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ΤΟ ΕΛΛΙΙΜΚΟΧ ΖΙ1ΤΗΜΑ
ΕΝ ΤΩι ΒΕΡΟΛΙΝΕΙΩι ΣΓΝΕΔΡΙΩι.

Ή περί τοΰ ελληνικού ζητήματος συζήτη
σες ήρξχτο άπό τής βευτε'ρας συνε^ριάσεως 

τοϋ εύρωπαίκοϋ συνεδρίου, γενομε'νης τή 5/17 
ίουνίου 1878. Κχτά τήν συνεδρίασιν λαβών 

τόν λόγον ό μαρκήσιος Σαλισβουρή άνέγνω- 

σε τήν έπομε'νην προ'τασιν.

• "Αμα τής περί συνόδου τοϋ συνεδρίου προτά- 
σεως γενομένης, ή κυβέρνησι; τής άνάσση; άνεχοί- 
νωσεν είς τάς έξ δυνάμεις τήν γνώμην αύτής ό'τι 
δε'ον άντιπροσωπευθήναι τήν Ελλάδα. Οί τήν πρό- 
τασιν ταύτην προχαλέσαντες λόγοι είσίν εΰνόητοι. 
Ή κυβέρνησες, ή τδν σήμερον λήξαντα πόλεμον 
έπιχειρήσασα, έδήλωσεν ότι έπεχείρει τοΰτον έφ’ 
ύψηλαϊς θεωρία·, ς χα’ι άνευ δπισθοβουλίας. ’ Ανήγ
γειλαν ότι δεν έπεζήτει προσκτήσεις γαιών, άλλά 
σχοπδν είχε τήν άπολύτρωσιν τών χριστιανικών 
λαών άπδ δεινών, ών, οίαδήποτε καί άν ή ή αιτία, 
ή όπαρξις γενικώς άνωμολογεϊτο. Τάς αύτάς δ' 
ύψηλάς θεωρίας έπανέλαβεν έν τή αιθούση ταύτη 
ό πρίγκηψ Γορτσακώφ έν τή πρώτη τοΰ συνεδρίου 
συνεδριάσει. Πόλεμος έπ'ι τοιαύταις θεωρίαις ά?ςά- 
μένος δέον προδήλως νά συντελεσθήδι’ειρήνης τών 
αΰτών αισθημάτων τήν σφραγίδα φερούσης, τδ δε 
πρώτον τών αντιπροσώπων τών δυνάμεων καθήκον 
έσται ή μέριμνα όπως αί τής συνθήκη; προόψεις 
περςορισθώσιν έντδς τών διαγραφέντων αύτοϊς δρίων. 
Άντικειμενον τών συζητήσεων του συνεδρίου, έάν 
μή αύται τδνάληθή αυτών ύπεραχοντίσωσι σχοπδν, 
έσται τδ μειώσαι μέν όσον οιον τε τας χωρογρα- 
φικάς μεταβολάς, άλλά βελτιώσαι ταΰτοχρόνως 
τήν τύχην και έξασφαλίσαι τήν ευημερίαν τών 
έπαρχιών έκείνων τής ευρωπαϊκής Τουρκίας, 
αί'τινες σκηναί έγένοντο οϊκτρών συμφορών. Άλλ’ 
οϊ Χριστιανοί τών χωρών έκείνων εϊς δύο διη- 

ρηνται μερίδας, ών ούδ! τά συμφε'ροντα όμοια 
οΰδέ πρδς άλλήλας συμπάθειαι υφίστανται. Δεν 
άγνοεϊ τδ συνε'δριον ότι έπ’ εσχάτων διεδ^άγησαν 
οί φιλικοί δεσμοί, οί συνενοϋντες άλλοτε τούς 
έλληνας καί σλαύους υπηκόους τής Πύλης. Άπδ 
συμμάχων έγε'νοντο άντίπαλοι. Οί άλλοτε τήν έξου
σίαν τοϋ ελληνος πατριάρχου άναγνωρίζοντες Σλαϋοι 
συνετάχθησαν νέα έκχλησιαστική οργανώσει, ήτις 
τήν υποταγήν αΰτών άπήτησε. Πολλαχοΰ δέ τής 
χώρας, οπού ή έλληνική χατοικεϊ φυλή, τδ δικαίω
μα τοϋ κεκτήσΟαι έκκλησίας καί σχολεΤα αφορμήν 
έδωκεν εις διενέξεις, πολλάχις δέ καί εις ρήξεις, με
ταξύ τών κατοίκων τών δύο φυλών. Ή ρήξις τά 
μέγιστα έδεινώθη μετά τά χατά τούς τελευταίους 
μήνας έπισυμβάντα γεγονότα, χαί τά έκ τών έρί- 
δων τούτων γεννηθέντα πάθη άπεμάχρυναν έπί 
μάλλον άπ’άλλήλων τά; δύο φυλάς. Τδ ζήτημά 
έστι μεΐζον ή άπλή τις διαφωνία περί τοϋ έκκλη- 
σιαστιχοΰ συστήματος. Οί "Ελληνες φοβούνται, καί 
έλλόγως, τήν ύποταγήν τής ’Εκκλησίας, τήν κα- 
τάργησιν τής γλώσσης καί τήν προϊοϋσαν άπορ^ό- 
φησιν καί έξάλειψιν τής φυλής αΰτών, έάν ποτέ 
εις υπέροχου περιέλθωσι Οέσιν οί αντίπαλοι αΰτών. 
Τά σημεϊα ταϋτά εΐσι δι’αΰτούς ζωτιχωτάτου συμ
φέροντος καί ή τύχη αυτών έξήρτηται έκ τοϋ 
τόπου, 3/ θά δώση τδ συνέδριον είς τάς χαθορισβη- 
σομένας διατάξεις διά τήν προστασίαν τών Χρι
στιανών καί διά τήν έξασφάλισιν τής ησυχίας εϊς 
τάς έπαρχίας τής ευρωπαϊκής Τουρκίας. Άλλ’ αί 
δυο φυλαί δε» παρίστανται έν ΐσότητι πρδ τοΰ 
συνεδρίου. Οί μέν Σλαϋοι υπερασπιστήν έχουσιν 
έν τή αιθούση ταύτη ισχυρόν στρατιωτικόν λαδν, 
όμαίμονα καί ομόθρησκον αύτοϊς καί τδ γόητρον 
τών τελευταίων αΰτοΰ νικών περιβαλλόμενου· οί 
δ’ "Ελληνες τουναντίον ούδέν δμόφυλον έθνος έχου- 
σιν ένταΰθα αντιπρόσωπον. Ή κυβέρνησις τής ά
νάσσης έστί γνώμης ότι αποφάσεις ύπδ τοιουτους 
όρου; λαμβχνόμεναι δέν θα ηΰχαρίστουν τήν ελλη
νικήν φυλήν, χαί επομένως ούτε τήν ησυχίαν τοϋ 
οθωμανικού κράτους ούτε τήν ειρήνην τής Εύρώπης
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θά έπέφερον. Φόβος υπάρχει μή νεαι ταραχαί άνα· 
φυώσι παρά τω λαΰ έχείνω, τω βαθέω; άφω- 
σιωμένω εϊς την πίστιν καί εθνότητα αύτοΰ, έάν 
σχηματίση την πεποίθησιν οτι η Εύρώπη έγκατέ- 
λιπεν αύτδν, καί παρέδωκεν εϊς την κυριαρχίαν 
φυλής, πρός ήν ούδεμίαν τρέφει συμπάθειαν. Προ
τείνει λοιπδν ή ’Αγγλία δ'πως τδ ελληνικόν βασι
λείου γένηται παραδεκτόν πρδ; έκπλήοωσιν τοΰ 
υπέρ τών Έλλήνων τουτου έργου, καί συμμετά- 
σχτ) τών διασκέψεων τοΰ συνεδρίου, παρεδρεΰον 
τουλάχιστον κατά πάτα; τάς συνεδριάσεις, καθ’άς 
συζητηθήσονται ζητήματα συνδεόμενα μετά τών 
συμφερόντων τής ελληνικής φυλής».

Ό πρίγκηψ Βίσμαρκ, άναφερόμενο; εις τήν 
άπόφασιν τήν ύπδ τοΰ ύψηλοΰ συνεδρίου ληφθεϊσαν 
έν τή τελευταία συνεδριάσει, θεωοεϊ αδύνατον τδ 
νά ήναι σήμερον τδ συνέδριο·/ εϊς κατάστασιν μετά 
τήν πρώτην άνάγνωσιν ν’ άποφασίση έπί τής προ- 
τάσεως τής άναγνωσθείσης ύπδ τοΰ λόρδου Σαλισ- 
βουρή καί τοσοΰτο σοβαρών ζητημάτων άπτομέ- 
νης. Οίανδήποτε συμπάθειαν καί άν έμπνέη ή 
Ελλάς εϊς τήν Εύρώπην, ή A. Τ. Οεωρεϊ καθήκον, 
έν τώ συμφε'ροντι τών έργασιών, νά προτείνη, συν- 
ωδά τή προηγουμένως τεθείσ-β άρχή, τήν αναβο
λήν τής συζητήσεως τοΰ ζητήματος τουτου εϊς 
τήν προσεχή συνεδρίασιν. Έν τω μεταξύ ό πρόε 
δρος θέλει φροντίσει νά έκτυπωθή καί διανεμηθή ή 
πρότασις τοΰ λόρδου Σαλισβουρή, ήτις τοσοΰτο 
σπουδαία ούσα καθ’ έαυτήν, συνεπάγεται άλλως 
καί ικανά ζητήματα δημοσίου καί έθυμοτυπίας 
δικαίου περί τοΰ τρόπου, δι’ού δ αντιπρόσωπος τής 
Ελλάδος δύναται νά γείνη δεκτός έν τω συνεδρίω.

Ό πρίγκηψ Γορτσακώφ, άποφεΰγων νά δια- 
πραγματευθή έπί τοΰ παρόντος τδ ζήτημα τής 
άποδοχής τής Ελλάδος καί επιδοκιμάζω·/ τήν προ- 
ταθεϊσαν αναβολήν, έπιθυμεϊ νά έπανορθώση μίαν 
έκφρασιν τοΰ λόρδου Σαλισβουρή. Ή Α. ‘Γψ, ηύ- 
χετο δ'πως τδ συνέδριον θεωρή τού; αντιπροσώπου; 
τής ί’ωσσία; ούχί ώ; άποκλειστικώ; άφωσιωμένου; 
εϊς τά συμφέροντα τών Σλαύων, άλλ'ώς ενδιαφερο
μένους πρδ; πάντα; τού; χριστιανικούς τής Πύλης 
λαούς. Ό πρίγκηψ Γορτσακώφ κηρύττει ά'ρα έκ 
τών προτέρων ό'τι Οά μετάσχη τών μέτρων τών 
ύπίρ τών Έλλήνων λαμβα.νομένων. Θά αίτηση 
μάλιστα ύπερ τών Έλλήνων τή; οθωμανικής αύ- 
κρατορίας αυτονομίαν δμοίαν τή ύπερ τών Σλαύων 
άπαιτουμένβ. Ό σκοπό; τή; κυβερνήσεω; αύτοΰ 
είναι ή προσέγγισις τών δύο φυλών. Περί δέ τοΰ 
Ορησκευτικοΰ ζητήματος, περί ου ύπηνίςατοδ λόρ
δος Σαλισβουρή, ή Α.Τ.όφείλει νά παρατηρήση οτι 
κατ’ούσίαν δέν ύφίσταται θρησκευτική διαφωνία 
μεταξύ τοΰ έλληνικοΰ πατριαχείου καί τής βουλ

γαρικής εξαρχίας, άπλώ; δέ μόνον ζήτημα λειτουρ
γία; έπήνεγκε τδν χωρισμόν τών δύο Έκκλησιών.

Ό πρόεδρο; παρατηρεί ότι πάντες οί πληρεξού
σιοι δέχονται τήν αναβολήν τής περί τοΰ άντικει- 
μένου τούτου συζητήσεως εις τήν προσεχή συνε- 
δρίασιν.

Ό κ. Δεπρέζ έν δνόματι τών πληρεξουσίων τής 
Γαλλίας άναγινώσκει τήν έπομένην πρότασιν, περί 
ής εκφράζει τήν έπιθυμίαν όπως διανεμηθή ταύτο
χρόνω; τή τοΰ λόρδου Σαλισβουρή.

«Τδ συνέδριον, θεωρούν ότι έν τή εξετάσει τών 
ληφθησομένων νέων συμβιβασμών πρδ; έξασφάλισιν 
τή; έν’Λνατολή ειρήνη; δίκαιον είναι νά χορηγηθή 
εϊ; τήν αυλήν ’Αθηνών ή ευκαιρία τοΰ έκφράσαι 
τάς εύχάς αύτής καί ότι ή γνώσις αύτών δυνατόν 
νά ηναι ωφέλιμος εϊς τάς δυνάμεις, προσκαλεϊ τήν 
Λ. Ελληνικήν Μεγαλειότητα νά όρίση άντιπρόσω- 
πον, όστι; γενήσεται αποδεκτός, ό'πως έκθέση τάς 
παρατηρήσει; τής Ελλάδος, όταν πρόκηται νά κα- 
θορισθή ή τύχη τών όμορων τω βασιλείω έπαρχιών, 
δύναται δέ νά προσκαλήται εϊ; τδ συνέδριον, δσά- 
κις οί πληρεξούσιοι κρίνωσι τοΰτο κατάλληλον».

Ό πρόεδρος λέγει ότι ή έκτύπωσις καί ή διανο
μή τών έγγράφων τούτων γενήσονται συγχρόνως 
τή έπιθυμία τών κ. κ. πληρεξουσίων τής Γαλλίας, 
καί ό'τι ή πρότασις τεθήσεται εϊς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τής προσεχοΰ; συνεδριάσεω;. Ή Α. Ύψ. 
έρωτα, πρίν ή προβή είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, 
έάν τι έκ τών μελών έχ·ρ νά ποιήσηται άνακοίνω- 
σίν τινα εί; τδ ύψηλδν συνέδριον.

Έν τή τρίτ-β συνεδριάσει τής 7/19 Ιουνίου ή Α. 
Γ. Ύψηλότη; ύπομιμνήσκει ότι έπί τοΰ ζητήμα
τος τή; άποδοχής τής Ελλάδος ύπάρχουσι δύο προ
τάσεις, ή μέν τοΰ λόρδου Σαλισβουρή, ή δέ τοΰ κ. 
Δεπρέζ, καί προστίθησιν ότι όσον άφορα τήν Γερ
μανίαν συντάσσεται τή οευτέρα. ΠαρΧκαλεϊ τούς 
συναδέλφου; αύτοΰ νά εύαρεστηθώσιν δπως συζητή- 
σωσι τάς προτάσεις ταύτας, ή πασαν άλλην, ήτις 
θά ύπεβάλλετο περί τοΰ αντικειμένου τούτου. Βρα
δύτερο·/, έν περιπτώσει καθ’ήν ή αποδοχή τών έλ
λήνων αντιπροσώπων ήθελεν άποφασισθή, θά ζη- 
τήση παρά τοΰ συνεδρίου νά δρίση τήν ήμέραν 
τής συνεδριάσεω; εί; ήν ήθελον προσκληθή.

Ό Καραθεοδωρή πασσας άναγινώσκει τήν έπο
μένην δήλωσιν.

«Έν τή προτάσει τοΰ ν’άκουσθή ή Ελλάς έν 
τω συνεδρίω όσάκι; τούτο ήθελε κριθή άναγκαΤον, 
προκειμένη; τής συζητήσεως ειδικών τινων ζητη
μάτων, έδόθησαν λόγοι καί άντηλλάγησαν ϊδέαι δι
καιολογούσα! έξήγησιν έκ μέρους τών δθωμανών 
πληρεξουσίων. Τινές τών κυρίων πληρεξουσίων έκ 
διαφόρων απόψεων όρμώμενοι φαίνονται ολως άπο- 

χλειστιχώς θεωρησαντες τήν άμοεβαίαν θέσιν τών 
διαφόρων κατηγοριών τοΰ πληθυσμού τής οθωμα
νικής αύτοκρατορίας. Οί δθωμανοί πληρεξούσιοι 
φρονοΰσιν ότι καθήκον έχουσι νά δηλώσωσιν οτι 
έν τω συνεδρίω έχπροσωποΰσιν αύτδ τοΰτο τδ κρά
τος, ό'περ περιλαμβάνει τδ σύνολον πάντων τούτων 
τών οίωνδήποτε στοιχείων, δποιαδήποτε χαί άν α- 
ποδίδηται άρχή καί χρονολογία τών ρήξεων, ών 
μνεία έγένετο. ’Αποκλειστική προστασία καί διά
φορον, άφορώσαι εϊδιχώς μίαν τάξιν, 00εν κάν προ- 
έρχωνται καί ύφ’οίονδήποτε κάν παριστώνται τύ
πον, άναποδράστως επιβλαβείς θά ήσαν έκεϊ όπου 
ισχυρά συμφερόντων αλληλεγγύη συνδέουσα άδια- 
φιλονεικήτω; τά διάφορα ταϋτα στοιχεία πρδ; άλ- 
ληλα απαρτίζει ίν μέγα σύνολον. Επομένως αί ύ- 
ψηλαί θεωρίαι αί διακρίνουσαι τού; κ. χ. πληρεξου
σίου; τών συνυπογραψασών τά; συνθήκα; τοΰ 185G 
καί τοΰ 1871 μεγάλων δυνάμεων, αϊτινε; άπαρτί- 
ζουσι τδ συνέδριον, καί τδ άδιαφιλονείκητον πνεΰ
μα εύθύτητος έξ ού έμφοροΰνται, έπιτρέπουσιν εί; 
τούς δθωμανούς πληρεξουσίου; νά πιστεύσωσιν δ'τι, 
έάν ή Ελλάς μέλλη ν’ άχουσθή, τδ συνέδριον θά 
δυνηθή νά έμποδίσΤ) δ'πω; μή αί περί τούτου γενό- 
μεναι προτάσεις προκαλέσωσι τά σοβαρά άτοπα, 
περί ών ύπάρχει λόγο; φόβου.

