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“Άπασαι αί κοσμολογικά! μελέται άποΊεικνύουσιν, οτι ό 
Άρης είναι άρχαιότερος τί!; Ι’ής,άφοΰ κεϊται άτώτερον τζύ- 
τη; τοΰ ‘Ηλιου και αφοί) διήλθε ταχύτερου τζς φάσεις τής 
άστρώας έξελίξεως καί άφοΰ ήδη είναι μικρότερο; και ελα
φρότερος τοΟ ήμετέρου πλανήτου. Είναι δ’ άδύνατον νά 
φαντασθωμεν τι είδους σχήματος άπέκτησαν έκεϊ οί άνθρω
ποι, ου; άδυνατοΰμεν έπίσης νά ίσχυρισθώμεν, δτιαί φυσι
κά! δυνάμεις, αίτινες είσίν αί'αόταί ώς έδώ κα! αίτινες 
έξασκοΰνται ύπό τάς αΰτάς συνθήκας, (το κλίμα, ή άτμό- 
σφαίρα, αί έποχα!, ό υδρατμός, κτλ.) άδρανοΰσι διά παντο-: 
τεινής άνικανότητος, ένώ είς τήν Γήν τδ κύπελλον τίίς ζωής 
πανταχόθεν έκχυλίζει» καί ή γενετήοιος δύναμις άπείρως 
υπερβαίνει τδν πραγματικόν χώρον τίίς σφαίρας. Άλλά, 
οίονδηποτε και άν ί τδ σχήμα της &ρηΐου- άνθρωπότητος, οί 
άδελφοί μας ουτοι πρέπει νά είναι άνώτε’ροι διά πολλούς λό
γους. Πρώτον, είναι δύβκολον νά ύποθέση τις, 5τι ή φυλή 
αυτή «Ιναι κατώτερα ήμών, άφοΰ δέν γνωρίζομεν έτι νά 
ζώμέν, καί τά τρία τέταρτα τών προϋπολογισμών μας χρη- 
σιμεύουσιν πρδς τροφοδότησιν τοΰ στρατοΰ. Μόνη ή Εύρώπη 
δαπανφ 22 εκατομμύρια φράγκων, καθ*  έκάστην, καί δή 
διά δάνειων, κα! ώς έκ τούτου σήμερον είναι χρεωμένη μέ 
121 δεκάκις εκατομμύρια.. Σημεΐον προφανές τής βάρβαρό- 
τητος.καί άνοησίας.ήμών. Δεύτερον, ή πρόοδος είναε νόμος 
άπόλυτος, ώτινι ούδέν άντιτείνει. Ώστε, δν ώς ήν φυσικόν, 
οΐ κάτοικοι τοΰ Άρεως ήρξαντό, ώς ήμεΐς, άπδ τής αρχής, 
τά έτη και οι αιώνες τοϊς έδωσαν τδν χρόνον τής σκέψιως 
και τής λογικής, ή δέ παροΰσα αύτών κατάστασις δίδωσιν 
εικόνα τής μελλούσης ήμετέρας άνθρωπότητος μετά τινα, 
εκατομμύρια έτών. Τρίτος λόγος, είναι δτι εύρίσκονται είς 
καλειτεραΟ θεσινήμών, ίνα ώσιν ταχύτερον άπηλλαγμένοι 
έκ τοΰ βάρους τής ύλης. Έπ! τοΰ κόσμόυ αύτοΟ, ή πυκνό- 
της ενός μέτρου κυβικοΰ υδατος, γής άλλου πράγματος 
ισοδύναμε? έκεϊ πρδς τά τΛ κα! τδ βάρος μόλις είναι 38

a·

τό δέ τδ άνθρ

εκατοστών. Άνήρ 70 όκάδών ένταΰθα,θά έβάρυνε» έκεϊ μό- 
λ>ς 26. Έκτδς τούτου, τά έτη είναι σχεδόν δίς μακρότερα 
τών ήμετέρων, αί δέ κλιματολογικαι συνθήκαι φαίνονται 
μάλλον εύάρεστοι. Ταΰτα πάντα είσίν εύεργετήματα διά 
τούς ΆρΊους-

'II κυκλοφορία .τοΰ δδατος έπ! τή; έπιφανείας τής Γής, 
είναι ό κυριώτερος 
παράγων τής ζωής, 
διότι πάντα τά έπ’ 
αύτής δντα ουσία- 
στικώς συνίσταν- 
ται έξ δδατος, αύ- 

ώπι-
νον σώμα περιέχει 
70 τοϊς έκατόν. 
Δέν δυνάμεθα δ
μως νά βεβαιώσω- 
μεν, δτι τδ αύτό 
συμβαίνει και έπ! 
όλων τών άλλων 
κόσμων τοΰ σύμ- 
παντος,διότι ή με
λέτη τής φύσεως μάς διδάσκει τήν άπειρίαν τδν έργων της· 
δέν.είναι δέ έπαρκής λόγος ,νά θεώρηση τις κόσμον άκατοί- 
κητον, .πάντα το.ιούτον στερούμενο? δδατος. Δέν πρέπει τάς 
ιδέας μας νά περιορίζωμεν έντδς κελύφου; καρύου. Ό άν
θρωπος στερούμενος όξυγόνου Αποθνήσκει, άλλ’ ύπάρχουσιν 
,έπ! τοΰ πλανήτου μας κα! δντα, τά όποια τδ δξυγόνον θα- 
νατόνει. .

Έν τούτοις, οί τοΟ αύτοϋ πλανητικοΰ συστήματος κόσμοι 
έχουσιν ομοιότητα καταγωγής, ί.δίως όπόταν τυγχάνουσι 
γείτονες, δπως είναι ό Άρης καί ή Γή. Παρατηροΰμεν έπ! 
τοΰ Άρεως πολικάς χιόνας μεγάλης έκτάσεως πρδς τδ τέλος 
έκάστου χειμώνος καί διαϊυομένας πρδς τό τέλος έκάστου 

’θέρους. Αί χιόνες αδται σχηματίζονται διά τοΰ αύτοϋ χη- 
μικοΰ υδατος, ώς τοΰ ίδικοΰ μας j Είναι δυνατόν τοΰτο και 
Γσως πιθανόν.

Τ! είίαι τό δδωρ; Πρωτοξύδιον τοΰ ύδρογόνου. Άρκ τδ
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ίξυγβνον καί τό υδρογόνο ίυρηνται πανταχοΰ 3ιακβχυμένα 
και παρουσιάζονται εν s?3ei πρωτογόνων βτοιχιίων. ΔυνΑ.- 
μεθα δε νά παραδεχθώμε.ν, οτι ο συνδυασμός τδν δυο τού
των στοιχείων παρήχθη έπι του Άρεως καί τή; Αφροδί
της, οτώς και έπί τή; Τής', διότι πδσαι αί παρατηρήσεις 
συντείνουσι πρός την παραδοχήν τοΰ συμπεράσματος τού
του. Έν τούτοις είναι δυνατόν νά ή διερόν τι είδους 5δα- 
τός, £ιειόν τι ύγρόν.

Έκτος τούτων, αί ποιότητες τδν ύδάτων διαφερόυσιν 
άπό κόσμου είς κόσμον, κατά την θερμοκρασίαν, την Ατμο
σφαιρικήν πίεσιν, τήν (κταβιν, τοΰ πλανήτου, τήν διανο
μήν τδν κλιμάτων, τήν γεωλογικήν καί γεωγραφικήν κα- 
τάστασίν του, τήν πυκνότητά’του, κτλ. κτλ. Ή δέ.πα- 
ρατήρησις άγει ημάς έίς τό συμπέρασμα, δτι ή κυκλοφορία 
τοΰ υδατος δέν διενεργεΐται ποσδς ιπί τής έπιφανείας τοΰ 
Άρεως κατά τούς νόμους, τούς έπικρατοΰντας έπί τίίς έπι- 
φανείας τίίς Τίίς.

Ένταΰθα, 0 μηχανισμός είναι άρκετά άπλοΰς. Τά τρία 
τέταρτατής σφαίρας είσί /«καλυμμένα ύπό τοΰ υδατος, ή 
έξκτμισις είναι σημαντική, ή άτμόσφαιρα είναι πυκνή, ή 
ήλιακή θερμόττς άνυψώνει διαρκδς μεγάλην ποσότητα δδα 
τος έκ τής έπιφανείας τδν θαλασσών, ήν Ανεγείρει έν κα- 
ταστάσει αοράτου άτμοΰ μέχρι τίνος δψους, ένθα πυκνοΰ- 
ται ε’ς νέφη καί όπόθεν άρκετά δυνατοί άνεμοι, όφειλόμε- 
νοι. άκριβδς είς τήν πυκνότητα τής ήμετέρας Ατμόσφαιρας, 
μεταφέρουσι τά νέφη ταΰτα ύπέράνω τδν ήπείρων, δπου 
διαλυόμενα είς βροχήν ή είς χιόνας παράγονται αί πηγαί, 
οί ρύακες, ποταμοί καί λίμναι, δι’ ων έπανέρχεται τό δδωρ 
είς τήν θάλασσαν, οθεν άφφρέθη.

Τό ουτω πως κατ’ έτος μεταφερόμενον ύπό τής Ατμό
σφαιρας δδωρ υπολογίζεται είε 721 τρις εκατομμύρια 
(721—ΙΟ12) κυβικά μέτρα, ήτοι είναι τό 4,400ον περίπου 
μέρος τοΰ όλικοΰ δδατος των θαλασσών, δπερ ύπολογίζε- 
ται είς 3,200 τετράκις εκατομμύρια κυβικΰν μέτρων.

(’) Μίλέτη άν«γνωσ6είσα τήν εσπερβν τής 13 Μσρτίου 1θ98 ίν 
τη μςγάλη αιθούση τοΰ Συλλόγου Παρνασσού.

Έπί τής έπιφανείας τού Άρεως αί συνθήκαι αίται-είσί 
πολύ διαφορετικαί. Αί θάλασσαι δέν καταλαμβάνουσι τό. 
ήμισυ τής έκτάσεως τής σφαίρας. *Η  άπδ τοΰ Ήλίου θερ- 
μότης είναι μικρότερα, διότι ή Απόστασις είναι περίπου 
κατά τό ήμισυ μεγαλειτέρα τής τής Γής. Άφ’ ετέρου, τό 
έτος είναι σχεδόν-δίς μεγαλείτερον : ,188 ήτοι 687 ήμερδν.

Ήδη άς έξετάσωμεν ζήτημά Tt ύψίσ-της σημαντικότητος.
Ή γηίνη Ατμόσφαιρα είναι βαρυτά,τη. ένφή τοΰ Άρεως 

σχετικδς είναι Ασυγκρίτως έλαφροτίρα. .
*Η βαρύτης έπί τής έπιφανείας τοΰ Άρεως ουσα Ασθε

νέστερα ή έπί τής έπιφανείας τής Γής, πάντα τά σώματα 
βαρύνουσιν έκεϊ όλιγώτερον.

