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1Ι0ΛΙΤΙΚ1Ι ΕΒΔΟΜΑΣ.

Τό τέλος τή; παρελθούση; έβδομάδος έση- 
μείωσε τό ανυπομονώ; αναμενόμενον διάγγελ

μα τής βασίλισσας Βικτωρίας, δπερ εδημο- 
σιεύσαμεν έν ταϊς τελευταίαις είδήσεσι τοϋ 

προηγουμένου τιμών αριθμού τό τέλος τής πα- 
ρούσης έβδομάδο; σημειοΐ ή συνονομολο'γησις 
τών προκαταρκτικών όρων τής ειρήνης μεταξύ 

Ρωσσία; καί Τουρκίας.
Τό διάγγελμα τής βασίλισσα; τής ’Αγ

γλίας καί αί γενομεναι έν τώ άγγλικω Κοινο
βούλιο συζητήσεις κατέδειξαν ότι αί φιλοπό

λεμοι τάσεις τοΰ τορικοΰ ύπουργείου Βήκον- 
σφηλδ, έάν πράγματι είχε τοιαύτας, έδέησε 

νά ύποχωρήσωσιν εις τάς φιλειρηνικωτέρας 
ιδέας τών περί τούς λόρδου Σαλισβουρή καί 

Καρναρβών καί τοΰ φιλελευθέρου κόμματος. 
’Αντί τής παταγωδώς άγγελθείση; πιστώ- 
σεως, ήν έμελλε κατά τάς διακηρύξεις τών 
υπουργικών έφτ,μερίδων νά ζητήση ή κυβέρ
νησες, ό τε λόγος τής βασίλισσας καί αί δια
κηρύξεις τών υπουργών άπέφυγον νά θίξωσι 

τό ζήτημα τοΰτο, έδηλώθη δέ μόνον ότι τό 
Κοινοβούλιον συνεκλήθη όπως ή κυβέρνησις 
ηναι εί; θέσιν νά ζητήση τήν ύποστήριξιν αύ
τοΰ έν περιπτώσει καθ'ήν ήθελε κρίνει διακυ- 
βευόμενα τά αγγλικά συμφέροντα έκ τής πα- 

ρατάσεω; τοΰ πολέμου, ή έξ απροόπτου τινδ; 

καί ένδεχομένης περιπτώσεως.
ΊΙ τοιαύτη στάσις τής αγγλικής κυβερνή- 

σεως, άποδεχομένης ί$§Μ·κατ’άρχήν τήν συν- 

ομολόγησιν τών ,'ά^ίΐίϊίέΓα^ρτικών δρων τής 
ειρήνης μεταξμ.πών δύο εμπολέμων, έπεισεν 
έτι μάλλο^^ά.τ;£:φύσΐΛ0ν λόγ&·, τήν Ύψ. 

□ύλην δάώς πρσβη σύντονος ίίς τά; περί ει
ρήνη; διαπ^α,-γμά'Τ&ιίσίις τησούτω μάλλον, δσω 
αί καθ'εκαστη^ τών Κώσσων προελάσει; βα- 

ρυτέρου; ήδύναντδίνά καταστήσωσι τούς όρους 

τούτους. Τούτου ένεκα, άμα τοΰ λόγου τής 
βασίλισσα; γνωσθέντο; άπεστέλλετο έντεύθεν 
τήν παρασκευήν τής παρελθούση; έβδομάδο; 

ό Ίζζέτ βέης, φέρων τάς τελικά; καί οριστι
κά; οδηγίας τής Πύλης εις τούς έν Καζανλίκ 

αντιπροσώπους αύτής καί πλήρη έξουσίαν 
όπως προβώσιν εις τήν ύπογραφήν τών προ
καταρκτικών όρων τή; ειρήνης. ΊΙ πολιτική 
καί στρατιωτική κατάστασις δέν έπέτρεπον 

πλέον τή Πύλη αναβολήν, καί ένταΰθα ή τε 
κυβέρνησις καί η δημοσία γνώμη έξεδηλώ- 

θησαν ύπέρ τής συνομολογήσεως τής ειρήνης 
αντί πάση; Ουσίας.