Ό πρίγκηψ Γορτσακώφ ποιείται τήν παρατή- 
ρησιν δ'τι συμμορφούμενος πρδ; τήν έπιθυμίαν τοΰ 
συνεδρίου φέρει εγγράφους παρατηρήσει; καί άνα- 
γινώσκει τδ επόμενον έγραφον.

• Ό μαρκήσιο; Σαλισβουρή ύπέβαλλεν ήτιολογι- 
μένην πρότασιν περί άποδοχής τής Ελλάδος ό'πως 
μετάσχη τοΰ συνεδρίου, ή τουλάχιστον παρεδρεύτ, 
έν ταϊς συνεδριάσεσι καθ’ άς θέλουσι συζητηθή ζη
τήματα σχετικά πρδς τά συμφέροντα τής ελληνι
κής φυλής. Οί πληρεξούσιοι τή; ί’ωσσία; θεωροΰσι 
καί αύτοί καθήκον νά έκφράσωσιν έν δηλώσει έπι- 
σης ήτιολογημένη τήν περί τούτου θεωρίαν τής 
κυβερνήσεως αύτών.

« A'. 'II ί’ωσσία έθεώρησε πάντοτε έν Τουρκία 
τά συμφέροντα τώνΧριστιανών ανεξαιρέτως φυλής, 
ώ; άρκούντω; απέδειξε πασα ή ιστορία αυτ,ής. Ε 
χει μετά τής 'ελληνική; φυλή; δεσμόν ισχυρόν, τδ 
δ'τι παρά τής άνατολική; ’Εκκλησίας τήν'Ορησκείαν 
τοΰ Χριστοΰ έλαβεν. Έάν έν τω πάρόντι πολέμω 
ή ί’ωσσία ήναγκάσθη ν’ άναλάβτ) ιδία τήν ύπερά- 
σπισιν τών Βουλγάρων, έπραξε τοΰτο διότι ή Βουλ 
γαρία έτυχεν ουσα ώ; έκ τών περιστάσεων ή πρώ
τιστη αιτία καί τδ θέατρον τοΰ πολέμου. Άλλ’ ή 
Ί’ωσσία ύπ' οψιν έσχε πάντοτε νά έπεχτείνρ όσον 
οϊόν τε εί; τά; ελληνικά; έπαρχία; τά πλεονεκτή
ματα, όσα θά κατώρθ.υ νά κατακτήσηται ύπίρ 
τής Βουλγαρίας. Μετ’εύχαριστήσεως οί βλέπει έκ 

τών προτάσεων τών κυρίων πληρεξουσίων τής 
Μεγάλης Βρετανίας καί τής Γαλλίας ότι ή Εύ*·  
ρώπη άσπάζεται τάς ιδέας ταύτας καί χαίρει έπί 
τη μερίμνη, ήν αί δυνάμεις δεικνύουσιν ύπέρ τών 
ελληνικής φυλής λαών τοσούτω μάλλον 0σω πέ- 
ποιθεν ότι ή μέριμνα αυτή έπεκταθήσεται καί εις 
τούς βουλγαρικής φυλής λαούς. Επομένως ή αύτο- 
κρατορική τή; ‘Ρωσσίας κυβέρνησις θά συνταχθή 
προθύμω; πάση προτάσει γενησομένη έν τώ συνε
δρίω ύπέρ τή; ’Ηπείρου, τής Θεσσαλίας Χαί τής 
Κρήτης, οίανδήποτε καί άν Οέλωσιν αί δυνάμεις νά 
δώσωσιν έκτασιν εις τά έπιφυλασσόμενα αύταϊς 
πλεονεκτήματα.

• Β'. 'Π αύτοκρατορική τής 'Ρωσσίας χυβέρνη- 
σις ούδένα αναγνωρίζει βάσιμον λόγον τοΰ λεχθέν- 
τος φυλετιχοΰ άνταγωνισμοΰ, οστις άδύνατον νά 
έχη τήν αρχήν αύτοΰ έν θρησκευτικά?; διαφοραϊς. 
Πασαι αί είς την άνατολικήν ’Εκκλησίαν άνήχου- 
σαι έθνότητε; διεξεδίκησαν άλληλοδιαδόχως τδ δι- 
καίωμα τοΰ έχειν τήν αύτοκέφαλον αύτών Εκκλη
σίαν, ήτοι τήν ανεξάρτητον έκχλησιαστιχήν αύτών 
ιεραρχίαν καί την έθνικήν αύτών γλώσσαν διά 
τήν Εκκλησίαν καί τά σχολεία. Ούτως έγένετο 
διά τήν ‘Ρωσσίαν, τήν 'Ρουμανίαν, τήν Σερβίαν 
καί δι’αύτδ τδ βασίλειον τή; 'Ελλάδος Έχ τού
του δέν φαίνεται ότι προέχυψεν ούτε ή βήξι; τών 
δεσμών τών συνδεόντων τά; ανεξαρτήτου; ταύτας 
Εκκλησία; μετά τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, ούτε οίοσδήποτε ανταγωνι
σμός μεταξύ τών φυλών. Οί Βούλγαροι δέν ζητοΰ- 
σιν άλλο τι καί έχουσιν άπολύτως τά αύτά δικαιώ
ματα. Τδ αίτιον τών εφήμερων διενέξεων καί ρή
ξεων, όσαι έπισυνέβησαν, έκζητητέον άρα έν Ιδιαι- 
τέραι; έπιρροαϊς καί παρορμήσεσιν, αι’τινες δέν 
μαίνονται σύμφωνοι ούτε πρδς τά πραγματικά τών 
φυλών συμφέροντα, ούτε εΐ; τήν ειρήνην τής Εύ
ρώπης καί επομένως δέν είναι δυνατόν νά ένθαρ- 
ρυνθώσι.

» Γ'. Περί δέ τών χωρογραφικώ/ περιφερειών 
τών τών διαφόρων λαών, όσαι σχετίζονται με
τά τών σϋμφερόντων τής ελληνικής φυλής, ής 
σκοπεΤται ή προστασία, αυται φαίνονται δ'τι δέν 
είναι δυνατόν νά καθορισθώσι κατ’ άρχήν λογι- 
κωτέραν, δικαιοτέρχν καί πρακτικωτέραν, ή κα
τά τήν τή; πλειονοψηφίας τών κατοίκων. Α·ϊτη· 
ή άρχή ή προκύπουσα έκ τον, συνόλου τών διατά
ξεων τής έν Κωνσταντινουπόλει συνδιασκέψεως, αυ
τή ήν τίθησιν ή προκαταρκτική συνθήκη τοΰ Άγ. 
Στεοάνου. Αί διχνομαί χωρών, ίσα: θά προετεί- 
νοντο έκτδς τής άρχής τής πλειονοψηφίας τών κα
τοίκων, δύνανται νά ύπαγορευθώσιν ούχί ύπδ φυ
λετικών θεωριών, άλλ’ύπδ ειδικών βλέψεων πολιτι-

I
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κοΰ, γεωγραφικού ή έμπορικοΰ συμφέροντος. Ή 
'Ρωσσία ούδέν τδ καθ’έαυτήν ίχουσα νά έπιδιώξη 
έν ταΐς χώραις ταόταις ύλιχδν συμφέρον, δεν δό - 
ναται νά έχτιμήση τάς διαφόρους προτάσεις άλλως 
ή ύπδ την έποψιν της δικαιοσύνης κα'ι της διαλλα- 
γής, εις ην πάντοτε διατεθειμένη είναι, πρδς πα- 
γίωσιν τής ευρωπαϊκής συνεννοήσεω; χαϊ τής γε
νικής ειρήνης.

• Τοιαΰτα τά αισθήματα, έν οϊς οί τής 'Ρωσσίας 
πληρεξούσιοι Οεωροΰσι καθήκον νά διατυπώσωσι 
τήν συναίνεσιν αύτών είς τήν πρότασιν τοϋ πληρε
ξουσίου τής Γαλλίας, είς τήν τοΰ προσκαλέσαι, 
δηλαδή, τήν κυβέρνησιν τής Α. Ελληνικής Μεγα
λειότητος νά διορίση αντιπρόσωπον, οστις γενήσε- 
ται δεκτδς, όπως έχθέση τάς παρατηρήσεις τής 
Ελλάδος, προκειμένου νά καθορισθή ή τύχη τών 
ομόρων τώ βασιλειω επαρχιών, καί δύναται νά 
προσκαλήται εί; τδ συνε'δριον, δσάκις οί πληρεξού
σιοι θά κρίνωσι τοΰτο κατάλληλον. Έπεκτείνουσι 
δε τάς προόψεις ταύτας κα'ι καθόσον άφορα τήν 
Ελλάδα». ("Επεται συνέχεια).

Π ΓΙ'λΊΙ
ΕΝ ΤΩι ΔΡΑΜΜΤΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ.

Ί’πό ΚαΛ-Ιιόχης Λ. Κιχαγια*.

... "Εκαστος καλλιτέχνη; έν τώ προπλάσματι 
αυτοΰ έχδηλοΐ τδ κατ’ ιδέαν τοΰ παρασταθησομε'- 
νου,έξού μετά μόχθου τδ καλλιτέχνημα προκύπτει.

Ποιον αρα καϊ τδ παιδαγωγικόν πρόπλασμα ; 
Τοΰτο πολλάκι; άχουομεν παρά πολλών έρωτώμενον, 
χαϊ δικαίως. Μετ’ ανυπομονησίας παραχολουθοϋμεν 
συνήθως τδν τεχνίτην, άγνοοΰντες τδ έν τή διά
νοια αυτοΰ πρότυπον. Άλλ’άνάγκη υπομονή;· 
τδ έργον πρέπει νά τελεσθή, ό'πως ή χρίσις ήναι 
ασφαλής καϊ βεβαία. Ούχ ήττον δίκαιον είναι νά 
έχτίθηνται πολλάχις αί άρχαϊ, έξ’ ών άποτελεΐται 
τδ χατ*  ιδέαν τοΰ παιδαγωγού χατά την τής νεω- 
τέρα; γενεάς διάπλασιν χαϊ μάλιστα τής μελλού- 
σης μητρδς χαϊ συζύγου· διότι δυστυχώς αί τή; 
’Ανατολής έξεις καϊ προλήψεις δέν άπεξεδύθησαν 
έτι τά τήςΆσία; έθιμα· ό οίκος δέν φαίνεται έξελλη- 
νισθεϊς, ό δέ βίο; δέν έξεπολιτίσθη. "Ωστε, '.'να δ 
παιδαγωγός σχηματίση ασφαλώς τδ χατ’ ιδέαν αό- 

#τοΰ, έχει χρείαν έμβριθού; καϊ άπρολήπτου με
λέτης τής πατρίου ιστορίας, τών ηθών καϊ έθίμων, 
οΓ ών χαρακτηρίζεται κυρίως τδ έθνος αύτοΰ· δεΤ- 
ται τέλος προτύπων, πρδς ά άτενίζων χαϊ παρ’ ών 
δρμώμενο; νά θέση τάς βάσεις τοΰ παιδαγωγιχοΰ

’) Έξεφωνήθη ε’ν τώ Ζαπείω τή 25 ΐουνίου 
1878. 

αύτοΰ συστήματος, πρδς ί χαϊ ή καθολική τής άν
θρωπότητος ιστορία παρέχει άφθονον τήν αύτής 
αρωγήν.

Μορφή δέ καλλίτεχνος, έφ’ής άπας δ βίος είχο- 
νίζεται, ή έντολή τοΰ ήθιχοΰ διακρίνεται οντος, 
δ χαραχτήρ άναδείκνυται καϊ τδ χριτήριον τής άν
θρωπότητος έν τή άμεροληψία δύναται νά κρίνη, 
είναι αύτδ τοΰτο τδ δράμα, τδ τήν λίραν τής 
χαρδιας τονίζον, τήν διάνοιαν αιρον καϊ τήν δράσιν 
κανονίζον. ΊΙ δέ άνάλυσις αύτοΰ είναι αύτή ή ά- 
νάλυσι; τοΰ χατ’άτομον, έθνος καϊ φυλήν βίου. 
"Οθεν πρϊν ή προβώμεν είς τήν μελέτην τοΰ βιω- 
τικοΰ δράματος, πρδς δ δ παιδαγωγός έχλήθη νά 
παρασκευάση τούς μέλλοντας νά άγωνισθώσι, κα
λόν νά διασκοπήσωμεν έκ παραλλήλου τδ έντεχνον 
δράμα καϊ τδν βιωτικδν άγώνα.

Τρία είσι τά ούσιώδη μέρη, έξ ών συγκροτείται 
τδ δράμα· α') δδρών, ήτοι τδ πρωταγωνιστοΰν 
πρόσωπον· β') δ χορός, δ τής καθόλου συνειδή- 
σεω; αντιπρόσωπος· γ') τδ κυρίως θ έα τρ ον, πρδς 
δ τδ διδαχτέον παρασκευάζεται. "Ινα ίμως τδ δρά
μα τέλειον άποβή, άνάγκη νά συμπεριληφθή έν μια 
μόνη τοϋ βίου πράξει τδ πάθος καϊ δ χαρα - 
κτήρ τοϋ δρώντος, ώστε τοΰ πάθους αιροντο; την 
πράξιν, δ χαραχτήρ νά παρέχη αύτώ τήν άνάγ- 
χαίαν δύναμιν. Ό δέ χορός, ώ; τοΰτο άριδήλως 
καταφαίνεται παρά τώ Αίσχύλφ καϊ μάλιστα πα
ρά τώ Σοφοκλεΐ, έχπροσωπών τήν ηθικήν τής άν
θρωπότητος συνείδησιν, είναι ή μυστηριώδης έκεί
νη δύναμις, ήτις έν τφ άνθρώπφ χατά τό βιωτι- 
χδν δράμα χρησιμεύουσα πρδς διάχρισιν τοϋ πρα- 
χτέου καϊ δοξαστέου, εκπροσωπεί ένώπιον τοΰ ό
χλου, τοΰ μη δυναμένου νά χρατήση τδ χριτήριον 
αύτοΰ άσάλευτον καϊ καθαρόν, ώς πρδς τά ένώπιον 
αύτοΰ έχτελουμενα, τήν ήθικήν δύναμιν 
πρδςμόρφωσιν αύτοΰ.

Καϊ δύναται μέν ή σκηνή ν’άλλάξη τόπον, τά 
πρόσωπα χατά τάς’δραματικάς ύποθέσει; ν’άλλάξωσι 
χαρακτήρα, αί περιστάσεις πρδς έξαρσιν τοϋ πάθους 
νά ποικίλλωνται.Έν ομω; μόνον άεϊ τδ αύτδ με
ν εϊ, δ χορδς, τδ έργον δηλαδή τής καθόλουσυν- 
ειδήσεως, ή συν είδη σ ι ς τής άνθρωπότη
τος. Διδ πολλάκις πράξις πρδ πολλών αιώνων τΐ- 
λεσθεΤσα καϊ άρχήν βίου έπισήμου άνδρδς καταδει- 
κνύουσα, άν τότε ένεκα τών τοπικών πλανών, τών 
καιρικών προλήψεων καϊ τής άμαθείας δέν εύρε 
τδν χ ο ρ δ ν αύτοΰ άντάξιον, μετά αιώνας όμως 
πολλούς συμπληροΰται τδ δράμα έκεϊνο· ή δέ 
συνείδησις τής άνθρωπότητος έπικυροΐ τήν τελεσ- 
θεΤσαν πράξιν. Δικαίως λοιπδν έν τω δράματι ό 
χορδς άποτελεΐ τήν βάσιν αυτοΰ. Τό κριτήριον 
δέ τοΰτο εύρίσκεται έν τώ άνθρώπω, όταν ή ψυχή 

των, ή πυκνότης τών δραματικών υποθέσεων έξαρ
τάται έκ τοϋ βαθμοΰ τής ήθικής αύτών άνυψώσεο,ς 
καϊ τών περιστάσεων, καθ’ ά; πυκνοϋται ή α"ρεσις, 
ήν έλευθέρως, δυνάμει τής έν αύτοΐς εύσεβείας επι- 
σπώσι πρδ; έαυτούς. Διά τοΰτο βλέπομεν πολλά- 
κι; βίον ένδοξων άνδρών, αναμορφωτών τή; άνθρω- 
πότητος, ύποχείμενον εϊς σκληρά; δοκιμασίας, εις 
δεινούς διωγμούς, είς τραγικά βασανιστήρια. 
Ποιον λοιπόν τδ αίτιον τοΰ φαινομένου τούτου; 
Μήπως τιμωρούνται ούτοι ώ; παραβάται τών ήθι- 
κών νόμων ; ή μήπως ώς περιφρονηταϊ τών κοι
νωνικών θεσμών ; ή μήπως άποτυφλώττει αύτούς 
ό εξημμένος έγωϊσμός ; Μή πειρώνται οί νά νοι 
ούτοι νά καθυποβάλωσιν ύπδ τήν Οέλησιν αύτών 
τήν Οέλησιν τής κοινωνία; ; Ούχί ! Ούχί! Ήθελεν 
όντως είσθαι βλάσφημον, έάν έπϊ στιγμήν τοιαύτη 
τις έπεγίνετο ήμϊν ύπόνοια. Τά εύτυχή έχεϊνα 
καϊ μακάρια τοϋ Δημιουργοϋ πλάσματα, συνειδότα 
βαθέως τήν έν αύτοΐς άθανασίαν καϊ έν πάση αύ
τών πράξει έξακριβοΰντα πάν αίσθημα καϊ πάντα 
σκοπόν διά τοΰ κριτηρίου τής άνθρωπότητος, οπερ 

είναι ίερδν, προσχαλοΰνται άναγχαίως πρδς τήν 
τοΰ πρακτέου αϊ'ρεσιν, δπερ πολλάχις φεΰ ! άντίχει- 
ται τή κοινή λεγομένη γνώμη! Άλλά τί 
δεΐ γενέσθαι ; Δύνανται άράγε οί τοιοΰτοι πτοού- 
μενοι έκ τών έπαπειλούντων αύτούς χαχών βιψά- 
σπιδες ν’άφίστανται τοϋ προκειμένου άγώνος ; Δύ- 
νανται. Άλλά τί λέγω; Είναι ποτέ δυνατδν νά φαν- 
τασθή τις ψυχήν, ηπερ ή ούράνιος τής αίρέσεως 
δέδοται χάρις, νά προτιμήση τήν καταδίκην αύτής 
τή; αισχύνης, ύποχωροϋσα τοΐς φθαρτοί; καϊ έγκα- 
λεμπάνουσα τά θεία ! Ένταΰθα τδ μέγα κεϊται τοϋ 
βίου πρόβλημα· τοιαΰται περιστάσεις βιωτικαϊ γεν- 
νώσι τάς αληθείς ύποθέσει; τοΰ βιωτικοϋ δράματος. 
Διά τούτων έπιλάμπουσιν αί μεγάλαι καϊ ήρωΐκαϊ 
πράξεις, αί τήν επιστήμην, τήν θρησκείαν χαϊ τήν 
πολιτείαν ανυύοϋσαι.

