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ΑΓΓΛΟΡΡΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

ΊΙ αγγλική Σφαίρα, έδημοσίευσε τούς κα

τωτέρω όρους έφ’ οίς έγένετο ή προσυνεννόησις 
τής ’Αγγλίας καί 'Ρωσσίας έπί τών μεταξύ 
αύτών διαφωνιών ώ; πρός τούς όρους τής συν

θήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου. Τό ύπό της 
Σφαίρα': δημοσιευθέν ύπόμνημα, καίπερ είς 
πολλάς ύποβαλλόμενον καί ύποβληθησόμενον 
τροποποιήσεις έν τώ συνεδρίφ τοΰ Βερολίνου, 
ούχ ήττον όρως έπειδή ούδόλως διημφισβη- 

τήθη ή αύθεντικότης αύτοΰ, θεωροΰμεν άξιον 
άναδημοσιεύσεως, καθό εϊσαγαγόν τήν λύσιν 

τοΰ περί ’Ανατολής ζητήματος είς νέαν φάσιν,

ήτις μετά τήν συνθήκην τοΰ Αγίου Στεφάνου 
καί τήν εγκύκλιον τοΰ μαρκησίου Σαλισβουρή 
είναι ή τρίτη. Τό ύπό τής Σφαίρας δημοσιευ- 
θέν ύπόμνημα έχει κατά μετάφρασιν ουτω.

1. ΊΙ ’Αγγλία αποκρούει τήν κατά μήκος
διαίρεσιν τής Βουλγαρίας, άλλ’ ό τής Ρωσσίας 
αντιπρόσωπος έπιφυλάσσεται νά υπεράσπιση 
αύτήν έν τώ συνεδρίφ, υποσχόμενος πάντοτε 
νά μή έπιμένρ κατά τής οριστικής γνώμης 
τής ’Αγγλίας. ι

2. Ό καθορισμός τής Βουλγαρίας πρός νό
τον τροποποιηθήσεται είς τρόπον, ώστε ν’άπο- 
μακρυνθή αΰτη τοΰ Αιγαίου κατά τόν πρός 
νότον καθορισμόν τών βουλγαρικών έπαρχιών, 
τον προταθέντα ύπό τής έν Κωνσταντινουπό- 
λει συνδιασκέψεως. Τοΰτο αφορά τό ζήτημα 
τών μεθορίων μόνον καθόσον άναφέρεται είς 
τήν έςαίρεσιν τών παραλίων τοΰ Αιγαίου, ήτοι 
πρός δυσμάς άπό τοΰ Πόρτο Λαγώ. Άπό τοΰ 
μέρους τούτου μέχρι τής παραλίας τοΰ Εύξεί- 
νου ή τών μεθορίων συζήτησις μένει έλευθέρα.

3. Τά δυτικά μεθόρια τής Βουλγαρίας τρο- 
ποποιηθήσονται έπί τγ βάσει τών έθνικοτή- 
των είς τρόπον ώστε ν'άποκλεισθώσι τής επαρ
χίας έκείνης οί μή βουλγαρικοί λαοί. Τά δυ
τικά μεθόρια τής Βουλγαρίας δέον νά μή 
ύπερβώσι κατ'άρχήν γραμμήν τινα χαρασσα- 
μένην ώς έγγιστα έκ τοΰ Νόβι παζάρ εις 
Κοτζά βαλκάν.

4. ΊΙ Βουλγαρία έχουσα τά έν τοϊς άρθροις 
1 καί 2 όρια διαιρεθήσεται είς δύο έπαρχίας, 
ήτοι είς τήν πρός βορράν τοΰ Αίμου, είς ήν 
χορηγηθήσεται πολιτική αύτονομία ύπό τήν 
διοίκησιν ενός ήγεμόνος, τήν πρός νότον είς ήν 
χορηγηθήσεται εύρεϊα διοικητική αύτονομία 
(όμοια τ^ έν ταϊς άγγλικαϊς άποικίαις ύπαρ- 
χούσ·/;) μετά διοικητού Χριστιανού, διοριζό
μενου τή συγκαταθέσει τής Εύρώπης έπί 
πενταετίαν ή δεκαετίαν.

5. Ό αύτοκράτωρ τής Ι’ωσσίας αποδίδει 
σημασίαν όλως ίδιάζουσαν είς τήν έκ τής με
σημβρινής Βουλγαρίας άποχώρησιν τοΰ τουρ
κικού στρατού. ΊΙ Α. Μεγαλειότης ούδεμίαν 
Οά έβλεπεν ασφάλειαν ήέγγύησιν διά τό μέλ
λον τών Βουλγάρων, άν τά οθωμανικά στρα
τεύματα διέμενον αύτόσε.

Ό λόρδος Σαλισβουρή δέχεται τήν έκ τής 
μεσημβρινής Βουλγαρίας άποχώρησιν τών 
τουρκικών στρατευμάτων, άλλ’ή Ρωσσία δέν 
θέλει άντιστή όπω; τό συνέδριον άποφασίσν) 
τόν τρόπον καί τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν ήθε
λεν έπιτραπή είς τά τουρκικά στρατεύματα 
νά είσέλθωσιν είς τήν μεσημβρινήν έπαρχίαν, 
όπως άντιστώσιν είς έπανάστασιν καί επιδρο
μήν, ύφισταμένην ή έπικειμένην. 'Εν τούτοις 
ή 'Αγγλία έπιφυλάσσεται νά έπιμείνν) έν τώ 
συνεδρίω ώς πρός τό δικαίωμα διά τόν Σουλ
τάνον, ίνα τά στρατεύματα αύτού σταθ- 
μεύωσιν είς τά μεθόρια τής μεσημβρινής Βουλ
γαρίας.

Ό αντιπρόσωπος τής Ρωσσίας εν τώ συνε- 4
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δρίφ έπιφυλάσσεται πλήρη ελευθερίαν έν τή 
συζητήσει τή; τ. λευταία; ταύτη; τοΰ μαρ- 
κησίου Σαλισβουρή προτάσεω;.

6. ΊΙ βρετανική κυβε'ρνησι; αιτεί όπω; οί 
ανώτατοι άρχηγυί τή; εθνοφρουρά; έν τή με
σημβρινή Βουλγαρία διορίζωνται ύπό τή; Πύ
λη; τή συγκαταθέσει τή; Εύρώπη;.

7. Αί Six τήν Αρμενίαν ύποσχέσει; αί άνα- 
φερόμεναι εϊ; τήν προκαταρκτικήν συνθήκην 
τοΰ 'Αγίου Στεφάνου δέον να γείνωσιν ού μόνον 
άποκλειστικώς πρό; τήν Ρωσσίαν, άλλά καί 
ποό; τήν Αγγλίαν.

8. ’Επειδή ή κυβε'ρνησι; τή; A. Β. Μ. έν- 
διαφέρεται ζωηρώ; όσον καί ή αύτοκρατορική 
κυβε'ρνησι; εί; τόν μέλλοντα διοργανισμόν τών 
έλληνικών έπαρχιών τή; χερσονήσου τοϋ Αίμου, 
τό 15 άρθρον τή; προκαταρκτική; συνθήκη; 
τοΰ 'Αγίου Στεφάνου τροποποιηθήσεται εΐ; 
τρο'πον ώστε καί αί λοιπαί δυνάμει;, ίδια δε ή 
Αγγλία νά έχωσι συμβουλευτικήν ψήφον έν 
τώ μέλλοντι διοργχνισμώ τή; Ηπείρου τή; 
Θεσσαλία; καί τών λοιπών έπαρχιών, αϊτινε; 
μένουσιν ύπό τήν κυριαρχίαν τή; ΙΙύλη;.

9. Καθ’όσον αφορά τήν πολεμικήν άπο- 
ζημίωσιν, ή Α. Μ. ό αύτοκράτωρ ούδέποτε 
προε'θετο να μετατρέψη αύτήν εί; χωρογραφι- 
κά; προσαρτήσει;, δέν άρνεΐται δέ νά παρά- 
σχ·/) έπί τούτου διαβεβαιώσει;. ’Εννοείται ό
τι ή πολεμική άποζημίωσι; δέν θέλει άφαιρέ- 
σει παρά τή; άγγλική; κυβερνήσεω; τά τοΰ 
πιστωτοΰ δικαιώματα αύτή;, εύρεθήσεται δέ ι 
ύπό τήν έποψιν ταύτην εΐ; τήν αύτήν εί; ήν 
καί πρό τοΰ πολέμου θέσιν.

ΊΙ ’Αγγλία μή διαφιλονεικοΰσα τήν οριστι
κήν άπόφασιν, ήν ή Ρωσσία θέλει λάβει ώ; 
πρό; τό ποσόν τή; άποζημιώσεως, έπιφυλάσ- 
σεται να προβάλλη έν τώ συνεδρίφ τά; κατ’ 
αύτή; άντιρρήσει;.

Καθ’ όσον αφορά τήν κοιλάδα τοϋ Άλισ- 
γκέρδ καί τήν πόλιν τοϋ Βαγιχζήτ, επειδή ή 
κοιλά; αύτη είναι ή μεγάλη οδό; τού διαμε- 
τακομιστικοΰ έμπορίου διά τήν Περσίαν καί 
έχει διά τοΰ; Τούρκου; μεγάλην άςίαν, ή Α. 
Μ. ό αύτοκράτωρ συγκατατίθεται ν’άποδώ- 
σν) αύτήν εί; αύτοΰ;, άλλ’έζήτησε καί έλα- 
βεν ώ; αντάλλαγμα τήν εί; τήν Περσίαν πα- 
ραχώρησιν τή; μικρά; χώρα; Ότοΰρ, ήτι; αί 
έπιτροπαί τών δύο μεσολαβουσών αύλών εΰ- 
ρον δίκαιον ν’ άποδοθή τώ σάχ·/).

10. ΊΙ κυβε'ρνησι; τή; A. Β. Μεγαλειότη- 
το; ήθελε θεωρήσει καθήκον αύτή;νά έκφράσγ, 
τήν βαθεϊαν αύτή; Ολίψιν διά τήν περίπτωσιν 

καθ’ ήν ή Ρωσσία ήθελεν έπιμένει όριστικώ; 
ώ; πρό; τήν άπόδοσιν τή; Βεσσαραβία;. ’Εν 
τούτοι;, έπειδή άρκούντω; άπεδείχθη ότι αί 
λοιπαί δυνάμει; αί συνυπογοάψασαι τήν πα
ρισινήν συνθήκην δέν είναι έτοιμοι νά ύποστη- 
ρίξωσι διά τών όπλων τά ύπό τή; συνθήκη; 
εκείνη; καθορισθέντα όρια τή; Ρουμανία;, ή 
'Αγγλία δέν ένδιαφέρεται άρκούντω; άμέσω; 
έν τφ ζητήμκτι έκείνφ, όπω; άναλάβη μόνη . 
τήν ευθύνην τοΰ άντιστήναι εί; τήν προταθεΐ- 
σαν μεταβολήν, ούτω δέ ύποχρεούται νά μή 
διαμφισφητήση τήν ύπό τήν έννοιαν ταύτην 
άπόφασιν.

ΊΙ κυβε'ρνησι; τή; άνάσση;, συγκατανεύου- 
σα νά μή διαμφισβητήση τήν έπιθυαίαν τοΰ 
αύτοκράτορο; τή; Ρωσσία; όπω; καταλάβη 
τόν λιμένα τοϋ Βατοΰμ καί τηρήση τά; έν 
Αρμενία κατακτήσει; αύτοΰ, δέν κρύπτει ότι 
δυνατόν νά προκύψωσι έν τφ μέλλοντι έκ τή; 
τοιαύτη; έπεκτάσεω; τών ρωσσικών μεθορίων 
σοβαροί κίνδυνοι, άπειλοϋντε; τήν ήσυχίαν 
τών κατοίκων τή; ασιατικής Τουρκία;. ’Αλλ’ 
ή κυβέρνησις τή; άνάσση; φρονεί ότι τό κα
θήκον τοϋ ύπερασπίσαι τό οθωμανικόν κράτο; 
έκ τοΰ κινδύνου, καθήκον, όπερ τοϋ λοιποΰ 
άπόκειται εΐδικώ; τή Άγγλίιγ, δυνατόν νά 
πραγματοποιηθή χωρίς ή Εύρώπη νά ύποστή 
τά; συμφορά; νέου πολέμου.

Ταύτοχρόνω; ή κυβε'ρνησι; τή; άνάσση; 
λαμβάνει σημείωσιν τή; διαβεβαιώσεω; τή; 
δοθείση; ύπό τή; Α. Μ. τοϋ αύτοκράτορο;, 
οτι έν τφ μέλλοντι τά έν Άσία μεθόρια τή; 
Ρωσσία; δέν θέλουσι πλέον έπεκταθή. ΊΙ κυ- 
βέρνησι; τή; άνάσση; φρονούσα ότι αί τρο
ποποιήσει; τή; συνθήκη; τοΰ Άγγίου Στεφά
νου, αί έν τφ ύπομνήματι τούτφ άποδεκταί 
γενόμεναι, άρκοϋσι νά μετριάσωσι τά; αντιρ
ρήσεις, ά; ευρίσκει έν τ'?, ένεστώση τή; συνθή
κη; μορφή, ύποχρεούται νά μή διαμφισβητή- 
ση τά άρθρα τή; προκαταρκτική; συνθήκη; 
τοϋ Αγίου Στεφάνου, τά μή τροποποιηθέντα 

I ύπό τών δέκα προηγουμένων άρθρων, άν, ά- 
Όθΰ τά άρθρα ταϋτα συζητηθώσιν έν τώ συνε
δρίφ, ή Ρωσσία έπιμένη όπω; διατηρήση 
αύτά.

Πιθανόν κατα τά; έν τφ συνεδρίφ συζητή
σει; αί δύο κυβερνήσει; νά Οεωρήσωσι προτι- 
μότερον όπω; είσαγάγωοιν έκ κοινή; συμφω
νία; νέα; τροποποιήσει;, ά; ήθελεν είσθχι α
δύνατον νά προϊόν) τι;· άλλ’ άν ή έπί τών 
νέων τούτων τροποποιήσεων συνεννο’ησι; δέν 
έπήρχετο μεταζΰ τών ρώσσων καί τών άγ

γλων πληρεξουσίων, τό παρόν ύπόμνημα προ- 
ώρισται νά χρησιμεύση ώ; ύποχρέωσι; έν τώ 
συνεδρίφ διά τοΰ; πληρεξουσίου; τή; Ρωσσία; 

καί τή; Μεγάλη; Βρετανία;.
Πρό; πίστιν τούτου τό παρόν έγγραφον 

ύπεγράφη ύπό τοΰ έν Λονδίνφ πρίσοεω; 
Ρωσσία; καί τοΰ έπ'ι τών εξωτερικών ύπουρ- 

γοϋ τή; A. Β. Μεγαλειότητο;.
Έγένετο έν Λονδίνφ τή 30 μαίου 1878.

, . Σουβααω*
( ' Σλαιζβουρη 

Έκτο; τών έν τώ προηγουμένφ ύπομνήμα- 
τι περιεχομένων όρων ή βρετανική κυβε'ρνησι; 
έπιφυλάσσεται νά διεκδικήση έν τώ συνεδρίφ 

τά άκόλουθα.
Α'. ΊΙ άγγλική κυβε'ρνησι; έπιφυλάσσεται 

νά ζητήση έν τώ συνεδρίφ τήν συμμετοχήν 
τή; Εύρώπη; έν τώ διοικητικφ διοργαν^σμώ 

τών δύο βουλγαρικών έπαρχιών.
Β’. ΊΙ άγγλική κυβε'ρνησι; θέλει συζητήσει 

έν τώ συνεδρίφ τήν διάρκειαν καί τήν φύσιν 
τή; ρωσσική; κατοχή; έν Βουλγαρία καί τή; 
διά τή; Ρουμανία; διαβάσεω;,

Γ'. Τό δοτέον όνομα εί; τήν μεσημβρινήν 

έπαρχίαν.Δ'. ΊΙ βρετανική κυβε'ρνησι; ούδαμώ; θίγου- 
σα τό χωρογραφικόν ζήτημα έπιφυλάσσεται 
νά συζητήσ·/) τό ζήτημα τοΰ πλοϋ τοϋ Δουνά
βεω;, είς δ ή Αγγλία δικαιούται δυνάμει τών 

συνθηκών.
Ε'. ΊΙ άγγλική κυβε'ρνησι; έπιφυλάσσεται 

νά συζητήσν) έν τώ συνεδρίφ απαν τό ζήτημα 
τό εΐ; τοΰ; πορθμού; άναφερόμενον. Άλλ’ ό έν 
Λονδίνφ πρέσβυ; τή; Ρωσσία; λαμβάνει ση- 
μείωσιν τή; προφορική; άνακοινώσεω;, ήν 
έποίησεν εΐ; τόν ύπουργόν τών έξωτερικών, 
ήτοι ότι τό αύτοκρατορικόν άνακτοβούλιον 
εμμένει εΐ; τήν δήλωσιν τοΰ λόρδου Δέρβυ τή; 

6 μαίου 1877, ιδίως δέ οί έν ϊσχύϊ κανονι
σμοί οί τό κύρος τή; Εύρώπη; περιβληθέντε; 
καί διέποντε; τόν πλοϋν τοΰ Βοσπόρου καί 
τοΰ ’Ελλησπόντου, φαίνονται εϊ; τήν άγγλι- 
κήν κυβέρνησιν συνετοί καί σωτήριοι, θά ύπήρ
χον δέ κατ’ αύτήν σπουδαία άτοπήματα άν 
έτροποποίουν αύτοΰ;καθ’ οίονδήποτε τών με
ρών αύτών. Καί ό ρώσσο; πληρεξούσιο; θέλει 
έμμείνει έν τώ συνεδρίφ περί τοΰ καθεστώτος, 

ς·'. Ή άγγλική κυβε'ρνησι; θέλει απευθύνει

πρό; τήν Α. Μ. τόν Σουλτάνον τήν αίτησιν 
νά ύποσχεθή εΐ; τήν Εύρώπην ότι θέλει ύπε- 
ρασπίσν) έπίση; έν τφ Άγίφ Όρει τοΰ; μονα

χού; τών άλλων εθνοτήτων.
2θ1ΒΛΑ&Φ 
Σλλιςβουριι.(Ύπογο.)

