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1IOAITIRII ΕΒΑΟΜΑΣ.

Τό σπουδαιότατου τής έβδομάδο; ταύτης 

γεγονός έστιν ή άπόφασις τής Ύψ. Πύλης 
όπως έλΟγ εις άμέσους διαπραγματεύσεις περί 

τών προκαταρκτικών όρων τής ειρήνης μετά 
τοΰ μεγάλου δουκός Νικολάου. Έκ τών άχρι 
τοΰδε γνωσθε'ντων τό ιστορικόν τών περί ει

ρήνης καί ανακωχής διαπραγματεύσεων φαί

νεται έχον ούτω. Μετά τήν ύπό τή; ’Αγγλίας 
άνακοίνωσιν εις τήν 'Ρωσσίαν τών πεοί εΐοή- 
νης αιτήσεων τής Υ. Πύλη; καί τήν τής ρωσ- 
σικής κυβερνήσεως άπάντησιν ότι δύναται ή 

Πύλη, έάν έπιθυμή τήν ειρήνην, ν’ άποταθή 
κατ’εύΟείαν πρός έπίτευξιν άνακωχής εις τό 
ρωσσικόν στρατηγεϊον, εις ο έδόθησαν ήδη αί 
δε'ουσαι όδηγίαι, τών/'εύρωπαϊκών κυβερνή

σεων τινες συνεβούλευσαν τήν τουρκικήν κυ- 
βε'ρνησιν νά πράξ-ρ τούτο. ΊΙ Υ. Πύλη έδί- 

στασε μέχρι τινός νά άκούσν) τήν συμβουλήν 
ταύτην άλλ’άφ’ένός μέν ή δεινουμε'νη καθ’ 

έκάστην στρατιωτική κατάστασή άφ’ ετέ
ρου δ’ ήμιεπίσημος άνακοίνωσις τή; ’Αγγλίας 
ότι ούδόλως σκοπεί νά βοηθήσν) ύλικώς τή 

Τουρκία έπεισαν αύτήν νά προβή εις τό διά
βημα τοΰτο. Περί τάς άρχάς τή; παρελθού- 
σης έβδομάδο; ή Ύψ. Πύλη ήτήσατο τήν 

άνακωχήν καί άνήγγειλε τώ ρώσσω άρχιστρα- 
τήγω ότι ώρισε πληρεξουσίου; πρός συζήτη-
σιν τών όρων αύτής- άλλά τού μεγάλου δου- 
κό; Νικολάου έχοντο; τό στρατηγεϊον αύτοΰ

έν Αοφτσα, όσου δέν ύπάρχει τηλεγραφική 

συγκοινωνία, όψέτήδσαββάτου μόλις άφίκετο 

ή ά, . δι*  ής προσεκάλει τήν

• όπως άποστείλη πληρεξουσίους 

κ, οπού έμελλε νά κατέλθη καί 
αυτός, jrpie σηζήτησιε· και σνΓετΐόησιν έπι 

των προκαταρκτικών βάσεων τή; εΐρήνηο, 
αί’τινες έδεώρει ότι έδει νά προηγηθώσι τής

συνομολογήσεως τή; άνακωχής.
Έπι τή τροποποιήσει ταύτν) τοϋ ζητήμα

τος καθ’ όσον δέν έπροκειτο πλέον περί συνο

μολογήσεως άνακωχής, άλλά περί τών βά
σεων αύτής τής ειρήνης, επανειλημμένα ύπουρ- 
γικά συμβ&ύλια έν τε τοΐς άνακτόροις καί τή 
Υ. Πύλη έγένοντο καί συνεζητήΟη άν πρέπν) νά 
γείνν) άποδεκτή ή ρωσσική αυτή άξίωσις περί 

συνομολογήσεως χωριστής ειρήνης, εις ήν ίσως 
ήΟελον άντις-ή τινες τών εύρωπαϊκών δυνάμε

ων, άλλ’άπέναντι τής αδήριτου άνάγκης τών 

πραγμάτων ή Πύλη άπεφάσισε ν’ άποστείλη 
παρά τώ μεγάλω δουκΐ Νικολάω πληρεξου

σίους, τοιοΰτοι δ’ έξελέγησαν τήν κυριακήν ό 

έκ τών άρχαιοτάτων στρατιωτικών καί πο
λιτικών ύπαλλήλων τοϋ κράτους, ό καί έν 
τώ κριμαϊκώ πολεμώ διπλωματικήν άποστο- 

λήν ένταλείς παρά τή Άγγλίεε καί τή Γαλ
λία καί συντελέσας εϊ; τήν συμμαχίαν αύτών 

μετά τής Τουρκίας Ναμίκ πασσά;, νΰν γερου
σιαστή; καί ύπουργός τοϋ αϋτοκρατορικοϋ 
οίκου, καί ό ύπουργός τών έξωτερικών Σερβέρ 

πασσάς, οϊτινες άνεχώρησαν τό εσπέρας τής 
τρίτης διά τοϋ σιδηροδρόμου Άδριανου- 

πόλεως, παρακολουΟούμενοι ύπό πολλών 7
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πολιτικών καί στρατιωτικών ύπαλλήλων, 
έν οί; καί ό κύριο; Ταρέν, νομικός σύμβου

λο; τή; Πύλης, ό αντιστράτηγο; λ'εδζίπ πζσ- 

σζ; καί άλλοι, μέλλοντες δέ νά παραλάβωσιν 
έξ Άδριανουπόλεω; καί τόν στρατηγόν Μεχ

μέτ Άλή πασσάν. Οί ρηθέντε; δύο ανώτεροι 

υπάλληλοι μεταβαίνουσ·. μετά πλήρους καί 

απεριορίστου έξουσίας πρός συνεννόησιν έπί τών 

προκαταρκτικών όρων τή; ειρήνης. Άφικύμε- 
νοι εί; Άδριανούπολιν μόλις μετά 34 ώρα;, 
ήτοι έσπε'ρα; τή; τέταρτη;, ένεκα τή; έπελ- 
θούση; εί; τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν κατά 

τό 34 χιλιάμετρον έν Γιαρϊμ Βουργάζ βλά
βη;, άπήλθον άμε'σω; έκ τοΰ σταθμού εί; Κα

ρά Βουνάρ, όθεν δι’ άμάξή; έμελλαν νά μετα- 
βώσιν εί; τό 9 — 10 ώρα; έκείθεν άπεχον Κα- 
ζανλίκ, όπου εύρίσκεται ό με'γα; δούξ, συνο- 

δευόμενο;, λέγεται, καί ύπό τοΰ στρατηγού 

Ίγνα-ιέφ, τού πρφην έν Κωνσταντινουπόλει 
ρώσσον πρέσβεως. Υπολογίζεται ότι οί Τούρ
κοι πληρεξούσιοι έμελλον νά ήναι έν Καζαν- 
λίκ χθέ; ή σήμερον

Έν τούτοι; ή πρόδηλο; πλέον άξιωσι; τή; 

Ρωσσία; περί συνομολογήσεως χωριστή; ειρή
νη;, τούλάχιστον κατά τά; βάσει;, αφύπνισε 
τά; ανησυχία; καί τά; δυσπιστία; κζί μάλι

στα τής Αγγλία;. Μεγάλη άμε'σω; έγένετο 
κίνησι; έν Λονδίνω, άντιρρωσσικά συλλαλη
τήρια συνεκροτήΟησαν καί αύθις, ό ναύαρχο; 
τή; Μεσογείου Hornby άπήλθεν έν σπουδή 
έκ Μελί τη; κατευθυνομενο; πρό; τόν έν Βρυ- 

ούλοι; ναυλοχοΰντα π.ό; διαχείμασιν αγγλι
κόν απόστολον, ον διετάχθησαν νά ένισχύ- 
σωσιν έκ Μελέτη; τέσσαρα τών ισχυρότερων 
θ,ωρηκτών, ΐν οι; κζί τό πολύκροτον Devas
tation καί έρρέθη ούχί άνευ ύποστάσεω; ότι 
ό άγγλο; πρεσβευτή; ένταΰθζ προσεπάθει νά 
άναστείλη τήν άπέλευσιν τών πληρεςουσίων 
ή άνεκοίνωσεν ότι ό άγγλικό; στόλο; έμελλε 
νά είσπλεύση εί; τόν Ελλήσποντον πρό τήςύπό 
τών 'Ρώσσων κατζλήψεω; τή; Καλλιπόλεω;. 
Άλλά ταΰτα μέν ϊσω; αμφίβολα· Οετικώ- 
τερον δέ φαίνεται ϋτι ταύτοχρόνω; σχεδόν 

τή εντεύθεν αναχωρήσει τών πληρεξουσίων ό

κ. Λαγιάρδο; άνεκοίνωσεν εί; τήν Ύψ. Πύλην 

ότι ή Αγγλία ούδόλως άποδεχθήσεται όρου; 
ειρήνη; τροποποιοΰντα; τήν παρισινήν συνθή

κην τού 1856 καί τήν λονδίνειον τοΰ 1871 
άνευ τή; συμμετοχή; καί τή; συναινέσεω; 

τών συνυπογραψασών όυνάμεων. Παρόμοιον 
διάβημα έποιήσατο καί ό τή; Αυστρία; πρε

σβευτή; κόμη; Ζισσύ δήλωσα;, λέγεται, οτι 

ή αυστριακή κυβέρνησι; άναφερομένη εί; τήν 
άπάντησιν, ήνέδωκεν εί; τήν περί μεσολαβή- 

σεω; αίτησιν τή; Ύψ. Πύλη;, έπιφυλάσσεται 
καθό έγγυήτρια δύναμι; τό δικαίωμα τού με- 

τασχείν τή; συζητήσεω; τών οριστικών όρων 
τή; είρήν -,; πρός περιφρούρησιν τών ιδίων αύ
τή; συμφερόντων. Παρατηρητέον ότι αί άνα- 
κοινώσει; αΰται έγένοντο ούχί εί; τήν 'Ρωσ- 
σίαν τήν άναγκάζουσαν, άλλ.’ εις τήν Τουρ
κίαν τήν άναγκαζομένην, τούθ’ όπερ ύποδει- 
κνύει πω; ότι τά έχέγγυα μετοχή; αύτών εις 
τήν συζήτησιν τών όρων τή; ειρήνη; έπιζη- 

τήσουσιν ούχί διά κηρύξεως πολέμου ή δι’ 
οίασδήτινο; έκβιάσεω; τή; 'Ρωσσία;, άλλ' 

ϊσω; διά τή; ένισχύσεω; τή; έν Τουρκία 0έ- 

σεω; αύτών ούτως, ώστε ή 'Ρωσσία νά ήναι 
Αναγκασμένη νά προσλάβη αύτά; εί; τήν 
διακανόνισιν τοΰ ανατολικού ζητήματο; καί 
ν’ άποδ χθή πρόγραμμα σύμφωνον πρό; τά 
εύρωπαϊεά συμφέροντα.

ΊΙ στάσις αύτη τών δύο είρημένων εϋ.ω- 
παϊκών δυνάμεων πιθανολογεί τήν συγκρότη- 

σιν μεγάλου εύρωπαίκοΰ συνεδρίου πρό; έπίλυ- 

σιν τών περίπλοκων ζητημάτων, άπερ συν- 
δέο νται μετά τών άνατολικών καί κατ’ ϊσην 

εί μή κατά μείζονα μοίραν ένδιαφέρουσιν ού 
μόνον τά πρωτεύοντα, άλλά καί τά μικρότε

ρα. κράτη τή; Μεσογείου. Έπί τή προόψει παύ

ση, φαίνεται, ή ελληνική κυβέρνησι; ήτήσατο 
δι’ έγκυκλίου το δικαίωμα του παρεδρεΰσαι έν 

τώ εύρωπαϊκώ συνεδρίω μετά πραγματική; 
ψήφου καί ώ; δύναμι; τής Μεσογείου κζί ώ; 

άμέσω; ένδιαφερομένη εί; τό ζήτημα τή; διαρ
ρυθμίσει·»; χωρών, έν αι; οί όμαίμονε; αύτή 
λαοί άρχαίαν καί μεγάλην κατέχουσι θέσιν. 

Τήν αίτησιν ταύτην τή; Ελλάδος, εύμενώς,

λέγεται, άπεδέξαντο αί κυβερνήσει; Γερμα
νία; καί Ιταλία;, έπιφυλακτικώτερον δέ ή 

Αγγλία, ήτι; όμως δέν ήρνήθη τό δικαίωμα 

τοΰτο τή; 'Ελλάδος. Μόνη ή 'ϊψ. Πύλη, προσ
τίθεται, διεμαρτυρήθη κατά τής άξιώσεω; 
ταύτης, άλλά τοΰτο δέν έπεβεβαιώθη Οετι- 

κώς καί όριστικώς άχρι τοΰδε.
Έν τελευταία ώρα τοΰ προηγουμένου ημών 

αριθμού έσημειοΰμεν τά περί τή; έπελθούση; 
τήν παρασκευήν τή; παρελθούση; έβδομάδο; 

ύπουργική; κρίσεω; καί τά ονόματα τών νέων 

ύπουργών. Εί; τήν ύπουργικήν ταύτην μετα
βολήν ούκ ολίγον συνετέλεσαν αί έν τή Βου
λή γενόμεναι συζητήσει; καί έπικρίσει; κατά 
τών ύπουργών, αίτινε; άλλω; έ ξακολ.ουθοΰσι 

καθ'έκάστην σχεδόν διατυπούμεναι έν ταΐ; 

συνεδριάσεσι τή; Βουλή;, ότέ μέν έπί τοί; κα
κοί; πολεμικοί; μέτρο·.;, ότέ δ' έπί τή κακή 
άπονομή τή; δικαιοσύνη;, ότέ δ' έπί τή μή 
έκτελέσει τών ύπό τής Βουλή; έπιψηφισθέν- 

των νόμων, ότέ δ" άλλως. Ό νέο; πρωθυπουρ
γό; Χαμδή πασσά; άνήκει κυρίως εί; τόν διοι
κητικόν κλάδον, νομάρχης άλλοτε ύπάρξας 

Σμύρνη; καί Δουνάβεως, εϊτα γενόμενο; ύ- 

πουργός τοΰ αύτοκρατορικοΰ οίκου καί γερου
σιαστής.Οί λοιποί νέοι ύπουργοί γνωστοί τυγ- 
χάνουσι τώ διπλωματικοί κοσμώ έν πολλαΐς 
διακριθέντε; σπουδαίαι; θέσεσι καί άποστολαϊς.

