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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ.

Αύθημερόν τη έκΔόσει τοϋ τελευταίου ημών 
φύλλου αί εύρωπαϊκαί έφημερίΔες έκομισαν 

τό κείμενον τής περί μεσολαβήσεως εγκυκλίου 
τοϋ Σερβέρ πασσά εις τούς παρά ταϊς μεγά- 
λαις Δυνάμεσιν αντιπροσώπους τής Υ. Πύλης, 
εγκυκλίου φερούσης ημερομηνίαν 30/12 Δεκεμ
βρίου 187 7. Άναλύσαντες ήΔη αύτήν έν τοΐς 
προηγουμένως φύλλοις περιττόν νομίζομεν νά 
πράξωμεν τούτο Διά μακροτέρων, όσω μάλι
στα ούΔαμώς ή εγκύκλιος αύτη ήΔυνήθη νά 
χρησιμεύση ώς βάσις μεσολαβήσεως καί ειρήνης·

Έκ των εις αύτήν Διάφορων άπαντήσεων 
των εύρωπαϊκών Δυνάμεων θετικώς γινώσκε- 
ται ή τής αύστριακής κυβερνήσεως,έπιΔοθείσης 

εις τήν Ύψ. Πύλην τήν παρασκευήν τής πα- 
ρελθούσης έβΔομάΔος. Διά ταύτη; ό κόμης 
ΆνΔράσσυ έΔήλου ότι Δεν έθεώρει τήν εγκύ

κλιον παρέχουσαν άποχρώσαν βζσιν ειρήνης 
πρός μεσολάβησιν, έπεφυλάσσετο Δέ Διά τήν 
Αύστροουγγαρίαν τό Δικαίωμα τοϋ μετασχεϊν 
ώς έγγυήτριζν Δύναμιν εις τάς πρός άποπε- 

ράτωσιν τοϋ πολέμου Διαπραγματεύσεις. Ό
μοια λέγεται ότι έγένετο καί ή τής Γαλλίας 
άπάντησις θεωρούσης επίσης τήν τουρκικήν 
εγκύκλιον ως μή παρέχουσαν βζσιν Διαπραγ
ματεύσεων ΔίΔουσαν έλπίΔα επιτυχίας. ΊΙ 

Ιταλία άνέμενε τάς απαντήσεις των άλλων 
Δυνάμεων όπως άποφανθή, ή Δέ Γερμανία κα- 

θαρώς καί άπλώς άπεποιεϊτο πάσαν μεσο- 

λάβησιν, καί τούτο πρός αυτό τό συμφέρον 

τής ειρήνης, καί συνίστα τήν άμεσον καί χω
ριστήν ειρήνην μεταξύ των Δύο εμπολέμων. 

Μάτην ή ’Αγγλία προσεπάθησε νά έπισπά- 
σηται εί μή πάσας άλλά τινας τουλάχιστον 
τών εύρωπαϊκών Δυνάμεων εις τήν ίΔίαν αύ- 
τής θεωρίαν, ότι ήΔύνατο ήμιεπισήμως καί 

έμπιστευτικώς ν’ άνακοινωθη ή τουρκική εγ
κύκλιος εις τήν 'Ρωσσίαν όπως γνωσθώσιν αί 
άποφάσεις καί προθέσεις αύτής ώς πρός τούς 
όρους τής ειρήνης.

Μετά τό πρώτον τούτο ναυάγιον εγνώσθη 
ότι ο Σουλτάνος, κατ’ είσήγησιν τής Αγ
γλίας, ήτήσατο τήν μεσολάβησιν αύτής Διά 

νέας αΐτήσεως, έν η ετίθεντο βάσεις ειρήνης ή 
ύπό τής Τουρκίας άποΔυχή τοϋ προγράμμα

τος τής συνΔιασκέψεως, ή επανόρθωσες τών 
μεθορίων έν ’Ασία καί ή οριστική Διαρρύθμι
σες τών ζητημάτων τής έλευθεροπλοίας τών 
πορθμών, τής Ρωμανίας, τής Σερβίας καί τοϋ 
Μαυροβούνιου ύπό τών συνυπογραψασών τήν 
παρισινήν συνθήκην Δυνάμεων. Τό Διάβημα 
τούτο τού Σουλτάνου γνωσθέν έν ΑονΔίνω τό 

παρελθόν σάββατον έπεκροτήθη όμοθύμως 
σχεΔόν ύπό τού τύπου καί άπλετον προύκά- 
λεσεν ένθουσιασμόν, ού άποτελέσματα έγέ- 
νοντο ή συγκρότησες μεγάλου συλλαλητηρίου, 
ή έπικράτησις τών φιλοπολέμων πόθων καί ή 

ένίσχυσις τής πολιτικής τού υπουργείου. Άνα- 
πόΔρζστος παρά πάντων σχεΔόν έθεωρήθη ή 
μεταξύ ’Αγγλίας καί Ρωσσίας ρήξις, έάν ή 
τελευταία αύτη Δύναμις άπεποιεϊτο τήν με-., 
σολάβησιν, καί έπιΔεικτικώτερόν πως ήγγέλ-
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λιτό ύπό τού πρακτορείου Χάβας ότι ή βχσί- 

λισσα Βικτωρία άπεφήνατο οριστικώς έν επι
στολή προς τον λόρδον Βήκονσφηλδ ότι του 
λοιπού αποβαίνει αναγκαία έντονο; ενέργεια 

πρός προστασίαν των άπειλουμένων αγγλι
κών συμφερόντων καί έπέμεινεν ότι ανάγκη 
πλήρους συμφωνίας μεταξύ πάντων των υ
πουργών έν τώ σοβαρωτάτφ τούτω ζητήματι. 

Έπιπροσετίθετο μάλιστα ότι τό αγγλικόν 
ύπουργείον προτιθέμενον τήν αΐτησιν πιστώ
σεων παρά τής Βουλή; δι’ ένδεχομένην ενέρ
γειαν θά προέβαινε καί μέχρι διαλύσεω; αυ

τή; έν περιπτώσει άρνήσεως, καί προηγγέλ- 

λετο ότι ή βασίλισσα έν τώ έναρκτηρίω αύ
τής λόγφ θά κηρύξη ότι αδύνατον ή ’Αγ
γλία ν’ άποδεχθή διευθέτησιν τών έν ’Ανα

τολή άνευ αυτής, έάν μάλιστα τροποποιη- 
Οώσιν αί συνΟήκαι, ών μετέσχεν. Έγνωστο- 
ποιεΐτο ταύτοχρόνω; ώσεί σάλπισμα πολεμι
στήριου ότι ό έν ΓΙλυμούθρ αγγλικό; στόλο; 
διετάχθη νά ήναι έτοιμος πρό; άπόπλουν 

τή 5/17 ίανουαρίου, ήτοι αύθημερόν τή συγ- 
καλέσει τού Κοινοβουλίου.

Τούτων έν ’Αγγλία γινομένων, άπας άφ’ 
ετέρου ό ρωσσικό; τύπος καί αί κοινωνικαί έν 
'Ρωσσία τάξεις άπεφαίνοντο κατά πάσης με
σολαβήσεω; καί ύπέρ χωριστής ειρήνης έκπλη- 

ρούσης τόν σκοπόν τοΰ πολέμου καί ικανο
ποιούσες τάς μεγάλας θυσίας τής 'Ρωσσία; 
ΙΙράς τό γενικόν τούτο αίσθημα τοΰ λαού σύμ
φωνος έφάνη καί ή ρωσσική κυβέρνησες, r ό δέ 
αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρο; πρό; έπιτροπήν τών 
προκρίτων όμιλών καί τόν λόγον ποιούμενο; 
περί τών μεσιτικών αποπειρών διεκήρυττε 
τήν 13/25 ότι ή 'Ρωσσία τεθωρακισμένη έστί 
κατά πάσης έπεμβάσεω; εί; τήν έν ’Ανατολή 
ύφεστώσαν πάλιν.

'Εν τούτοι; ή 'Αγγλία άνεκοίνωσεν εις τήν 
ρωσσικήν κυβέρνησιν τ ήν τελευταίαν πρό; αυ

τήν αΐτησιν τής ΙΙύλης περί μεσολαβήσεω; καί 
τήν αποδοχήν αυτής, έπιμένουσα επί τής α
νάγκης τής ειρήνης καί καταδεικνύουσα ότι 
μετά τήν ύπό τής Τουρκίας αποδοχήν τοΰ 
προγράμματος τής συνδιασκέψεω; τής Κων

σταντινουπόλεως, ό σκοπός δι’ ό'ν έγένετο ό 
πόλεμος έςετελέσθη καί ούδεμία έλλογος ύφί- 

σταται αίτια προς παράτασιν αύτοΰ. Ταύ
τοχρονως έκοινοποίει τό διάβημα αύτής τούτο 

εις τάς συνυπογραύάσα; τήν παρισινήν συνθή
κην δυνάμεις, έκφράζουσα τήν έλπίδα επί τήν 
ύποστήριξιν αύτών πρός έπίτευξιν ειρήνης, ή- 

τις τοσοϋτον ποθητή ές-ιν εις τάς εύρωπαϊκάς 
δυνάμεις. Εις τήν διακοίνωσιν ταύτην τής 
’Αγγλίας έδόθη παρά τή; 'Ρωσσία; απάντη
σες, ή; δέν έχομεν εΐσέτι τό κείμενον ή τήν 
έννοιαν, άλλ' ήτις όπως δήποτε είναι αρνη
τική. Ή 'Ρωσσία, λέγεται, δέν αποδέχεται 
μεσολάβησιν, άλλ' είναι πάντοτε πρόθυμός νά 
διαπραγματευτή μετά τής Πύλης, έάν αύτή 

αϋτη δι’ άμεσου παρά τή 'Ρωσσία διαβήμα
τος έκδηλώση τόν πόθον αυτής περί συνομο- 
λογήσεως τής ειρήνης. Άγνοοϋμεν κατά πό
σον δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν εις τάς πληρο

φορίας μιας ένταΰθα τουρκικής έφημερίδος έ- 
πιπροστιθείση; ότι πλήν τούτου ή 'Ρωσσία έ- 
δήλωσεν ότι τότε μόνον θ’ άποδεχθή προτά

σεις περί ειρήνης, όταν οί νικηφόροι αύτής 
στρατοί τόν Αίμον διαβάντε; προελαύνωσιν 
έπί τήν Άδριανούπολιν.

'Οπωσδήποτε ή άρνητική αυτή τής Ρωσσίας 
άπάντησι; προύκάλεσε τό έναντίον τοΰπροσδο- 

κωμένου αποτέλεσμα. Ώ; έκ μαγεία; ό φιλο
πόλεμο; όργασμ.ό; ό εκδηλωθείς έν Λονδίνο 
άπό τού παρελθόντος σαββάτου μέχρι τή; τρί
της έπαυσε, τό δέ πολύκροτον τού σαββάτου 

συλλαλητήριον όπερ μετά σφοδράν συζήτησιν 
έλάμβανεν έπί τέλους τήν άπόφασιν ότι «έάν 
ή κυβέρνησε; άποφασίση τόν πόλεμον, δέον καί 
τό έθνος ν’άποδεχθή αύτόν» διαδέχονται συλ

λαλητήρια ύπέρ τής ειρήνης. Ούχΐ πλέον μό
νος ό Χρόνος καί τά Ήμιρήσια Νέα όργανα 
ανέκαθεν ύπέρ τής άγγλικής ούδετερότητος 

τεταγμένα, άλλα καί ό 'Εωθινός Ταχυδρό
μος καί ή Χι/μαία, ύπουργικήν έ’χοντα τήν 
χροιάν καίπολλήν πικρίαν κατά Ρωσσίας πολ- 
λάκι; έκφράσαντα, έθεώρησαν τήν ρωσσικήν 
άπάντησιν ικανοποιούσαν τήν’Αγγλίαν μόνος 
ό’ ό 7/μίρ»ίριοί; Τηλέγραφος έμεινε πιστός 

θεωρών αύτήν έξυβριστικήν. Τί τό προκαλέσαν 
τήν αϊφνιδίαν ταύτην κατεύνασιν καί μετα
βολήν τών πνευμάτων δέν δυνάμεθα εΐσέτι νά 
κρίνωμεν άσφαλώς, καθά μή έχοντες ύπ’ οψιν 

τό κείμενον τής ρωσσική; άπαντήσεω;· άλλά 
δύναταί τις νά προεικάσν) ούχΐ άλόγως ότι ή 

άπάντησις αϋτη φέρει τόν τύπον τής εύγενείας 
καί άβρότητο;, έφ’ ώ διέπρεψαν πάντοτε οί 
ρώσσοι διπλωμάται, καί ότι ούδέν κατ’ ούσίαν 

Ουσιάζουσα ικανοποιεί τήν ’Αγγλίαν κατά τύ
πους, ώς τφ 1 87 1 προκειμένου περί τού ζη

τήματος τού Εύξείνου.

Καί τούτο μέν τό έντός τής ληγούσης 
έβδομάδος ιστορικόν τής μεσολαβήσεω;. Παν- 
τοΐαι δέ καί όίλλαι καθ' έκάστην διεδίδοντο 

φήμαι, οίον ότέ μέν ότι έγνώσθησαν εις τήν 

Πύλην έμπιστευτικώς οί ύπό τής 'Ρωσσία; 
άπαιτούμενοι όροι, ότέ δέ ότι ανακωχή συνω- 
μολογήθη ή συνομολογεΐται όσονούπω δεκα

πενθήμερος όπως έν τφ μεταξύ τούτω συνεν- 
νοηθώσιν αί έμπολεμοι δυνάμεις περί χωρις-ής 
ειρήνης. Ή τελευταία αϋτη φήμη διαδοθεΐσα 
κατά τάς άρχάς τής έβδομάδος, ήρξατο έπα- 

ναλαμβανομένη καί έπ’ έσχάτων μετά τό 
ναυάγιον τής άγγλικής μεσολαβήσεω;, έρρέθη 
δέ ότι ή είσήγησις οφείλεται εις τήν αύ- 
στροουγγρικήν κυβέρνησιν. Τό καθ’ημάς,

πολλώ εύχερεστέραν θεωρούμεν, ώ; έχουσι νύν 
τά πράγματα, τήνόριςτκήν συνομολόγησιν τής 
ειρήνη; ή τήνσύμβασιν άνακωχής ή; τώνόρων 
δυσκολώτατον θεωρούμεν τόν καθορισμόν.

