ΛΙ ΠΡΟΟΔΟΙ THS ASTPIKHS
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ.

Τίς ή άνάνκη τώ άνΟρώπω τοΰ ζητεΐν
τα υπεράνω αυτοΰ οντα, άγνοοΰντι εισέτι
αυτά ταΰτα τά χαλά καί συμφέροντα έν τώ
β:ω, κατά τάς ημέρας τής επί τής γης πε
ριοδείας αύτοΰ καί έν γρόνφ παρερχομένω,
ως η σκιά ; ή -ίς δυ·νήσεται δεϊξαι αύτώ
τά μέλλοντα έσεσόαι ίιπδ τον ήλιον ; Εις
τους λόγους τούτους του Έκζλησιαστοΰ α
ποκρίνεται ή Ακόρεστος έν ήμΐν περιέργεια,
ήτις ώΟεϊ ημάς άδιακόπως πρδς τδ υπερπηδήσαι τά όρια τής στενής ημών γήίντ.ς
φυλακής καί βολιδο σκοπήσαι τον «πέραν
τον χώρον, ένθα τδ ηλιακόν σύστημα πλέει
ως αφανές έν τώ ώκεανω νησίδιον.
Λί διαστάσεις τοΰ νησιδίου τούτου οΰκέτι ήμΐν άγνωστοί εΐσιν,τών αστρονόμων άπδ
πολλοΰ ήδη συντεταγμένα ίχόντων τό τε
σχέδιον και τον τοπογραφικόν αυτού χ«ρ.(ΟΜΗΡυΧ ΦΓΛ. Γ.)

την' οΰδέν νΰν έναπολείπεται ή τδ Stop—
ί’οΰν τά καθέκαστα, τδ συμπλτροΰν την ά~
πογραφήν τοΰ όχλου των αστεροειδών, τών
κομητών, τών βολίδων, ατινα πληροΰσι τά
διαπλανητικά διαστήματα, καί τδ έρευναν
βαθύτερο* τήν εσωτερικήν φύσιν τών ουρα
νίων σωμάτων τών άποτελούντων την φυ
λήν τοΰ ήλιου. Μετά τήν άνακώλυύιν τοΰ
ΙΙοσειδώνος, διπλασιάσαντος τήν έκτασιν
τής ηλιακής επικράτειας, δέν είναι σχεδόν
πιθανόν ότι έμεινεν έτι άλλος τις σπουδαίος
καί πρώτης τάζεως πλανήτης προς άνακάλυψιν. Οί νόμοι τοΰ Νεύτωνος, εφαρμοζό
μενοι εις τάς κινήσεις τών πλανητών, έπιβεβαιοΰνται καΟεκάστην, αί δέ έργασίαι πρδ
πάντων καί έρευναι τοΰ διευθύνοντος νΰν τδ
Άστεροσκοπεΐον τών Ιίαρισίων διάσημου
αστρονόμου Λεβερριέ προσεγγίζουσιν ήμάς
τή στιγμή, καθ’ ·?,ν αί έλάχισται περιπτώ
σεις τών κινήσεων τούτων Οά ήναι δυνατόν
νά ύπολογίζωνται έκ τών προτέρων μετά α
κρίβειας παρεμφερούς αυτή ταύτη τή τών
παρατηρήσεων. Ώς έκ τούτου θεμιτό- ήμϊν
11
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είναι νά στρέψωμεν τά βλέμματα μετά μείζονος έλευΟερίας πνεύματος πρδς τάς άπωτέρας χώρας τών άστέρων, οός άπδ τοσούτων αιώνων Οεώμεθα ώς άπδ σκοπιάς, τολ
μώντας μόλις νά ^ίψωμεν εις τά ίλιγγιώδη
εκείνα βάθη ττ,ν βολίδα τβϋ μαθηματικού
λογισμού.
Οί νόμοι τής καθολικής ελξεως Εφαρμό
ζονται ούχ ήττον είς τάς μυριάδας έκείνας
τών ήλίων ή εΐς τδ μικρδν καϊ ευτελές σύ
στημα τδ προωρισμένον ήμΐν ώς οίκτ,τήριοντδ ζωηρόν φώς τών άστέρων ώς κα'ι τδ άμυδρδν τών νεφελοειδών, είναι τής αύτής
ούσίας, οΐαι αί ακτίνες αί άπορρέουσαι Εκ
τίνος γήινης πηγής, καϊ ών τά χημικά πει
ράματα άποκαλύ.ττουσιν ήμΐν τάς ιδιότη
τας. 01 τε υπολογισμοί τής ούρανίου μη
χανικής καϊ αί λεπταϊ μέθοδοι τής οπτι
κής δύνανται άρα νά παρέχωσιν ήμΐν παντοίας άποκαλύψεις περί τών άπωτάτων έ
κείνων κόσμων. Θά ίδωμεν πώς έκάστη ή
μέρα έπάγει νέα διδόμενα περϊ τής άποστά
σεως τών άστέρων, περϊ τών μεταβατικών
κινήσεων αύτών, περϊ τών διαγραφομένων
τροχιών πέριξ άλλήλων, περϊ τής Εσωτερι
κής τέλος συστάσεως καϊ τοϋ τρόπου τής
πιθανής διαπλάσεως τών κόσμων τούτων,
ους ή Επιστήμη προσεγγίζει ήμΐν ζεογνύουσα τάς αβύσσους αϊτινες έφαίνοντο παντάπασιν άνυπίρβλητοι·
Α'.

Δύναταί τις νά σχηματίση ιδέαν τινά
τής άπομονώσεως τού ήλιακοϋ κόσμου έν
τώ μέσοι τών χωρών τών κατοικουμένων
υπδ τών άπειροπλτ,θών άστέρων διά τίνος
αντιπαραβολής πρδς τά συνήθη καϊ γνωστά
ήμΐν διαστήματα. Τεθείσθω ή τροχιά τοϋ
Ποσειδώνος. τοϋ άπωτάτου πλανήτου τοϋ
Ήλίου οίονεϊ παριστανομένη διά τοϋ περι
βόλου τών Παρισίων ή τοϋ τής Κωνσταν
τινουπόλεως- ή τροχιά τής Γής θέλει κα
τέχει έν τώ κέντρω τοϋ χώρου έκείνου έκτασιν ϊσην περίπου τή τής Πλατείας τής
Όμονοίας τών Παρισίων -η τή τοϋ Ιππο
δρομίου τής Κωνσταντινουπόλεως ή δέ ά-

πόστασις τοϋ πλτσιεστάτου ήμΐν άπλανοϋς
άσιέρος—τοϋ ’’Αλφα τοϋ Κενταύρου—θά
παρίσταται διά μήκους άνω τών 30,000,
000 μέτρων, ήτοι διά τοϋ διανυομίνου
δρόμου όπδ πλοίου ταξειδεύοντος έκ τών
παραλίων τής Γαλλίας πρδς τήν Κίναν διά
τοϋ "Ορνου ’Ακρωτηρίου. Άλλ’ ό έν λόγω
άστήρ είναι δ τά μάλιστα έγγύς ήμΐν τυγχάνων" δ άμέσως άκόλουθος κατά τήν τάζιν τών άποστάσεων— δ 6 Ι0; τοϋ Κύκνου
—είναι ήδη δίς άπώτερος, καϊ οί λοιποί δλοι, δσων αί αποστάσεις ήρευνήθησαν καϊ
έγνώσθησαν άχρι τοΰδε, κεΐνται έν γένει πο
λύ έτι άπώτερον. Ιδού λοιπδν ή έκτασις
τής άπέράντου θαλάσσης Ενθα επιπλέει τδ
ήλιακδν άρχιπέλαγος,καϊ ιδού ή άπομάκρυνσις τών πρώτων νήσων άλλοτρίων δλως
τώ ήμετέρω συστήματι. Καϊ τάς τοιαύτας
μακράς αποστάσεις πρέπει νά καταμετρή
σω τις διά δύο κατασκοπήσεων γινομένων
έκ δύο αντιθέτων σημείων τής γήινης τρο
χιάς- κατά τήν έν λόγοι άντιπαραβ.ολήν ή
μών, τδ αύτδ εΐναι ώς έάν έκ δύο γωνιών
τής πλατείας τής Όμονοίας τών Παρισίων
διηύθυνέ τις δύο τηλεσκόπια πρδς τδ φώς
φάρου τινδς κειμένου εΐ; άπωτέραν τής Κί
νας άπόστασιν. Διότι τώ όντι διά τής δια
φοράς τών διευθύσεων καθ’ άς βλέπομεν
άστέρα τινά κατά δύο άντιθέτους έποχάς
τοϋ ενιαυτού, μεταβαινούση; τής γής έκ
τής μιάς είς τήν αντίθετον άκραν τής τρο
χιάς αυτής, δυνάμεΟα νά λάβωμεν γνώσιν
τής άποστάσεως είς ήν εύρίσκεται ό άστήρ
εκείνος άφ’ ήμών. Τδ ήμισυ τής τοιαύτης
διαφοράς είναι ή λεγομένη ίτησία παξάΛ-1αζι<: τοϋ άστέρος. Κατά τδν αύτδν απο
λύτως τρόπον, ήτοι διά δυο διευθύνσεων
σκοπευομένων έκ τών δύο άκρων μιάς γραμ
μής ώς βάσεως λαμβανομέντ,ς, ής τδ μήκος
είναι μεμετρημένον, προσδιορίζουσι τήν θέ
σιν γήινου τινδς αντικειμένου οί τοπογρά
φοι.
Ή προφανής δυσαναλογία μεταξύ τοϋ
ούτιδανοϋ μεγέθους τής λαμβανομένης βά
σεως και τής τεράστιας άποστάσεως τών
καταστοχαστέων αντικειμένων, τδ κατ’ ά-
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νάγκτ,ν άφινόμενον νά παρέλθη χρονικόν
διάστημα μεταξύ τών καταμετρήσεων πρδς
έπίτευξιν έπαισθητής παρεκκλίσεως, είσϊ πε
ριπτώσεις άγαν περιπλέκουσαι τδ πρόβλη
μα τών ετησίων παραλλάξεων. Αί απο
στάσεις, είς τάς μάλλον εύνοΐκάς περιστά
σεις, υπερβαίνουσι κατά πλείους δεκακισμυριάδας φοράς τδ μήκος τής βάσεως, καϊ
τά τόξα τών γωνιών τών παραλλάξεων δι’
ών πρέπει νά ύπολογίζωνται έκεΐναι, άπλά
κλάσματα τοϋ δευτερολέπτου τής μοίρας
εΐναι, ατινα πλειστάκι; πνίγονται είς τά
λάθη τής παρατηρήσεως. Διδ έπϊ μακρότατον χρόνον ό προσδιορισμός τών άστρικών
παραλλάξεων δεν παρέσχεν είμή απατηλά
εξαγόμενα.
Α·. πρώται γινόμενα·, άπόπειραι πρδς τδν
σκοπόν τούτον ανέρχονται είς τήν έποχήν
τού Κοπερνίκου. Ή φαινομένη σταθερά Οέσις πρδς άλλήλους τών καλούμενων άπλα
νών άστέρων -ήτο ή σπουδαιοτέρα ένστασις
τότε κατά τής μεταβατικής έν τώ διαστήματι κινήσεως τής γής, δ δε Επιφανής Πο
λωνός αστρονόμος ήλπιζε νά άναιρέση τήν
ενστασιν ταύτην, δεικνύων ότι πράγματι αί
θέσεις τών άστέρων υφίσταντο μικράς πε
ριοδικά; μεταβολάς. Άλλ’ ή ατέλεια τών
πρδς παρατηρήσεις μέσων δέν έπέτρεψεν
αύτώ ΐνα φθάση είς τδ ποθούμενον. Καί αύ
τδς έτι δ Τυχοβράχιος, παραττ,ρών τακτι
κώς τδν πολικόν άστέρα μέ όργανα πολλώ
τελειότερα, δέν κατόρθωσε νά άνακαλύψη
τήν έλαχίστην ανωμαλίαν μεταξύ τής άπο
στάσεως αύτού καϊ τού ζενίθ ■>, τοϋ κατακορύφου σημείου τού έν Ούρανοβούργω Άστεροσ*°πειου του. ’Επεφυλάσσετο τώ Πικάρδω
νά δείξη δ πρώτος μετά βεβαιότητος τάς
τοιαύτας μεταβολάς,χωρίς δμως νά δυνηθή
πώ όντι νά Εξηγήση αύτάς.
Ο άββάς Πικάρδο; ηγούμενος τής’Ρίλλη; έν Άνδεγαβία τής Γαλλίας, ητο είς τών
εύφυεστέρων νόων τής έποχής του- ουτος
άναμφιβόλως ήθελεν εγκαινιάσει τήν άστρονομικήν έποχήν τής ακρίβειας καί τής καταμ,ετρήσεως, έάν ή υπόλη,ψίς του έξισοϋτο πρδς τήν τοϋ διασήμου αστρονόμου Κασ
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σίνη, 8ν έσχε τδ ατύχημα νά προσκαλέση
ές Ιταλίας δτε έζητεΐτο διευθυντής διά τδ
Άστεροσκοπεΐον τών Παρισίων. Ή Ελευσις
τοϋ Κασσίνη είς τήν Γαλλίαν υπήρξε συμ
φορά διά τήν επιστήμην, διότι δ φιλοτάραχος ’Ιταλός κατώρθωσεν, ΐνα παραγκωνισθή
δ βαθύς καϊ μετριόφρων σοφδς ούτινος ήρκει νά έκτελέση τά σχέδια ΐνα έξασφαλίση
είς τήν Γαλλίαν τήν δόξαν τοϋ δτι διεχάραξεν εΐς τήν Αστρονομίαν τής παρατηρή
σεως τάς αληθείς δδούς της. Κατεφρονήθησαν αί γνώμαι τού σοφού Πικάρδου, καϊ
έν ώ δ Κασσίνη; έθάμβου τήν Βασιλικήν
Αυλήν διά τών εύκολων άνακαλύψεών του,
ή Αγγλία προλαμβάνει, τδ Άστεροσκοπειον τού Ι’ρτ,νουησίου ίδρυθέν υστερώτερον
(* τά 1676) προάγεται υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Φλάμστεδ καϊ Βραδλέη, καϊ υψοϋται ^αδίως είς τήν πρώτην τάξιν.
Ό άββάς Πικάρδος άπέθανεν είς τά 1 682.
Μετ’ ολίγα έτη δ Φλάμστεδ έπεχείρησεν ω
σαύτως νά παρατηρήση τακτικώς τδν Πο
λικόν άστέρα διά τίνος τεταρτοκυκλίου φέ·
ροντος τηλεσκόπιου, καϊ Εδειξε τάς αύτάς
ανωμαλίας, αϊτινες είχον φανή είς τδν Γάλ
λον άστρονόμον, άλλά χωρίς νά δυνηθή καϊ
ούτος, ώ; έκεΐνος, νά τάς Εξηγήση. Είχε
κατ’ άρχάς νομίσει δτι αί παρατηρήσεις του
Οά έχρησίμευον πρδς προσδιορισμόν τής ε
τήσια; παραλλάξεω; τού Πολικού, άλλ’ έδέησε μετ’ ού πολύ νά πεισθή δτι αί ευρεΟεΐσαι περϊ τά 46 δευτερόλεπτα τή; μοίρας
διαφοραϊ μεταξύ τών κατακορΰφων άπο
στάσεων τοϋ Ιουνίου καί τού Δεκεμβρίου
δέν έδύναντο νά έξ-ηγηθώσι διά τής απλής
μεταβολής τής θέσεως τής γή;- έδει ώ;
πρδς τοΰτο, ώστε αί διαφοραϊ έκεΐναι νά
παρετηροϋντο ούχι άπδ Ιουνίου μέχρι Δε
κεμβρίου, άλλ’ άπό Μαρτίου μέχρι Σεπτεμ
βρίου. Τέλος δ Βραδλέης διά σειράς παρα
τηρήσεων, άς είχεν Επιχειρήσει είς Κέβον
(/lew) πλησίον τοϋ Λονδίνου μετά τοϋ Μολυνέως, Επέτυχε νά προσδιορίση τδν νόμον
τών περιοδικών έκείνων ανωμαλιών καϊ νά
δόση τήν έξήγησιν αυτών- αύται Οφείλον
ται κυρίως εί; φαινόμενον τι καλούμενον
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τού; άστέρας έζ. τής άποπλανήσεως τοΰ φω
τδς (aberration de la lumiere), καθ’ ήν ούτοι φαίνονται διαγράφοντες είδός τι έλλείψεως περί τήν μέσην θέσιν αύτών, αί δλως
άνεξαίρετοι αύται μετατοπίσεις εισΐ τρανωτατοι μάρτυρες τής περιφορά; τής γής περί
τδν ήλιον. Ή μάτην ποθουμένη ύπδ Κοπερνίκου άπόδειξις άνεκαλύφθη μέν οΰτω; ύπδ
Βραδλέη, άλλ’ αύτδς ευρών δπερ ούδαμώς
έζήτει, έβλεπε πάλιν έκφεϋγον άπδ τών
χειρών τδ πρόβλημα τών ετησίων παραλ
λάξεων. Ίί άνακάλυψί; του εξηγεί ζ.άλλιστα τάς ανωμαλίας τάς διά τών τελειότε
ρων τότε οργάνων παρατηρουμένας εί; τάς
θέσεις τών απλανών άστέρων' αί παρατη
ρήσεις, διορθουμένων τών αποτελεσμάτων
τής ταλαντώσεω; καί τής οπτικής αποπλα
νήσει.»;, δέν έπαρουσίαζο·* πλέον παρέζ.κλισιν (ecarl) δυναμένην νά άποδοΟίι εί; παράλλαξιν, καί διευκολύνουσαν τδν ύπολογ σμόν
τή; άποστάσεως απλανούς τινο; άστέρο;.
Σηυειωτέον ένταΰθα καί τόΟτο, δτι άπασαι αί άστρονομικαΐ παρατηρήσει; υπο
τάσσονται εί; λάθη τινά ή άπατα; έξαρτω"
μένα; έκ τών καιρών, καί ώ·* αί Χυριώτεραι
αίτίαι είσίν ή μεταβλητή έπίδρασις τής θερ
μοκρασίας εις τά διάφορα μέρη τοΰ τηλε
σκοπικού όργάιου, αί αλλοιώσεις τής α
τμοσφαιρική; διαθλάσεως, καί έν γένει αί
διάφοροι καταστάσεις εϊς ά; εύρίσκεται δ
παρατηρητής κατά τάς διαφόρους έποχάς
τοΰ έτους. Αί επιδράσεις αύται, κατά τδ
μάλλον καί ήττον αίσΟηταΐ σχετικώς πρδ;
τά έν χρήσει παρατηρητικά μέσα, είναι ά
γαν δχληραι, όσάκις πρόκειται νά προσδιορισθή ή αριθμητική τιμή τών μικρών γωνιών
έχουσών ομοίως ώς περίοδον τδ έτος' τότε
ώ; έπί τδ πλεΐστον αί δύο τάξεις τών άνωμαλιών η διαταράξεων (perturbations) συγχέονται οΰτω;, ώστε είναι άδύνατον νά τάς
διαχωρίση τι;· Αί τοιαύτη; φύσεως πηγαί
τών σφαλμάτων κατήντησαν έζ. τών σπουδαιοτέοων μερίμνων τοΰ άστρονόμου, καθό
(1) Ή μέση ταχύτη; τή; γή; έν τ?, τροχι? σον τά όργανα έτελειοποιήθησαν. Τούτου
τη; εΐναι 30 χιλιόμετρα εί; τό δευτερόλεπτο·*, ένεκεν, άφ’ ή; έποχής έφευρέθη τδ μέσον τής
έ·*φ ή τοϋ φωτό; ε’·<α·. περίπου 300,000 χιλιό
καταμετρήσεως τών έζ.ατοστημοοίων τοΰ
μετρα.

υπό τών αστρονόμων ό.τ'/χ?;/· «πο.π./άιυ/σ/)·
(aberration de la lumfefe), καί εξαρτώ- ,
μενον ούχί έζ. τή; άποστάσεως, ά'/·'/· έκ τής ■
διευθύνσεως τών άστρων. Βραδύτερον ό Βραδλέη; άνεγνώρισε καί άλλας μεταβολάς προεοχομίνας έζ. ταλαντώσεω; (nutation) τοϋ
γήινου άξονος, δπερ είχεν ήδη διΐδει καί ό
Νεύτων. Αί άνωμαλίαι αί έκ τή; ταλαντώσεως είναι ήτ-ον αίσθηταί,καΐ ή περίοδός των
μακροχρονιωτέρα ή ή τή; άποπλανήσεως.
Τδ φαινόμενον τή; άποπλανήσεως, οίον
νοεί δ Βραδλέης, εΐναι παντάπασιν δμοιον
τή δπτική έκείνη απάτη, ενεκεν τής οποίας
ημείς διά τών θυρίδων σιδηροδρομικής τίνος
άμάξης έν κινήσει, βλέπομεν τήν διεύθυνσιν
τή; βροχής πλαγίαν, ένώ κυρίως αΰτη κα
ταθέτω; πίπτει έπί τή; έπιφανείας τής γής.
Ίί κίνησι; τή; άμάξης, ήτις μετατοπίζεται
έως ού α! δρώμεναι ρανίδες τοΰ ΰδατος φθάσωσιν εϊς τήν γήν, άπατά: ήμάς περί τή;
πραγματικής διευθύνσεως αύτών, α τε τής
ήμετέρα; έπόψεως διηνεκώ; μεταβαλλομένης. Οΰτω; ή ταχύτη; τής μεταβατικής ζ.ινήσεω; τή; γή;, ήτοι τίς περί τδν ήλιον
περιφοράς αύτής, συνδυαζομένη μετά τή;
ταχύτητος τών φωτεινών άζ,τίνων, έχει ώς
αποτέλεσμα τήν μικράν μεταβολήν τής φαινομένης διευθύνσεως καθ’ήν βλέπομεν τούς
αστέρας, διότι έν <■> χρόνω αί άκτϊνες διανύουσι τδ μήκος τοΰ σωλήνος τοΰ τηλεσζ.οπείου, ή γή μετατοπίζεται κατά τινα έπαισθητήν ποσότητα. Καίτοι ή ταχύτης τή;
γής έν τή τροχιγ αυτή; δέν είναι άληθώς
είμή τδ μυριοστημόριον τής ταχύτητος τοΰ
φωτδς (I), άλλ’ έπαρκεΐ δπως παραγάγη
εκτροπήν τινα τών ακτινών καταντώσαν
μέχρις 20 δευτερολέπτων τή; μοίρας, ζαί
επειδή ή έκτροπη αυτή παρίσταται άντιΟέτω; εϊ; δύο διαφόρου; έποχά; τοΰ έτους,
προκύπτει ολική διαφορά 40 δευτερολέπτων.
Αί αίσθηταΐ μετατοπίσει; αί εϊς τδ διά
στημα ένδς έτους προξενούμεναι εΐ; έλους
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δευτερολέπτου τή; μοίρα;, εΐναι δυσκολώτερον ή άλλοτε τδ ποιεί* καλάς παρατη
ρήσεις" διότι δλοι οί αγώνες συγκεντροΰνται
εί; τδν λογισμόν τών ποσοτήτων αϊτινες έν
άλλοις καιροί; παρωρώντο ώς απειροστημό
ρια, και αί αίτίαι τών λαθών καί τών αβε
βαιοτήτων άναλόγως έδεινώθησαν σφόδρα.
Αί ήττον ύποκείμε-αι εϊ; τάς κατ’ έτηοίαν περίοδον επιδράσεις και έ-ενεργεία;
παρατηρητικού μέθοδοι είναι αί μικρομετρικαι καλούμενα; συγκρίσεις, δι’ ών προσ
διορίζεται ή σχετική Οέσις δύο γειτνιαζόντων αστέρων' άλλά καί αύται δέν δύνανται
νά παρέχωσιν είμή τά; διαφοράς τών πα
ραλλάξεων τών άστέρων τούτων. Ό *Ερσχε·
λος μετήλθε τήν μέθοδον ταύτην έκλέγων
πρδς σύγκοισιν ζεύγη σχηματιζόμενα ε’κ δύο
γειτνιαζόντων άστέρων παντάπασι διαφό
ρου μεγέθους' υποτιθεμένου τοΰ άσθενεστέρου αύτών ώς μάλλον μεμακρυσμένου άφ’
ήμών καί δή ΰ-.Ιαπστίρου ή δ λαμπρότε
ρος, έπρεπεν οΰτω νά καταδειχθώσιν αί πα
ρεκκλίσεις τοΰ τελευταίου τούτου ώς αν εί
ά-νήγετο είς άκίνητόν τι σημεΐον. ’Αλλ’ ή
ύπόθεσι; αΰτη δέν εύρέθη άληθεύουσα, διότι
τδ άνάπαλιν δύο άστέρες γειτνιάζοντας καί
παντάπασι διάφορον λάμψιν έχοντες σχήμα
τιζουσιν ώς έπί τδ πολύ φυσικόν ζεύγος
καί δή εύρίσκονται είς τήν αυτήν άπδ τοΰ
παρατηρητοΰ άπόστασιν. Ό "Ερσχελο; δέν
έβράΰυνε νά βεβαιωθή περί τούτου. ’Αλλά,
δπως συνέβη καί είς τδν Βραδλέην, ή άνακαλυψις αυτή δέν ή-ο ήσσονος άξίας τή;
υπ έκείνου ζητούμενης' παραιτήσα; τδν
προσδιορισμόν τών παραλλάξεων, δι’ ά;
άλλως τε τά μικρόμετοά του δέν ήσαν έτι
άποχρών-.ω; τέλεια, έξηκολίύθησε νά συμ
πληρώσω τούς περιφήμου; καταλόγου; τών
διπλών άστέρων.
Διάφοροι παρατηρηταϊ έπανέλαβον, άρ·
χομένου τοΰ παρόντος αίώνος, τήν άναζήτησιν τών αποστάσεων άστέρων τινών με
ταξύ των λαμπρότερων' δέν ένδιατρίβομεν
εις τήν λεπτομερή έκθεσιν τών αποπειρών
τούτων, αϊτινες δέν έστέφθησαν άλλως τε
ύπδ τή; επιτυχίας. Τό ζήτημα είσήλθεν είς

νέαν φάσιν, δτε δ Φραϋγχόφερ ήγαγε τάς
μικρομετρικάς συσκευά; τών μεγάλωΜ ορ
γάνων εις τελειοποίησιν τέως άγνωστον; Ό
Ούίλλιαμ Στρούβιο; έν Δορπάτω τής’Ρωσσίας
καί ό Βέσσελο; έν Καινισβέργη τής Πρώσσίας, έπεχείρησαν σχεδόν ταύτοχρόνως τήν
δοκιμήν τών κεκτημένων ήδη παρ’ αυτών
δργάνων, κινοΰντές έκ νέου τό ζήτημα δ
περ έφαίνετο φεΰγον καί κρυπτόμενον καθό
σον άπεπειρώντο νά προσεγγίζωσιν αύτώ. Ό
μέν Στρούβιο; έκλέξας τδν λαμπρόν αστέρα
Βέγαν (έν τώ άστερισμώ τής Αύρας), έπεχείρησε τήν σύγκρισιν αύτοϋ ενδελεχώς
προ; παρακείμενόν τινα μικρόν αστέρα τοΰ
1 Iου μεγέθους' δ δέ Βέσσελος προδλόμενος
αστέρα όλίγον μέν λαμπρόν κατά τήν όψιν,
άλλ’ύποπτευόμενον ήδη ώ; μετατοπιζόμενον έπαισθητώς,—τόν 61°'' τοΰ Κύκνου, καί
προσδιόρισα; τά; διαδοχικά; θέσει; αύτοϋ
ώς π ρόςδύο παρακειμένους άς-έρα; τοΰ 1 Ο'*υ
μεγέθους, έξήγαγε τέλος μίαν παράλλαξιν
37 εκατοστών τοϋ δευτερολέπτου τή; μοί
ρας’ καί ό Στρούβιο; άφ’ έτέρου εύρεν ώ;
παράλλαξιν τοΰ Βέγα ίν τέταρτον τοϋ δευ
τερολέπτου.
Πρδς έκτίμησιν τών άστρικών άποστά ·
σεων, τά έν χρήσει οδοιπορικά μέτρα είναι
μονάδες ακατάλληλοι’ ή διάμετρο; τής τρο
χιά; τή; γή;, έχουσα μήκος 300 έκατομ
μυρίων χιλιομέτρων, είναι καί αύτή πολύ
μικρά σχετικώς πρό; τήν προκειμένην καταμέτρησιν. Έν τή ούοανομετρία, τά δια
στήματα υπολογίζονται δι’ et&>· τοΰ γωτύς, '6τ.ο>^ έπί τής γή; δι’ώρών πορεία;’ ή
μονά; τή; άποστάσεως είναι δ δρόμος 8ν
διανύει φωτεινή τι; άκτί; έν διαστήματι
ένδς έτους. Μία παράλλαξι; ένδς δευτερο
λέπτου τή; μοίρα; σημαίνει άπόστασιν 206
ΟΟΟ’ζ.ι; μείζονα τή; ηλιακής, παριστανομένην διά 3 έτών καί 3 μηνών τοΰ φωτός' παράλλαξι; ήμίσεος δευτερολέπτου άντις-οιχεϊ
εί; διπλάσιάν άπόστασιν, καί οΰτω καθεξής.
Αί παρατηρήσεις τοϋ Βεσσέλου ειχον γείνει διά τοϋ καλουμένου ή.Ιιο^ίτρου, έντέχνου Οργάνου έπινοηθέντο; ύπό Βουγέρου κα
τά τδ '1750, τελειοποιηθέντο; δέ πολύ υπό
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Φραΰγχόφερ. Τό οργανον τοΰτο είναι είδος
τηλεσκοπίου μέ δύο κινητού; άντικειμενικού; φακούς, οΐτινες ώς δύο οφθαλμοί δύ
νανται νά άπομακρύνωνται ή νά προσεγγίζωσιν άλλήλοις' έκάτερος σχηματίζει εικόνα
του κατοπτευομένου αντικειμένου, καί
κατά τήν σχετικήν θέσιν τών φακών αί ει
κόνες φαίνονται κεχωρισμέναι ή συμπίπτουσαι καϊ σχηματίζουσαι μίαν μόνην. Έάν ό
καταστοχαζόμενος, άντϊ ένδ; μόνου άστέ
ρος, έχη δυο έν τώ όπτικώ κύκλω τοΰ ορ
γάνου, δύναται κι·ών τόν μηχανισμόν νά
καταστήση, ώστε ή μ.ία τών δύο εικόνων
τοΰ πρώτου νά συμπέση μετά τής μιας τοΰ
δευτέρου, καϊ ή μικραμετρική έλιξ δεικνύει
τότε τήν γωνιαίαν άπόστασιν τών δυο αστέ
ρων. Διά τοΰ μέσου τούτου καθίσταται δυ
νατή ή καταμέτρησι; τών μικρών άποστάσεων μετά θαυμαστής ακρίβειας. 'Ο Φραΰγ
χόφερ ήπλοποίησε τό ήλιόμετρον τοΰ Βουγέρου διά τής χοήσεως ενός μόνου φακού τε
τμημένου κατά τό μέσον, ούτινος τά δύο ήμίσεα δύνανται νά ολισθαίνωσι τό £ν πρός τό
άλλο, δπερ άντιστοιχεϊ εί; δύο χωρις-ούς φα
κούς. Ή τελειότης τών κατεσκευασμένων
οργάνων ύπό τοιούτου τεχνίτου, οίο; ό
Φραΰγχόφερ, καϊ ή δεδοκιμασμένη δεξιότης
τοΰ παρατηρητοΰ, ώ; ί Βέσσελος, ήσαν α
ξιόλογα έχέγγυα τής άκριβείας-τοϋ έπιτευχθέντος αποτελέσματος. Άφ’ έτέρου καϊ
άλλος τις αστρονόμος ούχ ήττον διάσημος,
ο Πέτερς, είχε παρατηρήσει τον αύτόν άστέ
ρα έκ τοΰ άστεροσκοπείου τή; Πουλκόβας
(πλησίον τή; Πετρουπόλεως), αί δέ ιδιαίτε
ρέ καταμετρήσεις αύτοΰ συνεφώνουν θαυμασίως ταϊ; τοϋ Βεσσέλου. Κατά το 1853,
νεωτέρα τμς έπιβεβαίωσις έγένετο, ένισχύσασα έτι μάλλον τήν παραδοχήν τή; έν λόγω
παραλλαξεως. 'Αγγλο; τι; αστρονόμος, ό
Ίόνσων,είχεν ευρει αριθμόν σμικρόν τοΰ πρώ
του διαφέροντα, (ήτοι 42 έκατοστά τοΰ
δευτερολέπτου), διά τοΰ νεωστ’ι κτηθέντος
ύπό τοΰ ’Αστεροσκοπείου τή; ’Οξφόρδης ήλιομέτρου- ώς έκ τούτου λοιπόν δέν έδόθη
κατ’ άρχάς μεγάλη προσοχή είς τό άποτέ
λεσμα τό άναγγελθέν κατά τό έπόμενον έ

