνέλθη κατ’εύθεΐαν πρός β ο ^ α ν, καί
νά λάβη ύπό τήν κατοχήν αύτοΰ τήν άνερεύνητον έκείνην λεκά
νην. Παραχρήμα άνεφλέχθησαν αί φαντασίαι. Εις έφοπλιστής
τοΰ Νεοβοράκου, ό Γρίννελλ, γενναίως προσήνεγκε δύο πλοία·
οι τών σοφών σύλλογοι έβοήθησαν, ώς καί τό δημόσιον, αι δέ
γυναίκες ιδίαις χερσίν είργάζοντο είς τάς προπαρασκευάς μετά
ζήλου θρησκευτικοΰ. Γενομένης τής έκλογής τών πληρωμάτων,
σχηματισθέντων έξ έθελοντών, έδόθησαν τρεις παρά τούτων όρ
κοι- ήτοι ύπέσχοντο τά πληρώματα ύπακοήν, έγκράτειαν άκριβη,
καί αποχήν πάσης ύβρεως ή γλώσσης βεβήλου. Καί τοι δέ άπέτυχεν ή πρώτη έκδρομή, ό Γρίννελλ δέν άπώλεσε τό θάρρος αύ
τοΰ, ούτε τό άμερικανικόν δημόσιον. Δευτέρα διωργανισθη, τή
συναρωγη άδελφοτήτων τινών τοΰ Λονδίνου, αίτινες έπεδίωκον
ή τόν προσηλυτισμόν, ή τελευταίαν τινά άπόπειραν πρός άναζήτησιν τοΰ Φραγκλίνου.
Τής θαλασσοπορίας ταύτης τοΰ Kane περιβργοτέραν δέν εχομεν σχεδόν έν τή ιστορία. Ε ξηγείται δέ θαυμασίως ή έπι^(5οή,
ήν ιίχεν έξασκήσει ό νεαρός ναυτικός. Έκάστη γραμμή φέρει τό
σημεΐον τής ισχύος, τής ζέσεως αύτοΰ, καί τής πάντοτε έ π ί
τ ά π ρ ό σ ω τάσεως. Ό K ane τά πάντα γινώσκει, περί πάντων
είναι βέβαιος. Ζωηρός, πνεύματος όμως θετικοΰ, δέν θέλει όπισθοδρομήσει — τό αισθάνονται πάντες— ένώπιον τών κωλυμά
τ ω ν θελει προβή, θέλει άπέλθει μακράν, όσον μακράν δύναται
τις νά ύπάγη. Όθεν ό μεταξύ τοιούτου χαρακτήρος καί τής εύκλεοΰς φύσεως τής Ά ρκτου άγών είναι λίαν περίεργος, ενεκα
τών άκαταμαχήτων προσκομμάτων, άπερ έκεΐνος είς ταύτην
θέλει άπαντήσει. Μόλις άναχωρήσας, καταλαμβάνεται ύπό τοΰ
χειμώνος, καί άναγκάζεται νά διαχειμάση εξ μήνας ύπό τούς
πάγους· καί κατ’ αύτό τό εαρ, ψΰχος έβδομήκοντα βαθμών!
Έπελθόντος τοΰ δευτέρου χειμώνος, τή 28 Αύγούστου, ό Kane

ίγκατελείφθη, έναπομεινάντων αύτώ όκτώ άνδρών έπί δεκαεπτά.
Όσον όμως έλαττοΰνται οί άνθρωποι καί οί πόροι αύτοΰ, έπί
τοσοΰτον γίνεται δραστήριος καί αύστηρός, έπιθυμών, ώς λέγει,
νά καταστήση έαυτόν σεβαστότερον. Οί καλοί αύτοΰ φίλοι Έ σκιμώοι, οϊτινες χορηγοΰσι τά τής διατροφές του, καί οϊτινες μά
λιστα βιάζουσιν αύτόν ϊναΐίδεχθή μικρά τινα πράγματα, εύχαριστοΰνται λαμβάνοντες τρία άγγεΐα χαλκοΰ· άντί δέ τούτων δίδουσιν αύτώ δύο γυναίκας· τιμωρία υπερβολική, βάρβαρος! Με
ταξύ τών μεινάντων/δκτώ ναυτών, τών όποιων καταναγκαστικώς
έχαλαρώθη ή πειθαρχία, δέν ήτο σχεδόν φρόνιμος ή άπαγω γή
τών ταλαιπώρων έκείνων γυναικών. ΤΗσαν ΰπανδροι. «Ή Σιβού,
σύζυγος τοΰ Μετέκ, καί ή ’Α νίνγνα, σύζυγος τοΰ Μαρσίγκα.»
Πέντε ήμέρας διατελοΰσι κλαίουσαι. Ό Kane άγωνίζεται νά
χλευάση τούς θρήνους τω ν, καί εις ήμάς νά έμποιήση γέλω τα.
«Έ κλαιον, λέγει, καί έψαλλον θρήνους, άλλά δέν εφευγεν ή
άρεξίς τω ν.» Οί σύζυγοι καί οί γονείς έρχονται φέροντες τά ζητηθέντα πράγματα, καί βλέπουσι τά πάντα μετά γλυκύτητος,
ώς φρόνιμοι άνθρωποι, οϊτινες άντί δπλου έχουσι μόνον ίχθυάκανθαν έναντίον τών πολυβόλων πιστολίων (revolvers). Στέργουσιν εις πάντα, ύπογράφουσιν, ύπισχνοΰνται φιλίαν, συμμαχίαν, άλλά μετά τινας ήμέρας φεύγουσιν, εξαφανίζονται· μέ
ποΐα αισθήματα; . . . τό μαντεύει πάς τις. Φεύγοντες, θέλουσιν
είπει πρός τούς συναπαντωμένους καθ’ όδόν, όπόσον άποτρόπαιος είναι ό λευκός άνθρωπος. ’Ιδού πώς άποκλείεται είς
κόσμος!
Ή συνέχεια είναι θλιβερωτάτη. Έ κ τών πολλών άθλιοτήτων,
τινβς μεν άποθνήσκουσιν, άλλοι δέ θέλουσι νά έπιστρέψωσιν ό
πίσω. Ό Kane δέν άπαυδα· ύπέσχετο μίαν θάλασσαν, πρέπει νά
εύρη λοιπόν μίαν. Συνωμοσι'αι, λειποταξίαι, προδοσίαι, τά πάντα
έπαυξάνουσι τό φρικώδες τής καταστάσεως. Κατά τήν τρίτην διαχείμασιν, μή έχων τροφάς, ^ιγών έκ τοΰ ψύχους, ήθελεν άποθάνει, αν δέν Ιτρεφον αύτόν διά τής αλιείας έτεροι Έσκιμώοι* καί
έκεΐνος έθήρευε, χάριν αύτών. Έ ν τώ μεταξύ, τινές τών περί
αύτόν, άποσταλέντες είς έκδρομήν, έπιτυγχάνουσι νά ϊδωσι τήν
θάλασσαν, τής οποίας τοσαύτην έχουσι χρείαν. Ά ναφίρουσι
τούλάχιστον, δτι παρετήρησαν μεγάλην έκτασιν ύδατος έλευθέρου καί μή πεπηγότος,^πέριξ δέ πτηνά/άπερ έφαίνοντο ζη-

τοΰντα κρησφύγετο ν είς τό μαλακώτερον τοΰτο κλίμα. Ά ρκοΰντα ήσαν ταΰτα. Σωθείς ύπό τών Έσκιμώων, οϊτινες δέν
κατεχράσθησαν τοΰ άριθμοΰ έαυτών, ούτε τής ύπερβαλλούσης
αύτοΰ άθλιότητος, ό Kane τοΐς άφίνει τό πλοιόν του είς τούς
πάγους. Έξησθενισμένος, έξηντλημένος, έπέτυχε πάλιν διά ταξειδίου όγδοήκοντα δύο ήμερών νά έπιστραφή πρός νότον· ά λ λ ’
άπώλεσε τήν ζωήν. Ό άτρομος έκεΐνος νεανίας, δστι ; έπλησίασε
πρός τόν πόλον περισσότερον ή δσον ούδείς άλλος θνητός, έπέ
τυχε τοΰ στέμματος, δπερ οί έν Γαλλία σύλλογοι τών σοφών
Ιθηκαν έπί τοΰ τάφου του, τό μέγα βραβεΐον τής γεωγραφίας.
Είς τήν διήγησιν ταύτην, ένθα τοσαΰτα βλέπει τις τρομερά
πράγματα, υπάρχει εν συγκινητικόν, ήτοι ό θάνατος τών κυνών
τοΰ Kane. Είχε κύνας τής Νεογείου λαμπρούς, είχε κύνας έκ
τοΰ τόπου τών Έσκιμώων· αύτούς δέ είχε συντρόφους καί όπαδούς ύπέρ πάντα άνθρωπον. Κατά τάς μακράς έκείνου διαχειμά
σεις, κατά τάς παρατεταμένας νύκτας, άς διήλθεν, οί κύνες ήγρύπνουν περί τό πλοΐον. Έξερχόμενος εις τήν πυκνήν σκοτίαν,
συνήντα τήν χλιαράν πνοήν τών καλών έκείνων ζώων, άπερ ήρχοντο ινα θερμάνωσι τάς χεΐράς του. Κατ’ άρχάς οί τής Νεογείου
ήσθένησαν, καί ό Kane άπέδωκε τοΰτο είς τήν έλλειψιν τοΰ φωτός·
διότι, δτε τοΐς έδεικνύοντο φανοί, είχον κάλλιον. Μικρόν κατά μι
κρόν κατελήφθησαν ύπό παραδόξου μελαγχολίας· έγένοντο παράφρονες. Τούς ήκολούθησαν οί έσκιμώοι κύνες. Καί αύτή ή
« ’Ανθή,» ή σ υ ν ε τ ω τ ά τ η κύων τοΰ θαλασσοπόρου, συμμετέσχε
τής τύχης τών λοιπών. Ιδού τό μόνον τής διηγήσεως μέρος,
καθ’ δ ή εύσταθής αύτη καρδία φαίνεται συγκεκινημένη.
Δ'.
Ο ΠΡΟ* Τ Α ί Ο ΑΛΑίίΙΟ Υί ΦΥΛΑί ΡΟΛΕΜΟί.

Ά νατρέχων είς τά προηγούμενα καί είς δλην έν γένει τήν
ιστορίαν τών Οαλασσοποριών καί τών περιηγήσεων, δύο άντίθετα
αισθάνεται τις αισθήματα: θαυμασμόν μέν διά τήν τόλμην καί
τήν μεγαλοφυίαν, μεθ’ ής ό άνθρωπος κατεκτήσατο τάς θαλάσσας καί κατεκράτησε τοΰ πλανήτου αύτοΰ· εκπληξιν δέ, διότι
βλέπει αύτόν τόσω άνίκανον είς τά άφορώντα τόν άνθρωπον,
διότι, ώ ς πρός τήν κατάκτησιν τών πραγμάτων, δέν ήδυνήθη νά

κάμη χρήσιν τών προσώπων, διότι πανταχοΰ ό θαλασσοπόρος
ήλθεν ώ ς πολέμιος, κατασυνέτριψε τούς νέους λαούς, οΐτινες, άν
εΰρισκον περιποίη σίν τινα έκ μέρους αύτοΰ, ήθελον καταστή, έ
καστος έν τώμικροκόσμω αύτοΰ, τό ειδικόν ό'ργανοντής κατευοδώσεώς του.
Ιδού 6 άνθρωπος ένώπιον της σφαίρας, ήν άνεκάλυψεν· όμοιάζει πρός δόκιμον μουσικόν, δστις εύρίσκεται ένώπιον ύπερμεγέθους όργάνου, έπί τοΰ οποίου μόλις παίζει διαγράμματά τινα.
Έ ξελθώ ν τοΰ μεσαίωνος, μετά τοσαύτην θεολογίαν καί φιλοσο
φίαν, εύρέθη βάρβαρος, καί ήδυνήθη μόνον τούς άρμοστηρας τοΰ
ίεροΰ όργάνου νά θραύση.
Ώ ς ειδομεν, οί χρυσοθήραι ήρξαντο, χρυσόν μόνον καί ούδέν
άλλο ζητοΰντες, συντρίβοντες τόν άνθρωπον. Ό Κολόμβος, ό
πάντων άριστος, δεικνύει τοΰτο έν τώ ίδίω αύτοΰ ήμερολογίω
μετά τρομεράς άφελείας, ήτις έκ προτέρων έμποιεϊ ρίγος είς
πάντα διά τάς μελλούσας πράξεις τών διαδόχων τοΰ Κολόμβου.
"Οτε άπέβη είς τήν 'Αυτήν, «Ποΰ ύπάρχει χρυσός; καί τίς εχει
χρυσόν;» ύπήρξαν οί πρώτοι αύτοΰ λόγοι. Ταΰτα άκούοντες οί
αύτόχθονες έμειδίων, έξεπλήσσοντο διά τήν πείναν έκείνην τοΰ
χρυσοΰ* ύπισχνοΰντο αύτώ, δτι ήθελον ζητήσει, καί έξέβαλον
τούς ίδιους αύτών δακτυλίους, όπως ίκανοποιήσωσιν όσον τάχος
τήν πείναν έκείνην.
Ό Κολόμβος συγκινητικώτατα περιγράφει τήν άτυχή έκείνην
φυλήν, τήν καλλονήν, τήν άγαθότητα, τήν κατανυκτικήν αύτής
έμπιστοσύνην. Καί μετά πάντα ταΰτα, ό Γενουήνσιος εχει ώς
άποστολήν τήν άγρίαν φιλαργυρίαν, τήν σκληρότητα τών πνευ
ματικών έξεων. Πόλεμοι δεινοί, κάτεργα φρικώδη καί κακοΰργοι
έν αύτοϊς, άνθρώπων πωλήσεις, ταΰτα ήσαν ή κοινή ζωή. Ή
θέα τοΰ νέου έκείνου κόσμου, άφωπλισμένου, τά άθλια έκεΐνα
σώματα τών όλογύμνων παίδων καί τών άθώων καί θελκτικών
γυναικών, πάντα ταΰτα έμπνέουσιν αύτώ ιδέαν κερδοσκοπικήν*
έκεΐνα τά πλάσματα δύνανται κάλλιστα νά δουλωθώσι. Δέν έπιθυμεΐ έν τούτοις ν5 άπαγάγη αύτά, «καθότι άνήκουσιν είς τόν
βασιλέα καί τήν βασίλισσαν·» προστίθησιδετούς άπαισίους τού
τους καί πολυσημάντους λόγους: «Είσί δειλοί καί έπλάσθησαν
πρός ύπακοήν θέλουσι πράξει ό,τι διαταχθή εις αύτούς. Χίλιοι
έξ αύτών φεύγουσιν ένώπιον τριών έκ τών ήμετέρων. Έ άν #ί

'ϊμ ώ ν 'Υψηλότητες μέ διατάξωσι νά τούς άπαγάγω είς τήν
Εύρώπην, ή νά τούς έχω ένταΰθα καθυποτεταγμένους, ούδέν
θέλει εύρεθή κώλυμα· άρκοΰσι πεντήκοντα άνδρες.» (14 Ό κτωβρίου καί 16 Δεκεμβρίου 1492.)
Καί μετ’ όλίγον θέλει έπανέλθει έξ Εύρώπης ή περί τοΰ λαοΰ
τούτου γενική άπόφασις. Δοΰλοι καί εΐλωτές είσι τοΰ χρυσοΰ,
εις ευρεσιν τούτου έργάζονται, καί άπαντες καθυποβάλλονται είς
τό κάτεργον. Αύτός ό Κολόμβος λέγει που, ότι μετά δώδεκα
έτη τά Εξ έβδομα έξηφανίσθησαν τών κατοίκω ν καί ό Χε^ρέρας
προστίθησιν, ότι έντός είκοσιπέντε έτών ό πληθυσμός αύτών άπό
ένός έκατομμυρίου ήλαττώθη εις δεκατέσσαρας χιλιάδας.
Τά γινόμενα μετέπειτα γνωστά είσιν. Οί κάτοχοι μεταλλείων
καί φυτειών έξωλόθρευσαν κόσμον ολόκληρον, οίκίζοντες καί
άνοικιζοντες αύτόν άπαύστως τη θυσία τοΰ μαύρου αίματος. Τί
δέ συνέβη; Μόνος ό Μαΰρος έζη καί ζη είς τάς πεδιάδας καί τά
θερμά μέρη, είς τάς γονίμους γαίας. Ή ’Αμερική θέλει μείνει
είς αύτόν. Ή Εύρώπη έπραξεν όλως άντιστρόφως πρός ό,τι ή
θελε* πανταχοΰ κατεδείχθη άνίκανος πρός τό άποικιακόν σύστη μα. Ό γά λλο ς τυχοδιώκτης δέν ήδυνήθη νά ζήση* ήρχετο άνευ
οίκογενείας, φέρων τάς κακίας του, διά τών οποίων έμόλυνε
τούς βαρβάρους έκείνους λαούς, άντί νά έκπολιτίση αύτούς. Ό
"Α γγλος, πλήν δύο χωρών εύκράτων, όπου άπώκησε παμπληθεί,
δέν δύναται νά ζήση περισσότερον πέραν τών θαλασσών* ή ’Ινδία
έντός ένός αιώνος δέν θά γνωρίζει, ότι έζησεν έκεΐνος έκεΐ. Ό
καθολικός, ό διαμαρτυρόμενος ιεραπόστολος εσχεν άράγε έπι£ροήν τινα; ήδυνήθη νά κάμη έ ν α χριστιανόν; «Ούδένα,» μοί Iλεγεν ό Βυρνούφιος, όστις εχει βάσιμους περί τοΰ πράγματος
πληροφορίας. Μεταξύ αύτών καί ήμών τριάκοντα ύπάρχουσιν
έκατονταετηρίδες, τριάκοντα θρησκεύματα. Έ άν θελήσητε νά
έκβιάσητε τό πνεΰμα αύτών, συμβαίνει ό,τι ό Ούμβόλδος παρετήρησεν είς τινας άμερικανικάς κώμας* άπολέσαντες τήν ιθα
γενή ικμάδα καί ούδέν έξ ήμών άρυσάμενοι, ζώντες σωματικώς
καί τεθνεώτες τώ πνεύματι, άγονοι, άνωφελεΐς έσαεί, μένουσιν
οίονεί παΐδες, άπεζωωμένοι, εύήθεις.
Αί περιηγήσεις τών ήμετέρων σοφών, αΐτινες τοσαύτην περιποιοΰσι τιμήν είς τούς νεωτέρους, ή συνάφεια τής πεπολιτισμένης Εύρώπης, ώφέλησεν άρά γε τούς άγριους; Ούχί! Έ νώ αί

ήρφϊκαί φυλαί τής βορείου ’Αμερικής άπόλλυνται ώς έκ τής
πείνης καί τής άθλιότητος, αί ήσυχοι καί γλυκεΐαι φυλαί τής
Ω κεανίας τήκονται, πρός αίσχος τών ήμετέρων θαλασσοπόρων,
οϊτινες ρίπτουσιν έκεΐ — είς τό άκρον τοΰ κόσμου — τό προσωπεΐον τής σεμνότητος* ασθενείς καί αξιαγάπητοι λαοί, παρ’
οϊς ό B ougainville εύρεν ύπερβάλλουσαν απλότητα, καί όπου
οί έμποροαπόστολοι τής Α γ γ λ ία ς κερδαίνουσι πολύ άργύριον
καί όλίγας ψυχάς* έκλείπουσιν όσημέραι, άθλίως καταβιβρωσκόμενοι υπό τών κακιών καί τών νοσημάτων ήμών.
Ή μακρά παραλία τής Σιβηρίας ειχεν άλλοτε κατοίκους. Νο
μάδες έζων είς τό κατάσκληρον έκεΐνο κλίμα, θηρεύοντες τά
παχύδερμα ζώα, έξ ών έπορίζοντο τά πρός τροφήν καί θέρμανσιν. Ά λ λ ’ ή ρωσσική άστυνομία ήνάγκασεν αύτούς νά έγκαταστώσιν είς ώρισμένον μέρος, νά καλλιεργήσωσι μέρη, τών
οποίων έστίν άδύνατος ή καλλιέργεια. Άποθνήσκουσι λοιπόν,
καί άνθρώπους δέν βλέπεις πλέον! Ά φ ’ ετέρου τό άκόρεστον
έμπόριον, τό πλήρες άπρονοησίας, μή φεισθέν τοΰ ζώου κατά
τάς τερπνοτέρας αύτοΰ ώρας, έξωλόθρευσε καί αύτό. Έρημία
σήμερον, τρομερά έρημία έπί άκτής, χιλίω ν λευγώ ν έκτασιν
έχούσης! Ά ς πνέη ό άνεμος, άς πήγνυται ή θάλασσα, άς μεταμορφοΐ τήν νύκτα τό βόρειον σέλας* σήμερον ή φύσις θεατήν
έχει έαυτήν καί μόνην.
Τό πρώτον έργον τών πρός τήν Γροιλανδίαν πλευσάντων θα
λασσοπόρων ώφειλε νά η ό σύνδεσμος, δι1 ούτινοσδήποτε τρό
που, φιλίας μετά τών Έ σκιμώων, ή άνακούφισις τών άθλιοτήτων αύτών, ή υίοθέτησις τών τέκνων, ή έκπαίδευσις αύτών έν
Εύρώπη, ή σύστασις άποικιών καί σχολών έν μέσω αύτών. Έ ξ
δσων Ιγραψεν ό Τωαννης 'Ρόσς καί τινες άλλοι, οί Έσκιμώοι
είσι νοήμονες, καί ταχέως δέχονται τής Εύρώπης τάς τέχνας.
Γάμοι ήθελον συναφθή μεταξύ τών θυγατέρων αύτών καί τών
ήμετέρων ναυτικών, καί μικτός τις ήθελε γεννηθή λαός, κρατών
τήν βόρειον έκείνην ήπειρον. Τοΰτο δέ ήν τό άληθές μέσον τής
εύχεροΰς εύρέσεως τής περιζητήτου διόδου. Ά πητοΰντο τριά
κοντα Ιτη* κατηναλώθησα; τριακόσια, καί ούδέν έπετεύχθη,
διότι έκπτοήσαντες τούς δυστυχείς εκείνους άγριους, οϊτινες
πορεύονται πρός βο^άν καί θνήσκουσι, συνετρίψαμεν όριστικώς
τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν τ ο ΰ τ ό π ο υ καί τό πνεΰμα τοΰ τόπου! Τί ση

μαίνει, δτι εϊδομεν τήν έρημον, έάν αυτη έσαεί μένη άκατοίκητος;
Κατανοεί δέ τις εύκόλως, δτι, έάν τοιουτοτρόπως μετεχειρίσθη ό άνθρωπος τόν άνθρωπον, δέν έδειξε πλείονα έπιείκειαν
πρός τά ζώα. Τά ήμερώτερα είδη άπήντησαν είς τόν άνθρωπον
χεΐρα μιαιφόνον, ήτις τά κατέσφαξε, τά έξηγρίωσε διά παντός.
Κατά τήν όμόφωνον δέ μαρτυρίαν τώ ν’ παλαιών έκθέσεων, τά
ζώα βλέποντα ήμας τό πρώτον προσεγγίζοντας έδείκνυον πίστιν
καί περιέργειαν συμπαθή. Διήρχοντο οί άνθρωποι άναμέσον οικο
γενειών φιλήσυχων τής άλιάρκτου καί τής φώκης. Οί λιπαρόχηνες, οί άπτηνοδύται ήκολούθουν τόν περιηγητήν, είσήρχοντο
είς τό κατάλυμα αύτοΰ, καί κατά τήν νύκτα είσεχώρουν ύπό τά
Ινδυμα τών ναυτών.
Οί πρόγονοι ήμών ύπέθετον, δτι τά ζώα αισθάνονται ώς ήμεΐς*
τοΰτο εϊχετο πιθανότητος. Οί Φλαμανδοί προσείλκυον τήν θρίσσαν διά τοΰ ήχου τοΰ κώδωνος. Μουσικήν συμφωνίαν άκούουσα
έπί τών λέμβων, προσήρχετο ή φάλαινα* ιδίως δέ εν είδος αύ
τής, ή ju b arte, ήρέσκετο νά προσπελάζη τούς άνθρώπους καί
νά περιτρέχη πηδώσα καί παίζουσα.
Τό κάλλιστον παρά τοΐς ζώοις πράγμα, οπερ κατεστράφη
ύπό τοΰ άνθρώπου διά τοΰ διηνεκούς διωγμού, ήν ό γ ά μ ο ς.
Φεύγοντα, ριπτόμενα είς τήν μοναξίαν, εχουσι μόνον τόν παρο
δικόν έρωτα, πεσόντα είς τήν άθλίαν κατάστασιν τής άγαμίας,
ήτις έπί μάλλον καί μάλλον είναι άγονος καί στείρα. . . . Μή
γελάτε, άναγνώσται! Ό ώρισμένος, ό πραγματικός γ ά μ ο ς ές-ίν
ό φυσικός βίος, δστις εύρίσκετο σχεδόν παρά πάσιν. Ό πιστός
γάμος, ή μονογαμική καί μέχρι τελευταίας στιγμής σύζευξις,
ύπάρχει εις τήν δορκάδα, είς τήν κίσσαν, είς τήν περιστεράν, είς
τόν ά χ ώ ρ ι σ τ ο ν (είδος ώραίου ψιττακοΰ), είς τόν τολμηρόν
kam ichi (πτηνόν τής Βράσιλίας), κ.τ.λ. Παρά δέ τοΐς άλλοις
πτηνοΐς διαρκεΐ τούλάχιστον μέχρις ου αύξηθώσιν οί νεοσσοί*
ή οικογένεια άναγκάζεται τότε νά χωρισθή, βιαζομένη νά μεγεθύνη τόν κύκλον, έν ώ μέχρι τοΰδε έπορίζετο τά πρός ζωάρκειαν. Ό λαγω ός έν τή πολυταράχω αύτοΰ ζωή, ή νυκτερίς έν
τή σκοτία αύτής, μεγίστην τρέφουσι στοργήν καί συμπάθειαν
πρός τήν οικογένειαν. Καί αύτά δέ τά μαλακόστρακα καί οί πο
λύποδες άγαπώσιν άλλήλους καί προστατεύουσι* τό θήλυ έάν
συλληφθή, τό ά($|5εν έρμα καί ευκόλως συλλαμβάνεται καί αύτό.

Πόσον δέ μάλλον εις τά ήμερα άμφιβια υπάρχει ό έρως, ή
οικογένεια, ό κυρίως είπεΐν γάμος! Ή βραδύτης, ή μόνιμος
αύτών ζωή, συντείνουσιν εις τήν ώρισμένην ένωσιν. Είς τόν θα
λάσσιον ίππον (m orse), τό παμμέγεθες έκεΐνο και άλλοκότου
μορφές θηρίον, ό έρως έστΐν άτρόμητος* ό σύζυγος θυσιάζεται
υπέρ τής συζύγου, καί αύτη διά τό τέκνον. Τό παραδοξότερον
δέ, δπερ ούδαμοΰ άνευρίσκομεν, ούδέ είς αύτά τά άνωτέρας τά 
ξεως κτήνη, — τό τέκνον, περισωθέν ήδη καί κρυβέν ύπό τής
μητρός, βλέπον αύτήν μαχόμενον ύπέρ αύτοΰ, τρέχει διά νά τήν
ύπερασπισθη, καί καρτερικώς μάχεται και άποθνήσκει ύπέρ αύτής.
Είς τό λεγόμενον otarie, έτερον άμφίβιον, ό Στέλλερ είδε σκη
νήν παράδοξον, πράγμα τοΐς άνθρώποις μόνοις ίδιάζον. Θήλειά
τις άφήκεν άνθρώπους ν5 άρπάσωσι τό τέκνον αύτής* έκμανής ό
σύζυγος τήν έκτύπα, έκείνη δέ είρπεν ενώπιον του, τόν ήσπάζετο,
έχεε δάκρυα θερμά. «Τό στήθος αύτής ήν περίβρεκτον!»
Καί είς τάς φαλαίνας ώσαύτως παρατηρεΐται, δτι είς τάς διά
τοΰ Ώκεανοΰ περιπλανήσεις αύτών εύχαρίστως συμπορεύονται
άνά δύο. Ό Duhamel καί ό Lac£p£de λέγουσιν, ότι τώ 1723
φάλαιναι δύο τραυματισθεΐσαι δέν ήθέλησαν νά χωρισθώσιν άπ’
άλλήλω ν. Τής μιάς φονευθείσης, έ^ρίφθη ή έτέρα έπί τοΰ σώ
ματος αύτής, φρικαλέας ρηγνΰσα ώρυγάς.
Τά μάλλον έν τή ύφηλι'ω άξιον περιποιήσεως πλάσμα ήν ή
γνησία φάλαινα, θαυμάσιος θησαυρός, έν ω ή φύσις συνεσώρευσε
τοσοΰτον π λο ΰτο ν δν άβλαβες καί άνυπεράσπιστον, ούδένα κατα
πολεμούν, καί ούδόλως διατρεφόμενον έκ τών είδών, άπερ ήμάς
τρέφουσιν. Έ κτος τής έπιφόβου ούράς της, ούδέν φέρει δπλον,
ούδεμίαν ύπεράσπισιν, ά λλ’ όπόσους εχει έχθρούς! Σύμπας δ
κόσμος έκτραχύνεται κατ’αύτής. Πολυάριθμα γένη κάθηνται έπ’
αύτής καί διατρέφονται, καί αύτήν ετι τήν γλώσσάν της κατατρώγοντα. Ό μονόκερως (narval), όξυτάτους φέρων όδόντας,
έμπήγνυσιν αύτούς είς τήν σάρκα της άνηλεώς. Δελφΐνες άναπηδώσι καί δάκνουσιν αύτήν, ό δέ καρχαρίας συνεχώς άποσπά
έκ τής σαρκός της αιμοσταγές ράκος.
Δύο οντα τυφλά καί άγρια καταπολεμοΰσιν άνάνδρως τάς
Οηλείας, δταν ώσιν έγκυοι* τουτέστιν ό φυσητήρ (cachalot) καί
ό άνθρωπος. Ό φοβερός φυσητήρ, ούτινος ή κεφαλή άποτελεΐ
τό τρίτον τοΰ σώματος, καί είς τόν όποιον όδόντας μόνον βλέ

πεις καί σιαγόνας, δάκνει*τήν φάλαιναν είς τήν κοιλίαν μέ ?ςούς
τεσσαρακονταοκτώ όδόντας του, καί τρώγει τό έν αύτη κυοφορούμενον. Μυκωμένην έκ τοΰ πόνου, τρώγει καί αύτήν. Ό άν
θρωπος βασανίζει αύτήν έ'τι μάλλον, κατατραυματίζων όλονέν
τό σώμά της. Επειδή δέ ό θάνατος έπέρχεται λίαν βραδέως,
άνασκιρτά έν τή μακρά αύτής άγωνία, καί οί πόνοι τήν ώθοΰσιν
εις άπελπιστικάς κινήσεις καί όρμάς. ’Αποθνήσκει έπί τέλους,
και ή ούρά αύτής, οίονεί γαλβανισθεΐσα, φρίσσει φοβερώς. Πάλλουσιν οί πτωχοί βραχίονές της, οί άλλοτε τόσω θερμοί έκ τής
μητρικής στοργής* φαίνονται ζωντανοί είσέτι, ζητοΰντες το έκ
τών σπλάγχνω ν άρπαγέν τέκνον.
Όποιος δέ τις ήν ό πόλεμος ούτος πρό έκατόν ή διακοσίων
έτών, οπότε εβριθον αί φάλαιναι, θαλασσοποροΰσαι άγεληδόν,
οπότε πλήθη άμφιβιων κατεκάλυπτον άπάσας τάς άκτάς; Σφαγαϊ μεγάλαι έποιοΰντο ύπό τών άνθρώπων, αίμοχυσίαι φοβεραί,
οιαι δέν συμβαίνουσιν είς μάχας δεινοτάτας. Έ ν μια ήμέρα έφονεύοντο δεκαπέντε ή είκοσι φάλαιναι καί χίλιοι πεντακόσιοι θα
λάσσιοι ίπποι, — τουτέστιν έφόνευεν ό άνθρωπος διά νά φονεύη,
διότι πώ ς ήδύνατο νά ώφεληθή έκ τής μεγάλης έκείνης κατασωρεύσεως τών κολοσσών, ών είς μόνος ίχ ε ι τοσοΰτον έλαιον καί
τοσοΰτον αιμα; Τί έπεθύμει διά τοΰ αίματηροΰ έκείνου κατα
κλυσμού; Νά έρυθράνη τήν γήν; νά μολύνη τήν θάλασσαν;
"Ηθελον οι άνθρωποι τήν ήδονήν τοΰ τυράννου, τών δημίων*
ήθελον νά κτυπήσωσι, νά βασανίσωσι, ν’ άπολαύσωσι τών ήδυτήτων τής ρώμης καί τής μανίας των, νά χαρώσι θεώμενοι τ*ν
πόνον, τόν θάνατον. Πολλάκις ήρέσκοντο νά βασανίζωσιν, άπελπίζωσι, Οανατώσιν έπί τέλους βραδέως ζώα, τά όποια ήσαν πολύ
βαρέα ή πολύ ήμερα καί δέν ήδύναντο νά άντεκδικηθώσιν. Ό
P4ron είδε ναύτην λυσσωδώς κτυπώντα μίαν φώ κη ν αύτη έκλαιεν ώς γυνή, εστενε, καί, οσάκις ήνοιγε τό αίμοστάζον αύτής
στόμα, ό ναύτης τήν έκτύπα διά βαρείας κώπης καί συνέτριβε
τούς όδόντας της. — Είς τάς νοτίας νέας Σητλανδίας, (λέγει
ό Δυμόντ δ’ Ούρβίλλ,) οί "Α γγλοι καί οί ’Αμερικανοί έξωλόθρευσαν τάς φώκας έντός τετραετίας, 'ϊπ ό τυφλής όρμώμενοι λύσσης έσφαζον τάς νεογέννητους καί έφόνευον τάς θηλείας, έγκύους ουσας. Πολλάκις ποιοΰσι τοΰτο χάριν τοΰ δέρματος μόνου,
καί άφίνουσι σημαντικήν ποσότητα [έλαίου ώφελιμωτάτου.

