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ΠΙΝΑΞ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

’Αριθμοί; 1.
Πολιτική έβδομάς — Στρατιωτική έβδομάς — Ή 

Εκκλησία χαϊ ή Πολιτεία — Ή έν Άσία ρωσσική 
εκστρατεία χαϊ ή κάθοδος τών Μορίων — Κεντρική 
Αφρική—Τδ τηλέφωνον—Οί δορυφόροι τοΰ Άρεως 
— Βάθος τοϋ ώκεανοΰ. — ’Αρχαία Παλαιστίνη — 
Νε'α Πομπηία — Κρίσεις περϊ θουκυδιδου. — Διτ
τή πατρϊς μεγάλων άνδρών—Τα έν Γερμανία πανε
πιστήμια — Φαραώ άρχαϊοι χαϊ νεώτεροι.

'Αριθμός 2.

Πολιτική έβδομάς — Στρατιωτική έβδομάς — 
Χαρακτήρ και φόσις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος 
Ή άμυνα τής Πλε'βνας—Κεντρική Αφρική- Φιλο
λογικά- Καρδιναλίου Πίτρα άνάλεχτα — Κατα
στατικά — Πρώτη παίδευσες χαϊ Σιδηρόδρομοι.

'Αριθμός 3.

Πολιτική έβδομάς — Στρατιωτική έβδομάς — 
Ασσυρία μνημεία — Τδ τηλέφωνον — Μελετίου τοΰ 
Πηγδ άνέχδοτος επιστολή — Τά άνθη — Περϊ αυ
τομάτου γεννήσεως — ’Εκπαιδευτικά ζητήματα — 
Κίνησις πληθυσμοΰ, τοχετοϊ, θνησιμότης, γάμοι.

'Αριθμός 4.

Πολιτική έβδομάς — Στρατιωτική έβδομάς — Ό 
πόλεμος χατά τδ 1877 — Περϊ τής άποστάσεως τοΰ 
Ήλίου—Ή Καυχασία χώρα γεωγραφικώς- Ή | 
κόμη τοΰ ήμετέρου κλήρου. — Ό χ. Σλήμαν καϊ 
αί τρωίχαϊ αρχαιότητες —Ή μέση Άσία κατά τδν 
ΙΕ' αιώνα — Οί Φαρισαϊοι — Μελέται περϊ τών 
χρόνων τοΰ ’Αβραάμ — Τελευταία ώρα- υπουργική 
αλλαγή.

’Αριθμός 5.

Πολιτική έβδομάς —Ή Καυχασία χώρα γεωγρα
φικώς — Οί έν Κουρδιστάν Νεστοριανοί - Προϊστο

ρικά — Ή εις ΰγράν κατάστασιν μεταποίησις τοΰ 
ατμοσφαιρικοΰ άε'ρος — Κεντρική Άσία — Τηληλε- 
κτροσκόπιον—Ιχθύων δέρματα έν τή βιομηχανία— 
Τελευταία ώρα- τδ διάγγελμα τής βασιλίσσης 
Βικτωρίας.

’Αριθμός ΰ.

Πολιτική έβδομάς— Ή εις Θράκην έκστρατεία 
τών Ρώσσων—Σύμμικτα κριτικά — Αί έπεστήμαι 
κατά τδ λήξαν έτος—ΤΙ κόμη τοΰ ήμετέρου κλήρου 
—’Επιστημονικά- ή τών αερίων στερεοποίησις— 
Ποικίλα.

'Αριθμός 7.

Πολιτική έβδομάς —Ό χωρογραφικδς σχηματι
σμός τών κρατών τής κεντρικής Ευρώπης —Περϊ 
τοΰ έθους κα’ι τοΰ δικαιώματος τοΰ άσυλου—Ή ιν
δική γλώσσα και φιλολογία τώ 1877—Αρχαιολο
γικά—’Ολίγα τινά περϊ παπύρου — Βυζαντινά, κί- 
νησις.

Αριθμός 8.

Πολιτική έβδομάς—Δημοσθενικαϊ αναμνήσεις— 
Ό 'Ηρόδοτος — ΤΙ κόμη τοΰ ήμετέρου κλήρου—Άδι 
Γράντ—ΌΑντίχριστος τοΰ ^ενάν—Αρχαιολογικά· 
άνασκαφαϊ έν Δήλω.

’Αριθμός 9.
Πολιτική έβδομάς—Αί γυναϊκες έν τή έλληνική 

άρχαιότητι— Ό Αντίχριστος τοΰ Ρενάν — Περϊ τοΰ 
έθους καϊ τοΰ δικαιώματος τοΰ άσύλου—ΤΙ θρησκεία 
τοΰ 'Γαμώ —Αρχαιολογικά—Τεχνητός λάρυγξ|— 
Ποικίλα — Βυζαντινή κίνησις.

'Αριθμός 10.

Πολιτική έβδομάς — Ό αγγλικός στόλος παρά τάς 
Πριγκηποννήσους τώ 18 0 7 — Ό θάνατος τίΰ τε
λευταίου πάπα βασιλέως—Συνδιάσχεψις καϊ συνέδριον
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— Ναπολέων ό Γ'— Αί γυναίκες έν τή ελληνική 
άρχαιότητι.

’Αριθμός 1 1.
Πολίτικη έβδομάς— Διπλωματική ιστορία των 

ρωσσοτουρκικών σχέσεων—Ναπολέων ό Γ'—Περί 
τής έκ τής μελέτης τών ελληνικών γραμμάτων ω
φέλειας πρός τήν τάσιν τοΰ νεωτέρου πολιτισμού— 
ΕΪς ρωσσος μυθογράφος—Αϊ γυναϊκες έν τή ελληνική 
άρχαιότητι - Τό σουλτανικδν προσκύνημα.

'Αριθμός / 2.

Πολιτική έβδομάς—Χρονικόν τής βασιλείας Μωά
μεθ τοΰ Β'—Ό προβιβασμός τής μητροπόλεως Δέρ
κων κατά τό αψμς·— Χρέη έκ πολέμου—Ή Καυ- 
κασία χώρα γεωγραφικώς—Βυζαντινή κίνησις.

’Αριθμός 13.
Πολιτική έβδομάς -Διπλωματική ιστορία τών 

ρωσσοτουρκικών σχέσεων—Χρονικόν τής βασιλείας 
Μωάμεθ τοΰ Β'—Περ'ι τής έκ τής αελέτης τών 
έλληνικών γραμμάτων ώφελείας πρδς τήν τάσιν τοΰ 
νεωτέρου πολιτισμού—Έν ειδυλλιον τοΰ Βερναρδίνου 
Σαιμπιέρρου.

'Αριθμός 14.
Σκιαγραφία τοΰ ελληνισμού—Περ'ι μουσικής οθω

μανικής—Έν ειδυλλιον τοΰ Βερναρδίνου Σαιμπιέρβου 
•—Πολιορκίαι Κωνσταντινουπόλεως --’Αρχαιολογικά
— Στατιστική— Ποίησις· ύμνος πρδς τδν ύψηλό- 
τατον αύθέντην Ούγγροβλαχίας Ίωάννην Καρατζαν.

'Αριθμός 15.
Πολιτική έβδομάς· ή συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στε

φάνου—Τά κατά Μιθριδάτην—'Π Προΰσα—ΙΙερ' 
δημοσίου υπαλλήλου—Σκιαγραφία τοΰ ελληνισμού 
—Άνάλεκτα· Προγνωστικόν τών μεταβολών τοΰ 
καιροΰ.

’Αριθμός 16.
Πολιτική έβδομάς—Τά κατά Μιθριδάτην—ΊΙ 

Προΰσα — Ή γυνή κατά τδν ΙΘ' αιώνα— Τά άνθη· 
ώραιότης αυτών—Προγνωστικόν τών μεταβολών 
τοΰ καιροΰ — Περί τών μελών τοΰ σώματος.

’Αριθμός 17.
Πολιτική έβδομάς· εγκύκλιος τοΰ λόρδου Σαλισ- 

βουρή—Τά κατά Μιθριδάτην—Περί Κορνηλίου— 
Ό πατριάρχης Νεόφυτος Ζ'—Άνάλεκτα· ή συνθήκη 
τοΰ Κιουτσούκ Καϊναρτζίκ— Αρχαιολογικά.

Αριθμός 18.
Πολιτική έβδομάς· Εγκύκλιος τοΰ πρίγκηπος Γορ

τσακώφ· ύπόμνημα— Τδ άποστολικδν κήρυγμα καί 

ή Καινή Διαθήκη—Περί τής έκ τής μελέτης τών 
έλληνικών γραμμάτων ώφελείας πρδς τήν τάσιν τοΰ 
νεωτέρου πολιτισμοΰ—Αί έλλήινκαί σπουδαί κατά 
τδν μέσον αιώνα.

Αριθμός 19.
Τδ ανατολικόν ζήτημα πρδ πεντακονταετίας— 

Σύγκρισις των δυνάμεων τής Αγγλίας καί τών λοι
πών μεγάλων κρατών τής Εύρώπης — Ό δργανισμδς 
τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί ή κατ’ αύτδν συνέρ
γεια τών πιστών έν ταϊς έκκλησιαστικαϊς πράξεσι— 
Τά κατά Μιθριδάτην—Άνάλεκτα.

Αριθμός 20.
Τδ άνατολικδν ζήτημα πρδ πεντηκονταετίας — 

Περί τής έκ τής μελέτης τών έλληνικών γραμμά
των ώφελείας πρδς τήν τάσιν τοΰ νεωτέρου πολιτι
σμού— Περί δημοσίου—Αί έλληνικαί σπουδαί κατά 
τδν μέσον αιώνα—Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου έπιστο · 
λαί —ΊΙ Καυκασία χώρα χωρογραφιχώς· φυσική ι
στορία—Αρχαιολογικά—Άνάλεκτα.

Αριθμός 21.
Τδ άνατολικδν ζήτημα πρδ πεντηκονταετίας — 

Τά μεγάλα πολιτικά συνέδρια—Κατάστασις τής θρη
σκείας έν σινική—Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου έπιστο- 
λαί — Βύρωνος ή νήσος, ή δ Χριστιανός καί οί σύν
τροφοί του—Οίκογενειακαί σκηνάί καί μελέται· μά
θημα γραφής—Άνάλεκτα.

Αριθμός 22.
Τδ άνατολικδν ζήτημα πρδ πεντηκονταετίας—· 

Ό βάμβας τεχνικώς έξεταζόμενος— Αί έλληνικαί 
σπουδαί κατά τδν μέσον αιώνα— Βύρωνος ή νήσος, 
ή ό Χριστιανός καί οί σύντροφοί του — Μαςίμου τοΰ 
Μαργουνίου έπιστολαί—Ό άπόστολος Θωμάς—’Αρ
χαιολογικά· τδ ΉραΤον—Άνάλεκτα.

Αριθμός 23.
Λαοί Μακεδονίας—Ό βάμβας τεχνικώς εξεταζόμε

νος— Ανακαινιστική τής χριστιανικής ηθικής δύνα · 
μις έπί τοΰ κόσμου έν σχέσει πρδς τήν ήθικήν τών 
άρχαίω;— Μαςίμου τοΰ Μαργουνίου έπιστολαί — Σκη- 
να'ι οίκογενειακαί- μάθημα γραφής—Άνάλεκτα.

Αριθμός 24.

'Εκκλησιαστικά - Ανακαινιστική τής χριστιανι
κής ήθικής δύναμις έπί τοΰ κόσμου έν σχέσει πρδς 
τήν ήθικήν τών άρχαίων— Μαςίμου τοΰ Μαργου
νίου έπιστολαί—Βύρωνος ή νήσος, ή δ Χριστιανός 
καί οϊ σύντροφοί του —Τδ εμπόρων τοΰ οπίου— Πρό
ωρος διανοητική ανάπτυξες—Άνάλεκτα.
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‘Αριθμός 25.
Υπόμνημα έλληνικών συλλόγων Κωνσταντινου

πόλεως—Περ'ι καταργήσεως τής θανατικής ποινής 
—ΊΙ κεντρική Άσία—Μαςίμου τοΰ Μαργουνίου 
έπιστολαί—'Οδοιπορικά έξ 'Ελβετίας — Βύρωνος ή 
νήσος, ήό Χριστιανός καί οί σύντροφοί του.

'Αριθμός 26.
Τδ υπόμνημα τών έν Κωνσταντινουπόλει συλλόγων 

— Περί καταργήσεως τής θανατικής ποινής —Άνά
λεκτα —Στατιστική.

Αριθμός 27.
Τδ υπόμνημα τών έν Κωνσταντινουπόλει συλλό

γων— Περί καταργήσεως τής θανατικής ποινής—Μα- 
ξίμου τοΰ Μαργουνίου έπιστολαί — Βύρωνος ή νήσος, 
ή ό Χριστιανός καί οί σύντροφοί του—Πρόωρος δια
νοητική άνάπτυξις.

•Αριθμός 28.

Άγγλοδδωσσικοί όροι — Οί "Ελληνες κατά τδν με- 
σαίωνα καί ή έπιρροή αύτών έπί τοΰ πολιτισμοΰ 
τής Εύρώπης—Άρχαιότης τοΰ άνθρωπίνου γένους— 
Περί καταργήσεως τής θανατικής ποινής—Μαςίμου 
τοΰ Μαργουνίου έπιστολαί—Άνάλεκτα.

Αριθμός 29.
Έργασίαι τοΰ έν έν Βερολίνω συνεδρίου—Άρχαι

ότης τοΰ άνθρωπίνου γένους—Οϊ έ'λληνες άστρονόμοι 
καί ή νεωτέρα έπιστήμη—Οίκογενειακαί σκηνάί 
καί μελέται· ή τιμιότης έν τή παιδική ήλικία — 
Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου έπιστολαί — Άνάλεκτα. 

'Αριθμός 30.
Τδ έλληνικδν ζήτημα — Συνθήκη συμμαχίας με · 

ταξύ Τουρκίας καί Αγγλίας — ΊΙ έξερεύνησις τής 
Αυστραλίας άπδ τοΰ 1829 —1875 — Περί τής έν 
τοϊς παισί μορφώσεως τής εύσεβικής άγάπης διά 
τής άγωγής—Οί ϊλληνες αστρονόμοι καί ή νεωτέρα 
έπιστήμη —Μαξίμου τοΰ Μαργονίου έπιστολαί — 
Άσίκ-κερίβ- τουρκικόν διήγημα — Αρχαιολογικά. 

'Αριθμός 31.

ΊΙ λύσις τοΰ ελληνοτουρκικού ζητήματος—Άρ- 
χαιότης τοΰ άνθρωπίνου γένους—Ό άγιος Ιωάννης 
δ Δαμασκηνός ώς ύμνογράφος καί ή κατ’ αύτδν έκ- 
κλησιαστική ύμνωδία—Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου έ
πιστολαί — Άσίκ-χερίβ· τουρκικόν διήγημα— Στα
τιστική.

Αριθμός 32.
Ή συνθήκη τοΰ Βερολίνου—Βύρωνος ή νήσος, ή 

δ Χριστιανός καί οί σύντροφοί του — Αρχαιολογικά 
—Άνάλεκτα—Στατιστική.

Αριθμός 33.

Τδ ελληνοτουρκικόν ζήτημα έν τώ βερολινείω 
συνεδρίω—ΊΙ γυνή έν τώ δράματι τοΰ βίου — Άρ
χαιότης τοΰ άνθρωπίνου γένους — Οϊ έ'λληνες αστρο
νόμοι καί ή νεωτέρα έπιστήμη — Τά άνθη· αίσθη- 
τικότης αύτών—Άνάλεκτα.

'Αριθμός 34.
Τδ ελληνοτουρκικόν ζήτημα ε’ν τω βερολινείω 

συνεδρίω — Ή γυνή έν τώ δράματι τοΰ βίου— Ό 
άγιος Ιωάννης ύ Δαμασκηνός ώς ύμνογράφος καί ή 
κατ’ αύτδν έκκλησιαστική ύμνωδία — Διαθήκη Εύγε- 
νίου τοΰ Βουλγάρεως—Άνάλεκτα.

'Αριθμός 35.
ΊΙ νέα περί τής Ελλάδος όροθετική γραμμή -- 

ΙΙεοί οημεύσεως είτε έκλαϊκεύσεως τής εκκλησιαστι
κής καί μοναστηριακής περιουσίας παρά τοϊς Βυζαν- 
τινοϊς—Περί έλευθεροτυπίας—ΊΙ πρώτη ιχνογραφία 
—’Ολίγα τινά περί γηγενοΰς ή έγγειου θερμότητος 
—Οί έ'λληνες αστρονόμοι καί ή νεωτέρα έπιστήμη 
— Βύρωνος ή νήσος, ή δ Χριστιανός καί οί σύντρο
φοί του—Οί Αλβανοί άπόγονοι τών Πελασγών.

’Αριθμός 36.
Τουρκία καί Ελλάς· εγκύκλιος τής 'Γψ. ΙΙυλης— 

Ό οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ ό Β' — Βύρωνος 
ή νήσος ή δ Χριστιανός καί οί σύντροφοί του —Βυ
ζαντινή κίνησις—Στατιστική—Άνάλεκτα.

Αριθρ-ός 37.
ΊΙ κατάστασις τοΰ έλληνοτουρκικοΰ ζητήματος— 

Τδ έργον τής ιστορίας έν ταϊς πολιτικομαθητιχαϊς 
έπιστήμαις—'Ολίγα τινά περί γηγενοΰς ή έγγειου 
Οερμότητος—Περί οημεύσεως είτε έκλαϊκεύσεως τής 
έκκλησι αστικής καί μοναστηριακής περιουσίας παρά 
τοϊς Βυζαντινούς—Οί έ’λληνες άστρονόμοι καί ή νεω
τέρα έπιστήμη—Αρχαιολογικά —Άνάλεκτα.

’Αριθμός 38.
Πολιτική έπιθεώρησις—Τδ θρησκευτικόν αίσθη

μα τών Έλλήνων καί τών νοτίων Σλαύων συγκρι- 
τικώς πρδς τδ τών Ρώσσων—ΊΙ νήσος Κύπρος — 
Μία άγόρευσις τοΰ Βίκτωρος Ούγώ—Αί οωρεαί τοΰ 
αειμνήστου πατριάρχου Ιωακείμ του Β'—Άναλεκτα.

’Αριθμός 39. f

Ή ένεστώσα θέσις τοΰ έλληνοτουρκικοΰ ζητήμα
τος—Ό άγιος ’Ιωάννης δ Δαμασκηνός ώς ύμνογρά
φος καί ή κατ’ αύτδν έκκλησιαστική ύμνωδία—Πε
ρί δημεύσεως είτε έκλαϊκεύσεως τής εκκλησιαστικής ·; 
καί μοναστηριακής περιουσίας παρά τοϊς Βυζαλτινοϊς
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-Προβιβαστική στάθριευσις των δργανιχών οντων 
άνά τδ πρόσωπον της γής· κέντρα έπιφανείας· ή 
άρχική του ανθρώπου έπαύλισιςς -— Περ'ι πειθαρ
χίας, διδασκαλίας κα'ι παιδεύσεως —'Επιστημονικά· 
θεραπεία τής παραφροσύνης διά τοΰ ήλιακοΰ φωτός 
—Άνάλεκτα.

