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ΕΡΓΑΣ1ΑΙ TOY EX ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.
(Άπο τής 1/13 μέχρι 14/26 Ιουνίου).

Τό πρακτορεΐον Χάβας άνεκοίνωσεν είς τάς 
ευρωπαϊκά; έφημερίδας τήν έπομένην συγκε
φαλαίωσή τών εργασιών τοΰ συνεδρίου μέχρι 

τής 14/26 Ιουνίου.

ΊΙ κατάστασις τών εργασιών τοΰ συνε
δρίου φαίνεται ούσα ή έπομένη. ’Εννοείται ό
τι άδύνατον είναι νά συμπεριλάβωμεν πάσας 
τάς λεπτομέρειας, άλλ’ οί επόμενοι όροι είσίν 
ακριβείς.

Ή Βουλγαρία άποχωρισθήσεται τής άνα- 
τολςκής Ρωμυλίας διά τοΰ Αίμου- είς τό ζή
τημα τής οροθεσίας τοΰ Αίμου ή Ρωσσία άν- 
τέστη· είναι άκριβές ότι ό λόρδος Βήκονσφιλδ 
έδήλωσεν ότι άπεχώρει τοΰ συνεδρίου, έάν αί 
στρατηγικαί θέσεις τών όρέων έκείνων δέν έξ- 
ησφαλίζοντο τοϊς Τούρκοις συν τφ δικαιώ- 
ματι τοΰ έχειν έν αύταϊς φρουράς καί άνεγεί- 
ρειν οχυρώματα. ’Απέναντι τής στάσεως ταύ
της οί Ρώσσοι ύπεχώρησαν. ΊΙ συνθήκη Οά 
φέρη ότι όριον έσται ό Αίμος. Αί λεπτομέρειαι 
τής όροθετικής γραμμής όρισΟήσονται ύπό εύ- 
ρωπαϊκής στρατιωτικής έπιτροπής. Ή Σοφία, 
ής οί Ρώσσοι άπήτουν τήν συμπερίληψιν έν 
τή Βουλγαρία, δέν παρέσχε τάς αύτάς δυσχέ
ρειας. Έπέμειναν μέν οί Τούρκοι όπως διατη- 
ρηθή έν τή Ρωμυλίφ, άλλά σχετικώς τό ζή
τημα έλύθη άρκετά εύκόλως. Αί φήμαι καθ' 
άς τό ζήτημα τοΰτο έξήγειρε πολλάς ύπο- 
νοίας φαίνονται προερχόμεναι έκ ρωσσικής πη
γής. ’Απέναντι τών παραχωρήσεων τούτων 
οί Τούρκοι έλαβον έπί τοΰ ανατολικού μεθο
ρίου χωρογραφικόν άντιστάθμισμα, όπερ φαί
νεται ότι Οά προβαίνη μέχρι τού ποταμοΰ 
Καμτσίκ.

Άφ’ ετέρου τά δυτικά όρια τής Ρωμυλίας 
έμειώθησαν πρός τήν Μακεδονίαν, τής κοιλά- 
δος τοΰ ποταμού Νέστου (Καρά σοΰ) άφεθεί- 
σης είς τούς Τούρκους. Τά νότια όρια τής 
Ρωμυλίας ώρίσθησαν άνω τής Άδριανουπό- 
λεως. ’Εν τούτοις τό συνέδριον ώρισε μόνον 
τάς μεγάλας γραμμάς τών ορίων τής Ρωμυ
λίας, τοΰ ζητήματος τών λεπτομερειών τής 
οροθεσίας άφεθέντο; κατά τό έθος είς τήν άπό- 
φασιν τής άρμοδίας στρατιωτικής έπιτροπής, 
έν ή θά έκπροσωπώνται πάσαι αί έγγυή- 
τριαι δυνάμεις.

Τό συνέδριον άπεφάσεσεν όπως ή Βουλγα
ρία διοικήται ύπό ήγεμόνος έκλεγομένου ύπό 
λαού, άποδεκτοΰ γινομένου ύπό τής Πύλης 
τή συναινέσει τών δυνάμεων καί διατελοϋν- 
τος ύπό τήν επικυριαρχίαν τής Πύλης. 01 ό
ροι τής έκλογής τού ήγεμόνος τής Βουλγαρίας, 
τό διοικητικόν σύστημα τής επαρχίας ταύτης, 
ή έξέλεγξις ήν θά ένασκή ή Εύρώπη έπί τής 
νέας όργανώσεως, δέν έκανονίσθησαν είσέτι. Τά 
σημεία ταΰτα έσονται άντικείμενα προτά- 
σεως ήν ένετάλη νά έκπονήση ό κόμης Κορ- 
της. Άλλ’ έννοεϊται άπό τοΰδε ότι έν ούδε- 

παρίσταται μόνος έν τή άνοργανώσει ταύτη.
Ή άνατολική Ρωμυλία θά διοικήται ύπό 

χριστιανού διοικητου, διοριζομένου καί παυο- 
μένου ύπό τής Πύλης. ΊΙ Ρωμυλία μένει ύπό 
τό όνομα τής οθωμανικής αύτοκρατορίας. θά 
ήναι νέα τις έπαρχία μή άπολαύουσα πλή
ρους αύτονομίας, άλλ’ έχουσα έν τφ έσωτερι- 
κώ ίθανεγή έθνοφυλακήν καί ούχί τουρκικάς 
φρουράς. Πρός έχέγγυον τής άσφαλείας αύτών 
οί Τούρκοι έχουσι τό δικαίωμα τοΰ διατηρεϊν 
φρουράς καί άνεγείρειν οχυρώματα πανταχοΰ 
τών ορίων τής Ρωμυλίας. Τούτων καθορισθέν- 
των, τό συνέδριον έσκέψατο περί τών ρήξεων 
αϊτινες δυνατόν νά προκύψωσι μεταξύ τών 
τουρκικών στρατευμάτων καί τής ιθαγενούς
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έθνοφυλακής,δταν οί Τούρκοι ποιούμενοι χρήσιν 
τοΰ δικαιώματος τή; δ'αβάσεως έν τγ,Ρωμυλία 
μεταβαίνωσιν εί; τά; έν τώ Αΐμφ ή έν τγ 
παραλία τοϋ Εύξείνου θέσει; αύτών. Επομέ
νως καθώρισε σαφώς κκ’ι λεπτομερώς τάς ο
δούς, δι'ών θά διέρχονται τά τουρκικά στρα
τεύματα, ώ; καί τόν αριθμόν καί τά μέρη καί 
τόν σταθμόν αύτών. Οί γάλλοι πληρεξούσιοι 
έπιζητοΰντες τά μέσα τοΰ νά προληφθώσιν αί 
ταραχαί,αί ρήξεις,αί προκλήσεις καί αί σφαγαί, 
αΐτινες έγένοντο έν τώ παρελθόντι καί δυνα
τόν νά γίνωσι καί έν τφ μέλλοντι ένεκα τής 
συναφείας τών διαβαινο’ντων στρατευμάτων 
μετά τών χριστιανών κατοίκων τή; Ρωμυ
λίας, ύπέβαλον είς τό συνέδριον προ'τασιν, φέ- 
ρουσαν ότι τά τουρκικά στρατεύματα δέν θά 
έχωσι τό δικαίωμα τοϋ νά διαμένωσι παοά 
τοΐς κατοίκοις καί ότι οσάκις μεταβαίνουσιν 
είς τά opta, οφείλουσι πάντοτε νά μένωσιν έν 
ιδιαίτεροι; σκηνώμασι. 'Γήν προ'τασιν ταύτην 
άπεδέξατο παμψηφεί τό συνέδριον.

Πε ριορισθείσης είς έννέα μήνας τή; ρωσσι
κή; κατοχής τής Βουλγαρίας καί τή; Ρωμυ
λίας, άπεφασίσθη ότι παρελθούσης τή; έννεα- 
μήνου προθεσμίας, τρεϊς μήνες άρκοϋσι πρός 
παντελή έκκένωσιν τών έπαρχιών τούτων καί 
τής Ρωμυλίας. Τά ρωσσικά στρατεύματα μέλ- 
λουσιν άρα νά διαβώσι παντελώς τό μεθόριόν 
αύτών έντός ενός έτους. ΊΙ εί; έννέα μήνας ό- 
ρισθεϊσα διάρκεια τής στρατιωτική; κατοχής 
συνεπάγεται καί τήν διάρκειαν τή; έξελέγξεως, 
ήτις ένασκησθήσεται έπί της όργανώσεως τής 
νέα; Βουλγαρία; καί τής Ρωμυλίας. Δέν θά 
ύπάρχγ) ό έν τή συνθήκη τοϋ 'Αγίου Στεφά
νου είς ειδικός ρώσσος έπίτροπος· άλλ’ έάν τό 
συνέδριον κρίνη άναγκαίον, θά σχηματισθή 
διεθνή; εύρωπαϊκή έξελεγκτική έπιτροπή, ής 
τό έργον περιορισθήσεται έπίσης εί; έννέα μή
νας. "Οταν λοιπόν παύση ή ρωσσική κατοχή, 
ή Βουλγαρία καί ή Ρωμυλία θά εχωσι τήν όρ- 
γάνωσιν αύτών καί Οά διοικώνται άνεξαρτή- 
τως πάση; έξελέγξεως. Τής Ρωμυλίας μενού- 
σης ύπό τήν έξάρτησιν τή; Πύλης, δέν ύπάρ- 
χει λόγο; νά έκζητηθώσιν οί πολιτικοί δεσ
μοί, οιτινες θά δεσμεύωσιν αύτήν μετά τή; 
κεντρικής κυβερνήσεως. Οΐκοθεν έννοεϊται ότι 
είναι ύποχρεως είς τήν τήρησιν τών συνθηκών 
καί τών συμβάσεων,όσα; συνωμολόγησεν αύ
τή ή Τουρκία. Όσον δέ διά τήν Βουλγαρίαν, 
τό συνέδριον άπεδέξατο προ'τασιν ύποβληθεΐ- 
σαν ύπό τών άγγλων, αύστριακών καί ίταλών 
πληρεξουσίων, καθ’ήν ή Βουλγαρία ύποχρεοΰ- 

ται τηρεϊν τάς τελωνειακά; συμβάσεις καί 
τάς έμπορικάς καί ναυτιλιακάς συνθήκας, ό
σα; ή Πύλη συνυπέγραψε, τά δέ περί τών ι
διαιτέρων συμβάσεων, όσας δύναται νά συνο
μολογήσω τή συναινέσει τής Πύλης τά περί 
τοΰ ορίου, μέχρι τοΰ όποιου Οά ήναι ύποχρεως 
διά πάσας τάς συνθήκας τής Τουρκίας, αί περί 
τών στρατιωτικών πρός τό επικυρίαρχον κρά
τος ύποχρεώσεις εις άς ύποβληθήσεται, τά πε
ρί τών συμβάσεων, δι’ ών συνδεθήσεται μετά 
τή; Πύλης, ώ; πρός τού; σιδηροδρόμους, τά 
ταχυδρομεία καί τούς τηλεγράφους καί τά 
περί τή; δαπάνης, ήτις 0αναλογή αύτή πρός 
έζασφάλισιν τών διαφόρων τούτων κλάδων 
τής ύπηρεσίας, πάντα ταΰτα έκανονίσθησαν, 
έσονται δέ άντικείμενον προτάσεω; τών αύ- 
στριακών πληρεξουσίων, ήτις έπρόκειτο νά’ 
ύποβληθή είς τό συνέδριον. Δέν άπεφασίσθη - 
σαν έπίσης τό σύνολον τοΰ φόρου τής Βουλγα
ρίας, ό τρόπο; τή; είσπράξεω; καί τή; πλη
ρωμή; αύτοΰ. τό οικονομικόν σύστημα όπερ 
έγκατασταθήσεται έν Βουλγαρία καί ή συμ
μετοχή τών δύο τούτων έπαρχιών εί; τήν δ·.α- 
κανόνισιν τού τουρκικού χρέους. Κατ’ άρχήν 
όμω; ή συμμετοχή αύτη έστίν έκ συμφών,ου 
ά ποδεκτή.

Τών όρων τούτων καθορισθέντων, τό συνέ
δρων ήσχολήθη είς τό ζήτημα τής γενικής 
διοικήσεω; τής Βουλγαρία; καί τής Ρωμυ
λίας. Τό συνέδριον δέν φαίνεται ότι ήθέλησε 
ν’ άπομιμηθή τό παράδειγμα τής έν Κωνσταν- 
τινουπολει συνδιασκέψεως, καθορίζον τάς λε
πτομέρειας τής διοικήσεω; τών έπαρχιών 
τούτων. Άφίνει ούτω; εί; τήν βουλγαρικήν 
κυβέρνησιν τήν έλευθερίαν τοΰ νά σχηματίση 
τήν διοίκησιν αύτής καί δέν έπιβάλλει είς 
τήν Πύλην διοικητικόν σύστημα διά μίαν μό
νην έπαρχίαν, ένώ ή έπαρχία αύτη μένει ύπό 
τήν έςάρτησιν αύτής. Έάν πάσαι αί λεπτομέ- 
ριαι αυται έκανονίζοντο ύπό τής Εύρώπης, θ' 
άπέβαινεν ύπεύθυνος καί θά ητο ήναγκασμέ- 
νη νά έπεμβη έν περιπτώσει καθ’ ήν δέν ήθε
λον έφαρμόζεσθαι τακτικώς. Θά ύπήρχεν ού- 
τω πηγή δυσχερείων, άς έπιθυμοΰσι ν’ άπσφύ- 
γωσιν. Έν τούτοις τό συνέδριον διέγραψε τάς 
γενικάς άρχάς.

Οί γάλλοι πληρεςούσιοι έμπνεο'μενοι έκ τών 
παραδόσεων τή; Γαλλία; ύπέβαλον είς τήν 
έ'γκρισιν τοΰ συνεδρίου λεπτομερή πρότασιν, 
έξασφαλίζουσαν είς πάντας τού; κατοίκου; 
τής Βουλγαρίας καί τής Ρωμυλίας, τήν άπό- 
λαυσιν τών άστυκών δικαίων, τό δικαίωμα 

τή; ιδιοκτησίας διά πάντα, οίουδήποτε θρη
σκεύματος, τήν ισότητα ένώπιον τοΰ νόμου, 
τήν έλευθέραν έξάσκησιν πάντων τών θρησκευ
μάτων καί τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν ισό
τητα. ΊΙ ρωσσική διπλωματία έζήτησεν όπω; 
αί γενικαί αυται άρχαί γίνωσιν άποδεκταί δι*  
άπάσας τάς έπαρχίας, αΐτινες μένουσιν ύπό 
τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν. Άλλά τό συνέ
δρων δέν φαίνεται άποκλϊνον είς τό ν» γενι- 
κεύσή ούτω τό ζήτημα, μή θέλον νά σμικρύν-ρ 
τήν Τουρκίαν απέναντι τών άλλων αύτή; έ
παρχιών, ένώ προσεπάθει άκριβώ; περί τής 
άνασυστάσεω; αύτή; πρό; νότον τοΰ Αίμου. 
Τοΰ συνεδρίου φρονοΰντο; άφ’ ετέρου ότι δέν 
είναι άνάγκη διά τήν Εύρώπην νά λάβτ) ειδικά 
μέτρα διά τάς άλλα; έκεϊνα; έπαρχία;, άφοΰ 
καταδεδειγμένον είναι ότι έν Τουρκίφ ή ελευ
θερία τών θρησκευμάτων ύφίσταται πράγμα
τι, εί μή δικαίω, οί Ρώσσοι δέν έπέμειναν ούδ’ 
άντέστησαν εί; τήν προ'τασιν τών γάλλων 
πληρεξουσίων, ήτι; έγένετο άποδεκτή παμ- 
ψηφεί καί άνευ τροποποιήσει»;. Τή αιτήσει 
τών γάλλων πληρεξουσίων έγένετο έπίσης δε
κτή πρότασις, δι’ ή; έξασφαλίζεται σπουδαία 
προστασία είς τού; έν τή Βουλγαρία καί έν 
τή 'Ρωμυλία καθολικού; καί μοναχούς.

Έκ τή; συγκεφαλαιώσει»; ταύτης κατα
φαίνονται τά κυριώτατα έπιλυθέντα ζητήμα
τα καί όσα έτι Απολείπεται νά λυθώσιν. ΊΙ 
έκ τούτων προκύπτουσα έντύπωσις είναι οτι 
τό συνέδρων ήθέλησε ν’ άνασυστήσγ τήν Τουρ
κίαν πρός νότον τοΰ Αίμου. Έλπίζεται ότι 
τά πρώτα ταΰτα άποτελέσματα, απερ είσί 
πρό; όφελος τών Τούρκων, Οά παράσχωσιν 
ευκολίας πρό; λύσιν τοΰ ελληνικού ζητήμα
τα;, τών Τούρκων δυναμένων σήμερον νά ποιή- 
σωνται εύχερέστερον παραχωρήσει; διά τά; 
είς τήν Ελλάδα δοτέα; επεκτάσεις. Τό ζή
τημα τή; Βουλγαρία; δύναται νά Οεωρηθή 
ήδη λελυμένον, καίτοι πολλά είσέτι ύπολεί- 
πονται τά κανονιστέα.