ΟΙ ΕΛΛΙΠΈΣ ΚΑΤΑ ΤΟΛ ΜΕΣΑΗΠΛ 

KAI II ΕΠΙΡΡΟΗ ΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΠΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Μετεφράσθη έσχάτως εις τήν γερμανικήν 

γλώσσαν ύπό τοΰ έξοχου γερμανοΰ φιλολόγου 

κ. Β. Βάγνερ, καθηγητοΰ έν τώ Ίωαννείφ γυ- 
μνασίφ τοΰ Αμβούργου, ή τώ 1874 έν Λον
δίνφ .-rfp/' Βυζαντινών έκδοθείσα σπουδαία 

μελέτη τοϋ κ. Δ. Βικε'λα, όστι; μετά ζήλου 

καί έθνική; φιλοτιμία; Οεραπεύων πλήν τοΰ 

Κερδώου καί τόν Λόγιον Έρμήν άσχολεϊται
εϊ; τε πρωτότυπα πολλοΰ λόγου άξια έργα 
καί εί; μεταφράσει; τών έξοχωτέρων ποιητών

to»,,.. » ..,·««“·· a ’·’λευταίαι πολλών τρχγφδιών τοϋ δαιμονίου 

άγγλου ποιητοΰ Σαικσπήρου.
Τής γερμανική; μεταφράσεω; τοΰ έργου τοΰ 

κ. Βικέλα, δπερ είρήσθω έν παρόδφ μετε- 
φράσθη καί γαλλιστί ύπό τοΰ άρχαιομαθου; 
καί σοφού έλληνιστοΰ κ. Αιμίλιου Λεγράνδ, ό 

κ. Βάγνερ προτάσσει σπουδαίον πρόλογον 
έχοντα κατά μετάφρασιν τή; Εστίας ούτως.

Άποτελέσαντες ανεξάρτητον κράτος, οί σημερι
νοί "Ελληνες έοε'ησε πολύ ακριβά νά πληρώσωσι 
τάς κατά τήν δευτε'ραν δεκαετηρίδα τοΰ παρόντος 
άίώνο; έξεγερθείσα; καί καθ’απασαν τήν ελληνι
κήν ε'πανάστασιν διατηρηΟείσας συμπάθειας τής 
Ευρώπης, διότι ε'ν με’ρει έστηρίζοντο αύται έπί 
πεπλανημένης ιδέας. Ό ύπέρ τών Έλλήνων έν - 
Οουσιασμδς καί ή πρδς αυτούς κατά τών Τοΰρκο>ν 
προσενεχΟεϊσα συνδρομή προήρχοντο ούχί έκ φι
λανθρωπικών άπλώ; αισθημάτων ούδέ ές οίκτου 
πρδς τούς υποδούλους καί κατατυραννουμε'νους, 
άλλά πρώτιστα καί μάλιστα έκ τής ιδέας ό'τι εϊ- 
χεν έπιστή δ καιρδς ν’ άποτίσωσιν εϊς τούς απο
γόνου;—καί απογόνους γνησίους καί αμιγείς τών 
άρχαίων Έλλήνων έθεώρουν τούς νυν—οσα εις 
τούς προγόνους ώφειλεν δ ευρωπαϊκός πολιτισμός.
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'Αλλά ταχεία έπήλΟεν ή άφ'ύπνωσις. Πρδ τής 
γυμνής πραγματικότητας κατέπεσεν ή άχλΰς τών 
ενθουσιωδών ονείρων τών σπευσάντων νά μεταβώ 
σιν εϊς τήν χώραν εκείνην φιλελλήνων, και οί 
κλειστοί έπανέκαμψαν έντελώς νήφοντες εις τάς 
εαυτών πατρίδας, ούχ'ι σπανίως δέ με τήν καρ- 
δίαν πεπληρωμένην οργής καί μίσους κατά τών 
Γραικύλων. Ή δέ ιστορία τοΰ νέου βασιλείου, 
κράτους άμορφου, ου τά μεν με'λη ήσαν μέλη νά 
νου, αϊ δέ αξιώσεις γίγαντος, δέν ητο δυνατδν βε
βαίως νά συντέλεση πρδς άναζωπύρησιν τοΰφιλελ- 
ληνισιιοΰ· επειδή δέ παν ιδανικόν έχει καί τήν 
αντίθετον αύτοΰ ύλικήν οψιν, άνεκαλύφΟη τάχι
στα, εύ&υς ώς ή νεωτέρα Ελλάς παρέσχεν άφορ- 
μάς παραπόνων εϊς τά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 
δ’τι οί καθ’ήμάς "Ελληνες μόνα τά ελαττώματα 
τών παλαιών έκληρονομησαν.

’Εν τώ μεταξύ άνεφάνη ό Φαλμεράϋερ καί 
πάντες, δυσηρεστημε'νοι κατά τών Έλλήνων, ευ
μενές έτειναν ους εϊς τδν σαθρόν αύτοΰ ιστορικόν 
ισχυρισμόν, οτι «τδ ελληνικόν γένος τέλεον έν 
Εύρώπη έξηφανίσθη» καί τότε πάντες ένόμισαν 
ό'τι κατενόησαν διατί ο! νεώτεροι "Ελληνες διεχρί- 
νοντο μόνον διά τήν έλλειψιν τών παλαιών έλλη
νικών αρετών. ΙΙροΟύμως δ’έπείΟοντο άκούοντες 
οτι χαί αυτά τά ηρωικά κατορθώματα, άτινα ώς 
απαύγασμα τής αρχαίας ελληνικής ανδρείας ήδύ
ναντο νά έκληφΟώσιν,ούδέν άλλο ησαν έπί τέλους ή 
αποτελέσματα άξεστου πολεμικής δεξιότητας τών 
αρειμάνιων ’Αλβανών, ούς ή φορά τών περιστά
σεων κατέστησε κατά τήν έπανάστασιν συμπολε- 
μιστάς τών ελληνιστί λαλούντων Σλαύων εκείνων.

"Ο τε ενθουσιασμός τών φιλελλήνων καί ή παν
τελώς τήν διάσωσιν τής ελληνικής φυλής άρνου- 
μένη θεωρία τοΰ Φαλμεράϋερ ησαν άναμφισβη- 
τήτως ύπερβολαί, καίτοι αύτη ην συνέπεια τής 
φυσικής άντιδράσεως ήν έγέννησεν ό έξαλλος έκεί
νων ενθουσιασμός. Ώς δέ εϊς παρόμοιας περιστά
σεις πάντοτε συνήθως συμβαίνει, ή άλήΟεια έκει- 
το έν τώ μέσω.

Δέον όμως νά μή παραγνωρίσωμεν οτι οί παρά
τολμοι ισχυρισμοί τοΰ πολλαχώς ύβρισΟέντος 
Φαλμεράϋερ συνετέλεσαν είς άκριβεστέραν καί 
έντελεστέραν τών πραγμάτων έξερεύνησιν άμείω- 
τος ούτως έναπολείπεται ή άξια αύτοΰ, ικανόν 
μάλιστα μέρος τής άληθείας εϊς τάς έρευνας τού
του οφείλεται.

Καί αναμφισβήτητου μέν είναι οτι ό λαδς οστις 
έν τοΐς καθ’ήμάς χρόνοις έκλήΟη αυθις ελληνι
κός καί όστις άρχομένου έτι τοΰ παρόντος αϊώνος 
έκαλεΐτο ρωμαϊκός, έχει πολύ τδ σλαυϊκόν αί
μα, καί τοι ό βαθμός τής μίξεως τών δυο στοι

χείων διαφέρει κατά τόπους, καί εϊς τινα μάλιστα 
μέρη έμεινε σχεδόν αμιγές τδ ελληνικόν- βέβαιον 
όμως έπίσης, ότι ούδέποτε ή ελληνική γλώσσα 
έξηφανίσθη τέλεον έκ τής άρχαίας ελληνικής χώ
ρας. ούδέ τδ ελληνικόν στοιχείου έξωντώΟη. Ού- 
δεμίαν αμφιβολίαν περί τούτου καταλείπουσιν αί 
έπιμελεΐς έρευναι τοΰ Φίνλαιΰ, τοΰ Καρ. Χδπφ 
ζαί ετέρων, ών πάντων τήν έργασίαν συνεχώνευ- 
σεν έσχάτως ό "Ερτσβεργ έν τή έξαιρέτω αύτοΰ 
'Ιστορία τής Ελλάδος άπδ τής π α ύ - 
σεως τοΰ άρχαίου βίου, ής μέχρι τοΰδε έξε- 
δόΟησαν τρεις τόμοι. Άπορριπτέα όλως κατεδείχ- 
Οη ή τοΰ Φαλμεράϋερ ύπόθεσις, ό'τι οί εις Ελ
λάδα έπιδραμόντες Σλαΰοι έξελληνίσΟησαν κατά 
τον μεσαίωνα ύπο τοΰ Βυζαντίου. ΊΙ έλλην ι κή 
έ 0 ν ό τ η ς ζή κ α ί 0 ά ζ ή σ η μεθ’ όλα τά προσ
κόμματα, άτινα εϊς τήν πρόοδον καί άνάπτυςιν 
αύτής παρεμβάλλουσιν ή ϊδιοτελής πολιτική τής 
’Αγγλίας καί ή νΰν άπροκαλύπτως έπί τέλους έκ- 
δηλουμένη έχΟρότης τής 'Ρωσσίας- Οά ζήση μεθ’ 
όλα τά αναμφισβήτητα έλαττώματα, άτινα κατα
φανέστατα καΟιστώσιν έ'τερα λαμπρά αύτοΰ πλεο
νεκτήματα, οιά εΐσιν ή ενθουσιώδη; αύτοΰ τάσις 
πρδς παν τδ πνευματικόν καί ιδανικόν, ύ πρδς 

μόρφωσιν οργασμός, ή προσήλωσις εϊς τδν τόπον 
του καί τήν οικογένειαν, καί ή έξοχος αύτοΰ δρα- 
στηριότης καί ή πρακτική δεξιότης.

Πρέπει μόνον δ "Ελλην τής παρούσης έποχής 
ν' άπαλλαγή τών άπατηλών ιδεών, ας έτρεφον οί 
φιλέλληνες. Πρέπει νά μή ζητή νά έπιβληθή ώς 
απόγονος τών παλαιών Έλλήνων, ούοέ ν’άναμέ- 
νη όπως εις αύτδν καταλογίσωμεν τάς άρετάς 
καί τήν άξίαν τών άρχαίων. *Ας  καταλάβη αύ
τδς διά τών ιδίων δυνάμεων τήν οίκείαν θέσιν με
ταξύ τών λαών τών καθ’ ήμας χρόνων, καί άς μή 
περιμένη. νομίζων ότι Οά δυνηΟή άκόπως νά 
παρείσδυση είς θέσιν προητοιμασμένην'αύτω I

Ιίολλά όμως τεκμήρια μαρτυροΰσιν ότι πρδ πολ
λοΰ ήδη οί νΰν "Ελληνες κατέλιπον τά τοιαΰτα 
όνειρα. Καί άσμενίζουσι μέν αύτοκαλούμενοι έτι 
άπόγονοι τών άρχαίων, άλλά τις δύναται να κα- 
τακρίνη αύτούς διά τοΰτο ; Εμμένει τις άσμένως 
είς τήν έαυτοΰ γενεαλογίαν, καί άφ’ού παραιτηθή 
τών έκ ταύτης άπορρεουσών αξιώσεων. "Οταν δ’ 
οί νεώτεροι άτενίζωσιν εϊς τούς αρχαίους, ών είσι 
διάδοχοι έπί τοΰ κλασικού τής Ελλάδος έδάφους, 
όπως έντεΰθεν άντλήσωσι δυνάμεις πρδς μίμησιν 
τών μεγάλων αρετών έκείνων (άλλά συμφώνως, 
εννοείται, τώ πνεύματι τοΰ νεωτέρου πολιτισμού) 
άνεπιεικής καί άδικος όλως έσταί ό πειρώμενος νά 
μειώσν] τήν ηδονήν, ήν είς τοΰτο εύρίσκουσιν 0{ 
νεώτεροι “Ελληνες. 

παραγωγ ική δύναμις τών κυρίως Έλλήνων άφαι - 
ρεΟείσης τής έλευθερίας αύτών κατέπεσεν είς λή
θαργον καί μόλις άπδ καιροΰ εϊς καιρόν άφυπνοϊ 
ένίοτε. Άλλ' ήν αρκούντως ισχυρά ή παρόρμησις 
ή πηγάζουσα έκ τής έπί τοΰ έλληνικοΰ, ιδιαίτα
τα δ’έπί τοΰ ιωνικού καί άττικοΰ έοάοους, άνα- 
πτυχθείσης μορφώσεως όπως παραγάγη παρά τοΐς 
ξένοις έλληνικήν έχουσαν χροιάν έλληνιστικήν φι

λολογίαν.
Καί έτι πλέον εΐχεν άρκοΰσαν δύναμιν όπως 

μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου μεταβάλη τήν έθνι- 
κότητα τοΰ ανατολικού κόσμου καί έξελληνίση 
αύτόν. Άπδ τής δευτέρας μ. X. έκατονταετηρί- 
δος τδ ρωμαϊκόν κράτος έδιχάσΟη εις τδ λατινιστί 
λαλοΰν δυτικόν καί εϊς τδ ελληνιστί λαλ.οΰν άνα- 

τολικδν μέρος
Κατά φυσικόν δέ λόγον καί έν τή Δύσει δέν 

έλαλεΐτο πανταχοΰ ή λατινική τοΰ Κικέρωνος, 
ούδ’ έν ’Ανατολή ή ελληνική τοΰ Δημοσθένους, 
όπως ούδ’ έν Σαξωνία καί Βαυαρία λαλεΐται παν
ταχοΰ ή γερμανική τοΰ Γκαΐτε καί τοΰ Σχίλλερ. 
Ώμίλουν όμως γλώσσας, έξ ών μέ τδν καιρόν 
παρήχΟησαν αί ρωμανικαί (νεολατινικαί) γλώσσαι 
καϊ ή νεοελληνική άφ’έτέρου.

ΈκχριστιανισΟέντος τοΰ ρωμαϊκού κράτους, δ 
(έωμαϊκδς εκείνος ελληνισμός, δ’στις κύριον χαρα
κτήρα έχων τήν ενότητα τοΰ πνεύματος, έστε- 
ρεΐτο βάσεως έδραιοτέρας τής έθνικής ένότητος, 
δ έλληνισμδς νέαν έλαβε τροπήν. Αντικατέστη · 
σεν αύτδν ό χ ρ ·. στ ι α ν ι κ δ ς έλληνισμδς, δ 
κοινώς άπδ τής νέας πρωτευούσης τοΰ ρωμαϊκού 
κράτους έπικληΟείς βυζαντινισμός. Ούδέν έτε
ρον δ'έ-τιν ούτος ή ή έξακολούΟησις τοΰ |5ι·>μαϊκοΰ 
έλληνισμοϋ, χριστιανικήν χροιάν προσλαβόντος.

Ή τελευταία περίοδος τοΰ έλληνισμοϋ λοιπόν, 
μή λαμβανομένου ύπ’ όΐιν τοϋ έθνισμοΰ, έκτείνε- 
ται μέχρι τών νεωτάτων χρόνων, δύναταί τις μά
λιστα είπεϊν μέχρι τής έγκαΟιδρύσεως τοΰ νΰν 
βασιλείου. . . .

