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'ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗ.

Ή έν ΆΟήναις εκ^ΐιδομε'νη εφηρερΐς Νέαι 
'tieai ι^ημοσιεύουσι τό κατωτέρω άρθρου περί 
τής νέας όροΟετικής κατά τό συνέδριου τοϋ 
Βερολίνου γραμμής, έξου καταφαίνεται τό 
φρόνημα τών έυ Έλλάδι περί τοϋ ζητήματος, 
τούτου.

Ή νέα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία; όροθετική 
γραμμή δέον, κατά τάς οριστικά; περί τούτου απο
βάσεις του έν Βερολίνω συνεδρίου, νά τεθή έπ'ι τής 
χοιλάδο; (vallee) τοϋ Πηνειού, έν Θεσσαλία καί τή; 
του Θυάμιδος έν Ήπείρω. Γνωστόν ποία είναι ή 
γεωγραφική έννοια τοϋ ορού κοιλάς. Περιλαμβά

νει αύτη πάντα τδν χώρον, τδν άρχόμενον άπδ τών 
κλιτύων τών δρέων, ών τά ύδατα χύνονται έντδς 
τοϋ ποταμοΰ, τοϋ διαβρέχοντο; τήν κοιλάδα κα'ι οι- 
δόντος αύτή τδ ίδιον ονομα.

Έν ταϊς μακραΤς συζητήσεσι τοϋ συνεδρίου περί 
τών πρδς τήν Τουρκίαν όρέων τής Βουλγαρίας καί 
τών άλλων σλαυϊκών κρατών, πολύ; έγένετο λόγος 
καί μεγάλη άπεδόθη σημασία εις τδ νά εχωσι τά 
νέα αύτών σύνορα στρατηγικήν αξίαν τοιαότην, ώστε 
νά προλαμβάνωνται ίσον ένεστι έν τώ μέλλοντι αϊ 
κατά τής οθωμανικής έπικρατείας επιορομαί. Τοΰτο 
έχρησίμευσεν, ουτω; είπεϊν, ώς γνώμων εις τήν δια- 
χάραξιν τών έκέϊσε όροθετιΧών γραμμών. Περιττόν 
νά εΐπωμεν δτι τδν αΰτόν κανόνα ένόει νά έφαρμό- 
ση καί έπί τών ελληνικών συνόρων τδ συνέδριον, 
πολύ δε πλειότερον μάλιστα έπί τούτων, καθότι εί
ναι γνωστόν δτι έν έκ τών σπουδαιότερων επιχειρη
μάτων ήμών καί τών φίλων ήμών ύπέρ τή; άνάγ 
κης τής τροποποιήσεως τών νϋν ορίων ύπήρξεν ή 
πλημμελής αύτών κατά τδ 18 32 διαχάραξις. ήτις 
ούδέν σχεδδν παρέχει είς τά; δυο ομόρους έπικρατείας 

φυσικόν ορίου χωρισμού, δυνάμενον νά προλαμβάνη 
τάς ληστρικός έπιδρομάς καί διευκολύνη τήν έπιτή- 
ρησιν τήτ Προθετικής γραμμής.

Γνωστόν άφ’ ετέρου δτι ή νέα στρατηγική, άνα- 
ζητοϋσα τοιαϋτα σημεϊαφυσικών αμυντικών γραμμών 
μεταξύ δύο χωρών, προτιμά σήμερον πρό; τοΰτο άν
τί τών ποταμών τά; σειράς τών δρέων. Έπεται λοι
πόν δτι καί έπί τοΰ προκειμένου ή έπί τών κοιλάδων 
τοΰ Πηνειοΰ καί Καλαμδ Προθετική γραμμή δεν πρό
κειται νά αναζητηθή εις αύτδν τδν ροΰν τών δυο 
ποταμών, άλλ’ είς άλλα ορεινά αύτών σημεία πρδ 
πάντων.

’Εδώ τώρα δύναται νά έγερθή τό ακόλουθον ζή
τημα. 'Όπως ή Ελλά; θέλει ΐσχυρισθή δτι τά όριά 
πρέπει νά τεθώσιν εϊς τά; κόρυφάς τών πρδς βορραν 
όρέων, τών οποίων τά ίίδατα έκ τών μεσημβρινών 
αυτών κλιτύων χύνονται εΐ; τούς έν λόγω ποταμούς, 
ουτω δύναται καί ή Τουρκία νά ζητήση ίνα ή Προ
θετική γραμμή χαραχθή έπί τών πρός μεσημβρίαν· 
διότι αί κοιλάδες περί ιζν όμιλεϊ ή άπόφασις άρχό- 
μεναι έκ τών πρό; βορραν όρέων φθάνουσι μέχρι τών 
πρδς μεσημβρίαν. Άλλά τό άτοπον,εις Π ήθελε μας φέ 
ρεε ή παραδοχή τοΰ τοιούτου τής Τουρκίας ισχυρι
σμοί, άρκεϊ οπω; καταοείξη τό απαράδεκτου αύτοΰ. 
Τώ όντι, ίν άναζητήσωμεν τοιαύτα πρδς μεσημβρίαν 
δρη, έν μεν τή Ήπείρω εύρίσκομεν ίσως τινά, ολί
γα; λεύγας άπδ τών νϋν μεθορίων άπέχοντα, ώς τά 
τών Τ ζ > υ μ έ ρ κ ω ν μέχρι Πέντε πηγαδίων 
άλλ’ έν Θεσσαλία, έκτο; τή; ασήμαντου δυτική; 
σειράς τών Άγράφων, μάτην 0’ άνεζητοϋμεν άλλο 
πρός μεσημβρίαν όρος, καί θά ήναγκαζόμεθα ουτω ί'να 
καί τό νέον ήμών δριον Οέσωμεν πάλιν έπί τής σειράς 
τής Όθρυος. Έν άλλαις λέξεσι διά τή; τοιαύτη; Π- 
ροθεσία; πρδ; μέν τήν Θεσσαλίαν δέν Οά έλαμβάνό-. 
μεν ούδέ χιλιάδα στρεμμάτων γή;, έκ δέ τής Ήπει
ρον Οά μϊς έδίοετο μόνον τδ Ραδοβίζι καί ίν τμήμα 
τών Τζουμέρκων. Καί νά τδ φαντασθή τις απλώς θά
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τΦ» ΰπδ φιλάργυρου καί αισχροκερδούς τίνος εμπόρου 
έπισωρευθέντα σίτον, ό'ταν βλεττ·^ μητέρας αποθνη- 
σχούσας μάλλον ένεκα της μητρικής αυτών αγωνία; 
ή τής πείνης, θεωρούσα; τά τέκνα αυτών ώχρα, κα- 
τεσκληχότα καί τρέμοντα υπό τής άτροφίας. Τίς 
έπίση; δεν θέλει δικαιώσει τδν στρατηγόν άμέσως ώ; 
άκούση ό'τι διέταξε δήμευσιν δολίω; άποκρυπτομέ- 
νων τροφίμων ύπέρ τών τδ αίμα χα'ι τήν ζωήν 
αΰτών παρεχόντων θυσίαν εις τδν βωμόν τής οόξη; 
και τοϋ μεγαλείου τής πατρίδος; Είς τοιαύτα; περί
που περιστάσεις εύρέθησαν χαί οί έχ τών βυζαντινών 
ήμών αύτοκρατόρων, οί χατα καιρούς δημεΰσαντες 
είτε έκλαϊχεύσαντες διάφορα εκκλησιαστικά καί μο
ναστηριακά πράγματα καί χτήματα, καί περί ών 
ό λόγος έν τοϊς κατωτέρω.

Ώς γνωστόν,πρώτο; όΜέγας Κωνσταντίνος, δ άνυ- 
ψώσας χαί παγιώσας τήν χριστιανικήν θρησκείαν, 
έχορήγησε καί εις τήν καθόλου ’Εκκλησίαν, ή κατά 
τάς λέξεις τής διατάξεως αΰτοΰ, catholico venera- 
bilique concilio, τήν ικανότητα τοϋ έκ διαθήκη; 
κληρονομέϊν. Ό δε ’Ιουστινιανό; κατόπιν ε'πεκΰρωσεν 
ίτι χαί έξ αδιαθέτου ίτι δικαιούνται α! έχχλησίαι 
χαί αί μοναί νά κληρονομώσι τήν περιουσίαν τών έν 
αΰταϊς ιερέων χαί μοναχών.

Ή ευσέβεια καί τό φιλάνθρωπον τών πρώτων χρι
στιανών άφ’ ένό;, καί ή καλή καί αξιέπαινος χρήσις 
καί διαχειρισις τή; έκκλησιαστική; περιουσίας ύπό 
τών αρμοδίων άφ’ετέρου, έπήνεγκον βαθμηδόν χαί 
κατ’ολίγον μέγαν σωρόν ακινήτων καί κινητών χτη
μάτων ύπό τήν έξουσίαν είτε τών εκκλησιών, είτε 
καί τών μονών.

Οί αΰτοκράτορες, φιλοτιμούμενοι χαί άμιλλώμενοι 
προς τάς ζηλωτά; ταύτας καί χριστιανικός διαθέσεις 
τών υπηκόων αΰτών, άμείβοντε; δέ έξ άλλου καί 
έπιρβωννόοντε; τόν ζήλον καί τήν αφιλοκερδή περί 
τδάγαθοποιΛν προθυμίαν τών διαχειριστών, παρέσχον 
αΰθορμήτω; διάφορα προσωπικά καί πραγματικά 
προνόμια εΐ; τάς εκκλησίας καί τάς μονά;, καί πολ- 
λάς άπαλλαγά; καί άτελείας εις τήν περιουσίαν 
αΰτών.

Άλλ’ ιδού άνεφάνη τό non plus ultra καί εν
ταύθα- ώς είς πολλάς έν τώ κόσμοι τούτω επιχειρή
σεις, ούτω καί έν τή έκκλησιαστική καί μοναστη
ριακή περιουσία βλέπομεν έκλείποντα άνεπαισθήτως 
τον χριστιανικόν έκεϊνον καί φιλάνθρωπον προορισμόν 
τής κολοσσιαίως αΰξηθείσης ταύτη; περιουσίας. Πολ
λοί μοναχοί έπαυσαν Οεωροϋντες τήν περιουσίαν τής 
μονής δωρηΟΛσαν ύπό όρους καί σκοπούς φιλανθρω

πικούς καί κοινωφελείς, άλλά μάλλον πρδς τό ίδιον 
αΰτών συμφέρον καί τάς ορέξεις ΰπάρχουσαν ήρξαντο 
λοιπόν έντρυφώντες καί οΰχί μόνον έφ’ά μή δεϊ, άλλά 
καί είς ό'λως άπηγορευμένα διά τε τδ' σχήμα καί τήν 
πολιτείαν αΰτών κατασπαταλώντες τήν περιουσίαν 
ταύτην. "Ετεροι πάλιν αισχροκερδείς χαΐ φιλοχρή
ματοι μάλλον ή φιλοπάτριδες καί φιλόχριστοι, έχον- 
τε; ύπ’όψιν τάς άτελείας καί τά προνόμια, ών άπή- 
λαυσεν ή μοναστηριακή περιουσία, άνωκοδόμουν μο
νήν τινα ή προσήρχοντο καί έκείροντο εις ΰπάρχουσαν 
κα’ι μοναχοί ούτω γενόμενοι ηΰξανον έμπορευόμενοι 
άπεριορίστω; τήν περιουσίαν αΰτών ώ; μοναστηρια
κήν, ή άπηλαυον τών καρπών αυτής άνέτως καί 
άταράχως, άπηλλαγμένοι ό’λως τών βαρών καί τών
υποχρεώσεων τών λοιπών πολιτών.

Τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων έπρεπε νά μή 
διέλθη απαρατήρητος- αΰτοκράτορες, κηδόμενοι τής 
τιμής καί δόξης τοϋ κράτους καί φροντίζοντες ύπέρ 
τής προαγωγής τής εΰημερίας τών ύπ’αΰτούς, έπρεπε 
καί έπεβάλλετο αΰτοϊς ώς καθήκον, προ παντός άλλου 
έχθροϋ έξωτερικοϋ, προ πάσης άλλης αναγκαίας έσω
τερική; μεταρ’ρυθμίσεως, τόν σάρχχα τοΰτον τοϋ 
μοναχικού βίου έν τφ κράτει ή νά χαταστρέψωσιν 
παντί τρόπω, ήνά περιορίσωσιν έν τώ τής διαφθοράς 
χαί βλάβη; διά τό κράτος έργω αΰτοΰ. Άν έπέτυ- 
χον ή οΰχί, δέν έξετάζομεν νϋν, έπιζητοΰμεν μόνον 

* ·/ «η \ / Ύ ·» f «vx tupcouev xv xxt χχτχ ποσον tt/ov «χαιωμα evtp- 
γοΰντες ούτω.