Τό συνέδρων τροποποιούν τήν αρχικήν αύ
τοΰ διάταξιν θά μεταβή κατά πάσαν πιθα
νότητα εί; τήν έξέτασιν τών σχετικών πρός 
τήν Σερβίαν, πρό; τήν Βοσνίαν, πρός τό Μαυ- 
ροβούνιον καί πρός τήν Ελλάδα ζητημάτων, 
παρακολουθούν τήν γεωγραφικήν τάξιν άπό 
τών βορειοανατολικών. Υπολείπεται ή δια
κανονίσω τών ζητημάτων τών άφορώντων 
τήν Βεσσαοαβίαν, τάς έκβολάς καί τόν πλοΰν 
τοΰ Δουνάβεως, τήν άσιατικήν τέλος Τουρκίαν 
καί τήν Περσίαν. Βεβαιουται on ό λόρδος 

Βήκονσφιλδ έχει άποφασιν ν’ άντιστή έντό- 
νω; είς τήν παραχώρησιν τοΰ Βατούμ. Ό κό
μης Κορτη; άναλαβών τόν ύπέρ τής Βεσσαρα- 
βίας άγώνα έσχε συνέντευξιν μετά πάντων 
τών πληρεξουσίων, όπως έπιτύχη τήν είς τήν 
Ρουμανίαν διατήρησιν τή; έπαρχίας ταύτη;. 
Άλλ’ αί προσπάθειας αύτοΰ φαίνονται ότι θά 
ναυαγήσωσι ώς έκ τής μεταξύ Ρωσσίας καί 
Γερμανίας ύφισταμένη; περί τούτου συνεννοή- 
σεως, εις ήν άλλως δέν άνθίστανται ούδ’ ή 
Αγγλία, ούδ’ ή Αύστρία. Υπάρχει άρα έσχη- 
ματισμένη έν τώ συνεδρίφ πλειονοψηφία διά 
τήν έκχώρησιν τής Βεσσαραβία; είς τήν Ρωσ
σίαν. Μονή ή Ιταλία θά καταπολεμήστ) αύ
τήν έντο’νως, άλλά μόνον δίπλωματικώς.

Ό άντιπρόσωπο; τής Περσία; έπέδωκε χθές 
εί; τόν κ. Βίσμαρκ ύπόμνημα, όπω; άνακοινω- 
θ·/} εί; τό συνέδρων.

Οί αρμένισε πληρεξούσιοι θά έπιδώσωσι τήν 
παρασκευήν εί; τόν πρόεδρον τοΰ συνεδρίου 
ύπόμνημα, συγκεφαλαωΰν ώς οίον τε σαφώς 
τού; πόθους αύτών.

ΑΡΧΑΙΟΤΠΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.
ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ’ ΓΕΝΟΥΣ.

7/ ένεστωσα γεω-Ιογιχή περίοδος.
Δ'.

(Συνέχεια· ϊδε αριθμόν 27).
Άλλ’ ουδόλως διατεινόμενοι περ’ι τή; αΰστηρα; 

ακρίβεια; τών ιστορικών χρονολογιών, οΰδέ παρα
δεχόμενοι κάν προσέγγισιν τοιαότην. οί'αν έπιτρέ- 
πουσιν ήμϊν εί τε αί άριανα) παραδόσεις, είτε τα 
αρχαιότατα τής Αίγυπτου μνημεία, δυνα'μεθα άρα 
γε νά έκτιμήσωμεν τδν αριθμόν τών έτών, όσα δι- 
ιστώσιν ήμα; άπδ τών χρόνων, περί ών άρτι έλε- 
γομεν ;

Τδ ζήτημα τοΰτο πολλάκις άπασχολήσαν τού; 
γεωλόγου; καί εϊς ποικίλα; παρορμήσαν ύπέρ τή; 
έπιλυσεω; αΰτοΰ απόπειρας, πόρ(5ω είσέτι άφίστα- 
ται τοΰ καταλήξαι εί; πορίσματα, ίκανοποιοΰντα 
τδ πνεΰμα, απερ δ’μως οΰχ ήττον πολύ τι μέν ένέ- 
χουσι τδ διάφορον, έπιτηοείω; δ’έχουσι πρδ; τδ 
παρορμήσαι κραταιώ; εί; νέα; έρευνα;· κα) ή μέν 
μέθοδος είναι έςαίρετος, έάν δέ με'χρις ώδε έλειπον 
διδόμενα ίκανώς ακριβή, έπιτρέπεται ήμϊν νά έλ- 
πίζωμεν ότι Οαττον ή βράδιον μέλλουσι νά έμφα· ί 

νισθώσι τοιαΰτα.
ΊΙ μέθοδος αϊίτη είναι ευνόητο;· παραδεχθώμεν 

έπ) παραδείγματι ότι ό σπογγάνθρα; σχηματίζεται 
κανονικώ; έν τοϊ; δασώδεσι τέλμασιν- ύποθώμεν 
πρδς τούτοις ότι νομισματόσημον, ο5 ή κατά τδν 
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άνευρέθη έχει εις βάθος ενός χαι ήμίσεος μέτρου' 
έκ τούτου άγόμεθα είς βέβαιον συμπέρασμα, ό'τι 

πρδς σχηματισμόν τοΰ σπογγανθροχοόχου στρώμα
τος έδέησε νά παρέλθωσι περϊ τά 600 έτη· πρδς 
άχρίβωσιν δέ τοΰ χρόνου καθ’δν κατεσχευάσθη χαλ- 
κοΰς πε'λεκυς, έχ μείζονος Βάθους άνορυχθεϊς, 8 μέ- 
τρων φερ’είπεΐν, αρκεί να σχηματισθή ή έξης ανα
λογία 1μ,50: 600 ετι: 8μ: χ.ετ. όπως έξαχθή τδ 
πόρισμα, δτι δ πε'λεκυς αριθμεί 3,200 έτών αρχαιό
τητα, ήτοι 8τι χρονολογείται άπδ τοΰ ΙΔ' αϊώνος 
π. Χριστοΰ.

Πολλά φυσικά φαινόμενα καθυπάγονται είς τοι- 
ουτου είδους υπολογισμούς. Τοιαΰτα δ’εΐσϊν αί 
προσχώσεις ποταμοΰ, αί άποχερσώσεις λίμνης, αί 
διαβρώσεις άπορβώγος όχθης ή δροπεδίου κτλ. άλλ’ 
όπως τά πορίσματα τών υπολογισμών τούτων θε 
τιχήν έχωσιν άξίαν, δε’ον τό τε φαινόμενου, τδ 
τήν βάσιν αυτών άποτελοΰν κα'ι αί τά διδόμενα 
συμπληροΰσαι παρατηρήσεις νά έκπληρώσι τρεις 
συνθήχας, άς ηχριδωμε'νως δ κ. Φορέλ διετύπωσεν, 
ήτοι :

ά. Δε'ον τδ φαινόμενον νά ή αύστηρώ; συνεχές 
άμα χαϊ κανονικόν, τοΰθ’ όπερ ούδέποτε συμβαίνει, 
άλλ’ή δράσις αυτοΰ θεωρητέα χάν ώς παρεχουσα 
σταθερόν μέσον δρον ένιαύσιον, ή δι’ αϊώνος δλον 
διήκοντα, χάριν τών κατά φύσιν παραγομένων αν
τισταθμίσεων.

β'. "Οταν επάλληλα στρώματα άντί χρονομέ
τρου έχλαμβάνωνται, ή ηλικία τών στρωμάτων, 
απερ έπέχουσι τάξιν όρου συγκρίσεως, δέον νά ή 
αύστηρώς ώρισμένη, ή δέ φύσις τών πρδς ά'λληλα 
συγχρινομένων πραγμάτων είς ούδεμίαν ουδέποτε 
ύποχείσεται άμφιβολίαν χαϊ αβεβαιότητα.

γ'. Δε'ον νά ύπάρχη άπόλυτος βεβαιότης ό'τι τά 
έντινι στρώματι εύρεθέντα άντιχείμενα, πράγμα
τι αυτω τουτιρ τώ στρώματι προσήκουσιν, ό'τι δέν 
προήλθον άλλαχοθεν έχ μεταθέσεώς τίνος, ή Ινεχεν 

τοΰ βάρους αυτών έχτοπισθε’ντα.
Μιας χαϊ μόνης τών συνθηκών τούτων άνεχπλη- 

ρώτου μενούσης, σφαλερόν κατ’ άνάγκην έσται 
παν έχ τοΰ ύπολογισμοΰ πόρισμα· άλλ’εί καϊ μέ- 

χρις ώδε οΰδεϊς κατώρθωσε νά έκπληρώση άκριβώς 
έν άπάση τή έκτάσει αύτών τούς ό'ρους τοΰ ύπό 
τοΰ κ. Φορέλ τεθέντος προγράμματος, ούδέν ήττον 
λίαν διαφέρει ήμϊν, ώς έφθην ειπών, ή γνώσις τών 
πορισμάτων, απερ έχ τών περί τήν προϊστορικήν 
χρονομετρίαν πειραμάτων τούτων έπετεύχθησαν.

Κατά πρώτην έποψιν τά δασώδη τέλματα Skov- 
moses θά ύπελαμβάνοντό πως αρμόδια ό'πως συν- 
τελέσωσιν επωφελώς εις τοιούτου είδους έρεύνας, 
ούδέν δμως βέβαιον έκ τούτων έξάγεται- δ Steen- 

Strop, δ έν τοιαύτη ύλη άριστος κριτής, άφοΰ έξε- 
τίμητεν είς 40 αιώνας τδν χρόνον τδν άπαιτούμε- 
νον είς σχηματισμόν τοΰ έν τισι τών τελμάτων τού
των συμπεφορημένου σπογγάνθρακος. άποφαίνεται 
δτι δϊς καϊ τετράκις ίσως τοσοΰτος διέρρευσε χρόνος 
πρός έπιτέλεσιν τοΰ πράγματος τούτου.

Τωόντι δ’ή άβεβαιότης τών πορισμάτων, ά'περ 
προκύπτουσιν έκ τής έπαυξήσεως τών σπογγανθρα- 
κουχων στρωμάτων είναι πολλω μείζων τής ύπδ 
τοΰ σοφοΰ Δανοΰ υποτιθέμενης. Προστιθεϊς εϊς τά ύπδ 
τοΰ Brandt συνειλεγμένα διδόμενα ό'σα δ συνάδελ
φός μου κ. Resal εύηρεστήθη νά μοϊ άνακοινώση 
έξάγω δτι έπϊ περιόδου 443 έτών ή μέση ένιαυσία 
αύξισις τοΰ σπογγάνθρακος είναι 0μ,032, άλλ’ δ 
μέσος ούτος δρος προκύπτει έξ αριθμών, ών οί ά- 
κρότατοί είσι 0μ,065 καϊ 0μ,0065, ήγουν δτι οί 
περϊ τήν ένιαυσίαν τοΰ σπογγάνθρακος αύξησιν υπό 
διαφόρων φυσιοδιφών παρατηρηθέντες μέσοι ό'ροι 
ποιχίλ)ουσιν άπδ 1-10.

Οί υπολογισμοί τών κ.κ. Gillieron καϊ Troyon, 
οί βασιζόμενοι έπϊ τών άποχεοσώσεων, άς ή ύπο- 
χώρησις τών ύδάτων έπήγαγε χατά τάς λίμνας 
llienne χαϊ NeUfhAtel ε’ν Ελβετία, άσήμαντον 
έχουσι σχέσιν πρδς τδ περϊ 5 άσχολούμεθα ζήτημα· 
άμφοτεροι τήν άρχαιότητα τών λιμναίων οικήσεων 
έξεζήτησαν άλλ’ εί καϊ πιθανώ τω λόγω λίαν με
ταγενέστερα! τμγχάνουσιν αυται τής έποχής, ήν 
ήμεΤς προτιθέμεθα νά δρίσωμεν, σημειοΰμεν έν τού- 
τοις τούς άριθμούς 6,000, καϊ 3,300 έτών, ους ot 
φυσιοδίφαι ούτοι ύπολογίσαντες εδρον.

Τά χρονολογικά πορίσματα, τά προκύψαντα έχ 
τής έξερευνήσεως προσακτίων προσχώσεων τοιούων , 
ο?ας άνέφερον, παρεμφαίνουσι λάθη τινά, απερ όρ- 
Οώς δ Vot έσημείωσε. Καϊ έπί τινα μέν χρόνον 
ένομίσθη δτι ην δυνατή ή παραδοχή τών πορισμά
των, τών έδραζομένων έπϊ τών έρευνών άς ένήρ- 
γησεν δ κ. Morlot κατά τδν κώνον τών καθαρμά
των τής Τινιέρης. Τοΰ κώνου τουτου διατμηθέντος 
ύπό τοΰ σιδηροδρόμ-ου είς μήκος μέν 133, είς βάθος 
δέ 7,7 μέτρων, άπεκαλύφθησαν έν μέση τή χαλι- 
χώδει αύτοΰ μάζτ\ τρία αλλεπάλληλα έδάφη, ουδέ
ποτε άπ’ αϊώνος άνασκαλευθέντα, ων τδ μέν έπι- 
πολαιότερον περιελάμβανε πλίνθους καϊ νομίσματα 
ρωμαϊκά, τό οέ δεύτερον άγγεΤα πήλινα τοΰ χατά 
τόν χαλκόν αϊώνος, τδ δέ έσχατον κατά βάθος συν
τετριμμένα δστα, άνθρακας καϊ ποικίλα αντικείμε
να, άπερ είς τδ τέλος τής χατά τδν λίθον περιόδου 
άνενεχτέα· προσδιορίζων δέ τήν μέν έναρξιν τής έν 
Έλβετίφ βωμαϊκής περιόδου χατά τδν πρώτον 
άπό Χριστοΰ αιώνα, τό δέ τέλος αύτής κατά τδ 
563 μ. X. καϊ έπιχειρών διορθώσεις τινάς, ών τά 
καθέκαστα περιττόν νά παρατεθώσιν ένταΰθα, δ κ.

Morlot ύπέλαβεν δτι δύναται νά προτείνη τούς 
εξής άριθμούς, οίον χρονολογίας τινάς κατά προσέγ 
γισιν άληθεΐς.
Άρχαιότη; τοΰ κατά "Ρωμαίους στρώματος αιώνες
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τοΰ κατά τόν λίθον στρώματος 47 — 70 
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Οί αριθμοί ουτοί είσι λίαν μέτριοι· δ αριθμός, δν 
δ κ. Morlot προτείνει ώς ένδεικτικδν τής χρονολο
γίας τής έν Έλβετίφ χρονικής περιόδου τοΰ λίθου, 
άγει είς άρχαιότητα σύγχρονον περίπου τή ύπό 
τών αιγυπτιακών μνημείων καταδηλουμένη Καϊ 
απορίας μέν πάντως καϊ ισχυρά; έντυπώσεως ά- 
περγαστική φανήσεται ή διαφορά τοΰ πολιτισμού 
χατά τάς δύο ταύτας χώρας, πλήν τό γεγονός τοΰ
το δέν παρέχει εύλογον αφορμήν τοΰ θεϊναι έν αμ- 
φιβόλιρ τά ύπό τοΰ σοφοΰ Έλβετοΰ άναχοινωθέντα 
πορίσματα- διότι γνωστόν δή τυγχάνει πράγμα ό'τι 
δ άνθρωπος δέν έξαίρεται πανταχοΰ συγχρόνως είς 
τόν πολιτισμόν καϊ δτι οί Έσκιμώοι έτι χαϊ νΰν έν 
τώ αϊώνι τοϋ έξειργασμένουλίθου διατελοΰσι βιοΰντες.

Πάνυ άλλοΐαι όμως άπηυθήνθησαν πρδς τδν χ. 
Morlot επικρίσεις, έξ ών έξάγεται ό'τι οί αριθμοί 
ους έκ τής κατά τδν χώνον τής Τινιέρης μελέτης 
αύτοΰ έπορίσθη, σχεδόν αδύνατον νά γινωσιν απο
δεκτοί ώς παριστώντες τήν προσέγγισιν τής παρ’ 
ήμών ζητουμένης χρονολογίας.