Έξετάσχντες τά τής στάσεως τής ’Αγ
γλίας δέον νά σημειώσωμεν έκ καθήκοντος 

χρονογραφικού τό παρά τίνος ένταΰθα φύλλου
άπροσδοκήτως άγγελθέν καί έπαναληφθέν

ότι τό άγγλικόν ύπουργείον ήρςατο μετά τού 
ελληνικού διαπραγματεύσεων, αϊτινες άπέλη-
ξαν εις οριστικήν συνεννόησιν καί αλληλεγ

γύην άπέναντι τής έν ’Ανατολή κρίσεως, 
κατά συνέπειαν δέ τής συνεννοήσεως ταύτη;

ή Ελλάς άνέστειλε τά; ναυτικά; αύτή; πα- 
ρασκευάς καί παρασκευάζει μόνον χερσαία; 
δυνάμει; πρό; ένδεχομένην ενέργειαν μετά 

τή; ’Αγγλίας.

Έάν ή ε’ίδησις αϋτη δέν ύποτεθή στερου- 

μένη ύποστάσεως, ούχ ήττον όμως βέβαιον 
είναι ότι χρήζει έπικυρώσεως. Τοσαΰτα τά 
περί Ελλάδος διαδιδόμενα — καί φυσικώς, 

ένεκα τού άναποσπάστου τής πρεσβυτάτης 

τών ανατολικών φυλών άπό τοΰ ανατολικού 
ζητήματος—ώστε πολλή άπαιτεΐται επιφύ
λαξες εις τήν περί τούτων κοίσιν. Αί εύρω- 
παϊκαί έφημερίδες όνειρώττουσι καθ’ έκάστην 
ότέ μέν διακοινώσεις Τρικούπη περί αυτονο

μία; τών ελληνικών επαρχιών τής Τουρκίας, 
ότέ δέ έπαναστάσεις έν Θεσσαλία· άλλ’ άί 
ονειρώξεις αυται μετ’ού πολύ άποκαλύπτον- 

ται κεναί καί χιμαιρικαί καί έχουσαι τήν 
άφορμήν αύτών έν απλή τινι διαδηλώσει έν 
Λαμία ή άλλαχού, ή ληστοπραξί? κατά τήν 

Θεσσαλίαν. Τό μόνον όπερ φαίνεται έχον ύ- 
πόστασίν τινα φαίνεται ότι είναι τό έγκάρ- 
διον τών σχέσεων μεταξύ Ιταλίας καί Ελ
λάδος, όπερ ίσως έχει τούς λόγους αύτοΰ έν 
ταϊς έξακολουθούσαις διαπραγματεύσεσι περί 

άγοράς τινων πλοίων.
Έν Ίταλίικ ή άπό δύο περίπου εβδομάδων 

ένσκήψασα ύπουργική κρίσις έληξε, τοΰ κ. Δε- 

πρέτη σχηματίσαντος νέον ύπουργείον, έν ώ 
αύτός μέν έπεφυλάξατο τό χαρτοφυλάκων 
τοΰ ύπουργείου τών έξωτερικών, προσελαβε 

δέ ώς ύπουργόν τών εσωτερικών τόν τέως 
πρόεδρον τής Βουλής κ. Κρίσπην, ού γνωστό
τατου έπ- έσχατων άπέβη τό όνομα διά τήν 
εις Γερμανίαν περιοδείαν αύτοΰ, άφορμήν πα- 

ρασχοΰσαν εις τάς περί ίταλογερμανικής συμ· 
μαχίας φήμας. Ό ύπουργικός ουτος συνδυα- 

σαος είναι ίδίικ αξιοσημείωτος έπί τή ένεστώ- 
ση καταστάσει τής ’Ανατολής, περί ής έξέ- 
φρασε κατά τήν έν Βερολίνω καί Βιέννη δια
μονήν αύτοΰ ό κ. Κρίσπης ιδέας λίαν ριζοσπα

στικά;. ’Επανειλημμένα; μετά τών ύπουργών 
τούτων έσχε συνεντεύξεις ό τήν Ιταλίαν νυν 
περιοδεύων κ. Γαμβέτα;, εις δέ τάς έπισχέ- 
ψεις ταύτας άποδίδοται μετά τίνος ύποστά

σεως πολιτικό; λόγος.
ΊΙ παγίωσις τοΰ δημοκρατικού πολιτεύ

ματος έν Γαλλίερ καί ή παύσις τών φόβων

ί
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ταϋθκ $έ δραστήρια λαμβάνονται μέτρα πρός 

παρακώλυσιν τούτου. “Ισως ε’πί τούτω σχη
ματίζεται νε'ος στρατός έν Βαϊβούρτ ύπό τόν 

τε'ως άρχιστράτηγον τοΰ Όρχανιέ Σεβκέτ 
πασσάν.Ή άνωτάτη αρχηγία τοΰ στρατού τής 
’Ασίας όριστικώς άφαιρεθεϊσα άπό τού Μουχτάρ 

πασσά άνακληΟέντος άνετέθη εις τόν Ισμαήλ 
Χακκή πασσαν. Ό τού Βατούμ κανονιοβολι
σμός εξακολουθεί ύπό τών Ρώσσων, άλλ’άνευ 

οριστικού εΐσέτι άποτελε'σματος.
Άπροσίοκήτως ήγγε'λθη ότι έν τών μεγί

στων φορτηγών τής εταιρίας Μαχσουσέ ή 
Msqalrq κατελήφθη ύπό ρωσσικού καταδρο
μικού μεταξύ Ίνεπόλεως καί Ποντοηρακλείας 

καί άπήχθη εις Σεβαστούπολιν. Τό πλοϊαν
εφερεν έκτος άλλων 700 νεοσυλλέκτους. Τό 
ρωσσικόν καταδρομικού ονομάζεται 'Ρωΰσία.

ΑΣΣΥΡΙΑ ΑΙΧΠΜΕΙΑ.
Κατά τήν παραδεδεγμένην τάξιν, έν τή έκδόσει 

τών ’Αναμνήσεων τοΰ παρελθόντος (’), 
έκαστον τεΰχος αύτών πρέπει νά πραγματεύηται 
εναλλάξ περί ασσυριών καί αϊγυπτίων κειμένων, 
διά δέ το άνά χεΤρας τελευταΤον τεΰχος ή σειρά ήν 
τής ’Ασσυρίας, ι’να συνεισφε'ρη αύ'τη τήν ύπόθεσιν 
αύτοΰ. Τδ έν λόγφ τεΰχος δίοωσι λοιπόν ήμΤν 
τεσσαρασκαίδεκα εξηγήσεις ασσυριών καί βαβυ
λωνιών κείμενων, έ; ήμισείας άνηκόντων εις ιστο
ρικά; καί θρησκευτικά; ή μυθολογικά; υποθέσεις. 
Προς άπόδειξιν τοΰ αυξοντος ένδιαφέροντο; τοΰ 
αποδιδόμενου εις τήν σειράν τή; έκδόσεω; ταύτης
ου μόνον έν ’Αγγλία αλλά καί έν τή λοιπή Ευ
ρώπη. ευχαρίστως άνκγράφομεν ένταΰθα τά ονόμα
τα τών τής ηπειρωτικής Ευρώπης έξοχων σοφών, 
οσοι τδ πρώτον ήδη άριθμοΰνται μετά τών συνερ- 
γχσθέντων. Τρεις άξιολόγους εξηγήσει; δφείλομεν 
τω διδάκτορι Ίουλίφ Oppert. τω περιφανεΤ γάλλφ 
άσσυριολόγφ, μεθ’ ού συνειργάσθη έν τή τέταρτη 
έξηγήσει καί ό κ. Μ. Menant, όστι; τούντεΰθεν 
εξακολουθεί συνεργαζόμενο; μετ’αύτοΰ έν ταϊ; με- 
λε'ται; ταυ'ταις. Ό κ. Sayre, οστις λόγφ έπιστη-

("jRecords of the post; being English, transla
tions of the Assyrian and Egyptian Monuments. 
Τή έγκρίσει τής 'Εταιρίας τής Βιβλι
κής Αρχαιολογίας. Τεΰχος Θ'. ’Ασσυρία 
κείμενα, έν Αονδίνφ. Τόποι; Bagstcr and sons 
1877. 

μονικών γνώσεων καί μεγαλοφυιας κατε'στη περί
βλεπτος έν τω Τ μ ή μ α τ ι τών Ά σ σ υ ρ ι ο λ]ο- 
γων, συνεισήνεγκε δύο σπουδαία αποσπάσματα- 
χαίρομεν δέ βλέποντε; συνεργαζόμενα μετ’ αύτοΰ 
δύο νέα μέλη τοΰ αύτοΰ τμήματος, πολλά; δι- 
δόντα χρηστά; έλπίδα; διά τδ μέλλον, τον κ. Pin
ches καί τδν κ. St. Chad· BoSCavren. Ό άπο- 
βιώσας Γεώργιο; Σμίθ έκληροδότησεν ήμ~ν αξιό
λογου απόσπασμα τών χρονικών τοΰ Άσσου ρ- 
μπανιπάλ, όπερ προστιθέμενον εις τάς έξηγή- 
σει; τής χαλδαϊκής άφηγήσεως Τίερί τής Δη
μιουργίας τοΰ Κόσμου καί τών διηγήσεων 
τοΰ Ίστάρ καί Ίσδουμπάρ, κινεί ού- 
δέν ήττον τδ ενδιαφέρον ή τήν λύπην ημών άνα- 
μιμνησκομένων καί τάς λοιπά; άπωλείας, ας ύ- 
πε'στημεν κατά τδ βραχύ χρονικόν διάστημα άπό 
τής άποβιώσεως τοΰ x.Fox Talbot Μ.τής Β Ε., 
οστις διέπρεψεν έν τε τή χημεία καί τή φωτο
γραφική έπιστήμη όσον καί έν ταϊς άρχαιολογι- 
καϊς μελέταις. Ίί συλλογή αύ'τη έν συνόλφ. δυ
νατόν είπεΤν, παρήγαγε πλειότερα κατά τε τήν 
σπουδαιότητα καί τό ενδιαφέρον πάσης άλλης, 
ήτις προηγήθη αύτής. ’Εν πρώτοι; έχομεν έν 
αύτή ολόκληρον τήν έκ Χορσαβάδ μεγάλην 
έπιγραφήν τοΰ Σαργκών, ή; τδ πρωτότυπον 
κείμενον ακριβέστατα έξέδωκεν ό κ. Μ. Botta έν 
τω συγγράμματι τω έπιγραφομε'νφ Μνημεία 
τής X ιν ε υ I (Monuments de Xinive). Μετά 
την ανευρεσιν καί άλλων αντιγράφων τοΰ αύτοΰ 
μνημείου συμπληρωθέν τδ κείμενον έξεδόθη έν έτει 
18G3 μ.ετά γαλλικής έξηγήσεω; υπό τοΰ διδάκτο- 
ρο; Oppert τή συνεργεία τοΰ κ. Μ. Menant. 
Έκτοτε διορθώσεις τινέ; έκρίθησαν αναγκαία1.· 
ουτω δέ οιασκευασθείσα κατά τού; παραδεδεγμέ
νου; κανόνας παρά τοϊς Άσσυριολόγοις, καί κατά 
τό ένδν διορθωθείσα ή αγγλική εξήγησι; έξεδόθη 
πλήρης.

’Αφηγούμενο; τά άνδραγαθήματά του ή ένα- 
βρυνόμενο; έπί τή ίσχύϊ αύτοΰ ούδαμοΰ φαίνεται 
ό Σαργκών έπικαλούμενο; κληρονομικά δίκαια ή 
προνομίας αρχαία; καταγωγής. Γνωστοποιεί μέν 
ήμϊν ότι είλκε τδ γένος άπό τίνος αρχαίου Άσσυ- 
ρίου βασιλέω; καί κατακτητοΰ τοΰ Μπέλ-Μπανί 
καί ότι έλαβε τήν προσηγορίαν Σ α ρ γκών κατά 
τδ όνομα άποθεωθέντο; τινδς Βαβυλωνίου μονάρ
χου, αλλά προστίθησιν οτι ανέκτησε τήν δόξαν ευ
τυχούς πολεμιστού καί άνήλθεν εις τδ αξίωμα τής 
βασ'λεία; κατ’ έπχναιτασίν τινα. καθ' ήν έξεθοο- 
νίσθη ό Σ αλμανασσάρ. Εΐ; τήν βοήθειαν τών 
θεών Άσσούρ, Χεμπώ καί Μοροδάχ άναγράφε( 
τήν άνύψωσιν αύτοΰ εις ’βασιλέα τών λε- 
γεώνων, β α σ ι λ ε κ τ ή ; Ά σ σ υ ρ ι α ; τοπο-

