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ΤΑ ΠΟΛΤΑΪΤΡΑ.

Κατά τάς αιθρία; έκέίνΛς, τοΰ θέρου; προ
πάντων, νύκτας, δταν ήρεμος ή φύσις άρέ- 
σκηται νά έπιδειΧνύη δλον τό σιωπηλόν αύ 
τής μεγαλεΧον, βλέπει έκαστος συστάδας 
αστέρων, ττ,δε κάκεΧσε, έπί τοϋ ουρανίου 
διεσπαρμένων θόλου. ΙΙού μέν μακύαί καί 
εύκόλως διάκρινόμεναι, ποΰ δέ βρκχεΧχι καί 
έν μέρει συγκεχυμέναι καί αόριστοι, όμοιά- 
ζουσιν έν γένει μέ ταινίας ά'κτινοβόλους έπί 
τής απείρου άνωθεν ημών οθόνης έκτυλισ- 
σομένας, μέ στίλβοντα δέ περιδέραια, δταν 
τό σχήμα αύτών δέν ήναι απολύτως έπίμη- 
κες. Φανοί αιώνιοι τούς οποίους ή ευεργετι
κή τοΰ Δημιουργού χειρ άνήρτησεν έπί τοΰ 
ουρανίου σκηνώματος, χρησιμεύουσι καί 
διά τούς έν ξηρκ πλανωμένου; καί διά τούς 
έν θαλάσση πλέοντας, διά τούτου; ιδίως, 
σημεία πρόχειρα κ«'ι αλάνθαστα, έφ’ ών 
κανονίζουσι τήν έν τώ σκότει πορείαν αυ
τών. Αλλαχού δέ πάλιν, σωροί νεφελών πε- 
πυρακτωμένων παρουσιαζόμενοι, περιβάλ-

(Ο.ΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. Α'.) 

λουσι μέ ποικίλας, γαλακτοειδεΐς συνήθως, 
χροιάς τούς περί αύτού; κύκλους, καί τότε 
δ’ έπίσης εΐναι αί παρήγοροι πολλάκις πυ
ξίδες,τά άκριβή τών έν πελάγει καλώ; πλε
όντων ή ταλαιπωρουμένων ωρολόγια. Τά 
ουράνια ταΰτα σώματα εΐναι τά παρά τών 
αστρονόμων ΪΙοΛέαστρα, ή Niyt.lotiSi) 
(ΛebuleusesJ καλούμενα.

ΙΙόθέν έρχονται καί ποΰ διευθύνονται οί 
ακάματοι ούτοι τοϋ ούρανοΰ ταχυδρόμοι ;

Ή φύσις, προθύμως έν γένει έπιτρέπου- 
σα τώ άνθρώπω ν' άρη τό τούς ποικίλους 
αυτής θησαυρούς καλ.ύπτον κρήδεμ.νον, δεί
χνεται τόσον δύσκολος ένιαχοΰ καί ιδιότρο
πος, ώστε έν μέρει δύναται τις ίσως εΐ~ 
πεΧν, οτι ομοιάζει τήν Σιβύλλαν τής άρχαι
ότητος. Βραδέως καί οίονεί μή δυναμένη έπί 
πλειότερον χρόνον νά κρύψη δ,τι τή ζητεί
ται, παραχωρεί, εν πρός tv, τά μεγάλα καί 
προαιώνια αύτής μυστήρια πρός τόν αιωνίως 
ανακαλύψεις διψώντα ανθρώπινον νουν. 'II 
αστρονομία, ένώ έπί πολλών, σχετικών 
αύτή, ζητημάτων, έκαμε μεγάλα προόδου 
βήματα άληθώς, μένει έν τή σκιά έτι διά
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τινα έξ αυτών, τά ΙΓροβ.Ιήρατα ή ύπόβίσεις 
καλούμενα, έν τώ κύκλω δέ τών υποθέσεων 
κλείεται έτι καί τδ ζήτημα, περί ού ένταΰθα 
είδικώς πρό'κειται. Καί έν τω κύκλω δέ 
τούτω μόλις περί τάς άρχάς τοϋ αΐώνος 
τούτου είσήλθε διά τών μεγάλων τοΰ Her- 
icliell καί τοΰ Laplace αστρονομικών ίνα- 
καλύψεων. Είναι οί πρώτοι χύσαντες ολίγον 
φώς έπι τοΰ πρότερον έν σκοτία άπολύτω 
βεβυθισμενου σπουδαίου τούτου ζητήματος.

Καί ομ.ως, ή δυάς αύτη τών φαεινών τής 
υπερτάτης μαθήσεως αστέρων, η τδ άπειρον 
βολιδοσκοπήσασα καί διά τοΰ δακτύλου 
τής επιστήμης τούς ουρανίους αυτής αδελ
φούς ψηλαφήσασα, ή δυάς αύτη ή σχεδόν 
συγχρόνως άνατείλασα καί δύσασα, διότι δ 
μέν Ερσχελος γεννηθείς τώ 1738 άπεβίωσε 
τώ 1822, δ δέ Laplace έγεννήθη τώ 1749 
καί άπέθανε τώ 1 827,—διάφορον είχε γνώ- 
μην περί τής προελεύσεω; καί τοΰ προορι
σμού τών ουρανίων σωμάτων τούτων. ’’Αλ
λως έφρόνει ό πρώτος περί αυτών καί άλλως 
ό δεύτερος. Ό "Ερσχελος είναι δ πρώτος 
έπιστήσας τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου τήν 
προσοχήν έπί τών τακτικών φαινομένων 
τούτων καί τής πιθανής σημασίας τών δια
φόρων τύπων, ύπδ τούς δποίους βαθμολογι- 
κώς παρουσιάζονται. Έφρόνει ότι αί διάφο
ροι τών πολυάστρων τάξεις δεικνύουσι τάς 
διαφόρους φάσεις τής βαθμιαίας τών ουρανί
ων συστημάτων άναπτύξεως. "Οταν δ δδοι- 
πόρος, έλεγεν, είσέλθη έντδς δάσους τίνος, 
έντδς δάσους δρυών, έν παραδείγματι, έκ- 
πλήσσεται βλέπων τδ άνισοντής άναπτύξε
ως τών άποτελούντων τδ δάσος δένδρων. 
Τών μέν, κολοσσών τδ μέγεθος καί μεγαλο- 
πρεπώς άπλουμένων, αί κορυφαί άναγγέλου- 
σι τήν ρώμην καί αρχαιότητα’ τών δ’ αί 
κεφαλαί ύψοΰνται άραιαί καί οί μεγαλήτε- 
ροι κλόνοι, ισχνοί καί τρέμοντες, εκτείνον
ται οσον μόλις οί μικρότεροι τών πρώτων’ 
άλλα είναι άνθηρότερα μέν, πλήν λεπτότε
ρα καί μάλλον εύκαμπτα’ καί άλλα έπί τέ
λους μόλις έξέρχονται τής βαλάνου. Αύτη 
ακριβώς ή τού ένδς πρδς τδ άλλο διαφορά 
παριστα τάς διαφόρους τής άναπτύξεως τής 

δρυδς φάσεις. Βλέπει τις τότε έν συνόλω 
καί διά μιάς ό,τι δ χρόνος βραδέως έδημι- 
ούργησε καί κατέταξε. Καί χωρίς νά διέλθη 
ζωήν δλόκληρον έπιβλέπων τοΰ δένδρου τήν 
άνάπτυξιν, δύναται νά τήν άναλύση καί κα- 
ταμετρήσγ, ώς άν ήτο παρών καθ’ δλην τού 
χρόνου τήν διάρκειαν.

Έφρόνει λοιπόν δ μέγας αστρονόμος, ό
τι δπως διά τών δένδρων αναλύεται έν μι- 
κρώ κύκλω δ φυτικός οργανισμός, ούτως έν 
κύκλω άπείρω τά Πολύαστρα είναι αί βαθ
μίδες τοΰ άνωθενήμών άναπτυσσομένου προ
αιώνιου συστήματος. Εΐς τρεις δέ τάξεις δι- 
αιρών αΰτά,είςτά Σφαιροειδή (globulaires), 
τί Φακοειδή (lenticulaires) καί τά ζ/αζη.- 
.Ιιωτά (annulaires), έπρέσβευεν οτι τά μέν 
τήν πρώτην φάσιν παριστώντα σφαιροειδή 
σχηματίζονται, δταν ύλη πεπυρακτωμένη 
καί έξατμίζουσα άρχίζη νά έπισωρεύηται ύ
πδ τήν έπιρροήν τής αμοιβαίας έλξεως τών 
άποτελούντων αυτήν μορίων. Αύξάνει ή 
πρδς τδ κέντρον βαθμιαία πύκνωσις τής ύ
λης, ήτις άρχίζει ν’ άίροίζηται πέριξ ένδς 
έσωτερικοΰ σημείου ή καί πολλών ένίοτε, 
σπανίως μολαταύτα. "Οσον δ περί τδ ση- 
μεΐον ή πυρήνα τούτον όγκος ψυχραίνηται, 
τοσούτον πυκνούται, πυκνούμενος δέ στρέ
φεται ταχύτερον περί εαυτόν καί ταχαίως 
στρεφόμενος, πλατύνεται βαθμηδόν καί, 
πλατυνόμενος, άπλούται ώς δίσκος αληθής. 
Τότε τδ πολύαστρόν μεταβαίνει είς τήν 
δευτέραν φάσιν, γίνεται Φακοειδές, έξογ- 
κούμενον πολύ ή όλίγον κατά τδ κέντρον. 
"Οτα> δ όγκος στρέφηται ταχέως πολύ, ή 
περιφέρεια τής ύλης ή τοϋ όγκου άποσπάται 
ένεϊδει δακτυλίου, τδ δέ δακτύλιον τοΰτο 
στρέφεται τότε χωριστά περί τδν πυρήνα, 
τού δποίου άπεσπάσθη. .Ένίοτε μάλιστα 
τοσούτον ταχεία ένεργεϊται ή στροφή, ώ
στε κοιλαίνει δλόκληρον τδ κέντρον τοϋ 
πρίν μέν πεπυρακτωμένου, ήδη δέ κατα- 
ψύχρου όγκου, σχηματίζουσα έν, άνευ πυ- 
ρήνος, δακτύλιον. Τά δακτύλια ταΰτα είναι 
τά δακζν.Ιιοιτά καλούμενα Πολύαστρα,είναι 
δ’ ώσαύτως καί πολυπληθέστερα τών άλ.- 
λων προηγουμένων.

"Οπως άντιληφθή τις εύκολώτερον τού 
τρόπου δι’ ού ή ταχεία τοΰ όγκου περί τόν 
πυρήνα στροφή τά σχηματίζει, άς φαντα- 
σθή μικράν ποσότητα έλαίου ένδον ρευστού 
έπίσης ακριβώς μέ τδ έλαιον πυκνού. Τδ 
έλαιον ούτε άναβαίνει, ούτε καταβαίνει, 
διότι ούτε ελαφρότερου είναι ούτε βαρύτε
ρου τού περιέχοντας αύτό κέντρου. Μένει 
λοιπόν αΐωρούμενον έν τώ ρευστώ, όπως 
οί έν τώ μέσω τοϋ απείρου μεμονωμένοι 
κόσμοι, ούτω δέ μένον λαμβάνει σχήμα 
σφαιροειδές βαθμηδόν. Έάν τις όμως κίνη
ση τδν μικρόν αύτόν τοϋ έλαίου όγκον, έ
να. σταλαγμόν άπλούν, άν θέλητε, μέ τρό
πον ώστε ν’ άρχίση περί εαυτόν στρεφόμε
νος, τον βλέπει βαθμηδόν πλατυνόμενον, 
έωσοΰ, τής στροφής ταχύτερον ένεργουμέ- 
νης, κοιλαίνεται έν τώ κέντρω καί τέλος 
σχηματίζει έν δακτύλιον.

Τό δέ φαινόμενον τούτο επαναλαμβάνε
ται συνήθως πολλάκις. Τό άπειρον έναέριον 
χαλκείου, τό δι’ άπλής τοΰ πεπυρακτωμέ
νου όγκου στροφής είς δακτυλιωτόν μετα- 
βάλλον αστέρα τοΰ όγκου τήν έπιφάνειαν, 
δεν έξαντλεΧ διά μιάς πάντοτε στροφής 
~άς δημιουργικής αυτού δυνάμεις. Ψυχραι
νόμενος, πυκνούμ.ενος πάντοτε καί ταχύτε
ρον περί εαυτόν στρεφόμενος δ έν τώ κέν- 
τρω όγκος, εκπέμπει, ούτως εϊπειν, νέον 
δακτύλιον πρδς τδν ισημερινόν αύτοΰ, καί 
τδ φαινόμενον επαναλαμβάνεται πεντάκις, 
δεκάκις καί πλειότερον ένίοτε, έωσοΰ έ- 
ςαντληθή ή έν τώ κέντρω παραγωγική δύ- 

•ναμις ή ούσία. Καί τότε όμως πάλιν ή πε
πυρακτωμένη δημιουργική ύλη δέν έξαν- 
τλεΐται ολόκληρος εΐς δακτυλιωτών αστέ
ρων παραγωγήν’ μένει έν τώ τέλει τό πυ
κνότερου αύτής μέρος, ή καρδία τοϋ όγκου, 
ούτως εϊπειν’ καί τότε αεταβάλλλεται 
εις άστέρα καί αύτη. Ό δ’ άστήρ ουτος 
είναι πολλαπλούς ένίοτε, ώ; άν τά δακτύ
λια, έκ νέου περί τδν πυρήνάτων συγ- 
κεντρούμενα, παρήγον καί αύτά άνά ένα, 
έκαστον, αστέρα. Τριγύρω δέ τού αστέ
ρας τούτου μένει συχνάκις κύκλος φω- 
•ος, τελευταϊον ίχνος τοΰ εί; δακτυλιωτά 

πολύαστρα διαλυθέντος καί είς πυκνοτάτην 
κατάστασιν έσαεί άπομ.είναντος πεπυρακτω
μένου όγκου.

Αύτη είναι η περί Πολυάστρων θεω
ρία τού Έρσχέλου. Ώς σημεϊον τής πρώτης 
άναχωρήσεως ή παραγωγής αύτών έθεώρει 
τό έν τ?, ατμόσφαιρας άέριον. Αύτοΰ ή διά- 
χυσις σχηματίζει τούς πεπυρακτωμένου; 
όγκους ή νεφέλας, είς πολύαστρα διά τών 
άνωτέρω τρόπων διαλυόμενα;. ’Αλλ’ δ διά
σημος *Αγγλος αστρονόμος έφήλκυσε μεν 
πρώτος τοϋ έπιστημονικοΰ κόσμου τήν προ
σοχήν έπί τών ουρανίων σωμάτων αύτών, 
δεν θεωρείται δμως καί δ τελειότερον διευ- 
κρινήσας τδ αστρονομικόν τοΰτο ζήτημα. 
Ήγνόει μάλιστα καθ’ ολοκληρίαν έτερόν τι 
είδος Πολυάστρων, τά Έ.Ιικοειδή (Spira
ls ) καλούμενα. "Οτε ταΰτα βραδύτερου άνε- 
καλύφθησαν, έκινδύνευσαν ν’ άνατρέψωσιν 
έκ βάθρων τήν έν γένει περί Πολυάστρων 
θεωρίαν τού Έρσχέλου. Διότι παρουσίαζαν 
τύπον δλως διάφορον, μ.ήτε κίνησιν κυκλο- 
ειδή προδίδοντα, μήτε μέ σχήμα δακτυλιω- 
τδν δμοιάζοντα. Δεν έβράδυνον πλήν νά πα- 
ρατηρήσωσιν οτι καί αί έλικοειδεϊς αύται 
γραμμαί δέν έξέρχονται τοϋ γενικού νόμου. 
Διότι καί αύται δακτυλίων άκραι είναι, καί 
αύται δέ πρδς τήν κεντρικήν σφαίραν πλη- 
σιάζουσιν.

’Ηλθε μετά τον "Ερσχελον δ Laplace, 
Νορμανδδς άστρονόμος, γεωγράφος ιδίως, 
δπως δ’ ήν έπόμενον, τδ δλως νέον τότε 
διά τδν επιστημονικόν κόσμον ζήτημα 
έφήλκυσε σπουδαίως τήν μελέτην αύτοΰ. Ό 
Laplace έξήρτει έκ τοΰ ηλιακού συστήμα
τος τδ ζήτημα τών Πολυάστρων. Έφρόνει 
δτι καί δ "Ηλιος αύτός ίν άπλούν μέγα πο- 
λύαστρον ήτο κατ’ άρχάς, δτι δέ βαθμηδόν 
συνεστάλη καί εξακολουθεί, ψυχραινόμενος, 
νά πυκνούται. Έθεώρει τά Πολύαστρα αρ
χαία, .δσον σχεδδν δ κόσμος, διαφέρων κατά 
τούτο τοϋ 'Ερσχέλου, έζ άρχής θεωρήσαν- 
το; αύτά ώ; ένα τών μεταγενεστέρων καρ
πών τής άτελευτήτου τοϋ έναερίου κόσμου 
άναπτύξεως. Άναχωρών δ’ έκ τής γενικής 
σήμερον παραδεδεγμένης άρχής, δτι ή γή,
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υψηλήν θερμοκρασίαν ζατέχουσα άλλοτε καί 
απαλή, έπλατύνθη ύπδ τούς πόλους διαρ
κώς στρεφομένη περ'ι έαυτην’ δτι οί βράχο, 
ήσαν διαλελυμένοι ζαί ώς ηφαιστείων λάβα 
ρέοντες’ δτι πριν ψυχρανθή ό όγκος αύτός 
καί σχήμα τισθή δ πυρήν, πάντα τ’ άποτε- 
λοϋντα τήν γ-ήν στοιχεία ήσαν έν άτμώδει 
καταστάσει, ίφθανεν εις το συμπέρασμα 
δτι 5 πλανήτης ήμών ήν τότε μικρός ήλιος, 
έν ω συνέβαινον δσαι φυσικαί ενέργεια·, καί 
αντιδράσεις έν τώ άστρω τής ήμέρας συμ- 
βαίνουσι σήμερον. ’Απετέλει δέ, κατά τον 
Laplace πάντοτε, σφαίραν ύπερμεγέθη έξερ- 
χομένην και αύτής τής τροχιάς τής σελή
νης. Γή λοιπδν καί σελήνη συνεχέοντο εν
τός όγκου τερατώδους, τό άπειρον εχοντος 
δριον.

Οΰτω δε τά ούράνια ταϋτα σώματα ηνω
μένα, πώς βραδύτερον έχωρίσθησαν; 'II γή, 
μάλλον δ’ ό άπειρος όγκος ούτος, ό τά δύο 
σώματα περικλείων, ταχύτερον περί έαυτδν 
στρεφόμενος, έψυχραίνετο, δ δ’ ισημερινός, 
έςογκούμ,ενος, έσχημάτιζεν ΐσχυράν εξοχήν.

Μή δυνάμενος δέ τότε ν’ άκολουθήση 
τοϋ κέντρου τήν κίνησιν, άπεσπάθη, έν είδει 
δακτυλίου’ μή ύπαρχούσης δμως διά τά 
τοιαΰτα δακτύλια ισορροπίας, έθραύσθη αμέ
σως, τά δέ τεμάχια, έν κοινή τροχιά πέριξ 
τής γής πλανώμενα, ήνώθησαν βαθμηδόν, 
διά τής αμοιβαίας αύτών έλξεως, μέτόμεγα- 
λήτερον έξ αύτών, τήν Σελήνην. Οΰτω αΰτη 
έσχηματίσΟη. Ψυχράινομένη δέ πάντοτε καί 
είς ύγράν κατ’ άρχάς, κατόπιν δ’ είς στερεάν 
μεταβάσα κατάστασιν, έξακολουθεΐ έν τοι
αύτη νά κυκλοφορή πέριξ ήμών σήμερον.

'Ωσαύτως καί μέ τόν ήλιον. Μέγαν όγ
κον άτμώδη αποτελούν τό ηλιακόν σύ
στημα, περιελάμβανεν ολόκληρον τό ύφ’ 
δλων τών πλανητών κατεχόμενον σήμερον 
διάστημα. "Ηλιος και πλανήται έξετείνοντο 
πέραν τής τροχιάς τοϋ πλανήτου Ιίοσειδώ- 
νος, άποτελοϋντες μέγα πολ.ύαστρον περί 
εαυτό στρεφόμενου, περί τον αύτόν δέ σχε
δόν άξονα, τον όποιον διατηρεί όήλιος ήδη. 
Συστελλόμενος έντοσούτω καί ταχύτερον 
στρεφόμενος ο ήλιος, άφήκε, τεμάχια τοϋ

ίδίου αύτοΰ ισημερινού, τών δε τεμαχίων 
τούτων έκαστον έσχημάτισεν άνά ένα πλα
νήτην’— Οί δύο πρώτοι σχηματισθέντε; 
πλανήται, δ Ούρανός καί ό Βοοειδών, έχου- 
σιν όγκον ή ύλην όλιγ'ωτέρζν, διότι ό ήλιος, 
οίκοθεν άποτινάξας τά σχηματίσαντα αύ
τόν δακτύλια, ήτον Αραιότερος ή βραδύτε
ρου, περισσότερον βαθμηδόν συσταλείς. Οι 
τελευταίοι άπ’ εναντίας άποσπασθίντβς όγ
κοι ήσαν περισσοτέρας ύλης μεστοί, διό ό 
Κρόνος καί ό Ζευς έγιναν ογ-κωδέστεροι.

Ό ήλιος, συστελλόμενος, έποκνώθη το- 
σοϋτον ώστε έσχημάτισε τόν δίσκον έντός 
τοΰ όποιου τόν βλέπομεν σήμερον. Πριν έν
τοσούτω φθάση είς τό σημεΐον αύτό, καί 
άφοΰ άφήκε τά κυκ/.οτερή μεγάλα δακτύ
λια τά δημιουργήσαντα τους πλανήτας, 
άφήκε κατόπιν ζαί άλλα τεμάχια, έκ τοΰ 
ίσηυ.ερινού του καί ταϋτα άποσπασθέντα, 
έπιμήκη δμως δακτύλια (aiilieaux-lablel- 
/<’*) καί, καθ’ έαυτά, μικρότερα τόν όγκον 
ή οί πλανήται. Τόν σχηματισμόν τών τε
λευταίων τούτων, τών έπιμήκων τούτέστι 
δακτυλίων, έβοήθησε πολύ καί ό πλανή.ης 
Ζευς, δστις τελευταίος πάντων καί μεγα- 
λήτερος, άπέσπασε διά τής έλξεως αύτοΰ 
άπό τοϋ ήλιου τόν ισημερινόν τά μεταγενέ
στερα ταϋτα τεμάχια. Αί ζώναι έντοσούτω 
έγίγνοντο βαθμηδόν στενώτεραι, τά δ’ έπι
μήκη δακτύλια, ύπέρ μέτρον λεπτυνθέντα 
καί μή δυνηθέντα νά σχηματίσωσι σφαίρας, 
έμειναν μόνα καί κεχωρισμένα άλλήλων. 
'Ηρχισαν ανεξαρτήτως τό έν τοϋ άλλου κι
νούμενα, έκαστος δέ μικρός όγκος έσχημά- 
τισε το πολύαστρον αύτοΰ, ψυχρανθέν, σ€ε· 
σθέν κοί είς στερεόν μεταβληθέν σώμα.— 
'Ο ήλιος είναι ό κοινός δλων πατήρ, οί δε 
πλανήται, οί πρεσβύτεροι αδελφοί των.

Οΰτω έφρόνει ό Νορμανδός αστρονόμος. 
"Οταν πρός ταϋτα παραβάλλη τις τάς έπί 
τοϋ αύτοΰ αντικειμένου θεωρίας τοϋ Έρσχέ- 
λου, δέν δικαιούται τή αλήθεια, άπορων, νά 
έρωτήση εαυτόν, άν άλλον ούρανόν κατεμέ- 
τρησεν δ είς καί άλλον δ έτερος; 'Οποία·, 
διχογνωμίαι ίκαναί νά κλονίσωσι καί τάς 
περ’ι άλλων έπιστημονικών αληθειών πεποι-

θήσεις έκαστου ? ’Ιδού δύο μεγάλοι επιστή
μονες, δύο κορυφαΐ γνώσεων, δάδες συγ
χρόνως φωταγωγούσα·. τήν έν μέσω σκοτει
νών έτι αιώνων βραδέως πορευομένην επι
στήμην, καί όμως είς δλως αντίθετον ση
μεΐον έπί ζητήματος τοσούτον σπουδαίου 
φθάνοντες. Διατί αρα; Διότι αί έπιστήμαι, 
αύται ιδίως αί τό Αχανές προσπαθούσα·, νά 
καταμετρήσωσιν, είναι άλυσοι μακραί καί 
ατελεύτητοι έπί τών οποίων πάς νέος έξο
χος νούς, είς τόν κόσμον κατερχόμενος, 
προσθέτει καί νέου κρίκον, άλλά τάς οποίας 
ούδείς τελειοποιεί διότι αύτό τοϋ άνθρωπί
νου βίου τό έφήμερον καί βραχύ, ύπήρξεν 
ανέκαθεν ό πρώτος προς τό τέλειον φραγ
μός’ διότι τέλος πάντων πρέπει ν’ άνατρα- 
πώσι προηγουμένως τής φύσεως οί κανόνες, 
όπως είς μόνος Ανθρώπινος νοϋς, δσω μέγ-ας 
καί άπειρος είναι, περιλάβγ τήν αρχήν καί 
τό τέλος τών τοιούτων μεγάλων φυσικών 
ζητημάτων. ’Αναμφισβήτητου είναι δτι ό 
Laplace διείδε καθαρώτ ερον καί ωρισεν επι
τυχέστερου τοΰ 'Ερσχέλου τό σπουδαιον 
αστρονομικόν ζήτημα. Πλήν τούτο ούδόλως 
επισκιάζει τή επιστημονικόν μεγαλείου τοϋ 
άνδρός, όστις μόνος προσέφερεν είς τό μέγα 
τής Αστρονομίας οικοδόμημα, δσους χάλι- 
κας, λίθους μάλλον Ακρογωνιαίους, πολλοί 
άλλοι όμοϋ. Ούτος πρώτος άνεκάλυψε τό 
δακτύλιον τού Κρόνου, τής Σελήνης τά όρη, 
τόν Ούρανόν πλανήτην, ούτος έπλούτισε 
μέ κόσμον ολόκληρον πολυτίμων έργαλείων 
τήν Αστρονομικήν επιστήμην, ούτος τέλος 
πάντων πρώτος κατέγινε σπουδαίως καί 
είς τών πολυάστρων τήν ύπόθεσιν. Είς μό
νος πρό αύτοΰ, ό διάσημος Γάλλος αστρο
νόμος La ( aille, περί τά μέσα τού παρελ
θόντος αίώνος άκμάσας, εΐχεν ύποδείξει τούς 
αστεροειδείς τούτους όγκους καί έμέτρισε 
44 έξ αύτών πρός μεσημβρίαν’ πλήν μέ τοϋ 
Λα taille -όν θάνατον, Απέθανεν έπιστη- 
μονικώς καί τό ζήτημα τούτο, έωσοϋ ό 
Ερσχελος τό έπανέφερεν είς τήν ζωήν. ΆνΕρσχελος τό έπανέφερεν είς τήν ζωήν. ’Λν 

ό Laplace τό έξηκρίβωσε, τοιοΰτος ό άμε- 
τάτρεπτος νόμος τής άπεοάντου τών επι
στημών πορείας.

Μέ τοϋ Laplace -ήν θεωρίαν κατετάχθη- 
σαν, έννοεΐται, καί τών μεταγενεστέρων α
στρονόμων οί διασημότεροι. 'Ο Λ Γα</ο διή- 
ρει είς πέντε τάξεις τιΰν Πολυάστρων τούς 
κόσμους’ κατέτασοεν εις τήν πρώτην τούς 
όγκους έκείνους έν οίς οί Αστέρες φαίνον
ται κεχωρισμένοι άλλήλων καί εύζόλως δι- 
αζρίνονται. Είς τήν δευτέοαν τά Λυτά (Re· 
notables') Πολύαστρα, όγκους δι’ οδς ύποτί- 
Οεται ότι έκ κεχωρισμένων άς-έρων καί ούτοι 
σύγκεινται, πλήν μένουν έτι σκοτεινοί καί 
συγκεχυμένοι, έωσοϋ νέα δπ-ικά έργαλεΐα, 
ή καί τά υπάρχοντα, τελειοποιούμενα, δι- 
ευκρινίσωσι τήν άληθή θέσιν των’ κατέτασ
σες είς τήν Τρίτην τά ΠΛανητιχά (Plane- 
tafres) καλούμενα, διότι μέ Πλανήτας ό- 
μοιάζουσι’ είς τήν τετάρτην τά ’Jarepoer- 
τα (Slellaires), ωχρά καί κηλιδωμένα πολ
λάκις παρουσιαζόμενα’ είς δέ τήν τελευταί- 
αν, τάς πυκνάς έκείνας ομάδας έν αΐς καί 
όιά τών τελειότερων έργαλείων ούδένα Α
στέρα δύναται νά διακρίνη τις.

Τοϋ Laplace, ή θεωρία ότι μέ τό ηλιακόν 
σύστημα άπ’ ευθείας καί τά ούράνια ταϋτα 
σώματα συνδέονται, άποδεικνύεται ορθή 
καί έκ τής Αναλογίας τών κινήσεων αύτών 
πρός τοϋ ήλιου τήν κίνησιν. Πλανήται, δο
ρυφόροι καί Πολύαστρα, δλα όμοϋ έν γένει, 
καί *ν έκαστον αύτών έν μέρει, άκολουθού- 
σι τήν αύτήν τοϋ ήλιου διεύθυνσιν" στρέ
φονται τουτέστι περί τόν αύτόν κύκλον. 
Μόνος ο Ούρανός, κατ’ εύθεΐαν γωνίαν έπί 
τής τροχιάς του τρεφόμενος καί ό Ποσειδών, 
κατ’ Αντίστροφον ούτος διεύθυνσιν, έξαιρούν- 
ται τού κανόνος. Μία έτέρα έπί τέλους ά- 
πόδειξις τής μετά τών άλλων σωμάτων στε
νής συγγένειας, είναι ή δι’ οπτικών έργ'αλεί- 
ων γενομένη άνάλυσις τών έν αύτοΐς χημι
κών υλών’ τά αύτά καί ένταΰθα μέταλλ,α 
καί αέρια, όποια καί είς τά άλλα σώματα. 
Βέβαιον λοιπόν σχεδόν είναι ότι όλοι οί ά
νω ήμών αίωρούμενοι κόσμοι ουτοι έδημιουρ- 
γήθησαν βαθμηδόν διά τακτικής τού απεί
ρου άξονος στροφής.