Έπεσπεύσθησαν ώς έκ τούτου αί διαπραγ
ματεύσεις καί άρξάμεναι, ώ; λέγεται, τήν αυ
ριανήν, άπέληξαν τήν τετάρτην εις τήν ύπο
γραφήν τών προκαταρκτικών τής ειρήνης δρων, 
οΐτινε; έγνώσθησαν εις τήν Ύψ. Πύλην τήν 
τετάρτην διά τηλεγραφήματος τών πληρε
ξουσίων Σερβέρ καί Ναμήκ πασσκ. Έπισήμως 
οί όροι ούτοι δέν άνεκοινώθησαν εϊσέτι, άλλ’ 
οπωσδήποτε έγνώσθησάν τινα περί αύτών έξ 
ήμεεπισήμων κύκλων καί έκ τών έφημερίδων. 

Έάν τάς αποκαλύψεις ταύτας ακριβείς ή τού- 

λάχιστον όμοιαλήθεις Οεωρήσωμεν, ή Ρωσσία
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λίαν δεξιώς καί διπλοιματικώ; φειδοαένη 

φαίνεται τών άνησυχιών καί τών δυσπιστιών 

τή; ’Αγγλία; καί τή; Αυστρία; ώ; πρό; τά 
αποκλειστικά αύτών συμφέροντα. Καί πρώ

τον σημειούμεν τά περί τών όρων τούτων λε- 
γόμενα.

Κατ'άπομίμησιν τή; Γερμανία;, ·ή 'Ρωσ
σία ζητεί πολεμικήν άποζημίωσιν ένό; δι- 
λιονιου ρουβλίων, άνθ’ή; ώ; εχέγγυον απαι

τεί, λέγεται, τήν μέχρι; άποπληρωμή; κα
τοχήν ευρωπαϊκών τινων χωρών τή; Τουρκία;. 
Έκτο; τού όρου τούτου απαιτεί δι'έαυτήν τήν 

προσάρτησιν τή; τουρκική; 'Αρμενία;, έκτο; 
τή; Έρζερούμ, ϊσω; δέ καί τήν άπόδοσιν τή; 

άφαιρεθείση; άπ’αύτή; κατά τήν παρισινήν 
συνθήκην καί προσαρτηθείση; τή 'Ρουμανία 
Βεσσαραβίας, δι' ή; ήθελε γείνει καί αύθι; κυ

ρία ένό; τών στομίων τοΰ Δουνάβεως, τού τή; 
Κίλιας. Υπέρ δέ τών συμμάχων αύτή; ζητεί 

ύπέρ μέν τή; μάλιφα αύτή συντελεσάση; Ρου
μανία; τήν ά-ακήρυξιν τή; ανεξαρτησία; αύ

τή; καί τήν εί; αύτήν προσάρτησιν τή; Δόβρου- 
τσα;· ύπέρ δέ τοϋ πεφιλημένου αύτή Μαυρο

βούνιου τήν ς-ρογγύλωσιν τήςχιόρα; αύτού έπί 
τή βάσει τών ήδη κατεχομένων παρ’αύτοϋ (uti 
possidetis) χωρών έν 'Αλβανία καί έν 'Ερζε
γοβίνη- ύπέρ δέ τή; Σερβία;, έλθούση; μο'νον 
κατά τήν ένδεκάτην ώραν καί πω; δυναμένη; 

νά έμπνεύσν) ανησυχία; εί; τήν Αύστροουγ- 
γαρίαν, άπλώ; μο'νον προσάρτησιν μέρου; τή; 
Παλαιά; Σερβία;. 'Γπέρ τών σλαυϊκών επαρ

χιών τής Τουρκία; τήν εί; αύτο'νομον κράτος 
άνακήρυξιν τή; Βουλγαρία; καί τήν αύτονο- 