Θέντες ώς κανόνα τδ απαραβίασταν έν γένει τής 
ιδιοκτησίας οίασδήποτε, Οά ήτο πολύ έπισφαλές νά 
παραδεχθώμεν, έστω χαί έλάχιστόν τινα, περιορι
σμόν εϊς τήν άρχήν ταύτην. Ό έπιτρέπων καί τδ 
μικρόν έτι έν τοιαύτη περιπτώσει εύρίσκεται έπί 
πρανούς, έν ω δέν δύναται νά προΐδη πού μετά τινα 
στιγμήν θέλει εύρεθή. Πόσα; δέν αναφέρει ή ιστορία 
καταχρήσεις καί αυθαιρεσίας, δικαιολογουμένας καί 
γινόμενα; ύπό τήν σκέπην καί τήν αίγϊδα έξαιρέ- 
σεώς τίνος τοϋ κανόνο;, μικρά; τινο; έπιτρεπομένη; 
ελευθερίας πρός τι; Τδ τοιοΰτο δέν δύναται νά όρισθή 
καθαρώς- δμοιάζει πρδς τό τοΰ μύθου έκείνου, καθ’όν 
προθυμω; τις έδέχθη τήν έκκοπήν έκ τοϋ σώματος 
αΰτοΰ ποσότητό; τίνος σαρκός 'ορισμένης, άλλά κα
τόπιν, ότε έπέστησε τήν προσοχήν τοϋ μέλλοντος 
νά έπωφεληθή τήν συμφωνίαν ταύτης, ότι μεγάλως 
ζημιωθήσεται αν καί κατ’έλάχιστον έτι μόριον κόψη 
πλέον τοΰ συμφωνηθέντος, συλλογισθεί; μικρόν ουτος 
άπέσχεν. Άλλως δέ, πρός τί έπί τό Οεωρητικώτερον νά 
έξερευνώμεν τό ζήτημα ; μήπως δέν έχομεν σύγχρονα

κών κτημάτων έναποκειμένων σιτηρών, έξαγομένων 
καί διανεμόμενων τοϊς γνησίοις τέκνοις τής πατρίδος; 
νΑρά γε πρέπει χαί θέλει μείνει ήσυχος δ ήγεμών 
θεωρών πολλούς έκ τών πολιτών αΰτοΰ πενομένου; 
χαί οΐκτρούς, ένεκα έλλείψει·»; πόρου ζωής χαί άφορ- 
μή; προ; εργασίαν, ή τά τέκνα αΰτών περιφερόμενα 
εις τά; οδού; ρακένδυτα χαί κατεσπιλωμένα υπό βορ
βόρου τό σώμα, άλλά καί πολύ χεϊρον διερχόμενα τόν 
καταλληλότερον πρδς έκπαίδευσιν καί διανοητικήν 
αΰτών μόρφωσιν καιρόν έν μεγίστω σκότει άμαθείας 
καί δυσεκνίπτω βορβόρω διαφθοράς, χαταρτίζοντα δέ 
ούτω φυτώρια κακούργων χαί ληστών διά τδ μέλλον 
τή πατρίδι, ένώ οί μοναχοί άφ’ένο; μέν έγκαταλεί- 
πουσι ελλείψει χειρών ή μάλλον προθυμίας προ; ερ
γασίαν τά; καλλίτερα; καί εΰφορωτέρας γαίας, ή 
καλλιεργοΰντε; αΰτάς άφ’ετέρου κατασπαταλώσε τά 
εισοδήματα αΰτών ζώντε; έν πάση χλιδή καί σωμα
τική απολαύσει, άπεργαζόμενοι ούτω τά μοναστήρια 
άντί σεμνείων καί ενδιαιτημάτων έπιστήμης καί άρε- 
τή; καταγώγια πάσης κακίας καί διαφθοράς;

Ό πολυμαθής τοΰ ’Εκκλησιαστικού δικαίου 
έν τώ Έθνικώ Πανεπιστήμιο» καί σεβαστό; ήμών 
καθηγητής κ. Κ. Φρεαρίτης (ου ταϊς παραοόσεσι 
κατά τό πλεϊστον έν τοϊς έφεξή; άκολουθοϋμεν) παρα
δέχεται ώς λόγου; δίκαια; έκλαϊχεύσεω; τής μονα
στηριακής περιουσίας τάς έξής δύο περιπτώσεις- ά) 
έν δμολογουμε’νως άπολΰτω και κατεπειγοΰση άνάγκη 
τής πολιτείας, οτε πάντες οί νόμοι σιγώσι καί μόνον 
τό τή; έσχάτη; άνάγκη; δίκαιον έπικρατεϊ, καθ’ δ 
επιτρέπεται ή διάσωσις τοΰ γενικού συμφέροντος έπί 
ζημία τοϋ μερικού καί ότε μετά τή; κοινής συγκιν- 
δυνευει καί ή τής ’Εκκλησίας σωτηρία- καί β') ότε 
ή έκκλησιαστική περιουσία καί- τά έκκλησιαστικά 
καθιδρύματα άπέβαλον τόν άρχικόν αΰτών προορισμόν, 
ΰπηρετοΰντα άλλους σκοπούς, όλως έναντίους καί 
πρός τήν άποστολήν τής 'Εκκλησίας έπί τής γής καί 
πρδ; τό συμφέρον καί τήν ύπαρξιν τής πολιτείας.

Τή; δημεύσεω; είτε τής έκλαϊχεύσεω; διαφέρει ή 
λεγομένη έπίσπασις τής έκκλησιαστική; περιου
σία;· χατ’αΰτήν οΰδόλως διαταράττεται ή έκχλησια- 
στιχή περιουσία, μένει όπως χαί πρότερον ύπό τήν 
κυριότητα τής ’Εκκλησίας, άφαιρεϊται δέ μόνον ύπό 
τής πολιτείας ή διοίκησες αΰτή;, άνατιθεμένη εί; όρ
γανα τή; τελευταία;· καί αύτη ή πράξι; τή; πολι
τείας, ώ; ή προηγούμενη, κατ’οϋδένα τρόπον δικαιο
λογείται. Έάν ή πολιτεία αΰστηρώ; έπιβλέπη καί 
ποινάς όοίζη όπως μή έν τώ καθ’ήμέραν βίω βία τι; 

, καί άνευ οΰδενο; λόγου άφαιρή τήν οιοίκησιν τής τοΰ

παραδείγματα τοιαύτη; δημεύσεως καί έκλαϊχεύσεω; 
μοναστηριακών χτημάτων, ών οί έργάται τόν ήσυ- 
χώτερον καθεύδουσιν ύπνον τή; συνειδήσεως, πεποι - 
Οότες καί βέβαιοι περί τοϋ νομίμου καί δεδικαιολογη- 
μένου τή; αΰθαιρέτου χαί παρανόμου αΰτών πράξεως;

Δέν δύνανται οί έπιχειροϋντε; νά δεκαιολογήσιοσι 
τήν δήμευσιν τής μοναστηριακής περιουσίας ν’άντι- 
τάξωσιν ότι ή Εκκλησία δέν είναι πρόσωπον φυσι
κόν, ώστε νά έχη έμφυτον καί άναφαίρετον τό τής 
ιδιοκτησίας δικαίωμα, άλλα πρόσωπον ηθικόν, εΐ; 
ό ή πολιτεία έδωκε τήν τοϋ άποκτάν ικανότητα, 
όθεν καί δύναται ν’ άνακαλέση αΰτήν πάλιν όπόταν 
θελη. Έν πρώτοι; τοιαύτη αυθαίρετος άνάκλησι; 
ύπ’οΰδενος, νομίζομεν, δικαιολογείται- ή ’Εκκλησία 
ή αϊ μοναί άποκτήσασαι άπαξ τό δικαίωμα τής ιδιο
κτησία; δικαιούνται νά διαφυλάξωσιν αΰτδ χαί προα- 
σπίσωσιν έτι, οΰχί δέ νά έγχαταλεί'ψωσιν έρμαιον είς 
τήν ηγεμονικήν αΰθαιρεσίαν χαί ιδιοτροπίαν. Άλλά 
μήπως χαί όταν παραδεχθώμεν ότι έχει δικαίωμα 
πρός τοΰτο ή πολιτεία, είναι δυνατόν άφ’ ετέρου νά 
έξακολουθώμεν Οεωροϋντες ύφισταμένην τήν Εκκλη
σίαν ώ; πρόσωπον ηθικόν, άλλ’άνευ δικαιώματος ιδιο
κτησίας ; Ή Εκκλησία ώς σώμα ηθικόν διατελοϋν 
έν τή πολιτεία αΰτοτελές δικαιούται όπως ποιήται 
χρήσιν πάντων τών έφικτών μέσων, τών μή άντι- 
βχινόντων βεβαίως είς τό συμφέρον χαί τδν προορι
σμόν τής πολιτείας, προ; επιτυχίαν τοϋ έπιδιωκο- 
μένου ύπ’ αΰτής σκοπού. Ί’ποθώμεν οτι μεταξύ τών 
μέσων τούτων δέν ύπάρχει ή ιδιοκτησία- είναι δυνα
τόν έπί μίαν έτι στιγμήν νά πιστευσωμεν ότι θά 
δυνηθή ούτω νά έπιτΰχη ή ’Εκκλησία τοϋ σκοπού · 

μόνου;
Αΰθαίρετο; λοιπόν καί έπ’οΰδενδ; λόγου στηρίζεται 

πάσα δήμευσες χεχτημένη; περιουσίας τής’Εκκλησίας.
Καί όμως ό Κικέρων προλχβων είπεν ότι ενίοτε 

τό summuni jus είναι summa injuria. ’Αρά γε 
πρέπει χαί θέλει μείνει ήσυχο; ό ήγεμών. όπόταν τοΰ 
έχθροϋ ραγδαίω; έπιπεσόντο; έπί τή; χώρα; αΰτοΰ 
καί προχωροΰντο; έν δηωσει καί καταστροφή τή; 
πατρίδος, οί πολϊται άπαντες δμοθυμαδον βράζωσιν 
οπω; ε’ξέλθωσιν προ; άντιμετώπισιν καί άπόχρουσιν 
αΰτοΰ, στερούνται δμοις είτε οπλών, είτε πολεμεφο- 
δίων, είτε καί τροφίμων έτι, ένώ ή άναστέλλουσα τήν 
φιλοπάτριδα αύτών ορμήν αύτη στενοχώρια καί άπο- 
ρία ήθελεν έκλείψει ταχέως, δημευομένων τών έν τοϊς 
σκευοφυλακείοις τών μονών χαταχειμένων καί υπό 
κονιορτοΰ περικαλυπτομένων χρυσών καί άργυρών 
σκευών, ή τών έν ταϊς άποθήκαι; τών μοναστηρια
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πλησίον αύτοΰ περιουσίας, ύπεισερχόμενος ώς αυτό
κλητος προστάτης αυτός εις αυτήν, πόσω μάλλον 

κατακριτέα αυτή αυτή ή πολιτεία έπί τής ε'κκλη 
σιαστική; περιουσίας ούχί ανεχόμενη τοΰτο άλλά κα'ι 
διαπράττουσα;

Μετά τά ολίγα ταϋτα τά προεισαγωγικά, έρχό- 
εϊς τδ προκείμενον ήμών θέμα.

Οί πρώτοι έκ τών βυζαντινών αύτοκρατόρων, οί 
ποιήσαντε; τήν αρχήν κα'ι δόντες τδ παράδειγμα είς 
τούς μετ’ αυτούς τής δημεύσει»; είτε έκλαϊκεόσεως 
τής εκκλησιαστικής περιουσίας είναι οί αυτοκράτορες 
ΛέωνΓ' καί ό υίδς αύτοΰ Κωνσταντίνος ό ς*',  δ άμει- 
λίκτως στιγματισθείς ύπδ τών εναντίων αύτοΰ διά 
τοΰ επιθέτου Κοπρωνυμο; (717 — 741 κκα'ι 7 ί 1 — 
775). Ίσως εύρίσκονται έτι άγαν ζηλωταί τινές, 
οί'τινες άμα τή άναγνώσει τών δύο τούτων ονομάτων 
άρξονται σταυροκοπούμενοι καί άναθεματίζοντες τήν 
μνήμην αύτών, διότι διά διατάγματος τούτων (τοΰ 
Κωνσταντίνου συμβασιλεύοντας μετά τοΰ πατρδς άπδ 
τοΰ 720), δημοσιευθεντος τώ 726 έδόθη ή πρώτη 
άφορμή εις τήν μεταρόυΟμιστικήν έκείνην κίνησι·/, 
τήν έπ'ι ένα κα'ι πλέον αιώνα άναταράξασαν τδ κρά
τος, καί γνωστήν ύπδτδ όνομα τής είκονομαχίας. 
Ώς χριστιανοί καί ήμεϊς πόρρω άπέχομεν τοΰ ν’άντι- 
ταχθώμεν είς τά ύπδ τής Ζ' οικουμενικής Συνόδου 
θεσπισθέντα καί νά ζητήσωμεν νά ύπερασπισΟώμεν 
τούςεΐρημενουςαύτοκράτορας δια τά; περί τής λατρείας 
τών άγίων εικόνων δοξασίας- ούδέ πάλιν άγαν έκ- 
Οειασταί τής μνήμης αύτών δεικνυόμεΟα άποκαλοΰν- 
τες καί κηρύττοντες αύτούς έξοχα καί μεγαλοφυή 
πνεύματα- άποδίδομεν αύτοϊς τδ δίκαιον, καθ'όσον 
νομίζομεν, τδ δίκαιον, ουτινος καί αύτή ή τιτλοφο
ρούμενη άδέκαστος ιστορία έστέρησεν αύτούς έπί το- 
σουτους αιώνας, καί μόλις έπ’ έσχάτων ήρςατο 
γνωσιμαχοΰσα. ’Αλλά δεν πταίει ή ιστορία- κα
τηγόρησαν τούς εΐκονομάχους ενώπιον τοΰ πάγκο 

σμιου τουτου κριτηρίου, έδίκασαν καί κατεδίκασαν 
χωρίς διόλου νά Οελήσωσιν δπως προσκληθώσι καί 
ουτοι καί άκουσθώσι · δέν είναι δ’ε τδ πρώτον ήδη οτε 
ή κατ’έρήμην δίκη χαρακτηρίζεται ώς άδικος- ούδέν 
ιστορικόν έργον ή άλλο μνημεϊον γραφέν ύπδ τάς άο- 
χάς καί τάς δοξασία; τών είκονομάχων άφήκαν νά 
περισωίιή οί ζηλωταί τής τών εικόνων λατρείας- 
κατ’αύτδ οί εϊκονομάχοι εΰρέθησαν είς χείρονα θέσιν 
καί αύτοΰ τοΰ Ίουλιανοΰ, ου δυνάμεθα κάλλιστα νά 
σπουδάσωμεν τδν χαρακτήρα έκ τών έργων αύτοΰ. 
Κατόπιν δέ τούτων έρχονται όρμαθίζοντες επίθετα 

κακώνυμα, πράξεις επονείδιστους καί κατακριτέας,

κακουργήματα φρικτά, εΐ; βάρος πάντων τών είκο
νομάχων. Είναι άληθή πάνθ'όσα γράφουσιν οί ύπέρ 
τής τών εικόνων λατρείας διακείμενοι ιστορικοί; 
Έάν ούχί πάντα ψεύδη καί συκοφαντία;, ποϊα καί 
πόσα είναι τά τοιαΰτα χαρακτηριζόμενα; ποϊα καί 
πόσα άγά γε τά καλά έργα καί διανοήματα τών εί

κονομάχων βασιλέων, τά δολίως καί έκ κακής προαι- 
ρέσεως παρασιωπηθέντα ολως ή καί περικοπέντα, 
άλλοιωθέντκ, διαστρεβλωθέντα;

Μόλις κατά τά 1852 δ κ. Ζαχαρίας έξέδοτο τό- 
ποις τήν άπορίας άξιον πώς περισωΟεϊσαν νομικήν 
συλλογήν τών πρώτων είκονομάχιον βασιλέων, έργον 
σύντομον (έκ ιη' τίτλων άποτελούμενον), άλλά περιε
κτικόν, φέρον δέ τήν έξής επιγραφήν. · Εκλογή τών
• νόμων έν συντόμω γενομένη παρά Λέοντος καί Κων- 
•σταντίνου τών σοφών καί φιλευσεβών ήμών βασι-
• λέων άπδ τών ινστιτούτων, τών διγέσεων, τοΰ κώ- 
•δικος, τών νεκρών τοΰ μεγάλου ’Ιουστινιανού οια-
• τάξεων, καί επιδιόρθωσες εις τδ φιλανθρωπότερον
• έκτεθεϊσα, έν μηνί μαρτίω, ΐνδ. 0' έτους, άπδ
• κτίσεως κόσμου ,ς'σμή'.