'Αριθμός ίθ.

Πολιτική έπιθεώρησις — Ό άγιος ’Ιωάννης ό Δα
μασκηνός ώς ΰμνογράφος κα'ι ή κατ’ αΰτδν εκκλη
σιαστική υμνωδία — ΙΙερϊ δημεΰσεως είτε έχλαϊχεό- 
σεως τής εκκλησιαστικήςκαΊμοναστηριακής περιουσίας 
παρά τοϊς Βυζαντινοϊς — Προβιβαστική στάθμευα·., 
των οργανικών οντων άνά τδ πρόσωπον τής γής· 
κέντρα έπιφανείας*  ή άρχική τοΰ άνθρώπου έπαύλι- 
σις — Έχατονταετηρϊς Βολταίρου — Άνάλεκτα.

’Αριθμός 4 /.
Τδ ελληνοτουρκικόν ζήτημα—Ή Μικρά Άσία· 

Ανατολή, Αρμενία, Μεσοποταμία—Περ'ι δημευ- 
σεως είτε έκλαϊκευσεως τής εκκλησιαστικής και μο
ναστηριακής περιουσίας έν τάΐς παριστρίοις ήγεμο- 
νίαις—Περ'ι πειθαρχίας, διδασκαλίας και παιδεύσεως 
—Οικογενειακα'ι σκηνάΐ κα'ι μελε’ται*  άγωγή άδελφοΰ 
βασιλέως—Αρχαιολογικά— Άνάλεκτα.

’Αριθμός 42.
Πολιτική έπιθεώρησις—Περ’ι δημεόσεως είτε έκ

λαϊκευσεως τής έκλησιαστικής και μοναστηριακής 
περιουσίας έν ταϊς παριστρίοις ήγεμονίαις—Αί ύπο 
θέσεις τών νεωτέρων περ'ι τής συγγραφής τών τριών 
πρώτων Ευαγγελίων—Περ'ι πειθαρχίας, διδασκαλίας 
κα'ι παιδεύσεως—Οικογενειακα'ι σκηνάΐ και μελέται· 
άγωγή άδελφοΰ βασιλέως— Αρχαιολογικά —Άνά
λεκτα.

'Αριθμός 43.

Πολίτικη επιθεωρησις — Ή Ελλάς ύπδ γεωργικήν 
εποψιν—Περϊ πειθαρχίας, διδασκαλίας καϊ παιδεύ- 
οεως—’Ιθάκη καϊ Σχλεϊμαν—Οικογενειακα'ι σκηνα'ι 
καϊ μελέται- άγωγή άδελφοΰ βασιλέως — Αρχαία 
ελληνική ποίησις —Άνάλεκτα.

Αριθμοί; 44.

Ή έκλογή του πατριάρχου Ίωακεϊμ τοΰ Γ'— 
Τελευταία φάσις τοΰ κρητικοΰ ζητήματος—Περϊ 
χρονογραφίας — ’Ολίγα περϊ τής έν Ήπείρω παιδείας 
— Περϊ γυμναστικής—Άνάλεκτα.

’Αριθμός 45.

Τδ ελληνοτουρκικόν ζήτημα—Τελευταία φάσις 
τοΰ κρητικοΰ ζητήματος—Τδ νέον πολίτευμα τής 

Κόπρου — Αί υποθέσεις τών νεωτέρων περϊ τής συγ
γραφής τών τριών πρώτων Ευαγγελίων — Περϊ χρο
νογραφίας—Ό όγκος καϊ τδ σχήμα τής κεφαλής ε’ν 
ταϊς σχέσεσιν αΰτών πρδς τήν διάνοιαν κα'ι διανοη
τικήν εργασίαν — Άνάλεκτα.

Αριθμός 46.

Πολιτική έπιθεώρησις — Περϊ τών προσόδων τοΰ 
κλήρου — Περϊ νομίσματος καϊ χαρτονομίσματος — 
Ή’Ελλάς έν τή Παγκοσμίω έκθέσει — Ή καταγωγή 
τών Αφγανών.

’Αριθμός 47.
Περϊ τών προσόδων τοΰ κλήρου—Μία ελληνική 

φωνή περϊ τών εν Μυκήναις καϊ Σπάτα άρχαιοτή- 
των—Ημερολόγιου άγγλου αιχμαλώτου έν Άφγανίφ
— Οικονομίας έγκώμιον, ή θεραπεία τής πολυπτω- 
χείας—Ό ένΆθήναις φιλολογικός σύλλογος Παρ- 
να σ ό ς—Άνάλεκτα

'Αριθμός 48.

Ή ενθρόνισες Ιωακείμ τοΰ Γ'—Μια έλληνική 
φωνή περϊ τών έν Μυκήναις καϊ Σπάτα αρχαιοτήτων
— Ήμερολόγιον άγγλου αιχμαλώτου έν Άφγανίφ— 
Άνάλεκτα.

'Αριθμός 49.

Τδ ελληνοτουρκικόν ζήτημα καϊ αί δυνάμεις— 
’Εγκύκλιος Βάδδιγκτων—Αί σύγχρονοι Άθήναι — 
Περϊ νομίσματος καϊ χαρτονομίσματος—Μία ελλη
νική φωνή περί τών έν Μυκήναις Σπάτφ άρχαιοτή- 
των—Οικονομίας έγκώμιον, ή θεραπεία τής πολυ
πτωχείας.

Αριθμός 50.

Αί ίστορικαϊ τής 'Ελλάδος απαιτήσεις—Τδ μέλ
λον τής Κωνσταντινουπόλεως (σκιαγραφίαι καϊ σκέ
ψεις)—ΙΙερϊ γάμου—Οικονομίας έγκώμιον, ή θερα
πεία τής πολυπτωχείας—Ήμερολόγιον άγγλου αΐχ·· 
μαλώτου έν Άφγανία—Άνάλεκτα.

’Αριθμός 54.

Υπουργική μεταβολή—Ή παράστασις τοΰ πά
θους έν τή πλαστική τέχνη—Περϊ γάμου—Οικονο
μίας έγκώμιον, ή θεραπεία τής πολυπτωχείας — 
Ήμερολόγιον άγγλου αιχμαλώτου έν Άφγανία.

’Αριθμός 52.

Κρίσεις περϊ ‘Ελλήνων—Ή παράστασις τοΰ πά
θους έν τή πλαστική τέχντ)—Ή παρ’ ήμϊν πρόοδος 
τών έλληνικών σπουδών—Περϊ γάμου— ’Ηπειρω
τικά—Άνάλεκτα.
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Κωνσταντινοόπσλις. 9)21 δεκεμβρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ.
Τό σπουδαιότατον πολιτικόν γεγονός τής 

έβδομάδος ταύτης έστίν ή ύπό τής Ύψ. Πύ
λης είς τούς παρά ταϊς μεγάλαις δυνάμεσιν 

αντιπροσώπους της άποσταλεΐσα εγκύκλιος 
περί τοϋ πόθου αύτής όπως δοθή τίρμχ είς τόν 
πόλεμον. Πολλά καί διάφορα περί τής εγκυ
κλίου ταύτης έλέχθησαν. Καί τινες μέν διετά- 

Οησαν ότι ή εγκύκλιος έγράφη μετά προηγου- 
μένην παρά τής 'Αγγλίας έπερώτησιν είς τήν 
Πύλην,έάν δέν νομίζγ έπιστάσαν τήν ώραν πρός 
παΰσιν τοΰ πολέμου κχί άν έπί τούτω άποδέ- 

χηται τήν μεσολάβησιν ήν ή βρετανική κυβέρ- 

νησις έκουσίως προσφέρει- άλλ’ή ερμηνεία αΰτη 
ούτε άκριβής, άλλ’ ούτε πιθανή φαίνεται. 
Δέν εϊθισται διπλωματικώς τό προσφέρειν τήν 
μεσολάβησιν πριν ή αΰτη αίτηθή· 'ίσως τΰ 
πολύ ή 'Αγγλία, καθό φίλη τής Τουρκίας δύ- 

. ναμις, ύπέδειξεν αύτή φιλικώς ότι κατάλ

ληλός εστιν ή ώρα όπως αίτήσηται τήν τών 
δυνάμεων μεσολάβησιν καί ότι τό καθ'εαυτόν 
εύδιάθετός έστιν δπως άποδέξηται τήν με- 
σολάβησιν ταύτην.

'Επί τούτοις εγράφη καί έστάλη ή τής Πύ
λης έγκύκλιος, ής άγνωστον μέν είσέτι τό κεί

μενον, άλλά κατ’ ούσίαν τό περιεχόμενον λέ
γεται ούτω. Έπί τών μέχρι τοΰδε στρατιω

τικών γεγονότων έρειδομένη ή Πύλη, θεωρεϊ 

οτι τής στρατιωτικής τιμής εκατέρωθεν ίκα- 
νοποιηθείσης, ούδέν έντεΰθεν υπολείπεται 

πρόσκομμα πρός παΰσιν τοϋ ολέθριου τούτου 
πολέμου, όστις έξαντλεΐ εις άνδρας τε καί 
εις πόρους άμφοτέρας τάς διαμαχομένας δυ

νάμεις. Τάς βάσεις τής παύσεως ταύτης τοΰ 
πολέμου και τής εΐρηνεύσεως ανευρίσκει έν αύ
τή τή αφορμή τής κηρύξεως τοΰ πολέμου· 
πρόδηλος αύτοΰ σκοπός ήν έκ μέρους τής 

Ρωσσίας ή τής τύχης τών έν τώ οθωμανικό 
κράτει χριστιανικών λαών βελτίωσις· άλλά 
καί ή οθωμανική κυβέρνησις διά τοΰ άνακη- 
ρυχθέντος Συντάγματος καί τών έξ αύτοΰ ά- 

πορρεουσών μεταρρυθμίσεων αύτό τοΰτο κύ
ριον προέθετο μέλημα, τήν βελτίωσιν τής τύ
χης τών χριστιανών αΰτής υπηκόων. Κατ'ού
σίαν άρα καί κατ' άρχήν ούδεμία ύφίστατα- 

ται διαφωνία μεταξύ αύτής καί τής ρωσσικής 
κυβερνήσεως, ούδ'άποχρών λόγος πρός έξακο- 

λούθησιν τοΰ πολέμου. Φρονεί έκ τούτου ότι 
αί φίλαι δυνάμεις δύνανται νά δεχθώσι τήν 

μεσολάβησιν, έχουσαι μάλιστα τήν ηθικήν 

έγγύησιν τής στερράς καί άμετακλήτου θελή- 
σεως τής Πύλης πρός έκτέλεσίν τοΰ Συντάγ
ματος καί τών έξ αύτοΰ άπορρεουσών μεταρ

ρυθμίσεων. ·*

Ή έγκύκλιος αΰτη τής Ύψ. Πύλης δέν 

παρήγαγεν έν τούτοις τό αποτέλεσμα, όπερ 
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προσεδοκάτο δικαίω; έκ τή; ένδείξεω; τών 

φιλειρηνικών αύτή; πο'θων καί τή; θελήσεως 
τοΰ ίκανοποιήσαι τά; ύπέρ τής τύχη; τών 
Χριστιανών αιτήσεις. Καί αί μέν δυνάμεις, 

αϊτινες άποτελοΰσι μετά τής Ρωσσία; τόν 
τριπλοΰν λεγόμενον σύνδεσμον, ή Αύστρία 

καί ή Γερμανία, άπεποιήθησαν οριστικώς 
πάσαν μεσολάβησιν, ύποδείξασαι είς τήν Τψ. 
Πύλην ότι δύναται μονή νά έπιζητήση καί νά 

συνομολογήση χωριστήν μετά τής Ρωσσίας 
ειρήνην· ή Si ’Ιταλία καί ή Γαλλία πολλήν έν 
τή απαντήσει αύτών έπεδείξαντο φιλικήν 

ύπέρ τής Πύλης συμπάθειαν, άλλά κατ’ού- 

σίαν άπεποιήθησαν καί αυται τήν περί μεσο- 
λαβήσεως πρότασιν ύποσχεθεΐσαι άπλώς ότι 
θά συνδιασκεφθώσι περί τούτου μετά τών 
λοιπών μεγάλων δυνάμεων. ΊΙ ’Αγγλία, τέ
λος, εί; τήν πρωτοβουλίαν τή; όποια; οφείλε
ται ίσως τό διάβημα τοΰτο τής Ύψ. Πύλης 
καί ήτις, κατά πάσαν πιθανότητα, έσκόπει 

οΓ αύτοΰ νά παραγάγη είς μέσον μάλλον τό 
ζήτημα τής άναμίξεως πασών τών συνυπο- 
γραψασών τήν παρισινήν συνθήκην δυνάμεων 

είς τήν συνομολόγησεν τών δρων τής ειρήνης 
ή τό τή; μεσολαβήσεως, ή ’Αγγλία, λέγομεν, 
κατιδοΰσα τήν έκδηλωθεΐσαν θέλησιν τή; 
Ρωσσία; καί τών δύο αύτή; συμμάχων περί 

χωριστή; ειρήνη;, ήτοι, κυρίως είπεϊν, περί 
αποκλεισμού τή; Αγγλίας από τής διακανο- 
νίσεως ζητήματος τά μάλιστα ένδιαφέροντος 
αύτή καί θίγοντας διά τοΰ Ελλησπόντου 

καί τοΰ Βοσπόρου τά ορισθέντα σημεία τών 
συμφερόντων αύτής, άνέλαβε, λέγεται, δι
πλωματικήν εκστρατείαν, όπως έπί τή βάσει 
τής συνυπογραφή; τή; παρισινή; συνθήκη; 
παρά πασών τών μεγάλων δυνάμεων εκδή
λωσή καί καθορίση μετά τών δύο άλλων δυ
τικών δυνάμεων, τής Γαλλία; καί τή; Ιτα

λίας, τό δικαίωμα τοΰ μετασχεΐν κατά τήν 
συνομολόγησιν τών όρων τής ειρήνη;.

Πρό; ένίσχυσιν τοΰ δικαιώματος τούτου ή 

Αγγλία φαίνεται σκοπούσα νά καταστήση 
έντονωτέραν τήν στάσιν αύτή; καί νά προβή 
εις παρασκευάς, όπω; έν δέοντι διεκδίκηση τό 

δικαίωμα τοΰτο. ’Αλλεπάλληλα υπουργικά 
συμβούλια συνεκροτήθησαν έπί τούτω έν Λον
δίνω έντός τής έβδομάδο;, άπεφασίσθη δέ, ό
πω; τό Κοινοβουλίου συγκληθή πρό τή; «ορι

σμένης έποχής, ήτοι τή 5/17 τοΰ έπιόντος 
μηνός καί έτους καί ψηφίση έκτακτον πίστω- 
σιν πρός παρασκευήν καί αύξησιν τοΰ άγγλι- 

κοΰ στρατοΰ άναλόγως τών μεγάλων πολιτι
κών ζητημάτων τής ήμέρας.

Έν ταϊ; έπανειλημμέναι; ταύται; συνεδριά- 

σεσι τοΰ αγγλικού ύπουργείου φαίνεται ότι έ- 
πικρατοΰσι νΰν αί ίδέαι τής μερίδος ής προεζ- 
άρχει ό λόρδος Βήκονσφηλδ, μερίδος άποκλι- 

νούσης εί; τήν έντονωτέραν στάσιν καί ένέρ- 

γειαν τής ’Αγγλίας καί ότι καί αύτή ή βα
σίλισσα αποκλίνει ύπέρ τής πολιτική; τοΰ 
πρωθυπουργού αύτής. Ή γλώσσα τών υπουρ
γικών οργάνων άποβαίνει άπό ήμέρας εί; η

μέραν έντονωτέρα άπαιτοΰσα παρά τή; κυ
βερνήσεως τήν τήρησιν μέν τή; ειρήνης, el ύν- 

raror, ά.Ι.Ια τηκ ΐ>· πάσι/ πιριπτώσιι ~ιρι- 
φρούρησιν τών αγγλικών συμφερόντων, τήν 
συμμετοχήν τή; Αγγλίας είς τήν συνομολό- 
γησιν τών όρων τής ειρήνη; καί ιδία τήν τή- 
ρησιν ελεύθερα; τή; πρό; τήν Ίδικήν όδοΰ.

Καί ταΰτα μέν έν ’Αγγλία. Έν δέ Αύστρο- 

ουγγαρία ή φιλοτουρκική μερί; τών Μαγυάρων 
προσπαθεί εΐσέτι ν' άγωνισθή κατά τή; πο
λιτική; τή; ούδετερότητος καί τής ειρήνης, 
πολιτική; ήν ήσπάσθη ό κόμη; Άνδράσσυ 

καί ήτι; φαίνεται τό έζαγόμενον προηγου- 
μένη; συννενοήσεως, σκοπούση; μετά τής 

Γερμανίας καί 'Ρωσσία; τήν τήρησιν καί 
παγίωσιν τής λεγομένης τριπλή; συμμα
χίας. Τρεΐ; έπερωτήσει; έγένοντο έν τή 
Βουλή τή; Πέστης παρά τής φιλοτουρκική; 
μερίδος, παρά τοΰ κ. Σιμωνύϊ τήν 2/14, 

παρά τοΰ κ. Έλφυ τήν έπιοΰσαν, καί παρά 
τοΰ κ. Ούερμενύϊ τήν 5/17, σκοποΰσαι νά 
έξαναγκάσωσι τήν αύστροουγγρικήν κυβέρ- 
νησιν όπως λάβη ενεργόν στάσιν διά τε την 
συνομολόγησιν τής ειρήνης καί δ·.ά τήν κή- 
ρυζιν τοΰ πολέμου παρά τής Σερβίας. Έκτός 
δέ τών έν τή Βουλή έπερωτήσεων καί μέγα 

έγένετο συλλαλητήριον έν Πέστη έπί τώ 
σκοπώ τούτω, δπερ έξ 8,000 άνδρών συγκεί

μενον άπέστειλεν έπιτροπήν εί; τόν ούγγρον 
πρωθυπουργόν κ. Τίσζαν άνακοινώσουσαν τάς 

φιλοτουρκικάς αύτοΰ αποφάσεις. Άλλά τό 
μέν συλλαλητήριον διελύθη ύπό τής άστυνο- 
μίας, ό δέ πρωθυπουργό; άπεποιήθη νά 
τήν έπιτροπήν, τήν δέ έπιοΰσαν τής συγκρο- 

τήσεως τοΰ συλλαλητηρίου, ήτοι τήν 5/17, ό 
υπουργό; τή; δικαιοσύνη; έπετράπη ύπό τή; 

Βουλή; όπω; προβή εί; άνάκρισιν περί τών 
φιλοτουρκικών τούτων έπιδείξεων, αϊτινες πα- 
ρακωλύουσι τάς ένεργείας τής κυβερνήσεως.

