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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.
Ή Τερτζουμάπ -Υακιχατ δημοσιεύει έν 

τφ φύλλω αύτής τής τέταρτης τό κατωτέρω 
περί τοΰ ελληνοτουρκικού ζητήματος άρθρον, 
συνοψίζον τήν άποψιν ύφ’ήν κρίνουσιν αύτό οί 
Τούρκοι καί ώς κυβέρνησις καί ώς λαο'ς. ΊΙ 
άποψις αϋτη, τό καθ’ήμάς, σφάλλεται κατ’ 
αύτάς τάς βάσεις. Ό πανελληνισμ-ός—ΐνα 
μεταχειρισθώμεν τήν έκφρασιν τής τουρκικής 
έφημερίδος—είναι άλως διάφορος τοΰ παν- 
σλαυ'ίσμού. Ό ελληνισμός δέν είναι στοιχείου 
ξενικόν, επιζητούν τήν κατάκτησιν τής Α
νατολής, άλλά τό ΐθαγενέστατον τών στοι
χείων τής χώρας ταύτης, τό εχον έπ’αύτής 
τά μάλλον άναμφήριστα ιστορικά καί εθνικά 
δίκαια, τό διασώσαν αύτήν άπό μυρίων επι
δρομών, τό διαμφισβητήσαν αύτήν πρός τήν 
τουρκικήν κατάκτησιν, καί επομένως καί 
δικαιούται καί οφείλει νά μεριμν^ όπως δια- 
τηρήστ) τά δικαιώματα ταϋτα άπό πάσης 
νέας επιδρομής καί κατακτήσεως, ήτις ήθε
λε ν, εί μή έκμηδενίσν], άλλά τούλάχιστον 
δυσχεράνει αύτά. Τά δικαιώματα ταϋτα 
διεξεδίκησε διά τών όπλων έναντίον τής 
τουρκικής κατακτήσεως έπί τέσσαρας αιώνας 
ό ελληνισμός καί δέν δύναται νά ύποκρυβή 
οτι καί σήμερον θά διεξεδίκει αύτά, έάν λό
γοι υπέρτατου πολιτικού συμφέροντος δέν 
έπέβαλον αύτώ νά συμβιώση φιλικώς μετά 
τών άρχαίων κατακτητών, όπως σωθή ή ’Α
νατολή άπό νέας καί ίσχυροτέρας κατακτή
σεως. Τό έχέγγυον τής ειλικρίνειας τοΰ ελ
ληνισμού προς τήν Τουρκίαν παρέχει αύτό 
τούτο το μέγα αύτού συμφέρον, συνδυαζό- 
μενον πληρέστατα μετά τοϋ τουρκικοΰ συμ

φέροντος. ΊΙ νέα τής ’Ανατολής κατάκτησες 
—ούδείς έχέφρων Τούρκος δέν δύναται νά 
μ.ή όμολογήσγι τοΰτο—έποιήσατο έπ’ έσχά- 
των μεγάλα βήματα, καί τοΰτο κυρίως διό
τι τό βαρύ φορτίον τής άμύνης αύτής άνέλα- 
βε μεμ.ονωμένη ή Τουρκία, διότι ό ελληνι
σμός καί πολιτικώς καί φυσικώς δέν ήδύ
νατο νά συνταχθή μετά τής Τουρκίας. Καί 
φυσικώς μέν καθόσον δέν έδόθησαν αύτώ 
στοιχεία πρός άνάπτυξιν τής δεούσης άμυν- 
τικής δυνάμεως, πολιτικώς δέ, διότι δέν 
ήδύνατο νά θυσιάσν) εις τήν Τουρκίαν τά 
ιστορικά αύτοΰ δίκαια, συμμαχών μετ’αύτής 
ούχί πρός διάσωσιν τής ’Ανατολής άπό νέας 
ξενικής έπιδρομής, άλλά πρός διατήρησιν τής 
τουρκικής κυριαρχίας έπί τής ’Ανατολής. ΊΙ 
συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου καϊ ή τοΰ 
Βερολίνου ήγαγον τήν νέαν ξενικήν κατά- 
κτησιν είς τάς πύλας τών χωρών, έφ' ών ό 
ελληνισμός έχει τά ιστορικά καϊ εθνικά 
αύτοΰ δίκαια, ή δέ Τουρκία τά τής κατα
κτήσεως καί τής κυριαρχίας. Ό κίνδυνος άρα 
είναι επικείμενος, άμεσος κατ’ άμφοτέρων. 
Ό ελληνισμός, άπέναντι τοΰ κινδύνου τού
του, δέν δύναται νά τηρϋ) τήν παθητικήν 
στάσιν, ήν ήδύνατο νά τηρη πρφην εφόσον 
μεταξύ τής ξενικής ταύτης κατακτήσεως 
καί τών έλληνικών χωρών έμεσολάβουν ό 
εύρύς Δούναβις, τά οχυρώματα τής Βουλ
γαρίας καί ό Αίμος. Τό έργον τής άπό κοινού 
μετά τών Τούρκων άμύνης τών χωρών τού
των έπιβάλλεται αύτώ κατεπειγόντως. 
Άλλ’ή άμυνα αϋτη, ήτις έστί κοινόν συμ
φέρον αύτοΰ τε καί τής Τουρκίας, δέν δύνα
ται νά γείνρ, είμή καταρτιζομένου οπωσ
δήποτε ισχυρού τίνος καί συμπαγούς ελλη
νικού βασιλείου καί ίκανοποιουμένων κατά 
τό δυνατόν καί άνευ έξασθενήσεως τής Τουρ
κίας, ώς εύστοχώτατα άπέδειξεν ό κύριος 
Βάδδιγκτων, τών έλληνικών δικαίων. Άλλ*
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ό ελληνισμό;, λέγουσιν οί έκ τή; τουρκική; 
άπόψεως κρίνοντε; τζ πράγματα, ούτως 
ένισχυίμενο; Οά εχτ) καί έν τώ μέλλοντι έπο- 
φθαλμιάσει; έπί τών τουρκικών χωρών, 5έν 
ύπέκρυψε δέ ό έλλην ύπουργό; κύριος Δηλι- 
γιάννη; έν τω συνεδρίω ότι έπέ τοΰ .ταξ>ύττο'; 
μο'νον στε'ργει είς τάς αίτηθείσα; προσαρτή
σεις. Τοΰτο θεωροΰσιν οί φιλο'τουρκοι ώς τό 
με'γιστον τών επιχειρημάτων αύτών, άλλά, 
τό κζθ’ήμζ;, τό επιχείρημα τοΰτο είναι τά 
μάλιστα σφαλερο'ν. ’Ισχυρόν έλληνικόν βασί- 
λειον έσται πιστότατος σύμμαχος τής Τουρ
κίας καί δέν δύναται νά επιχείρηση κατ’αύ- 
τής κατακτητικόν ή μάλλον άνακτητικόν 
πόλεμον, ένόσω ή ξενική κατάκτησις απειλεί 
νά έπωφεληΟή ύπέρ έαυτής τήνρήξιν ταύτην. 
Δέν έπεται όμωςέζτούτου ότιόέλληνύπουρ
γός δέν ώφεελε νά έπιφυλάξη τά δικαιώματα 
τοΰ έλληνισμοΰ έν πάση νέα άνατροπή τοΰ 
καθεστώτος. Έάν ή Τουρκία μετά τήν τε- 
λευταίαν ταύτην δοκιμασίαν, ώς είπεν ό 
μαρκήσιος Σαλισβουρή, άποδειχθή ικανή νά 
ύπαρξη ώς έθνος καί ώς κράτος έν Εύρώπη, 
έάν δυνηΟη νά είσαχθη είς τήν χορείαν τών 
εύνομουμ,ένων κρατών καί νά καταστρέψη τάς 
άφορμάς τών ξενικών επεμβάσεων, ή Ελλάς 
καί συμφέρον καί καθήκον έχει νά ενίσχυση 
αύτήν είς τήν οδόν ταύτην καί συμπεριφρου- 
ρη μετ’αύτής τήν’Ανατολήν. Άλλ’έάν μοι
ραία τις μεταβολή έπενέγκη καί αύθις τήν 
άνατροπήν τοΰ καθεστώτος, ό έλληνισμός 
καί οφείλει καί δικαιούται έν τοιαύτη περι- 
πτώσει ν’άντιτάξη τά Ιστορικά καί έθνικά 
αύτοΰ δίκαια είς τά ιδανικά δίκαια, άπερ I 
επικαλείται ή ξενική κατάκτησις, έπομένως 1 
ό έλλην ύπουργός ώφειλε νά έπιφυλάξη έπί 
τοίς ένδεχομένοις τούτοις τά ελληνικά δί
καια.

Αύτη, καθ’ ήμάς, ή πραγματική άποψις 
έξ ής Έλληνες καί Τούρκοι όφείλομεν νά έ
ξε τάζωμεν τό έλληνοτουρκικόν ζήτημα, αύ
τη ή άποψις ύφ’ ήν έμελέτησαν καί ήθέλη- 
σαν νάλύσωσιν αύτό αί εύρωπαϊκαι δυνάμεις 
έν τώ συνεδρίω. Λυπηρόν ύπό παντοίαν έπο- 
ψιν είναι ότι οί Τούρκοι δέν Οέλουσι νά έν- 
νοήσωσιν αύτό ύπό τήν άποψιν ταύτην καί 
ότι αί όξύχολοι κρίσεις τού τύπου αύτών δυσ- 
χεραίνουσι συνεννόησιν τοσοΰτον εύκτέαν 
διά τε τά τουρκικά καί διά τά έλληνικά 
συμφέροντα. Άλλως δέ, άνεξαρτήτως πα
σών τών άνωτέρω θεωριών, ή πολιτική σύνε- 
Οίς απαιτεί όπως κράτος τι ύποχωρή αύθορ-

μήτως έπί ζητήματος, έφ’ου βεβαιο'της σχε
δόν ύπάρχει ότι ή θά ύποχωρήση πιεζο'μενον 
ύπό τρίτων, ή θ’άναλάβη νέον πόλεμον, δυ- 
νάμενον νά διακυβεύση τήν ύπαρξιν αύτοΰ. 
"Οτι δ’ ούτως έχει νομίζομεν ότι ούδ’ οί τοΰρ- 
κοι δημοσιογράφοι δύνανται ν’ άρνηθώσι μετά 
τά τελευταίας ήμιεπισήμους καί έπισήμους 
δηλώσεις τών εύρωπαϊκών κυβερνήσεων, δη
λώσεις αϊτινες σχετίζονται ίσως μετά τής 
γλώσσης τής Τερτζοιγεάη Λ'αχιχατ, ήτις ά
πό της βάσεως τού απολύτου non possuinus, 
έφ’ ήν τέως ΐστατο, μετέστη είς τήν βάσιν 
τών ύποχωρήσεων άλλ’ έπί δροις.

ΊΛο'υ τό άζθξοτ της τουςιχιχης ίφημ,εξίδος. 

Τό ελληνικόν ζήτημα προσκταται σπουδαιότητα. 
Έκ τών τελευταίων τηλεγραφημάτων άξιον ίδιαιτέ- 
ρας προσοχής είναι έκεΐνο καθ’ ί ό ΊΙ μερήσι ος 
Τηλίγρ αφος τοΰ Λονδίνου συμβουλεύει τήν Πύ
λην νά συνεννοηΟή μετά τή; ελληνικής κυβερνήσεως 
ποιουμένη Ουσίας τινάς.

Είναι μέν άληθές ότι έν τώ ζητήματι τούτω λη- 
πτε'αι ιδία ϋπ’οψιν αί υπερβολικά! ιδέαι καέ φαντα
σιοκοπία·. τών Έλλήνων, άλλά κα’ι βέβαιον άφ’ ετέρου 
οτι ή έν Βερολίνφ έκφρασΟεϊσα επιθυμία υπέρ τής 
έπιλύσεως τοΰ ζητήματος τούτου μεταςύ Πύλης και 
Ελλάδος ύφίσταται εΐσέτι, καί τινες μέν τών κυβερ
νήσεων ήρξαντο δίδουσαι συμβουλές συμφώνους πρός 
τήν έκφρασΟεϊσαν ταύτην έπιθυμίαν, άλλαι δέ πρό
κειται νά πράξωσι τοΰτο.

Ήμεϊς, μή άπομακρυνόμενοι τής διπλωματικής 
όδοΰ ήν άπεδέξατο ή Πύλη, λέγομεν ότι δύο διάφορα 
ολως ύπάρχουσι έν τούτω ζητήματα, τό μέν ή έκ- 
χώρησις λωρίδος γης εις τήν 'Ελλάδα, ούχί όμως 
διότι δικαιούται νά λάβη ταύτην ή ύπό τήν έννοιαν 
τοΰ ότι δίδοται αύτη πρός άπότισιν χρέους τινός πρός 
αύτήν, άλλά μόνον κα’ι μόνον ώς εξαιρετική τις εύ- 
με'νεια και πρός έκτέλεσιν τής άποφάσεως τών ευ
ρωπαϊκών δυνάμεων, τό δέ ή παραδοχή ότι ή Ελλάς 
έχει δίκαιον έν τούτω.

Τό σφάλμα ό'περ διαπράττε·. ή Ελλάς είναι ότι 
πειραται νά παραστήση ώς άλ.ηΟεΤς τους κατ’ άρχήν 
κα'ι πράγματι άδικους διισχυρισμούς αύτής, και οτι 
δέν συγκατατίΟεται μηδέ σπιθαμή γης νά έκλειψη έκ 
τών μερών όσα έκ πνεύματος πλεονεξίας αϊτέι. ώσε’ 
δήθεν τά μέρη ταϋτα ύπήρχον έντός τοΰ κύκλου τών 
δικαιωμάτων αύτής. Οϊ πρός άπόδειξιν τών δικαίων 
αύτής και πρός παρόρμησιν τής Πύλης ό’πως έκτελέ- 
ση τήν Ουσίαν ταύτην φερόμενοι λόγοι εΐσιν ότι οί

φλληνες άντίκεινται εις τάς πανσλαυϊστικάς ιδέας 

κα’ι κατά συνέπειαν εΐσι φύσει σύμμαχοι τοΰ οθωμα
νικού κράτους· πρός δέ ότι οί ΰπό τήν Τουρκίαν Έλ
ληνες πιέζονται υπό τής οθωμανικής κυριαρχίας κα'ι 

έπιΟυμοΰσι τήν μετά τής Ελλάδος ένωσιν.
Καί είναι μέν άληθές ότι, ε’άν τις μόνον τούς τί

τλους πανσλαυϊσμος κα’ι π α ν ε λ λ η ν ι σ μ ό ς 
ύπ’άψιν λάβη, αμέσως κατανοεί ό'τι διαφέρουσιν άπ’ 
άλλήλων, καέ άντίκεινται μάλιστα· άλλά μήτοι δεν 
συνταυτίζονται άμφοτέρων οί σκοποί άναφορικώς ςιρός 
τό οθωμανικόν κράτος ; Ό πανσλαυϊσμος παραστή- 
σας ώς πιεζομένους τούς ε’ν τώ όΟωμανικώ κράτει 
Σλαύους έξηπάτησεν αυτούς· άλλά τοΰτο προσπαθεί 
νά πράξη κα’ι ό πανελληνισμός. Ό πανσλαυϊσμος ά- 
ποχωρίσας μέρος χωρών έκ τοΰ όθωμανικοΰ κράτους 
έκέρδησε τοΰτο ύπέρ τοΰ σλαυϊσμοΰ· άλλά τοΰτο επι
ζητεί κα’ι ό πανελληνισμός. Λέγουσιν ό'τι,έάν τοΰ λοι- 
ποΰ ό πανσλαυϊσμος άπειλήση κα’ι αύθις τό οθωμανι
κόν κράτος, ή Ελλάς άπέναντι τής απειλής ταύτης 
θέλει συμμαχήσει τή Πύλη. Άλλ’ όμως δέν δικαιού
ται τις νά ύποΟέση ότι ό πανελληνισμός, όπως έπιτύχη 
τοΰ σκοποΰ αύτοΰ. θέλει θεωρεί πάντοτε ώς ευκαιρίαν 
τάςέκ τοΰ πανσλαύϊσμοΰ περίπλοκάς; Τοΰτο ώμολόγη- 
σε παρρησία όκ. Δηλιγιάννης έν τώ ϋποανήματι αύ
τοΰ, ό'περ άνέγνω έν τώ συνεδρίω. “Οπως ό πανσλαυΐ - 
σμός ήρκέσΟη ώς πρός τό παρόν εις τοσαύτην έπιτυ- 
χίαν, ουτω κα’ι ό κ. Δηλιγιάννης έδήλωσενοτι άρκεϊ- 
ται εις τήν ΊΙπειροΟεσσαλίαν κα’ι εϊς τήν Κρήτην.