Τήν ιδέαν ταύτην παραδέχεται καί δ Βέλ
γος Ούζώ (//ozocoti), δ μετά τοΰ Άραγώ
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τόν θάνατον, διασημότερο; τών νεωτέρων 
αστρονόμων. Γεωλόγο;, φυσιολόγος, χημι
κός, βοεανιστή;, άστοονόμος, περιηγητής, 
νοϋς εγκυκλοπαιδικός τέλος πάντων, δ ε
πιστήμων ούτο; έδημοσίευσε πρό ολίγων 
μόλις μηνών σύγγραμμα αξιόλογου ("), εί- 
οικώς περί τών τοιούτων, αιωνίως νέων, ό
σον και άν γηράσωσι, ζητημάτων πραγ
ματευόμενου. Ό διατρέχων τάς σελίδα; ε
κείνα;, πλούτου επιστημονικού ταμεΐον α
ληθές, άναπνέει και τής ύψίστης ποιήσεως, 
τών φυσικών καλλονών τής ποιήσεως τήν 
ευωδίαν καί τή; επιστήμη; τήν σοβαράν 6ε 
-ιικότητχ. Έν έκείνω τώ συγγράμματι, εξ 
ού άλλως τε προχείρω; έλήφθη καί ή πα
ρούσα περιληπτική έκθεσις, ώ; έν κάτο
πτρο) επιστημονικών γνώσεων, δύναται τι; 
νά σπουδάση λεπτομερέστερον καί τών 11ο- 
λυάστρων τό ζήτημα. Ό Βέλγος αστρονό
μος τά έξήτασεν δλα διά τού μεγάλου τού 
Λόρδου Ί’ώς τηλεσκοπίου καί άνεγνώρισε 
ποικίλων σχημάτων τοιαΰτα ουράνια σώ
ματα. Ύπό ποικίλα δ’ δνόματα: Πολ.ύα- 
στρον δ Ταύρος, ή Λύρα, ή ΠαρθΙΐος, τό 
ίΙ.Ιοΐον, ή Οάρά τοΰ Λτο>τος κτλ. δια
πραγματεύεται χωριστά περί έκάστου τών 
κυριωτέρων έξ αυτών, είς τό αύτό μέ τόν 
Laplace συμπέρασμα καταλήγων καί πα
ραδεχόμενος αύτά έξαρτώμενα τού ηλιακού 
συστήματος.— Τοιοϋτος επιστήμων εις τοι- 
αϋτα κόσμων πελάγη βυθίζων τήν βολίδα 
τή; έπιστήμης, τί; οίδε ποιου; μαργαρίτας 
νέους ανακαλύψεων θέλει βραδύτερον φέρει 
εις τήν έπιφάνειαν !

Πρέπει ν’ < Πρέπει ν’ άναγνώση τις δλόκληρον τό 
περί ού δ λόγο; σύγγραμμα, όπως καλήτε- 

\ τοϋ πονήσαν-
τος καί τοϋ πονήματος. Διά ζωηρών άλλά 
καί φυσικωτάτων συγχρόνως χρωμάτων 
άναλύων και περιγράφων τού; άνωθεν ημών 
αίωρουμένου; κόσμους, είναι ιδίως αμίμη
τος, δταν έν δλ,ίγαις λέξεσι παριστά τήν 
θέσιν καί άζίαν τού κώνωπος έκείνου, όστις

(') Le del mis λ la porlee deloul le 
monde. Bruxelles IS15.

ρον έκτιμήση τήν αξίαν χαι τοϋ πονησαν- 

ονομάζεται άνθρωπος, απέναντι τοϋ απεί
ρου τή; δημιουργίας έν γένει. Τό μηδααι- 
νοϋ όγκου, λέγει, οστρακόδερμα, τό ένδον 

τοΰ υγρού τού οφθαλμού ιχθύος δλόκληρον 
αύτού τήν υπαρξιν διερχόμενον, ούδέν 'δύ

ναται νά γνωρίση, έκτός τής σφαίρα; τού 
οφθαλμού αύτού ευρισκόμενον. Ή ρωγάς 
τή; κόρη; τού οφθαλμού δι’ ής εισέρχεται 
έν αύτώ τό φώς είναι δ ήλ.ιός του, ούτως 
ειπεΐν, δ δέ αμφιβληστροειδή; χιτών μετά 
τών αγγείων καί κηλίοων αύτοϋ, ώς άλλη 
άστεβόεις σφαίρα τό περικαλύπτει. ’Αγνοεί 
οτι ζή έντός τοϋ σώματος άλλου δντος, οτι 
ιδίως ζή έντός ενός μόνου, τοσοϋτον περιο
ρισμένου, δργάνου. Αί κινήσει; τοϋ ιχθύος 
είναι δι’ αύτό τοϋ σύμπαντος αί κινήσεις. 
Μόνη ή ιστορική παράδοσις, έάν τοιαύτην 
ειχον τά οστρακόδερμα, ταμίαν, έδύνατο νά 
είπη πότε δ οφθαλμός ήτο μικρότερο; καί 
πότε τό ύγρόν άραιότερον. Αί μεταγενέστε
ρα·. δμως γενεαί ήθελον διαδέχεσΟαι άλ- 
λήλας, διηγούμεναι μόνον πάν ο,τι αφόρα 
τήν αιχμάλωτον καί κατ’ έπιφάνειαν εν
τελή ταύτην υπαρξιν. Πλήν τό πάν έν τή 
φύσει μεταβάλλεται καί ό ιχθύ; είναι προ- 
ωρισμένος νά έκλειψη μίαν ήμέραν.

Τί άλλο είμεθα, είμή 8ν τοιοϋτον οστρα
κόδερμα, ένδον εύρυτέρου περιβόλου τεθει- 
μένον καί έπίσης αγνοούν τά μεγάλα 
αύτοϋ μυστήρια; Γνωρίζομεν είς τί σύνολον, 
ει; ποιον οργανισμόν ίσως ό περίβολ.ος ού
το; ανήκει; Τό βλ.έμμα ήμών βυθίζεται καί 
μέχρι τών άλλων κόσμων, δ δέ νοΰς ήμών 
ακολουθεί τήν άνάπτυςιν ού μόνον τής 
ιδίας ήμών σφαίρας, άλλά καί τών μυριά
δων εκείνων τών περικυκλούντων ήμας συ
στημάτων. Έκ τούτου αί εύρύτεραι ήμών 
γνώσεις έπί τού χρόνου 8ν διανύομεν καί 
τοϋ άπειρου έντός τού οποίου ύπάρχομεν. 
’Αλλά το σύνολον τών γνώσεων τούτων δέν 
έχει δριον, είμή ο,τι βλέπομεν καί αίσθα- 
νόμεθα. "Οσω καλήτερον έννοούμεν τό ζων- 
νύον ήμας Σύμπαν, όσω ή πρόοδο; τών έρ- 
γαλείων εύρύνει τήν σφαίραν ήτις άποτε- 
λεΐ τών σπουδών ήμών τον κύκλον, τοσοϋ
τον ύψοϋνται καί μεγαλύνονται αί ίδέαι 

ήμών καί γνώσεις, έφ’ ών αί ίδέαι αύται 
στηρίζονται. 'Αν δέ ή·Λ δυνατόν κατά ένα 
μόνον άκόμη βαθμόν νά ύψωθώμεν φυσι- 
κώς, τόσον όσον ήδη ύψηλότερον ίστάμεθα 
τοϋ ώς παράδειγμα μνημονευθέντο; έκείνου 
όστρακοδέρματος, πάν δ,τι ήδη βλέπομεν 
καί αίσθανόμεθα ήθελε μεταβληθεΐ είς ση
μεΐον μικρόν έν μέσω άχανούς δημιουργίας.

Διότι δ κόσμος τωόντι δέν ήρξατο μέ
τρων μίαν οίανδήποτε ηλικίαν, έγραφε πρό 
δύο περίπου αιώνων όείμή άφό- 
του αί έπιστήμαι τώ διήνοιξαν τούς οφθαλ
μούς. Πρό τή; αρχαιολογίας, τής γεωλογί
ας, τή; αστρονομίας προπάντων, δέν είχε 
τάς έκ τών γεγονότων τών έπιστημών τού
των άπορρεούσα; έπί τοϋ χρόνου καί τής 
απείρου έκτάσεως γνώσεις. Καί όμως αί 
γνώσεις αύται είναι κατά πλεΐστον μέρος 
έτι στοιχειώδεις καί συγκεχυμένα·, ή αό
ριστοι. Όταν έλθη τής ένηλικιότητος τοϋ 
κόσμου ή έποχή, τή; όποιας άδηλον άν 
χιλιάδες ή μυριάδες έτών μάς μακρύνωσι, 
τά σήμερον όνειρα Οέλουσι μεταβληθεΐ είς 
πράγματα. Ούδέν άνώτερον τής θέας τού 
σύμπαντος διά τού; σπουδάζοντας τον 
πλούτον καί τό μεγαλεΐον αύτοϋ' μήτε 
ές άλλου ύψηλότερον τής ιστορίας τών κό
σμων διά τούς γινώσκοντα; νά συλλαβίζω- 
σιν αύτήν. Ή γή, μέ τήν άτελεύτητον τών 
λαών καί κοινωνιών διαδοχήν,- μέ τά έπ’ 
αύτής έπισεσωρευμένα στρώματα, έκαστον 
τών όποιων διηγείται έκατοστύων αίούνων 
συμβεβηκότα' δ ήλιος, μέ τά θαύματα τοϋ 
συστήματος αύτού καί τής πυρακτώσεώς 
του' οί.πλανήται, οί άπλανεΐς άστέρες, τά 
πολύαστρα, άπεικονίζοντα τού; διαφόρου; 
τή; άναπτύςεω; τών ουρανίων σωμάτων 
βαθμού;' ταΰτα πάντα άποτελοΰσι διά 
τόν πεπαιδευμένου άνθρωπον θέμα, ουτινος 
εφάμιλλος δέν υπάρχει. Δι’ αύτόν, τό ούσι- 
ωδέστερον δέν είναι πλέον τό έξωτερικόν 
τοϋ θεάματος μεγαλεΐον, είναι ή έν αύτώ 
περιεχομέντ διδασκαλία, είναι ή άκριβή; 
τών θαυμάσιων αύτοϋ λεπτομερειών έκτί-

(“) Pensces Philosophiques.

μησις. Δέν ύπάρχει μέσον εύγενέστερον δ
πως άνυψώνη τόν νοϋν, διότι δέν ύπάρχει 
καί πηγή μεγαλοπρεπέστερα έν τή όποια ό 
νοϋς ν’ άρδεύη τά ζωογόνα δι’ αύτόν νά
ματα.

Μεγάλη,ν λοιπόν είπεν άλήθειαν δ άπο- 
καλέσα; τήν αστρονόμον ουρανίων μυστη
ρίων μύησιν. Οί μεμυημένοι τής έπιστήμης 
ταύτης, τής νεωτέρας ιδίως έπιστήμης, 
ψαύουσι τήν υδρόγειον μέχρι τού σημείου 
όπου φαίνεται καί τήν βλέπουσιν οπ<·>; σή
μερον δύνανται νά τήν ίδωσι. Άλλ’ έν τώ 
μέλλοντι, δσον αί έπιστήμαι άναπτύσσον- 
ται, τοσοϋτον δ κύκλος, καί ήδη εύρύς, θέ
λει γίνει πολλώ εύρύτερος. Όσω εκτείνει 
διά τού οφθαλμού τής έπιστήμης τό βλέμ
μα δ άνθρωπος, τοσοϋτον έννοεΐ ότι έξέρ- 
χεται τής τροχιάς του, καί τοσοϋτον ή αύ- 
λαία τοϋ ίεροΰ άπέναντι αύτοϋ άπείρου τε
μένους αίρεται ολίγον κατ’ όλίγον. Ύπό 
τ-ήν αύλαίαν ταύτην μένει έτι κεκρυμμένον 
μέρος τοϋ ζητήματος περί τοϋ'δποίου έν- 
ταϋθα ιδίως πρόκειται. Έπλανήθη έπί αι
ώνας δλοκλήροϋς είς γνώμάς άντιθέτους 
πρός άλλήλας ή έπιστήμη, άνεϋρεν όμως 
έπί τέλους πόθεν τών Πολυάστρων ή άρχή 
καί μέ ποια τών Ούρανίο/ν συστημάτων συ- 
ζώσι καί συμβαδίζουσι. Τό ζήτημα λοιπόν 
έλύθη κατά τό ήμισυ. Μένει ήδη νά γνωσθή 
καί τί τά σώματα ταΰτα περιέχουσι καί 
ποιος δ προορισμός αύτών. Θά λύση άρα 
μίαν ήμέραν ή έπιστήμη τό τελευταίου ι
δίως τών δύο ζητημάτων; θέλει, καί διά 
ταύτα καί Λ·.’ άλλα τοσαΰτα σώματα ουρά
νια, ανακαλύψει έπί τέλους ό τών μυστηρί
ων τή; φύσεως ακάματο; τυμβωρύχος άν- 
θρώπινο; νοϋς, οτι έχουσι σκοπόν εύρύτερον 
τοϋ ήδη φαινομένου ; Τί; δύναται νά έλπί
ση τήν τοιούτων ονείρων πραγματοποίησιν; 
Τίς δύναται δέ πάλιν καί ν’ άπελπισθή 
καθ’ δλοκληρίαν ; Άφότου πρό τριών περί
που χιλιάδων έτών είς, ήμέτερος πάλιν 
πρόγονος, ό Χείρων, πρωρεύς τών Αργοναυ
τών, Εθεσε, διά τής έφευρέσεως τής Γεω
γραφική; Σφαίρας, τάς πρώτας τής Αστρο
νομίας βάσεις, μέχρι σήμερον, δποΐα τι-
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τάνεια άληθώς βήματα δέν έκαμεν ή επι
στήμη αυτή! Ταΰτα υ.όνα αρκεί νά κατα
μετρήσει τις, δπως διίδη βεβαίάν τήν τάχι
ον ή βράδιον λύσιν όσων έτι προβλημάτων 
περικλείει ή άνω ημών αιωνίως ήνεωγμένη 
βίβλος, — τοσοΰτον περίεργος πάντοτε δι’ 
δσους ήςεύρουν νά τήν συλλαβίζωσι.

Φ. A. Β.

ΠΡΟΣΘΙ1Κ.ΑΪ ΤΙΝΕΣ ΕΙΣ Τ1ΙΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΝ

ΑΒΡΛΜΙΟΤ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΛΟΥ

ύπό τοΰ μα0ητοΰ χαΐ γΙ,Ιοο αύτοΰ

X. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΤ ΦΙΑΑΔΕΛΦΕΩΣ.

δν

προσφέρων 
:·ς τήν μνήμην άνδρός 
Σωκρατικού του βίου 

; του ού μόνον τήν

Σεραπίων Ίωαννίδης ό Άνδρονικιεύς, 
πρδ πολλών έτών παΐδ’ έτ’ έόντα έγνώρισα 
έν Άθήναις μαθητήν επιμελή και τδν ήγά- 
πησα ώς άγαθοΰ πατρός χρηστόν τέκνον, 
ίτι δέ καί ώς άνατολίτην ανατολίτης κ’ εγώ 
καί ουδέποτε έπαυσα προΐείνων αύτόν ώς 
παράδειγμα εΐς πολλούς ζήλου ακραιφνούς 
καί άκρας φιλομουσίας, διότι άνενδότως ερ
γάζεται περί τοΰ φωτισμού τών ήμετέρων 
πατριωτών καί μή θελόντων, 
πόρον εύγνωμοσύσης ε 
τημήσαντος διά τοΰ ’ 
καί τής βαθείας παιδείας 
ανατολήν άλλά καί τήν 'Ελλάδα δλην, συν
έγραψε βιογραφικδν σχεδίασμα Άβραμίου 
τοΰ Όμηρόλου, καί διά τοΰ ΙΑ', φυλλαδίου 
τοΰ 'Ομήρου έδημοσίευσεν αύτό. Διηγούμε
νος δέ τάς ποικίλας άρετάς τοΰ άνδρός έ- 
πικαλεϊται καί τήν έμήν μαρτυρίαν μετά 
πολλών άλλων, οΰς έκ κοπριάς άναστήσας 
έμόρφωσεν ηθικώς καί έκόσμησε διανοητι- 
κώς ό αείμνηστος, μή παραλείπων καί δτι 
έν ήβη ήμην πενέστατος καί συνετηρήθην 
ύπδ αύτοΰ.

Διά νά φέρω πιστήν τήν μαρτυρίαν πιέ
ζει με ή ανάγκη νά προτάξω καίτοι άκου- 
σίως μικρόν τι μέρος καί τής έμής βιογρα

φίας, διδ καί άίτοΰμαι τήν συγγνώμην τοϋ 
άναγνώστου.

Άποπεοατώσας τά έγκύκλια μαθήματα 
έν τη πατρίδι μοΰ Φιλαδέλφεια παρά διδα- 
σκάλοις πρώην μαθηταΐς τών Κυδωνιών καί 
τής Σμύρνης, οΐον μοί ήτο έφικτδν, καί έπι- 
ποθών ν’ αποκτήσω γνώσεις πεοισσοτέρας 
έπτακαιδεκαέτης άφικόμην είς τήν Σμύρνην 
κατά τδ 1827, καί αμέσως μετέβη» εις τδ 
λεγόμενον τότε μεγάλον σχολείον’ άλλ’ ό
ποια ύπήρξεν ή άνία μου καί ή απελπισία 
δτε εΐδον τδ μεγάλο εκείνο χάος I Διεύθυ- 
νον τδ σχολείον πέντε διδάσκαλοι, Νι
κόλαος s Χίος, ΚαισάρΛί, Μπαμπώ, ’Ιωάν* 
νης Κωνστανπινιάδης (ούτω) λέσβιός καί 
Παππαδόπουλος, ανεξάρτητοι σχεδόν άπ’ 
άλλήλων έχων έκαστος τούς μαθητάς του’ 
τδ άνώτερον μάθημα τδ παραδιόόμενον ύπδ 
τοΰ δήθεν πρωτεύοντος Νικολάου ήν έκ τών 
’Ολυνθιακών τοΰ Δημοσθένους καί τοΰτο 
δλως άμεθόδως διδασκόμενον. Ίδών δτι ήτο 
δι’ έμέ άπώλεια χρόνου καί άκαρπος ή φοί- 
τησις είς τοιοΰτον σχολείον, άπεσύρθην εις 
τδ Κιοπρουλοΰ χάνι, οπού ήσαν καί άλλοι 
μου συμπατριώται, καί έμεινα έκεϊ προσ- 
ποριζόμενος τά πρδς τδ ζήν έν ίδρώτι τοΰ 
προσώπου μου, ού μόνον δέ, άλλά καί 
σχηματίσας μικράν τινα βιβλιοθήκην έκ 
τών οικονομιών μου, πράγμα σπανιώτατον 
τώ καιρώ έκείνω, μέχρι τών μέσων τοΰ έ
τους 1828, οπότε έλθών εΐς Σμύρνην δ 
μακαρίτης ’Αβραάμ Γεωργίου Καισαρεύς 
κατώκησεν είς τδ ίδιον χάνι. Άπ’ αύτής 
τής στιγμής τής έλεύσεώς του έσχετίσθην 
μετ’ αύτοΰ, καί έπειδή έγώ μέν ακμήν έ- 
φιλοσόφουν, αύτός δέ τούς φιλοσοφοΰντας 
έπηνώρθου τοσοΰτον έφείλκυσα τήν άγάπην 
αυτού, ώστε όσάκις ην παρών έν τώ κατα- 
λύματι ήμεθα άχώριστοι καί μετ’ άνεκφρά- 
στου γλυκύτητος έλυε τάς άπορίας μου’ 
είς άκρον δέ ών φιλαναγνώστης εύηρεστεΐτο 
νά λαμβάνη καί άπό νά πενιχρά μου βι
βλία συνεχώς.

Μίαν τών ήμερών ήμην έν τώ δωματίω 
του δτε προσήλθεν αύτω δ γέρων Χα’ίκάλης 
καί τώ έπρότεινε τά άναλάβη τήν διεύθυν- 

σ·.ν τής Ευαγγελικής Σχολής' κατ’ άρχάς 
έδίστασεν, είπών ότι από οκτώ έτών άπο- 
χαιρετήσας τό διδασκαλικόν έπάγγελμα 
δέν ήσθάνετο άνανεουμένην τήν κλίσιν του. 
Μετά ταΰτα έλθοΰσα ολόκληρος ή εφορία 
συγκειμένη άπό τούς Κυρίους Χαίκάλην, 
Σέχαν καί ’Αθανάσιον Λομόάρδον τοσοΰτον 
έκέντησαν τήν φιλοτιμίαν του, λέγοντες 
ότι παρέβαινε καθήκον ιερόν ώς οφειλών τά 
φώτά του εις τήν σχολήν τής Σμύρνης καί 
αδιαφορών τώρα περί τής βελτιώσεως καί 
προόδου αύτής, ώ^ε κεντηθείς τήν εύαισθητο- 
τεραν χορδήν, τήν τοΰ καθήκοντος, φύσει ά- 
γαθδς επείσθη δ μακαρίτης ν’ άναλάβτι τήν 
άνάπλασιν τής σχολής, ύπδ τδν δρον δμως 
να εχη πλήρη έςουσίαν νά μορφώση αύτήν 
αυτός όπως έκρινε’ τότε καλέσας μοί άνε- 
κοίνωσε τήν άπόφασίν του, προσθείς, « έρ
χεσαι μαζή μου» ; Τήν στιγμήν έκείνην έ- 
νόμισα ότι εύρον θησαυρόν’ καί μετ’ δλί- 
γας ήμεοας μετωκήσαμεν όμοΰ έν τή εύ
αγγελική σχολή’ έννοεΐται δτι άμέσως ά· 
πεσύρθησαν οί προΰπάρχοντες διδάσκαλοι 
έκτδς τοΰ μοναχού Μπαμπώ, δστις, άν
θρωπος μειλίχιος, έτηρήθη μάλλον ώς εύ- 
ταςίας τής σχολής.

Άφ’ ής ένεθρονίσθη εΐς τήν σχολήν, ήρ- 
ςατο τήν διοργάνωσιν αύτής, ήνωσε τούς 
κεχωρισμένους μαθητάς, διήρεσεν αύτούς 
εΐς τάςεις, εις -ήν πρώτην τών όποιων κα- 
τετάχθην κ’ έγώ, μοί άνετέθη δέ καί ή πα- 
ράύοσις τής μικροτέρας τάξεως καί ή γενι- 
χή της σχολής έπιτήρησις’ διίτρεχον τότε 
το δέκατον έννατον έτος τής ήλικίας μου. 
ΙΙαρεδιδεν ό διδάσκαλος μόνος αύτδς ρήτο
ρας, ποιητάς, μαθηματικά καί φιλοσοφίαν, 
ενω είχε τόσα δυσβάστακτα βάρη έσω’τερι- 
xa, ό εφευρετικός του νοΰς άενάως είργάζε- 
το και πρδς αυξησιν τών έως τότε ‘ λίαν 
περιωρισμένων πόρων τής σχολής, διά νά 
όυνηθη εύκολώτερα νά τήν πλουτήση καί 
με άλλους διδασκάλους καί μέ τά άναγ- 
καια εργαλεία τών μαθηματικών καί τής 
φυσικής.

Επειδή ή Εύαγγελική σχολή ήτό ποτέ 
Μινο&ακον κατάστημα, έν & έτέλεΐτο ά- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΔ. Α'.) 

γρυπνία κατά τήν εορτήν αύτής τών Τρι
ών 'Ιεραρχών, καί ή τελετή αυτή ήτο ήδη 
άπδ πολλών έτών παραδεδομένη εΐς λήθην, 
τήν άνενέωσεν ό μακάριος άνήο άπδ τοΰ 
πρώτου χρόνου, καί μέ τοιοΰτον ένθουσια- 
σμδν συνέρρευσεν είς αύτήν ή πρδ μικρού 
απαθής πρδς τά τής παιδείας Σμύρνη, ώ
στε είς τδν μετά τήν ίεράν λειτουργίαν 
τεθέντα δίσκον έπεσον 14,000 γροσίων, 
ποσδν καταπληκτικόν διά τάς περιστάσεις 
έκείνας’ τότε άμέσως έσύστησεν έντδς τής 
Εύαγγελικής Σχολής σχολείον άλληλοδα- 
κτικδν ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ έξ Ελλά
δος άρτίως έλθόν-ος άξιωτάτου διδασκά
λου τοΰ μακαρίτου ’Αλεξάνδρου Λαζάρου, 
τδ πρώτιστον έν Ανατολή συσταθέν τοιοΰ- 
τον.

Μετ’ ού πολύ ηλθεν εΐς Σμύρνην δ ποτέ 
συμμαθητής Νικόλαος Χορτάκης’ δ Αβρα
άμ εύθύς τδν έπεισε νά δεχθή Οέσιν διδα
σκαλικήν έν τή σχολή, καί τώ ανέθεσε τήν 
διδασκαλίαν τών μαθηματικών καί τής Φι
λοσοφίας. Όσάκις παρουσιάζετο λόγιός τις 
προσεπάθει ό παντός φθόνου ύπέρτερος Α
βραάμ νά τδν σαγηνεύση’ ήλθε τότε έκ 
Ρωσσίας ό μετέπειτα διαβόητος ’Ιάκωβος 
ΙΙιτζιπιδς, άμέσως τδν παρέλαβεν είς τήν 
σχολήν άναθεις αύτώ τήν διδασκαλίαν έλ- 
ληνικοΰ τίνος μαθήματος, άλλ’ άτυχώς δ 
έν τή σχολή βίος αύτοΰ ύπήρξε βραχύς, ά» 
καί έγοάφετο ’Ιάκωβος Ηιτζιπιδς δόκτωρ 
τής 'Ελληνικής φιλολογίας’ είσήγαγε τήν 
γαλλικήν γλώσσαν, διδασκομένην ύπδ δι
ακεκριμένου Γάλλου φιλολόγου, ού τδ όνο
μα μοΰ διαφεύγει τήν μνήμην, τήν Αγγλι
κήν έδίδασκε δωρεάν δ φίλος αύτοΰ ’Αμε
ρικανός Ίωσίας Βροΰερ, εΐς τρόπον ώστε έν
τδς βραχύτατου διαστήματος χοόνου ή 
Εύαγγελική Σχολή υπερέβη σχεδόν τήν 
άρχαίαν της δόξαν.

Έθος ύπήρχε τότε, άποθανόντος διασή- 
μου τινδς προσώπου, νά φιλοτιμώνται οί συγ
γενείς νά τελώσι τήν κηδείαν αύτοΰ λαμ- 
προτέραν καί πολυτελεστέραν, και πρδς τοΰ
το έμίσθονον λαμπάδας τριφώτους (τόρτζαις) 
άπδ τής Λατινικής ’Εκκλησίας. Ό εύφυές-α- 

2.
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τος Αβραάμ βλέπω·? τήν ξενότροπου ταύτην 
έξιν, συλλαμβάνει την ιδέαν νά συστήση έ
ταιρίαν Ααμπαδουχικήν καλουμένην, ής τά 
ρέλη συνέκειντο τδ πλεΐστον έκ τών προϊ
σταμένων τών διαφόρων συντεχνιών, καθή
κον έχοντες προσκαλούμενοι νά παρουσιά
ζω νται εύπρεπώς, καί λαμβάνοντες έκαστος 
τήν λαμπάδα του άπό τήν σχολήν νά συνο- 
δβύωσι τό λείψανον παρατεταγμένοι ένθεν 
κα’. ένθεν" παρέχοντες ούτω διπλοΰν τδ ό
φελος: και ή τελετή έγίνετο εθνική, καί ή 
έκ τοϋ μισθώματος τών λαμπάδων πρόσο
δος εΐσήρχετο είς τδ ταμεΐον τής σχολής

Συνεβίωσα μετά τοΰ μακαρίτου έν τή 
ευαγγελική σχολή ίν έτος καί ήμισυ διδά
σκων και διδασκόμενος, μετά δέ ταϋτα υ- 
ποστάς δημοσία τάς νενομισμένας εξετάσεις 
έλαβον τδ έςής πτυχίου:

« Χρήστος Φιλαδελφεύς έξετασθείς είς 'Η
ρόδοτον, Σοφοκλήν, Εΰριπίδην, ’Αριστοφά- 
νην, "Όμηρον, Πίνδαρον, 'Ρητορικήν, "Αλ
γεβραν, ’Επιτομήν ’Αστρονομίας, Φυσικήν, 
εμπειρικήν Ψυχολογίαν, και άποκριθεις άρι
στα έχει τήν ενσφράγιστον ταύτην τής Σχο
λής άπόδειξιν.

Σμύρνη τή 13 Ίανουρίου 1830
(Τ. Σ) ’Αβραάμ Γεωργίου Καισαρεύς.
Σφραγίδα δέ εΐχεν ή Σχολή, αγνοώ άν 

έτι σώζεται, στρογγυλήν, έχουσαν οφιν 
δάκνοντα τήν ουράν αύτοΰ κυκλοτερώς,έντός 
τοΰ κύκλου τούτου μίτραν καί ύπδ τήν μί
τραν τδ έτος 1828, πέριξ δέ τοΰ δφεως 
εντός δύο κύκλων τάς λέξεις: ’Αλήθεια, 
Τελειότης, Σοφία, Δικαιοσύνη.

Μετά τάς εξετάσεις προθέμενος ό διδά
σκαλος τής ’Αγγλικής ’Αμερικανός Βροΰερ 
νά συστήση παρθεναγωγεϊον έζήτησε παρά 
τοΰ μακαρίτου κατάλληλον διευθυντήν" ού
τος δέ ύπέδειξεν εμέ τοιοΰτον, καί μέ προ- 
έτρεψε νά δεχθώ τδ έργον" διεύθυνα δέ τήν 
σχολήν, πρώτην καί αύτήν έν Σμύρνη, μέ
χρι Σεπτεμβρίου 1831" πώς δέ διεύθυνα 
καί πώς διήγαγον, μαρτυροΰσι βεβαίως δσαι 
έκ τών 200 περίπου μαθητριών έπιζώσι, 
πρεσβύτιδες ήδη καί μητέρες, άν ένθυμώνται 
τήν μαθητικής των ηλικίαν" κατά πόσον 

δέ έδικαίωσα τήν έκλογήν τοΰ αειμνήστου 
άνδρός, μαρτυρεί ή μέχρι τέλους τοΰ βίου 
του διατηρηθεΐσα μεταξύ ήμών ειλικρινής 
άγάπη, άποδεικνυομένη έκ τών κατωτέρω 
άποσπασμάτων τών πρός έμέ έπιστολών 
του.

Κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 
τούτου άναλαβιόν κατά πρότασιν πάλιν τοΰ 
ίδίου άλλην έργασίαν έν Κερκύρα ούχί τό
σον κατά προτίμησιν τής προτέρας, όσον, 
διότι μοί έδίδετο ό άναγκαΐος καιρός διά 
ν’ άκούω και τά μαθήματα τής τότε έκεΐ 
άκμαζούσης 1’υλφορδείου ’Ακαδημίας, άπε- 
χωρίσθην άπό τοΰ έναρετωτάτου διδασκά
λου καί τοΰ γλυκυτάτου φίλου μετά θερ
μών δακρύων, καί κατέλιπον τήν Σμύρνην.

Ιδού τί μοι έγραφε μετά ταϋτα ό θεσπέ- 
σιος άνήρ.