τηρητήν τών θεών έν Βαβυλώνι, βασι
λέα τών Σουμεριτών καί τών Άκκα- 
δαίων>, έπαγγέλλεται δέ άκραν ορθοδοξίαν έν τ7, 
πίστει καί πολιτικήν συντηρητικήν συνηνωμε'νην 
μετ ά συνετών μεταρρυθμίσεων. « Κ α τ η κ ο λ ο ύ -
θησα, λέγει, τά μ ε τ αρ ρ υ θμι σ τ ι κά πα
ραγγέλματα τών Σιππάρας. ΧΊπούρ. 
Βαβυλώνος κ αί Β ο ρ σι π π α ; κ αί μ ε τ ε ρ 
ρύθμισα τάς άτελείας, ο σας πασών 
τ ών νομοθεσι ώ ν οί άνθρωποι άνωμολο- 
γουν». Ή δόξα τή; βασιλεία; αύτοΰ βασίζετα1 
μάλλον εις τήν παγίωσιν καί συνένωσιν τών κτή
σεων αύτοΰ ή εις νέα; κατακτήσεις. Ή κατα
γραφή τών κτήσεων αύτών πολλά τή; γεωγρα
φία; αμφιβαλλόμενα διαλευκαίνει, καί δδηγε~ η
μάς πρό; έπανόρθωσιν πολλών έσφαλμένων ίί τω 
γεωγραφική πίνακι τοΰ Άσσυρίου κράτους. Τδ 
κράτος μου, άφηγεϊται ήμΤν.άρχεται άπό Ία τνάν, 
ήτις απέχει επτά ημερών δρόμον εν 
τω μέσφ τώνθαλασσών πρδς'Ίίλιον 
δύοντα. "Αλλοθι γνωστόν, ότι τδ όνομα Ί α- 
τ νά ν η ”1 ταν ο ; υπήρχε το πρώτον έν Κρήτη, 
άργότερον όμως άπεδόθη εις τήν Κύπρον. Αί έλ- 
ληνικαί νήσοι έν τοϊς υπαινιγμοί; τών παναρχαίων 
'Ασιανών άναφέρονται έν γένει καί αοριστω; πω; 
ύπό τό γενικόν όνομα Ί αυ ά ν, ήτοι Ί αω ν ί α. 
ΓΙρδ; μεσημβρίαν τδ κράτος τοΰ Σαργκών έξε- 
τείνέτο μέχρι; Αΐγύπτου, ήν υπέταξε/, ώ; έκ τοΰ 
ΊΙσαΐου καί έξ άλλων μανθάνομεν, καταστήσας 
αυτήν φόρου υποτελή- πρό; άρκτον έφθανε μέχρι 
τής χώρα; τών Μ ο σ χι α ί ω ν, ήν έκ συμφώνου οί 
εθνολόγοι τιθέασιν έν τή πρό; άρκτον τοΰ Αραράτ 
έκτεινομένη μέχρι τών ακτών τοΰ Εύξείνου χώρα, 
εύρίσκοντε; έτυμολογικώ; συγγενεύουσαν τήν λέ- 
ξιν μετά τοΰ ονόματος τών Μ οσχ ο β ι τ ώ ν, οίτινε; 
άπετέλουν κλάδον τή; μεγάλη; Σλαυϊκή; φυλής τή; 
καλούμενη; έν τή Γραφή Μεσέκ. Τουτου οεκτοΰ 
γενον.ένου, τό όνομα Τουμπάλ διεγείρει σπου
δαίας ύπονοία; περί τής ταύτότητος αύτοΰ μετά 
τοΰ Τοβόλσκ. Έκτο; τής Φοινίκη; καί τής άλ
λη; Συρία; ό Σαργκών προστίθησι «καί πάσαν 
τήν γ ή ν Γ κο ύτ ι-μ ο υ σκι τήςάπωτέρω 
Μηδίας παρά τήν χώραν Βικνι>. Αί 
γνώσεις τοΰ διδάκτορο; Oppert δέν έπαρκοΰσιν αϋ- 
τω πρός έςήγησιν τών άκατανοήτων τούτων ονο
μάτων. Έάν ηδυνάμεθα νά βασισθιώμεν έπ: τγ,ς 
από τών σφηνοειδών μεταγραφν,;· ηθέλομεν ίσως 
ανευρει ένταΰθα πολύ άνατολικώτερον γειτνιασίν 
τινα μετά τή; ϋπερεκταθείση; Μοσχοβική; φυ 
λής. Προ; τήν αύτήν διεύθυνσιν νοτιώτερο/ άπό 
ττ,ς Έλάμ μέχρι τών συρτεων τοΰ Τιγρητος 
απαντώσιν όνόματά τινα, ών επίσης δύσκολου 

ν'άποδειχθή ή ταύτότη; μετ’άλλων γνωστών, έτ: 
δέ αί φυλαί Ί τ ο υ. 'Ρ αμπο ΰ, X αρ ί λ, Κ α λ- 
δ ο ύδ. X α υ ρ ά ν, Ο υ μ π ο ύ λ, 'Ρ ου χ ο υ ά, τή; 
Λιτά-, α :’τ ι ν ε ; έ ν έμ ο ν τ ο τ ά παρόχθια 
τοΰ Σο υ ρ α π π ί. τοΰ Ο ύ κ ν έ, τοΰ Γ α μ- 
πούλ, τοΰ Χινδάρ καί τοΰ ΙΙακούδ. Ή 
τελευταία αύ'τη χώρα έστίν άνευ άμφιβολία; ή 
αύτή προ; τήν παρά τώ ’Ιεζεκιήλ (XXII1. 23) 
απαντούσαν ΙΙεκώδ,τήν Φακούκ κατά τού; θ'. 
ΊΙ δέ Χαυράν άφ’έαυτής φωνήν άφιησι·'\ Πολ- 
λαί πόλεις ύπό τήν Έλάμ οικτελοΰσαι άναφερό- 
μεναι ένταΰθα άποδεικνύουσιν ότι πασα ήέπαρχία 
αύ'τη προσηρτήθη εΐ; τδ Άσσύριον κράτος μετά 
τήν νίκην τοΰ Σαργκών έν τω πεδίφ Καλού κατά 
Χουμ πανιγάς τοΰ βασιλέω; αύτή; περί τάς 
άρχάς τής βασιλεία; αύτοΰ. Τή νίκη ταύτη επε- 
ται ή εν Σαμαρεια, καθ' ην ήχμαλώτευσε του; 
27.280 κατοίκους αυτής καί τάς 50 άμάςας καί 
έπέβαλεν αύτή τόν αρχαίου φόρον όν ήρνοΰντο ν’ 
άποτίσωσι καί εις δν ϋπήγαγεν αυτούς τό πρώτον 
ό Τι γ λ άθ II ι λ ε σ έρ. ου μνημονεύει ό Σαργκών 
ώ; ένό; τώνβασιλέων οίτινε; προηγήθησαν αύτοΰ, 
μηδέν άλλο περί αύτοΰ προσθεί;. Τό όνομα Δ ι λ- 
μού ν έν τω περσικω κόλπφ άναφερόμενον πρώ
τον ήδη μανθάνομεν, άποδεικνυει δέ ότι καί μέ
χρι τοΰ όρίου αύτοΰ έςετεινετο ή τών ’Ασσυριών 
άρχή. Μεταξύ τών μεγίστων κατορθωμάτων τοΰ 
Σαργκών άριθμοΰνται ή έξωσις τοΰ Μεροδάχ- 
Βαλαδάν βασιλέω;, τής Βαβυλώνος άπό τή; 
πρωτευούση; αύτοΰ, ή άλωσι; τοΰ Μπέτ-Γιακίν 
όπερ ήν τό φρούριου τοΰ ήγεμόνο; τούτου διά τή; 
αποστροφής τών ΰδάτων τοΰ Εύφράτου καί ή 
τελεία κατάκτησις πάσης τή; Βαβυλωνίας. Με
ταξύ τών πόλεων ή χωρών ά; υπέταξε καί έν αίς 
έπηνώρθωσε τού; άφαρπαγέντα; άπ αύτών θεούς, 
ήσαν ή Καλού, ή Ο υ ρ, ή Ο ύ ρ χ ά η, ή Έ ρ ί- 
χη, ή Λ ά ρ σ κ, ή Κ κ λ λ ά β καί η Κ ι σ ί κ, 
το ενδιαίτημα τοΰ θεοΰ Ααγούδα. Έκ τούτων 
συνάγεται ότι άδύνατον έστιν ή Κουλλάβ καί 
ή Έ ρ ίχη νά έκληφθώσιν ώ; ονόματα τής αύτή; 
πόλεως. Τδ τελευταίου όνομα φαίνεται κατ’αρχά; 
όμοιάζον πρό; τό Έρίχ τή; Γραφής, άλλ’έξ 
άλλων αποδείξεων κατκδεικνυται, ότι ή Έρέχ 
έστιν ή αύτή τή Όρχόη, τή νΰνΟύάρκα. 
Ή Ουρ τής Χαλδαία; άναγνωρίζεται παρά πάν
των ούσα ή παρά τον Ευφράτην Μο υτζειρ, ή 
δέ Σ ι π π ά ρ α ότι έστίν ή Σ ο φ ε ί ρ α, X ι π π ο -υρ 
ή X ι φ φ ά ρ καί Λ ά ρ σ α ή Σ ε γ κ ε ρ έχ. ΊΙ έπι-

(' Γνωστόν ότι τό αύτδ όνομα Χαυρ α ν φε- ■> 
ρει μέχρι σήμερον επαρχία τι; τής Συρίας, η αρ
χαία Αύρα,νίτι;. (Σ. τοΰ Μ.;. 
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γραφή τοΰ Σαργκών καταλήγει άριθμοΰσα τά πο
λύτιμα μέταλλα, τον χαλκόν, τον σίδηρον και τα 
άλλα λάφυρα όσα έκυρίευσε κατά την κατάκτησιν, 
κα'ι Si’ ών κατεκόσμησε τδ έν Χορσοβάτ μέγα- 
ρον, δ'περ άπετέλει την μεγαλειτε'ραν αρχιτεκτονι
κήν δόξαν της βασιλείας αύτοΰ.

ΊΙ επιγραφή ή έπί τοΰ βράχου Μπαβιάν γε- 
γλυυμένη, ΒΛ. τοΰ Μουσσούλ, άνήκουσα εις τδν 
Σεναχερε'ιμ τδν υίδν τοΰ Σαργκών προσδιορίζει 
σπουδαιότατον χρονολογικόν σημε'ον. Ταύτην τδ 
πρώτον έξήγησεν ό κ. I’incllOS. ’Αναφέρεται έν 
ταύτη ότι άπδ Τιγλάθ-Πιλασέρ τοΰ Α' μέχρι τής 
βασιλείας Σεναχερε'ιμ παρήλθον έτη 408. Άλλ’ό 
Τιγλάθ-Πελισέρ έβασίλευσεν άπδ τοΰ 1120 μέχρι 
τοΰ 1100 π. X. Ή έπιγραφή άφηγε'ται ήμΥν 
τά έργα τοΰ έν λόγω βασιλεως, δστις μετωχέτευσε 
τδ ^εΰμα τοΰ ποταμοΰ Χδσρ πρδς άρδευσιν τής 
περ'ι τήν ΝινευΙ γεωργησίμου χώρας· περιγράφει δέ 
τά κατά την πρωτην αύτοΰ έκστρατειαν κατα 
τοΰ Μ ο ρ ο δ ά χ-Μ π αλ α δ ά ν. Ο ύμμάν-μ ι νά
νου, βασιλεως τής Έλάμ, κα'ι κατά τινων άλλων 
μικρών ήμμόνων τών μέν πρδς δυσμάς, τών δέ 
πρδς τδν Περσικόν κόλπον. Ταύτην ήκολούθησεν 
άλλη έκστρατεία κατά τής Βαβυλώνος, ήτις έςίν 
ή αύτη πρδς την τετάρτην τοΰ κυλίνδρου τοΰ 
Taylor. Μεταξύ των μνημείων, άτινα ό μακαρί
της Γεώργιος Σμίθ έκόμισεν εις‘Αγγλίαν, υπάρχει 
λίθος άνευρεθε'ις έπί τίνος δυτικής σύρτεως τοΰ 
Τίγρητος άπέναντι τοΰ Μπαγδατιού. Έν αυτή 
άναγράφεται δωρητήριο; παραχώρησις 90 στρεμ
μάτων γής τοΰ Μεροδάχ-Μπαλαδάν τοΰ Γ' πρδ; 
τδν άξιωματικδν αύτοΰ Μαρουδούκ-Ζακ'ιρ-Ίσκούρ, 
όν ανταμείβει οι’ έκδουλεόσεις τινάς Έν τώ όπι
σθεν μερει τοϋ λίθου ύπάρχουσιν άτέχνως γε- 
γλυμμέναι αί εικόνες τών θεοτήτων Άνου, 
Βήλ, Ήά, Νινίπκαί Γ κ ο ύ λ α ύπδ τήν προ
στασίαν τών όποιων τίθησι τήν ιδιοκτησίαν. Τδ 
ύφος τών άρών, αίτινες άκολουθοΰσιν, ομοιάζει πρδς 
τδ τών ασσυριών κα'ι βαβυλωνιών έπιγραφών, 
κα'ι ώς παρατηρεί ό έξηγητή; αύτοΰ αΐδ. S. Μ- 
Rodwell έστιν άνάλογον πρδς τδ τών άρών τών 
έν τω Δευτερονομίω (XXVII. 17) κατά τοΰ με- 
τατιθέντος τδ δ ρ ι ο ν τοΰ πλησίον αύτοΰ.