Είναι βεβαιο'τατον, δτι ή Ατμόσφαιρα τοΰ Άρεως δέν 
είναι Ανάλογος πρός τήν ήμετέραν, καί τό δδωρ δέν όπάρ 
χεε έκεϊ έν ταΐς αύταΐς συνθήκαις. Κατά δέ τάς γενομένας 
παρατηρήσεις ή Ατμόσφαιρα έκεϊ είναι όλιγώτερον πυκνή 
τής ήμετέρας, νέφη σχηματίζονται όίιγώτερα, τά ρεύματα 
έχουσιν έλάσσονα έντασιν, ό Ανεμος ουδέποτε είνας έκβΐ 
ισχυρός, θύελλαι δέ δέν ύπάρχουσιν. · Ή δ’ έξάτμισις είναι 
ταχεία καί εύκολος καί ό βαθμός τή; βρώσεως ένεργεΐται 
έκεϊ είς τούς 46° Αντί ώς έδδ είς τούς 100°. Ή Ατμό
σφαιρα δέν πρέπει νά είναι χημικδς ούτε φυσικως ή αύτή, 
διότι ή μέση “θερμοκρασία δύναται νά είναι μάλλον ύψω· 
μένη ή ένταΰθα.

Έπί τοΰ Άρεως ή έξάτμισις τ&ν θαλασσών δέν γεννφ, 
δπως παρ’ ήμΐν νέφη, βροχής, ρύακας καί ποταμούς. Έκεϊ 
παρατηροΰμεν μόνον διώρυγας, άγουσας Από τής μιάς είς 
τήν Αλλην θάλασσαν. Έκαστη διώρυξ Αρχεται καί τελειό- 
νε. ή είς θάλασσαν, ή είς λίμνην, ή εί; έτέραν διώρυγα, 
άλλ’ ουδέποτε είς ξηρήν. Διασταυροΰνται καθ’ άπάσας τάς 
δυνατάς γωνίας. -

Άφ’ ετέρου τά νέφη ύπερβαλλόντως σπανίζόυσι καί ίσως 
είναι άπλαϊ όμίχλαι, διότι δέν είναι βροχερά καί θυελλώδη. 
Ένφ παρ’ήμϊν ουδέποτε ολόκληρος ή έπιφάνεια τής Γής

είναι έστερημένη νεφ&ν. Έκγίκιι η· κανονική καΐάστασις 
τοΰ ιϊναι ή κακοκαιρία.

*Οτε έκεϊ διαλύονται αί πολικαί χιόνες παράγοντας ίχεδόν 
πάντοτε πλημμύραι έπί παμμεγέθων, έιτάσεων, αί δχθαι 
τ&ν θαλασσών πρ,οχωροΰσι μακράν Ινδόν τής ξηράς, αί διώ
ρυγες πλατύνοντα», Αναφαίνονται Ακρωτήρια καί νήσοι,τμή
ματα ήπείρων βυθίζονται είς τό δδωρ κ-τλ. Πάντα δέ ταΰτα 
μδς Αποδεικνύουσιν, ότι ή έπιφάνεια τού πλανήτου ούδέν 
Αλλο είναι ή Απειρος-κοιλάς καί οτι τά δρη είσι σπάνια.

Αί διώρυγες τοΰ Άρεως δύνανται νά είναι ή φυσικαί σχι- 
ιμάδες προερχόμεναι έκ τής Αρχικής έξελίξεως τοΰ. πλα
νήτου, δπως ύπάρχουσι. καί,έπί. τής Γής ή Μάγχη καί ή 
ύιώρυζ τής Μοζαμβίκης ή διώρυγες τ^χνικαι, κατασκευα- 
σθεϊσαι ύπδ τ&ν κατοίκων έκίϊδιά τή*  διανομήν των ύδά
των ή καί άμφότερα, φυσικαί διοχετεύσεις, τελειοποιηθεί
τε ύπ*  αύτ&ν διά τάς Ανάγκας καί εύκολίας Των, διότι 
άποτελοΰσι τέλειον σύστημα διά τήν παρεμπόδισιν τ&ν 
πλημμυρ&ν.

Ή περιοδική αδτη πλημμύρα κατά θέρος διαχέεται διά 
μέσου τ&ν διωρύγων καθ’ δλην τήν έπιφάνειαν τοΰ πλανή
του καί Αποτελεί, ώς φαίνεται,τήν. όργανική» ζωήν τοΰ τό
που. Κατά τήν έποχήν ταύτην, αί διώρυγες φαίνονται πε- 
ριβαλλόμεναι ύπό βαθείας ζώνης, όφειλομένης άναντιρρή- 
τως είς «ίδος τι βλαστήσεως, διότι αί διώρυγες τής περι- 
βκλλούσης ταύτης χώρας γίνονται ταυτοχρόνως σκοτεινό- 
τεραι καί πλατύτεραι καί καλύπτουσι Απέραντους εκτά
σεις. Τούτο δέ διαρκεϊ έν τή καταστήσει ταύτη μέχρι τοΰ 
ίλαχίστου τής πολικής χιόνος, δτε ή διάλυσις έχειτελείως 
συντελεσθή, αί διώρυγες σμικρύνονται, τά σκοτεινά σημεία 
φωτίζονται καί αί ήπειροι καθίστανται έκ νέου κίτρινοι..

Οίανδήποτε έξήγησιν καί Αν δώση τις είς τά Αγνωστα 
έν τή ήμετέρ^.σφαίρα φαινόμενα ταΰτα, δυνάμεθα νά σ'υμ- 
περάνωμεν, οτι τό δδωρ κυκλοφορεί έπί τής έπιφανείας τοΰ 
Άρεως, cityl όιά συστήματος rty&r, βροχών καί ρυάκων, 
ώς έδ&, Αλλά δεκτής ύια^ύσιως των ποΆικων χιύνων καί 
όιά των όριζοντίων καί Εσταυρωμένων τοίτων διωρύγων, 
αίτινες διανέμουσνν αύτδ έν τφ συνόλω τ&ν ήπείρων, καί 
είτα έξατμιζόμενον μεταβαίνει σχεδόν μοναδικως συμπυ- 
κνούμενον έπί τδν μάλλον καταψυγμένων ζωνών, αίτινες τό 
περιμαζεύουσεν έν καταστάσει χιόνος.

’Ιδέαν τούτου δίδωσιν ή-παρατιθεμένη ήμετέρα είκών, 
ληφθεϊσα τήν 30 Νοεμβρίου 1896.

Ό κόσμος αύτός είναι πολύ διάφορος εκείνου, δν κατοι- 
κοΰμεν, μάλλον ζωηρός καί κινητός καί ύπό κλίμα Αναμ-· 
φιδόλως πολύ εύάρεστον διά τής σταθερά; αύτοϋ καθερό- 
τητος καί διαύγειας καί στερείται έντελ&ς Ατμοσφαιρικών 
Ανωμαλιών, βροχών καί τρικυμιών,αίτινες, τοσοΰτον θλιβε- 
ρ&ς χαρακτηρίζουσι τό μέγιστον μέρος τ&ν. γηίνων κλιμά
των. Αί ήμέραι εκεί.είσί μεγαλείτεραι τών ίδικ&ν μας, τά 
δέ έτη σχεδόν δίς μακρόιερα. Είναι τόπος ενδιαφέρων.

Περί τ&ν πιθανώς κατοίκων αύτοϋ καί τής δυνατής ή 
πιθανής φυσικής αύτών καταστάσεως, δέν είναι δυνατόν νά 
ένδιατρίψωμεν. ένταΰθα, φαίνεται όμως, δτι αί περιοδικά! 
αδται πλημμύραι είναι πολύ ένοχλητικαί καί ό φυσιοδίφης 
θ’ άποφανθή περί αυτών, δτι είσίν Αμφίβια δντα ή δτε ζώ· 
σιν έν τφ Αέρι χωρίς νά κρατώνται τόσον βαρέως δσον ήμεϊς 
έπί τοΰ έδάφους. Ή φαντασία έν· τούτοις γ;νν^ περί αύτών 
χιλίας υποθέσεις, ή δέ τηλεσκοπική παρατήρητις- θέτει τό 
μάλλον περίεργον, Αλλά στενόχωρον πρόβλημα.

Άλλ’ δς έξετάσωμεν καί έτερον ζήτημα. Ίσως οί κά
τοικοι τοΰ Άρεως, θύματα τόσων Ανωμαλιών, παρατη- 
ροΰσι τήν γήν μετά βλέμματος πόθου, θλιβόμενοι, δτι δέν 
δύνανται νά κατοικήσωσι κόσμον σταθερότερου, ώς τόν ήμέ- 
τερον, ένθα αί μεταβολαί τοΰ έδάφους δέν ύπόκεινται είς 
τοιαύτας Αστασίας. Έάν δ’ έχωσιν έπίσης. ίσχυρά ώς ημείς 
τηλεσκόπια ή Αλλο τι μέσον παρατηρήσεως, έπιτρέπον 
αύτοΐς νά διακρίνωσι τάς^γηίνους λεπτομερείας, θά παρε- 
τήρησαν βιβαίως, δτι ό ήμέτερος κόσμος δέν είναι τόσον 

τέλειος, δσον φαίνεται μακρόθεν. Έκ τής άποττχσεως δέ 
καί τής θέσεώς τοδ Άρεφς, ή ήμετέρκ Γή .λάμπιι έν Τφ· 
ούθανω τό εσπέρας Ακριβώς, δπως ή ’Αφροδίτη δι’ ήμάς· 
εΓμεθα ούτως ό «Άστήρ τοΰ Βοσκοΰ» των.

Έν συντόμφ, ό.μικρόκοσμος ούτος Άρης είναι είς Ικ τ&ν 
μαλλόν ένδιαφερόντων, έξ ών. δυνάμεθ*  τό γε νΰν Ιχον νά 
μελέτήσωμεν. Τό σπουδαιότερου δέ σύγχρονον ζήτημα εί
ναι, έάν αί διώρυγες αδται όφείλονται είς φυσικήν ή τεχνι
κήν αιτίαν, καί μετά τήν άπόδειξιν τούτου πολλά. Αμφί
βολα ζητήματα θά λυθώσιν Αφ’ έαυτοΰ. Διά τής παρκτη 
ρήσεως δέ τής κινήσεως τοΰ Άρεως, ό Κέπλερ άνεκάλυψε 
κατά τόν 17 αιώνα τούς νόμους,τούς διέποντας τό σύστημα 
τοΰ κόσμου.. Ίσως δέ προώρισται είς τόν γείτονα ήμών τοΰ- 
τον πλανήτην,νά μδςπαράσχη τό πρώτον τήν Αλήθειαν τοΰ 
ωραίου όντως θεωρήματος, τής πολλαπλότητος τ&ν κατοι
κήσιμων κόσμων. Φ.Π.

ΣΙΜΑΗΙΔΟΪ Γ. ΒΑΑΒΙΑΝΟΤ

Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ΕΝ ΤΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

ΗΤΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΚΟΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (>)

« Ή σκέψις είναι Λ πρώτη δύναμις τοΰ άνθρωπον, 
Λ έκψραοις αύτής έκ τών πρωτίστων αναγκών τον καί 
Α διάδοσίς της Λ προσφιλέστερα αύτού έλενθερία.» 
λέγει δ Condillac.

Καί όντως είς έμαντόν εύρον καί εύρίσκω καθ’ έ- 
κάστην τήν πλύρη έψαρμογήν τής ιδέας ταύτης, διό
τι όσάκις συλλάοω σκέψιν τινά αισθάνομαι, δτι κτώ- 
μαι νέαν τινά δύναμιν, είτα δ’ ακαταγώνιστος άμέσως 
μοΓγεννάται Λ άνάγκη νά έκψράσω ταύεην, είτε διά 
τού- γραπτού, είτε διά τοϋ προφορικού λόγου, καί κα
τόπιν έμβάλλομαι είς τόν πειρασμόν νά διαδώσω ταύ 
την, άν Τίτο δυνατόν είς τά πέρατα τής ύψηλίον ού
τως-ώστε, άν Απασχολήσω ύμάς, κατά-τήν έσπέραν 
ταύτην, σύγγνωτε ούχί έμοί, άλλά’τή άνθρωπίνη ταύ
τη αδυναμία μου, ήν ούχ’ ήττον ό Condillac, ώς ή· 
κούσαμεν, άποκαλεΐ δύναμιν καί άνάγκην 
καί έ'λευθερίαν.