• Έν δνόματι τοΰ Πατρδς καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ
• αγίου Πνεύματος Λέων καί Κωνσταντίνος βασιλείς».

ΊΙ μελέτη τής βίβλου ταύτης πλεϊστον φώ; έπέ- 
χυσεν έπί τής ύποθέσεως τών πρώτων είκονομάχων 
βασιλέων- ηρξατο έν πολλοϊς νά κλονίζν) τήν αύΟαί- 
ρετον έκδοθεϊσαν κατ’αύτών έτυμηγορίαν τής ιστορίας 
καί ούτως έπεφάνησαν οδτοι ένώπιον ήμών, φέροντε; 
τήν δόξαν ήν ολίγοι έκ τών βυζαντινών ήμών αύτο
κρατόρων έχουσιν. Έπί τούτω δφείλομεν πλείστκς 
δσας ευχαριστίας είς τδν σοφόν ήμών ιστορικόν κ. Κ. 
Παπαρρηγόπουλον άόκνως έργκσΟέντα καί φιλοτεχνή- 
σαντα το ιστορικόν αύτοΰ καλλιτέχνημα, έν ώ τήν 
άρμόζουσαν καί δικαία·/ θέσιν άπένειμεν είς τούς εί- 
ρημένους βασιλείς. ('Έπεται συνέχεια).

Ώς σημειοϊ άμερικανική τις έφημερίς ό άριθμδς 
τών έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής βορείου ’Α
μερικής δικηγόρων υπερβαίνει τάς τριάκοντα τρεϊς 
χιλιάδας. Έν τω άνωτέρω δέ κατά τδν πληθυσμόν 
γερμανικώ κράτει μόλις άνέρχεται είς 5,500 μέχρις 
6,000. Άλλ' ή δυσαναλογία δέν είναι τόσω μεγάλη 
ίσον έκ πρώτης όψεως φαίνεται, διότι δέον ν'άναλο- 

γισθώμεν οτι έν Αμερική ύπάρχει πληρεστάτη διοι
κητική άποκέντρωσις, καΟιστώσα άναγκαϊον τδν υ
πέρογκο·/ άριθμδν τών δικηγόρων έν ω έν Γερμανία 
κατά μέγα μέρος ά/απληροΰσι τούς δικηγόρους οί δη
μόσιοι ύπάλληλοι τής πολυπλοκωτάτης γραφειοκρα
τικής διοικήσεως τοΰ κράτους τούτου.

ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ.
Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος μέγα γεγο

νός ένεκαίνισε νέον βίον καί νέας διά τήν άνΟρωπότη- 
τα σωτηριωδεστάτας άρχάς, καίπερ δέ έπιτευχΟέν δΓ 
ολως εναντίων μέσων, έδημιούργησεν όμως νέον βίον 
διά τήν Εύρώπην καί μεγίστην έδωκεν ώΟησιν εις
τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμοΰ. 'Π γαλλική έπανάστα- 
σις τοΰ 1789, άντικατόπρισμα τής μεγάλης έπανα- 
στάσεως τής γενομένη; έν Εύρώπη περί τά μέσα τοΰ 
H? αίώνος, έκτελεσΟέϊσα δΓάπείρων Ουσιών καί ά- 
γώνων, άνευ τών όποιων όμω; ούδέποτε οί λαοί άπο 
λαόουσι τή; έλευθερία; αύτών καί ούδέν γίνεται βή
μα πρδς τδν πολιτισμόν, δύναται νά ΟεωρηΟή ώς τδ 
μεγαλείτερον γεγονός, τδ δποϊον μάλλον έπέδρασεν 
έπί τάς τύχας τής άνθρωπότητος.

Μεταξύ τών άλλων άρχών, τάς όποίας άνεκήρυξεν 
ήέπανάστασις τοΰ 89, είναι καί ή άρχή τής ελευθε
ρίας τοΰ τύπου. Τότε μόνον κατενοήθη ό υψηλό; προ
ορισμό; τής δημοσιογραφίας, ώς καί ότι όπόταν αύ'τη 
άποκτήσ·η πάντα τά μέσα, δΓων δύναται ν'άνταπο- 
κριΟή πρδς τάς άρχάς τής κυβερνήσεω; καί νά διερ- 
μηνεύση πιστώς τήν κοινήν γνώμην, δύναται νά έκ- 
τελέση τάεπιβαλλόμενα αύτή καθήκοντα. Ιίράγματι 
δημοσιογραφία έστερημένη τών μέσων τούτων, έφη
μερίς μή έμπνεομένη ύπδ τοΰ ζωογόνου τή; έλευδε- 

, , , , , . τ » · _ . ,ριας αερος και ως εκ τουτου ουσα ανευ αρχών, οτε 
μέν ύπερασπίζουσα μίαν, ότέ δέ έτεραν μερίδα, δέν 
δύναται νά τύχη ύποστηρίξεως παρά τω λαώ, ουτι- 
νος προώρισται νά διερμήνευσή τά αισθήματα κα'ι 
ούδεμίαν δύναται νά παρέχη ωφέλειαν. Διό εί; όσα 
έθνη ήσπάσθησαν ευθύ; απ’άρχής τάς άρχάς τής 
έπαναστάσεως τοΰ 89, μέγιστα παρέσχε ή δημοσιο
γραφία πλεονεκτήματα, συντελέσασα τά μάλιστα 
είς τδ νά ύποδείξη τώ λαώ τά άπέναντι τής κυβερ
νήσεως δικαιώματα αύτοΰ, νά περιστείλη τάς άπο- 
λυταρχικάς τάσεις τών ηγεμόνων καί νά έμφυσήση 
είς αύτδν τον πρδ; τήν ελευθερίαν έρωτα. ΊΙ δημο
σιογραφία ύπήρξεν ή μεγάλη έκείνη δύναμις, ήτις 
κατώρΟωσε νά παγιώστ, τάς σωτηρία; ταύτας άρχάς 
καί νά παιδαγώγηση έν αΰταϊς τδν λαόν, ούτινος 
άντεπροσώπει τούς πόθους, άνεγνωρίσθη έν τώ κρατεί 
ώς μεγάλη δύναμις, εϊς τήν αρωγήν τής όποίας κα-
ταφεόγουσι πάντες μέχρι των άνωτέρων άντιπροσώ-
πων τής κυβερνήσεως. Ίδια είς τά μεγάλα κράτη 
έν οΐς άπδ πολλών ήδη έτών έξετιμήΟη ή άποστολή
τής δημοσιογραφία; καί παρεχωρήΟησαν αύτή πάντα 
τα μέσα όπως άφίκηται είς τον προορισμόν αύτής, 
παρέσχε μέγιστα ώφελήαατα. ύπεστήριξεν έύνοσωτη-

ριους άρχάς κα'ι υπέδειξε πιστώς τίνα τά μεταξύ 
τής κυβερνήσεως καί τοΰ λαοΰ άμοιβαϊα καθήκοντα 
καί δικαιώματα εΐ; τά ευνομούμενα κράτη.

Πάντα δέ ταϋτα κατώρΟωσε διά τής ελευθερίας. 
«Ενθυμούμαι—έγραφεν ό Σαίν Μάρκ Γιραρδϊνος 
πραγματευόμενος περί τής δημοσίας γνώμης έν Γαλ
λία πρδ τοΰ συντάγματος τοΰ 18521 — έ·Λυ;αοΰμαι 
οτι γηραιό; φίλος τών φιλοσόφων τοΰ 1Ζ' αίώνος μοί 
έλεγεν ήμέραν τινά ό'τι τδ καλλίτερον κυβερνητικόν 
σύστημα είναι μοναρχία ισχυρά μετά ελευθέρου τύ
που. Ό έξοχος ούτος ά/τ,ρ έξελ.άμβανεν ώς κυβερνη

τικόν σύστημα την αντιφασιν, 
τήν νεότητά του, πρδ τοΰ 89, 
σχεδδν άπόλυτος καί πάντες 
κατά τής κυβερνήσεως. Καί όμως παρήλθον πάντα 
ταϋτα. έλεγε/ ό φιλόσοφό;[ζου.—Καί πρδ πόσου και 
ροΰ. άπεκρίθη·/ αύτώ, παρήλθον ταϋτα-, Δέν είναι 
πλέον τοιοϋτον τδ κυβερνητικόν σύστ-ζ-μα- ήδη ύπάρ 
χει διαμάχη μεταξύ δύο έναντίων, άπολήγουσα εί; 
τδν φόνον τοΰ ίνο; ύπδ τοΰ ετέρου. Ή έλευθερία τοΰ 
τύπου δέν δύναται μόνη νά ζήση- ένταΰθα έγκειται 
ή άξια αύτί,;. ΊΙΘέλησαν νά συστήσωσιν είδος άντι- 
Οέσεως μεταξύ τοΰ βήματος καί τοΰ τόπου, άλλ’ ή 
άντίΟεσις αύ'τη δέν ύφίσταται. Τί Οά ήξιζεν ό άπδ 
τοΰ βήματος λόγος, χωρίς ν’άντηχή διά τών έφημε 
ρίδων; · Δ-.ά τοιούτων σκέψεων ό διάσημος ουτος’δη 
μοσιογράφο; ύπεδείκνυε τήν άνάγκην τής ελευθερία; 
τοΰ τόπου ιυς απαραίτητον μέσον όπω; ή δημοσιο
γραφία έκτελέση τον προορισμόν αύτής.

Μακρδν σύγγραμμα περί έλευΟεροτυπία; έδτμο- 
σίευσεν ό περιώνυμο; Γάλλο; LlIOIl Vingtaill1, έν 
ω μετά φιλοσοφική; άκριβεία; καί διά πλείστων πα
ραδειγμάτων άποδεικνόει τάς έξ αύτής προελθοόσας 
ώφελείας. Ό L’ingtaill όπως άποδείξτ, δποϊον είδος

ήν είχεν ίδεϊ κατά 
οτε ή μοναρχία ήτο 
έγραφον ή ώμιλουν 

παρήλΟον πάντα

τά-

έλευθερία; τοΰ τύπου θεωρεϊ καλλίτερο/. ύποτίΟησιν 
αφ'έ·/δ; τύπον μή ύπαγόμενον ύπδ τήν λογοκρισίαν 
καί έντελώ; άνεξάρτητον ή τοιαύτη ελευθερία ούδε
μίαν έτέραν προϋποτίΟησιν έλευθερία-/, ούτε τήν τοΰ 
βήματος, ούτε τήν τής συνειδήσεως, ούτε τήν τοΰ 
συνεταιρισμού, ούτε τήν έκλογικήν έλευθερία·/. Άλ
λά πώς ή κυβέρνησις 0ά ήτο δυνατόν νά σεβασΟή 
τοιοϋτον τύπον άνευ όρίων -, Τδ τοιοΰτο ήθελεν είναι 
Οαΰμα άπρα-,/ματοποιητον. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή κυβέρνησις έπρεπε νά σύγκηται έξ άγίων διατεθει
μένων νά σεβασΟώσι τδν τύπον- άλλά καί ό τύπος

‘) Revue <les deux mondes. Τόμ. ΚΙΓ. 
») De la liberie de la presse, Paris 1860.
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άφ' έαυτοΰ είναι ελεύθερος. Ή ελευθερία τοΰ λόγου 

συνεπάγεται χα'ι την ελευθερίαν τοΰ τόπου. ’Ελεύθε
ρο»; δέ σχεπτεσΟχι, ελεύθερο»; γράφειν χα'ι ελεύθερο»; 
δμιλεϊν πρό; τδν λαόν άποτελοΰσι τδ sumnium τή; 
έλευθερία; χατά τδν φιλόσοφον ’Ιούλιον Σίμωνα.

Και όμω; έν πολλαϊς χώραις καίπερ άπδ πολλοΰ 
ένστερνισθείσαις τά; άρχάς τής έλευθερίας ή έλευθερία 
τοΰ τύπου δέν είναι πλήρης. Ό τύπος υπάγεται ύ- 
πδ λογοκρισίαν και ή έφημερίς αναγκάζεται νά λαμ- 
βάνη συχνότατα παρά τής κυβερνήσεως έπιτιμήσεις 

προσωρινά; ή διαρκείς παύσεις, τάς όποια; δυνάμεθα 
νά όνομάσωμεν δολοφονίαν τή; εφημερίδάς. Ί’ποθέ- 
σωμεν ό'τι έφημερίς τι; έπαύθη έπι δύο {χήνα;, διότι 
λ. χ. δέν προσηνέχθη άβρότερον πρδ; ισχυρόν τι άτο- 
μον όπόση ζημία προξενεϊται έκ τή; παύσεω; ταύ
τη;. ΙΙαρ'ήμϊν μάλιστα ένθα οί δημοσιογράφοι μόλις 
έπαρκοΰσιν εις τά έξοδα τής δημοσιεύσεως τοΰ φύλ
λου των, μία δίμηνο; παΰσι; έπιφέρει πολλάκις τήν 
πτώχευσιν τοΰ δημοσιογράφου. Ταύτά έλεγε πρδ ή
μών ό ’Ιούλιος Σίμων όμιλών περ'ι τής έν Γαλλία 
δημοσιογραφίας. «'II κοινοποίησες πρδς τήν έφημε- 
ρίδα είναι έλαφρά ποινή, είναι απλώς τδ δικαίωμα, 
τδ όποιον έχει ή κυβέρνησις όπως διακήρυξή ό'τι κα
τά τήν γνώμην της ή έφημερίς άπαταται κα'ι έχει 
άδικον. Ουτω θεωρούμενη ή ποινή φαίνεται ασήμαν
τος. Και όμως καίτοι φαίνεται ώς άπλή διακήρυξε; 
είναι τουναντίον ΐσχυροτάτη ποινή, διότι όταν λάβη 
δύο τοιαύτα; κοινοποιήσεις έν διαστήματι δύο έτών 
ή έκδοσίς τη; διακόπτεται κα'ι όταν διακοπή παύε
ται·. Τοιαΰτα είναι τά αποτελέσματα τύπου υπαγό
μενου ύπδ τήν λογοκρισίαν.

