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σκεφθρ αποκλειστικό»; λαμβάνουσχ ύπ’όψιν 

τού; πόρου; καί τά συμφέροντα αύτή;. Καί 
πώ; ούχί, άφού ό μέν άγγλο; υπουργό; σαφώς 
έδήλου ότι ούδεΐ; Άγγλο; είναι τοσοΰτον μω

ρό;, ώστε νά πιστεύση εί; έπανάληψιν τοΰ 
κριμαϊκού πολέμου, τό 8ί βρετανικόν άνα- 
κτοβούλιον άπήντα εί; μέν τήν ’Ρωσσίαν ότι 
ούδαμώς άνθίσταται εί; χωριστήν ειρήνην, 

επιφυλασσόμενων μόνον τό δικαίωμα τοΰ με- 
τασχειν τή; οριστική; διακανονίσεως τοΰ ζη

τήματος, έάν μάλιστα ήθελον έγγιχθή τά 
τή; ’Αγγλία; συμφέροντα ; Πώ; ούχί, άφοΰ 
έκ διαφόρων πηγών άγγέλλεται ότι αί πα- 

ρασκευαί τή; ’Αγγλία; άφορώσι μόνον τήν 
φρούρησιν τών συμφερόντων αύτή; έν Έλλη- 
σπόντφ καί άρχεται δίδουσα εί; τά; ανησυ

χούσα; ευρωπαϊκά; δυνάμει; τά; αύτάς περί 
Αίγυπτου διαβεβαιώσεις, ά; πρό; τόν αντι
πρόσωπον αύτή; έδιδε περί Κωνσταντινου

πόλεως πρό ενός έτους ό αύτοκράτωρ Άλε’- 
ξανδρο;;

Σκληρά άρα καί αμετάθετο; έπεβλήθη τή 
τουρκική κυβερνήσει ανάγκη όπω; μεριμνήση 

περί ανακωχή;. Αί άμυντικαί γραμμαϊ τή; 
Τουρκία; κατέπεσαν πάσαι σχεδόν πλήν τή; 

τελευταία;, καί πριν ή έκτεθή εί; τόν περί 
τών όλων κίνδυνον ώφειλε νά ϊδη αν έν τή 
γενική αδιαφορία τή; Εύρώπη; ήδύνατο νά 

τύχη επιεικών όρων παρά τοΰ νιχητού. Συμ
βούλια έπ'ι τούτω έπανειλημμένα συνεκροτή- 
θησαν, τέλος δέ τήν νύκτα τή; τρίτη; άπε- 

φασίσθη νά αίτηθή ή ανακωχή, έστάλησαν 
έντεΰθεν έπί τούτω όδηγίαι εί; τοΰ; στρα

τιωτικού; αρχηγού; καί τήν έπιοΰσαν, τε- 
τάοτην, απήρχετο εντεύθεν εί; τό ρωσσικόν 
στρατηγείου ό στρατηγό; Μεχμέτ Άλή πασ- 
σά; έχων τήν ειδικήν αποστολήν όπω; δια- 

πραγματευθή περί τή; άνακωχής.
’Αλλά ποιοι είσιν οί αίτηθησόμενοι παρά 

ττ; Ρωσσία; όροι; Πόσαι αί περί ειρήνης πι- 
θανότητε; ; Δέν έπιθυμούμεν νά προδικάσωμεν 
τό ζήτημα τούτο· άλλ' άφ’ ετέρου όσα ήδη 

έρρέθησαν περί τών σκληρών όρων τής τε ανα

κωχή; καί τή; ειρήνης, οΰ; άπαιτούσιν οί

Ρώσσοι δέν δυνάμεθα νά Οεωρήσωμεν τόν ου

ρανόν 6λω; αίθριάσαντα καί άπαίσιοι ήχούσιν 
εί; τά ώτα ημών οί λόγοι τού αύτοκράτοοος 
Γουλιέλμου κατά τήν πρώτην τού έτους εί; 
τού; αξιωματικούς τού στρατού αύτού «Ά- 

γνοοΰμεν τί θ' άπενέγκη ήμίν τό έτος 187 8».
Βεβαίως ή κρίσιμο; αύτη ώρα δέν είναι κα

τάλληλο; εί; τά; άντεγκλήσει; καί τά; έπι- 
κρίσει;· θά ύπάρχη εί; τό μέλλον ό άποχρών 

καιρό; όπω; κριθώσιν οί εύθύνας ύπέχοντες. 
Άλλ’ούχ ηττον δέν δυνάμεθα νά ψέξωμεν τό 
έν τή Βουλή έξεγερθέν έπί τοΐς παροΰσι δεινοί; 

φιλόπατρι αίσθημα, έξ ού βουλευταί τινε; όρ- 
μώμενοι έζήτησαν παρά τών ύπουργών έξηγή- 

σει;. Αί έπερωτήσει; τών βουλευτών 'ίσως έγέ- 
νοντο ζωηρότερον τού δέοντος, άλλ’ ούδεί; 
ν’άρνηθή δύναται ότι βουλευταί τινε; καί ιδία 

ό τή; Σμύρνης Έμίν έφέντη; ήρμήνευσε πι
στός τό τε άλγος τών ομοεθνών αύτού καί 
τάς απορία; αύτών έπί τοϊς άχρι τοΰδε γενο- 

μένοι; Έν τή συνεδριάσει τή; πέμπτη; τή; 
παρελθούσης έβδομάδο; ό βουλευτής ούτο; έ- 

ζήτησε λόγον πού αί 600,000 στρατού, άς 

ό βασιλικό; λόγος πέρυσιν έπηγγέλλετο καί 
δι’ά; ή Βουλή έδίδου πίστιοσιν, αφού παρε- 

τάχθησαν έν μέν Εύρώπη 170 τάγματα, έν 
δέ τή ’Ασία 140, πού ό στόλο; καί διατί δέν 
ήδυνήθη νά τηρήση τόν άποκλεισμόν, άλλά 
τά σαθρά τών Ρώσσων πλοία άναρπάζουσι τά 

τουρκικά παρά τήν πρωτεύουσαν;
Οί λόγοι ούτοι τού βουλευτοΰ Σμύρνης ένι- 

σχυθέντε; καί ύπό άλλων προύκάλεσαν τά; 
εξηγήσει; ταύ ύπουργοΰ τών ναυτικών τό σάβ- 
βατον, εξηγήσεις, έν αί;, τό καθ'ημάς, δέν 

ένοήσαμεν πώ; τό έρκος τών όδόντων αύτού 
έξέφυγον οί λόγοι ότι δέν είναι δυνατή ή τή- 
ρησι; πραγματικού αποκλεισμού δι'έξ μόνον 
πλοίων. Αί ζωηροτεραι ανταπαντήσει; τών 
βουλευτών παρά μικρόν προύκάλουν ύπουργι- 
κήν κρίσιν, τών ύπουργών ύποβαλόντων τά; 

παραιτήσεις αύτών τφ άνακτι, όστι; όμως 
καλώς ποιων δέν άπεδέξατο αύτάς. Τήν δευ- 
τέρανό Έμίν έφένδης διά πατριωτικών λό- 

| γων ύπέδειξεν ότι δέν είχε σκοπόν ούτε έγ-

κλήσων ούτε νά προκαλέση κρίσιν, άλλ' α

πλώς νά γνωρίσωσιν οί άντιπρο'σωποι τοΰ 
έθνους τήν ακριβή κατάστασιν καί τά κα

θήκοντα καί τά; θυσία; ά; έπιβάλλει. Άπο- 
φασισθείση; έπί τούτω μυστική; συνεδριάσει»; 
τήν έπιοΰσαν, τρίτην, οί ύπουργοί έδιοκαν τά; 
άπαιτουμένα; έξηγήσεις, ό μέν πρωθυπουργό; 

Έτέμ πασσά; γενικώτερον, μερικώτερον δέ ό 
υπουργό; τοΰ πυροβολικού Δαμάτ Μαχμούτ 
πασσά; έξ ονόματος εαυτού τε καί τούάπου- 
σιάζοντος ύπουργοΰ τών στρατιωτικών ϊ’εούφ 

πασσά, παραστήσα; ότι 575 τάγματα παρε- 
τάχθησαν ήδη κατά τών έχθρών. Έκ δέ τή; 

εί; τό ύπουργεΐον τού πυροβολικού χορηγηθεί- 
ση; πιστώσεως τό ήμισυ μόνον έδαπανήθη, 
καί ό υπουργό; τών έξωτερικών Σερβέρ πασσά;, 

εκθείς τήν πολιτικήν κατάστασιν καί τήν ά- 
ποφασιν περί ανακωχή;, ή; ήγνόει είσέτι τού; 
όρου;. Αί έξηγήσει; αύται τών ύπουργών ένε- 

θάρρυναν έν μέρει τού; βουλευτά; καί ή κρίσι; 
άπεσοβήθη.

Έν τούτοι; τό πνεύμα τή; μομφή; έπεκρά- 
τησε καί κατά τήν συνεδρίασή τή; τέταρτης, 

τού βουλευτοΰ Άργυροκάστρου κ. Χαρίτωνος 
αίτήσαντο; νά δοθή λόγο; διά τήν διαγωγήν 
τών στρατηγών Σεβκέτ καί Μεχμέτ Άλή, ήν 

θεωρεί ώ; παραίτιον τή; πτώσεως τήςΙΙλέβνας, 
πολλών δέ άλλων βουλευτών καταμεμψαμένων 
τοΰ συμβουλίου τοΰ κράτους ώ; είσάγοντο; νο- 
μ· σχέδια έπιψηφισθέντα περίπου καί παραιτίου 

γινομένου τή; άπωλείας πολυτίμου χρόνου.
Ή πολιτική τοΰ όμορου βασιλείου τή; Ελ

λάδος ούδαμώ; μετεβλήθη, ώ; παρά τινων 

προελέγετο. ΊΙ ελληνική κυβέρνησι; έξακολου- 
θεϊ τού; έξοπλισμού; καί τάς παρασκευής αύ
τή;, όπω; έτοιμη η πρό; τά; ένδεχομένας πε

ριπέτειας κατά τήν λύσιν τών συνεχομένων 
μετά τοΰ πολέμου καί τή; ειρήνη; παντοει
δών ζητημάτων, ών πολλά ζωτικώτατά είσι 
διά τό ελληνικόν έθνος. Έπί τούτου καί έν 

Άθήναι; έπανειλημμένα συγκροτούνται συμ
βούλια, ό δέ βασιλεύ; Γεώργιο; διά τή; έπι- 
σκέψεω; αύτού εί; τό έν Χαλκίδι στρατοπέδου 
έξαίρει τό φρόνημα τοΰ στρατού αύτού.

Έπί τή προσωρινή οργανώσει τού στρατού 
τούτου έδαπανήθησαν 1,230,841 δοαχμαί, 

κατά τόν έσχάτω; ύποβληθέντα προϋπολο
γισμόν, όστι; ύπολογίζει διά τήν ένεστώσαν 
χρήσιν τά; μέν προσόδου; τού κράτους εί; 42, 
859,970 δραχμάς, τήν δέ δαπάνην εί; 40, 

802,176, ήτοι περίσσευμα έκ 2,057,794 
δραχμών.

Δύο λυπηρά αγγέλματα κλείουσι τό έτος 
τοΰτο. Τό πρώτον ό θάνατο; τοΰ περιφανούς 
Ιταλού στρατηγού Λαμάρμορα, δστιν ήγε τόν 
σαρδικόν στρατόν έν Κριμαία καί τού; ιτα

λικού; στρατού; έν Σολφερίνω καί έν Κου- 

στότσα, άποθανόντος τή 24/5 ίανουαρίου, 
τό δέ δεύτερον ό θάνατο; τοΰ Βίκτορο; ’Εμ

μανουήλ, τού ίδρυτοΰ τή; ιταλική; ένότητος 

καί πρώτου έν ’Ριόμη βασιλέω; τή; ηνωμέ
νη; Ιταλία;, άποθανόντο; τήν 28/9 ίανουα
ρίου, τήν αύτήν κατά παράδοξον σύμπτωσιν 

ημέραν καθ’ ήν πρό πέντε έτών άπέθνησκεν 
έξόριστος έν Σισλεχούρστη ό μέχρι μέν τινο; 
συναθλητής, είτα δ’ άντίπαλος αύτού Ναπο

λέων ό Γ'.

ΣΤΡΑΤίαΤΙΚΠ ΕΒΔΟΜΑΣ.

’Απαίσιας διά τήν οθωμανικήν άμυναν ει
δήσεις έκόμισεν ήμΐν ή έβδομά; αύτη. Οί τε

λευταίοι φραγμοί τής έπί Θράκην ρωσσικής 
έπιδρομής κατέπεσαν καί άθοόα τά ρωσσικά 
στίφη είσελαύνουσι τά μέν έν τή δυτική Θράκη 
παρά τό Τατάρ παζαρτζίκ, τά δέ έντή βορείφ 

παρά τήν Έσκί Ζαγαράν καί τήν Γενί Ζαγα- 
ράν. Ή τουρκική άμυνα, ήτι; τοσοΰτον διε- 
κρίθη έν Βουλγαρία δέν έφάνη, ούκ οΐδαμεν 
έτι όπως, άξια έαυτή; έν Θράκη, ούδ ίσχυσε 

νά κρατήση έπί πολύ τού; ανυπερβλήτου; λο- 
γιζομένους φραγμού; τού δυτικού καί τού α

νατολικού Αίμου.
Άγνοοΰμεν είσέτι έκ τίνος γεγονότων φο

ρά; ό στρατό; τή; Σοφία; έξηναγκάσθη νά 

έγκαταλίπη τά; έν Καμαρλί θέσει; αύτού, 
ένθα ό Αίμο; εί; ύψος αιρόμενο; δισχιλίων πο- 
δών άνυπέρβλητό; έστιν έπιδρομική δυνάμει 

καί διά μικρά; έτι άμύνης. Δυνάμεθα όμως
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Οί άτυχε’.; κάτοικοι τών περί 
καί Σαμακόβιον μερών πχνοικεί ήρ- 
μεταναστεύοντες, έννεακισχίλιοι δι

I

αυτου ανακλησιν αντικατασταντο; εν τη α- 
μύν/) τοΰ Αίμου ύπό τοΰ στρχτηγοΰ Μεχμέτ 

Άλή πασσά.
Σοφίαν 
ξαντό 
τούτων εύρίσκοντο εσχάτως έν Τατάρ πχζαρ- 
τζίκ έξ έφόδου τάς σιδηροδρομικής αμαξο

στοιχίας καταλαμβάνοντε; όπως διασωθώσιν 

εί; Άδριανούπολιν ή Κωνσταντινούπολή.
Τούτων κατά τόν δυτικόν Αίμον γινομέ

νων, οί Ρώσσοι νέαν παρεσκεύαζον διάβασιν 

τοΰ ανατολικού Αίμου. Ήδη άπόπειρα τοι- 
αύτη; διχβάσεως έγένετο άπό της παρελθού- 
σης έβδομάδος κατά τήν πάροδον Τρωγιάν 

πρός βορράν τής Φιλιππουπόλεως. Άλλ’ ή α
πόπειρα αϋτη ήνϊσω; άπλοΰ; αντιπερισπασμός 
ή δέ αληθής διάβασις έμελλε νά γείνγ έκ τών 
παρά τήν Σίπκαν παρόδων. Ήδη άπό τής 
παοελθούσης έβδομάδος ληγούση; προσεβλήθη 

ύπό τών Ρώσσων τό Άχμετλί, πλησίον τής 
Έλένχς, έπίκαιρος θέσις καθό δεσπόζουσαπρός 

βορράν τοϋ Χαίν μπογάζ καί τών παρ' αύτό 
παρόδων, ταύτοχρόνω; δέ διήρχοντο τόν Αί
μον διά τή; παρόδου Τριάβνου καί άλλων 

ρωσσικά τάγματα, άπερ άνέρχονται ήδη λέ
γεται, εις 60. ΊΙ ρωσσική αϋτη στρατιά κα
τέλαβε τό Μουχλίς, έκείθεν δέ όρμωμένη τό 

Καζανλίκ προσέβαλεν έκ τών νώτων τόν 
τουρκικόν στρατόν τής Σίπκας. Καί δέν ήγ- 

γέλθη μέν έτι τό άποτέλεσμα τή; έκεϊ συγ- 
κροτηθείσης μάχης, άλλα γινώσκομεν ήδη 
ότι έκ Καζανλίκ οί Ρώσσοι προελάσαντε; ύ- 
περέβησαν ήδη τήν Έσκί Ζαγαράν καί διευ- 

θύνοντο πρός τήν Γε.ί Ζαγαράν, σταθμόν τής 
άπό Άδριανουπολεως εις Ύάμπολιν σιδηρο
δρομική; γραμμής.

