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ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ.
’Εάν τις άφίση κατά μέρος τάς κυρίας σημασίας τάς οποίας αί ίστορίαι 

τών βρυζολάζων, μέγα μέρος της μυθολογίας τοΰ όχλου άποτεΛοϋσαι έν παση 
•/ώρα, δύνανται νά έχωσιν, ευρίσκει έν αύταΐς τι, τδ πράγματι ζινοΰν τήν 
περιέργειαν, διότι δι’ αύτών δύναται νά λάβη ιδέαν ακριβή τοΰ έΟνικοΰ χα
ρακτήρας καί ιδιωτικού βίου τής χώρας έν ή ζώσι καί οί τάς ιστορίας ταύτας 
αφηγούμενοι καί οί μωρόπιστοι αύτών άζροαταί. Μΰθοι έζ πρώτης αφετηρίας 
ούδέν άλλο φαινόμενοι, είμή τυχαία καί άσκοπος άσκόπου δεισιδαιμονίας ι
διοτροπία, κάποτε είναι,—λέγω δέ τοΰτο ύπό τήν καλητέραν τοΰ πράγματος 
σημασίαν,—τά ά ν τ ι κλε ί δ ια δι’ών δυνάμεθα ν’ άνοίςωμεν κλείθρα άτινα αί 
συνήθεις ζλεΐς δέν έδυνήθησαν ν’ άνοίςωσι, καί τά όποια μας φέρουσιν είς 
Θησαυρούς ού μόνον κεκρυμμένους, άλλά καί τούς οποίους ούδείς έτι έύιξεν. 
'Όπως οί αστέρες, άόρατοι τήν ημέραν, τήν νύκτα μόνον διαζρίνονται, οΰτω 
τό σκότος δπερ μάς κρύπτει πάν δ,τι εγγύς ήμών κεϊται, αύτό τοΰτο έπιτρέπει 
είς τήν οπτικήν ήμών ακτίνα νά διαζρίνη δ,τι προ ολίγου, τήν ήμέραν τούτέστι, 
υπήρχε μέν, πλήν αόρατον, έντός τοΰ απείρου χανόμενον. Οΰτω ζαί τών δι
αφόρων φυλών αί συγγένειαι, πηγαί αόρατοι παντός αληθώς έΟνικοΰ χαρα- 

(Ο.Μ1ΙΡΟΧ ΦΓΛ. I'.) 73



542 543ΟΙ ΕΝ ΤΗι ΑΝΑΤΟΛΗ-. ΒΡΙΚΟΛΑΚΕΣ.

κτήρος, τά ίχνη προϊστορικών γεγονότων καί πλεΐστα άλλα, δσα τών νεωτέρων 
αιώνων τδ φαεινότερον φώς έξαλείφει έκ τών παλίμψηστων τής ιστορίας, 
ταΰτα πάντα γίνονται ορατά έν τί) νυκτί τής άνθρωπότητος. Οι φαντασιώ
δεις ούτοι μύθοι έχουσι τέλος πάντων καί κατά τοΰτο τήν αξίαν των, δτι 
δεικνύουσι πώς αί αύται πανταχοΰ περιστάσεις καί αιτία-. παραπλήσια! παρά- 
γουσι τάς ιδίας τοΰ πνεύματος ένεργείας.

"Ινα μή παρέκβω έντοσούτω εις πρό?^ογον καθ’ ύπερβολήν μεταφυσικόν, 
θέλω άρκεσθή νά καταδείξω πόσον μακράν έκτείνεται ή γεωγραφική άκτίς 
τής δεισιδαιμονίας τοΰ όχλου· διότι συνεχώς συμβαίνει ώστε φάσματα, απο
κλειστικά μιας χώρας ή φυλής ιδιοκτησία φαινόμενα, ήκιστα δέ παρ’ άλλης 
έπιθυμητά, ν’ άναφαίνωνται ύπδ τδν απεχθή αύτών τύπον εις χώρας μακρυνάς 
καί παρά λαοΐς, ούδεμίαν σχέσιν καταγωγής γνωστής μεταξύ των έχουσιν. 
’Εγώ αύτός ήκουσα, παρ’ εστίαν πυρδς θερμαινόμενος έν Νορφόλκη τής ’Αγ
γλίας, νά μοί διηγηθώσι κατά πρώτην φοράν ιστορίαν, τήν οποίαν βραδύτε
ρον ήκουσα ώσαύτως έν Γουζεράτη, ένδον καλύβης ινδικής εύρισκόμενος· και 
άνεγνώρισα δτι οί κάτοικοι τών παραλίων τοΰ Περσικού κόλπου τυφλώς ύ- 
πεΐκον είς τούς αύτούς τρόμους καί δεισιδαιμονίας είς δσας τών Σκω- 
τικών ακτών οί άλιεις.—Ή σύμπτωσις δμως ή πασών παραδοξοτέρα είναι δταν 
ό διακεκριμμένος καί ειδικός τύπος τδν όποιον -η δεισιδαιμονία περιβάλλεται 
δέν έχει σχέσιν, έφ’ δσον δυνάμεθα,^ν’ άντιληφθώμεν αύτοϋ τούλάχιστον, ού 
μόνον μέ τάς Ορησζευτικάς δοξασίας τοΰ όχλου, ού μόνον μέ τήν ανατροφήν, 
μέ τά διάφορα ήθη καί τάς παραδόσεις, άλλά καί μέ πάσαν άλλην περίστασιν, 
εμμέσως ή άμέσως δυναμένην, μετά τίνος πιθανότητος μάλιστα, νά χορηγήση 
μιαν οπωσδήποτε έξήγησιν τής δεισιδαιμονίας ή τοΰ αντικειμένου αύτής φάσ- 
μ.ατος. Είς τοιαύτην ακριβώς κλάσιν άνήκουσιν ίστορίαι τινες βρυκολάκων, 
καί σήμερον ύπάρχουσαι έν τοΐς παραλίοις τοΰ Εύξείνου, ένθα ό ’Οβίδιος συ
νέγραψε τούς Αθλίους του, ένθα ό Χρυσόστομος ’Ιωάννης έξεμέτρησε τδ ζήν, 
ένθα ό μουσικός Όφενβαχ εύρε τδν τίτλον ενός τών μελοδραμάτων αύτοϋ (*) 
καί δπου έγώ αύτός διετέλεσα πρόξενος άλλοτε. —

Ή Μικρασία, μέ τά ποικίλα αύτής χωρία, μέ τάς ίστοριζάς αναμνήσεις, μέ 
τούς ρωμαλέους καί ήμιπολιτισμένους, ήμιβαρβάρους μάλλον αύτής λαούς, 
ων έκαστος ύπδ τών έκφυλισθέντων Όσμανλίδων τόν νόμον αναπτύσσεται, 
δπως νομίζει καλήτερον (**), ή Μικρασία κατέχει, ώς εύκόλως έννοεΐ έκαστος, 
αφθονίαν μεγίστην τοιούτων αμφιβόλων τής φαντασίας θησαυρών. Τούτων 
τινές όμοιάζουσ- πρδς τούς άλλαχοΰ ύπάρχοντας, ού μόνον καθόσον αφορά 
τήν κυρίαν βάσιν άλλά καί κατά τινας λεπτομέρειας σχετιζομένας μετ’ αύτής· 
άλλοι πάλιν διακρίνονται διά τής χροιάς τής χώρας ένθα είδον πρώτον τδ

(') La Princesse de Trcbizonde. S. M.
(”) Ό γρίφων διετέλειεν άλλοτε ΠρΙϋσσοί πρόξενο; έν ΤρβπεζοΟντι. Αί περί τίόν Άνατολικ&ν 

λαών χρίσει; του, όρϋαι έν γένει, δέν είναι καί που υπερβολικής αύστηρότητο; αρ-οιραι. Ούχ ήττον 
ό άνθρωπο; φαίνεται καλ<ϊ>; μελετήσα; τά μεγάλα ήμών κοινωνικά ζητήματα καί μή ίνήκων εΐ; τήν, 
δυστυχΕι; πολυάριθμον, έκείνην φάλαγγα τίδν ξένων διπλωματών, ο'ιτινε; ερχόμενοι, βλέποντε; καί 
απερχόμενοι, μάς κρίνουσι κατ’ επιφάνειαν μάλλον ή κατά βάθος. Σ. Μ. 
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φώς καί τοΰ ειδικού τύπου των. Τής ’Ιρλανδίας αί Σειρήνες (ianshies), αι ύπδ 
φασμάτων συχναζόμεναι οίκίαι τής ’Αγγλίας, οί Φέτσοι {fetches) τών Σκαν- 
διναυών, οί Γοΰλο-.· (gftoulej’) τών’Αράβων, τών Τευτόνων αί γόησαι, οί μά
γοι τών Κελτών, καί αύτός ό παγκόσμιος βρυκόλαξ, τοΰ βορβόρου τδ 
πνεΰμα, (commondlace ghost} δπως άλλοι τδν όνομάζουσι, ταΰτα πάντα καί 
ομοιάζουν καί διαφέρουν συγχρόνως μέ δ,τι συμβαίνει έν τή χώρα ήτις 
άπετέλει τδ κράτος τής ΤραπεζοΟντος άλλοτε.—Τί τδ γνήσιον έντόπιον, καί 
τί τό παρ’ άλλων λαών δανεισθέν έπί τών φανταστικών τούτων όντων, δυ ■ 
σχερές λίαν νά τδ όρίση τις. Δύο μολοντούτο παραδείγματα, μεταξύ πολλών 
'ιστοριών τής χώρας ταύτης έπί θαυμάτων βασιζομένων, δύνανται νάχρη- 
σιμεύσωσ-.ν ώς σοφών συμπερασμάτων τροφή, οπωσδήποτε δέ νά διασκεδά- 
σωσι τδν άναγνώστην.

"Ολοι, νομίζω, έν τή παιδική ήμών ηλικία, ήκούσαμεν, τρέμοντες έκ φόβου 
πολλάκις,—ένώ σήμερον μέ διάφορον δλως αίσθημα τάς άκούομεν,—όλοι ή
κούσαμεν τάς μέ άγιων συναξάρια όμοιαζούσας ιστορίας έκείνας πνευμάτων 
υποχθονίων τών Γνώμων, τών Κοβόλδων, καί άλλων ορεινών νάνων, ά- 
διάφορον πώς ονομάζονται, οϊτινες, έν Γερμανία προπάντων, έθεωροΰντο κατοι- 
κοΰντες τά μεταλλεία, ίνα, έπί σκοπώ καλώ ή κακώ, φυλάττωσι τούς έν αύτοΐς 
θησαυρούς.—Τίς δέν ήκουσε νά διηγώνται μετά ποίας ζηλοτυπίας τά πυγμαία 
όντα άγρυπνοΰσιν έπί τών φλεβών τοΰ πολυτίμου μετάλλου, διά ποιων πανουρ
γιών άπατώσι τών περιηγητών τάς έρεύνας καί πώς άν, ή τυχαίως άνακα- 
λυφθώσι ή νοΰς ευφυέστερος τά καταβάλλη, αγαπούν νά πωλώσι τδ μυστι
κόν αύτών, παρουσιάζοντα είς τοΰ μεταλλείου τόν έξορύκτην τεμάχιόν τι,'ή, 
κατά τδν προληπτικώς παραδεδεγμένον άριθμδν, τρία μετάλλου τεμάχια, 
κατά πρώτον μέν μέ ύλην άκάθαρτον, μέ άνθρακα ή σκωρίαν άνευ άξίας ό- 
μοιάζοντα· άτινα δμως, άν ό λαμβάνων δέν τά ρίψη άμέσως χαμαί, μεταβάλ
λονται, άμα τό φώς τής ημέρας άντανακλάση έπ’ αύτών, είς καθαρά χρυσού 
ή άργύρου τεμάχια; Καί δμως είς δλας τάς τοιούτου είδους ιστορίας, κα
θόσον ένθυμοΰμαι τούλάχιστον, τδ απατηλόν τοΰτο δώρον, άποβαινει δλε- 
Θριον πάντοτε, καί, ή ούτως ή άλλως, δυστυχίας πρόξενον εις τον αυτό 
δεχθέντα. Τά όρη τής Χάρτζ (Harz^ είναι, άν δέν άπατώμαι, τών φασμάτων 
τούτων ή κατ’ έξαίρεσιν χώρα· δέν είναι πλήν καί αγνωστα είς τούς άλλων 
Γερμανικών μεταλλείων έξορύκτας, είς τούς τής Σαξωνίας, έν παραόείγματι. 
Όλοι δέ οί ορεινοί ούτοι νάνοι διατηροΰσι βεβαίως χαρακτήρα κατ έςοχήν 
Τευτονικόν. Ό ’Ιρλανδός Κλυρικάνος (Clurfcane) ή τών Κελτών τδ Αγαθόν 
Πνεύμα ανήκει έν Εύρώπη είς τύπον δλως διάφορον έν γενει, ένώ έν Ασία, 
παντού δπου άπαντα τις τάς Σεμιτικάς φυλάς, τδ άγαθόν πνεΰμα τοΰτο 
είναι άγνωστον έξ ολοκλήρου. Ή σπάνις μεταλλείων είς τδ μέρος τούτο τής 
’Ανατολής είναι ίσως ισχυρός λόγος τής παντελούς έλλείψεως πνευμάτων 
προωρισμένων δπως χρησιμεύσωσι φύλακες τών μεταλλείων αύτών. Και έν 
ταΐς Ίνδίαις μάλιστα δπου τά μεταλλεία χρονολογούνται άπό μεμακρυσμέ- 
νων τοσοϋτον εποχών, όπου πλεϊσται δσαι ύπάρχουσιν ίστορίαι παντοίου ει-
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δους φασμάτων, και έν Ίνδίαις ουδέποτε ήκουσά τι περί όντων είς τήν ανώ
τεροι κατηγορίαν ύπαγομένων.

Έμεινα τά μέγιστα λοιπόν έκπληκτος ότε ένταΰθα, έπΛ τοΰ παραλίου τού
του τοΰ Εύξείνου, είς τήν γωνίαν ταύτην τοΰ αρχαίου βασι/^ίου τοΰ Πόντου 
και έν χώρα, πάσης άλλης ήττον Εύρωπαϊκή καί Τευτονική, έν μέσω λαοΰ 
μικτής καταγωγής και παρά τω όποίω αί Τουρανιζαί φυλαί έπί πολύν 
χρόνον ύπερίσχυον, ότε, λέγω, έσχάτως εύρέθην, έξ όσων παρ’ άλλων ήκουσα, 
έννοεΐται, απέναντι όντων υπερφυσικών, όμοιων μ’ έκεΐνα άτινα έπροξένουν 
τής παιδικής ηλικίας μου τόν θαυμασμόν· ότε προπάντων παρετήρησα ότι τά 
όντα ταϋτα ήοχον, ώς άληθεΐς κύριοι, έν τοΰ λ.αοΰ ταΐς δοξασίαις. Έάν έντο- 
σούτω ό αναγνώστης δέν ήναι τοσούτον άνυπόμονος, θέλω προτάξει τής 
διηγήσεώς μου, δλας τάς λεπτομέρειας έκείνας τών οποίων τάς πρώτας ρίζας 
ευρίσκει τις έν τώ τόπω αύτώ καί αίτινες δύνανται νά καταστήσωσι την διή- 
γησίν μου μάλλον εύληπτου εις όσους,—τοιοΰτοι δέ οί πλειστοι,—ή Τραπε- 
ζοΰς καί ό Πόντος είναι χώραι άγνωστα*. σχεδόν.

Πεντήκοντα περίπου μίλλια έντεΰθεν καί πρός τό μεσημβρινόν τής πόλεως 
μέρος, έν τή χώρα τών ύψηλώυ όρέων τών συνδεομένωυ μέ τήν κυριωτέραν 
βουνώδη τής ’Ανατολής άλυσσιν καί τεμνόυτωυ τά ρείθρα τών δύο μεγάλων 
τοΰ Περσικού Κόλπου ύποτελών ποταμών,—Τιβέρεως καί Εύφράτου,—άπό 
πλεΐστα άλλα, ήττον περιώνυμα ρεύματα, δλα εις τήν μεγάλην ταύτην λε
κάνην, τόν Εύξεινον, χυνόμενα, εύρίσκεται ή μικρά πόλις Γυμέζ-χανέ, πόλιν 
άργυρίου τουρκιστί σημαίνουσα. Είναι τό κέντρου μεγάλης έπαρχίας, μυ- 
ριων ειδών ορυκτά παραγούσης, άργυρον, χαλκόν, σίδηρον καί μόλυβδον, 
προπάντων έκ τοϋ τελευταίου. Όρος άπότομον καί μέ στρώματα πλακώδη ύπό 
τήν γήν, 5000 δέ μέτρα ύψηλότερον τής έπιφανείας τής θαλάσσης, στηρί
ζεται καθέτως έπί τών πλευρών τής πόλεως. ’Ολίγον, άλλ’ εις άπόστασιν ά- 
νεπαίσθητον, ύψηλότερον έγείρεται μέλας τοίχος, έπ’ αύτοΰ δ’ύπάρχει όπή 
σπηλαίου παμμεγέθους- διά τής όπής ταύτης είσήρχετό τις άλλοτε έν τη κυ- 
ριωτερα στοά τών άργυρούχων μεταλλείων έξ ών καί ή πόλις έλαβε τό όνομα. 
Θέλουν νά είπωσιν ότι τά μεταλλεία ταϋτα έξωρύχθησαν παρά τών Βυζαν
τινών Αύτοκρατόρων, παρά τών 'Ρωμαίων άποίκων καί τών βασιλέων τοϋ 
Πόντου άλλοτε· τό πράγμα δέν είναι άπίθανον, ή άνάμνησίς των μολαταύτα 
πρό πολλοϋ έξηλείφθη έκ τής γενεΟλίου του Μιθριδάτου γής. Αναμφίβολον 
είναι ότι μέχρι αύτής τής άρχής τοΰ αίώνος τούτου έχορήγουν έξαίρετον 
εισόδημα εις τούς κατόχους αύτών, είς τούς βέηδες τούτέστι, κ.’ληρονομικώ 
δικαιώματι κυρίους των, καί οΐτινες, έξορύττοντες τό μέταλλον, τό μετέβαλ- 
λον έν τώ τόπω αύτώ είς όγκους αργυρούς, καταφεύγοντες είς τήν βάναυ
σου τών έντοπίων έργατών μέθοδον πρός τοΰτο. Έντιυι δμως όλεθρία τής 
Όθωμ. Αύτοκρατορίας έποχή ό Σουλτάνος Μαχμούτ Β'. άνέβη έπί τοΰ θρόνου 
αΛιγον πριν οί βέηδες τής Γυμέζ-χανέ καταβώσι τοΰ ίδικοϋ των ήν δέ ό μο
νάρχης ό πρώτος είσαγαγών τάς Οεσμοθεσίας έκείνας άστινας οί πέραν τοΰ 
δακτύλου των μή βλέποντες κόλακες τής έποχής, Ά ναγέν νησιυ άπεκάλεσαν 
αί όποΐαι όμως, βοηθοϋντος καί τοΰ φυσικού τών κατοίκων τής ’ Ινατολής α*-
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σθήματος, έφερον τήν όλεθρίαν περίοδον, πρώτον τής παρακμής καί άποσυν- 
θέσεως τοΰ κράτους βαθμόν. Διότι κατήργησαν τό άρχαΐον δικαίωμα τής 
στρατιωτικής κυριότητος, τό φεουδαλικόν σχεδόν τών ιδιοκτησιών έζ.εΐνο σύ
στημα, καί μετ’ αύτών δλα τά τών άγάδων, βέηδων ζαί πασσάδων, τών τοΰ 
μονάρχου μόνον έξαιρουμένων, κληρονομικά δικαιώματα. Τότε δέ, είτε έζ 
τύχης, είτε διότι οΰτω προηγουμένως τό ήθέλησαν,—είναι τόσον δύσκολου 

. καί νά διίδη τις τήν αλήθειαν έπί ύποθέσεων όμοιων! — μόλις οί ύπό τοϋ νέου 
κυβερνητικού συστήματος διορισθέντες διοικηταί έλαβον είς χεϊρας τήν διεύ- 
Θυνσιν τών μεταλλείων τής Γυμέζ-χανέ,ζαί έζ πηγής ύπογείου, έν αύτή τή καρ- 
δία τοΰ δρους ζεζρυμμένης, τό ΰδωο ποταμηδόν άυέβλυσε, ζατέζλυσε τήν με- 
γαλητέραν τών μεταλλείων στοάν καί έπλήρωσεν όλα τά έσζαμμένα μέρη καί 
τάς παρακειμένας τάφρους. Έν χώρα ένθα καί τά ύλιζά μέσα καί τά τής 
μηχανικής, ΐνα δι’ αύτών προσπαθήσωσι νά ξηράνωσι τά ζαταζλυσθέντα ’υπό
γεια μέρη, έλειπον, τό δυστύχημα ήν άνεπανόρθωτον. Άπό τής ήμέρας ε
κείνης μέχρι σήμερον τό μεταλλείου δέν έξωρύχθη, μήτε επομένως παρέσχε τι. 
Καί όμως τοΰ σπηλαίου ή είσοδος μένει ήνεωγμένη πάντοτε, αί δέ είς ποσά 
μεγάλα έγκαταλειφθεΐσα*. σζωρίαι μέ πλούσιας άργυρούχους ΰλας μεμιγμέναι 
καί πλησίον τής εισόδου έστοιβαγμέναι, ύποδειζνύουσι τόν πλούτον τών είς τό 
ενδότερον του σπηλαίου μεταλλικών φλεβών. Ότε πρότινος καιροΰ έπεσκέφθην 
τό μέρος τοΰτο, παρετήρησα μετά τίνος έκπλήξεως ότι ό συνοδεύων με, είς έκ 
τών άνθρώπων τής πόλεως καί όστις, δπως πάντοτε σχεδόν συμβαίνει έν τή 
χώρα ταύτη, ήν χαράς πλήρης διότι έχρησίμευεν οδηγός είς Εύρωπαΐον— 
άμυδρώς έλπίζων ότι αί άνώτεραι τοΰ Εύοωπαίου γνώσεις έδύναντο ν’ άνα- 
καλύψωσι τι έπωφελές και δι’ αύτόν—παρετήρησα ότι ό άνθρωπος ουτος δέν 
ήτο τοσούτον διατεθειμένος κατά τήν περίστασιν ταύτην νά μέ συνοδεύσή- δέν 
έδωζα μεγάλην αμέσως προσοχήν είς τοΰτο· άλλά μήνάς τινας βραδύτερου 
άνεκάλυψα τό αίτιον.

Χιλίους περίπου πόδας μακράν τοΰ άποκρήμυου τούτου βράχου, έντός τής 
βαθείας κοιλάδος δι’ ής ό ποταμός Χαρπούτ χύνεται είς τόν Εύξεινον, βλέπει 
τις έζατέρωθεν τοΰ ποταμοΰ γαίας έκτεταμένας, κεκαλυμμένας δι’ ωραίων κή
πων καί δενδροστοιχιών τών οποίων τό χ/.οερόν φύλλωμα άπάδει πρός τούς 
περί αύτάς μέλανας καί άποζρήμνους βράχους. Άφότου τά μεταλλεία έπαυσαν 
νά έξορύττωνται, αί δενδροστοιχίαι αύται είναι ή κυριωτέρα έργασίας πηγή 
καί τό άξιολογώτερον τής πόλεως προϊόν. Περίφημοι έν τή χώρα άπάση διά 
τό έξαίρετον τών καρπών αύτών, παράγουσιν ιδίως άπια έκλεκτής ποιότητος· 
τό ψυχρόν όμως καί καθ’ ύπερβολήν μακρόν τοΰ χειμώνος, διότι έπί τρεις 
όλους μήνας τά μέρη ταϋτα μένουσι διαρκώς ύπό τής χιόνος κεκαλυμμέυα, 
δέν έπιτρέπει είς καρπούς λεπτοτέρους, δπως τούς έν Σμύρνη ζαί άλλαχοϋ τής 
Μεσημβρινής Τουρκίας παραγομένους, νά ώριμάσωσι.

Έκεϊ δέ όπου αί δενδροστοιχίαι καταλήγουσι, μεταξύ τής έσχατιας ταύτης 
καί τοϋ άνωμάλου δρόμου τοϋ φέροντος εις τήν πόλιν καί τά έγκαταλελει- 
μένα μεταλλεία, διέρχεται ή άπό Έρζερούμ είς Τραπεζοϋντα μεγάλη οδός. 
Άλλά σήμερον δέν τήν διέρχονται, όπως άλλοτε, αί εκ Περσίας έρχόμεναι
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συνοδίαι, τών 
τά Καυκάσεια όρη, τδ προαιώνιου τοΰτο μεταξύ ’Ανατολής 
ρωμα. Ούχ ή 
μέραν και τήν νύκτα ακόμη, έν ώρα θέρους προπάντων, αρκετοί διαβάται τήν 
διέρχονται· μήτε φάσματα ή φίλοι τής ερημιάς εύρίσκουσι καιρόν νά περι- 
οιαβάσωσιν έν αύτή, δσον, έν παραδείγματι, δέν ήθελαν εύρει έπι τής έν Άγ- 
γλίμ 'Αμερμίσθης καλουμένης ή Πίτνεϊ όδοΰ, ή έν Γαλλία έπί τής τών Βερ
σαλλιών.

Είς τό μέρος τοΰτο ακριβώς έντούτοις, ένταΰθα δπου οί ορεινοί νάνοι ή 
τοΰ μεταλλείου τά δαιμόνια συνείθιζον νά φαίνωνται, ήκουσα, έν θέρους από
γευμα, τήν έπομένην ιστορίαν. Τήν ήκουσα δέ παρά μάρτυρος αύτόπτου, ή 
τοιουτου δήθεν παρουσιαζομένου, ενός παντοπώλου Τραπεζουντείου, απλοϊκού 
τόν χαρακτήρα καί μή φαινομένου φίλου τών ύπερβολών ανθρώπου, Μωαμεθα
νού δέ, έκ τής μικτής έκείνης φυλής τών Τούρκων ή Όσμανλίδων, παρ’ οις τδ 
αύτοχθονικδν τών Τιβεριανών αϊμα φαίνεται είς ίσας δόσεις άναμιχθέν μέ τδ 
τών Βυζαντινών, τών Τουρκομάνων καί τών Τούρκων. Έκαθήμην άνατολικώ 
τω τρόπώ μετ’αύτοΰ έν τώ έργαστηρίω του, περί παντός καί περί ούδενδς 
ομιΛών, δπως λέγουσιν, δτε ό λόγος έστράφη περί μετάλλων καί μεταλλείων. 
Ιοού δέ τί, χωρίς πολύ νά τόν παρακαλέσω, μοί διηγήθη — καί τδ όποιον 
οιηγημα μεταφέρω ένταΰθα ακριβώς, δσον ένεστι, καί πιστόν δπως τδ ήκουσα.

» ΙΙερί τάς άρχάς τοΰ προτελευταίου έτους, είπε, μετέβην είς Γυμέζ Χανέ δι’ 
•υποθέσεις μου, έμεινα δ’ έκεϊ μίαν περίπου εβδομάδα. Τήν ήμέραν καθ’ ήν 
εμελλον νά έπιστρέψω είς τόν τόπον μου, έπερίμενα νά δύση σχεδόν ό 
ήλιος, δπως αναχωρήσω, μή σκοπεύων τό εσπέρας έκεϊνο νά προχωρήσω 
πέραν χωρίου, δύο περίπου ώρας άπέχοντος καί έπί τοΰ μεγάλου δρόμου 
εύρισκομένου. Διενοούμην νά διέλθω έκεϊ τήν · '---- 1 .... ’

; πόλεως — σημειώσατε δέ, 
ι’ αύτό "Ελληνας, άλλ’ 

τών οποίων σύγκειται τδ τρίτον τών ιθαγενών 
οπού πρό πάντων υπερέχει τδ άρχαΐον Βυζί 
κδς λοιπόν μέ άπήντησε καθ’ ήν στιγμήν έξηρχόμην τής 
και ούτος νά άκολουθήση τήν ίδιαν διεύθυνσιν. Τδ θέρος 
τέρμα του καί ή νύξ 
τελλε μεγαλοπρεπής εΐς τόν ορίζοντα, χάρις δέ είς 
ιοωμεν τόν ένώπιον ήμών δρόμον, ώς άν ήτον ήμέρα. 
πολύ καί τάς τελευταίας μεμονωμένας τής πόλεως 
γνωρίζετε, οί κήποι εκτείνονται είς ικανήν άπόστασιν 
μεγάλου δρόμου τών πλευρών. 'Ολα πέριξ ήσαν έρημα ; 
σιγή βεβυθισμένα- μήτε έν πλάσμα παρουσιάζετο είς τδ βλέμμα.

« Αίφνης, έκ τής σκιάς δενδροστοιχίας, άριστερά ήμών εύρισκομένης, 
βλέπομεν έξερχόμενον μέγαν άριθμόν ζωντανών δ'ντων, τά όποια έ- 
στάθησαν πλαγίως τοΰ δρόμου ήμών. Ώμοίαζον δλα μέ όντα άνθρώπινα, 
πλήν δμως τοΰ άναστήματος, δπερ δέν ύπερέβαινε τόν ένα καί ήμισυ
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οποίων ήτον ό μόνος σχεδόν δρόμος, πριν οί Τώσσοι άνοίξωσι 

; καί Δύσεως όχύ- 
τον καί σήμερον ή οδός δέν μένει πάντη έρήμος, καί τήν ή- 

τήν

Λος μου, κάτοικος τής 
δέν όνομάζουσι τούς καθ’

και έπι τοΰ μεγάλου δρόμου 
νύκτα. Εις Γραικός φί- 
, δτι Γραικούς ένταΰθα 

άπλώς τούς ορθοδόξους έκ 
τών όρέων τής Γυμέζ Χανέ, 

ό άρχαΐον Βυζαντινόν στοιχεΐον· — εις Γραι- 
ι τής πόλεως· έμελλε 

ήγγιζεν είς τδ 
μετ’ ου πολύ μάς κατέλαβε· πλήν ή σελήνη άνέ- 

αύτήν έδυνάμεθα νά 
Αφήσαμε ν μετ’ ού 

οικίας, καθώς δμως 
έξ άμφοτέρων τοϋ 

: και έν βαθεία

τό αύτό, ή περίπου, δλοι, άνάστημα. ’Εξαιρέσει έντοσούτω 
κοντού άναστήματος, έφαίνοντο άπαντες ύγειοΰς κράσεως, ήσαν δ’ 
μέ εϊδός τι έριούχου, βαθέος πρασίνου’ χρώματος μέ άργυρον 
πλήν τούτου δ’ έ'φερεν έκαστος έγχειρίδιον, δι’ άργύρου περι- 

ζώνην του. ’Εξήλθον ό εις μετά τον άλλον καί έν 
τοΰ υπό τήν γήν έδάφους, διά δένδρων καθ’ δλον τής 

πεφυτευμένου, προχωρήσαντες δ’ έμπροσθεν ήμών, μάς πε- 
ριεκύκλωσαν καί διά σχημάτων μάς ένευσαν νά τούς άκολουθήσωμεν.