Έν Αγγλία κα'ι εν Αμερική έρηρμόσθη άριστα ή 
έλευθεροτυπία. ΊΙ δημοσιογραφία έν 'Αγγλία έξετέ- 
λεσε πράγματι τδν προορισμόν αΰτή; κα'ι έπεορασε 
μεγάλως έπ'ι τά ήθη τοΰ λαοΰ, παγιώσασα τά; 
άρχά; τή; έλευθερίας. · Έν Αγγλία, έγραφεν ομογε
νή; λόγιο;, ή δημοσιογραφία είναι φωνή ισχυρά πα
ρά πάντων άκουομένη κα'ι πρδ πολλοΰ ούδετερώσασα 
σχεδδν τήν επιρροήν, ήν έξήσκει ποτέ ό άμβων τή; 
έκκλησίας έπ'ι τοΰ λαοΰ. Όμιλέ? πρδ; εκατομμύρια 
άνθρώπων καί πείθει αύτά. σχηματίζει καί οδηγέ? 
τήν κοινήν γνώμην- κατέστη Πυθία διδάσκουσα διά 
τών χρησμών αυτή; τοΰ; διέποντας τά πράγματα 
τή; Μεγάλη; Βρετανίας. Λυτή είναι ή φωνή ή δι
δάσκουσα, αυτή ό λαδς ό κραυγάζων, αυτή ή κατ' 
εξοχήν τήν ίεράν άποστολήν έχουσα τοΰ έμπνέειν 
ούτως είπεϊν ήμϊν άρχάς είς τήν διάνοιαν τοΰ αν
θρώπου καί μορφόνειν τδν ήθικδν αύτοΰ χαρακτήρα ».

ΕΠΙΘΕΟΙΉΣΙΣ.

έπρεπε νά σύγκηται έξ άγιων διατεθειμένων έπίσης 
νά σεβασθώσι τήν παντοδυναμίαν ταύτην. Καί όμως 
ούδέποτε δυνάμεθα νά έλπίσωμεν τοιοΰτο. Τοΰναν
τίον βλέπομεν διηνεκή αγώνα μεταξύ τή; κυβερνή
σει·»; καί τοΰ τύπου καί έν τώ άγώνι τούτω υποκύ
πτει έπί τέλους ό τύπος μετά άσθενεϊς άντιστάσεις.

Άφ’έτέρου ό Vingtain ύποτίθησιν τύπον Υποκεί
μενον ύπδ τήν λογοκρισίαν, έχουσαν όμω; περ'ι αυ
τήν έλευθέρα; συνελεύσεις, έλεγχούσας τήν πορείαν 
τής κυβερνήσεως. Έν τοιαύτη περιπτώσει μόνον ό 
τύπο; δέν δύναται νά ήναι άδύνατος, πασαι δ'αί άλ- 
λαι έλευθερίαι είναι άνεγνωρισμέναι · άλλ'έκ τή; έ
λευθερία; όλων τούτων τών σωμάτων, ό τύπο; άρύε ■ 
ται μείζονα, άσφαλεστέραν καί οιαρκεστέραν έλευθε
ρίαν εκείνης, τήν όποιαν ήθελε χορηγήσει αΰτή ό 
νόμο; κατά τήν πρώτην ύπόθεσιν. Έκ τοΰ παραλ
ληλισμού τούτου εξάγεται ό’τι δέν άρκεϊ μόνη έν τώ 
κράτει ή έλευθερία τοΰ τύπου καί ότι δέν δύναται 
μόνη νά ζήση άνευ τή; ύπάιξεως πασών τών λοιπών 
έλευθεριών. Έκ τούτων συμπεραίνομεν ότι ή έλευθε
ρία τοΰ τύπου δέν πρέπει νά ήναι απόλυτος καί α
χαλιναγώγητος, άλλά νά ποδηγετήται ύπδ τή; ορ
θής κρίσεως καί νά τιμωρήται ύπδ τοΰ νόμου έν πε- 
ριπτώσει παρεκτροπής. Προφανής τών άνωτέρω άπο- 
δειξις έστω ή έν Έλλάδι δημοσιογραφία, είς ήν ό 
νόμος παρεχώρησε πάσαν έλευθερίαν. «Ό τύπος, έ
γραφε σπουδαίο; λόγιος, ό πολύτιμος Μαρίνος Βρετδς, 
ό τύπος άπολαύει έν Έλλάδι απεριορίστου έλευθερίας. 
ΊΙ κυβέρνησι; έσυλλογίσθη πολλάχις νά χαλινώση 
τήν εις παραλυσίαν άπολήγουσαν έλευθερίαν ταύτην. 
Ειδεν όμως οτι μάλλον τή συμφέρει ή τοιαύτη δη- 
μοσιότη; μ’όλα της τά άτοπα. Πόσα σχέδια συνωμο
σιών έπνίγησαν εις κύματα μελάνης! Άλλως μόνον 
άκούων τις όλον τδν κόσμον, οπωσδήποτε λαλοΰντα 
δύναται ·η φωτισθή. ’Εκτός δέ τούτου ή έλευθερία 
τοΰ λόγου είναι οΰσιώδης χαρακτήρ τών ελληνικών 
ήθών».

ΊΙ έλευθερία τοΰ τύπου δέον νά ήναι άνάλογος πρδ; 
τήν φύσιν τοΰ λαοΰ καί τήν έν τώ χράτει εφαρμογήν 
τών λοιπών έλευθεριών. Κράτος δέ, έν τώ όποίω αί 
άρχαί τής έλευθερία; δέν έφηρμόσθησαν είσέτι, εί
ναι άδύνατον νά έχη τύπον ελεύθερον... Έν γένει, όπου 
αντιπροσωπεία ύπάρχει’τοΰ λαοΰ έπισκοποΰσα καί έ- 
λέγχουσα τάς πράξεις τής κυβερνήσεως, έκεϊ δ τύπος

Έν Γαλλία όμως αί άρχαί τής έλευθερίας τοΰ 
τυπου δέν ηδυν/,θησαν νά έφαρμοσθώσιν ό»; έν Αγ
γλία. Άπδ πολλών ήδη έτών πολύς έγένετο λόγος 
περί τούτου, πολλοί δέ σφόδρα κατηνέχθησαν κατά

ιχνογραφίας αφετηρίαν. Πλεονεκτήματα δέ τής με
θόδου ταύτης είσίν ότι ό διδάσκαλος πρώτον δύνα- 
ναται έπί τής αΰτής γραμμής (π. χ. οριζοντίου) τό
σον συχνά ν’ άσκή τδν παϊδα, όσον είναι άναγκαίον 
άνευ τινδς φόβου αηδίας- δεύτερον, προσκτάται ΰ 
παϊς τδ αίσθημα τής συμμετρίας, αρκεί μόνον ό δι
δάσκαλος συμμετρικός συμπληρώσει; εγκαίρως τοϊς 
παισί ν’άναθέτη- τρίτον, προκαλέίται ή τών παί
δων σύντονο; καί πλήρης προσοχή, τής ιχνογραφία; 
τελούμενη; φυσιχώ τώ λόγω χαθ’ύπαγόρευσιν. Ήμεϊς 
βεβαίως δέν θέλομεν ένδιατρίψει τοσοΰτον χρόνον έπί 
τών γραμμών, όσον έπιθυμεϊ ό χ. Schubert, άλλά 

' μέχρις ου ύ παϊ; δυνηθή να ίχνογραφή ορθήν γωνίαν 
καί ταύτην ώ; κόσμον νά χρησιμοποιή. Πρότυπα 
προ; ίχνογράφησιν έν οΓ; τετράγωνα, όρθογώνια, τρί
γωνα κ. τ. λ. δύνανται νά διαδεχθώσι τά; άνωτέρω 
ασκήσεις, άφοΰ τά σχήματα ταΰτα έν τή πραγμα- 
τικότητι έγένετο τώ παιδί γνωστά. Ώς παιγνιώδης 
δέ πρδς τοΰτο προπαρασκευή χρησιμεύει ή διά λεπτών 
ξυλαρίων ή πινακιδίων έπί τραπεζης παράστασις τών 

έν λόγο» σχημάτων.
Β'.

Πόσα άπλδ κοσμήματα δύνανται διά ξυλαρίων καί 
πινακιδίων νά παρασταθώσι δέν έπιχειροΰμεν νά όρί- 
σωμεν ένεκα τής πληθύος, ών ό άριθμδ; δύναται νά 
ήναι μείζων ή έλάττων κατά λόγον τοΰ ευφαντάστου 
τοΰ διδασκάλου. Ό χρόνο; όμω; τή; διαρκεία; τών 
ασκήσεων δέν πρέπει νά ήναι μείζων τοΰ οιά τά; έπί 
τών πραγματικών σχημάτοιν ασκήσει; αναγκαίου, 

άλλά νά διαρκή τοσοΰτο, όσον έν τώ γλωσσικώ μα- 
θήματι ή καθ'ύπαγόρευσιν γραφή.

Διά δέ τής έπικολλήσεως έν τετραδίω κεχρωματι- 
σμένων χάρτινων ταινιών, δι’ών παρίστανται τρίγωνα, 
τετράγωνα κ. τ. λ. προπαρασκευάζεται ό παϊς, ί'να 
ταΰτα <■»; ύποδείγματα εΰκολώτερον άπομιμηθή. 
Τοιαΰτα δέ ύποδείγματα, άτινα συνετέθησαν ύπδ τοΰ 
παιδος έξ ένό; έκάστου μέρους, είσί βεβαίως τά άρι
στα διά τήν στοιχειώδη ιχνογραφίαν. Τδ αΰτδ δε 
ισχύει καί περί τών συνθεμάτων, άτινα ό παϊς οιά 
τών κύβων τοΰ κυτίου (Baukasten) μόνος απεργά
ζεται. Φυσιχώ τώ λόγω ένταΰθα δέν πρόκειται περί 
φανταστών εικόνων. Οί παϊδες άνάγκη ώρισμένον 
τι πραγματικόν σχήμα νά παριστώσι, τοΰ δίδασκά - 
λου όδηγοΰντος αΰτούς, ί'να ώρισμένον τινά παραστα 
τικόν τρόπον, τδν σκοπιμώτερον, έκλέγωσι καί τοΰ- ί 
τον μόνον διατηρώσιν. "Ο,τι οέ ό παϊ; διά κελευσμά- 
των όρθώς νά θέση δύναται, δύναται καί νά τό ίχνο- 

γοα^ήση.
4 
* ί

τών περί τύπου διατάξεων τοΰ συντάγματος τοΰ 
1852. Άλλ’ όμως μέχρι τοΰδε ό γαλλικός τύπος ε'ν 
τή αΰτή σχεδδν διατελεϊ καταστάσει, διότι πολλοί 
ένόμισαν οτι ή χαλιναγώγησες αύτη είναι άναγκαία 
ώς πρδς τδν χαρακτήρα τοΰ γαλλικοΰ λαοΰ. Καί εις 
τά άλλα κράτη ή έλευθεροτυπία ποΰ μέν εύρίσκεται 
πλήρης, ποΰ δε κατέχει Οέσιν ελασσόνα άναλόγως τοΰ 
χαραχτήρος τοΰ λαοΰ, έκτδς τής Ρωσσίας έν ή δέν 
άνέτειλεν είσέτι ή συνταγματική ήμερα, ό δέ τύπο; 
εύρίσκεται ύπδ άστυνομικήν ε'πιτήρησιν.

Όποια έστίν ή κατάστασις τής δημοσιογραφίας 
έν Τουρκία περιττόν νά άναφέρωμεν ώ; χαί άνωτέρω 
είπομεν ή έλευθερία τοΰ τύπου προαπαιτεί τήν ύ- 
παρξιν όλων τών άλλων έλευθεριών. Καί όμω; ϊσω; 
μετ’οΰ πολύ κατορθωθή χαί τοΰτο έν Τουρκία. Τά 
πχεονεχτήματα καί αί ώφέλειαι τής έλευθεροτυπία; 
είναι γνωστά. Ό’Ιούλιος Σίμων είπε: Voulez-vous 
gouir des conquetes de la liberie ? emancipcz 
la presse.

Έν Κωνσταντινουπόλει 24 ίουλίου 1878.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΜΑ.

Π ΠΡΩΤΗ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ*.

*) Von Hoehmann in Leipzig.
’) Troscliel’s Monatsblaeltcr II, pag. 99.

Έν τή έμή μικρά περί ιχνογραφίας πραγματεία, 
τή δημοσιευθησομένη έν τώ περιοδικοί Παρνασσό» 
τοΰ έν ’Αθήνα·.; ομωνύμου Συλλόγου, είχον ύπ’σόιν 
μου γράφων τά παραμύθια. Διό έν αΰτή γίνεται 
χρήσις σχημάτων έπίπλων κλπ , τών φανταστών 
σχημάτων παντελώς έλλειπόντων, οπερ τή ορθή 
πρώτη ιχνογραφία ασύγγνωστου.

Ένταΰθα λοιπόν θέλομεν πραγματευθή- 
α’. Τί έκ τής φανταστής ιχνογραφία; κατά τδ 

πρώτον έτος δέον νά διδαχθή.
β'. 'Γίνα άντικείμενα.
γ’. Τινα άντικείμενα έκ τών παιγνιωδών τών 

παίδων ενασχολήσεων δυνάμεθα νά πορισθώμεν 
διά τήν ίχνογραφικήν διδασκαλίαν ώ; πρότυπα.

Α'.
ΊΙ φανταστή ιχνογραφία δύναται ν'άρχηΕιι εΰθΰ; 

άμα ώς δ παϊς άσκηθή εΰχερώς νά σύρη εύθεϊάν τινα 
γραμμήν. Ό έν Βιέννη τή; ιχνογραφία; διδάσκαλο; 
X. F. Schubert2 κατέδειξε πώ; διά τινο; μόνης 
γραμμής, συρόμενης κατά μίαν καί τήν αΰτήν φο
ράν, είδό; τι ποικίλματος δύναται νά σχηματισθή. 
Τοιαΰται δέ ασκήσεις άποτελοΰσι τήν ορθήν τής

4
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Γ'

"ΙΙ3η δέ πρόκειται νά είίρωμεν τά πρότυπα, άτινα 
δυνάμεθα νά πορισθώμεν έκ των παιγνιωδών τοϋ 
παιδί; ένασχολήσεων.

Δύο εΐσ'ιν ενταΰθα ε’κ τών προμνημονευθέντεον, ά
τινα δέον νά ληφθώσιν ύπ’οψιν

α'. ΊΙ τοποθέτησι; τών ξυλαρίων.