Άλλα τότε ποιον τό αποτέλεσμα ;
’Αμφιβολία δέν υπάρχει ό'τι αί άπέναντι τοΰ δ- 

όΟωμανικοΰ κράτους βλέψεις τοΰ τε πανσλαύϊσμοΰ και 
τοΰ πανελληνισμοΰ έν τε τώ παρελΟόντι τώ παρόντι 
κα'ι τώ μέλλοντι ταυτίζονται. Έάν λοιπόν ή Εύρώπη 
κα'ι ή Ελλάς έπιβυμωσι νά μή δυσχαιράνωσιν άλη- 
Οώς τό έργον, άλλά νά τακτοποιήσωσι τοΰτο όσω τό 
δυνατόν εύκόλως, πρέπει πρώτιστα καί μάλιστα νά 
αή νομίζωσίν ότι έξαπατώσι τήν Πύλην. Πρέπει νά 
είπωσι φανερώς κα'ι άνδρικώς τίνες οί σκοποί καί αί 
προθέσεις αύτών, και ν’ άρκεσΟώσι τότε καί εϊς τάς 
Ουσίας, είς δς ή Πύλη ήθελε κρίνει καλόν νά πρσβή. 
Ουτω μόνον τακτοποιείται, λύεται τό ζήτημα· διότι
ούδέν έτερον δύναται νά δυσαρεστήση κυβέρνησιν εύ- 
ρισκομένην εις ήν νΰν ή Πύλη ευρηται θέσιν. ή τό νά 
ζητή τις νά καταπείση αύτήν βία ό’πως Οεωρήση ώς 
δικαίωμα καί άναγκαίαν φανεράν καταδίκην πίεσιν 
καί άδικίαν. Τοΰτο τό άπαρτίζον τήν μεγάλην τών

δυσχερειών, ήτις άναγκάϊον 
άρΟή έκ μέσου.

ΐνα πρώτιστα πάντων

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΧ ΤΛΙΣ 
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Κατά τήν συνεδρίασιν τής 10/22 ίουνίου τών 
ηΟικοπολιτικών έπιστημών έν τή γαλλική Άκαδη- 
δημίφόκ. Μ· Η. I’assy άφηγεϊται βραχέως τήν ιστο
ρίαν τής ιδιοκτησίας μεταξύ τών νεωτέρων λαών. Ή 
ιδιοκτησία κατ’ αύτόν ύπέστη άπό πεντεκκίδεκα 
αιώνων δύο πρώτιστας μεταβολάς, τήν μέν, τήν 
διαρκή αύξησιν ε'ν τή ασφαλεία τής κτήσεως, 
τήν δέ, τήν αύξησιν έν τή έλευθερία τών συναλλα
γών, ών σκοπό; είναι ή ιδιοκτησία. Έν τή άρχαιό- 
τητι βλέπομεν ταύτην τιΟεμένην έν κινδύνω κατά 
πάντα πόλεμον. Λί γαϊαι, τά τέκνα, ή οικογένεια, 
αύτός ό ήττηΟείς άπέβαινον κτήμα τοΰ νικητοΰ. 
’Εφόσον ό πολιτισμός έξαπλοΰται καί ένισχύεται, κατά 
τοσοΰτο καί ή αρπαγή καί ό σφετερισμός περιορίζον
ται καί έκπίπτουσιν. Άλλ’έπί πολύ έτι αί εμφύλιοι 
έριδες, οί τής δημεύσεως νόμοι διατελοΰσιν ώς άπειλαί 
παροδικής άπωλείας καί άποΟέσεως τών ιδίων.

Τό καΟ’έαυτήν ή τής άσφαλείας διάδοσις καί άνά- 
πτυξις τά μάλα εις τόν πολιτισμόν συντείνει. Επαυ
ξάνει τά; επιχειρήσεις, εξασφαλίζει έπί μάλλον καί 
μάλλον εις μέν τήν εργασίαν τούς καρπούς αύτής, εις 
δέ τον πόνον τήν άμοιβήν, άποβαίνει ισχυρόν έλατή- 
ριον τής άτομικής άρχεβουλίας. Τό έμπόριον, ή γεωρ
γία, ή βιομηχανία τά μέγιστα έπωφελοΰνται τήν κα- 
τάστασιν ταύτην. ΊΙ κοινωνική εύδαιμονία άναλογΛ 
άκριβώς πρό; τόν βαθμόν τής άσφαλείας, ϋφ’ήν ή 
ιδιοκτησία περιβάλλεται. Τής εύδαιμονίας ταύτης 
υπάρχει καί έτερος παράγων, ή έν ταϊς συναλλαγαϊς 
έλευθερία. και ή έπί μάλλον έπικράτησις τοΰ άτομι- 
κόΰ δικαίου έν τή προσκτήσει τής ιδιοκτησίας. ’Γπό 
το πολίτευμα τής δουλείας τό έδαφος δλιγίστους είχε 

κυρίους, ή δέ πρόοδος ένέκειτο είς τόν πολλαπλασια
σμόν τών ιδιοκτήτων γαιών. Οί υπέρ τούς λοιπούς 
καΟυστεροΰντε; έν τώ πολιτισμώ λαοί, ήτοι οί 
Σλαΰοι, τήν μεγίστην έπέβαλλον άμιξίαν έντώέδάφει 
αυτών. Τό μέτρον τοΰτο έμελλε ν’άποβή μοιραϊον κώ- 
λυμα τοΰ σχηματισμού μέσης τίνος τάξεως, ήτις συγ- 
κεντρουμένη έν ταϊς πόλεσι καί έπιδιδο;κένη εϊς’τε τό 
έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν, ήδύνατο νά προπα- 
ρασκευάση τήν χειραφέτησιν τοΰ έπιλοίπου λαοΰ καί 
άναπτύξη ταύτοχρόνως σύν τώ πλούτω καί τόν πο

λιτισμόν.
Είτα ό κ. Πασσύ πραγματεύεται περί τής επι- 

δράσεως τοΰ θρησκεύματος έπί τής οικονομικής καί
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πολιτικής προόδου. Έ» τώ θρησκευτικώ αισθηματι 
άνεύρισκε πρωτότυπόν τι, γενικόν, άναγχα'όντι χαρα

κτηριστικόν, στενώτατα μετά τή; άνθρωπίνης φύσεως 
συνδεόμενον. Αδύνατον αί κοινωνίαι νά παρίδωσι τήν 
λατρείαν κα'ι τήν θρησκείαν. ’Αλλά ταΰτα ούχ δμοίως 
αγαθά τυγχάνουσι. Μεταξύ τών θρησκειών ύπάρχουσί 
τινες έξυπηρετοΰσαι τήν πρόοδον, καί άλλαι παρεμ- 
βάλλουσαι αύτή προσκόμματα. Το δ’ αίτιον ; "Οτι 
έργασθεΐσαι άπας όπως έξυπηρετήσωσιν ηθικήν τι/α 
κατάστασιν και καθωρισμένην κοινωνίαν, πολλάκις 
διά τήν αστάθειαν αύτών δεν δύνανται νά τεθώσιν έν 
αρμονία μ.εθ’ ύπερτέρα; τάξεως πραγμάτων τεινούσης 
ν' αναγεννηθή έν τή συνεχεία τών αίωνων. Ή 'Ανα
τολή τήν πτώσιν αύτής όφείλει είς τά θρησκεύματα 
αύτής, άπερ τοσοΰτο πιεστικώτερα άποβαίνουσιν όσω 
άμεσώτερον έπεμβαίνουσιν εί; τε τδν πολιτικόν κα'ι 
τδν άστυκόν βίον. Τδ κακόν θά ήτο έτι μέϊζον, έάν 
τά ιερά τών Ασιανών βιβλία, άπερ τυγχάνουσι δι’αΰ- 
τούς ώ; ή ακαταμάχητο; τοΰ Θεοΰ βούλησις. περιιϊ- 
χον μόνον ρητά καθαρώ; θρησκευτικά· άλλ’ έπαγγιλ- 
λονται έπίσης τήν διαρρύθμισιν πασών σχεδόν τών 
πράξεων τοΰ ιδιωτικού βίου. Ούδόλως αμφίβολον ό'τι 
έν τή άρχή αί Βέδαι καθιέρωσαν τάξιν τινά κοινω 
νικήν συγκριτικώς ύπιρτέρχν, άλλ’ειτα άπέβησαν 
ανυπέρβατο; φραγμό; διά τά; γνώσεις, άς ούδαμώς οί 
άρχαϊοι ’Ινδοί ύπενόησαν.

Τά βιβλία ταΰτα ένσπείρουσιν πολλάκις έν ταΐς 
καρδίαις τών άνθρώπων αληθείς πνευματικά; καί η
θικά; άσθενεία;.

Δυσνόητος ή κατάπτωσις τής ήθικής τοΰ ’Ινδού 
δυνάμεως, πρδ τών δφθαλμών τοΰ όποιου τά μέγι
στα τών εγκλημάτων έγκεινται εις τδν φόνον δαμά- 
λεως καί τήν έλλειψιν σεβασμού προ; βραχμάνον, | 
καί οστις ψεύδεται καί χύνει τδ αιμα αύτοΰ μετά 
τής αύτής αδιαφορία;, άλλ’ούδε'ποτε άμελέϊ τής ελά
χιστης τών πράξεων, αί'τινες άλλως δέν έξασφαλί- 
ζουσιν αύτώ τήν άφεσιν πάντων τών πταισμάτων 
αύτοΰ. Ό Μουσουλμάνο; ήττον ύπδ τής τελετουργι
κής δεσμεύεται- έτήρησε δέ ένέργειάν τινα καί πρω
τοβουλίαν _ ήν ό ’Ινδό; ήγνόει. καθόσον τδ Κοράνιο/ 
ήκιστα άμέσως εις τδν ιδιωτικόν επεμβαίνει βίον.

Ό κ. 'Ιππόλυτος Πασσύ καταδείκνυα διά τινων 
παραδειγμάτων πώ; ή τή; παρατηρήσει»; μέθοδο; 
στηριζομένη έπί τή; μελέτη; τή; ιστορίας δύναται νά 
έφαρμοσθή εΐ; τδν καταρτισμόν κυρίας λεγομένη; 
πολιτική; έπιστήμη;. Τά παραδείγματα ταΰτα λαμ- 
βάνονται έκ τών μεγάλων κοινωνικών γεγονότων, ών 
ή άρχή, ή γε'νεσις, αί συνέπειας παρέσχον λαβήν εις

διαφόρους άρχάς καί ένίοτε άντιφατιχάς, καί ών αύτδ 
έτι τδ νόμιμον διημφισβητήθη. Τοιαύτη, π. χ., 
έστιν ή ιδιοκτησία, ήν άλλοι μέν παρέστησαν ώς γε
γονός συμφυές εις τήν τών πραγμάτων καί τήν άν- 
θρωπίνην φύσιν καί πηγάζει έξ άρχής άρχαιοτέρας
καί ύπερτέρα; τών τε πολιτικών καί οικονομικών θε
σμών. Άλλοι τουναντίον παρέστησαν αύτήν ώς εί
δος τι κοινωνικού τεχνουργήματος, ύπδ τών άνθρω- 
πίνων νόμων δημιουργηθέντο;, καί οπερ ύπ’αύτών 
τούτων καταργίϊται, έάν κρίνη τοΰτο δ νομοθέτη; ώς 
επιβλαβές καί άλυσιτελε'ς. "Οπως λοιπδν γνωσθή ή 
περί τούτου αλήθεια, δε'ον νά προσδράμωμεν εις τήν 
ιστορίαν, έν ή πανταχοΰ άπαντώμεν καί κχτ’αύτήν 
τήν άρχήν τών κοινωνιών τήν ένστικτον ιδέαν καί 
τήν άναπόδραστον άνάγκην τοΰ δικαιώματος τής 
ιδιοκτησίας. Καί αύτά δ’ έτι τά γεγονότα προσεπι- 
μαρτυροΰσιν ό'τι τδ δίκαιον τοΰτο καθωρίσθη καί 
μέϊζον προσελάμβανε κΰρος έν τώ μέλλοντι, κα
θόσον δ βαθμό; της προόδου καί τοΰ πολιτισμού 
έπηύξανε, καί ότι οί άρχικοί τεθέντες νόμοι, 
πανταχοΰ όπου τοιοΰτοι έγένοντο, κύριον αύτών μέ- 
λημα έσχον τήν ύπδ διαφόρου; τύπου; καί κανονισμούς, 
ένίοτε δέ καί ύπδ μάλλον καί ήττον δικαιολογησίμους 
περισταλτικού; ό'ρου;, καθιέρωσιν καί έζασφάλισιν τοΰ 
δικαίου τή; ιδιοκτησία;. ΊΙ ιδιοκτησία ύφ’οΰ; όρου; 
μετέβη παρά τοϊ; λαόϊς, οίτινες έξήρχοντο τής άο- 
χική; βαρβαρότητας, ούδέποτε έπαύσατο έξασφαλιζο- 
μένη καί πλείονα κτωμενη έλευθερίαν. "Οσον δέ αυτή 
διετέλει στερρώς πεπαγιωμένη καί άπολαύουσα μεί- 
ζονος προστασίας, τοσοΰτο αί συναλλαγαί, ής κύριον 
άντικείμενον ύπήρξαν, άπε’βησαν εύχερέστεραι, καί 
ευρυνόμενα; τά μέγιστα συνετέλουν εϊς τήν αύξησιν 
τοΰ πλούτου. ‘11 προοδευτική αύ'τη πορεία εξάγεται 
προφανώς έκ τής άντιπαραθέσεω; τών άρχαίων κοι
νωνιών, έν αϊς ή δουλεία διετέλει ώς κοινωνικός θε
σμό;, ένθα ύπήκοοι καί πολίται οιετέλουν δούλοι 
είτε τοΰ ήγεμόνος είτε τοΰ κράτους αύτών, καί τών 
νεωτέρων, έν αϊ; ή ιδιοκτησία καί ή έλευθερία θεω
ρούνται ώ; όροι τή; κοινωνική; τάξεως, καίπερ άκα- 
ταλήπτου διατελοΰντο; οτι ή μία δύναται νά ύπάρξη 
άνευ τή; έτέρα;.

Οίτιο; ή ιστορία καταδείκνυσιν ήμϊν έν τή ίδιο- 
κτησίφ άρχικόν τινα νόμον, γεννηθεντα, ουτω; είπεϊν, 
μετά τής άνθρωπότητος, εκτεινόμενου βαθμηδόν εϊς 
πάντα όσα ό άνθρωπο; κατώρθωσε νά κατασττση λυ
σιτελή, προ-λαμβάνοντα τδ κΰρος έκεϊνο καί τήν 
συμπλήρωσιν, ών άνευ θά διετέλει νεκρόν γράμμα, ήτοι 
τήν έλευθέραν έργασίαν καί τάς συναλλαγές. Άπο-

νέμει άρα ή ιστορία δικαιοσύνην είς τούς διορώντας 
ΐν τη ιδιοκτησία θεσμόν τινα ούχί καθαρώς άνθρώπι
νον, άλλ’άρχήν θεμελιώδη, ή δ’έπιστήμη δικαιοΰται 
νά κηρύξη τήν αλήθειαν ταύτην ώ; άξίωμα.