ΈπήλΟεν ή έπανάστασις, καί σύν αύτή αληθής 
παλιγγενεσία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Ό λαδς 
ούτος είχε παράσχει δείγματα τής ύπάρξεως αύ
τοΰ άπδ καιροΰ είς καιρόν, κατά τούς ρωμαϊκούς 
καί τούς βυζαντινούς χρόνους, συχνότερου δέ έπί 
τουρκοκρατίας- άλλ’έπέλειπεν αύτώ ή άναγκαία 
δύναμις, όπως άνακτήσηται αύΟυπαρκτον δυνα- 
μιν. Εύτυχώς κατά τήν έλληνιστικήν βυζαντινήν 
περίοδον διετηρήθη ή γλώσσα, καίτοι δέ ή κλείς ( 
αύτη. δι’ής οί σημερινοί "Ελληνες εμελλον ν’άνοί- 
ξωσι τούς θησαυρούς τής άρχαίας Ιλληνικής μα- 
Οήσεως, ήν έσκωριασμένη καί παραμεμορφωμένη 
μικρόν, δέν είχε όμως καί άποβή εντελώς άχρη-.,

* <

*Εν τών τεκμηρίων οτι νΰν έν Έλλάδι ήρχισαν I 
σαφώς νά κατανοώσι τήν θέσιν αύτών έν τή άρ- 
χαιότητι καί τοΐς νεώτεροι; χρόνοις, είναι καί ή 
σπουδή μεΟ’ής κατά τήν τελευταίαν είκοσαετηρί- 
δα έτράπησαν είς έρευναν τοΰ έλληνικοΰ μεσαίω- 
νος. Αί έργασίαι τοΰ γάλλου Βυσών, τοΰ γερμανοΰ 
Χδπφ, τοΰ άγγλου Φίνλαιΰ, εύρον παρά το'ς έ'λ- 
λησι ζηλωτάς καί ούχί μιμητός άπλώς. Αί εύ- 
ρεΐαι καί σιδηράν άίνηΟώς φιλοπονίαν μαρτυρούσα1 
τοΰ Κων. Σάθα—ού ή Μ ε σ α ι ω ν t x ή β ι β λ'ι ο- 
θήκη ής έξεδόΟησαν μέχρι τοΰδε έξ άξιοι λόγου 
τόμοι, ή Το υ ρ κο κρ α τ ουμ έ ν η Ελλάς, ή 
Νε οε λλη ν ι κή φ ι λ ο λογ ία, τά Έλληνι
κά άν έκδοτα κλτ. έπέχυσαν πανταχόθεν φώς 
είς έποχήν, περί ής σποραδικώς μόνον εϊξεύρομεν 
ολίγα—είσίν έπιστημονικαί έργασίαι μεγίστης 
σημασίας, έν αϊς παντελώς ελλείπει τδ έν το'ς 
έργοις τοΰ Ζαμπελίου πομπώδες τής φράσεως, καί 
τοι ούδαμώς έπινοοΰμεν νά διαμφισβητήσωμεν τήν 
ιστορικήν τοΰ τελευταίου άξίαν.

Έσχάτως δέ έκτήσατο ή 'Ελλάς τήν πεντάτο
μον Ιστορίαν τοΰ έλληνικοΰ έθνους 
τοΰ καΟηγητοΰ κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, έργον 
μοναδικόν είς τδ εΤδός του, ου προσόμοιον στερεί
ται καί αύτή ή γερμανική φιλολογία. Έν ταύτη. 
έπί τή βάσει άσφαλών πηγών καί είς ύφος γλα- 
φυρώτατον, εκτίθεται ή ιστορία τοΰ έθνους εις 
ένιαΐονσύνολον, πειστικωτάτη άπόδειξις ότι ύ ελ

ληνισμός ζή έτι !
Αί σχέσεις καί ό σύνδεσμος τής νΰν Ελλάδος 

μετά τής άρχαίας, δέν είναι δυνατόν νά εκτεύώσιν 
έν δλίγαις λέξεσι. Γνωστδν δ’τι ό αρχαίος τοπι
κός ελληνισμός τών κλασικών χρόνων προσέλαβε 
διά τών καταχτήσεων τοΰ ’Αλεξάνδρου κοσμο- 
πολιτικδν χαρακτήρα καί άπολέσας διά τοΰτο 
κατ’ άνάγκην τήν έΟνικήν αύτοΰ χροιάν κατέστη 
πνευματικώτερος. Κατ’άντίθεσιν τής ελ
ληνικής καλοΰμεν συνήθως τήν νέαν ταύτην 
περίοδοντής ελληνικής ιστορίας έλλ ηνι στι κή ν. 
Αύ'τη διηρε'Οη εις δυο κύρια τμήματα- εϊς τδν 
αλεξανδρινόν ελληνισμόν καί τδν ελληνισμόν τδν 
έπί τών ρωμαίων αύτοκρατορων. Οί πρώτιστοι 
αντιπρόσωποι τής νέας ταύτης τών πνευμάτων 
διευΟύνσεως κατήγοντο ούχί έκ τής κυρίως Ελ
λάδος, άλλ’έκ χωρών μή έλληνικών τδ κατ’ άρ
χάς, ταχΟεισών δ'εΐτα ύπδ τήν κυριαρχίαν τοΰ 
έλληνικοΰ πνεύματος. Οί άπόστολοι τής τοιαύτης 
παιδείας είσίν ούχί πλέον "Ε λ λ η νε ς (CrfflCi) 
άλλά Γραικύλοι (Crfflculi), εϊς τούτους δέ 
καί ούχί είς τούς κατοίκους τής Ελλάδος άνα- 
φέρονται αί δριμεΐαι εκφράσεις, άς άπαντώμεν 
παρά τοΐς ρωμαίοι; συγγραφεΰσιν. ΊΙ άρχιχή
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στος. Δια τής γλώσσης διετηρήθη ή εθνική συνεί- 
δησις. "Λμαδέτή ανακτήσει τής έλευθερίας είσήλ- 
Οεν δ ελληνισμός εις νέαν τήν νεωτάτην αύτοΰ 
περίοδον. ήτις έστιν αυθις έθνική, τήν νεοελλη
νικήν, ήτις ?ιά του έθνικοΰ αύτής χαρακτήρος 
διεκρίνεται τής ελληνιστικής βυζαντινής.

Τδ άνά χεϊρας τομίδιον τοϋ έ’λληνος συγγρα
φέως, ου μετάφρασιν παρέχομεν είς τδ γερμανικόν 
δημόσιον, είναι συμβολή πρδς ορθήν έκτίμησιν 
τής βυζαντινής έποχή:. Πεποίθαμεν δ’οτι ού σμι- 
κρδν παρέχει τδ ενδιαφέρον, ώς έργον “Ελληνο; 
εμβριθούς κα’ι σπουδαίου, άπηλλαγμένου δ'υπερ
βολικών ιδεών. Δημοσιευθέν τδ πρώτον έν Λονδί 
νω τω 1871 ύπδ τδν τίτλον Περί Βυζαντινών 
έν είδει διαλέξεων άπαγγελθεισών έν τώ ελληνικοί 
συλλέγω Μασσαλίας σπουδαίως έξετιμήθη διά τήν 
ειλικρινή κα’ι ελευθέριον αύτοΰ γλώσσαν. Ό γερ- 
μανός μεταφραστής, τή συνεπινεύσει τοΰ συγγρα
φέως, μετέβαλε τδ είδος τής συγγραφής άπδ δια
λέξεων εις πραγματείαν, έτροποποίησε χωρία τινά 
δ’"Έλληνας άποκλειστικώς προωρισμένα καταλλη
λότερου είς Γερμανούς και προσέθηκε μερικάς ση
μειώσεις. Ό κ. Βικέλας υπέχει φυσικοί τω λόγφ 
μόνος τήν ευθύνην τών ύπ’ αύτοΰ έκφερομένων 
γνωμών ύ μεταφραστής πολλαχοΰ δεν συμφωνεί 
μετ’ αύτοΰ, είς τδ αύτδ όμως καί ουτος καταλή 
γων συμπέρασμα, πιστεύει ότι έπέστη ήδη ό και
ρός νά καταπέσωσι πρδ τών πραγμάτων πολλαί 
παλαιαί καί κοιναί πεπλανημέναι δοξασίαι περί 
τών Ελλήνων τοΰ μεσαίωνος καί περί τοΰ κρά
τους καί τοΰ πολιτισμού αύτών. Πρδ παντός Ομως 
εύχεται δπως αύτοί οί “Ελληνες έξακολουθώσιν 
άναγνωρίζοντες ότι δεν είναι Βυζάντιοι, ούδέ πρέ
πει τοιοΰτοι νά γινωσι ποτέ, έάν έπιθυμώσι νά 
καταλάβωσι Οέσιν έν τή χορεία τών νεωτέρων 
έθνών- ότι δεν πρέπει όμως καί νά λησμονήσωσιν 
οτι τδν ελληνισμόν αύτών παρέλαβον έκ χειρδς 
τών Βυζαντινών, δέον δέ έπιμελώς νά έρευνώσι 
τήν έποχήν έκείνην, καί άεί τά διδάγματα αύτής 
νά έχωσι πρδ οφθαλμών. Οϊ σημερινοί “Ελληνες 
δέν είναι απλώς προϊόν τοΰ παρελθόντος, άλλά καί 
λαδς τοΰ μέλλοντος, καί βεβαίως μέλλον εύρύ 
εκτείνεται πρδ αύτών. W. Wagxer.

Κατά τάς στατιστικός έν Γερμανιφ ύπάρχουσι 
45 έργοστάσια σακχάρεως έκ γογγυλίων, ών 43 έν 
Πρωσσία. Ή εξαγωγή άναβαίνει είς 47,831 στα
τήρας σακχάρεως καθαρά;, 242,491 μή τοιαύτη; 
καί 18,971 εις μελίτωμα ή σιρώπιον, ήδέ εισαγωγή 
είς 6,683 στατήρας καθαρά;, 3,197 μή τοιαύτη; 
καί 7,766 είς μελί τωμα ή σιρόπιον.

ΑΡΧΑΙΟΤΙΙΣ ΤΟΥ ΑΧΘΡΩΠΙΧΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.

Ό έν Άρτάκη τή; Κυζίκου ότρηρός τοϋ 

'Ασκληπιού καί τών Μουσών θεράπων κ. Ν. Κ. 
Αήμνιος, όστι; καί έξ άλλων αύτού άξιολο- 
γωτάτων μεταφράσεων ίημοσιευθεισών έν τε 
τώ Νεο.Ιόγω ζαί τή 2'α66ατιηία ’Επιθεω
ρήσει είναι ήίη γνωστό; τώ καθ'ήμόε; ίημο- 

σίω, έπεμψεν ήμϊν τό επόμενον απόσπασμα 
σπου^αιοτάτοσ έπιστημονικοϋ συγγράμματος 

.περί τοΰ ανθρώπινον γένους, όπερ έξεδόθη 
έσχάτω; ύπό τοϋ κ. de QuatrefagCS.

ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.

7/ ενεστΰσα γεωίογιχη περίοδος.

Α'.
Γινώσκοντες ήδη έκ προηγουμένων λόγων οτι ή 

ήμετέρα σφαίρα διήλθε διά πλειόνων γεωλ ογικών τε 
I καί παλαιοντολογικών περιόδων, γινώσκοντες προσέτι 
οτι ή έπί τής γής έμφάνεια τών μετόχων ζωής 
δντων δέν έγένετο ταυτόχρονος, άλλ’ότι τών κατά 
τινα περίοδον συγχρόνων ζώων καί φυτών πάνυ 
άλλοϊα προηγήθησαν φυτά καί ζώα, άγόμεθα κατά 
φυσικόν λόγον εϊς τήν έρευναν τοΰ χρόνου, καθ’δν δ 
άνθρωπο; κατώκησε την γήν ταύτην, είς την άνα- 
ζήτησιν τοΰ καθορισμού τής στιγμής, καθ’ήν ένε- 
φανίσθη τδ 3ν τοΰτο, δ'περ,καίπερ δ'μοιον ύπό πολ- 
λάς επόψεις πρός τάλλα οργανικά όντα, εξαιρετικήν 
όμως καί ύπέρ πάντα ύπέροχον κατέχει Οέσιν ένεκα 
τών εύγενεστάτων αύτοΰ δυνάμεων καί ικανοτήτων.

’Αλλά, ποίν ή προβώμεν, άνάγκη νά δρισθή μέν 
ακριβώς τό περί χρόνου ζήτημα, νά εύχρινισθή δέ 
ή άποδιδομένη αύτω έννοια.

'Ρητέον ουν έν πρώτοι; οτι δέν πρόκεινται είς 
έρευναν ένταΰθα άκριβεϊ; δρισμοί χρόνου, χρονολο 
γίαι, κυρίως είπεϊν, διότι αυται μόνον έν τή ιστο
ρία ύφίστανται, ή δέ πρωτόγονος άνθρωπότης ην 
αδύνατον νά κέκτηται ιστορίαν κατά τήν επιστη
μονικήν τή; λέξεως σημασίαν. Είναι μέν άληθές 
οτι τά πλεΐστα τών μεγάλων θρησκευμάτων έπει- 
ράθησαν νά πληρώσωσι το χάσμα τοΰτο, άλλ’ήμεΤς 
άποφεύγοντες απολύτως πάσαν θεωρίαν, έκ θρη
σκευτικής απορρέουσαν πηγής, καί μόνα τά έκ τής 
πείρας κχί τής παρατηρήσεως πορίσματα σκοποΰν- 
τες νά παραθ-ΰ -εν ένταΰθα καί ταΰτα καί μόνα 
προστησάυε-οι οδηγούς, μέλλομεν νά έρευνήσωμεν 
μέχρι τίνος είναι δυνατόν ν'άναοράμωμεν τών χρό
νων την κλίμακα, άναφέοοντες ένπρώτοις ιστορικές 
τινας χρονοΛογίας. οίον όρους τινάς συγκρίσεως. 

άπδ τών πρώτων ιστορικών τής Αίγύπτου χρόνων, 
καί έάν πρδς καταμέτρησιν τοΰ χρόνου, άντί έτών 
έλογιζόμεθα κατά γενεάς ανθρωπίνους, έκτιμώντες 
αύτάς μονον πρδς 25 έτη έκάστην, εύρίικομεν ότι 
μόλις 280 γενεαί διιστώσιν ήμάς άπό τών χρόνων 
έκείνων, οί’τινε; άποτελοΰσι τδ έσχατον ό'ριον τοΰ 
ιστορικού παεελθόντος.

Οϊ άριθμοί ούτοι έχουσιν άναμφιβόλως πολύ τδ 
διάφορον, άτε τροποποιοΰντε’ς πω; ένίας τώνέντυ- 
πώσεων, άς έν τή παιδική ήμών ηλικία προσελά- 
βομεν, άλλ’ ούδέν παρ’ αύτών μανθάνομεν περί τής 
τοΰ άνθρωπίνου γένους άρχαιότητος· δ',τι παρ’ αύ
τών διδασκόμεθχ έστι τοΰτο, ότι δεικνυοντες ήμϊν 
κατά τού; άπωτάτους έκείνου; χρόνους έν τή κοι- 
λάδι τοΰ Νείλου λαού; έπί τοσοΰτον προκεχωρηκό- 
τας πολιτισμού, ώστε νά γινώσκωσι μέν τήν γρα
φήν, ν’άνεγείρωσι δέ μνημεία αντάξια τοΰ θαυμα
σμού ήυ-ών, ύπερβιβάζουσι τήν πρώτην έμφάνειαν 
τοΰ ανθρώπου έπί τής γή; πολλω επέκεινα τών 
δρίων, αχρες ών ουτοι χωροΰσιν.

Άλλ’έάν καί αύτών τών Αιγυπτίων τό παρελ
θόν ύπέρ πάσαν ιστορίαν έστι προγενέστερον, κατά 
μείζονα λόγον ρητέον τοΰτο άναφορικώ; πρδς τούς 
Σίνας, τούς ’Ινδούς καί τούς “Ελληνας, έτι δέ μάλ
λον ώ; πρός τού; επίλοιπου; λαούς, ών ή άνάπτυ- 
ξι; είτε διά φυσικά;, είτε διά τυχαία; συμπτώσεις 
βραδύτερα έγένετο. Ευηθε; τωόντι θά έλογίζετο εγ
χείρημα μόλις πρδ τριακονταετίας τό είσδΰναι έν 
τώ άούτω σκότει τών προϊστορικών χρόνων έπί τή 
έλπίδι τοΰ εόρεϊν σημεία βέβαια καί ανακαλυψαι 
ό,τι καί αύτοί οί μ.ΰθοι δέν έπραγματευοντο, καί 
όμως τδ έργον τοΰτο συνετελεσθη διά νεωτάτης 
επιστήμη;, μόλις χθές συμπαγείσης, ήτοι τής 
προϊστορικής ά ρ χ α ιο λ ο γ ί α;. Διδ-άξιομνη- 
μόνευτον έσαεί θεωρητέον χρονολογικώς τδ έτος 
1847, καθ’ 6 ή εταιρία τών άρχκιολόγων τής "Αρ
κτου άνέθηκεν εΐ; τρεϊς σοφούς Δανούς, evil γεωλό
γον, ζωολόγον ένα, καί έ’,α αρχαιοδίφην τήν φρον
τίδα τοΰ μελετήσαι έπισταμένως τδ ζήτημα τοΰτο 
τδ άρχαιολογικδν, ου τήν κρηπίδα διά τών σπου
δαίων αύτών ερευνών κατέθηκαν. Πράγματι δέ ό,τι 
ό Buch, δ ΊΙλίας Βωμό,τιος καί δ Κυβιέρος ύπέρ 
τή; ιστορία; τή; γηινη; σφαίρας έπραξαν, τοΰτο ό 
Φορχάμμιρ, ό Στανστρούπη; καί δ Βορσαίης, 
έξερευνώντες τά Kjoekkenmoedings καί τά σπογ- 
γανθρακούχα τέλματα τή; ιδία; πατρίδο;, ύπέρ 
τής ιστορία; τοΰ άνθρώπου ένήργησαν.