Αί θυσίαι αύται είναι σχολή αποτρόπαιος θηριωδίας, έξουθενούσης φρικτώς τόν άνθρωπον. Αισθήματα και ένστικτα άπεχθή
διακρίνουσι τήν κρεουργικήν ταύτην μέθην. Αίσχος της φύσεως!
βλέπει τις τότε εις πάντας εν τι άπρόοπτον, φρικτόν. Λαός ή
συχος, παρά τερπνήν κατοίκων παραλίαν, άλλόκοτον τελεί έορτήν. Συλλέγουσι πεντακοσίους και έξακοσίους θύννους, όπως
σφάξωσιν αύτούς έν μια ήμερα! Έ ντός περιβόλου λέμβων, τό
εύρύχωρον δίκτυον, ή σαγήνη, διαιρούμενη είς πολλά βόθρια,
ύπεγειρομένη διά βαρούλκων (cabestan), άναβιβάζει αύτούς μι
κρόν κατά μικρόν είς τό ν ε κ ρ ι κ ό ν β ό θ ρ ι ο ν . Πέριξ, διακό
σιοι άνδρες, διά χαλκού κεκαλυμμένοι καί κάμακας καί άρπάγ α ς κρατούντες, περιμένουσι. Πολλαχόθεν συρρέει τό πλήθος,
γυναίκες ευειδείς καί οί έρασταί αύτών· ιστανται δ5 έπί της πα
ραλίας, όσον τό δυνατόν πλησιέστερον, διά νά ϊδωσι κάλλιον τήν
σφαγήν, καί σχηματίζουσι κύκλον ώραΐον περί τόν περίβολον.
Τοΰ συνθήματος διδομένου, καταφέρονται οι κτύποι, καί οί ίχθΰς,
άνθρώπων δίκην, άναπηδώσι, κτυπώμενοι, διατρυπώμενοι καί
κοπτόμενοι, φοινίσσοντες έπί μάλλον καί μάλλον τό ύδωρ. Αί
περιαλγεις καί σπασμωδικα'ι κινήσεις των καί τών δημίων ή
λύσσα, ή θάλασσα, ήτις δέν είναι πλέον θάλασσα, ά λ λ 5 άφρίζον
τι, όπερ ζη καί καπνιά. . . πάντα ταΰτα φέρουσι παραφροσύνην.
Οί πρός μόνην τήν θέαν έλθόντες ταράσσονται, κλονοΰνται,
κραυγάζουσιν, εύρίσκουσι τόν θάνατον τών ιχθύων βασανις·ικόν.
Τέλος πάντων περιορίζεται τό διάστημα· ή πληθύς τών τραυ
ματιών, νεκρών καί θνησκόντων, συγκεντροΰται έπί εν μόνον ση
μεΐον· άλματα σπασμωδικά, κτύποι έμμανεΐς! . . . Καί ή γενική
μέθη αύξει είς τό έπακρον. Γυνή τις έκ τών γλυκυτέρων θαμβεΐται, παραφέρεται ύπό τοΰ ιλίγγου· όταν δέ πάντα περατωθώσιν, άναστενάζει τεθλιμμένη, καί λ έγ ει: « Πώς! αύτά μόνα!»
Ε.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗ* Ο Α Λ Α ίίΗ ί·

Δημοτικός τις συγγραφεύς, όστις διά μεγίστης άφελείας κο
σμεί ό,τι πραγματεύεται, ό Κ. Εύγένιος Νοέλ, είπέ που: «ό Ω 
κεανός ευκόλως δύναται νά μεταποιηθη είς έκτεταμένον έργοστάσιον τροφίμων, γονιμώτερον καί δραστηριώτερον τής γής

αύττ)ς, νά γονιμοποιηθώσι δέ καί αί θάλασσαι, οί ποταμοί καί αί
λίμναι. ΏΙεχρι τοΰόε τήν γην μόνον έκαλλιέργουν οί άνθρωποι*
ιοού ήδη ή τέχνη καί της τών ύδάτων καλλιεργείας. . . . ’Α
κούετε, έθνη;»
1 ονιμώτερον της γης! Α λλά πώ ς; Ό Κ. Baude έξηγεΐ τοΰτο
έν τινι πραγματεία αύτοΰ, λέγω ν ότι μεταξύ άπάντων τών όντων
ό ιχθύς έστιν ικανός, έλαχίστην λαμβάνων τροφήν, ν’ αύξηθη
ύπερμέτρως. Ούδέν ή σχεδόν ούδέν άπαιτεΐται πρός διατήρησιν
αύτοΰ. Ο Rondelet οιηγεΐται, ότι κυπρίνος τις, δν διετήρησεν
έντός βαυκάλεως έπι όλην τριετίαν άσιτον, έπαχύνθη τοσοΰτον,
ώστε όεν ητο όυνατον νά έκβληθη πλέον διά τοΰ στομίου τής
ειρκτής αύτοΰ. Ο άττακεύς (saumon) κατά τήν δίμηνον έν τοΐς
γλυκέσιν υδασι διαμονήν αύτοΰ άπέχει σχεδόν πάσης τροφές,
και έν τούτοις όεν αποθνήσκει* ή έν τοΐς άλμυροΐς δέ υδασι δια
μονή αύτοΰ φερει κατά μέσον όρον (αύξησις τεραστία!) εξ λιτρών
βάρος. Ως βλεπομεν, ουόολως ομοιάζει τοΰτο πρός τήν πολυοαπανον και βραοεΐαν προοόον τών παρ’ ήμΐν χερσαίων ζώων.
Εαν έπι το αυτο μέρος συνεπισωρευσωμεν όσα πρός βρώσιν δίώομεν είς βοΰν ή μόνον είς χοίρον, θέλομεν έκπτοηθη βλέποντες
τό μέγα και υψηλόν όρος τών τροφίμων, όπερ καταχωνεύουσι
μέχρις ου φθάσωσιν είς έκεΐνον τόν όγκον.
Όθεν ό λαός έκεΐνος, παρ’ ώ τό της διατροφής ζήτημα υπήρξε
τό καί φοβερώτερον, τουτέστιν ό κινεζικός, λαός γόνιμος καί
πολυπληθής, συγκείμενος έκ τριακοσίων έκατομμυρίων ψυχών,
απεταθη απ εύθεΐαν πρός τήν μεγαλην ταύτην γεννητικήν δυναμιν. Καθ ολον τον ροΰν τών μεγάλων της Κίνας ποταμών,
πληθη τερατωόη έςητησαν εν τώ ύόατι τροφήν κανονικωτέραν
εκείνης, ήν εύρίσκουσιν έν τη καλλιεργεία τών φυτών. Ό γεωρ
γός τρέμει πάντοτε* μία άνέμου πνοή, εις παγετός, τό έλάχιστον
σύμβαμα δύναται νά τόν άφαρπάση τά πάντα καί νά ρίψη αύτόν
έν άπορία. Τούναντίον δέ, ή ζ ώ σ α έκείνη συγκομιδή διατρέφει
τάς πολυαρίθμους οίκογενείας, αΐτινες καλύπτουσι τούς ποτα
μούς έκείνους διά τών λέμβων αύτών, πολυπλασιαζόμεναι καί
πλήθουσαι όλονέν.
Επι τοΰ κεντρικοΰ ποταμοΰ της Κινέζικης αύτοκρατορίας γ ί
νεται κατά τόν μηνα Μάϊον μεγάλη έμπορία ώών τών ιχθύων, τά
όποια άγοραςουσιν εμ.ποροι, μεταπωλοΰντες αύτά είς έκείνους,

δσοι θέλουσι νά καταβάλωσιν εις τά οικιακά αύτών ιχθυοτρο
φεία τό στοιχεΐον τής γονιμότητος. Ούτω δ’ έκαστος εχει τήν
έφεδρείαν του, ήν διατρέφει· άπλούστατα διά τών άπομειναρίων
τής ιδίας τροφής. Τό αύτό έποίουν καί οι 'Ρωμαίοι, έπεκτείνοντες τήν τέχνην τοΰ συγχρωτισμού καί τής μετά τοΰ κλίματος
συνοικειώσεως μέχρι τής έν τοΐς γλυκέσιν υδασιν έκκολάψεως
τών ώών τών θαλασσίων ιχθύων. Ή τεχνητή γονιμοποίησις, εύρεθεΐσα κατά τήν παρελθοΰσαν έκατονταετηρίδα έν Γερμανία
ύπό τοΰ Jacobi, έφαρμοσθεΐσα δ’ έν ’Α γ γ λ ία περί τάς άρχάς
τής παρούσης λίαν έπιτυχώς, άνεφευρέθη παρ’ήμΐν περί τό ετος
1840 ύπό άλιέως τινός τής Βρεσσίας, 'Ρεμΰ τούνομα* καί άπό
τότε ή τών ιχθύων καλλιέργεια καί περιποίησις κατέστη πάγ/ρηστος καί κοινοτάτη εν τε Γαλλία καί έν τή λοιπή Ευρώπη.
Έπιλαβόμενοι δέ τοΰ έργου οί παρ’ήμΐν σοφοί κατέστησαν αύτό
επιστήμην. Έγνώσθησαν μεταξύ άλλω ν αί τακτικαί σχέσεις τής
θαλάσσης καί τοΰ γλυκέος ύδατος, ήτοι αί εξεις ιχθύων τινών
τής θαλάσσης, έρχομένων κατά τινας τοΰ έτους ώρας είς τούς
ήμετέρους ποταμούς. Ή εγχελυς, οίαδήποτε καί άν ή ή συνή
θης αύτής κοιτίς, άμα λαβοΰσα τό πάχος καρφίδος, άναβαίνει
μετά σπουδής τόν Σηκουάναν έν ούτωσί δή μ εγάλω άριθμώ,
ώστε ό ποταμός λευκαίνεται. Καί δμως ό θησαυρός ούτος, ή
περιποίησις τοΰ οποίου δύναται νά φέρη έκατομμύρια ιχθύων
άρκούντως βαρέων, καταστρέφεται άθλίως καί άναξίως, πωλούμενος έπί εύτελεστάτη τιμή. Ούχ ήσσον πιστός ύπαρχει καί ό
άττακεύς, καθότι έπανέρχεται πάντοτε έκ τής θαλάσσης είς τόν
ποταμόν, έν ω έγεννήθη· τοσούτω δέ άγαπα τό γενέθλιον ύδωρ,
ώστε, έάν τοΰτο κοπή διά φραγμών, διά καταρράκτου ετι, όρμά,
θανατηφόρους δοκιμάζων άγώνας ίνα έπαναβή.
Ή θάλασσα, ής ή ζωή έπί τής σφαίρας ταύτης ήρξατο, ήθελεν είναι καί τροφός αύτής, άν ήδύνατο ό άνθρωπος νά σεβασθή
μόνον τήν έπικρατοΰσαν έν αύτη τάξιν, καί άν δέν διετάρασσεν
αυτήν συνεχώς. Ό φείλει νά μή λησμονήση, δτι ή θάλασσα έχει
ζωήν ιδίαν καί ίεράν, καί καθήκοντα άνεξάρτητα διά τήν τοΰ
πλανήτου σωτηρίαν. Αύτή κατά πολλά συντελεί είς τούτου τήν
άρμονίαν, τήν άσφάλειαν καί τήν ύγιεινότητα. Ταΰτα πάντα
έτελοΰντο, έπι έκατομμύρια αιώνων ίσω ς, πρό τής γενέσεως του
άνθρώπου· δέν ύπήρχεν άνάγκη τούτου καί τής σοφίας του. Οί

πρόγονοι αύτοΰ, τέκνα τής θαλάσσης, συνεπλήρουν έντελώ ς με
ταξύ αύτών τήν κυκλοφορίαν τής ουσίας, τάς συναλλαγάς καί
τήν διαδοχήν. Τί δύναται αύτός είς τήν κίνησιν ταύτην, τελεσθεΐσαν τόσω μακράν αύτοΰ, είς τόν σκοτεινόν έκεΐνον καί βαθύν
κόσμον; Ό λίγον καλόν καί πολύ κακόν. Ή καταστροφή τοΰ
οεΐνος είδους δύναται νά βλάψη τήν τάξιν καί άρμονίαν τοΰ Παν
τός. ’Ας συγκομίζη καί θερίζη οσα άφθονα, άς ζή έπί άτόμων,
ά λλ’ άς διατηρή τά είδη· είς εν έκαστον αύτών όφείλει νά σεβασθή δπερ διαδραματίζουσιν δλα πρόσωπον, ώ ς τής φύσεως
έργάται.
Διήλθομεν ήδη δύο βαρβαρότητος αίώνας. Καί κατά μέν τόν
πρώτον, ή θάλασσα θεωρείται στερίφη καί άγονος, διαπερωμένη
ύπ’ εκείνων, δσοι άπέρχονται δπως ζητήσωσι πέραν θησαυρούς
μυθώδεις. — Κατά δέ τόν δεύτερον, παρετηρήθη δτι ό πλοΰτος
τής θαλάσσης έγκειται έν αύτή ταύτη, καί οί άνθρωποι εθηκαν
τήν χεΐρα έπ’ αύτής, άλλά βιαίως, κτηνωδώς καί τυφλώ ς. 'Η
έμπορική, ή βιομηχανική θηριωδία ώπλίσθη διά τρομερών μη/ανών, α'ίτινες φονεύουσι μακρόθεν, φονεύουσιν άσφαλώς, φονεύουσι
σωρηδόν. Ά νά πάσαν έν τη τέχνη πρόοδον, ίδού καί πρόοδος
άγριας βαρβαρότητος, πρόοδος είς τήν έξολόθρευσιν. Έ στω ώς
παράδειγμα ό κάμαξ, εκτινασσόμενος διά κεραυνοβόλου μηχανής*
ή σαγήνη ή ύποχή, είδος καταστρεπτικού δικτύου, ου ή χρήσις άνέρχεται μέχρι τών άρχών τής δέκατης όγδοης έκατονταετηρίδος. Είδη πολλά ιχθύων έφυγον έκ τής Μ άγχης, μεταβάντα πρός τήν Γιρόνδην* ετερα δέ πάλιν έξέλιπον διά παντός.
Τοΰτ’ αύτό γενήσεται καί διά τόν σκόμβρον, λαμπρόν ίχθύν, δν
καταδιώκουσιν οί άνθρωποι άνά πάσαν ώραν τοΰ χρόνου. Ή τεραστία γονιμότης τοΰ άντακαίου (μυραίνης) δέν παρέ/ει έ/έγγυα τής έπί πολύ διατηρήσεώς του· έκλείπει βαθμηδόν καί έξ
αύτής ετι τής Νεογείου· ίσως εξορίζεται πρός άγνωστα μέρη.
Τά μεγάλα έθνη όφείλουσι νά συνεννοηθώσιν, δπως τήνάγρίαν
ταύτην κάτάστασιν καταπαύσώσιν, δπως μή καταδαπανα πλέον
ό άνθρωπος τά ίδια αύτοΰ άγαθά καί βλάπτη εαυτόν. Γ αλλία
Α γ γ λ ία , Ή νωμέναι Πολιτεία! όφείλουσι νά προτείνωσιν είς τά
λοιπά εθνη καί παρακινήσωσιν αύτά, δπως προκηρύξωσι πάντα
συγχρόνως εν δ ί κ α ι ο ν τ ή ς θ α λ ά σ σ η ς . Οί παλαιοί ειδικοί
κανονισμοί τών παρόχθιων άλιειών καθ’ ούδέν πλέον δύνανται νά
7.

χρησιμεύσωσιν εις τήν νεωτέραν θαλασσοπλοΐαν· απαιτείται εις
κώδηξ κοινός τών έθνών, έφηρμοσμένος έπι πασών τών θαλασ
σών, καί ρυθμίζων οΰ μόνον τάς σχεσεις τοΰ άνθρώπου πρός τον
άνθρωπον, άλλά καί τάς σχέσεις τούτου πρός τά ζώα.
Εις έαυτόν καί εις αύτά όφείλει ό άνθρωπος νά μή ριπτηται
είς τήν άλιείαν, ώς είς Θήραν, τυφ λώ ς, βαρβάρως, νά μή φονεύη
πλείονα όσων άγρεύει, νά μή θυσιαι,η άκεροώς μικρόν πλασμα,
όπερ εντός ενός έτους ήθελε θρεψει αύτον πλουσιως, και τό ό
ποιον θ’ άπήλλασσεν αύτόν τοΰ νά φονευση πλήθος άλλω ν, φονευόμενον αύτό μόνον. — Εις έαυτόν και εις αύτά οφείλει ό
άνθρωπος νά μή διασπείρν] άναιτιως τον Οανατον και τήν βασανον. Οί 'Ολλανδοί καί οί "Α γγλοι προσέχουιι πώ ς νά φονεύωσιν
άμέσως τάς άφύας (harengs). Οί Γάλλοι, νωθρότεροι, ρίπτουσιν
αύτάς έν τή λέμβω, τάς συσσωρεύουσιν έπί τό αύτό, καί ούτως
οί δυστυχείς ίχθΰς θνήσκουσιν ενεκα άσφυξιας. II μακρά αυτη
άγωνία άλλοιοΐ τήν άφύην, άφαιροΰσα τήν καλήν αύτής γεΰσιν.
Σκληρύνεται έκ τοΰ πόνου, παθαινομένη ό,τι παρατηροΰμεν είς
τά έκ νόσου άποθνήσκοντα κτήνη. Όσον άφορά τόν άντακαΐον,
οί άλιεΐς ήμών κατακόπτουσιν αύτόν καθ’ ήν στιγμήν συλληφθή·
ό πιπτων δε είς τά δίκτυα εν καιρώ νυκτος, όστις όοκιμαΐ,ει πολύωρον άγωνίαν, ούδεμίαν εχει άξίαν συγκριτικώς πρός τόν διά
μιας φονευόμενον.
Κατά ξηράν ή τής Θήρας έποχή είναι κεκανονισμένη· τό αύτό
λοιπόν πρέπει νά ένεργηθή καί διά τήν άλιείαν, λαμβανομένων
ύπ’ οψιν τών ώρών, καθ’ άς παράγεται έκαστον είδος. Όφείλομεν νά διευθετήσωμεν άλιείαν, ώς διευθετοΰμεν δάσος, δίδοντες
είς τήν παραγωγήν τόν καιρόν τής έπανορθώσεως. — Όφείλομεν νά σεβώμεθα τούς νεοσσούς, τάς έγκύους θηλείας, ιδίως είς
τά μή άφθονα είδη, πρό πάντων δέ είς τά άνώτερα καί ήσσον
γόνιμα, τά κήτη, τά άμφίβια.
Ά νάγκη βιάζει ήμάς νά φονεύωμεν· οί όδόντες, ό στόμαχος
ήμών, δεικνύουσιν έναργώς ότι κεκτήμεθα τήν δλεθρίαν άνάγκην
τοΰ θανάτου. Ά ν τ ί τούτου, όφείλομεν νά πολυπλασιασωμεν τήν
ζωήν. ’Εν τή ξηρά, πολυπλασιάζομεν πολλά όντα, τά όποια δέν
ήθελον γεννηθή, δέν ήθελον έχει μεγάλην γονιμότητα, καί θά
ήφανίζοντο νέα έτι, ύπό τών άγριων θηρίων κατατρωγόμενα.
Οίονεί δικαίωμά τι έχομεν έπ’ αύτών. Ά λ λ ’ έν τή θαλάσση,

ύπάρχουσι πλείονα όντα, τών όποιων ή ζωή είναι κατηργημενη- προστατεύοντες, διαδίδοντες καί καθιστώντες αύτά πολυπληΟεστερα, σχηματίζομε ν δικαίωμά τι ζωής τής «ύπερχειλίσεως,» χαθ οσον έκεΐ δυνάμεθα νά διευθύνωμεν τήν γέννησιν ώ ς
τι στοιχεΐον, καί ν’ αύξήσωμεν αύτήν έπ’ άόριστον. Είς έκεΐνον
1 τόν κ° Τ ° ν έπ ι?«^ ετα ι ό άνθρωπος ώ ς ό μ έγας θαυματουρ
γ έ ς, πανίσχυρος ήγεμων τής άγαπης καί τής γονιμότητος.
Είναι αντίπαλος τοΰ θανάτου, διότι, έάν έπωφελήται ό ίδιος έξ
αυτου, ούδέν σημαίνει ή μερίς, ήν λαμβάνει, έν συγκρίσει πρός
ς χείμαρρους τ^ς ζωής, όσους δύναται κατά θέλησιν νά δημιουργήση.
Δια τά πολύτιμα είδη, τά όποια έκλείπουσιν όσημέραι, ιδίως
όε δια τήν φάλαιναν, τό μέγιστον τών ζώων, τήν πλουσιωτέραν
εν °λη τή δημιουργία ζωήν, άπαιτεΐται άπόλυτος ειρήνη δι’ ήμισυν αιώνα. Ή άνάπαυλα αύτη θέλει έπανορθώσει τάς ζημίας· μή
καταόιωκομένη πλέον ή φάλαινα θέλει έπανακάμψει είς τό φυ
σικόν αύτής κλίμα, τήν ευκρατον ζώνην, δπου θέλει άνευρεί τήν
άθωαν αύτή^ς ζωήν, βόσκουσα είς ζώ ντας λειμώνας, ήτοι τρεφό
μενη δια των στοιχειωδών ονταρίων. Άναλαμβάνουσα δέ τάς
άρχαιας αύτής έξεις, θέλει άναλάβει καί τήν άκμήν της τάς γιγαντώδεις διαστάσεις της- τότε θέλομεν έπανιδεΐ φαλαίνας διακοσιων και τριακοσίων ποδών μήκους. Τεραίεστωσαν αίπαλαιαί
αύτής έρωτικαί συνεντεύξεις! τοΰτο κατά πολύ θέλει συντείνει
εις τό νά καταστήση έκ νέου αύτήν γόνιμον. Ά λ λ ο τ ε ήγάπα
ενα κολπίσκον τής Καλιφορνίας· διατί νά μή τή άφώμεν αύτόν;
Δεν θα επορεύετο πλέον είς τούς φοβερούς πάγους τοΰ πόλου,
ζητοΰσα άθλια κρησφύγετα, έντός τών όποιων έρχονται πάλιν
και διαταρασσουσιν αύτήν, είς τρόπον ώστε νά καταστή άδύνατος πλέον ή φιλότης, έκ τής οποίας ήδύνατο νά ώφεληθη ό άν
θρωπος.
Δωμεν άναπαυσιν είς τήν γνησίαν φάλαιναν, δώμεν άνάπαυσιν εις τά άμφίβια, τά πολύτιμα έκεΐνα είδη, άπερ δύνανται νά
εκλιπωσιν οσον ούπω! Έ χουσι χρείαν μακράς άναπαύσεως,
όποία λίαν φρονίμως έδόθη έν Ε λβετία είς τόν αίγαγρον (τόν
πλατυκερων),^ ώραΐον ζώον, δπερ έθηρεύθη καί σχεδόν κατεστραφη· ένομιζετο μάλιστα έξαφανισθέν διά παντός, καί μ ετ’ ού
πολύ άνεφάνη.

Διά πάντα, άμφίβιά τε καί ίχθΰς, άπαιτεΐται καιρός άναπαύσεως, ά ν α κ ω χ ή . Τό κάλλιστον δέ της πολυπλασιάσεως αυτών
μέσον είναι, νά φειδώμεΟα αύτών καΟ ήν στιγμήν ή φυσις, μη
τρικόν τελούσα εργον, βοηθεΐ τήν γέννησίν των. Φαίνεται δέ,
δτι καί αύτά ταΰτα τά ταλαίπωρα όντα εννοούσι τό ιερόν της
στιγμής έκείνης· φεύγει ή δείλια αυτών, άναβαινουσιν εις το
φώς, καί πλησιάζουσιν εις τάς παραλίας· φαίνονται βέβαια περι
προστασίας. Τότε δή τό κάλλος και ή ούναμις αύτών φθάνει εις
άνώτατον βαθμόν. Ή στιλβηδών τών σωμάτων αύτών δείκνυσι
τήν ύπερτάτην άνάλαμψιν της ζωής. Εις παν είοος, οπερ
είναι έπίφοβον ώς έκ τής ύπερβαλλούσης αύτοΰ γονιμότητος,
όφείλομεν εύλαβώς νά σεβώμεΟα τήν στιγμήν έκείνην. Ας άποΟάνωσιν έπειτα, άδιάφορον! έάν πρέπη νά τά φονεύσητε, φονεύσατέ τα· ά λ λ ’ έν πρώτοις άς ζήσωσι. Πάσα άΟώα ζωή δικαιού
ται ν’ άπολαύση τής πανευτυχούς έκείνης στιγμής, καθ' ήν τό
άτομον, δσον καί άν φαίνηται ταπεινή ή τάξις αύτοΰ, ύπερπηδά τό
άτομικόν αύτοΰ έ γ ώ , έπιθυμεΐ πράγματα ύπέρτερα αύτοΰ, καί
εισδύει είς τό άπειρον, έντός του οποίου μέλλει νά διαιωνισΟή.
’Ας συντελέση τό κατά δύναμιν ό άνθρωπος εις τοΰτο! άς
βοηθήση τήν φύσιν! ’Από τής άβύσσου μέχρι τών άστέρων εύλογητόν εσται τό όνομά του. Εύγνωμον δέ τού Θεού θελει έφελκύσει βλέμμα, έάν γένηται μετ’ αύτού δημιουργός τής ζωής,
τής εύδαιμονίας, έάν διανέμη είς πάντα τήν μερίδα, ήν καί τά
μικρότερα αύτά δικαιούνται νά εχωσιν έκ τής ζωής καί τής εύδαιμονίας ταύτης έν τώ κόσμω.
J . M ic h e l e t .
(Μ ετάφρασις Γ. Λ. 2ΑΝ 0ΟΠΟΤΛΟΤ.)

ΤΑ ΘΩΡΗΚΤΑ ΠΛΟΙΑ
ΤΩΝ Μ ΪΤ ΙΚ Ω Ι ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΪΦΙ1ΛΙ0Ϊ.

'Ιστορικός τις τοΰ IT ' αίώνος, Βόσιος όνόματι, έν τή έαυτοΰ
Ι σ τ ο ρ ί α τ ώ ν ' Ι π π ο τ ώ ν τοΰ Ά γ ιο υ Ίω άννου τής'Ιε
ρ ο υ σ α λ ή μ περιγράφει έν έκτάσει τό πρώτον τεΟωρακισμένον
πλοΐον, ούτινος έγένετο έπιτυχής χρήσις κατά τό ετος 1530,
βασιλεύοντος Καρόλου τοΰ Ε'. Κατά τόν είρημένον ιστορικόν,
τό κ ά τ ε ρ γ ο ν, ή ή γ α λ έ ρ α αύτη, έναυπηγήΟη έν ]Νικαία τής
’Ιταλίας ύπό τών έν λόγω ιπποτών, περιενεδύθη εξωθεν ύπό
άρκετά παχέως μολυβδίνου προκαλύμματος όπως άντέχη πρός
τά τών πυροβόλων βλήμματα, καί έξοπλισΟεΐσα διά πολλών καί
μεγάλων τηλεβόλων καί δι’άλλω ν μηχανισμών, άπεστάλη μετά
τοΰ λοιπού στόλου κατά τής Τύνιδος, πρός άλωσιν τής οποίας
συνετέλεσε μ εγάλω ς.
Μετά τήν πρώτην ταύτην άπόπειραν, ούδαμου γίνεται λόγος
περί τής άποτελεσματικής χρήσεως περιπεφραγμένων διά σιδή
ρου π7νθίων, μέχρι τού 1 81 3, οπότε πέραν τοΰ Ά τλαντικοΰ ό
περίφημος Φούλτων έπινοεΐ καί κατασκευάζει έν ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις άξιόλογον άτμοκίνητον σκάφος, ού μόνον περιβεβλημένον διά πλακών σιδήρου, πάχους άρκετοΰ ώς πρός τό
πυροβολικόν τοΰ καιροΰ έκείνου, άλλά καί έφωδιασμένον διά
πλείστων δσων ύποβρυχίων μηχανισμών, καταλλήλω ν πρός κα
ταστροφήν τών έχθρικών πλοίων.
Είναι άληΟές, ότι άπό τοΰ 1842 έ'τους ή Αμερικανική Κυβέρνησις άπεφάσισε νά τελειοποιήσω τό τέως άτελές σχέδιον τοΰ
Φούλτωνος, άναΟεΐσα είς δύο τών διασημοτέρων μηχανικών τής
έποχης έκείνης, τόν 'Ροβέρτον καί τόν Στιβενσώνα, τήν ναυπήγησιν άξιομάχου Οωρηκτοΰ σκάφους, ή μάλλον π λω τή ς κανοννιοστοιχίας. Ά 7,λ’ έπειδή ούδεμία κατεπείγουσα άνάγκη ύπήρχε
πρός άποπεράτωσίν τοΰ τοιούτου πλοίου, ώς έκ τούτου ή κατα

σκευή αυτοΰ έβραόυνεν ύπερ τό δέον και έπί τέλους παρημελήθη
όλοσχερώς, μεχρις ου ό έκραγείς πόλεμος πρός τούς Νοτίους
παρώτρυνε τήν ’Αμερικανικήν 'Ομοσπονδίαν νά έπαναλάβη λίαν
αργα (τώ 1861) τό εργον, τό όποιον και εξακολουθεί άνενδότως
μέχρι σήμερον, καθά έν τω οικείω τόπω θέλομεν παρατηρήσει.
Ωστε ό Νεος Κοσμος δύναται νά καυχάται ώς ό πρώτος είσηγητής, ούτως ειπεΐν, τών τε άτμοκινήτων και τών θωρακοφό
ρων πλοίων.

Α'.
Εν έτει 1854·, έπισυμβάντος τοΰ μεταξύ 'Ρωσσίας και τών
συμμαχικών Δυνάμεων πολέμου, παρετηρήθη τό άνεπαρκές τών
τοτε πλοίων πρός καταστροφήν τών λιθόκτιστων φρουρίων, ύφ’
ων προεφυλασσοντο η Σεβαστούπολις, τό Κρόνσταδ καί οί λοι
ποί λιμενες της 'Ρωσσικής Αυτοκρατορίας. Συνεπεία λοιπόν
της πρωτοβουλίας τοΰ νΰν αύτοκράτορος τών Γάλλων Ναπολέοντος τοΰ Γ , (έπωφεληθέντος, ω ς φαίνεται, έκ τοΰ παθήματος
τοΰ θειου του μετα τοΰ Φουλτωνος,) άπεφασίσθη, μετά τάς γενομένας άκριβεστάτας δοκιμάς τών Γάλλων πυροβολιστών έν
Βιγκενναις, η κατασκευή πέντε πλω τώ ν κανοννιοστοιχιών (bat
teries flottantes,) εις άς έπεδόθησαν τά έξης δνόματα: Π ύ ρ α υ 
λ ο ς (Congr&ve,) Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή , Κ ε ρ α υ ν ο β ό λ ο ς , Λ ά β α
καί Β ρ ο ν τ ώ δ η ς . Ναυπηγηθεΐσαι δέ έν διαστήματι ενός έτους
και περιβληθεΐσαι δια θωρακος πάχους δέκα έκατοστομέτρων,
συνετέλεσαν πρός καταστροφήν τοΰ έν τη ’Αζοφική φρουρίου
Κίμπουρουν, καί ούτως έλυσαν τό πρόβλημα, μεθ ο είδομεν τήν
τηλικαύτην άλλοίωσιν είς τούς πολεμίους στόλους τών μεγά
λω ν ναυτικών Κρατών.
Α λλ επειδή τα θωρακοφόρα ταΰτα σκάφη άπεδείχθησαν λίαν
δυσκίνητα και ολως ακαταλληλα όπως εύδοκιμήσωσιν έν άνοικτω πελαγει κατα πλοίων ταχυκινήτων, ένησχολήθησαν έκτοτε
έπιμόνως έν τε τη Γαλλία καί έν ’Α γγλία πρός συνδυασμόν τής
βαρύτητος μετά τής άπαιτουμένης ταχυκινησίας. Μετά πολλά
δέ καί διάφορα σχέδια, έπετεύχθη τώ 1858 ή ναυπήγησις τής
ώραίας θωρηκτής ήμιολίας (frigate) Δ ό ξ η ς , ήτις, δυνάμεθα
ειπεΐν, έχρησιμευσε τό πρώτον ύπόδειγμα πρός κατασκευήν τών

σημερινών μεγάλω ν θωρηκτών σκαφών. Είς τόν έξοχον νοΰν
τοΰ διάσημου μηχανικού D upuy de Lom e, τοΰ πρώτου έφαρμόσαντος τόν άτμόν είς τά κολοσσιαία σκάφη, όφείλει ή Γαλ
λία τήν τε σύλληψιν καί τήν πραγματοποίησιν τοΰ πρώτου άξιομάχου Οωρηκτοΰ αύτής πλοίου.
Καθ’ ήν δέ έποχήν καθειλκύετο έν Τουλώνι'ή Δ ό ξ α , έτεροι
λιμένες τής Γ αλλίας, έν οις καί ό τοΰ Χερβούργου, έδωροφόρουν είς τό Γαλλικόν έθνος τρεις έτέρας θωρηκτάς ήμιολίας
τοΰ αύτοΰ τύπου, ώπλισμένας διά 36 χαρακωτών τηλεβόλων,
καί κεκοσμημένας διά σιδηροφράκτων πυργίσκων μετ’ επάλξεων
πρός προφύλαξιν τών έπί τοΰ καταστρώματος. Αί ήμιολίαι
αυται, φέρουσαι τά δνόματα ’ Α ή τ τ η τ ο ς , Ν ο ρ μ α ν δ ί α καί
Σ τ έ μ μ α , έχουσι μήκος μέν 78, πλάτος δέ 17 μέτρων, τών
σιδηρών αύτών πλακώ ν τό πάχος είναι πού μέν ένδεκα πού δέ
δώδεκα έκατοστομέτρων, καί δύνανται νά διαπλεύσωσι 12 έως
1 3 % μίλια έν ώρα γαλήνης.
Ή έκβασις τών πλοίων τούτων ένεθά^ρυνε τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν όπως έφαρμόση τόν θώρακα είς πλοία όγκωδέστερα,
άνωτέρας δέ δυνάμεως καί ισχυρότερα τών προηγησαμένων.
Έ πί τούτω τόν ’Ιούλιον τοΰ 1859 έναυπηγήθησαν έν τοΐς νεωρίοις τής Βρέστης καί τής Λωραίνης αί δύο κολοσσιαΐαι πρωτοταγεΐς νήες (vaisseau) τοΰ Γαλλικοΰ πο7,εμικοΰ ναυτικοΰ, ή Μ αγ έ ν τ α καί τό Σ ο λ φ ε ρ ΐ ν ο ν, κατά δέκα μέτρα έπιμηκέστεραι
τής Δ ό ξ η ς , ολίγον τι πλατύτεραι, έξωπλισμέναι δέ διά διπλής
σειράς ραβδωτών τηλεβόλων, έν όλοις πεντήκοντα καί δύο.
Τά πλοία ταΰτα δέν είναι όλοσχερώς κατάφρακτα, διότι τά
πρός τήν πρώραν καί τήν πρύμνην διαστήματα, καθό χρησιμεύοντα πρός κατοικίαν τώ ν άξιωματικών καί ώς νοσοκομεία
καί μαγειρεία, μένουσι πάντη κενά έν ώρα μάχης καί διά τοΰτο
στερούνται θώρακος. Ά λ λ ’άφ’έτέρου τήν πρώραν αύτών έχουσιν
έξωπλισμένην διά τρομερού ύποβρυχίου έμβόλου,ένσχήματικριοΰ,
ουτινος ή ισχύς καί τά καταστρεπτικά άποτελέσματα έγένοντο
κατάδηλα κατά τάς ναυμαχίας τής Λίσσης καί τής ’Αμερικής.
'Τπελογίσθη ότι τό Σ ολ φ ε ρ ΐν ο ν, έπιτιθέμενον κατ’ έχθρικοΰ
πλοίου οίουδήποτε μεγέθουςμετά τής ταχύτητος τών 1 3 μιλίων
του, θέλει προξενήσει έπ’ αύτοΰ άποτέλεσμα, οίον ή ταυτόχρο
νος πρόσκρουσις 120 σφαιρών τών τριάκοντα λιτρών!