τος ύπό τοΰ 'ΟΟωνο; Στρουβίου, τοΰ έξο
χου διευθυντοϋ τοΰ ’Αστεροσκοπείου τή;
ΐΐουλκόβας, ούτινος αί καταμετρήσεις άπεδείκνυον δτι ή ύπό τοϋ Βεσσέλου εύρεθεϊσα
παράλλαξις ωφειλε νά αύξηθή κατά τδ ήμισυ, φΟάνουσα εί; 52 έκατοστά τοϋ δευ
τερολέπτου’ άλλ’ αί έρευναι τοΰ Άουερς
ήραν πάσαν αμφιβολίαν, δτι ό τελευταίο;
ούτος άριθμός είναι ό μόνος άκριβή;, καϊ τδ
δή παράδοξον, αί παρατηρήσεις τοΰ Βεσσέ
λου διαιρούνται καθαρώς είς δύο περιόδους,
ών ή μέν πορίζει παράλλαξιν λίαν μικράν,
ή δέ έτέρα άριθμδν διαφέροντα μόλις τοΰ
ύπδ Σρουβιου εύρεθέντος. Ούκ άσκοπον, ούδ’
ανωφελές έκρίναμεν τήν άφήγησιν τών πε
ριπετειών ά; ύπέστη ή έρευνα τής έν λόγω
παραλλαξεως,—κρεϊττον έγ,ωσμένη; έξ δσων εύρέθησαν άχρι τοΰδε, — διότι Καταδει
κνύεται ούτως, όπόσον είναι δυσχερή τά ζη
τήματα τά άπασχολοΰντα τήν διάνοιαν τών
αστρονόμων. Μή ύπολογιζομένων τών πρώ
των ματαίων αποπειρών, γενομένων ύπδ Άραγώ καϊ Λινδενώ άπδ τοΰ 1812 έτους,
είτα ύπ’ αύτοΰ τοΰ Βεσσέλου κατά τδ 1815,
ή παράλλαξις αύτη άπδ τεσσαρακονταετίας
άπησχόλησε πέντε άστρονόμου; έκ τών έξοχωτέρων τοΰ καθ’ ήμάς αίώνο;, και μετά
τόσου; άγώνα; δέν κατώρθωσαν έτι νά έξη1 γήσωσιν εί μή δι’ ύποθέσεων τά αίτια τή;
άσυμφωνία; τών εξαγομένων τών έρευνών
των.
Παραδεχόμενοι ώ; βεβαιοτέραν τήν ύπδ
'Οθωνος Στρουβίου δρισθεϊσαν παράλλαξιν,
θά έχωμεν διά τδν 61ον άστέρα τοΰ Κύκνου
άπόστημα διανυόμενον ύπδ τοΰ φωτδς είς
έτη 6 1(2. Τοιαύτη τι; άπόστασις εύρέθη
καϊ δι’ ένα άλλον άσΟενέστερον άστέρα ύπδ
Ούίννεκ. Άλλ’ ό μέχρι σήμερον ανακαλυ
φθεί; πλησιέστερο; ήμ.ϊν άστήρ είναι τδ 'Αλ
φα τοΰ Κενταύρου, ούτινο; ή παράλλαξις,
κατά τάς γενομένα; ύπδ Ένδερσον καϊ Μάκλεαρ έν τώ Άστεροπείω τοΰ Εύέλπιδος Α
κρωτηρίου διαδοχικά; παρατηρήσεις, είναι
ώ; έγγιστα ένδς δευτερολέπτου, άντιστοιχοΰσα εί; 3 έτη τοΰ φωτό;. Έκ τών τεσ
σαράκοντα περίπου αστέρων, ών προσδιω-

ρίσθησαν αί παραλλάξει;, άρκούμεθα νά
μνημονεύσωμεν ένταΰθα δτι τδ μέν άπόστη
μα τοΰ λαμπροΰ άστέρος Βέγα διανύεται,
κατά Ίόνσωνα καί 'Οθωνα Στρούβιον, είς
22 έτη ύπδ τοΰ φωτδς, τδ δέ τοΰ Σείριου
είς 16, καϊ τδ τοΰ Πολικού είς 36, κατά
τδν υπολογισμόν τοΰ Πέτερς. Τοιαΰτα είναι
τά δρια, έντδ; τών όποιων περιλαμβάνονται
αί μέχρι τοΰδε καταμετρηθεΐσαι άποστάσεις τών άστέρων διά τών παραλλάξεών
των. "Οσον τεραστία καϊ άν ήναι ή ταχύτης τοΰ φωτδς, δμως ώς πρδς τούς ούρανίου; δρόμου; είναι βραδύ που; άγγελιοφόρος’ αί τελευταϊαι ειδήσεις, άς φέρει ήμ-ϊν
έκ τοΰ ούρανοϋ, είναι πάντοτε παλαιαϊ,
τριών έτών τούλάχιστον.
"Ινα έχωσιν ιδέαν τινά τοΰ πραγματικού
μεγέθους τών μεταξύ ήμών και τών άπωτέρων άστέρων διαστημάτων, έδέησε νά καταφύγωσιν είς θεωρίας σ τηριζομένα; έπϊ τής
άρχής τής δε, δτι έν γένει ή λάμψις τών
άστέρων έλαττοϋται καθόσον ή άπόστασις
αύξάνει. "Ωστε, οί μέν άστέρες τοΰ πρώτου
μεγέθους κατέχουσι τδν πρώτον σταθμόν,
οί δέ τοΰ δευτέρου τδν δεύτερον, καϊ ουτω
καθεξής διαδοχικώς, ώς τά σχεδιάσματα
τών φυσικών θέσεων είς τάς ρωπογραφίας.
Κατά ταύτην τήν ύπόθεσιν, και άφορμώμενος έκ τινων εμπειρικών διδομένων περί
τής ό.άνομης τών άστέρων έν τώ στερεώματι, δ Πέτερς ευρεν δτι ή μέν άπόστασις
τών άστέρων τοΰ πρώτου μεγέθους αναλο
γεί εις 16 έτη τοΰ φο>τδς, ή δέ τοΰ δευτέ
ρου είς 28, καϊ ουτω καθεξής. Ή ά πόστασ!ί τών άσθενεστάτων άστέρων, ούς κατά
τινας περιστάσεις ισχυρόν τι βλέμμα ήθελε
δυνηθή νά διακρίνη έτι, (τοΰ 7“u δηλαδή
μεγέθους), εικάζεται άντιστοιχοΰσα εις 170
ετη. Οί τηλεσκοπικοί άστέρες άποτελοΰσι
τάς επομένας τάξεις, ών ό άριθμδς δέν πε
ριορίζεται ε'.μ,η μέ τήν δύναμ.ιν τών τηλε
σκοπίων. Ίνα τις διακρίνη τούς άστέρας
τοΰ 1 6ου μεγέθους, χρειάζονται δργανα έ
χοντα έξαιρετικήν δπτικήν δύναμιν. Τά
αστρα ταϋτα εύρίσκονται άναντιρρήτως εί;
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αποστάσεις, ά; Οά διήνυε τδ φώς είς 5000,
ή καί 10000 ίσως έτη.
Περιττόν νά είπωμεν δτι αί εκτιμήσεις
αύται παριστάνουσι τάς κατά μέσον δρον,
τοσοϋτον μάλλον ακριβείς, δσον άναφέρονται είς μείζονα άριθμδν άστρων’ ύποθέτουσιν, ως δλοι οί στατιστικοί λογισμοί, δτι
αί άτομικαϊ διαφοραί άντισταθμίζονται καί
άφανίζονται, δταν οί υπολογισμοί γίνωνται
έπϊ άριθμών ώς οίόν τε πλειόνων. "Οθεν έπεται δτι τδ ήττον άκριβές έξαγόμενον έ
σεται τδ άναφερόμενον είς τδ πρώτον μέγε
θος, δπερ περιλαμβάνει 16 έως 20 μόνον
άστέρας, άλλως τε διαφορωτάτους κατά τήν
λάμψιν* ό Σείριος, π. χ. δστις έπρεπε νά
καταταχθή ύπεράνω τών όμοιων του, έκπέμπει έξαπλάσιον φώς ή δ Βέγας καϊ ό
Άρκτοΰρος, οί όποιοι μόλον τοΰτο λογί
ζονται έκ τών λαμπροτέρων άστέρων τοΰ
πρώτου μεγέθους. 'II άπόστασις τοΰ Σεί
ριου, ώς έξάγεται έκ τής παραλλάξεώς του,
συμφωνεί άποχρώντως τή μέση άποστάσει
τοΰ πρώτου μεγέθους’ άλλά άλλοι είς τήν
αύτήν τάξιν ύπαγόμενοι άστέρες είναι ίσως
πολύ άπώτεροι ή δσον δεικνύει ή μέση αδτη
άπόστασις, όφείλοντε; τήν λάμψιν των εί;
έξαιρετικήν τινα άκτινοβολίαν. Άφ’ έτέρου,
τδ 'Αλφα τοϋ Κενταύρου, άστήρ τοΰ πρώ
του μεγέθους, και άλλοι τινές μικροί αστέ
ρες, ώς ί 6t0; τοΰ Κύκνου, είναι πολύ πλήσιέστεροι ήμϊν’ ύπάρχουσι λοιπόν ούκ δλίγαι άτομικαϊ έξαιρέσεις’ άλλ’ αύται ώς άσήμαντοι δύνανται νά έκληφθώσιν, δταν αί
έκτιμήσεις άναφέ-ωνται πρδ; μυριάδας ά
τόμων. 'Ο άριθμός τών άστέρων τών πε
ριεχομένων είς τά; έξ πρώτα; τάξεις, αϊτινε; περιλαμβανουσι σχεδδν δλους, δσου;
συνήθως δύναταί τις νά διακρίνη μέ γυμνόν
οφθαλμόν, μόλις ύπερβαίνει τάς 5000 ώς
πρδς ολόκληρον τδν ούρανόν, εί; δέ τά ήμέ
τερα κλίματα βλέπει τις 4000 περίπου’
άλλ’ ό δλικδς άριθμδς τών διακρινομένων
μέ τά καλλίτερα τηλεσκόπια φθάνει άνω
τών 80 εκατομμυρίων. Απέναντι τοιούτων
άριθμών ή στατιστική χωρεϊ μέ βήμα άσφα-
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λες, καϊ οι (ί.εσοι οροί τών εξαγομένων εισίν
δπωσδήποτε αξιόπιστοι.
Ποϋ εΐναι ήδη τά δρια τοϋ παντός; τίνες
εΐναι αί αποστάσεις πέραν τών όποιων ού
δέν ανθρώπινον βλέμμα ήδυνήθη νά ίρευνήση τάς αβύσσους τοϋ διαστήματος ; Είς τά
δρια τής δρατότητος εύρίσκονται εκείνα τά
φωτεινά σημεία μόλις διακριτά είς τά όποία
αναλύονται φωτονεφέλαι τινές παρατηρού
μενοι μέ τά τηλεσκόπια τοϋ Οϋΐλλιαμ Ερσχέλου ή τοϋ λόρδου Ί’ώσση. Λογιζόμενος
τήν διορατικήν δύναμιν τών μεγάλων του
τηλεσκοπίων, ό "Ερσχελος κρίνει οτι ήδυνήΟη νά διακρίνη αστέρας κειμένους είς α
ποστάσεις πλέον ή δισχιλιαπλασίας τή; μέ
σης άποστάσεως τών άστέρων τής πρώτη;
τάξεως. Μεταξύ τών μή άναλυομένών είς
άστρικά; σωρείας φωτονεφελών, αϊτινες μέ
δλην τήν άμυδρότητα τοΰ φωτός των καθί
σταται έτι όραταί ώς κατέχουσαι έκτασιν
τινα, ύπάρχουσι πιθανόν ούκ’ ολίγα: κείμε
νοι είς αποστάσεις πολλώ μείζονα;" ένιαι έξ
αύτών άπέχουσι τρισχιλιαπλασίας καί τε
τρακισχιλιαπλασίως μάλλον ή ό Σείριος.
Οΰτω; δ οφθαλμός είσδύων είς τά βάθη τοϋ
ούρανοϋ, φθάνει είς μέρη, οθεν τό φώς, ϊνα
ελθ/) πρός ήμάς, χρειάζεται G0000 έτη.
Παραλείπομεν ένίους ύπολογισμούς τοΰ Έρ
σχέλου, καθ’ οΰ; αί ασθενέστατα·, φωτονε
φέλαι άφίστανται πλέον τών 2 έκατομμυρ’ων έτών τοϋ φωτός Αί φωτονεφέλαι λοι
πόν, άς νομίζομεν δτι βλέπομεν κατά τινα
διεύθυνσιν εύρίσκοντο έκεϊ πρό τινων εκα
τοντάδων αιώνων, άλλ’ούδεμίαν άπόόειςιν
έχομεν άν πράγματι ύπάρχωσιν έτι αύτόθι,
ούδέ έχομεν τρόπον τοϋ είδέναι τί άπέγειναν" αί έκπεμπόμεναι σήμερον ύπ’ έκείνων
ακτίνες,—δοθέντοςδτι ύπάρχουσι πάντοτε
δέν θά φθάσωσιν είς τήν γήν, είμή μετά
παμπόλλους αιώνας. ’Επαυξανόμενης μέ τόν
καιρόν τής οπτική; δυνάμεώς τών τηλε
σκοπίων, Οά κατορθώσωμεν άναμφιβόλως
νά άνακαλύψωμεν μάρτυρας έτι άρχαιοτέρους τής ύπάρξεως τής ύλης. Έν τούτοι;,
δέν είναι όντως πράγμα άξιοσπούδαστον
τοϊ; φιλοσόφοις, τό έπιτρέπεσθαι ήμ,ϊν έκά-

στοτε ύπό τοϋ τηλεσκοπίου νά δπισθοχωρώμεν κατά έκατοστύα; αιώνων, καί νά
βυθίζωμεν τά βλέμματα εί; τήν προκατακλυσμια’αν δημιουργίαν, ήτις έξακολουθεϊ
ορατή ούσα, άφ’ ού ίσως έπαύσατο υπάρχουσα; διότι αί εικόνες τών ύπαρξάντων
πάντων όδοιποροϋσιν άείποτε έν τω άπείρω
αίθέοι.
Β'.

Αί μικραϊ μετατοπίσεις αί προκύπτουσαι
έκ τών έτησίων παραλλάξεων είναι περιο
δικά! ταλαντώσεις (oSCt/ZaiiOns) άς φαίνον
ται οί άστέρες έκτελοϋντε; περί τά; μεσαίας
θέσει; των καί ών ένεκα διαγράφοντες μικροσκοπικά; έλλείψει; άπεικονιζούσα; έν μικρώ τήν περί τόν ήλιον τροχιάν τής γής.
Αί ταλαντώσεις αύται ούδαμώς άρα μεταβάλλουσι τήν πραγματικήν έν τω ούρανώ
Οέσιν τών άστέρων" τό αύτό ρητέον καί
πεοί τών φαινομένων παλμωδών κινήσεων
τών άστρων, προερχόμενων έκ τή; απο
πλανήσει»; τοϋ φωτός ή έκ τή; ταλαντώσεως (nutation) τοϋ γήινου άξονος. Αί περιοδικαί αύται παρεκκλίσεις έξαρτώνται
έκ τής κινήσεως τοϋ πλωτοϋ αστεροσκο
πείου, έφ’ ού περιοδεύομεν πέριξ τοϋ ήλίου.
Δι’ άπλ.ουστάτου τινός ύπολογισμοϋ, πάν
ίχνος αύτών αίρεται έκ τών καταλόγων
τών άστέρων" καί δμως, έάν τις παραβάλη
δύο καταλόγους συντεταγμένους δι’ έποχάς
ολίγον άφισταμένα; άπ’ άλλήλων, συμβαίνει
πάντοτε ώστε αί θέσει; τών άστέρων, άναφερομένων εί; τά αύτά σταθερά σημεία,
νά μή συμφωνώσιν.
Αί ύπολειπόμεναι διαφοραϊ εΐναι κατά
μέσον δρον ώ; δέκα δευτερόλεπτα άνά εκα
τόν έτη, δθεν προκύπτει Sv δέκατον τοϋ
δευτερολέπτου κατ’ έτος" αί διάφορά’, αύται
παριστώσι τάς παρά τοίς άστρονόμοις δνομαζομένα; Ιδίας κικήσεις τών άστέρων.
’Εννοείται εύκόλως δτι αί τοιαΰται μικραϊ
μεταβολαί δέν έξάγονται καθαρώ; έκ σει
ρών παρατηρήσεων γενομένων έν διάστημά·
τι ολίγων έτών. Ταύτας ήδυνήθησαν νά
διαγνώσωσι μετά βεβαιότητα; άφότου κα
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τέστη δυνατή ή πρός άλλήλους σύγκρισι;
καταλόγων κεχωρισμένων διά πεντηκονταε
τούς ή έτι καί έκατονταετοΰς χρονικού δια
στήματος. 'II πρώτη αφετηρία κα1. ή βάσις
δλων τών έρευνών περί τών ιδίων κινήσεων
τών άστέρων είναι πάντοτε αί παρατηρή
σει; τοϋ Βραδλέη, δι’ ών γινώσκομεν μέ
όντως θαυμαστήν σχετικώς πρό; τήν έπο
χήν ακρίβειαν τάς θέσεις ύπερτρισχιλίων ά
στέρων. Αί θέσει; αύται, ύπολελογισμέναι
διά τό έτος 1775 έδημοσιεύθησαν υπό Βεσσέλου μέ τήν επιγραφήν ταύτην, Βάσεις
τής Αστρονομίας, if-.aydperat, (κ τ&ν ,τα-

ρατηρήσεων τοΰ άπαραμΙ.Μου Βραδ.Ιέη.
Ό δεύτερο; σταθμό; σηυ.ειοϋται υπό τοϋ
περίφημου καταλόγου τών 47000 άστέ
ρων, βασιζομένου έπί τής Ουρανίου ’Ιστο
ρίας τοΰ Λαλάνδου, είς 8ν πρέπει νά προστεθώσι καί οί ύπό Λακαίλλου έπϊ τοϋ
Εύέλπιδο; ’Ακρωτηρίου προσδιορισθέντε;
άστέρες, εί; Ί 0000 συμποσούμενοι" έπει
τα έρχονται αί βραχεϊαι έκεΐναι άπογραφαί
περιωρισμένων μερών τοϋ ούρανοϋ άπερ δνομάζουσι ζώνας" τοιαΰται είναι αί ζώναι
τοϋ Βεσσέλου, τοΰ Άργελάνδερ, τοΰ Ααμόντο;, καί τόσα·. άλλαι προηγηθεϊσαι τή;
γενική; έπιθεωρήσεω; τοΰ ούρανοϋ, 8ν άπό
τινων έτών διεμερίσαντο τά άστεροσκοπεϊα
τών δύο κόσμων. Τά συνοπτικά ταΰτα άποσπάσματα δέν έπιδέχονται μέν βεβαίως με
γίστην ακρίβειαν τοϋ παρατηρηθέντο; τό
που έκάστου άστέρο;, συντελοϋσιν δμω; πο
λύ είς τήν σύνταξιν ούρανίων χαρτών πλη ρεστάτων, έν οί; οί άστέρες σημειοΰνται είς
τά; θέσεις των καϊ κατατάσσονται κατά
τήν τάξιν τοϋ μεγέθους των. Ή δέ ακρίβεια
αφ έτέρου εΐναι ό κυριώτερο; σκοπό; τών
προσδιορισμών τών γινομένων έκάστοτε εί;
τά μεγάλα άστεροσκοπεϊα, οία τοϋ Γρηνουϊσίου, τών Παρισίων, τή; Πουλκόβας, καϊ
ών τά έξαγόμενα καταγράφονται έκ δια
λειμμάτων τακτικώτατα. Ίσως ποτέ Οά
κατορθωθή ή συμβίβασις τής ταχύτητα; και
τή; άκριβείας, τών φωτογραφικών μεθόδων
τελειοποιεσμένων άποχρώντως, ώστε νά έφαρμοζωνται εί; τήν άναπαραγωγήν τών ά(Ο1ΙΗΡΟΣ ΦΤΛ. Γ".)
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στρικών συμπλεγμάτων, 'θ 'Ρουτεφουρδ έν
’Αμερική φαίνεται πως έπιτυχών είς τό εΐδο;
τοΰτο, ώστε έσμέν εύέλπιδες περϊ τή; προοεχοΰ; λύσεως τοϋ σπουδαίου τούτου ζητή
ματος.
Αί ίδιαι κινήσει; αί γνωσθεϊσαι διά τής
συγκρίσεω; τών καταλόγων εΐναι έν γένει
προϊοϋσαι μετατοπίσει;, διηνεκώ; αύξανόμεναι σύν τώ χρόνω. Αύται ένίοτε ύφίστανται περιοδικά; άνωμαλίας, άποκάλυπτούσα; είτε έτησίαν τινά παράλλαξιν, είτε τρο
χιάν μακρά; περιόδου διαγραφομένην ύπό
τοΰ άστέρο; περϊ τήν έστίαν παρακειμένή;
τινός ελξεως" άλλ.ά καϊ εί; αύτήν ταύτην
τήν περίστασιν δεικνύεται άκόμη προϊοϋσά
τι; κίνησις. Τί άρά γε δηλοϋσιν αί εύθύγραμμοι καϊ συνεχείς αύται ίδιαι κινήσει; ;
Είσί προφανώς οί διαφορικοί δεϊκται μιάς
άμετρήτου δίνης παρασυρούση; τότεήμέτερον ηλιακόν σύστημα καί τους άπωτάτους
κόσμους εί; αγνώστους ούρανίους ζώνας.
«Ύποθέσωμ.εν πρός στιγμήν, λέγει ό Ύμ ·
βόλδος, δτι δνειρόν τι τής φαντασίας πραγ
ματοποιείται, δτι τό βλέμμα ήμών ύπερπηδών τά δρια τής τηλεσκοπικής δράβεως
αποκτά: υπερφυσικήν δύναμιν, δτι αί ήμέτεραι αισθήσεις τής διαρκείας συσπώνται
ούτως, ώστε νά συμπεριλάβωσι τά μέγαλείτερα διαστήματα τοΰ χρόνου και οί 8φθαλμοί ήμών νά διακρίνωσι τά έλάχιστα
μέρη τής έκτάσεω;" αίφνης θά ίδωμεν εκ
ποδών γινομένην τήν φαινΟμένην τών ούρανών άκινησίαν" τού; άναριθμήτους αστέρα;
φερομένου; ώσεϊ νέφη κονιορτοϋ κατ’ αντι
θέτους διευθύνσεις, τά; πλανωμένα; φωτβνεφέλας συμπυκνουμένας ή διαλυομένα;,
τόν γαλαξίαν καταμελιζόμενον ώ; ράκη εύρυτάτης ζώνης" απανταχού τήν κίνησιν έπϊκρατούσαν είς τά ούράνια διαστήματα, δ
πως εί; έκαστον σημεϊον τοΰ εύφόρόυ τάπητος τών φυτών έπϊ τή; γής, ών όί βλα
στοί, τά φύλλα καί τά άνθη παριστώσι τήν
θέαν διηνεκούς άναπτύξεως.»
Ό προσδιορισμό; τών ιδίων κινήσεων τών
άστέρων εΐναι έκ τών σπουδαιοτέρων και
λεπτότερων αμα τής νεωτέρα; άστρονομίας
12
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στήματι, εΐναι πιθανώς τή; αύτή; τάξεως
μέ τάς τροχιακά; ταχύτητα; τών πλανη
τών.
ΊΙ κίνησις λοιπδν τοΰ συνόλου τοϋ ηλια
κού συστήματος τουντεΰΟεν ε’ναι γεγονός
άναμφισβήτητον’ ή κίνησις αΰτη Αντανα
κλάται κατ’ οπτικήν απάτην είς τά; φαινομένας θέσεις τών αστέρων, καί αί διαιώνιοι μεταβολαί τών θέσεων τούτων έπιτρέπουσιν ήμϊν νά λάβωμεν γνώσιν τής διευΟύνσεω; καθ’ ήν φερόμεθα. Έν τούτοις ή
τοιαύτη έποψις δίδωσι λόγον ελάχιστου
μόνον μέρους τών δεικνυομένων μεταβολών’
διότι έκτδς τής φαινομένης μετατοπίσεως
έκάστου άστρου, προκυπτούσης ώς έκ τής
κινήσεως τοΰ ήμετέρου συστήματος, εύρίσκουσιν έτι είς πολλάς περιστάσεις προο
δευτικά; ή περιοδικά; μεταβολάς ύποδηλούσας τήν πραγματικήν μετατόπισιν αυ
τού τοΰ άστρου. Ότε μέν άστρα έν συμ
πλοκή διαγράφουσι πέριξ άλλήλων τρο
χιάς, ών δυνατόν προϊόντος τοΰ χρόνου νά
γνωσθώσι τά σχήματα καϊ αί διαστάσεις’
ότέ δέ άστήρ τις μεμονωμένος βραδυτάτω
οιονεϊ βήματι οδοιπορεί πρδς άγνωστους
τόπους.
’Εγκαίρως προύτάθη τδ ερώτημα μή άπασαι αί κινήσει; έχουσι κοινόν τι κέντρον,
μή άπας ό ορατός κόσμος περιφέρεται πέ
ριξ κεντρικού τίνος ήλίου. Ό φιλόσοφος
Κάντιο; ύπώπτευσε τδν Σείριον ώ; τοιοΰτον άστράνακτα. Βραδύτερον δ Άργελάνδερ έπεχείρησε νά λύση τδ ζήτημα διά τοΰ
υπολογισμού. Προσδιόρισα;, τή συνδρομή
τών ιδίων κινήσεων 537 άστέρων, τδ ση
μεΐον τού ούρανοΰ πρδ; 8 οδεύει τδ ήμέτε
ρον σύστημα, διεσκέφθη, έάν άφαιρουμένου
έκ τών γνωστών ιδίων κινήσεων παντδ; δ,τι
εΐναι απαύγασμα τή; μεταφορά; τοΰ ήλί
ου, δέν Οά εύρίσκοντο υπόλοιπα αποκαλύπτοντα μίαν γενικήν κίνησιν τών άστρικών
συστημάτων. Τδ έςαγόμενον τοΰ υπολογι
σμού ταυ ύπήρξεν οτι οί άστέρες πιθανώς
δλοι όμοϋ περιφέρονται περί τι σημεΐον κεί
μενον έν τώ άστερισμώ τοΰ Περσέως' έν
τούτοι; ή άβεβαιότης τών διδομένων άτινα

