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Κυρίαι χαί Κύριοι,
Γνωρίζετε βεβαίως πάντες, δτι άντικεί- 

μενον τής παρούσης διαλέςεώς μου έστιν 
επιστολή τις τοΰ αειμνήστου Κοραή πρός 
τινα Έλληνίδα, ώς άγγελθέν διά τοΰ εγχω
ρίου τυπου.

Έςελεξάμην δέ καί προύτίμησα ταύτην, 
αντί παντδς άλλου θέματος, διότι ένόμισα 
έφειλην μου, τό πρώτον νΰν άνερχομένη 
έπι τοΰ βήματος τούτου, οπερ σεμνύνει τδ 
φερώνυμον τοϋ άνδοος έκείνου, νά αποδώσω

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. Γ.)

καί έκ μέρους τοΰ ούλου, είς 8 ανήκω, έλά- 
χιστον φόρον ευγνωμοσύνης, άφιεροΰσα τάς 
στιγμάς τής διαλέ'εώς μου ταύτης, είς τήν 
άνάλυσιν έργου τινδς αύτοΰ, άπευθυνομένου 
ζαί άφορώντος τδ γυναικείου φΰλον, και 
διότι άφ’ ετέρου έκρινον, δτι καταλλήλό- 
τερον Όυτωσίν άνταποκρίνομαι πρδς τήν 
εΰγενή τιμήν, ήν περιεποιήσατο ό Σύλλο
γος « Κοραής » τώ φύλω μου, προσκαλε- 
σάμενος έπί τοΰ ανδρικού αύτοΰ βήαατος 
καί μίαν γυναίκα.

'II διάλεξίς μου αύτη, Κύριοι, εί καί στε
ρείται τής έπαγωγοΰ έκείνης χάριτος, τής 
τοσοΰτον άπαιτουμένης υπδ ακροατηρίου 
έςωκειουμένου είς εύγλωττους καί έκφραστι- 
κωτάτους αγορεύσεις, παρέχει δμως πολύ 
τδ σπουδαιον καί τδ λυσιτελές πασι μέν, 
ιδία δέ ταΐς Έλληνϊσιν, αϊτινες και νΰν 
τιμήσασαι ήμάς διά τής παρουσίας αύτών 
υπεδειςαντο τδ μέγα αύτών ένδιαφέρον δπως 
άκροασθώσιν τών χρυσών υποθηκών άνδρός, 
τά μάλα μογήσαντος υπέρ τής εύκλειας καί 
τοΰ μεγαλείου τοΰ έθνους, ού μήν δ’ άλλά 
καί θερμώς συνηγορήσαντος υπέρ τής προα- 

4ί.
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γωγής τών Έλληνίδων. 'Ετι δέ καί πορι- 
σθώσι τούντεύθεν νέαν ίσχύν καί σθένος ΐνα 
έργασθώσιν έκάστη τόγε έπ’ αύτή είς τήν 
βελτίωσιν τή; τύχης τοϋ φύλου αύτών, δπερ 
έτυχεν άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων το- 
σούτου; τους παραγνωρίσαντας τήν απο
στολήν αύτοΰ, οσον νΰν ευρίσκει πλείονα; 
τους υπέρ αύτοϋ συνηγορούν; ας.

Μάλιστα ! Ή τής γυναικός κατάστασις 
άείποτε ύπήρξε σοβαρόν ζήτημα, έπασχο- 
λοΰν τών σοφωτέροιν καί πρακτικωτέρων 
άνδρών τής Εύρώπης τήν ενδελεχή προσο
χήν, καί διαιρέσαν τούς περί αύτής ένασχο- 
λουμένου; είς δύο άντιμαχύμενα στρατό
πεδα, τοϋ μέν στηριζομένου καί μηδόλως 
θέλοντο; ν’ άπομακρυνθή τών παραδόσεων, 
άς χρόνοι σκότους καί εγωισμού ύπεστήρι- 
ξαν και ύπέθαλψαν, τοΰ δέ περιχαρακωμέ
νου έν τή αρχή, ήν ή μέν Ελληνική φιλο
σοφία έθεμελίωσεν, ο δέ Χριστιανισμό; κα- 
θηγίασε και έστερέωσε, τή αρχή τής αδελ
φότητος, τής ίσότητος, τής ελευθερίας, τής 
δικαιοσύνη;- ούτωσί δέ πόλεμος χρόνιος 
καί ατελεύτητος έκηρύχθη μεταξύ τοϋ πα
ρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος, τής στασιμό- 
τητο; καί τή; προόδου, τή; ’Ασιατικής σκο- 
τομ.ήνη; καί τοΰ Ελληνοχριστιανικού φωτός.

ΊΙ γυνή πρέπει νά άφεθή έλευθέρα έν τώ 
σταδίω τής πνευματική; άναγεννήσεω;; 
Ή γυνή πρέπει νά συμμετέχη τών αύτών 
δικαιωμάτων έν τή σφαίρα τή; ισότητο;, 
τοΰ δικαίου, τή; έλευθερία; ; 'Η γυνή τέλος 
πρέπει νά μυήται εις τά μυστήρια τοϋ ύψη- 
λοΰ, τοΰ αγαθού, τοΰ δικαίου, τής φιλοσο
φικής ταύτης Τριάδος, τής καθαρά; ταύτη; 
αύταυγάσεω; τής τριαδικής μονάδος, τής 
θεότητας, ής καθ’ όμοίωσιν έπλάσθη το 
ον έκεϊνο, τό έν δυάδι γνωριζόμενον καί έν 
δυάδι τελειούμενον, όπερ καλείται άνθρω
πος ;

Ιδού τά πεδία, έφ’ ών παλαίουσι τ’ άν- 
τιμαχόμενα μέρη· Είναι μέν αληθές δτι μέ
γιστα; κατακτήσεις προσεποιήσαντο οί τή; 
έλευθερίας ατρόμητοι μαχηταί, άλλά πολύ 
είσέτι υπολείπεται άχρι τή; τελική; νίκης, 
καθότι οί διά τής σκαπάνης τοΰ ορθού λό

γου καί τή; δικαιοσύνη; έπιχειροϋντες νά 
διασχίσωσι τά γιγαντώδη καί ουρανομήκη 
προχώματα τών έναντίων καί σχηματίσω- 
σιν ούτω νέαν εύθύγραμμον καί λείαν οδόν, 
εύρίσκοντο άνά πάν βήμα ένώπιον νέου τεί
χους δυσπορθήτου.

Ούδέν δμως κατενίκησε τήν προ; τά 
'πρόσω ροπήν των. Καθώς συνέτεμον τά; 
αποστάσεις διά τοΰ σιδηροδρόμου, καθώς 
συνήνωσαν θαλάσσα; διωρύξαντες ισθμούς, 
καθώς μετέτρεψαν τάς χέρσου; εί; δενδρώ- 
νας, τάς δέ λίμνα; άποξηράναντε; άπεκα- 
τέστησαν εφόρους γαίας, ώ; συνήνωσαν τά 
πέρατα διά τοϋ τηλεγράφου, ούτω καί νέον 
δπλον κατά τής άτιμαζούσης τόν άνθρωπον 
δουλείας έφεϋρον, τήν διάδοσιν τής παιδείας, 
ή; αί ακτίνες μόνον δύνανται νά διαλύσωσι 
τήν άχλύν τοϋ σκότους.

Ούτω κατεστράφη ή δουλεία, κατερει- 
πώθη a γυναικωνίτης, άπελευθερώθη ή οι
κογένεια καί ή έξ αύτή; άπορρέουσα κοι
νωνία.

Άλλ’ εί καί τό φώς ήκτινοβόλησεν, ούχ’ 
ήττον τό σκότος, κρυβέν έν τή σκιφ, δεν 
κατεστράφη όλ.οτελώς. Διά τοΰτο καί οί 
μέχρι τήν σήμερον είσέτι έμμένοντες έν ταΐς 
παραόόσεσι τή; όπισθοδρομικότητος ούκ ή- 
βουλήθησαν συνιέναι ότι ό νοΰ; αύτών πε- 
πώρωται καί ή καρδία αυτών έστρέβλωται.

Καί όμως ό ροϋ; τών πραγμάτων δέν πα
λινδρομεί, άλλά βαίνει καί θά βαίνει μέ- 
χρις δτου οί πάντες πεισθώσιν οτι ούδέποτέ 
τι; δύναται νά η ύγιή; έν δσω πάσχει τό 
ήμισυ αύτοϋ μέρος, καί δτι πρό; κοινήν ηθι
κήν καί διανοητικήν πρόοδον αύτοΰ τε καί 
τοΰ έθνους του άνάγκη ή γυνή παρ’ αύτώ 
νά η τοσοϋτον τελεία ώστε νά δύνηταί τι; 
καυχώμενο; νά λέγη « Ιδού καλή εί ή πλη
σίον μου ώ; εύδοκία, θάμβο; ώ; τεταγ- 
μένη. »

Εί; τών ένθέρμων έκείνων σκαπανέων τή; 
ελευθερία; καί τή; ισότητο; καί παρά τώ 
γυναικείφ φύλω ήν άναμφηρίστω; καί ό 
αείμνηστο; Κοραής, δ μετά κλέους ώφελή- 
σα; τήν 'Ελλάδα κατά τόν Κοΰμαν, ώ; δυ
νάμεθα νά βεβαιωθώμεν εκ τε πολλών άλ

λων καί έκ τή; επιστολή; ταύτης, ή; τήν 
άνάλυσιν έπιχειροΰμεν ήδη.

’Εν έποχή ζών καί χώρα, ένθα ού μό
νον άνδρες άρίζηλοι έπί παιδεία καί άκραι- 
φνεϊ πατριωτισμό» διεκρίνον.ο, άλλά καί 
γυναίκες έξοχοι έπί ποικίλαις μαθήσεσι διέ- 
πρεπον, καί μετ’ αύτών ώς έπί τό πολύ 
τόν βίον καταναλίσκων, δεν ήδύνατο νά ή 
δ τοσοϋτον ύπέρμαχος. τοϋ ’Εθνικού ημών 
μεγαλείου θιασώτης, άδ-.άφορο; είς τήν οί~ 
κτράν τότε κατάστασιν, είς ήν χρόνοι βάρ
βαρό τητο; καί σκοτομήνης κατείχαν τδ γυ
ναικείου ήμών φϋλον, τοσούτω μάλλον καθό
σον αύτοΐς όμμασιν έβλεπεν τήν έπίόρασιν 
έπι τής κοινωνία; τών σοφών έκείνων γυναι
κών τής Εύρώπης, αΐτινες, είτε ώς συγγρα
φείς, εΐίε ώ; συντάκτριαι εφημερίδων, άπε- 
δείκνυον δτι ή παιδεία έν ταϊ; γυναιξί μά
λιστα έπιδραστικωτέοα γίνεται έπί τή; κοι
νωνίας, καί έν όνόματι αύτή; έζήτουν τήν 
διάδοσιν αύτή; είς άπαν τό φϋλον αύτών, 
έρειδόμεναι έπί έπιχειρημάτων έκπηγαζόν- 
των έκ τής φιλοσοφικής αλήθειας, καί έπι- 
βεβαιουμένων υπό τών αποτελεσμάτων τής 
έφαρμογής αύτών έπί τής κοινωνία;.

'Γπερπήδησι; τών ορίων τή; σημερινή; 
ήμών διαλέξεως ήθελε λογισθή έάν έπιχει- 
ροϋμεν νϋν ν’ άποδείξωμεν έξ επισήμων 
πηγών άρυόμεναι όπόσαν έπέδρασεν ή γυ
ναικεία μόρφωσις έπί τή; ήθικαποιήσεω; 
καί εύδαιμονίάς τών λαών. 'Αλλο»; τε νο
μίζω δέν έχομεν άνάγκην ετέρων αποδεί
ξεων δτι καί ήμεϊς νΰν έπείσθημεν περί τή; 
αλήθειας ταύτης, άφοΰ καθεκάστην συ,νι- 
στώμεν σχολά; χάριν τή; γυναικεία; μορ- 
φώσεω; καί άναπτύξεως.

Οία δέ υπήρξαν περί τής γυναικεία; μορ
φώσει·»; τά φρονήματα τοϋ μεγαθύμου έκεί
νου άνδρός θέλομεν καταμάθει έκ τή; έπι
στολή; αύτοϋ προ; τήν Έλληνίδα.

Άλλ’ έκ μια; μόνη; επιστολή; τί δύνα- 
ταί τις νά έξαγάγη, άφοΰ ή έπιστολή στενά 
έχουσα όρια καί πρός γνωστού; άπευθυνο- 
μένη δέν δύναται νά περιλάβη έν έκτάσει 
τά; ιδέα; τοϋ γράφοντο; ; Καί Ομως ή επι
στολή όση δήποτε καί άν ή δύναται νά θε~ 

ωρηθή ώ; εντελές βιβλίου, η; έκάστη σελίς. 
δύναται νά περιλάβη. ένα τόμον, έκάστη 
παράγραφο; Sv μέρος, έκάστη φράσις Sv κε
φαλαίου.

Ή έπιστολή εΐναι άκτίς ώ; τό σύγ
γραμμα είναι ήλιος, είναι ανθοδέσμη, ώς 
τοΰτο είναι ανθών. ΊΙ άκτίς περιέχει καί 
φώ; καί θερμότητα. Γνωρίζοντε; τήν άκτϊνα 
δυνάμεθα νά εύρωμεν τόν κύκλον.

'ίσως καί έπί τή; ιδέας ταύτη; έρεεδό- 
μενοι καί πολλοί τών νεωτέρων φιλοσόφων- 
άποφαίνονται ότι έκ μιας μόνη; έπιστολή; 
δύναταί τι; νά γνωρίση τον χαρακτήρα τοϋ 
γράφοντο;.

'Ημείς δέ σπεύσωμεν είς τό έργον ήμών 
έπικαλούμεναι τήν ευμενή ύμών προσοχήν.

Ή έπιστολή αΰτη, Κύριοι, έγράφη έν 
Παοισίοι; κατά τήν 28ην Ίανουαρίου τοΰ. 
1815, ένθα δ αείμνηστο; τά; διατριβής 
ποιούμενος, έυησχολεΐτο περί τήν μελέτην 
τών 'Ελλήνων συγγραφέων, τά βλέμματα- 
έχων έστραμμένα πρό; τήυ πεφιλημένην 
πατρίδα, τήν 'Ελλάδα, τήν δέ ψυχήν καί 
καρδίαν άφωσιωμένην ύπέρ τή; άναγενυή— 
σεως αύτής, τή; προαγωγή; τοΰ Ελληνι
σμού, ήτις άπετέλει τήν μόνην ιδέαν, τό 
μόνον μέλημα, τό μόνον δνειρόν του, άπο- 
τείυεται δέ εί; τινα Ευανθίαν, Άνδρίαν τήν 
πατρίδα, παροικούσαν έν Κυδωνίαις. Κατά 
τήν έποχήν έκείνην αί· Κυδωνίαι έφιλοξένουν 
τά; περιπλανωμένα; 'Ελληνίδα; Μούσας έν 
ταϊ; περιώνυμοι; Σχολαΐ; αύτών, ών ή 
μεγαλειτέρα ήτο τδ Γυμνάσιου αύτής καί 
ένθα άνδρες πολυμαθείς καί ακάματοι, 
έσφυρηλάτουν διά τής 'Ελληνικής παιδεία; 
τό μέλλον τού 'Ελληνισμού καί διετήρουν- 
ώς ακοίμητοι 'Αργοί, άσβεστου τόν σπιν
θήρα, δστις έμελλε νά παραγάγη τό φώς, 
τό διασκεδάσαν τήν έφ’ ήμΐν έπικαθημένην 
άχλύν, τδ φώ; έκεϊνο, δι’ ού σήμερον καθο- 
ρώμεν άλλήλοις, τοσοΐτον έγγύς καθημέ- 
νους καί άλλήλοις τά; χεϊρας τείνοντας 
πρδ; σύσφιγξιν τών δεσμών έκείνων, δι’ ών 
συντηρείται ή ηθική καί διανοητική πρόο
δο; τών λαών. Μακάριοι οί άνδρες εκείνοι, 
οΐτινες δυστυχιών καί πόνων μυρίων δλιγω.-
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ρήσαντες, άφιέρωβαν απάντα τόν βίον αύ
τών υπέρ τής ήμετέρας ευτυχίας !

'Η Σχολή τών Κυδωνιών τότε ζ,κμαζεν, 
οί δέ μαθήσει όρεγόμενοι, πανταχόΟεν τής 
Ελλάδος συνέρψεον πρός τήν πόλιν εκείνην, 
ΐνα κορέσωσι τήν διανοητικήν αύτών δίψαν 
καί ακολούθως ώς υπό ηλεκτρισμού φερόμε- 
νοι, διατρέξωσι τάς πόλεις, ώς άλλοι ’Από
στολοι, λοιδορούμενοι, κακοχούμενοι, έν 
έρημίαις πλανώμενοι, έν όρεσι καϊ ταΐς 
οπαϊ; τής γής ίνα ένα προσήλυτου ποιήσω" 
σιν υπέρ τής άναγεννή,σεως τής πατρίδας.

Είς τούς άνδρας τής σιδηράς εκείνης έπο
χή; τής πλήρους στερήσεων καϊ κακουχιών, 
όφείλομεν καϊ τά τήν νεωτέραν ήμών 'Ελ
ληνικήν φιλολογίαν πλούτισαν τα σπουδαία 
καϊ έμβριθή έκεϊνα συγγράμματα, πρό; ά 
βλίγιστα τών έκτοτε έκδοθεντων δύνανται 
νά παραβλη,θώσιν.

Έν πόλει, έν ή συνεκεντρούτο τό άνθος 
τών διδασκάλων τής έποχής έκείνης, διαμέ- 
νουσα ή Ευανθία καϊ τυγχάνουσα τοσαύ
τη; εύνοιας υπό τοΰ Κοραή ώστε νά δια- 
τηοή μετ’ αύτοΰ καϊ αλληλογραφίαν, δέν 
Οά ήτο γυνή τις τών τυχουσών, άμοιρο; 
παιδείας, άφιλόμουσος καϊ ξένη, τής τότε 
διανοητική; κινήσεω;, άξιουμένη, μάλιστα 
καϊ τοΰ τίτλου Ουγατρός παρ’ αύτοΰ, ώς 
δυνάμεΟα είκάσαι έκ τής προσαγορεύσεω;, 
ήν έν τή άρχή τή; έπιστολής του ποιείται 
ό Κοραής, λέγων « Φιλτάτη θυγάτηρ Ευ
ανθία »

Ή έπιστολή αύτη είναι άπάντησις, ώς 
Φαίνεται έξ άρχής, είς έπιστολήν τής Εύ- 
ανΟίας, ήτις άγνοοΰμεν έάν διεσώθη, μεταξύ 
τών χειρογράφων τοΰ Κοραή. Άλλ’ ώς έκ 
τής άπαντήσεως δυνάμεθα νά εΐκάσωμεν, 
ή Εύανθία γράφουσα τώ Κοραή, έξέθετε 
τάς έπϊ τοΐ; γράμμασι προόδου; αύτής, καϊ 
έζήτει παρ’ αύτοΰ νά τή πέμψη κατάλλη
λον καϊ ηθικόν σύγγραμμα γαλλικόν, εί; 
ού τήν μετάφρασιν νά έπιδοθή μέν έπϊ τοΰ 
παρόντος, ακολούθως δέ νά προβή, έάν ένέ- 
κρινεν δ Κοραής, είς τήν έκδοσιν αύτού, τό 
μέν ϊνα συνοικειωθή είς τήν γαλλικήν γλώσ
σαν διά τής μεταφράσει·»;, τό δέ ΐνα φανή 

ταΐς όμοφύλοι; της χρήσιμος, δωρίζουσα 
αύτοϊς τήν εί; τήν 'Ελληνικήν μετάφρασιν 
αύτοΰ.

Ή τοιαύτη τή; Ευανθίας αϊτζ,σις, γενο- 
μένη τοσοΰτον έπιχαρίτως, είς άνδρα ώς 
τόν Κοραή, δστις έν παντι φιλ.ομούσω κα- 
θεώρα καϊ Sv στήριγμα, έφ’ ού τό μεγα
λείο·/ τή; άναγεννήσεως τής πατρίδο; έρει- 
δόμενον, έμελλε νά υψωθή, τοσοΰτον συ- 
νεκίνησε μυχίως αύτόν, ώστε άμέσως άπέ- 
δειξεν ό άείμνησ-.ος τήν χαράν του εις τήν 
Εύανθίαν, τόν οίκεΐον τίτλον τής θυγατρό; 
άπονέμων αύτή έν τή τής έπιστολής του. 
« ’Επειδή πώ; άλλως έχω νά φανερώσω 
όσην μ’ έπροξένη,σεν άπροσδόκητον χαράν 
ή ωραία σου επιστολή, πλήν δίδων τήν 
οποίαν ήθελα σοί δόσει ονομασίαν, έάν ή,μην 
άληθής καϊ γνήσιό; σου πατήρ. »

'II Εύανθία νέα τότε μόλις πρόση,βο; ήτο 
λίαν φιλόμουσος καϊ μετ’ άπαραμίλλου 
έπιμελείας καταγινομένη εΐς τά γράμματα, 
τείνουσα πρός τήν φιλολογίαν καϊ τήν φι
λοσοφίαν, τοΰ ζήλου αύτή; ύπεκαιομένου 
καϊ ύπό τής καθημερινής, ουτω; εϊπειν, 
έπαγρυπνήσεως καϊ διδασκαλίας τοΰ αδελ
φού αύτής, δστις καθά καϊ δ Κοραή; σαφώς 
ύποδείκνυσιν, έδίδασκεν αυτήν καϊ 8ν τά 
μέγιστα έξετίμα ούτος διά τάς ποικίλας 
καί εμβριθείς γνώσεις του.

Ό Κοραή; εί καϊ πολλάκις αναφέρει έν 
τή έπιστολή του ταύτη τόν αδελφόν τής 
Εύανθία; ούδέποτε δμως ώνόμασεν αύτόν. 
'Αγνωστος δε καί έμοϊ ήθελεν είσθαι, έάν 
δέν έτύγχανεν δ μακαρίτης πατήρ μου Λε- 
όντιος Κλη,ρίΛη,;, σπουδαστή; ών τότε έν 
τή σχολή τών Κυδωνιών, νά γνωρίση έκ 
τοΰ σύνεγγυς τήν τε Εύανθίαν καϊ τόν αδελ
φόν αύτής, καθηγητήν τότε όντα έν τώ 
Γυμνασίω έκείνω τών μαθηματικών έπιστη
μών· Ητο δέ έκεΐνος, δστις μ.ετά εικοσαε
τίαν σχεδόν άπό τής έποχής έκείνη; θελή- 
σα; νά εύρη άλγεβρικώ; τόν άγνωστον, κα
τέστρεψε τήν έξίσωσιν, τοΰ προβλήματος 
λυθέντος έν ταΐς φυλακαΐς, καϊ τής ιστο
ρίας έκτοτε διαγραψάση; τήν έπ’ αύτοΰ 
έτυμη.γορίαν αύτής.

Μή γάρ δ Κοραής οιονεϊ προβλέπων 
ταΰτα πάντα άπέφυγεν νά ονομάση τον 
αδελφόν αύτής;

Άλλ’ ήμεΐς ού περί τοΰ αδελφού, άλλά 
περί τή; Εύανθία; καϊ τής πρός αύτήν έπι- 
στολής τόν λόγον ποιούμενοι, προβώμεν 
προσωτέρω.

'Ο Κοραή; έπαινεΐ μέν τήν Εύανθίαν διά 
τήν επιθυμίαν, μεθ’ ή; προσπαθεί νά αύ
ξήση τήν παιδεία^ τη; καί νά τήν κοινω- 
ντ,ση εί; τάς άπαιδεύτους, άλλά γνωριζων 
οτι οί έπαινοι πολλάκι; γίνονται αιτία δπως 
οί έπαινούαενοι καταλαμβάνωνται ύπό οίή- 
σεως, σφόδρα δυναμένη,ς νά βλάψη αύτούς 
ώς εγωιστικήν τινα έπαρσιν ένσπειρούση; 
αύτοϊς, σπεύδει άμέσως νά τή συστή,ση προ 
σοχήν έπϊ τού άντικειμένου τούτου λέγων 
« Φιλτάτη λοιπόν θυγάτηρ, επαινώ σου τήν 
παιδείαν καϊ μάλιστα τήν προθυμίαν νά 
τήν αύξήση; καϊ νά τήν κοινωνή,σης εί; τά; 
άπαιδεύτους. ’Αλλ’ έάν αγαπάς νά τήν αύ
ξήση; πρέπει ν’ άποφύγης τόν όποιον τρέ
χεις μέγαν κίνδυνον νά μείνης καί τών 
πλέον άπαιδεύτων ύποδεεστέρα. Αν ό αδελ
φός καϊ εύεργέτη; σου είναι άρκετός νά σέ 
διδάξη καϊ τόν κίνδυνον καϊ τά μέσα τή; 
αποφυγής, δέν θέλουν δμως είσθαι περιτταϊ 
ούδ’ έμού τού γέροντος αί συμ.βουλαϊ έάν 
ώς φιλόστοργου πατρός παραγγελίας δω- 
σης είς αύτάς προσοχήν».

'Ο Κοραής δέν ομοιάζει ήμάς, οΐτινες 
έχομεν άφθόνους τούς επαίνους και έπιβα- 
ρύνωμεν τούς πάντας δι’ αύτών τοσούτον 
ώστε άντί ώφελείας μάλλον αύτοϊς πρόξε
νοι βλάβη; νά γινώμεθα. Οί έπαινοι δσον 
όλιγώτερον ώφελοΰσι τούς άξιους αυτών, 
τοσούτον περισσότερον βλάπτωσι τούς άνα- 
ξίου;· διά τούτο σήμερον οί έπαινοι κατή,ν- 
τησαν τοσούτον συνήθεις, ώστε οί πάντες 
άκούοντες έπαινούμενόν τινα προσπαθούσι 
νά προφυλαχθώσιν.

Ή Ευανθία προσεπάθει νά αύξήση τήν 
παιδείαν της ίνα μεταδώση είς τάς άπαι- 
δεύτους, διά τής διδασκαλίας έννοεΐται. 
Καϊ δμως σήμερον ΐνα διδάξωμεν ήμεΐς 
τούς άπαιδεύτους δεν είναι ανάγκη νά αυ- 

ξήσωμεν τήν παιδείαν μας, ήν πρόκειται 
νά μεταδώσωμεν, διότι παρήλθον έκεϊνο·. 
οί χρόνοι ! Τότε έχρειάζετο παιδεία μεγά
λη διά νά διδάσκη τις, ένώ σήμερον άρκεϊ 
νά γνωρίζωμεν τούς Σχολαστικούς καϊ Αί- 
σωπείους μύθου;,.καί νά κλίνωμεν τό τί— 
πτω τνχτιις, καϊ αμέσως έκ τοΰ θρανίου 
δυνάμεθα νά άνέλθωμεν εί; τήν όιδασκα- 
λικήν έδραν, ώς λίαν έγγύ; αύτών κειμέ- 
ντ,ν, καϊ έκ ταύτη; νά εισπηδή,σωμεν εί; τήν 
διεύθυνσιν καϊ ουτω νά παραόίδωμεν δ,τι 
άγνοοΰμεν νά άναγνώσωμεν εύκρινώς και 
εύνοήτως· ’’Αλλοι τότε χρόνοι άλλοι τρό
ποι διδασκαλίας I Σήμερον ό μ.αθητη; μο
νός μανθάνει, άρκεϊ ό διδάσκαλο; νά τόν 
διατάττη νά έκστηθίζη Και δμως εύρι- 
σκόμεθα εί; τό 1873 έτος, ήτοι απέχομε* 
τού 181S πεντήκοντα οκτώ πληρέστατα 
έτη προόδου καϊ προόδου καταπληκτικής ! ! !

Ώ; ιατρός ό Κοραής έγνώριζεν δτι μετά 
τήν διάγνωσιν τής ασθένειας απαιτείται 
ή θεραπεία, διά τούτο καί αμέσως σύστη
σα; τή Εύανθία νά προφυλαχθη τού μεγά
λου κινδύνου, δνπερ όιέτρεχεν, ΐνα μείνη 
καϊ τών πλέον άπαιδεύτων υποδεέστερα, 
σπεύδει νά τή υπόδειξη τά μέσα τής απο
φυγής. Άρχόμ.ενος δε τών συμβουλών τοι» 
προσπαθεί νά διδάξη αύτόν τί έστιν αλη
θής σοφία, άποκαλών αύτήν τίχΓην τοΰ
βίου.

« ’Ανάγκη είναι πρό πάντων, φίλη Εύ
ανθία, νά μη, σέ λανθάνη τί σημαίνει σο
φία. Όσα σέ έδίδαξε καϊ δσα μέλλει νά 
σέ διδάξη ό άγαπητό; σου αδελφός, είναι 
όργανα καϊ μέσα τής σοφίας, όχι αύτή ή 
σοφία. ’Επειδή δλα ταύτα, η καν τά πλει- 
ότερα, δύναται τις νά μάθη καϊ μόλα ταΰ
τα νά μείνη άσοφος ή μάλλον καϊ αύτών 
τών άσοφων άσοφώτερος καί άπαιδευτό- 
τερος. Ή αληθινή σοφία, τέκνον άγαπη,τόν, 
είναι, ώς τήν ώριζον οί πρόγονοί μας, 
τέγχη τοΰ βίου ».

Πανταχοϋ καί πάντοτε δ Κοραής τήν 
αύτήν γενικήν άρχήν διατηρεί έν συγγράμ- 
μασιν αύτού, άρχήν, καθ’ ήν προσπαθεί ώς 
έξ εφόδου νά καταλάβη τόν αναγνώστην
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του ζαί τδν τίόδηγετήση βήυ.α ποός β’.ν.α 
ει; τά; όιόασζαλίας, ά; θέλει νά όώση αύτω.

Δεν ομοιάζει τού; συγγραφείς, ούς δυ- 
σκόλ.ως ό αναγνώστη; δύναται νά άζολου- 
θήση έν τή διανοητική οδοιπορία, ε!
ναι φίλο; δστις, άπτόμενος τοΰ βραχίονος, 
ούτω: ειπεΐν, τον αναγνώστην, όδηγέϊ αύ
τδν παραπλ.ησίω; είς τρόπον ώστε ό νοε
ρός μετ’ αύτοϋ περίπατος καθίσταται ή- 
δύς ζαΐ τερπνός, άνά πάν βήμα νουθετών, 
συμζουλεύων ζαί οδηγών προ: τήν ευθείαν, 
χωρίς νά πρόσκρουση πρός τυχαΐόν τι έμπο- 
δών.