Φίλτατε Χρηστέ.
Πρώτην σου μετά δύο έτη καί δύο μή

να; έπιστολήν, ή όποια έλπίζω δτι δέν 
θέλει είσθαι καί τελευταία σου, έλαβα πρό 
ί ημερών διά τοΰ Κυρίου Γέττερ, πρό ό 
δέ σ’ είχα γράψειν κ’ έγώ χωρίς νά ήξεύρω, 
δτι ή προσφιλής μοι έπι στολή σου ήτον 
ήδη εις τήν Σμύρνην, καί σέ τήν δ.ηύθυνα 
διά τοΰ \ι. Κ. Φερμάνογλου. Παράδοξον νά 
παραπέσουν τόσαι σου έπιστολαί, καί μετά 
καιρόν κάν νά μή φανή έως τώρα έξ αύ
τών ούτε μία. "Ενας τρίτος πώς νά πιστο
ποιηθώ οτι καί οί δύο λέγομεν αλήθειαν 
είς τοιαύτην άπαραδειγμάτιστον συγκυρίαν; 
καί μολοντούτο είναι. Σ’ έγραψα εις τάς 
προλαβούσας μου, ότι τήν μέν Γραμματι
κήν τοΰ σοφοΰ Ν. Βάμβα τήν έλαβα μέ 
χαράν, καί τό τετράδιον έκ τών μεταφρα
σμάτων σου, έπιστολήν όμως ούτε σοΰ, ούτε 
κανενός άλλου. . . . υγεία δμως, καί ή πρώτη 
σου επιστολή αύτη μ’ εύχαρίστησιν άντί δ
λων ... σ’ έγραψα καί άλλοτε νά προσφέ- 
ρης τά προσκυνήματα καί τάς εύγνωμο- 
σύνας μου πρός τον σοφόν Βάμβαν, υποθέ
τω·? ότι έχει πολλοτάτας ασχολίας, δέν 
τόν προσθέτω καί άλλην έγώ, γραφών έπι
στολήν, όταν δέ παρέλθωσιν αί πρώται 
ζάλαι τής συστάσεως τής σχολής του, δέν 

θέλω λείψει άπό τό χρέος μου" έπεθυμοΰσα 
νά μέ φανέρωσης περιστατικώς τόν διοργα- 
νισαόν τής τοΰ κ. Βάμβα σχολής καί τά 
τών διδασκάλων όνόματα καί τά παραδι- 
δόμενα μαθήματα . . . Έυ.αθα τήν ύγείαν 
σου καί τά παρελθόντα διά τής έπιστολή; 
σου" περιστατικώτερον δ’ έμαθα όσα ήμ- 
πόρεσα παρά τοΰ κ. Γέττερ καί τοΰ κ. Βε- 
νεδίκτου, κ’ έχάρην υπέρμετρα. Ζήθι, φίλ- 
τατέ μου, καί προόδευε είς τ’ αγαθά, διά 
καλόν τοΰ γένους καί της ανθρωπότητας, 
καί διά χαράν ίδικήν μου ιδιαιτέραν. Ή 
ολίγη μεταξύ μας σχέσις, διά τήν οποίαν 
τόσον φιλαγάθως εύγνωμονεΐς, δέν έχρησί- 
μευσεν είς άλλο, είμή είς έμέ μέν διά νά 
εύφραίνωμαι άκούων τάς προόδους σου, είς 
σέ δέ ότι έχεις φίλον έπιθυμοΰντα τήν εύ- 
δαιμονίαν σου περισσότερον άπό κάθε άλ
λον" ύγίαινε περιπόθητ» μοι καί κατευο- 
δοΰ.

’Εν Σμύρνη 28 Νοεμβρίου 1833.
Ό σός Άβράμιος Γ. Κ.

Περιπόθητε μοι Χρηστέ,
Τήν άπό 30 Δεκ. έπιστολήν σου άνέ- 

γνωσα μέ μεγάλην εύχαρίστησιν, καί μέ 
τόσον μάλιστα εύάρεστον παλμόν καρδίας, 
οτι παρά μίαν ημέραν ήθελε παρέλθει καί 
τό 1833ον έτος χωρίς άνταπόκρισιν με- 
ταζύ μας, ένώ αί έπιστολαί μας όλαι, πε- 
ριέχουσαι τάς αρχικών μας έννοιών εκφρά
σεις καί όχι κάμμίαν είς άπόκρισιν έπιστο
λής άναγνωσθείση; παρεδίδοντο είς τύχην 
τυφλήν, καί είς διάκρισιν πολυηχέος πόν
του.

Σ ευγνωμονώ διά τήν οποίαν μέ δια
σώζεις ειλικρινή αγάπην, καί καταλαμβά
νεις και δέν προσμένεις νά σέ γράψω πί- 
στωσιν, άν φρονώ καί έγώ τά ίδια ίσως καί 
πλειότερα περί σοΰ. Μ’ εύχαρίστησαν αί 
περιγραφαί σου" και έπειδή είσαι τόσον κα
λός ζωγράφος, είπέ με καί περί τοΰ Άσω- 
πίου κανένα λόγον. Τις καί όποιος καί ποϋ 
έσπούδασε, και τί έπαγγέλλεται, είς τί 
εώος εύόοκιμεΐ μάλιστα" διότι άκούω φή- 
^.ην άγαθήν περί αύτοΰ όσα νομίζεις ώτά- 
ξια μή προσμένη; νά σ’ έρωτήσω διά νά μέ 

τά γράψης, παραστένων δσα ξεχειλοϋν άπδ 
τόν γνωστόν λαόν" «ούδείς αναμάρτητος ». 
Δέν σέ λανθάνει οτι μέσος όρο; άρετή; καί 
κακία; εΐν’ δ άνάξιος καί εύήθη; πικρότε
ρο·?, ή ό μήτε καλός μήτε κακό; συνήθως 
λεγόμενος "Όσοι λοιπόν έχουν περισσότερα 
καλά, δέν έμποροΰν .νά ήναι τέλειοι διά 
τήν άτέλειαν τή; φύσεως, πλήν αύτοί εί
ναι οί λεγόμενοι άγαθοί, ενάρετοι, άνελλι- 
πεΐς, τέλειοι,καθώς τό έναντίον, οσοι κακά. 
’Ενθυμείσαι καί τδ άλλ.ο «τδ μεγάλωςέπολ.ι- 
σθαίνειν αμάρτημα εύγενέ; » όσοι πταί* 
ουν είς μεγάλα, είναι ικανοί νά πράττωσι 
μεγάλα, είτε κακά, είτε καλά" είναι δέ μι
κρά τινα, τά όποια διότι θέλουν- νά φαί- 
νωνται τδ έναντίον, καί μέ πρόσχημα κα- 
λωσύνη; αύτόχρημα κακία·, θέλουν νά λο- 
γίζωνται άρεταΐ, μάς πειράζουν μεγάλως, 
καί δικαίως άγανακτεϊ ό ευαίσθητος κατ’ 
αύτών ώ; μεγίστων.

Δέν ενθυμούμαι άν σ’ έγραφα πρόλαβόν- 
τως ότι μελετώ ν’ άφήσω τό σχολεϊον τής 
Σμύρνη;" έξεύρεις ότι περί "
μηνό; τούτου 
ραρχών, έω; τ· 
τδ σχολεϊον καί ύστερον τό παραιτώ, μέ 
άπόφασιν νά μείνω ακόυ.νι 30 ή 40 ή<?.έοαε 
έδώ διά νά επιστατήσω 
στολαρίου τυπωσιν" 
μεταβώ εί; Κωνσταντινούπολιν, 
μ’ έγραψαν πρό δύο μηνών, 
πάλιν 
ύπάγω 
στατον 
έκαμε νά τόν προσμένωμεν τρεϊς χρό·

ότι περί τδ τέλος τοΰ 
έΐν’ ή εορτή τών Τριών Ίε- 
τότε άκόμη θέλω είσθαι είς

άκόμη 30 ή 40 ήμέρας 
είς τήν τοΰ έπι- 

καί μετά ταϋτα ίσως 
άπ’ όπου 

καί δεύτερον 
πρό 20 ήμερων έπιμόνως, διά νά 
νά παοαλάβω τδ έν Χάλκη νεοσύ- 
Σχολ.εΐον. Ό διδ. Κούμας άφοΰ μας 

ίνους 
κατά συνέχειαν, ένεργοϋσεν άπδ πέρυσι νά 
τόν καλ.έσουν έπισήμως είς τήν 'Ελλάδα, 
καί τδ είχε κατά τόν κοινόν λόγον, δίπορ- 
τον" πρό 3 ήμερών μέ έγραφε πάλ.ιν ότι 
έρχεται τήν 
έγραψεν ότι

ά.νοιξιν έδώ, ένώ ποτέ δέν 
δέν έρχεται" πλήν άς κάμη-ir-τ-· “·· γλ.—................. . <·

όπως άγαπα. Άς μή με τύπτη ή συνείόη- 
σις οτι δέν έκαμα τά πρέποντα καί άναγ- 
καΐα διά νά καλητερεύση τό Σχολεϊον τής 
Σμύρνης, καί άς έχουν τό κρίμα ή τήν δό-
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ξαν όσοι κάμνουν τά άξια καί τών δύω.
Σέ στέλλω τρεις προκηρύξεις .... 

ύγίαινε φίλτατε καί εύδαιμόνει. 
Άπδ Σμύρνην 19 Ίαν. 4834.

Ό σας Άβράμιος Γ. Όμηρόλης' 
Φίλτατέ μου Χρίστε.

Έλαβα τήν ποθητήν έπιστολτ,ν σου διά 
τοϋ συμπολίτου σου, καί τόσου μεγαλητέ- 
ρας ηδονής μ’ έγεινε πρόξενος, δσον πλειο- 
τέραν είχεν έκτασιν καί πολυειδή, έγκλει
στα, διά τά οποία σ’ εύχαριστώ, όχι όσον 
απαιτείς, διότι δέν τά έστειλες διά ν’ άκού- 
σης « εις πολλά έτη, » άλλ’ όσον αρμόζει 
είς τοιαύτην σου χρηστότητα’ έπρεπε νά 
σέ γράψω καί τινας παρατηρήσεις εις τά 
γραμμένα σου, καί νά σέ εϊπω τήν γνώ
μην μου, ότι « ·η αλήθεια πολλάκις είναι 
μαλλώτρια,» καθώς ουδέ τά αναγκαία καί 
θρεπτικά φαγητά είναι πάντοτε ευάρεστα, 
καί ότι «τούς Οανόντας δει έαν τεθνηκέναι,» 
ότι ό προς τούς οικείους λόγος, όταν λάβη 
έξιν προϊούσης τής ηλικίας γίνεται κοινότε
ρος, καί επειδή έγώ τρέφω ελπίδας χρηστο- 
τάτας διά τοϋ Χρήστου μου τήν μέλλου
σαν ζωήν, επιθυμώ νά τον φοβώνται μέν 
ώς οξυδερκή, όσοι δέν βαίνουσιν εις τήν ευ
θείαν όδον, νά τον σέβωνται όμως ή άγα- 
πώσιν, όσοι επιθυμούν τήν δυνατήν ακρί
βειαν είς τά έργα καί ήθη καί τούς λόγους 
των. Ιίθελα, λέγω, νά σέ υπενθυμίσω 
πολλά τοιαΰτα, αν δέν τά έγραφες είς οί- 
κεΐόν σου εμέ, καί άν δέν ήξευρα τήν κρί- 
σιν σου έκ πείρας, ότι καθώς κατακρίνεις τά 
έλαττώματα, ούτως έγκρίνεις καί τιμάς τά 
προτερήματα καί τάς άρετάς’ διά τήν 
οποίαν περισσότερον πληροφορούμαι, βλέ- 
πων καί τήν άκρίβειαν τών παρατηρήσεων 
σου .... 'Η τύπωσις τοΰ βιβλίου προο
δεύει καί το Sv τρίτον ήδη έτυπώθη ώς έλ- 
πίζω, καί είναι άνάγκη νά τελείωση, έως το 
ίιάσχα ή περί τάς άρχάς Μα'ί'ου. Έπαραί- 
τησα το σχολεΐον, καί ένασχολοϋμαι μό
νον είς αύτό. ’Απο δέ τήν Κωνσταντινού
πολή μέ βιάζουν πολύ, καί δέν μέ χαρί
ζουν καιούν, καί δέν έξεύρω πώς θέλομεν 
τά συμβιβάσει.

Εις δε το περί έπωνυμίου ένθυμήθης βέ
βαια Γοργίαν Λυσανίου (Γεώργιον Λασάνην', 
Βενθύλον (Μπενιζέλον ,Ευλάμπιον (Ν’αλπάν 
τογλουν) κτλ. άλλ’ 'ίσως δέν διέφυγε τον 
νουν σου ότι τδ οικογενειακόν μας είναι 
Ομηρλόγλης. Δέν έχει κανείς τήν άδειαν νά 
ρίψη ή χαρίση άπδ ίδικά του gv λ καί Sv γ, 
ενώ άλλοι λαμβάνουν ολόκληρα ξένα ή νέα 
έπωνύμια; ύπεγραφόμη,ν Καισαρεύς έως 
τώρα, διότι οΰτω μ’ έγνώριζε καί μέ ώνό- 
μαζεν η Σμύρνη, τδ αύτδ όμως νά βαλθή 
καί εις τύπον, και νά μέ άκολουθήση παν
τού, δέν τδ εΰρισκες εύλογον βέβαια’ ένφ 
πολλάκις μεταξύ τών Ευρωπαίων έφάνη 
πολύ άνοστον, καί όχι ελεύθερον άπδ υπο
ψίαν τδ νά φαίνωμαι ότι δέν έχω, ή νά μή 
λέγω τδ της οικογένειας μου όνομα. Τδ 
αύτδ, άν θέλης, κάμε καί σύ άπδ τώρα, 
διά νά μή άπαντή,σης τάς αύτάς δυσκολίας 
ύστερον. Διότι τδ πατρωνυμικόν ώς ταυτί- 
ζον εις πολλούς, καί τδ τής πατρίδος ώς 
καθολικώτερον δέν χρησιμεύουν τόσον είς 
ακριβή γνωστοποίη,σιν ύπογραφομένου.

Εις αμοιβήν τών αξιολογώ ν όσα ένέκλει- 
σας είς τήν επιστολήν σου δέν έχω νά σέ 
στείλω τίποτε, διότι ή Σμύρνη δέν έχει τοι- 
αϋτα, καί όσα έχει δέν είνε άξια λόγου .... 
Πάντοτε δέ καί παντοίως εύδαιμόνει προ- 
οδεύων είς τά κρείττω.

Άπδ Σμύρνην I Μαρτίου 1834. 
Ό σδς Άβράμιος Όμηρόλης.

Φίλτατε Χρηστέ,
. . . . Τά δ’ ίδικά μας είνε τώρα καθώς σ’ 
έγραφα ότι έμελλαν νά ή*αι πρδ δύω καί 
ήμίσεως μηνός. ’Ηλθα καί άνέλαβα τδ έν 
Χάλκη φροντιστήριον, δπου εύρηκα 36 μα
θητάς και 2 διδασκάλους' τώρα δ’ είναι 
μαθηταί 56 καί υποψήφιοι έως 4 2, 4 3 άπδ 
Κωνσταντινούπολή καί 5 διδάσκαλοι. Μα
θήματα εχομεν αληθινά πολύ ανώτερα 
τών τής Σμύρνης παρ’ ελπίδα. Διαλέκτους 
’Ιταλικήν κάί I αλλικήν’ ίσως δέν άργήση νά 
είσαχθή μετ^ ο λίγα ς εβδομάδας καί ή Αγ
γλική- Αί έξωτερικαί ανέσεις ολαι είν’ έκ 
διαμέτρου εναντία-. τών τής Σμύρνης γνω
στών σου’ τά σιτηρέσια πλούσια, κ’αί δα

πάνη καμμία. Δέν λείπει άλλο, είμή συ
χνή καί εύκολος συναναστροφή μέ παντοί- 
ους τ, ειδήμονας πολλών’ αύτη δ’ έγινε πο
λύ δυσκολωτέρα διά τήν τώρα έπιπολάζου- 
σαν δεινήν πανώλην. Δέν έξεύρω τί φρονείς, 
καί τδ έργον σου πώς είναι, καί άν πλησι
άζω είς τδ τέλος. Άν ήθελες όμως, ήμ- 
ποροϋσες νά εύχαριστηθής εδώ, νομίζω, 
καί νά χρησιμεύσης καλά, καί ν’ άγαπη,- 
θής άπδ τούς κατοίκους, καί ίσως άν ζή
σωμεν όλίγους τινάς μήνας μαζή ν’ άνα- 
λάβης και δλον τδ έργον. Θέλω καί περί αύ
τών νά μέ δηλώσης τήν γνώμην σου, καί 
έως ποΰ έφθάσατε εις τήν μετάφρασιν, καί 
πότε είν’ ελπίς νά τελειώση.

’Εκ Χάλκης 24 Αύγούστου 4 834. 
ό σδς Άβράμιος Όμηρόλης.

Ό χρηστός Σεραπίων άγνοών βεβαίως τά 
κατ’ εμέ καί τήν μετά τοΰ Αβραάμ οικει
ότητα καί τήν ποιότητα καί τόν βαθμόν 
τών μετ’ αύτοϋ σχέσεών μου, καί ίσως πα
ρασυρθείς άπδ εισηγήσεις φθόνου τίνος η έχ- 
θρας κεκρυμμέντ.ς μ.ε παρέστησεν έν τή 
βιογραφία: αύτοϋ ολον μελανείμονα καί ά- 
γνωμοσύνης όζοντα, διό καί πιστεύω ότι 
άναγνούς ταΰτα καί μαθών ότι ούτε έν ήβη 
ήμην πενέστατος, πένη,ς ναι, «πενίη δέ σο- 
φίην έλαχεν,» άλλ’ ούχί καί πενέστερος τοϋ 
μακαρίτου σχετικώς, ούτε έν κοπρίμ μ’ 
ευρε καί μέ άνέστη,σεν, ούτε ηθικώς μέ έμόρ- 
φωσε, διότι κατά τήν τότε -ήλικίαν μ.ου εί- 
χον ικανά κεκτημένα κεφάλαια καί έφόδια, 
ούτ: δέ έκ συντηρήσεως αύτοϋ ή άλλου τίνος 
έζησα, άλλά συνετήρησα αύτός έμαυτδν μό
χθων καί έργαζόμενος κατά τδν βραχύτα
το ν χρόνον τής μετ’ αύτοϋ συμβιώσεώς μ.ου, 
μ.αθών, λέγω, ταΰτα θέλει αίσθανθή τδν 
οκνον αύτοϋ μή δυσαρεστήση τή σοφή έκείνη 
ψυχή άληθώς πραγμ-ατοποιούμενον’ άλλ’ 
^χέτω άτρέμας, έγώ μέν μετ’ όλίγον πο
ρευθείς πρδς αύτδν θέλω τδν δυσωπήση διά 
τήν άκαιρον καί άτοπον τολμάν τοϋ καλοϋ 
μαθητοϋ, τοϋ συγγενούς καί συμπατριώ
του του' ταΰτα δέ γέγραπται ούχί διά νά 
«νοοθώσω τήν έμήν ήδη γεγηρακυΐαν ύπό- 
λη,ψιν, άλλ’ ινα μή καταλίπω μομφήν ή 

ψόγον είς τά έκγονά μου’ διότι « δούλοι τόν 
άνδρα κάν Ορασύσπλαγχνός τις ή όταν συ- 
νειδή πατρδς ή μητρός κακά. »

Έν Άθήναις τή 24 Δεκεμβρίου 4 873.
X. Ν. Φ.

ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ-

(Έζ τοΰ Γα.Ι.Ιικοΰ ν.τύ IT. IT.)

Τήν κττ,σιν χουσοϋ καί αργύρου πολ
λοί θεωροϋσιν ώς -δν μόνον σκοπόν τοϋ 
βίου τούτου, πλοΰτος δέ κατ’ αύτούς 
ούδέν άλλο είναι ή ό χρυσός καί ο άρ
γυρος. ΓΠ ιδέα αύτη έγέννησε δύο ολέ
θριας συνέπειας, τόν πόλεμον καί τδ κερ
δοσκοπικόν σύστημα, διότι έκλαμβάνον- 
τες οί λαοί τά μέταλλα ταΰτα ώς έπικρα- 
τοϋντα πάντων τών προϊόντων καί ώς τδν 
κατ’ έξοχήν πλοΰτον ήλληλοκτονοϋντο, ΐνα 
σφετερίζωνται παρά τών άλλων μεγάλας 
ποσότητας αύτών. — Τό κερδοσκοπικόν σύ
στημα η,θέλησε ν’ άντικαταστή,ση τδν πό
λεμον τών όπλων διά τών διατιμήσεων καί 
τών προστατευτικών τελωνειακών συστη
μάτων. Αείποτε πωλεϊν, μηδέποτε αγορά - 
ζειν ήτο τδ μυστήριον τής παραδόξου έκεί
νης αρχή;, ήτις, ΐνα προστατεύσω, τήν εσω
τερικήν παραγωγήν, άπεμάκρυνε πάντα συ
ναγωνισμόν, καί κατεγίνετο είς λεπτολό
γους συνδυασμούς, ΐνα προσέλκυση πλεϊ- 
στον χρυσόν καί άργυρον.

Προφανής καί όλεθρία απάτη ! Ό χρυ
σός καί ό άργυρος αυτομάτως συρρέουσιν 
έκεΐ, ένθα εύρίσκουσι γόνιμον άνάπτυξιν 
τής πρακτικής βιομηχανίας’ όσω μάλλον 
πολλαπλασιάζονται αί μεταξύ τών άνθρώ
πων συναλλαγαί, τοσούτω μάλλον τά μέσα 
τών συναλλαγών τούτων φέρονται έκεΐ, 
ένθα τ, αφθονία τής παοαγωγής υπόσχεται 
αμοιβήν γενναιοτέραν. Ό χρυσός καί ό άρ
γυρος είναι έμπόρευμα όπερ βεβαίως έχει 
ιδιαίτερον χαρακτήρα, άλλ’ όπερ, ώς καί 
τά λοιπά έμπορεύματα άνταλάσσεται άντί
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προϊόντων ή εκδουλεύσεων. Τά πολύτιμα 
άρα μέταλλα συρρέουσιν έκεΐ, ένθα εύρί- 
σκουσιν ότι πλείονα προϊόντα και εκδου
λεύσεις νοημονεστέρας, έκεΐ ένθα αναμένει 
αύτά αμοιβή γενναιότερα. Ή αφθονία τοϋ 
χρυσού και αργύρου, ήν έθεώρουν ώς τήν βά- 
σιν τοϋ πλούτου, είναι τουναντίον συνέπεια 
αύτοΰ, άπορρέουσα έκ τής άναπτύξεως τής 
εργασίας και τοϋ πολλαπλασιασμού τών 
προϊόντων.

Ή ούσιώδης πλάνη περί τής φύσεως τοΰ 
πλούτου συνεπάγεται και άλλο άποτέλε
σμα έπίσης ολέθριου, δπερ δυστυχώς δέν 
ανήκει μόνον είς το παρελθόν, άλλ’ έτι και 
νΰν έπασχολεϊ καί βασανίζει πολλούς. 
Έπειδή, λέγουσιν, δ χρυσός καί ό άργυρος 
είναι δ πλούτος, διατί νά μή προσπαθή- 
σωμεν νά φθάσωμεν εις τον αύτόν σκοπόν 
δι’ άλλων μέσων ; ταϋτα δέ μεταχειριζόμε- 
νοι άκόπως καί άφθόνως φέρομεν μεγάλην 
αφθονίαν, καί ούτω πάντες γινόμεθα εύ- 
τυχεϊς. Ή θαυμασία έκείνη έφεύρεσις τοΰ 
χαρτονομίσματος, άντικαθιστώσα τόν χρυ
σόν όιά τοΰ χάρτου, έφάνη πραγματοποι
ούσα τήν ιδέαν ταύτην. Προμ-ηθευόμενοι ευ
κόλως τό χαρτονόμισμα άπαλλαττόμεθα 
τής τυραννίας τού χρυσού καί Αργύρου’ 
έπειδή δέ δυνάμεθα νά παράγωμεν χαρτο
νόμισμα κατά βούλησιν, πολλαπλασιάζο- 
μεν καί τον πλούτον έπίσης’ επομένως 
πάντες δυνάμεθα νά πλουτήσωμεν.—Ί1 
ιδέα αύτη είναι έπαγωγός, άλλά δυστυχώς 
είναι φαντασιώδης.

Πάντες βεβαίως γινώσκομευ τήν μεγάλην 
έπιρροήν τού νομίσματος,ήτοι τών πολυτίμων 
μετάλλων άτινα μεταχειριζόμεθα, ΐνα ά- 
ποκτήσωμεν ό,τι έπιθυμοΰμεν. Τό νόμισμα 
αντιπροσωπεύει πάσαν άςίαν, φέρει, ούτως 
είπεΐν,τά έτερώνυμα κλάσματα τοΰ πλούτου 
είς κοινόν παρονομαστήν, καθις-ά έπιδεκτικά 
συγκρίσεως παν προϊόν καί πάσαν έργα
σίαν, άτινα δι’ αύτοΰ δυνάμεθα νά έκτιμ.ώ- 
μεν και ν’ άνταμείβωμεν. Τό νόμισμα χρη
σιμεύει ώς κοινός καί άδολος έκτιμητής 
παντός πράγματος, συντείνει ώστε έκαστον 
προϊόν νά λαμβάνη ώς αντάλλαγμα τήν

άνήκουσαν αύτώ άξίαν, έκάστη δέ έργασία 
τήν χρεωστουμένην αύτή αμοιβήν. _Το νό
μισμα είναι τό μέτρον τής άζίας, ώς ό πή- 
χυς είναι τό μέτρον τοΰ μήκους, τό χιλιό- 
γραμμον τό μέτρον τοϋ βάρους, ή 
τό μέτρον τής χωρητικότητος.

'Εκάστη ποσότης |------
δμοειδοΰς 
σωμεν τό βάρος 
πράττομεν τοΰτο 
ρους. κτλ. όταν θέλωμεν π. χ. ν’ αγορά 
μεν ποσότητά τινα ΑΛΆ.ι.ϊ,

βάρος αύτής διά 
θέλωμεν ν’ άγοράσωμεν σίτον, 
ζόμεθα τό έκατόλιτρον ώς 
τικότητος. 
μετρεϊται διά

λίτρα

μετρεϊται δι’ έτέρας 
ποσότητας’ όταν θέλωμεν νά δρί- 

οίουδήποτε Αντικειμένου, 
διά τίνος ώρισμένου βά- 

χ. ν’ άγοράσω- 
£αχάρεως, δρίζομεν τό 

τοΰ χιλιογράμμου’ όταν 
μεταχειρι- 

μέτρον χωρη- 
"Οπως άρα ή χωρητικότης κτλ. 

μετρεϊται διά τής χωρητικότητος, ούτω 
καί ή αξία μετρεϊται διά τής άξίας. Άλλά 
τά προϊόντα είναι απειράριθμα, ώστε διά 
νά έκτιμώμεν αύτά, πρέπει νά τά παρα- 
βάλλωμεν πρός έτερον προϊόν γενικώς πα
ραδεδεγμένου ώς μέτρον πάντων τών λοι
πών. Τοιαύτη δέ είναι ή χρήσις τοΰ νομί
σματος, τού έμπορεύματος τούτου, δπερ 
μετρεΐ πάντα τά λοιπά, καί δι’ ού δόναν 
ται οί άνθρωποι .νά συνεννοώνται είς πά
σαν συναλλαγήν.

Κατηγοροΰσι τήν ήμετέραν έποχήν, δι
ότι κατέχεται ύπό μεγάλης επιθυμίας τοΰ 
χρυσού, καί τρέφει πρός αύτόν σφοδρόν 
έρωτα. Άν όμως ρίψωμεν βλέμμα έπί τών 
παρελθόντων αιώνων, βλέπομεν τόν πρός 
τόν χρυσόν έρωτα πολλώ τυφλότερον καί 
ίσχυρότερον κατά τούς άρχαίους χρόνους ή 
σήμερον. Ό σατυρικώτατος ’Αριστοφάνης 
παριστφ πάντας τούς θεούς τοΰ Όϊύμπου 
κολακεύοντας τόν τυφλόν Πλούτον, τόν 
βασιλέα τοΰ χρυσοΰ. 'Ο Ζεύς αναφωνεί ότι 
άνευ αύτοΰ ήθελεν άποθάνει έκ τής πείνης, 
καί ό 'Ερμής, δ θεός τοΰ εμπορίου, στρέ
φει τόν οβελόν του, καί πλύνει τό χειρό- 
μακτρον αύτοΰ. — Τίς δ’ αγνοεί τά περί 
τού βασιλέως Μίδα καί τών μακρών αύτοΰ 
ώτων; δ μύθος αναφέρει ότι πάν ό,τι ήγ- 
γιζε μετεβάλλετο είς χρυσόν, καί οΰτω έν 
τώ μέσω τού πλούτου άπέθνησκεν έκ τής

ι θησαυροί, διά τού χρυ- 
έπιτυγχάνομεν ό,τι έπιθυμοΰμεν, διά

πείνης. 'Ο μύθος ούτος δεικνύει ότι οί άν
θρωποι ήρχισαν νά συναισθάνονται τήν 
αλήθειαν ότι δ χρυσός καί δ άργυρος φέρου- 
σιν είς τόν πλούτον, άλλ’ ότι δ πλούτος 
συνίσταται είς τήν άφθονίαν τών προϊόντων 
καί τήν δικαίαν διανομήν αύτών. Τά πο
λύτιμα μέταλλα δμοιάζουσι πρός τάς οδούς 
δι’ ών μεταφέρομεν είς τάς άποθήκας τόν 
σίτον’ άνευ οδών ήθέλομεν έχει όλιγώτερον 
σίτον, άλλ’ αί τελειότερ αι οδοί δέν δύναν
ται νά προμηθεύσωσιν ήμΐν τά πρός τρο
φήν. Ό Χριστόφορος Κολόμβος έγραφε προς 
τήν βασίλισσαν ’Ισαβέλλαν καί τον βασι
λέα Φερδινάνδον τής Κας-ιλλίας.—« Ό χρυ
σός είναι έξαίρετον πράγμα: διά τοΰ χρυ
σοΰ σχηματίζονται Γ 
GOU  -------- ----------  “ — "—β---- ~··“* ·
τοΰ χρυσοΰ στέλλομεν καί τάς ψυχάς είς 
τόν παράδεισον».