έχρησίμευον ώς βάσις τή; έργασία; του δέν
τώ έπέτρεπον νά έξενέγκρ τδ έξαγόμενον
έκείνο είμή υπό πάσαν έπιφύλαξιν, ώ;
απλήν τινα δηλονότι ύπόθεσιν.
’Αστρονόμο; τι;, μάλλον ριψοκίνδυνος ώ;
έκ τής ιδιοσυγκρασία; του, δ Μαίδλερος,
έπελήφθη τότε τήν λύσιν τοΰ ζητήματος,
μηδόλως ύπολογίσα; άκριβώς τάς υποκουπτομένα; δυσχερεία; του' ό ’Ιωάννη; Ερ
ρίκο; Μαίδλερος,τελευτήσα;κατά τδ παρελ
θόν έτος ει; ήλικίαν 80 έτών, είχε γνωρισθή
κατά πρώτον είς τδν έπιστημονικδν κόσμον
ένεκα τοΰ ώραίου τοπογραφικοΰ χάρτου τής
Σελήνης 8ν έξέδωκε κατά τδ 1836 μετά
τοΰ Βίλχεμ Βέρ, πρεσβυτέρου Αδελφού -.οΰ
Μεΰερβέρ. Είς τά 4 840 διαδεχθεί; τδν Ούίλ
λιαμ Στρούβιον ώς Διευθυντή; τοΰ αστε
ροσκοπείου τοΰ Δορπάτου, έμόχθησεν έπί
είκοσιπενταετίαν εί; τδν προσδιορισμόν τών
ιδίων κινήσεων τών άστέρων, έω; οΰ ένεκα
έξασθενήσεω; τής δράσεως του ήναγκάσθη
νά-άποχωρήση. Ό μεγαλείτερος τίτλο; δό
ξης, ώ; έφρόνει τούλάχιστον, ήτο ή ύπ’
αύτοϋ άνακάλυψί; τοΰ κεντρικού ήλίου, βρα
δύτερον κατασταθέντο; άπλώ; ώς «κεντρι
κού συμπλέγματος.» Διότι παραιτήσα; τήν
ζήτησιν άστρου τινδ; παχυτέρου καί ογκωδεστέρου πάντων τών άλλων, έχοντο; τδν
ορατόν κόσμον υπδ τδ κράτο; τή; ισχυρά;
του έλξεω;, δ Μαίδλερος άρέσκεται είς τήν
ύπόθεσιν ταύτην, δτι οί άστέρες διαγράφουσι τάς τροχιά; των περί τι σημεΐον κοινόν
μέν κέντρον τής βαρύτητάς των 3ν, μηδό
λως δμω; άποτελούμενον υπδ βαρεία; μάζης. Κατά τήν περίστασιν ταύτην, λέγει,
αί τροχιακαί ταχύτητες πρέπει νά αύξάνωσι καθόσον απομακρύνονται άπδ τοΰ κοινοΰ
κέντρου’ τδ έναντίον θά συνέβαινεν, άν υ
πήρχε κεντρικός τι; ήλιος δεσπόζων έφ’ δ
λου τοΰ ουρανού’ αί ταχύτητες, μέγισται
ουσαι ώς πρδς τους πλησιέστερον κειμένους
άστέρας, Οά ήλαττοΰντο καθόσον Οά άπεμακρύναντο έκ τής εστία; τή; έλξεως. ’Ε
πειδή δέ δέν υπάρχει έν ςώ ούρανώ ούδέν
τοιοΰτο σημεΐον πέριξ τοΰ δποίου νά διεκρίθησαν ϊδιαι κινήσεις ζωηρότεραι, προφα
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νώς ή υπόθεσις τοΰ κεντρικού ήλίου Απορριπτέα είναι. ’Αλλ’ ή ΰπαρξις άόλου τινδς,
οΰτω; ειπεΐν, κέντρου βαρύτητος, κέντρου
τών ιδίων κινήσεων τών ορατών άστέρων,
είναι μάλλον αμφισβητήσιμος. Ό Μαίδλερο; έσφαλε νομίσα; ότι άπέδειξε τοΰτο.
Τδ ακίνητον σύμπλεγμα έν τώ μέσω τής
γενική; δίνης δ Μαίδλερος ευρίσκει εί; τάν
άστερ σμδν τών Πλειάδων, δπου συνάγον
ται περί τήν λαμπράν Αλκυόνην, «καθώς
τά νοσσία περί τήν δρνιθα.» Συγκρίνων τά;
παρατηρήσει; τοΰ Βραδλέη μέ του; Ακρι
βέστατου; προσδιορισμού; τοΰ Βεσσέλου,
δεικνύει δτι αί ϊδιαι κινήσει; ένταΰθα μόλις
ανέρχονται εί; 6 έκατοσ’ά τοΰ δευτερολέ
πτου κατ’ έτος, καί οτι διευθύνονται άκρι
βώς, ώς συνέβαινεν, έάν τδ σύμπλεγμα τού
το όντως ακίνητον ήτο έν τώ ούρανώ (1).
Ή Αλκυόνη, ούσα τδ κέντρον τοΰ συμ
πλέγματος, Οά παρίστα ώσαύτω; τον τό
πον ή τδ σημεΐον τής καθολική; βαρύτητος.
Χαράττων περί τδ σημεΐον τοΰτο συγκεντρικάς ζώνας, καταδεικνύει έκεΐ κατά μέσον
όρον ιδία; κινήσεις, 9, 10, 4 2 έκατοστοτών
τοΰ δευτερολέπτου, καί αί διευθύνσεις διαφέρουσιν έπί μάλλον έκείνη; ήτι; εξάγεται
έκ τή; γνωστή; κινήσεως τοΰ ήμετέρου ή
λίου. Ένθαρρυνόμενο; έκ τούτου δ Μαίδ
λερος δέν διστάζει νά θεώρηση τήν ’Αλκυό
νην ώς τδ δρατδν κέντρον τοΰ σύμπαντος
περί 8 περιστρέφονται οί άναρίθμητοι άστέ
ρες τοΰ ούρανοΰ. Οί άστέρες ούτοι είναι,
λέγει, διατεταγμένοι κατά στρώματα δα
κτυλιώδη χωριζόμενα απ’ άλλήλων δι’ εύρέων διαστημάτων σχεδδν κενών έντδς ε
νός τών κενών τούτων διαστημάτων πλέει
τδ ήλιακον ήμών σύστημα. Εί; τά; έσχατιάς τοΰ ούρανοΰ, οί τελευταίοι δακτύλιοι
σχηματίζονται ύπο τοΰ γαλαξίου,περικλ&ίοντος έντδ; τών γιγαντιαίων ελιγμών το»
τους Αστρικού; δακτυλίους, ένθα καί ήμεΐς
(4) Ή βαΟεϊα έρευνα τοΰ συμπλέγματος τών
Πλειάδων, ήν άρτίως έπεχείρησεν ό Οϋόλφιο; έν
τφ’Αστεροσκόπε(ιρ τ&ν ΙΙαρισιων, θά συντελέση
βεβαίως εί; τόν άκριβέστερόν καί πληρέστερον
προσδιορισμόν τής ίοϊας κινήσεως.

Ρ3

έλκυόμεθα. Είμεθα εγγύτεροι τή ζώνρ,
καθ’ήν αί πτ'υχαϊ τού γαλαξίου διχοτο
μούνται ή τή άντιθέτω, δπου φαίνεται α
πλού;. Ό ήμέτερο; ήλιο; δαπανά 22 έκα
τομμύρια έτη 'ίνα διατρέξρ τήν τροχιάν
του περί τδ κοινόν κέντρον. ΊΙ άπόστασις
τή; ’Αλκυόνης, κατά Μαίδλερον πάντοτε,
36,00θ,0()0ίκιί είναι μείζων τή; άποστά
σεως ήμών άπδ τοΰ ήλίου, Αντιστοιχούσα
προ; 573 έτη τοΰ φωτός.
Άτυχώς εί; του; συλλογισμούς τούτους,
οϊτινες συνείρονται καί αναπτύσσονται μετά
απλοϊκής τόλμης, ή φαντασία έχει πλειοτέραν μερίδα ή ή αύστηρά λογική τών α
ριθμών. Τά κλάσματα τοΰ δευτερολέπτου
τά σχηματίζοντα τήν σαθράν βάσιν τοΰ
οικοδομήματος τοΰ Μαιδλέρου άπέχουσι πο
λύ τοΰ βαθμοΰ τή; απολύτου Ακρίβειας,
ήν Αποδίδει είς αύτά, και ούδόλως δυσχε
ρές είναι, συνδυάζων τις διαφοροτρόπως,
νά καταντήση είς έξαγόμενα παντάπασιν
Αντίθετα. 'Αλλως τε, βαθύτερον έξετάζοντες, κατανοοϋμ,εν δτι ή αύξησις τών ιδίων
κινήσεων απδ τή; ζώνη; τών Πλειάδων, καϊ
αν έτι άπεδεικνύετο αληθεύουσα, ούδέν Θά
έτεκμηρίου ούτε ύπέρ, ούτε κατά τής Θεω
ρίας τοΰ σύμπαντος, αύτογύου γεννήματος
τή; γονίμου φαντασία; του.
Κατά Ίωάννην "Ερσχελον, τδ άληθέ;
σχήμα τοΰ άστρικού έκείνου συσπειρώμαματο;, τοΰ καλουμένου γαλαξίου,είναι τδ
σχήμα ένδς δίσκου ή μύλης πλατείας, έσχισμένης καί ήνοιγμένη; είς δύο κατά τδ ήμισυ σχεδδν τοΰ γύρου αύτής. Ό ήλιος
εύρίσκεται εϊς τδ μεσαιον μέρος τοΰ δίσκου,
πλησίον τή; συμβολής τών δύο τμημάτων,
τοΰθ’ δπερ έξηγεϊ τήν δακτυλιώδη δψιν τοΰ
γαλαξίου’ δ·.δ φαίνεται είς ήμας ώς άπλή
μέν φωτεινή ταινία, δταν ό οφθαλμό; ατενίζη πρδς τδ πλήρες γύρωμα, διπλή δέ δ
ταν διευθύνωμεν τά βλέμματα είς τό άνοιγ
μα τών χωρισμάτων, ένώ είς τά; καθέτου;
διευθύνσεις έπϊ τοΰ έπιπέδου τοΰ δίσκου
οί Αστέρες φαίνονται αραιώ; έσπαρμένοι.
Ούτω μόλις διακρίνομεν άνωθεν τή; κεφα
λής ήμών μίαν Ασθενή ομίχλην διακεχυμέ-
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είς την ατμόσφαιραν, ένώ είς τδν δρίζοντα, όπου έξαπλοΰται μεγαλωστί, παρί
σταται είς τούς οφθαλμούς ήμών ώς πε
δίον ή στοίβας πυκνοτάτων νεφελών. Ό
σον δέ άφορα τάς διαστάσεις τοΰ άστρικοΰ
τούτου στρώματος, είς τδ βάθος τοΰ δποί
ου εΰρισκόμεθα, ή μέν έγκαρσία τομή ή
τοι τδ πάχος υπερβαίνει τά χίλια έτη τοΰ
φωτδς, τδ δέ μέτρον τής διαμέτρου είναι
χιλιάδες αιώνων.
Έν μέσω τοΰ αχανούς τούτου συμπαντος, τά βλέμματα ήμών άπαντώσιν ένθα
κακεΐσε συμπλέγματα ούχί σφόδρα μεμακρυσμένα άφ ήμών, ώστε δυνάμεθα νά κατασκοπεύσωμεν τάς εσωτερικός κινήσεις
καί νά έξετάσωμεν ούτως είπεΐν τδν οικο
γενειακόν βίον αύτών. Είσί δέ ήλιοι συν
έταιροι ή ήλιοι περικυκλούμενοι ύπδ πλα
νητών, ού; βλέπομεν κινουμένους είς τρο
χιάς τακτικωτάτας κατά τούς γνωστούς
νόμους τής καθολικής ελξεως. Ή σπουδή
τών συστημάτων τούτων, έγκαινιασθεΐσα
ύπδ Οϋΐλλιαμ Έρσχέλου, προήχθη πολύ
διά τών θαυμάσιων έρευνών τοΰ Οϋΐλλιαμ
Στρουβίου έν Δορπάτω καί Πουλκόβα περί
τών διπλών άστέρων, καί άπασχολεΐ πάν
τοτε ικανούς άστρονόμους ώπλισμένους μέ
έκλεκτά όργανα.
Ό άριθμδς τών άστρικών ζευγών, ών ή
άπόστασις δέν υπερβαίνει τδ δριον τών 32
δευτερολέπτων, τδ τεθέν διά τούς διπλούς
άστέρας, είναι μέγας" πρδ 40 έτών δ Στρούβιος είχεν έξετάσει ύπέρ 3000, σήμερον
δέ δ άριθμδς τών γνωστών ζευγών ανέρχε
ται είς 6000. ’Αναντιρρήτως αί τοιαΰται
συχνά1, προσεγγίσεις δέν δύνανται νά άποδοθώσιν είς τάς συγκυρίας τής άπόψεως"
διότι δ υπολογισμός τών πιθανοτήτων δει
κνύει δτι δ άριθμδς τών ζευγών τών καθαρώς οπτικών, ή-οι τών κατά σύμπτωσιν,
πρέπει νά αύξάνη μέ τήν άπόστασιν τών
συνιστώντων (composanles), ένώ πράγματι
ή συχνότης τών παρατηρουμένων ζευγών
έλαττοΰται έπέκεινα τής άποστάσεως τών
Η ή 6 δευτερολέπτων. Κατά Στοούβιον τά
δύο τρίτα τών διπλών άστέρων, ών έμέ-

τρησε τήν παρέκκλισιν, άποτελούσι πιθανώς
φυσικά ζεύγη" άλλά δέν είμεθα βέβαιοι, ό
τι δύο άστέρες συνδέονται άλλήλοις διά
τών δεσμών τής έλξεως, πρί ή καταδειχθή
δτι άμφότεροι έχουσι τήν αύτήν ίδιαν κίνησιν, ήτοι συνταξειδεύουσιν έν τοΐς ούρανίοις
χώροις 'Η έπιβεβαίωσις αΰτη έγένετο σή
μερον δι* ύπερεξακοσίους διπλούς άστέρας,
πολλών μάλιστα έξ αύτών ήδυνήθησαν νά
ποοσδιορίσωσι καί τά στοιχεία τών τροχιών
άς διαγράφουσι πρδς τδ κοινόν κέντρον τής
βαρύτητάς των. Οί χρόνοι τής περιφοράς
αυτών έμπεριέχονται μεταξύ 15 έτών κα1.
πολλών αιώνων" αί μακρόταται δμως πε
ρίοδοι δέν έπιδέχονται ακριβή έκτίμησιν, ε
πειδή αί μεταβολαί θέσεως αί χρησιμεύουoat ώς βάσεις είς τδν ύπολογισμόν είναι τό
τε άνεπαίσθητα κλάσματα τού δευτερολέ
πτου.
Έν τή περιπτώσει τοΰ προσδιορισμού
τής παραλλάξεως τοΰ κυρίου άστρου, δυνά
μεθα νά φθάσωμεν είς τήν γνώσιν τών α
πολύτων διαστάσεων τών τροχιών τούτων,
καί νά ύπολογίσωμεν τάς μάζας αϊτινες
συνεφελκυόμεναι κινούνται άντικρύ άλλή
λων. Ούτως έβεβαιώθη δτι αί μάζαι ένίων
έκ τών εγγυτέρων ήμΐν άστέρων,—τού 'Αλ
φα τοΰ Κενταύρου, τού 6 Iου τού Κύκνου,
τού Πολικού,—είναι ύποδεέστεραι τής τοΰ
ήλίου. Ή μάζα τοΰ 'Αλφα τοΰ Κενταύρου
μόλις υπερβαίνει τδ τρίτον τής ήλιακής"
άπ’ έναντίας, ή μάζα τοΰ Σειρίου είναι πο
λύ ύπερτέρα τής τοΰ ήλίου.
Ο υπολογισμός τών άστρικών τροχιών
τοσαύτην έπίδοσιν έλαβεν έν ταΐς έξεσι τών
άστρονόμων, ώστε κατήντησαν νά τδν έφαρμόσωσιν έν πεποιθήσει είς υποθετικά
συστήματα, ών έβλεπαν πρότερον τδ κυ
ρίευαν άστρον, καί, έν τώ αμα καί τδ θαύ
μα, δ λογισμός έπέτυχεν. 'Η άνακάλυψις
λοιπδν τοΰ Ποσειδώνος δέν εϊναι πλέον τδ
μόνον παράδειγμα άστέοος ούτινος ή ΰπαρξις άπεκαλύφθη διά τών παραγομένων πέ
ριξ δονισμών πριν ή έτι έμφανισθή είς τούς

άστρονόμους έντδς τοΰ θαλάμου τών τηλεσκοπείων των. Οί άστρικοί κόσμοι παρέσχον
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τήν ευκαιρίαν άναλόγων άνακαλύψεων, α'ί
τινες είναι νέον τεκμήριον τής γενικότητος
τών νόμων τής έλξεοις Ή πρώτη τών ά
νακαλύψεων τούτων άνάγεται είς τδν Σεί
ριον, είς δέ τδν Βέσσελον δμολογουμένως δ·
φείλεται ή τιμή τής προπαρασκευής αυτής.
Διερευνών τάς διαδοχικός θέσεις τοΰ Σει
ρίου συγκρινομένας έπί εκατονταετίαν πρδς
τούς άστέρας τών αστερισμών τού Ταύρου,
τοΰ Ώρίωνος καϊ τών Διδύμων, δ Βέσσελος
εΰρισκεν έν τώ άστρω τούτω ιδίαν τινά καί
ζωηροτάτην κίνησιν ταλαντώσεως (osciiZatton), μή δυναμένην άλλως νά έξηγηθή,
είμή υποτιθεμένου τοΰ Σειρίου ώς διατελοΰντος ύπδ τήν έπίδρασιν όγκώδους τινδς
άοράτου σώματος- «'Η ύπόθεσις αΰτη, έλε
γεν δ Αεβερριέ κατά τδ 1854, τοσοΰτον
δλοσχερώς εξηγεί πάσας τάς περιπτώσεις
τοΰ φαινομένου, ώστε ούδόλως ήθέλομεν
διστάσει δτι είναι αύτή ή έκφρασις τής ά
ληθείας. Έάν δέν διείδομεν μέχρι τοΰδε

αύτδν τδν σύντροφον τοΰ Σειρίου, ή αιτία
είναι δτι άποτελεί, ούχί δεύτερόν τινα αύτόφωτον ήλιον, καθώς είς τά συστήματα
τών διπλών άστέρων, άλλ’ ένα όγκώδη τού
Σειρίου ήλίου πλανήτην,ου τίνος τδ έπίκτητο» φώς δέν δύναται νά άφικνήται μέχρις
ήμών. 'ίσως, τελειοποιούμενων τών δπτικών μέσων, θά τδν ϊδωμέν ποτέ" άλλά καί
έάν
δέν κατορθωθή τούτο, θά προσδιορίσωμεν μέ τδν καιρόν τήν διαγραφόμένην τροχιάν του, τήν μάζαν του καί εφεξής
τήν τοϋ άστρου περί 8 ουτος στρέφεται.»
Έπί πολύν χρόνον δ υποθετικός δοροφόρος τοΰ Σειρίου διετέλεσε κρυπτόμενος έντδς
τών άκτίνων τοΰ λαμπρού αρχηγού τής σει
ράς του. Ό Βέσσελος διετίθετο νά παρα
δεχθώ δτι δ τελευταίος ούτος άστήρ συνε δέετο μετά τίνος σκοτεινού σώματος είς
αεί άναμφιβόλως άοράτου ήμΐν έσομένου.
Διά τί τφ όντι δέν θά ύπήρχον έν τοΐς ού
ρανίοις χώροις μάζαι σκιεραΐ, σκωρεϊαι κατεσβυσμέναι, κόσμοι πεπερασμένοι ; Άλ
λως τε σύμπτωμα δμοιον τώ τοΰ Σειρίου
διωράτο καί είς τδν Προκύονα, ά τε τής ί

διας κινήσεως τοΰ άστρου τούτου παριστώ-
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σης περιοδικός άνωμαλίας καθ’ δλας τάς
όψεις άναλόγους.
ΊΙ υποθεσις τού Βεσσέλου ευρεν δμολο
γουμένως πλείστους δσους άπιστους, καί
άπέθανεν ούτος εΐς τά 1846 πρίν ή λήξη
ή μάχη. Έν τούτοις τδ ζήτημα βραδέως
ώρ;μαζε. Κατά τδ 1851 δ Πέτερς έξέδωκε τδ πιρί της Ιύίας χινήστως τοΰ Στιρίου υπόμνημά του, είς τδ δποΐον άποδεικνύει δτι δ άστήρ ουτος διαγράφει λίαν έπιμήκη έλλειψοειδή τροχιάν περί τδ κέντρον
τής βαρύτητος ένδς συστήματος άποτελουμένου ύπ’ αύτού καί τίνος άλλου άοράτου
άστρου, καί δτι δ χρόνος τής δλοκλήρου
περιόδου είναι 50 «τών. ΊΙ τροχιά αΰτη,
έν ή εύρίσκεται τδ σύστημα άποστάσει,
δεικνύει ήμΐν διαστάσεις μικροσκοπικάς,
τών μεγαλειτέρων παρεκκλίσεων τοΰ Σει
ρίου μή ύπερβαινουσών τά 5 δευτερόλεπτα
τής μοίρας. Οί υπολογισμοί τοΰ Πέτερς
μετά ταύτα έπεβεβαιώθησαν καί ύπδ Άουερς καί Σάφφορδ. ’Ητο γνωστή ή διεύθυνσις καθ’ ήν έπρεπε νά ζητηθη δ υπο
πτευόμενος δορυφόρος" άλλ’ οί άστρονόμοι
μέ τά καλλίτερα τηλεσκόπια είχον έρευνήσει άνεπιτυχώς τά περίχωρα τοΰ Σειρίου,
δτε τέλος, τήν 31 Ίανουαρίου τού 1862,
δ Άλβάν Κλάρκ, κατασκευαστής όπτικών
δργάνων έν τή Καμβρίδγη τής ’Αμερικής
διευθύνας έπί τό άστρον τούτο τδ ήδη κατασκευασθέν ύπ’ αύτοΰ ισχυρόν διοπτρικδν
τηλεσκόπιον, διέκρινε πρδς τά άριστερά
τοΰ Σειρίου 8ν άνεπαίσθητον φωτεινόν σημεΐον. Άμα τής θέσεως δρισθείσης, οί άστρονόμοι δέν έβράδυναν νά παρατηρήσωσι
τδν δορυφόρον τοΰ Σειρίου καί μέ όργανα
ήσσονος οπτικής δυνάμεώς έν Παρισίοις,
Ρώμφ, Πουλκόβα, Καμβρίδγη, καί ’Αγ
γλία.
Ό Άουερς τότε, ύποβαλών είς νέαν καί
βαθυτάτην διερεύνησιν τάς άνιχνευθείσας
θέσεις τοΰ Προκύονος, κατώρθωσε νά παραστήση αύτάς διά κυκλοτερούς τροχιάς, ής δ
χρόνος τής περιόδου άνήρχετο είς 40 έτη"
Οί υπολογισμοί του έπεβαιώθησαν καί ύπ’
άλλων άστρονόμων, οί δέ παρατηρηταί έν-
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θαρρυνόμενοι έκ τή; έκβάσεω; τών περί
τδν δορυφόρον τοΰ Σείριου άνερευνήσεων,
δεν έλειπον νά κατασκοπώσι τά περίχωρα
τοΰ ΙΙροκύονος. Μόλις τέλος τήν 19 Μαρ
τίου τοΰ 1873 δ 'Οθων Στρούβιο; άνεκάλυ
ψε τδ ζητούμενον άστρον μέ τδ μέγα διοπτριζ.δν τηλεσκόπιον τίς Πουλκόβας εΐ; άπόστασιν 1 1 έως 12 δευτερολέπτων τί;
μοίρα; άπδ τοΰ κυρίου άστέρος, καί υπολο
γίσα; εύρεν αύτδ κατά δυο μονάδας μικρό
τερου τοΰ συντρόφου του Σείριου. Εκτοτε
αί παρατηρήσει; τοΰ δορυφόρου τού Προκύο
νος άκολουθοΰνται τακτικώς, καί έγνώσθη
δτι διαρκώς μετακινείται.
Αί δύο νεώταται αύται κατακτήσεις τί;
αστρονομία; τοΰ αοράτου δέν θά ήναι άναμ
φιβόλως αί τελευταΐαι. ’Εννοείται δέ, δτι
οί αστρονόμοι έξηρεύνησαν τάς ιδίας κινή
σεις πολλών άλλων απλών άστέροιν έλπίζοντες νά ϊδωσι ταλαντώσεις δμοίας έκείναι; δι’ ών ώδηγήθησαν εί; την άνακάλυψιν
τών δορυφόρων τοΰ Σειρίου και τοΰ Προν.ύονος. Αί κινήσεις τοΰ 'Ριγηλού (αριστερού
ποδδς του Ώρίωνος), τοΰ "Αλφα τή; "Υδρας,
τοΰ Στάχυος τίς Παρθένου, ειχον διεγείρει
ύποψίας τινά;’ άλλ’ έςακριβωθεΐσαι άνευρέΟησαν τακτικαί’ ώστε αί νομιζόμεναι άνωμαλίαι προέκυπτον έκ τί; ανακρίβειας τών
παρατηρήσεων.
"Ενεκα τίς δυσχερείας τίς πηγαζουσης έκ
τί; σμικρότητο; τών μεταβολών, δι’ ών α
ποκαλύπτονται αί κινήσεις τών άστέρων,ώς
καί τοϋ ήμετέρου ήλίου, έγεννήθη τδ ερώ
τημα, έάν τδ πρόβλημα δι’ άλλης τινδς
όδοϋ δέν ήτο προσιτότερον. Ή άποπλάνησις του φωτδς ή προκύπτουσα έκ τί; τα
χύτητος τής γίς έν τή τροχιά, της δέν Οά
τροποποιήται αρά γε διά τί; περιοδείας ήν
έν τώ άπεράντφ διαστήματι ποιεί αΰτη ρυμουλκουμένη ύπδ του ήλίου ; Ή θλάσις, ή
διάθλασι; (1) καί τά άλλα οπτικά φαινό-

μένα, τά παρατηρούμενα μέ δργανα απε
ριορίστου, ούτως ειπεΐν, άκριβεία;, δέν Οά
εξέλεγχαν 3ιΛ γε διά τίνος οίουδήποτε σηαείου τήν κίνησιν δι’ ή; πελαγοδρομεί ό
παρατηρητής εί; τδ άπειρον διάστημα, ή
τήν κίνησιν αυτής ταύτη; τής φωτεινή; πη
γή; ; Τά ζητήματα ταΰτα διαιροΰσιν είσέτι
τού; φυσικού;, κα1. μέχρι σήμερον ούτε ή
πείρα, ούτε ή θεωρία ήδυνήθησαν νά λύσωσιν αύτά; δριστικώ; . . .
(’Ακολουθεί.)

'Εκ τής Γα.Ι.Ιικής.
Ί’-ό Σ. I. ΚΕΣΙΣΣΟΓΑΟΤ.
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(Συνέχεια και τέλος).

Καίτοι, ώς προείπομεν, οί 'Αραβες υπήρ
ξαν οί μόνοι, οΐτινε; κατενόησαν τήν με
γίστην σημασίαν τοΰ Άριστοτέλου;, καί έπεδόθησαν εϊς φυσικομαθηματικά; έρεύνας,
ή ζωολογία δμως ούτε παρ’ αύτοΐς εύρε με
γάλην καλλιέργειαν. Άλλ’άφοΰ οί Γάλλοι
ζωολόγοι κατά τδν8α'1 αιώνα, τοΰ Buf
fon προηγουμένου, έκ νέου πάλιν άνεζωογόνησαν τήν επιστημονικήν ζωολογίαν, επό
μενον ήτο οτι και τά συγγράμματα του Άριστοτέλους έξήλθον τίς λήθης είς ·?,ν έπί
τοσοϋτον χρόνον άδίκως ειχον ριφθη. Πολλα! ίδέαι έκφραζόμεναι έν αύτοΐς έξητάσθησαν μετά μεγίστης προσοχής καί έπιστημονική; ακρίβειας, καί άπεδείχθησαν ώς άληθεΐς, ένώ πάντες οί μέχρι τοΰδε περί αυ
τής γράψαντες ειχον τήν αυθάδειαν νά έξελέγχωσιν αύτάς ώς έσφαλμένας. Αί άνακαλύψει; αύται άνεζωπύρωσαν τδν ύπέρ τοΰ
Σταγειρήτου φιλοσόφου ένθουσιασμδν τοΰ ε
πιστημονικού κόσμου. Νΰν άπαντες οί σο
(|) ’Ονομάζεται ούτως έν τή’Οπτική τό σύν
φοί έπροθυμοποιοΰντο τίς νά άποδείξή πε
ολον τών τροποποιήσεων τοΟ φωτός, δταν οιέρρισσότερα; άληθεία; έν τοΐς συγγράμμασιν
χηται διά τινο; στενωτάτη; όπή; ή σχίσματος,
διά χαράγματα; ή εντομή; έπι ύέλου, κτλ.
αυτού ευρισκόμενα;.