» Έβλεπον έγώ τόν συνοδοιπόρον μου Γραικόν καί εκείνος έμέ. ’Αλλά, 
έξ έκπλήξεως ή άλλου ίσχυροτέρου αισθήματος, είχε κοπεί καί τόν δύο 
μας ή φωνή. Ύπηκούσαμεν έν σιγή. Τά 
συμφώνου, δπως έφαίνοντο τούλάχιστον, 
άρχηγόν, μάς έφερον τότε διά πλαγίας ατραπού, πρός τό κάτω μέρος 
έκτεινομένης, έξω τού μεγάλου δρόμου, 
ποταμόν καί χωρίς νά δυνηθώ 
Βαθμηδόν ήρχίσε νά μοί έπανέρχηται 
τόν συνοδοιπόρον μου τί άρα νά ήσαν τά παράδοξα πυγμαία έκεϊνα Οντα, 
καί άν ήτο καλλίτερον νά τ’ άφήσωμεν έως έδώ, δπου ήλθομεν, καί ν’ 
άναχωρήσωμεν ήμεΐς. Έν σπουδή μεγίστη μοί άπήντησεν δτι έγίνωσκε τί 
ήσαν, δτι ήσαν του μεταλλείου τά πνεύματα· δτι άν ήμεΐς δέν τοΐς έ- 
ναντιούμεθα, δέν θά μάς έκαμον ούδέν κακόν δτι δμως πάσα φυγής άπό- 
πειρα καί άνωφελής θά ήτο καί έπιβλαβής.

ο’Εξηκολουθήσαμεν λοιπόν ούτως, έν σιγή βαδίζοντες, αιχμάλωτοι τής 
παραδόξου ταύτης στρατιάς, έωσοΰ έφθάσαμεν είς μέρος άνοικτόν σχεδόν, 
δπου ήσαν σπάνια τά δένδρα καί τό όποιον έλουον μέ ζωηρόν αί Σε
ληνιακοί ακτίνες φώς. Τριγύρω ήπλοΰτο ή πυκνή τών κήπων βλάστησις 
μετά τής βαθείας αύτών σκιάς. Αύτοΰ οί νάνοι μάς ένευσαν, διότι έφαί
νοντο στερημένοι απολύτως γλώσσης, νά σταθώμεν καί καθήσωμεν- ούτω 
καί έπράξαμεν, έκλέξαντες 
καλυπτόντων φύλλων, ί 
λας αύτών, δι’ άργύρου κεντημένος είς 
γύρω, τά μέν όρθια, ■ 
Ορος πλησιάση.

« ]
ατί μάς έκράτουν ούτω καί τί 
είς 
καί 
έχομεν 
δρόμου, 
λύσω σι.

« Π
είς τόν , -
Συγχρόνως δέ ό αριθμός καί τό άνάστημα τών φασμάτων έφαίνοντο αΰ-

πόδα, εϊχον δέ 
τοΰ τόσον 
ένδεδυμένοι 
κεντημένου· 
δεδεμένον, είς

πλήν 
τήν 

είδει λιτανείας έκ 
όδοΰ τδ μήκος

μικρά ταΰτα δαιμόνια, δλα έκ 
ένεργοϋντα καί ούδένα έχοντα

χωρίς δμως νά πλησιάσωσι τόν 
νά διακρίνω ποϋ άληθώς διηυθυνόμεθα. 

τό θάρρος. Ήρώτησα χαμηλοφώνως 
παράδοξα πυγμαία έκεϊνα οντα, 

ϊ__  -ίΊ Λ___  >

γλώσσης, νά σταθώμεν καί καθήσωμεν 
τήν Οέσιν ήμών έπί τών ξηρών τήν χλόην 

ένώ τά παράδοξα πυγμαία όντα, μέ τάς κουκού- 
-■ -------- '----- τάς αχρας, έτοποΟετοΰντο τρί

τα δέ καθήμενα, ώς φρουροί άγρυπνοΰντες, μή ό ζγ-

Πρώτος ό συνοδοιπόρος μου διέ^ρηξε τήν σιωπήν. Τούς ήρώτησε δι- 
' " ' ί ήθελον παρ’ ήμών. Μέ φωνήν ύπόκωφον,

τήν 
δτι

τις ειπει δτι είς ούδένα έξ αύτών ιδιαιτέρως άνήκε 
ήχώ φωνής μάλλον ή λέξεις έναρθροι, άπηντησαν δτι δέν 

τοιαύτην ώραν νά όδοιπορώμεν έπί τοΰ μεγάλου 
.... δέν εϊχον σκοπόν νά μάς άπο-

όποιαν ήθελεΤην
τδ δικαίωμα
ότι δέ άφοΰ άπαξ μάς έκράτουν, δ

Σελήνη έντοσούτω έλαμπε μεγαλοπρεπεστάτη. Αίφνης, ένώ νέφος 
ούρανόν δέν ύπήρχε, τό φώς αύτής έσκοτίσθη, ώς έξ έκλείψεως.
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ήρχισαν '/α γίνωνταί ά-ξάνοντα· τά βλέμματα καί αί χειρονομίαι των 

πειλητικα. Εφοβήθην... ό σύντροφός μου δμως μοί έψιθύρισε χαμηλοφώ- 
νως είς τό ούς: « Πρόσεξε· ήσύχασον ζαί προσποιήθητι δτι δέν τούς βλέ
πεις· άς έξαζολουθήσωμεν νά μένωμεν δπως ήδη και πρό τής πρωίας Οά 
μάς άφήσωσι ν’ άπέλθωμεν. »

« Ή Σελήνη έγινε πάλιν περιλαμπής, δπως πρίν, άλλ’ ή νύξ μοί έφαίνετο 
ατελείωτος. Ολαι αί νάνοι μορφαί αύται, δμοιαι αί μέν πρός τάς δέ, έπολ- 
λαπλασιάζοντο μέχρι τοιούτου βαθμοϋ ώστε αδύνατον ήτο νά διαζρίνωμέν τι, 
πέραν τοΰ πεπυζνωμένου τούτου πλήθους ευρισκόμενον. Μετ’ού πολύ έφερον 
ζαί μουσιζά όργανα, τύμπανα, αυλούς ζαί άσζούς, ζαί σχηματίσαντες κύ
κλον, ήρξαντο όρχούμενοι ζαί πηδώντες, νεύοντες δέ καί εις ήμας, ζαί διά 
χειρονομιών μάλιστα άπό ζαιροΰ εις καιρόν, όπως ένωθώμεν μετ’ αύτών προ- 
σεποιήθημεν οτι δέν τούς έννοοΰμεν ζαί έμείναμεν άζίνητοι ζαί βωβοί, καθή- 
μενοι δέ πάντοτε. Ό χορός των έγένετο τότε μάλλον παράφορος, αί προ
σκλήσεις αύτών άδιάκοποι, αί χειρονομίαι των άπειλητικώτεραι· ένόμιζέ τις 
δτι ήπλωνον έφ’ ήμών τήν χειρα δπως μάς άναγκάσωσι νά τοϊς ύπακούσω- 
μεν, άμα δμως έπλησίαζον πολύ, έκρατοϋντο ώς ύπό δυνάμεως άνωτέρας. Διό 
έμείναμεν δπως ήμεΟα, χωρίς μήτε λέξιν ν’ άπαντήσωμεν.

« Έντοσούτω τό φώς τής σελήνης ήρχισε νά ώχρια κατ’ όλίγον, 
τό δέ πέριξ ήμών ιδίως νά λαμβάνη βαθύν έρυΟροΰν χρωματισμόν ζαί ό 
άήρ νά γίνηται ψυχρότερος. Τά πυγμαία όντα ήρχισαν βαθμηδόν νά έ- 
λαττοϋνται ζαί έπί τέλους έξηλήφθησαν όλοτελώς, χωρίς νά εννοήσω 
διά ποιας οδού έφυγον καί ποΰ διηυθύνΟησαν. ’Έμειναν δμως δύο, τό έν έζ 
τών όποιων, τώρα πρώτην φοράν τό ένθυμοΰμαι, έφερέ τι μέ πτερόν ο- 
μοιάζον έπί τοϋ κεκρυφάλου του. Τό άλλο δέν έφερε. Καί οί δύο νάνοι ούτοι 
διηυθύνΟησαν τότε πρός ήμάς ζαί διά χειρονομιών μάς διέταξαν νά έγερΟώ- 
μεν καί έπαναλάβωμεν τόν δρόμον μας.

« Ητο σκότος άκόμη βαθύ, διότι ή σελήνη είχε δύσει όπισθεν τών όρέων, 
ένώ τό λυκαυγές δέν άνέτελλεν έτι. Μόλις έβλέπομεν ποΰ νά βάλλωμεν τόν 
πόδα. Τό πτεροφόρον φάσμα μ’ έπλησίασε τότε, μοί έφάνη δ’δτι τό άνάστη- 
μά του έφθανε τό ιδικόν μου, άν δέν τό ύπερέβαινε. Μοί έβαλεν έντός τής χει
ρός τρεις μεγάλους χάλικας καί: « Φύλαξέτους- μοί είπε· σοί τούς δίδω ώς έν- 
θύμιον».—Μετά τοΰτο δέ: « Περιπατεϊτε τώρα, μοί προσέθεσε. Κατ’ εύθείαν. 
Ό μεγάλος δρόμος είναι έμπροσθεν σας. » —

« Ταΰτα είπε καί έγένετο άφαντον. Έπίσης καί τό άλλο. Έμείναμεν τότε 
μόνοι, σιωπηλοί έν μέσω τών δένδρων προχωροϋντες. Οί χάλικες μοί έφαί- 
νοντο βαρείς, ήκιστα δέ φροντίζων νά τούς κρατήσω, έρριψα κατ’άρχάς τόν 
πρώτον, κατόπιν οέ τόν δεύτερον. Άκούσας ό σύντροφός μου τόν κρότον έ- 
στράφη, έστάθη καί: » Μή τούς ρίπτεις, μοί λέγει· Οά έχωσιν άναμφιβόλως 
άξίαν τινά». Άλλά ρίψας τούς δύο, έζράτουν τόν τρίτον, ζαί μέ τό βαθύ έ- 
κεινο τής νυκτός σκότος δέν έδυνάμην νά ίδω τί ήτο. Μετ’ ού πολύ έξήλθομεν 
εύτυχώς τών δενδροφυτειών ζαί έπροχωρήσαμεν άρζετά έπί τοΰ μεγάλου δρόμου.

β Έκεΐ έζαθήσαμεν παρά τήν οδόν καί έπεριμείναμεν τήν ήμέραν, μετ’ ό- 

Έζαθήσαμεν άμφότεροι παρά τήν οδόν περιμένοντες τήν ήμέραν, μετ’ ό
λίγον άνατείλασαν. Παρετήρησα τόι-ετόν έν τή χειρί μου -/άλικα καί εΐδον 
ότι ώμοίαζε μέ άργυρον. ’Ητο τωόντι τοιοϋτος. Έπανήλθομεν όπως εύρωμεν 
τούς δύο άλλους, πλήν ματαίως. Ό σύντροφός μου Γραικός ήτο χρυσοχόος. 
Τω έδωζα τό έπιμεΐνάν μοι μέταλλον.—Έζύγιζεν εκατόν περίπου δράμια καί 
ήτον άργυρος καθαρός. » —

Αυτή είναι τοΰ Μουσουλμάνου μου ή ιστορία. Άφοΰ δέ τόν ήρώτησα τί έ- 
φρόνει περί τών νάνων έκείνων, μοί άπήντησεν οτι ούδολως άμφίβαλλεν δτι 
ήσαν τοϋ μεταλλείου τά δαιμόνια, διότι, έ'λεγε, καί άλλοι πολλάκις τά 
είδον καί μέ τόν ίδιον μάλιστα τρόπον· πλήν πώποτε δέν ήκουσεν δτι έβλαψάν 
τινα. Ήγνόει διατί άπηυθύνθησαν πρός αύτόν καί οχι πρός τόν συνοδοιπόρον του· 
έπειδή δμως ούτος ήτο χρυσοχόος, τίς οιδεν; έλεγεν· ίσως τά δαιμόνια τώ ά- 
πέδιδον σκοπόν νά χρησιμοποιήση τάς άρχαίας τάφρους, κενώνων τό έν 
αύταΐς ύδωρ. Καί εις τό συμπέρασμα άλλως τε τοΰτο φθάνων έδείκνυε τήν 
μεγαλητέραν τοϋ κόσμου άπάθειαν. Τόν ήρώτησα κατόπιν τί άπέγινεν ό συ
νοδοιπόρος του, άν ήτον είς Γυμέζ-χανέ πάντοτε. « “Οχι, μοί άπεκρίθη· άμα έ
καμε χρήσιν τοϋ άργυροϋ χάλικος, ό διάβολος τόν έπήρεν ήσθένησαν τά τέ
κνα του καί δύο έξ αύτών άπέθανον ή οικία του κατερημώθη, κατέπεσεν είς 
έρείπια ζαί δέν είχε τά μέσα νά τήν έπισζευάση· πρό τοΰ τέλους δέ τοΰ έτους 
άπήλθε μετ’ άλλων είς τόν Καύκασον, δθεν δέν έπέστρεψε. »

Πολλοί τών αναγνωστών θέλουσι, φρονώ, παρατηρήσει πόσον ή ιστορία αύτη 
τών ’Ορεινών Β ρ υ κ ο λ ά ζ ω ί ή τών ΎπογείωνΝάν ω ν, τών πέριξ τής Τ ρα- 
πεζοϋντος Ασιατικών χωρών ομοιάζει, ζοί πο/<ύ μάλιστα, μέ τούς έν Άζβέργη 
τής Γερμανικής Τύριγγος τοιαύτης φύσεως μύθους. Δέν μοί φαίνεται καθόλου 
Τουρκική ή δεισιδαιμονία αύτη, ούτε πιστεύω δτι υπάρχει καί έν Γεωργία, πέραν 
τών συνόρων. Δέν ευρίσκομεν όμοίαν είς τών Αράβων καί Μωαμεθανών τάς 
μυθιστορικός συλλογάς. Αί τόσον τυχαΐαι καί σπάνιαι σχέσεις μεταξύ τών 
κατοίκων τών μερών αύτών καί τών Γερμανών, ιδίως τών είς τάς έργατικάς 
τάξεις άνηκόντων, δέν φαίνονται έξ άλλου λόγος ίσχύρός, δπως παραδεχθή 
τις δτι δοξασία τοιαύτη είσήλθεν είς τά μέρη ταΰτα παρ’ Εύρωπαίων περιη
γητών. Μή δέν ειχον άλλως τε καλήτερον τι νά πράξωσιν ή νά προσθέσωσι 
ζαί νέας ιστορίας είς τήν παρά τοΐς λαοϊς τούτοις ύπάρχουσαν ήδη φαντασι
ωδών ιστοριών συλλογήν;

"Οταν έν Ίεροσολύμοις μάς δειζνύωσι τό παράθυρον διά τοϋ όποιου ή Μα- 
γδαληνή Μαρία είδε διερχόμενον καί είς τό μαρτύριαν φερόμενον τόν Ίησοΰν, ή 
δταν έν Αίγύπτω μας δειζνύωσι τήν συκομορέαν ύφ’ ήν ή Παναγία ζαί ό 
Χριστός, άπό Βηθλεέμ είς Κάϊρον μεταβαίνοντες, άνεπαύθησαν, δέν έχομεν 
ή νά παρατηοήσωμεν πέριξ ήμών δπως εΰρωμεν άμέσως τήν έξήγησιν είς μο- 
ναστήριόν τι Φραγζισζάνων ή άλλου προσηλυτισμού γειτονικόν κατάστημα. 
Τών μεταλλείων δμως τά δαιμόνια δέν έχουσι, καθόσον τούλάχιστον γνωρίζω, 
είς τήν διάθεσίν των μήτε άπόστολον μήτε ιεραπόστολον, έννοεΐ ο έκαστος 
διατί· τίς άλλως τε ήθελε συλλογισθεΐνά τοΐς χρησιμεύση ώς τοιοϋτος; Τό καθ’ 
αύτό χωρίον μέ τούς γυμνούς βράχους του ζαί τούς χλοερούς αύτοϋ κήπους,

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΛ. I'.) 
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χαι χατα τας ωραίας τού θέρους νύκτας, ούδέν προσφέρει έπαγωγόν πρός 
τοιαύτην τής ανθρωπίνου φαντασίας περιπλάνησιν. Ενδέχεται ή δεισιδαίμων 
αύτη ιστορία νά ήναι κληρονομιά τών είς τά παράλια Τιβεριανών η Χαλύβων, 
η καί τών Βυζαντινών άποίκων, τούτων μάλιστα πιθανότερου παρά πάντας 
άλλους- ώς βέβαιον όμως δέν τδ λέγω. Ό τοσούτον σοφώς περί μύθων γρά- 
ψας Κύριος Τάυλωρ (Tylor) έδύνατο μόνος νά μας λύση τό πρόβλημα.

Ύπάρχουσιν έντοσούτω akkov είδους φάσματα,—φάσματα έκ τών απαν
ταχού, φρονώ, άπαντωμένων, καί άτινα συνεχώς συναντώνται εις τάς χώ
ρας ταύτας, καίτοι μέ διαφοράς τινας ώς πρός τό σχήμα καί τήν ιθαγενή 
χροιάν. Τά γνωρίζει δέ τις ευκολώτερον, είτε διότι διά παραδόσεων τού 
όχλου μετεβιβάσθησαν άπό γενεάς είς γενεάν, είτε (ύπόθεσις άπλουστέρα), 
διότι ύπάρχουσι τά κύρια και σχετικά αίτια άτινα τά παρήγαγον. θέλω νά είπω 
περί τής κοινής εκείνης δοξασίας κατά τήν όποιαν, έν στιγμή άποφράδι ή είς 
μέρη απαίσια, κακοποιόν τι άτομον μεταμορφοϋται, λαμβάνει τό σχήμα 
προσώπου γνωστού, τόν ήχον τής φωνής του, οΰτω δέ μεταμορφούμενον ζη
τεί νά έμβάλλη τόν τρόμον είς τό Οΰμά του ή νά τώ προξενήση πόνον Φυσικόν. 
Άπό τού χωρίου έκείνου τής Σκωτίας όπου ή Λευκή, καλούμενη, Κυρία πα
ρασύρει τόν Παππά Φίλιππον είς τό κινδυνώδες στενόν, ένθα πνίγεται, μέχρι 
τών έρημων χωρών τούτων τής ’Ανατολής δπου δι’ όμοιων στρατηγημάτων 
ό Άραψ όδηγεΐ τόν οδοιπόρον είς τόν θάνατον, ή ιδέα, οπωσδήποτε καί άν με- 
ταβληθή κατ’ επιφάνειαν, μένει ή αύτή κατά βάθος.

Ολίγα μέρη άλλως τε φύσει άρμοδιώτερα τής Τραπεζούντος πρός τοιαύ- 
της φύσεως δεισιδαιμονίας. Πόλις άρχαία καί σχεδόν είς ερείπια- έκτασις έ- 
οαφους άπεραντος ύπό τοίχων καταρρεόντων καί πύργων έγκαταλελειμμένων 
κεκαλυμμένη- έν μέρος τέλος πάντων μέ τό όποιον χάος άληθές ιστοριών 
καί δοξασιών διαδοχικών τού Πόντου, τής Ελλάδος, τής 'Ρώμης, τοΰ Βυζαν
τίου καί τής Τουρκίας συνδέεται· έντός τής πόλεως, σφαγών καί κακουργη
μάτων άναμνήσεις- εκτός, κοιλάδες έντός σκοτεινών όρέων βυθιζόμενοι· πρός 
ταύτα δέ πάντα, ή 'μελαγχολικωτέρα τών θαλασσών, ή τοσούτον προσφυώς 
Μαύρη θάλασσα έπικληθεΐσα, μέ μόλυβδον άναλελυμένον όμοιάζουσα καί μέ 
ομίχλην διαρκώς κεκαλυμμένη, χείρων κατά τοΰτο καί τοΰ’Ιρλανδικού πορ
θμού καί τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεανού, όπως καί ό Κ. Δισραέλης αύτός ήθελεν 
ομολογήσει, άν ήτον ένταΰθα. Τά πάντα λοιπόν συντείνουσιν ΐνα οί ήμιβάρ- 
βαροι τόπου τοιούτου κάτοικοι, πιστεύωσιν είς φάσματα καί τά περικαλύ- 
πτωσι διά τής άτμοσφαίρας έκείνης, ήτις κατ’ έξοχήν χαρακτηρίζει τάς άνα- 
μνήσεις τής άθλιας τών Κομνηνών δυναστείας. Αΰτη, πλέον πάσης άλλης, 
άφήκεν έπι τής πόλεως καί τών αύτήν κατοικούντων τά ίχνη της.

1 ό παραλληλόγραμμον τών άποκρήμνων βράχων έξ ών καί ή Τραπεζοδς έ
λαβε τό όνομα αύτής, τέμνεται κατά τό δυτικόν μέρος άπό τήν λοιπήν πα
ραλίαν διά κοιλάδος βαθείας, φάραγγος μάλλον, Ξένος όνομαζομένης. Έπί 
οέ τών κατωφερειών τού άνατολικοΰ μέρους έγείρονται τείχη ύψηλά άρχαίου, 
είς έρειπια μολαταύτα, φρουρίου. Τό φρούριον τούτο ώχοδομήθη παρά τών 
Κομνηνών αύτοκοατόρων. Ή δυτική πλευρά αύτού σκιάζεται υπό τών άπεί-

01 ΕΝ ΤΗι ΑΝΑΤΟΛΗι ΒΡΙΚΟΛΑΚΕΣ; 551
ρων ζυπαρίσσων κοιμητηρίου Τουρκικού, έν τώ όποίω μεταξύ πολλών πάσης 
έποχής τάφων, ύπό ίδιον βόλον άναπαύεται ή φιλόδοξος μήτηρ τοΰ τής Συ
ρίας ζαί Αίγυπτου ζατακτητοΰ Σουλτάνου Σελήμ. Έκτος λοιπόν τού κοι
μητηρίου, μεταξύ τοΰ τελευταίου αύτού τείχους καί τής προμνησθείσης φά
ραγγος εύρίσκεται μικρόν τι λουτρόν, κατά τόν ’Ανατολικόν τρόπον ώκοδο- 
μημένον. ’Ολίγον περαιτέρω τό προάστειον τοΰτο, τό Ξένος ζαλούμενον, 
ονομάζεται Φάρος, πιθανώς είς άνάμνησιν φανού άρχαιου επί τών σπιλάδων άλ
λοτε άναπτομένου, ϊν’ άναγγέλη τοΐς ναυσιπόροις τόν νΰν έγκαταλελειμ- 

Άδριανού, μόνον λείψανον τό Έλ. όνομα Φάρος διατη- 
φθάση εις τό φρούριον τής Τραπεζούντος άνάγκη νά διέλθη 
καθ’ όλον δέ τών άποτόμων έκείνων σκοπέλων τό μήκος 
τών βράχων καταβαίνων, ούδέν άλλο άπαντά, είμή οικίας 
εις έρείπια σχεδόν, όλα άτάκτως μεταξύ δενδροστοιχιών 

διεσπαρμένα, βρύσεις έγκαταλελειμμένας καί τάφους, μεταξύ 
Τοιοΰτον τό προάστειον έζεΐνο.

-___ i____ ___

Λοτε 
μένον λιμένα τού 
ρήσαντος. 'Ινα τις 
βαθεΐαν φάραγγα· 
καί, τό κατωφερές 
ερήμους, καλύβας 
απεριποίητων 
άφθονων φυτών καί άκανθών άνεστραμμένους. 
Γραφιζώτατον, είναι άληθές, ήκιστα όμως αρμόδιον όπως έμπνεύση φαιδράς 
τώ διαβάτη σκέψεις. Διό οί κάτοικοι διατείνονται ότι κατοιζεΐται ύπό βρυζολά- 
κων, πνευμάτων άύλων ζαί τούτων, ίσων δέ τούλάχιστον τόν αριθμόν μέ 
άλλα, τά άνθρωπίνην σάρκα περιβεβλημένα. 'Ολων δέ τών βρυζολάκων τούτων 
τό συναντήριον είναι, φυσιζω τώ λόγω, τό λουτρόν, άφοΰ τό σύνηθες τών έν 
’Ανατολή δημοσίων λουτρών είναι νά ζατοιχήται, τό μέν ύπό μελανός ύπερ- 
μεγέθους γαλής, τήν οποίαν ό ύπηρέτης μου έβεβαίωνεν ότι ίδίοις όφθαλμοΐς 
είδε· τό δέ ύπό όψεων έπί τοΰ μήκους τών τοίχων έρπόντων- τό άλλο τέλος 
πάντων υπό μαύρου, πλήν τοσούτον απεχθούς τήν μορφήν, ώστε ό άστυνομι- 
κός ζλητήρ, όστις τρέμων μοί διηγείτο ταϋτα, άμα ίδών αύτόν έλειποθύμησε.

Τωόντι· τό ένδον ενός λουτρού έν τή ’Ανατολή, τήν νύκτα προπάντων καί 
δταν όλίγιστοι τό συχνάζωσιν, έμβάλλει τόν τρόμον εις πάντα τον αύτό έπι- 
σχεπτόμενον. Ή εύοεΐα τής εισόδου αίθουσα μέ τάς πλάκας καί τήν οροφήν αυ
τής, ύπό βαθέων θολωτών κοιλωμάτων ζαί στοών μεγάλων περικυκλωμένη·, 
μετ’ αύτήν τό ενδότερον, διά Οόλου κεκαλυμμένον έπίσης, δωμάτιον, συγκοι
νωνούν μέ άλλα μικρότερα συγχρόνως δέ ζαί σκοτεινότερα, διά τούς χωριστά 
λουσμένους προωρισμένα- ή πνιγηρά καί άτμώδης άτμοσφαΐρα, ή καθ’ όλον. 
τών τοίχων τό μήκος άποστάζουσα υγρασία, ό μονότονος ήχος τών έζ τού 
υψηλότερου Οόλου, όπου πυκνοί συρρέουσι, καταπιπτόντων παχέων σταλαγμών, 
όλα συντελοΰσιν όπως ό εισερχόμενος καταληφθή υπό αισθήματος τίνος στε
νοχώριας καί άπομο-.ώσεως. Προσθέσατε εις ταύτα ότι, καί ζατ αύτάς τών 
Μωαμεθανών τάς ιδέας, έν λουτρόν δημόσιον είναι δ,τι περίπου δι’ ένα εύλαβή 
Χριστιανόν είναι τό Οέατρον, ή δέ ιδέα αΰτη τήν όποιαν συχνάχις δυστυχώς 
τά πράγματα δικαιώνουσι, παράγει έκ προτέρων αίσθημά τι φόβου, μή ό έν 
αύτώ εισερχόμενος εύρεθή υπό έπιρροάς ολέθριας. Τυχαίο·? τι περιστατικού ή 
άλλη παραπλήσια αιτία δύναται νά μεταβάλλη τότε τόν φόβον εις άπατην 
οπτικήν ζαί τούς έξ αύτής παραλογισμούς. Ποιος ό άριθμός τών έν τώ λουτρώ 
τού προαστείου έκείνου κάτοικούντων φασμάτων καί όποιον τό σχήμα αύτών,
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αγνοώ, άφοΰ αί ζαταγραφαί εύρίσκονται εΐς νηπιώδη έτι χατάστασιν έν Τοσρ- 
χία. Έν τή πλησίον τοΰ Φάρου δμως ζωμοπό7^εε, δέκα μόλις λεπτά τής ώρας 
μακράν τοΰ τοσοΰτον απαίσιου λουτρού αύτοΰ, ζή έτι σεβάσμιος πατήρ οικο
γένειας, τεσσαροκονταετής μόλις τήν ήλικίαν, αρκετά δέ πλούσιος. Προ τής 
ώρας του γηράσας και παραλυτικός, ύποζείμενος εΐς περιοδικάς παραφροσύ
νης προσβολάς καί ανίκανος πρός πάσαν έργασίαν χαί συγχρόνως πρός πάσαν 
διασκέδασήν, ζατήλθεν ούτω, σωματιχώς ζαΐ νοερώς, άφοΰ έμεινε μίαν άπο- 
φράδα νύκτα έν τώ περί ού ό λόγος λουτρώ. Συνέβη τοΰτο πρό έξ ήδη έτών, 
συνέβη S' δπως λεπτομερώς μέλλω νά διηγηθώ. Τό γεγονός, παρ’ δλιον 
τών έν τή πόλει έγνωσμένον, μοι διηγήθη έν τών ιδίων μελών τής οικογέ
νειας τοΰ άθλιου πάσχοντος.

α Είχε μείνει ό Όσμάν Καλίβ Ζαδέ ουτος, δπως λεπτομερώς τόν δνο- 
μάσω, τήν εσπέραν δλην και μέχρι βαθείας νυκτός μάλιστα, εΐς τι 
καφενεΐον τής συνοικίας, τήν πεσσείαν (τάβλι) παίζων μετά φίλου του 
τής αύτής περίπου ηλικίας και κοινωνικής μέ αύτόν τάξεως, συγχρόνως 
δ’ όμιλών καί περί τών νέων τής ήμέρας, ζατά τό σύνηθες. Ην τότε 
ό Σεληνιακός μήν Σαβάν πρός τό τέρμα του. Ό μήν ουτος τών ΌΟω- 
μ.ανών συνέπιπτε τό έτος έκεϊνο μέ τόν ήμέτερον περίπου Δεκέμβριον, προηγού
μενος δέ τής έτησίας τριαζονθημέρου περιόδου τοΰ'Ραμαζανίου, είναι διά τούς 
οπαδούς τοΰ Προφήτου εϊδός τι άποκρέω προηγουμένων τής μεγάλης τεσ
σαρακοστής αύτών. ‘Ότε, ολίγον πρό τοΰ μεσονυκτίου, ήλθεν ή ώρα νά 
χλείσωσι τό καφενεΐον, οί δύο φίλοι ήσαν οί τελευταίοι πάντων άπελθόν- 
τες. ΓΓρίν ή χωρισθώσιν, έμειναν σύμφωνοι νά εύρεθώσι, πριν ή ήώς 
άνατείλη, είς τό πλησίον κείμενον λουτρδν, έκεΐθεν δέ νά μεταβώσιν είς 
τήν πόλιν δι' υποθέσεις των. Μετά ταΰτα άπεχωρίσθησαν.

