
ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ I I1ΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α'. Άριθ. 45. Σάββατον 44/26 Όχτωβρίου 1878. Τιμή 3 χαρτόγροσα.

Κωνβταντινούπολις, 13/25 Όχτωβρίου.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ! ΖΗΤΗΜΑ.

ΛΟΓΟΣ ΚΟΪΜΟ r Ν ΔΟ ΓΡΟΤ.

Τό ιστορικόν καί τήν σημερινήν θέσιν τοϋ 
ελληνοτουρκικού ζητήματος καί τήν πολιτι
κήν ό^όν ήν σκοπεί νά τραπή ή έλληνική 
κυβέρνησις, λίαν σαφώς έξέθηκεν ό έλλην πρω
θυπουργός κ. Κουμουνδοϋρος έν τγ ελληνική 
Βουλή κατά τήν συνεδρίασιν τής 2[1 4 Οκτω
βρίου. Τοϋ λόγου τοϋ κ. Κουμουνδούρου άνα- 
ίημοσιεύομεν τάς σπουδαιοτέρας περικοπάς, 
νομίζοντες ότι ούδέν άλλο δύναται νά διαφω- 

τίσγι μάλλον τούς ήμετέρους άναγνώστας περί 
ζητήματος τοσοΰτο ενδιαφέροντος.

Ή πολιτική συζήττ.σις περί τοϋ ζητήμα
τος τούτου άρζαμένη άπό τής 2(14 έν τή 

Βουλή ’Αθηνών, έληξε μόλις τή 6[ 18 τών μέν 
υπουργών κκ. Κουμουνδούρου καί Δηλιγιάννη 
έκθέντων τήν πολιτικήν τής κυβερνήσεως καί 
δικαιολογησάντων αύτήν, πολλών δέ κατά 

ταύτης τόν λόγον λαβόντων, έν οίς διεκρί- 

θησαν οί κκ. Τρικούπης, Ζαίμης καί Βαλέτ- 
τας. Έπί τέλους τεθέντος ύπό τής κυβερνή
σεως ζητήματος, εμπιστοσύνης ή Βουλή διά 
ψήφων 69 κατά 63 έπεδοκίμασε τήν πολιτι- 

κήντοΰ υπουργείου.
Ιδού αί σπουδαιότεραι περικοπαί τοϋ λό

γου τοϋ έλληνος πρωθυπουργού

. . Μόλις άνεχωρήσατε, καί ή Εύρώπη συνήλθε·/ εις 
συνέδρων οί φίλοι, οί αγαπώντες ήμας, μας συνε 
βούλευσαν νά στείλωμεν αντιπροσώπους έκεϊ. Οί αν
τιπρόσωποι ήμών άληθώς άπήλθον, έχοντες καί αυ
τοί τήν πεποίθησιν, τήν οποίαν σας έξέθεσα, περί 

τών επαναστάσεων, καί τήν βεβαιότητα, συνεπεία 
τών επανειλημμένων ειδοποιήσεων καί του λόρδου 
Δέρβυ καί τοΰ Σαλισβουρή, ότι τά δικαιώματα τής 
ελληνικής φυλής θά ήναι ύπό τήν προστασίαν τής 
ΐσχυράς, τής ισχυρότατης ’Αγγλίας, καί ότι πλήρης 
Οά ύπαρξη ίσότης. Το συνε'δριον εύηρεστήθη νά τούς 
δεχθή- προσεκάλεσε οε αυτούς δΓάποφάσεως, περιο
ρισμένης ύπδ όρους- δυστυχώς τδ ευρύ πρόγραμμα 
τής αγγλικής κυβερνήσεως, τδ ύποβληθέν ένώπιον τοΰ 
συνεδρίου, δέν ύπερίσχυσεν ή άπόφασις περιώρισε τδ 
πρόγραμμα τοΰτο καί οί άπεσταλμένοι εΐσελθόντες, 
ήναγκασμένοι ήσαν, καί περί τούτου Οά δώση έκτε- 
ταμένας πληροφορίας ό έντί’ζος ύπουργδς τών εξωτε
ρικών, νά περιορισθώσιν έντδς τοΰ κύκλου, τον δ- 
πόϊον ή άπόφασις ώριζεν. Άλλά, κύριοι, ώς "Ελλη 
νες δεν ήδύναντο νά μή άποβλέψωσι πρδς τδ σημεϊον 
τδ δποΐον ή ’Αγγλία έθεσεν ένώπιον των, πρδς τδ 
μέγα σημεϊον τής προστασίας τοΰ ελληνισμού· καί 
αν δέν ήδύναντο νά έκφρασθώσι, καί αν δέν ήδύ
ναντο βητώς ν’άπαιτήσωσί τι έν τώ συνεδρίω, διότι 
ή άπόφασις βητώς ώριζε τά όρια τής ένεργείας μας, 
ότι δέν έπρεπε νά χωρίσωμεν τδ περιωρισμενον ζή
τημα τής προσαρτήσεως άπδ τής μεγάλη ιδέας. Τδ 
ζήτημα ουτω, τδ χιμαιρικόν τής μεγάλης ιδέας, ά- 
ποκατέστη ζήτημα τοΰ εύρωπαϊκοΰ δικαίου. ’Επα
ναλαμβάνω, κύριοι, ό’τι πλειοτέρας έξηγήσεις θέλει 
σ£ς δώσει ό αξιότιμος ύπουργδς τών εξωτερικών.

Κύριοι, όταν ύπέρ αύτής τής ιδέας έχωμεν τήν 
ψήφον τής Αγγλίας, τής Αύστρίας, τής ’Ιταλίας, 
αρκεί ώστε τδ ζήτημα ν’άποκατασταθή ευρωπαϊκόν. 
Καί έγώ άν ήμην, κατά τδν αύτδν τρόπον ήθελον 
ύπερασπισθή τδ ζήτημα τών ομόρων έπαρχιών, όπως 
τδ ύπερησπίσθη δ έντιμος συνάδελφός μου, οστις δέν 
εύρέθην ευτυχώς εϊς τήν άνάγκην ένώπιον τοΰ συνε- ί 
δρίου ν’ άποδείξη . . . ποιος είναι δ άδιάρβηκτος δε
σμός τής έλευθέρας Ελλάδος μετά τοΰ Όλύμπου καί 
τών Ίωαννίνων, τής κοιτίδος τών ηρώων τής έπα-
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ναστάσεως τοΰ Βότσαρη, τοΰ Κωλέττη, τοΰ Καραϊ- 
σχάκη, Τσαβέλλα κλπ. ’Αλλ’έπί τοΰ ζητήματος, τδ 
δποϊον έθεσεν δ πρώτος υπουργός τής Αγγλίας, έβά- 
δισε, τοΰ νά ύπάρξη άσφάλεια καί ήσυχίκ διά τήν 
Ελλάδα. «Τά έρια, είπεν δ λόρδος Βήκονσφηλδ, έ- 
χαράχθησαν κακώς, ησυχία καί άσφάλεια δέν δύνα
ται νά ύπάρξη δΓ ούδέν τών δμόρων κρατών πρέπει 
νά διορθωθώσιν άλλως ούδέν μόνιμον ήμποροΰμεν νά 
έλπίσωμεν t. Καί δ’ταν μάς έρωτοΰν όποϊον είναι τδ 
δίκαιόν σας άπορώ πώς άρνοΰνται αύτήν τήν άνάγκην 
τήν οποίαν ή Εύρώπη άνωμολόγησε καί άνεγνώρισε. 
Τδ δικαίωμα είναι τδ δικαίωμα τής ευνομίας κατά 
τής αύθαιρεσίας, τής δικαιοσύνης κατά τής άδικίας. . . 
Τδ δικαίωμα αύτδ έπέβαλεν δ Θεός είς έκαστον νά 
υποστήριξή ύπέρ τών άδελφών του. Οί τδ δυνατοί 
έξασκοΰν άπδ τούς άδυνάτους μόνον ζητείται λόγος.

Τέλος πάντων, κύριοι, τδ έν Βερολίνω συνέδριον 
έςέδωκε μίαν άπόφασιν τή γενναία πρωτοβουλία τών 
εύγενών άντιπροσώπων τής Γαλλίας καί τής ’Ιτα
λίας καί τή επικυρώσει τών ισχυρών ύπουργών τών 
μεγάλων εύεργετίδων δυνάμεων καί τής μεγάλης 
Γερμανίας καί Αύστρίας ή άπόφασις έςεδόθη ομόθυ
μος, ούδεμία δέ άντίρρησις ή δυσκολία παρέστη. Τήν 
άπόφασιν ή κοινή γνώμη τής Εύρώπης έδε’χθη, τήν 
έχειροκρότησεν. ΊΙ άπόφασις είναι πλήρης καί (ίε- 
βαιοτάτη, άλλ’είναι άπόφασις, ώς είπεν είς έ'να λό
γον του δ λόρδος Βήκονσφηλδ, περιέχουσα παραχώ- 
ρησιν έπαρχιών έκ μέρους τοΰ έν Βερολίνω συνεδρίου.

’Ιδού, κύριοι, ποΰ έφθάσαμεν μέχρι τής’στιγμής 
ταύτης· άπεκτήσαμεν μίαν άπόφασιν της Εύρώπη; 
όμόθυμον, καί ευχαριστίας έχομεν περί τούτου ν’ ά- 
ποτείνωμεν, διότι ό'λαι αί δυνάμεις έδειξαν τδν αύ
τδν ζήλον καί τήν αύτήν άγάπην πρδς τήν Ελλάδα· 
συνεμορφώθημεν δέ μέ τήν συμβουλήν τήν οποίαν 
μ5ς έδωκαν καί μ2ς δίδουν, καί έξακολουθοΰμεν έπι- 
διώκοντες τήν πραγματοποίησιν τής άποφάσεως ταύ 
της διά τρόπου συνδιαλλακτικού, μετριότρονος καί 
ειρηνικού. Καί τοΰτο, κύριοι, άκόμη απορρέει άπδ τήν 
πολιτικήν μας έν γένει, διότι έχομεν τήν πεποίθησιν 
τήν άκλόνητον, δ'τι πρέπει φιλικώς νά συμβιώσωμεν 
μέ τήν γείτονα δύναμιν. Ίά συμφέροντα άμφοτέρων 
άπαιτοΰσι καί ύπαγορεύουσι τδ τοιοϋτον, καί έντδς 
τή; πολιτικής ταύτης καί αυτοί καί ήμεϊς δυνάμε
θα νά ευρωμεν τδ συμφέρον μας, άλλ’ ή πολιτική αΰ
τη δύναται νά ύπάρξη ύπδ τδν όρον νά δυνηθώμεν 
προηγουμένως νά ζήσωμεν νά ζήσωμεν δέ ούχί άπο- 
κτώντες μόνον πλείονα, ούχί έδαφος μόνον, άλλά καί 
άσφάλιιαν καί ησυχίαν, διότι άνευ τούτων δέν δυ-

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.

νάμεθα νά σκεφθώμεν περ'ι συμπράξεως καί κοινής 
ένεργείας. Πιστεύω δέ δτι αυτή είναι ή πολιτική, 
τήν όποιαν ή πατρίς πρδς τδ συμφέρον της πρέπει 

*» *Ζ7·
Ιδού τί έπράξαμεν μέχρι τοΰδε. Τί σκοπεύομεν 

ήδη νά πράξωμεν; διότι καί περί τούτου πρόκειται, 
καί περί τούτου μάς ζητείται λόγος. Ήμεϊς, κύριοι, 
νομίζομεν, δτι μέχρις ου τδ ζήτημα λυθή, τήν αύ
τήν πολιτείαν δφείλομεν ν’άκολουθήσωμεν καί διά 
τί; ΊΙ Εύρώπη άπεφάνθη, καί τδ γνωρίζετε, άλλά 
τήν άπόφασιν της συνώδευσε καί μέ άπλήν τινα, 
άλλά σοβαρόν παρατήρησιν, δ'τι σκοπόν δέν έχει 
δι’ υλικών μέσων νά έκτελέση τήν άπόφασιν. Πρέπει 
ν’ άπελπισθώμεν 
είμεθα άνίκανοι 
σωμεν; Πρέπει 
πεποίθησιν έχοντες είς εαυτούς, 

ασίσατε άν θέλετε

νά ένδωση. Άλλ' όπισθεν τής επισήμου Γουρ

θέλετε λοιπόν, έάν εύρεθώμεν είς τοιαύτην χα- 
νά μή δυνηθώμεν ούτε αύτδ νά έχτελέ-

λοιπόν : Πρέπει νά είπωμεν ό'τι 
νά πράξωμεν ήμεϊς τι, νά ένεργή- 

νά δέσωμεν τάς χεϊρας, ούδεμίαν 
χα'ι νά είπωμεν: 

Αποφασίσατε ίν θέλετε νά έκτελέσητε 
χα'ι ό'ταν θέλετε· ήμεϊς ούτε δυνάμεθα ούτε άπο- 
φασίζομεν, διότι δέν είμεθα ικανοί ούτε νά κινηθώμεν 
ινα χαταλάβωμεν τάς έπαρχίας, άς μάς παραδίδει; 
Έπιμένομεν είς τήν πολιτικήν μας, διότι δέν άπο- 
δίδομεν είς τήν πατρίδα μας τοιαύτην ανικανότητα. 
'Υποθέτω, κύριοι, δτι ή Εύρώπη θέλει έκτελέσει τήν 
άπόφασιν, συμβουλεύουσα καί προτρέπουσα τήν Τουρ
κίαν
χίας παρίσταται άλλη Τουρκία λέγουσα, δέν ενδί
δω.
τάστασιν,
σωμεν, ούτε τούς ραδιουργηθησομένου; τών έπαρχιών 
έκείνων τουρκικούς λαούς ν' άποχρούσωμεν χα'ι νά 
είπωμεν Παραδώσατε μας σεϊς τήν χώραν, έγχαθι- 
δρύσατέ μας. ήμεϊς είμεθα ανίκανοι νά παραλάβωμεν 
δτι μας δίδετε; Έάν λοιπδν παρουσιασθώσι τοιαΰται 
δυσκολίαι, δέν δυνάμεθα νά τάς ύπερνιχήσωμεν άλ
λως ή άχολουθοΰντες τδν δρόμον τδν δποϊον άχολου- 
θοΰμεν.

’Αμφιβάλλω, κύριοι, έάν ή Τουρκία ΰπακούση εις 
συμβουλά;· αμφιβάλλω δέ, έάν κα'ι ή Εύρώπη άπο- 
φασίση νά συμβουλεύση ού'τως ώστε νά χαταστήση 
τήν παραχώρησιν πραγματικήν.

Κατ’έμέ, όταν ή Ελλάς ήναι εϊς κατάστασιν νά 
προχαλέση πράγματα, ή Εύρώπη τότε διά τών 
πραγμάτων θέλει ένεργήσει, ή Εύρώπη θέλει μάς 
συμβουλεύσει νά ήσυχάσωμεν ή τήν Τουρκίαν νά 
ύπακούση. Τδ ζήτημα δι’ήμάς ή ούτως ή άλλως 
Οά λυθή, διότι ή παρούσα κατάστασις είναι χείρων.

Τδ έθνος πρδ δύο έτών υπεβλήθη είς θυσίας τοι-
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έαυτήν, ό'τι ούδέν θέλει νά έλπίση άφ’ έαυτής, δ’τι 
θέλει νά έπανέλθη όπου εύρίσχετο, καί νά άδιαφορή- 
ση είς τά γεγονότα, έάν ύπάρξωσι γεγονότα τά όποϊα 
προσκαλοΰσιν αύτήν νά ένεργήση, τότε δ προϋπολο
γισμός, τδν δποϊον παρουσιάζομεν, είναι άρκετός· έάν 
όμως πρόχηται νά ένεργήση καί νά θέση 4 0 τούλά - 
χιστον χιλιάδας στρατοΰ είς ενέργειαν, ίνα συμπλη- 
ρώση τάς άνάγκας τοΰ στρατοΰ τούτου, διά νά τδν 
συντηρήση καί τδν κινήση, έχει άνάγκην νέας θυσίας 
καί αύτή ή Ουσία καθ'όλους τούς προϋπολογισμούς 
άναβιβάζεται είς 35 εκατομμύρια, ώ; σάς είπον.