Ούδείς τών νεωτέρων ζωολόγων ήδύνατο
πλέον νά άρνηθή τήν μεγίστην σημασίαν ήν
ό Αριστοτέλη; έν τή ζωολογία διά τών
λαμπρών αύτού συγγραφών έκτήσατο. Ό
Λιναΐος προσπαθεί, έπί τά ίχνη αυτού βαδίζων, νά διαιρέσφ συστηματικώ; τήν ζωο
λογίαν κατά τδ σχέδιον τού Άριστοτέλου;.
'Ο Cuvier Εκθειάζει τδν Σταγειρήτην, καί
μιμείται αύτδν προφανέστατα. Μέχρι δέ
τή; νεωτάτη; σημερινής έποχής μα; ούδεί;
επιστήμων τολμά νά άρνηθή δτι ό Αριστο
τέλη; έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοϋ άνέπτυξεν έπιστημονικήν καί φιλοσοφικήν βαθύτη
τα ού τήν τυχοΰσαν.
Καί δμω; ύπάρχουσι τινε; ζωολόγοι τού
συρμού, οίτινες δέν άρνούνται μέν ταύτα,
προσεπιφέρουσιν δμως δτι το πνεύμα έν γένει τού Άριστοτέλου; δέν συνάδει μέ τά;
νεωτέρας ιδέας, κατακρίνουσι δέ αύτδν διότι
είναι teJeo.loyoc. Κατακρίνουσι λοιπδν αύ
τδν δι’ δ,τι άλλοι πολλοί τδν έπαινοΰσι καί
τον θαυμάζουσι, δηλ. διά τδ δτι έν τη ζώση φύσει καί έν τή φύσει έν γένει θέλει νά
έξάξρ δτι ύπάρχει τέλος τι καί σκοπό; πρδς
8 τά πάντα τείνουσι καί δι’ 8ν τά πάντα
επλάσθησαν. Αντιβαίνει λοιπδν πρδς τήν
νεωτέραν ιδέαν τών φυσιοδιφών καθ’ ήν '
τα πάντα έχουσιν, δπως έχουσιν, έπειδή
άλλως δέν έδύναντο νά υπάρχωσιν Ιδού τί
λέγει ο Αριστοτέλης έν τώ πρώτω κεφα
λαίο τοΰ πρώτου βιβλίου τού περί ζώων
μορίων πραγματευομένου. «Πρδς δέ τούτοις
επεί πλείου; δρώμεν αιτίας περί τήν γένεσιν τήν φυσικήν, οιον τήν τε ου ί'πκα,
καί τήν δθεν ή άρχή τής κινήσεως, διοριστεον καί περί τούτων, ποία πρώτη καί
δεύτερα πεφυκε. Φαίνεται δέ πρώτη, ήν
λέγομεν ένεκα τίνος. Λόγος γάρ ούτος’ άρ
χή δέ ό λόγος. 'Ομοίως έν τε τοΐς κατά
τέχνην καί τοΐς φύσει συνεστηκόσιν. *11
γάρ τή διανοίί?, ή τή αίσθήσει δρισάμενος,
δ μέν ίατρδ; τήν υγίειαν, ό δ’οικοδόμος
τήν οικίαν, άποδιδόασι τούς λόγους καί τά;
“ιτιά; ου ποιοΰσιν έκάστου, καί διότι ποιητέον οΰτω;. Μάλλον δ’ έστι τδ ού ένεκα,
καί τδ καλδν, έν τοϊ; τής φύσεως έργοις, ή
(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. Γ'.)
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έν τοϊ; τή; τέχνη; Τδ δ’ έξ άνάγκη;, ού
πασιν ύπάρχει τοϊ; κατά φύσιν δμοίω;, εί;
δ πειρώνται πάντες σχεδδν του; λόγου; άνάγειν, οΰ διελόμενοι ποσαχώ; λέγεται τδ
άναγκαϊον.ο Σαφέστερον δέν έδύνατο νά έκφρασθή άνθρωπο; έπί τοΰ άντικειμένου τού
του. Τί δέ πρεσβεύουσιν οί τή; ιδέα; ταύ
τη; αντίπαλοι ; δτι τα χτίσματα άπδ φό
βον πρδς τήν καταστροφήν βαίνουσι πρδ;
τήν τελειότητα. Άλλ’ άν τήν ιδέαν ταύτην
δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν κάπως έπί τών
εμψύχων χτισμάτων, πώς θά έδυνάμεθα
νά έφαρμόσωμεν αύτήν έπί τή; φύσεως έν
γένει οθεν δ ’Αριστοτέλη; άρύεται τήν πε
ρί τέλους ιδέαν αυτυύ ; ’Εξ άνάγκη; άρά γε
συμβαίνει ή έλξις τή; γή; καί τών λοιπών
ουρανίων σωμάτων; Έξ άνάγκη; ή Οερμότη; τοΰ ήλίου, έξ άνάγκη; τδ φώς αύτοϋ,
έξ άνάγκη; ή ζωή καί δ θάνατο; τών εμ
ψύχων όντων ; κλπ. κλπ. Είς τδν αναγνώ
στην καί τήν ορθήν αύτοϋ σκέψιν άφίνομεν
νά παραδεχθή τήν λογικωτέραν ιδέαν. Πα
ραδέχεται καί δ Αριστοτέλης τήν ανάγκην'
άλλ’ ιδού ύπδ ποιαν έποψιν. «Άλλ’ δ τρό
πο; τής άποδείξεω; καϊ τής άνάγκη; έτερος,
έπί τε τής φυσική; καί τών θεωρητικών έπισεημών. Είρηται δ’έν έτέροις περί τού
των. Ή γάρ άρχή, τοϊ; μέν τδ 5ν, τοΐς δέ
τδ έσόμενον. Έπεί γάρ τοιόνδε έστιν ή υ
γεία, ή δ άνθρωπος, άνάγκη τόδε είναι, ή
γενέσθαΓ άλλ’ ούκ έπεί τόδε έστιν ή γέγονεν, έκεϊνο έξ ανάγκης έστιν, ή έσται.»
Κατ’ αύτδν λοιπδν τδ πάν κυβερνά μέν δ
.ίόγος, τδ οδ isflxa, ή δέ άνάγκη έπεται’
κατά δέ τού; Δαρβινιστάς τδ εναντίον.
'Ως γνωστόν ή περί Ανάγκης θεωρία εύρε
τδν μέγιστον αυτής ύπερμαχον μόλις πρδ
ολίγων έτών έν τώ προσώπω τοΰ μεγάλου
άγγλου φυσιοδίφου Darwin. "Ομως καί πρδ
αΰτοΰ οί γάλλοι Lanark καί Sainl-Hillaire, σύγχρονοι τοΰ μεγάλου Cuvier, συν
έγραψαν καί υποστήριξαν τήν θεωρίαν ταύ
την, άπεκρούσθησαν δέ έντόνως υπδ τοΰ
Cuvier, δστις ήτο πιστός οπαδός τοΰ Άρι
στοτέλου;. Ό δέ Darwin έν τφ περίφημοι
αΰτοΰ συγγράμμ-ατι «περί τών μεταβολών
13
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άς τά ζώα και φυτά δύνανται νά πάθωσι την υπάρχειν- είτα δτι τό ποίησαν πρότε
διά τή; καλλιέργειας καί τής ήμερώσεως» ρον ύπήρχεν ού μόνον τώ λόγω άλλά καϊ
καϊ είς τό «περί καταγωγής τών είόών τών τώ χρόνιο. Γεννγ γάρ δ άνθρωπο; ά»θρωπον’
ζώων,» όμιλεϊ μέν περί τής κατ’ ανάγκην ώστε διά τό έκεΐ/Ον τοιόνδε είναι, ή γένεπρός τήν τελειότητα τάσεως τής φύσεως έν σι; συμβαίνει τοιάδε τώ ειδει,» κλπ. κλπ.
γένει, δεν λέγει όμως δτι καϊ ό άνθρωπος άτινα άναγινώσκων τι; νομίζει δτι δ’Αρι
έπαθεν παρόμοιας μεταβολάς Καί οτι μέν στοτέλη; σκοπόν είχε ταΰτα γράφων νά
άναιρέση τόν φανατικώτερον Δαρβινιστήν
έσκέπτετο τοΰτο καϊ περϊ τοΰ άνθρώπου τό
τε, δτε συνέγραψε τό έν τών συγγραμμάτων τή; έποχή; μα;. Ό δέ ’Εμπεδοκλή; φαίνε
τούτων, άκούομεν αύτόν έξομολογούμενον ται δτι είχεν ιδέας τοΰ Ddrwt/J, χωρίς δ
μετά ταΰτα, φοβούμενος δμω; τήν τοΰ κό μω; νά γνωρίζη αύτόν. Καί οχι μόνον δ
σμου κατακραυγήν ^παρέλειψε τό θέμα αύ Εμπεδοκλής, άλλά καϊ δ Δημόκριτος (άμτό, άναβαλών δι’ εύναϊκωτέρας περιστά φότεροι άκμάσαντες περϊ τό 4-40 π. X)
σεις. Μόνον δταν είδε τήν μεγάλην εύμέ- φαίνεται τάς αύτάς έχων ιδέας. Ιδού τί δ
Αριστοτέλης περϊ αύτοΰ γράφει (έν τώ περϊ
νειαν, ής έτυγε τό σύγγραμμά του πρό πάν
των παρά τισι τών πρώτων έν Γερμανία ζώων γε.έσεως βιβλίο/ Γ, 8, 101)' «Δημό
κριτος δέ, τό ου ενεκα άφείς λέγειν, πάντα
ζωολόγων, δταν είδεν δτι οί γερμανοί φυ
σιοδίφαι Haeckel και C. I ogt, οί ώς πρός άνάχει οίς γρήται ή φύσις, ουσι μέν τοιούτήν άκρίβε-.αν και άμεροληψίαν πολύ υπο τοις, ού μήν άλλ’ ενικά τινο; ουσι, καϊ τοΰ
περϊ έκαστον βελτίονος χάριν.» Τήν περαι
δεέστεροι αύτοΰ, οί μηδέν θειον σεβαζόμενοι, αί προσπαθοΰντες νά καταστήσωσι τήν τέρω άναίρεσιν τή; ιδέας ταύτης άφίνομεν
έπιστήμην έργον τών βαναύσων καϊ θέμα είς τόν διδάσκαλον τοΰ Μεγάλου Αλεξάν
τών έν τοϊ; τριόδοις συνδιαλέξεων, έπωφε-· δρου- διότι άλλως θά ήναγκαζόμεθα νά πέλουμένοι τάς ερεύνα; του, έκήρυξαν δτι δ σωμεν είς χάος άτελεύτητον Θεωριών, δπου
άνθρωπος είναι απόγονος ζώων αλόγων, τών ολίγοι μόνον δύνανται νά άκολουθήσωσι τόν
πηθίκων, τότε μόνον έτόλμησε κα'ι δ Dar μέγαν τής Ελλάδος φιλόσοφον,ήμεΐς δέ δέν
win νά δημοσιεύση τά; περί τούτου πρό εϊμεθα ό πρός τοΰτο κατάλληλος οδηγός.
πολλοΰ συγγραφείσα; ιδέα; του, έν τώ γνω- Περιοριζόμεθα μόνον είς τό νά σημειώσωμεν
στω «περϊ καταγωγή; τοΰ ανθρώπου» βι- δτι τό τελεολογικόν πνεΰμα τοΰ Άριστοτέ
βλίω του. Ή πράξι; αύτη ψυχολογικώς έ- λους μάς αρέσει, καϊ μάς φαίνεται έχον τούς
ξεταζομένη δύναται νά ληφθή ώς άπόόειξις ίσχυροτέρου; φιλοσοφικούς λόγ'ους καϊ τάς
τοΰ οτι δ Darwin ολίγον ήτο πε .εισμένο; περισσοτέρας αποδείξεις έν τή φύσει· Ιίαραπερϊ τής άληΟείας τής ιδέα; του ταύτης, δεχόμεθα δπως δ Έλλην φιλόσοφο; έν τη
διότι άλλως δέν Οά ίκρυπτεν έπϊ τοσοΰτον φύσει έμφυτον ιδέαν τοΰ καλοΰ και τή; τά
χρόνον ο,τι δι’ αύτόν ήν αλήθεια. Άλλ’ ά; ξεως, βλέπομεν μετ’αύτοΰ οτι δ ίππος έέπιστοέψωμεν εΐς τόν Άριστοτέλην μας διό πλάσθη ϊνα μάς φέρη πρό; τήν δόξαν μας,
τι καί αύτός είχε νά πολεμήση μέ Δαρβινι- ή κάμηλος ϊνα μάς δδηγή διά τών ερήμων,
στάς. ’Εν τώ περϊ ζώων μορίων συγγράμ- τό πρόβατον ϊνα μάς ποτίζη διά τοΰ γάλα
ματί του εύρίσκου.εν είς τό μέσον τοΰ πρώ κτός του, ή μέλισσα ϊνα μά; εύφραίνη μέ
του κεφαλαίου τοΰ πρώτου βιβλίου τά έξής" τό μέλι της. ΙΙαραδεχόμεθα δτι ή ελξι; τή;
Δι’ οπερ ’Εμπεδοκλής ούκ δρθώ; ε’ίρηκε λέ γή; έγεινεν υπό τοΰ πανσόφου πλάστου ϊ
γων, υπάρχειν πολλά τοΐς ζώοις, διά τό να συγκραττ, τά κτίσματα έπ’ αύτή;, δ ή
συμβήναι ούτω; έν τή γενέσει’ οίον καϊ ρά- λιος ϊνα μά; Οερμάνη, η νύξ πρό; άνάπαυσίν
χιν τοιαύτην έχειν, δτι στραφέντος κατα- μας- έν γένει δτι τό πάν έπλάσθη δι’ ενα
γήναι συνέβη’ άγνοών πρώτον μέν, οτι δει σκοπόν υψηλότερο·/ καϊ τελειότερον παρ’
τό σπέρμα τό συστάν, έχον δύναμιν τοιαύ δσον ή άσθενής ήμών πνευματική δύναμις
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δύναται νά κατανόηση- Αύτό λοιπόν δπερ
άλλοι ώ; αδυναμίαν τοΰ Άριστοτέλους χχρακτηρίζουσ·., φαίνεται ήμΐν τό ώραιότερον
στόλισμα τή; φιλοσοφία; αύτοΰ, λογικώ
τερον δέ καϊ ύψηλότερον τής ιδέας τών ε
ναντίων του.
Καί δμω; καίτοι πολλά κατά τοΰ δαρ
βινισμού έγράφησαν υπό εμβριθών έπιστημόνω«, δ συρμός δμω; τοΰ δαρβινίζειν εξα
κολουθεί κατέχων ίσχυρώ; τά πνεύματα
πολλών ζωολόγων. Καϊ δικαίως. Τό δαρβινίζειν κατέστη νΰν σωστική λέμβο; πολ
λών συγγραφέων. Πολλοί, λ.χ., μικρού πνεύ
ματος άνδρες, οΐτινες άλλω; έν τώ ώκεανώ
τή; επιστήμη; θά κατεπν'γοντο απαρατή
ρητοι, στηρ ζόμενοι νυν έπϊ τού συρμού καί
άπομασσώ/τε; δχρβ.νιστικά; τινα; φράσεις,
μένουσιν έτι έπί τή; έπιφανείας, καϊ διά
τοΰ θορύβου 8ν κάμνουσιν άποσπώσι τήν
.προσοχήν πολλών άκριτων Ναί, τό εύτυ ·
χέστερον δι’ αύτού; είναι δτι τά συγγράμ
ματα των άτινα άλλω; ούτε θά είχον τήν
τύχην νά ϊδωσι τό φώς τή; ημέρας, νύν έκδιδόμενα μέ τίτλον τοΰ συρμού, εύρίσκουσι καί αναγνώστη; πολλούς καϊ εκδόσεις
πλεΐστα;. ΙΙώ; λοιπόν νά μή άναγκάζωνται πολλοί νά δαρβινίζωσιν, άφοΰ ή τέχνη
αύτη είναι ευτύχημα διά τό βαλάντιον ;
Δεν άρνοϋμαι ότι μεταξύ τών δαρβινιστών
ύπάρχουσι πολλοί οϊτινε; ψυχή τε καϊ σώματι είναι τοιούτοι, εί; ούδέν αποβλέπον
τας κέρδος ή συμφέοον- άλλά δυστυχώ; οί
πλεΐστοι φαίνονται άλλο τι σκοπούν ςες, ή
την έπ.στημονικήν ακρίβειαν, καί άλλο τι
πίσθανίαερο. παρά τόν πρό; τήν αλήθειαν
πόθον.
’Ιδού μέ τίνα; λόγου; λύει δ καθηγητή;
Oicar Sclmidl τό αίγ.γ,ν τώ/ζητημάτων
τή; φιλοσοφίας, κκταλύων τό κράτος τοΰ
θεού, καϊ άναιρών θτην ΰταρζιν αύτού Λέ
γεται, λεγει, υπό πολλών δτι ή περϊ υπάρζ:ω; θεού ιδέα είναι έμφυτο; εί; όλα τά έ
θνη. Εστω, έγώ λέγω δτι οί μέγιστοι άν■S’ δί* αισθάνονται τήν ανάγκην τή; ύτικιμω; αύτοΰ, ώ; π χ. (ϊνα μή εϊπη έγώ)
δ D. Strauss J θαυμάσατε τόν άνδρα, διό
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τι,μά τήν άλήθειαν,Οαυμασμ οΰ άξιο; είναι,
δστις μά; φέρει ώ; τό μόνον παράδειγμα
μεγάλων άνδρών τόν Strauss ! Ό δυστυχή;
A verhoe ήπατάτο, τό υψιστον τής άνΟρω
πίνου τελειότητος είναι ό Strauss, κρίμα
δτι δεν τό» έγνώρισεν. Ποΰ δέ νά θέσωμεν
τόν Σωκράτην, τόν Πλάτωνα, τόν Άριστο
τέλην μας, πρός οΰς παραβαλλόμενοι δ
Strauss καϊ ό Κ Schmidt νάνοι πρό γι
γάντων, σκώληκες πρό λεόντων φαίνονται ;
Η μήπως αγνοείται, δτι τό μέγιστον κατόρ
θωμα τή; ελληνική; φιλοσοφία; ύπήρξεν ή
δσον ένεστι καθαρά περί θεοΰ ιδέα ; ΙΙοΰ
δέ νά θέσωσιν οί Βρετανοί τά δύο μέγιστα
τή; νεωτέρα; έποχή; πνεύματα Shakes
peare καϊ Newton ; καϊ τί άλλο παρά ή
συ/είδησι; τή; ιδίας «μικρότητας πρός τό
μεγαλεϊον τοϋ Θεού παραβαλλομένης, ήνάγκαζε τόν μέγαν αύτόν’Αστρονόμον Newton,
καθ’ ήν στιγμήν, μετά πολλά; ερεύνα; καϊ
όυσκόλου; υπολογισμούς, μετά πολλούς κό
που; καϊ άγρυπνου; νύκτας, εΰρισκε πλέον
τήν άπόδειξιν τοΰ μεγίστου ίσως τή; Α
στρονομία; καϊ φυσική; προβλήματος, τόνysrixbr rdjtor τής βαρύτιμος, νά κλίν^ τό
γόνυ πρό τοΰ ΙΙλαστου του εύχαριστών αύ
τώ ! «Αδυναμία»" ϊσω; θά μα; έλεγεν δ Λ.
Schmidt. Άλλά,μά τήν αλήθειαν, ή αδυνα
μία αΰτη δέν είναι καταφρονητέα άφοΰ έν
έαυτή έγκλείη τόσην δύναμιν, άφοΰ δι’ αύ
τή; τό πνεΰμα ένδυναμούμενον έδύνατο νά
έ'ερευνήση τά μέγιστα τών μυστηρίων τοΰ
ορατού κόσμου, άφοΰ τήν αδυναμίαν ταύ
την ήσθάνετο τό ίδιον πνεύμα δπερ κατενόει τά μυστήρια τοΰ παντός καϊ έλυε τά
δυσκολώτερα τή; αστρονομία; ζητήματα.
Ευτυχής θά ήτο ή άνθρωπότης άν είχε πε
ρισσοτέρου; τοιούτους άνδρα; μέ τοιαύτας
αδυναμίας. Άλλ’ έπιστρέψωμεν εί; τόν Λ’.
Schmidt. Κατώτεροι δμιλών περί συνειδήσεω; μά; λέγει, ότι αΰτη δεν είναι, δπως συ
νήθως νομίζει □ λαός, έμφυτόν τι παρά
τοίς άνθρωποι;, άλλά μάλλον επίκτητος'
διότι, επιφέρει, φόβον τιμωρία; μετά κακήν
τινα πράξιν έχουσι καϊ πολλά ζώα, κλπ.
κλπ. Κατ’ αύτόν λοιπόν συνείδησις καί φό·
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βος τιμωρία; είναι ταυτόσημα. Τί νά είπη Αΰτη τούλάχιστον ή ιδέα φαίνεται ώς πιτις πρδς ταΰτα ; Ποσάχις δ άνθρωπος δέν θανωτέρα καί παραδέχεται καί ύπδ αυτών
αισθάνεται τύψεις συνειδητός ένώ ούδείς υ άκόμη τών Δαρβινιστών. Πού δμω; έδώ δ
πάρχει φόβος άνθρωπίνου τιμωρίας, έξ εναν περί ύπάρξεω; άγων -, πού ή φυσική άνάγ
τίας, έπειδή δέν ύπάρχει τοιοϋτος? φόβος ; κη ; ’Πναγκάσθη βεβαίω; έδώ δ λύκο; νά
Ό γάλλος φιλόσοφος Bousseau δύναται νά παραιτήσρ τήν βάναυσον ζωήν του, άλλά
χρησιμεύση ένταΰθα ώ; λαμπρόν παράδειγ τεχνικά»; καί διά τή; μεσολαβήσεω; τής
μα, καί δύναται νά διδάξη τδν Κύριον ανθρωπίνου πανουργίας, οχι δμω; άναγκαSchmidt τί είναι -ή συνείδησις. Τέλος ϊνα σθεί; ύπδ τή; φύσεως αύτής,ούτε διότι συν
μάς δώση νά έννοήσωμεν δτι καί άλλα έξ- είδε τδ άτοπον τών ληστρικών αύτού επι
ευγενισμένα ζώα έλκουσι τήν καταγωγήν δρομών’ άλλως Οά έβλέπομεν καί νϋν καθ’
των έκ προπατόρων ^κτηνωδών, κα'ι δτι ό ήμέραν τοιούτους λύκους προσερχομένους
άνθρωπο; δέν ε’ναι τδ μόνον παράδειγμα εί; τού; νομάδα; τή; ’Ασία; καί ζητοϋντας
έν τή φύσει, μά; φέρει τδ έξής έπιχείρημα. πρδ τών θυρών τών καλυβών αύτών μέ τα*
Καί δ συγκάτοικός μα; δ σκύλος, λέγει, πεινωμένον βλέμμα άμνηστίαν. Καλαί αί
δέν είναι άλλο είμή έξευγενισθείς λύκος. Οί θεωρίαι, άλλά είς τήν έφαρμογήν των έάν
προπάτορέ; του εΐναι άγρια αίμοβόρα θη δέν στηρϊζωνται έπί πραγμάτων δύνανται
ρία. Τδ παράδειγμα φαίνεται ήμΐν τουλά νά καταντήσωσιν, ώς βλέπομεν, γελοΐαι.
χιστον ατυχές. Διότι δλίγη σκέψις μόνον Ίνα μή πολύ άπομακρυνθώμεν τοΰ θέματός
αρκεί νά μά; απόδειξη δτι δ παραλληλισμέ; μας παραλείπομεν τάς περαιτέρω κρίσεις
τοΰ άνθρώπου καί τοϋ πίθηκος έξ ένδς, τοϋ έπί τοΰ συγγράμματος (Descendenz-Le
κυνδς και τοϋ λύκου έξ άλλου είναι διαφό hre) τού άλλως σοφού τούτου καθηγηρου και πάντη άλλοίας φύσεως. Καθώς αυ τοϋ, σημειοϋμεν δέ μόνον ολίγα τινά περί
τοί οί Δαρβανισταί παραδέχονται,δ μέν πί τών προαναφερθέντων γερμανών ζωολόγων
θηκο; εί; τδν περί ύπάρξεω; άγώνα ήναγ- Ε. Haeclcel καί C. Vogt. ’Επειδή αί Οεωκάσθη ουτω; ειπεΐν νά άναπτυχθή είς άν ρίαι τών δύο τούτων φυσιοδιφών πολλάς
θρωπον, μέ άλλους λόγους νά έξευγενισθ^, κατέχουσι σελίδας έν τη ιστορία τή; άνα
ένώ δ λύκο; έξηυγενίσθη καί έγινε κύων χει πτύξεως τής ζωολογίας, άνάγκη νά έξετάραγωγηθείς ύπδ τοϋ άνθρώπου. Άλλά καί σωμεν τά δόγματα αύτών, άν όχι κατ’ έ~
κτασιν, διότι τοΰτο σκοπεύομεν νά πράαυτή ή διαφορά αν δέν ήτο, έν βλέμμα μό
νον άρκεϊ νά μάς κατάδειξη πόσον άδικο; ξωμεν έν ιδιαιτέρά πρδς τούτο πραγματεία,
ε’ναι δ Κ. καθηγητής. Παραβάλλωμεν λϋ- όμως δχι καί με μόνην τήν σημείωσιν τών
κον μέ κύνα ποιμένος. Ιίόσον μεγάλη ε’ναι ονομάτων αύτών. Ό Κ.Ι ogl καθώς καί δ Κ.
ή μεταξύ τών δύο τούτων ζώων εξωτερική Haeckel ε’ναι άμφότεροι Δαρβινισταί, δηλ.
δμοιότη; ! άλλ’ ένώ δ εί; εΐναι ή φθορά τών νομίζουσιν δτι δ άνθρωπος κατάγεται έκ
τών πιθήκων. Άλλ’ δ τρόπος μέ τδν όποι
ποιμνίων, δ άλλο; εΐναι πιστός αυτών φύ
λαξ. Καί τούτο εΐναι κατόρθωμα τοΰ άν ον νομίζουσιν δτι δ πίθηκος άνεπτύχΟη καί
θρωπίνου νοο;. Πιθανώς, δ άνθρωπο; πειρα- εφθασε τήν τελειότητα τοϋ νΰν άνθρώπου
ζόμενο; ύπδ τών έχθρών αύτών τών ποι διαφέρει. Περί τούτου Ομως άλλοτε. Ό Κ.
μνίων του, κατέφυγεν εί; τδ μέσον εί; δπερ Vogt στηρίζει τήν Θεωρίαν του έπί τών
πολλάκι; καταφεύγει,νά κερδήσγ δηλ. έν μέ ύπ’αΰτοΰ λεγομένων «μ.ικροκεφάλων.» Οι
ρος τών έχθρών του καί νά τού; μεταχει- δέ μικροκέφαλοι ούτοι είσί τά γνωστά ήμΐν
ρισΟή ώ; συμμάχους κατά τού άλλου μέ δυστυχή έκεϊνα όντα, ών δ εγκέφαλος έμειρους. Συνέλαβε λύκους, τού; έξημέρωσε καί νεν έκ γενετής άνανάπτυκτος, καί ών, ώς
μετά καιρόν τινα μετεχειρίσθη τούς πρίν έκ τούτου, αί διανοητικοί δυνάμεις είσί τόληστάς ώς αστυνόμους τοΰ κράτους του.
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σον μικραί, ώστε δυνάμεθα νά είπωμεν οτι
περιορίζονται μόνον είς τάς καθημερινά;
ζωΐκάς έργασίας,δηλ. είς τό τρώγειν, πίνειν,
κτλ. Είσίν άνθρωποι οίτινες ύπδ τοϋ
πάθους των κρατούνται εί; τήν αύτήν βαθ
μίδα διανοητική; άναπτύξεως μέ τά ζώα,
ναί, πολλάκις εις κατωτέραν άκόμη. Οί
Γάλλοι δνομάζουσιν αύτούς idiots, ήμεΐς
βλάκας, ή δέ έπιστήμη έκ τού άνατομικοΰ
αυτών χαρακτηριστικού fiixpoxeyiiJoOC. Ό
Κ. I ogl λοιπδν νομίζει ότι αί γεννήσεις
τοιούτων όντων δέν είναι άλλο είμή ί?θΐ>μημα, τής ζωώδους καταστάσεως τού άνΟρώπου. Οτι δηλαδή, καί τούτο λέγοντες
δέν χαριεντιζόμεθα, άλλά μεταφέρομεν πιστώς όσον τδ δυνατόν τού; λόγους τοϋ συγ
γραφέως αύτού’ τδ άνθρώπινον γένος λη
σμονεί κάποτε ότι εΐναι τόσον άνεπτυγμένον, δπω; σήμερον βλέπομεν αύτδ, καί έν
Ουμεΐται, άκουσίως του βεβαίως, τήν πρώ
την αύτοϋ κατάστασιν καί μένει έν ζωώδει
καταστάσει. Δέν έχει μεγάλην ομοιότητα
ή θεωρία αΰτη μέ τήν ιδέαν πολλών έκ τών
ήμετέρων γυναικών, αϊτινες πιστεύουσιν οτι
άν ϊδωσι κατά τήν ήμέραν τοϋ Αγίου Συμεώνος σημίΐύ'μίπη· τινά όταν είσίν έγ
κυαι, τδ παιδίον αύτών γεννάται έπίσης
σημειωμένον ; Κατά τούτο μόνον διαφόρου
σιν αί δύο ίδέαι ότι ή μέν μία ανάγεται είς
τήν έπιστήμην, ή δέ άλλη έχει τήν άτυχίαν
νά άνάγηται είς τήν τάξιν τών προλήψεων.
Μέ δλην δμως τήν έπιστημοσόνην τη; ή
θεωρία αΰτη. τοΰ Κ. I oct έλαβε δεινόν τραϋ
μα μόλις πρδ ολίγων έτών, διότι έσχε τήν
τύχην νά καταδικασθή ώς εσφαλμένη παμψηφεί σχεδόν ύπδ τής τρίτη; συνελεύσεω;
τών γερμανών ά'θρωπολόγων. Περιττή λοι
πόν καθίσταται ένταΰθα τουλάχιστον πάσα
περί ταύτη; περαιτέρω συζήτησις. Ό δέ
Κ. Haeckel tta απόδειξη οτι δυνατόν ήν νά
είχε πρίν ό άνθρωπο; ούράν, άλλά νά τήν
έχασε βαθμηδόν μετά ταΰτα, φέρει ώς πα
ράδειγμα τά έξής άστεΐα ανέκδοτα (καί
ταΰτα εύρίσκονται έν τώ σπουδαιοτάτω αύτοΰ συγγράμματι «τή φυσική ιστορία τή;
πλάσεως» natiirliche Schoepungs-geschi-
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chle). «Παρετηρήθη, λέγει, ότι σκύλοι, ών
έπί πολλάς γενεάς συστηματικώ; άπεκόπτοντο αί οΰραί, έγέννησαν έπί τέλους άνούρους απογόνους» ! λησμονεί δμως νά Θέ
ση έν παρενθέσει, ότι τοιούτους σκύλους
ούτε αύτδς, ούτε ούδείς άλλος θνητός έσχε
τήν τύχην νά ίδη. "Επειτα, ότι «εν τινι έξοχική οικία, άποκιχπείσης έξ απροσεξία;
τής ούρα; ταύρου οί απόγονοι αύτού έγεννηΟησαν άπαντες άνουροι ! » Λοιπόν τί τδ πε
ρίεργον άν άνθρωπο; ό όποιο; έκ τινο; δυσ
τυχήματος χάση ένα του δάκτυλον, από
κτηση τετραδακτύλους απογόνους καί άν
ούτοι άποκόψωσι τδν τέταρτον αύτδν
δάκτυλον δέν Θά ήτον δυνατόν νά γεννήσωσι τριδακτύλους άπογόνους ώ; ό
τάπιρος, καί ούτω καθεξής ; Όστις μέν
έχει όρεξιν νά γελάση, άς γελάση, ή περίστασι; είναι κατάλληλος, δστις δέ κέκτηται άρκετήν δόσιν εύπιστίας, άς τά πιστεύση. Τά μαθήματα όμως ταΰτα είναι σω
τήρια δια τήν καθαράν έπιστήμην καί τήν
έλευθέραν έρευναν. Διότι βλέπει τις οΰτο>
ότι άνδρες οϊτινες Οέλουσι νά άποδείξωσι
μωρίαν τήν πρδς τά Θεία εύλάβειαν, τοσούτον μωρόπιστοι καί γελοίοι καταντώσι,
βασιζόμενοι έπί μύθων καί σαθρών επιχει
ρημάτων. Διότι βλέπει τις ότι αυτοί εκείνοι
οί θέλαντες νά άποδείξωσι τήν πίστιν ώς
««επιστημονικήν, ώς έπιπολαιότητα, άπαιτοϋσι παρά τών οπαδών των δεκάκις πε
ρισσότερόν άπιστίαν καί δεισιδαιμονίαν
παρ’ όσον ή άπλουστέρα τών θρησκειών άπαιτεΐ, τούλάχιστον έντός τών ορίων τού
Χριστιανισμού. Εϊχομεν δίκαιον λοιπδν ή
όχι, όμιλοϋντε; περί ’Αριστοτέλου;, νά παρατηρήσωμεν ότι ή άρετή ή κυριωτάτη παρ’
αύτώ ήτο ή άμεροληψία καί απαθής έρευνα
τών πραγμάτων αύτών ; εϊχομεν δίκαιον είπόντες δτι ή άρετή αΰτη δέν άπαντάται
είς πολλάς τών νεωτέρων συγγραφών · Καί
6μο>; τοιοΰτοι μύθοι καί τοιαΰτα άνέκδοτα
άρέσκουσι τώ πλήΟει. Ό λαδ; άγοράζει τά
βιβλία τά περιέχοντα αύτά καθ’ εκατοντά
δα;, τδ δέ βαλάντιον τοϋ συγγραφέως πληροΰται, άδιάφορον δέ δι’ αύτόν εΐναι άν ή
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έπιστήμη πάσχη τοιουτοτρόπως. Διά τού
το λοιπόν και πολλοί έκ των νεωτέρων συγ
γραφέων τοΰ συρμού μεγάλην έχουσιν επι
θυμίαν καί πολλούς καταβίλλουσι κόπους
δπως καταστήσωσι τάς έπιστημονικάς αυ
τών θεωρίας καταληπτά; καί εις τδν άπλοΰν
λαόν' περιτρέχουσιν δθεν τά; πόλεις καί
ποιοΰσιν αγορεύσεις πρδς άνάπτυξιν δήθεν
τοΰ λαού’ τδ άποτέλεσμα όμως τοιούτων α
γορεύσεων είναι τδ εναντίον, είναι η άποκτήνωσις μάλλον τοΰ λαοΰ, διότι ΐνα έννο
ήση τις θεωρίας άνάγκη νά έχη προηγούμε
να; γνώσεις, άλλως Οά άναγκάζηται νά
παραδέχηται πράγματα διά τά δποΐα δέν
δύναται νά δώση λόγον, έν μιά λέξει Οά
άναγκάζηται νά ψιττακί,η. Ευτυχώς όμως
διά τήν ανθρωπότητα παρά τοΐς φανατι
κοί; τούτοις ύπάρχουσι καί άνδρες εμβρι
θείς, οΐτινες μέ δλον τδ πρδς τήν επιστή
μην άπαιτούμενον σέβας, μέ δλην τήν ά
γάπην καί τδν πόθον πρδς τήν πρόοδον αύ
τής, γνωρίζουσι νά Οέτωσιν δρια εις τήν έ
ρευναν, μεταχειριζόμενοι τδ άροτρόν των
μόνον έκεϊ δπου ύπάρχει γή κατάλληλος δι’
αύτδ, καί άφίνοντε; εις άλλους τήν έρευ
ναν πραγμάτων μή άφορώντων αυτούς. Με
ταξύ άλλων πολλών αναφέρω τού; καθηγη
τάς Pmil du Bois-Raymond καί L. Rtiii
meyer, οΐτινες δ μέν έν τώ λόγω αύτοΰ