Ούτω λοιπόν καί τήν Ευανθίαν, μόλις 
τή άνέφερε νέον τι ονου.α καί άμέσως, ινα 
έφαρπάση πάσαν αύτής έκπληξιν, τή έςη· 
γεί τά τής τέχνης τοΰ βίου καθέκαστα, ώ- 
σεί συνιστών φίλον τινα καθ’ όδδν συναντη- 
θέντα, λέγων « Καθώς διά νά κτίση τις οί
κον πρέπει νά ήναι οικοδόμος, νά ράψη εν
δύματα, ράπτης καί καθεξής, ομοίως δι’ 
δλας τάς ανθρωπίνους χρείας, δ,τι θέλει 
τες νά κατασκευάση μέ τάς ιδίας του χεΐρας 
ανάγκη είναι νά γνωρίζη τήν τέχνην τής 
κατασκευής του. Παρόμοιον και διά νά ζή
ση τις, ώς πρέπει, είς τό όποιον ή φύσις 
τδν έγέννησε γένος, ή ή τύχη τδν έδιώρησε 
βίου έπάγγελμα πρέπει νά μάθη τϊρ- τί~ 
γ>υ/»· Γοι· βίον. ΊΙ τέχνη αύτη δέν άλλάσ- 
σει, άλλά προσδιορίζεται μόνον άπό τάς 
διαφόρους τής τύχης ή τής φύσεως περι
στάσεις, είς τρόπον ώστε άλλως ζώσιν αί 
γυναίκες παρά τούς άνδρας, άλλως πάλιν 
έκ τούτων οί προφέσσορες παρά τούς πραγ- 
ματευτάς καί ούτοι πάλιν άπδ τούς ίδιους 
ονομαζομένους τεχνίτας' όλοι δμως είς τόν 
αύτδν σκοπόν τής τέχνης τοΰ βίου έπιθυ- 
μοΰντες νά κτυπήσωσιν, ήγουν νά ζςσωσιν 
εύδαιμόνως' άλλά τδ εύδαιμόνως τούτο ση
μαίνει έναρέτως, διότι όστις έλπιζε·, νά 
εύδαιμονήση χωρίς αρετήν βόσκεται άπδ 
ματαίας ελπίδας, πλανώμενος ήμέραν έξ 
ήμέρας έως νά φθάση είς τήν τελευταίαν 
του ώραν καί τότε νά καταλάζη ό άτεχνος 
καί άτυχος δτι ετρεξε τδ στάδιον δλον

τοΰ βίου χωρίς τήν πολύτιμον τέχνην τοΰ· 
βίου. »

Λί περί τής τέχνης τοϋ βίου συμβουλαί 
τοΰ Κοραή, δέν άποβλέπουσι μόνον τήν Ευ
ανθίαν, άλλά τού; πάντας.

Ίΐ σοφία δέν έγκειται, λέγει ήμϊν, είς τδ 
μανθάνειν γράμματα, άλλά είς τήν αρετήν, 
δι’ ής καί μόνη; δύναται νά εύδαιμονήση 5 
άνθρωπος.

Πολλοί έσπούδασαν, πολλοί έγένοντο σο
φοί, άλλά τής άρετής στερούμενοι, ούδ’ ε
αυτούς μηδέ άλλους ώφέλ,ησαν. Πολλοί 
μακρούς χρόνους δαπανήσαντες είς σχολάς 
καί πανεπιστήμια καί είτα έν τή κοινωνία 
άνευ τών έργων τής άρετής πολιτευθέντες 
έν κακοδαιμονία: τδν βίον κατηνάλωσαν, 
ένώ έτεροι ήττω παιδευθέντες καί ενάρετου· 
βίον βιώσαντες, ού μόνον ζώντες ηύδαιμό- 
νησαν, άλλά καί μετά θάνατον έτυχον ευ
φήμου μνήμης, καθότι καί κατά τον Πυθα
γόρειον Άρχίταν ή μέν άρετή δέν είναι ι
κανή πρδς κακοδαιμονίαν, ώς καί ή κακία: 
πρδς τήν ευδαιμονίαν.

« «Ι’αμί τάν άρετάν ήμμεν ποττδ μή κα— 
κοδαιμονέν ίκανάν, τάν δε κακίαν ποττδ μή; 
εύδαιμονέν. »

Διά τοΰτο καί ό Κοραής συμζουλεύων η
μάς νά άποδιώκωμεν τήν άρετήν διά τής 
σοφίας ούδέν άλλο προτίθεται ή νά συστή- 
ση ήμ’ν νά ζητήσωμεν τήν ευδαιμονίαν- 
ήμών έξ ής έςήρτηται ή καθόλου εύδαιμονία 
τοΰ έθνους.

Τά έθνη έκεϊνα ευδαιμόνησαν όσα έσχον 
τ-ήν τύχην να άπολαύσωσι παρ’ αύτοΐς 
περισσότερα ενάρετα τέκνα. ΊΙ ιστορία τής 
Ελλάδος τούλάχιστον μαρτυρεί ήμϊν ότι 
τδ Ελληνικόν έθνος έφθασεν είς τδν κολο- 
φώνα τής δόξης του, διότι έθρεψεν έν τώ· 
κόλπω του τούς άνδρας έκεινους οϊτινες 
συνήνουν τήν σοφίαν μετά τής άρετής, δηλ. 
τούς άληθώς γινώσκοντας τήν τέχνην τοΰ 
βίου, κατά τδν ήμέτερον Κοραή.

« Άς έλθωμεν τώρα είς τήν έρευναν πώς 
μέλλει νά απόχτηση τήν τέχνην ταύτην ή 
καλή καί αγαθή Ευανθία, » εξακολουθεί 
λέγων ό Κοραής.

« τοΰ χρυσοΰ μάς Πλάτωνος λόγια. : Τδ 
“ γάρ έξαπατάσθαι αύτδν ύφ’ αύτοϋ πάν- 
« των χαλεπότατο·/ όταν γάρ ούδέ σμι- 
>> κρόν άποστατή, άλλ’ άεί παρή ό έςαπα- 
« τήσων πώς ού δεινόν. »

« ΊΙ δυσκολία τής φυλακής γίνεται τό~ 
« σον μεγαλειτέρα' όσον έχει προτερήματα 
« πλειότερα ό άπατώμενος ζαί σπανιώτε- 
« ρα, άν καί έπρεπε νά ήναι ολον τδ έ- 
« ναντίον. Τοΰτο σέ λέγω όχι διά νά σέ 
" εμποδίσω νά αύξήσης τήν είς τά μαθή- 
“ ματα προκοπήν σου, άλλά να σέ κάμω 
« προσεκτικωτέραν εναντίον τοΰ άπαταιώ-
« νος.

« Ιδού δέ τί ενδέχεται νά σέ λέγη, κο- 
« λαζεύων καθ’ ήμέραν ό Πλάνος « Εύανθία 
« σύ είσαι τοΰ πολλά μικροΰ άριθμοΰ τών 
* λογίων γυναικών, καί είς τάς Κυδωνιάς, 
« ϊσως ή ρ.όνη λογία. » Άν πιστεόσης τά 
« δολερά ταΰτα λόγια τοΰ ΙΓλάνου, αύτός 
" θέλ.ει σέ ζάμειν ν’ άμελήσης τά άπ’ ό- 
« σα έδιδάχθης, ή διδάσκεσαι άςιολογώ- 
« τερον μάθημα τήν τέχνην τοΰ βίου. Πρό- 
« σεχε, τέζνον, διά τούς οΐκτιρμούς τοΰ 
« θεοΰ. Όσον είναι μεγαλ.ήτερος ό ζίνδυ- 
« νος, τόσον πλέον άγρυπνος πρέπει νά 
“ στέζγ,ς εναντίον τοΰ Πλάνου. Όσάκις αύ- 
« τος σέ κολακεύει μέ τοιούτους σατανι- 
« κούς λ.ογισμούς πρόβαλε σύ εναντίον του 
« τον αληθινόν καί φρόνιμον τοΰτον λο- 
« γισμόν. «Ή κοινή του γένους ήμών δυ
ο στυχία μέ κατασταίνει μίαν τοΰ μικροΰ 
« άριθμοΰ. Έάν έγεννώμην είς τούς χρόνου;
« τής προγονικής λαμπρότητος ήθελα εί
ν σθαι ή έσχάτη ϊσως τοΰ μεγάλου άριθ- 
« μου τών καλώς άνατεθραμμένων γυναι- 
« κών, καί έπειδή ή Ελλάς ήρχισε νά 
ο αίσθάνηται τόν πόθον τής λαμπρότητος 
« ταύτης, πιθανόν ότι μετ’ ολίγον έτών 
« έκατοντάδας, άν ήτον δυνατόν νά άνα- 
« βιώσω, θέλω πάλιν λογίζεσθαι μία τοΰ 
« μεγάλου άριθμοΰ. » Όποια ήτον ή κα- 
« τάστασις τών προγόνων ήμών, όποια θέ
α λει είσθαι, σύν θεώ τών άπογόνων μας.
« Είς τοιαύτην κατάστασιν είναι ή φωτι- 
« σμένη Εύρώπη- Όπου εύρίσκονται πολλαί

’Εκ τών γενικών κατερχόμενος είς τά 
μερικά δέν άρχεται νά υπόδειξη, γενικάς 
άρχάς καί μέσα πρδς άπόκτησιν τή; τέ
χνης ταύτης, άλλά περιορίζεται είς τήν 
ύπδ τών γυναικών ιδίως άπόκτησιν αυτής. 
Ένταΰθα άκούσωμεν αύτήν ταύτην τήν 
διδασκαλίαν τοΰ Κοραή, ήν ποιείται είς τάς 
Έλληνίδας-

“ Τήν σεμνότητα καί μετριοφροσύνην, ά- 
« ναγκαίας άρετάς είς όλους, ή φύσις όμως 
« τάς (όρισε στολισμόν τών γυναικών ίδι- 
« αΐτερον. Άπόδειξις τούτου είναι ή κα
ί· θημερινή πείρα καί ή κρίσις, μέ τήν ό- 
« ποιαν, συμφώνως άνδρες καί γυναίκες, 
« κρίνομεν όλοι τούς έχοντας τάς τοιαύτας 
·« άρετάς ή τάς έναντίας κακίας. Άλαζών 
« καί κομπαστής άνήρ ψέγεται όλιγώτερον 
« παρά γυναίκα κομπάστριαν Κατηγο- 
·« ροΰν τον άσεμνον άνδρα όσοι έχουσιν ή- 
« Οη χρηστά' άλλά γυναίκα άσεμνον καί 
« αύτοί οί άσεμνοι άνδρες αναγκάζονται 
« νά κρίνωσι βδελυκτήν' ώς έξ έναντίας 
« τής σεμνής καί μετριόφρονος γυναικός 
« οί έπαινοι είς τον μετριόφρονα καί σεμνόν 
·« άνδρα γίνονται έκθειασμοί. Διατί ; διότι 
« έλαβεν ή γυνή παρά τόν άνδρα πλειότε- 
■« ρα βοηθήματα νά ήναι σεμνή.

ο Τά πλειότερα όμως ταΰτα βοηθήματα 
« κινδυνεύουν νά ματαιωθώσιν, όχι μόνον 
·« άπό τήν απάτην τών κακών παραδειγ- 
« μάτων, έκ τών όποιων, καί ό φίλος ά- I 
« δελφός σου μακράν σέ κρατεί, καί σύ άφ’ 
« έαυτής εΰκολον είναι νά κρατηθής έπει- 
« δή εΐναι έξω σου. Άλλ’ είναι τις άλλος 
« άπαταιών, Εύανθία, τόσον πλέον δυσφύ- 
« λακτος, οσον είναι έσωτερικος καί σύν- 
« τροφος άχώριστος ήμών, τον όποιον ή 
« φύσις μάς αναγκάζει νά συναναστρεφώ- 
« μέθα καθ’ ήμέραν, καθ’ ώραν, κατά πά- 
« σαν ώρας στιγμήν' έςεύρεις τίς είναι ό 
« πλάνος ούτος; ΊΙ ιδία μας ταλαίπωρος 
« κεφαλή. Καί τδ δυσκολώτερον τής όποι
ο ας όλίγον άρχήτερα έλεγα τέχνης τοΰ 
« βίου μέρος είναι, νά φύγη τις τοΰ πλά 
« νου τούτου τάς άπατηλάς κολακείας. Καί 
« άν δέν μέ πιστεύης ακούσε τά χρυσά
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« γυναίκες στολισμέναι μέ παιδείαν όχι 
« προφεσσόρων αδελφαϊ, αλλά καί μεταξύ 
« τής έσχατης τάςεω; τών πολιτών.

« Βλέπεις λοιπόν αγαπητόν τέκνον, ότι 
« ή παιδεία άντί νά σοΰ έξαπάρη τδν νοΰν, 
« πρέπει νά σέ παρακινή είς δοξολογίαν 
« θεού, πρώτον μέν ότι σ’ έγέννησεν είς 
« τοιαύτην χρόνου περίοδον, δταν ή τα- 
« λαίπωρος ήμών πατρίς άρχισε νά αίσθά- 
« νηται τά καλά της παιδείας, έπειτα δ- 
“ τι καϊ σέ έγέννησεν αδελφήν άνδρδ, ί
α κανού νά σέ στολίση μέ παιδείαν. ΊΪ πλέ- 
« ον δμως εύπρόσδεκτος είς τδν δημιουρ- 
« γδν δοξολογία (πάλιν σέ τδ λέγω) είναι 
« νά κατευθύνζ,ς δσην έχεις και δσην μέλ- 
« λεις νά απόκτησης παιδείαν είς τήν ά- 
« νωτέραν όλων τών τεχνών καϊ έπιστη- 
« μών τέχνην τοΰ βίου, και νά τήν μάθη; 
« τόσον καλά, ώστε νά ησαι καλή νά τήν 
« παραδίδης μέ λόγον και μέ έργον καϊ 
« είς τάς συνηλικιώτιδάς σου παρθένους, 
« καί, δταν συν θεώ ύπανδρευθής, είς τά 
« τέκνα σου, διά νά δείξζ,ς μ.έ ταύτην σου 
« τήν επιμέλειαν, δτι είσαι γνήσιον τέκνον 
• τής Ελλάδος, καϊ νά έπιταχύνζ,ς τδ 
« κατά σέ τήν άναγέννησιν τής κοινής ή- 
« μών μητρδς καϊ πατρίδος.

« Είς τήν εξουσίαν σου, φίλη Ουγάτηρ, 
« δέν η τον νά γεννηθής πρδ πολλών, ή με- 
« τά πολλάς εκατοντάδας ετών, -ούδέ νά 
« έξισωΟής μέ τάς παρελθούσας, ή μέ τάς 
« μελλούσας Έλληνίδα;’ είς τήν εξουσίαν 
« σου δμως είναι (μήν άμφιβάλλη; δτι) νά 
« ύπερβάλτ,ς πολλάς άπδ τάς αρχαίας, 
« καί νά μή σέ ύπερβάλλη καμμία άπδ 
« τάς μελλούσας είς τήν τέχνην τοΰ βίου, 
« είς τήν οποίαν μόνον στηρίζεται ή άλη- 
« θής εύίαιμονία, καϊ τής όποιας βραβεϊον 
« είναι ή αθανασία.

« Ταϋτα σέ λέγει άπδ βάθους πατρικών 
< σπλάγχνων ό γηραιός Κοραής. Ταύτα 
« μελέτα καθ’ ήμέραν έάν θέλης νά εύδαι- 
α μονήσζ.ς ζώσα καϊ νά άφήσης άφίνουσα 
« τήν ζωήν άθάνατον όνομα. Σπούδασε, φί- 
« λον θυγάτριον νά κατασταθής όμοια τής 
« γυναικός, τήν όποιαν έζήτει ό Σολομών,

« σπούδασε, άν έρωτά τις εις τδ εξής ώς 
« έκεϊνος γυναίκα ανδρείαν τίς εύρήση » νά 
« τδν άποκρίνωνται οί γνωρίζοντέ; σε «τήν 
« έξ ν Ανδρου Ευανθίαν.»

Πόσον αφελής καϊ απέριττος είναι ή φω
νή τοΰ Κοραή ! πόσον έπιδεξίως έγνώρι- 
ζε νά διοχετεύη είς τάς καρδίας τοΰ άνα- 
γνώστου αύτοΰ καϊ τά; υψηλοτέρας φιλο
σοφικά; άληθεία;, άναλύων αύτάς είς τά 
καθέκαστα καϊ ούτως άνά μίαν τοποθετών 
έν τή ψυχή τοΰ πρδς Jv άπετείνετο !

Αί ολίγαι αύται συμβουλαϊ δέν άποτε- 
λοΰσι τδ σύστημα τής ηθικής, δπερ δύνα- 
ταί τις νά άναγνώση έν όλοκλήρω τόμω; 
Ιδού διατϊ είπον άνωτέρω δτι έκάστη σε- 
λϊς τή; έπιστολή; δύναται νά άποτελέση 
καϊ ένα τόμον. Ώς πρώτας άρετάς τίθησι 
καϊ δικαίως είς τάς γυναίκας, τήν σεμνότη
τα καϊ τήν μετριοφροσύνην, διότι άνευ αύ
τών ή γυνή άπόλυσι τδ ούσιώδε; εκείνο 
μέρος τής λεπτής καί άβράς αύτής φύσεως, 
δπερ συνίστησι τήν αγαθή γυναίκα.

Γυνή έν μέν τή γλώσση φέρουσα τήν αυ
θάδειαν, έν δέ τοΐς βλέμμασι τδ βλοσυρόν, 
έν τή στάσει τδ άτακτον καϊ έν τή ενδυ
μασία τδ έκτετραχηλισμένον, γυνή στε- 
ρουμένη τής σεμιότητος καϊ μετριοφροσύ
νη; είναι δν έκτρωματικδν έν τή φύσει αύ
τή;. Τοιαύτην εικόνα έχων ύπ’ οψιν αύ
τοΰ ό Κοραής, έξορκίζει τήν Εύανθίαν νά 
έπιστήσζ, τήν προσοχήν τη; έπι τοΰ αντι
κειμένου τούτου Ινα μή πλανηθή.

Ή σεμνότης καϊ ή μετριοφροσύνη, άρεταϊ 
τοσοϋτον έπίζηλοι διά τήν γυναίκα δσον 
καϊ έπωφελεΐ; τώ τε προορισμώ καϊ τή 
οΐα δήποτε καταστάσει αύτής, δυστυχώ; 
σήμερον έκλ.αμβάνονται ώς ιτχονριασμίΓαι 
ideal. Σήμερον δύναται ή γυνή νά γελά 
έν παντϊ, κάν τι μή γελοϊον η, νά σκώ- 
πτη, νά μορφάζη τού; άλλους, νά κομπά- 
ζη έπιδεικνυομένη, κομψευομένη, έπαλεί- 
ψεσι χρωμένη ανοίκειοι; καϊ περιγελάστοις 
καϊ έν γένει έλευθεριάζουσα έν ού δέοντι. 
Ό πλάνος, ού ο Κοραής τοσοϋτον συνιστά 
τήν αποφυγήν είς τήν Εύανθίαν, τοσοϋτον 
έξέτεινε νϋν τδ κράτος του, οίστε άδύνατον 

νά φαντάσθώμεν ποϋ θά καταντήσωμεν, 
άφοΰ ήμεϊς αύτοί ύποστηρίζομεν τήν παρ’ 
ήμΐν κυριαρχίαν του διά τή; επιπόλαιου 
μαθήσεως καϊ τής άνοήτου υψηλό φροσύνης 
πλανώντες καϊ πλανώμενοι.

’Αλλά προχωρήσωμεν.
Άφοΰ ήδη υπέδειξε τή Ευανθία τά χα

ρακτηριστικά τοϋ Πλάνου καί τά διάφορα 
μέσα τή; αποφυγής αύτοϋ. σπεύδει νά τή 
συστζ.ση καϊ τδ ίσχυρώτερον πάντων μέ 
σον, δι’ ού πεπυιθότως καϊ ασφαλώς ήδύνα
το νά κατα€άλη τδν έπικίνδυνον τούτον εχ
θρόν·

Καθώς δ Ζευς πέμπων τδν 'Πρακλήν κα
τά τοΰ Κύκνου, τοϋ υιού τοϋ Αρεως, πα- 
ρέδωκε ταϊ; χερσϊν αύτοϋ τήν περιώνυμον 
έκείνην ασπίδα, ήν περιγράφει τοσοϋτον έ- 
πιχαρίτως ό ’Ησίοδο; καϊ ήτις είχε λαμ- 
πρώς έξεικυνισμένην έπ’ αύτής άπασαν τήν 
ιστορίαν τής μ.υθολογικής Ελλάδος, ούτω 
καί ό Κοραής άφοΰ διά πολλών όπλων έ- 
θωράκισε τήν Εύανθίαν κατά τοϋ Πλά
νου παραδίδει αύτή καϊ τήν διανοητικήν 
ασπίδα, έφ’ ής χρυσοϊς γοάμμασι γέγλυ- 
πται ή τής 'Ελλάδος ιστορία, καί ήτις ώς 
τδ σάκκο; έκεϊνο τοΰ Ήρακλέους διέλαμπε 
κύκλω, Τιτάνιο Πλατωνικώ, Σπηρατικώ Έ- 
λέφαντι, Ήλέκτρω Πλουταρχικώ καϊ έπί 
«άσι χρυσώ Χριστιανικό) Καλόν, χρύσειον, 
πολυδαίδαλον..................

Χερσϊ γεμών σάκος . . . ΙΙαναίολον . . .
Κατά τδν'Ησίοδον’ λέγων αύτη· « Κα-

* ταγίνου είς άνάγνωσιν τών Ελληνικών 
« ποιητών καϊ συγγραφέων καϊ μάλιστα 
« τών κλασικών. Άλλά καταγίνου ώς μέ-
* λισσα, άπανθίζουσα άπ’ αύτούς ό,τι εί- 
« ναι χρήσιμον είς τδ μέλι τής τέχνης τοϋ 
« βίου. Άναγινώσκουσα συχνά τδ συνα- 
« ξάριον τοϋ μεγάλου τής ’Ελλάδος καυ-
* χήματος, τοΰ Σωκράτους, γεγραμμένον 
“ κομψότερου άπδ τδν Πλάτωνα καϊ άλη- 
« Οέστερον άπδ τδν Ξενοφώντα. Είς κα
ν νέν έθνος δέν έγεννήθη τοιοΰτος καλός 
« τεχνίτης τοϋ βίου, όποιος δ Σωκράτης.
* Μήν αμελής τδν θαυμαστήν τοϋ Σωκρά-

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. Γ.)

« τους και δεύτερον Σωκράτην τον ΙΙλού- 
ταρχον. »

Άνήρ ώς δ Κοραής νύκτωρ τε καϊ μεθ’ 
ημέραν καταγινόμενος είς τήν μελέτην τών 
Ελλήνων Συγγραφέων καϊ δι* αύτών α
νυψωθείς εις τήν μακαριστήν έκείνην βαθ
μίδα, έν ή δ άνθρωπο; δέν άποθνήσκει, ώς 
ζών έν τή μνήμη τών έπερχομ,ένων γενεών, 
έγίνωσκε παντός άλλου κάλλιον όπόσον 
λυσιτελής είναι είς τήν τέχνην τοΰ βίου 
ή ένδιατριβή μ.ετά τών άθανώτων τούτων 
συγγραφέων.

.Μόνον ήμεϊς οί τά κειμήλια ταϋτα κατέ- 
χοντες άπαξιοϋμεν νά μεταχεφισθώμεν αύ
τά. Καθώς άντηλλάξαμεν ενώτια καϊ ψέλ- 
λια ψευδή άντί τών αληθών, ουτω τά 
σπουδαία έκεϊνα συγγράμματα τών προ
γόνων ήμών κατά μέρος θέμενοι, είς τήν 
άνάγνωσιν τών ξενικών μυθιστορημάτων 
τδν νοΰν καϊ τδν χρόνον ήμών κατανα- 
λίσκομεν’ ού μ-όνον δέ έν τούτοις άλλά καί 
έν πολλοϊς τά πάτρια αφέντες είς τάς ξένο- 
τροπίας εύχαριστούμεθα.

Δι’ ήμας τάς γυναίκας ιδίως ό Πλούταρ
χο;, ό Σωκράτης, ό Πλατών, οί Ποίηταϊ, 
είναι ξένα όντα, ών άγνοοΰμεν αί πολλαί 
καϊ αύτήν τήν ύπαρξιν καϊ τόν βίον καϊ τά 
συγγράμμ.ατα, ένώ γινώσκομεν καϊ τόν 
Δουμάν και τδν Σύην.

Άλλά ώμεν δίκαιοι προ; τούτο, δέν 
πρέπει νά άδικώμεν τάς -^-υναΐκας, διότι ή 
γυνή πανταχοΰ καϊ πάντοτε είναι τδ άπει- 
κόνισμα τοϋ άνδρός. Οί δέ άποδίδοντες τά 
πάντα ταΐς γυναξϊν άπατώνται. ’Ενόσω 
δέν διδάσκουσι τήν γυναίκα δ,τι οφείλει 
νά μάθη, ή γυνή θά δικαιούται νά έπιρ^ί- 
πτη τήν εύθύνην τής καταστάσεως αύτή; 
έπϊ τοϋ ισχυρού.

Πώ; θέλετε ή γυνή νά γινώσκη τδ συ- 
ναξάριον, κατά τδ» Κοραή,τοϋ μεγάλου τή; 
Ελλάδο; καυχήματο; γραμμένου κομ.ψό- 

τερον άπδ τον Πλάτωνα καϊ άληθέστερον 
άπδ τδν Ξενοφώντα, πώς θέλεται νά γνω- 
ρίζη τήν Άνδρομάχην, τήν Πηνελόπην, τήν 
ΙΙολυξένην, τήν Μακαρίαν, τήν ’Αντιγόνην, 
τήν Ιφιγένειαν, τού; τύπους τούτους τής 

42.



^0 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α. Κ0ΡΑ1Ι. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α. ΚΟΡΑΗ. 9Ι·

γυναικείας αρετής έν τε τώ οίκω καί τή 
πολιτεία, τήν Κόρινναν, τήν Σαμπφώ, τήν 
Τελέσιλλαν, τήν Θεανώ, καί άλλας τούς 
τύπους τούτους τής διανοητικής τής γυναί
κας μορφώσεως, άφοΰ έν τοΐς ΙΙαρθεναγω- 
γείοις τά περί αύτών συγγράμματα δεν 
διδάσκονται, έν φ χρόνοι μακροί κατανα- 
λίσκουσιν ΐνα μάθωσι πώς ό Χάρων έφερε 
τάς ψυχάς είς τον "Αδην και πό·ας παρα- 
σάγγας ώδοιπόρησε τδ στράτευμα τοΰ Κό
ρου άπδ τήν μίαν έως εις τήν άλλην πόλιν, 
ένθα μετέβαινε νά καύση, νά λαφυραγωγή
σει, νά φονεύση, και έν γένει νά διδάσκω- 
σ.ν ό,τι άσκοπον καί άνάρμοστον εις ον 
προωρισθέν νά έμπνευση τήν ειρήνην, νά υ
πόθαλψη τήν αγάπην, νά στεοεώση τήν ι
σότητα, νά δώση παντΐ ζωήν και ούχί θά
νατον οίς δ Χάρων.

Οί διδάσκοντες τήν γυναίκα δ,τι δέν πρε 
πει, και όπως δέν πρέπει, βλάπτουσιν αν
τί νά ώφελώβιν αυτήν, διότι ούτοι καθιστώ- 
σιν αύτήν ήμιμαθή, τουθ’ δπερ είναι έπι- 
βλαβέστερον τής άμαθείας εΐς τάς κοινω
νίας.

Διά τοΰτο δ Κοραής ύποδείκνυσιν είς τήν 
Εύανθίαν ού μόνον τί πρέπει νά ζητήση 
νά μάθη, άλλά καί πώς πρέπει νά μάθη αύ
τά, συνιστών αυτή πρδς τοΰτο τδν τρόπον 
τής μελίσσης, ήτις, είς τά άνθη έκεϊνα μ.ό- 
νον πέτα, δσα δύναται νά παρέξωσιν αύ
τή τδ μέλι, καί συνάμα νουθετών αύτήν 
νά μ,εταδίδη τούς κερπούς τών γνώσεων 
της είς τάς συνηλικιώτιδας αύτής Παρ
θένους, καθότι διά τής μεταδόσεως ταύτης 
ήδύνατο νά πλουτίση τάς έαυτή; γνώσεις 
τάχιον καί στερεώτερον καί φιλανθρωπίας 
έργον πράξει, λέγων αύτή, « φρόντιζε μά- 
« λίστα, άν θέλη; ν’ αύξησης την είς τά 
« καλά προκοπήν σου, νά μεταδίδης τούς 
« καρπούς της είς τάς συνηλικιόιτιδά; σου 
« Παρθένους· Δέν είμπορεϊς, τέκνον άγα- 
« πητδν, νά φαντασθής, πόσον γρήγορα 
« αύξάνουσι τά φώτα δταν μεταδίδωνται, 
« καί πόσην ήδονήν προξενεί είς τάς φιλαν- 
« θρωπους ψυχάς ή μετάδοσις αύτών. Ό- 
« ταν κατά δυστυχίαν ευρεθή τις περικυ-

« κλωμένο; άπδ βαρβάρους πρέπει νά
« σπάθή νά τούς φωτίση, άλύέως κινδυ- 
« νεύει νά βαρβαρωθή αυτός. Δέν ένθυμοΰ- 
« μαι τίς τίνα Ονειδίζει είς τδν Ευριπίδην, 
« δτι έχασε τά ήθη του διά τήν μακράν 
« μεταξύ τών βαρβάρων διατριβήν
« Βεβαρβάρωσαι χρόνιος ών έν βαρβάροις. »

Καταφθάνων είς τήν αίτησιν τής Εύαν- 
θίας περί τής αποστολής Γαλλικού τίνος 
συγγράμματος πρδς μετάφρασιν, συνιστά 
τδν αύτδν τρόπον τής μελίσσης και έπαι- 
νεΐ τά μέγιστα τήν έπιθυμίαν αύτής ταύ
την, λέγων

« Τδν όποιον σέ έσυμ.βούλευσα τής με- 
« λίσσης τρόπον είς τήν άνάγνωσιν τών 
« προγονικών μας βιβλίων, τδν αύτδν πρέ- 
« πει Εύανθία, νά μεταχειρίζησαι καί είς 
« τά βιβλία τών αλλογενών καί έξαιρέ- 
« τως τών Γάλλων, έπειδή γνωρίζεις τήν 
« γλώσσαν αύτών, «άστε νά έπιθυμής καί 
« νά μεταφράσης τι καί άπδ τά γαλλι- 
« κά συγγράμματα· Βιβλία άξια μετα- 
« φράσεως είναι καί πολλά καί καλά' άλλά 
« ολίγα άπ’ αύτά είσαι άκόμη είς κατά 
« στάσιν νά μεταφράσης καί διά τδ νέον 
« τής ήλικίας σου καί διότι δέν είναι πι
α θανδν νά ήξεύρη; άκόμη τήν Γαλλκήν 
« γλώσσαν τόσον καλά ώστε νά μεταφέ- 
« ρης τά νοήματα τών Γάλλων είς τήν 
« γλώσσάν μας, ή όποια ούδ’ αύτή άκόμη 
« δέν είναι ούδ’ αρκετά πλούσια, ούτε άρ- 
« κετά τριμμένη νά τά έκφράζη χωρίς κίν- 
« δυνον γαλλισμού. Μόλον τοΰτο τέκνον 
« καί αύτή σου ή έπιθυμία είναι πολλών 
« έπαίνων άξία. »

Ώς βλέπετε ή Εύανθία δέν έζήτει άπδ 
τδν Κοραή μ.ήτε μυθιστόρημα, μήτε κανέν 
άλλο άδιάφορον άλλά σύγγραμμα ήθικδν 
διά νά τδ μεταφράση, τδ μέν αύτή ώφη- 
λουμένη έκ τών περιεχομένων ήθικών αρ
χών ιδιαζόντως λυσιτελών πρδς τήν προ
κοπήν αύτής είς τήν τέχνην τοΰ βίου, τδ 
δέ ΐνα. διά τής μέταφράσεως καταστήση 
καί άλλας Έλληνίδας συμμετόχους τής ο’ι- 
φελείας ταύτης.