ΙΙανοικεί ώς έκ τούτου ηρςατο έν τή 
άνατολική Θράκγ, ή μετοικεσία. Δεκακισχί- 
λιαι περίπου οΐκογε'νειαι έκ τε Άδριανουπό- 

; λεω; και έκ τών πέριξ συνελθούσαι άνέμενον 

έν τή πόλει έκείνή όιως άπέλθωσιν άλλαχοΰ, 
600 δέ ή 7 00 ψυχάς φέρει άπό τεσσάρων 
ήδη ημερών καθ’ έκάστην ό σιδηρόδρομος.

ΊΙ κατάστασις αύτη τών πραγμάτων έκτος 

είκάσαι έκ τών άτελών πληροφοριών, ας τά ι 
επίσημα τηλεγραφήματα δίδουσιν, ότι περί- ι 

ατροφική τις κίνησι; προύκάλεσε τήν έκκένω- 1 

σιν τοΰ Καμαρλί καί ή ύπό τών Ρώσσων κα- 
τάληψις θέσεων, αΐτινε; άνεπίβατοι λογιζό- 

μεναι, κατά τήν άφελή ομολογίαν στρατη
γών τινων, δέν έξησφαλίσΟησαν δεόντως.

ΊΙ έκκένωσις τοΰ Καμαρλί καί ή εις Πε- 
τρίτ; πρό; νότον τής Σλατίτσας ύποχώρησι; 
ήρξατο τήν 19/31 δεκεμβρίου, μέγαν δέ διέ- 

δραμεν ό ύποχωρών τουρκικό; στρατός’κίνδυ

νον παντελούς κυκλώσεω; καί όλεθρίας κατα
στροφή;, κίνδυνον, άφ’ού έλυτρώθη ιδία διά 

τής ίκανότητος τοΰ Βαϊκερ πασσά, όστι; άγων 
τήν οπισθοφυλακήν έπροστάτευσε διά καρτε

ρικής πανημέρου άμύνη; τήν ύποχώρησιν ταύ
την. ’Αλλά καί οϋτω ήναγκάσδη νά έγκα- 
ταλίπη έκ τών 39 αύτοΰ τηλεβόλων τά 10, 
καθό κατά πόδας ύπό τών ρωσσικών στρα

τευμάτων ακολουθούμενος.
Μόλις άφικόμενο; εις Πετρίτς ό οθωμανικό; 

στρατό; προσεβλήθη τή 21/2 καί μετά μά

χην μή άποκλίνασαν ύπέρ τών οθωμανικών 
όπλων ήναγκάσθη νά ύποχωρήσγ, καί αύθις 
πρός νότον τοΰ’Οτλούκιοϊ, τήν ποώτην εστίαν 
τή; βουλγαρικής έπαναστάσεως, κατ’ άπρί- 
λιον τοΰ 1876 έτους. Καί δέν ύπάρχουσι μ.έν 
έτι ειδήσεις τί έγένετο μετά τήν δευτέραν 

ταύτην ύποχώρησιν, άλλά φαίνεται ότι καί 
τρίτη τοιαύτη έγένετο, καθόσον άγγέλλεται 
ότι οί 'Ρώσσοι τετράωρον άπεΐχον άπό Τατάρ 
παζαρτζίκ οδόν.

Αί ύποχωρήσετ; αυται έπήνεγκον καί τήν 
τής Σοφίας έκκένωσιν, τά δέ ρωσσικά στίφη 
άθρόα έξεχύθησαν καθ' άπασαν τήν άπό Σο
φίας καί Ίχτιμάν οδόν καί προήλασαν μέχρι 
Σαμακοβίου, όπερ έκινδύνευε νά καταληφθή 

ή καί κατελήφθη.
Ή άτυχή; τού δυτικού Αίμου άμυνα πρού

κάλεσε κατά μέν τά; άρχά; τής έβδομάδος 

τήν απαλλαγήν τοΰ Σουλεϋμάν πασσά άπό 
τών καθηκόντων τή; άρχιστρατηγίας, άνχ- 
τεθέντων τώ ύπουργώ τών στρατιωτικών 
Ρεούφ πασσά, έσχάτω; δέ καί τήν παντελή

πρω-

τής περί ανακωχής μερίμ.νης, περί ή; έν τή 
πολιτική ημών έβδομάδι λόγος γίνεται, έγέν- 

νησε καί τήν μέριμναν περί άμύνη; τή; 
τευούση; έν περιπτώσει αποτυχίας τής ανα
κωχής. Έπί δέ τούτω μετέβη τήν τετάρτην 
πρό; έπιθεώρησιν τών έν Τσατά.λδζα, Χενδέκ 

κιοϊ, Δέρκοι; οχυρωμάτων τής πρωτευούόης ό 
ύπουργό; τοΰ πυροβολικού Δαμάτ Μαχμούτ 

πασσά; μετά πνλλών άνωτέρων αξιωματικών 
τού έπιτελείου.

Έκ τών σερβικών μεθορίων καί περί τών 
σερβικών προελάσεων έκτος άσημάντων αψι
μαχιών ούδέν έτερον ήγγέλθη τήν έβδομάδα 

ταύτην, ή ή ύπό τών τουρκικών στρατευμά
των άνάκτησι; τή 26/7 μετά διήμερον πει
σματώδη μάχην τής πόλεως Ιίουρσουμλού, 
πρός δυσμάς τή; Νύσσης κείμενης. Άλλως έξ 
ιδιωτικών τινων έξάγεται ειδήσεων, άφ'ετερου 
οί Σέρβοι συνενωθέντε; μετά τών Ρουμάνων 
απέκλεισαν όλοσχερώς τήν Βιδύνην, ένώ ταύ

τοχρόνω; προήλασαν αρκούντως πρός νότον 
τή; Αέσκοβατς πρός τήν Πριστίναν καί εις 
ικανά έπέδραμον σημεία τού νομού Κοσσυφο
πεδίου.

Έν ταΐς λοιπαΐ; χώραις τοΰ πολέμου έν τε 
Εύρώπή καί έν Άσίκ ή θέσι; διατελεΐ σχεδόν 

στάσιμος.

Τό πλοΐον Λ/ερσιΈα, ού τήν ύπό ρωσσικού 
καταδρομικού σύλληψιν ήγγείλαμεν έν τώ 

προηγουμένω ημών αριθμώ, συνελήοθη τήν 
13/25 μεταξύ Παρθενίου καί Άμάστρας κατά 

τά; άσιχτικάς άκτάς τού Εύξείνου. Έφερε 
δέ κατ' άπογραφήν 785 στρατιώτας, 4 ,άνω- 
τέρου; άξιωματικοΰς, 9 ύποδεεστέρου;, ί 2 
γυναικόπαιδα. 808 δέγκια εμπορευμάτων, 

2(6,270 γρόσια εί; χρηματοδέματα 
λοιπά.

ΛΙεθ’ όλα; τά; περί ανακωχής πιθανότη
τας, ή 'Ρωσσία πρός άποσόβησιν τής έπεμ- 
βάσεως τή; Αγγλία; μέγιστα; ποιείται πα- 

ρασκευάς. Διετάχθη, λέγεται, ή έπί πόλε
μον πρός νότον κίνησι; 250,000 άνδρών, ό 

σχηματισμός νέου στρατού έν Βαλτική έξ 
90,000 άνδρών, παρηγγέλθησαν δέ 200,000 

και

τυφέκια έν Βερολίνο» καί 60 τορπιλλοφόρα 
πλοία έν Φιούμή. Οϋτω, φαίνεται, πρόκειται 
νά έφαρμοσθή άπαξ έτι τό αξίωμα : Si vis 

paceni, para helium.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ

1 8S ί.
Γεγονός μέγα, ο άνά τήν άνατολικήν Ιΐύ- 

ρώπην μαινόμενος ρωσσοτουρκικός πόλεμος, 
άναποσπάστως έν τή ιστορία συνδέεται μετά 
τού φθίνοντας έτους

Τό λήγον τούτο 
μονάδα προστίθησιν 
θρώπων, άπό τοΰ παρόντος δέ εί 
καί τούτο συγκαταριθμείται. 
βέρά παρατείνεται είσ: 
πάλη, ώ; δ' είκό; έκ β 
πάν π<' 
τοϊς έπιζώσι 
πει τά; 
άναμνήσεις.

Κατά τήν άρχήν τοΰ έτους πρόδηλον όση- 
μέραι καθίστατο ότι αίματηροτάτου άγώνος ή 
συγκρότησις έπέκειτο,τούτο μέν ένεκα τή; τών 
Ρώσσων προθέσεω; όπως όσον ένες·ι τόν κύκλον 
τής οθωμανική; αύτοκρατορίας μειώσωσι, τού
το δέ ένεκα τού τών Τούρκων πόθου όπως ό
σον τάχος τό τή; άναμίξεως εί; τά έσωτερικά 
πράγματα τής Τουρκία; δικαίωμα τών Φράγ
κων οριστικώς άποποιηθώσιν. Έπέκειτο λοι
πόν ή σύγκρουσις, καί όμως ούδόλως προέβλε- 
πον αύτήν εκείνοι οίτινε; καί λόγω συμφέρον
τος καί λόγω καθήκοντος ώφειλον νά προίδωσι 
τά κατ'αύτήν. Έν τούτοι; μήνας ές πρό τής 
κηρύςεω; τοΰ πολέμου, ή Α.Μ. ό αύτοκράτωρ 
πασών τών Ρωσσιών διά διατάγματος αύτοΰ 
επέτασσε τήν έπί πόλεμον κίνησιν τών πρό; 
διεξαγωγήν τοΰ άγώνος προοοισθέντων στρα
τευμάτων, τά δέ γεγονότα άπέδειξαν έκτοτε 
ότι 'Αλέξανδρο; ό Β , εύαρίθμου; έν άρχή τής 
άποφασισθείση; πάλης παρασκεύασα; αγωνι
στής, καί τό ποιόν τοϋ άγώνος καί τήν σημα
σίαν τής επιχειρήσεως παντελώς ήγνόει.’Ατύ
χημα ήν τούτο καί διά τήν Ρωσσίαν καί διά 
τήν Τουρκίαν καί διά τήν Εύρώπην όλην, διό
τι πασιν ωφέλιμος ήτο ή τοΰ πολέμου όσον 
ένεστι βραχεία παράτασις.

ΊΙ πρός διεξαγωγήν τού άγώνος προορι- 
σθείσα καί διατυμπανισθεϊσα κατά τήν έναρ-

1877.
έτος μίαν έτι ηλικίας 
εί; τό γένος τών άν- 

ίς τό παρελθόν 
Έν τούτο·.; φο- 

ι ή άνθρωποκτόνος 
βάθρων σαλεύουσα αϋτη 

πολιτικόν καί έμπορικόν οικοδόμημα, 
ιζώσι θνητοί; άνεξιτήλου; έγκαταλεί- 

πρός τό 1877 συνδεομένα; λυπηρά;
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ξιν αύτού ρωβσική δύναμις φοβερά ήν ώ; ττρύς 
τό ποσόν μόνον έπί τοΰ χάρτου· στρατοί 
όρώτ, στρατόν Όόησαοϋ, Κοζάκων συντάγμα
τα, άκροβολισταί, σκαπανείς, ναΰται, δραγό
νοι, ουσάροι καί άλλοι, πάντες ούτοι έλέγοντο 
τότε συμποσούμενοι εΐς300χιλιάδας μαχητών, 
βραδύτερου όμως έναργώς άπεδείχΟη ότι εκτά
κτως άραιαί ήσαν αί τάζεις τών ρώσσων ε
κείνων πολεμιστών, αμφίβολον δάπέβη κατά 
τήν τοΰ Δουνάβεω; διάβασιν έάν πλείονες τών 
200,000 Μοσχοβιτών διέβησαν τόν Προύθον, 
καί, κατά τόν κ. A. Forbes—καλώς είδότα 
τά κατά τόν ύφιστάμενον πόλεμον— άπίθα- 
νον όλως τυγχάνει, ότι Ρώσσοι πλείονες τών 
170,000 διήλθον τήν Ρουμανίαν πρό τοΰ τε’- 
λους τοΰ Ιουνίου.

Ή μεγάλη δύναμις τοΰ βορρά, εις με'γαν έν 
άρχή άποδυθεΐσα αγώνα μετά στρατού ευα
ρίθμου, ήπατήθη άρά γε ώς πρός τό ποιόν καί 
τό ποσόν τών ποοσελευσομε'νων αντιπάλων, 
ή δι’ επιδεικτικής εις Ρουμανίαν καθόδου 
τών Μοσχοβιτών έσκόπει κυρίως τήν έκφόβι 
σιν τών Τούρκων καί τήνέπίτευζιν τών πόθων 
αυτής; Ζήτημα τοΰτο, δεκτικόν μέν συζητή- 
σεως, άλλ’ούδόλως άλλοτοΰν τά έκ τοΰ προμνη- 
σθε'ντος μεγάλου κατά τήν εκστρατείαν ταύ- 
την σφάλματος προσγενόμενα αποτελέσματα.

Τό απαράσκευου τών αμυντικών δυνάμεων 
τής Τουρκίας κατά τήν έναρζιν τών εχθροπρα
ξιών, ή ύπεροχή τοΰ στρατιωτικού οργανι
σμού τής Ρωσσίας, τά έκ τοΰ σερβικοΰ πολέ
μου κατά τό δοκοΰν έξαχθέντα συμπερά
σματα, ή σχεδόν άναιμωτεί έπιτευχθεΐσα διά- 
βασις τού Δουνάβεως, ή ευχερής τέλος άλω- 
σις τοΰ Τορνόβου ένίσχυσαν πρός καιρόν παρά 
τοΐς Ρώσσοις τό πρό τοΰ πολέμου φρόνημα 
ότι άσήμαντος σχεδόν ή τών Τούρκων άμυν- 
τική δύναμις καί ότι άπλή έπίδειζις στρατιω
τική ήοκει όπως πτοηθή μέν ή Τουρκία, έπι- 
τευχθώσι δέ οι τών Μοσχοβιτών πόθοι. Καί 
όμως διεσκεδάσθησαν μετ’ ολίγον τά ρωσσικά 
εκείνα όνειρα. Ό παρά τής Υ. Πύλης διορι
σμός εις τήν διοίκησιν τοΰ στρατού πεπειρα
μένων στρατηγών, ή μετ’ ού πολύ διατράνω- 
σις τών στρατιωτικών αρετών τών τούρκων 
πολεμιστών, ή έν Πλέβνα έπικαιροτάτη συγ- 
κέντρωσις πολυαρίθμου καί μαχιμωτάτης δυ- 
νάμεως ύπό τόν δεζιώτατον τών τούρκων 
στρατηγών Όσμάν πασσάν, τάς άνά τήν Θρά
κην πλανωμένας φάλαγγας τοΰ στρατηγού 
Τούρκου ήνάγκασαν άθρόας καί έν σπουδή νά 
έπανακάμψωσιν έκεϊθεν τοΰ Αίμου.