Τά Kjoekkenmoedings ήτοι μαγειρικά λεί
ψανα κυριολεκτικώς ή άποβλήματχ, συνεστήκα- ί 
σι-, έκ συσσωρεύσεως οστράκων παρά τήν όχθην μέν 
τή; θαλάσση; κειμένων, είς μεγάλα; δέ συχνάκι; 

ί διαστάσει; άφικνουμένων- μετά τών οστράκων τού-

Β'.
Οί' τε “Ελληνες καί οί 'Ρωμαίοι, είς ών τά συγ

γράμματα περιορίζονται συνήθως παρά τό πρέπον 
αί κλασικαί ήμών σπουδαί, εί; βραχύ τι χρονικόν 
διάστημα άνατρέχουσιν. Οί πρώτοι καίπερ άρχαιο · 
τέρα; παρά τού; δευτέρους οιασώζοντες αναμνήσεις, 
μόλις εί; τδ 776 έτος πρό τής ήμετέρα; χρονολο
γικής έποχής άναφέρουσι τήν αφετηρίαν τών 'Ο
λυμπιάδων ήτοι τή; έαυτών χρονολογίας.

Καθ’Έκαταϊον τδν Μιλήσιον άπδ τοΰ ενδεκάτου 
πρδ; τδν δέκατον π. X. αιώνα έληξεν ή πρδς του; 
άνθρώπου; άνάμιξις τών θεών, τοΰ Τρωϊκοΰ πολέ
μου υπολογιζόμενου περί τδν ενδέκατον ή δωδέκατον 
π. X. αιώνα, έξ ου καταφαίνεται ότι ή ελληνική 
επιστήμη είς πλήρη μυθολογικήν περίοδον χρόνου 
ύπερβιβάζει ήμάς. ήτοι εις τά; προϊστορικά; έκεί- 
νας παραδόσει;, καθ’άς ή άλήθεια μετά τοΰ ψεύ

δους συμπέφυρται.
Είς έτι άπώτερον παρελθόν άνατρέχουσιν αί ά- 

ριαναί παραδόσεις- ό κ. Βιβιανδ; de Saint Martin 
συνοψίζων τάς περί τούτων πραγματείας, ών άξιό 
λογός έστι κριτής, άναβιβάζει εί; τον Ις' μέχρι τοΰ 
III' αίώνος π. X. τήν έπί τδν ποταμόν Καβούλ 
κάθοδον τών ’Ινδών άλλ’ αί ΐνοικαί αυται φυλαι 
άπόμοιρα μόνον διετέλουν ουσαι τής μεγάλη; με- 
ταναστεύσεως, ήν οί ’Ινδοί έπεχείρησαν κατά τήν 
άφήγησιν τής Ζένδ-Άβέστας, μέχρι σχεδδν τή; 
Βολόρη; προβάντες, ή; τήν άοχήν κατά ταΰτα 
δυνατόν νά ύπερβιβάσωμεν άναδρομικώς άπό τοΰ 
Κ' εω; τοΰ ΚΕ' π. X. αίώνος.

Ή δέ εβραϊκή ιστορία, άρχομένη άπό τοΰ Ά 
βραάμ, εί; τήν αύτήν περίπου ανέρχεται έποχήν 
(2,296), ύ δέ έπί Νώε κατακλυσμός κατά τήν 
γενικώς παραδεδεγμένη·/ έκτίμησιν ανενεκτεο; εί; 
τδ έτος 3.30S ήτοι είς τδν Λ' π. X. αιώνα.

Έν Σινική ή ιστορία τοΰ Chou-King τίθησι 
τήν μέν βασιλείαν τοΰ Χοάγκ-Τί κατά τδ 2.698, 
τήν δέ τοΰ Yao κατά τδ 2.357 π. X., ήτοι ένα 
περίπου αιώνα πρό τή; τοΰ Αβραάμ μετανα- 
στεύσεως.

Ή δέ Αίγυπτο; στερείται μέν ιστορική; βίβλου, 
οία ή τοΰ Chou-King, άλλά τώνβίβλων'τήν μεγα- 
λοπρεπεστάτην άποτελοΰσι τά μνημεία αύτή;. Ό 
Σαμπολλιών έδίδαξεν ήμάς ν' άναγινώσκωμεν καί 
κατά σελίδα νά έρμηνεύωμεν αύτήν καί δ μέν Λέ- 
ψιο; καί ό Bunsen τιθεϊσι τήν πέμπτη, δυναστείαν 
περί τδν Μ’ αιώνα, κατά όέ τδν Μαριέττην οί τοΰ 
Μανέθωνο; κατάλογοι, περί τή; απολύτου άκρι- 
βεία; τών οποίων διαρρήδην φαίνεται ένδοιάζων 
δ έξοχο; αιγυπτιολόγος, άνατρέχουσι μέχρι τοΰ 
5,00'ι π. X. Τούτου δ’ούτως έχοντος έβδομήκοντα 
περίπου αιώνων διάστημα χρονικόν χωρίζει ημάς 4

t
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των*εΐσϊν  άναμεμιγμένα λείψανα ιχθύων χαϊ δστα 
■πτηνών χα'ι θηλαστικών- τάς σωρείας ταύτας μόνος 
ό άνθρωπος ήδύνατο ν' άποτελέσΤ]. ού άλλως την 
παρουσίαν άποκαλυπτουσι τά σκευή, τά έργαλεΐα 
χα'ι τά όπλα, άπερ Ιχ λίθου βκναυσως άπεξβσμένου 
σχεδόν πάντοτε συνεστηχότα και άπολεσθέντα 
άλλοτε πέριξ αύτοΰ ανευρίσκονται νϋν μετά τών 
λειψάνων τών δείπνων αύτοΰ συμπεφυρμένα. *Εν  
τισι τών τεχνητών τούτων λοφίσκων έν τώ μέσο*  
τών ιχνών βιομηχανίας νηπιώδους χα’ι πάντη άμορ 
φώτου άπαντώσιν αντικείμενά τινα λίθινχ μέν έπί
σης, άλλ’ ου ή έπεξεργασία ίχανώς άξίαν λόγου έπί- 
δοσιν καταδείχνυσιν.

Τά Kjoekkennioedings άποκαϊύπτουσιν άρα 
την υπαρξιν λαοΰ, εις παντελή μέν λήθην περιπε 
σόντος νϋν, άλλ’έν άρχή μή άγριον παντάπασι 
οιαγαγόντος βίον, έφεξής δέ προσκτησαμένου βαθ
μόν τινα πολιτισμοΰ, άλλ’ όμως ύπδ χρονολογικήν 
έποψιν ολως ανεπαρκείς αί πληροφορία·, αύται τυγ- 
χάνουσιν- ή άνάμιξις έργαλείων, τινων μέν σχεδδν 
άμορφων, τινων δέ θαυμασίως έξειργασμένων, εις 
ποικίλας παρε'χει τδ ένδόσιμον έρμηνείας, αϊτινες 
καϊ έγένοντο άληθώς.

Άλλως έχει τδ πραγμα προκειμε'νου περ'ι τοΰ έν 
τοΤς σπογγανθρακούχοις τέλμασιν (luarais lour 
beux) εύρημάτων καϊ ίδίφ τών ύπδ τών Δανών 
καλούμενων skovmoses ήτοι δασωδών τελμά 
των. Ταϋτα άπαρτίζουσεν είδος χοανών ανωμάλων 
τδ σχήμα, δρυχθεισών χατά τάς τεταρτογενείς 
ίλύας, αϊτινες πχρατείνουσι πολλαχοΰ εις βάθος 
δε'κα μέτρων κα'ι έπέκεινα. Διά τής διηκριβωμένης 
δέ μελε'της, ήν προ παντδς άλλου έποιήσατο ό 
Steensfrup, διεχρίθησαν άπ’άλλν',λων ή έξωτερική 
είτε ελώδης ζώνη χα'ι ή έσωτεοική ήτοι ή δα
σώδης ζώνη.

Κα'ι ή μέν πρώτη έσχημάτισται ύπ’ αύτής 
ταύτης τής χοάνης, αύτδ τοΰτο δηλονότι τδ έλος 
τδ έπ'ι στρωμάτων σπογγάνθραχο; (tourbe) οχη- 
ματισθέν, άπεο πληρώσαντα την κοιλότητα έπετέ- 
βησαν επάλληλα άπδ τής ένάρξεως τοΰ σχηματι
σμού αύτών. Ίσχνη βλάστησις, κατ’έπιπολην ανα- 
φυεΤσα, είς διαχεχριμε'νας διαιρεί ζώνας τών φυτι 
χών λειψάνων τδ σύστημα. Ταϋτα δέ απδ τών άνω 
πρδς τά κάτω θεωρ»υν.ενά είοι- α') δένδρα τοιαΰτα, 
οϊα ή σημύδα, ή χλήδρα, ή λεπτοκαρύα κτλ. μετά 
έρεινών ανάμικτα- β') πίτυες μιχραϊ, διεστραμμέ 
ναι μέν, άλλά ρωμαλέκι. βλαστήσασαι έπ'ι σπογ 
γάνθρακος, έν ω άναγνωρίζονται βρύα, προηγμένα 
τήν δργάνωσιν τοιαΰτα, οίον τδ hypnUIU’ γ') 
σπογγάνθραξ συμπαγής, άμορφος, ού έπι μακρδν 
χρόνον ένομίσθησαν αόριστα τά στοιχεία, άλλ’ένθα 
οί xx. Steensfrup κα'ι Natliorst άνεκάλυψαν έν 

έτει 1872 τά άναμφήριστα λείψανα πέντε ειδών 
φυτών, περιορισμένων νΰν ύπδ τδν πολικόν κύκλον, 
ήτοι τήν ποώδη ιτέαν (salix herbacea), τήν πολι
κήν ιτέαν (I. polaris), τήνάμφιδληστροειοή(Ι. re
ticulata),τήν νανοφυή βετύλην^βίϋΐη ηβηη).τήν 
δχταπέταλον 6puii3a(dryas ocfopetala· δ') στρώ
μα άργιλλώδες προφανώς χαταγόμενον έξ υλών, 
ύπδ τών βροχών παρασυρθεισών άπδ τών παρειών 
τής κοιλότητας, καθ’ όν χρόνον διετέλουν αυται 
εΐσέτι γυμνάί.

ΊΙ δέ δασώδης ζώνη αύτάς κατέχει τής χοάνης 
τάς παρειάς. Έκεϊ τά δένδρα έν ύπανέμω οντα 
κα'ι έν γονιμω τέλματι τάς ρίζας βυθίζοντα, εις έξ- 
αίρετον προήχΟησαν άνάπτυξιν. ΊΙ φηγός έλλείπει 
παντάπασιν άπδ τών ύλωδών τελμάτων skovniOSOS, 
ένώ έκ ταύτης συνίστανται νΰν κυρίως τής Δανίας 
τά δάση. Αΰτη έστϊ τδ έθνιχδν δένδρον χα'ι αί άπώ- 
ταται τών παραδόσεων ούδέ χάν έπιτρε’πουσι τήν 
υπόνοιαν ίτι έλειψέ ποτέ άπδ τής Δανίας τδ δέν
δρον τοΰτο. Άντ'ι τούτου χατά τά σπογγανΟρα- 
κοΰχα τέλματα εμφανίζονται κατ' άρχάς αί δρΰς 
(querens robur sessilifolia), αϊτινες έξαφανισθεϊ- 
σαι άπδ τοΰ τόπου τούτου ε'ν προϊστορική χρόνου 
περιόδω, εν τισι μόνον τής Ίουτλάνδης θε'σεσιν 
άπαντώσιν- έπειτα, καθόσον τδ έλος άνορύσσεται, 
προφαίνονται αί δρΰς άναμιγνυμεναι μετά τών 
πεύκων, αι'τινες έκ περιτροπής τά βαθύτατα τής 
ζώνης μέρη χατέχουσι.

Δρΰς καέ πίτυες, ά-ζα τή καταπτώσει αύτών 
ένεκα γήρως είτε τυχαίως,ε’τε ύπδ τών άνθριόπων 
χαταβληθεΐσαι, έπιπτον συνήθως πρδς τδ ένδότερον 
τοΰ τέλματος, ένθα οί συμπλεκεΐς αύτοΰ κλάδοι, 
συγχρατοΰντες ύπεστήριζον κα'ι τδν σπογγάνθρακα, 
όστις ουτω πως ήν άριστα διατεθειμένος, όπως συνέ- 
χγ] πϊν στερεόν σώμα, πίπτον ή ριπτόμενον έν τω 
τέλματι.

Ό άνθρωπος έθάμιζεν εις τά δασώδη τέλματα- 
γνωστόν δέ τυγχάνει 6τι άδύνατον, ένδιατρίβων 
που, νά μή άπολέση δπως δήποτε ποικίλα αντικεί
μενα κα'ι έξ αύτών έκείνων πολλάκις, άτινα περ'ι 
πλείστου ποιείται- οΰτω δή κα'ι έν τοΤς τέλμασ· 
τούτοις άπώλεσεν όπλα, όργανα, έργαλεΐα παν
τοειδή. τά πάντα παραμείναντα, όπου κα'ι έπεσαν- 
τούτου έ’νεκεν τά δασώδη τέλματα άπέβησαν οίον 
μουσεία τινα, χρονολογιχώς χατεστρωμένα. ένθα ε- 
κάστη γενεά τά οικεία χατέλιπεν ίχνη έν τώ συγ· 
χρόνφ σπογγάνθρακι, διά μόνης δέ τής κατά στρώ
ματα άνορύξεως έγένετο δυνατή ή κτήσις ακριβών 
περ'ι τών πρόκα-έχων τών νΰν Δανών γνώσεων ούχ 
ολίγων, ούμήν ά.·.λά κα'ι ή έν τώ σνιστοοήτω εκεί
να» παρελθόιτι ιςεύρεσι; σχετικών χρονολογιών είτε 
έποχών. Έκ τούτου δρμώμενοι χαϊ οί σοφοί Σκα· 

διναυοϊ προήχΟησαν εις τήν σύλληψιν τής έμφυε- 
στάτης κα'ι ύπδ πάντων καθόλου σήμερον παραδε
δεγμένης ιδέας, καθ'ήν δ προϊστορικός χρόνος διαι 
ρεΐται εις αιώνα σιδήρου, χαλκοΰ κα'ι λίθου.

Μή προτιθέμενος νά παρακολουθήσω ένταΰθα ού
τε τήν άνάπτυξιν, ήν αί θεμελιώδεις αυται γνώσεις 
έλαβον μέχρις ώδε,ούτε τήν ση-ζασίαν.ήτις άπεοό- 
θη εις τάς λιμναίας οικήσεις είτε πολίσματα (cites 

- - ■ ' ·" in·lacnstres ίν τε ’Ελβετία κα'ι άλλαχοΰ, άλλ’ ουδέ 
ένδιατρίβων περί τούς ποικίλους τοΰ πολιτισμρΰ 
βαθμούς, ο·3ς ελέγχει ή χρήσις τών δύο μετάλλων 
και τοΰ έστιλβωμένου ή απλώς έξεσμένου λίθου, 
άρκοΰμαι νά παρατηρήσω οτι έν Δανία ό αϊων τοΰ 
σιδήρου περιλαμβάνεται δλόκληρος έν τή περιόδω 
τής βλαστήσεως τήςφηγοΰ, ένώ ό τοΰ χαλκοΰ αιών 
περιλαμβάνει άπασαν τήν περίοδον καθ’ ήν διετέλει 
άκμάζουσα ή δρΰς κα'ι τδ τέλος τής περιόδου, ήν 
ή βλάστησις τής'πίτυος χαρακτηρίζει- απλώς δ’ 
είπεΐν ότι ή πίτυς έστ'ι τδ ΐδιάζον τοΰ λίθινου

αίώνος δένδρον.
ΊΙ παρουσία αντικειμένων χειροποιήτων μαρτυ- 

τήν υπαρξιν- διά τώνρεΤ πάντως τοΰ άνθρώπου
τρανωτάτων δέ τούτων τεκμηρίων εύχερώς τις δυ 
ναται νά παρακολούθηση αύτδν έν ταϊς ζώναις τής 
τε δρυδς και τής πεύκης- ό μέγιστος άριθμδς τών 
ύπ’ αύτοΰ έν τώ σπογγάνθρακι έγκαταλελειμμένων 
πραγμάτων τεκμήριο? προσέτι τήν υπαρξιν λαών 
ίχανώς πολυπληθών-τούναν-ίοντά αντικείμενα ταΰ-
τασπανιώτατα άμα χαϊ βκναυσότατα έν τώ στρώ 
μάτι τοΰ άμορφου σπογγάνθρακας άπαντώσιν έπϊ
μακρδν μάλιστα χρόνον έπιστεύθη οτι παντάπασιν 
άπ’ αύτοΰ ίλειπεν, εως ου ύ Steenstrup πάλιν 
άνεκάλυψεν αύτά μετά λειψάνων ταράνδων συμπε 

φυρμένα.
Ό άνθρωπος έβίου άρα έν Δανία έν χρονική πε- 

ριόδφ, καθ’ήν έν τώ κέντρω τών δασωδών τελμά
των έβλάστανσν τά πολικά φυτά, οία ή νανοφυής 
βετύλη, ή πολική ιτέα κτλ. φωρϊται δέ σύντροφον 
έχων καϊ συνοδόν τδντάρανδον, τοΰΟ’δπερ συμπλη 
ροϊ τήν δμοιότητα, ήτις ύϋίσταται μεταξύ τή; ' 
παρελθούσης καταστάσεω; τής χώρας ταύτης καϊ 
τής νΰν καταστάσεως τής Λαπωνίας. "Ηδη γινώ 
σκοντες ότι τοιαύτη τις ποαγμάτων κατάστασις ήν 
άδύνατον νά ύφίσταται έν ταϊς δανικαϊς νήσοις, 
αλλ’ή χατά τούς έσχατους χρόνους τής τεταρτογε
νούς περιόδου, ότε οί πάγοι, παλινδρομοΰντες άπδ 
μεσημβρίας πρδς άρκτον, πάνυπόρβω άπεΐχονεΐσέτι 
απδ ’ιών ορίων, ει; ά βλέπονεν αύτούς τόγε νΰν 
άγόμεθα φυσιχώς είς τδ βέβαιον συμπέρασμα οτι ύ 
άνθρωπος ύφίστατότε κα' ιβίου εν Εύρώπηχατ’αύ 
τήν τήν η ό τής νεωτχτη, γεωλογικής περιόδου.