β Κατεκλίνθη ό Όσμάν μέ τον συλλογισμόν τής ύποσχέσεως διά τήν 
εωθινήν συνάντησιν. Ένώ, έντοσούτω, έκοιμάτο, ξηρός καί αιφνίδιος έπί 
τής θύρας του κρότος τόν έξύπνησεν. ’Εγείρεται, ανοίγει τήν Ούραν όπως 
ϊδη τίς είναι, καί βλέπει τόν φίλον τής προλαβούσης εσπέρας μέ φανά- 
ριον είς χεΐρας. 'If νύξ ήν ήρεμος, ό δέ ούρανός μέ πυκνά νέφη κεκα- 
λυμμένος· τοιαύτη άλλως τε ή είς τά μέρη ταΰτα ατμοσφαιρική κατά- 
στασις, πριν περί τά μέσα ’Ιανουάριου αρχίσει τό ψύχος καί τών θυελλών 
ή περίοδος. —»Άπό τώρα; τώ λέγει· Οέλομεν πολλήν ώραν άκόμη έω- 
σότου έξημερώση.— « ΙΙολλήν ώραν; άπαντά ό άλλος· άλλ’ έξημέρωσε, 
φίλε μου, έπειδή δμως ό ούρανός είναι σκεπασμένος μέ μαΰρα σύννεφα, 
νομίζεις δτι είναι άκόμη νύξ. Κάμε ’γρήγορα, διότι Οά γέμιση τό λου- 
τρόν καί Θά περιμένωμεν πολλήν ώραν έωσοΰ έλθη ή σειρά μας. Έπειτα, 
καλήτερον πέντε λεπτά πριν παρά ύστερον. ’Έλα, έλα, ένδύσου. » — Ταΰτα 
άκούσας ό Όσμάν ύπέθεσεν δτι τωόντι είχε παρακοιμηθή καί δτι ή ώρα 
ήτο προχωρημένη. ’Επιστρέφει, ένδύεται ζαί εξέρχεται. Ό φίλος του τόν 
περιέμενεν είς τήν Ούραν, μέ τό φανάριον είς χεΐρας πάντοτε.

« Ή οδός ήν έξ ολοκλήρου έρημος. Ούδείς είχεν άκόμη έξυπνήσει, ούτε 
περιεφέρετό τις έτι εΐς τάς στενωπούς, άστινας διήρχοντο, ζοφεροτέρας
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ώς έζ τών τριγύρω δένδρων συνδιελέχθησαν μέ τρόπον 
δλον τον δρόμον, έωσοΰ έφθασαν είς ανοικτόν τι μέρος, 
φενείου, δπου ό Όσμάν είχε διέλθει τήν προλαβοΰσαν 
τοΰ όποιου ύψοΰτο πλάτανος, θαυμάσιος τό μέγεθος· 
ήτον ή χαμηλή καί σκοτεινή τοΰ λουτρού Ούρα, 
έκτείνετα- --1 —-ζ-~........ Bi··· -Α
χών τοΰ 
τειχών τ 
ναρές 
οέ συναντηρίου τών έσω τής < 
Ενταύθα έστάθησαν έπί τινας στιγμάς, δπως 
ροτερον Ή νύξ ήτο ζοφερά πάντοτε, 
μέρος ό Όσμάν, πλήν ούδέν Γ' 
λευκή σκιαγραφία διεκρίνετο ί 
καί ύψηλος έν μέσω τοΰ σκότους φαίνεται ό μιναρέ 
κράν πο7ώ, μήτε ύψηλος είναι, 2— — 
παράδοξον τόνον φωνής, ώς έκ τής 

τόν άνάψωμεν; τί λέγεις;» 1 
τόν ένα βραχίονα, αίφνης έπιμήκην γενόμενον, διά μέσου 
διά τών τοίγων τής πόλεως ζαί διά τών <*

σαι να 
έζτείνει 
λάδος,

553 
οίκειότατον καθ’ 
πλησίον τοΰ κα - 
εσπέραν καί έπί 

απέναντι δ’ αύτοΰ 
’ καί σκοτεινή τοΰ λουτρού Ούρα. Εντεύθεν τό βλέμμα 

έπί τής φάραγγος τής, Ξένος, καλούμενης καί έπί τών τει- 
άπέναντι φρουρίου, μέ έπάλξεις δλων έφοδιασμένων. Όπισθεν τών 

ούτων, είς ύψος αρκετόν μολαταύτα, ύψοΰται άκόμη πέτρινος μι- 
ζαμίου μεγαλοπρεπούς, άλλοτε μέν βυζαντινής εκκλησίας, νΰν 

τών έσω τής ώχυρομένης πόλεως ευσεβών Μουσουλμάνων. 
—...... ·’* ; άναπνεύσωσιν άέρα δροσε-

. Έστράφη πρός τής ’Ανατολής τό 
είδεν έτι ύποφώσκον μόνη τοΰ μιναρέ ή 

έπί τοΰ μελανός ούρανοΰ. « Πόσον μακράν 
'ς ! » λέγει. — « Μήτε μα- 

όσον νομίζεις, αποκρίνεται ό άλλος μέ 
οποίας κατέστη ωχρός ό Όσμάν. Έρχε- 

Καί χωρίς νά πεοιμείνη άπάντησιν, 
.................'------- , διά μέσου τής κοι- 

ών τοίχων τής πόλεως καί διά τών όπισθεν αύτών οικιών, 
έωσοΰ φθάσας τόν μιναρέ, έκρέμασε τό φανάριον έπί τής κορυφής, δπου έ
μεινε, λάμπων ώς άστρον, κρεμασμένος.

« Τρέμων έκ τής έκπ7.ήξεως ό Όσμάν έστράφη δπως όμάλήση. Ά7Λ’ ό σύν
τροφος αύτοΰ είχε γίνει άφαντος, ζαί έμεινε μόνος, ύπό τόν πλάτανον, έν 
μέσω τής σιγής τής νυκτός. Έπέστρεψε, χωρίς νά χάση στιγμήν, έν σπουδή 
οΐζαδε, δπως έδυνήθη καλήτερον, ζαί ένοεδυμένος, κατεκλίνθη. Έξυπνα τότε 
ή σύζυγός του, τον έρωτα τί τώ συνέβη καί ποΰ ύπήγε. Τή άπήντησε δι’ ύ- 
πεκφυγών, ζαί, περιμένων νά έξημερώση, έπροφασίσθη δτι νυστάζει. Άλλά, 

ι.. λ ζιλ._ ■’ » ' ' ’ ί τής θύραςΧ
κτύπος, έξυ- 

ή σύζυγός του καί μή άμφιβάλ- 
] τις είναι. Συ- 

Ό φίλος του, ή η 
άν δέν ήτον ό ίδιος, τόν περιέμενεν έπί τοΰ κα- 

« Ποιος 
ί παρατηρών αύτόν καί δέν μέ γνω- 
τό εσπέρας; δέν έσυμφωνήσαμεν νά 

Έλα, έλα, μήν ύπάγωμεν άργά 
; καί έκ τών τρόπων του ό ’Οσμάν 

Έντοσούτω, άφωνος πάντοτε 
. Δέν είχον πολύ προχωρήσει.

δπως έδυνήθη 
του, τον έρωτα

καί, περιμένων νά έξημερώση, έπροφασίσθη δτι νυστάζει 
πριν ή παρέλθη πολ7<ή ώρα, δεύτερος κτύπος άκούεται έκ νέου έπί 
Ο Όσμάν προσεποιήθη οτι οέν ήκουσεν άλλ’ ιδού νέος πάλιν 
πνήσας τότε τήν γυναΐκά του. Ακροάζεται 
Λουσα περί τοΰ πράγματος, τόν παρακαλεΐ νά έγερθή καί ίδη 
στε7»7.όμενος νά εί’πη δτι φοβείται, έγείρεται καί άνοίγει. '° “ 
είκών τέλος πάντων αύτοΰ, r- 2-·- ή— - --- —■ '.
τωφλίου μέ τό φανάριον είς χεΐρας. « Ποιος είσαι; » έρωτά ό Όσμάν. 
είμαι; τω άπαντά ό άλλος, άσκαρδαμυζ 
ρίζεις; δέν έπαίξαμεν μαζί τάβλι χθες 
ύπάγωμεν σήμερον τό πρωί εΐς τό 7<ουτρόν; 
πο7ώ. » Καί έκ τής μορφής, καί έκ τής φωνής 
βλέπει δτι είναι πράγματι ό φίλος του. 
έντροπής, αποφασίζει νά τον άκολουθήση. Δέν είχον πολύ προχωρήσει, ότε ή 
καθαρά καί εύηχος φωνή τού παρά τω Όσμάν βαδίζοντος τόν έπεισεν δτι 
δέν ήτο καθόλου φάσμα, ά7»λ’ άνθρωπος ζών καθ’ δλην τήν σημασίαν τής

•Υ

εκ της
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λέξεως. Καί όμως ούδέν είπε περί όσων προ μιας μόλις ώρας τώ συνέβησαν, 
φοβούμενος μή δέν τόν πιστεύσωσι ή χαί τόν χλευάσωσι.—

« Διήλθον τήν πλατείαν, χαί ύπό τόν πλάτανον πάλιν φθάσαντες εΐσήλθον 
είς τό λουτρόν. ’’Εμειναν έκπληκτοι, ό Όσμάν τούλάχιστον, ίδόντες τήν θύραν 
ολωσδιόλου ήνεωγμένην, τόν δέ διάδρομον φωταγωγημένον. Ούδείς μολαταύτα 
έφαίνετο έν τω έσωτερικω τοΰ λουτροϋ· ή Οέσις δπου συνήθως ϊστατο ό κύ
ριος τοΰ καταστήματος ήτο κενή· μ.ήτε τοϋ λουτρού οί ύπηρέται ήλθον εις 
συνάντησίν των σπογγιστήρια δμως, χειρόμακτρα καί λοιπά ησαν όλα κρε
μασμένα εις τάς θέσεις των. « θά ήτοίμασαν τό λουτρόν, θ,έγει ό σύντροφος 
τοΰ Όσμάν, καί μή βλέποντες νά έρχεται τις, Οά ύπήγαν νάτόν τραβίξουν 
ολίγον έντοσούτω, έωσοΰ έξυπνήσωσιν, άς έκδυθώμεν ήμεΐς καί άς άναπαυ- 
θώμεν μερικήν ώραν. » —Τοΰ οέ Όσμάν καταφατικώς νεύσαντος, έξέβαλον 
άμφότεροι τά ένδύματά των καί περιεβλήθησαν τήν συνήθη έν τοΐς Άνατο- 
λικοΐς λουτροΐς ένδυμασίαν, μίαν οθόνην μέ τήβεννον ι' 
σαν κατόπιν εις τήν 
ταύτην, φωταγωγημένην δ’ έπίσης, 
ξηπλώθησαν έπί τοΰ σοφά, τό μήκος τοϋ τοίχου 
ειχον δ’ άνωθεν τής κεφαλής αύτών, εις 20 ή 25 ποδών ύψος, 
έκ τοΰ όποιου, ώς έκ θόλου έκκλησίας,

< Ένώ ήσαν ούτως ήσύχως

όμοιάζουσαν μετέβη- 
έσω αίθουσαν, εύρεΐαν καί διά θόλου κεκαλυμμένην καί 

-’ ---- , Οερμανθεΐσαν καί καθ’ δλα έτοιμη ν έ-
τοΰ τοίχου ολόκληρον κατέχοντος, 

ϋψνς, τον θόλον, 
έκρέματο λυχνία ήναμμένη.

; έξηπλωμένοί, περιμένοντες νά φανή τις ύπη- 
ρέτης ή άλλος έξωθεν, δπως λουσθή καί ούτος, ό Όσμάν, ούδεμίαν πλέον 
έχων αμφιβολίαν περί τής πραγματικής καί σωματικής ταυτότητας τοΰ συν
τρόφου του, δέν έδυνήθη νά κρατηθή πλειότερον καί ήοχισε νά τώ διηγήται 
τής νυκτός τήν ύπόθεσιν. Τόν ήκουεν ό άλλος, χωρίς νά τόν διακόψη, 
έκπληξιν μεγίστην προσποιούμενος. Άφοΰ δ’ έτελειωσεν ό ’Οσμάν, » 
λοιπόν, τώ λέγει ό φίλος του, τό φάντασμα έκρέμασε τό φανάρι, είπες, εΐ, 
μιναρέ τήν κορυφήν; Έλα δά! Αστειεύεσαι! Τόσον εύκολα λοιπόν νομίζεις 
τοιαΰτα; » Είπε καί ύψώσας τόν έπί τής γής έςηπ’λωμένον αύτοϋ πόδα μετά 
κνήμης, άμφότερα άρχίσαντα νά γίνωνταί έπιμήκη όπως · 
ό βραχίων, κτυπά μέ τοΰ ποδός τήν πτέρνην το ύψηλότερον 
καί θραύει εις μυρία τεμάχια τήν ύπ’ αύτόν κρεμαμένην λυχνίαν.

» Άνορθοΰται έντρομος ό Όσμάν. Καί τή άληθεία είχε δίκαιον σ δυστυχής 
νά τρομάξη, μόνος έν πλήρη σκοτία εύρεθείς, διότι άλλο φώς δέν ύπήρχεν 
έν τώ λουτρώ. Συχνάκις δμως έπισκεπτόμενος τό κατάστημα καί λεπτομερώς 
γινώσκων τάς έν αύτώ θέσεις, κατόρθωσε, μ’ δλον τόν κατέχοντα αύτόν τρό
μον, νά εύρη τήν Ούραν, έξήλθε δ’ δπως ήτο, μέ τοΰ λουτρού τήν ένδυμασίαν 
τούτέστι, ούδόλως έχων τό θάρρος νά ύπάγη είς τόν κλίβανον πλησίον τοϋ, 
όποιου είχεν άφίσει τά ένδύματά του καί τά λάβη. Μόλις, άφοΰ διήλθε τήν. 
πλατείαν καί εύρίσκετο μεταξύ τοΰ καφενείου καί τοΰ λουτρού, έστραφη... 
ό δέ τρόμος αύτοϋ έδιπλασιάσθη, δτε είδε τήν κορυφήν τοϋ μιναρέ ύπό τοϋ 
φαντασιώδους φανού άκόμη φωταγωγουμένην. Έπανελθών οίκαδε καί τρέμων 
πάντοτε, έξύπνησε τήν σύζυγόν του, ήτις έμεινεν έκπληκτος, ίοοϋσα αύτόν 
τόσον ενωρίς έπανελθόντα, προπάντων δέ είς τοιαύτην κατάστασιν. Ηοχισε 

και
Οΰτω 

τοΰ. 
τά

,τοϋ προλαβόντος- 
τοϋ θόλου μέρος-

τότε νά τή διηγηθή, άπ’ άρχής μέχρι τέλους, πάν δ,τιτώ συνέβη τήν όλε- 
θρίαν έκείνην νύκτα.

» Μόλις είχε τελειώσει καί τρίτος κτύπος, καθ’ δλα όμοιος μέ τούς προλα- 
βόντας, ακούεται έπί τής Ούρας. Περιττόν νά είπω ότι ή σύζυγός του τόν 
συνεβούλευσε νά προσποιηθή ότι δέν ήκουσεν. Άλλ’ ό Όσμάν δειλός δέν ήτον, 
ή είχε τούλάχιστον ανακτήσει τό θάρρος του. Ώρκίσθη νά εύχαριστήση τήν 
περιέργειάν του. Έπειτα, προσέθεσεν, ιδού αρχίζει σχεδόν νά γλυκοχαράζη, 
φάντασμα λοιπόν δυσκόλως δύναται νά ήναι τοιαύτην ώραν. Ήγέρθη, φέρων 
πάντοτε τήν λουτρικήν αύτοϋ στολήν καί ύπήγε ν’ άνοιξη. Τήν φοράν ταύτην 
ούδεμίαν έδύνατο πλέον νά διατηρήση αμφιβολίαν. ’Ητον ό αληθής φίλος του, 
περιμένων αύτόν. « Τί έχεις, τόν ήρώτησε, καί μέ βλέπεις ούτω; τί φόρεμα 
είναι αύτό τό όποιον φορείς; » —"Άφησα είς τό λουτρόν τά φορέματά μου, 
τώ άπαντα ό Όσμάν, καί αρχίζει νά τώ διηγήται τά πάντα. — « Άν καί 
ούτος, είπε καθ’ εαυτόν, είναι βρυκόλακας, θ’άναγκασθή νά φανερωθή, πρίνπρο- 
χωρήσωμεν. » — ’Εγώ, τώ λέγει ό άλλος, μόλις πρό δέκα λεπτών άφησα τήν 
οικίαν μου· ύπήγαινον ήσυχος είς τό λουτρόν, δτε έσυλλογίσθην νά κτυπήσω 
τήν Ούραν σου· ίσως, είπα, δέν ύπήγεν άκόμη, καί ύπάγομεν τότε μαζί. Αύ
τά δμως τά όποια μοί διηγείσαι. . . . δνειρον δίχως άλλο θά είδες. Άς ήναι- έ
λα τώρα νά πηγαίνωμεν, μήν εύρη τις τά φορέματά σου τής όρέξεώς του και 
τά χάσης. » — Έδύνατο ν’ άμφιβάλλη πλέον ό Όσμάν δτι ήτο τωόντι ό φίλος 
του ; Άντήλαξαν άκόμη λέξεις τινας, άνεχώρησαν καί έφΟασαν είς τό λου
τρόν. Ή θύρα ήτον άνοικτή έτι, τό έσω τοϋ καταστήματος μέρος φωταγωγη
μένον, πλήν μήτε διευθυντής, μήτε άλλος ζών άνθρωπος έφαίνετο. Έδραμεν 
άμέσως ό Όσμάν πρός τήν γωνίαν, δπου είχεν έκδυθή καί εύρε τά φορέματά 
του διπλωμένα, όπως τά είχεν άφίσει. ΉΟέλησεν εύθύς νά τά βάλλη, ό φί
λος του όμως τώ παρετήρησεν ότι έπειδή τό λουτρόν ήτο θερμόν καί έτοι
μον, δέν θά έπραττον κακώς νά λουσθώσι πρώτον. Εΐσήλθον τότε είς τό παρά 
τον κλίβανον δωμάτιον, περιμένοντες τούς ύπηρέτας.

» Έκάθησαν καί ήρξαντο συνδιαλεγόμενοι. Ούδείς έντοσούτω έφαίνετο. Αί
φνης κρότος όμοιος μέ πλήθους πολλοΰ ταραχήν ήκούσθη έπί ενός τών έπί 
τοΰ τοίχου κοιλωμάτων. Έκύτταξε προς τό μέρος έκείνο ό Όσμάν, πλήν δέν 
είδε τίποτε. Άλλά, στραφείς πρός τόν φίλον του, άντί τούτου βλέπει φρικώδη 
μορφήν, δλως διαφέρουσαν τής τοϋ φίλου του, καί ένα ό'ρθιον γίγαντα ένώπι- 
ον αύτοϋ.

« Εκ τοΰ κοιλώματος τοϋ τοίχου δθεν ήκούσθη ό ήχος έξήλθε τότε ολό
κληρος φασμάτων συνοδία. Άνδρες, γυναίκες, παιδία, οί μέν πεζοί, οί δ’ έ
φιπποι, οί μέν ώπλισμένοι, οί δ’ άοπλοι- πολΐται, χωρικοί, στρατιώται, λόγχαι, 
δόρατα, ξίφη, αύλοί, τύμπανα· ολόκληρος τέλος πάντων στρατιά ανάμικτος 
γιγάντων, νάνων, φοβερών τήν μορφήν, άπεχθεστάτων τήν δψιν, τό δωμάτιον 
βαθμηδόν πληρώσασα, περιεκύκλωσε τόν Όσμάν. Τόν έδείκνυον διά τοΰ δα
κτύλου τό έν προς τό έτερον τών φασμάτων, έγέλων, ώρχοΰντο, έφώναζον, 
έψαλΚον, έπαιάνιζον τούς τερατωδεστέρους τών μουσικών σκοπών αίφνης, 
μόλις ή πρώτη φωνή τής εωθινής προσευχής Μουεζήν ήκούσθη έν τή στοά
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τοϋ μιναρέ τοϋ πλησίον τζαμιού καί δλα, ώς ονειρον, διεσκεδάσθησαν τά 
φώτα έσβέσθησαν, ό δέ Όσμάν, μόνος έν μέσω τοΰ σκότους μείνας, κα- 
τεπεσεν ημιθανής έπ'ι τοΰ_ έδάφους, έμεινε δ’ έκεϊ έξηπλωμένος έωσοΰ τήν 
αυγήν ό ιοιοζτητης τοΰ λουτρού, ευρών αύτόν χαμαί οΰτω κείμενον, τον 
μετέφερε διά τών ύπηρετών, λειποθυμημένον, είς τήν οικίαν του. Πολλαί πα- 
ρήλθον ήμέραι έωσότου συνέλΟη έξ ολοκλήρου καί διηγηΟή τί τω συνέβη. Δέν 
είχεν αμέσως καί έπί τινας ώρας αίσθανθή πολύ τήν έζ τοΰ συμβεβηκότος 
τούτου συγκίνησιν άμα δμως ή νύξ έπλησίαζε, τόν κατέλαβε πυρετός ζαί 
έπί άρζετάς ήμέρας άπηλπίσθησαν διά τήν ζωήν του οί περί αύτόν. Έπέζησε· 
πλήν παραλυτικός, ακίνητος καί παράφρων. Μα έντελής καταστροφή! Ό δέ φί
λος του, τοΰ οποίου τρις τό νυκτερινόν φάσμα είχε περιβληθεΐ τήν μορφήν, 
ούτε έξήλθε καν τής οικίας του κατά τήν αποφράδα έκείνην νύκτα. Όπως 
δ’ έγνώσΟη βραδύτερον, έξήλθεν, δτε εΐχεν ήδη άνατείλει ό ήλιος. (*)—

(Έκ τοΰ Fraser's Magazine')
Φ. A. Β.

( ) II Βρετανική Επιθεωρτισις, ρ.εταφέρουσα τήν ανωτέρω πραγματείαν εις τάς 
στήλας αυτής, ύποσζμειοϊ τά ακόλουθα: Αί ανωτέρω δύο τοΰ Κ. Palgrave διηγήσεις 
άποδεικνύουσιν όποΐαι μεγάλαι ύπάρχουσιν αναλογία-, μεταξύ τών δεισιδαιμονιών τών 
διαφόρων λαών. 'II ιστορία τοϋ βραχίονος τούτου δστις, εκτεινόμενος, κρέμα τόν φανόν 
έπι τής κορυφής τοΰ μιναρέ είναι ή αύτή σχεδόν μέ τήν έν Ισπανία πασίγνωστον’ τοΰ 
Δόν Ζουάν ιστορίαν, βάσ-.ν τοσούτων άλλων Δδν Ζουάν δημιουργηΟεισών ύπό τής ιδίας 
παραδοξολογιών, και εις τήν οποίαν όφείλομεν καί τά τοΰ Μολιέρου καί Μοζάρ έπί τοΰ 
αύτοΰ αντικειμένου άΟάνατα έργα. Περ-.εφέρετο δ Δόν Ζουάν ούτος ήμέραν τινα παρά 
τήν όχθην τοΰ Γουαδαλκιβίρου. Τό πλάτος τοΰ ποταμοΰ, παρά το όποιον ϊστατο, ητον 
εύρυ πολύ, έπί όε τής απέναντι όχθης έκάΟητο άνθρωπος καπνίζων" άστειευόμενος ό 
Δόν Ζουάν τώ ζητεί πυράν, ϊν’ άνάψη τό -δικόν του σιγάρον, μένει δ’ εμβρόντητος, ίδών α
μέσως τόν βραχίονα τοΰ απέναντι άνθρώπου, ύπερμέτρως έκτεινόμενον, καί προσφέ- 
ροντα αύτώ σπινθήρα τοΰ "Αδου. (Ίδε καί Anics du Purgatoire par Μ. P. Meriniee). 
Πρόκειται αρα περί ’Αραβικού τίνος μύθου, διατηρηθέντος έν ’Ισπανία μέχρι έποχής σχε
τικώς ούχι πολύ άπεχούσης ημών, καί δστις διετηρήθη έπίσης και έν τή"’Ανατολή, δπου 
δ Λ. Palgrave τόν άνεΰρεν; Ίσως. 'Οπωσδήποτε, βέβαιον είναι ότι έφ’ δλων αύτών τών 
μέ θαύματα σχετιζομένων Ανατολικών μύθωζ βλέπει τις τήν δηλητηριώδη τοΰ οπίου ε
πιρροήν. Τοΰ ναρκωτικού τούτου τά αποτελέσματα καθ’ ύπνον προπάντων φαίνονται’ τό 
δέ συνηθέστερον καί σχεδόν άναπόφευκτον τούτων είναι ή υπνοβασία καί ή έντοιαύτη κα- 
ταστάσει προπάντων έπανάληύ-.ς τών αύτών φαινομένων καί ενυπνίων. Ύπό τοιαύτην, 
άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας, έπ-.ρροήν, ό Όσμάν ούτος ήγέρθη τρις καί ύπήγεν είς τό 
λουτρόν. Ό,τι δέ καθιστά πιθανοτέραν τήν ύπόθεσιν ταύτην είναι καί η παραλυτική κα
τάστασή εις τήν οποίαν δ A'. Palgrave τόν ευρε. Διότι δλοι οί μέχρι καταχρήσεως γευ- 
όμενοι τοΰ ναρκωτικού τούτου, εις τήν χρονιάν νόσον ταύτην καταλήγουσι. Σ. Μ.

Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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ΤΟΥ IF. Ε. II. LECKY.

Έκ τής Γερμαν. μεταοράσεω; ύπό Β. Δ. ,

Συνέχεια, 
τής βορρείου ’Ιταλίας ειχον διαφύγει τό μόλυσμα τής έποχής,Αί πόλ,εις

•ή δέ Πάδουα ητο κατ’ έξοχήν γνωστή διά τήν αγνότητα τών γυναικών.
Μαλλονία, έκ γένους διακεκριμένου, ένέπηξε τό έγχειρίδιον είς τήν καρδίαν 

της, ΐνα μή παραδοθή είς τάς άγκάλας τοΰ Τιβερίου, τοΰτο δέ συνέβη έν έποχή, 
έν η έπεκράτη ακόλαστος ύλιστικότης. Τά πλεΐστα λαμπρά παραδείγματα 
σταθερότητας ρωμαίων γυναικών άνήκουσιν είς τήν έποχήν έκείνην, καθ’ ήν 
οί νομικοί δεσμοί του γάμου ήτο χαλαρώτατοι. Τις δέν άνέγνω μετά βαθείας 
συγκινήσεως τήν τρυφερότητα καί τόν ηρωισμόν τής Πορκίας, ήτις άπήτει 
νά συμμερισθή τήν οδύνην τοΰ άνδρός της; άμφιβάλουσα περί τής άνδρίας της, 
δέν έτόλμησε νά άποτανθή πρότερον είς τόν Βρούτον, πριν ή ένέπηξεν έν έγ
χειρίδιον είς τήν κνήμην της, ΐνα δοκιμάση τήν σταθερότητα έαυτής, άπαξ 
δέ, καί μόνον άπαξ, τό εύγενές αύτής πνεύμα άπεθαρρύνθη ένώπιον αύτοΰ, 
όταν δηλαδή κατά τόν τελευταΐον αποχαιρετισμόν έπεσε τό βλέμμα της έπί 
είκόνος, παριστανούσης τήν τελευταίαν συνέντευξήν τοΰ 'Έκτορος καί τής ’Αν
δρομάχης. Ηαυλίνα, ή σύζυγος τοΰ Σενέκα έπέμενε νά συναποθάνη τω συζύγω, 
καταδικασθέντι είς θάνατον, άμφότεροι δέ ήνοιξαν τάς φλέβας των, άλλ’ έ- 
πανέφεοον αύτήν είς τήν ζωήν. Έζησε δέ μετά ταϋτα ακόμη έτη τινά είς α
ναμνήσεις, άλλ’ ούτως ωχρά καί άσθενής, ώστε έβλεπέ τις, οτι άπώλεσεν μέγα 
μέρος τής ζωικής της δυνάμεως. "Οτε ό Παϊτος κατεδικάσΟη ν’ αύτοκτονήση, 
οί γνωρίζοντες τόν ήρωϊκόν χαρακτήρα καί τήν πίστην τής γυναικός του Άρ- 
ρίας, ήξευρον δτι δέν ήθελεν έπιζήσει είς τόν θάνατον έκείνου, οτε δέ ό γαμ
βρός της έξώρκιζεν αύτήν νά άπέχη τοΰ βιαίου θανάτου, καί ήρώτα έάν ή
θελεν ή θυγάτηο της ν’άποθάνη μετ’ αύτοΰ, « ναι, άπήντησεν, έάν ζήση μετά 
σοΰ τόσον χρόνον καί τόσον είρηνικώς δσον έγώ μετά τοΰ Παίτου, » καίτοι δέ 
φυλασσομένη έπιμελώς, έρρίφΟη κατά τοΰ τοίχου, ώστε πληγεϊσα τήν κε
φαλήν, έπεσε χαμαί άναίσθητος, δταν δέ συνήλθε, είπε. Σάς εΐπον οτι Οά 
άποθάνω, καί δτι άν δέν μοι έπιτρέψητε νά έκλέξω εΰκολον θάνατον, θέλω 
εύρει έγώ οδυνηρόν. » Τότε άφήκαν αύτήν πλέον καί άπέθανεν ήρωϊκώς. ’Ε
πειδή δέ ό Παϊτος έπί τινας στιγμάς έταλαντεύετο ν’ άποφασίση, αύτή ένέ
πηξεν έγχειρίδιον είς τό στήθος της, έπειτα δέ έδωκεν αύτό τώ άνδρί αίμα- 
τόφυρτον λέγουσα αύτώ « Παΐτε, δέν πονεΐ. »

ΉΆρρία ύπερέβη δλας τάς συγχρόνους της κατά τό μεγαλεΐον, κατά τούς 
χρόνους δμως τών πρώτων αύτοκρατόρων καί τοϋ Δομιτιανοΰ, πολλαί γυναί
κες έδειξαν όμοίαν πίστιν. Πολλαί εύγενεΐς γυναίκες ήκολούθουν τούς άν- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΛ. I'.) 75 
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δρας των πέραν τών σκοτεινών ύδάτων τοΰ εύξείνου πόντου είς τάς αγνώστους 
εκείνους καί άφιλοξένους χώρας, ών μόνη ή άνάμνησις έπροξένει φρίκην είς 
τούς 'Ρωμαίους.