Κατ’ άντίδρασιν συνήθη παρά τοΐς άν
θρωποι;, δ χρυσός, άφοΰ έξεθειάσθ’4 υπερ
βαλλόντως, κατεφρονήθη καί έξηυτελίσθη. 
Πολλά έρρέθησαν - κατά τοΰ νομίσματος, 
καί ούχι άπαξ έμέμφθησαν « τής παρανό
μου τυραννίας τών πολυτίμων μετάλλων, » 
ώσπερ γελοιωδώς άπεκάλεσαν αύτήν. Φαν
τασιώδεις νόες ήθέλησαν ν’ άποτινάξωσι τόν 
ζυγόν τούτον, καί ν’ άποβάλωσι τήν κυρι
αρχίαν του φρονοΰντες ότι δέν έχουσιν ανάγ
κην χρυσοΰ καί άργύρου, ότι τά. πολύτιμα 
μέταλλα έχουσιν άξίαν έκ συνθήκης, ότι 
ιδέα έσφαλμένη συνέτεινε νά παραδεχθώ- 
μεν αύτά ώς μέτρον άξίας παντός πράγμα
τος, καί ότι άποσκορακίζοντες αύτά δυνά
μεθα ευκόλως νά φθάσωμεν είς τήν γενι
κήν άφθονίαν, πρός ήν τείνουσιν αί έπιθυ- 
μίαι καί αί ελπίδες ήμών. Ένόμισαν ότι δι’ 
έντεχνων συνδυασμών δυνάμαθα νά δώσω- 
μεν είς πάσαν ύλην τήν άξίαν τού νομίσμα
τος, καί οΰτω ν’ άνατρέψωμεν τόν χρυ
σόν καί τόν άργυρον έκ τού θρόνου ον έσφε- 
τερίσθησαν. Πλήν ή άνακάλυψις αΰτη, ώς 
και πολλαί άλλαι, είναι δοξασία απηρχαι
ωμένη, δικαίως άπορριφθεϊσα. Είναι πρό
δηλον ότι πάν προϊόν, πάν έμπόρευμα δύ- 
νατχι νά χρησιμεύση ώς νόμισμα, καί έχρη-

σίμευσε τωόντι κατά τσύς άρχαίους χρό
νους. Τό ζήτημα όμως είναι νά μάθωμεν, 
άν ήναι νόμισμα καλόν ή κακόν, αν δύνα
ται νά έχη τήν έπιρροήν ήν πρέπει νά έξα- 
σκή έν ταΐς κοινωνίαις, έπιρροήν εύλογον, 
δικαίαν καί διαρκή. “Ινα έννοήσωμεν τήν 
πλάνην είς ήν περιπίπτουσιν οί τά τοιαΰτα 
όνειροπολοΰντες, άρκεΐ νά έξετάσωμεν είς 
τί χρησιμεύει τό νόμ.ισμα.

Άμα οί λαοί άπαλλαχθώσι τής άγριας 
καταστάσεως, έγκαταλείπουσι τήν άπ’ ευ
θείας ανταλλαγήν τών Αντικειμένων, άτινα 
έπιθυμοΰσι νά έκποιήσωσιν άντί τών όσων 
έχουσιν άνάγκην. Μόνον είς τήν άρχικήν 
κατάστασιν τής άνθρωπότητος τά Αντικεί
μενα Ανταλλάσσονται άπ’ ευθείας άνευ με- 
σολαβήσεως τρίτου έμπορεύματος, ήτοι τοΰ 
κοινού έκτιμ.ητοΰ- Αί δέ χώραι αί περιοοι- 
σθεΐσαι είς τήν χρήσιν τοΰ στοιχειωδεστά- 
του τούτου μέσου τής σχέσεως τών άνθρώ
πων είναι καταδεδικασμέναι είς τήν Αμά
θειαν καί τήν αθλιότητα.

Καί όμως, λέγουσιν, ή πολιτική οίκονο 
μία διδάσκει οτι τά προϊόντα Ανταλλάσ
σονται άντί προϊόντων. Βεβαίως είς τοΰτο 
Απολήγει πάσα συναλλαγή. Άλλά μήπως 
έχων τις προϊόν ΐνα άνταλλάξγ,, ευρίσκει 
Αμέσως τόν έχοντα άνάγκην τής ποσότη- 
τος τού προϊόντος ήν προσφέρει αύτώ ; Μή
πως έχει είς τήν διάθεσίν του τ’ Αντικεί
μενα ών έχει άνάγκην, κατά τήν ποσό
τητα καί τήν ποιότητα ήν έπιθυμεΐ; Τοι
αύτη άμεσος σύμπτωσις είναι έκ τών σπα- 
νιωτάτων φαινομένων.

“Ινα γίνηται άρα ή συναλλαγή άνευ δυ
σκολίας, πρέπει δ πωλών τι νά λαμβάνη 
Αντ’ αύτοΰ έμπόρευμ,α γενικώς παραδεδεγ
μένου, δι’ ού νά δύναται νά προμηθεύηται 
πάν ούτινος έχει άνάγκην, είτε έν τώ αύτώ 
τόπω, είτε άλλαχοΰ, είτε τόν αύτόν χρό
νον είτε μετά ταύτα’ πρέπει διά νά ήναι 
έλεύθερος, τό έμπόρευμα δπερ λαμ.βάνει νά 
χρησιμεύη, όπως Ανταλλάσσει Αντ’ αύτοΰ 
πάν ουτινος λάβη άνάγκην, δταν καί οσον 
χρειασθη. 'Οποία διαφορά, άν δύναται νά 
περιμένγ, καί νά έκλέγγ, άν, αντί νά ηνα·
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περ’,ορισμένος έν τή έπιτοπίω αγορά, εχγ, 
ένώπιον αύτοΰ τήν άπέραντον άγοράν τήν 
έφωδιασμένην έκ τών προϊόντων όλου τοΰ 
κόσμου ! όταν δ πωλητής ήναι βέβαιος 
ότι θέλει εύρεϊ αγοραστήν διά πάν ό,τι 
προσφέρει, ότι θέλει λάβει αντάλλαγμα 
εμπόρευμα πανταχοϋ καί πάντοτε εύπρό- 
σδεκτον, εύμετακόμιστον, εχον άξίαν μό
νιμον, δπερ εύκόλως δύναται νά φυλάξγι 
άνευ κινδύνων καί νά διατηρήσγ όσον θέλη, 
ή νά το μεταχειρισθή, όλον ή μέρος αύτοΰ, 
όταν καί όπως θέλη, βέβαιος ών ότι παν- 
ταχοΰ θέλει είσθαι εύπρόσδεκτον καί περιζή
τητον!— Θαυμασία όντως ή έπινόησις τοΰ 
νομίσματος, τοΰ αληθούς τούτου μαγευτι
κού μέσου, δι’ ού χρησιμοποιείται ή διαρ
κής εργασία τοΰ άνθρώπου, καί καταρρέει 
πάν πρόσκομμα είς τήν έξάσκησιν τής ελευ
θερίας αύτοΰ. Τωόντι ή τολμηροτάτη φαν
τασία δέν ήδύνατο νά συλλάβη ιδέαν άνω- 
τέραν.

Ού μόνον έκ τής ιστορίας μανθάνομεν, 
άλλά καί έκ τών σημερινών παρατηρήσεων 
βλέπομεν, ότι πάν πράγμα δύναται νά χρη
σιμεύσει, καί έχρησίμευσεν, ώς νόμισμα, άμα 
ή αμοιβαία συγκατάθεσις τών ανθρώπων 
παραδεχθή αύτό ώς γενικόν όργανον συγ- 
κρίσεως καί nrziTipor παραδεδεγμένον. 
Έν 'Ρωσσία μετεχειρίζοντο έπί πολύ τά 
γουναρικά, ιδίως δέ τά σπανιώτερα καί 
μάλλον περιζήτητα’ είς δέ τήν έποχήν 
τοϋ βαρβαρισμοϋ μετεχειρίσθησαν τό έμ- 
πιστευτικδν νόμισμα’ πόσες σαρθερίου φέ- 
ροντες σημεϊον τι έκυκλοφόρουν άντί τών 
γουναρικών αύτών, ήσαν τρόπον τινά τρα
πεζικά γραμμάτια ή χαρτονομίσματα. Ό 
'Γώσσος ιστορικός Καραμσϊνος διηγείται ότι 
οί Μογγόλοι άνήρπασαν άπό τοΰ ρωσ- 
σικοΰ στρατού κιβώτιου πλήρες ποδών σαρ
θερίου. Έν Βιργινί^ι μετεχειρίζοντο τδν 
καπνόν’ έν Κίνα: κιβώτια τείου* άλλα- 
χοΰ κτήνη, τεμάχια άλατος, κογχύλας, κυ
άμους κακάου, τεμάχια υφάσματος, κτλ. 
Ταΰτα δέ πάντα ήσαν άξίαι άς μετεχειρί
ζοντο είς τήν καταμέτρησιν άλλων άξιών.

"Αμα όμως ή κατάστασις τού ανθρώπου 

βελτιωθή διά τής διαιρέσεως .τής έργασίας 
και τών συναλλαγών, έχει ανάγκην οδηγού 
πρδς διευκρίνησιν τών συμφερόντων αύτοΰ 
άτινα έτι μάλλον περιπλέκονται : έχει ανάγ
κην νομίσματος οίουδήποτε. Πρέπει λοιπόν 
να έξετάσωμεν, άν το νόμισμα δπερ μετα
χειρίζεται, είναι καλόν η κακόν, άν άντα- 
ποκρίνεται εις τάς πολυειδίΐς απαιτήσεις ά; 
απαιτεί ή ευκολία καί ασφάλεια τών σχέ
σεων, άν έχη τάς ιδιότητας τοΰ /-οιιίσμα- 
το<, περί ών προείπομεν, καί αϊτινες είναι 
οΰκ όλίγαι.

Τό νόμισμα πρέπει νά ήναι διερμηνευς 
πάσης συναλλαγής καί πιστόν εχέγγυον διά 
τούς λαμοάνοντας αύτό, ώστε όσάκις Οέλ.ω- 
σι νά τό άνταλλάξωσιν, ή ανταλλαγή αυ
τή νά γίνηται δίκαια, άποδίδουσα τό ισό
τιμον ούτινος έδωσαν ”Αρα τό νόμισμα 
προωρισμένον νά μετρή τάς άξίας πρέπει 
νά έχη ιδίαν αξίαν’ δέν πρέπει νά έχη ού
δέν υποθετικόν, ούδέ αόριστον! "Ινα κατα- 
στή τύπος κοινός, Ίνα γείνη μόνιμος εκτι
μητής τών πραγμάτων, πρέπει νά ήναι 
γνωστόν, χρήσιμον καί περιζήτητον.

Ο χρυσός καί ό άργυρος ήσαν άναντιρρή- 
τως εΐς πάσαν έποχήν περιζήτητα καί ώς 
μέσα καλλωπισμού, καί διά νά κατασκευά- 
ζωσιν έργαλεϊα λαμπρότερα, στερεώτερα 
καί ωραιότερα τών λοιπών.

Πρέπει τό νόμισμα νά έχη έν σμικρώ 
ογκιρ μεγάλην άξίαν διά νά ήναι εύμετα- 
κόμιστον. Τό όνομα μόνον τών πολυτί
μων μετάλλων εμφαίνει τήν ιδιότητα 
αύτών ταύτην. *Εν χιλιόγραμμον χρυσού 
τιμαται περίπου 3400 φράγκων, Sv δέ 
χιλιόγραμμον άργύρου 220 φράγκων, ώς 
έγγιστα, ώστε 1000 χιλιόγραμμα, ήτοι 
εΐς τόνος, χρυσού τιμαται 3,400,000, ή 
δέ άξία ολου τοΰ μέχρι σήμερον άνορυχθέν- 
τος χρυσοΰ άναβαίνει είς 25 δισεκατομμύ
ρια. Τό ποσόν τοΰτο βεβαίως είναι μέγα’ 
άλλ’ ώς όγκος τί δύναται νά παραστήση ; 
Περίπου 7,200 τόνους χρυσοΰ, καί ούδέν 
πλέον. ’Ατμάμαξα σιδηροδρόμου δύναται 
νά σύρη βάρος έξακοσίων τόνων’ άρα δώ
δεκα άτμάμαξαι δύνανται νά σύρωσιν ο- 

λον τόν χρυσόν τδν έπί τήξ γής υπάρχον
τα. Δωμάτιον δ’ εχον εννέα μέτρων μή
κος, εννέα πλάτος, καί πέντε ύψος δύνα
ται νά περιλάβγ όλον τόν όγκον τοΰ χρυ
σού τού μέχρι σήμερον άνορυχθέντος. *Αρα 
ί χρυσός έχει κατ’ εξοχήν τήν ιδιότητα 
τοΰ νά περιέχη έν σμικρώ όγκω μεγάλην 
άξίαν, καί επομένως νά ήναι εύμετακόμι-

Πρέπει τδ νόμισμα νά ήναι διαιρέσι- 
μον, ώστε νά παριστα πάσαν βαθμίδα, 
καί τάς μεγάλας δηλαδή καί τάς έλαχίστας 
άξίβς, νά διαιρήται κατά βούλησιν χωρίς 
νά έλατούτα·. ή άξία του, καί πάλιν νά 
συννενούνται τά τεμάχια αύτού άνευ εκ
πεσμού. Τδν χρυσόν λοιπόν καί τδν άργυ
ρον διαιρούμεν είς δσα κλάσματα θέλω^,εν, 
καί τά τεμάχια αύτοΰ έχουσι τήν άςίαν 
των’ χύνοντες δ’ αύτά πάλιν, τά συνενού- 
μεν είς ένα όγκον, χωρίς ν’ άπολέσωσι 
τήν άξίαν αύτών' δυνάμεθα νά μεταβάλω- 
μεν το σχήμά των καί νά τά μεταχειρτ 
σθώμεν είς πάσας ήμών τάς άνάγκας. Ύ
πάρχουσι βεβαίως καί άλλα πράγματα έ- 
χοντα μεγαλειτέραν άξίαν τής τού χρυσοΰ 
καί άργύρου, ώς, λόγου χάριν, ό άδάμας. 
’Αλλά, καίτοι τά τεμάχια τοΰ άδάμαντος 
δέν στερούνται πάσης άξίας, όταν θραύσω- 
μεν μέγαν άδάμαντα εις πολλά τεμάχια, 
τδ σύνολον τής άξίας τών τεμαχίων τού
των ούδόλως ισοδύναμε! πρδς τήν άξίαν ό
λου τοΰ άδάμαντος, διότι δσω μείζων είναι 
ό άδάμας, τοσούτω μάλλον αύξάνει ή άξία 
αύτοΰ. Δέν δυνάμεθα λοιπόν νά διαιρέσωμεν 
τά έχοντα μεγάλην άξίαν άντικείμενα με
τά τής αύτής εύκολίας μεθ’ ής διαιρούμεν 
τον χρυσόν καί τδν άργυρον, καί πρδ πάν
των είναι αδύνατον ν’ άποκαταστήσωμεν 
αυτα εις τήν άρχικήν των κατάστασιν χω- 
Ρ'·ί να υποστώσι μέγαν εκπεσμόν* μόνος 
δέ ό χρυσός καί ό άργυρος υπάγονται είς 
την εργασίαν ταύτην, καί χρησιμεύουσιν 
ε:ς πάσας ήμών τάς άνάγκας.

Μεταξύ τών αρχικών νομισμάτων περί 
ων προείπομεν, τό γενικώτερον πάντων, 
δπερ είσέτι διατηρείται ε'ίς τινας χώρας, εί- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΑ. Α'.) 

ναι τά κτήνη, καί αύτό δέ τδ λατινικόν ό
νομα τοΰ νομίσματος petunia παράγεται 
έκ τοΰ pecus τοΰ σημαίνοντος κτήνος. Κε- 
φαλαί κτηνών έχρησίμευον ώς μέσον ανταλ
λαγών μεταξύ τών άνθρώπων. Άλλά τδ 
μέσον τούτο είναι δλως «κατάλληλον και 
δύσχρηστον’ όταν κόψωμεν βούν είς τεμά
χια, είναι βεβαίως αδύνατον συνενώσαντες 
αύτά ν' άποτελέσωμεν τδν βούν, καί πρέπει 
νά τά καταναλώσωμεν, ΐνα μή φθαρώσι.

Τδ νόμισμα πρέπει νά διατηρήται άνευ 
εξόδων, ούδέ νά φθείρηται, διά νά ήναι μό
νιμος ή άξία του, καί διατηρήται άνεπηρέ- 
αστος ή έντελής έλευΟερία τής χρήσεως αύ
τοΰ. Άλλά τών ιδιοτήτων τούτων στερείται 
τδ έμψυχον νόμισμα’ ού μόνον απαιτεί 
τροφήν, καί άλλά έχει άνάγκην συνεχών πε
ριποιήσεων.

Τδ νόμισμα πρέπει νά μή ήναι πολυ- 
ειδές, νά έχη πάντα τά στοιχεία αύτού 
ομογενή, όθεν δήποτε καί άν έξάγηται. Ό 
χρυσός, οίαδήποτε καί άν ήναι ή πηγή του, 
είτε ή Καλλιφορνία, είτε ή Αύστραλία, είτε 
αί χρυσοφόρο·. άμμοι τής 'Ρωσσίας, είναι 
πάντοτε δ αύτός.—Οι βόες, τά πρόβατα 
δέν έχουσι πάντοτε τήν αύτήν γεΰσιν, ούδέ 
τήν αύτήν ποιότητα, επομένως δέν έχουσι 
καί τήν αύτήν άξίαν’ εΐς βούς δέν έχει τήν 
αύτήν άξίαν μέ έτερον βούν, ούδέ Sv πρό- 
βατόν μέ έτερον πρόβατον: άλλά μία λίτρα 
χρυσοΰ έχει πάντοτε τήν αύτήν άξίαν μέ 
μίαν λίτραν ετέρου χρυσού.

Τδ νόμισμα ΐνα έπιτυγχάνή τού σκοπού 
δι’ δν είναι προωρισμένον, πρέπει εύκόλως 
νά δοκιμάζηται, πρέπει εύκόλως ν’ άποδει- 
κνίηται ή μεταλλική άξία αύτοΰ. Τοιού- 
τος δέ είναι ό χρυσός καί ό άργυρος, ών ή 
γνησιότης δι’ άπλουστάτων μέσων άποδει- 
κνύεται.

Πρέπει τδ νόμισμα νά λαμβάνη τδ 
σχήμα μικρών δίσκων εύχρήστων καί είς 
τήν μεταφοράν και είς τδ μέτρημα: πρέπει 
νά ήναι επιδεκτικόν σημάνσεως, ώστε ανα
γνωριζόμενου έκ τής επισήμου σφραγίδος 

| νά κυκλοφορώ έλευθέρως. Ούτω δέ ή κυ- 
3.
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κλοφορία αύτοϋ αύξάνϊι, καί δίδει ζωήν 
είς τάς διαφόρους συναλλαγάς.

Πρέπει το νόμισμα νά ηναι σπάνιον. 
Πολλοί, ώς έν άρχή ειπομεν, ήθέλησαν νά 
εΰρωσι πλοΰτον άφθονον έν τή μεγάλη 
αφθονία νομίσματος ούδεμίαν αξίαν έχον- 
τος, ένώ, τούναντιον, τό νόμισμα πρέπει 
νά κατασκευάζηται έκ σπανίας ούσίας’ άν 
τά πολύτιμα μ-έταλλα έγίνοντο κοινότερα, 
ήθελον άπολέσει μέρος τής άξίας αύτών, 
έκ τούτου δέ ούδέν άλλο αποτέλεσμα ήθελε 
προκόψει, είμ.ή οτι ήθελε χρειασθή μεγα- 
λειτέρα ποσότης διά τάς αύτάς συναλλα- 
γάς. ΓΗ μέχρι τοΰδε αύξησις τής παραγω
γής τοϋ χρυσού καί αργύρου μόλις ισο
σταθμίζει πρός την αΰξησιν τοϋ πληθυσμού 
τών άνθρώπων καί πρός τήν άνάπτυξιν τής 
παραγωγής καί τών συναλλαγών. Ή δέ αύ- 
ξησις αΰτη ήτο βραδεία, διαδοχική καί βα
θμιαία, δι’ ήν κατεβλήθησαν έργασία πο
λυχρόνιος, έξοδα καί μεγάλαι προσπάθεια·.. 
Αύξησις δμως εύκολος, βιαία καί απεριό
ριστος ήθελε διαταράξει τήν γενικήν αρμο
νίαν τών συναλλαγών, τήν ασφάλειαν καί 
τήν σταθερότητα τών τιμών.

Οί προκάτοχοι τών μεγάλων διδασκά
λων τής νεωτέρας χημείας, οί άλχημισταί 
καλούμενοι, κατεγίνοντο είς τό /;/}·« 
έπιδιώκοντες τήν φαντασιώδη ιδέαν τοϋ 
νά παράγωσι χρυσόν κατά βούλησιν. Ίΐ 
πείρα απέδειξε·; οτι ό σκοπός αύτών ήτο 
φαντασιώδης, ή δέ μεταποίησις τών μετάλ
λων κατατάσσεται σήμερον είς τήν τάξιν 
τοϋ τετραγωνισμού τοϋ κύκλου Αλλά καί 
άν ύποθέσωμεν οτι ήθελον έπιτύχει, ή επι
τυχία των ήθελεν είσθαι δλεθρία καί wivri 
άχρηστος. Παραγόμενος ό χρυσός κατά 
βούλησιν ήθελεν έκπέσει είς τήν τάξιν τών 
πραγμάτων άτινα ούδεμίαν έχουσιν αξίαν, 
καί είναι επομένως άχρηστα ώς νόμισμα. 
Άν ό χρυσός ήτο έπίσης άφθονος ώς ό 
σίδηρος, λόγου χάριν, ήθελεν έχει τήν αύ
τήν αξίαν μέ τόν σίδηρον, καί ήθέλομεν 
προμηθεύεσθαι Sv χιλιόγραμμου χρυσού 
άντί δέκα ή δεκαπέντε εκατοστών τοϋ 
φράγκου, ώς καί Sv χιλιόγραμμου σιδήρου :

άυ ήτο άφθονος, δσον ό γαιάνθραξ, καί ήδυ· 
νάμεθα νά έξορύττωμεν κατ’ έτος I 40 εκα
τομμύριά τόνων χρυσού, ώς συμβαίνει είς 
τούς γαιάνθρακας, τ, μόνη υπεροχή ήν θά 
είχεν έπί τών γαιανθράκων, ήθελεν είσθαι 

ι τάς χεΐρας ήμών 
; ήθελεν έκπέσει τοσοϋ- 

ήθελεν είσθαι αδύνατον νά χρη- 
ίς τούς ανθρώπους ώς μέσον συ-

τό οτι δέν ήθελε ρυπαίνει 
ή αξία αύτοϋ δμως ή'1:’' 
τον, ώστε 
σιμεύση εί 
ν αλλαγής.

’Εκτός 
τητων τοϋ 
τής άξίας’ 
λιπεν, άν ή υλη έί 
νόμισμα ήτο κοινή. Πολλοί προέτειναν τόν 
σίτον ώς δυνάμενον έπιτυχέστερον ν’ αντι
καταστήσω τά πολύτιμα μέταλλα είς τήν 
καταμέτρησιν τής άξίας. Εκτός δμως τών 
διαφόρων ποιοτήτων καί τής δυσκολίας 
καί τών έξόδων τής διατηρήσεως αύτοϋ, 
μόνη ή μεγάλη δυσκολία ήν συνεπάγεται 
ή διαδοχική άνισότης τών είσοδειών, αρ
κεί ν’ άποδείξη τό σφαλερόν τής γνώμης 
ταύτης.

Κατηγορούσι τά πολύτιμα μ.έταλλα δ- 
τι δέν είναι χρήσιμα είς τάς κοινάς άνάγ 
κας τοϋ βίου, άλλ’ ή δυσκολία αΰτη ιδίως 
καθιστή αύτά άρμοδιώτερα ώς νόμισμα’ 
δέν καταναλίσκονται ώς δ σίτος, ούδέ 
πληροϋσι καί έκκενοϋσιν άλληλοδιαδόχως 
τάς άποθήκας ώς αύτός’ τούναντιον, αί 
νέαι έξορύξεις τού χρυσού δσΟν άφθονοι 
καί άν ήναι, άποτελοΰσι μικρόν μέρος τής 
ποοϋπαρχούσης ποσότητος αύτού. Οσω 
δέ μάλλον προχωροϋμεν, τοσούτω μάλλον 
ή ποσότης τοϋ έξορυσσομένου χρυσού κα
θίσταται άνεπαρκής είς τάς νέας άνάγ
κας τού ανθρώπου. Έπί τής άνακαλύψεως 
τή; ’Αμερική; έλίγαι έκατοντάδες εκα
τομμυρίων ήρκεσαν νά διαταράξωσι τά; 
συναλλαγάς, ένώ τά δισεκατομμύρια τής 
Αυστραλίας καί τής Καλλιφορνίας έχου- 
σιν άσθενή επιρροήν έπί τών τιμών’ τούτο 
δέ, διότι τά πολύτιμα μέταλλα άριθ— 
μοϋνται σήμερον κατά δεκάδας δισεκα
τομμυρίων, καί διότι έκτος τοϋ κατανχ- 

τούτου μία τών ούσιωδών ίδιο- 
νομίσματος είναι ή σταθιφΰτης 
iW η σταθερότης αΰτη θά έξέ- 

j ΰλη έξ ής κατασκευάζεται τό

λισκομένου εις τήν βιομηχανίαν καί τάς 
τέχνας, ή φθορά καί αί άπώλειαι άς ύφί 
στανται, άπορροφούσι μέρος άξιον λόγου 
έκ τή; έξορυττομένης ποσότητος αύτοϋ.

Κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας τού; 
μετά τήν άνακάλυψιν τής ’Αμερικής, η αΰ- 
ξησις τών πολυτίμων μετάλλων ύπελο- 
γίσθη κατά μέσον όρον είς 80 έκατομ
μύρια κατ’ έτος, άπό τοϋ 1803 ηΰξησεν 
εί; 200 εκατομμύρια κατ’ έτος μέχρι το; 
1848, καί άνήλθεν εις 750 εκατομμύρια 
κατ’ έτος άπό τοϋ 18 ί-8 μέχρι τοϋ 1805. 
Άλλ’ όπόσον μεγάλη είναι ή διαφορά, 
όταν ή αύξησις άρχίζη, άπό ενός ή δύο δι
σεκατομμυρίων καί φθάνει είς 25 δισε
κατομμύρια παρά δταν άρχίζη άπό 
50 δισεκατομμύρια, καί προχωρή περαι
τέρω! Ό δ’ άπαύστως έξορυττόμενος χρυ
σός ού μόνον δέν πλεονάζει, άλλά καί δέν 
άρκεΐ είς τάς καθημερινά; προόδους. ’Εκ
τός τούτου διανεμόμενος τακτικός είς τάς 
διαφόρους έποχάς διατηρεί αμετάβλητον 
τήν άξίαντού νομίσματος καί τήν σχετικήν ' 
σταθερότητα τών τιμών, καί επομένως 
τήν τακτικήν έκπλήρωσιν τών συμβάσεων.

Μόνα άρα τά πολύτιμα μέταλλα έχουσι 
τάς άπαιτουμένας ιδιότητας τοϋ νομίσμα
τος’ ήτοι είναι χρήσιμα καί ώραία—έχουσι 
μεγάλην άξίαν έν σμικρώ όγκω— είναι εύ- 
μετακόμιστα, καί διατηρούνται άνευ κό
που καί έξόδων — διαιρούνται είς τε
μάχια, καί πάλιν συντίθενται κατά βού- 
λησιν άνευ έκπεσμοϋ — είναι έπιδεκτικά 
σημάνσεως — δέν φθείρονται εύκολο;;, καί 
είναι ομογενή καί σπάνια, συνάμα δέ καί 
περιζήτητα.

Είς τοιοϋτον συμπέρασμα φέρει ή έπιστη- 
μονική αύτών άνάλυσις. Έν τούτοι; έπιτρα- 
πήτω ήμΐν ν’ άναφέρωμεν καί τήν μαρτυρί
αν ούχί σοφού ούδέ οικονομολόγου τινός, άλ
λά τής άσμωδού Κ. Zelic, ητις μεταβάσα 
είς τάς νήσου; τής Ωκεανίας έγραψε·; έπι- 
στολήν πρός τήν Οείαν αύτής, έν η άναπτύσ- 
σεται άφελέστατα τό θέμα τής παρούσα,; 
πραγματείας. . . « Είς αμοιβήν πέντε ασμά
των μου έσύναςα τρεις χοίρους, εικοσιτρεΐ;

ίνδικάς όρνιθας, τεσσαράκοντα τέσσαρας όρ
νιθας, πέντε χιλιάδας κάρυα κοκκοφοίνικος, 
χιλίας διακόσια; βρομελίας, εκατόν είχοσι 
μόδια βανάνων, εκατόν είκοσι κολοκύνθια, 
χίλια πεντακόσια πορτοκάλια’ άλλά τοι
αύτην είσπραξιν τί νά τ-ήν κάμω;... Ό λαό; 
τή; νήσου ταύτης δέν έχει χρήματα διά νά 
τά πωλήσω... Μοί ειπον δτι κερδοσκόπος 
τις έκ τής παρακειμένης νήσου Μαντζέας 
θέλει έλθει ΐνα διαπραγματευθή μεθ’ ημών 
είς μετρητά. Έν τοσούτω, είς τούς χοίρους 
μου δίδω νά τρώγωσι τά κολοκύνθια, αί 
όρνιθες καί αί ίνδικαί όρνιθες τρώγουσι τά 
βάνανα καί τά πορτοκάλια, ώστε διά νά 
διαθρέψω τά ζώα τά όποια έσύναξα, άναγ- 
κάζομαι νά θυσιάσω τού; καρπούς. » Εί
ναι αδύνατον νά φέρη τις έναργεστέραν 
ταύτης μαρτυρίαν περί τής υπεροχής τών 
jura.lMxM νομισμάτων.

Πολλοί ένόμισαν οτι αί κυβερνήσεις διά 
τή; έπί τών μετάλλων έντυπουμένη; σφρα- 
γίδος δίδουσιν αύτοΐς άξίαν’ τοΰθ’ δπερ 
είναι έσφαλμένον, διότι ή σφραγίς δεικνύει 
απλώς τό έν αύτοΐς υπάρχον μίγμα, ή δέ 
άξία αύτών πηγάζει έκ τής φύσεως αύτής 
τού πράγματος καί έκ τής ύπαρχούσης 
σχέσεως μεταξύ τής ποσότητος τών με
τάλλων καί τής τών ένεργουμένων συναλ-

τοϋ σκότους καί τών
• βασιλείς κιβδηλο-

ένόμισαν οτι ήδύ- 
τών νομι- 

τήν αύτήν άξίαν.

λαγών.
Κατά τάς έποχάς 

καταπιέσεων υπήρξαν 
ποιοι, υπήρξαν άρχοντες απλοϊκοί, οϊτινες 
έν τή άπλότητι αύτών 
ναντο νά ·;βθεύσο;σι τό μίγμα 
σμάτων διατηρούντες
II λίτρα, τό άρχαΐον Γαλλικόν φράγκον, 
ήτις κατ’ άρχάς συνέκειτο έκ καθαρού άρ- 
γύρου, κατά τήν έπανάστασιν τού 1789 
κατήντησε νά έχη έλάχιστον μέρος τοΰ 
βάρους τούτου, καί μόνον τό όνομα έφερε, 
καί τοΰτο, διότι τινές ίσχυρίζοντο ότι οΰ
τω; ήθελον φέρει τήν άφθονίαν διά τοϋ 
πολλαπλασιασμού νοθευμένου μετάλλου. 
Τοΰτο ομοιάζει ώ; νά συγκερνφ τις όλί
γον οίνον μετά μεγάλης ποσότητος ΰδα- 
τος, καί οΰτω παράγει μέν άφθονί αν πολ-
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ε
λήν τοΰ ύγροΰ τούτου, έλαττόνει όμ.ως 
τήν τονικήν ούσίαν αύτοΰ. Τοιαύτην αφθονί
αν παράγουσι καί οί μονάρχαι οί τά νο
μίσματα νοθεύοντες.