ναρμο&ου

Έν ύπερμεσοΰντι ίουλίω ή τής Τουρκίας 
αμυντική ισχύς, ώς άπό ληθάργου άνα- 
νήψασα, σημεία έδωκε ζωτικότητος ού τής 
τυχούσης, μετά δέ τήν πρό τής Πλέβνα; αι
ματηρήν εκείνην άπόκρουσιν τών ύπό τούς 
στρατηγού; Σχαχοφσκόην καί Κροΰδνερ ίωσ- 
σικών λεγεώνων, ό πρό τής ΙΙλέβνας συμμα
χικός στρατός, τό έν τή παροδφ τής Σίπκας 
στρατιωτικόν απόσπασμα, ή ύπό τόν με’γαν 
δούκα διάδοχον στρατιά τόν έσχατον διέ- 
τρεχον κίνδυνον, διότι ού μόνον άραιαί ήσαν 
αί τάζει; αύτών, άλλά καί ή διοίκησις έμπε- 
πιστευμένη ήτο εις άνδρας όμολογουμένως α
ναρμοδίους. ΊΙ ιστορία τών ρωσσικών αποτυ
χιών, άπό τοΰ πρό τής Πλε'βνας αίαατγιρου ίρά- 
ματος τής 1 9/3 I ϊουλίου καί ιδία άπό τής τρίτης 
άποκρούσεω; τών Μοσχοβιτών κατά τήν 30/1 I 
σεπτεμβρίου, αρχήν κυρίως έχει τάς προμνη- 
σθείσας αιτίας· τούτου δ’ ένεκα πολλή έκτοτε 
κατεβλήθη φροντίς όπω; καί στρατηγοί δε- 
δοκιμασμένης πείρας άντικαταστήσωσι τούς 
άπομακρυνθέντας ανικάνους καί έπικουρίαι ση- 
μαντικαί κατέλθωσιν εις αρωγήν τοΰ μαχο- 
μένου στρατού.

Δυστυχώ; άδύνατον ε’.πείν τό αύτό καί 
περί τών άπολειφθέντων άμυντικών μέσων 
τής Τουρκίας. Μετά τήν άλωσιν τής ύπό τού 
γενναίου καί δεξιού τούρκου στρατηγού κλεϊ- 
σθείσης βουλγαρικής πολίχνης, έφθάρη τό άν
θος τοΰ τακτικού στρατού τής Τουρκίας, άνε- 
πιστρεπτεί δ’ΐσως συναπώλετο καί ή κατά τήν 
έπιτυχή ύπέρ τών τουρκικών όπλων άνέλιζιν 
τοΰ πρό τή; Πλέβνας αιματηρού δράματος 
παρεχόμενη ευκαιρία όπως τελεσφορώ; ίσως 
προσκτηθώσι τότε αϊ συμπάθειαε κράτους ή 
κρατών τινων τή; νΰν ούδετέρας Ευρώπης. 
Έν τούτοι;, ώς τά πράγματα εχουσιν ήδη, 
άφ’ένός μέν όγκος μέγας έπιδρομικός — καίτοι 
πλείω τών όγδοηκοντακισχιλίων αύτού άπώ- 
λεσε — διά νέων όσημέραι στοιχείων μεγα- 
λύνεται και ρκγδαΐον παρασκευάζει τόν έπί 
τά θρακικά πεδία κατακλυσμόν, άφ’ ετέρου 
δέ σπουδαίως έζησθένησαν καί ανίσχυροι πρός 
άναχαίτισιν τοΰ έπελευσομένου χειμάρρου ύπό 
τών είδότων κρίνονται οί πρός τοΰτο τεταγ- 
μένοι φραγμοί.

Οί στρατοί ούδο'λως αύτοσχεδιάζονται,άλλ’ 
έπιστημονικώ; συγκροτούνται καί πνεύματε 
στρατιωτικώ εκπαιδεύονται, έξαλλος δέ πα
τριωτισμός έ- τή έξάψει αύτού άντι στεφάνι··ν 
στρατιωτικών παρασκευάζει τό πλείστον κα- 
ταστροφά; άσκοπους. Τήν Ιστορικήν ταύτην 

αλήθειαν μαρτυρεί καί ή τύχη τοΰ κατά τόν 
τελευταίου γαλλογερμανικόν πόλεμον στρατόν 
τοβ Λτίγηρος. Περιττού αί τών ανθρώπων έ- 
κατόμβαι έν τέλει τοΰ 1W αίώνος, τού κατ’ 
ευφημισμόν ίσως αΐώχο; τον πο.Ιιτισμοΰ. 
Χάριν τής άλληλοκτονούσης άνθρωπότητο; 
άπό τοΰ παρόντος εις τό παρελθόν ά; συγκα- 
ταριθμηθώσι καί αύται μετά τοΰ έτους 1877. 
Εύκταϊον τοΰτο.

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΑΙ1ΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΙ*.
Μικρόν πρό τής τελευταίας τριακονταετία; διε- 

λαλήθη οτι ύ έπί ήμίσειαν ίλην εκατονταετηρίδα 
παραδεδεγμένος υπολογισμός περί τής άφ’ήμών άπο- 
στάσεωςτοΰ ‘Πλίου άντιχατέςη δι’άλλου σπουδαίως 
έλαττοΰντος τόν τέως παραδεδεγμένον αριθμόν. 
Κατά τούς νεωτε'ρους υπολογισμούς, τό έξ 95 έκα- 
τοντακισμυρίων μιλίων μεταξύ ημών καί τοΰ Ήλιου 
διάστημα σπουδαίως συνετμήθη καταβιβχσθέν εϊς 
91 καί ι/2 μόνον έκατοντακισμύρια, δηλαδή κατά 
τό έν τριακοστόν περίπου τοΰ όλου. ΤΙ αλλαγή 
αύτη σπουδαιοτάτην συνεπήγαγεν άλλοίωσιν τών 
περί τοΰ ήλιακοΰ συστήματος ιδεών ημών. Τινέί 
άγνοοΰντε; τήν ένυπάρχουσαν σχέσιν τής άποστά- 
σεω; τοΰ 'Πλίου πρός τάς κινήσεις τή; Γής,‘υπέθε
σαν ό’τι πράγματι έπήλθεν άλλοίωσίς τις λίαν σπου- 
οαια. Άπό τής έποχής καθ’ήν ύπελογίσθη ή πριότη 
άπόστασις. ή μεγαλειτέρα, άπό τοΰ 1762 δηλαδή 
έτους, ή Τή, κατά τάς υποθέσεις αΰτών, έπλησίασε 
κατά τέσσαρα έκατοντακισμύρια μιλίων πρός τόν 
“Ηλιον. Άλλ’έάν τοιοΰτό τι έγένετο, έάν δηλαδή 
έν διαστήματι 90 ώς έγγιστα ενιαυτών ή άπόστα- 
σις τής Γής άπό τοΰ 'Πλίου συνετμήθη κατά τό έν 
περίπου τριακοστόν, κατά φυσικόν λόγον μετά 
2,500 περίπου έτη δ πλανήτη; ημών Θέλει πέσει 
έπί τοΰ Ήλίου, πολύ δέ πρό τή; έποχής ταότης, 
αιτία τή; ε’κ τή; προσεγγίσει»; πρός τόν “Ηλιον αΰ- 
ξούσης θερμότητος ήθελεν άφανισθή πάσα ψυχή ζώσα 
έπ’αΰτοΰ. Ευτυχώς όμως καταπείζίκωτάτας έχομεν 
άποδείξεις περί τοΰ οτι οΰδεμία άλλοίωσίς άποστά- 
σεως έλαβε χώραν. Μχθηαατικώ; άποδεδειγμένον 
έστίν οτι, έάν ή άπό τοΰ Τίλιου τής Γήςάπέςισι; 
εμειοΰτο κατά τό tv τριακοστόν, ήθελεν έπέλθει καί 
άνάλογος μείωσι; τοΰ ένιαυτοΰ· ηθέλομεν δηλαδή 
έ^ε: τό έτος μικρότερου κατά 18 ήαε'ρας. Άλλ’ή- 
μεΤςκαλώ; έπιςάμεθα ότι άπό δύο χιλιάδων περίπου 
ενιαυτών οϋόε κατά λεπτόν παρήλλαξεν ή διάρκεια 
τοΰ έτους. Καί ίμως λίαν σπουδα'αί εϊσιν αί έκ 
τοΰ υπολογισμού τοΰ μειοΰντο; τήν άποστασιν τοΰ 
Ήλίου προερχόμεναι διαφοραί. Ό περί τοΰ όγκου 
του Ήλίου υπολογισμός καταβιβάζεται από 1,400 
χιλ. φοράς τόν όγκον τής Γής, εις 1,250,000 μόνον 

φοράς, δηλαδή κατά 150,000 φοράς ώς έγγιστα. 
ΤΙ μάζα αΰτοΰ ήτι; τό πριν ύπελογίζετο κατά 355 
χιλ. φοράς μεγαλειτέρα τή; μάζη; τής Γής, ύπε
λογίσθη νΰν 316,000 μόνον φορά; ύπερέχουσχ αυ
τή;- δηλαδή μικρότερα τής άρχήτερον υπολογιζό
μενη; κατά 29 000 φορά; τήν μάζαν τή; μεγάλη; 
ταότης σφαίρα; έφ’ή; ζώμεν. Αί γνώσεις ημών περί 
τή; έπιδράσεω; τοΰ Ήλίου καί τής μονιμότητας 
αΰτοΰ, ώς ένεργείας, θερμογόνου, φωτός κχί ζωής, 
επί τοΰ ήλιακοΰ συστήματος κατά τόναυτόν επίσης 
ε’μειώθησαν λόγον, διότι ή μέν ελκτική αΰτοΰ δυ- 
νχμίς έστιν άνάλογος πρό; τό ποσόν τήςμάζης αΰ
τοΰ, τό δέ ζωνγονικόν, ή πηγή τοΰ φωτός καί τής 
θερμότητος, έστίν άνάλογον πρό; τήν ελκτικήν 3ΰ- 
ναμιν δι’ ής επενεργεί έπί τών περί αΰτόν σωμά - 
των, καί πρό: τήν έκτασιν τοΰ κατεχομένου δια
στήματος ύπό τών σωμάτων αΰτών καί ύπό τοΰ 
ίδιου αΰτών όγκου. Πράγματι δέ, ολον έν γένει τό 
ηλιακόν σύστημα διά τή; άλλοιώσεω; ταΰτη; τών 
γνώσεων ημών περιτή; άποστάσεως τοΰ Ήλίου, οΰ 
μόνον κατ’έκτασιν ήλαττώθη, άλλά καί ή Θεωρία 
περί τή; διάρκειας αΰτοΰ ώ; συστήματος κόσμων 
άπό τοΰ Ήλίου φωτιζόμενων καί θερμαινόμενων 
έπίση; συνετμήθη.

Ή ουτω δή έλαττωθεΤσα άπόστασις τοΰ Ήλίου 
παρά πάντων άποδεκτή έγένετο, άφοΰ πολλάς μετε - 
χειρίσθησαν νέας μεθόδους πρός ορισμόν τοΰ σπου
δαίου τούτου προβλήματος· πολλαί δέ νέαι έρευναι 
έπί τών παλαιών μεθόδων έγένοντο μετά πάσης τή; 
άκριβείας τών αναλυτικών τρόπων καί τή; έντε 
λείας τών οργάνων, όσα μεταχειρίζονται κατά τά 
τελευταία ταΰτα έτη οΐ άστρονόμοι. Καί αΰταί 
δέ αί κατά τό 1769 έτος γενόμεναι παρατηρήσεις 
έπί τής διά τοΰ δίσκου τοΰ Ήλιου διαβασεω; τή; 
’Αφροδίτης ήρευνήθησαν έκ νέου καί μετά διορθώσεων 
διεσαφηνίσθησαν, καίτοι άτυχώ; έπ’αΰτών δέν ήτο 
δυνατόν νά έφαρμοσθώσιν έντελώς οί νέοι τρόποι καί 
μέθοδοι, οϊς χρώμεθα. "Οτε δέ ή τοΰ Ήλίου άπό 
στάσις έφαίνετο πιθανώτατα όρισθεΐσα περί τά 
91 1/j έκατοντακισμύρια μιλίων, ό Ποβάλκυ άνα- 
διφών τάς κατά τήν τελευταίαν εκατονταετηρίδα 
διαβάσεις άνεΰρεν on έκ τών διδομένων τών τότε 
παρατηρήσεων εξάγεται ότι ή έν λόγω άπόστασις 
δέν δύναται νά ύπερβχίνη τά 92 l/s έκατοντακισμυ- 
ρια μιλίων. Εΰτυ/ημα μέγ*  ην τοΰτο διά τόν έκ 
Γρενβίχης Stone, διότι διά τής διορθώσεως τών 
ύπολογισμών έπί τών αρχαίων παρατηρήσεων προ;- 
ηγγίζετο ή έξ 9 I */ 2έκατοντακισμυρίων μιλίων άπό- 
στασις. Λιά δέ τής έπισήμου ταότης έπικουρίας, 
ήν ματαίως άνεζήτουν οί έκ Γρενβίχης άστρονόμοι, 
κατώρθωσεν ό κ. Stone νά εξασφάλιση έαυτω τήν 
έπικόρωσιν τή; τών άστρονόμων εταιρίας, διότι 
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Ιτ.ίτ·Λγζ·» εις τδν συμβιβασμόν τοΰτον, καθ’όν αί έν 
έτεσι 1761 κα’ι 1769 παρατηρήσεις έπί τών δια 
βάσεων προσήγγιζον πρδς τήν έξ 91,500,000 μι
λιών άπόστασιν Ή περίστασις αυτή. καθ’ήν επο
χήν νεωστί έτι ήγγέλθη έκ Γρενβίχης δ νέος πεο'ι 
τής άποστάσεως τοΰ Ήλιου υπολογισμό;,δέον μετά 
προσοχής να σημειωθή δια λόγου; οϊ'τινε; έν το~ς 
έξη; καταδειχΟήσονται.