Παρατηρητέον οτι δ μονάρχης ουτός έστι πολύ 
μεταγενέστερο; τοΰ μνησθέντος Μεροδάχ-Μπαλαδάν, 
δ; έβασίλευσε περί τά μέσα τοΰ ιδ' π. X. αϊώνος- 
άμφιβολίαι δέ τινες άναφύονται κα'ι περ'ι τοΰ ίν 
τδ έτερον ή κα'ι άμφότερα τά ονόματα ταΰτα εϊσί 
σημαντικά άξιωμάτων ώς τά Φαραώ, Ά β δ ε- 
μέλεχ ή Χαδάδ, ή κυρία ονόματα προσώπων. 
Κα'ι άλλα δέ παράλληλα χωρία, μέγιστον τδ έν- 
διαφέρον έχοντα διά τούς έγκύπτοντα; εις τάς βι

βλικά; μελέτα;, ευρηνται έν τή σειρά τών έγγρά— 
φων τούτων, μεταξύ τών όποιων καταριθμηθήτω 
ή μάχη τοΰ Βήλ κα'ι τοΰ Δράκοντος, ήτις έξηγή- 
θη ύπδ τοΰ κ-Fox Talbot έκ τινο; λιθογραφηθείση; 
έν το'ς Assyrischo Lesestflcke τοΰ Delitzsch 
χαλδαϊκής πινακίδος. Ό Βήλ στρέφει τήν φλογί- 
νην ρομφαίαν αύτοΰ πρδς πάσας τά; διευθύνσεις 
πρδς άρκτον, νότον, άνατολά; και δύσιν, ώς τά 
Χερουβ'ιμ έν τή Γενέσει (III. 21)· όλη δέ ή παρά- 
δοσις αυτή, δυστυχώς έν άποσπάσμασι διασωθε'σα, 
απορρέει πιθανώς αρχήθεν έκ σειρά; αρχαίων και 
ύπερσυγκεχυμένων δοξασιών, έξ ών προήχθη κα'ι τδ 
έκτδ; τοΰ κανόνο; κεφάλαιον Βήλ κα'ι Δράκων, 
οπερ περιεσώθη ήμΥν ελληνιστί, τοΰ έβραϊκοΰ κει
μένου άπολεσθέντος, άν ποτέ υπήρξε τοιοΰτον. 
Εις τδ περίεργον δέ τοΰτο λείψανου τής χαλδαϊ
κής μυθολογίας ούδεμία δυνατόν ν’ άποδοθή χρο
νολογία. Έκ τή; πρώτη; και πέμπτη; πινακίδος, 
αι’τινες περιεσώθησαν έν όπωσοΰν καλή καταστά- 
σει, τή; Χαλδαϊκή; Άφηγήσεως τή; 
Δημιουργία;, και αί'τινες έδημοσιεύθησαν έν- 
ταΰθα ύπδ τοΰ αύτοΰ έξηγητοΰ, λογικώς συνάγε
ται τδ ύπδ τοΰ κ. Sayceκατά πρώτον πρδ δύο έτών 
άγγελθέν ότι παρά τοΥς Βαβυλώνιοι; ή ημέρα τοΰ 
Σαββάτου άπδ τής δημιουργία; αύτής ώρίσθη εις 
τιμήν, κα'ι οτι τήν ήμέραν ταύτην τής εβδομάδος 
έτήρουν μετά μεγίστη; αύστηρότητος. Ήν άπηγο- 
ρευμένον κατά τήν ήμέραν ταύτην εις τού; βασι
λείς νά έξέρχωνται έφ’ άμάξης· επίσης τροφαί τι- 
νες ήσαν παρ’ αύτο'ς άπηγορευμέναι καθώς καί 
τινες άλλαι ήττονο: λόγου διατάξει; πρδ πολλοΰ 
ήσαν γνωσται τμ~ν. Ή χαλδαϊκή όμως τή; Δη
μιουργία; άφήγησις ύστερε' πολύ κατά τδ ύψος 
τής εβραϊκής Γενέσεως. Επειδή δέ κατ’ αύτήν ή 
αρμονία τώνούρανίων κινήσεων φαίνεται ότι ήν δυ
νατόν νά διαταραχθή, οί θεοί Βήλ κα'ι Ήά έτά- 
χθησαν εις τήρησιν κα'ι φύλαξιν τής τάξεως.

Κατά τινα ποίησιν τών Άκκαδαίων, ό δράκων 
Τιαμάτ (δ βαθύς), ό ηγέτης τών 7 νεφελών ή 
τών άνεμων, οιτινες φέρουσι τά; τρικυμίας, άνα- 
φαίνεται κα'ι πάλιν νικώμενος ύπδ τοΰ Μπέλ- 
Μερ οδάχ. Τήν ποίησιν ταύτην έξήγησεν ό Κ. 
Sayce έξ ενός τών διαφόρων διγλώσσων κειμε'νων 
τής βιβλιοθήκης τοΰ Ά σ ο ύ ρ Μ π α ν ι π ά λ, έν ω 
ή άσσυρίκ μετάφρασις παρεντίθεται έν το'ς δια- 
στίχοις τοΰ Άκκαδιαίου πρωτοτύπου. Ό κ. 
Sayce οδηγούμενο; κα'ι άπδ άλλα ποιήματα τής 
αύτής πηγής, έν οίς άναφέρονται τά πνεύματα 
ταΰτα τώζ τρικυμιών έφορμώντα κατά τής σε
λήνης ίν τή έκλείψει αύτής, συγκρίνει αυτά προ; 
τά πνεύματα Μαρούτ (’) ή τδν Θεόν τών τρι

ς",1 Ιδ όνομα Μαρούτ ώ; κακοΰ δα μονο; ά- 

κυμιών τή; 'Ρίγ-Βέδα, Ό ΆκκαδαΥο; ποιητή; 
φαίνεται νά έγεννήθη εϊ; Έριδούν έξ η; πό- 
λεως φαίνεται προερχόμενου καί άλλο τεμάχιον 
έν ω περιγράφεται ναό; όμοιος πρδς τδν ύπδ τοΰ 
Μαϊμονίδου περιγραφόμενον ναόν, έντδς τοΰ οποίου 
οί Βαβυλώνιοι θεοί παρίστανται συνηγμένοι περί 
τδν θεόν Ήλιον όπω; Ορηνήσωσι τδν θάνατον τοΰ 
Τ αμ ού ζ (’)· Εις τδ τεμάχιον τοΰτο καταλληλό
τατα προσηρμόσθη παράδοξό; τις επωδή πρδ; 
αποτροπιασμόν κατά τή; έπηρεία; τών επτά κα
κών πνευμάτων ή τών νεφελών τών τρικυμιών, 
ήν άκολουθοΰσιν αποσπάσματα ασσυρία: τινδ; 
προσευχής άναγινωσκομένης μετά άπαίσ.ον ονεί
ρου, ήτις τδ πρώτον έξηγήθη ένταΰθα ύπδ τοΰ 
κ. Sayce. Πολλά έκ τούτων άρυόμεθα πρδς κα- 
τάληψιν του αρχαίου ανατολικού πνεύματος οπερ 
πολυσχιδώς άπέρρευσεν άπδ τοΰ Βαβυλωνίου Παν
θέου. Εύρίσκονται ένταΰθα πλε'στα ίχνη αρχαίων 
πηγών πολλών δημωδών διηγημάτων καί μυθι - 
στορημάτων, μολονότι ούδέν μέχρι τοΰδε εύρέθη 
έπινοίας έργον, δυνάμενον νά όνομασθή
ή μΰθος. Ύπάρχουσιν έν ταϊ; άφηγήσεσι ταύταις. 
ώς ό 17 Birch διδακτικότατα έν τώ 
αύτοΰ προοιμίω γράφει, ■ ’ 
ανατολικής έπικής ποιήσεως 
τοΰ χρυσοΰ νήματος

διήγημα

τή 7η Ίσδου 
πεοιπλανήσεων 

ύπδ 
άναπολεϊ ήμ'ν 

τω συμ- 
s. όστιι; ύπδ τής 

εί; λεοπάρδαλιν κατε- 
~ .....~ ·, άνευρί-

συντομω 
τά πρώτα σπέρματα τή; 
- καί ή πρώτη αρχή 

τών έκ παραδοσεως διηγή
σεων δι’ών διήλθεν ή πρωτογενής φιλολογία όλων 
τών έθνών. Έκ τή; ένταφιασθείση; διδασκαλία; 
τών Αιγυπτίων άνέκυψεν ό κ α τ αδ ικ α σθ εί ; 
ήρως, ιστορία άρχαιόθεν γνωστή το'ς Έλλησι. 
καί άλλα τινά έπινοήματα. Έκ βαβυλωνίας τινδ; 
ιστορίας ρητώ; αναφέρει ό 'Οβίδιος ότι έλαβε τά 
τοΰ Πυράμου καί τή; Θίσβης αύτοΰ πολλά 
δέ άλλα όυρα'α τών μεταμορφώσεων αύτοΰ έλεγ- 
χουσιν ασσυρίαν καταγωγήν. Ή έν τή 7η Ίσδου 
βαρίφ πινακίδι άφήγησις τών 
τοΰ ήρωος καί ή έπάνοδος αύτοΰ εις τά ίδια 
τδ σχήμα έπαίτου ζωηρότατα 
τάς του Όδυσσέω; περιπλανήσεις- έν 3: 
βάματι τοΰ άσσυρίου βασιλεως, όσ 
Ίστάρ μεταμορφωθεί; ι' 
σπαράχθη ύπδ τών ιδίων αύτοΰ κυνών, 
σκομεν πρωτότυπον τοΰ Άκταίωνο;. Έν τή ’Α
στερία τή μητρί τής Εκάτης ανακαλύπτεται ό 
ελληνικό; τύπο; τή; Ί σ τ άρ, ή; τδ όνομα μετε- 
ποιήθη άργότερον εϊ; τά Άσ τ αρ ό θ, Άστάρ-

:■

παντα καί έν τώ Κορανίφ έν κεφ. Β'. 96.
(Σ. τοΰ Μ.).

(■) Ταμούζ έξ ου καί ό παρ’ ”Αραψ·. μήν 
ταμούζ (ίούλιος) έστίν ό παε'Έλλησιν ’Άδωνι;.

(Σ. τοΰ Μ.). 

τη. Άσ τρ άτει α καί Ά στ ερ οδ ί α. Ό Xε- 
βανή, ό συνετό; έταΥρο; τοΰ Ίζοουβάρ, λίαν 
προσεγγίζει πρδς τήν ελληνικήν των άγριον θεό
τητα. τδν Πανα, παρίσταται δέ καί ούτο; ώ; 
και ό ΙΙάν έχων μορφήν σατυρου μετά σκελών, 
κεράτων καί ούρδς ταύρου.

Ύπελιπόμεθ’ άν τής όφειλομένης ευγνωμοσύνης 
πρδς τήν Βιβλικήν ’Αρχαιολογικήν 'Εταιρίαν διά 
τήν αξιόλογου ταύτην σειράν, εί παρελίπομεν νά 
μνημονευσωμεν ένταΰθα, έστω καί έπιτροχάδην. 
τήν ύπδ τοΰ Dr Oppert ,γενουένην συλλογήν τών 
Άχαιμενιδείων κειμένων περσικιον τε καί μηδικών, 
ήτις έξεδόθη πλήρης έκτδ; τής έκ Μπεχιστοΰν 
επιγραφής. Ένταΰθα τδ πρώτον άπαντα ό Ά- 
χριμάν ούχί δμω; όνομαστί (ό κακός δαίμων, ώς 
καί αί έλληνικαί Εύμενίδε;, ί.το άνώνυμος), άλ
λ’ εύφήμω; ύπο τήν έπωνυμίαν «ό ετεροςο περ- 
σιστί Ά νιγι ά· τδ δ’ όνομα τοΰ δαίμονος τούτου 
ύπδ τδν ελληνικόν τύπον Άριμάνιος έγένετο 
γνωστόν ημ~ν πρώτον διά τοΰ Άριστοτέλους παρά 
Διογένει τώ Ααερτίφ άναφερομένόυ ("), έσχηματί- 
σθη οέ ό τύπος οΰτος κατά τδν άρχαΐον περσικόν 
Άχριγ ιαμανιγι άς. τδ δέ Άχριμάν έστί 
τή; νεωτέρας περσική;. Εύλόγως ό έξηγητή; 
δυνατόν νά οϊκειοποιηθή τήν άνακάλυψιν ταύτην, 
ήτι; έστί σπουδαιότατη.

Ούχ ήττον εύπρόσδεκτο; παρά το'ς άρχαιοδί- 
φαις τυγχάνει ή ύπδ τοΰ αύτοΰ άρίστου άσιανολό- 
γου γενομένη έξήγησις τής φοινικικής έπιγραφή; 
τής έπί τοΰ σαρκοφάγου τοΰ Έ σ μ ο υ ν α ζ ά ρ. βα- 
σιλέωςτή; Σιδώνος.ό'στι; πιθανώς χρονολογεΥται άπδ 
τών μέσων τοΰ τετάρτου π. X. αϊώνος. Τδ εύγε- 
νέ; τοΰτο τή; άρχαιοτητος λείψανου άνευρέθη μέν 
παρά τήν Σάϊδαν (τήν άρχαίαν Σιδώνα) τή 20 
φεβρουαρίου τοΰ 1855 έτους, άγορασθέν δέ ύπδ τοΰ 
δουκδς de Luynes έδωρήθη τώ έν τώ Λουβρω 
Μουσε’ιρ. ’Έστι δέ ό>; καί τδ τοΰ Βρετανικού 
Μουσε'ου. μεθ' ού άποτελε'ξυνωρίδα. τύπου καί 
ρυθμοΰ καθαρώς αΐγυπτίου, ίχνη φέρον προφανή 
άπαλειφθέντων ιερογλυφικών. Τδ διά τήν έπιστή- 
μην προκυψαν όφελος έκ τή; κτήσεως τοΰ σπα- 
νιοιτάτου καί πολυτιμοτάτου τούτου μνημείου 
άντισταθμίζει βεβαίως τδν έκ τών άρών τοΰ άπο- 
θανόντο; βασιλεως προκύψοντα κίνδυνον, ο νά

(') Καί παρά Πλουτάρχφ έν βίω Θεμιστο
κλέους άπαντα τδ όνομα τοΰτο λέγοντι: ·μακα- 
» ρίσας δέ (ό Ξέρξης) πρδ; τους φίλους έαυτοΰ, 
» ώς έπ' ευτυχία μεγίστη καί κατευξάμενο; άεί 
> το'ς πολέμιοι; τοιαυτα; φρένα; διδονάι τδν -ι 
» Άριμάνιον όπως έλαύνωσι τοΰ; άρίστου; έξ 
• εαυτών,.............» (Σ. Μ).
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συληθή έπ'ι της κοιμητηρίου αΰτοΰ κλίνης κα'ι νά 
έκβληθή χκι ριφθή έξω του τάφου, έν ω άναπαυ- 
θήσεται». (Έκ τοΰ άγγλικού).

ΤΟ ΤΙΙΛΕΦΙ1ΧΟΧ.
Έντω πρώτω ημών αριθμώ έδημοσιεύσαμεν ολί

γα τινά περί τηλεφώνου. Έν δέ τω σημερινω παρέ- 
χομεν τοΤς ήμετέροις άναγνώσταις λεπτομερεστέραν 
περιγραφήν τοϋ δργάνου τούτου, ου μόλις έπινοη- 
θε'ντος αμέσως ή φήμη έγένετο παγκόσμιος, καθόσον 
οΰ μόνον άπλούστατον άλλα χα'ι εΰφυε'στατον τυγ
χάνει.