χύτας καί τοσαύτας άνευ φωτδς, άνευ σχεδίου, έπί 
τή έλπίδι μόνη καί έπί τή ύπονοία, οτι ένδεχόμε- 
νον νά παρουσιασθή περίστασι; ένεργείας τινός. Πώς 
ήδη, όταν έχη τήν άπόφασιν ολοκλήρου τής Εύρώ
πης καί ο’πισθεν αύτοΰ τήν Εύρώπην αύτήν, όταν 
πρόχηται νά έκτελέση τήν άπόφασιν ταύτην, νά έκ
τελέση δηλαδή τήν άπόφασιν τής Εύρώπης, πώς 
τώρα πρέπει νά σταματήση. πρέπει νά δειλιάση, νά 
μή έξαχολουθήση τήν αύτήν πολιτικήν, ένώ έχει τήν 
βεβαιότητα πλέον, ότι τδ ζήτημα λαβδν ευρωπαϊκήν 

ίίπαρξιν, θά λάβη καί .ύρωπαϊχήν λύσιν;

Κύριοι, έλπίζομεν ό'τι τδ ζήτημα μίαν τινά λύσιν 
θά λάβη συντόμως, ότι τδ επόμενον έτος θέλομεν δυ- 
νηθή νά ζήσωμεν έν ομαλή καταστάσει καί μέ προ
ϋπολογισμόν τακτικόν, ό'τι τδ επόμενον έτος θέλει 
είναι έτος ειρήνης· επομένως δ προϋπολογισμός, τδν 
όποϊον σας ύποβάλλομεν, άντιπροσωπεύει τήν πολι

τικήν μας, τάς ιδέας μας αύτάς.
Διά τάς άνάγκας τοΰ 1879 είναι άρκετός ό προϋ

πολογισμός, τδν όποϊον ύπεβάλομεν ύπδ στρατιωτι
κήν έποψιν· 13,000,000, τροφοοοτοΰντα καί μισθο- 
δοτοΰντα στρατόν 18,000 άνδρών, είναι ό',τι έχομεν 
άνάγκην. Άλλά μέχρι τής έποχής έκείνης νομίζο
μεν αναπόφευκτου νά μένωμεν ώπλισμένοι. Βλέπετε 
πόσον σαφώς τά λέγω· διότι δέν έπιθυμώ νά κρύ- 
πτωμαε. Πρέπει νά μένωμεν ώπλισμένοι, καί τοΰτο, 
νομίζομεν, κατορθοΰται, έάν άποστείλωμεν δι' άδειας 

τούς ύπάρχοντας έφέδρους είς τάς 
σωμεν τάς άλλας σειράς, τάς 
έξακολουθώμεν έκγυμνάζοντες είς τάς έπαρχία; των. 
'Γοιυτοτρόπως θέλομεν έχει ' '
έφεδρους καί τοΰς έφεδρους εις τούς όποιους χορηγοΰ- 
μεν άδειας, τήν δ’'Ελλάδα ώπλισμένην καί έτοίμην.

Ουτω νομίζομεν ήμεϊς. ό'τι πρέπει νά πολιτευθώμεν.
Ό έντιμος κ. ύπουργό; τών οικονομικών σα; ύπέ- 

βαλε πίστωσιν, σκοπό» -Ζ_------
άνάγκα; τοΰ στρατοΰ μέχρι τής λήξεω; τόΰ έτους, 
έπειδή ύπήρξεν άμφιβολία τις περί τούτου δίδω τήν 

Ιξήγησιν..................................................................
Διά τδ 1879, έάν τώ οντι εΰρεθώμεν είς τήν ά

νάγκην, έάν ή Ελλάς προκληθή νά ένερ-'ά,ση στρα 
τιωτικώς κατά τούς ύπολογισμους μας "θέλομεν σας 
ζητήση άλλα 35 εκατομμύρια (Συγκίνησι;’. Έάν 
τώ 1879 δέν είναι τακτικόν έτος, καί έτος ειρήνης 
έάν είς πϊσαν. οποίαν δήποτε περίστασιν, ή Ελλάς 
δέν θέλη νά άρνηθή τδ Έγώ αύτής, έάν δέν Οέλη 
νά όμολογήση, ότι δέν έχει ούδεμίαν πεποίθησιν είς

εστίας των, χαλέ- 
όποίας χατά νόμον θά

—ού; εκγυμναζόμενους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣ1Σ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΖΙΙΤΠΜΑΤΟΣ.

Έδημοσιεύσαμεν έν τω προηγουμένω φύλ

λω τά; αιτήσεις τών αντιπροσώπων τής γε
νικής τών Κρητών συνελεύσεως καί τήν είς αύ

τάς άπάντησιν τοΰ αύτοκρατορικοΰ επίτροπου 
Γαζή ’Αχμέτ Μουχτάρ πασσά. Είς τήν άπάν- 
τησιν ταύτην έγένοντο τροποποιήσεις καί 
συμπληρώσεις άς ή Α. Έξ. άπεδέξατο καί διε- 

βίβασεν είς τήν Υ. Πύλην, όπως τύχωσι τής 

άπαιτουμένης κυρώσεως. Το κείμενον τοΰ τε
λευταίου τούτου έγγραφου έχει ώς έπεται.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΠΣΕΙΣ και SYMIIAIIPfiSEIS 

έπενεχθεΐσαι επί τοϋ Όργανικοϋ νόμον 
της Κρήτης τοϋ 1868.

Άρθρ. 1. Ό ’Οργανικός νόμος τής νήσου Κρή
της θέλει έφαρμόζεσθαι ώς καί πρότεοον, μετά τών 
επομένων τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων, αί 
δέ διατάξεις αύτοΰ δέν δύνανται νά άλλοιωθώσιν 

ύπδ τοΰ Συντάγματος.
Άρθρ. 2. Ό Γεν. Διοικητής θά δωρίζηται συμ-

• Cri-----Ί νόμω, ή δέ διάρκεια τής υ
πηρεσίας αύτοΰ όρίζεται έπί πενταετίαν.

ΆρΟρ. 3. ΊΙ Γεν. Συνέλευσις θέλει άπαρτίζε- 
σθαι έξ 80 μελών, ών τά μέν 49 -χριστιανικά, 

τά δέ 31 μουσουλμανικά ώς έξής

Πό.Ιεις Μουσον.ΐμ. Χζίοτ.
Πόλις Χανίων 3
Κυδων. ή Τδπ άλτί μετ’

Άληχιανοΰ
Κίσσαμος
Σέλινος 
Σφαχιά

1/vjW « Οεραπεύση τάς ?ώνω; τω ΌργανικΓυ

1
4
1

1

3
3
3
4
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Άποκόρωνας
°Αγ. Βασ. έπονομαζόμ. 
Πόλις 'Ρεθύμνης
Επαρχία 'Ρεθύμνης 
Άμάριον
Μυλοπόταμον
Πόλις Ηρακλείου 
Μαλεβίζιον κα) Τέμενος 
Πεδιάς
Μονοφάτσιον κα) μέρ. 'Ρίζου 
Καινούριου κα'ι Πυργιώτισσα 
Μεράβελον κα'ι Λασίθιον 
Σιτεία
Ίεράπετρος
Βιάνος και μέρος 'Ρίζου

I 3
1 3
3 1
1 3
1 3
1 3
3 1
1 3
1 3

3 1
2 2
1 3
2 2
2 2
2 _2_

31 49
Άρθρ. 4. 'Π διάρκεια τής έτησίας συνόδου της 

Γενικής Συνελεύσεως Οε’λει είσθαι ώς καί πρότερον 
τεσσαρακονθήμερος, ε'ν περιπτώσει όμως καθ’ήν αί 
έργασίαι αύτής ήθελον το απαιτήσει, δύναται νά 
παραταθή έπ'ι εϊκοσιν έτι ήμέρας διά τδ πρώτον 
τοΰτο έτος. Θε'λει δέ συνεδριάζει δημοσίφ.

Ή γενκιή Συνέλευσις θέλει έχει τδ δικαίωμα 
νά προβή άμέσως εις συμπλήρωσιν τής έν ίσχύϊ ο
θωμανικής νομοθεσίας, συντάττουσα τήν έλλείπου- 
σαν ήδη πολιτικήν κα’ι ποινικήν Δικονομίαν, κα'ι 
δημοτικδν νόμον, κα'ι δποβάλη τους νόμους τού
τους εϊς τήν έγκρισιν τής Τψ. Πόλης ήτις^θέλει 
έπικυροΐ αύτδν, έάν δέν προσβάλωσ- τάδικαιώ
ματα τοΰ κράτους κα'ι δέν άντιβαίνωσιν εϊς τάς 
βάσεις τής καθόλου νομοθεσίας.

Έάν ακολούθως άνάγκαι τοπικοΰ συμφέροντος 
ήθελον απαιτήσει τροποποιήσεις πρδς συμπλήρωσιν 
τοΰ άνεπαρκοΰς τών έν ίσχύϊ νόμων, ήΐ Γενική 
Συνέλευσις θέλει εχει τδ δικαίωμα νά ψηφίζτι διά 
πλειονοψηφίας τών δύο τρίτων τών μερών αύτής, 
τάς τροποποιήσεις ταύτας, καί δποβάλη αύτάς εις 
τήν έγκρισιν καί έπικύρωσιν τή Τψ.Πύλης. Αύ
τη δέ ή πλειονοψηφία τών δύο τρίτων δέν θέλει 
άπαρτίζεσθαι είμή έπ) τής τελευταίας παραγράφου 
τοΰ άρθρου τουτου.

”Λρθρ. 5. Οί χριστιανοί έπαρχοι θά ώσι πλειό- 
τεροι τών μουσουλμάνων έπάρχων κατά τάς τοπι- 
κάς άνάγκας.

'Αρθρ. 6. 'Γά διοικητικά συμβούλια θέλουν άπαρ- 
τίζεσθαι ό'πως καί πρότερον, άλλ’ οί διοικητικοί ύ 
πάλληλοι πλήν τοΰ γενικοΰ διοικητοΰ, τών διοικη
τών κα'ι τών έπάρχων ύφ’ων προεδρεύονται τά 
έν λόγω συμβούλια, δέν θά άποτελώσι τοΰ λοιποΰ 
μέρος αύτών.

Άρθρ. 7. ΊΙ δικαστική εξουσία θέλει είσθαι 
άνεξάρτητος άπο τής εκτελεστικής, τά δε δικαστή-

ρια μένουσιν ώς κα) πρότερον. Έάν ή Γενική Συνέ- 
λευσις ήθελε δυνηθή νά έξεύρη σχέδιον προσφορώ- 
τερον διά τε τήν οικονομίαν κα'ι τήν απονομήν τής 
δικαιοσύνης, δύναται νά δποβάλη τοΰτο είς τήν 
έγκρισιν τής Τψ. Πύλης.

"Αρθρ. 8. Ό γενικδς διοικητής θά έχη τοΰ λοι- 
ποΰ ένα σύμβουλον Χριστιανόν μέν, άν ουτος είναι 
’Οθωμανός, ’Οθωμανόν δέ άν δ γενικός διοικητής 
είναι Χριστιανός.

’Αρθρ. 9. ΊΙ γραφική υπηρεσία έν γένει έν τή 
νήσω θέλει ε'κτελεΐσθαι εις άμφοτέρας τάς γλώσ
σας, έπομένως αί άποφάσεις κα'ι τά πρακτικά τών 
έν αύτή συμβουλίων καί δικαστηρίων θά συντάσ- 
ωνται έν ταϊς δύο γλώσσαις. ’Επειδή δέ οί κάτοι
κοι λαλοΰσι συνήθως τήν έλληνικήν αί συζητήσεις 
έν τή γενική συνελεύσει και τοΐς δικαστηρίοις θά 
γίνωνται ίλληνιστί.

Άρθρ. 10. Έκτδς τοΰ γενικοΰ διοικητοΰ ό'λοι 
οί δπάλληλοι έπίσηςθέλουν διορίζεσθαι κατά τούς έν 
ίσχύ’ήκανονισμούς· όσοι ,όμως τών έντοπίων ήθελον 
έχει τά άπαιτούμενα προσόντα θέλουνπρο τιμααθαι.

Άρθρ. 1 1. Έάν ή Γενική Συνέλευσις ήθελεν 
έξεύρει σύστημα είσπράξεως τής δεκάτης επωφε
λέστερου διά τε τήν κυβέρνησιν κα'ι τούς κατοίκους, 
δύναται νά δποβάλη τοΰτο εις τήν έγκρισιν καί 
έπικύρωσιν τής Τψ. Πύλης.

Άρθρ. 12. Διά τδν σχηματισμόν τής έν τή νή- J 
σω χωροφυλακής, θέλουν γίνεσθαι δεκτοί συμφώ
νως πρδς τούς κανονισμούς τής αύτοκρατορκής κυ
βερνήσεως όσοι τών έντοπίων Χριστιανώ/ και Μου
σουλμάνων ήθελον ζητήσει νά είσαχθώσιν έν αύτή. 
Έν οσω δέ δέν ήθελεν άποοειχθή τδ άνεπαρκές 
αύτών, δέν θέλουν γίνεσθαι δεκτο'ι οί κάτοικοι άλ
λων μερών τοΰ κράτους. Ό συνταγματάρχης τής 
χωροφυλακής θέλει διορίζεσθαι έκ Κωνσταντιπό- 
λεως,οί δέ λοιπο'ι αξιωματικοί θέλουν έκλέγεσθαι 
ύπδ τής γενικής διοικήσεως έκ τών χριστιανών κα'ι 
μουσουλμάνων κατοίκων συνωδά τοΐς ΚανονισμοΤς 
καί διορίζεσθαι έκ Κων)πόλεως. Ταμεΐον συντάξεως 
σχηματισθήσεται διά τούς ά-ιωματικούς κα'ι.στρα- 
τιώτας τής χωροφυλακής, ειδικός δέ κανονισμός 
συνταχθήσεται έπϊ τούτω.

Άρθρ. 13 Προσπάθειαι καταβληθήσονται ό'πως 
εΐσαχθή ή δέουσα είς τάς δαπάνας οικονομία. Αί 
δαπάναι τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ δέν θέλουν έπι- 
βαρύνει τδν προϋπολογισμόν τής νήσου, είς τδν δ
ποΐον δέν θα συμπεριληφθώσι τά δικαιώματα τών 
τελωνείων, τοΰ άλατος κα'ι τοΰ καπνοΰ, καθώς 
έπίσης κα'ι αί πρόσοδοι και δαπάναι τών θρη
σκευτικών αφιερωμάτων (έφκαφίων), άτινα διευθυ- 
νόμενα μέχρι τοΰδε ύπδ τής γενικής διοικήσεως, 
καί συμπεριλαμβανόμενα είς τδν προϋπολογισμόν

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ 1 

αύτής, θέλουσι τοΰ λοιποΰ άποφασισθή καί διευθύ- 

νεσθαι ιδιαιτέρως
Άφαιρεθεισών τών δαπανών τής τοπικής άρ- 

(ής έκ τών εισοδημάτων τής νήσου, τδ ήμισυ τοΰ 
καθαροΰ περισσεύματος θέλει άποστέλλεσθαι εις τδ 
αύτοκρατορικδν ταμεΐον, τδ δε άλλο ήμισυ θέλει 
δαπανδται είς έπιτόπια έργα δημοσίου ώφελείας, 
ήτοι 1) Εις τήν διοργάνωσιν τών φυλακών. 2) Εις 
τήν σύστασιν έκπαιδευτικών καταστημάτων. 3) 
Είς τδνσχηματισμόν νοσοκομείων. 4)Είςτήνκατά 
σκευήν και έπισκευήν δρόμων κα'ι λιμένων. Τά 
έργα ταΰτα θέλουσιν συζητεΐσθαι κα'ι ψηφίζεσθαι 
δπδ τής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις έν έκάστη έ
τησία συνοδοί, θέλει έχει τδ δικαίωμα νά έξετάζη, 
έάν τά έτήσια έσοδα κα) έξοδα έγίνοντο συμφώνως 
πρδς τάς διατάξειις τοΰ προΰπολογισμοΰ τής νήσου.

Έν περιπτώσει όμως καθ’ ήν τά έσοδα δεν δύ
νανται νά καλύψωσι τά έξοδα, ή δέ διοίκησιι μεθ' 
ίλας τάς καταβληθησομένας προσπαθείας της δέν 
ήθελε δυνηθή νά έξεύρη μέσον έπαυξήσεως τών 
εισοδημάτων κα'ι ώς έκ τούτου οί μισθοί τών υπαλ
λήλων δεν ήθελον πληρωθή πρδς κάλυψιν τοΰ έχ 
τών μισθοδοσιών περιερχομένου Ελλείμματος, ή αύ 
τοχρατοριχή κυβέρνησις θέλει παραχωρεί ποσότητα 
χρηματικήν, άνερχομένην μέχρι τοΰ ήμίσεος τών 
εισοδημάτων τών τελωνείων τοΰ έτους έκείνου, 
καθ’ 0 δ προϋπολογισμός τής νομαρχίας ήθελε 
παρουσιάσει τδ ώς ε'ρηται έλλειμμα.