Κλείοντες τήν παρούσαν έπιθεώρησιν άνα- 
φέρομεν μετά λύπη; τόν θάνατον ένό; τών 
διακεκριμένων πολιτικών άνδρών τή; Έλλά- 

δο; τοΰ κ. Δημητρίου Βούλγαρη. Ή τελευ
ταία πρωθυπουργία τοΰ νοήμονο; τούτου τέ
κνου τή; Ύδρα; έμάρανεν ϊσω; έν μέρει τά; 
δάφνα;, α; έν τώ πολιτικοί αύτού; σταδίφ 

έδρέψατο, άλλ’ή Ελλά; καί οί πανταχού Έλ- 
ληνε; δέν θά λησμονήσωσιν ότι ύπήρξεν εις 

τών γενναιοτέρων άθλητών τών έλευθέρων 
θεσμών καί ό πρωταθλητή; τής μετζπολιτεύ- 
σεως τής 1 1 Οκτωβρίου. Έπί τούτω άπολεί- 

βομεν έν Οζλερόν δάκρυ έπί τού τάφου τοΰ 

άνδρό; τούτου.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ.

Καί ή έβδομάς αύτη άπαισίας διά τά οθω

μανικά όπλα έκόμισεν ειδήσεις, ιδία όσον αφο

ρά τήν τής Θράκης άμυναν. Καίπεο οριστικών 
καί θετικών ειδήσεων στερούμενοι ένεκα τής 

πολλαχοΰ διακοπή; τών τηλεγραφικών συρ
μάτων, ούχ ήττον όμως δυνάμεθα νά έξαγά- 

γωμεν έκ τών διαφόρων άκουσμάτων συμπε
ράσματα λίαν δυσάρεστα. 'Οπωσδήποτε άρ- 

κούμεθα συνοψίζοντε; τάς πιθανωτέρας καί 
κατά τό μάλλον ή ήττον βασανισθείσας ει

δήσεις.
Καταλαβόντες τήν Σοφίαν οί ύπό τόν Γοΰρ- 

κον Ρώσσοι καί έξαναγκζσαντες εις νέαν έξ 

Ότλούκκιοϊ ύποχώρησιν τόν Σακήρ πασσάν, 
ου άγνωστο; έτι διατελεί ή τύχη, διέβησαν 

τά; ΙΙύλας τοΰ Τραϊανού, ήτοι τό Ίχτιμάν 
καί Καπουδζοΰκ, ου ήμύνετο τουρκικόν σώμα, 
ύποχωρήσαν, λέγεται, εί; Τατάρ παζαρτζίκ, 
πρό τού οποίου ύπήρχε τό στρατόπεδον τοΰ 

άρχηγοΰ τή; άμύνη; τής δυτικής Θράκης 
Σουλεϋμάν πασσά. Τήν πέμπτην τής παρελ- 
θούση; έβδομάδος συνεκροτήθη έκεί φονικω- 
τάτη μάχη, καθ' ήν έπυρπολήθη μέν τό Πα
ζαρτζίκ, ό δέ Σουλεϋμάν πασσά; ήττηθεί; ύ- 

πεχώρησεν εί; Φιλιππούπολιν. Οί Ρώσσοι 
άφίκοντο πρό τής πόλεως ταύτης τήν κυρια- 
κήν, ήρξατο δέ καί πάλιν πολυήμερος άγων, 

ού τό άποτέλεσμα διαφόρως λέγεται- οπωσ
δήποτε τό μετά τίνος έπιτάσεω; λεγόμενον 

είναι ότι ένεκα στρατηγικών λόγων ή Φιλιπ- 
πούπολις έγκαταλειφθεΐσα παρεδόθη εις πΰρ, 
καί ό Σουλεϋμάν πασσά; ύπεχώρησεν, άλλ'ά- 

γνωστον είσέτι πού.
Έν δέ τή ανατολική Θράκη φαίνονται προε- 

λαύνουσαι δύο μεγάλαι στρατιαί τών 'Ρωσ- 
σων. Καί ή μέν τούτων καταλαβοΰσα έκ 

τών νώτων τήν ύπό τόν Βεϊσέλ πασσάν στρα
τιάν τής Σίπκας συγκειμένην έξ 25 ταγμά
των μετά 50—60 τηλεβόλων ήνάγκασε τό 
πλεΐστον αύτή; νά παραδοθή, καταλαβοΰσα 

δέ τό Καζχνλίκ προήλασε μέχρι Έσκί Ζχ- 
γαράς καί Τσιρπάν, όθεν αποστέλλει προσκό- ϊ
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που; πρός διακοπήν τής μεταξύ Άδριανου- 
πόλεως καί Φιλιππουπόλεω; σιδηροδρομικής 
γραμμής παρά τό Καγιαδζίκ καί παρά τό 
Τύρνοβον Σεϊμενλί. Έν τή τελευταίοι ταύτρ 
θέσει οί ταϋρκοι φρουροί βλέποντες προελαϋ- 
νον ρωσσικόν ιππικόν άνε τίναξαν εις τόν άέρα 
την έπί τυϋ Έβρου γέφυραν δι’ ής ό σιδηρόδρο
μος διήρχετο.ΊΙ δέ έτέρχ έχώρησε πρός άνατο- 

λάς ήτοι κατά τήν Σήλυμνον καί Καρναβάτ. 
Έπί τγ προσεγγίσει αύτής έπυρπολήθησκν,λέ
γεται, ένεκα στρατηγικών λόγων ό Αετός, 
τό Καρναβάτ καί ή Σήλυμνος, πόλεις πλήρεις 

σιταποθηκών, καί έγκατελείφθησαν ύπό τών 
κατοίκων, οίτινε; συνεσωρεύθησαν 
έπί τοϋ Εύξείνου πόντου. Τρίτη τι;

έν ΙΙύργω 
στρατιά

λέγεται προελαύνουσα νοτιανατολικώς πρός 
τάς Σαράντα Εκκλησίας.

Ή άθρόα αΰτη επιδρομή τοϋ έχθροϋ καί οί 
έκ στρατηγικών λόγων πυρπολήσεις διαφόρων 
μερών έπήνεγκον αληθή μετοικεσίαν Βχβυλώ- 

νος τών κατοίκων τών χωρών έκείνων. Περί 
τούς 15—18000 προσφυγές αφίκοντο τήν 
έβδομάδα ταύτην διά τοΰ σιδηροδρόμου Ρω

μυλίας εις τήν πρωτεύουσαν πειναλέοι,ρακέν
δυτοι ήμιθνήτες έκ τοϋ ψύχους καί τών κα
κουχιών. Αδυνατεί ό κάλαμος νά περιγράψγ 

τό οϊκτρόν θέαμα τών άτυχων τούτων, τζ 
πάντα άπολεσάντων, τά πάνδεινα πασχόν- 
των καί τά φίλτατα αύτών πολλάκι; βλεπόν 
των έν ταις άγκάλαις αύτών έκ τοϋ ψύχους 
πεπηγότα καί θνήσκοντα. ΊΙ διεύθυνσι; τοϋ 
σιδηροδρόμου πράττει πάν τό δυνατόν πρός 
όσον υιόν τε άνετωτέραν διευθέτησιν τών ατυ
χών τούτων έν τζϊ; σιδηροδρομικά!; άμάξαις, 
άλλά τί δύναται νά πράξν) άπέναντι τή; φο
βέρας συνεπισωρεύσεως; Πρός έπίμετρον πάν
των τούτων έκτροχίασι; τοϋ σιδηροδρόμου 
κατά τό Γιαρΐμ Βουργάζ άφοϋ έπήνεγκε τόν 

θάνατον 10—20 ατυχών πλασμάτωνήνάγ- 
κασε καί εις ημερών τινων αργίαν τόν σιδηρό
δρομον κατά τήν κρίσιμου ταύτην ώραν. Ά- 
ποδώμεν τόν δ.καιον έπαινον εί; τά; αγγλι

κά; φιλανθρωπικά; εταιρίας καί εις τόν αν
τιπρόσωπον τοϋ βαρώνος Χίρς κ. Βενετσιάνην 

διά τήν φιλανθρωπίαν ήν έπεδείξαντο πρός 

τά δίκαια ταϋτα πλάσματα καί εύξώμεθα ό

πως οί πανταχοϋ τής οικουμένης φιλάνθρωποι 
σπεύσωσι πρός άνακούφισιν τών άμυθήτων 
τούτων δεινών, άπερ θά ήρκουν νά καταδι- 

κάσωσι καί τόν μάλιστα δεδικαιολογημένον 

πόλεμον.
Έκ δέ Πύργου, όπου συνεσωρεύθησαν πολ

λά καθ’οδόν ύπό κακούργων παθόντες οί κά

τοικοι τών περί Αετόν, Καρναβάτ καί Σή- 
λυμνον, πολλά δέ καί έν τή πόλει διεπρχγη- 

σαν άτακτήματα, οί τε έκεΐ προσφυγόντε; 

καί οί κάτοικοι τή; παραλίου ταύτης πόλεω; 
εγκαταλιμπάνοντες τά πάντα τρέχουσιν όπως 
σώσωσιν εαυτού; καί τά; οικογένειας αύτών 
εις τε τά έν τώ λιμένι ιστιοφόρα καί εις τά 
στελλόμενα παρά τε τή; κυβερνήσεως καί 
ιδιωτών πρός παραλαβήν αύτών πλοία, το- 

σούτω μάλλον όσω ή πόλις απειλείται έξ εχ
θρική; επιδρομή; καί έκ στρατηγική; πυρπο

λήσει»;. ΙΙεντακισχιλίους περίπου έκόμισαν 
καί έκείθεν τά εντός τή; έβδομάδος κατα- 

πλεύσαντα ατμόπλοια.
Εκτός τών ήδη κχταφθάντων ύπέρ τάς 

30,000 πρόσφυγες εύρίσκονται ήδη καθ’όδόν!

Τά λοιπά άγγέϋματα περί τών στρατιω
τικών γεγονότων ούδέν παρέχουσι τό διά

φορον.

II ΚΑΥΚΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΚΑΤΚΑΣΟΓ. ---- ΠΑΡΑΛΟΖΕΙΣ. —

ΊΙ ορεινή τοϋ Καυκάσου σειρά κειμένη με
τά ςύ τοϋ 40 καί 45 βαθμού βορείου πλάτους 
καί 47 ανατολικού μήκους έχει περίπου 250 
κοινών λευγών έκτασιν άπό τοϋ Άνάπα μέχρι 
τοϋ Βζκοϋ, τοΰτο δέ έστι τό μέγιστον αύτής 
μήκος. Τό ύψιστον τών όρέων αύτής, τό 
Έλβρούζ, μετρεϊ 16.700 πόδας, τό Μκιμ- 
βαρί, ήτοι τοϋ Προμηθέω; ό βράχος 14,400 
καί τό έπί τών μεθορίων τοϋ Σιάτ έλβρούζ 
12,000. ΊΙ έκ τής άποχωρήσεως τών ύδά
των πρός τήν 1‘ωσσίαν άνακαλυφθεΐσα στέππη 
είναι εύρεϊχ, ώ; ειπομεν, ψαμμώδης καί κρυ- 
σταλλατοϋχος πεδιάς, σκαληνόν σχηματί- 
ζουσα τρίγωνον, περίλαμβανόμενον μεταξύ τοϋ 
Τανάϊδος καί τής Άζοφικής. πρός δυσμάς, τοϋ
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Βόλγα καί τής Κασπίας θαλάσσης άναιολι- 
κώς. Πρός νότον πολλαί μικρών όρέων σειραί 
κατέρχονται κατά πάσαν διεύθυνσιν καί συνε- 
νοΰνται αί μέν έπί τοΰ δοους Ταύρου έν τη 
ασιατική Τουρκία, αί δέ έπί τή; άκρωρείας 
τοΰ Δεμαβέντ καί έτι τών όρέων τοΰ Ταβε- 
ριστάν έν τω βασιλείφ τής Περσίας. Έν τώ 
κέντρω κεΐται ή Αρμενία, ής δεσπόζει τό 
ορος ’Αραράτ, έφ’ οΰ κατά τήν Λαράδοσιν 
έστη τοΰ Νώε ή κιβωτός.

δύο σειράς όρέων 
πρός

Τ'·* ’

Ό Καύκασος σχηματίζει 
παραλλήλων, ών τό ύψηλότερον κεΐται 
νότον, τό δέ χαμηλότερον πρός βορράν. Τοΰτο 
είναι γνωστόν ύπό τό όνομα Μέ.Ιακα ορη καί 
καταλήγει εις εκτενή πεδιάδα, ήν μεγάλοι 
διαρρέουσι ποταμοί. Τό μέρος τοΰτο δικαιολο
γεί τό όνομα διά τής άγριας αύτοΰ θέας καί 
τής συνήθους ζοφερότατος τών κοιλάδων ώς 
έκ τής προσεγγγίσεως τών μεγάλων όρε'ων, 
τής πυκνότητας τών δασών, τών συνεχών 
βροχών, τοΰ ψύχους τών άνεμων καί τής 
έπιτάσεως τής άπό τών χιονοσκεπών όρε'ων 
καθικνουμένης ομίχλης· τόν δέ ζόφον τοΰτον 
καθιστώσιν ίσχυρότερον ή τοΰ κλίματος γλυ 
χύτης καί ή καθαρότης τοΰ άέρος ίν τή γεί- 
τονι στέππη. Έκαστον τών κυριωτέρων υψω
μάτων τών Μελανών όρέων φέρει χαρακτηρι
στικήν έν τή χώρα προσωνυμίαν, επιλεγόμενα 
λόγου χάριν Όρος γα.Ιαχρον, Όρος τώι· 
x.lwrO»·, .Σζρογγύ.Ιος rfpvjiur, Ζοφιρον 
Λάσο·., ΈγγιιρίόιονχνλΌρο: τώ>· ερ/χιγ/ιώ»·.

Όπισθεν τής πρώτη; ταύτης ορεινής σει
ρά; ύψοϋνται τά χιονοσκεπή ορη ένθα παρα
τηρούνται τό Έλβρούζ καί τό Μκιμβαρΐ, περί 
ών έφθημεν εϊπόντες. Καθά έκ παρκδόσεως βε- 
βαιοΰται, ούδε’ι; άνέβη τήν κορυφήν τοΰ Έλ- 
βρούζ, ιδιαιτέρας πρός τοΰτο παρά ©εοΰ άπαι- 
τουμένηςάδείας. Τόδρο; Μκιμβαρΐ καλείται ύπό 
τών Ι’ώσσων Κασβέκ, διότι τό χωρίον Στεφάν 
Τζμίνδα κείμενον εις τάς ύπωρείας τοΰ όρους 
τούτου έχρημάτισεν άλλοτε διαμονή τοΰ Κασί 
βεκ, αξιωματικού εις ον ήτο άνατεθειμένη τών 
στενών ή φρούρησες. Τά γιγαντιαΐα ταΰτα 
όρη όχυρουνται δι’ άλλων πργ,ώνων, ών αί μ.έν 
κορυφαί αιωνίως είσίν έπίσης χιονοσκεπείς, ήδέ 
βάσις κρύπτεται έντός λοιμωδών τελμάτων 
σχηματιζομε'νων έκ τής τών γιονοστοιβάδων 
διαλύσεως.