Άλλ’ ή ένδελεχής έρευνα εις ήν υπεβλήθη τδ 
ζήτημα τοΰτο δια πασών τών μεθόδων, εξαιρέσει 
τής διά τής διαβάσεως τή; ’Αφροδίτης, άπέδειςεν 
ότι ή αποστασις τοΰ Ήλιου δεν έπρεπε νά έλαττω 
Οή τοσοΰτον. ΔΓ επιμελούς έρεύνης ευρέθη ότι πι
α αι αί μέθοδοι αύται, μηδεμιας έξαιρουμένης, κατέ- 
ληγον εις τδ συμπέρασμα τήςέξ92,35β,000 μιλίων 
άποστάσεως. Δι’ έπιτηδείας άναλυσεως παρατηρή
σεων έξ διαφο'ρων μεθόδων δ εκ Βασιγκτώνος καθη
γητής A’eWCOmb, όστις πάντα; υπερακοντίζει έντω 
έπί τοΰτο εΐδικώ τμήματι, έπορίσθη έξ διάφορα εξα
γόμενα.ών τδ μέν έλάχιστονέστιν 92,200,000μιλίων 
τδ δέ μέγιστον92,800,000 Έάν όμως τών μεθό
δων τούτων έξαιρεθή ή μία, ήτις παρά πάντων άνο- 
μολογεϊται ή άνακριβεστέρα, αί λοιπα'ι πέντε ευ 
ρηνται μεταξύ τής έξ 92,200,000, κα'ι τής έκ 
92,480,000 μιλίων άποστάσεως. Ή μέση τών 
πέντε τούτων μεθόδων δέν διαφέρει πολύ τής μέσης 
τών έξ άλλων εξαγομένων κατά τούς ακριβείς υπο
λογισμούς αύτών, Ή μέση αΰτη άπόστασις ύπελο- 
γίσθη εις 92,393,000 μίλια ύπδ τοΰ Newcomb- 
Τούτοις έπεται ό σπουδαιότατος υπολογισμός τοΰ 
Λαβεέβιέρου περί τής άποστάσεως τοΰ Ήλιου, ίν 
έξήγαγεν έκ τών πλανητικών κινήσεων. Κατά 
τδν υπολογισμόν αυτόν ή άπόστασις αυτή έστ'ιν 
92,200,000 μιλίων. Έκ τής παραθέσεως τοΰ έξα 
γομένου τουτου, κατά τάς άκριβεΤς αυτοΰ εκτιμή
σεις, κα'ι τοΰ ύπολογισμοΰ τοΰ Newcomb, έξήχθη 
ό υπολογισμός τής έξ 92,350,000 μιλίων άπο 
στάσεως.

Άλλ’ϊδού κατ’αύτάς μανθάνομεν ότι έκ τών πα
ρατηρήσεων τών γενομένων έκ τών σημείων, άτινα 
οί "Αγγλοι έξιλέξαντο πρδς παρατήρησιν τής κατά 
τδν δεκέμβριον τοΰ 1874 διαβάσεως τής Αφροδίτης, 
εξάγεται άπόστασις μείζω» ταύτης κατά έν έκατον- 
τακισμύριον και επέκεινα μιλίων. «Τό αποτέλεσμα, 
δπερ έξήγαγον (λέγει δ Βασιλικός ’Αστρονόμος, έν 
τινι διαλέξει αύτοΰ ένώπιον τής ’Αστρονομι
κής Εταιρίας) έστ'ιν ότι ή μέση απόστασις τοΰ 
Ήλιου ύπελογίσθη 93,375,000 μιλίων. Έχων 
δ’ύπ’όψιν (προστίθηαιν) ότι οί παρατηρητα'ι ήσαν 
18 καί οτι έκαμαν 54 παρατηρήσεις, περιπλέον δέ 
προσεπιτιθε'ις τήν μάθησιν, τόν ζήλον και τήν με 
γάλην επιμέλειαν, μεθ’ ιόν ούτοι έξελέξαντο τούς 

σταθμούς αύτών, ισχυρίζομαι ότι ούδεμία άλλη ερ
γασία ούναται νά συγκριθή πρδς ταύτην κατά τήν 
αξίαν τή; διεξαγωγής αύτής». Μολονότι δέ ή έκ- 
τίμησις αύτη τής αξίας εξαγομένου, καθ’όλοκληρίαν 
έξαρτωμένου άπο έργασιών, δι’ άς μόνος ο κ. (ΐ. 
Airy εύθύνεται, εύπροσωποτέρα, ίσως, θά ήτο ίν 
έγίνετο όπ’άλλων- ευκόλως όμως δύναταί τι; κα'ι 
νά έννοήση κα'ι ν’άναγνωρίση <·>; φυσικωτάτην τήν 
τάσιν τοΰ νά θεωρή τις ιός ύπερε'χσν καί ώ; μεγί
στης άξια; τό εξαγόμενον έργασιών άπδ πολλου 
προσχεδιασθε'σών, κα'ιπροπαρασκευών. αί'τινες έπι 
μελώς κα'ι σχολαίω; διεξήχθησαν και δι’α; έδαπα- 
νήθη σπουδαία ποσότης τοΰ έθνικοΰ τής ’Αγγλίας 
χρυσίου. Κατά τόν αυτόν τρόπον και σχεδόν επί
σης φυσικώς. οτε έκ τών πειραμάτων τοΰ liarton 
Colliery, άτινα έγένοντο πρδς προσδιορισμόν τή; 
πυκνότητα: κα'ι τής μάζης τή; Γής, έξήχθη συμ
πέρασμα. καθ’ό τδ εξαγόμενον υπερείχε πάντων 
τών πρδ αύτοΰ έκ δέ τοΰ μέσου τών άρχαιοτε'ρων 
τούτων έξαγομένων, διά καταπληκτική; μεγάλης 
αναλογίας (6 πρός 5) έξήγετο ότι ή μάζα τή; Γής 
έστ'ι βαρύτερα κατά χίλια διακόσια έκατοντακισμύ- 
ρια έκατοντακισμυρίων έκατοντακισμυρίων τόνων 
παρ’ όσον πρότερον ύπελογίζετο- όΒασιλικδ; ’Αστρο
νόμος εξέφραζε γνώμην ότι τό ίδιον αύτοΰ εξαγόμενον 
« έδυνατο νά συγκριθή κατά τού; τούλάχιστον ορούς 
■ μετά τών έπιτευχ.θέντων έξαγομένων». Τδ γεγο
νός ότι ούδεί; αστρονόμος (έκτδ; τών τοΰ επισήμου 
κύκλου, ή άληθέστερον, έκτος τοΰ κύκλου τών 
υπαλλήλων τοΰ κ. (ή Airy) παρεοέχθη τήν γνώ
μην ταύτην έν ’Αγγλία ή έν τή λοιπή Εύρώπ’β ή 
έν ’Αμερική, ή δέ περ'ι τής μάζης τής Γής έκτί- 
μησις έξακολουΟεϊ πανταχοΰ ούσα έν χρήσει κατά 
τά άρχαΤα εξαγόμενα, μολονότι 23 παρήλθον έτη 
άφ’ ό'του έγένοντο τά πειράματα τοΰ Harlon. ού
ναται νά διεγε-'ρη ύπονοίας κα'ι νΰν περ'ι τής παρα
δοχής τής νέας καταμετρήσεως τής τοΰ Ήλιου άπο
στάσεως ύπό τών αστρονόμων τή; λοιπής Εύρώπης 
καί τής ’Αμερικής, πιθανώς δέ καί ύπ’ αύτών τών 
περιφανών τής Αγγλίας άστρονόμων (έξαιρουμένων 
πάντοτε τών τή; Γρενβίχης). Ή έκτίμησις αυτή οΰ 
μόνον μετακινεί τήν άπόστασιν ταύτην άπώτερον 
τοΰ μέσου ύπολογισμοΰ πρός δν άπέβλεπον αί πρίν 
έρευναι, άλλ’ υπερβαίνει καί αύτά τά έκτενέστερα 
όρια, άτινα, έξ ύπονοίας λάθους θεωρουμένου πιθα
νού, ύπερεξέτειναν τινές.

Τδ ζήτηαά έστιν άπλούστατον. Ή μεγίστη 
ΐντίφασις, ή ύπάρχουσα μεταξύ τοΰ έπ’εσχάτων 

I δημοσιευθέντο; έξαγομένου καί τών υπολογισμών 
ους έξήγαγον ό Newcomb καί ό Lei. rrier πιθανό
τατα εξηγείται, άποδεικνύεται δέ τδ ανακριβές πολ
λών υπολογισμών ή τδ άτελές τή; μεθόδου οΓ ής

,ξίωσις
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μετά τοσαύτη; έμπι 
ούδέ πρδ; άλλήλα; κατά 

δόνανται δέ νά διαιρέθώσιν ε'ς 
τών τοΰ ενός προκυ- 

έκ δέ τών τοΰ ετερου

έπελθοΰσα βάσανο;
•αυ-

διεξήχθησαν αί έπί τή; διαβάσεω; τή; ’Αφροδίτη; 
γενομεναι άγγλικαί έργασιαι. Ή ανωτέρω σημειω- 
θεΤσα γνώμη τοΰ βασιλικού αστρονόμου βέβαιο?, 
ούδέ πλέον ουδέ έλαττον, ότι αί άγγλικαί παρατη 
ρήσεις (αί'τινες έγένοντο διά μεθόδου άποδοκιμα- 
σθείση; ύπό πολλών άστρονόμων ώ; συνεπαγούση; 
πολλά; εξαιρέσει;) είσίν αξίας οεκαπλασίω; μεγαλει- 
τέρα; πολλών άλλων δμοΰ τρόπων, όσοι έγένοντο 
δι’έκάστην τών επτά μεθόδων, ώναί τρεϊ; φατεδεί- 
χθησαν καί <’>; τελεσφορώτεραι ύπδ τών κ. Adams. 
Leverricr καί Newcomb- Τοιαύτη όμως ά! 
όζει τυφλή; έμπιστοσύνη; λίαν δέ παραδόξω; αί 
παρατηρήσει·; αύται, έφ ώ’ μετά τοσαύτη; έμπι 
στοσύνη; έβασίσθησαν, 
πάντα συμφωνοΰσι, 
δύο συστήματα, καί έ< μέ- 
πτει άπόστασις 93,500,000, 
92,400,000 μόνον μιλίων.

Ευτυχώ; όμως τάχιστα 
πάντα; ικανοποιούσα έπεκυρωσε την υποθεσιν ταυ- 
την. Έκ τών αγγλικών παρατηρήσεων μόνον έκει- 
νων έγένετο χρήσις μέχρι τοΰδε, όσαι έουναντο 
διά τή; έν συνόλω εφαρμογή; αυτών νά συντελέ 
σωσι πρός εξαγωγήν πορίσματος τίνος. Πράγματι 
δέ αί παρατηρήσεις αύται είσίν αύταί εκεΐναι αί 
κατά τήν μέθοδον τοΰ Delisle γενομεναι, περί ής 
τοσαυται ήγέρθησαν φιλονεικίαι πρδ τής εποχή 
τής διαβάσεως τή; ’Αφροδίτη;. Ή άξια τών άγ
γλικών παρατηρήσεων τών κατά τήν μέθοδον τοΰ 
Hallev γενομένων τότε μόνον γενήσεται καταφα
νή;. ό'ταν αύται συναρμολογηθώσι πρδ; άλλα; άμε- 
ρικανικάς, ρωσσικά; καί γερμανικά; τή; αύτή; 
μεθόδου. Πρδ; τδν σκοπόν τοΰτον δέον νά συλλέ 
γωμεν τά πορίσματα αυτών. Τολμώμεν δέ νά έ<- 
φράσωμεν τά; προσδοκίας ήυ.ών ότι, τούτου γενο- 
μένου, τά έκ τής διαβάσεω; έξαχθησόμενα πορί
σματα θέλουσι προσεγγίσει πολύ πλειότερον πρδ; 
τά άποτελέσματα τά ε’πιτευχθέντα πρδ τής έσχα
τη; δημοσιεύσεω; τοΰ ύπολογισμοΰ τοΰ κ. G Airy 
Ειδεμή, ή διά τής διαβάσεω; τής ’Αφροδίτης μέθο
δος πρδς εύρεσιν τής άποστάσεως τοΰ Ήλιου άπο- 
λέσει πασαν ύπόληψιν. Έπί τοΰ παρόντος ή κατά 
τδν Delisle μόνον μέθοδος έξέπεσεν. ώ; άπδ πολλοΰ 
προεβλέφθη. (Έκ τοΰ Spectator).

II ΚΑΥΚΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ.
Ό Καύκασος, τό φυσικόν τούτο μεταξύ Ευ

ρώπης καί Ασίας όροστάσιον, ίύναται να Οεω- 
ρηΟή ώς μεγαλοπρεπές φρούριον. όπερ τόν S·.- 
πλοϋν αυτού προμαχώνα εκτείνει άπό τών 
άκτών τού Εύξείνου ριέχρ; τών τή; Κασπίας

θαλ.άσσης, ερειίο’μενον προς βορράν έπι ψαμ
μωδών πε^ιάιϊων, αίπερ κατεκλύζοντο άλλ.οτε 
υπό Οαλασίων ύίάτων. Τούτο οΰ μόνον έξ α
πλής τυπογραφικής έρεύνης ίιαπιστούται, άλ
λά καί ύπό τή; παραίόσεως έτι καί ύπ’αύτών 
τής αρχαιότητας τών ιστορικών καί εκ τών 
παρατηρήσεων τών νεωτερων φυσιολόγων ε- 
πιβεβαιούται- οί περί τήν φιλοσοφίαν καί 
τήν φυσικήν ασχολούμενοι παραδέχονται ότι 
ή Κασπία θάλασσα είναι τμήμα τοΰ Εύξείνου. 
Βεβαίως έκ τών φαινομένων άτινα άνέτρεψαν 
τόν γήϊνον πλανήτην άνε'κυψαν γαΐαι κεκρυμ- 
μέναι άλλοτε ύπό τόν βυθόν τής θαλάσσης 
καί κατεκλύσΟησαν άλλαι ύπεράνω τών ύδά- 
των πρίν ούσαι, καλυπτόμενα’, όέ ύπό φυτειών 
καί κατοι-ζούμεναι ύπό γενεών, αίτινες έςέλι- 
πον αίφνης έν τή καταιγί^ι. «Αδύνατον νά 
άρνηΟή τις, λέγει ό Ciivid’, ότι τά ύίατα έ- 
κάλυύαν άλλοτε τού: όγκους, τούς σχηματί
ζοντας σήμερον τά ύύιστα ημών όρη».