Άρθρ. 14. Τδ χαρτονόμισμα’.δεν θέλει κυκλοφο
ρεί έν τή νήσω, οί δέ μισθοί τών υπαλλήλων θά 
πληρόνωνται είς μεταλλικόν.

Άρθρ. 15. θέλει έπιτρέπεσθαι έν τή νήσω σύ 
στάσις φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων, τυπογραφείων 
χαί έχδοσις έφημερίδων συμφώνως τοΐς κειμένοις 
νόμοις τοΰ κράτους.

Άρθ. 16. Έάν τυχόν διαβιβασθώσιν ένταΰθα 
διαταγα) υπουργικά) άντιβαίνουσαι είςτήν ανεξαρ
τησίαν τών δικαστηρίων, τούς έν ίσχύϊ νόμους 
και τδν "Οργανικόν νόμον, δεν θέλουσινέκτελεΐσθαι

Ίδιαίτεξαι διατάζεις.

ά. Θέλει προκηρυχθή γενική άμνηστεία. Οί κα
ι θυστεροΰντες φόροι τών γεωργών δεν θέλουν ζη- 
ί τηθή. "Οσον δ’ άφορα τούς’ πρδς τδ αύτοκρατο- 
| ριχδν ταμεΐον δφείλοντας ένοικιαστάς κα) είσπρά- 

κτορας, θέλουσιν ένεργηθή ώς πρδς αύτούς τά έν 
τή περ) τούτου προλαβόντως έκδοθείση διαταγή 
τής 'Τψ. Πύλης.

β'. Θέλει έπιτραπή είς τούς κατοίκους τής νή
σου νά έχωσι τά ό'πλα των, άπαγορεύεται ό'μως 
αύτοΐς νά περιφέρωνται μετ’ αύτών άνευ άδειας
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γ'. Θέλει έξευρεθή τρόπος τής οριστικής λύ ■ 
σεως τών πρδ τής έπαναστάσεως τοΰ 1866 χρεών 
πρδς ευκολίαν τών άπορων οφειλετών.

δ'. Ό προσηλυτισμός απαγορεύεται. Έκαστος 
δέ είναι έλεύθερος νά άσπασθή τδ θρήσκευμα τδ 
δποΐον προτιμά, κατά τδ μέτρον όμως τδ δποΐον 
παρεδέχθη ή κυβέρνησις, συνεπεία τής πρό τίνος 
μεταξύ Μουσουλμάνων κα'ι Χριστιανών έπελθού- 
σης συμφωνίας δέν Οά έπιτρέπηται είς τούς έξω- 
υ,ότας νά μένωσιν έν τή νήσω, άλλ’ άφίνονται έ- 
λεύθεροι νά μεταβώσιν ό'που βούλωνται.

έ. Έκτδς τών προσωρινώς κατασχεθέντων κτη
μάτων συνεπεία τής έπαναστάσεως τοΰ 1866. 
έάν ύπάρχωσιν έξ αυτών εκποιημένα, ή τοπική 
άρχή θέλει άπευθύνεσθαι εις τήν Τψ. Πύλην 
πρδς ενέργειαν τών δεόντων.

ς'. Ό κανονισμός τών περ'ι Χριστιανικών Όρ- 
1 φανικών Τραπεζών,τδν όποιον ύπέβαλον αί πέντε 

χριστιανικά) Δημογεροντίαι τής νήσου, άφοΰ προ
ηγουμένως έξετασθή ένταΰθα, θέλει διαβιβασθή είς 
τήν Τψ. Πύλην πρδς έπικύρωσιν.

ζ. Θέλουσι συστηθή έν τή νήσω υποθηκοφυλα
κεία κα'ι συμβολαιογραφεία, άτινα Οέλουσι συν
τάσσει μεταξύ άλλων έγγράφων ό'λα τά έγγραφα 
ιδιοκτησίας, έκτδς τών Φεραγατίων.

Αί τροποποιήσεις κα'ι συμπληρώσεις, αί’τινες ά- 
πεφασίσθη νά έπιτευχΟώσιν έν τω Όργανικώ νό- 
μω τοΰ 1868 (κα'ι 25 'Ραμαζανίου 1284), συγ- 
κείμεναι έκ τών άνωτέρω 16 άρθρων κα'ι ιδιαιτέ
ρων διατάξεων κοινοποιηθήσονται είς τούς κυρίους 
αντιπροσώπους τής Γεν.Συνελεύσεως τοΰ χριστια
νικοί! λαοΰ, έπιφυλλασσομένης τής έπ'ι τούτω’έγ- 
κρίσεως κα'ι έπικυρώσεως τής Τψ. Πύλης.

Έν Χανίοις, τήν 30 σεπτεμβρίου 1878.

TO NEON ΙΙΟΛΙΤΕΥΜ4 ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

ΊΙ επίσημος ΈφημεξΙ·; τοϋ Λονδίνου έδη
μοσίευσε τό πολίτευμα τής Κύπρου, έχον ώδε.

Έπειδή συμφέρει νά ληφθή πρόνοια περ'ι τής άσκή
σεως τής άρχής κα'ι τής δικαιοσύνης έν Κύπριο, ή 
Αύτής Μεγαλειότης ή άνασσα Βικτωρία, κατ’ είσή- 
γησιν τοΰ ιδιαιτέρου συμβουλίου της, διατάσσει τά 

επόμενα.
1. Έν τή νήσω θά δπάρχη τοποτηρητής κα'ι

αρχιστράτηγος, καλούμενος μέγας άρμοστής, έκ δια- f
λειμμάτων διοριζόμενος κατ' έπιτροπήν τή ίδιοχείρω 

υπογραφή τής Α. Μεγαλειότητος.
2. Ό άρμοστής Οά διαχειρίζη τήν κυβέρνησιν τής 

νήσου έν όνόματι τής άνάσσης· θά έκτελή ακριβώς
‘ · ε
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πάντα χαθ'ο’/ας Sv λαμβάνη έπιταγάς παρα του ειδι
κοί συμβουλίου της άνάσσης η παρα τών ύπουργών 
αυτής.

3. Ό άρμοστής θα έχη σφραγίδα έπίσημον, ήτις 
έσται δημοσία τής νήσου σφραγίς' άχρι; ού δε προσ- 
διορισΟή ή επίσημος σφραγίς, δύναται νά ποιήται 
χρήσιν τής έαυτοΰ, ιυσανεί αυτή ήτο δημοσία.

4. Έν τή νήσω συγκροτηΟήσεται συμβούλων νομο 
θετικόν.

5. Τή είσηγήσει τοΰ συμβουλίου τούτου Οά έκδίδη 
ό αρμοστής νόμους κα'ι διαταγά;, ο?ας Sv κρίνη έκ 
διαλειμμάτων απαραιτήτους εις την ειρήνην, τήν 
τάξιν και τήν αγαθήν κυβέρνησιν τής νήσου· ύπό 
κεϊται όμως εϊς τά; έκάστοτε οδηγίας τής άνάσσης 
κα'ι τοΰ συμβουλίου της. Ή άνασσα έχει δικαίωμα, 
διά τινο; τών ύπουργών της, νά έπικυρόϊ ή ακυροϊ 
τούς προμνημονεύοντας νόμου; κα'ι τάς διαταγά; κα
θόλου ή έπ'ι μέρους, και νά έκδίδη αύτή, τή είσηγή- 
σει τοΰ συμβουλίου τη;, διαταγά; καί νόμου;, οίους 
αν ύπολαμβάνη προσφόρου; εις τήν ειρήνην, τήν 
τάξιν καί τήν αγαθήν τής νήσου κυβέρνησιν.

6. Τδ νομοθετικόν τής νήσου συμβούλων άπαρτί- 
ζουσιν δ έκάστοτε αρμοστή; κα'ι άλλοι δημόσιοι ύπάλ- 
ληλοι κα'ι άνδρες, ούτε όλιγώτεροι τών τεσσάρων, 
ούτε πλείονες τών δκτώ, κα'ι δωριζόμενοι ύπδ τής 
άνάσση; τή ιδία αύτής υπογραφή, ή πρδ; καιρόν 
διοριζόμενοι ύπδ τοΰ άρμοστοΰ, άχρι; ου κύρωση τήν 
εκλογήν των ή άνασσα. Ή ήμίσεια μερϊ; τών με
λών τοΰ συμβουλίου, πλήν τοΰ προέδρου άρμοστοΰ, 
άπαρτίζεται έκ δημοσίων έν τή νήσω υπαλλήλων, 
κληθησομε’νων μελών έπισήμων ή έτέρα μερ'ις 
έκ νησιωτών, κληθησομε’νων μελών μή επισή
μων Οά παρεδρεύωσι δε έπι διετίαν, κα'ι δύνανται 
νά άποδειχθώσιν αυθις με’λη επ'ι έτέραν διετίαν, έάν 
κριθή τοΰτο εύλογον.

7. Έάν μέλος τι τοΰ συμβουλίου άποδημήση πρδς 
καιρόν έκτής νήσου, ή καταστή ανίκανον νά έπιτελή 
τά καθήκοντα αύτοΰ, ή τελευτήση, δύναται ό άρμο
στής νά έκλέξη πρός καιρόν έτερον μέλος έπίσημον ή 
μή έπίσημον. Έάν γίνη ή περ'ι ής ό λόγο; έκλογή. 
έ'νεκεν αποδημία; ή άνικανότητος, ό άρτι δωρισθείς 
άποχωρεϊ πάλιν, έά, έπανε'λθη εΐ; τά ίδια δ άποδη- 
μήσας, ή έάν κηρυχΟή ύπδ τοΰ άρμοστοΰ ικανό; δ 
πρόσθεν ανίκανος. Τοΰ; πρόσκαιρους τούτους διορι
σμού; έμπορεϊ νά α υροϊ μέν ή άνασσα διά τινο; τών 
ύπουργών της, νά α/ακαλή δέ δ αρμοστής.

8. Πϊ; νομοθετικό; σύμβουλο; θά μένη έν τή θέσει 
αύτοΰ έφ'οσον άρέσκει τή άνάσση· δπόταν άποχω- 

ρήση δι’οίανδήποτε αιτίαν, τδ συμβούλων Οά έξακο- 
λουΟή τά; έργασία; του, αί'τινες Οά έχωσι τδ άπαι- 
τούμενον κΰρος, αδιάφορου έάν πρδ; καιρόν άλλοιώ- 
ται ή αναλογία τοΰ άριΟμοΰ τών έπισήμων καί μή 
έπισήμων μελών, έφ’ δσον είναι έκκρεμή; ή έκλογή 
νέου συμβούλου.

9. Τά έπίσημα του συμβουλίου μέλη Οά προη- 
γώνται τών μή έπισήμων καί Οά παρεδρεύωσι κατά 
τήν τάξιν ου περ έχουσιν έκαστος άξιώματος, ή δ'πως 
αν δρίση ό αρμοστής. Τά μή έπίσημα μέλη Οά παρε- 
δρεύωσι κατά τήν χρονολογικήν τάξιν τοΰ διορισμού 
των, έκτδς αν δόξη άλλω; τώ αρμοστή.

10. Τοΰ συμβουλίου προεδρεύει δ άρμοστής, έντή 
απουσία τούτου, έτερον μέλος δωριζόμενου ύπ’αύτοΰ 
έγγράφως· έν έλλείψει δέ τοιούτου διορισμοί, τδ έκά
στοτε παρόν μέλος, τδ ηγούμενον κατά τήν τάξιν. 
Πάντα τά ζητήματα άποφασίζονται διά πλειονοψη
φία;· δ άρμοσττς ή δ πρόεδρο; έχει τήν πρώτην ψή
φον έπί παντδ; προκειμένου καί τήν κυρίαν έν περι- 
πτώσει ΐσοψηφίας.

1 1. "Αχρι; ου δέν αποφασίζει άλλω; τδ συμβούλων, 
ούδεμία ύπόθεσι; (πλήν τή; αναβολής) Οά ήναι ύπο- 
κείμενου συνδιασκέψεων, έάν μή παρώσι τρία μέλη 
πλήν τοΰ άρμοστοΰ ή τοΰ προεδρεύοντας μέλους.

12. Έν τή διεξαγωγή τών ύποθέσεων καί τή 
έκδόσει τών νόμων τδ συμβούλων Οά προσαρμόζηται 
εΐ; τά; πρδ; τδν αρμοστήν διαβιβαζομένας έγγράφου; 
οδηγίας τή; άνάσσης.

13. Συμφώνως πρδ; τά; δδηγία; ταύτα; τδ συμ
βούλων δύναται νά συντάξη διαρκή κανονισμόν περί 
τών έργασιών του.

14. Έάν τι; σύμβουλο; χρεωκοπήση, ή φανή 
άναξιόχρεως, ή κατηγορηΟή έπί κακουργήματι, ή 
άποδημήση έκ τή; νήσου μακροτερον τών τριών μη
νών άνευ άδεια; τοΰ άρμοστοΰ, δύναται δ αρμοστή; 
νά κηρύξη έγγράφως, δ'τι ή έδρα έν τώ συμβουλίω 
έκενώΟη· άμα δέ κηρυχθείση; τή; δηλώσεως ταύτης, 
παύεται ών μέλος τοΰ συμβουλίου.

15. Ό αρμοστή; δύναται διά τή; υπογραφή; καί 
τή; σ-ρραγϊδο; του νά άποπέμπη οίονδήποτε σύμβου
λον, ένεργών κατά τά; δδηγία; τή; άνάσση;.

16. Πάν μ.’λος μή έπίσημον έμπορέ? νά παραι- 
τήται δι’έγγρά .ου ιδιοχείρου- ή παραίτησις ομω; δεν 
έχει κΰρο; έάν μή γίνη εγγράφω; δεκτή ύπδ τοΰ άρ- 
ιαοστοΰ ή τή; ίι/άσση; διά τινο; τών ύπουργών τη;.

16. Ούτε νόμος ούτε διάταξι; γινόμενη ύπδ τοΰ 
άρμοστοΰ καε’είσήγησιν τοΰ συμβουλίου έχει κΰρος, 

έάν μή τήν ύπογράψη καί σφράγιση ό αρμοστή; έν 

όνόματι τή; άνάσσης.
18. Παρά τά έν τοϊ; έμπροσθεν μνημονευΟέντα, 

έμπορέ? δ άρμοστής, έν περιπτώσει άνάγκη;, νά συν- 
τάσση καί προκηρύττη έκ διαλειμμάτων ύπέρ τής 
ειρήνη;, τή; τάξεως καί τή; αγαθή; κυβερνήσεω; 
τή; νήσου διατάξεις, ύποκειμένας ομω; εί; τήν κα
θόλου ή έπί μέρους άκύρωσιν ύπδ τή; άνάσση; διά τί
νος τών ύπουργών της- πασα τοιαύτη διάταξι; Οά 
έχη κΰρος (ώ; αΐ άλλαι, αί έκδιδόμεναι ύπδ τοΰ'άρ
μοστοΰ τή είσηγήσει τοΰ ύπουργείου) ούχί πλειότερον 
τών ε; μηνών άπδ τής προκηρύξεώ; της, έκτδς έάν 
δ ύπουργό; δηλώση τω άρμοστή καί πρότερον έτι 
τήν ύπδ τή; άνάσση; άκύρωσιν, ή αν δ άρμοστής 
άντικαταστήση άντ’αύτή; έτέραν διάταξιν τή είση 

γήσει τοΰ συμβουλίου.
19. Νόμοι, διατάξει; καί οίαιδήποτε τούτων με

ρίδες, έκδιδόμεναι ύπδ τοΰ άρμοστοΰ είτε είσηγήσει 
τοΰ συμβουλίου, είτε έξ ίδιου αύτοΰ κύρους διά προ- 
κηρύξεως, άκυρούμεναι δέ ύπδ τής άνάσσης, δέν έχουσι 
πλέον κΰρο; καί δέν έκτελοΰνται, άμα προκηρύξαντος 
τοΰ άρμοστοΰ ε’ν τή νήσω τήν Βασιλικήν άκύρωσιν.