• ueber die Grcnzen des Nalurerkennens,
ο δέ έν τώ ueber die Aufgabe der NatUrwUSenschdft» tzatcta εξέθεσαν έως ποΰ
δύνανται καί ποέπει νά έκτείνωνται αί φυ
σικά! έπιστήμαι. Καί ως προς τοΰτο δμως
λαμπρδν παράδειγμα έχομεν τδν Άριστοτέλην,δστις μόνον έκεϊ δπου τοΰτο είναι άναγ
καΐον παρεκτρέπεται τή; ευθείας όύοΰ,ήν τδ
θέμα του τφ χαράζει,άλλ’ ούδέποτε λησμο
νεί τδν σκοπόν δι’ 8ν γράφει καί ούδέποτε Οε
ολογεΐ ούτε φιλολογεί έν βιβλίω ζωολογικώ.
Είθε ό άμίμ.ητος ούτος διδάσκαλος τής
οικουμένης, είθε νά άρχίση νά εύρίσκη καί
παρ’ ήμΐν ώς φυσιοδίφης τδ ενδιαφέρον καί
τήν προσοχήν ήτις τώ πρέπει, πρδ πάντων
παρά τοΐς "Ελλησιν, οΐτινες νήπια έτι άν
τε; έν ταϊς φυσικοί; έπιστήμαις, δυνάμεθα
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εύθύς έξ άρχής νά παραλείύωμεν τούς λο
ξούς καί άποπλανητικού; περιδρόμους τής
επιστήμης, νά έξακολουθήσωμίν δέ τδ ά
τελές έτι έργον τοΰ ’Αριστοτέλους, καί βοηΟούμενοι ύπ’ αύτοΰ νά χαράζωμεν τήν εύΟεΐαν δδδν, ήτις μας φέρει ταχύτερον καί
βέβαιότερον πρδς τήν

Μ. Λ. 1ΣΙΙΓΟΝΙΙΣ.

ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ1 ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΙΝΉΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ.

"Ολα τά φυτά δέν στερούνται τή; δυνά
μεως τοΰ μεταναστεύειν" πολλά δέ ύποδεέστερα φίλυδρα, ιδίως έν τή τάξει τών φό
κων, νήχονται δταν ήναι νεαρά, δπως ύποδεέστερά τινα ζώα, καί δύνανται νά μεταβώσι μακράν. Τά έρποντα καί άναρριχώ
μενα φυτά απέρχονται εί; νέου; σταθμούς,
τά μέν διά τής έπεκτάσεως τών ριζωμάτων
αύτών ή τοΰ ύπογείου καυλοΰ, άλλα δέ διά
τοΰ έναερίου καυλοΰ. Άλλ’ αί παθητικά).
μεταναστεύσεις τών φυτών, αί δφειλόμεναι
είς έζωτερικά αίτια, είσί πλείστου λόγου άξιαι, ί δε άήρ καί τό ύδωρ συντελούσι πολύ
είς αύτάς. Ό άήρ ύψόνει εις τήν ατμόσφαι
ραν ελαφρούς οργανισμού;, ούς διασκορπί
ζει μακράν’ οί ποταμοί καί τά θαλάσ
σια ρεύματα συμπαρασύρουσι μακράν τούς
σπόρου; τών δένδρων, ώ; καί τού; καρπού;
τών σκληρών περικαρπίων, κτλ.
Οί άνθρωποι δέν είναι δλως αμέτοχοι
τών μεταναστεύσεων αύτών τών φυτών, ά;
συνεχώς προκαλοΰσιν αί κινήσεις τών στρα
τών.
Κατά τόν γαλλογερμανικδν πόλεμον τοΰ
■1870 1871 οί βοτανικοί παρετήρησαν ότι
πολλά είδη μεταφερθέντα πρδ; τροφήν τοΰ
γερμανικού ιππικού έζωκοιώθησαν έν Γαλλία. Εί; τού; νομού; τοΰ Λουαρέ καί τοΰ
Λουάρ-έ-Σέρ παρετηρήθησαν 163 τοιαΰτα

ε’ίδη, ών τά πλεΐστα δμω; προϊόντος τοΰ
χρόνου έξέλιπον, δπερ ού μικρόν ένδιαφέρει
τήν επιστήμην. Ήδη έπέκεινα τού ημίσεος
τών φυτών άτινα μετεφέρθησαν ύπό τού
γερμανικού στρατού έπαυσαν υπάρχοντα έν
Γαλλία’ τών δέ ύπολειπομένων ή δύναμις
όλονέν έλαττοΰται. ’Επί τοΰ δροπεδίου τής
Τερψιθέας (Bellevue), όπου τά ξένα είδη
ησαν πολυάριθμα τώ 1871, έ Κ. Μπουρί»
εύρε κατ’ αύτάς Sv μόνον καί ό Κ. Τωδρή
δύο. Τό άποτέλεσμα τούτο άποδοτέον εί;
τήν ηωειζή/ σύγκρονσικ, έν ή τά ιθαγενή
φυτά, μάλλον εύρωστα, μάλλ.ον πρόσφορα
εί; τό κλίμα, ύπερασπίσθησαν δραστηρίω;
τά κυριαρχικά δικαιώμ.ατά των. Είναι πε
ρίεργον τωόντι νά παραβάλη τι; τοΰτο πρός
τάς έν τή Νέα Ζηλανδία καί ταϊς νήσοις τοΰ
Ειρηνικού Ωκεανού γενομένας παρατηρήσεις"
έκεϊ τά έξ Εύρώπης είσαχθέντα φυτά κατέ
λαβαν τήν γήν καί έπνιξαν τά εγχώρια φυ
τά. Εις τά; χώρας έκείνας καί αύτός ό ιθα
γενή; άνθρωπος εξαφανίζεται καί δέν φαί
νεται κατόχων άρκοΰσαν ζωτικήν δύναμιν
ΐνα ύποστή τήν επαφήν τής ξένης φυλής.
Ή Γεωγραφική Αποθήκη (ί-ρ(Κ·.κΙ>ν πε
ριοδικόν σύγγραμμα) δημοσιεύει λεπτομέρει
ας περιέργους περί τών παθητικών αύτών
μεταναστεύσεων τών φυτών, μεταναστεύ
σεων οφειλομένων. ώ; ειπομεν, είς τάς κινή
σει; τών στρατών καθ’ δλας τή; ιστορία;
τάς έποχάς.
Οι οθωμανικοί στρατοί έν ταϊς έκδρομαϊ; των έν Εύρώπη, κατά τόν δέκατον
έκτον καί δέκατον έβδομον αιώνα, μετέφερον μεθ έαυτών τά φυτά τής Ανατολής,
αί δε επάλξεις τής Πέστη; καί τής Βιέννης
καί νΰν έτι είναι κεκαλυμμέναι ύπό φυτών
καταγωγής ανατολικής, φυομένων ώς χόρ
το; και διατελούντων μαρτύρων τής πάλης
ήν ώφειλον νά ύποστώσι τότε αί βόρειοι χώραι.
Τώ 1809 φυτόν τής κεντρικής καί τής
νοτίου Εύρώπης, τό Lepidiitm Draba, κοινώ; θηζΐάγκαθοκ, είσήχθη είς τι μέρο; τή;
Αγγλίας, όπου έξ άρχής ήν άγνωστον, ύπό
τών αγγλικών στρατευμάτων, έπιστρεφόν-
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των έκ τής ολέθριας έκστρατείας κατά τή;
νήσου Βόλχερεν, κειμένης είς τά παράλια
τής 'Ολλανδίας. Μέρος τών στρατευμάτων
αύτών άπεβιβάσθη είς Ραμσγάτ, τό δέ άχυρον τών στρωμάτων έρρίφθη εί; άρχαϊον
πηλότοπον. Έκεϊθεν ό χόρτο; έξηπλώθη α
φειδώς έπι μεγάλου μέρους τής νήσου Θάνετ.
Τώ 1814 τά ρωσσ.ικά στρατεύματα μετέφερον μεθ’ έαυτών χόρτα έκ τών οχθών
τοΰ Δνΐέπερ καί τοΰ Δόν έν τή κοιλάδι
τοΰ ποταμοΰ καί είσήγαγον μάλιστα φυτά
τών στεππών εΐ; τά πέριξ τών Παρισίων.
Τινά τών φυτών αύτών cixeGluoar, άλλ*
άλλα έςωκοιώθησαν κάλλιστα πρός τό κλί
μα τής Γαλλίας καί έζακολουθοΰν νά φύωνται άφθόνως.
Τήν προσοχήν τών σοφών έπέσυρε κατά
τό 1 872 τό ότι πολλά φυτά τή; ’Αλγερίας
καί άλλων μερών τής παραλίας τής Μεσο
γείου, άτινα εΐχον χρησιμεύσει είς τροφήν
τών ζώων τοΰ πυροβολικού καί τού ιππικού
(ζώων μεταφερθέντων έκ τών είρημένων με
ρών), εΐχον διαδοθή είς τά μέρη άτινα είχε
καταλάβει ό γαλλικός στρατός κατά τόν τε
λευταίου πόλεμον. Τά φυτά αύτά, καίτοι
καταγόμενα έκ κλιμάτων Οερμοτέρων, εΐ
χον έξοικειωθή εύθύς πρός τό κλίμα τής
Γαλλίας καί έφύοντο ίσχυρώς καί είς αύτά
τά μάλλον άγονα μέρη, ά μετέβαλλον είς
φυσικού; λειμώνας. 84 τοιαΰτα ήδη φυτών
άνηκόντων είς τήν ’Αλγερίαν είσήχθΐσαν τοι
ουτοτρόπως έν Γαλλία.
Τοιαΰτα παραδείγματα εύρίσκει τις καθ’
δλας τάς έποχάς καί είς ολα τά .κλίματα.
Ουτω, λ. χ., ΐνα £ν μόνον άναφέρωμεν, δ
φοίνιξ εΐναι μέν γνωστός εί; τά παράλια
τού Μεηρόν, έν τή ’Αφρική, άλλά δέν έκτείνεται είς μεγίστην άπόστασιν. Κατά τόν
σίρ Μπάρτλε Φρέρ, παράδοσις τις, ΰπάρχουσα παρά τοϊ; έγχωρίοις, βέβαιοί δτι τό
δένδρον τοΰτο μετεφέρθη έκεϊ ύπο τών στρα
τιωτών ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου κατά τήν
έξ Ινδιών έπάνοδόν των.
Ε. Ν. Γ.

ΠΕΡΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ.

01 ΤΕΡΜΗΤΕΣ THS ΑΦΡΙΚΗΣ.

Ό ΣμήΟμαν, δστις λίαν καλώ; παρετήρησε
01 ΤΕΡΜΗΤΕΣ ΤΠΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.
τού; τέρμητας εί; Σιέροα Λεόνε, λέγει δτι
συνεχώς άνεοριχήθη έπί τών οικημάτων έ
κείνων ϊνα έπισκοπήσν) τήν χώραν. Είς τδ
Αί τροπικά! ιδίως χώραι λυμαίνονται υ κέντρον καί είς τδν άξονα τού κώνου εύρί
πδ τώ* Τερμήτων, εντόμων άνηκόντων εΐς σκεται τδ βασιλικόν δωμάτιον, έχον σχή
τά Νευρόπτερα-Ψευύορθόπτερα των έντο- μα έπιμήκου; κλιβάνου καί μεγεΟυνόμενον
μολόγων, άτινα άτελεΐς ύφίστανται μετα καθ’ δσον παχύνεται ή έγκυο; θήλεια, ήτι;
μορφώσεις. Κοινώς άποκαλοϋσιν αύτά ,/ευ~ αποβάλλει τότε τά πτερά. Ή γαστήρ αυ
κούς μύρμηκας, έ'νεζεν τοϋ συνήθους λευκού τής έξογκούται είς βαθμόν άπίστευτον καί
χρώματος τή; γαστρός των καί φθείρας αδυνατεί νά κινηθή. Πλησίον αυτή;, κρυ
τωκ ύίκύρωκ, διότι συνηθέστερον έξαφανί- πτόμενο; συνεχώς ύπδ τήν γαστέρα τή;
ζουσι τά δένδρα καί τά κατειργασμένα καί συντρόφου του, ϊσταται δ βασιλεύ;, άρρην
ακατέργαστα ξύλα. Τά έντομα ταύτα είναι ου έπεσαν έπίσης τά πτερά, άλλ’δστις δέν
οί μεγάλοι σαρωταΐ της ρύσεως, ώ; λέγου- μετέβαλε τήν μορφήν. Χρησιμεύει δέ ϊνα έκ
σιν οί Αγγλοι' ή δέ έν τή παγζοσμίω ίσοο- διαλειμμάτων άνανεοϊ τήν γονιμότητα τής
ροπία φυσική αποστολή των φαίνεται οτι βασιλίσσης ή ίσως μόνον διά νά βοηθή αύ
συνίσταται είς τδ ν’ άπαλλάττωσι τάς Θερτήν εί; τήν ιυοτοκίαν διά τή; παρουσίας του,
μάς χώρας άπδ τά φθίνοντα φυτά, άτινα δ’ έγγί,ων αύτήν διά τή; κεφαλή; του. Τδ μέ
άπεδεικνύοντο πρόσκομμα είς τήν άφθονον
γα ώοφόρον σακκίον, είς 8 ή θήλεια είναι
βλάστησιν τών τροπικών.
μεταβεβλημένη, ζωογονείται τωόντι ύπδ
Ό φι.Ιοπό.Ιεμος καλούμενος Τέρμη; α συνεχών συστολών, αϊτινες έξακολουθοΰσιν
παντάται εΐς Σενεγάλην, είς δλα τά μέρη έςερχομένου ενός ώοΰ. Αί γραιαι βασίλισ
τή; Γουινέας, είς Καφρερίαν, εί; Μοζαμβί σα·. τίκτουσιν έξήκοντα ώά τδ λεπτόν ή
κην, είς Σενναάρ, είς Κορδοφάν καί εί; Άπλέον τών 80 χιλιάδων είς είκοσιτέσσαοας
βυσσινίαν. Τέσσαρα διάφορα άτομα απαι ώρα; !
τούνται πρδς διαιώνισιν τοϋ γένους ή θήΟί έργάται δ/ίγον φαίνονται μεριμνώντε;
λεια, ό άρρην, ό εργάτης ό κατασζευάζων ύπέρ τοϋ βασιλέως, απεναντίας δμω; λίαν
τήν φωλεάν καί έπιμελούμενος τά ώά κα1. περιποιητικοί δείχνονται πρός τήν βασίλισ
του; σκώληκας, καί ό στρατιώτης, δστις σαν. Τδ μεταξύ αύτή; κενόν διάστημα διαρ
διακρίνεται τών άλλων έκ τή; μεγάλης κε κώ; πληρούται ύπδ χιλιάδων τινών άφωσιωφαλής καί τής ισχυρότατης γνάθου του. μένων θεραπόντων, αενάως περιφερόμενων
Ουτος όρμά πρδς ύπεράσπισιν τής οικίας, περί τήν μητέρα τοϋ λαού· Οί μέν τή πα
δταν δ έχθρός άνοιξη οπήν, δάκνει μέχρις ρέχουσι τροφήν, οί δέ άπάγουσι τά έξερχόαίματος καί έκτελεί τδ χρέος του δίχως μενα ώά καί μεταφέρουσιν εί; τά μέρη δπου
νά μετακινηθή, προτιμ.ών μάλλον τδν θά θά χορηγηθή αύτοίς περιποίησις καί άτινα
νατον.
εισίν ώρυγμένα πλησίον τοϋ βασιλικού δω
Οί έργάται οικοδομοΰσι δι’ αργίλου τάς έν ματίου. Εκεί εκκολάπτονται οί σκώλητή έπιφανεία τής γής κατοικίας των, αϊτι
κες, οΐτινες φαίνεται δτι τρέφονται ιδίως
νες ένίοτε εχουσιν ύψος 5 μέτρων και ών άπό μικρούς μύκητας φυομένου; είς τά θερ
ή κορυφή κοσμείται ύπδ διαφόρων φυτών, μά καί ύγρά ύπόγεια. 'Ανω καί πέριξ τού
ών τους σπόρους έφερε μακρόθεν δ άνεμος. των εισίν αί τών τροφίμων άποθήκαι, είς
Τόσον δέ στερεά! εΐναι, ώστε οί άγριοι ταύ άς οί έργάται έπισωρεύουσι ξέσματα δέν
ροι άναβαίνουσι έπ’ αύτών ώς είς σκοπιάν δρων καί φυτών, ά κόπτουσι διά τών γνά
ϊνα εΐδοποιήσωσι τήν πλησίον μηρυκάζου- θων των και μιγνύουσι μέ κόκκους σακχά
σαν άγέλην άν έπίκηται έπίθεσις εχθρική. ρεως ή κόμμεως. Είς τδ άνω μέρος τού θό-

λου ώκοδόμηται εύρύ καί εύάερον δωμάτιον,
χρησιμεΰον είς τδ νά μεταδίδη άέρα είς δλον
τό οίκημα καί τήν ήλιακήν θερμότητα,
ώστε κατά τήν νύκτα τά ύπόγεια, έν οίς τά
ώά καί οί σκώληκες, νά διατηρώνται θερμά.
Άναλόγως δέ τοΰ άναστήματος τών κατοί
κων, αί φωλεαί εΐναι τετράκις ή πεντάκις
ύψηλότεραι τών εύρυτέρων οικιών δι’ ά; καυχάται ό ματαιόφρων άνθρωπος ώς δήθεν α
ποδείξεις τής ισχύος καί τής διανοίας του.
’Ισχυρόν έξ αργίλου πάτωμα, καλύπτον τάς
άποθήκας, χρησιμεύει ώς βάσι; τού άεροφόρου δωματίου. "Αμ.α δ Οόλος ύποστή βλά
βην τινά, τά όμβρια υδατα πίπτουσιν επί
τού πατώματος καί ρέουσι δι’ υπογείων ο
χετών. Διά τούτων έξέρχονται μυριάδες
έργατών, οΐτινες σπεύδουσιν εις τά δάση ή
εις τάς άποθήκας τών έμ.πόρων να πορισθώσι τροφά; ή νά κομίσωσι τόν άναγκαιον διά
τήν οικίαν άργιλον.
Μετά τάς πρώτα; μεγάλας βροχάς, τάς
διαδεχομένας τήν ξηρασίαν καί μεταδιδούσας εΐς τήν ατμόσφαιραν μεγάλην υγρασίαν,
οί τέρμητες άμφοτέρων τών φίλων, φέροντες
μεγάλα πτερά δικτυωτά, έξέρχονται πο
λυάριθμοι τών φωλεών καί είσδύουσι τήν
νύκτα είς τάς οικίας καί είς τά έν τή άκτή
Αγκυροβολημένα πλοία. Τήν επιούσαν τδ
ύδωρ καί τό έδαφος είσί κεκαλυμμένα άπδ
τέρμητας, ών τά τέσσαρα πτερά άπέσπασεν δ ήλιος. Πλήθος ζώων τρέφονται έκ
τούτων, οί δέ Μαύροι συλλέγουσι τούς τέρ
μητας έν τώ υδατι διά κολοκύνθων καί φρήγουσιν εί; σιδηρά; χύτρας ώ; τδν καφέν.
Οί έργάται καί ο: στρατιώται συναθροίζουσι τάς γονιμοποιημένας θηλείας καί φέρουσιν
αύτά; εί; τδ οίκημα διά τών υπογείων ο
χετών' πολλαί δέ τών θηλειών τούτων καθ
ίστανται ουτω; ή άρχή τής συστάσεως νέων
αποικιών καί συντελούσα είς τήν διαιώνισιν
τής γενεά; των.
Εν τή Αφρική άπαντώνται είσέτι, ώ;
καί είς τάς άλλας τροπικάς χώρας, τέρμη
τες άλλου ε'ίδους, άλλοία έχοντες ήθη' τοιΟύτο; είναι ό τοΰ ΣμήΟμαν τέρμη; τών δέν
δρων, δστις εύρηται άπδ τή; Σενεγάλης
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΔ. Γ'.)

μέχρι τού Εύέλπιδος ’Ακρωτηρίου, έπί τής
δυτικής παραλίας τή; ’Αφρική;. Ή φωλεά
τούτου, ήτις ένίοτε εΐναι χονδρή ώς βαρέλλιον, εΐναι μαύρη, σφαιροειδής καί έλλειψοειδής, σχηματιζομένη άπδ τεμάχια ξύ
λων καί κόμμεως καί κειμένη μεταξύ δύο
κλάδων, εί; 25 εας 30 μέτρα άνω τού έ
δάφους. Οί τέρμητες είσιν έστοιβασμένοι,
λέγει ό ΣμήΟμαν, ώς 'ρέγκαι έντδς βαρελλίου. Στοά κεκαλυμμένη έξ άργίλου καί
κειμένη έλικοειδώς έπί τοϋ κορμού τού δέν
δρου, επιτρέπει είς τούς έργάτας νά πηγαι
νοέρχονται δίχως νά προσβληθώσιν ύπδ τοΰ
φωτδς καί τού άέρος, δστις άποξηραίνει τήν
μαλακήν καί λεπτήν κοιλίαν των. Αί εί;
Άντίλλας ΰπάρχουσαι δμοιαι φωλεαί εκα
λούντο κεγα.ΙαΙ μαύρου ύπδ τών άρχαίων
περιηγητών, οΐτινες περιέγραψαν τά έν ταΐς
Καρα'ίβαις νήσοις. Φαίνεται δέ δτι αί έν
τοίς δένδροις φωλεαί αύται είσί πρόσθετοι
σταθμοί τών τερμήτων, οΐτινες έχουσι πι
θανόν άλλο ύπόγειον καταφύγιον, διότι ου
δέποτε εύρον βασίλισσας είς τάς φωλεάς τάς
έν τοίς δένδροις.

Γ. Ν. Λ.

ΠΕΡΙ ΤΑΜΙΕΥΤΙΙΡΙΩΝ.
Ή κατά τδν μεσαιώνα καί κατόπιν έν
Εύρώπη έπικρατήσασα φοβερά τοκογλυφία,
έξ ή; ιδίως έμαστίζοντο αι άποροι τάξεις,
είχε συγκινήσει πολλούς, οΐτινες ήσχολήθησαν μετ’ άκρου ζήλου ϊνα έξεύρωσι τά μέ
σα πρδ; κατάπαυσιν τού κακού (α)' μονα(α) Ό Κ. Maximo Du Camp ά·<αφέρει οτι
ασυνείδητοι τοκισταί έπί ένεχύρψ κατά τά τέλη
τής 18η; έκατονταετηρίδος ώφελοΟντο εν Ι^αλλίφ
10 0)0 τόν μήνα, μή περιλαμβανόμενων διαφό
ρων άλλων δικαιωμάτων, ήτοι προμήθειας, έγ
γραφή;, Ινοικίου καί χειρισμοί τών ίνεχυριαζομένων πραγμάτων- λέ;ει δέ δτι ο! τοιοϋιοι έΟεωροΟντο ε ύ 0 ε τ ; καί μετριοφρονεί,
σχετικώς πρό; άλλου; αλιτήριου;, κερδαίνοντα;
περισσότερα. Καί δμως ή κατάστασις αύτη ην
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Ι1ΕΡ1 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ.