Παράστασις δια σχήματος θά καθίστα τον μηχα
νισμόν αΰτοΰ ευληπτον. ’Αλλα και άνευ τούτου 
ολίγον έφιστών την προσοχήν αΰτοΰ δ αναγνώστης 
δύναται νά έννοήση τοΰτο κάλλιστα. Ό βλέπων τδ 
τηλεφωνον θα έλεγεν 0τε είναι ξύλινον ακουστικόν 
κε'ρας. Παρά τδ στόμιον αΰτοΰ υπάρχει τεταμε'νη 
μεμβράνα, πλάτος έχουσα πέντε περίπου χιλιοστό 
με'τρων. Όπισθεν τής μεμβράνης ταυτης μαγνη- 
τική βάβδος, πάχος έχουσα γραφίδος, άποτελεΤ τον 
άξονα τοΰ χέρατος, κατά δετήν πλησιεστάτην προς 
τήν μεμβράναν άχραν ή ράβδος αυτή καλύπτεται 
υπό έλάσματος μεταλλικού σύρματος, οΰδέν δέ πλέον 
τουτου υπάρχει.

“Ηδη δσάκις σιδηοούν τεμάχιον προσεγγίζει ή 
απομακρύνεται μαγνητικής βάβδου, περικεααλυμ- 
με'νης υπό μεταλλικού σύρματος, παράγεται έν τω 
σύρματ: τούτω μαγνητικδν βεΰμα. Οΰδεμία ανάγκη 
ούτε βολταϊκής στήλης ούτε ηλεκτρικής μηχανής. 
Δονουμένη ή μεμβράνα προσεγγίζει ή απομακρύνε
ται τής μαγνητικής ράβδου, κατά πάσαν δέ δόνησιν 
παράγεται ρεύμα, oS ή ένέργεια έξαρτάται εκ τής 
έντάσεως των δονήσεων. Ή άρχή αυτή τεθεΤσα ύπδ 
τοΰ Φαραδαίϋ τω 1835, μόλις μετά τεσσαρακον 
ταετίαν έπιστημονικώς έφηρμόσθη.

Τά ουτω παραγόμενα ρεύματα οιε'ρχονται τηλε
γραφικόν σύρμα καί μετά καταπληκτικής ταχύτη- 
τος άπολήγουσιν εις τδ φωνοδόχον κε'ρας, οπερ άντι 
ν’άπολήξη εις στόμιον, απολήγει εις χοάνην όμοίαν 
πρδς ακουστικόν κε'ρας. Αί κινήσεις τοΰ δακτυλίου 
τοΰ αρχικού χέρατος μεταβιβάζονται πληρε'στατα 
εις τδν δακτύλιον τοΰ ίωνοδόχου κε'ρατος Ό θε'λων 
ν’άκούση, άντι νά πλησιίση τδ στόμα εις τδ δεύ
τερον τοΰτο κε'ρας, προσάπτει εις αΰτδ τδ ους.

Τδ πράγμα, ώς γίνεται δήλον, είναι θαυμασίως 
άπλουστατον Ό χ. Γράχαμ Βέλλ, ου έδοξάσθη 
άπδ τοΰδε τδ όνομα. διήλθε τδ πλεΤστον τής ζωής 
αΰτοΰ μελετών περί τοΰ με'σου, δι’ου δυνατόν νά 
δμιλώσιν οί κωφάλαλοι, βαθυτάτην δ’ έποιήσατο 
μελετην έπί τών δονήσεων των ηχητικών σωμά
των. Κατά τήν γλαφυράν αΰτοΰ φράσιν δυνατόν, 

έλεγε, νά δμελήσρ ό σίδηρος, τοΰθ’ όπερ καί κα- 
τώρθωσε.

Τοΰ τηλεφώνου έν 'Αγγλία τδ πρώτον έγένετο 
χρήσις. Άξιοπαρατήρητον αληθώς ότι τδ οργανον 

, είναι τοσοΰιο άπλουστατον, ώστε τοΰ λοιποΰ μόνη 
ή περιπλοκή αύτοϋ είναι δυνατή. Ό X. Οΰΐλλιαμ 
θόμψων, έξοχος φυσικός, ήδυνήθη νά είπη ότι ή 
ένε’ργεια τοΰ τηλεφώνου εις τδ μεταβιβάζει πιστώς 
τήν φωνήν είναι τοσοΰτον έντελής, ώστε έπ'ι μυ
ριάδων άνθρωπίνων πλασμάτων, απερ χαλυπτουσι 
τήνέπιφάνειαν τής σφαίρας, δύναταί τις νά διαχριντ( 
τδν τόνον έχάστης φωνής κα'ι νά εϊπη άνευ φόβου 
άπάτης εις πο'ον άνήχει ή φωνή. Τδ τηλε'φωνον 
δίδωσι πτε'ρυγας εις τδν λόγον.

Αί έφαρμογα'ι τοΰ τηλεφώνου είσίν άνυπολόγι- 
στοι. Έν Βοστόνη εις εχάστην συνοικίαν υπάρχει 
άστυνομικδς σταθμός όστις πρόκειται νά συνδεθή διά 
τηλεφωνικών συρμάτων μετά τών σπουδαιότερων 
τής πόλεως συνοικιών· άρκεΤ λοιπόν όπως πάς κά
τοικος μεταβαίνη εις ενα τών σταθμών τούτων, ο'ι- 
τινες υπάρχουσιν εις διάφορα τής πόλεως κε'ντρα. 
'Γπηρε'τριά τις π.χ . δύναται νά έκτελε'ση τάς άγοράς 
αυτής, ούδαμοΰ μεταβαίνουσα, και νά συνδιαλέγηται 
κατά συνε'πειαν μετά τοΰ χρεωπώλου, τοΰ ήδυσμα- 
τοπώλου ή τοΰ δπωροπώλου· ποιείται τήν πρότα- 
σιν αυτής κα'ι λαμβάνει τήν άπάντησιν· δύναται νά 
δώση λεπτομερεστε'ρας εξηγήσεις κα'ι νά βεβιιωθή 
οτι αϊ παραγγελία! αυτής καλώς χατενοήθησαν.

Ουτω, πάσαι αί τής φωνής με*αβολαί  μεταβι
βάζονται εις άποστάσεις, υεγαλειτέρας τών πεντή- 
κοντά χιλιομέτρων. "Εκ Πορισίων συγχοινωνοΰσι 
μετά τής Μάντης. χαί έκ ΙΙαρισίων μετά τοΰ 'Α
γίου Γερμανού. Έν Μαργώ ε'λεγεΤον άπαγγελθέν 
ύπδ τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ναυστάθμου κάλλιστα η- 
κουσθη εις τδν σταθμόν τών Βορδώ, ό δε γέλως 
διεκρίθη μεθ'άπάσης τής τοΰ ήχου εΰκρινείας.

'Αλλά τδ περιεργότερον πάντωνε’ναι τδέπόμενον. 
Ό ύπάλληλος τοΰ Άγιου Γερμανοΰ άναμένων νά 
συνοιαλεχθή μετά τοΰ παρισινού αΰτοΰ συναδε'λφου 
ήκουσεν ήχον παραχθε'ντα ύπδ τών μηχανικών τοΰ 
συνήθους τηλεγράφου, ου τά σύρματα ήσαν έγγϋς 
τοΰ σύρματος τοΰ τηλεφώνου. Γνωστόν ότι οί έμ
πειροι υπάλληλοι διακρίνουσι τήν έννοιαν τηλεγρα
φήματος άμα τω ύπδ τοΰ τηλεγράφου παραγομένω 
κροτώ. Ό ήμε'τερος λοιπόν ύπάλληλος διήκουσεν 
ώοεί σφυροκοπημα κα'ι χατενόησεν έκ τούτου πα
ραγγελίαν: «Ετοιμάσατε πάραυτα τήν ύπ’άρ. 117 
αμαξοστοιχίαν >.

Συγκοινωνία άποκατε'στη άρτίως μεταξύΆγγλίας 
και τής νήσου Γερνεσε'ϋ. Ή απόπειρα αύτη είναι 
σπουδαιότατη, καθόσον άποδεικνύει ότι και ό ύπο- 
βρύχιος καλώς δυνατόν ν’άποβή χρήσιμος. “Αχρι

μαρχη; θά συγχοινωνη έκ τοΰ ίδιου αΰτοΰ γρα
φείου μετά τών κυριωτε'ρων ε'πάρχων τοΰ ύπ' αΰτδν 
νομοΰ Ό κ. Οΰιλλιαμ Θόμψων έν δημοσία διαλέξει 
περ'ι τηλεφώνου άνέκραξεν έπ'ι τέλους μετ’ένθου- 
σιώδους συγχινήσεως «Τή άληθεία τδ οργανον τοΰτο 
είναι τδ θχΰμα θαυμάτων». Πράγματι δε δέν ύπε- 

λείπετο ττς άληθείας.

τοΰδε τδ τηλε'φωνον Βέλλ διαβιβάζει τούς ήχους 
μετά θαυμαστής εΰκρινείας, άλλ’ έλαττοΰται ό 
τόνος τής φωνής· ό κ. Βερθελδτ έλεγεν ότι τδ τη
λε'φωνον τοΰτο είναι ώσεί ειχών θεωμένη έκ τοΰ 
μικροΰ φαχοΰ τής διόπτρας. Κατάκοιτος ασθενής, 
ού ή άκοή δεν δύναται νά ύποστή σφοδράς έντυπώ- 
σεις, δύναται νά άχούη συναυλίαν, ώσεί σιγαλέαν 
άποβχίνουσαν χάριν αΰτοΰ, οίονεί μελωδικόν ψίθυ
ρον, όστις έπιτρε'πει αΰτω νά χρίνη περί τοΰ τόνου 
τής φωνής τών άδόντων, ούδαμώς θιγομε'νου τοΰ έκ 
τής νοσου ευπαθούς αΰτοΰ.

Πολλα'ι βεβαίως βελτιώσεις θά έπενεχθώσιν εις 
τήν θχυμασίαν ταύτην άνακάλυψιν. Θα ένισχυθώ- 
σι βεβαίως οί ήχοι πολλαπλά σιαζομένων τών μεμ
βρανών ή τιθεμε'νων ηχηρών σωλήνων έν τω φω- 
νοδόχω χε'ρατι. Άπεπειράθησαν μάλιστα νά καθιε- 
ρώσωσιν έν μο'νον μηχάνημα διά πολλών συρμά
των· ό ήχος έπαισθητώς μέν έλαττοΰται, άλλ’ αρ
κούντως έτι ευκρινής έστι, τοσοΰτ -ν μάλιστα ώστε 
εΓς μόνος δμιλών έν τινι σταθμώ δύναται νά συγ
κοινωνία ταΰτοχρόνως μετά πολλών ακροατών κατά 
διαφόρους σταθμούς. ΊΙ φαντασία δένάπαυδα έπιζη- 
τοΰσα νέας έφαρμογάς τε'χνης. έν τοΤς σπαργάνοις 
αυτής έτι ευρισκόμενης. Νομίζει τις ότι πρόκειται 
περί ονείρου, άλλ'έξίσταται βλέπων ότι τοΰτο 
άπε'βη σήμερον πραγματικότης.

Αί έφαρμογα'ι αυταί εισι βεβαίως πολυάριθμοι. 
Δέον ν’άναμνησθή τις ότι τδ τηλε'φωνον ούτε βολ 
ταϊκής ούτε ηλεκτρικής ειδικής στήλης δεόμενον 
εΰχερέστατόν έστι εις χρήσιν. Βεβαίως ή στρατιω
τική τέχνη θά χρησιμοποίηση αΰτδ, οΰδένδ'εΰχερέ- 
στερον ή τδ άποκαταστήσαι συγκοινωνίας μεταξύ 
τών προφυλακών κα'ι τών πρδς έπιχουρίαν στρατευ
μάτων. Άντι τοΰ άποστε'λαι υπασπιστήν, φέροντα 
περίπλοκον οδηγίαν, στρατηγός τις δύναται νά δώ
ση διά ζώσης φωνής εις τδν συνάδελφον αΰτοΰ τάς 
αναγκαίας διασαφήσεις. Έπί δε μεγάλου πλοίου ό 
πλοίαρχος δεν θά έχη πλέον ανάγκην νά έκλαρυγ- 
γίζηται βπως διαβιβάζη τάς διατανάς άπδ τοΰ ενός 
εις τδ έτερον άχρον τοΰ πλοίου. 'Αλλά πάσα έξή 
γησις περιττή άπσβαίνει, τοΰ πράγματος οίχοθεν 

έννοουμενου
Οντως ό οικιακός τηλέγραφος άποχαταστήσεται 

δΓ έλαχίστης δαπάνης κα'ι ύπδ καλλίστους όρους. 
Οί έν ττί έξοχή άπ' άλλήλων διά τής χιόνος ή τής 
βροχής κεχωρισμένοι γείτονες δύνανται νά συνδιαλέ- 
γωνται έξ άποστάσεως κα'ι λαμβάνωσιν άμοιβαίας 
πληροφορίας περί τής ύγείας αΰτών. Οί άκουστι 
κο'ι σωλήνες, τοσοΰτον άνεπαρκεϊς έν το'ς μεγά 
λοις ήαών βιομηχχνιχοΤς καταστήαασιν. οΰδένα λό 
γον ύπάρξεως θα έχωσιν Οί άεροναΰται θ’ ϊπο 
στέλλωσιν έξ οΰρχνοΰ τάς ειδήσεις αΰτών, ό δέ νο-

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΙΙΙΙΓΑ 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕIIIΣ ΤΟ Λ11 
Πζος llalator ιιητζο^ο.Ιίτη)·'Ρόόον (1599).