"Απαντα τά βαρέα ταΰτα πλοία έδοκιμάσθησαν καί εις μακράς
θαλασσοπορίας (τών Καναρίων νήσων, της ’Α λγερίας και μέχρι
τοΰ Μεξικοΰ, κτλ.) καί ηύδοκίμησαν, καίτοι άπαντήσαντα σφοδράς τρικυμίας. Οΰτω δέ ή Γαλλική Ιίυβέρνησις δύναται νά έπα
ναπαύηται είς τε τήν στερεότητα τών μεγάλω ν αύτής θωρηκτών
πλοίων καί εις τήν έπιτηδειότητα τώ ν κυβερ\ώ'. των αύτά· χαΟότ
έβεβαιώθη, δτι καί έν τώ άνοικτώ π ελ ά γ ει είσίν έπιτηδειότατα
καί δ σάλος αύτών είναι έλαφρός, καί μόνον διά τοΰ άτμοΰ κι
νούμενα φεύγουσιν δσον καί τά τάχιστα τών συνήθων άτμοπλόων,
καί έν Ιλλείψει τοΰ άτμοΰ δύνανται πάλιν νά ποντοπορώοιν ούχί
κακώς.
Μετά τήν κατασκευήν τών βαρέων τούτων πλοίων, ή Γαλ
λική Κυβέρνησις έκρινεν έπάναγκες νά προβη είς τήν ναυπήγησιν πλω τώ ν κανοννιοστοιχιών, τελειοτέρων τών έπί τοΰ Κριμαϊκοΰ πολέμου κατασκευασθεισών καί καταλληλοτέρων πρός φρούρησιν τών παραλίων αύτής. Έ πί τούτω δέ καθειλκύσθησαν άπό
τοΰ 1860 μέχρι τοΰ 1862 κατ’ ίδιον σύστημα αί κανοννιοφόροι
Πα ί ξ α ν , Π έ ϊ-χ ώ , Π α λ έ σ τ ρ ο ν, Σ α ϊ γ ώ ν , Ύ ψ η λ ο φ ρ ο σ ύ ν η
καί Έ ν ε δ ρ α, όπλισθεΐσαι έκάστη διά 14 τηλεβόλων καί διανύουσαι έπτά μίλια κατά πάσαν ώραν. Πρό τούτων δέ είχον
κατασκευασθή καί ετεραι άτμοκίνητοι θωρηκταί κανοννιοφόροι,
πλήν άσυγκρίτως μικρότεραι τών προηγησαμένων, προωρισμέναι
διά τήν έκστρατείαν τής ’Ιταλίας καί άκολούθως τής Κίνας, δυνάμεναι δέ νά άποσυντίΟενται καί νά συναρμόζωνται λίαν τε
χνηέντως έν διαστήματι τριών ημερών. Ά λ λ ’ ή ειρήνη τής Βιλλαφράγκας κατέστησε περιττάςτάς λιμναίας καί ποταμίους ταύτας κανοννιοφόρους, αΐτινες άναμένουσιν έν ήσυχία έντός τών
κιβωτίων αύτών τήν κατάλληλον εύκαιρίαν ινα τεθώσιν είς ενέρ
γειαν.
Έ ν τούτοις οί πανταχυκίνητοι Γάλλοι δέν ήΟέλησαν νά περιορισθώσιν είς ενα καί μόνον τύπον ώς πρός τήν κατασκευήν καί
τήν έξάρτυσιν τών βαρέων αύτών θωρηκτών πλοίων, ά λ λ ’ άπεφάσισαν, τοΰ καιροΰ προϊόντος, νά τελειοποιήσωσιν αύτά. Έ πί
τούτω καθείλκυσαν άλληλοδιαδόχως έκ τών πλουσίων αύτών
ναυπηγείων καί έν όλιγοχρονίω διαστήματι τά διαφόρου σχήμα
τος πλοία Φ λ α ν δ ρ ί α , Η ρ ω ί ν η , Μ α ρ έ γ γ ο ν , Ω κ ε α ν ό ς
καί Φ ρ ι ε δ λ ά ν δ η , άτινα δύνανται νά λογισθώσιν ώς θωρηκτά

πρώτης τάξεως, διότι καί ό θώραξ αύτών είναι παχύτερος
των αχρι τής εποχής έκείνης ναυπηγηθέντων, καί τά έμβολα
στερεωτερα καί τά πυροβόλα λίαν βαρέα καί μεγαλήτερα τήν
ολκήν, καιτοι όλιγώτερα τόν άριΟμόν. Ταύτοχρόνως έναυπηγήθησαν καθ’ έτερον τύπον, άλλά κατά τάς αύτάς διαστάσεις,
και τά ώραΐα μονόκροτα (corvettes) Α ρ ε ι μ ά ν ι ο ς , Ά λ μ α ,
Α τ α λ ά ν τ η , Ι ω ά ν ν α Δάρκ, ή Λ ε υ κ ή Β α σ ί λ ι σ σ α , Θέτ ι ς, Α ρ μ ί δ α, Ί ν δ ι ά ν ν α, κτλ. κτλ.
Από τοΰ 1866 έπηνέχΟη σημαντική τροποποίησις είς τήν
ταςιν ίόίως τών θωρηκτών έκείνων πλοίων, άτινα ώς έκ τοΰ σχή
ματος αύτών έΟεωρήΟησαν κατάλληλα πρός περιπολίας καί φρούρησιν τών άκτών. Οί νεώτεροι άκταίωροι (garde-c6tes) κατεσκευασΟησαν κατά μίμησιν τών άμερικανικών σαυροειδών (mo
nitor), έφοδιασΟέντες διά πυργίσκου φέροντος δύο τηλεβόλα με
γάλης ολκής, καί όπλισΟέντες δι’ ισχυροτάτου προ^ριαίου έμβόλου. Δυστυχία είς τό πλοΐον, τό όποιον ό άκταίωρος ήθελε καταφθασει καί έμπήξει είς τά στέρνα αύτοΰ τόν φοβερόν κριόν του!
ή καταστροφή καί ή βύθισις αύτοΰ είναι άφευκτος. Ά ρκεΐ πρός
τοΰτο νά άναπολήσωμεν τό άλγεινόν πάθημα, δπερ ύπέστησαν
δύο ωραΐαι καί πελώριαι Όμοσπονδικαί ήμιολίαι ύπό τοΰ τρομεροΰ μονίτορος τών άνθενωτικών Μ έ ρ ι μ α κ . Κατά τόν τύπον
λοιπόν τοΰτον έναυπηγήθησαν οί άκταίωροι Κ ρ ι ό ς , Τ α ΰ ρ ο ς ,
Κ έ ρ β ε ρ ο ς , Κ ύ ω ν (Boule-dogue,) κτλ. κτλ.
Συμπληροΰμεν τήν περιγραφήν τοΰ Οωρηκτοΰ στόλου τής
Γαλλίας, ποιοΰντες μνείαν δύο έτέρων δλως νέας κατασκευής
καί παραδόξου όψεως θωρηκτών πλοίων, τά όποια ού πρό πολλοΰ άπέκτησεν ή Γαλλία δι’ άδράς πληρωμής παρά τής Α μερι
κανικής 'Ομοσπονδίας. Τούτων τό πρώτον, Δ ο ύ ν δ ε ρ β ε ρ γ καλούμενον, ήδη δέ μετονομασθέν Rocham beau, είναι περίεργον
τωόντι πλοΐον, μέγα (εχει μήκος μέν 115, πλάτος δέ 43 μέτρων),
ίσχυρότατον καί αύτόχρημα άτρωτον, διότι έλάχιστον αύτοΰ
μέρος μένει έν ώρα μάχης έκτος τής έπιφανείας τής θαλάσσης.
Τό έν τώ κέντρω αύτοΰ στέγασμα χωρεΐ είκοσι πυροβόλα τής
μεγαλητέρας όλκής, ής έγένετο άχρις ώρας χρήσις έπί τών
πλοίων, και τά όποΐα δεικνύουσι τά φοβερά αύτών στόματα κατά
πάσαν διεύθυνσιν ή πρώρα του δέ, καίτοι λίαν χαμηλή, ούχ ήττον είναι όξεΐα καί φοβερά έν ώρα ναυμαχίας, καί ή δύναμις τής

ταχύτητάς του δεκαπέντε μιλιών καθ’ έκάστην ώραν. Τό δ’ ετερον, Ό ν ο ν τ ά γ α καλούμενο ν, είναι έφωδιασμένον διά δύο περι
στρεφόμενων πύργων, κατά τό σύστημα τοΰ Άμερικανικοΰ μονιτορος Μ ι α ν τ ο ν ο μ ά χ , περι ου άκολούθως λεχθήσονται τά
δέοντα, καί κινείται ύπό διπλής μηχανής.
Ο συμπας Οωρηκτος στολος τής Γ αλλίας έπί τοΰ παρόντος
άπαρτιζεται έκ πεντήκοντα σκαφών, ών τά ήμίση άποτελοΰσιν
οι άκταιωροι και οι κριοί· όσονούπω δέ πρόκειται νά αύξηθή ό
στόλος ουτος είς ένεννήκοντα Οωρηκτά σκάφη. ΠροσΟετομένων
τούτοις καί τώ ν 250 διαφόρου μεγέθους ξυλίνων πλοίων, (τό
ολον τηλεβόλα 7,00 0), καταφαίνεται ή Γ αλλία έπίσης τρομερά
καί άκαταμάχητος ώς θαλασσία δύναμις.

Β\
Της ’Α γγλικής Κυβερνήσεως αί δοκιμαί έπί τών θωρηκτών
πλοίων χρονολογοΰνται έπίσης άπό τών Κριμαϊκών. Οί Ά γ γ λ ο ι,
είδοποιηθέντες ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως περί τών τοιούτων άποπειρών αύτής πριν Ιτι άποφασισθή ή κατασκευή τών
πέντε πλω τώ ν κανοννιοστοιχιών, κατ’ άρχάς μέν έφάνησαν άμφιβαλλοντες, έπειδή τό πρόβλημα τοΰ έπιτυχοΰς θωρακισμοΰ
τών πλοίων έΟεωρεΐτο άλυτον. Μετά τάς γενομένας δμως δοκιμάς έν Βιγκένναις, έπαναληφθείσας έν Α γ γ λ ία , καί τών οποίων
ή εκβασις άπεδείχθη άναντφρητος, τό Α γ γ λ ικ ό ν Ναυαρχειον
οιεταξε παραυτα τήν κατασκευήν πέντε πλω τώ ν κανοννιος·οιχιών,
όμοιων προς τάς Γαλλικάς· τούτων αί δύο (ή Meteor καί ή T ru 
sty,) συνειργάσθησαν μετά τών Γαλλικών έν τώ Εύξεινω.
Ά λ λ ’ έπειδή αί κονοννιοστοιχίαι αυται έθεωρήθησαν, ώ ς είρηται, λίαν άκατάλληλοι πρός πελαγοδρομίαν διά τό βάρος αυ
τών, οί Ά γ γ λ ο ι έξηκολούθουν θεωροΰντες τήν μεταβολήν ταύ
την τοΰ ναυτικοΰ μέ λίαν ψυχρόν όμμα, άφότου μάλιστα έφευρέθησαν παρ’ αύτώ ν τά περίφημα τηλεβόλα τοΰ Ά ρμστρογκ,
άτινα ήδύναντο νά διασχίσωσι πάντα σιδηροΰν θώρακα. Ά λ λ ’ αί
ίδέαι αυται, αί κολακεύουσαι τήν φιλαυτίαν τών Ά γ γ λ ω ν ,
έκλονίσθησαν καθ’ ήν ημέραν νέα πειράματα άπέδειξαν τό άνίσχυρον τοΰ βλήμματος τών άρμστρογκείων τηλεβόλων άπέναντι πλακών σιδήρου, έχουσών πάχος τεσσάρων καί ήμίσεως

δακτύλων. Ακολούθως δέ, δτε ή έμφάνισις τής Δ ό ξ η ς άπέδει*εν, οτι ή κατασκευή μεγάλου τεθωρακισμένου πλοίου δέν ήτο
ονειρον ούτε χίμαιρα, έξήφθη ύπερβαλλόντως ή άμιλλα τών
Α γγλω ν ναυπηγών, ώστε προέβησαν έν τέλει είς κατασκευήν
παραπλήσιων σκαφών.
Εκτοτε όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι ή Α γ γ λ ία ένησχολήθη μετ^ έπιμονής καί δόξης πρός καταρτισμόν τοΰ θωρηκτοΰ
αυτής στόλου. Καί όμως εύκολον είναι νά δι'ίδη τις έν ταΐς άποφασεσιν αύτής τά ίχνη πολλών άμφιβολιών, άστασιών καί ιδεών
κακώς συλλαμβανομένων, ένιοτε δέ μάλιστα καί άντικειμένων
άλλήλαις. Έντεΰθεν τά πολλαπλα καί πολλάκις άντίθετα στοι
χεία, τά συγκροτοΰντα τόν ένεστώτα Α γ γ λικ ό ν ς-όλον, ουτινος
τούς χαρακτηριστικούς τύπους δύναταί τις νά άναγάγη είς δώ
δεκα διάφορα είδη.
Εκτός δέ τούτων, τό Α γ γ λ ικ ό ν Ναυαρχειον συνέλαβε τήν
ιδέαν τοΰ νά μεταβάλη τινά τών ξύλινων καί ιστιοφόρων μεγά
λω ν πολεμικών πλοίων είς θωρηκτά άτμοκίνητα, ώς καί επραξεν·
άλλαι όμως Δυνάμεις δέν έθεώρησαν τό σύστημα τοΰτο ώ ς άξιομιμητον. Έ νί λόγω , ή Α γ γ λ ία , καίτοι ήσπάσθη τούς θεμελιωδεστέρους τών κανόνων, καθ’ ους ή Γ αλλία κατασκευάζει τά
νεώτερα πολεμικά αύτής πλοία, έπιζητεΐ όμως, ώ ς φαίνεται,
ιδανικόν τινα τύπον άνεύρετον είσέτι, καί διά τοΰτο ούδέν πλοΐόν
της ομοιάζει πρός άλλο. 'Οπωσδήποτε όμως καθ’ έκάστην αύξάνει ό θωρηκτός αύτής στόλος, καθά έρχόμεθα νά παρατηρήσωμεν άμέσως.
Καθ’ ήν έποχήν καθειλκύετο έν Τουλώνι ή ήμιολία Δ ό ξ α
άπεφασίζετο έν Α γ γ λ ία ή ναυπήγησις μεγάλης θωρηκτης νηός·
αυτη έκλήθη Μ α χ η τ ή ς , έπρόκειτο δέ νά ύπερακοντίση κατά
πάντα τήν συνάδελφον Γαλλικήν, ής τίνος ή απ ρ ό οπ τος έμφάνισις έτραυμάτισε καιρίως τόν έγωϊσμόν τής ζηλοτύπου Ά λβιώ νος. Καί όμως, καίτοι κατόπιν τής Δ ό ξ η ς ναυπηγηθεΐσα, καίτ°ι διπλασίως περίπου μεγαλητέρα εκείνης ώ ς πρός τάς διαβά
σεις, καίτοι έντελέστερον έξοπλισθεΐσα, ή Α γ γ λ ικ ή αύτη ναΰς
άπεδείχθη πολλώ ύποδεεστέρα τής Γαλλικής, καί, τό κυριώτερον, άνεπιτηδεία είς μακράν θαλασσοποριαν. Ά λ λ ω ς τε δέ, ό
Οωραξ έν τώ πλοίω τούτω καλύπτει τά κεντρικά μόνον μέρη
τών πλευρών αύτοΰ, καί άφίνει άποκεκαλυμμένα καί άνυπερά-

,σπιστα τά δύο άκρα, ώς εάν, φοβηΟέντες οί καλοί "Α γγλοι μή
πάθη τό σκάφος έκ τοΰ ύπερβολικοΰ βάρους, καθυπεβλήθησαν
είς τόν προφανή κίνδυνον τοΰ νά άφήσωσιν έκτεθειμένην είς τάς
έχθρικάς βολάς άπ’ άκρων εως άκρων τήν προσψαύουσαν τήν
θάλασσαν γραμμήν (τά έξαλα·) ένώ τό Γαλλικόν πλοΐον τοΰ
αύτοΰ περίπου τύπου, ή Μ α γ έ ν τ α , καίτοι άπροκάλυπτον κατά
τάς δύο έσχατιάς, διατελεΐ όμως τεθωρακισμένον ύπέρ τό ήμισυ
μετρον άνω τής έφαπτομένης τήν θάλασσαν γραμμής.
Κατά τό αύτό ύπόδειγμα έναυπηγήθησαν άπό τοΰ 1860 μέχρι
τοΰ 1862 ή ναΰς Μ έ λ α ς Π ρ ί γ κ η ψ , καί αί ήμιολίαι "Αμυ ν α
κ α ί ’Α ν τ ί σ τ α σ ι ς , αί τελευταΐαι αυται πολλώ ύποδεέστεραι
τοΰ Μ α χ η τ ο ΰ , καίτοι λίαν παρεμφερείς πρός α ύ τ ό . Ό Μ έ λ α ς
Ι Ιρί γ κ η ψ άπεδείχθη έπιτηδειότερος τοΰ συναδέλφου του πρός
ποντοπορίαν. Τό μήκος αύτοΰ έξικνεΐται μέχρις 116 μέτρων έπί
18 πλάτους, έξ ών τά 67 καλύπτονται ύπό Οώρακος· τό δέ τών
δμο ήμιολιών ύπολογίζεται είς 85 μέτρων μήκος έπί 16 πλάτους,
καί έκ τούτων τά 44 μόνον είσί τεθωρακισμένα.
Διδαχθέντες οί "Α γγλοι ύπό τής πείρας τό άνεπιτυχές τών,
καίτοι ήμιτεθωρακισμένων, ούχ ήττον δαπανηροτάτων τούτων
πλοίων, άπεφάσισαν νά έπιληφθώσι τής κατασκευής ετέρων όλοσχερώς κεκαλυμμένων ύπό θώρακος* ουτω δέ έναυπηγήσαντο
τάς δύο ημιολίας Έ κτο ρ α καί Ά ν δ ρ ε ΐ ο ν, μικρόν τι μεγαλητέρας τής ’Α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ς . ’Α λλά καί έν τούτοις ύπερίσχυσεν
ή ’Α γγλική ’ιδιοτροπία, διότι ό θώραξ τών πλοίων τούτων, κατα7^ήγων σχεδόν μέχρι τών έξάλων, άφίνει άπροκάλυπτον τό
υποβρύχιον μέρος αύτών.
Τέλος πάντων ό ολοσχερής θωρακισμός έφηρμόσθη κατά
πρώτον είς τήν ημιολίαν ’Α χ ι λ λ ε ύ ς , μετά ταύτην δέ, είς τάς
μεγάλας νήας Μ ι ν ώ τ α υ ρ ο ν , ’Α ζ ι γ κ ο ύ ρ τ ι ο ν καί Ν ο ρθουμ β ε ρ λ ά ν δη ν. Μέχρι τινός ό Μ ι ν ώ τ α υ ρ ο ς ήτο τό μέγιστον πάντων τών θωρηκτών τής ύπερηφάνου Ά λβιώ νος, Ιχον
μήκος μέν 122, πλάτος δέ 18 μέτρων· αί σιδηραΐ αύτοΰ πλάκες
εχουσι π ά γ ο ς 14 έκατοστομέτρων, φέρει δέ πέντε ίστία, 56 πυ
ροβόλα καί σιδηροΰν έπι τοΰ κατας·ρώματος πύργον, ώς άπαντα
σχεδόν τά ’Α γγλικά θωρηκτά. Ή άξία έκάστου τών πελωρίων
τούτων νηών ύπερέβη τά ένδεκα έκατομμύρια λιτρών στερλινών.
’Ακολούθως τό ’Α γγλικόν Ναυαρχεΐον έπελήφθη τοΰ μετα.

σχηματισμού έξ ξύλινων πλοίων, ναυπηγουμένων άπό τοΰ 1858
έν τοΐς διαφόροις νεωρειοις, καί τά όποια φέρουσι τά εξής ονό
μ α τα : Β α σ ι λ ι κ ή δ ρ ΰ ς , Ι Ι ρ ί γ κ η ψ Σ ύ ζ υ γ ο ς , Κ α λ η δ ο ν ί α ,
Ω κ ε α ν ό ς και I I ρ ί γ κ η ψ Ά λ φ ρ έ δ ο ς . Μετά ταΰτα ετερα
πλοΐα καθυπεβλήθησαν είς τόν μετασχηματισμόν τοΰτον, τά
εξής: τό R oyal-Suvei’eign, άρχαΐον τρίκροτον μεταποιηθέν είς
πυργωτόν· έκαστος τών πέντε αύτοΰ περιστρεφαμένων πύργων
φέρει άνά εν τηλεβόλον τώ ν 300 λίτρων. Ό Ζ η λ ω τ ή ς , δίκροτον, και τά μονόκροτα Ε ύ ν ο ι α καί Ε ρ ε υ ν α , άτινα έθωρακίσθησαν κατά τινα μόνον μέρη. Ούχ ήττον όμως αί πρός μετασχη
ματισμόν τών πλοίων τούτων δαπάναι άπέβησαν ύπέρογκοι·
καιτοι δε ό θιόραξ αύτών είναι λίαν στερεός, έν τοσούτω τά πρω
ραία αύτών έμβολα θεωρούνται ανίσχυρα.
Ά φ ’ ότου ή πείρα άπέδειξεν έπιλήψιμον τό ύπερβάλλον μή
κος εις τά θωρηκτά πλοΐα, οί 'Ά γγλο ι άπεφάσισαν νά συμμόρφωθώσι πρός τάς ύπαγορεύσεις αύτής, καί τοι λίαν άργά, σχετικώς ως προς τους γείτονας αύτών. Έ πί τούτω έναυπηγήσαντο
νεώτερά τινα πλοΐα άπό 55 μέχρις 80 μέτρων μήκους, καί τά
όποια ώπλισαν δι’ εύαρίθμων μέν, πλήν μεγάλης ολκής τηλεβό
λων. Κατα τον τύπον τοΰτον, οστις οιακρινεται έν τή ναυπηγία
ύπό τό όνομα sloop-o f-war, κατεσκευάσθησαν τά πλοία Έ π ιχ ε ί ρ η σ ι ς , Π α λ λ ά ς καί Π η ν ε λ ό π η .
Ά λ λ ’ ή Α γ γ λ ία , άδιαλείπτως μεριμνώσα περί τής ύπεροχής
κατα Οαλασσαν, όεν παύει ενισχυουσα τόν στόλον αύτής διά
κραταιοτέρων πλοίων, καθόσον μάλιστα προβαίνει ή τελειοποίησις τών πυροβόλων. Μετά τάς βελτιώσεις λοιπόν, τάς έσχάτως
γενομένας είς τό φοβερόν Άρμστρόγκειον κανόννιον, συνεπεία
τών όποιων έδέησε νά κατασκευασθώσι παχύτεροι έπί τών πλοίων
θώρακες, οί Ά γ γ λ ο ι έναυπήγησαν καί άνάλογα πλοΐα, τόνΛ
Λ ό ρ δ ο ν Ο ύ ά ρ δ ε ν , τόν Λόρ δ ον Κ λ ύ δ η ν, τόν Β ε λ λ ε ρ ο φ ό ν τ η ν καί έπί τέλους τόν Ή ρ α κ λ έ α , πλοΐον δικαίως φέρον
τό όνομα τοΰ μυθολόγουμένοϋ θεόΰ τής δυνάμεως.
Τούτου αί σιδηραΐ πλάκες εχουσι πολλαχοΰ πάχος έννέα δα
κτύλων, πρός σφυρηλασίαν δέ αύτών έδέησε νά κατασκευασθώσι
προηγουμένως καί μηχαναί άνάλογοι. 'Υπό τάς πλάκας ταύτας
άπαντάται σκληρόν ’Ινδικόν ξύλον (teak), έχον και τοΰτο πά
χος δώδεκα δακτύλιον καί κρατούμενον ύπό σιδηρών ράβδων,

τάς όποιας ύποβαστάζουσιν έ'τεραι δοκοί σιδηραΐ, καί μετ’ αύτάς
τριπλαΐ σανίδες, ών δλων όμοΰ τό πάχος είναι 28 δακτύλων,
μετά τάς οποίας πάλιν άλλος θώραξ έκ πλακών κρατουμένων
υπό δοκών, σιδηρών καί τούτων, έχουσών πάχος έπτά δακτύλων.
"Ωστε τό ολικόν πάχος τών πλευρών τοΰ Ή ρ α κ λ έ ο υ ς , άπό
τοΰ έξωτάτου μέχρι τοΰ ένδοτάτου θώρακος, είναι 44 δακτύ
λω ν! Τό τεράστιον τοΰτο πλοΐον φέρει 14 μόνον τηλεβόλα, άλλά
τών 600 λιτρών· ή μηχανή αύτοΰ είναι έκ τών ισχυρότερων, άφ’
ό'σας κατεσκευάσΟησαν έν ’Α γγλία , χορηγεί δέ είς τόν γιγά ντειον τοΰτον όγκον μεσαίαν ταχύτητα 14 μιλίων. Κατά τάς αύ
τάς διαστάσεις καί άναλογίας ναυπηγείται καί έτερον πλοΐον,
ό Σουλτάνος.
Έ ξ έτερα πλοΐα, νεωτέρας κατασκευής καί διαφοροτρόπως
τεθωρακισμένα, έκόσμησαν τό ’Α γγλικόν ναυτικόν κατά τά έτη
1867 καί 1868, τά έξης : Σ ι δ η ρ ο ΰ ς Δού ξ, Ό ρ μ η τ ι κό ς,
Π ρό σ κ οπο ς, Α ύ θ ά δ η ς , ’Α κ α τ α μ ά χ η τ ο ς καί Θρί αμβ ος.
Τελευταΐον, άπό της τρομεράς έκείνης θαλασσομαχίας τοΰ
Νέου Κόσμου, τό ’Α γγλικόν Ναυαρχειον άπεφάσισε νά πλουτίση
τόν στόλον αύτοΰ καί διά κανοννιοφόρων, ούχι όμως σμικρών και
ταπεινών, ώς τάς σαυροειδείς της ’Αμερικής, ά λλά πάντη ιδιορ
ρύθμων, καί ώς έκ τούτου καταλλήλω ν καί ώ ς άκταιώρων και
ώ ς θαλασσομάχων θηρίων τοΰ ώκεανοΰ. To R oyal-Sovereign,
περί ου έ^ρέθησαν ανωτέρω τά δέοντα, έχρησίμευσεν ό τύπος,
καθ’ δν έναυπηγήθησαν ακολούθως καί τά^\ΥινβΓΧ, Π ρ ί γ κ η ψ
Ά λ β έ ρ τ ο ς καί Σκο ρ πί ο ς, μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι ταΰ
τα είσίν ύποδεέστερα κατά τε τό μέγεθος καί τόν έξοπλισμόν,
καθό φέροντα δύο μόνον πύργους. Τούτοις προσθετέον ένα μονοπυργον κατάφρακτον άκταίωρον, φέροντα δύο βαρέα τηλεβόλα,
καί ένα κριόν, έπίσης πυργοφόρον.
Συνεπεία τών τελευταίων διατάξεων τοΰ Ναυαρχείου, συμπληροΰται κατά τό ένεστώς έτος ή ναυπηγία δύο τρομερών ωκεανείων μονιτόρων, (τοΰ C aptain καί Monarch), πάντη νέας
κατασκευής. Έ καστον τών πλοίων τούτων θέλει κινεΐσθαι ύπό
διπλοΰ μηχανισμού, καί διπλοί πύργοι, φέροντες έκαστος άνά
δύο τηλεβόλα τών 600 λιτρώ ν, θέλουν διασταυρόνει πανταχόθεν τά τρομερά πυρά των, έκτος τών δύο κατά τήν πρώραν καί
τήν πρύμνην τεθειμένων μεγίστων τηλεβόλων, τών της εφόδου

και τής όπισθοχωρήσεως λεγομένων. ΙΙρό τών δοκιμασιών, αϊτινες γενήσονται μετά τήν έξάρτυσι* άμφοτέρων τώ ν πλοίων
τούτων, ούδαμώς θέλουν άποπειραθη οί Ά γ γ λ ο ι νά ναυπηγήσωσι κανοννιοφόρους άμφοτέρων τών τύπων, τών διακρινομένων
ύπό τά όνόματα broad-side-ships καί turret-ship.
Ανακεφαλαιοΰντες τά έν τω κεφαλαιω τούτω , παρατηροΰμεν
ότι ό Α γ γ λ ικ ό ς θωρηκτός στόλος έπί τοΰ παρόντος είναι ύποοεεστερος τοΰ I αλλικοΰ ώς πρός τόν άριθμόν τώ ν σκαφών, καθό
άπαρτιζόμενος έκ 42 μόνων πλοίων. Τό πλεονέκτημα τής δυνάμεως τής Οαλασσοκράτιδος Ά λβιώ νος έγκειται είς τόν λοιπόν
ξύλινον στόλον αύτής, όστις άριθμεΐ περί τά 430 σκάφη, άπαντα
στερεά καί καλώς έξωπλισμένα.
Γ'.
Μεταβώμεν είς τήν τριταγωνιστοΰσαν μεταξύ τών πρωτευου
σών θαλασσίων Δυνάμεων, τήν Αμερικήν.
Τό πρώτον βληθέν εις τήν θάλασσαν θωρηκτόν πλοΐον τών
Όμοσπόνδων Πολιτειών είναι τό κληθέν Μ ό ν ι τ ο ρ (σαυροειδές),
δνομασία, ήτις έπεκράτησεν άκολούθως καί είς τά λοιπά τής
κατασκευής ταύτης σκάφη. Τό πλοΐον τοΰτο, οπερ κατέστη περίφημον είς τά χρονικά τών ναυμαχιών, ήτο Ιργον το ΰ ’Εριξώνος,
ένός τών τά μάλιστα έγνωσμένων μηχανικών τοΰ Νέου Κόσμου.
Είχε μήκος 124 ποδών, καί συνέκειτο έκ δύο διακεκριμένων με
ρών: έκ τής σκάφης τής έσωτερικής, καί έκτου έπ’ αύτής έδραιώματος· έν τώ μέσω δέ τοΰ πλοίου ήγείρετο κυλινδρικός τις πύρ
γος, έξωπλισμένος μετά δύο δαλγρενείων πυροβόλων 100 λιτρών
ολκής. Ό θώραξ αύτοΰ συνέκειτο έκ πλακών διαφόρου πάχους,
λίαν τεχνηέντως συνηρμοσμένων· διά τοΰτο, ένώ κατά τήν ναυ
μαχίαν τής 9 Μαρτίου 1862 έκρούσθη ύπό 23 σφαιρών, ούδεμία ήδυνήθη νά τόν διατρυπήση, καί αύταί δέ αι κραταιαί περόναι
τοΰ Μ έ ρ ι μ α κ , έφορμήσαντος κατ’αύτοΰ μανιωδώς μεθ’ άπάσης
τής δυνάμεως τοΰ άτμοΰ του, ήμβλύνθησαν έπί τοΰ σώματος
αύτοΰ. Ά λ λ ά δυστυχώς ολίγον καιρόν μετά τάς άνδραγαθίας
του τό πλοΐον τοΰτο κατεποντίσθη αύτανδρον έν μέσω ώκεανώ
ύπό τής πρώτης τρικυμίας, ήν άπήντησε, διδάξαν διά τοΰ παθή
ματος του κατά πόσον τά τοιούτου είδους σιδηρόφρακτα πλοΐα

άδικοΰσιν έαυτά, εκτιθέμενα εις τά μεγαλα τοΰ ωκεανοί» κύματα,
ένώ προωρίσθησαν μόνον διά τούς άκα?>.αρρείτας ποταμούς.
Ό φοβερός τοΰ Μ ο ν ί τ ο ρ ο ς άντιπαλος, δ Μ ε ρ ι μ α κ τών
Νοτίων, ήτο παλαιά τις ημιολία, τήν οποίαν ήμίκαυστον ειχον
καταβυθίσει οί Βόρειοι, δτε παρήτησαν τήν Νορφολκην* ταύτην
άνελκύσαντες οί Νότιοι, άφοΰ έπεσκευασαν και περιέκειραν οεοντω ς, έκάλυψαν άπ’ άκρου έως άκρου διά σιοηροΰ καταφραγματος,
ώστε εις τόν θεατήν έφαίνετο ώς παν αλλο ή πλοΐον, ω ς κιβω
τός ή μάλλον όγκος τις άμορφος. Και ομως ο άμορφος ουτος
όγκος έτερατούργησε, καθότι, είσορμήσας έντός τοΰ Ομοσπον
διακού στόλου, κατεβύθισεν έκ πρώτης έφοόου τήν μεγαλοπρεπή
ήμι ο λ ί αν Κου μβ ε ρ λ ά ν δ ην , έμπήξας τάς δυο αύτοΰ περόνας είς
τά πλευρά αύτής, καί έπροξένησεν ά λλας σημαντικάς ζημίας
είς τόν έχθρικόν στόλον. ΙΙεντήκοντα ή εξήκοντα σφαΐραι ειχον
προσβάλει αύτόν λυσσωδώς, καί δμως ούδεμιαν υπεστη ζημίαν
άξιόλογον· τόσον ήτο ισχυρόν τό προκάλυμμα του. ΑΧ\α και
ό τροπαιοφόρος ουτος τολμητίας έλαβεν έν τέλει τά έπιχειρα
τής κακίας του, άνατιναχθείς είς τόν άέρα ινα μή περιελθη εις
χεΐρας τών έχθρών.
Εύθύς μετά τήν μοναδικήν ταύτην ναυμαχίαν, ή μάλλον θα
λάσσιον μονομαχίαν, ή "Αμερικανική Κυβέρνησις έπελήφθη τής
κατασκευής τριακοντάδος μ ο ν ι τ ό ρ ω ν , σχεδόν άπάντων τοΰ αύ
τοΰ συστήματος. Έ κ τών πλοίων τούτων τά μάλλον διακριθέντα
έν τώ έμφυλίω πολέμω είσί τά φέροντα τά ονόματα Δ ι κ τ α τ ω ρ
και Κ αθ α ρ ι σ τ ή ς, έχοντα άμφότερα μήκος εκατόν μέτρων καί
έφωδιασμένα διά πύργου. ’Αργότερα διετάχθη ή ναυπήγησις είκοσιν ετέρων μ ο ν ι τ ό ρ ω ν κατ’ ίδιον τύπον, κληθεντα ligh tdraught, ά λ λ ’ ή έξάρτυσις αύτών μόλις συνεπληρώθη άμα τη
λήξει τοΰ πολέμου· ώστε τά πλεΐστα έξ αύτών μετεσχηματίσθησαν είς είδος πυρπολικών (torpedo).
Τό ’Αμερικανικόν ναυτικόν κέκτηται όλίγιστα θωρηκτά με
γάλω ν διαστάσεων τούτων τό μέγιστον είναι τό καλούμενον
Ν έ ο ν Ά ϊ ρ ο ν σ ά ϊ τ , έχον μήκος 232 ποδών, καί ισχυρόν κέρας πρός έπίθεσιν κατά τών εχθρικών πλοίων. Θυριόας εχει όκτω
έφ’ έκάστης πλευράς· αύται δέ κλείονται διά δύο σφυρηλάτων
σιδηρών πλακώ ν, συναπτομένων έκ τής άναποδίσεως τοΰ πυρο
βόλου μετά τήν έκπυρσοκρότησιν, κατά τήν άμερικανικήν μέθοδον.