20. Ό άρμοστή; έμπορεϊ νά άποφασίζη καί έκ- 
τελή έν όνόματι τή; άνάσση; χορηγήσεις καί διαθέ
σεις, έφ’ οίωνδήποτε γαιών δυναμένων νομίμω; νά 
χορηγηθώσι καί διατεθώσιν ύπδ τή; άνάσση; έν τή

I νήσω.21. Ό άρμοστή; διορίζει δικαστάς, είρηνοδίκα; 
καί άλλου; αναγκαίου; ύπαλλήλου;, όσοι Οά διωρί- 
ζοντο νομίμω; ύπδ τής άνάσσης’. Ιίάντε; ουτοι μέ- 
νουσιν έν τή θέσει των έφ’ όσον άρέσκει τή Αύτή; 

Μεγαλειότητι.
22. Ό άρμοστή; χορηγέ?, έν όνόματι τή; άνάσ 

σης, είς καταδίκου; έν τή νήσω έλευθέραν καί άπό 

λυτόν συγγνώμην ή ύποκειμένην εΐ; ορού; εύλογους, 
ή αναβολήν τή; έκτελέσεως τής καταδίκης, έφ’ δσον 

αν κρίνη πρέπον.
23. Ό άρμοστή; απολύει, Οταν τδκρίνη εύλογον, 

καταδίκου; άπδ χρηματική; ποινή; μή ύπερβαινού 
σηςτά; 50 λίρα;· άναβάλλει δέ τήν άπότισιν ποινών 
ύπερβαινουσών τά; 50 λίρας, αχρι; ού γίνη αύτοί 

γνωστόν τδ θέλημα τή; άνάσσης.
2 'ι. Ό άρμοστή; παύει πρδ; καιρόν οίονδήποτε έν 

τή νήσω ύπάλληλον έπί εύλόγω αιτία· ή παΰσι; δέ 
έχει κΰρο; άχρι; ου μάθη τήν έπί τοΰ προκειμένου 
άπόφασιν τή; άνάσσης. Έν τοιαύται; δέ παύσεσι πρέ
πει νά τηρή τάς έκάστοτε διδόμενα; αύτώ οδηγίας.

25. Έν τή νήσω θά ύπάρχη καί Οά χορηγή

συμβουλάς τώ άρμοστή συμβούλων έκτελεστικον, 
συγκείαενον έκ τοιούτων προσώπων καί κατά μέθοδον 
ο?αν αν έκάστοτε ύποδείξη τώ άρμοστή ή Αύτή; Με- 
γαλειότης. Τά μέλη αύτοΰ Οά κατέχωσι τά; θέσεις 
αύ τών έφ’δσον αν άρέσκη τή άνάσση· δ δέ κανονι
σμό; τοΰ συμβουλίου 0ά συντάσσητα·. κατά τά; διδοτ 

μένα; έκάστοτε οδηγίας.
26. Έάν άποθάνη, ή καταστή ανίκανος, ή άπο- 

λυΟή, ή άποδημήση ό άρμοστή;, έξασκεϊ πρδ; καιρόν 
τήν έξουσίαν αύτοΰ άνήρ έχων τά προσόντα νά άπο- 
δειχΟή διάδοχο; έκείνου ύπδ τή; άνάσσης. έάν μή 
ύπάρχη έν τή νήσω τοιοΰτος άνήρ, διαδέχεται τδν 
αρμοστήν ό πρεσβύτατο; τών αύτόΟι στρατιωτικών 

υπαλλήλων τής άνάσσης.
27. Αί άπδ τοΰ 1873 διατάξεις περί διαδικασία;

τών βρετανών προξένων έν Τουρκία καί άλλαι..........
παύονται έχουσαι κΰρο; έν τή νήσω μίαν ημέραν 
άφ’ ου έκδοΟή ύπδ τοΰ άρμοστοΰ ή οικεία προκήρυξες.

28. Ή διάταξι; ήδε άρχεται έχουσα κΰρο; κατά 
τον έξής τρόπον α; δ διορισμό; τοΰ άριαοστοΰ καί ή 
έκδοσι; δδηγιών άμε'σω; άπδ τή; συντάξεως τή; προ
κειμένη; διατάξεως· β) πάντα τά έν τοϊ; έμπροσθεν 
άρΟροι; άλλα μνημονευόμενα μίαν ήμέραν άφ’ου έκ- 
δώσηέν τή νήσω οίκείαν προχήρυξιν δ άρμοστής.

Ή προκειμένη διάταξι; έσται έγκυρος άχρι; ου 
άνακληΟή ή τροποποιηΟή ύπδ τής άνάσση; τή είση · 

γήσει τοΰ είδικοΰ συμβουλίου.
Οί δύο ύπουργοί, δ μαρκίων Σαλισβουρή καί δ 

ύποκόμης Κρανβδκ καί οί λόρδοι έπίτροποι τοΰ τα
μείου 6ά δώσωσιν έκαστο; τάς άπαιτουμένα; περαι

τέρω οδηγίας.Βαλμοράλ. 14 σεπτεμβρίου 1878. 

[Ύπογ.] ΒίκταρίΑ.

ΓΑΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΟΣ. - Γερμανική έφη 
μερίς αφηγειται με'γιστον και πολυτελέστατου γάμον, 
οϊο; ούδε'ποτε έν Γερμανία έγένετο. Ούτος έτελεσΟη 
έν "Ιττενχιμ τήν 26 — 29 παρελθόντος σεπτεμβρίου, 
ύπδ τοΰ Ίκκώβου Αίε. άγοντος γαμέτην τήν νεωτέ
ραν θυγατέρα τοΰ Καρόλου "Αμμελ. Οί γάμοι οδτοι, 
έν οϊ; παρέστησαν 4 00 συνδαιτυμόνες, διήρκεσαν επί 
τριήμερον. Έν αύτοϊς έσφάγησαν 2 Βόες, 2 δαμά
λες;, -λέϊστοι χοϊροι καί πρόβατα. Πρδ; τούτοι; 
παρετε'Οησαν έν ταϊς τραπέζαι; 50 λαγωοί, 100 
όρνιθες. 100 νήσσαι, 80 περιστεραί καί 100 χιλιό
γραμμα ιχθύος. Ό οίνο; έρόεεν ώς ρύκξ. Τρεϊς 
μάγειροι καί δέκα γυναϊκες συμβοηΟοί είργάζοντο έν τώ 
μαγειρεϊω, καί τριάκοντα ύπηρέτα·. έν τή τραπίζη.

1 *
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ΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΠΧ NEQTEPQN
ΠΕΡΙ ΓΗΣ ΧΓΓΓΡΑΦΙΙΣ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ. 

(Συνέχεια καί τέλος- ϊδε άριθμ. 42). 

Β'.
ΊΙ δεύτερα ύπόθεσις συγχρόνως άναφανεΥσα τή 

πολυθρυλήτω του Wolf ύποθέσει περί τής γενέ- 
σεως τής^Ιλιάδος καί ’Οδύσσειας ούκ δλίγην έχει ο
μοιότητα πρδς αύτήν. '-Όπως δηλονότι δ διάσημο; 
φιλόλογος ύπεστήριξεν, Οτι τά ομηρικά ποιήματα, 
άπδ διαφόρων κατά καιρούς ποιητών πεποιημένα, 
άγραφα τδ πρώτον όντα καί είς τά στόματα τοΰ 
λαοΰ διατηρούμενα, μόνον μετά ικανούς αιώνα; έπ'ι 
τοΰ Πεισιστράτου συνελε'γησαν κα’ι κατεγράφησαν, I 
ού'τως ό περιφανής τής Εκκλησίας ιστοριοδίφης Gie 
seler (1818) τήν ήδη ύπδ Eckerniann (1790) 
κα’ι Herder (1897) έξενεχθέϊσαν γνώμην συμ πλη
ρών καί συστηματοποιήσας άπεφήνατο, οτι έν τή 
άρχαία ’Εκκλησία τά γεγονότα τοΰ βίου τοΰ Σω
τήρος κα’ι αί διδασκαλία: αύτοΰ ήσαν τδ προσφιλέ
στατου άντικείμενον · ~ 
λων κα’ι των άλλων 
ναλαμβανόμεναι ύπ’ 
μαρτύρια τής θείας 
οε τής συχνής ταύτης 
στιανοΰ έξ εύσεβεία; φιλοτιμουμε'νου νά 
κα’ι μεταδίδη πιστως τδ άκουσθέν, τά 
νεύματα εκείνα έλαβον ώρισμένον τόπον κα’ι 
σιν κα’ι τάξιν. 
νότα τοΰ βίου τοΰ Κυρίου, ούτε

τών διαλέξεων τών τε άποστό- 
Χριστιανών, συχνότατα έπα- 
αύτών κα’ι προσαγόμεναι ώς 

τοΰ Σωτήρος αποστολής. Διά 
έπαναλήψεως έκάστου Χρι- 

μνημονεύη 
απομνημο- 

έκφρα- 
Άλλ’ επειδή ούτε άπαντα τά γεγο- 

. ._ άπασαι αί διδα
σκαλία! αύτοΰ εχουσι τήν αύτήν σπουδαιότητα, και 

τά δε σπανιώτερον ί- 
μέν συντομώτερον,

έκ τούτου τά μέν πολλάκις.
διδάσκοντο οί πιστοί, καί τινα μέν συντομώτερον, 
άλλα δέ έκτενέστερον, κα’ι κατά διαφόρους δέ περι
στάσεις κα’ι άνάγκας τών ακροατών μετά μείζονος 
ελευθερίας διηγούντο οί διηγούμενοι, διά ταΰτα έν 
τή προφορική παραδόσει πρδς τή συμφωνία έκεί
νη κα’ι ύμοιότητι τών γεγονότων έξ ανάγκης ύπήρ
χον κα’ι διαφοραί ούκ δλίγαι και διαφωνία·, ούχί ά- 
σήμαντοι περί τινα γεγονότα κα’ι διδασκαλίας. ΊΙ 
αρχική δέ γλώσσα τής προφορικής ταύτη; κα’ι στε
ρεοτύπου δεηγήσεω; ήν ή έν Παλαιστίνη καί ύπδ 
τών έξ 'Εβραίων Χριστιανών λαλουμένη, ή άραμα'ί- 
κή ή συροχαλδαϊκή. 'Οτε δέ προσήλθον είς τδζ 
χριστιανισμόν κα’ι 'Ελληνες κα’ι Ιουδαίοι έλλην!- 
ζοντες, τότε τά έν τή εβραϊκή γλώσση άπομνημο 
νευόμενα μετά πολλής έπιμελείας κα'ι άκριβειας με-

τηνέχθησαν ύπ’ αύτών εις τήν έλληνικήν γλώσσαν. 
Διά τοιαύτης τριπλής ύποθέσεως ένόμισεν δ Gieselcr 
ό'τι έλυσε κα'ι τάς τρεις δυσκαλίας τοΰ έν λόγω ζη 
τήματος, διά μέν τών συμφωνιών τής παραδόσεως 
τάς συμφωνίας τών εύαγγελιστών, διά δέ τών δια
φορών έκείνης τάς διαφοράς τούτων, κα’ι διά τής 
γλώσσης τής προφορικής παραδόσεως τάς περ’ι τήν 
φράσιν όμοιοτητα; τών Ευαγγελίων

Άλλ’ έάν ώς πρώτιστος όρο; τοΰ πιΟανοΰ κα) επι
τυχούς πάσης ύποθέσεως Οεωρήται τδ άπλοΰν καί ά- 
νεπιτήδευτον καί φυσικόν αύτής, ή ύπόθεσις αυτή ώς 
εξεζητημένη φέρει έν έαυτή τήν σφραγίδα τοΰ άπι- 
Οάνου. Κα’ι έάν όμοια ύπόθεσις έφαρμοσθείσα εΐ; ποι
ήματα, ών ή φύσι; κα’ι τδ μέτρον πλείονα παρέχου- 
σιν έχέγγυα πιστή; κα’ι άκριβοΰς άπομνημονεύσεως, 
έάν. λέγω, τοιαύτη ύπόθεσις, εις τά όμηοικά έπη 
έφαρμοσθείσα δέν έπέτυχεν, ήκιστα ήδύνατο νά θεω- 
ρηθή έπιτυχής προκειμένου περ’ι διηγήσεων και δι 
δασκαλιών έν πεζώ λόγω γινομένων. 'Ότι ή προφο
ρική παράδοσις έν τή άρχαία ’Εκκλησία ήν έν άπο- 
χλειστική κατ’ άρχάς χρήσει καί ότι ούκ ολίγον έπε- 
νήργησεν έπί τής συγγραφή; τών τριών πρώτων 
Εύαγγελιων, τοΰτο θεωρητέονώ; αναντίρρητου, επει
δή άνευ τής παραδοχής ταύτης είναι άδύνατος ή έ- 
ξήγησις τών μεταξύ τών ήμετέρων ευαγγελιστών έν 
τισιν ύπαρχουσών διαφορών καί διαφωνιών. Άλλά 
καί αί μεταξύ αύτών περί τε τήν ούσίαν καί τήν 
γλώσσαν συμ-οωνίαι καί ομοιότητες είναι τοιαΰται 
καί τηλικαΰται, ώστε τότε μόνον εξηγούνται διά 
τής ύποθέσεως ταύτης, όταν τούς πρώτου; Χριστια
νούς τούς τε άπομνημονεύοντας καί τούς συγγράφον
τας έκλάβη τις ώς άνθρώπου; δ'λως τώ γράμματι 
προσκειμένους, του δέ πνεύματος παντάπασιν άλλο- 
τρίους, ώς μηχανάς ετεροκίνητου; καί άσυνειδήτως 
ένεργούσας, ύπόθεσις ήτις παντελώς άντίκειται καί 
διαμάχεται πρδς τδν χαρακτήρα τοΰ άποστολικοΰ 
αϊώνος. Διδ καί ήύπόθεσις αύ’τη, καίπερ ούκ ολίγους 
εύροΰσα τούς θιασώτας, έν οϊς καί τδν πολύν Scllleier- 
maclier, δέν ήδύνατο έν τούτοι; έπί πολύ νά κρά
τηση έν τή επιστήμη απέναντι τής τρίτης ΰποθέ- 
σεως, έχούση: πλείονας λόγους πιθανότητος καί έπι- 
τυχίας.

Γ'.
ΊΙ τρίτη α'ίτη ύπόθεσις καθ’ήν ό ύστερον γρά

δα; τών ε'αγγελιστών έπωφελήθη τούς 
πρότερον γράψαζτας, βοηθούμενος άμα καί 
ύπδ τής ζώ :η; άγράφου παραδόσεως, ανέρ
χεται μέχρι τών άρχών τοΰ Ε' αϊώνος, έπιζοητήν

άναγράφουσα τδν διάσημον τής Ίππώνο; έπίσκοπον. 
| τδν ιερόν Αύγουστίνον, 0; έν τώ συγγράμμασι αύτοΰ 
περί τής συμφωνίας τών ευαγγελιστών περ·. τοΰ 
Μάρκου τδν λόγον ποιούμενος λέγει, δ'τι κατά πόδας 
ήχολούθησε τώ Ματθαίο) καί επιτομήν αύτοΰ έποιή- 
σατο Marcus Matthreunisubsequutus tanquam 

I pedisscquus et breviator ejusvidetur (de cons. 
I orang, ι, 4]. Όσω δέ άπλή καί άγονος φαίνεται έκ 

πρώτης όψεως ή ύπόθεσις αύ'τη, τοσούτω πολλαπλήν 
I αύτήν καί γόνιμον κατέστησε τδ ζήτημα, τίνες οί 

πρότερον καί τίνες οί ύ'στερον γράψαντες, επομένως 
τί; τίνα έπωφελήθη. Διότι άπαντες οί δυνατοί μαθη
ματικοί συνδυασμοί ε’φηρμόσθησαν ένταΰθα καί έ
σχον οπαδούς,τών μέν άκολουθούντων τή έν τώ κανόνι 

i όπαρχούση κατατάξει, τών δέ άθετουντων αύτήν καί 
άλλην χρονολογικήν τή; συγγραφής τάξιν άποδεχο- 

. μενών. Ού'τω δέ έχομεν έξ διαφόρους κατατάξεις τών 

τριών Εύαγγελιων■
Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς. 
Ματθαίος. Λουκάς. Μάρκος. 
Μάρκος, Ματθαίος. Λουκάς. 
Μάρκος. Λουκάς. Ματθαίος. 
Λουκάς, Ματθαίος. Μάρκος. 
Λουκάς, Μάρκος. Ματθαίος.

