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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ.

Έχει δίκαιον τό γαλλικόν λόγιαν λέγον 
ότι αί ήμέραι διαδέχονται άλλά δέν όμοιά- 
ζουσι πρός άλλήλας. Τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα ούδείς άλλος λόγος ύπήρχεν ή περί με

σολαβήσεως καί ειρήνης. Τήν εβδομάδα ταύ
την περί ούδενός άλλου γίνεται λόγος ή περί 

τής ματαιώσεως πασών τών περί μεσολαβή
σεως καί ειρήνης ελπίδων καί περί αύζήσεως 
όσημέραι τών φόβων ή τών ελπίδων, ώ; έκα

στος γνώμης έχει, περί έπεκτάσεως τοΰ ύφε- 
στώτος πολέμου καί περί άναμίξεως είς αύτόν 

ύπερ τής Τουρκίας μιας τουλάχιστον τών ευ
ρωπαϊκών δυνάμεων, τής ’Αγγλίας.

Άφορμήν είς τά θρυλήματα ταϋτα παρέ- 
σχον τά επανειλημμένα ύπουργικά συμβούλια 
εν ’Αγγλία καί τά συντόνως λαμβανόμενα 
πιρά τής δυνάμεως ταύτης στρατιωτικά μέ

τρα. Επανειλημμένα, ώς τήν παρελθοΰσαν 
εβδομάδα έγράφομεν, υπουργικά συμβούλια 

συνήλθον έν Λονδίνφ πρός έξέτασιν τής ένε- 

στώσης πολιτικής καταστάσεως καί τών μέ
τρων,άπερ είς τήν ’Αγγλίαν επιβάλλονται πρός 
περιφρούρησιν τών πολύκροτων αύτής συμφε
ρόντων. Άλλά καί έκτοτε μεϊζον έτι υπουργι
κόν συνήλθεν έν Ούίνδσωρ συμβούλιον τό πα
ρελθόν σάββατον ύπό τήν προεδρείαν τής {ία·· 

σιλίσσης, είς ο παρήσαν έκτος τών ύπουργών 
κκϊ ό πρόεδρος τοΰ ιδιωτικού συμβουλίου τής 

βχσιλίσσης καί μεθ’ ο ήγγέλθη έπισήμω; 

πλέον ότι τό Κοινοβούλιον συγκαλεϊται τή 
5)17 προοσεχοΰς ίανουαρίου, ήτοι ένα περίπου 

μήνα πρό τής ώρισμένης πρός τοΰτο έποχής.
Τά ύπουργικά ταϋτα συμβούλια, ή έπα- 

νειλημμε'νη καί πως έπιδεικτική αγγελία ότι 
σύντονα λαμβάνονται ύπό τής Αγγλίας ς·ρα- 
τιωτικά μέτρα, ότι μεγάλη έπικρατεϊ δρα- 

στηριότης εν τώ μεγάλω οπλοστασίω τής 
’Αγγλίας Βοϋλβιτς πολλάς προύκάλεσαν φή- 
μας, τάς μέν άπιθανωτέρας τών δέ τώ κα

λώς σκεπτομένω καί έπισταμένως μελετώντι 
τήν πολιτικήν κατάστασιν τής Εύρώπης. 
Ένθεν μέν διεδίδοτο καί έτηλεγραφεΐτο έν- 

ταϋθα έκ Βιέννης, ένθα τό χαλκεϊον τοιούτων 
ειδήσεων, διά τοϋ πρακτορείου Βορδεάνου ότι 

αί μεταξύ Αγγλίας καί 'Ρωσσίας σχέσεις ό- 
σημέραι έπιτείνονται· ένθεν δέ διά τοϋ αύτοΰ 

πρακτορείου ήγγέλλετο ότι ό πρίγκηψ Βίσ
μαρκ φόβφ τών πανσλαυϊστών έπέτρεπε τήν 

έλευθέραν τής ’Αγγλίας ενέργειαν επιφυλασ
σόμενος μόνον όπως έπεμβν) πρός παϋσιν τής 
έπιτάσεως τών μεταξύ 'Ρωσσίας καί ’Αγγλίας 
σχέσεων ένθεν δέ ότι ό Βίσμαρκ συγκαλεΐ έν 
Βερολίνφ τούς έν τή άλλοδαπή πρέσβεις τής 
Γερμανίας όπως συνδιασκεφθή μετ’ αύτών- 
ένθεν τέλος διεθρυλεΐτο ότι ή Αγγλία μονο- 
νού τόν πόλεμον κατά τής 'Ρωσσίας έκήρυ- 
ξεν, οτι στόλοι αύτής ετοιμάζονται είς Βαλ- _ 
τικήν νά είσπλεύσωσιν, ότι τέλος άδεια έζη- 

τεϊτο όπως ό έν Βεσικίοις άγγλικός στόλος 
είσπλεύσγ διά τοϋ Βοσπόρου είς Εύξεινον, μεθ’ 
ής άδειας συνεδυάσθη καί ή μακρά συνέντευ- ■» 

ξις, ήν τήν τρίτην έλαβε μετά τοϋ μεγάλου
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βίζίοου έν τή Ύ. Πύλη ό πρεσβευτή; τή; 

’Αγγλίας κ. Ααγυάρδος.

Το καθ'ήμάς, καί είπομεν καίέπαναλαμ- 
βάνομεν ότι τάς φήμας ταύτας θεωροΰμεν 

έπινοήματα καινολόγων έν τοΐς λοίσθιοι;, 

aux abois, ώς οί Γάλλοι λέγουσι, καί ούδε- 
,αιάς άξίας προσοχής διά τούς μελετήσαντα; 

τήν πολιτικήν στάσιν τών δυνάμεων άπό 
τής άρχής τής τελευταίας άνατολικής περι

πλοκής, Εις τούτους ούδόλως είναι άγνωστον 
ότι πλήρης έπικρατεϊ ομοφωνία μεταξύ Γερ

μανίας καί 'Ρωσσίας ώς πρός τάς ένδεχομέ- 
νας περιπτώσεις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, 
ότι είς τήν ομοφωνίαν ταύτην είσήλθεν έκοϋ- 

σα μέν ή 'Ιταλία, περεσύρθη ακόυσα Ισως 
ή Αυστρία, ότι τέλος μετά τήν συμφωνίαν 
ταύτην καί ώς έκ τής αδιαφορία; τής Γαλ

λίας είς πάν ό,τι έκτος αύτής ή Αγγλία 
διατελεϊ έν παντελεϊ μονώσει. Είναι άληθέ; 

ότι φαντασιοκόποι άνταποκριταί έκ Βιέννης, 
όπου ή φαντασία μέγα διαδραματίζει πρό
σωπον, διαδίδουσι τάς άπιΟανωτάτας ©ήμας 
και δεν εδίστασαν επ’ έσχατων ν’ άναγγεί- 

λωσιν έπικειμένην τήν πτώσιν τοΰ κόμητο; 
Άνδράσσυ, καθ’ οΰ ώργίσθη δήθεν ό Φραγκί

σκος ’Ιωσήφ, ώς ύπαβαλόντο; τά συμφέροντα 
τής Αύστροουγγαρία; είς τάς ρωσσογερμανι- 
κάς αξιώσεις· άλλά ταΰτα πόθων μέν 'ίσως 

είσίν εκφράσεις, ούδαμώς όμως πρός τά πράγ
ματα συνάδουσιν. Έάν έν Αύστροουγγαρία ύ- 

^άρχη τζί άποκλίνων φύσει πρός τήν ρωσ- 
σογερμανικήν συμμαχίαν,ούτοί είσιν οί περί τόν 
αύτοκράτορα Φραγκίσκον ’Ιωσήφ, οιτινες ύπό 
τόν άρχιδοΰκα ’Αλβέρτον δέν έλησμονησαν έτι 
τάς παραδόσεις τοΰ 1848· τοΰναντίον δέ ό ήτ- 

τον άποκλίνων πρός τήν τοιαότην συμφωνίαν 
Οά ήτο βεβαίως ό οΰγγρος τό γένος καί προγε- 

γραμμένος τοΰ 184 8 κόμης Άνδράσσυ, όστις 
ποιεί απλώς σήμερον τήν άνάγκην φιλοτιμίαν 
περισφιγγόμενος μέχρι πνιγμού έκ τεσσάρων 
μερών ύπό τής 'Ρωσσίας, τών δορυφόρων αύτής, 

τής Γερμανίας καί τής ’Ιταλίας. 'II Βοημία, 
ή Μοραβία, ή Δαλματία, ή Κροατία, ή γερ

μανική Αύστρία, αί ίταλικαί άξιώσεις έπί 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

τής Τριδεντινής χώρας καί έπί τής Ίστρίας δί- 
δουσι τό μέτρον τής πολιτικής τής Αύστρο

ουγγαρίας, καί άνευ τών προτιμήσεων τοΰ νΰν 
άρχηγοΰ τοΰ άψοβουργικού οίκου Φραγκίσκου 
’Ιωσήφ καί τοΰ έπισ/μοτάτου τών έπιζώντων 
άπογόνων αύτοΰ άρχιδουκός Αλβέρτου πρός 
τάς πατρίδας τών σωτήριον τής συγχρόνου 

Αύστρίάς, τών Γέλασιτς, τών 'Ραδέτσκη, 
τών Τεγετώφ.

Έντεΰθεν ή τελευταία πολιτική τοΰ κό
μητος Άνδράσσυ, πολιτική, τολμώμεν είπεϊν, 

αύτοσυντηρησία; διά τόν άψοβουργικόν οίκον, 

πολιτική, ής ή Αύστρία δέν δύναται ν’ άνα- 
κ.ύψη είμή ή διακινδυνεύουσα τήν υπαρξιν 

αύτής, ή άλλως έκ τών προτέρων έξησφαλι- 

σμένη περί συμμαχίας δυναμένης ν’ άντιση- 
κώση τάς συνηνωμένα; δυνάμεις τής 'Ρωσ

σίας, τής Γερμανίας καί τής ’Ιταλίας.
Άλλά τοιαύτης συμμαχίας δύναται νά 

πρωτοστατήση σήμερον ή Αγγλία ; Άμφε- 
βάλλομεν πάντοτε,ιδία όμως μετά τήν έν Γαλ 

λία έπικράτησιν τής δημοκρατικής μερίδος. 

Ίσως εν περιπτώσει έπικρατήσεω; τών όρλεα- 
νιστών ή τών βοναπαρτιστών ή Αγγλία ήδύ
νατο νά εύρη αρωγόν πρός σύμμαχον τό δυνα
στικόν συμφέρον καί τού; κληρικούς πόθους. 
Οί πολιτικοί άνδρες τής Γερμανίας καλώ; 
τοΰτο έγίνωσκον καί άνέμενον έναγωνίω; τό 
άποτέλεσμα τής μεγάλης έν Γαλλία διεξαχ- 
θείσης πάλης. Έάν δέ τις πιστεύση είς άπο- 
καλύύει; ούχί πάντη άπιθάνους, ό πολυμήχα
νος άρχιγραμματεύς τής γερμανικής αύτοκρα

τορίας, θέλων νά. εξασφάλιση έπί δύο τούλά- 

Ζ'·7τ07 γενεάς τό εργον τής γερμανικής ένό
τητος όπερ είς πέρας ήγαγε, κατήρξατο δια
πραγματεύσεων μετά τής δημοκρατικής με
ρίδος έπί ένδεχομέναις περιστάσεσι, τό Βέλγιον 

ή τήν Αίγυπτον προσφέρων όπως είς τήν Γερ

μανίαν προκτήσηται τήν 'Ολλανδίαν ήτις, ώς 
ό Περικλής άπεκάλει διά τήν Αττικήν τήν 

Αίγιναν, ή λήμη έστι τής Αγγλίας καί ή αι
ώνια άπειλή, έν χερσίν ισχυρού κράτους, κατά 

τ/ς νησιωτικής αύτής Οέσεως. Ούτω πάντοθεν 
έντεταμένον φαίνεται τό δίκτυον περί τήν’Αγ

γλίαν παρά τού πολυμήχανου Βίσμαρκ, όστις 
κύριος νΰν τών τυχών τής Εύρώπης ούδαμώς, 

νομίζομεν, έχει νά φοβηθή έκ τών πανσλαυϊ- 
στικών άξιώσεων, άς δΓ ένός μόνου νεύματος 
δύναται νά καταρρίψη άρχηγός γινόμενος εύ

ρωπαϊκοΰ συνδέσμου, είς ον ταχέως Οά προς- 

ήρχοντο ή Αύστρία καί ή Αγγλία.
Ταΰτα πάντα δέν διέλαθον τήν διάνοιαν 

τών ιθυνόντων τά τής Αγγλίας πολιτικών 
άνδρών, αί δέ προπαρασκευαί αύτών φρονού- 
μεν ότι, καίτοι παράτολμοτερον είπεϊν, άπο- 
βλέπουσιν ούχί εις ένδεχομένην άνάμιξιν τής 

Αγγλίας έν πάλγ, κατά τής 'Ρωσσίας, άλλ’ 
εϊς άμεσώτερον ϊσω; κίνδυνον έν 'Ολλανδία, 

Βελγική ή Αίγύπτω, ή είς έξανάγκασιν τής 

τριπλής ή τετραπλής συμμαχίας δπως συμ- 
περιλάβωσι καί αύτήν είς τήν οριστικήν δια- 

κανόνισιν τών ανατολικών πραγμάτων.
Ύπό τήν έποψιν ταύτην, καί περ περίεργος 

καί άπρόοπτος, δέν φαίνεται όμως ήμϊν πάντη 

απίθανος ή ύπό τοΰ Φάρου άγγελθεϊσα τήν 
εβδομάδα ταύτην σπουδαιοφανής ε'ίδησις, ότι 