Δέν προτιΟέμεΟα νά. ^ιαλάβωμεν περί τής 
μεγάλης καταστροφής, διαδοθεισης τό πρώ
τον ύπό βίβλου έκτο,· πάσης συζητήσεως κει- 
μένης, ένισχυθείσης δέ κατόπιν διά τής μαρ
τυρίας πάντων τών λαών καί έπιβεβαιωΟείσης 
τέλος διά τής γεωλογικής έπιΟεωρήσεως τού 
ήμετέρου πλανήτου- άλλά τούλάχμστον άπέ-
βαινεν ήμΐν άναγκαΐον νά άναμνησΟώμεν τοϋ 
γεγονότος τούτου, καθά στενώς συνδεομένου 
μετά τή; χώρας, ή; έπιχειρούμεν τήν περιγρα
φήν, ήτοι τού χαταχ.Ιυσμοΰ τ^ΰ Νue καλου- 
μένου έν τή ίερα Γραφή, Ξιζοϋθξου τοϊς
Χαλδαίοις, Πεύκον ·ζχαχ τοΐς Νίναις, τού έπί 
Δευκαλίωνος καί Ώγύγου κατακλυσμού παρ’ 
Έλλησι, Boyixa παρά τοΐς Μουίσκοις τή; 
Κολομβία;,, κλπ. Πρός τούτοι; όμολογαύμενον 
τυγχάνει ότι τά όδατα ύπεχώρησαν ενιαχού, 
νέας άλλαχού ποιήσαντα κατακτήσεις- ούτω, 
λ. χάριν, ό εϊ; άπόστασιν μιλίων τινών άπο 
τής Νεαπόλεως κόλπο; τών Ποτιούλων καλύ
πτει έπαύλει; κατοικουμένας άλ.λοτε ύπό τών 
συγχρόνων τού Κικέρωνος- ή θάλασσα περιβρέ- 
χειτάς βάσεις άρχαίου τής Άρτέμιδος ναού ον 
οί Μασσαλιώται κατέστησαν μ.ητροπολιτικόν 
αύτών ναόν, καί όστι; άλλοτε έκειτο έντός 
τή; πόλεω;· έκ τούναντίου δέν ύπάρχ_ουσι 
πλέον οί αρχαίοι λιμένε; τού Βρεντησίου, τής 
Ι’αουένης καί τού "Γουλιανού Φόρου (Frejiis), 
ή άλλοτε καταφύγιον εις πολυαρίθμους στό
λους χρησιμεύουσα Μέμφις άπέχει νΰν 20 λεύ
γας άπό τού κόλπου τού Σουέζ, καί πρό ο
λίγων ενιαυτών τά ύδατα επληττον τών Γα-
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Πείρων τά τείχη, χωρίς νά συμβαίνη τούτο 
σήμερον. 'Επανερχόμενοι δέ εις τό θέμα ημών 
λέγομεν ότι τό τρίγωνον τό περιλαμβανόμε- 
νον μεταξύ τής ορεινής σειράς τοΰ Καυκάσου, 
τοΰ Δόν καί τοΰ Βόλγα είναι εκτενής χέρσος 
ή στε'ππη αλατούχου φύσεως, ψάμμο» καί 
άργίλλφ άνάμικτος, άλυκαΐς, άποκεκρυσταλ- 
λωμένω άλατι, κογχυλίοις, ούδέν κοινόν έ
χουσι πρός τά τών ποταμών. Πάντα ταϋτα 
είναι σημεία ότι ήνοΰτο άλλοτε ή Κασπία 
μετά τοΰ Εύξείνου διά τής Άζοφικής. Καί 
αύτή ή Άραλίς λίμνη είναι τμήμα τής πρώ
της, τούτο δέ καταδείκνυται άναντιλέκτω; 
εκ τής έξετάσεως τοΰ μεταξύ εδάφους. Ώς 
άπόδειξιν τής ένώσεως ταύτης παρατηρεί ό 
Βυφφών ότι εις τήν Κασπίαν ούδεϊς εισβάλ
λει έξ ανατολών ποταμός, ούτε δέ εις τήν 
Άραλίδα έκ δυσμών. Εις ούδέν χρησιμεύει νά 
έξετάσωμεν τί άπέγειναν τά ούτω μετατο- 
πισθέντα ΰδατα, διότι δυνάμεθα είπεΐν ότι 
τά πλείστα αύτών έξεχύθησαν έν τώ εύρεϊ 
ώκεανώ είτε διά στενών πορθμών παρομοίων 
πρός τούς τοΰ Γενί-καλέ, τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τοΰ Ελλησπόντου καί τής Γι- 
βραλτάρης, είτε δι’ ύπογείων διωρύχων. Τφ- 
όντι κατά τάς διαβεβαιώσεις περιηγητών 
κατά πάν έ'τος έν τγ αρχή τοΰ χειμώνος 
φαίνονται επιπλέοντα εν τώ ανωτέρω μέρει 
τοΰ περσικού κόλπου φύλλα καί κλάδοι, ά- 
νήκοντες εις φυτά μόνον εις τάς παρά τήν 
Κασπίαν θάλασσαν επαρχίας ευρισκόμενα, 
διαβεβαιοί δέ ό κ. Gaillba, εις δν πολλά έργα 
ωφέλιμα περί τής χώρας ταύτης οφείλονται 
καί ιδία χάρτης ύδρογραφικός, κατά τόν τοΰ 
Κουτουζώφ έσχεδιασμένος, ότι ή θάλασσα 
αΰτη ύπόκειται εις άλλοιώσεις τοΰ βυθού αύ
τής, καί ότι τώ 1822 έπί παραδείγματι 
είσέπλεον εις αύτήν πλοία μέχρι 10 ποδών 
ύπό τό ύδωρ, ένώ τώ 1826 ητο πλωτή μέ
χρι 15 ποδών. ΊΙ άμπωτις αϋτη παοήχθη 
άποκαλυφθέντων κτιρίων, έζ ών μαρτυρεϊται 
ότι άλλοτε συ-έβησαν έπάλληλοι κινήσεις 
παλίρροιας καί άμπώτιδος. ’Αλλά τις έρεϊ 
ήμίν τί τά ΰδατα έν τή περίοδο» τής άμπώ
τιδος απογίνονται;

Έάν νΰν διά τής φαντασίας συνενώσωμεν 
ό,τι ό χρόνος άπεχώρησε, βλέπομεν τόν Καύ
κασον, τον Ταύρον, τήν Ταυρίδα, τό Δεμα- 
βένδ καί άλλας όρέων κορυφάς σχηματιζού- 
σας νήσους ύπό τών ύδάτων τοΰ Ωκεανού 
περικλυζομένας. Πρός βορράν ή Βαλτική καί ή 
Λευκή θάλασσα ήσαν ήνωμέναι μετά τών ύ

δάτων άπερ έκτοτε άπεκλήθησαν Εύξεινος 
πόντος, Κασπία θάλασσα καί Άραλίς. Καί 
όντως μικροί αριθμοί υψώσεων νεωτέρου σχη
ματισμού άπαντώσι μεταξύ Ρίγας καί Άζο
φικής καί μεταξύ Αρχαγγέλου καί Άστρα- 
χανίου.

Πρός νότον αί λίμναι Έριβάν, Όρμιάχ καί 
Βάν είναι λείψανα ύδάτων, άτινα άλλοτε 
έκάλυπτον τήν Περσίαν καί συνηνοΰντο έν τώ 
Περσικώ κόλπο» διά τοΰ έδάφου; όπερ άποτε- 
λεϊ τό Naovoeriivr , ή μεγάλην άλατοΰχον 
έρημον. Ή παρατήρησι; αΰτη βασιζομένη έπί 
γεωλογικών άποδείξεων έξηγεΐ τήν παρόυσίαν 
έν τή Κασπία θαλάσση καί τή τής Άραλίδος 
ειδών τινων κογχών καί ιχθύων άναλο'γων πρός 
τούς τοΰ ωκεανού. Αλλά μή τις φαντασθή 
ότι τήν ύπόθεσιν ταύτην ήγειραν μόνον ιερό
συλοι συγγραφείς. Και πτεϋμα Θεοΰ έπεφέ- 
ρετο ύπεράκω των ύθάτων, λέγεται έν τή 
Γενέσει.

Οί αρχαιότατοι λαοί ένησμενίζοντο ότι 
ώρμώντο έκ νήσων. Περιττόν νά άναφέρωμεν 
ένταΰθα τοΰ Πλάτωνος τήν άφήγησιν περί 
τής Άτλαντίδος, ώς λίαν γνωστήν. Φιλόσο
φος τοΰ ήμετέρου αίώνος έπραγματεύθη ώς 
περί εύφυοΰ; καί σοφής ομιλίας περί τής τών 
Άτλάντων καταγωγής, τού άρχεγόνου τούτου 
λαού, δν τίθησιν έν τώ Καυκάσφ. Έκ τής συμ
φωνίας τών αρχαιότερων παραδόσεων έςάγει 
ώς βέβαιον ότι οί πρόγονοι τών γενεών τού
των, αϊτινες καλύπτουσι τό μέγα τής Τατα- 
ρίας όροπέδιον, τήν εύρείαν τών άρχαίων 
Σκυθίαν, τήν Περσίαν καί τήν Μικρήν Ασίαν 
έκ τών καυκάσιων ύψωμάτων κατέβησαν διό 
καί ολίγον έκπλησσόμεθα βλέποντες ότι τό 
όρος τούτο ήτο άντικείμενον λατρείας παρά 
τοϊς άρχαιοτάτοις λαοί; τής Ανατολής. Καί 
τώ όντι κατά ασιατικήν παράδοσιν, άναφε- 
ρομένην έν τή Άνατολική βιβλιοθήκη τοΰ 
Έρβελώ, καθ’ήν έποχήν ή γή έδόθη τφΆδάμ, 
οϊ πρό αύτοΰ κάτοικοι ύπε-χώρησαν εις τά όρη 
τοΰ Καυκάσου.

Ό ζόφος ό περικαλύπτων τάς άρχάς τής 
ιστορίας μόλις άρχεται διανοιγόμενος, ώστε 
βλέπομεν άνίσχουσαν εις τόν νεφελώδη ούρα- 
νόν μεγάλην μορφήν, τόν Φξόμθεοτ, στ,υ.χί- 
νοντα κατά τόν ιστορικόν τών Κέλτων Πελ- 
λουτιέ έν τή τών άρχαίων Σκυθών γλώσση 
ινεργετιχην θεότητα' η μορφή αΰτη παρά 
τοϊς ήμετέροις προγονοί; είναι ο Προμη- 
θεύς, όςτις τό πυρ έξ ουρανού κλέψας πρός 
άναζωογόνησιν τών άργιλλωδών αγαλμάτων, 

ά αί χείρες αυτού άπελίθωσαν, έσχημάτισεν 
ές αύτών κοινωνίαν έν τή χοίρα ταύτγ, άλλ’ 
ό Ζεύς έξοργισθεϊς διά τό θράσος τοΰ άνδρός 
τούτου, άρπαγος τών ιδίων αύτοΰ δικαιω
μάτων, έδεσεν αύτόν δι’ αδαμαντινών πλύ
σεων έπί βράχου, όστις κατά, τήν παοά- 
δοσιν είναι ό Μκιμβαρί ή τό Κασβέκ, τάξα; 
προσέτι γύπα, όςτις έσπάρασσε τή έντόσθια 
αύτοΰ. ΊΙ φοβερά αϋτη καταδίκη έληξεν ότε 
ό Ηρακλής έλύτρωσε τόν πατέρα τών άνθρώ- 
πων κατατοξεύσας τό ορνεον.

Ή τών ανατολικών λαών μυθολογία πα
ριστάνει ήμίν τούς βράχους τοΰ Καυκάσου ώς 
ύπο νυμφών οΐκουμένους, νυμφών αϊτινες πρός 
γίγαντας όμ.οιαι έφ’ απάντων τών κατφκη- 
μένων τής σφαίρας μερών εύρίσκονται. Μία 
τών νυμφών τούτων, ή Άργέγχη έγείρει έπί 
τού όρους τούτου άνάκτορον, ένθα διατηρούν
ται τών βασιλέων τής εποχής εκείνης οί αν
δριάντες. Τάς νύμφας έζήτησε νά προσβάλη 
ζένος OPcrej·*  καλούμενος, δωδεκάποδος έπι- 
βαίνων ίππου ή μάλλον δωδεκακώπου πλοίου- 
άλλά. κατασυντρίβεται ούτος έντός τών όρέων 
Δαμαβέντ ύπό βράχου, ύπό μιας τών νυμφών 
τούτων εκριφθέντος. Σημειωτέον ότι νύμφη 
((live) έν ταΐς άρχαίαις άσιατικαϊς γλώσσαις 
σημαίνει νήσον, έστι δέ κατάληξις τών λέ
ξεων Μαλδίβ, Λακεδίβ, Σερανδίβ (Κεϋλάνη) 
και πολλών άλλων.

Κατά τάς αύτάς άνατολικάς παραδόσεις 
άποικίαι έκ Καυκάσου μετεβησαν εις τάς γει
τονικής νήσους,έκ τούτου δ’έδει νά έξαγάγω- 
μεν ότι αί άποικίαι αΰται έκ προσαγωγής 
κατώκησαν τάς κορυφάς τοΰ Ταύρου, τοΰ Λι
βάνου, τοΰ Άτλαντος, τών Πυρηναίων, τών 
Άλπεων, τών Ούραλίων, τοΰ Άλτάϊ καί τοΰ 
οροπεδίου τής Ταρταρίας.

Προστίθεμεν τέλος ότι οί Τσερκέσοι, άκα- 
ταλλήλως Κιρχάσιοι καλούμενοι, άποκαλοΰσιν 
άλλήλους 'ΛιΙεγέ, ή δέ λέξις αΰτη παραγομένη 
έκ τής Άόα, αντιστοιχεί έν τώ ταταροτουρ- 
κικώ ίδιώματι πρός τήν νήσον.

Άλλ’ άφώμεν τήν νήσον ταύτην τοΰ Καυ
κάσου, ένθα ή νηπιακή τής ιστορίας κατά- 
στασι; εύρίσκεται περιωρισμε'νη εις στενάς λω
ρίδας. Διά μακρούς αιώνας κατέπεσεν ή πυκνή 
αύλαία, ήτις καλύπτει τούς άρχαίους χρό
νους, όταν δέ άρθή αύθις, τότε ή θέα τής γης 
δέν θά ήναι ή αύτή.Τά ΰδατα μετετοπίσθησαν 
καί έκ τών νήσων έσχηματίσθησαν ήπειροι. 
Έάν ο Καύκασος περιβρέχηται ε·σέτι ύπό δι
πλής θαλάσσης άνατολικώς καί δυσμικώς, 

πρός βορράν έγγί’ζει τή Εύρώπη, πρό; 
τον εκτείνει τάς διακλαδοίσεις αύτοΰ 
ρύτατον μέρος τοΰ αρχαίου κόσμου.

II ΚΟΜΙΙ TOY 1ΙΜΕΤΕΡ0Υ ΚΛΙΙΡΟΥ.
Πάντως έπήλθέ ποτέ τισιν ή απορία, πόθεν 

άρά γε παρά τω ήμετέρω κλήρφ έπεκράτησε τί 
έθος τοΰ κομαν, ένω ό κλήρος τών λοιπών συνοί
κων ήμϊν χριστιανών είναι άπηλλαγμένος τής 
συνήθειας ταύτης “Οθεν ούχί αχαρι ανάγνωσμα 
ήθελε προσενέγκει τις τοϊς φιλομαθέσι τής «Σαβ- 
βατιαίας Έπιθεωρήσεως» άναγνώσταις, άναζητών 
έν τή σειρά τών παρελθόντων αιώνων τήν αρχήν 
και τούς λόγους τοΰ έθους τούτου.