ά λλά μονον το μέρος, τό φέρον τά πυροβόλα, είναι σιδηρόφρακτον, τό δέ πρός τήν πρώραν καί τήν πρύμνην, ήτοι έμπρός καί
όπισω, μενει απροφύλακτον.
Δύο έτερα έπιτήδεια πρός ποντοπορίαν πλοΐα, τά καλούμενα
Ρ ο α ν όκ ε καί Β ρ έ ν το ν, μετεσχηματίσθησαν είς θωρηκτά έξ
άρχαίων οικρότων, φέρουσι δέ άνά τρία πυργία καί κέρας· ά λ λ ’
ένεκα τοΰ κυλίσματος αύτών έν άνοικτώ πελάγει, έθεωρήθησαν
άκατάλληλα πρός θαλασσομαχίας. Ούχ ήττον άξιοπερίεργος είνα ι είς τό ειδός του καί ό Έ σ σ ε ξ , καίτοι μή διαφέρων ούσιωδώς τών προειρημένων.
Μετά τ ά σκάφη ταΰτα οί Βόρειοι παρήγγειλαν περί τήν λήξιν τοΰ πολέμου και αλλα σιδηρόφρακτα, διακρινόμενα ύπό τήν
δνομασίαν Κ ρ ι ο ί σι δη ρ ο κ α τ ά φ ρ ακ το ι τ ή ς Δ ύ σ ε ω ς .
Ταΰτα, καθο ταχυπλοοτατα και αβαθή, προωρίσθησαν διά τόν
ποταμον Μισισσιπήν. Είσίν έλικοκίνητα καί τροχοφόρα, έ©ωδιασμενα με ισχυρόν πυροβολικόν, καί διά μηχανισμού έκσφενδονίζοντα έν άνάγκη μεγίστην ποσότητα θερμοΰ ύδατος* διακρίνονται δέ διά λίαν περιέργων δνομάτων: Κ ε ο κ ο ύ κ , Σ ι λ ι κ ό τ ,
Τ ο υ σ κ ο ύ μ π ι α , Ί ν δ ι ά ν ο λ α κτλ. κτλ.
Εν τελεί, οι Αμερικανοί προεβησαν εις τήν σημαντικήν τροποπόίησιν καί μεγέθυνσιν τού πρωτοτύπου μ ο ν ί τ ο ρ ο ς , κατασκευάσαντες τά είδη τών μέ διπλά πυργίδια θωρηκτών. Έ ν τώ
τύπω τούτω πρωτεύει τό περίφημον Μ ι α ν τ ο ν ο μ ά χ , δπερ, περιφρονήσαν τά κύματα τού ώκεανοΰ, έπεδείχθη κατά τό θέρος
τοΰ 1866 λίαν πομπωδώς είς τούς λιμένας τής Εύρώπης. Έ 
καστος τών πύργων τοΰ πλοίου τούτου, ένούμενος μετά τοΰ
έτέρου διά σιδηράς γεφύρας, είναι έξωπλισμένος διά δύο πυρο
βόλων· έν ώρα δέ τής μάχης, τό πλήρωμα μένει κεκλεισμένον
ύπό τό κατάστρωμα, δπου ύπάρχει αύλός άπό τού ένός μέχρι
τοΰ έτέρου πύργου πρός άερισμόν τών κάτω μερών αύτοΰ. Ή
έλλειψις ίκανοΰ άερισμοΰ είναι είς τά θωρηκτά πλοΐα σημαντι
κόν κακόν.
Έ ν τούτοις οί ’Αμερικανοί, καίτοι πρώτοι έφευρεταί τών άρι
στων σιδηροφράκτων πλοίων τοΰ τύπου τών μ ο ν ι τ ό ρ ω ν , ήρχησαν άπό τίνος θεωροΰντες μέ ψυχρόν όμμα τό είδος τών σαυ
ροειδών θωρηκτών, καί ήμέρα τή ημέρα φαίνονται σκεπτόμενοι
περι άποκτήσεως στόλου, ούχί μόνον καταλλήλου πρός ποτα-
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μοπλοίαν, άλλά καί άξιομάχου έν άνοικτώ πελάγει. Ισως μετ
ολίγον πρόκειται νά ίδωμεν ολοσχερή μεταβολήν τοΰ ναυτικοΰ
συστήματος παρά τω θαλασσομάχω τούτω εθνει. Και δμως έν
Ευρώπη, παραδόξως πως, έπικρατεϊ ή ένα'ντία ιδέα. Α μφισβη
τείται άν τά βαρύτατα πλοΐα δύνανται έν ώρα πολέμου ν άποβώσι τελεσφόρα, όσον τά έλαφρότερα· άπο τίνος Οε φαίνεται
τεθέν ώς πρόβλημα, πώς νά άποκτάται ή μεγίστη δύναμις διά
μέσων άσθενών, καί άν μικρά, στερεά καί εύκίνητα πλοΐα, φεροντα εν ή δύο μεγάλα τηλεβόλα, δέν είναι προτιμότερα τών γιγαντείων καί πολυδαπανων, έφ οις σεμνυνονται τά Ευρωπαϊκά
Κράτη.
(
t
Τό σύνολο ν τών θωρηκτών πλοίων τών Η νωμένων Πολι
τειών φθάνει έπί τοΰ παρόντος είς 54· τούτοις προσθετεον και
περί τά 200 ξύλινα πλοΐα διαφόρου μεγέθους, φέροντα τό δλον
δισχίλια τηλεβόλα.
’Επειδή δέ περί τοΰ Νέου Κόσμου ό λόγος, ρίψωμεν παροδι
κόν βλέμμα καί είς τάς λοιπάς άξιομάχους Οαλασσίας Δυνάμεις
της μεγάλης ταύτης ηπείρου.
Τά δευτερεΐα τών Όμοσπόνδων Πολιτειών ώς πρός τόν άριθμόν καί τό ποσόν τών θωρηκτών πλοίων κατέχει έν τη ’Αμερι
κάνικη ήπείρω ή Βραζιλία. "Ενεκα τοΰ μετά της Παραγουαίας
δημοκρατίας πολέμου, ή έπικράτεια αυτη ήναγκάσθη νά ναυπηγήση σημαντικόν άριθμόν θωρακοφόρων καί καταφράκτων πλοίων,
έν οις περί τούς είκοσιν έλαφρούς μ ο ν ί τ ο ρ α ς , ώπλισμένους
διά πυργίσκου καί φέροντας άνά έν τηλεβόλον, καταλλήλους δέ
διά μεγάλους ποταμούς.
’Εκτός τών μικρών τούτων πλοίων, ή Βραζιλία κατώρθωσε
νά άποκτήση καί μεγάλα θωρηκτά, μεταξύ τών οποίων πρωτεύουσιν αί ήμιολίαι Β ρ α ζ ι λ ί α καί Τ α μ αν δα ρέ, πλοΐα
στερεά καί ώπλισμένα έκαστον δι’ όκτώ τηλεβόλων μεγάλης
ολκής. ’Αμφότερα τά πλοΐα ταΰτα μετά τρίτου τινός, καλουμένου ' Ρ ΐ ο ν Ί α ν έ ϊ ρ ο ν , ύπέστησαν τό σφοδρότατον πΰρ τών κανοννιοστοιχιών τοΰ φρουρίου Κουρου-ΙΙαϊτύ σχεδόν άνευ βλάβης·
άλλά τό τελευταΐον τοΰτο κατεβυθίσθη ύπό τών ύποβρυχίων μη
χανών τοΰ έχθροΰ.
Έ τερα μικρότερα πλοΐα τοΰ Βραζιλιανού ναυτικοΰ, φέροντα
άνά δύο πύργους καί ώπλισμένα διά τεσσάρων τηλεβόλων, είσ

τά έξη ς; Μ π α ρ ό σ ο , Κ α β ρ ό ς , Κ ο λ ό μ β ο ς , Μ α ρ ί α Μ π α ρός, Χ ε ρ β ά λ , Λ ί μ α Μ π α ρ ό ς , Β α χ ί α κ α ί Σ ι λ β ά δ ο .
Γινες τών δημοκρατιών τής ’Αμερικής, έν αίς ή τής Παρα
γουάης, τής Χιλής, κτλ. καταγίνονται δραστηρίως πρός άπόκτησιν καταφράκτων πλοίων, ναυπηγουμένων έν Ευρώπη.

Δ'·
Έκ τών δευτερευουσών ναυτικών Δυνάμεων τής Εύρώπης at
σημαντικόν άριθμόν θωρηκτών πλοίων έχουσαι είσίν αί έξης: ή
Ιίρωσσία, Αύστρία, ’Ιταλία, 'Ισπανία, 'Ρωσσία, Δανιμαρκία, 'Ολ
λανδία καί Τουρκία.
Τό ναυτικόν τής ΙΙρωσσίας, ή μάλλον τής νέας Γερμανικής
'Ομοσπονδίας, πλουτίζεται όσημέραι δι’ ισχυρών θωρηκτών σκα
φών. Τρεις νεωστί ναυπηγηθεΐσαι ήμιολίαι, ό Ο ύ ι λ ϊ έ λ μ ο ς Α',
ό Φ ρ ε ι δ ε ρ ί κ ο ς Κ ά ρ ο λ ο ς καί ό Β α σ ι λ ι κ ό ς Π ρ ί γ κ η ψ ,
είσίν έκ τών στερεωτέρων θωρακοφόρων, διακρινόμεναι διά τε τό
πάχος τοΰ θώρακος, τόν βαρύν έξοπλισμόν καί τήν ταχύτητα
τής κινήσεως. Τό πρώτον έκ τών πλοίων τούτων, τό καί άξιολογώτερον, είναι έξωπλισμένον δι’ 23 μεγάλων τηλεβόλων καί
διά καταλλήλων μηχανισμών πρός πυράκτωσιν τών όβουζίων·
τά δ’ έτερα δύο φέρουσιν άνά 16 τηλεβόλα. Πρός τούτοις κέκτηται ή Πρωσσία καί δύο θωρηκτά μονόκροτα, τόν Ά ρ μ ι 
ν ι ό ν καί τόν Π ρ ί γ κ η π α ’Α δ α λ β έ ρ τ ο ν , φέροντα άνά 4 τη
λεβόλα, καί εν κατάφρακτον πλοΐον μικρότερων διαστάσεων.
Ή Αύστρία κατασκευάζει τά έαυτής θωρηκτά έν τοΐς ιδίοις
ναυπηγείοις, περιφημότερα τών οποίων είσί τά τής Τεργέστης.
Ή ναυμαχία τής Λίσσης άπέδειξε πόσον στερεά είσι τά θωρη
κτά τής έπικρατείας ταύτης, καίτοι τά πλεΐστα μετασχηματισθέντα έκ ξυλίνων σκαφών, ένοίς ό περίφημος Μ α ξ ι μ ι λ ι α ν ό ς
Α'. Έ πί τοΰ παρόντος ή Αύστριακή Αύτοκρατορία κέκτηται ε
πτά θωρακοφόρους ήμιολίας καί τινα μικρότερα πλοΐα.
Ή ’Ιταλία, άπό τής πολιτικής άναγεννήσεώς της, ένησχολήθη μετά ζήλου είς τήν προαγωγήν τοΰ θωρηκτοΰ αύτής στό
λου. Έ κτος τών εξ ήμιολιών, τάς όποιας έναυπηγήσατο έν
Γ αλλία, καί αΐτινες φέρουσι τά ονόματα Τ ρ ο μ ε ρ ό ς , ’Ι σ χ υ 
ρός, Κ α σ τ ε λ φι δ άρ δ ο, Βα σ ί λισ^σ α Μ α ρ ί α Π ί α, Α γ ι ο ς

Μ α ρ τ ί ν ο ς καί ’Α γ κ ώ ν , τά εγχώρια ναυπηγεία, και προ πάν
των τά της Βενετίας, είργάσθησαν [χετ ένεργείας πρός έφαρμογήν τοΰ θώρακτος είς ετερα διάφορου μεγεθους σκαφ/]. Σή
μερον τό ’Ιταλικόν ναυτικόν κέκτηται 23 θωρηκτά πλοΐα, εξ
ών δώδεκα ήμιολίαι, δύο μονόκροτα, εις κριός, πέντε κανοννιοφόροι καί τρεις πλω ταί κανοννιοστοιχίαι. Η ήμιολία Β α σ ι 
λ ε ύ ς τ ή ς ' Ι τ α λ ί α ς , ή καταστραφεΐσα έν Αίσση υπό τών
Αύστριακών, καί ό περίφημος Κ α τ α β υ θ ι σ τ ή ς (Affondatore,) έναυπηγήΟησαν έν ’Αμερική.
Ό θωρηκτός στόλος της 'Ισπανίας δέν είναι άξιοχαταφρόνητος. Έ κτος μικρών τινών καταφρακτων κανοννιοστοιχιώ», η
επικράτεια αΰτη κέκτηται εξ Οωρηκτάς ημιολίας, έν αις έξεχει διά τήν ωραιότητα καί τήν στερεότητα της κατασκευής ι\
Ν ο υ μ ά ν τ σ ι α · τ ό πλοΐον τοΰτο ύπεστη ένδοξως το πΰρ τών
Περουβιανών τηλεβόλων, κατά τήν πολιορκίαν τοΰ Καλαου.
Ή Μ εγάλη 'Ρωσσική Αύτοκρατορία οιατελεΐ είσετι είς όπισΟοδρομικήν κατάστασιν ώς πρός τόν άριΟμόν τών θωρηκτών
σκαφών ά λ λ ’ αί ήδη καταβαλλόμενα! δραστηριαι προσπαθειαι
πιστεύεται, δτι έντός όλιγοχρονιου όιαστηματος θέλουν κατα
στήσει τήν Δύναμιν ταύτην λιαν αξιομαχον και έν θαλασσή.
Έ π ί τοΰ παρόντος ή 'Ρωσσια κέκτηται ενδεκα ημιολίας και 14
μονίτορας, ώπλισμένα άπαντα δι’ έκατόν ένεννήκοντα τηλεβό
λω ν. Αί άξιολογώτεραι τών ημιολιών εισιν αι φερουσαι τά έξής όνόματα: Ν α ύ α ρ χ ο ς Γ κ ρ έ ϊ γ , Τ σ ί τ κ α ί Χ α γ κ ό ρ. Τέσσερες ετιραι ίσχυρότεραι τών προηγουμένων και τελειοτερον έξωπλισμέναι, έσονται έξηρτυμεναι κατά το ένεστως έτος· αυται
φέρουσι τά όνόματα Κ ν ι ά ζ - Π ο ζ α ρ σ κ ι , Ν α ύ α ρ χ ο ς
Ααζαρέφ, ΝαύαρχοςΣπυριδώφκαίΜινίνεή τελευταία αυτη έσται τό μεγαλήτερον πλοΐον τοΰ 'Ρωσσικοΰ
ναυτικοΰ, ή δέ άξία αύτής θέλει άναβη μέχρις 1,50 0 ,0 0 0 ρου€λίω ν. Ού πρό όλίγου δέ συνεπληρώθη καί ή έξάρτυσις δύο με
γάλω ν κανοννιοστοιχιων μετα διπλών πύργων, αιτινες εκληθησαν 'Ρ ο υ σ ά λ χ α καί Τ σ α ρ ο ν τ ι έ σ κ α.
Ή Δανιμαρκία κέκτηται εξ θωρηκτά πλοΐα, έν οίς τρεις ήμιολίας: τήν Δ α ν ι μ α ρ κ ί α ν, είκοσιδύο τηλεβόλων, τάς Π έδ ε ρ-Σ κ ρ ά μ καί Δ α ν ε β ρ ό γ , δεκατεσσάρων καί τρεΐς
πλω τάς κανοννιοστοιχίας, τών τριών και δυο τηλεβόλων.

Τό ναυτικόν τών Κάτω Χωρών (Βελγίου καί 'Ολλανδίας) άριθμεΐ ολίγα τινά θωρηκτά σκάφη· δύο μονόκροτα δκτώ τηλε
βόλων, (το De-Buffel και τον Σ κ ο ρ π ι ο ν,) πέντε μονίτορας
και μιαν πλωτήν κανοννιοστοιχιαν, φέρουσαν ονομα Le-T ijger
καί ώπλισμένην διά 14 τηλεβόλων. Έ κτος δέ τούτων, μεταξύ
τών πλοίων αύτής συγκαταλέγονται καί έξ έτεροι μονίτορες καί
κανοννιοφόροι άνευ άτμοΰ.
Τελευταΐον, ή Τουρκική Αύτοκρατορία ένασχολεΐται δραστηριως πρός καταρτισμόν θωρηκτοΰ στόλου άξιομάχου. Έ κ τών
δεκαοκτώ θωρηκτών σκαφών, άτινα Ιμελλον νά συμπληρώσωσΐ'*
έπί τοΰ παρόντος τόν έν ένεργεία στόλον τής Έπικρατείας ταύτης, τά ήμίση διατελοΰσι σχεδόν έξηρτυμένα· τουτέστι τέσσαρα
μονόκροτα, τ ά Μ α χ μ ο υ δ ι έ , Ά ζ ι ζ ι έ , Ό σ μ α ν ι έ καί Ό ρ χ α ν ι έ , δύο πλω ταί κανοννιοστοιχίαι τοΰ Δουνάβεως, καί δύο
καταφρακτοι μονίτορες, ναυπηγηθέντες διά τήν δημοκρατίαν τής
Χ ιλής έν Γαλλία καί άγορασθέντες έσχάτως. έπιδιώκεται δέ
λίαν δραστηριως ή κατασκευή μεγάλης νηός, ναυπηγούμενης
έν Αονδινω κατά τόν τύπον τοΰ ’Α γγλικοΰ Μ ι ν ω τ α ύ ρ ο υ καί
δνομασθείσης Τ ο υ ρ κ ε σ τ ά ν .
Καί ή μικρά Ε λ λ ά ς ήρξατο άπό τίνος σκεπτομένη περί ένισχυσεως τοΰ ναυτικοΰ αύτής διά θωρηκτών πλοίων. Τούτων δύο
εσονται όσονούπω είς χεΐρας τής Κυβερνήσεως, ή έν Αονδίνω
ναυπηγηθεΐσα κανοννιοφόρος Β α σι λ ευ ς Γ εώ ρ γ ι ο ς Α', τριών
τηλεβόλων, και τό έν Τεργέστη ήδη καθελκυσθέν μονόκροτον
Β α σ ί λ ι σ σ α Ό λ γ α , δώδεκα τηλεβόλων καί στερεώτατον. ’Ι
δού τί εγραφεν ’Α γγλική τις έφημερίς περί τοΰ πρώτου έκ τών
πλοίων τούτων: «Τό σκάφος τοΰτο είναι θαυμαστόν, δχι διά τό
μέγεθος, ά λλά διά τήν άναλόγως τής σμικρότητος αύτοΰ άμυντικήν δύναμιν καί στερεότητα. Έναυπηγήθη έντός πέντε μηνών
κατά τι σχέδιον πρωτοφανές, καί τοιοΰτο, δύναται ν’ άντιπαραταχθή πρός τό μέγιστον τών μέχρι τοΰδε θωρηκτών.. . Ή ταχύτης του είναι σημαντική, τά δέ δύο μέγιστα πυροβόλα του είναι
Άρμστρόγκεια τών δώδεκα τόννων. Πρός μικράν δύναμιν, ώς
τήν τής Ε λλάδος, τό πλοΐον τοΰτο είναι άνεκτίμητον.. . Φρονοΰμεν δτι, πρός τοιαΰτα θωρηκτά άντιπαραττόμενα τά ήμέτερα
πυργοφόρα, θά ώφειλον νά προβαίνωσι μετά προφυλάξεως
πολλής.»

Ε.
Έξεθέμεθα, όσον ήδυνήθημεν πληρέστερον, τό καταστατικόν
τών έν θωρηκτοΐς πλοίοις ναυτικών δυνάμεων τών πρωτίστων
Κρατών τοΰ Κόσμου. Έ ντός όλίγων ετών τά δευτερεύοντα και
τριτεΰοντα Κράτη, άτινα υστέρησαν ενεκα της τών πρωτευόντων
δραςηριότητος, θέλουσιν εχει δυνάμεις τοΰ αύτοΰ είδους, ισχυούσας τόν άριθμόν ή τήν ποιότητα. ΙΙοΐοι τινες τοτε εσονται οι μεταξύ
τών έθνών ναυτικοί πόλεμοι-, Ποιον προσωπονθελουσι παίξεικατά
τάς ναυμαχίας τά θωρηκτά πλοία; ποιον δε και τάπαλαιά σκάφη,
Δύσκολος είναι ή είς τά περίπλοκα ταΰτα ζητηματα άπαντησις. Έ ν τούτοις δυνάμεθα νά ειπωμεν, ότι ή έφεύρεσις τών με
ταλλικώ ν θωράκων καθ’ ολοκληρίαν κατεστρεψε τήν τέχνην τής
ναυμαχίας. Ένεκα τοΰ νέου άμυντικοΰ συστήματος τών πλοίων
εναντίον πυροβολικού έπιφόβου, έξηφανισθη η άλλοτε τακτική,
εργον τοσούτων αιώνων, άφαιρεθέντος ούτω μέρους τής ποιήσεως καί τοΰ μεγαλείου τοΰ κατά θαλασσαν έπαγγελματος τοΰ
στρατιώτου.
Συγκινητικωτέρα σκηνή τής μεταξύ δυο πλοίων τής γραμ
μής ναυμαχίας δέν ύπάρχει. Εις τους άγώνας τών στοιχείων
προστίθενται καί οί τοΰ άνθρώπου. Τά ιστία, διατρυπωμενα υπο
τών βολίδων, κυμαίνουσιν είς τόν άνεμον τά κατεσχισμένα αύ
τών (5άκη. Οί ιστοί, κατασυντριβόμενοι ύπό τών σφαιρών, πίπτουσιν έπί τοΰ καταστρώματος μετά φρικαλέου πατάγβυ, συμπαρασύροντες έν τή πτωσει αυτών τούς προτονους και τά σχοι
νιά, καί καταθραύοντες άξιωματικους τε και στρατιωτας. Ο
ναύτης, σίδηρον φέρων, έφορμά λυσσωδώς εις το καταστρωμα
τοΰ έχθρικοΰ σκάφους, και, σώμα πρός σώμα μαχόμενος, οιαμφισβητεΐ τό πλοΐόν του, την δευτεραν πατρίδα του.
Ούχ ήττον όμως τρομερά είναι καί ή μεταξύ δύο θωρηκτών
πλοίων ναυμαχία, ήτις παρέχει άξιολογον εύκαιριαν εις τον άν
θρωπον νά άναπτύξη τό πολεμικόν αύτοΰ ένστικτον. Ή νίκη
έξαρτάται έκ τής πρωτοβουλίας μάλλον τοΰ κυβερνήτου, ή έκ
τής άτομικής άνδρίας. Ή σφαίρα καί τό όβούί,ιον, άνίσχυρα ήδη
νά πράξωσί τι κατά τοΰ σιδηροΰ θώρακος, άναπηδώσιν άβλαβή
είς τήν θάλασσαν. Μόνη ή κυματίζουσα έθνική σημαία θέλει
δεικνύει, ότι ύπάρχουσιν έν τω σιωπηλώ και κατηφεΐ έκεινω όγ-

κω καροίαι στρατιωτών. Ή ύπό μιας καί μόνης Οελήσεως καθοδηγησις τοΰ πλοίου καταφαίνεται έκ τών τακτικών κινήσεων καί
τ ώ ν πυροβολισμών αύτοΰ. Πόσον όριως φοβερά έστιν ή στιγμή,
καθ’ήν τά δύο εχθρικά πλοΐα πλησιάζουσιν άλληλα! "Ιδετε αύτά.
Είτε έκ τοΰ έμβόλου, είτε έκ τών τηλεβόλων προέλθη ή προσ
βολή, έκαστον τών ναυμαχούντων πλοίων προφυλάσσεται, και
προσπαθεί νά συντρίψη τό άντίπαλον σκάφος διά κτύπου δλεθρίου. Μόλις κατά τήν συμπλοκήν δύναται ό στόλαρχος νά
προϊδ/) και νά συνουάση κινήματα. Τά πάντα άπόκεινται έκτοτε
εις τήν πρωτοβουλίαν τοΰ κυβερνήτου. Φρικώδης εύθύνη! Πόση
αταραξία και άπαθεια στωίκή πρέπει νά συνοδεύη τό βλέμμα
του! Ιπήρξε ποτε Οέσις ήρωϊκωτέρα τής τών διευθυνόντων
ναυμαχίαν;
Η πάγκοινος χρήσις τοΰ μεταλλικού θώρακος θέλει συνεπαγα γει εξισωσιν των θαλασσίων δυνάμεων, καθό μή λογιζομένου
πλέον, ως άλλοτε, τοΰ άριθμοΰ καί τοΰ μεγέθους τών πλοίων.
Ί ά παντα θέλουσιν έξαρτάσθαι έκ τοΰ πάχους τοΰ θώρακος, έκ
τής ταχυτητος τής πορείας, έκ τής ταχύτητος τών κινήσεων,
έκ τής καλής γνωσεως τών ύφόρμων ή κρησφυγέτων, ούχι δέ
έκ τών άπολύτων διαστάσεων τοΰ σκάφους καί τής δυνάμεως
τοΰ πυροβολικού του. Μικρόν τι έθνος, οιον ή Δανία, θέλει έχει
μεγαλην ισχύν με ποσότητά τινα, άναλόγως μικράν, θωρηκτών
πλοίων, όταν τά πλοΐα ταΰτα ώσι καλώς έξωπλισμένα καί κα
λώ ς νεναυπηγημένα. ’Ασθενές ναυτικόν έθνος δύναται νά καταστηση σεβαστήν έν ταΐς θαλάσσαις τήν σημαίαν του, έάν κατορθώση νά δαπανήση περί τά πέντε έκατομμύρια φράγκων. Έάν,
λόγου χάριν, ’Α γγλικός στόλος, ώς τώ 1807, έβομβάρδει την
Κοπεγχάγην, εύκολοηατα ήδύναντο οί Δανοί ν’ άντεκδικηθώσι,
κεκτημένοι θωρηκτά τινα πλοΐα, διά νά πράξωσι τό ίδιον είς πλουσιαν τινα τής Α γγλία ς πολιν, κειμένην οπουδήποτε τών παρα
λιών αύτής. 'Ο φόβος δέ τών άντεκδικήσεων πάντως άναχαιτίσει
έν τώ μέλλοντι τοιούτους αιμοχαρείς σκοπούς.
Ούτω λοιπόν ή χρήσις τοΰ θώρακος θέλει κατατείνει είς τήν
έξίσωσιν τών ναυτικών δυνάμεων τών έθνών, αίτινες θέλουσιν
έξαρτάσθαι έκ τοΰ βαθμοΰ τής βιομηχανίας μάλλον, ή έκ τού
μεγαλείου τών Κρατών. Διπλή δέ πρόοδος θέλει υπάρχει είς
τοΰτο, καθόσον, έλασσουμένης τής δεινότητος τών ναυμαχιών,

προκύπτει σπουδαία άνάπτυξις τών βιομηχανικών δυνάμεων
έκάστου έθνους, άνάπτυξις, έξ ής Οέλουσιν ώφεληθή ή μεταλ
λουργική βιομηχανία κα'ι ή μηχανική έπιστήμη.
Χαίρομεν δμως παρατηροΰντες, δτι τό θωρηκτόν σύστημα
άποβήσεται όλέθριον ίδίως είς τήν ’Α γγλία ν, ήτις ά λλω ς τε έντελώ ς κατενόησε τήν άλήθειαν ταύτην. Καίπερ ναυτικόν κεκτημένη πνεΰμα καί πλούτον καί πολυαρίθμους άποικιας, αισθάνε
ται δτι άπώλεσε πλέον τήν άλλοτε ναυτικήν υπεροχήν της, συνισταμένην εις τόν άριθμόν τών ξυλίνων σκαφών και τοΰ προσω
πικοί) τών ναυτών. Ό δεσποτισριός αύτής, δστις έβασίλευεν άπ’
αιώνων ήδη έν ταΐς θαλάσσαις, μηδέ τά δίκαια, μηδέ τάς δια
μαρτυρήσεις τών λαών σεβόμενος, ήδη κλονεΐται. Τοΰ λοιποΰ ό
σημαντικός άριθμός καί ή μεγάλη άνάπτυξις τών άποικιών της
έσται είς αύτήν όλέθριος μάλλον ή λυσιτελής, καθότι θέλει άναγκάσει αύτήν νά διαιρώ τάς δυνάμεις της έφ’ δλης τής έπιφανείας τών θαλασσών, άν τυχόν πόλεμός τις έξερ^ήγνυτο μεταξύ
αύτής καί έτέρου τινός μεγάλου Κράτους, οιον τής Γ αλλίας ή
~ Ή ω ».έ''ων Πολιτειών Δυνάμεθα λοιπόν είπεϊν, δτι ό καιρός
τη , h /υο,- καί τής λαμπηδόνος, τή δυνάμει τοΰ οποίου έσχεν ή
’Α γγλία τό μονοπώλιον τοΰ παγκοσμίου εμπορίου, παρήλθε
πλέον δι’ αύτήν, ώς καί διά παν ετερον έθνος τής ύφηλίου.
Τό περίεργον δέ είναι, δτι ή μετα^ρύθμισις αύτη τής ναυτι
κής τακτικής, έξ ής θέλει προκύψει μεταμόρφωσίς τις έν τή
ισορροπία τών δυνάμεων τών νεωτέρων έθνών, δέν είναι κατά
βάθος είμή άπλή έπανάληψις τών άλλοτε είθισμένων. Πρό τής
έφευρέσεως καί γενικεύσεως τής πυρίτιδος, οί στρατιωτικοί έθωρακίζοντο μέ σίδηρον σήμερον δέ τά πλοία περιβάλλονται θώ
ρακας. Έπανελήφθησαν λοιπόν τά σημαντικά έκεΐνα μέσα, άτινα
έπρεπε νά έξαφανισθώσιν έξ άπαντος ενώπιον τής δυνάμεως τής
πυρίτιδος. Έ άν δέ δέν έφαρμόζωνται, ώσπερ κατά τόν μεσαίωνα,
είς τό σώμα τών άνθρώπων καί τών ίππων, γίνονται χρήσιμα ώς
σημαντικόν μέσον προστασίας διά τά πλοΐα καί τάς δχυρώσεις
τών φρουρίων σπουδαία ύλη φιλοσοφικών σκέψεων, άς άφίνομεν
είς τοΰ άναγνώστου τήν φαντασίαν.
L . F ig g ie r .

( ’Εράνισμα κα'ι διασκευή I. Μ . ΡΑΠΤΑΡΧΟΤ.)

ΛΟΓΟΙ ΕΝ ΛΙ0ΟΙΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΙ ΕΝ ΑΟΓΟΙΣ.
(Μ ε λ έ τ η

Ιπ 'ι νεοφανούς Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς ).

Παράδοξος, λίαν παράδοξος μάλιστα, θέλει ίσως φανή τοΐς
πολλοΐς ή έπιγραφή, ήν δίδομεν τή παρούση ήμών μελέτη· ά λ λ ’
δ έκπλαγείς άκολουθείτω ήμάς καί ίδέτω, δτι καλώς καί ούχί
άπό σκοποΰ έπεγράψαμεν αύτήν ούτω.
Α ό γ ο ί έ ν Λ ί θ ο ι ς έστίν ή έπιγραφή βιβλίου, ’Α γγλιστί
μέν ύπό "Αγγλου δικηγόρου τοΰ Δ ο μ ί ν ι κ ο υ Μ α κ ω σ λ ά ν δου γραφέντος, ύπό δέτοΰ σεβασμιωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αρ
γολίδας Δ α ν ι ή λ Π ε τ ρ ο ύ λ ι α έξελληνισθέντος.
Όποιαν ό σεβάσμιος ήμών ιεράρχης παρέσχε τή πατρίοι ω 
φέλειαν τώ έργω, ώ έπεχεί ρησεν, έκαστος δύναται νά κρίνη άπό
τής άναγνώσεως τοΰ βιβλίου. Όποιαν ταΐς εύσεβεΰσι ψυχαΐς
τροφήν έδωκεν, έκαστος, άναγνούς αύτό, θέλει έννοήσει· διότι
πάντως, μετά τήν άνάγνωσιν αύτοΰ έτάζων τήν ψυχήν αύτοΰ,
θέλει εύρεΐ δτι χριστιανικώτερος έγένετο, τοιοΰτος δέγενόμενος,
καί χρηστότερος τοΰ λοιποΰ καί θεοσεβέστερος εσται.
Είς όποιαν σύγχυσιν έμβάλλει τό βιβλίον τοΰτο τούς άπι
στους ώς καί τούς εύτραπελίας ένεκα χλευάζοντας τήν Α γ ία ν
Γραφήν, κατάδηλον γίνεται, διότι έξ οικείων τά βέλη. Ή έπι
στήμη έκείνη, ή γεω λογία, ήν ώς δπλον άήττητον κατά τής
‘Ιεράς Βίβλου έκράδαινον, έστράφη κατ’ αύτών, καί ή γ ή , ώς
άλλο ιερόν τεΰχος, υπ’ αύτής τής χειρός τοΰ ‘Τψίστου χαραχθέν, μαρτυρεί διά τών έπ’ αύτής άνεξιτήλοις τύποις έγκολαφθέντων έργων τοΰ Δημιουργού, τών έν πάσι συμφωνούντων
πρός τά έξ άποκαλύψεως ύπό τοΰ προφήτου Αύτοΰ Μωϋσέως
τοΐς άνθρώποις διδαχθέντα, δτι αί Τεραί Βίβλοι είσίν ή άποκαλυφθεΐσα άλήθεια.
Ή μεΐς δέ, ευγνωμοσύνης φόρον τελοΰντες τώ τε συγγράφει
και τώ μεταφραστή, διότι έδωκαν ήμΐν άφορμήν, τούς ύψίστους
λόγους έν τοΐς αίωνίοις λίθοις γεγραμμένους μελετήσασι, καί είς

τήν πίστιν τώ ν πατέρων ήμών έπί μάλλον νά στηριχθώμεν, καί
νέα ισως έπιχειρήματα έξ ιδίας σκέψεως νά πορισθώμεν πρός
άπόδειξιν τής θεοπνευστίας τής Γραφής, καί πρός τήν άλάνθαστον παραγγελίαν « Ε ρ ε υ ν ά τ ε τ ά ς Γ ρ α φ ά ς » νά συμμορφωθώμεν· τέλος δέ, νά συννοήσωμεν, ότι, άν αύτοί οί λίθοι μαρτυρώσι περί τής άληθείας τών 'Ιερών Βιβλίων, άπρεπες καί δλως
λογικώ όντι άνοίκειον είναι τό κωφεύειν είς τήν φωνήν, ήν έκπέμπουσιν οί λίθοι, καί έκουσίως γίνεσθαι λ ί θ ο ν λ ό γ ω πεπ ρ ο ι κ ι σ μ έ ν ο ν.
Έ παναλέγομεν, δτι έπιχειροΰμεν ούχι άνάλυσιν τοΰ βιβλίου,
διότι τοΰτο έστίν άνεπίδεκτον άναλύσεως* πάσα συνόψισις αύτοΰ
ήθελεν άφαιρέσει τό μέγιστον τής καλλονής τοΰ βιβλίου μέρος.
Έπιχειροΰμεν ά π λώ ς έκθέσαι όποιας σκέψεις διήγειρεν έν ήμΐν,
σκέψεις ούχ δ λω ς άσυντελεις ισως πρός έμπέδωσιν τών έν έκείνω άληθειών, ά τ ε τεινούσας πρός συμπλήρωσιν καί ένίσχυσιν
τών έν έκείνω άποδείξεων.
ΙΙαρέλειψε, καθ’ ήμάς, ό συγγραφεύς νά ε’ίπν], δτι ό Μωϋσής,
τήν Έ ξ α ή μ ε ρ ο ν γράφων, τήν ιστορίαν τής γής καί ούχι τής
όλης δημιουργίας συνέγραφεν. Ό όγκος λοιπόν τής γή ς καί
μόνον αύτός άπετέλει τό μέλημα αύτοΰ, τούτου δ’ ενεκα άρχεται άμέσως διά τών εξής: « Έ ν ά ρ χ ή έ π ο ί η σ ε ν ό Θεός τόν
ο ύ ρ α ν ό ν κ α ί τ ή ν γ ή ν.» Ό Μωϋσής λοιπόν άμέσως διακρί
νει τόν ούρανόν άπό τής γής* καί ο ύ ρ α ν ό ν μέν όνομάζει
πάντα τά λοιπά ούράνια σώματα, τήν δέ γήν διαστέλλει τών
λοιπών ύπό τό γνωστόν αύτής όνομα. Ώ ς ουράνιον λοιπόν
σώμα ή γή ούκ εσται μέλημα αύτοΰ· πώς έπλάσθη καί πότε έ
πλάσθη ύπό τοΰ Θεοΰ, τοΰτο κεΐται έν ταΐς άνεξιχνιάστοις Αύτοΰ
βουλαΐς, τ ί ς γ ά ρ ε γ ν ω ν ο ΰ ν Κ υ ρ ί ο υ ; ή τ ί ς σ ύ μ β ο υ λ ο ς
α ύ τ ο ΰ έ γ έ ν ε τ ο ; Ά λ λ ’ ικανόν διά τόν άνθρωπον τό γινώσκειν,
δτι ό Θεός έποίησεν αύτήν έν ά ρ χ ή , ώς καί τόν λοιπόν όλον
ούρανόν, τουτέστιν, δτι έκ τοΰ μ η δ ε ν ό ς έδωκε καί τή γή τ ή ν
ά ρ χ ή ν τ ο ΰ ε ί ν α ι , ώς έδωκεν αύτήν καί τοΐς λοιποΐς ούρανίοις
σώμασι, μεταξύ τώ ν οποίων καί ό ή λ ι ο ς , περί όν ώς περί κέντρον κπεΐται καί ή γή μετά τών λοιπών αύτοΰ πλανητών. Ό δέ
ήλιος ούδέν άλλο έστίν, είμή άστήρ τις τρίτου μεγέθους έν τώ
άστερισμώ, τώ έπί τής ούρανίου σφαίρας σημειουμένω ύπό τό
όνομα τοΰ Περσέως· καί όμως έν τώ ούρανώ ήρίθμησαν μέχρι