Τήν πολιτικήν, ήν ήσπάσθη καί ακολουθεί 
ό κόμης Άνδράσυ, έξεδήλωσε καί αυθις αρ

κούντως σαφώς τήν προχθές, πέμπτην, ένώ
πιον τή; αύστριακής άντιπροσωπείας. ΊΙ πο
λιτική αύτοΰ, είπε, σκοπόν εχει τήν φύλαξιν 
τή; ούδετερότητος έν τώ πολέμιο, τήν τήρη- 

σιν τών φιλικών σχέσεων μεθ’ άπασών τών 
δυνάμεων καί τήν περιφρούρησιν τών συμφε

ρόντων καί τή; επιρροής τής Αύστρία; έν 
τοΐς άνατολικοΐς, όταν έπιστή ή ώρα τής ο
ριστικής αύτών διακανονίσεως. Τήν πολιτι
κήν ταύτην ούδ ή κήρυξις τοΰ πολέμου παρά 

τής Σερβίας δύναται νά μεταβάλη, μόνον δ’ 

όταν τήν ένέργειαν αύτής ή ηγεμονία αύτη 
έπεκτείνη εί; τήν Βοσνίαν καί τήν Έρζεγο- 
βίνην, τότε ή Αύστρία θά έπεμβή. ΊΙ δήλω- 
σις αύτη καταδεικνύει άπας έτι ότι ή πολι

τική τής Αύστροουγγαρίας, έκτός τή; Βοσ
νία; καί τής Ερζεγοβίνης, ας έπιφυλάττει 
ίσως δι’έαυτήν, ούδαμώς έννοεϊ νά παρακώ
λυση τήν ένέργειαν τής Ρωσσίας, ούδέ τούς 

περιλαληθέντα; όρους, ούς ήθελεν αύτη προ
τείνει έν χωριστή ειρήνη.

Οί όροι ούτοι, έάν ώσιν άληθεΐς, λίαν προ
βληματικήν τήν εΐρή/ην καθιστώσι μεθ’ όλας 
τάς φιλειρηνικά; διαθέσει;, αϊτινες έπικρα- 

τούσιν εν τφ πνεύματι τής αύτοκρατορική; 
κυβερνήσεως καί παρά τή δημοσία τών ’Ο

θωμανών γνώμη. Ήδη τάς φιλειρηνικής ταύ
τας διαθέσεις έξεδήλωσεν ό Σουλτάνος έν τώ 
λόγω αύτοΰ κατά τήν έναρξιν τοΰ οθωμανι

κού κοινοβουλίου τη 1)13 δεκεμβρίου, άλλά 
μετά πολλή; αξιοπρέπεια; καί μετά τής δη

λώσει»; ότι ή ειρήνη βάσιν πρέπει νά έχη τή ν 
τήρησιν τοΰ δικαίου τή; αύτοκρατορίας ύπέρ 
ών, εί δέοι, θ’ άγωνισθή μέχρι; έσχάτων. ΙΙα- 
ράφρασις δέ τι; τών λόγων τοΰ άνακτο; δύ

ναται νά θεωρηθή ή περί ή; άνωτέρω ειρηται 
έγκύκλιος τή; Ύψ. Πύλη; πρό; τού; παρά 
ταϊ; πέντε δυνάμεσιν άντιπροσώπου; αύτής. 
Ίσω; αί φιλειρηνικά1, διαθέσει; τή; Πύλη; 
προβώσιν, ώ; έστιν είκάσαι έκ τή; γλώσσης 

τών οθωμανικών φύλλων, μέχρι τοΰ άποδέ- 
ξασθαι τό πρωτόκολλον τή; Συνδιασκέψεως, 
ήτοι τόν διορισμόν χριστιανών διοικητών έν 
τισι διαμερίσμασι καί τό δικαίωμα τή; έπο- 

πτείας τών εύρωπαϊκών δυνάμεων έπι τή; 

έκτελέσεως τών μεταρρυθμίσεων. Άλλά πλέον 
τούτου, δέν δύναται, φρονοΰμεν, ν’ άποδεχθή 
ή οθωμανική κυβέρνησις εί μή άπαρνουμένη τά 
δίκαια τής άνεξαρτησίας καί τής άκεραιότη- 
τος αύτής, τολμώμεν δ’ είπεϊν καί άποδεχο- 
μένη έκ τών προτέρων βραδύν καί άδοξον θά
νατον. Άλλ’ ή Ρωσσία δέν φαίνεται ότι 0’ 
άποδεχθή ώς βάσιν τής ειρήνης τά; δηλώσει; 

ταύτας τής Πύλη; Τήν 3)15 ό Βορρά/;, τό 
αύθεντικόν τοΰτο οργανον τή; έξωτερική; πο
λιτική; τή; Ρωσσία;, έδήλου ήδη ότι τοιαύ- 
τας βάσει; ούδέποτε θ’ άποδεχθή ή Ρωσσία 

καί ότι ή Πύλη ταχέως θά καταμάθη 6τ) 
φροΰδαι ήσαν αί ελπίδες όσα; έστήριζεν έπ1 

τή; διαφωνία; τών δυνάμεων τή; Εύρώπης. 
Άλλ’ έάν ό Βορράς έκφράζη τά; άληθεΐς 
σκέψεις καί προθέσεις τή; ρωσσικής κυβερνή
σεως, τότε ούδεμία ύπολείπεται άμφιβολία 
ότι ή Ρωσσία, έχουσα τήν έπιδοκιμασίαν καί 

τή; Γερμανία; καί τής Αύστρίας,θά αίτήσηται 
τού; όρους περίπου εκείνους, ούς διετύπωσεν ό 
πρίγκηψ Βασιλτσικώφ, ήτοι, καί άν έτι έξαι- 

ρέσωμεν τήν πολεμικήν άποζημίωσιν ή τήν πα- t 

ραχώρησιν τοΰ στόλου, τήν αύτονομίαν τής 
Βουλγαρίας, τήν παραχώρησιν τής ’Αρμενίας 
εί; τήν Ρωσσίαν,τήν άνεζαρτησίαν καί αϋξησιν 
τής Ρουμανίας,τής Σερβίας καί τοΰ Μαυροβοϋ*·  ε 
νίου,τήν τή; Βοσνία; καϊ Ερζεγοβίνη; προσάρ-
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κατά τήν περυσινήντής βουλή; Σύνοδον συνε- 

ζητήθησαν. Ό Σουλτάνο; άνωμολόγησεν ότι 
ό πόλεμο; άνέβαλε κατ' άνάγκην τήν έφαρ- 
μογήν πολλών νομοσχεδίων.

Τό σπουδαιότατον πάντων όσα ό έναρκτή- 

ριο; λόγο; άναγγέλλει έστίν ή τών Χριστιανών 

πρόσκλησι; εί; τήν στρατιωτικήν .ύπηρεσΐαν, 
ήτι;, λέγει, τό πρώτιστόν έστι τών καθηκόν
των καί αύτή ή βάσι; τή; ίσότητο;. Ήδη δι’ 

αύτοκοατορικοΰ διατάγματο; είχεν άποφχ- 

σισθή ή εΐ; τήν πολιτοφυλακήν ή τόν έπι- 
χώριον στρατόν κατάταξι; τών Χριστια
νών, καϊ είδοποιήθησαν έπί τούτου αί 

θρησκευτικαϊ άρχαΐ τών μή Μουσουλμάνων. 
Συνεδριάσει; τών καθεστηκότωνσωμάτων συν- 

εκλήθησαν ύπό τών θρησκευτικών αρχών, 
άλλ’ ύπό μεν τών ’Αρμενίων καϊ 'Ιουδαίων δέν 
έλύθη εΐσέτι όριστικώ; τό ζήτημα, έν δέ τοϊς 

ήμετέροι; πατριαρχείοις άπεφασίσθη μέν ή 
κατ’άρχήν αποδοχή τοΰ μέτρου έπί τώ γράμ- 
μχτι τοΰ αύτοκρατορικοΰ διατάγματο; ότι 

έργον τή; πολιτοφυλακή; έσται άποκλειστι- 
κώ; ή φύλαξις τών οικιών κχί έστιών τοΰ 
μέρου; τή; διαμονή; έκάστου, έπεφυλάχθη δέ 

όπω; ό πατριάρχη; συνεννοηθή προφορικώ; 
περί σχετικών τινων σπουδαίων ζητημάτων, 

οίον περί έζαιρέσεων, περί ημερών γυμνάσεως, 
περϊ σχηματισμού ειδικών λόχων, περί ση
μαία; καϊ λοιπών. Καϊ ή μέν συνεννόησι; αύ
τη δέν φαίνεται γενομένη εΐσέτι, έπεστράφη 
δέ παρά τή; Πύλη; άνευ διορθώσεων ή πρό; 

τοΰ; Χριστιανού; έγκύκλιος, έρμηνεύουσα τό 
αύτοκρατορικδν διάταγμα, καθ' δ άνωτέρω 
ύπεδείξαμεν πνεΰμα. Έν τούτοι; εύχής έρ
γον είναι πρό; διευκόλυνσιν τοΰ σπουδαιοτά- 

του τούτου ζητήματος καϊ πρό; ένθάρρυσιν 

τών Χριστιανών νά έπέλθη ή περϊ τών προϋ- 
ποδειχθέντων ζητημάτων συνεννόησι; πρό 

τή; έφαρμογή; τοΰ μέτρου.
Ή Βουλή έποιήσατο τά; πρώτα; αύτή; 

συνεδριάσει;, κατήρτισε τό προσωπικόν αύ
τή;, πρόεδρον μέν κηρύξασα τη 2] 14 

. τόν πρεσβύτατον τή ήλικία βουλευτήν Φι- 
> λιππουπόλεω; κ. Μιχαήλ Γκιουμού; γκερδά- 

τησινείς τήνΑύστρίαν χαί έπϊ πασι τήν έλευθε- : 

ροπλοίαντοΰ Βοσπόρου καϊ τοΰ 'Ελλησπόντου. ! 
Ή αποδοχή όμω; τοιούτων δρων είναι, έπα- ί 
ναλαμβάνομεν, άπολύτω; άδύνατο;. Άρχει ; 

νά λάβν) τις ύπ' ό'ψιν οτι ή Τουρκία προϋπο

λογισμόν έχουσα 20 εκατομμυρίων λιρών μό- [ 
λις ήδύνατο νά κρατή τήν θέσιν αύτή; έν τή 
ευρωπαϊκή χορεία, διατηρούσα τόν συγκριτι- 

κώ; πρό; τό ευρό; τοΰ κράτου; όλιγοπληθή 

αύτή; στρατόν καί τόν στόλον, καϊ τοΰτο τή 
προσθήκη 10 τουλάχιστον εκατομμυρίων έκ 
δανείων, δπω; πεισθή ότι οί όροι ουτοι ίσο- 
δυναμοΰσι πρό; αύτοχειρίαν τή; έν Εύρώπη 

τούλάχιστον κυριαρχία; αύτή;. Αύο τών μάλ
λον προσοδοφόρων βιλαετίων αύτή; ήθελον 
ούτω άπολεσθή, αί δέ πρόσοδοι αύτή;, άνα- 

κυπτούσης μάλιστα έκ καταστρεπτικού πο

λέμου, ήθελον κατά τό ήμισυ τούλάχιστον 
μειωθή καί δέν θά έπήρκουν εϊ; διατήρησιν 
ούχϊ ισχυρού στρατοΰ, άλλ’ ούδέ έπαρκούντο; 

πρό; τήρησιν τή; ήσυχία; έν ταΐ; ύπολειπο- 

μέναι; αύτή; εύρωπαϊκαϊ; έπαρχίαι;, αϊτινε; 
θ’ άπερροφων μάλλον ή θά έχορήγουν προσό
δου;. ’Επί τών θεωριών τούτων στηριζόμενοι 
θεωρούμεν τήν ειρήνην σχεδόν άδύνατον έπϊ 

τοΰ παρόντο; καί κρίνομεν ότι ή Τουρκία θά 
έξακολουθήση μέχρι; έσχατων τόν άγώνα τή; 
άμύνη; μή παύουσα άμα τοΰ έςακολουθεϊν 
τά; εσωτερικά; αύτή; μεταρρυθμίσει;.

Ουτω τό οθωμανικόν Κοινοβούλιον συνε- 
κλήθη καϊ έφέτος, έστω καϊ έν ταϊ; έκτακτοι; 
ταύται; περιστάσεσι καί έπικρατοΰντο; τοΰ 

στρατιωτικού νόμου καϊ τών πολεμικών φρον
τίδων, αϊτινε; φυσικώ τώ λόγω άπορροφώσι 
πάσαν τήν προσοχήν τή; κυβερνήσεω;, καί ό 

Σουλτάνο; άνήγγειλεν έν τώ έναρκτηρίω αύ
τοΰ λόγφ τήν 1[13 δεκεμβρίου, ότι ύποβλη- 

θήσονται εί; αύτό τά σπουδαιότατα νομο
σχέδια περϊ γενικών έκλογών, περί καθηκόν

των τών ύπουργών καί τοΰ ύπουργικοΰ συμ
βουλίου, τοΰ ακυρωτικού καϊ τοΰ έλεγκτικοΰ 
συνεδρίου, πρό; δέ καί τροποποιήσει; τών νο
μοσχεδίων περϊ βιλαετίων, περϊ τύπου, περϊ 

φόρων καϊ περϊ στρατιωτικού νόμου, άπερ

νην, αντιπροέδρου; δέ τού; βουλευτά; Συρία; 
Ναφή έφένδην καί Χαλήλ Γανέμ, έπεδόθη 
δ' άχρι τοΰδε εί; τά; εξελέγξει; τών έκλογών.

Αίαν άπησχόλησε κατά τήν εβδομάδα 

ταύτην τον οθωμανικόν τύπον τό κρητικόν 
ζήτημα, όπερ συνέδεσάν τινε; μετά τή; πο
λιτική; τή; Ελλάδος. Πιστεύομεν μάλλον 

ότι τό ζήτημα ήν άπ’ άρχή; όλω; έσωτερι- 

κόν προερχόμενον έκ τών έπί τοΰ ’Οργανικού 

νόμου τοΰ παραχωρηθέντος εΐ; τοΰ; Κρήτα; 
βασιζομένων αιτήσεων αύτών. Δυστυχώ; δι’ 
οίανδήποτε λόγον αί αιτήσει; αύται παρεω- 

ράθησαν καί ο1. Κρήτε; χριστιανοί έδυσπίστη- 
σαν ίσως εί; τήν κυβέρνησιν καί έζήτησαν 
τήν εκεί άποστολήν κυβερνητικών αντιπρό

σωπων πρό; κύρωσιν τών αιτήσεων αύτών. 
ΊΙ άποστολή αυτή έβράδυνε, καί τινε; τών 
ζωηρότερων συνεκρότησαν συναθροίσεις, δπερ 
έδωκεν άφορμήν εί; φόβου; περί έπαναστά- 

σεω;. Ήδη ή Πύλη έκρινε καλόν ν’ άπο- 

στείλη δύο τών διακεκριμένων αύτή; λει

τουργών εί; Κρήτην, ένθα μετέβησαν προχθέ; 
έπί ειδικού άτμοπλοίου ό ύφυπουργο; τών 

έσωτερικών Κωνσταντίνο; Άδοσίδη; καί ό 
Κρής Σαλήμ έφένδης, έξ ών έλπίζεται ή τών 
Κρητών καθησύχασε; διά τή; ίκανοποιήσεω; 

τών νομίμων πόθων αύτών.
Περί τής πΛιτικ'ς τή; 'Ελλάδος προ

κειμένου, πολλά λέγονται καί υπονοούνται 
ώ; έκ τή; έξακολουθήσεω; τών στρατιωτικών 

αύτή; παρασκευών. Νομίζομεν ότι ή σύνεσι; 
ήν έπεδείξατο κατά τήν τελευταίαν τή; 

'Ανατολή; κρίσιν ή 'Ελλάς, σύνεσι; μή ά- 
ποκλείουσα τήν πρόνοιαν έπί τή όλεθρίερ πε- 
ριπτώσει τή; προόδου τοΰ πανσλαύϊσμοΰ καί 

τή; διακανονίσεως τών άνατολικών πραγμά

των κατά τοΰς πανσλαυϊστικοΰς πόθους πα
ρέχει τό μέτρον καί τήν έξήγησιν τών έξοπλι- 
σμών τή; Ελλάδος. Έτέραν ερμηνείαν ούχ 

ηττον έκφραστικήν παρέχει ή στάσις τών εύ
ρωπαϊκών δυνάμεων.

Έκτος τών αφορώντων άμέσως εΐ; τήν ή- 
μετέραν χώραν ζητημάτων τούτων ούδέν σχε
δόν έπισυνέβη σπουδαϊον γεγονός εκτός τή; 

λήξεω; τής τελευταία; έν Γαλλία κρίσεως. 

Τήν 2/14 έσχηματίσθη όριστικώς τό ύπουρ- 
γεϊον Δυφώρ, ίκανοποιήσαν τάς απαιτήσει; 
τών δημοκρατιζ.ών, αύθημερόν δέ άνεγνώσθη 
έν ταϊς βουλαΐ; διάγγελμα τοΰ στρατάρχου 

ομολογοΰντο; ότι ύπακούει εί; τήν άνέκκλη- 
τον κρίσιν τής χώρας ύπέρ τής δημοκρατίας, 
άναγνωρίζοντος τό άνεύθυνον τοΰ προέδρου 
τή; δημοκρατίας καί τό άλληλεγγύω; καί ά- 

τομικώς ύπεύθυνον τών ύπουργών. Ή ύπο- 
ταγή αύτη τοΰ στρατάρχου Μάκ-Μαών μετά 
πεισματώδη πάλην είς τήν φωνήν τής χώρα; 
ικανοποίησε τήν δημοκρατικήν πλειονοψηφίαν,

ήτι; τήν επιούσαν έπεψήφισε τόν αίτηθέντα 
παρά τοΰ υπουργείου δίμηνον προϋπολογισμόν

καί τοΰς τέσσαρας έμμέσους φόρους, μεθ’ δ 
άνεβλήθη ή Σύνοδο; εί; τήν 8 ίανουαρίου, 
άφοΰ ό πρόεδρο; τοΰ ύπουργείου κ. Δυφώρ 

είσήγαγε νομοσχέδιου περί άμνηστεία; τών 

τοΰ τύπου έγκλημάτων.
Τελευταίαν είοησιν άναγράφομεν μετά λύ

πη; διά τήν εβδομάδα ταύτην τόν θάνατον

τοΰ πρώην πατριάρχου Ανθίμου τοΰ ΣΤ' τρις 
πατριαρχεύσαντος, έν δέ τή τρίτν) αύτοΰ πα
τριαρχεία μεγάλην έγγάρψαντο σελίδα έν τή 
ιστορία τή; ορθοδοξία; διά τής άτοκηρύξεως 

τή; άρχής τοΰ φυλετισμού, έφ’ ού έστηρίχθη 
τό βουλγαρικόν σχίσμα. Ό άοίδιμος ιεράρχης 
άπεβίωσε τήν προχθές πέμπτην πλήρη; ήμε
ρων έν Κανδιλί.»