χδς δέ Ί ταλδς, ίμ,Ο.ΰν άπ’ άμβωνος είς I
Περουσίαν έν έτει 1462 καί εκθέτων τά
έκ τής τοκογλυφίας δεινά, τόσον συνεκίνησε τδ άκροατήριόν του, ώστε παραχρήμα
συνελέχθη άξιον λόγου χρημάτων ποσδν
πρδς σύστασιν καταστήματος, προωρισμένου νά δανείζη έπί ένεχύρω μέ τόκον μετριώτατον· "Ετεροι μοναχοί τοΰ αύτοϋ
τάγματος παρώρμησαν τδν λαδν εις διάφο
ρα τής Ιταλίας μέρη πρδ; ϊδρυσιν όμοιων
καταστημάτων, έν οί; ό πτωχός, δίδω» ένέχυρον τά. πράγματά του, νά έξοικονομή
άντί μικρά; θυσίας τάς άνάγκας του. Οί
λόγοι τών μοναχών εκείνων -.όσον σφοδροί
ήσαν ένίοτε, ώστε έν Φλωρεντία δ δχλος έρεθισθεί; διήρπασε τάς οικίας τών'Εβραίων,
οίτινες ήσαν οί κυρίως τοκισταί 'Οπωσδή
ποτε, τά πράγματα έβαινον καλώς καί είχον συστηθή ταμιευτήρια είς τινα τής ’Ι
ταλίας μέρη’ άλλ’ οί δομινικανοί, φθονήσαντες τήν επιτυχίαν τών άλλων μοναχών,
κατηγόρησαν τούτους δτι ένθαρρύνουσι τήν
τοκογλυφίαν καί έντεϋθεν άνεφύη έρις δει
νή, καταντήσασα είς θεολογικήν, διότι άμφότερα τά διαμαχόμενα μέρη άνέφεραν γρα
φικά ρητά καί πατέρας τής Εκκλησία;"
έδέησε δέ νά συνέλθη σύνοδος έν Λατράνω,
ήτις ένέκρινε τήν σύστασιν τών ταμιευτη
ρίων έπι τώ δρω τοΰ νά λαμβάνωσι τδν απο
λύτως ποδς συντήρησιν τών καταστημά
των άπαιτούμενον τόκον.
Μετ’ ού πολύ έγένετο και έν Παρισίοις
απόπειρα πρδς σύστασιν ταμιευτηρίου, άλλ’
ή πρδς τοΰτο άδεια μόλις έδόθη τώ -1777.
Τδ έπί τούτο» διάταγμα συνέκειτο έκ 18
άρθρων, ώρίζετο δέ, πρδς τοΐς άλλοις, οτι
τά ένέχυρα θέλουσιν έκτιμάσθαι ύπο ιδιαι
τέρων εκτιμητών, οϊτινες έμελλον ν’ άμείβωνται καί έθεωροδντο ύπεύθυνοι ώς προς
τήν δοθησομένην άξίαν" μέρος τών προσό-

άνεκτή. Εϋτυχ<ΰ; τοιαΰτα δεινά δέν έμάστισαν
τήν κοινωνίαν τής ’Ανατολή;, καίτοι εί; τινα
μέρη ύ τόκο; καταντφ μέχρι 40 0(θ έτησίως
Καράβουρνα, λ. χ.)· όμολογητέον όμως οτι
ταΰτα γίνονται έν άγνοια τή; κυβερνήσεως και
κατά παράβασιν τών διαταγών της.
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δων διετίθετο πρδς όφελος τοΰ πτωχοκομείου καί ό τόκος ώρίζετο είς I 0 τοΐς εκα
τόν έτησίως, κτλ. Τδ κατάστημα ήρχισε
τάς έργασίας του τήν 4 6(28 Δεκεμβρίου,
εύθύς δέ άκρα έπιτυχία έστεψεν αύτάς. Πολ
λοί συνέροεον ϊνα δανεισθώσι, σύγχρονος δέ
συγγραφεύς λέγει οτι τόσα περί τοΰ κατα
στήματος διηγούνται παράδοξα καί απί
στευτα, ώστε δέν τολμά νά έκθέση αύτά
πρίν λάβη αύθεντικά; πληροφορίας" ΐνα δέ
παραστήση τήν μεγάλην τών ενεχύρων πο
σότητα αναφέρει οτι 40 τόννοι ωρολογίων
είχον παρακατατεθή ’Εν τή Mvacixij Ά.Ι.Ιη.ΙογραγΙα τοΰ 4 778 άναγινώσκομεν τά
δε : «Τδ ταμιευτήριον εύδοκιμεΐ, δανείζουσι
δέ έπί κινητών πραγμάτων καί συναλλαγ
ματικών καί μεγάλη είναι ή συρροή τών Οαμώνων. Τδ κατάστημα τοΰτο ζημιοΐ πολ
λούς τίμιους άνθρώπους, οϊτινες έργον είχον
τδ δανείζειν έπί ένεχύρω.» Μέχρι τής 4 9(
3Ι Δεκεμ.βρίου 1777 είχον ένεχυριασθή
120,508 πράγματα απέναντι 8,509,384
λιτρών ή φράγκων, είχον δέ έλευθερωθή 60,
551 πράγματα καί άποδοθή 3,179,523
,λίτραι.
Τδ γραφεΐον τοΰ γενικού πτωχοκομείου
είχε χορηγήσει εις τδ ταμιευτήριον τά πρώ
τα κεφάλαια διά τήν έπιχείρησιν" άλλά
ταΰτα συντόμω; άπεδείχθησαν ανεπαρκή,
διδ τδν Αύγουστον τοΰ 4 778 διά βασιλι
κού διατάγματος έπετράπη τή διευθύνσει
'ά συνομολήση δάνειον έκ 4 έκατομμυρίων
λιτρών. Αί έργασίαι έβαινον έπί τινα χρό
νον καλώς, άλλά περί τά τέλη τοΰ 177 9
τδκατάστημα ήρχισε νά παρακμάζη, ή πίστι; του έκλονίζετο καί δέν έδύνατο νά ίκανοποιή τάς αιτήσεις τών προσερχομ.ένων.
'Π μεγάλη έκείνη έπανάστασις παρ’ ολίγον
νά παρασύρη καί αύτδ, τδ δέ καταστατικόν
του ύπέστη ύπδ τών δημοκρατικών κυβερ
νήσεων διαφόρους τροποποιήσεις. Ίί διοίκησις αύτοϋ είχεν άνατεθή εί; έξ διευθυντές,
ανεξαρτήτους τούς μεν άπδ τούς δέ. Τοιοΰτο; διοργανισμδ; έπέφερε τδ προσδοκώμενον αποτέλεσμα" οί νέοι διευθυνταί κατήγγελλον οί μέν τούς δέ καί ήριζον περί ονου

σκιάς, π. χ. εί; ποιον μέρος τής αύλή; έ
πρεπε νά στήσωσι τήν προτομήν τοΰ Μαράτου. Νόμος έκδοθεί; τήν I 1 Απριλίου 1793
έ. ν. διεκήρυττεν δτι τδ άργύριον ε’ναι καί
αύτδ έμπόρευμα,^ έπομένως δύναταί τι; νά
τοκίζη όσον θέλει. Ό νόμος ούτος άνεκλήΟη μετ’ όλίγον, άλλά πάλιν έτέθη είς ένέργειαν. ’Απέναντι τοιαύτη; οικονομολογι
κής καταστάσεως τδ ταμιευτήριον ούδόλως
είργάζετο
Παρελθούση; τή; τρομοκρατίας, έπήλθε
βελτίωσις εί; τά τοΰ ταμιευτηρίου. Διά δει
νή; άληθώς κρίσεως διήλθε τοΰτο καθ’ όλην
έκείνην τήν έποχήν τή; αισχροκέρδειας, κακοηθεία; καί διαφθοράς. Τοϊ Διευθυντήριον,
ή επαναστατική τούτέστι κυβέρνησις, λίαν
ένεθάρρυνε διά τή; αξιόμεμπτου αδιαφορία;
του τού; τοκογλύφους. Εν ταΐ; οδοί; καί
ταΐ; έφημερίσιν έδημοσιεύοντο ειδήσεις δτι
τδ δείνα δανειστικόν κατάστημα δέχεται
χρήματα μέ χέχτι τοϊς έχατόχ τόχ μϊρ-α, !
Περιττόν νά είπωμεν δτι τά τοιαΰτα κατα
στήματα άπεδείχθησαν ή μάστιξ κα1. ή κα
ταστροφή πολλών άνθρώπων τιμίων ή πλεονεετών" προσθέτομεν μόνον δτι είς πολλά
μέρη τής Γαλλίας τοκογλύφοι έλάμβανον
κατά τά; πονηρά;'έκείνας ήμέρα; τοΰ γαλ
λικού έθνους 6 φράγκα τδ λουδοβίκειον κα
τά μήνα, δ έστι τριακόσια τοϊ; εκατόν κατ’
έτος !
Καί τοι κατόπιν έπήλθε βελτίωσί; τις είς
τδ ταμιευτήριον, ούχ ήττον τά πάντα δέν
είχον καλώς. Αί διάφοροι κυβερνήσεις έξηκολούθουν τροπολογούσα; καί μεταβάλλουσαι
τδ καταστατικόν αύτοϋ καί (όρισαν τήν σύστασιν διαφόρων υποκαταστημάτων (έξ)" έν
Παρισίοις, διότι δυσχερές λίαν ήτο διά τού;
πολλούς, ω; έκ τών μεγάλων άποστάσεων,
νά μεταβαίνωσι διά τά; άνάγκας των ει;
το μόνον κεντρικόν κατάστημα" άλλά πάν
τα ταΰτα άπεδεικνύον-ο πλημμελή. Ίί διευθυνσις τοΰ ταμιευτηρίου ούδόλω; έπτα’.ε,
διότι τδ κατάστημα δέν είχεν ιδίαν περι
ουσίαν, έξηρτάτο δέ-] έκ τής ιδιοτροπίας
τών κυβερνώντων. Δημοκρατία, αύτοκρατορία, παλινόρθωσις, βασιλεία τβΰ Ιουλίου
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διαφόρου; ένήργησαν μεταβολάς ατυχείς,
ένέιει δέ 1831 τό ταμιευτήριον, ή μάλλον
αί οίκονομικαί έργασίαι του διά βασιλικού
διατάγματος έτέθησαν υπδ τήν έξέλεγξιν
τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έπί τής δευτέρας αυτοκρατορίας έγένοντο ’βελτιώσεις
τινές καί τδ κατάστημα ήκμαζεν.Έπελθόντος τοΰ γαλΑογερμανικοΰ πολέμου ύπέστη
πάλιν κρίσιν τινά. "Οτε οί Παρίσιοι πολιωρκήθησαν, πολλοί, καί τοι μή όντες πτω
χοί, ούδ’ άποροΰντες, εσπευσαν νά ένεχυριάσωσιν εί; τδ ταμιευτήριον τά χρυσά καί
αργυρά σκεύη των καί τά πολύτιμα πράγ
ματά των άντί τόκου έτησίου 9 1 (2 0(θ"
τοΰτο δέ έπραξαν μάλλον ϊνα τά αντικεί
μενα ταΰτα ώσι κατατεθειμένα είς μέρος
ασφαλές καί οχι εκτεθειμένα είς ένδεχομένην διαρπαγήν. Τδ ταμιευτήριον σχεδδν έξήντλησε τούς πόρου; του, ό δέ δήμαρχος
τών ΙΙαρισιων έδει νά όρίση εί; 50 φράγκα
τδν άνώτατον όρον τοΰ ποσού, όπερ ώφειλε
νά δανείζη τό ταμιευτήριον εί; έκαστον ά
τομον· άλλά τδ μέτρον τούτο δέν έπέφε
ρε τδ προσδοκώμενον αποτέλεσμα, διότι οί
δανειζόμενοι ένεχυοίαζον βαθμηδόν τά πράγ
ματά των διά δευτέρα; καί τρίτης χειρός
καί έλάμβανον ουτω; όσα ήθελον. Τόν Φε
βρουάριον τοΰ 1871 μόλις εί; τά ταμεία
ύπήρχον 62, 121 φράγκα, άτινα έν όμαλιΐς περιστάσεσι μόλις ήρκουν διά τάς άνάγκα; υ.ιάς ήμέρα;. Ύπήρχεν άρα φόβο;
μή παύση τά; έργασίας του" εύτυχώς δμω;
έπήλθεν έπίκουρο; ή κυβέρνησις, ήτι; έδάνεισε 3 έκατομμύρια φράγκων δι’ 2ξ μήνας
άντί έτησίου τόκου 5 Ο(θ Εϊτε δέ διότι οί
άποροι είχον ενεχυριάσει όλα τά περιττά
πράγματά των, εϊτε διότι έτρέφοντο ύπδ
τή; κυβερνήσεως, τδ ταμιευτήριον μέχρι
τού τέλους τή; πολιορκίας δέν περιήλθεν εί;
άλλην στενοχώριαν.
Λυθείση; τή; πολιορκίας, τδ ταμιευτή
ριο* έπανέλαβε τάς έργασία; του καί τδ χρη
ματικόν ήν άφθονον, διότι πολλοί εσπευσαν
νά έλευθερώσωσι τά πράγματά των. Τήν
6)18 Μαρτίου 4 871 έπήλθεν ή βασιλεία
τού Δήμου v.w. μετά 5 ήμέρας άπηγόρευσε
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νά πωληθώσι τά πράγματ. Τά ληξιπρόθε
σμα. Τό μέτρον αύτό καθ’ έαυτό, καί τοι
άσήμαντον, άπεδείκνυεν δτι δ Δήμος έπωφθαλμία τό ταμιευτήριο·/. Κατά τήν έπο
χήν έκείνην αί άποθήκαι τούτου περιεΐχον
1,708,547 πράγματα, απέναντι τών δποίων είχε προκαταβάλει 37,502,723 φράγ
κων’ ήξιζον δέ τά πράγματα τούλάχιστον
4 00 εκατομμύρια φράγκων. Τό ποσόν τού
το ήν ικανόν ϊνα ώθήση εις τά έσχατα κυβερνήτα; ύστερη μένους χρημάτων καί βμηχανοΰντα; πώς νά έξοικονομή,σωσι τάς ύφισταμένας άνάγκας.'ΙΙ διχόνοια τών αρχηγών
έσωσε τό κατάστημα, δπερ άπό τής 30 ’Α
πριλίου (4 2 Μαΐου) ύπεχρεώθη νά δίδη τη
κυβερνήσει, λόγορ δανείου, 15,000 φράγκα
καθ' ημέραν’ άλλά καί τό ποσόν τοΰτο δέν
κατεβάλλετο τακτικώς και μόλις δ Δήμος
είχε λάβει 188,367 φράγκα.
Παρελθουσών τών πονηρών ήμερών τό ταμιευτήριον έπανέλαβε τάς έργασίας του κα!
ήδη δύναταί τις είπεΐν δτι ή τοκογλυφία
σχεδόν έξέλιπεν έκ Παρισίων, καί Tot πολ
λοί εκατομμυριούχοι είσέτι μετέρχονται
αύτήν έν τώ κρυπτώ.
Ή διοίκησις τοΰ έν Παρισίοις ταμιευτη
ρίου σύγκειται άπό έν κεντρικόν κατάστη
μα, δύο υποκαταστήματα, 24 βοηθητικά
γραφεία καί 1 4 παραγγελιοδοχεΐα’ παραθέτομεν δέ τάς έξή; πληροφορίας έρανιζόμενοι
έκ συγγράμματος τού Κ. Μπλαίζ καί έκ
πραγματείας τού Κ. Μαξΐμ Δουκάν.

ση. Τά γραμμάτια ταύτα είναι ετήσια, ε
ξάμηνα η τρίμη-α, δ δέ τακτικός τόκος εί
ναι 3 4)2 καί ένίοτε φθάνει είς 5 0)0, κα
τά τάς περιστάσεις. ’Επί τής πολιορκίας
είχε καταντήσει μέχρις 6 0)0. Οί μικροί
κεφαλαιούχοι, ιδίως οί κηπουροί, οί όψοπώλαι, οί καλλιεργοΰντες όπώρας καί έ.οικιάζοντε; άμάξας—άνθρωποι οικονόμοι καί
ήκιστα εύπιστοι, άποφεύγοντες, καλώς ποιοϋντες, τά τοϋ Χρηματηστηρίου παιγτίάια
—προθύμως δίδουσι τά χρήματά των καί
κατά μέσον δρον τό ταμιευτήριων πορίζε
ται ούτω 40 έκατομμ. φράγκων έτησίως.Τά
γραμμάτια συνήθως είς τήν λήξίν των άνανεούνται, τών δανειστών λαμβανόντων
τόν τόκον. Τό χρήμα αύτό δέν μένει άργόν,
άλλ’ άμέσως διατίθεται’ ή μέν μία χειρ δα
νείζεται, ή δέ άλλη δανείζει.
Τό ταμιευτήριου δανείζεται ύπ’ ιδίαν ευ
θύνην, δανείζει δέ ύπ’ εύθύνην τών έκτιμητών, οΐτινες ύπάρχουσιν έν τώ καταστήμάτι, καί πρό; άσφάλειαν έχουσι παρακα
τατεθειμένα κεφάλαια χρηματικά. Δεκατέσσαρες έκτιμηταί ύπάρχουσιν έν τώ ταμιευτηρίιρ, έργον έχοντες νά έκτιμώσι τά ένεχυριαζόμενα πράγματα καί νά πωλώσι
τά Ληξιπρόθεσμα, δσα δηλ. παρελθούσης
τή; νομίμου προθεσμίας δέν Ελευθέρωσαν
οί κύριοί των. Τήν έκτίμησιν ένεργοΰσιν έν
τώ κεντρικώ καταστήματι καί τοΐς ύποκαταστή,μασιν, έν δέ τοΐς βοηθητικούς λεγομένοι; γ ραφείο·.; ή έκτίμησις καί πώλησις
γίνονται δι’ ιδίων υπαλλήλων των. Οί έκτιμηταί όφείλουσι προσέτι νά έπιθεωρώσι τάς
Ίνα δανείση τις χρήματα, πρέπει νά έ υπό τών έντολοδόχων γενομένσς προκατα
χη. Τό ταμιευτή,ριον, έπειδή δέν έχει, α βολής. Διά τήν έκτίμησιν λαμβάνουσι δικαί
ναγκάζεται νά δανεισθη ’καί αύτό. "Απασαι ωμα 4)2 Ο)ο, ώ, καί διά τήν άνανέωσιν
αί έκδοθεϊσαι διαταγαί ϊνα τά πτωχοκο- τών χρεωστικών, πρός δε λαμβάνουσι καί
μεΐζ παρέχωσιν αύτώ επαρκές κεφάλαιον, δικαίωμα αναλογούν πρός 3 I )2 0)θ έπί
έμειναν ανεκτέλεστοι, καί τοι ακριβέστατα τών πωλουμένων πραγμάτων Είσίν υπεύ
τοΰτο δίδει εί; έκεΐνα τήν άνάλογον κα! ώ- θυνοι διά τήν έκτίμησιν καί άν τό πωληθέν
ρισμέντ,ν ωφέλειαν. Τό έν χρίσει έν τώ -α- πράγμα δέν καλύψη τό, ένεκεν τής έκτιμιευττ,ρίω σύστημα τοΰ δανείζεσθαι δέν εί μήσεως τούτων, καταβληθέν ποσόν, όφεί
ναι πολύπλοκον’ δσάκις λάβη άνάγκην χρη λουσι νά πληρώσωσι τήν διαφοράν.
μάτων, εκδίδει τοκοφόρα γραμμάτια είς δια
Ινα μη συσσωρεύηται πολύ πράγμα είς
ταγήν, άτινα δύναταί τις νά οπισθογράφη έν μέρο; καί ϊνα ή έργασία γίνηται τακτική,
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διήοεσαν τά τών υποθηκεύσεων γραφεία εί;
δύο κατηγορία;, γνωστά; ύπό τό όνομα
πρώτον καί δεύτερον τμήμα. Είς μέν τήν
πρώτην θέτουσι τά άδαμαντουργήματα καί
τά μικρά καϊ πολύτιμα σκεύη, είς δέ τήν
δευτέραν τά διάφορα πράγματα, άτινα γε
νικώς καλούσι δέματα. Εί; τό βάθος αύλή;
όχι τόσον εύρείας υπάρχει δίαυλος στενή,
έν ή κεΐται μεγάλη αίθουσα λιθόστρωτος,
σκοτεινή καί δυσάρεστος τήν όψιν. Πλη
σίον τοΰ τοίχου εύρηνται ξύλινα έδώλια καί
είς τό βάθος κεΐται μέγα κλωβίον έξ ύέλων
κεκονιαμένων. Ό κλωβός ούτος έχει παραθυρίδα διατεθειμένην είς τρόπον, δστε ό
δανειζόμενος καί οί υπάλληλοι νά μή βλέπωσιν οί μέν τόν δέ. Έκεΐ είναι τό πρώτον
τμήμα. ΊΙ τή; προσδοκίας αίθουσα περιέ
χει δύο η τρία άτομα έρευνώντα τό θυλά
κων των ϊνα έςαγάγωσι τό ένέχυρον δπερ
φέρουσιν’ έκεΐ τό πλήθος δέν είναι πολύ,
ούχ ήττον άπό τή; έννάτη; εωθινής μέχρι
τή; τετάρτη; μ· μ. ώρα; οί δανειζόμενοι
διαδέχονται οί μέν τού; δέ. "Οπισθεν τού
ύελώματος, έν δωματίορ λίαν φωτεινώ, κάθηνται περί τράπεζαν, έχουσαν σχήμα πετάλλου, οί υπάλληλοι. Πλησίον τοΰ παρα
θύρου κάθηται ό εκτιμητής, έχων πλησίον
του διόπτραν, λυδίαν λίθον, φιαλίδα νιτρι
κού όξέος καί μέτρον ϊνα μετρά τήν διά
στασήν τών άδαμάντων’ απέναντι αύτοΰ,
παρά δέματι δελτίοιν τετυπωμένων καί η·
ριθμημένων, ϊσταται δ έπί τών έγγραφων
υπάλληλος, κρατών τό κονδύλων. Πλησίον
τί,ς τραπέζη; κάθηνται δύο άνθρωποι φέρον
τες βαμβακερόν υπενδύτην’ πρό αύτού δέ
κεΐνται κιβώτια, κηρός σημαντήρ καί φέγ
γει φωταέριο·/’ ένώπιον τών άλλων εΰρη,νται θήλειαι νήματος καί βελόναι. 'Ο μέν
πρώτος είναι ό στοι£ακο)<·, δ δέ δεύτερο; δ
ράπτητ. Μεταξύ τής παραθυρίδος καί τή;
τραπέζης ϊσταται ό ζυγιστή;.
Ο εΐ; τό ταμιευτή,ριον παρουσιαζόμενος
ϊνα δανεισθή, καλείται δημόσιοι'. Ούτος κα
ταθέτει έπι σανιδιού τό ένέχυρον, δπερ λαμ
βάνει ό ζυγιστής* gTCev §·.
κόσμημα η
επιτραπέζιον σκεύος τό ρίπτει εΐ; τήν τρά-
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πεζανκαί ύψηλοφώνως δη,λοΐ τό άντικεϊμενον, λέγει άν ηναι χρυσού·/ η άργυροΰν καί
πόσον ζυγίζει, μεθ’ S τό μεταβιβάζει εί; τόν
έκτιμητήν, δστις τό εξετάζει, τό δοκιμάζει
διά τής λυδίας λίθου, άν έχη άμ.φιβολίαν,
αριθμεί τούς άδάμαντας, άν ύπάρχωσι, καί
προτείνει τιμήν, συνήθως γινομένην δεκτήν.
Ό έπί τών έγγραφών -υπάλληλος έπιδίδει
είς τό δημόσιοι·, άναλαβόν ύποχρέωσιν,
έγγραφον, έν ω ύπάρχουσιν οί δύο αριθμοί
τοΰ δελτίου τοϋ περιέχοντο; τήν ημερομη
νίαν, τήν άξίαν τή; έκτιμήσεως, τού δα
νείου καί τήν έποχήν τοϋ ενεχύρου’ δ έκτιμητής προσθέτει Κα.Ιόκ διά τηκ ποσότητα
. . . . καί υπογράφει. Αΰττ, είναι τ, ληξιαρ
χική πρ&ξι; τοΰ ένεχύρου, τό δέ δελτίον
διά όπή; γραμματοθήκτ.ς μεταβιβάζεται είς
παρακείμενον δωμάτιον, δπου τό λαμβά
νουσι τρεϊ; υπάλληλοι' ό μέν έξετάζει αύ
τό λεπτομερώς, δ δέ εγγράφει εις βιβλίον
τά χαρακτηριστικά τοΰ ποαγματο; καί άπεναντι προσδιορίζει τό δανεισθεν ποσόν’
τέλος δ τρίτος, δ έπί τοΰ ταμείου, γράφει
τό ένέχυρον καί τό ποσόν, δπερ μετρά ά
μέσως τώ άνθρώπω, δστις οΰτω γίνεται
χρεώστης η δανεισθεις, ώ; λέγουσιν έν τή
ιδία γλώσση. Άν τό ποσόν δεν ύπερβαίνη
15 φράγκα, μετρώσιν αύτό άνευ διατυπώ
σεων’ άν δέ ηναι άνώτερον, δ δανειζόμενο;
υπογράφει άπόδειξιν’ πρό; τούτοι; τω ζητοϋσιν έγγραφον ταυτότητος—έγγραφον έκλογέως, άπόδειξιν ένοικίου, φόρου έπιτηδεύματος—η, ελλείψει τούτων, εγγυητήν. Τών
δρω·/ τούτων μή πραγματιουμένων, το δά
νειον αναβάλλεται, τό ένέχυρον κρατείται
καί διατάσσονται ανακρίσεις.
Τό δελτίον, μεταβιβαζόμενου εί; τήν αί
θουσαν τή; έκτιμήσεως, έγχειρίζεται μετά
τοΰ δριζομένου πράγματός είς τόν στοι6α~
κτήκ' ούτος δέ, άφοΰ τό έξετάση αν σύμ
φωνη καθ’ δλα πρός τό περιγραφόμενον, τό
θέτει εϊς κιβωτίδιον. Έάν τό πράγμα έχη
άξίαν κάτω τών 20 φράγκων, τό κιβωτίδιον κλείεται άπλώ; διά κόμβου, άν όμως
ήναι μεγαλττέρας, τότε τό κιβωτίδιον
περιτυλίσοεται μέ περικάλυμμα έσφραγι-
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σμίνον, φέρον τδν άριθμδν τοϋ τμήματος Χαί |
τά τρία στοιχεία Ν. D. Ρ. Τδ δελτίον και
τδ χιβωτίδιον διαβιβάζονται εΐς τδν γά.τεζ/Γ, I
οστις ράπτει τδ μέν έπί τοϋ δέ, άφοΰ πρώ
τον φροντίση νά μείνη έξω ό άριθμδς ό
προσδιορίζων τδ πράγμα. Τά άλληλαδιαδόχω; φερόμενα χιβωτίδια τίθενται εΐς κάλαθον κλειστόν μεταφερόμενον είς ττ,ν απο
θήκην. Τά προφυλαχτικά μέτρα, ώς πάς
τις βλέπει, είναι πολλά, ώστε μηδέν νά
συμβή λάθος' κατήντησαν δέ είς είδος μα
θηματικής ακρίβειας περί τήν έκτέλεσιν τής
υπηρεσίας.
’Ενίοτε άτομόν τι, όσάκις έχη ανάγκην
ώρισμένου ποσοΰ,έλαττοϊ τδ προσφερόμενον.
Βραχιόνιόν τι, λ. χ., έκτιμάται ώς άξίζον νά
πληρωθή 1300 φράγκων, δ δέ ενεχειριάζων ζητεί απέναντι 4 200' τότε έπί τοϋ
δελτίου, έπί τοϋ άναγνωριστηρίου καί έπί
τών βιβλίων έγγράφουσι τήν λέξιν έζητήΰη.
"Οταν δέν προσέρχηται άημάσιο»·, κατά τι- I
νας τούτέστιν ώρας τής ημέρας, προσκαλοϋσι
τούς παραγγε,Ιιύόόχονΐ' τότε ό ζυγιστής
παρουσιάζει τά τήν προτεραίαν ύ.τοχρεωpira πράγματα έν τοΐς γραφείοις τών έντολοδόχων, άτινα άπδ τής 9ης ώρας είχον
σταλή έπί αποδείξει παραλαβή; είς τδ κεν
τρικόν κατάστημα. "Ολαι αί μιρίΰις έξετάζονται άλληλοδιαδόχως ύπδ τοϋ έκτιμητοϋ, δστις τροποποιεί τήν έκτίμησιν, άν δέν
τή φανή καλή' συνήθως όμως άμφότεραι αι
εκτιμήσεις συμφωνοϋσιν,άν δμως άποδειχθή
κατωτέρα, δ έντολαδόχος, δστις διέρχεται
τδ πλεΐστον τής ήμέρας είς τδ ταμιευτήριον ΐνα λάβη τδ ισότιμον τών δανείων ά
τινα τήν προλχβοϋσαν κατέβαλε τοΐ; δανεισθεΐσι, λαμβάνει μόνον τήν άξίαν τήν δρισθεΐσαν ύπδ τοϋ έκτιμητοΰ καί μένει α
νοικτός διά τδ υπόλοιπον. Τό κακόν δεν
είναι μέγα' υποτιθεμένου δμως δτι είς έντολοδόχος έδάνεισε 200 φράγκα καί ταΰ
τα περιωρίσθησαν εΐς I 30, προκύπτει δια
φορά 50 φράγκων άτινα δέν τώ δίδονται,
λαμβάνει δε τόκον δι’ αύτά 5 ή 6 τοΐς ε
κατόν έτησίως, διότι ταΰτα καταβάλλει
έξ ιδίων.