Τό θέμα έπί τού όποιου θά άπασχοληθώμεν είναι έξ 
έκείνων, δτινα κατέχουσι μέσην τινά θέσιν μεταξύ τών 
καθαρώς Κοινωνικών καί τών καθαρώς Έ π ι- 
στημο'νικών θεμάτων. Είναι ύλης έπιστημονι- 
κής έψηρμοσμένης έπί τής κοινωνίας, πρός τήν εύη- 
μερίαν τής όποίας τά πάντα πρέπει νά Χτείνωσι. Έπι-' 
στήμη, τέχνη, ποίησις, λογογραφία, θρησκεϊαι, ανα
καλύψεις, πάντα πρέπει νά προγραφώσι, νά μηδενι- 
σθώσι, νά έκλίπωσιν, άν μή έκπληρώσιν Αθικόν σκο
πόν, άν μή συντελώσιν είς τήν παγίωσιν τού άληθοϋς 
πολιτισμού έν τή κοινωνία, δστις καί μόνος είναι Λ 
άληθής εύδαιμονία τής άνθρωπότητος· αί διαμάχαι 
αί άπό καταβολής κόσμου γινόμενον είς ούδέν .άλλο 
τείνουσιν ή τήν έδραίωσιν τής ’Αλήθειας μετά 
ποικίλας πολλάκις καί μακράς παραπλανήσεις είς τό 
σκότος τής Πλάνης. Ούδέ άπόλυτος θεωρία, ούδέ 
πρακτική άπόλυτος. Ούτε ιδανικά ύπερνέψελα, ούτε 
πεζότης χυδαιζουσα. Ή άρίστη έκψανσις τής ’Επι
στήμης είναι έκείνη, καθ’ ήν ό σοψός τείνει τήν χεΐρα 
είς τόν άγρότην καθ’ ήν έκείνος, άποσπώμενος καί 
ποτέ άπό τών μυρίων άδιεξιτήτων πολλάκις λεπτομε

ρειών τής ’Επιστήμης αύτοϋ, συγκεντρώνει τάς κε· 
κτημένάς γνώσεις'του, ίνα τάς χρησιμοποίηση πρός 
τό καλόν τής άνθρωπότητος, τόν ιπτάμενον ατμόν,, 
ίνα δώση τήν κίνησιν είς τήν ατμομηχανήν. Έκ τών 
Επιστημών δέ, αίτινες καί διά τής θεωρίας καί διά 
τής πράξεως άπονέμουσι τήν ύπέροχον ταύτην εύερ- 
γεσίαν τφ'κόσμω. άναμφιβόλως τυγχάνει πρώτη πα
σών ή’Ιατρική καί έκ τών έπιστημόνων δλων ό’Ιατρός· 
άς.μοι συγχωρηθή ό έγωϊσμός ούτος. Καί πάλιν έκ 
τών ποικίλων κλάδων τής Θείας ταύτης ’Επιστήμης, 
ή Φρενολογία καί παρέσχε μέν ήδη, άλλά πολλφ μάλ
λον είς τό μέλλον κέκληται νά παράσχη ύψίστας ϋπη- 
ρεσίας τώ γένει τών άνθρώπων, καθο άπασχολουμένη 
περί δ,ττ πολυτιμώτερον ό άνθρωπος.κέκτηται, τάς 
φρένα ς. Έκ τής άπεράντου λοιπόν ταύτης καί 
αχανούς, άγνωστου δ’ έτι γής, έν η μυρίοι ότρηροί 
τής Επιστήμης έργάται νυχθημερόν διανοίγουσι τρί · 
6ους άκαμάτως έργαζόμενοι,έκ τής Φρενολογίας λέγω 
άρυόμενοι τήν βάσιν ήμών, έπικαλούμεθα τήν εύμενή 
προσοχήν τού φιλομούσου ήμών ακροατηρίου, τοσού- 
τω μάλλον καθόσον άτυχώς ή άνάλυσις καί άπλοποί- 
ησις τών παραπλησίων ιδεών είναί τι άληθώς δυσχε
ρές καί πολλάκις άνέφικτον. Έξαιτούμενος λοιπόν 
πρός τή εύμενή άκριάσει καί τήν έπιεική κρίσιν σας 
προβαίνω ευελπις είς τήν άνάπτυξιν τοϋ ύπ’ δύει θέ
ματος, ήτοι: τής παραφροσύνης έν τή 
Κοινωνία καί τής θεραπείας αύτής.»

*0 κόσμος τών παραφρόνων χωρίζεται άπό τοϋ λοι
πού κόσμου τών ευ φρονούντων, δι’όρίων κατά τό 
μάλλον καί ήττον σοφών καί κατώρθωσεν ήδη ή Έπι
στήμη, ώστε έν δεδομένη περιπτωσει νά δύναται νά 
άποφαίνηται μετά βεβαιότητος, άν τό ύπό έξέτασιν 
πρόσωπόν βαδίζη έπί τής μιείς ή τής έτέρας χώρας, 
τής φρονήσεως ή τής παραφροσύνης. Τά φρενικά νο
σήματα άπό τής χαώδους Ανυπαρξίας αύτών "έλαβον 

■ συστηματικήν άνάπτυξιν έν τοϊς καθ’ ήμάς χρόνοις, 
καί μία· τών περιλάμπρων καταχτήσεων τής σημερι
νής Επιστήμης είναι ή τοιαύτη έξέλιξις τών νοσημά
των τούτων καί έπίγνωσις τής σήμα χίας αύτων, ώστε 
πλήν τής περιθάλφεως τοσούτων. φρενοβλαβών έν εί- 
δικοϊς θεραπευτηρίοις, οίτινες πλέον όριστικώς διέφυ- 
γον τάς Απεχθείς καί άκατανομάστους τοϋ Μεσαίωνος 
καί τών παλαιοτέρων χρόνων στρεβλώσεις καί τά βα
σανιστήρια, πλήν τής άποδόσεως ύγιών απείρων έξ 
αύτών. είς τάς άγκάλας τής Κοινωνίας, ή Φρενολογία 
νά άνακαλύφη έν τή 'Ιστορία τής άνθρωπότητος τά 
έλατήρια τοσούτων μεγάλων αποτελεσμάτων, πράξεων 
ατόμων καί έθνών, έξετάζουσα δέ καί έπισκοποϋσα 
τήν σημερινήν κατάστασιν τών Κοινωνιών νά γίνη ό 
μέγας καί άσφαλής αύτών κριτής έν τε τή έπί μέρους 
καί τή καθ’ δλου ένιργεία καί έκφάνσει αύτών, έν 
παντί κλάδω καί έν πάση ιδέα καί παντί γεγονότι. 
Ούτως ό φρενολόγος σήμερον δέν στρέφει μόνον τήν 
προσοχήν αύτοϋ είς τάς μέριμνας περί τήν μελέτην 
καί θεραπείαν τών καθαρώς καί δεδηλωμένως φρενο
παθών, άλλ’ έχει καί ύψηλοτε'ραν αποστολήν, εύγε- 
νέστερον καί άπαράμιλλον προορισμόν, νά έξετάζη τά 
άτομα καί τάς Κοινωνίας, δσας δέν φράττουσι τοϋ 
Φρενοκομείου τά περιφράγματα κηί δσους δέν συνέχει 
ό τών φρενοβλαβών μανδύας καί μετά πιθανότήτος 
άλλοτε άλλης, μείζονος ή έλάσσονος, νά χαρακτηρί- 
ζη τά μέν άτομα γείτονα τών τελευταίων καί έκείνας 
άξίας όμοιων περιφραγμάτων, ών διαφεύγουσι τήν ά- 
νέγερσιν μόνον, διότι δέν ύπάρχει ικανή δύναμις πρα- 
κτικώς νά συγκρατήση είς τάξιν καί πειθαρχίαν έν 
τόσον εύρύ καί· τόσον μέγα φρενοκομείου.

Τόδιπλοϋν τούτο καθήκον τοϋ ’Ιατρού ύπονοών καί 
ό αξιότιμος καί Σεβαστός ήμών Καθηγητής κύριος
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Κατσαράς; έπιλέγει έν τφ εΐσιτηρίω της καθηγεσίας 
αύτοΰ πρός τούς σπουδαστής λόγω:

« Διπλούν αρα προτιθέμεθα σκοπόν έν τη δίδασκα- 
' λία της Νευρολογίας κα'ι τής Ψυχιατρικής, διότι καί, 

' διπλοΰν είναι τό καθήκον τού ιατρού. Πρώτον νά δι- 
δάξωμεν ύμάς, ώς νευρολόγοι καί ψυχίατροι, τάς νευ
ρικός καί φρενίτιδας νόσους, ΐνα ησθε είς θέσιν, σχε- 
τίζοντες τό σύμπτωμα πρός τήν νόσον, νά διαγινώ- 
σκητε, νά προγινώσκητε καινά θεραπεύητε αύτήν 
τελουντες οΰτω τό έν τών καθηκόντων ύμών, τ. ε· 
τήν αποτροπήν άπό βαθύτερος καταπτώσεως, τήν 
βελτίωσιν ή τήν τελείαν άποκατάστασιν τού πάσχον- 
τος έπί τό κατά φύσιν. Δεύτερον, θέλομεν μετά τούτο 
προβή'εΐς τήνέπίτευξιν τού έτέρου τών σκοπών, δστις 
συνίσταται είς τό νά άναλύσωμεν, ώς ψυχολόγοι 
πλέον, έκάστην ψυχικήν λειτουργίαν χωριστά, αύτήν 
καθ’έαυτήν, νά ποιήσωμεν τήν’κατζεύθείαν σπουδήν 
αύτοΰ τού συμπτώματος καί έκ τής μελέτης τού σχη
ματισμού αύτοΰ, έχοντες και σπουδαΐον σύμμαχον λυ- 
σιτελέστατον πρός ψυχολογικός μελέτας, τόν ύπνωτι- 
σμόν, νά άρυσθώμεν ίκανάς γνώσεις φυσιολογικής 
καί παθολογικής ψυχολογίας.»