μίαν τής Βοσνίας καί Ερζεγοβίνη; ύπό τήν 
έπικυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου. 'Γπέρ τών λοι
πών τέλο; χριστιανικών έπαρχιών τής Τουρ
κίας τήν έφαρμογήν τής πλήρους ίσότητος 
καί τοϋ περί αύτοδιοικήσεω; (self gOllvei’ll- 
nient προγράμματος, όπερ έξεπόνησε διά τήν 
Βοσνίαν, Έρζεγοβίνην καί Βουλγαρίαν ή τή; 
Κωνσταντινουπόλεως συνδιάσκεύις.

’Επιφυλάσσει δέ, λέγεται, είς ευρωπαϊκόν 
συνέδριον, όπερ συγκροτηθήσεται έν Βιέννρ, 

τήν λύσιν τών ζητημάτων τής έλευθεροπλοία; 

τών πορθμών, ήτις κατ’άρχήν αναγνωρίζεται, 

τής οροθεσίας τή; Βουλγαρία; καί τοΰ καθο
ρισμού τή; εί; τάς λοιπά; έπαρχία;, έκτό; 
τών σλαυϊκών,εΐσαχθησομένης αύτοδιοικήσεω; 

καί τών έχεγγύων αύτή;.

Β Καί ταΰτα μέν τά περί τών όρων τής ειρή

νη; λεγο'μενα ούχί πάντη απίθανα. Ουτω τών 
όρων τιθέμενων ύπάοχουσι τά κανονιστέα με
ταξύ τών δύο έμπολέμων κατ’ ιδίαν, όσα δη

λονότι άφορώσιν εί; τήν βελτίωσιν τή; τύχη; 
τών Χριστιανών τής Τουρκία; καί μάλιστα 
τών Σλαύων, ύπέρ η; ή Ρωσσία έκήρυξεν ότι 
έσται ό αγών αύτή;, καί εί; τήν άποζημίωσιν, 

χρηματικήν τε καί τοπογραφικήν, τών Ου
σιών εί; ά; ύπεβλήθη ή Ρωσία ύπέρ τοΰ άγώ- 
νο; τούτου, καθ’ον παρέστη ώ; έντολοδοχο; 

τή; Ι'.ύ.ώπη;· ύπάρχουσι δέ καί τά διακανο- 
νιστέα ύπό εύρωπαϊκοΰ συνεδρίου, όσα συνέ

χονται μετά τών γενικών συμφερόντων τή; 
Εύρώπης καί μετά τών υφισταμένων συνθη
κών, οία τά τή; οροθεσία; τοΰ σλαυϊσμοΰ, τών 
γενικών μεταρρυθμίσεων, τή; έλευθεροπλοία; 
τών πορθμών, ϊσω; δέ καί τό τή; ανεξαρτη

σία; τή; 'Ρουμανία;.
ΊΙ φαινομένη αύτη μετριοπάθεια τή; 

'Ρωσσία; καί τά άχρι τοΰδε έν τώ άγγλικω 
Κοινοβουλίω έκδηλωθέντα φιλειρηνικά αισθή
ματα ήδύναντο νά παράσχωσι τήν έλπίδα 

ότι άπεσοβήθη πάσα περαιτέρω περιπλοκή 
τοΰ ζητήματος. 'Εντούτοις τά τελευταία έκ 
Λονδίνου τηλεγραφήματα φαίνονται προοιωνι

ζόμενα νέα; καί αυθις περίπλοκά;, περί ών 
δέν δυνάμεθα είσέτι νά προεικάσωμεν ποια; 
δύνανται νά λάβωσι διαστάσει;. 'Ενώ ό σϊρ 
Στάφφορδ Χόρθκοτ, ύπουργό; τών οικονομι

κών καί ήγέτη; τών τορεων έν τή κάτω Βου
λή, έκήρυττε τέως ότι ούδεμία ήθελε ζητηθή 