’Γήν αύτήν άσπαζόμενο; μέθοδον ό κ. Πασσύ καί έν 
τή θρησκεία άποδίδωσι τήν εις τά Οέϊα όντα πίστιν, 
τήν δφειλομένην αύτοΐς καί πανταχοΰ αδιακρίτως 
φυλής λατρείαν είς τήν άρχήν τοΰ πολιτισμού. Πα
ρατηρεί ότι τοΰτο ούχί υόνον παγκόσμιον τυγχάνει, 
άλλ’, δπερ καί σπουδαιότατου, αιώνιον γεγονός r— 
διότι ή θρησκευτική ιδέα ού μόνον δέν εκλείπει καθό
σον οί λαοί εκπολιτίζονται, άλλά και κραταιοΰται 
καί εξαγνίζεται. Εί; τδν παρατηροΰντα τήν διαφοράν 
τή; λατρεία; καί τοΰ παραδόξου ή βαρβάρου χαρα- 
κτήρος θρησκευτικών τινων δογμάτων, ό κ. Πασσύ 
άπαντα, Οτι εϊ; τήν αρχικήν περί τοΰ θείου ιδέαν 
προσετέθησαν κατά διαφόρου; έποχά; καί παρά τοϊ; 
διάφοροι; λαόϊς ίδέαι καθαρώς άνθρώπιναι, ότι τάξεις 
ή άτομα ήσπάσθησαν τοΰτο πρδς έξυπηρέτησιν καί 
χρήσιν ίδιοτελών σκοπών, καί ότι ουτω παρεμορφώθη 

καί έξηχρειώθη.
ΕΪτα ό κ. Πασσύ εμμένει εϊ; τήν έπίδρασιν, ήν τά

θρησκευτικά δόγματα ένήσκησαν έπί τής διανοητικής 
καί ηθική; τών λαών άναπτύξεως, εϊ; δέ τά ύπδ τών 
ασιατικών θρησκευμάτων, οϊον τοΰ βραχμανισμού, 
τοΰ βουδισμού καί άλλων, διδασκόμενα δόγματα άπο- 
δίδωσιν εϊδός τι άδρανείας, ήτις παρεκώλυσε τούς 
άνατολικούς λαούς ν’ άναπτΰξωσιν, ώ; τοΰτο παρά 
το'ς δυτικό'; έθνεσι γίγνεται, τά; παραγωγικά; καί 
έπινοητικάς δυνάμεις, καί ήτις καθίστησιν αύτούς
αμέριμνου; ή άντιστρχτευομένου; πρδς τά διδάγματα 
τή; έπιστήμης, τήν χρήσιν τών εφαρμογών αύτής, 
καί έν γένει τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμού ύπδ πάσας 

τάς έπόψεις αύτής.
Έξακολουθών ύ κ. "Ιππόλυτος Πασσύ τήν άνάγνω- I 

σιν τοΰ ύπου νήματος αύτοΰ μεταβαίνει εί; τδ περί 
πληροφοριών κεφάλαιον, όίσπερ δύναται ό αναγνώστης 

νά άρυσθή έκ τής ιστορίας περί τοΰ πολιτικού καταρ
τισμού τών κοινωνιών.. Καταδείκνυσιν έν τή άρχή 
αύτών τδν διηνεκή καταρτισμόν αριστοκρατία;, έπί 
μάλλον καί μάλλον τυραννικής άχρι; ου ισχυρά άντί- 
δρα-ι; τών τυραννουμένων βυνεπήγαγε τήν μάλλον ή 
έλασσον τελείαν βασιλείαν τής τε άστυκής καί πολι
τικής ίσότητο;. Ή άντίδρασις αύ'τη συυετελέσθη ούτως 
ή άλλω; παρά πάσι το'ς λαόϊς, όσοι έκ τή; βαρβαρι- 
χής καταστάσεως έξεγειρόμε/ot τρέπονται προοδευ
τικόν τινα πολιτισμόν. Περί δέ τών κυβερνητικών 
τύπων, ούτοι, ώ; έξεστιν ίοέϊν, συνυπήρξαν κατά

πάσα; τάς περιόδου; τών κρατών, έν οϊς ή κυριαρ
χία είναι κληρονομική, ή άνατίθεται είς ηγεμόνας, 
ή εϊ; έκλεγομένου; άρχοντας. Ό κ. Πασσύ παρατη
ρεί οτι έν τή φορά τών αιώνων ούδέν ούδέποτε ύπήρξε 
τό τέϊναν νά προσέγγισή τού; κυβερνητικού; τύπους 
είς ένια'όν τινα τύπον, φρονεί δέ οτι ούδέ δεσμό; τις 
ύφίσταται μεταξύ τούτων τών βαθμών τοΰ πολιτι
σμού. Αναζητώ·/ όποιοι ύπήρξαν οί διαρκέστεροι θε
σμοί, ανευρίσκει ότι ό δημοκρατικό; τύπο; ύπερίσχυεν 
έπί τέλους έν το'ς μικρόϊς κράτεσι, ό μοναρχικό; έν 
το'ς μεγάλοι;, συνεπάγω·/ συνάμα ότι ή πρώτιστη 
αιτία τής διαφοράς τών κυβερνήσεών έστιν ή χωρογρα- 
φική τών κρατών έπέκτασις.Έν ταϊς δημοκρατίαις, 
οσαι έπηύξησαν τήν χωρογραφικήν αύτών έκτασιν, ή 
πολιτική τοΰ λαοΰ άνικανότης καί ή φιλόδοξο; πάλη 
τάχιστα συνεπήγαγον αναρχίαν, ήν μόλι; διά τή; 
ιδρύσει»; τής μοναρχίας διέφυγον, ώς έν Ρώμη καί 
καί ταϊς ίταλικάϊς δημοκρατίαις. Τούναντίον έν τα'ς 
ανεξάρτητοι; πολιτείαις, έν αϊ; ή χωρογραφική έκ- 
τασι; συγκριτικώς έστιν έλάσσων, τά πολιτικά πράγ
ματα ήπλοποιήθησαν. αί άντιζηλίαι περιωρίσθησαν, 
καί ή δηαοκρατία ήδυνήθη νά διατηρηθή καί ένι- 

σχυθή.
ΊΙ στατιστική καί ιδία ή συγκριτική στατι

στική πολλά; έπίση; παρέχει πολυτίμου; μαρτυρία; 
εί; τήν πολιτικήν έπισττμην. Άλλ'ίνα αί μαρτυρία; 
αύται κτήσωνται πάσαν αύτών τήν σπουδαιότητα, 
είναι άπαραίτητον νά ληφθώσιν ύπ’όψιν περιστάσεις 
τινέ; όσαι καθιστώσι μεταξύ τών λαών μεγίστην δια
φοράν. Γοιαΰτάείσι τδ κλίμα, ή γονιμότης ή τδ άγονον 
τοΰ έδάφους κτλ. τδ κατά τδ μάλλον ή ήττον συμ
παγές τοΰ λαοΰ. οπερ τά μάλιστα έπιδρα έπί τής οι
κονομική; καί κοινωνική; καταστάσεως χώρα; τινδς, 
ύφιστάμενον άφ’ ετέρου καί τοΰτο τήν έπίδρασιν τής 
γεωργίας τή; βιομηχανία; καί τοΰ έμπορίου. Έντεΰθεν 
πηγάζει ή πρδς παραδοχήν μέθοδο;, ή; τού; ουσιωδέ
στερου; κανόνα; ύπομιμνησκει ό κ. Πασσύ. πρδ; σύγ- 
κρισιν τών στατιστικών δεδομένων καί έξαγωγήν ά- 
κριβών συμπερασμάτων. Συμπληρών δέ τήν τοΰ ύπο- 
μνηματο; αύτοΰ άνάγνωσιν ΰποβάλλει εί; τδ χριτήριον 
τή; ιστορική; πείρα; τά; άρχά;, α’έτινε; κατά τού; 
νεωτέρου; χρόνου; δρίζουσιν, ‘ουτω; είπεϊν, τού; δύο 
άντιθέτου; πόλου; τή; πολιτική; σφαίρας, ήτοι τδν 
τής άπολύτου μοναρχία; καί τδν τής κυριαρχίας τοΰ 
λαοΰ. Ό πρώτος ό>; πρώτιστον ερμηνευτήν έσχε τδν 
άγγλον φιλόσοφον Όββες, οστι; άναχωρών άπδ τής 
άρχής ταύτης, ότι ό άνθρωπος φύσει κακό; τυγχάνει, 
συμπεραίνει ότι έχει άνάγκην τοΰ χειραγωγέϊσθαι
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ύπό άνωτέρχς δυνάμεως. Κατ’αύτδν τδ έξαναγκάσαι 
τδν άνθρωπον να σχηματίση κοινωνίας κα'ι παράσχη 
αύταϊς κα'ι άρχοντας έγκειται ε'ν τή άνάγκη τοϋ 
ύπεραμύνεσθαι τούτων κατ’ έκείνων. Ό "Οββες. ώς 
γνωστόν, καταλήγει εις τδν δεσποτισμδν, ό'-τις κατ’ 
αυτδν παρίσταται ώς αναπόδραστος κοινωνική άνάγκη

Κατά τδν III' αιώνα έφάνη ή έκ διαμέτρου 
άντίΟετος τή τοΰ "Οββες άρχή. ο?α έκτίθεται 
ύπδ του Ίωάννου ’Ιακώβου ί'ουιτώ. Ό "Οββες 
διε’βλεπεν έν τώ άνθρώπω ον τι φύσει κακόν· κα
τά δέ τδν ί’ουστώ δ άνθρωπος τουναντίον, οϊος έκ 
τών χειρών τής φύσεως έξέρχεται, τυγχάνει άθώος 
κα'ι αγαθός. Κατά τούς άρχικους χρόνους οί άνθρωποι 
ίζων μονήρεις, ελεύθεροι και εύδαίμονες- συνελθόντες 
δ’ εις κοινωνίαν παρητήθησαν μέρους τών δικαίων 
αΰτών, όπως έξασφαλίσωσιν έαυτοϊς τδ λοιπδν, τδ δέ 
μεταξύ άλλήλων ύπογραφέν συμβόλαιον άντικαθίστη 
τήν άτομικήν έλευθερίαν διά τής κοινής, τδ μερικδψ 
δίκαιον διά του καθολικού, ήτοι τήν δημοτικήν κυ
ριαρχίαν, ήτις έστιν αύτδς δ δεϊποτισμδς, σύστημα 
τοσοΰτο ήκιστα συναοον, ώς και τδ τοϋ "Οββες, πρδς 
τήν ιστορικήν άλήθειαν, και ου τδ σαθρδν προδίδοται 
άλλως διά τών πολλών άντιφάσεων, εις ας περιπίπτει 
δ τής Γενεύης φιλόσοφος.

Ό κ. Πασσύ αναιρώ·/ τήν άρχήν ταύτην έπανέρ- 
χεται καί έπιμενει εις ό,τι προηγουμένως είπε περί 
τών πραγματικών αιτίων τής τών άνθρώπων άνισό- 
τητος και τών διηνεκών προόδων, α'/τινες ένταϋτώ 
ά'μα μέν τά ήθη μετέβαλον, άμα δέ κα'ι τά πολιτεύ
ματα έβελτίωσαν. Κατ' αύτδν, τούς αδυνάτους έθη- 
κεν έξ άρχής ύπδ τδ σκήπτρου τών ισχυρών ή άνάγκη 
τής προστασίας· κα'ι ή ιεραρχία δέ, ήτις ούτως ί- 
σχηματίσθη, ύπήρξε νόμιμος και επείγουσα, έφόσον 
αί κατώτερα·, τάξεις οέν ήδύναντο ν' άνακτήσωνται 
τήν έλευθερίαν κα'ι ισότητα, έφόσον ή κοινή ασφά
λεια κα'ι ή τής κοινωνίας ύπαρξις διεκυβεύοντο. 
Αύτή ή δουλεία, ής τήν κατάργησιν έπιδιώκουσιν 
συνετώς σήμερον τά πεπολιτισμένα κράτη, είχε τδν 
λόγον τής ύπάρξεως αΰτής, άνευ τούτου ουδέποτε 
Οά έγκαθίστατο κα'ι διετηρεϊτο παρά πασι σχεδδν 
τοϊς λαοϊς έπ'ι μακράν σειράν αιώνιον. Οί μέγιστοι 
τής άρχαιότητος νόες έκριναν αυτήν άναγκαίαν, δ 
δέ 1’ουσσώ άσπαζόμενος τάς περ'ι πολιτικής έλευ
θερίας αύτών ιδέας, ήτις κατ’ αύτούς έγκειται έν 
τώ δικαίω τών πολιτών τοϋ μετέχειν τής ίθυν- 
σεως τών δημοσίων, άσμένως άποδέχεται τήν δου
λείαν ώ; όρον τής έλευθερίας ταότης. Τά πολιτικά 
κα’ι κοινωνικά δίκαια γεοώνται, άναπτύσσονται κα'.

ΕΠΙΘΕΩΣΉΣ1Σ.

παγιοΰνται μόνον διά τής προόδου τών φώτων κα' 
τοϋ πολιτισμού. Τοΰτο ή ιστορία καταδείκνυσιν, ή 
δέ άμε'λεια τοΰ συμβουλε-όσασθαι τάς μαρτυρίας 
αύτής, έγένετο άφορμή, όπως 0 τε ί’ουσσώ κα'. ή 
σχολή αύτοΰ θέσωσιν άρχήν τοσοΰτο σφαλερά·/ τήν 
βάσιν, ο-ον κα'ι κινδυνώδη τήν έφαρμογήν.

Ή πρώτιστη δυσχέρεια τών πολιτικών έπιστημών 
εμφωλεύει έν τή μεταβολή τών κοινωνικών φαινομέ
νων, άλλά τά φαινόμενα ταΰτα ούδόλως τυγχάνουσι 
τδ άποτέλεσμα τών αρχικών νόμων, ους ή επι
στήμη έργον άκριβώς έχει νά καθορίση. Τδ έργον τοΰτο 
βεβαίως ουδέποτε δύναται νά συντέλεσθή, άλλ’ούχ ού
τως κα'ι περ'ι άπασών τών έπιστημών έχει, αΐς ύπο- 
λειφθήσεται νεωτέρα τις άλήθεια πρδς άνακάλυψιν, 
ή δέ ακριβής τών γεγονότων παρατήρησες διά τε τάς 
πολιτικά? κα'ι λοιπάς έπιστήμας έστιν ή μόνη μέθο
δος, ή άγουσα εις έπωφελή άποτελέσματα, έξα'λεί- 
φουσα κατά τήν πορείαν αύτής τάς προσυνειλήμμέ ■ 
νας ιδέας, τά ιδεώδη πονήματα κα'ι τάς χιμαιρικά? 
άποκυήσεις.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΧΑ ΠΕΡΙ ΓΠΓΕΧΟΥΣ
II ΕΓΓΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΙΙΤΟΣ.

(Συνέχεια κα'ι τέλος· ίδε άριθ. 35). 

Ένέζγιιαι rife εγγείου θ ιερότητας.

Ή γηγενής θερμότης, ώς δύναμις ενεργούσα, σπου- 
δαιοτάτην έχει έπίδρασιν έπ'ι τής καταστάσεως τοϋ 
πλανήτου. ΔΓ αύτής διεμορφώθησαν κα'ι διαμορφοΰν- 
ται αί ήπειροι, άνοίγονται πορθμοί, άνυψοϋνται νή
σοι, καταβυθίζονται χώραι. Είς αύτήν έν γένει άνή- 
κει ή σημερινή τοϋ πλανήτου διαμόρφωσις. ’Ενεργέ!' 
συνεχώς κα'ι θά παύση μετά τής ζωής τοΰ πλανήτου. 
Τά ή φ α ί σ τ ε ι α, αί 0 έ ρ μ α ι, οί σεισμοί, εΐ- 
σιν άποτελέσματα τής δυνάμεως ταύτης, δεικνύοντα 
άριδήλως ότι αύτη διηνεκώς ενεργέ! κα'ι παραγωγός 
είναι.