Ε'.
Ό κύριος Φορέλ, δ δραστηρίως συμμετασχών 

τής συζητήσεως ταύτης, έπεχείρησε νά προσέγγισή 
εις τόν σκοπόν διά πλαγιας όδοΰ. Άντί ν' άναζη- 
τήση άπ'εύθείας τήν άρχαιότητα προϊστοριχοΰ γε
γονότος, προύτεινε νά προσφύγωμεν εις τήν μέθοδον 
τής κατ’έπίγνωσιν ψευδοΰς ύποθέσειος, καθ’ήν 
έπιτρέπεται νά δρισθή είτε μέγιστος τις ό'ρος, πέραν 
τοΰ δποίου δέν δύνανται βεβαίω τώ λόγω νά προ- 
βώσιν οί αριθμοί, είτε έλάχιστος, κάτωθεν τοΰ δ
ποίου άδύνατον νά κατέλθωσι. Τήν Ιδέαν ,δέ ταύ
την έφήρμοσεν δρθώς άμα καϊ εύφυώς έν τή λίμνη 
Λεμάνη.—Γνωστόν δτι τό ύδωρ τοΰ 'Ροδανοΰ κατά 
τήν έποχήν μάλιστα τών έκ τής τήξεως τών χιό- 
νων έξογκώσεων αύτοΰ, λίαν θολερόν είς τήν λί
μνην είσρέον, ίκανώς καθαρόν εξέρχεται. ΊΙ ουτω 
κατατιθεμένη ιλύς, τείνουσα προφανώς είς έμπλη- 
σιν τής λίμνης, προσέχωσεν ήδη μέρος τοΰ μεγά
λου κοιλώματος, δπερ έπλήρουν οί τής τέταρτο- 
γενοΰς περιόδου πάγοι- δ κύριος Φορέλ, προσδιορί- 
σας έν πρώτοις τδν ένιαύσιον όγκον τής ίλυώδους 
ύποστάθμης καί έξερευνήσας έφεξής, ώς αφετηρίαν 
λαμβάνων τάς ύπό τοΰ La Bliche ένεργηθείσας κα
θετηριάσεις, τήν ύγράν μάζαν, τήν αποτελούσαν 

τό γε νΰν τήν λίμνην ολόκληρον, κατώρθωσε νά 
έκτιμήση ούτω τόν χρόνον, τόν πρδς χατάχωσιν 
τής λίμνης άπαιτούμενον, ύπδ τής έκ τοΰ 'Ροδα
νοΰ εισφερόμενης χαθ’ύπόθεσιν ίλύος. Ειτα αποδε
χόμενος δτι ή μέχρις ώδε έμπλησθεϊσα μερϊς τής 
άρχεγόνου Δεμάνης έκέκτητο μέσον βάθος, ίσον 
πρδς τό τής καθ’ήμας Δεμάνης, παρε'λαβε τήν 
έπιφάνειαν τών έκ προσχώσεων σχηματισθεισών ήδη 
πεδιάδων πρός τής λίμνης αύτής τήν έπιφάνειαν 
έπειδή δέ δ λόγος είναι σχεδόν ώς έν πρδς τρία, 
συμπεραίνεται άρα δτι αί πεδιάδες αυται κατεστρώ- 
θησαν έν χρόνω ϊσω πρδς τδ τρίτον τοΰ χρόνου, 
τοΰ πρδς έμπλησιν τής νΰν ύφεστώσης λίμνης 
άπαιτουμένου· άλλά τούτων δ σχηματισμός ηρξα- 
το αμέσως μετά τήν τών παγετών ύποχώρησιν· η 
διά τοΰ ύπολογισμοΰ άρα τούτου έπιτευχθεϊσα χρο
νολογία έστιν ή αύτή καϊ ή τής ένάρξεως τής 
νεωτάτης γεωλογικής περιόδου.

Τοιαύτη έστιν ή μέθοδος, δι’ ής δ κ. Φορέλ έπο
ρίσθη τόν αριθμόν έχατονταχισχιλίων έτών άλλ’ δ 
μέγιστος ούτος δρος τυγχάνει πιθανώς ύπερβολικώς, 
ώς αύτδς δ κ. Φορέλ ύπέδειξε· διότι άείποτε έποιή- 
σατο χρήσιν τών αριθμών, τών τούς έλαχίστους 
έκφραζόντων ορούς πρδς έκτίμησιν τοΰ άποθε'ματος 
τής προσχώσεως· ένενήκοντα μόνας ύπελογισεν 
•ημέρας, τάς πρδς τήν χατάθεσιν τής ίλύος επιτή
δειας· τδν 'Ροδανόν μόνον έν τή έκτιμήσει αύτοΰ 
ύπολογισάμενος, παντάπασιν ώλιγώρησε τών άλ
λων ποταμίων, βυάκων, κτλ. Ούδόλως άναμέτρησε 
τάς πλημμύρας, τούς έχτάχτους δετούς, τά κατα
κρημνίσματα, κτλ. Ύπέθετο ό'τι αί έξογκώσεις 
τοΰ 'Ροδανοΰ ήσαν ανέκαθεν τοιαΰται, οίας βλέπο- 
μεν ήμεΐς νΰν αύτάς, ένώ φυσιχω δή τώ λόγω έν 
άρχή αύται ού μόνον πολλω μείζονες ήσαν, άλλά 
καϊ πλείονας συναπεχβμιζον υλας, άπό τών νεω- 
στϊ άπηλλαγμε'νων τής παγετώδους αύτών περι- 
βολής όρέων άποστώσαι· παντάπασιν έσίγησε περί 
τών τροχάλων ή τών ψάμμων, άς συνεπάγεται 
άναγχαίως χειμαρρώδης ποταμός, οίος δ 'Ροδανός 
χτλ. Ό εύρεθεϊς άρα ύπδ τοΰ κ. Φορέλ αριθμός 
ώφειλε πάντως σπουδαίαν νά ύποστή έλάττωσιν, 
ό'πως πρός τήν άλήθειαν προσέγγιση. Ούδέν έπι- 
χειροΰντες νά διαχριβώσωμεν ώς πρδς τό άντικεί- 
μενον τοΰτο, δυνάμεθα κάν μετά βεβαιότητος νά 
παραδεχθώμεν σχεδόν άπολύτου δτι ή ένεστώσα 
γεωλογική περίοδος δέν άφίχετο εΐσέτι εις τήν ήλι
κίαν έχατδν χιλιάδων έτών.

Άφ’έτέρου δ κ. Arcelin τοΰ αύτοΰ προβλήμα
τος τήν λύσιν έπεδίωξε, τά ύπδ τοΰ Σαώνος κα
τατιθέμενα γεώδη στρώματα διαμελετών. Ό ποτα
μό; ουτος ώς έχει νΰν, βέει έν κοίτνμ όρυχθείστι έν 
τοΐς προσχώμασι τοΰ κατά τούς χρόνους τής τε·

i
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ταρτογενοΰς περιόδου άρχεγόνου Σαώνος, ου τάς 
οχθας έξήρε διά τών ίλυωδών στρωμάτων, δπερ 
καθ'έκάστην τών έξογκώσεων αύτοΰ κατετιθετο. 
Τά δύο γεώδη στρώματα ευχερέστατα άπ’ άλλη ■ 
λων διακρίνονται· άλλως δέ τδ ομογενές τών νεωτέ
ρων προσχώσεων ίχανώς κανονικόν τεκμήριο"? φαι- 
νόμενον αί όχθαι τοΰ Σαώνος έμφαίνουσιν ένιαχοΰ 
πλευράς μάλλον ή ήττον άπορβώγας, οϊον φυσιχάς 
τινας γεωλογικός περικοπάς άπβργαζομένας, αί δέ 
ύπδ τοΰ ποταμοΰ διενεργούμεναι διαβρώσεις άπο- 
χαλυπτουσι κατά τάς πλευράς ταύτας αντικείμενα 
προδήλως είς διαφόρους προσήκοντα χρονικός περιό
δους, ήτοι τήν βωμαϊκήν, τήν τοΰ χαλκοΰ κα'ι 
τήν τοΰ άπεξεσμένου λίθου καέ τά αντικείμενα προ- 
φαίνονται ένιαχοΰ εις σταθερόν ύψος, τήν έδραίαν 
καέ άμετακίνητον αυτών μαρτυρούν θέσιν. Οί ά- 
πορβώγες άρα τοΰ Σαώνος όχθοι άπαρτίζουσιν £ν 
τών πολυτιμοτάτων ημών προϊστορικών χρονο
μέτρων.

Οί κ. κ. Arcelin χαϊ Ferry έπεχείρησαν έν πρώ- 
τοις νά όρίσωσιν άπ’ευθείας τών ποικίλων τούτων 
στρωμάτων τήν αρχαιότητα, οί δέ έκ τής μελέτης 
αυτών προχύψαντες άριθμοέ έμφαίνουσι διαφωνίαν 
τινά πρδς άλλήλους, προελθοΰσαν άναμφηρίστως 
έκ τούτου οτι οί μέν τοΰ κ. pe Ferry ύπολογισμοέ 
βασίζονται έπέ μια; καέ μόνης περικοπής, ένώ οί 
τοΰ κ. Άρκελίνου παριστώσι τούς μέσους δ'ρους 
τών έπέ τής έξερευνήσεως 33 σταθμών προχυψάν- 
των αριθμών- δπως δήποτε δ τελευταίος ουτος 
ήσπάσατο βραδύτερον τήν τοΰ χ. Φορέλ μέθοδον, 
ήτοι τήν τής σφαλερας προϋποθέσεως μέθοδον, άλ
λ’άντέ ν’άναζητήση τδν μέγιστον, έπειράθη του
ναντίον τδν έλάχιστον νά δρίση όρον, τών δέ 
λογισμών αύτοΰ τδ πόρισμά έστι τδ έξής. 
άρχαιότης τοΰ βωμαϊκοϋ στρώματος έτη

<

υ πο-

ϋ 00

2250
3000
6750

τοΰ χαλκείου >
τοΰ κατά τον έξειργασμένον λίθον > 

των τεταρτογενών κρητιδικών στρωμ »«
Τά πορίσματα ταϋτα επιεικώς ήλαττωμένα 

άποδειχνόο-υσιν αρχαιότητα άγουσαν ήμας παρά 
μικρδν πρδς τούς αριθμούς·τοΰ Μανέθωνος. Άλλ’4 
ελάχιστος τοΰ κ. Άρκελίνου δ’ρος φαίνεταί μοι έπί- 
σης άγαν πρδς τδ έλαττον άποτείνων, όσον δ τοΰ 
κ. Φορέλ μέγιστος πρδς τδ πλεϊον, άρκοΰμαι δέ 
νά υποδείξω τήν κυριωτάτην τών αιτιών, έξ ής 
πιθανώς τδ αποτέλεσμα τοΰτο προέκυψεν.

Ό συγγραφεύς στηρίζων τδν υπολογισμόν αύτοΰ 
έπϊ τής ύποθέσεως τής ισότητος τών έξογκώσεων 
τών ύδάτων τοΰ ποταμοΰ καί τής ίλυώδους υπο
στάθμης κατά τε τήν απδ τών βωμαϊχών χρόνων 
μέχρις ήμών παρατείνουσαν περίοδον κα'ι καθ’ α- 
παντας τούς προγενεστέρους χρόνους, συγχέει προ- 

δήλως έποχάς, καθ’ άς τδ λεκανοπέδιον τοΰ Σαώ
νος διετέλει έγκαταλελειμμένον εις μόνης τής φύ- 
σεως τήν έπίδρασιν, πρδς άλλας, καθ’ άς τδ αύτδ 
λεκανοπέδιον δενδροτομηθέν καέ άροτριωθέν έχαλ- 
λιεργήθη, ώσπερ νΰν έχει· άλλά τίς άγνοεϊ οτι 
κραταιοτέρα τυγχάνει τών άτμοσφαιρικών φαινο
μένων ή δράσις καέ ίδίφ τών δετών έπέ γεγεωργη- 
μένου χωρίου, ή έπέ άνηρότων άγρών; Ό κ. Άρ- 
χελϊνος βάσιν τών έαυτοϋ υπολογισμών ύποθεές τά 
έπιπόλαια στρώματα σφόδρα όλιγοστδν θά έπο- 
ρίζετο πάντως τδν τελικόν άριθμδν, καθ’ότι ταϋτα 
κατά φυσικόν λόγον πολλω τάχιον έσχηματίσθησαν 
ή τά πλεϊστα τών βαθυτέρων στρωμάτων.

Άποφαινόμενος λοιπόν περέ τοΰ έλαχίστου όρου, 
είς όν κατέληξεν δ κ. Άρκελΐνος, ό,τι περέ τοΰ 
μεγίστου τοΰ κ Φορέλ έφθην είπών, παρατηρώ ότι 
βεβαίιρ δή τω λόγω ή ένεστώσα γεωλογική περίο
δος κέχτηται ηλικίαν πολλω ύπερτέραν τής ύπδ 
έπταχισχιλίωνήδκτακισχιλίων έτών έκφραζομένης.

5 ς'·
Τίνας δε ποτέ δέον νά δποστώσιν επανορθώσεις οί 

τούς έσχάτους ορούς έκφράζοντες άριθμοέ, όπως πρδς 
τήν άλήθειαν προσεγγίσωσι ; Περέ τούτου άδύνα
τον μέχρις ώοε νά διισχυρισθώμέν τι θετικόν, άλλ’ 
άπδ τοΰδε ίμως καέ έφεξής προφανής έστι ή μέθο
δος ήν δέον νάμετέλθη τις πρδς μινύθησιν τοΰ χω- 
ρίζοντος άπ’ άλλήλων τούς άριθμούς τούτους δια
στήματος. "Οπως ποτ’ίνη. τά τοΰ Σαώνος προσ
χώματα φαίνονται μοι παριστώντα συνθήκας δυσ- 
χαταγωνίστου άσαφείας καέ άβεβαιότητος, τδ 
πάντων δέ κάλλιστον τών μέχρις ώδε άνακαλυφθέν- 
των προϊστορικών χρονομέτρων είς προσδιορισμόν 
τής άρχαιότητος τής ένεστώσης γεωλογικής περιό
δου τήν λίμνην Λεμάνην νομίζω.

Πρδς πλήρη άπαρτισμδν τών ύπδ τοΰ κ. Φορέλ 
έξενεχθέντων πορισμάτων δέον νά ύπολογισθώτι 
ού μόνον αί ανωτέρω ύποδειχθεϊσαι περιπτώσεις, 
αλλά καέ άλλαι τινές πρδς ταύτας. “Εδει πρδ παν
τός χατά διαφόρους τοΰ ένιαυτοΰ ώρας έν αύχμηρα 
άτμοσφαίργ, χαθάπερ έν ύετώδει, καέ καθ’απασαν 
τής λίμνης τήν περιφέρειαν νά έχτιμηθή τδ καέ 
ύπδ τοΰ έλαχίστου βυακος, ύπδ τής έλαχίστης χα
ράδρας είσφερόμενον ύδωρ, νά καταμετρηθή ή έν 
τοϊς ύδασιν ένεχομένη ιλύς, τδ ποσδν τών παρασυ- 
ρομένων τροχάλων καέ ψάμμων. Τδ εργον τοΰτο 

υπερβαίνει μέν τάς δυνάμεις ένδς καέ μόνου ατόμου, 
δύναται όμως νά ευοδωθή δι’έπέ τω σκοπώ τούτω 
σχ ι,ματιζομένου συνε-αιρ·.σμοΰ· τδ πρόβλημα είναι 
αντάξιον του πόνου, οί δέ σοφοέ Ελβετοί, οί δι 
χαίως έπέ τώ περιχαλλεϊ αύτών λίμνη σεμνυνό'/ε- 
νοι, εύχερέστατκ ηδόναντο νά συνε.νοηθώσι πρδς 
τή; λύσεως αντοΰ τήν έπίτενξιν.

Άλλα καέ τοιαΰται, οιαί είσιν αί τών χ. κ. 
Άρκελίνου καέ Φορέλ έργασίαι, είς σπουδαία άγου- 
σι συμπεράσματα. ’Εν πρόγενεστέροις χρονοις ή δ- 
λοσχερής τής γηΐνης σφαίρας ήλικία περιεστέλλε- 
το είς άριθμδν έτών μικρδν μείζονα τών έξ χιλιά
δων, μόνη οέ νυν ή ένεστώσα γεωλογική περίοδος, 
ώς άποδείκνυται έκ τών τοΰ Σαώνος προσχώσεων 
κατά πλείονας αιώνας τδν άριθμδν έκεϊνον φαένε 
Tat ύπερακοντίζουσα. Άφ’έτέρου, ένω ύπδ τδ κρά
τος τών δαρβινείων θεωριών, τής σπατάλης τοΰ 
χρόνου μετά παραδόξου διαχειρισθείσης εύχερείας, 
έπιστώθη δ'τι έκατοντάκις μύρια έτών διιστώσιν 
ήμας άπδ τών παγετωδών χρόνων, έκ τών γεωδών 
χαταθεμάτων τής λίμνης Λεμάνης τουναντίον δι- 
δασχόμεθα δ'τι ή λήξις τής περιόδου έκείνης έγένε
το έν χρόνω 'βραχυτέρω τών έκατοντακισχιλίων 
έτών.

Και λέγει μέν διχαίω τφ λέγω δ χ. Φορέλ ότι 
«ταϋτα πάντα δέν άπαρτίζουσιν εΐσέτι ιστορικήν 
χρονολογίαν, άπεργάζονται δ’μως χρονολογίαν άκρι- 
βεστέραν χάν τής γεωλογικής χρονολογίας», έξ ού 
άπαξ έτι κατάδηλον γίνεται δ'τι ή παρατήρησις χαέ 
ή πεϊρα τάς ακράτους θεωρητικός ιδέας έπανορ- 
θοΰσιν. (“Επεται συνέχεια).

ΟΙ ΕΑΑΠΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ
ΚΑΙ II ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

(‘Γπδ Ε. Rosse de GiuSJikUni).