συμπληρωτική πίστωσε; γνώσεως
τών ρωσσικών περί ειρήνης όρων, αίφνης έν τή 
συνεδ.ιέσει τής πέμπτη; άνήγγειλεν ότι θά 
ύποβκλγ τήν δευτέραν νομοσχέδιον συμπλη
ρωτική; πιστώσεω; διά τόν στρατόν καί τό 

ναυτικόν. ΊΙ απροσδόκητο; αύτη αϊτησι; 
πιστώσεω; έξέπληξεν ού μόνον τούς φιλελευ-

ύπεύθυνον ένώπιον τής Εύρώπης, έάν ήθελε 

προαχθή εί; ένεργά μέσα. Τό 'ΡωσιΤιχοτ ,τρα- 
χτορεΐοτ διαύεΰσαν προχθές όριστικώ; τήν 

εί; Καλλίπολιν προέλασιν ρωσσικοΰ σώματος 
καί ύπαινισσόμενον τήν πολύκροτον έπιστο- 

λήν τοΰ λόρδου Δίρβν περί τών σημείων τών 
άγγλικών συμφερόντων λέγει ότι «ή ρωσσική 
κυβέρνησι; δέν αγνοεί τήν σπουδαιο'τητα ήν 

εί; τήν Καλλίπολιν αποδίδει ή 'Αγγλία. ΊΙ 
Ρωσσία ούδέν έχει συμφέρον όπω; έγγίσν) 

τό μέρος τοΰτο, όπερ δέν εισέρχεται εί; τόν 

κύκλον τών στρατιωτικών αύτή; έργασιών. 
'Επομένως ή Καλλίπολι; δέν Οά καταληφθή 

ούτε θά προσβληθή, έκτος άν συγκεντρωθώσιν 
έκεΐ τά τουρκικά στρατεύματα, ότε δέν δύνα

ται ν’άφήση αύτά έπί τών πλαγίων αύτή;».
'Αλλά καί είς τήν Αύστροουγγαρίαν έδό- 

Οησαν,λέγεται,ύπό τοΰπρέσβεω; τής'Ρωσσία; 
κ.Νοβικώφ έξηγήσει; έξασφαλίζουσαι τά συμ
φέροντα αύτή; καί κριθεϊσαι εύχάριστοι ύπό 
τοΰ κόμητο; Άνδράσσυ. Άγνωστον όμω; δι- 
ατί τό ύπουργείον τής κυρίως Αύστρίας έδω- 

κεν έν τοιαύται; περιστάσεσι τήν παρίτησιν 

αύτοΰ.
Γνωστότεροι εΐσι, σήμερον οί λόγοι τής πα- 

ραιτήσεως τοΰ ελληνικού ύπουργείου τών προ- 
θυπουργών. Τά μέλη τοΰ ύπουργείου διεφώνουν 

περί τή; στάσεως ήν έπρεπε νά λάβγ ή Ελλά; 

τούτων μέν τασσομένων ύπέρ τής ένεργείας, 
έκείνων ύπέρ τή; άπραξίας. Παραιτηθέντο; 
τοΰ ύπουργείου,ό κ. Κουμουνδούρο; έσχημάτι- 
σε νέον ύπό τήν προεδρίαν αύτοΰ ώ; ύπουργοΰ 
τών εσωτερικών, συγκείμενον έκ τών κ. κ. θ. 
Δηιληγιάννη ώ; ύπουργοΰ τών εξωτερικών,Σω- 
τηροπούλου τών οικονομικών, Σωτ. Πετμεζά 

τών στρατιωτικών, Μπούμπουλη τών ναυτι
κών, Παπαμιχαλοπούλου τή; δικαιοσύνη; καί 

Νοταρά τών εκκλησιαστικών καί τή; παι
δείας. Τό ύπουργείον τούτο ύποτίθεται ώ; 

άποδεχόμενον πολιτικήν ένεργείας.