ΠΗΓΑΙ.—Τά ύδατα τής βροχής είσδΰουσι κατ' 
ολίγον έν τοϊς διαφόροις στρώμασι τής γής, έφ’ όσον 
διά τών γήινων στρωμάτων δύναται νά διείσδυσή τδ 
ύδωρ. Φυσικώς τά ύδατα ίστανται, σχηματίζοντα 
υπογείους λίμνας ή δεξαμενάς. όταν έν τή διεισδύσει 
αύτών συναντήσω"·, στρώμά τι άδιάβατον εϊς αύτά, 
παραδείγματος χάριν στρώμα γύψου, άργίλλου, κ.τ.λ. 
Έάν μέν τδ βάθος, είς ό τά ύδατα συνήντησαν τδ ά- 
διάβατον στρώμα, ήναι μικρδν, ή θερμοκρασία τοΰ 
στρώματος, ήν λα·. βάνουσι τά ύδατα, Οά παρουσιά- 

1 ζγ, έπίσης μικρά/ παραλλαγήν πρδς τήνθερμοκρασίαν
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τοϋ έπ'ι τής έπιφανείας τής γ-ής ύδατος. Τοιαΰτα εί
ναι τά ύδατα τών κοινών φρεάτων, ών ή διάτρησις 
παύε·, είς τδ πρώτον συναντηθέν αδιάβατου στρώμα. 
Έάν όμως ή διάτρησις έξκκολουθήσγι είς μεγαλείτερον 
βάθος, ώς είς τά άρτεσιανά φρ-'ατα, τότε ή θερμο
κρασία τοϋ έν τώ βαθεϊ στρώματι συναντωμένου ύ- 
δάτος άναγκαίως είναι υψηλότερα τής μέσης θερμο
κρασίας τοΰ τόπου, έν ώ άναβλύζει. Τοΰ έν Γρενέλ- 
λη παρά τούς Παρισίους άρτεσιανοΰ φρέατος, ίκερ 
lyil βάθος 1G83 ποδών, ή θερμοκρασία είναι 27° ΙΕ. 
Τδ έν Βετσφαλία ένέτει 1858 διατρηθέν άρτεσιανδν 
φρέαρ έχει βάθος 2,148 ποδών, θερμοκρασίαν δέ 33° 

Έ. κ.τ.λ.
Άλλά πολλώ ύψηλοτέραν θερμοκρασίαν άπαντώμεν 

έν ταϊς θ ε ρ μ αϊ ς π η γ αϊ ς, όπως καλούνται αί πη- 
γάί, ών ή θερμοκρασία είναι άνωτέρα τής ;αέσης θερ
μοκρασίας τοΰ τόπου, έν ώ άναβλύζουσιν. ΊΙ θερμο
κρασία τινων τούτων είναι άνωτέρα τής τοΰ ζέοντος 
ύδατος (έν Ισλανδία ή θερμοκρασία μιας τών πηγών 
είναι 124ΟΈ.), όπερ έξηγεϊται έάν λάβωμεν ύπ’ό- 
ψιν ότι τδ ύδωρ, εις τδ μέγα έκεϊνο βάθος, άναζέει 
ύφιστάμενον τήν πίεσιν ολοκλήρου τής μάζης αύτοΰ, 
άναζέει λοιπόν ώς έντδς λέβητος τοΰ Παπίνου. Ά- 
ναλόγως δέ τής φυσικής συστάσεως τοΰ έδάφους, έν 
ώ τδ ύδωρ μένει κα'ι δι’ου διέρχεται, τά ύοατα έν 
τή υψηλή έκείνν; θερμοκρασία διαλύουσι μέγα ποσόν 

■ τών ορυκτών, άτινα συναντώσιν, άποτελοΰντα τοιου
τοτρόπως τά καλούμενα μεταλλικά ύδατα άτινα 

| κατά τδ είδος τοϋ έν αύτοϊς περιεχομέ'/ου έν διαλύσει 
σώματος καλοϋνται Οειοϋχα, σιδηρούχα, ά ν - 

θρακοΰχα, κ.τ.λ.
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ. — Ήφαιστε ιο ν καλεϊται ό

ρος, κωνικόν ώς έπ'ι τό πλεϊστον, ουτινος τδ κύριον 
γνώρισμα είναι ή έν τή κορυφή λεκανοειδής κοιλότης, 
ήτις καλεϊται κρατήρ. Ό κρατήρ συγκοινωνεί 
μετά του εσωτερικού τής γής πυρός διά σωλήνος, τοΰ 
δχετοΰ ή πόρου. Ό πόρος μόνον έν έκρήξει 
τίθησιν εις συγκοινωνίαν τδν κρατήρα μετά τοϋ εσω
τερικού τής γ-ής, κλείεται δέ άμα παοελθούση; τής 
έκρήξεως. Τά ηφαίστεια είναι αί άσφαλιστικα'ι. ού
τως είπεϊν δικλείδες αΐτινες προφυλάττουσι τόν έξω- 
τερικδν τής γής φλοιόν άπδ τών άνυπολογίστων 
καταστροφών, αί’τινες θά ένέσκηπτον έπ’ αύτδν. 
έάν ή έν τή γή κεκρυμμένη δύναμις, άποκεκλει- 
σμένη πανταχόθεν, δέν είχε τό μέσον νά έλα
φρύνηται διά τής πρδς τά άνω έκβολής μέρους τής 
πλεοναζούσης ύλης. Άνευ τών ηφαιστείων Οά συνέ 
βαινεν ο,τι συμβαίνει εϊς σφαϊρκν, τήν όποιαν πλη- 

ρώσαντες ύδατος κα'ι κλείσαντες ερμητικώς, ρίπτομεν 
έπ'ι φλεγόντων άνθράκων Οάδιερρήγνυτο εις τεμάχια.

Εϊς χρόνους προϊστορικούς φαίνεται ότι ύπήρχον 
πολύ περισσότερα τών σημερινών ηφαιστείων, όπως 
δεικνύουσι τούτο αί πλεισιέστατα άπαντώμεναι σει- 
ρα'ι τών νεκρών ή έ σ β ε σ μ έ ν ω ν ηφαιστείων 
(τοιαΰτα τά έν Κλερμεντίο» τής Γαλλίας κα'ι έν 
Βετσφαλία τής παραρρηνίου Πρωσσίας άπαντώμενα 
έσβεσμένα ηφαίστεια . Τοΰτο έξηγεϊται έάν λάβωμεν 

| ύπ’ οψιν τήν μεγίστην έντασιν Οερμότητος, ήν είχε 
τότε ή γηίνη σφαϊρα, ήτις φυσικώς ειχεν άνάγκην 
περισσοτέρων πόρων δΓ ών νά έλαφρύνηται. Βαθμη
δόν όμως και κατ’ ολίγον ή γηγενής Οερμότης έλατ
τοΰται κα'ι επομένως κα'ι δ άριΟμδς τών ήφαιστείων.

Ό κρατήρ τοΰ ηφαιστείου είναι συνήθως κυκλικός 
ή ελλειψοειδής πολλάκις δυσανάλογος πρδς τδ μέγε
θος τοΰ ηφαιστείου, καθ’όσον ύπάρχουσιν ηφαίστεια 
μεγάλα έχοντα μικρόν κρατήρα, κα'ι ηφαίστεια μικρά 
άτινα δλόκληρα, ούτως είπεϊν, άποτελεϊ είς κρατήρ.

Τδ σχήμα κα'ι τδ ύψος τών ηφαιστείων μεταβάλ- 
| λεται κατά τάς έκρήξεις. Ό Βεζούβιος παραδείγματος 
χάριν μετά τήν ίκρηξι» τοΰ 79 μ. X. μετεαορφώ- 
Οη, άνατιναχθέντος τοΰ αρχαίου κρατήρας κα'ι έν τή 
ούτω σχηαατισθείση κοιλότητι άνυψωθέντος τοΰ ήδη 
•υπάρχοντας έκρηξιγενοΰς κώνου, έν τή κορυφή τοΰ ό
ποιου ύπάρχει δ νΰν ένεργών κρατήρ. Το αύτδ ηφαί
στειο·/ έν έτει μέν 1719 ειχεν ύψος 3,140 ποδών, 
έν έτει δέ 1822 είχεν ύψος 3,830 ποδών.

Σπουδαιοτάτη δέ τών εκρήξεων αύτοΰ είναι ή τοΰ 
79 μ. X. Πρδ τής έκρήξεως ταύτης δ Βεζούβιος, 0σ- 
τις συγκατηριθμεϊτο μεταξύ τών νεκρών ηφαιστείων 
κα'ι ουτινος δ κρατήρ, καλλιεργημένος τότε είς κατά
φυτο·/ πεδιάδα, δέν έδείκνυε κανέν σημεϊον ζωής, αί
φνης έςερράγη κα'ι κατέχωσε διά τής σποδοΰ αύτοΰ 
τάς εις τούς πρόποδας αύτοΰ άνθούσας πόλεις Ηρά
κλειον κα'ι Πομπείαν. Κα'ι τδ μέν Ηράκλειον, ώς 
πλησιέστερα κείμενον τοϋ Βεζούβιού, κατεχώσθη βα- 
θύτερον ύπδ τής σποδοΰ τοΰ ηφαιστείου, ήτις έσχη- 
μάτισεν ύπέρ αΰτδ στρώμα έχον ύψος 70 — 110 πο
δών. ΊΙ δέ ΙΙομπεία, άπώτερον κείμενη, έκαλόφθη 
ύπδ στρώματος έχοντος ύψος 12 — 20 ποδών. Κα'ι ή 
μέν ΙΙομπεία άνεσκάφη ολόκληρος, τοΰ δέ Ηρακλείου 
μέρος μόνον. Άνευρέθησαν πολλά πράγματα, άτινα 
σπουδαίως ωφέλησαν τήν αρχαιολογίαν. Αί οΐκοδο- 
μαί είσιν άνέπαφοι διατηρούσα! κα'ι τδν άρχαϊον αύ
τών χρωματισμόν- εδρέθησαν έπιπλα τής έποχής έ
κείνης, άγγεϊα, φαρμακευτικά σκεύη, κλίβανοι μετά 
τών πρδ όκτωκαίοεκκ αιώνων ζυμωθέντων άρτων,
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κοσμήματα, όπώραι έν όπωροπωλείοις, χειρόγραφα, 
δυστυχώς δυσανάγνωστα ενεκα τής άπανθρακω-εως 
κα'ι τής μετά -πηλού συμμίξεως, καί άλλα διάφορα, 
αναγκαία εϊςπόλεις πλούσιας και πολυάνθρωπους. Κα
τά τήν έκρηξιν ταύτην άπέθανε χάριν τής επιστήμης 
κα'ι ΓΙλίνιος ό Πρεσβύτερος, άνελθών είς τον κρατήρα, 
δπως έκ τοΰ πλησίον έξετάσγ, το φοβερόν φαινόμενου.

Μετά τήν έκρηςιν ταύτην ό Βεζούβιό: άνέλαβε 
πάλιν τδν χαρακτήρα ενεργού ηφαιστείου, έκρηγνύμε 
νος έκ διαλειμμάτων μέχρι τοΰ ΙΑ' αϊώνος, οπότε κα
τέπαυσε και έπ'ι τριακόσια ολόκληρα έτη έκαλλιερ- 
γεϊτο ώς καρποφόρος γή.Αίφνης ομωςτώ 1 G3 Ιέξερράγη 
κα'ι κατέστρεψε πάσαν τήν περί αυτόν βλάστησιν.

Ύπάρχουσιν-ηφαίστεια μικρά, άτινα άδιαλείπτως 
ενεργούσε, ώς τδ τής Στρογγυλής μιας τών Λιπα- 
ραίων νήσων. ’Όσοι ομο>ς ύψηλότερον τδ ήφαίστειον, 
τοσούτω καί τά διαλείμματα άπδ μιας είς άλλην έκ- 
ρηξιν είναι μεγαλείτερα. Τδ τής Αίτνης ήφαίστειον 
έχον ύ'ψος 10,200 ποδών, έκρήγνυται κατά διαλείμ
ματα μεγαλείτερα ή ό Βεζούβιος, ουτινος τδ ύ'ψος 
είναι μόνον 3,000 ποδών.

Τά ηφαίστεια δεν διανέμονται έξ ίσου έπί τής ε
πιφάνειας τής -γης, άλλ' άλλαχοΰ είναι περισσότερα, 
κείμενα κατά σειράν ή περί κέντρον τι, άλλαχοΰ δ'ε 
παντελώς έλλεί πούσι. Παρετηρήθη δμως οτι τά 
πλεΤστα τών ηφαιστείων εύρίσκονται έπί νήσων ή 
έπί παραλίων ή ένεργοΰσιν ε'ν τώ βυθω τής θαλάσσης 
σπανιότατα δέ έπί μεσογείων όρέων.

Ώς καί άνωτέριο ειπομεν, διακρίνομεν ηφαίστεια 
ζ ώ ν,τ α ή έν ένεργεία καί ηφαίστεια ν ε κ ρ ά ή 
έσβεσμένα. Τά δεύτερα διακρίνονται τών πρώ
των έκ τοΰ ό’τι δεν δεικνύουσι κανέν σημε'ον ζωής. 
Εϊς δέ τά έν ένεργεία ηφαίστεια διακρίνονται δύο κα
ταστάσεις ή σ υ χ ί α σχετική καί ι δ ί ω ς έ κ. ρ η ξι ς. 
Καί κατά μέν τήν πρώτην κατάστασιν, τήν τής η
συχίας, τό ήφαίστειον έργάζεται ύποκώφως καί χα- 
λαρώς άναπέμπον ατμούς καί διάφορα άέρια. έν οϊς 
θειούχου αρσενικόν, Οειοΰχον ύδρογόνον, ανθρακικόν οξύ 
κ.τ.λ. καί μεγίστην ποσότητα ύδατμών. 'Ο πόρος 
κατά την κατάστασιν ταύτην μένει χεκλεισμενος ύπδ 
τών λειψάνων τής παρελθούση; έκρήξεως. ήτοι ύπδ 
μύδρων καί ίλύος.

Τήν έκρηςιν δέ τοΰ ηφαιστείου προαγγέλλουσιν υ
πόγειοι [δρόμοι, βρονταί, σεισμοί τών περιχώρων πολ
λάκις σφοδροί καί σφοδροί έν τώ πόρω τοΰ ηφαι
στείου εκρήξεις ατμών. Μετά τήν προεισαγωγήν ταύ
την άρχεται ή ■ δ ί ω ς ε κ ρ η ς ι ς. ’Ανοίγεται ό ’.οΰ 
ηφαίστειου πορο; ύπδ τών συμπεπιεσμένων ατμών. 

οί’τινες εκσφενδονίζουσι πρδς τά άνω μεθ’ορμής τάς 
κλειούσας τδν πόρον ύλας. Τή εκρήςεε τοΰ άτμοΰ 
επεται ή έν τω πόρω άνύψωσις τοΰ τετηκότο; 
π η λ ο ΰ ή λάβας (lava), οστις πληροί τήν λεκά ■ 
νην τοΰ κρατήρος έκχυνόμενος πολλάκις καί έκτδς 
αυτοΰ κα'ι άποτελών ού'τω διαπύρους ρύακας. Άνω
θεν δέ τοΰ κρατήρος ύψοΰνται ατμοί, συμπαρασύρον-
τες καί μέρη τοΰ ρύακος καί τοΰ κρατήρος είς μικρά 
τεμάχια, άποτελοΰντα στήλην όρθίαν, ήτις, φωτι
ζόμενη κάτωθεν ύπδ τής διαπύρου λάβας, φαίνεται 
μακρόΟεν ώς φλδς έξερχομένη τοΰ κρατήρος. Τά συν
τρίμματα ταΰτα, παρασυρόμενα ύπδ τοΰ άνεμου, ά- 
ποτελοΰσι νέφη, άτινα φέρονται πολλάκις εϊς μεγά- 
λας άπδ τοΰ ηφαιστείου άποστάσεις. ΌΟενδήποτε 
καί άν διέρχωνται, καταέρίπτουσι μέρος τής μάζης 
αύτών. άποτελοΰντα ή φ α ι σ τ ε ι α κ ά ς, ού'τω; εί- 
πε'ν, βροχάς, αϊτινες καταπνίγουσι πάσαν ζωήν 
καί πάσαν βλάστησιν. Πολλάκις είναι τόσον πυκνά
τά νέφη ταΰτα, ώστε σκοτίζουσι τδ φώς τοΰ ήλίου, 
ή δίδουσιν εις αύτδν χρώμα φαιδν ή έρυθρωπόν. Κα
τά τής τοιαύτης βροχής δέν ύπάρχει καταφυγή. ’Α
ξιοθαύμαστος είναι ή άπόστασις εις ήν ένίοτε φθάνει 
ή σποδός αύ'τη. Κατά τήν έκρηςιν παραδείγματος 
χάριν τοΰ Βεζούβιού τώ 17 9 4 ή σποδός αύτοΰ έφθα- 
σε μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Συνήθως δέ τήν έκρηςιν τοΰ ηφαιστείου συνοδεύ- 
ουσιν ή έπονται ολίγον αύτής ραγδαία! βροχαί, αϊ
τινες. συμμιγνύμεναι υετά τής έν τή άτμοσφαίρα 
έπιπλεούσης σποδού, άποτελοΰσι χειμάρρου; βορβόρου 
κατακαλύπτοντο; παν τδ προστυχόν. Αί βορβορώδεις 
αύται βροχα'ι είναι τδ καταστρεπτικώτερον τών άπο-
τελεσμάτων ήφαιστειακής έκρήςεως.

Τδ μέγεθος τών εκβαλλόμενων συντριμμάτων εί
ναι άλλοτε μέν μικρόν, καί τότε τά συντρίμματα έ- 
χουσιν όψιν αμμώδη, άλλοτε δέ άναπέμπονται πε
λώρια τεμάχια, άποσπώμενα έκ τε τοΰ κρατήρος καί 
τοΰ ρύακος. Ίο Κοτοπάξιον παραδείγματος χάριν ά- 
νέβαλε μύδρους έχοντας διάμετρον 9—10 ποδών, ό 
δέ Βεζούβιος 8 ποδών, έπ’ αύτοΰ δέ εύρέθησαν μύδροι 
15 ποδών διαμέτρου. Καί τδ ύ'ψος δέ, είς ό άνέρχον- 
ται οί μύδροι κατά τάς έκρήςεις, ε’ναι μέγιστον, υ- 
περβάΐνον πολλάκις τούς 5,000 πόδας. Τοΰτο δι
ό ωσιν ήμϊν ιδέαν τινά τής έντάσεως τής ύπδ τδ η
φαίστειου ένεργούσης δυνάμεως.

Πολλάκι: παρετηρήθη καί ή πρδ; τά άνω άνΰψω- 
σις στή-.η; όευ.τοΰ ρύακος. έν ειδει πίδακας. Τοιαύ
τη ήτο ή έν τινι τοΰ Βεζούβιού έκρήςει. ής το 
μέν πλά.-. ; ήν 5 ποδών. τδ δέ ύ'ψος 35 ποδών.