Κατά τάς τελευταίας ήμέρας τής αύτοκρατορίας έλήφθησαν μέτρα τινά πρδς 
κατάθλιψιν τής έπικρατούσης ακολασίας. Ό Δομιτιανός έθεσε πάλιν είς χρή
σην τον νόμον Lex Scanlinia, δστις έτιμώρει τήν παρά φύσιν ασέλγειαν διά 
προστίμου χρηματικού, ό Ούεσπισιανδς περιώρισε τήν πολυτέλειαν τής αύλής, 
ό οέ Μακριος οιεταξεν νά οενωσιν όμοΰ τούς μοιχούς καί νά τούς κατακαίωσι 
ζώντας, τό λούεσθαι όμοΰ άνδρας καί γυναίκας άπηγόρευσεν ό Άδριανός, 
καί βραδύτερου ό Άλέξ. Σεβήρος, άλλά κυρίως ό Κωνσταντίνος κατήργησεν 
αύτό. Ο Άλέξ. Σεβήρος καί ό Φίλιππος έκίνησαν πόλεμον κατά τών μαστρω- 
πών. At μεγάλαι άκολασίαι τούτον καί διαφόρων άλλων ειδών ήλαττώθησαν 
μετά τήν άνάβασιν τοΰ ’Αντωνίου εις τόν Θρόνον, ούχ ήττον δμως ή 'Ρώμη 
έμεινεν ή εστία μεγάλης ήθικής διαφθοράς μέχρις ου ό χριστιανισμός, καί ή 
μετάθεσεσις τοΰ θρόνου είς την Κωνσταντινούπολή καί ή ένδεια, ήτις έπήλΟε 
μετά τήν είσέλασιν τών βαρβάρων, άνεχαίτισαν τό κακόν είς τινα βαθμόν.

Οι ήθικολογοι έν τούτοις εϊχον κάμει ούσιώδεις προόδους ύπό τήν έποψιν 
ταύτην. Μια έκ τών ούσιωδεστέρων ήν ή ένεργητική ύπεράσπισις τής άμοι- 
βαιοτητος τής συζυγικής πίστεως,ήτις είς τάς πρώτας βαθμίδας τής άναπτύξεως 
τής κοινωνίας σχεδόν μόνον είς τάς γυναίκας ειχεν έπιβληθή. Αί περί Κλυ
ταιμνήστρας καί Μήδειας διηγήσεις δεικνύουσι τήν άγανάκτησιν, ήν ένίοτε 
ήσθάνοντο αί Έλληνίδες διά τήν σχεδόν απεριόριστον έλευθερίαν τών άνδρών, 
ήτις έπετρεπετο είς τούς άνδρας των, περί δέ τής ’Ανδρομάχης άναφέρεται ώς 
ύψίστη ένδειξις τής πρός τόν Έκτορα άγάπης της τό οτι έφρόντιζεν έπίσης 
διά τά νόθα τέκνα αύτοΰ ώς διά τά έαυτής. Έν τούτοις νομίζω, δτι τό καθή
κον συζυγικής πίστεως έκ μέρους τών άνδρών δέν ήτο άγνωστον είς τήν άρ- 
χαιαν 'Ρώμην, ούδέποτε δμως έτονίσθη καί έθεωρήθη τόσον σπουδαία δσον 
ή "Τής γυναικός. Διά τοΰτο ή μοιχία έτιμωρεΐτο μόνον παρά τή γυναικί. Μεταξύ 
τών πολλών παραδειγμάτων γενναιοψυχίας ρωμαίων γυναικών ολίγα εΐνε 
τόσον κατανυκτικά δσον τό τής Αιμιλίας, γυναικός τοΰ Σκηπίωνος. Άνα- 
καλύψασα, δτι ό σύζυγός της ήράτο δούλης τίνος, έφερεν έν σιγή τήν οδύ
νην, δταν δέ εκείνος άπέθανε, έδωρήσατο αύτή τήν έλευθερίαν, μή άνεχομένη 
νά βλέπη έν δουλεία έκείνην, ήν ήγάπα ό ακριβός σύζυγός της.

Ιο παραοειγμα τοΰ Άριστοτέλους άκο7<ουθοΰντες ό Πλούταρχος καί ό Σε- 
νέκας έντονώτατα καί έναργέστατα έδίδασκον, δτι οί άνδρες όφείλουσιν έν τή 
συςυγια νά φυλάττωσι τήν αύτήν πίστιν, ήν ούτοι άπαιτοΰσι παρά τών γυ
ναικών των. Κατά πόσον τό καθήκον τοΰτο, τούλάχιστον θεωρητικώς, έλαβε 
σταθεράν βάσιν έν τώ ρωμαϊκώ βίω, έξάγεται έκ τοΰ δτι ό Ούλπιανός ά- 
νεγνώρισεν αύτό ώς νομικόν γνώμονα, καί δτι έντινι δικαστική άποφάσει τοΰ 
Αντωνίου ΙΙίου, δι’ ής γυνή τις κατεδικάσθη έπί μοιχεία, προσετέθη ή πε
ρίεργος παρατήρησις « πάντοτε προϋποτιθεμένου, έννοεΐται, δτι σύ διά τής 
διαγωγής σου έδωκας αύτή δείγματα πίστεως· διότι Οά ήτο άδικον τό νά 
άπαιτή ό άνήρ πίστιν, ήν αύτός δέν φυλάττει. »

Άλλη τις μεταβολή, ής τάς άρχάς εύρίσκομεν είς τούς τελευταίους χρό
νους τής έθνικής αύτοκρατορίας, έπήλΟε, καθ’ ήν έτεινον νά Οεωρώσι τήν 
ηθικήν αγνότητα ύπό τό πρίσμα τοΰ μυστικισμοΰ μάλλον, ή τής ώφελιμό- 
τητος ώς τι ούσιωδώς καλόν. Ή μεταβολή αύτη ήτο κυρίως συνέπεια τής 
άνθούσης νεοπλατονικής καί πυθαγορικής φιλοσοφίας, αϊτινες συνεφώνουν είς 
τό δτι τό σώμα και τά πάθη του εΐνε κατ’ ουσίαν κακά, καί δτι πασα άρετή 
συνίσταται είς τήν έξάγνισιν καί αποτροπήν άπό τής ύλης. Ή κυριωτέρα συ
νέπεια τούτου ήτο αύστηροτέρα τις κρίσις τής πρό τοΰ γάμου άσελγείας, 
ήτις πρότερον έθ,εωρεΐτο διά τούς άνδρας, έάν δέν ήτο άκόλαστος καί δέν 
συνέκειτο είς μοιχείαν, ούχί μεμπτή, ή έθεωρεΐτο μετά τίνος έλαφράς άπο- 
δοκιμασίας, ήν μόλις δύναται τις νά όνομάση μορφήν. Ό πρεσβύτερος Κάτων 
έδικαιολόγει ρητώς τήν γνώμην ταύτην, ό δέ Κικέρων κατέλιπεν ήμΐν κρίσιν 
τινα λίαν ένδιαφέρουσαν, ήτις δεικνύει έκ πρώτης δψεως τά αισθήματα τοϋ 
λαοΰ καί τήν μεγάλην μεταβολήν, ’ ήτις έ)»αβε χώραν ύπδ τήν έπήρειαν τοΰ 
χριστιανισμού, τούλάχιστον είς τήν δημοσίαν κρίσιν τών άνθρώπων. Ουτος 
λέγει « έάν τις νομίζη δτι άνθρωποι νέοι πρέπει νά άπέχωσι καθ’ όλου τής 
μετά τών εταιρών σχέσεως, τοΰτο εΐνε τώ οντι λίαν αύστηρόν δέν δύνα
μαι νά. εί'πω, δτι ή γνώμη μου εΐνε έσφαλμένη, ά’λλ’ αύτή άποκλίνει ού μόνον 
ατό τής έλευθερίας τής έποχής μας, άλλά άπό τών εθίμων καί τής έπιεικείας 
τών προγόνων μας, διότι πότε δέν συνέβη τοΰτο; πότε ώνειδίσθη; πότε δέν έ- 
πετράπη; » ’Επίκτητος, δστις είς τά ούσιώδη ζητήματα ήτο αύστηρός στωϊ
κός, συσταίνει τοΐς μαθηταΐς του νά άπέχωσιν δσον τό δυνατόν τών γυναι
κών πρό τοΰ γάμου, ή τούλάχιστον τών άθεμίτων σχέσεων καί τής μοιχείας, 
νά μή μέμφωνται δμως τούς όντας ήττον αύστηρούς. « (1) Τίνι τρόπο» έ- 
σκέπτοντο οί 'Ρωμαίοι περί τούτου καταφαίνεται έκ τοΰ βίου τοΰ ’Αλεξάνδρου 
Σεβήρου, δστις έξ δλων τών αύτοκρατο'ρων μάλιστα ένήργει έναντίον τοΰ 
κακοΰ. Όταν έδιόριζε διοικητήν τινα εις τινα έπαρχίαν, παρεΐχεν αύτώ ίπ
πους καί δούλους, καί, έάν ήτο άγαμος, μίαν σύνευνον, διότι, παρατηρεί μετά 
σπουδής ό 'ιστοριογράφος, άνευ τοιαύτης δέν ήδύνατο νά ζή. » Ό,τΐ έγραψαν 
οί εθνικοί κατά τών γνωμών τούτων, δέν εΐνε μέν πολύ, εΐνε δμως προσοχής 
άξιον: διότι δι’ αύτοΰ καταφαίνεται ή νέα διεύθυνσις τών πνευμάτων. Ό Μουσ. 
'Ροΰφος άπέδειξεν έναργώς καί έμφαντικώς δτι ούδεμία ά"λλη σχέσις, είμή έν 
τώ γάμω, εΐνε θεμιτή, ό δέ Διών, ό Χρυσόστομος άπήτει νά καταθλίψωσι τήν 
πορνείαν διά νόμων. Άλλά καί τής άσκητικής γνώμης, καθ' ήν καί ό γάμος 
εΐνέ τι άκάθαρτον, εύρίσκομεν ίχνη τινά. Απολλώνιος ό Τυανεύς έμεινεν έ
νεκα τούτου διά βίου άγαμος, ή δέ Ζηνοβία έπέτρεπε τώ άνδρί τά συζυγικά 
καθήκοντα μόνον καθόσον ήσαν άναγκαΐα πρός γένεσιν κληρονόμου. Ή Ύ- 
πατία ώς καί άλλαι άγιαι τοΰ χριστιανισμού, λέγουσιν, ότι έπέμειναν είς τήν 
παρά φύσιν ούσαν παρθενικήν κατάστασιν. Ή πίστις, δτι παν σωματικόν εΐνε

(1) Περ1 άφροδίσιζ, εί; δύναμιν πρό γάμου καΟαρευτέον, άπτομένψ δέ, ών νόμιμόν έστι, μετα- 
ληπτέον, μή μέν τοι επαχθή; γίνου τοΐ; χρωμένοι;, μηδέ έλεγζτικό;, μτ,δέ πολλαχοδ τό δ,τι αύτό; 
ού χρή, παράμερε.
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ακάθαρτον, και τό καθήκον νά φανώσιν ανώτεροι τών σωματικών ορμών, έ- 
ξήρετο μετ’ έμφάσεως κατά τήν τρίτην μ. χρ. εκατονταετηρίδα. Ό Μάρκος 
Αύρήλιος ζαΐ ό Ίουλιανός ήσαν έξοχοι αντιπρόσωποι τοϋ καλλίστου έθνικοΰ 
πνεύματος τής έποχής των. Έκάτερος άπώλεσεν προώρως τήν σύζυγόν του, 
έζάτερος δέ επαινείται ύπό τοΰ βιογράφου του διά τήν αρετήν, ήν ήσκει ζαί 
μετά τόν θάνατον εκείνης, ύπήρχεν όμως διαφορά ουσιώδης μεταξύ αύτών 
δηλ· ό μέν Μ. δέν ήθελε νά λάβη είς τόν οίκον μητρυιάν διά τά τέκνα του, 
είχεν όμως σύνευνον CWcuitm), ό δέ ’Γουλιανός έζη έν αύστηροτάτη έγζρατεία.

Τά ολίγα ταΰτα, νομίςω, άρκούσιν ΐνα καταδείξωσι τήν κατάστασιν τοΰ 
οϊς 'Ρωμαίοις έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, ζαί ποιαν τάσιν 

αυτό μεταβληθέν. Ό ένήμερος εις μελέτας τοΰ είδους τούτου έν- 
ρ ' - ’ ) τοο

τούτο 
'Ρωμ. 

τούτου έ- 
δέ έπίσης 
τοΰ στωϊ- 

Ταχέως δέ ό χριστιανισμός ζα- 
Αύ.τός έθεώρει τήν αγνότητα 

ίϊ........ ’. ζίνησιν>
ώς 
ΐνα

αισθήματος παρά τοϊς 'Ρωμαίοις έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, ζαί ποιαν ι 
έλάμβανεν αυτό μεταβληθέν. Ό ένήμερος εις μελέτας τοΰ είδους τούτου 
νοεί εύκόλως, ότι εινε αδύνατον νά όρίση τις μετ’ ακρίβειας τήν σειράν 
χρόνου, καθ’ δν ή άνάπτυξις ήθιζοΰ τίνος αισθήματος λαμβάνει χώραν, τ 
δέ μόνον είνε άναμφισβήτητον, ότι είς τούς τελευταίους χρόνους τή 
αύτοκρατορίσς τά αισθήματα τών ανθρώπων έπί τοΰ αντικειμένου 
γειναν τρυφερότερα ζαΐ λεπτότερα, ή όσον ήσαν πρότερον, είνε 
βέβαιον, ότι αί άνατολικαί φιλοσοφίαι, αίτινες ειχον ύπερισχύσει 
ζισμοΰ, έπηρέασαν μεγάλως τήν μεταβολήν. Ταχέως ί 
τέστη ό αντιπρόσωπος τών νέων τάσεων. t..................

ζυριωτέραν αρετήν, έθετε όλα τά ισχυρά του ελατήρια εις 
έξάρη αύτήν. Εις τούς νόμους τών πρώτων χριστιανών αύτοκρατόρων εύρί- 
σκομεν πολλά ίχνη πυρετώδους ζήλου. Ούτω διέτασσεν ό νόμος νά χύνωσι 
τετηγμένον μόλυβδον εϊς τόν λαιμόν τών μαστρωπών, έπί βιασμώ ού μόνον 
δ βιάσας, άλλά και ή βιασθεΐσα νά φονεύηται, έάν ή πράξις έγένετο τή θελήσει 
αύτής. Τάξις τις νεανίδων, αίτινες έν τοΐς συμποσίοις τών πλουσίων έσυνήθι- 
ζον νά αδωσι καί νά παίζωσι, κατηργήθη διά νόμου.

Ό ποινικός νόμος τής έζζλησίας έλαβε τήν αύτήν διεύθυνσιν ήν ζαΐ ό τής 
πολιτείας, τό πλεΐστον μέρος δέ τών διατάξεών της αποβλέπει εις άμαρτίας 
καί ακολασίας τοΰ είδους τούτου. Ή παρά φύσιν αγάπη έτιμωρεΐτο μέ ισό
βιον άπόζλεισιν άπό τής μεταλήψεως, όμοια τιμωρία έπεβάλλετο εϊς τάς μη
τέρας, αίτινες έπέτρεπον αί ζόραι των νά γίνωνταί δημόσιαι, μέγα δέ μέρος 
έλαφροτέρων πλημμελημάτων έτιμωρεΐτο αύστηρώς. Ή πρός τόν ασκητισμόν 
όρμή ηύξανε τήν σπουδαιότητα τής τοιαύτης ηθικής, ή δέ φαντασία έμαγεύθη 
ταχέως άπό τάς άγνάς καί εύγενεϊς μορφάς μαρτύρων γυναικών, αίτινες 
χάριν τοΰ χριστιανισμού κατά τήν ώραν τοΰ μαρτυρίου των πολλάκις έδειξαν 
θυμόν Ανδρικόν, μετά τούτου δέ συνέδεον συγχρόνως ούχί σπανίως χαρα
κτήρας τής εύγενεστάτης γυναικείας αιδημοσύνης. Ή ιστορία δέν έχει ίσως 
νά παρουσιάση κατανυζτιζώτερον παράδειγμα φυσικής άγνότητος, ή έκείνο 
όπερ συνέβη κατά τόν μαρτυρικόν θάνατον τής άγιας Περπέτουας (Perpelwa), 
ήτις ζαταδικασθεΐσα νά ’ξεσχισθή άπό άγριου ταύρου, όταν έρρίφθη ημιθανής 
χαμαί άπό τών κεράτων του, καί κατά τήν τρομεράν έκείνην στιγμήν διατε- 
λούσα άπό τό κράτος τής παρθενικής αύτής αιδημοσύνης, έσπευσε νά συνάξη 

τήν έσθητά της, διαρρηχθεΐσαν ύπό τοΰ ταύρου (1). Τότε έγεννήθησαν πολλά 
οιηγήματα παρά τω λαώ, άτινα ούδεμίαν σημασίαν έχουσιν, εινε δμως κατά 
τοσοϋτον ούσιώδη διά τήν ιστορίαν, καθόσον δεικνύουσι μετά πόσης ορμής 
έφέρετο έζεΐσε ή φαντασία τών άνθρώπων, ζαΐ ότι ύπό τήν έποψιν ταύτην ό 
χριστιανισμός έθεωρεϊτο ώς μέγιστος εχθρός τών κατά τό σώμα ήδονών. Οί 
διεφθαρμένοι έθεωροΰντο ώς ύπό δαιμόνων κατειλημμένοι, πολλοί δέ άγιοι προ- 
σεπάθουν νά άποτρέψωσιν άπό τής όδοΰ τής άμαρτίας γυναίκας δημ,οσίας έξ 
ου έγεννήθησαν διάφοροι παραδόσεις. 'Ότι τούτο πολλάκης έπετύγχανεν, ά- 
ποδειζνύεται έκ τοΰ ότι πολλαι άγιαι, Μαρία ή Μαγδαληνή, ή Μαρία ή έξ 
Αίγύπτου, ή Πελαγία, ή Θαίς, ή Θεοδώτη ζαΐ άλλαι ήσαν έξ αύτών. ΙΙολλήν 
προσπάθειαν κατέβαλε πρός τοΰτο ό άγιος Βιτάλιος, διανυζτερεύων έν άγνό- 
τητι έν τοΐς χαμαιτυπείοις ζαΐ διδάσκων ζαΐ χρήματα διοούς ταϊς έν αύτοΐς 
διαιτωμέναις, ΐνα άποτρέψη άπό τοΰ βίου εκείνου.

Όσον μεγάλη ζαΐ άν ήτο ή άξία τών άσκητών, οϊτινες ένέπνευσαν εις 
τούς άνθρώπους βαθεΐαν ζαΐ διαρκή πεποίθησιν περί τής μεγάλης σπου- 
δαιότητος τής έγκρατείας, αύτη αντισταθμίζεται άφ’ έτέρου ύπό τής έπι- 
βλαβοΰς έπιρροής, ήν οί άνδρες ούτοι έξήσκουν έπί τοΰ γάμου. Δύο ή 
τρεις ώραίας διηγήσεις περί τοΰ ήθιζοΰ τούτου ένστικτου άπαντώμεν άλη
θώς εϊς τά βιβλία τών πατέρων τής έζκλησίας, άλλ’ έν γένει ήθελεν εί
ναι δύσκολον νά φαντασθή τίς τι κοινότερου και άποτροπαιότερον τοΰ 
τρόπου, δι’ ού ούτοι έπραγματεύοντο τόν γάμον. Ή συνουσία, ήτις είχε 
τόν εύγενή σκοπόν νά πληρώση τά κενά, άτινα προξενεί ό θάνατος, 
καί ήτις, καθώς άπέδειξεν ό Λινναΐος, έκτείνεται ζαΐ έπί τών φυτών, 
έθεωρεϊτο πάντοτε ώς συνέπεια τοΰ κληρονομικού άμαρτήματος τών πρώ
των άνθρώπων, ό δέ γάμος μόνον ύπό τήν ταπεινήν αύτού μορφήν. Ή 
οι’ αύτου διεγειρομένη τρυφερά αγάπη, αί έπακολουθούσαι άγιαι καί ώ- 
ραΐαι οίκογενειαζαΐ άρεταΐ έμειναν σχεδόν έκτος πάσης προσοχής. Σκοπός 
τών άσκητών ήν νά διαφυλάξωσι τούς άνθρώπους έν παρθενία, ό δέ γά
μος έθεωρεϊτο κατά συνέπειαν ώς ταπεινή τις κατάστασις. Άνεγνώριζον. 
μέν τήν άνάγκην αύτού ώς μέσου πρός διατήρησιν τού γένους καί προ-, 
φύλαξιν τών άνθρώπων άπό άλλων κακών μεγαλείτέρων, ούχ’ ήττον έθε- 
ώρουν αύτόν ώς ταπεινωτικόν, δν έπρεπε νά άποφύγωσι πάντες, όσοι άπε-

(1) "Ιχνη τοιούτων ήθιχ&ν αισθημάτων άπαντώμεν είς διαφόρου; έποχά; καί θρησκεία;. Ό νε- 
ώτερο; Πλίνιο; άναφέρει έ'ν τινι των έπιστολών του τήν κατά διαταγήν τοϋ Δομητιανοϋ ένεργηθεΐσαν 
τρομεράν θανάτωσιν τή; έστιάδο; παρθένου Κορνηλίας. Κατηγορηθεϊσα άδίκω; έπί αιμομιξία κατεδι- 
κάσθη άνευ απολογίας νά ταφή ζώσα· όταν έρρίφθη εί; τόν τάφον, άνεσύρθη τό ένδυμά τη;, Οέ- 
λοντο; δέ τοϋ δημίου νά τήν βοηθήση εΐ; τό νά διόρθωση αύτό, έφρικίασεν καί άπέτρεψεν αυτόν 
μή δυναμένη ούδέ είς τά; στιγμά; τη; αγωνία; τοϋ θανάτου νά μολύνη τήν παρθενίαν της διά τή; 
άφή; άνιέρων χειρών. Έάν ρίψωμεν τό βλέμμα αιώνας τινα; όπίσω άπαντώμεν παρ’ Ευριπίδη δμοιον 
παράδειγμα ύψίστη; παρθενικής άρετής, όποιον τό τή; Περπέτουας. Ή Πολυξένη, δταν έπεσεν ύπό 
τό ξίφος τοΰ δημίου, πρώτη τη; μέριμνα υπήρξε νά πέση χωρίς νά προσβληθή ή κοσμιότη;.

• Ή δέ καί θνήσκουσ’ δμω;
πολλήν πρόνοιαν εϊχε εύσχήμω; πεσεΤν
κρΰπτουσ’ α κτύπτειν δμματ’ άρσένων χρεών. »

Εύριπ. Έκ 566—568. 
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βλεπον πρός τήν αληθή αγιότητα. Κατά άγ. 'Ιερώνυμον σκοπός τοΰ 
άγιου εινε νά κατακόψη τό δάσος του γάμου διά τοΰ πελέκεως τής παρ
θενίας, έάν δέ έπήνει τόν γάμον, τοΰτο έπραττε, διότι αύτός παράγει 
παρθένους. Καί μετά τόν γάμον, έγίνοντο άσκηταί· άμα θρησκευτικός ύ
περβολικός ζήλος κατελάμβανε τόν άνδρα ή τήν γυναίκα, καθίστατο αδύ
νατος ή έξακολούθησις εύτυχοΰς τίνος συζυγικού συνδέσμου, διότι ό ζηλωτής 
άπεσύρετο είς τήν έρημον, ή έζη μέν έν συζυγία άλλ’ έναντίον τής φύ
σεως του πράγματος άπέφευγε πάσαν έπαφήν συζυγικήν. Παραδείγματα 
τοιαΰτα ύπάρχουσι πλεΐστα. Ό άγιος Νείλος εΐχεν ήδη δύο τέκνα, δταν 
κατελήφθη ύπό τού έπικρατοϋντος ασκητικού ζήλου και παρεκάλεσε τήν 
γυναίκα του νά συγκατανεύση εις τό διαζύγιον, ό δέ άγ. 'Άμμων έχαι- 
ρέτησε τήν νύμφην του τήν εσπέραν τοΰ γάμου μέ διδασκαλίαν τινά περί 
τών κακών τοΰ γάμου, κατά συνέπειαν δέ διεζεύχθησαν αμέσως. Ή άγ. 
Μελανία έχωρίσθη από κοίτης καί τραπέζης· ό δέ άγ. ’Αβραάμ έφυγεν 
άπό τοΰ νυμφικού κοιτώνος τήν εσπέραν τοΰ γάμου. Ό έκ Νύσσης άγ. 
Γρηγόριος είχε τό ατύχημα νά ήνε νυμφευμένος, γράψας δέ ένθουσιώδη 
πανηγυρικόν περί τής παρθενίας, παρεπονεϊτο λυπηρώς
τοΰτο άπωλέσθη δι’ αύτόν ές αεί, παρέβαλλε δέ εαυτόν πρός βουν, δστις 
άροτριά άγρόν, ού τόν καρπόν ουδέποτε θέλει γευθή, ή - 
δστις έχει αεί ύπό τά βλέμματα ποταμόν, άφ’ ού δέν δύναται 
κλ. έπειτα δέ έκτίθησι διά λέξεων κατανυκτικών τάς συμφοράς 
γάμου βίου. Εικονικοί γάμο’., έν οις συνεφώνουν άμφότερα
, / _ ·* _r , __ — Ζ .

( .............................. .................... . ........................ ““ “

Ερρίκον τόν δεύτερον, ’ 
τής Ισπανίας. Ό έκ Tours 

δτι τό στάδιον

πρός διψώντα, 
νά πίη, 
τού έγ- / »τά μέρη νά 

άπέχωσι τής κοίτης δέν ήσαν σπάνιοι· π. χ. άναφέρομεν τόν αύτοκράτορα 
Έδουάρδον τής ’.Αγγλίας καί Άλφόνσον δεύτερον 
"_„.3 Γρηγόριος αναφέρει οτι πλούσιός τις Injuri- 

osus καλούμενος έζησεν έν παρθενία μετά τής συζύγου του, δταν δέ έκείνη 
'-,Λ ' ’ "* -*·■ άνεφώνησεν έκεϊνος « Σέ εύχαριστώ, θεέ

είς τήν αγάπην σου άβλαβή τόν θησαυρόν, 
νεκρά, έμειδίασε καί είπε· 

δέν έρωτήθης; Βραδύτερον άπέθανε καί έκεϊνος, ό δέ 
' ' 'Λ ' ’ϋ κοιμητηρίου, ΐνα καταδει-

δέ ό /^αός ήλθεν έκεϊσε,

άπέθανε καί έτέθη εις τόν τάφον 
μου, οτι δύναμαι ν’ αποδώσω 
ον παρέλαβον παρά σοΰ». Εκείνη δέ, καίτοι 
«διατί όμιλεϊς, ένώ Γ 
τάφος του έκειτο εις τό αντίθετον μέρος τοΰ 
χθή δμως ή άγνότης των, έγένετο Οαΰμα, όταν 
ευρε τούς τάφους ηνωμένους.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΥΠΟ De. Qdatrefages.

(Μετάφρασι; Π. Ιίερρζζη).

(Συνέχεια).
Είς τά δύο προηγούμενα μέρη τής παρούσης πραγματείας φυλλάδ. 3 καί 4) 

άνεπτύξαμεν ζητήματα τινα περί τοΰ άνθρώπου, άτινα έλύσαμεν οδηγού
μενοι έκ τών φυσικών επιστημών. Τό πρώτον ήτο, περί ένότητος τοΰ 
άνθρωπίνου γένους, δτι δηλαδή καίτοι ύπάρχουσι μεγάλαι διαφοραί 
μεταξύ τών πολλών φυλών τοΰ ανθρώπου, ούχ’ ήττον δμως πάντες οί 
άνθρωποι άνήκουσιν είς έν καί τό αύτό γένος: τό δεύτερον, πότε άνε
φάνησαν οί άνθρωποι έπί τής γής· οδηγούμενοι δέ ύπό νεωτάτων 
άνακαλύψεων άπεδείξαμεν δτι ό άνθρωπος έζησεν έν Γαλλία συγχρόνως 
μέ τόν έλέφαντα καί τον ρινόκερων, καί δτι ή ΰπαρξις τοΰ ορυκτού 
άνθρώπου, ήν ούδόλως πρό δωδεκαετίας παρεδέχοντο, εΐ··~· ----------- ·■■"·
τό τρίτον, άν τό άνθρώπινον γένος άνεφάνη συγχρόνως ' 
τά διάφορα μέρη τής γής δπου άπαντώμεν αύτό σήμερον, 
πάντοτε έπί τής μελέτης τών ζώων καί τών φυτών, καί 
ούχί πλέον τήν φυσιολογίαν άλλά τήν γεωγραφίαν τών 
φυτών, έφθάσαμεν είς τό συμπέρασμα δτι τό άνθρώπινον 
έπι ενός μόνου μέρους τής γής, καί δτι τό μέρος 
άσήμαντον έκτασιν τής έπιφανείας τής γής. Προχωρήσαντες δ’ 
ραιτέρω άπεδείξαμεν μετά πιθανότητος ούκ όλίγης, ποια είναι ή 
οΰχος χώρα, έν ή έγεννήθη κατά πρώτον ό άνθρωπος, καί δθεν 
Οως διεσπάρη πανταχού τής γής διά τών μεταναστεύσεων, καί δτι κατά 
πάσαν πιθανότητα τό κέντρον τής ' ' 
περί τήν κεντρικήν Ασίαν.

Μεταβαίνομεν ήδη είς άλλο ζήτημα 
είς τον άνθρωπον, ώστε έπησχόλησεν 
άλλά καί αύτούς τούς μάλα αγροίκους 
έξής:^ Πώς ί " ' " “
δέν ίχνος τοΰ άνθρώπου άπαντάται έπί τής γής, ένώ είς άλλας έποχάς 
ευρίσκομεν αύτόν πανταχού; Καίτοι δέ προύτάθη είς πάσας τάς έποχάς, 
άείποτε έλύθη διά τών δογμάτων καί τής θρησκείας· ήμεϊς δμως έν
ταΰθα έχοντες οδηγόν τάς

Ή έπιστήμη Οέσασα τό ζήτημα τ 
ιδίων αύτής δυνάμεων. Δέν διστάζομεν δμως 
δυνήθη νά τό κατορθώση, ώς θέλομεν ίδεϊ έκ τών επομένων.