έυ.πιστευτικαί άνακοινώσεις άνταλλάσσονται 
μεταξύ Αγγλίας καί 'Ελλάδος, τοσοΰτον δέ 

φιλικόν έπ’έσχάτων προσεκτήσαντο χαρα
κτήρα, ώστε άνησυχούσι τό άνακτοβούλιον 
Πετρουπόλεως. Έάν τοΰτο ήναι άληθές, όπερ, 
έπαναλαμβάνομεν, ούχί άπίθανον, δύναται 

τις νά είκάση ότι ή Αγγλία έπιφυλάσσει 
έαυτή μέσα πρός άνάμιξιν είς τήν οριστικήν 

διακανόνισιν τών ανατολικών πραγμάτων. 
ΊΙ Ελλάς, τό μόνον έκτος τοΰ τουρκικού 
άνεξάρτητον έν Ανατολή κράτος, ούδαμώς 

ένδιαφέρεται όπως κατά τήν ένεστώσαν κρί

σιν τύχη, ώς τά ύποτελή κράτη, προνο
μίων τινών ή τή; άνεξαρτησία; ή έστω 

καί χωρική; τινο; έπεκτάσεως. Ή πολι
τική αύτή; είναι διαγεγραμμένη ύπό τής 
ιστορίας καί τών παραδόσεων αύτής καί 

τών χρεών, απερ έχει πρός τάς όμαίμονας 
χώρας τής Ανατολής. ΊΙ πολιτική αύτη έπι- 
βάλλει αύτή τό ήσυχεϊν μέν έφ’ όσον δέν δια

τρέχει κίνδυνον τό καθεστώς τή; Ανατολή; 
νά δημευθή ύπό τοΰ πανσλαυϊσμοΰ, άλλά 

καί σύντονον παρασκευήν άπέναντι τού έν- 
δεχομε’νου τούτου κινδύνου, καθ’ δν τά συμ
φέροντα αύτή; συνδυάζονται πρός τά καλώς 

έννοούμενα συμφέροντα τών κρατών τής Με
σογείου, καί ιδία τής Αγγλίας, άπαιτοΰντα 

όπως ύπάρχη έν Ανατολή ισχυρός φραγμός 
κατά τού σλαυϊσμού δυνάμενος νά κλείση είς 
τήν έπιδρομήν αύτοΰ τήν είς τά πεδία τής 

νοτίου ’Ανατολής καί εις τό Αίγαϊον εισβο
λήν. Τοΰτο τοσοΰτον έστι ένδιαφέρον είς τήν 
Εΰρώπην καί ιδία είς τήν Αγγλίαν, όσον καί 

ή έν πάση περιπτώσει ένίσχυσις μεγάλου μου

σουλμανικού κράτους έν τή πρός τήν Εύρώ- 
πην άσιατική χώρα άπό τών άκτών τοΰ Εύ- 
ξείνου μέχρι τών τού Περσικού κόλπου καί 

τής ’Ερυθρά; θαλάσση;.
Καί ταΰτα μέν έκ τών όσα έξ Εύρώπη; ήγ- 

γέλθησαν. ’Ενταύθα δέ, μεθ’ όλα τά θρυλή

ματα, φαίνεται ένισχυθέν τό φρόνημα, μετά 
τό ναυάγιον τών περί μεσολαβήσεως έλπίδων 

τή; μέχρι; έσχάτων άντιστάσεως μάλλον ή 
τής άποδοχή; τών όρων τή; ’Ρωσσία;, δρων 
συνεπαγομένων, ώ; καί προλαβόντως είπομεν,
τήν τοΰ κράτους αύτοχειρίαν. Έπί τούτω σύν 
τονα λαμβάνονται μέτρα πρός καταρτισμόν 
ισχυρά; έν Θράκη άμύνης, ϊσω; δέ δέν είναι 
άσχετο; πρό; τοΰτο ό οριστικό; διορισμός ώ;

τρατιωτικών τοΰ 'Ρεούφ πασ
σά, όστις τέως κατείχε τοποτηρητικώς τήν
Οέσιν ταύτην, καί ό τοϋ άρχηγού τοΰ στρα
τιωτικού οίκου τών άνακτόρων Σαϊτ πασσά 
ώς ύπουργοΰ τών ναυτικών, διαδεχομένου τόν 
Ρεούφ πασσάν. Ίσως δέ καί συνδέεται ή έν
τός τής έβδομάδος ταύτης άφιξις ένταΰθα 

τού ύπουργοΰ τοΰ πυροβολικού Μαχμούτ πασ
σά, μεταβάντος πρό τινων ήμερων πρός έπι- 
θεώρησιν τών οχυρωμάτων καί τών άμυντικών 

σημείων τής Θράκης.
Περί στρατιωτικών μέτρων προκειμένου, 

μικρόν όφείλομεν νά ποιησώμεθα λόγον περί 
τής είς τά; τάξεις τοΰ επιχωρίου στρατού 
κατατάξεως τών μή Μουσουλμάνων τοσούτω 
μάλλον, δσω τό ζήτημα τοΰτο άνεφύη έντός : 
τή; έβδομάδος ζωηρότερον παρά ποτέ. Ά-

ί
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φορμήν είς τοΰτο παρέσχεν ή έπ’ έκκλησίαις 
ανάγνωσες τήν κυριακήν πατριαρχικής εγκυ

κλίου έρμηνευούσης μέν τό πνεύμα τοΰ αύτο- 
κρατορικού διατάγματος, καθ'ο καθήκον τοΰ 

επιχωρίου στρατοΰ έστιν ή φύλαξις τής οι
κίας καί τής εστίας καί ούχί ή είς τά πεδία 
τών μαχών μετάβασις, άλλά μηδέν έπεξη- 
γούσης καί διασαφηνιζούσης ώς πρός τόν τρό

πον τής έκτελέσεως τού μέτρου. Λίαν τοΰτο 
δυσηρέστησε τούς ορθοδόξους ούχί κατά τής 

άρχής τοΰ μέτρου ήν παραδέχονται, άλλά 

κατά τής άνωτάτης πνευματικής αύτών άρ
χής, ήτις δέν έφρόντισε νά έξασφαλίσγ, αύ

τοΐς τήν πλήρη πρός τούς Μουσουλμάνους ισό
τητα έν τώ καθήκοντι τουτερ, ούδέ νά έπι- 
δείξγ) τήν δέουσαν μέριμναν περί τής μή έκ- 

πτοήσεως τών θρησκευτικών αύτών πεποιθή
σεων. Άλλ’ έλπίζομεν ότι ή κυβέρνησις, ήτις 
συνέστησεν ειδικήν έπιτροπήν πρός σύνταξιν 

κανονισμού περί τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως 
τοΰ μέτρου θέλε·, λάβει ύπ’οψιν τάς έκδηλω- 
θείσας νομίμους εύχάς τών Χριστιανών. Τοΰτο 
τούλάχιστον θέλει ένισχύσει καί τόν ήδη μή 
άποφανθέντα πατριάρχην τών ’Αρμενίων, ώς 

καί το έθνος αύτοΰ, όπως άποβάλγ, τάς αμ
φιβολίας, ών ένεκα δέν έξήνεγκεν οριστικήν 

άπόφασιν περί τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως 

τοΰ μέτρου, ώς ρητώς λέγεται έν διατάγματι 
τοΰ Γραφείου τοΰ Τύπου, δΓ οΰ έπαύθη τήν 
εβδομάδα ταύτην ή αρμένική έφημερίς TVopriip.

Έκτος τοΰ ζητήματος τούτου λίαν άπη- 

σχολησε καί άνησύχησε τήν εβδομάδα ταύ
την τόν τε λαόν καί τήν κυβέρνησιν ή μεγά
λη ύποτίμησις τοΰ χαρτονομίσματος, όπερ 
κατάντησε πρός γρ. 260 τήν τουρκικήν λί
ραν. "Οπως λάβωσι τά αναγκαία μέτρα πρός 
άναστολήν τής ύποτιμήσεως ταύτης συμβού
λιου έποίησαν τή δεύτερα έν τώ ύπουργείφ 
τών οικονομικών ό ύπουργός τοΰ τμήματος 
τούτου Ι’αλήπ πασσάς, ό τών έμμέσων φόρων 
Κιανή πασσκς καί ό τών δημοσίων έργον Ό- 
χαννες έφέντης Τσαμίτς, οίτινες καί μετε- 
πέμψαντο καί συνέστησαν έπιτροπήν έκ τών 

κ. κ. Στεφκνοβικ, Ζαρίφη, Δεβώ έκ τών διευ

θυντών τής ’Οθωμανικής τρχπέζης, Φον Χάας 
ύποδιευθυντοΰ καί Μερσέ διευθυντοΰ τοΰ εν

ταύθα υποκαταστήματος τής Λουγδουνικής 
Πιστώσεως Credit Lyonnais), όπως συνδια- 

σκεφθώσι καί λάβωσι τά. κατάλληλα μέτρα 
πρός περιστολήν τοΰ κακοΰ. Καί λέγεται μέν 

! ότι σπουδαία έλήφθησαν μέτρα, περί ών έπέ- 

χομεν εΐσέτι νά ομιλήσωμεν τό δέ βέβαιον 
άποτέλεσμα είναι ότι άπό τριών ήμερών τό 

χαρτονόμισμα ύπερετιμήθη έπαισθητώς.
Τά κρητικα δέν έλαβον εΐσέτι οριστικήν 

τινα λύσιν. Φαίνεται ότι έπικρατούσι ταρα- 

χαί τινες εΐσέτι, ων ή κατάπαυσες έλπίζεται 
έκ τής έκεϊ άφίξεως τών έκτάκτων άπεσταλ- 

μένων τής Πύλης κκ. Κ. Άδοσίδου καί 
Σαλήμ έφένδη καί έκ τής ίκανοποιήσεως τών 

νομίμων εύχών τών Κρητών. Έν τούτοις ή 
μετάβασις τών απεσταλμένων τούτων έβρά- 
δυνεν έμποδισθέντων έν Δαρδανελίοις ένεκα 

τρικυμίας.

Τ. Γ. Εΐχομεν γράψει τά άνωτέρω ότε έ
λήφθησαν έν τή πόλει ήμών δύο σπουδαιότα

τα τηλεγραφήματα, τό μέν έκ Βερολίνου τής 
14'26, τό δέ έκ Λονδίνου τής Ι5]27. Καί 

τοΰτο μέν αναγγέλλει νέαν έν Λ ον δ νω συνε- 
δρίασιν τοΰ υπουργικού συμβουλίου γενομένην 

τή προχθές πέμπτη, άφοΰ τήν προτεραίαν ό 
πρωθυπουργός λόρδος Βήκονσφηλδ μακράς έ· 
τυχεν έν Ούίνδσωρ άκροάσεως παρά τής ά- 

νάσσης Βικτωρίας. Τό δ’ έκ Βερολίνου άναγ- 
γέλλει ότι άμα γνωσθείσης τής έσπευσμένης 
τού άγγλικού Κοινοβουλίου συγκαλέσεως ή 
Ρωσσία διέταζε τόν εξοπλισμόν πάντων τών 

θωρηκτών αύτής πλοίων καί τήν έναρζιν έρ
γασιών πρός άμυναν τών παραλίων.

Έκ πρώτης οψεως κρίνων τις τά δύο τη
λεγραφήματα θεωρεί ίσως άναπόδραστον τόν 
πόλεμον. Τό καθ’ ήμάς, πολλάκις άπό τής 
άρχής τής ένες-ώσης κρίσεως έμάθομεν ν’ άνα- 

πολώμεν τό τοΰ άρχαίου ποιητοΰ. 

λήρε και μεμνησ’ απιςΓϊν- άρθρα ταΰτα τών φρένων. 
Μή άράγε παριστάμεθα είς δευτέραν έκδοσιν 
τώνμεταξύ λόρδου Βήκονσφηλδ έν Γκυιλδχάλλ 

καί τού αύτοκράτορος Αλεξάνδρου έν Μόσχα 

κατά νοέμβριον τοΰ παρελθόντος έτους; Κλί- 
νομεν μάλλον νά πιστεύσωμεν εις τοΰτο όρ- 

μώμενοι έκ τών σκέψεων άς άνωτέρω ά.ν·- 

πτύζαμεν.
Έν τούτοις δέον νά μνημονεύσωμεν τελευ

ταίου τινός τηλεγραφήματος έκ Λονδίνου τοΰ 

πρακτορείου Βορδεάνου, όπερ, καίπερκαί ύπ’ 
ούδενός άλλου πρακτορείου βεβαιωθέν, λίαν ό

μως σπουδαιοφανές έστιν όπως μή έν σιγή πα- 
ρέλθωμεν αύτό. ΊΙ άγγλική κυβέρνησις, λέγει, 

έζήτησε παρά, τής Ί’ωσσίας νά τή γνωστο- 
ποιηθώσινοί όροι ύφ’ ούς θά. συναινέση νά συν
ομολογήσω ειρήνην, έκ δέ τής άπαντήσεως 
τοΰ πρίγκηπος Γορτσακώφ έξήρτηται ή μέλ- 

λουσα στάσις τής ’Αγγλίας. Έν Αγγλία προ- 
βλέπεται ότι οί ρωσσικοϊ όροι θά ήναι τοιοΰτοι 

ώστε νά. έμποδίσωσι τήν συνομολόγησιν τής 

ειρήνης. Ούτως έχει τό τηλεγράφημα, όπερ 
φρονούμεν ότι χρήζει έπικυρώσεως.