Μεγάλην ανέκαθεν οί άνθρωποι απέδοσαν σημα
σίαν εις τά περί τδ πρόσωπον καί τήν κεφαλήν 
τριχώματα, καί πώλης ηξίωσαν αύτά τημελείας, 
ιδία δέ τήν κόμην άμφότερα τά φΰλα. Κόμη μα- 
κρά καί καλώς διατεθειμένη, ώς τήν σήμερον, ού
τω καί παρά τοϊς άρχαίοις ’Ιουδαίοι; τε καί εθνι- 
κοϊς έθεωρεϊτο ώς ό άριστος εξωτερικός κόσμος τής 
γυναικός. Παρ’ Όμήρω αί έπί καλλονή οιαπρέ- 
πουσαι τών τε θνητών καί τών αθανάτων συχνό
τατα προσαγορεύονται έ ϋ π λ ό κ α μ ο ι, ή ΰ κ ο μ οι. 
καλλίκομοι. Έν δέ τώ’Άισματι τών Άισμά- 
των (4, 1. 6, 4) ή επί πολλαϊς χάρισιν έγκωμια- 
ζομένη νύμφη· εγκωμιάζεται καί έπί τή κόμη αυ
τής. 'Ομοίως καί ό μέγας τών εθνών ’Απόστολος 
δόξαν τής γυναικός άποκαλεϊ τήν κόμην αύτής 
(1 Κορ. ιά, 14), επειδή ή ταύτης έλλειψις ού μό
νον ήν τεκμήριον λύπης καί πένθους (Δευτ. 
κα', 12. ΊΙσαΐ. κβ', 12. Ίερεμ. ζ', 29· παρά 
τοϊς "Ελλησιν ιδ. Hermann Privatalter th, § 39, 
27), άλλ’έχρησίμευε καί ώς γνώρισμα τών ά σε
μνών καί ά τ ί μ ω ν (I Κορ. ια', 6). Ού μόνον 
δέ ταϊς γυναιξίν, άλλά καί τοϊς νε'οις καί τοϊς άν- 
δράσιν ή βαθεϊα κόμη τό πάλαι ην κόσμος χαρίεις. 
Γνωστοί οί καρηκομοωντες Αχαιοί τοΰ 'Ο
μήρου καί οι έν θερμοπυλαις μετά Λεωνίδα αγω- 
νισάμενοι Σπαρτιδται, οί'τινες πρό τής μάχης εύ 
τρεπιζόμενο·. καί τάς κόμας κτενιζόμενοι «τω βαρ- 
βάρω γελοία έφαίνοντο ποιέειν» (Ήροδ. 7, 208, 
209). Καί κατά τοΰτο υπήρξαν ζηλωταί τών 
πάλαι οϊ νεώτεροι τής νεωτέρας 'Ελλάδος ήρωες, 
τά παλληκάρια. Παρά τοϊς Ίουδαίοις βαθεϊαν f 
κόμην έφερον οί Μαζιραϊοι (=ήγνισ μ έν ο ι, 
άφι ερ ω μέ νοι), έκεϊνοι δηλαδή οί'τινες διά τίνος 
έπισήμου εύχής είτε διά βίου είτε έπί τινα χρό
νον άφιερούμενοι τω θεω άπέφευγον μέν τήν τώ4 
νεκρών έπαφήν, άπεΐχον δέ χάριν νηφαλιότητος 
τών μεθυστικών ποτών καί παντός έξ αμπέλου 
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προερχομένου, κα'ι έτήρουν την κόμην άκείρατον 
οί μέν :σόβιθν την ευχήν ποιησάμενοι δι' όλου τοΰ 
βίου. οί δέ πρόσκαιρου αΰτήν λαβόντες μέχρι της 
λήξεως της ευχής, οτε άποζειρομένη έρρίπτετο 
εις τάς φλόγας της κατά τον νόμον έν τω ίερω 
προσφερομέ/ης Ουσίας. Τί το σημαινόμενον τής 
μακρϊς ταότης τών Ναζιραίων κόμης, δαφωνοΰσιν 
οί άρχαιολογοΰντες· πιΟκνιότερα όμως λέγουσιν 
οί φρονοΰντες οτι, ό'πως τό την κεφαλήν τοΰ ίε- 
ρέως κα'ι τοΰ βασιλέως κοσμούν διάδημα (Έξόδ. 
κθ'. 6. 2. Βασ. ια'. 10 . ην σημεϊον τής τω Θέω 
αφιερωμένης κεφαλής, ουτω καί ή κόμη τών Χα- 
ζιραίων άντι διαδήματος χρήσιμε ύ ου σα. ήν ση
μείου τής έντελοΰς αΰτών τώ <-)εώ άιεοιόσεως 
(’δ. Keil Hibli. Archie. §67). Άλλ’έκτος τοΰ 
θρησκευτικού τούτου έθους κα'ι ώς κόσμος τών άν- 
δρών και τών νέων κατά τούς αρχαιότατους χρό
νους δέν φαίνεται ασυνήθης παρά τοϊς Ίουδαίοις ή 
βαθεΐα κόμη (Άισμ. δ'. 1 I - ΊΙ άπιστος κόμη 
τοΰ άπιστου Άβεσαλώμ ην όνομαστή 2 Βασ. ιδ' 
26), κα'ι οί σωματοφύλακες τοΰ Σολομώντος έφη- 
μίζοντο έπ'ι μακρα κόμη Ίωσ. Άρχ.7. 3 . ‘Αλλ’ 
οΰδέ τδ έθος τοΰτο διέφυγε τήν έπήρειαν τοΰ χρό
νου και τώ,ν περιστάσεων. "Ο.τι κατά τούς χρόνου; 
τής αρχαϊκής άπλότητος ένομίζετο χαρίεις και 
αθώος τών ανδρών κοσμος. σύν τή προϊούση τών 
ηθών διαφθορά πολλών ματαιοφρονων και έκδεδιη- 
τημένων έπιτηδευόντων τδ πράγμα, έξελαμβάνετο 
παρά τοϊς σεμνοτέροις κα'ι εΰ φρονοΰσι καλλωπι
σμός θηλυπρεπής κα'ι τών σωφρόνων ανάξιος. ’Εν 
τεΰθεν ατιμίαν τοΰ άνορδς άποκαλεί ό από
στολος Παύλος τήν μακράν κόμην· «ανήρ μ-ν 
έάν κομά, ατιμία αΰτω έστι· γυνή δέ έάν κομά, 
δόξα αύτή έστιν· (I Κορ. ιά, 14). "Οπως δέ ή 
μακρύ κόμη ήν γυναικώδης και ματαιότητος γνώ
ρισμα. ουτω και ή παντελής αυτής έλλειψις. ή 
έν χρω κουρά παρά τε τοϊς Ίουδαίοις κα'ι 
τοΐς ’Έλλησιν ήν γνώρισμα τών δουλών Ευπρε
πές δέ κα’ι τοΰ έλευθέρου άνδρδς άξιον ένομίζετο 
τδ φέρειν κόμην βραχε'αν Τούτω λοιπόν τω έθει 
ώς τω μάλλον άρμόζοντι πρός τε τδ πνεΰμα κα'ι 
τδν χαρακτήρα αΰτών ηκολουθησαν οί αρχαίοι 
Χριστιανοί, ώς καταφαίνεται έκ τε τών έν ταϊς 
κατακόμβαις άνευρεθεισών εικόνων, κα'ι έκ τοΰ ότι 
οί έκ τών ματαιοφρονων και έκδεδ ιητημένων έθι· 
κών χριστιανοί γινόμενο·, έκειροντο τήν μακράν 
αΰτών κόμην. Ούτως ό περ'ι τδ δεύτερον ημισυ τοΰ 
τετάρτου κα'ι τάς άρχάς’τοΰ πέμπτου αίώνος άκ
μασα; λατϊνος ποιητής Prudent ills έν τω περί 
στεφάνων βιβλίω αΰτοΰ ("1’μν. XIII. ςίχ. 30, 
λέγει περ'ι τοΰ μακαρίου Κυπριανόν Καρχηδόνος, 
ότι Χριστιανός γινόμενος έστερήθη τήν πρότερον 

έπ'ι τών ώμων αΰτοΰ κυματίζονταν κόμην Defllia 
canaries compescitur ad breves capillos. Ίσως 
τούτου τοΰ έθους λ,είψανον είναι ή έν τή τελετή 
τοΰ βαπτίσματος έτι κα'ι νΰν γινόμενη κουρά τών 
βαπτιζομένων νηπίων, ώς σύμβολον τής άπαρνή- 
σεως τών ματαίων εξωτερικών καλλωπισμών κα'ι 
επιδείξεων. 'Επειδή δέ κατά τούς τέσσαρα; πρώ 
τους αιώνας ώς πρδς τήν πολιτικήν ενδυμασίαν 
οΰδεμία υπήρχε διάκρισις μεταξύ τών λαϊκών κα'ι 
τών κληρικών, έπεται ότι οΰδέ κατά τήν κόμην 
ύπήρχέτις διαφορά, κα’ι οί έκ τοΰ κλήρου έξ ίσου 
άποδοκιμάζοντες τήν τε βαθεϊαν κόμην και τήν έν 
χρω κουράν έφερον βραχεϊαν κόμην.

Άλλ’οτε άπδ τοΰ τέλους τοΰ τετάρτου ήδη 
αίώνος έκ τής τών βαρβάρων έπιδρομής έπήλθε 
μεταβολή τις έν τή πολιτική ένδυμασία, τής με- 
γαλοπρεποΰς ρωμαϊκής τηβέννου (toga) άντικα- 
τασταθείσης ύπδ τής βραχύτερα; κα'ι άκομψου 
τών επιδρομέων χλαμύδος, τοΰ σάγου (saglllil), 
και οί κληρικού διεφύλαξαν 'τήν άρχαίαν στολήν 
ώς σεμνοτέραν κα'ι μεγαλοπρεπεστέραν. ή τοιαύτη 
έξωθεν έπεισελθοΰσα διάκρισις τής στολής τοΰ 
λαοΰ κα'ι τής τοΰ κλήρου οΰκ ολίγον διηυκόλυνε 
κα'ι παρεσκεύασε τήν ίδδν και εις τήν μεταβολήν 
τής κόμης. Είπομεν προλαβόντως ό'τι ή έλλειψις 
τής κόμης, ή έν χρω κουρά, ήν σημεϊον λύπης 
και πένθους κα'ι γνώρισμα τών δούλων. 'Εντεύθεν 
εν τή αρχαία ’Εκκλησία οί μετανοοΰντες με
ταξύ πολλών άλλων εξωτερικών ενδείξεων τοΰ 
πένθους αΰτών κα'ι τής λύπης έπ'ι τοϊς ήμαρτη- 
μένοις άπεκείροντο και τάς κόμας παντελώς. Άπδ 
τούτων κατά τον τέταρτον αιώνα παρέλαβον τδ 
έθος τοΰτο ώς σύμβολον ταπεινότητας και 
εΰτελείας οί πάντα μέν τά εξωτερικά μεγα
λεία περιφρονοΰντες, πάντα δέ τά ταπεινά έπιζη- 
τοΰντες μοναχοί τε κα'ι μοναχα'ι, ώς έπικυροΰσι 
τοΰτο οΰ μόνον αί λέξε·ς κουρά κα'ι άπόκαρ- 
σι ς, αί'τινες, ώς γνωστόν, είναι τεχνικοί όροι 
τής εις τδ μοναχικόν τάγμα κατατάξεως, άλλά 
και πλεϊσται άλλαι σαφε'ς κα'ι ώρισμέναι μαρτυ
ρία·. έκ τε τής ανατολικής κα'ι τής δυτικής 'Εκ
κλησίας. ΊΊνάς τούτων έπιφυλαττόμενοι νά προσα- 
γάγωμεν κατωτέρω έν οίκείω τόπω, άναφέρομεν 
ένταΰθα τδ παρά Σωκράτει (Έκκλ Ίστορ. 3, I.) 
περ'ιΊουλιανοΰ τοΰ Παραβάτου άναφερόμενον, ό'τι 
«έν χρω κειράμενος τον τών μοναχών ϋπεκρί- 
νατο βιον·, τήν 4 κα'ι 7 επιστολήν τοΰ λατίνου 
ποιητοΰ. έπισκόπου δέ Χόλης (ψ 431) ΙΙαυ- 
λινου, κα'ι τον δεύτερον κανόνα τής έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ΰπερμεσοΰντος τοΰ ένάτου αίώνος έπ’ι 
Φωτίου συγχροτηθείσης πρώτης και δευτέ- 
ρας λεγομένης Συνόδου, ένθα περί τών έκ ποτκ- 

πών λόγων τδ μοναχικόν σχήμα άναλαμβανόντων 
λέγονται τάδε.«’Επειδήτινες τδνμονήρη βίου ϋπο- 
δύεσθαι σχηματίζονται, οΰχ ί'να Θεώ καθαρώς 
δουλεύωσιν, άλλ’ ίνα τή σεμνότητι τοΰ σχήματος 
δόξαν εΰλαβείας προσλάβωσι κα'ι τών οικείων έν- 
τεΰθεν ηδονών άφθονον ευρωσι τήν άπόλαυσιν τών 
τριχών γάρ μόνων τήν άποβολήν ποιούμενοι 
έν τοΐς οίκείοις οϊκοις παρεδρεύουσι, μηδεμίαν 
τών μοναχών αποπληροΰντες τήν ακολουθίαν ή 
κατάστασιν. ώρισεν ή αγία Σύνοδος κτλ.·. 'Επει
δή δέ φανατικοί τινες άσκητα'ι κα'ι τών έκκλη- 
σιαστικών νόμων κα'ι συνηθειών καταφρονητα'ι. 
οί περ'ι τδν Σεβάστης Εΰστάθιον, τήν κουράν 
ταύτην έπ'ι πλείονι τάχα εΰλαβεία έπέβαλλον 
κα'ι ταϊς ύπάνδροις γυναιξ'ιν, ή έν Γάγγρη (με
ταξύ τοΰ 360 — 370) κατ’αΰτών συγκροτηθεΐσα 
Σύνοδος έν τώ 17.' αΰτής κανόνι άναθεματίζει 
τάς ύπάνδρους γυναίκας τάς άποκε ιρομένας τάς 
εαυτών κόμας. 'Ορθώς δέ παρατηρεί ό Βαλσαμών 
έρμηνεύων τδν κανόνα τοΰτον. ό'τι ή τής Συνόδου 
άπαγόρευσις άφορα εις τάς ύπάνδρους γυναίκας, 
οΰχ'ι δέτάς τδν μοναχικόν βίον άσπαζομένας. "Οτι 
δέ οΰ μόνον δέν έτρεφον κόμην μακράν οί μοναχο'ι, 
<7>ς τινες φρονοΰσι, παραβάλλοντες αΰτούς πρδς τούς 
Χαζιραίους. άλλά και αΰστηρώς το πράγμα άπε- 
δοκιμάζετο και άπηγορεύετο ύπό τής 'Εκκλησίας, 
μαρτυρεί ή τω 692 έν Τρουλλω συνελθοΰσα πεν
θέκτη Σύνοδος περί τών έκ τής ερημιάς εις τήν 
κοινωνίαν κατερχομένων μελανειμονούντων κα'ι 
κομώντων ερημιτών διά τοΰ MB' αυτής κανόνος 
όρίζουσα τάδε. «Τούς λεγομένους έρημίτας, οί’τινες 
μελανειμονοΰντες και τάς κεφαλάς κομώντες πε- 
ριάγουσι τάς πόλεις.. . . όρίζομεν, εί μέν αίροΰν- 
ται, τάς κόμας άποκειρόμενοι, τδ τών 
λοιπών μοναχών άναδέξασθαι σχήμα, 
τούτους έν μοναστηρίω έγκαθίστασθαι κα’ι τοΐς 
άδελφοϊς έγκαταλέγεσθα·.· εί δέ μή τοΰτο προέ- 
λοιντο, παντάπασιν αΰτούς τών πόλεων άπελαύ- 
νεσθαι κτλ.·. Καί ό περιφανής γερμανδς ιστορικός 
τής ’Εκκλησίας Χέανδρος έν τή ιστορία αΰτοΰ 
(τόμ. 3. σελ, 146. ”Εκδ. 1834) όρθώς μέν απο
δέχεται τήν κουράν τών μοναχών, σφάλλεται όμως 
νομίζων ότι αυτή έγένετο κατά μίμησιν τών.Χαζι- 
ραίων· διότι ούτοι, καθά προλαβόντως είπομεν, 
κατά τήνδιάρκειαν τήςεΰχής αΰτώνδέν έκείροντο, 
άλλά τοΰναντίον έτρεφον κόμην- άπεκείροντο δέ 
αΰτήν άμα τή λήξει τής εΰχής.