Προσαποδείκνυται οέ τδ πραγμα έκ τής ανακα

λυψεως οίκήσεώς τίνος άνΟρωπίνης, γινόμενης ύπδ 

τοΰ χ. Fraas χατά τδ Schussenried έν Βυρτεμ
βέργη. Ένταΰθα δ άνθρωπος, ου ή παρουσία μαρ- 
τυρεϊται ύπδ ποικιλόμορφων έχ πυριτόλιθου (silex) 
έξειργασμένων αντικειμένων, ύπδ όπλων καϊ έργα
λείων οστέινων. ύπδ φαλάγγων ταράνδου έκ συρί 
στρας μεταπεποιημένων έβίου έν συνοδία μετά τοΰ 
ταράνδου, τής βόρειας άρκτου, τής πολικής άλώ- 
πεχος, τρεφόμενος έκ βρύων, άπερ νΰν δ'.ατελοΰσι 
περιωρισμένα κατά τά βόρεια τής Εύρώπης, οίον 
Έπνον τδ κληματώδες (hypnum sariiientosum, 
II.lluifans et aduncum.) ποιχιλ. γροελανδικόν. 
'Όπως δ’έν Δανία, οΰτω καϊ ένταΰθα φαίνεται δ 
άνθρωπος παρακολουθών κατά βήμα τούς παγετούς 
καθ’ όσον ουτοι τηκόμενοι καϊ ύποχωροΰντες νέας 
κατελίμπανον γαίας πρδς χρήσιν αύτοΰ επιτήδειας.

(“Επεται συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΚΑΤ 4ΡΓΠΣΕΩΣ
ΤΠΣ ΘΑΧΑΤΙΚΠΣ ΙΙΟΙλΙΙΣ.

(Συνέχεια καϊ τέλος- ίδε άοιθμ. 27).
Βλέπομεν έκ τών άνωτέρω οτι άπαντες σχεδδν 

οί σπουδαίως άσχοληθέντες περ'ι τήν ποινικήν νο- 
μοθε-ίαν άναγνωρίζουσιν ότι ή θανατική ποινή εί
ναι' τι παράνομ-ν, καϊ ότι οϊ δπαδοϊ τής καταργή- 
σεως αύτής πολλαπλάσιάζονται δσημέραι- μόνα δέ 
καϊ τά ονόματα αύτών άποτελοΰσι αύθεντίαν.

Μεταξύ τούτων άναφέρω τδν άθάνατον Βεκκαρίαν, 
πρώτον αναμορφωτήν τών περϊ ποινής ιδεών, τούς 
Λαφαϋέτ, Δυπδρτ, Δουπέν τδν πρεσδύτερον, Λε- 
πελετιέ, Σαϊν Φαργώ, μαρχίωνα-δέ Παστορέλ, Δε- 
στούλ δέ Τρασύ, Βίκτορα δέΤρασύ, Λίβιγκστων, 
Τρουσέ, Βερεγγέ. Κάρολον Λουχαν, Τροπλών, τδν 
χόμητα Ρέσγερβεογ έπϊ πολύν χρόνον ύπουργδν 
τής δικαιοσύνης έν Βαυαρία, τδνΠασίνην, χαθηγη 
τήν τής έν Νεαπόλει νομικής σχολής, τούς περιω
νύμους άγγλους Ρόμιλλυ, Βούρτων, 'Ρο'σκοσσυ, 
Μακιντδς, τδν Βοχρέσχον, υπουργόν καϊ εισηγη
τήν τοΰ περϊ καταργήσεως τής θανατικής ποινής 
νομοσχεδίου έν 'Ρουμανία, τδν Μίττερμαοερ, καθη
γητήν τοΰ ποινικού δικαίου έπϊ πεντήχοντα έτη 
καϊ πλέον έν τή νομική σχολή τής Χαϊδελβέργης, 
τδν Όρτολήν, τδν Λαμαρτϊνον, τδν Βίκτορα Ούγώ, 
τδν Άδόλφον Φράγχ. τδν Ιούλιον Φάβρον, τδν 
’Ιούλιον Σίμωνα τδν Σχαίλχερ καϊ άλλους.

Άλλά δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν οτι ή νομοθε
σία έκώφευσεν εΐ; τήν έπίκλησιν τών άνθρώπων, 
ών παρέθηκα τά ονόματα. Μετά μικράν έτι προσ
πάθειαν ή Εύρώπη δέν θα έχη πλέον τήν θανατι
κήν ποινήν, κυρίως όταν κατάργηση αύτήν ή 
Γαλλία. Τωόντι πολλαϊ τών κατά τόπους νομοθε-

ί
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σιών περιορίζουσιν έπί μάλλον xa't μάλλον τάς τ.ι- 
ριπτώσεις τής εφαρμογής, άλλαι δεν έφαρμόζουσι 
πλέον αύτήν χατά τών γυναικών, τών ανηλίκων 
κα'ι τών γερόντων, κα'ι άλλαι τέλος χωροΰσαι κατ’ 
εύθεϊαν εις τδν σχοπδν, άνευ δειλία; εντελούς κα- 
ταργοΰσιν αύτήν.

Πρδ του 1789 ύφίστχντο ε’ν’Αγγλία 240 είδη 
έγκλημάτων, τιμωρητε'ων διά του θανάτου, καί 
μεταξύ τών ε’γκλημάτων τούτων ήταν πολλά έφ’ 
οϊς ούδόλως εξηγείται ό λόγος τής έσχάτης ποινής. 
Φέρ’ είπεϊν, ή κλοπή ίππου έτιμωρεϊτο διά τής 
θανατικής ποινής· ή ληστεία έτιμωρεϊτο διά θανά
του· ενίοτε μάλιστα ή ποσότη; τών χρημάτων ητο 
περιστατικδν έπαγόμενον τήν θανατικήν ποινήν. 
Ουτω λόγου χάριν, ή ποινή ήτο θάνατο; διά 40 
σελίνια, ειρκτή διά 39- οί δέ ένορκοι Sv μόνον μέ
σον ειχον εντίμου υπεκφυγής, τδ νά ψευσθώσιν έπί 
τοΰ ποσοΰ καί νά λησμονήσωσιν ή νά μή ίδωσι 
τά 40 σελίνια τά στοιχίζοντα ζωήν ανθρώπου. 
Σήμερον όμως άντ'ι τών 240 έκείνων κεφαλιχών 
αδικημάτων ύφίστανται μόνον δύο· ήτοι τδ έγκλη
μα τής έσχατη; προδοσίας κα'ι τδ τής δολοφονίας. 
Άφίνω τήν ’Αγγλίαν και άναφέρομαι εΐ; γεγονότα 
έτι μάλλον δριστικά. Έν Βελγική ή θανατική ποι
νή κατηργήθη, καίπεο άναγεγραμμε'νη έν τώ ποι- 
νικώ κώδικι.

Κατά τδν ήμέτερον άγαπητδν καθηγητήν κ. 
Λεβϊέ, ή 'Ρουμανία πρώτη ϊσχε τήν τιμήν τώ 
186 4 τοΰ καταργήσαι τήν ποινήν τοΰ θανάτου. ’Α
ληθώς τδ ρουμανικόν έθνος πρώτον ένόησεν οτι εί
ναι αισχύνη διά τήν ανθρωπότητα νά διατηρή έπ'ι 
πλέον την άποτρόπαιον έφεύρεσιν τοΰ Γκιλοτίνου 
κα'ι τδν άσπλαγχνον υπηρέτην τής μηχανής 
ταύτης.

Έπειδή δ λόγος περ'ι τοΰ ρουμανικοΰ έθνους, 
έπιτεαπήτω μοι νά εϊπω έν παρόοω ένταΰθα. οτι 
γινώσκω εντελώς την ‘Ρουμανίαν. Δύναμαι λοιπδν 
νά βεβαιώσω ότι πλήν τινων δολοφονιών (ών αι
τία είσί τά πάθη), σπανιωτάτων και τούτων, 
υπάρχει έκεϊ κατά τά λοιπά μεγίστη ασφάλεια. 
Δύναταί τις νά ταξειδεύση μόνος πανταχοΰ άσφα 
λώς έν τή χώρα εκείνη άνευ ούδενδς φόβου, ώς άν 
περιεπάτει έντδ; τοΰ ίδιου κήπου αύτοΰ. Έζησα 
διετίαν εϊ; διαφόρου; έξοχά; τής 'Ρουμανίας, ούδέ
ποτε νυκτδς έκλείδωσα τήν Οϋραν τοΰ κοιτώνόςμου, 
καίτοι αϊ οικίαι έν αϊς διε'μενον ήσαν άπλώς ισό
γειοι ή άνευ δεύτερα; οροφής.

Άλλ’ έπανέλθωμεν εί; τήν κατάργησιν τής θα
νατικής ποινής. Τώ 1865 ή ΙΙορτογαλία, τώ 1874 
ή 'Ελβετία καί ή ‘Ρωσσία άπδ πολλοΰ κατάργη
σαν τήν έσχάτην ποινήν άλλά τδ μέγα τοΰ Βορρά 
κράτος διατηρεί έτι άλλην τινά ποινήν βαρβαρω- 

τέραν τοΰ θανάτου, τδ κνοΰτον, διά τοΰτο πο
λύ απέχω τοΰ έπικροτήσαι εΐ; τήν κατάργησιν 
τής θανατικής ποινής έν τή αυτοκρατορία τής 
‘Ρωσσίας.

ΊΙ Τοσκάνη κατήργησε τδ δεύτερον τήν θανα
τικήν ποινήν τώ 1859. Μεταξύ τών αιτιολογιών 
τοΰ καταργοΰντος αύτήν ψηφίσματος φέρεται καί 
ή εξής «Έπειδή, καίπερ νενομοθετημένη ή ποινή 
αυτή, ούδέποτε δ’μως έφηρμόσθη, διότι παρ’ήμΐν δ 
πολιτισμός ύπήρξεν ά ε ί π ο τ ε ισχυρότερος 
τοΰ πελέκεω; τοΰ δηαίου κ.τ.λ.» Άπδ τής ένότη
τος τής Ιταλία; άσχολοΰνται οί αρμόδιοι περί τδ 
ζήτημα τής θανατικής ποινής, τής γενικής καταρ
γήσεις; είς τά νομοθετικά σώματα. Ή Βουλή τών 
αντιπροσώπων έψήφισε τήν κατάργησιν καί ανα
μένεται ή ψήφος τής Γερουσίας(’).

Άπεφασίσθη έν Ιταλία ότι, καίτοι ή θανατική 
ποινή είναι γενική καθ’ δλον τδ βασιλείου, δέν έ- 
φαρμόζεται όμως έν ταϊς έπαρχίαις τοΰ δουκάτου 
τής Τοσκάνης, ένθα αύτη άπδ πολλοΰ είναι κα- 
τηργημένη.

Μεταξύ τών γερμανικών κρατών τών καταργη- 
σάντων τήν θανατικήν ποινήν, διαχρίνεται τδ Όλ- 
δεμβοΰργον, ή Βρέμη, ή Νασσώ, ή Σαξωνία, ή 
Βεϊμάρη. Διά δέ τήν ύλην Γερμανίαν γνωστόν έ
στιν ότι τώ 1870 έν τω γερμανικά Κοινοβουλίω 
νομοσχέδιον τεϊνον πρδς την κατάργησιν έψηφίσθη 
είς πρώτην καί δευτέραν άνάγνωσιν, άλλά δυστυ
χώς δ κ. Βισμαρκ δια τών μηχανημάτων αύτοΰ 
έματαίωσε τήν έπιψήιοισιν τοΰ νομοσχεδίου κατά 
τήν τρίτην άνάγνωσιν δια πλειονοψηφία; έννέα μό
νον ψήφων.

Έν Γαλλία μετά πολλά; άκάρπους απόπειρας 
ύπάρχει τανΰν έπιβεβλημμένη είς τήν Έθνοσυνέ- 
λευσιν πρότασις περί καταργήσεως, ύποβληθεΐσα έκ 
πρωτοβουλία; τοΰ κ. Σχαίλχερ. Πιστεύεται δέ ή 
παραδοχή τής προτάσεως ταύτης καί περιορίζεται 
είς τήν έγκάρδιον ύπέρ τής επιτυχίας εύχών.

Έν ’Αμερική τήν θανατικήν ποινήν κατήργησαν 
ή Μιχιγάν, ή Ί’οδόνησος, ή Βενιζουέλα καί άλ
λαι πολιτεία ι.

Εύθετον νομίζω μετά τά λεχθέντα νά παραθέσω 
περικοπήν τοΰ Βίκτορο; Ούγώ έχουσαν ούτωσί.

Μεταβώμεν ήδη εις άλλην τινά σειράν ιδεών.
Έπειδή αί άρχαί έφ’ ών στηρίζομαι δέν δυναν- 

ται ν’άναιρεθώσιν μηδέ αί άποδείξει; αύτών νά δια- 
φιλονεικηθώσιν ίσως μο'ι εΐπωσί τινες. Ναί, ανα- 
γνωρίζομεν παν ό,τι λέγεις- γινώσκομεν ότι ή θανα
τική ποινή συνεπάγεται δ'λα τά παρομαρτοΰντα 
αύτών ατοπήματα καί πιστεύομεν οτι ούδέν έχει 
πλεονέκτημα, άλλά δέν παραοεχόμεθα τάς παρά 
σοΰ προτεινομένα; άρχάς διά τδν άπλοΰν λόγον οτι 
έπιμένομεν ωσαύτως είς τήν ιδέαν, ότι καί ή ποι
νή αύτη δέον νά έκλίπη μέ τόν καιρόν.

Άλλά πρδς τί λοιπδν τοσαύτη δειλία ; Ώμεν 
μάλλον γενναίοι καί μή πλανώμεθα έκ τής ιδέας 
ότι ή ποινή αύτη πρέπει νά έκλίπη βαθμηδόν, διότι 
μόνος δ θάνατος δέν έχει βαθμούς, άλλά και άν 
παραδεχθώμεν τήν άξίωσιν ταύτην, πάς άνήρ πε
φωτισμένος καί ή φωνή τή; φιλοσοφίας καί αύτή 
ή τής πείρας κράςουσι πανταχόθεν ότι ή ώρα 
έσήμ α ν ε.

ΊΙ Γαλλία όπως ή άγαπητή, δέον νά ή γενναία 
οι’κ άλλως τε ύπήρξεν άείποτε καί μέχρι τοΰ νΰν 
Έάν οέ έπί τή αρετή ταύτη έστεμμέναι τινές κε- 
φαλαί δέν ηίχαριστοΰντο, ύπάρχει τι μεϊζον τών 
κεφαλών τούτων, οί λαοί. Καί πάντες λοιπόν οί 
λαοί άγαπώσι πολλοί τήν Γαλλίαν, διότι μόνη αύ
τη διεδραμάτισε τήν μεγάλην τής κοινωνίας άνά- 
πλασιν τώ 1789, καί διότι αύτή μόνη έπίσης άνε- 
κήρυξε τά δικαιώματα τοΰ ανθρώπου.

ΊΙ Γαλλία, ήτις πολλάκις έχυσε τδ αίμα 
αύτής ύπέρ τής έλευθερίας πάντων τών λαών 
οφείλει, άνευ τανΰν ούδεμιάς ζημίας, νά σταματή- 
ση τήν ροήν τοΰ αθλίου αίματος κακοποιών τινων, 
άποσκοποΰσα άείποτε είς τδ καλόν τής άνθρωπό- 
τητος, καί διά τής πράξεως ταύτης ή Γαλλία θέ
λει παράσχει απαξ έτι τδ παράδειγμα τών γεν
ναίων αύτής αισθημάτων. ’Έσται έπίσης μεγάλη, 
οϊα έστί, καί έτι μάλλον άγαπητή.

'Π τελευταία τών παρατήρησε ιόν μου περί τή; 
ποινής περί ή; ικανά ώμίλησα, εϊναι οτι δ θάνα
τος δέον νά ή ά σ τ ή ρ δ ό ξ η ς διά τούς ή ρ ω α ς 
τής έλευθερίας καί τής πατρίδος καί 
ούχί ποινή διά διά τούς φονεϊς.