Έν τούτοις δύο ύπάρχουσιν έπί τοΰ φυσι
κού τούτου προμαχώνο; πύλαι, άς διέβησαν 
ενίοτε ε’κ τής μιας εις τήν άλλην έπαλλήλω; 
κατακτηταί, αύται δέ εϊσιν ή τοΰ Δερβέντ 

καί ή τοΰ Τερέκ. Άλλα καί άπό άπομνημονεύ- 
των χρόνων οί γείτονες λαοί έπειράθησαν να ύ- 
περασπίσωσι τάςπύλα; ταύτας δι’όχυρωμάτων 
άπερ διά μικρών έξόδων καθίστη φοβερά ή 
τής χώρας διασκευή' έκ τών λειψάνων έκεί- 
νων πύργων, τοίχων, προμαχώνων, τάφρων 
καί οχυρωμάτων έγεννήθη ό τοσοΰτον δια- 
δεδομ ένος μεταξύ τών κατοίκων τοΰ Καύ
κασού μύθος περ'ι τοΰ περιφήμου τείχους, 
οπερ περιέστεφε τήν κορυφήν τοΰ Καυκάσου 
άπό τοΰ Εύςείνου μέχρι τή; Κασπίας. Μετα
ξύ τών μυρίων τούτων έκτακτων αφηγήσεων, 
άς τών άνατολικών λαών ή φαντασία έγέν- 
νησεν, ύπηρχε μία ήν καί τινες τής Δύσεως 
συγγραφείς ήσπάσθησαν, δηλαδή ή εις τόν 
Μέγαν ’Αλέξανδρον άποδιδοΰσα τοΰ προμα-ι 
χώνος τούτου τήν κατασκευήν, εί καί είναν 
αποδεδειγμένου ότι ουδέποτε έπεσκέφθη τό- 
Καύκασον ό κατακτητής οΰτος. Άλλ’ ένταΰν 
θα ή παράδοσις άποδίδωσιν εις τόν Μέγα 
Αλέξανδρον πάσας τάς μεγάλας άναμνήσεις, 
καθάπερ έν Αίγύπτω αί τοιαύται αποδίδον
ται Ναπολέοντι τώ Α'. Καί αύτός ό Μωάμεθ 
ύπαινίσσεται τόν μακεδόνα καταχτητήν έν 
ταϊς άποκαλύψεσιν αύτοΰ, ποιούμενος λόγον 
περί τοϋ τείχους τούτου, διότι τήν ϊδρυσιν 
αύτοΰ άποδίδωσιν εις τόν Ζου.Ι Καρΐά'ίν, 
(τίν Δΐκερων) εχων πιθανώς ύπ’ όψιν τά δύο 
τοΰ Άμμωνος κέρατα, άπερ εΐκονίζονται έπί 
τών μεταλλίων τοΰ ’Αλεξάνδρου. Επέκεινα 
τοΰ προμαχώνος τούτου ό προφήτης τής μου 
σουλμανική; θρησκείας τοποθετεί τούς έπα- 
ρατους άπογόνους τοΰ Γώγ καί τοΰ Μαγώγ, 
προωρισμένου; εί; τήν έρήμωσιν τής γής μι
κρόν πρό τοΰ τέλους τοΰ κόσμου. Ο! απηνείς 
ούτοι λαοί'Γιατζούγ καίΜατζούγ), άναμ,φιβό- 
λω; οί παρά τοΐς ήμετέροις προγόνοις Σκϋθαι 
Μαιώται περιελαμ-βάνοντο κατά τού; άνατο- 
λικού; συγγραφείς έν ταϊς βορείαι; χώραις ύπό 
τοϋ προμ.αχώνος τοΰ Καυκάσου. Ιδού τί περί 
τούτου λέγεται έν τώ Κορανίω.

«Εις τά; ύπωρείας τών δύο όρε'ων άφικόμε- 
νος ο Ζούλ Καρνάϊν εύρε λαούς μόλις νοοϋν- 
τας τήν προφορικήν γλώσσαν. Ούτοι δέ άπε- 
τάθησαν αύτώ λέγοντες: U Ζούλ Καρνάϊν, οί 
Γιατζούγ καί Ματζούγ έρημοΰσι τήν γην 
πληρόνομέν σοι φόρον, εί θελήσεις έγεϊραι τεϊ> 
χο; μεταξύ αύτών καί ήμών. Ό Ζούλ Καρ
νάϊν άπεκρίνατο αύτοϊ;-. Τά δώρα τοΰ ©εοΰ 
είναι προτιμότερα τοΰ ύμετέρου φόρου· θέλω 
ικανοποιήσει τήν επιθυμίαν ύμών. Κομίρατέ 
μοι σίδηρον καί συσσωρεύσατε μοι αυτόν μέχΛ
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τή; κορυφή; τών ορίων σας. Εΐτα έπεΐπε: Φυ
σήσατε όπω; άνάψη τό πΰρ- καί προσε'θηκε: 
Κομίσατε μοι χαλκόν όπω; χύσω αύτο'ν. 
«Οΰτω; οί Γιατζούγ καί οί Ματζούγ ούτε 
τό τείχο; τοΰσο έδυνήθησαν νά ύπερβώσιν 
άλλ’ ούτε νά λατρυπήσωσιν αϋτό.

«Τοΰτο έγένετο έλέφ θεοΰ, άλλ’ όταν έπι- 
στή ή όρισθεϊσα εποχή, καταρρεύσει τό τεί
χος τοΰτο, καί ούδέν εί; ριάτην εξαγγέλλει 
θεός».

Πλεϊστοι ιστορικοί τή; Ανατολή;, οίτινε; 
έγραψχν κατά τού; πρώτου; τή; έγειρα; αιώ
να;, εί; περιέργου; είσήλθον περί τοΰ άντικει- 
μένου τούτου λεπτομερεία;. Κατ’ αύτού; καί 
αύτοί οί Γιατζούγ καί Ματζούγ είναι γίγαν
τες, ών τό άνάσ τηαα τεραστίως είναι μέγα, 
φέρουσι <ίί όνυχα; καί τομείς όδόντας ώ; τά 
σαρκοβόρα ζώα, ών τά; κλίσεις καί τά; έξει; 
εχουστν. Τό κατ’ αύτών τείχος κατεσκευάσθη 
έκ σιδηροχάλκων πλίνθων ώξειδωμένων καί 
^ιάχαλκϊνουστρώμιατο;έπικεχαλυριχένων, άλ
λά μεθ’ όλην αύτοΰ τήν στερεότητα καταπε- 
σεϊται ώσπερ φοΐνιξ ύπό άξίνης πληττόμενος, 
όταν έπιστή ή ώρα καθ’ ήν τών Ματζούγ τά 
τέκνα ίιασπαρήσονται έπί γης, καταστροφήν, 
πΰρ καί θάνατον έπιφέροντα, μέχρι τή; ύστα
της ήμερα;, καθ’ ήν ή μέν ύλη άφανισθήσε- 
ται, σύμπασα δέ ή άνθρωπότης τρέμουσα καί 
άοπλο; πρό τών ποδών τοΰ Πλάστου αύτή; 
ριφθήσεται. Έν τούτοι; οί τοΰ τείχου; τούτου 
φύλακες πλήττουσιν άπό καιρού εί; καιρόν ι
σχυρά; διά σφύρα; τάς χαλκίνα; αύτοΰ πύ- 
λας, καί έκ τή; μεγάλη; ταύτη; άπηχήσεω; 
πληροφορούνται οί Ματζούγ ότι καλώ; ή χώ
ρα τηρείται.

Εκεί ό Ζωροάστρη; ώριζε τήν κατοικίαν 
τοΰ πονηρού πνεύματος Άρι ματιού, όπερ έζ- 
ορμά έκ τής κορυφής τοΰ Έλβρούζ, ένώ τό 
σώμα αύτοΰ έκτεινόμενον έπί τή; άβύσσου 
φαίνεται γεφυροΰν τού; δύο κόσμου;.

Κατωτέρω πρό; καλλιεργημένην χώραν εύ- 
ρίσκιται τοΰ προφήτου Ήλιού τό σπήλαιον. 
Βράχο; έν εϊδει θυσιαστηρίου ύποβαστάζει 
άργυροΰν κύπελον πλήρε; ζύθου, κατά πάν 
δ’ έτος έν αφθονία τοΰ άμητοΰ εκχειλίζεται 
τό ύγρόν καί γονιμοποιέ! τούτ παρακειμένου; 
αγρούς. ΙΙάλαι πιστό; τοΰ προφήτου Ή
λιου λάτρις, εις ορεσίβιος, αίχμαλωτευθείς 
κατόρθωσε νά διαφυγή- άλλ’ ήγνόει τήν οδόν 
ήν έμελλε νά τραπή και έκινδύνευε νά περιπέ- 
σγ αύθις εις χεϊρας τών εχθρών αύτοΰ, ότε άε- 
τός άναρπάσας αύτόν εις τόν αιθέρα κατέθη-

κεν ύγιά έπί τοΰ χειλού; τοΰ σπηλαίου. Κατά 
παν έτος οί απόγονοι τοΰ ορεσιβίου τούτου 
μεταβαίνουσιν εί; τό όρο; όπω; εύχαρι- 
στήσωσι τώ προφήτη, προσφέροντε; αύτώ ζύ
θον καί κτήνη.

Έφ’ ένό; τών χιονοσκεπών τούτων κορυφών 
κατοικεί εΐσέτι ό ^ζο- παιίισαχ, ό ήγεμών τών 
δαιμόνων, καί έπί έτέρου τό πετεινόν Άγχα, 
όπερ άπασα ή άνατολική άρχαιότη; έλάτρευ- 
σεν. Άπωτέρω κεΐται ό βράχος, έφ’ ού ό τών 
άνθρώπων πατήρ (ό Προμηθεύς) έ'ετέθη εις 
τήν αδηφαγίαν τοϋ όρνέου. Τέλος ούδεί; μ.ΰ- 
θο; εί; άκρον αλλόκοτο; ό μή πιστευόμενος 
μεταξύ τών δεισιδαιμόνων τοΰ Καυκάσου κα
τοίκων. Καί αύτός ό χριστιανισμό; άφήκεν ώς 
ίχνη τής διαβάσεως αύτοΰ αναμνήσεις, με
γάλην προδιδούσας εύπιστίαν παρά τούς πρό- 
ποδας τοΰ Μκιμβαρί κεΐνται σπήλαιά τινα έν 
τώ βράχω λελατομημένα, ίσως ύπό ληστών, 
οί; έν αρχαίοι; χρόνοι; έχρησίμευον ώς κρη
σφύγετα, εις δέ τά σπήλαια ταϋτα άπεχώρη- 
σαν βραδύτερου εύλαβεΐς κοινοβΐται καί σή
μερον έν γεωργιανή γλώσση καλούνται Σπή
λαια τή': Βηθ.Ιίίμ. Οί ορεινοί λέγουσιν ότι 
έντός ενός έκ τών σπηλαίων τούτων περιίπτα- 
ται χρυσή περιστερά, έντός άλλου ότι άνήρτη- 
ται σιδηρά άλυσσος, δι’ή; άπό όπής δύναται νά 
άναρριχηθή τι; μέχρι τοΰ τάφου τοΰ Ιησού 
Χριστού καί νά περιδιάβαση ύπό τά κρυστάλ
λινα άνάκτορα, άτινα έπί τής κορυφή; τών 
όρέων άνεγηγερμενα άπορροφώσι τάς ακτίνα; 
τοΰ φωτός, μόνον τή; Ίριδο; χρώματα άν- 
τανακλώντα.

Οί καυκάσιοι λαοί μετ’ απληστία; τά τε
ρατώδη ταΰτκ διηγήματα αποδέχονται, 
καί περί τούτου δέν πρέπει ν’ άπορη τις, έάν 
άναλογισθρ ότι ή φαντασία αύτών μετέχει 
τή; γονιμότητος τοΰ νοΰ τών ποιητών τή; 
’Ανατολή; καί τών όσιανικών ρεμβασμών 
τών σκώτων ορεινών.

’Από τών πρώτων ήδη τή; άρχαιότητο; 
χρόνων οί ήμέτεροι πρόγονοι θαυμάσαντε; τό 
μεγαλοπρεπές αμα καί άλλόκοτον τών όρέων 
τούτων πολλά; συνέδεσαν μετ’ αύτών μυθο
λογικά; παραδόσεις, ά; ένθουσιωδώ; έπανα- 
λαμβάνουσιν οί ασιατικοί λαοί. Καί όντως ού
δέν άλλοκοτώ τερον τής καυκασιανή; ταύτη; 
τών όρέων σε- ας, ότε περί κλίνουσαν ημέραν 
ό περιηγητή; τεθηπότι βλέμματι δύναται ί- 
δεϊν τήν γιγχντιαία- σκιαγραφίαν τή; οδοντω

τή; ταύτη, καί κατακρήμνου έξήφαεστειωδών 
συνταράξεω/ ορεινή; ράχεως. Αί ήλιακαί ά-

κτινες αντανακλώνται εί; τοΰ πάγου τά πρί
σματα, τά λαμπρότερα τή; Ίριδο; προσλαμ- 
βζνουσαι χρώματα. Έν τώ μέσω τών έκ πιτυ- 
ώνων, άρκεύθων, σημυδών. ελατών καί δρυών 
κατηνθισμένων Μελανών δρυμών τιτανοΰχοι 
άνίσχουσι σκόπελοι ύπό διαφόρων ορυκτών κε- 
καλυμμένοι χρωμάτων. Χείμαρροι έκ τών κο
λοσσιαίων καταρρέοντες υψωμάτων μετά πα- 
τάγου έκχύνονται, εις τόν μυχόν τών κοιλά
δων κυλιόμενοι, έν ω προσωτέρω τοΰ τάφου 
καλύπτει τά πέριξ τών έκ βασάλτου κορυφών 
τών όρέων σιγή, νυκτός μόνον έν μέσοι τών 
αιωνίων χιόνων ύπό τών κραυγών θωό; διακο- 
πτομένη. Θά ένόμιζέ τι; ότι ή σιγή αΰτη είναι 
σύνθημα άναχωρήσεω; τών δαιμόνων εί; ύψη- 
λοτέρα; χώρας, ένθα άπό άμνημονεύτωνχρόνων 
τά νυκτερινά αύτών συγκροτοΰσι πανδαιμόνια, 
καθά ή δημώδη; εύπιστία παραδέχεται. Συ
νήθως τολμηρό; ορεσίβιο; περιφρονών τών γε
ρόντων τάς συμβουλάς τολμά καί υπερβαίνει 
τής καλύβη; αύτοΰ τόν ούδόν καί βλέμμα βέ- 
βηλον έπί τής περί αύτόν φύσεω; φέρει- κατά 
δέ τήν επίσημον ώραν, καθ' ήν αί ύπόλευκοι 
τή; σελήνης άκτϊνες αμφιταλαντεύονται έπί τών 
χιονοσκεπών τοΰ Καυκάσου κρημνών, γραμμήν 
γιγαντιαίων φασμάτων εί; τά αέρια πελάγή 
τήν λευκήν αύτών τινασσόντων κόμην βλέπει 
τότε τής έρήμου τό τέκνον. ’Ενίοτε έν τώ μέ- 
σφ τών φασμάτων τούτων εύρίσκεται νεάν.ς, 
έκλίνου ποδήρη περιβεβλημένη ενδυμασίαν,καί 
ή κόρη αΰτη είναι τό θύμα, ού τό αίμα χρη
σιμεύσει εί; τά ύποχθόνια πνεύματα διά τήν 
συντέλεσιν τών γοητειών αύτών.