6'. ΊΙ έπικόλλησι; κεχρωματισμένων χάρτινων 

ταινιών. ΙΙάνθοσα όμιυς δύνανται έν ταύτη τή βαθ- 
μίδι νά ίχνογρχφώνται, δεν δύνανται κα'ι νά σχήμα- 
τίζωνται διά ξυλαρίων, κα'ι τάνάπαλιν πάνθ’ όσα διά 
ξυλαρίων παρίστανται δεν δύνανται και νά ίχνογρα- 
φώνται. Τά ζυλάρια όμως βεβαιότατα εΐσι τά διδα- 
κτικώτατα μέσα, ί’να οί παϊδες έπ'ι όριζοντίων, κα
θέτων και είς την ύποδιαίρεσιν αύτών άσκώνται.— 
Αϊ πτερόεσσαι εικόνες τής διά ξυλαρίων παραστά- 
σεως έμπεδοΰνται διά τής έπικολλήσεως χάρτινων 
ταινιών, δΓ ών έπαναλαμβάνονται ύπδ τών παίδων 
αϊ διά τών ςυλαρίων εικόνες.

Ώς καταλληλότατη δε προάσκησις πρδς σχηματι
σμόν περιφερούς γρααμής ή τών μερών αύτής συμ
βάλλει ή χρήσις τών φακών. Σχήματα οέ συγκρο
τούμενα έκ μικτών γραμμών παρίστανται εύχερέστα- 
τα, έάν διά ιαέν τάς ευθείας πλευράς θέτωσιν ο! πάϊ- 
δες ζυλάρια, διά δε τάς καμπύλα; φακόν. Χωρ'ις νά 
άρνηθώμεν τήν έκ τής χρήσεως τών δακτυλίων πρδς 
παράστασιν τής περιφέρεια; προκύπτουσαν ωφέλειαν 
ώ; πρδς τήν άνάπτυξιν και έπίρ'ρωσιν τοϋ αισθήμα
τος πρδς τά σχήματα, μετ' αμφιβολίας έπικυροΰμεν 
τδ ωφέλιμον αύτών διά τήν ιχνογραφίαν, ένώ ή ω
φέλεια ή έκ τής χρήσεως τών φακών έν ταύτη τή 
βαθμίδι είναι αναμφίλεκτος. Διότι διά μεν τών δα
κτυλίων παρέχονται τοϊς παισϊν ετοιμαι περιφέρειαι, 
ένώ διά τών φακών οδηγούνται οϊ παϊδες πρδς σχη
ματισμόν τοιούτων, περ'ι ου κα'ι πρόκειται ένταΰθα.

Παρόμοιόν τι ισχύει και διά τδ κέντημα (AUS- 
nachen). Διότι έν τώ δι’έλευθέρα; χειρδς τελουμένω 
κεντήματι ή προκεντήματι συμπυκνοΰνται πλεϊστα 
περί τι σημεϊον, άτινα. έπειδή ώς έπ'ι τδ πλεϊστον 
δεν διορθοΰνται προσηκόντως, επιβλαβώς έπιδρώσιν 
έπ'ι τής ευσυνειδησίας τών παίδων. Τδ κέντημα επο

μένως άνάγκη κατά ταύτην τήν ηλικίαν έπ'ι προ

τύπων έντυπων να περιορίζηται. Παρέχει δέ τοΰτο 
εύκολόν τινα κα'ι τεοπνήν ένασχόλησιν έπ'ι σχηυάτων 
(π·ρ'ι ων άλλαχοΰ διεξοδικώς θε'λομεν πραγματευθή ,

άτινα δύνανται κα'ι διά τήν έπικόλλησιν νά παρέ- 
χωσιν υποδείγματα1.

Άλλως όμως έχει τδ πραγμα έν τή διά τής ψαλί- 
δος έκτομή (AUSSClineiden), ήπερ άξιολογωτέραν 
άξίαν άπονέμομεν ώς πρδς τήν ιχνογραφίαν. Όρθώς 
τελούμενη αυτή, ύποβοηθεϊ τδν σχηματισμόν ευθειών, 
κα'ι καμπύλων γραμμών, ώς κα'ι τήν κατάληψιν 
συμμετρικών σχημάτων. Κατά πρώτον φυσικώ τώ 
λόγω δέον διά γραμμής νά όρίζηται ή τμητέα περι
φέρεια τής εϊκόνος. Ένταΰθα δύνανται.οί παϊδες τά 

εγχροα τετράγωνα, τρίγωνα κ. λ. τά έπικολληθέντα 
νά έκτέμνωσιν εϊτα απλώς έγχρόου; εικόνας λιθο- 
γραφημένας, ορίζοντες διά γραμμής μελαίνης τήν πε
ρίμετρον. Κα'ι περιφέρεια έπ'ι προοδιωρισμένης γραμ
μής άνάγκη νά έκτέμνηται.

Μετά δέ ταϋτα μεταβαίνουσιν οί παϊδες εΐ; στιγ- 
ματογραφικδν χάρτην1, και τέλος έκτέμνουσι συμμε
τρικά απλά σχήματα.

Αυται λοιπόν είσιν αί παιγνιώδεις ενασχολήσεις, 
άφ’ών ποριζόμεθα υποδείγματα διά τήν πρώτην ιχνο
γραφίαν. EYSTP. Λ. ΚΕΧΛΙΊΛΧ.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΛ'Α ΙΙΕΡΙ ΓΙΙΓΕΛΌΙ’Σ

II ΕΓΓΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ.

"Οταν τις Οελήση νά γράψη περ'ι γ η γ ε ν ο ΰ ς ή 
έ γ γ ε ί ο υ Οερμότητος, τουτέστι περ'ι Οερμότητος ι
δίας τή •,'ή. είναι ήνχγκασμένος, όπως απόδειξη τδ 
πραγματικόν τής ύπάρξεως αύτής, νά διέλΟη, έν πα 
ρόδιο τούλάχιστον, κα'ι τά περ'ι Οερμότητος, ήν έπ'ι 
τής έπιφανείας τής γής απαντά.

ΊΙ κατάστασις τών σωμάτων, ήν καλοΰμεν θερ
μότητα. γίνεται αισθητή εις ήμας διά τοΰ αίσΟη 
τηρίου τής άφής. Διά τοΰ αισθητηρίου τούτου δυ- 
νάμεΟα νά κρίνωμεν περ'ι •ή? δλιγωτέρας ή περισσο- 
τέρας ποσότητος Οερμαντικοΰ, τούτέστι δυνάμεθα νά 
σχηματίζωμεν ιδέαν τή; θερμοκρασίας τών 
διαφόρων σωμάτων Άλλά τδ αισθητήριον τοΰτο, ό'
πως άπιστα τά αισθητήρια ήμών είναι λίαν άτελές. 
Άρκεϊ πρδς άπόδειξιν τούτου νά ένθυμηθώμεν οτι 
μόλις ολίγων δεκάδων βαθμών τής θερμομετρική; 
κλίμακος ή χειρ ήμών δύναται νά ύποφέρη τήν θερ
μοκρασίαν. Άλλά κατωτέρω μέν τοΰ 0° δ άνθρωπος 
παρήγαγε ψΰχος τεχνητόν σχεδδν—100° (διά τοΰ

*) Τά αναγκαιότατα εύρίσκει ό αναγνώστης έν τή 
Mar quart'sche Ausstech Schute-

Ίδε έμήν πραγματείαν ΙΙερ'ι στιγματογρα- 
φίας έν τώ περιοδικώ Παρνασσώ.

κείνου είναι μεγαλειτέρα. Είς τάς περ'ι τδν ισημερι
νόν χώρας, ένθα αί ήλιακάί άκτϊνες πίπτουσι σχεδδν 
κατακορύφως, ή θερμοκρασία είναι ύψίστη· εΐ; δέ 
τάς πολικά; χώρας, άν κα'ι ό ήλιο; έπ'ι πολλά; ήμέ
ρας συνεχώς πέμπει τά; θερμαντικά; αύτοΰ άκτϊνας, 
έν τούτοι; ή θερμοκρασία όλίγιστα σχετικώς άνέρχε 
ται, καθ’όσον μικρδν μέρος τής ήλιακής Οερμότητος 
απορροφάται, ένεκα τή; πλαγία; Οέσεως τοϋ ήλιου 
πρδς τήν κατακόρυφον τών χωρών τούτων.

ΊΙ θερμοκρασία δεύτερον έξαρτάται έκ τοΰ ά π ο 
τής θαλάσσης ίίψου; τοΰ τόπου. Ό ά- 
τμοσφαιρικδ; άήρ. ό περιβάλλων τήν γήν πχνταχό- 
θεν, χρησιμεύει ώς άγωγδς τής Οερμότητος. Πειραμα
τικοί; έδείχθη οτι ό'σω πυκνότερος ό άήρ τόσον με- 
γαλειτέρα; ποσότητος Οερμαντικοΰ γίνεται άγωγός. 
Έν τώ κενώ ή έπίδρασις τή; ήλιακής Οερμότητος 
είναι μηδενισμένη. Τά άερόστατα κα'ι αϊ άναβάσεις 
έπ'ι υψηλών όρέων έδειξαν ότι καθ' όσον τι; άνέρχε
ται. τουτέστι καθ’όσον ό άήρ γίνεται άραιότερος, κα
τά τοσοΰτον ή θερμοκρασία είναι κατωτέρα. Διά τοΰ
το τά ύψηλά τών όρέων, κα'ι έπ'ι τοΰ ίσηυερινοΰ ά- 

χνχη, Β·.νχι χιονοσχίπτ,.
Άπδ τής γειτνιάσει»; δέ τή; θαλάσ

ση; έξαρτάται ή θερμοκρασία τοΰ τόπου, καθ’όσον 
αί θάλασσα·., ώ; δυσθερμαγωγότεραι τή; ξηράς, ούτε 
τόσον εύχόλως κα'ι ταχέως θερμαίνονται όσον αί στε
ρεοί, ούτε ψύχονται μετά τής αύτής εύκολία; και 
ταχύτητος μεθ’ ής ή ξηρά. Αί Οάλασσαι παριστώσι 
μικροτέρας διαφορά; θερμοκρασίας ή αί στερεα'ι κα'ι άν 

ή α ύ τ ή Οερ;αότης έπιδράση έπί τε τής ξηράς και 
τή; θαλάσσης. Οϊ άπόγαιοι κα'ι έμβάται ά
νεμοι δεικνύουσι τήν άλήθειαν ταύτην Παρετηρήθη 
εϊς τάς παραΟαλασσία; οτι τήν μέν ήμέραν, έπειδή ή 
ξηρά θερμαίνεται ταχύτερου τή; θαλάσσης, τδ έπ'ι 
τή; ξηρά; έπικαθήμενον στρώμα τοΰ άέρο; θερμαι·ζό 
μενον κα'ι επομένως οιαστελλόαενον) δίδει γένεσιν εί; 
άνεμον ά π ό γ α ι ο ν, ήτοι άπδ τή; ξηρά; πρδς τήν 
θάλασσαν πνέοντα. τήν δέ νύκτα ή ξηρά ψύχεται 
ταχύτερον,ή ή θάλασσα, επομένως τδ έπ’αύτής 
στρώμα τοΰ άέρο; συστέλλεται. Μένει χώρος κενός 
άέρο;, όν πληροϊ ό τής θαλάσσης. σχηματιζο;αένου 

ούτω τοΰ καλούμενου έ μ β ά τ ο υ.
Έκ τούτου δεικνύεται ότι όσον χώρα τις κεϊται 

πλησιέστερα τής θαλάσσης, τόσον μικροτέρας δια
φορά; θερμοκρασίας δεικνύει συγκριτικώς πρδ; χώραν 
κειμενην έπϊ τοΰ αύτοΰ πλάτους άλλά μεσογειότερον.

Άπδ δέ τής ποιότητος τοΰ εδάφους έξ
ι αρτάται ή θερμοκρασία, καθ’όσον αϊ διάφοροι ούσίαι

έν στερεά καταστάσει λαμβανομένου άνΟρακιχοΰ οξέος), 
ή δέ θερμοκρασία τών καμίνων, έν αίς τήκονται τά 
δύστηκτα μέταλλα, άνέρχεται εϊ; 2,000°. 'Όθεν ό 
άνθρωπος είχεν άνάγκην οργάνου συμπληροϋντος τήν 
ατέλειαν τής άφής κα'ι τοιοϋτον είναι τδΟερμό- 

μέτρον.
Έάν έξετάσωμεν άπαντα τά φυσικά σώματα, εύ

ρίσκομεν ότι άπαντα κρατοΰσιν έν τοϊς άτόμοι; αύ 
τών ιδίαν θερμότητα, περισσοτέραν ή δλιγωτέραν 
άναλόγω; τοΰ έξεταζομένου σώματος. Τοΰτο είναι 
ό,τι καλοΰμεν ειδική Οε.ρμότης. ΊΙ ειδική 
θερμότη; έξαρτάται άπδ τδ ποσδν τοΰ θερμαντικοΰ, 
όπερ τδ σώμα άπορροφα, και άπδ τδ ποσδν τοΰ θερ- 
μαντικοΰ, onep τδ σώμα αποπέμπει. ΊΙ διαφορά δει
κνύει τδ ποσδν .τή; έν τοϊ; μορίοι; τοΰ σώματος κρα- 
τηθείσης Οερμότητος. Τδ ποσδν τοΰτο είναι ή ειδική 

τοΰ σώματος θερμότη;.
’Γ ΰ χ ο ; δέν είναι ή σχετικόν τι, δεικνΰον ό- 

λιγωτέραν παρουσίαν Οερμαντικοΰ συγκριτικώς πρό; 
τι θερμότερον. Π. χ. τήν θερμοκρασίαν τοΰ 0° κα
λοΰμεν ψυχρ ά ν, λέγομεν οτι είναι ψΰχος, όχι 
διότι έν τή θερμοκρασία ταύτη δέν ύπάρχει θερμαν
τικόν, άλλα οιότι ύπάρχει ποσότης θερμότητα; κάτω 
τέρα συγκριτικώς πρδ; τήν τή; χειρδς, δι’ής πει- 

ρώμεΟα.
Άφοΰ λοιπδν είμεΟα βέβαιοι περ'ι τή; ύπάρξεως 

τή; Οερμότητος, έξετάσωμεν τάς πηγάς αύτής, έξε
τάσωμεν τίνα τά αισθητά αντικείμενα, άπδ τών ο
ποίων ή θερμότη; φαίνεται άπορρέουσα.