θέρου;, άλλά καί τινα; τών συντηρητικών. 
Εί; τούτων έπηρώτησεν έάν ή κυβέρνησι; έ- 
λαβεν ήδη άνακοίνωσιν τών περί ειρήνη; όρων | 

οΰ; ή 'Ρωσσία προέτεινεν. Ό δέ τής φιλε

λεύθερα; άντιπολιτεύσεω; ήγέτη; μαρκήσιο; 
"Αρτιγκτων ήλεγξε τό ύπουργείον διά τήν 

άντίφασιν τής ένεστώση; αγγελίας πρό; τήν 
προηγουμένην δήλωσιν ότι ούδέν θά έζητεϊτο 

πριν ή γνωσθώσιν οί περί ειρήνη; όροι. Ό 
ύπουργό; άπήντησεν εί; τοΰτο ότι ή κυβέρ- 

νησις ήλπιζεν, ότε τήν δήλωσιν έκείνην έ- 

ποιείτο, ότι θά γνωρίσγ έντό; δύο ή τριών 
ημερών τού; όρου; τής ειρήνης, άλλά μία ήδη 
παρήλθεν έβδομά; καί μεγάλαι ρωσσικαί δυ

νάμει; έξακολουθοΰσι προελαύνουσαι. Επο
μένως τό αγγλικόν ύπουργείον φρονεί ότι δέν 

δύναται ν' άναβάλη έπί πλέον τήν παρου- 
σίασιν τού περί έκτακτου πιστώσεω; νομο

σχεδίου.
Έντονώτερον έτι έξεφράσθη ό πρωθυπουργός 

κόμης Βήκονσφηλδ έν τή Βουλή τών λόρδων, 

έπερωτηθεί; ύπό τοΰ δουκός Άργάϊλ περί τή; 
αίτήσεως ταύτης. ΊΙ άνακοίνωσις αύτη άνε- 
μένετο, κατά τόν λόρδον Βήκονσφηλδ’ ναι μέν 

οί όροι τής ειρήνης δέν καθωρίσθησαν είσέτι 
καί επομένως άγνωστοι ήσαν, άλλ’ή διαγωγή, 

είπεν, ήν οί ύπουργοί τή; βασιλίσσης ώφειλον 

ν'άποδεχθώσι <!«>· .πρε.τει τα έζαρταται εχ 
τη/; θε.1ήαεω<: 7/ τ~ι: άρεσχεία? ζεχης τιτό'; 
χνβιρ>·ήσεω>;. Οί άγγλοι ύπουργοί δέον νά 

πράξωσι τό καθήκον αύτών πρό; τήν βασί

λισσαν καί πρό; τήν χώραν.
Ή στομφώδη; αύτη δ'λωσις τοΰ κόμητο; 

Βήκονσφηλδ καί ή έκ τή; Βουλή; τών λόρδων 

Καρναρβών καί Δέρβυ άπουσία κατά τήν -ε,αέ- 
ραν έκείνην θά παρείχαν ύπονοία; περί οριστι
κής άποφάσεω; τή; άγγλική; κυβερνήσεω; ό

πως άποφασιστικώ; πλέον άποδεχθή έντονον 
στάσιν, έκν όμω; άπό πολλοΰ ήδη δέν εϊθιζό- 

μεθα εί; τά; τοιαύτα; αιφνίδια; μετατροπή;, 

αϊτινε; ούδέν άχοι τοΰδε έσχον άποτέλεσμα.
Έν τούτοι; ή Ρωσσία πράττει παν τό έπ' 