«Οΰτω δέ μόνον, κύριοι, θά δυνηθήτε νά έκπληρώ- 
σητε καί τό έτερον καθήκον ΰμών τ. ε. ν ά προ·, 
φυλάξητε τά απρόσβλητα έτι κοινώ
ν ι κ ά σ τ ο ι χεΐ α, κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ο ν τ ε ς πώς 
αί νοσηραΐ καταστάσεις έξαπλοΰν- 
ται, είτε διά τής κληρονομικότητας, 
είτε διά τής μεταδοτικότητος, είτε 
έκ τής έλλείψεως φυσικής καί Αθι- 
κ η ς ύγ ι ει ν ή ς·

Διότι, ώς ύπάρχει παραφροσύνη ά τ ό μ ω ν , 
ύπάρχει καί παραφροσύνη Κοινωνιών καί ώς 
έπί εκείνων όμοίως και έπί τούτων πρέπει νά διακρί 
νωμεν ώρισμένα νοσήματα φρενητικά, έχοντα ,αίτιολο-. 
γίαν, παθογένειαν, συμπτωματολογίαν, πρόγνωσίν 
και θεραπευτικήν, άπαραλλάκτως ώς έχουσι τοιαύτα 
καί αί τών ατόμων φρενίτιδες νόσοι, ώς έχουσιν 
έπίσης δμοια καί αί συνήθεις άλλαι παθολογικοί 
νόσοι, ώς εις πυρετός ή μία ΐμφλοΰέντζα· "Εχω 
μάλιστα τήν ίδέαν, δτι ή έπέκτασις αΰτη ούοα- 
μοΰ προσκόπτει, διότι έν όπασι τοΐς σημείοις θέλομεν 
εΰρει κοινά γνωρίσματα, δι’ ών αγόμενος τις θά Αδύ
νατο νά καθοριση σαφέστερου τά πράγματα καί νά 
μορφώση Ιδιαίτερον κλάδον πρωτότυπον τήν Κοινω
νικήν Φρενολογίαν, παραλλήλως βαίνουσαν 
πρός τήν Φρενολογίαν τών άτόμων. *Η  ίστορία άπό 
Τών παναρχαίων χρόνων μέχρι τής σήμερον καί παρ’ 
άπασι τοΐς λαοΐς δύναταί νά παράσχμ ΰλην πλουσιω- 
τάτην τώ μελετητή, έξ ής.νά άπαντλήση τά χρήσιμα 
αύτω πρός συστηματοήοίησιν τής Φρενολογίας του 
ταύτης, ώς ό Ιπποκράτης πρώτος έγραψε περί νόσων 
ώς οντοτήτων, αρυσθείς τήν ΰλην έκ τών πινακίδων 
των άνηρτημένων έν τοΐς Ίεροΐς τού ’Ασκληπιού. 
Έπειτα Λ σύγχρονος Κοινωνία Αδύνατο νά παράσχη 
τρανά καί ζώντα δείγματα, ώς δεινότερου πάσχουσα, 
καί σενεπώς μάλλον έκδεδηλωμένους φέρουσα τούς 
τύπους τών συμπτωμάτων τών νόσων- Ή Κοινω
νικά Φρενολογία συνεπώς έχει τήν ΰλην ύ- 
φιάτβμένήν, άλλά δέν έσχε μόνον είσέτι τόν πολύπει- 
ρον, πολυμαθή καί παρατηρητικόν έκεϊνοννούν, οστις 
θά διεχώριζε τά γεγονότα είς Αθροίσματα καί 
θά έδιδεν είς ταΰτα ονομασίας, ύφ’ άς τοΰ λοιπού θά 
ύπήγοντο πάντα τά όμοιου είδους συμβάντα. Ή 
Κοινωνική Φρενολογία πρέπει νά. γραφή 
καί βεβαίως θά εύρεθή ό γράψων αύτήν, θέλει δέ ά- 
ποβή μεγίστης ώφελείας πρόξενος είς τάς Κοινωνίας 
τοΰ μέλλοντος, διότι θά άπασχοληθή σύν τοΐς άλλοις 

καί είς τήν θεραπείαν τών φρενικών νόσων τών Κοι
νωνιών, καί σενεπώς θέλει έπιφέρει έκάστοτε, άν μή 
τήν παντελή ΐασιν, άλλά κάν τήν βελτίωσίν αύτών καί 
τήν παρασκευήν κρεισσόνών γενεών, κρεισσόνων Κοι
νωνιών. διά τής έξελίξεως τών αιώνων καί τών Νόμων 
τής κληρονομικότήτος. ■ Ή Κ ό ι ν ω ν ί κ ή Φ ρ ε
νολογία θά άρη τήν άχλύν, ήτις έπιπροσθοΐ τών 
όφθαλμών ήμών καί συγχέει τά πράγματα τόσον, ώστε 
πολλάκις, ώς συμβαίνει ένίοτε καί κατ’ άτομα, πολ
λάκις, λέγω, τά δρία τής λογικής καί τής φρενοβλα- 
βείας, τά δρια τής παράφρονος Κοινωνίας καί τής εΰ 
φρονούσης κατά περιόδους καί διαρκώς, άφανώς πως 
καί άνεπαισθήτως νά συγχέωνται μέχρι τελείου ταύτι- 
σμού· Έθιξα τό ζήτημα τούτο, έφ’ ού πολλάκις σκέ
πτομαι καί περί δ απασχολούμαι, διότι ακριβώς δ τι 
μέλλομεν νά εϊπωμεν, δέν είναι ή συμβολή μικρά τις 
είς τόν μέγαν ώκεανόν τής Κοινωνικής Φρενολογίας, 
διότι θέλομεν νά τονίσωμεν ιδιαζόντως τήν ίδέαν δτι 
συμβάντα τινά έν ταΐς κοίνωνίαις πρέπει νά χαρακτη
ρίζονται ώς παθολογικά, αναγόμενα, είς τήν κατηγο
ρίαν τών ψρενοπαθειών, δτι τέλος ώς ύφίσταται παρα
φροσύνη έν τφ άτόμω, ύφίσταται καί παραφροσύνη έν 
τή Κοινωνία.

Ή φρενοβλάβεια αναπτύσσεται, διότι ό παθών Αν 
προδιατεθειμένος κληρονομικώς. Α διότι ήτο καταχρα
στής τών οινοπνευματωδών ή έξ άλλων αίτίων περί ών 
όμιλεΐ ή Φρενολογία, άλλ’ έκ τών αύτών αίτίων Ανα
πτύσσεται πάθησίς τις έλαφροτέρα καί τότε τήν κν- 
ριότη-α τού παθόντος διαμφισβητοίσιν ή Έχεφροσύ- 
νη καί ή Παραφροσύνη- Είναι Α κακοδιαθεσία τοΰ 
ύγειοΰς ανθρώπου σωματικός, Λ. έλαφρά αΰτη καί 
ίδιάζουσα τών φρενών διαταραχή πνευματικώς· ή πα
ραφροσύνη, ήν θέλω νά έπεδείςω καί έξάρω δέν είναι 
ή Αντιστοιχούσα πρός μίαν πνευμονίαν ή ένα τυφοειδή 
πυρετόν έν τη Παθολογία τού σώματος. Αλλά πρός τά 
φρίκια καί τό πυρέτιον καί τά αόριστα έκεϊνα πρόδρομα 
συμπτώματα, .ώς λέγομεν οί Ιατροί, έξ ών ούδέν μέν 
όριστικώς δύναταί τις νά συμπεράνη καί διάγνωση. 
άτινα ούχ ήττον ένδεχόμενον ν’ άποτελώσι τήν έναρ- 
ξιν σοβαρός νόσου, ένώ κατ’ ίσον λόγον πιθανόν καί 
νά περιορισθώσι μέχρις εδώ μόνον- Τά πρόδρομα 
ταΰτα συμπτώματα, χωρίς νά ήναι νόσος, πολύ άπέ- 
χουσιν άπό τής ύγείας, ούδ’ έπιτρέπονσι τάς συνή
θεις ήμών ένασχολήσεις· άπαραλλάκτως καί έν τή 
παραφροσύνη ταύτη τή έλαφρα, τή ήμιπαραφροσύνη 
Λαύρα ώς είπεϊν παραφροσύνης,. (έν δυνάμεθα μέν 
νά κηούξωμεν κλασικούς φρενοβλαβείς τούς έξ αύτής 
πάσχοντας, ού μήν, άλλ’ ούδέ καί νά θεωρήσωμέν αύ·. 
τούς πνευματικώς αρτίους1 προκειμένου δέ περί τών 
Κοινωνιών, Ας κρίνομεν έκ τών έν αύταΐς έπικρατου- 
σών ίδιών, ώσαΰτως δυσπίστως έχοντες πρός τινας 
αύτών, άδυνατούμεν νά κηρύξωμεν φρενοπαθείς, φο
βούμενοι μή μάς έπιστραφμ ό τίτλος μετά τοΰ τόκου- 
Διαλανθάνει δέ αΰτη ύπό μορφήν ‘έγκλημάτων Α κατ’ 
έπιδημίαν αύτοκτονιών, έκτροπων πράξεων καί απο
φάσεων, συνεπιφερουσών θλιβερά ναυάγια ύλικά καί 
Αθικά, ή έκκεν'τρχκών ιδεών, ψιζουμένων είς τήν κοι
νωνικήν συνείδησιν αναποσπαστως- Ταΰτα πάντα σχέ
σιν έχουσιν άμεσον σχεδόν πάντοτε μετά διαταράξεως 
τών φρενών συγκινούσης ήμ'άς βαθύτατα καί προτρέ- 
πούσης εΐς βαθυτέραν τών πραγμάτων έξέτασίν καί 
άναζήτησιν τών αίτίων, έτι δέ προκαλούσης, δπερ καί 
τό σπουδαιότερου, τήν περί τής άρσεως καί τής προ- 
λήψεως μέριμναν, καθόσον ούδέ σμικρά προσγίγνεται 
Α βλάβη ταΐς Κοίνωνίαις ούδέ περί σμίκρών. ’Αλλ’ ώς 
έφθημεν είπόντες ένταΰθα μόνον έθίξαμεν τό ζήτημα 
τοΰτο, μή προορίζοντες τήν παρούσαν μελέτην διά 
κύκλον καθαρώς έπιστημονικόν καί συνεπτύξαμεν τάς 

έπί τού θέματος γνώμας, ΐνα μόνον παρουσιάσωμεν 
τή*  Αρχήν, άφ’Ας ώρμήθημεν.'

Ύπο τό όνομα διατάραξές φ ρ εν ώ ν δέν πρέ
πει νά νοώμεν μόνον τόν θραΰοντα τά κάτοπτρα καί 
τούς ύελοπίνακας, άνοηταίνόντα Λ άσ’χημονούντα, 
τόν άσυνάρτητον Α υποχόνδριον Α δπως δήποτε βιαιο- 
πραγοΰντα,. τόν νομίζοντα έαυτόν -Κροΐσον Α έχοντα 
κτήσιν- τήν θάλασσαν πάσαν, τόν νοσηρώς φρονοΰντα 
δττ άγαπάται Α φθονεΐται καί καταδιώκεται ύπό πάν
των, τόν πρεσβεύοντα, οτι είναι ό αντιπρόσωπος τού 
Θεού έπί τής γής, καί συλλήβδην έκείνους, οΰς αί 
φρενικοί νόσοι περιέλαβον καί έχαρακτήρισαν ήδη ώς 
παράφρονας, άλλά καί έτερον τινά τάξιν, ήν ό πολύς 
κόσμος Αγνοεί καί ήτις ούδέν μέν βίαιον παρουσιάζει 

Αρμονία φήαεως. Άρμοντχ ζωής. (Έκ τοΰ φυσικού βίου)

η εκκεντρικόν, αίφνης δμως φανερούτάι Α ύπολανθά- 
νουσα Ανωμαλία περί τήν ισορροπίαν τής διανοίας έκ 
πράξεων αιτινες βεβαίως δέν θά έλάμβανον χώραν, άν 
τό άτομον, δπερ διέπραξεν αύτάς ητο ισόρροπο ν, 
είχε κατά φύσιν τόν νοΰν, τήν ψυχήν, τό ίθικόν αύ· 
τού Καί έν τούτω δή έγκειται Α δυσκολία τής διαγ.νώ- 
σεως τών τοιούτων φρενοβλαβών, καθόσον ούτοι ού
δέν παρουσιάζουσι τό μαρτυρούν έλλειψιν όρθοφροσύ- 
νης άχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ύποκύπτοντες μοιραίως 
εΐς τήν έξωθοΰσαν αύτούς δύναμιν, ύποπίπτουσιν εΐς 
πράξεις βδελυράς καί ασύγγνωστους, έφ’ ών καί ή δι
καιοσύνη ούχί σπανίως πλανάται, κρίνουσα τά άδική 
μα τα Ανθρώπων ύπό τινα έποψιν άκαταλογί-. 
σ τ ω ν-