Αί γενεαλογικαί άνακαλύψεις μαρτυροΰσιν ήμΐν μετά Θετικότητος δτι ή 

είναι πραγματική- 
ή διαδοχικώς είς 
. Στηριζόμενοι δέ 

ακολουθούντες 
ζώων 
γένος 
τοΰτο

καί τών 
άνεφάνη 
κατέχει 
έτι πε- 

προνομι- 
άκολού-

πλάσεως τοΰ άνθρώπου είναι

τοσούτον σπουδαιον καί διαφέρον 
ούχί μόνον τούς πεπολιτισμένους 
λαούς. Τό ζήτημα τούτο είναι τό 

έγεννήθη ό άνθρωπος; — διατί έπί αιώνας ανυπολογίστους ού- 
—ύ ανθρώπου άπαντάται έπί τής γής, ένώ είς άλλας έποχάς

έπιστήμας άκοήνουθούμεν άλλην οδόν.
τούτο ένησχολήθη νά τό λύση διά τών 
-- " '; ν’ άπαντήσωμεν δτι δέν ή-
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έπί της γης έμφάνισις τών φυτών, τών ζώων χαί τοΰ ανθρώπου είναι δια
δοχική· έπί τών ανακαλύψεων τούτων στηριζόμενοι δυνάμεΟα μετά Οετικό- 
τητος νά εΐπωμεν δτι ύπήρξεν έποχή καθ’ ήν ούδέν ένόργανον δν ήδύνατο 
νά ζήση έπί τής έπιφανείας τής γής· δτι κατόπιν έπήλθεν άλλη έποχή καθ’ 
ήν ή γή ήδύνατο νά κατοικηθή ύπό τίνων ζώων καί φυτών· δτι ακολούθως ή 
κατάστασις αύτής μετεβλήθη, καί τότε άνεφάνησαν τά πτηνά, τά μαστοφόρα 
καί αύτός ό άνθρωπος. Άλλά πώς συνέβησαν αί αλληλοδιάδοχοι αΰται γε- 
νέσεις; Πόθεν προέρχονται τά δντα εκείνα άτινα ένίοτε βλέπομεν αίφνης ά - 
ναφαινόμενα έκεϊ ένθα προηγουμένως ούδέν τοιοΰτον ύπήρχε; Τά ζητήματα 
ταΰτα είναι, ώς προείπομεν, άλυτα, τούλάχιστον μέχρι σήμερον. Εύρίσκο
μεν τά ένόργανα καί ζωικά ταΰτα δντα έτοιμα, ούτως εϊπειν, καί γινώσκο- 
μεν μόνον δτι πολλαπλασιάζονται διά τής έπιμιξίας προϋποθέτοντες πάντοτε 
οτι εχουσιν ένα πατέρα καί μίαν μητέρα· άλλά τον πρώτον πατέρα καί τήν 
πρώτην μητέρα δέν ειδομεν γεννωμένους, άγνοοΰμεν άρα πώς έσχηματίσθη- 
σαν, ή, μάλλον εϊπειν, ποια φαινόμενα έπενήργησαν εΐς τήν γέννησιν αύτών. 
Τά φαινόμενα καί ό τρόπος δι’ ών διατηρείται ή ύπαρξις οντος ή σώματός 
τίνος είναι πολύ διάφορα έκείνων άτινα έγέννησαν τό δν ή τό σώμα τοΰτο· 
επομένως τά φαινόμενα άτινα έπενήργησαν εις τήν έμφάνισιν τών ζώων καί 
τών φυτών είναι αΚΚα καί ούχί έκεϊνα άτινα διατηροΰσιν αύτά. Πρός εύχε- 
ρεστέραν κατάληψιν τών λεγομένων άς λάβωμεν έν παράδειγμα. Άς ύποθέ- 
σωμεν ώρολογοποιδν λόγου χάριν εχοντα ύπ’ δψιν του ώρολόγιον δύναται 
βεβαίως νά άναλύση τήν μηχανήν του, νά αναγνώριση τό έλάχιστον έλάτ- 
τωμα τών τροχών, νά τό καθαρίση καί νά τό καταστήση ώς νέον, άλλά δέν 
δύναται νά γινώσκη πόθεν έρχονται τά μέταλλα τά άποτελοΰντα τήν μηχα
νήν τοΰ ώρολογίου τούτου, ούδέ πώς κατεσκευάσθησαν οι τροχοί αύτοΰ. Ού
δεμία ένδειξις βεβαίως υπάρχει έπί τοΰ ώρολογίου δι’ ής δύναται νά μάθη 
πώς άνωρύχθησαν έκ τής γής τά μέταλλα αύτοΰ, πώς ή ύλη έκείνη ήτις ότέ 
μέν ομοιάζει πρός τόν λίθον, ότέ δέ πρός τό χώμα μετασχηματίζεται εις τό 
σώμα τό λεγόμενον μετάλλου. Άρα ό ώρολογοποιός, έκτος έάν καταφύγη είς 
άλλας τέχνας, άγνοεΐ πώς κατεσκευάσθη τό μέγα έλατήριον τό κινούν ολό
κληρον τήν μηχανήν τοΰ ώρολογίου του. ΙΙροκειμένου λοιπόν περί τών φυτών 
καί έν γένει τών ένοργάνων όντων, εύρισκόμεΟα είς τήν Οέσιν τοΰ ώρολο- 
ποιοϋ τοΰ γινώσκοντος μόνον τήν ώρολογοποιίαν. Δυνάμεθα νά μελετήσωμεν 
τά φυτά, τά ζώα καί τόν άνθρωπον ύπό ανατομικήν καί φυσικήν έποψιν, νά 
σπουδάσωμεν τά όργανα καί νά έννοήσωμεν τάς λειτουργίας αύτών, άλλ’ έκ 
τής μελέτης ταύτης ούδεμίαν διαφώτισιν δυνάμεθα νά λάβωμεν περί τής αι
τίας ήτις έγέννησε τάς πολυπλόκους καί θαυμασίας ταύτας μηχανάς· όμοι- 
άζομεν πρός τόν ώρολογοποιδν δστις ούδέν άλλο γινώσκει ή τό ώρολόγιον 
του. Δυστυχώς δέ μέχρι σήμερον δέν άνεκαλύψαμεν ούδεμίαν σχολήν ΐνα 
μάθωμεν έξ αύτής, δ,τι ό ώρολογοποιός καταφεύγω*; είς άλλας τέχνας δύ
ναται νά μάθη.

Ούδείς μέχρι τοΰδε παρευρέθη κατά τήν πρώτην έμφάνισιν οίουδήποτε ορ
γανικού δντος. Άνδρες σπουδαίοι καί μάλα αξιόπιστοι ένόμισαν δτι παρήγαγον 

διάφορα οργανικά δντα, φυτά καί μικροσκοπικά ζώα, τοΰθ’ δπερ ώνόμασαν γ ε
νέσεις αύτομάτους. Άλλ’ όσάκις έπανέλαβον τά πειράματα αύτών με
τά των αναγκαίων προφυλάξεων, ΐνα έμποδίσωσι τήν άνάμιξιν τών σπερμά
των άτινα πληροΰσι πασαν τήν φύσιν, ειδον εαυτούς ήπατημένους. Τά 
πειράματα ταΰτα έπαναληφθέντα καί κατά τούς τελευταίους χρόνους άπέοει- 
ξαν και πάλιν τήν απάτην ταύτην τών σοφών. Ή αύτόματος γένεσις έστη- 
ρίζετο καί πάλιν κατά τό φαινόμενου έπί άνεκκλήτων αποδείξεων καί δμως 
άπεδείχθη καί αυθις ή πλάνη έφ’ ής οί ύπέρμαχοι τής ιδέας ταύτης έστήριζον 
τάς πεποιθήσεις αύτών.

Πρέπει λοιπόν νά όμολογήσωμεν είλικρινώς καί άσυστόλως δτι ούδόλως 
γινώσκομεν πώς τά όργανικά δντα έλαβον τήν γένεσιν αύτών έπί τής έπιφα- 
νείας τής γής. Οί ίσχυριζόμενοι δτι δύνανται νά έξηγήσωσι τά πάντα είναι οί 
άμαθέστεροι πάντων: ό δ’ άληθής σοφός δέν διστάζει νά όμολογήση δ,τι 
άγνοεΐ.

Ούτω λοιπόν ή επιστήμη δέν δύναται ν’ άποφανθή πόθεν κατάγεται ό άν
θρωπος, άλλά δύναται νά εί'πη πόθεν δέν κατάγεται· καί τοΰτο δέ δέν είναι ο
λίγον, τό νά κρίνη μετά Οετικότητός τινας τών γνωμών άς άπεφήναντο 
περί τής έμφανίσεως τοΰ ανθρώπου έπί τής γής. Αί γνώμαι αύται είναι 
ποικίλαι· άλλ’ αί πλεΐσται στηρίζονται έπί μιάς καί τής αύτής γενικής 
αρχής, δτι ό άνθρωπος είναι ζώον μεταμορφωμένο*; καί τέλειον, δτι δηλαδή 
κατάγεται διά μεταμορφώσεων διαδοχικών έξ άλλων ζώων προϋπαρχόντων 
αύτοΰ· μάλιστα δέ σήμερον άποφαίνονται ότι ό άνθρωπος είναι ό τελειοποιη
θείς απόγονος τοΰ πιθήκου. Τήν γνώμην ταύτην έπικυροΐ ή όμοιότης τής κε
φαλής τοΰ άνθρώπου πρός τάς τών άνθρωπομόρφων πιθήκων, έκ τής παρα
βολής τών όποιων Φαίνονται καί αί έπελθοΰσαι σημαντικά! τροποποιήσεις. ΙΙρό 
πολλοΰ ό άνθρωπος ήθέλησε νά άποδώση τήν καταγωγήν αύτοΰ είς τά ζώα· τήν 
αρχήν ταύτην εύρίσκομεν μάλιστα είς πολλούς τών άγριων λαών. Οί μέν ά- 
ναβιβάζουσι τήν καταγωγήν αύτών είς τήν άρκτον, οί δέ είς τόν κάστορα κτλ. 
καί τινες είς τόν πίθηκον. Τινές τούτων πάλιν Οεωροΰσι τούς πιθήκους ό- 
ράγκους ώς άδελφούς αύτών, οΐτινες σιωπώσι φοβούμενοι μή άναγκάσωσιν 
αύτούς νά έργάζωνται. Καί παρά μέν τοΐς άγρίοις λαοΐς ή γνώμη αύτη έπε- 
κράτησεν έκ παραδόσεων άγνώστου πηγής· παρ’ ήμΐν δέ έπιστηρίζεται έπ’ ό- 
νόματι τής έπιστήμης ότι ό άνθρωπος κατάγεται διά μεταμορφώσεων έ'κ τίνος 
είδους ζώου. Ίχνη τής ύποθέσεως ταύτης εύρίσκονται παρά τισι τών άρ
χαίων Ελλήνων φιλοσόφων, άλλά κατά τούς τελευταίους χρόνους έλαβεν 
εύκρινή ύπαρξιν. Τό 1755 ό Γάλλος de Martlet έδημοσίευσε σύγγραμμα ά- 
ποδεικνύον δτι πάντα τά έπίγεια καί έναέρια ζώα μετεσχηματίσθησαν έκ θα
λασσίων ζώων. Προπάτορας τοΰ άνθρώπου έθεώρει τούς τρίτωνας τών άρ
χαίων μύθων, τούς θαλασσίους άνθρώπους περί ών άναφέρουσι τά συναξάρια 
τοΰ μεσαιώνος, καί έτεινε νά άναβιβάση τήν καταγωγήν του μέχρι τών ιχθύων 
αύτών.

’Ολίγον μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ συγγράμματος τοΰ de Martlet, ό Άγγλο- 
λόρδος Monboddo, διακεκριμένος αρχαιολόγος, έδημοσίευσε (1774) περί τής 
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καταγωγής τής γλώσσης βιβλίον ύπό διαφόρους έπόψεις περίεργον δι’ ου 
προσεπαθει νά απόδειξή δτι ό πεπολιτισμένος άνθρωπος ούδέν άλλο είναι 
ή ό όράγζος τελειοποιημένος.

Ό έξοχος ~ φυσιοδίφης Lanark (1809) έν τή φίλο σοφιζή ζωολογία αύτοϋ 
φρονεί δτι δλα τά ζώα κατάγονται διά τών μεταμορφώσεων έξ άλλων ζώων 
άπλουστέρων περί οέ τοΰ άνθρώπου ήθέλησε ν’ απόδειξη δτι προπάτωρ ήμών 
7*το ε'·1’ ν έντελεστέρων πιθήκων. ΓΠ ιδέα αύτη άνεφάνη ζαΐ πάλιν σήμερον 
στηρίςομενη έπί νέων έπιχειρημάτων εξαγομένων έζ τώνγενομένων προόδων τής 
έπιστήμης.

II οοξασια αΰτη περί τής καταγωγής τοΰ ανθρώπου ούδέν άλλο είναι ή 
μερική έφαρμογή συστήματος τελειοτέρου καί γενιζωτέρου τοΰ άγγλου φι- 
σιοοίφου Charles Darwin. Ό Darwin Οελων νά. έξηγήση τόν σχηματισμόν τών 
διαφόρων , ειδών τών ζώων ύπέθεσεν δτι κατ’ άρχάς ούδέν άλλο ύπήρχεν ή εν 
μόνον ένόργανον δν, δπερ ώνόμασεν άρχέτυπον. Τό δν τοΰτο μετεβλήθη 
ολίγον ζατ όλίγον ώς έζ τών διαφόρων μεταβολών τοΰ ζήν ’έκ τών διαδο
χικών οέ τούτων μεταβολών έγεννήθησαν διά τών μεταμορφώσεων πάντα τά 
διάφορα είδη τών ζώων καί τών φυτών, άτινα εύρίσζομεν έπί τής έπιφανείας 
τής γής.

Προς εύχερεστέραν ζατάληψιν τοΰ συστήματος τοΰ Darwin, άς φαντα- 
σθώμεν τό άρχέτυπον δν ώς έν σημεΐον. Τό δν τοΰτο έγέννησε κατ’ άρχάς 
“λλα όντα κατά τό μάλλον ή ήττον ομοια αύτώ, άτινα ούδέν έχουσι χαρα
κτηριστικόν Οιαζρίνον αύτά έπαισθητώς άπ’ άλλήλων. Τά όντα ταΰτα προσ
τιθέμενα εις τό πρώτον σημεΐον άποτελοΰσι μίαν γραμμήν ή ένα κορμόν. 
Κατόπιν εις άλλην έποχήν έκ τής έπενεργείας ιδιαιτέρων μεταβολών τοΰ ζήν 
τά οντα, ταΰτα μετεβλήθησαν όλίγον κατ’ ολίγον, καί άνεφάνησαν δι
άφοροι έτι σημαντιζώτεραι· ούτω δέ έγεννήθησαν γένη διακεκριμένα, άτινα 
άςυποθεσωμεν ώς δύο έτέρας γραμμάς ή κλάδους συνεχομένους μέ τόν άρ- 
χετύπον κορμόν. Οί δευτερεύοντες ούτοι τύποι μεταβληΟέντες πάλιν ένεκα 
διαφόρων αιτίων έγέννησαν άλλα γένη διάφορα τών δευτέρων, μεθ’ ών 
συνέχονται ώς άλλοι κλάδοι· οί κλάδοι ούτοι έπί μάλλον και μάλλον 
πολλαπλασιαζόμενοι και διαφόρους λαμβάνοντες διευθύνσεις άποτελοΰσι δέν- 
δρον, ουτινος ό κορμός είναι τό άρχέτυπον, οί δέ κλάδοι τά. διάφορα γένη ά- 
τινα^έξ αύτοϋ έγεννήθησαν. Ούτω δέ κατά τό σύστημα τοϋ Daricin, όπως ό 
κλάδος τοΰ δένδρου δέν είναι δυνατόν νά ένωθή μέ άλλον κλάδον, οΰτω καί 
γένος τι όντων οέν δύναται νά ένωθή μέ άλλο διάφορον αύτοϋ· κατά τήν άρ
χήν ταύτην ό τύπος τών σπονδυλωτών έγέννησε τούς τέσσαρας δευτερεύοντας 
τυπους, τούς ϊχθΰς, τά ερπετά, τά πτηνά και τά μαστοφόρα, δπως έξ ενός 
κορμοΰ τοΰ δένδρου εξέρχονται τέσσαρες διάφοροι κλάδοι. Ούδέποτε όμως κατά 
τόν Daricin δύναται έκ τοΰ ιχθύος νά γεννηθή μαστοφόρου, ούδέ τάνάπαλιν.

Ιό σύστημα ποΰ Daricin φαίνεται κατά πρώτον πιθανόν, και έξηγεΐ διά
φορα ζητήματα, ώς τάς σχέσεις τών διαφόρων τύπων, τάς φαινομένας μεταξύ 
αυτών ομοιότητας, τούς τύπους τής μεταβάσεως οϊτινες συνδέουσιν αύτούς 
πρός άλλήλους... κτλ. Καί δμως ούδόλως δυνάμεθα νά τό παραδεχθώμεν, διότι
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είναι ασυμβίβαστον μέ πολλά φαινόμενα, καί μάλιστα διότι άντίκειται πρός τούς 
φυσιολογικούς νόμους περί ών ώμιλήσαμεν είς τό πρώτον μέρος. ’Επειδή δμως 
έπί τοΰ συστήματος τοϋ Barnin στηρίζουσι τήν ύπόθεσιν δτι ό άνθρωπος κα
τάγεται έκ τοϋ πιθήκου, ίδωμεν μέχρι τίνος ή ύποτιθεμένη αύτη διαδοχή τών 
γενών συμφωνεί προς τήν θεωρίαν ής ύποθέτουσιν αύτήν ώς συνέπειαν.

Ίνα παραδεχθώμεν ώς άληθή τήν θεωρίαν οτι ό άνθρωπος κατάγεται έκ 
τοΰ πιθήκου, πρέπει κατά τό σύστημα τοϋ Daricin ό άνΟρώπινος τύπος νά 
παράγεται έκ του τύπου τοΰ πιθήκου- ήτοι ό πρώτος νά ήναι ή άνάπτυξις τοΰ 
δευτέρου. Καί δμως παρά τάς φαινομένας ομοιότητας, ών ένεκα πρό πολλοΰ 
έθεώρησαν τόν πίθηκον ώς τό όμοιότυπον τοΰ άνθρώπου, έπιστημονικώς 
έξετάζοντες τό γενικόν σύστημα τοΰ οργανισμού τοϋ άνθρώπου καί τοΰ πι
θήκου, εύρίσκομεν ουσιώδεις διαφοράς. Ό άνθρωπος εΐναι πλασμένος ΐνα πε- 
ριπατή όρθιος καί έπί τών ποδών έχων πάντη έλευθέραν τήν χρήσιν τών 
βραχιόνων καί τών χειρών ένώ ό πίθηκος έπλάσθη, ΐνα άναρριχάται μεταχει- 
ριζόμενος καί τάς τέσσαρας χεΐράς του προς τοΰτο. ’Εν τώ άνθρώπω πάντα 
τά κινητικά όργανα, οί πόδες, αί κνήμαι, οί μηροί, ή σπονδυλική στήλη καί 
πάντες οί μετ’ αύτών συνεχόμενοι μϋς δεικνύουσιν δτι ό άνθρωπος έπλάσθη 
ζώον δίπουν, περιπατητικόν. Άπ’ έναντίας έν τώ πιθήκω πάντα τά μέλη 
ταΰτα εΐναι ούτω διατεθειμένα, ώστε ν’ άποτελώσι ζώον άναρριχώμενον· καί 
αύταί αί έμπρόσθιοι χεΐρές του, καίτοι πεπροικισμέναι μέ μεγάλην εύχέρειαν 
κινήσεων, εΐναι έπί τούτοι πλασμέναι. "Αρα ό περιπατητικός καί ό άναρριχώ- 
μενος εΐναι δύο διάφοροι τύποι· τό νά παράγωμεν δέ τόν ένα έκ τοΰ έτέρου 
άντίκειται όλοτελώς πρός τό δόγμα τοϋ Daricin.

ΊΙ ούσιώδης αύτη διαφορά μεταξύ τοΰ άνθρωπίνου τύπου καί τοΰ τοΰ πιθήκου 
άπεδείχθη πρό πολλοΰ ύπό τής έπιστήμης έπί όλων τών μικρών πιθήκων τούς 
όποιους" εύκολος δύνανται νά προμηθεύονται. Κατεβλήθησαν μεγάλαι προ
σπάθεια! ΐνα άποδειχθή, άν οί πλησιέστεροι τώ άνθρώπω πίθηκοι είναι πλα
σμένοι, ώς καί οί λοιποί, ίνα άναρρ.ιχώνται, καί πρός τοΰτο είς πολλάς χώρας 
ένέκυψαν σπουδαίως εις τήν μελέτην τοΰ ζητήματος τούτου. ΊΙ ευκολία, 
μεθ’ ής δύνανται σήμερον νά προμηθεύωνται ζώα καί έκ τών άπωτάτων χωρών, 
έπέτρεψαν πω Diehard Oucn, τώ έξοχωτέρω τών άνατόμων τής ’Αγγλίας, 
νά κάμ.η σπουδαίας μελέτας έπί τοΰ άντικειμένου τούτου. ’Επίσης ό 1 άλλος 
Duvernoy, ό φίλος καί συνεργάτης τοϋ διάσημου Κυβιέρου άνέταμε λεπτομερώς 
γορίλλον τινά. Βραδύτερον ό άνατόμος Gratiolet, καί ό δόκτωρ /Ilia' έκαμαν 
έπίσης λεπτομερή άνατομίαν τρωγλοδύτου. Οι ουο τελευταίοι άνατομοι έπέ- 
στησαν ιδίως τήν προσοχήν αύτών έπί τοΰ περί ου ό λόγος ζητήματος. Πάν
τες οέ απέδειξαν δτι έν τοΐς πιθήκοις τοΐς μάλα συγγενεύουσι πρός τόν άν- 
Ορώπινον τύπον, ή προσαρμογή πάντων τών μελών είναι τοιαύτη, ώστε νά 
άποτελή ζώα άναρριχώμενα καί ούχί περιπατητικά- καί παρ’ αύτοΐς δέ τοΐς 
μάλλον έξέχουσι τών πιθήκων, ό άρχικός τύπος τοΰ πιθήκου φαίνεται εύκρι- 
νέστατα.

Ούτω λοιπόν ό πίθηκος, καίτοι τελειότερος τών άλλων ζώων κατά πολ
ύ.ά, δέν άλλάσσει φύσιν, τοΰθ’ όπερ συμφωνεί προς τάς ΐοεας τοΰ Daricin.
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ώστε, ΐνα μείνη τις σύμφωνος πρός τήν αρχήν ταύτην, αναγκάζεται νά όμο- 
λογήση δτι και άν έκ τοΰ πιθήκου παρήγετο δν δμοιον πρός τόν άνθρωπον, 
τό δν τοΰτο δέν ήθελεν είσθαι άνθρωπος, ούδέν άλλο ήθελεν είσθαι ή πίθηκος 
έχων τήν αύτήν μέ ημάς νοημοσύνην, ήθελεν είσθαι ζώου άναρριχώμενον, ου
δέποτε δέ περιπατητικόν.

Πλήν μόνοι ήμεϊς δέν ειμεθα οί άντιφρουοΰντες πρός τήν γνώμην τοΰ Darnin- 
και αύτός ό διακεκριμένος ζωολόγος καί ά/ατόμος f/iar/cs Γο</Ζ, άλλως οπαδός 
τοΰ Darwin, είπε πολλάκις τά αύτά άπερ καί ήμεϊς, άποφηνάμενος ότι ό 
άνθρωπος καί ό πίθηκος δύνανται νά κατάγονται έκ τής αύτής πηγής, άλλ’ 
δτι οί δύο ούτοι τύποι διίστανται άλλήλων, καί άπεχωρίσθησαυ πρό τής 
έμφανίσεως τοΰ κατωτάτου πιθήκου. Άρα ό Charles Vogt, καίτοι οπαδός 
τοΰ Darwin, παραδέχεται δτι ό άνθρωπος 
ται έκ τοΰ πιθήκου.

\ς έξετάσωμεν ήδη τόν άνθρωπον και 
τής άναπτύξεως, καί άς παρατηρήσωμεν 
δν χρόνον ύπάρχουσιν έν · 
άποδείξωμεν πόσον ένδιαφέρουσα είναι 
άναντιρρήτως, καί μάλιστα ώς πρός 
δαιότερον οργανον τοΰ 
τήν έδραν του πάν δ,τι 
Πώς λοιπόν γίνεται ή < 
πώς παρά τώ άνθρώπω;

Τό σύνολον τοΰ έγκεφάλου τοϋ 
είς διάφορα μέρη, έξ Γ 
σθιον ή μετωπίου λοβόν 
πασιφανές δτι παρά 
γίας, ή άνάπτυξις τών δύο 
δμως μεταξύ τοΰ άνθρώπου καί 
διαφορά. Παρά τώ άνθρώπω ι 
καί ταχύτερον σχηματίζεται, ό 
’Απεναντίας παρά τώ πιθήκω, 
πειτα ό έμπρόσθιος, ώστε υπάρχει προφανής άντίθεσις 
σμόν τών μερών τοΰ ούσιωδεστάτου τούτου οργάνου, 
δταν δύο όντα

δέν είναι δυνατόν νά χατάγε-

τόν πίθηκον κατά 
τόν έγκέφαλον 

τή κοιλία τής μητρός των. Είναι 
------  *r.... ή μελέτη αύτη.

τό περί ού ό λόγος 
άνθρώπου καί τοΰ πιθήκου, r ' 
πηγάζει έκ τής διανοίας ή 

άνάπτυξις τοΰ έγκεφάλου παρά

τήν έποχήν 
αύτών καθ’ 

περιττόν
Ό εγκέφαλος 

. ζήτημα, τό 
διότι έν αύτώ έχει 
τής έμφύτου 

τώ πιθήκω, και

να 
είναι 

σπου-

ορμής
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έν παρόδω Οεωροΰντας αύτόν χωρίς νά έμ- 
τούτου δέ έσπευσαν πολλοί νά έξαγάγωσι 

ώς έμφάνισιν μιας 
πιθήκου, άποφηνάμε- 
έγκέφαλον καί τούς 
τύχην τό σχήμα τοΰ 

άπό τής 
ί τρόπου 

καί τοΰ χρόνου τής άναπτύξεως παρά τώ άνθρώπω καί τώ πιθήκω, 
άπέδειξαν δτι ή φαινομένη αΰτη όμοιότης ούδόλως ύφίσταται. Άπ’ έναν- 
τίας μάλιστα δσω μείζων ί 
ήν γίνεται ή άνάπτυξις, τι 
ρει άπό τοΰ έγκεφάλου τοΰ πιθήκου, 
τοιαύτη περιπτώσει ό εγκέφαλος τοΰ 
μικρότερος καί άπλούστερος τοΰ τι 
όμοιος αύτώ. 
ρος τών ζώων κατά τήν 
λιν δέν ομοιάζει ά ν α τ ο μ ι κ ώ ς προς

Άλλ’ έτι καλλίτερον δύναται τις 
τάση τούς λόγους έφ’ ων Οέλουσι 
έφαρμόση αύτούς πρός 
χάς· θαυμάζει τις τωόντι

τα δμως φαινομένην διά τούς 
βωσιν είς λεπτομέρειας. Έκ 
συμπεράσματα, καί έθεώρησαν τήν ομοιότητα 
τών ιδιοτήτων τοΰ μεμακρυσμένου προγόνου 
νοι δτι οί άνθρωποι έκεΐνοι οί έχοντες --·■ 
οποίους όνομάζουσι μικροκεφάλους, παριστώσι κατά 
έγκεφάλου τών πρώτων ήμών προγόνων, δτε άπεχωρίσθησαν 
οικογένειας τών πιθήκων. Αί έρευναι δμως τοΰ Gratiolet περί τοΰ 
καί τοΰ χρόνου τής άναπτύξεως παρά

ταύτην 
ήμών 

τόν μικρόν 
παριστώσι 

προγόνων,

είναι ή διαφορά ώς πρός τήν διεύθυνσιν καθ’ 
οσούτω μάλλον ό ανθρώπινος εγκέφαλος διαφέ- 

λζ ·»— αναπτυσσόμενος. Έν
δύναται ενίοτε νά ήναι 

δέν είναι διά τούτο 
; φαίνεται κατώτε - 
νοός, καί τότε πά-

περιεχομένου έν τώ κρανίω διαιρείται 
ών δύο μόνον θέλομεν λάβει ύπ’ 
’έν, και τόν μ*—
τοΐς ζώοις, άτινα συνδέονται διά δεσμών γενεαλο- 

τούτων λοβών έπρεπε νά ήναι ή αύτή· καί 
τοΰ πιθήκου ύπάρχει κατά τοΰτο μεγάλη 

ό εμπρόσθιος λοβός αναπτύσσεται πρώτος, 
ό δέ κροτάφιος λοβός αναπτύσσεται κατόπιν. 
■ ό κροτάφιος αναπτύσσεται πρώτον, και έ- 

; εις τόν σχηματι- 
"Επεται λοιπόν δτι, 

αναπτύσσονται άντιστρόφως, ούτως είπεΐν, δέν είναι δυνα
τόν νά παράγεται τό έν έκ τοΰ έτέρου.

Τό προρρηθέν φαινόμενον έχει μεγάλην βαρύτητα ούχι μόνον αύτό καθ’ 
εαυτό άλλά καί διά τάς συνέπειας του· ιδίως δμως είναι άπάντησις πρός 
τινα τών αορίστων έκείνων ισχυρισμών, δν συνηθέστατα μεταχειρίζον
ται οί βουλόμενοι νά θεωρήσωσι τόν πίθηκον ώς πρόγονον ήμών. 'Υπάρ- 
χουσιν c '' 
φαλος αύτών 
τόν όγκον, ς 
ρτητά τινα πρ

ραν
δύιν τόν έμπρό- 

μέσον ή κροτάφιον λοβόν. Είναι λοιπόν 
άτινα συνδέονται διά δέσμιων γενεαλο-

άνθρωποι ών τό κρανίον είναι πολύ μικρόν, επομένως καί ό έγχέ- 
ειναι έπίσης μικρός· εκτός τούτου δσω έλαττούται κατά 

οσούτω μάλλον είναι άπλούστερος, και ούτω δεικνύει όμοι- 
ς τόν έγκέφαλον τών ανθρωπόμορφων πιθήκων, όμοιότη-

δταν παύση 
άνθρώπου 

οΰ πιθήκου, άλλά 
Έν όλίγοις, καί δταν άκόμη ό άνθρωπος 

άτέλειαν τών οργάνων τοΰ · 
τά 

νά πεισθή, δταν 
νά στηρίξωσι τήν 

τάς Οετικάς καί σπουδαίας 
ί βλέπων πόσον αόριστοι, πόσον 

αί πλεΐσται διαβεβαιώσεις καί τά φαινόμενα, άτινα έπικαλοΰνται οί οπα
δοί τής γνώμης ταύτης, ύποπίπτοντες πάντοτε είς άπλάς πιθανότητας. Οΰτω 
λέγουσι: δέν είναι τάχα δυνατόν ή χειρ τοΰ άνθρώπου διά τής μετα
μορφώσεων τοΰ δεινός ή δεινός μυός νά παρήχθη έκ 
— Δέν είναι δυνατόν, έπειδή πίθηκός τις ί 
μετεβλήθησαν αί οπίσθιοι χεΐοές του είς ποδας;—Δεν 
αύτή αιτία νά έπενήργησεν, <”·— 
καί νά μηκύνη τά όστά άτινα ήσαν πολλώ βραχύτερα;

Άλλά τοιαύτην όδόν 
Τά πάντα βεβαίως είναι

ζώα.
μετά προσοχής έξε- 
άρχήν ταύτην, καί 
έπιστημο  νικάς άρ- 

άβέβαιοι είναι

τής τοΰ πιθήκου; 
έξηχ'ολούθει νά ϊσταται όρθιος, νά 

*'» είναι δυνατόν ή 
ώστε νά άποκτήση γαστροκνήμια ών έστερεΐτο, 

" ?. ‘ί·" κτΛ·
ακολουθών τις άγνοοΰμεν ποϋ δύναται νά φθάση. 