αύτή όπω; άργ πάσαν αφορμήν τοιαύτη; έ- 

νεργεία; τή; Αγγλία; καί καταστήσν) αύτήν

4
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Δυνάμεθα σήμερον νά συνοψίσωμεν έκ τών 
διαφόρων εύρωπαϊκών έφημερίδων καί ί^.χ ίχ 
τών έπισήμων ρωσσικών ειδήσεων τά κατά 
τήν δευτέραν τών Ρώσσων εί; Θράκην είσέλα- 
σιν, ήτις ύπό τήν έ'ποψιν τών στρατιωτικών 
συνδυασμών, δι’ ών έν βραχεί διαστήματι 
χρόνου έζεμηδενίσθη πάσα απόπειρα άμύνη; 
έν θράκγ, καί ύπό τήν τή; φοβερά; καρτε
ρίας, ήν έπεδείξαντο οί ρώσσοι στρατιώται 
κατά τήν διάβασιν όρε'ων πεντακισχιλίων καί 
επέκεινα ποδών ύψος έχόντων έν τή ώρα ταύ- 
τν) τουέτου;, κρίνεται ώ; έν τών μεγάλωνέ- 
κείνων στρατιωτικών γεγονότων, ού όικοια 
σπάνια παρέχει ή ιστορία, καί δυνάμενο'ν νά 
παραβληθή ούχί άπεικότω; πρό; τήν ύπό Α
λεξάνδρου ύπέρβασιν τών ινδικών όρέων, τήν 
ύπό 'Αννίβα ύπέρβασιν τών Άλπεων καί τήν 
ύπό Ναπολέοντο; τοΰ Α’ κατά τού; νεωτέ- 
ρου; χρόνου; ύπέρβασιν τοΰ αύτοΰ όρους.

, Μετά τήν άλωσιν τή; ΙΙλέβνα; τό ρωσσι- 
κόν στρατηγεϊον άποφασίσαν τήν εί; Θράκην 
εισβολήν διεΐλε τά πρό; τοΰτο διαθέσιμα αύ
τοΰ στρατεύματα εί; τρεΐ; στρατιά;, αΐτινε; 
εμ.λλον νά ένεργήσωσι συνδεδυασμένω; έκ 
τριών διαφόρων σημείων. Τό δεξιόν αύτών 
κέρα; ύπό τόν στρατηγόν Γοΰρκον, συγκείμε
νον έκ τών τριών μεραρχιών τή; αύτοκρατο- 
ρική; φρουρά;, τή; ταξιαρχία; τών εύζώ- 
νων καί έκ τοΰ ένατου σώματος, έμελλε νά 
ένεργήσγ έξ ’Ορχανιέ καί Βράτσεσι πρός τήν 
Σοφίαν, διαβαϊνον τόν δυτικόν Αίμον καί πε
ρίκαμπταν τά; έν Καμαρλί καί Άράπ κονάκ 
τουρκικά; θέσεις, αΐτινε; έδέσποζον τή; άπό 
’Ορχανιέ ει; Σοφίαν όδοϋ. Τό κέντρον ύπό τόν 
στρατηγόν Σκοβελέφ, συγκείμενον έκ τριών 
ΡΡ*ΡΖ' ών του πεζικού καί μιχ; ταξιαεχία; 
ευ,ώνων, έμελλε νά διελάσή διά τών παρόδων 
Τετεβέν (εις άπόστασιν 40 χιλιαμέτρων'άνα- 
τολικώ; τοΰ Όρχανιέ) καί Τρωϊάν, ά'πέχοντος 
45 χιλιάμετρα άνατολικώς τοϋ Τετεβέν. Τό 
αριστερόν τέλο; κερά; ύπό τόν στρατηγόν ί’α- 
δέτσκην, συγκείμενον έκ τοΰ 8 σώματος, δύο 
μεραρχιών πεζικού καί μια; ταξιαρχία; εύζώ- 
νων, έμελλε νά διελάση διά Σίπκα’ς, 4 5 πε
ρίπου χιλιάμετρα άπεχούση; άνατολικώ; άπό 
τής παρόδου Τρωϊάν. Ούτω τά εις Θράκην 
προελάσοντα ρωσσικζ στρατεύματα άπηρτί- 
ζοντο έκ 12 μεραρχιών πεζικού, 3 ταξιαρ
χιών ευ,ώνων, 4 μεραρχιών ιππικού, ήτοι έξ