Τούτων δέ αί μέν τρεις τελευταίαι ώς ήττονος 
λόγου καί προσοχής άξια·, καί ολίγους ευρον οπαδούς- 

■ σπουδαιότερα·, δέ εΐσιν αί τρεις πρώτα·., περί ών καί 
λέγομεν ολίγα έφεξής Καί ή μέν πρώτη κατάταξις, 

, καθ’ήν πρώτος έγρα-δεν ό Ματθαίος, ειτα ό Μάρκος, 
καί μετ’αύτδν ό Λουκάς, ε’ναι άρχαιοτάτη. συμφω- 

. νοΰσα πρός τε τήν έν τω κανόνι καί τα~ς διάφοροι;
έκοόσεσι τής Καινής Διαθήκης θέσιν τών Εύαγγελιων ι 

, . καί πρδς τήν άνέκαθεν έν τή ’Εκκλησία κοινώς έπι- 
α. Ζ ,, * — · » ν γκρατούσαν γνώμην, ην αποοεχεται, ως ειρηται, και

. δ ίερδς Αυγουστίνο;. Έκ δέ τών νεωτέρων έρμηνευ- 
: τών παρεδέξατο αύτήζ πρώτος ό καλβινιστής llugO

Grolius άκμάζ. τδν ΙΖ' αιώνα) καί μετ’αύτδν ό 
Mill, δ Bengal, δ Wetslein, δ ήδη μνημονευθεί; 
Άγγλος Townson, δ Sieler, δ Hug, 0'Credner 
καί άλλοι. Τήν δέ δευτέραν κατάταξιν. τήν τιθείσαν 
τελευτάίον τον Μάρκον, έποιήσατο πρώτος ό Άγ
γλος Owen έν τώ συγγράμματι αύτοΰ τώ έπιγραφο- 
με'νω ■ παρατηρήσεις περί τών τεσσάρων Εύαγγε- 
λίων. (Observaiions of ll:e four Gospels έν Λον
δίνω 1704). Ταύτην δέ άποδεξάμενος δ Griesbacll 

ί (1789) καί έπιστημονικιότερον διαμορφιόσας άπεφή
νατο, ότι τδ κατά Μάρκον Εύαγγέλιον ε’ναι συντε- 
τ«γμέ*ον  καί συνυφατμένον έκ τοΰ Ματθαίου καί

1.
ο

3.
ί.
5.
6.

Λουκά. Συνετάχθησαν δέ αύτώ ούκ ολίγοι θεολόγοι 
καί έρμηνευταί διαπρεπείς, έν οϊς καί τινες τών δυσ- 
μενώς τόις δόγμασι τής Εκκλησία; διακειμε'νων, 
οϊοι δ llaur, δ Sclnvegler, ό Zeller, δ Kostlin καί 
δ Strauss. T-ή γνώμη τοΰ Griesbach προστίθεται 
καί ΰ ήμέτερος Δαμαλάς (έν τή άξιολόγω αύτοΰ εισ
αγωγή είς τήν Κ. Δ. $ 13), διά πολλών πειρώμε- 
νο; νά κατάδειξη τδ δρθδζ καί βάσιμον αύτής.

Τήν τρίτην τέλος κατάταξιν τήν προτάσσουσαν 
-.ών δύο άλλων τδν Μάρκον ύπέθετο δ Storr έν τή 
πραγ]Λατεία αύτοΰ περί τών πηγών τοΰ Ματθ. καί 
Λουκά (Commentalio de fonlibus Etantj. Matlb. 
et I.UCO3, έν Τυβίγγν-) 1794). Είναι δέ ή ύπόθεσις 
αύ'τη «πικρατεστρερα τών άλλων καί έν τοΤς όπαδοϊς 
αύτής αριθμεί δνομαστούς τής αγίας Γραφής έρευνη- 
τά; καί έρμηνευτάς. τδν Lacbniailll, τδν Weisse, 
τδν Ewald, τδν Thiersch, τδν Reuss, τδν Meyer 
καί άλλους. Άλλ’ έπειδή διαφωνεί αύτη πρδς τήν 
άρχαιοτάτην εκκλησιαστικήν παράδοσιν, καθ’ήν, ώς 
ειρηται, πρώτος έγραψεν ό Ματθαίος, οί πλεϊστοι 

ι αύτών στηριζόμενοι έπ! τι-ζο; άρχαία; μαρτυρία; 
παραδέχονται άντί ένδς Ευαγγελίου τοΰ Ματθαίου 
δύο, τδ μέν πράγματι έργον τοΰ Ματθαίου, διάφορον 
ούπερ νΰν έχομεν, έβραϊστί συγγραφέν πρδ τοΰ κατά 
Μάρκον Εύαγγελίου καί άπολεσθέν, τδ δέ έτερον αύτδ 
τδ νΰν σωζόμενον, συνταχθέν ύπό τινο; άγνώστου 
μετά τδ Εύαγγέλιον τοΰ Μάρκου. Αρχαιότατο; δη 
λονότι έκκλησιαστικό; συγγραφεύς, δ τής έν Φρυγία 
Ίεραπόλεως έπίσκοπο; Παπίας, λέγει παρ’Εύσεβίω 
(Έκκλ. Ίστ. 3,39), οτι Ματθαίος έβραιδι διαλέ- 
κτω τά κυριακά λόγια συνετάξατο, ήρμήνευσε δέ 
αύτά ώς ήν δυνατό; έκαστο;». ’Επειδή δέ έν μέν 
τώ χωρίω τούτω λέγεται ότι ό Ματθαίος συνετά
ξατο τά κυριακά λόγια τουτέστι τάς διδα
σκαλίας τοΰ Κυρίου, τδ δέ κατά Ματθαίον Εύαγ
γέλιον, οϊον ύπάρχει νΰν, περιέχει ού μόνον διδα
σκαλίας τοΰ Κυρίου, άλλά καί πλείστα έργα καί 

| γεγονότα τοΰ βίου αύτοΰ, διά τοΰτο τδ μέν ύπδ τοΰ
ΙΙαπίου μνημονευόμενου έργον τοΰ Ματθαίου θεω
ρούσε μονον <υ; συλλογήν τινα τών ομιλιών 
καί διδασκαλιών τοΰ Σωτήρος έν εβραϊκή 
γλώσσγ, συ ντε ταγμέν ην, άπο/.εσθείσαν δέ λίαν 
πρωίμως. τδ δέ νΰν σωζόμενον κατά Ματθαίον Εύαγ
γέλιον ώ; έργον άλλου τινδς, συντεταγμένου βραδύ
τερου έπί τή βάσει τή; γνήσιας έκείνης τοΰ Ματ
θαίου συλλογής καί τοΰ Εύαγγελίου τοΰ Μάρκου.

Όπως δέ ποτ’ αν εχουσι ταΰτά τε καί αί διάφοροι 
προεκτεθείσαι χρονολογικά: τών έν λόγιο ιερών Εύαγ.

1
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γελίων κατατάξεις, ομολογητών ό'τι αί πολλαέ αυ

τών συμφωνία·. κα'; διαφοραέ είναι δυνατόν νά κατα- 
νοηθώσί πως μόνον διά τής τρίτης ταύτης ύποθε'σεως, 
οτι ό ύστερον γράψας έπωφελήθη τούς προηγουμέ- I 
νους, βοηθούμενος άμα κα'ι ύπδ τής ζώσης άγραφου 
παραδόσεως, πρδς δέ κα'ι ύπό τινων ατελών ευαγ
γελικών δοκιμίων, περ'ι ών ποιείται λόγον δ 
Λουκάς εν τώ προλόγω τοΰ Ευαγγελίου αύτοΰ (1, I 
— 4). Οϋτω δε ού μόνον αί περ'ι τδ περιεχόμενον, I 
τήν τάξιν κα’ι τήν φράσιν ομοιότητες κάέ συμφωνίαι I 

των τριών ευαγγελιστών άπλούστατα έξηγοΰνται, 
άλλά κα'ι αί περί τινα δευτερεύοντα τών γεγονότων 

περιστατικά διαφορα'ι χα'ι διαφωνία; ευκόλως κατα- 
νοοΰνται ε'κ τής εν τισι διαφοράς τής ζώσης παρχ- I 
δόσεως, κα'ι αυτοί δέ οί ιεροί εύαγγελιστα'ι ώς συγ

γραφείς κατά γραπτάς κα'ι άγράφους πηγάς έλευθέ- 
ρως συγγράφοντες άπαλλάσσονται τής διά τών δύο 
άλλων υποθέσεων άποδιδομένης αύτοϊς δουλικής αντι

γραφής κα'ι μηχανισμού. Β. Α.

ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ.
(Συνεχεία κα’ι τέλος· ίδε άριθμδν 41).

η'.
Δέν πρόκειται ένταΰθα περ'ι μεθοδικής έκθέσεως 

τής ιστορίας τής άστρονομίας. "Αλλως δ'ε, ούδεμία 
άνάγκη νά έπικαλεσθώμεν έπι τω περιωρισμένω σκο
πώ ίν έπιδιοίκομεν. ει μή πάντη συνήθεις γνώσεις. 
Πάντες γινώσκουσι κάλλιστα ότι αί άρχαέ τής πρώ
της ταύτης τών επιστημών άπόλλυνται έν τω σκό 
τει τών αιώνων. ΊΙ καταγραφή τών τακτικών αστρο
νομικών παρατηρήσεων πράγματι προηγήθη και έδε; 
νά προηγηθή τής γεννήσεως αύτής τής ιστορίας. 
Διότι έκ τών παρατηρήσεων τούτων έξήρτηται πασα 
χρονική άρίΟμησις, ε'κ δ'ε τής άκριβοΰς χρονικής άριθ- 
μήσεως τδ δυνατόν συναρμολογήσεως τών κοινωνικών 
γεγονότων, καέ ού μόνον ή συναρμολόγησες αύτών, 
άλλ’ιδία κα'ι μάλιστα ό θετικός τρόπος τοΰ μεταδι- 
δόναι τήν μνήμην αύτών. Κα'ι έτι πλέον- έκ μεθο
δικής και άκριβοΰς χρονικής άριθμήσεως έςήρτηται 
ή κυβέρνησις πάσης πεπολιτισμένης κοινωνίας, ή 
τάςις εν τώ κοινώ βίω, ή σταθερότης έν τω μέσω 
τής κινήσεως τών ατόμων, άπερ έγκαταλειπουσι 
κα'ι παραχωροίσι διαδοχικώς άλλοις τήν εαυτών θέ
σιν έν τώ κόσμω. Είναι αράγε άνάγκη νά προστεθή 
ότι έκεϊ, ένθα ούδαμώς άπαντώσιν αστρονομικαι πα
ρατηρήσεις άποχρώσαι πρδς άπαρίθμησιν τών χρόνων, | 
ή ιστορία δεν ηδυνήθη νά γεννηθή;

| Άλλ’άφ’ετέρου αί άστρονομικαέ αυται παρατη
ρήσεις δέν έγένοντο πάσαι άπαξ όμοΰ κα'ι ε'ν utj 
στιγμή. Πριν ή δρισθώσιν, πολλάκις έπανελήφΟησαν 
κα'ι άπωλέσθησαν. Έπ": τών Έλλήνων, έν Αίγυπτω, j 
μεθ' ολην τήν υπαρξιν σχολής ιερέων, έντολήν 
έχούσης νά τηρή κα'ι νά μεταδίδη ταύτας, δέν I 
ήδύναντο πλέον νά έξηγώσί τινας τούτων, έν τοϊς I 
άρχαίοις πίναξι σημειουμένων. Έν Σινική, έν πλήρει I 

ιστορική έποχή. μέγα μέρος τών άστρονομικών γνώ- I 
σεων έξηφανίσΟη. Μιχροΰ δεϊν δλοσχερώς άπώλοντο I 
δύο αιώνας πρδ τής χριστιανικής χρονολογίας, ώς I 
τοΰτο ειδομεν. Προκειμένου περ'ι 1903 έτών παρα- I 
τηρήσεων, περιλαμβανόμενων έν τοϊς βαβυλωνιαχοϊς I 
καταλόγοις, ούς ό Μέγας ’Αλέξανδρος έπεμψε περέ I 
τδ 331 πρδ Χριστοΰ τώ διδασκάλω αύτοΰ Άριστο- I 
τέλει, ουτος είπεν έμφαντικώς, ό’τι καέ αρχαιότεροι I 
παρατηρήσεις άπώλοντο. Άλλως δέ. παρ’ήμϊν δια- I 
τηρούνται κα'ι μεταδίδονται άκεραίως μόνον δια τών Β 
σοφών ους δικαίως δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς τούς | 
μάλλον ειδικούς καέ μάλιστα άπαρτίζοντας πολιτι- ■ 
κήν σχολήν, άφοΰ ή τής έπιστήμης αύτών ένάσκη- S 
σις άπόλυτον έχει άνάγκην τής οικονομικής τοΰ I
κράτους συνδρομής. 8

Ούδαμώς άρα εισερχόμενοι είς παρεκβατικός έξη |
γήσεις, έπιφέρομεν τάδε- 8

-Οτι, αν έκ τών μάλλον μεμακρυσμένων ιστορικών I 
έποχών καταδεικνύωμεν τήν χρήσιν τών άστρονομι- I 
κών περιόδων προς τήν άπαρίΟμησιν τοΰ χρόνου, I 
καέ άποδεικνύωμεν τοΰτο έπέ μακράν προγενεστέρ αν I 
περίοδον, ύπήρξαν βεβαίως κοινωνία·, άρκούντως καλώς Β 
οργανωμένα·, δπως δυνηθώσι νά προβώσιν εις άστρο- I
νομικός παρατηρήσεις1. Τδ έκ δώδεκα μηνών ήτοι I

■) ΟϊκοΟεν έννοέϊται, ότι μετά πλείονος λόγου δυ- | 
νάμεΟα νά έπικαλώμεΟα ύπό τήν αύτήν έννοιαν τήν I 
αρχαιολογίαν, τήν γλωσσολογίαν, τήν έθνολογίαν. | 
Οίαδήποτε καν ή. παραδείγματος χάριν, ή πρεσβευο- | 
μένη γνώμη περέ τής άρχής τοΰ άνθρώπου, θαρρούν- | 
τως Ο’άποδεχΟώμεν ότι αί άπδ τής άρχής τής ίστο- ι
ρίας σχηματισθεϊσαι πεπολιτισμέναι φυλαέ δέν είναι |
άρχικαί. Ούτω καέ έν ταϊς γλώσσαις· ή σινική, ή Β
άρχαία αιγυπτιακή κα'ι λοιπαέ έμορφώθησαν μετά Β
τής γραφής αύτών έκ τών πρώτων χρόνων, πολλάς |
δηλονότι χιλιετηρίδα; πρδ τής ήμετέρας χρονολογίας. I
Αί τρίγλωσσοι έπιγραφαέ τής Ιίερσίας παρου- 8
σιάζουσιν ήμϊν άπδ Αχρείου τρέϊς γλώσσας, τήν μέν έπ'ι |
τής δέ. ολως κεχωρισμένας κα'ι διακεκριμένος. Ή άρ- I
χαιοτέρα. ήκιστα γνωστή εΐσέτι καέ καλούμενη σκυ- |
Οική. μηδική κτλ. είναι γλώσσα μικτή- ή δεύτερα |
ή άσσυριακή, είναι τιμητική- ή τρίτη ή περσική. 1
είναι ίνδοευρωπαική, αδελφή τής σανσκρίτης καέ |

έκ 305 ημερών έτος ήτο γνωστόν έπέ τοΰ Μήνιος. 
Κατά τι δέ αύΟεντικώτατον έγγραφον άποδεικνύεται 
ότι έπέ τοΰ Ί'αώ, ήτοι 2357 πρδ Χριστοΰ, οί 
Σίναι έγίνωσκον άπ' αορίστου -χρόνου νά όρίζωσι τούς 
τροπικούς κα'ι τδν ισημερινόν ή τών άστέρων κα1 
τών αστερισμών ονομασία έφαίνετο πανταχοΰ τοσοΰτο 
συνήθης, ώστε οί άστρονόμοι έτόλμησαν ν’ άποδώσιν 
αύτήν εις λαόν, οστις ώς έθνος προηγήθη πάντων 
τών λοιπών ιστορικών λαών-

"Οτι αί παρατηρήσεις αυται ίσως άπώλοντο καέ 
έπανελήφΟησαν

"Οτι πλεϊσται τούτων μετεδόθησαν, τής αφετη
ρίας αύτών αγνώστου διατελο-ύσης- ή χρονολογία αύ
τών ήδύνατο νά καθορισθή μόνον δι'επιστημονικής 
κριτικής, άδυνάτου εΐσέτι-

'Ότι ούτως αί άστρονομικαέ γνώσεις, οί κύκλοι 
οΰς βλέπομεν άποκαθισταμένους άπδ τών πρώτων 
έποχών τής ιστορίας αποδιδόμενοι είς ώρισμένην 
έποχήν, ανέρχονται πολύ πρδ αυτής καέ ένίοτε δυνα 
τδν νά πηγάζωσιν έκ χρόνων λίαν άπομεμακρυσμένων.