(’Ακολουθεί.)

Ο ΚΤΙ’ΙΟΣ ΣΆΙΙΜΑΝ

ΚΑΙ ΑΙ TPiilkAI ΑΡΧΑΙΟΤΙΙΤΕΣ.

Άπδ τής 8/20 δεκεμβρίου άντικείμενα μεγίστου 
ένδιαφέροντος ύπάρχουσιν έκτεθειμένα εις τήν θέαν 
τοΰ άγγλικοΰ δημοσίου έν τω μουσείω τοΰ South 
Kensington Museum, ταΰτα δ’εΐσ’ι τά έκ Τροίας 
αρχαιολογικά κειμήλια, ατινα άπδ τών προαιώνιων 
χωμάτων άπεχάλυψεν δ σοφός κα'ι ένθουσιώδης άρ-
χαιοδιφης κ. Σλήμαν.

Περ'ι τών άρχαιοτήτων τούτων δημοσιεύομεν έξ 
άγγλικοΰ φύλλου τάς έπομένας πληροφορίας.

Αρχαιολόγοι τινές διαφωνοΰσιν ίσως ώς πρδς τήν 
χρονολογικήν σημασίαν τών κειμηλίων τούτων, άλ
λ’ όαογνωμόνως άπαντες τήν ιστορικήν σημασίαν 
αΰτών έξαίρουσι καί τδν υπέρ τής άρχαιότητος 
ζήλον τοΰ άκαμάτου τούτου έρευνητοΰ πάντες 
δμολογοΰσι

ΙΙολλο'ι άνέγνωσαν τδ περ'ι ’Ιλίου χα'ι τών λει
ψάνων αΰτοΰ έργον τοΰ χ. Σλήμαν, όπερ πρδ διε
τίας περίπου δηχοσιευθέν λεπτομερώς πραγματεύε
ται περ'ι τών έπ'ι τοΰ λόφου Ίσαρλ'ικ γενομένων 
άνασκαφών κα'ι τών κατ’ αΰτδν ευρημάτων. Ό 
σοφός αρχαιοδίφης πολλά έτη τοΰ βίου αΰτοΰ εις 
τήν μελέτην τών έργων τοΰ 'Ομήρου χα'ι ιδία τής 
Ίλιάδος κατατρίψχς. ουδόλως άλάθητον εαυτόν ά
ξιοι διά τάς έπ'ι τών άρχαιοτάτων έχείνων χρόνων 
χρίσεις αΰτοΰ κα'ι άποχαλύψεις, αί’τινες μελέτης 
άξιαί είσι καί παρ’αΰτών τών πρδς τδν κ. Σλήμαν 
διαφωνούντων αρχαιολόγων.

Κατά τδ όροπεοιον Ίσαρλ'ικ, δγδοήχοντα πόδας 
ύπερκείμενον τών τρωικών πεδίων, ό σοφός ερευνη
τής έπιχειρήσας τω 1870 τάς πρώτας άρχαιολογι- 
κάς άνασχαφάς άνέστειλεν αΰτάς μετ’ οΰ πολύ μέ
χρι τοΰ θέρους τοΰ έτους 187 2, 0τε είδ.κήν άδειαν 
λαβών παρά τής οθωμανικής κυβερνήσεως, τδ έρ
γον αΰτοΰ μέχρι τέλους τοΰ 187 3 παρέτεινε κα'ι τά 
εις τήν θέαν τοΰ άγγλικοΰ δημοσίου έκτιθέμενα νΰν 
αντικείμενα ίδίοις μόχθοις καί άναλώμασι προσεκτή- 
σατο Έν τή περιοχή τοΰ Κεζανλ'ικ άνευρε τά λεί
ψανα τεσσάρων ΰπερκειμένων πόλεων παρεμφερών 
πρδς τάς έπ'ι ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου έλληνικάς 
αποικίας· ώς δείγμα όέ τέχνης ελληνικής χατά τήν 
περίοδον έχείνην ό κύριος Σλήμαν κέκτηται έχ λευ- 
κοΰ μαρμάρου τοΰ δωρικοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος 
γεγλυμμένην μετόπην έξειχονίζουσαν τδν Φοίβον χα'ι 
τούς ίππους αΰτοΰ. Τδ άνάγλυφον τοΰτο, άριςονείς 
τδ εΤδος αΰτοΰ κα'ι χατά πολλά όμοιον πρδς τά ύπδ 
τοΰ λόρδου Έλγίνου προσκτηθέντα άρχαιολογικά 
κειμήλια, άνευρέθη ύπδ τήν γήν έν βάθει τριών πο.ι 
δών άγγλικών.

Τδ Ίλιον ήν ή υπό τήν γήν τρίτη τών προ-
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μνησθεισών τριών κατά την Τροίαν έλληνίδων πό
λεων, κατά τό "Ιλιον δέ χαί ε'ν βάθει οχτώ χαί εί
κοσι ποδών ό κύριος Σλήμαν άνεζάλυψε τώ 18'3 
τον θησαυρόν- έλλόγως δ- ex τής τοποθεσίας, 
iv γ, τδ ευρη-αα εγενετο. δ σοφός άνήρ συμπεραίνει 
ότι κατά τήν θέσιν εκείνην τδ πάλαι ήσαν τά του 
Πριάμου μέγαρα. Ό θησαυρός τοϋ βασιλέω ς τής 
Τρωάδος ε’γκεχλεισμένος ήν έν θήκη ξύλινη, ήτις 
ε'χάη 0τε ή Τροία βορά έγένετο τοϋ πυρός. Άλ 
λοιωθέν τι χαλχοΰ τεμάχιον —όπερ ό κ. Σλήμαν 
ώς κρίκον έπί τής ξύλινης θήκη; χαρακτηρίζει— 
ώς και κλείς ε’πίσης ύπδ τοΰ πυρδς βλαβεΐσα— 
φαίνονται έν τώ έτέρω τών κιβωτίων έν οίς κατα
τεθειμένο; ευρηται ό έν τώ μουσείω αρχαιολογικός 
θησαυρός. Άργυροΰν τι δοχεΐον προσκεκολλημένον 
υπάρχει έπί τόν τής ξύλινης θήκης κρίκον, προφα
νώς δέ τή τοΰ πυρδς ένεργείφ προσεκολλήθη εις αυ
τόν. ’Αξιοπερίεργα όντως αντικείμενα τέχνη; εΐσι 
δύο γυναικείοι άνάοεσμοι, πλεκτοί κεφαλόδε
σμοι, ποικίλλοντε; τήν κατασκευήν καί άμφέτε- 
ραι λίαν έντεχνοι. ’Εκτός τούτων άλύσσεις χρυ- 
σαϊ, ψελλια, ενώτια, δακτόλια, κομβία κα’ι άλλα 
χρυσά μικρά κοσμήματα πλείω τών 8,750 έν 
συνόλω φαίνονται παρά τάς άνωτε’ρω προμνησθεί- 
σας δύο ωραίας άναδέσμας.

Περίεργου κατασκευής χρυσή τ ς φιάλη, χρυσοϋν 
τι δοχείον καί δύο χρυσά κύπελλα έφελαύουσι τήν 
προσοχήν τοΰ παρατηοητοΰ. Τδ έτερον τών κυ
πέλλων τούτων (άμφικύπελλον), ώραΐον καθ’ ό’λου 
καί μεγαλόπρεπες τδ σχήμα, βάρος έχον G01 
γραμμαρίων, διετηρήθη έν καλή χαταστάσει, ίχνη 
δέ τής τοΰ πυρδς ένεργείας έχει έπί τής έτέρας 
τών πλευρών, σφυρηλατηθεισης πρός έπιδιόρθωσιν 
προσγενομενης θραύσεως.

Έν τή τοΰ κ. Σλήμαν συλλογή συμπεριλαμβά- 
νονται πολλά έτερα αργυρά κύπελλα καί δοχεία 
— κατά τδ μάλλον καί ήτιον έκ τοϋ πυρδς βλα- 
βέντα — καί κύλιξ — έκ χρυσού μεμιγμένου πρός 
πεμπτημόριου ποσότητος αργύρου — ίξ άργυραϊ 
λεπίδες μαχαιρών, δρειχάλχινοι πελέκεις, περικε
φαλαία!, όπλα τινα, καί άσπίς όμφαλόεσσα.

Πολλά ετερα αντικείμενα πήλινα ποιχιλόχροα, 
μάλιστα δέ μελάγχροα, έρυθρά καί φαιά, άπειχο 
νίσμασι λευκοί; έπιχαρίτως πεποιχιλμένα, εύ'ρηνται 
εκτεθειμένα έν τώ μουσείω, έξήχθησαν δέ έκ βάθους 
50 χαί G0 ποδών ύπδ τήν γήν. “Ετερα χεραμουρ- 
γιχής λείψανα, αναγόμενα εις τήν γ' ή την δ', 
π. X. εκατονταετηρίδα καί ποικίλα τδ μέγεθος, 
άνευρέθησαν εις διάφορα ύπδ τήν γήν βάθη- ίν 
τούτων υ-ψος έχει ποδών πέντε, έν εΐδει δέ πίθου 
οΐνοθήχη ή έλαιοθήκη ήν, ώ; φρονεί ό χ. Σλήμαν, 
έξαχθέν δέ έπί πολύ άπδ τών ατμοσφαιρικών περι

πετειών προε φύλαξε δύο τών τοΰ κ. Σλήμαν εργα
τών, ε’ν αυτώ κατακλινομε'νων.

Τά τής συλλογής ταύτης πήλινα δοχεία, ποικίλα 
τδ σΖή.'χα λ“ί τδ μέγεθος, έκ τοϋ Ιλίου έξαχθέντα, 
άςιά εΐσι μελέτης έπισταμένης, μάλιστα δέ οΐ εις 
αύτά συγκαταλεγόμενοι έρυθρόχροοι αμφορείς καί 
τά γλαυκός ομοίωμα έχοντα αγγεία. Ή τής 
γλαυκός άπεικόνισις έπί τών δοχείων τούτων μαρ
τυρεί, κατά τδν κ. Σλήμαν, ότι οί Τρώες περί 
πολλοϋ έποιοΰντο τήν τής γλαυκώπιδος Άθηνάς 
λατρείαν.

Μέγας άμφορεύς, ε’πίσης τώ τής γλαυκός δμοιώ- 
ματι πεποιχιλμένος, άνευρέθη κατά τά δώματα 
τοΰ Πριάμου έν βάθει 2G ποδών. Παρά τά ανω
τέρω αντικείμενα ύπάρχουσιν ωσαύτως εκτεθειμένα 
τρία ανθρώπινα" κρανία, τούτων δέ τδ ίν — ίχνη 
παρέχον τής τοΰ πυρδς ένεργείας — συμπεραίνε- 
ται γυναικός κρανίον, διότι παρ’ αυτό εύρέθησαν 
ένώτια, καρφίς επιστήθιος καί δακτύλιος χρυσούς.

Έκ τών δοχείων καί τών κυπέλλων, τών κατά τδ 
πρώτον γήϊνον στρώμα άνευρεθέντων, πολλά τή 
τοΰ πυρδς έπηρεία προσέλαβον ζώων σχήμα, οΓον 
χοιριδίου ή ίπποποταμίσκου έν δέ τοίς μικκύλοις 
τών κεραμουργημάτων άξια μεγίστης προσοχής ύ- 
πάρχουσιν αντικείμενα οίον λίαν έντεχνον δυοίωμα 
ανθρωπίνου προσώπου. Τούτου δυστυχώς έλλεί- 
πουσι τδ με'τωπον και τά βλε'φαρα, άλλά σώα 
ύπάρχουσιν ή ρίς, τδ στόμα καί ό πώγων.

’Εκτός τών ανωτέρω, ε’ν τή συλλογή τοΰ κ. Σλή
μαν συμπεριλαμβάνονται διάφορα κοσμήματα στο
λισμού γυναικείου, οΓον καρφίδες άργυραί καί χάλ- 
κιναι, οστέινα καί ξύλινα εργαλεία διά κεντήματα, 
μουσικά τινα μικρά όργανα χτλ, έν Τροία άνευρε 
θεντα, ώς καί τά παρά τάς Μήκυνα; άνακαλυ- 
φθέντα μικρά αρχαιολογικά κειμήλια, ήτοι “Ηρα; 
ομοίωμα έξ αχάτου, έκ πορφυρίτου άπεικόνισμα δύο 
θεών φοινικικών κρατουντών άστραπάς, χαί άγαλ
μα εξ δφίτου λίθου παριστάνον ίππους.

Τδ άριστον άνιιχείμενον τής συλλογής ταύτης 
ύπάρχει κίων τις, ε’ν Ίλίω έν τώ τής Άθηνάς 
ίερώ άνευρεθεί; καί άπδ τής γ'. π. X. έκατονταε 
τηρίδος χρονολογούμενος. Ό κίων ούτος κολλάς έ
χει τάς έπιγραφάς εις μνήμην βασιλέως Άντιόχου 
(άγνωστον τίνος, τοΰ άπδ 260 — 261 ή τοΰ άπδ 223 
—187 π. X.) οωρήσαντος γαίας ειςΆριστοδικίδην 
τινά,οστις ταύτας έδωρήσατο πάλιν κατά τδν Μελέα- 
γρον, εις τδν έν Ίλίω ναόν τής γλαυκώπιδος ’Αθήνας.

Ή τοΰ κ. Σλήμαν αρχαιολογική συλλογή, οι'α 
ύπάρχει κατατεθειμένη νΰν έν τώ άγγλικώ μουσείω, 
πληροί κιβώτια 21, περιλαμ-βάνει δέ χιλιάδας άςιο- 
περιέργων αντικειμένων, πρδς μελέτην ταξιθετημέ- 
νων δεξιώς.

ΙΙερί τοΰ αύτοΰ αντικειμένου σπουδαίος φίλος 
έπιστέλλει ήμίν έκ Λονδίνου τάς έπομένας όλίγας 
λέξεις.