Άνακεφαλαιών δέ τά προειρημένα, λέγω τάδε. 
Τοσαΰται παραβιάσεις αρχών, τοσοΰτοι κίνδυνοι 

τοσαΰται δυσχέρειαι, τοσαΰτα άτοπα, παρομαρ
τοΰντα τή έσχάτη ποινή, τοσαΰται αποδείξεις καί 
τοσοΰτοι λόγοι κατάδικοι, δι’ών δικαιολογείται ή 
χατάργησις, είσίν άράγε μάταιοι διά τούς έτι άμ· 
φιβάλλοντας; Ελπίζω τουναντίον. Δια τοΰτο είμί 
ευτυχής, πιστεύων, έάν αί εύχαί τών αναγνωστών

> Τδ κοινωνικόν οικοδόμημα τοΰ παρελθόντος 
έστηρίζετο εις τρεϊς στήλας, τδν ιερέα, τδν βασιλέα 
τδν δήμον. Πρδ πολλοΰ ήδη μία φωνή ειπεν οί 
θεοί άπέρχονται. Έσχάτως μία πάλιν φω
νή άνέκραξεν οί βασιλείς απέρχονται. Και 
ρδς είναι τώρα όπως τρίτη φωνή άκουσθή λέγουσα 
δ δήμιος απέρχεται. Ουτω τής άρχαίας κοι 
νωνίας δέν θά μείνη λίθος έπί λίθου. Ούτως ή θεία 
Πρόνοια θέλει συμπληρώσει τήν χατεδάφισιν τοΰ 
παρελθόντος. ,

• Είς τούς ποθοΰντα; τού; θεούς έρ’έέθη μένει δ 
θεός. Εί; τούς ποθοΰντα; τούς βασιλείς δύναταί 
τις είπεϊν μένει ή π α τ ρ ί ς. Εις τούς ποθοΰν- | 
τας τδν δήμιον ούδέν τδ (5ητέον·.

Ή άνομοιότη; τών κοινωνικών θέσεων είναι κα · 
τά τδν Χρόνον νέος λόγος τοΰ έπιθυμεΤν τήν κα- 
τάργησιν τής θανατικής ποινής. Κατά τήν εφημε
ρίδα τοΰ μεγάλου άστεως δύναται νά τύχη όπως 
κατηγορούμενός τις καταδικασθή αδίκως, λόγφ ότι 
διέπραξε τδ έγκλημα ε’ν καταστάσει παραφροσύνης. 
Έν τή περιπτώσει ταυττμ έάν δ κατηγορούμενο; 
ή πλούσιος καί γνωστός, οί συγγενείς αύτοΰ καί 
φίλοι έχουσι τά μέσα νά οιεγείρωσιν οχλαγωγίαν 
παρά τώ λαώ, καί δή διά μεγάλης δαπάνη; όπως 
διευκολύνωσι καί έπιταχύνωσι την χάριν αύτοΰ, 
ένώ άνθρωπος άσημος καί πτωχός δέν έπιτυγχάνει, 
έάν καταδικασθή, τήν χάριν ταύτην, διότι αδυνατεί 
νά διεγείρη τήν δημοσίαν γνώμην.

Ύπάρχουσι παραδείγματα καταδίκη; παραφρό- 
νων, άλλά δέν Οά παραθέσω τοιαΰτα, ευλαβούμενος 
τήν υπομονήν τοΰ αναγνώστου.

Ό κ. Μίττερμαϋερ λέγει περί τής έπιρροής προ
σώπων τινών έπί τής δικαιοσύνης. «Ε'.δον, λέγει, 
έγώ αύτδς έν Στρασβούργω τήν έντύπωσιν, ήν 
προύξένησαν δύο άνθρωποι καταδικασθέντες έπί 
κλοπή καί φόνφ. Πολλοί πρδ έτους συνηγοροΰντε; 
ύπέρ τής θανανικής ποινής έφρόνουν ήδη τουναν
τίον έπί τοΰ προκειμένου Οί τρε5-; αυτουργοί τοΰ 
έγχλήαατος κατεδιχάσθησαν εις θάνατον, άλλ’ ύ εϊς 
αύτών έλαβε χάριν. Έπιστεύετο δέ γενικώς ότι 
ούτος καθολικός ών έσώθη διά τή; μεσολαβήσεως 
τοΰ έπισκόπου· οί λοιποί δύο ήσαν διαμαρτυρόμε- 
νοι χαί ούδείς έμεσίτευσεν ύπέρ αύτών. Ό ίερεύς 
δ ταχθείς όπω; παρασκε >άση αύτούς εί; θάνατον 
αναφέρει ότι ό έτερο; τών άπαγομένων εις τδ ικρίω
μα τώ είπε. «Μοΰ φαίνεται άδικον, ό συνένοχό; 
μα; Βδλφ, δ δποϊος έπνιξε τδν δυστυχισμένου εκεί
νον νά λάβη χάριν. έπειδή είναι καθολικός·. Άφί- 
νομεν τοΐς άναγ,ώσταις. προστιθησιν δ σοφός νομο
διδάσκαλος, νά κρίνωσι περί τών γεγονότων τούτων 
καί περί τής κακής αύτών έπηρείας έπί τοΰ λαοΰ 
και άν ώσι προσέτι άβάσιμα.

*

(* *) Ή συζήτησις περί τής θανατικής ποινής ήρ- 
χισεν έν τή ιταλική Γερουσία τή 18 φεβρουαρίου 
1875 καί έπερατώθη τή 25 τοΰ αύτοΰ μηνδ; άλ
λά κατά τής καταργήσε υς.—Μετά τήν άπόφασιν 
ταύτην τήν 26 φεβρουαρίου δ κ. Ιΐίκας προύτεινεν 
όπως ή θανατική ποινή μή έφαρμόζηται έάν ή 
καταδίκη δέν άπηγγέλλετο παμψηφεί ύπδ τών 
ένορκων. Ή πρότασις παρεπέμφθη εϊς επιτροπήν
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μου δέν πραγματιωθώσι ταχύτερο», δ'τι πράγ
ματι θέλει συντελέσει εϊς την χατάργησιν της 
θανατικής ποινής.

Εΰχηθωμεν χα'ι έλπίσωμεν τήν πραγματοποίησή 
επί τδ μέλλον!

’Εν Παρισίοις κατ’ άπρίλιον τοΰ 1875.

Π. ΛΡΙ'ΠΊΛΔΗΣ.

ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΧΟΝ.
Έάν τδ τηλε'φωνον ειχεν άχρι τοΰδε έλλειψίν 

τινα, ή ίλλειψι; αυτή ην ή’χατά τοσοΰτον έξασθέ- 
νησι; τοΰ διαβιβαζόμενου ήχου, ώστε πλεΤστοι με
γάλην ήσθάνθησαν δυσχέρειαν περ'ι τήν άντίληψιν 
τών λέξεων. Άλλ’ ήδη πρόκειται περ'ι νέου τηλε
φώνου, παρουσιάζοντος τήν εναντίαν ελλειύιν. Τδ 
τηλέφωνον διαβιβάζει τδν λο'γον οΰ μόνον μετά τής 
έντάσεως αΰτοΰ, άλλά κα'ι αυξάνει τδν ήχον το
σοΰτον, ώστε δυνατδν ν’ άκουσθώσιν εν μαχρα άπο 
στάσει χαϊ οί μάλλον συγκεχυμένοι ήχοι. ο’ον δ 
τρισμδς σανιδώματος, ή δόνησι; σκεύους, ή ασθενής 
δι’ δπής πνοή τής αύρας. Τδ τηλέοωνον τοΰτο δέν 
χρησιμεύει μόνον ώς τηλε'φωνον πρδς διαβίβασιν, 
άλλά καϊ πρδς έπίτασιν τοΰ ήχου οργανον· είναι 
είδος τι άχουστικοΰ διόπτρου, ήχητικοΰ μικροσκο
πίου, δυναμένου ν’αύξάνη τούς μάλλον είς τδ ους 
άνεπαισΟήτους ήχους. Οΰδ'δ ελάχιστος θόρυβος, οΰδ' 
δ άσθενέστατος ήχος δύνανται νά διαφύγωσι τοιοΰ 
τον μηχανισμόν. ΔΓ αΰτοΰ δυνατδν ν’ άκ υσθώσιν 
σχεδδν τά φύλλα πίπτοντακαϊ τά άνθη άνοιγόμενα.

'Ο επινοηθείς μηχανισμός δπως δοθήεί; τδ τηλε'
φωνον ή έκτακτος αυτή ευαισθησία είναι άπλούστα- 
τος, καθόσον πρόκειται περ'ι μικροΰ δεκτικοΰ οργά
νου, εΰχερώς πραγματοποιούμενου. ΊΙ νε'α αυτή έ- 
φεύρεσις έπενοήθη έν Αγγλία ύ’δ τοΰ x. HllgllCS 
τοΰ γνωστού ε-ευρετου τοΰ τηλεφώνου, δ δε κ. κό
μης Μο.σέλ κχ·.ά προσέγγισιν κατασκευάσα; άμέ- 
σως τδ οργανον έθηκεν είς ένε'ργειαν τδ πρώτον έν 
τή Ακαδημία τών έπιστημών έν Παρισίοις.

Τδ σύνηθες τηλε'φωνον διαβιβάζει ήχους κατά τι 
άσθενεΤς, καθόσον τά δονοΰντα τήν μεμβράνην έν τώ 
σημείω τής άφίξεως ήλεχτρικά ρεύματά είσιν άσθε- 
νε'στατα. Γνωστόν είναι οτε ή φωνή τοΰ οργάνου, 
τδ όποϊον δονεί τήν ελαστικήν μεμβράνην τοΰ 
τηλεφώνου έναντι ήλεκτρομαγνητικοΰ πηνίου παρά
γει τά ρεύματα. Οΰδεμία μηχανική διαβίβασες δια
βιβάζεται άχεραία, εΰνόητον δέ οτι καϊ ή φωνή χατά 
τήν άφιξιν παράγεται μετ’έντάσεως έλχττωθείσης. 
Πρδς έπίτασιν τοΰ ήχου συνελήφθη ή λογιχωτάτη 
ΐδε'α τοΰ ποιήσασθαι χρήσιν ρεύματος βολταϊκής 
στήλης, ου ή έντασις ποικίλλει χατά βούλησιν. Ό 
χ. Έδισον χαϊ πλεϊστοι άλλοι φυσικοί μετ’ αΰτδν

άφήρεσαν τδ τηλέφωνον άπδ τοΰ σημείου τής άνα
χωρήσεω;. ΊΙ όμιλία γίνεται πρδ μεταλλικής 
πλαχδς,έφ’ής στηρίζεται έκ γραφίτου ράβδος, συγ
κοινωνούσα μετ’ ηλεκτρικής στήλης. Τδ ρεύμα 
διαβιβάζεται διά τής ράβδου εις τήν πλάκα, χα'ι έξ 
αΰτής εις τδσύρμα τδ διήχον μέχρι τοΰ τηλεφώνου 
έν τώ σημείω τής άφίςεως. Δονουμένη; τή; μεμ
βράνης,ή ράβδο; διατελεϊ κατά τδ μάλλον ή ήττον 
εί; έπαφήν μετ’αΰτής. έκ δέ τούτου προκύπτουσι 
ποικίλα·, άντιστάσεις έν τή διαβάσει τοΰ ρεύματος, 
αϊτινε; μεταδιδόμεναι δονοΰσι τήν μεμβράνην τοΰ 
τηλεφώνου τή; άφίξεως- Έκ τών δοκιμών τούτων 
προε'κυψεν εΰάρεστον αποτέλεσμα.

Ό χ. Hughes έπωφελήθη έχ τής ιδέας αΰτής, 
άλλ’ έπιτυχέστερον, ώ; κρίνεται έκ τών επομένων.

"Ελαβε δύο μικρά; σανίδας, έξ ών κατασκευάζον
ται τά διά τά σιγάρα χυτία, χαϊ ών ή μία, κάθε
το;, στηρίζεται κατ’ ορθήν γωνίαν έπϊ τής έτέρας, 
ουσης δριζοντείου- τδ ύψος ήν ένδ; δεκαμέτρου τδ 
δέ πλάτος 5—6 έχατοστομε'τρων. Εις την βάσιν τής 
καθε'του σανίδος προσαρμόζεται μικρός υποστάτης, 
έχων σχήμα πεσσοΰ έκ γραφίτου ή έκ κερατίνου 
άνθρακας καϊ παρ’αΰτδν δεύτερος προσόμοιος. Μι
κρά οπή υπάρχει έν τώ μέσω τής άνω προσόψεως 
τοΰ πρώτου υποστάτου, έπϊ δέ τή; κάτω τοΰ έτέ- 
ρου πλαγία τι; κοιλότης. Μεταξύ τών δύο τούτων 
οπών τίθεται καθέτου; μικρά ράβδος έκ γραφίτου, 
τήν μέν Βάσιν μυτηοάν έχουσαν. έπϊ δέ τοΰ ύψη- 
λοτέρου άκρου άγκιστρίδα. ΊΙ ράβδος αύ'τη ΐσταται 
κάθετος άφ’ένδς μέ« διά τή; άγκιστρίδος, άφ‘ετέρου 
οέ διά τής αιχμής. Τέλος ρεΰμα βολταϊκής στήλη; 
μετοχετεύεται εϊς τδν κατώτερον έκ γραφίτου υπο
στάτην. έξ ού άρχεται ρεΰμα διοχετευτικδν κατα- 
λήγον εί; σύνηθες τηλε'φωνον.

ΊΙ έλαφροτάτη ψαΰσις τή; δριζοντείου σανίδο; 
δι’ονυχο; ή διά πτεροΰ οΰ μόνον άρκεϊ όπως τδ 
τηλε'φωνον έπαναλάβη τδν ήχον, άλλά καϊ έπι 
τείνε·, τοΰτον μεγάλως.

ΊΙ σανϊ; δονεϊται καϊ μετ’αΰτής οί ΰποστάται, 
ή δέ έκ γραφίτου βάβδο; ώ; έκ τής συγκρατήσεως 
αΰτής μεταξύ τών δύο υποστατών δονεΤται καΟέ- 

1 τω; Τήν δονησιν ταύτην εΰχερώς δύναται νά νοήση 
τ·.;, λαμβάνων δπ’οψιν 8,τι συμβαίνει έπϊ τυμπά
νου, έφ’ου μικρού χάλικε; έτέθησαν, οΐ'τινες άνα · 
πηδώσιν άμα ώ; παραχθή έν μικρά άποστάσει έν
τονό; τι; ήχος. Λί δονήσει; αυται τής ράβδου είσϊν 
άνεπαίσθητοι, άλλ’άρκούντω; ίσχυραϊ όπως μετα- 
βάλλωσι κατά πάσαν κίνη ιν τήν διάβχσιν τοΰ 
ηλεκτρικού ρεύματος τή; στήλη;.

Αί τοΰ ρεύματος μεταβο αί είσιν ίσχυροταται 
καϊ καθορίζουσιν επομένως τπουδαίαν δόνησιν τής 
μεμβράνη; τοΰ τηλεφώνου τ ή; άφίξεως, δ δε πα · 

Περίεργο; θά ήτο ή διά τοΰ μικροφώνου έναρξις 
τοΰ έναργεστάτου πειράματος τή; μαγικής συναυ
λίας τοΰ Βέαδστων. 'Ο άγγλος φυσικός κατώρθωσε 
νά διαβιβάση διά πολλών οροφών οικία; τινδς συμ
φωνίαν, δοθεΤσαν έντδς υπογείου. Ή έλάτη μεταβι
βάζει λίαν έξαιρετικώς τδν ήχον. Ό Βέαδστων 
έπηξε τέσσαρα; πασσάλου; έξ έλάτη; έν τή οικία 
αΰτοΰ. τδν μέν έπϊ τής αρμονική; τραπέζης χλει- 
δοκυμβάλου, τδν δέ έπϊ τοΰ ζυγού βχρβίτου, τδν 
τρίτον έπϊ τή; κλίμακο; λίρα;, τδν τέταρτον έπ'ι 
τή; γλωττίδο; αυλού. Οί ήχοι δ'.εβιβάσθησαν εΰ- 
διακρίτω; μέχρι τή; τετάρτη; δροφή;. Διά τοΰ 
τηλεφώνου Huglies δ ήχο; δύναται νά λάβη έκ
τακτον έντασιν. "Αλλω; δέ άρχει νά θέση τι; έπϊ 
τής οονουμένη; σανίδο; κιβώτιόν μουσικόν οπω; 
άκούση άληθή συναυλίαν.