Άλλά τώ 1834 ή οθωμανική κυδέρνησις επεξιτει- 
νε τήν κυριαρχίαν αυτής έπί πασών τών φυλών 
τούτων, τών τε Κουρδικών καί τών Νεστοριανών. 
Τω 1835 έγινε-ο έκδρομή εις τήν κοιλάδα τοΰ 
Εύφράτσυ, καθ’ήν Άγγλοι ήδυνήθησαν νά φθάσωσι 
μέχρι τών όρέων τοΰ Κουρδιστάν. ΊΙ δημοσίευσε; 
τών αφηγήσεων τών μελών τής έκδρομή; ταύτης, 
προύκάλεσεν έν ’Αγγλία μέγα διάφορον υπέρ τών 
λειψάνων τούτων τοΰ αρχαίου χριστιανισμού. α- 
περ έπί τοοοΰτον χρόνον διετέλουν μεμονωμένα 
καί έγκαταλελειμμένα έν τω μισώ τής ορεινής αύ 
τών αδιάσειστου πίστεως. Συνεπεία τοΰ διαφόρου 
τούτου ή Βασιλική Γεωγραφική 'Εταιρία 
καίήΈταιρία τών χ ρ ι σ τι α νι κ ώ ν γ ν ώ - 
σεων κατέβαλον τώ 1838 έ; ήμισείας τήν δα
πάνην ιδιαιτέρας αποστολής εις Κουρδιστάν, ής πε
ριγραφήν έδημοσίεοσεν ό συνοδεύσας τά; άποστολά; 
κ. ΑινσβόρΟ έν τω βιβλίφ αύτοΰ τω έπιγραφομένφ 
ιΠεριηγήσει; καί αναζητήσεις έν Μικρά Ά·ία, 
Μεσοποταμία, Χάλδαίχ καί ’Αρμενία·. Έτέρα 
έκδρομή έγένετο τω 1842 θρησκευτικόν ίχουσα χα- 
ρακτήρα κατ’ αίτησιν τοΰ πατριάρχου τών Νέστο 
ρικνών Μάρ Σ-.μούν καί τών έπισκόπων αύτοΰ, αί 
τησάντων όπως κληρικός τής Άγγλικανή; 'Εκκλη
σίας έλβη έν μέσω αύτών πρός ανατροφήν καί έκ- 
παίδευσιν τοΰ ποιμνίου αυτών.

Έκτοτε έγένοντο εκκλήσεις τινές άπό καιροΰ εΐ; 
καιρόν μέχρι τοΰ 180S, ότε οί έν τΰί κοιλάδι τοΰ 
Ούρουμία οίκοΰντες άπηύΟυναν πρός- τόν πρώην 
αρχιεπίσκοπον Καντερβουρίας αναφοράν, ήν ό ψη
θείς αρχιεπίσκοπος δέν έπροφΟασε νά ίκανοποιήση 
ένεκα τοΰ προώρου αύτοΰ θανάτου, ούχ ήττον δ- 
μως ή αναφορά αΰτη εδωκεν άφορμήν εί; τήν απο
στολήν τοΰ κ. Κούτς κατά τό 187 6. Έν τω.πρώ- 
τω μέρει τοΰ πονήματος αύτοΰ ό συγγραφευς άφη 
γε'ται τήν άπό Λονδίνου μέχρι Κάιρου μετάδασιν 
αύτοΰ καί τήν έκε'Οεν διά τοΰ ΙΙόρτ-Σα’ιδ εις Ά- 
λεςανδρέτταν, όπό'/εν άνεχώρησε κατευθυνόυενος ε·ς 
Χαλέπιον. Τόν χ. Κούτς συνώδευον ό υιός αύτοΰ 
καί είς Νεστοριανός διάκονος, Γεώργιος τούνομα, 
οστις έπί διετίαν διέμεινεν έν Αγγλία, κατεγχε δλ 
θέσιν έρμηνέως παρά τοΤ; συνοδοιπόροι; αύτοΰ. ΙΙε- 
ριττόν νά είπωμεν δτι αί διάφοροι σκηναί. άς ό κ. 
Κούτς περιγράφει, κάλλιστα εΐσι πρό πολλοΰ γνω- 
σταί εις πολλούς τών αναγνωστών αύτοΰ. Ιΐιρα 
δείγματος χάριν, λέγει περί τή; έν ’Αλεξάνδρειά 
άποβάσεως αύτοΰ δτι- «Εί καί έγνώριζεν δτι ή |
πρώτη ήμέρα ήθελεν εωθαι ημέρα έκπλήξεων, ού- 
δόλως ήν παρεσκευασμένο; πρός το μέγα διάφορον 
τών εις τά βλέμματα αύτοΰ παρισταμένων θεαμά
των. Τά βιδλία, αί εικόνες καί αί φωτογραφία! α
νίκανοί εΐσι νά προδιαθέσωσι πρό; τό πραγματικόν. ' «

ΟΙ ΕΧ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΟΙ.

Ώ; έκ τή; σπου'α'ας ση-αασία; ή-ις δίδοται προ; 
παν τό άναφερόμενον εί; τα τή; Ανατολή;, ούδό 
λως άπορον ότι ό τυχών περιστάσεων, καθ'’ά; ηδυ- 
νήΟη νά ίζελέγξη τήν θέσιν, έστω και μέρους, τών 
κατά τά; χώρας εκείνα; Χριστιανών επιθυμεί νά 
μεταιώση τω δημοσιω τάς περί τούτου γνώσεις αύ- 
τοΰ. Εξ όμοιου αισθήματος προτρεκόμενο; καί ό 
αΐδεσιμώτατος κ. Κούτς έξέδωκε σύγγραμμα, έν ω 
περιγράφει τήν κατά τό 1876 αποστολήν αύτοΰ έν 
μέσω τών Νεστοριανών -χριστιανών. Κατά τον κ. 
Κούτς οί τά όρη τοΰ Κουρδιστάν οίκοΰντες Χρι
στιανοί τοϋ ανατολικού δόγματος ήσαν άγνωστοι 
σχεδόν εις ημάς μέχρι τοΰ 183 ί. Τούτους περιί- 
βαλλον πανταχόθεν φ-υλαί Κούρδων, ών ο άγριο; 
χαρακτήρ καί αί παράνομοι πράξεις καΟίστων τήν 
χώραν άπρόιιτον εί; πάντα εύρωπαΤον περιηγητήν.



Ίΐ ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

Ένόμιζέ τις ότι εΰρίσκετο έν μέσω σκηνών τών ί- 
ραβικών μύθων». ΤΙΙττον οαως εΰχάριστον έντύ- 
πωσιν άφήκαν αΰτω αί ανατολικά σκηναί, οτε ά- 
φίκετο ή συνοδίχ εις Χαλέπιον. 8που ή ευρεσις κα
ταλύματος ήν δυσκολωτάτη. Εις τά; μεμακρυσμέ- 
νας πόλεις της‘Ανατολή; δέν ύπάρχουσι ξενοδοχεία, 
ώστε ήναγκάσθη ν’ άπευθυνθή εί; τδν άγγλον 
πρόξειον κ. Σκίν, δστις άπε’στειλεν αΰτδν είς κυρίαν 
τινα Κλεβπάς, όπου ευτυχώς ηδυνήθη να εδρη α
ναπαυτικόν κατάλυμα κατά τδν ανατολικόν τρόπον. 
"Ακριβεστάτη περιγραφή τής τε οικίας κχί τών έν 
αύτή δωματίων πρδς χρήσιν τών μετά ταΰτα πε- 
ριηγηθησομενων τάς χώρα; έκείνας άπαντα ίν 
τω βιβλίω τοΰ κ. Κούτς. Πρδς τδν αυτδν σκοπδν δ 
συγγραφεύς αναφέρει λεπτομερέστερον ίσως τοΰ δέ
οντος τάς μικράς δυσκολίας, ας ξένοι περιηγηταί 
άπαντώσιν ;έν ‘Ανατολή. Έν Χαλεπίω όμως ήν 
πάντγι άπηλλαγμένος τών μικρών τούτων δυσχε
ρείων καθότι έγευμάτιζε καθ' έκάστην μετά τοΰ 
προξένου, παρ' ού ήκουσε καί πολλά ανέκδοτα δΓ 
ών δύναται τις νά γνωρίση τά ήθη και έθιμα τών 
Συρίων. Έκ δέ τών Ιδίων αΰτοΰ παρατηρήσεων 4 
κ. Κούτς άφίκετο είς τδ συμπέρασμα οτι «τά 
πράγματα έν Ανατολή έχουσιν όλως άντιθέτως ή 
έν τή Δύσει» καί πολλά έπάγεται πρδς ένίσχυσιν 
τής γνώμης ταύτης. Ή έκ Χαλεπίου εις τδ έσω- 
τερικδν προέλασις αύτοΰ υπήρξε μονότονος κα'ι κο
πιαστική, κατά δέ τήν διάβασιν τών Εκτεταμένων 
πεδιάδων αυτός τε καί ίΐ συνοδοιπόροι αΰτοΰ πολ- 
λάκις έπαθον τήν υγείαν Ήκολουθησε τήν δδδν, 
ήτις άγει εις Κοχάνην διά τοΰ Βερεδζίκ, τής Ούρ 
φας, τής Άμίδης (Διαρβεκίρ), τής Βιτλίδος καί 
τοΰ Βάν. Ή Κ,οχάνη κεΐται έπί οροπεδίου ύπερ 
κειμένου μικρά; καλάδος μεταξύ τών ορίων τοΰ 
Κουρδιστάν, είναι δέ τδ κέντρον φυλής τίνος Νεςο- 
ριανών ζώντων ύπδ τήν δθωμανικήν κυριαρχίαν Ή 
Ιτέρα φυλή, ή τήν κειλάδα τοΰ Οΰρουμία οί 
κοΰσα, είναι ύποτεταγμένη είς τδνΣάχην τής Περ
σίας. Ό κ. Κούτς έστάθη έν άπάσαις ταΐς μνη- 
μονευθείσαις πόλεσι έχλέγων τά έκτδς τών πόλεων 
υψηλότερα σημεία, όπω; στήστ, τά; έαυτοΰ σκη 
*<ς. Περιέργους τινάς παραδόσεις καί γεγονότα διη
γείται περί τής Οόρφας (Ουρ τών Χαλδαίων), ήτις 
κατα τας εγχωρίους παραδόσεις υπήρξε μία τών πό 
λέων τής πρώτης μοναρχίας. Τά ονόματα τοΰ 
Νεμβρώδ καί τοΰ ‘Αβραάμ είσι συνδεοεμένα μετά 
τών παραδόσεων, τοΰ φυσικοΰ τή; χώρας σχήμα 
τισμοΰ καί τών περιέργων αρχαιοτήτων τής πόλεως 
ταύτης. Τδ κυριώ τερον πλεονέκτημα τή; χώρα; 
•Ίναι ωραία ναι άφθονος πηγή ίνδατο; άναβρύοντο; 
έκ φάραγγος 'μεταξύ δύο κορυφών τοΰ ορού; Δζεβέλ 
Νιμρώδ Κατά τάς επιτόπιους παραδόσεις, ό β*σι-  

λεύς Νεμβρώδ έκρήμνισε τδν Αβραάμ έντδς τοΰ 
πυράς όπερ έξήρχετο έκ τής φάραγγος όπου κεΐται 
νΰν ή πηγή· άλλ’ ώ τοΰ θαύματος! τδ πΰρ μετε- 
τράπη αμέσως είς ύδωρ, καί τά φρύγανα είς ιχθύας 
καί ούτως δ Αβραάμ έσώθη. Οί ιχθύες ουτοι θεω
ρούνται ιεροί, οί δ’ έπισκεπτόμενοι τδν πηγήν άγο- 
ράζουσιν αραβόσιτον έπί τουτω πωλουμενον όπως 
βίψωσιν αυτδν είς τούς ιχθύας. Καί ή μέν άξίωσις 
τών κατοίκων τής Ουρφας ό'τι ή πόλι; αυτή ειναζ 
ή αρχαία Οίρ τών Χαλδαίων διαφιλονικεΐται ύπό 
τινων· άλλ'όμως βέβαιον είναι ότι'σπουδαιότατη 
ύπήρξεν έπί τών χρόνων τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ ύπδ 
τδ Ονομα Έδεσσ·. Ουτω δέ μία τών άρχαιοτάτων 
τοΰ χριστιανισμού παραδόσεων καί διάφορα γεγονότα 
τών σταυροφοριών ανάγονται είς τήν πόλιν ταύτην, 
ήτις μέγα πορέχει διάφορον ώς πρδς τήν ιστορίαν 
τών Νεστοριανών.

Ή Διαρβεκίρ, έπί τή; κορυφή; τή; βραχώδους 
όχθης τοΰ ποταμοΰ Τίγρητος έκτισμένη, περιβάλ
λεται άνατολικώς ύπδ τοΰ ποταμοΰ τούτου. Μετα
ξύ δέ άλλων αξιομνημόνευτων λειψάνων τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων περικλείει έντδς τών τειχών αυ
τής, ώ; καί ή Ουρφα, μεγίστην δεξαμενήν μεθ’ίε-
ρών ιχθύων, εί; ήν ρέουσιν άφθονοι πηγαί. Ό δεισι- 
δαίμων σεβχσμδς ®ν άποδίδουσιν είς τού; ιχθύας 
τών δεξαμενών τούτων φαίνεται ότι είναι λείψανον 
αρχαία; λατρεία; ίχθυομσρφου θεοΰ έπικρατησάσης 
έν Μεσοποταμία, ώς καί παρά τοΐς Φιλισταίοις καί
Αιγύπτιοι;.