Εΐ; τδ δεύτερον τμήμα τά πράγματα έχουσιν δπω; καί είς τδ πρώτον. Άντί χο*
σμηματων πολυτίμων εκτιμωσι μεταςωτα,
σά.Ιια, βιβλία, μουσικά όργανα, στρώματα,
εικόνας, κτλ. ’Εκεί ή κίνησις είναι μεγαλητέρα και ένίοτε βλέπει τις εκτεθειμένα
εΐ; τήν τράπεζαν πενιχρά ένδύματα, δι’ ά
ζητοΰσι δάνειον, ελεημοσύνης χάριν μάλ
λον, δπερ δέν άπορρίπτουσιν. Ό έλάχιστος
δι’ αύτά δρος είναι 3 φράγκα. Υπάρχει
και έτερον μέρος έν τή διοικήσει, δπου συνάπτονται υποχρεώσεις' τούτο δέ τυγχάνει
τδ γραφεΐον τοϋ διευθυντοϋ, διότι τδ ταμιευτήριον έχει τήν άδειαν νά δανείζη μυστικώς, όπως μή προσβάλληται ή κακώς
έννοουμένη φιλοτιμία τινών καί μή έκτεθή
άλλων ή αιδώς. Ή διάκρισις c’vat ό κυριώτατος δρος τοϋ καταστήματος, πραγ
ματικόν καθήκον, ούδέποτε δέ τωόντι
γνωστοποιούνται τά ονόματα τών δανειζομένων. "Ο διευθυντής, όσάκις δέχεται
προτάσεις κατ’ εύθεΐαν, στέλλει τδ πράγ
μα εΐς τδν έκτιμητήν, τδ δέ χρήμα έγχειρίζεται άπδ χειρός είς χεΐρα μέχρι τοϋ
διευθυντοϋ, καί τδ δάνειον έγγράφεται είς
ιδιαιτέραν πρωτοσημείωσιν ή πρόχειρον,
φυλαττομένην υπδ τοΰ διευθυντοϋ μόνον.
Τά τοιαΰτα ένέχυρα ένίοτε είναι μικρά;
άξία; καί διά μεταξωτά; μυστικάς ίσβϊτ
τας έδωκαν, έπί τή βάσει έκτιμήσεως,
μέχρι τοϋ ποσού 60 φράγκων. Δυσχερές νά
εΐπη τις είς ποιαν τάξιν άνήκουσίν οι τοιαϋτα ζητοΰντες δάνεια' ούχ ήττον δυνάμε
θα νά το μαντεύσωμεν. Ό Κ. Δουκάν βέβαι
οί δτι δλαι αί τάξεις τών Παρισίων προσήλΟον είς τδ ταμιευτήριου και έπί 1,200.000
υποχρεώσεων υπολογίζει δτι αί 400 συνομολογοϋνται ύπδ τών έπιθυμούντων νά δανεισθώσι μυστικώς.
Τδ ταμιευτήριου είναι υπεύθυνον δι’ δσα
πράγματα δέχεται, διότι ταΰτα δέν τώ άνήκουσι, και οφείλει ν’ άποδώση αύτά άμα
φέρωσι τά δανεισθέντα' άλλως ταΰτα εισίν
ένέχυρα απέναντι τών δσα προκατέβαλε.
Κατανοεί πάς τι; οθεν δτι τά πράγματα
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ταύτα φυλάσσει μετ’άκρας έπιμελείας καί
άθικτα, ώστε νά μή πάθη ή άξία των. ’Ι
διαιτέρα προσοχή καταβάλλεται έν ταΐς άποθήκαι; καί ή είσοδος αύτών επιτρέπεται
μόνον είς τούς αρμοδίους υπαλλήλους. Αί άποθήκαι είσιν οδτω πως διατεθειμέναι, ώσ
τε νά έχωσι σχέσιν πρδς τήν έργασίαν τών
γραφείων τών υποχρεώσεων, καί διαιρούν
ται έπίσης είς δύο τμήματα, τδ μέν διά τά
τιμαλφή πράγματα, τδ δε διά τά δέματα.
Τδ πρώτον τμήμα κεΐται είς τδ άνώγεον
καί έκτείνεται είς τρία μέρη' τών κυρίως
αποθηκών προηγείται μεγάλη αίθουσα. ’Ε
κεί μετακομ ζονταε τά έσφραγισμένα χιβω
τίδια, φέροντα δελτίον επεξηγηματικόν,
δπερ άμέσως έγγράφεται έπί βιβλίου, ού
τδ περικάλυμμα έχει χρώμα διαφέρον κατά
τά έτη. Τωόντι' ΐνα άπλοποιηθή η έρευνα
καί συστηθή είδος ταξινομήσεως εύθύς φαινομένης, τδ ταμιευτήριον έξελέξατο τέσσα
ρα χρώματα, ών χρήσιν ποιεί άλληλοδιαδόχως' τδ λευκόν, τό ρόδινον, τδ κίτρινον
καί τδ πράσινον. Τώ 4 871 έγένετο χρήσι;
τοϋ πρασίνου' τά δελτία, τά άναγνωριστήρια, τά βιβλία καί αύται αί τής διοικήσεως
εκθέσεις ήσαν χρώματος πρασίνου.
"Αμα έπιγραφομένου πράγματός τίνος,
υπάλληλος τής αποθήκης λαμβάνει αύτδ
καί μεταφέρει είς τδ μέρος του. Η αποθή
κη είναι αλλόκοτος, καλώς γεμισ[ΐί>η, μεθοδικώς κατατασσομένων τών πραγμάτων.
Είναι σωρός στενωπών παραλλήλων τών
μεν πρδς τά; δέ, χωριζομένων ύπδ τοίχων,
όντων θηκών' εί; ταύτας δέ τά πράγματα
κατατίθενται άναλόγως τοϋ αριθμού, δι’ οΰ
ένεγράφησαν εί; τδ γραφεΐον τών υποχρεώ
σεων. Λάθος δέν είναι δυνατδν νά συμβή,
διότι όλα τά προφυλαχτικά μέτρα είσί δια
τεταγμένα' τδ δελτίον τών ΰποχ-ρεωμέΓωκ
πραγμάτων φέρει άριθμδν άρτιον (ζυγόν) τδ
δε τών ArariuOirtav άριθμόν περιττόν
(μονόν)' ράπτουσι δέ τδν δεύτερον έπί τοϋ
πρώτου, φροντίζοντες ό άριθμδς νά ηναι κα
ταφανής. Ευκολον άρα είναι νά ζητηθή,
εν ανάγκη, πάν πράγμα, σπανίως δέ χάνε
ται τι. Ού μόνον δέ Οήκαι ύπάρχουσιν έν

τώ πρώτφ τμήματι, άλλά καί σιδηρά κι
βώτια, άνοιγόμενα διά δύο κλειδών, ών τήν
μέν κρατεί δ άποθηκοφύλαξ, την δέ ό ε
λεγκτής. Τά ασφαλή αύτά κιβώτια, τά
άδιάρρηκτα καί μή φοβούμενα άπδ πυρκαϊάν, είσί προωοισμένα νά περιλαμβάνωσι τούς καλ.ουμένους τέσσαρας Aftfiftobc,
ήτοι τά πολύτιμα πράγματα έφ’ ών έδάνεισαν 4 000 καί επέκεινα φράγκα. Τά κι
βώτια αύτά είσί διεσκευασμένα έσωτερικώ;
ου ;ως, ώστε παριστώσιν εικόνα πελωρίου
ήμερολ.ογίου' διαιρούνται δέ είς δώδεκα θήκας, αναλογούσα; πρδς τούς δώδεκα μήνας,
έκάστη θήκη χωρίζεται εΐς δύο τμήματα
άντιστοιχοϋντα πρδς τάς δεκαπενθημερίας
καί έκαστον τμήμα έχει τρεις βαθμίδας,
ών έκάστη παριστα πέντε ήμέρας. 'II σημείωσις διά τών άρτιων καί περιττών άριθμών συμπληροϋται άρα, διά τά πολύτιμα
αύτά πράγματα, διά τοϋ μεθοδικού αριθμού
τού φαινομένου έν τή χρονολογία.
Τ4 γενική οψις είναι θλιβερά. Δύο ή τρεις
ύπάλληλοι, κρατούντες φανούς, είσδύουσι
σιωπηλοί κατά μήκος τών θηκών, κατατάσσουσι τά κομισθέντα ένέχυρα, ζητούσιν όσα
μέλλουσιν, αιτήσει τών κυρίων των, νά έλευθερωθώσι καί έκτελοϋσι τδ χρέος των
μετ’ αύτομάτου τάξεως, ώς μηχανή ώρολο
γίου. Πανταχοϋ βλέπει τις κιβωτίδια, ά
τινα μαντεύομεν τί περιέχουσι, δηλ. πολύ
τιμα πράγματα, δακτυλίους άρραβώνος καί
γάμου καί κυρίως ωρολόγια, ών καθ’ έκά
στην φέρουσιν εΐ; τδ ταμιευτήριον 4 060
—4 200 Είς τδ πρώτον τμήμα θέτουσιν ω
σαύτως τά πράγματα τά υποκείμενα είς φθο
ράν αν μεταφερθώσι διά κλιμάκων, ήτοι
έκκρεμή ωρολόγια, βαρόμετρα, θερμόμετρα,
εικόνας, κάτοπτρα, προτομάς έξ ορειχάλ
κου, κτλ. Τά πάντα ύπάρχουσιν έν τώ παν
δαιμόνιό» τούτω.
Αί άποθήκαι, αί περιέχουσαι τά διάφο
ρα άλλα πράγματα, κεϊνται είς τρία πα
τώματα, όντα τδ μέν έπί τοΰ δέ. ’Εκεί εύ
ρηνται τά JZp/ara, ήτοι κιβώτια, σάκκοι,
πήραι, Οήκαι, στρώματα, μουσικά όργανα,
άλεζιβρόχια, σινδόναι καί δ,τι άλλο σκεύος
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τ, ένδυμα. Είς τδ κεντρικόν κατάστημα δέν
ύπάρχουσι πολλά στρώματα, άλλ’ εί; τό
υποκατάστημα τής οδού Σερβάν ειχον αριθ
μήσει έως 8000. Δύναταί τις νά είκάση
πόσα άλλα υπάοχουσι κατατεθειμένα πράγ
ματα. Ό Κ. Δουκάν ε'δεν έν τώ είρτ,μένω
ύποκαταστήματι, πρός πολλοϊς άλλοις, έρ
γαλεΐα ζαχαροπλαστών, διυλιστήρια (λαμ
πίκου;), λουστήρας (μπάνια), λέβητας, ρα
πτικά; μηχανάς, τραπέζα; κρεοπωλών, κτλ.
κτλ. Ή πρώτη προσγενομένη έντύπωσις
έκ τής οψεω; τών εργαλείων αύτών, τών
άπαραιτήτως άναγκαίων εί; τόν εργάτην,
εΐναι λυπηρά’ διότι άκουσίως πως συλλογί
ζεται τις τόν εργάτην δστις έκ τή; έλλείψεω; έργασίας καί τή; δυστυχίας κατήντησε
νά ένεχυρισασγ τό έργαλεΧον, δι’ ού πορί
ζεται τόν έπιούσιον άρτον . . .
Συνήθως τά ένέχυρα μένουσιν έν ταΐ; άποθήκαις, κατά μέσον δρον, έξ ή επτά μή
νας καί αποδίδονται τοϊ; κατόχοις των,
οϊτινες σπεύδουσι νά τά έλευθερώσωσιν. 'Απλούσταται είσίν α; διατυπώσει; πρός άπόδοσιν τών πραγμάτων. Τό δημόσιον
προσέρχεται είς αίθουσαν, έχουσαν πο’/λάς
παραθυρίδας, όπισθεν τών δποίων ίστανται
άνά δύο υπάλληλοι. Τό άναγνωριστήοιον
λαμβάνει ελεγκτή;, δστις λογίζει τόν τόκον
κατά δεκαπενθημερίαν (έκτός τοΰ πρώτου
μηνός), πρός G θ(θ' προσθέτει δέ 3 θ(θ
δικαίωμα φυλακής καί χειρισμού καί 1(2
Ο(θ διά τόν εκτιμητήν’ κάμνει τήν άθροισιν τών διαφόρων αυτών ποσών καί έγγρα
φε; έπί τοϋ άναγνωριστηρίου αριθμόν ΐσοδυναμοϋντα πρό; έξόφλησιν’ μετά ταΰτα
δίδει τό ήριθμημένον έγγραφον είς τόν απέ
ναντι του ύπάλληλον, όντα έπί τοϋ ταμείου
καί δφείλοντα νά έξελέγξη τόν λογαριασμόν
καί νά λάβη τά χρήματα άπό τόν χρεώ
στην, εί; δν εγχειρίζει σημείωσιν φέρουσιν
αριθμόν έρυθρόν ή μέλανα, κατά τό πάτω
μα (τό πρώτον ή δεύτερον) έξ ου 0’ άποδο0ή τό πράγμα. Ό χρεώστης, έφωδιασμένο;
ων μέ τό μικρόν αύτό δελτίον, όπερ ήδη
αντιπροσωπεύει τό ένέχυρον, άναβαίνει εί;
τήν αίθουσαν της ά.τού'όστως, ούσαν μεγά

λην καί έχουσαν ξύλινα εδώλια. 'Π αίθουσα
αύτη έπιιηρεϊται ύπό δημοτικού φύλακος
καί συχνάζεται υπό πολλών. Τό άναγνωριστήριον στέλλεται είς τήν αποθήκην τήν
όριζομένην έν τώ εγγράφω, τό δέ ζητούμε
νου πράγμα, ευρεθέν εύθύς, παραδίδεται είς
έλεγκτήν, οστις παραβάλλει τούς αριθμού;
καί μονογραφεί τό έγγραφον. Κατόπιν τού
το τίθεται έπί τού κ-.βωτιδίου καί στέλ
λεται εί; τόν ύπάλληλον τόν έπί τής
παραδόσεως, οστις ίσταται όρθιος όπισθεν
εύρείας παραθυρίδος καί πρό τραπέζης, έφ’
ή; κατατίθενται τά πράγματα, είς κάλαθον
άν ήναι πολύτιμα σκεύη, είς σωρόν άν ήναι
δέματα· ’Εκφωνούμενων άλλεπαλλήλως τών
αριθμών, δ φέρων τήν δηλωθεϊσαν σημείωσιν πλησιάζει, ένώπιον δ’ αύτού δ ύπάλλη
λος (δ έπί τής παραδόσεως) άποδεικνύει οτι
ή σφραγίς είναι άθικτος, έξελέγχει τόν κα
τάλογον, άνοίγει τό κιβώτιον, μετρά τά
είδη καί αφού τ’ άποδώσρ, λαμβάνει σφοαγίδα, ήν έχει παρ’ αύτώ, καί σημαίνει τό
άναγνωριστήοιον. ’Από τής πληρωμής εί;
τόν ταμίαν μέχρι τής άποδόσεω; τοΰ πράγ
ματος μόλις παρέρχονται 35 λεπτά. Κατ’
έτος δμως πράγματά τινα (περί τά δέκα)
δέν ζητούνται, άγνωστον διατί, καί έπί τέ
λους πωλοΰνται.
’Εν τή αιθούση της προσδοκίας κυρίως
άπαντώνται γυναίκες, διότι οί άνδρες εΐναι
είς τό έργον των' προσέρχονται δέ καί πολ
λά παιδία, έντολοδόχοι τινές, έμποροι δηλ.
αμφιβόλου διαγωγής, άγοράσαντες άναγνοιριστήρια άντί ευτελοΰ; τιμής, και κυρίως
γραί'δια.'Γό ένεχυριασθέν πράγμα ανήκει άρά
γε είς τόν νΰν ζητοΰντα αύτό ;—Πρέπει νά
τό παραδεχθώμεν ούχ ήττον τό άναγνωριστήριον ε’ναι τίτλος εί; τόν φέροντα, άρκεϊ
δέ τι; νά παρουσιάσω, αύτό καί νά πληρώση
ϊνα λάβη τό δριζόμενον πράγμα. Οί μή
δυνάμενοι νά άποσύρωσι τό ένέχυρόν των,
είσίν έλεύθεροι ν’ άνανεώσωσι τήν ύποχρέωσιν δι’ £ν έτος, αφού πληρώσωσι τού; λήξαντα; τόκους (α). Αδύνατον νά φαντασθή
(α) Τά στρώματα, προσκεφάλαια, μάλλινα έ-
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τις μέχρι πού βαίνει η μανία ανθρώπων τινών είς τό άνανεόνειν. Άλεξιβρόχιόν τι άνενεώθη τεσσαράκοντα επτά κατά συνέχειαν
φορά;' είχε καταστή διαβόητου έυ τω ταμιευτηρϊω’ κρεμαμένον 3ν, ήν έστολισμένον
άνωθεν εως κάτω άπό δελτία. Μέλος τού
συμβουλίου ίδών αύτό ωκτειρε τόν κάτοχόν
του καί πληρώσας έστειλε πρός αύτόν. Ό
κύριό; του δμως δυσηρεστήθη καί έν τώ Ουμώ του διεκήρυξεν δτι δέν ένόει νά τώ <ίώσωσι ύνχιχάν. Αύλαία βαμβακερά είχε μεί
νει 50 έτη, έπλήρωσε δέ εί; τόκους έπτάκις
τήν άξίαν της καί έπί τέλους έπωλήθη ύπό
τού ταμιευτηρίου.
Κατά τόν κανονισμόν, τό ταμιευτήριον
οφείλει νά κρατή τά ένέχυρα έπί δεκατρείς
μήνας, άλλά πολλάκις παραχωρεί είς τούς
αίτούντας προθεσμίαν τινά. Συνήθως τά μή
άποσυρθέντα πράγματα πωλοΰνται κατά
τόν δέκατου πέμπτου μήνα' φροντίζουσιν
δμως προλαβόντως νά είδοποιήσωσι τούς
ένδιαφερομένους δι’ έπιστολής (μή άπηλ~
λαγμένης ταχυδρομικών τελών), ήτις φέρει
τά έν τώ άναγνωριστηρίω χαρακτηριστικά
κα; άγγέλλει δτι τό ένέχυρον θά πωληθή
έπί δημοπρασίας’ προσθέτουσι δέ δτ; άν
πρόκυψη περίσσευμα, τούτο έπί τρία έτη
ε’ναι είς τήν διάθεσιν τού χρεώστου, καί
δτι, παρελθούση; τή; προθεσμίας, τό περίσ
σευμα αύτό δοθήσεται είς τό πτωχοκομεϊον.
Ό μέσος όρος τών πωλουμένων πραγμάτων
εΐναι 5 0(0 διά τάς κοινά; ύποχρεώσεις καί
μόλις ί 0(0 διά τάς μυστικά;.
Τά πρός πώλησιν προορισμένα πράγμα
τα έγγράφονται καί μεταφέρονται είς δωμά
τιον παρακείμενον τή αιθούση τών δήμο ·
πρασιών καί εξελέγχονται. Τά διάφορα τμή
ματα κατατάσσονται είς ώρισμένας κατη
γορίας, ώστε οί έμποροι ήξεύρουσι τί θ’ άγοράσωσι. Τήν Δευτέραν έκτίθενται εις πώλησιν τά παλαιά ένδύματα καί τά βιβλία,
τήν Τετάρτην τά πλούσια μεταξωτά καί
παπλώματα καί έν, γένει τά ειοη τά υποκείμε
να εί; φθοράν δέν δύνανται ν’ άνανεώσωσι ' τό
χρέος.
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σάλια, τήν Πέμπτην οί άδάμαντες καί άλ
λα τιμαλμή άντικείμενα, τάς δ’ άλλα; η
μέρα; έκποιουσι δέματα, άτινα πωλοΰσιν έπίση; καί τήν Δευτέραν, Τετάρτην καί Πέμ
πτην όταν έξαντληθώσ; τά ιδιαίτερα είδη,
δπερ συμβαίνει πάντοτε. Ό έκτιμητή; καί
ό γραμματεύ; του κάθηνται είς τό γρα
φείου, έλεγκτής έξελέγχει άν τά χρυσά καί
άργυρά σκεύη ήναι ανέπαφα καί άν ή έκτίμησι; άρχικώς έγένετο καλή, υπάλληλος δέ τή;
διευθύνσεως κρατεί σημείωσιν τών πωλουμέ
νων πραγμάτων καί τή; τιμή; τή; δημοπρα
σία;. ’Απέναντι υπάρχει τράπεζα, σχήμα έ
χουσα πετάλλου,όπισθεν τή; οποία; κάθηται
τό δημόσιον, μεταξύ δέ τή; τραπέζης καί
τοΰ γραφείου ύπάρχει κενόν έν ώ δύο κήρυκε;
περιφέρονται έκφωνοΰντε; τά πωλούμενα καί
έπαναλαμβάνοντες τήν δημοπρασίαν. ΙΙραγμα έκτεθειμίνον είς πώλησιν δύναται ν’ άποσυοθή, αιτήσει του ιδιοκτήτου αύτού, κατά
τό τελευταϊον δευτερόλεπτου, ενόσω δέν
κατεκυρώθη. Καθ’ έκάστην συμβαίνει τού
το καί έπί 360 πωλουμένων ειδών 6 ή 7
άποσύρονται ύπό τών κυρίων των.
Οί πρός αγοράν πραγμάτων προσερχόμενοι άνήκουσιν είς διάφορα κοινωνικά στρώ
ματα, τήν Τετάρτην δμως έπικρατοϋσιν αί
γυναίκες, αϊτινες είναι μεταπωλήτριαι αν
τικειμένων τού συρμού. Τήν Πέμπτην βλέ
πει τις 'Εβραίους, αγοράζοντας άδαμαντουργήματα. Εΐναι δέ σημειώσεως άξιον δτι οί
διάφορά άγορασταί, οϊτινες εΐναι μεταπωληταί, συνασπίζονται καί ούδένα ξένον άφίνουσι ν’ άγοράση, έκτο; άν ΰψώση πολύ τήν
τιμήν καί ουτο> μάλλον ζημιωθή. Συνεχώς
τά πράγματα ταΰτα πωλοΰνται εί; τιμήν
καλήν, οί δέ έκτιμηταί παρέχουσιν ύπ’ εύΟύνην των είς τούς τακτικού; άγοραστάς πίστωσίν τινα.
Πολλοί τών χρεωστών τοΰ καταστήμα
τος άνήκουσιν είς τήν τάξιν τών άγαπώντων νά διάγωσι βίον άνήσυχον, ήτοι είσί
γυναίκες όχι ανεπίληπτων ηθών, χαρτοπαϊκται, σπουδασταί, κτλ., ιδίως όμως χαρτυπαΐκται, οϊτινες ένεχυριάζουσι τά κοσμήμα
τα τη; γυναικός ή αδελφής ! Ώς έπί τό πλεϊ15
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στον δέ τά άδαμαντουργήματα ταϋτα πωλούνται επί δημοπρασίας.
Ένίοτε τά γραφεϊα τοϋ ταμιευτηρίου έβοήθησαν τάς ένεργείας τής αστυνομίας πρδς
άνακάλυψιν κακουργημάτων, διαπραχθέντων ύπδ άνωτάτων κοινωνικών τάξεων. Πρδ
μικροϋ κυρία υψηλής περιωπής εΐχεν ενεχυ
ριάσει πράγματα αξίας 50,000 Φράγκων,
μή άνήκοντα αύτή, άλλ’ άγορασθέντα έπϊ
πιστώσει· Τών πωλητών άναφερθέντο,ν είς
τήν άστυνομίαν,αΰτη άνεζάλυψεν δτι ή σπά
ταλος καϊ πονηρά γυνή αμ’ άγοράσασα ένεχυρίασε τά κοσμήματα. Τά δικαστήρια έπελήφθησαν τής ύποθέσεως, ή δέ γυνή μόλις
έσώΟη, τοϋ Ναπολέοντος Γ'. πληρώσαντος
τά χρήματα.
Οί κλέπται επέστησαν τήν προσοχήν των
εις τδ κατάστημα καϊ διέπραξαν κλοπάς
τινας, άπατήσαντες και διεύθυνσιν καϊ έκτιμητάς* έπλαστογράφησαν δέ καϊ άναγνωριστή,ρια άτινα έπώλησαν εις διαφόρους
Ιίολλο'ι, γνωστοί έπι δόλιο, δέν δύνανται
νά ένεχυριάζωσι πράγματα, ή δέ διεύθυνσις
προσέχει ϊνα μή δανείζη εις ύπόπτους. "Αμα
παρουσιασΟή τοιοΰτος, ευθύς άνακρίνεται.
Ό τόκος είναι, ώς ειπομεν, 9 Ο)θ, είς ά
προστίθεται 1)2 0)0 δικαίωμα τοϋ έκτιμητοΰ, δστις λαμβάνει άλλα 3 1)2 Ο)θ άν τδ
ένέχυρον πωληθή' άν τοΰτο έλευθερωθή ό Ο
λος τόκος άνέρχεται εις 9 1)2 Ο)θ, άν ένεχυριασθή ή ύποθηκευθή ύπδ παραγγελιοδό
χου,καταντά 11 1)2 0)0 Έκ τών ώφιλειών
του τδ ταμιευτή,ριον δφείλει νά πληρώση
ποσόν τι είς τά πτωχοκομεϊα, άπδ δέ τοϋ
1806μέχριτοϋ 1873 κατέβαλε 22,731,872
φρ. καϊ 8G έκατοστά καϊ έντδς εικοσαετίας
οί έκτιμηταϊ ώφελή,θησαν 4,8815,313 φρ.
Λί κλοπαϊ κατά τοϋ ταμιευτηρίου, χάρις
είς τά ληφθέντα μέτρα, ήδη έξέλιπον και
σπανίως άκούει τις τοιαύτην.
Π Ο. 1.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
ΤΙΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ.
******
Ό μελετών τήν ιστορίαν τών άνθρωπίνων πράξεων άπαντά τοσαύτας κακουργίας
καϊ άθεμιτουργίας έν ταϊς σελίσιν αυτής,
ώστε καταλαμβάνεται πολλάκις ύπδ φοβέ
ρας κατά τοϋ άνθρωπίνου γένους καταφοράς.
Ύπδ φρίκης δ’ άληθώς καταλαμβανόμεθα,
δταν ένώπιον ήμών καϊ πρδ τής ήμετέρας
φαντασίας διέρχωνται καϊ παρέρχωνται τά
τέρατα έκεΐνα τής άνθρωπότητος, τά ό
ποϊα διαιώνισαν καϊ συνέδεσαν τδ όνομα
αυτών μετά τής κακουργίας καϊ τής απαν
θρωπιάς. Δέν προτιθέμεθα παντάπασιν έν
τή μικρά καϊ βραχεία ταύτη μελέτη νά
ζωγοαφίσωμεν τήν εικόνα τών τεράτων έ
κείνων, τά όποϊα κατά καιρούς κατετυράννησαν τήν ανθρωπότητα- δέν προτιθέμεθα
παντάπασιν έπϊ τοϋ παρόντος νά φιλοσοφήσωμεν καϊ νά ζητήσωμεν τάς αιτίας, αϊ
τινες ώθησαν καϊ ώθοϋσι πολλάκις τδν άνΟρο,πον είς τήν διάπραξιν τών φοβερωτέρων καϊ άποτροπαιοτέρων έγκλημάτων- ή
ιστορία τών άνθρωπίνων πράξεων κα'ι ίδίο:
ή μεσαιωνική έποχή καϊ ή ιστορία τοϋ 'Ρω
μαϊκού καϊ Βυζαντινού κράτους γέμουσι τοι
ούτων έγκλημάτων, αί δέ είδικαϊ πραγμα
τεία·. περ'ι τής φύσεως τού άνθρώπου έξετάζουσι τδ δεύτερον- απλώς καϊ μόνον σκο
πούμε» νά έξετάσωμεν έν έκ τών επεισο
δίων τής Μεσαιωνικής ίστορίας τών νήσων
τού Αιγαίου Πελάγους, ήτοι τδν Νικόλαον
Καρκέριον δολοφοντ,θέντα ύπδ τοϋ άρχοντος τής Μήλου Φραγκίσκου Κρίσπου.

Κατά τδ έτος 1383 ό άρχων τής νήσου
Μήλου Φραγκίσκος Κρίσπος άπεφάσισε νά
πραγματοποίηση τδ πρδ καιρού μελετώμενον σχέδιον αυτού, δηλ. τήν διά δολοφονί
ας έξόντωσιν τού 9ου δουκδς τής Νάξου,
δπως διά τού μέσου τούτου καταλάβη τή,ν
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δουκική» άοχή». Ώ δούξ ούτος Νικόλαος
ήτον υίδς τού 7ου δουκδς Ίωάννου Καρκερίου, μετά τδν θάνατον τοϋ οποίου ί χήοα
αύτού Φλωρεντία, νεωτάτη ούσα ένυμφεύθη
έκ δευτέρου τδν έξάδελφον αυτής τδ.ν γεν
ναίο·/ Νικόλαον Σανοϋδον καϊ Spezzal/anda
ήτοι κατακερματιστη,ν έπικλη.θέντα, καϊ
όγδοον δούκα τού Αιγαίου γενόμενον (1).
Έκ τοϋ γάμου τούτου έγεννήθη Ουγάτριον Μαρία κληθέν, 8 ένύμφευσαν μέ τδν
υίόν τού Λιονέλλου δέ Σομμαρούππα Gaspa, ι/,δόσαντες τούτω ώς προίκα τάς νήσους
ΙΙάοον καϊ ’Αντίπαρον- έκτοτε δέ αί δύο
αύται νήσοι, αί άπό τού 1207 μέρος τοϋ
δουκάτου άποτελούσαι, άπεχωρίσθησαν αύ
τού. Μετά τή» βραχεΐαν ταύτην γενεαλο
γικήν κατάταξιν προβώμεν είς τή,ν άκριβη
έξιστόρησιν τών άφορώντων τόν Φραγκίσκον,
καϊ ίδωμεν πώς ούτος έγένετο άρχων τής
Μήλου.
Ό Γουλιέλμος Σανούδος, 4";δούξ τής
Νάξου, άποθανών άφήκε τρία τέκνα, τδν
Νικόλαον, τδν Ιωάννη» καϊ τόν Μάρκον,
ών ό πρώτος διεδέχθη αύτό». Άποθανόντος δέ καϊ τούτου (ακλήρου), τδ δουκάτο»
περιήλθεν είς χεϊρας τού άδελφοϋ αυτού
Ίωάννου, άνδρδς φιλησύχου, σχεδόν άπαν
τα τδν βίον αυτού έν μοναξία διανύσαντος,
καϊ προωρισμένου ύπδ τού πατρός του δ
πως προχειρισθη επίσκοπος τής Νάξου· ’Α
πεναντίας δ αδελφός αύτοΰ Μάρκος ήτο λίαν
φιλόδοξος, γνωρίζων δέ τόν ήπιον τοϋ α
δελφού του χαρακτήρα, έπίστευσεν, δτι ό
Ιωάννης ούδόλως θά έδέχετο τδ δουκικδν
άξίωμα, άλλ’ δτι θά τδ παρέδιδεν είς αύτόν. Ήπατήθη δμως είς τάς προσδοκίας
του ταύτας, διότι ό νέος δούξ παρευθύς ά
νέλαβε τάς ήνίας τής διοικήσεως. Τών προσ
δοκιών του διαψευσθεισών, ήρξατο δώρο δοκών τούς αξιωματικούς τής αύλής τού
αδελφού του, ύπισχνούμενος αύτοΐς θέσεις
(1)’Εν ίκτάαειτά περί τοΟ γάμου τί,ς Φλω
ρεντία; μετά τού Νικ. Σανούοου Spa. Hopf.
■ II νήσος Άνδρος καί οί ίν αύτη δυνάσται·.
^ξ·.’?Ρ· Νερούτσου, ίν ΙΙανόώρα τόυ. ΙΑ.' ουλ.
2·Η», 15’Ιουνίου 1860, σ. 131—132.
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καϊ άξιώματα, έάν κατώρθουν νά τδν άναγορεύσωσι δούκα- προσελκύσας δέ διά τού
τρόπου τούτου τούς κατοιτέρους αξιωμα
τικούς, καϊ διαιρέσας τήν Νάξον είς δύο
κόμματα, άπήλθεν είς Μήλον, ής νίρχε, κα'ι
ανακοίνωσε τδ σχέδιον του τοΐς φίλοις αύ
τού, οΐτινες καϊ εύμενώς άπεδέχθησαν τήν
πρότασίν του.
Έκεϊ δέ ευρισκόμενος’ ήρζατο καθημερι
νώς ένοχλών τόν αδελφόν του, δπως τόν
άναγκάση νά κινή,ση πόλεμον. Ό δούξ δμως
μή άρεσκόμενος είς πολέμους, άλλά τήν ει
ρήνην πάντοτε ποθών,προέτεινε τώ άδελφώ
αύτού Μάρκω νά άναφερθώσι τή Γερουσία
τής Ένετίας, πρδς λύσιν τής μεταξύ των
διαφοράς. Ώ Μάρκος συνειδώς, δτι ή, Γε
ρουσία άναμφιβόλως Οά κατεδίκαζε τάς α
λόγους του απαιτήσεις, άπέκρουσε την πρότασιν ταύτην τού αδελφού του καϊ έκηρύχθη φανερός έχθρός του- μετά τινας δμως
αψιμαχίας, είτε διότι ένόησε τδ σφάλμα
του, είτε διότι ούδεμίαν εΐχεν έλπίδα νά
νικήση τόν άδελφόν του, κατέθηκε τά δ
πλα καϊ διεκήρυξεν, δτι παραιτεϊται πασών
τών άπαιτήσεών του, έπί τώ δρω νά τδν
άφή,σωσιν άπόλυτον τής νήσου Μήλου κυριάρχη», δπερ κα'ι έγένετο. Μετά παρέλευσιν
δέ τινων έτών παρέδωκε τήν άρχοντίαν είς
τδν γαμβρόν αύτοϋ Φραγκίσκον Κρίσπον,
περϊ τής καταγωγής τού οποίου ούδέν άλ
λο γνωρίζομεν, έκτδς τοΰ δτι, ώς αύτός διετείνετο, κατήγετο έκ τών Ελλήνων αύτοκρατόρων. Ή αρχαία δμως καϊ επίδοξος αυ
τή καταγωγή του άμαυροΰται καθ’ ολο
κληρίαν έ»εκεν τού κακουργήματος καϊ τής
απιστίας ·?,ν πρδς τδν δούκα Καρκέριον έ
δειξε.
Μετά τά βραχέα ταύτα προβώμεν ήδη
καϊ έξετάσωμεν, καθόσον ή λαβυρινθώδης
μεσαιωνική ιστορία μάς έπιτρέπει, τούς
καταχθονίους τού Κρίσπου σκοπούς. Είπομεν άνωτέρω, δτι δ δούξ εΐχεν αδελφήν
τήν όποιαν ένύμφευσαν μέ τόν Gaspard δέ
Σομμαρούππαν- άρχικδς λοιπόν σκοπός τού
Κρίσπου ήτο τδ νά δηλητηρίαση ού μόνον
τόν δούκα, άλλά καϊ τήν αδελφήν καί τδν
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γαμβρόν αύτοΰ Σομμαρούππαν, άρχοντα ττ,ς
Πάρου. Σκεφθεΐς όμως καί έννοήσας οτι
διά τών δολοφονιών τούτων ήθελεν έκτεθή,
άπεφάσισε μόνον τόν δοΰκα νά δολ οφονησρ,
δπερ κα'ι κατόρθωσε διά τοΰ έξής τρόπου.
Άνβχώρησεν έκ Μήλου συνοδευόμενος ύπό
5 ή 6 θαρραλέων καί γενναίων οπαδών, είς
ους είχε διακοινώσει τό περί δολοφονίας
σχέδιό ν του. Φθάσας δ’ εις Νάξον, έτυχεν
ύπϋ τοΰ δονκός ύποδοχής φιλοφρονεστάτης,
διότι ούδέν ουτος ύπωπτεύθη.
Μετά τινων δ’ ημερών ξενίαν ό Κρίσπος,
γνωριζων δπόσον τό κυνήγιον ήρεσκεν εΐς
τόν δοΰκα, τόν παρεκάλεσε, ει δυνατόν, νά
μεταβώσι πρός κυνηγεσίαν. Ό δούξ έδέχθη ττ,ν πρότασιν καί τά πάντα προητοιμάσθησαν διά ττ,ν επαύριον. Τόπος ώρίσθη
τό χωρίον Μέλαινες (<), μέρος ώραιότατον,
γέμον κήπων έκ καρποφόρων δένδρων καί
δασών. Οί δέ κυνηγό1, έκάθησαν δπως δει—
πνήσωσιν εις ενα τών κήπων τοΰ δουκός,
έτι καί νΰν 'Aysrcixb καλούμενον.
Μετά τδ γεΰμα έξήλθον είς θήραν, δ δέ
Κρίσπος κατορθώσας έπιδεξίως πως νά απο
μακρυνθώ τοΰ δουκός και παραλαβή μεθ’
έαυτοΰ τούς συνοδεύοντας αύτδν αξιωματι
κούς, άφησε τδν δοΰκα μετά τριών ή τεσ
σάρων έκ τών ιδίων αύτοΰ άνθρώπων, οΐ
τινες έμελλον καί νά έκτελέσωσι τδ στυγε
ρόν τοΰτο κακούργημα. ’Εκεί τιρόντι είς
τών κακούργων τούτων έπιπεσών κατά
τοΰ δουκός Καρκερίου, κα1. κτυπήσας αύτδν
διά τοΰ ξίφους, τδν έρριψε κατά γής άπνουν.
Οί κακοΰαγοι, τούς όποιου; δ δούξ είχεν
δδ ηγήσει τί νά πράξωσι μετά ττ,ν έκτέλεσιν του απαίσιου τούτου κακουργήματος,
έσπευσαν παρευθύς πρδς άναζήτησιν τοΰ
(I) Άλλοτε Κορονοχώρι, οιότι έκεϊ ήσαν at
έξοχικαί κατοικίας τών δουκών καί εύγενών τή;
Νάςου, άληθώ; οέ είναι μία τών τερπνοτέρων
καί λίαν υγιεινών θέσεων τή; νήσου· ορα σελ.
7 τών ύπό τοΟ Θ Γ. Όροανίδου «Δύο εκθέσε
ων πρό; τά υπουργεία τών οικονομικών καί τών
έσωτερικών άφορωσών τά; έν Νά;ψ άσΟενεία;,
κτλ.. Έν ΆΟήναι; 1872.