τοΰδε οί άστρονόμοι περί τάς έ κ α τ ό ν τ ρ ι ά κ ο ν τ α χ ι λ ι ά δ α ς
άπλανών άστέρων, οϊτινες είσί τοσοΰτοι ήλιοι έν τώ άπείρω,
κατά πολύ μεγαλύτεροι τοΰ ήμετέρου ή λ ί ο υ, όστις, ώς είπομεν, δέν είναι είμή άστήρ τρίτου μεγέθους. Πόσους δ’ άλλους
άστέρας άπωτάτους δέν άνεκάλυψαν είσέτι;
Ά λ λ ’ άς άφήσωμεν τήν άστρονομίαν, διότι άληθώς καταπλήττεται ό νοΰς τοΰ άνθρ ώπου τά κατ’ αύτήν έξετάζων καί τά
μεγέθη τών ούρανίων σωμάτων ύπολογίζων, πρός τά όποια ή
γή ήμών συγκρινομένη μόλις εύρίσκεται είς τοιαύτην άναλογίαν, ο'ίαν ή πρό τοΰ λιμένος τοΰ Πειραιώς μικρά νήσος Ψ υττάλεια πρός τόν δλον τής γή ς όγκον, καί άς έπανέλθωμεν είς τήν
βίβλον τοΰ Μωϋσέως. Προτάττων ό Μωϋσής τήν δημιουργίαν
τοΰ ούρανοΰ, τουτέστι τών λοιπών ούρανίων σωμάτων, τής δη
μιουργίας τής γή ς, δέν άποδεικνύει ό θεόπνευστος ουτος προφή
της, δτι μεγίστη ή πλάνη έκείνων, οϊτινες ειπον δτι ό λοιπός ούρανός έπλάσθη διά τήν γήν,καί έδωκαν ούτω τοΐς πολεμοΰσι τάς
Γραφάς άφορμήν πρός ού μικράν χλεύη ν; ότι παράλογον τό πιστεύειν, δτι τά άπειροπληθή ήλιακά συς·ήματα, τά έν τώ άπείρω
διεσπαρμένα καί κατ’ όγκους καί διαστάσεις άσυγκρίτως μείζονα τής γ ή ς όντα, έπλάσθησαν μόνον καί μόνον όπως χρησιμεύωσιν είς θέαν τοΰ άπό τής γή ς θεωμένου αύτά άνθρώπου
ώς έλάχιστοι χρυσοί ήλοι; Ή μΐν δέ μάλιστα δέδοται άφορμή νά
θαυμάζωμεν τήν άπειρον τοΰ Θεοΰ άγαθότητα καί τήν παντοδυ
ναμίαν Αύτοΰ νά γεραίρωμεν, άναλογιζόμενοι, δτι άν έπί τής
μικράς ταύτης γηίνης σφαίρας, τής είς κατοικίαν ήμών κατακληρωθείσης ύπ’ Αύτοΰ καί άποτελούσης ενα τών μικροτέρων
πλανητών ενός τώ ν μικροτέρων ήλιακών συστημάτων, είς δ
αυτη άνήκει, έπεδαψίλευσεν ήμΐν τηλικαΰτα δώρα καί έπλασεν
ήμάς κατ’είκόνα καί καθ’ όμοίωσιν Αύτοΰ, όποια άρα όντα άλλα
τελειότερα ήμών κατέστησε κατοίκους τώ ν άλλω ν άπειροπληθών
καί συγκριτικώς πρός τήν γήν ήμών μεγίστων κόσμων, ούς
έπίσης ή θεία Αύτοΰ βούλησις έδημιούργησε; Κατά τί άρά γ ε
ή ύπόθεσις αυτη δύναται νά έλαττώση τόν πρός τόν Δημιουργόν
τοΰ παντός σεβασμόν ήμών; Τίνα δέ άντίφασιν δύναται τις νά
εύρη έν τή επομένη ιστορία τής γή ς; — Ούδεμίαν· ώ ς θέλει
άποδειχθή μετ’ ολίγον. Ά λ λ ο λοιπόν ο ύ ρ α ν ό ς έν δλω, καί
άλλο γ ής είδικώτερον.

ΛΟΓΟΙ ΕΝ ΛΙΘΟΙΣ

ΚΑΙ ΛΙΘΟΙ ΕΝ ΛΟΓΟΙΣ.

Άφοΰ ό Μωϋσής έδήλωσεν, δτι του λοιποΰ περί μόνης της
γή ς έσται αύτώ ή άφήγησις, προβαίνει λέγω ν: «Ή δέ γ η ή ν
ά ό ρ α τ ο ς κ α ί α κ α τ α σ κ ε ύ α σ τ ο ς , καί σ κ ό το ς ε π ά ν ω
τ η ς ά β ύ σ σ ο υ . » Ό Θεός, ρίψας είς τό αχανές την πυρίνην
μάζαν, έξ ής έμελλε νά μετασχηματίση τόν πλανήτην ήμών,
άφήκεν αύτόν νά καταψυχθή βαθμηδόν, διότι, αιώνιος Αύτός ών
χα'ι άτελεύτητος, ούδέν είχε τό έπείγον Αύτόν ινα παραγάγη
άμέσως τέλειον τό εργον Αύτοΰ. Καί ήδύνατο μέν νά πράξη
τοΰτο, δέν τό επραξεν δμως, διότι θέμενος τούς νόμους, καθ’
ους έμελλε διά χρόνου νά μορφωθή τό εργον Αύτοΰ, άφήκε τούς
νόμους τούτους, ώς Οεράποντας τής θείας Αύτοΰ βουλής, tva
τελέσωσι τά καθ’ έαυτούς ύπό τήν έποπτείαν πάντως Αύτοΰ,
ώς και ήμεΐς αύτοί καθ’ έκάστην τοΐς όφθαλμοΐς ήμών βλέπομεν
τοΰτο γιγνόμενον. ’Ιδού δέ π ώ ς: Δέν δύναται άρά γ ε ό Θεός
τήν βάλανον έν μια στιγμή νά καταστήση δρΰν ύψικάρηνον καί
άμφιλαφή; πρός τί λοιπόν άφίησι τούς αιώνας ινα πράξωσι τοΰ
το; Δέν δύναται ό Θεός τον κόκκον τοΰ σίτου έν ριπή όφθαλμοΰ
νά μεταβάλη είς στάχυν; πρός τί λοιπόν άφίησιν είς τούς και
ρούς τοΰ έτους καί είς τήν ένέργειαν τής γή ς καί τών χυμών
αύτής τό εργον, Πάντως διότι οί αιώνες καί ή μία στιγμή ο
μοίως έχουσιν έν τή αίωνιότητι Αύτοΰ. Ό χρόνος ύπολογίζεται
ύφ’ ήμών τών έφημέρων δντων πρός άρίθμησιν τοΰ βίου ήμών,
δστις έχει πεπερασμένα όρια· δι’ Ε κ ε ί ν ο ν δμως, δι’ δν ή π λή 
ρης, ή άτελεύτητος αίωνιότης, χρόνος καί μόριον χρόνου ώς
καί μήκος χρόνου ούχ ύπάρχει. Ή γή λοιπόν έμενεν άόρατος,
τουτέστιν άδιάκριτος, έν τώ σκότει τώ βαθυτάτω τώ περικαλύπτοντι αύτήν· άβυσσος έκύκλου α ύτή ν τά στοιχεία, έξ ών διά
χρόνου έμελλε νά διαμορφωθή ή γή, ύπήρχον έν αύτή, καί κατειργάζοντο τήν διαχώρισα τών στοιχείων τούτων άπ’άλλήλω ν
οί νόμοι έκεΐνοι, οίς ό Θεός ένετείλατο τό εργον τής μεταμορφώσεως. Ή μάζα λοιπόν τής γή ς, έν τω άπείρω κινουμένη, διά
μόνης τής κινήσεως αύτής κατεψύχετο, καί τά μέν στερεά αύ
τής μέρη, συγκολλώμενα άλλήλοις, ίσχυρότατον έσχημάτιζον
κέλυφος, ινα έντός αύτοΰ κατακλεισθή ή ζέουσα έτι μάζα· άφ’
ετέρου δέ τά υδατώδη καί άέρια αύτής μέρη βαθμηδόν άπεχωρίζοντο, όπως ύψωθώσι καί περικαλύψωσι τόν πυρήνα καί μετασχηματισθώσιν είς τά ύδατα τών ώκεανών, έξ ών πάλιν τά

λεπτότερα τοΰ υόατος μερη έμελλον διά χρόνου ν’άραιωθώσι καί
μορφωσωσι τήν άτμοσφαΐραν. Όποία άληθώς άβυσσος σοφίας
καί δυναμεως! όποια δε καί συγκατάβασις πρός τήν άδυναμίαν
ήμών! Πάντως θελων ό Θεός νά διδάξη ήμάς, καί έν μέσω τής
Ε λλάδος άνέδυσεν έπ’ εσχάτων έκ τών έγχάτων τής θαλάσσης
τό έν Θηρα ήφαίστειον, ου ή δύναμις, έπιπροωθοΰσα τό τήν πυ
ρίνην μαζαν τών ένδοτάτων τής γή ς περικαλύπτον κέλυφος,
ποιεί ωστε νά ύποχωρώσι τά ύδατα τής θαλάσσης καί άνυψώται
ή ξηρά ούτως, ωστε έν μικρώ νά βλέπωμεν καί σπουδάζωμεν
ο,τι έν μεγαλω κατά τήν τρίτην περίοδον τής γή ς κατειργάσθη
ό λογος Αύτοΰ, τήν έκ τοΰ πυθμένος τών ύδάτων άνάδυσιν τής
ξηράς. Αύτά δε ταΰτα έβεβαίωσαν καί αι περί τά λοιπά ήφαίστεια ειοικωτεραι μελέται τών φυσιοδιφών. Ε ξ α κ ό σ ι ο ι περί
που κρατήρες ετι και νΰν έν ένεργεία έπί τής γή ς είσιν ώ ς τοσαΰται καπνοδοχαι, ας η χειρ τοΰ 'Γψιστου ώκοδόμησεν, όπως
δι’ αύτών έξερεύγεται τό κατάκλειστον πΰρ ή σφαίρα ήμών, ήτις
έξακολουθεΐ βαθμηδόν καταψυχομένη άπό τής περιφερείας πρός
το κεντρον μυριάδες δ αλλαι κρατήρων άποσβεσθέντων πριν ή
πλασθή ό άνθρωπος, μαρτυροΰσι τήν έν άλλη έπο χή πρός τήν
διαμορφωσιν τής γής συνεργειαν αύτών διά τοΰ έξ αύτών έν
άφθονια άπο^ρυεντος ανθρακικοΰ όξέος, τοΰ συντελεστικωτάτου
μεν προς την γιγαντιαιαν βλαστησιν, άπροσφορωτάτου δέ είς
τήν ζωην τών άεροπνοων ζωων, ειτα δέ διά τοΰ έξ αύτών έκχυθέντος πυρός πρός άπανθράκωσιν αύτής έκείνης τής βλαστήσεως.
’Α λλά καί σήμερον ό στερεοποιηθείς φλοιός τής γή ς μόλις
έξικνείται είς βάθος πεντήκοντα χιλιάδων μέτρων άπό τής έπιφανείας αύτής πρός τό κέντρον. Καί ικανός μέν ό δγκος ουτος
όπως άποβαίνη σχεδόν άνεπαίσθητος έπί τής έπιφανείας ή τοΰ
έσωτερικοΰ πυρός ένέργεια, είναι δμως σχεδόν μηδέν ό φλοιός
ουτος παραβαλλόμενος πρός τόν δλον όγκον τής γη'ίνης σφαί
ρας, άτε μόλις ών ίσος τώ τοΰ κελύφους τοΰ ώοΰ πρός τόν λοι
πόν τοΰ ώοΰ όγκον.
Ά λ λ ’ ένώ έπί μυριάδας μυριάδων ετών τό έργον τοΰτο έτελεΐτο, ό Θεός ούκ έγκατέλιπεν αύτό, ά λ λ ’ έφίστατο, ώς καί είς
τής λοιπής ούρανίου δημιουργίας τάς κινήσεις καί ένεργείας
άδιαλείπτως παρίσταται. Αύτός έστιν ό πανταχοΰ παρών καί τά
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πάντα πληρών, καί θησαυρός άκένωτος τών άγαθών καί ζωής
χορηγός* διά τοΰτο καί ό ιστοριογράφος τής γή ς Μωϋσής επι
φέρει « κ α ί π ν ε ΰ μ α Θεοΰ έ π ε φ έ ρ ε τ ο ε π ά ν ω τ ο ΰ ΰ δ α τ ο ς . »
'Ο πάνσοφος τεχνίτης, σπουδάζων καί περί εν τών ελάχιστων
Αύτοΰ έργων, τήν γήν, ούχί δέ ποτε καί σπεύδων, έπεφέρετο έν
πνεύματι ύπεράνω τής όσημέραι διαπλαττομένης έπιφανείας τής
άβύσσου τών ύδάτων· καθ’ ήν δέ στιγμήν ευρεν αύτήν ικανήν ινα
δεχθή τά πρώτα τής ζωής σπέρματα, έ^ριψεν έν αύτή, τή σκο
τεινή έτι άβύσσω, λόγον ένα, καί ό λόγος ουτος διά μιας έκ τοΰ
μή όντος είς τό είναι παρήγαγε τά άπλούστατα καί άτελέστατα
τών ζωήν έχόντων όντων, τά μή χρήζοντα φωτός, καί διά τοΰτο
άμοιρα τοΰ όργάνου τής όράσεως, τά μηδεμίαν άνάγκην τής άκοής έχοντα έν τή φοβέρα έκείνη καί καταπληκτική εποχή τής
αίωνίας σιγής, καί διά τοΰτο κωφάλαλα καί έν γένει κατάλληλα
νά διαβιώσωσιν έν αύτή.
« Κ α ί ε ί π ε ν ό Θ ε ό ς , γ ε ν η θ ή τ ω φώ ς· κ α ί έ γ έ ν ε τ ο φ ώ ς.»
Ά μ α έκρινεν ό Θεός, οτι έπέστη ό καιρός ίνα τό φώς καταβή έπί
τής άμορφου έτι καί άκατασκευάστου μάζης τοΰ πλανήτου ήμών,
καί τό φώς ήρξατο καταβαίνειν, άμυδρόν όμως έτι, καθό σκιαζόμενον υπό τής παχυτάτης νεφέλης τών υδατωδών άτμών, τώ ν
άποχωριζομένων τοΰ ΰδατος τής άβύσσου.
Τό μέρος τοΰτο τής Γραφής έχει άληθώς άμίμητον ύψος, ώ
στε καί αύτός ό περί ύψους λόγου γράψας Λ ογγΐνος, καίτοι έθνικός, έξιστάμενος έπί τώ κάλλει τής έκφράσεως λέγει τά έξής:
« Ταύτ/] καί ό τών Ιουδαίων θεσμοθέτης, <ώχ ό τυχών άνήρ,
» έπειδή τήν τοΰ θείου δύναμιν κατά τήν ά ξ ιιν έχώρισε κάξέ» φηνεν, εύθύς έν τή έκβολή γράψας τών νόμων, « ε ί π ε ν ό
« Θ ε ό ς , — φησί,— τ ί; γ ε ν έ σ θ ω φ ώ ς , κ ’α ί έ γ έ ν ε τ ο ·
> γ ε ν έ σ θ ω γή, καί έ γ έ ν ε τ ο . »
Ά λ λ ά καί ή διάδοσις τοΰ φωτός οιεπλήρωσε κατά τό θειον
Αύτοΰ θέλημα τήν ταχύτητα, ήν ό θείος λόγος ένεποίησεν αύ
τώ. Ούτως οί φυσικοί ύπολογίσαντες εύρον, δτι τό φώς διατρέ
χει δ ι α κ ο σ ί α ς χ ι λ ι ά δ α ς μιλίων άνά παν δευτερόλεπτον, είς οκτώ δέ λεπτά κατέρχεται άπό τοΰ ήλίου πρός τήν
γήν· καί δμως ό Έ ρσχελλος ύπελόγισεν, δτι τό φώς τοΰ άπωτάτου τών νεφελοειδών άστερισμών, τήν ώς άνωτέρω έκτεθεΐσαν
ταχύτητα διατρέχον, έδαπάνησε δ ύ ο έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α τών
β

καθ’ ήμάς ενιαυτών, δπως φθάση μέχρι τής γή ς!! άρα τό άστρον
έκεΐνο έχει τούλάχιστόν ισόχρονον υπαρξιν.
Ούτος ό μέγας προφήτης π ρ ό σ ω π ο ν έ θ ε τ ο τ η λ α υ γ έ ς ,
κατά ΙΙίνδαρον, είς τήν άφήγησιν τοΰ μεγάλου τής δημιουργίας
έργου. Τήν δέ δύναμιν καί σοφίαν τοΰ Δημιουργοΰ τοΰ παντός
έτι μάλλον κατανοοΰμεν, καί έπ’ αύτή καταπληττόμεθα, δταν
άπό τών παμμεγίστων τούτων ούρανίων σωμάτων στρέψωμεν
τόν νοΰν είς τά σμικρότατα· δταν, φέρ’ είπεΐν, άναλογισθώμεν,
δτι έντός μ ι ά ς σ τ α γ ό ν ο ς ΰδατος ζώσι καί κινοΰνται πολλά
εκατομμύρια όντων αυτοτελών, άπερ άποκαλύπτει ήμΐν τό μικροσκόπιον. Καί δμως ! . . . δέν δυνάμεθα άρά γε ν’ άναλογισθώμεν, δτι έκαστον τών καθ’ ήμάς έλαχίστων τούτων όντων
έχει περί αύτό άλλο πλήθος, άοράτων είς ήμάς άσυγκριτω δμως
λόγω μικροτέρων αύτοΰ όντων, έξ ών τά πρός τροφήν καί η
δονήν αύτοΰ προμηθεύεται; πάντως ναι, διότι ούδέν έπλασεν ό
Θεός ίνα δυστυχή, ά λ λ ’ δπου ίχνος ζωής έκεΐ καί εύζωίας πηγή.
Προβώμεν έτι, καί εύρήσομεν τήν άλήθειαν ταύτην έτι μ άλ
λον άποδεικνυομένην έπί τή πλάσει τοΰ άνθρώπου.
Ό άνθρωπος έστί τό τελευταΐον τών έπί τής γή ς δημιουργη
μάτων τοΰ Θεοΰ· άλλά διά πόσης μυριάδων έπί μυριάδων αιώ
νων σειράς ό άγαθός τοΰ άνθρώπου Πλάστης παρεσκεύασε τήν
μικράν αύτήν γήν, δπως καταστή κατάλληλος είς ύποδοχήν τοΰ
μέλλοντος ίνα βασιλεύση έπ’αύτής; "Ινα δέ έχη ό άνθρωπος ψη
λαφητήν τήν άπόδειξιν τής ύπέρ αύτοΰ προνοίας τοΰ 'ϊψ ίσ το υ ,
κατέγραψεν ή χειρ Αύτοΰ έν άνεξιτήλω βίβλω τήν τών αιώνων
άπεργασίαν* τοΰτο δέ, ίνα μίαν ημέραν ό άνθρωπος, άνελίσσων
τάς σελίδας τής βίβλου τής φύσεως, εύρή έν αύτοΐς πάν δ,τι ό
Δημιουργός ύπέρ αύτοΰ έποίησε, καί πιστεύη είς τήν άλήθειαν,
συγκρίνων τήν διά τών ιδίων αισθητηρίων καί τών γνώσεων αύ
τοΰ άνακαλυπτομένην πρός τήν έξ άποκαλύψεως γνωσθεΐσαν
αύτώ. Ούτω καί ό ιστορικός, πάς ιστορικός τοΰ βίου ένός τίνος
έθνους, μή άρκούμενος είς τάς έν τοΐς βιβλίοις άποταμιευθείσας
παραδόσεις, έξετάζει τά νομίσματα, άνερευνά τά έκ λίθων ή άλ
λης ύλης μνημεία, παραβάλλει άλλα έγγραφα, και άπό τής
πρός άλληλα συμφωνίας όλων, άδιστάκτως πιστεύει, δτι τό έ
θνος, ου τά χρονικά καί τάς τύχας συγγράφει, καί έζησε καί
έπραξεν άληθώς δ,τι λέγεται περί αύτοΰ.

Ούτως έπι της σφαίρας, έφ5 ής κατοιχεΐ ό άνθρωπος, ό μόλις
χθεσινός άνθρωπος, (τί γάρ έστιν ή άπό έπτακισχιλίων μόλις
έτώ ν πλάσις τοΰ πρώτου άνθρώπου, έξ ου πάντες καταγόμεθα,
εί μή μόλις ό,τι ή ήμέρα ή χθες πρός τήν σήμερον,) όταν τήν
περίοδον τών έπτακισχιλίων τούτων έτών παραβάλωμεν ούχί
πρός τόν όλον τής αίωνιότητος χρόνον, διότι έστΐ σχεδόν μηδέν,
άλλά πρός τόν χρόνον, δν κατέβαλε τό ταχύτατα όδεΰον φώς,
όπως άπό τοΰ άπωτάτου τοΰ άπό τής γη ς θεωμένου νεφελοει
δούς άστρου κατέλθη μέχρι τής γής, δι5 δ, ώ ς άρτι εϊπομεν, δύο
τουλάχιστον έκατομμύρια έτών παρήλθον; πόσων δ’ άλλω ν ά
στρων άρά γε μέχρι σήμερον δέν Ιφθασεν ετι τό φώς πρός ήμάς;
Ούτω, λέγομεν, ό μόλις χθεσινός άνθρωπος, εΐ καί μή δυνάμενος έκ τών ένόντων ινα προσδιορίση τήν έποχήν, καθ’ ήν έ^ιρίφθη
ύπό τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ είς τό άπειρον τό προσωρινόν τοΰτο κατοικητήριον αύτοΰ, ή γή, άναδιφών τά άρχεΐα αύτής εύρίσκει ότι
έξ άνυπολογίστων χρόνων προκατειργάσθη ό Θεός τήν σφαίραν
ταύτην και πάντα τά έν αύτή, όπως έλθών ό άνθρωπος εύρϊ) αύ
τήν παρεσκευασμένην είς χορηγίαν αύτώ παντός ό,τι συντελεί
και συντελέσει είς πραγμάτωσιν τοΰ έπ’ αύτϊ)ς προορισμού του,
είς άσκησιν τών λογικών αύτοΰ δυνάμεων, εις προετοιμασίαν
αύτοΰ διά τήν οδοιπορίαν πρός τήν μέλλουσαν αύτοΰ, ούχί πλέον
έφήμερον, άλλά διαρκή καί αιώνιον κατοικίαν, είς ήν καλεΐ αύ
τόν ό Θεός.
Ούτως άνεκάλυψεν ήοη ό άνθρωπος, ότι ό Θεός, προορίσας
αύτόν ινα ποτέ έφεύρη τήν τοΰ άτμοΰ δύναμιν, παρεσκεύασεν
αύτώ τό ύδωρ* ινα μεταποιη τό ύδωρ είς άτμόν έπί μυριάδας
αιώνων,παρήγαγε γιγαντιαΐα δάση, άπερ κατεκάλυψαν τήν γήν,
είτα δ’ άπηνθράκωσεν αύτά καί έγκατέχωσεν έν τοΐς κόλποις
τής γή ς, όπως άσηπτα διατηρηθώσι καί χρησιμεύσωσι τώ άνθρώπω ώς άνεξάντλητον άποταμίευμα πρός τά μέλλοντα έργα,
οϊς ήθελεν έπιχειρήση. Ούτως άνεκάλυψεν έτι, ότι έπί μυριάδας
αιώνων μόριον πρός μόριον έγκατεκρύβη ύπό τοΰ Θεού έν τοΐς
σπλάγχνοις τής γή ς ή άπέραντος καί άνυπολόγιστος ποσότης
τοΰ σιδήρου, τοΰ πολυτιμοτάτου τούτου μετάλλου, τοΰ κυριωτάτου τούτου συμπληρώματος όπως ό άνθρωπος γίνη άληθώς
άνθρωπος. Ούτως ό ήλεκτρισμός περιεχύθη, ινα χρησιμεύση ώς
ταχυδρόμος πρός μεταφοράν τής διανοίας τοΰ άνθρώπου είς τά

άπωτατα διαστήματα, ίσοταχώς σχεδόν πρός αύτήν ταύτην τήν
διάνοιαν. Ούτως ό μαγνητισμός, ίνα καί έπ' αύτοΰ ένεργή καί
έν μέσω τοΰ άπεράντου ώκεανοΰ όδηγη αύτόν. Ούτως . . . ά λ λ ’
έπιλείψει ήμάς ό χρόνος διηγουμένους τά θαυμάσια, ά ήτοίμασεν
ό Θεός, όπως χρησιμεύσωσι τώ μεγίστω ίσιος τών θαυμασίων
Αύτοΰ, τώ άνθρώπω, τώ κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν Αύτοΰ
πλασθέντι.
’Α λ λ ’ έπανέλθωμεν είς τήν Βίβλον τοΰ Μωϋσέως.
Μετά τής δημιουργίας τοΰ φωτός συνετελέσθη ή πρώτη πε
ρίοδος τής επιγείου πλάσεως. Δέν θέλομεν έκταθη είς τήν έξήγησιν της έν τη Γραφή λέξεως ή μ ε ρ α , ήν διά μακρών οί σο
φοί σχολιασταί της 'Ιεράς Βίβλου έξέτασαν, καί δή καί άπέδειξαν έξ άλλω ν χωρίων τοΰ ίεροΰ τεύχους, ότι ή λέξις αύτη ση
μαίνει ού μόνον τόν χρόνον της περις-ροφης της γηίνης σφαίρας
περί τόν άξονά της, άλλά καί μακροτέραν περίοδον χρόνου·
άλλά καί έν τη άστρονομία, τό νυχθήμερον άπό πλανήτου είς
πλανήτην διαφέρει, ώ ς τοΰτο πασίγνωστον.
Ω σαύτως καί ή λέξις σ τ ε ρ έ ω μ α , ήςέν άρχη τηςίς-ορίας ττ)ς
δευτέρας ήμέρας, ήτοι της δευτέρας περιόδου τής διαπλάσεως της
γης, γίνεται χρησις, καθ’ ά οί Έ βραϊσταί άπέδειξαν, σημαίνει ού
μόνονς-ερεάν οροφήν, άλλά καί πάσαν Ι κ τ α σ ι ν. Όθεν ώς ή λέ
ξις αύτη πρέπει νά έκληφθη, ό Μωϋσης δέν έκφράζει δι’ αύτής τό
στερεόν, άλλά τήν εκτασιν άπλώς. Καί πραγματικώς, πώ ς ήδύνατο νάδοθή είςτήν συναγωγήν τών έπί τής γγ}ς ύδάτων τό όνομα
σ τ ε ρ έ ω μ α ; εί δ’ είς ταΰτα ούχ ήρμοζε, πολύ όλιγώτερον ή
προσηγορία αύτη προσηκε τη συναγω γή τών αίωρουμένων ύδά
των, έξ ών τότε μέν διεμορφώθη ή άτμοσφαΐρα, έκτοτε δέ καί νΰν
τά νέφη, έξ ών καταπίπτουσι κατά περιόδους οι όμβροι, οι β ο ψ
θοΰντες τήν γονιμότητα της γής.
Όθεν ό Θεός τήν δευτέραν ήμέραν, ήτοι κατά τήν δευτέραν
έποχήν, διέταξε τόν χωρισμόν τώ ν ύδάτων, έξ ών τά μέν κάτω
εμελλον νά σχηματίσωσι τόν ώ κεανόν,τά δέ κουφότερα άνυψούμενα τήν άτμοσφαΐραν. Κ α ί έ κ ά λ ε σ ε ν ό Θεός τ ό σ τ ε ρ έ ω 
μ α ο ύ ρ α ν ό ν . Πρόδηλον ότι ό ούρανός, περί οΰ ώδε ό λόγος,
έστίν άλλος παρά τόν έ ν ά ρ χ η ο ύ ρ α ν ό ν · ό έ ν άρχη ούρανός
περιλαμβάνει πάντα τά ουράνια σώματα, ό δέ περί ου ό λόγος
έν τή δευτέρα ήμέρα έστίν ό καί σήμερον κοινώς λεγόμενος
9.

ουρανός, ήτοι ή περικαλύπτουσα τήν σφαίραν ατμόσφαιρα, ές ης
σχηματίζεται τό κυανοΰν εκείνο, όπερ οί άδαεϊς αστρονομίας
έκλαμβάνουσιν ώςτι στερεόν κέλυφος καί όνομαζουσιν αύτό ού
ρανόν, ένώ ούδέν άλλο έστίν, είμή ό περιΟέων τήν γήν άήρ καί
είς όλίγα μίλια ύπεράνω τής έπιφανείας τής γή ς έκτεινο'μενος,
πέρα 8’ αύτοΰ τό κενόν. Ά λ λ ’ ό Μωϋσής, καν μή ω ς θεόπνευ
στος πιστευθή, ούχ ήττόν έστι βέβαιον, ότι ήν έντριβής «έν πάση σοφία Α ιγυπτίω ν,» γνωστόν δ οτι οι Α ιγύπτιοι και πρώτοι
άνθρώπων άπάντων περί τήν άστρονομίαν ήσχολήθησαν, και έντριβέστατοι έγένοντο, ώς καί τά μέχρις ήμών περισωθέντα άστρονομικά αύτών διαγράμματα μαρτυροΰσιν. Ην άρα πάντως
άδύνατον, καί κατ’ άνθρωπον λαλώ ν ό Μωϋσής, ήν πάντω ς, λέγομεν, άδύνατον νά περιπέση εις τοσαυτην πλάνην. Αν λοιπον
ή έν τώ έβραϊκώ πρωτοτύπω τής Γενεσεως λεςις μεθερμηνευθή,
ώς άρτι είπομεν, διά τής έλληνικής λεξεως ε κ τ α σ ι ς, η δε λεξις
έ κ τ α σ ι ς άντικαταστήση τήν έν τή μεταφρασει τών έβδομηκοντα
λέξιν σ τ ε ρ έ ω μ α , ό Μωϋσής εύρεθήσεται έκφραζόμενος λίαν
κυριολεκτικώς ούτω: «Γενηθήτω ε κ τ α σ ι ς έν μεσω τοΰ ύοατος,
» καί εστω διαχωρίζουσα άνά μέσον υοατος και ΰδατος· και έγε» νετο ούτω. Καίέποίησεν ό Θεός τήν έ κ τ α σ ι ν , καί διεχώρισεν
» ό Θεός άνά μέσον τοΰ ύδατος, ό ην ύποκατω τής έ κ τ α σ ε ω ς ,
» καί άνά μέσον τοΰ ύδατος τοΰ έπανω τής έκτασεως και έγενετο
» ούτω. Καί έκάλεσεν ό Θεός τήν ε κ τ α σ ι ν ούρανόν.»^
Ό όγκος λοιπόν τής γή ς, ό κατ’ άρχάς πύρινος, άμορφος,
άκατασκεύαστος καί σκοτεινος, ό περι τον άξονα αύτοΰ περις·ρεφόμενος καί διά τής κινήσεως καταψυχομε νος, κύκλω τά κου
φότερα τών μερών αύτοΰ έξεπεμψε πρός τά εξω, μετεμορφωθη
δ’ ούτως, ώστε έκ τούτων τά μέν μανώτερα καί βαρύτερα έσχημάτισαν τήν συναγωγήν τών εις ρευστήν κατάστασιν ύδάτων,
τά δ’ έλαφρότερα, άνυψωθέντα βαθμηδόν καί άπαιωρηθέντα, συνεσωρεύθησαν καί έσχημάτισαν τήν άτμοσφαΐραν. Καί τό μέν
ύδρογόνον στοιχεΐον εμεινε σχεδόν όλον είς τήν συναγωγήν τών
ύδάτων, ένώ τό άζωτον άνέβη εις τήν ύπερώαν έκτασιν, όπως
χρησιμεύση είς τό μέλλον τοΐς έν ταΐς εφεξής περιοόοις βλαστήσουσι δένδροις καί φυτοΐς· τοΰ ο όξυγονου, μέρος μεν εμεινεν έν τώ ύδατι διά τούς ίχθύας, μέρος δ’ άνέπτη είς τήν ύπε
ράνω τών ύδάτων έκτασιν πρός συντήρησιν άκολούθως τής έν