Πάσα μεταξύ τών ανθρώπων συναλ
λαγή έκφράζεται διά τής νομισματικής 
γλώσσης. Αί πωλήσείς, αί συμβάσει ς, οί 
μισθοί, αί υποχρεώσεις εκφράζονται διά 
τοϋ νομίσματος, ΐνα δέ γίνωνται έν εύ· 
Ούτητι και δικαιοσύνη, πρέπει άφ’ ής στιγ
μής γείνωσι, μέχρις ου πραγματοποιηθώ- 
σι, τδ νόμισμα οπερ είναι ό διερμ-ηνεύς πά
σης τοιαύτης συναλλαγής, νά διατηρή τήν 
αύτήν άξίαν καί τδν αύτόν χαρακτήρα. Βε
βαίως ούδέν έν τώ κόσμω τούτω έστιν ά- 
ναλλοίωτον, ούδέ διαφεύγει τήν φθοράν τοΰ 
χρόνου, βεβαίως, όταν λάβωμεν ύπ’ δψιν 
σειράν δλην αιώνων* ή άξία τοΰ νομίσμα
τος μεταβάλλεται, άλλ’ ούχί τόσον όσον 
γενικώς φανταζόμεθα : άλλά κατά τά βρα
χέα διαστήματα τών συνήθων συναλλαγών 
μεταξύ τών ανθρώπων, τά έπί τινας έβ'δο- 
μάδας, μήνας ή καί ετη τινά διαρκοΰντα, 
ή άξία τών νομισμάτων είναι ή αύτή, έλά 
χιστα δέ μεταβάλλεται. Αί νέαι έξορύξεις 
τοϋ χρυσοΰ όσον άφθονοι και άν ήναι, άπο- 
τελοΰσιν έλάχιστον μέρος άπέναντι τής 
ποσότητος τής έπισωρευθείσης έπί τής γής 
άπδ τοσούτων αιώνων. Πρέπει πρδς τού- 
τοιί ν’ άναπληρώσι τήν φθοράν ήν τά πο
λύτιμα μέταλλα ύφίστανται έκ τής τρι
βής, καί νά αύξάνωσιν οσω πολλαπλασι- 
άζονται αί μεταξύ τών άνθρώπων συναλ- 
λαγαί. ’Εκ τούτων πάντων έπεται ότι ή 
άξία τοΰ νομίσματος δέν μετεβλήθη έπαι- 
σθητώς, καί τοΰτο είναι εύτύχημα, διότι, 
άλλως ή ασφάλεια των συμβολαίων ήθελεν 
άπαύστως διαταράττεσθαι, ή νόμιμ.ος ά- 
μοιβή ήν δικαιούται νά λάβη ή εργασία 
καί ή παραγωγή ήθελεν υπόκεισθαι είς άλ- 
λοιώσεις.

ΤΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΑ. (*)

;ω-

Εΐχον, πρό τινων έτών, διέλθει τον χει
μώνα έν II... μια τών μεγαλητέρων τής 
Κεντρικής Γερμανίας πόλεων. Ό δόκτωρ 
Λίνβλατ (Lvidblal) τίν όποιον άλλοτε εί" 
χον γνωρίσει, ήτο τδ μόνον σχεδόν πρόσω
πον οπερ ένίοτε έβλεπον. Κατώκει έν τώ 
φρενοκομείο τής πόλεως, παρ’ ω έξετέλει 
τδ έπάγγελμα βοηθού ιατρού. Μέ είχε συ
χνάκις παρακινήσει νά πηγαίνω νά τδν ευ
ρίσκω, άφοΰ μέ ειδοποίησεν ότι καθ’ εσπέ
ρας έμενεν οϊκαδε, ότι επομένως έδυνάμεθα 
έν άνέσει νά διερχόμεθα, συνδιαλεγόμενοι, 
ευάρεστους τινας ώρας' καί δμως έπί πο- 
λύν χρόνον δέν είχον ποτέ έκτελέσει τήν 
ύπόσχεσίν μου ότι θά υπάγω νά τδν εΰρω, 
διά τδν άπλούστατον λόγον ότι ύπήρχεν 
άρκετή άπόστασις μεταξύ τοΰ ξενοδοχείου 
όπου έμενον καί τοΰ περί ού ό λόγος φρε
νοκομείου, καί, νά εϊπω τήν αλήθειαν, εις 
στενοχώριας τόσον δέν έρχομαι. Μίαν εσπέ
ραν μολαταύτα άπεφάσισα νά βιάσω, ούτως 
εϊπειν, τάς συνήθειας μου, άμα δ’ έπήλθεν 
ή νύξ, πριν άκόμη γείνη σκύτος, έβλήθην 
έν ίδώ, πρδς διττήν άποβλέπων εύχαοίστη- 
σιν’ νά έπανίδω τον φίλον μου καί νά ικα
νοποιήσω τήν περιέργειάν μου,έπισκεπτόμε- 
νος κατάστημα, δλως νέον άκόμ.η δι’ έμέ.

Ό δρόμ.ος, οφείλω νά τδ είπω, δέν ήτο 
καθόλου ευάρεστος. Τδ φρενοκομεΐον εύρί
σκεται εΐς τήν έσχάτην τής πολυαρίθμου 
καί θορυβώδους πόλεως άκραν, έν συνοικία 
έρήμτ, σχεδόν, έπί υψηλού οροπεδίου έκ τοΰ

(’) Κύριο; λόγο;, — μόνο; ’σω;,—δι’ δν ένε- 
κρίναμεν τίίιν έπομένων άληΟ&ν ιστοριών τήν δη- 
μοσίευσιν, είναι, δπως καταδεΐξωμεν δτι οϊ ή- 
μιμαΟεΤ; ?τι ’Ανατολικοί λαοί γιγνώσκουσι πάλιν 
νά δείχνονται άνώτεροιτών άμέσω; μέ τόν ανθρώ
πινον βίον συνδεομέ,νων καταδρομών τή; τύχη; 
εκείνων, α’ϊτινες πολλάκις ώΟοϋσι τού; μάλλον 
πεπολιτισμένου; τών Εύρωπα'ικών εί; τά θηριωδέ
στατα τών κακουργημάτων και τάς έντεϋθεν κοι
νωνικά; καταστροφάς. Σ. Μ

γης έν υψηλόν κωδωνοστάσιον, λεπτόν καί 
ώς βελόνη όξύ. 'Εβλεπέ τις τήν οικίαν ταύ
την καί έλεγεν ότι ήτον αύτόχρημα φυλακή' 
ό δεσμ-οφύλαξ μόνος ίλλειπεν. Αύτό ήτο τδ 
φρενοκομεΐον. Άνέβην πετρίνας τινας βαθ
μίδας, πρδς τήν θύραν φερούσας καί έκρουσα 
τδν κώδωνα, άμέσως o’ ό καθαρός αύτοΰ 
ήχος ήκούσθη έν τώ διαδρόμω. θυρωρός έ- 
πενδύτην μέ διφθέραν περιρραμένον φέρων 
ήλθε νά μοί άνοιξη άμέσως.

Άφοΰ διήλθον μακρούς στενούς διαδρό
μους εφθασα ένδον κήπου μεγάλου, τά 
χλοερά τοΰ όποιου τετράγωνα, κατά τδν 
’Αγγλικόν τρόπον διηρημένα, ώς χιονοσκε
πή ήκτινοβόλουν μέ τδ ωχρόν τής σελή
νης φώς. Έκεΐθεν μ.όνον τδ βλέμμα έδύνα
το νά περιλάβη ολόκληρον τήν έπιβλητι- 
κήν έκείνην οικοδομήν, έξ ολοκλήρου κεχω- 
ρισμένην τής πρδ; τήν όδδν στρεφομένη; 
πτέρυγος, τής δέ οικοδομής ταύτης, μεγά
ρου άληθοΰς ύπδ τής φιλανθρωπίας έγερθέν- 
τος είς τοΰ λογικοΰ τήν άπώλειαν, τ’ α
πειράριθμα παράθυρα ήκτινοβόλουν έν μέ- 
σφ τοΰ τριγύρω άπλουμενου σκοτους.

Ένταΰθα ήρχιζε διά τδν έπισκεπτόμε- 
νον σειρά αληθής διατυπώσεων, δι’ ών ώ- 
φειλε νά διέλθγ. Σέ άπαλλάττουσι πρώτον 
τής ράβδου καί τοΰ άλεξιβροχίου, μεθ’ 8 
μόνον έχει; τήν άδειαν ν’ άναβής τάς ύ
πδ άεριόφωτος πλημμυρούσας βαθμίδας. 
Καί μετ’ αύτάς μολαταύτα πάλιν ετεραι 
θύραι κεκλεισμέναι τάς οποίας έδει νά κρού- 
σω. Ήκούετο κρότος κλειδών όρχουμένων, 
είς φύλαξ έφαίνετο' καί εΐσήρχετο τέλος 
πάντων εΐς τδν διάδρομον, λαμπρώς όπως 
τάς κλίμακας φωταγωγημένον καί αύ
τόν. Έπεριπάτουν έτι οί τρελλοί, άκαταπαύ- 
στως παγαινοερχόμενοι, μεγαλοφώνως πολ
λοί έξ αύτών όμιλοΰντες, φλυαροΰντες μάλ
λον, πολλοί δέ πάλιν μόνοι βαδίζοντες καί 
περί εαυτών μόνων καταγινόμενοι. Ούτοι 
δ’ έπροσήλουν έπί τοΰ έπισκεπτού αρρήτου 
έκφράσεως βλέμμα' αί συρταί αυτών έμβά- 
δες ώλίσθαινον τρίζουσαι έπί τών διά ψάμ
μου κεκαλυμένων πλακών ένώ όλολυγμοί 
ή λυσσώδεις κραυγαί ήκούοντο* ένθεν κά-

οποίου βλέπει τις ολόκληρον τήν πέριξ χώ
ραν. Τριγύρω αύτοΰ εγείρονται διάφορα μι
κρότερα οικοδομήματα, καί ταΰτα διά τδν 
αύτόν σκοπόν άνεγερθέντα, επομένως συνε
χόμενα-με τδ μέγα εύεργετικδν κατάστη- 
μα. ΙΙλήν δέ τών κτιρίων τούτων, ΐνα φθά- 
ση τις εΐς τδ φρενοκομείου, διέρχεται λα
βύρινθον αληθή οικοπέδων κακώς πεφραγ- 
μένων, κήπους έρήμους και δρομίσκους έν
θεν κάκεϊθεν άπδ πενιχράς καί άθλιας οι
κίας περιτειχισμένους.

Εισέρχεται τις έν τή συνοικία ταύτη καί 
νομίζει ότι ακούει φωνήν λέγουσαν αύτώ : 
« Ένταΰθα παύει ή ζωή! Έόώ αρχίζει η 
άσθένεια, ό θάνατος, καί ή ιατρική, άμφο- 
τέρων επιστήμη. Λάβρος άνεμος πνέει διαρ
κώς έκ τών πλησίον κειμένων όρέων, σπα
νίως δ’ έν μέσω τών ευρυχώρων καί έρήμων 
έκείνων όδών θ’ άπαντήσγ,ς ένα διαβάτην' 
τδ πολύ δπερ άπδ καιρού είς άλλον δύνα
ται νά σοί συμβή, είναι νά δια-γαυρωθής μέ 
φορείον ερχόμενον ν’ απόθεση δυστυχή τινα 
έπί τής θύρας τοΰ απαίσιου τήν δψιν κατα
στήματος, ή μέ σκαμνίον, τοιούτου είδους 
άνθρωπον πάλιν φέρον, αΐοόμενον δ’ ύπδ 
δύο, βραδέσι βήμασι διερχομένων τδ παρό
χθιου. Έν μόνον οίκημα παρατηρεί τις θο
ρυβώδες καί φωταγωγημένον πάντοτε' τά 
δέ άσματα δέν παύουν έν αύτώ. Είναι ξε- 
νοδοχελον; ’’Οχι' — Κατασκευαστήριον φερέ- 
τρων καί ούδέν άλλο. Φαίνεται ότι ό αγα
θός κατασκευαστής ήμών ωφελείται σπου 
δαίως, άφοΰ τόση εύθυμία βασιλεύει πάντο
τε έν τώ καταστήυ.ατι αύτοΰ.

Διηρχόμην πρδ ικανής ήδη ώρας οδούς έν 
πλήρει σκοτία βεβυθισμένας' ώλίσθησα μετ’ 
ού πολύ, καί ή όδοιπορία μου ήρχισε τή ά- 
ληθεία ν’ άποβαίνη οχληρά όπωσοΰν έν μέ
σω τοΰ λυσσωδώς πνέοντος άνέμου καί ο
δών άτελευτήτων καί τήδε κάκεΐσε ύπδ 
βορβόρου κεκαλυμμένων. Έπί τέλους είδον 
άπέναντι μου έγειρόμενον παλαιόν τι οικο
δόμημα, άλλόκοτον τήν δψιν. Τρεις δροφαί 
καί παράθυρα άναρίθμητα, δλα διά σιδηρών 
κιγκλίδων έφωδιασμένα, έσχημάτιζον μέρος 
ςςέχον άρκετά έπί τής όδοΰ' έπί τής στέ
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κεΐθεν, έζ δωαατίου τίνος έξερχόμεναι.
Κόσμος παράδοξος, έλεγον έν έμοί. "Ολοι 

οί τριγύρωμ,ου πλανώμενοι δυστυχείς ούτοι, 
μέ ©«ιούς ζοιτωνίτας (Robes de chambre) 
άπαντες μονοειδώς ένδεδυμένοι, φρονούν ε
αυτούς θεούς ζαί θεών υιούς, βασιλείς ζαί 
προφήτας, έν μέσω δέ τοΰ αθλίου τοϋ λο
γικού αύτών ναυαγίου, ούδέν άλλο τοΐς ά- 
πέμεινεν, είμή τών πόνων των ή συναίσθη- 
σις. Πόσοι δέν ύπάρχουσι μεταξύ αύτών 
Λήαρ, πόσαι Όφέλιαι, Λέδεις Μακβέλ, πό
σοι ήρωες δυστυχών οικογενειαζών ζαί οι
κιακών τραγωδιών, έν ταΐς όποίαις άπωλέ· 
σθη το λογικόν των ! ’Ενταύθα περιφέρον
ται, μέχρι βαθμ.οΰ τίνος έλεύθεροι, δολο
φόνοι ζαί έμπρησταί, οίονδήποτε δέ νέον 
κακούργημα ήθελον δυνηθή ζαί έδώ ακό
μη νά διαπράξωσι, τό έξοφλοϋσι διά αί
ας απλής ψυχρολ.ουσίας. ’Ενταύθα ζώσι, 
μακράν κοινωνίας ζαί δικαιοσύνης. Έκτος 
δέ τούτου, όποΐαι, διενοούμην, χαρακτήρων 
αντιθέσεις ! Ό μέν γελά, γελά ώς τρελλός, 
άν θέλητε, πλησίον άλλου απελπισμένου. 
Ένταΰθα, ένδον κύκλου στενού οσον δίδε
ται, έχει τις τάς εικόνας τών άκρων δλων 
τού βίου. Ούτος ακούει τά διά τήν άποκε- 
φάλισιν αύτού κρούοντα καί προσκαλ.οΰν- 
τα τον λαόν τύμπανα, έκεϊνος διακοίνει 
τον ήχον σαλπίγγων άναγγελλουσών τήν 
είς ηγεμόνα στέψιν αύτοΰ, — δλα δέ ταΰ- 
τα ούδέν άλλο, είμή φρούδον όνειρον φαν
τασίας έν αποσυνθέσει ήδη εύρισκομένης....

Άφοΰ διήλθον δύο ετι διαδρόμους, έφθα- 
σα τέλος πάντων απέναντι θύρας έφ’ ής ήν 
γεγραμμένον « Κατοικία τού βοηθού ια
τρού ». — Είσήλθον Έκάθητο ό Αιμβλάτ 
πλησίον λυχνίας μέ διαύγιον (ubal-jour) 
κεζαλυμμένης, τήν τράπεζαν μόνην έφ’ ής 
ήτο τεθειμένε φωτιζούσης, ένώ δλον τό 
λοιπόν τοΰ δωματίου μέρος ήτο άμυδρώς 
μόλις φωταγωγημένον. — Εΐχεν ένώπιον 
αύτού βιβλία καί διάφορα τοΰ καταστή
ματος έγγραφα καί είργάζετο. Βλέπων δέ 
τις τήν ώχραν αύτοΰ φυσιογνωμίαν, έφ’ ής 
μειδίαμα πλήρες μελαγχολίας έπλανάτο 
ένίοτε. έδύνατο νχ ύποθέση ότι ή εύγενής 

αυτή καρδία, ή άναλαβοϋσα νά Οεραπεύη 
τάς πλεγάς τοΰ ’λογικού τών άλλων, είχε 
καί αΰτη νά παλαίση κατά βαθέων άποκρύ- 
φων πόνων, τήν άρρωγήν άλλου ιατρού 
άπαιτούντων.

"Εμενον έκεΐ πρό τετάρτου περίπου, ότε 
είσήλθέ τις, θέρων τοΰ καταστήματος τήυ 
ένδυμασίαν. ΙΙτο νέος άκόμη, τριακοντα
ετής περίπου. Έπλησίασε τον Αιμβλάτ μέ 
τά δάκρυα είς τούς όφθαλμούς,μέ τάς χεϊρας 
ίκετευτικώς ηνωμένας καί τόν έλαβε κατά 
μέρος. Τόν ήκουσα παρακαλούντα καί θερ- 

^μώς καθικετεύοντα τόν ιατρόν νά μήν άνα- 
βάλλη έπί πλειότεσον τήν έκτέλεσιν τής 
άνω τής κεφαλής αύτοΰ αίωρουμένης θανα
τικής ποινής.—*Οχι, όχι χάριν, έλεγε, δέν
δύναμαι νά τήν ύποοέρω. Τόν θάνατον δ ότε
..-.2____' f * f ' Λ ·μοι, ιατρέ, μίαν ώραν ταχύτερον τόν θάνα
τον, δπως έξιλεώσω τών δύο τέκνων 
τον φόνον, θάνατον, ιατρέ, θάνατον !

υ. ου

Ό ιατρός έλαβε μέ γλυκόν τρόπον τοΰ 
ασθενούς τήν χεϊρα, έψαυσε τον σφιγμόν 
αύτού καί κατόπιν τό μέτωπον. Τόν ήκουσα 
δέ μεταξύ τών χειλέων ψιθυρίζοντα : « Ό 
πυρετός πάλιν ! — Καί δυνατός μάλιστα ! 
Νέα προσβολή! Μετά τοΰτο δ’ ήρχισε σιγα
νή ©ωνή όμιλών τώ ασθενεί, ούτος δέ, βα- 
Ούν βαλών στεναγμόν, άπεχαιρέτησε τον 
ιατρόν καί βραδέσι βήμασι άπεσύρθη. Πα
ρετήρησα τότε δτι ήτον όλίγον χωλός.

— Καί όμως, μοί λέγει ό Αιμβλάτ, άμα 
έμείναμεν μόνοι, ύπάρχουσιν ένταΰθα πα
ράδοξοι τύχαι καί υπάρξεις, τάς οποίας ή- 
ξιζε νά διηγηθή τις εις τόν κόσμον ολόκλη
ρον, τή άληθεία ! ΊΙ ιστορία τού δυστυχούς 
αύτοΰ, έν παραδείγματ. Είναι βραχεία καί 
απλή, καί δέν θέλει, έννοεΐται, σοί προξε
νήσει μεγάλην εύχαρίστησιν. Θέλεις μολα
ταύτα νά τήν άκούσης;

Τώ άπήντησα δτι έν το'ς τοιούτοις κατα- 
στήμασι, άτινα πάς, μή ιατρός, σπανίως έ- 
πισκέπτεται, δλα μ’ ενδιαφέρουν. Τότε δέ ό 
Αιμβλάτ ήρξατο τ’ ακόλουθα διηγούμενος:

Α

» Είναι ό δυστυχής ούτος, τόν οποίον 
πρό μικρού είδες, έργάτης, Ονομάζεται δέ 
'Ιάκωβος. Κατωκει μικράν τινα οικίαν,παρά 
τήν όχθην ποταμού κειμένην, είς tv τών έ- 
ρημοτέρων, πενιχρότερων καί άθλιεστέρων 
τοΰ τόπου μας μερών. Είναι νόθος, ούδέπο- 
τε γνωρίσας τον πατέρα του’ οί έκ μητρός 
πάππος καί μάμμητου τόν προσέλαβον παρ' 
αύτοΐς καί, δπως έδύνατο καλήτερον, σζαι- 
ώς μολαταύτα μάλλον καί βαναύσως, τόν 
άνέθρεψαν. ΊΙ μάμμη του τόν είχε μάθει νά 
κάμε τήν προσευχήν του, άθλιος δέ τις 
ύευδοδιδάσζαλος τής γειτονίας τον έμαθεν 
άτελώς ν’ άναγινώσκη. ’Οκταετής μόλις τήν 
ηλικίαν, είσήλθεν είς υπηρεσίαν τινά 
ώς δαμαλοφύλαξ, τό δ’ επάγγελμα αύτό 
έξηκολούθησεν, έωσοϋ έγινεν ένήλιξ, παρά 
διαφόροις τών πέριξ χωρίων έπαγελλόμενος.

Είσήλθεν έπί τέλους παρά τινι χωρίζω 
ώς ύπηρέτης, παρ’ αύτώ δ’ εύρισζόμενος, ή- 
ράσθε τής ήδη συζύγου του, ύπηρετρίας πα 
ρά τώ αύτώ ζυρίω καί ταύτης. ΙΙρεσβυτέρα 
αύτοΰ ή νέα αΰτη, είχε συνάξει έξ οικονο
μιών της μερικά χρήματα, διακόσια περί
που φλορίνια. Ό ’Ιάκωβος τή ήρεσκε. Ούχ 
ήττον ήναγκάσθησαν νά περιμείνωσιν έφ’ ι
κανόν χρόνον τήν διά τον γάμον των συγ- 
κατάθεσιν. Έφθασεν έπί τέλους ή άδεια και 
ένυμφεύθησαν. ΊΙγόρασεν ό δυστυχής μικράν 
τινα οικίαν παρά τόν ποταμόν, συμπαρέ
λαβε μετ’ αύτοΰ τον πάππον καί μάμμην 
του καί έζη ώς έργάτης, ένώ ή σύζυγός του 
προσεπάθει νά διευθύνη, δσον οίκονομικώτε- 
ρον έδύνατο, τά τού οίκου, ύφαίνουσα καί 
πανικά άτινα έπώλει κατόπιν.

Ησυχον καί μεμονωμένον βίον βιών ό ’Ιά
κωβος, ούδέν προσφιλέστερον τών δύο τέκνων 
του είχεν έν τώ κόσμω. ΙΙσαν καί τα 
δύο — σήμερον άκόμη μοί τό έλεγε, — 
κοράσια, μέ δροσεοάς ώς £όδα παρειάς 
καί μέ χείλη ώς κεράσια έρυθρά. "Οτε 
τό εσπέρας έπανήρχετο οϊκαδε, ή χαρά του 
δλη ήτο νά καθήσρ και τά δύο, τό ϊν α

μελανά έπέπρωτο νέφη νά 
Έπήλθεν 

άτελεύ- ’ Γ* · ·· - ·
καθ’ 8ν πάσα έργασία οιεκόπη, πρός

πέναντι τού άλλου, έπί τών γονάτων αύ
τοΰ, νά τά χορεύη σιγά, σιγά, οΰτω ζαθή- 
μενα, καί νά παίζη μέ τά μαλλία των. 
Βλέπουσα δ’ αύτόν τόσω καλόν, τόσω φι
λόστοργου ή σύζυγός του τόν ήγάπα έτι 
περισσότερον καί έλησμόνει τδ φυσικόν του 
έλάττωμα, ώς έκ τού όιςοίου έν τή γεϊτονείχ 
δε* άλλου ονόματος δέν ήτο γνωστός, είμή 
Ιάκωβος ό χωλός.

Έν τούτοις, ( 
έκραγώσιν έπί τής κεφαλής του. 
είς χειμών, χειμών δριμύς, διαρκής, 
τητος, ; . . ' "
έπίμετρον δέ δυστυχίας έκλεψαν καί τής 
γυναικός του τά πανικά. Τά εΐχεν έντός 
τού άχυρώνος. Έστάθη άδύνατον ν’ άνα- 
καλύψωσι τόν κλέπτην, ή δέ ζημία ήτον 
ανεπανόρθωτος διά τήν οικογένειαν, τής 
οποίας αί ελπίδες δλαι ήσαν ή πώλησις τών 
πανικών αύτών. "Εκτοτε ή σύζυγος παρε- 
τήρησε μεγάλην διαφοράν έπελθούσαν είς 
τοΰ Ιακώβου τον χαρακτήρα. Είναι άλε
θες, οτι φαιδρός ποτέ δέν ήτο, δπως πολ
λούς φίλους του καί συνομηλίκους του, τοΰ
το δ’ίσως συνεπεία τής καταγωγής του, 
δσων παϊς ετι ων ύπέφερε καί αύτής τής 
κατόπιν πενίας του" άπό τής στιγμ.ής όμως 
εκείνης έγένετο σύννους καί κατηφής, με
τά κόπου δ’ ή σύζυγός του τώ άπέσπα 
δύο λέξεις καθ’έκάστην’ έλάμβανεν, είναι 
άληθές, καί πάλιν τά τέκνα του έπ’ αJ · 
τοΰ, τά έφίλει καί έπαιζε μετ’ αύτών. Καί 
όμως πάντοτε, έν μέσω τών τρυφεροιτέρων 
θωπειών του, τά δάκρυα τώ ήρχοντο είς 
τούς οφθαλμούς, αίφνης δέ τά έγκατελίμ- 
πανε, καλύπτων τό πρόσωπον αύτοΰ μέ 
τάς χεϊρας καί άποσυρόμενος είς σκοτεινήν 
τινα γωνίαν τοΰ δωματίου ή έξερχόμενος.

Ητο τφόντι ό δυστυχής ύπό μαύρης νό
σου τήν έπιρροήν, είχε δέ ήδη έν τή ύπό 
πέπλου σκότους κεκαλυμμένη ψυχή τ—, 
σχηματίσει φοβέραν άπόφασιν' ■ γ—* 
τά τέκνα του, τούς προσφιλείς τούτους 
σαυρούς του, ΐνα τ’ άπαλλάξη τών δεινών 
τής πενίας καί τών άναποφεύκτων βασά
νων, αίτινες έν τώ βίω τούτω τά περιέμενον.

τού, 
νά φονεύση 

θη-
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Και έν τοσούτω μέ ζήλον «κάματον ε
ξακολουθεί περιερχόμενος τά περίχωρα 
έργασίαν ζητών, έπανήρχετο οϊκαδε μέ κα- 
νέν !/'fr<2')-ior όπερ είχε κερδίσει, καί έπί 
ώρας μακράς έβυθίζετο έκ νέου εις τούς υ
πολογισμούς του καί τάς σκέψεις του. Περί
λυπος ή γυνή του τώ ώμίλει, τον ένεθάρ- 
ρυνε, προσεπάθει νά τον παρηγορήσει, ό
τι όλα πάλιν Οέλουσι διορθωθή.

— Καί τον χειμώνα ; . . . τή άπεκρίνΐτο 
εκείνος’ δέν μάς έμεινε τίποτε καί Οά κα- 
ταν-ήστ,ς νά έπαιτής!

Διά νά τον διασκεδάσω, ή γυνή του, ή ι
δία τον παρεκίνει πάσαν κυριακήν το α
πόγευμα νά πηγαίνω, είς το οίνοπωλεΐον. 
Έξήρχετο τότε, έμενεν ολίγην ώραν χαρ- 
τοπαίζων μέ τινας συντρόφους του, έπινε 
κανέν ποτήριον ζύθου, σκυθρωπός όμως 
καί μελαγχολικος πάντοτε. Τον ήκουον ένί
οτε οί φίλοι του άναστεναζοντα—"Α ! μήτε 
ουρανός, έλεγε, μήτε αδω,ς υπάρχει! Είτε 
είς άνθρωπος άποθάνη, είτε Sv δένδρον πέ- 
ση, Sv καί το αύτό!

Ηλθε το φθινόπωρον καί ό Ιάκωβος έ
γινε μάλλον έπί μάλλον σκυθρωπός, μήτε 
λέζιν έκβάλλων τοΰ στόματός του. Τί σχέ
διον έπώαζεν έν τή σιγή τής καρδίας του, 
τί άπαίσιον έμελέτα, τί όλέθριον έξ υπερ
βολής φιλοστοργίας πατρικής ύπέτρεφεν 
έντός τοΰ τεταραγμένου αύτοϋ έγκεφά
λου ; . . . Ούδείς έδύνατο νά προίδτ, τι, καί 
δμως έδύνατο έκαστος νά παρατηρήσω, δτι 
βράχος ολόκληρος τώ έπίεζε τήν καρδίαν. 
'Εσπέραν τινά μετέβη εις πόλιν πλησίον 
εύρισκομένην, έργασίαν πάντοτε ζητών. Έ- 
πρόκειτο νά κατασκευάσωσι μίαν πετρί- 
νην γέφυραν έπάνω μικροΰ ποταμοΰ. Μέ 
τό καπέλλον λοιπόν είς χεΐρας ό ταλαί
πωρος άπηυθύνθη πρός τον διευθύνοντα τήν 
έργασίαν έπιστάτην. Ούτος μολαταύτα, 
μόλις τόν είδε μακρόθεν, καί χωρίς καν ν’ 
ακούσω, διά τί πράγμα τόν παρεκάλει : Κρη
μνίσου άπ’ έδώ ! τώ φωνάζει μέ απότομον 
καί περιφρονητικόν τρόπον’ τών χωλών 
κοΐ απομάχων κατάστημα δέν τό έκάμαμεν 
έδώ!

Έπανήλθεν οϊκαδε. Ή σύζυγός τοΰ, δ 
πάππος, ή μάμμη, τά τέκνα του, όλοι 
έκάθηντο τριγύρω τραπέζης, έφ’ ής ήτο 
παρατεθειμένη παροψίς υπερμεγέθης ά* 
χνίζοντος βραστού κρέατος. Τόν ήρώτη- 
σεν ή σύζυγός του άν εύρεν έργασίαν ; 
— Είς απομάχους έργασίαν δέν δίδουν ! 
άπήντησε καί έκάθησεν απαίσιος τήν δψιν 
άληθώς. — « Φάγε, άνδρα μου, φάγε, τώ 
λέγει ή σύζυγός του" δέν εύρηκες σήμερον, 
θά ευργ,ς κύριον. » Καί τώ έδωκε τό κοχλι
άριο·/. Ό Ιάκωβος μολαταύτα έμεινεν α
παθής. Κατόπιν έπανέπεσεν ή κεφαλή του 
μεταξύ τών χειρών του. — « Γυναίκα ! Γυ
ναίκα ! χη Τί θ’ άπογείνουν τά παιδιά 
αύτά; Αύριον δέν Οά έχουν νά φάγουν.Καλή
τερον ν’ άπέθνησκον καί νά τά έθαπτα. Ό 
θάνατος εΐναι άσυλον διά τ’ άθώα πλάσματα 
δσα δέν έχουν ένα προστάτην έδώ κάτω είς 
τόν κόσμον ! »—Άφοΰ δέ τά μικρά έφαγον 
καί κατεκλίνθησαν, τά ήσπάσθη τρυφερώς 
καί μέχρι τοΰ μεσονυκτίου έμεινε καθήμενος 
καί είς μυστηριώδη σιωπήν βεβυθισμένος.