'Υπάρχει μουσικόν οργανον ήκιστα μέν γνωστόν, 
αλλ’ άξιοσημείωτον. καϊ τοΰτό έστιν ή αιολική ή 
μετεωρολογική χινύρα (harpe), ήτι; εΰχερώς τί
θεται παντού δ'που πνέει άνεμος, δ’στις μόνος δονεί 
αΰτήν. Απλή; χορδή; τεταμένης έπϊ τή; κατώ
τερα; άκρα; Ούρα; κακώς κλειόμενη; καϊ πυρδ; 
ύπάρχοντο; έν τή εστία αί δονήσει; άποβαίνουσιν 
έντονοι, καϊ παράγονται έκ τούτου ήχοι ευάρεστοι. 
Ιίολλαϊ μεταλλικαϊ χορδαϊ τεταμέναι έν κήπω 
παράγουσιν άομονικού; ήχου; 5ταν δ άνεμος πνέη. 
Οά έλεγέ τις ότι τοΰτό έστιν άντήχησι; ήχου μου
σικού οργάνου μακρόθεν άκουομένου. Τού; παρα
δόξου; τούτου; ήχου; δύνανται εΰχερώς νά άκού- 
σωσιν οί παρά τούς πασσάλους τηλεγραφική; γραμ
μής ίστάμενοι. Οί ούτω παραγόμενοι ήχοι άποτε · 
λοΰσιν αρμονίαν ήδεϊαν, θελκτικήν καϊ έπαγωγόν. 
Οΰδόλως άμφίβολον δ'τι ή αρμονία αύτη άκουομένη 
διά τοΰ μικροφώνου επιτείνεται καϊ παράγει μέγα 
άποτε'λεσμα.

ΙΙαραλείποντε; τάς έφαρμογά; ταύτας, αί'τινες 
ήμε'ραν τινά συμπληρωθήσονται βεβαίως, μνη- 
μονεύσωμεν δύο μόνα; μετεωρολογικά; έφαρμο- 
γάς τοΰ νέου τούτου οργάνου. Ή άτμοσφαιριχή 
ήλεκτρικότης λίαν κακώς αχοί τοΰδε έμελετήθη, 
καίπερ μεγάλως έπιδρώσα έπϊ τών τηλεγραφικών 
συρμάτων 'Ο χ. Γροσσιέρ έβεβαίου έσχάτως δ’τι 
τδ τηλέφωνον μετέδιδε χαρακτηριστικούς ήχου; 
ύπδ τήν έπίδρασιν τής μεταβαλλομε'νη; έντάσεως 
τών τηλεγραφικών συρμάτων. Οί ήχοι ο5τοι, ολί
γον συγκεχυμένο·, θ’απέβαινον προδήλως ευδιάκρι
τοι διά τοΰ μικροφώνου· ήδύνατο δέ τι; νά ύπο- 
λογήσρ τά; ήμερησίας μεταβολά; τής άτμοοφαφι- 
κής ήλεκτριχότητος

Τήν δευτέραν εφαρμογήν υπηγόρευσεν ή ύπδ τοΰ 
χ. Μαίυ άνακαλυφθε'σα σπουδαιοτάτη ίδιότης τοΰ 
σεληνίου, δ'περ έστϊ καλός άγωγδς τής έχ τοΰ φω-

ραγόμενο; ώ; έκ τούτου ήχος λίαν έπαυξάνει. Εί
ναι δ άρχικ.ό; ήχος, λίαν έντεταμένος. Τδ σύνηθες 
τηλε'φωνον μετέδιδεν άσθενεϊ; ήχους, δυναμένου; νά 
παραβληθώσι πρδς εικόνα φωτογραφικήν σμικρυν- 
Οεϊσαν. Τδ τηλέφωνον Hughes μεταδίδωσιν ήχου; 
όμοιους πρδς εικόνα φωτογραφικήν μεγεθυνθεϊσαν.

Τοΰτο τό δ'χον μυστήριον τοΰ μικροφώνου, 
όνομασθέντος ούτως ύπδ τοΰ έπινοητοΰ κατά τδ 
μάλλον ή ήττον άκριβώς*  άλλως δέ, ή ονομασία 
αύτη άνήκει τώ κ. Βέαδστων, οστις έκάλεσεν ού
τω μηχανισμόν, προωρισμένον έπιση; εί; την λή ' 
ψιν άσθενεστάτων ήχων.

"Οταν έπϊ τής σανίδο; κατατίθηται κυτίον με
ταλλικόν, ένώ έγχέκλεισται μυΤα, άκούει τις κάλ- 
λιστα, τιθέμενο; τδ ου; έπϊ τοΰ τηλεφώνου, τδν 
ήχον τών ποδών τοΰ εντόμου προσκρούοντο; εί; τδ 
μέταλλον. Έάν τεθή έπϊ τή; σανίδο; ώρολάγιον, 
ό κρότο; τοΰ μηχανισμού άκουεται μετά τηλικαυ- 
τη; έντάσεως, ώστε Οά ένομίζετο οτι άκούεται δ 
κρότο; μηχανής μυλου. Διά τοΰ μικροφώνου ακούον
ται ήχοι μή άντιλαμβανόμενοι διά τοΰ ιστός, οΐο; 
ό τών όδόντων τή; συμπλοκής τοΰ έσωτερικοΰ 
μηχανισμού, ωθούντο; τούς μέν πρδςτούςδέ. Είναι 
ήογανον παραδόξου ευαισθησίας· δυνατδν δέ νά 
λεχθή οτι δέν υπάρχει ήχος διαφεύγων τδ ανθρώ
πινον ους. Τουναντίον μάλιστα άκούει τις δ:'αΰτοΰ 
χάλλιστα· δ έλάχιστο; ήχο; άνέρχεται άπδ τοΰ 
έδάφου; μέχρι τοΰ οργάνου κα'ι μεταδίδοται διά τοΰ 
τηλεφωνικού κέρατο;. Ό κρότος τών μακρόθεν 
βημάτων, αί τοΰ έδάφου; δονήσει; αντανακλώνται 
είς τδ οργανον χαϊ λαμβάνονται μετά καταπληκτι
κής άχριβείας.

Πρόδηλον οτι χαϊ οί ελάχιστοι τοΰ άνθρωπίνου 
σώματος κρότοι παράγουσιν ήχώ έν τώ μιχροφώνω. 
Έν πάση περιπτώσει δ παλμδί τοΰ σφυγμού, δ 
χτύπος τής καρδίας διακρίνονται μετά εΰκρινείας 
άγνώστου άχρι τοΰδε. ΊΙ ιατρική Οά εύρτ, βεβαίως 
νέα; έφαρμογά; έν τώ τηλεφωνώ τοΰ Hughes.

Καϊ οί κωφοί; Πρόδηλον οτι θέλουσι δυνηθή νά 
άκούωσι διά τοΰ μιχροφώνου^κάλλίστα. Πρδ; τοΰτο 
άρκεϊ νά συνδεθή ή μεμβράνη τοΰ τηλεφώνου μετά 
σκληρά; χαϊ άκάμπτου ράβδου ή μετά μεταλλικού 
σύρματος τεταμένου, ίπερ δ κωφό; τίθησι μεταξύ 
τών όδόντων. Πασίγνωστου ό’τι οί κωφάλαλοι ά- 
χούουσι χάλλιστα διά τών όδόντων, όταν ή κωφό 
της δέν προέρχηται έχ παραλυσίας τοΰ άχουστικοΰ 
νεύρου. ‘Ο έχων τδ ους σκληρόν άντιλαμβάνετα' 
χάλλιστα τών λεγομένων αΰτώ, έάν δμιλήσωσι 
πρδς αΰτδν έντδς χάλκινη; λεκάνη; ή ποτηριού, 
έπϊ τοΰ χείλους τοΰ όποιου τίθησι τδ ους ή τ-.ύ; 
δδόντας. Ή διά τών στερεών σωμάτων διαβίβασε; 
τών ήχων γίνεται κάλλιον ή διά τοΰ άέρος.
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τίς παραγομένης ήλεχρικότητος. Ή άγωγδς δύ- 
ναμι; ράβδου σεληνίου δύναται ν’άνέλθη άπδ τοΰ 
μηδενδς μέχρι τοΰ δεχάτου βαθμού άναλόγως της 
έντάσεως τοΰ φωτδς εϊς ζ έκτίθεται. ‘Έκαστον δέ 
ΐδιόχρουν φως διαφόρους έπϊ τοΰ σεληνίου έπιδρα. 

Αντικαθιστάμενης άρα έντω όργάνω τοΰ Hughes 
τής έχ γραφίτου ράβδου δια ράβδου σεληνίου, Επι
τυγχάνεται μιχρόφωνον εύαίσθητον είς τδ φως. ΊΙ 
ράβδος όσον διαφανής ε’στι τοσοΰτον καϊ εύαγωγο- 
τέρα χαθισταμένη δονεί τήν τηλεφωνικήν πλάχα. 
Αί φωτιστικά! δονήσεις μεταβάλλονται εις ήχητι 
χάς καϊ τδ τηλέφωνον δύναται ν’άκούη τδ φως 
καϊ τά χρώματα.

Πάς τηλεφωνικός φθόγγος άπεκάλυπτε τδ χρώμα 
τής μετάξης, τοΰ άνθους, δυνατδν δε νά ίδη τις 
μακράν διά με’σου τοΰ μεγαλειτε’ρου σκότους. Εύ- 
χεοώς θά ήδύνατο τις νά κρίνη περϊ τής έντάσεως 
τοΰ φωτδς χαϊ πραγματοποίηση φωτόμετρου λίαν 
εύαίσθητον μάταιον τδ προσθεϊναι ό’τι θά παρήγετο 
οίίτω μετεωρολογικόν οργανον, χρήσιμον εις τήν 
μελέτην τών μεταβολών τοΰ φωτδς κατά τάς δια
φόρους τοΰ έτους έποχάς.

Έν κεφαλαίω. πασίδηλον οτι αί δύο σανίδες καϊ 
ή μικρά κινητή βάβδος τοΰ κ Hughes έχουσι τήν 
σπουδαιότητα αύτών έχάστη. Πχνταχοΰ άπδ πολ
λοΰ έθηρευετο μέσον τι πρδς αύξησιν τών ήχων, 
Ή λύσις φαίνεται έπιτευχθείσα καϊ έπιτευχθεϊσα 
μάλιστα διά πράγματι στοιχειώδους μέσου, δπερ 
τά μάλιστα κινεί τήν περιέργειαν.

ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΪ ΜΑΡΓΟΓΧΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
ΕΠΙΣΊΌΛΙΙ Ας'.

Τώ σορωτάτω JaSithj τω Έΰχε.Ιίω Λίάξι- 
jioQ ό Μαργούκιο'.' εί πράττε»·.

Φορτικώτερος εγώ τά περϊ σέ. σοφωτάτημοι καϊ 
φιλτάτη κεφαλή· σχεδδν γάρ ούδ’άπολύσας τδ στόμα 
επϊ ταϊς προτε’ραις τών αιτήσεων καϊ δευτέρας 
σου τή καλοκάγαθία προστίθημι. Ούτως έγώ τή 
σή καϊ μεγαλονοία καϊ εϊλιχρινεί άγάπη τή πρδς 
έμέ κατατεθάρ’ρηχα. Κάχείθεν μέν δκνώ, δγεεϊχδς, 
πρδς τήν διενόχλησιν, έντεϋθεν δέ καϊ θάρρους δτι 
πλείστου έμπίπλαμαι. ‘Γποίσει, οιμαι, μάλλον 
δ’ειπεϊν πέπεισμαι, φιλοφροσύνου; καϊ τούτω καϊ τή 
περϊ έμέ σου σπουδή τδ παν χ χριζόμενος Ούκοΰν 
έγδυ μέν χαϊ αύθις ικέτης σου έφ’ιίυ χαθυπουργήσαι 
φίλτρο·.; φιλικοί; προσελεύσομαι, ού δ’άρα εισακού
σεις δ φιλικότατο; τοΰς τρόπους χαϊ τά πάντα εύή- 
κοος εΐ; τήν τών φιλοσόφων έξυπηρέτησιν. θωμάς 
ό τοΰ Παύλου ό Κύπριος, άνήρ τά τε άλλα καλός

κάγαθδς καϊ τών έμών μετασχών σφοδρώς παιδι
κών, Τετραυάγγελόν με άπήτησε, μήκους τοΰ πα- 
ρ’ήμϊν λεγομένου έκτου καϊ δεχάτου, καϊΨαλτήρα 
δή τοΰ αύτοΰ μήκους έχ τής ήμετέρα; έκτυπώ- 
σεως ή άλλοθέν ποθεν, έκάτερον έλληνιστϊ καϊ ίτα- 
λιστϊ ή μόνον τδ πρότερον. Εΐ ουν τούτοις που 
περιτύχοις. άξίωσον, ναϊ πρδ; τοΰ φιλιού, ώ; ήμας 
ταϋτα διαπέμψαι συνδιαμηνύων ήμίν καϊ τά τής 
χατατεθείσης έπϊ τούτοις τιμής καϊ ωπερ άν σοι 
βουλομένω γένοιτο άποδοθήναι, εύθύς άποδώσομεν· 
χαριή γάρ τά μέγιστα. Τοΰ λοιποΰ έρδωμένως μοι 
διαβιώης, άνδρών παμφίλτατε, καϊ σφοορότερον 
ύπανακαίοις τδ πρδς ήμάς φίλτρον αείποτε χαϊ 
συγγνοίης ήμίν λακωνίζουσιν. Ένετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λ7Λ
Τώ <το<ρωτάτω Ε’νατρατίω τω Λεοντίω ΛΙά- 

ζψος.
ΆπήλΟες, έμοϊ δέ κατέλιπε; δάκρυα- παρήλθον 

εις τδ τής συζητήσεως έντρομος, ούχ ώς ύπαίτιος 
ών, άλλ’ώς δειλιάσα; πρδς τδ πράγμα καϊ άήθης. 
ναι δή χαί τινα επήρειαν δεδιώς. Έπανήλθονδέ οίος 
καϊ παρεγενόμην έκεϊθεν άσινής χάριτι Χριστοΰ 
καϊ τή τή; ί χλαμπροτάτης γερουσία; συνηγορία 
καϊ ύπερασπισμώ. Τί τδ έπϊ τούτοις: Πολύς τών 
έπηρεαζόντων δ μετάμελος έφ’οϊ; ε’δεδράκεισαν. Τίς 
δέ δ αίτιος χαϊ έφ’ότω χαϊ πρδ τής, . . . τινων 
δπομνήσεως, έςεπίστασαι. Ήχε καϊ ώς ήμάς τών 
αύτοθι καϊ αύθις έπισυμβάντων, ώςμήώφελε, μή
νυμα. Έπιστολή έν Γερμανία ήδη έκτυπωθείσα 
ε’πεφθάκει, έντεϋθεν [δ’ϊέχ τοΰ τάς άφορμάς παρα- 
σχεϊν ού μικρός έγείρεται θόρυβος τά πάνδεινα 
παθεϊν ήγησαμένου. Άλλά γάρ έδει καϊ τοΰτ’έχεϊ- 
νον κατά νοΰν λαβείν, τδμήδείν άπαξ προσκροΰσαι 
έλέσθαι καϊ τοΰτ’έν τοίς καίριοι;. Γέγονεν ουν δ 
δή γέγονε. Φθάνω δ’έγώ αϊτών τήν. . . . όπως ποτέ 
πεπλημμελημένην νων συγχώρησιν, ουτος δ’ άπο 
δοκιμάζει τήν αϊτησιν άλλως τε καϊ μεσολαβούν- 
των έκλαμπροτάτων άνδρών εις τουργον. Τί ουν 
άν καϊ πάθοιμεν έπηρεαζόμενοι; Τί γάρ άλλο ή τδ 
θεϊον πρδς συμμαχίαν προσκαλεσόμεθα καϊ τήν 
σήν πρδ; έκεΐνο δι'ήμά; έξιλέωσιν ; Ό Ιερός πρω- 
τοπαπά; οΰπω καϊ νΰν τδ χρέος άπέδωκε. Χάρι- 
σαι ήμ~ν, πρδς τοΰ φιλίου, γράμματα πρδς έκεϊνον 
διαμηνύοντα τήν άπόδοσιν, έμπαρε.είραις δ’έκείνοις 
καϊ όπως μέχρι τούτου τά κατά σέ κεχώρηκε καϊ 
τών προσφοιτησάντων νέων, ούς καϊ παρ’έμοΰ προσ- 
είποις φιλικότατα Ναϊ, πρδς τής μεταξύ νων ιε
ρά; φιλίας, καϊ εΐ του τών παρ’ήμών σοι δεήσει, 
ούκ άν φθάνοι; έπετάττων ήμϊν τά πρδ; δύναμιν. 
Έρ’ρωμένω;μοι διαβιώης,σοφότατε καϊ έντιμότατε 
έν Χριστώ αδελφέ. ‘Ενετίηθεν, μαιμακτηριώνος ά 
έπϊ ί αφ4έ.

Ισα καϊ άλλήλοι; δεϊν είναι Τσα Οεσπίζοντα, ιδού
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ'.