Ή δε συνείδησις τής άνθρωπότητος οσον βραδέως 
καϊ άν συνειδή τδ έν αύταΐς μέγα καϊ θειον, πρδς 
αύτούς καϊ μόνους έγειρε·, τούς ανδριάντας τής τι
μής καϊ τή; δόξης, έπικυροΰσα τδ μεγαλείου τή; 
πράξεως. "Οθεν οί οίΐτω δρώντε; εύεργέται καλούν
ται τής άνθρωπότητος καϊ αύτοΐς δικαίως άποδί- 
δοται πάσα πνευματική καϊ ήθική τή; συγχρόνου 
αύτών ιστορίας πρόοδος.

Τά άτομα λοιπδν κατά τήν έλευθέραν αύτών 
δράσιν χαραχτηρίζουσι τδν εθνικόν βίον, καθ’ίν έ- 
πιλάμπουσιν ώ; αστέρες φωτοβόλοι, κχθοδηγοϋντες 
τούς μή δυναμένου; νά προσελχόωσιν είς εαυτού; 
τδ ούράνιον δώρημα τής έσωτεριχή; έλευθερίας. 
’Ολίγοι με'ν εΐσιν έν τή ιστορία οί τή; άνθρωπότη
τος μάρτυρες, άλλά πολλών μυριάδων αδυνάτων

αύτοΰ διά τής Ήθικής, τής ’Επιστήμης καϊ τοΰ 
θείου ’'Ερωτος άγνή καϊ καθ’έαυτήν γινομένη, ά- 
ναζητή είλικρινώ; αύτήν τήν ’Αλήθειαν, ής τδ 
κάλλος είναι τοιοΰτον χατά τόν θειον Πλάτωνα, 
ώστε ό πρδς αύτήν άπαξ άτενίσας άδύνατον νά 
γέννα είδωλα αρετής, άλλά γνησίαν τής άρετής ει
κόνα. ‘Αν δέ ήτό ποτέ δυνατδν νά άποχαλυφθή τοΐς 
πάσιν ή αλήθεια, τδ χριτήριον έ? πάσι Οά ήτο 

κοινόν.
Καϊ δπως μεταξύ τοΰ πλάστου καϊ τοϋ άν

θρώπου ώς χλίμαξ μεταβάσεως πρδς τήν αιωνιό
τητα ’έστανται οί ήθικοϊ νόμοι, έφ’ ών προστρίβο 
μεν, οίονεϊ έπϊ λυδίας λίθου, έκάστην ήμών πράξιν 
καϊ έκαστον φρόνημα, ούτω καϊ έν τώ δράματι 
τοΰ βίου ή καθόλου συνείδησις είναι έκείνη, έφ’ ής 
βασανίζομεν τάς πράξεις καϊ τά αισθήματα ήμών. 
Διά ταύτης δέ ύψοϋται ό ά'νθρωπος πρδς τδ θειον, 
παιοευόμενος έκάστοτε καϊ τελειοποιούμενος διά 
τής όρθής κρίσεως καϊ έπιγνώσεως τοϋ πρακτέου.

Μάτην αί προλήψεις, τά πάθη, ξή άμάθεια, ή 
δεισιδαιμονία, -ή ύπόχρισις καϊ ή πλάνη μάχονται 
κατά τής εύθύτητος τής τοΰ δρώντος κρίσεως. Ου
τος πολεμούμενος ένισχυεται, ύβριζόμενο; εξαγιάζε
ται, άνακτών έκ τής τών άλλων πλάνης άπαρασα 
λεύτους πεποιθήσεις, καϊ τε’λος δρα καϊ δρα έν 
γνώσει ενός καϊ μόνου τήν φωνήν έν έαυτώ φέρων 
άμετάβλητον, τήν φωνήν τής καθόλου συνειδήσε- 
ως, τήν φωνήν ένδς καϊ μόνου, τήν τοϋ έπαίοντος.

‘Αν καϊ δ σόμπας τής άνθρωπότητος βίος ηναι 
δράμα συνεχές, άν καϊ μία μόνη πράξις, έν μόνον 
πάθος τοϋ άνθρώπου διηνεκώς έπϊ τής σκηνής ποι- 
χίλως διαδραματίζεται, πρωταγωνιστούντων φύλων 
χαϊ έθνών· άν καϊ ή ύπόθεσις αυτή μιϊ μόνη δύ
ναται νά έκφρασθή λέξει, τδ πρός τήν τελειότητα 
βαίνειν ή ή τ ελε ι ο π ο ίη σ ι ς, ούχ ήττον, έπει- 
δή αί περιστάσεις, δΓ ών πρδς ταύτην παιδαδωγεΐ- 
ται ΰ άνθρωπος, είσϊν άπειροι χαϊ ποικίλα·., τότε 
μόνον δυνάμεθα νά έχωμεν άχριβή άντίληψιν καϊ 
εικόνα τοϋ βιωτικοϋ δράματος, όταν άπδ πολλών 
σημείων διασχοπώμεν αύτδ τής ψυχή; τδ πάθος.

"Οπως δέ έν τω άτόμω έν ολίγοι; μόνοι; τής ζω
ής σημείοι; συγκεντροϋται δ βίος, ούτω χαϊ’ έν τοΐς 
λαοί; έν ολίγοι; βίοι; συγκεντροϋται δ βίος τοϋ ό'
λου έθνους. Μυριάδες γεννώνται, ζώσι καϊ Ονή- 
σκουσιν, όλίγοις ό'μως δέδοται ή χάρις τοϋ άληθοΰς 
βίου· ολίγοι εΐσιν οί κατά τδ βιωτικδν δράμα πρω- 
ταγωνιστοϋντες.

Καϊ ώς έν τώβίωτών πρωταγωνιστούντων έν τή 
ιστορία λαών ή πυκνότη; τών δραματικών ύποθέ- 
σεων έξαρτάται έκ τοϋ βαθμοΰ τής ήθικής αύτών 
αναπλάσεως, ούτω καϊ κατά τδν βίον τών άτόμων 
τών τούς ήρωας τοΰ βιωτικοϋ άγώνος άποτελούν-
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θνητών άποβαίνουσιν δδηγοί. Ουτοι βιοΰσιν, η
μείς δέ ζώμεν ! Τούτων έστϊν δ βίος, ήμών δέ ή 
ζωή ! διότι βίος έστϊν ή ε’ν συνειδήσει αί'ρεσις τοΰ 
πρακτέου ε'ν μέσω κινδύνων χαϊ δεινών. Δικαίως 
δε και μεθ’ ύπερηφανίας δ ολύμπιος Περικλής ε'ν τώ 
έπιταφίω αύτοΰ λέγει (διδούς ήμϊν ακριβή εικόνα 
τής ιδίας αΰτοΰ ηθικής καταστάσεως, ήν ποθεί 
να πιστεύη κα'ι τοΤς ’Αθηναίοι; ουσαν). «Διαφε- 
ρόντως γάρ και τόδ’ έχομεν, ώστε τολμάν τε οί 
αύτοϊ μάλιστα καί περ'ι ών έπιχειρήσωμεν έκλογί- 
ζεσθαι· Ζ τοϊς άλλοι; άμαθία μεν θράσος, λογισμδς 
δ’οχνον φέρει. Κράτιστον δ’άν τήν ψυχήν δικαίως 
κριθεϊεν οί τά τε δείνα κα'ι ήδέα σαφέστατα γινώ- 
σκοντες, κα'ι δια ταΰτα μή άποτρεπόμενοι τών 
κινδύνων >.

Πρδς ταΰτα όμως οί τοΰ ύλισμοΰ κα'ι τοΰ νεω- 
τέρου πολιτισμοΰ δπαδοϊ, οί rialisles, δύνανται ν’ 
άντιτάξωσι. Τι δε ; ποΰ κατατάσσετε τά δραματικά 
έκεϊνα στοιχεία τών διακεκριμένων κατά τήν κοι
νωνίαν κακούργων; Μή κα'ι ε’ν αύτοϊς δεν υπάρχει 
αί'ρεσις έλευθε'ρα ; Μή δέν άσπάζονται κα'ι ούτοι τδ 
πρακτε'ον έν έπιγνώσει καϊ διακρίσει αΰτοΰ ; Τίς 
λοιπδν καϊ ποια ή διαφορά τών πρώτων πρδ; τους 
δευτέρους ; Έάν ή αί'ρεσις χαρακτηρίζη πράξεις 
τάς ήρωϊκάς, τίς τότε ή διαφορά μεταξύ τοΰ κα- 
λοΰ καϊ τοΰ κακοΰ ; Ναι! ή αί'ρεσις βεβαίως χαρα
κτηρίζει άμφοτέρων τάς πράξεις, άλλ’δ μεν θυσιά
ζει τδ ήθικδν καλδν εις τδ ατομικόν αύτοΰ συμφέ
ρον, ό δέ εαυτόν προσφέρει ύπέρ τοΰ γενικωτέρου 
έγώ, ήτοι όπερ τοΰ άγαθοΰ, πρδς δ άπαιτεϊται 
άναμφελέκτως ή Ουσία τοΰ άτομικοΰ συμφέροντος 
καϊ δι’ής μόνη; ικανοποιείται ή εΰγενής ψυχή. 
Ώ; έπαθλον δέ τή; αίρέσεω; δ μέν κομίζει τήν 
κακοδαιμονίαν καϊ τήν ηθικήν κατάπτωσιν, δ δέ 
τήν ουράνιον μακαριότηταζχαϊ τήν ηθικήν πρδς τδ 
Οεϊον άνύψωσιν. Έπϊ δέ τής μορφή; έκείνου μέν 
διαβλέπει τις τδν αδην μετ’αποστροφής· έπϊ δέ 
τής μορφής τούτου εκφράζεται ή θεία γαλήνη, 
εΐκών τής έσωτερικής αρμονίας, ήτις προχαλεϊ τήν 
υπόληψεν, τδ σέβας χαϊ τδν έρωτα.

Καϊ δ άποστατήσας έκεΐνος άγγελο;, δι’οδή 
αμαρτία χαϊ δ θάνατο; εΐ; τδν κόσμον είσήλθεν, 
είχε πλήρη συνείδησιν τής έλευθερίας αύτοΰ καϊ 
έλευθέρως έν έπιγνώσει ϊπραξεν ό,τι επραξεν. ’Α
χούσατε όμως πώς θρηνείτήν κακοδαιμονίαν αύτοΰ 
χατά Μίλτωνα, άτενίζων μετά φρίκης πρδς τήν 
ευδαιμονίαν τοΰ πρώτου ζεύγους. ι’Ω μέλας ϊ- 

δης I ποία πικρά εΐκών παρίσταται πρδ έμοΰ I θ5- 
τοι δύνανται ν’ άγαπώσι καϊ νά εΰδαιμονώσιν, έ 
μοϊ όμως ουδέτερον τούτων είναι εφικτόν καϊ δέν 
είναι μέν πνεύματα, ώ; έγώ, άλλ’ ίλιγγιώσα ή 
διάνοια μου δύναται νά παρακολούθησή) τδν βαθμόν

τής ευδαιμονίας αΰτών I ”Ω I έάν ήδυνάμην καϊ έ
γώ ν’ αγαπήσω πάλιν ! Φρίκη ! πώς έπϊ τή; μορ
φή; αΰτών έπιλάμπει ή θεία τοΰ πλάστου αΰτών 
μορφή! Άλλ’,ώ ζεΰγος έπϊμικρδν εΰτυχές, άγνοεΐς 
είσέτι οποία δεινή καταστροφή αναμένει τδν βίον 
σου ! Άφοΰ οέν δύναμαι πλέον νά προσε’λθω πρδς 
τδ άγαθδν, θέλω σέ παραδώσει εϊς τούς σπαρακτι
κούς τής δυστυχία; όνυχας, ή; θέλεις· άπολαύσει 
κατ’ισην μοίραν πρδς τήν προτέραν μακαριότητα. 
Ό αδη; καϊ οΰχί δ Παράδεισος τοΰ λοιποΰ θέλει 
είναι ή κατοικία σου· ή άγνότης καϊ ή άπειρία σου 
θέλουσι παράσχει τά μέσα πρδς τήν μαύρην έκδί- 
χησιν».

Ποία όντως δεινή τής ψυχής κατάστασις τοΰ 
έλευθέρως καϊ έν έπιγνώσει τδ κακόν άσπαζομένου! 
Ποία δέ γαλήνη τής ψυχή; έκείνου, οστις έν έπι- 
γνώσει τδ άγαθδν υπέρ τοΰ άλλου έπιτελεϊ! ’Ακού
σατε καϊ αυθις πώ; σπαράττει ή καρδία τοΰ πρώ
του ύπδ τοΰ έλέγχου τής συνειδήσεως.

<Θέαμα μισητόν! Θέαμα σπαραξικάρδιον! “Εως 
πότε τάοντα ταΰτα άπολαυουσι τής μαχαριότητος, 
έγώ δέ έν ά'δη ν’άγωνιώ, ένθα ούτε χαρά υπάρχει, 
ούτε άγάπη δύναται νά εΐσδύση, άλλά πόθοι μαΰ- 
ροι καϊ έπιθυμίαι θηριώδεις καταμαστίζουσι τήν ά- 
θλίαν μου ψυχήν ! Άλλά δέν άπωλέσθη πάσα έλ- 
πίς! Μοϊ μένει ή δδδς τήςάπάτηςι. 
Παραλληλίσατε πρδς τήν κατάστασιν ταύτην τά 
στοιχεία τοΰ μεγάλου τής άνθρωπότητος δράματος, 
όπερ δ Πλάστη; παρασκευάζει έν οΰρανοϊς ! Συγ
κρίνατε τήν κατάστασιν τής ψυχής τοΰ έν έπιγνώ- 
νει άμαρτήσαντος δαίμονα; πρδς τήν Ερμηνείαν 
ελευθέρου πνεύματος, ήν πρδ; τδν πρωτοπλάστην 
ποιείται, μετοχετευων τδν θειον έρωτα πρδ; τδν 
άνθρωπον «ΊΙ ’Αγάπη, λέγει δ άγγελος, διδάσκων 
τδν άκακον Άδάμ, καθωραίζει τδν νοΰν, εΰρύνε1 
τήν καρδίαν, εδρεύει έπϊ τοΰ λογιχοΰ· είναι κριτής 
αΰστηρδ; τών πράξεων είναι ή βεβαίκ χλίμαξ ή 
πρδς τδν οΰρανδν καϊ την ευδαιμονίαν άγουσα. 
Τοιαύτη; λοιπδν άγάπη; άνάγκην έχεις, ήτις ού
δέν κοινδν πρδς τά έν τή δημιουργία υποδεέστερέ 
σου πλάσματα δύναται νά έχη>.