το> άνθρωπφ και τοΐς άεροπνόοις ζώοις ζωής. Ή άρχική αυτη
παλη,^ ο αιώνιος ούτος άνταγωνισμός τοΰ ύδατος και του πυρός ο έτι και νΰν έξακολουθών, έστί μία τών κυριωτάτων τής
γεω λογίας αρχών. Τής δέ τοιαςδε γενέσεως δύναται ό βουλόμενος έτι καί νΰν νά λάβη πείραν, έμφυσών διά σωλήνος έν λε
κάνη πεπληρωμέν*, ΰδατος· ό έμβαπτόμενος άήρ θέλει έξέλθει
έπι τής έπιφανείας τοΰ ύδατος έν είδει πομφολύγων, αΐτινες έχρηγνυμεναι θέλουσι παρέξει αύτώ δίοδον όπως διασκορπισθή είς
τήν άτμοσφαΐραν.
^ Η σφαίρα λοιπόν ήμών δέν παρίστα κατά τήν δευτέραν αυ
τής εποχήν ειμη έπιφάνειαν ύδατώδη πανταχόσε, γή δέ, ήτοι
ξηρα, ουδαμοΰ έφαίνετο· πάσα ήν ύποβρύχιος έν τοΐς ύδασιν,
έφ οις τό πνεΰμα τοΰ Θεοΰ έπιφερόμενον ε^ριπτε τά πρώτα
σπέρματα τής ζωής, διαπλάττον τά πρώτα καί άτελέστατα τών
ζωοφύτων, τάς ό λ δ α μ ί α ς , τούς γ ρ α π τ ο λ ίθο υ ς, τούς έ γ κρινιταςκτλ.
Ληξασης τής δευτέρας ταύτης περιόδου, διέταξεν ό Θεός ινα
ή μεν άτμοσφαΐρα μείνη περικαλύπτουσα όλην τήν σφαίραν, ή
δε τών ρευστών ύδάτων συναγωγή ύποχωρήση είς μέρος τής
έκτασεως αυτής, όπως όφθή ή ξηρά. « Καί ειπεν ό Θεός· συνα» χθήτω τό ύδωρ τό ύποκάτω τοΰ ούρανοΰ (τής άτμοσφαίρας)
» είς συναγωγήν μίαν, καί όφθήτω ή ξ η ρά · καί έγενετο ούτω...
» Καί έκάλεσεν ό Θεός τήν ξηράν γ ή ν , καί τά συστήματα τών
» ύδάτων έκάλεσε Ο α λ ά σ σ α ς . »
Καί ένταΰθα παρατηροΰμεν ότι, ώς ή λέξις ο ύ ρ α ν ό ς , δίς
επαναλαμβανόμενη έν όλιγοις στιχοις, διάφορον ένέκατέρα τών
φράσεων εχει σημασίαν, διότι έ ν ά ρ χ ή μέν, ώ ς είπομεν, έμφαίνει όλα τά λοιπά ούράνια σώματα πρός διάκρισιν αύτών άπό τής
γή ς, κατωτέρω δέή αύτή λέξις ο ύ ρ α ν ό ς άπλώς τήνε κ τ α σ ι ν
τής άτμοσφαίρας δηλοΐ, ούτω καί ή λέξις γ ή , έν άρχή μέν τήν
γηΐνην όλην σημαίνει σφαίραν, άόρατον ετι καί άμορφον καί άκατασκεύαστον, εΐτα δέ κατωτέρω ή αύτή λέξις γ ή έπαναλαμβάνεται, είς άλλην όμως πολύ μερικωτέραν σημασίαν, όπως δη
λαδή είδικώς σημάνη τήν ξ η ρ ά ν κατ’ άντίθεσιν πρός τήν θ ά
λ α σ σ α ν. Έ πιτραπήτω λοιπόν ήμΐν ινα καί ένταΰθα έκφράσωμεν τήν άπορίαν ήμών πώ ς τούς σοφούς σχολιαστάς τής Γρα
φής διέλαθε καί ή παρατήρησις αύτη, ώ ς διέφυγεν αύτούς καί ή

περί της Οιττής έννοιας τής λεξεως ο υ ρ α ν ο ς. Και όμως, έαν
μή πλανώμεθα, τά μέγιστα συντείνουσιν αί διακρίσεις αυται πρός
σύγχυσιν εκείνων, οΐτινες, χλευάζοντες τόν Μωϋσή, παριστώσιν αυτόν μωρολογοΰντα, ώς δήθεν παριστώντα τόν Θεόν δημιουργοΰντα τόν ήλΓβν καί τούς λοιπούς φωστήρας τήν τετάρτην ήμέραν, τήν δέ γήν τήν πρώτην· ώ ς πλάττοντα τήν γήν τήν
πρώτην ήμέραν, καί δμως άποκαλύπτοντα αύτήν τήντρίτην κτλ.
Ή γή, άποκαλυφθεΐσα ουτω καί τής συναγωγής τών ύδάτων
χωρισθεΐσα, ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς δάπεδον μόνιμον πρός
τήν βλάστησιν τών φυτών* « κ α ι ε ι π ε ν ο Θε ο ς , β λ α σ τ η σ α τ ω ή γ ή β ο τ ά ν η ν χ ό ρ τ ο υ . » Καί ένταύΟα ή γεω λογία άπέδειξεν, ότι ή πρώτη και γιγαντιαια έκεινη βλαστησις έλαβε τάς
μ εγάλας αύτής διαστάσεις ύπό μίαν άτμοσφαΐραν λίαν βεβαρημένην ύπό νεφών καί τά μάλιστα ύγραν. Ιό φώς, τό άπό τής
πρώτης ήμέρας κατελθόν έπί τής γή ς, διαδοχικώς δέ φαινόμενον
καί έκλεϊπον, διέκρινε μεν εκτοτε τήν ήμεραν άπό τής νυκτος,
ά λ λ ’ ή λίαν πεπυκνωμένη τών νεφελών στοιβάς έκώλυεν έτι τόν
ήλιον τού νά φαιδρύνη τό πρόσωπον τής γή ζ, ώ ς και τήν σελή
νην τού νά έπιχέη τάς άργυράς αυτής ακτίνας, και τους λοιπούς
φωστήρας ομοίως. Έ ν άλλοις λογοις, μέχρι τής τέταρτης ήμέρας ή κατάστασις τού έπί τής γή ς φωτός ήν σχεδόν οΐα καί νΰν
φαίνεται κατά τάς όμιχλωδεστατας τού χειμώνος ήμέρας, ότε
διακρίνεται μέν τό φώς, λίαν όμως άμυδρόν, σχεδόν δέ ουδόλως
ό ήλιος, παντάπασι δέ ή σελήνη, κάν πανσέληνος η.
Ά λ λ ’ ή τοιαύτη τής άτμοσφαίρας καταστασις όποσον έστι
συντελεστική πρός τήν ταχεΐαν βλαστησιν παντες οι περι τήν
γεωργίαν άσχολούμενοι συνισασιν· υγρά και σκιερά ατμόσφαιρα
καί θερμότης ταχύνουσι τήν βλαστησιν, και οι ημετεροι γεωργοί
τήν τοιάνδε κατάστασιν φ ο υ σ κ ο δ ε ν δ ρ ι ά ν καλοΰσιν, ως τά
μάλιστα συντελεστικήν εις τήν άνάπτυξιν τών β λ α σ τ ώ ν ,
ήτοι τών συγκεκολλημένων έτι νεαρών φύλλω ν τών δένδρων,
καί τήν έν αύτοΐς άφθονον διάπλασιν τώ ν χυμών. Η νεωτερα
έπιστήμη, ζητητική έν πάσι, διά πειραματος άπεδειξεν, ότι ή
κατά τήν τρίτην περίοδον κατάστασις τής γής και τής περικαλυπτούσης αύτήν άτμοσφαίρας ήν έπιτηδειοτάτη πρός τήν γιγαντιαίαν τών τότε φυτών άνάπτυξιν. Έλήφθη μ ύ κ η ς (μανι
τάρι), πάντως ούχί έκ τών μεγάλων τού φυτικού βασιλείου προϊ

όντων, ά λ λ ’ έκ τού γένους τών κ ρ υ π τ ο γ ά μ ω ν , οία ήσαν αι
πτερίδες, αί στιγμαρίαι, τά 7^επιδόδενδρα, οι γιγαντιαΐοι καλαμοι, καί τά λοιπά τά τής ά ν θ ρ α κ ο φ ό ρ ου, ως όνομαζεται υπό
τών γεω λόγω ν, έποχής έκείνης* Ό μύκης ουτος κατεκλεισθη εν
θερμοστέγω ύπό ύψωμένην θερμοκρασίαν, συναμα 6ε και υγράν
καί πεπληρωμένην άνθρακικοΰ όξεος, και υπο φώς άμυδροτατον* ύπό τήν τεχνητήν αύτήν καταστασιν, παρεμφερή ως otov
τε πρός τήν τότε τής γής όλης, ό μυκης έμεγαλυνθη, άνεπτυχθη γιγαντια ίω ς έν όλίγαις ήμέραις, έγένετο έν ένί λόγω κολοσσιαΐον τέρας τής φυτικής φύσεως, και εικονισε τά τεραστια έκεΐνα
κρυπτόγαμα, τά κατανθρακωθεντα και έγκαταχωσΟεντα έν τοΐς
στρώμασι τής γή ς τής έποχ_ής έκείνης.
‘Υπό τήν περίοδον λοιπόν ταυτην, καθ ην την απο των ηλια
κών άκτίνων θερμότητα άνεπλήρου ή θερμοτης τού πυρήνος τής
γηίνης σφαίρας, τοΰ πολύ έγγύτεοον τής ριζηζ τών δένδρων
κειμένου, παρ’ ό,τι κεΐται τήν σήμερον, υπήρχε δε άδιακοπος η
τοσοΰτον τότε άναγκαία σκιά και υγροτης, έβλαστησαν τά κο
λοσσιαία έκεΐνα δάση, τά κατακαλύψαντα τήν γήν, καί τά όποΐα
ύπό τοΰ έπελθόντος πυρίνου κατακλυσμού άπετεφρώθησανκαί έγκατεχώσθησαν έν τοΐς έγκάτοις τής γής διά τών έπιπροσθησάντων
δευτερογενών στρωμάτων αύτής, όπως μιαν ήμεραν χρησιμευσωσιν είς τόν άνθρωπον, παρεχοντα αυτω άποταμιευμα ανεξαντλητον καυσίμου ύλης, τής τών λιθανθρακών.
Καθ’ δν χρόνον τό πυρ άπετέφρου τήν βλάστησιν, τό αύτό
πΰρ κατέτηκε καί τά διάφορά μέταλλα, και εις ρευστωδη καταστασιν μεταβάλλον αύτά έσχηματιζε ρυακας μεταλλικούς, οιτινες, ώσαύτως καταψυχθέντες καί έν τή γή έγκαθειρχθέντες, άνωρύχθησαν καί άνορύσσονται ετι υπο τοΰ ανθρώπου προς τάς πολυειδεΐς χρείας αύτοΰ. Τις δέ νά μή θαυμάση καί δοξάστ) τού
Δημιουργού τήν πρόνοιαν, οστις τήν άφθονίαν καί τήν σπάνιν
έκάστου μετάλλου άνελόγισε πρός τήν χρησιμότητα αύτοΰ διά
τόν άνθρωπον, ούτως ώστε ό σίδηρος έστίν άφθονώτερος τοΰ
χαλκοΰ, καί ουτος τού άργύρου καί χρυσοΰ, μ ετάλλω ν, δηλο
νότι, άτινα κάν μή ύπήρχον ολίγον ήθελε βλάψει ή απουσία
αύτών τόν άνθρωπον, ώ ς πρός τήν έπιτελεσιν τοΰ σκοποΰ, δι όν
έπλάσθη έπί τής γής· Σημειώσωμεν δε κακεΐνο, οτι ένώ ό άδαμας αύτός ούδέν άλλο έστίν ειμή άνθραξ καθαρωτατος, τον μεν

άνθρακα ώς χρησιμώτατον και άφθονώτατον έδωρήσατο ό Θεός
τώ άνθρώπω, σπανιωτατον δε καί έν έλαχίστοις τμήμασι τόν
άδάμαντα, και οίονει, (άς μή λογισθή δέ τοΰτο εις βλασφημίαν,)
μονον πρός έπιδειξιν της τέχνης Αύτοΰ έν σμικροτάτη δόσει κατέκρυψεν ό Θεός.
Συντελεσασης και της περιόδου ταύτης τόν σκοπόν τοΰ Θεοΰ,
αρχεται η τέταρτη περίοδος προωρισμένη είς παραγωγήν άλλων
έργων, πρός τά όποια ούχι πλέον έκείνη ή διηνεκώς σκιερά καί
ύγρά και θερμή και πεπληρωμένη άνθρακικοϋ οξέος κατάστασις
ήν ή μάλλον συμφέρουσα, ά λ λ 5 έτερα τις. Έ φ’ ω καί τω λόγω
τοΰ Θεοΰ ή βαρυτάτη καί νεφελωδεστάτη άτμοσφαΐρα ήραιώθη
έπι μάλλον και εδωκε δίοδον εις τάς ήλιακάς άκτΐνας, ίνα πέσωσιν έπι τής έπιφανείας τής γής. Ούτως ό φωστήρ τοΰ ήλιου,
ό άπό τής πρώτης περιόδου τής γή ς έπιχέων τής ήμέρας τό
φως, ήμερας όμως'άμυδροΰ φωτός, καί άπλώ ς άπό τοΰ βαθυτάτου τής νυκτός σκότους διακρινομένης, ό φωστήρ, λέγομεν,
τοΰ ήλιου, τήν τετάρτην' ημέραν τής έπιγείου δημιουργίας δια
σχίζει τά νέφη, καί αί άκτϊνες αύτοΰ έν όλη τή λαμπρότητι αύ
τών χαιρετίζουσι τό πρόσωπον τής γή ς. Όθεν και έν τή Γενέσει
άναγινώσκομεν: «Γενηθήτωσαν φωστήρες έν τώ στερεώματι τοΰ
ι ούρανοΰ ε ίς φ α ΰ σ ι ν τ ή ς γ ή ς (καί άρχειν ήμέρας καί νυκτός)
» καί διαχωρίζειν άνά μέσον τής ήμέρας καί άνά μέσον τής νυ» κτός* καί Ιστωσαν είς σημεία, καί είς καιρούς, καί είς ήμέρας,
a καί είς ένιαυτούς.» Ό Μωϋσής λοιπόν δέν λέγει, δτι μόνον
τήν τετάρτην ήμέραν έδημιουργήθησαν ό ήλιος, ή σελήνη καί οί
άστέρες, διότι τό τοιοΰτο ήθελεν εϊσθαι αντίκρυ παραλογισμός,
άφοΰ άρτι είπεν, δτι ό Θεός άπό τής πρώτης ήμέρας διέταξε τήν
γένβσιν τοΰ φωτός, άφοΰ έτι είπεν, δτι έν άρχή έποίησεν ό Θεός
τόν ο ύ ρ α ν ό ν , ήτοι τά ούράνια σώματα, άλλά λέγει, δτι τήν
τετάρτην ήμέραν διέταξεν ό Θεός ινα οί έν τώ ούρανώ φωστήρες
γένωνται είς φ α ΰ σ ι ν τ ή ς γ ή ς , είς φωτισμόν δηλονότι αύτής
καί είς διάκρισιν τών καιρών, τών μηνών καί τών ένιαυτώ ν ώσεί
έλεγεν, δτι έπέταξεν^ό Θεός,, ινα ή έν ζοφερά φυλακή καί ύγρά
μέχρις έκείνης τής περιόδου περικεκλεισμένη ύδρόγειος σφαίρα
έξέλθη αύτής καί ίδη τόν χαιρετίζοντα”αύτήν ήλιον, τόν προωρισμένον ινα θερμαίνη καί φωτίζη καί ζωογονή αύτήν, δθεν καί
κατ5 έπανάληψιν έπιφέρει « ώ σ τ ε φ α ί ν ε ι ν έπί τ ή ς γ ή ς . » Τά

πρότερον λοιπόν μόνον έν τώ σ ύ μ π α ν τ ι άκτινοβολοΰντα σώ
ματα, άπό τής τετάρτης περιόδου ήρξαντο άκτινοβολεΐν και έπί
τής γής, καί έπιτελεΐν τό πρός αύτήν τήν γήν έντεταλμενον αύτοΐς ύπό τής θείας Προ,οίας. Ό Μωϋσής, έπαναλέγομεν, διετάχθη ύπό τοΰ Θεοΰ ίνα γράψη ιδίως τής γής τήν διάπλασιν καί
τήν μόρφωσιν, καί ή μετά τριάκοντα καί πλέον αιώνας έπελθοΰσα άκριβής τής γεω λογίας έπιστημη έπεμαρτύρησε τή άληΟεία τών θεοπνεύστων μωσαϊκών λόγω ν. Η έπιστημη αύτη καί
ή βοτανική άπέοειξαν, δτι τά κατανθρακισθέντα έκεΐνα τής πρώ
της βλαστήσεως φυτά, τά παραχθέντα καί μεγαλώσαντα τεραστίως ύπό τήν σκιεράν καί ύγράν καί θερμήν τής προτερας άτ
μοσφαίρας κατάστασιν, ούδέν ίχνος φερουσιν δτι κατεπεσέ ποτε
έπ’ αύτών ηλιακή άκτίς, ένώ τούναντίον τά μετά τήν διάσχισιν
τών νεφών ύπό τήν έπίδρασιν τής ηλιακής άκτΐνος βλαστήσαντα
φέρουσιν έπί τών στελεχών αύτών οακτυλιους ομοκέντρους,
μαρτύριον άλάνθαστον, ότι έπεσκέψατο αύτά καί είς τήν άναπτυξιν αύτών έπεστάτησεν άκτινοβολών έπ αύτών ό ήλιος, καί
τήν ένέργειαν αύτοΰ ένετυπωσεν εν τοΐς δακτυλιοις τούτοις, δι
ών μετά τοσούτους αιώνας δύναται ό γεω λογος και ο βοτανικος
ν5 άριθμήση τά έτη, έφ5 ά έζησε τό δένδρον έπί τής γή ς καί ύπό
τών άκτίνων τοΰ ήλιου περιεθαλφθη, ως υπο αγαθής μητρός,
έμεγαλύνθη δέ καί άνεπτύχθη.
Τοΰ ήλίου ώραίζοντος πλέον τήν γήν, ή έπίγειος δημιουργία
λαμβάνει άλλην όψιν· ή άφθονία τής βλαστήσεως τής προτέρας
περιόδου έλαττοϋται, άλλα δέ πλάσματα τελειότερα έρχονται,
θεία βουλήσει, ινα καταλάβωσι τό κράτος τής γή ς. Μέχρι τής
πέμπτης περιόδου μόνη ή θάλασσα είχε κατοίκους, τά ζωόφυ
τα, τά μαλάκια, τά όστρακόδερμα, τούς ίχθύας, έπί δέ τής ξηράς σιγή φοβερά, σιγή άδιακοπος έπεκρατει· α λ λ ειπεν ό Θεός,
«έξαγαγέτω τά ύδατα έρπετά ψυχών ζωσών, καί πετεινά πετόμενα έπί τής γής κατά τό στερέωμα ούρανοΰ, και έγενετο ού
τω ς.» Όπόσον καταπληκτική όντως ύπήρξεν ή στιγμή έκείνη,
καθ5 ήν σμηνηδό.ν άπό τών ύδάτων τών ώκεανών έξώρμησαν έπί
τήν ξηράν οί άπειρομεγέθεις ίχθυόσαυροι, πλησιόσαυροι, μεγαλόσαυροι, ίγουανόδοντες, τά διάφορα τών πτεροδακτύλων είδη,
καί αί ποικίλαι καί τεράστιαι άλλα ι πτερωταί φυλαι, αι καταλιποΰσαι τά ίχνη αύτών έπί τοΰ άπολιθωθεντος πηλοΰ και τής

άμμου τών ύπ’ αύτών κατά τήν περίοδον ταύτην πατηθεισών άκτών! Έ πί της άμμου έμειναν έντετυπωμένα τά ίχνη αύτών*
ναι, έπί της άμμου, ώσεί ήθελεν ό Θεός νά διδάξη τούς δυσσεβεΐς και άρνουμένους Αύτόν, δτι καί ή άμμος, άφ5 ής παν ίχνος
τήν σήμερον τάχιστα άπλή πνοή άνέμου ή ορμή προσκλύζοντος
κύματος έξαλείφεται, καί ή άμμος διετάχθη ινα κρατήση άνεξίτηλα τά ίχνη τών άπό μυριάδων μυριάδων έτών πατησάντων
αύτήν στιφών τώ ν έρπετών καί άλλω ν ψυχών ζωσών, άτινα δι’
αύτής διήλθον δπως όρμήσωσιν είς τήν κατάληψιν τοΰ νέου κρά
τους, δ παρ έδιδεν αύταΐς είς κατοχήν ό Δημιουργός τοΰ παντός.
Ό άνθρωπος καταπλήττεται τήν σήμερον, άνακαλύπτων τά
συντετριμμένα λείψανα τών τεραστίων έκείνων όντων. Σαΰροι,
εχοντες ό φ θ α λ μ ο ύ ς ισομεγέθεις πρός κ ε φ α λ ή ν άνθρώπου,
μήκος δέ πεντήκοντα καί έβδομήκοντα ποδών! πτεροδάκτυλοι
μέ κεφαλήν καί όδόντας κροκοδείλου, πτέρυγας δέ είκοσιπέντε
καί τριάκοντα ποδών μήκους, πρός ούς παραβαλλόμενος ό
κόνδωρ, τό μέγιστον τών έπί τών "Ανδεων πτηνόν, είναι νάνος!
Καί δράκοντες, καί υδροι, καί άρπυιαι, καί σφίγγες, καί δ,τι
άλλο μυθώδες τέρας ή τών ποιητών έπλασε φαντασία, είναι μη
δέν άπέναντι τής τερατώδους έκείνης δημιουργίας, πρός ήν εις
λόγος τοΰ Θεοΰ κατεκλήρωσε τό κράτος τής γή ς, είτα δ’ άποκληρώσας αύτούς τής κατοχής αύτής, κατέχωσεν έν τοις έγκάτοις τοΰ πάλαι βασιλείου των τά συντετριμμένα αύτών λείψανα,
συντρίμματα ούχί άπλώς τών θρόνων αύτών, ά λ λ ’ αύτών έκεί
νων τών βασιλέων τής γή ς, δπως ό μέλλω ν κύριος αύτής, ό άν
θρωπος, μελετών αύτά κατανοή όποιαν χάριν, οποίαν εύγνωμοσύνην, όποιον σέβας οφείλει πρός Ε κ ε ί ν ο ν , δστις, τούς μεγι
στάνας τούτους τής δημιουργίας παραγαγών, άπηξίωσε νά δώση
είς αύτούς τήν εικόνα Αύτοΰ καί όμοίωσιν, καί έπεφυλάξατο
αύτήν δι5 αύτόν, καί μόνον δι’ αύτόν, τόν άνθρωπον!
Ά λ λ ά προχωρήσωμεν ετι, καί ίδού έφθάσαμεν είς τήν έκτην
περίοδον, τήν ήμέραν δηλονότι έκείνην, καθ’ ήν καί ό άνθρωπος
έπλάσθη, ά λ λ ’ έσχατος πάντων. «Καί είπεν ό Θεός, έξαγαγέτω
» ή γή ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα καί ερπετά καί
» θηρία τής γή ς κατά γένος* καί έγένετο ούτως.» Ά λ λ ’ όποια
τά τετράποδα ταΰτα θηρία; Τό π α λ α ι ο θ ή ρ ι ο ν, σύμμικτον τέ
ρας έκ ρινόκερω, ίππου καί ταπίρου! τό δ ε ι ν ο θ ή ρ ι ο ν , έχον

μήκος όκτωκαίδεκα ποδών, ζώον άσυγκρίτω λόγω τοΰ νΰν έλέφαντος μεΐζον! τό μ ε γ α θ ή ρ ι ο ν, τό μα μ μ ο ύ θ καί άλλα, ών
τά λείψανα άνευρισκόμενα μαρτυροΰσιν, εί έτι ήν άνάγκη νέων
μαρτυριών, όποία ή δύναμις τοΰ Θεοΰ.
Καί ταΰτα μέν πάντα έποίησεν ό Θεός διά μόνου τοΰ λόγου
Αύτοΰ* άλλά τόν άνθρωπον, τό πεφηλημένον Αύτοΰ πλάσμα,
άφοΰ άπεφάσισεν ινα πλάση αύτόν κ α τ ’ ε ι κ ό ν α Α ύ τ ο ΰ κ α ί
όμ ο ί ω σ ι ν, δέν διέταξεν άπλώ ς ίνα έξαγάγη καί τοΰτον ή γή
ή τό ύδωρ ώς τά λοιπά τών όντων, ά λ λ ’ έπλασε « χ ο ΰ ν λ α β ώ ν
ά π ό τ ή ς γ ή ς » τό σώμα αύτοΰ, και ένεφύσησεν αύτώ πνοήν
ζωής, καί ένετύπωσεν έν τή ούτω δωρηθειση τώ άνθρώπω ψυχή
τήν εικόνα Αύτοΰ καί όμοίωσιν ό Θεός, « κ α ι έ γ έ ν ε τ ο 6 ά ν 
θ ρ ω π ο ς ε ί ς ψ υ χ ή ν ζ ώ σ α ν · » ίδών δέ, δτι «ού κ α λ ό ν ε ί ν α ι
» τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο ν μ ό ν ο ν , ειπε, π ο ι ή σ ω μ ε ν α ύ τ ώ βοη θόν
» κ α τ’ α ύ τ ό ν . . . κ α ί ώ κ ο δ ό μ η σ ε Κ ύ ρ ι ο ς ό Θ ε ό ς τ ή ν
» π λ ε υ ρ ά ν , ήν ε λ α β ε ν ά π ό τ ο ΰ Ά δ ά μ ε ί ς γ υ ν α ί κ α . »
Καί ή γεω λογία μαρτυρεί, δτι τό έσχατον τών έπί τής γή ς
δημιουργημάτων έστίν ό άνθρωπος. Οθεν καί κατά τοΰτο πλή
ρης καί τελεία άρμονία μεταξύ τής Γραφής καί τής έπιστήμης.
Ούδεμία διαφωνία έν αύταΐς, διότι καί ή έπιστήμη έστίν άλήθεια, ήν ό κατ’ εικόνα τοΰ Θεοΰ άνθρωπος άνακαλύπτει, καί ή
Γραφή έστιν άλήθεια, ήν ό Θεός ήρετήσατο ϊν’ άποκαλύψη διά
τινων τών έκλεκτών Αύτοΰ τοΐς λοιποΐς τών άνθρωπων.
Ίδού λοιπόν πώς οί λίθοι έμαρτύρησαν καί μαρτυρήσουσιν
έτι μάλλον άριδήλως, (διότι πάντω ς ούκ έφθασεν έτι ό άνθρωπος
τό άκρον τής έπιστήμης'πέρας, κατά πολύ δέ μάλιστα καί άπολείπεται αύτοΰ,) δτι, εύεργεσίαν έπ’εύεργεσίαις δαψιλεύων διηνεκώς αύτώ ό Θεός, προώρισεν αύτόν τόν άνθρωπον πρός τι τελειότερον παρ’ δ,τι νΰν έστι, καί πρός τό μέλλον τοΰτο δέον ίνα
παρασκευασθή άπό τής γή ς, διότι, ά λλω ς πράττων, άληθώς γ ί
νεται λ ί θ ο ς έν λ ό γ ο ι ς.
Ό τε άρχαΐός τις σοφός ύπό ναυαγίου έ^ρίφθη είς άγνωστον
άκτήν, καί πλησίον αυτής εθεασατο γεωμετρικά τινα σχήματα,
παρηγορήθη άπό τών σχημάτων τούτων έννοήσας, ότι τήν χώραν,
τήν άγνωστον έτι είς αύτον ούσαν, κατωκουν άνθρωποι πεπολιτισμένοι, διότι ά λλω ς, ως όρθώς είκασεν, ήν άόύνατον νά εύρεθώσι γεωμετρικά σχήματα χωρίς χειρός έπιστήμονος, ητις νά

έχάραξεν αύτά. Οταν βλέπωμεν μηχανήν τινα τεχνικώς έξειργασμενην, άμέσως ύποθέτομεν, ότι έστίν εργον άνδρός σοφού,
διότι άλλω ς ην άδύνατον άπό του αύτομάτου νά εύοεΟη συγκεκροτημένη η μηχανή. Πώς λοιπόν δυνάμεΟα άνευ παραλογισμοΰ
έσχατου ενώπιον της όλης δημιουργίας ίστάμενοι, μόλις δέ τό
έλάχιστον αύτής μέρος άτελώς γινώσκοντες, καί άπέναντι τοΰ
μεγέθους καϊ της σοφής τάξεως,ήν έν πάσι τοΐς τε μεγάλοις καί
έ λ α χ ι σ τ ο τ ά τ ο ι ς (έπιτραπήτω ήμΐν ή λέξις εί καί βαρβαρίι,ουσα) έξιστάμενοι, νά είπωμεν, οτι ή τάξις αύτη έστίν όλως
τυχαία, Οταν ό άνθρωπος μεθ’ όλης τής έντελείας τών δυνά
μεων αύτοΰ, με θ’ όλου τοΰ ύψους τής διανοίας αύτοΰ άδυνατή
νά παραγάγη έκ τοΰ μή είναι εις τό είναι καί τό έλάχιστον τής
ύλης μόριον, πώς δυνάμεΟα, έάν μή παραφρονώμεν, είκάσαι ότι
πάσα αύτη ή απέραντος δημιουργία έκ συναγωγής καί άλληλενεργείας τυφλών καί άψύχων παρήχθη δυνάμεων; Ό ταν ήμών
τά μετά τοσαύτης κρίσεως και νοΰ παραχθέντα εργα διά χρόνου
φθειρωνται μεθ’ όλην τήν οποίαν ήΟέλομεν πρός συντήρησιν αύ
τών καταβάλει έπιμέλειαν, έπιτρέπεται κάν ήμΐν ή ύπόθεσις,
ότι τά τής δημιουργίας συντηρούνται άνευ Ν οΰ έπιστατοΰντος;
Οταν ή θεραπαινίς τής διανοίας ήμών φύσις μετά τοσαύτης εύπείθείας παρέχη ήμΐν τάς δυνάμεις αύτής, ινα κατά τήν βούλησιν
τής ψυχής ήμών καί τήν διάΟεσιν τής κρίσεως ήμών μεταχειρισθώμεν αύτάς, δέν είναι άντικρυς μωρία καί νά ύποθέσωμεν,
οτι άπο τής θεραπαινίδος ήμών φύσεως παρήχθημεν ήμεΐς άνευ
N o w έπιστατοΰντος καί διατάττοντος; Ά λ λ ά δεδόσθω, ότι παρήχθη έξ αύτής τό σώμα ήμών, τό είς τούς αύτούς ώ ς καί ή
λοιπή φύσις νόμους υποκείμενον πλήν τοΰ ν ο ό ς τοΰ έν ήμΐν
όμοιωμα εΧει τι “λλο νά έπιδείξη ή φύσις σύμπασα; ό,τι δέ αύτη
παντελώ ς στερείται δύναται νά μεταδώση είς άλλον; Τέλος δέ,
δέν βλέπομεν καί αύτήν τήν ύλην διηνεκώς άλλοιουμένην καί
μεταμορφουμένην, ούτω δέ τήν άρμονίαν έν τώ σύμπαντι διατηρουμένην καί έκ τής φθοράς άναπλαττομένην; πώ ς δέ τό πνεΰμα, τό έν τώ άνθρώπιρ πνεύμα, ή πνοή αύτη τής θεότητος,
(και έ ν ε φ ύ σ η σ ε ν ε ί ς τ ό π ρ ό σ ω π ο ν α ύ τ ο ΰ π ν ο ή ν ζ ω ή ς ,
κ α ί έ γ έ ν ε τ ο ό ά ν θ ρ ω π ο ς ε ί ς ψ υ χ ή ν ζ ώ σ α ν , ) Θέλει
α χ παντός έκλείψει, αμα τό σώμα, τό γήϊνον αύτοΰ σκήνωμα,
έπανέλθη είς τήν γήν, έξ ής έλήφθη; Ό χι! πολλω λογικώτερον

είναι νά είπωμεν καί νά πιστεύωμεν, ότι ως τό σώμα έπιστρεφει
εις τήν γήν, έξ ής έλήφθη, ούτω καί τό πνεΰμα πρέπει νά έπιστρέψη είς Ε κ ε ί ν ο ν, όστις ώ ς εικόνα Αύτοΰ ένεφύσησεν
αύτό είς τόν άνθρωπον.
Θαυμάσωμεν δέ καί ένταΰθα τήν πρός ήμάς άγαθότητα τής
θείας Προνοίας, ήτις ηύδόκησεν ινα καί διά τών αισθητηρίων ή
μών πεισθώμεν, έφ’ όσον ήν δυνατόν τά άϋλα έκ τών υλικών νά
είκασθώσιν, ότι ή μετά τόν θάνατον τοΰ σώματος άνάστασις τής
ψυχής έν είδει τελειοτέρω ούκ έστι τι έναντίον τής φύσεως. Ό
σκώληξ έρπει μετά κόπου σύρων τό βάρος τοΰ σώματος αύτοΰ,
καί χαμαιζήλως βιοΐ, ετοιμάζει τόν τάφον αύτοΰ, καταθάπτεται
έν τώ βόμβυκι, έκεΐθεν δέ, τής ήμέρας τής άναστάσεως έπελΟούσής, εξέρχεται ούχι πλέον έρπετόν όμοιον τή έγκατακλεισθείση τώ βόμβυκι δυσειδεΐ κάμπη, ά λ λ ’ ώραία χρυσαλίς, πρός
τά αιθέρια άνιπταμένη ύψη, τάς ακτίνας τοΰ ήλίου ποθούσα, καί
περιχαρής ύπ’ αύτάς πετώσα και εις ο,τι ωραιοτατον άμα δε και
εύοσμότατον, τά άνθη, έπικαθημένη. Είκών έξαισία άμα καί τερ
πνή, διδάσκουσα τόν άνθρωπον, ότι καί αύτός, ό τό πριν έπιπόνως έπί τής γή ς συρόμενος καί τοΰ δυσειδοΰς καί ταπεινού τού
του σώματος τό βάρος φέρων, προώρισται μετά θάνατον έν είδει
π ολλω τελειοτέρω νά μεταστή πρός άλλον βίον φωτεινόν, έλλαμπόμενος καί άναπτυσσόμενος ύπό τάς άκτΐνας τού νοητού
ήλίου τής Θεότητος, καί είς τά κάλλιστα καί τελειότατα τών
έργων Αύτοΰ μελετών, νά βιώση τόν άκήρατον και άγήρω αιώ
δέ καί άριδήλως προλέγει ήμΐν ή Γραφή, λέγουσα:
τ έ κ ν α Θ ε ο ΰ έ σ μ ε ν , κ α ί ο ύ π ω έ φ α ν ε ρ ώ θ η τ ί έ» σ ό μ ε θ α - ο ϊ δ α μ ε ν δ έ , ό τ ι έ ά ν φ α ν ε ρ ω θ ή , ό μ ο ι ο ι Αύ» τ ώ έσό μ ε θ α, ό τ ι ό ψ ό με Ο α Α ύ τ ό ν κ α θ ώ ς έ σ τ ι ν . »
Ά λ λ ά καί ά λλω ς ποριζόμεθα τήν άπόδειξιν βίου μέλλοντος
καί πολύ τού παρόντος έντελεστέρου· έξ αύτής πάλιν τής γεω 
λογίας. Ή σταθερά τού παρελθόντος πρός τό νΰν ον πρόοδος
άλάνθαστον παρέχει ήμΐν τήν βεβαιότητα, ότι ή περίοδος αύτη
τής γή ς ούκ εστιν ή έσχάτη, ότι συνεπώς μεταβολή τις πρέπει
νά έπέλθη, καί ότι ή μεταβολή αύτη Ισται πάντως προοδευτική.
Ώ ς μέχρι τοΰδε ειδομεν, ότι αί προηγηθεΐσαι τής περιόδου ταύτης
Ίη ς} κα0’ ήν εύρισκόμεθα, μεταβολαί έγένοντο πάντοτε
πρός τά πρόσω καί ούχι πρός τά όπίσω, ότι ή σφαίρα ήμών άπό
ν α .
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τών άτελεστάτων πρός τ ά τελειότερα π ρ οέβη διαπλαττομένη,
ούτω ς έ λ λ ό γ ω ς συνάγομε ν, δτι καί τήν καθ’ ήμάς περίοδον
θέλει όιαδεχθή άλλη άσυγκρίτω λόγω βελτίων της παρούσης,
διότι, έπαναλέγομεν, αι μέχρι του δε μεταβολαί υπήρξαν πάν
τοτε προοδευτικαι καί ούχί ποτε όπισθοδρομικαί.
Γό δόγμα τη ς προόδου ταύτης τής φύσεως πρεσβεύουσι καί
αυτοί οι υλισται, και τόν άνθρωπον ώ ς τό έσχατον τών έπί γής
πλασθέντων οντων όμολογοΰσι, καί περί τοΰ χρόνου τής έμφανίσεως αύτοΰ συμφωνοΰσιν έπίσης, ούχί πλέον τών έπτακισχιλίων ένιαυτών εκτοτε άριθμοΰντες· άλλά πόσω κατώτεροι μένουσι, τήν άληθή ’Αρχήν τών όντων άρνούμενοι! Δι’ αύτούς ό
ά ν θ ρ ω π ο ς δέν είναι τό κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν τοΰ Θεοΰ
πλασμα, ά λ λ ’ είναι άπόγονος, τίνος νομίζετε; . . . τοΰ β α τ ρ ά χ ο υ! Ιοού τί γράφει περί τούτου άνήρ, νομίζων έαυτόν σοφόν
καί τοιοΰτος νομιζόμενος ύπό τών όμοιων αύτώ ύλιστών: «Έ κ
» π α σ ώ ν τ ώ ν έ ρ π ε τ ω δ ώ ν τ ά ξ ε ω ν ή βα τρ αχ οε ι δή ς
» τάξι ς έ χ ε ι τ ά ς δι κ α ι οτ άτας άξιώ σεις, ό τ ι έ ξ α ύ » τ ή ς έ λ κ ε ι τ ή ν κ α τ α γ ω γ ή ν τά π ρ ω τ ε ΰ ο ν έπί τ ή ς
» γ ή ς π λ ά σ μ α , ό ά ν θ ρ ω π ο ς . » Τή άληθεία καν μή ώς θεόπνευστον ειχομεν τήν μωσαϊκήν βίβλον, πολύ δμως μάλλον παρηγορον^ δι’ ήμάς τούς άνθρώπους, καί πρός τήν έμφυτον ήμΐν
άλαζονείαν καί φιλοτιμίαν συμφωνότερον είναι νά πιστεύωμεν,
δτι ύπό τής χειρός αύτοΰ τοΰ Δημιουργού έπλάσθημεν μάλλον,
παρά νά άποδεχθώμεν ώς προγόνους ήμών τούς βατράχους.
Α λλά τωόντι άξιοι βατράχων προγόνων έρπετώδεις έπί τής γ ή ς
λογικοί άπόγονοί είσιν οί οΰτω κοάζοντες κατά τοΰ Δημιουργού
αύτών, καί ύβρεις άντί αίνου έκπέμποντες πρός Αύτόν, δι’ άς
έπεδαψιλεύσατο αύτοΐς εύεργεσίας, καί λίθοι χείρονες καί εύτελεστεροι τών άψύχων λίθων έλέγχονται· διότι οί μέν άψυχοι
λίθοι διετήρησαν καί διατηρήσουσιν έν έαυτοΐς τό μαρτύριον τής
μεγαλωσύνης τοΰ Θεοΰ, ώς τούς Λ ό γ ο υ ς , τοΰ Θεοΰ έν τή του
Λ ί θ ο υ ίδιότητι αύτών φυλάξαντες, έκεΐνοι δέ άπό τής ψυχής
αύτών έκουσίως έξήλειψαν τήν εικόνα καί τήν όμοίωσιν τοΰ
Πλάστου των, διατηρήσαντες μόνον τόν λόγον, ενεκα δέ τούτου
και αληθώς Λ ί θ ο ι εν Λ ό γ ο ι ς έγένοντο.
Μή λοιπόν φοβώμεθα οί εύσεβεΐς νά πλησιάζωμεν τώ φωτί
τής έπιστήμης, διότι ή έπιστήμη ώς δώρημα τοΰ Θεοΰ, ώς άπαύ-