Σήμερον δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν τήν τού Mi
chelet γνώμην, δστις είπεν, δτι «πρέπει Λ Δικαιο
σύνη νά γίνη ’Ιατρική, φωτίζομένη ύπό τών φυ
σιολογικών ’Επιστημών καί έκτιμώσα τήν μερίδα τοΰ 
μ'ο ι ρ α ί ο υ , τήν ύπέισερχομένην είς τάς έλευθέρας 
πράξεις.... Πρέπει ή Ιατρική νά γίνη Δίκαιο- 

σ ύ ν η κ α ί Ή θ ι κ ή· πρέπει ό Ιατρός, δικαστής, 
γνώστης τής ένδομύχου ζωής τού ανθρώπου νά ιίσ- 
ε'λθη είς τήν .έξέτασίν τών φυσικών αίτίων, τά όποια 
προξενοΰσι τό. Αθικόν κακόν, τήν Αθικήν νόσον». 
Είναι λοιπόν Α τοιαύτη παραφροσύνη ολως ίδιάζουσα, 
ούχί Λ γνωστή καί καθωρισμένη, άλλά τις Ασύλλη
πτοςκαί αίθερία. ής τίνος βλέπομεν τήν προέλευσιν 
κάί τά αποτελέσματα, χωρίς νά δυνάμεθα είσέτι νά θί- 
ξωμεν αύτήν ταύτην·. Καίγεννάται μέν έκ'τής Κοινω
νίας-καί έπί τούτης βαρύνει, αλλά καί διά ταύτης 
πάλιν δύναταί νά έξαλειφθή καί ό έκ ταύτης κίνδυνός 
νά Αποσοβηθη. Καί ώς έκδηλούται έν τώ ά-τόμω τώ 
ύγιεΐ ύπολαμβανομένω καί φυσιολογικώς έχοντι/ οΰτω 
καί έν τή Κοινωνία τη φαίνομενικώς μόνον ύγίαινούσμ, 

πράγματι δέ νοσούσα, άλλά λανθανόντως καί. πως 
άοιαγνώστως ύπό τών περισσοτέρων.

(<Έπ«τιι συνέχεια').

ΑΝΑΜΝΗΈΙΣ

Kipie liplrif£ir
Πολύ ωραία και ϊώακτικά ϊιηγημάτια ά·?αγινώικω άπό τίνος, 

πότε είς τήν «Φύτιν» καί πότε είς τήν «Ήχώ». Τά αγαπάτε, 

όπως και έγώ τρελλαίνομαι ίιά ταΰτα. Τινά 8έ έξ αΰτών είναι και 

Ιστορικά, ώς βλέπω, καί θα σάς διηγηθώ και έγώ εν τής τρυφε- 

ρας μου ήλικίας, δπερ, άν θεωρήσητε κατάλληλον, τό δημοσιεύετε.

ΙΙάς τις άρέσκεται είς τήν άνάμνησιν γεγονότων είιαρέστων καί 

τερπνών τής μικρας του ήλικίας. Αίιτά άφίνουν τάς καλλιτέρας 

έντυπώσεις. Πόσα ίέν διέρχονται συχνάκις έκ τής μνήμης μου ; 

Ουδέποτε θά λησμονήσω τό άκόλουθον,τό όποιον πάντοτε και ξωη- 

ρώς ένΟυμοΰμαι, ώς νά μοί συνέβη χθές. Οδδέποτε θά λησμονήσω 

τά δέκα είκοσιπενταράκια, καινουργή καί καθαρά, λαμποντα καί 

στίλβοντα ώς ήΑΰαλος, τά όποια μοί ε$ε δωρήση ό πατήρ μου 

•τήν ήμέραν’τοΰ νέου έτους, πρό τριάκοντα έτών . . . ναί, Κύριε
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Πρίντεζη, προ τριάκοντα ετών ! Καί πότε έπέρασαν ήϊη α&τά τά 

τριάκοντα έτη f τριάκοντα -πρωτοχρονιαίς έκτοτε! θί< μοι» τί βρα

χύς 8του είναι 0 βίος και ίίν το άντιλαμβανόμεθα, παρά είς το 

τέλος I ' .
Ούϊέποτέ ήγάπηια τά χρήματα καί μάλυτα, δτε ακόμη έγνώ- 

ρισα καλώ< αύτά καί πώς κερδίζονται. Καί φυπκώ; καί δικαίως 

καί αύτά.έξ άμοιβαιότητο; δέν μέ ήγάπηταν καί δια τούτο δέν εί

μαι πλούσιος, ούτε χρήματά έχω ή δ,τι μοί αναγκαίοι μό';ο·; διά 

ναζήσω. Κερδίζω τδν.άρτον μου, καί μέ αρκεί, είμαι χριστιανός, 

ίδού τδ παν.

. Τότε τά δέκα.έκεΐνα είκοτιπενταράκια μοί ήρεταν και μοί ίκα- 

μον έντύπωτιν, 5χι διότι ήταν χρήματα ή νέον έτος, άλλά διότι 

ήταν κα νουργή καί στιλπνά, ώς δ καθρέπτης. Κομψά, ώραία καί 

λαμπερά,-ώς δέκα μικροί ήλιοι'ίλαμπον δέ, ώς φωτεινά' μικρά! 

λοχνία: και. τά συνελάμβανο·; μετά μειδιάματος είς τούς δακτύ

λους μον καί.τά άφινον πάλιν χαμαί, διά νά μή τά λερώσω. Μέ 

είχον δέ τοσοΰτον προσελκύτει και αιχμαλωτίσει, ώστε άφήκα πά

σαν άλλην ένασχόλησιν καί παιδικήν διασκέδασιν και κατεγινόμην 

μέ άδτά. Ναί,μέ είχον αιχμαλωτίσει τά καινουργή στίλδοντα αύτά 

νομίσματα, τόσον, ώστε δ.έν άπεχωριζόμην καί έξηκολούθουν επί 

πολλήν ώρα·/ καί νά τά παρατηρώ καί νά τά μεταφέρω άπδ χεϊρα είς 

χείρον καί νά τά κτυπώ ή νό τα θέτω εις τδ θυλάκιόν μου καί ώς 

μεγάλος άνθρωπος νά βαδίζω καί νά τα μετρώ, ούδέποτε ούτως 

εγκαταλείπω·; αύτά απδ του βλέμματός μου ή άπδ τής χειρός μου. 

‘βμίλουν μέ.αύτάκαί έγέλων. Έγέλων άπδκαρδίας, κύριε Πρίν

τεζη, καί ενίμιζον δτι κατεϊχον δλον τδν κόσμον μέ αύτά.

Μετά μεσημβρίαν τής πρώτης εκείνης ήμέρας τοΰ έτους, 0 πα

τήρ μού μέ έλαβε μεθ’έαυτοΰ είς τδν περίπατον καί έξήλθομεν 

όλίγον τής πόλεως, είτα δέ έπιστρέφοντες έμείναμεν εις τήν πλα

τείαν, 8τε αύτδς μέν συναντήσ.ας φίλον, περιεδιάόαζον κατά μήκος 

αύτής συνομιλοΰντες, έγώ δέ πλησιάσας θρανίου, κατέταξα είς' 

γραμμήν τά στίλβοντα κερμάτιά μου καί παρετήρουν αύτάμειδιών. 

’Ημην μόνος, άλλά μετ’ όλίγον μ’ έπλησίασαν,. παιδ'ά τινά, συν- 

ομήλικά μου καί μέ παρετήρουν μετά πόθου, ώς και πωληταί α

θυρμάτων καί γλυκισμάτων, ΐνα μέ αναγκάσουν νά άνταλλάξω 

αύτά· μετά τών πραγματειών των. Άλλα τίποτε, δέν ήθελον ν’ ά- 

'ποχωρισθώ αύτών.-Επειδή δέ αύτσι ήρχισαν νά μοΰ κράζουν είς 

τά ώόα «στραγάλια, φρέσκα κουλούρια, μανδολάτα» καί τά τοι- 
αΰτα, έγώ διά νά τούς αποδείξω, δτι δέν είχον σκοπδν ν’ αγο

ράσω τίποτε,έλαβον έκ τοΰ έδάφους δέκα μικρούς λίθους καί τούς 

έθεσα κάτωθι τών νομισμάτων καί έξηκολούθησα νά παίζω. Άλλ’, 

επειδή τά πάντα είς τδν κόσμον φέρουσι τδν κόρον, «βαρύνθην καί 

τοΰτο .κα! έκάθισα έπί τοΰ θρα'ίου,'άρκούμε-'ος νά παρατηρώ αύ

τόν. δτε μικρά τις ξανθή χαρίεσσα κόρη μέ πλησιάζει σχεδόν 

κλα-'ουσά καί μοί λέγει : .

— Δώσε μου δύο είκοσιπενταρακια, δ αδελφός μου είναι άρρω

στος, νά τοΰ πάρω τα, ιατρικά ...

Α”, νομίζεις, φίλε μου, οτι άπέπεμψα τδ κοράσιον ; Όχι, 

άλλά, δέν ειξεύρω καί έγώ πώς όρμώμενος, έμάζεικα μέ τάς 

χείρας μου δλά τά νομίσματα καί τοΰ τά έδωκα, ενώ πάντες ο! 

.πέριξ. έμοΰ ίστάμενόι παίδες καί μεταπράται μέ παρετήρουν μετά 

περιέργειας- Ή δέ λαβοΰσα άμέσως αύτά μικρά κόρη μέ παρατή

ρησε μετά γλυκοΰ μειδιάματος σιωπή)ώς ευχαριστούσα με και δέν 

άνεχώρει, άναμένουσα ίσως νά τή είπω τίποτε. Τότε δ’έγώ, άπο

ρων τί νά τή ειπω, ένηγκαλίσθην καί ήσπάσθην αύτήν, ώς έξ έν

στικτου καί έτρεξα μετά τοΰτο αμέσως πρδς συνάντησιν τού πα- 

τρός μου.

Έν τή οίκίςι πάντες ήπόρησαν .τί έκαμδν τά χρήματά μου. «θά 

ήγόρασες γλυκίσματα, μοι έλεγεν δ πατήρ μου, δτε συνωμίλουν 

μετά τοΰ φίλου μου». — Θά τά έχασες, ανόητε, παίζω;, μοί έλε

γεν ή μήτηρ μου καί άμφότεροι μέ έπέπληττον, δτε ήναγκάσθην 

νά τδΐς δμολογήσω τήν αλήθειαν.

Τότε οί γονείς μου παρετήρησαν άλλήλους σιωπηλώς μετά πε

ριέργειας,: έγώ δέ έκλαβών τοΰτο : ώς ειρωνείαν, ήρχισα νά φου- 

σκόνω. έκ μεταμελείας καί ε’τα άποσυρθείς έκλαυσα, μόνος πι- 

κρώς, άλλά, τδ ενθυμούμαι είσέτι, πολύ πικρώς. Νομίζω, κύριε 

Πρίντεζη·, δτι άνέγνωσά που είς τήν «Φύσιν», δτι «τά δάκρυα 

είναι σπορά άγ αλλ ι άσ ε ω ς» Είναι αληθές καί ίδού καί 

ή απόδειξις.
Διατί νά μή λησμονήσω μετά τοσαΰτα έτη, τδ περιστατικδν 

τοΰτο τής παιδικής μου ήλικίαο ; Α! περιστάσεις καί τά γεγονότα 

τοΰ βίου μέ έκαμνον βεβαίως νά τδ λησμονώ, άλλ’ οί χρόνοι μοι 

τδ έπανέφερον συχνάκις είς τήν μνήμην καί έτος δέν παρήρχετο 

χωρίς πολλάκις νά.μή τδ άναμνησθώ.