Τοιαϋτα προλογίζεται δ Μίλτων πρδ τής πτώ
σεως τοΰ ανθρώπου. Άλλ’ δ άνθρωπος έν τή απει
ρία αΰτοΰ έγένετο παραβάτης τής θείας έντολής 
καϊ έπίχειται κατ’άνάγκην αΰτώ ή τιμωρία. «Ό 
άνθρωπος πρέπει ν’άποθάνη !», λέγει δ Θεός πρδς 
τούς περικυκλοΰντας αΰτδν αγγέλους. Ποΰ εύρήσο- 
μεν φιλανθρωπίαν δυναμένην νά ύποστή τδ μέγεθος 
τής τιμωρία; αντ’ αΰτοΰ ; Ποΰ εύρήσομεν ελεημο
σύνην πρδς σωτηρίαν τή; άνθρωπότητος ; Ό οΰ- 
ρανδς ταράσσεται, τά πνεύματα σιγώσι χαϊ ούδείς 
τολμά ν’ άτενίσν) πρδ; τδ προχείμενον κακόν ! Τί; 

έσται δ σώτήρ τοΰ δυστυχούς άνθρώπου; Τίς μέλ
λει νά φέρη τδν σταυρόν ύπέρ αΰτοΰ ; Ή εΐκών 
τών μελλουσών βασάνων είναι φριχτή I Φοβερά 
ίχτυλίσσεται ένώπιον τών άΰλων πνευμάτων ! 
Πρόκειται α'( ρ ε σ ι ς ! Ό Τίδ; τοΰ Θεοΰ, ή 
πλήρης άγάπη, άναλαμβάνει τδν αγώνα. «Πάτερ, 
λέγει, δ άνθρωπος, είπες, ευρήσει χάριν ένώπιόν 
σου· ή δέ χάρις δέν θέλει ευρει τά μέσα αΰτής; 
Ιδού έγώ, έγώ άντ’έκείνου δίδωμι ζωήν άντϊ ζωής· 
ίς έπιπέση έπϊ τής κεφαλής μου ή θεία σου οργή ! 
Είμαι άνθρωπος καϊ ύπέρ αΰτοΰ έγκαταλείπω τήν 
πατρικήν σου άγκάλην δΓ αΰτδν έλευθέρως έναγ- 
χαλίζομαι τδν θάνατον! Έπιπεσάτωσαν έπ’ε’μοΰ τά 
χε'ντρα αύτοΰ! Έν σοϊ έχω τήν άθανασίαν».Καϊμό
λις έπαυσεν δ Τίδ; λέγων, ύμνο; μέγχ; εγείρεται 
μεταξύ τών άγγέλων καϊ άκούεται «Δόξα έν ύψί 
στοις Θεώ χαϊ έπϊ γής ειρήνη, έν άνθρώποι; εΰδο- 
χία ! δ αδης άπόλλυσι τδ χράτο; αύτοΰ· δ θείος 
Ιρως αίρει τήν νίκην έπϊ τής κακίας ! Ή αιώνιος 
ζωή άντιχαθιστησι τδν θάνατον ! ι

Συγκρίνοντες τάς δύο ταύτας δραματικός ύπο 
θέσεις, βλέπομεν χαθαρώς ποΰ κεϊται ή άληθής αί- 
ρεσις χαϊ ποΰ ή άληθής έλευθερία. "Οσον δέ ύλό- 
φρονες καϊ άν ύποτεθώμεν, άδύνατον νά μή μαχα- 
ρίσωμεν καϊ ύμνήσωμεν έν εΰλογίαις τδν μέγαν τοΰ 
δράματος τούτου ηρώα. Ή Σχολή τών ύλιστών 
κατά τδν βίον τών οπαδών αΰτών δύναται βεβαίως 
πολλά καϊ ποικίλα νά παρουσιάση τοΰ βίου θε'μα- 
τα, άτινα ή τδν οίκτον έγείρουσιν ή τήν κακίαν 
καϊ τήν γυμνότητα αΰτής διαχωμωδοΰσιν-ουδέπο
τε δέ δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς μέσον έμ· 
πνεύσεω; μέν τώ ποιητή, μιμήσεω; δέ εΐ; τάς εΰ- 
γενεϊς ψυχάς. Ποΰ λοιπόν τδ έν αύτοϊς δραματι
κόν στοιχεϊον ; “Οπως όμως χαθαρωτέραν κατα- 
στήσωμεν τήν ύπόθεσιν ήμών, έπιτραπήτω μοι νά 
θίξω δράματά τινα τής άρχαιότητος, έν οίς χαρα
κτηρίζονται πρόσωπα άληθοΰς έλευθερία; εΰμοιρή- 
σαντα. 'Η γή σαλεύεται, δ πόντο; άναβράζει, δ 
αιθήρ συνταράσσεται, οί άνεμοι στροβιλοΰνται, τά 
πάντα προαγγέλλουσι μέγα τι συμβάν, νέαν πολι
τείαν ε'ν Οεοϊς, νέο; κυρίαρχο; συγκαλεϊ τδ συνέ
δρων έν Όλυμπω—πρόκειται διανομή τής δημιουρ
γίας !-Άλλά φεΰ I οί περϊ πάντων μεριμνώντες 
θεοϊ τήν τύχην τοΰ άνθρώπου, τοΰ τελειότατου 
τών έπϊ γής πλασμάτων έν άμφιβόλω τιθέασιν ή 
πνευματική χαϊ ή ήθιχή δουλεία αΰτοΰ θεωρείται 
άναγχαία εις τδν νέον τύραννον χαϊ πρόκειται νά 
χαταδικασθή είς αΐωνίαν πλάνην καϊ σκότος δ δυσ
τυχής άνθρωπος. Πάντες σιγώσιν ύπδ τήν μέθην 
τοΰ κοινή συμφέροντος! Τίς μεριμνήσει περϊ τών 
άνθρώπων; Τί; δδδν σωτηρίας αΰτώ παρασκευάσει; 
Μέγα τδ χινδύνευμα. Τδ πΰρ, τδ τοσοΰτον ζηλοτύ-

πω; έν οΰρανοϊς φρουρούμενον, πρέπει νά χατέλθτ) 
ίπω; διαθερμάνη καϊ φωτίση τήν άνθρωπότητα. 
Αυτή έστϊν ή μόνη τή; σωτηρία; δοός. Στιγμή 
μεγαλοπρεπή; πλήν φοβερά·στιγμή διακρίσεω; με 
ταξύ τών έν οΰρανοϊς θεών καϊ τής αίρέσεως τοΰ 
πρακτέου ! Ένώ δέ πάντες οί θεοϊ περϊ τών νέων 
αΰτών σχέσεων σκέπτονται, εϊς κα'ι μόνος μεταξύ 
αΰτών τήν μέλλουσαν τών άνθρώπων μελετφ σω
τηρίαν, παρασχευάζων έαυτδν πρδς τήν προκειμέ- 
νην οίκτράν τιμωρίαν. ΌΠρομηθεύς, λέγει δ 
Αισχύλος, κλέψας παρά τοΰ Διδ; τδ Οεϊον πΰρ, 
μεταδίδει αΰτδ τοϊ; άνθρώποι;, 'ένα τή; άθανασία; 
αύτούς μετόχους καταστήση· καϊ έλευθέρως έν 
πλήρει τοΰ πράγματος έπιγνώσει κατέρχεται μετα
ξύ τών άνθρώπων καϊ στερείται τής θείας αμβρο
σίας, προσπασσαλευθεϊ; έπϊ τών απόκρημνων τοΰ 
Καυκάσου βράχων. ’'Οθεν κα'ι πρδς τά; ιύκεανίδα; 
νύμφα;, αί'τινες μετά συμπαθεία; ζητοΰσι νά πα- 
ραμυθήσωσιν αΰτδν λέγει’

Έλαφρδν, ό’στι; πηυάτων έξω πόδα 
έχε., παραινε'ν, νουθετεϊντε τδν κακώς 
πράττοντ’. Έγώ δε ταΰθ'άπαντ’ήπιστάμην. 
Έκών, έ κών ήμαοτον, οΰκ άρνήσομαι I

Έν τή μεγαλόπρεπε' ταύτη εΐκόνι καταφαίνεται 
δ μαραθωνομάχο; ήρω; καϊ χαρακτηρίζει τήν σύγ
χρονον αΰτοΰ μεγαλόψυχον έποχήν, ήπερ οφείλεται 
ή έλευθερία τή; Ελλάδος. Κ αϊ ο ντω; μετ’ολίγον 
οί Αθηναίοι πόλιν προσφιλή, ιερά τά θεία, τέκνα 
τά φίλτατα, γέροντα; τού; σεβαστούς, συζύγου; 
τάς πεφιλημένας, τά πάντα έγκαταλείπουσιν έν έ- 
πιγνώσει τοΰ κινδύνου, οπω; διασώσωσι τήν έαυ
τών έλευθερίαν. Στιγμή άληθοΰ; κρίσεως καϊ διακρί- 
σεω; του πρακτέου· στιγμή καθ’ήν προσκαλείται 
δ θνητός νά μεταλάβη τή; άθκνασίας έκ τοΰ αυτο
μάτου εί; τδν άληθή έλεύθερον μεταβαίνων βίον. 
Ό Προμηθεύ; δέν είναι δ Αισχύλος; Ό Αισχύλος δέν 
είναι δ περιληπτικός Αθηναίο; ; Οί 'Αθηναίοι δέν 
είναι “Ελληνες ; Οί “Ελληνες τέλος δέν είναι μοίρα 
έκλεκτή τής άνθρωπότητος ; “Εν τδ σημεϊον τής 
ε’λευθέρας^αίρέσεως καϊ πάντες χαρακτηρίζονται ύπ’ 
αΰτοΰ. ‘Ε ν τδ όραμα και δΓ αΰτοΰ σώζεται δλό 
κληοο; φυλή. (“Επεται τδ τέλος).

II ΠΥΛΗ THS ΦΥΛΑΚΗΣ.—Πολλαϊ Χυρίαι τοΰ 
Δουβλίνου τής ’Ιρλανδία; ώργάνωσαν εταιρίαν 
χαλουμένην ή Πύλη τής Φυλακής. Αυται 
συναντώσι τούς άποφυλακιζομένους άμα έξέλθωσι 
τής φυλακής, λαλοΰσιν εΰμενώς πρδς αΰτούς χαϊ 
τούς προσκαλοΰσι είς μεγάλην αίθουσαν, έπειτα
παρατίθεται αύτοϊς γεΰμα καϊ έργασία. Μέγιστος 
αριθμός τών άτυχων τούτων τοσοΰτο εΰηργετή- 
θησαν, ώστε κατέστησαν φιλόπονοι καϊ εγκρατείς 
πολΐται. ___________ (’Αθήνα ίς).
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ΑΡΧΑΙΟΤΙΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΓ'.
Πα^ωχηχυΜί γιω.Ιογιχαι πΐξίοΛοι.

(Συνέχεια χα'ι τέλος· ϊδε άριθμ. 31).

Ε'.
Πρδς διευχρίνησιν όμως τών παντοειδών τούτων 

θησαυρών ώφιιλον οϊ άρχαιοδίφαι, ταξινομήσαντες, 
να έντοπίσωσιν αυτούς έν τω χρόνοι, συνιρδά τή 
άρχαιότητι ίκάστου. Έχ τή; άριθμητικής λοιπόν 
υπεροχής τών όπλων, εργαλείων, γλυφών χα'ι σχε
διασμάτων όρμώμενοι, ποικίλα; προυτεινον ταξινο
μήσεις, έδραζομένας ούσιωδώς έπί τε τή; διαφοράς 
τών τόπων, ου; τα αντικείμενα ταϋτα παρίστων, 
χαί έπι τής, έξ ής ησαν χατεσχευασμε'να, ύλης. 
Τοιαύτη έστιν ή εν τώ Μουσείο» τοϋ Άγιου Γερ- 
μανοϋ έφαρμοσθεϊσα ταξινόμησις· άλλ’ αί τοιαΰται 
ταξιθετήσεις, εΐ xa't προσφυείς εις δημοσίας συλ
λογής διευθέτησιν, πλημμελώς όμως έχουσιν, ατε 
τεχνηταϊ καϊ έπιτετηδευμε'ναι, ένώ ότε φυσιοδίφης 
χα^ δ αρχαιολόγος όφείλουσι νά άπονέμωσι τήν 
προτίμησιν εϊς τά παλαιοντολογικά μάλλον ή τά 
γεωλογικά διδόμενα.

Ό Lariet προτιμήσας τά πρώτα, έστήριζε τών 
τεταρτογενών χρόνων τήν διαίρεσιν έπί τε τή; 
έπικρατήσεως καί τής άποσβε'σεω; τών μεγάλων 
θηλαστικών χα'ι έχ μέν τής άντροδιαίτου άρκτου, 
ήτις πρώτη έξηφανίσβη. ώρι-ε τήν άρχαιοτάτην 
περίοδον, διά δέ τοϋ άρχεγόνου έλε'φαντος (μαμμοΰθ) 
και τοϋ τοιχόρ'βινο; ρινόκερω έχαρακτήρισε τήν 
δευτε’ραν, διά δέ τοϋ ταράντου καϊ τοϋ βονάσου 
(anrochs) έπωνόμασε τήν τρίτην κα'ι τήν τετάρτην.

Ή ταξινόμησις αυτή, ατε άχραιφνώς τοπική, 
έστι πλημμελής, διότε ή έξαφάνισι; τών τεταρτο
γενών ειδών, γενομένη ούχέ συγχρόνως άπανταχοϋ, 
δέν υπήρξε βεβαίως καθολική. Τωόντι δέ τοϋ μέν 
ταράνδου ή χρονική περίοδος έμμε'νει εΐσέτι ύφιστα 
μόνη ώς πρδς τήν Λαπωνίαν, τοΰ δέ βονάσου πα- 
ρατείνεται, εϊ χα'ι τεχνητή πως, έν τοϊς κατά τήν 
Λιθουανίαν δάσεσιν. Άλλ’ ή με'βοδο; τοϋ Lariet 
συνδε’ει μέν τών άνθρωπίνων λειψάνων τά αθροί
σματα πρδς τούς ζωικούς τόπους, χαρακτηρίζει 
δέ τάς έποχάς διά σπουδαίου γεωλογικοϋ γεγονότος, 
διασώζει δέ καϊ τάς μεταξύ τής διαδοχής τών χρο
νικών περιόδων καϊ τών βιολογικών συμβεβηχότων 
σχε'σεις. και άληθή άρα χε'χτηται πλεονεκτήματα, 
άν μόνον τοιαύτη οια έστιν έχλαμβάνηται. Τοΰτο 
δ’άριστα κατανοών ό εΐσηγησάμενος αύτήν έξοχος 
άνήρ, έν μόνη τή Γαλλία έφήρμοζεν.

Άπδ τοϋ χρόνου, καθ’όν ό χ. Lariet μετήρχετο 
τάς άξιολόγους αύτοΰ έρευνας, νεώτεραι έγε'νοντο

ανακαλύψεις, ώς δέ συνηθέστατα συμβαίνει, αί 
κατάτδ φαινόμενου άκριβέσταται διακρίσεις χαταρ- 
γοϋνται έν με'ρει. Ούτως ό μέν κ. Dupont πρού- 
τεινε τήν περιστολήν τών τεσσάρων χρονικών πε
ριόδων τοϋ κ. Lariet εις δύο μόνα;, τοΰθ’δπερ καέ 
ώς πρδ; τήν Βελγικήν αύτήν υπερβολικόν φαίνεται, 
δ δέ κ. Hamy τδ καθ’εαυτόν παρεδέξατο τρε“ς πε
ριόδους άντιστοιχούσας πρδς τδ ύψος τών μέσων 
καέ νεωτέρων έπιφανειών τών ποταμίων ύδάτων, 
ας ό κ. Bclgrand κατεμέτρησεν. Ό καταμερισμός 
ουτος τών τειαρτογενών χρόνων κε'κτηται τδ πλεο 
νέκτημα ότι, συμβιβάζων μετά τών γεωλογικών
φαινομένων κα’ι άποβάλλων έν με'ρει κα'ι τδν πάνυ 
αποκλειστικόν τοπικόν χαρακτήρα, προτιμότερος 
δι’αύτδ τοΰτο μαίνεται.

Άλλ’όμως ήμεϊς έμμένομεν πρδς στιγμήν έν τή 
θεωρία τοϋ κ. Lartet, ήτις σπουδαία·? έπιτρέπει 
προσέγγισιν. Είδομεν οτι έν μέν τή Δανίφ ή δια · 
δοχική ε’πιχράτησις τών τριών φυτικών ειδών, ήτοι 
τής δρυδς, τής φηγοΰ κα'ι τής πίτυος,ήγαγεν ήμάς 
εις τάς άρχάς τής νεωτάτης καθ’ήμάς γεωλογικής 
περιόδου, έν δέ τή Γαλλία ή διαδοχική έξαφάνισι; 
τών τεσσάρων ζωικών ειδών, ήτοι τής άρκτου, τοΰ 
άρχεγόνου έλε'φαντος, τοΰ ταράνδου κα'ι τοϋ βονά- 
σου, άπερ συνεβίουν κατ'άρχάς έπ'ι τοϋ ήμετέρου 
εδάφους, τοσαύτας χαρακτηρίζει έποχάς, άπασαν 
τήν τεταρτογενή περίοδον συναπαρτίζοντας· ό δέ 
άνθρωπος είδε τά ζώα ταϋτα ζώντά τε κα'ι αλ- 
λήλοις συνδιαετώμενα, έτράφη έκ τών σαρκών αύ
τών κα) κατέλιπεν ήμΐν ϊχνογραφημε'να κα'ι γε
γλυμμένα αυτών δμοιώματα.