Τήν Βιτλίδα περιγράφει δ κ. Κούτ; ώς άνεγει- 
ρομένην έπί τών αποτόμων κλιτύων άχανοΰς παρό - 
δου. Έλαχίστας όμως δίδει πληροφορίας περί τοΰ 
ιδιαιτέρου χαρακτήρας τών κατοίκων καί έν γένει 
τή; πόλεως, δ ότι κατά τήν έν αυτή διαμονήν αΰ- 
τό; τε καί οί συνοδοιπόροι αΰτοΰ ήσθένησαν. Τδ 
κυριώτερον τών χαρακτηριστικών τού Βάν είναι ή 
μεγάλη αλμυρά λίμνη παρά τήν οποίαν ύπάρχει ή 
πόλις. Καί δμω; ή πό ις αυτή είναι άρχαιοτάτη, 
ώ; άποδεικνύουσιν αί πολυπληθείς σφηνοειδείς έπι- 
γραφαί καί τά έντδς τοΰ βράχου έφ'ού ώκοδόμηται 
τδ φρούριο- σπήλαια, απερ έτέσυραν τήν προσοχήν 
τοΰ κ Λαγυάρδου καί άλλων περιηγητών Άλλ’αί 
λεπτομέρειαι αυται, ώ; καί τά διάφορα τής περιο
δείας συμβάντα, είσί ξένα πρδς τδ κύριον τοΰ πονή
ματος θέμα, όπερ κυρίως πραγματεύεται περί τή;
πρώην καί τής νΰν καταστάσεως τών Νεστοριανών. 
Ό κ. Κούτς. μόνον μετά τήν είς Κοχάνην άφιξιν 
αΰτ ΰ ά- ·εται σπουδαίως πραγματευόμενο, πεοί 
αΰτών Ε*  πρώτοι; δίδωσι προκαταρκτικοί, ί.το 
ρίαν τή. φυλής ή; προηγείται σύντομος έπ θεώρη 
σις τή. Ορητκε τικής τοΰ κόσμου ναταστά:ε·>; κα 
τά τήν πέμπτη εκατονταετηρίδα οτε ένα περίπου
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Κούτς, διότι οΰδέν έκίνητε τοσοΰτον τδν Οχυαασαόν 
αΰτοΰ. όσον ή προστασία ήν πας «γγλος σπουδαίος 
δύναται να παράσχη εί; τούς περί αΰτδν κατοίκους 
χβίπερ μηδεμίαν χατεχων δημοσίαν Οε'σιν.

Έν τελεί της πραγματείας αΰτοΰ ό κ Κούτς 
έδημοσίενσε περικοπας τής έκβέσεως, ήν άπηύΟννεν 
είς τον αρχιεπίσκοπον, όπως κίνηση τδ διάφορον 
τών άγγλων κληρικών ύπέρ τών αναγκών τών Νε 
στοριανών.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ.
Όποιο! τινες ήσαν καί πώς έζων οί προπά

τορες τοΰ ανθρωπίνου γένους ; Όποια μέσα 
τοΰ βίου είχον οί πρώτοι άνθρωποι κατά τούς 
σκοτεινού; έκείνου; χρόνους, καθ' οΰ; ήρχισαν 
νά πολιτίζωνται; Έφαγε τωόντι καί τρώγει 
ο άνθρωπος τόν άρτον έν ίδρώτι τοΰ προσώ
που του; 'Π έρευνα, καί λύσις τοΰ προβλήμα
τος τούτου δίν είναι ματαία έπιθυμία, είναι 
βαθεία τοΰ ανθρώπου άπαίτησις πρό; λύσιν 
τοΰ αινίγματος τή; ήμετέρα; ύπάρξεω;. Φαν- 
τασθώμεν τή άληθεία, πώς εΰρέθη ό άνθρω
πος μετά τήν δημιουργίαν έστερημένος παν
τός έξωτερικοϋ μέσου τής τέχνης!

ΊΙ ιδέα αύτη άπησχόλησε μεγάλω; ποιη
τής καί φιλοσόφους καθ' άπαντα; τού; αιώ
νας, ών έχομεν γραπτά μνημεία. Οί Έλληνες 
παρεδέχοντο .-ter τι γένη άνθρώπων ή .πεκπε 
αΐωκα'.· Ό Ησίοδος (Έργ. ΊΙα. 109 —176) 
λέγει:
X ρ ύ σ ε ο ν μέν π ρώ τι ς x γένοςμερόπων ανθρώπων 
αθάνατοι ποίησαν ’Ολύμπια δώματ" έχοντες- 
οί μέν επί Κρόνου ήσαν. δτ'ουρανοί έμβασίλεοεν, 
ώ; τε θεοί δ' Ιζωον, άχηδε'α θνμδν εχοντες, 
νόσφιν άτερ τε πόνων καί δϊζόος................

Δεύτερον αυτε γένος πολύ χ_ειοότερον μετόπισθεν 
άργύρεον ποίησαν ’Ολύμπια δοίματ'έ^οντες, 
χρυσε'ω ούτε φυήν έναλίγκιον, ουτενόημα. . .

Ζεύςδέπατήρ τρίτον άλλο γένος μερόπων ανθρώπων 
χάλκειον ποίησ' οΰκ άργυρω οΰδέν δμοΤον, 
έκ μελιάν, δεινόν τε καί όμβ.ιμον, οΐσιν Άρηος 
έργ’ έμελε σΤονόεντα καί δβρίες.......................

Αΰτάρ έπεί καί τοΰτο γένος κατά γαϊα χάλυψεν, 
αύτι; έτ’άλλο τέταρτον έπί χθονί πουλυύοτείρη 
Ζεύ; Κρονίδη; ποίησε δικαιότερον καί άρειον, 
άνδρών ηρώων θεΤον γένος, οΐ κολέονται 
ημίθεοι προτέρ-ρ γενεή κατ’ άπείρονα γαΤαν. . .

λΐηκετ’ επειτα ώφειλον έγώ πε'μπτοισι μετεϊνχι 

άνδράσιν, άλλ’ ή πρόοδε δανεΐν ή έπειτα γενέσδχΐ. 
νΰν γαρ δή γένος έστι σιδήρεον- οΰδέ ποτ’ημαρ 
παυσονται καμάτου καί ί’ίζυος οΰδέ τι νυκτωρ 
φθειρόμενοι- χαλεπές δέ θεοί δώσουσι μέριμνα;· 
άλλ’έμπη; καί τοϊσι μεμίςεται έσθλα κακοϊσι.

Οί Ρωμαίοι άναφέρουσιν αιώνα χρυσοί}?, 
άργυροί?, χα.Ιχοΐ? καί σιδζ/ροδπ, δηλαδή 
τόν ίδικόν των, ώς καί οί Έλληνες- «>-ίυ· χαρ 
(λέγει ό Ησίοδος) χβ'κος· ίστι σιδήριο?».

Υπάρχει λοιπόν ή ιδέα, ώς καί έν τή Άγίικ 
Γραφή πρό τής άπατης τοΰ οφεως καί τή; 
παρακοής τοΰ Άδάμ, ότι πρόπαλαι ύπήρξεν 
ύψίστη εύδαιμονία καί μακαριότης καί άλυ
πος απόλαυσες τοΰ βίου, μεθ’ήν ο! άνθρωποι 
βαθμηδόν έξέπεσον είς χειροτέραν κατάστασιν, 
έως ού τελευταίον ήλθεν ο βίος, ό γνωστό; 
ήμϊν έκ τή; ιστορίας, μετά τών αγώνων, μό
χθων καί ηδονών. 'Ομοιότατα σχεδόν έπειρά- 
θησαν καί ο! φιλόσοφοι νά έννοήσωσι καί 
κατασκευάσωσι τού; παναρχαίους χρόνου;· 
καί αύτοί έπρέσβευσαν κατά τό μάλλον καί 
ήττον παναρχαίαν τινά εύδαίμονα κατάστζ- 
σιν τοΰ άνθρώπου, μεθ’ ήν έτέραν όλιγώτερον 
εύδαίμονα κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους.

Κατά τήν ένεστώσαν εκατονταετηρίδα 
αντί τών πλασμάτων τή; φαντασίας καί τής 
φιλοσοφική; θεωρίας ή έμβριθή; καί σπουδαία 
ερευνά ετόλμησε νά άρη τό κάλυμ.μα τών χρό
νων, οίτινες έφαίνοντο διά παντός τεθαμμέ- 
νοι. Ήδη κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταε
τηρίδα έγένοντο τοιαΰται άπόπειραι. Αί πο
λυάριθμοι Ροβινσωνιάδε; καί αί παραπλήσιας 
ποιήσεις, αί λίαν άτεσταί είς τά πλήθη, δει- 
κνύουσιν ότι ό άνθρωπος είναι ήναγκασμένο; 
νά έργάζηται yzeroi, καί καθ' εαυτό?. Καί αί 
τολμηρά; ύποθέσει; τοΰ Ρουσσώ καί Βάλνεϋ 
ταύτά περίπου λέγουσι.

Πάσαι αί ύποθέσει; αυται διήγειραν λίαν 
τό διάφορον ύπέρ τής παναρχαίας ιστορίας τοΰ 
ανθρωπίνου γένους. Ήρχισαν κατά τόν πα
ρόντα αιώνα μάλιστα νά πραγματεύωνται 
τό ζήτημα έ.’ΓίστεζίιοΓίζώ', ήρεύνησαν τά λεί
ψανα τών παρωχημένων εκείνων χρόνων, κα- 
τέταςαν, παρέβαλαν αυτά, έπειράθησαν δέ 
νά εζαγάγωσι συμπεράσματα περί τών άπο- 
λωλότων καί ήμΐν αγνώστων τρόπων τοΰ β.ου 
τών παναρχαίων εκείνων προπατόρων ημών. 
Κατά τάς τρεις όμως τελευταίας δεκαετη
ρίδας, καθ’ άς πλεΐστα πανάρχαια λείψανα 
άνεκαλΰφθησαν, αί έρευνα; έγένοντο σπουδαιό
τερα; καί σημαντικώτε.αι καί κατέληξαν είς 
ψηλαφητά συμπεράσματα.

Τα εκ τών παναρχαίων έκείνων χρόνων 
λείψανα δέν είναι ούτε χρυσά, ούτε άργυρα, 
άλλ’απλά τινα σκεύη καί έργαλεΐα. Έν τοΐς 
διάφοροι; μουσείοις τής Εύρώπης συνάθροισαν 
μετ’ έπιμελείας, κατέταξαν καί έμελέτησαν οί 
ερευνηταί τής προϊστοριχΤγ:, ώ; καλοϋσιν αύ- 
τήν, ταύτης περιόδου πλεΐστα τοιαΰτα σκεύη 
καί έργαλεΐα εύρεθέντα έντό; τή; γής, έν τά
φοι;, εν ταϊς κοίταις τών ποταμών, τών λι
μνών καί εί; αύτά τής θαλάσση; τά βένθεα. 
Έκ τή; μελέτη; αύτών μανθάνομεν, ότι έν 
τοΐς παναρχαίοι; εκείνοι; τή; άνθρωπίνης ά- 
ναπτύςεως χρόνοι; τά σκεύη καί εργαλεία 
κατεσκευάζοντο ούχί ίκ μετάλλων, άλλά 
πρώτιστα μ.έν έκ ξύλου καί όστέων, είτα δέ 
καί έκ .Ιίθωτ. Καί αύτη είναι ή .Ιιθίνη λεγο- 
μένη περίοδος. Μετά τήν περίοδον ταύτην ή- 
κολούθησε δεύτερα, καθ' ήν τά όργανα εκείνα 
τοΰ άνθρώπου κατεσκευάζοντο έξ όρειγά,Ζ- 
χον (bronze), τοΰτο δέ, τό γνωστόν μίγμα 
χαλκού καί κασσιτέρου, ήρχισε νά άντικαθι- 
στά τόν λίθον. Καί αύτη είναι ή όρειγα.Ιχίτη 
περίοδος. Μετ'αύτήν έπήλθε τρίτη, καθ'ήν ό 
σίδηροι. εξέβαλε τόν ορείχαλκον εις τήν κατα
σκευήν τών σκευών καί εργαλείων, ούτος δέ 
μένει καί μέχρι τή; σήμερον.

Έχομεν λοιπόν κατά ταΰτα τρεΐ; περιό
δους, ά) τήν Λθί?ητ, β’) τήν όριιχα.Ιχί?η?, 
καί γ') τήν σιδηρά?.

Έάν θέλωμεν νά είσδύσωμεν είς τούς άρ 
χαιοτάτους έκείνου; χρόνου;, πρέπει νά άρχί- 
σωμεν απο τής αρχαιοτάτη; τών τριών πε
ριόδων, τής Λίθινης.

Κατα τήν Λιθίνην πιρίοδον, ό άρχαιό- 
τατο; άγριος άνθρωπος ζών έκ τή; Θή
ρας καί τής αλιείας, βαθμηδόν δέ ύψούμε- 
νος ε'ίς τίνά βαθμίδα τοΰ πολιτισμού, δέν έ- 
γνώριζε τά μέταλλα, άλλά κατεσκεύαζε τά 
όπλα καί έργαλεΐα αύτού έκ ξύλων, κεράτων 
τών ζώων, οστών καί λίθων. Ή περίοδος αύτη 
διάρκεσε μάκρους αιώνας καί λαμβάνει τρεις 
μάλιστα υποδιαιρέσεις.

1. Τήν άρχαιοτάτην λιθίνην περίοδον, 
αρχομένην έν Εύρώπη άμέσως μετά τήν ύπο- 
χώρησιν τών πάγων καί τών πεπαγωμένων 
θαλασσών. Κατ'αύτού; τού; χρόνους ό άν
θρωπος ζή μετά τών άγριων θηρίων, πολλά 
είδη τών οποίων ήφανίσθησαν. Κατασκευάζει 
άγροΐκα έργαλεΐα, πελέκεις, μαχαίρας έκ κα- 
χλήκων (χαλικίων). Πλεΐστα τούτων εύρην- 
ται έν τή δυτική Εύρώπτ).

2. Τήν μέσην λιθίνην περίοδον, καθ’ήν ό 

άνθρωπος μανθάνει νά διατρυπή λίθους, όδόν- 
τας ζώων καί οστά, επεξεργάζεται ταΰτα 
μετά τίνος έπιτηδειότητος, ιδίως δέ οστά, και 
κέρατα. Έτι έναπότιθησι τού; νεκρού; εί; τά 
βάθη τών σπηλαίων. Τής περιόδου ταύτης 
λείψανα εΰρηνται έν Γαλλίιρ, Βελγίω και Γε- 
νεύν).