Τήν πρωίαν της επαύριον ή σύζυγός του 
ήγέρθη δπως έτοιμάση τό πρόγευμα. Ό ’Ι
άκωβος μήτε τό ή·ζγιξε κάν. Υπήγε κατό
πιν εκείνη νά συνάξω, μερικά γαιώμηλα καί 
παρεκαλεσε έκ νέου τόν Ιάκωβον νά ύπά- 
J’{1 "ρός εύρεσιν έργασίας. Μετά ταΰτα έ- 
ςηλθε τοΰ οίκου, ούδέν άπευκταΐον ύποπτευ- 
ομένη. Μόνος μείνας ό ’Ιάκωβος μετά τών 
τέκνων, άτινα έπαιζον έντός τοΰ δωματίου, 
ένόμισε κατάλληλον τήν στιγμήν δπως έκ- 
τελέση τον σκοπόν του. Πρπασε τά δύο 
κοράσια, τ’ άπέθεσεν έπί τής κλίνης, λα
βών δέ χαμόθεν πανίον, τό έσχισε.... καί 
τά έπνιξε ! Τά έκύτταξε κατόπιν ασκαρδα
μυκτί, μέ τό πρόσωπόν έσκυμμένον έπ’ αύ
τών" αίφνης άνωρθώθη κλονιζόμενος καί έβα
λε κραυγήν αλγεινήν. Ίίσθάνθη δτι κάποιος 
έπλησίαζε. Τρέμων καί εσπευσμένος έξήλθεν. 
Ό πλησιάζων ήτον ή μάμμη, έπανερχομένη 
οϊκαδε, ό δ’ ’Ιάκωβος έξερχόμενος, διεσταυ- 
ρώθη μετ’ αύτής. Τδν ήρώτησε ποΰ ύπήγαι- 
νε τόσον βιαστικός. Ούδέν άπήντησε καί έ
φυγε δρομαίος διά μέσου τών άγρών. "Οτε

δ’ έφθασεν είς τήν πλησίον πόλιν, έσήμαινον 
τήν μεσημβρίαν οί κώδωνες. Ητο ήμέρα α
γοράς, κακόηχος δέ φωνών καί ασμάτων 
μουσική συμφωνία έξήρχετο άπδ όλα τά 
καφενεία’ οί δρόμοι ήσαν πλήρεις άνθρώπων 
έπησχολημένων καί αμαξών φορτωμένων. 
Διέσχισε τδ πλήθος καί διω,υθύνθη πρδς τδ 
δικαστήριον, ΐνα καταθέση τδ κακούργημά 
του. ΤΗσαν τά γραφεία κεκλεισμένα, οί 
υπάλληλοι ειχον υπάγει νά γευματίσωσιν. 
Έκάθησεν έπί τής κλίμακος ό ’Ιάκωβος καί 
έπερίμεινε.

Ό δικαστικός κλητήρ έν τοσούτω, έν 
ευθυμία οινοποσίας ευρισκόμενος, έτρεχεν 
άπδ θύρας είς θύραν, τήν ιστορίαν διηγού
μενος ’Ιακώβου τοΰ χωλού, φονεύσαντος τά 
δύο τέκνα του καί ήρώτα μή εΐδέ τις αύ
τόν. Ούδείς δπήγε νά τδν ζητήση όπου 
πραγματικώς εύρίσκετο. Διήλθόν τινες έμ
προσθεν τοΰ δικαστηρίου, τδν είδον καθή- 
μενον έπί τής κλίμακος καί κλαίοντα, τδν 
ή ρώτησαν δέ τί τώ συνέβη. Δέν άπήντησε 
λ.έξιν. "Οτε μόνον’ήλθον οί δικαστικοί υ
πάλληλοι, είσήλθε καί κατέθεσε τδ κακούρ
γημά του. Τδν έφυλάκισαν. Ή οικία του 
έν τοσούτω είχε καταστή είς τδ διάστημα 
τοΰτο θέατρον σκηνής άπροσδοκήτου. ΊΙ 
μάμμη είσελθοΰσα βλέπει έπί τής κλίνης 
νεκρά τά δύο παι δία. Βάλλει κραυγάς’ φθά
νει ή μ.ήτηρ καί, άπαρηγόρητος καί άπηλ- 
πισμένη, ρίπτεται έπί τών δύο πτωμάτων. 
Αίφνης πνοή ασθενής άρχίζει νά ζωογονή 
τοΰ μεγαλητέρου τής παρειάς. Βάλ.λει ή 
μήτηρ τδ ούς έπί τής καρδίας τοΰ μικροΰ, 
ώ τοΰ θαύματος δέ! καί τής μικράς ή καρ
δία πάλλει! ή ζωή δέν έσβέσθη έξ ολοκλή
ρου έν αύτή ! Ιΐνευστιώσα ή ταλαίπωρος 
μ.ήτηρ λύει τδν κόμβον όστις έσφιγγεν ά
κόμη τής μικράς τδν λαιμόν. Τί εύτυχία! 
ή χειρ της αρχίζει νά κινήται, αναστενάζει 
καί πνοή έξέρχεται τών χειλέων της. Ε- 
ζων καί τά δύο! Δέν ήτο άρα δολοφόνος 
ό πατήρ των ! Ένώ δ’ ούτος κατέθετεν είς 
τδ δικαστήριον τδ κακούργημά του, ταϋτο- 
χρόνως τά τέκνα του μειδιώντα έπανήρχον- 
το εις τήν ζωήν.

(ΟΜΗΙΌΪ ΦΤΛ- Λ’.)

Μανθάνουν άμ.έσως ότι ό ’Ιάκωβος πα- 
ρεδόθη εις χεΐρας τής δικαιοσύνης. Λαμβά
νει τά δύο κοράσια μετ’ αύτής ή μήτηρ, 
τό μέν έπί τοΰ βραχίονος, τδ δ’ έκ τής 
χειρός καί διευθύνεται πρδς τήν πόλιν δρο
μαία. Τή άνοίγουν τήν θύραν τής φυλακής, 
εισέρχεται δ’ ένδον αιθούσης σκοτεινής όπου 
δ ’Ιάκωβος, μέ δεδεμένάς τάς χεΐρας, θρη- 
νεϊ ρεμβάζων. — Δέν άπέθανον τά παιδιά 
σου! τώ φωνάζει’ ιδού σοί τά φέρω! Ζοΰν ! 
Ζοΰν καί τά δύο !

Τήν παρετήρησεν δ ’Ιάκωβος άπαθής καί 
ασκαρδαμυκτί. Παρετήρησε κατόπιν καί τά 
τέκνα του ακίνητος έπίσης καί ούδέν άνα- 
γνωρίζων, έπειτα δέ δακρυρροών : » Τά έ- 
φόνευσα, είπε, διά νά μήν άποθάνωσι τής 
πείνης καί τοΰ ψύχους ! Δέν θ’ άποθάνωσιν 
όχι, μέ θάνατον τοιοϋτον ήδη !

Παρετήρησαν τότε ότι ό δυστυχής είχε 
παραφρονήσει καί τδν έπεμ.ψαν ένταΰθα.

Παρήλθε καιρός έκτοτε. ’Ολίγον μα
κράν άπδ έδώ, πλησίον ποταμού, έγείρε* 
ται άκόμη τοΰ ’Ιακώβου ή μικρά οικία. Τδ 
ταχυδρομικόν άμάξιον τής πρωτευούσης έ- 
κεΐθεν διέρχεται καθ’ έκάστην. "Αμα τδ ι- 
δουν τά δύο κοράσια τρέχουν, ένώ παίζουν 
εντός τοΰ κήπου, ν’ άκούσωσι τδν ήχον 
τής μάστιγος τοΰ ηνιόχου καί, γελώντα, 
πλήττουσι τάς χεΐρας έκ τής χαράς. Ό πα
τήρ των έν τοσούτω μένει έντός τοΰ φρε
νοκομείου, κάτωχρος καί ύπδ άλ.γους σιω
πηλού καταναλισκόμενος, έξακολουθεϊ δ’ ά
κόμη νά φωνάζω « Έγώ τά έφόνευσα ! Έ
γώ καί τά δύο ! » Καί εΐναι έκ τών άνιά- 
των άσθενών τοΰ καταστήματος.

Βλέπεις ήδη τούς δύο έκεινους, μέ τάς 
παρειάς μαραμένα; καί γαιώδες περιβλη- 
θείσας χρώμα, κατηφεΐς καί σιωπηλούς ώς 
φάσματα καί τδν ένα πλησίον τοΰ άλλου 
βαδίζοντας; Αύτών ή ιστορία εΐναι τωόντι 
παράδοξος. Πλήν δέ τούτου άποδεικνύει ό
τι ή τρέλλα υπάρχει έν σπέρματι ένίοτε με
ταξύ μιας ολοκλήρου οικογένειας, τήν κα
τάλληλον μόνον περιμένουσα στιγμήν, ό
πως βλάστηση καί άναπτυχθή. Είναι δύο 
αδελφοί, θωμάς καί Άδαλβέοτος Υίούστ,μί-

I.
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α γραία δέ, τήν οποίαν Οέλομεν μετ’ ολί
γον απαντήσει είς τών γυναικών τήν αίθου
σαν, είναι καί αυτή έκ τής οικογένειας των. 
Πρό τεσσάρων περίπου έτών ό χειμών η- 
το δριμύς πολύ, ό δέ Θωμάς, ό νεότερος 
τών δύο, έκλεψε μίαν νύκτα μερικά ξύλα 
άπδ έν τών δασών τή; κυβερνήσεως. Ό δα- 
σοφύλαξ, ύπδ τοϋ φωτός τίς σελήνη; βο- 
ηθούμενος, παρατήρησε σκιάν άνθρωπίνην, 
ήκολούθησε δέ τδν κλέπτην, δρομαίως φυ- 
γόντα, μέχρι τίς οικίας δπου συνέζων rfi 
ούο άδελφοί μετά τών γυναικών καί τών 
τέκνων αύτών. Είσήλθεν άποτόμω; ό δασο- 
φύλαξ. τά δέ κλαπέντα ξύλα ησαν έντδς 
τοϋ διαδρόμου. Δέν έδύναντο άρα ν’ άρνη- 
Οώσι τήν κλοπήν. Παρουσιάσθη μολαταύτα 
ό Άδαλ.βέρτος, ό πρεσβύτερος τούτέστι καί 
άνέλαβεν έπ’ αύτοΰ την ύπόθεσιν. *Επρα- 
ξε δέ τοΰτο, πρώτον διότι ήγάπα τδν α
δελφόν του καί δεύτερον διότι έσκέφθη δτι 
ως γεωργός δέν ήθελε τιμωρηθεί έπίσης 
αύστηρώς, όπως τδν Θωμά, εργάτην άπλοϋν. 
ΊΙπατάτο μολαταύτα" τώ εφάρμοσαν τήν 
βαρυτέραν ποινήν. "Αμ’ άκούσας τήν άπό- 
φασιν ήτις, διά μερικά καυσόξυλα, τδν κα- 
τεδίκαζεν εις δεκαπενθήμερον φυλάκισιν 
καί πέντε φιορινίων πρόστιμον, παρεφρόνη- 
σε. Τδ μανθάνει ό θωμάς, ένώ έπανήρχετο 
έκ της έκκλησίας, μίαν κυριακήν. Ίδιον είς 
τοιαύτην κατάστασιν τδν αδελφόν του, τδν 
ύπέρ αΰτοϋ θυσιασθέντα αδελφόν του. έμει
νε κεραυνόπληκτος. Έγκατέλειψε τδ έργον 
του, έγκατέλειψε τδν οικόν του καί . . . έ- 
τρελάθη καί αύτός. Άλλά τδ μέτρον τών 
δυστυχιών δέν ήτο πλήρες έτι. Έρχεται 
μετά τινα καιρόν ή γραία μήτηρ των νά 
τούς έπισκεφθί ένδον τοϋ φρενοκομείου. Δέν 
θέλει κατ’ άρχάς ν’ αναγνώριση, δτι τά δύο 
ταΰτα κάτωχρα καί άγρια πρόσωπα ατι- 
να τή παρουσίασαν ήσαν τά άλλοτε τό
σον άνθηρά τέκνα της" αίφνης δέ, ή επαφή 
απλώς τίς οδυνηρά; άληθείας έξυπνα δλας 
τάς έν αύτή μυστηριώδεις έκείνας δυνά
μεις, αϊτινες έν τώ βαθυτέρω πυθμένι αυ
τής τεθαμμέναι, έφαίνοντο καθεύδουσαι εως 
τότε. Ή δυστυχής άρχισε καί αύτή νά πα- 

ραφρονή . . . Ήναγκάσθημεν επομένως νά 
τήν κοατήσωμεν ένταΰθα.

— Ω! άνέκραξα" άρκεΐ, ιατρέ, αρκεί .’ 
Είς ποιον μέρος ζή; !

— Τωόντι, μοί άπήντησεν, είδος τι Γεέ- 
νης, όπως δέ τοϋ Δάντου ό Άδης, έχει καί 
ό ένταΰθα τούς κύκλους του, αύξάνοντας 
δσω τις προχωρεί καί ζητεί νά καταμέτρη
ση τδ βάθος... Μείνε, φίλτατε, μείνε, μοί 
έπανέλαβε κρατών τήν χείρά μου ήν ήθελον 
ν’ άποσύρω έγώ, είμαι ό οδηγός σου, ό 
Βιργίλιός σου. Ιδού άλλως τε ή θύρα τοϋ 
δωματίου όπου ήθελον νά σέ φέρω.

Καί έστρεψε τήν κλείδα έπί τοϋ κλεί
θρου.

Β.

Τδ δωμάτιον έν ώ είσήλθομεν ήτον εύ- 
ρύχωρον καί αρκετά καθαρόν, όμοιον πρδς 
όσα είχον έως τότε ίδει έν τώ άπαισίω έ- 
κείνω οίκοι. — 'Εκειτο έξηπλωμένο; έπί 
κλίνης είς άνθρωπος, ή μάλλον άνθρώπου 
σκιά, τόσον κάτισχνον ήτο τδ σώμά του 
καί ήλλοιωμένα τά μέλη του. Άπήγγελλε 
διαρκώς φράσεις βραχείας, διακεκομμένα;, 
άκαταλήπτου; πολλάκις ώς έκ τής ταχύ
τητας μεθ’ ής τάς προέφερε, έστρέφετο δέ 
και πάλιν έστρέφετο καθ’ δλας τάς θέσεις 
τοϋ σώματος , ώς άν έκαστον τών μελών 
αυτού ωθείτο ή έσύοετο ύπδ νήματος αορά
του. Τδ βλέμμα όπερ οί άπαίσιοι κα'. κα
ταβεβλημένοι οφθαλμοί του έξηκόντιζον 
είχέ τι άγριον, απλανές δέ προσηλοϋτο έφ’ 
ένδς μέρους τίς οροφής. ’Ενίοτε άνέπνεεν έκ 
βάθους καρδίας, εμενεν έπί δύο ή τρία δευ
τερόλεπτα ήσυχος, κατόπιν δέ πάλιν άνή- 
συχος, ακάματος, φοβερό; τήν δψιν έπα- 
νελάμβανε τήν έργασίαν του, στρεφόμε
νος καί άναστρεφόμενο; έπί της στρωμνής 
του.

— Ό άνθρωπος τδν όποιον βλέπεις, μοί 
εΐπεν ό φίλος μου, καί δστις εύρίσκεται πλέ
ον είς τδ τέρμα τοϋ βίου του, είναι αρχαί
ος βιομήχανος, πωλήσας δέ τήν μηχα
νήν, μετέβη εΐς τήν έν Βοημία πόλιν Σ . . . 
όπως έκεϊ άποκατασταθή. Ήτο χήρος ά- 

νευ τέκνων, νέο; έτι, διότι μόλι; ήτο τεσ- 
σαρακονταετή; Διάφοροι προτάσεις γάμου 
τώ έγένοντο έν τή νέα πόλει όπου άπεκα- 
τεστάθη, ένυμφεύθη δέ νέαν, εικοσαετή μό
λις, έκ καλή; οικογένειας" έσχάτως ήλθε 
νά τδν ίδή ένταΰθα. Σπανίως βλέπει τι; 
πλέον άξιέραστον καί εύάρεστον νεάνιδα. 
Μ’ ολον το δυσανάλογον τη; ήλικίας των, 
ύπήρξαν ευτυχείς. Είχον £ν τέκνον, Sv ίρ- 
ρεν όπερ μετ’ ού πολύ άπερρόφησε δλας τή; 
μητρδς τά; φροντίδας. Ό Όσβαλ, ουτω; 
όνομάζεται, είχεν άγοράσει ώραίαν τινα 
εξοχήν οχι μακράν τής πόλεως κειμένην, 
γαίας απείρους καί κήπους περιλαμβάνου- 
σαν, έν ταύτη δέ διήρχετο το πλεΐστον 
τής ήμέρας του. Συνέβη έν τοσούτφ ολί
γον κατ’ ολίγον μεταβολή τι; εί; τόν χα
ρακτήρα. του, ή δέ μεταβολή αύτη δέν δι- 
έλαθε της συζύγου τδ βλέμμα. Έγένετο 
περισσότερον καί συχνότερον άπδ πριν θυ
μώδη;. 'Η γυνή του, άγγελο; άγαθότητος, 
τδ άπέδωκεν εί; τδ πολυάσχολου αύτού καί 
εΐς διαφόρους έπιχειρήσεις σπουδαίας, μόνην 
κατ’ αύτήν αιτίαν τών διηνεκών μερίμνων 
καί τοϋ έντεϋθεν Ουμ.ώδους τοϋ χαρακτήρος 
του.

Πλ.θε τώ καιρώ έκείνω ν’ άποκαταστα- 
Οή είς τδ ίδιον μέρος καί άλλη τις οικο
γένεια, ήτι; είχε προηγουμένως γνωρίσει 
τδν Όσβαλ. Έμαθεν ό Όσβαλ τούτο με
τά τίνος δυσαρέσκειας καί κρυφίου μάλι
στα ανησυχίας, ήτις έξέπληξε τήν σύζυ
γόν του. Οί νεοελθόντες έν τοσούτω έπε- 
σκέφθησαν τδν 'Οσβαλ, ώφειλεν επομέ
νως καί ουτος νά τοίς έπιτρέψη τήν έπί- 
σκεψιν. Αί επισκέψεις άνενεώθησαν, αί δέ 
δύο γυναίκες, τής αύτή; σχεδόν ήλικίας 
άμφότεραι, συνέδεσαν στενήν φιλίαν. Ή Κυ
ρία 'Οσβαλ δέν παρετήρησεν δτι ό σύζυ
γός τη; έβλεπε μέ δυσαρέσκειαν τά; πρδ; 
τήν νέαν φίλην έπ'.σκέψεις αύτής, προπάν
των δέ ότι τήν παρετήρει μέ βλέμμα πε
ρίεργον πολύ, όσάκις έφερχομένη πρδς έ- 
πίσκεψιν ή δι’ άλλην οίανοήποτε αιτίαν, 
έπανήρχετο οίκαδε. Καί όμως ή ταλαίπω
ρο; γυνή πόσην δέν είχεν ανάγκην νά έμ- 

πιστ^υθή είς τήν νέαν φίλην τη; πολλά πι
κρά απόκρυφα άτινα έπίεζον τήν καρδίαν 
της ! Ό,τι ιδίως τήν έθλιβεν ήτον οτι ό 
πατήρ δέν έφαίνετο καθόλου αγαπών τδν 
υιόν του, μόνην χαράν καί εύτυχίαν τής 
μητρός. Έφαίνετο ό 'Οσβαλ ύπδ μ.αύ- 
ρων καταλαμβανόμενο; λογισμών, οσά
κις — σπανίως άλλως τε, — έλάμβανε τδ 
παιδίον έπί τών γονάτων του καί ασκαρ
δαμυκτί τδ παρετήρει.

— Είθε, τώ λέγει μίαν ήμέραν, είθε νά 
σε είχα κόρην καί όχι αρσενικόν! Διότι 
τώρα θά μέ όμοιάσης καί σύ, καί ό,τι άπο- 
τρόπαιον καί θηριώδες περιέχει ό χαρακτήρ 
μου θ’ άναπτυχθή μέ τήν ήλικίαν καί 
εί; σέ!

Λόγοι άέρος όλα ταΰτα, άν θέλης, καί 
όμως ή δυστυχής μήτηο πολλάς έβασάνισεν 
εβδομάδας, διαφοροτρόπως έςηγοϋσα αύ
τούς. Ό δέ Όσβαλ έγένετο άπδ ήμέραν 
είς ήμέραν μελ.αγχολικώτερος, μήτε λέξιν 
έκβάλλων τοϋ στόματός του. Ήμέραν δέ 
τινα, έπανελθών όλίγον αργά οίκαδε καί 
δείπνησα; χοιρίς νά προφέρη λέξιν, έλαβε 
πλησίον του το τέκνον του, πενταετές τότε 
καί έπί πολλήν ώραν τδ παρετήρει ασκαρ
δαμυκτί.

— Νά μή μοϋ ώμοίαζε; τούλάχιστον 
τόσον πολύ! λέγει. Άλλ’έχεις τούς οφθαλ
μούς μου, μαύρου; καί σύ καθώς έμέ, τά 
μαλλιά μου, έχει; όλα μου τά χαρακτη
ριστικά άπαράλλακτα. Είσαι καί σύ καθώς 
τδ άλλο...

—Τδ άλλο ; ποιον άλλο; λέγει άνήσυ- 
χο; ή μήτηρ.

— Γνωρίζεις ότι είχα ένα υίδν έκ τού 
πρώτου γάμου μου. ’Απέθανεν είς τήν ήλι- 
κίαν σχεδόν τοϋ ’Αρθούρου μας.

—"Ο ’Αρθούρο; είναι τδ ύγιέστερον τού 
κόσμου παιδί! είπεν ή μήτηρ.

— Πώς τό γνωρίζεις ; άπήντησεν ό πα
τήρ. Τά τέκνα κληρονομούν τών γονέων 
τάς άσθενείας. Φέρουσιν έντδς αύτών έν 
σπέρματι ό,τι φυσικά καί νοερά έλαττώματα 
έχομεν ήμεΐς. Καλήτερον,μυριάκις καλήτερον 
νά μή γεννηθή τις, ν’ άποθάνη μικρός ή,
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fa, νά ώθήται νύκτα και ημέραν πρός τήν 
δλεθρίαν στιγρ.ήν, κατά την όποιαν το 
κακόν, εις μυστηριώδεις τής τύχης διατα- 
γάς ύπεϊκον, Οά βλάστηση έν ήμΐν !

— Τί ιδέα ! ’Αλλά, πρός θεού ! πως τοι- 
αϋτα έρχονται είς την κεφαλήν σου ;

Ό Όσβαλ δέν άπήντησεν. 'II δυστυχής 
γυνή όμως τοσούτον έταράχθη έκ τών λό
γων τοΰ συζύγου της, ώστε έπι πολλήν ώ
ραν άφοΰ άπεσύρθη έκεϊνος ινα κατακλιν- 
Οή, έμεινε καθημένη καί ώς καρφωμένη έ
πί τής καθέδρας. ’Ακίνητος καί ώς άψυχος 
άχεδδν, παρετήρει ασκαρδαμυκτί τό έδα
φος καί έζήτει τήν κλείδα τών αλλόκοτων 
έκείνων φράσεων, χωρίς νά τήν εύρίσκη. ΊΙ- 
γέρθη έπί τέλους διά μιας, άθορύβως δέ 
καί έπί τής άκρας τών ποδών βαδίζουσα, 
μετέφερε τό παιδίον είς τόν πλησίον θάλα
μον, δπου εΐχεν έτοίμην, πλησίον τής ίδι- 
κής των, τήν κλίνην του. Ό Όσβαλ έκοι- 
μ.άτο βαΟέως ήδη . — ’Ησθάνετο μολοντού
το ή γυνή δτι δεν θέλει δυνηθεϊ νά κοιμη- 
θή. Μετέβη λοιπόν είς τδ πλησίον δωμά- 
τιον, έξήγαγεν έκ τοΰ γραφείου τεμάχιον 
χάρτου καί ήρχισε νά γράφη πρός τήν μη
τέρα της. Ό πατήρ της, υπάλληλος τής 
κυβερνήσεως, εΐχε μετατεθή είς Γαλλικί- 
αν πρό ενός περίπου έτους.

Αγνοώ, άν ύπάρχη τι φρικωδέστερον τής 
κραυγής τήν όποιαν άνθρωπος κοιμώμενο; 
αίφνης εκβάλλει. Διά τούτο αδίκως ό όχλος 
έν τή άπλότητί του δέν αποδίδει τάς τοι- 
αύτας κραυγάς είς συνειδήσεις ένοχους. "Ο
ταν αί έξερχόμεναι τών χειλέων ανθρώ
που κοιμωμένου άναρθροι καί κακόηχοι 
τοιαϋται φωναί ταράττουσι τήν ησυχίαν 
τής νυκτός, ύπό τοΰ μονοτόνου ρυθμοτρό- 
χου μόνον τού ώρολογίου έως τότε ταρασ- 
σομένην, αισθάνεται τις, άν ήναι έζυπνος, 
ρίγος άκούσιον, νομίζων οτι ακούει έκ τού 
άλλου κόσμου φωνήν τινα. Τρις αντήχη
σε μία τοιαύτη φωνή έκ τού πλησίον θα
λάμου, μετ’ αύτήν δ’ η γυνή τού Όσβαλ 
ήκουσε τον σύζυγόν της βαθέως άναπνεύ- 
σαντα, στραφέντα καί πάλιν στραφέντα

έπί τής κλίνης του καί κατόπιν έκ νέου ά-
* ποκοιμηθέντα.

Έκείνη έν τοσούτω έξηκολούθει νά γρά
φη. Αίφνης ακούει τόν Όσβαλ έγειρόμενον 
καί μέ βήματα άτακτα βαδίζοντα έντός 
τού δωματίου του, ώς άν έζήτει τι. ’Ανοί
γει, τδ κηρίον κρατούσα είς χεϊρας, "καί . . . 
σπασμωδικώς αναγκάζεται νά στηριχθή 
έπί τού φύλλου τής θύρας, ινα μή πέση χα
μαί.

’ Αγριος ·ό Όσβαλ,μέ το βλέμμα απλανές, 
μέ φυσιογνωμίαν τήν φρίκην έκφράζουσαν, 
ίσταται όρθιος καί μαχαίριον κρατών ενώ
πιον τού κοιμωμένου τέκνου του, έτοιμος 
νά βυθίση τδ δολοφόνον σίδηρον είς τοΰ 
παιδιού τδ στήθος.

— Όσβαλ ! ’Όσβαλ ! ανακράζει εκτός 
έαυτής ή σύζυγος. — Άνετινάχθη, ώς α
πό δνειρον έξερχόμενος. Πίπτει τδ μαχαί
ριον τών χειρών του, διά νά μή πέση δέ 
καί έκεϊνος, έστηρίχθη έπί τού τοίχου.

— Η Μελανηφόρος γυναίκα! έφώνησε, 
τδ δ’ έπίλοιπον τών λόγων του έσβέσθη εν
τός συγκεχυμένης ταραχής. Τήν έπαύρι- 
ον υπήγεν ή σύζυγός του νά ϊδη τήν γεί— 
τονά της, τά δέ δάκρυα, άτινα άδύνατον 
νά κρατήση, προέδιδον τήν συγκίνησιν τής 
καρδίας της. Τί εΐπεν έπί τέλους οτι είναι 
καθ υπερβολήν ανήσυχος μέ τήν είς τον 
χαρακτήρα τού άνδρός της έπελθοΰσαν με
ταβολήν, μή δυναμένη μολαταύτα νά έμ- 
πιστευθή είς ούδένα δ,τι τόσον τήν έτρόμα- 
ζε. Έσίγησεν έπί τινας στιγμάς ή φίλη 
της, καταβάλλουσα δέ κατόπιν τούς διστα
γμούς αύτής ;

— Είναι χρέος μου ίσως, λέγει, νά σοί 
δώσω έγώ μερικάς πληροφορίας έφ’ δλων 
αύτών, άτινα τόσον σέ ανησυχούν.

— Λέγε ! Λέγε .'
— Μή τρομάξης δμως . . .
— Δέν τρομάζω, όχι, άπήντησεν ή Κυ

ρία Όσβαλ, ώχριώσα καί μέ. τρέμοντα χεί
λη.

— Ό σύζυγός σου, λέγει ή γείτων, προ- 
σεβλζθη άλλοτε νοερώς καί τον έκλεισαν 
είς Sv φρενοκομεϊον . . .

Βλέπουσα δέ τήν φίλην της ετι μάλλον 
ώχριώσαν, έδίστασεν έκ νέου. Δέν έπίστευε, 
τή προσθέτει, κανείς, δτι θέλει άναλάβει. 
Διότι, πραγματικώς, εΐχεν έν μέσω τής 
τρέλλας του, πράξει φοβερόν κακούργη
μα.. . Έφόνευσεν, έν ώρα έξάψεως, τόν 
υιόν του, τον όποιον εΐχεν έκ τού πρώτου 
γάμου του.

'Επαιζε τήν στιγμήν έκείνην ό μικρός 
’Αρθούρος πλησίον τής μητρός του. Μέ χεϊ
ρα τρέμουσαν τον ήρπασεν ή δυστυχής μή- 
τηρ, πλήν μετά τόσης ορμής, ώστε έκπλη
κτου τό παιδίον τήν παρετήρει ασκαρδα
μυκτί.

— Έφόνευσε, ναι, τδν υιόν του, πεντα
ετή μόλις. Τού έκοψε τδν λαιμόν, ό θεός 
γινώσκει έν μέσοι ποιας παραφοράς ! "Οτε 
δέ τδν συνέλαβον, εΐπεν δτι μία γυνή με
λανηφόρος τόν έδίωκεν άκαταπαύστως καί 
οτι αύτη τδν ώθησεν είς τδ κακούργημα 
τούτο. ΊΙθέλησε, λέγει, ν’ άπαλλάζη τδν 
υιόν του τών κινδύνων νά παραφρονήση καί 
έκεϊνος καθώς τόν πατέρα του. 'Ανθρω
πος είς τοιαύτην κατάστασιν εχων τδ λο
γικόν του, είπέ μοι, παρακαλώ, τί δεν δύ
ναται νά πράξη .'

Ή δυστυχής 'Οσβαλ ήρχισε νά τρέμη 
ολόκληρος, διότι ένεθυρεϊτο ρτι καί ήδη ό 
σύζυγός της τή άνέφερε περί μελανηφόρου 
γυναικός’ δύνασαι δέ νά ύποθέσης έν ποι
α καταστάσει έπανήλθεν ο'ίκαδε καί τί 
μαύρας ήμέρας διήλθε. Νύκτα καί ημέ
ραν έτρεμε διά τδν Άρθοϋρόν της, νύκτα 
καί ήμέραν κατεσκόπευε τήν νοεράν κα- 
τάστασιν τού συζύγου της. Άπεφάσισε τέ
λος πάντων νά χωρισθή τού τέκνου της 
καί νά τό έμπιστευθή είς τδν πενθερδν 
καί τήν πενθεράν της. Συγκατετέθη δέ καί 
ό Οσβαλ είς τοΰτο, καί ούτω ό μικρός ’Αρ
θούρος έφαίνετο απαλλαγείς τοΰ κινδύνου.