δυνατά έκτος έκείνων, άτινα έμπεριέχουσιυ αντι
φάσεις. Οί λόγοι ούτοι δμως δέν συμφωνοΰσι πλέον πρός τήν έπιστημην, 
ήτις άπαιτεΐ θετικά καί ώρισμένα πράγματα: είναι λόγοι μυθολογικοί.— 
’Εκτός τούτου αί ύποτιθέμεναι αύται πιθανότητες διαρρήδην άντίστρατεύ- 
ονται πρός τήν πορείαν ήν βλέπομεν σήμερον τήν φύσιν άκολουθοΰσαν· 
οί τοιοΰτοι συλλογισμοί καταντώσιν είς τό αύτό ώς ει έλέγομεν « δέν εί
ναι δυνατόν τά πράγματα νά ήκολούθουν τήν έποχήν έκείνην άλλην όοόν 
παρ’ ήν σήμερον άκολουθοϋσιν;» Ή αληθής δμως έπιστήμη δέν παραδέ
χεται τόν τρόπον τούτον τοΰ σκέπτεσΟαι, δέν παραδέχεται μεταβολάς είς 
τούς νόμους τούς διέποντας τόν κόσμον τούτον, τά τε ένόργανα καί ανόρ
γανα σώματα.

'Έν μόνον έπιχείρημα έχουσιν, έφ’ ού προτείνουσιν λεπτομερείς τινας
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αντιλογίας, ζαΐ έπι τοΰ οποίου δύναται τις νά έλθη εΐς συζήτησιν· τδ 
έπιχείρημα τοΰτο έξήγαγον έζ τινων κρανίων άναζαλυφθέντων είς στρώ
ματα μάλλον ή ήττον βαθέα, άτινα παρίστωυ ιδιότητάς τινας έξαιοετιζάς. 
Τά ζρανία ταΰτα περιέγραψαν λεπτομερώς, ζαΐ βασιζόμενοι έπί τών ιδιο
τήτων τούτων προσεπάθησαν ν’ άποδείξωσιν δτι παρίστώσι τήν μετάβασιν 
άπό τοΰ κρανίου τοΰ πιθήκου εΐς τό τοΰ ανθρώπου. ΙΙρδ πάντων δμως 
έπέμειναν έπί τίνος κρανίου, δπερ κατέστη γνωστότατου ύπό τό όνομα 
κρανίου τοϋ Neanderthal, καί άνεκαλύφθη έν έτει 1857 είς τά πέριξ του 
Dusseldorff. Τό ζρανίον τοΰτο διακρίνεται έζ τών πλείστων ανθρωπίνων 
ζρανίων ένεκα τής ύπερμεγέθους εξοχής τής άψίδος τών όφρύων, είναι 
πεπιεσμένου καί έπίμηζες, καί παριστα ιδιαζούσας τινας ιδιότητας, ών ή 
περιγραφή ήθελεν εϊσθαι έζτενής. Πρό πάντων δμως βασιζόμενοι έπι τοΰ 
γενιζοΰ σχήματος αύτοΰ ζαΐ έπί δύο έξογζωμάτων ύπέρ τάς όφρΰς, άπε- 
φήναυτο, οτι τό κρανίου τοΰτο ομοιάζει πρός τό τώυ ανθρωπόμορφων πι
θήκων, καί μάλιστα πρός τό τών όράγκων. Καί δμως αρκεί τις νά πα
ραβάλη τό κρανίου τοΰτο τοΰ Neanderthal πρός τά κρανία τών όράγκων 
καί τών πιθήκων, και πάραυτα θέλει ίδεΐ, όπόση διαφορά ύπάρχει μεταξύ 
τής ανθρώπινης ταύτης κεφαλής ζαΐ τής τών ζώων τούτων, διαφορά μεγίστη 
προκύπτουσα έζ τοΰ όγκου τοΰ κρανίου ζαΐ επομένως τοΰ έγκεφάλου, 
έξ ής φαίνεται δτι ούδέποτε ό άνθρωπος είς δν ανήκε τό κρανίου έκεϊνο 
ειχεν έγκέφαλον δμοιον πρός τόν τοΰ ζώου.

Πρός τούτοις άποδίδουσιν είς τό ζρανίον τοΰ Neanderthal μεγάλην αρ
χαιότητα, Οεωροΰντες αύτό ώς τό αρχαιότατου τών ζρανίων άτινα άνευ
ρέθησαν, οπερ είναι πολύ αμφίβολον. Συνάμα δέ λέγουσιν δτι δέν ομοιά
ζει πρός ούδέν άλλο ζρανίον· τήν γνώμην ταύτην είναι εύκολώτατον ν’ 
αποδείξωμεν· ώς έσφαλμένην. Καί περί μέν τής άρχαιότητος τής πολυ- 
Ορυλλήτου ταύτης κεφαλής λέγομεν, δτι εύρέθη έν σπηλαίω κειμένω ύπέρ 
τήν όχθην ποταμού τίνος έπι έδάφους, δπερ δέν έμφαίνει ούδέν σημεϊον δυ- 
νάμευον νά έξαζριβώση τήν γεωλογικήν ήλικίαν του· ώστε τό ν’ άποδίδωμεν 
είς τό ζρανίον τοΰτο αρχαιότητα άνωτέραν τής τών ορυκτών ανθρώπων 
περί ών προελαλήσαμεν, και οΐτινες έμάχουτο μέ λίθινα όπλα κατά τών 
ρινοκέρων ζαΐ τών ’Ελεφάντων, είναι ύπόθεσις πάντη ανυπόστατος. Καί 
αύτός δέ ό Κ. TyiZ/, ό διάσημος "Αγγλος γεωλόγος, ό γράψας ολόκλη
ρου βιβλίου ίνα απόδειξη τήυ αρχαιότητα τοΰ άυθρώπου, πρώτος έξέφρασε 
μεγάλους δισταγμούς ώς πρός την αρχαιότητα τοΰ κρανίου τούτου, διότι, 
έν ω έζειτο τόπω, ούδέν γεωλογικόν φαινόμενου δύναται νά όρίση τήν 
ήλικίαν του, ούδεμία ένδειξις ύπάρχει άποδεικνύουσα ότι τό σπήλαιον έν 
ω εύρέθη, έχει γεωλογικήν ήλικίαν άρχαιοτέραν έκείνων έν οίς άνεζαλύφθησαν 
τά όστα τοΰ όρυκτοΰ άνθρώπου είς Aurignac χαΐ Moulin Quignon έν Γαλλία.

’Εκτός τούτου καί ή γνώμη δτι τό ζρανίον τοΰτο δέν ομοιάζει πρός ού
δέν άλλο, είναι προφανώς έσφαλμένη. 'Ότε κατ’ άρχάς άνεκαλύφθη τό 
ζρανίον τοΰτο, και διεσπάρησαν έν ’Αγγλία διάφοροι σχεδιογραφίαι ζαΐ 
τύποι αύτοΰ, οί άγγλοι άνθρωπολόγοι, θερμοί άλλως οπαδοί τής άρχαιό- 
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τητος τοΰ άνθρώπου, έσπευσα'ν νά είπώσιν δτι άνεζαλύφθησαν έν τή πά
τριοι αύτών ζρανία εχοντα μεγάλην πρός αύτό ομοιότητα. Βραδύτερου 
άπεδείχθη τρανώς δτι τό γενικόν σχήμα του ούδέν άλλο ήτο ή τό σχή
μα τοΰ κελτικού κρανίου. Είς μάτην δ’ έπικαλοΰνται τήν ΰπαρξιν τών 
μετωπίων έξογκώσεων, τήν συμπίεσιν και τό έπίμηζες τοΰ κρανίου τούτου, 
διότι υπάρχει σήμερον κεφαλή έν Παρισίοις, ήτις παριστα τάς αύτάς ιδιό
τητας· αί μετώπιοι μάλιστα έξογζώσεις συυεχόμεναι 'έν τω μέσω όμοιά- 
ζουσι πρός τάς τών όραγκοτάγζων πολλώ μάλλον ή αί τοΰ κρανίου του 
Neanderthal. Καί δμως ή κεφαλή αυτή ανήκει είς μωρόν τινα άποθανόντα 
πρό τινων έτών έν τινι νοσοκομείω τών ΙΙαρισίων. 'Ο κάτοχος τοΰ κρα
νίου τούτου δόκτωρ Ί uhlrolt έχυσε τύπους έν αύτώ παριστώντας τόν έγ
κέφαλον. Έξετάζων τις όθεν μετά προσοχής τόν τύπον τούτον τοΰ έγκε
φάλου, εύκόλως βλέπει ότι άνήκει είς άνθρωπον άγριας βεβαίως φυλής,'άλ
λά φέρει πάντας τούς ούσιώδεις τύπους τών άνθρωπίνων κρανίων.

Πρός τούτοις ό Pruner-Bey, ούτινος ή γνώμη έπι τοιούτων ζητημάτων έχει 
μεγάλην βαρύτητα, έλαβε τόν έσωτερικόν τύπου κρανίου τίνος εύρεθέντος 
έντιυι τύμβω του Poitou, -ζαί άπέδειξεν δτι ό τύπος ουτος άνοίζων είς άν
θρωπον άδιαφιλουειζήτου κελτικής καταγωγής έφηρμόζετο ακριβώς έντός 
τοΰ κρανίου τοΰ Neanderthal. "Αρα ούχί μόνον τό εξωτερικόν σχήμα τής ζε
φαλής τοΰ Κελτοΰ καί τοΰ ανθρώπου τοΰ Neanderthal όμοιάζουσιν άλλά ζαΐ 
ό έγκέφαλος αύτών.

Αί άποδείξεις αύται είναι άποχρώσαι, ώστε άδιστάκτως νά παραδεχθώμεν 
δτι τό λεγόμενον πιθηκοειδές τοΰτο κρανίου ούδέν ahi-ο είναι ή ανθρώ
πινον, ζαΐ μάλιστα ζρανίον κελτικόν. Τό δέ ύπερμέγεθες τών αψίδων τώυ 
όφρύων ούδεμίαν δύναται νά φέρη ένστασιν, διότι τό φαινόμενον τοΰτο βλέ
πομεν καί σήμερον άκόμη, ώς τό προρρηθέν τοΰ έν Παρισίοις άποθανόντος 
μωροΰ, καί άλλα παρά τών άνθρωπολόγων μνημονευόμενα.

’Εν όλίγοίς ή θεωρία καθ’ ήν ό άνθρωπος κατάγεται έκ τοΰ πιθήκου 
ούδέν άλλο είναι ή ψυχρά επίνοια έπί ούδενός άζριβοΰς φαινομένου στηριζο- 
μένη, ήτις είς τάς πλείστας περιστάσεις έπιζαλεΐται πιθανότητας, καί πολ- 
λάζις πιθανότητας προφανώς άντιβαινούσας πρός τά πράγματα. Όθεν μ,ετά 
Οετικότητος λέγομεν δτι ή θεωρία αύτη είναι καθ’ δλα άνυπόστατος, και προ
πάντων άντιβαίνει πρός τήυ θεωρίαν αύτήν τοΰ Daricin, ήν λαμβάνουσιν ώς 
βάσιν.

Έξετάθημεν άρζούντως έπί τής θεωρίας ταύτης, διότι κατέστη πολυθρύλ- 
λητος. Ή δοξασία δτι ό πίθηκος ήτο ό προπάτωρ ήμών παρήγαγεν έντύπωσιν 
πολλήν, διότι καίτοι αρχαία, τινές έθεώρησαν αύτήν ώς νέαν, καί διότι εύ- 
ζόλως δύναται τις νά συλλάβη αύτήν. Διά τούς λόγους τούτους κατέστη 
δημώδης, ούτως εϊπειν. Έτέρα αιτία τής διαδόσεως αύτής είναι δτι ύπεστη- 
ρίζετο ύπό τής φιλοσοφίας και έπολεμεΐτο ύπό τής θεολογίας; επομένως κατέ
στη έκ τών λογομαχιών έκείνων, αϊτινες πολλάκις παρέσειραν και αύτούς 
τούς εύθύν νοΰν έχοντας έκτος τής όδοΰ ήν προύτίθεντο ν’ άζολουθήσωσι.

Ήμεΐς δμως ούτε θεολόγοι εί'μεθα, ούτε φιλόσοφοι. Εϊμεθα άποκλειστικώς
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επιστήμονες· περί ούοενός άλλου λοιπόν φροντίζομε·» είμή περ'ι τών έπίστή- 
μονιχών αληθειών, καί έπ’ όνόματι τών άληθειών τούτων ώμολογήσαμεν την 
αδυναμίαν τής έπιστήμης τοΰ νά εί'πη, πόθεν έγεννήθη ό άνθρωπος: άλλά 
και έπ’ όνόματι τών αύτών τούτων άληΟειών λέγομεν μετά βεοαιοτητος δτι 
προπάτωρ ήμών δέν εΐναι ούτε ό γορίλλος, ούτε ό όραγκοταγκος, ούτε ο τρω
γλοδύτης, άλλ’ ούδ’ ή φώκη, ούδ’ ό ιχθύς, ούδέ άλλο οίονδήποτε ζώον.

(ακολουθεί).
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Ώς γνωστόν οί άνθρωποι μεταχειρίζονται διάφορα ποτά, τά μέν ώς άπα- 
ραιτήτως άναγκαια διά τόν οργανισμόν, τά δέ χάριν ηδονής, ή ινα άντικα- 
ταστήσωσι τήν έλλιπή τροφήν; καί τοιουτοτρόπως χορηγήσωσι νέας δυνάμεις 
είς τό σώμα, ΐνα έξακολουθήση τήν έργασίαν του. Τών ποτών τούτων οί μέν 
ποιοΰσι μετρίαν χρήσιν, οί δέ κατάχρησιν, ολίγοι δέ άπέχουσίν έντελώς τής 
χρήσεως αύτών, ένώ άφ’ έτέρου όλίγιστοι γινώσζουσι τήν χημιζήν σύνθεσιν 
αύτών, τάς φυσιολογικός των ένεργείας, τήν έζ τούτων προερχομένην ώφέ- 
λειαν ή βλάβην, και άλλας ιδιότητας, έπενεργοΰσιν έπωφελώς ή έπιβλαβώς 
έπί τής ύγείας.

Τό ύδωρ εινε ούσιωδέστατον συστατικόν τοΰ άνθρωπίνου σώματος καί 
χρησιμεύει ώς μέσον διαφόρων χημικών και φυσικών γεγονότων του οργα
νισμού. Τό αίμα ήμών περιέχει 80—90 0[0 ύδωρ, τό δέ σώμα μας συνίστα
ται κατά 58—50 0[0 έξ αύτοϋ. Τό πινόμενον ύδωρ, ή τό περιεχόμενο·» είς δι
αφόρους τροφάς καί μετ’ αύτών λαμβανόμενον, δέν εινε συνήθως χημικώς 
καθαρόν ύδωρ, άπεσταγμένον μάλιστα ύδωρ, δηλ. μή περιέχον άλλας ούσίας, 
δέν ώφελεΐ τούς πλείστους τών ανθρώπων ώς ποτόν. Τό ύδωρ, καθ’ έαυτό 
εινε ούσιώδης τροφή καί άπαραίτητον πρός διατήρησιν τών λειτουργιών τοΰ 
οργανισμού, είνε δέ ώφελιμώτερον όποιον συνήθως πίνεται, δηλαδή μεμιγμέ- 
νον μετά διαφόρων άλλων λίαν άναγκαιων ούσιών. Αι είς τό ύδωρ τών πηγών 
καί τών ποταμών διαλελυμέναι ούσίαι είνε διάφοροι κατ’ ούσίαν, κατά ποσόν, 
καί κατά αριθμόν. Αί μεταλλικαί αύται ούσίαι εμπεριέχονται άφθονοι εις τινα 
ΰδατα, καλούμενα μεταλλικά καί διά τάς ίαματικάς δυνάμεις των ιαματικά. 
Τό πόσιμον ύδωρ περιέχει άέρια, ζαί διάφορα άλατα, τά όποια ού μόνον δέν 
βλάπτουσι τό ύδωρ, άλλά τό καθιστώσι καί ώφελιμώτερον. Τό χρώμα αύτού, 
ή γεΰσις καί ή διαλυτική των δύναμις προέρχεται έξ αύτών. Σταθερά ούτως 
ειπεΐν συστατικά τοΰ ποσίμου ύδατος εινε τά άτμοσφαιρικά άέρια, δηλ. άνθρα- 
κικόν όξύ, όξυγόνον καί άζωτον, έκ τούτων δέ σχετικώς περιέχεται περισσό
τερον άνθρακικόν όξύ καί όξυγόνον ή άζωτον. 'Η ποσότης αύτών εινε διάφο
ρος είς τά διάφορα ύδατα καί είς τάς διαφόρους άτμοσφαιρικάς καταστάσεις, 
δύνανται δέ νά άποβληθώσι τοΰ ύδατος διά έψήσεως ή πήξεως έν σχήματι φυ- 
σαλίδων άέρος. Ένεκα τών εμπεριεχόμενων τούτων αερίων καθίσταται τό ύδωρ 
έπιτήδειον νά διατηρή διάφορα ζώα, ζώντα έν αύτώ, καί χρήζοντα άέρος πρός 
άναπνοήν, οιον οί ιχθύς. Τό πηγαΐον ύδωρ στερείται συνήθως οξυγόνου, έκ 
τούτου δέ προέρχεται ότι ιχθύς καί άλλα υδρόβια ζώα δέν άπαντώνται εις 
τοιαύτας πηγάς, διότι άποθνήσουσιν έξ ασφυξίας διά τήν έλλειψιν αύτοϋ. Τό 
ύδωρ τών δετών ώσπερ τό άπεσταγμένον δέν περιέχει ή όλίγας μόνον μετα- 
λικάς ούσίας, διά τοΰτο δέν εινε κατάλληύων πρός πόσιν, πρέπει δέ νά προστε- 
θώσιν άλατα, ώς κοινόν άλας, ΐνα καταστή πόσιμον. Οΰτω πράτουσιν οί κά- 
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Ή ποσότης τών ούσιών τούτων εΐνε λίαν διάφορος είς 
μεγίστην δέ ποσότητα περιέχει ό ’Ιορδάνης ποταμός.

τών διαφόρων στρωμάτων τής γής, δι’ ών διέρχεται τό πηγαΐον 
καϊ έκ τής κοίτης τοΰ πο- 
άμμωνίαν. "Οταν ύδωρ τι 
γεΰσιν, καί καλείται σκλη- 

έχει συνήθως πολλά άλατα τιτάνου, 
δέν σαπονίζει) άλλά
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τοίχοι τών σουαβικών Αλπεων, δπου μονον ύετιον ύδωρ ύπάρχει προς πόσιν, 
διδαχθέντες τοΰτο έκ τής πολυχρονίου πείρας. Τό όξυγόνον τό' περιεχόμενον 
είς τό ύδωρ δέν συντελεί είς τό νά παρέξη αύτω καλλιτέραν γεΰσιν, ένώ τό 
ανθρακικόν οξύ καθιστά τό ύδωρ τόσω νοστιμώτερον, εΐς οσω μείζονα πο
σότητα περιέχεται, διά τοΰτο δέ τό ύδωρ τών πηγών εΐνε νόστιμον, διότι πε
ριέχει άφθονον ανθρακικόν όξύ. Τούναντίον τό βρασμένον ύδωρ δέν έχει καλήν 
γεΰσιν διότι άπώλεσε τό ανθρακικόν όξύ του. Τό ύδωρ τών ύετών περιέχει 
αμμωνίαν, ώς δέ είπομεν άνωτέρω όλίγας μεταλλικάς ουσίας, καί όλίγιστον 
άνθρ. όξύ, διά τοΰτο έχει γεΰσιν δυσάρεστου.

Τό πηγαΐον καί ποτάμιον ύδωρ περιέχουσιν άφθονους μεταλλικάς ουσίας, 
αϊτινες εΐνε λίαν άναγκαΐαι διά τόν οργανισμόν. At ούσίαι αύται εΐνε φωσφο
ρικά, ανθρακικά, Οεΐίκά, νιτρικά άλατα και διάφοραι συνθέσεις χλωρίου, οΐον 
μαγειρικόν άλας κτπ. προσέτι δέ άλλ’ ούχι συχνάκις, σίδηρος καί άλλα μέ
ταλλα. Ή ποσότης τών ουσιών τούτων εΐνε λίαν διάφορος είς τά διάφορα ΰ- 
δατα, μεγίστην δέ ποσότητα περιέχει ό Ιορδάνης ποταμός. Αί ούσίαι αύται 
προέρχονται έκ · 
ύδωρ μέχρις ού φθάση είς τήν επιφάνειαν τής γής, 
ταμοΰ. Τό ποτάμιον ύδωρ περιέχει τό θέρος και 
περιέχη άφθονους τοιαύτας ούσίας, έχει ίδιάζουσαν 
ρόν ή γλυφόν, έπειδή δέ τοιοΰτον ύδωρ περιέχει 
ό σάπων δέν διαλύεται εύκόλως έν αύτώ, (δέν σαπονίζει) άλλά πήγνυται, τό 
μέσον δέ τοΰτο χρησιμεύει είς τό νά διακρίνωμεν εύκόλως τά τοιαΰτα υδατα. 
"Οταν δμως ή περιεχομένη άνθρακική τίτανος εΐνε είς μετρίαν ποσότητα, τότε 
παρέχει είς τό ύδωρ μετά τοϋ έμπεριεχομένου άνθρακικοΰ όξέως γεΰσιν καλή ν 
καί εύαοεστοΰσαν τούς πάντας. Τό ύδωρ τό περιέχον ολίγα άλατα, μάλιστα 
άνθρακικά, καλείται έλαφρόν, έχει γεΰσιν ούχι τόσον εύάρεστον, ήτις δμως 
δύναται νά βελτιωθή διά προσθήκης άνθρακικοΰ οξέος. "Υδωρ περιεχόμενον 
εις ξύλινα άγγεΐα ή πήλινα απορροφά όξυγόνον καϊ περισσότερον άνθρακικόν 
•όξύ έκ τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος και καθίσταται νοστιμώτερον.

Τό ύδωρ έχει ένίοτε διάφορον χρώμα, συνήθως ον άχροΰν, ένεκα ούσιών τι- 
νων περιεχομένων έν αύτώ. Ό λευκός ποταμός έν ’Ιάβα πηγάζει λευκός, ή δέ 
χροιά προέρχεται έκ τής μεγάλης ποσότητος τοΰ περιεχομένου πηλού· έκ τής 
αύτής αιτίας προέρχεται ή χροιά τοΰ κίτρινου ποταμοΰ έν Κίνα- ή έρυθρά χροιά 
τοΰ Rio Colorado προέρχεται έκ τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ περιεχούσης άφθονον 
όξείδιον σιδήρου, τό λευκόν χρώμα τοΰ ρύακος Jl’nssJoc/i έν’Ελβετία προέρχε
ται έκ τής περιεχομένης τιτάνου. Ή λίμνη τής Γενεύης καί ό 'Ροδανός ποτα
μός έχει ώραιότατον κυανοΰν χρώμα, πιθανώς ένεκα του περιεχομένου ιωδίου.

Τό πρός πόσιν χρησιμεΰον ύδωρ πρέπει νά ήνε καθαρόν, διαφανές, άχρουν, 
αοσμον και άγευστον, πρόσφατον καί δροσερόν νά μή περιέχη δέ όργανικάς 
ουσίας πλέον τοΰ 1 κόκκου άνθρακικήν τίτανον, ούχί πλέον τών 1G κόκκων 
Οειικήν τίτανον, ούχι πλέον τών 3 κόκ. μαγειρικόν άλας, ούχί πλέον τών 10 
κόκ. άνθρακικόν δέ νάτρον ούχί πλέον τών 20 έν έκάστη tjallone (ΙΓ. Procter''.

Ιόατα άκινητα μένοντα, ώς τών τελμάτων καί τινων λιμνών, εΐνε άκα-
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τάλληλον πρός πόσιν διότι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, εύρισκόμενοι έν 
αύτοίς, σήπονται καϊ αποσυντίθενται, ούτω δε καθιστώσι τό ύδωρ επιβλαβές 
είς τήν υγείαν.

Συχνάκις τό ύδωρ τών ποταμών καϊ τών πηγών περιέχει όργανικάς ή ά- 
νοργάνους ούσίας, αϊτινες εΐνε επιβλαβείς είς τήν υγείαν. Τοιοΰτον ύδωρ δύ
ναται νά προξενήση άσθενείας εΐς ολοκλήρους οικογένειας, συνοικίας, χωρία 
καί πόλεις, ένίοτε μέν διά τινα μόνον χρόνον, ένίοτε δέ διηνεκώς. Αί ούσίαι 
αύται προέρχονται έκ τών οχετών, οΐτινες φέρουσι διαφόρους άκαθαρσίας άπό 
τών οικιών είς τόν ποταμόν, είς δέ τά φρέατα φθάνουσίν έκ τών περικυκλούν- 
των στρωμάτων τής γής, όταν ταΰτα ήνε κεκορεσμένα μέ τοιαύτας ούσίας, ή 
δταν οχετοί καϊ άπόπατοι οικιών κεΐνται πλησίον τών φρεάτων, ώς τοΰτο 
συμβαίνει συχνά.

Είς τοιαΰτα' ύδατα ένδιαιτώνται άπειρον πλήθος φυτικών καϊ ζωικών ορ
γανισμών, οΐτινες έπικάθηνται συνήθως έπί καϊ ύπό τούς λίθους οΐτινες άπο- 

Λ ~ -------- Λ —οχ—.—κ —i~— "Υδατα τοιαΰτα γεννώσι καϊ
τήν χολέραν κτλ. Διάφοροι 

πόσιν ύδωρ έπιβλαβές, άς χά- 

τελοΰσι τούς τοίχους ή τήν βάσίν τοΰ φρέατος. 
οιαδίδουσι διαφόρους νόσους, οΐον τόν τύφον, 
άλλαι ούσίαι δύνανται νά καταστήσωσι τό πρός 
ριν συντομίας παραλείπομεν ν’ άναφέρωμεν.

Έκ τών ολίγων τούτων γίνεται δήλον πόσον καλόν ύδωρ δύναται νά συν- 
τελέση είς τήν ύγείαν, ακάθαρτον δέ νά προξενήση σοβαράς νόσους. Έν τοΐς 
χωρίοϊς, ένθα εΐνε εύκοθ.ώτερον νά προμηθευθώσι καλόν καί πρόσφατον ύδωο, 
τό ζήτημα τοΰτο δέν έχει πολλήν σημασίαν, διά τάς πόλεις δμως είνε ούσι- 
ωοέστατον, μόνον δέ διά πρόνοιας περί καλοΰ ύδατος δύναται ή πόλις νά προ- 
φυλάξη τούς κατοίκους άπό άπειρων άσθενειών.

Ό οίνος γενναται ώς γνωστόν έκ τών σταφυλών διά ζυμώσεως, ήτις 
συνίσταται είς τήν μεταβολήν τής τών σταφυλών ζακχάρεως είς οινόπνευμα 
καϊ άνθρακικόν όξύ. Τό οινόπνευμα εΐνε τό ούσιωδέστερον συστατικόν τοΰ οίνου, 
ή ποσότης δέ αύτοΰ έξαρτάται έκ τής ποσότητος τής σακχάρεως τών στα
φυλών καϊ τοΰ βαθμοΰ τής ζυμώσεως. Τό περιεχόμενον οινόπνευμα εΐνε 99— 
195 είς τά 1000. Άλλο ούσιώδες συστατικόν τοΰ οίνου εινε ή σάκχαρις, ής 
ή ποσότης ταλαντεύεται πολύ. Προσέτι περιέχει διάφορα άλλα οξέα καϊ άλ- 
κάλια καϊ άλλας ούσίας. Όπως δέ τό περιεχόμενον οινόπνευμα ηνωμέναν μετά 
τής σακχάρεως και τών οξέων χορηγεί είς τόν οίνον τάς ούσιώδεις φυσιολο- 
γικάς ένεργείας και παρέχει αύτώ τοιαύτην ή τοιαύτην γεΰσιν, ούτως ή χρω- 
ματιστική αύτοΰ ούσία παρέχει αύτώ διάφορον χρώμα, δπερ θέλγει τήν δρασιν. 
Ό οίνος περιέχει καϊ άρωμά τι, γεννώμενον κατά τήν ζύμωσιν ή προερχόμε
νο·; έκ τής ποιότητας τών σταφυλών, τοΰτο δέ παρέχει είς αύτόν τήν διάφορον 
ευωδίαν.