3. Τήν νεωτέραν λιθίνην περίοδον, καθ' 
ήν ό άνθρωπο; κατασκευάζει μονίμου; κατοι
κίας, ήμερόνει τά κατοικίδια ζώα, τον κύνα, 
τόν χοίρον, τόν βούν, τήν αίγα καί τό πρό
βατου, καλλιεργεί τόν σίτον, τό λίνον, τά ό- 
πωροφόρα δένδρα, τήν μηλέαν, τήν άπιδέαν 
καί έτερα. Τά μεγάλα ζώα τού βορρά άπόλ- 
λυνται,

Είς τήν περίοδον ταύτην άνάγονται καί αί 
έπί πασσάλων οίκοδομαί τών Λιμναία? ή 
^ipiroSiar άνθρώπων. Τώ 1854 είς το βά
θος τή; παρά τήν Ζυρίχην έν Έλβετί^ λίμνης 
άνεκάλυψαν ύπό τήν ϊλύν ποδών πάχους 
στρώμα σεσηπυιών ύλών, έν ώ έκειντο πελε- 
κει; έκ λίθου καί διάφορα άγροΐκα σκεύη έκ 
πηλού, κεράτων καί ξύλου, παχεϊς δέ κατα
πήγες πάσσαλοι ησαν έστηριγμένοι κατά σει
ράν. Ό έκ Ζυρίχης Φ. Κέλλερ έθεώρησεν αύτά 
λείψανα παναρχαίων άνθρωπίνων οικημάτων, 
ά έκάλεσε Pfahtbauten. Έκτοτε εόρέθησαν 
καί ετερα όμοια τοιαύτα λείψανα έν τί) πε
δινή Έλβετί?, είτα έν Ιταλία, Γαλλία, Γερ
μανία (Βαυαρία καί Μεκλεμβούργφ), ’Αγ
γλία καί Ίρλανδίιγ, Αύστρία καί Ούγγαρία.. 
Έκ τούτων άποδεικνύεται ότι ό παράδοξος 
ούτος τρόπο; τού κτίζειν καλύβας καί άπο · 
θ.ήκας έπί τιΰ ύδατος (πιθανώς δέ καί έπί τής 
ξηράς) κατά τούς παναρχαίου; χρόνους ήν εύ
χρηστος πανταχού σχεδόν τής Εύρώπης. Ά- 
κριβέστεραι ερευναι άπέδειξαν, ότι αί πρώται 
αυται έπί καταπήγων οίκοδομαί καλυβών 
τών Λιμναίων άνήκουσιν ε:ς μίαν περίοδον πο
λιτισμού 6 — 4000 έτών πιθανώς άρχαιοτέ- 
ρων ημών, καθ’ήν τά μέταλλα ήσαν έτι ά
γνωστα· έγίνωσκον δμ.ως οί άνθρωποι ούτοι 
νά ξέωσι καί διατρυπϋισι τούς σκληροτάτου; 
λίθους, νά κατασκευάζωσι σκεύη έκ πηλού 
άκαθαρίστου καί διάφορα σκεύη έκ κεράτων, 
μάλιστα έλαφείων, όδόντων καί ξύλων· έτι 
είχον κατοικίδια ζώα, ήσκουν γεωργίαν καί 
κτηνοτροφίαν καί μάλιστα είχον προοδεύσει 
τοσοΰτον, ώστε ΰφαινον καί τό λίνον. Σκοπός 

.τής δυσχερεστάτης κατασκευής τών έπί τών 
λιμ,νών τούτων οικημάτων διατηρηθέντων 
καί άκολούθως μέχρι τής σιδηρά; έν τγ μέσα)
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Ευρώπη περιόδου ήν ή προφύλαξι; ού μόνον 
άπό τών άγριων ζώων, άλλα καί άπό τών ό
μοιων αύτή; ανθρώπων διότι τότε, ώ; καί 
νϋν παρά τοϊς άγριο·.;, ύ πόλεμο; πάντων κατά 
πάντων ήν συνηθέστατο; καί οΐον ακήρυκτος· 
ετι ή ευκολία πρός αλιείαν, δι’ή; ιο; τά πολ
λά έζων οί Λιμναίοι, καί ή συγκοινωνία διά 
τών μονόξυλων.

Τά λίθινα εργαλεία Siv άπώλοντο έν τή 
όρειχαλκίνη εποχή, άλλά διετηρήθησαν πολ- 
λαχώ; καί άφίκοντο μάλιστα εί; τήν.σιδηράν. 
Σιδηρουργό; τι; έν Άμβούργω μετεχειρίζιτο 
ραιστήρα, σφύραν δηλ. λιθίνην διατηρουμένην 
καί μέχρι τοϋδε έν τινι συλλογή τής είρημέ- 
νη; πόλεως. Τοϋ; λίθους μετεχειρίζοντο εί; 
διάφορου; σκοπού;, σύ μόνον εί; παρασκευήν 
όπλων διά τήν θήραν καί τόν πόλεμον, άλλά 
καί διά τάς οικιακά; άνάγκας, διά τήν καλ
λιέργειαν τής γής εί; σποράν, άλεσμα, ώ; δει- 
κνύουσι τά παρά τοίς Λιμναίοι; εύρεθέντα χει
ρόμυλα καί εΐ; τήν συντριβήν τών οστών, εις 
τό κόψιμον τών δένδρων, τήν έκρίζωσιν αύτών 
καί τών φυτών, εί; παρασκευήν τών ξύλων τή; 
οικοδομή; κλπ. Τά οστά τών έν τή θήρα κτει- 
νομένων ζώων οί πανάρχαιοι λαοί μετεχειρίζον- 
το έπιμελώ; εί; κατασκευήν εργαλείων, έτι δέ 
έλάμβανον καί τόν μυελόν αύτών. Έθραυαν 
λοιπόν αύτά δι'οξέων λίθινων πελέκεων Έ
πειτα κατεσκεύαζον βέλη καί λόρχας έκ λί
θου. Ό λίθος ουτος ήτο σκληρότερος, μάλιστα 
ό πυρίτης (τσακμακόπετρα) καί ό οψιδιανό;, 
άμφότεροι συλλεγο'μενοι ή άνορυττομενοι έν 
οίονεϊ λατομείο·.; καί άνταλλαττόμενοι. Τόν 
οψιδιανόν, ήφαίστειον όπομέλανα καί ύπό- 
χλωρόν λίθον, μετεχειρίζοντο ιδίως οί Μεξικα
νοί εις παρασκευήν διαφόρων εργαλείων. Ότε 
ο άνθρωπο; ήρχισε νά μεταχειρίζεται τόν λί
θον ώ; όπλον, τόν έλαβεν ώ; τον εΰρισκε κατά 
γής, έπειτα τώ έδωκε σχήμα κατάλληλον εί; 
τόν σκοπόν του, βραόότερον προσε'θηκε καί 
λαβήν έκ ξύλου ή ξύλου μετά έλαφείου κέ
ρατο;, ώ; εί; τά χειρόμυλα διά τό άλεσμα, 
εις τά; λίθινα; σφύρα; κτλ. Ίνα διατρυπή- 
σωσι τά χειρόμυλα ή τοϋ; σπονδύλου; έχρειά- 
ζοντο βεβαίως πολϋν χρόνον, άλλ.’ ιδέαν τή; 
άςία; τοϋ χρόνου δέν εΐ-χον οί άνθρωποι έκεΐ- 
νοι, ώ; καί τά νϋν οί Ινδιάνοι καί οί άγριοι 
λαοί τή; ΙΙολυνησίας καί ετέρων μερών τή; 
γΐ(:

Κατά τήν περίοδον ταύτην τών Λιμναίων 
έπεκράτει έν Ευρώπη πολιτισμό; τι;, ή μάλ
λον κατάστασί; τις όμοια τή τών άγριων 

έν Αύστραλ'α καί Πολυνησία πρό τή; άνακα- 
λύψεως αυτών ύπό τών Εύρωπαίων

Βαθμηδόν είσήχθη διά τοϋ εμπορίου εις Εύ- 
ρώπην ό ορείχαλκος, οϋ ή χρήσι; αποτελεί 
τήν β’ μεγάλην περίοδον, ήτι; καλείται όρεε- 
χα.ίχίκη -τερόοδος.

Τό μέταλλον τοΰτο παραγκωνίζει ολίγον 
κατ’ολίγον τόν λίθον, χρησιμεύει εί; τήν κα
τασκευήν ωραίων κοσμημάτων καί τεχνηέν- 
των οπωσδήποτε όπλων, οίον ζιφών καί μ.α- 
χαιρών. Ή γεωργία καί κτηνοτροφία αυξά- 
νουσιν, είσάγονται νέα είδη ζώων εί; τήν μέ- 
σην Εύρώπην, μάλιστα μεγάλοι κύνες καί ό 
ίππος. Οί νεκροί ώ; έπί τό πλεϊστον καίονται 
και ή κόνι; αύτών έναποτιθεται έν κάλπαις. ΊΙ 
διάδοσι; τοΰ ήλέκτρου καί τά σχήματα εργα
λείων τινών δεικνύουσι τήν ΰπαοξιν εμπορίου 
κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν, πρό; βορράν 
καί νότον. Ή δη ήρχισε να σχετίζηται ή ’Α
σία μετά τή; Εύρώπης, τά φυτά όμω; καί 
τά είδη τών ζώων τών Λιμναίων φαίνονται, 
ότι άνάγονται εί; τήν 'Αφρικήν.

Τελευταίον ό σίδηρο; άπωθεϊ τον ορείχαλ
κον έπί μάλλον καί μάλλον, οΰτω δέ επέρχε
ται ή χ·' περίοδος, ή ονδ^ρα λεγομένη, δι1 
αύτή; δέ είσερχόμεθα βαθμηδόν εις τούς 'ιστο
ρικού; χρόνου;.

Τά άνακαλυφθέντα ταϋτα λείψανα τών 
παναρχαίων χρόνων παρέβαλαν οί εί; ταϋτα 
καταγινόμενοι πρό; εκείνα, τά οποία καί νΰν 
έτι μεταχειρίζονται οί άγριοι βάρβαροι καί α
πολίτιστοι λαοί πχνταχοΰ τής ύπ’ ούρανόν. 
Έκ τή; έπ·.μό<ου ταύτη; παραβολής έπείσθη- 
σαν, ότι πχνταχοΰ τή; γής ή πρόοδο; τοΰ 
πολιτισμού, ω; προϊόν τή; ανθρώπινη; ενέρ
γειας και επιτήδειότητος, είναι όμοία. πλει- 
στακι; δέ ή αύτή Διά τών ερευνών τούτων 
καί τών όμοιων π.-οχγεται ήδη τά μάλιστα 
ή ίΟ>·ογςαφία, r, δέ έρευνα καί γνώσι; τών ή- 
θών καί εθίμων τών λεγομένων άγριων λαών 
συντελεί τά μάλιστα εί; τοΰτο. Παρά τοίς 
άγριοι; λαοί; κατοπτρίζεται έκ νέου τρόπον 
τινα ή πρωταρχική ιστορία καί κατάστασί; 
τοϋ ανθρωπίνου γένους· άνάγκη μάλιστα νά 
σπεύσωσιν εί; τήν σπουδήν τών άπερριμυ.ένων 
εκείνων κκΐ Ουστυχόν πλασμάτων τοϋ Θεοΰ, 
νά συλλέξωσι τοϋ; υ.ύθου;, τά; παραδόσεις 
καί τά ατελή καί άμορφα γλωσσάρια αύτών· 
διότι κινδυνεύουσι ταϋτα νά έξαλειφθώσιν (ευ
τυχώς!) ύπό τοΰ όσημέραι γιγαντιαίοι; βή- 
μασι προαγομένου π.λιτισμοϋ.

ΊΙ επιστήμη άπέδειξεν ότι οί λαοί τής λι- 
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όίνης περιο'δου κατά μέγα μ·έρο; αύτής δέν έ- 
γνώριζον το.τΰρ.' Τοΰτο βεβαιοΰται τό μέν έκ 
τή; παραδοσεω; περί λαών απύρωχ, μή έχόν- 
των τό πΰρ, τό δέ έκ τής άνακαλύψεω; παμ
πάλαιων οικημάτων, έν οί; ούδέν ίχνος τή; 
χρήσεως τοΰ πυρά; δείκνυται. Όποια φοβερά 
έλλειψι;! Όποια τρομερά έλλειψι; τή; θερμό
τατος εϊ; τά βόρεια καί ψυχρότατα μάλιστα 
κλίματα! Όποια συμφορά εί; τού; λαού; εκεί
νους ή έλλειψι; τοΰ φωτός εί; τά; απέραντου; 
νύκτας τών βορείων κλιμάτων ! Άλλά δέν 
ήσθάνοντο αύτήν!

Με'γα είναι τό ζήτημα περί τή; εύρέσεω; 
τοΰ πυρό;.

Έπί πολύν χρόνον παρεδέχ.ον-ο ότι ό άν
θρωπο; έγνώρισε καί έμαθε τήν ωφέλειαν καί 
τήν χρήσιν τοΰ πυράς έζ τοΰ έν τή φύσει υ
πάρχοντα; στοιχείου τούτου. Πρώτον έζ τών 
ηφαιστείων όρε'ων, ών ή έζχεομένη λάβα 
καίει έπί χρόνον μακράν, ώστε καί μετά είκοσιν 
έτηδύναταί τις νά άνάψη ξύλον ή άχυρον· έτι 
έζ τή; νάφθας ζαί τών κεραυνών. Ό κεραυνό; 
δμ.ω; καταπίπτων προξενεί τρόμον καί έζ- 
πληςιν, δέν δίδει δέ καιρόν εί; τού; ανθρώ
πους νά άνάψωσι πΰρ καί διατηρήσωσιν αύ- 
τό. Παρ’ άπασιν όμως τοϊ; άπολιτίςροι; λαοί; 
τή; γής τό πΰρ παρεσκευάζετο ζαί νΰν έτι 
παρασκευάζεται διά τής τριβή/;,

Τό θειον τοΰτο στοιχείου, όπερ χχτχ τόν 
Αισχύλον εζλεψεν ές ούρανοΰ ό ΙΙρομηθεύ; 
καί έδωζε τοΐς άνθρωποι:,

ναρθηχοπλήρωτον 8ε Οηρώμαι πυρό; 
πηγήν χλοπαίζν, ή 3ιόά;<αλσ; τέχνη; 
πάση; βροτοϊ; πε'φηνε κο\ με'γα; πόρο;.