Τδ πρώτον πράγμα, ό’περ παρουσιάζεται πρδ ήμών 
εχον τήν ιδιότητα ταύτην, είναι δ ΊΙ λ ι ο ς. Ό ή
λιο; δύναται άπταιστοι; νά ΟεωρηΟή πηγή πάση; 
θερμότητας. Κα'ι τώ όντι άνατρέχοντες εΐ; τήν αρχήν 
0ά εύρωμεν ότι κα'ι τά διάφορα είδη τών άνΟράκων 
κα'ι ξύλων, άτινα μεταχειριζόμεθα πρδς Οέρμανσιν δέν 
Οά ύπήρχον άνευ τοΰ ήλιου. Έδανείσθησαν παρ’ αύ
τοΰ τήν ζωήν κα'ι τήν άποδίδουσιν έν εϊοει θερμό- 

τητος. ι
ΊΙ έπ'ι τής έπιφανείας τή; γή; άπαντωμένη 

θερμότη; παραλλάσσει κατά τόπους, έξαρτάται, δηλα
δή απδ τής γεωγραφική; Οέσεως έκάστου τοπου,απδτοΰ 
έκ τή; έπιφανείας τή; θαλάσση; ύ'ψου; τοϋ τόπου, 
άπδ τής παραΟαλασσία; ή μεσογείου Οέσεως αύτοΰ 

και άπδ τής ποιότητος τοΰ έδάφους.
"Οσον τόπος τις κεϊται πλησιέστερα τοϋ ισημε

ρινού, τουτέστιν όσον αϊ άκτϊνε; τοΰ ήλιου σχηματί- 
ζουσι μικροτέραν γωνίαν προς τήν κατακόρυφον τοΰ 
τοπου, κατά τοσοΰτον ή θερμοκρασία τοϋ τόπου ε
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αί την σύστασιν τής γης άποτελοΰσαι διαφέρουσι 
χατα τδ ευθερμαγωγόν ή μή. Kat αύτδ δέ τδ χρώ
μα του εδάφους συντείνει είς τήν περισσοτέραν ή δ 
λιγωτέραν άπορρόφήσιν Οερμότητος. Διότι όσον μέν 
είναι λευχότερον, τόσον μεγαλειτέραν ποσότητα θερ

μαντικού άνταναχλα, χα'ι επομένως τόσον δλιγωτέραν 
απορροφά, ένώ τά πρδς τδ μέλαν πλησιάζοντα χρώ
ματα άντανακλώσι μέν δλιγίστην θερμότητα, πλεί- 
στην δέάπορροφώσιν.

Ή ήλιαχή Οερμότης δι’έκαστον τόπον διαφέρει χα'ι 
χατα τήν ώραν τής ή μ ε' ρ α ς κα'ι κατά τήν 
εποχήν τοΰ έτους. Φυσιχώς ή θερμοκρασία 
είναι άνωτε'ρα τήν ήμε'ραν ή τήν νύχτα χα'ι τδ θέρος | 
ή τδν χειμώνα. Κατά μέν τήν ήμε’ραν ή έπερχομέ- 
νη θερμότης προστίθεται εις τήν ήδη ΰπάρχουσαν 
μέχρι τής 1—2 ώρας μ. μ., ύπότε υπάρχει ή ύψί- 
στη θερμοκρασία διά τήν ήμε'ραν έκείνην. Τήν δέ 
νόκτα τουναντίον, ή επιφάνεια τής γής δι’ ακτινοβο
λίας πέμπει εις τδ κενόν μέγα μέρος τής κατά τήν 
ήμε'ραν έναποταμιευθείσης Οερμότητος, επομένως ψύ
χεται χα'ι χατά τήν 3 — 4 π. μ. ώραν εύρίσκεται ό 
χατώτατος βαθμός Οερμότητος. Έάν διά θερμομέτρου 
μετρήσωμεν τήν ύψίστην χα'ι τήν κατωτάτην θερμο
κρασίαν κα'ι προσθέσαντες τάς δυο ποσότητας, διαι- 
ρέσωμεν διά τοΰ άριθμοΰ τών καταμετρήσεων, εύρι- 
σχομεν τήν με'σην θερμοκρασίαν τής ή μ έ - 
ρας εκείνης. II. χ. ίστωσαν 12° ή κατωτάτη κα'ι 
20° ή άνωτάτη θερμοκρασία μιας ήμέρας· εύρίσχο- 
μεν 12 + 20 = 32 (διαιρούμενου διά 2 άριθαοΰ τών 
καταμετρήσεων) ήτοι 3J/,= 1C, άριθμδν δεικνυοντα 
τήν με'σην θερμοκρασίαν τής ήμε'ρας.

Διά τοΰ αΰτοΰ τρόπου δυνάμεθα νά ευρωμεν τήν 
με'σην θερμοκρασίαν διά τινας ήμέρας. δι’έν έτος κα'ι 
διά πολλά έτη χα'ι τοιουτοτρόπως δρίζομεν τήν μ έ - 
σην θερμοκρασίαν ένδς τόπου.

Κατά τδ θέρος συμβαίνει ό,τι χα'ι κατά τήν ήμέ- 
ρχν· τουτέστιν ή θερμοκρασία ανέρχεται μέχρις ένδς 
ανώτατου βαθμού (κατά τδ πρώτον δεκαπενθήμερον 
τοΰ ίουλίου μηνός), δπόθεν άρχεται κατερχομένη δΓ 
όλου τοΰ φθινοπόρου κα'ι τοΰ χειμώνος. Τδ οέ κατώ- 

τατον σημεϊον θερμοκρασίας εύρίσκεται κατά τδν Ια
νουάριον.

Παρατηρητέον οτι δ ΰψιστος βαθμό; θερμοκρασίας 
τής ήμέρας δέν συμβαίνει άκριβώς τήν μεσημβρίαν 
οΰδ'δ χατώτατος τδ μεσονύκτιον, άλλ’ώρας τινά; 
βραδύτερου. ’Επίσης χα'ι ή ύψίστη θερμοκρασία τοΰ 
έτους δέν παρατηρεϊται κατά τάς θερινάς τροπάς, 
οΰδ'ή κατωτάτη κατά τάς χειμερινά;, άλλ’ένα πε
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ρίπου μήνα μετά τάς’τροπάς. Τοΰτο δίδει ήμϊν ιδέαν 
τοΰ χρόνου όστις άπαιτεϊται όπως έπενεργήση ή πα
ρά τοΰ ήλίου άποπεμφθεϊσα θερμότης κα'ι όπως άπδ 
τής γής άποπεμφθή τδ άπορροφηθέν αΰτής μέρος.

’Αλλ’έκτδς τής Οερμότητος ταότης τής ήλιακής, 
φαινόμενά τινα πείθουσιν ήμάς περ) τής ύπάρξεως καί 
άλλης Οερμότητος μή έχούσης πηγήν τδν ήλιον, άλ
λ’έν τοϊς έγχάτοις τής γης έδρευοόσης.

ΊΙ ήλιαχή Οερμότης είς μιχρότατον άπδ τής έπι
φανείας τής γ-ής βάθος χατεισχωρεϊ, άναλόγως τής φυ
σικής συστάσεως τοΰ έδάφους. Κατά μέσον όρον μόνον 
περ'ι τά 8 —10 γαλλικά μέτρα ή έκ’τοΰ ήλίου λαμ- 
βανομέυη Οερμότης εισχωρεί έντδς τοΰ έδάφους, άπαι- 
τουμένου πρδς τοΰτο τοΰ χρονικού διαστήματος ολο
κλήρων ί; μηνών. Τοιουτοτρόπως εξηγείται τδ οτι 

τδ έκ τοΰ βάθους τούτου, λαμβανόμενον ύδωρ τδ θέρος 
είναι ’ψυχρότερου ή τδν χειμώνα, οπότε είσεχώρησε*  
ήδη ή πρδ ί; μηνών, κατά τδ θέρος, ληφθεϊσα ή
λιαχή θερμότης.

Κατωτέρω τοΰ βάθους τούτου ή ήλιαχή Οερμότης 
δέν έπενεργεϊ πλέον. ’Αλλ’ έάν προχωρήσωμευ κα
τωτέρω τής οΰδετέρας ταότης ζώνης, εύρίσκομεν καθ’ 
όσον χατερχόμεθα τήν θερμοκρασίαν αΰξάνουσαυ. ΊΙ 
αύξησες αυτή τής θερμοκρασίας, διαφέρουσα χατά τάς 
διαφόρους χώρας, είναι χατά μέσον ορον 1° Έ. άνά 
30 μέτρα βάθος. Καταμετρήσεις γενόμεναι είς βάθη 
ύπερβαίνοντα τους 3,000 πόδχ; (τοΰμεταλλουργείου 
π. χ. τής Γουτεμδιργης ’έν Βοεμία ή βαθότης είναι 
3.515 ποδών), έδειξαν τήν θερμοκρασίαν άνερχομέ-

I νην κατά τήν άυαλογίαυ ταύτην. 'Οπουδήποτε γής 
είτε είς μεταλλουργεία, είτε είς άρτεσιανά φρέατα, ή 
θερμοκρασία αυξάνει άναλόγως τοΰ βάθους. Δέν είναι 
λοιπόν τ ο π ι χ ή ή έν τοϊς έγχάτοις τής γής άνευ- 
ρισκομένη Οερμότης, άλλά γενική.

Άλλ’αράγε έξαχολουθεϊ αόξάνουσα χατά τήν αΰ
τήν άναλογίαν μέχρι τοΰ κέντρου τής γής; — Ούδείς

I λόγος φυσικός (διότι δέν δυνάμεθα άμέσως νά βε- 

βαιωθώμεν περ'ι τοΰ πράγματος) αναγκάζει ήυάς νά 
παραδεχθώμεν τήν άναλογίαν ταύτην βαίνουσαν μέ
χρι τοΰ κέντρου τής γής κα'ι επομένως νά ύποθέσω- 
μεν ότι είς τδ κέντρον τής γ-ής ή θερμοκρασία ύπεο - 
βαίνει τάς 200,000° Έ. ΊΙ θερμοκρασία αυτή, 
έάν ύπήρχε, θά διέσπα άναμφιβόλως τδν λεπτόν 
φλοιόν τής γής. ΙΙλησιέστερον λοιπόν πρδς τήν αλή
θειαν Οά ήμεθα έάν παραδεχθώμεν οτι πέραν τοΰ βά
θους, έν ω τά δυστηκτότερα τών στοιχείων τής γής 
τήκονται (άπαιτουμένης πρδς τοΰτο Οερμότητος 2, 
500° Έ.), τουτέστι κατωτέρω τών 75,000 μέτρων,
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ουτος φιλόσοφος είχε παρατηρήσει τας τοΰ ήλίου κη- 
λϊδας διά τίνος οίουδήποτε δργάνου. Τήν γνώμην αύ
τοΰ ταύτην στηρίζει έπί τής δε της περί τοΰ κεν
τρώου ήμών άστρου έκφράσεως του Σταγειρίτου 

• Μηδέ τι σήμα' φέρει».
Άλλ" όπως ποτ’ αν ή, βέβαιον οτι οί άρχαϊοι ίκά- 

νώς έγίνωσκον τήν γενικήν μόρφωσιν τοΰ ήμέτε'ρου 
δορυφόρου. Πρδς δέ έγίνωσκον ότι ή σελήνη δέν έχει 
ίδιον φώς, λάμπουσα μόνον διότι αντανακλά τδ τοΰ 
ήλίου ι Τήν τε σελήνην ψευδοφαή καί άπδ τοΰ ήλίου 
φωτίζεσθαι • .(Δϊογ.Λαέρτιοςπερί Άναξιμάνδρου Λ,2).

Ό Πρόκλος, έν τοϊς περί Τιμαίου σχολίοις αύτοΰ, 
αναφέρει τρεϊς στίχους τοΰ παλαιού τούτου φιλοσό
φου, έν οϊς ρητώς λέγεται ότι ή σελήνη είναι γ ή 
ώς ή ήμετέρα, έχουσα ορη καί κοιλάδας.

Μήσατο δ' άλλην γαϊαν άπείρατον, ήν τε σελήνην 

αθάνατοι κλήζουσιν, έπιχθόνιοι δέ τε μήνην. 
ΊΙ πόλλ’ουρε’έχει, πόλλ’άστεα, πολλά μέλαθρα.

(Πρόκλος περί Όρφέως βιβλ. 4.
Ό οέ Δημόκριτος, καθάπερ πάντες οί νεώτεροι 

αστρονόμοι, έφρόνει ότι αί τής σελήνης κηλϊοες είναι 
σκιαί σχηματιζόμεναι έκ τοΰ μεγίστου υψους τών 
δρέων, άτινα ένόμιζεν ύπάοχοντα ε'ν τή σελήνη. «Δη
μόκριτος άποσκίασμά τι τών υψηλών έν αΰτή μερών*  
άνάγκη γάρ αυτήν έχειν καί νάπας». (Στοβαίος φυσ. 

βιβλ. I. σ. 601.
Τά παράδοξα έκεϊνα σώματα, οί κομήται, οί άλ

λοτε’ ποτέ τδν τρόμον είς τά πλήθη ένσπείροντες κάλ- 
λιον καί έπιστημονιχώτερον ε'γνώσΟησαν διά τής φω- 
τοαναλύσεως. Άλλά χαί οί άρχαϊοι, καθ'ά είχον μέ
σα, παρετήρησαν, ώς ήμιϊς, τά κομοτρόφα ταΰτα 
άστρα· τεκμήριον δέ δ’σα οτε Στοβαϊος καί δ Αρι
στοτέλης λέγουσι περί τών φροννμάτων τών Πυθα
γορείων «τών Πυθαγορικών τινές μέν αστέρα φασίν 
είναι τδν κομήτην τών οΰκ αεί φαινομένων, διά δέ 
τινο; διωρισμένου χρόνου περιοδικώς άνατελλόντων ·. 
Τουτέστιν οί Πυθαγόρειοι φρονοΰσιν ότι οί κομήται 
είναι άστρα πλανώ μ να, άτινα φαίνονται μόνον 
χατά τινα καιρόν τοΰ δρόμου χαί τής πορεία; αΰτών.