Ένώ πολλοί άρνοΰνται δτι ό οίνος και τά διάφορα πνευματώδη ποτά έχουσι 
θρεπτικήν δύναμιν, εΐνε άξιοπαρατήρητον, δτι ό λαός, δστις έχει ισχυρούς 
λόγους νά ήνε οικονομικός, δαπανά πολλά χρήματα πρός άπολαυσιν 
αύτών. Άπατάται τις δμως άν νομίζη, δτι ή άπόλαυσις αύτών, ήτις αγορά
ζεται τόσον άκριβά παρά τής έργατικής τάξεως, συμβαίνει μόνον χάριν ή-
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δονής. Ή ένδεια έπί πολυχρονίου πείρας στηριζομένη έδιδάχθη κατά μικρόν 
ποία τροφή εινε κατάλληλος ζαί εύθυνή συνάμα, δυναμένη νά άναπληρώση 
τάς καταναλισκομένας δυνάμεις τοϋ εργαζομένου. Όλοι οί οίνοι περιέχουσι 
ούσίας, αίτινες έπενεργοΰσιν έπί τοΰ νευρικού συστήματος, καί δύνανται νά 
ποιήσωσιν έκποδών τήν κόπωσιν καί τήν έξασΟένισιν αύτοΰ, τήν προερχο- 
μένην έκ τής έργασίας. Ό ζωμός καί τό έχχύλισμα τοΰ κρέατος περιέχουσιν 
στοιχεία, άτινα έρεΟίζουσι καί ένισχύουσι τό νευρικόν σύστημα, ό πένης δμως, 
δστις δέν δύναται καθ’ έκάστην νά άγοράζη κρέας, αντικαθιστά αύτά διά τών 
οίνοπνευματικών ποτών, τοΰ καφέ, τοΰ τείου κτλ. Τοΰτο δέν είνε τόσον κα
ταφανές εις τά ήμέτερα θερμά κλίματα, δπου ή έργασία είνε όλιγωτέρα και 
αί άνάγκαι τοΰ δργανισμοΰ μικρότερα'., καταφανέστατον δμως είς τά βόρεια 
κλίματα, ένθα τά ποτά ταϋτα πρέπει πρός τοΐς άλλοις νά γεννήσωσι καί πολύ 
Οερμογόνον ένεκα τοΰ έξωτερικοΰ ψύχους. Έκ τούτου προέρχεται ή συχνό
τατη χρήσις αύτών, μέχρι καταχρήσεως προβαίνουσα, είς τά βόρεια μέρ<, 
’Αγγλίαν, Γερμανίαν, Ρωσσίαν κτλ. Τό αίσθημα τής πείνης καί τής κοπώσεως 
παρέρχεται διά τής άπολαυής τών πνευμάτων, ή δέ έργασία δύναται νά έξα- 
κολουΟήση. Τοΰτο έννοεΐται δτι προβαίνει μέχρι τινός ορίου. Παρατηρήσεις 
νεώτεραι απέδειξαν δτι τά ποτά ταϋτα (οίνος, οινόπνευμα, ιδίως ό καφές) 
φέρουσι πολύ αίμα είς τά εργαζόμενα όργανα (νεΰρα καί μΰς), έπιταχύνουσι 
τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος έν αύτοΐς, οΰτω δέ άφ’ ενός μέν προσάγουσιν 
αίμα άρτηριώδες, λίαν άναγκαΐον διά τήν έργασίαν, άφ’ ετέρου δέ άπομακρύ- 
νουσιν άπ’ αύτών ταχύτερον τό γαλακτικόν όξύ καί άλλα προϊόντα τής ό- 
ξειδώσεως, άπερ παραμένοντα προξενοΰσι κόπωσιν. Τά ποτά λοιπόν ταϋτα έν 
μέτρια ποσότητι δέν φέρουσιν βλάβην τινά, άλλ’ ωφέλειαν, ινα έξακολουΟώσιν 
δμως νά ώσιν ωφέλιμα πρέπει τό σώμα νά λάβη τροφήν άρκοϋσαν, ΐνα 
άναπληρωΟώσιν αί γενόμεναι άπώλειαι τών ούσιών τοΰ σώματος, καί δΓ 
ής παρήχθη έργασία. Τό έξ αύτών λοιπόν προκύπτον κέρδος είνε τό δτι 
ό έργάτης δύναται έκ τοΰ κεφαλαίου οργανικής ύλης τοΰ σώματός του 
νά έξοοεύση περισσότερον ή άνευ τής χρήσεως τών ποτών τούτων, επο
μένως πρέπει νά άναπληρώση έπειτα τό άπολεσθέν μέρος τοϋ κεφαλαίου 
διά τροφής, ΐνα μή τα άπολεσθέντα ποσά φθάσωσιν έπί τέλους τό μεγί
στου μέρος τοΰ κεφαλαίου, καί ό οργανισμός χρεωκοπήση, ήτοι καταστή 
άσΟενής καί ανίκανος είς έργασίαν. Ταϋτα ίσχύουσι διά τε τά πνεύματα, 
τόν καφέν καί τό τέϊον. Ό καφές καί τό τέϊον, ών αί φυσιολογικά! ένέρ- 
γειαι έμνημονεύΟησαν έν συντόμω, έχουσιν άνάλογα συστατικά προς τόν 
Γων.όν κρέατος, δηλ. άζωτούχους όργανικάς βάσεις, κτλ. Περιέχουσι δέ 

/- είνην καί τείνην. Προσέτι περιέχουσι και ούσίας άνοργάνους είς
. ποσότητα. Τό τέϊον περιέχει άφθονα άλατα σιδήρου καί μαγγανίου, 

■·.-·■ - ωφέλιμα είς τον δργανισμόν. Τό τέϊον περιέχει νάτρον, ό δέ καφές 
ν, δπερ έχει ύγιεινώς καί φυσιολογικώς μείζονα άξίαν. Ένταΰθα δέν 

, -,ά-.ομεν ύπ’ δψιν τήν ευχάριστου γεϋσιν τών ποτών τούτων, ένεκα τής 
όποιας κατ’ εξοχήν ό καφές, τό τέϊον καί οί εύγενεΐς οίνοι κατέστησαν 
κοινά καί βαρύτιμα ποτά.
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'Π σοκολάτα είνε ποτόν, δπερ κατασκευάζεται έκ τών κυάμων δένδρου 

τινός, καλούμενου Kdkao, παρασκευαζομένου κατά διαφόρους τρόπους. Είνε 
δέ φυτόν τών τροπικών τής ’Αμερικής χωρών. Έν Μεξικώ καί έπί τών 
Φιλιππινών νήσων είνε ποτόν κοινότατου, δπως παρ’ ήμΐν ό καφές. Πε
ριέχει δέ λίπος, άμυλον, λεύκωμα κλ. συστατικά, καί τι ίοιάζον καλούμε
νου θεοβρωμίνην. Τό λίπος περιέχεται είς μεγάλην ποσότητα. "Αλατα 
δέ, ιδίως κάλι, περιέχει άφθονου. "Ενεκα τών συστατικών τούτων είνε 
ωφέλιμος, δσον ό καφές καί τό τέϊον, Ορεπτικωτέρα δμως έκείνων διά τό 
πολύ λίπος, καί τό άμυλον, καί τό λεύκωμα, δέν συντελεί δέ μόνον ώς 
ένισχύουσα τά νεΰρα καί τούς μΰς, άλλά χρησιμεύει καί ώς τροφή είς τήν 
στενωτέραν σημασίαν τής λέξεως.

Ό ζύθος, (Bier) είνε ποτόν πλείονος λόγου άξιον διότι παρ’ ήμΐν κατά 
τά τελευταία έ'τη είσάγεται είς μείζονα ποσότητα, καί καταναλίσκεται τα
χέως. Ό ζύθος περιέχει πνεϋμα (.-lZco/ioZ), ανθρακικόν όξύ, ζάκχαριν, δεξ- 
τρίνην, λεύκωμα, λυκίνην (ναρκωτικόν στοιχείου) λίπος, διάφορα οξέα 
καί άνοργάνους ούσίας, ιδίως κάλι καί φωσφορικόν όξύ. Τό περιεχομένου 
πνεϋμα είνε όλιγώτερον ή έν τώ οίνω. Τό άνθρακικόν όξύ γέννα τόν άφρόν. 
Ό ζύθος παρασκευάζεται έκ κριθής διά ζυμώσεως καί προσθήκης ούσιών 
τινων, ή δέ διάφορος ποιότης αύτοΰ παρέρχεται έκ τοϋ διαφόρου τρόπου 
τής κατασκευής. Ό ’Αγγλικός ζύθος περιέχει έλάσσονα ποσότητα ύδατος 
ή ό γερμανικός. Ένεκα τών χημικών συστατικών του ό ζύθος έχει δλας 
τάς φυσιολογικός ιδιότητας τοϋ οίνου, προσέτι δέ έχει ού μικράν άξίαν 

καί ώς τροφή.Ό καφές, τό τέϊον καί ό ζύθος, όντα προϊόντα ξένων καί μακρυυών 
χωρών, τιμώνται πολλοΰ άργυρίου, ή δέ έξ αύτών ωφέλεια διά τήν ή- 
μετέραν εργατικήν τάξιν δέν είναι μεγάλη, διότι διά τοΰ αύτοΰ άργυρίου 
ό έργάτης δύναται νά έχη τροφήν άλλην, κρέας, οπώρας, όσπρια, έλαίας 
κτλ. άφθονωτέραν ώφελιμωτέραν καί εύθηνοτέραν.
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Άποδιωχθείς άπό τής τοΰ ’Ιεχωβά χώρας ό Κάϊν, έβάδισε πρδς ’ Υνατολάς, 
ζητών μεμακρυσμένην γήν ύπδ θεών εύσπλαχνων προστατευομένην. Έζήτει 
θεούς μή άπαιτοΰντας Ουσίας, άλλ’ άρκουμένους είς τδ τών καρπών καί τών 
αγρίων άνθέων άρωμα, τροφήν άναφή τών ουρανίων πνευμάτων. Έζήτει θε- 
ούς επιεικείς μέ συμπάθειας μειδίαμα Οεωροΰντας τάς ανθρωπίνους παρεκ
τροπές καί πλάνας.

Καί έπίστευεν είλικρινώς δ Κάϊν είς παρομοίους θεούς· ή τεταραγμένη 
αύτοϋ συνείδησις έπεκαλεΐτο αύτούς έξ ούρανοΰ.

Έβάδισε λοιπόν προς Άνατολάς· καί οί μέν διατείνονται ότι έφθασε μέχρι 
Ταρταρίας, ά'7.7.οι δέ καί μέχρι τών’Ινδικών χωρών. Τδ βέβαιον είναι δτι έν 
τώ τόπω ένθα ένέπηξε τήν σκηνήν αύτοϋ, ειρηνικοί ποταμοί έκύλιον τά ύ - 
δατά των, καί έν τή νέα αύτοϋ πατρίδι τέχναι πλεϊσται έλαβον τήν άρχήν των.

Ή άνΟρώπινος ζωή είχεν κατά τάς πρώτας τοϋ κόσμου έποχάς, εύρύ νά 
οιατρέξη στάδιον· ήρέμει, ώς μέγα πλοΐον άκινητεϊ έχον τά ιστία ήνεωγμένα 
έπί τοϋ έν καταστάσει γαλήνης διατελοϋντος άχανοϋς ώκεανοΰ· προσήλει έκ- 
Οαμβον ομμα έπί τών καθωρισθέντων τροχιών τών αστέρων, ηύξανεν έν ίσχύϊ 
τών αιώνων παρερχομένων, έβλεπε τά νέα δένδρα αναπτυσσόμενα καί ύψοϋντα 
τούς γιγαντώδεις αύτών κλάδους μέχρις ούρανοΰ, καί ήκροάζετο τό έαρινδν 
άσμα τοϋ τών πτηνών ύμεναίου.

Έν τή νέα τοϋ Κάϊν διαμονή ούδέποτέ τις ήκουσε νά όμιλώσι περί θανάτου, 
ούδείς έγνώριζεν αύτόν έκτος έκείνου, τοϋ άδελφοκτόνου· Άλ' ούτος ήδυνήθη 
νά σχηματίση πεποίθησιν δτι έν τή χώρα έκείνη τή μεμακρυσμένη, ούδέν ίσ- 
χύοντος τοϋ ’Ιεχωβά, δ άνθρωπος διετέλει αθάνατος, διότι μετά έξαχοσίων 
έτών υπαρξιν, τδ ρωμαλέον αύτοϋ σώμα ούδέν σημεΐον παρακμής ύπέστη. Οί 
μέλανες αύτοϋ βόστρυχοι έκάλυπτον τούς ώμους άναλ7.οίωτοι, ώς οί ύπδ φθι
νοπώρου μή έπηρεαζόμενοι ιτέας κλάδοι· καθ’ έκάστην πρωίαν έξύπνα ώς ό 
Ήλιος καθ’ δλα τή προτεραία δμοιος· αί πηγαί καί οί ρύακες άεννάως τήν μορ
φήν αύτοϋ αμετάβλητον άντικατώπτριζον, καί τδ αιματώδες σήμα τό έπί τοΰ 
μετώπου του ύπό τοϋ’Ιεχωβά έγχαραχθέν, ούδόλως είχεν ώχριάσει.

Καί ό Κάϊν ένέκρυπτεν έν τώ βυθώ τής καρδίας αύτοϋ τδ τοϋ παρε7.θόντος 
μυστήριον έλεγεν: οί εύτυχεΐς απόγονοί μου ούδέποτε Οέλουσι μάθει δτι τδ 
έρυθροϋν τής ζωής ύγρόν διαρρέει έκ τών φλεβών άνθρώπου ύπδ τοϋ άδελφοΰ 
κτυπηθέντος.

Έν τούτοις πάντες οί τής γενεάς του ήσαν μέ τδ δλέθριον σήμα έσφρα- 

γΐσμένοί. Πάν νεογέννητον έφερεν αύτό έπί τοΰ μετώπου, άλλ’ αί μητέρες έ- 
ναβρύνοντο διά τήν συνδέουσαν τά φίλτατά των κοινήν ταύτην ομοιότητα.

Ούτως ηύξανον αί γενεαί αδρανείς· ούτε λεία δπως κατακτήσωσιν, ούτε βορά 
πρδς διαφιλονείκησιν. Πηγαί άφθονοι ήρδευον τούς λειμώνας· οί κλάδοι έθλώντο 
ύπδ τοΰ βάρους τών καρπών. Τά δένδρα, κύπτοντα ύπδ τής γονιμότητας, κα- 
τεβίβαζον μέχρι τών χειλέων αύτών τούς εύχύμους τών θησαυρούς. Αί κλη
ματίδες καί τά φύλλα παρεΐχον πάντοτε καί είς πάντας σκέπην καί ένδύματα. 
Οί άνδρες είργάζοντο άνευ σπουδής ελάχιστης, ώς νέα κόρη ήτις πλέκει τήν 
κόμην αύτής τήν πλουσίαν είς χιλίας πλεξίδας, τάς στιλβόνει, τάς διαλύει, 
καί διακόπτεται δπως παρατηρήση τήν έλαφράν τής χρυσα7.λίδος πτήσιν, ή 
τήν έργώδη τοΰ μύρμηκος πορείαν μετά κόπου φέροντος τήν λείαν του.

Καί ό χρόνος ήτο δι’ αύτούς έντελής άνάπαυσις· ούδέν ύπήρχεν ΐνα έπισπεύση 
καί φέρη τι είς τδ τέρμα του. Έζων περιστρεφόμενοι περί τά στοιχεία έκάστου 
πράγματος, ώς τό παιδίον τδ συλλαβίζον απλώς δπως συλλαβίση, ό δέ έρως, έχ- 
Ορδς πάσης μεταλλαγής, ώδήγει τδάπλοΰν αύτών όρμέμφυτον, μέχρι τής ήμέρας 
καθ’ ήν ό Λάμεχ έν τοΐς άθλητικοΐς αύτοϋ άγώσιν, άναρρίπτων τμήματα βρά
χου έπλήγωσε τδν περικα7.λέστερον τών υιών του. Είς μάτην έκάλει αύτόν, 
είς μάτην προσεπάθησε νά τδν άναζωογοννήση διά τών φωνών του. Συνέλεξεν 
ένώπιόν του τά μάλλον προσφιλή αύτώ αντικείμενα, ά7.λ’ ούτε βλέμμα έν ή 
μειδίαμα κάν δέν τώ άπεκρίθη, καί συναχθέντες οί ομόφυλοι ένώπιον τοΰ πα- 
τρός καί τοϋ τέκνου έθεώρουν ανίσχυροι καί έκπλησσόμενοι. Τότε ό Κάϊν δι- 
ασχίζων τά πλήθη : « Δέν θά έγερθή πλέον, εΐπεν, εΐναι ό ατελεύτητος ύπνος 
καί ποιήσωμεν αύτώ βαθεΐαν έν τή γή κλίνην. Διότι μάθετε τοΰτο, τέκνα 
μου, ύπάρχει θεός πανίσχυρος, κατά τών ανθρώπων όργισθείς, καί ιδίως κατ’ 
έμοΰ. Είς μάτην έφυγον μακράν τοΰ κράτους του, αύτός έφόνευσε τδ παιδίον, 
άνεκάλυψε τήν νέαν ήμών πατρίδα καί ύπδ τόν ζυγόν τής άκάμπτου αύτοϋ 
Οελήσεως, θέλομεν είς τό εξής οιμώζει· κατά πάσαν στιγμήν δύναται νά άρ- 
πάση έκ τοϋ μέσου μας τδν προσφιλή ήμών άδελφόν. Ναί! άν Σελήναι άμε
τροι εΐδον ήμας ζώντας, Οά έκλείψωμεν· τοιαύτη ή θέλησις τοϋ Ιεχωβά, καί 
είναι πανίσχυρος. Έφυγον μακράν αύτοϋ καί έπίστευσα ό μωρός δτι iy ασε 
πάν ίχνος μου. Ή πίστις μου απλώς ήτο χίμαιρα· βαδίζει απαρατήρητος, άλλ’ 
όπισθεν αύτοϋ αύλαξ οδύνης διαχαράττει τήν πορείαν του· ό ώχρδς θάνα
τος έστι ό τών βημάτων του τύπος· ήλθεν καί Οά έπανέλθη. »

Καί άπό τής ώρας έκείνης σκέψις νέα έδέσποσε ζαί έζραταιώθη παρά τή 
τοϋ Κάϊν φυλή· ή ήρεμ.ος άνάπαυσις έξέλιπεν, αύτός δέ ό Ήλιος έφαίνετο 
άνατέλλων εμφροντις· άπό τής ήμέρας έκείνης ό θάνατος κατεκράτησεν καί 
άνεδείχθη άρχων τής ζωής· είς τήν φωνήν αύτοϋ ό χρόνος χθέςετι μόλις ά- 
κατά7κήπτος, αόρατος, διεδήλωσεν δτι έν τή πορεία αύτοϋ ύπάρχουσι συμφο- 
ραί τέως άγνωστοι, καί ήκούσθη αίφνης πανταχοΰ ό μεμετρημένος τών πτε-
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ρύγων του θόρυβος, ό είς άφευκτον τέλος παρασύρων τούς ανθρώπους. Ή ή
συχος αύτάρζεια αντικατέστη δι’ άνυπομόνου έπιθυμίας, ή εργασία έφάνη 
ανεπαρκής καί ή ανάγκη ανακαλύψεων έγεννήθη. Μέχρι τής ήμέρας έκείνης, 
ούδείς συνησθάνθη τήν τοϋ φωτός άξίαν όπως τό άγαπηση, άλλ’ ήδη έκα
στος έλεγεν έν έαυτω: « Οά έκλειψη καί τοΰτο ήμέραν τινά » Καί ούτε τό 
άφανέστερον τών λειμώνων άνθος, ούτε ό έλάχιστος τών χείμαρρων χάλιξ, 
ούτε σώμα, ούτε σκιά, έμεινεν άμοιρος θέλγητρων νέων, διά τής απλής σκέ- 
ψεως οτι τό παν έχει τέλος. Ό θάνατος ήρχισε νά περιβάλη τόν έρωτα διά 
μυστηρίων νέων, δι’ άβροτέρων θωπειών.

Καί οΰτιο κατέστη ό θάνατος διά τήν τοϋ Κάϊν φυλήν τό διά δακρύ
ων βεβρεγμένον σπέρμα ζωής ενεργού καί δραστήριου- άλλ’ ύπέρ πάντα 
άλλον οί τοϋ Λάμεχ υιοί, ήσθάνθησαν τών νέων έπιΟυμιών τό όξύ κέν- 
τρον, την θορυβώδη τών παθών ίσχύν, την μετά τής ειμαρμένης συγκρου- 
ομένην, καί έσκέφθησαν: θέλει έπέλθει ημέρα καθ’ ήν τό πνεύμα δέν Οά 
έχη άρκοΰσαν ίσχύν δπως όδηγήση τήν χεΐρα πρός περάτωσιν έργου, καθ’ 
ήν ή εύρεΐα σκέψις θέλει σβεσΟή, πρός κεκλεισμένας άπευΟυνομένη Ούρας, 
καθ’ ήν αί εύχαί ήμών είς μάτην Οά σωρευΟώσιν έπί χειλέων βωβών, καθ’ 
ήν ή άνικανότης Οά έπέλΟη ώς θανάτου προάγγελος. Έν οσω λοιπόν ή 
ψυχή διατελεΐ ούσα έν τή θεία αυτής ίσχύϊ, έν οσω ό βραχίων δύναται 
νά ύψωθή καί νά καταπέση, ένωΟήτω μετά τής ψυχής ό βραχίων πρός 
δημιούργησιν πραγμάτων δυναμένων νά παρατείνωσι τήν ύπαρξίν των ζαί 
δταν ήμεΐς κατέλθωμεν έν τώ τάφω. Διαφιλονεικήσωμεν περί ισχύος μετά 
τοΰ θεοΰ αύτοΰ τής ήμέρας, ούτινος αί άζτίνες θ’ άναγκασθώσι νά σταμα- 
τήσωσι πρό τών έργων μας. Πλάσωμεν έργα δυνάμενα νά διατηρηθώσι ζαί 
μετά θάνατόν μας.

Οί τοΰ Αάμεχ υίοί ήσαν οί τής γενεάς αύτών ήρωες. Ίαβάλ ό πρωτό
τοκος έφερεν έπί τοϋ μετώπου τήν μεγαλοπρεπή τοΰ Νείλου ήρεμίαν, τοϋ 
Οεο-ποταμοΰ έκείνου. Ητο ισχύς γαλήνιος καί γλυκεία, ή άποστρεφομένη 
τόν δόλον, θούβαλ ό δεύτερος ήτο άκράτητος ώς ή φλόξ, ήτις λάμπει, 
άπλοΰται, ανέρχεται άπό ύψους είς ύψος έν δσω ύπάρχη τι'δπως κατα- 
καύση. Ώς ή θύελλα, άνήρπαζε καί άνέτρεπεν τά γιγαντώδη αύτοΰ μέλη 
εϊχον τήν σκληρότητα τών έκ γρανίτου έκείνων βράχων, άπερ τά αφρώδη 
τών χειμάρρων υδατα κυλίουν έπί αιώνας ολοκλήρους άνευ έλαχίστης 
προστριβής των. Άλλά τοσαύτη ισχύς άπήτει αντικείμενου άπαύστου έρ
γασίας, κίνησιν εργώδη- ή διάνοια " αύτοΰ ' ------ -
γήν καί ούρανόν δπως άνακαλύψη ίσχύν ί· 
διά νέαν χρησιμεΰον έργασίαν, δπως τό δα

αύτοΰ
ίνα

ό δαμάση, 
τήν άκαταμάχητον

Ίουβάλ ό νεώτατος ήτο πεπροικισμένος 
ζρασίας, οι’ ιδιοτήτων μάλλον ύψηλών, αϊτινες ί 
— λ- μυστ7}ριώ3η τών πραγμάτων ψυχήν συνησθάνετο 

άποζάλυψιν τοΰ άγνώστου.

άπαύστως κατείχετο έρευνώσα 
άντιπαλαίση, νέον στοιχεΐον 

καί ύποκύψη τήν άκατά- 
αύτοΰ θέλησίν- τοιοΟτος

... · I I
βλητον έκείνου δύναμιν ύπό 
ήτον ό Θούβαλ.

Άλλά

προς Try 
πον πρός

διά λεπτοτέρας ίδιοσυγ- 
έπέσυρον τήν σκέψιν αύτοΰ 

ι τό πνεύμα ρέ-
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Ίαβάλ δ πρωτότοκος ήρέσζετο νά τιθασσεύη τάς γονίμους δαμάλεις καί 

έμαθε ν’ άμέλγη έζ τών μαστών των, τό ήδύ καί λευκόν ώς ή χιών νέ
κταρ τό δίατρέφον τάς άρχάς τής ζωής μας. Ήρέσζετο ωσαύτως ν’ άνα- 
τρέφη νέους ταύρους, νά τοΐς έτοιμάζη άσυλα, ζαί πρός τό τέλος τής ή
μέρας φαιδροί ζαί σζιρτώντες ούτοι, προσήρχοντο είς τούς πρόποδας τών 
όρέων άφ’ ών ό Ίαβάλ έμελλε νά κατέλθη. Ήρέσκετο ν’ άναπτύσση τήν τών 
προβάτων νοημοσύνην, καί τά νεογνά αύτών τόν ήκολούθουν ζατά πόδας.

Καί άπό βοσκής είς βοσζήν ώδήγει ζατά θέλησίν τά ύπό τήν ειρηνι
κήν αύτοΰ ποιμενικήν βάβδον ύποδεδουλωμένα ποίμνια. Ή άδελφή αύτοΰ 
Νααμά πλησίον ζαθημένη, σκεπτική ώς είσιν αί γυναίκες, καί συνδυάζουσα 
τήν έπιτηδειότητά της μετά τής σκέψεως, άνεζάλυπτε τούς κεκρυμμένους 
του άφρώδους γάλακτος θησαυρούς, ώς μεταξύ τών λευκών τοΰ άνθους 
πετάλλων εύρίσκεται ή κεχρυσωμένη γόνιμος αύτοΰ ζόνις.

Ή λύκαινα αύτή, ή άγρια, ή δι’αρπαγών ζώσα, έφλοξενήθη μετά τών 
τέκνων της έν ταΐς διά σχοίνων οίκοδομημέναις σκηναΐς τοϋ Ίαβάλ, καί 
έγζαταλείπβυσα τά άντρα της έμάνθανε νά συζή μετά τών άνθρώπων.

Τοιοΰτον ύπήρξε τό έργον τοΰ Ίαβάλ τοΰ πρώτου ποιμένος· ούτος κατέστη 
ό άρχηγός τής άγροτικής ζωής, καί συνδεθείς μετά τών ζώων, κατέστησεν αύ
τά συμμέτοχα τών εργασιών τοΰ άνθρώπου.

• Έν τούτοις ό Θούβα?^ άρπάσας τό πϋρ τό ύπεδούλωσεν. Τό περιώρισεν έν 
στενώ λιθίνω κύκλω δπου έρυθροΰτο ή αιχμάλωτος φλόξ, έως δτου τέλος τό 
καταστρεπτικόν στοιχεΐον άναγνωρίζον τόν κύριόν του μετεσχημάτιζεν κατά 
θέλησίν του τό διαφλεγόμενον μέταλλον. Καί ό θούβαλ έμάλασσε τόν σίδη
ρον κεκλιμένος πρό τής φλογέράς καμίνου έθεώρει περιχαρής τό σκληρόν 
μέταλλον καθιστάμενου εύμάλακτον, καί σύρων άπό τών φλογών τόν άσχημου 
ογκον τόν έθετευ σπινθηροβολοΰυτα έπί τοϋ πλατέος αύτοΰ άκμονος, ζαί διά 
τής σφύρας τής παντοδυνάμου, τώ έδώρει ζωήν καί σχήμα.

Άνεκάλυπτεν καθ’ έκάστην, αί δέ άναζαλύψεις ύπερέβαιυον τά όνειρά 
του- τό έν είδος μόλις σχηματισθέν έπροζάλει έτερον ύπό τήν ακατάβλη
του χεΐρά του (διότι τό σώμα προσέρχεται είς βοήθειαν τής ψυχής, καί ή 
τής χειρός έπιτηδειότης τελειοποιεί τά τής σκέψεως σχέδια.)

Καϊ έν τώ ύπνω του ό Θούβαλ έτι εβλεπευ άναθρώσκοντα πρό αύτοΰ 
μύρια νέα σχήματα, καί άφίνων κραυγήν θριάμβου, ήγείρετο δπως ζητήση 
έν τή έργασία τήν πραγματοποίησιν τής οπτασίας του.

Ούτω δέ πρό τών ποδών του έσυσωρεύοντο έργα ποικίλα- όγκοι άνευ 
σχήματος, εργαλεία αιχμηρά, φαινόμενα μή εχοντα σκοπόν άλλον, ή νά 
κορέσωσι τήν πυρετώδη τοϋ έργάτου δραστηριότητα, άλλά περιέχοντα ήδη 
τό σπέρμα μελλουσών μηχανών. Ό πέλεζυς, τό ρόπαλου, ό τροχός, ή 
άλυσσος, δουλείας καί στεναγμών τοϋ μέλλοντος όργανα- ή ύνις, ή σκα
πάνη, ή άξίνη, τό δρέπανου, χαρά και πλούτος τής εστίας. Ούτω ό 
Θούβαλ έπλαττε διά σκοπούς τά μάλα άντιθέτους, άγνοών τοΰτο καί μή 
έγων πρό οφθαλμών ή Try &'ii‘[7.’ry τοΰ νά μή έζμηδενισΟή- ό θούβαλ, 
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ήτον ό αρχών τής άεννάου έργασίας, καί πέριξ τοΰ μή άπαυδώντος εργά
του συνεσπειροϋντο γέροντες χαί νέοι.

Καί οί μέν έμελέτων, οί δέ έδοχίμαζον τά εργαλεία· οΰτω ή ανακάλυ
ψή βοηθουμένη ύπδ τής πείρας έτελειοποιεϊτο, και ή βιομηχανία έκραται- 

' οΰτο έν τή τοΰ Κάϊν φυλή· τό μέλλον, γόνιμον άνοιγόμενον προ γενεάς 
έργατικής, έπάλαιε, χίμαιρα θριάμβου, κατά τοΰ κράτους τοΰ θανάτου.

Καί ό Ίουβάλ αύτός ήρχετο νά καθήση πλησίον τοΰ έργάτου, άλλ’ οί 
όφθαλμοί αύτοΰ ταχέως έπαυον ν’ άκολουθώσι τήν τής σφύρας μονότο- 
νον κίνησιν. ’Αόριστος μελωδία έφαίνετο έμψυχοΰσα αύτόν, καί πόθων πρό 
πολλοΰ βωβών ή δεδεσμευμένη φωνή έξεφράζετο τέλος δι’ ήχων. Καί 
άπό τήν ποικίλην τών μετάλλων διαφοράν, έγεννατο έπί μάλλον καί μάλ
λον ή τών ήχων ποικιλία, ανακαλύψεις άλλη)ωδιαδόχως αγνώστων τέως 
δυνάμεων ό προξενούμενος ύπό τής σφύρας ήχος πληττούσης τόν άκ- 
μονα, οί τοΰ σιδήρου παλμοί, ώς τόσαι λάμψεις αιφνίδιοι φωτίζουσαι τήν 
διάνοιαν, έμεγέθυνον τάς τοΰ Ίουβάλ επιθυμίας. Έκτοτε δ’ άπαύστως άνε- 
ζήτει ήχους, θορύβους, κραυγάς, όπως συνάψη ταϋτα έν καταπληκτική 
αρμονία καί δηλώση ταύτην δι’ οργάνου.

Καί έν τεταραγμένη καί άορίστω διατελών συγκινήσει, έν εύφροσύνω 
μερίμνη, ώς μητρός αίσθανομένης έν έαυτή μυστηριώδη γεννωμένην ζωήν, 
ό Ίουβάλ έν βαθέοις άποχωρών δάσεσιν ήκροάζετο τά τών πτηνών κε
λαδήματα· τούς μετά δακρύων καί μειδιαμάτων μεμιγμένους έκείνους δια
λόγους, τούς ανακαλύπτοντας .άγνωστον οδόν όπως είσδύσωσι καί άντηχή- 
σωσιν έν τή καρδία μας, καί οΐτινες, άνευ βοήθειας τής σκέψεως, έπιφέρω- 
σι τόν καλλίτερον τής σκέψεως καρπόν τήν χαράν.