ΣΊΊ’ΛΤΙίΙΓΙΚΙΙ ΕΒΔΟΜΛΣ.
Στείρα φαίνεται ή παρελθούσα έβδομά.ς ε’ς 

στρατιωτικά γεγονότα, όσον τούλάχιστον έξ- 
άγεται έκ τών ένταΰθα δημοσιευθεισών έπι- 
σήμ.ων ειδήσεων. Δριμϋς άφ’ ενός ένέσκηψεν έν 
Βουλγαρία ό χειμών, ώς έκ Βογότ τή 12)24 
άγγέλλεται, καί άβατοι μέν αί οδοί άπέβη- 

σκν, παρασύρει δ’ άπό τοΰδε τεμάχια πάγων 
ό Δούναβις, άφ’ ετέρου δέ ή τε έπιδρομή καί 

ή άμυνα ασχολούνται είς τά.ς αναγκαίας πα
ρασκευής δια τήν τελευταίαν φάσιν τοΰ δρά
ματος τοΰ ένεστώτος πολέμου. Καί οί μέν 

Ρώσσοι τάς τάζεις ένισχύουσι τών είς τήν 
Θράκην είσελασόντων στρατευμάτων καί 
φροντίζουσι περί τής έξασφαλίσεως τής τα

χείας άποστολής τών τροφίμων καϊ τών πο- 
λεμεφοδίων αύτών, οί δέ Τοΰρκοι παρασκευά- 

ζουσι καί τελειοποιοΰσιν όσημέοαι τήν έν 
Θράκη άμυναν αύτών. Εντεύθεν εξηγείται 

άρκούντως ή επικρατούσα ε’ς τάς στρατιωτι
κής έργασίας σχετική απραξία. Ούδόλως δέ 

φαίνονται πιθαναί αί είκασίαι τινών ότι οί 
Ρώσσοι ένεκα τής δυσχερείας τών διά τοΰ 

Δουνάβεως συγκοινωνιών καί τής έπισιτίσεως
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τών στρατευμάτων αύτών έν χώρα έξηντλη- 
μένν) σκοπούσιν αφέντες φρουράν έξ 100,000 
άνδρών έν ταϊς ώχυρωμέναις αύτών Οέσεσι 

καί δικβιβάζοντες τόν λοιπόν αύτών στρατόν 

εκεΐθεν τού Δουνάβεως ν άναμείνωσι τό έαρ 
προς διάβασιν τοΰ Αίμου. Τό τοιοΰτον ήκι

στα φαίνεται πιθανόν ού μόνον ένεκα στρα
τιωτικών, άλλά καί πολιτικών λόγων, τής 
Ρωσσίας τά. μέγιστα ένδιαφερομένης εις τήν 

ταχεϊαν άποπεράτωσιν τοΰπ ολέμου. Άλλως 
δέ ήγγέλθη ήδη ή ένίσχυσις τού σώματος τοΰ 
στρατηγού Γούρκου,οπερ φαίνεται κυρίως ένερ- 

γήσον έν Θράκη, διά 40.000 νέων μαχητών 
έκ τού στρατού τής Πλέβνας άποσπασθέντων.

Τό σώμα τούτο κατέχον τό ’Ορχανιέ, τό 
Πράβετς, τό Έτροπόλ, τό Γρεότ, άφ’ ενός 
μέν αντιμετωπίζει τά.ς έν Καμαρλί δυνάμεις 
τών Τούρκων, άφ’ έτε'ρου δέ ποιείται προελά
σεις πρός τό Ίσλάδι ή Σλατίτσαν καί πέραν 
αύτής πρός τάς πεδιάδας τής Θράκης. Ούτως 
ήγγέλθη έντός τής έβδομάδος ταύτης ότι έν 
αύτού άποσπασμα κατέλαβε τήν Κλεισούραν. 
Το κωμύδριον τούτο κεϊται έν τή περιφερεία 
τοϋ Τατάρ Παζαρτζίκ, δίωρου περίπου πρός 
βορράν τού Άβράτ Άλάν, μιας τών εστιών 
τής τελευταίας βουλγαρικής έπαναστάσεως. 
ΊΙ προέλασις άρα αύτη δύναται να Οεωρηθή 
ώ; προοιωνιζομένη προσεχή κατά τής Ορα

τού ύπό τόν στρατηγόν Γούρ- 
στρατού.
ούχ ήττον σπουδαία φαίνεται 

προσεχώς ύπό τών 'Ρώσσων
κατά τού άνατολικού τετραπλεύρου. Τηλε
γράφημα τής 13/25 έκ Βουκουρεστίου άγ- 
γέλλει ότι ό άχρι τοΰδε άρχιστράτηγος τού 
άνατολικού στρατού μέγας δούξ διάδοχος 
πρόκειται ν’ άπέλθν) είς Πετρούπολιν, διαδέ

χεται δ’ αύτόν είς τήν στρατηγίαν τού στρα
τού τούτου ό πορθητής τής Πλέβνας στρα
τηγός Τοτλέβεν. ΊΙ ένε’ργεια τού στρατηγού 
τούτου έσται, κατά, πάταν πιθανότητα, ή 
έκπόρθησις τών φρουρίων, είς ήν έχει ειδικό- ·; 

τητα, καθόσον οί Τοΰρκοι φαίνονται άποσύ- 

ροντες τόν έν έκστρατεία στρατόν τοϋ ανα-

κ-.ς ένέργειαν 
κον ρωσσικού

Ενέργεια 
σκοπουυένη

t
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τολικοΰ τετραπλεύρου καί έκκενοΰντε; θέ

σεις, άς τέως ειχον καταλάβει διά θυσιών. 
Ούτως έγκατελείφθησαν αί θέσεις τής Έλένα; 

και τοΰ Μαρίαν καί τά οθωμανικά στρατεύ
ματα άπεσύρθησαν 20 χιλιάμετρα όπίσω έν 

Σταραργέκα. Οί 'Ρώσσοι κατέλαβον τάς έκ- 
κενωθείσας ταύτας θέσεις, προελαύνφυσι 3ί 
χατί μήκος τοΰ άνατολικοΰ τετραπλεύρου, 
όπου κατέλαβον τάς παρά τό Σαρή Χουσουχ- 

λάρ καί παρά τό Σολενίκ θέσεις Όπάκαν, Πο- 
λομάρκαν καί Γάγοβον.

Ό βομβαρδισμός τοΰ Ί’ουστσουκίου καίτοι 

άνευ σπουδαίου αποτελέσματος έξηκολούθησε 

καί κατά τήν εβδομάδα ταύτην. Φήμη δέ 
διεδοθη ότι καί ή Βάρνα, ένεκα προελάσεως 

τοΰ στρατοΰ τοΰ Ζίμμερμαν, έγκατελείφθη 
καί έπυρπολήθη, άλλ' ή φήμη αύτη άπεδεί- 
χθη ψευδής, προελθοΰσα έξ άρχής πυρκαϊάς 

έκραγείσης έν τή ελληνική σχολή Βάρνης, 
ήτις είχε μεταβληθή εϊς νοσοκομεΐον,καί άπο- 
σβεσθείσης μετά μικράν ζημίαν.

Οί τής Πλέβνας αιχμάλωτοι άπάγονται 
είς 'Ρωσσίαν. Τό εσπέρας τής 12/24 άφίκετο 
εις Βουκουρέστιον ό άρχιστράτηγος τής Πλέβ
νας Όσμάν πασσάς, τήν δ'έπιοΰσαν άπήλθεν 
είς 'Ρωσσίαν, όπου το'πος διαμονής αύτώ ώρί- 
σθη, ώς τελευταΐον τηλεγράφημα άναγγέλει, 

ή Μόσχα.
Αί τών Σέρβων προελάσεις έξακολουθοΰσιν 

έκ διαφόρων σημείων πρός τήν Βουλγαρίαν 

καί τήν Παλαιάν Σερβίαν. Καί πρός μέν τήν 
Βιδύνην κατέλαβον ήδη τήν παρά τήν πόλιν 

ταύτην Άδλιέ, πρός δέ τήν ΙΙιρότ έπιτίθενται 
ήδη κατά τε τοϊς Παλάγκα; καί κατά τής 

πόλεως ταύτης, στήσαντε; κανονιοστοιχίας 
κατά τάς δχθας τοΰ Νυσσάβα, πρός δέ τήν 

κανονιο- 
•ξοξατο, 

διέβησαν 

Μοραύαν
παρά τήν Τσετίναν καί διέκοψαν τήν μεταξύ 

ταύτης καί τοΰ Αέσκοβατς οδόν, πρός δέ τό 
Νόβι Παζάο προελαύνουσι διά τοΰ βουνού 

'Ρογοσνίτσας είς Μιτροβίτσαν, Βουτσιτρίν καί

Νύσσαν έγείρουσι προμαχώνας πρός 
βολισμόν τοΰ φρουρίου, όστις ήδη 

καϊ έκ Κουρσουμλού προελάσαντες 

όπισθεν τής πόλεως ταύτης τόν

Πριστίναν. Άψιμαχίαι τινές έπισυμβαίνουσι 
μεταξύ τών προελαυνόντων χαί τών τουρκι

κών φρουρών, άλλά δέν άναστέλλουσι τάς 

προελάσεις. Ό ήγεμών Μιλάνος μετά τοΰ άρ- 
χηγοΰ τού έπιτελείου αύτού στρατηγού Ζάχ 
έχει τό στρατηγεϊον αύτοΰ έν Άλεξινάτς.

Έν Άσία οί 'Ρώσσοι έπωφεληθέντες τήν 
έσχάτως έπικρατήσασαν εύδίαν συνεκέντρω- 
σαν πολλάς δυνάμεις έν Δεβέ μποϊνού, προή
λασαν δέ καί κατά τήν οδόν τής Τραπεζούν- 

τος παρά τήν Βάϊβουρτ, όπου συνεκροτήθη 

μάχη, ής τό άποτέλεσμα δέν ήγγέλθη εΐσέτι. 
Ώς έκ τούτου ίσως καί ώς έκ τής άπό τινων 
ημερών έλλείψεως ειδήσεων παρά τού Μουχτάρ 
πασσά διεδόθησαν απαίσιοι περί Έρζερούμ 

φήμαι, αϊτινες δέν έπεκυρώθησαν εΐσέτι. Έρ- 
ρέθη δέ τ.χζχ τίνος τουρκική; έφημερίδος ότι 

ό Μουχτάρ πχστχ; άνακαλεϊται καί άντικα- 
θίσταται ύπό τοΰ κούρδου 'Ισμαήλ Χακκή πασ
σά, άλλά καί τούτο δέν έπεκυρώθη έπισήμως. 
Ό κανονιοβολισμός τού Βατούμ έξακολουθεΐ 
ύπό τών 'Ρώσσων, ών αί σφαίρα·. προσβάλ- 
λουσιν ήδη τήν δευτέραν γραμμήν τών οχυ

ρωμάτων τή; πόλεω; καί καταπίπτουσι καί 
έντός αύτής.

ΧΑΡΛΚΤΙΙΡ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ 
TOP ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

Αύτή ή φύσι; καί ό γεωγραφικός σχημα
τισμός τού αρχαίου κόσμου έθηκε, δυνάμεθα 
είπεΐν, είς τούς λαούς τό μέγα καί έπ’αιώ
νας ήδη διαρκούν ανατολικόν ζήτημα. Ό 
τόν χάρτην τοϋ ανατολικού ημισφαιρίου ύπ’ 
όψιν έχων βλέπει ένθεν μέν τήν μικράν καί 
πτωχήν εύρωπαϊκήν ήμών ήπειρον, ήτις εν 
μόνον κλίμα γινώσκει, τό εϋκρατον, ένθεν δέ 
τόν βαρύν καί γήϊνον έκεϊνον όγκον, όστις 
πρός μέν βορράν ύπό πάγου καλύπτεται, 
πρός δέ νότον ύπό τού ήλιου καταφλέγεται, 
τόν όγκον λέγομεν τής ’Ασίας, ου ή Αφρική 
φαίνεται ούσα άπλή γεωλογική προέκτασις. 
Ό όγκος ουτος συμπιέζει, περισφίγγει, συν
θλίβει τήν μικράν ήμών ήπειρον ού μόνον 
φυσικώς, άλλά καί ηθικώς. Ό όγκος ουτος ό 
ύπό στεππών καί όρέων διατεμνο'μενος, στε
ρούμενος δέ εσωτερικών θαλασσών, ό όγκος ό 
παγετώδης έκεϊνος καί φλέγόμενος, τά τέκνα 

αύτοΰ έθίζει είς τήν άπάρνησιν τού έγώ χά
ριν άνωτέρα; τινός δυνάμεως θείας ή ανθρώ
πινης, άπάρνησιν ήτις έτεκνογόνησε τό δόγ
μα τής ειμαρμένης, τήν τυραννίαν, τήν συγ- 
κέντρωσιν τής ύλικής καί ηθικής έξουσίας είς 
χεϊρας ενός ή ολίγων καί τήν ώς έκ ταύτης 
άγελαίαν καί τυφλήν έπιδρομήν ολοκλήρων 
λαών έπί τήν ήμετέραν ήπειρον.