Θεία σύμπτωσις ή συγκυρία. Εσπέρας τι τοΰ χειμώνος μετά

-τριάκοντα έτη έκτδτε, φίλος μου τις μέ προσεκάλεσεν είς γεύμα 

μετά τινα φίλων τού. Ήτον ή δνομαστική έορτή του. Μεταξύ 

τών προσκεκλημένων ήτο.καί νέος τις ζωγράφος, προσφάτ.ως πε-. 

ραιώσα: τάς σπούδάς του είς διακεκριμένην σχολήν τής Ιταλίας, 

δν δ οικοδεσπότης μάς συνέστησεν ώς κάλΧΐστον άνθρωπον, αξιό

λογου φίλον καί σπουδαιον καλλιτέχνην. Τδ σοβαρδν αύτοΰ ύφος 

καί ή συμπαθής του φυσιογνωμία μάς έκαμεν έντύπωσιν. Ήτο δέ 

άπλούστατος τούς τρόπους κα! εύγενοΰς συμπεριφοράς. Έν δλί- 

γοις έγένετο οίκειόσαιος ήμίν, σχετικώς τή περιστάσει.

Έν ώρα τών επιδορπίων, οτε ή οίκειότης κα! ή αστειότης κυ

ριαρχούσα τών σοβαροτήτων καί τα αστεία μετά τών ανεκδότων 

λαμδάνουσι θέσιν παρά τή τραπέζη, δ ήμέτερος άμφιτρύων αποτει

νόμενο;, άπαιτητικώ μάλιστα τφ τρόπφ, πρδς τδν ξένον :

— Αλήθεια,· Μάρκελε, τώ λέγει, δείξου μας τδ είκοσιπεντα- 

ράκι σου και διηγήθητί μας τήν Ιστορίαν του;

Ό ξένος χωρίς κα! έκ δευτέρου' νά παρακληθή πρδς τούτο, 

άφήρεσεν έκ τής άλύσεως τοΰ ωρολογίου του τδ μικρόν άνηρτη- - 

μένον νομισμάτων καί επιδεικνύω·; αύτδ πρδς ήμας, μάς διηγήθη 

τά έξής : ' . _ ' ’ ·

«'Ο πατήρ μου άπέθανε πτωχότατος καί μας άφήκεν, εμέ, τήν 

μητέρα μου κα! τήν αδελφήν μου είς τήν μεγαλειτέραν'ένδειαν.

«Έγώ ήμην πολύ αδύνατος τότε, και επειδή ώφείλομεν νά 

ζώμεν έν μεγάλη στερήσει, έξησθένουυ βαθμηδόν λίαν έπαισθήτώς.

«Ή μήτηρ μου, τή άληθέία, ήτο θαυμασία γυνή, πολύ εργα

τική καί ισχυρά; κράσεως, άντέχοΰσα εις τήν περίστασιν, ή δέ 

άδελφή μου, έπίσης ρωμαλέα, άντείχε μετ’ έγκαρτερήσεως. Άλλ’ 

έγώέγώ ήμην τδ θύμα τής δυστυχίας. Τδ σώμα μου κυριο- 

λεκτικώς έπάλαιε-κατά τοΰ ψύχους κα! τής πείνης. .

« Ήμέραν τινά δέν είχομεν όβολό·;. Ό άρτος μας έλειπεν, έγώ 

δέ ήμην κλινήρης. Τί νά κάμωμευ ; ώφείλομεν ύπδ τής ανάγκης 

πιεζόμενοι, νά έπαιτήσωμευ. Άλλά,-θεέ μού, ή έπάίτεια είναι 

έγκλημα, όπόταν δέν απομένει άλλο μέσον σωτηρίας ; . . . Ή 

μήτηρ μου όμως ήτο υπερήφανος καί δέν ήνόέι τούτο, ή μάλλον 

έθεώρει ατιμ'αν τήν έπαίτέιαν.Τής έλειπε-δέ έντελώς καί τδ ύπδ 

τή; ανάγκη; προβαλλόμενου έν τή περιστάσει ταύτη θάρρος.

«Μετ’όλίγον τδ κακόν έπετάθη, ή πείνα ηυξησε κα! ή κατά- 

στασίς μου έχειρο:έρευ-εν. έβηχό; δέ μέχρι; άποπυιγμοΰ. Ή 

άδελφή μου έτρεξε και έκάλεσε τδν ιατρόν, δστις διέταξε τήν 

άμεσον λήψιν φαρμίκων, αλλά πού χρήματα ; Ό ιατρό; δύνα

ται νά περιμένη ή νά χάση άπδ τδν ασθενή του, άλλ’ i φαρμα
κοποιός φ “Αχ, τδν άλιτήριου,ήρνήθη. καί ,ή άδελφή μου έπέστρε- 

ψεν άπρακτος μέ τήν καρδίαν · φουσκώμένήν καί τούς οφθαλμούς 

δακρυβρέκτους. Ή δέ μήτηρ μου.ύψώσατα' τήν κεφαλήν διά νά 

μήν άφήση τα δάκρυα να πέσουν έπί τ®ύ εδάφους καί τά ίδωμεν 

ήμείς καί λυπηθώμεν περισσότερον,έπνιξε τδν πόνον εις τήν. καρ

διάν της καί είσελθοΰσα είς τδ παρακείμενον δωμάτιόν της . . . .- 

τί έκαμεν ; αγνοώ, άλλ’ άναμφιβόλως θά παρεπονέθη, θά πάρε- |

κάλβσε, θά ίκέτευσε, θά έγονυπέτητε καί θά έ'κλαυσε τήν τύχην ;

της. Δέν ήμην πολύ παιδίον καί ήνόησα τήν .στενοχώριαν, άλλ’ 
ήλπΓον πάντοτε, ώς παιδίον !

«Μετ’ολίγον έπέστρεψε κάτωχρδς καί ώσεί-αγνώριστος έκ 

τής θλίψεως καί τής άποφάσεως, ήν είχε λάβει. Το ποτήρι'ο; τή ■ ί
είχεν έπιστραφή πλήρες να τδ πίη ή τάλαινα κ«} τδ έ’πιεν, ώς ό ί

Χρίστος δι’ ήμάς' άλλως θά άπέθνησκεν, έκεϊ, είς τδ δωμάτιό·; , 

της, μόνη, εύχαριστημίνη, κεκλεισμένη. . ?

«—Πήγαινε είς τήν πλατείαν, κόρη μου, είπεν, είςτήν άδελ- '

φήν μου, μετά λυγμών καί έπαίτει, τδ θέλει δ Θεός. Έπαίτει ■ ■ ;

είς τούς καλούς ανθρώπους, έως βτου ..συνάξεις 50 λεπτά καί 

τρέξε νά φέρης τά φάρμακα.

«Ή άδελφή μου χωρίς νά προφέρη λέξιν, έτρεξεν άμέσως καί 

άφοΰ περιήλθε πολλούς, οίτινες άπηξίωσαν νά δώσουν προσοχήν 

εις τά λε·'όμε·'ά της καί άλλοι τήν άπέπεμπον σκαιώς, έφθασε 

πλησίον ένδς θρανίου, οπού μικοδν παιδίον τής ήλικίας της έ- · J

παίζε μέ μικρούς λίθους καί δέκα είκοσιπενταρακια. Άφοΰ δέ τδ . ;

παρετήρησε καλώς, τώ είπεν: '■

« —Δόσε μου, δύο είκοσιπενταράκια, ό άδελφός μου είναι άρ- γ

ρωστος, νά τοΰ πάρω τά ιατρικά του . . . - [

«Ό μιηρδς πλούσιος δέν έπερίμενε άλλην παράκλησιν, άλλ’ ί

άμέσως έμάζευσεν όλα τά αργυρά έκείνα νομίσμαιά του, συμπο- , 

σούμενα είς δέ*α είκοσιπενταράκια, καί τά έδωκε προθύμως εις ■

τήν αδελφήν μου, ασπασθείς έν ταύτώ αύτήν, έξ εύχαριστήσεως ;

καί άπελθώυ έκειθεν έσπευσμένως, χωρίς νά δώση εις τήν μικράν \

κόρην τδν καιρδν νά τδν εύχαριστήση. · ·.

«Κατάπληκτος καί λίαν εύτυχής ή άδελφή μου τότε, έτρεξεν ί

εις τδν φαρμακοποιόν, τά φάρμακα καί έφερεν αύτά είς τήν

οικίαν, βτε δέ έπανήλθεν ό ιατρός, μέ εδρε πολύ καλείτερον και 

έκτος κινδύνου.

«Ή μήτηρ μου. έζήτησε λεπτομέρειας περί τής- τύχης τών 

δέκα αύτών μικρών νομισμάτων καί άμα ήκουσε τά διατρέξαντα, 

έλαβε·; ε; έξ αύτών, τδ έ-ρύπησε κα! τδ έκρέμασε είς τήν εικόνα. 

Είναι άκριβώς αύτό, κύριοι, τδ όποιον ήδη κρατείτε' είς χεί

ρας σας. Τδ-φυλάττω ώς κειμήλιο·;. Είναι εύεργεσία, σωτηρία, 

θησαυρός- δι’ εμέ τριακονταετούς , ένθυμήσεως, ήιιτ μοί άναμι- 

μνήσκει τήν παιδικήν μου δυστυχίαν. Ούδέποτε·θά τδ άποχώρι-, 

σθώ, έίόσω.ζώ.Τδ.απήτησενάλλως τε καί ή μήτηρ μου, δίδουσά 

μοι αύτό. Ευλογημένο; νά είναι τδ βύγενές εκείνο καί εδψυχο·; 

παιδίον, τδ όπθίο·λ μας παρέσχε τήν ευεργεσίαν αύτήν.»

Αύτά μας-διηγήθη ό εύγενής καί σοβαρός εκείνος ξένος καί 

χωρίς νά είπω ,άκόμη λέξιν, ένεθυμήθην άμέσως, ότι «τ ά δ ά- . 

κ ρ υ.α είναι σπορά άγ α λ λ ι ά σε ω ς» ώ; προειπον, καί 

οτι ή αφιλοκέρδεια καί προθυμία καί γενναιοφροσύνη μο·*  εκείνη 

τώ έσωσαν τήν ζωήν; Έγερθείς δέ έν συγκίνήσει, έπτΑησίασα τδν 

ξένον καί λαμβάνω? αύτοΰ τήν' χεϊρα, ή; έφερα έπί τού στή

θους μ.ου:
—Μάρκελε, τώ λέγω,έγώ είμαι τό παιδίον έκείνο, τδ όποιον 

έδώρησε τά δέκα νομίσματα εκείνα εις τήν άδελφή·; σου καί 8περ 

είτα ήσπάσθη αύτήν, έξ εύχαριστήσεως διά τήν γενναιόδωρου 

πραξιν του καί τήν αδελφικήν, ούχ: έπαιτικήν αίτησίν της.