Έν ταΤς παρούσαις χρισίμοις χα'ι δεινοτάταις 
τοΰ πολυπαθοΰς ήμών έθνους περιστάσεσι, καθ' ας 
οί τήν πνευματικήν αΰτοΰ διευθυνσιν διαπεπιστευ- 
μένοι γρηγορεΤν δφείλουσι, χαλδν καί άναγκαιότα- 
τον ωήθημεν εις φώς ένεγχεΤν έπιστολάς τινας τοΰ 
στερροΰ προμάχου τής Εκκλησίας κα'ι τών τοΰ 
Γένους δικαίων Μελετίου έκείνου τοΰ ΓΙηγά, έχ 
Κρήτης μέν τδ γένος ελκοντος, πατριάρχου δέ Α
λεξάνδρειάς γενομε'νου κα'ι τοποτηρητοΰ τοΰ οικου
μενικού θρόνου Κ/πόλεως διατελέσαντος τω 1598 — 
1599. ’Αληθώς παραβάλλοντες τδν άοίδιμον πα
τριάρχην Πηγάν πρδς τούς άβληχρούς κα'ι οΰδενο- 
σώρους κα'ι δή κα'ι νάννους τής σήμερον ίεράρχας, 
έκείνου μέν ύπδ παντοίων δεινών τδ τότε άπειλου- 
μένου γεραίρομεν τδ ευσταθές και άνδρικδν τού χα
ρακτήρας, τών δέ νύν ταλανίζομεν τδ άσθενές και 
τήν ολιγωρίαν και άδράνειαν, ένα μή τι χείρον 
εΐπωμεν .
Τω ίερωτάτω 'Ρόδου μητροπολίΓΤ| κύρ Παϊσίω, 

ύπερτίμω κα'ι έξάρχω τών Κυκλάδων νήσων, 
έν Κυρίω περιποθήτω, χάριν, έλεος καέ 
ε'ρήνην.

Οιμώζεις ταΤς τής κακίας δ-.αδόσεσι καί μοι με- 
ταδίδως διά γραμμάτων τής οίμωγής. Εΰ οίδας 
παρατυχών άγωνιζομένοις ήμ~ν πρώτον μέν μεθ’ 
o?ac ένστάσεως βιαζόμενοι παρά πάντων κα'ι παρ’ 
αΰτοΰ γε τού Καρύκη τήν επιστασίαν άναζώσασθαι 
τοΰ οικουμενικού θρόνου τηλικοΰτον έξεκλίναμεν 
όγκον δόξης (ώς άν τις φαίη τών έπιπολαίως τήν 
τών όντων φύσιν εξεταζόντων), ώς δ’ έχει ταΤς ά 
ληθείαις πραγμάτων όγκον, πόνων, μόχθων, θλί
ψεων, κινδύνων. Δεύτερον δέ, έπεισαν τών τήδε ά- 
πήρε Καρύκης ταΤς πανδήμοις προστιθέντες παρα- 
κλήσεσι χα'ι τοΰ βασιλικού προστάγματος (ότε δή 
κα'ι θεόθεν οΐηθεές τά τής οικονομίας έκχρέμασθαι) 
ειλημμαι μέν τών οϊάκων, μετ’ οΰ σμικρας μέν τοί 
γε τής άθυμίας. Επειδή δ' απαξ ταυτησ'ι έπελα- 
βόμην τής προστασίας, ευ οίδας ώς πολλά μέν (ενα 
μή τά πάντα εΐπω) διορθώσεως τής προσηκούσης

·&
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εΰυσιρήσχι συνε'βχινεν χγωνιζομένοι; ήμΤν μέχρι; 
αίματος, ήζίκα καί τα άπειρα καί άτοπα χρέη τοΰ 
βασιλέω; ήμΤν χατχνεύςαντος άπεσκοοακίοΟη· καί 
γαρ έγνων χαί τάς Άρπυία; τά; ΐουοχϊχχς τδν 
ιερών άποσοβήσαι περιβόλων κα'ι τά; προφάσεις τών 
ε'ςχρχων προκαταστεΤλαι. 'Πν δέσου ή σεμνοπρέ- 
πεια σχεδόν μονή συνενδοκοΰβά μοι τΛ πόνςις, 
οΰκ ήταν όε οί τοΰ θρόνου εκείνου γνήσιοι ά:/ιε 
ρεΤς τε κα'ι κληρικοί χα'ι άρχοντες- οεοιότε; γαρ μή 
κατά τινα περίστασιν ή μηχανήν άνατρέψωσιν οί 
Εβραίοι τήν προ; ήμας τοΰ βασιλέω; κα'ι τή; όλη; 
αυλή; τή; βασιλική; εϊνοιαν κα'ι άνχγκασΟή τά τής 
εκκλησίας λείψανα τό χρέος πάμπαν τοΤ; υλαζτοΰ 
σιν άποτιννυειν, ηνάγκασαν ήμας άκοντα; άπο 
στραρήναι τόν βασιλικόν δρισμόν κα'ι μέρος δόντας 
τοΰ χρέους συν ε ύμενε’α τών 'Ιουδαίων (έκεΤνοι γάρ 
ε.ο'ν οϊ; τά πλεΤστα χρεωστεΎται) καΟαπας άπαλ- 
λάςαι συμπαντο; χρέους τό τή; Εκκλησία; κοινόν. 
Αλλά τχυτησί τή; οικονομία; παρά τών αρχιερέων 
έκείνων, ο" καί ίβίαζον γενέσΟχι κα'ι τελειώσειν καΟυ 
πεσχοντο. άμεληΟείση;, δοοΰ κα'ι ήμΤν παραίτιον άνα- 
χωρήσεω; γέγονεν- ήν γάρ επικείμενο; τή θεραπεία 
τών κακώς έ/όντων άΟυμοτερον άντιπραττοντων τών 
εύεργετουμένων. Άλλ’ άμεληΟείση; ταυτησ'ι τή; 
οικονομίας παρ’ ών ήκιστα έοει, παρείσδισιν νυν 
ίχουσιν οί ατάσθαλο·. τα~; δήθεν έ-αρχίαι; κεχηνέ- 
ναι κα'ι διαρΟείρειν τής ’Εκκλησία; τοΰ Θεοΰ τό 
λήϊον πέρα δεινών ταλαιπωρούση; ταΤ; θλίψεσι, 
φέρειν δ’ ανάγκη γενναίο»; κα'ι μή άποπηδϊν ευθύ; 
τή; Εκκλησίας (ώς αυτό; ώ ί,θη; διά παραιτήσεω;· 
έιται γάρ συν Θεώ, κα'ι έγγύ; εσται, συντέλεια τών 
δεινών ού γάρ δυνατόν έπ’άπειρο» έκτείνεσβαι τά 
κακά. Μή τοίνυν, μή άΟυμει ταϊ; ωμοτάται; τοΰ 
άπανΟρωποτάτου κα'ι χακομηχάνου Παπανδρε’ου 
βιβλημέναις ε’πηρείαις. Μάθε παρ'έμοΰ πολλά και 
νυν πάσχοντος πρό; τοΰ παρανόμου Λαυρέντιου έκ 
πεπολεμηκότο; μοι τόν ’Αντιόχεια; Ιωακείμ αντί 
νομοΟετοΰντα τω νόμω τοΰ Θεοΰ κα’ι συναρπάσαντα 
κα'ι τόν ά··ιώτατον 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιον- έπί 
γάρ τούτω έκεΤ παραγε'γονεν, ώστε και τόν παρα 
νομοΰντα Κύπρου συνοδικώ; καΟχιρεΟέντα δικαιώ- 
σαι κα'ι τόν Λαυρέντιον παρανομώ; χειροτονηΐέντα 
μάλα άσυνέτως άβωώσαι, οΐς ήμεΤς υπέρ τοΰ δι
καίου κα'ι τή; αλήθειας άγωνιζόμενοι κα'ι τω 
θε’ω νόμω περιφραττόυενοι οΰδ’ όσον ΰπείςαμεν 
ταΤς άκριτοι; χρίσεσι. Φυγάς ουν ώχετο δ Λχυοέν 
τιο; συν δυσ'ι μύσται; ύρελόμενο; κα'ι τδ παραπε 
ποιημένου κράνο; κα'ι αντίπαλον τή; ίερα; τοΰ πα- 
τριάρχου ’Αλεξάνδρειάς περικεφαλαία;· ταύτην γάρ 
χχλύπτραν έπενόησεν δ ανόητο; τή; αύτοΰ παρα
νομία;. Ουκοιοα δέ εΐ παραχωρήσει κα’ι τοΰτον 
Θεό; τοΎς όσιωτάτοι; πχτράσιν, ώστε τόν παράνο-

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.

μον επίσκοπον χαινο-.μήσαι καί περί τά άμφια 
τά ιερατικά, τόν κα'ι τών συνήθων ανάξιον, ή Σέ 
χρίσις τοΰ ’Αντιόχεια; προ; τδ κεφάλαιον τοΰ νόμου 
συγκριθεΤσα παρ’ ημών δημοσία άπεδοκιυ.άσΟη. 
’Αλλά τών καθ' ήμας ταΰτά σοι Σεδηλώκαμεν εις 
τοσοΰτον κα'ι τδν μέγαν ΊΙλίαν, τδ τοΰ θρόνου τού
του μετόχιον τελευτήσαντο;, τοΰ κα'ι σχεδόν ήυών 
άκόντων παρακεκρχτηκότο; παρχκχτάΟε; τώ ίερώ 
λογοθέτη χριόμενος συμμάχοι; εΐ; έκδίκησιν τοΰ δι
καίου τοΤ; τίμιοι; άρχουσιν. Ό Κύριο; μεΟ'ήμών.

(ζρ;') Μετχγειτνεωνο; ς' ΐττχ-χίντι.
Έν Αιγυπτω.

ΤΑ ΑλθΙΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΠΤΕΣ ΑΪΤΩΝ.

ΤΑ ΛΧ0Η. τά πολύθελκτα ταϋτα τέκνα 
τού έαρος, άπερ έν καταλλήλω ώρκ άνακύ- 
πτοντα έκ τών κόλπων τή; φύσεως, καταγοη- 
τεύουσι καί θαμβοΰσι σωματικού; τε καί ψυ
χικού; οφθαλμού;, τά άνθη, τά τερπνά ταϋτα 
δώρα τοΰ ουρανού, άγαπώνται παρ’δλου έν 
γένει τοΰ κόσμου.

Τις ήθελε δυνηθή νά άποστραφή τά ωραία 
ταϋτα πλάσματα, όταν καλώ; έξετάζων εύ- 
ρίσκη ότι εΐσΐ τά μονά έν τή φύσε·, όντα, άπερ 
ένεκολπώθηταν μόνον πάν ό,τι καλόν, εΐ; 
χρώματα αναρίθμητα, εΐ; εύωδίας θείας, μη- 
δεμιά; άξιοΰντα προσοχή; τό μή τοιοΰτον, 
τά οντα ταϋτα, άπερ πάντοτε γόνιμα εΐ; 
θέλγητρα, ούδέποτε ούδένα έκουσίως βλά- 
πτουσι;

Καί τωόντι, κατ’ έξαίρεσιν τά άνθη μονά 
έν τώ κοσμώ τούτω έσχον παν ό,τι ωραϊον 
καί καλόν, ούδέν σχεδόν παραδεχθέντα αντί
θετον τούτου, καθάπερ συμβαίνει εΐ; πάσαν 
τήν φύσιν.

Πλέιστα τών άνθέων εΐσΐν ωραία, διά τών 
ποικίλων αύτών χρωμάτων αντανακλώμενα 
εΐ; τήν χλοεράν φύσιν. ήτι; οΰτω ζωηρότερα 
άποβαίνουσα ζωογονεί καί τήν ψυχροτέραν 
φαντασίαν.

Άλλα πάλιν έχουσι τό θέλγητρον έν τή 
εύωδία αύτών, ήτι; πολλάκι; μεθύσκουσα η
μάς διά τών αρωμάτων αύτή; κατακτάται 
πάσα; ημών τά; αισθήσεις.

Σπάνιά εϊσι τά ίύσοσμα.
Μία αξιοπαρατήρητο; ί^ιοτη; φαίνεται εΐ; 

τά άνθη.
Πάν εύώίε; έχει τήν άξίωσιν νά ίιαχέη 

τήν ή^ύπνουν αύτοΰ εύωίίαν εΐ; τά "έριξ·

πάν όμω; 'ϊύσοσμον, έξ αΐίοϋ; οίονεί συστελ
λόμενο·/, κρύπτει τήν ίυσοσμ.ίαν εΐ; τά μυχιαί- 
τατα τή; καρίία; αύτοΰ.

ΊΙ ωραία αύτη τή; κτίσεως μερί; κατά 
πάντα; έν γένει τού; τόπου; καί χρόνου; ύ- 
πήρξεν έκ τών φιλτάτων τώ άνθρώπω όντων.

Έν τοΐ; πλουσιωτάτοι; μεγάροι; , αί κλί
μακες, αί αΐθουσαι, οί θάλαμοι, αί τράπεζαι, 
κοσμούνται 5ι’ άνθέων.

Αύτά είσιν ή ωραιότερα ίιακόσμησι; τών 
φατνωμάτων, αύτά ό έπαγωγότατο; στολι
σμό; τών πλουσίων ίούλων ίο πλοκάμου κόρης.

Τά άνθη έν τή αξιοπρέπεια αύτών έχουσι 
καί τήν ταπεινοφροσύνην.

"Οσην εύχαρίστησιν ίεικνύουσ-.ν ευρισκόμε
να έν καλλιπρεπέσι καί πλούσιοι; μελαθροι;, 
τήν αύτήν καί πλείονα δύνανται νά ίείζωσιν 
ευρισκόμενα έν τφ μετοιωτέρω θαλάμω. Διότι 
έν τή πολυτελεία ή ϋπαρξί; των ού^έποτε 
καθίσταται τοσον ζωηρά καί έπαισθητή όσον 
έν τή πενιχρότητι.

Έάν ό πλούσιο; περιτριγυρίζηται άπό άνθη, 
δέν ζηλεύεται διά τούτο ύπό τού πτωχού.

Ό πτωχό; ήμπορεΐ νά στερήται τοΰ έπιου- 
σίου, τούτο όμω; δέν τόν έμποδίζει τού νά 

τρέφγ άνθη.

Βλέπω διερχομένην πρό τών οφθαλμών μου 
μεμαραμένην καί ρακένδυτον γυναίκα.

Τό βήμα τη; είναι ταχύ.
Φέρει εις τά; χεΐρας γάστραν έντό; τή; 

οποία; βλαστάνει ϊον.
Σφίγγει αύτήν περιπαθώς μεταξύ τών χει- 

ρών, λαθραίον ρίπτουσα βλέμμα έπί τού φυ
τού. . . . Μειδιά.