γασμα τής μεγάλης ’Α λ ή θ ε ι α ς , ήτις έστίν αύτός ό Θεός, άδύνατον ν’ άποκαλύψη είς τούς οφθαλμούς καί είς τήν διάνοιαν
ήμών τι, δπερ νά μή ήναι σύμφωνον πρός τήν έν ταΐς ιεραΐς
Βίβλοις άλήθειαν. Ή μεΐς οί χριστιανοί ούδέν έχομεν νά φοβηθώμεν άπό τής έπιστήμης, άλλά καί τούναντίον δι’ αύτής δυνάμεθα νά κρατύνωμεν τήν πίστιν ήμών, ώς έδραιώθησαν έπ’ αύτή
οι Νεύτωνες καί οί Κυβιέροι, οί δύο ούτοι γίγ α ντες τής άνθρωπίνης έπιστήμης, οι δύο ούτοι ίεροφάνται καί μ υσταγω γοί, δι’ών
άνεκαλύφθησαν ήμΐν οί νόμοι τών ούρανίων και τών ύποχθονιων.
Ναι, ώς ή λυδία λίθος έστίν εύτελεστέρα τοΰ έπ’ αύτής δοκιμαζομένου χρυσοΰ, ούτω καί ή επιστήμη, ώς έργον τής άνθρωπίνης, καί διά τοΰτο άτελοΰς, διανοίας, έστί ταπεινότερα τής έξ
άποκαλύψεως προσγεγενημένης ήμΐν γνωσεως περί τών πρό
ήμών καί μεθ’ ήμάς. Ά λ λ ’ ώς ή λυδία λίθος αίρει πάσαν άμφιβολίαν, δτι τό έπ’ αύτής δοκιμασθέν έστι χρυσός, δταν χρυσός
ή, ούτω καί ή έπιστήμη πάσαν διαλύει άμφιβολίαν, ότι ή Γραφή
περιέχει πάσαν τήν άλήθειαν. 'Ο αιών ήμών έστι ζητητικός κατά
πάντα, τά ψεύδη διαλύονται, πάσα πλάνη διασκεδάζεται καί έξαφανίζεται, ή άλήθεια προβαίνει είς φ ώ ς, νικά δέ τό φώς τό σκό
τος καί θριαμβεύει. Ό άνθρωπος, δταν τό δλον τής έπιστήμης
περιλάβη, δυνήσεται ώς ό Ίώ β έν τή έκτάσει αύτοΰ νά έπιφωνήση: « Ά κ ο ή μ έ ν ώ τ ό ς ή κ ο υ ό ν σ ο υ τό π ρ ό τ ε ρ ο ν , ν υ ν ί
δέ ό ο φ θ α λ μ ό ς μου έ ώ ρ α κ έ σε.» Τότε δέ ό άνθρωπος, έμπλεω ς σοφίας και μέχρις εγκάτων τής ψυχής αύτοΰ πλήρης
θαυμασμοΰ καί εύγνωμοσύνης πρός τόν πλάσαντα αύτόν κατ’
εικόνα καί όμοίωσιν Αύτοΰ, θέλει μετά θάμβους καί ταπεινώσεως ομολογήσει,«δτι έ ξ Α ύ τ ο ΰ κ α ί δ ι Ά ύ τ ο ΰ κ α ί ε ί ς Α ύ 
τ ό ν τ ά π ά ν τ α , Α ύ τ ώ ή δ ό ξ α ε ί ς τ ο ύ ς α ι ώ ν α ς , » καί θέ
λει άπευθύνει έκ βάθους καρδίας πρός Αύτόν τήν δέησιν, ίνα, ώς
ηύδόκησεν άποκαλΰψαι αύτώ τά έργα Αύτοΰ, εύδοκήση μβθι^ών
αύτόν άπό τοΰ παρόντος βίου είς άλλον βίον τελειότερο ν, καταστήση αύτόν κοινωνόν τής δόξης Αύτοΰ, ίνα ύμνή καί λατρεύη
καί λειτουργή καί δοξάζη Αύτόν είς αιώνας αιώνων, καί βυθισθή ούτως ό’νΰν π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο ς άνθρωπος έν τοΐς κόλποις
τοΰ Ά π ε ί ρ ου.
Ν. I. ΣΑΡΙΠ0Λ02.
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ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Την Ιστορίαν παραμελοΰσιν οι άρεσκόμενοι είς παράδοξα άνεκδοτα, εις αλλοκοτους γραϊδιων διηγήσεις, είς τά κακή "τύχη
πλεονασαντα μυθιστορήματα. Τήν άποφεύγουσιν οί νομίζοντες,
οτι αυτη βαρύνει την μνημην, έπισωρεύουσα δήθεν δνόματα έπί
όνοματων και χρονολογίας έπι χρονολογιών. Τήν άποστέργουσιν οι δύστροποι και οι δύσκολοι, οί μελαγχολικοί καί οί μι
σάνθρωποι, οϊτινες, δυσηρεστημένοι κατά τοΰ κόσμου, τών άν
θρώπων καί εαυτών, οίκτείρουσι τήν γήν ώς κοιλάδα κλαυθμώνος, έκχεουσι τήν πικράν χολήν των κατά παντός ό,τι άνθρώπίνον, και μυκτηριζουσι τήν ιστορίαν ώς έλεεινόν κατάλογον
μωριών καί δυστυχημάτων.
Κατά τους ευ φρονοΰντας ομως καί τούς φίλανθρώπους, ό,τι
ό ήλιος έν τώ κόσμω, τοΰτο ή ιστορία έν τώ τριπλώ βίω τής
άνθρωποτητος. Ως τά ουρανία σώματα κινούνται περί τόν ή
λιον, ούτω και τά πλεΐστα του επιστητού ε’ιδη στρέφονται περί
τάς άνθρωπίνας πράξεις. Καθώς άνευ μέν ηλιακής θερμότητος
ούδεμια βλαστησις επι γής, άνευ δε ήλιακοΰ φωτός ούδεμία
χρωμάτων ποικιλία, ουτω και ανευ ιστορίας ούτε γένεσις καί
αύξησις, ούτε μεταβολή καί ποικιλία διανοητικού βίου καί ήθικοϋ. Οσω μάλλον ή άνθρωπότης προχωρεί έπί τά πρόσω, το
σούτω μεγαλητέραν συναισθάνεται τήν άνάγκην νά κατανοήση
τήν ιεράν τριάδα τών πλατωνικών ιδεών, τ ο υ ά λ η θ ο ΰ ς , τοΰ
κ α λ ο ΰ , τ ο ΰ ά γ α θ ο ΰ . Είς τοιαύτην άνάγκην ούδεμία έπιστήμη έπαρκεΐ πλειότερον παρά τήν ιστορίαν. Εισερχόμενοι ήμεΐς
εις τον κοσμον, διαδεχομεθα άλλους, οίτινες, άμα γνωρίσαντες
αύτόν, καί τόν έγκατέλιπον. Έ ν τώ κόσμω τούτω δέν διαμένομεν αιώνιοι ούδ3 ήμεΐς· τούναντίον, είμεθα προσωρινοί δακτύλιοι

τής μικρότατης άλύσεως, έν τή οποία, φθειρομένων τών ειδών,
διασώζεται μόνον καί τηρείται τό γένος. Πώς λοιπόν ήθέλαμεν
δυνηθή νά ρυθμίσωμεν τήν γνώσιν ήμών και τάς πράξεις, έαν
περιωριζόμεθα είς μόνην τήν άτομικήν -ήμών ύπαρξιν, Ολίγον
ύπέρτεροι τών ζώων, ίσως δέ καί δυστυχεστεροι τούτων, έάν άφινόμεθα είς τάς όρμάς τής άνάγκης καί τής ήδονής, θά ώμοιαζομεν πρός νήπια παιδία, γεννώμενα περί μέσας τάς νύκτας, τά
όποια, πρώτην φοράν ίδόντα τόν ήλιον άνατέλλοντα, ύπολαμβάνουσιν έν τή άπλοϊκότητί τω ν, ότι άληθώς τοτε πρωτην φο
ράν συνεπλάσθη μετ’ αύτών καί ό ήλιος.
Τί δέ είναι Ιστορία; Κατά τήν συνήθη τής λέξεω ς έννοιαν,
είδησις καί άφήγησις τών γεγονότω ν. Κ ατά τήν ύψηλοτεραν τοΰ
δαιμονίου Πλάτωνος ιδέαν, κή ιστορία αύτο που σημαίνει, ότι
ΐστησι τόν ροΰν.» Σημαίνει, δηλονότι, ούχι τό ρεον έν τ φ ρεύματι τοΰ χρόνου, άλλά τό ήδη ρεΰσαν καί πεπηγός καί λαβόν
ποιάν τινα στερεάν μορφήν. Κατά τήν έννοιαν ταυτην, θά περιελάμβανεν ή 'Ιστορία τό σύνολον παντός ό,τι έγένετο άπ άρχής
κόσμου μέχρις ήμών. Ά λ λ ά τίς άνθρώπινος νους δύναται νά
συμπεριλάβη τό μέγα σύνολον τοΰτο; Διά τό άνέφικτον τοιαύτης γνώσεως εύρυτάτης, ή ύλη χωρίζεται είς δύο, είς φυσικήν
καί είς κυρίως ιστορίαν. Ή μ έν άσχολεΐται πρός τόν μέγιστον
χώρον τοΰ ύλικοΰ κόσμου, έξετάζει τάς άρχαιοτάτας έπαναστάσεις του, άνευρίσκει τάς μηχανικάς κινήσεις του, τά ς περιοοικάς
μεταβο7,άς του, καί τούς άκριβεΐς καί άπαρασαλεύτους μαθημα
τικούς νόμους, κατά τούς όποιους ύπάρχει. Ή δέ πρότίθεται νά
περιγράψη βίον ύψηλότερον, βίον ύπάρχοντα ούχι χάριν άλλου,
άλλά χάριν έαυτοΰ, βίον, ούτινος αί μορφαί δέν έπανέρχονται
περιοδικώς, βίον εχοντα αύτοσυ νείδησιν, γινώσκοντα, δηλονότι,
καί ορίζοντα έαυτόν, καί μ εταβάλλοντα τόν έξωτερικόν κόσμον
κ α ί τάς ιδέας του, βίονάείποτε άνανεούμενον,βίονλογικών όντων
καί αύτενεργειών. Τοιοΰτος άείποτε άναπτυσσόμενος τής άνθρωπότητος ό βίος καταφαίνεται είς τάς τρεις κυρίας σχέσεις, τάς
οποίας έχει ό άνθρωπος πρός έαυτόν, πρός τόν κόσμον καί πρός
Εκείνον, όστις είναι άμφοτέρων ή βάσις καί τό πρώτον κινοΰν,
πρός τόν Ά πειρον, είς ον άνάγεται άπαν τό πεπερασμένον.
Ά πό τής καταλήψεως τώ ν τριών τούτων σχέσεων έξήρτηται τό
λογικώ ς πράττειν καί ένεργειν πρός ταύτην ρυθμίζει ό άνθρω

πος τά κατ’ αύτόν. Ή ιστορία λοιπόν είναι είκών της καθολικής
άναπτύξεως τοΰ άνθρώπου, της πραγματοποιήσεως πασών τών
ικανοτήτων του, της άποκαλύψεως καί της ερμηνείας τοΰ πνεύ
ματος έν τώ χρόνω. Ή ιστορία είναι, κατά τόν Σ χελίγγιον, «τό
μ ε γ α κ ά τ ο π ρ ο ν τοΰ π α γ κ ο σ μ ί ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς , ή υψη
λ ή ε π ο π ο ι ί α τ ή ς τ ο ΰ Θεοΰ δ ι α ν ο ί α ς . » Ό ,τι ενέθηκεν ό
Θεός έν τώ άνθρωπίνω πνεύματι, τοΰτο πρέπει νά έξέλΟη έκ τοΰ
πνεύματος τοΰ άνθρωπίνου καί ν’ άποκαλυφθή έν τώ διαστήματι
τών χιλιοετηρίδων. Πάντα τά έθνη μετέχουσι τής έργασίας ταύ
της. Θρησκεία λοιπόν καί νομοθεσία, φιλοσοφία και καλλιτε/νία,
έμπόριον καί βιομηχανία, πολιτική καί φιλολογία, τό εύγενές
καί τό άγενες τών αισθημάτων, τό καλόν καί τό αισχρόν τών
πράξεων, ή ενθουσιαστική άνακάλυψις νέας τινός άλη'θείας, ή
μυριοκτόνος άπό τής άληθείας άποπλάνησις, ενί λόγω , ή βλάστησις καί ή άνθησις, ή άκμή καί ή μάρανσις τών άτο'μων καί
τών έθνών, ή πρόοδος καί ή όπισθοδρόμησίς των, ταΰτα είναι τό
τής ιστορίας άντικείμενον. Ό που άνάπτυξις, έκεΐ ιστορία· λαοί,
άείποτε κινούμενοι έν τή αύτή τροχιά, λαοί, παρά τοΐς όποίοις
τά παθήματα ούδεμίαν έπήνεγκον πνευματικήν πρόοδον καί με
ταβολήν, κεΐνται εξω τοΰ τεμένους τής μεγάλης θεάς. Μόνον
όπου υπάρχει πρόοδος έν τή γνώσει καί πράξει, μόνον όπου κα
ταφαίνεται μεγαλεΐον καί καλλονή άτομικών χαρακτήρων, έκεΐ
παρίσταται ό ιστοριογράφος, συλλέγει καί συναρμολογεί τά καθ’
εκαστα ρέοντα καί έναποτίθησιν αύτά είς τό ιερόν τής Μνημοσύ
νης καί τής άθανασίας.
Πρός εν τοιοΰτον μάθημα, ούράνιον όντως καί θειον, άγει
ήμάς έν πρώτοις φυσικόν τι αίσθημα, ηθική τις άνάγκη. Καθ’
όν τρόπον ό μέν χόνδρος τοΰ σίτου όργά ινα πέση καί φυτευθή
είς τήν γήν, ή δέ γή εχει τάσιν τινά πρός τόν ήλιον τοΰ ήμετέρου πλανητικού συστήματος, αύτός δ’ ουτος πάλιν εχει τάσιν
πρός τόν κεντρικώτατον τών ήλιων τοΰ παντός, ουτω καί πάς
εΰφρων άνθρωπος εχει ορμήν όπως γνωρίση τό έθνος του καί
τήν άνθρωπότητα. Αύτή ή τάσις είναι ή αιτία πάσης ιστορικής
σπουδής, ώ ς ή τάσις πρός τόν άνέσπερον ήλιον τών πνευμάτων
είναι ή αίτια πάσης θρησκείας. Πρός τούτοις ή τοΰ άνθρώπου
φαντασία ένασμενίζεται ένδιατρίβουσα είς τάς εικόνας τοΰ πα
ρελθόντος, ή καρδία του τέρπεται άναπολοΰσα τούς πρότερον

χρονους. Ο Κέλτης άοιδός, θέλων νά έκφράση όποιαν είς τήν
ψυχήν του έπίορασιν ένασκοΰσιν οί ήχοι τής μουσικής, λέγει,
ότι γλυκυθύμω ς έπενεργοΰσιν έπ’ αύτήν ώ ς ή άνάμνησις τών
προγενεστερων αιωνων. ’Επιθυμεί λοιπόν ό άνθρωπος νά μάθη
τήν καταγω γήν, τόν χαρακτήρα, τάς πράξεις καί τάς περιπετείας τοΰ έθνους, ούτινος άποτελεΐ μέλος, τήν βαθμιαίαν διάπλασιν τών σημερινών αύτοΰ σχέσεων έσωτερικών καί έξωτερικών, τούς πόρους του, τάς προόδους του καί τά κωλύματα τής
άναπτύξεως καί τής εύδαιμονίας του. Μή άρκούμενος όμως είς
το έγγύς, θέλει νά γνωρίσ/) καί τό άπωτέρω· δέν στέργει μόνον
είς τά τής οικογενείας, τής φυλής καί τοΰ έθνους του, ά λ λ ’ άν
θρωπος ών, ένδιαφέρεται είς τάς τύχας όλης τήςάνθρωπότητος.
Πόθεν δή ή καθολική αυτη τάσις καί πρός τήν γνώσιν όρμή;
Εγκειται είς τά ενδότατα τής ηθικής τοΰ άνθρώπου φύσεως, ήτις, έφ’ όσον διαμένει άγνή καί άδιάφορος, συμπαθεί πρός τόν
πλησίον και τόν όμοιόν της, άνευρίσκει δέ τήν ειρήνην καί τήν
εύδαιμονίαν της ούχί έν τή απομονώσει καί τή έρημία, ά λ λ ’ έν
τή καθολικότητι τοΰ άνθρωπίνου γένους. Ά π ό πόσων χιλιοετηρίδων οικοΰσιν άνθρωποι έπί τής γή ς; ΙΙόσα έκατομμύρια βροτών έτελείωσαν τήν έπί γή ς περιήγησίν των; Όποία ή τύχη των
ή αίσία ή άπαίσιος; 'Υπήρξαν μεγάλοι ή σμικροί; Περιεσώθησαν
ήμΐν αί εύγενεΐς πράξεις των, ή δέν ετυχον άοιδοΰ ΐναμεταδώση
αύτάς τοΐς μεταγενεστέροις; Πόθεν πηγάζει τό ώκεάνειον ρεΰμα
τών έθνών; πρός ποίαν διεύθυνσιν ρέει; ποΰ ή θάλασσα, είς τήν
οποίαν εκβάλλει; τίς ό σκοπός τής ύπάρξεως τής άνθρωπότητος; πώς έξετέλεσαν τόν σκοπόν τοΰτον οί άνθρωποι καί τά έ
θνη τά πρό ή μ ώ ν;— Τοιαύτας έρωτήσεις ποιεί καί οφείλει νά
ποιήση ή εύγενής καί ήθική τοΰ άνθρώπου φύσις, ή τις, μή άρ·
κουμένη είς τό στιγμιαΐον, έξέρχεται τούτου, ώς θείαν εχουσα
τήν καταγωγήν. Ό σω ίσχυροτέρα καί άγνοτέρα είναι αυτη, τοσούτω πλειότερον επιθυμεί νά συμπεριλάβη έν τή διανοία της
τόν κόσμον όλον, νά νοήση τό τρισμέγιστον τοΰτο καί ένιαΐον
γένος, είς δ άνήκει καί αύτή, νά καταλάβη τόν άπέραντον καί
βαθυδίνην ώκεανόν τοΰ ύλικοΰ, διανοητικού καί ήθικοΰ βίου του,
είς τοΰ οποίου τά κύματα πλέει καί τό μικρότατον ένός έκάστου ήμών σκάφος, καί νά γνωρίση πρός ποιον εύορμον λιμένα
διευθύνει τόν πλοΰν αύτοΰ. Ποΰ δέ άλλοΰ κατανοεΐται ή άνθρω40.

πότης, έν τη άληθεΐ μορφή της και έν τώ άληθεΐ βιω της, ή έν
τη Ιστορία;
Ό αληθής δμως της άνθρωπότητος βίος οΰ μόνον αναγνωρί
ζεται έν τη ιστορία, άλλά, τό δή μέγιστον, και ενυπάρχει έν
αύτη. 'Ρήτρα τις, κατά ΙΙίνδαρον, έπικρατεΐ παρ άνθρωποις, οτι
ή άγαθή καί γενναία πράξις δέν πρέπει διά τής σιγής νά ταφή·
θειον άσμα άρμόζει είς αύτήν.
"Ε στι δέ τ ις λόγος άνθρώ
π ω ν , τετελεσ μ ένον έσλον
μ η χ α μ α ί σ ιγ ά κ α λ ό ψ α ιθ ε ιπ ε σ ία ύ ’ άέθλω ν κ α ύ χ α ις άοιδά πρόσφορος.

Διότι νεκρά κεΐται ή τών άρχαίων πράξεων δόξα και λησμονεΐται
ύπό τών βροτών, έάν μή σώζηται και άκμάζη διά τοΰ κόσμου
τών έπ έω ν
άλλά π α λ α ιά γάρ
εΰδει χ ά ρ ις, άμ νάμ ονες Ά βροτοι,
ο ,τι μ η σοφίας άω τον άκρον
κ λ υ τ α ΐς έπ έω ν ροαΐσ ιν Ιξ ίκ η τ α ι ζυ γέν.

Πολλοί κλεινότατοιήρωεςεζησαν πρό τοΰ Ά γαμέμνονος, κατά
τόν Όράτιον· άπαντες δμως άδάκρυτοι και άγνωστοι πιέζονται
ύπό βαθείας νυκτός,"διότι δέν έλαχον ίεροΰ άοιδοΰ, ψάλλοντος
κλέα άνδρών. "Ανευ τής ιστορίας λοιπόν πάσα γενεά θά έβάδιζεν ιδίαν όδόν, καί θά έπεχέίρ£ι*έ5Γάστοτε έκ νέου τήν αύτήν πο
ρείαν, ήν διήνυσεν ή γενεά ή προτέρα. Ή ιστορία δμως, συνέχουσα καί συγκρατοΰσα πάσας τάς γενεάς έν μια άλύσει, είναι
ή διηνεκής αύτοσυνείδησις τής άνθρωπότητος καί τών λαών.
Είς αύτήν άνήκει τών αιώνων ή πείρα καί ή παράδοσις μετά τών
θησαυρών της. Τάς γνώσεις, τάς ιδέας, τάς έφευρέσεις καί άνακαλύψεις πάντων τών χρόνων καί τών έθνών, πάν δ,τι έν τοΐς
άρχαίοις καιροΐς διενοήθησαν ή έδίδαξαν οί σοφοί, ή ιστορία τά
μεταδίδει τοΐς μεταγενεστέροις, ούτοι δέ, άρχόμενοι έκεΐθεν δπου
οί πρότερον έληξαν, δύνανται νά προβώσι μέχρις αο ρ ίστου τελειότητος βαθμοΰ.
Τούτου ένεκα ελεγεν ό Σκώτος Καρλύσλος, δτι «ή ιστορία
είναι μεγάλη τις καί διδακτική έπιστολή, τήν οποίαν συνέταξαν
αί πρότερον γενεαί, καί κατέλιπον αύτήν κληροδότημα είς τάς
άείποτε έπερχομένας· είναι τό έγγραφον εύαγγέλιον, τό όποιον

σύμπασα ή άνθρωπότης έπιστέλλει πρός ένα έκαστον ήμών· είναι
ή εναρθρος όμιλια καί συγκοινωνία, τήν οποίαν εχει τό παρεληλυθός μετά τοΰ ένεστώτος, τό έκεΐ μετά τοΰ ένταΰθα.» Έ ν
τή ιστορία έξανίστανται οι νεκροί, οι ήρωες συνδιαλέγονται μεθ’
ήμών, τό παρελθόν γίνεται ένεστώς, οί λόγοι τών δεινών ρητόρων ηχοΰσιν εναυλοι εις τά ώτα ήμών, αι τών άοιδών φόρμιγγες
καταγοητεύουσι τάς ημετέρας άκοάς, οι μεγάλοι τής άρχαιότητος φιλοσοφοι λυουσι κατά τό δυνατόν τά δύσκολα αινίγματα
τής ήμετέρας ύπάρξεως.
Πρώτη επομένως τής ιστορίας άξία είναι, δτι ό άνθρωπος, τοΰ
όποιου ό άτομικος βίος είναι μια στιγμή, ζή έν τή ιστορία καί
διέρχεται ολοκλήρους χιλιοετηρίδας. Λίαν όρθώς ειπεν ό Σχίλλερος, δτι « ή ιστορία, συνειθίζουσα άφ’ ενός τούς άνθρώπους
νά έξοικειωθώσι πρός δλον τό άπώτατον παρεληλυθός, προσφερουσα ο αφ ετερου αύτοΐς την κλείδα, δι’ ής νά άνοίξωσι καί
ιδωσι το άπωτατον και ασαφές μέλλον, κρύπτει μυστηριωδώς
τά δύο έσχατα άκρα, δηλαδή τά όρια τής ζωής καί τοΰ θανάτου,
καί δι’ οπτικής τίνος άπάτης παρατείνουσα τήν βραχεΐαν τοΰ
άνθρώπου ζωήν εις ένα άπειρον χώρον, μεταφέρει τό είδος είς τό
γένος.»
Ούτως ή τής ιστορίας σπουδή άνυψοΐ δλην ήμών τήν ούσίαν,
οξύνει τόν νοΰν, παρέχει είς τήν φαντασίαν τάς ύψηλοτέρας ει
κόνας, πληροί τήν καρδίαν εύγενών αισθημάτων, καί διδάσκει
ήμάς νά άγαπώμεν καί έκτιμώμεν τά πνευματικά τοΰ βίου αγα
θά, τά όποια ήγιάσθησαν διά πολλών αιμάτων, βασάνων καί
μαρτυρίων. Διότι, δταν ίδωμεν, δτι έπί τών έρειπίων τοΰ παλαιοΰ βίου άνεγείρεται βίος νέος καί ύψηλότερος· δταν ίδωμεν
τήν θαυμασίαν τών πραγμάτων διεύθυνσιν, ήτις άναγκάζει καί
αύτό τό πονηρόν νά ύπηρετήση είς τήν τελείαν νίκην τοΰ άγαθοΰ, τότε δή ή θέα αύτη ένσταλάζει Οείαν τινά παραμυθίαν είς
τάς καρδίας ήμών. Ή ιδέα, δτι τό σχέδιον τοΰ παντός ύπάρχει
διά πάντας καί δι’ ένα έκαστον ήμών· ή ίδέα, δτι έκαστος ήμών
είναι ένεργόν μέλος τής άείποτε έπί τά πρόσω κινουμένης λο
γικής μηχανής· ή ίδέα, δτι έκαστος ήμών, καί ό έλάχιστος, συν
τελεί είς τήν κατόρθωσιν τοΰ ύψηλοΰ τής άνθρωπότητος σκοποΰ,
οξύνει τήν δραστηριότητα ήμών, καί ένώ παραινεί ήμάς άφ’ένός
νά όφείλωμεν εύγνωμοσύνην πρός τούς πρό ήμών ζήσαντας. ότρύ-

νει ήμάς άφ’έτέρου νά φανώμεν άξιοι τοΰ ημετερου προορισμού.
Καί τωόντι παρεκτός ής εχομεν ορμής νά μαθωμεν τόν βίον
τής άνθρωπότητος, εχομεν δά και τήν προς τοΰτο όυναμιν και
ικανότητα. Πας άληθινός άνθρωπος εχει τήν ικανότητα νά εύρυνη τήν ίδιαν του άτομικήν συνείόησιν εις τήν καθολικωτατην
συνείδησιν τοΰ κόσμου όλου, νά συλλαβή καί νά αισθανθή όσα
διανοήματα και αισθήματα άνέβησάν ποτε εις τόν νοΰν και τήν
καρδίαν άνθρώπου, νά έπιί,ητηση εσωτερικώς και έν έαυτω εις
τάς χαράς, είς τάς άλγηδόνας, εις τάς τύχας καί είς τάς περιπετείας τής άνθρωπότητος. Εκαστος άνθρωπος είναι ουναμει ή
άνθρωπότης όλη, καθώς παλιν η ολη ανθρωποτης ένεργεια δεν
είναι άλλο, ή ό πληρέστατα άνεπτυγμένος άρχέγονος άνθρω
πος, ό προπάτωρ Ά δάμ.Έ χαστος άνθρωπος είναι υιός του Αόάμ
καί μετέχει τής άρχαίας εκείνου ικανότητος· έκαστος είναι δυνά
μει ιερεύς, προφήτης, ήρως, βασιλεύς, καλλιτέχ νη ς, άοιδός,
ποιητής, φιλόσοφος.
Τοιαύτη πολλαπλή γνώσις είναι άδυνατον νά μή έπιόραση
καί εις τό ήθικόν. Τό πρώτιστον τής ιστορίας άποτελεσμα είναι
τό αύτό, όπερ τής καλλιτεχνίας καθόλου, τής ποιήσεως και τής
τραγωδίας· κάθαρσις, δηλονότι, άνύψωσις, ένίσχυσις, άγίασις
τής αίσθανομένης ψυχής, τοΰ διαγινωσκοντος πνεύματος, τής
ηθικής θελήσεως καί όλου τοΰ χαρακτήρος. Μία βιογραφία του
Ιουλίου Καίσαρος καί τοΰ Μάρκου ’Α ντωνίου,κατά πάντα σύμ
φωνος πρός τε τήν εξωτερικήν και τήν εσωτερικήν άλήθειαν,
έπιτυχεστάτη κατά τήν οικονομίαν καί τήν οιαίρεσιν και τήν
επεξεργασίαν τών μελών της, επενεργεί είς τό ήθικόν πολύ άποτελεσματικώτερον ίσως ή τά ομώνυμα όραματα του Σακεσπήρου· διότι έν μέν τή τραγωδία συγκινεΐται ο θεατής μονον προσκαίρως καί διά λόγων πιθανών, έν δε τή ιστορία διδασκεται και
πείθεται διά παντός καί διά λόγω ν άληθών. Οποίαν εντυπωσιν
έμποιεΐ είς τήν ψυχήν ή γνήσια του ή ρ ω ί κ ο ΰ β ι ο υ εικων, ό
Ά χ ιλ λ εύ ς τοΰ 'Ομήρου, τήν αύτήν εμποιεί καί ή γνήσια του
ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ βίου είκών, ό Μέγας ’Αλέξανδρος. Οπως έπιδρα εις
τήν καρδίαν ή θέα τής έκ μαρμάρου τραγικής Νιόβης, ούτως
έπιδρα καί ή ιστορία τής άρχαίας Ρώμης, τής άληθοΰς και με
γά λη ς Νιόβης τών έθνών.
Καθώς ό πνέων τόν άέρα τοΰ όρους αισθάνεται τά μέλη του

έλαφρώτερα, έλαστικώτερα καί ισχυρότερα, πιστεύει δε, ότι ή
ψυχή του, εύρυνομένη, δύναται νά διάσχιση τόν αέρα και άναβή
ε ί ς τά ύψη, ούτως άνακουφίζε. καί ενισχύει ήμάς διανοητικως τε
καί ήθικώς ό άήρ, τόν όποιον πνέομενένώπιον των μεγάλων τ/;.
άνθρωπότητος ζητημάτων. Ό διά τής σπουδής τής ιστορίας άναβάς είς μέγα ύψος, όπόθεν καθορα ολόκληρα ^θνη μετα τω
ήρώων των παρατεταγμένα καί παρερχόμενα ένώπιον του, συνεπιζών είς τάς τύχας των, συναισθανόμενος τήν λύπην και την
χαράν καί τούς άγώνάς των, άναπολών τά μεγαλα και καθο
λικά τής άνθρωπότητος παθήματα, κλονεΐται, συγκινεΐται, όιοτι
διδάσκεται ότι παν πλημμέλημα θάττον ή βράδιον τιμωρείται,
οτι παν άμάρτημα καίεται έν τώ ίδίω αύτοΰ πυρι, οτι «οι Οεοι,
δίκαιοι όντες, μεταποιοΰσι τά φαΰλα πάθη εις φοβέραν μάστιγά,
δι’ ής μαστιγοΰσι τούς έμπαθεΐς.» Ούτω δέ καθαίρεται τ η ν ψυχήν,
τερψ ά μ ενοί ν ε ϊτ α ι κ α ί π λειονα