πηλλαγ[αένη τής καταστρεπτικής ένεργείας τών σει
σμών. Ύπάρχουσιν ομω; χώραι, αϊτινές είσι ιεάλλον 
εκτεθειμένοι εϊ; σεισμού;, καί τοιαΰτα·. είναι αί κεί- 
μεναι πλησίον ηφαιστείων. Ίσως ήθελε' τις άπορήσει 
διά τοΰτο καί ύποθέσει, ότι αί παρά τά ήφαίστεια 
(όίτινα άνωτέρω άπεκαλέσαμεν άσφαλιστικάς τής 
γ-ής δικλείδας) χώραι έπρεπε τουναντίον νά ήναι 
άσφαλέστεραι. Τωόντι, έάν ή έκπομπή τών ήφαι- 
στειακών προϊόντων έγίνετο άνευ βίας, ήρέμα, τότε 
βεβαίως ούδεμία χώρα ήθελεν ε’ναι μάλλον άσειστος, 
ή ή παρά τά ήφαίστεια. Άλλ’έπειδή αί τών ήφαι- 
στείων έκρήξεις συμβαίνουσι πάντοτε μετά σφοδρότη- 
τος, καί ή έξ αύτών έκβαλλομένη διάπυρο; ύ'λη 
διατρέχει ίσω; μεγάλα; άποστάσει; ύπδ γ-ήν μέ 
χρι; ού φθάση είς τδ ήφαίστειον, φυσικώς σείει 
τάς χώρας ύφ’ α; διέρχεται. Αιά τοΰτο οί σεισμοί 
προηγούνται συνήθως τών ηφαιστείων έκρήξεων.

Ή Ελλάς ολόκληρος ανήκει εις τάς χώρας τάς 
ύποκειμένα; ιδία εϊς σεισμού;· διακρίνονται οέ έν 
αύτή χώραι τινε; μάλλον έκτεθειμε’ναι, οϊον ή Κόριν
θο;. ή Κεφαλληνία, ή Λευκά;, ή Σπάρτη, αί Κα- 
λάμαι. τά βόρεια τής Εύβοιας, αί Θήβαι, ή Θήρα 

καί ή Ζάκυνθος.
Οί σεισμοί δέν έξαρτώνται άπδ τοΰ γεωγραφικού 

πλάτους τή; χώρα;, διότι σεισμοί συμβαίνουσι καί 
είς τά; κατεψυγμένα; καί εΐ; τά; θερμός χώρας. 
Παρετηρήθη όμως ότι μάλλον έκτεθειμέναι εις σει 
σμούς εΐσιν αί παράλιαι χώραι, αί νήσοι, οί δι’ων 
διέρχονται ποταμοί καί τών όποιων τδ έδαφος ε’ναι 

άμμώδες ή συνίσταται έκ θαλασσίου καθιζήματος. 
Ού'τως εί; μέν τήν Εύρώπην οί σφοδρότεροι σεισμοί 
συμβαίνουσιν εί; τήν Ιταλίαν, τήν Πυρηναϊκήν χερ
σόνησον καί τήν Ισλανδίαν, κατά δέ τήν ’Ασίαν, 
εϊ; τήν Συρίαν, τήν Μικράν Ασίαν καί τήν Καμ 
τσάτκαν, ολόκληρο; δέ σχεδόν ή νότιο; Αμερική ε’ναι 

λίαν ύποκειμένη εί; σφοδρού; σεισμούς.
Οί σεισμοί άρχονται όπως καί αί ήφαιστειακαί έκ - 

ρήξεις. άπδ ύπογείων κρότων καί βροντών, αϊτινες 
μικρόν μόνον προ τής ένάρξεως τοΰ σεισμού άκούονται. 
Ό σεισμό; άρχεται τότε διά σφοδρών τιναγμών, 
έχόντων διεύθυνσιν κάθετον τώ όρίζοντι. ή όριζον- 
τείαν. ή κυκλικήν, ή τέλο; ένεργούντων καθ’όλας τά; 
διευθύνσει;. Δι αρκοΰσι κατ’ άντίστροφσν λόγον τής 
έντάσεως των, δηλαδή όσον έντατικώτερο; ό σεισμός, 
τόσον όλιγώτερον διαρκεϊ. Άλλα κατά τδ μικρόν ί 
διάστημα τήςένεργείας αύτών οί σεισμοί καθίστανται 
αληθείς θεομηνίαι διά τήν σειομένην χώραν. Ούδε
μία καταφυγή ύπάρχει κατά τού σεισμού. Ή ζωική

Άξιολογώτατον ήφαίστειον είναι καί τδ τής Θή
ρας, οπερ άπδ δισχιλίων έτών έργαζόμενον παρουσιάζει 
έκτδς τών φαινομένων έκρήξεως μύδρων καί ατμών, 
καί φαινόμενα δημιουργικής ή μάλλον αναπλαστικής 
δυνάμεως τής γηγενούς θερμότητας, διά τών άναβυ- 
θίσεων καί εξυψώσεων νήσων καί -ηφαιστείων κατά 
τάς εκρήξεις αύτοΰ. Κατά τδ 177 π. X. έτος έγεν- 
νήθη πρδς τδ Α. τοΰ κόλπου τής Θήρας, ή νήσος 
Θεία, ήν οί άρχαϊοι έκάλεσαν Κ α ϋ μ έ ν η ν. Κα
τά τδ 46 π. X. καί 60 π. X. έγένοντο δύο άλλαι 
εκρήξεις. Γώ 796 μ. X. έτέρα έκρηξις πρδς τδ Β. 
τής Παλαιάς Καϋμένης έγένετο, ής ό ρύαξ προσηύξη- 
σε τήν νήσον ταύτην. Τω 1457 έγεννήθη μετά σφο
δρόν έκρτξιν ή Μ ι κ ρ ά Κ α ϋ μ έ ν η, μετά κρατή
ρος έν τή κορυφή πρδς τδ Λ. τοΰ κόλπου τής Θήρας. 
Τω 1650 έτέρα έκρηξις λαβοΰσα χώραν μεταξύ Θή
ρας καί "Ιου, έδωκε γένεσιν εϊς τήν έκεϊ εύρισκομέ- 
νην ύφαλον, τήν καλουμενην Στήθος. Τώ 1707 
έγεννήθη μεταξύ 11 α λ α ι ά ς καί Μ ι κ ρ ά ς Καϋ
μένης, νέα νήσος ή X έ α ή Μ ε γ ά λ η Κ α ϋ μ έ - 
ν η, μετά κώνου καί κρατήρος, ήτις έπί πέντε όλα έτη 
έξηχολουθει ενεργούσα. Τώ δέ 1866 έγένετο ή τε
λευταία έκρηξις δι’ής προσηύξησεν ή Νέα Καϋμένη 
πρδς τά X αύτής, διά τών έκ τής θαλάσσης άναδυ- 
σάντων θαλασσίων εξάρσεων, Γεωργίου καί Ά- 

φροέσσης.
ΣΕΙΣΜΟΙ. — Όνομάζομεν σεισμόν τήν κατά τδ 

μάλλον καί ήττον σφοδρόν διατάραξιν, ήτις, ένεκα 
διαφόρων αιτίων, υχμβαίνει έπί τή; έπιφανείας τής 
γ-ής. Ό σεισμός, άναλόγω; τής έντάσεως αύτοΰ, δύ- | 

ναται νά ήναι σφοδρότερος έτε'ρου. ΙΙαρχτηροΰντε; 
ότι τδ φαινόμενου τοΰτο δέν συμβαίνει ενεκεν έξωτε- 
ρικής αιτίας (διότι οί σεισμοί οί παραγόμενοι έκ τής 
πτώσεως παραδείγματος χάριν λίθων, έκ τής σφσ- 
δράς έκρήξεως τηλεβόλων κτλ. δέν είναι κυρίως 
σεισμοί), άποδίδομεν τήν γένεσιν αύτοΰ είς εσωτε
ρικήν τής γής διατάραξιν, προκύπτουσαν είτε έκ με
γάλης άναπτύξεως ατμών, τεινόντων νά εύ'ρο,σι 
διέξοδον, είτε έξ έπιδράσεω; ηφαιστείων.’

Οί σεισμοί συνδέονται στενώτατα μετά τών ήοαι- 
στειακών έκρήξεων, συνήθως προηγούμενοι τών έχ- 
ρήζεων τούτων καί κατευναζομενοι κατά τήν έκρηςιν. 
Είς τήν αύτήν λοιπόν αιτίαν πρέπει ν’ άποδοθή τδ 
φαινόμενου τών σεισμών, εϊς ήν άποδίδομεν καί τδ 
τών -ηφαιστείων. Κρίνοντες δέ εκ τής μεγάλης έκ- 
τά.εως τής σειομένη; έπιφανείας, συν,περαίνομεν οτι 
ή αιτία τών σεισμών εδρεύει εϊς μεγάλα βάθη.

Ούδεμία χώρα δύναται νά καυχηθή ό’τι είναι ά
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καί φυτική ζωή καταστρέφετχι. Οί σεισμοί είναι 
καταστρεπτικώτεροι τών ηφαιστείων έκρήξεων. Ή 
θάλασσα, σειομένου τοΰ πυθμένος αύτή;, εξαίρετα.'. κα’ι 
κυμάτιζε·. άτάκτως, κατχκλύζουσα τά πέριξ. Αί οϊ- 
κίαι καταπίπτουσιν ή εκσφενδονίζονται πρό; τά άνω, 
τά δένδρα όφιζοΰνται, νεκροί άπδ τών τάοων άναρ- 
ρίπτονται (όπω; συνέβη εί; τδν κατά τδ 1797 σει
σμόν τής πόλεω; piopainba έν τή νοτίω ’Αμερική). 
Δέν δύναται τις νά λάβη άκριβεστέραν ιδέαν κατα
στροφής, ή έπισκεπτόμενος χώραν παθοΰσαν έκ 
σεισμού.

Τινές ήθέλησαν νά συσχετίσωσι τούς σεισμούς με
τά τής Οέσεως τής γής ποδς τδν ήλιον και τής σε
λήνης προς τήν γην. Εύρον λοιπόν οτι οί πλεΤστοι 
τών σεισμών συμβαίνουσι μάλλον κατά τδ φθινόπω
ρο·/ κα'ι τδν χειμώνα ή κατά τδ θέρος, και οτι συμ- 
βαίνουσι μάλλον όταν ή σελήνη εύρίσκηται είς τδ 
π έ ρ ί γ ε ι ο ν αύτής σημεΐον. Άπέδωκαν δηλαδή εις 
τήν σελήνην κα'ι είς τδν ήλιον ενέργειαν άνάλογον 
έκείνης, ήν έχουσι κατά τάς πλυμμυρίδας κα'ι 
τάς άμπώτιδας.

ΊΙ θεωρία αύτη, πατέρα έχουσα τδν Άριστοτέ- 
λην, ευρεν ύποστήριξιν ύπδ σπουδαίων φυσιογνωστών, 
οίτινε; κατεσκεύασαν κα'ι στατιστικού; πίνακα; σει
σμών, δι’ ών καταφαίνεται οτι 4 ήλιος κα'ι ή σελήνη 
λαμβάνουσιν ενεργόν μέρος είς τδ φαινόμενο·/ τοΰ 
σεισμού.

Διε/.θόντες έν ολίγοι; ό’λην τήν σειράν τών αποτε
λεσμάτων τής έγγειου Οερμότητος, έξετάσωμεν πό- 
Οεν άρά γε ύπάρχει ή έν τή γή θερμότη;. ΊΙ πειστι- 
κωτέρα θεωρία, δι’ής έξηγεΐται τδ ζητούμενο·/. εί
ναι ή τοΰ Laplape- Κατά τήν θεωρίαν ταύτην ολό
κληρον τδ πλανητικόν ήμών σύστημα άπετέλει, πρό 
χρονου ανυπολογίστου, πελωρίαν μάζαν, ήτις, έχουσα 
ΰψιστον βαθμόν θερμοκρασίας, άπετελεΐτο έκ τών δια
φόρων στοιχείων, ές ών οί πλανήται κα'ι ό ήλιος σύγ- 
κεινται. Τά στοιχεία ταϋτα εύρίσκοντο έν άτμοειδέΐ 
καταστάσει ύπό τής Οερμότητος. Έπεκράτει ηρεμία. 
Έάν δεχθώμεν δύναμιν τινα, δοΰσαν μίαν μόνην ώ- 
Οησιν εϊς τήν μάζαν ταύτην, τό ζήτημα τής κο
σμογονίας έλύΟη. Κατά τούς νόμου; τής μηχανικής, 
ή ώθησες κύτη παρήγαγε περιστροφήν. ΊΙ μάζα λοι
πόν ήρςατο στρεφομένη. Διά τής στροφής έλαβε τό 
σφαιρικόν σχήμα, όπως πειραματικώς δύναται νά 
δειχΟή, σφαιρικόν μάλιστα σχήμα πεπιεσμένο·/ κατά 
τούς πόλους καί έξωγκωμε’νον κατά τον ισημερινόν, 
τουτέστι σχήμα ελλειψοειδές.

Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον ή διάΟερμος αΰτη ύλη, 
άποπέμπουσα διηνεκώς μέρος τής Οερμότητος αύτής, 
ήρςατο ψυχόμενη. Τά έν άτμοειδέΐ καταστάσει ευρι
σκόμενα δύστηκτα σώματα, πρώτα ψυχόμενα ήρχι- 
σα·/ νά όευστοποιώνται. ΈσχηματίσΟη τοιουτοτρόπως 
κεντρική τις μάζα ρευστή, περιβαλλόμενη πανταχό- 
Οεν ύπό τών έν άερία καταστάσει ήττον δυστήκτων 
σωμάτων. ΊΙ ψύξες έξηκολούθει καί μέρος τών έν αέ
ρια καταστάσει σωμάτων, ρευστοποιηΟέντα έσχημά- 
τισαν δεύτερον στρώμα καί καθεξής. Ούτω; έμορφώ- 
Οη έν τώ κέντρω ελλειψοειδή; ρευστή σφαΤρα, έχουσα 
διάμετρον πολλω μικρότερα·/ τής αρχικής, τουτέστι 
τής διαμέτρου τοΰ άρχικοΰ αερώδους όγκου. ΊΙ 3ευ- 
τέ;α αύτη σφαίρα είχε περιστροφικήν ταχύτητά 
τήν αύτήν μετά τής πρώτης.

’Αλλά τά έξώτατα αύτής στρώματα, άτινα (ώς 
διαγράφοντα έν τή πρώτη άερώδει σφαίρα μείζονα τό
ξα) είχον μεγαλειτέραν ταχύτητα εκείνης, ήν έπρε
πε νά άκολουθήσωσι μετά τήν σμίκρυσιν τής σφαί
ρας, ύπείκοντα είς τήν κτηΟεΐσαν ταχύτητα, άπε- 
σπάσθησαν τοΰ άρχικοΰ όγκου καί έξηκολούΟησαν 
στρεφόμενα περί τό κέντρο/ τής κινήσεως μετά τής 
αρχικής ταχύτητος. ΊΙ γή, ώ; καί πάντες οί πλανή
ται, εΐσίν αποσπάσματα τής αρχικής σφαίρας, μετα- 
λαβόντα τής αρχική; περιστροφής, ήν ειχον πρδ τοΰ 
νά άποσπασθώσι, καί περί τό ίδιον αύτών κέντρον 
περιστρεφόμενα.

Οί πλανήται συγκρατοΰνται περί τδ κέντρον τής 
κινήσεως διά τής κ ε ·/ τ ρ ο μ ό λ ο υ δυνάμεως, του- 
τέστι διά τής έλξεόις, δεν πίπτουσι δε είς αύτδ, διότι 
έπενεργεΐ επ' αύτών δεύτερα δύναμις ή κ ε ν τ ρ ό - 
φυξ. Είς πάσαν περιστροφήν γεννώνται πάντοτε αί 
δύο αυται δυνάμεις, άνευ δε αύτών δεν δύναται νά έν- 
νόηθή ή περιστροφή.

Οί πλανήται άποσπασθέντες ήσαν διάθερμοι. Βαθ
μηδόν όμως καί ουτοι ήρξαντο ψυχόμενοι, καί τοιου
τοτρόπως έσχηματίσθη εξωτερικός στερεός φλοιός, 
ό’στις παχυνομενο; διά νέων στρωμάτων κατέληξε·/ 
είς τήν σημερινήν τών πλανητών διαμόρφωσιν.

Οί δορυφόροι παρήχθησαν άπδ τών πλανητών, 
Οπως καί οί πλανήται άπδ τής άρχικής μάζης.