"Εχομεν πασίγνωστα νεώτατα παραδείγματα τοΰ 
Ιστορικού φαινομένου, όπερ πολλάκις παρήχθη. Γνω
στόν, παραδείγματος χάριν, ότι ή είς τδν βιβλιοφύ- 
λακα έν ’Αλεξάνδρειά Ερατοσθένην (255 π. X. άπο- 
διδομένη σφαϊρα δέν ήδυνήθη νά διαχαραχθή έν τή 
πόλει ταύτη, άλλ’ύπδ τδ πλάτος τών θηβών σχε
δόν παρά τδν ναόν τοΰ Έσνέχ καέ τοΰτο ύπέρ τούς 
είκοσιν αιώνας πρδ τοΰ Έρατοσθένους.

Τί δ’έκ τουτου προκύπτει ·, Ότι μελετών τις έπι- 
σταμένως τάς μάλλον αρχαίας άστρονομικάς γνώσεις 
καέ τά μεθ’ών συνδέονται φυσικά φαινόμενα, κατα
λήγει διά ύπολογισμών έχοντων σταθερόν βάσιν είς 
τήν άνεύρεσιν άρχαιοτέρων τής θετικής ιστορίας 
χρονολογιών καέ τών συστατικών στοιχείων τής αρ
χικής χρονολογίας*.

τής ελληνικής. Αί σφηνογραφίαι τής μικτής γλώσσης 
είσέν άπλούστεραι τής άριας καέ πηγάζουσι πάσαι έξ 
άρχαιοτέρας ιερογλυφικής γραφής. ΊΙ άσσυ- 
ριακή, ώς τεκμήριου έτι τής άρχαιότητος αύτής, 
είναι εΐσέτι συλλαβική. ΊΙ νεωτέρα καέ τελειότερα 
τών τριών τούτων, έχουσών διάφορον αρχήν, ή περ
σική, ε’σχημα-.ίσθη έν άρχή τής ιστορίας. ΊΙ ζενδική. 
ή σανσκρίτη έλαλοΰντο πολλάς πρδ τής ήμετέρας 
-χρονολογίας χιλιετηρίδας. Έν τούτοις οί γλωσσολόγοι 
έκ συμφώνου άποδέχονται ότι αί γλώσσαι αύται καέ 
πάσαι αί ΐνδοευρωπαϊκα'ι πηγάζουσιν έκ κοινής τίνος 
γλιόσσης, λαλουμένης ύπδ προϊστορικού λαοΰ.

’ "Ηκιστα ενδιαφέρει ή χρονολογία τοΰ μνημείου, 
έν ω αί άστρονομικαέ παρατηρήσεις ορίζονται. 'Ίσως

Μεγάλως Οά περιεφρόνει- καέ παραδόξως Οά περιέ- 
πιπτεν είς λήθην τής ιδίας ήμών ιστορίας ό νομίζων 
ότι, ελλείψει υλικών τεκμηρίων, καίπερ διαρ'ρυΟμι- 
σθεισών άπαξ τών έποχών, άποκαταστασών δέ τών 
άναγκαίων είς τήν διακανόνισιν τοΰ βίου γνώσεων, αί 
άστρονομικαέ παρατηρήσεις ούδέν ήσαν έν τώ βίω 
τών λαών. Έπέ τών ήμετέρων χρόνων ή τοΰ Κο- 
περνίκου άνακάλυψις, καίτοι φαίνεται έχουσα θεω
ρητικήν μόνον σπουδαιότητα άνευ ούδεμιάς σχάσεως 
πρός τούς όρους τής ήμετέρας ύπάρξεως, ούχ ήττον 
έγένετο ή αφετηρία βαθείας ματαβολής. Είς τί Οά 
άπέληγεν έν τή άπωτέρα άρχαιότητι ή παρατήρησις 
ή ή πρόρβησις ουρανίων κινήσεων, οΐα έν Αΐγύπτω 
ή τοΰ ίεροΰ άστέρος Σείριου; Ό προαγγέλλων έκλει- 
ψίν τινα ήδύνατο βεβαίως νά προχαλέση μεταβολήν. 
Μέχρι τοΰδε εΐσέτι ή άστρολογία δέν άπώλεσεν 
άπαν αύτής τδ κΰρος. Αύ'τη πολύ προγενέστερον έν 
τή άστρονο[Λΐκή έπιστνμγ, διεδραμάτισεν άλλοτε 
σπουοαϊον πρόσωπον, κατά τοΰτο ότι μόνη αύ'τη 
ήδύνατο νά έξηγήση τά ονόματα τών άστέρων. Έν 
Σινική καθ’ όλους τούς χρόνους ή τοΰ ούρανοΰ παρα
τήρησες ήν άνατεΟειμένη εις τούς άνωτάτους μεγι
στάνας. Οί τύποι αύτής τής κυβερνήσεως 
άφωμοιοΰντο πρδς τούς κανόνας τοΰ ούρα- 
νου, ου αντιπροσιοπος ην ο αυτοχρατωρ.

Έν Αιγύπτιο ή άστρολογία διετέλει τδ κληροδό
τημα τής τάξεως τών ιερέων, οί'τινες μυστηριω- 
δώς διετήρουν τά αποτελέσματα αύτής και εχρώντο 
αύτή ώς δργάνω τής ιδίας παντοδυναμίας κ. τ. λ. 
Παρ’ήμϊν έγένοντο δύο μεταρρυθμίσεις ήμερολογίου. 
ΊΙ πρώτη τούτων άνετέθη ύπδ τοΰ ’Ιουλίου Καίσα- 
ρος εις ϊερεϊς. ή δέ δεύτερα είναι έργον πάπα. Αί 
διαφοραέ τών έλληνικών καέ ρωμαϊκών θρησκευτικών 
τελετών έξηγοΰνται καέ σήαερον έτι έκ τής διαφοράς 
τοΰ ήμερολογίου. ΊΙ γαλλική έπανάστασις, νέαν έγ- 
καινίζουσα έποχήν, μετερέύθμισε τήν χρονολογίαν. 
Ό Αύγουστος Comte δέ / Οά έθεώρει πλήρες τδ έργον 

ό ναός τοΰ Σαλσέτου είναι νεώτερος, άλλ’ δ έν αύτώ 
γλυφηθεές ζωδιακός καέ παριστών τήν Παρθένον είς 
τδ θερινόν ήλιοστάσιον, άριθμεϊ κατά πάντα λογον 
ύπέρ τά πενταχισχίλια έτη ύπάρξεως. Ό ζωδιακός 
τοΰ Δενδεράχ 0’ άνήρχετο εις πενταχισχίλια έτη 
έάν οί αστερισμοί παρετηροΰντο έπέ τοΰ ύρίζοντος 
τδ εσπέρας διά τής ήλιακής αύτών άνατολής καέ εις 
τετραχισχίλια μόνον καέ εξακόσια έάν παρετηροΰν
το έπέ τοΰ όρίζοντος τ-ή/ πρωίαν πρδ τής άνατολής * 
τοΰ ήλιου. Συζητήσεις έγε’/οντο ούχέ περέ τής ύπάρ
ξεως καέ τής χρονολογία; τών ουρανίων φαινομένων 
άλλά περέ τών παρατηρητικών μεθόδων.



717ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ.7If. ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ]

αύτοΰ, έάν δεν άπεπειράτο την αΰτήν τύχην. Πι
θανόν δε φαίνεται οτι ή ήμετέρα επιστημονική χρο
νολογία συμμορφωθήσεται οΰκ εις μακράν πρδς νε'ον 
ημερολόγιου, έξ ού θ’άποκλεισθώσιν οί άγιοι ή iui- 1 
θεοί τών εϊς αχρηστίαν περιελθόντων θρησκευμάτων.

1 Αύται είναι περίοδοι, κατά τδ τέλος τών όποιων 
τά άστρονομικά φαινόμενα μέλλουσι νά άναφανώσιν. 
ή νά δραθώσιν έν τή αΰτή σχετική θέσει, είτε πρδ; 
άλληλα είτε πρδ; άλλα μεθ ων συνεσχετίσθησαν κατά 
W “?ZV-

Ε?ς τών νεωτέρων καί γνωστότερων κύκλων είναι 
δ τοΰ Μέτωνος. Τώ -133 π. Χριστοΰ δ αστρονόμος 
Μέτων έξέθηκε τοϊς "Έλλησι. συνελθοΰσιν έν τοϊς ο
λυμπιακό?; άγώσι, τά; παρατηρήσει; καί τοΰ; υπο
λογισμούς περιόδου έκ 235 σεληνιακών έτών, ήτις 
περιελάμβανε τάς φάσεις καί τάς. έκλείψεις, όσαι 
έμελλον νά φανώσιν έν τή αΰτή τάξει κατά δμοίαν 
περίοδον. Οί Άθηνάϊοι έχάραξαν τού; ύπολόγισμού; 
τουτου; χρυσοϊς γράμμασι προ; κρείττονα διατήρησιν. 
έξ ου προέκυψεν δ μέχρι σήμερον έν τοϊς λατινικοί; 
ήμερολογίοι; άπαντών χρυσοΰ; άριθμό;.

Τδ ημερολόγιου άπώλεσε βεβαίως ε'ν Ευρώπη τδν 
θρησκευτικόν αΰτοΰ χαρακτήρα. Αί έλάχισται με
ταρρυθμίσεις, όσαι δυνατδν νά είσαχθώσιν έν τούτω, 
δεν έχουσι μεγάλην σπουδαιότητα, οΰδ’ είσιν οΐονεί 1 
ή υλική ερμηνεία τών πνευματικών καί βαθειών κοι- I 
νωνικών μεταβολών.

Τοΰναντίον μέχρι τών ήμετέρων χρόνων έν τή 
άρχαιότητι, ιδία δ’ έν ’Ανατολή, τή ’Ινδική, τη 
Χαλδαία, τη Αίγύπτω, τοΰτο έφερε κατ’οΰσίαν 
θρησκευτικόν χαρακτήρα. Κρινάτω τις τοΰτο έκ τής 
άπηχήσεως, ήν έμελλον νά λάβωσιν αί είς αυτό έπε- 
νεχθησόμεναι έλάχισται μεταβολαί. Καί πόσος δε 
δέν ύπέστη; Γινώσκομεν ιδία καί θετικώς ότι ή 
Αίγυπτος, πρίν ή άποδεχθή τδ έτος, μετεχειρίσθη 
πρδς καταμέτρησιν τοΰ χρόνου μήνας, είτα περιόδους 
έκ τεσσάρων μηνών ότι ό μικρός κύκλο; τών επτά 
ήμερων είναι, ούτως είπεϊν, άρχικδ; καί ότι άπο- 
χατέστησαν διαδοχικώς έν τε Ινδική καί Χαλδαία. 
ώς καί έν Αίγύπτω κύκλοι ηλιακοί καί σεληνιακοί1. 
ΊΙ παραδοχή έκάστου τών κύκλων τούτων έμελλε 
βεβαίως νά έπακολουθήση ή προηγηθή αληθών μετα
βολών, ων τήν άνάμνησιν διετήρησαν αί παραδόσεις 

τών μυθικών χρόνων. 'Εάν δ’ουτω; έχη, αί διαιρέ
σεις τών χρονικών τούτων περιόδων δέον ν' άντιστοι- 
χώσι πρδς τήν παρατήρησιν μεγάλου αστρονομικού 
φαινομένου, όπερ δυνατόν είναι νά άνακαλυφθή. Τοΰτο 
πράγματι συμβαίνει, καί συντομίας χάριν άρκοΰμεθα 
ύπομιμνήσκοντε; έν μόνον παράδειγμα.

Ό Ηρόδοτος γράφει δ'τι έπί I 1,310 έτη δ ήλιο;

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ.

ώφθη δκτάκι; άνατέλλων εί; τδ μέρο; όπου δύει, 
"Αρα 8 επί 1,417 έτη έκ 365 1 ή, ημερών, μεθ’όν 
χρόνον ό ήλιο; εύρίσκεται έπί τοΰ αΰτοΰ σημείου 
τοΰ οΰρανοΰ, άποτελοΰσι μετά τετραετίαν σχεδδν ' 
τδν υπδ τοΰ πρώτου ίστορικοΰ ύποδεικνυόμενον άρι- 
Ομόν. Τοΰτο έμφαίνει 11,340 έτη παρατηρήσεων, 
γενομένων 400 έτη πρδ Χριστοΰ, καί άνάγει ήμάς 
ύπέρ τά 1 1,740 έτη πρδ τή; ήμετέρα; χρονολογίας. 

Γινώσκομεν έ; άσφαλοΰ; πηγή; ότι οί Χαλδαϊοι 
είχον κύκλον 22.325 σεληνιακών περιόδων, αί'τινες 
ίσοουναμοΰσι πρδ; 1805 έτη καί δ'τι τδ 7 12 π.Χ.

, έτος είναι ή χρονολογία άρχή; τοΰ κύκλου τούτου. 
, Έάν άπδ τή; χρονολογία; ταύτη άνέλθωμεν είς τδν 

χρόνον, φθάνομεν είς τδ τέρμα τοΰ έκτου αίώνος καί 
καί είς έποχήν τή; ένάρξεως αΰτοΰ, τδ 1 1,542 πρδ 
Χριστοΰ έτος. Έπίσης, έάν άπδ τοΰ 1322 π. X. 
οριστική; χρονολογίας τοΰ τέρματος αιγυπτιακού κύ
κλου έκ 1401 έτών, άνερχομεθα άπωτέρω, καί φθά
νομεν εί; τδ τέλος τοΰ εβδόμου κύκλου, τδ αΰτδ 
11.542 π. X. έτος. Έκ τής συμπτώσεω; ταύτη; 

ό κ.Upper!, όστι; ύπέδειξε τοΰτο, συμπεραίνει ότι 
τδ αΰτδ αστρονομικόν φαινόμενου παρετηρήθη συγ
χρόνως ύπ'άμφοτέρων τών λαών τοΰ αιγυπτιακού καί 
τοΰ χαλδαϊκού. Καί άληθώς δ ίερδς τών Αιγυπτίων 
άστήρ, δ Σείριο;, άνέτειλεν ήλιακώ; τήν 29 ία- 
νουαρίου τοΰ 1 1,542 π. X. έτους.

«ΊΙ παρατήρησις αυτή, λέγει ό κ. Upper!, άπο- 
δείκνυσι πολιτισμόν προηγμένου έν τή έποχή έκείνη». 
Πολύ πρδ αΰτοΰ δ κ. Lesueur κατώρθωσε ν’άναγά- 
γη τήν άρχήν τοΰ αιγυπτιακού πολιτισμού τούλά
χιστον εϊς τδ 1 1,502 έτο; πρδ Χριστού’.

: Δεν πρέπει άρα να έκπλαγή τις μετά τοΰτο, 
έκ τών I 1,3 40 έτών παρατηρήσεων, περί ών δμι- 
λεϊ δ Ηρόδοτος, καί τοΰ τοσοΰτο παραδόξου συμπί- 
πτοντο; γεγονότος, δ'τι αί παραδόσεις, τιθεϊσαι τήν 
άρχήν τή; μυθική; αίγυπτική; περιόδου τών Νεχαώ 
έν τω 1 1,466 έτει πρδ τή; ήμετέρα; χρονολογίας; 
Αί χρονολογία! αυται δεν περιλαμβάνουσιν ού'τω ά- 
ναμφήριστον χαρακτήρα αΰθεντικότητο;;

'Ο κ. G. Rodier κατά τδν αΰτδν τρόπον, 
ήτοι διά τή; άστρονομία; κατώρθωσε νά προβή έτι 
πορρωτέρω, νά βεβαίωση πάσα; τά; χρονολογία; τών 
παραδόσεων, νά έπανορθώση πάσαν τήν άρχικήν χρο
νολογίαν τών Ινδών, τών Αιγυπτίων, τών Χαλδαίων, 
τών Έλλήνων. Σήμερον, ότε εί; λήθην σχεδδν περί

1 Εύρον έπίση; κα’ι σΰμπτωσιν μεταξύ τή; άρχής 
τή; βασιλείας τοΰ Μήνιος καί τής άρχής κύκλου τινό;.