(Ιίρομ. 109-111)

δέν έπεσεν έξ ούρανοΰ· δέν τό κχτεβίβασεν 
εί; τού; βροτού; ό Προμηθεύ;, ό με’γα; ούτο; 
διδάσκαλο; τών άνθρώπων κατά τόν παρ’ 
"Ελλν,σι μϋθον, έζ τή; εστία; τοΰ Διό;. Τό 
έφεΰρεν ό δυστυχή; άνθωπος μέ τόν κόπον 
του ! Βασανιζόμενο; καί ταλαιπωρούμενο; καί 
μέ τόν ιδρώτα τωόντι τοΰ προσώπου του 
πολύ αργά έπενόησεν αϊτό καί δι'αύτοΰ με
τέβαλε τήν δυστυχή αύτοΰ κατάστασιν καί 
έποίησεν αύτό διδάσζι/.νν πάσης τέχνη; εί; 
τού; θνητού; ανθρώπου: καί μέγα μέσον εις 
τήν πρόοδον αύτών. Άλλά πώ; έπενόησεν 
αύτό;

Κατά τήν πιθανωτέρα . θεωρίαν τοΰ C.'ispil'i, 
ήν παρατιθέαμεν ενταύθα. τό πΰρ έφεΰρον 
κατά πρώτον ο! έργάτα.. οί κατά τήν λιθίνην 

περίοδον έζ λίθου ζαί κεράτων ζαί ξύλου κα- 
τασζευάζοντε; τά σκεύη, περί ών άνωτέρω 
ικανά έρρέθησαν. Κατ’ εκείνην τήν επο
χήν ή εργασία κατενε'μετο εί; τού; εργα
ζομένους. Εύρίσκομεν καί νΰν έτι τόν πυρί
την λίθον καί έτερον ύλιζόν πολλαχοΰ 
σωρηδόν, δπερ δεικνύει ότι ύπήρχεν αύτοθι 
εργαστήριο)’. Παρά τήν λίμνην τή; Κων- 
σταντίας κε’.νταί που σεσωρευμέναι εκατον
τάδες χιλιάδων λίθων ού μόνον έξειργασμέ- 
νων, άλλά καί ημιτελών, νεωστί ζοπέντων 
ζαί άπειρα τούτου τεμάχια. Τοΰτο δηλοΐ 
προφανέστατα δ τι αύτοθι ην είδος τι εργα
στηρίου, έν ω είργάζετο μέρος τών κατοίκων 
τοΰ χωρίου παρασζευάζον τά όπλα τοΐς λοι
ποί;. Ή παράδοξο; κατανομή αυτή τή; ερ
γασία; δεικνύει εργαζομένους καί μή έργαζομέ- 
νους. Οί μήέργαζόμενοι ήσαν άνδρε; εύρωστοι, 
υγιείς, θηρεύοντες εις τα δάση αγρίου; ταύ
ρους καί άρκτους. Οί έργαζόμενοι τούναντίον 
ήσαν οί ασθενείς, οί χωλοί, οί άνάπηροι, οί 
μή δυνάμενοι νά θηρεύωσι, διό έμενον οίκοι 
καί είργκζοντο. Όστις ήν δυστυχής, νοση
ρό; καί άλλως ασθενής, ώφειλε νά έργάζηται 
εις τήν επίπονον έςεργασίαν τών λίθων. Ή 
εργασία ήν λίαν έπϊμοχθος, ούδείς δέ άνε- 
λάμβανεν αύτήν εύχαρίστως, οί δέ ισχυροί 
έβίαζον εί; αύτήν τού; άδυνάτους. Τό αύτό 
περίπου συμβαίνει καί νΰν έτι παρά τοί; άγρί - 
Οι;. Ύπάρχουσιν Ινδιάνοι, παρ’οις οί άνάπηροι, 
οί τραυματίαι, οί νοσηροί όφείλουσι νά έργά- 
ζωνται, ένώ οί υγιείς καί ισχυροί θηρεύουσιν ! 
Έάν ποτέ ούτοι έπανέλθωσιν οΐκαδε άνευ 
πλούσιας καί εύαρέστου Θήρας, ξεθυμαίνουσιν 
εί; τού; αθλίου; τούτου; έργάτα;, τού; ανώ
φελε’.; φαγάώει;, οΰ; ένίοτε δέρουσιν ανηλεώς.

Όμοια άναμφιβόλω; ην ή θέσι; τών εργα
τών κατά τού; πε:ί ών ό λόγος παναρχαίου; 
χρόνους.

Ουτοι τρίοοντε; τό ξύλον εί; τόν λίθον, 
ίνα διατρυπήσωιιν αυτόν, παρετήρησαν ότι 
τό ξύλον έθερμαίνετο, άνήπτετο, ένίοτε δέ 
έςέπεμπε καί σπινθήρα;. Τοΰτο έγένετο βε
βαίως χιλιάκι; καί μυριάκις, έως συνειθίσαν- 

j τε; ήδυνήθησαν νά έξάγωσι τόν σπινθήρα 
I καί νά τόν μεταβζλωσιν εί; φλόγα. Ένώ 

δέ πρώτον τόν έφοβοϋντο, άρχισαν οί δυστυ
χεί; ούτοι έργάται έν το’.ς ϊργαστηρίοις αύ
τών νά τον Οεωρώσιν ώ; τι αγαθόν, βαθμηδόν 
δέ ήρχισαν νά ώφελώνται έκ τοϋ πυρό;.

Μεγάλη μεταβολή, μεγίστη, έπήλθεν έκ 
τούτου ού μόνον εί; τού; δυστυχεί; έζΐίνο^ς,
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άλλα καί εις όλον τό ανθρώπινον γε'νο; ! 
Έφευρέθη τό στοιχεΐον, όπερ έγένετο διδά
σκαλος πάσης τέχνης τοϊς βροτοϊς καί μέγας 
πόρος, κατά τόν δαιμόνιο·/ Προμηθέα. Αύτό 
εφερε τό φως καί τήν θερμότητα, άνευ τών 
όποιων δέν δυνάμεθα ήδη νχ ζήσωμεν. Χρη
σιμεύει εις τήν παρασκευήν τής τροφής ημών 
καί εις πάσαν τε'χνην, είναι τό άπαραίτητον 
στοιχείου τής ήμετέρας ύπάρξεως καί τοΰ πο
λιτισμού ημών. Είναι όντως θειον κχί θεία 
■ή έφεύρεσις αύτοΰ.

Έκτοτε οί δυνάμενοι νχ παρχγωσι τό 
πΰρ, οί μόνοι οί ζ.ατέχοντες τήν μαγικήν ού
τως εϊπεΐν δύναμιν τοΰ παρκγειν τό θαυμά- 
σιον τοΰτο καλόν, δέν περιεφρονοΰντο πλέον, 
άλλ’έκ δυστυχών ϊγένοντο περιζήτητοι, βχθ- 
μηδόν δέ αύξανούσης τής τέχνης αύτών ύψώ- 
Οησαν αύτοί εις μεγάλην αξίαν.

Κατά τόν Caspari έκ τούτων τή συνεργία 
τών γοήτων καί έξορκιστών τών πνευμάτων 
άνεπτύχθ,η τό ίερατεϊον καί έν γένει ή θρη
σκευτική ιδέα.

Ό εφευρέτης τοΰ πυρός εις -ροφύλαξιν ένέ- 
Οηκεν άναμφιβόλως τό πΰρ αύτοΰ έντός τοΰ 
ξύλου, έξού δια τής τριβής τό έξήγαγε, καί 
μάλιστα έν σχήματι ϋφεως αναβιβάζοντας 
τήν γλώσσαν του. Εκ τούτου εξηγείται πι
θανώς ή λίαν παράδοξος διαδεδομε'νη λατρεία 
τοΰ όφεως καί τών δένδρων, ήν εύρίσκομεν 
καί έν τή Άγίιρ Γραφή.

Αΰτη είναι ή θεωρία τοΰ Caspari. Αΰτη 
βεβαιοΰται λίαν περιέργως καί έκ τής χω.ΐό- 
τητοζ τοΰ θεοΰ τοΰ πυρός παρά πλείστοις 
λαοΐς. Χωλός είναι ό Ήφαιστος τών 'Ελλή
νων, χωλός 0 Vlllcanus τών Ρωμαίων, χωλός 
ό βωλοειδής τόν πόδα καί ό άρχαιότερον πι
θανώς παρ’ Αίγυπτίοις τιμώμενος θεός Φθά 
Σώκαρις "Οσιοι;. Καί παρ’ ήμίν τοίς χρις-ιχνοΐς 
ό διάδοχος τοΰ πυρός Διάβολος αντί τού βω- 
λοειδοΰς ποδός παρίσταται έχων πόδα ίπ
που. Καί παρά τοϊς άγρίοις τής νοτίου ’Αφρι
κής ό θεός τοΰ πυρός παρίσταται χωλός, ώς 
αναφέρει ό Αιβιγκστών, επίσης καί εις τήν 
νότιον ’Αμερικήν καί Αύστραλίαν. Ή γενική 
καί παράδοξος αΰτη συμφωνία περί τής χω- 
λότητος τού θεοΰ τοΰ πυρός προέρχεται βε
βαίως έκτης μιας, πλήν σκοτεινής, ιδέας, ότι 
ό χωλός, ό ασθενής εργάτης εφεύρε τό πΰρ.

Εις τόν γνωστότατων περί Προμηθέως μύ
θον εύρίσκομεν ού μόνον τόν άρπαγα τοΰ πυ
ρός (θηρώμαι πυρός πηγήν κλοπαίαν έ. ά.), 
άλλά καί ίχνη τοϋ εφευρέτου τοΰ στοιχείου 

τούτου. Ό Προμηθεΰς κλέπτει κατά τόν μύ
θον τό πΰρ έντός νάρθηκος, λίαν καταλλήλου 
βεβαίως εις τήν έπί εβδομάδας διατήρησιν αύ
τοΰ. Καί έν τή Χέα 'Ολλανδία οί περιηγηταί 
τοιοΰτόν τι παρά τοίς περιπλανωμένοις έκεισε 
λαοΐς παρετήρησαν. ’Αλλ’ ό Ποομηθεύς είναι 
ασθενής- τοΰτο δηλοϊ ή πληγή, ήν ό αετός 
ανασκαλεύει καθ’ έκάστην κατατρώγων τό 
ήπαρ αύτοΰ. Είναι χρονιά πληγή, αθεράπευ
τος, αύτός δέ άδύνατος, άσθενής, βαθμηδόν 
διά τοΰ μύθου ημίθεος γενόμενος.

Χείρων ό Κένταυρος, ό παιδαγωγός τού 
Αχίλλειος, είναι άσθενής. Λέγεται ότι διώ- 
κων ποτέ τούς Λαπίθας έπληγώθη δια βέλους 
ιοβόλου ύπό τοΰ 'Πρακλέους. ’Επειδή όμως 
ήτο αθάνατος, δέν έφονεύθη μέν, άλλ’ έμει- 
νεν αιωνίως νοσηρός. Ό Χείρων περιέργως 
συνάπτεται τώ Προμηθεΐ· διότι άντ’ αύτοΰ 
καταβαίνει εις τόν 'Γάρταρον ύποστησο'μενος 
τήν άπειροετή εκείνου ποινήν. Καί ένταΰθα 
βλέπομεν αύθις τά βαθέα εργαστήρια τών 
άσθενών καί δυστυχών εις θαυμάσιον καί 
ώραΐον μύθον περιπεπλεγμένα.

Ό Adalbert Kulm περί Προμηθέως λά
λων άξιοι, ότι pramatha σημαίνει έν τή 
σανσκρίτ·/) άρπαχή/-, pramanntha δέ τό ζύ.Ιον 
τοϋ πυρός, τό ξύλον, δι’οϋ τρίβοντες έκβάλ- 
λουσι πίφ. Πιθανώς ό Προμηθεΰς τού μύθου 
έδήλου τόν άνδρα, τόν κατέχοντα τήν ρά
βδον τοΰ πυρός, ποικιλώτατα εφεξής δια- 
σκευχσθέντα καί δηλοΰντα κατά τάς ιδέας 
τών Ελλήνων τόν εύεργέτην τής άνθρωπό- 
τητος, τόν μέγαν προστάτην αύτής, τόν μέ
γαν διδάσκαλον πάσης έπιστήμης καί τέ
χνης, ως αύτός πρό; τά; Ώκεανίδα; λέγει-

βραχεί δέ μύθω πάντα συλλήβδην μάθε, 

πδσαι τέχναι βροτσϊσιν έκ Προμηθέως.

(Αϊσχ Προμ. 505 —6).

’Αληθώς δέ σήμερον εχομεν πάσας τάς τέ- 
χνας καί έπιστήμας καί άπολαύομεν τών εκ 
τούτων άγαθών. Άλλά πόσοι αιώνες παρήλ- 
θον, πόσον δ’έμόχθηοεν ό δυστυχής άνθρω
πος, ίνα φθάση εί; τόν βαθμόν τού πολιτι
σμού τούτου;

άπίθανον νά μεταποιηθή τότε δ άήρ εις όσφρά- 
δια. καταπότια κλπ. Ή στερεοποίησι; τοΰ άέρο; 
έσται αληθώς ή μεγίστη κατάκτησι; τής νεωτέ- 
ρας χημείας- ύπδ δέ τήν έποψιν ταύτην έν τή 
ιστορία τή; έπιστήμης μεγάλην θά ζαταλάβν,Οέ- 
σιν ή 19/31 δεκεμβρίου 1877.

ΑΛ’ΑΑΕΚ-ΤΑ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ.—Ό έν τή τών Παρισιων 

σχολή τών ασιατικών γλωσσών καθηγητή; κ. Uj
falvy, εί; δν ή γαλλική κυβέρνησι; άνέθηχιν επι
στημονικήν έντολήν έν τή κεντρική ’Ασία, ύπέ- 
στρεψε τελευταίως εΐ; Πετρούπολιν, άφοΰ έν δια 
στήματι δέκα μηνών περιέτρεξε μετάτή; θαρραλέας 
συζύγου αύτοΰ τά; ρωσσικά; έν τή κεντρική ’Ασία 

κτήσεις, καθώς καί τήν Σιβηρίαν.
Ό κ. Ujfalvy έν συνεδριάσει τοΰ έθνογραφικοΰ 

τμήματος τής έν Πετρουπόλει Γεωγραφικής εται
ρία; μετέδωκε διά ζώσης φωνή; περίληψιν τών 

ι αποτελεσμάτων τή; αρχαιολογικής αύτοΰ περιο
δείας. Έκ Πετρουκόλεω; άνεχώρησεν δ μέγα; αρ
χαιολόγο; τή 3 ίανουαρίου 1877, περιήλθε δέ 
μέγα μέρος τή; ρωσσική; Τουρκεστάνης, καί ίδ·'μ 
τήν άνωτέραν κοιλάδα τή; Ζαριαβούνε καί τή; 
Φεργανάχ· έκόμισε δέ μεγαλοπρεπή δείγματα 
μεμιλτωμένων πλίνθων διαφανών, εκτυπώματα 
έπιτυμβιων πλακών, ών αί έπιγραφαί θά μελετη- 
θώσι καί θά έρμηνευθώσιν έν Παρισίοι;, σπουδαία; 
συλλογά; αντικειμένων, εύρεθέντων έν άνασκαφαΐς, 
πολλά άρχαΤα νομίσματα, ών ικανά εΐσι μεγάλη; 
νομισματική; αξίας, περιέργους φωτογραφικά; ει
κόνας, κρανία διαφόρων φυλών κα: τέλος σειράν άν- 
θρωπολογικών παρατηρήσεων καί χρονολογικών 
καταμετρήσεων, δι’ών νέον βεβαίως θέλει έπιχυθή 
φώ; έπί τοΰ αμφιβόλου ζητήματος τής εθνική; 
πολλών λαών τών χωρών τούτων καταγωγής. 
Φαίνεται εξαγόμενόν έκ τών κρανιακών ένδείξεων, 
α; παριτήρησεν ό κ. Ujfalvy, δτι πλήν τών ’Αθιγ
γάνων, τά αύτά τών έν Ευρώπη χαρακτηριστικά 
παρουσιαζοντων, πάσαι άλλαι τών χωρών τούτων 
φυλαί εΐσι βραχυκέφαλοι.