Έστερημένη τών παγετών έκείνων, οίτι- 
νες άποψύχουσι τήν διάνοιαν, καί τών φλο
γερών καυμάτων, άπερ άποναρκοΰσι τήν άν- 
Ορωπίνην ενέργειαν, λιτή καί πτωχή καί ά- 
παιτούσα επίμονον έργασίαν όπως διαθρέψη 
τά τέκνα αύτής, εύκρατος τό κλίμα καί 
διατιμνομένη πανταχοΰ ύπό έσωτερικών 
θαλασσών καί κόλπων, ή ήμετέρα εύρωπαϊκή 
ήπειρος ταχέως ένέπνευσεν είς τά τέκνα 
αύτής τό πνεύμα τής χειραφετήσει»; τή; 
έλευθέρας τού άνθρώπου ένεργείας φυσικώς, 
διανοητικώς καί ηθικώς, πνεύμα όπερ έγέν- 
νησεν έν Εύρώπη τά μεγάλα αισθήματα τής 
πατρίδος, τής έλευθερία;, τής άμύνης καί 
τόν έρωτα τής άναπτύξεως καί έξαπλώσεως 
τής έπιστήμης. ’Εντεύθεν προέκυψεν αιώ
νιος άνταγωνισμός μεταξύ τής ύλικής καί 
κτηνώδους έπιδρομής τών στιφών, έκπροσω- 
πουμένης ύπό τής 'Ασίας, καί τής ηθικής καί 
διανοητικής έπιδρομής τών ιδεών, έκπροσω- 
πουμένης ύπό τής Εύρώπης. Ό αιώνιος ούτος 
άνταγωνισμός άποτελεϊ τήν ούσίαν τού άνα- 
τολικού ζητήματος.

Σήμερον διά τούς λαούς τής Εύρώπης 
άνατολικόν ζήτημά έστι τό τών ειρηνικών ή 
έχθρικών σχέσεων τών δύο ηπείρων, ήτοι 
τής πολιτικής άντισταθμίσεω; τών δυνά
μεων, τής τακτικής ανταλλαγή; τών προϊ
όντων καί τών ιδεών καί τέλος τή; ύπεροχής, 
τής έπικρατήσεως τής έτέρας τών ηπείρων 
τούτων, ή τής έλευθέρας άνεξαρτησία; άμφο
τέρων. Ούτως έχον τό ζήτημα,;έστίν αρα 
πολιτικόν, έμπορικόν, διανοητικόν καί ηθικόν.

Κατά δεδομένα; ώρας τό ζήτημα έκρή- 
γνυται μοιραίως έπί ώρισμένης χώρας, κατ' 
αύτό τό σημεϊον τού χωρισμού καί τής συν
άφειας τών δύο ηπείρων, καί τών διαμφις- 
βητουμένων χωρών καί ύδάτων τού Αι
γαίου, τοΰ 'Ελλησπόντου, τού Βοσπόρου κα1. 
τοϋ Εύςείνου, έν οί; πλείους έτι πολιτικαί 
θύελλα·, ένσκήπτουσι καί ναυμαχία·. συγκρο
τούνται, ή όσαι μυκώνται φυσικώς άελλαι 
καί πνέουσιν άνεμοι.

'Από τών προϊστορικών ήδη χρόνων ή ελ- 

ληνοπελασγική φυλή καταλαβούσα τάς χώ
ρας ταύτας καί πρωτοστατήσασα έν τή χει
ραφετήσει τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος καί 
τής έπιστήμης, κατ'άνάγκην έγένετο ό πρό
σκοπος τή; φοβερά; καί αιωνίου πάλη; με
ταξύ Εύρώπη; καί Άσία;. Χωρίς νά προς- 
δράμωμεν εί; τού; προϊστορικού; έκείνου; 
χρόνου;, καθ’ ού;, ώ; λέγει ό γηραιός ήμών 
ιστορικός, «Περσέων οί λόγιοι Φοίνικα; φασι 
γενέσθαι τή; διάφορή; αίτιου;», έν τοϊς 
ιστορικοί; χρόνοι; ή σύγκρουσι; έγένετο τών 
Πεσσών έπιτεθέντων κατά τών έν τε τή 
άσιατική καί έν τή εύρωπαϊκή όχθη τού 
Αιγαίου Ελλήνων. Ύπό τον κολοσσόν τής 
περσική; ίσχύο; κατέπεσεν ή έλευθερία τών 
έλληνίδων τή; Άσία; πόλεων, έπεσεν ή Μί
λητο;, ή Χίο;, ή Σάμος, άπωκίσθη πασσυδεί 
σχεδόν ή Φώκαια εί; Μασσαλίαν καί νικη
φόροι οί ΙΙέρσαι έπί τήν Θράκην έπέδραμον, 
εΐτα καί μέχρι τών άκτών τής 'Αττική; 
στρατόν άπειροπληθή άπεβίβασαν. Έκεϊ, 
έν Μαραθώνι, φοβερά ύπήρξεν ή σύρραξι; με
ταξύ τών δύο ηπείρων, έκατέρα; τηρούσης 
τόν ίδιάζοντα αύτή; χαρακτήρα. Ένθεν μέν 
ή Άσία έκπροσωπουμένη ύπό άπειροπλη- 
θού; άλλά βαρέω; καί δυσκινήτου παθητικού 
στρατού, ράβδοι; έπί τόν πόλεμον άγομέ- 
νου, ένθεν δέ ή Εύρώπη ήν έξεπροσώπουν οί 
μυρίοι έκεϊνοι 'Αθηναίοι, οί τήν όλιγότητα 
διά τή; ορμή; καί τή; στρατιωτική; έπιστή
μη; άναπληρούντε; καί βοή καί δρόμοι έπί 
τού; άντιπάλου; βαίνοντες. ΊΙ σύρραςι; έ
σωσε τήν Εύρώπην. Έςακισχίλιοι μόνοι ΙΙέρ- 
σαι, άλλά νεκροί ουτοι, άπελείφθησαν έν τω 
πεδίω τού Μαραθώνο; πρός μνημόσυνον αιώ
νιον τής μεγάλη; εύρωπαϊκή; νίκης. Κα- 
τησχυμένοι οί λοιποί έπανέκαμψαν εί; Α
σίαν καί έπί δέκα έτη τά στίφη τών Σού- 
σων, τών Έκβατάνων, τή; ΓΙερσεπόλεως, 
τή; Βαβυλώνος, παρασκευασθέντα εισέβαλαν 
εί; εκατομμύρια άνδρών συμποσούμενα εί; 
τήν Ελλάδα, ήτι; θαρραλέοι τώ ποδί άνέ- 
μενε τήν προσβολήν. ΊΙ ναυμαχία τή; Σα- 
λαμϊνο; έξεδίωξε τόν Ξέρξην, ή μεγάλη πε- 
ζομαχία τών Πλαταιών έξήλειψε τά τελευ
ταία ίχνη τή; άσιατική; εί; Εύρώπην έπι- < 
δρου.ής, ήτι; απαίσια ίχνη τή; διαβάσεω; 
αύτή; άφήκε τήν στείρωσιν τών χείμαρρων, 
τήν καταστροφήν τών εύφορων πεδίων καί 
τήν άποτέφρωσιν τών περιδόςων 'Αθηνών. 
Δεκά; μόλις παρήλθεν έτών καί ή 'Ελλά; 
άνέλαβεν, έρριψε δέ τό βλέμμα έπί τήν εύ-
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ριοπαϊζήν εζείντ,ν ’Ασίαν, έπί τών παραλίων 
τής οποίας άπό Παντ'.ζαπαίσυ καί Τραπ·- 
ζοΰντος καί Σινώπη; μέχρι τ('>ν άπέναντι 
τη; Κύπρου άκτών ή έλληνική φυλή έγκα- 
τέσπειρε τά; φωτοβόλου; εστία;, αΐτινες 
εκαλούντο άποικίαι. Μετά μικρόν πάσαι έ- 
κεϊναι αί έλληνικαί πόλεις άνεζτήσαντο τήν 
ελευθερίαν αύτών, καί ή Ελλά; ύπό τήν η
γεμονίαν τών ‘Αθηνών διά τού περιπύστου 
Κίμωνο; άπήλλαζε πάσαν τήν άσιατικήν 
παραλίαν τή; Μεσογείου τή; ασιατική; επι
δρομή; καί κατέστησε τήν θάλασσαν ταύτην 
5ιά τή; είτε δυνάμει είτε ένεργεία; Κιμω- 
νείου συνθήκη; άποκλειστικώ; εύρωπαϊκήν 
λίμνην.

’Ενταύθα ύπάρχει ό πρώτο;,ούτως είπεϊν, 
σταθμό; τού άνατολικού ζητήματος. Ή α
σιατική επιδρομή άπεκρούσθη παντελώ; ύπό 
τή; Εύρώπη;, ήτι; άπαλλαγεΐσα τού οοβου 

* » - » ’ . - αυτ/.ς ανεπτυςιν εν τη πεωτοτοζω αυττ,ς 
ΟυγατρΙ, τή Έλλάδι, τήν έλευθέραν άνάπτυ- 
ξιν τού λόγου καί τή; επιστήμης, άνάπτυ- 
ξιν, ήτι; ούκ εί; μακράν παρήγαγε τήν α
κατάσχετο·? άνάγκην τή; έςαπλώσεω; καί 
διαίόσεω; τή; ιδέας διά τή; ήθική;, είτα 
δε καί δια τή; ύλική; έπιδρου.ή;. ΊΙ μεγάλη 
αΰτη ιδέα τή; Εύρώπη;, όπω; μετενέγζνι τά 
πεδία τής μεταξύ Εύρώπη; καϊ Άσία; πά
λη; άπό τών μερών τή; συναφεία; καί τού 
χωρισμού τών δύο ηπείρων εί; τά ενδότερα 
τή; Άσία;, έγεννήθη παρά τοϊ; "Ελλησιν ήδη 
άπό τών μηδικών, ότε ταύτοχρόνω; τή έν 
Πλαταιαΐ; μάχγ, έπισυνέβαινεν ή έν Μυκάλ-ρ 
ναυμαχία, άνεπτύχθη δ’έπί τών άγώνων τού 
Κίμωνο;, φαίνεται δε ότι έλαβε πολιτικήν 
μορφήν έν τή μεγάλη διανοίκ Περικλεούς τού 
πάνυ,ού ή ύπό Ιίλουτάρχου άναοερομένη παν
ελλήνιος πρόσκλησις ε’μελετζτο κατά πά
σαν πιθανότητα πρός σύναφιν παντός τού 
ελληνικού έπί τήν μεγάλην ταύτην έπιχεί- 
ρησιν, ήν άνέλαβε μέν μετά ένα αιώνα ό με
γαλώνυμος τού Φιλίππου υιός, άλλ' ευρών 
τό ελληνικόν έθνος ήδη παρελθόν τήν ήλι
κίαν τής γεννήσει»; καί τής νεανικής εκεί
νης επιβολής, ήτις καθιστά άκαταμάχητον 
τήν τών ιδεών επιδρομήν. Λυπηροτάτη απο
βαίνει ή παρακώλυσες τής μεγάλης ταύτης 
ιδέας τού ΙΙεριζλέου;, ήν προύκάλεσεν ή έχ- 
θροπάθεια τής Σπάρτη; καί ή διαίρεσι; τής 
Ελλάδος, είς ήν ούκ ολίγον φαίνεται συντε- 
λέσασα. παρά τοϊς ΙΙελοποννησίοις καί τοϊς 
Άσιάταις "Ελλησιν ή επιρροή τών ΙΙερσών

ούχί υστερημένων πολιτικού νού, ώς ή τού 
ΙΙαυσανίου διαοθοοά, ή τού Θεμιστοκλέους 
φιλόφρων ύποδοχή, καί οί Μακρόχειρες, Φαρ- 
νάβαζοι καί Τισσαοέρνεις άποδεικνύουσι. 
ϊυπηροτάτη αποβαίνει, έάν τις άναλογισθή 
ότι ή επιδρομή τών έλληνικών ιδεών εϊς 
Ασίαν θά έγίνετο έν τή πρώτη αύτών ανα
πτύξει καί ίσχύϊ, έν τή μεγίστρ άκμρ τής 
δημοκρατίας καί τής έλευθερίας, πρίν ή αί 
έσωτερικαί διενέξεις έπενέγκωσι τά σπέρ
ματα έκεϊνα τή; χαλαρώσει»;, άπερ έπήνεγ- 
κον τήν ηθικήν έκλυσιν, τήν βαθμιαίαν στεί- 
ρωσιν καί τήν έπικράτησιν τών αριστοκρα
τικών ιδεών,αϊτινε; άπέληξαν έπί τέλου; εί; 
τήν έν Χαιρωνείζ μάχην καί είς τήν κατα
στροφήν τού δημοκρατικού πολιτεύματος έν 
Έλλάδι. ΊΙ επιδρομή είς ’Ασίαν έπί τών 
χρόνων τού Περικλεούς θά ήτον ή έπιδρομή 
τού ζωζΓΟ',· ελληνισμού, ένώ ή μετά 100 έτη 
έπιδρομή έπί Αλεξάνδρου ήν έπιδρομή εί μή 
τού τεθνεώτος, άλλά τούλάχιστον τού γε- 
γηςαχότο·; νιζις έτρέφετο ήδη
διά τών ψιχίων τού παρελθόντος κζί στείρος 
νέων ιδεών μόλις συνεζρατεϊτο έν μέσω τών 
μυρίων έθνών τής Ασίας, ων έκαστον έπέδρα 
έπ’ αύτού όσον καί τήν έπίδρασιν αύτού ύ- 
φίστατο ένεκα άκριβώς τής στειρώσει»; ταύ
της. Έάν δέ τοσαύτα έπετελέσθησαν ύπό 
τού μεγαλοφυούς Αλεξάνδρου, όστις ευ; W 
Έ.Ι.Ιην τήν έποχήν έκείνην καί απο
θνήσκω·/ ούδένα άφήκε διάδοχον, έάν έν 
Άσία έπί δέκα περίπου αιώνα; έπεκράτησεν 
ή διά τή; δωδεκαετούς έπιδρομής τού ’Αλε
ξάνδρου είσέλασι; τού ελληνισμού, ούδόλως, 
νομίζομεν, τολμηρόν νά εϊπη τις ότι τό ανα
τολικόν ζήτημα τέλεον θ’άπεσοβείτο έκ τής 
σκηνής τού κόσμου, έάν ή έπιδρομή έγίνετο 
κατά τού; χρόνου; έκείνου;, καθ' οΰ; έκα
στος σχεδόν Έλλην στάδιον μόνον ήθελεν 
όπως άποβή Αλέξανδρος, οί δέ στρατηγοί 
ήρούντο έν Άθήναις διά κλήρου, ή προετι- 
μώντο διά τήν καλλονήν.