05,000 πεζών, 8,000 ξίππέοιν καί 550 τηλε
βόλων, ήταν Δε κλιμακηδόν τεταγυ.ένα κατά 
μήκος τών βορείων «ξόδων τοϋ Αίμου άπό Όρ- 
χανιε μέχρι Σ-.πκας, ήτοι έπί άποστάσεως 
130 — 140 χιλιαμέτρων. Ώ; έφεδρεία δέ διά 
τά στρατεύματα ταΰτα έτοιμη νά προελάσγ 
πρός νότον διά Σοφίας ή διά Σίπκας, άναλο- 
γως τής ανάγκης, ύπήρχεν έν ΙΙλέβνα μοίρα 
έκ δυο μεραρχιών τών έπιλέκτων, μιας μεραρ
χία; ιππικού, ήτοι έξ 25,000 πεζών, 2,000 
ιππέων καί 50 τηλεβόλων. 

Αι εργασία·. τή; ύπό τόν στρατηγόν Τούρ
κον δεξιά; πτέρυγο; ήρξαντο άπό τή; 9/2 1 
Δεκεμβρίου. Τό σώμα τούτο διγρέθη εϊ; τρεΐ; 
φάλαγγας, ών ή μέν έμελλε νά προέλαση εί; 
'Ορχανιέ πρός τό Τσουριάκ κατά τήν νοτίαν 
ακραν τοΰ Αίμου, διανύον ούτω διά τών όρέων 
διάστημα 20 περίπου χιλιαμέτρων, αί δέ άλ
λα'. δύο άπό Β άτσεσι, μικρόν πρό; νότον τοΰ 
'Ορχανιέ, πρό; τήν Ζιλάβαν, 20 χιλιάμετρα 
πρό; νότον τού Βράτσεσι, καί πρός τό Ούμου'ρ- 
γάς, 10 χιλιάμετρα νοτιανατολικώ; τοΰ Βρά- 
τσεσι. Ουτω περιεκάμπτοντο αί τουρκικαί θέ
σει; τοΰ Άράπ κονάκ καί Τάς κεσέν έπί τής 
όδοΰ τή; Σοφία;, ήπειλείτο δέ ή περίζωσις αύ
τών εκ τών ες Έτροπόλ προελαυνόντων ρωσ
σικών αποσπασμάτων. Όπω; διαλάθωσι'τοΰ; 
Ιουρκους, μια ίλη Κοζάκων τοϋ Άστραχάν 
κατέλαβε τό χωρίον Τσουριάκ, άπό δέ τής 
9,-1 μέχρι τής 13/25 Δεκεμβρίου ο! σκα
πανείς και οι στρατιώται τού συντάγματος 
Πρεοβραζένσκη1 αναπαυόμενοι τήν ήιαέσαν έν 
Ι σουριάκ ειργαζοντο νύκτωρ όπω; χαράξωσιν 
οδόν διά τών αποτόμων καί χιονοσκεπών βοά- 

χων προ; μεταφοράν τοΰ πυροβολικού. Τήν 
I 2/24 σφοδρά χιόνο; άελλα παρά μικρόν κατέ

στρεφε τό διά τοσούτων μόχθων έπιτελεσθέν 
έργον, οπερ συνετελέσθη αισίως τήν 13/25, 
χαραχθείση; όδοΰ, ήτι; ήρκει πρό; μεταφοράν 
τηλεβόλων τών 9 λιτρών. Έν τούτοι; ό πα
γετό; μεταβαλών τήν οδόν εί; κάτοπτρου ή- 
νάγκασε τήν ύπό τόν στρατηγόν ί’άουχ προ
φυλακήν νά τάμγ βαθμίδα; πρός μεταφοράν 
των τηλεβόλων. Τού στρατηγού Τούρκου άφι- 
κομένου τή 1 4/2G πρό; τό εσπέρα; εί; Τσου- 
ριάκ, όπου είχε συγκεντρωθώ ή' έμπροσθοφυ- 
λακή τή I 5; 27, ήρξατο ή άπό τών όοέων 
κατάβασι; άλλά μετά μεγίστη; προφυλάξ'εω;,

I) Το σύνταγμα τοΰτο χπστελε*  νέρο; τής αύτο- 
κρατορική; φοο,ρας έχορήγητε δέ <ί;’ αύτό τίτλους 
ευγενειας η λι.ν ευαίσθητο; αύτοκράτειρα’Ελισάβετ 
Ουγάτηρ Πέτρου του Μεγάλου.