Κρίσπου, εύρόντες δ’ αύτδν μετά τών αξιω
ματικών, ανήγγειλαν δτι ιππείς άγνωστοι
έπιπεσόντες κατά τοΰ δουκός τδν έφόνευσαν.
Ό Κρίσπος έπι τή είδήσει ταύτη προσέποιήθη, δτι έλυπήθη σφόδρα, και παρεκίνησε μάλιστα τού; συνοδεύοντας αύτδν, δ
πως σπεύσωσι καί συλλάβωσι τούς δολοφό
νους" έπειδή δμως οί πλεΐστοι τούτων ήναντιώθησαν, προτρέποντες τδν Κρίσπον νά
μή έκθέση καί αύτδς είς κίνδυνον τήν ζω
ήν του, άπεφάσισαν νά πέμψωσι δύο ιπ
πείς δπως μάθωσι τά καθέκαστα. Οί ιππείς
μετ’ ολίγον έπέστρεύαν, είπον δέ ότι ούδέν
έτερον έμαθον ή εύρον έκτδς τοΰ αίματοφύρτου σώματος τοΰ δουκός. Παραλαβόντες
τδ σώμα τοϋ Καρκερίου, έφθασαν εις Νά
ξον, παρευθύς δ’ ό Κρίσπος,χωρίς ούδέ στιγ
μήν νά χάση,έξέβαλε τής γαλέρας του 100
ώπλισμένους άνδρας καί πολιορκήσας τά
τε φρούρια καί τάς ΐσχυροτέρας τής νήσου
θέσεις, άνηγορεύθη άνευ ούδεμιάς άντιστάσεως δούξ.
Καί τοι ό λαό; παρευθύς ένόησε τδ σχέ
διον τοΰ Κρίσπου, μδλα ταΰτα ούδείς έτόλμησε νά άποδείξη τήν δυσαρέσκειαν του
ένεκα φόβου, τήν δ’ έπαύριον, τοΰ μακαρί
του δουκός ένταφιασθέντος έν τή έκκλησίαι
τοΰ άγιου Στεφάνου, ή σύζυγός του, ήν είχε
νυμφευθή πρδ διετίας μόλις, φοβηθεΐσα καί
αυτή άπεσύρθη εΐς Εύβοιαν, άφήσασα ουτω
τόν Φραγκίσκον Κρίσπον, τδν καί δέκατον
δοΰκα τής Νάξου άναγορευθέντα, απόλυτον
τής νήσου άρχοντα.
Ό Gaspard Σομμαρούπας δμως, μαθών
τήν δολοφονίαν τοΰ γυναικαδέλφου του Νι
κολάου καί τήν ει; τήν δουκικήν άρχήν άνάρρησιν του Φραγκίσκου, παρευθύς ήρξατο
ένεργών δπως έκεΐνος μέν έκθρονισθή, αύ
τδς δέ άναλάβτ τήν άρχήν, άντί τοϋ αι
σχρός καί άδίκως καταλαβόντος αύτήν.
Άλλ’ οσω δίκαιαι καί άν ήσαν αί άπαιτήσεις του αύται, εύρε πολλά προσκόμματα,
άτινα ούδέποτε ήδυνήθη νά υπερπηδήση.
Τών ’Ενετών υποστηριζόντων τδν Φραγ
κίσκον, δ Σομμαρούπας έζήτησε τήν προ

ΔΟΡΔΑΣ II ΜΟΣΧΟΦΟΡΟΣ.
στασίαν τοΰ δουκός τοϋ Μιλάνου Ίωάννου
Γαλέα (Jean Galeas), πρδς τούτο δ’ έπορεύθη καί εις Μιλάνον, δπου καί έξέθηκε τώ
δουκί, υποσχεθέντι πάσαν αρωγήν, τάς δί
καια; αύτοΰ απαιτήσεις. Ό Γαλέα; δμως,
παρατηρήσας τδ έκτακτον πνεύμα καϊ τήν
άξίαν τοϋ άνδρός, τδν έκράτησε παρ’ αύτώ
έπί τινα χρόνον ώς πρωθυπουργόν του. Ο
Σοαμαρούπας δστις άδιαλείπτως έσκέπτετο τήν δουκικήν άρχήν, ύπέμνησε τώ δουκί τήν ήν έδωκεν αύτώ υπόσχεσιν. Μάτην
ό δούξ προσεπάθησε παντοιοτρόπως νά τδν
καταπείση νά μείνη, υπισχνούμενος αύτώ
νά τδν καταστήση άπόλυτον άρχοντα δύο
πόλεων άνηκουσών αύτώ, τής Campo Alto
καί τής Moijolo’ τά πάντα άπέβησαν μά
ταια.
Τότε ό δούξ, δούς μικράν βοήθειαν καί
συστήσας αύτδν είς άπαντας τούς συμμά
χους του, τώ εύχήθη έπιτυχίαν. 'Ο Κρί
σπος δμως μαθών τάς προετοιμασίας ταύ
τας ώχυρώθη καί άνέμενε τδν Σομμαρούπαν άφόβως, ώς υποστηριζόμενος παρά τής
Ένετίας. Φθάσας ό Σομμαρούπας είς Νά
ξον καί ίδών τά συμβαίνοντα, έννοήσας δέ
μετά τινας μικρά; αψιμαχίας δτι ούδέν θά
κατωρθώση, άπεσύρθη εις Πάρον, ένθα καί
διέμεινεν. Έξηκολούθει δ’ δ Κρίσπος ίοχων μέχρι τοϋ 70ou έτους τής ηλικίας αύ
τοΰ καί άποθανών άφήκεν G τέκνα, ών 5
άρρενα καί 1 θήλυ, διεδέχθη δ’ αύτδν δ
υιός του ’Ιάκωβος, δ καί 11ο; δούξ γενόμενος (I).
ΑΛ. Μ. ΚΑΡΑΔΕΣ.

ΔΟΡΚΑΣ Π ΜΟΣΧΟΦΟΡΟΣ.

Γνωστόν δτι δ μόσχος είναι έκκρισις ζω
ώδης, άπαντωμένη έν τή μοσχοφόρορ δορκάδι, εΐς τούς άδηνίσκου; πλησίον τοΰ δμφαλοϋ Τδ μαστοφόρον τοΰτο, dopxac ή ρο·
σ\·ο<ρόρος ύπδ τών ζωολόγων καλούμ,ενον,
εύρίσκεται είς τήν Σιβηρίαν, τδ Θιβέτ, τήν
Κίναν καί άλλα τινά μέρη τή; ’Ασίας, είς
τά χιονοσκέπαστα μέρη, ήτοι ει; τά ορει
νά, καί καταδιώκεται συντόνως ύπδ τών
κυνηγών, ιδίως τδ άρρεν, διότι τοΰτο μό-

Ό ”Αγγλος χημικός Σ. Πίεστ λέγει τά
έζής περί τοΰ μόσχου"
«Ό μόσχος άλλοτε ην λίαν πεφημισμένος
ώ; ιατρικόν,καί σήμερον δέ είναι περιζήτη
τος ώς τοιοΰτο παρά τοΐς λαοΐς τής ’Ανα
τολής. ’Ενθυμείται πάς τις δτι αί εφημε
ρίδες άνέφεραν δτι τδ τελευταΐον ποτδν δ
περ δ αύτοχράτωρ Νικόλαος έλαβε πρδ τοϋ
θανάτου αύτοΰ ήν μόσχος. Ο μόσχος τοϋ
Μπουτάν, τοϋ Τογκίν καί τοϋ Θιβέτ είναι
δ άριστος, δ τής Βεγγάλης είναι κατώτερα;
ποιότητο; καί έτι κατωτέρας δ τής Ρωσ
σίας. Ή δύναμις καί ή ποσότης τοϋ μόσχου
δπερ παρέχει 8ν ζώον διαφέρουσι κατά τήν
έποχήν, καθ’ ήν συνάγουσιν αύτδν, καί κα
τά τήν ήλικίαν τοϋ ζώου. Είς μόνος θϋλαξ
τοΰ ζώου παρέχει συνήθως 3 έως 1 5 γραμ
μάρια μόσχου. Ό έν ’Αγγλία εΐσαγόμενος
προέρχεται έκ Κίνας εί; κιβωτίδια ' 1)2
μέχρι 3 χιλιογράμμων" δταν ήναι νοθευ
μένο; μέ αίμα τοϋ ζώου, δπερ συνεχώς συμ
βαίνει, έχει σχήμα βώλου ή θρόμβου. Ένί
οτε απαντάται μεμιγμένος μέ χώμα μέλαν
καί εύθρυπτον.»
Ό μόσχος διακρίνεται διά τήν ίσχυράν
και
διαρκή εύωδίαν του" δλα τά πράγμα
(1) Βιβλιολογία τή; διατριβή;.
τα
τά τεθειμένα πλησίον του, καί τοι μή
llistoire nouvelle des Miciens Dues cl aulres
όντα είς επαφήν πρδς αύτδν, λαμβάνουσι
Souverains del Archipel etc Paris MDCXC
VIII par P Sanger
καί διατηροΰσι τήν εύωδίαν του. Διό ή έI’itlon de Touriieforl Relation d' un voyage
ταιοεία τών Ανατολικών ’Ινδιών έπιβάλλει
du Levant J 5 Lyon ' DCCXVII.
είς τούς εμπόρους νά μή φορτόνωσιν έπί τοϋ
Naxos von Curlius Berlin 1816.
αύτοΰ πλοίου τέϊ καί μόσχον.
Lacroix lies de la Grece.
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ΓΗ μοσχοφόρος δορκάς είναι ώραΐον μι
κρόν ζώον, έχον μήκος τδ πολύ 1 μέτρον
κα'ι δψος 0,60. "Αν δέν είχε τδ πολύτιμον
άρωμα δπερ εκκρίνει, δ άνθρωπος ούδέποτε
ήθελε καταδιώξει αύτδ, διότι τδ δέρμα της
ούδεμίαν έχει αξίαν καί τδ κρέας του είναι
ανούσιον.
Ή μοσχοφόρος δορκάς έχει κεφαλήν μικράν, ώτα μακρά καί εύθέα. Τδ δέρμα τής
είναι ύπόφαιον καϊ έχει πολλά μέλανα στίγ
ματα, μάλιστα είς τά Οπίσθια μέλη της.
Οί πόδες της είσϊ λεπτοί καϊ οί δπίσθιοι
φέρουσι διφθέραν δλως τριχωτήν. Ή ούρά
μόλις φαίνεται καϊ έχει μήκος δακτύ
λου. Αί έξεις τής δορκάδος έχουσι μεγάλην άναλογίαν πρδς τούς ήμετέρους λαγωούς- έχει δέ τδ καταφύγιόν της είς τά
μέρη δπου διαμένει καϊ εξέρχεται τήν νύκτα
πρδς βοσκήν, έπιστρέφουσα έν τώ καταφύ
γιο της άμα τή ανατολή τοΰ ήλίου.
Ή μοσχοφόρος δορκάς συνεχώς άλίσκεται
ύπδ τών εγχωρίων διά παγίδων’ συχνάκις δέ
είς τδ Θιβέτ και είς τήν κινεζικήν Ταρταρίαν συνέρχονται πολυάριθμοι κυνηγοί κα’ι
έπιμόνως καταδιώκουσι τά μικρά μαστο
φόρα είς τά δρη καϊ φονεύουσι διά βελών,
άτινα μετά μεγίστης δεξιότητος μεταχει
ρίζονται.
Ό μόσχος είναι έμπόρευμα πολύτιμον,
δταν τυγχάνη άμιγής καϊ καλής ποιότητος,
καϊ ποιλεϊται συνεχώς περισσότερον τοΰ
ένδς φράγκου τδ γραμμάριου. ΓΗ εύωδία του
άποδεικνύεται όξυτάτη άμα δέν ήναι νοθευ
μένος’ άναμιγνύμενος δέ είς μικράν δόσιν
πρδς άλλας εύώδεις ούσίας, είναι πολύτι
μος καϊ δύναται νά θεωρηθή ώς μία τών
βάσεων τών διαφόροιν μυρωδικά»·.
'Η αύτοκράτειρα Ιωσηφίνα ήγάπα πολύ
τδν μόσχον, τδ δέ έν Μαλμαιζών καλλυντήριόν της ήν πλουσίως έφωδιασμένον έξ
αύτοϋ Βεβαιοΰσιν δτι τεσσαράκοντα μετά
τδν θάνατόν της έτη τδ καλλυντήριον εκεί
νο, καί τοι πολλάκις καθαρισθέν, ξυσθέν
καϊ βαφέν, άνέδιδε πάλιν έξείαν εύωδίαν.
Ό μόσχος, δστις καϊ σήμερον είναι άκριβδς,
είχε περισσοτέραν άξίαν έπί τών χρόνων

τών Σταυροφόρων καϊ άναφέρεται έν τοΐς
χρονικοΐς μεταξύ τών σπανιωτάτων καϊ πολυτιμοτάτων πραγμάτων άτινα δ σουλτά
νος Σαλαδινος εστειλεν ώς δώρα τώ αύτοκράτορι τής Κωνσταντινουπόλεως. Τότε έχρησίμευεν είς τάς φαρμακευτικάς σκευασίας καϊ άπέδιδον αύτώ δύναμιν θαυμασίαν’
ένίοτε τδν μετεχειρίζοντο κατά τάς ταρι
χεύσεις τών νεκρών.
Σήμερον μεταχειρίζονται τδν μόσχον οί
μυρεψοί.
Υ. Σ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
******

ΛιατΙ τά πτητά τρώγονσΊ χά.ίικας.—
Έν τώ στομάχω τών πτηνών εύρίσκον
ται λιθίδια, τεμάχια χαλίκων, άμμος, κτλ.
Τά πτηνά καταπίνουσι τά δρυκτά ταΰτα
τεμάχια έκ συναισθήσεως λογισμένης’ διό
τι τοΐς είναι άπαραιτήτως αναγκαία καϊ ά
νευ τούτων τδ πτηνόν δέν θά ήδύνατο νά
χρησιμοποίηση τά τρόφιμα.
’Επειδή τά πτηνά δέν δύνανται νά λειάνωσι τά τρόφιμα, ένώ καταβροχθίζουσιν αύ
τά, τά τρόφιμα, κατέρχονται είς τδν στό
μαχον άνέπαφα’ έκεΐ δέ χρησιμεύουσιν οί
χάλικες. Ό πρόλοβος είναι θΰλαξ μυώδης,
περιβεβλημένος έσωτερικώς μέ μεμβράναν
κερατοειδή’ δταν τά τρόφιμα τοΰ πτηνού,
οί κόκκοι λ. χ., είσέρχωνται είς τον θύλα
κα αύτδν, μαλακύνονται διά τοΰ γαστρι
κού χυμού, δι’ έπανειλημμένων δέ συστο
λών τοΰ προλόβου ή θρεπτική ούσία τίθε
ται είς κίνησιν. Οί κόκκοι συγκρούονται,
πιέζονται, συσπώνται και τρίβονται υπδ
τών χαλίκων καϊ τών άμμων ους περιέχει
ό πρόλοβος’ ώστε συντόμως λειαίνονται,
διαβιβάζονται είς τά έντερα και χωνεύ
ονται.
Παρά τοΐς πτηνοΐς άρα οί χάλικες και η
άμμος είσϊν δ,τι οί όδόντες είς τά μαστο
φόρα’ ώς ειπομεν δέ είσϊν άπαραίτητοι είς

τά πετεινά, καϊ έν τοΐς ορνιθοτροφείοις πρέ
πει νά θέτη τις συνεχώς χάλικας ή άμμον,
διότι άλλοι μέν τών υπαρχόντων εξαφανί
ζονται διά τής συνεχούς προστρίψεως, κατά
τήν φύσιν των, άλλοι δέ διαλύονται ύπδ τοΰ
γαστρικού χυμού· Είναι άνάγκη τά πετεινά νά δύνανται νά εύρίσκωσι τήν ΰλην αύ
τήν τήν έν τώ στομάχω έπέχουσαν θέσιν
όδόντων.
Τδ ένστικτον τών κατοικίδιων πτηνών
ωθεί αύτά, όσάκις δύνανται νά εύρίσκωσι
τεμάχια χάλικος ή άμμου, άτινα άγαπώσι,
νά έπιζητώσιν άναλόγους θρεπτικάς ούσίας,
δυναμένας νά λειανθώσι, δι’ ού περιεγράψαμεν τρόπου.
Παρατηρητής έβεβαίου πρδ μικρού δτι τά
πετεινά τοΰ ορνιθοτροφείου τρώγουσι γύψοτ
ψαμμωτήκ (κουρασάνι, κτλ.). Τοΰτο είναι
βέβαιον, διότι καϊ δ Κ. ’Ιούλιος Βενουά έβεβαιώθη πολλάκις έξ ιδίας άντιλήψεως’
είχε θέσει είς τδ όρνιθοτροφεΐόν του τοιαύ
τας ύλας, μετ’ ολίγος δ’ ήμέρας αύται εί
χον καταβροχθισθή.
Τά πτηνά άτινα διαμένουσιν είς ορνιθο
τροφείου έστρωμένον μέ πλάκας ή είς μέρη
δπου δέν ύπάρχουσι χάλικες καί άμμος,
πάσχουσι, διότι ή πέψις δέν δύναται νά γί
νη εύκόλως’ τινές δέ άποδίδουσιν εις τήν
αιτίαν αύτήν τήν ασθένειαν πετεινών τινων.
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ύδροβίων πτηνών, ών βρίθουσι τά παράλια
έκεϊνα καϊ ών τά περιττιόματα διατηρούν
ται ένεκεν τής σπάνεως τών βροχών.
Ίί υπαρξις πτωμάτων πτηνών κατωρυγμένων είς τδ γουάνον καϊ διατηρησάντων τά
άπαλώτερα τών μερών των, δίκαιοί τους
τελευταίους φυσιολόγους. Τά πτηνά άνήκουσιν είς τήν τάξιν τών πε.Ιεχακοιιόώκ,
έν δέ αύτών, ύπάρχον ιδίως είς τήν δυτι
κήν παραλίαν τής Νοτίου ’Αμερικής, έκλήθη ύπδ τών δρνιθολόγων ΣιρηκΙσκος Ούμβόλδιος.

Μεταξύ τών εύρεθέντων λειψάνων ύπήρ
χον καϊ οστά φώκης ώτοφόρου’ άπεδείχθη
δέ δτι δλα τά ζώα ταΰτα άνήκουσιν είς εί
δη άτινα ζώσιν ήδη είς τά μέρη δπου τδ
γουάνον. Τοιαΰτα ύπάρχουσι καϊ πρδς τά
μάλλον μεσημβρινά μέρη, άλλά έάν δέν εύρίσκωνται άποθήκαι γουάνον είς τάς ψυχροτέρας νήσους τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ, τοΰτο
πιθανόν συμβαίνει, δ.ότι αί βροχαϊ έμποδίζουσι νά έπισωρευθή ή κόπρος τών πτηνών,
ήν διαλύουσιν.

Εύρώπη έκ τής Νοτίου ’Αμερικής, ποριζομένης έκ τής ύλης ταύτης πολλά χρήματα,
ή δέ κόπρος αδτη χρησιμεύει πρδς λίπανσιν

Άκδραχωρυχεΐα ίκ τη ’Irtiixfj.— Κατά
τδν Ingeneer, τά άνθρακωρυχεΐα τής ’Ιν
δικής δύνανται νά διαιρεθώσιν είς 4 συναγωγάς’ 1 ον τής Βεγγάλης, ήτις περιλαμβά
νει τους γαιάνθρακας τών λόφοιν Έαζμαχάλ
καϊ τής κοιλάδος Δαμούδας’ 2ον τών 'Ρεουάπ, Σιργούζα, Μπιλοσπουρ, Τσούτια,
Ναγπουρ, κτλ’ 3ον τής κοιλάδος Νερπούδας καϊ τών λόφων τών κειμένοιν πρδς νό
τον τής κοιλ.άδος’ 4ον τέλος τών Γάνδα

τής γής. Τδ γουάκοκ εύρίσκεται έπϊ διαφό
ρων νησιδίων τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ, τό
σον δε πολύ, ώστε περιηγηταί τινες άπέδωκαν τήν άρχήν του είς γεωλογικήν περί
οδον προγενεστέραν τής ήμετέρας. Τής γνώ
μης ταύτης ήτο καϊ ό διάσημος Ούμβόλδος’
πρόσφατοι δμως έρευναι τείνουσι ν’ άποδείςωσιν δτι οί σωροί έκεϊνοι παρήχθησαν ύπδ

καϊ Γοδαβερή. Τδ άξιολογώτερον στρώμα
είναι τοΰ 'Ραγγάνη, άρχόμενον 120 μίλια
πρδς τά βορειοδυτικά τής Καλκούτης καϊ έκτεινόμενον εις 18 μίλια πρδς βορραν. Τδ
στρώμα τούτο έξάγει έτησίως σχεδδν 600
χιλιάδας τόννων. Έν δλοις εύρέθησαν άχρι
τοΰδε έν τή Ινδική καϊ εκμεταλλεύονται 18
στρώματα γαιανθράκων. 'Η ποιότης δμως

Τό γουάκοτ.—"Απειροι ποσότητες άφοδευμάτων πτηνών μεταφέρονται έτησίως έν
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δέν είναι τόσον καλή" ούχ ήττον έλπίζεται
ότι θά βελτιωθή δσον προχωρούσι κατωτέρω.
Έν τή Ινδική εύρηται καί σιδηρΐτι; πολ
λή, ποιότητας πρώτης. Δύσκολος όμως απο
βαίνει ή τήξις αύτής καί σκέπτονται αν
συμφέρη νά μεταφέρωσι τήν δλην ταύτην
έν Άγγλίοι πρδς τήξιν. "Ηδη γίνονται δοκιμαί.

Ή iv<yJoyla παρά τοΐς Κα.Ιμοΰχοις.—
Είς ούδέν άλλο μέρος ή νόσος αυτή ποιεί
τόσην θραϋσιν, όσην είς τήν χώραν τών Καλμούκων. Αμα ένσκήψη εύφλογία εϊς τινα
οικογένειαν, όλοι οί δεσμοί τής συγγένειας
καί τής φιλίας λύονται, συνεχώς δ’ ό Καλμοϋκος, καταλιμπάνων μητέρα, σύζυγον,
τέκνα, ιππεύει καί φεύγει μακράν. "Οταν ή
μάστιξ ένσκήψη τδν χειμώνα είς τινα σκη
νήν οί προσβαλλόμενοι άποθνήσκουσιν ά
παντες έν τοιαύτρ οίκτρδ κατοικία, έν ή τδ
ψύχος είναι 23 βαθμούς κάτω τοϋ 0. Έ
νίοτε άρκούσι 1 5 ή 20 ήμέραι ϊνα έξοντωθή ολόκληρος οικογένεια’ τδ μόνον δέ θερα
πευτικόν μέσον, ού χρήσιν ποιοΰσιν, είναι
θερμόν γάλα άναμεμιγμένον μέ ύδωρ. Οί
Καλμούκοι ούδέποτε θάπτουσι τούςνεκοούς
των, άλλά σύρουσιν αύτούς όλίγον μακράν
τών σκηνών των καί άφίνουσιν έπί τής άμ
μου, πολλάκις δέ βλέπει τις πειναλέο» κϋνα
φέροντα εις τήν χψπίτχα? (κατοικίαν) κνή
μην, πόδα ή βραχίονα νεκρού καί έσθίοντα
ένώπιον τών συγγενών. Καί όμως ούτε ια
τροί ύπάρχουσιν, ούτε νοσοκομεία ! Μόνον
είς τδ χωρίον Ζανδήκ, έπ1. τής ταχυδρομι
κής δδοΰ, εύρηται ελεεινόν τι νοσοκομείο»
μέ 15 κλίνας. Υπάρχει μέν ιατρός υπηρε
τών παρά τή διοικήσει τών Καλμούκων μα
κράν τού κέντρου τών στεππών, εις Άστραχάνιον, άλλά πού πρώτον νά μεταοή !
Ώστε εί; τούς άνθρώπου; έκείνους ούδεμία
χορηγείται βοήθεια ιατρική.

’/α.τωζι'ας π.Ιηθνσμός.—Ή ιαπωνική κυβέρνησις πρδ τριετία; είχε διατάξει άπογραφήν τού πληθυσμού τής αύτοκρατορίας,

τδ δέ τή; καταστατική; γραφεϊον έτελείωσε
μόλις κατ’ αύτάς τήν έργασίαν.
Εν συνόλω ή ’Ιαπωνία έχει 33,300,675
κατοίκους, ών I 6,891,729 άρρενα; καί I 6,
408,946 Οηλείας. Τών άρρένων 4,734,931
έχουσιν ηλικίαν άνω τών 14 έτών, 2,029,
520 άνω τών 25 έτών, 5,001,301 άνω
τών 31 έτών, 3,663, 290 άνω τών 40 έ
τών, 1,401,557 άνω τών 60 έτών, κτλ.
Τών θηλειών 4,530,041 είσίν ήλικίας άνω
τών I 4 έτών, 6,623,900 άνω τών 25 έτών,
5,041,972 άνω τών 40 έτών, κτλ.
Κατά τδ 6 έτος τού Με’ίτζή (1874) έγεννήθησαν 290,836 άρρενα καί 278,168
θήλεα, άπεβίωσαν δέ κατά τήν αύτήν πε
ρίοδον 208,092 άρρενα καί 197,312 θήλεα.
Τά μέλη τής αύτοζρατορικής οίκογενείας
είσίν 28, οί δέ εύγενεΐς (καζόκοι) Ανέρχον
ται είς 2,829, ών 1386 άνδρες καί 1442
γυναίκες.
Ό αύτοκράτωρ έχει ηλικίαν 20 έτών καί
2 μηνών, ή αύτοκράτειρα (Γΐοϊίκο) 22 έ
τών καί 8 μηνών, ή δέ επίκληρος χήρα
(Χαγάίκο) 39 έτών.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
Σημ. Είς τδ πρώτον μέρος τής πραγμα
τείας «Ό ’Αριστοτέλης καί ή Ζωολογία»
παρεισέφρησαν τυπογραφικά τινα λάθη, τά
κυριωτερα τών όποιων σημειούμεν ενταύθα.
—Σελ. 44, στήλη β'. σειρά 6, άντί «ύπολογικά» άνάγνωθι <ωο./ογικά' σειρά 12
(κάτωθεν) άντί «υπολόγοι,» ζωο.Ιόγοι σει
ρά 15 (κάτωθεν) άντί «διά τή; αρετής,»
ιίιά rw>- άρεεώ>- καί άντί «Πόσον,» Τύσοχ.
Σελ. 46. στήλη ά. σειρά 2 (κάτωθεν) αν
τί «(κεφ. 9)» άνάγνωθι (παρ. 9)’ σειρά 20
(κάτωθεν) μετά τδ «διαφέρουσι τών ιχθύ
ων» πρόσθε; ilio'ri δέκ Ιχουσι Λέπη.