Ίσως κα'ι παρ’ήμϊν, δπως πολλοί παρά 
τοϊς ξε'νοις, ύπάρχουσιν οί ίσχυριζο’μενοι ότι 

οί αρχαίοι "Ελληνες, κατά μέν τήν φιλοσοφίαν 
καί πάντα τά εΐ^η τής φιλολογίας καϊ καλ

λιτεχνίας ησαν καί έσονται οί πρώτοι και 
μόνοι απαράμιλλοι τών έθνών διδάσκαλοι·

κατά τάς έπιστήμας δμως καί μάλιστα τάς 
μαθηματικής καί αστρονομικής, μικρά τινα 
ή καί υύδέν έπραξαν, άγνοήσαντες τήν άξίαν 
τής πειραματικής μ.εθόδου καί μάλλον έν ταϊς 

θεωρίαις καί ίδεολογίαις έντρυφήσαντες, ή έν 
ταϊς θετικαϊς τοϋ αισθητικοί κόσμου άλη- 
θείαις, ών ή έρευνα καί άνακάλυψις εϊς τοσοΰ
τον προήγαγε πολιτισμού τοΰ τής 'Εσπερίας 
λαούς.

Τον άτοπον καί άδικον τούτον ισχυρισμόν, 

προφανώς έξ άμαθείας έκπηγάζοντα, τελεσ- 

φόρως κατεπολέμησάν άλλοι τε πολλοί καί 
δή καί τις ‘Ιταλός τήν καταγωγήν, ώς δή-

λον έκ τοΰ ονόματος, έκδούς πρό διετίας έν 

Σμύρνρ τήν κατωτέρω πραγματείαν, ήν μετέ
φρασα έκ τοΰ γαλλικού, ούδενί σχολίφ αύτήν 
συνοδεύουν, άλλ’ απλώς άφίνων αύτήν νά λα- 

λήσν) διά τής ιστορίας.

Έν Φερίκιοϊ τή 9 Ιουνίου 1878.
Δ. Γ. MOSTPATOS.

Α'.
"Ό,τι πάλαι ποτέ ώς έπιστήμη καθ’ όλου ύπε- 

λαμβάνοντο οί παραδόσεις, τά ανέκδοτα χα'ι πλεϊ- 
σται μαρτυρία;, έχουσιν ώς έπί τδ πολύ, τήν άξίαν 
μυθικήν καϊ συνθηματικήν, περϊ ού σήμερον ούδε'ις 
άμφιβάλλει. Έν πάσι τούτοις τοϊς παναρχαίοις 
καϊ άποχρύφοις τά πολλά διηγήμασι, ή περϊ τήν 
ιστορίαν κριτική δύναται βεβαίως νά διαχρίνη τοΰ 
ψευδούς τδ άληθές· άλλ’δ’μως ώς πρδς τούς ελληνας 
άστρονόμους, πολλάκις ή κριτική αύτη έφάνη, ώς 
μή ώφειλε, άπειρος χαϊ άδικος. Καϊ σήμερον έτι 
οί περικλεείς έχε'νοι άστρονόμοι ήκιστα γινώσχον- 
ται καϊ έκτιμώνται ύπδ τών έπιπολαίως τήν αρ
χαιότητα μελετησάντων καϊ τών άχροθιγώς μόνον 
έγγιζόντων τά παρόμοια ζητήματα.

Ο’κοθεν έννοεϊται ότι καϊ περϊ τών ούρανίων φαι
νομένων ειχον πάντως μάλλον ή ήττον τελείαν πί

να. γνώσιν οί τής Ελλάδος σοφοϊ άνδρες, οί διά μό
νης τής μεγαλονοίας αύτών εις τόν χολοφώνα τής 
τελειότητος ύψώσαντες έπιστήμας τε χαϊ τέχνας 
καϊ καταλιπόντες έργα άθάνατα, αιωνίως υπό πάν
των τών πεπολιτισμένων έθνών θαυμαζόμενα· άλλ’ 
ή κακοβουλία, ή χακεντρέχεια καϊ μάλιστα ή ά
γνοια τών πραγμάτων ήμαύρωσαν τδ κλέος τών 
άρχαίων αστρονόμων. Άναγινώσκοντες μετά προ- 
σοχής χα'ι άπροχαταλήπτως δ'σα περϊ αύτών έγρα
ψαν εύσυνείδητοι χαϊ πολυμαθείς ιστορικοί χαϊ 
τολμώντες πρδ πάντων να διεισδυσωμεν εις το άου- 
τον έκεΐνο, έν ω τδ πάλαι πλεϊσται άλήθειαι έχρό- 
πτοντο άπδ τοΰ λαοΰ,θε'λομεν πάντες θαυμάσει τήν 
τε έπιστήμην καϊ τάς τολμηράς τών μετεωροσκο
πίου εκείνων ύποθέσεις, ών αί πλείους σήμερον έπη- 
λήθευσαν.

Ώ; είπομεν ήδη, ευάριθμοι δυστυχώς ίστορικοϊ 
έτόλμησαν ν’άρωσί πως τδν πέπλον, δ’στις τότε 
έχάλυπτε πρδ τών βεβήλων δφθαλμών τά μυστή
ρια τής έπιστήμης· διότι οί ύπομνηματισταϊ ου- j
τοι, ενεκα τής δι’έμβλημάτων άποχρύφου παρα- 
στάσεως τών άστρονομικών γνώσεων, τής έπιφυλά- 
ξεως καϊ τών άπαγορεύσεων τών καθεστώτων νό
μων συγχεχυμένως διαβλέποντες τά άγνωστα αύ
τοϊς ζητήματα, κατήντησαν νά έχλάβωσιν, εί μή 
πάντοτε, άλλά πολλάκις ώς αλήθειαν τά πλάσματα

• Α
-
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δι'ών τήν αλήθειαν περιέβαλλον οί παλαιοϊ φιλό
σοφοι.

'Ο Πλούταρχος, ένδοξος μέν βιογράφος καϊ ήθι- 
κοδιδάσκαλος,ταπεινδς όμω; του ιερατείου αντιπρό
σωπος. ώς μιγνΰων παλλάς πλάνας μετά τών δλί- 
γων ας διε'σωσεν έπιστημονιχών αληθειών, ανα
φέρει 5τι ό Κλαζομένιος ‘Αναξαγόρας ένόμιζε τδν 
ήλιον διάπυρον μύδρον, μιχρόν τι μείζονα τής 
Πελοπόννησου.

Μετά τδν Πλούταρχον έτερος έρανιστής, Διογέ
νης δ Λαε'ρτιος, βέβαιο? ότι δ ‘Αναξαγόρας έφρόνει 
τουναντίον, λε'γων τδν ήλιον θερμδν σίδηρον.

Παραλείποντες τήν αΰταπόδεχτον ταύτην άντί- 
φασιν άμφοτε'ρων τών ιστορικών, παρ’ών πρόκειται 
να μάθωμεν τα χατα τούς κορυφαίους τής παλαιδς 
επιστήμης, τολμώμεν νά παρατηρήσωμεν, μεθ’ ό
λους τούς σαρκασμούς νεωτε'ρων τινών σοφών, δ'τι 
δ Αναξαγόρας, δ ν ο ί τότε ν ο ΰ ν προσηγορευ- 
σαν, δ γράψας πρώτος περ'ι τοϋ φωτισμού τής 
σελήνης καϊ τών έχλείψεων αΰτής, κα'ι δείπών οτι 
ώς ή γή, l/ιι χα'ι αΰτή ήφαίστια, πεδία χαϊ κοι
λάδας, δεν ήδύνατο νά έχτ| τόσον ταπεινήν ιδέαν 
περϊ τοϋ μεγάλου ήυών φωστήρος.

Ό περικλεής τραγικδς Ευριπίδης, ποιητικώς 
καλέ" τδν ήλιον χρυ σ οΰν ί γ κο ν, έντώφαέ- 

θοντι αΰτοΰ, έκδέ τής εΰφυοΰςταύτης παρομοιώ- 
σεως εϊκάζομεν ότι δ ‘Αναξαγόρας έξ ίσου πολλάχις 
προσέφευγεν εϊς τάς εκφράσεις ταύτας, ίνα μή 
προσκρούση είς τάς δημώδεις προλήψεις.

Καϊ όμως είναι βέβαιον δ’τι δ μέγας ουτος φιλό
σοφος δεν έμεινε πάντοτε έπιφυλακτιχδς πρδς τούς 
άμαθεϊς. Τολμήσας ποτέ νά διδάξη δημοσίφ τινάς 
τών τής ιωνικής σχολής αληθειών δ περιώνυμος 
ουτος φυσιοδίφης, δ καταβαλών τά πρώτα σπέρ
ματα τής χεπλερείου καί νευτονείου φιλοσοφίας καϊ 
διδάξας τδν Εΰριπίδην, ’Αρχέλαον καϊ ίσως τδν 
Σωκράτην, κατεδιώχθη ΰπδ τών συμπολιτών αΰ - 
τοϋ καϊ μόλις έσώθη τή προστασία τοϋ μεγάλο 
ψύχου Περικλεούς, μαθητοΰ αΰτοΰ καϊ φίλου.

Ό μεν Πλούταρχος λέγει προσέτι ότι δ Άναξί 
μανδρος έφρόνει ότι δ ήλιος είναι αρμα πλήρες 
ζωηροτάτου πυρδς, S περ έκφεύγει έκ 
τίνος κυκλικής δπής· δ δε Διογένης δ Δα 
έρτιος καϊ Αϊλιος δ Σπαρτιανδς(') άναιροΰσι τήν

(■) *0  JElius Spartianus, δ διασημότατος τών 
Scriptores historian augustm, έζη λήγοντος τοΰ 
γ' μ. X. αίώνος έν τή αΰλή ώς λέγεται, τοϋ Διο- 
κλητιανοΰ καϊ συνέγραψε τήν Ιστορίαν τών βω- 
μαίων αύτοκρατόρων άπδ Καίσαρος μέχρι-τής έαυ
τοΰ έποχής έν ίδιαιτέραις βιογραφίαις, έξ ών έσω 
θησαν μόνον ή τοΰ Άδριανοΰ, τοΰ Οΰήρου, τοΰ 

•γνώμην ταύτην τοΰ Πλουτάρχου, βεβαιοΰντες δ'τι 
δ ‘Αναξίμανδρος, μισών τάς μεταφοράς, ισχυρίζετο 
τοΰναντίον ότι δ ήλιος είναι άγνδν πΰ ρ.

'Έτεροι μάλλον εύπιστοι καϊ μοίλλον περϊ ταΰτα 
αναρμόδιοι ίστορικοϊ, περισυνάγοντες τάς άπιθανο- 
τάτας τών παραδόσεων, τολμώσι ν’ άναφέρωσιν ότι 
καϊ δ ’Επίκουρος κατά βάθος έπίστευεν δ'τι δ ήλιος 
τδ εσπέρας έσβέννυτο έν τώ ώχεανώ καϊ ήνάπτετο 
αυθις τδ πρωί ΰπό τίνος θεοΰ πρδς φωτισμόν τής 
γής. Βεβαιοϋσι προσέτι ότι δ Φιλόλαος έδίδασχε 
τούς μαθητάς αΰτοΰ ότι δ ήλιος είναι όγκος ΰ ό
λου, κατ’ άντανάκλαπν έχπέμπων φώς- ότι δ 
Ξενοφάνης δημοσία ισχυρίζετο ότι πλεΐστοι ήλιοι 
καϊ σελήναι ύπάρχουσι καϊ ίτι συμβαίνουσιν αί 
έκλείψεις, σβεννυμένου τοϋ μεγάλου φωστήρος, ό; 
έπειτα αυθις άνάπτεται.

Άλλ’0,τι περϊ Άριστοτέλους λέγεται είναι τδ 
μάλλον έκτακτον καϊ περίεργον πάντων τούτων 
τών διηγημάτων, τών ύπδ μέν τής ΰγιοΰς κριτικής 
ώς παραλόγων μύθων νομιζομένων, ύπδ δέ τής 
ιστορίας ώς μή αυθεντικών όλως άναιρουμένων.

Ό περιώνυμος έκεΐνος σοφδς έρβίφθη, λέγουσι, 
εϊς τοΰ Εΰρίπου τά ύδατα, μή δυνηθεϊς νά κατα
νοήστε τάς παλιρβοίας αΰτοΰ.

Την ΰποτιθεμένην ταύτην αυτοκτονίαν βητώς 
άναιροΰσι δ'τε ’Απολλόδωρος καϊ δ Άλικαρνασσεύς 
Διονύσιος· άπεδείχθη δέ σήμερον οτι δ ’Αριστοτέ
λης άπέθανεν έκ στομαχικού τίνος νοσήματος κλη
ρονομικού έν τή εαυτού οίκογενείφ. Είναι όμως ά- 
ξιοπαρατήρητον ίτι, χατά τδν Πλούταρχον, δ φι
λόσοφος οΰ μόνον δέν ηΰτοχτόνησε, μή δυνηθεϊς νά 
έξηγήση τδ φυσικόν φαινόμενον, άλλά χαϊ αιτίαν 
τής άνυψώσεως τών θαλασσίων ΰδάτων ένόμιζε τήν 
έλλειψιν τοϋ γήινου δορυφόρου.

*Ο δέ τ ·ΰ Άριστοτέλους σύγχρονος χαϊ πρδς τά 
βόρεια τής Εΰρώπης πορευθεϊς «Πυθέας δ Μασσα- 
λιώτη; (έλεγε) τή πληρώσει τής σελήνης τάς 
πλημμύρας γίνεσθχι, τή δέ μειώσει τάς άμπώτι- 
δας». (Πλουτ. Γνώμαι παλαιών, Γ' 17).

Τά δλίγα ταΰτα Ιστορικά περϊ τών τής παλαιϊς 
‘Ελλάδος φιλοσόφων τε καϊ αστρονόμων ανέκδοτα 
καταδειχνύουσιν ότι δ ίστορικδς δέν δφείλει ν’άνα- 
φέρτι τι άπλώς χαϊ ώ; έτυχε, μετά ή άνευ σχο
λίων· τδ κύριον καϊ ουσιώδες είναι νά γίνηται 
κρείττων τών τοϋ πλήθους δοξασιών, μή παραδε
χόμενος τυφλώς καϊ έπιπολαίως τάς φερομένας πα
ραδόσεις, ας συχνότατα πλάττουσιν ή ίδιοτελεΐς ή

Ίουλιανοΰ, τοΰ Σεβί,ρου, τοϋ Πετκενίου καϊ τοΰ 
Γέτα, χαίτοι χχ'ι άλλχι τινές αποδίδονται αΰτώ. 
Τό τε ίίφος χχϊ τδ λεκτικόν έλέγχουσι διαφθοράν 
γλώσσης χαϊ καλαισθησία; έλλειψ’.ν. Σ. Μ. 

σης τής περιωνύμου ’Αλεξανδρινής σχολής· δέν δυ- 
νάμεθχ όμως χαϊ νά πιστεύσωμεν, ώς κοινή ύπο 
λαμβάνεται, ό'τι οί “Ελληνες χαϊ μάλιστα οί Αλε
ξανδρινοί, έδανείσθησαν πολλά έκτών άστρονομικών 
γνώσεων τής παλαιάς Λ’ίγύπτου. Αί σμικραϊ τών 
Χαλδαίων, ’Ινδών, Φοινίκων, Ασσυριών χαϊ Αιγυ
πτίων άστρολογικαϊ παρατηρήσεις αφανίζονται πρδ 
τής θαυμαστής άνακαλύψεως τοΰ ένδόξου ‘Ιππάρ
χου περϊδπισθοχωρήσεωςτών ισημεριών.

Κατά τδν κ. Βιώτον, τόσα πρέπει ν’ άποδίδω- 
μεν τοΐς άρχαίοις Χαλδαίοις καϊ Αίγυπτίοις, όσα 

δύναται νά χορηγήση μακροχρόνιος χαϊ έπίμονος 

τών φαινομένων παρατήρησις. ’Ετι δέ σαφέστερον 
περϊ τοΰ αΰτοΰ άντιχειμένου δμιλεΐ ό κ. Άμπέρος. 
«Οί παλαιοί,λέγει, έκήρυξαν ότι οί Αιγύπτιοι έπε- 
νόησαν τήν γεωμετρίαν, διότι αί πλημμύραι τοΰ 
Νείλου κατ’άνάγκην άπήτουν άχριβέ; καϊ συχνά 
άνανεούμενον μέτρον τών ιδιοκτησιών έκάστου- άλλ' 
ή έν ταϊς πρακτικαΐς έργασίαις τής χωρομετρίας 
περιοριζομένη χωρομετρία τών Αιγυπτίων οΰδέν 
έχει τδ κοινδν πρδς τήν έν ταϊς σχολαΐς τής'Ελλά- 
δος χαλλιεργηθεΐσαν έπιστήμην. Οί Αιγύπτιοι οΰ- 
δεμίαν έποιήσαντο άνακάλυψιν δμοίαν πρδς τήν τοΰ 
τετραγώνου τής ΰποτεινουσης, πδν δέ ίχνος τής τε 
άλγεβρα; καϊ γεωμετρίας αΰτών. είπου τοιοΰτό τι 
ευρίσχεται, πρέπει ν’άποδοθή τώ “Ελληνι Διοφάν- 
τι, 8; έχει τήν δόξαν τής τών θεωρημάτων άναχα- 

λύψεως».
Άναμφιβόλως μέγα τόλμημα ήθελεν είσθαι.άνή- 

θέλομεν ν’ άναδείξωμεν τούς ίλληνας άστρονόμους 
πολλώ κρείττονας τώ» νεωτέρων, καίτοι πολλα'ι 
τών άνακαλύψεων έκείνων ήρχουν ν'άπαθανατίσωσι 
πολλούς τών σημερινών. Γινώσχομεν ότι ή πρόοδο; 
δέν είναι στάσιμος· καίτοι δέ άπδ τρισχιλίων ήδη 
έτών πολλάκις παρεκωλύθη ή προϊοΰσα τών έπι- 
στηυών πορεία, οΰχ ήττον όμως αυται ούδαμώς 
«οπισθοχώρησαν- σήμερον μάλιστα πασαι αί τή 
σπουδή καϊ παρατηρήσει άποκτηθεϊσαι άλήθεια·., 
άπηλλαγμέναι πάση; άφηρημένη; ιδέα;, δέν ά.να- 

; χαιτίζουσι πλέον τά; δειλά; διανοίας, άλλά διά τή; 
; διαδόσεω; γίνονται κοινδν κτήμα.