Ή Εύανθία δέν ώμοίαζεν ήμάς, αϊτινες

Αί δυστυχία·, είσιν άκόνη διά τήν μεγά— 
λην ψυχήν, έν ή ή άρετή νέαν στίλπνωσιν 
λαμβάνουστ καθίσταται λαμπροτέρα’ έν τή. 
δυστυχία ιδίως φαίνεται ή άρετή έν όλω τω- 
μεγαλίω της.

Τούντεΰθεν καί ή Παυλΐνα έπί τών κατα.- 
στροφών τούτων μελρτώσα τήν φύσιν τών· 
δυστυχιών τών άλλων ήρύσθη νέαν ήθικήν :- 
σχΐν καί μεγαλειτέραν ενέργειαν.

Κατά τήν έποχήν ταύτην, λέγει δ κ. Ρέτ 
μουζά, ήμέραν τινά ιχνογραφούσα, υπωπτεύτ 
θη δτι ήδύνατο νά η ευφυής, καί δτι ήδύνα· 
το νά χρησιμοποιήστε τδ πνεΰμα αύτής ύπέρ 
τών άλλων’ ή ιδέα αύτη ήλεκτρίζουσα τήν 
καρδίαν τη; έπλήρωσε δακρύων τού; δφθαλ- 
μούς του. Τά δάκρυα ταΰτα ήσαν τδ πρώτον 
ύγρδν, δι’ ού διέβρεξε τήν γραφίδα αυτής,, 
καί συνέταξεν έν τινι εφημερίδι τδ περιπαθέ- 
στατον ιστόρημα έ>- δυστυχία yi.lot, έ
νώ εξιστορεί τήν δυστυχή κατάστασιν τής έ
ποχή; έκείνης καί έν ώ άλ.ληγορεΐται ή αλή
θεια, δτι ένμέν ταΐς εύτυχία·.; πάντες φίλοι 
έν δέ ταΐς δυστυχία·.; ούδ’ αύτδ; ό γεννήτωρ.

Είκοσιεξαέτη; ήτον δτε έδηρ.οσίευσε τδ 
πρώτον φιλολογικόν αυτής έργον τά; ’Αν
τιθέσεις γλαρυρώ; γεγραμμένας καί σα
φώς,. μετά τάς όποιας έδημοσίευσε διάφορα 
άρθρα έν περιοδικοί;, καί έφημερίσι περί 
διαφόρων αντικειμένων, άφορώντων τήν τό
τε κατάστασιν τής πατρίδας της, ιδία είς 
τον « Δημοσιογράφον » έφημερίδα συστηθεϊ- 
σαν ύπδ τοΰ κ. Σουάρ, (Sldir) άκαδημαϊ.- 
κοΰ, πατρόθεν φίλου αύτής, εί; τήν οποίαν 
έπί δεκαετίαν διετέλεσε τακτική συνεργά- 
τις ποτέ μέν διά τών άρχικών τοΰ ονόματός 
τη; γραμμάτων φαινομένη, ποτέ ψευδωνύ- 
μως, δτε ιδίως κατεπολέμει διαφόρων άν
δρών τάς πολιτικά; καί φιλοσοφικά; ιδέας.

"Απαντα τά άρθρα αύτή; έξεδόθησαν καί 
έν ίδιοι τεΰχει ύπδ τδν τίτλον Σύμμιχτη τω 
1802. Κατά τήν μακροχρόνιον τότε συνερ
γασίαν αύτής έν τώ « Δημοσιογραφική» συν
έβη αύτή τδ άκόλουθον ρωμαντικδν γεγο
νός.

’Εν μέσω τών οικογενειακών αύτής δυ
στυχιών εύρισκομένη καί δεινώ; πάσχουσα

μανθάνομεν πρώτον πάντων τήν γαλλικήν 
διά νά άναγινωσκωμεν μυθιστορήματα καί 
journal des Modes, ή διά νά όμιλώμεν 
γαλλιστί δταν πρέπη νά όμιλώμεν τήν 
γλώσσαν μας, άλλ’ ήτο νέα τής έποχής της 
καθ’ ήν εί καί δυσκόλω; όλίγαι γυναίκες έ- 
ξεπαιδεύοντο, έζεπαιδευοντο δμως ώς δει. 
Ελληνίσι.

« Διά νά κάμης λοιπού άρχήν σύ-ν Θεώ, 
προσθέτει δ Κοραής, σέ πέμπω τδ νεωστί 
έκδοθέν κομψδν ήθικδν. συγγραμμ.άτιον άπδ 
γυναίκα σοφήν καί σεβάσμιον τήν Κυρίαν 
Guizot.»

Όποιον δέ τδ κομψδν τοΰτο. ήθικδν σύγ
γραμμα τής κυρίας Guizot, δέν μάς αναφέ
ρει. Άλλά τίς αυτή ή κυρία Guizot, ·?,ν ό 
Κοραής άποκαλεΐ γυναίκα σοφήν καί σεβά
σμιον, τίς ή συγγραφεύς αύτη, ής τδ σύγ
γραμμα τοσοΰτον ές»τίμ.ησεν, ώστε νά έμ- 
πιστευθή αυτό είς τάς χεΐρας νέας ’Ελληνι
κός;

Εί καί προκεχωρημένη ή ώρα, γνωρίσωμεν 
δμως καί τήν κυρίαν ταύτην, ήν συνιστά ή
μΐν ό Κοραής ώς καί τδ κομψδν αύτής συγ
γραμμάτων·;

'11 κυρία Guizot, κύριοι, ώς συγγραφεύς 
διακρινομένη ήθικολόγος, έγεννήθη έν Παρι
σίοις, τώ 1773. Πατήρ αύτή; ήν ό Μαϋλάν, 
Γενικός είσπράκτωρ τών Παρισίων, πλούσιος 
άμα καί πολυμαθής άνήρ, ή. δέ μήτηρ τη; 
θυγάτηρ τοΐ Σαίντ-Σαμάν, άνήκουσα είς οί 
κογένειαν άρχαίαν καί εύγενή τής Πικαρδί- 

εκαλείτο Ηαυλΐνα Σοβαρά, πνευματώ
δης, άλλά συνεσταλμένη καί καχεκτική τήν 
υγείαν ή νέα Παυλΐνα άνετράφη μετά τών 
αρχών καί ιδεών έκείνων, αϊτινες μετ’ ού 
πολύ νέαν ένεκαινίασαν έποχήν έν Γαλλία 
τοΰ 87 καί 89, όπότε καί ή Παυλΐνα προ
ετοιμασμένη προσήλθεν ΐνα τδ έπ’ αύτή συν
τέλεση πρδς ύποστήριξιν τών άοχών τής έ 
λευθερίας, τής ίσότητος, τής δικαιοσύνης, 
αλλά μόλις έσήμανεν ή ώρα, καί τοΰ πατρός 
τη; τελευτήσαντος, είδεν έν ροπή κατεστρα 
φεΐσαν έν τώ σάλω εκείνοι τήν περιουσίαν 
της, έαυτήν δέ έν μέσω τών δυστυχιών έρ- 
ριμμένην.
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τήν υγείαν ήναγκάσθη νά διακόψν; έπί και
ρόν τάς γραφικά; αύτή; εργασίας’ άλλά ά
γνωστός τις δι’ επιστολής ανυπόγραφου, τή 
έπεμψε σειράν άρθρων, άτινα παρεκάλ.ει αυ
τήν νά χρησιμοποιήσω, δ’ έαυτήν μέχρις εν
τελούς άναρρώσεώ; της. Ητο δε ουτος δ κ. 
Guizot νέος τότε ών καί άγνωστος, μαθών 
δε παρά τοϋ εκδότου τοϋ Λ ηιιοσιογράγον 
'τί περί τής Παυλίνης, έσπευσε νά τή ά- 
πευθύνη τήν ανυπόγραφου έκείνην επιστολήν 
μετά των άρθρων, άτινα έδημοσιεύθησαν 
έν τή έφημερίδι εκείνη ψευδωνύμως.

ΊΙ έκτακτος αΰτη περίστασις συνήνωσε 
τάχιστα τά δύω ταΰτα έξοχα πνεύματα 
μολονότι ήσαν τήν τε ηλικίαν διάφορα ώ; 
τής Παυλίνας οΰση; μεγαλειτέρα; αύτοϋ και 
κατά τάς θρησκευτικά; δοξασίας, ώς τοϋ 
Γκιζώτου διαμαρτυνομένου όντος τδ θρή
σκευμα.

Το 1821 ή Παυλϊνα έπονουιασθεΐσα κυ
ρία Cuizol ήρξατο νά γίνηται γνωστότερα 
είς τόν φιλολοφικόν κόσμον. Έκτοτε 'δη
μοσίευσε τά tfara, τδ πρώτον σύγγραμμα 
όπερ φέρει τδ αληθές όνομα αυτής, δημο- 
σιευθέν τώ 1814, τδν «'Ραού.Ι χαι Βίχτα>- 
ςαη τδ 1821, τά Νέα ΛιηγιψαταΆ 1824, 
τάς ΠΐΓ,ί ΰ rar/iogu'/C Οίχογιηιαχάς *Επι~ 
στο.Ιάς τδ 26, τήν Oixoyertiar τδ 28. 
Έκ πάντων δμως τούτων τδ μόνον σύγγραμ
μα, όπερ άνύψωσεν αυτήν έν τή άρίπρεπε- 
στέρ^ θέσει τοϋ φιλολογικού κόσμου ήτον 
ΛΖ πτρΐ άχατρορ>ήϊζ· οΖπθ;·ε>τί««ιΖ έ.τισεο- 
.lal, άληθές άπόσμασμα μητρικής καρδίας 
άφοσιωμένη; ύπέρ τών τέκνων -και τής οι
κογένειας αυτής.

Έκ τοϋ γάμου της έσχεν ένα μόνον υιόν, 
8ν ήγάπα περιπαθώ; καί 8ν άπεκ,άλει προ
σφιλές συμφέρον Citer iulerit έν τώ προλό- 
γ<·> τών περί άνατροφής επιστολών της.

Καχεκτική παιδιόθεν έπαθε σπουδαίως 
τήν υγείαν μετά τόν τοκετόν, τήν δέ πρώ
την Αύγούστου τοϋ 1 827 άπδ πρωίας προϊ- 
δοϋσα τδ τέλος της παρεκάλεσε τδν σύζυ- 
γόν της νά τή άναγνώσφ επιστολήν τινα τοϋ 
Φενελώνος πρός τινα άσθενή καί τινα λό
γον τοϋ Βουσσουέτου περί τής άθανασίας

τή; ψυχής, έν μέσω δέ τής άναγνώσεως έ- 
ξέπνευσε και ούτως έσβεσεν είς έτι άστήρ, 
δστις μεσουρανίσας έν τώ φιλολογικώ δρί- 
ζοντι κατέδειξεν ότι ή λάμψις έστι μία διά 
τε τδν άνδρα και τήν γυναίκα.

Τδ δέ σύγγραμμα αύτής, δπερ άπέστει- 
λεν ό Κοραή; τή Εύανθία ήτο κατά πάσαν 
πιθανότητα τδ έπιγραφύμενον Λββ enfa.ds1’ 
δπερ πρώτον μέν έδημοσιεύθη τεμαχηδον 
εί; τό περιοδικόν σύγγραμμα. « Τά χρονικά 
τής άνατροφής ” όπερ έξέδιδεν δ σύζυγός 
της κ. Guizot καί όπερ έπαυσε τό 181 4 έ
νεκα τοϋ τότε ό'ιεγερθέντος κοινωνικού έν 
Γαλλία Σάλου.

Τδ σύγγραμμα τοΰτο τής κυρίας Guizot 
φέρει τδν τύπον τής διηγηματικής άφηγή- 
σεως, διά τοϋ πέπλου τής οποίας ήθέλησε 
νά στολίσιρ τάς ηθικά; άρχάς, αϊτινες άλ
λως ξηρώς έκφερόμεναι δύνανται νά κουρά- 
σωσι το πνεΰμα, ένώ έν άοελεΐ διηγηματι- 
κή σειρά εκτυλισσόμενα^, καθίστανται εΰχε- 
ρέστεραι πρός διατύπωσιν έν τή καρδία τοϋ 
αναγνώστου. « ’Er τοΐς· τέχτοις » ή κ. Gui
zot άλληλοδιαδόχως έκτυλίσσει τάς περέ 
τής αγωγής τών παίδων ιδέας της, αίτινες, 
μετ ού πολύ έκτενέστερον άναπτυχθεΐσα-. 
είς 7’«ς ,ττρΐ Αχατροφής Οίχογεηιαχάς’Ε- 
Λίστο.Ιάς άνεβίβασαν αύτήν εί; άριπρεπή 
καί άρίζηλον θέσιν μεταξύ τών συγχρόνων 
ήθικολογικών συγγραφέων.

"Ο, τι δέ τοΰτο ήτον τδ σύγγραμμα, δ
περ άπέστειλεν δ Κοραής τή Εύανθία δυνά— 
μέθα νά πεισθώμεν καί έκ τοϋ ότι ή κ Gui
zot έκτδς τών ’//χηΰέσεωχ, άς έδημοσίευ- 
σε νέα έτι ούσα, και αΐτι·-ες ήσαν ανάρμο
στοι τή Εύανθία,ώς άφορώσαι ζητήματα ή- 
θικοκοινωνικά ειδικά τής τότε καταστάσε- 
ω; τής Γαλλίας καί έκτδς τών έν έφημερίσιν 
άρθρων της, τδ μόνον σύγγραμμα ήτο τού
το, όπερ έξέδοτο φέρον το όνομά της καί δυ
νάμενον νά ή χρήσιμον εί; πάσαν γυναίκα 
μέχρι τοϋ 1815, ότε έγράφηή έπις-ολή αύτη. 
'Αλλως τε δέ μόνον τοιαύτης ύλης ήθικολο- 
γική; καταλλήλου ταϊς γυναιξί σύγγραμμα 
ήδύνατο νά πέμψη τή Εύανθία δ Κοραής 
και τή συστήση τήν μετάφρασιν αύτοϋ.

Άλλ’ ε! καί ή σύστασις σχολών γυναι
κείων είναι αξιέπαινος πάντοτε, ούχ’ ήττον 
άποβαίνει άτελέσφορος, έάν ή έν αύτώ δι
δασκαλία δεν γίνεται συνωδά ταϊς έθνικαΐ; 
άπαιτήσεσιν, υγιής σκόπιμο; καί κατάλλη- 
λ.ο; όπως ένσπείργ, πρεπόντω; ταΐ; μαθη- 
τευούσαι; τήν πρός τ-ήν προγονικήν εύκλειαν 
κλίσιν καί έπίδοσιν καί έν γένει ειπεΐν άνα- 
πτύξγ τδ έθνικόν φρόνημα. Τοιαύτη έστιν 
η άποστολή τών ΙΙαρθεναγωγείων, έξ ών ή 
κοινωνία προσδοκά ν’ άπολαύση έν τώ κόλ- 
πω τών οικογενειών γυναίκα; σοφά; έν τή 
τέ/νη τοϋ βίου, δυναμένα; νά μορφώσωσι 
τόν έθνικόν χαρακτήρα τών περί αύτάς, νά 
έμπνεύσωσι τάς μεγάλα; τοϋ πατριωτισμού, 
τή; εύσεβείας τή; φιλανθρωπία; άρχάς καί 
έν έπιγνώσει τελεία νά έργάζωνται καί αϋ- 
ται ύπέρ τοϋ μεγαλείου καί τή; δόξης τοϋ 

έθνους αύτών.
Τοιαύτη ήτο καί ή ύψηλή ιδέα καί τό 

μέγα όνειρον τοϋ αοιδίμου Κοραή, ού ό φε- 
ρώνυμ.ο; Σύλλογος ούτος είθε κραταιούμενο; 
καί ένισχυόμενο; δυνηθή ν’ άποδείξη, πράγ
ματι κατά τήν φιλέλληνα Γαλλίδα Μαρκε- 
σίαν δέν Σαφρέη ότι
Οί μαθηταί τοϋ Πλάτωνος καί γόνοι τοϋ 

’Ομήρου 
Πάσαν άκτΐνα βλέποντε; πάν φώς έκ τοϋ 

άπειρου, 
Χριστιανοί ορθόδοξοι φιλόσοφοι προσέτι 
Έφ’ ών διήλθον μάταια σκλ.ηρά τοσαΰτα έτη 
Είν’ Έλληνες εΐν’ ή ψυχή αύτών Ελληνική. 
Γόνιμα φέρει σπέρματα ή γή των καί γεν- 

ναίως 
, Ό ούρανός ώ; άλλ.οτε -τήν σκέπει δ ωραίος.

Γέννα καί πάλιν τήν τιμ.ήν τήν δόξαν καί 
τήν φήμην 

Ώ; δτε έγκατέλειπον άθανασίας μνήμην. 
Είς έαρ προωρίσθησαν αιώνιον γλυκύ ! 
Χαίρετε·

Aitu.Ua Krerii .Ιιοκηάς.

Συμβουλεύων ό Κοραή; τήν Ευανθίαν νά 
έπιδοθή είς τήν μετάφρασιν τοϋ συγγράμ
ματος τούτου, έπεθύμει νά ώφεληθή αΰτη 
εί; τε τήν Γαλλίδα φωνήν και είς τήν Έλ- 
ληνίδα, ώς καθαρώς λέγει αύτή «'Αν όχι 
« άλλο, γυμνάζεσαι καν διά τή: μεταφρά- 
» σεω; εί; τε τών Γάλλων τήν γλώσσαν, 
« καί είς τήν μητρικήν σου. »

Έτι δέ γενικωτέραν έπιθυμών τήν μετά- 
δοσιν τών ωφελημάτων αύτοϋ διά τής έκδό- 
σεως, καθά ύπεκφαίνεται τοϋ συγγράμμα
τος, ένισχύει αύτήν καί διά τών πατρικών 
ευλογιών του, λέγων αύτή « Έάν όμως έ- 
« πιτύχη; νά κάμ.γ,ς τήν μετάφρασιν ταύ- 
« την, οποία καί νά άναγινώσκεται μέ εύ- 
« αρέστησιν, τότε θέλει λάβειν άμοιβήν 
« τών κόπων σου τδν έπαινον τών δμογε- 
« νών, καί τά; ευλογία; έμοϋ τοϋ γέροντος, 
« όστις αποθνήσκω πλέον εύχαριστημένος, 
• άφοϋ ίδω ότι ή παιδεία έπροχώρησε καί 
« εί; αύτάς τοϋ γένους μα; τάς γυναίκας » 

Καταλήγων δέ τήν έπιστολήν του έπι- 
στέφει αύτήν διά τών εύχών τής μεγάλης 
αύτοϋ καρδίας λέγων.

« Ύγίαινε καί πρόκοπτε εί; τήν τέχνην 
τοϋ βίου

Ό Εύ/έτη; τή; προκοπής σου 
ΚΟΡΑΗΣ.

Καί δ θεό; τή; Έλλάδο; είσήκουσε τών 
εύχών τοϋ γηραιού Κοραή. Τδ έθνος, άπαλ- 
λαγέν τοϋ έφιάλτου, έξύπνησεν ήρωϊκώς, έ- 
ξυπνησεν ώς νέος καί έν τή Ήω τοϋ νέου 
του Μαίου έτράπη τήν πρδ; τδν Παρνασσόν 
άγουσαν, όπως άναπνεύση τήν αύραν τή; 
προόδου, στολίση τδ στήθος του διά τών 
βόδων τής έπιστήαης καί οΰτω φαιδρόν 
καί ιλαρόν χαιρετήση τό μέλλον του, στή- 
νον άνά πάν αύτοϋ βήμα καί ένα βωμόν 
ταϊς Μούσαις.

Έκ τούτου ή άπανταχοϋ άνέγερσις σχο
λών, έν αί; προώρισται δ άνήρ παιδευόμενο; 
νά γίνη χρηστόν καί χρήσιμον μέλος τή; 
οικογένειας καί τή; κοινωνίας. Τούντεϋθεν 
καί ή σύστασις ΙΙαρθεναγωγείων έν οίς ή 
γυνή δφείλει νά μάθη τήν υψηλήν αποστο
λήν αυτή; ώς γυναικός καί ώ; έλληνίδος.

Aitu.Ua
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II ΑΙΑΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Κατά τήν 27 Νοεμβρ. (9 Δεκεμβρ.) 
τοΰ έτους 1874.

(Μεταφρ. ί.πό Δ-. I. Κεσίσσογ.ίο'ΐ, 
έκ τής Έπιθ. r<5r ζ/ι!ο Κόσμωτ).

Πολλά τά απροσδιόριστα είς τά επιστη
μονικά ζητήματα. Αί πειραματικαϊ μάλι
στα άληθειαι τώ χρόνω πολλάκις άλλοιοΰν- 
ται, καϊ ή δοκοΰσα ακρίβεια αριθμητικού 
τίνος ψηφίου άποβτίνει φανταστική, αντικα
θιστάμενη όψέποτε δι’ άλλου ούχ ήττον καϊ 
αύτοΰ άνακριβοΰς και ιδανικού. Ή ιστορία 
τών παρατηρητικών επιστημών ελέγχει φα- 
νιρώς, δτι δέν κατωρθώθη είσέτι τελειω
τική λύσις ένίων προβλημάτων, δτι κατα
μετρήσεις τινές δέον νά έπαναλαμβάνωνται, 
οτι τά πιθανότερα έξαγόμενα δέν είναι 
ές άνάγκης καϊ τά μάλλον προσεγγίζοντα 
εις τήν αλήθειαν, καϊ δτι η πρόοδος ενδέ
χεται νά συνίσταται 
οΰχ άπαξ είς

ειτιτευζ'.ν 
θνητών είσί μακροχρόνιοι καϊ 
ως ή εναγώνιος

είς τδ άνακάμπτειν 
τήν πρώτην αφετηρίαν. Οί 

τής άληθείας αγώνες τών 
*.**. επίμοχθοι, 

; πορεία τοΰ λεπτοδείκτου 
αναγκαζόμενου νά διέλθη δωδεκάκις τήν 
περιφέρειαν τοΰ ωρολογίου πριν ή ή τήν 
πρόοδον τών «ορών δεικνύουσα μικρά βε
λόνη απαξ περιέλθη αυτήν. Όπόση κατα- 
ναλωσις πνεύματος, υπομονής καϊ μόχθου 
πρεπει τώ όντι νά γίγνηται ΐνα κατορθωθή 
η άναγνώρισις τής απάτης, και γνωσθή δτι 
απαιτείται νέα παντελώς επεξεργασία καί 
μετασκευή! Οί αστρονόμοι πρδ πάντων γνω- 
ρίζουσιν άντί πόσων κόπων καϊ αγρυπνιών 
τιμάται ή ελάχιστη μεταβολή γενομένη είς 
τούς αριθμούς έκείνους, ούς όνομάζουσι στα
θερά .τβσά (les constanles), καϊ οί όποΐοί 
εΐσιν ούτως είπεΐν ή στάθμ.η τών αστρονο
μικών τύπων αυτών· Ώς διηνεκές των άντι- 
κείμενον έχοντες τδ άχανές, πρόκειται νά 
καταμετρήσωσιν τά απροσπέλαστα- τοΰν- 

τεΰθεν ώς πρδς συμπλήρωσιν ετι τής άτε- 
λείας καϊ άνεπαρκείας τών παρατηρητι
κών μέσων άνάγκη νά συσσοιρεύσωσιν ώς 
κόκκους άμμου τάς καταμετρήσεις" ΐνα βε- 
βαιωθώσι περί τής ακρίβειας ενός ψηφίου,, 
εΐναι πολλάκις χρεία άθρόων καϊ δυσχερών 
παρατηρήσεων. "Ινα δύνανται εύλόγως νά 
προσθέσωσιν ή νά άφαιρέσωσι κλάσμα τι 
δευτερολέπτου, προπαρασκευάζονται είς πε
ριοδείας πολυδάπανους, καϊ παρατηρηταϊ- 
γεγυμνασμένοι απέρχονται άφόβως είς κλί
ματα θανατηφόρα, οθεν άπαντες δέν έπκ- 
νακάμπτουσι δυστυχώς πάντοτε. Τδ 1874 
τοΰτο έτος θά συγκαταριθμή.ται μεταξύ τών 
καταλιμ.πανόντοιν έποχήν είς τήν ιστορίαν 
τής ’Αστρονομίας διά τάς γινομένας νΰν με
γάλας οδοιπορικά; προπαρασκευάς, ών ό μό
νος σκοπδς είναι ή παρατήρησις τής διαβά- 
σεως τής ’Αφροδίτης πξώ τοΰ ηλιακού δί
σκου περί τά τέλη τοΰ προσεχούς Νοεμ
βρίου. Διά ταύτης προσδοκώσι νά έξακρι- 
βώσωσιν ώς οίόν τε έπιτυχώς έάν τώ όντι. 
ή παράλλαξις τοΰ ήλιου είναι 8 δευτερό
λεπτα τής μοίρας καϊ 8 δέκατα, ή μάλλον 
8 δευτερόλεπτα καϊ 9 δέκατα ώς υποτίθε
ται. ΙΙρδ δέκα ετών είσέτι παρεδέχοντο, είς 
τούς υπολογισμούς τοΰ Έγχίου (HenckeJ 
βασιζόμενοι, τδν άριθμδν 8", G (ήτοι 8 δευ
τερόλεπτα και G δέκατα). Κατά τούτον 
τδν άριθμδν ό ήλιος θά άπεϊχεν άπδ τής 
γής 1 53 εκατομμύρια χιλιόμετρα- άν όμως 
ή παράλλαξις ήναι 8", 8, ή ηλιακή άπό- 
στασις είναι τότε 149 εκατομμύρια χιλιό
μετρα- έάν δέ άπ’ εναντίας, 8", 9, ή άπό— 
στάσις περιορίζεται είς 1 48 μόνον έκατομ: 
μύρια· Πρδς έπιβεβαίωσιν λοιπδ-ν τού μέ
τρου τής ηλιακής άποστάσεως άφ’ ήμών, 
οί άστρονόμοι πανταχόθεν μετά πλούσιας 
άποσκευής τηλεσκοπίων, χρονομέτρων καϊ. 
φωτογραφικών προσέτι οργάνων Οά μετα- 
βώσιν είς διάφορα μέρη τοΰ Ειρηνικού Ώκε
ανοΰ, τής ’Ιαπωνίας, τής Κίνας, τής Αύ- 
στραλίας καϊ είς τάς νοτίους Οαλάσσας. Διά 
τάς δαπάνας τής περιοδείας ή μέν εθνική 
συνέλευσις τής Γαλλίας έπεψήφισε 300,000 
φράγκα, αί δέ Πνωμέναι Πολιτεία·, τής.

Άμερικής 150,000 τάλληρα, καϊ αί κυβερ
νήσεις τής 'Ρωσσίας, τής ’Αγγλίας καϊ Γερ- 
■μανίας έχορήγησαν ώσαύτως ούκ εύκατα- 
φρόνητα ποσά. ΊΙ έκλογή τών κχταλλήλων 
σταθμών πρδ πολλοΰ έγένετο, τά χρειασθη- 
σόμενα όργανά εΐσιν έτοιμα, καί οί παρα- 
τηρηταϊ κάμνουσι τάς τελευταίας προπαρα
σκευάς των ΐνα άποπλείσωσι διά τδν προσ
διορισμόν τής ηλιακής παραλλάςεως.

’Ονομάζεται έν γένει π<ιρά.Ηα(ις, >ι 
ύ.ττιχιι άϊάφορά ή έκτροπή ή μεταξύ τών 
φαινομένων θέσεων αντικειμένου τινός κατο- 
πτευομένου έκ δύο διαφόρων σημείων- έκ 
τούτου συνάγεται ότι ή παράλλαξ·; δέν εί
ναι άλλο είμή ή γωνία ή σχηματιζομένη 
ύτδ δύο έκ διαφόρων τόπων είς τδ αύτό ση
μείου συμπιπτουσών οπτικών άκτίνων. Τε- 
θε’σθω δτι δύο παρατηρηταϊ έκ δύο καταλ
λήλων θέσεων κατοπτεύουσι τήν κορυφήν 
δένδρου τινός μακράν μ.έν κειμένου, άλλ’ 
ορατού- θά ϊδωσιν αύτήν κατά διευθύνσεις 
τοσούτω μάλλον διαφερούσας, δσω ή χωρί- 
ζουσα αύτούς άπόστασις είναι μεγαλειτέρα- 
κατ’ αναφοράν δέ πρδς πύργον τινα καθο- 
ρώμενον είς τδν δρίζοντα, έάν ό εις τών πα
ρατηρητών βλέπη τδ δένδρον πρδς τά δε
ξιά, φέρ’ είπεΐν, τοΰ πύργου, ό έτερος θά τδ 
βλέπη πρδς τά αριστερά. ΊΙ διαφορά τών 
δύο σκοπουυ.ένων διευθύνσεων έσται ή πα- 
ράλλαξις τοΰ δένδοου- έάν δέ καθ’ ύπόθε- 
σιν ήναι γνωστόν προσέτι καϊ τδ μήκος τής 
βάσεως τής έργασίας, τούτέστι τδ μεταξύ 
τών δύο σταθμών διάστημα, είναι εΰκολον 
νά ευρεθή διά τοΰ υπολογισμού ή άπόστα- 
σις τοΰ δένδρου. Τοιαύτη τις είναι ή άρχή 
τών μεθόδων δι’ ών καταμετροΰσι τάς 
απροσίτους άποστάσεις. (*) Διά τών παραλ-

"Εστω S τό κατοπτευ- 
όμενον αντικείμενο,, 
Α καί Β τά δύο διά
φορα σημεία δθεν γί
νεται ή κατόπτευσις.