ΣΤΡΑΤΙ2ΤΪΚΙΙ ΕΒΔΟΜΑΣ.
Μετά τήν πτώσιν τή; Πλέβνα; ούδέν έ- 

πήλθε σπουδαϊον στρατιωτικόν γεγονός. Τό 
μόνον όπερ δύναται νά θεωρηθή ώς μή στε- 
ρούμενον σπουδαιότητός τινο; είναι ή ατυχής 

έπίθεσι; τή; δεξιά; πτέρυγο; τού Σουλεϋμάν 

πασσα κατά τών ρωσσικών θέσεων τού Πύρ
γου καϊ τή; Μάτσκας, σκοπόν έχουσα τήν 
κατά τή; Βιέλα; προέλασιν. Ή έπίθεσι; ύπήρ
ξε πεισματώδη;, άλλ' ούχ ήττον πεισματώ
δη; καί ή τών Ρώσσων άμυνα. Τετρακισχί- 

λιοι άπώλοντο Ρώσσοι κατά τήν εκθεσιν τοΰ 
Σουλεϋμάν πασσά άπέναντι 1800 περίπου
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Τούρκων, άλλ’ έπί τέλους κατιόρθωσαν ν' ά- 

ποκρούσωσι τήν έπίθεσιν.
Έκτοτε, ήτοι άπό τής 1/13 Δεκεμβρίου, 

ένεκα τής πτώσεως τής Πλέβνας κχί τής ά- 
ποτυχίας ταύτης, έγένετο, φαίνεται, άναγ- 
καϊον νά τροποποιηθή έν πολλοϊς τό σύστημα 

τής άμύνης καί νά μετατεθή άπό τοΰ άνα- 
τολικού τετραπλεύρου είς μέρος, όπερ μετά τήν 
άλωσιν τής Πλέβνας άποβαίνει έπικαιρο'τερον. 

Ούτω, κατά τά γενόμενα, έξεκενώθησαν θέ

σεις τινές τοΰ τετραπλεύρου, άλλά ποΐαί τινες 
Δέν έγνώσθη είσέτι.

Κατά τήν όοόν τής Σοφίας άμφότεροι οί 
στρατοί Διετήρησαν τάς θέσεις αύτών κχτά 
τήν έβΔομάΔα ταύτην, οί μέν Τούρκοι τάς 
τοΰ Καμαρλί, οί Δέ Ρώσσοι τάς τοΰ Όρχανιέ, 

Βράτσεζι καί Έτροπόλ. Μικραί τινες συμπλο- 
καί καί άμοιβαίοι κανονιοβολισμοί Δένέπαυσαν 
καί κατά τήν έβΔομάΔα ταύτην, άλλ’ άνευ 

άποτελέσματος. Οί Ρώσσοι κύριον φαίνεται έ’- 
χοντες σκοπόν κατά τά μέρη έκεϊνα τήν κα- 
τάληψιν τής Σλατίτση; καί τών Πυλών τοΰ 
Τραϊανού ή τού Ίχτιμάν. ’Εντεύθεν πρόσκοποι 
αύτών άναφαίνονται κατά τά μέρη έκεϊνα.

Προκειμένου περί τών στρατιωτικών γεγο
νότων, μνημονεύομεν έν παρόΔφ τού ΔιαΔο- 
θέντος καί Διαψευσθεντος θανάτου τού άν- 

Δρείου προμάχου τής Πλέβνας Όσμάν πασ
σά. Ό Οθωμανός άρχιστράτηγο; μετά πολλάς 
περιποιήσεις έν ΙΙλέβνκ κχί έξαιρετικάς τιμάς 

παρά τε τοϋ αύτοκράτορο; καί τοΰ μεγάλου 
Δουκός άφίχετο τήν τρίτην είς Ζιμνιτσαν, όθεν 

άποσταλήσεται είς τόν όρισθησόμενον αύτώ 
τόπον Διοψ,ονής. Έλλείπουσιν είσέτι αί λεπτο

μέρεια! περί τής πτώσεως τής Πλέβνας καί 

τής προαγγελθείσης αύτής μάχης. 'Εν Ρουσ- 
τσουκίω καί έν Σιλιστρία έξηκολούθησε καί 
κατά τήν έβΔομάΔα ταύτην ό άμοιβχϊος κα
νονιοβολισμός.

Τήν 2/14 άπήλθεν έντεΰθεν ό τής Σερβία; 
άντιπρόσωπος έπιΔού; τήν κήρυξιν τού πολέ

μου παρά τής κυβερνήσεως αύτού. Αύθημερόν 
ό ήγεμών Μιλάνο; Διέταττε τούς στρατού; 

αύτοΰ νά ύπερβώσι τά μεθόρια. Κχί άληθώ; 

άπό τών άρχών τής έβΔομάΔος ταύτης τρεϊς 

ήγγέλθησαν προελάσεις τών Σέρβων, αί μέν έν 
τή Παλαιή Σερβία πρός τήν Νύσσαν καί πρός 

τό Κουρσουμλού, όπερ κατέλαβον έγκατα-, 
λειφθέν, ή Δέ πρός τήν Βουλγαρίαν Διά το 

Περοτ, ήτις έπιτυγχάνουσα Δύναται νά έπε- 
νέγκη τήν συνένωσιν τών Σέρβων μετά τών 
έν Βράτση Ρώσσων καί νά άαπειλήση τήν 
θέσιν τής Σοφίας. Άλλ’ άχρι τοΰΔε αί προε
λάσεις αυται Δέν φαίνονται σπουΔαϊαι. ΊΙ 

Τουρκία παρεσκεύασεν έν τφ ίστορικφ Κοσσυ- 
φοπεΔίφ ίκανάς Δυνάμει; πρός άμυναν, ών 

άρχηγός Διωρίσθη ό Νουσρετ πασσά;, άλλοτε 
Διοικητή; Θεσσαλονίκης.

Περί τών έν ’Αλβανία έργασιών τών Μαυ- 
ροβουνίων έλλείπουσι τήν έβΔομάΔα ταύτην 
είΔήσεις. ΈκΔρομαί μόνον αύτών άγγέλλον- 

ται έν ’Ερζεγοβίνη καί έν τη Παλαιή Σέρβις 
γινόμεναι κυρίως πρός Διαρπαγήν.

Αί έν Άσίικ στρατιωτικαί έργασίαι τών 
'Ρώσσων ήρεμοϋσιν ιός έκ τοΰ Δριμέως χειμώ- 
νο; καταγίνονται τών είς Διαχάραξιν όΔών 
πρός μετακομιΔήν τού άπαιτουμένου βαρέος 
πολεμικού υλικού Διά τήν πολιορκίαν τής Έρ- 
ζερούμ. Κινήσεις τινές αύτών γίνονται καί 
περί τοΰ Βατούμ, ό Δέ κανονιοβολισμός τών 

οχυρωμάτων τής πόλεως ταύτης όσημέραι 

επιτείνεται.

II ΕΚΚΛΙΙΣΙΑ KAI II ΙΙΟΛΙΤΕΙΑ.
Ό κ. Μάρκος Μιγγέτης, είς τών πεοιφα- 

νεστάτων πολιτικών άνΔρών τής ’Ιταλίας, 
Διαπραγματεύεται τό σπουΔαϊον άντικείμε- 
νον τών σχέσεων ή μάλλον τού χωρισμού 
τής ’Εκκλησίας καί τή; Πολιτείας έν βιβλίφ 
προσεχώς έκΔοθησομένφ, ου μακρόν Δημοσιεύει 
άπόσπασμα ή Nilova AlltolOgia τής Φλωρεν
τίας. Τού άποσπάσματος τούτου ΔίΔομεν έν
ταΰθα μικράν άνάλυσιν.

Ό κ. Μιγγέτης ούΔαμώς φοβείται τήν 
κληρικήν άντίΔρασιν. ΊΙ ισχύς τής ’Εκκλη
σίας, κατά τόν περιφανή πολιτικόν, έξέπεσεν 
άπό ημέρα; είς ημέραν κατά τόν μέσον αιώ
να ήΔυνήθη ν' άντιστή είς τήν αύτοκρατο- 
ρίαν, άλλά κατά τόν έκκαιΔέκατον Δέν ήΔυ- 
νήθη νά καταπνίξη τήν έπανάστασιν, σήμε
ρον Δέ, καίπερ μεγάλους καταβάλλουσα άγώ- 

νας όπως άνακύψη, ούΔαμώς άνεκτήσατο ό,τι 
κατά τόν τελευταϊον αιώνα άπώλεσε. Καλοί 
τινες κάγαθοί άνΔρες οίοι ό Μαντσόνης, ό 
‘Ροσμίνης, ό Βάλβος, ό Τζιοβέρτης, προσεπά- 
θησαν ν’ άνορθώσωσι συνΔιαλλάττοντε; αύ
τήν μετά τών νεωτέρων ΐΔεών, καί ύπήρξεν 
έπί μικρόν έλπίς κατά τήν άνάρρησιν τ,οϋ 
Πίου Θ' ότι ή συμβιβαστική αΰτη άπόπειρα 
θά έπετύγχανεν. ’Αλλά μετ’ ολίγον κατεφά- 
νη ότι άπλή ήν τούτο χίμαιρα. ΊΙλπισαν έπί 
τάς άγκύρας καί έπί τάς άλύσσεις ότι τό 
πλοϊον Οά προήλαυνεν. Ό ιεράρχης, ο πάλαι 
όπαΔός τού Τζιοβέρτη, ήναγκάσθη νά άναγνω- 
ρίση αυτός ούτος ότι ήπατήθη. Πάπας γενό- 
μενος ήναγκάσθη νά ήναι Πάπας, καί Πάπας 
τοϋ οΰ ihrdfuffa. Τούντεΰθεν αί βαθμιαία·, 
έκείναι άξιώσεις,αΐτινες άπέληξαν εί; τόν Σύλ
λαβον. Ή πολιτική κοινωνία έπεστράτευσε 
καί άπό Βονωνίας είς ΚαστελφιΔάρΔον, έκεϊθεν 
Δέ μέχρι 'Ρώμης προελάσασα κατέστρεψε τήν 
κοσμικήν έξουσίαν. Ό πόλεμός έστι νύν κε- 
κηρυγμένος μεταζύ τής ’Εκκλησίας καί τής 
Πολιτείας καί φαίνεται ότι ούΔέποτε θ’άπο- 
λήξη.

Έν τούτοις ύπάρχουσι συνειΔήσεις πτοού- 
μεναι, μία Δέ μερίς τοΰ λαού καί έξ αύτών τών 
φιλελευθέρων συναισθάνεται τήν άνάγην τής 
θρησκείας. Πρός ίκανοποίησιν τής ανάγκης 
ταύτης Διαφόρων μέσων έγένετο άπόπειρα, 
ίΔία Δέ προτεσταντικής τίνος άναμορφώσεως. 
Ό κ. Μιγγέτης Δέν πιστεύει, καί Δικαίως, ώς 
τά πράγματα άποΔεικνύουσιν, είς τήν έπιτυ- 
χίαν τής άποπείρας ταύτης. Άλλά Δέν άρ- 
κεϊται είς μόνα τά γεγονότα, συζητεϊ Δέ καί 
τήνίΔέαν φρονεί ότι ή μεταρρύθμισες Δέν είναι 
Δυνατή άνευ ζωηρού τίνος καί γενικού αισθή
ματος τής άνάγκης τής άνακαινίσεως. Έν 
’Ιταλία, λέγει, αί άληθώς πιστεύουσαι τάζεις 
προληπτικά! εΐσι καί ούΔαμώς συναισθάνον
ται τήν ανάγκην τοϋ έζχγνίσαι τήν πίστιν 
αύτών, αί Δέ τήν άνάγκην ταύτην αισθανό
μενα! ούΔόλως είσί πισταί. Τά αύστηρά τού 
προτεσταντισμού έθιμα άποστρέφεται ήβεζου- 
βιανή ίΔιοσυγκρασία τών νοτίων λαών. Ήμεϊς 
οί Ιταλοί, έξακολουθεϊ λέγων, έσομεθα πάν
τοτε εχθροί τών εικονοκλαστών, καθόσον παρ’ 
ήμϊν ή τέχνη είναι άχώριστος τής θρησκείας. 
’Αλλως Δ' ή άνάγκη αΰτη τής έξωτερικής 
πομπής Δέν ίΔιάζει εις μόνους τούς νοτίους 
λαούς· τελευταία ερευνά άπε'Δειξεν ότι έν 
Αγγλία: ή άνάγκη αΰτη πολλούς τών έτε- 
ροφρόνων εί; τήν άγγλικανήν Έκκκλησίαν έπα- 

νήγαγε. Προσθετέον Δέ ότι έν Ιταλία οί άν- 
Δρε; καί μάλιστα αί γυναϊκε; έκουσίω; τήν 
συνείΔησιν αύτών εί; άλλοτρία; παραΔιΔόασι 
χεϊρας, καθόσον άΔυνατοϋσι ν’ αύτοπτερυγί- 
σωσιν. Είς εαυτού; έγκαταλιμπανόμενοι ύπό 
αισθήματος οΐονεί έγκαταλείψεως καταλαμ
βάνονται καί είς άπόγνωσιν περιπίπτουσιν.

Έκτος Δέ τούτου έάν ό καθολικισμό; έκ- 
πίπτν) άπό ημέρα; εί; ήμε'ραν, ταύτό Δύναται 
τι; είπεϊν καί περί προτεσταντισμού. Εκτός 
τού καταμελισμού τών αιρέσεων, ον προεΐπεν 
ό Βοσσουέτος, ύπάρχει ταραχή έν τή συνειΔή- 
σει έκάστου, ό Δέ φιλελεύθερος προτεσταντι
σμό; άόοιστος τίς έστι καί άναποφασιστος. 
Έχει Δίκαιον ό Χάρτμαν λέγων ότι ή χειρα- 
φετηθείσα έκείνη θρησκεία τό όνομα μόνον 
φέρει τού χριστιανισμού. Ό Σάννιγκ καί ό 
Πάρκερ, περί ών άλλω; μετά πολλών επαίνων 
όμιλε·, ό κ. Μιγγέτης, περιΔόξως έν Αμερική 
ήγωνίσαντο, άλλ’ή ΔιΔχσκαλία αύτών καί έν 
αύτή έτι τή Αμερική Δέν ήΔυνήθη νά έπαρ- 
κέση είς έκείνους, οιτινες έν τή θρησκεία ζη- 
τούσι καί άλλο τι έκτος τής ηθικής καί τής 
άγάπης.

"Ετεροι προφητεύουσι καί όνειρώττουσι 
θρησκείαν τοΰ μέλλοντος· άλλ’ ούτοί είσιν 
άπλοι όνειροπόλοι. Τί ζητεί λοιπόν ό κ. 
Μιγγέτης; Τήν συνύπαρξιν τού καθολι
κισμού μετά τών άλλων χριστιανικών θρη
σκευμάτων τών κατά μέρη έπικρατούντων 
καί μετά τή; γνώμη; έτι έκείνων, οιτινες 
κατ’ούΔε'να λόγον καί ύπ’ούΔέν όνομα άπο- 
Δέχονται θρησκευτικήν πίστιν καί θετικήν 
θρησκείαν. Ό λόγος τής συνυπάρξεως ταύτης 
έγκειται έν τή άνάγκγ, αύτής, Διότι έκάστη 
τών ΐΔεών τούτων έκπροσωπεϊ έν μέρος τής 
άνθρωπίνης Διανοίας καί τοϋ άνθρωπίνου αι
σθήματος, ένώ ούΔέν είσέτι καταφαίνεται Δυ- 
νάμενον νά συνενώσγ καινά εύχαρις-ήσν) τούς 
πάντα;. Ό μέν καθολικισμό; ικανοποιεί τού; 
άνάγκην έχοντας άπολύτου βεβαιότητας, ό 
Δέ προτεσταντισμός άρμοζε·, είς έκείνου;, οΐ- 
τινες σύν τώ πόθφ θετικής πίστεω; αισθάνον
ται άμα καί τήν άνάγκην Διανοητική; ένερ
γεία; καί εύρυτέρας έλευθερίας. ΊΙ φιλοσοφία 
τέλος εϊς πρόοΔον άπ’ αιώνων, Διατελεϊ καί . 
ούΔείς Δύναται νά όρίσγ ούΔέ τό όριον ούΔέ 
τό τέρμα αύτής. Έάν λοιπόν ή συνύπαρξις 
πάντων τών Δογμάτων καί πασών τών Δο
ξασιών τούτων άναπόΔραστος τοΰ λοιπού άπο- 
βαίνγ,,ή Πολιτεία ήτι; έντολήν έχει νά προς-άΤ 4 
τεύγ, άμερολήπτως πάντα; τού; ταύτα ή 
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εκείνα πρεσβεύοντας, ούδεμίαν άλλην λύσιν 
δύναται νά εΰρτ; τής ένεστώση; κρίσεως ή τόν 
χωρισμόν τή; Εκκλησία; καϊ τή; Πολιτεία;.

Τοιαύτη ή ιδέα τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Μιγ- 
γε'τη, όστις, ώ; φαίνεται έκ τής ξηρά; ταύτη; 
άναλύσεως,αναπτύσσει διά λογικών καί άκα- 
ταμαχήτων επιχειρημάτων τήν άρχήν τοϋ 
μεγάλου πολιτικού άνδρό; τή; Ιταλία; τοϋ 
κόμητος Καβούρ, δστις έξήνεγκε τό πολυθρύ- 
λητον εκείνο 'Εκκ.Ιησία ε.Ιευθέζα εκ ί./εν- 
δε'μχ Ilo.lutlq,· Ό κ. Μιγγε'τη; καταδεικνύει 
μετά πολλή; έμβριθεία; τά; ελλείψεις τοϋ τε 
καθολικισμού, δεσμεύοντο; τήν ανθρωπότητα 
έν τή ελεύθερο: αύτή; πτήσει καί τοϋ πρωτε- 
σταντισμού, έλευθε'ραν μέν τήν πτήσιν έχον- 
τος, άλλά ναυαγοΰντο; έπί τών αποπλανή
σεων τοϋ αύθεκάστου λόγου. Ίσω; ό κ. Μιγ- 
γέτης ήδύνατο νά εϋρνι μέσον τινά όρον με
ταξύ τών δύο τούτων άκρων, συμβιβάζοντα 
τήν καθολικήν συνείδησιν περί τό δόγμα μετά 
τής έλευθερίας τοϋ άτόμου περί τήν επιστή
μην. ΊΙ ιστορία τής ’Εκκλησία; μέχρι τοϋ 

αϊώνος ήδύνατο ίσως νά χορηγήσγ, τώ Ιταλό 
πολιτικό άνδρί τόν μέσον τούτον όρον, ή δέ 
μελέτη τών συγχρόνων χριστιανικών θρησκευ
μάτων ήδύνατο νά διαφώτιση αύτόν, τί; ή 
Εκκλησία ή τήν άρχαίαν παράδοσιν παρακο- 
λουθήσασα καί τό μέσω τούτω δρω στοιχοϋσα 
καί θεμελιώδη άρχήν έχουσα τόν χωρισμόν 
τής ’Εκκλησία; άπό τής Πολιτείας, άρχήν 
ήτις καινοφανώ; μέν ΐςετέθη ύπό τοϋ κόμητος 
Καβούρ, άλλ’ εξηνέχθη πολλώ άρχαιότερον 
ύπ’αύτοϋ τοϋ θεμελιωτοΰ τής χριστιανικής 
πίστεως διά τοΰ λογίου «άπόδοτε τά Καίσα- 
ρος Καίσαρι καί τά τοϋ Θεού τώ Θεώ».