Ταΰτα δυστυχώς δέν έγίνοντο οβτως έν τή άρ- 
χαιότητι. Έκτδς τή; άνεπαρκείας τών μέσων πρδς 
τήν τοϊς πολλοΐς διάδοσιν τών άναγκαίων καϊ άλη- 
θινών γνώσεων, τών διατρεφουσών νοΰντε καϊ καρ- 
δίαν, συνυπήρχε καί τι; απόκρυφος καϊμυστηριώδη; 
φιλοσοφία, διδασκομένη μόνοι; τοΐς τολμώσι καϊ f 
δυναμένοι; ν’άνυψώνται ΰπέρ τάς τοΰ πλήθους δο
ξασίας. Ή κατάστασις αΰ'τη ίσως ήτο έγωϊσμδς, 
άλλ’ έγωϊσμδ; άναγχαιότχτο;, διότι έπρεπε νά ΰπο- 
στή τρομερωτάτας δοκιμασία; πρδς τήν τής έπι- ·*  
στήμης άπόκτησιν. Ό πέπλος ουτος, χρύπτων

άνεπιστήμονες άνθρωποι. Είς τδ χαθ’ ήμάς μέγι- 
στον τοΰτο λάθος περιέπεσαν, εί μή πάντες, αλλα 
τινες τών άναλαβόντων νά γνωρίσωσι τοΐς έπιγι- 
γνομένοις τούς έλληνας σοφούς χαϊ μάλιστα τούς 
αστρονόμους.

Αί τή δρθοφροσύντι άντικε’μεναι χαϊ πολλάχις 
άντιφατιχαϊ καθ' έαυτάς παραδόσεις αυται, προσή- 
χει νά νομίζωνται σήμερον ώς μύθοι εΰφυεΐς μέν ή 
παράλογοι, αδύνατοι δέ ν’άμαυρώσωσι τήν μνήμην 
τών αρχαίων ένδοξων άνδρών

Οΰδεϊς πλέον άγνοεΐ οτι αί πρόοδοι τής νεωτέρας 
αστρονομίας έταξαν τήν έπιστήμην ταύτην είς τδν 
πρώτον βαθμόν τών άνθρωπίνων γνώσεων. Καίπερ 
έλάχιστος καϊ άνίκανος περϊ τήν διά τών αισθή
σεων καταμέτρησιν τοΰ διαστήματος, οΰχ ήττον 
ήδυνήθη δ άνθρωπος μόνον τή δυνάμει τής διανοίας 
αΰτοΰ, να ανερευνηση διά θαυμαστών παρατηρητι
κών δργάνων, τοδς έπϊ τοΰ άστερόεντος θόλου άπει- 
ραρίθμους κόσμους, έν σμικρώ τινι τοΰ σύμπαντος 
οίκών σημείου.

Άλλ’ όμως τά ΰπδ τής νεωτέρας έπιστήμης 
έκτελεσθέντα θαύματα είναι προϊόντα τρισχιλιετών 
φιλοπόνων χαϊ έπιμόνων μελετών πάντων τών σο
φών τής οικουμένης. 'Ό,τι άναγκαίον πρδς έπττυ- 
χή μελέτην τών τής δημιουργίας θαυμάσιων, τοΰ
το πρόχειρον έχουσιν αί σημερινά) έπιστήμαι. Αί 
έπιστήμαι αυται δέν ψηλαφούσε πλέον, άλλά βε- 
βαιοΰσι, δι’ δργάνων μεγεθυνόντων, μετρούντων 
καϊ συντεμνόντων τάςαποστάσεις- έκπλησσόμενοι δ’ 
έπϊ τή σοφία καϊ ταϊς Οαυμασταΐς άνακαλύψεσι 
τών νεωτέρων άστρονόμων, δφείλομεν συνάμα νά 
ίξιστάμεθα έπϊ τή μεγαλοφυια καϊ ταϊς ΰψηλαΐς 
έννοίαις τών παλαιών σοφών.

«Οί δφθαλμοϊ τής διανοίας, λέγει δ Άραγώ έν τώ 
Έγκωμίω τοΰ Λαπλάς. έστιν ότε άναπλη 
ροΰσι τά ισχυρότατα τών τηλεσκοπίων καϊ δδη- 
γοΰσιν είς μεγίστας άναχαλύψει;·.

Οί άξιοσημείωτοι ουτοι λόγοι τοΰ πατριάρχου 
τής νεωτέρας άστρονομίας ε'πιτρέπουσιν ή·*Τν  νά 
ύποθέσωμεν έξ ίσου ότι ή θεωρητική παρατήρησες 
πολλάκις ειχεν οδηγήσει τούς Έλληνας άστρονόμους 
έν ταϊς περϊτών ουρανίων σωμάτων μελέταις αΰτών.

Αί πλεϊσται τών κατά τήν άστρονομίαν άναχα- 
λύψεων αΰτών τόσον πολύ συμφωνούσε πρδς τάς 
νεωτέρας, ώστε δέν δυνάμεθα, δμιλοΰντες περϊ ά
στρονομίας, νά μή άναφέρωμεν χαϊ τούς μεγάλους 
έκείνου; τοϋ μέλλοντος σκαπανείς, οΐ'τινες σχληοο- 
τάτους ΰποστάντες διωγμούς, κανίβαλον έπϊ τέλους 
επιμονή τε καϊ υπομονή τά θεμέλια τής περϊ τά 
άστρα έπιστήμης.

’Αληθές μέν ότι αί κοινή καλούμενοι μετεωρο
σκοπικά! έπιστήμαι ήρξαντο αμα ιδρυθεί-
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αύτοΐς άληθείας, άποδεικνύει ήμϊν, δτι ύπήρχον 
τότε δύο φιλοσοφία·.. ΊΙ μεν, εσωτερική φιλο
σοφία καλουμένη, ητο φύλαξ τών επιστημονικών 
θησαυρών ή δε, εξωτερική φιλοσοφία όνο- 
μαζομένη, έκρυπτε δι’εμβλημάτων κα) σχημάτων 
πάσαν τήν τών μυούντων κα'. μυουμένων σοφίαν. 
Τήν τελευταίαν ταύτην έγίνωσκεν δ όχλος, δ άε) 
μέν δπδ τών αισθήσεων άπατώμενος, ήκιστα δε 
τήν άλήθειαν τής πλάνης διακρίνων. Έν τούτοις 
αί ίχ διαμέτρου άντικείμεναι φιλοσοφίαι αυται ή
σαν τότε άπαραιτήτως άναγκαΐαι, διότι δέν ήδύ
ναντο ατιμώρητε) τά πάντα νά διαδίδωσι τώ λαω, 
δ’στις, καθώς κα) σήμερον, είχε τάς έαυτοΰ δοξα
σίας κα) δεισιδαιμονίας. Είναι γνωστά δ'σα ύπε’στη- 
σάν τινες τής παλαιάς Ελλάδος φιλόσοφοι, διότι 
έξήγαγον ε’κ τοΰ άδύτου τινάς τών άποκρύφων 
άληθειών. (’ Ακολουθεί).

ΟΙΚΟΓΕΑΕΙΑΚΑΙ ΣΚΙΙΧΛΪ ΚΑΙ ΗΕΛΕΤΑΙ.

II TIMIOTUS EX ΤΙΙ'. ΠΑΙΔΙΚΙΙΙ ΗΛΙΚΙΑ’..

α'.
ΊΙ τιμιότη; είναι δ'λω; ΐδιάζουσα αρετή. χαθ’δ'σον 

ούχ’ι μόνον ύπάρχουσι βαθμό) άλλά κα’ι κατηγορίαι 
τιμιότητος. Αί κατηγορίαι αδται κα'. οί βαθμοί 
ουτοι οίονε) διαιρε'σεις ε;σ)ν ένδς κα) του αύτοΰ 
οικήματος, άλλά μή πρδς άλλήλας συγκοινωνοΰσαι. 
Όλίγιστοι κέκτηντα·. φυσικώς πάσας τάς χρηστό
τητας. Ύπάρχουσιν άνδρες φημιζόμενοι έπ) τιμιό- 
τητι, οί’τινες ούδέ κατά έκατοστδν Οά σέ ηδίκουν 
εν τινι ληψοδοσία, άλλ’ οίτινες άνευ ε’λαχίστου 
ελέγχου τοΰ συνειδότος σο) πωλοΰσιν ώς λαμ
πρόν έ'να ίππον, έχοντα άνίατον άλλά μή φανερόν 
ελάττωμα ή τιμιότη; τών τοιούτων ισταται 
μέχρι τής Ούρα; τοΰ ιπποστασίου Ύπάρχουσιν 
έτεροι άποτροπιαζόμενοι μέν νά λάβωσι παρά σοΰ 
άργύριον, άλλ’οί'τινες δένσο) έπιστρέφουσί ποτέ ό’,τι 
τοΐς έδάνεισας. "Αλλοι πάλιν σο) έπιστρέφουσ·. μέν 
τά χρήματα, άλλ’ ούδέποτε κα) τά βιβλία σου. 
Άλλοι εμπαθείς συλλέκται άναγλύφων, άντιγρά- 
φων, καλλιτεχνημάτων, εύρισκουσιν έν τή σφοδρά 
αύτών επιθυμία περίστασίν τινα τοσοΰτον έλαφράν, : 
ώστε ποσώς δέν σκέπτονται δτι έχουσι τύψεις περ) 
τής δολιότητος αύτών.

Εί; τών φίλων μου έκόμισεν έκ τίνος εις τδ Με- 
ξικδν περιοδείας αύτοΰ πλεϊστα πολύτιμα περίεργα 
πράγματα, κα) μεταξύ άλλων εικόνα έκ Γουαδε 
λούπης, περιβολής περιιργοτάτης. Πρωίαν τινά 
μεταβαίνει παρ’αύτω φοβερδς εραστής αθυρμάτων 
άμα τή πρώτ-ρ άψει προσχολλάται εις τήν μικράν 
ταύτην εικόνα.

— Πωλήσατέ μοι ταύτην, σάς παρακαλώ.
— Δέν πωλείται.
— Σάς δίδω δσα μέ ζητήσετε.
— Δέν θέλω καμμίαν τιμήν.
— Τότε λοιπδν, άνέκραξε μετά τής έκ τοΰ πά

θους αύτοΰ άφελείας, δόε μοι αύτήν.
— Άστειεύεσθε; άπαντά δ φίλος μειδιών.
— Σάς ορκίζομαι ! δέν δύναμαι νά ησυχάσω. ΊΙ 

μικρά αυτή είκών μοΰ ταράσσει τδν νοΰν.
— Ωραίος χαριεντισμός.
— Μοι τήν άρνεΐσθε ;
— Ναι.
— “Ε ! λοιπδν τήν λαμβάνω.
Κα) άμέσως άρπάζει τήν εικόνα, καθ’δν τρόπον 

οί ί’ωμαΐοι ήρπαζον τάς Σαβίνας. Ό φίλος μου, 
έκσταπκδς ε’κ τής παραδόξου ταύτης άρπαγής τφ 
λέγει.

— ΊΙξεύρετε δτι δέν σάς τήν δίδω!
— ’Εννοείται, άπαντα δ κλέπτη; άπερχόμενος. 
Βεβαίως κλωπεία τι; γινόμενη ύπούλως, δολίως

Οά ήτο όλιγώτερον επιλήψιμο;· άλλά τέλος πάντων 
άδύνατον νά ειπτ[ τις δτι τοΰτο ήτο τίμιον.

Ύπάρχουσιν ύπηρέται, μεταξύ τών πιστότερων, 
οί'τινες ούδεμίαν συνειδότος τύψιν αισθάνονται ύπεξ- 
αιροΰντες δπώρας τινάς, ή ποτήριον οινοπνεύματος, 
ή πλακούντιον· δ,τι τρώγεται ή πίνεται δέν συμ
περιλαμβάνεται έντδς τήςκαλοβούλου αύτών τιμιό- 
τητος. Άτιμος θά έθεωρεΤτο εκείνο; δστις θά ένο- 
μίζετο ικανός νά δολιευθή εϊς τδ παιγνιόχαρτου· 
άλλ’άμα ώς έκ τύχη; ή έκ δόλου μάθϊ) άπόρβητόν 
τι, ο5 ή δημοσίευσες θά ε’πιδράση βεβαίως έπ) τών 
δημοσίων χρεωγράφων, σπεύδει εΐ; τδ χρηματιστή
ριου δπως παίξη.

Γινώσκω πολούς ά'νδρας, οί'τινες δέν διστάζουσι 
ν’άπατήσωσι τδ δημόσιον ταμείου διά ψευδών κη
ρύξεων πωλήσεων κτημάτων, έπι τή προφάσει ό’τι 
ή πολιτεία δέν εΤναί τι. Άλλ’ είναι πλέον ή τι· 
είναι άπας δ κόσμος, κα) άπας δ κόσμος παρι- 
στών δ,τι ίερώτερον έν τή κοινωνία ύπάρχει, 
ήτοι τδν νόμον. Άδιάφορον διαπράττει τις προθύ- 
μως τδν δόλον τοΰτον, καίτοι έπιβαρύνεται διά 
ψεύδους κα) συχνάκις διά ψεύδους σεσημασμένου.

Δέν δύναμαι νά μή άναμνησθώ περ) τούτου προ
κειμένου χωρ)ς νά γελάσω κα) χωρ’ις συνάμα νά 
έκπλαγώ, τδ χαρακτηριστικόν γνώρισμα ένδς τών 
άριστων μου φίλων. “Εχει περ) πάντων τών πραγ
μάτων τήςζωής κα) ίδίφ περ) τών χρημάτων ά- 
κάμπτους άρχάς, απόλυτόν τι έν τή τιμιότητι, 
αβρότητα προβαίνουσαν μέχρι; ίπποτισμοΰ, ατινα 
πάντα άπέδωκαν αύτφ έν τώ κόσμω τδ έπίθετον 
δδν Κισσότος. Ό κ. X. λοιπόν έπανήρχετο έκ Βελ
γικής μετά τής πενθερά; του. ΊΙ άξιόλογο; κυρία 

ήγόρασεν έν Μάλλινη ώραϊα τρίχαπτα, άπερ έκρυ- 
ψεν έντδς τών κιβωτίων αύτής μεταξύ τών φορε
μάτων δεξιώτατα. "Οτε έφθασαν πλησίον τών 
μεθορίων, δ γαμβρός της τή λέγει.

— Μη λησμονήσητε νά φανερώσητε τά τρίχαπτα.
— Άλλά Οά γίνη άνάγκη νά πληρώσω βαρύτατα 

τέλη.
— Άλλ’όφείλετε τά τέλη ταΰτα.
— ’Οφείλω ! Είς τινα ; διατί;
— Διότι υπάρχει νόμος έπ) τής εισαγωγής έπι- 

βάλλων δασμόν.
— Μή έγώ έκαμα τδν νόμον τοΰτον ; Μή έζή- 

τησαν τήν γνώμην μου περ) τούτου; Έγώ αύτδν 
τδν νόμον τδν ευρίσκω παράλογον, άδικον, κατα 
πιεστικόν, κα) δέν καταλαμβάνω πώς άνήρ ώς σύ 
φιλελεύθερος επιδοκιμάζεις τοιαύτην τυραννίαν. Ά 
παλλάσσομαι- αύτδ είναι τδ δικαίωμά μου.

— Άλλά τοΰτο, πενθερά μου, είναι λαθρεμπό
ρων, κα) τδ λαθρεμπόρων είναι δόλος!

— Άρκεΐ, έπανέλαβεν έκείνη ξηρότατα. Δέν 
έχεις, νομίζω, τήν άξίωσιν τοΰ νά μέ μάθη; τά 
χρέη μου· νά σιωπήσης λοιπόν.