Τό παράδοξον μειδίαμα τό κοσμήσαν πρό; 
στιγμήν τά μελανά καί ξηρά χείλη τη; δει
κνύει ότι τό φυτόν όπερ φέρει καθιστά αυτήν 
πρός στιγμήν εύτυχή.

Είναι δι’αύτήν εύτυχία, ήν ούδεί; δύναται 

νά ύπεξαιρέστ).
Είναι εύτυχία, ήν δύναται νά μή στερηθή, 

άν καί στερήται τοσούτων άλλων. . . .
Μετ’ ολίγα; στιγμάς τό ά»ραΐον έκεϊνον φυ

τόν διαχέει πλήρη ζωηρότητα έν τώ τόσον 
θλιβερό καί σκοτεινώ θαλάμω αύτή;, καθω- 
ραίζον οπήν μάλλον ή παράθυρου, οπήν ήν ή 
δυστυχής Ιν καιρώ χειμώνος,με ράκη έφραττεν. 

Όποία νϋν διαφορά !!

Τά άνθη λοιπόν είναι ή αδυναμία όλου έν 

γένει τοΰ κόσμου.
"Ολο; ό κόσμο; έχει τά; αδυναμία; του, 

πολλάκι; παραδόξου;, καταπληκτικά;, ιδιό

τροπου; ολω;.
ΊΙ αδυναμία όμω; ατόμου τινό; πρό; τά 

άνθη έστίν εύγενή;, διότι δεικνύει ότι ό άν
θρωπο; έκεΐνο; έχει αδυναμίαν εΐ; τά θελ

κτικότερα οντα τή; φύσεως.
(Ια; έχων αδυναμίαν εις <ί*τα  θελκτικά 

έστίν άνθρωπος έχων αρκετήν δόσιν καλαι
σθησίαν. "Ανθο; ή φυτόν, όπερ ένώ δύναται 
νά καταπατήσή ύπό τούς πόδας του, θεωρεί 
παντός άλλου άνώτερον προσπαθών παντί 
σθένει όπως ένισχύσγ έν αύτώ τήν ζωτικήν 
άνάπτυξιν, δεικνύει ότι ό άνθρωπο; έκεΐνο; έν 
τώ ύλικω σώματί του τρέφει συνάμα τήν 

άγλαωτέραν τών ψυχών.

Φαντάσθητι, σύ έραστά τών όντων τού
των, σύ άνθρωπε, όστι; άπό τοΰ μικροσκοπι- 
κοϋ κόκκου, ον έπιμελώ; έν τινι γωνία τού 
κήπου σου έσπειρα;, φαντάσθητι τό έξ αύτοΰ 
φυέν ώραϊον φυτόν, όπερ έπαισθητώ; αύςάνον 
ήμέρα τή ημέρα ύπό τά βλέμματά σου, άνα- 
πτύσσει κλώνα;, φύλλα- φαντάσθητι έπερχο- 
μένην καί τάς μεγαλειτέρας δρύς έκριζούσαν 
θύελλαν, ήτι; άναιδώ; καί άνευ τής άδεια; σου 

εκρι',οϊ το μονον, ον οπερ σοι εχορηγει τας 
εύτυχεστέρα; στιγμά;.

Τί γίνεσαι τότε;
Καταντά; εΐ; απελπισίαν!
Θά προύτίμα; πάν άλλο ν’ άπολέσγ; ή τό 

ο,υτόν έκεΐνο.
Καί όμω; τό φυτόν έκεΐνο δύνασαι νά άνα- 

κτήσή;, ίνφ έκεΐνο τό .πά»· «,έ./ο πιθανόν άπώ- 

λισα; διά παντό;.
Άλλ’ ή άδυναμία !! 
Αϋτη έστίν εύγενή;.
Ό έχων λοιπόν άδυναμίαν εΐ; πολλά άλλα 

αντικείμενα, χωρί; νά αίσθάνηται τήν έλα- 
χίστην δια τά φυτά καί τα άνθη, έστίν άν
θρωπο; αισθημάτων ούχί εύγενών.

Έχει τήν καρδίαν σκληράν.
Ουδέποτε δύναται έκ καρδίας νά άγα- 

πήοή.
Νάάγαπήσγ,;! 'Jj-άπ?; λοιπόν καί άι·0// f 

ιίσΐ συνώνυμα.................

Τό άνθο; άνοΐγον τά πέταλά του τά ρό
δινα, έκχέει αρώματα καθηδύνοντα σώμά τ< 

καί ψυχήν.

■
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Ό ίρω; άνοίγων τά; τ.τίρ^(ίς τ0υ κα1 
^ταιζενος καί έναγκαλιζόμενό; σε σ ~ 
καταλλήλω, σέ καθιστά αληθώς εύτυχή.

Τα άνθη καί έν τώ γήρατί σου άναπολοΰ- 
σι ζωηρά; αναμνήσεις.

Ο έρως και έν τγ λήθη αύτοΰ ύπομιανή- 
σκει στιγμά; ευτυχείς.

’Εν άνθος σημαντικόν έστιν αληθής εύ- 
τυχία.

Μία στιγμή αληθούς έρωτος έστιν όλόκλη- 
ρος εύτυχή; ζωή.

'Γπάρχουσι φυτά ύπό τών οποίων τήν 
σκιάν , ο καθεσθείς άφρων εύρίσκει πολλάκι; 
τόν θάνατον.

Υπάρχει έρως, ον άφρονως τις έγκολπω- 
Οεις,.εγκολποΰται πολλάκι; τόν θάνατον.

Ύπάρχουσι φυτά δηλητηριώδη.
Άλλα μήτοι καί έρως δηλητηριώδη; δέν 

υπάρχει;! !

Κατόπιν τυρβώδου; χορευτικής έφεσπερί- 
όος ένθα όιήνυσα; ώρας εύτυχίας άρκετάς έν 
τώμέσω πολυπληθοΰ; έσμοΰ, άφοΰ κεκμηκώ; 
κατακλιθή; έν τή κλίνη σου, ένθα ήσύχως 
ύπνώττεις, φαντάσθητι σεαυτόν εγείρομε- 
νον αϊφνη; ένεκα τρομακτικωτάτου ονείρου 
οπέοσου επλήρωσε τήν κεφαλήν τών μάλλον 
συγκεχυμένων σκηνών. ’Εγείρεσαι . . . φέ
ρεις τό βλέμμα σου. εντός τοϋ θαλάμου σου 
όπως βεβαιωθή; έάν εύρίσκησαι εις μέοος 
ασφαλές. Αίφνης τό πλανώμενον βλέμμα σου 
διακρίνει έπί τής τραπέζη; ρόδον ήμιμα- 
ραμενον. * 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ· ΓΕΝΧΊΙ£Ε££.—Τήνέσπέ- 
ραν τής 10 δεχεαδρίου δ καθηγητής κ. Τύνδαλ ώ- 
μίλησεν ε’ν Fimburry circus επερί μιχροσκοπι 
χών τινων Οργανισμών, περ’ι τής γεννήσεως κα’ι
περί τής λειτουργίας 'αύτών έν τω χόσμω». Τδ 
θέμα τοΰτο έπραγματευθη ό επιστήμων άνήρ έ;ε- 
τάζων τδ ζήτημα τής αυτομάτου γεννήσεως. Καί 
κατ’ άρχάς μεν πιριέγραψε τάς έπί τοΰ ζητήμα
τος ύπαρχουσας διαφωνίας, είτα οέ άφηγήθη τά 
ίδια αύτοΰ πειράματα καί τά αποτελέσματα αύτών.

Είναι τό ρόδον τής έφεσπερίδος ! . . . 
’Αναμνήσεις πολλαί, ίδέαι συγκεχυμέναι 

σκέψεις σκοτειναί καί θορυβώδεις, είσχωροΰ- 
σαι εις τό πνεΰμά σου ύπενθυμίζουσιν αμέσως 
τήν ώραίαν καί λεπτήν χεΐρα, ητι; κατεδέχθη 
νά σοί προσφέρη τό ρόδον εκείνο.

θά έπόθεις όπως σοί έπετρέπετο νά έναπο- 
θέση; φίλημα τρυφερόν έπί τής ώραίας έκεί- 
νης αβρά; χειρο'ς.

Σκέπτεσαι έφ’ικανόν έγείρεσαι καί έντός 
ποτηριού εμπεριέχοντο; ολίγον ύδωρ, θέτεις 
τό ρόδον εκείνο, δπερ μετά μίαν ώραν άνα- 
κτάται τήν θαλερότητα αύτοΰ.

Εύχεσαι: Όπως τό ρόδον άνέθαλεν έν τώ 
ψυχρώ ύδατι, ούτω καί d.Uo η νά θάλη 
έν τή ψυχρά καρδίγ της, . .

Γό δέ προκαλέσαν πάντα ταΰτα· ΕΝ 
ΑΝΘΟΣ!

Ιδού καί μία έρωτόχρους τών άνθέων πα
ράφρασή κατά τόνβαθΰν καί σκοτεινόν Βαλζάκ.

« . .. . Επί τοΰ εύρυχώρου αύχε'νος δο
χείου έκ πορσελαίνης ύποθέσατε, λέγει, ότι 
τά ωραία ταΰτα πλάσματα έχουσι πάν ό,τι 
αβρόν καί διαλελυμένον, φλόγας τε καί άκάν- 
θας, άνθη λογχοειδή καί λεπτοφυή, /.αυλούς 
καί μίσχους βεβασανισμένου; ύπό τήν έπή- 
ρειαν τοΰ δέματος, πάντα ·,αϋτα περιεστραμ- 
μένα, όπως αί έπιθυμίαι έν τώ βάθει τής ψυ
χής. Εκ τοΰ κόλπου τοΰ σχοινοτενούς του- 
του^έρωτικοΰ χειμάρρου, όστι’ς ύπερεκχειλίζει 
τό δοχεϊον, ύποθέσατε ότι εξέρχεται λαμπρό
τατος ερυθρός μήκων συνωδευμένος ύπό τών 
βαλάνων του, ετοίμων ϊνα άνοίξωσιν, άνατι- 
νάσσων τάς φλόγας τοΰ πυράς αύτοΰ άνωθεν 
τοΰ άστεροειδοΰς λευκοΰ ίάσμου, καί κυρίαρ
χος τής άκαταπαύστου βροχής τής γύρεώ; 
του, ήτις έστιν ώραΐον νέφος, δπερ σκαρδα- 
μυσσει εις τόν άέρα, καί δπερ άντανακλά εις 
τό φώς διά τών μυρίων στιλπνών αύτοΰ ψηγ
μάτων! Ποία γυνή μεθυσθείσα έκ τής έπα- 
φροδίτου ήδυπαθείας, τής έγκεκρυμμένης έν 
τω βάθει αύτής τής άνθοδέσμης, δέν θά έν- 
νοήση τήν πολυτέλειαν ταύτην τών ταπεινών 
τούτων ιδεών, τήν εκείνην τρυφερό
τητα εζ αδαμαστων εισέτι ταραχών θοου- 
βουμενην, καί τήν έρνάράτ ταύτην ερωτικήν 
επιθυμίαν, ήτις μίαν εύτυχίσν ζητεί εις έκα- 
τοντάκις έπαναρξαμένην πάλην, πάλην ύπο- 
χωροΰσαν εις τά πάθη, πάλην ά/.άματον, 
πάλην άένναον ; θέσατε τάς όλίγας ταύτας 
“''θώδει; γραμμάς εις τό φώς ενός εξώστου, 
καί θά ϊδητε έν τω φωτί τάς χ.Ιοίζ'αι: λε
πτομέρειας, τάς .Ιιπτα<: αντιθέσεις, τά 
Ζωηρά κοσμήματα, έν οί; ή ωραία ύμών θέλει 
διακρίνει εν ανθοι; μάλλον τών άλλων ήνεωγ- 
μένον, έκ τοΰ όποιου ρέει εν δάκρυ ! ! Μετά 
τό δάκρυ τοΰτο εις άγγελος δέον νά κοατήση 
αύτήν ».

Τά άνθη δέν συμμερίζονται τά άνθρώπινα 
δυστυχήματα.

Δέν παραδέχονται τό τοΰ ποιητοΰ Βερναρ- 
δάκη Γ

Ο,τι καλόν, δ’.τι ώραΤον εις τήν γην αύτήν 
ν“,π^’Ζή κα’ι να κλαίη πάντα πέπρωται. 
Τά άνθη ούδέ πάσχουσιν ούδέ κλαίουσιν.
Γ°?τα 7άνΤ°? είσΐν εύτυ/Λ ολόκληρος 

οε ή ζωή αύτών έστιν έπίζηλος.

Ή μικρά ηλικία αύτών εις φυλλώματα καί 
εϊ; κάλυκα; έστί χαρίεσσα.

Ή ανάπτυζι; δλω; γοητευτική.
Τό γήρα; μετά τή; άποσυνθέσεω;, τό τό

σον δύσμοοφον εί; τά άλλα όντα, ούδόλω; 
άποφαίνεται εί; αύτά.

Ό θάνατο; τών άνθε'ων έστί ταχύ;.
Είναι άφθονο; απαλή χιών καλύπτουσα αύ

τά................. '

τής

κα-

Τά άνθη μάλλον τών άλλων έξωτερικών 
άντικειυένων εΐσί τά στενώτερον πρό; ημάς 
συνίεί εμένα.

Φαίνονται συμμεριζόμενα τήν ΰπαρξιν ή- 
μών.

Είσχωροΰσιν εί; πάσα; τοΰ ανθρωπίνου 
βίου τά; περιστάσει;.

Έν ταΐ; έορταΐ; είναι τό σύμβολον 
ευτυχία; ήν έπεύχονται ήμΐν.

Έν τή ποιήσει είναι τό νοστιμώτερον 
ρύκευμα.

Άναμίγνυνται εί; τά; διασκεδάσει; ημών.
Εισέρχονται εί; τήν έκκλησίαν. Παρευρί- 

σκονται καί εί; τού; χορού;. Εί; τά δημόσια 
καταστήματα στολίζουσι τά; καλλίτερα; το
ποθεσία;, πολλάκι; μάλιστα κατέχοντα τήν 
πρώτην θε'σιν.