Άλλ’ έπανέλθωμεν εί; τά. θετικά γεγο
νότα. Ό πελοποννησιακό; πόλεμο; άνέστει- 
λε τήν ένε'ργειαν τής Έλλάδο; κατά τή; 
Άσία;, ή δ’ ασιατική έπιδρομή ευρε καιρόν 
νά έπεκταθή καί αυθις έπί τών άσιατικών 
παραλίων τής Μεσογείου. Άμα τού πελο- 
ποννησιακού πολέμου περζτωθέντο;. ο Σπαρ
τιάτη; Αγησίλαο; ήθέλησε νά έπαναλαβη 
το έργον τού Κίμωνο;, ϊσω; δέ καί νά έπι- 
τελέσγ^ διζφωτισθεί; έκ τής περιφήμου Κα-

Οόδου τών Μυρίων, τό μέγα έ'ργον. Προήλα- 
σε νικηφόρος, άλλα μετ’ ολίγον ήναγκάσθη 
νά έπιστρέύγ είς Ελλάδα, ής τό τρωτόν μέ
ρος εύρον οί πέρσαι πολιτικοί, γενόμενοι 
μετ’ ολίγον διά τής επονείδιστου άνταλκι- 
δείου ειρήνη; όριστικώς κύριοι τών άσιατι
κών παραλίων τής Μεσογείου. Τοιαύτη έξη- 
κολούθησεν ή κατάστασις μέχρι Φιλίππου 
καί Αλεξάνδρου, ότε έπήλθεν ή δευτέρα έπί 
τών ιστορικών χρόνων φάσις τού άνατολικού 
ζητήματος.

II ΑΜΥΛΑ ΤΙΙΣ ΙΙΛΕΒΛΑΣ.

Τδ ζήτημα τή; άμύνη; καϊ τή; πτώσεως τής 
Πλέβνας άπασχολιΤ, δικαίως, τήν διάνοιαν απάν
των καϊ αφορμήν παρέχει εΐ; πολλά καϊ διάφορα 
σχόλια. Έν τα~; έκφερομέναι; περϊ τή; άμύνη; 
καϊ περϊ τής άνάγκη; τή; άμύνη; σκέΐεσι λίαν 
βεβαίως ενεργόν λαμβάνουσι μέρο; αί στιγμιαϊαι 
εντυπώσει;, ά; πχρήγαγον αί περιπέτεια: καϊ ή 
τελική λύσι; τοΰ μεγάλου τούτου οράματος, αί 
πολιτικαϊ συμπάΟειαι ή1 άντιπάΟειαι. ΊΙ άμερόλη- 
πτο; κρίσις περϊ τοΰ μεγάλου τούτου στρατιωτικοΰ 
γεγονότος ύπδ τά; διαφόρου; αύτοΰ επόψεις άνήκει 
εϊς τήν ιστορίαν. Τοΰτο μόνον δύναται τι; νά εΐπη 
έπϊ τοΰ παρόντος ίίτι πάσα ή μέχρι τοΰδε τουρκική 
άμυνα εν Βουλγαρία άπδ τή; ύπδ τών 'Ρώσσων 
άμαχητεϊ σχεδδν διαβάσεω; τοΰ Δουνάβεως πε 
ριορίζεται εί; τήν Πλέβναν καϊ εΐ; τδν άνδρεΤον 

ιρο'μαχον Όσμάν πασσαν. Ί’πδ τήν εποψιν αύτής
ταύτην φρονοΰμεν ότι είχε πληρέστατα δίκαιον ό 
ούχ ήττο» τοΰ Όσμάν λεοντο'Ουμος καϊ έπονέ/ω; 
αρμόδιο; περϊ τούτου κριτή; στρατηγό; Σχοβελέφ 
εϊπών περϊ αύτοΰ: «Είναι δ μέγιστο; στρατηγό; 
τή; έποχής, διότι έσωσε τήν τιμήν τή; 
χώρα; αύτοΰ».

Καϊ άληθώ; αναδρομική τι; ϊςέτασι; τή; άμύνη; 
ταύτης τή; Πλέβνας καϊ τών πολιτικών καϊ στρα 
τιωτικών συνεπειών, ά; έπήνεγκεν η ήδύνατο νά 
έπενέγκ-ji κατά τά; διαφόρου; αΰτή; περιπετε'α;, 
άποδεικνύει δρΟοτάτην τήν κρίσιν ταύτην τοΰ ρώσ-
σου στρατηγού.

Άμαχητεϊ τδν Δούναβιν οί 'Ρώσσοι διέβαινον 
περϊ τά μέσα ίουνίου και άμαχητεϊ σχεδδν προελά- 
σαντε; κατέλαβον τήν Βιέλαν καϊ τδ Τόρνοβον, 
έπειτα δέ καϊ τδ Γάβροβον, σχηματίσαντε; ούτω 
μεγάλην γραμμήν άπδ Δουνάβεως μέχρι; Αί’μου, 
Sv μετά μικρόν ύπερβαίνων 4 Γοΰρκο; κατέκλυζε 
διά τοΰ μικρού μέν άλλ’άεικι.ήτου αύτοΰ στρατοϋ 
τά; πεδιάδα; τή; βορείου Θράκη;. Όποια ήν τότε 
ή έπελθοΰσα χατάπτωσι; τοΰ τουρχιζοΰ φρονήματος

καϊ ποία εΐ; τά; στρατιωτικά; εργασίας έπήλθεν 
άπο-ύνΟεσι; καϊ χαλάρωσ·.: πρδς πολλοΤς άλλοι; 
άποδεικνύει ή τότε έπελθοΰσα μεγάλη μεταβολή 
περϊ τήν αρχηγίαν τοΰ τουρκικού στρατοϋ 'Ρω
μυλίας, εΐ; ήν τδν στρατάρχην 'Αβδοΰλ. Κερϊμ 
διεδέςατο δ στρατηγό; Μεχμέτ Άλής. Τής άνορ- 
Οώσεω; τών Τούρκων έκ τή; απεγνωσμένης εκείνη; 
καταστάσεως, καθ’ ήν έφαίνετο 4'τι οί 'Ρώσσοι 
στρατιωτικόν απλώς Οά έςετέλουν εϊς Κωνσταντι- 
νούπολιν περίπατον, παραίτιο; ύπήρξεν ή άπδ Βι- 
δύνης προέλασι; τοΰ Όσμάν πασσϊ, ό;τι; τούς 
'Ρώσσους προλαβών κατέλαβε τήν έπικαιροτάτην 
Οέσιν τής Πλέβνας.

ΉΟέσι; αΰτη. φύσει επίκαιρος καΟδ σημεΤον ουσα 
συμπτώσεως διαφόρων στρατηγικών όδών, τή; άπδ 
Σιστοβίου χαϊ λ’ικοπόλεω; πρδ; τδ Όρχανιέ καϊ 
τήν Σοφίαν, όπου ή κυριωτέρα τοΰ Λϊ'μου διά- 
βασις, ή διά τών Πυλών τοΰ Τραϊανού, τής πρδ; 
τήν Λόφτσαν, πρδ; τδ Σέλβι καϊ έχε'Οεν πρδ; τδ 
Τόρνοβον, τή; πρδ; τήν Βιέλαν, έπιχαιροτέρα ε:ι 
άπέβαινεν έ',εκα τή; άπδ Συστοβίου διαβάσεω; τών 
'Ρώσσων. Έγγυτάτω τοΰ Σιστοβίου κειμένη ή 
Πλέβνα άπετέλει μετά τή; Λόφτσας φοβέραν άπει- 
λήν κχτά τών ρωσσικών συγκοινωνιών καϊ κατά 
τν,; βάσεω; αΰτής τών στρατιωτικών αυτών εργα
σιών, παρενετίΟετο ώ; σφήν πρδ; πάσαν αΰτών 
προέλασιν πρδ; διάβασιν τοΰ Αίμου διά τή; Σο
φία; καϊ τοΰ Ίχτιμάν. Πάσα άλλη αΰτών διάβκ- 
σι;, διά τή; Σ''πκχ; ή οι'άλλη; τινδς παρόδου άνα- 
τολικωτέρας, ήδύνατο μέν νά ηναι έπιφανέςτι στρα
τιωτικόν ανδραγάθημα, άλλά, ώ; απέδειξαν αΰτά 
τά πράγματα, εϊ; ούδέν ήδύνατο ν’ άπολήξη δρι- 
στικ.δν άποτε'λεσμα, έκτδς μόνον εάν δ έπιδρομιχδ; 
στρατδ; πεντηχοντακισμυριου; αριθμών άνδρα; ηδύ- 
νατο νά στήση δυο φοβερού; καϊ άνυπερβλήτους 
φραγμού;, τδν μέν κατέναντι τή; Πλέβνα; χαϊ τή; 
Αόφτσα;, τδν οέ άπέναν ι τοΰ άνατολικοΰ τετρα
πλεύρου χαϊ νά προελάση άμε'σω; καϊ ταχέως δι’ 
ΐσχυροΰ κέντρου, πρϊν ή δοδή καιρδ; εΐ; τήν τουρ
κικήν άμυναν νά συγκεντρώση δυνάμει; έν Θράκη 
καϊ νά δχυρώση τά έπίκαιρα σημεΤα.

Τοΰτο έγίνωσκε κάλλιστα τδ ρωσσικδν στρατη- 
γε'ον.οπερ αΰδημερδν τή άλώσει τή; Νικοπόλεω;, 
ήτοι τή 2] I'ι ίουλίου, εδιδεν εις τδν στρατηγόν 
Κροΰδνερ τήν διαταγήν οπω; ζαταλάβ^ τήν 
Πλέβναν. Άλλ’ δ μέν Κροΰδνερ, άγνωστον είσέτι 
πώς, παρέλειύε νά πράξν, τοΰτο, αύΟημερδν δέ δ 
Όσμάν πασσά; διαλανδάνων τού; 'Ρώσσου; είσηρ- 
χετο καϊ κατελάμβανε τήν πόλιν μετά 36 ταγμά
των καϊ 44 τηλεβόλων. Μόλις Ιλαβε καιρόν 5 

I Όσμάν πατσά; νά πρσβή εί; προχείρου; τινά; ο- 
I χυρώσμς χαϊ άνεγέριει; προμαχώνων, καιρόν πέντε

ί
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Εις την π»ρά την "Αγκυραν μάχην. την οονικω 
τάτην χαΟ'ίλην τήν ιστορίαν τών Όβωμανών, εμά- 
χοντο 800,000 "Γάταροι κατα 100.000 Τούρκων, 
ήοε απώλεια έκατεροιΟεν υπολογίζεται εί; 350.000. 
ΙΙι&ανον οί αριθμοί ουτοι να ώοιν υπερβολικοί επ': 
το άνατολικώτερον, είναι όμω; βέβαιον οτι σόμ
πα; δ στρατό; τοΰ Βαγιαζήτ κατεττράφη . δ Βα- 
γιαζήτ ήχμαλωτίσΟη κα'ι εκλείτθη έντδ; κλωβοΰ.

Κατα τήν πρώτην πολιορκίαν τοΰ Βελιγραδιού 
τώ 14 40 ύπδ Μουρατ τοΰ Β', άπώλισεν ουτος 
20,000 άνδρας εις μάτην, μή δυνηθείς να κυριευ-η 
τδ φρουρών τοΰτο.

Δυο ετη μετά ταϋτα, τώ 1442, εϊσεβαλεν δ 
Μουρατ εϊ; Τρανσυλβανίαν, οπού συνεκρότησε τήν 
μ2λλον άςιομνημόνευτον μάχην μετά 80.000 μαχη
τών κατα 15,000 μόνον τοΰ Οΰνυάδου. έκ οέ τοΰ 
όθωμανικοΰ στρατοΰ ε'πανήλΟον εϊς τας εστία; αύ
τών μόνον 10,000, 5.000 ήχμαλωτίσθησχν, έφο- 
νεύθησαν 00εν 65.000 άνδρες, ήτοι τέσσαρες 
νεκρό' πρδ; έκαστον Ούγγρον, δπερ είναι έντελώ; 
άπίστευτον.

Εΐ; τήν μάχην τή; Νύσση;, τή 8 νοεμβρίου 
1443, έπεσαν 30,000 Τοΰρκοι, κα'ι εΐ; τήν οευ- 
τεραν μάχην τοΰ Κοσσυφοπεδίου περ'ι τά; 25.000.

Τω 1456 ε'πολιόρκει Μεχμέτ δ Β', ό πορθητής 
τή; Κωνσταντινουπόλεως, τδ Βελιγράδιον, ένθα δ 
Ούνυάδη; έπήνεγκεν αύτώ απώλειαν 50,000, δι’ήν 
ήναγκάσΟη νά οπισθοχώρηση.