Εϊς πολλά άλλα ζητήματα παρέχει νύξιν 
ή περισπούδαστος αύτη πραγματεία τοϋ κ. 
Μιγγε'τη. "Εν τών ζητημάτων τούτων σπου- 
δαιότατον διά τούς μελετώντας καί κρίνοντας 
τά τής 'ιστορία; είναι τό τής εξωτερικής πομ
πής, απαραιτήτου καί αδιαχώριστου τή; θρη
σκείας παρά τοΐς νοτίοις λαοί;. ’Ορθότατα 
ό κ. Μιγγέτη; λέγει ότι παρ’αύτοί- ή τέχνη 
είναι άχώριστο; τή; θρησκεία; καί ότι οί λαοί 
ούτοι έσονται αιωνίως έχθροϊ τών εικονοκλα
στών. Ούχ ήττον ή εϊ; τού; ’Ιταλού; έφαρ- 
μόζεται τούτο είς τούς "Ελληνα;. ΊΙ ξηρά 
ούτω; είπεϊν καί μαθηματική θρησκεία, ή 
άποδιοπομπουμένη πάσαν εξωτερικήν πομπήν 
ούδαμώς προσαρμόζεται είς τόν εύφάνταστον 
καί ευπαθή χαρακτήρα τών Ελλήνων- αν-η 
ή κυριωτέρα αιτία, δι’ήν έναυάγησε κατά 

τόν μέσον αιώνα ή μεταρρυθμιστική απόπειρα 
τών εικονοκλαστών αύτοκοατόρων τοϋ Βυ
ζαντίου, ήτι; μεθ’ δλον τόν θαυμασμόν ον 
ιστορικοί τινε; επαγγέλλονται είς τούς αύτο- · 
κράτορα; έκείνου;, έσχατου; τών 'Ελλήνων 
έκείνων άποκαλοϋντες, έγένετο ή κυριωτέρα 
αιτία τή; φοβερά; τοϋ κράτους παρακμής. Ό 
εμφύλιο; έκείνος θρησκευτικό; πόλεμος, ον 
είσήγαγεν απότομος καινοτομία, αντίκρυ; 
προσβάλλουσα τά μυχιαίτατα τοϋ ελληνι
σμού αισθήματα, ήτοι τήν άδιαχώριστον ένω- 
σιν τής θρησκεία; μετά τής τέχνης, ούδέν 
άλλο έπϊ τέλους έπήνεγκεν ή τήν όλεθρίαν 
έκείνην άντίδρασιν, δι’η; ή ’Εκκλησία κα- 
τώρθωσεν έπιλαθομένη τής άρχή; αύτή; νά έ- 
πικρατήση τή; Πολιτείας. Ό έκ τούτου γεννη- 
θείςθρησκευτικοπολιτικός έκεϊνο; κυκεών, οστις 
αποτελεί τήν ιστορίαν τών τελευταίων τοϋ 
βυζαντινισμού χρόνων, διώρυξε τά θεμέλια 
τοϋ κράτους πολλώ πρότερον τών σταυροφό
ρων καί τών Τούρκων.

Π ΕΧ ΑΣΙΑι ΡΩΣΣΙΚΠ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
KAI II ΚΛβΟΛΟΪ TUX MTPiaX.

Άρθρογράφο; τις έν τή Έφημερίύι τής 
Κο.Ιωνίας άναπολεΐ τήν τών Μυρίων Κάθο
δον, ώ; περιγράφει αύτήν ό Ξενοφών έν τή 
Άκαβάσει. Οί "Ελληνες είχον τότε διαβή διά 
πλείστων μερών τής ’Αρμενίας, έν οϊς σπου- 
δαϊαι συνεκροτήθησαν μάχαι κατά τον ενε
στώτα πόλεμον.

« Οί στρατηγοί, λέγει ο άρθρογράφο;, τοϋ 
μικρού πλήν ανδρείου στρατού τών Ελλήνων, 
οστι; διέβη τήν ’Αρμενίαν πρό 2,278 έτών 
ύπερείχον, κατά τά φαινόμενα, τών ρώσσων 
στρατηγών όσον έκαστο; τών απλών έλλή
νων στρατιωτών ήν άνώτερος έκαστου τών 
μοσχοβιτών πολεμιστών. Άλλ’έάν, παραλε- 
πόντε; τά; διαφοράς ταύτας, λάβωμεν -.ού; 
τούρκου; πασσάδες άντί τών περσών σατρα
πών, τούς δέ λεηλατοΰντα; Κούρδους άντί 
τών άγριων Καρδούχων, οίτινες μυρμηκηδόν 
περιεζώννυον τόν τοΰ Ξενοφώντο; στρατόν, 
ή τής άναβάσεω; περιγραφή έφαρμόζεται 
πληρέστατα είς τήν ένεστώσαν κατάστασιν 
τής ’Αρμενίας. Ούχ ήτ.ον δμως ή άπλή πλήν 
άληθής τοϋ Ξενοφώντο; περιγραφή ιδιαιτέραν 
έχει άξίαν κατά τήν περίστασιν ταύτη», διό
τι παρέχει ήμ-ϊν αποδείξει; πρό; ύποστήριξιν 
τή; τοϋ στρατάρχου Μόλτκε γνώμης, ότι, 
δηλαδή, ό κάτοχο; τή; άνω Αρμενίας θά 

ήδύνατο πάνυ ραδίω; νά κατέλθη διά τής 
πλούσιας κοιλάδος τοϋ Εύφράτου πρό; τόν 
’Ινδικόν Ωκεανόν. ΊΙ τού Ξενοφώντο; στρα
τιά ότε ώρμήθη άπό τών παρά τήν Βαβυ
λώνα χωρών όπω; έπανέλθη εί; τήν Ελλάδα 
ήρίθμει 14 000 άνδρας. Μετά δέ πεντάμηνον 
χειμερινήν πορείαν διά τών πεδιάδων τής 
Μεσοποταμίας καί τών χιονοσκεπών τή; ’Αρ
μενίας όρέων, ή δύναμις αύτη, άδιακόπως 
κατά τών περσικών στρατών καί έναντίον τών 
ιθαγενών πληθυσμών μαχομένη, άφίκετο τήν 
8 φεβρουαρίου τού 400 έ'του; π. X. εί; Τρα- 
πεζούντα, έλαττωθεϊσα εί; 1 0,44 0 άνδρας. 
’Εν τή καθόδφ αύτών οί "Ελληνες διήλθον 
παρά τήν λίμνην τοϋ Βάν, διαβάντε; δέ τόν 
Μουράτ-τσάϊ ή ανατολικόν Εύφράτην άφί- 
κοντο διά τών όρέων Μπΐν γκιόλ δάγ (όπου 
τριάκοντα τών στρατιωτών αύτών άπέθανον 
έκ τού ψύχους) εί; τήν θέσιν, ένθα νϋν κεϊται 
ή Έρζερούμ, τότε δ’ύπήρχον εύπορα κωμύ- 
δρια. ’Ακολούθως προήλασαν διά τοϋ Χασάν 
καλέ, Ζεβϊν καί τής άριστερά; όχθης τού 
Άρπάτσαί πρό; τά; ανατολικά; ύπωρείας τοϋ 
Σογανλή δάγ, διαβάντε; δέ τό Βαρδέζ, ’Όλτι 
καί Γυμνίαν (ήτις ύποτίθεται ουσα ή παρά 
τό Άρδαχάν Άρδανοΰτς), άφίκοντο εί; τήν 
θάλασσαν.— ’Επειδή δέ δέν ύπήρχον ικανά 
πλοία πρός μεταφοράν τοϋ στρατού εί; τήν 
'Ελλάδα, μέρο; αύτοϋ έβάδισε διά ξηρά; μέχρι 
τού'Ελλησπόντου, κυρίευσαν μάλιστα έξ έφό
δου καί τό Βυζάντιον. Το όρος, άπο τής κο
ρυφής τού όποιου οί "Ελληνες είδον πρώτον 
τήν θάλασσαν, ύποτίθεται ότι είναι τό Καρ- 
τσκάλ δάγ κείμενον μεταξύ Άρδανοΰτς καί

Π ΚΕΧΤΡΙΚΙ1 ΑΦΡΙΚΙ1.
(ΙΙερ-.ήγησις τοΰ κ. Στάνλεϋ.)

Τήν 15 νοεμβρίου 1874. λέγει ό κ. Στάν
λεϋ, άπήλθον έκ Ζανζιβάρ. Διανύσαντες 
720 μιλιά έντός 103 ήμερών άφικόμεθα εί; 
τήν λίμνην Βικτωρίαν Νυάνζαν. Τριακόσιοι 
τεσσαράκοντα επτά στρατιώται πλήν τών 
γυναικοπαιδών καϊ τρεις ύπηρε'ται Άγγλοι 
άπετελούν τήν συνοδίαν μου. Κατά τήν έκ 
Ζανζιβάρ εί; τήν λίμνην οδοιπορίαν μου ά- 
πώλεσα έ’να τών άδελφών Ποκόκ άποθανόντα 
έκ τυφοειδούς πυρετού έν Κόρα, ήμέρας τι- 
νά; πρό τών πρώτων συγκρούσεων.

Άφικόμενο; εί; τήν λίμνην Βικτωρίαν 
καθείλκυσα εί; αύτήν τό πλοιάριον, όπερ έζ 
’Αγγλία; μ.ετήνεγκον, καϊ ήρζάμην τοϋ πε- 

ρίπλου τή; λίμνης, καθ’ δν τρίς προσεβλή- 
θην καί μετά μεγάλη; δυσκολίας κατόρθω
σα ν’ άποφύγω τύν θάνατον, άπολέσα; μό
νον ολίγου; τινά; έκ τής συνοδίας μου.

Άφικόμεθα εις Ούγάνδαν, όπου I'.Trcftry 
τό πρώτον παρά τώ μεγάλω αύτοκράτορι 
τής κεντρική; Αφρικής Μτέσσα. ΊΙ μεγάλη 
αύτοϋ νοημοσύνη, ή πρός τού; Ευρωπαίου; 
εύνοια, τό εράσμιον τών τρόπων αύτοΰ ή 
εύχαρίστησις ήν ήσθάνετο βλέπων λευκούς 
έπισκεπτομένου; τό κράτος αύτοΰ καί τό 
φιλοπρόοδον αύτοϋ λίαν έξέπληξάν με. Ύ- 
πεσχέθην αύτώ νά έπανέλθω, έάν ήδυνάμην, 
εϊ; Ούγάνδαν, καί έξηκολούθησα τήν οδοι
πορίαν μου όπω; έπιστρέψω εΐ; τό σκήνωμα, 
οΰ τήν φύλαζιν είχον διαπιστευθή είς τού; 
αδελφού; Ποκόκ.

Σκεφθεϊ; ακολούθως ποιαν όδόν έ’δει νά 
τραπώ έκρινα οτι τό κάλλιστον πάντων ην 
λέμβου έπιβάς νά διευθύνω τήν έκδρομήν 
πρός τήν Χυράγγβην, ν’ άφήσω έκεϊ τήν 
συνοδίαν μου καί έπανελθών ακολούθως πα
ρά τώ Μτέσσα νά λάβω παρ’ αύτοΰ τάς 
επικουρικά; δυνάμεις, κ; μοί εΐχεν ύπο- 
σχεθή, καϊ νά μεταβώ εΐ; Άλβέρτ Νυάνζαν. 
Ό Μτέσσα; έδωκε μοι δισχιλίου; πολεμι
στής όδηγήσοντά; με είς τήν λίμνην ’Αλ
βέρτου διά τών χωρών κ; περιηγήθη ό Βαϊ- 

«Ρ·
Άφικόμεθα παρά τήν λίμνην ταύτην καί 

διεκρίναμεν τόν έν αύτή κόλπον τή; Βεατρί
κης. Ειτα άνακάμψαντε; κατήλθομεν πρό; 
τά; λίμνα; Αλεξάνδρα;, ών ή κάτω λεγο- 
μένη έβεβαιώθη,ότι έχει μήκος 80 μιλίων καί 
πλάτος 5 κατά μέσον όρον. Δέν ήδυνήθην 
νά προβώ μέχρι τή; άνω ’Αλεξάνδρας Νυάν- 
ζας, άλλά παρά τών περϊ αύτήν ιθαγενών 
ικανά; ελαβον πληροφορία; όπως δυνηθώ νά 
καθορίσω ακριβώς τήν θέσιν αύτής.

’Εκεΐθεν μετέβην εί; Ούγιγ’ι, όπου άφι
κόμενο; συνέλαβον ύπονοίας ώ; έκ τών αφη
γήσεων τών Αράβων, ότι ό Καμερών έγκα- 
τέλιπε δι’ οίονδήποτε λόγον τόν ποταμόν 
Κόγγον Λουαλάβαν. Άπεφάσισα δέ, έάν 
τούτο ήτον άληθές, περιπλεύσας τήν λίμνην 
Ταγγανυίκαν ν’άκολουθήσω τόν ροΰν τοϋ Λου- 
κλάβα καί νά έξακριβώσω ποϋ ό ποταμός ού
τος έξέβαλλε.

Περιέπλευσα λοιπόν τήν Ταγγανυίκαν, 
κατά δέ τόν περίπλουνμου τούτον ήδυνήθην 
ν’άνακαλύψω ότι ή διέξοδο; τή; λίμνης, ήν δ 
Καμερών ώνόμασε διέξοδον τοΰ Λουγούκο, 

ι
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$ίν είναι όΰός έζούσεω;- σύρτις τ.τ^Λΰ καί 
ίλύό; άποφράττει αύτήν,οΰ-ωκαταβρεχομε'νη 
ούδ’ύπό τή; μεγίστη; πλημμύρα; τής λίμνη;" 
άλλα κατενόησα δτι προϊόντος τού χρόνου 
τό μέρος τούτο γενήσεται πραγματική έκρυ- 
σις, όταν ή πηλώδη; σύρτις παρασυρθή ύπό 
τίνος πλημμύρα;.

Περιπλεύσα; τήν λίμνην ταύτην μετέβην 
άπό τού Ούγιγί είς Νυάγγβην. Ό Αίβιγ- 
κστων καί έπειτα ό Καμερών ήναγκάσθησαν 
νά πολεμήσωσιν έπί τής οδού ταύτη;, άλλά 
τούτο δέν μοί συνέβη. Μέχρι τής είς Νυάγ
γβην άφίζεως ήμών διήλθομεν φιλικότατα 
μετά τών ιθαγενών.

Τότε νέον άνεφύη ζήτημα- ήδη ότε παρά 
τών ιθαγενών έπληροφορήθην ποιαν οδόν εί
χε τραπή ό Καμερών ώφειλον άρα νά τραπώ 
κάγώ τήν διαγραφεϊσάν μοι πορείαν άφοΰ 
έγίνωσκον τάς δυσκολίας, άς έμελλον ν' α
παντήσω ; Άλλ' έγίνωσκον ότι έν τή κεν
τρική 'Αφρική μόνον οδηγόν δέον νά έχ-/) τις 
τό αίσθημα τού πρός τήν ανθρωπότητα κα
θήκοντος. Ούδείς μάχεται ύπέρ μονής τής η
δονής τού μάχεσΟαι, καί ούδόλως έπεΟύμουν 
νά εκθέσω είς κίνδυνον τήν ζωήν τών τής 
συνοδίας μου. Έν τούτοι; διηρώτων έμαυτόν 
έάν ή ήπειρος αΰτη Οά διετέλει ούσα αιώ
νιον μυστήριον καί έάν δέν ε'ίχομεν καθήκον 
νά χωρήσωμεν έπϊ τά πρόσω όπως προσκο- 
μίσωμεν τοίς λαοΐς έκείνοις έστω καϊ ζ- 
κουσι τά άγαθά τού πολιτισμού, ών ού
δέποτε άπολαύσουσιν ένόσω τό μυστήριον 
τούτο δέν διαφωτισθή. Ό Λίβιγκστων έγ- 
κατέλιπε τήν έπιχείρησιν έν Νυάγγβγ, ό 
Καμερών δέν ήθέλησε νά χωρήση περαιτέρω 
καί έλαβεν έτέραν διεύθυνσιν. Έμοϊ αρα άπε- 
λείπετο ή έκτέλεσι; τού έργου.

Καθ' α; έλαβον πληροφορίας, αί φυλαϊ ας 
έμέλλομεν ν’ άπαντήσωμεν ήσαν τρομεραί- 
είχον ήδη καταστρέψει τέλεον τάς αραβικά; 
έκδρομάς, όσαι άπεφάσισαν νά είσχωρήσωσιν 
είς τό εσωτερικόν. Έσκέφθην όμως ότι κα
θήκον μου ην νά εξακολουθήσω τήν διερευ
νητικήν πορείαν μου.

Τήν 5 νοεμβρίου 187 6 άπήλθομεν έκ 
Νυάγγβη; μετά συνοδίας 150 'Αράβων. 
Προεχωρήσαμεν εις τό εσωτερικόν έπϊ τέσ
σαρας έβδομάδας όδεύοντες παρά τά; όχθα; 
τού Αουαλάβα, ότε οί Άραβες έδήλωσαν 
ότι δέν ήθελον νά προβώσι περαιτέρω κα’ι 
έπέστρεψαν έγκαταλιπόντες ήμα; έν μέσω 
άνθρωποφάγων φυλών.