Είς τάς λέξεις ταύτας, αίτινες ώς αστραπή μετά κεραυνού 

έπληξα; τήν καρδίαν τοΰ ξένου, ήγέρθη ουτος έν πλήρει ταραχή 

καί συγκινήσει καί παρατηρώ? με μετά προσοχής και συμπάθειας:

— Σείς, Κύριε, σείς, μοί λέγει, έδώσατε τά νομίσματα τα; είς 

τήν άδελφήν μου καί μας έσώσατε; εί<αι δυνατόν μετά τόσα έτη 

νά γνωρισθώμεν ;

—Ναί, φίλε μου, έγώ είμαι, τώλέγω, έγώ έδωσα ευχαρίστως 

ο,τι τότε έκράτου/, 8,τι (δικόν μου είχον είς τήν αδελφήν σα;, 

τά έδωκα μετ’εύχαριστήσεως καί σάς βεβαιώ, έκτοτε ή καλή 

αυτή πραξις ώς θείος άγγελος παρακολουθεί τδν βίον μου. Είμαι 

εύτυχής έκ τούτου I

— Είναι δυνατόν ! τί σύμπτωσις I τί εύτυχία ( μοί έλεγε καί 
μοί έσφιγγεν έν ταύτώ τήν χείρα. Είτα δέ :

—Ώ φίλε μου, σάς όφείλω τδ παν, τήν ζωήν μου, τήν ζωήν 

τής μητρός μου καί αύτήν τής αδελφής μου έκ τής μικρας αύτής 

δωρεάς σας, μεγάλης, μεγίστης. τότε δι’ ήμας, μοί έλεγεν.

Ό δέ άμφιτρύων μα; λαμβάνω·; τότε..τδν. λόγον:

—Τφ όφείλετε, είπε μειδιώ?, δύο καί ήμισυ φράγκα καί έπί 

πλέον τούς τόκους αύτών έπί τριπκονταετείαν, οίτινες· άποτελοΰ- 

σιν ούχί ευκαταφρόνητου ποσό·;.

— Μάλιστα, έπανέλαβεν ό Μάρκελλος. περιχαρής, τώ όφείλω 

έτι περισσότερον, 8,τι έχω και τήν ζωήν μου αύτήν.

Συγκινηθείς δ’ έγώ έπί πλέο; έκ τής λαμπρά; αύτοΰ καί συμ

παθούς συμπεριφοράς τδν ένηγκαλίσθην, λέγων:

— Έλθέ νά σέ άσπασθώ, βπω; ήσπάσθην τότε καί τήν' άδελ- ■ 

φήν σου.. .

Είτα τδν ήρώτησα, φίλε μου,περί τής*άδελφή;  του καί τής μη

τρός του καί πληροφορηθείς, οσι αύτη μέν άπεβίωσεν, ή δέ ά

δελφή του ζή, έζήτησα τήν, άδειαν νά τήν Γδω.

Αι, τί φαντάζετθε, κ. Πρίντεζη J Έζήτησα τήν χεϊρα της 

καί τήν έστεφανώθη'ν, διότι προθύμως μοί έδόθη καί μετά χαράς 

καί ευγνωμοσύνης αΰτη μέ ήθέλησε διά σύζυγον ! Έκτοτε ζώμεν 

ευτυχείς!

Σάς άρέσει ή ιστορία μου ; Δέν είναι έκτακ-to- συνοικέσιο; ; 

Δημοσιεύσατε αύτήν είς τήν «Φύσιν» μεταξύ τών άλλων.ώραίω; 

διηγηματίων σας, δν τήν ευρίσκετε καλήν, άλλά .... χωρίς 

δνόματα · . . . παρακαλώ.

Ό yUo( cat Λ.

ΤΕΤΤ1Β EKF ΑΧΤΛΚΖ

Είς το πλημμελιtoSuetw.
Ό πρΰεΛρος 45 έτ&ν, παοατηρεϊ σκεπτικώς τόν κατη

γορούμενον.
Είς νέος κατηγορούμενος, ζωγράφος τό έπάγγελμα, 

μέλανο-ένίεόυμένος τρίβει χπρίει; τάς χβϊρας του.

'Ο ηρόεβρος. fnpdc rt>r xatityopoiptror) ’Ονομά
ζεσαι Ιωάννης Αιμίλιος, σπουργιτοφάγος, επικαλούμενος.

’Ο νίος.^/ιειίιώπ/Μ’ ένθυμε&σθε καλώς κύριε, Πράε^ρε.
♦Ο πρόεδρος» Κράτησε τάς παρατηρήσεις σου κατ’ 

ίίίαν καί ν’ άπαντά; είς ο,τι σ’ έρωτοΰν. Κατεϊικάσθης 
ήδη πεντάκις ;

Ό Πεν-Τάκις ; πολύ κακώς ό γραμματεύς κρατεί
τά βιβλία του, κύριέ προ’έδρε. ι’Εξάκις ίχω καταδικκσθή. ,

■'Ο ηρόί&ρος· Καλώς, έζάκις.. .· ζ
Ό νέος· Β-βαίως, δεν θέλω νά μοΰ προσθέτουν περισ

σότερα; καταδίκας, άλλά’δέν έτιθυμώ κα! νά μοβ άφκι- 
ροΰν. Αύτδ είναι δικαίωμά μου, Κύριε πρόεδρε.

'Ο πρόεδρος. ’Αφοΰ σκέπτεσαι ούτω, δι^τ! : κλέ- 
πτεις; ■ (

*Ο νέος (jittit ; έγώ ; /παρα-
rtipii tl> άχροατήρίον/. Πόσον τά άσλούστατα πράγματα 
θεωρούνται βνταΰθα σοβαρά καί πάρεξηγημένα! /Αρίς χδ>*  
xpitbpor) Δέν βκλεψα, ήθέλησα άπλώς νά κάμω έπίδειξιν<

Ό πρόεδρος. Σφετερίζύμενος τά ξένα ένδύμάτα;
'Ο νίθς· Λάθος, κύριε πρόεδρε, ό Ταρταρίνος δέν μέ 

ήνύησε. Μοΰ δίδετε τήν άδειαν νά έξηγήθώ ; Είνάι φως 
καθαρόν, ώς ό ήλιος, είμαι νέος τής έποχής, κα! ζωγράφος 
τδ επάγγελμα, δέν είναι άληθές ; λοιπόν, άφοΰ είργάσθην 
κάθ’ βλον το θέρος, μύλι; ήλθεν ό Σεπτέμβριος, έσκέφθην 
ν’άναπαυθώ. Έκουράσθην, κύριε πρύεδρε κα! έχω ανάγκην 
άναπαύσεως. Τότε έπήγα νά ευρώ τόν Ταρταρίνον.

Ό πρόεδρος. Ά, ήλθομεν είς τήν ΰπόθεσιν. Καλώς, 
εξακολουθεί.

Ό υέος. Τφ είπον: «Ταρταρίνε, μέγα δυστύχημα μο 
συνέβη. Ό’Ανατολίτης άπέθανεν.» Μοί άπήντησεν. «Ό 
Ανατολίτης; δέν τον γνωρίζω.» ΤοΟ είπον· «Ά,ναί, έχεις 
δίκαιον, συ κάθεσαι μακράν, ένώ ό Ανατολίτης ήτο πλη
σίον μου, ήτο ό ιΐαλείτέρος μου φίλος.» Mol άπεκρίθη. 
βΜπά κα! έγώ ένόμιζον, βτι έγω ήμην ό καλείτερός σου 
φίλος.» Τ$ άπεκρίθην άμέσως*  «Τώρα βπου ό ’Ανατολίτης 
άπέθανε, σύ θά καταλάβγις τήν θέσιν τού, δέν βχεις πλέον 
άντίπαλον, είσαι ό καλείτερύς μου φίλος.»

*Ο πρόεδρος. Κα! ωφελούμενος τής ταραχής τοΰ 
φίλου, σου Ταρταρίνου, έξεμεταλλεύθη; την συγκίνησίν του 
καί έδανείσθης φά ένδύματά του.
,- Ό νέος (έν συγκινήσει). Ναί, τήν ρεδεγκοταν του κα! 
το πανταλύνιόν του, τά μαδρα ένδύματά του,κύριε πρόεδρε. 
Έπρεπε βεβαίως με μαΰρα ενδύματα νά ένδιθώ διά νά με- 
ταβά είς τήν κηδείαν του Άνατολί του.

Ό πρόεδρος. Οί μάρτυρες είπον, Stt ό Ανατολίτης 
είναι δνομα τής φαντασίας σου κα! τοιοΰτος άνθρωπος δέν 
ύπήρξεν ήδη διά ν’ άποθάνη,

'Ο νέος. Ψεύδος ! κύριε πρύεδρε, ψεΰδο; ! Ό ’Ανα
τολίτης υπήρξε πραγματικές κα! άπέθανε πρό δέκα έτών.

*Ο πρόεδρος. Πρό δέκα ετών ; και τόν ένταφίπσες 
σύ δευτέραν ήδη φοράν/

Ό νέος. Ή τον ή έπίτειο; τοΰ θανάτου του, ήθελα 
ν’ άποδώσω σεβασμόν φιλίας είς τήν μνήμην του.

'Ο πρόεδρος. Πολύ παραδύξως τιμάς τού; άποδη- 
μουντας φίλους σου. Έπειτα, μύλις ένεδύθης τά έν-δύματα 
τοΰ Ταρταρίνου, μιτέβής άμέσως είς τό ξενοδοχείον.

Ό νέος, μάλιστα κα! έφαγα -πολύ, διότι είς τοιαύ- 
τας περιστάσεις, Κύριε Πρόεδρε, ό στόμαχος πρέπει..νά εί
ναι πλήρης.

*Ο πρόεδρος. Και δταν έφαγες πολύ.υςετλάν.-ώς εί
πες, έδήλωσες,δτι δέν έχεις νά πλήρωσής κα! άπήλθες χω
ρίς νά έκτελέσγς τάς ύποχρεώσεις σου. ■

Ό νέος. Είναι άληθές κα! ομολογώ, κύριε πρόεδρε 
δτι ή άνάκρισις είναι πολύ καλώς «οργανωμένη, παρά τάς 
κακώς διασπεωομένας φήμας, καί ομολογώ, δτι πάντοτε 
κατιδικάσθην δικαίως κα! ίπιτυχώς.

Ό πρόεδρος. Άφοΰ ομολογεί; τήν ένοχήν σου κα! 
τά; δίκαια; έπιτιμήσεις τής δικαιοσύνης, βεβαίως ήδη θ’ 
άναγνωρίζγς, ζτι λαμβάνων τις ξένα ένδύματα χωρίς νά τ’
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άποδίδγκαί τρύγων εί; ξενοδοχβϊον, χωρίς νά πληρώνη, 
άπορρέουσι δύο παραπτώματα λίαν, χαρακτηριστικά..

' *Ο  νέος· Ά, δχι, κύριε πρόεδρε, πολύ διαφρρερικώ; 
σκέπτομαι έγώ, διότι ουτω πράξα; ένα μόνον σκοπόν είχον, 
τήν άνεύρεσιν τή; άτφαλοΟ; ήσυχία; καί συντηρησεω; μου' 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ χειμώνας. : ,. 1

Ό πρόεδρος' ·Τί ένναεΐς μέ τούτα ·
*Ο νέος- (έν έπισημότητι καί έΐξίδεικτιχφ τρόπιρ). 