Έσιώπησεν έκεϊνο;· άλλ’δτε ήρχισεν ή έρευνα 
τών κιβωτίων, δ δέ τελώνης ηρώτα τούς ταξειδιώ- 
τας, έάν είχόν τι νά δηλώσωσιν, δ φίλος μου μετά 
τής συνήθους αύτω γαλήνη; άπήντησε.

— Να), κύριε- ή κυρία έχει τρίχαπτα έκ Μάλ
λινης, τά δποΐα, νομίζω, πρέπει νά πληρώσωσι 
δικαίωμα εισαγωγής.

Φαντάσθητι, άναγνώστα, τήν οργήν τή; δεσποί- 
νης. Ούδέν ήδύνατο νά είπη. δ τελώνης ήτο παοοιν 
ήναγκάσθη νά άνοιξη τά κιβώτια, νά έκτυλίξη τά 
δέματα τών τριχάπτων χα) πλήρωσή δασμόν, δστις 
έφάνη αύτή λίαν υπέρογκος. Κατά πάν τρίχαπτον, 
5περ έδείκνυε, κα) κατά πάσαν ποσότητα χρημά
των, άπερ άπέτιεν, έρριπτεν έπ) τοΰ γαμβροΰ αύ 
τής μανιώδη βλέμματα κα) δποκώφους άράς. α; 
έκεϊνο; ήκουε μετ’άταράχου φλέγματος. Άλλ’ή 
ιστορία έσχε λύσιν δ'λω; άπρόοπτον. ΊΙ τιμιότη; 
τοιαύτην έχει έπίδρασιν, έστω κα) έπ’έχε·λων έτιοΰ; 
παροργίζει ή καταδικάζει, ώστε μετά τήν ε'πίσχεψιν 
τοΰ τελώνου, δτε οί δδοιπόροι έμειναν μόνοι, ή 
πενθερά τοΰ φίλου μου στραφεΐσα πρδ; αύτδν, μετά 
μικράν σιγήν, «Γαμβρέ μου(τώ λέγει) εϊσαι τίμιο;, 
έλθέ νά σέ άσπασθώ».

Ιδού μαχρότατον προοίμιον ποΰ δέ τείνει, κα) 
ποΰ άγουσι πάσαι αί φιλοσοφικά) αδται σκέψεις; 
Είς Sv μόνον ΐδιάζον γεγονός, δπόθεν πα.ήχθησαν, 
κα) δπερ παρουσιάζει εϊ; τήν σκηνήν τδ άντιχεί- 
μενον τή; μελέτης ταύτης. τήν έν τή παιδική 
δηλονότι ηλικία τιμιότητα.

Άπό τινων έτών διετήρουν φιλικά; σχέσεις μετά 

μητρδς, ήτις μειοιώσα άποχαλεΐ με ηθικόν αύτή; 
σύμβουλον. 'Οσάκις ή τών τέκνων αύτής άγωγή 
διεγείρει αύτή σπουδαΐον τι ζήτημα οικογενειακόν, 
κοινοποιεί μοι τοΰτο κα) έντεΰθεν άρχεται μεταξύ 
ήμών αλληλογραφία, χαθ ήν αΐ έπιστολα) έκείνης 
έμβαθύνουσι πολλάκις είς τήν ούσίαν τών πραγμά ■ 
των μάλλον ή δσον έκεϊναι ά; έγώ γράφω.

Δίδω λοιπδν τδν λόγον εϊ; τήν μητέρα ταύτην. 
Ύπο τήν γραφίδα αύτής ή άφήγησις έσται έναρ- 
γεστέρα.

η'.
2 ίουλίου 1876.

Γηραιέ μου φίλε. Γινώσκετε δτι άπδ έπταετίας 
δ υιό; μου μέ εϊσήγαγεν εΐ; τδν κόσμον τής σχέ- 
ψεως κα) τή; συνειδήσεως. Σήμερον έμβάλλει με 
εΐ; άνέκφραστον ανησυχίαν, πάσαι δέ αί περ) ηθι
κή; κληρονομιά; ίδέαι μου άνατρέπονται. Έθάρ- 
βουν έπ) τά; άγαθά; ρίζα; χα) τήν καλήν καταγω
γήν. ΊΙ μεγίίτη μου εύφροσύνη, συζευγνυμένη; 
μετά τοΰ συζύγου μου, ην ή πρδ παντδ; άλλου 
μέριμνα, δπω; τέκνα τοιούτου άνδρδ; ώσι πεπροι- 
κισμένα έν τω χόσμω τούτω δι'έμφύτου χρηστότη- 
τος χα) διά τιμιότητος άδόλου. Άλλά μικρόν τι 
γεγονός ε'τάραξέ μου τήν διάνοιαν.
Έάν ητο μεμονωμένον ούδένα θά προύξένει μοι φό

βον.άλλά διαβατικά τινα συμπτώματα.άσαφή τινα 
δείγματα διήγειραν τήν περ) τούτου μέριμνάν μου.

Ι’ραϊά τι; θεία συγχατοικοΰσα μεθ'ήμών έχει 
μανίαν τινά, άρχούντως κοινήν παρά τοϊ; συνηλι- 
κιώται; χα) συγχρόνως αύτή;, τήν μανίαν δηλαδή 
τοΰ προυηθεύεσθαι. Ένθυμεΐσθε δτι τά πλήρη 
πανικών άρμαλεΐα ήσαν τδ καύχημα τών μαμμών 
ήμών, τά δέ πλήρη ήδυσμάτων ή χαρά αύτών. Ή 
γραϊα θεία μου έχει συρτάριόν τι δπου αποταμιεύει 
δύο ή τρεις λίτρα; σακχάρεος "είς τεμάχια, δπως 
έξασφαλίη έκ τών προτέρων κα) έπ) έ'να μήνα 
τήν τακτικήν υπηρεσίαν τοΰ πρωϊνοΰ αύτής καφέ 
μετά γάλακτος κα) τοΰ έσπερινοΰ άνθονάματος. ΊΙ 
επταετής θηρευτική δεξιότη; τοΰ τέκνου μου τά
χιστα άνίχνευσε τδν θησαυρόν έκεΐνον, κα) άμα ώς 
ή γραία θεία μου άπουσιάση. Ιδού πάραυτα δ 
λεηλάτη; εισέρχεται εϊς τδ δωμάτων ώς λύκος, 
αποσπά τήν κλείδα τοΰ συρταριού, ού τδν κρυψώνα 
άνεκάλυψε, χα) συλεΐ τήν άποθήκην μετά τής 
προσοχής έκείνου δστις μελετά κα) πάλιν νά έπα- 
νέλθη. Μέχρι τοΰτου ούδέν βεβαίω; τδ σοβαρόν· ή 
ήθιχή πολλών παίδων δέν υπερβαίνει πάντοτε τήν 
τών ύπηρετών δ.τι τρώγεται δέν λογίζεται· τδ 
κλέπτειν τραγήματα είναι εύτελής τις μόνον κλο
πή, δ,τι δ’έν τή χλωπείφ ταύττ; ώς σκιάς υπάρ
χει έπέρχεται προσέτι ώς έλαφρυντική περί- 7 
στάσις. Άλλ’ δμως ίν μόνον μέ καταπλήττει κα)
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μέ λυπεί, κα'ι τοΰτο είναι ή άποσπωμένη κλείς.
Έάν τδ συρτάριον ήνοίγετο, έάν δ πειρασμός πα- 

ρήγετο έν τω τέκνη μου άπροσδοκήτως, έάν απαξ 
μόνον εις αύτδν ύπέκυπτεν ήθελον συγχωρήσει, ήθε- 
λον δικαιολογήσει αυτόν άλλ’ή προμελέτη, δ συν
δυασμός, ή δευτέρα εϊς τδ πλημμέλημα πτώσις 
άποτελοΰσιν αληθή κλωπείαν. Γινώσκει οτι πράτ
τει κακώς, έπειδή κρύπτεται· αύτή ή έν τοϊς δό- 
λοις αύτοΰ περίσκεψις, ή περί τδ διακρίνειν τούτους 
τέχνη, όπως δύνηται νά ύποκρύπτη Επαναλαμβάνων 
συνάμα αύτούς, ταϋτα πάντα προδίοουσι πνεΰμα 
δόλιον, δ’περ συχνότατά έστιν δ σύντροφος τή; ατι
μία;. Ούτως, δ’τε ή γραϊα θεία μου, ήτις γινώσκει 
τούς υπολογισμούς αύτής, έπειδή τδ συρτάριον αύ
τής κρατείται ώς βιβλίον δαπάνης, τδ δε σύνολον 
τών τεμαχίων διαιρείται είς τόσους σωρούς, όσα 
κυπελα καφέ κα'ι ποτήρια άνθονάματο; κατά μήνα 
δαπανά- οτε λοιπδν μοί είπε. « Μοέ άφήρεσε δύο 
τήν τρίτην, τρία τήν έπαύριον, Εν μόνον τήν κυ- 
ριακήν», τοσοΰτο κατελυπήθην έπ'ι τή Επιτήδεια 
ταυτη αύξήσει τών μικρών τούτων κλωπειών, δ'σον 
εξ αύτών τών κλοπών αύτοΰ. Ταράττομαι άραγε 
αδίκως; ’Απαντήσατε' μοι.

Άπήντησα αμέσως.
Μήτε πολύ μήτε ταχέως έκπλήττεσθε. Συχνό 

τατα εις του; παϊδας υπάρχει μικρά τι; πονηριά ή 
μάλλον μικρά τις άγριέτης· άλλά παρά τοϊς άγρίοι; 
ή ιδέα τής ιδιοκτησία; είναι τά μάλιστα συγκε
κριμένη, ή δε διάκρισις τοΰ σοΰ κα} τοΰ έμοΰ 
έγκειται γενικώς εις τδ λαμβάνειν τδ σδν κα} 
ποιεϊν αύτδ έμόν. Τδ έργον κα'ι ή τιμή τοΰ νεωτέ- 
ρου πολιτισμού είναι ή μέχρις αρετής κα'ι καθήκον
τος άνυψωσιςτοΰ σέβειν τήν ιδιοκτησίαν τώ? άλλων. 
Ί’πδ τδν τίτλον τοΰτον δ πολιτισμό; εισάγεται εις 
την του ανθρώπου αγωγήν, κα} Επομένως Εν περί- 
πλέον έχετε νά διδάξητε τδν υιόν υμών. Εϊς ταϋτα 
προσθετέον οτι ή γαστριμαργία έχει τδ μέρος αύτής 
Εν τή μικρά δολιότητι τοΰ δμετέρου υίοΰ, ήν κα} 
έςηγεϊ. Ούδέν άρα τδ έμπνέον ύπερβάλλοντα φοβον, 
ούδέν παραπλήσιον Εκτάκτου μοχθηρίας έντω δμε- 
τέρωτέκνω. Άρξασθε μόνον τών μαθημάτων υμών 
όσον τάχος.

Μετά τινας ήμέρας Ελαβον τήν δευτέραν ταύτην 
Επιστολήν.

10 ίουλίου 1876.
ΊΙ ανησυχία μου άπέβη λύπη. Δεν δύναμαι πλέον 

ν’άμφιβάλλω. δ'τι δ υίός μου δέν είναι τίμιο;. Κρί
νατε περέ τούτου. 'Εκάστην πρωίαν άπε'ρχεται εϊς 
γειτονικόν τι παιδαγωγεϊον καέ Επανέρχεται την 
ώραν τοΰ γεύματος. ΊΙ πρωινή αυτή άναχώρήσις 
κα^ ή δι’ίλης τής ήμέρας απουσία παρώρμησαν ή 
μάς νά συστήσωμεν αύτω μικρόν τινα υπολογισμόν 

τών προγευμάτων αύτοΰ, τών διασκεδάσεων, τών 
περιπάτων τής πέμπτης. “Εχει, κατά φράσιν τινά 
οικογενειακήν, τδ μικρόν του χρηματοφυλάκιον.

Καίτοι τά χρήματάμου δέν είναι τοσοΰτο ε’πι- 
μελώς κεκρυμμέναι, ίσον τδ συρτάριον τής θείας 
μου, ούχ ήττον μετρώ κα'ι θέλω νά πράττω τοΰτο. 
Μεγίστη λοιπδν δπήρξεν ή εκπληξίς μου, ή οδύνη, 
οτε Ενόησα δτι δ υιός μου Επλήρωσε τδ σχολιακδν 
αύτοΰ θυλάκιον Εκ τοΰ ίδικοΰμου. Τδ πρώτον άπέ- 
κρουσα τοιαύτην υπόνοιαν Ενόμισα δτι έσυκοφάν- 
τουν αύτδν, άλλά χθες καταβάσα τυχαίως εϊς τδν 
κήπον άφήκα έξ απροσεξίας έπ'ι τής μικρά; τραπέ- 
ζη;τδ χρηματοφυλάκιόν μου, ουτινος ειχον μετρή
σει τδ περιεχόμενον. Ήτο κυριακή, ήμερα αρ
γία;. ’Εξέρχομαι τής αιθούσης, κατέρχομαι εις τδν 
κήπον, οπού άνέμενόν με ξένοι εις Επίσκεψιν έλθόν- 
τες· δ υίός μου έπαιζεν έκεϊ μετά τής αδελφής του. 
Εισέρχομαι εϊς τδ δασυλλιον μετά τών ξένων μου , 
δτε αίφνης διά τών δένδρων βλέπω τδ παιδίον λά
θρα εϊσδύσαν είς τήν αίθουσαν, κα'ι μετά δύο λεπτά 
έξελθδν ζωηρόν κα} τεταραγμένον. Εισέρχομαι, 
τρέχω εϊς τδ χρηματοφυλάκιόν μου· Ελλείπουσιν 
έκ τών εν αύτω Εν φράγκου κα} πεντήκοντα Εκα
τοστά. Τοΰτο ην φρικώδε; I

"Επεσα έπ'ι ανακλίντρου κλαίουσα. Διά τά τέκνα 
βεβαίως δ,τι εις τούς γονεϊς ανήκει φαίνεται δτι 
ανήκει κα'ι είς αύτά. Λέγουσιν ίσως καθ'έαυτά δτι 
ύπεξαιροΰσι παρ’ήμών απλώς μόνον τδ ίδιον αύτών 
κτήμα. Τδ σφάλμα αύτοΰ, θέλω νά πιστεύσω, εί
ναι απλή μόνον άγνοια κα'ι πλάνη τοΰ συνειδότο; , 
άλλ’ϊσως είναι έπίσης κα'ι σπέρμα ανιάτου ηθικής 
άσθενείας. Ούτως άρχονται οί άτιμοι. ΊΙ πρόωρος 
αυτή μοχθηρία αναφαίνεται Ενίοτε εις τά τέκνα 
τών τιμιωτάτων γονέων. Ό υίδς ένδς τών Επιστη- 
θιωτέρων φίλων ήμών έκκαίδεκα έτών Εξεβλήθη Εκ 
τοΰ λυκείου, ώς κλε'ψας παρά τίνος συμμαθητοΰ 
αύτοΰ πεντάφραγκον. Έάν τοιοΰτό τι δυστύχημα 
συνέβαινεν ήμϊν, αγνοώ τί θά Εγίνετο δ σύζυ
γός μου. Φρίττω άναλογιζομένη τί ήθελε πράξει, 
έάν απλώς μόνον εμάνθανε τήν κλωπείαν τοΰ υίοΰ 
αύτοΰ. Τινα άπόφασιν δέον νά λάβω; Πώς νά 
κόψω τδ κακόν έν τή βίζη αύτοΰ; Πώς νά κατα
πνίξω εν τω σπέρματι αύτοΰ τήν άρχομένην ταύτην 
κακίαν ; Προκειμένου περ'ι ήθικής θεραπεία; δίδω 
πίστιν είς Εκείνας καθ’ άς αύτδς ό πάσχων είναι 
κα} ιατρός. Δέν πιστεύω δτι τά δηλητηριώδη ταΰ- 
τα φυτά είναι δ'λως άβλαβή, είμή μόνον δταν 
άποσπφ ταϋτα αύτδ; δ πάσχων έκ τής καρδίας 
αύτοΰ μετ’δργής άμα κα'ι άγανακτήσεως. Τοΰτο 
ζητώ μέσον τι, μέσον τελικόν, βιζικδν, διανοϊγον 
τήν ψυχήν αύτοΰ κα'ι είς Εμέ κα'ι είς αύτδν τοΰτον. 
Πρέπει νά μάθω τί συμβαίνει, τί κρύπτεται Εν αύ- 

τώ. Πρέπει νά μάθω τί είναι, τί δύναται ή ειδε
χθής αύτη φαγέδαινα, ή Εμφωλεύουσα Εν τοϊς μυ- 
χιαιτάτοις τοΰ τέκνου μου. Έάν εΰρϊσκητε μέσον τι, 
γράψατε' μοι τοΰτο- έάν δ’εύρω Εγώ αύτή τοιοΰτο, 
θέλω γράψει πρδς ύμάς.

15 ίουλίνυ 1876.
Εύρον. Αυριον άποπειρώμαι. "Ο,τι πειρώμαι 

είναι σοβαρώτατον- άλλ’έπέ τέλους θά ϊδω καθα- 
ρώς. Τρέμω ώς εν παραμονή έγχειρήσεως, καθ’ήν 
έξενεχθήσεται ή άπόφασις τοΰ ίατροΰ, λέγοντος. 
• Ό υίδς υμών άπόλλυται ή δ υίδς υμών δύναται 
νά σωθή». 