Έπελήφθημεν τής κατασκευής σχεδίων, 
διορύσσοντες πρός τούτο κορμούς δένδρων. 
Έπϊ μακράν έδέησε νά διανοίγωμεν οδόν 
δεά πυκνότατων δασών, πολλάκι; δέ ήναγ- 
καζόμεθα νά σύρωμεν έπί τής γή; τάς σχε
δίας καϊ τό πλοιάριον ήμών. Έν τή χώρα 
έκείνη τών άνθρωποφάγων ήμεν ήναγκα- 
σμένοι νά άγωνιζώμεθα νυχθημερόν τόν ά- 
πελπιστικώτατον τών άγώνων, ούς δύναται 
τις νά φαντασθή, κατά τού άγριου βίου καϊ 
τής φοβερωτάτης βαρβαρότητας.

Οί ιθαγενείς έποίουν ό,τι δυνατόν πρός 
παρακώλυσιν τής πορείας καϊ παρενόχλησιν 
ήμών, φονεύοντες κζί τραυματίζοντες τούς 
ήμετέρους διά λογχών καί βελών δηλητη
ριωδών. Πολλάκις κατεδίωξαν ήμζς κραυ- 
γάζοντες « Σήμερον θά έχωμεν λαμπρόν 
γεύμα !». Τινές μάλιστα τών ήμετέρων διέ- 
κριναν μέλη τών καταβροχθισθέντων αύτών 
συνοδοιπόρων.

Δέν θέλω νά ε'ίπω ότι έγώ αύτός ειδον 
τοιούτό τι, άλλ’ εύρον σωρού; κρανίων κει
μένων χαμαί.

Αί όρδαϊ αυται συμπεριελάμβανον ένίοτε 
5 καί 6,000 άνδρας- καίτοι δέ ε'ίχομεν πλεο
νέκτημά τι καθό διά τού ποταμού πλέοντες, 
ούχ ήττον άπελπιστικόν ην τό ν’ άναγκα- 
ζώμεθα νά πολεμώμεν άδιαλείπτω;, όπως 
διανοίςωμεν ήμϊν αύτοϊς οδόν.

Βλέπων ότι μάταιον ήν τό νά εξακολου
θήσω τήν πορείαν διά τής οδού ταύτης, 
καθ’ όσον ανωφελή μόνον αιματοχυσίαν έπέ- 
φερεν ήμϊν, άπεφάσισα νά κατέλθω πρός τήν 
άριστεράν όχθην καί νά διαπλεύσω τόν πο
ταμόν έν τώ μέσω τών νήσων.

Λ.ΛΙΛ.Λ.ΕΚ.ΤΛ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.
ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ".— Δέν αγνοεί βεβαίως δ ανα

γνώστης, ότι νέον τι κα'ι θαυμάσιου έπενοήθη 
έπ’εσχάτων οργανον, τό τηλέφωνον, οι’ ου δύο 
άνθρωποι, μίλια άπ’ άλλήλων άπέχοντες, δύνανται 
νά συνομιλώσιν, ώσεϊ εύρισκοντο έν τω αύτω θχλά- 
μω. Τό μάλιστα έκπλήττον έν τω όργάνω τούτω 
έστϊν ή μεγίστη άπλότη;, παρατηρεί έφημερίς τις 
τοΰ Βερολίνου, ένθα γίνονται πειράματα εφαρμογής 
τοϋ μηχανήματος τούτου. Τό μηχάνημα, λέγει ή 
εΐρημένη έφημερϊς, έχει τό μέγεθος καϊ τό σχήμα 
διόπτρας, οϊας εν τω θεάτρω γίνεται χρήσις. Ό 

βέλων νά μεταχειρισθή αυτό κρατών εις χείρας 
οσάκις μέν θέλει νά όμιλήση, φέρει αυτό είς τό στό
μα, οσάκις οέ νά άκούση είς τό ους. Τά έξ ού συγ- 
κειται τό μηχάνημα τεμάχια είσϊν απλώς έλασμα 
σιδήρου, μαγνήτις καϊ άτρακτος, περϊ ήν τυλίσσε- 
ται δρειχάλκινον σύρμα περικαλυπτόμενον μετάςη· 
πάντα ταϋτα άνευ ούδεμιδ; τεχνητής μηχανικής 
προσθήκης είς τρόπον ώστε άνευ φόβου Βλάβης τοϋ 
οργάνου καϊ ό αμύητος αυτός δόναίαι νά έξαγάγη 
πάσας τά; έλικας αΰτοϋ όπως κατασκευάση τήν 
δργάνωσιν αύτοΰ. Χρησιμεύει άμα πρός τε λαλιάν 
καϊ πρός ακοήν. “Οταν δέ διά τοϋ μέσου τούτου έ; 
άποστάσεώς τίνος συνδιαλέγωνται, τό αύτό μηχά
νημα μεταχειρίζεται ο τε λαλών καϊ ό άκούων.

Άφοΰ τό μηχάνημα τεθή εϊς συνάφειαν μετά 
τοϋ άγωγοϋ τής φωνής σύρματος, δ λαλών πλησιά
ζει αύτό πρός τά χείλη είς άπόστασιν ένδς ή δύο 
δακτύλων καϊ όμιλεί διά φυσικής πλήν καθαρά; 
φωνής, οιευθύνων τους φθόγγους έντός τής έπϊ τής 
πλατεία; πλευράς τοΰ μηχανήματος άνεωγμένη; 
οπής.

Εις τδν έτερον δέ σταθμόν ό άκούων πλησιάσας 
τό τηλέφωνον πρός τό ώτίον ακούει λέξιν πρός λέ
ξιν τά ύπό τοϋ πρώτου λεγόμενα. Τοσοΰτον δέ κα
θαρά είναι ή άντίληψις, ώστε οιά τοϋ ήχου τής φω
νής δύναται ν’ άναγνωρίση τίς ό λαλών, έάν, ένοεί- 
ται, γνωρίζν) αύτόν προηγουμένως. Γέλωτες κα'1 
στεναγμοί ευκόλως μεταβιβάζονται. ’Ολίγη δέ περϊ 
τοΰτο πείρα άρκεί όπως συνδιαλέγηταί τις μετά 
φίλου είς μιλίων ευρισκομένου άπόστασιν, ώ; εΐ ού
τος κατωκει παρακείμενον δωμάτ.ον.

"Οταν ό άκούων θελήστ) ν’ άπαντήσ-ρ, πράττει 
τοΰτο ευκόλως, μεταφέρων απλώς τό μηχάνημα 
απδ τοϋ ωτός είς τό στόμα, άφοΰ προηγουμένως 
βεβαιωθή ότι καϊ ό πρός όν διαλέγεται έποιήσατο 
τήν εναντίαν κίνησιν, δηλαδή μετήνεγκε τό τηλέ
φωνον άπό τοϋ στόματος είς τό; ούς.

Ή έξήγησι; τοϋ φαινομένου, καίτοι άτελοΰς έτι, 
έχει ώς έξής. Εις πασαν λέςιν τδ λεπτότατον σιδη- 
ροϋν έλασμα δονείται άναλόγως τών δονήσεων τοϋ 
άέρος, όστις προσβάλλει τά ώτα ήμών.

Κατά τάς δονήσεις ταύτας τδ σιδηροϋν έλασμα 
δτέ μέν πλησιάζει, δτέ δέ άπομακρύνεται τοϋ μα- 
γνητικοϋ πόλου, έπομένως δ μαγνητισμός δτέ μέν 
είναι ισχυρότερος, ότέ δέ άσθενέστερος. Αί λεπτό 
ταται αύται μεταβολαϊ προςενοΰσιν ήλεκτρικά γεύ
ματα έν τϋ) μετάλλινη άτράκτω, ήτις προσήρμο- 
σται εις τόν πόλον τοΰ μαγνήτου. Τά δέ ρεύματα 
ταϋτα μεταβιβαζόμενα μέχρι τοϋ έτέρου σταθμοϋ 
διά σύρματος προκαλοϋσιν αύτόσε ελαφρά; δονή. 
σεις επϊ τοΰ μαγνήτου τοϋ μηχανήματος, ό'στις με- 
ταδίδωσιν αύτάς είς τδ λεπτόν σιδηροϋν έλασμα.
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Αί δονήσεις αυταί ε’ισι κατά πάντα δμοιαι ταίς 
γινομέναις έπϊ τοϋ έλάσματος τής πρώτης μηχα
νής. Τοιουτοτρόπως δύναταί τις ές άποστάσεώς 
πολλών μιλίων ν’άκούη προσφώνησίν τινα, ώσεϊ 
αύτη έγίνετο πλησιέστατα αύτοΰ. Καϊ έν Δανι- 
μαοκι'φ έγένοντο ώς καϊ άλλαχοΰ δοκιμαϊ έπϊ τοϋ 
μηχανήματος τοΰ έπινοητοϋ κ. Γράχαμ Βέλ. Τά 
ο έπιτευχθεντα άποτελέσματα είσϊ τά αύτά σχεδόν 
πανταχοΰ, απέδειξαν, δηλαδή, οτι τδ μηχάνημα 
είναι κάλλιστον διά μικρά; άποστάσει;, ούδόλως εί
ναι Ζ.ρήσ1.'Χ°ν οιά λίαν μεμακρυσμένας. Διά τήν τε
λευταίαν όμως ταύτην περίπτωσιν δύναται ίσως νά 
Ζ?'Π'ίΖίυ’·θ ύπδ δανοϋ φυσιολόγου έπινοηθέν φω- 
νοτηλεγραφικδν σύστημα , εΐ; τήν τελειοποιήσω τοΰ 
δποιου συντελοϋσι τά μέγιστα αϊ έν Κοπενάγη γενό- 
μεναι δοκιμαί.

Προ τίνος ανηγγέλθη ύπό τινων εφημερίδων ότι 
τδ τηλέφωνον, ή λαλών τηλέγραφος, ηρξατο ένερ- 
γοΰν μεταξύ ’Αγγλίας καϊ Γαλλίας. Ιδού δέ κατά 
τον «'Εωθινόν Ταχυδρόμον· λεπτομέρεια? τινες περϊ 
τής πρώτης δοκιμής, ήτις έγένετο τήν 13 δεκεμ
βρίου μεταξύ τοΰ κόλπου Αγίου Μαργαρίτης, έπϊ 
τή? άγγλικής άκτής καϊ τής Σανγάττης έπϊ τής γαλ
λικής, ήτοι είς άπόστασιν 34 χιλιαμέτρων.Κατά τήν 
δοκιμήν έγένετο χρήσις ύποβρυχίου κάλω έχοντος 
τέσσαρα άγωγά σύρματα. Κατ’άρχάς έ'ν σύρμα 
έτέθη εις συγκοινωνίαν έν τή άγία Μαργαρίτα μετά 
τών συνήθων τηλεγραφικών συρμάτων είτα, λη- 
φθέντων τών καταλλήλων μέτρων, έτηλεγραφήθη 
είς τδν έν Σαγάττη ανταποκριτήν, όπως τοποθε- 
τήση τδ φωνοδόχον τηλεφωνικόν κέρας. Τούτου 
γενομένου, ήκούσθη έκ τής γαλλικής άκτής είς τδ 
ους τοϋ κ Βουορω, έπιθεωρητοΰ τών τηλεγραφικών 
γραμμών τής ’Αγγλίας, ,ή έρώτησις : είσθε έτοι
μος ; ι τοσοΰτον αδιακρίτως ώσεϊ τδ λαλοϋν πρόσω - 
πον εύρίσκετο εί; άπόστασιν ολίγων τινών μιλίων. 
Άκολούθω; συνδιαλέξει; άντηλλάγησαν έπϊ δύο 
περίπου ώρα; γαλλιστί τε καϊ άγγλιστί. Κυρία τι; 
έρωτήσασα «γινώσκετε ποία είμαι;», έλαβεν εις ά- 
πάντησιν : «ούχϊ,» άλλά άναγνωρίζω φωιήν γυναι- 
κός. Κύριός τι; έφαρμόσαςτδ τηλέφωνον είς τδ ού;]αύ- 
τοΰ μετά φιλοπαίγμονα παρατήρησιν έφώνησεν : ’Α
κούω εύδιακρίτω; τούς γέλωτα; πολλών προσώπων. 
Προσκληθέντων δέ τινων νεανίσκων ό'πως ύάλωσι 
καϊ συρίσωσι έπϊ τή; άγγλικής άκτής, είτα δέ καϊ 
έπϊ τής γαλλικής οί ήχοι ήκούσθησαν λίαν εύδια-ί 
κρίτως. Έπϊ τών δοκιμών τούτων τοΰτο τδ παρά
δοξον παρατηρέϊται. Είπομεν ό'τι ό ύποβρύχιο; κά- 
λως φέρει τέσσαρα άγωγά σύρματα- κατά τήν 
διάρκειαν τών διαμειφθε-.σών συνδιαλέξεων διά ποΰ 
χρησιμεύοντος είς τδ τηλέφωνον μεταλλικού συρ- ’ 
ματος, τά συνήθη ήλεκτρικά σημεϊα διαβιβασθέν- 
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τα δια τών λοιπών τριών συρμάτων έλήφθησαν λίαν 
συγκεχυμένα, και τέλος δύο τούτων έπαυσαν αί
φνης ένεργοΰντα, ένώ τηλεγράφημα διαβιβκσθεν έκ 
Λονδίνου είς Παρισίους διά το τηλεφώνου Μο'ρσε ά- 
νεγνώσθη μετά μεγίστης ευκολίας.

Τοΰ τηλεφώνου άπεφασίσθη καί ένταΰθα νά γέ
νηται χρήσις. Τά τηλέφωνον τοΰτο είναι τδ ύπδ 
τοΰ κ. Αιμίλιου Αακοάν, διευθυντοΰ τοΰ τεχνικού 
τμήματος τών οθωμανικών τηλεγράφων, έπινοηθεν, 
οπερ, γενομένης δοκιμής, άπεδείχθη λίαν πρόσφορον 
πρδς απαγγελίαν γέλωτος, π/οής ασμάτων καί 
παντδ; ήχου τέλος άνθρωπίνης φωνής. "Οσον οΰπω 
έγκατασταθήσε-αι μεταξύ τοΰ τηλεγραφικοΰ γρα
φείου έν Σογούκ τσεσμέ καί τοΰ τηλεγραφικοΰ έρ- 
γοστασιου παρά τδ Δάρ-οΰλ φουνούν τηλε’φωνον 
Ισχυρόν μετά βολταϊκής στήλης, δυνάμενον νά ένερ- 
γ7; εις άπόστασιν χιλιάδος μέτρων. ’Εφαρμοζόμενης 
δέ τής τελευταίας βελτιώσεως, δι’ ής δΰνανται νά 
ένεργήσωσι ταΰτοχρόνως πέντε τηλέφωνα, δυνατδν 
ν’ άποκατασταθή εΰχερώς συγκοινωνία μεταξύ τής 
πρωτευουσης καί τών προαστείων τοΰ Βοσπόρου, 
πέραν έτι καί αΰτοΰ τοΰ Βαθυρρύακος (Βουγιούκ- 
ϊερέ). Ούτω δέ λίαν εΰχερής καθίσταται ή εΐ, τδ 
πυροσβεστικόν σώμα εξαγγελία πυρκαϊάς.

ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ TOY APEflS.—Λαμπραί έπι- 
τυχίαι έπέστεψαν τδ έτος τοΰτο τάς έρευνας τών 
άστρονόμων. ’Εν ϋπομνήματι έσχάτως άναγνω- 
σθέντι ένώπιον τής Φιλοσοφικής Εταιρίας έν’Αμε
ρική, ό καθηγητής Henry Draper άν αγγέλλει τήν 
άνακάλυψιν τοΰ οξυγόνου εϊς τδν ήλιον, κατορθω- 
θε'σαν μετά πολυχρόνια πειράματα καί παρατη
ρήσεις διά τής διαθλάσεω; ηλιακών άκτίνων έπί 
ύαλίνου πρίσματος. 'Π άνακάλυψις αΰτη είναι 
λίαν σπουδαία, καθόσον εκτείνει τάς γνώσεις ήμών 
περί τής φυσικής καί χημικής συστάσεως τοΰ ήλίου 
καί διαφωτίζει ήμάς περιπλε'ον περί τών στοιχείων, 
απερ άπαρτίζουσι τδ πάν.

ΊΙ δέ τελευταία καί ό'λως απροσδόκητος άνακά- 
λυψι; τριών δορυφόρων τοΰ "Αρεως πολλήν έσχά
τως τήν περιεργίαν διήγειρε παρά τοϊς έπιστή- 
μοσιν εις παν ό,τι ενδιαφέρει τδν γειτονευοντα ήμ'ν 
πλανήτην. ΊΙ τηλεσκοπική αΰτοΰ άποψις καί ή 
πιθανή φυσική συστασις είσίν ιδίως άξια προσοχής.

Έγινώσκετο πρδ πολλοΰ ότι ή μέση άπόστασις 
τοΰ "Αρεως άπδ τοΰ ήλίου είναι 139,877,000 μί
λια· ότι ή τροχιά αΰτοΰ έκκλίνει τοΰ κυκλικού 
σχήματος μάλλον τής οίονδήποτε άλλου έκ τών 
κυριωτέρων πλανητών, εξαιρούμενου τοΰ Έρμοϋ· 
ότι ό "Αρης περιστρέφεται περί τδν άξονα αΰτοΰ 
έντδς 24 ώρών 37' καί 23", ό’τι ή διάμετρος αΰ
τοΰ είναι περίπου 4,700 μιλίων ό’τι ή επιφάνεια 

αΰτοΰ ολίγον τι υπερτερεί τοΰ τρίτου τής γηΐνης 
έπιφανείας. ένώ ό όγκος αΰτοΰ παραβαλλόμενος 
πρδς τδν τοΰ ήμετέρου πλανήτου αναλογεί ώς 
δυο πρδς έννέα. Έκ πάντων τών ουράνιων σωμά
των, εξαιρούμενη; μόνης τής ήμετέρα; σελήνης, 
ό "Αρης είναι ό προσφορώτερος ώς έκ τής Οέσεως 
είς τηλεσκοπικάς παρατηρήσεις- έν τούτοις, αϊ εν
δελεχείς έρευνα·, δυο ήδη αιώνων οΰδέν κατωρθω- 
σαν νά εΰρωσιν ίχνος τής ύπάρξεως δορυφόρου.

Έν νεωτάτω διδακτικοί συγγράμματι περί α
στρονομίας άναγινώσκομεν τάδε. «Ό "Αρης, καθ’ 
οσον γινώσκομεν, δένέχει δορυφόρον, καίτοι έξάνα- 
λογιας δυνάμεθα νά συμπερανωμεν περί τής ύπάρ
ξεως τοιούτου. ΊΙ δέ μή έμφάνισις αΰτοΰ, μέχρι 
τής σήμερον, δέν είναι άπόδειξις τής ανυπαρξίας 
αΰτοΰ. Ό δεύτερος δορυφόρος τοΰ Διδς είναι μό
λις ι/ί3 της διαμέτρου τοΰ προϊσταμένου πλανή
του· άλλά δορυφόρος κεντημένος 1/4J τής διαμέ
τρου τοΰ "Αρεως θά είχε διάμετρον έλάσσονα τών 
έκατδν μιλίων. καί κατά συνέπειαν μέγεθος μόλις 
διακρινόμενον ΰπδτών έντελεστάτων καί μεγίστων 
τηλεσκοπίων. Είς έκ τών δορυφόρων τοΰ Κρόνου 
άνεκαλυφθη μόλις πρδ δλίγων έτών, ώστε καί ή 
άνακάλυψις δορυφόρου τοΰ "Αρεως οΰδόλως είναι 
απίθανο;·.