Άναμφήριστον σήιχερον ότι έν τοϊς πλανητικοϊς 
διασττμασιν ύπάρχουσι σμικροί τινες πλάνητες όγκοι, 
οΐ’τινες, τυχαίως έν τή τμετέρα ατμόσφαιρα περιπλα- 
νώμενοι, αναφλέγονται ένεκα τής αστραπιαίας ταχυ- 
τητο; μεθ’ ής διέρχονται αΰτήν καί ώς έπί τδ πλεϊ
στον πίπτουσι κατά γής. Οί όγκοι ουτοι έκλήθησαν 
αερόλιθοι, βολίδες, οιάττοντεςάστέρες. 
Παράδοξον δ’οτι τδ φαινόμενον τοΰτο, παρατηρηθέν 
καί κατά τούς αρχαίου; χρόνους, δέν έπιστεύθη ύπό

ή θερμοκρασία τών στρωμάτων τής γής είναι ή αΰ
τή, καθ’όσον δέν υπάρχει λόγος δι’ίν, μετά τήν 
τήξιν όλων τών σωμάτων, τινά μεν τούτων νά έχω- 
σι μικράν σχετικώς, κα'ι άλλα θερμοκρασίαν, ήν οΰδέ 
νά φαντασΟή τις δύναται. Τοΰναντίον, κατά τούς 
κανόνας τής τήξεως, μετά τήν ζώνην έν ή άρχεται 
ή τήξις μέχρι τοΰ κέντρου τής γής, ή θερμοκρασία 

ίναγκαίως πρέπει νά ήναι ή αΰτή.
Τοιουτοτρόπως ε'παναβλέπομεν έπηυξημένην κατά 

τούς νεωτάτους χρόνους, τήν περ'ι κ ε ν τ ρ ι X ο ΰ 
π υ ρ δ ς θεωρίαν τών αρχαίων, ής έσχάτως έπεχεί- 
ρησαν τήν έξήγησιν δ Καρτέσιος, ύ Λεϊβνίτιος καί 

8 Laplace-
(Έπεται τδ τέλος).

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΑΙ II ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

(Τπδ Ε. Rossi de Giustiniaxi).

Δ'.
Αί τηλεσκοπικά! παρατηρήσεις άποδεικνύουσι σή

μερον ίτι ή έπιφάνεια τής σελήνης καλύπτεται ύπ’ 
όπεράντων κρατήρων, όμοιων πρδ; τούς τών έσβε- 
σμένων ήμών ηφαιστείων, ύπ’ δρέων έχόντων όψιν 
αΰλάκων, ών τδ κέντρον κατέχουσιν ένίοτε Οόλοι, ύπό 
κορυφών καί συσσωρευμένων βράχων καί ύπδ παμ
πληθών πεδιάδων, ας έκάλεσαν Οαλάσσας.

Άλλ’οί άρχαϊοι, μή εχοντες όσα σήμερον ή έπι- 
στήμη κέκτηται μέσα, πώς έγίνωσκον όσον καί ήμεϊς 
ακριβώς τήν σελήνης τήν τοπογραφίαν ; Μήπως εί
χον όργανόν τι μάλλον ή ήττον ομοων τώ ήμετέρω 
τηλεσκοπίω, δι’οδ χατώρθουν νά παρατηρώσι τά ου
ράνια σώματα ; Δύσλυτον τδ ζήτημα τοΰτο- έν τού
τοι; ό μεν Αριστοτέλης λέγει ότι οιά τής χρήσεως 
° ω λ,ή’ν ο ς αί προς τον οφθαλμόν έρχόμεναι έκ τοΰ 
αντικειμένου οπτικοί άκτϊνες δλιγώτερον διασκορπί
ζονται, δ δέ Στράβων, λόγον ποιούμενος περί τοΰ 
φαινομένου μεγέθους τής διαμέτρου τοΰ έό τώ δρίζον- 
τι έτι ευρισκομένου ήλίου, προστι'Οησιν ό'τι, παρατη- 
ροΰντες διά σωλήνος, βλέπομεν τά άντικείμενα μείζο- 
να, έπειδήθλώνταιαίδπτικαί άκτϊνες. 
«Διάδέ τούτων, ως δΓ αυλών κλωμένην τήν όψιν, 

πλατυτέρας δέχεσθαι τάς φαντασίας·.
Αληθές μέν ότι αί ύπδ τών αρχαίων άναφερόμεναι 

τεθλασμένοι άκτϊνες δηλοΰσιν οτι έθλων αΰτάς διά 
τίνος υέλου*  καί Ίδελερ δ υιός, σχολιάζων τήν με
τεωρολογίαν τοΰ Άριστοτέλους, φρονεί ότι δ ένδοξος
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τινων συγχρόνων σοφών. Ό Άραγώ λέγε·.. «Τω 
1769 ή Ακαδημία των επιστημών διεκήρυττεν οτι 
αδύνατος ή πτώσι; λίθων προερχόμενων έκ τής ατ
μόσφαιρας. Ό παρά τδ Luce πεσών καί άμέσως λη 
φθείς λίθος, ή έκθεσις τοΰ δημαρχείου Juliac, βε- 
βαιοΰσα οτι έπεσαν πολλοί λίθοι είς του; αγρούς, τή 
29 ίουλίου, 1790, έτι δέ καί εις τας στέγας τών 
οικιών καί είς τάς άγυιάς του χωρίου, πάντα ταΰτα 
έχαρακτηρίσθησαν ύπδ τών τότε εφημερίδων ώς γε
λοίος μΰθος, οιεγειρων τδν οίκτον ού μονον τών σοφών 
αλλά καί πάντων τών φρονίμων και λογικών αν
θρώπων».

Τά μέν ουράνια ταΰτα σώματα βαίνουσι συνήθως 
άντιθέτω; πρδς τήν κίνησιν τής γής καί ώς έπί τδ 
πολύ προέρχονται έκ τής περί τδν ΙΙερσέα, τήν Κα- 
σιόπην, τδν Λέοντα καί τήν κεφαλήν τοΰ Δράκον- 
τος άστεροέσσης χώρας. ΊΙ οέ γή κινούμενη περί τδν 
ήλιον, συναντά πολλω πλείονα τών μετεώρων τούτων 
άμα άφικνουμε'νη είς τάς χώρας εκείνα;.

Οί σμικροί ουτοι μετεωρικοί όγκοι παρατηροΰνται 
πολυπληθέστεροι περί τήν 10 αύγούστου καί τήν 12 
νοεμβρίου- έπιψαύοντε; δέ τήν ήμετέραν ατμόσφαι
ραν, αναφλέγονται καί πολλάκις άποτελοΰσι άληθή 
βροχήν διαττόντων αστέρων.

Έν μέν Θεσσαλία πιστευουσιν ότι ό ουρανός δια
σχίζεται κατά τήν νύκτα τής 0 αύγοΰστου (τής 
Μεταμορφώσεως) καί δεικνύει διά τοΰ ανοίγματος ε
κείνου πολυπληθείς λαμπάδας. Έν δέ ’Ιρλανδία κατά 
τήν αύτήν ημερομηνίαν, οί δυτικοί, παρατηροΰντες 
έσΟ’οτε παρόμοιον φαινόμενον, πιστευουσιν οτι τά 
λαμπρά ταΰτα σώματα, τά διερχόμενα τήν ατμό
σφαιραν ήμών, είναι θερμότατα δάκρυα τοΰ αγίου 
Λαυρέντιου.

Άλλ’οί φιλόσοφοι τής ιωνικής σχολής ιδία ένη- 
σχολήθησαν περί τά φαινόμενα ταΰτα, άπερ ήρνή- 
σαντο νεώτεροι τινες έξοχοι επιστήμονες. 'Ό,τι οέ 
κυρίως έπεισεν αύτούς νά κατατάςωσι τά μετέωρα 
ταΰτα έν τόϊς ούρανίοις διαστήμασιν είναι ό παμμε- 
γε'Οης λίθος ό πεσών παρά τούς Αίγδς ποταμούς, κα
τά τδ α' έτος τής οη' ολυμπιάδας, ακριβώς κατά τούς 
χρόνους τής τοΰ Σωκράτους γεννήσεως, εις αύτδν ε
κείνον τδν τόπον, όσπερ, μετά 62 έτη, κατέστη διά
σημος έπί τή τοΰ Λυσάνδρου νίκη.

Διογένης ό ές’Απολλωνίας λέγει τάδε- «Μεταξύ 
τών ορατών αστέρων κινούνται καί αόρατοι, ους, έν- 
νοέϊται, δέν ήδυνήθημεν νά δνομάσωμεν. Οί αόρατοι 
ουτοι αστέρες πολλάκις πίπτουσιν έπί τής γής καί 
σβέννυνται, ώς ό λίθινος έκεϊνο; άστήρδ

πεσών διάπυρο; παρά τούς Αίγδς ποταμούς ·. (Στο
βαίος Λ' 25 σ. 508).

Κατά δέ τδν Θεόφραστον, δ ’Αναξαγόρας έφρόνει 
ότι μέσον σελήνης καί γή; κυκλοφοροΰσι σκοτεινά σώ
ματα, δυνάμενα νά έπιφέρωσι τά; τοΰ δορυφόρου ή
μών έκλείψεις. Τήν γνώμην ταύτην τοΰ Αναξαγόρα 
βεβαιοΰσι σήμερον οί σοφοί, εί μή ώς πρδς τήν σε
λήνην, τουλάχιστον όμως ώς πρδς τδν ήλιον. Τώ 
1,777, όαστρονόμος Μεσσιέρος είδε περί μεσημβρίαν 
πολυπληθή αέλανα σωμάτια, διερχόμενα πρδ τοΰ 
ήλίου.

Τώ 1706, περί τήν 10 ώραν τής πρωίας, τδ ή- 
λιακδν φώς τόσον έξησθένησεν ώστε αί νυκτερίδες, ά- 
πατηθεϊσαι έκ τή; άπροσδοκήτου έκείνη; σκοτοδινιά- 
σεως, ήρξαντο περί πετόμε ναι. Κατ’έκείνην τήν στιγ
μήν τεραστία πληθύ; μελαινών σφαιρών διήρχοντο 

πρδ τοΰ ήλίου. Παρομοία σκοτοδίνη διήρκεσεν, ώ; 
λέγεται, τρεϊς ήμερα; κατά τού; χρόνου; τή; έν Μυλ- 
βέργη μάχη; τώ 154 7. Τώ 358, σκότος έπί πολ
λά; ώρα; διάρκεσαν, έγένετο πρόδρομος τοΰ τρομερού 
έν Νικομήδεια σεισμού. Ό σεισμός έκεϊνο; έξηφάνισε 
πλείστα; πόλεις Μακεδονίας τε καί Ιϊόντου. Τώ 409, 
οτε δ Άλάριχος εφθασε πρδ τής Ρώμης, δ ήλιο; έ- 
σκοτίσθη καί οί αστέρες έφάνησαν έν σταθερα μεσημ
βρία- ή οέ διάρκεια καί παράτασις τοΰ φαινομένου 
εκείνου πείθει ήμας οτι δέν πρέπει ν’ άποδοθή είς ο
λικήν τοΰ ήλίου ίκλειψιν. Τώ 535, ό ήλιος ύπέστη 
έλάττωσιν τής τάσεως αύτοΰ έπί 14 μήνας παρα- 
ταθεϊσαν.

Έκ τών άνωτέρω παραδειγμάτων κατανοοΰμεν δτι 
ή πληθύς τών πλανωμε'νων τούτων σωμάτων είναι 
τόσον τεραστία ώστε, διερχόμενα τυχδν πρδ τοΰ ή- 

I λίου, δύνανται πρδς στιγμήν νά τδν έπισκοτίσωσιν.
Ό Πλούταρχος έν τώ τοΰ Λυσάνδρου βίω λέγει 

περί τών μετεώρων τούτων, οτι δέν προέρχονται έκ 
τή; ήμετέρας άτμοσφαίρας, 
σώματα, έξακοντισθέντα κατά 
πολλάκι; κατά τή; θαλάσση;.

Πρδ; ταΰτα καί ή ελληνική μυθολογία άναφέρει 
ήμϊν παραδείγματα άφορώντα είς τά μετέωρα ταΰτα. 
“Εν τινι τεμαχιω τοΰ Λ υ ο μ έ ν ο υ Π ρ ο μ η θ έ ω ; 
τοΰ Αισχύλου άναγινώσκομεν ό'τι ύ Ζεύ;, δργισθείς, 
έσχημάτισε νέφη καί βροχήν λίθων 
κατε'ρριψεν.

Οί λίθοι ουτοι έξακοντισθέντε; ύπδ τοΰ κελαινεφοΰς 
ολυμπίου θεοΰ καί πεσόντε; πολυπληθείς έπί τοΰ γή
ινου έδάφους, δέν ήσαν βεβαίω; φανταστικοί λίθοι, 
έπινοηθέντε; ύπδ τοΰ περικλεούς τραγωδού- διότι πα.

αλλ’ότι είναι ουράνια 
τής στερείς γής χαί
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σαι αίπερί .αύτών λεπτομέρειαι τοΰ ποιητοΰ εντελώς 
δύνανται ν’άποδοθώσιν είς πτώσιν αερολίθων.

Πολλά άπευκταϊα προύξένησαν αί έκάστοτε γενό- 
μεναι πτώσεις τών μετεωρικών τούτων λίθων. Καθά 
λέγεται, τω 1680 έφονεύθη έν Μεδιολάνοι; μοναχός 
καί έτερος έν Κρεμόνή τώ 1511. Δύο σουηδοί ναΰ- 
ται προσεβλήθησαν έν τώ πλοίω τώ 1674 ύπδ αε

ρολίθου, έλκοντος 4 χιλιόγραμμα. Έτερος μετεωρι
κό; λίθο; κατέπεσε παρά τήν ί’οκεφόρτην, έν ’Αμερι
κή- κατασύντριψα; καλύβην καί φονεύσα; γεωργόν 
καί κτήνη, ήνοιξεν έν τή γή οπήν, βάθους δύο περί
που μέτρων. Ό Έδουάρδος Βιώτο; λέγει ό'τι τώ 6 16 
έπεσεν έν Κίνα μέγιστο; άερόλιθος, ού μόνον φονεύσα; 
δέκα άνδρας, άλλά καί κατασύντριψα; πολλά οχήματα.

Οί άερόλιθοι ήναψαν καί πυρκάίάς. Λέγεται ότι 

τώ 944 πλεΐσται πύρινα·, σ-φαϊραι κατέπεσαν έπί οι
κιών καί διέφλεξαν αύτάς. Τή 7 μαρτίου 1618, ε'ν 

τών μετεώρων τούτων ήναψε πυρκαϊάν κατακαυσα- 
σαν τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ έν Παρισίοι; δικα

στηρίου.
('Έπεται τδ τέλος).

ΒΥΡΩΝΟΣ 
II ΜΙΣΟΣ.
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ΑιΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
VII.