ΣΑΓ ή μία γωνία, καί ΣΒΓ ή έτέρα· ή μεταξύ 
τούτων διαφορά, ήτοι ΣΒΓ—ΣΑΓπτΣΒΔττεΑΣΒ 
(τής ΒΑ ύποτ’θεμένη; παραλλήλου τή ΑΣ) παρι- 
•τγ τήν λεγομένη, παράλλαξιν υποτίθεται έν— 

λάξεων τών ουρανίων σωμάτων (!) κατοο- 
θούται ή εύρεσις τού μεταςύ τούτων καϊ 
ήμών διαστήματος- τάς οπτικά; ταύτας 
άιαφηράς (Iliff ere lives d aspect J, τίς 
άνεπαισθήτου; έκτροπας διευθύνσεων λεπτο
μερώς προσδιόρισα; ό άνθρωπος, χωρίς νά 
έγκαταλείψη τήν στενήν φυλακήν τού πλα
νήτου του, ήδυνήθη νά χωρ^ομετρήση τδ 
σύμπαν Άλλ’ άτυχώς μεταξύ τής θεωρίας 
καϊ τής πράξεως κεϊται χάσμα- τδ πρό
βλημα καθίσταται λίαν περίπλοκου ένεκα 
τής κινήσεως τής γής ήτις χρησιμεύει ώς 
βάσις τής έργασίας, καϊ τών πρδς κατό- 
πτευσιν αστέρων ένεκα τής μικρότητος τών 
γωνιών αίτινες πρέπει νά μετοηθώσι, κα
ταντά σχεδδν είς τδ άδύνατον. Ή μεγίστη 
βάσις ήν Οά έδύνατο νά παρέχη ήμΐν ή γή 
εΐναι ή διάμετρός της, έχουσα μήκος υπέρ 
τάς 3000 περίπου λεύγας. Άλλά τής δια
μέτρου τοΰ ήλιου ούσης κατά προσέγγισιν 
12000 φοράς μείζονος, δύο παρατηρηταϊ 
άπέχοντες άλλήλων οσον θά ήδύναντο μα
κράν, ή δπερ ταυτδν, έκ τών δύο άκρων τής 
διαμέτρου ή τοΰ άξονος τής γής βλέποντες 
τδν ήλιον, είς τοιαύτην θέσιν θά εύρίσκοντο 
άπέναντι αύτοΰ, είς οϊαν έάν, θέλοντες νά 
προσδιορίσωσι τήν παράλλαξιν γήινου τίνος 
άντικειμένου 12000 μέτρα μακράν αύτών 
κειμένου, δ-.ηύθυναν τά τηλεσκόπιά των έκ 
δύο παραθύρων κατά Sv μόνον μέτρον άφι- 
στι»μέ··ων άλλήλων- αί διευθύνσεις τών 
οπτικών άκτίνων δέν θά διέφερον ε! μή 
κατά 1 7 δευτερόλεπτα μοίρας τόξου. Άλλ’ 
έτι καϊ ύπδ τούς υποθετικούς τούτους δρους 
ή παρατήρησις τοΰ ήλιου ούδεμιας ώφε-

ταΟΟα, ώ; καί έν άλλοι; χωρίο·; τοΰ αναγιγνω
σκόμενου άρθρου ή γνδισι; τουλάχιστον αρχών 
τινων τή; Γεωμετρία;. Σημ. τ. Μ.

(4) "Οταν πρόκηται περί τή; παραλλάξ έ
ως τοΰ ήλίοϋ ώ; άριΟμοΰ ώρισμένου, έννοΰσι 
πάντοτε τήν σταθερά, παράλλαξιν, ήτις είναι 
τό ήμισυ τή; παραλλάξεω; τή; άναφερομένης εί; 
ούο τόπου; αντίποδας, ή τό ήμισυ τής γωνία; 
ύφ’ ήν παρατηρητής τι; έκ τοΰ ήλιου κατοπτεύ
ω, ήθελε βλέπει τήν γήν. Ή σταθερά αύτη πο- 
σότη; ίσοΰται περίπου μέ 9 δευτερόλεπτα τή; 
μοίρας.
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λεία; Οά έγίνετο πάροχος, διότι οί παρα- 
τηρηταί άπδ δύο έκ διαμέτρου αντιθέτων 
τόπων κατοπτεύοντες Οά έβλεπον τδν ή
λιον έπί τοΰ όρίζοντος, όπου ή ατμοσφαι
ρική Ολάσις παρακωλύει πάσαν ακριβή κα- 
ταμέτρησιν. Άνάγκης λοιπόν ούσης νά πε- 
ριορισθώσιν εις διαφοράς διευθύνσεων πολλω 
ήττον έπαισθητας ή τάς ύπδ τής θεωρίας 
έζ ύπαρχή; άποδεικνυομένας, προφανώς 
πάσα τοιαύτη άμεσος μέθοδος πρδς κατα- 
μέτρησιν τής ηλιακής άποστάσεως άπορρι- 
πτέα έσται.

Ούχ ούτως δμως έχουσι τά πράγματα 
καί ώς πρδς τήν σελήνην’ διότι ταύτης 30 
περίπου μόνον γηΐνας διαμέτρους άπεχού- 
σης άφ’ ήμών, ή παράλλαξις φθάνει μέχρι 
2 μοιρών ώς έγγιστα' διό οί αστρονόμοι 
Λαλάνδος καί Λακάϊλ (LacaiUe), παρατη- 
ροΰντες δ μέν έκ Βερολίνου, ό δέ έκ τοϋ 
ακρωτηρίου τής Καλής Έλ.πίδος, είς τά 
δύο άκρα μ.ιάς βάσεως έχούσης 9000 χιλιό
μετρα, έδυνήθησαν νά προσδιορίσωσι (κατά 
τδ 1736 έτος) μετά μεγίστης ακρίβειας 
τήν παράλλαξιν τής σελήνης. Έκ τών άρ
χαίων Αρίσταρχος δ Σάμιος καί δ "Ιππαρ
χος έγίγνωσκον αύτήν ήδη ώς έγγιστα. 
Άλλ’ ή παράλλαξις τοϋ ήλιου ή, ταϋτδν εί 
πεϊν, ή άπόστασις τούτου τοΰ άστρου έπί 
πολύν χρόνον σχεδόν ήτο άγνωστος' δ Άρί- 
σταρχος είχεν άποπειραθή τήν καταμέτρη- 
σιν αύτής διά μεθόδου θεωρητικώς μέν εΰ- 
φυεστάτης, άλλά πρακτικώς ατελούς, λαμ- 
βάνων ώς βάσιν τήν άπόστασιν τής σελήνης. 
Κατά τήν στιγμήν τοϋ πρώτου ή τοΰ τε
λευταίου τετάρτου, δπότε τδ φωτιζόμενου 
μέρος είναι ακριβώς τό ήμισυ τοΰ δίσκου, 
τήν δποίαν στιγμήν όνομάζουσι διγοεο- 
ftiar, ή σελήνη αποτελεί ορθήν γωνίαν μετά 
τής γής και τοϋ ήλιου' άρκεϊ τότε νά κατα
μετρηθώ άκόμη ή γωνία ή περιεχόμενό με
ταξύ τών διευθύνσεων τών δύο άστρων, 
άμφοτέρων ορατών είς τδν ορίζοντα, ΐνα 
κατασκευασθή τδ έν τώ διαστήματι σχη- 
ματιζόμενον ορθογώνιον τρίγωνον, καί δρι- 
σθή ή σχέσις τών άφ’ ήμών διαστάσεων αύ
τών. Ό ’Αρίσταρχος ευρών τήν μεταξύ τοϋ 

ήλίου και τής σελήνης γωνίαν κατά τήν 
στιγμήν τής διχοτομίας ΐσην μέ 87 μοίρας 
συνεπέρανεν δτι ή άπόστασις τοϋ ήλίου 
ήτο δεκαπενταπλασία τής σεληνιακής' πράγ
ματι δμως τής έν λόγω γωνίας ούσης 89 
μοιρών καί 50 ποωτολέπτων δ ήλιος τε- 
τρακοσίας φοράς άπέχει άφ’ ήμών μάλλον 
ή δ δορυφόρος τής γής. Τδ λάθος τοΰ Άρι- 
στάρχου καί τών διαδόχων του μέχρι Κο- 
περνίκου καί Τυχοβραχίου προήρχετο έκ 
τής δυσκολίας τοΰ εύρίσκειν ακριβώς αύ
τήν τήν στιγμήν τής διχοτομίας, όιότι ή 
διαχωρίζουσα τδ φωτεινόν έκ τοΰ σκιερού 
μέρους τοΰ σεληνιακού δίσκου γραμμή ού
δέποτε δύναται νά προσδιορισθή εντελώς 
καί καθαρώς. Μέχρι λοιπόν τού 17ου αίώ- 
νος οί αστρονόμοι παρεδέχοντο ώς μέτρον 
τής ήλιακής άποστάσεως άριθμόν είκοσά- 
κις μικρότερον.

Αλλ’ έτι χείρον, δταν πρόκηται νά ορι- 
σθή ή άπόστασις τών απλανών άστέρων' ώς 
πρδς αύτούς, δλαι αί γήϊναι βάσεις είσιν 
ανεπαρκείς' ένταΰθα παρουσιάζεται άπέναντι 
ήμών αύτδ τούτο τδ αχανές. Οί αστρονόμοι 
μόλις κατόρθωσαν νά προσδιορίσωσιν ή 
μάλλον νά είκάσωσι τάς αποστάσεις τινών 
έξ αύτών λαμ.βάνοντες ώς βάσιν λογιστικήν 
αύτήν τήν έκτασιν τής γηΐνης τροχιάς, έ
χούσης διάμετρον ίσην μέ 300 εκατομμύ
ρια χιλιόμετρα Τοιοΰτον καί τοσοΰτον 
είναι τδ οριον τής περί τδν ήλιον περιοδείας 
ήμών μετά τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Άλλά 
τούτο είναι μικρόν καί ανεπαρκές διά τδν 
προκείμενον σκοπόν ήμών' διότι οί πλεΐστοι 
τών άπλανών άστέρων έπί τοσούτον μακράν 
ήμών κεΐνται, ώστε ή διαφορά τών 300 ε
κατομμύριών χιλιομέτρων ώς πρδς τήν θέσιν 
τού παρατηρητοϋ ούδ’ έλαχίστην παράγει 
έκτροπήν τής οπτικής άκτϊνος' τών δέ πλη- 
σιεστέρων άπλανών ή ίτησία παρά.1,1α?,ι.ς 
μικρόν τι κλάσμα δευτερολέπτου είναι, καί 
είναι λίαν δυσχερές νά προσδιορισθή ακριβώς 
μία τοιαύτη μικρά ποσότης.Έπί Κοπερνίκου, 
τών παρατηρητικών οργάνων πάνυ άτελών 
έτι όντων ώς πρδς τήν άπαιτουμένην γνώσιν 
τών παραλλάξεων τών άστέρων, άνέθεντο 

τήν διασάφησιν ταύτην εις τάς έπερχβμένας 
γενεάς πρός άναίρεσιν τής έπιφερομένης 
κατά τής παραδοχής τής κινήσεως τής γής 
έν τώ διαστήματι αύστηοάς κατά τδ φαι- 
νόμένον ένστάσεως. Περί τάς άρχάς μ.όλις 
τοϋ παρόντος αΐώνος ή τελειοποίησις τών 
οργάνων καί τών μεθόδων άνεϊλε τήν τε- 
λευταίαν δυσκολίαν ήτις έτάραττε τον ι
δρυτήν τής νεωτέρας Αστρονομίας. Ή άμ.- 
φιβολία λοιπόν δέν είναι πλέον δυνατή' 
γνωρίζομεν τοχτεύθεν πόσον μικρόν πράγμα 
είναι ή γή έν τώ κόσμω' άλλ’ ή άνακάλυ- 
ψις αύτη έχει καί τδ ίδιάζον, ώς είπεν ό 
Ααπλάκιος (/.up/uce), νά παρηγορή τδν άν
θρωπον έφ’ ν, έπί τή; γής κατέχει θέσει, 
δεικνύουσα αύτώ αύτό τδ μεγαλεϊόν του 
ΐν τή άκρα σμικρότητι τής βάσεως δι’ ής 
κατεμέτρησε τά έπουράνια ( ).

Είδομεν ότι δ άμεσος προσδιορισμό; τής 
παραλλάξεως τού ήλίου δέν είναι σχεδόν 
κατορθωτός' άλλ’ εύτυχώς έμμεσοι τρόποι 
ούκ ολίγοι ύπάρχουσι. Κατά τούς άνακαλυ- 
φθέντας νόμους ύπδ τού διάσημου αστρονό
μου Κεπλέρου αί σχέσεις ή οί λόγοι τών α
ποστάσεων τών διαφόρων πλανητών πρδς 
τόν ήλιον (λαμβανομένης ώς μονάδος τής

(*) Ώ; συμπλήρωμα καί πρό; άνάπτυξιν τ&ν 
έν τή άνωτέρω παραγράφψ περιεχομένων παρα- 
θέτομεν τά εξής : Έάν ύποτεθή 6τι όλο; ό χώρο; 
« κατεχόμενο; ύπό τής γηΐνης τροχιάς, ής ή 
διάμετρο; είναι ύπέρ τά 300 έκατομμύρια χιλι
όμετρα, και κέντρον αύτός ό ήλιος, άπετέλει 
φωτεινόν τι σ&μα, τό τεράατειον τοΰτο σώμα 
καθορώμενον έκ τοΰ έγγυτέρου ήμΐν άπλανοΰς 
άστέρος, ύπό γωνίαν πολλοστημορίου τινό; τοΰ 
δευτερολέπτου τή; μοίρας,μόλις Οά οιεκρίνετο ώ; 
ελάχιστου τι φωτεινόν σημεϊον λάμπαν έν τω 
ττερεώματ·., ώς μικρότατος τις των όρατ&ν α
στέρων τοΰ γαλαξίου· έκ οέ τ&ν άπωτέρω κει
μένων, οθεν αί διευθυνόμεναι όπτικαί ακτίνες εΐς 
Τ» ακρα της διαμέτρου ή τά αντίθετα σημεία τή; 
περιφέρεια; τοΰ σώματος τούτου μηδεμίαν γωνίαν 
αποτελούσα·, συμπίπτουσιν, έξ έκείνων λέγομεν 
τβ>ν μεμακρυσμένων άστέρων ούδέ ώ; σημεϊον 
πλέον θά ήδύνατο νά φαίνηται τό έν λόγω σ&μα· 
οποία τεραστεία άπόστασις τ&ν άπλαν&ν άστέ
ρων] και όποιοι παμμεγέθει; όγκοι τά ούράνια 
ταΰτα σώματα τά όποϊα ύφ’ ήμ&ν καθορ&νται 
οιά γυμν&ν όφθαλμ&ν. Ίλιγγιά άληθ&ς ό νοΰ; 
καν φανταζόμενο; τά τοιαΰτα. Σ. τ. Μ.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ'.) 

γηΐνης) είσιν εντελώς γνωστοί ήμΐν' άρκεϊ 
άρα, πρδς προσδιορισμόν τών λόγων ή τών 
σχέσεων τούτων νά γνωρίζωμεν τδν χρόνον 
τής περί τδν ήλιον περιφοράς τών πλανη
τών (α)- Ενεκα τού θαυμασίου τούτου συν
ειρμού απάντων τών μερών τοϋ ηλιακού συ- 
στήυ.ατος, δύναται τις κατά πρώτον νά 
μορφώση τδ σχέδιον αύτοΰ εντελώς, καί δέν 
ύπολείπεται, ίνα ύπολογίση τάς Αποστά
σεις είς χιλιόμετρα, είμή νά καταμέτρηση 
μίαν άπόστασιν οίανδήποτε μεταξύ δύο ση
μείων (")' τότε Οά έχη προσδιωρισμένην 
τήν κλίμακα τοϋ σχεδίου- Καλόν είναι 
όμως νά έκλέξη ώς βάσιν τήν άπδ τοΰ 
ήλίου άπόστασιν τού Άρεως' διότι τοΰ 
πλανήτου τούτου κατά τινας έποχάς πλη
σιάζοντας πολύ είς τήν γήν, αί παρατηρή
σεις άποκαλύπτουσι λίαν αισθητά; παραλ
λάξεις' ό Τυχοβράχιος πρώτος είχε προ
τείνει τδ μέσον τούτο, καίπερ αύτδ; μή 
αποπειραθείς. Βραδύτερον, κατά τδ 1671, 
έπί τή αιτήσει τοΰ Δομίνικου Κασσίνη, ή 
’Ακαδημία τών έπιστημών έν Παρισίοις 
έπεμψε τδν άστρονόμ.ον 1‘ίχερον είς Καϋέν- 
νην πρδς καταμέτρησήν τοϋ ύψους τοϋ 
Άρεως, έν ώ χρόνοι ό Πικάρδος καί ό Ροί- 
μερος θά έποίουν τάς πρδς τόν αύτδν σκο
πόν παρατηρήσεις των έν Παρισίοις. Άλλ’

(α) ΕΤ; τ&ν νόμων τοΰ Κεπλέρου, ό υπονο
ούμενο; δηλ. ένταΰθα, είναι ό εξής : τά τετράγω
να τ&ν χρόνων τής περιφορά; τ&ν πλανητ&ν 
περ1 τόν ήλιον είσί πρό; αλληλα ώ; οι κύβοι των 
μέσων αποστάσεων αύτών. Σημ. τ. Μ.

(’) Ο! λόγοι τ&ν αποστάσεων τ&ν διαφόρων 
πλανητ&ν άπό τοΰ ήλιου, οϊν.νε; εύρέθησαν, κατά 
τδν νόμον τοΰ Κεπλέρου, διά τ&ν μεμετρημέ- 
νων χρόνων τή; περιφορά; αύτ&ν περί τόν ήλιον, 
είσιν οί έξή;, λαμβανομένη; τή; άποστάσεω; τής 
γή; ώ; μονάδο; : ήτοι τή; Γή; άπεχούση; τοΰ 
ήλίου =1, ό Ερμή; άπέχει 0, 39, ή ’Αφρο
δίτη 0, 72, ό Άρης 1, 52, ό Ζεύ; 5, 20, ό 
Κρόνο; 9, 54, ό Ουρανός 19, 18 καϊ ό Ποσει- 
δων τέλος 30 περίπου. Έάν τώρα ή μέση άπό- 
στασι; τής Γή; άπό τοΰ Ήλίου ήναι 150 έκα
τομμύρια χιλιόμετρα, πολλαπλασιάζοντε; τόν 
άριθμόν τοΰτον έπί τού; άνωτέρω λόγου; εύρί
σκομεν είς χιλιόμετρα ύπολελογισμένην τήν άπό- 
στασιν έκάστου τ&ν πλανητ&ν άπό τοΰ Ήλίου.

Σημ. τ. Μ.
13.
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ό Έίχερος κατέστησεν ώφελιμωτέραν τήν 
έν Καΰέννη διαμονήν του καί διά τών γε
νομένων συνάμα λαμπρών πειραμάτων του 
εις τά μήκη τοϋ εκκρεμούς τοΰ σημαίνον
τος τά δευτερόλεπτα τής ώρας. Διά τής 
αντιπαραβολής τέλος και τών γενομένων 
κατά το 1862 παρατηρήσεων τοϋ Άρεως 
έν Γρηνουίσίω, Πουλκόβα, Άκρωτηρίφ τής 
Καλής Έλπίδος και Βιλλιαμστόβνω τής 
Αυστραλίας, ωρίσθη ώς έγγιστα ακριβώς 
ή άπόστασις τοϋ ήλιου, δπερ και συμφωνεί 
καθόλου πρδς τά δι’ άλλων μεθόδων εύρε- 
Οέντα. ’Αλλά τδ αίρετώτερον μέσον τής 
προσδιορίσεως τών απολύτων διαστάσεων 
τοϋ ήλιακοϋ συστήματος είναι έτι τδ ύπδ 
τοϋ επιφανούς "ΑλλεΟ κατά τδ 1 691 προ- 
ταθέν, ήτοι ή παρατήρησις τής διαβάσεως 
τής ’Αφροδίτης πρδ τοϋ ήλιου.

Ό πλανήτης Αφροδίτη, ό γνωστός πάσι 
φαιδρός αύγερινδς, όστις ένεκα τής ζωηράς 
λάμψεώς του είναι ορατός ένίοτε καί έν 
καιρώ τής ήμέρας, έκτελει 13 περίστροφά; 
περί τδν ήλιον ένώ ή γή κατά τδ αύτδ χρο
νικόν διάστημα περιτρέχει τήν τροχιάν 
της όκτάκις" άνά δ’ έκαστον όγδοον έτος 
τά δύο ταΰτα σώματα συντυγχάνουσιν εϊς 
τά αύτά σημεία τών τροχιών των. Έν τώ 
διαστήματα τούτω, ή ’Αφροδίτη διέρχεται 
πεντάκις μεταξύ τής γής καί τοϋ ήλιου" 
καί καθώς ή νέα σελήνη, στρέφει τότε 
πρδς ήμας τήν σκοτεινήν επιφάνειαν της 
καί καθίσταται αόρατος, παρ’ έκτδς τής 
■σπανιωτάτης έκείνης περιπτώσεως καθ’ ήν 
προβάλλει έπι τδν δίσκον τοϋ ήλιου, τοΰθ’ 
δπερ δνομάζουσιν ιδίως διάβασιν. 'Τότε 
φαίνεται έπί τινας ώρας έπι τοϋ άκτινοβό- 
λου ήλιακοϋ δίσκου ώς μικρά τις και ολο
στρόγγυλος μέλαινα κηλίς. Τό φαινόμενον 
τούτο έντός εκατονταετηρίδας δίς μόλις 
παρουσιάζεται" εϊς -διάστημα μέν οκτώ έτών 
<5ύο διαβάσεις τυγχάνουσιν" άλλά μετά 
ταΰτα αϊών ολόκληρος πρέπει νά παρέλθη 
'ίνα έπαναληφθώσιν έκ νέου δύο άλλαι" δια
βάσεις ώς πρότερον κατά τδ αύτδ έκείνο 
χρονικόν διάστημα" δτι δέ αί διαβάσεις 
τής ’Αφροδίτης δέν συμβαίνουσ; συχνότεραι, 

ή αιτία είναι δτι τδ επίπεδον έν ώ -κινείται 
ό πλανήτης ούτος δέν συμπίπτει μετά τής 
εκλειπτικής, ήτοι τή; τροχιάς ένθα κινείται 
ή γή περί τδν ήλιον" ότέ μέν διέρχεται 
ύψηλότερον, ότέ δέ χαμηλότερον, καί κα
θίσταται άφαντος ένεκα τοϋ φωτός τής 
ήμέρας. At διαβάσεις συμβαίνουσι πάντοτε 
κατά τους μήνας Ιούνιον και Δεκέμβριον 
(κατά τό Γρηγοριανδν ήμερολόγίον.) αί έγ-
γύτεραι ήμΐν χρονολογούνται ώς εξής :

7 Δεκεμβρίου
4 Δεκεμβρίου
6 ’Ιουνίου

1631 
1639 
1761

3 Ιουνίου 1769
9 Δεκεμβρίου 1874
■6 Δεκεμβρίου 1882
8 ’Ιουνίου 2004
6 ’Ιουνίου 2012.

Τήν διάβασιν τοΰ 1631 είχε προείπει ό 
Κέπλερος ως καί τήν τοΰ Έρμοΰ συμβάσαν 
κατά τάς 7 Νοεμβρίου τοΰ αύτοϋ έτους’ 
ο μέγας έκεϊνος αστρονόμος διενοείτο μά
λιστα νά έξιχνεύση τά περίεργα ταΰτα 
φαινόμενα διά τίνος τών ύπδ τοΰ Γαλι
λαίου έπινοηθέντων τότε τηλεσκοπίων’ 
άλλ’ έστερήθη τής άπολαύσεως τών πόθων 
του άποθανών τήν,Ι7ην Νοεμβρίου" ό Γασ- 
σενδής μόνος παρεφύλασσε τδ φαινόμενον’ 
άλλά καί αύτώ δυστυχώς συνέβη έμπόδιον 
εις τήν παρατήρησιν. Ίΐ διάβασες τοϋ 
1839 εΐναι ή πρώτη ήν έϊδον οφθαλμοί 
άνθρώπων. ΙΙαρετηρήθη έν ’Αγγλία ύπδ 
Χορδξ καί Κραβτρή (Ilorrox καί Crai- 
treej κατά τήν πρόρρησιν τοϋ Κεπλέρου 
καίπερ μικρόν τι έσφαλμένην, καθ’ ήν έπρε- 
πεν ή ’Αφροδίτη νά ψαύση μόνον τό χείλος 
τοϋ ήλιακοϋ δίσκου. ’’Αλλως τε δέν ήδυνή- 
θησαν νά ίδωσι τήν είσοδον τοΰ πλανήτου 
εϊμή ολίγον πρδ τής δύσεως τοΰ ήλιου" έν 
τοσούτω ό Χορδξ διετράνωσε τδν ένθουσια- 
σμόν του έν διθυράμβω ωδικώ τών γάμων 
τής ’Αφροδίτης μετά τοΰ θεού τής ήμέρας. 
Μέχρι τινός αί διαβάσεις τή; ’Αφροδίτης πα- 
ρετηροϋντο άπό απλής μόνον περιεργείας" 
πρώτος δ Έδμόνδος "Αλλε'ύς κατείδε τήν 
επιστημονικήν άξίαν αύτών· Είκοσιδύο έτών

ήν, όταν κατά τδ 1677 έν τή νήσο? τής ' 
Αγίας Ελένης παρετήρησε τήν τοϋ Έρ- ; 
μοΰ διάβασιν πρδ εοϋ ήλιου" ϊδών μετά 
θαυμασμού ότι καθαρώτατα ή μέλαινα κη
λίς έφήπτετο τής περιφερείας τοϋ ήλιακοϋ 
δίσκου, έστοχάσθη άμέσως οτι τά ούτως 
άκριβώς έχοντα φαινόμενα θά έχοησίμευον 
κατ’ έξοχήν πρδς έπιδιόρθωσιν τών πλανητ 
πικών αποστάσεων ένεκα τής μεγάλης επιρ
ροής τών παραλλάξεων τών πλανητών εϊς 
τάς στιγμάς τής τε εισόδου καί τής εξόδου. 
Διά τον Έρμήν ή επιρροή αύτη δέν είναι 
τοσοϋτον έπαισθητή όσον διά τήν Άφροδί- 
την" διό ό "Αλλεϋ; έπιμελώ; συνιστώ εις 
τούς έπερχομένους άστρονόμους τήν διάβα- 
σιν τοϋ 1761 έν δυσί πολυτίμοις άπομνη- 
μονεύμασιν : « Είθε ό Θεός, λέγει τελευ-
ταΐον, είθε ό Θεός βοηθήσαι τά; παρατηρή
σεις των μέ τδν ώραιότερον καιρόν ! όταν 
δέ έπιτύχωσι τοϋ σκοπού των καί προσδιο- 
ρίσωσι ώς οϊόν τε άκριβώς τήν άφ’ ήμών 
άπόστασιν τοϋ ήλιου, άς εύαρεστηθώσι νά 
άναπολήσωσι κατά νοϋν οτι Αγγλος τις ήν 
ό πρώτος συλλλαβών τήν ευτυχή ταύτην 
ιδέαν »

Δέν ήτο βέβαια νά λησμονηθή. εύκόλως ή 
σπουδαία αΰτη σύστασις. Μεγάλαι λοιπόν 
προπαρασκευαί έγένοντο διά τήν κατόπτευ- 
σιν τών διαβάσεων τοϋ 1761 καί 1769" 
οί ήγεμόνες καί τά σωματεία τών σοφών 
έναμίλλως διωργάνωσαν άποστολάς πρδς 
παρατήρησιν εις τόπους μακρυνους, οΰτω 
πως εκλελεγμένους ώστε τδ αποτέλεσμα 
τής παραλλάξεως νά ήναι ώ; οίον τε ση
μαντικόν. Τήν 6ην ’Ιουνίου 1761 τά τη
λεσκόπια διηυθύνΟησαν πρδς τδν ήλιον έκ 
τοΰ ’Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος, έκ 
Λαπωνίας, έκ τής Τοβόλσκης τής Σ.βηρίας, 
ώς καί έξ Εύρώπης" έν τοσούτω δυσμενείς 
τινες πάλιν περιπτώσεις παρεκώλυσαν τήν 
έκ τών καταμετρήσεων τούτων προσδοκω- 
μένην ωφέλειαν" άλλ’ άπ’ έναντίας ή διά-

- βασις τοΰ 1769 παρετηρήθη απανταχού 
μετά πλείστης όσης επιτυχίας" ό Κούκ καί 
ό άστρονόμο; Ι'ρήν ειχον άπέλθει είς Ταΐ- 
τιον, ό άββας Chappe <1 Aulerochc ε·ς 

Καλλιφορνίαν, ό Πιγγρές είς "Αγιον Δομίνι
κον" ό βασιλεύς της Δανιμαρκίας είχε ζη
τήσει παρά τής Μαρίας Θηρεσίας τδν Χέλ- 
λην ινα τδν άποστείλη εϊς Βάρδους τής Λα
πωνίας. Συνδυάσαντες τάς διαφόρους παρα
τηρήσεις τάς γενομένας είς ούτωσί άφεστη- 
κότας τόπους, εύρον διά τήν άπόστασιν τοϋ 
ήλιου τιμάς λίαν προσεγγιζούσας είς τήν- 
κοινώς σήμερον παρά τοΐς άστρονόμοι; πα
ραδεκτήν.