ΊΙ άντίθεσις τοΰ "Αρεως κατ’αΰγουστον λήγον- 
τος έτους συνέβη ότε ό πλανήτης ήτο κατά τδ 
πεοιήλιον αΰτοΰ σηυείον καί έγγυτάτω τής γής. 
‘Όθενεύρίσκετο είς όσον ένεστι πρόσφορον θέσιν πρδς 
ακριβή έξέτασιν. Κατά τοιαότην ευνοϊκήν έποχήν 
διηυθύνθη πρδς τδν πλανήτην το νέον τηλεσκοπίου 
τών εικοσιν έξ δακτύλων διαμέτρου έκ τοΰ ναυτι
κού άστεροσκοπείου έν Οΰασιγκτώνι τής’Αμερικής 
ΰπδ τοΰ καθηγητοΰ Esapll Hall. Τήν νύκτα τής 
15 αύγούστου παρετηρήθη μικρός άστήρ πλησίον 
τοΰ δίσκου τοΰ "Αρεως, άλλά δέν ύπωπτεύθη ά
μέσως οΰτε διεγνώσθη ό άληθής αΰτοΰ χαρακτήρ. 
Τήν εσπέραν τής πέμπτης, 16 τοΰ αΰτοΰ μηνος, 
περί τάς 11 ώρας καί 12 λεπτά, ό κ. Hall παρε- 
τήρησε πάλιν έν άστρον τοΰ 13 ή 14 μεγέθους 
πολύ πλησίον τοΰ "Αρεως καί κατεμέτρησε τήν 
φαινομένην αΰτοΰ άπόστασιν άπδ τοΰ πλανήτου. 
Τήν αΰτήν νύκτα περί τάς δυο ώρας μετά τά με
σάνυχτα έξετάσας πάλιν τδν πλανήτην ευρε μετ’ 
έκπλήξεως οτι τδ μικρδν άστρον έκινείτο συνάμα 
μετά τοΰ Άρεως. Έσυμπέρανεν εκ τουτου ότι 
άνεκάλυψε δορυφόρον τοΰ "Αρεως. Τήν παρασκευήν 
τδ ποωί καθυπέβαλε τάς παρατηρήσεις αΰτοΰ εϊς 
τδν καθηγητήν Sitnon Newcomb, οστις έκ τών 
πενταώρων τούτων νυκτερινών παρατηρήσεων ύ- 
πελόγισε τδν χρόνον τής περιόδου τοΰ δορυφόρου, 
ήν κατά προσέγγισιν προσδιώρισεν είς 31 ή 32 ώ-

ερι-

ρας, κατεφαίνετο δέ έκ τούτου, ότι δ δορυφόρος 
έμελλε νά διέλθη έν μέρος τής έφεξής νυκτδς όπι
σθεν τοΰ "Αρεως. Πραγματικώς ήτον άορατος οτε 
κατά πρώτον έζητήθη τήν προσεχή εσπέραν, άλλά 
κατά τήν πρόρρησιν τοΰ κ. Newcomb άνεφάνη 
περί τήν μίαν μετά τά μεσάνυχτα ώραν. Τδ σάβ- 
βατον τδ πρωί έγνωστοποιήθη ή άνακάλυψις εϊί 
τδν ναύαρχον Rodgers, έφορον τοΰ αστεροσκο
πείου. Άπεφασίσθη όμως νά περιμείνωσιν άλλην 
μίαν παρατήρησιν, πρίν ή άναγγείλωσιν έπισή- 
μως τόσον σπουδαίαν άνακάλυψιν. Τήν εσπέραν 
τοΰ σαββάτου ό δορυφόρος εύρέθη πάλιν πλησιέ- 
στατα είς τήν προαγγελθεϊσαν θέσιν αΰτοΰ, ήτις 
κατεμετρήθη άκριβώς ύπδ διαφόρων άστρονόμων.

Περί τήν 4 ώραν τής 18 αύγούστου ό κα
θηγητής Hall άνεκάλυψε δεύτερον δορυφόρον έντδς 
τής τροχιάς τοΰ πρώτου καί κατά τά φαινόμενα 
ισομεγέθη αΰτώ. ΊΙ άπόστασις τοΰ έσωτέρου δο
ρυφόρου άπδ τοΰ κέντρου τοΰ Άρεως είναι περί
που 5,700 μίλια, ένώ ή τοΰ εξωτέρου είναι 
14,000. ΊΙ άπόστασις τοΰ πρώτου άπδ τής έπι
φανείας τοΰ πλανήτου είναι μόλις 3,300 μίλια, 
μή ύπερβαίνουσα τουτέστι τήν άπόστασιν τής 
Νέα: Ί’ορκης άπδ τοΰ Λονδίνου. Τδ φαινομένου 
μέγεθος τοΰ Άρεως, δρωμένου άπδ τοΰ δορυφόρου 
τουτου είναι οισχιλιάκις μεγαλείτερον ή τδ τοΰ 
ήλίου ή τής σελήνης άπδ τής έπιφανείας τής γής 
δρωμένων.

Ό καθηγητή; Newcomb δίδει 30 ώρας καί 14 
λεπτά ώς περίοδον τοΰ έξω δορυφόρου περί τδν 
Άρην, καί 7 ώρας καί 38 λεπτά διά τδν ε’σώτε- 
ρον δορυφόρον. Καί οί δύο κινοΰνται, ώς ή ήμε
τέρα σελήνη, άπδ δυσμών προς ανατολάς. ΊΙ 
περίοδο; τοΰ έσωτέρου δορυφόρου είναι βραχυτέρα, 
ένώ ή τοΰ εξωτέρου είναι μακροτέρα μιάς ήμέρας 
τοΰ Άρεως. “Οθεν είναι πρόδηλόν ότι ή φαινο- 
μένη κίνησις τών δορυφόρων, όρωμένη άπδ τής 
έπιφανείας τοΰ Άρεως, έσται κατ’άντιθετους διευ
θύνσεις, τοΰ μεν έσω δορυφόρου άνατέλλοντος έκ 
δυσμών καί δυοντος ανατολικώς, τοΰ δε εξωτέρου 
έξ άνατολών άνατέλλοντοςκαίδύοντος πρδςδυσμάς. 
Οΰ'τως ούδαμώς άσύνηθες έσται το'ς κατοίκοις τοΰ 
Άρεως τδ φαινόμενου δύο σελήνών απαντωμενων 
έν μέσω τοΰ οΰρανοΰ. Ό ένδον δορυφόρος έκτελεΤ 
τρεις περιόδους έπί τής τροχιάς αΰτοΰ περί τδν 
Άρην εις διάστημα χρονου δλιγώτερον μιας αΰτοΰ 
περιστροφής περί τδν άξονα, ήτοι μιας άρηΐου 
ήμέρας. ΊΙ άνωμαλία αυτή έν τώ πλανητικοί 
συστήματι φαίνεται κατά πρώτην έποψιν ασυμ
βίβαστος πρδς τήν νεφελώδη ύπόθεσιν, άλ
λ’ή συζήτησις αυτή άναβάλλεται μέχρι; ότου λη- 

φθώσιν ακριβέστερα·. πληροφορίαι περί τοΰ ά.-.ηίου 
συστήματος.

Δέκα ήμέραι μόλις παρήλθον άπδ τής άνακα- 
λυψεως τών προμνησθέντων δύο δορυφόρων τοΰ 
"Αρεως, οτε άνεκαλυφθη έτι καί τρίτος ύπδ τοΰ 
καθηγητοΰ Henry Draper καί τοΰ Ε-Η.Holden, 
έν τώ ίδιωτικώ άστεροσκοπείω τών Drapers έν 
HastingS-On-the-HudsOn τής ’Αμερικής.

Δ. Σ.

γνωστοί χάρται
BASOS ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ.—Οί μέχρι τοΰ λή- 

γοντος έτους γνωστοί χάρται τοΰ πυθμένος τοΰ 
Άτλαντικοΰ ώκεανοΰ άπεδέχοντο ώς μέγιστον 
βάθος 7,500 μέτρα. Άλλά τελευταϊαι καταμετρή
σεις γενόμεναι ύπδ άγγλικοΰ πλοίου καταδεικνύου · 
σιν ό'τι άλλαχοΰ τδ βάθος τοΰ ώκεανοΰ είναι πολλώ 
μεΐζον. Ούτω μεταξύ τής 36° καί 37° μήκους 
άπδ τοΰ μεσημβρινού τοΰ Γρηνουϊνσίου εύρέθη βά
θος 13 χιλιαμε'τρων. Μόλις μετά 9 και */ a όλας 
ώρας δ καθετήρ ευρε γήν. Έπί τούτου ύπομιμνή- 
σκομεν ότι τεχνικώτατον τι έργαλεϊον, βαθόμετρον 
καλούμενου, έπινοηθεν δε ύπδ του δόκτορος Σίε- 
μενς δύναται ν’άναπληρώση τδν καθετήρα είς τήν 
καταμέτρησιν τοΰ βάθους τοΰ ύδατος- τδ όργανον 
τοΰτο βασιζόμενου έπί τώυ νόμωυ τής έλξεως φαί
νεται οτι θ’άποβή χρησιμώτατον είς τούς ναυτι- 
λομένους.

ΑΡΧ Α ΙΟΛΟΓΙΚΑ.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΕ —

Το άγγλικδν Αθήνα ιον αναγγέλλει ότι ό ύπο- 
λοχαγδς Kitchener, πρόεδρος τής είς Παλαι
στίνην άρχαιολογικής επιστημονικής έκδρομής. έ- 
κόμισε τδ σχε'διον μιας έκκλησίας, ής ή οικοδομή 
ανέρχεται είς τούς χρόνους τών Σταυροφοριών, 
έσχάτως άνακαλυφθείσης παρά τδ "Ορος τών Ε
λαίων έν Ιερουσαλήμ. ΊΙ άπδ τοΰ "Ορους τών 
Έλαιών εΐ ς Βηθανίαν άγουσα όδδς διήκει διά στε
νής λωρίδος γής, συνδεούσης τδ είρημένον όρος 
μετά λόφου ύπερκειμένου τής κώμης ταύτης· 
κατά τδ άχρον τής όδοΰ ταύτης άνεχαλύφθησαν 
τά λείψανα αρχαίου ναΐσκου, σύ ή οικοδομή ανέρ
χεται είς τδν δωδέκατον ή τρισχαιδέκατον αιώνα. 
Έχ παραδόσεως ή θε'σις αυτή έθεωρήθη πάντοτε 
ώς έχείνη, έξ ή; δ Ίησοΰς έπί πώλον όνου άναβάς j 
είσήλθεν είς Ιερουσαλήμ τήν ήμε'ραν τών Βαΐων. 
Έν τώ ναίσκω τούτω φαίνεται μέγα λεπτούρ
γημα, περίεργον άληθώς έχον θέσιν. Εύρίσκεται 
πρδς βορράν μεταξύ δύο κιόνων τοΰ ίεροϋ. 
Τετράγωνον τδ σχήμα τδ λεπτούργημα τοΰτο $ 
παοίσταται οΐονεί αγία τράπεζα δεικνύουσα άκρ·- 
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βώς τδ μέρος, ό'Οεν ό Ίησοΰς άνέβη έπί όνου. Αί 
έπ’αύτοϋ εικόνες, καλώς διαγεγραμμέναι, κάλ- 
λιστα εΐσέτι διατηρούνται. Έπί της νοτίας προ- 
σόψεως απεικονίζεται ή τοΰ Λαζάρου άνάστασις· 
έπ'ι τής βορείου παρίστανται οί μαθηταί φεροντες 
τδν όνον εϊς τδν κύριον αυτών· όμιλος άνδρών ο
ριζόντων πρδς άλλήλους κοσμεί τήν ανατολικήν 
μετόπην· δυτικώς δε' έστι λεπτουργημένος άψι- 
δοειδής σηκός ή κουβούκλιου, κάτω τοΰ όποιου 
ύπήρχεν επιγραφή, ής τδ πλεϊστον είναι έξηλειμ- 
μένον. Έπ'ι τής άψϊδος τοΰ σηκοΰ ύπάρχουσι κα'ι 
ίχνη ζωγραφημάτων καί έπιγραφών. 'Ο πρώτος 
τά έρείπια ταΰτα έπισκεψάμενος είναι ύ πλοίαρ
χος Γκίλλεμοτ, όστις αντέγραψε τάς εικόνας κα'ι 
τάς έπιγραφάς, ηδυνήθη δέ ν’ άναγνω τάς λέξεις 
Hie est καί Hierusaleni. Τούς τοίχους τοΰ μι- 
κροΰ πρδς νότον ναΐσκου καλύπτουσιν έπίσης ζω- 
γραφίαι παριστώσαι εγγεγραμμένους κύκλους, ένώ 
αί τής εκκλησίας φέρουσι κοινά κοσμήματα. Λέ- 
γεται ότι άνευρε'Οη έκεϊ καί πλάξ χαλκοΰ, ήτις 
ληφΟεϊσα, διαταγή τοΰ πασσί, μετηνέχΟη εϊς τέ
μενος τι, εΐτα είςτδ σεράγιον. ΊΙ πλάξ αύ'τη έχρη- 
σίμευεν ώς κάλυμμα τής κολυμπήθρας, βεβαίοΰται 
δέ οτι ήν ή άσπίς τοΰ Χαμσε'χ. Φε'ρει τά όπλα τών 
12 φυλών τοΰ ’Ισραήλ καί έστιν έξ άργυρομιγοΰς 
ορειχάλκου. Ό πασσίς έπετρεψε νά ληφΟή φωτο
γράφημα αύτής. ΊΙ έργασία είναι ιταλική τοΰ 
δωδεκάτου αϊώνος, έξαισία δέ τήν καλλονήν.

ΝΕΑ ΠΟΜΙ1ΙΙΙΑ. — Σπουδαιότατη άρχαιολο- 
γική άνακάλυψις έγένετο έσχάτως έν Ιταλία. 
"Εστι δ’αύτη υπόγειος πόλις, νέα Πομπηία, άνευ- 
ρεΟεΐσα αίφνης παρά τή Μαμφρεδανία. κατά 
τούς πρόποδας τοΰ Γαργάνου όρους έν Άπουλίφ. 
Τδ πρώτον άνεκαλύφΟη ναός τής Άρτέμιδος, ειτα 
στοά 20 μέτρων περίπου έχουσα μήκος μετά στη
λών άνευ κιονόκρανων, τέλος δένεκρόπολις έχουσα 
περιφέρειαν 15,000 τετραγωνικών μέτρων. Έςε- 
χώσΟησαν πλεΐσται έπιγραφαί, ιόν τινες άπεστά- 
λησαν είς τδ Μουσεϊον τής Νεαπόλεως. ΊΙ άνα- 
καλυφΟεϊσα πόλις έστί τδ άρχαϊον Σίποντον, άνα- 
φερόμενον μέν παρά Στράβωνος, Πολυβίου καί 
Τίτου Λιβίου, καταχωσθέν δ’ έκ σεισμού. Αί οΐ- 
κίαι αύτοΰ εύρηνται 20 περίπου πόδας ύπδ τδ 
νέον έδαφος. ΊΙ ιταλική κυβέρνησις έλαβε τά 
ά/αγκαϊα μέτρα πρδς έκτέλεσιν μεγάλων άνασκα- 
φ.ϋν. 'Ως έν Πομπηία, ουτω και έν Σιπόντω νέαι 
καθ’ έκάστην γίνονται ανακαλύψεις. Ού'τως εύ- 
f έθη έπ’ έσχάτων μνημεϊον πρδς τιμήν τοΰ Πομ- 
πηίου μετά τήν νίκην ήν κατά τών πειρατών 
κατήγαγε καί πλεϊστα δρειχάλκινα καί χρυσά νο-

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚ Α.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΟΥΚΥΑΙΑΟΓ. — Έν τή γαλ
λική Ακαδημία τών ήΟικοπολιτικών έπιστη
μών κατά τήν συνεδρίασιν τής 26/8 δεκεμβρίου 
ό κ. Κάρολος Λεβέκ, εϊς τών διασημότερων 
τής Γαλλίας ελληνιστών, λαβών άφορμήν έκτί
νος διατριβής, γραφείσης ύπδ τοΰ κ. Γαρσονέ, 
καί έπιγραφομε'νης Περί τών παρά Θουκυ
δίδη χαρακτήρων τοΰ νεωτέρου ίςο- 
ρικοΰ καταδεικνύει τούς χαρακτήρας τούτους, 
οί'τινες άποκαλύπτουσι παρά τω Θουκυδίδη τδν 
άληΟή ιδρυτήν τής ιστορικής κριτικής καί τής 
φιλοσοφίας τής ιστορίας. Ό κ. Γαρσονέ, είπε, 
παρέστησε τούς χαρακτήρας τούτους μετά πολ
λής σαφήνειας καί άνευ ούδεμιας υπερβολής. 
Ό Θουκυδίδης δέν είναι πλέον ό άφελής χρονο
γράφος, ό σημειών πϊν ό',τι διασαλπίζει αύτω 
λάλος καί άσύνετος φήμη. Αύτδς ουτος ρητώς 
χαρακτηρίζει έν τω Κ κεφαλαίω τοΰ Θ βιβλίου 
τής ιστορίας αύτοΰ ώς κινδυνώδες τδ άποδέ- 
χεσΟαι άνεξετάστως πϊσαν μαρτυρίαν διότι οί 
άνθρωποι διαβιβάζουσιν άπδ γενεάς είς γενεάν άνευ 
έλέγχου τάς παραδόσεις τών πρεσβυτέρων καί αύ
τάς έτι τάς περί τής εαυτών πατρίδος. Ό κ. 
Γαρσονέ χαρακτηρίζει κάλλιστα τήν μεγάλην με
ταβολήν ήν έπήνεγκεν είς τδ έργον τοΰ ίστορικοΰ. 
< Ιίροσαγορεύσωμεν, λέγει, τήν πρώτην έμφάνισιν, 
τήν οριστικήν είσοδον τής κρίσεως έν τή ιστορία. 
Μετά τδν Θουκυδίδην ή κρίσις αύτη καθίστατα[ 
συστηματικόν έργον, συναισθάνεται τί είναι κα( 
τί ζητεί- καθορίζει τδν σκοπόν αύτής, περιγρά
φει τον τρόπον, διαγράφει τδν κύκλον, καταμε
τρεί τήν σημασίαν αύτής·. Ό Θουκυδίδης έρ- 
γάζεται διά τδ μέλλον, όπως δέ πιστευουσιν είς 
αύτδν οί έπιγινόμενοι καί ώφεληΟώσιν έκ τών δι
δαγμάτων αύτοΰ έκτίΟησιν είλικρινώς, πώς ήρύ- 
σατο τάς αύΟεντ-.κάς αύτοΰ πληροφορίας. Ό κ. 
Λεβέκ μνημονεύει έπί τούτου τδ χωρίον τοΰ 
Θουκυδίδου, έν ω ό μέγας ιστορικός έκτίΟησι διά 
τίνος τρόπου έξήλεγχε τάς πηγάς αύτοΰ. Ό μέ
γας ιστοριογράφος δέν περιόρισε τάς φροντίδας αύ
τοΰ μόνον είς τά γεγονότα έξωτερικώς θεωρούμε
να, άλλά μετά πολλής έμβριΟείας παρετήρησε 
τά πάθη, τάς θελήσεις καί τάς προθέσεις, καί 
είσέδυσεν είς τά μυχιαίτατα τής άνθρωπίνης ψυ
χής· δ δέ τοσοΰτον τολμηρώς είς τά μυχιαίτατα 
βάθη τής ψυχής είσδύσας, ούδαμώς έδίστασε ν’ 
άναπτύξη ένώπιον τοϋ άναγνώστου τάςδεινοτάτας 
ήΟικάς νόσους τών λαών, έκείνας μάλιστα, ooat 
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στάσεων καί τών καταστροφών τοΰ πολέμου. Ό 
κ. Λεβέκ έπιμείνας ιδία εις τήν άρετήν τοΰ γε- 
νικευειν, ήν κέκτηται ό Θουκυδίδης εϊς τδν ύπέρ- 
τατον βαθμόν, παρατηρεί ό’τι ό μέγας ιστοριογρά
φος δέν δύναται νά καταταχΟή μεταξύ τών ρητό
ρων κατά τήν συνήθη σημασίαν τής λέξεως ταύτης.