ήλθον, συνειθίζεται ή άποδοχή τών συμπερασμάτων 
τούτων μετά περιφρονητικής άπιστίας. Άλλ’οί άνα- 
γνόντε;, ή οϊ μέλλοντες ν’ άναγνώσωσιν αΰτδν 
μετ’ένδοιασμοΰ, θ’ άφήσωσι ν’άπολεσθή έξ άδιαφορία; 
άπόπειρα, δι’ ήν κατηνάλωσεν υπέρ τά πεντεκαίδεκα 

έτη άναζητήσεων καί υπολογισμών.
Τοιαύτη τις άπόπειρα έγένετο διά τήν Σινικήν, 

ήν δ κ. Rodier τέλεον παρέλιπεν. 'Ο συγγραφεύς 
χατώρθωσεν οΰ μόνον νά έπικυρώση παραδόσεις πρρί 
ουρανίου ηλικίας, λίαν μεμακρυσμένης, άλλά 
καί μελετών τήν σινικήν ουρανογραφίαν. έθεώρησε 
δυνατδν τον διισχυριμδν ότι τά ονόματα τών αστέ
ρων καί τών αστερισμών ήμών τδ πλεϊστον έκ τής 
Σινικής άρυομεθα. Ό διισχυρισμδς αΰτοΰ,καίπερ δυσ- 
έφικτος, παρέχει μεγίστην σπουδαιότητα. Οΰτε αρ
μόδιοι έσμίν, οΰτε τδ άναγκαϊον κΰρος έχομεν, όπως 
έγγυηθώμεν τά άποτελέσματα, απερ ούτω ό κ.Rodier 
έπέτυχεν. Άλλ’οΰχ ήττον έπιτρέπεται ήμϊν δυ· 
νηθεϊσι νά πεισθώμεν τούτοι;, όπω; έπιμαρτυρήσω- 
μεν τήν πλήρη αΰτών αλήθειαν. Τοΰτο δε γενήσεται 
τοσούτω μάλλον, όσιο ήδυνήθημεν νά καταδείξωμεν, 
ό'τι πάσαι αί έκ τή; εθνολογίας, τή; γλωσσολογίας, 
τής άρχαιολογίας, τή; άστρονομία;. τή; ιστορία; 
έπαγωγαί χαταδεικνύουσι τήν υπαρξιν κοινωνιών, 
δργανωθεισών έν Άσία πολύ πρδ τή; άρχή; τή; θε
τική; ιστορίας, δ'τι ή άστρονομία συντελεϊ εί; τήν 
ευρεσιν θετικών χρονολογιών διά τήν προϊστορικήν 
ταύτην περίοδον, καί έπικύρωσιν τή; σχετική; άκρι- 
βεία; τών μυθικών παραδόσεων, καί οτι πρδ; άνα- 
σύστασιν τή; άρχική; χρονολογία; αί μάλλον αΰθεν- 
τιχαί έπιγραφαί απλώς έπουσιώδέ; τι κΰρο; κέκτηνται 1 

παρά τοϊς άστρονομικοϊς ύπολογισμοϊς.
(’Εκ τοΰ γαλλικού). Zavorowski.

Ο ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΑΙΙΣ 

EX TAIS ΧΧΕΣΕΣΙΝ ΑΥΤΗΝ ΠΡΟΧ ΤΗΝ 

ΔΙΑΝΟΙΑΝ KAI ΤΙ1Ν ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ.

Δεν εϋρισκόμεθα πλέον εϊ; τού; χρόνου;, καθ’ οΰ; ό 
περίφημο; χειρουργό; Μερύ παρέβαλλε τούς άνατέ- 
μνοντα; τδν εγκέφαλον πρδ; τού; άμαξηλάτας, οί'τι- 
νε; γινώσκουσι μεν τά ονόματα τών οδών, δεν γνω- 
ρίζουσιν ό'μω; τά έντδ; τών οικιών συμβαίνοντα, οΰδε 
εί; τού; χρόνου; τοΰ Άριστοτέλους τοΰ λέγοντοςότι οί 
έχοντε; μεγάλην κεφαλήν είσιν όμοιοι πρδ; τδν όνον 
τοΰ οποίου κα'ι τήν βλαχίαν έχουσι. Σήμερον αί βέ
βαια; γνώσεις περί τή; ένεργεία; τών διαφόρων με
ρών τοΰ εγκεφάλου είναι άρκούντως πολυπληθείς, καί

έξ άλλου αί μεγάλαι κεφαλαί κρίνονται ύπδ τών 
φυσιολόγων πολύ εΰμενώς. Νέον δΐ καί σημαντικόν 
πλεονέκτημα κτώνται έκ τών ερευνών, τά; οποία; οί 
κ. κ. Laccasagne καί Clique! έξέθηκαν άρτι έν τή 
εταιρία τή; δημοσίου ιατρική; καί τή; ύγιεινη; έν 

Παρισίοις.
Πρώτο; δ Γκάλ έμελέτησε μέτρα έχων εί; χεϊ- 

ρας, τήν σχέσιν τοΰ όγκου τοΰ κρανίου πρδς τδν νοΰν. 
ΙΙαρετήρησε δέ ό'τι σπανίω; ή κεφαλή βλακών έχει 

περίμετρον μείζονα τών 35 μέχρι 40 εκατοστόμε
τρων, ένώ άνδρες μετρίω; άναπτυχθέντε; έχουσι κε
φαλήν περιμέτρου 55 έκατοστομέτριον περίπου. Ό 
l’archappe (1836) έμέτρησε συγχρόνως τά; κεφα- 

I λάς δέκα χειρωνακτών καί δέκα άλλων διακεκριμέ
νων έν τοϊς γράμμασιν ή ταϊς έπιστήμαι;, καί ευρεν 
ότι αί κεφαλαί τούτων ήσαν μάλλον ογκώδεις, τής 
διαφοράς μάλλον καταφανούς γενομένη; κατά τά με
τώπια μέρη. Τέλος κατά τδ_1861 τδ ύπόμνημα 
τοΰ κ. Βρόκα, πολύ πληρέστερου τών προτέρων, κα

ταλήγει είς τά αΰτά συμπεράσματα.
Άλλ’όμως τδ ζήτημα είναι τοσοΰτον σπουοαϊον, 

ώστε ήτο άντάξιον νά ε’παναληφθή, ύποβαλλομένων 
εί; τήν έξέτασιν πλειόνων ανθρώπων διότι ό Βρόκα; 
μόνον 36 έξήτασε, καί μάλιστα άνθρώπου; έχοντας 
τά; αΰτά; ιδιότητας,, έξαιρουμένη; μόνη; τής δια
νοητική; άναπτόξεως. Οί στρατιωτικοί ιατροί, τών 
οποίων άναλύομεν τδ έργον όντες έν τώ στρατιωτική 
νοσοκομείω τοΰ Vai de Grace, κατεϊχον έπιτηδειο- 
τάτην θέσιν, ένοΰσαν πάντα τά συντελοΰντα ει; τήν 
μελέτην τοΰ προβλήματος. Έν τούτοι; δέον νά δμο- 
λογήσωμεν ότι δίν έλαβον ύπ’ όάιν τά; έθνολογικά; 
διαφοράς. ‘Όπως καί ό κ. Lagneau παρετήρησεν έν 
τή συζητήσει, ήτι; άμέσως μετά τήν διακοίνωσιν 
αυτών έγένετο, έν τω έν ένεργεία γαλλικω στρατώ 

j ύπάρχουσιν άνδρες καταγόμενοι έκ διαφόρων τή;
Γαλλία; χωρών, κατοικηθεισών ύπδ λαών διαφόρων 

φυλών διαφόρου ίδίω; όγκου τή; κεφαλής.
Μετεχειρίσθησαν εί; τά; ερεύνα; αΰτών οΰχί τδν 

| κανόνα καί τδν διαβήτην, άλλα τδ γνωστότατο·/ τών 
πιλοποιών οργανον, δι' ού άνέλυσαν πολλά Ενδιαφέρον
τα σημέϊα. Αί παρατηρήσεις δ’αΰτών έγένοντο έπ'ι 

190 ιατρών·
133 στρατιωτών, έχόντων τουλάχιστον προκαταρ

κτικήν παίδευσιν
7 2 στρατιωτών αγραμμάτων καί

91 δεσμωτών.
Παραλειπομένων δε τών τελευταίων τούτων, τών 

οποίων οί κοινωνικοί καί διανοητικοί όροι είναι λίαν



ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ. 719718 ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ

πολύπλοκοι, έξάγομεν έκ τών αριθμών τούς οποίους οί 
έξετάσαντες ιατροί έδωκαν, τδν έξής πίνακα είς χι
λιοστά τής διαμέτρου τοΰ οργάνου τών πιλοποιών, 
τοΰ καλούμε'νου μορφωτοΰ.

Διάμετρος

Μήκους 
έμπροσθεν (μετώπου) 48,91. 
ο’πισ0εν(βπισ<>ι>χρανίου)52,58.

85,29. 81,97.
43,65.
49,06.

>υ

μετώ-

Ιατρών Στρατιωτών Σρατιωτών 
εύπαιδεύτων άπαιδεύτων

79,13.
42,35. 
50,27.

Έκ τούτων εξάγεται ότι ή διάμετρος τοΰ κρανίοι 
τών ιατρών καθ’ό’λας τάς διαστάσεις ήτο μεγαλειτέ- 
ρα τών άλλων, καέ ότι οί απαίδευτοι στρατιώται εϊ- 
χον κατά πάντα τήν τελευταίαν βαθμίδα, έκτδς τών 
διαστάσεων τοΰ δπισΟοκρανίου.

'Π ύπεροχή τών ιατρών είναι καταφανέστερα μά
λιστα είς τάς κατά τδ μέτωπον διαστάσεις, έπειδή 
ήμέν κατά μέτωπον διάμετρο; υπερέχει κατά 4,56 
χιλιοστά τοΰ μέτρου, ή δέ τοΰ δπισΟοκρανίου κατά 
2,82. Παραβαλλόμενοι δέ οί ίατροέ πρδς τοΰς δεσμώ- 
τας ειχον τήν υ.έν κατά μέτωπον διάμετρον κατά 
6,27 χιλιοστά τοΰ μετώπου μείζονα, τήν δέ τοΰ 
δπισΟοκρανίου κατά 2,62.

Ή δέ διαφορά τών δύο διαμέτρων καέ τοΰ 
που καέ τοΰ δπισΟοκρανίου παρά μέν τοϊς ίατροϊς εί
ναι 3,67 χιλιοστά τοΰ μέτρου, τών δ’άπαιδεύτων 
στρατιωτών είναι 7,92. τουτέστι διπλάσιά.

Δυνάμεθα λοιπδν νά έξαγάγωμεν τά ακόλουθα δύο 
συμπεράσματα τά όποϊα είναι αύτά έκεϊνα, δι’ων 
έπλούτισε τήν έπιστήμην ό Parchappc.

1. ΊΙ κεφαλή τών πεπαιδευμένων είναι μάλλον 
ανεπτυγμένη τής τών άπαιδεύτων.

2. ΊΙ κατά τδ μέτωπον χώρα παρά τοϊς πεπαι
δευμένοι; είναι άναλόγως μάλλον ανεπτυγμένη τής 
κατά τδ δπισΟοκράνιον.

“Ηδη δέ, προκειμένου νά συμπεράνωμεν περέ αι
τίας καέ αίτιατοΰ προβάλλεται τδ ακόλουθον ζήτη
μα, έκ τής λύσεως τοΰ οποίου έξαρτάται ή λύσις 
τοΰ όλου προβλήματος·

: Άρά γε ή διηνεκής διανοητική προσπάθεια, ή 
τοΰ νοΰ δηλαδή, έργασία επιφέρει τήν αύξησιν τοΰ 
έγκεφάλου καέ κατά συνέπειαν τής κεφαλής, ή του
ναντίον, έπειδή ό έγκέφαλο; είχε τάσιν πρδ; άνά- 
πτυξιν καέ επομένως διαμόρφιοσιν κρανίου εύρυτέρου, 
κατέστη δυνατή ή μάΟησι; :

Είναι πιθανώτατον ότι καί τά δύο αίτια συντε- 
λοΰσι ταύτοχρόνω; είς τδ αυτό αποτέλεσμα. Δυνά- 
μεΟα δηλαδή ευκόλως νά συμπεράνωμεν, ότι δοθέν- 
■ων δύο παίδων έχόντων τά αύτά φυσικά προτερή-

ΕΙΠΘΕΩΡΗΣΙΣ.

ματα, τών όποιων όμω; ό μίν ε?ς άμελεϊ πάση; δια
νοητικής έργασίας, δ δέ άλλος ενδιατρίβει συνεχώς 
περέ τοιαύτην εργασίαν, ουτος δύναται ν’ αύξήση τάς 
διαστάσεις τής κεφαλής του, ήτις άνευ τούτου 
ήθελε μείνει ομοιόμορφο; πρδς τήν τοΰ ετέρου. Εν

νοείται έξ άλλου ό’τι δύο παϊδες έπίσης έστερημένοι 
παιδεύσευως, δηλαδή τής έξεγέρσεως τοΰ νοΰ τή; έ
ξωθεν προερχόμενης, δύνανται νά διαφέρωσι κατά τήν 
διάνοιαν καί τήν χωρητικότητα τοΰ κρανίου, άμφο- 
τέρα; αύξανούσας, ή μειουμένα; όμοΰ. Άλλ’έάν, έξ 
όσων ε’κ τής φυσιολογίας έν γένει και έκ τής φυσιολο
γίας τοΰ εγκεφάλου ιδία γνωρίζομεν, ταϋτα ήναι ό
τι μάλιστα πιθανά, δέν δυνάμεθα όμω; άναντιρρήτως 
ν’ άποδείξωμεν, έάν μή έξετάσωμεν αυτά μετ’ έκτά- 

ύπομονής ούχέ έπέ πολλών ανθρώπων τυχαίω; 
'-----  άλλ’ έπέ προσώπων γνωστών εις τδν πα ·

Έν τούτοι; δυνάμεθα νά είπωμεν ότι 

κτου ι 
ληφδέντων, 
ρχτηρητήν. ,
κατα μέσον όρον δ φύσει διανοητικώτερος έργάζεται 
μάλλον οιά τής κεφαλής, κα'ι ή δεύτερα τής αύξή- 
σεως αιτία προστίθεται είς τήν αρχικήν.

Δεν πρε'πει νά έκπληττώμεθα άκούοντες οτι Ιγ- 
κέφαλόςτι; σχηματίζει αυξανόμενος εύρύτερον κρανίον. 
Διότι πρώτον μέν γνωστόν είναι ότι ε’ν τή νεαρα η
λικία τά διάφορα τοΰ κρανίου όστα συμπλέκονται οιά 
ραφών άλλήλαις εντεθειμένων, στερεουμένων καέ 
σκληρυνομένων προβαινούσης τής ηλικίας. Ή άπο- 
σκλήρυνσις δ’αυτη γίνεται κατά τδν Γρατιολέ ταχύ
τερου παρά τοϊς αίθίοψι, βραδύτερον όμως παρά τοϊς 
λευκοϊς. Άλλά κα'ι όπόταν αί συρραφα’ι αυται ένω- 
θώσι, κα'ι ή κοιλότης τοΰ κρανίου φαίνηται ανεπίδε
κτος χαλαρώσεως, και τότε δέν πρε'πει νά λησμονώ- 
μεν, ό'τι οίονδήποτε δστοΰν, όσιο σκληρόν καέ αν ύπο- 
τεθή. είναι ελατόν υπερβαλλόντως, καέ οτι είς τδν ζών- 
τα δργανισμδν τδ απαλόν σχηματίζει τδ σκληρόν.