ς'·
Δυνάμεθα αρά γε, παρκκολουθοΰιτε; αύτω έτι 

άπωτέρω. ν’άνεύρωμεν τά ίχνη αύτοΰ με'χρι τών 
τριτογενών χρόνων; Φαλκόνερος ό έξοχος άγγλος 
παλαιοντολόγος, όν προώρως άπώλεσεν ή έπιστή
μη, άνευ δισταγμοΰ τίνος καταφατικώς άπεκρίνατο, 
άλλ’ένω αύτδς μόνος έν Ινδική έφρόνει οτι ήν δυ
νατόν νά συνάντηση τδν τής τριτογενοΰς περιόδου 
άνθρωπον, δ κ. Desnoyers άνεκάλυψεν αύτδν έν 
Γαλλία. Τερόντι δέ έν έτει 1863 κατά τδ έν Saillt- 
PreS ψαμμαθωρυχεϊον παρά τήν πόλιν Chartres 
άνεΰρεν αύτδ; ό κ Desnoyers κνηυαΐον δστοϋν 
ρινόκερω.φέρον έντομά;,έγχαράγματα όμοια εκείνοι; 
άπερ πολλάκις είχεν ίδών έπ'ι οστών άρκτων ή τα 
ράνδων, ύπδ τοΰ τεταρτογενούς άνθρώπου διαβρω- 
θε'ντων. Έκ προσεκτικής δέ συγκρίσεω; δρμώμενος 
καέ έκ παρατηρήσεων πολλών όμοειδών άντικει- 
μόνων έν ποικίλαις συλλογαϊ; παρ’αύτοΰ γενομένων 
άπεφήνατο ότι ό άνθρωπος, προβαίνων άναδρομι 
κώς έπε'κεινα τών παγετωδών χρόνων, είχε βιώσα; 
κατά τήν πλειόκαινο·? εποχήν, ή, εύκρινέστςρον

έντομάς, ών ή γε'νεσις ούκ έξηγεϊται άλλως, ώς 
φαίνεται μοι, ή διά τή; δράσεως κοπτεροΰ έργα- 
λε'ου· καϊ πολλαχοΰ μέν τδ δστοΰν κατεάγη έν τή 
έτέρα τών τή; έντομής έπιφανειών, ένω ή έτε'ρα 
διατελεϊ λεία καϊ εύκρινώς περατουμένη· κρίνων 
δέ τι; ϊχ τε τών πλακών καϊ τών έκτυπωμάτων 
συνομολογήσει πάντω; ότι έπϊ νωπών τών οστών 
τά πλε'γματα κατηνέχθησαν. Αί έντομαϊ αυταί εί- 
σιν δλοσχερώς διάφοροι τών έν τοϊς όστέοις τοΰ 
άλιθηρίου παρατηρούμενων, τοϊς έχ τών φαλωδών 
(κογχυλιωοών) καταθεμάτων τοΰ φυραματώδους 
(μειοκαίνου) κοιτάσματος έξορυχθεϊσιν έν l’onance. 
Περϊ τών έντομών έκείνων άείποτε έφρόνουν ότι 
άδύνατον ην ν’άποδοθώσιν είς τδν άνθρωπον ταύ- 
τα; τούναντίον, περϊ ών νΰν ό λόγος, νομίζω πάν
τως χειροποιήτους Ή παρουσία άρα τοΰ άνθρώ- 
που έν τή περιόδω τής μορφώσεως τοΰ έπιπο - 
λαίου τριτογενοΰς (πλειόκαινου) κοιτάσματος έν 
Τοσκάνη έστϊ μέν κατά γε τήν έμήν γνώμην έπι- 
στημονικώ; άποοεδειγμένη, δμολογητέον δ’μως ότι 
τδ συμπέρασμα τοΰτο, μή τυχόν εΐσέτι δμοθύμου 
άποδοχής, αμφισβητεί μεταξύ άλλων δ κ. MflgitOt 
έπϊ τής οικεία; βασιζόμενος πείρα;.

Ζ'.
Άλλ’εϊ; πολλω άρχαιοτερους χρόνους άναβιβά- 

ζουσιν ήμάς άναδρομικώς αί τοΰ άββά κ. Bourgois 
έρευναι. Ό επιτήδειο; ουτος καϊ ακάματο; φυσιο
δίφη; άνεκάλυψε κατά τδν νομόν Loir ot-Cher έν 
τώ δήμ.ω Thenar λελαξευμένου; πυριτόλιθους, ων 
ή τομή μόνον εί; άνθρώπου χεϊρας άποδοτέα κατ’ 
αύτδν, πάντες δ’οϊ γεωλόγοι δμοφώνως κατατάσ- 
σουσι τά στρώματα, έν οϊς οί λίθοι ουτοι εύρέθησαν, 
εϊς τά φυραματώδη κοιτάσματα, έν μεσαία αύτό- 
χρημα τριτογενεϊ περιόδω (μειοκαίνω).

Άλλ’οϊ πυριτόλιθοι τοΰ Tlienay είσϊ μικροϊ μέν 
καΟ’δ'λου τάς διαστάσεις, σχεδδν δ’ άπαντες λίαν 
βαναύσω; λελαξευμένοι, διό πολλοϊ παλαιοντολόγοι, 
ούκ ολίγοι δ άρ/αιοδίφαι άπέλαβον τάς ραγά; αύ
τών τυχαίων συγκρούσεων άποτέλεσμα. Έν τή 
κατά τά; Βρυξέλλα; άρχαιολογική συνόδω, τή 
συνελθούση έ? έτει 1872, ύποβληθέντο; τοΰ ζητή
ματος εϊ; τήν κρίσιν έπιτροπής, έκ τών άρμοδιω- 
τάτων περϊ τά τοιαΰτα άνδρών συγκείμενης, Γερ
μανών, Άγγλων, Βέλγων, Δανών, Γάλλων καϊ 
Ιταλών, αϊ γνώμαι έφάνησαν δίχα μεμερισμέναι, 
τών μέν αποδεχόμενων, τών δέ άπαναινομένων 
πάντα; καθόλου καϊ άπορριπτόντων τού; ύπδ τοΰ 
κ. Bourgois προτιθέντα; πυριτόλιθους, ένφ ένιοι ί 
μέν άπεφάνθησαν ότι, κατ’αύτού;, ευάριθμοι μόνον 
λίθοι ήν δυνατό? είς τήν άνθρωπίνην ν'άποδοθώσι 
χειροτεχνίαν, άλλοι δέ τινες έφρόνησχν άναβλητέαν

4
• «

καθ’ήν χρονικήν περίοδον τά τριαδικά κατεστρώθη- ί 

σαν κοιτάσματα. ι
Και έν άρχή μέν οϊ άρχαιοδίφαι μετά δυσπιστίας ι ' 

τινδς τήν τοϋ κ. Desnoyers ύπεδέξαντο δοξασίαν, ; 
ότε στηριζομε'νην έπι μονοειδών αποδείξεων, πρδς 
ών τήν έκτίμησιν έξις τις καέ πείρα προαπητεΐτο, 
άξιοΰντες παρ’ αύτοΰ νά δείξη, εί μέν ούχέ αυτόν 
τδν πλειόκαινο·? άνθρωπον, άλλά τά τής χειροτε
χνίας αύτοΰ τουλάχιστον προϊόντα καϊ ιδία τά 
όπλα, οι’ών κατέβαλε, τάς μαχαίρας δι’ ιόν κατε- 
μέλισε του; έλέφαντας, τούς ρινόκερω;, τάς πελω 
ρίας έκείνας έλάφους, ών τά όστα εφερον τάς μάλ
λον ή ήττον βαθε'ας έντομά;, άς. κατ’αύτδν, δ άν
θρωπος είχε ποιήσας· μετά μικρόν όμως ό άββα; 
X. Bourgois, παραθεϊς πρδ τώς όμμάτων αρμοδίων 
κριτών πυριτόλιθους ύπδ ανθρώπινης χειρδς λελα- 
ξευμένους, είς πάσας μέν τάς αξιώσεις έπήρκεσε, 
πάσας δέ τάς αμφιβολίας διέλυσε·?.

Άτυχώς δμως ούκ ευάριθμοι γεωλόγοι φρονοΰσιν 
δ'τι ή τοΰ Saint-I’rest ψάμμαθος (αρένα) κατα- 
τακτέα έν τοϊς κατωτάτοις τεταρτογενέσι προσχώ- 
μασι μάλλον, ή έν τοϊς αυτόχρημα τριτογενέσι κοι- 
τάσμασι. Πιθανώς δέ κατατακτέα αύ’τη έν τοϊςπροϊ- 
οϋσι μεταβατικής τίνος περιόδου, δι’ών χωρίζονται 
δύο διακεκριμένα; άπ’άλλήλων έποχαϊ, καϊ ίσως 
έστϊ σύγχρονος τω κατά τδ άντρον τής Βικτωρίας ; 
έν Yorkscbira καταθέματι, έξ ού δ κ. Tiddeman 
έξήγαγεν όστοϋν άνΟρωπίνης περόνης, καϊ όπερ 
φρονεϊ σχηματισθέν μικρόν πρδ τής μεγάλης πα
γετώδους άποψύξεως. Συλλήβδην ο’είπεϊν, διά τών 
ανακαλύψεων τών κ.κ. Desnoyers καϊ Tiddeman 
ή έπϊ τή; γής παρουσία τοΰ άνθρώπου προβιβά- 
ζεται παλινδρομικώς τούλάχιστον μέχρι τών δρίων 
τών χρόνων, καθ’ ούς τά τριτογενή έμορφώθησαν 

κοιτάσματα.
Λί δ'έν Ιταλία γενόμεναι άνακαλύψεις έτι προ 

σωτέρω άγουσιν ήμάς. Καϊ κατά διαφόρους μέν 
έπαναλήψεις καϊ άπδ τοΰ έτους 1863 σοφοί τινε; 
Ιταλοί {νόμισαν ότι ευρό? εν προσχιόμασι τής 
πλειόκαινου βεβαίως συστάδας ίχνη τή; άνθρωπί 
νης έργασία;· καϊ οστά μάλιστα άνθρώπινα έν 
τούτοι; διά λόγους ποικίλους τά πορίσματα ταΰ- 
τα, έν άμφιβόλω τεθέντα, ύπδ τών άρμοδιωτάτων 
περϊ τά τοιαΰτα άνδρών άπεκρουσθησαν. Άλλ’ ίν 
έτει 1876 δ κ. Καπελλίνη; σπουδαιοτάτας άνεΰ
ρεν άποδείξει; τής κατά τήν πλειόκαινου περίοδον 
παρουσίας τοΰ άνθρώπου έν τε τοϊς άργίλλοις τοΰ 
Moilte ApertO παρά τήν Σιέναν καϊ έν δυσϊν άλ
λοι; χωρίοις. Ό διάσημο; καθηγητής τής Βολω- 
νία; άνεκάλυψεν έν τοϊς τρισϊ τούτοι; τόποι;, ών ή 
άρχαιότη; έστϊν άναμφήριστος, όστα φαλαινώτου 
(Baloonotlis), πολυαρίθμου; καϊ βαθεία; φέροντα
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την itep't τούτων κρίσιν άχρι τή; έμφανίσεω; νεω- 
τέρων γεγονότων.

Κα'ι έναρίθμιος μεν τοΤ; τελευταίοι; τούτοι; ήαην 
κάγώ, άλλ’ίκτοτε, έκ νέων τεμαχίων, δπδ τοΰ κ. 
Itourgois άνακαλυφθέντων πεισθε'ις, πάντα άπέ- 
σεισα δισταγμόν, φρονώ δε μάλιστα οτι μικρόν τινα 
πέλεκυν ή ξυστήρα μεταξύ άλλων, λεπτοφυείς έμ- 
φαίνοντα κα) κανονικά; έπιδιορθώσεις, μόνον αν
θρώπινοι χεΐρες ήν δυνατδν νά έπεξεργασθώσι. 
Δέν ψόγοι έν τούτοι; του; άρνουμένους ή εΐσέτι 
άμφιγνοοΰντας τών συναδέλφων μου. Προκειμένου 
περ'ι τοιαύτη; όλης, ούδέν τδ επείγον άληθώ;, πάν- 
τω; δ’άποδειχθήσεται είσαϋθις ή τοϋ άνθρώπου τή; 
μέσης τριτογενοϋ; περιόδου υπαρξις, καθάπερ δή 
άποδέδεικται ή κατά τήν έπιπόλαιον τριτογενή ή 
τήν παγετώδη περίοδον παρουσία αύτοΰ — ήτοι δι’ 
αύτών τών πραγμάτων—

Η'.
Ουτω; άρα δ άνθρωπο;, υφιστάμενος βεβαίω δή 

τω λόγω έπί τε τή; τεταρτογενούς περιόδου καιέπΐ 
τών χρόνων τής μεταβατικής, εϊς ήν προσανήκου- 
σιν οί ψάμμαθοι τοΰ Saint-Presl κα'ι τά τής Βι
κτωρίας καταθέματα, έθεάσατο του; χρόνους, καθ’ 
οΰς τδ φυραματώδες κατείτρώθη κοίτασμα, ίλην 
δ’έπομένω; τήν χρονικήν περίοδον, καθ’ήν τδ ΰπα- 
πέννινον (πλειόκαινον) κατετέθη. Άλλ’ύπάρχουσιν 
άρα λόγοι πείθοντες οτι ετι άπωτέρω εδρεθήσεται; 
ή δε χρονολογία τής έπ'ι γής έμφανεία; αύτοΰ δια- 
τελεϊ δήπου συνδεδεμένη πρός τινα οίανδήποτε έπο 
χήν; Πρδ; λύσιν τών άπορηαάτων τούτων μίαν 
και μόνην διαβλέπω πραγμάτων τάξιν, απερ έξε- 
ρευνητέα τυγχάνουσι.

Γινώσκομεν ό'τι ό άνθρωπο; κατά γε τδ σώμα 
ούδέν πλέον ούδέν έλαττον άλλ’ή θηλαστικόν έστι 
ζώον, οτι αί πρδς συντήρησιν τών θηλαστικών 
έπαρκεΐς συνθήκαι ήρκεσαν πιθανώς κα'ι πρδς συν- 
τήρησιν αύτοΰ, ό'τι οπού ταΰτα έβίωσαν κα'ι αύτδ; 
νά διαβιώση ήδύνατο. Πιθανόν άρα ό'τι σύγχρονος 
ών τοΐς πρωτογόνοις ΟηλαστικοΤς, προύβαινεν άνα- 
δρομικώς μέχρι τής δευτερογενσΰς περιόδου.

Πρδ τή; ιδέας ταύτη; πάνυ διαπρεπείς παλαιον- 
τολογοι «οπισθοχώρησαν, ούδέ τδ δυνατδν κάν τή; 
κατά τήν μέσην τριτογενή περίοδον ύποστάσεως 
άποδεχόμενοι. Ένω σύμπαντα, λέγουσι, τής περιό
δου έκείνης τά μαστοφόρα έξέλιπον τέλεον, πώς ποτέ 
μόνος ό άνθρωπο; θά κατώρθου ν’άντιστή πρδς τήν 
έπίδρασιν αιτιών τοσοΰτο κραταιών, όσαι τήν παν
τελή έπήνεγκον τών ό.των άνακαίνισιν, πρδς ά 
διατελεΤ συγγενέστερο; ;

Καταμανθάνω μεν τοΰ αϊτιολογικοΰ έπιχειρή- 
ματο; τήν ΐσχύν, συναπολογίζομαι όμως και τήν 
άνθρωπίνην νοημοσύνην, ής φαίνονται μεν έπιλαν- 

θανόμενοι οί άντιλέγοντες, άλλ’ή; ένεκα 6άνθρωπος 
τοΰ Saint-Prost, τή; Bictoria και τοΰ Monto- 
Aperto ήδ-υνήθη νά διαπλάση διά δύο, γεωλογικών 
περιόδων, διασώσας μέν έαυτδν άπδ τή; άποψύ- 
ξεω; τή συνεργεία τοΰ πυρδς, έπιζήσα; δέ μέχρι 
τής επανόδου ήπιωτέρας θερμοκρασία;. Τί; λοιπδν 
λόγο; άποτρέπει ήμας νά νοήσωμεν ότι άνθρωποι 
ένωρίτερον έπι τήν γήν φοιτήσαντες Οά ήδύναντο 
έκ τής εμφύτου αύτοΐς χειροτεχνία; όρμώμενοι νά 
έπινοήσωσι τούς άναγκαίους πόρους, όπως άνταγω- 
νισθώσι κατά τών συνθηκών, ά; θά έδημιούργει 
πάντως αύτή ή άπδ τών έσχάτων δευτερογενών 
χρόνων έπ'ι τού; πρώτου; τής τριτογενοΰς περιόδου 
μετάβασις;

Τωόντι δέ κατά τήν όμολογίαν καί αύτών τών 
δυσπειθεστάτων κριτών ί άνθρωπος έθεάσατο μίαν 
τών γεωλογικών έκείνων χρονικών περιόδων, ών 
άπολύτως άλλότριος μέχρις έσχάτων έλογίζετο- διε- 
τέλεσε δέ σύγχρονο; τών θηλαστικών έκείνων ειδών, 
απερ ούδέ τήν ήώ'κάν είδον τής ένεστώσης γεωλο
γικής περιόδου. Ούδέν άρα υπάρχει τδ λογικώς 
άντιστρατευόμενον πρδ; τήν ιδέαν ότι έπέζησε μετ’ 
άλλα είδη τής αυτής τάξεως, ότι παρέστη είς άλ
λα; γεωλογικές άναστατώσεις, ότι ένεφανίσθη έπ) 
τοΰ προσώπου τή; σφαίρα; μετά τών πρώτων άν- 
τιπροσώπων τοΰ τύπου, εΐ; όν, ένεκα τή; ιδίας 
όργανώσεως, καθυπάγεται. Άλλά τοΰτό έστι ζή
τημα διά πραγμάτων μόνον έπιλυόμενον Πρδ πά
σης μάλιστα περί αύτοΰ προϋποθέσεως δέον τήν έκ 
τής παρατηρήσεως ν’άναμείνωμεν διδασκαλίαν.