Ό κ. Ujfalvy πανταχοΰ τή; περιοδεία; αύτοΰ 
ίτυχε πάσης δυνατή; συνδρομή; καί ευκολία; ύπό 
τών κατά τόπους ρωσσικώυ αρχών.

ΠΙΛΙΙΑΕΚΤΡΟΣΚΟΙΙΙΟ.Ν.— Καί άλλος μηχανι
σμός έπενοήθη ύπό τοΰ έπινοήσχντος τό τηλέ- 
φωνον ζ. Ββΐΐ,τό τη.Ιη.Ιιχτζ'ίσχόπιοΓ/.τ.ζί τί,ν 
αύτήν τοΰ πρώτου βάσιν. Διά τή; έπινοήσεως 
ταύτης, τή βοηθέ χ νοείται τοΰ ηλεκτρισμού, 
καθίσταται δυνατή ή oi/ri': μιμαχρνσχβχωΐ 
artixiifurur, ούτως ώστε ού μόνον λίξίςφ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

I! ΕΙΣ ΤΓΡΛΧ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ.? ΜΕΤΑΠΟΙΙΙΣΙΣ 
ΤΟΤ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ Γ Λ ΕΡΟΣ.— Μεγάλη ZX- 
τάκτησι; τής έπιστήμης έσήμηνε τήν λήξιν τοΰ 
έτους 1877. Άπό πολλοΰ ήδη διάσημο: φυσιολό
γοι προσεπάθησαν νά μεταποιήσωσιν εις ύγρά 
διάφορα αέρια. Πρό ενός περίπου μηνός δύο Γάλ
λοι οί κκ. Cailetet καί Pictet κατουρθωσαν έκάτε- 
ρος το καθ’ εαυτόν νά καταστήσωσι ύγρόχ τό 
οξυγόνου. Ό έτερος αύτών κ. Cailletet ανήγ
γειλε τήν δευτέραν, 19/31 δεκεμβρίου, διά τοΰ 
περιπύστου χημικού καί φυσιολόγου κ. Δυμάς 
εις τήν Γαλλικήν ακαδημίαν τών επιστημών ότι 
κατώρθιόσε νά μεταποιήσει εις υγρόν καί τό άζω- 
τον καί αύτό τό ύδρογόνον, περί ου υπήρχε φό
βος προσωπική; τίνος αποτυχίας. Αυθημερόν έγέ
νετο τό πείραμα έν τω Διδασκαλείο τών Ιίαρι- 
σίων παρόντων τών έξοχωτέρων τής Γαλλίας έπι- ι 
στημόνων, τών κκ. Βουσιγγώλτ. Σαίντ Κλαίρ 
Δεβίλ, Βερθελο, Μαρκάρ καί άλλων. Επέτυχε 
οέ τοσοΰτον ώστε ούδεμία έναπελείφΟη άμφιβο
λία· τό άζωτου έθιάθη έν καταστάσει ρανίδων, , 
τό δέ ύδρογόνον ώσεί όμίχλη. Οϋ'τως άρα πάντα 1 
τά αέρια ύπείκουσιν εις τόν κανόνα, πάντα δύ- 
νανται νά μεταποιηθώσιν εις ύγρά. Τό άζωτου 
μεταποιείται ύπό τήν πίεσιν 200 ατμοσφαιρών, 
τό δέ ύδρογόνον ύπό τήν πίεσιν 280 ατμοσφαι
ρών. Τό ενεργούν ίδια εις τήν ύγροποίησιν ταυ- 
την έστίν ή άνεσις τοΰ αερίου έξερχομένου έκ τοΰ 
κώδωνος έν ω συμπιέζεται. Τό οΰτω παραγόμε- 
νον ·άΰχος είναι σημαντικώτατον, ύπολογίζεται δέ 
έπέκεινα τών 300 βαθμών ύπό τό μηδενικόν. ΊΊ 
ψύξι; καί ή πίεσις προσεγγίζουσι τοσοΰτον πρός 
άλληλα τά αεριώδη μόρια, ώστε συνάπτουσιν 
βΰτά καί μεταποιοΰσιν εις ύγράν κατάστασιν.

Τοΰ άέρο; σχηματιζομένου έκ μίγματος οξυ
γόνου καί άζωτου, δήλον οτι αφοΰ είναι δυνατή 
ή κατ’ ιδίαν ύγροποίησις τοΰ οξυγόνου καί τοΰ 
αζώτου δυνανή είναι ή ύγροποίησις καί αύτοΰ 
τοΰ άέρος. Έν τούτους ό κ. Cailletet ήθέλησε 
νά ένεργήση αμέσως. "Ελαβε ξηρόν αέρα καί 
έστερημένον ανθρακικού οξέος καί μετεποίησεν 
αύτόν εις ύγρόν. Άνοιγέντος τοΰ στρόφιγγος τής 
εξόδου τοΰ κώδωνος.ό υγροποιηθείς άήί έξήλθεν εις 
ρανίδας,δντρόπο» εύώ.ε; υγρόν ίχ ζοΰ άτμιστηρίου.

Δέν είναι περίεργον νά ίδωμεν, λέγει έπί τού
του ό επιστημονικό; ί ,τιφυλλιδογράφος τή; Έφη- 
μερίδο; τών Συζητήσεων κ. ΙΙαρβίλ, τόν 
περί ήμας ατμοσφαιρικόν αέρα μεταποιούμενου 
εϊ; ύγρόν ; Πορρωτέρ ·> χωροΰντος τοΰ πειράμα
τος τό υγρόν δύναται νά στερεοποιηθή καί ούδέν

I

ε
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ή μουσική διαβιβάζονται άπό ενός μέρους είς 
άλλο μεθ' δλην τήν χωρίζουσαν αύτά άπό- 
στασιν, αλλά καί προσώπων εικόνες καί πάν 
άντικείμενον.

ΙΧΘΤ12Χ ΔΕΡΜΑΤΑ EX Till ΒΙΟΜΠΧΛΧΙΑ.----
Έντή ναυτική εκθέσει, ήτις έγένετο κατά τό 
λήξαν έτος έε Ούεστμινστέρν), ύτήρχον μετα
ξύ τών εκθεμάτων κατείργασμένα ιχθύων 
δέρματα επιδεκτικά είς παντός είδους χρήσιν. 
Ίδίιγ ύπήρχον δέρματα έγχέλεων πρός κατα
σκευήν φαλάρων, δέρματα πλατέων ιχθύων 
προωρισμένα πρός κατασκευήν χειροκτίων 
καί δέρματα καρχαρίου τριών μέτρων μήκους 
καί ενός μέτρου πλάτους, καί τά δέρματα 
ταΰτα είναι λίαν πολυτελή έν τή βιομηχανία.

Ό αύτό; έαθέτης είχε πέμύει έκ Χριστια- 
νίας ταινίας δέρματος φαλαίνης μήκους 18 
μέτρων προωρισμένα πρός κατασκευήν λωρίων 
διά μηχανάς.

Οί 'Αμερικανοί μεταχειρίζονται δέρματα 
παντός είδους είς διαφο'ρους χρήσεις. Έν τή , 
'Εκθέσει τής Φιλαδέλφειας ύπηρχε περίεργο- I 
τάτη συλλογή έκ θεμάτων ύπό τήν έποψιν 
ταύτην. Έν ιδιαιτέρα ύαλωτή θέσει ύπήρχον 
ύποδήματα έκ δερμάτων πάντων τών ζώων. 
Ή βιομηχανία τών δερμάτων τών ιχθύων φαί
νεται κεκλημένη νέον καί σπουδαίου έμπορι- 
κόν κλάδου νά παράσχγ.

ΤΑ ΑΓΡΙΑ ηηρια ex iXAiKHi.—Μέγας είναι 
αριθμός τών φθορών ά; προζενοϋσιν έν τή αγ
γλική Ινδική τά άγρια θηρία καί άλλα έπι- | 
βλάβη ζώα, καί ή έκ τούτων προκύπτουσα I 
καταστροφή υπολογίζεται κατ’ έτος διά στα- ' 
πιστικών. Τφ παρελθοντι έτει έζωλοθρεύθη- 
σαν τουλάχιστον 48,000 κτήνη, πεσόντα 
ύπό τούς όδο'ντας άγριων ζώων ή ύπό τά 
δήγματα δηλητηριωδών οφεων Άλλ' είς άν- 
τίσωσιν έφονεύθησ.ν έκ μέν τών πρώτων 
22,375, έκ δέ τών δευτέρων 270,185.

Κατά τό παρελθόν έτος άπώλοντο έκ τών 
■θηρίων καί τών όφεων τούτων 19,273 άνθρω
ποι καί 54,830 κτήνη, ενώ διενεμήθησαν ώς 
άμοιβή διά τήν καταστροφήν τών επιβλα
βών τούτων ζώων 124,5 14 ρουπίαι. Καθά 
φαίνεται, τό κακόν μάλλον προοδεύει ή έλατ- 
τοΰται.

TEAJEVTAIA. £11*  Λ.
ΓΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ TI1S BAS1A1XS1JS BIKT41P1AS

Προχθές, κατά τά προαγγελθέντα, έκηρύ- 
χθη ή έναρξις τοΰ άγγλικοΰ Κοινοβουλίου ίιά 
διαγγέλματος τής βασιλίσσης Βικτωρίας ά- 

τας υπο- 
την υεσο- 
τών δυνά-

ναγνωσθέντος ύπό τοΰ πρωθυπουργού. Ή περί- 
ληψις τού διαγγέλματος, ήν ενταύθα έκόμισεν 
ό τηλέγραφος, έχει ουτω:

’ΑναγκαΤον έκρινα νά συγκαλέσω υμάς πρό τής 
συνήθους εποχής, ό’πως κοινοποιήσω δμΤν τας προσ 
παΟεία; μου ύπεο καταπχύσεως τοΰ μεταξύ ί’ωσ- 
σίας καί Τουρκίας πολέμου καί έπικάλέσωμαι προς 
τούτοις τάς συμβουλάς κα'ι τήν αρωγήν τοΰ Κοι
νοβουλίου.

Μάτην άποπειραόεϊσκ ν’ άναστείλω τον πόλε
μον δστις έκηρύχΟη, άπεφάσισα νά τηρήσω τήν 
ουδετερότητα έφ" ό’ιον τά συμφέροντα τοΰ κράτους 
δεν ήύελον άπειληθή.

Αί επιτυχίας τών οπλών τής 'Ρωσσίας έπεισαν 
την Πύλην περί τή; ανάγκης τοΰ νά τεόή τέρμα 
είς εχθροπραξίας. μέγιστα ε'πιφερουσας δεινοπαθή- 
ματα είς τούς υπηκόους αυτής. Έπί τούτω ή Πύ
λη άπετάδη εις τά; οΰοετέρας δυνάμει; 
γραψάσα; τάς περί Τουρκίας συνθήκας, 
λάβησιν αΰτών αΐτουμ/νη Αί πλείους 
μεων δίν έβεώρησαν ότι έδύναντο ν’ άποδεχΟώσι λυ
σιτελώς τήν αίτησιν ταύτην Ή Πύλη άπεφάσισε 
τότε ειδικήν νά ποιήσηται έχκλησιν εις την αγγλι
κήν, κυβέρνησι·/ ήτις αμέσως έδωκε τήν συναίνεσιν 
αύτή; όπως έρωτήση τδν αύτοκράτορα τή; 'Ρωσ
σία;. έάν ή A. Ν. ήττον έτοιμος νά δεχΟή προτά
σεις ειρήνης. Ό αύτοκράτωρ έξέφρασε τδν ειλικρινή 
αύτοΰ περ'ι ειρήνης πόθον καί έδειξε τδ δι’ ου δύ
ναται νά έπιτευχ.Οή με’σον. ’Ανακοινώσεις άντηλλά- 
γησαν τότε μεταξύ τής 'Ρωσσία; καί τής Τουρκία? 
διά τή; σιλικής μεσολαβήσεως τής ’Αγγλίας.

Ελπίζω ό’τι αί διαπραγματεύσεις αυται άπολή- 
ξουσιν είς ειρηνικήν λύσιν, πρδς ο’ έπίτευξιν τοΰ 
σκοπού τούτου ουδεμιϊς τδ κατ’έμέ φείσομαι προσ
πάθειας.

Άχρι τοΰδε ουδέτερος τών εμπολέμων ήδέτησε 
τού; δρου; ύφ*  οΰ; τήν ουδετερότητά μου ύπέβκλον, 
κα'ι πιστεύω ό’τι αί δύο δυνάμει; έπιθυμοΰσι νά σε- 
βασΟώσιν αυτάς τδ επ’ αύταϊς. Έφ’ ίσον οί δζο 

I ούτοι δέν Οά έγγιχθώσιν, ή σιάσις μου διατελέσε( 
. ουσα ή αύτή. Έν τούτοις,έάν αί έχβροπραξίαι ήόε- 
1 λον δυστυχώς παραταΟή, απρόοπτόν τι γεγονός 

δύναται νά με άναγκάση ν’άποόεχΟώ προφυλαχτικά 
i Z£Tfa·

Τοικΰτα μέτρα δεν δΰνανται νά ληφθωσι τελεσ- 
; φορώ; ά.ευ αναλογών παρασκευών καί πέπιιΟχ είς 

τά; γενναίας διαδόσεις τοΰ ζο·νοβουλίου πρδς έπί- 
τευξιν τών αναγκαίων μέσων

Ό υπεύθυνος ε. ΠΑΠΓ7ΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.

Τιιιοιϊ Βοϊτι ρλ καί Σαί.