Μετά δύο ήμέρας.
Ιδού τί συνέβη. Συνήλθομεν κα'ι οί τρεϊς Εν τή 

αιθούση, δ σύζυγός μου, δ υίός μου καέ έγώ. Ό 
παϊς έγραφε θέμα. Τότε διά φωνής τεταραγμένης 
μέν δλίγον. άλλ’ ήν προσεπάθουν νά καταστήσω 
ήσυχον, λέγω πρδς τδν σύζυγόν μου.

— "Εχω, φίλε μου, νά σοέ ανακοινώσω λυπη
ρόν είδησιν.

■— Όποιαν!
— Συμπαθεϊς καέ σύ, ώςέγώ, πρδς τδν μικρδν 

ήμών υπηρέτην, τδν Ιωσήφ ;
— Νομίζω- εϊδον αύτδν γεννώμενον- έζήτησα 

αύτδν παρά τής μητρδς αύτοΰ πρδ τριωνκαίδεκα 
Ετών, ό'τε έγαλουχεϊτο εΐσέτι, διά τήν ήμετέραν 
υπηρεσίαν. Είναι τέκνον αγαθών γονέων. Τδν 
άγαπώ πολύ. Τί λοιπδν συμβαίνει ;

— Οϊ έπαινοί σου, φίλτατέ μοι, καθιστώσι 
δυσχερεστέραν τήν άπάντησίν μου.

— Λέγε I
— Έ, φίλε μου, φοβούμαι δτι δ Ιωσήφ δέν 

είναι τίμιος.
— Ό ’Ιωσήφ δέν είναι τίμιος, δέν είναι χρη

στός I ’Αδύνατον.
— Έάν σο'ι έλεγον δ'τι είμαι σχεδδν βεβαία, 

πλέον παρά σχεδδν βεβαία, δ'τι έκλεψεν.
— Έκλεψεν ! άνέκραξεν δ σύζυγός μου. Έκλε- 

ψεν I δ ’Ιωσήφ! Πότε-, Παρά τίνος; Τι! Τίνας 
αποδείξεις έχεις περ’ι τούτου ;

— Άπόδειξιν προφανεστάτην. Έμέ έκλεψε.
— Σέ! . . . Μεθ’δ'σα δι’αύτδν Επράξαμεν! Άφοΰ 

άνεθρέψαμεν αύτδν ώς ίδιον ήμών τέκνον I Άλλα 
θά ήτο τόσον τερατώδες. . . ώς εάν δ υίδς ήμών. . . 
Πώς τδ παρετήρησας;

Πρδς στιγμήν έμεινα άνευ άπαντήσεως κα'ι πα- 
ρηκολούθουν διά τοΰ οφθαλμού τδν υιόν μου.

Έγένετο δλίγον τι ώχρδς κατά τήν άρχήν τής 
συνδιαλέξεως, ή δέ γραφές αύτοΰ, καίπερ κεκλι
μένου πάντοτε έπέ τοΰ χάρτου, έστη- ήκουεν.

Έπανέλαβον λοιπδν βραδέως.
— Πρό τινων ήμερών άφήκα Εκ λήθης το ΖΡ7!'

ματοφυλάκιόν μου έπέ τής τραπέζης ταύτης (Μι
κρά τις ταραχή κατέλαβε τδν υιόν μου). Έγίνω- 
σκον άκριβώς τδ περιεχόμενον (Έκάστη λέξις 
ηυξανε τήν ταραχήν τοΰ υίοΰ μου). Κατέβην είς 
τδν κήπον, άφήσασα τδν ’Ιωσήφ εδώ πλησίον τής 
βιβλιοθήκης, ήν έκαθάριζεν καέ παρά τήν δποίαν 
τδν ήκουον περιπατοΰντα. Αύτδς μόνος εύρίσκετο 
είς τά δύο ταϋτα δωμάτιά. Μετά τινας στιγμάς 
περιπάτου Επανέρχομαι άμέσω; καέ ακούω άτα
κτα βήματα. Εισέρχομαι είς τήν βιβλιοθήκην, εν 
Ύ| δέν εύρίσκετο πλέον δ ’Ιωσήφ. Τρέχω εις τδ 
χαρτοφυλάκιόνμου- ελειπον δύο αργυρά νομίσματα 
(Ό υίός μου έγένετο πελιδνός). ΊΙ κλοπή λοιπδν 
είναι προφανής. Καέ τώρα, φίλε μου, τίποιητέον;

Ό σύζυγός μου έτήρει σιγήν. Έφαίνετο βαθέως 
συγκεκινημένος. Τδ πρόσωπον αύτοΰ, τδ συνήθως 
γαλήνιον, προέδιδε σημεία Εκτάκτου ταραχής. 
Τέλος άπήντησε μετά φωνής ήλλοιωμένης.

— 'Έν μόνον μένει . . . νά είπωμεν τά πάντα 
πρδς τούς γονεϊς αύτοΰ. Οί ταλαίπωροι ! Όποϊον 
δυστύχημα ! Καρδίαι τόσον τίμιαι. Τί Ο’άπογείντ] 
δ πατήρ ! Φαντάζομαι τί Οά έδοκίμαζον Εγώ έάν 
έμάνθανον ό'τι δ υίός μου I . . .

Έσιώπησε- τά συνεχή αύτοΰ δάκρυα άνέκο- 
πτον τήν φωνήν αύτοΰ.

Παρετήρουν τδν υιόν μου ,τά χείλη αύτοΰ έτρεμον.
— Άλλά τί Οά εϊπης πρδς τούς γονεϊς αύτοΰ, 

φίλε μου -,
— Σοέ τδ εϊπον- δ',τι συνέβη!
— Θά διώξης τδν Ίωσηφ;
— Άν θά τδν διώξω ! Ποτένάμή τδν ϊδω, άνέ

κραξεν Οί κακοΰργοι μοέ προξενοΰσι φρίκην.
’Εξεπλάγην έπέ τω άλλοιωθέντι προσώπφ τοΰ 

υίοΰ μου! Ήμεϊς αί μητέρες, λίαν ταχέως καμ- 
πτόμεθα, έπανέλαβον δέ γαληνιαίως.

— Ησύχασε φίλε μου· σκέφθητι δ'τι δ ’Ιωσήφ 
μόλις είναι δέκα τριών έτών. Δυνατδν είσετι να 
διορθωθή. Παιδία τινά δέν Εχουσι τήν συναίσθησιν 
τών σφαλμάτων των. Πράττουσι τδ κακόν, διότι 
άγνοοΰσιν ό'τι τοΰτο είναι κακόν (Ώμίλουν περέ 
τοΰ υίοΰ μου δ'πως συνδιαλλάξω αύτδν πρδς τδν 
ίδιον εαυτόν του). Δέν θά ήτο καλλίτερου νάπροσ- 
παθήσωμεν ν’άπευθυνθώμεν είς τήν συνείδησιν τοΰ 
παιδδς τούτου καέ νά τδ κάμωμεν νά αΐσθανθή 
τδ σφάλμα αύτοΰ;

__ Μόνον ή ράβδος, άπήντησεν δ σύζυγός μου, 
δύναται νά τδν κάμν] νά αίσθανθή τδ σφάλμα αύτοΰ. 
Ό,τι επραξεν είναι άδικαιολόγητον. Σοέ υπόσχο
μαι νά καταστείλω τήν οργήν τοΰ πατρός του· 
διότι καθώς τδν γνωρίζω είναι τρομερός. Άλλ’έάν 

ζητήση συμβουλήν, θέλω συμβουλεύσει αύτδν 
άδιστάκτως.
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Τί θέλεις τδν συμβουλεύσει;

—= Νά περιορίση έπ) τρεις μήνας τδν υίδν αΰ
τοΰ έντδς φυλακής.

— Νά τον φυλάκιση! ανέκραξα μετά τρόμου· 
διότι εω; έκεϊ δέν προέβαινεν ή σχέψις μου ('Ο 
υιός μου έγένετο πελιδνότατος έκ τοϋ τρόμου). Νά 
τδν φυλακίσουν τόσον μικρδν, ακόμη παιδίον σχε
δόν! Ή θλίψις αύτοΰ θά ήναι απελπισία.

— Τόσιρ τδ καλλίτερου· τδ μάθημα θά ήναι 
ισχυρότερου “Αλλως δέ και τοϋ αξίζει ! Πώς ! 
βλέπομεν καθ’έκάστην δυστυχή μικρά πτωχά έξι- 
λάσκοντα διά τής καθείρξεως κλοπάς, ας δικαιο
λογεί ή πείνα, ή αμάθεια, ή έγκατάλειψις, κα) 
θά φεισθώμεν ήμεϊς τήν ποινήν ταύτην εις παϊδας 
κλέπτοντας έκ φαύλης κλίσεως. . . . (Έφριξα εις 
τήν λέξιν ταύτην). Να), έκ φαύλης κλίσεως ! κα
θόσον περιεφρουροΰντο έκ τοϋ πειρασμού διά τής 
ευδαιμονίας κα) έδιδάχθησαν περ'ι τοϋ κακοΰ διά 
τής αγωγής. ’Εάν δπάρχγι μέσον τι πρδς σωτη
ρίαν τοΰ/Ιωσήφ. τδ μέσον τοΰτο είναι ή κάθειρ- 
ξις. “Ισως δέν είναι αδιόρθωτος- άλλά βαρεϊά τις 
τιμωρία δύναται μόνη νά διόρθωση αυτόν Δέον 
δπως πριν ή τδν παραδώσωμεν είς τήν κοινωνίαν 
μάθη διά τοϋ πόνου τής ταπεινώσεως οτι ή τιμιό- 
της μόνη έστ'ιν ή βάσις τής κοινωνικής καταστά
σεως, καθόσον άνευ αύτής ούδέν έν τώ κόσμιρ 
δπάρχει ή ψευδός, αδικία, ληστεία κα'ι μίσος. Υ
πάγω νά γράψω εις τδν πατέρα τοϋ ’Ιωσήφ.

Ό σύζυγός μου έγερθεις διηυθύνθη είς τδ δω
μάτιον αΰτοΰ, άλλ’ δ υιός μου ταραχθείς ώς 
δπ’έλατηοίου, ηγέρθη ταΰτοχρόνως κα) δραμών 
πρδς τδν πατέρα αΰτοΰ έπεσε χαμαί, Έφαίνετο 
θέλων νά ριφθή ύπδ τούς πόδας αΰτοΰ κα) έφώνει 
μετάτρομερας άναμίξεως δλολυγμών και δακρύων.

— Δέν θέλω ! Δέν θά ύπάγης ! Δέν θά γράψης! 
Ό ’Ιωσήφ είναι άθώος. Έγώ, έγώ είμαι ό ένοχος.

— Σύ! άνέκραξεν ό σύζυγός μου,έγείρων αΰτδν 
βιαίως.

— Ναί· έγώ, είπε τδ παιδίον, ου ίτρόμος εξε- 
λιπε πρδ τής συναισθήσεως τοΰ κινϊύνου τοΰ συν
τρόφου αΰτοΰ. Ναι - έγώ, έγώ έλαβον τά χρήματα 
τής μητρός μου. Έμέ πρέπει νά ρίψης είς τήν 
φυλακήν, θέλω έκεϊ νά μέ στείλητε. Έχετε δί
καιον ! Τιμωρήσατε' με, τιμωρήσατε' με.

Κα) ή φωνή αΰτοΰ έςέλιπεν έν τοϊς δακρύοις.
Ό σύζυγός επεσεν έπ) άνακλίντρου καταβεβλη

μένος. Έπωφελήθην τοΰτο δ'πως εγείρω τδ παι
δίον, λάβω αύτδ εις τάς άγκάλας μου, οδηγήσω 
εις τδ παρακείμενον δωμάτιον, λέγουσα «Μείνε 
αΰτοΰ». Είτα επανήλθαν πρδς τδν σύζυγόν μου.

— Είπε τήν άλήθειαν ! Είναι ένοχος ! Τδ έγνώ- 
ριζον. Ένόμιζον, ώς σύ, δ'τι φοβερόν μάθημα ήτο 

άναγκαίον. Άπεπειράθην τοΰτο! "Οσον σκληρόν 
κα) άν ήναι έπιχροτώ εις αύτό. Ή ομολογία κα) 6 

τρόπος μάλιστα τής δμολογίας έξαλείφουσι κατ’ 
δλίγον τδ πταίσμα πρδ τών δφθαλμών μου. Τδ 
πταίσμα ητο παωωυ, η ομολογία εινχι ανορος. 
Τδ βάθος τής ψυχής αύτοΰ καταοείκνυται κα) ή 
ψυχή αύτη δέν είναι χαμερπής. Πράϋνον τήν Ολί- 
ψιν σου, φίλε μου, συνετρίψαμεν τήν κεφαλήν τοϋ 
ο’φεως. Ό υιός σου θά η/αι άξιος σοΰ.

Ό σύζυγός μου δέν είχε τήν δύναμιν ν’άπαν- 
τήση· ηγέρθη έν τούτοις, μέ ήκολούθησε κα) είσ- 
ήλθομεν είς τδ μικρδν δωμάτιον, οπού έκρυψα 
τδ παιδίον. Δένήτο πλέον έκεϊ. "Εκπληκτος, σχε ■ 
δδν ανήσυχος, δρμώ πρδς τδ παράθυρου. Κα) τί 
βλέπω; Ό υιός μου τρέχων όπισθεν τοΰ ’Ιωσήφ, 
οστις ήτο κάτωθεν τυΰ περιστυλίου, βίπτεται εις 
τδν τράχηλον αΰτοΰ κα) δίδει αύτω μικρδν ώρο- 
λόγιον, δ'περ ήγόρασε διά τών χρημάτων τών φι
λοδωρημάτων αΰτοΰ. ‘Ο ’Ιωσήφ ήρνεϊτο μετ’έπι- 
μονής τδ ώρολόγιον.

— Λάβε, λάβε, ’Ιωσήφ, τώ έλεγεν ο υίό; μου, 
σέ παρακαλώ.

Ή σκέψις αύτοΰ ήν έμάντευσα βαθέως μέ συνε- 
κίνησεν. Ή άνάγκη τοΰ έπανορθώσαι, τοΰ 
άνταμεϊψαι τδ άδικον, δ'περ δέν προΰξένησε μέν, 
άλλά παρ’δλίγον νά προξενήση εις τδν σύντροφον 
αΰτοΰ, ή ιδέα τοϋ ίκανοποιήσαι αΰτδν διά τήν 
άδικον υπόνοιαν, ήτις έπεσκίασεν αΰτδν ένεκεν 
αΰτοΰ, έφάνημοι ώς έκ καρδίας λεπτής προερχομέ- 
νη, ήτις δέν ήτο δυνατδν νά ήναι μοχθηρά. Έπα- 
νελθοΰσα αυθις πρδς τδν σύζυγόν μου, εΐπον αΰτώ.

— Ήσυχασας ;
— Τραΰμα τοσοΰτο βαρύ δέν θεραπεύεται το

σοΰτο ταχέως, μο) άπήντησεν έκεΐνος Συιεκινή- 
θην, άλλά δέν παρηγορήθην.

Τήν ώραν έκείνην άπήλθον δ ’Ιωσήφ κα) δ 
υιός μου.

— Κύριε,λέγει δ 'Ιωσήφ,ιδού τδ ώρολόγιον δ'περ 
δ κύριος Μαυρίκιος ζητεί κατά πάντα τρόπον νά 
μέ πείση νά λάβω· άλλά δέν θέλω. Δέν εί
ναι δυνατδν νά μέ τδ δώση έπειδή τοΰ τώ 
έδώρησαν. Δέν έχει ουτω, κύριε ;

'Ο σύζυγός μου έμεινε πρδς στιγμήν άναυδος. 
Δάκρυα έρβεον άπδ τών οφθαλμών του.

— Καλώς πράττεις, ’Ιωσήφ, ειπεν εις τδν μι
κρόν υπηρέτην τδ νάμή οίκειοποιήσαι ό,τι δέν σο) 
ανήκει είναι τιμιότης, τδ δέ ν’άρνήσαι ό,τι νομί
ζεις πρέπον νά μή λάβη; είναι τι κάλλιον ήτοι 
άβρότης Δίδεις ούτως είς τδν υίόν μου διπλοϋν 
μάθημα, τδ όποιον, ώ; έλπίζω, θά έπωφεληθή. 
Λάβε τδ ώρολόγιον, σο'ι τδ διατάσσω. Πήγαινε, 
παιδί μου.

ΌΊωσήφ έξήλθε συγκεχυμένος οσονκα'ιεύτυχής. 
’Ακολούθως δ σύζυγός μου έπλησίασε τδν υίδν 

αΰτοΰ κα) τώ λέγει.
— Σο) υπόσχομαι νά λησμονήσω δ',τι συνέβη , 

άλλ’έπ'ι τώ δ'ρφ οτι θά άναπολής τοΰτο πάντοτε.
Ε- LEGOUYE.