ΟΙ ΕΑΛΠΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ

KAI II ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

('Γπδ Ε. Rossi de Gicstiniam). 

Γ7.
Έκ τοΰ πεπλανημενου πτολεμαϊκοΰ συστήμα

τος περ) τών κινήσεων τών ουρανίων σωμάτων δέν 
εξάγεται οτι όλη ή έλληνική άρχαιότη; έπίστευεν 
ότι ήλιο; κα'ι άστρα στρέφονται περί τήν Γήν, 
διότι οί φιλόσοφοι τών χρόνων έκείνων, μεθ’ό'λα τά 
άπατηλά τοΰ κόσμου φαινόμενα, βαθύτερον αύτδν 
έξετάζοντε;, παρεδέχοντο ό'τι ή σφαΤρα ήμών δέν 
είναι τδ κέντρον τών ουρανίων κινήσεων, άλλ’, ό
πως οί πλανήται, στρέφεται κα'ι αύτή περ'ι τδν 
“Ήλιον. Καί πράγματι, ή άστοχο; γνώμη ότι ή 
Γή είναι κέντρον πάση; κινήσεως, έπ} είκοσι κα'ι 
επέκεινα αιώνα; άνεχαίτισε τής άστρονομία; τήν 
πρόοδον- άλλά δέν είναι καί δίκαιον νά πιστεύσω- 
μεν ότι οί άληθεΤς οπαδοί τών έλληνικών σχολών 
άπολύτως άπεδέχοντο τή; σφαίρα; ήμών τήν άκι- 
νησίαν. 

δέν άκινητεΐ, άλλά καί περίτε έαυτήν καί περ’ι τδν 
ήλιον στρεφομένη. διατρέχει τδ διάστημα. «Γΐυθα- 
γορικο'ι τήνδε τήν Γήν ούτε άκίνητον, ούτε έν μέ
σω τής περιφοράς ουσαν».(Πλουτ. “Άπαντα τόμ.Α7, 
σελ. 67).,

Καί ό περιώνυμος δέ συμπολίτης ήμών Θέων ό 
ΣμυρναΤος, ωσαύτως άποφαίνεται «“Ότι έστι Γή 
μετέωρος κα'ι κινείται περ'ι τδ τοΰ κόσμου μέσον».

Άλλ’έκτος τούτων πάντων δ Πυθαγόρας άπε- 
κάλυψε τήν ΰπαρξιν τών άντιπόδων, ό'περ μετά 
πολλούς αιώνας ήρνήσατο ό ίερδς Αυγουστίνος- ση- 
μείωσαι δμω; ότι πρώτο; ό Πλάτων έχρήσατο τή 
λέξει άντίποδε; «Κα'ι πρώτος έν φιλοσοφία 
αντίποδας ώνόμασε» (Αιογ. Λαέρτ. Βιβλ. Γ'κ. 34). 
■ Πυθαγόρα; φησ'ιν είναι άντίποοας κα'ι τά ήμϊν 
κάτω έκείνοις άνω» (Διογ. Λαέρτ. Βιβλ. ΙΓ, κ. 26).

Άλλά κα'ι τής έκλειπτικής ή πλαγιότη; καί 
τής Γής ή στρογγυλότη; κα'ι ή αιτία τών εκλεί
ψεων κα'ι οί τρόποι τοΰ προαγγέλλει-/ αύτάς δέν 
ήσαν τοΐς άρχαίοι; άγνωστα.

Τή; σφαίρα; ήμών τήν καμπυλότητα γινώσκο- 
μεν ότι πρώτο; ό Μαγελλάνο; άνεκάλυψεν.Ό πε
ρικλεή; ουτος πορτογάλος θαλασσοπόρος άναχωρή- 
σα; έξ “Ισπανίας πρδ; περίπλουν τής Γής και 
πάντοτε πρδ; δυσμάς πλέων, είδεν ότι έν τών 
πλοίων αύτοΰ έπανήλθεν είς Εύρώπην, ώ;ει προσέ- 
πλεεν έξ ανατολών.

Έτέρα άπόδειξις τής καμπυλότητος τής Γής 
είναι τδ σχήμα τής σκιάς, ήν αύτή ρίπτει έπ'ι τής 
Σελήνη; έν καιρω έκλείψεως. Προ; δέ ή θέα τών 
όρέων, τών μνημείων κα'ι τών ιστών τών πλοίων, 
πρ'ιν ή φανή ό όγκος αύτών, επίσης καταφανώς 
τεκμηριοΰσι τδ σφαιροειδές τή; Γή; σχήμα. Πρδ; 
ταύτας λοιπόν τάς αποδείξει; τών νεωτέρων άπα- 
ραλλάκτω; όμοιαι ήσαν κα'ι αί ύπδ τών παλαιών 
φιλοσόφων προβαλλόμεναι, προκειμένου περ'ι τής 
καμπυλότητος τή; υδρογείου. Ό ΙΙλίνιος μάλιστα 
αναφέρει τοΰ πλοίου τδ παράδειγμα κα'ι ό Αρι
στοτέλη; τήν τή; Γή; σκιάν, φαινομένην κυκλο
τερή έπ'ι τοΰ σεληναίου δίσκου.

Πρδ; τούτοις οί πυθαγορικοέ ένδομύχω; έπί- 
στευον ότι τά άστρα, κυκλοφοροΰντα έν τώ δια- 
στήματι, κινοΰσι διά τών δονήσεων αύτών τά η
χηρά κυμάτια κα'ι παράγουσι θεσπεσίαν τινά μου
σικήν αρμονίαν «Αυτή, λέγουσι, τών άστέρων ή 
μουσική φθάνει εί; μόνα; τά; άκοάς τών θεών, 
διότι ούδε'ι; θνητό; δύναται ν’άκούση τι, όταν μή 
ύπάρχη διαδοχή σιγής κα'ι θορύβου, όταν ή αρμο
νία άένναο; δ’.ατελή».

Κα'ι είναι μέν ίσως ονειρον τών ούρανίων σφαι
ρών ή μουσική, ήν καί ό Αριστοτέλης έκάλεσεν 
ώραϊον κα'ι εύφυδ μουσικόν μΰθον (κομψώς και

Οί μέν Ίνοοέ, άγνοοΰντε; ποΰ νά στηρίξωσι τήν 
Γήν, τοποθετοΰσιν αύτήν έπ'ι τών νοίτων τεσσάρων 
έλεφάντων, επίτηδες υπδ τοΰ Βράμα πλασθέντων 
ό δέ Πίνδαρος, θαυμάζων τήν Κυβέλην, πάνυ ποιη- 
τικώ; λέγει ό'τι κάθηται έπ'ι άοαμαντίνων στηλών. 
Άλλά δέν έπεται έκ τούτων ότι ή δημιουργία, οί’α 
σήμερον ήμϊν ύπδ τής επιστήμης αποκαλύπτεται, 
δέν ε'έλκυσεν έξ ίσου τήν προσοχήν τών έλλήνων 
φιλοσόφων.

Τούτων οί πλείους ίσχυρίζοντο ότι άκίνητο; είναι 
δ ''Ήλιο; κα'ι ότι οί πλανήται,ύπείκοντε; εϊ; τδ μέγα 
αύτοΰ κράτος, στρέφονται περί αυτόν άν δέ τδ 
εύστοχον τών περ'ι τοΰ συστήματα; τοΰ παντδ; 
ιδεών αυτών, κατεπόθη ύπδ τή; λήθη; ώς μάταιου 
ονειρον, εις τοΰτο μόνος ό φανατισμό; κα'ι ή δει 
σιδαιμονία έπταισαν, διότι δέν ητο τότε δυνατδν νά 
ταράσσηται άκινδύνως ή ήσυχία τής Εστίας κα'ι 
τών Εφεστίων προστατών τοΰ κόσμου.

Άλλά καί ό Κοπέρνικος, μετά δισχίλια έτη 
πολλω κάλλιον ανέπτυξε του; άληθε'ς νομού; τοϋ 
πλανητικοϋ ήμών συστήματος- μή θέλων ομω; δ 
συνετός άνήρ νά έκτεθή εις τής Εκκλησία; του; 
διωγμούς, διακηρυξάση; ότι τδ πτολεμαϊκδν σύστη
μα συνάδει ταϊς άγίαις Γραφαΐς, παρέ
στησε του; νόμους έκείνους τω πάπα Παύλω τω 
Γ' ώ; άπλ2; υποθέσεις

Έν τοϊ; μετέπειτα χρόνοις, τοϋ Γαλιλαίου αί 
ανακαλύψεις έτι μδλλον έστήριξαν τήν αλήθειαν τοΰ 
κοπερνίκειου συστήματος- άλλ’είναι γνωστά όσα 
ύπδ τής ρωμαϊκής Εκκλησία; ύπέστη δ ένδοξος 
γέρων. "Ωστε ή άπαραιτήτω; παρ’άρχαίοι; άναγ- 
καία έσωτερική φιλοσοφία ίκανώς αιτιολογεί
ται κα'ι έκ τής άποφάσεως, ήν έξέδωκαν οί έν τή 
Σχολή τή; Αθήνας συνεδρι-άσαντε; έννέα ίεράρχαι 
πρδς καταδίκην τοΰ Γαλιλαίου, ε-.πόντο; ό'τι ή Γή 
δέν είναι κέντρον τοΰ κόσμου, κα'ι έκ τής βασάνου 
τοΰ Ίορδάνου Βρούνου, καέντο; έν Ρώμη κατ'άπό- 
φασιν τοϋ ίεροΰ δικαστηρίου, ώ; θελήσαντος ν’ά- 
ποδείξη δημοσία τήν αύτήν αλήθειαν.

Ό Ιδρυτής τής Κροτωνιάτιδο; Σχολής Πυθαγό
ρας, πεοιελθών τήν Φοινίκην, Χαλδαίαν, ’Ινδικήν 
κα'ι Αίγυπτον, έπανήλθεν εί; Ελλάδα κα'Γάπεκά- 
λυψε διά λίαν άξιοσημειώτου τροπου τάς αστρονο
μικά; τή; ’Ιωνική; Σχολής άληθεία;. Γινώσκων 
δηλονότι σαφώς τδν νοΰν κα'ι τά; φανατικά; δοξα
σίας τών πλείστων αύτοΰ συμπολιτών καί μή 
βουλόμενος νά ύποστή σκληροτάτους διωγμούς, αύ
τδ; μέν δημοσία έλεγε/ ό’τι ή Γή άκινητεΐ έν τω 
κέντρω τοΰ κόσμου, οί δέ μαθηταί αύτοΰ ζώντες 
καλούμενοι (οί πυθαγόρειοι ένομιζον νεκρούς του; 
μή έν τή μυστηριώδει αύτών κοινωνία δεκτούς), 
ιδιαιτέρως ίδίδασκον ότι ή σφαίρα ήμών ού μόνον

t
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νόμων άπόπειραι πρδς καταμέτρησιν μιδς μοίρας 
τοΰ μεσημβρινού, άπέδειξαν δ’τι τδ μήκος τής μοί
ρας είναι μεϊζον έν τοΐς πόλοις ή έν τώ ϊσηυερινώ, 
τοΰθ’δπερ έπικυροΐ τήν ύπόθεσεν τοΰ Νεύτωνος, 
είπόντος οτι ή Γή έχει σχήμα σφαιροειδές, περί 
τούς πόλους πεπλατυσμένον.

Ή περιφέρεια τής Γής διαιρείται είς 20,520,000 
δργυιών, ήτοι εις 40,000,000 ίσων μερών. Τδ δε
κάκις εκατομμυριοστόν μέρος τοΰ τόξου τοΰ γηίνου 
μεσημβρινού, τοΰ άπδ τοΰ βορείου πόλου εις τδν 
ισημερινόν διήκοντος, καλείται μέτρον καί είναι 
ή βάσις τοΰ μετρικού έν Γαλλίφ συστήματος.

Κατά τάς τοΰ Έρατοσθένους καταμετρήσεις τής 
Γής ή περιφέρεια έχει 252,000 σταδίων, δ δ’άριθ- 
μδς οδτος δέν διαφέρει πολύ τών συνήθων κατα
μετρήσεων.

Ό δέ Ποσειδώνιος καταμετρών τήν μεταξύ 'Ρό
δου καί ’Αλεξάνδρειάς άπόστασιν διά τοΰ σχετικού 
ύψους τοΰ άστέρος Κανόπου, έπίσης άκριβώς προσ
διόρισε τήν σφαίρας ήμών τήν περιφέρειαν.

Ό τώ Πλάτωνι φίλος Εύδοξος προσδιορίσας κατά 
Πλίνιον, τδ ήλικχδν έτος έξ ήμερών 36 Sl/t , Site? 

δλίγον διαφέρει τής τών νεωτέρων γνώμης, έγρα- 
ψεν έπί τέλους καί σπουδαϊόν τι βιβλίον περί τής 
περιφερείας τής Γής.

Αί πρόοδοι τής]άστρονομίας δέν έπιτρέπουσι πλέον 
νά νομίζωμεν τήν Γήν ούτε ώς κέντρον τοΰ Παντός, 
ούτε ώς τδν μόνον κατοιχούμενον κόσμον- διότι αί 
μεταξύ τών άλλων πλανητών καί τής ήμετέρας 
σφαίρας σχέσεις είναι βεβαιόταται άποδείξεις δτι 
τδ άνθρώπινον σώμα δέν ειναί τις απόλυτος τύπος, 
καί δ’τι ή δημιουργική δύναμις, ή εις σταγόνα 
ύδατος δαψιλώς τήν ζωήν έγχύσασα, δέν έπαυσε 
βεβαίως έν τώ ανθρώπω.

Ό ’Ιορδάνης Βροΰνος, δ Τγένσιος, δ Φοντενέλ- 
λος, ό Κάρολος Βουνέτος, ύ Άραγώ, δ Φλαμμα- 
ρίων καί πολλοί άλλοι νεότεροι σοφοί έγραψαν περί 
πληθύος καί οίκησιμότητος τών κόσμων δ δέ Βα- 
βινέτος λέγει «"Απασαι αί πρδς τούς πλανήτας 
σχέσεις τής Γής ήμών άποδεικνύουσι τήν έπί τής 
έπιφανείας αΰτών υπαρξιν ζωής

Ό έκ τής πρωσσιχής ακαδημίας διάσημος Λαμ- 
βέρτος, έξιστηχώς πρδ τής τεραστίας γονιμότητος 
τής φύσεως, έγραψεν έν ταϊς Κ οσμολογι- 
χα ΐ ς έπιστολαΐς αύτοΰ.

«Εί πράγματι πεποίθαμεν δτι τά πάντα γίνον
ται σκοπίμως, ό’τι τά πάντα συνδέονται καί συ
σχετίζονται, δτι δ κόσμος δλος εκφράζει τοΰ Θεοΰ 
τά κατηγορήματα, βεβαίως πρέπει νά πιστεύσωμεν 
δτι πάσαι αί σφαϊραι οίκοϋνται χαί δτι απαν τοΰ 
κόσμου τδ διάστημα βρίθει τοσούτων σφαιρών, 
ό’σας ήδύνατο νά περιλάβ-ρ. Δέν δυνάμεθα νά πα- 

περιττώς)· άλλ’άναμφηρίστως οί οΰράνιοι εκεί
νοι φθόγγοι άντήχουν εν ταϊς ψυχαϊς έκείνων, οι- 
τινες τούς αριθμούς χα'ι την αρμονίαν έχήρυσσον 
ουσίαν τών όντων. «ΊΙ αρμονία, έλεγον, συντηρεί 
τδν κόσμον, ό δέ Θεός είναι ό αίτιος τής.αρμονίας 
ταύτης».

Ή περιστροφική κίνησες τής Γής ύλικώς σήμε
ρον άποδεικνόεται δια τοΰ μήκους τοΰ εκκρεμούς 
τοΰ Φουχώ.Καί δ'μως πάλαι ποτέ ή αλήθεια αυτή, 
μαντευθεϊσα κα'ι μη ώς σήμερον άποδειχθεΐσα, 
δέν έτυχεν εύμενοΰς υποδοχής καί έχαραχτηοίσθη 
ώς άσέβεια. 'Ο μέγας Άρίσταρχος ό Σάμιος χατε- 
διώχθη ύπό τε τών ιερέων κα'ι ύπδ τοΰ όχλου, κη- 
ρύξας, ώς δ Γαλιλαίος, δ'τι ή Γή στρέφεται περί 
έαυτήν.

Κατά τδν Θεόφραστον, ό Κικε'ρων λέγει δ'τι ό 
Νικήτας ισχυρίζετο οτι ή Γή κινείται περ'ι τδν 
άξονα αύτής. Φιλόλαος δ’δ Κροτωνιάτης, Ήρα- 
κλείδης δ Ποντικός καί Έκφαντος δ πυθαγόρειος 
άπεφαίνοντο δ’τι εϊναι άπατη ή ήμερησία τής ε'νά- ί 
στρου σφαίρας χίνησις, τής Γής πράγματι περί 
έαυτήν κινούμενης. «Ήραχλείδης δ Ποντικός καί 
"Εκφαντος δ πυθαγόρειός κινοΰσι μέν τήν Γήν, ώς 
μήγε μεταβατιχώς, τροχού δίχην ε'ντονισμε'νην j 
άπδ δυσμών ε'π’ άνατολάς περί τδ ίδιον αΰτής 
κέντρον·.