Αί καταμετρήσεις αί ύπδ τών κυρίων Lacassagne 
καέ Cliquet γενόμεναι συμφωνοΰσι καέ πρδς τούς 
αριθμού; τοΰ κ.Βρόκα, ώς έκφράζοντε; χωρητικότητα 
τών κρανίων, ατινα συνελέχθησαν έν τοϊς νεκροτα- 
φίοις τών Παρισίων, καέ άνήκοντα άλλα εις τήν τά
ξιν τών πλουσίων καέ επομένως πεπαιδευμένων, καέ 
άλλα είς τήν μάλλον πτωχήν τάξιν. Ουτω κατά τδν 
ΙΘ' αιώνα, ένώ τά κρανία τών κοινών τάφων έχουσι 
περίμετρον 1,403 κυβικών εκατοστόμετρων, τά τών 
ιδιωτικών τάφων έχουσι 1, ί 8 ί. Άλλά καέ ένταΰθα 
προβάλλεται τδ ζήτημα τοΰτο1 οί πλούσιοι έχουσιν 
αρά γε μεγαλειτε'ραν τήν κεφαλήν, διότι άπισχόλησαν 
τδν έγκε'φαλόν των, ή όσοι έμελλον νά έχωσι τήν κε
φαλήν μεγαλειτε'ραν έδείχθησαν νοημονέστεροι καέ ή-

xat't ή δευτέρα τής αύξή-

δννήΟησαν ν’άποκτήσωσιν ύψηλοτέραν κοινωνικήν 
Θε'σεν ; 'Ό,τι Οά συνηγορεί ύπέρ τής τελευταίας ύπο- 
ίεσεως είναι ότι αί κεφαλα'ι τοΰ ΙΒ'αίώνος, καθ'ήν αί 
άλλαγαέ κοινωνική; Οέσεως ήσαν τοσούτω σπάνιαι. δια- 
οέρουσι πολύ δλιγώτερον πρδς άλλήλας, οίίτωτά κρα
νία τοΰ νεκροταφείου τών άθώων ειχονχωρηκότητα 
1,409 κυβικών έκ. ήτοι ώς έγγιστα τήν νΰν χωρη
τικότητα τών κρανίων τοΰ κοινού νεκροταφείου· τά 

' δέ κρανία τοΰ αριστοκρατικού νεκροταφείου τής πόλεω; 
έχουσι 1,4 26’κυβικά έκ. ήτοι διαφοράν μεταξύ πλου
σίων καέ πτωχών κατά μέν τήν ΙΘ' έκατονταετηρί- 
δα 8 I κ. έκ. κατά δέ τήν ΙΒ'μόνον 15. ΊΙ διαφορά 
λοιπδν ή μεγάλη τών καταμετρήσεων καταδεικνύει 

, ότι βελτιοΰται ή κοινωνική κατάστασις, καέ προσεγ
γίζει πρδς τήν κατά τδ απολύτως δίκαιον κυριαρχίαν 

τή; διανοίας.
Ή χρήσις τοΰ οργάνου τών πιλοποιών δεικνύει 

άςιοσημείωτον καέ πολύ γενικήν άσυμμετρίαν έν τώ 

σχηματισμό» τής κεφαλής. Οί κ. κ. I.acassagne 
Clique! απέδειξαν οτι ή αριστερά τοΰ μετώπου χώ- 

I ρα είναι μάλλον ανεπτυγμένη παρά τοϊς εύπαιδεύ- 
τοις, ένώ παρά τοϊς άπαιδεύτοι; είναι πολύ άνεπτυγ- 

ί μένη ή δεξιά τοΰ δπισΟοκρανίου χώρα. Τοΰτο δ’ 
έχει σημασίαν ένεκα τής σπουδαίας ένεργείας, τήν 

| όποιαν οί φυσιολόγοι άποδίδουσιν είς μέρος τι τοΰ 
αριστερού μετωπίου λοβοΰ. Θά ήτο πραγματικοί; 
πολύ ενδιαφέρουσα ή ώ; πρδ; τοΰτο παράΟεσις τών 
έπαριστέρων πρδ; τού; κοινούς τών άνθρώπων.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ. — Όκτωκαίδεκα παρήλθον 

μήνες μετά τήν έπάνοδον τών άγγλικών πλοίων 

Άβερύ καέ Δυσκόβερυ άπδ τοΰ αγόνου αυτών 
περίπλου έν τώ βορείω πόλω, κα'ι ήδη τρέϊς έγένον
το έκδρομα'ι πρδς έρευναν τών άρκτιρων χωρών. Δύο 
τούτων οιωργανώθησαν ύπδ τών Αμερικανών, ή μέν 
πρδ; άναζήτησιν τών λειψάνων τοΰ Τζών Φραγκλί- 
νου καέ τών συνεταίρων αύτοΰ, ή δέ είναι ιδιωτική 
έπιχείρησις τοΰ κ. 'Ιακώβου Γόρδον Βεννέτ, διευ- 
Ουντοΰ τοΰ Κήρυκος τή; Νέα; Ί’όρκης. Λύ
τη άποτελεϊται έκ δύο πλοίων, ά’περ Οά λάβωσιν 
εναντία; διευθύνσεις, τής Ίω αννέτα; άχρι τοΰ
δε Πανδώρας, κατευΟυνομένης νΰν είς Καλλιφορ- 
νίαν, καέ μελλούσης νά μεταβή διά τοΰ Βεριγγείου 
πορΟμοΰ, καέ τοΰ άτμοδρόμονος Δασύντλε διά 
τής Σπιτσβέργης. Ουτω διττα'ι Οά ώσιν αί περ'ι έ- 
πιτυχίας ελπίδες τοΰ νά φΟάσωσιν είς τδν βόρειον

πόλον. Άλλως δέ, ή έτέρα τών όδών τούτων εί
ναι έκείνη ήν ήκολούΟησαν ήδη επιδέξιοι καέ δρα
στήριοι έξερευνηταί. Ό περίπυστος καθηγητή; καέ 
όρυκτολόγο; κ. Νόρδεσκολδ εύρίσκεται νϋν έν δδώ, 
όπως έκβιάση τήν βορειοανατολικήν διάβασιν. Τάς 
δαπάνας τή; έκδρομή; αύτοΰ Οέλουσιν έξ ήμισεία; 
καταβάλει ό βασιλεύ; τή; Σουηδίας κα'ι ό έκ Γο- 
Οεμβούργου σκώτο; έμπορο; Όσκαρ Δίξων μετά τοΰ 
ρώσσου βαΟυπλούτου Σιβηριαγκώφ. ΊΙ έκδρομή αυτή 
άπέπλευσεν έκ ΓοΟεμβούργου τήν 1 5 παρελθόντος ίου
λίου έπ'ι τοΰ άτμοπλοίου Ί’έγα, τόνων 299, ναυπη- 
γηΟέντος ιδία διά τδν έν τοϊ; πάγοι; πλοΰν, λαβόντος 
προμήθεια; έπ'ι διετίαν κα'ι φέροντος πολλούς διάση
μου; σοφού; καί ναυτικούς. Άλλο μικρδν άτμόπλοιον, 
ή Λένα, τόνων έκατδν, άκολουθεϊ τήν Ί’έγανώς 
μεταφορικόν. Ό κ. Νόρδεσκολδ, προσεγγίζων εις ένα 
τών λιμένων τή; Νορβηγία; πρδς παραλαβήν ναυτών, 
εμπείρων τών αρκτικών έκδρομών, προτίδεται νά πε- 
ριπλεύση τήν βορειοανατολικήν ακτήν τή; Ζαϋμέρ 
μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Γελιοΰσκιν. Έκεϊ αναμένει 
νά εύρη ελεύθερα υδατα, ένεκα τοΰ τεραστίου ποσοΰ 
θερμού ύ’δχτος, όπερ χύνουσιν ποταμοί ώ; ό 
Όβις κα'ι ό Τίεννεσέϋ. Υποτίθεται ότι 6 όγκος ου
τος είναι πολλω ύπέρτερο; τών έν τή Μεσογείω κα'ι 
τώ Εύξείνω έκβαλλομένων ύπδ τοΰ Δουνάβεως, τοΰ 
Πδ, τού Ροδανού, τοΰ Νείλου, τοΰ Δον. τοΰ Δνίεπερ 
κα'ι άλλων ήττον σημαντικών. Ό σουηδδ; έξερευνη- 
τής φρονεϊ ότι έν τώ μέρει έκείνω τδ ρεύμα θερμού 
ΰδατος, ένεκα τής περιστροφή; τής γ-ής, λαμβάνει 
τήν πρδ; άνατολάς διεύθυνσιν, έξ ου τά ελεύθερα ύ- 
δατα μένουσι κατά τδ φδινόπωρον άρκούντω; βραδέα. 
Τήν ύπόδεσιν ταύτην έπιβεβαιοΰσιν αί έκΟέσει; ρωσ
σική; έκδρομή;, γενομένη; τώ 1836 ύπδ τοΰ πλοι
άρχου ΙΙρατσίτσεφ. Έκεϊθεν Οά περιπλε·ΰση τήν α
κτήν τής Σιβηρία; μέχρι τοΰ Βεριγγείου πορΟμοΰ, ό
που έλπίζεται νά φΟάση πρδ τοϋ Σεπτεμβρίου λή- 
γοντος. Έάν ή τών πάγων καέ ή τοΰ καιρού κατά- 
στασις έπιτρέψη, Οά ποιήσηται έκδρομά; πρδ; βορράν, 
Οά περιηγηΟή τινα; τών πρδ; βορράν νήσων, ά; ού
δέποτε πλοϊον, πολλω δέ μάλλον άτμόπλοιον έπεσκέ- 
φΟη. Ό κ. Νόρδεσκολδ βασιζόμενο; έπ'ι τών συνειλεγ- 
μένων κατά τού; προηγουμένου; πλόας αύτοΰ παρα
τηρήσεων, ύποτίΟησιν οτι άχρι τοΰδε ούδέν πλοϊον, 
έφοδιασΟέν κατά τού; πράγματι ναυτικού; όρους, δι- 
ήλΟε τδν ωκεανόν, οστις εκτείνεται βορειόΟεν τή; Σι
βηρίας. Τά μικρά ρωσσικά σκάφη, ά’περ άπδ μεσοΰν- 
τος τοΰ 1Ζ' αίώνος δραστηρίω; έξηρεύνησαν τά; βορεί

ους Οαλάσσας, ουδέποτε,λέγει, περιεπλανηθησαν πορ-
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ρωτέρω τή; ακτής· πάντοτε σχεδόν έπεζήτησαν λιμέ
να πρδς διαχείμασιν, ακριβώς καθ' ήν έποχήν ή θά
λασσα ήτο έλευθερωτάτη πάγιον, ήτοι κατά τδ τέλος 
τοΰ θέρου; ή κατά τδ φθινόπωρον. Τήν άπδ τοΰ ακρω
τηρίου Γελιοΰσκιν μέχρι τοΰ Βεριγγείου πορθμοΰ θά
λασσαν, συχνάκι; περιήλθον, άλλ’ ούδέν τούτων κα- 
τώρθωσεν εΐσέτι νά έπιχειρήση τδν πλήρη διάπλουν. 
'Έκαστον θέρο;, ό κατά μήκος τής ακτής σχηματι- 
ζόμενος τδν χειμώνα πάγος, διασπαται και διανέμε
ται εΐ; μεγάλους όγκους, οίτινες πολλάκις πρδ; τήν 
άκτήν ύπδ τοΰ άνεμου ωθούμενοι, άντωθοΰνται ένίοτε 
πρδ; τδ πέλαγος ύπδ τοΰ νότου. Κατά τήν γνώμην 
αύτοΰ ή σιβήρειος θάλασσα, χωρίζεται άπδ τής κυ- 
ρίω; λεγομένη; πολική; διά σειράς νήσων, έξ ων μο
νήν τήν Βράγγελ γινώσκομεν, καί τδ τήν Νέαν Σι
βηρίαν σχηματίζον σπουδαιότερον αρχιπέλαγος. Πι
στεύει λοιπδν δ'τι τδ πλοΐον αύτοΰ δυνατδν νά έπι 
τελέση τδν πλοΰν αύτοΰ τδ προσεχές φθινόπωρον, καί 
ουτω; εύρεθήσεται λελυμένον πανάρχαιον πρόβλημα. 
Περίεργον Οά ήτο, έάν ή Ίωαννέττα συνήντα έπί 
τινο; σημείου τής πρδ; βορραν Σιβηρία; εκτεινόμενης 
ευρείας θαλάσση; τήν Ί'έγαν, άποπλεόσασαν πολ
λούς μήνα; πρότερον. ’4λλ’ έάν ή έτέρα τών εκδρομών 
τούτων επιτυχή, ή καί, ώ; έλπίζεται, άμφότεραι, 
δέον ν' άναμένωμεν άπ’ αύτών σπουδαιότατα διά τήν 
έπιστήμην άποτελέσματα καί παράχθήσεται ή ένδει 
ξι; τοΰ δυνατου βόρειας όδοΰ άπδ Εύρώπης είς Σινι
κήν καίτ’ άνάπαλιν. Τοιούτου γεγονότος αί έμπο- 
ρικαί συνέπειαι περιττόν νά καταδειχθώσιν.

Ο ΚΛΗΝΟΣ ΕΝ ΡΟΣΣίΛι.— 1’ωσσική έφημερ'ι; 
δημοσιεύει περί τής καλλιέργεια; τοΰ καπνοΰ έν 
ί*ωσσίφέξ  έπισήμου πηγή; τά επομένας πληροφορίας.

ΊΙ καλλιέργεια τοΰ καπνοΰ διεδόθη άνά τήν με
σημβρινήν καί κεντρικήν Ρωσσίαν, άλλά μόνον έν τή 
μικρά Ρωσσία μεγάλως άνεπτύχθη, ήτοι έν τή Βεσ
σαραβία καί τοΐς ολίγοι; παρόχθιοι; του Βόλγα κυ- 
βερνείοις.

ΊΙ τοΰ καπνοΰ παραγωγή έν ί’ωσσία δύναται νά 
διανεμηθή ούτως. Τδ κυβερνέϊον Τσερνιγδφ παράγει 
κατ' έτος 916 πούτια, τδ τή; ΙΙουλτάβη; 559,000, 
τδ τή; Βεσσαραβία; 500,000, τδ τή; Σαμάρα; 
20,000, τδ τή; Βορονέγης 4 9,000. Ειτα τδ κυ
βερνείου Καρκώφ, παράγει 46,800 περίπου πούτια 
τδ τή; Κριμαία; 37,000, τδ τή; Ταμπδφ 36,000, 
τδ τήθ Βολλωνίας 30,000, τδ τή; Σαρατώφ 20 
χιλ. τδ τής Ποδολία; 18,000 τδ τή; 'Γούλα; 15 
χιλ. Ού'τω; ή έτησία παραγωγή τοΰ καπνοΰ έν 
Ρωσσία ανέρχεται εΐ; 3,000,000 πούτια. Πρδς 

τούτοι; 75,000 παρέχει ό Καύκασο; καί 27,000 
ή Σιβηρία κατ’ έτος, άπερ προστιθέμενα άναβιβά- 
ζουσι τδ όλικδν ποσδν εϊς 3,102,000 πούτια κα
πνού κατ’ έτος.

Υπολογιζόμενου έκάστου πουτίου ίωσσικοΰ κα
πνοΰ πρδ; 2 ρούβλια κατά μέσον δ'ρον, εύρίσκεται 
ό'τι ή έτησία τοΰ καπνοΰ έν Ρωσσία παραγωγή 
άποφέρει το ποσδν 6,204,000 ρουβλίων.

Τά κρείσσονα τοΰ έν ί’ωσσία καπνοΰ είδη καλ

λιεργούνται έν τή μεσημβρινή Ρωσσία, δ'ποϋ ώ; 
σπορά χρησιμεύει δ τή; ’Αμερική; καί τή; Τουρκί
ας. Έκ πάντων προτιμώνται τά καπνά τά παραγό- 
μενα έν το~; άγροϊ; τής Βεσσαραβία; καί τή; Κρι
μαία;. Έν τή μικρά ί’ωσσία καλλιεργούνται μόνον 
κατώτερα είδη.

Ό ρωσσικδς καπνό; είναι προωρισμένο; δι’ ά#ο- 
κλειστικήν χρήσιν έν τοϊ; έργοστασίοι; τής Ρωσσίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΣ Π ΛΓΚΟΣΜΙΟΓ ΕΚΘΕΣΕΟΣ
— Έπειδή ή περίοδο; τή; Παγκοσμίου Έκθέσεως 
προσεγγίζει εΐ; τδτέρμα αύτής, δύναταί τι; άπδ τοΰδε 
νά λογίση τά άποτελέσματα τής ειρηνικής ταύτης 
έπιχειρήσεως.

Μέχρι τή; 18 σεπτεμβρίου εισιτήρια άπήνεγκον 
τδ ποσδν 8,665,056 φράγκων, συμπεριλαμβανομέ
νου τοΰ ποσού τών συνδρομών. Αϊ εί; τήν "Εκθεσιν 
είσοδοι ήσαν πολυαριθμότεραι έν τόϊς πρώτης 18 ή
μερα; τοΰ σεπτεμβρίου, ώ; εΐ; ούδεμίαν άλλην έπο
χήν τοΰ έτους. Υπολογίζεται οτι, έάν αί τοιαΰται 
πρόσοδοι έξακολουθήσωσι, θά φράση τδ ποσδν τών 
13,000,000.

Καθόσον άφορά τδν κανονικόν προϋπολογισμόν 
τής Έκθέσεως ιδού τίνι τρόπω παρουσιάζεται.

Αί διάφοροι δαπάναι ανέρχονται εΐ; φράγκα
45,300,000.

Αί εισπράξεις διαμοιράζονται ουτω
Προϊόν τών εισιτηρίων 1,300,000
Πώλησι; τοΰ ύλικοΰ τοΰ Πεδίου

τοΰ Άρεω; 7,000,000

Έπιχορήγησι; τής πόλεως ΙΙαρισίων 5,000,000
Εξαγορά τοΰ Τροκαδέρου ύπδ τής πό

λεω; τών ΙΙαρισίων 3,000,000
Αί πρόσοδοι τών καφφενίων καί τών ξε

νοδοχείων τοΰ κήπου 4,000,000
Προϊόν τή; συναυλία; τοΰ Τροκαδέρου 1.000,000

Τδ δλον 317000,000.

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΥΠΟΙΣ Βογγυρλ κλι Σ/ας.