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ. t

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μ'.

Λαβίδη τω Έσχε.Ιίω, σοφωτάτω ά,νδζ'ι, Μά- 

ζιμ,ος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ε^ω- 
οθαι έν Χριστζ).
Έκάτερόνσου τών γραμμάτων έκομισάμην, έκά- 

τερον κα) αύθις τήν τής σής φιλοκάλου ψυχής 
ΐδέμν τρανώς έμφανίζον κα) οίον ολόκληρον αύτής 
τδν τύπον, ταΰτδ δ’είπεϊν κα) τδ τής αρετής έκ 
μαγεΐον έναπομαςάμενον. Τίδ’,ώπρδς τών Χαριτων 
άδελφών ομόψυχος Έσχέλιε δέος κα) αμάθειαν κα- 
τασκώπτη ουτω πεφυκώς πρδςτδ γράφειν.ώς μηδέ
ν) τών πρωτείων παραχωρεΐν ; Είπο> τι βουλει κα) 
περιττόν, πλήν άλλά συγγνοίης, κα) τοΰ δγιοΰς 
έχόμενον ; Έγώ σε κα) θεολογίας τής άκριβοΰς έπ) 
πολύ ήκειν έξ ών γράφεις διατεκμαίρομαι. *11  τί 
γάρ άλλο σοι βούλεται ή τών άνομοίων δογμάτων 
ώς έπ) πλάστιγγος δρθοτάτη έπίκρισις ; Έμο) οέ 
πάλιν έρύθημά τι μετ’αίδοΰς δ'σης, ώ Ζεΰ φίλιε, έπ) 
τής παρειάς ε’πήνθει τά σά μεταξύ διερχομένφ· 
χα) πώς γάρ οΰκ έμελλον κα) πώς έπαισχύνεσθαι 
εΰπρεπέστερα τής παρ’ έμο) είκόνος καθορών τά 
άποσκιάσματα; Προσνεμέσθω σοι και τοΰτο τώ κα- 
λοκήγάθω τοΰ τρόπου· κα) γάρ κα) τών δραστών 
οί σφοδρότερόν ποτέ πρδς τούς έρωμε'νους τδ φίλτρον 
έξάψαντες. κάν πάντων ουτοι ώσιν άσχημονέστατοι, 
άλλ’ότι μόνον έκεϊνοι ύπερορώσιν, όσον άν εΐποι τις 
έδοξαν εΰειδέστατοι. Τί δ’έγώ σου πρότερον, τί δέ 
δεύτερον κα) τί μετά τοΰτο ές μέσον παραγάγω; 
Τδ περ) τήν φράσιν περικαλλές ή τήν τών ών με
τοχή θεωρημάτων ακρίβειαν; Τδ ταπεινόν σου 
τοΰ φρονήματος κάν υπέρτερός τις τωόντι’τυγχάνης 
ών, ή τδν περ) τά θεία κα) τά καλά τών σπου
δασμάτων διακαή έρωτα; ή κα) πάντ’άθροως κα) 
τούτων έφ’έκάστω έξόχως ονομάσω σε άξιέραστον; 
’Αλλ’άηδήσοι τά τοιαΰτα, κα) γάρ τών άνωτέρων 
έγκωμίων θερμός έραστής οΰ πε'φυκας. Παϋσαι ούν 
ποτέ, ώ γενναίε, ήμας ταϊς ύβρεσι καταπλημμυρών 
ύβρις γάρ όντως τοΐς μή πρδς άξίαν έπαινουμένοις 
τών έγκωμίων ή έχβασις κα) οΰδε'ις μάρτυς άλλό- 
τριος τών ών τις σύνοιδεν έαυτώ αξιοπρεπέστερος. 
Ειδ’ουν καΰτδς έξορχήσομαι τά άπορρητότερα, κάν 

μή αίρή. έξεικονίσω σου δ αρχαίος έγώ κα) παμ
πάλαιος τάχα οέ κα) Κρονίων έν τοΐς λόγοις άπό- 
ζων εις πάντων έπίδειξιν ολόκληρον τδν διάκοσμον, 
ίσως οΰκ άμοιρήσω τών καθηκόντων χρωμάτων κα) 
τήν γραφικήν ού ψευσθήσομαι. Ταΰτα μέν είτε 
παιζόντων είρήσθω είτε σπουδαζόντων ήμών. 
Αύτδς δ’, ώ θαυμασία μοι κεφαλή, ή σοι καθ’ήοο- 
νήν τοΰ λοιποΰ ήμϊν κέχρησο και σοι κα) οί'οις ά ν 
βούλοιο μορφωθείημεν, εί μόνον κα) τοΰτό σοι έπέ- 
ραστον. Προσεπιδέδωκέ μοι τά τής εΰφροσύνης κα) 
τοΐς σοφοΐς Φριδερίκου τοΰ κοινοΰ ήμών φίλου έν- 
τετυχηκότι γράμμασι· καί σοι πρδς τοΐς άλλοις 
κα) παρά τοΰτο μεγίστας ο’δαμεν χάριτας τοιού
του καλοΰ τάς άφορμάς προξενήσαντι. Τήν τών 
βωμαΐκών ιστοριών άποδεξάμεθα βίβλον, πρδς δέ 
κα) τούς κατ’επιτομήν βίους τών άγιων. Κα) άγα- 
πώμεν μέν οίς κέκρικας κα) άντι τούτων τή σεμνο
πρεπείς σου χάριτας έχομεν, δυσχεραίνομεν δέ 
εφ’οΓς ούτως ήμάς δύσπιστούς λελόγισαι, ώστε και 
άλλοθέν ποθεν τά τής τιμής αϊρεΐσθαι προερευνφν. 
“Οτι οέ περ) τής τών χρημάτων καταβολής ήμϊν 
οΰ διαμεμήνυκας, οΰ μετρίως ηνιάθημεν. Άλλ’έπι- 
τάττοις άν τοϋ λοιποΰ 0τω κα) δ'πως η κα) ποια 
συναλλαγή, κα) ταχυτήτος τής ενδεχόμενης έπ) 
τοΐς προσταχθεΐσιν οΰ φεισόμεθα. Πέμπομέν σοι 
τάς τών τοΰ Νύσσης λόγων έπιγραφάς, οΐ παρ’ή- 
αϊν σώζονται, κα) εϊ τι άν σοι περ) τούτου δόξοι, 
έπίστελλε. Τδ τοϋ Ίωσήπου περ) τής τοΰ παντός 
αιτίας τοιαότην έχον τήν έπιγραφήν έωράκαμεν, 
Φλαβίου Ίωσήπου έκ τοΰ πρδς "Ελ
ληνας λόγου, ή Πλάτωνος περ) τής τοΰ 
παντός αιτίας έν δυσ) φύλλοις χάρτου διειλημ- 
μένον. ’Αλλ’οΰκ ίξεγένετο ήμϊν, νή τούς λόγους, 
εΰπορήσαι τής άντιγραφής, εΐ κα) δ'σης οίόν τε ήν 
σπουδής παρά τοΰ έχοντος έξητήσαμεν, έλπίζομεν 
μέντοι τής άπονοίας τοΰ άνδρδς περιέσεσθαι. Τδ δέ 
τοΰ Φίλωνος οΰδέπω κα) νΰν ευρεΐν που ηδυνήθη- 
μεν. Ταΰτά σοι πχρ’ήμών, θεσπεσία κεφαλή, δια- 
μεμηνύσθω, Έσχέλιε, αύτδς δέ κα) άνέχου τών ή- 
μετέρωι ψελλισμάτων, έπειδή τοΰτο προηρησαι, 
κα) τών σών ήδυσμάτων ήμας μή άποστερήσειας 
κα) προστάττοις μέν τά κατά δύναμιν ήμετέραν, 
έπιτελοίης δέ κα) τά ήμϊν καταθύμια, δ'σον ήκεν 
εις τήν τών βιβλιαρίων έκδοσιν κα) Φριδερίκω τώ 
σοφωτάτω συστησειας.

ΕΠΙΣΤΟΛΠ Μ Λ'.
Τω παναγιωτάτω πατριάρχΐ) Κωνσταντι

νουπόλεως χυζίω Τεζεμίη, Μάξιμος. 
Ού μικρόν τι συμβάλλειν μοι έδοξεν είς τδν . . . 

βίον ή τών κατά τοΰτον διαπρεψαντων ιερών αν- 
δρών πολιτεία, παναγιώτατε δέσποτα, οΤόν τι κέν-
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τρον τών ψυχών τας σπουδχιοτέρας -προς την τοϋ 
οντος έφετοΰ κατά τδ δυνατδν έξομοίωσιν καί την 
περί τά ήθη φιλοσοφίαν είς άκρον κατακαλλύνουσαν 
Σκοπός δέ πάντως τω φιλοθε'ω παντ'ι διά θεωρίας 
χαϊ πράξεως ώσπερ πτερύγων τινών νοερών τών 
τήδε άνακουφίζεσθαι xa't πρδς την άνω μακαριό
τητα κατεπείγεσθαι, έξ ής πτεροέβυήσάν ποτέ, ώς 
μή ώφελε, τδ τών άνθρώπων γε’νος, διά τήν τών 
προπατόρων παρακοήν εις τδν περίγειον τοΰτον 
κατωλίσθησε χώρον, την όντως τοΰ κλχυθμώνος 
κοιλάδα. Τής μέν ουν θεωρίας μυσταγωγδ; χα'ι δι 
δάσκαλος ή τών θείων δογμάτων διάγνωσις καθέ- 
στηκεν ακριβής, τής δέ πράξεως ή τών κυριαχών 
προσταγμάτων έχπλήρωσις καϊ ή πρδς τά τών 
θείων άνδρών παραδείγματα οΐα τις κατ’ Ιχνος 
άκολοοθησις. Τούτων ουν άριστος ζωγράφος ε’ν τοΐς 
άλλοις δ μακάριος Θεοδώρητος τάς τών κατ’έκεΐνο 
καιροΰ διαλαμψάντων αγίων πράξεις δ'τι μάλιστα 
οια/ρωματίσας τω λόγω, ώσπερ ύπ’ οψιν ταύτας 
ήμϊν προστίθησιν, ίν’ εκείνων γιγνόμενοι μιμητα’ι 
καϊ τών άποχειμε’νων έκείνοις άκηράτων αγαθών 
συμμεθε'ξωμεν. Έγώ δέ σε καθηγεμόνα τών άγαθών 
έπιστάμενος χαϊ οίον τινα τύπον κα'ι υπογραμμόν 
τής εις Θεδν αρετής τοΐς πασι προκείμενον άκριβε'- 
στατον τοΰτό σου τή ΐερφ ψυχή προσφωνήσαι τδ 
ιερόν διε'γνωκα πονημάτιον, καϊ άλλοις δε τοΐς 
πρδς τήν σήν άρετήν άμιλλωμένοις, αύτοΐς τε τά 
καθ’έαυτους καϊ εικότως τά κατά σέ έκθειάζουσι 
ξυμφορώτατον, δ δε'ξασθαε καταξιώσειας εύμενώς, 
παναγιώτατε δέσποτα, χρείττω παρ’ήμών αύτών 
τε παρασχομε'νων χαϊ τή τοΰ σοφιοτάτου άνδρδς 
Φριδερίχου Σιλπουργίοο σπουδή καϊ τή έπιυελεία 
χρησαμένων είς τούπιδν έκδεχόμενος. Έρρωμένως 
οιαβιώης, παναγιώτατε δέσποτα, εις τήν του ήμε
τε'ρου γε'νους βελτίωσιν. Ένετίηθεν κατά τδ μφ^' 
τής ένσάρκου οικονομίας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ MB'.
Μάξι/zoc Έαχε.Ιίω ευ χαάττίΐν.

Καϊ βασιλεΐ ποτέ ύδωρ προσενεχθέν ού πρδς τδ 
τοΰ δώρου μικροπρεπές, άλλά πρδς τδ τοΰ δωρου- 
μένου πρόθυμόν άποβλεψαντι ούχ άχαρι πάντως 
τδ δώρον εδοξε. Καί σοι πρδς τοΰτ’ αύτδ έν οϊς σε 
φιλοδωρούμεθχ άφορώντι, (οϊς γάρ δυνάμεθα χρώ- 
μεθα, μή έξδν οϊς άν προελοίμεθα) ου τι γε τά 
παρ’ήμών, άλλως τε καϊ σοΰ τάς τοιαύτας ϊ!λας 
ήμϊν ύπεκχαίοντος άπόβλητα. Εί δέ μή, διαμήνυε 
καϊ έν τοΐς πρδς ήμδς γράμμασι τά τής προαιρέ- 
σεως διαχάραττε καϊ ούκ ένοχλήσομέν σοι τοΰ 
λοιποΰ τών ύψηλοτε’ρων σε τάχα θεωρημάτων διά 
τών χαμερπεστέρων τούτων καθέλκοντες. Άλλ’Ισως 
καϊ Τεΰχρος ποτά στρατευόμενος τή τής άσπίδος 
Δίαντι ούκ ασύμφορος έδοξεν, ούκοΰν ούδέ Μάξιμος

έν Ttot γοΰν Έσχελίω αλυσιτελής εις τά δόξαντα. 
Δε'ξαι ουν καϊ τοΰτο καϊ τή παρά σοϊ βασάνω 
προσάγαγε, κάν με'ν σοι γνήσιον δόξη τδ γε'ννημα 
καϊ ήλιον Ιδοι ποτέ'· εΐ δέ μή, Ήφαίστω παρα- 
δοθήτω παρανάλωμα, ί'να μή καϊ τδν νουν καταρ -
Υβ· Έ#ωσο.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΗΛΛΛΣΣΟΠΛΟΙΛ.— Πολλάκις χατά διαφόρους 

περιστάσεις απαιτείται όπως δ κυβερνήτης πλοίου 
τινδς δύναται ν’ αύξάνη ή έλαττόνη στιγμιαίως 
τήν ταχύτητα τοΰ δρόμου τοΰ πλοίου, ούδόλως 
πρδς τοΰτο έχων άνάγκην με'σου πρδς δια
βίβαση τοιαύτης διαταγής είς τδν μηχανικόν. 
Ούτως έπϊ παραδείγματι έν καιρω ναυμαχίας, δτε 
ώς έκ του καπνού αδυνατεί ό πλοίαρχος νά όρίση 
έκ τών προτέρων τήν κατάλληλον τοΰ πλοίου 
στροφήν, ή σωτηρία ή έπιτυχία έπιθε'σεως έξήρ- 
τηται πολλάκις έκ τής ε’πιταχόνσεως ή τής έ- 
λαττώσεως τής ταχύτητος, άκαριαίως γινόμενης.

Τδ πρόβλημα τοΰτο μελετηθέν έμβριθώς έν 
Γαλλία έλύθη δι’άπλουστάτου με'σου. Πρδς τοΰτο 
αρκεί ό'πως δ πλοίαρχος δύνηται νά διανε'μη τδν 
ατμόν είς τάς μηχανάς' έάν άνοιξη περιπλέον τήν 
πρδς τοΰτο στρόφιγγα, επιταχύνεται ή πορεία τοΰ 
πλοίου, τουναντίον δ’ αυτή έλαττοΰται όταν άνοι- 
χθή ή στρόφιγξ όλιγώτερον. Ή τής στρόφιγγος 
κίνησις διατάσσεται διά δύω ηλεκτρικών σωλήνων, 
οίτινες άρχει νά κλεισθώσι· καϊ δ μέν κινεί τους 
μαγνήτας κυλίνδρου, συροντος τροχαλίαν κατ’ άν- 
τίθετον κίνησιν τής πρώτης. Διά τροχίσκων συν- 
ηρμοσμε'νων πρδς άλλήλους μεταβιβάζεται ή κί- 
νησις είς τήν στρόφιγγα, έξ ής έκπέμπεται δ ατ
μός. "Αρα δύναται δ πλοίαρχος κατά βούλησιν καί 
άνευ άλλου βοηθήματος έκ τής θε'σεως αύτοΰ νά 
τροποποιή τήν ταχύτητα τοΰ πλοίου καϊ μάλι
στα ν’ άνακόπτη αύτήν παντελώς.

Πρόκειται προσέτι νά κατορθοΐ δ πλοίαρχος άνευ 
βοηθήματος έπίσης δ'πως τδ πλοΐον κινήται πρδς 
τά όπίσω· αλλά πρδς τοΰτο υπάρχει περισσότερα 
δυσχε'ρεια, διότι απαιτείται δύναμίς τις· ούχ ήττον 
έλπίζεται καϊ τοΰ προβλήματος τούτου ή λύσις. 
Έπενοήθη έτι καϊ έτερον μέσον,δ διαφορικός ύ
π ολογισ τής, διά τοΰ δποίου κανονίζεται ή κατά 
με'σον ό'ρον ταχυτης καϊ αί μηχανικαϊ κινήσεις 
Κυριωτέρα βάσις τούτου έστϊν ώρολόγιον δεικνύον 
δευτερόλεπτα, καϊ ού ή θήκη κινείται άντιθέτως 
τοΰ λεπτοδείκτου διά τής ενεργείας τής μηχανής.

'Ο υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

ττιιοιζ Βουττρα και 2/as.