Τή 28 ίουλίου τοΰ 1522 προσωρμίσθη Σου
λεϋμάν δ Α'μετά I 00,000 εις Ί’όδον, ι'να κατα- 
βάλη τδ άνατολικώτατον τοΰτο προπύργιου τής 
δυτικής χριστιανωσύνη;· ή τελευταία όμως ε'πιτυ- 
χίκ αύτοΰ έ'ηγοράσθη διά τή; Ουσίας 40,000 
άνδρών.

Ει; τήν ναυμαχίαν τή; Ναύπακτού τώ 1571 
άπώλοντο 50,000 Τοΰρκοι, τδ μέν ύπδ τών εχθρών 1 
φονευΟέντε;, τδ δέ ναυαγήσαντε;.

Εί; τήν πρώτην πολιορκίαν τή; Βιέννη; τώ 
1523 δ Σουλεϋμάν κατέλιπε 60.000 νεκρών πρδ 
τή; πόλεως ταύτης. Κατά δέ τήν δευτέραν πο
λιορκίαν αύτής τώ 1683 οί Τοΰρκοι άπώλεσαν ε
πίσης 60,000 άνδρας.

Εϊ; τήν μάχην τοΰ Σλαγκαμάν τώ 1691 οί Γερ · 
μανοι ήφάνισαν 20,000 άνδρα; τοΰ Κιοπρουλή.

Εϊ; τήν μάχην τή; Ζέντας, τή 11 σεπτεμβρίου 
1677, δ πρίγκηψ εύγένιο; κατατρόπωσα; τδν στρα
τόν τών Τούρκων ύπδ τδν Μεχμ’ετ πασσαζ έπήνεγ ; 
κεν αυτω απώλεια; 34,000 νεκρών κα'ι τραυματιών.

Έ; εναντίας Πέτρος δ Μέγας άπέβαλε τώ 1695 
30,000 άνδρας έμπροσθεν τοΰ Άζδφ μή δυνηθείς 
νά καθέςη τδ φρουρών τοΰτο, όπερ όμως τδ επόμε
νον έτος κατέλαδεν μετά μεγάλης ε’πίσης ζημία;. |

Τή 16 αύγούστου τοΰ 1717 δ πρίγκηψ Ευγενίες 
ενίκησε τού; Τούρκους έπενεγκών αύτοϊς απώλειας 
20,000 άνδρών φονευΟέντων κα'ι τραυματισΟέντων 
κα'ι αϊχμαλωτισΟέντων, κα'ι κυρίευσα; διά παραδό- 
σεως τό Βελιγράδιον.

Ει; τήν έφοδον τοΰ ’Ισμαήλ, τή 22 δεκεμβρίου 
τοΰ 1790κατεστράφησαν ύπδ τοΰ Σουβάρωφ 30,000 
Τοΰρκοι μαχόμενοι, ένώ δ στρατηγό; Χασάν πκσ- 
σΖ;, δ μέγα; βεζ'ρη; Σελημ τοΰ Γ', έδραπέτευσεν 
εί; Σοΰμλαν, όπου ε’κρατήΟη κα'ι ε'καρατομήΟη.

ΤελευταΤον άναφέρομεν, δ'τι εΐ; τήν παρά τόν 
Γιάντραν μάχην, τή 7 σεπτεμβρίου 1811, οί 
Τοΰρκοι ήττηΟέντε; ύπό τοΰ Καμενσκόη άπώλε
σαν περί τού; 3 ί 000 άνδρας φονευΟέντα; κα'ι αϊχ- 
μαλωτισΟέντας, τό αύτό δμως έπαΟον κα'ι οί Ί’ώσ- 
οο: έμπροσθεν τοΰ 'Ρουστσουκιου, ώ; κα'ι τανΰν έν 
Ιίλέβζα.

kENTPIkll ΑΦΡΙΚΙΙ.
Ό κ. Στάνλεϋ συνεχίζει τήν άφήγησιν αύτοΰ 

ώ; επομένως.
Μετά τινα καιρόν άπηντήσαμεν ουλάς, 

αϊτινες μετεχειρίζοντο τυφέκια. Τά όπλα 
ταϋτα ήσαν αρχαίας κατασκευής, οί δέ ιθα
γενείς έφαίνοντο φειδόμενοι τής πυρίτιδας καί 
τών πολεμοφοδίων αύτών. ΈμαΟον ότι ό πο
ταμός ονομάζεται ύπ’ αύτών Ίκουτοΰ-ΰά- 
Κογγό. Άπό τοΰ σημείου τούτου οί ιθαγενείς 
φαίνονται οντες ήττον άγριοι καί εύπροσι- 
τώτεροι εϊς τόν ορθόν λόγον.

Τρομερά δμως φυλή ήλθεν εϊς άπάντησιν 
ήμών έπϊ 50 ή GO άκατίων- οί άνδρες έφε
ρον τυφέκια. Δωδεκάωρος απεγνωσμένη έ- 
πηκολούθησε μάχη, έν ή ύπε'στημεν σπου
δαίας άπωλείας είς άνδρας. Κατωρθώσαμεν 
όμως νά κυριεύσωμέν τινα τών άκατίων αύ
τών· άλλ’ αί προσβολαί διάρκεσαν έπί ά- 
ποστάσεως δώδεκα μιλίων έκεϊ συνεκρο- 
τήσαμεν τήν τριακοστήν δευτέραν μάχην 
ήμών. ’Ακολούθως άπηντήσαμεν λαόν πάν- 
τη διάφορον, όστις προσηνέχθη ήμϊν φιλικό
τατα. 

"Εκτοτε δέν άπηντήσαμεν μεγάλας δυς- 
κολίας, μέχρι τής παρά τούς καταρράκτας 
άφίςεως ήμών. Ουτοι περ’ι τούς G2 άριθμ,ού- 
μενοι δέν είναι πράγματι καταρράκται κα
τά τήν συνήθη τής λέξεως σημασίαν, άλλά 
κατάδουπα έχοντα ένίοτε 25 ποδών ύψος, 
μεθ’ ορμητικών ρευμάτων. Έν τή, διαβάσει 
τοΰ τεσσαρακοστού τών καταρρακτών τού
των άπώλεσα τόν τελευταίου λευκόν τής 
συνοδίας μου, τόν δυστυχή Φραγκίσκον 11ο-

κόκ. ΈπαΟεν έκ τίνος πληγής είς τούς πο- 
δας, δέν ήθέλησε δέ νά άναμείν/) τούς φο
ρείς, άλλ’ έπέβη άκατίου καί διέταξε τούς 
άνθρώπους αύτοΰ νά κωπηλατώσι ταχύτε
ρο·/ τοΰ συνήθους- ώς έκ τούτου παρεσύρΟη 
ύπό τών καταδούπων Μασσασά καί κατε- 
ποντίσΟη. Μάτην οί σύντροφοι αύτοΰ προσε- 
πάθησαν νά σώσωσιν αύτόν. Είς τούτων, ο 
ναύκληρος τοΰ άκατίου, ήν αρεστός κολυμβη
τής, άπτόητος στρατιώτης καί καλός ναύ
της, καί πράγματι εις τών καλλίστιον συν
τρόφων οϋς έσχον ποτέ, μεγάλην δ’ έκέκτη- 
το έπιρροήν έπί τοΰ πληρώματος.

Μετά ταϋτα διήλθομεν πεντεκαίδεκα άλ
λα κατάδουπα καί τέλος άφικόμεθα είς τό 
μέρος όπου ό πλοίαρχος Τούκεϋ είχε σταθή 
καί έπέστρεψεν όπίσω. Είς τό μέεος τοΰτο 
έξηκριβώσαμεν ότι ό Κόγγος ην γνωστός 
άπό τών πηγών μέχρι τών έκβολών αύτοΰ.

Τήν 8 αύγούστου τοΰ λήγοντος έτους ά
φικόμεΟα είς Βόμαν, όπου άπηντήσαμεν λευ
κόν πληθυσμόν. Έκεϊ εΰρομεν άτμόπλουν 
άνήκον είς τήν γραμμήν τής Αίβερπουλ, ό
περ ύπεδέξατο ήμζς φιλοφρονέστατα καί 
μετεβίβασε τήν συνοδίαν μου κατ’ εύθεϊαν 
είς Καχένδαν. όπου έμείναμεν μίαν περίπου 
εβδομάδά. Έκεϊθεν πολεμικόν πλοϊον ήγα- 
γεν ήμζς είς "Αγιον Παύλον τής Λοάνδας, 
όπου περιεμείναμεν τάς έξ ’Αγγλίας ειδή
σεις. Ό πορτογαλος διοικητής έπεριποιήθη 
ήμάς κάλλιστα, ή δέ είς τό μέρος τοΰτο δια
μονή ήμών ύπήρξε συνέχεια εορτών.

Εϊτα άγγλικόν πολεμικόν πλοϊον έτέΟη 
είς τήν διάΟεσίνμου όπως μετενέγκη ήμζς 
είς τό Εΰελπι άκρωτήριον. Γινώσκων ότι 
οί άνθρωποί μου δέν Οά ήδύναντο ν’άνΟέξω- 
σιν είς τό διά ξηρζς ταξείδ-.ον καί μή δυνά- 
μενος νά έγκαταλείύω αύτούς. έδέχΟην τήν 
προσφοράν τοΰ πλοίου, έφ’ οϋ π-ριεποιήθη- 
σαν ήμζς κάλλιστα καϊ έπραξαν ό,τι δυνα
τόν πρός εύχαρίστησιν ήμών.

Δέν άπεφάσισα εΐσέτι ποιαν νά τραπώ 
οδόν δπως μεταβώ μετά τών άνθρώπωνμ.ου 
είς Ζανζιβάρ, καθότι τοΰτο πολύ έςήρτηται 
έκ τών άπό τοΰ Εύέλπιδο, άκρωτηρίου έκ- 
πλεόντων άτμοπλοίων.

Έν τώ ποταμώ Κόγγω έπνίγη ό νεαρός 
καί πιστός σύντροφός μου Καλουλού, τινες 
δέ τών άνθρώπων μου ήχμαλωτεύΟησαν ύπό 
τών ιθαγενών. ’Αλλα διεπραγματεύθην άκο- 
λ.ούΟως τήν άπελευΟέρωσίν των. ΙΙολλαί τών 
φυλών, ζς άπηντήσαμεν, ούδέποτε πρότερον

είχον ίδεϊ ξένους, έφαίνοντο δέ περί ούδενός 
ζλλου φροντίζουσαι ή περί πολέμου. Τά έμ- 
πορεύματάμου έπήρκεσάνμοι άχρι τελευ
ταίας στιγμής πρός άνταλλαγάς, ήδυνήθην 

τινά είς τήν πορτογαλικήν 
έκδρομήν, ήν συνήντησα έπί 
ΊΙ πορτογαλική κυβέρνησις, 

περιεποιήθη ήμζς κάλλιστα. 
τά έςοδζ τής έν Άγίω 

ήμών, καί 
διανομήν

δέ καί νά δώσω 
γεωγραφικήν 
τοΰ Γόγγου. 
όμολογητέον, 
Έπλήρωσεν άπαντα 
Παύλω τοΰ Αουάνδα διαμονής 
έδωκεν 100 λίρας στερλίνας πρός 
είς τήν συνοδίαν μου.

Είκοσιν ΐω; 25 ήμερών ζωοτροφίας δέον 
τις έως οϋ ύπερβζ, τούς καταρρά- 

ς, .οτε δέ έχει πρό αύτοΰ τήν κεντρι- 
’Λφρικήν, ήν περιπλέει έπί τοΰλαμπρού 

τών συμβαλλόντων

νά φε'ρζ, 
κτα 
κήν 
ποταμοΰ Κόγγου καί 
αύτώ.

Ούδέν ήτο τοσοΰτον 
δίωνμου όσον αί κατά 
βολαί- άπ’ έναντία. 
πραΰνω αύτούς καϊ π 
αύτών άλλ’είς

έναντίον τών σχε- 
τών ιθαγενών προσ- 

ς έπεθύμουν νά κατα- 
ιροσκτήσωμαι τήν φιλίαν 

πολλάς ές αύτών τό τοιοΰ- 
τον καθίστατο άδύνατον, καί ήναγκάσθημεν 
νζ πολεμήσωμεν πρός διάνοιξιν οδού.

Εδέησε νά παλαίσω πρός τρεις άλλας με
γάλας δυσχερείας. ΊΙ πρώτη ήν αί άγριαι 
έκεϊναι όρδαί, αϊτινες διηνεκώς καθ’ ήμών 
προήλαυνον έντός τεραστίων σχεδιών καί 
λόγχαις καί τόξοις ήμζς προσέβαλλον άμα 
τυχούσης εύκαιρίας. Κατά δεύτερον λόγον 
ήρχετοό λιμός, κατάδέ τρίτον αί άσΟένειαι, 
έκτος δέ τούτων τό τεράστιον έργον τής 
διαβάσεως τών καταρρακτών. "Οσον δέ διά 
τον τόπον αύτόν καθ’εαυτόν γόνιμος έστιν 
είς παντοειδή προϊόντα, ό δέ ποταμός έχει 
άδιάλειπτον ροΰν 14 00 μιλίων, καί διαβρέ- 
χει έπιφάνειαν 860,000 περίπου τετραγω
νικών μιλίων.

ΦΙΛΟΛΟΓΙ Κ Α.

ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΙ*  1HTPA

ΑΝΑΛΕΚΤΑ (’).