Μεταξύ τών λαβόντων μέρος εις τά; ερ
γασίας ταύτας παρατηρητών ύπήρςεν είς, 
όστις κατέστη ένδοξος διά τά παθήματα 
του. Τδ ταξείδιόν του εΐναί τις 'Οδύσσεια, 
καί ή άτυχία δ πρωράτης του. Ό Ζαντίλ 
Δελαγαλαιζίέρ (Genlil de la Galaisiere) 
είχε δεχθή τήν εντολήν νά παρατηρήση τήν 
διάβασιν τοϋ 1761 εις Πονδισερήν 
chcry.) Άπάρας τδν Μάρτιον τού 1760, 
κατέπλευσεν εις τήν νήσον τής Γαλλίας 
(ile-de-France) τ-ήν 10ην τοϋ επομένου 
’Ιουλίου" άλλ’ έν τώ μεταξύ, Άγγλογαλλι- 
κοϋ πολέμου κηρυχθέντος, έδέησε νά περι- 
μείνη πέντε ολοκλήρους μήνας, ώστε γαλ
λικόν τι δίκροτον νά έμφανισθή είς τάς Ίν- 
δικάς θαλάσσας’ ότε έφθασε κατέναντι τής 
Πονδισερής τήν 24ην Μαίου 1761, εύρε 
τήν πόλιν ταύτην κατεχομένην ύπδ τών 
’’Αγγλων, καί τήν 6ην Ιουνίου εύρίσκετο 
έτι έν θαλάσση οπότε ή διάβασις τή; ’Αφρο
δίτης έγένετο" είδε τδν ήλιον λάμποντα είς 
καθαρόν καί άνέφελον ούρανδν, άλλ’ ύπήρ- 
ξεν άδύνατον νά. στή.ση τά βαρέα τηλεσκό
πια ά εΐχεν έπί τοΰ καταστρώματος του. 
πλοίου καί τά όποια άπήτουν σταθεράν 
τοποθέτησιν" ό Ζαντίλ έποίη.σε τότε μίαν 
ήρωΐκήν άπόφασιν : « Εύρίσκομαι ένταΰθα, 
είπε, και Οά διαμείνω. » οκτώ έτη οΰτω 
διέτριψε παρά τήν Κορομανδέλην περιμένων 
τήν διάβασιν τού 1769" τδν δέ χρόνον τού
τον διήλθεν άσχολούμενος είς τήν μελέτην 
τού κλίματος τής Ινδίας, τών θαλασσίων 
ρευμάτων, τής αστρονομίας τών Βραχμά- 
νων, καί είς τδν προσδιορισμόν τών γεωγρα
φικών θέσεων. 'Η μεγάλη τέλος ήμέρα έ- 
φ.θασεν ή ώρα τοΰ ενιαυτού ήν εξαίρετος, 
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και ό μήν Μάιος κατ’ εξοχήν ωραίο;. Ό 
Ζαντίλ είχε πλήρη πεποίθησιν καί θάρρος’ 
η διάβασις έμελλε νά γείνη την 4ην ’Ιου
νίου άπδ τή; τρίτης μέχρι τής έβδόμ.η; 
ώρας τής πρωίας’ Ίΐ προτεραία, ήτοι ή 
3η τοϋ [Ληνός διήλθε λαμπρώς. Είς τάς 
δέκα ώρας τής νυκτδς ό Ζαντίλ κατακλί- 
νεται, άφοΰ είχε διευθετήσει τά όργανά 
του’ είς τάς δυο έξυπνα, καί τώ φαίνεται 
οτι πνέει ή νοτιοανατολική αύρα : « έξέλα- 
βον τοΰτο, λέγει, ώς καλόν οιωνόν, έπειδή 
έγίγνωσκον οτι ό νοτιοανατολικός άνεμο; 
είναι τδ σάρωθρον τής παραλίας, καί ότι 
φέρει πάντοτε γαλήνην" άλλ’ έκ περιεργείας 
έγερθεί; μετά μίαν στιγμήν, κατεταράχθην 
σφόδρα ίδιον δτι ό ούρκνδς ήτο πανταχόθεν 
κατειλημμένος, μάλιστα δέ είς τδ βόρειον 
και βορειοανατολικόν μέρος, ένθα καί ήστρα- 
πτεν" έν τούτοις έπεκράτει άκρα γαλήνη" 
ή στιγμή έκείνη ύπήρξεν ή πρώτη τής κα
ταδίκης μου’ έρρίφθην εις τήν κλίνην χωρίς 
νά δυνηθβ πλέον νά κλείσω τούς οφθαλ
μούς ». Περί τήν πέμπτην καί ήμ.ίσειαν 
ώραν έκοήγνυται σφοδρά καταιγίς, καί ό 
άήρ σκοτίζεται έκ τοΰ περιδινουμένου κο~ 
νιορτοΰ’ περί τάς έξ ό άνεμος έκόπασεν, 
άλλά τά νέφη δέν σκορπίζονται’ εΐ; τάς 
έπτά ώρας παρά τρία λεπτά, στιγμήν καθ’ 
ήν ήθελε γείνει ή έξοδος τοΰ- πλανήτου, 
φαίνεται μέν έν τώ ούρανώ μέρος τι όπω- 
σοΰν λευκόν, οπού εικάζεται ότι εύρίσκεται 
ό ήλιο:, άλλά διά τοΰ τηλεσκοπίου ούδέν 
διακρίνεται. « Ίΐσύχως οί άνεμοι μετέβη- 
σαν εις τδ ανατολικόν καί νοτιοανατολικόν 
μέρος, τά νέφη διεσκεδάσθησαν, καί ί ήλιος 
άνεφάνη λαμπών έν τω στερεώματι’ έκτοτε 
δέν έπαυσε φωτίζων τόν ορίζοντα- μέχρις 
εσπέρας’ τήν ;>ην ό ήλιο; άνέτειλεν έν πάση 
τή καλλονή, καί ή ημέρα διετέλεσε λαμγ 
προτάτη’ ώσαύτως καί ή 6η· τήν 7ην καί 
τήν 8ην ό αύτός καιρός" ώστε μόνη ή πρωία 
τής 4ης, ώς φαίνεται, έπίτηδε; έγένετο. » 
Ό Ζαντίλ εξαντλείται εις υποθέσεις περί 
τή; μυστηριώδους αιτία; τή; δλως έκτάτου 
είς έκείνην τήν ώραν τοΰ ένιαυτοΰ σφοδρά; 
πνοής τοΰ ανέμου. « Ό κάλαμος, λέγει, 

πολλάκις έπεσεν έκ τής χείρός μου, δτί 
έμελλον νά αναγγείλω είς τήν Γαλλίαν τήν 
τύχην τών έργασιών μου. »

Οπότε τέλος ό Ζαντίλ έπανέκαμψεν έκ 
τών παραλίων τής Κορομανδέλης, έμαθεν 
δτι ή ’Ακαδημία τών ’Επιστημών άπδ ικα
νού χρόνου μηκέτι έχουσα ειδήσεις του, 
καί ύπολαβοϋσα δτι άπεΌανεν, άντ’ αύτοΰ 
εΐχεν αντικαταστήσει έτερον. Είς δ’ έκ τών 
συγγενών του, ωφεληθείς έκ τής περιστά- 
σεως, κατασχών είχε κατασκορπίσει τήν 
περιουσίαν του, καί έστάθη άδύνατον είς 
τδν δυστυχή Ζαντίλ νά άποσπάση τι έκ 
τών χειρών έκείνου έτελεύτασε δέ τδ 
4/72. Ή είς τήν ’Ινδικήν θάλασσαν περιή- 
γησίς του έδημοσιεύΟη έν Παρισίοις κατά 
τδ 1779. ΊΙ κακή μοίρα ή παρακολουθή- 
σασα κατά βήμα τδν αστρονόμον τοΰτο·/ 
καί ή καρτερική πάλη αύτοϋ πρδς τά ατυ
χήματα έχουσι τι συγκινητικόν τή άληθεί-j’ 
άλλ’ όμως δταν άναλογισθώμεν τάς γενο- 
μένας ύπ’ αύτοϋ κατά τήν μακροχρόνιον έν 
τή Ινδική διαμονήν του σπουδαίας αστρο
νομικής καί μετεωρολογικά; παρατηρήσεις, 
δημοσιευθείσας έν δυσί μεγάλοι; τόμοι;, 
άφορμώμεθα νά είπωμεν ότι δέν άπώλεσεν 
ολοτελώ; τόν κόπον του, καί δτι ή έπιαονή 
έχει πάντοτε τήν άπαιτουμένην αμοιβήν-

II διάβασις του 4 761 ορατή έν Ευρώπη, 
παρετηρήθη ύπδ 176 άνδρών’ άτυχώ; όμως 
ή μεγίστη διαφορά τών διαρκειών δέν 
έφθασεν εις 5 λεπτά, ανεπαρκή διά τόν 
ακριβή προσδιορισμόν τής παραλλάξει»;. 
« H πείρα είναι ό μέγα; ημών διδάσκαλος, 
είπε κατά τήν περίστασιν έκείνην Ιωάννη; 
Δομίνικος ό Κασσίνης’ τδ προϊόν τών μα
θημάτων αυτής άποζημιοϊ τους πολυετείς 
κόπους ήμών’ ό κυριώτερος σκοπός άπέτυχε 
τό 1761, διότι δέν παρετήρησαν είς τόπους 
ένθα αί διάρκεια·, νά έχωσι μείζονα; δια
φοράς’ άνάγκη λοιπόν είναι νά προσέχωσιν 
δπως μή ύποπέσωσι πάλιν εί; τδ αυτό άτό- 
πημα. » Διό κατά τδ 4769 έγένετο έκλογή 
καταλληλότερων τοποθεσιών" δ Πιγγρές, 
δστις εΐχεν ήδη παρατηρήσει τήν διάβασιν 
τοΰ 1764 έν τή νήσοι Ροδρίγη καίτοι βί

α·.ος άνεμΟς έπαπείλει ανατροπήν τών ορ
γάνων του, άπεστάλη νΰν ύπδ τής ’Ακαδη
μίας τών ’Επιστημών είς τδ γαλλικόν άκρω- 
Τηριον τής νήσου Αγίου Δομίνικου" δ άββάς 
Cliappe d Auleroche, όστις κατά τδ 4 764 
εΐχεν υπάγει είς Τοβόλσκην τής Σιβηρίας 
πρδς παρατηρησιν, « ύπό τήν προστασίαν 
τή; αύτοκρατείρα; τής Ί’ωσσίας, » καί ό 
όποιος εΐχε τότε καταδαπανήσει πέντε μή
να; διερχόμενος τάς μεταζύ ΙΙετρουπόλεω; 
καί Τοβόλσκης παγερά; έρημους, διωρί- 
σθη τήν φοράν ταύτην Ενα άποπλεύση εί; 
τάς νήσους Σολομώντος έν τή μεσημβρινή 
θαλάσση. Εί; τά μέρη ταϋτα, διατελοΰντα 
κατά τήν έποχήν έκείνην ύπδ τήν Ισπανι
κήν κυριαρχίαν, άλλως δέν έδύνατο νά 
δπάγ’ρ τι; εί μ.ή μέ Ισπανικόν πλοΐον’ Ή 
αυλή τής Μαδρίτη; άπέρριύε μέν τήν αίτη- 
θεϊσαν άδειαν, έπέτρεψεν όμως είς τδν άβ- 
βάν Cliappe ΐνα έπιβιβασθή είς τδν άνα- 
χωροΰντα διά τήν Αμερικήν στόλον, συνο- 
δεύσασα αύτόν καί μέ δύο Ισπανού; αστρο
νόμου;’ ό Cliappe άπέβη μετά τών δύο 
συνταξειδιωτών του εί; Sanjose τής Καλ- 
λιφορνίας. ΊΙ μέν παρατήρησις τής διαβά- 
σεως έστέφθη ύπδ τής έπιτυχίας" άλλ’ ό 
Cliappe άπέ&ανεν υπό τοΰ κίτρινου πυρε
τού μετά δύο μ-ήνας εί; ηλικίαν 41 έτώ/. 
ΊΙ ’Αγγλική κυβέρνησις χωρίς νά ζητήση 
άδειαν παρά τή; ’Ισπανίας είχε στείλει έν 
δίκροτον είς τήν μεσημβρινήν θάλασσαν" ό 
περιώνυμο; Κούκ, κυβερνήτης τοϋ Endea
vour, άπέπλευσεν έπ’ άδηλοι; συμπαραλά- 
βών τδν αστρονόμον Γρήν καί τδν φυσιοδί
φην Σολανδέρ" κάμψας δέ τδ άκρωτήριον 
Όρνον άφίκετο τήν 13τ,ν ’Απριλίου 4 769 
είς τήν νήσον Ταΐτιον, καϊ άποβιβασθείς 
μετά τών συντρόφων του περιέμενε τήν 
διάβασιν" ό Π. Χέλλης, ό II. Σαινοβίξιος 
καί ό Δανός αστρονόμος Βοργρεβίγγιος εί- 
χον έγκατασταθή είς Βάρδους, πρός βορράν 
τής Λαπωνίας, άπό τοΰ μηνδ; ’Οκτωβρίου 
1768" ούτως άπαντες εύρίσκοντο είς τούς 
σταθμού; των ότε τδ φαινόμενου παρέστη" 
έν Παρισίοις παρετηρήθη ύπδ τοΰ Κασσίνη 
de Tliury, τοΰ Μαράλδη, τοΰ δουκδς de 

Chdulnes, τοΰ Σεϊούρου ('SfjourJ τοΰ 
Λαλάνδου, τοΰ Βαϊλλΰ, καί άλλων αστρο
νόμων, ένώ ό Λεμονιέ καί ό Σαβέρ (Saberi) 
κατώπτευον έκ τοϋ πύργου Sanil-Huberl 
ένώπιον τοΰ βασό.έως" άλλ’ ό καιρός ήν 
άθλιος κατ’ έκείνην γήν ήμέραν, ό ήλιος πο
λύ χαμηλός, καί οί παρατηρηταϊ δέν ήσαν 
ίκανώς προπαρεσκευασμένοι διά τοιαύτη/ 
παρατηρησιν" αί σήμειωθεϊσαι βτιγμαϊ διέ- 
φερον κατά είκοσι καί τριάκοντα δευτερό
λεπτα.

*Οτε μετά τήν επάνοδον τών απεσταλ
μένων άστρονόμων έκ τής μακράς περιοδεί
ας, έγένετο ή σύγκρισις τών παρατηρήσεων, 
έγνώσθη ότι τδ φαινόμενον τής διαβάσεω; 
απείχε πολύ τής εύκρινείας καί τής γεω
μετρικής άπλότητος τής ούτω ύπδ τοΰ Λλ- 
λεϋ έγκωμιασθείσης" Εκατόν τεσσαράκοντα 
έννέα παρατηρηταϊ εΐχον σημειώσει τά; 
διαφόρου; φάσεις αύτής. Συνδυάσαντες δε 
τάς παρατηοηθείσας διαφοράς, εύρισκον ά- 
ριθμούς κατά τδ μάλλον καί ήττον μεγά
λου; διά τήν παράλλαξιν τοΰ ήλιου’ο: αριθ
μοί ούτοι κατά τούς ύπολογισυ.ού; τοΰ Πιγ- 
γρέ, τοΰ Λεξέλ, τοΰ Διονυσίου Σεϊούρου, 
τοΰ Χέλλη καί τοΰ Λαλάνδο» έκυμαίνοντο 
μεταξύ 8", 9 καί 8", 5" όμ.ολογ·ητέον άρα 
ότι αί πλάναι αί έν αύτή τή φύσει τών πα
ρατηρήσεων εχουσαι τήν πηγήν αύτών καί 
τήν αιτίαν είσίν άσυγκρίτως μεγαλήτεραι 
παρ’ όσον τις δέν φαντάζεται.

Τώ όντι τδ φαινόμενον τών επα^.ώπ ύπδ 
τοιαύτην περίπλοκον καϊ ίδιόρυθμον μορφήν 
παρίσταται συνήθως, ώστε δέν δύναται τις 
νά βεβαιωθή έντελώς περί τή; ακριβού; 
στιγμής καθ’ ήν ή ’Αφροδίτη εισέρχεται εις 
τδν δίσκον τοΰ ήλιου ή εξέρχεται" διότι καθ’ 
ήν στιγμήν μέλλει νά γείνη ή είσοδος, ό 
ήλιος κατά πρώτον φαίνεται περιτεμνόμε- 
νος έλαφρώς καϊ κοιλαινόμενος (s’ec/ια/ι- 
grer)" έφεξής τδ ρήγμα (breclie) αύξάνει, 
λαμβάνει τήν μορφήν στρογγύλη; κηλϊδος 
προχωρούσης έπί τοϋ ήλιου, καί μετά χρο
νικόν διάστημα άπδ 4 5 εω; 30 λεπτών ο 
μέλας ούτος δίσκος, ουτινος ή διάμετρος 
είναι τεσσαρακοντάκις μικρότερα τή; τοΰ
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ήλιακοΰ δίσκου, άποχωρίζεται τελείως άπδ 
τ?.; φωτεινής π-ριφερείας’ αυτή είναι ή στιγ
μή τής πρώτης ioarepiriic ίπαγίΐς. Μετά 
τινας ώρας ή μέλαινα κηλίς, ήτις σμίκρυνε 
ται βραδέως έπι τοϋ άκτινοβόλου δίσκου, 
προσεγγίζει είς τδ άντίθετον χείλος' παρα
τηρείται τότε ή δευτέρα εσωτερική επαφή’ 
έπειτα εξέρχεται καθ’ δν τρόπον είσήλθεν’ 
II στιγμή καθ’ ?,ν ό πλανά,της ψαύει τδ χεί

λος τοϋ ηλιακού δίσκου καί ή στιγμή καθ’ 
ήν τελείως αποχωρίζεται, δέν είναι δυνατόν 

νά σημειωθώσιν ακριβώς, ή άλλαις λέξεσι 
τδ μεταξύ τδν δύσ έξωτερικών επαφών 
χρονικόν διάστημα δέν δύναται νά ορισθή 
εντελώς" άλλ άτυχώς καί αύται αί τών ε
σωτερικών επαφών στιγμαί κατά τδ μάλ- 
λον καί ήττον είσιν αβέβαιοι διότι ή μέ- 
< τινα κηλις έπί τινα δευτερόλεπτα πριν ή 
άπ^χωρισθή τοΰ χείλους τοΰ ηλιακού δίσκου 
φαίνεται έκτεινομένη ώς άν ήτον άνηρτη- 
μέντ καί προσκεκολλημένη είς τδ χείλος’ 
σχηματίζεται, ούτως, εϊπειν, σύνδεσμος ή 
κόμβος (ligament)' έπειτα άποσπάται διά 
μιάς, καί φώς ταινιώδες απαστράπτει άμα 
μεταξύ τοΰ μέλανος δίσκου καί τοΰ χεί
λους τοΰ ηλιακού’ ωσαύτως καί πριν τής 
δευτέρας εσωτερικής επαφής μεταξύ τών 
γύρων τής ’Αφροδίτης καί τοΰ ήλίου σχη
ματίζεται αίφνης έτερος μέλας κόμβος, ό 
όποιος μειοΰται κατ’ όλίγον καί αφανίζε
ται τέλος όταν τά άκρα φαίνωνται έφα- 
πτομενα. "Ολας ταύτας τάς περιπτώσεις 
έσημείωσαν σαφώς ό άββάς (liappe, ό Χέλ- 
λης καί τινες τών αστρονόμων, ούχί δέ καί 
άπαντες’ δΟεν δύσκολον είναι πώς νά έρ- 
μηνεύση τις τάς τοιαύτας παρατηρήσεις’ 
ούτε είναι δυνατόν νά άποφανθώμεν ποια 
τών διαφόρων φάσεων άς εχουσιν περιγρά- 
ψει παρίστησιν άληθώς τήν στιγμήν τής 
επαφής’ εντεύθεν ποοέκυψαν αί άπδ 20 μέ
χρι 30 δευτερολέπτων αβεβαιότητες, καί 
ούτος είναι ό λόγος τής άσυμφωνίας τών 
εξαγομένων ε’ς τόν υπολογισμόν τών παρα
τηρήσεων τοΰ 1769.

Κατά τδ 1824, ό Γερμανό; αστρονόμος

Έγκε διερευνήσας κατά βάθος δλα τά σχε-' 
τικά πρδς τήν διάβασιν τοΰ-1769 διδόμε
να, συνεπέρανεν ώς δριστικήν τιμήν τή; 
ηλιακή; παοαλ.λάξεως τδν άριθμόν 8",57, 
άλλως τε σύμφωνον τώ εόρεθέντι καί υ
πδ τοϋ Δελαμβρίου ( Delatnbre)' έκτοτε 
ό άριθμδς ουτος έσημειώθη είς δλα τά α
στρονομικά πονήματα. ’Εκείνο δέ δπερ ι
δίως διήρεσε τούς αστρονόμου; καί συνε
τέλεσε πολύ είς τήν παραδοχήν άχρι σήπ 
μερον ούτω ίσφαλμένης τιμής τής ηλιακής, 
παραλλάξεως, είναι οτι συνεφώνει τυχαί- 
ως πρδς τά ευρεθέντ» ύπδ Λαπλακίου καδ 
Βουργίου διά μεθόδου καθόλου διαφόρου, 
βασιζομένης είς ποιαν τινα ανωμαλίαν τής. 
σεληνιακής κινήσεως.

’Αλλά τό πρόβλημα ήτον επόμενον οτι 
δέν θά έβράδυνεν ΐνα άλλάξη. οψιν. Οί γε- 
ωμέτραι έμβαθυνόμενοι ώς μάλιστα είς. 
τήν θεωρίαν τής παγκοσμίου έλξεως, είχον 
τελειοποιήσει τούς πίνακας τών πλανητι
κών κινήσεων, έν ώ έξ άλλου καί αί παρα
τηρητικά! μέθοδοι έσχον πορείαν αύστηρο- 
τέραν καί προφυλακτικωτέραν. Ό Αεβερριέ 
:'Le I errierJ προσδιόρισα; μετά θαυμαστής 
ακρίβειας τάς κινήσεις τής Γής, τής Άφρίτ 
δίτης καί τού Άρεως άνεγνώρισεν δτι η.- 
τον ανάγκη νά αύξηθή κατά tz τριακο- 
στδν ή ύπδ τοΰ Έγκε όρισθεΐσα παράλλα- 
£. » ν τ «*■· / V /ις εις το αυτό εςαγο·χενον είχε κατανττ».- 
σει έπίσης καί ό "Λνσεν διά τής νέας περί 
σελήνης θεωρίας του. Ή έπίμονος πίσι 
τών άστρονόμων εις τήν ήμαρτημένην πι 
ράλλαξιν ήρξατο 
τοσαύτη; πληθύος άποδε 
τδς δ Λέων Φουκώ έθηκεν

:α- 
νά κλονίζηται ένώπιον 

,εων, οτε καί αύ- 
έπι τής πλά-

στιγγο; τδ εξαγόμενον τοΰ αξιομνημόνευ
του πειράματό; του περί τή; ταχύτητας 
τοΰ φωτός, ήν είχε κατορθώσει νά μέτρη
ση κατ’ εύθείαν διά κινητού τίνος κατό
πτρου, καίτοι τό φώς διαδίδεται μέ κα
ταπληκτικήν ταχύτητα, διανύον 300000 
χιλιόμετρα κατά πάν δευτερόλεπτον. Έκ. 
τοΰ προσδιορισμού τούτου συνεπέρανεν δτι 
ή παράλλαξις τοΰ ήλιου ίσοΰται μέ 8",86

τών καταλληλοτέρων μεθόδων πρδς επιτυ
χίαν τοΰ προκειμένου σκοπού. Κατά τδ 
1866 άνετέθη ύπό τοΰ ύπουργείου τής Παι
δείας έν Παρισίοις είς επιτροπήν προεδρευο- 
μένην ύπδ τοΰ ναυάρχου J mien de la Cva- 
viere ή μέριμνα τή; διευκολύνσεως τών 
άπαιτουμένων μέσων' είς τούς Γάλλου; α
στρονόμου; διά τήν παρατήρησιν τή; προ
σεχούς διαβάσεως τής Άφοδίτης. Έκτοτε 
ό ίΐουϊζώ (Puiseaux) έγκύψας είς τήν με
λέτην καί λεπτομερή έρευναν δλων τών πε
ριπτώσεων τοΰ φαινομένου τοΰ 1874, έχά- 
ραξεν έπί χάρτου τάς οδηγητικά; γραμμάς 
πρδς εκλογήν τών σταθμών’ 'Ρίπτοντες 
βλέμμα έπί τούτου τού χάρτου, κατανοού
με·? δτι ή τελεία διάβασες θέλει είναι όρατή 
εί; τήν ’Ανατολικήν ’Ασίαν, τήν Αύστρα- 
λίαν καί τάς νοτίους θάλάσσας. Είς μέρη 
τινά τής Αφρικής, είς τήν Τουρκίαν καί τήν 
Ελλάδα θά φανή μόνον ή έξοδος, άτε τή; 
εισόδου γενησομένη; πρδ τής άνατολ.ή; τοΰ 
ήλίου’ είς ικανήν δέ έκτασιν τοΰ Ειρηνικού 
Ωκεανού θά φανή άπ’ έναντίας ή είσοδος 
τοΰ πλανήτου, τοΰ ήλίου δύσοντος πρδ τοΰ 
τέλους τοΰ φαινομένου. Ή δέ χώρα τέλος 
τής 'Αγίας Τριάδος πρός νότον τοΰ ακρω
τηρίου Όρνου έν τή Μεσημβρινή ’Αμερική 
θά Οεάται τδν ήλιον δύοντα κα! άνατέλ- 
λοντα πάλιν έν διαστήματι τεσσάρων περί
που ώρών παρερχομένων μεταςύ τής εισό
δου καί τή; εξόδου. Άν ήτο δυνατόν νά 
πλησιάσωσιν εί; τούς μεσημβρινο?τέρους τό
πους, ώς, φέρ’ είπεΙν, είς τήν γήν Ένδερβή, 
ή τήν τής Βικτωρίας, ή μόνον είς τάς Κερ- 
γουελείου; νήσους, θά είχον τούς καλλίστους 
σταθμούς’ οί ’’Αγγλοι δέν άπελ.πίζονται νά 
τοποθετηθώσιν είς τά μέρη ταΰτα. Ή έπι
τροπή τοΰ έν Παρισίοις Γραφείου τών γεω
γραφικών καταμετρήσεων (du Bureau des 
longitudes) έξιλέςατο τάς νήσους "Αγιον 
ΙΙαΰλον καί Καμβέλ.λην’ ό μέν Ko; Bouquet 
de la Grye, ύποπλοίαρχος πρώτης τάξεως, 
θά άποπλεύσ-ρ είς τήν νήσον Καμβέλλην, 
ό δέ πλ.οίαρχος Mouchez μετά τοΰ ί <1ϋί/ι, 
είς τδν 'Αγιον Παύλον’ δ Ίάνσεν (Juns- 
se,l)i μόλος τΐ,; ’Ακαδημίας τών Έπιστη-

’{•Ι). Τοΰτο δέ απέδειξε κατά τδ έτος 
1862. Κατά τό αύτο έτος ό πλανήτης Ά- 
ρης έπειδή έμελλε νά έλθη είς αντίθεση· 
μέ τόν ήλιον, ήτις είναι ή βοηθητικωτέρα 
περίπτωσις διά τον προσδιορισμόν τής πα- 
ραλλάξεώς του, ατε απέχοντας άφ’ ήμών 
τότε δίς όλιγώτερον ή ό ήλιος, παρετηρή- 
θη μετά μεγάλης προσοχής εί; τό άκρω- 
τήριον τής Καλής Έλπίδο; καί είς τήν Αυ
στραλίαν, ώς καί είς τήν Εύρώπην. Διερευνή- 
σαντες δέ τά; διαφόρους παρατηρήσεις εύρον 
ό Στδν (Slone) καί ό Βίννεκ (Winnerlie.) 
διά τήν ηλιακήν παράλλαξιν ώς έγγιστα 
8",8. ’Απέναντι τοσούτων εξαγομένων, συν- 
επιβεβαιουμένων ούτω, αί ίσχυρώτεραι αμ
φιβολία; διεγείροντο κατά τής ακρίβειας 
τών υπολογισμών τοΰ Έγκε. Νέος τις ά- 
σρονόμος, ό Ποβάλκυς, έπιθεωρήσας δλα κα
τά τδ 1864 μετά πάσης τής άπαιτουμέ- 
νης προσοχής καί επιστασίας, κατήντησεν 
είς τό συμπέρασμα, οτι έάν γείνη εκλογή 
μόνον τών προσφορωτέρων παρατηρήσεων 
καί έπιδιόρθωσις τών γεωγραφικών θέσεων 
τών σταθμών ένθα αί παρατηρήσεις έγέ- 
νοντο, εξάγεται έκ τής διαβάσεως του 1769 
αριθμός σύμφωνος τώ εύρεθέντι ύπό Αεβερ- 
ριέ καί Λέοντος Φουκώ. Ούτως δλαι αί οδοί 
άγουσιν είς τδ αυτό, ήτοι ή άληθεστέρα 
τιμή τής ηλιακής παραλλάςεως περιέχεται 
μεταξύ τών 8", 8 καί 8”, 9. Τοΰτο θά έπι- 
βεβαιώση, ώς προβλέπεται, καί ή μέλλουσα 
νά γείνρ κατά τάς 27]9 Δεκεμβρίου τοΰ 
τρέχοντος έτους διάβασις.

’Απδ δέκα έτών δέν έπαυσαν άμφισβη- 
τοΰντες περί τής εκλογής τών σταθμών καί

(4) Έκ τοϋ φαινομένου τή; οιαικεοάσεω! 
τοϋ φωτός (.>berr«iion) προκύπτει ίτι ή ταχύτη; 

κινήσεως τής γής έν τή τροχι? τη; είναι τό 
Όεκάκι; χιλιοστόν τή; ταχύτητο; μεθ’ ή; διαίί- 
δεται τό φ<ό; έν τφ διαστήματι. Γνωρίζοντας λοι
πόν τήν ταχύτητα τοϋ φωτός, ποριζόμεθα και 
τήν τής γής (30 χιλιόμετρα κατά πδν δευτερό
λεπτον), κατά συνέπειαν δέ καί τό μήκος τοϋ 
οιατρεχομένου ύπ* αύτή; δρόμου έντός ένός έτους, 
έ; οΰ ευκόλως εύρίσκονται δλαι αί διαστάσεις 
■τής γηΐνης τροχιϊς, καί οή ή άφ’ ήμών άπό- 
στασι; χ·Λ ήλίου.'
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μών, προτίθεται νά άπέλθη είς ΐϊεκΐνον, 
καί δύο αστρονόμοι τοΰ ’Αστεροσκοπείου 
τών ΙΙαρισιων, ό Ούόλφιος καί δ Άνδρέας, 
ετοιμάζονται διά Ύοκοχάμα- πιθανόν όμως 
καί δευτερεύοντες σταθμοί νά καθιδρυθώσι 
καί έν Νουμέα, Ταϊτίω, Βουρβώνι καί Σαί- 
γώνι-οί 'Ρώσσοι άγρονόμοι προσδιόρισαν 24 
σταθμούς διά παρατήρησιν, ώς έπί τδ πλεΐ
στον είς τήν Σιβηρίαν καί τά παράλια τής 
Ασίας' οί * Αγγλοι τέλος καί οί Γερμανοί 
συνέταξαν έπίσης τδ πρόγραμμα τών πα
ρατηρητικών σταθμών των.