Αί δημηγορία·, αύτοΰ είσι βραχεία·. άνευ άνα- 
, , \ .πτυςεων και επαναλήψεων, περιεχουσαι το αυ- 

στηρώς μόνον άναγκαϊον, φρονεί δε δ ,κ. Λεβέκ 
μετά τοΰ κ. Γαρσονέ, καί ιδία μετά τοΰ κ. Ίου
λίου Γιράρδου, είδικάς μελέτας ποιησαμένου καί 
έκδόντος περί Θουκυδίδου, οτι είχε τδ είδος έκεϊνο 
τής εύγλωττίας ό'περ ήρεσκε τοΐς συγχρόνοις αύ
τοΰ "Ελλησι. Καί όντως κατά τδν αιώνα τοΰ 
Περικλεούς δ όήτωρ δέν είναι ό κάλλιον λαλών 
τήν γλώσσαν πάντων, άλλ’ δ προνομιοΰχος καί 
ιδίαν όμιλών γλώσσαν. Ό ρήτωρ είναι ήθικολό 
γος,αί δέ σκέψεις αύτοΰ αί ύπδ τών καθ' ήμέραν 
γεγονότων ύπαγορευόμεναι δέον νά παρίστανται 
διά γενικών καί συνεπτυγμένων έκφράσεων ώσεί 
αξιώματα τοΰ όρΟνΰ λόγου. «Ό αϊρων τήν φω
νήν. λέγει ό κ. Ιούλιος Γιράροος, έν μέσω τής 
σιγής μιας όμηγύρεως, τότε μόνον ε’ναι άξιος τής 
τιμής ταύτης, όταν φαίνηται λογικότερος πάν
των καί έχη τήν έντονον καί υψηλήν γλώσσαν, 
ήν ή λογική ώμίλησεν έως τό.ε εϊς τήν προσέ- 
χουσαν άνΟρωπότητα». ΊΙ λογική, έπισυνάπτει 
ό κ. Λεβέκ, έστ’ιν ή λέξις ήν έναμίλλως καί συμ
φώνως έπαναλαμβάνουσι πάντες οί περί Θουκυ
δίδου κρίναντες. Άλλ’ ό λέγων λογικήν, λέγει 
φιλοσοφίαν· έκ δέ τούτου όρμώμενος ό σοφός 
Ακαδημαϊκός σπουδαΐον ποιείται παραλληλισμόν 
μεταξύ Θουκυδίδου καί Άριστοτέλους, ιόν τδν 
πρώτον πρόδρομον θεωρεί του δευτέρου. Άλλά 
περί Άριστοτέλους όμιλών ό κ. Λεβέκ ούδαμώς 
έπιλανΟάνεται οτι καί ό Πλάτων έδίδαξε έπιστη- 
μονικώς τδ εξαίρετου τοΰ καθόλου. τής ιδέας, τοΰ 
τυπου· ό'τι διέγραψε θαυμάσιους τυπους, άνδρών 
καί πολιτειών, οτι ήδη πρό τοΰ Άριστοτέλους 
έσχημάτισε πολιτικήν φιλοσοφίαν, ό'τι τέλος ύπό 
τινας έπόψεις ό Θουκυδίδης συνδέεται μετά τοΰ 
Πλάτωνος.

ΔΙΤΤΗ ΙΙΑΤΡΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ — 
“Εν τών λαμπροτάτων δραμάτων τοΰ έπιζώντος 
μεγάλου ποιητοΰ τής Γαλλίας κ. Βίκτωρος Ού- 
γου παρεστάΟη έσχάτως έν τω γαλλικω Οεάτρω 
τών ΙΙαρισίων. Τδ δράμα τοΰτο είναι τδ γνωστδν 
καί τω ήμετέρω κόσμω Έρνάνης, παρεστάΟη δέ 
τδ πρώτον τήν 13/25 φεβρουαρίου τοΰ 1830, ότε 
δριμυτάτη ήν ή πάλη μεταξύ τών λεγομένων 
κλασικών καί ρωμαντικών, ών τής σχολής προ- 

εΓ'ιΡΖεν ’ νεαρός τότε Ούγος καί ό έπί τά ίχνη 
αύτοΰ βαδίζων Αλέξανδρος ό Δουμϊς. Πόλεμος 
τότε καί έν τω Οεάτρω καί έν τω τύπω έγένετο 
περί τής άξίας τοΰ δράματος τούτου, οπερ έ- 
κυρώΟη ήδη ύπό τοΰ έκτοτε παρελθόντος χρόνου, 
ώς έν έκ τών αριστουργημάτων τής νεωτέρας 
γαλλικής φιλολογίας. Έν τή νέα ταύτη παρα- 
στάσει ό κ. Βίκτωρ Ουγος προσήνεγκε γεΰμα είς 
τούς έφημεριδογράφους καί εις τούς ηθοποιούς οί- 
τινες υποκρίνονται έν τω δράματι αύτοΰ. Κατά 
δέ τδ γεΰμα έποιήσατο προποσιν, ής μεταφέρομεν 
τάς έπομένας περικοπάς.

Κύριοι,
Έν τή ηλικία μου σπάνιον τό μή έχειν στα- 

Οεράν τινα ιδέαν. ΊΙ σταθερά ιδέα προσομοία εί
ναι τω άπλανεϊ άστέρι. "Οσω μελαντέρα ή νύξ, 
τοσουτφ μείζων ή αίγλη αύτοΰ. Αύτό τοΰτο 
δύναταί τις είπεϊν καί περί τής ιδέας. ΊΙ ιδέα 
μου έπιφαινεται μοι μετά τοσούτιρ μείζονος αίγ
λης, οσω ζοφερωτέρα ή ώρα αϊτη. ΊΙ σταΟε 
ρά αύ'τη ιδέα έστίν ή ειρήνη. Άφ’ ό'του υπάρχω, 
άπδ τών άρχών τής νεότητάς μου μέχρι τοΰ τέρ
ματος τούτου, ό'περ είναι τό γήράς μου, έ’να 
μόνον έσχον σκοπόν, τήν εΐρήνευσιν· τών πνευ
μάτων, την εΐρήνευσιν τών ψυχών, την είρή- 
νευσιν τών καρδιών. Τδ όνειρόν μου ην πάντοτε 
παΰσις τοΰ πολέμου, παΰσις τοΰ μίσους, απο
κλειστική ένασχόλησις τών λαών είς τήν έργα
σίαν. τήν ειρήνην. Τδ ονειρον τοΰτο οί'αι δήποτε 
κάν ώσιν αί παοοΰσαι ή μέλλουσαι δοκιμασίαι Οά 
προσπαθήσω νά πραγματοποιήσω ούδέποτε α- 
παυδών μέχρι τελευταίας μου πνοής. Τοιαύτη 
ή σημασία, τοιαύτη ή έννοια, τοιοΰτος ό σκοπός 
τής άδελφικής ταύτης άγά π η ς, έν ή ούδέν ύ- 
ποννοούμενον, ούδέν παρανοουμενον· ούδέν αλλ’ 
ή τδ μέγα, τδ άγαθδν, τδ γενναϊον. Πάντες 
όσοι έσμέν ένταΰθα, ποιηταί, φιλόσοφοι, συγγρα
φείς. καλλιτέχναι, δύο έχομεν πατρίδας, τήν 
μίαν τήν Γαλλίαν, τήν άλλην τήν τέχνην. Ναί, 
ή τέχνη είναι πατρίς. Είναι πολιτεία έχουσα 
αιωνίους πολίτας τούς φωτοβόλους εκείνους άν- 
δρας, τδν "Ομηρον, τδν Αισχύλον, τόν Σοφοκλέα, 
τδν ’Αριστοφάνη, τδν Θεόκριτον, τδν Γΐλαΰτον, 
τδν Λουκρίτιον, τόν Βιργίλιον, τόν Όράτιον, 
τδν Ίιουβενάλην, τόν Δάντην, τδν Σεξσπή- 
οον, τδν 'Ραβελαϊον, τδν Μολιέρον, τδν Κορνή- 
λιον, τδν Βολταϊρον . . . ('Ομόφωνος κραυγή· 
τδν Βίκτωρα Ούγον ! ) Ήττον εύρεϊα, άλλ*  
έπίσης μεγάλη έστίν ή πολιτεία, ήν δυνάμεθα 
άποκαλέσαι ήθικήν ήμών ιστορίαν, καί ήτις πε- · 
ριέχει τούς άνδρας έκείνους τούς ούχ ήττον μεγά-
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λους, Κάρολον τον Μέγαν, τον 'Ρολάνδον. τον 
ΔυγεσκλΤνον, τδν Βαγιάρδον, τον Τυρέννον, τον 
Κονδέ, τον Βιλλάρς, τδν Βωβάν, τον Χώς, τον 
Δίαρσώ, τον Κλέβαρ, τον Μιραβώ. Λοιπόν, ψι
λοί συνάδελφοι καί προσφιλείς μοι ξένοι, άνήχομεν 
εις τάς δυο ταύτας πολιτείας. Καυχώμεθα έπ’ 
αύταϊς, έπιτρε'ψατέ μοι δέ νά εΐπω ατι προπίνων 
υπέρ δμ,ών, προπίνω υπέρ τών δυο ήμών πατρί 
δων, υπέρ τής μεγάλης Γαλλίας χαί υπέρ τής

ΤΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ! ΠΑΧΕΠΙΪΤΜΜΙΑ.— Κα
τά την ’Επετηρίδα τών γερμανικών πα
ν επι στ ημ ίων, ταΰτα συμποσοΰνται νϋν εις 21, 
έν ο’ς φοιτώσι 20,229 φοιτηταί. Έκ τούτων 2,500 
δέν ε’ναι εγγεγραμμένοι· έκ τών λοιπών 17,500 
οι 6,787, ήτοι υπέρ τδ τρίτον, φοιτώσιν εις τήν 
φιλοσοφικήν σχολήν περιλαμβάνονταν τήν κυρίως 
λεγομένην φιλοσοφίαν χαί τάς έπιστήμας, ή δέ 
ήττονας αριθμούσα φοιτητά; έστιν ή θεολογική 
σχολή, εις ήν φοιτώσι καθ' άπασαν τήν Γερμανίαν 
ούχί πλείονες τών 2,223. Τδ μάλιστα φοιτώμενόν 
εστι τδ τοΰ Βερολίνου πανεπιστήμιον, εις δ φοιτώσι 
μέν 4,597, άλλ’ ε'κ τούτων πλείονες τών δισχιλίων 
εΐσίν οί μή έγγεγραμμένοι. ’Εάν ώς βάσις λη- 
φΟή ή έγγραφή, τήν πρώτην ζατε'χει τάξιν τδ 
τής Λειψίας πανεπιστήμιον, έχον υπέρ τούς 
3,000 φοιτητάς εγγεγραμμένους έν τω μητρωω. 
Τδ τοΰ Στρασβούργου πανεπιστήμιον, αριθμούν 700 
φοιτητάς κατε'χει τήν 11 τάξιν, τελευταίου δ’ 
έρχεται τδ Ροστδκ, άριθμοΰν 144 μόνον φοι- 
τητάς. Οϊ καθηγηταί συμποσοΰνται εις 1300, 
έχτδς 450 υφηγητών. ΊΙ γερμανική αυτοκρατο
ρία δαπανα πρδς διατήρησιν τών πανεπιστημίων 
τούτων υπέρ τά 12 J(s εκατομμύρια φράγκων έτη 
σίως. ’Εντός ενός έτους τδ τοΰ Στρασβούργου πανε- 
πιστήμιον άπερβόφησε περί τά 4,800,000 φράγ
κα. Τά έχτδς τοΰ κράτους γερμανικά πανεπιστή
μιά εΐσι έν Βρασιλεία τής Ελβετίας, Δορπάτ τής 
Ρωσσίας και Βιέννη, Γράετς, Ίνσβρύχη, Πράγα 
κα'ι Τσε'ρνοβιτς τής Αυστρίας. Τδ δ'λον άρα τών 
γερμανικών πανεπιστημίων συμποσοΰται εις 28 
μετά τών έκτος τής γερμανικής αυτοκρατορίας.

ΦΑΡΑ 11 ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΌΤΕΡΟΙ. — Τήν 
16)8 δεκεμβρίου δ κ. Λεσσέψ έποιήσατο έν Παρι- 
σίοις περιεργοτάτην και διοακτικωτάτην διάλεξιν 
περί Αίγυπτου. Τά μάλιστα ιδία τδ ακροατήριου 
αυτοΰ εις διάχυσιν οιέθηχεν έμμεσός τις παραβολή, 
ήν αδιαφορώ τω ήβει έφάνη ποιούμενος, περί τών 
αρχαίων καί νεωτε'ρων Φαραώ.

"Γπομνήσας δ κ. Λεσσέψ τήν ωμήν βασιλείαν 
τοΰ Χε’οπος, οστι; έχατονταχισχιλίους άνδρας έπί 
δεκαετίαν ήγγάρευσε διά τήν κατασκευήν τής πρώ
της πυραμίδας, κα'ι τών λοιπών Φαραώ, έξηκολού- 
θησε λίγων ταΰτα.

« *Εκτοτε  τδ άνομα Φαραώ έγένετο αντιδημο
τικόν. Σήμερον έτι ή σφοδροτάτη ίίβρις δύο Αιγυ
πτίων πρδς άλλήλους είναι: υιέ τοΰ Φαραώ. 
Μίαν ημέραν έζήτουν παρά τοΰ άντιβασιλέως τήν 
έξήγησιν τής λέξεως, ούτος δε'μοι άπήντησε.— 
«Φαραώ σημαίνει άνθρωπος πείσμων έπιδιώκων εναν
τίον πάντων τήν ιδίαν αύτοΰ ιδέαν καί ούδέν βέ
λων νά έννοήση·.—Δύναταίτις κα'ι σήμερον νά 
ειπνι: Πείσμων ώς Φαραώ·.

Γέλωτες κα'ι ψιθυρισμοί υπέδειξαν τους λόγους 
τούτους τοΰ ρήτορος, ών ή εφαρμογή κατά τά 
τελευταία έν Γαλλία γεγονότα χαί τήν επίμονον 
άντίστασιν τυΰ στρατάρχου ήν προφανής.

« Ό Φαραώ είναι πράγματι, έξηκολούθησε λό
γων, δ τύπος τοΰ δεσπότου, τοΰ απολύτου άρχον- 
τος. «Έκ τών προτέρων, κατά τινα σημείωσιν τών 
Μωσαϊκών χρονικών, ήν έχω δπ’ όψιν, 
καταδεδικασμένος ε’στ'ιν εις τυφλήν άντίστασιν, εις 
δλεθρίαν έπιμονήν, προοίμιον αναπόδραστου κατα
στροφής·. Καί πορρωτέρω «"Οτε έπήλθον αί πλη· 
γα'ι τής Αίγύπτου, ό Φαραώ γίνεται μέν περίτρο
μος, άλλα δέν συναινεϊ νά ένοωση. Ελπίζει οτι 
δυναται νά σωβή δΓ ημιμέτρων, διά φαι
νομένων παραχωρήσεων. Μάτην οί πιστοί 
αύτοΰ ΰπηρέται προτρέπουσιν αύτδν λέγοντες 
«Δέν βλέπεις λοιπόν δ'τι ή Αίγυπτος άπόλλυται;». 
Ό Φαραώ άποστρέφει τήν κεφαλήν καί άμεριμνεΤ 
περ'ι τών γινομένων. ’Εάν δ’ ύπδ τρομου καταλαμ
βανόμενος έπί τή θέα τών δυστυχημάτων τούτων 
άνομολογή πρδς στιγμήν έαυτδν ένοχον, μετ'δλιγον 
αποσύρει τή.ύπόσχεσιν αυτοΰ, και ή καρδία αύτοΰ 
σχληρύνεται καί πάλιν. Ουτω άπδ ήττης εις ήτταν, 
άπδ ϋποσχέσεως εις υπόσχεσιν, άπδ μεταμέλειας εις 
μεταμέλειαν επέρχεται ή δλεθρία ώρα, ή ώρα 
κ α θ' ή ν είναι πλέον άργά. Αντί έξόδου 
τής Αίγύπτου, λέγει τδ εΐρημε'νον φυλλάδιον, δ'περ 
έξεδόθη πρδ πολλών ετών, γραφήτω έπανάστασις 
τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας, άντί Φαραώ Κά
ρολος Α', ’Ιάκωβος Β', Λουδοβίκος 1ΣΤ', χαί ό 
πρδ τρισχιλίων έτών ιστορικός αποβαίνει ιστορικός 
τής χθές. Δύναταί τις νά προθέση, λέγει δ κ. Λεσ- 
σέψ, «καίδ ιστορικός τής σήμερον·, καί κατέρχεται 
τοΰ βήματος έν μέσω ραγδαίων χειροκροτήσεων.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.;

Thiois Βοτγτρα καί Σ’1’.
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