ε ιδ ω ί,

ώς έμπειρος δε ναυτίλος καί κυβερνήτης έν τώ μεγαλω τής
παγκοσμίου ζωής ώκεανω, περιμένει μετα θάρρους τας^ εν τω
βίω τρικυμίας, ούδ* άποδειλιά έπ’ αύταΐς, άφοΰ ειοε και ηκουσεν
άλλας φοβερωτέρας.
, .
* „ >
Πολλοί μέν καί μεγάλοι φιλόσοφοι ισχυρισθησαν, οτι κατα
τά άποτελέσματά της ή ποίησις είναι τέχνη υψηλότερα και θειοτέρα τής ιστοριογραφίας. Ό ’Αριστοτέλης λ .χ . ειπεν, on «του
ποιητοΰ τό έργον είναι νά παριστάνη ούχί τό πραγματικως γενόμενον, ά λ λ ’ όσα ένδέχεται νά συμβώσι κατά τ ο πιθανόν η το
είκός. Έ νταΰθα έγκειται ή διαφορά τοΰ ιστοριογράφου και του
ποιητοΰ, ότι έκεΐνος μέν παριστάνει τό άληθώς γενομενον ου
τος δέ τό ενδεχόμενον νά συμβή κατά τούς νομούς τής πιθανό
τητας· δ ιό κ α ί φ ι λ ο σ ο φ ώ τ ε ρ ο ν κ α ί σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ν
π ο ί η σ ι ς ι σ τ ο ρ ί α ς έ σ τ ί ν , ή μέν γάρ ποιησις μάλλον τα κα
θόλου, ή δέ ιστορία μάλλον τά καθ’ Ικαστα λ έ γ ε ι.» — Ομοιον
τι άπεφήνατο καί ό Βάκων: « ’Επειδή ή περιστοιχίζου ν ήμας
φύσις δέν έξαρκεΐ είς τό άνθρώπινον πνεΰμα, προσπαθείς ή ποιησις νά δώση ήμΐν ό,τι άρνεϊται πρός ήμάς ό πραγματικός βιος-,
τουτέστιν ύψηλότερον μεγαλεΐον, τελειοτεραν ταξιν και ωραιοτέραν ποικιλίαν. Έ νώ ή άληθής ιστορία, άτεδή μονότονος ουσα,
προξενεί ήμΐν ενίοτε άηδίαν, τέρπει καί ψυχαγω γέ, η ποιησις
διά τών άπροσδοκήτων καί ποικίλων μεταβολών, δια του ογκου

της φράσεως καί της χάριτος της μεταφοράς, διότι αναβιβάζει
/]μάς εις σκοπιάν ύψηλοτεραν, άφ’ ής καθορώμεν τά άνθρώπινα,
καί καθυποβάλλει οΰτω τά πράγματα εις ημάς, ούχι δέ ήμάς
εις τά πραγματα. Ενώ ή άληθής ιστορία άναφέρει άπλώ ς τάς
πραγματικάς επιτυχίας ή αποτυχίας, ούδαμώς έξετάζουσα έάν
αύται άρμόζωσιν εις τάς άρετάς ή τάς κακίας τών δρώντων
προσώπων, όιορθοΐ τό έλλειμμα τοΰτο ή ποίησις, παριστάνουσα
τήν τελείαν τών πραγμάτων έξοδον κατά τήν άτομικήν άξίαν
ιών ορωντων και κατά τούς νομούς τής Νεμέσεως. j
1 ο τελευταΐον τοΰτο Οά ειχεν όρΟώς, έάν έν μόνω τώ άτομικώ άνθρώπω, έν μόνω τώ πνεύματι τοΰ ποιητοΰ υπήρχε καί νοΰς
καί δικαιοσύνης αίσθημα, έν δέ τώ συνόλω τής φύσεως, έν τώ
συνόλω τοΰ άνθρωπίνου κόσμου μή ύπήρχε μήτε νοΰς, μήτε δι
καιοσύνης αίσθημα, μήτε κανονικότης, μήτε Νέμεσις, άλλά τυ
φλή τύχη, τοΰθ’ όπερ βεβαίως ούδέποτε έπήλθεν είς τόν νοΰν
ούτε τοΰ μεγάλου Σταγειρίτου ούτε τοΰ Βάκωνος. Ώ στε, εί καί
μή άρνούμενοι τής τραγωδίας τήν άξίαν, δυνάμεθα νά είπωμεν,
ότι ούδείς θεοσεβέστερος καί φρονιμώτερος, ούδείς δικαιότερος
καί έναρετώτερος, ούδείς μάλλον φιλόπατρις καί φιλελεύθερος,
ή ό νοΰν καί καρδίαν διαπλάσας διά τών ύψηλοτάτων τής ιστο
ρίας άληθειών.
Η ιστορία είναι όιόασκαλος τής θεοσεβειας, πράγμασι δει—
κνύουσα, ότι ό Θεός είναι ό άνώτατος τών άνθρωπίνων τυχών
κυβερνητης καί διευθυντής. Πολλάκις ολόκληρος σειρά σπουδαιοτάτων γεγονότων προκύπτει έξ αίτιου κατά τό φαινόμενον
άσημάντου· ό δέ άσθενής τήν διάνοιαν άνθρωπος θαυμάζει παρατηρών τόν λεπτόν οακτύλιον, άφ3 ου έξήρτηται μακρά καί
βαρεία άλυσις άποτελεσμάτων. Ειρήνη, έπί πολλούς αιώνας άποφασίσασα τάς τύχας τών λαών, πόλεμος, πυρπολήσας έν όλίγα ις ήμέραις μυρίας πόλεις καί κώμας, έγενετο ούχι δι5 άλλον
λογον, ή οιοτι ούτως έπήλθεν είς τόν νοΰν ληστρικοΰ βασιλέως
καί ίδιοτρόπου τυράννου. Διαδόχου τινός ή γέννητις ή ό θάνα
τος ένοεχεται νά κλονηση έπί μακρόν χρόνον το ήμισυ τοΰ κό
σμου, καί νά τόν καταστήση εύτυχή ή δυστυχή. Ή έκβασις μάχης, ή βασίλεια άνεγείρασα ή καθελοΰσα, έξηρτήθη πολλάκις
άπό τής λαμψεως τοΰ ήλίου, τοΰ καταθαμβώσαντος τούς στρα
τούς, ή άπό λαίλαπος μεγάλα κόνεως νέφη έγειράσης καί κα-

ταθαψάσης τούς μαχομένους. Έ άν μή ετρωγεν ό Λουοοβΐκος
1*7' ολίγον ζωμόν έν τή κόμη Βαρέν, έάν άγγλικόν πλοΐον συνελάμβανε τόν έξ Αίγυπτου έπανεοχόμενον Ναπο7^έοντα, ή ό'ψις
τοΰ κόσμου θά ήτο άναμφιβόλως πάντη διάφορος, ή όποια ύπήρξε κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετηρίδα. Όμοια φαινόμενα
παρατηροΰνται καθ' έκάστην καί έν τώ φυσικώ κόσμω. Μικρόν
λιθάρι ον ρίπτομεν είς τήν θάλασσαν, καί άμέσως σχηματίζεται
μέγας άριθμός κύκλων άείποτε εύρυνομένων. Μικρά σταγών
δρόσου, άπό τοΰ ούρανοΰ καταπίπτουσα, διαλύει τόν έπί τών όρέω·; άπλετον καί καταστρεπτικώτατον τής χιόνος σωρόν. Μι
κρός σπινθήρ άναφλέγει έπισωρευθεΐσαν εύάναπτον ύλην, και
μεταποιεί είς σποδόν ό/,οκλήρους συνοικίας. Τοιαΰτα συμβάντα
άναγκάζουσι τόν άνθρωπον νά κλίνη γόνυ ένώπιον τής παγκρατοΰς Ισχύος, ήτις δι’ αιτίων κατά τό φαινόμενον σμικροτάτων
καταγελά τών ύπολογισμών τής άνθρωπινης σοφίας, έξελεγχει
τό άσθενές τής άνθρωπινης δυνάμεως, και έκτελεΐ τά μεγαλα
αύτής σχέδια.
Ή ιστορία είναι διδάσκαλος τής φρονήσεως. Φρόνησις είναι
πεΐρα καί γνώ σις άνθρώπων, ή δέ ιστορία σύνολον πάσης πείρας
καί άνθρωπογνωσίας. Καί είς τόν ιδιωτικόν βίον καί είς τόν δη
μόσιον, καί εις τό άτομον καί είς τήν πολιτείαν, ή ιστορία, ότέ
μέν νουθετοΰσα, ότέ δέ προτρέπουσα, παρέχει σοβαράς άληθείας,
όμοιοειδεΐς έν ταΐς άρχαΐς αύτών, έτεροειδεΐς έν τή έφαρμογή
των. "Ο,τι άληθεύει περί τοΰ μεγάλου, άληθεύει καί περί τοΰ
μικροΰ· ή εύδαιμονία τοΰ οίκου καί ή εύδαιμονία τών λαών προο
δεύει καί κρατύνεται διά τής άγχινοίας καί τής δραστικότητος,
διά τής προνοίας καί τής μετριότητος, καταστρέφεται δέ διά
τής άβελτηρίας καί τής νωθρότητος, διά τής άκηδίας καί τής
θρασύτητος.
Ά λ λ ’όταν είς τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου είσδύσωσι τά διδάγ
ματα τής θεοσεβειας καί τής φρονήσεως, τότε δή καί τά παραγ
γέλματα τοΰ δικαίου καί τής άρετής θά εισακουσθώσιν ένεκα
τοΰ μεγαλείου τών πρωτοτύπων των. Δυστυχώς ούτε τό δίκαιον
πάντοτε νικά, ούτε ή άρετή πάντοτε θριαμβεύει· τοΰτο ομως αύξάνει άμφοτέρων τήν άξίαν. Τήν άξίαν δέ γεννά ή α ύ τ α π ά ρ ν η σ ι ς , καθώς διδάσκει ή καθόλου ηθική, ή περί καθηκόντων δι
δασκαλία· ά λ λ ’ ή άφηρημένη τοΰ καθήκοντος ίδέα, όταν μή αί-

σθηματοποιήται διά τών παραδειγμάτων, σπανίως κερδαίνει τάς
τών ανθρωπων ψυχας. Ή ιστορία μόνη προσφέρει υψηλά πρω
τότυπα αυταπαρνησεως, έπιβαλλοντα σεβασμόν καί άγάπην, καί
άποώεικνυει ούτω τό ξηρόν της ηθικής φιλοσοφίας σύστημα ζωηράν εικόνα ορωντων άνθρωπων. Ό εισερχόμενος είς τοιαύτην
έμψυχον πινακοθήκην μ εγάλω ν καί εύγενών άνδρών πάσης επο
χής καταπλήσσεται τήν καρδίαν, θαυμάζει τήν άξίαν τής άνθρωπίνης φύσεως, ένθουσια καί προτρέπεται είς μίμησιν.
Εκ τών πολλών, δυο είναι τής ιστορίας τάπρωτότοκα τέκνα:
άγάπη πρός τήν πατρίδα, άγάπη πρός τήν έλευθερίαν. Τοΰ χρό
νου ή βίβλος βρίθει τοιούτων παραδειγμάτων, διότι άμφότεραι
αι άρετα'ι έπιδρώσι κατ’ εξοχήν είς τόν δημόσιον βίον, και παράγουσι μεγάλα κατορθώματα, χρυσοΐς γράμμασιν έν τή ιστο
ρία άναγραφόμενα. Ποσάκις του Λεωνίδου τό όνομα δέν συνετέλεσεν ινα κατατροποθώσιν ισχυροί στρατοί; Ποσάκις ή άνάμνησις τής ίεράς σκιάς τών θυμάτων τοΰ πατριωτισμού δεν άνε^ρίπισε τό θάρρος τών εύγενών τής ελευθερίας προμάχων;
Ποσάκις τό όνομα μεγάλου εθνάρχου δέν κατ^σχυνε τούς είς
ξένην δύναμιν πωληθέντας άπογόνους του;
Τελευταίον ή παγκόσμιος ιστορία είναι τό παγκόσμιον δικαστήριον, έν ώ βίβλοι άνοίγονται καί τά κρυπτά δημοσιεύονται·
είναι ό αιώνιος Ά ρειος Π άγος, ούτινος τήν τελεσίδικον καί άνέκκλητον άπόφασιν δέν διεξέφυγον ούδ’ αύταί αί έν τοΐς πρότερον χρόνοις τήν βασιλικήν πορφύραν περιβληθεΐσαι μάστιγες
τής άνθρωπότητος. Διότι καθώς ή άγχόνη καί ή λαιμητόμος άπειλοΰσι καθ’ έκάστην τούς ύπηκόους, ούτω καί ή μάχαιρα τοΰ
Αρμοδίου καί τοΰ Ά ριστογείτονος, τό έγχειρίδιον τοΰ Βρούτου
καί τής Καρλότας Κορδαίη, οί ύπόγειοι τής 'Ρώμης όχετοί, ε
ξοχα δέ πάντων ή τής ί σ τ ο ρ ί α ς γ ρ αφ ί ς μαρτυροΰσιν, δτι
καί οί αύτογνωμόνως καί άπηνώς τήν άνθρωπότητα άλλοτε κατατυραννεύσαντες κατελήφθησαν έν τέλει ύπό τής Νεμέσεως
καί ύπό τής τιμωρίας τής Δικαιοσύνης. Ποσάκις ό νέαν τινά άλήθειαν άνευρών καί δι’ αύτής τήν άνθρωπότητα εύεργετήσας
δέν έλαβεν άντί άμοιβής στέφανον μαρτυρίου; Ποσάκις δέν παρεγνωρίσθη ό άγαθός, καί δέν έσυκοφαντήθη ό ενάρετος; Ποσάκις
τούναντίον δέν κατώρθωσαν δόλιοι καί ισχυροί κακοΰργοι νά
έξαπατήσωσι τούς συγχρόνους τω ν, νά έξαγοράσωσι τούς έπαί-

νους των, νά έκβιάσωσι τήν έξωτερικήν ύπόληψίν των, νά καταφιμωσωσι τούς δνειδισμούς των; Ά λ λ ά καί οί σύγχρονοι πάντες έάν σιγήσωσιν ή έάν διαστρέψωσι τήν άλήθειαν, δέν σιγα
ούδέ διαστρέφει αύτήν ή μετά ταΰτα ιστορία, ό άδέκαστος ου
τος κριτής καί άμερόληπτος μισθαποδότης. ’Ά νευ όργής καί ά
νευ ζήλου, άνευ φόβου καί άνευ έλπίδος ή ιστορία δοκιμάζει τάς
μαρτυρίας, δικάζει τάς μαρτυρίας, δικάζει τάς πράξεις, καί κατ’
άξιαν άποδίδει έπαινον ή ψόγον, άνεγείρουσα άνδριάντα μέν είς
τούς εύεργέτας τής άνθρωπότητος, αισχύνης δέ στήλην εις τούς
καταδυναστεύοντας αύτήν. ’Επειδή δέ ό Θεός είναι ό τά πάντα
κατά τό ίδιον θέλημα διέπων, ό είς άδου κατάγων^ καί έξ αδου
άνάγων, διά τοΰτο καί ό Διόδωρος άποκαλεΐ τούς μέν ιστοριο
γράφους ύπουργούς τής θείας δικαιοσύνης, τήν δέν ιστοριογρα
φίαν άγγελον καί προφήτιδα τής άληθείας. Καί πάλιν, έπειδή
έμφυτος έν τή καρδία έκάστου ύπάρχει ή έπιθυμία τής τιμής,
τής δόξης καί τής άθανασίας, διά τοΰτο μία μόνη άνάμνησις,
εν μόνον βλέμμα πρός τήν άμείλικτον ταύτην μισθαποδότειραν
πικραίνει πολλάκις τήν χαράν καί τούς θριάμβους τοΰ εύδαιμονοΰντος κακούργου, τόν άναγκάζει καί άκοντα νά πράξη τό άγαθόν τούλάχιστον πρός τό θεαθήναι, καί άνα^ριπίζει τό θάρ
ρος τοΰ καταπατηθέντος δικαίου καί τής άναξιοπαθούσης άθωότητος,
Καί τοσαΰτα μέν περί τής καθόλου άξίας τής ιστορίας. Εύκολον ήδη έντεΰθεν νά είκάσωμεν, όπόσον ταπεινωτικόν πρέπε» νά
ήναι τό συναίσθημα τοΰ άγνοοΰντος αύτήν, καί όπόσον οίκτρά
ή θέσις του, προκειμένου ν’ άποφανθή τινα γνώμην είτε έν τω
δημοσίω είτε έν τώ ίδιωτικώ βίω. Ό άπειρος τής ιστορίας 8tvat
ξένος έπί τής γή ς, ξένος πρός τό ίδιον γένος του, ξένος καί
πρός έαυτόν. Παρ’ ούδέν τίθεται τά ύψηλά συμφέροντα, ύπέρ τών
οποίων άνέκαθεν ήγωνίσατο καί διατελεΐ άγωνιζομένη ή άνθρωπότης. Τοΰ καθολικοΰ τής άνθρωπότητος βίου μετέχει ώς μέλος
παθητικόν, ώς τυφλόν οργανον, ώς τροχός μή γινώσκων πρός
τίνα ύπηρετεΐ σκοπόν. Ούτε βιβλίον σπουδαΐον νοεΐ, ούτε έφημερίδα, ούδ’ άλλο περιοδικόν σύγγραμμα διεξέρχεται μετ’ ώφελείας* πανταχοΰ π7νανάται έν τή σκοτια. Το παρόν είναι πρός
αύτόν αίνιγμα, τό μέλλον άσαφές καί έσφραγισμενον σφραγϊσιν
επτά. Παντοΐαι προλήψεις τής πατρίδος καί τής έποχής, τ^ς

ανατροφής και της τάξεως, δεσμεύουσι τήν διανοητικήν καί ήθικήν αύτοΰ ένεργειαν. Τά μέν συνήθη άδυνατεΐ νά έξηγήση, ένώ
πιον οέ τών άσυνήΟων καταπλήσσεται καί άποδειλιά.
Οποσον, άπ εναντίας, υπέρτερος καθίσταται ό τήν ιστορίαν
έσπουόακώς; Πρό τών οφθαλμών τούτου άνοίγεται θέα εύρυτάτη
και σαφέστατη, άπό ύψηλής σκοπιάς καθορά καί κρίνει άπαντα
τά ανθρώπινα* ύπ’ ούδενός συμβάντος ξενίζεται, ύπ’ οϋδενός θο
ρυβείται. Ανακαλύπτει τά μυστηριώδη τών γεγονότων ελατή
ρια, και προμαντεύει τάς πιθανάς αύτών συνεπείας, διότι κατέχει
τό παρελθόν ώς κλείδα του ένεστώτος καί τοΰ μέλλοντος. Ά 
μοιρος ων προλήψεων, έκτιμά έκαστον πράγμα κατ’ άξίαν, και
ούτε ύπερ τών παλαιών σφοδρά ένθουσιά, ούτε τών νέων ύπερφρονεΐ, ουτε τά ιόια άποκλειστικώς καί άείποτε προτιμά καί έκθειαζει, ουτε τών άλλοτρίων όλιγωρεΐ καί καταλαλεί. Τόν μέν
πρώτιστον ό'ρον τής φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α ς καί τοΰ πολιτισμοΰ έπιζητεϊ έν τή πολιτεία, τήν δέ Θ ε ό τ η τ α άνακαλύπτει έν τη
όιευθύνσει τών άνθρωπίνων τυχών, τήν δέ ά θ α ν α σ ί α ν άνευρίσκει έν τώ γενικω τάτω προαισθήματι πάντων τών έθνών.
Ά φοΰ είδομεν τήν ώφέλειαν τής ιστορίας καθόλου, περιττόν
νά μακρηγορήσωμεν περί τής ώφελείας αύτής είς σκοπούς δευτερεύοντας. Είς μέν τούς π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς άνδρας ή ιστορία είναι
τό πάν, διότι αι καθολικώταται τής πολιτικής τέχνης άρχαί ούδέν
άλλο είναι, ή τό έξαγόμενον τής άγαθής καί τής κακής πείρας
τών λαών. Είς τόν σ τ ρ α τ ι ώ τ η ν παρέχει ή ιστορία έξοχα
πρός μίμησιν πρότυπα πειθαρχίας καί αύταπαρνήσεως, φιλοπα
τρίας καί ήρωίσμοΰ. Τόν ι ε ρ έ α άναμιμνήσκει τήν σπουδαιότητα
τής έντολής του, τάς δεινάς συνεπείας τής παρανοήσεως ή καταχρήσεως τής πνευματικής άρχής του* τόν νουθετεί δπως διαστέλλη τόν φλοιόν άπό τοΰ σπόρου, τό φαινόμενον άπό τής
ούσίας, καί χορηγεί αύτώ τρανά περί τής θείας Προνοίας τεκμή
ρια, καί πλοΰτον άνεξάντλητον ηθικών παραδειγμάτων. Είς τόν
νομομαθή υπαγορεύει τήν πρωτίστην βάσιν πάσης κοινωνικής
συμβιώσεως, σέβας δηλονότι πρός τό φυσικόν δίκαιον, τό τε
έγγραφον καί τό άγραφον* τώ άναπτύσσει δέ τό πνεΰμα τών
νόμων καί τήν σχέσιν τούτων πρός τήν κατάστασιν καί πρός
τάς άνάγκας τών λαών. Παρά ταύτης μανθάνει καί ό ιατρός
τήν περιπλάνησιν τών νόσων, τήν διαδοχικήν ή περιοδικήν έμ-

φάνισίν τω ν, τήν ολικήν ή μερικήν έκλειψίν των, και τά πρό
σφορα ή μή μέσα τής θεραπείας τ ω ν παρά ταύτης διδάσκεται
τίνι τρόπω συνέχεται ή γένεσις καί ή διάδοσις τών νοσημάτων
μετά παντοίων πολιτικών συμβάντων, πολέμων, άποικήσεων, η
μετά τής εισαγωγής ξένων ήθών καί έθίμων εις τήν δίαιταν και
είς τόν ιματισμόν.
Είς τούς άσχολουμένους περί τάς κ α λ ά ς καί ε ί κ α σ τ ι κ ά ς
τ έ χ ν α ς παρέχει ή ιστορία άπέραντον καλλιτεχνικής έπεξεργασίας ύλην, οποίαν ούδ’ αύτή ή γονιμωτάτη ύψιπετής φαντασία
δέν δύναται ν’άντικαταστήση.Ά λλά καί τόν έ μ π ο ρ ο ν ωφελεί ή
ιστορία, διδάσκουσα αύτόν τήν μεγάλην τοΰ έμπορίου έπίδρασιν
έπί τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τών λαώ ν, ύποδεικνύουσα
αύτώ τάς άναγκαιοτάτας άρετάς καί τάς κινδυνωδεστάτας πλά
νας τών έμπορικών κρατών, άνυψοΰσα αύτόν ύπεράνω τοΰ καπηλικοΰ πνεύματος, καί παροτρύνουσα αύτόν ίνα συναρμολογή
τάς ιδίας κερδοσκοπίας πρός τό συμφέρον έαυτοΰ τε, τής πατρί
δος καί τής άνθρωπότητος.
Έ νί λόγω , ή ιστορία κρατβΐ τό κέρας τής Άμαλθείας* προσ
φέρει δ’ αύτό ένί έκάστω, δστις προσέρχεται πρός αύτήν μετά
άγνοΰ πνεύματος καί μετά καθαράς καρδίας.
θ. ΛΙΒΑΔΑΣ.

ΕΛΙΚΩΝΙΑ ΑΝΘΗ.

Έ ντό ς αυτής της ζοφεράς κοιλάδος του χλαυθμώνος
ή λύπη μόνη διαρκεϊ και της ψυχής ό πόνος.
Ναι, ούτως άπας συμφορά ό βίος τοΰ άνθρώπου,
καί άλγος έπι τοΰ Θνητοΰ έγγέγραπται μετώπου.
Κ. Π ώ π .
Τά γελοία μέ τά κλαύματα, ή χαρά μέ τήν πίκραν
είς μίαν ώραν σπάρθηκαν, μαζή έγεννηθήκαν.
Δημώδες.
Ό ταν ή νεότης φύγη, τής ζωής ή πρώτη δρόσος,
τί μας χρησιμεύουν τ άλλα; ό άγών πρός τί ό τόσος;
’Α λ . Σ ο ΰ τ σ ο ς .
Τής εύτυχίας τ ’ ονειρο ’σάν άστραπή διαβαίνει,
χι’ άφίνει μιά πικρή βαφή ’ς τά πονεμένα στήθια·
όλα φαντάσματα ’ς τή γη, ένα και μόνο μένει,
ένα δέν είναι φάντασμα — τής συμφοράς ή άλήθεια.
Γ. X. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α ς .
Είναι άγγελος ή κόρη τήν ζωήν σου συνοδεύων,
είναι πνεΰμα έκ τοΰ ύψους τ ’ άσθενή σου θεραπεΰον*
τήν κατάλληλόν της χρήσιν εύτυχής έάν γνωρίσης!
Είν’ εύτόνιστος κιθάρα λεπτοτάτη, ής ή χρήσις
είς τά δάκτυλά σου κεΐται· μέ σκαιότητ’ άν τήν ψαύσης,
ή κακόν θά κρούσης μέλος, ή καί τάς χορδάς θά θραύσης.
Ή λ. Τ α ν τ α λ ί δ η ς.
"Ω! διατί έπί της γη ς τό μέγα καί ώραΐον
νά διαρκή προσκαίρως; . . .
καί διατί νά σβέννυται ή δόξα καί ό έρως,
ώς φθόγγος λύρας μαγικής, ώς στεναγμός έκπνέων;
Θ. Γ. Ό ρ φ α ν ί δ η ς .

"Ω! δώρον είναι τ ’ ούρανοΰ ό πόνος τών θανόντων,
όστις ώ ς μύρον ευσεβές έν τη ψυχή μας καίει.
Δ. Ι Ι α π α ρ ρη γ ό π ο υ λ ο ς .
αύτός συνδέει τούς νεκρούς μετά τών έπιζώντων,
αύτός τούς έπιζήσαντας μέ τούς νεκρούς συνδέει.
Γ. X. Ζ α λ ο κ ώ σ τ α ς .
Τό παρελθόν είναι σωρός έκπληκτικών συννέφων,
καί τό παρόν ό κεραυνός ό τά ς θυέλλας στέφων.
Είναι τά άνθη έκφρασις έρώτων σιωπώσα*
έκφράζουν πάθος, έρωτα, στοργήν, μελαγχολίαν.
Είναι ή γλώσσα τοΰ ούρανοΰ, τής φύσεως ή γλώσσα 9
ή βοηθούσα τήν άγνήν τών έραστών δειλίαν.
Χ ρ. Σ α μ α ρ τ σ ί δ η ς .
Είν’ ή καρδία ήλιος, κρυπτός ώς έν νεφέλη,
κ’ έπί τά χείλη μας άκτίς ό λό γ ο ς άνατέλλει.
Ώ ρ ί ω ν.
Σ έ ά γ α π ώ ! . . . Ποίας π λ η γ ά ς ή λέξις αύτη μόνη
άπό τά χείλη γυναικός συχνά δέν βαλσαμόνει!
Γ. Π α ρ ά σ χ ο ς .
Ή λατρευμένη κεφαλή άν είς τόν τάφον θάλλη,
άς λέγουν δ,τι θέλουσιν οί άφρονες οί άλλοι*
δμως έγώ δέν πείθομαι, δέν πείθομαι άκόμα,
δτ’ είναι δρόμος τ’ ούρανοΰ τοΰ μνήματος τό χώμα.
δ. α : κ .
Είναι ό θάνατος βαρύ, οδυνηρόν φορτίον·
φάσμα, τήν τύχην τών θνητών έκμηδενίζον δλως,
άφοΰ άρπάζει παν καλόν και νεμεται παν θειον,
άφοΰ παν δ,τι άπαντα συντρίβει παραβολως.
Δ. Ά λ ε ξ α ν δ ρ ί δ η ς .
Ή ψυχή δέν είναι, φίλοι, φώς άβέβαιον καί σβύνον,
φώς λυχνίας ύφηλίου, φώς αισθήσεων γήινων*
οφθαλμός πλήν είναι θείος σταθερώτατος έμμένων,
και άνατολήν ή δύσιν τοΰ ήλίου μή προσμένων.
Ί. Ί. Σ κυλίτσης.
Ή κόρ’ είν’ άνθος τρυφερόν, φυλλο^ροεΐ ώ ς τ’ άνθη*
ώς έκτεθή παράκαιρα, άμέσως έμαράνθη.
Ά λ . 'Ρ α γ κ α β ή ς.

ΕΛΙΚΩΝΙΑ ΑΝΘΗ.
”Ω! πόσον, πόσον ή γυνή τό δένδρον ομοιάζει!
Καθώς αύτό τά φύλλα του άτάραχον άλλάζει,
καί νέα περιβάλλεται καί λησμονεί τά πρώτα,
ομοίως στρέφει καί αύτή άλλάζουσα τά νώτα.
Α. Π α ρ ά σ χ ο ς .
Τής φαντασίας τ ’ άλματα, τούς κλόνους τής καρδίας
άν ή γραφίς έχάρασσε, τό χείλος άν έλάλει,
άστέρες πόσοι τηλαυγείς καί πόσοι κόσμοι άλλοι
είς τούς ναούς θ’ άνέτελλον τής μεγαλοφυί'ας.
’Ω ρ ί ω ν.
Ή ζωή βαρύ φορτίον, πλήν ή κάμηλος μή ρίπτει
τό φορτίον είς τόν δρόμον;
εις τόν εύπειθή της ώμον
τά κρατεί καί άν άσθμαίνη, κι’ άν άπηυδημένη πίπτη.
Π. Σ ο 0 τ σ ο ς .
Ναι, ή συμπαθεια, παλμός άφράστου άρμονίας,
ηχώ τής θείας μουσικής είς τάς θνητάς καρδίας,
άπό τόν Πλάστην ώς τροφή είς τάς ψυχάς έδόθη,
καί είς αύτήν ποτίζονται οί φίλτεροί μας πόθοι.
’Α λ . ' Ρ α γ κ α β ή ς.
Σκληρόν, νά κρύπτουν σύννεφα εαρινήν πρωίαν,
καί δάκρυα νά βρέχωσι τήν νέαν ή λ ικ ία ν
νά τέμν’ ή τύχη πάσάν της μ’ άνηλεή ψαλίδα
χρυσήν ελπίδα!
Σ. Θ. II.
Ώ ! εύτυχής όστις ποτέ τοΰ βίου τήν σελίδα
άναγινώσκων, όνομα γνωστόν μέ τήν σφραγίδα
τήν μελανήν τοΰ Χάρωνος δέν είδε σφραγισμένον,
καί φίλον όν δέν έκλαυσεν είς τάφον έρριμμένον!
Σ τ. Σ κ ο υ λ ο ύ δ η ς .
Ποιος τό παρόν άν φεύγη σκέπτεται ή εξετάζει;
είς τό άδηλόν του μέλλον έκαστος τό θυσιάζει*
καί, χρυσήν σκιάν διώκων πώποτε μή ψαυομένην,
παραιτεϊ τήν άληθή του ύπαρξιν άπερχομένην.
Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς.

ΕΑΐΚΩΝΙΑ ΑΝΘΗ.
Στιγμή στιγμήν άκολουθεΐ, ήμέραν ή ήμέρα,
τό ετος έτος, καί μ’ αύτά φεύγουν ελπίδες καί χαραί*
φεύγει ή ώρα πάντοτε ή μάλλον τερπνοτέρα,
καί μένουν (bpat λυπηραί.
Γ. Α.
’Εκ τοΰ καρποΰ των λάβετε ορθήν ιδέαν όλων·
γεννώ ντ’ έκ βάτου σταφυλαί, καί σΰκα έκ τριβόλων; . .
Π. Σ ο ΰ τ σ ο ς .
ΙΙερνα μ’ άγώνας ό θνητός ήπείρους καί θαλάσσας,
πέρνα, καί δέν κατέλιπεν ούδ’ ίχνος, ούδέ μνήμην·
δακρύων πρός τήν άναυδον προστρέχει έπιστήμην,
καί πριν σπουδάση τήν ζωήν, άπέθανε γηράσας.
’Α λ . ' Ρ α γ κ α β ή ς .
Καλέ ’δήτε τ’ είν’ ό χρόνος! τό ώς χθές άκόμη ’φέτος
πέρσυ εγεινεν άμέσως, ’πέθανε ’ς τό νέον ετος.
Ή λ. Τ α ν τ α λ ί δ η ς .
Βαβαί! ή άντιπάθεια, στρυφνός τοΰ αδου γέλω ς,
κακοφωνία βλάσφημος είς τοΰ Θεοΰ τό μέλος,
είς τήν ώραίαν φύσιν του έπανεγείρει πάλην,
καί τής ζωής μέ άψινθον νοθεύει τήν φιάλην.
Α. 'Ρ α γ κα βή ς.
Είναι γλυκύς ό βίος μας, όπόταν καθορώμεν
τήν επιφάνειαν αύτοΰ τήν λείαν, τήν ώραίαν
ά λ λ ’ άν αύτή διαρραγή κ’ ενδότερον προβώμεν,
θά ίδωμεν τήν εποψιν αύτοΰ τήν φρικαλέαν.
Σ. Π. Α ά μ πρ ο ς.
Είν’ ή σιγή ύπέρτατον τών άστρων μεγαλειον,
τόν Θάνατον καί τόν Θεόν σιωπηλούς έγκλεΐον.
Ώ ρ ί ω ν.
Δέν προσποιεΐ τό πλαίσιον άξίαν είς είκόνα,
ής πεφυρμένα χρώματα άποτελοΰσι μόνα
τήν έγγραφεΐσαν άτεχνώς πολύπλοκον σκηνήν
ούτε άρέσκει ό καρπός, ό έξωθεν ωραίος,
σκώληξ ένώ ’ς τά σπλάγχνα του φωλεύων πειναλέος,
λυμαίνεται τήν γύρω του λευκόχυμον τροφήν.
Σ τ. Σ κ ο υ λ ού δ ης .

Ά παύστω ς ή γή στρέφεται κ’ οί άνθρωποι μαζή της·
τό βάδισμά της δέν μέτρα άνθρώπων διαβήτης.
Ό σήμερον ύπέρπλουτος, ό τώρα βασιλεύων,
εις τάς τριόδους αΰριον κυλιέται ζητεύων.
Ά λ . 'Ραγκαβής.
Δεν είναι, όχι! ή σιγή ή του δεσμωτηρίου
όμοια πρός τήν σιωπήν τοΰ νεκρικοΰ φορείου.
Εύρε τοΰ τάφου ό νεκρός άνάπαυλαν τών πόνων,
ό τής ειρκτής σπαράσσεται ύπό παθών, άγώ νω ν.
Σ. Π. Λ ά μ π ρ ο ς.
Βλέπει παντοΰ τήν άρετήν ή εύγενή ς καρδία·
άλλά είς τοΰ συμφέροντος τόν βράχον άποτόμως
συγκρούονται Οραυόμενα καί οίκτος καί θυσία,
καί είναι μόνη ή ίσχύς σαφής καί μ έγα ς νόμος.
Δ. Π α π α ^ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς .
Ά λ λ ’ όχι! θΰμα πέπρωται ή άρετή νά πίπτη,
νά γαυρια μέ κομπασμόν ή άναιδής κακία,
ένώ ρακώδες ένδυμα άγνάς καρδίας κρύπτει,
εις άς λυγμοί καί δάκρυα ύπάρχουν ώ ς βραβεία.
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Τι μ. Δ. Α μ π ε λ ά ς .
Θανατε. είσαι άχαρις, καί μάτην ώς έσπέρας
σέ παριστώσιν ήσυχον 5ς τό τέρμα τής ήμέρας.
Μάτην τόν φόβον ή ελπίς θέλουσα νά καλύπτη,
μέ άνθη άσμενίζεται τάς φρίκας σου νά κρύπτη.
EtV άχαρις, ώ Θάνατε, άχαρις καί φρικώδης,
κ ή μισαρά άγκάλη σου σκληρά καί παγετώδης!
Σ τ. Σ κ ο υ λ ο ύ δ η ς .
Μή άφίνωμεν τόν χρόνον νά παρέρχηται ματαίως,
χρυσαλίδας κυνηγοΰντες εις λειμώνας δροσερούς,
καί άς τρέχωμεν προθύμως έάν νύμφη τις ήδέως
είς δενδρώνας μάς φωνάζη πυκνοφύτους, σκιερούς.
Κ λ . I. Π α π π άζ ο γ λ ους.