Όταν έρχετκι.ό Σεπτέμβριο;,άπομιμοΰμαι.τόν γέττιγα. '
• Ο πρόεδρος· Μήπως νομίζεις,οτι σ’ έφέραμεν έδώ, 

δια νά μδς ψάλν.ς καμμίαν ρό/ιάγτί,α ;
Ό νέος. Ά, δχι, κύριε.πρόιδρε, δέν μοΟ ήλθε τοιαύτη 

ιδέα, άλλ’ όφείλω νά εΓπω τήν.άλήθειαν ένταϋθα, άφοΰμέ 
προσκαλεϊτε. Όταν ή χελιδών κρυόνει, άποδημεΤ «1; θερ
μότερακλίματα, βταν ό τέττιξ άποκάμνει νά τρκγωδή, 
άποσύρετάιεί; τό άσυλον τοΟ. μυρμιγκο; καί σιωπά. (Έκτεί- 
νων τόν βραχίονα). 'Ομοιάζω μέ. τήν χελιδόνα καί τόν τετ- 
τιγά,. Όπόταν έρχετάι ό χειμών,. κατέρχομαι έκ τών στε 
γών, δπου έργάζομαι άγογγύστω; καθ’ δλον τό θέρο; και 
άποσύρομαι εί; τό/<ύλογημένον εκείνο μέρος, τό οποίον κα
λείται φυλακή. ’Εκεί ευρίσκω θερμότητα, τρ'φήν, ήσυχίαν, 
συντροφιάν, άνακούφισιν· τά πάντα είναι έκεΐ καλώς τακτο
ποιημένα καί ζή τις άνωδύνω; καί κοιμάται έλαφρώς. ’’Ε
πειτα, γνωρίζετε καλώς, κύριε πρόεδρε, πόσον ταραχωδώ: 
καί δυσκόλως ζή τις είς τάς μεγάλα; πόλεις. Δύναμαι, 
βεβαίως καί έγώ νά δεέλθω τον χειμώνα, ώς τόσοι άλλοι 
χασομέρίδες καί άνόητοι καί άεργοι είς τά καφενεία, είς 
τάς οδούς, είς τά καπηλεία και διάφορα, κέντρα τής πό- 
λεώς,έί; βάρος’τών άλλων καί. καταπιέζων τού; πλουσίους 
καί φιλήσύχους πολίτας καί μεθύων καί πεινών καί ύβρίζων 
καί λόιδώρών, άλλά δέν μ’ ίρέσει ή ζωή αύτη, είναι κτη
νώδης καί άνράμοστος διά μίαν πρωτεύουσαν. Έγώ δέν 
άγαπώ τήν ζωήν αύτήν.... "Α, δν εϊχον χρήματα, θά διέ
φερε τό πράγμα. '

Ό πρόεδρος. Καί τι θά ίκαμνες &ν είχες χρήματα· 
'Ο νέος, θά κατεσκεύαζον έν μέγα τοιοδτον καταφύ- 

γιον, δπου θά περιέμάζευον τούς πτωχούς τον χειμώνα.
*Ο πρόεδρος. Έάν όλοι έσκέπτοντο ώς σύ, αί πό

λεις θά μετεβάλλοντο εΐς φύλακας.
Ό νέος. Καί άν δλοι έφυλακίζοντο, δέν θά ύπήρ^ον 

ivoyot καί ό κόσμος θά ήτον εύτοχέστερο;. Διά τοΰτο, κύριε 
πρόεδρε,' θά σάς παρακαλέσω νά μέ καταδικάσετε δι’ έζ 
μήνας, ΐνα ευρώ άσυλον και πάλιν έν τί( φυλακή.Ό.δεσμο- 
φύλαξ θά λυπηθή, έάν δέν μέ ίδή έφέτος πλησίον του.

Ό πρόβδρος. Καί άνώκριβώ; τό/δικαστήριον, Γσα 
ισα'διά Τιμωρίαν fcou, · σέ τιμωρήσή μόνον διά δεκαπενθη
μέρου φυλακίσεως j

Ό νέος. Ό, τότε θά άναγκασθώ νά ρίψφ τά πέδιλά 
μόυ κατά πρόσωπον τοΰ προέδρου, διά ν’ άναγκασθή νά μέ 
φυλάκισή διά τόν χρόνον, τόν οποίον ζητώ .καί πιστεύω νά 
μή μέ φέρετε είς τοιαύτην άνάγκην.'Καί άν μέ καταδικά-’ 
σετε διά περισσότερον χρόνον, θά ήσθε σείς ή αιτία. Κατά 
το διάστημα δέ τής φυλακίσεως μου, θά έπιστρέψω είς τόν 
Ταρταρίνον τά-ένδύματά του καί διά τών έν τή. φυλακή 
κερδών· μου θά πληρώσω τόν Εενοδόχον, οΐτινες μέ κατήγ
γειλαν. (Κτυπών τδ στήθος του). Είμαι τίμιος άνθρωπος, 
Κύριε-τίρόεδρε.

'Οσιρόιΰρος. Εκλαμβάνεις τήν τιμιότητα μέ δλώ;' 
ιδιαίτερον τρόπον.

Ό ^έος. Με τήν φιλοσοφίαν, μέ τήν-.οποίαν μ’-έπρόί- 
κισεν ή φύσις; ’Επιθυμώ νά ζήσω .ήσύχως, κύριε πρόεδρε; 
ιδού τό πβν. Είργάσθην άρκετά καί έχω δικαίωμα έπί τής 
ήσυχία; τοΟ κόσμου. Καί Sv τό δικαστήριόν σας εύδοκήσγ 
νή μοί-χορηγήση ο,τι ζητώ, θά μοΰ έπιτρέψγ νά ζητήσω 
καί έτερόν τι.

Ό πρόεδρος. Λέγε ! V ·
.'ό νέος. Νά διατάξ^, ώστε νά μοί δόθή τό ίδιον 

δωμάτιον, τό οποίον εΐχον περισυ. Θά είμαι πολύ ευχαρι

στημένος νά κοιμώμαι εί; τό αύτό μέρος, όπου έχω συν- 
ειθίσει. Δέν εΐναι όρθόν ; ,

Ό πρόεδρος. "Αλλο τίπο;ε,;
Ό νέος. Ούδέν. Καί είς άνταπόδοσιν τής' καλοσύνης- 

σας,θ" άναρτήσω τήν εικόνα σάς, Κύριε πρόεδρε, εΐς τό δω
μάτιον τοΰ δεσμωτηρίου μου !

■ Φρίχ- '

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ TH2 “ΦΤΣΕΟΖ,,

Σ Ζ. Σύρο»·. Ήμερολόγιον χαΐ Κόρη τών Αθηνών σας άπεστάλη.
— Ιΐ.Ν. /?δ4βτ. Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρομικώς σας άποστείλα- 
μεν ’Ημερολόγια.—Γ.Ο. ΓαργαΑιάνου'. ’Οφείλετε τρέχουσαν συν
δρομήν- ΠαραχαλοΟμεν άποστέίλατε αύτήν.— Κ. Τ. ΦιΛιαιρά. Συν
δρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Ημερολόγιου έστάλη. — /. Ζ. 
Βάρνα, ’Λντίτιμον βιβλίων έλήφθη.—Ν. Κ. ’Αγά. ’Επιστολή καί 
χρήματα έλήφβησαν. Εύχαριστοϋμεν.— If. Μ. BepiAivov. ’Επιστολή 
έλήφθη Ημερολόγια καί Ιστορία Πολέμου σας άπεστάλη. — Κ. Δ. 
Α. ΒΆΑον. "Εχει καλώς, εύχαριστοϋμεν Ήμερολόγιον σας άπεστάλη. 
’Αριθμός λαχίου υπάρχει έπί τής άποδείξεως σάς.—0. Μ. ΤρίποΛιτ. 
Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν—j. 5 Φι4ιη'ο«πο7ιν. Κατάλο
γος κερδισάντων αριθμών Έθν. Τραπέζής σας . άπεστ,ά.λη, ώς καί 
Ήμερολόγιον.—Χ.Κ. Bourgas. Επιστολή καί 20 φρ, έλήφβησαν, 
εύχαριστοϋμεν πολό, άπόδειξις καί Ήμερολόγιον σας έστάλη ταχύ- 
δρομιχώς.—Ν.Δ. Λαμίαν. ’Επιστολή σας έλήφθη απόρησα διά κα
ταβολήν συνδρομής σας, ταχυδρομικώς σα; γράφομεν και άναμένο- 
μεν άπάντησίν σας. — Αΐκ. Κ. San Francisco. ’Επιστολήν μετά 
συνδρομών Φύσεως χαί Ήχο3ς έλάβομεν καί σας εύχαριστοϋμεν 
θερμώς, ώς καί δι’ εύγενή προθυμίαν σάς. Ταχυδρομικώς λαμβά
νετε άπόδειξιν μετά 'Ημερολογίου. — Α.Β.Β. Λβνχαία. Δελτάριον 
έλήφθη. Ήμερολόγιον σάς άπεστάλη.—Ι.Τ. Άμιαάν. 30 φρ. έλή- 
φθησαν. Τόμος καί Ήμερολόγιον σας άπεστάλησαν. Έγράψαμεν 
έπίσης.—1.1. Consple Συνδρομή έλήφθη. Άπόδειξις σας άπεστάλη.
— Β,Μ. Κάρπαθον. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειζις καί Ήμερο
λόγιον παρεδόθησαν κομιστή. — Κ. Σ. Νέον ΚαρΜβάσι. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Άπόδειξις μετά Ημερολογίου παρεδόθη κομιστή. Εΰ- 
χαριστοϋμεν.ΜΕΓΑ ΟΙΝΟΠΚΕΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

“ΝΕΑ ΧΙΟΣ,,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΪΡΙΚΗ καί ΤΙΩΝ

*Ε.πι της προκυμαίας, χά,ιωθι τον ζινοΛοχςΙου τής. Εύ^ωπης

ΕΝ ΣΜΎΡΝΗ

Κατασκευάζεται Μαβτίχη καί Κονίάκ ά.ίστης ποιότη- 
τος, έκ καθαρά; σταφυλή;. Άμφότερα έβραβεύθησαν κατά 
τήν τελευταίαν «Διεθνή Έκθεσιν» τή; Rochefort SUF 
ΜβΓ» τή; Γαλλία; διά βραβείου πρώτη; τάξεω;, ΣταυροΟ 
καί Μεταλείου χρυτοΰ καί άαγυροΰ καί διά Διπλώματο; 
Τιμή;- Τό δέ Ύπουργεϊσν τών Έξώτερικών δι’ έπιστολή; 
έξέφρασε τόϊ; 'κατασκευαστεί', τά συγχαρητήριά του διά 
τήν έςαίρετον έπιτυχίαν. Άνευ δέ ρεκλάμα; μία μόνον δο
κιμή δύναταί νά πείση τό Σεβ. κοινόν τοΰ τε ’Εσωτερικοί 
καί Έζωτερικοΰ περί τή; γνησιότήτο; τών προϊόντων τού · 
των. Τιμαι λίαν συγκάταβατικαί. :

*>· π ο » α t ά-e τ η μ. α

'Er ΚωκσταντίΓονπόΜι, ΧασΙρ 'Ισχτ^ισί Κ-αραχιύ.ί 
Soxixt. *jf>.  80. 'HpvOtr τα> 1880.

‘ Ειδοποιείται ώσαύτω;, ή -έν Κωνστα-ντινουπόλει πολυά
ριθμο; πελατεία του καί το Σεβαστόν . Κοινόν, ότι έν τώ 
αύτόθι ΰποκαταστήματι έκομίσθη έσχάτω; Μαστίχη έκ τών 
έν Γαλλίιρ βραβευθέντων έ>; Δαμεζάνα;, ώ; και Κονίάκ εί; 
μικρά βαρέλια.Ή δέ μόνη σύστασι; είναι xal Ml·.»·

Πώλησις χονδρεκώς καί είς τιμά; λίαν συγκαταβατικά;. 
Τό κατάστημα δέχεται και παραγγελίας. Μόνο; άντι- 

' πρόσωπο; έν Κωνστ.αντινουπόλει ’Αριστείδη; Κ» Πυρίκης.