Ιδού λοιπόν κατά τήν εύφυά ταύτην θεωρίαν πό
θε·/ ύπάρχει ή κεντρική τή; γή; θερμότη;. Δι'αύτής 
ήθέλησαν νά έξηγήσωσι τά φαινόμενα, άτινα άπεκά- 
λεσαν ήφαιστειακά. Σήμερον όμως νεωτέρα θεω
ρία τείνε·, νά άποδείξη ότι αίτιον τών ήφαιστειακών 
φαινομένων δεν είναι, ώς ε'νομίζετο, ή κεντρική τής 
γή; Οερμότης, άλλά χημικαί αντιδράσεις, γινόμεναι

,ΐς μικρά σχετικώς βάθη ύπδ τοΰ ΰδατος ένεργοΰντος 
έπί διαφόρων στοιχείων.

ΊΙ θεωρία αΰτη έχει ύπερ αύτής πολλά. Είς 
πολλά μέρη πραγματικώ; ή θάλασσα, ποταμοί καί 
λίμναι χύνονται εϊς καταβόθρας αδιεξόδους. "Ότι δε 
ή θάλασσα έχει σπουδαία·/ ε'πιρδοήν έπί τών ήφαι- 
στειακών φαινομένων, δεικνύει καί ή θέσις τών 
ή φ α ι σ τ ε ί <·> ν, ευρισκομένων σχεδδν πάντοτε έπί 
νήσων καί άκτών, καί οί σεισμοί, οί’τινες συνει- 
θεστερον προσβάλλουσι χώρας παραλίου; καί παρα
ποτάμιους, χώρας μάλιστα, ών τό ύπό τά ΰδατα έ
δαφος είναι αμμώδες ή χαλικώδες, τουτέστιν έδαφος, 
δι’ουεύκόλως δύναται νά διεισδύση τδ ύδωρ.

Τδ τέλος τών πλανητών ύποφαίνεται έκ τών 
άνωτέρω. Συγκρίνατε τήν σημερινήν κατάστασιν 
τοΰ κόσμοΰ πρδς τήν άρχικήν μάζαν. Έκέρδησεν είς 
κόσμον, άλλ'έχασεν είς θερμότητα.

Τί δε Οά συμβή μετά πολλά εκατομμύρια έτών. 
έξακολουθούσης τής γής καί τών πλανητών νά ψύ- 
χωνται ; — Δ'εν Οά ύπάρχη πλέον έγγειος Οερμότης, 
ούδέ τά αποτελέσματα αύτής, άλλά συνάμα Οά παύση 
πλέον πάσα ζωή καί ή γή Οά μεταβληθή εί; σώμα 

νεκρόν, είς σελήνην.
ΙΙΛΙΑΣ Γ. ΒΑΛΣΑΜΛΚΗΣ, 

τεταρτοετής τών Φυσικομαθηματικών.

ΙΙΕΡΙ ΔΙΙΜΕΓΣΕΩΣ ΕΙΤΕ ΕΚΑΑΙΚΕΓΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΪΖΑΝΤΙΝΟΙΣ.

(Συνεχεία· ίδε άριθμ. 36).

ΙΙρδ πολλοΰ ήδη είχεν, άν μή τέλεον έκλείψει, 
σπουδαίως όμως ε'λαττωθή τό μεγαλουργόν έκεΐνο 
στρατιωτικόν πνεΰμα έν τή πολιτεία, και 4 αξιο
θαύμαστος έκεΐνο; ευαγγελικό; χαρακτήρ ε’ν τή θρη
σκεία· οθεν πρδ πολλοΰ ήδη έπεκράτει καί διεδίδετο 
παρά τώ στρατώ καί ιδία τή άνωτέρα καί μάλλον 
άνεπτυγμένη τάξει τής τότε κοινωνίας ή άνάγκη γε
νικής τίνος μεταρόυΟμίσεως τοΰ κράτους, όπως οΰτω 
καί αύτδ μέν καθ’έαυτδ άξιον τοΰ παρελθόντος αύτοΰ 
άναδειχΟή, εις κράτος έν ω πρδς τή ύλική εύημερία 
καί ευεξία τών πολιτών ίδια δεόντως καί καρποφό
ρος καλλιεργώνται τά γράμματα καί αί έπιστήμαι. 
έξ άλλου δε δύνηται νά άντεπεξέρχηται θαρρουντως 
καί τελεσφόρο; κατά τών έξωθεν άδιαλείπτως καί 
πάντοτε επίφοβων έπερχουένων έχθρών. Οϊ εϊκο/ο- 
μάχοι βασιλείς έτεινον προσεκτικόν τδ ους εις ταϋτα

καί ευρον οτι καλοί λίαν αί ιδέαι αύται · τοΰτο τδ 
μέγα σφάλμα, όπερ διέπραξαν! Έρωτάτε βεβαίως 
διατί άπέτυχον, καί άφοΰ ειχον τάς πλήρεις ζωής καί 
φωτδς ταύτας ιδέας, τήν άκλόνητον έκείνην καί ασά
λευτο·/ θέλησιν καί άπόφασιν πρδ; τδ έκτελέσαι καί 
πραγματώσαι αύτάς; Ιδού διατί' πρώτον μίν οί βα
σιλείς ούτοι, ώς είπομεν καί άνωτέρω, δεν ήσαν μεγά
λα πνεύματα, επομένως καλλίστην καί αγαστήν έλαβον 
άπόφασιν, άλλά δυστυχώς καί φυσικώ τώ λόγω άπέ
τυχον περί τήν έκλογήν τών καταλλήλων καί προσ
φορών μέσων δεύτερον πασα μεταρρύθμισες καί έπί τά 
πρόσω 4ρμή όπως έκτελεσθή καί καρποφορήση παρά 
τινι λαώ δέον νά έπέλθη κάτωθεν, έξ αύτών τών 
σπλάγχνων αύτοΰ, ούχί δί άνωθεν- ποιοι οί άναγνω - 
ρίζοντες τήν άνάγκην τών μεταρρυθμίσεων; οί στρα- 
τιώται μόνοι, οί έκ πείρας βλέποντες έλαττούμενον 
άπέναντι τοΰ εχθρού, ώς έκ τής έπελθούσης έξαχρειώ- 
σεως. τδ φόβητρον έκεΐνο τδ παλαιόν τών ρωμαϊκών 
λεγεώνων, έπειτα οί ολίγοι πεπαιδευμένοι, οί μελε- 
τώντες τδ παρελθόν καί εΰρίσκοντες τήν προς τδ πα
ρόν άνομοιότητα, προβλέποντες δε συνεπώς τό έπι- 
κίνδυνον τής έξακολουθήσεως τοιαύτης καταστάσεως· 
ώστε τρίτον, ό'πως καρποφορήσωσι τοιαΰται ιδέαι, έ

πρεπε πολλών χειμώνωνέτι βροχαί νάποτίσωσιναύτάς, 
έπρεπε·/ άν ούχί καθολικόν, γενικόν οπωσδήποτε παρά 
τή κοινωνία ν’άποκτήσωσι χαρακτήρα· τέταρτον ή έ- 
πελθοΰσα σύγχυσις είς τδ ζήτημα τοΰτο τών μεταρ
ρυθμίσεων έζημίωσεν αύτδ, διότι ένεκα τοΰ έπικρα- 
τοΰντος καί τά πάντα πληροΰντος τότε θρησκευτι
κού αισθήματος πάσα κοινωνική, οικονομική, στρα
τιωτική. έκπαιδευτική καί άλ,λη μεταρρύθμισις έθέω- 
ρεΐτο ώς μεταέρύθμισι; τοΰ άναλλοιωτου τοΰ θρη
σκευτικού δόγματος, τά πάντα έν τή θρησκεία έμπε- 
ριελαμ-βάνοντο, καί οί ζητοΰντε; καί οί άρνούμενοι 
τάς μεταρρυθμίσεις άπό τοΰ πεδίου τοΰ θρησκευτικού 
ήρχοντο τής διαμάχης- δέν ήτο λοιπόν δυνατόν νά 
μή νικήσωσιν οί έπιμένοντε; εΐ; τδ. τά άρχαία έθιμα 
κρατείτω πέμπτον, ό'πως έν πάση συζητήσει καί δια 
μάχη, παρατεινομέν-ηκαί μετά πείσματοςδιεξα-ρομένη. 
οΰτω καί έν τή παρούση είναι άδύνατον τά εκατέρωθεν 
μέρη νά διαφυλάξωσι τάς άπ'άρχής θέσεις αύτώ·· 
βαθμηδόν καί κατά μικρόν θέλουσι·/ υπερπηδήσει τά 
έσκαμμένα, «Αστε οΰτω; οί έναντίοι, άποκρύπτοντες 
τάς καλάς τών πολεμούντων χυτούς προθέσεις, θέλ.ουσι 
παρουσιάζει μόνον τά; ώ; έκ τής συζητήσεως καί 
διαμάχη; υπερβάσεις καί παρατυπίας αύτών καί 
κατ’αύτδν τόν τρόπον βέλου··', νικήσει· έκτον. ούδέποτε 
οί είκονομάχοι ηδυναντο νά κερδήσωσιν, έ·/ό;ω οί έν-



588 ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ. ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. 589

αντίοι είχον ύπέρ έαυτών τδν λαόν έν πρώτοις, περ'ι 

ου προσφυέστατα έλέχθη τό, φωνή λαοΰ, φωνή Κυ
ρίου. κα: είτα τας γυναϊκας, τό παντοδύναμον τούτο 
στοιχεϊον έν τή κοινωνία.

Συνεπώς πρό; τάς προθέσεις αΰτών οί δύο πρώτοι 
εϊκονομάχοι βασιλείς Λέων κα'ι Κωνσταντίνο; έρριψαν 
τδ βλέμμα άμέσως κατά τών άνθισταμένων αύτοϊς 
μοναχών, κατά τών μοναστηρίων, άποβαλοντων τον 
αρχικόν αΰτών χαρακτήρα και παν άλλο άποβάντων, 
κα'ι έν τέλει κατά τή; έκκλησιαστική; περιουσία;, 
χατασωτευομένης άσκόπως κα'ι άνωφελώς. Ουτω 
λοιπόν διέλυσαν πολλά μοναστήρια, κα' δή έν Κων- 
σταντίνουπόλει, μεταξύ άλλων, τά περιβόητα έκεϊνα 
του Δαλμάτου, τοΰ Καλλιστράτου, τοΰ Μαξίμου κα'ι 
τοΰ Στουδίου. τά μέν καταστήματα μεταποιήσαντε; 
εις στρατώνας, τά δέ κτήματα κα'ι τήν περιουσίαν 
οημευσαντε; ύπέρ τοΰ δημοσίου ταμείου. ’Ιδού τδ λάθος 
δ’περ διέπραξαν τήν περιουσίαν ταύτην δημεύσαντες 
ίπρεπε σύμφωνοι; προ; τδν προορισμόν αΰτή; νά χα- 
ταθέσωσι πρδ; συντήρησιν σχολείων, βιβλιοθηκών, 
νοσοκομείων και όμοιων κοινωφελών καταστημάτων· 
παρά τοϊς βασιλεΰσιν όμω; τούτοις έπεκράτει μάλλον 
τδ στρατιωτικόν πνεΰμα.

Μετά τούτου; βασιλεύσας Λέων δ Δ', δ έκ τή; Χα- 
ζάρα; κατά τοΰ; Βυζαντινού; (775—780), άνέτρεψε 
πάντα τά ύπ’αΰτών διαταχΟέντα, έπιτρέψα; τοϊς 
μοναχοϊς νά έπανέλθωσιν εΐ; τά; μονά; αΰτών και 
έκεϊ νά έφησυχάσωσι μή διαταράττοντε; τήν πολι
τείαν. Ό Λέων όιρισε ταΰτα. τδ μέν. ώ; μή ών χα- 
ρακτήρος αΰστηροΰ και ίκανοΰ ν' άντιπολεμήση τά 
κατακραυγάζοντα πλήθη τών μοναχών κα'ι τών μετ’ 
αύτών, τδ δέ, κα'ι ύπείκων εΐ; τά; διαθέσει; τής συ
ζύγου αΰτοΰ Ειρήνη; τή; ‘Αθηναίας. '-’Οπω; έννοήση 
τι; τήν δύναμιν τοΰ μοναχικοΰ συστήματος τότε, αρ
κεί νά λάβγι ύπ'οψιν ό’τι έντδς ολίγου, ένώ εΐ; δώδεκα 
μόνον ειχεν όρισθή δ άριθμδ; τών έν τή μονή τοΰ 
Στουδίου ένασκουμένων, ύπερέβη τούς χιλίους. Ό 
Λέων έν τούτοι; δέν είχεν έγκατ αλείψει τά; τών εΐκο
νομάχων δοξασία;· έξηκολούθει άπαιτών παο’έκάστου 
είσαγομένου εί; το τοΰ κλήρου τάγμα τον όρκον ότι 
θ' άντιστή κατά τή; τών εικόνων λατρεία;. Μίαν 
τών ήμερων συνέλαβε τήν αΰτοκράτειραν έν τοϊς 
ιδιαίτεροι; αΰτή; δωματίοι; διαφυλάττουσαν κα’ι λα- 
τρευουσαν δύο εικόνα;· κα'ι αύτη μέν πικρώς ήλέγχθη, 
οί δέ περ'ι αΰτήν ύπηρέται τοΰ παλατιού αΰστηρώ; 
έτιμωρήθησαν. Ή αφορμή έμελλε νά δοθή έντεΰθεν 
κατά τής καταδιώξει»; τών εικονολατρών, οτε ό έπελ- 
θών θάνατο; τοΰ αΰτοκράτορο; έματαίωσε πασαν έπ’ι

τούτω πρόθεσιν αΰτοΰ. 'Ο θάνατος τοΰ αύτοκράτορο; 
τούτου ιδία έχαρακτηρίσθη ώ; έκ θεία; δίκης προελ- 
θών κα'ι σχετίζεται πρδς τδ έπασχολοΰν ήμάς ζή
τημα· άπέθανε συνεπεία άνθρακος, άναφανέντος έπ'ι 
τοΰ μετώπου αΰτοΰ, πριν ή παρέλθη πολύ; χρόνος, 
άφ’ό’του άφαιρέσα; τδ έν τή Αγία Σοφία άφιερωμένον 
ύπδ τοΰ Μαυρίκιου πλούσιον διάδημα έπέθηκεν έπ'ι 
τήν κεφαλήν αύτοΰ· ή χήρα αύτοΰ άμέσως, Οανόντος, 
άποκατέστησε τδ άφιέρωμα εί; τήν προτέραν Οέσιν, 
δυσωπουμένη τήν οργήν τοΰ Θεοΰ έπ'ι τή άσεβεία τοΰ 
άνδρδς αύτή;. Ίδια μάλιστα ή πεποίθησις κα) ή 
τόλμη τών μοναχών ηυςησεν έπι τή; Ειρήνης, βα- 
σιλευσάση; μόνης μετά τδν Λέοντα (780 — 802).

Ή γυνή αύτη όσην περίνοιαν κα'ι ενεργητικότητα 
άνέπτυξεν άναδειχθεϊσα αΰτοχράτειρα, τοσαύτην ίδει- 
ξεν έπίσης φιλοδοξίαν, έξ ής κα'ι αύτδ, τδ καθαγιάζον 
κα'ι άνυψοΰν τήν γυναικείαν καρδίαν μητρικόν αίσθη
μα άπεπνίγη έντελώς.καθότι διαταγή αύτή; έτυφλώθη 
έντδ; τών άνακτόρων ό άτυχή; αύτή; υιός. Ή Ειρήνη 
συνεκάλεσεν έν Νίκαια κατά σεπτέμβριον τώ 787 
τήν 7/ οικουμενικήν σύνοδον, μακράν τή; βασιλευού- 
σης κα'ι επομένως υ,ακράε πάση; έπιρ'ροής τοΰ κόμ
ματος τών εΐκονομάχων. Είχε μάλιστα άποπειραθή, 
άλλά μάτην, τήν συγκάλεσιν αΰτή; έν Κωνσταντι- 
νουπολει, έντδ; τοΰ ναοΰ τών άγιων Αποστολών έν 
δέ τή περιστάσει ταυτη ή αΰτοχράτειρα διέλυσε πρδς 
μείζονα αύτής ησυχίαν κα'ι άσφάλειαν, άλλά κα'ι πρδς 
ανυπολόγιστον ζημίαν τοΰ κράτους, και τά κάλλιστα 
έξησκημένα τάγματα τών ανατολικών θεμάτων, τά 
διακριθέντα έπ'ι τών εΐκονομάχων βασιλέων. Τή; 
συνόδου ταύτη; έργον ύπήρξεν ή άποκατάστασις τή; 
τών εικόνων λατρεία;. Αιέταξεν ομω; και άλλα τινά, 
άφορώντα τήν έκκλησιαστικήν κα'ι μοναστηριακήν 
περιουσίαν. Έν τώ πνευματι τών έπ'ι τούτω κανό- 
νων έμβλέπει τι; τήν νίκην τοΰ μοναχικοΰ κόμματος 
έζωγραφημένην εξαίρετα. Ούτω διά τοΰ εγ' κανόνο; 
κατηργήθησαν άπολύτω; πώσαι αί διατάξει; τών ει- 
κονομάχων βασιλέων κα) διετάχθη ή άποκατάστασις 
τών δημευθέντων διά τοΰ ιβ', αΰστηρώ; άπηγορεύθη 
ή έκποίησις οίουδήτινο; εκκλησιαστικού ή μοναστη
ριακού πράγματος- διά τοΰ ιζ' έπετράπη κατά βού- 
λησιν νά χτίζη τις μοναστήριον.