Ούδεμία δύναμι;, < 
τε δημοκρατική, έδυνήθη · 
τήν ΰπαρξιν των. Ούδεμία λοιπόν εορτή 
άνθέων, ούδεμία νίκη ούδέ ποίησι; χωρί; 
φάνων, ούδέτοτε έρω; καί ζωή άνευ 
τρυφερών τούτων τή; φύσεω; τέκνων.

Καί αύτή δέ τοΰ ανθρώπου ή ζωή 
σβεσθή ! ! καί έν τώ φερέτρφ τώ νεκρικώ. 
έπί τοΰ τάφου του πάλιν . .

κ.

ούτε αύτοκρατορική, ού-
■ ;Q·., νά μή άναγνωρίσ·/: 

---- ·. £----- ·.

στε
πών

όταν 
., καί 

. . ΑΝΘΗ!
METAXAS
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Ό καθηγητής κ. Τύνδαλ έπλήρωσε φιάλας τι- 
νάς εγχύματος έκ δαυκίων, ραφανίδων, βοείου καί 
προβείου κρέατος-, κλείσας δε στεγανώς 60 έςαύτών 
έπεμψεν εϊς τάς "Αλπεις. Έκε7σε άφιχ όμενος δ κ. 
Τύνδαλ ευρεν έ’ς φιάλας πλήρεις σκωληκοειδών 
ζωυφίων, άλλ’ εςετάσας καλώς αύτάς παρετήρησεν 
οτι είχον Οραυσθή κατά τήν αποστολήν. Αί λοι- 
παί φιάλαι ήσαν σώαι, τδ δ’ έν αύτο'ς έγχυμα 
καθαρόν. Ή διαφθορά τοΰ περιεχομένου τών ?; φια
λών άποδοτε'α εις τήν μετά τοΰ ατμοσφαιρικού 
άέρος είσοδον ζωογόνων μορίων. Τέσσαρες ετεραι 
τών φιαλών κατεστράφησαν δλοτελώς, πρδς έξέτα- 
σιν δέ έάν δ άήρ έχη αύτδς καθ’ έαυτδν ζωογόνον 
ένέργειαν, 23 τών ύπολειφθεισών φιαλών ήνε'ωξεν 
έν άχυρώνι θραύσας τούς λαιμούς αύτών, τάς δ’ έ- 
πιλοίπους 27 μετήνεγκεν έπί ορούς εις ύψος 200 
ποδών, έχεΤ δέ ήνέωςεν αύτάς μετά προσοχής, χα- 
ταστρέφων διά τοΰ πυρδς παν ένδεχόμενον ζωτικόν 
στοιχε'ον έπί τοΰ έργαλείου αυτοΰ ευρισκόμενον. 
Προσέτι έφρόντισεν ώστε κατά τδ άνοιγμα τών φια
λών νά ί'σταται εις τρόπον δι*  ου δ άνεμος νά μή 
πνέη άπ’ αύτοΰ πρδς τάς φιάλας.

’Ακολούθως μετεκόμισεν άπάσας τάς φιάλας οί- 
καδε κα’ι άνήρτησεν αύτάς ύπιράνω τής θερμά
στρας- μετά δέ τρεΤς ημέρας 21 έκ τών 23 φια
λών, αί'τινες άνεωχθησαν έν τω άχυρώνι, έβριθυν 
σκωληκοειδών ζωυφίων, ένω αί έπί τοΰ όρους άνοι- 
χθεΤσαι 27 φιάλαι ούδέν έδείκνυον ζωτικόν σημε'ον 
ε’ν αύτα'ς. Τάς τελευταίας ταύτας διετήρησεν έπί 
τρε'ς έτι εβδομάδας, άλλά καί πάλιν έμενον καθα- 
ραί. Τδ αποτέλεσμα τοΰ πειράματος τούτου κα- 
ταδείκνυ-ι σαφέστατα, δ'τι τδ παράγον τά ζωύφια 
δέν είναι αύτδς δ καθαρός άήρ, άλλά μόριά τινα έν 
τω άέρι ευρισκόμενα. Έάν τδ έγχυμα έκτεθή εις 
άτμοσφα'ραν άκίνητον διά τοΰ πυρδς καθαριζομέ- 
νην, ούδέποτε σήπεται- καί τδ κρέας έπίσης ούτω 
θερμαινόμενου ούδέποτε βλάπτεται. ΓΙαρά πολλών 
έρρέθη, οτι δ διά τοΰ πυρδς καθαρισθείς άήρ ού- 
δόλως δύναται νά διατηρήση ζωήν- άλλ’δ καθηγη
τής πρδς άπάντησιν περιέγραψε τδ έξής πείραμα, 
διά τοΰ δποίου δ άηρ καθαρίζεται μόνος. Κατε- 
σκευασεν ύάλινον κιβιότιον, κεκαλυμμένον έσωθεν 
ύπδ στρώματος γλυκερίνης. Τά μόρια τής έντός τοΰ 
κιβωτίου περιεχομένης άτμοσφαίρας πίπτοντα συνε- 
πεία. τής βαρύτητος αύτών εις τδν πυθμένα προσε- 
κολλώντο τω γλυκερίν-ρ, μετά δέ τινα καιρόν πυ
κνή ύποστάθμη έδείκνυεν ίτι δ έν τω κιβωτίω άήρ 
ήν καθαρός. Σωλήνες κατεσκευασμένοι τοιουτοτρό
πως, ώστε νά σταματώσι τά υλικά μόρια, είσήγον 
νέον άτμοσφαιρικδν άέρα εις τδ κιβώτιον. Έν αύτω 
έςετέθησαν έν διαστήματι έτους εις τήν έπιρροήν 
τής άτμοσφαίρας 50 περίπου έγχύματα, ατινα πάντ»
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διετήρησαν τήν γλυκΰτητα και τδ διαφανές αυτών, 
ένϊϋ όμοια εγχύματα έκτεθέντα εις τδν συνήθη 
αέρα έγεμον μετά παρέλευσιν δυο ημερών σκωλη
κοειδών ζωυφίων. Τά αποτελέσματα ταΰτα ούδε- 
μίαν έπεδέχοντο αμφιβολίαν ή αβεβαιότητα, λέγει 
δ ρηθεές καθηγητής, διότι οΰδέν παρεδέχετο, εάν μή 
πολλά; έκαμνε δόκιμά;. Έν διαστήματι δυο ετών 
δεκακισχιλίας περίπου φιάλας μετεχειρίσθη εις τά 
έαυτοϋ πειράματα.

Ό κ. "Γόνδαλ έδειξεν άκολ,οΰθως δυο φιάλας, ών 
ή μία περιεΤχεν άνάλυσιν άλατώοη ή μεταλλικήν, 
ή δέ ίτε'ρα έγχυμα ραφανίδο;· είπε δέ ό'τι έάν μο- 
λΰνη αΰτάς διά τής αιχμής λεπτοτάτη; βελόνη; 
άφοΰ προηγουμένως έμβάψ-ρεΐς έγχυμα ζωτικά μόρια 
περιέχον, αί φιάλαι αύται αί άπδ έ; ήδη μηνών κα 
Οαρα’ι διατελέσασαι Οέλουσιν έντδ; 2 4 ωρών πλη- 
ρωθή σκωληκοειδών δργανισμών. Έάν όμως διά 
τεμαχίου άχυρου, ραν'ι; όδατος εΐσαχθή έντδς τών 
ρηθεισών φιαλών, μετά τρε~; ημέρας τδ έγχυμα τής 
ραφανίδο; γέμει σκωλήκων, ένω ή άλατώδη; άνά- 
λυσις οΰδέν δεικνυσι σημεΤον ζωτικών μορίων. 
Τοΰτο άποδείκνυσιν, ό'τι ή άλατώδη; ή μεταλλική 
άνάλυσις έχει μέν τήν ιδιότητα νά διατρέφη τά 
ζωύφια, στερείται ομω; τής δυνάμεω; τού γονιμο- 
ποιήσαι τά ωά αΰτών. Όμοιοτροπως κα’ι τά έν 
τή ατμόσφαιρα ευρισκόμενα μόρια δΰνανται νά παρα- 
γάγωσι ζωύφια έν τω τής ραφανίδο; έγχΰματι, άλλ’ 
οΰχέ κα'ι έν τή άλατώδει άναλΰσει. “Ωστε κατε 
δείχθη εσφαλμένη ή γερμανική θεωρία, καθ' ήν επειδή 
ή άλατώδη; άνάλυσις δεν δέχεται τήν γονιμότητα 
αυτής έκ τοΰ άέρος, έ'πεται ό'τι καέ τδ τών βαφα- 
νίδων έγχυμα δέον νά υ.ή λαυ.βάντ, τά ζωύφια αΰ
τοΰ έκ τής ατμόσφαιρας. Έτέρα εσφαλμένη γνώμη 
έπεκράτει ότι, έπειδη τά σκωληκοειδή ζωύφια είναι 
λίαν ευαίσθητα εις τήν θερμότητα, εϊς τοΰτο βασι
ζόμενοι τέλος έλεγον οτι και τά έν τή άτμοσφχίρι 
γόνιμα ,μόρια δΰνανται επίσης νά καταστραφώσιν 
ύπδ τής θερμότητος Οΰχ ού'τω; όμως συμβαίνει, 
καθόσον τά μόρια ταΰτα δΰνανται ν' άψηφήσωσι 
οχτάωρον βρασμόν. Ό καθηγητής ήδυνήθη νά κα- 
ταβάλη τήν δυσκολίαν ταΰτην θερμαίνων τδ έγ 
χύμα άπδ καιροΰ εΐ; καιρόν κα'ι καταστρέφω·/ ουτω 
τά γόνιμα μόρια κατά τήν γονιμοποίη-ιν αΰτών.

ΦΙΛΟΛΟΓΙ Κ Α.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

’Αγγέλλεται εις άπαντα τά μέλη τοΰ ένταΰθζ 
πρό τίνος συστάντο; Διδασκαλικού Συλλόγου οτι έν 
τή γενομένη τή I 4 ύπερμεσοϋντο; γε.ική συνεδρίασε' 
προΰτάθησαν προ; συζήτησιν έν τα~; γενικά-?; συνε- 
δριάσεσι τοΰ πρώτου τουτου συλλογικού έτους τά 
επόμενα μαθήματα.

λ'. Τί έστι δημοτική παίδευσις χαί τί/χ τα όρια 
κα'ι μαθήματα αυτής.

β'. 'II επικρατούσα διάκρισις τοΰ λεγομένου ελ
ληνικού και αλληλοδιδακτικού σχολείου πρέπει να 
έξακολουθήση ύφισταμάνη;

γ'. Έν περιπτώσει συγχωνευσεως τοΰ άχρι τοΰδε 
ελληνικού κα'ι αλληλοδιδακτικού σχολείου εις ?ν, 
πώς πρέπει νά δνομασθή, κατά τίνα μέθοδον νά δρ- 
γανωθή, και πόσα; τάξεις νά περιλαμβάνη ;

δ'. ’Επειδή άπασαι αί κοινότητες δεν δΰνανται 
νά διαιηρώσιν ισοβάθμια σχολεία, εις πόσου; βαθ
μούς διακριτέα ταΰτα καί ε'κ πόσων τάξεων τοΰ 
έκάστου βαθμού ;

ε’. ΊΙ νηπιαγωγική δέον ν'άποτελή άνχπόσπα- 
στον μέρος τής παρ’ ήμ~ν δημοτικής παιδευσεως ; 
Έν τοιαΰτη δέ περιπτώσει πώς παραδεκτέα παρ’ 
ήμΐν ; Ώ; έχει παρά τοΤς έσπερίοις έθνεσιν, ή πώς 
τροποποιούμενη ;

ς'. Έν τοϊς σχολείοις διδακτέα ή νέα έλληνική 
γλώσσα ; Έκ τίνος δέ τάξεω; πρέπει νά άρχηται 
ή διδασκαλία τής αρχαία;;

ζ'. ΊΙ διδασκαλία ταΰτης πρέπει νά γένηται 
διά τή; λεγομένη; έξηγήσεως, ή διά μόνου λε
ξιλογίου, κα'ι καθ'όλα; τάς τάξεις, ή εις τίνας ;

Παρακαλοΰνται οί βουλόμενοι ν’ άνακοινώσωσιν 
είτε εγγράφω; είιε προφορικώ; τάς περ'ι τών θε
μάτων τούτων εαυτών γνώμας. Έν ταΤς συνεδριά- 
σεσιν επιτρέπεται κα'ι ή έν μεταφράσει ανάγνωσις 
πραγματειών αντικείμενα έχουσών τά προκείμενα 
θέματα.

KINHSIS ΠΛΙΙΘΥΣΜΟΥ, ΤΟΚΕΤΟΙ, ΟΜΙΣΙ- 
3IOTUS, ΓΑΜΟΙ.—Ό ενιαύσιος Καταστατικός 
πίνας τοΰ 1877 ύπδ τοΰ κ. Milliner δίδει τούς 
επομένου; αριθμούς περ'ι τής κινήσεως τοΰ πληθυ
σμού έν Ευρώπη.— Έπ'ι 10,000 κατοίκων, δ 
πλείων άριθμδς τών τοκετών ανήκει εις τήν Γερ
μανίαν (406), ό δέ έλάσσων εις τήν Γαλλίαν (262)· 
τήν μέσην κατέχει ή 'Ρωσσία 300 τοκετούς έν 
μυρίοι; κάτοικοι; αριθμούσα. ΊΙ μείζων Ονησιμότης 
παρατηρεΐτα·. εν Αυστροουγγαρία άριθμοΰσή 352 
θανάτους έπ'ι οεκακισχιλίων ψυχών, ή δέ ήττων έν 
‘Αγγλία, άριθμοΰσν| 220 μόνον θανάτους. Τήνπρώ
τη· έν τοΤ; γάμοι; κατεχει τάξιν ή Γερμανία (90 
γάμοι έπ'ι 10,000 κατοίκων), εΐτα επέρχονται 
κατά σειράν ή Αυστρία, ή Γαλλία, ή Ισπανία, ή 
•Ιταλία, ή Μεγάλη Βρετανία καί ή 'Ρωσσία (68 
γάμοι έπέ 10,000 ψυχών).

'Ο ύπεΰθυνο; Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Τ ruins Βουτυρά καί -ζ’