Περίνους δέ καί σκεπτικός έπανήρχετο είς τήν καλύβην του προσκολ- 
λών τό ούς είς τούς ποικίλους τοΰ λόγου τόνους. Ή σοβαρά έπίπληξις 
καί ή έπιτακτική διαταγή, ή χωρή μέν κατ’ άρχάς, προχωρούσα μονότο
νος, ύψουμένη ακολούθως δι’ αιφνίδιων τροπών καί πίπτουσα τέλος δπως 
ή χειρ καταπίπτη ινα κτυπήση- αί τοΰ γέλωτος άνακολουθίαι, ή θωπευ
τική τής μητρός φωνή καλούσης τό τέκνον της, τό τοΰ παιδιού ψέλλι
σμα, τά αλλεπάλληλα τών τοΰ Ίουβάλ ποιμνίων βελάσματα, άντήχουν 
πάντα, καί μεταξύ τών άπαύστων τούτων ήχων, ήκούετο ό τής σφύρας έρ
ρυθμος κτύπος.

Τά τής νυκτός αχάτη περιεκύκλουν αύτόν πανταχόθεν, άλλ’ άπήστρα- 
πτεν τό μέτωπον αύτοΰ ύπό τοΰ άπλέτου τής άποκαλύψεως φωτός, τά 
άπό πάν ήχοΰν σώμα άποοιδράσκοντα δονούμενα άτομα, έξαπλοΰντα μικρόν 
κατά μικρόν τά αδρανή αύτών σπέρματα, τήν ύπολανθάνουσαν αύτών ί- 
σχύν, έπεραίωσαν τόν τής σκέψεως τοκετόν, ήτις έξήστραψεν αίφνης διαυ
γής, καί αδέσμευτος έν τώ πλαστουργώ έγκεφάλω. Καί ό Ίουβάλ όρθιος, 
έν έκτάσει, μέ χεϊρας άνατεταμένας, προσήλωσεν έπί τοΰ έρέβους τό δι
ακαές αύτοΰ βλέμμα ώς έπί Οεότητός τίνος έν τή σκιά διαγραφομένης. 
Προσήλωσε βλέμμα έπί τής σκέψεως, συναισθανόμενος τήν ύπαρξιν πράγ
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ματος μεγάλου έξάιτοΰντος ζωήν καί σχήμα· ψυχή ισχυρά, ψυχή άπλη
στος ήν καταναλίσκομεν τήν ζωήν ήμών όπως διαθρέψωμεν.

Είπεν: «Άν οί τόνοι ούτοι, άν αί απηχήσεις τής απεριορίστου Γής, οί 
θόρυβοι μεμαχρυσμένων έργασιών, αί φωναί αί έξερχόμεναι παιχίλαι άπό 
παντοϊα μέταλλα, αί ήχοϊ αί παρατεινόμεναι δι’ ατελεύτητων βόμβων καί 
πληροΰσαι τάς έκτάσεις δι’ ηχηρών παλμών άν πάντες ούτοι οί θόρυβοι 
συνενοϋντο καί έξεφράζοντο διά φωνών ανθρωπίνων, . οποίας δέν κέκτη- 
ται ή συνήθης ήμών γλώσσα, καί προσέβαλλον τό ούς διά συμφωνιών κάλ- 
λιον συντεθειμένων διά ποικιλίας κάλλιον συνηρμολογημένης, άν ή χίμαιρα 
αΰτη ή διαλάμπουσα έν τή σκιά, ώς οιεμφαίνονται έν τή τής αύγής ομί
χλη αί τών λόφων κορυφαί, άν τέλος έλάμβανον σάρκα καί ώρισμένον 
σχήμα, είς ήχον τότε έχοντα ζωήν....... ΑΓ λοιπόν! έγώ ό Ίουβάλ θέλω
επιχειρήσει τό έργον τοΰτο, καί ώς αί άνοίξεις έκ τών χειμώνων άναφύ- 
ονται, οΰτω αί μέλλουσαι γενεαί Οά εΰρωσι ζωήν νέαν έκ τής παρούσης 
άπορρέουσαν».

Καί ό Ίουβάλ έπερίμενεν, τήν ψυχήν έχων πεπληρωμένην ύπό τών 
τοΰ μέλλοντος λάμψεων, τά πρώτα τής αύγής φώτα, ών αί ώχραί άκτϊ- 
νες τω ύπέδειξαν κόσμον γνωστόν έκ τής προτεραίας, όπου πάσαι αί τών 
θείων του ονείρων δημιουργήσεις ένέκειντο μίγδην, ώς ή τοΰ άγαλματο- 
ποιοϋ ιδέα έν τώ μαρμαρίνω ογκω, οπού αί διακαείς αύτοΰ έπιΟυμίαι, αί 
φαινόμενα', νά κατέχωσι τήν ίσχύν δπως έπ’ αόριστον πολλαπλασιάσωσι 
τούς τής αρμονίας συνδυασμούς, έπρεπε νά περικλεισθώσιν έν τώ στενώ 
τοΰ παρόντος κύκλω, έν τή έργασία τή πραγματική καί ύλική, τή στε
ρούμενη φαντασίας.

Τοιαύτη πάντοτε ή τών έξοχων νοών ύπομονή καί αύταπάρνησις, οΐτι
νες άπλοΰσι ιστία καί διευθύνουσι πρώραν πρός χώρας είς άς άλλοι ύπ’ 
αύτών οδηγούμενοι θά εύτυχήσωσι νά φθάσωσιν. Ό Ίουβάλ έπρεπε νά 
τολμήση ώς πάντες οί μεγάλοι τολμώσιν έφευρεταί, νά έκφράση χονδρο- 
ειδώς καί άτελώς διά τής ΰλης, έντελή καί άρτιον σκέψιν, νά δημιουρ- 
γήση τό άτομον έχων έν τή διανοία τό άπειρον. Οΰτω τήν ψυχήν πεπλη
ρωμένην έχων φωτός ιδέας ούρανίου, μετά κόπου έπλαττε διά τών χει- 
ρών τήν πρώτην λύραν.

Τήν έπεραίωσεν, καί άπό τό έργαλεϊον αύτοΰ έξεχύθη ή αρμονική ψυχή ή 
ερρύθμως καί όμαλώς βαίνουσα, ή άποκαλύπτουσα τούς νόμους τής μελω
δίας. Τότε ό Ίουβάλ έξέφρασε τήν χαράν αύτοΰ δι’ άσματος· λόγοι θρι
άμβου ούς συνώδευον θριάμβου ήχοι, καί μόνος έπί τοΰ ορούς συνωμίλει 
μετά τής λύρας του καί νέους καθ’ έκάστην άνεκάλυπτε συνδυασμούς. Τέ
λος μέ τήν ύπερηφάνειαν νέου όδηγοΰντος μνηστήν λατρευομένην είς τον 
βωμόν :

«Τό ύπό τής ψυχής άποκαλυφθέν μυστήριον τοΰτο, είπεν, τήν μελωδι
κήν αύτήν αρμονίαν θέλω συναπολαύσει μετά ολοκλήρου τής φυλής μου· 
ή αρμονία αΰτη ώς οί της πρωίας φθόγγοι θά φέρωσι τήν χαράν έν τί 
κόσμφ* θά αύξήση καί θά έξαπλωθή, ώς χειμάρρου έξαπλοΰνται ΰοατα· Οέ
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λω
ποι
ση,

αγγείλει είς τούς νέους 
Οά μέ ζαλέσωσι πατέρα 
έκεΐ ζάγώ θέλω συζή.

τήν τής ζώσης λύρας υπαρξιν, και οι άνθρ<<> 
τής αρμονίας· δπου δέ ασμα καί μέλος ζή- 

Καί ύπερήφανος έν 
εξέρχεται τής μονήρους 
ράν τή άνθρωπότητι.

τή δόςη αυτού, ώς εύεργέτης τοϋ κόσμου θεός, 
αύτοϋ έκστάσεως δπως ύπάγη καί φέρη τήν χα-

Ητο ή ώρα καθ ήν αί σκιαί έξαπλοΰνται άπό δυσμών πρός άνατολάς, 
καθ’ ήν τά άντιζείμενα νέα λαμβάνουσι σχήματα, καθ’ ήν τό φώς έν τή 
μεγαλοπρεπή αύτοϋ δύσει ίερώτερον καθίσταται.

Τά δένδρα έστέφοντο ύπό φλογοειδοϋς λυκαυγούς, και ή γή καλοϋσα 
τά τέκνα της είς άνάπαυσιν, διεμερίζετο μετ’ αύτών τάς μεγαλοπρεπείς 
τής εσπέρας λάμψεις.

Ή τοϋ Κάϊν φυλή έκάθητο έπί τοΰ έδάφους, εύρεΐς σχηματίζουσα κύ
κλους· διάφοροι έμιγνύοντο ήλικίαι έν ταϊς διαφόροις τάξεσιν. Έκεΐ άνε- 
παύετο ό εύρυμελής γίγας ό ύπό τών αίώ’νων λευκανθείς, ένώ νέοι πυγ
μαίοι ήγωνίζοντο ν’ άναβώσιν είς τούς πλατείς αύτοϋ ώμους. ’Εδώ ή μει
λίχιος προμήτωο έθεώρει τά παίγνια ηλικίας πρό μικρού λαβούσης ύπαρ- 
ξιν φιλοπαΐγμον πλήθος ουτινος ή άνάπαυσις ήτο νέα κίνησις καί εργα
σία· ζώσαι διακυμάνσεις έξαπλούμεναι ώς στάχυες έπί τής πεδιάδος.

Καί πάντες έγεύοντο καρπούς ήδεΐς, αμύγδαλα καί μέλι· ή εύΟυμία ώς χα
ροποιόν ποτήριον περίεστρέφετο άντί τοΰ οίνου άπό τόν προπάτορα μέχρι τοΰ 
νεογέννητου. Ό γέρων Κάϊν έμειδία, ώς Τιτάν έν μέσω τών υιών του, ένώ 
παρά τούς πόδας τοϋ Ίουβά)ν τά παιδία συνέπαιζον μετά τών αμνών του.

Άλλά μακράν ήκούετο ό τής σφύρας τοϋ Ίουβάλ ήχος. Μόνος εκείνος δέν 
έγνώριζεν ώραν άναπαύσεως- ή διάπυρος κάμινος ούδέποτε έσβεννύετο, καί ό 
νευρώδης βραχίων δέν ήρέμει ή έν τω υπνω.

Καί έν τούτοις έκ τοϋ τής χαράς καί τής ύγείας έκείνου νέκταρος παρά
δοξος έγεννήθη δίψα, επιθυμία άμυδρά καί άόριστος είς μάτην ζητούσα τήν 
τών πόθων της πλήρωσίν. Ανάγκη ήτο νά έκφράση τήν ύπαρξίν της διά νέας καί 
άγνωστου τέως έκδηλώσεως ό ώς χυμός ζητεί ν’ άναδείξη τήν ύπαρξίν του έν 
τώ ά'νΟει. Ή διά λέξεων, σημείων, βλεμμάτων γλώσσα έξηντλήθη- ή ψυχή είχέ 
τι πλέον νά είπη, καί κατηναλίσκετο είς στεναγμούς.

Αίφνης, έπί τοϋ όρους, τό μέτωπον λουόμενον έχων ύπό τών χρυσαυγών 
τής δύσεως λάμψεων, έφάνη ό Ίουβάλ μετά τής λύρας του, καί όρθιος πρό τής 
φυλής συμπάσης, ήρχισεν ασμα μεγαλοπρεπές- καί ή λύρα του συνέψαλλεν, ή 
λύρα του έπαλλεν καί συνέκλαιεν μετά τής φωνής, φαιδρά ή σοβαρά άλληλο- 
διαδόχως, λυπηρά ή θριαμβευτική.

Χαρά κατέλαβεν πάντας ένόνουσα αύτούς έν τή αύτή έκστάσει, άν καί 
διαφόρους ένεποίει αισθήσεις, κατά τήν διάφορον έκάστου φύσιν, ώς έν τή 
έπανόδω του τό έαρ σπείρει έν τοΐς Ονητρΐς χαράν ή μελαγχολίαν. Ό ζήσας δΐ- 
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άστημα δίς τριών αιώνων, καί ουτινος τά ήρεμα έτη έξετείνοντο μακράν, 
ώς αί κορυφαί άναριθμήτων δένδρων, άνευρέθη έν μέσω τών νέων του ημε
ρών, ήσθάνθη τόν αύτόν ήλιον τόν Οερμαίνοντα αύτόν παιδίον, έπανεϊδε 
τό παρελθόν, τών καρδιών μας τόν ουρανόν, τήν μόνην γνωστήν έκτασιν έν 
τώ άγνώστω άπείρω. Καί έκλαυσεν.

Άλλά τά νέα πνεύματα ώρμησαν έν τώ μέλλοντι, έν τή χαριέσση ταύτη χώρα 
τή λουσμένη ύπό τών τής ’Ανατολής άκτίνων καί ήν αί έπιθυμίαι ήμών κυ- 
κλοΰσι διά κεχρυσωμένης αίγλης. Καί πάραυτα ύπό’ τής αύξανούσης τοΰ 
άσματος έπηρείας παρασυρόμενοι οί νέοι καί αί μακροπλόκαμοι παρθένοι, ήγέρ- 
θησαν έξ αύτομάτου καί δι’ έρρύθμων βημάτων έπληξαν τό έδαφος. Καί ούτω 
τό τοϋ Ίουβάλ ασμα έπροζάλεσεν τόν ρυθμόν. Ό χορός έζωογόνησε τήν μου
σικήν καί ή μουσική τόν χορόν άμοιβαίως- οί βραχίονες περιεπλέχθησαν, 
ό ποΰς ύψώθη καί κατέπεσεν, καί τέλος ή φυλή σύμπασα έγερθεϊσα έν Οαυ- 
μασμω καί έκστάσει, παρετήρησεν τό νέον τοΰτο θέαμα.

Καί ό Ίαβάλ αύτός, άφίσας τήν κάμινόν του, έσπευσεν, ύπό τέφρας καί κα
πνού κεκαλυμμένος καί έθεώρησε τόν άδελφόν του Ίουβάλ καί τήν λύραν του. 
Τό άγνωστον οργάνου, τό αδον μέταλλον, όπερ έγέννησε, μή γνωρίζον, τό 
τραχύ του σφυρίον.

Ή ήμέρα έφθασεν είς τό τέρμα της, καί ή λύρα άντήχει έτι, καί μετά τήν 
σιγήν της ή ηχώ ήκολούθει πληρούσα τούς άέρας, οί αστέρες έφαίνοντο έν α
γαλλιάσει, καί ούδέποτε τοΰ παρελθόντος νύξ ύπήρξεν όμοια τής νυκτός έκείνης.

Καί πάντες περιεκύκλωσαν τόν Ίουβάλ· οί μέν έπεθύμουν νά διδαχθώσι 
τήν νέαν έπιστήμην- οί δέ,έναυλον έτι διατηροΰντες τήν έκπνεύσασαν μελωδίαν, 
έπανελάμβανον τούς ήχους της.

Είναι εύκολον τό νά βαδίση τις έπί κεχαραγμένης όδοΰ, καί πάντες οί ο
φθαλμοί γνωρίζουσιν νά ίδωσιν τό φώς, άμα ή ήμέρα διασπείρη τάς αχτίνας της.

Καί ούτω ό Ίουβάλ άπεκάλυψε τοϊς Ονητοΐς τ-ήν μουσικήν, τήν δευτέραν 
αύτών ψυχήν, καί έν τώ άμα νέαι λύραι κατεσκευάσθησαν, νέα άσματα, νέους 
ήχους προεκάλεσαν, καί τέλος ό Ίουβάλ εϊπεν:

» Τό ούς μου ήκουσεν πάν ότι ήδύνατο ν’ άζούση έν τώ τόπω τούτω- Οά ύ- 
πάγω μαζρύτερον έν εύρυτέρα χώρα, όπου τά όρη έγγύτερον τών ούρανών 
ύπάρχοντα άκούουσι τό τών αστέρων ασμα ζαί ούδείς γήινος θόρυβος δύνα
ται νά φθάση όπως ταράξη τούς θείους ήχους των. Πρέπει νά ύπάρχωσΐ κό
σμοι νέοι όπου σχήματα νέα γεννώσι άλλους ήχους, όπου άλλοΐοι κεραυνοί 
παταγώσι έπί άλλοίων βράχων, όπου ισχυρότεροι άνεμοι ταράττωσι εύρύτερα 
δάση, όπου άγνωστα πτηνά αδωσι έπί τών κλάδων στροφάς διαφόρους, όπου 
πάν ιπτάμενον, έρπον, κινούμενον έπί τής γής καί έν τώ άέρι, κέκτηται φωνάς 
άγνωστους έμοί. θά άκούσω, καί ή ψυχή μου θέλει άναπτυχθή ώς καρποφόρου 
δένδρον έζτεϊνον κατά πάν έαρ τούς κλάδους του μάλλον γονίμους.»

Καί έπιβάς σχεδίας ήζολούθησε τό ρεύμα προς δυσμάς, έως ότου Οεωρήσας 
έν τή γιγαντώσει αύτών μεγαλοπρεπείς τά ύπό χιόνων κεκαλυμμένα όρη, έξέ- 
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λαβεν ταϋτα ώς τάς στήλας έφ ών στηρίζεται ό ουρανός, καί έξεδήλωσε τήν 
εκστασιν αύτοΰ δι’ άσματος θείου- έτόνισεν ύμνον σοβαρόν, ύψηλόν, τόν ά- 
πευθυνόμενον πρός τό θειον.

Εύρισκετο έν τη χώρα τή πρό πολλοΰ ύπό τής φυλής τοΰ Σήθ κατοιχουμέ- 
νη. Και <5 Ίουβάλ χατελΟών εις τήν παραλίαν είδε νέους λαούς καί δεε- 
κοίνωσεν αύτοΐς τά τής μελωδίας μυστήρια- καί πλανώμενος ούτω, τών 
αιώνων παρερχομένων, εις διαφόρους χώρας, διέσπειρε πανταχόσε τά τής άρ 
μονίας σπέρματα κληρονομιάν εύτυχίας διά τούς μεταγενεστέρους.

Άλλα καίδσον άν άπεμακρύνθη, δσον ύψηλά και άν ήσαν τά ό'ρη, 
τό ούράνιον ασμα, ή θεία μελωδία τών έναστρων χωρών δέν ήρχετο είς 
τας άκοας του- ύψοΰντο τά όρη, άλλά καί ό ούρανός ύψοΰτο ομοίως, καί 
ή μάλλον έπηρμένη κορυφή έδείκνυεν ορίζοντα μάλλον εύρύν. Τέλος είδε 
τόν ωκεανόν έξαπλούμενον έν ρευστώ φωτί- ήκουσεν τούς ύποκώφους μυ
κηθμούς, καί τούς λυγμούς του Οραυομένους έπί τής παραλίας- τότε ό Ίουβάλ 
καθησας, σιωπηλός, κατέθεσε τήν λύραν του καί δέν ήγγισεν αύτήν πλέον.

Έσκέφθη: «Ή ύφήλιος έστίν απέραντος, άλλ’ έγώ άνίσχυρος, καί πέ
ραν έκεΐ δπου καταδύει δ Ήλιος δέν βλέπω ή θάλασσαν άσπαίρουσαν, φαι- 
νομένην ν’ άπειλή διά τής βοής της τήν γήν. "Οπου ύπάγω, νέαι μέ καλοΰ- 
σι φωναί. Ή καοδία μου συναναπτύσσεται μετά τής έκτάσεως. ’Αλλά τό 
άσμα μου έξασθενεΐ καί οί δάκτυλοί μου δέν δύνανται νά έξαγάγωσι τάς 
Εμπνεύσεις τής λύρας. Καί αύται έτι αί χορδαί άνίσχυροι είσίν νά έκ- 
φράσωσι τήν μεγαλοπρεπή αρμονίαν. Τά τοΰ παρελθόντος άσματα μοί φαί
νονται μηδέν, καί άπό τοΰδε ούτε τής φωνής, ούτε τής ψυχής, ούτε τής 
χειρός αί προσπάθεια', όμοϋ, Οά δυνηθώσι νά εΐπωσιν δτι έν τώ βυθώ τής 
καρδίας μου μοί λέγει τό παν τό μυστήριον είναι άπειρον, ό ήχος πολ
λά άσθενής. »

” Δέν Οά ύπάγω μακρύτερον πλέον Οά έπιστρέψω, Οά έπανίδω τήν φυλήν 
μου, καί τόν τόπον δπου τό ασμα καί έγώ έγεννήθημεν. ’Εκεί Οά έπανεύρω 
τούς άοελφούς μου, Οά μέ ύποδεχΟώσι περιχαρείς, έμέ τόν Ίουβάλ, τόν 
χαρίσαντα αύτοΐς τήν αρμονίαν. »

Ή οδός ήτο μακρά καί Επίπονος, άλλ’ έβάδιζε πάντοτε περών ποτα
μούς καί διατρέχων πεδιάδας, μή στέργων ν’ άναπαυθή ή έν τή πατρίδι 
τοΰ Κάϊν. Τέλος είδε τήν προσφιλή χώραν, έπανεϊδε τά δρη τά σχηματί- 
ζοντα τόν ορίζοντα τής νεανικής του ήλικίας, άνεγνώρισεν τά δάση καί 
τάς πυκνάς σκιάδας- ένόμισεν δτι τά αύτά τοΰ παρελθόντος ζώα έβάδιζον κύ
κλω του, τά αύτά περιεπέτων πτηνά- Ή γενέθλια του αυτή χώρα μέ μη
τρικήν άγάπην καί σταθερότητα, τώ έφάνη, άναγνωοίζουσα αύτόν νά τώ λέγη:

Είσαι σύ! ’Ιδού τό λίκνον σου- έδώ άνεπαύθης έπί τοΰ κόλπου μου- έδώ 
σε ένέπνευσα μυστήρια θεία, άπερ ό ούρανός συμμερίζεται μετ’ έμοΰ, τής 
πολυποΟήτου του!
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Άλλά προχωρήσας έτι, είσχωρήσας έν ταΐς τών άνθρώπων κατοικίαις, 

παρετήρησεν παγερόν νεωτερισμόν, τόν άδιάφορον καί ψυχρόν κληρονόμον, 
τον μή σεβόμ,ενον τούς γέροντας, άλλά λέγοντα υπερηφάνως « ή οικία αύ
τη είναι ίδική μου. »

’Εκεί βςιου ένεθυμεΐτο άτραπόν στενήν, ύπό ποδών τών άνθρωπίνων έσχη- 
ματισμένην, πλατεία οδός ύπήρχεν έντέχνως κεχαραγμένη- τάς ύπό άχύ- 
ρων κεκαλυμμένας καλύβας διεδέχθησαν λιθόκτιστοι κατοικίαι καί ναοί μέ 
στήλας χαριέσσας έκ ξύλου κέδρου. Ή καρδία τοΰ γέροντος έταράχθη καί 
λονούμενος έκάθησεν είς τήν άκοαν τής όδοΰ, άφίνων τάς φλογέράς τοΰ 
Ήλιου άκτίνας νά παίζωσίν έπί τοΰ. πλήρες ρυτίδων μετώπου του, ώς 
έπί τάφου, ουτινος άπεσβέσθη ή έπιγραφή καί δι’ δν ούδείς διανοείται νά 
έρωτήση.

Ένώ δέ ούτως έκειτο έπί τοΰ έδάφους, μακρόθεν μελωδία προσέβαλ
λε τό ούς του. ’Ησαν φωναί άς άλλοτε ή φαντασία αύτοΰ ώνειροπόλη- 
σεν ήσαν ποικίλοι συνδυασμοί πολλαπλών διαπασών, χορός διαφόρων ήχων, 
πληρών τάς έκτάσεις διά παλμών ισχυρών.

Έξαίφνης σαλπίγγων Οριαμβευτικαί ηχήσεις ήκούσθησαν, καί μετ’ ού πολύ 
ό Ίουβάλ ήδυνήθη νά ίδη τό άγνωστον οργανον- τό έκ χαλκοΰ Εκείνο 
άνθος ουτινος ό κάλυξ πρός ούρανούς έστίν έστραμμένος, διαχέων μέλος 
άντί εύωδίας.

Καί συνοδία πολυάριθμος νέων καί νεανίδων, μέ φορέματα πολύχροα, 
έστεμμένην τήν κεφαλήν έχοντες δι’ άνθέων, έπροχώρησε πρός τήν πεδι
άδα, καί έν τω μέσω τής ύπό τών λυρών καί κυμβάλων αρμονίας, μία 
λέξις ήκούετο, έν όνομα χιλιάκις έπαναληφθέν ίπτατο πανταχοΰ, ώς τό 
ονομα Οεοΰ προξένου τής χαράς των, ώς τής παραφοράς των άντικείμε- 
νον, καί τό όνομα τό πληροΰν τούς άέρας ήτο «Ίουβάλ!» «Ίουβάλ!» 
Ή αρμονία εύγνωμονοΰσα έξεδηλοΰτο διά τοΰ ονόματος τοΰ πρώτου έφευ- 
ρετοϋ της........................·.......................................................................................

Ό πτωχός γέρων δν ούδείς παρετήρει, ό έπί τοΰ έδάφους καθήμενος, 
έν σιωπή κατηυφράνθη έπί τινα καιρόν ύπό τοΰ τής αρμονίας χειμάρ
ρου- άλλ’ οτε ή χαρίεσσα συνοδία προχωρούσα πάντοτε, έφθασε τέλος πρό 
αύτοΰ, τοΰ έκταλελειμμένου^ τοΰ άγνώστου- δτε πρό αύτοΰ, είδε τούς υι
ούς καί τάς θυγατέρας τής φυ)/ής του, ήσΟάνθη τήν διακαή έπιθυμίαν, τήν 
άκράτητον, νά άναγνωρισθή παρ’ αύτών νά χαιρετηθή άπό τήν φωνήν έ
κείνων, νά εύλογηθή, αύτός ό Ίουβάλ, αύτός ό τοΰ Αάμεχ υιός, δν έ- 
γνώρισαν οί πατέρες των. Καί 7<ησμονών τήν υποχωρούσαν αύτοΰ ίσχύν, 
μή αισθανόμενος πλέον τό βάρος αιώνων παρελθόντων, μή άκούων ή τήν 
Επιβλητικήν τής ψυχής του θέλησιν, ώρμησε πρός τάς τοΰ ναοΰ βαθμίδας 
δπου άνήρχετο ό λαός, καί διά φωνής έσβεσμένης, ώς ηχώ Οραυομένη έν 
τή άπομακρύνσει της :

’ » Είμαι ό Ίουβάλ! είπεν, ό Ίουβάλ! έφεϋρον τήν λύραν έγώ!
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Σιγή κατ’ άρχάς διεδέχθη τήν ύπερτάτην ταύτην κραυγήν! πλήν πάραυτα 
γέλως γενικός ήζολούθησε τήν σιωπήν καί τούτον τέλος οργή ακράτητος.

Φονεύσωμεν τον αγύρτην, τόν απατεώνα! Θυσιάσωμεν αύτόν έπί τοΰ βωμού 
τοΰ Ίουβάλ, τοΰ αθανάτου Ίουβάλ!...»

Και άποσπασθέντες τής συνοοίας δύο έκ τών μάλλον αγρίων τής αρμονίας 
οπαδών, έζτύπησαν τόν γέροντα διά τών οργάνων των» Ύπό απειλών κα'ι άρών 
ακολουθούμενος ό Ίουβάλ, έχώθη έν τοΐς κλάδοις και ένώ τό άνομα αύτοΰ, τό 
μέγα όνομα τοΰ Ίουβάλ, αντηχεί μέχρις ουρανού, έξηπλώθη έπί του έδάφους 
όπως άποθάνη.

Έσκέφθη: « Ιδού τό τέλος· έπί πάσης τής γής, πανταχοϋ δπου ανθρώπι
νον βήμα δύναται νά προχωρήσ-ij, έξέχυσα τήν ψυχήν μου· καί ιδού με κεί
μενος, έρείπιον απείρου παντός, τέφρα έξαφανισθέντος παρελθόντος. Είναι 
ήδη εσπέρας; αισθάνομαι πέριξ τήν ήρεμον τών νυκτών δρόσον σζιαί με περι- 
κυκλοΰν, καί ό ούρανός διαυγέστερος κατέστη. Είναι ή τής Σελήνης ήδη ΰψω- 
σις; όποιον έστί τό άπαστράπτον έκεϊνο πρόσωπον; Τό έγνώρισα άλλοτε, έν 
ήμέραις παλαιαΐς· είχον τότε ίσχυράν τήν ψυχήν. Είσαι σύ τέλος! μοί έμ- 
φανίζεσαι έπανερχόμενον, ώ μέγα τοΰ άσματος πνεύμα! »

Τό γλυκύ πρόσωπον έκυψε πρό αύτοΰ, τά βλέμματα άμφοτέρων όμοΰ διέ- 
χεον λάμψεις καί μέλος.

« Ίουβάλ,τώ εΐπεν, είμαι τό παρελθόν σου, τό πνεύμα τής διανοίας σου, ό άγ
γελος τής ζωής σου καί τοΰ θανάτου σου· Δέν μέ αναγνωρίζεις; Δέν είμαι πλέον 
ή μνηστή σου, ή θεία σου μνηστή, δι’ ήν κατεφρόνησας πάσας τάς έπιγείους; 
Δέν ένθυμεΐσαι πλέον τούς αθανάτους ήμών ασπασμούς; Τί επιθυμείς λοιπόν 
καί δέν έλαβες ήδη; Τί πλέον ηύχήθης ή τό νά αίσθανθής άπό σοΰ έξερχομένας 
τάς πρώτας πηγάς τής γηίνου αρμονίας; Εδρισκές τι φθονητόν παρά τοΐς άν- 
Ορώποις καί παρά τοΐς θεοΐς αύτοϊς κατά τήν ήμέραν καθ’ ήν ή ισχύς σου έξε- 
δηλώθη. Τί πλέον έζήτεις ή τό νά φέρης τήν χαράν παρά τοΐς όμοίοις σου, 
συμμεριζόμενος μετ’ αύτών τό δώρον δπερ έλαβες; Δέν έξεπλήρωσας τον προ
ορισμόν σου;

Ένεπνεύσθης, έδημιούργησας, μετέοωκας.

« "Υπαγε! παράδωσον τώρα είς τήν γήν τήν έκθρέψασάν σε τό άσημον λεί
ψανών σου, άφέθητι είς τόν εύρύν αύτής κόλπον, τον χρησιμεύσοντά σε άντί 
τάφου, άφες αύτήν ν’ απόκρυψη είς πάντας τόν τόπον είς δν αναπαύεσαι. »

« Ζητείς μαυσωλεΐον άπό τούς ανθρώπους; σοί άνήγειρον ναούς! Ζής καί θά 
ζήσης μεταξύ των μέχρι τοΰ αγνώστου τοΰ χρόνου τέρματος.»

Καί ή φωνή έσβέσθη έν συμφωνία ύψη7.ή. Ό ούρανός καί ή γή συνεχύθη- 
σαν έν τώ αύτω όρίζοντι. Ό αιθήρ, μάλλον κυανούς καταστάς, έπ)<ηρώθη αρ
μονίας, καί ό Ίουβάλ έκπνέων ήκουσε τό τών αστέρων ασμα!

(Έκ τοΰ Γαλλικού.)
Δ. ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ.