(‘Έπετοκ συνέχεια).

δέ φώς αύτοΰ ζωηρότερου και λαμπρότερου έκατοντά- 
κι; και τεσσαρακονταεξάκις.

Κατά τά; μικρομετρικά; καταμετρήσει; ή τοΰ ή
λίου παράλλαξις είναι 31',30", ό’περ δηλοϊ τήν φαι- 
νομένην τοΰ άστρου τούτου διάμετρον εΐ; με’σην άπδ 
τή; γής άπόστασιν. Κα'ι οί άρχαϊοι, έν οϊ; Αρχιμή
δη; τε κα'ι Άρίσταρχος ό Σάμιος, ειχον μετρήσει 
τήν ήλιακήν διάμετρον, εύρόντε; 32',55", ό’περ ά- 
ναλογεϊ περίπου προ; τήν τών νεωτε'ρων αστρονόμων 

καταμέτρησιν.
Τδ αΰτδ δ’ εξαγόμενον έπορίσατο κα'ι Θαλής, ό ι

δρυτής τή; ιωνική; Σχολής, καταμετρών τοΰ ήλίου 
τήν διάμετρον, ήν έξετίμησεν ώς επτακοσιοστόν ει
κοστόν μέρος τοΰ κύκλου, ήτοι ώ; ήμίσειαν μοϊραν, 
πράγμα άπολύτω; άληθέ; κα'ι άκριβές.

Έν τοϊς εϊς την Μεγίστην Σύνταξιν σχολίοις 
τοΰ Θέωνος άναγινώσκομεν δ’τι ό 'Ερατοσθένη; κατε- 
μέτρησε τδ ύψος όρους τινδς διά τών διόπτρων, αι- 
τινε; ήσαν είδος τεταρτοκυκλίου, πλεϊστοι δέ σοφοί 
ύπολαμβάνουσιν ό’τι ευρε κα'ι τήν άπδ τής γής άπό- 
στασιν τοΰ ήλίου. ΊΙ άπόστασις αύτη είναι όμοια 
πρδς ήν εύρον δ’τε Κασσίνη; κα'ι ό Δελακάϊλος, προ 
ενός περίπου αίώνος, παρατηρήσαντε; τήν πρδ τοΰ 

ήλίου διάβασιν τής Αφροδίτης.
ΊΙ τοΰ δορυφόρου ήμών άπδ τή; γή; άπόστασις 

κατεμετρήθη καί ύπδ Άριστάρχου τοΰ Σαμίου, δρί- 
σαντος ούτω τήν διχότομον φαινομένην άπόστασιν 
τή; σελήνης άπδ τοΰ ήλίου. Έκ ταύτη; τή; πείρας 
δ σοφό; έκεϊνο; έξετίμα εΐ; 50 ήμιδιαμέτρους τή; 
γ-ής την τοΰ δορυφόρου ήμών άπόστασιν, τοΰθ’ οπερ 
συμφωνεί σχεδόν πρδ; τά έξαγόμενα τών άριστων 

νεωτέρων παρατηρήσεων.
Οί ήκιστα ή μηδαμώς έμβαθύναντε; εΐ; τήν ελ

ληνικήν αρχαιότητα, λέγουσιν οτι οί φιλόσοφοι έκεϊ- 
νοι, άδυνατοΰντε; νά κατανοήσωσι τδν θαυμάσιου 
τοΰ σύμπαντος μηχανισμόν έφαντάσθήσαν νά προση- 
λώσωσι τού; άστέρα; έπ'ι κρυστάλλινου ούρα- 
νοΰ. ολοκλήρου περί τήν γήνσυστρεφομένου. Άλλά 
καί οί νεώτεροι άστρονόμοι γινώσκοντες ό’τι οί άστέρε; 
κινούνται έν τώ διαστήματι, οΰχ ήττον καλοΰσι 
συνήθως αύτού; άπλανεϊς (fixes), ήτοι προσηλω

μένους έν τώ στερεώματι.
Καλεϊ μέν αΰτούς ό 'Αριστοτέλη; ένδεδεμένα ά

στρα, άλλά βεβαίως δ κλεινό; Σταγειρίτη; ούδέπο
τε ένόμισεν οτι οί άστέρες είναι προσηλωμένοι έπ) j 
τοΰ οΰρανοΰ, έννοών διά τής φράσεω; αΰτοΰ δ’τι αεί
ποτε τηοοΰσι τήν άπ' άλλήλων φαινομενην άπόστασιν.

Πρδ; τούτοι; ό Αριστοτέλης άπέφυγεν έν τοϊςσυγ-

4

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΑΙ II ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

(’Τπδ Ε. Rossi de Giustinuni).

Ε'.
Ό άπέραντο; ούράνιος βόλος έν αιθρία νυκτι είναι 

τδ σοβαρώτατον και λαμπρότατου πάντων τών θεα
μάτων. ’Απεριόριστο; τή; ψυχής ήμών ό θαυμασμός 
πρδ τών φωτοβολών έκείνων σημείων, τών σπίνθη- 
ρακιζόντων έν τω στερεώματι, έφ’ου φαίνονται προσ
ηλωμένα. Κα'ι τί αράγε είναι πάντες οί μεμακρυ- 
σμένοι ουτοι φωστήρες, οί δίκην άτάκτω; τεθειμένων 
φάρων κα'ι πυρσών τού; άπειραρίθμου; όδηγοΰντε; 
κόσμους, οΰ; ή χε’ιρ τοΰ Θεοΰ διεσκόρπισεν έν τώ ά- 

πείρω κενώ ;
Ή άνθρωπίνη αλαζονεία, μάλλον δ’ή άγνοια, προ- 

ερχομένη έκάστοτε έκ τής διά τών αισθήσεων άπά- 
της, τολμά ν’άποφαίνηται έντή πωρώσει αύτής, ότι 
πάντες οϊ άστέρες έδημιουργήθησαν ίνα τέρπωσι τά 
ομματα τοΰ κατοίκου τή; γ-ής κα'ι παρέχωσιν αΰτώ 
γνώσιν τή; τοΰ θείου άρχιτέκτονος μεγαλοπρεπεία; 

κα) δεξιότητος.
Άλλ’ομω; σήμερον γινώσκομεν ότι ή γή δέν είναι 

τοΰ παντδ; κέντρον, ότι τδ παν δέν έχει κέντρον, δ’τι 
κα'ι οί άστέρε; είναι ήλιοι ώ; δ ήμών αΰτών, ούχ'ι 
χάριν τών όμμάτων τοΰ άνθρώπου δημιουργηθέντε;. 
άλλά χάριν άλλων κόσμων, ους θερμαίνουσί τε κα'ι 

φωτίζουσιν.
Ό ήμέτερος ήλιος, έχων τήν έπιφάνειαν κατά 

12,550 φοράς μείζονα τή; γηίνης. είναι άστήρ ώ; 
πάντες οί έν τώ ούρανώ φωτοβολοΰντες, μέρο; ών 
παμμεγέθου; τινδς νεφέλης, έν ή περιδινοΰνται μύρια 
όσα σκοτεινά τε κα'ι φωτεινά σώματα. Άλλά και δ 
άστερόει; έκεϊνο; δρόμος, δ γαλαξία; καλούμενος, 
είναι μικρόν τι τοΰ παντδ; νησύδριον, ώς 

λέγει ό μέγας Ούμβόλδος.
Ό κεντρικό; ήμών άστήρ, καίπερ έχων τον όγκον 

μείζονα τή; γής καθ'?ν εκατομμύριου ’ τετρακόσια; 
επτά χιλιάδα; κα'ι εκατόν είκοσι τέσσαρα; φοράς, 
δέν είναι έκ τών δγκωδεστάτων και λαμπροτάτων 
αστέρων τοΰ άπειρου τούτου γαλακτοειδοΰ; κρίκου· 
τοΰναντίον μάλιστα κατά τδν Γ. Έρσχελον είναι ά - 
σήμαντο; άστήρ, έχων συναδέλφου; έν τω οΰρα- 
νίω διαστήματι, ύπερτεροΰντα; αΰτοΰ κατά πολύ ώ; 

πρδ; τδν όγκον κα'ι τδ φώς.
Ό Σείριος, άνήκων εΐ; τον άστερισμδν τοΰ Μεγά

λου Κυνδς, ύπερτερεϊ τοΰ ήλίου «κατομμυριάκις. το 4
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γράμμασιν αυτόν την φράσιν κρυστάλλινος 
ουρανός, ό δέ Πλάτων βητώς λε'γει έν τώ Τιμαίω 
δτι τά άστρα έχουσί τινα περιστροφικήν κίνησιν.

*Αν κατά γράμμα έρμηνεύσωμεν τά; φράσεις ά
στρα πλανώ μένα καί απλανείς άστε'ρες 
θέλρμεν πεισθή ό’τι οί άρχαϊοι ακίνητα μέν άστρα ύ- 
πελάμβανον τά πρδς άλληλα την αύτήν άείποτε τη- 
ροΰντα θέσιν, κινητά δέ, τούς πλανήτας, διαρκώς 
μετακινούμενους. Δύναται δέ προσε'τι ή φράσις κρυ
στάλλινος ουρανδς, νά έρμηνευθή διαφόρως, 
η ώς ίμφαίνουσα τδ τοϋ διαστήματος διαφανές, ή ώς 
δηλοΰσα τδ ε’ν ταΐς χώραις έκείναις παγετώδες κρύος 
(κρύσταλλος=πάγος).

Τά άστρα είναι αναρίθμητα· άλλ’ δ άοπλος όφθαλ- 
μδς μόνον πόντε εως ε; χιλιάδας διακρίνει. Διά τών 
ίσχυροτάτων τηλεσκοπίων βλέπομεν τούς αστέρας κα- 
ταπληκτικώς πολλαπλασιαζομένους, διότι δ κ. Έρ- 
σχελος διά τοϋ γιγαντώδους αύτοΰ τηλεσκοπίου ύπε- 
λογίσατο πλείονας τών 50 χιλιάδων άστε'ρων έπί ε’κ 
τάσεως 15° μήκους καί 2° πλάτους.Ό γαλαξίας κύ
κλος l'/ιι πλείονας τών 5 εκατομμυρίων, τρισχίλια 
δέ καί εξακόσια γνωστά νεφελώματα, ήτοι τρισχί- 
λιοι κα'ι εξακόσιοι γαλαξίαι, έν τώ βάθει τοΰ άπει
ρου κατακείμενοι, ίφάνησαν εις τά όμματα τοϋ α
στρονόμου ώς ήλιων μυρμηκιαί. Σήμερον δέ βεβαιοΰ- 
ται δ'τι νεφέλωμα, έχων τήν επιφάνειαν ϊσην πρδς 
τής σελήνης τδν δίσκον τδν φαινόμενον, δύναται νά 
περιέχη πλείους τών διακοσίων χιλιάδων ήλιων.

Άλλά καθώς ήμεΐς ού'τω καί οί αρχαίοι είχον δο
κιμάσει νά έζιχνιάσωσι τά μυστήρια τοϋ άστερόεντος 
τούτου συμπαντος, ου ή απειρία συγχέει τήν διάνοιαν. 
Ό ΊΙρακλείδης καί πάντες οί πυθαγόρειοι έπρέσβευον 
οτι πας άστήρ είναι κόσμος συγκείμενος, ώς δ ήμέ
τερος , ές ήλιου καί πλανητών. «'Έκαστον τών αστέ
ρων κόσμον ύπάρχειν, γήν περιέχοντα, άστρα τε καί 
αιθέρα, έν τώ άπείρω αίθέρι > (Πλουτ. Γν. Α' 2. 
κεφ. 13 καί 30).

Καί δ μέν Άρατος έν τώ ποιήματι αυτοΰ, φ α ι- 
νόμενα, περιγράφει, κατά τδν Κνίδιον Ενδοξον, τά 
σχήματα καί τήν σχετικήν θέσιν τών αστερισμών, 
πρδς δέ καί τήν ανατολήν καί δύσιν τών απλανών.

Ό δέ Άναξιμε'νης, ένόμιζεν δτι οί άπλανεΐς είναι 
άπειροι όγκοι πυρδς, περί ους γεώδη τινά άόρατα σώ
ματα περιοδικώς περιστρέφονται. «’Αναξιμε'νης, πυ- 
ρίνην μέν τήν φύσιν τών άστρων, παρέχειν δέ τινα 
καί γεώδη σώματα, συμπεριφερόμενα τούτοις άόρα
τα» (Στο6. σ. 53).

)ά.ατάτδν Λαπλάκιον, Πέτερσον, Λαμβέρτον, Μά- 

δλερον καί Βέσσελον, ύπάρχουσιν εν τώ διαστήματε 
έσβεσμένοι ήλιοι, μάλλον δέ καταπληκτικοΰ μεγέ
θους όγκοι σκοτεινοί καί τόσον πολυάριθμοι δσον καί 
τά άστρα.

Τήν γνώμην ταύτην {πρέσβευε πάσα ή ελληνική 
άρχαιότης, καί κατ’αύτούς τούς πρώτους χρόνους 
τοΰ Χριστιανισμοΰ. Ό ’Ωριγένης έγραφεν δτι οί πύ
ρινοι αστερες περιδινοΰνται πέριξ σωμάτων σκοτεινών 
καί ήμϊν άοράτων.

Ό Γαλαξία; κύκλος, δ παρ’ "Λραψιν ουράνιος πο
ταμός, είναι φωτεινή τις ζώνη διερχομένη τδν ουρανόν 
έκ βορρά προς μεσημβρίαν. Τδ λευκωπδν αυτοΰ φώς 
ένέπνευσε τοΐς παλαιοί; μυθολόγοι; πολύ παράδοξον 
ιδέαν, διότι ύπέλαβον δτι ή άπειρος αυτή ζώνη είχε 
σχηματισθή έκ τών γαλακτωδών σταγόνων, Ις δ 
παΐς 'Ηρακλής άφήκε νά πέσωσιν έκ τών μαστών 
τής θεάς 'Ήρα;. Άλλα τδ παραδοξότερον είναι ότι ή 
παράλογος αυτή γνώμη, ούδαμώς πρδς τήν επιστή
μην άναφερομένη, μετέβη άπδ τοΰ πολυθεϊσμοΰ είς 
τδν χριστιανισμόν· οί χριστιανοί τών πρώτων αιώνων 
έν πεποιθήσει έπίστευον οτι τδ γάλα τής Παρθένου 
έσχημάτισε τδν Γαλαξίαν.

’Εννοείται οϊκοθεν δτι ή ελληνική φαντασία άπε- 
πειράθη νά έρμηνεύση τδ μεγαλοπρεπές τοΰτο φαινό- 
μενον διά τών ποιητικών εικόνων άς ένέπνεεν αύτοΐς 
ή μυθολογία. Διά τοΰτο καί φαντασιοκόποι τινέ; 
διάνοιαι ΐσχυρίζοντο τότε δτι ή άστερόεσσα αύ'τη ζώ
νη είναι δ δρόμος, όν διήλθεν ύ Φαέθων, δ’τε, τδ άρ
μα τοΰ ήλίου διφρηλατών, μικροΰ δεΐν κατέκαιε τήν 
γήν. Άλλοι έδόξαζον οτι δ Γαλαξίας είναι τών θεών 
ή άληθης δδδς, ένώ οί όντως σοφοί τής άρχαιότητος 
άνδρες ειχον όλως διάφορον περί αύτοΰ γνώμην.

Ό Δημόκριτος έπρέσβευεν δτι δ Γαλαξία; άποτε- 
λείται έζ απειραρίθμων αστέρων, λίαν εγγύς άλλήλων 
οντων, καί διά τήν καταπληκτικήν αυτών άπόστα- 
σιν συγκεχυμένα; παρεχόντων τάς εαυτών εικόνας.

« Δημόκριτος πολλών καί μικρών καί συνεχών 
άστε'ρων, συμφωτιζομένων άλλήλοις, συναυγασμδν διά 
τήν πύκνωσιν άπεκάλει» (Πλουτ.Γνωμ.βιβλ.3.κ. 1).