Παρήλθον αρκετά έτη. Ό χαρακτήρ 
τού Όσβαλ ήρχισε βελτιούμενος, έγινεν 
ήπιος καί γλυκύς, καί ευκόλως υπεχώρει 
έπί παντός ζητήματος, περί δέ τής ολέ
θριας έκείνης νυκτός καθ’ ήν άλλοτε έκιν- 
δύνευσε νά ναυαγήσγ τδ λογικόν του, ού- 

δέποτε άνέφερέ τι, αίσχυνόμενος ίσως. Καί 
έν τή καρδία. τής γυναικός του δ’ έξ άλ
λου επανήλθε βαθμηδόν ή ελπίς καί τό 
θάρρος' ήρχισε νά πιστεύη οτι άγγελος προ
στάτης άπεδίωξε διά παντός ό,τι έτάρατ- 
τε τδν ύπνον τοΰ συζύγου της. ’Ενθυμεί
το μόνον ώς κακόν όνειρον τήν φρικώδη ε
κείνην νύκτα.

Παρήλθον τρία έτη μετά τού ’Αρθούρου 
τήν άναχώρησιν. Ή μήτηρ του ησθάνετο, 
ή δυστυχής, ζωηράν έπιθυμίαν δπως τόν 
έπανίδη, έπλησίαζον δέ τά Χριστούγεννα. 
Συνεβουλεύθη τήν γείτονά-της, τί λέγει, 
νά φέρη τδ τέκνον της ή όχι’ ή φίλη της 
μήτε ναί τή είπε, μήτε όχι, τή έξεφρά- 
σθη μολαταύτα μέ τινας δισταγμούς καί 
έπί τέλους τήν άφησε νά πράξη ό,τι εγ
κρίνει. 'II επιθυμία δμως, δπως έπανίδη τδ 
τέκνον της, έστω καί διά τινας μόνον ήμέ
ρας, υπερίσχυσε παντός έναντίου λόγου, 
τώ έγραψε, τδ δέ τέκνον. έξελθδν τού σχο
λείου, μετέβη είς τδν πάτριον ο’κον. Ητον 
ή εορτή τών Χριστουγενών, ή δέ ταλαίπω
ρος μήτηρ εΐχε προετοιμάσει δ,τι άπητεϊτο, 
δπως συγχρόνως έορτάση καί τοΰ ’Αρθού
ρου ττς τήν έπάνοδον. Ό πατήρ έντοσούτω, 
δστις ίδών τδν ’Αρθούρον έγινεν έκ νέου κα
τηφής καί σιωπηλός, ώς άν ή θέα τοΰ τέ
κνου του έξήγειρε παλαιάς έν αύτώ άνα- 
μνήσεις, ήγόρασεν ούχ’ ήττον καί αύτός 
διάφορα δώρα, ινα τά προσφέρη είς τδ παι
δίον. Τόσον δέ φαιδρά ήτον ή σύζυγος 
Όσβαλ, έπαναβλέπουσα τδ τέκνον της, 
ώστε ήθέλησεν ΐνα καί τινες γείτονες κα- 
τωτέρας τάξεως, συμμερισθώσι τήν χαράν 
της. Έντός τού ίδίου οίκου των, είς την 
ύψηλοτέραν οροφήν, κατφκει πτωχός τις 
ράπτης, κυρτός, μετά τής γυναικός του καί 
τών πέντε τέκνων του. Έσκέφθη νά τοΐς 
προσφέρη, ώς δώρον τών Χριστουγενών, εν
δύματα χονδρά καί κατάλληλα διά τδν 
χειμώνα, έπίσης δέ καί ®ν δένδρον τών Χρι· 
στουγενών, δμοιον καίτοι μικρό τερον ετέρου, 
διά τδν υιόν της προωρισμένου. "Αμα τά 
παιδία τοΰ ράπτου τδ ειδον, ήρχισαν έκ 
τής χαράς νά πηδώσιν, άναφέροντα συγ- 
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χρόνο»; περί άλλων, ωραιοτέρων έτι παι- 
γνιδίων, άτινα ειχον δωρήσει είς τδν φίλον 
αύτών ’Αρθούρον, και τά όποια άνυπομόνως 
έπερίμενον νά ϊδωσι τήν επαύριον.

ΙΙλθίν έπι τέλους τ, περιπόθητο; έκείνη 
νύξ τών Χριστουγενών, και είς τά παιδία 
και είς τάς οικογένειας τοσοϋτον προσφιλής.

"Ολαι, και τοΰ Οσβαλ καί τή; λοιπής 
γειτονίας, αί οίκίαι τ,σαν χιονοσκέπαστοι. 
Ειχον πρδ ικανής ώρας σιωπήσει οί την Γέν- 
νησιν τοΰ Χριστού άναγγέλοντ»; κώδωνες 
και έβυθίσθη έκ νέου τδ πάν είς σιγήν. Ό 
νυκτοφύλαξ είχε διά τής σάλπιγγας αναγ
γείλει την τρίτην ώραν τής πρωίας, οτε 
βλέπει ήμίγυμνον υπηρέτριαν, δρομαίως 
έςελθοΰσαν τής οικίας Οσβαλ καί πρδς αύ- 
τδν διευθυνομένην.
. —Βοήθειαν! Βοήθειαν! ανέκραξε πνευ- 
στιώσα, ό αύθέντη; μ.ου φονεύει τδ παιδί 
του.

Ό κυρτόσωμος ράπτης, έχων έργασίαν 
κατεπείγουσαν κατεκλίνθη τήν μίαν μόλις 
μετά τδ μεσονύκτιον. Άκούσας τήν ταρα
χήν, πηδά τής κλίνης του, τρέχει πρδς τδ 
παράθυρον και παρατηρεί έςω. ’Ακούει συγ
χρόνως τήν σύζυγον τού ’’Οσβαλ φωνάζουσαν:

— "Γψιστε Θεέ ! Έφόνευσε τδ τέκνον 
μας !

Ό ράπτης έτρόμαξε. — Γυναίκα, παιδιά, 
λέγει είς τούς περί αύτδν, όλους έντρομους, 
προτιμώ νά μή μάθω τί συμβαίνει κάτω. 
Άς κλείσωμεν καλά τήν θύραν καί μή σα- 
λεύσωμεν.

’Ηκουσεν όμως τούς γείτονας καί τδν 
νυχτοφύλακα έσπευσμένω; τρέξαντα; πρδς 
τήν οικίαν καί τοΰτο τδν ένεθάρρυνε. Κα- 
ταβαίνει καί αύτδς τήν κλίμακα καί φθά
νει είς τδ θέατρον τοΰ δράματος. ’’Εκειτο 
άπνοος έπί τοΰ έδάφους ό ’Αρθούρος, πλέων 
είς τδ αίμα, παρ’ αύτώ δ’ εύρίσκετο πέλε- 
χυς αίματόφυρτος. ’Εν μέσω τοΰ δωματίου 
ΐστατο ό πατήρ, απαίσιος τήν δψιν, μέ τδ 
βλέμμα απλανές καί ώς ύέλινον άστράπτον.

— Επραξα 8,τι ημην Αναγκασμένος νά 
πράξω. 'Ηλθε πάλιν ή μελανηφόρος γυναίκα. 
Επρεπε νά τή υπακούσω.

Άπδ έκείνης δέ τή; ήμέρας περιήλθεν 
είς ήν κατάστασιν τδν βλέπεις, φίλτατε.

ΓΟ Λιμβλάτ έτελείωσεν οΰτω τήν ιστο
ρίαν του. Περιττόν νά είπω δτι ό απέναντι 
ήμών δυστυχή; ασθενής ούδέ λέξιν ήννό- 
ησεν. 'Η παραφροσύνη του έντοσούτω έβαι- 
νεν έπί τά χείρω. Λί κινήσεις του έγίγνοντο 
όρμητικώτεραι καί σπασμωδικώτεραι, οί 
δέ λόγοι του, ταχύτεροι καί ακατάληπτοι, 
κατέληγον είς μονότονον καί άνώνυμον ψι
θυρισμόν.

—Δέν Οά διέλθη τήν νύκτα! μοί λέγει 
ό ιατρός. Άλλάσσετέ του, κύριε έπιστάτα, 
συχνότερον τήν έπί τοΰ μετώπου χιόνα και 
δίδετε του νά πίνγ,, όσον τδ δυνατόν περισ
σότερον νά πίνγ,· ΊΙ ιατρική δέν έχει πλέον 
τι νά κάμγ, ένταΰθα.

Έμακρύνθημεν τότε, ήρεμα βαδίζοντες, 
ώς Ίνα μή ταράξωμεν τάς τελευταίας τού 
θνήσκοντος στιγμάς. Άπεσύρθημεν κατό
πιν είς τοΰ ιατρού τδ δωμάτιον, όπου έμεί
ναμεν μέχρι τού μεσονυκτίου καί επέκεινα, 
συνδιαλεγόμενοι. Ημην έτι δλος ύπδ τήν 
έντύπωσιν όσων ειχον ίδεϊ καί ακούσει. 
Ίΐτοιμαζόμην δέ ν’ άπέλθω, δτε βλέπομεν 
άνοίγουσαν τήν θύραν καί εΐσερχόμενον τδν 
επιστάτην, τδν όποιον είχομεν αφήσει είς 
τοϋ ’Οσβαλ τδ δωμάτιον.

— ’Αμέσως, λέγει ό ιατρός, λαβέυν τδ 
κάλυμμά του. Έλθέ καί σύ μίαν στιγμήν, 
μοί προσθέτει. Θά ήναι διά τελευταίαν φο
ράν.

Διηυθύνθημεν πρδς τοΰ ’Οσβαλ τδ δω
μάτιον. 'Ητο πλαγιασμένος καί ήσυχος. 
Μία έντελής δυνάμεων έξάντλησις. Άπδ 
καιρού μόνον είς άλλον άνετινάσσετο σπα- 
σμωδικώς άναρθρους τραυλίζων λέξεις. Ητον 
ήρεμος ή φυσιογνωμία του.

— Είμαι, όσον δίδεται καλά, μάς λέγει 
έπί τέλους μέ φωνήν άσθενή" μ’ έλάφρυνε 
πολύ... νομίζεις οτι τώρα έγεννήθην.

Καί άνωρθώθη βραδέως, έπί τής μιας χει
ρός στηριζόμενος, καί έτεινε πρδς τδν ια
τρόν τήν κεφαλήν, ώς άν είχεν εύάρεστόν 
τινα είδησιν νά τώ κοινοποίηση.

— ’Γεύματα, οτι καί σείς, ιατρέ, δέν 

έπιστεύατε ποτέ νά μ’ εΰρητε τόσον καλά; 
Εΐναι ήμίσεια ιόρα, ότε έσήμαναν μεσάνυ- 
κτα, τήν είδα πάλιν... τήν μελανηφόρον 
γυναίκα. Είχε ρίψει πρδς τά όπίσω τδ κρή- 
δεμνόν τη; καί μοί έφαίνετο ήσυχος καί 
γαλήνιος. Έκράτει τά δύο τέκνα μου... 
τούς δύο υιούς μου, είς τάς ' άγκάλας της. 
'Ησαν καί τά δύο ροδοκόκκινα καί καθαρά, 
καθαρά ... Είχαν καί τά δύο άφθονον καί 
ζωηρόν φώς άνωθεν τής κεφαλής των, ώς 
στέφανον... άλλά...

Αίφνης έσκυθρώπασε.
—Ά! ιδού!., έρχεται!., έρχεται πά

λιν... άπ’ όπίσω μας.. .
Μόλις έπρόφερε ταΰτα καί διά τοΰ δα

κτύλου μάς έδειξε κενήν τινα θέσιν έντός 
τοΰ δωματίου, καί έγένετο έκ νέου άκίνη- 
το; έκ τοΰ τρόμου" οί έφθαλμοί του μόνον, 
έξελθόντες τών κοιλωμάτων αύτών, έστρέ- 
φοντο πλάνοι ένθεν κακεΐθεν, ώ; διώκον- 
τές τινα έντος τοΰ δωματίου βαδίζοντα.

— Πλησιάζει, έπανέλαβε" πλησιάζει.
Έμακρυνόμεθα, ότε έβαλε φοβεράν κραυ

γήν. Καί έπανέπεσε κεραυνόπληκτος έπί 
τής κλίνης του. Ητο νεκρός.

^Εχ τ~κ Revue Germanique) Β.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕΤΑ 
ΤΩΝ ΚΟΜΗΤΩΝ.

(Έκ τοΰ Γαλλικού ύπδ II. Π.)

Πρό τινων έτών ή ιδέα τή; συγκρούσεως 
τής Γής μετά τίνος κομήτου ένέσπειρε τρό
μον τοΐς πάσιν" άλλά σήμερον, ένεκα τής 
διαδόσεως τών στοιχειωδών γνώσεων πά
σης έπιστήμης, καί οί έλαχίστας άστρο- 
νομικάς γνώσεις έχοντες γινώσκουσιν οτι 
τοιαύτη συνάντησις ούδεμίαν δύναται νά 
έπενέγκγι βλάβην είς τήν ανθρωπότητα.

Οι κομήται, καίτοι φαινόμενο·, άπειρο- 
μεγέθεις, έχουσιν όγκον άσήμαντον παρα
βαλλόμενου πρδς τδν τοΰ ήμετέρου πλα
νήτου. Καί αν δέ άπας δ όγκος ούτος συνε- 
κεντροΰτο είς Sv μόνον μέρος, ή συνάντησις 

αύτοϋ δέν ήδύνατο, ώς έλεγεν δ Βαβινέ 
(Babinelj νά έχη έπί τής γής επιρροήν με- 
γαλειτέραν έκείνης ήν ήθελε προξενήσει ή 
σύγκρουσις άτμαμάξης τρεχούσης έν όλη 
τή ταχύτητι αύτή; προ; τεμάχιον φελοϋ" 
ή, έν άλλαι; λέξεσι, τδ έκ τής συγκρνύ- 
σεως αποτέλεσμα ήθελεν είσθαι ήττον έπαι- 
σθητδν έκείνου όπερ συμβαίνει είς ατμά
μαξαν διερχομένην νέφος κονιορτού.

Δέν ήδύνατο όμως νά συμβή τδ αύτδ, άν 
ή γή προσέκρουε πρδ; έτερον σώμα έχον 
όγκον άνάλογον πρός τδν έαυτής" άναντιρ- 
ρήτως έν τοιαύτη περιπτώσει τδ έπί τής 
έπιφανείας στρώμα τής γής ήθελε διαρραγή, 
καί έκ τούτου ήθελεν έπέλθει γενική κατά- 
φλεξις αύτής" άλλά καί άν παραδεχθώμεν 
ότι δέν ήδύνατο νά διαροαγή 5 φλοιός της, 
μόνη ή έλάττωσις τής ταχύτητος τής περί 
τδν ήλιον κινήσεως αύτής ήδύνατο νά άνα- 
βιβάση τήν θερμότητα τοΰ πλανήτου ήμών 
κατά πολλάς έκατοντάδας βαθμών, καί 
ουτω νά μεταβάλη διά μιάς εί; άτμώδη 
κατάστασιν πάσας τάς ζωϊκάς ή φυτικά; 
ούσία; τάς έπί τή; έπιφανείας αύτής. Εύ- 
τυχώς όμως δέν διατρέχομεν τοιοϋτον κίν
δυνον, διότι γνοίστοί είσιν ήμϊν οί έπικρα- 
τοΰντες νόμοι τών περί τδν ήλιον κινήσεων 
τών πλανητών, καί ότι οί νόμοι ούτοι εί
ναι άμετάβλητοι" τδ δέ ηλιακόν σύστημα 
θέλει διαμένει αείποτε τδ αύτδ, άν έξέ
λιπε τούλάχιστον ή έκ τοΰ αίθέρος άντίστα- 
σις τοΰ πληροΰντος άπαν τδ μεταξύ τών 
πλανητών διάστημα. Δικαιούμεθα τούλά
χιστον νά διαβεβαιώσωμεν τοΰτο μετά θε- 
τικότητος, ενόσω δέν παραδεχόμεθα τήν 
ύπόθεσιν ότι τδ ήμέτερον σύστημα δύναται 
νά πλησιάση ύπερμέτρω; πρδς έτερον ηλι
ακόν σύστημα : τοΰθ’ δπερ εΐναι πολύ άπί- 
θανον, καί ήθελε γείνει γνωστόν πρδ πολ
λών εκατομμυρίων αιώνων πρίν ή συμβή. 
Πρδς πάν άλλο λοιπόν σώμα ή πρδς κομή
την δύναται νά συγκρουσθή ή γή.

Άλλ’ ό αριθμός τών κομητών εΐναι άπει
ρος : δέν παρέρχεται έτος καθ’ θ δέν παρα
τηρούνται πολλοί, οί πλεΐστοι βεβαίως .διά 
τοΰ -τηλεσκοπίου" τώ 1873 παρετηρήθη-
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σαν επτά. Ουδόλως άρα είναι άπίθανον νά 
συμβή ώστε τών κομητών τις νά εύοεθή 
έπί τής τροχιάς τής Γής. Ή δε σύμπτω 
σις αυτή ούχί μόνον είναι πιθανή, αλλά και 
συνέβη ήδη' την 27ην 9βριου τοΰ έτους 
1872, ή γή διήλθε διά τής ουράς τοϋ πε
ριοδικού κομήτου τοϋ Βιέλα (lliela). Δεν ι 
πρέπει δμως διά ταΰτα νά συμπεράνωμεν 
ότι ούδεμίαν έχει επιρροήν ούδέ ένδιαφέρον 
είς ήμάς. Ή συνάντησις κομήτου τίνος μετά 
τής γής, καίτοι ακίνδυνος, ούδέν ήττον 
είναι έκ τών μάλα αξιοπαρατήρητων φαί' 
νομένων, καί συνοδεύεται, ώς συνέβη τήν 
27ην 9βρίου 1872, ύπδ ασυνήθους αφθο
νίας διαττόντων αστέρων' δυνάμεΟα μά
λιστα νά είπωμ.εν ότι ή αιτία τών άφθο
νων εμφανίσεων τών μετεώρων τούτοιν εί
ναι ή συνάντησις τής γής μετά τίνος κο
μήτου μάλλον ή ήττον αραιού.

'11 γνώμη τής σχέσεως ταύτης μεταξύ 
τών κομητών καί. τών διαττόντων αστέ
ρων είσήχθη άπδ επτά έτών είς τήν επι
στήμην υπδ τών Κ. Κ Λεβερριέρου (Lever- 
rier) καί τοϋ έκ Μιλάνου Σχιάπαρέλλη 
(Schiaparelli), διαχύσασα μέγα φώς είς 
τδ κεφάλαιον τοΰτο τής αστρονομίας, όπερ 
βαθύ σκότος έπεσκίαζεν άλλοτε.

Κατά τους αρχαίους, οί διάττόντες αστέ
ρες είναι γήινα μετέωρα. Κερί τά τέλη τοΰ 
παρελ.θόντος αΐώνος ό δέ Ααλάνδης (de La
londe) περιέγραψεν αύτούς ώς εξής. «Ή 
ατμόσφαιρα πληροΰται άπαύστως άτμω- 
δών αναθυμιάσεων, υδατωδών νεφών καί 
ηλεκτρικών φώτων. ’Εκ τούτου γεννώνται 
πολλά μετέωρα ζαί φώτα, άτινα οί πάϊ- 
δες θεωρούσιν ώς άληθεϊς αστέρας, άλλ 
ούδέν άλλο είναι ή έλαφραί αναθυμιάσεις, 
ών τδ φώς όλίγας μ-όνον στιγμάς διαρκεϊ » 
Έκ τούτων φαίνεται ότι ό δε Λαλανδης 
έφρόνει ότι οί διάττοντες άστέρες δέν 
είναι άξιοι ν* έφελκύσωσι τήν προσοχήν 
σπουδαίου άστρονόμου. Τδ βέβαιον όμ.ως 
είναι ότι τά σώματα ταΰτα άνήκουσίν εις 
τδ ηλιακόν σύστημ.α, ώς καί ή γή καί 
πάντες οί λοιποί πλανήταΓ ώς ούτοι, πε
ριστρέφονται καί αύτοί περί τδν ήλιον,

περιγράφοντες τροχιάς μάλλον ή ήττάν 
έλικοειδείς, καί υπάγονται είς τούς νό
μους τής βαρύτητος: διαφέρουσι δέ τών 
κυρίων πλανητών μ.όνον κατά τήν σμικρό- 
τητα τής μάζης καί τοϋ όγκου αυτών : εί
ναι δηλαδή πλανήται έχοντες τάς διαστά
σεις μορίων κονίορτοϋ. "Αμα δ’ tv τών μο
ρίων τούτων είσέλθη είς τήν ατμόσφαιραν 
τής γής, ή ταχύτης αύτοΰ, ούσα μεγίστη 
έλαττοϋται τοσοΰτον, ώστε αύξάνει ή θερ
μοκρασία του εις βαθμόν πυρακτώσεως, καί 
τότε βλέπομεν αύτούς διερχομένους καί έπί 
τινας στιγμάς διαγράφοντας λεπτάς φω- 
τεινάς γραμμάς καθ’ δλας τάς διευθύνσεις 
τοΰ στερεώματος' ούδεμία νύξ παρέρχεται 
χωρίς νά έμφανισθώσι πολλοί άνευ ούδε- 
μιάς έν γένει τάξεως, ονομάζονται δέ τότε 
διάττοντες άστέρες σποραδικοί. Ένίοτε 
έπέρχεται αληθής βροχή διαττόντων άστέ- 
ρων, ώς συνέβη τήν νύκτα τής 13η; προς 
τήν 1 ίην 9βρίου 1866 καί τήν νύκτα τής 
14η; 9βρίου 1872. Κατά τάς εκτάκτους 
ταύτας περιστάσεις, τά μετέωρα παριστώ- 
σιν ίδιον χαρακτήρα' πάσαι δηλαδή αί συ- 
νοδεύουσαι αύτά φωτειναί γραμμαί φαίνον
ται πηγάζουσαι έξ ένδς καί τοΰ αύτοΰ ση
μείου καλουμένου κέττςιου ή σημεϊον άχτι- 

| roCd.lov.
Ή άναμφισβήτητος άπόδειξις ότι ή έπά- 

I νοδος τών άφθόνων τούτων έμ.φανισεων εί
ναι περιοδική, ύπήρξεν ή πρώτη ακριβής 
γνώσις περί τών διαττόντων άφτερων. . Πα- 
ρετήρησαν δηλαδή κατά πρώτον ότι άνά 

I πάν έτος τδν Αύγουστον καί τδν 9βριον ο 
άριθμδς τών διαττόντων άστέρων ηύξανε 

Ι μεγάλως. Τοΰτο άρα ήτο προφανής άπό- 
δειξις οτι τδ φαινόμενον τοΰτο έχει σχέσιν 
πρδς τήν Οέσιν τής γής έπί τής τροχιάς 
της, καί επομένως συνδέεται μετά τοΰ ηλι
ακού συστήματος. Έκτος τούτου ή σύμ- 

I πτωσις 
I λών εις

τών φαινομένων παραβο-
λ <■>. Γ> t I C ΜΓ1Γ1 ίΎ«Τ"Γι —

πασών τών φαινομένων παραϋο- 
'ς τδ αύτδ σημεϊον τοϋ ούρανοϋ άπο- 

δεικνύει δτι αί άληθεϊς παραβο/.αί, ήτοι αί 
τροχιά·, άς διατρέχουσι τά μικρά σώματα 
τής αύτής περιόδου, πάσαι είναι προφανώς 
παράλληλοι.

Κατ’ άρχάς η 
περιστοιχίζεται υ 
ροειδών τεμνόντων

ταρεδέχθησαν ότι ό ήλιος 
•πδ δύο δακτυλίων άστε- 

r--------  -t- - %... ... τροχιάν τής γής.
Τδν έ'να τών δύο τούτων δακτυλίων συ
ναντά ή γή τήν 1 I ην Αυγούστου καί τδν 
έτερον τήν Ι2η·< 9βρίου' άλλ’ έπειδή αί 
εμφανίσεις τών άστέρων δέν γίνονται κα
τά πάν έτος μετά τής αύτής αφθονίας, 
είναι πρόδηλον ότι ή πυκνότης τών μορίων 
ποικίλλει μεγάλως είς τά διάφορα σηαεϊα 
τοΰ δακτυλίου: άλλά τότε είναι άπλού- 
στερον νά παραδεχθώμεν ότι τά μόρια 
ταΰτα είναι συμπεπυκνωμένα είς σωρείας 
μάλλον ή ήττον έπιμήκεις, καί ότι περιγρά- 
φουσι περί τδν ήλιον τάς αύτάς πεοίπου 
τροχιάς. Ούτως έσκέφθη ό Κ. Λεβερριέρος 
κατά τήν λαμπράν έμφάνισιν των τδν 
Οβριόν τοϋ I 866 ; ωφελούμενος δ* έκ τών 
μελετών τοΰ *Ολβερ (OthersJ καί τοΰ έκ 
hew-Haven Νεύτωνος, οΐτινες ώριζον τήν 
διάρκειαν τής περιόδου τοΰ 9βρίου είς 33 1]4 
έτη, καί γινώσκων συνάμα τδ άκτινοβό- 
λον σημεϊον τδ Αντιστοιχούν είς τήν περί
οδον ταύτην, ήδυνήθη νά ύπολογίση τήν 
τροχιάν τής σωρείας άπαραλλάκτως ώς καί 
τήν τών απλών πλανητών, καί άνεκάλυ- 
ψεν ότι ή τροχιά αυτή φθάνει μέχρι τοΰ 
Ούρανοϋ. Τότε δ’ άπεφήνατο τήν γνώμην 
ότι σωρεία διαττόντων άστέρων ούδέν άλλο 
είναι ή κομήτης.

Τωόντι άν ύποθέσωμεν ότι είς τών σω
ρών τούτων πλησιάζει πρδς τήν γήν καί 
προς τον ήλιον, θέλει είσθαι ορατός, ώςπερ 
σωρός άμμου έκσφενδονισθείσης είς τδν 
αέρα. Ούδεμία δέ τότε παρεμπίπτει δυσκο
λία ΐνα έννοήσωμεν τά ποικίλα φαινόμενα 
«τινα παοιστώσιν οί κομήται, τδ άκανό- 
if’°ν ,za‘ τγ·ν ποικιλίαν τοΰ σχήματος αύ- 

τών, τδ άπειρομέγεθες τής φαινομένης δια
μέτρου τινών, τήν σμικρότητα τοϋ όγκου 
των, τήν διαφάνειάν των ένεκα τής όποιας 
δυνάμεθα να βλέπωμεν δι’ αύτών τούς έλα- 

'έλους 
το αολαδες αυτών.

Καί όμως ή έζήγησις αύτη, καίτοι πι
θανή, εθεωρεΐτο ώς απλή ύπόθεσις μέχρις 

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΥΛ. Λ'.) '

ού άπρόοπτον συμβάν απέδειξε τήν ακρί
βειαν αύτής. "Ενα μήνα μετά τήν κοινο- 
ποίησιν τής μελέτης τοΰ Κ. Λεβερριέρου είς 
τήν ’Ακαδημίαν τών Έπιστημών, ό έκ 
Βιέννης Κ. "Οππολζερ (Oppolzer) έδημο- 
σίευσε πραγματείαν περί τών στοιχείων τής 
τροχιάς τοϋ τρίτου κομήτου τοϋ 1866 τοϋ 
άνακαλυφθέντος έν Μασσαλία ύπδ τοΰ Κ. 
Τεμπέλ (TempelΤά δέ στοιχεία τοΰ 
άστέρος τούτου είναι απολύτως τά αύτά 
οία καί τά τοϋ σωρού τοΰ 9βρίου, τά πε- 
ριγραφέντα ύπδ τοϋ Κ. Αιβερριέρου. Έξ 
άνάγκης λοιπόν παρεδέχθησαν ότι δ κομ.ή- 
τ-ης αποτελεί μέρος τοϋ αύτοΰ σωρού δστις 
είναι διηρημένος είς πολλούς άλλους διακε
κριμένους σωρούς.

Άπδ τής έποχής ταύτης ήσχολήθησαν 
μετά μείζονος έπιμελείας είς τήν μελέτην 
τών διαττόντων άστέρων, καί έπεβεβαιώθη 

όπερ έθεώρουν ώς έξαίρεσιν είναι 
Δηλαδή ότι πάντα τά μόρια 

είσιν αραιότατοι. Ό Κ. Heiss

ρίου έσημείωσεν έπί τοΰ

τών διαττ 
οτι έκεϊνο 
ο κανών, 
ταΰτα είναι συμπεπυκνωμένα κατά σωοούς. 
ών τινές 
έκτος τών άκτινοβόλων κέντρων τού Αύγου
στου καί τοΰ θορίου έσημείωσεν έπί τοΰ 
ούρανοϋ σειράν καί άλλων κέντρων μεθ’ ών 
συνδέονται είς σωρούς οί πλεΐστοι τών σπο
ραδικών άστέρων. Πάντες οί σωροί ούτοι 
είναι τεμάχια κομητών μάλλον ή ήττον 
άραιών.

Ή νέα αΰτη έξήγησις τού ζητήματος τών 
κομ.ητών έπεκυρώθη έτι βεβαιότερον τήν 
27ην Οβρίου τού 1872. Πολλοί βεβαίως 
ήκουσαν περί τής διχοτομήσεως κομήτου 
τινδς γενομένης έν έτει 1846. Ό άστήρ ου
τος ανακαλυφθείς ποτέ έν Μασσαλία ύπδ 
τοΰ Γαμ-βάρ (Cambarl) καί ακαταλλήλων 
δνομασθείς κομήτης τού Βιέλα, 
διχοτομημένος τό 1852. ’Αλλά κατ- - ·; 
τελευταίας επανόδους του δεν ήτο ό:ατ· 
Τδ παρελθόν έτος 1872 έζήτουν αύτόν είς 
μάτην, ότε έπήλθεν άπροσδοκήτως διά τούς 
πλείστους τών άστρονόμων άφθονος πτώ- 
σις διαττόντων άστέρων τήν 27 ην 9βρίου. 
Τοΰτο συνέβη διότι τή>- ionspar έκείκηι· 
ύιηρχόμεΟα did τοΰ κομήτου. Άλλ’ ίσως 
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άντιτάξωσιν ί|*1ν’ αν διήλθομεν διά τοϋ 
κομήτου τοΰ Γαμ.βάρ, διατί δέν είδομεν 
αύτόν προηγουμένως; Αιτία τούτου είναι 
διότι τάς προηγουμένας ημέρας ητο τήν 
ημέραν και ούχί τήν νύκτα ύπέρ τον ορί
ζοντα. ’Εκτός τούτου μετ’ όλίγας έβδομά- 
δας ό Κ. Πόξων (Pogson) παρετήρησε κο
μήτην ουτινος ή ταυτότης μετά τοϋ τοϋ 
Γαμβάρ είναι αναμφισβήτητος.