ΊΙ περ'ι τής ζολυμαΟείας τών Βενεδικτίνων μο
ναχών άρχαία φήμη φαίνεται άναβιώσατα διατών 
έν έ'τε-ι 1852 καί 1858 δημοτιευσεων τεσσάοων ί

(') Atuih i-in Sntrn Spicilegio Solexmonsi parata. 
Edidil loaiiiH-s Baptisla I'ilra. Τ. T. S. Callisti Biblio- 
tliecnrins S. 11. Ε. Τεΰχ. 1 εΐ; iov, I'uridis- Τύποιςΐ 
louby et Roger 187G.
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ωραίων τευχών, άτινα ύπό τόό/ομα Spicilegitlin 
Solesmense έξέδωκε·/ ό σοφό; Doni Pitra, μονα
χό; της έν Σολέσμω μονή;, ήτις κεϊται μεν έπι 
τής μέση; τοΰ Άγγέρου κα'ι Μάνσου χώρας παρά 
τήν Sable τήν έπ'ι Χάρθω, άνωκοδομήθη δέ ύπο 
τοΰ λίανγνωςοΰ λειτουργιολόγου Dom-Guiranger. 
ΊΙ συλλογή αύτη, γνωστή γενομένη κα’ι άφ’έαυτή; 
κα'ι άπό τής ήν έποιήσατο μνείας περ'ι αΰτής ό 
πολυμαθής αρχιεπίσκοπος Λίγκολνος το'ς πλείστοις, 
όσοι περ'ι τάς έκκλησι αστικά; θεολογικάς σπουοάς 
ασχολούνται, περιέχει άξιολογωτάτην αμα κα'ι 
περιεργοτάτην εκλογήν ανεκδότων τέως αποσπα
σμάτων τής πατρολογικής κα'ι μεσαιωνικής 
φιλολογίας. Ό Doill Pitra άμέσως μετά τήν έκ- 
δοσιν τοΰ δ' τεύχους τοΰ έν λόγω συγγράμματος 
προήχθη εις βαθμόν καρδιναλίου μεταπεμφθεις εϊς 
'Ρώμην, μηδένα ο’έγκαταλιπών δυστυχώς Βενεδι
κτίνον συνάδελφον έν τώ Σο/.εσμίω μοναστηρίω 
άξιον νά περιδληΟή το φιλολογικόν αΰτοΰ τριβώνιον, 
δικαιότατα οέ ηξιώθη τοΰ προβιβασμού τούτου, 
διότι οΰδε'ις αΰτοΰ ίκανώτερος μεταξύ όλων τών 
κληρικών τής 'Ρωμάνας ’Εκκλησίας ν’ άναδεχθή 
τό άξίωμα τοΰ βιβλιοφύλακο; τής αγίας 'Έδρας. 
Οϊ εϊς τά γράμματα έγκύπτοντες δικαίως λυπούν
ται, διότι ό καρδινάλιος Pitra έν τή νέα αΰτοΰ 
λειτουργία ήναγκάσθη, κατ’ ειδικήν έντολήν τοΰ 
Πάπα, νά ένασχοληθή είς τήν μελέτην τής ιστο
ρίας τών διοικητικών έκκλησιαστικών κανόνωντών 
’Εκκλησιών τής ’Ανατολής, κα'ι δημοσίευση τό 
αποτέλεσμα τών ερευνών αΰτοΰ, είς μελέτην ής 
ήν τριβών. Έν έ'τεσι 1864 κα'ι 18C8 δύο έξεδό- 
θησαν έν 'Ρώμη τεύχη ώς άπαρχα'ι τών μελετών 

τήν έπωνυμίαν Juris Ecclesiaslici 
llistoria el monumenta, τρία δέ 
κατά τάς πληροφορίας ήμών είσιν 
ΐκτυπωσιν. Μη εΰτυχήσαντες νά

ίδωμεν τό έργον τοΰτο οΰτε περ’ι τής άξίας οΰτε 
περ'ι τοΰ ένδιαφέροντος αΰτοΰ γνωριζομεν τι.

Εΰφροσύνω; προσαγορεύομεν τώ καρδιναλίφ 
Pitra έπ'ι τή έπανόδω αΰτοΰ είς τάς εϊδικάς αΰ
τοΰ μελέτας. Φαίνεται ότι άποθεματικόν διεφύ- 
λαξε κεφάλαιον τής παλκιας αΰτοΰ πολυμαθείας. 
ήν ηρυσατο έκ τών θησαυρών τών χειρογράφων 
τών περίφημων βιβλιοθηκών, κεφάλαιον οπερ δέν 
είχεν άποκαλυφθή έν τώ Spieilegio. Ευτυχώς δέ 
εύρέθη έν Παρισίοις κατάστημα άναοεχθέν τήν 
έκδοσιν τής έν είδει παραρτήματος συγγραφής, ήν 
έξέδωκεν ομοιόσχημου πρός τό ύπό Φιρμίνου Δι- 
δότου έκδοθέν σύγγραμμα ύπό τήν έπωνυμίαν 
Analecta Sacra Spieilegio Solesmensi parata. 
To πρώτον τεΰχος τής νέας ταύτης σειράς άνε- 
λίσσομεν ένώπιον ήμών, οΰδεμία δ'ε άμφιβολίκ 

αΰτοΰ ύπό 
Grcrcorum 
άλλα τεύχη 
έτοιμα πρό;

ότι ή νέα θέσις τοΰ καρδιναλίου Γΐίτρα έν 'Ρώμη 
έπέτρεψεν αΰτώ ν'άποκαλύψη έντε τή τοΰ Βα
τικανού κα'ι έν ταϊς άλλαις βιβλιοθήκαις πολύτι
μον θησαυρόν ανεκδότων κα'ι άγνώστων τέως φι
λολογικών έγγράφων. Έπευχόμεθα τώ άνδρ'ι. έπί τε 
τώ αΰτοΰ συμφέροντι και τώ ήμετέρω. ευ έχειν 
και μακροημερεύει·/, όπως δυνηθή νά συλλέξη κα'ι 
έκδώση κα'ι άλλα πολλά τεύχη τών Ά να λ έ
κτων αΰτοΰ.

Το άνά χεϊρας τεΰχος έξ 700 περίπου συγκεί
μενον σελίδων άντικείμενον έχει έν γένει τά περί 
τής έκκλησιαστική; ποιήσεως τών λεγομένων 
Μελωδών τής Ελληνικής Έκκλησίας. ΊΙΰπό- 
θεσις αύτη έστ'ι τά μάλιστα ένδιαφέρουσα, πραγ
ματεύεται δέ ταύτην ό σοφός έκδοτης μετά περι
έργου λεπτολογίας. Έν τοϊς ΓΙρολ εγ ο μ έν οι; 
αΰτοΰ, καίτοι λάλος κα'ι μεμψίμοιρο; πως, έστιν 
όμως έπαγωγός, δέν δύναται δέ ν’άποκρύψη τήν 
εΰχαρίστησιν ήν ήσθάνετο, διότι έπετράπη αΰτώ 
κατά τάς ώρας τών συνεχών διακοπών άπό τϊ,ς 
εργασίας αΰτοΰ περ'ι τών έκκλησιαστικών έλλη
νικών κανόνων κα'ι έν τώ μέσω τών ψυχικών άγω- 
νιών, άς ένεποίει αΰτώ ή Βατικανή Σύνοδος, νά 
έξακολουθήση τάς προσφιλείς αΰτώ περί Πατρο
λογικής φιλολογίας μελέτας. Ό κλήρος τής καθ' 
ήμας Ρωμάνας Έκκλησίας δέν αποτελεί όμιλον 
σοφών άνδρών, έπισταται δέ τοΰτο κα'ι ό καρδι
νάλιος Pitra, άνομολογών ότι τά πρώτα αΰτοΰ 
πονήματα έξετιμήθησαν μάλλον inter Anglos, Ila- 
tacos, Germanos, Slaros, ή παρά τοϊς ϊδίοις αΰ 
τοΰ, προστίθησι οέ I'ix-aulem miror, si nude in 
theologi noslri frigidius quarn exteri accepc- 
rint, si aliqua raro salutacerint aul notacerinl 
per functor ie, caetera autem nec dente lacla su- 
perbo silentio prntermiserint. Συνεχίζει δέ λέ
γων, οτι φοβείται μή τις εύρη, οτι τό τεΰχος 
τοΰτο περιέχει μηδέν prefer popularas et ani- 
les prise® ecclesi® Cantilenas. Ήμεϊς όμως 
διαβεβαιοΰμεν αΰτόν ό'τι αί έν λόγω μελέτα·, ει
κότως έκτιμηθήσονται ύπο τών λογίων.

Τά περ'ι ελληνικής εκκλησιαστικής ύμνολογίας 
παρά τώ ήμετέρω συγγράφει ετυγχανον όντα τό 
παοάπαν ακατάληπτα, πολλάς τάς άμηχανίας 
παρε'χο/τα αΰτώ. Έκτος τοΰ ύπ’ οψιν τεύχους 
οΰδέν άλλο γνωριζομεν πόνημα εξαντλούν, ού
τως είπεϊν, τήν πραγματευομένην ύπόθεσιν περί 
τής ιστορίας, τών ρυθμών κα'ι τής κατασκευής 
τής λυρικής ποιήσεως τοΰ τροπολογίου τής Ελ
ληνικής ’Εκκλησίας, και όμως ό καρδινάλιος Pitra 
δέν είναι τοσοΰτον δξυδεοκής όσον ό μακαρίτης 
λόγιος Άγγλος John Massoil Xeale, οστις πολύ 
προηγήθη αΰτοΰ έν τή μελέτη τών έλληνικών

τευεται τά περ'ι τών ύμνογράφων αυτών· ίσχυ- 
ρι,:ται os οτι ουο μονον τοιουτοι ν,σαν γνωστό: 
μέχρι τοΰδε κα'ι παρά τοϊς λογιωτάτοις αύτοϊς, 
ό 'Ρωμανός κα'ι ό Σέργιος, ότι δέ αΰτός άνεΰρεν 
οΰ μόνον τά ονόματα άλλά κα'ι τά ποιήματα σει
ράς ό'λης 'Ελλήνων ιερών ποιητών, οίς διαιρεί 
είς δύο, ών οι μέν πρώτοι ήκμασαν κατά τήν ει
ρηνικήν περίοδον τήν άπό Ιουστινιανού(όστιςέγεν
νήθη τώ ·!82) μέχρι τοΰ τέλους τοΰ Π' αίώνος 
οί δέ άνήκουσιν είς τήν έποχήν τών έπ'ι τών εΐ
κονομάχων ταραχών. Τούτους ύποδιαιρεϊείς τρεϊς 
τάξεις, τήν τών Σαββαϊτών, τήν τών Στουδιτών 
(όνομασθέντων ούτως έκ τών δύο ομωνύμων έν 
Κωνσταντινουπόλει μονών), και τήν τών Ίτα- 
λοελλήνων. ί>ς αΰτός ώνόμασε τήν τελευταίαν 
τάξιν. Οί τής πρώτης έποχής μελωδοι είσιν οί 
μάλλον ποωτότυποι κα'ι τά μάλιστα κινοΰντες τό 
ένδιαφέρον- τά ποιήματα αΰτών, άληθώ; είπεϊν. 
εΐσι σχοινοτενή ύπέρ τό δέον κα'ι βαττολόγα, 
έλαττώματα κοινά εϊς όλα τά ύμνολό-μα τής 
Ελληνικής Εκκλησίας. Ό καρδινάλιο; Pitra εΰ- 
φυώ; πάνυ παρατηρεί, οτι έν τοϊς ήμιδραματι- 
κοϊ; ποιήμασι τούτοι; πιθανώτατα άποδοτέον τήν 
πρώτην άνάπτυξιν τών μυστικών ιδεών, έφ’ αί; 
έχαιρεν ή μεσαιωνική Εκκλησία κα'ι αί’τινε; διέ- 
μειναν μέχρι; ήμών έν τή ΙΙαραστάσει τών 
Παθών τοΰ Ainmergaii. Προσάγει δ'ε προφανεϊ; 
αποδείξει;, ότι ή περίφημος τοΰ 'Ρωμανού ωδή 
ή έπονομαζομένη ΊΙ παρθένος έψάλλετο έν τοϊ; 
αΰτοκρατορικοϊ; δημοτελε'σ ι δείπνο·.; μέχρι τοΰ 
ΙΒ' αΐώνο;. Άλλ’άφέντε; τά II ρ ο λ ε γ ό μ εν α 
φέρε εϊπωμέν’τ ινα περ'ι τώνέν’γένει περιεχομένων 
έν τώ τεύχει τοΰτο. Συλλήβδην είπεϊν, περιεχει 
τοΰτο πλήρη σειράν τών τή; 'Ελληνική; Εκκλη
σία; όιδών, ων πλεϊσται πρόιτον ηδη εξεδοθησαν. 
Έν άρχή τίθενται αί τοΰ αγίου 'Ρωμανού τοΰ 
Μελωδοΰ άριθμούμεναι εί; 25, ών ή πρώτη έστ'ιν 
ή περίφημος προμνημονευθεΐσα τών Χριστου
γέννων τοΰτον άκολουθοΰσιν ό 'Αναστάσιος, ό 
Σέργιος (πατριάρχη; Κωνσταντινουπόλεως), ό 
Γρηγόριος, ό Γεώργιος, ό Κυριάκός, ό ΊΙλίας και 
ό Όρέστης, ιόν τινων άναφέρεται άνά μία μόνον 
ωδή, άλλων δέ άνά δύο ή τρεϊς. Άδυνκτοΰμεν 
νά καταχωρίσωμεν όλόκληοον τον κατάλογον αΰ
τών ένταΰθα. Έπεται ό άγιο; Θεόδωρο; ό Στου- 
δίτη; (όνομασθε'ι; ούτω; έκ τή; περίφημου έν 
Κωνσταντινουπόλει Μονή; τή; ίδρυθείσης έν έτε ι 
■463 ύπό συγκλητικού τίνος άνδρός όνόματι Στου
δίου) μετά δεκαοκτώ μακρών ωδών έν έτει 826· 
μετάτοΰτο/ έρχεται, μετά τινα; άλλου; ήττον πε
ρίφημου;. ό άγιος ’Ιωσήφ ό Θεσσαλονίκη; κ»ι 
Συμεών ό Μεταφραστή;. Έπ'ι τέλους είσιν έκδε-