Σήμερον έπικυροΰται έντελώς ή ύπόθεσις τοΰ Δη
μοκρίτου, διότι πράγματι τδ τηλεσκόπιον καταδεί
κνυα, ν ήμϊν. έν τή άπείρω έκείνη ζώνη, τεράστιον 
πλήθος άστε'ρων, υποκειμένων εις μέγιστα; ελκτικά; 
δυνάμεις καί ώς έπί τδ πολύ φαινομένων οτι άποχω- 
ρίζονται τοΰ Γαλαζίου. Πάντες οί ήλιοι εκείνοι άπο- 
τελοΰσιν ανοίγματα ένώ κινοΰνται, ήτοι εύρείας δπάς 
έν τή φωτεινή εκείνη ζώνη, άς οί μέν άρχαϊοι «κα 
λούν χ ά σ μ α τ α, οί δέ νέοι sacs a charhon.
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Οί λοιποί έν τώ άπείρω διαστήματ. διακρινόμενοι 
γαλαξίαι είναι ό’μοιοι πρδ; συγκεχυμένος κηλιδα; και 
φαίνονται δίκην μικρών λευκωπών νεφών. Αι κηλ- 
5ες αδται, σωρείας ο5σαι ήλιων, ήσαν γνωστοί τοϊ; 
αρχαίοι; καί έκαλοΰντο νεφελοειδείς. Άρατος 
4 άστρονόαο; ποιητής καλεϊ αύτάς ίίδατος χύσεις.

S-ίμερον διά τών ίσχυροτάτων τηλεσκοπίων οια- 
λύονται είς άστέρας αί πλεΐσται τών μεμακρυσμένων 

τούτων λάμψεων. Τά άστερόεντα ταΰτα αθροίσματα 
τόσον άπε'χουσι τή; σφαίρας ήμών. ώστε τδ ες αυ
τών έκπεμπόμ,ενον φώς, διανύον 77 χιλιάδα; λευγών 
κατά δευτερόλεπτο·', φθάνει είς αύτήν μετά μυριά

δας αιώνων. 

Έν τή μελέτη ήμών ταύτη διήλθομεν τροχάδην 
καί διά μιας πλεΐστα τών ούρανίων φαινομένων και 
ήγωνίσθημεν ν’άποδείξωμεν δ’τι τδ νΰν γνωστδν ένα
στρον σύμπαν, ήρευνησανέπίση; καί οί παλαιοί κα
τά τά ίδια αύτών μέσα. Άπεδείξαμεν «τι αί κοσμο- 
γονικαί αύτών είκασίαι έχρησίμευσαν, ως είπεϊν, ώ; 
βάσις τών αγώνων καί ανακαλύψεων, άτινα ύφειλον- 

ται τοΐς σοφοί; πάντων τών αιώνων.
Αί τολμηροί αύτών ύποθέσει;, αί πλεΐσται επικυ- 

ρωθεΐσαι κατά τούς νεωτέρου; χρόνους, ικανως ήμιν 
δηλοΰσιν ϊτι οίέ’λληνες άστρονόμοι άείποτε ήσμένισαν 

περιηγούμενοι διά τής φαντασία; τά; φωτεινός του 
άπειρου σφαίρα; καί άνακαλύπτοντες, μόνον τη ουνά- 
μ«ι τής εαυτών μεγαλονοίας, 'τινάς τών τδν ήλιακδν 

ήμών κόσμον διεπόντων. _ ,
Πρδ πάντων δέ καί κατ’ εξοχήν έν Αλεξάνδρειά 

{δημιούργησαν οί Έλληνες τήν έπιστημονικήν αστρο
νομίαν. ’Επωφελούμενοι τάς παρατηρήσει; τών προ
γόνων αύτών, ύπέμειναν καί έπέμειναν τών πάντων 
έκ νέου άρχόμενοι καί παρατηροΰντες τήν κλίσιν τη; 
εκλειπτικής, τά; θέσεις τών αστέρων, τάς αποστά

σεις καί περίστροφά; τών πλανητών.
Οί -Ελληνες, καίπερ έν τή άλλοδαπή οιαβιοΰντες 

πόρρω τής πατρίδας αύτών. ούδέποτε άπώλεσαν ούτε 
τήν πρωτοτυπίαν ούτε τήν οξυδέρκειαν .τής διανοία; 
αύτών.Καί έν τή ιδία πατρίδι καί έν τή αλλοδαπή, 
άείποτε ύπήρξαν οί αύτώ γιγάντειοι κολοσσοί ,οί φυσι- 
κώςτε καί διανοητικώς τδν κόσμον διασείσαντε;. Μέ
χρι δέ τής σήμερον, μεθ’ό'λου; τούς κοινωνικού; πε
ρισπασμού; καί μεθ*  ό’λην τήν βαρβαρότητα, ατινα ου 
μόνον άνέτρεψαν τδν παλαιόν πολιτισμόν, άλλά καί 
μικρά τινα λείψανα τών αριστουργημάτων έκείνων 
έγκατέλιπον ήμϊν, τών πλείστων καταστραφέντων 
έν φοβερωτάταις έπαναστάσεσι, καί μέχρι τη; σημε-

ρον, λέγομεν,τά ολίγα εκείνα, άτινα παρέδωκεν ήμϊν 
τδ μέγα καί άπαράμιλλον τών Έλλήνων έθνος, αρ- 
κοΰσι μόνα αύτά νά έξεγείρωσιν έτι τδν άπεριόριστον 

θαυμασμόν τοΰ σύμπαντο; κόσμου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
Έν Δοξάτω της Μακεδονίας συνέστη κατ' 

άπρίλιον τοϋ ένιστώτος έτους αρχαιολογική 
εταιρία ής τό πρόγραμμα είναι ή συλλογή χαί 

δημοσίευσή άρχαίων νομισμάτων, έπιγραφών 
έλληνικών τε και ρωμαϊκών, λέξεων καί φρά
σεων, δημοτικών ασμάτων καί ε·. τινο; άλλου, 

σχέσιν όπωσοϋνεχοντοςπρός τόν σκοπόν αυτής.

Τό γραφεϊον τής εταιρίας ταύτης έπιστέλ- 

λει ήμϊν τά επόμενα·

Παρά τάς πλευράς λόφου τινδς. καλουμένου Ά - 
γ ι ο ; Ά 0 α ν ά σι ο ς καί κειμένου παρά τήν ωραιαν 
κωαόπολιν Ροδολεϊβος (τή; περιοχής Ζίχνης), ανεκε- 
καλυμμέναι είσίν -'καναί ύπόγειοι κρύπται καμαροει- 
δώςέσκαμαέναι. Τά θολωτά ταΰτα οικήματα εντός 
βράχων λελαξευμένα ούδέν άλλο είσίν, ως εστίν είκα
σα.,' ή νεκρόπολι; (κατακόμβαι), συνιστάμεναι έκ 
σειρών αλλεπαλλήλων θαλάμων, συγκοινωνούντων 
δ.ά θυρίδων λατομητών. Εί; ταΰτα εισερχόμενο; τις 
διά Ούρα; έπίσης λελαξευμένης οΰδεμίαν άπαντά ιστο
ρικήν έπιγραφήν, περίγράφουσαν τδν ιδιωτικόν ή πο
λιτικόν βίον τών κεκοιμημε'νων, ικανοποιεί δ’όπωσ- 
δήποτε τήν περιέργειαν τοΰ παρατηρητοΰ ή έντεχνος 
έξεργασία αύτών. Κατά τήν άνακάλυψιν 
ρέθησαν έν αύταΐς άγγέΤα καί νομίσματα, έξ ων εςά- 
γεται σαφώς οτι τά νεκρικά ταΰτα οικήματα είναι 
ελληνικά- διότι κατά τδν Smith έν τώ-άρχαιολογι- 
κώ αύτοΰ λεξικώ (σελ. 647) ελληνικοί τ.νες τάφο·, 
είσίν ύπόγειοι, ώς τά τών ί’ωμαίων conditoria. Ή 
είσοδος αύτών ήν ήσφαλισμένη καλώς, ώς^λέγεται, 
καί έμπροσθεν αύτής ήν έπισεσωρευμένον χώμα, ,ιν 
άοανίζη πίν εξωτερικόν ίχνος καί προφυλάττη αΰτα 
άπδ πάσης βεβηλώσεως ή διαρπαγής. ’Εκτείνονται 

δέ ταΰτα έπί μίαν ώραν περίπου- άλλ’ ουπω ανεκα- 
λύφθησαν πάντα, έκτδς τών άτελώς περιγραφομένων 
δΓ έλλειψιν τών άναγκαίων γνώσεων τε καί μέσων.

Δοξάτον, 31(12 αύγοΰστου 1878. ί
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. ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΤΛΧΙΑΕΙΟΝ ΕΝ ΑΕΡΙ. — Ό Χρόνος τής 

Νέας 'Υ ό ρ χ η ς άφηγεϊται προσεχές ε’ν άέρι ταξεί- 
διον τοϋ άτρομήτου χαϊ ενθουσιώδους αεροναύτου χ. 
Σρύδερ, δπερ προτίθεται νά διεκπεραίωση δι’άεροστά- 
του άπδ Νέας Ύόρκης εις Λονοϊνον. Ή κατασκευή 
ίου αεροστάτου δύναται να ήναι συγκριτικώς ουχι 
τόσον επίμοχθος και δυσχερής· τδυψος αύτου Οά ήναι 
91, ή δε διάμετρος 20 ποδών, και τδ σχήμα δμοιον 
πρδς τδ σχήμα κυλίνδρου λεπτυνομένου περ’ι τά άκρα 
ούτως, ώστε έλαχίστην νά παρε'χη άντίστασιν κατά 
ταχέϊαν διά τοϋ άέρος πορείαν.

Έν τώ άεροστάτω χρήσις γενήσεται τής στερεοτέ- 
ρας μετάξης, έσωτερικώς μεν περιβαλλόμενης δι’ έ- 
λαστικοϋ κόμεος. έξωτερικώς δε δι’ύφάσματος εμβεβα- 
πτισμε'νου έντδς λινελαίου. Ό κ. Σρύδερ φρονεί δτι τδ 
άερόστατον ουτω παρασχευασθέν Ο’άπαιτήση πρδς έξ 
όγχωσιν ολοκλήρους μήνας- Ύπδτδ άερόστατον τεΟή- 
σεται στέγασμα έξ ισχυρού ύφάσαατος, δυνάμενον νά 
χρησιμεύσει ώς προφύλαγμα έν περιπτώσει πτώσεως. 
Ή σκάφη αναρτηΟήσεται απδ τών άκρων του στεγά
σματος περ’ι αύτδ διά σχοινιών και προτόνων. Τδ μήκος 
αύτής έσταιΐθ ποδών ώς κα’ι τδ τοϋ αεροστάτου, κα’ι 
λεπτή περ’ι τά άκρα, τδ δέ κεντρικόν πλάτος 4 ποδών- 
έπ'. τής πρύμνης αύτής,όμοιας πρδς άπλοϋν έκ λευκής 
πεόκης πλοιάριον, τεθήσεται πηδάλιου λίαν ευκίνητον, 
έπ’ι δε τής πρώρας έ’λιξ κινούμενη δι’ ηλεκτρικής μη
χανής καί ποιούμενη 1000— 1500 στοοφάς κατά 
λεπτδν, αϊτινες δύνανται νά παράσχωσι εις τδ εναέ
ριον σκάφος ταχύτητα 4 5 — 40 μιλιών τήν ώραν.

Ό μεταξύ άεροστάτου καί σκάφης κενδς χώρος έχει 
ύψος 20 ποδών, πελώριον δέ ζεύγος πτερύγων,συνημ
μένων είς τδ άνώτερον μέγα μέρος κατέχει μέρος τοϋ 
χώρου τούτου. 'Απλή τούτων κίνησις δύναται ν’ άνυ- 
ψόνη τδ άερόστατον 30 πόδα; έκάστοτε, καϊ έπειδή 
ή κίνησις αύτη δύναται νά έπαναληφθή κατά παν 
δευτερόλεπτου, έντδς 30" άρα άνυψοΰται εϊς 1000 
ποδών ύψος, οτε ή έ'λιξ στρεθομένη κινεί τδ άερόστα
τον μετά ταχύτητας καταπληκτικωτάτης.

TO ERAIKHTIKOX ΤΗΣ ΧΕΛΗΑΟΧΟΣ. — Έν

Βερόνη έγένετο έκδίκησις χελιδόνας, έπιβεβαιωθεϊσα 
δφθαλμοφανώς. Στρουθίον είσήλθεν είς τήν φωλεάν 
χελιδόνος, ήτις ίδοΰσα ζητεί νά διώξη αύτδ, άλλ’ε 
κεϊνο δέν φεύγει. Εξέρχεται ή χελιδων, καϊ μετ’δλί- 
γον έπιστρέφει έπϊ κεφαλής μεγάλης συνοοίας χελι
δόνων. Παράδοξον τότε συνέβη- πασαι αί χελιδόνες 
δρμώσι, φέρουσαι χώμα διά τοϋ ράμφους, εις τήν οπήν

τής φωλεας, καϊ κλείουσιν αύτήν. Ουτοι τδ στρουθίον 
άπέθανεν έκ πείνης.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ. — Αί τών πραγμάτων άνάγκαι 
καϊ ή πρδς τά; ήδονάς χλίσις έδημιουργησαν τήν γε
νικήν άνάγκην όδοιπορικών μέσων. Πάντες σήμερον 
περιηγούνται κα’ι πρδς τοΰτο μεταχειρίζονται δχήμα- 
τα, άμάξας, πλοιάρια διαφόρου είδους άναλόγως τής 
ευπορία; αυτών. Τάς χνήμας, τδ οδοιπορικόν τοΰτο 
μέσον, ό'περ ή φύσις παντϊ άνθρώπω έδωρήσατο,
μεταχειρίζονται εις ελάχιστα μόνον διαστήματα.
Ευκόλως δέ δύναταί τις νά παρατηρήσω] εις τάς 
μεγαλοπόλεις, ώς έν Παρισίοις, 8τι πλείονες έπο- 
χοΰνται ή όσοι έν ταϊς όδοϊς ύπάρχουσι διαβάται. 
Στατιστική δέ γενομένη έπισήμως δίδει τούς επομέ
νους άριθμούς. Κατά τδ παρελθόν έτος τά λεωφορεία 
μετέφερον είς Παρισίους 1 13 έκατομμ. περιοδευτών, 
οί τροχιόδρομοι 28 έκατομμ., τά μικρά ατμόπλοια 
6 έκατομμ. καϊ τέλος τά δημόσια οχήματα 26 έκατ. 
Είς ταϋτα προσθετέου καϊ τά ιδιωτικά τών πλουσίων 
οχήματα. Έν γένει ύπέρ τά 200 εκατομμύρια, έν 
στρογγύλω άριθμδ, περιοδευτών περιοδεύουσι διά τών 
γνωστών μεταφορικών μέσων. Τδν τεράστιον τούτον 
άριθμδν ε'ν λεπτομερείς έξετάζοντες, έξάγομεν ώς συμ
πέρασμα, ότι χαθ’έκάστην έν Παρισίοις 5 — G έκατ. 
ταξειδιωτών μεταχειρίζονται διάφορα μεταφορικά 
μέσα. Έάν δέ παραβάλωμεν τδν τελευταίου τοΰτον 
άριθμδν πρδς τά διδόμενα στατιστικής, γενομένης τδ 
1829 εύρίσκομεν ότι δ άριθμδς ουτος είναι πολλω 
ύποδεέστερος, ούδέποτε ύπερβάς τάς 60,000, οπερ 

άποδοτέον εις την έλλειψιν τών νέων μεταφορικών 
μέσων.

Γενικεύοντες τάς λεπτομέρειας ταύτας έφ’ άπάσης 
τής Γαλλίας, βλέπομεν ότι ή έτησία διά τών σιδη
ροδρόμων κυκλοφορία τών περιηγητών υπερβαίνει 
2 ’/2 τδν πληθυσμόν τής Γαλλίας, ήτις άνέρχεται 
εις 85 έκατομμ. ταξειδιωτών, ών ύπέρ τά 20 έκατ. 
παρίστανται έν τοϊς σταθμοϊς τών Παρισίων κατά 
τήν άναχώρισιν καϊ έπιστροφήν. Έν δέ τοϊς πέριξ 
τής μεγαλοπόλεως ταύτης παρατηρείται έτησία κυ
κλοφορία περιοδευτών 20 έκατομμυρίων ώς έγγιστα. 
'Αλλ’έάν ή κυκλοφορία αύξηση έντδς 50 έτών, ώς 
ηύξησεν κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα, 
έλπίσωμεν ότι νέα μεταφορικά μέσα έπινοηθήσονται 
καϊ τεθήσονται είς ενέργειαν οί ύπόγειοι σιδηρόδρομοι, 
ίκανοποιοΰντες νέας άνάγκας.

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΤΠΟΙΣ ΒοΤΤΥΡΑ και Σ/ας.