Τρεις μέθοδοι ύπάρχουσι διά τδν προκεί- 
μενον σκοπόν, έχουσα έκάστη τούς δπαδούς 
της : ή άμεσος δηλ. παρατήρησις τών έπα- 
φών, ή μικρομετρική καταμέτρησι; τών 
θέσεων τής Αφροδίτης έπί τοΰ ήλιου κατά 
τήν διάβασιν, καί-* η φωτογραφική τέλος 
παράστασις τής είκόνος τού ήλιου κατά 
προσεγγίζοντα διαλείμματα (I). Ή άμε- 
τος παρατήρησις τών στιγμών τής εισόδου 
καί τή; έξόδου είναι άναντιρρή.τως ή άπλου 
«τέρα, ώς μήάπαιτούσα παρά Sv καλόν τη
λεσκόπιου, δύο ισχυρούς οφθαλμούς καί έν 
χρονομέτρην άλλ’ έξ αύτών τών τριών τδ 
δυσεπιτευκτό τερον είναι οί δφθαλμοί- καί 
είναι άληθές ότι δ έξησκημένος καί οξυδερ
κής παρατηρητής πλείονα κατορθώνει μέ 
άθλιόν « έργαλεϊον η δ αρχάριος μέ τά ε
κλεκτότερα. Αί κατά προσέγγισιν καί μι- 
κρομερεϊς παρατηρήσεις ούδέν άλλο είσίν 
είμή σωροί άχρηστοι, είς μέν τους λογιστάς 
απώλειας χρόνου πρόξενοι, εί; δέ τού; μετα
γενεστέρους δυσχερείων μόνον καί περιπλο
κών, έως οϋ έν τελεί άπορριφθώσι. Διό ή

(4) Αίαν ααωής έκΟευι; τδν μεθόδων τού
των εύρίσκεται έν τφ -ονήματι τον 8. Dllbois 
έπιγρ-αφομένψ « αϊ διαβάσεις τ?,; Αφροδίτη;. · 
δταν θέλωσι νά βεβαιωΟ&σι περί τή; διαφορά; 
τίΰν διαρκειών τή; οιαβάσεω;, ώς συνιστ? ό Άλ- 
λεϋς, πρέπει νά έκλέξωσι σταθμού; τοιούτου;, 
ώστε νά ϊδωσι τήν όλην διάβασιν· άλλά δυνατόν 
ετι νά άρκεσθβχην εϊς τά; διαφορά; τών αντι
στοιχούσαν στιγμών εϊς μίαν μόνην επαφήν, 
κ-ατά τήν μέθοδον τοΰ Δελίλ (Delisle). Κατά 
τό 4874, αί μέν διαφοραί διαρκεία; είναι 26 
πρωτόλεπτα, αί δέ διαφοραί τών επαφών 2θ· 

προσεχής διάβασις τής Άφρρδίτης, προς ταϊς 
κεκτημέναις άχρι σήμερον ίκαναϊ; γνωσεσι 
των στοιχείων τοϋ ήλιακοϋ συστήματος 
ιδιαιτέραν άξίαν έχουσα, άπή,τει καί άνάλο- 
γον προπαρασκευήν- έπί τούτω λοιπόν 
έσπευσαν κατά πρώτον νά έιίωφέλήθώσιν 
οπωσδήποτε έκ τής διαβάσεως τοΰ Έρμου, 
σύμβαση; κατά τάς 23] 4 Νοεμβρίου τοϋ 
I 8G8. Ένέκυψαν δέ έτι μάλιστα εις τήν 
ρ.ελέτ«ν τοϋ φαινομένου τοΰ λεπτού συν* 
δεσμού (Hgameut)y ήτοι τοΰ μέλανος έκεΐ* 
νου κόμβου όστις έπί τινας στιγμάς οίονεί 
συγκρατεϊ τδν σκοτεινόν δίσκον τοΰ πλανά,* 
του προσκεκολλημένον έπι τοΰ χείλους τοϋ 
ήλιακοΰ’ένιοι μέν τών αγρονόμων παρετή.ρη- 
σαν αύτδν ευκρινούς κατά τήν έποχήν εκεί* 
νην, άλλοι δέ άποφαίνονται ότι εΐδον καθα- 
ρώς αύτήν τήν γεωμετρικήν έπαφή,ν. Ό Ού* 
όλφιος καί δ Άνδρέας ειχον συλλάβει τότε 
τήν ευφυή ιδέαν τοΰ νά παρατήσωσι τέχνη* 
τώς τά κατά τήν διάβασιν. Ιδού έν συνόψει 
τδ πείραμά των. Άνοιγομένης κυκλικής οπής 
είς αδιαφανές τι καταπέτασμα, όπισθεν τί
θεται λυχνία φώς ζωηρόν έκπέμπουσα, ήτις 
είκονίζει τδν ήλιον- μικρός δέ τις δίσκος 
άμαυρδ; κινείται έμπροσθεν τής δπής έλκυό- 
μενος ύπδ άμαξαρίου μέ ταχύτητα καταλ
λήλως κεκανονισμέντ,ν. Τοΰ διαβατικού τού
του στοχάσματος έγκαθιδρυθέντος έντδς 
τής αιθούσης τής βιβλιοθήκης τοΰ έν Παρι- 
σίοις Λουξεμβούργου, δ Ούόλφιος έκ τοϋ 
’Αστεροσκοπείου παρετήρει τάς έπαφάς διά 
τηλεσκοπείου" αί δέ στίγμα; αύτών άνεγρά- 
φοντο δι’ ηλεκτρικού χρονογράφου, ώς καί 
αί πραγματικαί θέσεις τοΰ παριστώντος 
τήν Άφροδίτην κινητού δίσκου. Διά τούτου 
τού τρόπου ήδυνήθησαν νά βεβαιωθώσιν ότι 
δ σχηματισμός τού μέλανος κόμ-βου είναι 
φαινόμενον δλως τυχαϊον, έξαρτώμενον έξ 
έλλείψεών τινων τού τηλεσκοπίου, ενδεχο
μένων νά διορθωθώσι, καί έν τοιαύτη περι
ζώσει ή στιγμή τής πραγματικής έπαφή,ς 
δύναται νά γνωσθη μετά γεωμετρικής σχε
δόν ακρίβειας. Άλλά καί οΰτω θά υπάρχη 
πάντοτε, ένεκα φυσιολογικών αιτιών, δια
φορά τι; σταθερά μεταξύ τών στιγμών τών 

έπαφών τών κατοπτευθεισών ύπδ δύο πα-^ 
ρατηρητών.

Ίνα λοιπόν άποφύγωσι τάς συμφυείς 
πρδς τήν συστασιν τοΰ ίργάνου τής δράσεως 
άπάτας έκζητοΰσι τήν συνδρομήν τής φω
τογραφίας είς τήν παρατήρησιν τής διαβά
σεως τού 1874' οί πλεϊσται τών άποπλευ- 
σόντων θά μ.ετακομίσωσι μεθ έαυτών καί 
»)./ioj"p<iy>oi»c, όργανα ειδικά πρδς φωτογρά- 
φησιν τί,ς ηλιακής είκόνος καθ” όλη* τήν 
διάρκειαν τού φαινομένου- δ Paye φρονεί 
δτι έάν τις φωτογράφος έκλέςη τοποθεσίαν 
κατάλληλον (ώς έπί τής δυτικής παραλίας 
τής Νέας Ολλανδίας, πρδς βορράν τοϋ όρ
μου τών θαλασσίων Κυνών, οπού δ ήλιος 
έσται κατακόρυφος), θά δύναται μόνος νά 
προσδιορισ-ρ τδ μεταξύ τοϋ ήλιου καί τής 
γης διάστημα διά σειράς φωτογραφικών 
πλακών (cliches.) Διότι τής παραλλάξεως 
άλλοιουσης έπαισθητώς τάς περιστάσεις τής 
διαβάσεως, άναγομ.ένης θειορητικώς είς τδ 
κέντρον τής γηΐνης σφαίρας, αί λίαν άκρι- 
βεϊς παρατηρήσεις γινόμεναι εί; ένα μόνον 
σταθμόν δύνανται νά έπαρκέσωσιν είς τδν 
προσδιορισμόν αύτής- Τδ 4 873 λοιπόν έτος 
θά μάθωμεν κατά πόσον ή φο'τογραφία 
έσται πολύτιμον βοήθημα ακρίβειας είς τήν 
αστρονομίαν.

Ό Ίάνσεν, δστις τδ 4 868 πρδς παοα- 
τ-ή,ρησιν τής ολικής τοϋ ή,λίου έκλείψεώς 
κατ’ εντολήν τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστη
μών καί τού Γραφείου τών γεωγραφικών 
καταμετρήσεων είχεν ύπάγει είς τάς Ινδί
ας, άνεκάλυψε τότε δτι διά τοϋ φασμα
τοσκοπίου (οπτικού οργάνου Speclroscoj,e') 
κατοπτεύεται εις τά έξω τών έκλείψεων δ 
γύρος τού ήλιου καί παρατηρούνται φαινό
μενα μαρτυρούντα τήν υπαρξιν ατμοσφάί- 

πεπυρακτωμένου υδρογόνου. 1:
δτι ή άνακάλυψις 

τάς πύλας τής Άκαδη- 
νά 
έν 

πωμεν 
έκείνηδε έν παρενθέσει 

ήνοιξεν είς αύτδν τάς πύλας τής 
μίας. Τήν 22 Δεκεμβρίου 4 870 έμελλε 
συμβή καί άλλη ήλιακή έκ7.ε;ψις δρατή 
Αλγερία. Ό Ίάνσεν, ευρισκόμενος τότε έν 
τη πολιορκία τών Παρισίων, έδέχθη πάλιν 
τήν έντολήν νά παρατηρήση καί τήν έκλει-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ'.)

ψιν ταύτην. Τήν Παρασκευήν τής 2 Δεκεμ
βρίου περί τήν έκτην ώραν τή; πρωίας, I- 
φυγεν έκ ΙΙαρισιων μέ τδ άερόστατον « δ 
Βόλτας », κατά δέ τήν ένδεκάτην ώραν τής 
αύτής ήμέρας κατέβη πλησίον τού Σαβε- 
ναί (Savenay) παρά τάς έκβολάς τοϋ Λεί- 
γηρος ποταμού. Άτυχώς δμως ή κακοκαι
ρία έκώλυσε τήν παρατήρησιν τού φαινο
μένου έν Όράν τής Αλγερίας, ένθα είχεν 
άφιχθη δ ατρόμητος αστρονόμος. Κατά Δε
κέμβριον τού 1 87 1 άπαντώμεν αύτδν πά
λιν είς τά παράλια τής Μαλαβάρης παρα- 
τηρούντα νέαν τινα έκλειψιν- άλλά τήν φο
ράν ταύτην ή έπιχείρησίς του στέφεται ύ
πδ τή; έπιτυχίας. Ό παρατηρητής ούτος 
διορισθείς ύπδ τής Άκαδη,υ.ίας ΐνα ύπάγη 
είς ΙΙεκϊνον κατά τδ ένεστώς έτος, φανερόν 
δτι δέν έξετέλεσεν έτι τήν μ.ελετωμένην 
άπόπειραν.

'Π ύπ’ αύτοϋ έπινοηθεΐσα μέθοδος πρδς 
έξίχνευσιν τοΰ γύρου τοΰ ήλιου, ή ήδη το- 
σοΰτον γόνιμος είς τήν άνακάλυψιν τών 
περιέργων έξαγομένων ώς πρδς τήν φυσικήν 
σύστασιν τού άστρου τούτου, δύναται νά ή
ναι έπίσης έπωφελής καί κατά τήν προσέγ- 
γισιν τής Αφροδίτης πρίν ή έτι άρχ_ίση νά 
έντέμ.νη τον φωτεινόν δίσκον. Οΰτω τούλά
χιστον φρονεί ό Π- Σέκκης (p^re Secchi) 
δ σοφός διευθυντής τοΰ Άστεροσκοπίου τού 
'Ρωμαϊκού Κολλεγίου, δστις έποίησε καί 
αυτός σπουδαίας έρεύνας περί τών φαινομέ
νων τής ήλιακής άτμ.οφαίρας, καί είναι έκ 
τών μάλλον έξησκημένων είς τδν χειρισμόν 
τοϋ φασματοσκοπίου. Όπωςδήποτε, ή χρήσις 
τοϋ οργάνου τούτου θά συντελέσγ τά μέ
γιστα είς τ-ήν κατόπτευσιν τού ηλιακού γύ- 
ρου, όπως διαγνωσθή μήπως ή διηνεκής 
κίνησις τού φωτεινού περικαλ.ύμ.ατος τοΰ 
ήί.ίουπαράγη έκσταθμήσει; (demvcllalions) 
έπιταχυνούσας η έπιβραδυνούσας τήν είσο
δον καί τήν έξοδον τού πλανήτου. 'II Γερ
μανική επιτροπή θά άσχολήται μάλλον είς 
τάς μικρομετρικάς καταμετρήσεις τών α
ποστάσεων τή; ’Αφροδίτη; έκ τού κέντρου 
τοϋ ήλιακοϋ δίσκου, τή βοηθεία τού ήλιο* 

44.
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μέτρου (·1)" άλλά τδ οργανον τοΰτο είναι 
τδ πολυπ/.οκώτερον καί ·τδ δυσχερέστερου 
πάντων δσα οί αστρονόμοι έχουσιν είς χρή 
σιν αυτών" είναι τδ μάλλον απαιτούν πεί
ραν καί περίσκεψιν" διό δέν θά χορηγήση 
πιθανώς τά ποθητά εξαγόμενα είμή έν ταΐς 
χερσί τών επιδεξιότατων παρατηρών· ’Εν 
τούτοις δέν πρέπει νά καταφρονηθή και τ, 
μέθοδος αΰτη πρδς δοκιμήν.

Ή δευτέρα διάβασις τής ’Αφροδίτης, ή 
μέλλουσα νά συμβή κατά τήν 24 Νοεμ
βρίου (6 Δεκεμβρίου) 1 882, έσται ορατή έν 
Γαλλία, ’Αγγλία, καί καθ’ δλην τήν Ευ
ρώπην" έν Παρισίοις δμως μόνη ή είσοδος 
τοϋ πλανήτου ορατή έσται περί τάς 2 μετά 
μεσημβρίαν, τής έξόδου γενησομένης μετά 
τήν δύσιν τοϋ ήλιου κατά τάς 8. Κατά τάς 
27]8 ’Ιουνίου τοϋ 2004 έτους Οά συμβή 
ολική διάβασις, μετά όκτώ δέ έτη έπειτα 
(είς τάς 25}6 Ιουνίου 2012) μόν-η ή έξο
δος θά φανή, δύο ώρας ύστερον άφοΰ άνα- 
τείλη δ ήλιος. Καθόσον μέν άφορα τδν 
προσδιορισμόν τής παραλλάξεως διά τών 
έπαφών, ή διάβασις τοϋ 4 882 δέν θά ή
ναι τοσοϋτον πρόσφορος δσον ή τοϋ 4 874, 
ενεκα τής σμικρότητος τών διαφορών άπδ 
σταθμού είς σταθμόν" άλλά σχετικώς πρδς 
τάς μικρομετρικάς μεθόδους άμφότεραι αι 
διαβάσεις ίσα ίσχύουσιν, ώς άρτίως ύπε- 
λόγισεν δ Ποϋΐζώ διερευνήσας κατά βάθος 
-τά παρεπόμενα τών φαινομένων τούτων.

Οίαιδήποτε καί άν ώσιν αί είς χρήσιν 
μέθοδοι, άρκεΐ μόνον, κατά τάς εΰχάς τοϋ 
*Αλλεϋ « οί περίεργοι έξερευνηται τών ά
στρων νά μή στερηθώσιν τοϋ πολυποθήτου 
έκείνου θεάματος ένεκα τοϋ δυσαρέστου 
σκότους νεφελώδους τινδς καιρού, » είναι 
έλπίς δτι ή προσεχής διάβασις τής ’Αφρο
δίτης θά παρασχη σπουδαιότατα έξαγόμε
να άναλόγως τής προόδου τών παρατηρη
τικών μέσων. Τά λάθη τοϋ 4 7 69 είσί διά

(4) Τό ήλιόμετρον, έπινοηθέν ϋπό Φραουν- 
χόφερ (Fraunhofer) είναι τηλεσκόπιον, ουτινος 
ό αντικειμενικό; φακό; είναι δΐχα τετμη
μένος- τό έτερον τ&ν τμημάτων κινείται διά 
τίνος μικρομετρικοό κοχλϊου ή ελικος. 

την παρούσαν γενεάν γόνιμα μαθήματα, ών 
ή ωφέλεια έσεται μεγίστη.

’Εάν άλλως, καίπερ άδύνατον, αί παρα
τηρήσεις τοϋ 4 874 κατά τδ μάλλον καί 
ήττον άποτύχωσι τελείως, ούχ ήττον ό
μως έχομεν τήν βεβαιότητα δτι Οά δύναν
ται τοϋ λοιπού νά προσδιορίσωσιν δλα τά 
στοιχεία τοϋ ηλιακού συστήματος μετά 
τής ύπδ τής θεωρίας μόνης έπαυξανομένης 
πάντοτε άκριβείας" διότι οί αστρονόμοι τοϋ 
παρόντος αιώνας έχουσιν όντως, άν έπι- 
τρέπεται νά έκφρασθώμεν χυδαϊκώτερον, 
πλείονας χο'ρδάς είς τδ τόξον των. Ό Λε- 
βερριέ άπεφήνζτο έσχάτως ότι, χάρις είς 
τήν μακράν σειράν τών μεσημβρινών (me- 
ridenncs] παρατηρήσεων τών άπδ τής έπο
χής τοϋ Βράδλεϋ, ήτοι άπδ I 20 έτών γε- 
νομένων άχρι τούδε, δυνάμεθα σήμερον νά 
προσδιορίσωμεν ακριβέστατα τάς έκ τής 
έπιρροής τής γής είς τάς -κινήσεις τών πλα
νητών ’Αφροδίτης καί Άρεως προξενουμέ- 
νας άνωμαλίας. Διά τδν "Αρην μάλιστα ύ
πάρχουσι τρεις συμφωνόταται παρατηρή*· 
σεις γενόμεναι κατά τδ 4 672 υπδ τοϋ Ί’ι- 
χέρου έν Καυένη, τοϋ Πικάρδου παρά τήν 
Βωφόρτην (Beaufort) καί τοϋ Έοιμέρου 
έν Παρισίοις, οπεο είς δυάδα εκατονταετη
ρίδων άνάγει τδ περί τού πλανήτου τού
του διακείμενον χρονικόν διάστημα· 
τής γνώσεως τών ανωμαλιών 
νανται οΰτω νά ύπολογίσωσι τήν γηΐνην 
μάζαν, καί έντεΰθεν κατά τινα νευτωνια1· 
νδν τύπον έξάγεται άμέσως ή ζητουμένη 
παράλλαξις. Άλλ’ ό Λεβερριέ διά τριών δι
αφόρων οδών καταντά οΰτω είς τρεις αριθ
μούς σχεδόν άπαραλλάκτους, ών ο μέσος 
δοος είναι 8",86, σύμφωνος πρδς τήν ύ
πδ Φουκώ εύρεθεΐσαν παράλλαξιν. Υπδ τήν 
έποψιν ταύτην, επιτρέπεται ήμΐν νά φρο- 
νώμεν δτι ή ούράνιος μηχανική δύναται 
άπδ σήμερον άκριβώς νά παρίδη τδν δι’ 
άμέσου τρόπου προσδιορισμόν τής ηλιακής 
άποστάσεως. Αί άνωμαλίαι ών ή έςέτασις 
δύναται οΰτω νά άναπληρώση τάς άμέ“ 
σους καταμετρήσεις μεγεθύνονται άπδ έ
τους είς έτος, άπδ αίώνος είς αιώνα, καί 

. Έκ 
τούτων δύ

γίνονται έπί μάλλον έπαισθητότεραι καί 
βετικώτεραι, αποταμιεύονται ή καθίσταν
ται ούτως είπεΐν κεφάλαια. Ή μέθοδος 
λοιπόν ή άγουσα νϋν είς έςαγόμενον ούκ ευ
καταφρόνητου, τώ χρόνω θά καταστή πο
λυτιμότερα, καί θά έχΐ] τά πρωτεία σχε
τικώς πρδς τήν τής παρατηοήσεως τών δι
αβάσεων, έάν δέν σπεύσωσι νά τελειοποι 
ήσωσι καί τήν τελευταίαν ταύτην μέθοδον. 
Ή μόνη παρουσιαζομένη δυσκολία είναι ή 
άβεβαιότη; ήμών περί ύπάρξεως ή μή καί 
άλλων σωμάτων πλήν τών άχρι τούδε γνω
στών έν τώ ήλιακφ περίβολοι.. Τδ σύ'νο- 
λον τών νΰν κατά δοιδεκάδας άνακαλυ- 
πτομένων τηλεσκοπικών πλανητών δέν 
φαίνεται μέν νά συνιστά μάζαν τοσοϋτον 
σηααντικήν ώστε νά ληφθή ύπ’ βψιν είς 
τδν ύπολογισμδν τών έπιπροξενουμένων S- 
νεκα τούτων ανωμαλιών, άλλ’ ένδέχεται 
είς τά έγγύτερα τοϋ ήλιου μέρη δπου ο 
Ερμής περιπλανάται νά ύπάρχωσιν έτι 

κοσμικαί ούσίαι ικανής βαρύτητας, ώστε, ή 
έπενέργειά των νά έπιφέρη σύγχυσίν τινα 
είς τούς ύπολογισμούς. Διά ταϋτα, λέγει 
ο Λεβερριέ, ή ’Αστρονομία φαίνεται δτι 
πρέπει νά χαράξη οδόν τινα νεωτέραν" πρέ
πει κατά πρώτον νά άνοιξη (έμπορικωτε- 
ρον είπεΐν), Λογαριασμί»· rUr ούρανίων ν- 
JSr. Άνατρέχοντες είς τδ παρελθόν, πρέ
πει νά ζητήσωσιν είς ποιας στιγμάς ούτος 
ή εκείνος δ· πλανήτης θά έπενήργησε ση
μαντικότερου, καί θά εχωσιν οΰτω ειδι
κόν φάκελλον τοϋ προσδιορισμού τής μά- 
ζης. Τδ αυτό πρέπει νά ποιήσωσι καί ώς 
πρδς τδ μέλλον, ϊνα μηδεμία αφορμή πρδς 
ακριβή γνώσιν τών μαζών τούτων διεκφύγη. 
Έξ δλων τούτων ένδέχεται νά προκύψωσι 
σπουδαία έξαγόμενα, δυνάμενα νά δδηγή- 
σωσι πολύ πιθανώς είς άνακαλύψεις άποο- 
σδοκήτους. Τούτο δμως ούδόλως έλαττό- 
νει τήν σπουδαιότητα καί τήν αξίαν τής 
παρατηοήσεως τών διαβάσεων τής Άφοο 
δίτης. Ή άμιλλα, δ ανταγωνισμός των 
μεθόδων, είναι αύτή ή ζωή τής έπιστήμης.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

ΥΠΟ ΦΥΣΙΚΗΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΘΙΚΙΙΝ·
ΕΠΟΨΙΝ.

ΜΕΡΟΣ Β'.

Έν τώ Λ', μέρει διελάβομεν συγκριτι- 
κώς περί τών διανοητικών δυνάμεων άμφο- 
τέρων τών γενών" ένταΰθα δέ θέλομεν δμ.ι- 
λήσει ιδιαίτερον περί τών πλεονεκτημάτων 
τής γυναικός.

Ούκ άγνοοϋντες τήν σπουδαιότητα βα- 
θείας καί ακριβούς μελέτης τής άνθρωπίνου 
φύσεως, άλλ’ άφηρημένως έξετάζοντες τάς 
διανοητικής δυνάμεις άς ό πάνσοφος Δημι
ουργός έχορήγησε πρδς τά δύο γένη, ήθέ- 
λομεν άνεύρει ισότητά τινα. Ή- πλάστιγξ 
μάλιστα δύναται νά βαρύνη ύπέρ τής γυ- 
ναικός. Αί γυναίκες καθηρέθησαν είς ύπο- 
δεεστέραν τάξιν όντων ύπδ τής μαλθακό- 
τητος τών ’Ασιανών άφ’ ενός, καί ύπδ τών 
δυναστικών άφ’ ετέρου φρονημάτων τής 
Ελλάδος καί τής 'Ρώμης. Άλλ’ έν ταΐς 
άρκτωαις χώραις ή ίσότης διετηρήθη πάν
τοτε απαραβίαστος Ύπδ τών άρχαίων Σα- 
ξόνων καί Γερμανών έθεωρήθησαν αύται ώς 
θεαί κατά τε τήν σοφίαν καί τδ κάλλος, ώς 
όντα άνωτέρας λαχόντα διανοίας." καί άλη
θώς· Διότι, τού νοός έπασκουμένου τότε 
διά τής θρησκευτικής άγωγής, τοϋ δέ γυ
ναικείου νοός όντος καταλληλοτέρ,ου πρδς 
τοιαύτην άσκησιν ή δ ύμέτερος" καθόσον 
αί πρδς τήν εύλάβειαν ψυχικαί διαθέσεις 
γεννώνται ύπδ απεριορίστου θαυμασμού, 
σεβασμού καί άγάπης πρδς τά θεία, του- 
τέστιν ύπδ αισθημάτων άτινα σφοδρότερου 
έπενεργοϋσιν έπί τού νοός τής γυναικός" δυ
νάμεθα εύκόλως νά συμ.περάνωμεν δτι αί 
γυναίκες, έκτενώς έπί τούτοις άσκηθεϊσαι, 
άνήγαγον τάς διανοητικά; αύτών δυνάμεις 
είς ύψηλότερον βαθμόν ή οί άνδρες. Οθεν 
καί τδ γυναικείου κύρος λίαν άξιοσέβαστον
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Iμόνον παρήγορον και συνετάΐρον, διότι, : 
προκειμένου ΐνα μετοικισθή, προθύμως συμ.- 
παρομαρτεϊ μεθ’ ήμών δποιδήποτε προβαί- 
νομεν. Δέν προσκολλάται εις ιδίαν τινα χώ
ραν, δέν έπιποθεΐ τήν γενέθλιαν γήν. 'II 
μόνη αυτής άφοσίωσις έστι πρδς τήν οικίαν, 
καί ταύτην πάντοτε συνεπιφέρει μεθ’ έαυ- 
τής. Ή ζωτικότης αύτής ούδόλως επηρεά
ζεται, αί δέ συμπάθεια·, αύτής διαμένουν 
σώαι καί άβλαβεΐ; έκ τών αντενεργείων 
τών αλλοδαπών ήθών και εθίμων καί τών 
άλλοτρίων κλιμάτων Τήν νεότητά της 
πιθανώς διήλθεν έν πενιχρά καί αγροτική 
καλύβη, άλλ’ έν καθαρά καί υγιεινή ατ
μόσφαιρα. Μετά ταϋτα, έν ώριμο» ηλι
κία ούσα, μετωκίσθη είς οικίαν έντδς 
:ής πόλεως, ένθα θερμόν καί πεπυκνωμέ- 

νον αναπνέει αέρα, καί ούχί φυσικόν άλλά 
μάλλον τεχνητόν διανύει βίον, έν ατμό
σφαιρα μεμολυσμένη καί νοσερά. Άλλ’ δμως 
καί ενθάδε εύτυχής λογίζεται, ήδύτητα 
έπιφέρουσα είς πάν οτι έγγίζει καί φώς 
φαιδρόν καί ιλαρόν έπιχέουσα είς τά περί 
αύτήν. Τδ ήθος τοΰ προσώπου της έστι 
χαρίεν ώς καί πριν τό μειδίαμά της εύάρε- 
στον καί ό φιλοπαίγμων αύτής γέλως ούχ 
ήττον έρατεινός.

Οϊ ποιηταί είναι οί μέγιστοι φίλοι καί 
συγχρόνως οί μέγιστοι εχθροί τών γυναικών, 
θεωρήσατε τά συγγράμματα τής εθνικής 
άρχαιότητος, τά συγγράμματα τών ποιη
τών Ελλήνων τε καί 'Ρωμαίων. 'Οπόσον οΰ- 
τοι έγκωμιάζουσι τδ ώραΐον φϋλον ! Καί δ
μως όπόσον άλαζονικώς καί ύπερφρονητικώς 
προσφέρονται πρδς αύτάς ! Φαίνονται θεω- 
ροϋντες τήν γυναίκα ώς αντικείμενου μόνον 
πάθους. Δέν υπάρχει μέν παρ’ αύτοίς ούδ’ ή 
ελάχιστη έλλειψις ερωτική; έπιδείξεως καί 
συμπάθειας πρδς αύτήν. Αί ωδαί αύτών 
βρίθουσι γλυκυτάτων επαίνων τής ώραιότη- 
τος τών θελγήτρων καί τών χαρίτων αύτής. 
Αλλ’ δμως τά διανοητικά αύτών πλεονε

κτήματα μένουσιν άπαρατήρητα, καί άση- 
μείωτα, ώσανεί αύτη ούδόλως τοιαΰτα έκέ- 
κτητο, άλλ’ απλώς έγεννήθη ΐνα καταστή 
άντικείμενον τής φαντασιοτροπίας καί τών 

παθών τοΰ άνδρός καί τδ θωπευτικόν παί-' 
γνιον τών ωρών τής άνεσεως αύτοΰ. Άλλ’ 
έστι τοΰτο άληθές;...