τροπαρίων. Έν τή σπουδαία αΰτοΰ Εισα
γωγή είς τ ήν καθόλου Ιστορίαν τή ς ά
γιας ’Ανατολικής Εκκλησίας και έν τή 
έπ'ι το δημοχαριστικώτερον γραφείση άξιολογω- 
τάτη αΰτοΰ Μεταφράσει τών ύμνων τής 
ά νατολικής Εκκλησίας, ό κ. Xeale συν- 
ηντήθη έπ'ι τοΰ αΰτοΰ χώρου μετά τοΰ ελλογί
μου Γάλλου Βενεδικτίνου, εΰνούστερον όμως δια- 
κειμενος πρός την πραγματευόμενη·/ ύπόθεσιν υ- 
περηκόντισε τοΰτον κατά τε τήν οξυδέρκειαν και 
τήν κριτιζήνεΰφυΐαν. Ό καρδινάλιο; Pitra άνώτερος 
τυγχάνω·/ χαμαιζήλων ζηλοτυπιών,εϊμεθαβέβαιοι, 
κατά δίκαιον μέτρον ήθελε·/ έκτιμήσει και ιόφε- 
ληθή έκ τοΰ έργου τοΰ "Αγγλου λογίου έν ταϊς 
μελέται; αΰτοΰ περ'ι τής αρχαίας ύμνολογίας τής 
ανατολική; Εκκλησίας, έάν έγνώριζεν αύτό. Οΰ
δόλως διανοούμεθα νά άπασχολήσωμεν τόν χρόνον 
τών άναγνωστών έκτιθέμενοι τάς λεπτολογίας 
περί τροπαρίων.κανόνων, στ ιχηρών. είρ- 
μών,καθισμάτων κτλ. τών μηνιαίων τής Ελ
ληνικής Εκκλησίας, τών οποίων ό συγγραφεύς ή
μών καταδεικνύει τήν καθόλου άντίθεσιν προς τό 
άπλοΰν τών ύμνων τών λατινικών έκκλησιών, και 
αΰτός δέ ό Xeale. καίτοι φιλέλλην, οέν δύναται 
ενίοτε ν’ άποκρύψη τήν ήν ήσθάνετο άνυπομο- 
νησίαν δέον όμως νά μή λησμονήσωμεν ότι Se- 
quenses τινές τών υμνολογίων τής Δυτικής Έκ
κλησίας έχουσι τήν κατασκευήν ύπέρ αισαν πο
λύπλοκου, κα'ι ότι ή τών μέτρων πλοκή πινδαρι- 
κής τινο; ωδής ή χορού τινο; τής ελληνικής σκη
νής δέν δύναται νά έννοηθή άνευ έπιμελεστάτη; 
μελέτης. ΊΙ λυρική ποίησις έπιχαίρει αείποτε 
τοϊς έπιτετηδευμένοις μέτροις, καλή δέ τι; ωδή 
έστι τέλειον καλλιτέχνημα εΰφυοΰς κατασκευής 
λόγου. Σημειώσωμεν έτι ότι ύτεχνικός όρος οίκος 
έν χρήσει διά τι είδος ύμνων πολλάς παρέχει ά- 
νωφελεϊς δυσκολία; τώ καρδιναλίφ Pitra· πράγ
ματι έννοεϊ μέν ούτος τήν εκδοχήν τοΰ όρου του
του, άλλά δέν δύναται νά εύρη ούδεμίαν έςήγησιν 
άποχρώσαν διά τήν χρήσιν τής λέξεως ταύτης, 
κα'ι όμως ό Goar, ύπό τοΰ Xeale μνημονευόμενος, 
παραβάλλει τόν όρον τοΰτον έπιτυχώς πάνυ πρός 
τόν ιταλικόν όρον Stanza, ήδέ ιδέα τής οικοδομής 
οίκου πρός τήνκατασκευήν ποιήματος έστ'ι βεβαίως 
κα'ι σαφής κα'ι έπιτυχής. (I)

Μετά λεπτομερή έζθεσιν περ’ι τών μέτρων, τοΰ 
ρυθμοΰ κα'ι τής προσωδίας τών έλληνικών εκ
κλησιαστικών ύμνων ό καρδινάλιος Pitra πραγμα-

(I) Περ'ι τοΰ όρου τούτου κα'ι τής όζοιότητες 
τοΰ παρά τοϊς ' Λραψι στίχο;) κα'ι )οι- 
ζος) θέλομεν σημειώσει προσεχώς. Σ. Μ.
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δομενχι 83 ώδαϊ αγνώστων ποιητών καϊ έποχ-7^, 
Συνιστώμεν την θαυμαστήν ταύτην συλλογήν εϊς 
πολλούς τών καθ’ ήμας ύμνογράφων καϊ μετα
φραστών, οιτινες έχουσιν άνάγκην ν' άνεύρωσι 
νέας ν ο μ ά ς κκϊ νέα πρδς ξύλευσιν δάση. 
Ό κ- .\eale έν τώ προμνημονευΟέντι αύτοΰ μι 
κρώ τεύχει βυνέλεςε πολλούς μαργαρίτας έκ τών 
πηγών αύτών, οϊ'τινες έναπεταμιεύΟησαν ήδη έν 
τοίς προσευχηταριοις, άτινα εΐσι γνωστά τοίς φι- 
λακολούΟοις. Ό καρδινάλιος όμως I’ilra νέαν ήνοι- 
ςεν ήμ'νάΟικτον τέως αποθήκην ,έξ ής πολλαώραΐα 
δύναται νά δανεισΟή επιδέξιος τις στιχουργός.

Άδυνατοΰμεν να δώσωμεν είς τούς ήμετέρους 
άναγνώστας τάς δεούσας πληροφορίας περ’ι τών 
ποιητικών και Οεολογικών αρετών τής αρχαίας 
ταύτηςί χριστιανικής ποιήσεως. Τά ποιήματα 
τκΰτάε|σιν, ώς έφΟημεν εΐπόντες, λίαν βαττολό- 
γα κα'ι τάύτολόγα. βρίθουσιν όμως καλλονών καϊ 
ποικιλίας. ’Αληθές οτι άνευ όρίου μεταποιούσε τήν 
απλήν παρά τών Γραφών άφήγησιν τών γεγονό
των εις στιχουργίαν, κατορΟοΰσιν όμως τοΰτο άνευ 
ματαίας προσποιήσεως καϊ έν γένει μετάμετριοπα- 
Οοΰς αισθήματος καϊ λόγου. "Οσον επιτρέπει ήμΐν 
έπιτροχάδην έρευνα, άποφχινόμεΟα ό'τι τδ κατα
τετμημένου ποίημα είςτδν Λάζαρον τοΰ Κυριάκου, 
άρχαιοτέρου τοΰ 'Ρωμανού συγγραφέως, έστϊ τδ 
εύφυέστερον καϊ μάλλον πρωτότυπον τών τής 
συλλογής. Άναφέρομεν ένα μονον στίχον τοΰ 
άληθώς ώραίου ύμνου είς τήν 'Αγίαν Αναστα
σίαν άγνωστου συγγραφέως- διότι ού μόνον έστϊν 
καλόν δείγμα προσφδίας, ώς έκ τοΰ τόνου κατα- 
φανήσεται, ήτις σχετικώς έστι σπανία, άλλά καϊ 
διά τδ όμοιοκατάληκτον.

Τύραννοι άγγελοι
μετά βασάνων μετά βραβείων
πληροφοροΰσιν δορυφοροΰσιν.

Ό καρδινάλιος l'itra τάς τελευταίας λέξεις 
αεταφράζει Angeli cum palmis agunt satellites. 
Καθ’ ήμας τδ ήμίστιχον τοΰτο άναφέρεται εις 
τήν Λειτουργίαν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσό- 

/ r · α » Ύ ' · ιστομου, ης ο ποιητης κατχ νουν είχε την υψη- 
λήν φράσιν τήν έν τώ χερουβικώ υμνώ- τα'ς 
άγγελικαϊς άοράτως δ ο ρ υ φορ ο ύμ ε νο ν 
τάξεσιν, ής ή έννοια έστιν αύτη: Ώς ό αύτο
κράτωρ δορυφορε'ται ύπδ τών σωματοφυλάκων 
αύτοΰ, ούτως ή αόρατος Θεία Παρουσία δορυφο
ρε'ται ύπδ τών περϊ αυτήν αγγέλων. ΊΙ άρχη 
τής ιδέας ταύτης αναπολεί εις την μνήμην ήμών 
γνωστότατα άνάλογα χωρία τοΰ Ί αλτήρος. Ο 
κ. Edwin Freshfield έν τή σοφωτάττ, αύτοΰ 
διατριβή περϊ τών βυζαντινών έκκλησιών, ήτις 
έοημοσιεύΟη έν τώ πρδ ολίγου έκδοΟέντι τεύχει 

τοΰ Arilueologia φρονεί, ό'τι ή φράσις αύτη ισο
δύναμε' τώ παρακελεύσματι παρουσιάσατε 
όπλα, ή έτέρα όμως τών εξηγήσεων έστι του
λάχιστον ποιητικωτέρα.

Καταστρέφοντες τδν λόγον εύχαριστοΰμεν τώ 
πολυμαΟεστάτω άνδρϊ έπϊτω σοφώ καϊ έπαγωγώ 
τούτω τεύχει. Ό καρδινάλιος Πίτρας μετέφρασε 
λατινιστί πάντας τούς ελληνιστί έκδοΟέντας ύπ’ 
αύτοΰ ύμνους. Έκτος τών πολλών καϊ αξιόλο
γων σημειώσεων αύτοΰ, παρέβαλε μετά κρίσεως 
τά πολύτιμα χειρόγραφα, έξ ών ήρύσΟη τδ κείμε- 
ιον τών άρχαίιον ύμνων, ους 
ρεν έντυπους τώ χριστιανικού κόσμ.ω. 
τήμχτι προσε'θηκε 
δυο χειρογράφων, 
εϋρίσκεται έν τή ' 
δεύτερον έν τή τοΰ 
του χειρόγραφόν 
έν τή τής Μόσχας βιβλιοθήκη κατά τήν έν 'Ρωσ- 
σια διαμονήν αύτοΰ, οπερ πρώτον παρεκινησε τον 
καρδινάλιον νά συλλέξη καϊ έκδώση τά πονήματα 
τοΰ 'Ρουμάνου καϊ τής λοιπής έναρμονίου χο
ρείας τών μελωδώ ν. Προσ&ώμεν ότι χρησιμω- 
τάτους τοίς λεξικογράφοι; συνέταξε πίνακας άσυ- 
νήΟων έλληνικών λέξεων,ών πολλαϊ δέν άπαντώσιν 

δ πρώτον προσέφε- 
Έν παραρ- 

πανομοιοτυπα σελίδων τών 
οίς έχρήσατο. Τδ ίν τούτων 

Κορσινίω βιβλιοθήκη, τδ δε 
Ταυρινου. ΙΙολυτιμοτερον του- 
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί ο υ άνεκάλυψεν

έν τοϊς μέχρι τοΰδε λεξιλογίοις τοΰ πα
ρακμάζοντας ελληνισμού. Έλπίσωμεν 
δ’ότι προσεχώς θέλομεν εύφροσυνως απονεχΟϊ, 
αγγελίαν έκδόσεως καϊ άλλου τεύχους τών Άνα- 
λ έκτων τοΰ καρδιναλίου Πίτρα.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ. 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ.

ΙΙΡΔΤΠ HAIAErSIS.— Έπϊ μυρίων κατοίκων 
έζ. παιδεύονται έν τοίς προκαταρκτικό'; σχολείο·.; 
2,100 έν τή Αμερικανική συμπολιτεία, 1540 έν 
Γερμανία. 1140 έν Βελγίω. 990 έν Γαλλία, 910 
έν 'Ολλανδία, 89J έν Αύστροουγγαρία, 800 έν 
Αγγλία, 700 έν Ίταλίφ, 500 έν Ισπανία καϊ 
150 έν 'Ρωσσία.

ΧΙΑ11ΡΟΔΡΟ.ΜΟΙ. — ΊΙ μεγίστη έκτασι; τών 
σιδηροδρόμων ύπάρχει έν τή Αμερικανική συμπο
λιτεία, ή; αί σιδηροδρομικά; γραμμαϊ κατέχουσιν 
έκτασιν 120,000 τετραγ. χιλιαμέτρων- αί τής 
Γερμανίας κατέχουσιν έκτασιν 28,000 τετραγ. χι
λιομέτρων- αί τή; Μεγάλη; Βρετανία; 27,000, αί 
τή; Γαλλίας 21.751, αί τής Αυστρίας 16.238, αί 
τή; 'Ρωσσία; 15,90), αί τής Ιταλίας 7,700, αί 
τή; 'Ισπανία; 5,900 κκϊ αί τοΰ Βελγίου 3,500.

'Ο ύπεύΟυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.

Τπιοι: Βιητιρλ καί ΣΖ;.