Μετέβην εις τδ South Kensington Museum, 
ένθα έσχάτως έτέθησαν όσα ένταΰθα έκόμισεν δ κ. 
Σλήμαν. Είναι δέ ταϋτα ή περίφημος συλλογή 
τοΰ Ίσαρλίκ. Κατ’ έμέ, καίτοι ούκ εύχομαι εί
ναι αρχαιολόγος, άνθρακες δ θησαυρός, διότι 
τά πλείστα τής συλλογής είναι πήλινα άγγεία έρ- 
γασίας ούχί βαρβάρου, αλλ’ αγρίου αιώνας, καθ’ δ’ν 
ουδέ δ τροχός τών κεραμευόντων ήν γνωστός- 
απορώ δέ διατί δέκα έπληρώθησαν θήκαι αγγείων,
άπερ πάντα σχεδόν εϊσιν όμοια. ’Αντί τοσαυτης 
κεραμίων πληθύος δέκα μόνον άν έκομίζοντο, δ σκο
πός θά έξετελείτο. Έπιθεωρών τις τάς θήκας αλ
λεπαλλήλους καί άκων ύποπτεύει μή δ κ. Σλήμαν 
κεραμείον έν Ίσαρλίκ άνεκάλυψεν άντ’ι τής τοΰ 
Πριάμου βασιλείας. Άναγινώσκοντε; έν τω Όμήρω 
τδ «οεπάς άμφικύπελλον» έννοοΰμεν διπλοΰν πο- 
τήριον ήνωμένον κατά τάς βάσεις, όμοιον, φέρ’ εί- 
πείν, πρδς τδ εκκλησιαστικόν οισκοποτηοον- αλλ’ 
δ κ. Σλήμαν διατείνεται ότι λανθχνόμεθα καί κα
κώς έννοοΰμεν τδ πράγμα- έχόμισε δ’ήμίν πολλάς 
δεκάδας άμφιχυπέλλων, ήτοι δοχείων δυο έχόντων 
λαβάς. ώς αύτδς έννοεί τήν λέξιν. Άγγείά τινα 
έχοντα άπεικονισμε'νας δύο ήτρείς γραμμάς ή στιγ- 
μάς παριστώσι τήν γλαυκώπιν Άθήνην, ής μά- 
την τούς χαρακτήρας άνεζήτησα, καίπερ μετά 
χείρας φέοων τδν “Ομηον. Δύο μεγάλαι θήκαί εισι 
πλήρεις κεραμίνων σφονουλίων, πολλά χαί μυστη
ριώδη σημαινόντων, άλλά καταληπτά μόνον τώνέω 
έομηνευτή τοϋ Ομήρου, οίον, τοΰτο μέν σημαίνον 
Ουσιαςήριον, τδ άλλο ήλιακάςαχτίνας, έτερον τούς 
αστέρας καί ούκ οίδ’ ό,τι άλλο. Έπέδειξέ μοι δμ- 
φαλοισσαν ασπίδα μικρά; διαμέτρου έκ χαλκοΰ, 
άλλ’ ούκ οιδα πώς έφάνημοι μάλλον τρυβλίον ή 
πινάχιον μεσόμφαλον. Περί δέ τοΰ κυρίως θησαυροΰ 
τοΰ Πριάμου, ουτος απαρτίζεται έκ κοσμημάτων τής 
κεφαλής αιγυπτιακού ρυθμοϋ, χρυσών μέν άλλ’ άκόμ- 
•ψως έξειργασμένων, 2 — 3 αργυρών χαί χρυσών 
ποτηςίων καί αγγείων, παθο/των έκ του πυρός.

ΑΛΆΛ-ΕΚΤΑ.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ.

n MESH ASIA ΚΑΤΑ ΤΟΧ ΙΕ' ΑΙΩΝΑ. —Κατά 
τήν συνεδρίασή τής 23/5 δεκεμβρίου τής Γεωγρα
φικής εταιρίας τών Παρισίων έν τών μελών αύτής 
ό κ Soyans απήγγειλε λαμπρόν λόγον περί τής 
εις τήν μέσην Ασίαν μεταβάσεως τοΰ 'Ρουυ Γον 
ζάλές δέ Φλαβίγιο, διαμε’ναντος έν αύτή άπδ τ<ΰ 
1403 —1406. Ό Τιμούρ βέης, γνωστότερος ύπδ τδ

όνομα Ταμερλάνος ή όρθότερον Τιμούρ Λέγκ (Τι- 
μούρ δ χωλός), αίχμαλωτευσας έν τοίς πεδιοις τής 
Άγκυρας και ε’ν κλωβώ έγκλείσας τδν σουλτάναν 
Βαγιαζήτ τδν Γιλδιρίμ (Κεραυνόν) συνηχμαλώ- 
τευσε καί πρέσβεις Ισπανούς ευρισκομένους παρά 
τω στρατώ τοΰ σουλτάνου τών ’Οθωμανών. Γνω- 
ρίσαντες ουτοι τώ νικητή ότι πρέσβεις ήσαν καί 
μεγάλην αύτώ παρασχόντες ιδέαν περί τής ισχύος 
τοΰ κυρίου αύτών άπηλευθερώθησαν καί σπεστά- 
λη σαν δπίσω εις τδν βασιλέα τής Καστιλλίας, ούχί 
δεσμά αλλά πλούσια φέροντες δώρα. Ό τής Κα- 
σπλλίας άναξ Δδν Έρβίχο; ήθέλησε ν’άνταπο · 
κριθή πρδς τάς φιλοφρονήσεις ταύτας χαί άπέστει- 
λεν εις τήν αύλήν τοΰ Τιμούρ πρεσβευτήν ένα τών 
θαλαμηπόλων αύτοΰ μεγάλην άποφέροντα συνοδίαν, 
έν ή, ώς είκδς κατά τούς χρόνους έχείνους, ύπήρ- 
χε καί εις θεολόγος. ΊΙ μετάβασις έγένετο διά Τρα- 
πεζοΰντος, ήτις ήν τότε έδρα άσθενοΰς έλληνικής 
αύτοχρατορίας έχ βάθρων έκτοτε σαλευομένης χαί 
καταλυθείσης, ώς γνωστόν, μικρόν μετά τήν α- 
λωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή άφήγησις τοΰ 
θεολόγου "Ρούυ Γονζαλές δέ Φλαβίγιο, καίπερ έν
πολλοίς έσφαλμένη, ούχ ήττον κρίνεται ύπδ τοΰ 
κ. Sovans άνεκτίμητον ιστορικόν μνημεΐον. ΌΤι- 
μούρ μετά πολλών έδέξατο σιμών τούς Καστιλλα- 
νούς, ών τδ ταξείδιον τριετίαν δλην διήρκεσε. Παν
τοειδείς έορταί εις τιμήν αύτών έδόθησαν, ή περί
εργο τέρα δέ τούτων ήν ή εορτή τής μέθης τοΰ 
λαοϋ. Ευθύς ώς δ σουλτάνος άνήρε τήν χείρα, έ
καστος ώφειλε νά έκκενώστ) μέχρ< τουγδς τδ πο- 
τήριον αύτοΰ, τδ δέ γύμνασμα τοΰτο διήρκει, έως 
ου χιλιάδες συμποτών δέν ήδύναντο νά σταθώσιν 
όρθιοι. 'Θ Ταμερλάνος συνέλαβε τήν ιδέαν νά κα- 
τασκευάσν, αγοράν χεκαλυμμένην (bazar) διά μέ
σου τής Σαμαρκάνδης- οί αξιωματικοί αύτοΰ κατέρ- 
ριψαν τάς οικίας, αϊτινες άπέφρασσον τήν δδόν. ΊΙ 
αγορά χατεσκευάσθη εντός εΐκοσιν ήμερων, μηδενδς 
τολμήσαντος νά ε’πη τι διά τήν λίαν συνοπτικήν 
ταύτην συμπεριφοράν. Οί ίδιοχτήται, αντί νά αΐ- 
τήσωνται άποζημίωσιν, ήσαν χεχρυμμένοι έπί τώ 
φόβω μή δ σουλτάνος χαί τήν κεφαλήν αύτών 
προσαπαιτήση. Ό Φλαβίγιος δίδωσι λεπτομέρειας 
καί περί Ινδικής, ήν εξ ακοής μονον γινώσχει. 
Περιεργότατον δ’ είναι δ’τι θεωρεί τούς κατοίκους 
αύτής χριστιανούς τοΰ άνατολικοΰ δόγματος. Ουδό
λως άπίθανον ότι ώς έχ τών έμποριχών σχέσεων τών 
Βυζαντινών μετά τής Ινδικής, ή ορθοδοξία έξετάθη 
ε’ς ιινας τών κατοίκων τής χώρας έκείνης, έξ ων 
"σως ηρύσθη τάς πληροφορίας αύτοΰ δ Φλαβίγιος. 
ΊΙ έξήγησις Αυτή φαίνεται ήμίν πιθανωτέρα έκεί
νης, ήνδίδωσινδ κ Soyans άποδίδων τήν πληροφο
ρίαν τοΰ ίσπανοΰ θεολόγου εις τήν μεγάλην άνα-
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λογίαν τοΰ βουδισμοΰ κα'ι τής ορθοδοξία;. Έάν α
ναλογία υπάρχη. ή αναλογία είναι ούχί μεταξύ ό
νος δόγματος, άλλά σύμπαντος τοΰ χριστιανισμού
μετά τοΰ βουδισμού Ή Τριάς κα'ι ή ίχ Παρθέ 
νου γέννησις δεν είναι ειδικόν τής ορθοδοξίας δόγμα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙ Κ Α.

ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ. — Έν τή κατά τήν 10/22 δε- 
κεμβρίου συνεδριάσει τής εν Παρισίοι; Ακαδημίας 
τών ήΟικο-ολιτιχών επιστημών ό περιώνυμος καθη
γητής κ. Φράγκ προσφέρων έν όνοματι του συγ
γραφέα); κ. Κοεν δίτομον σύγγραμμα έπιγραοό 
μενον «οί Φαρισαίοι», άνήγγειλεν οτι προτίθεμαι 
προσεχώς νά ύποβάλτ, εκτενή έκθεσιν περ'ι τοΰ 
σπουδαίου τουτου πονήματος. Άλλά καθυπέδειξεν 
έκ τών προτέρων τον ουσιώδη χαρακτήρα τοΰ πο
νήματος τούτου καί συνεκεραλαίωσε τά συμπερά
σματα αύτοΰ. Έκτος, είπεν, ιδιαιτέρας τινδς τά- 
ξεως πεπαιδευμένων οί λοιποί τούς Φαρισαίους γι- 
νώσκομεν μόνον ε'χ του Ευαγγελίου, Οπερ δέν δίδει 
περ'ι αύτών καλήν ιδέαν. Παριστώσιν αυτούς ώς 
ύποκριτάς, επικαλούμενους τδν νόμον χάριν τής 
ύπερηφανίας κα'ι τών αδυναμιών αυτών. Ί’πήοχε 
τωόντι τάξις Φαρισαίων αξία τής μομφή; ταύτης, 
τούτους δέ καί τδ Ταλμούθ καταγγέλλει κα'ι άπα- 
καλε~ ψευδοφαρισαίους, τδ όνομα και τδ έξωτερι- 
κδν τής σεβαστής ταύτη; αϊρέσεως δανειζόμενους 
έπι σκοπώ έπιμε’απτω. Οί αληθείς Φαρισαίοι εί- 
σιν οΐ ών ό απόστολος ΓΙαΰλος ηυχετο μαθητή; 
είναι, κα'ι έν οί; συγκαταλέγονται άνδρε;, οϊοι δ 
Χιλέλ καί ό Γαμαλιήλ. Κα'ι ό μέν πόώτός έστιν 
ύ είπών ήμισυν αιώνα πρδ τοΰ Χριστοΰ, ότι άπας 
δ νόμος καί οί προρήται κρέμανται έν τα~; λέξεσι 
ταύταις ·ί σύ μισείς, Ιτέρω μή ποιήσεις», δ δέ 
Γαμαλεήλ άπν,τησεν δπερ τών ασκητών τήν εφαρ
μογήν τή; θρησκευτική; ελευθερίας. «Έάν τδ έρ- 
γον τοΰτο έστιν έξ ανθρώπων, ελεγεν, καθ’ έαυτδ 
άπολεϊται, έάν δ’ έκ Θεοΰ, ούδε'ις ό δυνάμενος κα- 
ταστρέψαι αύτό». Έν τω βιβλίω αύτοΰ ό χ. Κοέν 
πραγματεύεται περ'ι τών αληθών Φαρισαίων. Μή 
παραδεχόμενος δ κ. Φράγκ τήν δμοιότητα ήν ό 
ίςορικδς Ίώσηπο; ανευρίσκει μεταξύ τών ιουδαϊκών 
αιρέσεων καί ελληνικών φιλοσοφικών σχολών και 
ιδία μεταξύ τών Φαρι,αίων κα'ι τών Στωϊκών, 
λέγει ότι οί Φαοισα'οι ήσαν κόμμα πολιτικόν τε 
άμα και θρησκευτικόν. Και ώς μέν πολιτικόν 
κόμμα έχπρόσωποΰσι τδ δημοκρατικόν καί φιλε
λεύθερον πνεύμα κατά τών αξιώσεων τοΰ-κλήρου 
κα'ι τής βασιλείας και τδ έθνικδν πνεύμα κατά 
τής ξένη; έπιδρομής ή κυριαρχίας. Ώς δέ θρησκευ
τικόν κόμμα βαθυτέραν καί διαρχεστέραν ένήσκη- 

σαν έπιρροήν. Αιά λεπτεπίλεπτου κα'ι λίαν εύ- 
ρυοΰ; συςήυατο; εξηγήσεως έμείωσαν τδ άκαμπτον 
τών νόμων τής Πεντατεύχου, κατήργησαν την 
ποινήν τοΰ αντιποίνου κα'ι ήθελον νά καταργήσωσι 
κα'ι αυτήν τήν θανατικήν ποινήν συνετέλεσαν εις 
τήν έξάλειψιν τή; πολυγαμίας, διέσπασαν τήν έκ- 
παίδευσιν, παρεκώλυσαν τδν σχηματισμόν ιδιαιτέ
ρας ιερατική; τάξεω; κα'ι υπό πολλά; έπόψει; έξη 
γνισαν τήν θρησκείαν Ό X. Φράγκ αναγγέλλει ότι 
προτίθεται προσεχώς νά προβή εί; εύρυτέρα; ανα
πτύξεις περ'ι τοΰ θέματος τούτου.

ΜΕΛΕΤΑ! ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΤ ΑΒΡΑΑΜ.
— “Οσον ουπω έκδίδοται έν Αγγλία ύπδ τοΰ αΐοε- 
σίμου 11. Υ Tomkins σύγγραμμα ύπδ τδν ανω
τέρω τίτλον περιγράφον τδν πεπολιτισμένον κόσμον, 
έν ώ έζησεν δ Αβραάμ άπδ Έλάμ, πρδ; άνατο- 
λάς, μέχρι; Αίγυπτου πρδς δυσμάς. Ό συγγραφεύ; 
συνέταξεν τήν πραγματείαν αυτοΰ έπί τή βάσει 
πάντων τών τελευταίων έξαγομένων τών αιγυπτιο
λογικών καί άσσυριολογιχών έρευνών.

ΓΕΙΕΙ’ΤΑΙΛ ίίΡΛ.
Κατά τήν τε.Ιευταίαν ύρατ έπή.ΙΘετ 

ή επομένη νπονμγική μεταβολή.
ΊΙ Α. Ύψ. ό Καμύ'υ πχσσϊ;, τέως ύπουρ- 

γός τών εσωτερικών, διωρίσδη μέγας βεζίρη;.

Ή Α. Έζ. ό 2'αίτ πασσάς, τέως άρχιγραμ- 
ματεύς τών ανακτόρων, διωρίσθη ύπουργός 

τών εσωτερικών.
Ή Α. Έζ. ό Α’ιαι-ή πασσκς, τέως διευθυν

τής τών έμμεσων φόρων, διωρίσθη ύπουργός 
τών οικονομικών.

Ί1 Α. Έζ. ό Ναμικ πχσσχς, τέως πρόεδρος 
•τ'ί,ς Γερουσίας, διωρίσθη ύπουργός τοΰ αύτο- 

κρατορικοΰ ταμείου.
Ή Α. Έζ. ό Άχμετ Βιφικ πχσσχ; διωρί- 

τθη ύπουργός τής παιδείας.

Ή Α. Έζ. Q Σαόικ πχσσχ;, διωρίσθη διευ
θυντής τών εμμέσων φόρων.

Ή Α. Έζ. 'ό Κιμά.Ι πχΉΐ.ς, διωρίσθη 
πρόεδρος τή; Γερουσίας.

ΊΙ Α. Έζ. ό Γιονύο'υφ πατσάς, τε'ως ύ
πουργός τών οικονομικών, διωρίσΟη νομάρχης 
Τραπεζοϋντος.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.
---------------------------------------------------------—------

Trains Βογτιρλ καί Σα;.