ΊΙ έπιρροή τής γυναικός έπί τών ήθών 
είναι μεγίστη, δταν οί άνθρωπος ζώσιν έν 
κοινωνική, μεταξύ των φιλία. ΙΙερι δέ τού
του οί αρχαίοι εθνικοί φιλόσοφοι τοσοϋτον- 
φαίνονται πεπεισμένοι ώστε τάς χάριτας,. 
τάς Μούσας καί άπάσας τάς Άρετάς διά- 
θηλυκού γένους προσονόμασαν,, καλώς γι— 
νώσκοντες δτι ή γυνή καί μόνη ή γυνή κέ- 
κτηται τάς αναγκαίας ιδιότητας τοΰ έξαν- 
θρωπίζειν τήν κοινωνίαν. Ναί μέν αί πόλεις: 
δύνανται νά φθάσωσιν είς μεγάλην προαγω
γήν, άνευ ούδεμιάς έπενεργείας τών γυναι
κών, καί άνευ τής βοήθειας ή συμπράξεως 
αύτών- φιλοπάτριδες, μαχηταί, λόγιοι καί 
θεολόγοι δύνανται νά καλλωπίσωσι τήν κοι
νότητα δι’ εύγενών καί ένδοξων θεσμοθεσιών 
καί έπεκτείνωσι τά κράτη. Άλλά μόνον ένθα, 
αί γυναίκες άκωλύτως πεοιοδεύουσι διά μέσοι» 
τών κοινωνιών, αί δέ εύάρεστοι καί ένάρετοι 
αύτών ιδιότητες καί χάριτες άναδείκνυνται 
άσμένως καί δαψιλώς διαμέσου τών πρωτευ
ουσών καί μεγαλοπόλεων, έκεΐ μόνον δύναν
ται οί άνδρες νά γείνωσιν ήπιοι, πειθήνιοι, 
εύάγωγοι ώς πρδς τά πάθη, άγνοί πρδς τά 
αισθήματα, εύγενεΐς πρδς τδν έρωτα καί εύ~ 
συλλόγιστοι πρδς τδν νοΰν. Είς τους θωπευ
τικούς αύτής λόγους υπείκοντες καί ύπδ τών 
θελγήτρων τής ώραιότητός των καταγοη- 
τευόμενοι, άπαντες φυσικώ τώ λόγω σφό- 
δρα έπιθυμοΰσιν δπως έφελκύσωσι τήν εύ- 
μενή περί αύτών ιδέαν τής γυναικός. "Ινα 
δε ό άνήρ κερδίση τήν αγάπην αύτής, οφεί
λει νά έχη φρονήματα καί αισθήματα προ- 
σόμοια αύτής' οφείλει νά ζή, νά κινήται, νά 
πράττη καί νά συλλογίζηται κατά τρόπον 
διεγερτικόν τής συμπάθειας αύτής πρδς τάς 
πράξεις του, καί ισχυρόν τδ ενδιαφέρον έμ- 
ποιοΰντα έν τή καρδίμ αύτής ύπέρ αύτοΰ. 
Πώς δ’ άλλως ήθελεν έκτελέσει τοΰτο, είμή 
δεικνύων πρδς αύτήν έναργώς δτι αισθάνε
ται ούτος καί έκτιμα καί θαυμάζει πάν δτι 
καθαρόν έν τή αισθήσει καί ώραΐον έν τή 
ύπάρ'ξει; Ούτω δέ δυνάμει συνήθειας καί 

σταθερά; μετά τών γυνακών συνοικειότητος, 
συμμεριζόμεθα ανεπαίσθητο»; τάς κλίσεις 
αύτών καί αντιλήψεις καί γινόμεθα δλως 
διάφοροι τοϋ δ,τι ήθέλαμεν διαμείνει, έάν 
έστερούμεθα τών πλεονεκτημάτων καί τών 
.χαρίτων τής μετ’ αύτών συγκοινωνίας. 
Καί ούτω, καταδαμάζουσαι τά πάθη καί 

"τήν τραχύτητα τών αισθημάτων τοΰ άν- 
δρδς, είσίν αύται τδ ισχυρότερου διεγερτικόν 
κέντρον τοϋ νοδς πρδς τήν άρετήν, τήν τι
μήν, τήν αλήθειαν καί τήν θρησκείαν, καί 
Οελουσιν έσαεί διατελεΐ ούσαι τοιαΰτα·.,εφό
σον ό έρως πρδς τδ κάλλος αύτών καί ή αί- 
σθησις τών θελγήτρων της διαμένουσιν α
ναφαίρετοι μερίδες τής φύσεως ήμών.

Χαμερπή τινα καί ούτιδανά άνδράρια, 
ϊίς χρέη πάντοτε περιπίπτοντα καί ούδε
μίαν παραμυθίαν ή άνεσιν κατ’ οίκον άνευ- 
.ρίσκοντα, άλλ’ έν πότοις καί δργίοις διανυ- 
κτερεύοντα, είσίν οί έμπαίζοντες τδν .έγγα
μον βίον άγαμοι όντες, εί δ’ έγγαμοι τδν 
θάνατον τών συζύγων των επικαλούνται. 
ΓΟ άγαμος άνήρ ζή έν τώ σκιερώ χώρω τή; 
ύπάρξεως αύτοΰ. Ό βίο; του ομοιάζει πρδς 
ήμέραν άνευ ήλιακοΰ φωτός, ομιχλώδη καί 
μελαγχολικήν. Άλλ’ δ έγγαμος διαπλέει 
έπί πελάγους ένθα τά κύματα είσί πάντοτε 
ήρεμόεντα, αί θεριναί τοΰ ήλιου άκτίνες 
πάντοτε διαυγείς, οί δέ ώραΐοι καί άστε- 
,ρόεντες λαμπτήρες τοΰ έρωτος διαλάμπου- 
σιν έν τώ οίκιακώ αύτοϋ παραδείσιο.

Έν τή έρημίςε ή γυνή ζωοποιεί, έν τή 
άμηχανία κατευνάζει τά πάθη τή; ψυχή; 
καί έν τή θλίψει κέκτηται έπίδρασιν ίεράν 
καί ιαματικήν, έπιχέουσα έπί τών αισθήσε
ων ήμών τδ βάλσαμον τών ιδίων αύτής ει
ρηνικών διαθέσεων, ή δέ παρουσία αύτής 
έπαφίνει ήμΐν αίσθημα ήδονής, καθαρόν 
καί άμόλυντον.

'Η γυνή πληροί τδ κενόν τής ύπάρξεως 
ήμών δπερ άλλως ήθελε καταθλίβει ημάς 
καί δτε άκόμη ήθέλομεν άπολαύει τών καλ
λονών τής φύσεως, τή; στοργή; τών συγγε
νών καί τής πιστότητος τών φίλων διότι, 
ώσπερ ή ποίησις, ή γυνή παρέχει ϊσχυν πρδς 
τήν φύσιν, ζέσιν πρδς τήν άγάπην, θέλγη

τρου πρδ; τήν φιλίαν καί άξίαν ποδ; την 
υπαρςιν.

’/?/<. ΓιανκακύπουΛος.

ΤΟ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΟΠΑΟΣΤΑΣΙΟΝ.

"Οταν ό τήν Βιέννην έπισκεπτόμενος, 
έκ τοΰ ύψους τής Καλεμβέογης (Kohlenberg) 
παρατήρηση σωρόν οικιών, περί τήν μητρό- 
πολιν τοϋ 'Αγίου Στεφάνου αθροισμένων, έπί 
ενός προπάντων τετραπλεύρου ζοφερού, πρδς 
τήν άνατολικοδυτικήν έσχατιάν κειμένου 
καί μόνου σχεδόν αύτοϋ κατέχοντος ό,τι 
έκτασιν μία συνήθης πόλις, ποοσηλοΰται τδ 
βλέμμα. Έσχον τήν τύχην νά ίδω τδ κτή- 
ριον τούτο έν ήμέρα ήλίου μεγαλοπρεπούς* 
άν ό καιρό; ήτο βροχερός, θανάσιμου ήθελε 
μοί έμπνεύσει μελαγχολίαν. Τδ οικοδόμη
μα τοΰτο είναι τδ όπλοστάσιον τής Βιέννης, 
εί; άλλος έν Αύστρία Πύργοι τοΰ Aord'ivov-

Έπί μάκρους αιώνας, αί τύχαι τής Αγ
γλία; έμειναν στενώ; συνδεδεμέναι μέ τάς 
τύχας τοϋ Πύργου τοΰ Λονδίνου. Τά θεαέ- 
λια τοϋ φρουρίου τούτου, ένδ; δευτέρου 
Zwing-Uri έν Αγγλία, κατεσκευάσθησαν, 
όσον στερεώ; ήτο δυνατόν, ύπδ τών 'Ρω
μαίων, 5 δε τδν ώχυρομένον λοφίσκον τού
τον κυβερνών, ήτο αύτδς δ βασιλεύς, ’ΐΐλ- 
θον μετά του; 'Ρωμαίους οί Σάξονες, μετά 
του; Σάξονας οί Δανοί, μετά τούτου; οί 
Νορμανδοί. "Ολοι έξ ιδία; πείρας έμαθον, 
δτι ό κύριος τοϋ Πύργου τοΰ Λονδίνου ήν 
αύτοΰ τοΰ Λονδίνου δ κύριος, ό δέ τοΰ Λον
δίνου κύριος, ήτο δ τή; Αγγλίας.

Καί ταϋτα μέν καθόσον άφορα τδν έν 
Λονδίνο» Πύργον. ’Ενταύθα δέ, ό χαλινό; 
δι οΰ ό ιππότη; τοϋ οίκου τών Αύσβούρ- 
γο>ν περιέδεσε τδ φορτηγού αύτοΰ ζώου, εί
ναι όλιγώτερον ογκώδη; καί νε,ωτέρας κα
τασκευή;. Τώ ελλείπει τδ μυστηριώδες 
έκεϊνο χρώμα, δπερ παρέχει ή άρχαιότης, 
τώ ελλείπει ή ρωμαντική φυσιογνωμία, ή 
άνάμνησι; βαρόνων φεουδαλισμού. Έν-
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ταύθα, ούτε τάφροι, ούτε τά πρανή αύτών 
μέρη, ούτε τρίβολοι, ούτε πεοιτταί γέ
φυρα·.. Δώδεκα όμως πόδας άνω τοΰ εδά
φους,ύψοΰνται τά παράθυρα μέ τού; σιδηρού; 
αύτών καί κιγκλιδωτούς μοχλούς, ώς ρί 
πτοντα βλέμματα υπόνοιας τριγύρω των. 
Βλέπει τις τούς έρυθρούς τούτους πλίνθους 
και άγνοεϊ πόθεν έλαβον το χρώμα των. 
"Ενθεν κάκεϊθεν προμαχώνες διαρρηγνύουν 
τής γραμμής τό μονότονου, κα’ι προστα- 
τεύουσι τοΰ οικοδομήματος τά πλευρά, 
ώσπερ ελέφαντες συνοδεύοντες ρινοκέρων 
άγέλην.

— Ιδού ή Αύστρία ! μοι λέγει ό σύν
τροφός μου, ένώ είς οδηγός, είς Πακύουρος, 
δπως τούς δνομάζουσι, τήν εύηθεστέραν έ
χων έξ δσων δύναται τις ν’ άπαντήση φυ
σιογνωμιών έν Σλαβωνία, μάς έλαβεν ύπό 
τήν έπαγρύπνησιν αύτοϋ.

Διήλθομεν μαρμάρινου άντιθάλαμον, ο- 
λον πλήρη λειψάνων προσφιλών εις τήν οι
κογένειαν τών Αύσβούργων. Άνέγνωμεν 
μετά τίνος δυσκολίας, έπί τραπέζης χρυ
σής, τάς ακολούθους λέξεις : 'Er τω στρα- 
ζοπίιίω σου Ifr δ.Ιη ή Αυστρία. ’Ητο έπί 
τής τραπέζης τεθειμένη ή ράβδος τήν ο
ποίαν δ στρατάρχης ’Ραδέσκης έλαβεν ώς 
αμοιβήν τών πρός τήν αύτοκρατορίαν έκ- 
δουλεύσεων αύτοϋ. Ή ράβδος είναι χρυσή, 
ομοιάζει δέ τηλεβόλον έπί υποστάτου. Εί
ναι κεκοσμημένη μέ σαφπείρους, μέ άνθρα
κας (VuYisJ καί άλλου, λίθους πολυτίμους, 
προπάντων δέ μέ αμέθυστους, ο'ίτινες, κατά 
τάς ’Ανατολικά; παραδόσεις, προφυλάττουσι 
κατά τής άπιστίας τόν φέροντα αύτούς. 
Πίνακες, ύπό στεφάνους έκ δάφνης κρεμά- 
μενοι, φέρουσι τά ονόματα τών μαχών, καί 
τών έντός καί τών έκτος τής Αύστρία; συγ- 
κροτηθεισών, έν ταϊς όποίαις δ 'Ραδέσκης 
κατετρόπωσε τών Αύσβούργων τούς εχ
θρούς, ύπό δέ τάς δάφνας ταύτας ύπάρχου- 
σιν έστοιβαγμένα χρυσά τής δπλικής τέ
χνης εμβλήματα : τηλεβόλα, ξίφη, σημαϊαι, 
σφαϊραι, κιβώτια, κράνη, πιστόλια, σκύται, 
πανοπλίαι, λόγχαι καί έπί τέλους άλυσοι. 
Ούδέν άλλο ελλείπει, δπως συμπλήρωσή 

τή» σκηνήν, είμή δλίγα πτώματα.Πρέπει τή 
άληθεία νά ωφέλησε μέ δλως έξαιρετικόν 
τρόπον τήν αύτοκρατορίαν ή μάλλον τόν 
αύτοκράτορα δ 'Ραδέσκης, διότι ζώντος αύ- 
τοΰ ήγέρθη τό οικοδόμημα τοϊτο’ είναι δέ 
καί δ ίδιος έν τώ μέσω τής αιθούσης τεθει
μένος, καί δλον τό πλημμυροΰν αυτήν φώς, 
έξ έκείνου φαίνεται άπαυγάζον.

Ιίαρετηρήσαμεν άκολούθως κλεΐς ύπερ- 
μεγέθεις, άπό τοΰ μεσαιώνος χρονολογού
σα; καί έπί προσκεφαλαίων έκτετριμένου 
δλοσηρικοΰ τεθειμένα;' ταύτας δλας σεβά
σμιοι δήμαρχοι καί μέ φαινάκας μακράς 
άρχοντες, έν ταπεινή συνοδία καί μέ τρέ- 
μοντα γόνατα, παρέδωκαν εί; παρελθόντων 
αιώνων 'Ραδέσκας, είς τόν Τίλλιον (Tilly J 
ίσως. Ερχονται κατόπιν άπειρων πόλεων 
σημαϊαι, δλαι τρόπαια τοΰ Τριακονταετούς 
πολέμου. Έζή τησα, ματαίως δμως, νά ευρώ 
τοιαύτας καί τοϋ Επταετούς. Άφοΰ έρρί- 
ψαμεν Sv βλέμμα έπί τοΰ ύπερμεγέθους πί
λου τοΰ Παππενάίμ ( Pappcnheim,] παρε- 
τηρήσαμεν έν μέσω άπείρων χρυσοκεντήτων 
χιτώνων Αυστριακών στρατηγών, θώρακα 
μολυβδόχρουν, τοσοϋτον δμως άπλοΰν, ώ
στε έφαίνετο διαμαρτυρόμενος, ούτως εί- 
πεϊν, κατά τού περί αυτόν πλούτου. Κά
τωθεν αύτού ήν γεγραμμένον τό όνομα ενός 
σεβαστού ήρωος. "Αμα ειδον τό λείψανου 
τοΰτο, καί τό ε’δον πρό πάντων εί; θέσιν 
τοιαύτην, ύπό τοσούτων άλλων τούτέστι 
πλουσίων πεοικυκλούμενον, ήρχισα νά συλ- 
λογίζωμαι, άν δέν είχεν άδικον δ Σχίλλερ 
είπών, δτι ή μεγαλειτέρα έκδούλευσις ήν 
δ Γουστάβος Άδόλφος, διότι τούτου ήτο τό 
λείψανου, είχε κάμει είς τήν Γερμανίαν, 
ήτο ν’ άποθάνη καθ’ ήν στιγμήν άπέθανε.

— Ητο τρομερός ληστής, μάς λέγει δ 
συνοδεύω·» ημάς, βλέπων έμ.έ πρό πάντων 
είς σκέψεις βεβυθισμένον' τρομερός ληστής, 
κύριοι, καί δ αύτοκράτωρ ήμών διέταξε νά 
τού κόψωσι τήν κεφαλήν.

'Ηρχοντο κατόπιν άλυσικρότων σειραί,πε- 
ρικεφαλαϊαι Και θώρακες, άτινα δλα βλέπων 
τις, όπως ήσαν διευθετημένα, ένόμιζεν δτι 
είχεν απέναντι του σιδηρών άνδρών στρατόν.

Έσιγήσαμεν, χωρίς »ά τό θέλωμεν, φο
βούμενοι μή τούς έξυπνήσωμεν. ’ΐΐσαν δέ 
δλα ταΰτα, αύτοκράτορες, βαρώνοι, δούκες, 
κόμητες καί εύγενεϊς- Εϊς μόνον έργάτης 
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τήν

την 
καί

δπου δ 
έδειξε μίαν θαυματουρ- 

ι, ίδέτε, μάς 
είναι τό άγιώ-

έκράτει μεταςύ τών κνημών του 
νοπλίαν ενός τών ιπποτών τούτων 
εκκαθάριζε.

Εισήλθομ.εν είς τήν εκκλησίαν, 
κανόηλάπτης μά 
γόν Παναγίαν : Ίδέτε, κύριοι 
λέγει μέ φωνήν βραγχώδη, ε;. 
τερον άγαλμα Παναγίας άφ’ όλα τά έν Αύ
στρία ύπάοχοντα. Ήθέλησαν οί άπιστοι νά 
τό συντρίψωσι μέ πυροβολισμούς, έκαστη 
όμως σφαίρα, φθάσασα έπί τοΰ άγάλματος, 
μετεβλήθη είς ίν ρόδον. Ίδέτε πόσα ρόδα 
φέρει έπ’ αύτοϋ !

’Ολίγον άπωτέρω μάς έδειξαν πεντηκον- 
τα χιλιάδας τουφέκια, άτινα δ αύτοκράτωρ 
έμελλε νά παραδώση άντί χρημάτων είς 
τόν Σουλτάνου. "Οτε τό ήκούσαμεν, μάς έ- 
ξέπληξε κάπως. Αί πεντήκοντα όμως χιλιά
δες μολυβδοβόλων άτινα, ύπό Οάμβου; κα
τειλημμένοι, παρετηρήσαμεν, ήσαν πλησίον 
διαφόρων χωρητικοτήτων τηλεβόλων έντός 
τών αύλών έστοιβαγμένα·

"Ηρχισε κατόπιν άτελεύτητον διά μέσου 
τών έργοστασίων καί άπό αιθούσης εί; αί
θουσαν ταξείδιον. ΙΙαντοϋ ή αύτή πυριφλε
γής καί τόν όλεθρον όζουσα άτμοσφαΐρα, 
παντού δ αύτός τών τροχών κρότος, καί άλ
λων αξόνων κλαγγή. Έργάται πνευστιώντες 
μετέφερον άκαταπαύστως τεμάχια μολύ
βδου, πέντε ποδών μήκους, δωδεκάδες δέ 
άλλων έργατών τά ί 
πρό; ύφαντήρια όμοιων' 
είς μικρά τμήματα ενός 
μήκος έχοντα. 
έκεϊθεν καί τά έρρν 
νέων μηχανών- 
ηχο;' ή σφαίρα ήτο καθ’ δλα τελειωμένη. 
Έντός άλλης αιθούσης, είς τό πλευρόν αύ
τής κειμένης, τάς μετέτρεπον εί; φνσέχια, 
δπως πας φυτεύσωσι μίαν προσεχή, κατά 
τό μάλλον ή ήττον, ήμέραν, τί; οίδε κατά 
τής κεφαλής ποιου δυστυχούς. Έβλεπον τήν

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΛ. Γ.) 

έρριπτον ένδον μηχανών, 
έκεΐ μετετρέποντο 

__ , μόνον δακτύλου 
Τά έλάμβανον άκολούθως 

•ον έντός δωδεκάδος 
Ίίκούετο έπί τέλους ςηρός

σφαίραν βαθμηδόν τελειουμένην καί δέν έ
δυνάμην νά κρατήσω τήν συγκίνησίν μου; 
συλλήγιζόμενο; πΰία άρα ειμαρμένη την 
περιέμενε.

Τοιούτου είδους έργασίαι, πλήν έντός κύ
κλου πολύ μεγαλγ,τέρου, ένηργοΰντο όλίγον 
άπωτέρω, πρός κατασκευήν σφαιρών τηλε
βόλων. Κατηρώμήν τά ύπό τούς πόδας μου 
εύρισκόμενα. Μακρότερον δ’ άκόμ.η, έχυνον 
τηλεβόλα, τά διευθέτουν κατόπιν, τά έχα- 
ράκωνον.... Καί διηρχόμην, συλ.λογιζόμενος 
ότι ή άνθρωπότης, είς δύο μέρη διηοεϊτο* 
φονευόντων καί φονευομένων.... Τών θλιβε
ρών τούτων λογισμών μ’ έξήγαγε μετ’ ού 
πολύ δ σύντροφός μου.

— Έδώ ίδέ ! άνέκραξϊν' ιδού τό θαύμα 
τών θαυμάτων!

Καί ήνοιξε μ.ίαν θύραν, θέαμα δ επιβλη
τικόν παρέστη άπέναντι ήμών. ΙΙτο αίθου
σα δπως τάς λοιπάς δλας, αίθουσα όμως 
τήν οποίαν δλόκληρον έπλήρου μία μόνη 
ατμομηχανή. Διά μέσου λωρίων τα τείχη 
διαπερώντων, μηχανή άπειρος μετέδιδε τήν 
δύναμιν είς τάς έν ταϊς παρακειμέναις αί- 
θούσαις μηχανάς. Άπό τοΰ μεγαλγ,τέρου 
μέχρι τοΰ μικρότερου καταστρεπτικού έργα- 
λείου, δλκ έκ τής μηχανής ταύτης έξήρχον- 
το. Μέ είχε τόσον ζαλίσει δ κρότος ώστε, 
•'έν ηκουον σχεδόν τόν διαφόρου; έξηγήσεις 
δίδοντά μοι μηχανικόν.' αί τελευταία·. δμως 
άκόλουθοι λέξεις αύτοϋ μέ ειχον καθ’ Υπερ
βολήν έκπλήξει : Ίδέτε, κύριοι, μάς λέγει, 
όλος δ άπειρος ούτος μηχανισμός έκ τής 
μικράς ταύτης καρφίδος έξαρτάται. Τίς νά 
τό πιστεύση; Άφαιρέσατε έντοσούτω τήν 
καρφίδα ή θραύσατέ την, καί δλα Οά στα- 
ματησωσι.

Έξήλθομεν. Κώδων υπερμεγέθης άνωθεν 
ήμών ύψούμενο; καί κωφαίνων τά ώτα ά- 
ληθώς, μάς άνήγγελλεν ότι ήτο μεσημβρία' 
ήρχισαν άμέσως αί θύραι νά έμώσιν άπεΐρί- 
αν έργατών. Έπειδή έβλεπον ποικίλων 
χρωμάτων καί σχημάτων στολάς, ήρώτησα 
τόν δδηγόν μας, άν ήσαν στρατιωτικοί δλοι.

— ’Επάνω κάτω, μοί άπήντησε.
— Καί πόσους έργάτας έχετε;

15.
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— "Οταν ήναι όλοι παρόντες, δεκατέσ- 
σαρας έως δεκαπέντε χιλιάδας.

(Έκ τοϋ ’Αγγλικού). Β.

ΑΚΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΕΣ 
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Έκεϊνος δστις άπεκάλεσε τάς άκρίδας 
όγδόην τοϋ Φαραώ πληγήν, ήμάρτησεν ί
σως κατά τοΰτο μόνον, δτι δέν προέταξε 
ταύτην τών άλλων επτά. Τίς αγνοεί οποίας 
απείρου καταστροφής τδ έντομον τούτο, 
τής δημιουργίας τοϋ όποίοβ ό σκοπός μέ
νει μετά πολλών άλλων έτι έν τοΐς μύστη- 
ρίοις τής φύσεως τεθαμμένος, γίγνεται πολ
λάκις τώ κόσμω παραίτιον ; Ίίμεϊς οί κα- 
τοικοΰντες τήν ’Ανατολήν, έν κύκλω σμι- 
κρώ πολύ εύτυχώς γιγνώσκομεν έξ ιδίας πεί
ρας τί όλεθρος κρύπτεται έν αύτώ καί δμως 
φρικιώμεν έπι απλή είδήσει, οτι σμήνος α
κριδών έπέπεσεν έν τή μια ή τή άλλη ε
παρχία τοϋ έσωτεοικοϋ. Ύπάρχουσι λαοί 
πολλώ ήμών δυστυχέστεροι. ’Ολίγοι δέν 
άνέγνωσαν μέχρι ποιου κύκλου έκτείνεται 
πολλάκις ή καταστροφή τήν οποίαν τδ έν- 
τομον τούτο, ένσκήπτον έν ’Αφρική, άφίνει 
άντί παντός ίχνους τής διαβάσεως του. ’Ολί
γοι δμως έπίσης γιγνώσκουσιν ίσως πόσον έ- 
πεξετάθησαν καί είς πολλά ήδη μέρη τής 
’Αμερικής τών άκρίδων τά σμήνη καί όποιον 
όλεθρόν κατενέγκουσι κατά τοϋ δυστυχούς 
γεωργού. Αί δλίγαι ακόλουθοι συνοπτικά! 
πληροφορία·., έκ τών ’Αμερικανικών έφημερί- 
δων συλλεχθεΐσαι, θέλουσι δόσει άμυδράν 
περί τούτου ιδέαν τω αναγνώστη.

Αί έν ’Αμερική (τή Μεσημβρινή) ακρίδες 
έχουσι τδ αΰτδ μέγεθος καί σχήμα μέ τάς 
μεγαλγ,τέρας έν Ευρώπη. Πηδώσιν έν γένει 
μετά τίνος δυσκολίας, πλήν ϊπτανται με
τά μεγάλης ταχύτητος καί ρώμης. Τρώ- 
γουσι μέ απίστευτο? λαιμαργίαν' είναι τό- 
σούτον αδηφάγα τά έντομα ταύτα, ώστε 
πολλάκις, ένώ συζεύγνυνται, ή θήλεια κα- 
ταβιβρώσκει τοϋ άρρενος τήν κεφαλήν. Χω

ρίς νά γνωρίζη, τις πόθεν έρχονται, πα
ρουσιάζονται αίφνης είς σμήνη αναρίθμητα·, 
αφού δ’ έν .βραχεί διαστήματι μεταβάλ
λουν είς χέρσον γήν τήν εύφοοωτέραν χώ
ραν, απέρχονται. Ό "Αγιος Αυγουστίνος 
διηγείται ότι, ζώντος αυτού, εΐχεν ένσκή- 
ψει έν Νουμηδία τής ’Αφρικής πανώλη 
θερίσασα δκτακοσίας χιλιάδας άνθρώπων, 
προσθέτει δέ, ότι μόνη αιτία τής ένσκήψε- 
ως τής έπιδημίας έκείνης ήν ή ακόλουθος: 
μυριάδες άκοίδων εΐχον διέλθει τής χώρας 
ταύτης, ύπδ δυνατού δ’ ανέμου αίφνης 
παρασυρθεΐσαι, έπεσαν είς τήν θάλασσαν. 
Τά κύματα έπεσώρευσαν μετ’ ου πολύ έ
πί τής παραλίας τών άκρίδων τά πτώμα
τα, ή δέ σήψις αύτών έδηλητηρίασε τήν 
ατμόσφαιραν μέ λοιμώδη μιάσματα.

"Οταν αί ακρίδες παρουσιασθώσιν είς τήν 
επαρχίαν Πλάταν ιδίως τής Μεσημβρινής 
’Αμερικής, δ λαός όλος εγείρεται κατ’αύ
τών. Άνάπτουσι μεγάλα πυρά, άνοίγου1 
σιν ύπερμεγέθεις λάκκους έντδς τών όποιων 
τά έντομα καταπίπτουν, πλήν καί μέ ταϋ
τα έν μέρει μόνον περιορίζεται τδ κακόν. 
Οί ’Αμερικανοί δέν τάς τρώγουν, δπως 
πράττουν οί λαοί τοϋ ένδοτέρου τής Ά- 
φρικής. Άποφεύγον τά δασώδ > έν
τομο·? τοΰτο, έπιζητεΐ τάς ό
που πολλαπλασιάζεται μέ θαυμασίαν τα
χύτητα. Καίτοι όμως τάς πεδιάδας επιζη
τούσα·., διαβαίνουσιν άνευ δυσκολίας πολ
λάκις τών όρέων τάς κορυφάς. Ούτως δ 
Souillac αναφέρει, ότι διερχόμενος κατά 
τδν Νοέμβριον τοϋ 1806 τά βουνά τών 
Κορδιλλιέρων, τά εύρεν όλα υπδ άκρίδων 
κεκαλυμμένα, ένώ αί έπ’ αύτών χιόνες μό
λις εΐχον αρχίσει νά διαλύωνται.