Τώ μεγά.Ιω πρωτοσνγκέ.Ιω Μάχιμος εν 
πράττε»·.
Έταλαιπώρησα καϊ κατεκάμφθην έως σφόδρα, 

ολην τήν ήμέραν σκυθρωπάζων έπορευόμην, δ προ- 
φητάναξ κατατραγωδών τών οικείων αμαρτιών έλε
γεν· έγώ δέ καϊ τοΰτο κατολοφύρομαι καϊ οτι εις 
μάτην ιόνείδισαν οί μισοΰντέ; με δωρεάν, καϊ δ 
μείζων όρο; τοΰ ατυχήματος, ούδ’ένοϊς ταπεχνού- 
μεθχ καϊ παρά τήν έκείνων άξίαν έπικάμπτονται 
δπωσοΰν, ούδέ τοΰ φιλανθρώπου τι έπιδείκνυνται. 
Καϊ εΐ μέν ήμεϊς έτυγχάνομεν υντες οί πρώτοι 
τά; άφορμάς τής έριδος δεδωκότες καϊ μή πάντα 
λίθον έκινήσαμεν, έφ’ω τάς διαλλαγάς εις τδ προσ- 
ήχον διαπεπράχθαι, τάχ’άν τι καϊ ευπρόσωπον 
ειχεν αύτοϊ; ή πρδς τά χείρω δρμή. “Οπου δ’έ- 
κεϊνοι καϊ σκανδάλου γεγόνασιν αίτιοι τοϊς πολλοί; 
καϊ ήμών μετ’ούδενδ; δικαίου κατεπανέστησαν καϊ 
μονονουχϊ, τόγε έπ’αύτοϊς, καϊ εις πΰρ ήμάς έβαλ- 
λον τισι δίκαιοι; άν ποτέ γενομένοις καϊ αδεκάστοις 
κριταϊς άνακτέοι δόξειεν; Έγώ δέ δ άρχαΐό; τε 
καϊ Κρονίων οζων καϊ τοΰτο προστεθεόρηκα. Έστω 
πεπλημέληταί τι καϊ παρ’έμοΰ καϊ τοΰτο ού τών 
τυχόντων, προστρέχω δ’ώς προσχρούσας καϊ υπεύ
θυνό; τις τή μετανοίφ, τί ουν μόνω πάντων έμοϊ 
τά πρδ; ταύτην ούκ. ευπρόσιτα ; Καϊ ούδέ χωρί- 
διόν τι έν έσχάτοις γοΰν ύπολέλειπται; ώ τής άπη- 
νείας! άντινομοθετοΰμεν Χριστώ, τώ τδν πρδς αύ
τδν έρχόμενον έξω ούκ έκβάλλοντι, κάν μυρία ο5τος 
περιφέρη αμαρτημάτων φορτία καν έπιθανατίοις 
κινδυνεύει τοϊς ελκεσι. Διηνώχλουν συν πόνω καϊ 
τοϊς ίεροϊς γράμμασι,μή πού τις δπωσοΰν πεπλημ- 
μεληκώς καϊ μετάμελόν τινα έφ’οϊς ήμαρτεν έπι- 
δείξας τώ πρδς όν έπλημμέλησε, παρά τδ έχείνου 
απότομον (ού γάρ άν είποιμι θηριώδες) διέμεινεν 
άδιάλλακτος, καϊ ούχ εϋρον άχρι τοΰ νΰν. Εί δ’έν 
άδήλφ τινϊ μόνο; τοιοΰτος έναποκρύπτεται, ασμέ
νως άν τοΰτον κατίδοιμι. Νΰν δέ ούδ’ εν όνειρο·.; 
τοΰτό φασιν, ούχοΰν αύτόθεν ήμάς τδν νόμου τοΰ
τον τοΰ Χριστοΰ έκδιδάξεσΟε, ΐνα μή μάτην χαυ- 
χώμεθκ τή τοΰ πράου διδασκαλία τδν'νόμον όσον 
τδ έφ’ήμϊν άνατρέποντες. Έρρωσο, ίερωτάτη καϊ 
φιλτάτη ήμϊν κεφαλή, καϊ ύπέρ ήμών μή άπο- 
κάμης τδ θεϊον έξιλεούμενος. Ένετίηθεν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Λθ'.
ΦρεόεοίχΜ τωΣυ.Ιπονργίερ, άνάζί σοφωτάτω, 

Μάχιμο·: Κνθήρων επίσχοπο';·
Επειδή σοι φίλα καϊ τά παρ’ήμών παιδικά, 

ΦρεδερΤκε σοφότατε, καίγε εικότως τά τής ίερας 
Γεωμετρίας μεμυσταγώγησαι δόγματα, τά τώ αύτω

σοι ίσόμοιρον τδ τοΰ έρωτος φίλτρον άντιτοξεύομεν, 
τοΰ ένοοτέρου τής νοεράς παρ’ήμϊν φαρέτρας ουτ’ 
άφελκυσθεν, ουτ’άπωσθέν, άλλ’αύτόκλητον έκπεμ- 
πόμενον πλήν τοΰ τω σοφώ’Εσχελίω τήν τών ύπ- 
εκκαυμάτων αιτίαν εικότως παραχωρεϊν. Εύχή μέν 
ούν ήμϊν καϊ πρδ τούτου ούχ ή τυχοΰσα πρόσω- 
κειώσθαί σου τή φιλία καϊ δι’ άλλα καϊ δή καϊ ό’τι
σοφωτάτοις καϊ λαμπροτάτοι; άνδράσι συνήρμοσαι,
κάν τοϊς μάλιστα τώ τών αρετών μουσείιρ τώ 
λαμπροτάτω ήμών Πιμέλω. Έπεϊ δ’ άγαθή τύχη 
καϊ δψέποτε τοΰ οόπερ, όσον ούκ άν ειποι τις έγλι-
χόμεθα. ηύμοιρήσαμεν, έξέσται μένσοι τοΰ λοιποΰ, 
ή φίλον, έφ’οϊς εί μόνον οίοίτε είημεν τω σώ Μα 
ξίμω κεχρήσθαι. Καϊ ·ημ.εϊ; δέ (καϊ γάρ τουτϊ ήδη 
σου τάς άφορμάς παρεσχηκότος τεθαρ’ρήχαμεν) έν οίς 
άν ήμϊυ είη βουλομένοις εναλλάξ σου τή χρηστό- 
τητι καϊ φιλαυτία χρησόμεθα· ών, ΐνα καίτοι Ιδης,
πρώτιστος ήμϊν ό σκοπός, τδ τή καταγεγηρακυίςρ, 
φεΰ 1 Έλλάδι επικουρίαν τινά παρασχεϊν καί πως 
ταύτην ύπερεϊσαι τά δυνατά πεσεϊν ολως οίκτρώς 
κινδυνευουσαν. Πολλά δέ σοι κάγαθά τά μάλιστα 
γένοιτο άνθ' ών έκ τών ένόντων ταύτην ανακαινί
ζουν ού παύη διηνεκώ;· σχολή γάρ άν άλλοθέν πο
θεν άναλωφήσαι τών κατεχοντων δεινών έξισχυ- 
σειεν, ών έπλούτει τροφίμων άποβαλοΰσα άρ’ρήτοις 
προνοια; λόγοι; τά θρέπτρα. Άντικομιή δέ πάντως 
παρά μέν θεοΰ τών ών ύπέστης πόνων πλουσίαν
τήν αμοιβήν, παρά δ’άνθρώπων περικαλλή τά έγ- 
κωμια καϊ μή σβεννυμένην ούδ’ είς τδ μέλλον τήν 
εύκλειαν, "ΐνα δέτι καϊ ήμεϊς, ένώτή λαμπροτά- 
τη γερουσία τών Ενετών πειθαρχήσαντες παρα- 
μένομεν, μικρδν γοΰν τω τε χρηστοτάτω σου τής 
προαιρέσεως καϊ τή οΐα τινϊ τών τής Ελλάδος κει
μηλίων άναρρήσειτόγε νΰν (τοιαΰταγάρ τά ήμέτερα) 
συνεισφέρωμεν, τδ τοΰ μακαριωτάτου Θεοδώρητου 
περϊ ΦιλοΟέου 'Ιστορίας (τοιαύτην γάρ είληφε 
τδ σύγγραμμα τήν επιγραφήν) δώρόν σοι ψυχωφε
λές διαπέμπομεν, τοΰτο παρά σοΰ, τής τιμία; ήμϊν 
καϊ φίλης κεφαλής, μετά τήν έκδοσιν άντιλαβεϊν 
άξιοΰντες, τήν τε ε'ν τώ τοΰ συγγράμματος προμε- 
τωπίω προσφωνητικήν επιστολήν, καϊ δλίγ*  άττα 
τούτων, όπως τοϊ; συνήθως πρδς ήμάς’ έχουσι δω- 
ρηθησόμεθα. Μετ’ού πολύ δέ συν Θεώ καϊ είτι τών 
άξιολογωτέρων ήμϊν περιείη, και τοΰτο έπϊ ταϊς 
αύταϊς συνθήκαις ή καϊ άλλως προσεπιπέμψομεν- 
ού γάράν φέροιμεν τογε έφ’ήμϊν τών τε συντεταχό- 
των αύτών καϊ τών έντεϋθεν ώφεληθησομένων ποτέ 
βχθεϊ σκότω έπϊ τοσοΰτον έγκαταούεσθαι χαϊ ώσπερ 
έν ναυαγίφ υποβρύχια φέρεσθαι Περϊ ών ήτησας 
ήμερολογίωνκαϊ άλλων ούδένπαρ’ήμϊν σώζεται. *Αν  
δέτινο;τούτων έντώ μεταξύ διερευνώντες έπικρατεϊ;

t
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γενώμεθα, ούκ δκνήσομεν την διάπεμώιν κα'ι αύτδς 
δε, πρδς των λόγων, έπειδάν τω χρονικω συγγράμ 
μάτι ή κορωνίς σοι έπιτεθή', ούκ £ν φθάνοις αύτδ 
διαπέμπων ήμϊν· χαριή γάρ τά μέγιστα. Τά τών 
συνόδων τών οικουμενικών ού περίεστον ήμϊν πλήν 
τών τής έν Έφέσω συγκροτηθείση, γ' πρακτικών, 
κα'ι ταΰτα δ' ε’ν τοΐς καταλελειμμένοις ήμϊν έν τή 
πατρίδι βιβλίοις διαμεμένηκεν. 'II τοΰ Φωτίου βι
βλιοθήκη εΰρηται ένταΰθα παρά τ> τών ·ων 
κα'ι εις τδ ορθότερου γεγραμμένη, πλην τά τής 
συναλλαγής ούκ ευωνχ και τά τής αντιγραφής πο
λυδάπανα. Όπότερον άν τούτων ελοιο, γράψαις καί 
σοι τά καταΟύμια όση δύναμις έκτελέσομεν Ταΰ- 
τά σοι παρ’ήμών περί τι τών αναγκαίων άσχολου- 
με'νων αύτοσχεδίως γεγράφθω, Φριδέρικε σοφώτατε 
άμα και ήμϊν προσφιλέστατε, έπε’ι και μακροτεροις 
άν έχρησάμεθα, αύτδς δέ τδ πρδς ήμας σου φίλτρον 
ουτω φιλοφρόνως έξαφθέν μή άποκάμης, παρακα- 
λοΰς, άλλεπαλλήλοις ύπεκκαίων άνασκαλεύμασι- 
τάχα γάρ άν έντεΰθεν κα! πυρσδς νών άναλάυ.ώειεν. 
*Ερ(5ωσο κα'ι φιλοσοφεί τήν κατά Χριστόν φιλο
σοφίαν κα'ι τήν τοΰ δοθέντος ταλάντου έπίδοσιν.
■ Ενετίηθεν, μαιμακτηριώνος α' έπ'ι ι' αφΗ'·

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
Η ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΝ ΡΩΣΧΙΛι ΚΟΙ

ΝΗ ΓΝΟΜΗ.—"Ρώσσος δημοσιογράφος έπ'ι διετίαν 
ολην έπισταμε'νως παρακολουθήσας τάς αλλοιώσεις 
τής περ'ι τών άνατολικών δημοσίας γνώμης τών έν 
ίλυσσία αριστοκρατών, τάς παρατηρήσεις αύτοΰ 
δημοσιεύει συνοπτικώς ώς έξης.

Ιούλιος 1876 —’Ενθουσιασμός άγριος. Οί Σε’ρ- 
βοι καταγοητεύουσι πάντας. Πόθος πρδς πόλεμον.

’Οκτώβριος 1876. —Άπενθάέρυνσις. Οί Σε'ρβοι 
πρόξενοι άπογοητεύσεως. Έχθρα πρδς αύτούς κα'ι 
λύπη διά τά ύπέρ αύτών γενόμενα.

Νοέμβριος 187G----’Ενθουσιασμός πρδς πόλεμον
ύπέρ τών Βουλγάρων. Έκδήλωσις οίκτου και 
συμπάθειας πρδς αύτούς.

’Απρίλιος 1877.— Διά τους Βουλγάρους έκ- 
στασις πολλή καί άγάπη πρδς αύτούς αδελφική, 
δυσαρέσκεια δέ πρδς τούς Σέρβους.

Αύγουστος κα'ι σεπτέμβριος 1877. — ΆΟυμία 
πολλή ένεκα τών πρδ τής Πίέβνας κα'ι άλλα/οΰ 
ήττών. Άγανάκτησις σιωπηλή κατά τών Βουλ
γάρων. Έτοιμότης πρδς έγκατάλειύιν τοΰ όλου 
έργου άμα τή πρώτη εύκαιρία.

Δεκέμβριος 1877.— Οίστρος ένεκα νικών. Πό
θος πρδς περάτωσιν τοΰ έργου. Δυσμένεια πρδς 
τούς Βουλγάρους.

Φεβρουάριος 1877. — Χαρμονής έμπλεως ή συν- 

ομολόγησις ειρήνης κα'ι ή τής Τουρκίας πρδς ύ- 
ποχώρησιν διάθεσις. Συμπάθεια πρδς τήν Τουρ
κίαν κα'ι ψυχρότης ε’παυξάνουσα πρδς τούς Βουλ
γάρους. Άπόφασις άκλόνητος περ'ι έμμονής είς τήν 
πρόσκτησιν τοΰ Βατούμ. Έπίγνωσις τής άνάγκης 
τής προσκτήσεως ταύτης. ’Αδιαφορία πρδς τάς 
αξιώσεις ’Αγγλίας κα'ι Αύστρίας.

Μάιος 1878— Άπογοήτευσις πολλή ώς πρδς 
τούς Βουλγάρους. ‘1’πόνοιαι περ'ι άνειλικρινείας 
τών Τούρκων. 'Π τοΰ Βατούμ πρόσκτησις κρίνε- 
ται ούχ'ι τόσον σημαντική όσον ένομίσθη. ’Ανίας 
πρόξενον τδ ανατολικόν ζήτημα. Λόγος περ'ι διευ- 
θετήσεως τών πραγμάτων όπως όπως.

ΝΕΟΝ ΤΙΙΑΕΒΟΛΟΝ.—Έν Βόλβιτς σειρά πει
ραμάτων έγένετο έπ'ι νέου τηλεβόλου, έπινοηθέντος 
ύπδ τοΰ Βίλλιαμ Άρμστρογκ. Τά πειράματα άπέ- 
ληξαν είς άποτελέσματα ευάρεστα, καί προοιωνί
ζονται έπαισθητα’ι βελτιώσεις τοΰ πυροβολικού, έάν 
τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα διά νέων έπικυρω- 
Οώσι δοκιμών.

Ό σίρ βίλλιαμ ’Άρμστρογκ, παρατηρήσας οτι 

μεγίστη ύπάρχει δυσχέρεια περ'ι τήν κίνησιν τών 
συνήθων πεδινών τηλεβόλων, ήρξατο σπουδαιοτάτης 
μελέτης πρδς άποσόβησιν τοΰ έλαττώματος τούτου 
καί έξάλειύιν τής σπουδαιοτάτης ταύτης δυσχερείας. 
’Αποτέλεσμα τών μελετών αύτοΰ ύπήρξεν ή έπι- 
νόησις τηλεβόλου, δπερ ού μόνον μετέχει άπάσης 
τής περ'ι τήν βολήν δυνάμεως τών μικρών ορεινών 
τηλεβόλων, άλλά και λίαν εύχερώς μεταφέρεται 
είςχώραν ένή μεγάλα άπαντώσι προσκόμματα. Λέ
γεται ό'τι ό σκοπός έπετεόχθη διά τηλεβόλου διηρ- 
Ορωμένου, ήτοι διά τηλεβόλου συγκειμένου έκ τριών 
τεμαχίων, άπερ κατά βούλησιν δύνανται νά προσ- 
κολληθώσιν ή και χωρισθώσιν.

'Έκαστον τεμάχιον εύμετακόμιστόν έστί δι’ ή- 
μιόνου, συναρθρούμενα δέ πάντα άποτελοΰσι τηλε
βόλου, βάλλον μακράν, όμοιονδέ σχεδδν πρδς τά πε
δινά. Βεβαιοΰται ότι αί άρθρώσεις τοσοΰτον ερμη
τικώς συναρθροΰνται, ώστε ουδέ τήν έλαχίστην διέ
ξοδον άφίνουσιν είς τδ φωταέριον. Αί πρώται δόκι
μα! φαίνονται άποδείξασαι τοΰτο, ύπολείπεται δέ 
μόνον διά νέων πειραμάτων νά έπικυρωθώσιν. Έαν 
ή ού'τω γενομένη δοκιμή πραγματοϊ πάσας τάς 
συλληφθείσας έλπίδας, δ άγγλικδς στρατός έξει βε
βαίως τηλεβόλον ορεινόν, ού ή άνάγκη τάχιστα 
έπαισθητή γενήσεται.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

τυποις Βουτυρά και Σ/ας.