Ό άξων τής σφαίρας ε'χκλίνει τής καθέτου κατά 
23°, 27', 37". ΊΙ χλίσις αύτη τοΰ άξονος έπί τής 
εκλειπτικής παράγει έν πάση χώρα τάς διαφόρους 
ώρας τοΰ ενιαυτού χαί χατά τάς παρατηρήσεις I 
τοΰ Πυθία, τώ 300 π. X., ήτο 23°, 51'. Κατά 
σινικήν δέ τινα παρατήρησιν, τώ II50 πρδ Χρι 
στοΰ γενομένην, ήτο περίπου 24°. Καί δ ’Ερατο
σθένης δέ τήν τής εκλειπτικής πλαγιότητα ύπελο- 
γίζετο 23°, 46', ένώ σήμερον ή αστρονομική αύτη 
γωνία είναι σχεδδν έλάσσων τών 19 λεπτών.

Ή έν Αίγύπτω πόλις Συήνη άποδεικνύει ήμϊν 
σταθεράν έλάττωσιν τής κλίσεως τοΰ γήινου άξο · 
νος. Πάλαι ποτέ έπί τών τροπικών χειμένη, διε- 
φημίσθη οΰ μόνον δΓοσους μόχθους χατέβχλον δ’ τε 
’Ερατοσθένης, δ Στράβων χαί δ Πτολεμαίος πρδς 
χαταμέτρησιν τής πλαγιότητος τής έχλειπτιχής 
χατά τήν θέσιν τής πόλεως ταύτης, άλλά χαί διότι 
ή ιστορία άναφέρει φρέαρ τι, όπερ έτητίως, τή ή- 
μέρφ τοΰ θερινού ήλιοστασιου, άντενάχλα χατά τήν 
μεσημβρίαν τήν εικόνα τοΰ ήλίου ’Αλλ’ή Συήνη 
απέχει σήμερον τών τροπικών, δ δέ μέγας φωστήρ 
οΰδέ κάν τά χείλη φωτίζει τοΰ περιφήμου έκείνου 
φρέατος.

*Αν ή Γή ήτο άκριβώς στρογγύλη, οΰδόλως ή
θελε διαφέρει ή μεταξύ τών γηίνων μοιρών άπό- 
στασις· πίσαι δ’μως αί παλαιών τε καί νέων άστρο-

ραδεχθώμεν δτι ύπάρχουσι κενά διαστήματα έν 
έργω τοσοΰτο τελείω, τοΰναντίον δέ πιστεύομε·/ 
δτι δπου ύπάρχει οίαδήποτε άποψις, έκεϊ πρέπει 
νά τοποθετήσωμεν άστρονόμους καί αστεροσκοπεία. 
Κατοίκους καί κόσμους άναχαλύπτομεν έν κόκκω 
άμμου χαί έν σταγόνι ύδατος- χαί δμως τά άριστα 
τών μικροσκοπίων ήμών δεικνύουσιν ήμϊν μόνον 
τάς φαλαίνας καί τούς ελέφαντας τών κόσμων 
τούτων, πολύ δ’ είσέτι άπέχουσι νά δείξωσιν ήμϊν 
κχί τά έντομα αΰτών. Πώς λοιπδν είναι δυνατδν 
πάντα ταΰτα τά παμμεγέθη σώματα, τά μεθ’ή- 
μών περί τδν ήλιον κινούμενα καί, ώς ήμεϊς, παρ’ 
αΰτοΰ φώς καί ζωικόν δεχόμενα θάλπος, πώς, 
λέγω, είναι δυνατδν νά στερώνται κατοίκων; ΊΙ 
γνώμη αύτη είναι παραλογωτάτη καί ήκιστα αξία 

δντος λογικού».
Άλλά κχί οί αρχαιότατοι τών φιλοσόφων, είς 

άπάσας τάς σχολάς άνήκοντες, έκήρυξαν καί αΰτοί 
ή έν τοΐς έαυτών βιβλίοις, ή ένώπιον τών έαυτών 
μαθητών, τήν μεγάλην ταύτην άλήθειαν περί τής 
γενικής τών κόσμων οίκησιμότητος.

• Είναι τόσον παράλογον, λέγει Μητρόδωρος ό 
Έφέσιος, νά δεχώμεθχ ένα μόνον κόσμον έν τώ 
άπείρω χενώ, οσον καί νά λέγωμεν δ’τι εϊς καί μό
νος άνεβλάστησεν άσταχυς έν εΰρυτάτω άγρώ». 
Καί δ Δημόκριτος δέ, έξεστηκώς πρδ τής θαυμα
στής πληθύος τών ουρανίων σωμάτων άνεκραύγαζεν 
«’Απείρους είναι κόσμους».

Ό τούς γεωγραφικούς πίνακος έπινοήσας ’Ανα
ξίμανδρος, άπεκάλυψε τοΐς έαυτοΰ συγχρόνοις καί 
τήν μεγάλην ιδέαν περί πληθύος καί οίκησιμότη
τος κόσμων. Τήν φιλοσοφικήν ταύτην γνώμην έδέ- 
ξαντο πάντες οί Έλληνες σοφοί, παρ’ών έπειτα 
μετεδόθη καί εις τούς ’Αλεξανδρινούς.

Καί δ 'Ίππαρχος, δ πατήρ τής επιστημονικής 
αστρονομίας, άνακαλύψας τήν δπισθοβατιχήν 
κίνησιν τών ισημεριών, καί δ Άρίστιλ- 
λος καί δ Ήρακλείδης καί δ Τιμοχάρης καί Σέ
λευκος δ Έρυθραΐος καί ’Απολλώνιος δ έκ ΙΙαμφυ- 
λίας καί δ Μέναιχμος καί τόσοι άλλοι μεγαλόνοες 
άνδρες, άλλεπαλλήλως κλεΐσαντες τούς τςόν Πτο- 
λεμαίων χρόνους, έξ ίσου ύπεστήριξαν ίτι έκαστος 
άστήρ είναι κόσμος κατοιχούμενος ύπδ νοούντων 

οντων.
Αύτη δέ ή περί πληθύος χαί οίκησιμότητος τών 

κόσμων γνώμη, τόσον ητο διαδεδομένη παρ’άρχαίοις. 
μεθ’δλην τήν δεισιδαιμονίαν καί τδν θρησκευτικόν 
φανατισμόν, ώστε Αλέξανδρος δ Μέγας, ώς λέγει 
δ Ίουβεγάλιος, ένόμισεν εαυτόν σφοδρά τεταπει- 
νωμένον καί δυστυχή, διότι δέν ήδύνατο νά χατα- 
χτήση αΰτούς. (’Ακολουθεί).
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’ ΤΑ ΑΝΘΙΙ. 
ΛΙΣΘΙΙΤΙΚΟΤΙΙΣ ΑΪΤΩΝ.

Ή νύξ ήτο δμιχλώδης- άν χχί δ Φαέθων οέν έ- 
πεκάθησεν άκόμη τοΰ άρματος αΰτοΰ, αί σκιαί 
μόλα ταΰτα τής νυκτδς ήρχισαν νά διαλύωνται, α1 
δέ χροιαί καί αί φάσεις τών διαφόρων άντικειμέ- 
νων, απερ κατεκάλυπτον τδ νυκτερινόν σκότος α
ποκαλύπτονται εις τδ φώς τής ήμέρας.

Τά πτηνά έξύπνησαν κελαδοΰντα τδν έωθινδν 
αΰτών ύμνον, δ υπόκωφος κρότος τοΰ κελαρύζοντος 
βύακος έπαισθητώς έλαττοΰται, ή πέριξ μοσχοβό
λος καί διαγελώσα φύσις φαίνεται άναγεννωμένη. 
Τδ οΰράνιον καταπέτασμα εϊς μίαν αΰτοΰ γωνίαν 
μεταβάλλει χροιάν, άγγέλλον ήμϊν τήν επάνοδον 
τής κροκοπέπλου χαραυγής χαί άπδ κυανού καί 
σκοτεινού ροδόχρουν καί ώχρδν καθίσταται.

Ό ήλιος ανατέλλει.
Τήν ηρεμίαν τής νυκτδς διεδέχθη δ συνήθης ή- 

μερήσιος θόρυβος- τδ παν μετεβλήθη.
Πανταχοΰ κίνησις, πανταχοΰ ταραχή. Ή ζωή 

έπανήλθεν.
Ό εργάτης πορεύεται είς τδ έργον αΰτοΰ, αί 

μέλισσα·, εξέρχονται τής κυψέλης αΰτών πρδς νομήν, 
δ μύρμηξ προβάλλει τήν μιχροσχοπιχήν αΰτοΰ κε
φαλήν έκ τοΰ παραθύρου τών ύπογείων αΰτοΰ δω
μάτων αμήχανων ποιαν νά τραπή δδόν.

Τδ παν αισθάνεται, τδ παν κινείται ! 
Τά άνθη αισθάνονται !

Έν καί μόνον βλέμμα ρίψατε έπί τής πλού
σιας καί πεποιχιλμένης φύσεως, ΐδετε τδ πύκνωμ» 
έκεϊνο τής χλόης, πράσινης ώς σμάραγδος, αίολο- 
χρόου καί απαλής ώς βελούδινος τάπης- έκεϊ ύ- 
πάρχουσιν έρωτες καί μυστήρια, μάχαι καί νίκαι, 
πάθη καί μίση, άπαντα άγνωστα ήμϊν ώς μή έπι- 
σύροντα έκ τής σμικρότητος αΰτών τήν προσοχήν 

*ηαών.
Έν τή είσόδφ τοΰ άνθοΰντος έκείνου λειμώνος, 

οπού αί ήλιακαί άκτϊνες δέν άπέσυραν άκόμη, 
τάς έπί τών φύλλων ώς μαργαρίτας κρεμαμένας 
ψεκάδας τής νυκτερινής δρόσου, ύπάρχουσι δύο δεν
δρύλλια. Είναι δύο είδη άκ α κι ώ ν- ύπήρξαν πο
λύ έωθινώτερα καί αΰτοΰ τοΰ ήλίου, πρδ μιας ήδη 
ήγέρθησαν ώρας καί έδειξαν σημεία ζωής, άνοί- 
γοντα τά καθ’ολην τήν διάρκειαν τής νυκτδς κ<- 
κλεισμένα αΰτών φυλλάρια. Ιδού φραγμός κεκα- 
λυμμένος ύπδ τών ευκάμπτων ταινιών τών ίασ Ι
νώ ν- μυριάδες καλύκων ήμιηνεωγμενων είσέτιδεί- 
κνύουσι τδ ζωηρόν αΰτών ροδοκύανον χρώμα- κα
τόπιν λεπτών τινων οί κάλυκες ουτοι θέλουσιν 
εϊσΟαι έν πλήρει αίσθήσει. ·&

■
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Πλησιάσατε τδ λευκόν έκεϊνο βόδον, οπερ φαί
νεται ζηλοτυποΰν, διότι προηγουμε'νως έθαυμάσατε 
άλλα φυτά. Δέν φαίνεται ώς έπερωτών ύυ.5ς· 
Σάς άρέσκει ή ευωδία μου ; ή θέα μου τέρπει 
ύμδς; I . . .

Τά άνθη αισθάνονται !

Ό ήλιος άνε'τειλεν.
Παρήλθον ώραι τρεις άπδ της ανατολής αύτοΰ, 

καί δμως πρασιά πλήρης φυτών εχει άκόμη χε- 
χλεισμίνους τους χάλυχας αυτών. Είναι τά φυτά 
τής πεπλίδος τής μεγανθούς ((Portulasa 
grundiflora). Τίνα λοιπδν άναμινουσι-, . . . ‘Αλλ’ 
ιδού ! Ζωογονηθέντα υπδ τών ηλιακών αχτίνων 
φαίνονται μάλλον διατεθειμένα δπως δείξωσι τάς 
μι'χρι τοΰδε κρυπτόμενα; ζωηροχρόους αύτών στε- 
φάνας.

Λύτη ή σειρά τών γαστρών τών όποιων τά φυ
τά ούδιμίαν δεικνύουσιν αισθησιν κα'ι φαίνονται ώς 
μεμαραμένα, είναι τάμεσημέρανθα (Messelll- 
briam tnemum). Φέρουσι τδ όνομά των έπ'αυτών· 
άναμόνουσι τήν μεσημβρίαν ό'πως άνθήσωσιν.

Μετά φαντασίας μετεχούση; ολίγης ρωμαντικό- 
τητος κα'ι μέ μικράν δόσιν πίστεως εις τδ περ'ι 
μετεμψυχώσεως σύστημα, ποιον εΰρυ μέ νεωτέρα; 
αισθήσεις στάδιον ήθελον ε’σθαι τά άνθη! Τί γλυ
κύ δνειροπολήσεως άντικείμενον διά τήν νεάνισα, 
ήτις δρέπουσα ρόδον Οά ήδύνατο νά ε’πη ! Τδ ρόδον 
τοΰτο πιθανόν νά υπήρξε κόοη ώ; έγώ ! Τίς δύνα
ται νά έξιχνιάση τδ δραμα ό’περ εγκρύπτουσι τά 
φύλλα αύτοΰ ; "Εχουσα ζωήν υπήρξε βόδον έν τω 
χόσμω, άποΟανοΰσα έγινε βόδον τών κήπων πάντο
τε ίμως ώραϊον, πάντοτε θαυμαστόν, ώς άν ήτο 
ή άθανασία τής ώραιότητος ! ! . .

Τά άνθη αισθάνονται 1

Είναι μεσημβρία !
Κατά τδ διάστημα τοΰτο ό ήλιος μεταδίδει εις 

τδ σύνολον τής φύσεως τήν χροιάν τής χαράς κα'ι 
τής ζωής ώς βλέμμα άγάπη; και άγαθότητος Οπερ 
δ Θεδς βίπτει έπ'ι τής γής.

Ό πλούσιος άκηδής άφοΰ προηγουμένως ειόεν έκ 
τής κλίνη; αυτοΰ τάς ήλιακάς αχτίνας εΐσδυούσας 
ίν τώ κοιτών! του, ήγε'ρθη τής μαλθαχωτάτης αΰ- 
Τοΰ στρωμνής, τάμεσημέρανθα, άπερ έκοιμών- 
το επίσης, εγείρονται τοΰ λήθαργου αύτών κα’ι φι
λάρεσκα, ώς αί μικραϊ γυναίκες, θχμβοϋσι τά όμ
ματα ήμών διά τών πλουσίων είς χρώματα ενδυ
μασιών αύτών I . . .

Άλλ’ δ ήλιος έπισχιάζεται ! Νέφη πυκνά ανα
φαίνονται εις τήν άτμοσφαϊραν. Κυλινοούμενα έπι 

τοΰ ουρανίου πέλαγους, φαίνονται ώς έξελΟόντα εις 
νεφοδρομίαν.

Ή γελόεσσα τής φύσεως φυσιογνωμία σχυθρω- 
πάζει, δ άνεμος μυχάται, τδ παν προμηνύει θύελ
λαν. Πάντα σχεδόν τά ζώα πορεύονται εις τδ κα
τάλυμα αυτών· τά δε νοήμονα πτηνά ύπδ τά πυ
κνά τής δρυδς φύλλα κρυπτόμενα, θωρακίζονται 
κατά τών προσβολών τής άναμενομε'νης βροχής.

Τά άνθη τής δμβρίμου διμορφοθήκης 
(Dimorphotheca pluvialis) συστε'λλονται, χαϊ 
φοβούμενα τήν έπελευσομένην βροχήν, κλείονται 
και φαίνονται μαρανθε'ντα. Δέν εύωδιώσι πλε'ον! 
άποκρύπτουσιν έκ τοΰ τρόμου των καί τήν ευωδίαν 
αύτών. 'Ολόκληρον προτείχισμα κιγκλίδων έστολι- 
σμε'νον άπδ ώραιόχροα ήμεροκαλλή καί πε- 
ριπλεχόμενα χάνει βαθμηδόν τήν ζωηρότη
τα αυτοΰ · τά άνθη άπερ έκόσμουν αύτδ ήρχισαν νά 
κρύπτωσιν άπδ τών Οφθαλμών του θεατοΰ τάς ζωη- 
ράς αυτών βαφάς.

Τά νέφη έκρήγνυνται εϊς κεραυνόν, καί ύετώδει; 
ομβροι χειμαρβηδδν χαταπίπτουσι.

Πολλά τών άνθέων έχοντα προηγουμε'νως ίστραμ- 
μένον τδ πρόσωπον αύτών πρδς τδν ουράνιον βόλον 
άτενίζουσι τώρα τήν γήν,άποκρύπτοντα τάςώραιο- 
μόρφους αυτών στολάς άπδ τών βροχερών χηλίδων· 
ή δε ευαίσθητος άκακία μόλις προσ- 
ψιυσθεΐσα ύπδ ρανίδων ουρανίου δάχρυος, συνε- 
στάλη κα’ι φαίνεται ώς προσβληθεϊσα ύπδ αποπλη
ξίας κιραυνοβόλου!

Τά άνθη αισθάνονται ! . . .

Τδ πάν παρέρχεται, κα'ι τδ παν άναφαίνεται ! 
Ή θύελλα παρήλθεν . . ό ήλιο; άνεφάνη !
'Ωχρός, στίλβων κα'. μεγαλοπρεπής ρίπτει τάς 

τελευταία; αύτοΰ άκτϊνα; έπϊ τής δροσερά; κα'ι 
βαλσαμώσου; φύσεως, ήτις άποδεχομένη αύτάς 
ώσπερ έρωτικάς θωπείας φαίνεται εύτυχεστάτη !