Παντού, καί έν ’Αφρική καί έν ’Αμερική, 
όπου τδ έντομον τούτο ένσκήψτ,, παρετη
ρήθη ότι άνά πάσαν έξαετίαν ή έπταετίαν 
παρουσιάζεται είς Sv καί τδ αύτό μέρος. ’Ε
νίοτε — σπανίως μολαταύτα, — ενσκήπτει 
κατά δύο έπανειλημμένα έτη είς μίαν καί 
τήν αύτήν χώραν, ποτέ δμως μετά τής αύ
τής αφθονίας καί κατά τδ δεύτερον έτος. 
Ο δέ όλεθρος τδν όποιον έπιφέρει καί ή ά- 

νευ πτερών έτι άκρις είναι έπίσης μέγας, δ
πως αί ανεπτυγμένοι ήδη καϊ πτερωτά! 
ομογενείς αύτών- Είναι δέ καί πολυαοιθ- 
μότεραι, αί άπτεροι έννοοϋμεν. ’Αδύνατον 
νά φαντασθή τις τά αναρίθμητα σμήνη 
τών τοιούτων, όταν είσβάλωσιν είς μίαν 
χώραν. 'Όταν έν γραμμή, ή μάλλον στήτ 
λη άπείρω. άπλωθώσιν έπί ξηρού καί δμα 
λού έδάφους, ομοιάζουν μέ ποταμόν πρά
σινον ρέοντα έν μέσω τής όδοΰ. Έάν, τα- 
ξειδεύουσαι, άπαντήσωσι ρύακα ή άλλο 
μεγαλήτερον ρεύμα ΰδατος, τδ διέρχονται 
προσκολλώμεναι αί μέν έπί τών δέ. Πολ
λαί έξ αύτών τρώγονται ύπδ τών ιχθύων 
καί τών πτηνών’ πλήν τούτο άνεπαίσθητον 
έλάττωσιν φέρει έπί τοΰ ολικού αριθμού, 
ή δ’ αναρίθμητος στρατιά εξακολουθεί τήν 
πορείαν αύτής, τών πτωμάτων τών πρώ
των πεσόντων νεκρών χρησιμευόντων ώς 
γέφυρα τών κατόπιν έρχομένων. Ύπάρχου
σι, λέγει δ Marlin de ' Moussy (*) αύτό- 
πται μάρτυρες, ίδόντες στρατιάς τοιαύτας 
κατά τδν ανωτέρω τρόπον διελθούσας ο
λόκληρον τδν μέγαν ποταμόν Παράνα ! Φαί
νονται δέ, ώς έξ ενστίκτου κατ’ εύθείαν 
γραμμήν έπί τά πρόσω πάντοτε ωθού
μενα·., ώς έπί τδ πολύ άπδ τού δυτικού 
πρδς τδ ανατολικόν μέρος, είς σμήνη πάν
τοτε ταξειδεύουσαι. Προηγείται τακτικώς 
ή μεγάλητέρα έξ αύτών, πτερωτή ένίοτε, 
ώς αρχηγός, ή δέ στρατιά έπεται έν τάζει 
καί ένείδει στήλης, δπως ή τών μυρμήγ
κων, ύπακούουσα πάντοτε είς τάς διατα
γής τάς όποιας άλλαι, έν είδε·, ύπαρχη- 
γών, παρά τά πλευρά βαδίζουσαι, τή δί- 
δωσιν. "Αμα αί άπτεροι άναπτυχθώσι τδ 
σώαα όπωσούν, σχίζεται τδ δέρμα τής ρά- 
χεως καί εξέρχονται τά πτερά. Φεύγουσι 
τότε κατά μυριάδας, έπιπίπτουσαι παν
τού δπου ιδωσι βλαστήσεως ίχνος, ή δ’ άτ- 
μοσφαϊρα πολλάκις γίγνεται μελανή έκ 
τής πληθύος αύτών. Έν γένει δέ περιμέ
νουν νά έτοιμασθώσιν όλαι καί τότε ανα
χωρούν ιπτάμενα·..

(') Confederal ion Argentine.

προι των ρυπαίνουσι τήν γήν μέ έιδό; 
μαύρης καί δυσώδους βροχής. Δέν προ.

Καίτοι καθ’ άπασαν αύτών τήν ζωήν 
τρώγουν μέ παραδειγματικήν αδηφαγίαν, 
προπάντων δμως άμα έφοδιασθώσι μέ πτε
ρά, καταβροχθίζουν τετραπλάσιον ή πρό- 
τερον ποσόν. Μακρόθεν άκούεται ό κρότος 
τών σιαγώνων των, τεμνουσών τά τραχύ- 
τερα τών φυτών μέρη' τρώγουν δ’ ού μό
νον τούς κορμούς τών νεαρών δένδρων, άλ
λά πολλάκις καί τδν φλοιόν αύτόν. Αί κό~ 

r 
>ς Tt 

μαύρης καί δυσώδους βροχής. Δέν προσβάλ- 
λουσι δ’ δλα ανεξαιρέτως τά φυτά, ουδέ
ποτε τάς μελίας, «... 
νας. Έπιπίπτουσιν < _ 
παντός φυτού ή δένδρο 
τος, 
τής συκιάς, άκακίας κτλ.
«
«
(ί
«
«
«
β
β
«
είς τάς οικίας αύτάς, 
λινά ευρωσι πρόχειρα, καί αύτάς τάς άχυ- 
ροσκεπεϊς στέγας τών καλυβών τών χωρι
κών. ’Αφού δέ κα ταστρέψωσι πάν τδ έκ φυ.- 
τοϋ προερχόμενον, απέρχονται.

σπανίως δέ τούς πέπο- 
όμως λυσσώδεις κατά 

>υ, άρωμα περιέχον- 
κατά τής χουσομηλέας, τής ροιάς, 

« "Οτε κατά τδ 
1858, λέγει δ ανωτέρω μνημονευθείς 
συγγραφεύς, διήλθομεν τάς άχθας τού έν 
’Αμερική ποταμού Salado, σμήνη άκρί- 
δων εΐχον πρδ ολίγου διέλθει τοϋ μέρους 
έκείνου' ούδ’ Sv φύλλον εΐχεν άπομεί- 
νει έπί τών δένδρο>ν, ή δέ γή τοσούτο* 
είχε γυμνωθή τής χλόης, ώστε ένόμι- 
ζέ τις ότι προηγήθη μεγάλη τις πυρ- 
καΐά. » Εισέρχονται τέλος πάντων καί 

τρώγουν δ,τι πανία

Υπάρχει μεγίστη μυρμήγκων ποικιλία 
καθ’ δλην τήν μεσημβρινήν ’Αμερικήν' Sv 
μολαταύτα μεταξύ αύτών είδος εΐναι τδ 
σπουδαίως προσβάλλον καί βλάπτον τήν 
γεωργίαν. Είναι μαύροι, τριπλάσιοι τδ μέ
γεθος άπδ τούς έν Εύρώπη συνήθεις, ώπλι- 
σμένοι δέ μέ δύο λαβίδας ίσχυροτάτας 
καί κοπτεράς, δσον δίδεται. Τούς Ονομά
ζουν έν ’Αμερική, συνέπεια
τών βαρέων φορτίων άτινα μεταφέρουσιν. 
Εκλέγουν διά τάς μυρμηκιάς των έδάφη 
σκληρά, έν αύτοΐς σκάπτουν είς ικανών 
μέτρων βάθος πολλάκις. εύρείας κατοικί-
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ας, συχνάκις μεμακρυσμένας πολύ τοϋ μέ
ρους όπου μέλλουν, έπιπίπτοντες, νά έ- 
πιφέρωσι τήν καταστροφήν. Ούτω; έν Μον- 
τεβιδέω και Βουένος "Αύρες, πολλαί τών 
φωλεών αυτών είναι κεκρυμμέναι ύπ’ αύ 
τάς τής πόλεως τάς οδούς 
αύλάς καί τά θεμέλια τών οικιών, 
χονται τήν νύκτα εις στάλας μακράς 
καταστρέφουν πάν άνθος ή φυτόν, όπερ 

καί ύπό τάς 
Έξέ?- 

καί 
εΰ-

ρωσιν έν ταϊς αύλαΐς καλλιεργούμενον, ρο
δωνιάς, καρυόφυλλα, πελαργόνια, κτλ. Εις
μάτην οί δυστυχείς ίδιοκτήται Οέτουσι τού; 
πόδας τών κιβωτίων, έν οίς τά άνθη ανα
πτύσσονται, ένδον δοχείων μέ ΰδωρ, οί 
μύρμηγκες κατασκευάζουν γεφύρα; διά 
μακρών άχυρων καί άναβαίνουσι. Καταστρέ
φουν οί ίδιοκτήται πολλάκις σωρούς ο
λοκλήρου; ές αύτών, άλλ’ οί μ.ύρμ.ηγκες α
νοίγουν άλλας τρύπας έπί τών τοίχων καί 
επανέρχονται λυσσωδέστεροι. ’Εν δέ τϊ, έ
ξοχή, καταστρέφουσι πολλάκις τάς κεν
τρικά; φωλεάς των, άνοίγοντες τάφρους πέ
ριξ αύτών, καί πλ.ηροΰντες ύδατος αύτάς. 
Διά τοϋ μέσου τούτου τούς πνίγουν.

Οί μύρμηγκες ούτοι προσβάλλουσι προ
πάντων τά λεπτά φυτά, σπανίως δέ τά με
γάλα δένδρα. Όταν όμ.ως είσβάλλωσιν είς 
κήπους όπωροφώρων δένδρων καί λαχανι
κών, — καί αύ τούς έπιδιώκουσιν ώς έπί 
το πολύ, — καταστροφή έντελής έπέρχε- 
ται. Οί μέν, άναβαίνοντες έπί τών δένδρων 
κόπτουν τούς μισχούς τών φύλλων, έν ει- 
δει χιόνος καταπίπτοντας, οί δέ, ύπό τό 
δένδρον μένοντες, τού; αρπάζουν, άμα 
πέσουν, τούς κόπτουν είς τεμάχια μικρά 
καί τού; μεταφέρουν · εί; τήν κοινήν κα
τοικίαν. Προχωρούν έσπευσμένοις βήμα- 
σι κατά στήλας, ύπό αρχηγών, διπλάσιων 
το μέγεθος, οδηγούμενοι· Φέρει έκαστος 
Sv φύλλον, συχνάκις μεγαλητερον αύτοϋ, 
ύταν δ’ ήναι καθ’ ύπερβολήν βαρύ, τόν βο- 
ηθεΐ δεύτερος’ ούτω δ’ έπανερχόμενοι, ο
μοιάζουν μέ πράσινον ποταμόν ρέοντα, διό
τι τό μελανόν τών μυρμήγκων χρώμα χά
νεται ολον ύπό τά φύλλα. Παρα τής στή
λης τά πλευρά, πηγαινοέρχονται έτεροι, 

έν εΐδει επιτηρητών, προσέχοντες όπως δι
α τηρήται ή τάξις. Τά τμήματα ταΰτα τών 
φυτών φέρονται διά μορίων διαφόρων δρό
μων, πανταχόθεν τεμνόντων τόν λειμώνα, 
μέχρι τής κεντρικής μυρμηγκιάς, αριστουρ
γήματος τέχνης καί ύπομονής, όπου δ’ ε
κατομμύρια μυρμήγκων τοιούτων στεγά- 
ζον ται. "ΙΙ μυρμηγκιά κατέχει ένίοτε πολ
λών τετραγωνικών μέτρων περιφέρειαν, μή 
συμπεριλαμβανομένων τών ένδον τής γή; 
έπίσης έσκαμμένων καί γειτνιαζουσών στο
ών, ούτε, έννοεϊται, τών υπογείων δρό! 
μων, έκατοστύων μέτρων έκτάσεω; πολ.λά- 
κις. Όταν τις σκφθή τό μέγεθος τοΰ ταΰ
τα πάντα κατορθώσαντος έντόμου, ευρί
σκει - ούδέν τά μεγαλοπρεπέστερα τών άν
θρώπων έργα, καί εννοεί τί δύναται νά 
διαπράξη ή μεγάλη εκείνη καί παρά τοΐς 
ζώοις αύτοΐς αρετή, τό φίλεργον τούτέστι.

Όσάκις οί Οέλ.οντες νά καταστρέύωσι 
μυρμηγκιάν δέν δύνανται νά τήν πληρώ- 
σωσιν ύδατος, εισάγουν έν αύτή θειοϋ- 
χον ατμόν’ άλλ’ οί μύρμηγκες γιγνώσκουν 
νά έπανορθώνωσι τήν έκ τοϋ δηλητηριώ
δους άτμοϋ βλάβην, άνοίγοντες νέας στο
άς καί φράττοντες έκείνας δι’ ών εισέρχε
ται το θειοϋχον αέριον. Έν Βρασιλία, ό
που οί μύρμηγκες είναι ετι καταστρεπτι
κότεροι ή έν Πλάτα, πολλάς έκαυ,ον 
πρός έξόντωσιν αύτών άποπείρα; διά τοϋ 
καπνοϋ, διά τοϋ αρσενικού, διά τοϋ θείου 
καί έπί τέλους δι’ άχνης διαβρωτική; υ
δραργύρου. Τό τελευταϊον τοΰτο φάρμακον, 
εις κονιν χυνόμενον έπί τών όδών διά τών 
οποίων οί μύρμηγκες διέρχονται, τούς κα
θιστά μανιώδεις' τοσοϋτον, ώστε πόλεμος 
τρομερός άρχεται άμέσως μεταξύ των καί 
έν ολίγοι; τής ώρας λεπτοί; τό έδαφος κα
λύπτεται ύπό πτωμάτων. Ολος δμως ό πό
λεμος ούτος λαμβάνει χώραν έκτος τής 
μυρμηγκιάς’ έκεί δέ όλοι άνεξαιρέτως οί 
προσβαλλόμενοι άποθνήσκουν, ούδέποτε 
εισερχόμενοι έν τή φωλ.ε?, ίνα μή φέρωσι 
τό μίασμα έν αύτή. ’Αμέσως δ’ άλλοι μύρ
μηγκες, έργάται άποκλειστικοί ούτοι, φράτ- 
τουν τήν θύραν καί δι’ άλλης εξόδου έ-

ξέρχονται. Καταφεύγουσι δ’ έν Παραγουάη, 
καί έν Βρασιλία καί εί; άλλό τι εΓδο; ερυ
θρού μύρμηγκος, άσπόνδου τών άλλων έχ- 
θροϋ, καί δι’ αύτοϋ τούς πολεμώσιν. ’Ονο
μάζεται ό έρυθοοϋς ούτος μύρμηγξ Sala- 
unra, τρέφεται δ’ ώ; έπί τό πολύ έξ έν
τόμων καί ιδίως έξ άλλων μυρμήγκων. Οί 
κοινοί μύρμηγκες άθροίζονται εις μυριάδα; 
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Cάπόσπασιι·ι ποιήματος).

Πνοή λαίλαπος άγρια, πνοή δαίμονας βρυχάται 
καί πήν φρίκην καί τον τρόμον σπείρουσα περιπλανάται’ 
πνέει άνεμο; λυσσώδης άγνοείται όμως πόθεν 
έμμανής καί στροβιλώδης συσπειροϋται πανταχόθεν. 
’Αστραπήν σβεσθέϊσαν μόλις διαδέχετ’ αίφνης άλλη 
ό αιθήρ δονεΐται όλο; ύπό τών βροντών καί πάλλει, 
πρό πολλοΰ δέ άπεσβέσθη, πρό πολ.λ.οϋ έκρύβη όλ.ος 
τ’ Ουρανού ί κυανόχρου; καί αστέρων γέμων θόλ.ος, 
ώς τήν δψιν άποτρέπων άπό ταραχήν καί βίαν 
ό είς πλ.ήρη τών στοιχείων άρεσκόμενο; εύδίαν.

Μέ ορθότριχα τήν κόμην ϊστατ’ έξηγριωμένη 
καί περιδεή; ή φύσις, ύπό τόσων πλησσ.όμένη 
τόσων άλληλομαχούντων ετερογενών στοιχείων, 
καί μ’ ηνία; άφειμένας νά κυλίηται το θειον 
άρμα τη; εί; τού; άπειρου; κύκλου: τοϋ απείρου χρόνου 
πά; τις ήθελε νομίσει μετά τόσου βλέπων πόνου 
έπωδύνως νά χαράσση προαιώνιο·/ πορείαν 
λυσσωδώς δ’ άντιμαχοϋντα τά στοιχεία μέ μανίαν. 
Ύπό τή; ορμής έκείνων, ύπό τον βαρύν των πόδα 
καταθραύονται καί σπαίρουν καί τά κρίνα καί τά ρόδα, 
αί λεπταί άβραί υπάρξει; αί τήν γήν κατακοσμοϋσαι 
πρό τοϋ έφημέρου τέλους φθίνουσαι, φυλ.λορροοϋσαι. 
Οΰτω τών παθών ή λαίλαψ, ή παράφορος μανία 
μαρασμ.οϋ έκχύνει σπέρμα, άναρπάζει δέ έν βία 
ότι ύψηλόν καί μέγα, ότι εύγενές καί θειον 
απαρτίζει τών άνθρώπων τής φυλής τό μεγαλεΐον.

Έν άκατασχέτω δίνη δλως στροβιλιζομένη 
ή δεινοπαθοϋσα φύσις, ^ιγηλή, έπτοημένη,

πολλάκις, όπως πολεμήσωσι τού; ερυθρού;, 
όταν όμως ϊδωσι τούτου; σχετικώς πολυ
αρίθμους, τοΐς έγκαταλίπουν τό πεδίον 
τή; μάχη; καί άποσύρονται είς μέρη μεμα- 
κρυσμένα. Διά τών ερυθρών τούτων μυρ
μήγκων οί ίδιοκτήτμι σώζουσι πολλάκις 
τούς κήπου; αύτών.

Φ.
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δέν παρέχει ήδη σκέπην διά δένδρου πολυφύλλου 
είς τούς αιθέριους ψάλτας τοϋ πολυκελλάδου φύλου 
τών πτηνών, τών έξυμνούντων καλλονήν και χάριν τόση* 
ότε εΐς ευώδεις κόλπους αύτής θείος έντρυφώσιν' 
κεραυνός διότι βρέμων φλέγον πυρ εκσφενδονίζει 
καί έν άκαρεϊ τδ φροϋδον άσυλον καταφλογίζει. 
Είς τά βάθη τών σπηλαίων άποσύρεται έν βία; 
ερπετών ειδεχθέστατων καί θηρίων ή χορεία' 
ύαιναν τήν αίυ.οβόρον μετά λέοντος άγριου 
μετά τίγριδος λυσσώσης κ’ ιοβόλου κροταλίου 
β κοινό; συνδέει τρόμος, άλλ* έκ βάσεων κινείται 
ύπό μυκηθμών τό όρος τών άνέμων καί κλονεϊται,

Τά υγρά τοϋ πόντου πλήσσει ευερέθιστα πεδία 
καί άνακυκά βιαίως, έμμανώς η τρικυμία' 
ό άφρός δστις κοχλάζει τεραστίως έξαπλοϋται 
καί είς έν ομίχλης κράμα μετά τών νεφών ένοϋται. 
Άλλα τί έπί κυμάτων παταγούντων καί άγριων 
ώς λευκόν πέραν σημεϊον φαίνεται ; ώ είναι πλοϊον ί 
δυστυχία ! φεϋ ή Μοϊρα θά διέγραψεν έν τάχει 
άπό τής ζωής τάς δέλτους ότι ζών έκεϊ ύπάρχει. 
Με άπάθειαν φρικώδη καί σκληράν άταραξίαν 
καταχράται τής ισχύος καί πατάσσει μέ μανίαν 
τό παφλάζον κύμα, σκάφος εύθραυστον, άπηλπισμένον, 
εΐς φοράν φρικτοϋ στοιχείου δλως καταλελειμμένον" 
έπί τοϋ άφροϋ ώς φϋκος πλέον, αίρεται είς ύψη 
νεφογείτονα, άλλ’ αίφνης είς τά βάθη Οά έκλειψη 
άχανοϋς ύγρας άβύσσου, έως δτου τάλαν Οϋμα 
βαθμ.ιαίως καταθραύση άδυσώπητον τό κϋμα. 
Είς φώς πλήν άκαριαϊον άστραπής ταχυκινήτου, 
— περιέπεσα είς πλάνην ; ήτο άρα ή μορφή του ; — 
νά φωτίζηται μ’ έφάνη πρόσωπον γνωστόν καί ποιου; 
Ώ θεέ διάψευσόν με ! ή μορφή τοϋ Γεωργίου !

*Ω, ναί! βλέπω είς τήν λάμψιν άστραπής τής τελευταίας 
ευδιάκριτου τήν δψιν τής μ.ορφής του τής ώραίας' 
τήν μακράν κυματουμένην κόμην ήδη διακρίνω .... 
Φεϋ! τό πλοϊον τό σφαδάζον καί ήμίθραυστον έκεϊνο 
ΰπαρξιν πολυτιμήτου Οά συναπωλέσ’ άξίας 
κρημνιζόμενον είς βάθη τής θαλάσσης τής άγριας' 
ώ άγωνια, ώς Οϋμα τό πληττόμενον κ’ έκπνέον 
έν στροβίλω άντιτάσσον τήν ίσχύν του τελευταϊον.

κ’ έμιγνύοντο οί λόγοι συμφοράς καί δυσθυμίας 
μετά τής βαρυηχούσης καί φρικώδους τρικυμίας : 
» Έμμανής άγρία πάλη! Είκών είσαι άνταξία 
» ταραχής τής ένδομύχου ήν αίσθάνετ’ ή καρδία;

® Ό υδάτινός σου όγκος, θάλασσα, νά άποσβέσρ
» φλογερών παθών κρατήρα δύναται, καί έν νά θέση 
» τέρμα είς τής πυρεσσούσης ύπό άλγους διανοίας
» τούς άτελευτήτους πόνους, τάς φρικώδεις άγωνίας ; 
’ Φεϋ ! τό πλοϊον άπωλέσθη καί έσώθην μόνος ίσως' 
» δέν έξήντλησεν ή Τύχη τό παράλογόν της μίσος !
» Τρικυμία! τήν οργήν σου θά διαδεχθή αιθρία
» τόν φρικώδη μυκηθμόν σου δέν 0’ άκούση ή πρωία, 
» άλλ’ έγώ ! ώ είς τοϋ τάφου τήν σκοτίαν, νά έλπίσω 
» δτι πϋρ τό διατρέχον είς τάς φλέβας μου θά σβύσω ; 
» Τήν πρωίαν ταύτην μόλις, ή αυγή διαγελ.ώσα
» ρόδα έπί τής δδοϋ της έρραινεν μυρία δσα,
» έπί κρυσταλλώδους πόντου ούρανός ήντανακλάτο
» και πνοή τερψικαρδίου αύρας περιεπλανάτο'
» τήν γαλήνην ήμ.ερών μου τών άρχαίων άνεμνήσθην 
» κ’ ύπό θλ,ίψεως καί πόνου άκουσίως ένεπλήσθην.
» 'Ηδη θύελλ’ άς φρυάττεΓ παραλλήλως κάν βαδίζει 
» μετά τοϋ έντός μου σάλου καί εκείνον κατοπτρίζει.

.......................................... > ................................................
Δ.Β.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

f’Eznjpayai Περγάμου).

ΗΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣΕΤΕΙΜΗΣΑΝ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΑΛΚΙΜΟΥΘΥΓΑΤΕΡΑΑΚΚΑΝ 
ΗΙΕΡΑΚΛΑΥΔΙΑΣΑΛΚΜΙΑΛΗΣΙΕΡΕΙΑΣ 
ΝΕΙΚΗΦΟΡΟΥΚΑΙΠΟΑΙΑΔΟΣΑΘΙΙΝΑΣ 
Τ I ΣΗΣΑΡΕΤΗΣΕΝΕΚ.

Έπί μαρμάρου μετενεχθέντος πρό έτών 
έκ τής άκροπόλεως καί έπί τοϋ τείχου χα
νιού τινός εύρισκομένου.

ΟΙΒΟΥΚΟΛΟ1ΕΤΕΙΜΗΣΑΝ
ΣΩΤΙ1ΡΑΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥΤΟΝ

ΡΧ1ΒΟΥΚΟΛΟΝΔ1ΑΤΟΕΥΣΕΒΩΣ
ΚΑΙΑΞΙΩΣΤΟΥΚΑΘΗΓΕΜΟΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥΠΡΟΙΣΤΑΣΘΑ1ΤΩΝ 
ΘΕ1ΩΝΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΙΣΙΝΔΕΟΙΒΟΥΚΟΛΟΙ
Α:::·.::::ΟΣΓΑΑΛΟΣ

ΠΕι:::.·ΝΗΣΠΕΡΙΓΕΝΟΥΣ
ΜΗΝι ΡΟΣΑΣΚΛΙΙΙΑΔΟΥ
ΕΡΜΑΙ::;:::ΕΡΜΑΙΣΚΟΥ

ΑΙΟΥΑΙΟΣΔΙΟΚΛΙΙΣ 
ΤΡΥΦΩΓΡΥΦΩΝΟΣΚΟ ΗΣ 
Δ1ΟΜΗΔΗΣΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 
ΕΡΜΑ1ΣΚΟΣΠΟΣΙΔΩΝΙΟΥ 
ΜΗΝΟΓΕΝΗΣΑΣΚΛΗΠ1ΑΔΟΥΜΙΝΝΑΣ 
ΝΙΚΟΜΑΧΟΣΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 
ΕΡΜΟΝΗΣΑΓΑΘΟΒΟΥΛΟΥ 
ΑΑΝΕΙΝΙΟΣΟΥΑΙΑΝΟΣ

ΓΙΟΥΑΙΟΡΟΥΦΟΣΟΚΑΙΑΦΡΟΔΕΙΣΙΟΣ 
ΑΣΚΑΗΠΙΑΔΠΣ. ΖΩΤ ΕΙιΙΝΕΙΚΟΣ 
ΑΓΑΘΟ ΒΟΥΛΟΣΕΡ.ΜΟΓΕΝΌΥΣ
ΑΠΟΑΛΩΝΙΟΣΑΠΟΛΔΟΝΙΟΥΠΟΠΛΙΟΣ
ΙΟΥΣΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

ΥΜΝΟΔΙΔΑΣΚΑΑΟ1
ΜΗΝΌΦΙΛΟ1ΙΡΑΚΛΕ1ΔΟΥΦΗΛΙΕ 
ΑΣΚΑ1ΙΠΙΑΔΗΣΜΟΣΧΟΥΠΑΡΙΣ

ΣΕΙΑΗΝΟΙ
ΜΗΝΟΦΑΝΤΟΣΜΗΝΟΦΑΝΤΟΥΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΣΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

1ΙΟΥΙΙΔΙΟΣΝΑΣΩΝΧΟΡ11ΓΟΣ

Έπί μαρμάρου άνακαλυφθέντος έν τώ άρ- 
χαίω Οεάτρω ήδη δέ έν τω περιβόλω τοϋ 
Συλλόγου.

ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΚΑΙΣΑΡΘΕΟΥ 
ΤΡΑΪΑΝΟΥ 1ΙΑΡΘ1ΚΟΥΥ1ΟΣ 
ΘΕΟΥΝΕ1ΌΥΑΥΙΩΝΟΣ
ΤΡΑΙΑΝΟΣΑΔΡΙΑΝΌΣΕΒΑΣΤοΣ 
ΔΗΜΑΡΧΙΚΙΙΣΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΣΥΝΟΔΩ1ΤΩΝΕΝΠΕΡΓΑΜΩ1

ΝΕΩΝ ΧΑΙΡΕ1Ν 
ΕΠΙΓΝΟΥΣΕΚΤΕΤΟΝΓΡΑΜΜΑ 
ΤΩΝΚΑ1ΔΙΑΤΟΥΠΡΕΣΒΕΥΟΝ 
ΊΌΣΚΔΑΥΔΙΟΥΚΥΡΟΥΤΗΝΧΑ 
ΡΑΝΟΣΗΣΕΦΗΜΕΙΝΩΜΟΛΟΓΕ1 
ΤΕΜΕΤΕ1ΑΗΦΕΝΑ1ΗΓΟΜΗΝ 
ΣΗΜΕΙΑΑΓΑΘΩΝΑΝΔΡΩΝ 
ΤΑΤΟΙΑΥΤΑΕΙΝΑΙ

Μ 
α 
“ ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ
Ο ΚΛΛΥΔ1ΟΣΚΥΡΟΣΑΙ1ΕΔΩΚΑ

Ο 3 ΤΟ1ΣΠΕΡΙΟΥΛΠΙΟΝΑΣΚΛΙΠΙΙΑ 
ε ω ~ ΔΗΝΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣΙΤΩΝΝΕΩΝ 

ο —« >- ΕΠ!ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΜΟΥΑΠΙΟΥ 
α 2 ΑΣΚΛ11Ι1ΙΑΔΟΥΟΥΑΙΙΙΑΝΌΥ 
- < ΦΑΑΟΥΙΟΤΣΕΚΟΥΝΔΟΥ 

ΑΛΥΟΣΤΟΥΑΑΥΟΣΚΕΑΕΡΙΑΝΟΥ

Έπί πλακός μαρμάρινης ευρισκόμενης έ
πι τάφου τίνος έν τή ’Αρμένική Έκκλησί?.

ΟΔΗΜΟΣΠΕΡΓΑΜΗ 
ΝΩΝΕΤΕ1ΜΗΣΕΝΣΕ1 
ΝΑΝΑΣΚΑΗΠΙΑΔΟΥ 
ΘΥΓΑΤΕΡΑΝΑΜΜΙΟΝ 
ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΑΣΑΝΚΑ 
ΛΩΣΚΑΙΙΙΡΣΤΟΝΔΙΙ 
ΜΟΝΚΑΙΠΡΟΣΤΟΥΣΘΕ 
ΟΥΣΕΥΣΕΒΩΣ

Έπι πλακάς έπίσης μαρμάρινης, μετε- 

νε/θείσης έκ τής άκροπόλεως ύπά τοϋ Γερ
μανού Κυρίου Χούμαν, καί σταλείσης εις 
Γερμανίαν, ής τό άντίγραφον έλάβομεν.

'II πλάξ έκ λευκού μαρμάρου καί τετρά
γωνος" έκάστης πλευράς μήκος 0,57 μέτρου.

ΟΔΠΜΟΣΟΚΟΤΙΑΕΩΝ 
ΣΕΞΤΟΝΑΠΠΟΑΑΗΙΟΝΤΟΝ 
ΑΝ θ Υ ΠΑΤΟΝ Κ AI ΕΑΥΤΟΝ 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ

Έπί πλακάς μαρμάρινης, ευρισκομένης 
έν τινι οικία χριστιανική

ΓΛΥΚΩΝ
ΑΣΚΑΗ
ΟΡΦΕΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΟΛΑΩΝίΑΔΗΣΙΕΡΟΣ
ΙΟΣΙΕΡΟΣ

Έπί μαρμάρου ήμιθραύστου ευρισκομέ
νου έν τω περιβόλορ τού τής πόλεως ήμών 
σχολείου.

ΟΔΙ1ΜΟΣ
ΟΚΑ1ΣΑΡΕΩΝΜΥΡΕΙΝΑΙΩΝ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ1ΣΑΡΙΘΕΩ 
Υ1ΩΘΕΟΥΣΕΒΑΣΤΩΥΠΕΡ 
ΕΙΡΗΝΠΣΣΕΒΑΣΤΗΣ
ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ

Έπί μαρμάρου τετειχισμένου έπί τίνος 
Οθωμανικού τεμένους έν τώ χωοίω Κλη- 

σίκιοϊ παρά τήν άρχαίαν Ελαίαν

1ΝΙΚΟΔΗΜΟΣΟΚΑΙΝΙΚΩΝ 
ΆΦ1Γ

ΑΓΑΘΟΣΕΙΕΝΑΝΗΡΩΣ
'ΑΦΙΓ

Έπί μαρμάρου ευρισκομένου έν τινι ’Ο
ι Θωμ. οικία.