ΊΙ νεαρά άγρια έξήγαγεν έκ τοΰ κόλπου της έλα- 
τίνην δαοα έντδ; ύφάσματο; έκ γνατοΰ έπιμελώ; έν- 
ειλημε'νην, όπερ είχε περικαλύψασα διά φύλλου 
πλατέος είδους τινδ; φοίνικος, όπω; έκ τή; διαπερα
στική; προφυλάξη νοτίδο; τδν έν τώ ρητινώδει ξύλω 
κεκρυμμένον σπινθήρα. Τδ περικάλυμμα δέ τοΰτο εύ
φλεκτων διετήρησε τήν δαδχ- έλαβεν έπειτα έκ πτυ
χή; τινο; τοΰ αύτοΰ φύλλου πυριτόλιθον καί ξηρού; 
τινα; κλώνας καί διά τή; λεπίδο; τοΰ έγχειριδίου 
τοΰ Τορκίλ έξέκρουσε σπινθήρα, ήναψε -τήν δάδα καί 
τδ σπήλαιον έφωτίσθη. Τδ άντρον ήν ευρύ καί ύψη- 
λδν, Οόλον παριστών γοτθικόν άρχετύπου σχηματι
σμού- ό άρχιτέκτων τής φύσεως εΐχεν υψώσει τάς α
ψίδας του, σεισμός δέ εΐχεν ίσως τοποθετήσει τδ έπι- 
στύλιον, αί άντηρίδες είχον πιθανώς άποσπασθή ά
πδ όρους τινδ;, καθ’ήν έποχήν οί μέν πόλοι διετέ- 
λουν συμπιεζόμενοι, τά δέ κύματα τή; Θαλάσση; ά- 
πετέλουν τδ σόμπαν. . . ίσο»; δέ καί τδ πύο έπίση; 
τδ τήν γήν έπινεμόμενον, οτε ολόκληρο; ή σφαίρα

έκάπνιζεν εΐσέτι έπί τή; πυρά; τη;, ό'λον τδ οικο
δόμημα συνέπηξεν αί κλεϊδε; τοΰ θόλου πεποικιλμέ- 
ναι διά γλυφών, αί πλευραί, ό νάρθηξ, πάντα τής 
νυκτδς ή χειρ έσκαμμένα είχε, τή; νυκτδς, ή; κτή
μα τδ άντρον ύπήρχεν έκεϊνο. έπιεική; τι; φαντασία 

θά έβλεπε πιθανώς μορφαζούσας έν τώ κενώ φαντα
σιώδεις εικόνα; καί ίστααε'να; ένώπιον μίτρα;, βω 
μοΰ, σταυρού, διότι παίζουσα κατά τήν διασκευήν 
μυρίων σταλακτιτών ή φύσις, παραπλήσιον ύπδ τήν 

θάλασσαν εΐχεν οικοδομήσει.
VIII.

Τότε ή Νέβα λαβοΰσα τή; χειρός τδν Γορκίλ καί 
άνακινοΰσα ύπδ τούς Ούλου; τήν άνημμένην δάδά τη; 
ώδήγησεν αύτδν νά έπισκεφθή όλα; τά; γωνία;, ό
λα; τάς μυστικά; τής νέας αύτών κατοικία; περιδρο- 
μάς. Καί όμως μέχρι τούτου δέν περιωρίζοντο τά πάν - 
τα- αύτή είχε παρασκευάσασα έκ τών προτέρων 
πάντα τά μέσα, οσα ήδύναντο ήδυτέραν νά κατα- 
στήσωσι τήν ΰπαρξιν, ήν μετά τοΰ έραστοΰ ώφειλε 
νά συμμερισθή- ψίαθον μέν πρδ; άνάπαυσιν, ύφά- 
σματα έκ νωπού γνατοΰ χάριν σκεπάσματος, έλαιον 
έκ σανδηλίνου ξύλου άπδ τή; ύγρασίας προφυλακτι - 
κδν, ώς ζωάρκειαν δέ τοΰ κοκκοφοίνικο; τδ κάρυον, 
τήν διοσκούρειαν καί τον άρτόκαρπον τδ πλατύ δέ 
τής λατανιέρα; (είδους φοίνικος) φύλλον, πρδς ύπό- 
στρωσιν έπί τοΰ έδάφους έν ώρα γεύματος, ή τδ κέ- 
λυφος τής χελώνης, ής ή σάρξ καί τδ δέϊπνον έχο- 
ρήγει. Είχε πρδς τούτοι; κολοκύνθην πλήρη υδατος 
άρτίω; άπδ τής πηγή; άντληθέντος, τήν ώριμον βα- 
νάνναν, ήν έδρεψεν έκ τοΰ είς τδν ήλιον έκτιθεμένου 
λόφου, σωρόν κλάδων έλάτης, ό'πως διηνεκώ; διατη- 
ρώσι φώς, ένώ αύτή, ωραία ώ; ή νύξ, έπί πάντων 
τών άντικειμένων τή; παρουσία; τη; τδ γόητρον Οά 
διέχεε, καί διά τή; προσήνειας τη; Οά έκόσμει τδν 
μικρόν έκεϊνον ύπόγειον κόσμον. Άφ’ ή; τδ ίστίον τοΰ 
ξένου είχε προσεγγίσει είς τήν νήσον, προέβλεψεν αύτή 
ότι ούτε ή ρώμη, ούτε ή φυγή Οά έπροστάτευε πιθανώς 
τδν έραστήντης. καί έν τώ σπηλαίω έκείνω εΐχεν ε
τοιμάσει ύπέρ τοΰ Τορκίλ καταφύγιου ύπέρ τή; έκ- 
δικήσεω; τών συμπολιτών του- καθ’ έκάστην πρωίαν 
διηυθύνετο πρδ; τδν βράχον διά τή; έλαφρα; πιρόγα; 

I τη;, ήν άπδ πάντων τή; νήσου τών χρυσοειδών ο
πωρών έπλ-ήρου, καθ’έκάστην εσπέραν άπέθετεν έκεϊ 
παν ό’,τι ήδύνατο νά -φαιδρύνη ή νά καλλωπίση τδν 
κρυστάλλινον έκεϊνον ναόν ήδη οέ έξέθετε μειδιώσα 
πάντα; τού; μικρού; Θησαυοού; της, εύτυχεστέραν λο- 
γιζομενη έαυτήν ύπέρ πάσα; τά; άλλα; κόρα; τών 

ερατεινών έκείνων νήσων.
4 
' *
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IX.
θ5τος μεν μετ'εύγνώμονος έβλεπεν αύτήν στορ

γής, εκείνη δέ έπϊ τοΰ φλογεροΰ· συνέθλιβε στήθους 
της τον εραστήν, ίν είχε διασώσασα- εϊτα δέ μετα
ξύ θωπεύουσα αυτόν περιπάθώς διηγήθη παλαιάντι- 
να- ερωτικήν ιστορίαν . . . έττεεδτγ δ έρως πάνάρχαιος 
ύπάρχει, κα'. τοσοΰτον άρχΛος ίσον ή αϊωνιότης, άλλ’ 
ουδέποτε εξαντλούμενος πάντα τά γεννηθέντα ή γεν- 
νηθησόμενά οντα δημιουργεί. «Νέος τις άρχηγδς, εί
πε, χίλιοι σελήναι παρήλθον έκτοτε· βυθισθεϊς εις 
τής υφάλου τήν βάσιν δ’πως άγρεύτη χελώνας κα'· 
τήν άγραν'τθύ καταδιώκων εις τοΰ ωΧεανοΰ τά βάθη, 
άνέδυσεν αίφνης έντδς αύτοΰ τούτου τοΰ άντρου, έν 
τώ μέσω τοΰ όποιου έτυχεν εύρεθείς· κατόπιν έν 
καιρω λυσσώδους έμφυλίου πολέμου έκρυψεν έν τώ 
χαταγωγίω τούτω μίαν κόρην τών νήσων, μίαν έχ- 
Οράν, ήν έλάτρευε, θυγατέρα πατρδς. έχθροΰ τής φυ
λής του, οστις διά τής δουλείας μόνης είχεν έξαγο- 
ράσας τήν ζωήν του. Τής πολεμικής Ουέλης πα 
ρελθούσης, δ νεαρός άρχηγδς συνήθροισε τής ιδίας νή
σου τδν λαδν πλησίον του τόπου, ένθα τά ΰδατα τδ 
πράσινον και άμαυρδν παραπέτασμά των πρδ τής 
έζόδου τοΰ βράχου έξήπλουν έπειτα βυθισθεϊς εϊς τήν 
θάλασσαν . . . άναμφιβόλως διά παντδς είχε γείνει 
άφαντος I Έκπληκτοι οί σύντροφοί του, άκίνητοι έν 
ταϊς πιρόγαις αύτών, «νόμισαν ότι δ νέος άρχηγδς εί
χε παραφρονήσει ή οτι πάντως έγένετο τοΰ γλαυκοΰ 
καρχαρίου βορά- πλήρεις Ολίψεως τδν Οαλασσόκλυστον 
περιήλθον κωπηλατοΰντες βράχον, έπειτα άνεπαύ- 
θησαν έπ’ι τών κωπών μή δυνάμενοι νά συνέλθωσιν 
έκ τής φρίκης. Αίφνης έκ τοΰ κόλπου τών κυμάτων 
έφάνη άναδύουσα αλη λάμπουσα κα'ι δροσερά μία θεά 
. . . τοιαύτην τουλάχιστον έν τή έκστάσει των έξέ- 
λαβον αύτήν, καϊ μετ' αύτής δ σύντροφός των ένδο
ξος και υπερήφανος έπϊ τή μνηστή του, τή νύμφη 
τών θαλασσών, συνανεφάνη· οτε δ’έπϊ τέλους τδ μυ
στήριον ε’ξηγήθη, οί νησιώται έπανέφερον τδ ευτυχές 
ζεΰγος έν ήχοι; κογχών καϊ έν άσμασι χαρμοσύνόις 
*ις τήν νήσον, ένθα άπήλαυσαν ζωήν εύδαίμδνα καϊ 
γαλήνιον θάνατον . . . Καϊ διατί τάχα, συνεπέρανεν 
αυτή, αύτδ τοΰτο νά μή συμβή εις τδν Τοοκϊλ καϊ 
τήν Νέβαν του ; · Ο?ας διαπύρους καϊ μυστηριώδεις 
θωπείας έν τώ άποκρύφω έκίίνω άσύλιρ τδ τοιοϋτον 
«υνεπήγαγε διήγημα ! Ώς πρδς αύτούς τά πάντα 
ήσαν έρωτίκά, καίτοι τέθαμμένοι ύπήρχον έντδς τά
φου βαθύτερου παρά τδν τάφον ένθα ό Άβε'ίλάρδος, 
άφοΰ έπϊ εϊκΟσίν έτη έν τοϊς κόλποι; τοΰ θανάτου ά- 
νεπαύθη, ήνοιξεν αυθι; τούς βραχίονας, όπως τδ εϊς 

τδ νυμφικδν υπόγειον καταβιβασθέν τής Έλοϊσίας 
δεχθή σώμα καϊ έθλιψε·/ έπϊ τής άναζώογονήθεΐση’ς 
καρδίας του τδ έπίσης άναζωπυρούμενον λείψανόν της 
. . . Ώς πρδς τήν Νέβαν καϊ τδν Τορκϊλ μάτην έ
ξωθεν τά κύματα περϊ τήν χύτην των έθορύβουν 
περϊ τοΰ μυχηθμοΰ έχείνου ήκιστα έμερίμνων ώς έάν 
ήσαν Υστερημένοι ζωής· ένδομύχως αι χαρδίαι των 
συναπετέλουν τήν μόνην αύτών αρμονίαν, εϊς ψιθύ
ρους έρωτικούς συνισταμένην, υπδ στεναγμών διακο
πτόμενους, εις στεναγμούς μετά ψυθυρισμών συνο
δεύομε’νους.

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ TUN ΠΕΛΑΪΓΟΝ.— 
Έξαχολουθών ό κ. Βελοέβ έν τή ’Ακαδημία τών επι
γραφών τήν άνάγνωσιν τοΰ σπουδαιότατου αύτοΰ 
ύπομνήματος, έν ω έμβριθεϊς ποιείται μελετάς περί 
άλβανικής ή σκεπεταρικής γλώσσης, συμπεραί
νει έν τέλει δ'τι τδ νΰν σωζόμενον άλβανικδν ιδίωμα 
τά μάλιστα μέν μεμιγμένον έστϊ μετά στοιχείων 
έλληνικών, σλ.αυ'ίκών, ιταλικών, τουρκικών, άλλά 
δυνατόν ν’άνακαλύψη τις έν αύτώ άρχαΐον τινα μϊτον 
πελασγικής μέν βεβαίως πηγής, άλλά μηδεμίαν έ
χοντα σχέσιν πρδς τδν κλάδον τών ιδιωμάτων τής 
ίνδοευρωπαϊκής φυλής. Ό σύγγραφεύς πέποιθεν ίτι 
οί ’Αλβανοί άπόγονοι τών Πελασγών εΐσι, καϊ ανα
ζητεί έν τοϊς γεωγραφικές δνόμασι τής ελληνικής 
χερσονήσου, έν τή ελληνική μυθολογία, έν τοϊς ήθεσι 
καϊ ταϊς παραδόσεσι τοΰ Μαυροβούνιου καϊ τής ’Η
πείρου μαρτυρίας καϊ άποδείξεις συμβιβαζόμενα; μετά 
τής βάσεως, καθ’ήν πελασγικοί φυλαϊ κατέλαβον τάς 
χώρας, &ς βραδύτερον αί έλληνικαϊ έπέδραμον φυλαϊ 
καϊ έπϊ τέλους συγχωνευθεϊσαι μετά τών άλβανιχών 
μετέδωκαν αύτοϊς τόν τε πολιτισμόν καϊ τούς θρη
σκευτικούς αύτών μυθους.

Πλεϊστα ονόματα πεδιάδων, νήσων, όρέων τη
ρούμενα έν τή ελληνική, έχουσι τά άντίστοιχα αυ
τών έν τή αλβανική. Άχιλλεύς, Άγκαέμνων, "Εκ
τωρ εΐσϊ πελασγικοί θεότητες, προσωποποιηθεϊσαι 
βραδύτερον είς ήρωας τοΰ Τρωικοΰ πολέμου. Ή τής 
Αήμητρο; λατρεία τήν αρχήν αυτή; έχει άπδ τών 
Πελασγών. ΊΙ έν τή κοινωνία. τής γυναικδς υπεροχή,» 
ής ίχνη άναμφίρηστα άπαντώσι παρ’Αιγυπτίοις κα 
Ούασκώνοις, χαϊ ήτις ήν κανών μεταξύ τών αρχικών 
λαών μήπω είσετι κατανοησάντων την ύψηλην τής 
πατρότητος σημασίαν άφήκεν έν τή δυτική χερ· 
σονήσω τοΰ Λϊ'μου μεταξύ τών λειψάνων τής πελα
σγικής φυλής σπουδαιοτάτα; παραδόσεις.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.