Κα'ι κατέρχεται κα'. πλησιάζει τήν άνά μέσον 
δυο χλοερών λόφων αναπαυτικωτάτην αύτοΰ στρω
μνήν, καί αναπαύεται, κα'ι παραχωρεί τήν έν τώ 
ούρανίω πεδίιρ θέσιν αύτοΰ τή σελήνη, ήτις άντι- 
μετωπίζουσα αύτήν ίξέρχεται διασχίζουσα χρυσο- 
πάρυφα κα'ι άργυροκρωσσα νέφη, άτινα φαίνονται 
μεταμελούμενα διότι έπεσκίαζον αύτήν.

Λί ύψίκομοι πεΰκαι φαίνονται ώ; φάσματα σο
βαρά xa't σιωπηλά ίξελθόντα τών τάφων καϊ άντί 
λευκού σαβάνου, μελανόν περιβεβλημέναι χιτώνα. 
Τήν κίνησιν τής ήμέρας διεδέχθη νηνεμία· ό έργα- 
σάμενο; καθ’ ό’λην τήν διάρκειαν αύτής κατόπιν 
κοπιώδους καμάτου αναπαύεται- τά άνθη, άπερ 
καθ’ ολην τήν ήμε'ραν εύωδι’ων κα'ι έθαλλον τρεφό-

σχηματισμού φλεβδς, δΓ ής ώς διά γέφυρας διέρχε
ται ή ΐκμάς, ής έπϊ πολύ εΐσέτι στερούμενον τδ 
φυτδν έκεϊνο Οά έξηραίνετο.

'Ενώ δε εϊς τά άνθη έξ άπροσεξίας συμβαϊνον τδ 
τοιοΰτον, θαττον ή βράδιον ϊαται, αί χυρίαι τής 
έποχής ήμών, αύτα'ι μόναι ώς κύριοι καϊ πρώτι
στον τοΰ καλλωπισμού αύτών έργον χαϊ μέλημα 
θεωροΰσι τδν διά τήν στηθοδέσμην σχηματισμόν 
τής όσφύο; αύτών, ήτις οσον λεπτότερα φανή, το
σοΰτον εύϋποληπτοτερα κατ’αύτάς καθίσταται.

Παράδοξο; φιλαρέσκεια !
Δειχνύουσαι πρδ; στιγμήν λεπτήν τήν δσφύν 

αύτών ανταμείβονται άργότερον ύπδ στηθικών νο
σημάτων.

Αί γυναίκες συστελλόμενα! οΐίτω διά τών στη- 
θοδέσμων δύσκολε ύουσι τήν συνήθη τοΰ οργανισμού 
αύτών λειτουργίαν· τά φυτά έπίσης δεδεμένα έπϊ 
πολύν χρόνον εις τδ αύτδ μέρος, κα'ι μή δυνάμενα 
νά διευχολύνωσι τήν άνοδον τοΰ ζωτικοΰ αύτών 
χυμοΰ, άναπτυσσόμενα προκαλοΰσι ταχύτερον αύ
τής τδν θάνατον.

Τά άνθη αισθάνονται I

Τά άνθη, καίπερ αισθανόμενα, στερούνται τών 
αισθητικών δργάνων I Έν αύτοΐς τδ αίσθημα, ό
πως καϊ εις πολλά τών ζώων, ε’ναι εσωτερικόν. 
‘Όταν έχωσιν ανάγκην τροφής φαίνονται ώς έκζη- 
τοΰντα αύτήν· όταν έχωσιν έλλειψιν υδατος καϊ 
καθαρού άέρος, φαίνονται έπίσης ώς άπαιτοΰντα 
αύτά.

Παρατηρήσατε τδν παράτολμου εκείνον κηπου
ρόν, όστις ϊσταται]ένώπιον αμπελοκλήματος. Διά 
τοΰ κλαδευτήρος αύτοΰ άποκόπτει ένα μόνον κλώ- 
να τοΰ όλου φυτοΰ, καϊ τδ φυτδν έκεϊνο ύποφέρει! 
Περιμείνατε έπϊ μικρόν. ’Ιδού . . . δάκρυα έξερχό- 
μενα έκ τοΰ άποκοπέντος μέρους, κυλίονται καθ’ 
ολον τδ μήκος αύτοΰ ! . . .

Ταλαίπωρον φυτόν! έάν είχε φωνήν, Οά έξήγει- 
ρεν αύτήν καϊ Οά έκραζε·/. “Ελεος. Άλλά δέν έχει I 
. . . Τά ζωύφια, οί ϊχθΰς, τά όστρακα, όταν έξά- 
γωνται τής θαλάσσης, όταν κόπτωνται, όταν 
τρώγωνται, μήπως έκβάλλουσι φωνήν ή χλαυθμη- 
ρισμόν ; Καϊ όμως αισθάνονται!

Άλλ’ οί ϊχθΰς άσπαίρουσι, τρέμουσι, δειχνυουσι 
κίνησιν τινα, ένώ τά φυτά στερούνται χαϊ ταύτης 
Ούχί! Ίδετε τώ έν τή δοχείω έκείνω φυτόν· Ολό
κληρος παρήλθεν έβδομάς χωρϊς νά δώσωσιν αύτφ 
τδ άπαιτούμενον ύδωρ· δέν δύναται νά κράξη, δέν {
δύναται νά κινηθή, δέν δύναται νά έτιχαλεσθή, δέν 
δύναται νά πληιιάστ) τδ ύδωρ, χαϊ όμως δέν μένει 
απαθές! τήκεται, φθείρεται, μαραίνεται, καϊ έάν 
δέν έπιμεληθήτε νά δροσίσητε αύτδ, θέλει άποθάνΜ
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μίνα άπδ τδ δξυγόνον, ήδη ήσυχάζουσιν άποπνέ- 
οντα άνθραχικδν οξύ, άπερ άλλω; θά ήτο έπιβλαβές 
αύτοΐς.

Τά άνθη αισθάνονται I

Ό κόσμο; καθευδει, τδ παν σιωπά I
Κίνησις υπόκωφος ε'ξερχομένη τοΰ πυχνοΰ τής 

δρυδς φυλλώματος προσβάλλει τά ώτα τοΰ νυκτο- 
βάτου- είναι ή καλλιτέχνις μουσουργός τής σιωπής 
χα'ι τοΰ σκότους, ε’ναι ή γλυκΰφωνος καί καλλι
κέλαδος άηδών, ήτις τώρα φαίνεται άφυπνισθεϊσα 
χαί επιζητούσα κατάλληλον θέσιν, όπως άρξηται 
τοΰ παθητικοΰ και έρωτύλου αύτής άσματος.

Τά έν τή γωνία έκείνη τοΰ κήπου φ ιλέσ πε
ρ α φαίνονται τώρα άφυπνιζόμενα έπίσης, διότι 
μόλις ήνθησαν έπιοειχνύοντα ύπδ τδ άμυορδν τής 
σελήνης φώς τάς ποικίλας στεφάνας τών λεπτο
φυών αυτών άνθέων.

Ή χλόη δροσιζομένη ύπδ τής αύρας τής νυκτε 
ρινής ανακτάται έπίσης τήν θαλερότητα αύτής. 
Καθ’ό’λην τήν διάρχειαν τής ήμέρας κατεπατήθη 
ανηλεώς, αί δε φλογερα'ι ήλιακαϊ αχτίνες τήν ά- 
πεχούρασαν· αυτή όμως ώς ευαίσθητος καί εύγενής 
καρδία δέν έμεμψιμοίρησεν, άλλ’ άνέμενε τήν κα
τάλληλον τής άναζωογονήσεως αύτής στιγμήν I 

Ζωηρά χα'ι ώχρόλευχα τά άνθη τής δ ν α γ ρ ί - 
δος άναδίδουσι τά εύώδη αύτών αρώματα· ή δ- 
ναγρϊς άνέμενε χα'ι έχοιματο χαθ'ολην τήν ήμέραν 
ήγέρθη καϊ άφυπνίσθη τήν στιγμήν ταύτην τής 
νυκτδς, και ύπδ τδν ώραϊον χαϊ διάστερον ούρανδν 
επιδεικνύει τά κάλλη αύτής, όπως αί ώραϊαι νω- 
χελεϊς χορεύτρια;, αϊτινες τήν ήμέραν χοιμώμεναι 
άναμένουσι τήν νύκτα, ό'πως έπιδείξωσι τά ΐδικά 
των υπδ τά πολυπληθή φώτα μεγαλοπρεπούς καϊ 
άνθοστολίστου 'αιθούσης.

Τά άνθη αισθάνονται !

Πολλάκις συμβαίνει τινά τών έκ τής άλλοδα- 
πής άφικομένων φυτών νά φέρωσι τδ όνομα αύ
τών δεδεμένον στερεώς έπϊ τοΰ στελέχους αύτών. 
Μετά τινα χρόνον όταν τά φυτά ταΰτα λάβωσι 
διαστάσεις πολύ μείζονας, καϊ δ μέν κορμός κατα 
στή αδρότερος, τδ δέ δέμα έκεϊνο έξακολουθή κα- 
τέχον τήν αύτήν θέσιν, δ φλοιός τοΰ δένδρου διαρ- 
βήγνυται σχηματίζω·/ πληγήν εις τδ μέρος εκείνο, 
ήτις θά έπέφερε τδν θάνατον εϊς τήν ύπέρ αύτήν 
κεφαλήν, τοΰ φυτοΰ στερουμένου τοΰ ζωτικοΰ χυ- 
μοΰ δς δέν δύναται νά δ έλθη τήν πληγήν καϊ νά 
διαμοιράσ-β τήν τροφήν έν τοΐς διάφοροι; κλάδοι; 
καϊ κλώνοι; αύτοΰ. Άλλ’έν έλλείψει καταλλήλου 
ϊατροΰ, τδ φυτδν τοΰτο ευρίσκει τδ άπαιτούμενον 
φάρμακον χαϊ έπουλοϊ τήν πληγήν έχείνην διά τοΰ
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έξ άνυδρίας, δπως τόσοι τών άφριχανικών έρήμων 
περιηγηταί ! . . .

Τά άνθη αισθάνονται!

Τά άνθη, δπως χαϊ πάντα τά αισθανόμενα, όντα 
δέν άγαπώσι τον περιορισμόν χαϊ την δουλείαν !

Τδ φυτόν έκεΐνο, δπερ στεροΰντες τοϋ ήλιακοΰ 
φωτδς, καέ τής δροσεράς ατμοσφαιρικής αύρας, 
εγκλείετε έντδς θαλάμου περιωρισμένου, τδ κατα
στρέφετε !

Άποροΰντες βλέπετε δτι μετ’ ολίγον χρόνον, μεθ’ 
δλας τάς άπαιτουμένα; περιποιήσεις τάς δποίας 
παρέχετε αύτω,άπώλεσε τήν προτέραν αύτοΰ άν- 
θηρότητα.

"Όπως δέ δ άθλιος δυστυχής, οστις αδίκως έν 
τώ δεσμωτηρίω κεκλεισμε'νος. κα'ι στερούμενος α
πάντων τών αγαθών δι’ών δ πάνσοφος τής κτίσεως 
δημιουργός έχόσμησε τήν θαυμαστήν φύσιν, {χάνει 
τήν ζωηρότητα τήν ΰγιείαν, και πολλάκις τήν 
ζωήν αύτοΰ, ουτω κα'ι τδ άνθος περικλειόμενου κα'. 
φυλακιζόυενον έν θαλάμη» σχοτεινφ, δσημέραι χά
νον τήν θαλερότητα αύτοΰ, ώχοιφ θλίβεται, φθισια 
μαραίνεται, άγωνια κα'ι αποθνήσκει! !

Τά άνθη αισθάνονται !
Κ. X. METAXAS.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΧΕΑ NIISOS—Ό πλοίαρχος γερμανικοΰ άτμο 

πλοίου έσχάτως μεταβάς εις Χδνκ-Κδγκ αναφέρει 
δτι έγένετο μάρτυς παραδόξου φαινομένου παρά 
τάς άκτάς τής νήσου Νέας Βρετανίας έν ταϊς νο- 
τίοις θαλάσσαις, τάς βορειοανατολικός άκτάς εύρε 
δλως κεκαλυμμένης δπδ παχείας δμίχλης και με- 
γάλας άπήντησε δυσχερείας εϊς τήν διάβασιν τοΰ 
χωρίζοντος τήν νήσον ταύτην άπδ τής Νέας Ισ
λανδίας πορθμοΰ ένεκα τής πολλής κισσήρεως, ήτις 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης κατακαλύπτει.

Τη 9 φεβρουαρίου άφίκετο εις Μαβαδϊ έν τω 
νησιωτιχώ συμπλέγματι τοΰ δουκός τής Ύόρχης ο
πού παρετήρησε τρεις κρατήρας -χαίνοντας έν τή 
χερσοννήσφ τής Νέας Βρετανίας ύπδ τούς πρόπο 
δας τών όρέων, άπερ καλοΰνται μήτηρ κα'ι θυγα 
τέρες, καϊ έξερεύγοντας άδιαλείπτως ποταμούς 
λάβας. Ή μεταξύ τής νήσου τοΰ δουκός τής'Γόρ- 
κης καϊ τής Λευκής λίμνης διάβασις διεχόπη καθ’ 
ολοκληρίαν ένεκα κισσήρεως, έ/ούσης ύπέβ τούς 
πέντε πόδας πάχους.

Μέγιστον έλος καλύπτει ιήν Λευκήν λίμνην 
κα'ι μετ’ ολίγον χρόνον έφάνη νέα νήσος, έχουσα 
περϊ τά 3/4 τοΰ μιλλίου μήκος. Ή νήσος αύτη 
κεϊται πρδς νότον τής Νατόπης ή τής “Ενδερσον. 

έφ’ ής νΰν κεϊται Οέσεως τδ βάθος δέν ύπερέβαινε 
πρότερον τάς 17 όργυιάς.

"Ισως παρήχθη έξ άλλων μετασχηματισμών, 
οί'τινες έπϊ τοΰ παρόντος δέν δύνανται νά κατα- 
οενχθώσιν ένεκα τών έπιπλεόντων σωρών κισσή- 
ρεως.

Ό είρημένος πλοίαρχος μνημονεύει έν τήέκθέσει 
αύτοΰ δτι τδ ύδωρ τής Λευκής λίμνης ήτο έπϊ 
δύο ήμέρας θερμότατον καϊ δτι άπειροι χελώναι 
καϊ τεθνηκότες ϊχθΰς έρρίφθησαν εις τήν άκτήν, 
ουσπερ οί αύτόχθονεςμετεχειρίζοντοεΐς τροφήν ένεκα 
τής μαστιζουσης αύτούς διαρκούς πείνης διά τήν 
άσυνήθη τή ώρα τοΰ έτους ξηρασίαν.

ΤΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑΙ UEPISTEPAI—Δοκιμαϊ έγέ- 
νοντο χατά τδ 1876 έπϊ τών ακτών τής Μ. Βρε
τανίας πρδς χρησιμοποίησιν τών ταχυδρομικών 
περιστερών είς τά αλιευτικά πλοιάρια. Αί δοκιμαϊ 
αυται έπανελήφθησαν καϊ κατά τδ 1877 μετ’άρ- 
κετής έπιτυχίας, καϊ ιδού πώς. Μετά μεσημβρίαν 
έπιβιβάζουσιν έπϊ έκάστου τών πλοιαρίων περιστε
ράν καϊ μετά τήν εξαγωγήν τών δικτύων τήν 
πρωίαν τής έπιούσης, άφοΰ βεβαιωθή τδ αποτέ
λεσμα τής άλιεύσεως, άφίνουσιν αύτήν έλευθέραν 
βέρου σαν _ δελτίον έπϊ τοΰ όποιου σημειοΰται τδ 
ποσδν τών άλιευθέντων ιχθύων, ή θέσις τοΰ πλοίου 
ή διεύθυνσις τοΰ ανέμου καϊ ή πιθανή ώρα τής 
έπανόδου. Διά τοΰ αύτοΰ μέσου δύναται νά ζη- 
τηθή καϊ ρυμουλκδν έάν δ άνεμος δέν είναι ούριος.

Τδ σύστημα τοΰτο έχει τδ πλεονέκτημα δτι 
προειδοποιεί ταχέως τούς ένδιαφερομένους περϊ 
παντδς ο,τι άφορα τήν προπώλησιν, τήν παρά- 
δοσιν καϊ ταρίχευσιν τών ιχθύων. Τδ περίεργον 
είναι οτι αί περιστερα'ι άμαπετώσαιέκ τοΰ πλοια
ρίου περιστρέφονται τρις περϊ αύτδ καϊ κατόπιν 
διευθύνονται πρδς τήν ακτήν μετά ταχότητος 
καταπληκτικής 20 χιλιαμέτρων εις τινα λεπτά.

Άναφέρεται περϊ Πέτρου τοΰ Μεγάλου, δτι ευ
ρισκόμενός ποτέ έν ’Αγγλία καϊ βλέπων μεγάλην 
συνοδίαν φενακηφόρων έξερχομένων έκ τής αιθού
σης τοΰ Westminster, ήρώτησε τίνες εκείνοι ή
σαν. Εΐπέτις δτι ήσαν δικηγόροι. "Δικηγόροι, 
είπεν ό Πέτρος, έγώ έχω μόνον δύο έξαύτών καθ' 
δλα τά κράτη μου, καϊ προτίθεμαι νά κρεμάσω 
τδν ενα έξ αύτών αμα ώς έπιστρέψω !,, 

, (ΆΟηναίς).

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.

τϊιιοιχ Βοτττρα και Σ/as.