Τήν 27ην Νοεμβρίου τοϋ 1873 παρεφύ- 

λαττον αστέρας τινάς τής πλούσιας σω
ρείας τοϋ λήξαντο; έτους, τούς παρεπομέ
νους τώ κομήτη Γαμβάρ, άλλά δέν έφάνη- 
σαν ώς και κατά τό λήξαν έτος. Έν τούτοις 
τήν νύκτα τής 10 η; τοϋ αύτοΰ μηνός 9βρίου 
άνεκαλύφθη κομήτης ύπδ τοϋ Κ. Coggia 
ίν τώ άστεροσκοπείω τής Μασσαλίας’ ή 
όμοιότης τοϋ άστέρος τούτου πρός τδν κο
μήτην τοϋ 1818 είναι αναμφισβήτητος, 
καί ήδυνήθησαν ήδη νά προσδιορίσωσιν ώς 
έγγιστα τά στοιχεία αύτοΰ. Ύπελόγισαν 
δέ οτι κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοϋ λή- 
ξαντος 9βρίου ή τάς πρώτας τοϋ Δε
κεμβρίου ή γή ήθελ.ε προσεγγίσει μεγάλως 
πρδς τδν κομήτην τοϋτον, καί μάλιστα οτι 
ήτο πιθανόν νά διέλθωμεν διά τής ουράς 
αύτοΰ. Κατά τοΰτο δμως ούδεμία ήδύνατο 
νά ύπαρξη βεβαιότης έκ προτέρου, διότι 
ή συνάντησ.ς αυτή έξαρτάται έκ τών γενι
κών διαστάσεων τοΰ άστέρος, αϊτινές εΐσιν 
άγνωστοι ήμΐν. 'Οπωσδήποτε, άν συνέβαι- 
νεν, ήθέλομεν γείνει θεαταί λ.αμπρδς δια- 
βάσεως διαττόντων αστέρων.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

'Ότε ό θεδς έπλασε τδν άνθρωπον καί 
έθεσε τδ γυμνδν καί άοπλον τοΰτο ον έν 
μέσω τοΰ Σύμπαντος ουτινος ήτο ό μ.έλ- 
λων κυρίαρχης, ούδόλως ύπδ εξωτερικού τί
νος φαινομένου καθίστατο δήλον παρά τοΐς 
λοιποΐς τής κτίσεως πλάσμασιν, τδ μέλλον 
αύτοΰ μεγαλείου. ’Αδυναμία μάλλον καί

άνικανότης έν ύποδεεστέρα θέσει τδν κατέ 
τασσον Μή δυνάμενος νά βυθισθή έν τοΐς 
υδασιν, ή νά σχίση μετά ταχύτητος τους 
άέρας, δέν ήτο ικανός καν νά διαφύγη τάς 
προσβολάς αγρίου θηρίου ώς τδ άκαρι διά 
τής σμικρότητός του, νά συλλαβή βοράν ώς 
ή άλώπηξ, νά άντιταχθή μαχίμως ώς ά 
λέων, νά σωθή διά τής φυγής ώς ή δορκάς, 
νά ύπερπτ.δήση τρέχων έλη καί χαράδρας 
ώς ό σκίουρος ή ριπτόμενος άπδ κλάδον είς 
κλάδο·, καί άπδ δάσος είς δάσος. Τδ πύο 
τής Μεσημβρίας καί τδ ψύχος τοϋ Βορρά 
έςέθετον είς πάντα κίνδυνον τδ άνυπεράσπι- 
στον ον, τρομερά τδ ήπείλουν δυστυχή
ματα, καί έν συνόλω είπεΐν, τδ ανθρώπι
νον γένος έφαίνετο τεθέν έπί τής γής, ύπδ 
άνεξηγήτου καί σκλ.ηράς ιδιοτροπίας τής 
τύχης, ΐνα ταχέως άφανισθή ύπδ τών έπα- 
πειλουσών αυτό συμφορών. 'Αν τά λοιπά 
δημιουργήματα έτύγχανον διά λόγου πε
προικισμένα Οά έλεγον :

« Όποιον είναι τδ εύθραστον αύτό ον 
οΐτινος τδ άνευ τριχώματος δέρμα Οά κα- 
ταφλεχθή ύπδ τών πρώτων τοϋ Ήλίου 
άκτίνων, Οά διαπερασθή ύπδ τής ελάχιστης 
νυκτίου δρόσου, Οά άφανισθή ύπδ τοϋ άδυ- 
νατοτέρου ψύχους; Τδ στόμα αύτοΰ μόλις 
δύναται νά καταβιβρώση σάρκας έχθρών 
του παυσάντων ήδη τοϋ ζήν. Ή χείρ το>> 
στερείται οπλών όπως τους συλλάβη ζών- 
τας καί τους διασπαράξη. Ό ποϋς, γυ
μνός ώς καί τδ λοιπόν σώμα ουδόλως πρδς 
υπεράσπισήν αύτοΰ έστί χρήσιμος’ τδν φέ
ρει μόλις, χάλιξ μικρός καί βάτος δύνανται 
νά τδν καταπληγώσωσιν. Ο οφθαλμός του 
έχων τδ προτέρημα ίσως εις μακράς νά βυ· 
θίζη βλέμμα αποστάσεις, μετά βίας ατε
νίζει τδ ύπδ τούς πόδας του φεΰγον έδα
φος’ άλλως τά μάλα έστιν έλ.λειπής, την 
λάμψιν αύτοΰ ύπδ τών τοϋ Ήλιου άκτίνων 
μόνον δεχόμενος, καί είς έντελή μενών 
σκοτίαν άμα ύπδ τοϋ νυκτίου σκότους έκ- 
διωχθώσιν έκεΐναι. Χάνει όλοτελώς τδ φώς 
έν τή μάλλον κρισίμω ώρα’ έν τή σκοτία. 
Ή μακρά αύτοΰ κόμη οΰτε ώς ένδυμα οΰτε 
ώς οπλον ύπερασπίσεως έστί χρήσιμος. Έζ

έπί τοϋ 
κλάδου.

. 'μ
ων αύτόν έν τώ φυλλώματι θά

εναντίας, το άπαίσιον αύτό κόσμημα εις 
ούδέν άλλο δύναται νά χρησιμεύση, ή ώς 
έμπόδιον καί παγις είς ήν άεννάω; δύναται 
νά πέση καί νά περιπλεχθή προσπαθών νά 
φύγη διά μέσου τών δασών».

« ΙΙιεζόμενος ύπδ τής πείνης, ύπδ τής 
βροχής, διωκόμενος ύπό τίνος έξ ήμών, ποϋ 
θά καταφυγή ; Ποϋ θά ζοτήση άσυλον ; Θά 
κόψη καρπόν άπδ δένδρου προς κατάπαυ- 
σιν τής πείνης του, θά ζητήση καταφύ
γιου ύπό τους κλάδου; δένδρου εύεργετι- 
κοϋ; Άλλά πώς τά λεπτά καί άβρά αύτοΰ 
μέλη θά περιλάβωσι τδν εύρύν καί σκλη
ρόν τοϋ δένδρου κορμόν όπως άναρριχηθή; 
Ίδρώς καί αίμα θά περιχύσωσιν αύτόν έν 
τή έργασία τή τοσοϋτον δι’ ήμάς εύκόλω. 
Έν τώ ΰπνω, οί πόδε; του δέν Οά προ- 
σκολληΟώσιν ώς οί τοϋ πτηνού 
υπό τής καταιγίδος πληττομένου 
Μόλις τολμήση ν’ άναπαυθή καί ό αετός, 
άνακαλύπτων αύτόν έν τώ φυλλώματι θά 
τόν κατασπαράξη διά τοϋ σκληροΰ ράμ
φους του. Ή άρκτος θ’ άναρριχηθή μέχρι; 
αύτοΰ δπω; τόν φονεύση, καί ό έλέφας διά 
τής προβοσκίδες του Οά τδν καταφθάση έν 
τώ ανίσχυρα» καταφύγιο» του’ ό όφις οΰ- 
τινος τήν έπί τοϋ δένδρου φωλεάν έβλαψε, 
Οά συσωρεύθή πέριξ του κοί Οά καταθραύση 
αύτόν έπί τοϋ φιλόξενου κορμοΰ. Θά κατα- 
ψύγη ύπδ τά ΰδατα ; δέν δύναται νά ζήση· 
θά διαπεράση αύτά όπως ζητήση άσυλον 
είς άλλα; όχθας; ή χελιδών πετά έπί τοϋ 
Ωκεανοϋ, ή άλκυών κατοικεί πτυχήν τοΰ 

κύματος μίαν, άλλά Οά χαθή αύτός είς μι- 
κράν τοϋ παραλίου άπόστασιν, άν τά θα
λάσσια τέρατα δέν έτιμ.ώρησαν αύτόν ήδη, 
διότι έτόλμησε νά διαταράξη τάς ύγράς 
των κατοικίας. Τα κράτη τών ύδάτων καί 
τών αέρων είσίν απροσπέλαστα δι’ αύτόν’ 
καί έπί τή; ξηρά; έτι άνίσχυρο; δι’ άμυναν 
ή έπίθεσιν, ανίκανος προς άνεύρεσιν τροφής, 
ασθενές παίγνιον τοϋ μάλλον άδυνάτου έξ 
ήμών, είδε τό φώς τής ήμέρας διά νά ύπο- 
φέρη νά τρέμη καί νά άποθάνη. »

’Αλλ’ ό θεός πλάσα; τόν άν Ορωπον κατ’ 
εικόνα αύτοΰ καί όμοίωσιν, εύλογών αύτόν 

εΐπεν : « Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πλη
ρώσατε τήνγήν καί κατακυριεύσατε αύτής».

Οΰτω ό Θεδς ηύδόκησεν. ’Ολίγο; διέρ- 
ρευσε χρόνος καί τά ισχυρά εκείνα πλά
σματα, τά τρομερά, έφευγον περίφοβα 
πανταχόθεν’ τό ασθενές καί γυμνόν πλά
σμα τά κατεδίωκεν, κατώρθωσε νά τά συλ· 
λαμβάνη καί έξέτεινε τά μηχανουργήματα 
αύτοΰ μέχρι τών περάτων τοϋ άέρος καί 
τών ύδάτων τοϋ Ωκεανού. Τδ φονευθέν 
πτηνόν, ό καταφαγωθεί; ιχθύ; παρείχαν 
αύτώ πτερδν καί άκανθαν δι’ ών κατέστη
σαν υποχείριοι οί ταχύτατοι τών δασών 
κάτοικοι. Φίλο; άφοσιωμένος, φρουρός άγρυ
πνος ό κύων πλησίον του έφρούρει καί έθυ- 
σίαζεν εαυτόν διά τόν κύριόν του. Ή τίγρις 
τόν ένέδυεν διά τοϋ δέρματός της, ή φο
ράς τόν έτρεφε διά τοϋ γάλακτος καί κρέα- 
τός της. Ό ταΰρος, ό όνος, ο έλέφας ή 
δρομάς, δαμασθέντες έσχημάτιζον πέριξ 
αύτοΰ ομάδα δούλων, άμιλλωμένων τίς 
κχλλιον νά ύπηρετήση αύτόν. Πάσα ή ζώσχ 
φύσις, πάντα τά χτίσματα έφαίνοντο ώς 
τόσοι τεχνΐται επιτήδειοι, μή έπιθυμοϋντε; 
ή νά αίρωσι τά κωλύοντα αύτόν έμπόδια, 
νά συντέμνωσι τάς αποστάσεις, καί νά 
άνερευνώσιν έν τώ κόλπο» καί τή έπιφανεία 
τή; γής πλούτη καί απολαύσεις πάντη νέας. 
Ή κάμηλος, ό ίππος, ή εύγενής αΰτη κτή- 
σις, έφερον κατά θέλησίν του τά βαρύτερα 
φορτία, τάς χρησίμους ΰλας, καί έν άνάγκη 
αύτόν τδν ίδιον μετέφερον άπδ τόπον είς 
τόπον. Ήδη ό χάλιξ παρεΐξεν τδ πΰρ, τδ 
Οριαμβεΰον κατά τών χειμώνων, τδ άποδι- 
ώκον τήν τής νυκτός σκοτίαν καί μεταβάλ- 
λον τά άχανή δάση εις εύφορους πεδιάδα;, 
τδ χρησιμοποιούν τόν σίδηρον καί τόν χρυ
σόν, καί μεταποιούν τά έκ τοϋ κόλπου τής 
γής άχρηστα καί άκάθαρτα έξελ.θόντα μέ
ταλλα, είς πελέκεις, σπάθας, άροτρα, καί 
βραδύτερον είς νομίσματα παλύτιμα. Ή 
πεύκη κατελθοΰσα, διά τής θελήσεώς του, 
άπδ τάς κορυφάς καί τά υψη τών όρέων έν 
το» κόλπω τών θαλασσών έλάμ οανε, διά 
τή; έπιβλέψεώς του, κατοχήν τοϊ Ώκεανοΰ
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καί σχηματίζουσα έπί τής έπιφανείας αύτοϋ 
είδος γεφυρών κινητών, συνήνου πάν δτι 
διακεχωρισμένον ύπδ τοϋ Θεοϋ έφαίνετο, 
χώρας, γενεάς, φυτά, καί θησαυρούς δια
φόρους. Κώπη καί πηδάλιον έξήρκεσαν δπως 
θέσωσιν εϊς κοινά,ν τών ανθρώπων άπόλαυ- 
σιν πάντα τά πλούτη, καί τά διάφορα προϊ
όντα πασών τών χωρών τής ύφηλ.ίου.

Όλιγώτερον τών τριάκοντα αιώνων έδέ- 
ησεν δπως τελ.ειοποιηθώσιν αί ανακαλύψεις 
του. 'II ανθρώπινος τότε φυλά, άλλοτε 
άγρία καί περιπλανωμένη, ύψωνε πυραμίδας 
δπως διάσωση τά λείψανα τοϋ θνητού σώ
ματός της, παρήγεν την Ίλιάδα καί έπί- 
στευεν εϊς θεόν. (Έκ τοϋ Γαλλικού).

Δ. Β.

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΛΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Πόσοι έξ 'Υμών, φίλτατοι τοϋ 'Ομήρου 
άναγνώσται, ύπδ εστίας χειμερινής θέρμην, 
τήν Άφριχήκ κατά μήνα διατρέχοντες, καί 
έκ τοϋ δωματίου ύμών τάς αιθέριους νοερώς 
καταμετρώντες εκτάσεις μετά τοϋ πολυμα
θούς συγγραφέως αύτής, πόσοι δεν ήσθάν- 
θητε κλονιζομένας πολλάκις τάς ποικίλας 
ύμών έντυπώσεις έκ μόνης τής ιδέας ταύ
της, μή περί απλής πρόκηται μυθιστορίας! 
Έν μέσοι τοσούτωΐΓ φυσικών αληθειών τών 
οποίων τδ μέλι εϊς τοϋ διηγήματος έκείνου, 
πλούτου άληθοΰς ιδεών και γνώσεων, τήν ά

νά γνωσιν άρδεύει τις’ άπέναντι τής λύσεως 
τοσούτων φυσικών καί επιστημονικών προ
βλημάτων, τ-ήν δποίαν έν έκείνν) τή βίβλω, 
— δπως άλλως είς δλα τοϋ Ιουλίου Βέρν 
τά συγγράμματα, ταμεία πολλών μήπω 
λυθέντων ζητημάτων,—τοσοϋτον πρόχειρον 
άπαντά έκαστος, ποσάκις ή διάνοια ύμών 
δέν διεκυ'μάνθη μεταξύ σκέψεων πρδς άλλή 
λας αντιθέτων ! “Αν τούτέστι τδ διήγημα 
αυτό έπί άληθών στηρίζηται γεγονότων, ή 
άπλής φαντασίας ήναι εογον- ή άν, ελλείψει

Ποατεβέν (Portetin) άναχωρεΐ 
— άνεχώρησεν ϊσως ήδη, — εκ 
μεταβαίνω·; εϊς Νεοβόρακον τή;

οτι

οριστικού, τδ πιθανόν τούλάχιστον ύπήρξεν 
ή βάσις έφ’ ής ό ευφυής νοϋς ώκοδόμησε τδ 
έργον αύτοϋ, καί δ,τι δέν συνέβη άληθώς, 
δύναται μολαταύτα νά συμβή ! Ολαι αύται 
αί σκέψεις, όλα τά ζητήματα ταΰτα, πο
σάκις άρα, το επαναλαμβάνω, δέν έγεννή
θησαν έν ύμϊν !

Ιδού ακριβώς μία εϊδησις, είς δλας τάς 
απορίας ταύτας άπαντώσα καί άμέσως λύ- 
ουσα τδ πρόβλημα. 'Ο διάσημος Γάλλος α
εροναύτης 
προσεχώς, 
Γαλλίας, 
Αμερικής, δθεν δι* άεροστάτου θέλει έπα- 
νέλθει εϊς Εύρώπην. Τρεις ήμέραι ύπολογίζει 

Οέλουσι τώ άρκέσει διά τδν εναέριον 
τοΰτον πλούν, άν ούριος άνεμος τδν ώθηση 
πρδ; τά Ευρωπαϊκά παράλια, ποός τούτο 
δέ σκοπεύει νά περιμείνγ τούς κατά το έαρ 
διαρκώς πολλάκις έν τώ Άτλαντικώ ωκεανώ 
πρδς τ-ήν Εύρώπην πνέοντας άνέμους. Πρδς 
τοιαύτην γιγάντειον έπιχείρησιν έννοεϊταιοτι 
άπαιτοϋνται καί τά μέσα άνάλογα" καί γι- 
γ-άντειον τούτέστι σκάφος, όπερ θέλει μετα
φέρει τούς τολμηρούς άεροοπόρους — διότι 
μόνος ό Ποατεβέν δέν έδύνατο νά έπιχειρή- 
ση το έργον, ’έχει καί 
Σήψην του, — εϊς τδν 
σεως τοϋ σχεδίου λιμένα. -- —Γ-- 
τούτο κατεσκευάσθη ήδη έν τή Μεσημβρινή 
Γαλλία, ιδού δέ ίλίγαι λεπτομέρεια·, άφορώ- 
σαι τήν χωρητικότητα καί τ’ άλλα αύτοϋ 
προσόντα.

Τδ άερόστατον, μέ κάλυμμα άδιάβρο- 
χον κατά τοϋ Ζιφάρ (Giffard) τδ σύστημα 
περιβεβλημένον, θέλει έχει τεσσαράκοντα 
μέτρων διάμετρον" ή περιφέρεια αύτοϋ θέ
λει είσθαι εκατόν είκοσι πέντε μέτρων καί 
εξήκοντα πέντε εκατοστών, ή χωρητικότης 
τειάκοντα τριών χιλιάδων καί πεντακοσίων 
κυβικών μέτρων, ή δ’ έπιφάνεια αύτοϋ 
πέντε χιλιάδων καί είκοσι έξ μέτρων τε
τραγωνικών. Διά τοϋ ύδρογόνου άερίου πλη- 
ρούμενον θέλει δυνηθή νά φέρη μέχρι τριά
κοντα πέντε χιλιάδων γραμμών βάρος (ό 
αναγνώστη; ενθυμείται ίσως, ότι η Βιχΐ6>~

ένα Κέννεδη καί τδν 
ποθητδν τής έκτελέ- 

Τδ άεοόστατον

ρ.Ια ζ·.·/ζ τεσσάρων χιλιάδων λιτρών τοιαύ
την δύναμι·;', όπως δ' ύψοϋται μέ τόσον 
βάρος, έννοεϊται ότι πρέπει τδ ύδρογόνον ά- 
έριον νά ήναι καθαρόν καί νά φέρη χιλίας 
διακόσια; γραμμάς κατά πάν κυβικόν μέ
τρον. Πλήν τών δύο --------- * - ·' —
δοιπόρων ό Γάλλο 
σε καί θέσει; διά

τακτικών αύτοϋ συνο- 
άεροναύτη; προητοίμα- 

πέντε έπιβάτας. Θέλει 
κατορθώσει άρα ν’ άλιεύση τοιούτου;; Καθό
λου παράδοξον, μέλλων ιδίως ν’ άναχωρήστ) 
ές ’Αμερική; καί ει; ’Αμερικανικά; κεφαλά; 
νά βυθίσγ τδ άγκυστρον αύτοϋ.

Άφαιρέσει τοϋ βάρου; τοϋ χαλινού, τοϋ 
καλάθου, τών ζωοτροφιών, τών μηχανών 
καί τών οκτώ αεροπόρων, — έπί ύποθέσει 
ότι θέλει ταξειδεύσει πλήρε; επιβατών, — 
θά τώ μένη ικανή πάλιν έρματος ποσότης, 
όπω; δυνηθή νά μείνγ, καί δεκαπέντε ήμέ
ρας, έν μέσω τών αέρων ταξειδεϋον. Περιτ
τόν νά προσθέση τι; οτι ή κατασκευή καί 
τοϋ άεροστάτου καί παντός 
σχετιζομένου, τοΰ καλάθου, 
τω; κινουμένων γλωσσίδων, 
τών σχοινιών τών πρδς

τού μέ αύτδ 
τών αυτομά
των χαλινών, 

των σχοινιών τών πράς σωτηρίαν σημαντη
ρών (ooh&s), ετέρων τοιούτων δπως άντέ- 
χωσι κατά τού ύδατος, δλα ταΰτα καί πρδς 
ταΰτα αί μηχαναί κατεσκευάσθησαν καί 
προητοιμάσθησαν μετά πάσης δυνατής φρον- 
τίδος" έκαστος έννοεΐ ότι έξ αύτών κατά 
μέγα μέρος, καθ’ ολοκληρίαν ίσως, έξαρτά- 
ται τοϋ έργου ή επιτυχία. Έπί τέλους δε 
θέλει προσαρτηθή παρά τώ καλάθω καί 
μικρόν άκάτιον (bateau-pilote), τοϋ οποίου 
θέλουσι κάμει χρήσιν, άν ήθελον άναγκασθή

νά έγκαταλείψωσι τδ άερόστατον. Έπιβαί- 
νοντε; τή; λέμβου ταύτης θέλουσι καταφύ- 
γει εί; τδ πλησιέστερον παράλιον, ή διευ- 
Ουνθή πρδ; τδ πρώτον πλοϊον όπερ ήθελον 
απαντήσει, άν έν μέσω πελάγει τοι; συνέ- 
βαινε τοιοϋτον δυστύχημα.

Δέν εΐναι πρώτο; έντοσούτω ό Poilevin 
όστις πρόκειται νά έπιχειρήσφ τδ τερατώ- 
δε; τούτο ταςειδιον. Ο άναγνώστης δέν έ— 
λησμόνησεν ϊσως, ότι πρδ δλίγων έτι μη
νών έτερός τις, ’Αμερικανός, άν καλώς ένθυ- 
μούμεθα, παρόμοιον επιχείρησε ταζείδιον- 
πλήν τδ σχέδιον έναυάγησε, πρίν σχεδόν 
άρχίση ή έκτέλεσις. Πρέπει έκ τούτου νά 
προίδ-ρ τις ότι ίμοία επιφυλάσσεται τύχη 
καί εί; τοϋ Κ. Poitcvfn τήν μεγαλουργόν 
ιδέαν; Πολλοΰ γε καί δει. Όλίγαι τών 'τοι
ούτων παραδόςων καί μεγάλων έπιχειρήσε- 
ων έστέφθησαν ύπδ πλήρους έξ άρχής έπι- 
τυχίας- ούτε αί άποτυχίαι έλειψαν, ούτε 
τής έπιστήμης τά θύματα. ’Αλλά διά τής 
επιμονής τοϋ άνθρωπίνου νοδς ή χίμαιρα 
κατέστη πράγμα βαθμηδόν. Οΰτω τδ σήμε
ρον αδύνατον φαινόμενον, θέλει αύριον πε- 
ριέλθει ϊσως εϊς τών γεγονότων τήν σειράν, 
δταν δέ τις ϊδη άνθριόπους έπί άεροστάτου 
διερχομ-ένους τδν Ατλαντικόν, διατί νά μή 
πισ·.εύσγ, ότι καί οί τρεις ήμών ήρωες διήλ- 
Οον ποτέ, έδύναντο τούλάχιστον νά διέλθω- 
σι, τήν μεγάλην τή; ’Αφρική; Ήπειρον ;
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ΤΟΪΕΥΠΑΤΟΝΤΟ

ΓΘΕΟΥΑΝΤΩΝΊΝΟΥ 
ΥΙΟΝΘΕΟΥΑΝΔΡΙΑΝΌΥ 
Υ1ΩΝΌΝΘΕΟΥΝΈΡΟΥΑ 
Α Π ΟΓΟΝΌΝ ΕΠ IΜ ΕΛΙΙΘΕΝΤΟ Σ 
ΤΠΣΛΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤΟΥ 
ΙΙΟΜΙΙΠΙΟΥΛΑΤΡΙΟΥ 
ΤΟυΠΡΩΤΟΥΣΤΡΑΤΙΙ

ΓΟΥ

ΙΙΒΟΥΑΉΚΑΙΟΔΗΜΟΣ)
ΓΛΥΚΩΝΛΣΩΣ0ΕΝΌΥΣΚΤ1
ςτην,εϊ'εργετην/ης

ΠΟΛΕΩΣ,
ΚΑΤΑΤΗΝΤΟΥΓΛΥΚΩΝΟΣ 

ΔΙΑΘΗΚΗΝ

’Επι τοίχου χανίου είς Άϊδίν.

ΟΑΥΜΙΑΔΑ Ν
APXEPATEYONTOcKAlΑΓΩΝΟΘΕΤΟΥΝΤΟγ.ΕΙ’
ΓΙΟΥΦΙΛΙΠΙΟΥΟΥΒΟΥ 
AHcAPXIEPEQeAclAC 
ΚΑΙΑΓΩΝΌΘΕΤΟΥΔ1ΑΒ1. 
ΑΑΥΤΑΡΧΟΥΝΤΟΣ 
ΤΚΑΜΕΛΙΤΩΝΟα

ΜΗΤΡΟΔΩΡΟ 
ΜΠΤΡΟΔΩΡΟΥ 
ΦΥΣΕΙΔΕΒΡΙΘΩ 
ΝΟΣΘΕΙΡΗΜΕ 
ΝΟΣΕ ΕΠΙ 
ΣΤΑΤΗΣΤΟΥ 
ΤΕΛΧΟΥΣ.ΤΩΝ 
ΔΥΟΙΙΛΕΘΡΩΝ 

ΕΠΕΜΕΛΗΘΙΙ

Είς Τράλλεις (’Αϊδίν).

ΥΙΟΝ ΝΙΚΗΣΑΝΤΑ
ΤΕΡΟΝΤΟΝΣΠΑΡΤΙΑΤΠΝ 
ΑΓΩΝΑΠΑΙΔΩΝΠΑΛΗΝ 

ΝΙΚΗΣΑΝΤΑΔΕΚΑΙΤΟΝΙΕ 
ΡΟΝΑΓΩΝΑΤΩΝΑΔΕΙΩΝ 

ΕΠ1ΙΕΡΕΩΣΔΙΑΒΙΟΥΤΟΥΔΙΟΣ 
ΤΟΥΑΑΡΑΓΙΟΥΦΛΑΟΥΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
ΣΤΑΓΟΡΑΣΧΡΥΣΙΠΟΥ 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣΜΠΤΡΟΔΩΡΟΥ 
ΑΓΓΕΛΗΣΑΝΑΞΕΥΣ 
ΠΡΑΚΛΕΟΣΑΠΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣΑΝΤΙΟΧΟΥ 

.ΑΤίΤίΠΑΤΡΟΣΑΠΟΑΛΟΔΟΡΟΥ 
ΠΡΟΞΕΝΟΣΗΡΑΚΛΕ1ΤΟΥ 

' 'ΆΥΣΙΣΤΡΑΤΟΣΑΥΣΙΜΑΧΟΥ 
ΤωΒΙΟΣΔΙΟΔΩΤΟΥ

Είς Τράλλεις.

ΙΙΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣ
(I)

ΚΑΙΗΓΕΡΟΥΣΙΑΕΤΕΙΜΠΣΑΝ 
ΤΙΒΕΡΙΟΝΚΛΑΥΔΙΟΝΤΙΒΕΡΙ 
ΟΥΚΛΑΥΔΙΟΥΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ

ΚΥΡΕΙΝΑΗΦΑ1ΣΤΙΩΝΑ
ΕΙΙ ΟΝΙΑΝΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
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ΧΡΥΣΑΝΤΑ TQNTP1QN ΓΥ
ΜΝΑΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ TE 
ΤΡΑΜΗΝΟΝ ΕΚ ΓΩΝΙΑΙΩΝ KAT 
ΘΕΜΤΑ TO ΕΛΑΙΟΝ Α] ΟΛΗΣ H 
ΜΕΡΑΣ ΖΠΣΑΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΩΣ 

KAI ΚΟΣΜΙΩΣ
(T)

KAAYAIA ΕΠΙΓΟΝΟΥ ΤΕΤΡΑΚΙΣ 
ΟΑΥΜΠΙΟΝΕΙΚΟΥ ΘΥΓΑΤΙΙΡ 
ΙΕΡΙΓΕΝΙΣΤΟΝ ΙΛΙΟΝ ΥΙΟΝ ΓΕΝΌ 
MENON ΦΙΛΟΜΠΤΟΡΛ

ΙΕΡΕΥΣ Τ1ΒΕΡ1ΟΥ ΚΑ1ΣΑΡ0Σ 
ΚΑΙ ΕΚΑΠ1Σ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 
'ΓΟΥΣΕΡΜΑΣ ΑΝΕΘΙΙΚΕΝ

ΑΡΤΕΜΙΑΩΡΟΣΑΙΟΓΕΝΟΥΣΚΑΙΑΙΟΓΕΝΗΣΥΙΟΣ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΗΣΑΝΤΕΣΑΝΕΘΗΚΑΝΤΟΝΕΙΙΙΤΙΙΣΑΓΟΡΑΣ
ΚΡΥΠΤΟΝΠΕΡ1ΙΙΑΤΟΝΚΑΙΤΟΑ1ΌΡΑΝΟΜΙΟΝΚΑ1ΤΟ 
ηΕΡΙΣΤΥΛΟΝΑΟΡΙΙΟΝΚΑΙΤΑΕΝΑΥΤΩΑΠΟΔΟΧΙΑΚΑΙΤΑ
ΕΙΙΙΤΟΥΤΩΝΤΩΝΕΝΤΗΩΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΕΚΑΤΟΝΚΑΙΤΑΣ 
ΕΠΑΥΤΩΝΠΡ0Σ0Δ0ΥΣΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝΊΌΙΣΤΕΣΕΒΑΣΤ0Ι5 
ΚΑΓΓΩΙΑΙΙΜΩΙΕΙΣΤΟΔΙΙΙΝΕΚΕΣΧΟΙΊΙΠΟΝΤΩΝ.ΑΥΟ 
•.ιΥΙΓΓΩΝΠΕΙΊΙΙΑΤΩΝΚΑΙΕΙΣΤΑΛΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ν