διότι πρώτον αί κίνησε·; τών Ρώσσων έφαί- 
νοντο έκ τών τουρκικών θέσεων τοϋ Άράπ 
κονάκ καί τοΰ Σανδορνίκ, δεύτερον δέ τοσοΰ- 
τον άπο’τομο; ήν ή κάθοδος, ώστε αί μέν ά- 
μαξαι τών πολεμεφοδίων έπ' ώμων έφέροντο, 
τά δέ τηλεβόλα προσεδέοντο άπό δένδρου εί; 
δένδρον. Κατά σειράν άφίκοντο τα δύο άλλα 
σώματα εί; Τσουριάκ, διανύσαντα έντός 6 — 8 
ημερών τά ολίγα χιλιάμετρα, άπερ έχ'ώριζον 
αύτοΰ; άπό τή; θέσεω; ταύτη;, τό δέ όλον 
σώμα τοϋ στρατηγού Τούρκου συνεκεντρώθη 
έν Τσουριάκ τή 19/31 δεκεμβρίου. Τήν προτε
ραίαν μόλις κατώρθωσε ν’ άφιχθή εί; τήν Οέ- 
σιν ταύτην ή ύπό τόν στρατηγόν Βελ'-αμινιυφ 
φάλαγξ, ήτι; έμελλε νά προελάση έκ Βράτσε- 
σι εί; Ζιλάβαν, άλλά κατόπιν κατοπτεύσεων 
ήναγκάσθη νά μεταβάλη διεύθυνσιν και νά 
μεταβή εί; Τσουριάκ. όπου άφίκετο άφοΰ μο
ρίου; ύπέστη κινδύνου; καί φοβερά; ύπερενί- 
κησε δυσχερείας.

ΙΙρό; έτι μείζονα; ήναγκάσθη νά παλαίση 
δυσχερείας τό ύπό τόν στρατηγόν Δανδεβίλ 
προελάσαν άποσπασμα, όπερ έμελλε νά διαβή 
τό όρο; Βαβαγόρα (ύψους 1866 μέτρων, με
ταξύ Έτροπόλ βορειανατολικώ; καί Άράπ 
κονάκ νοτιοδυτικώς), όπω; περικάμψη τάς έν 
Σανδορνίκ τουρκικά; θέσε·;. Τό ψύχος ήν 15 
κα'ι επέκεινα βαθμών ύπό τό μηδενικόν, σφο
δρότατος δέ χιονοστρόβιλο; ένέσκτ,ψε τήν νύ
κτα τή; 16/28 πρό; τήν 17/29 ένταφιάσα; 
ύπό τήν χιόνα τά τηλεβόλα καί ολόκληρα 
τάγματα, άπερ μετά μεγίστη; δυσχερεία; 
έξεχώσθησαν. 53 στρατιώται άπέθανον παν
τελώς έκ τοΰψύχου; πεπηγότες, 10 δέ άζιω- 
ματικοί καί 810 στρατιώται έπεσαν άσθενεϊς. 
Τό ύπό τόν στρατηγόν Δανδεβίλ άποσπασμα 
ήναγκάσθη ούτω να ύποχωρήσγ, καί πάλιν 
εί; Έτροπόλ καί ούτω τό σχέδιον τή; παντε
λούς περιζώσεω; τών τουρκικών θέσεων έμει- 
νεν ημιτελές.

Μεθ’ όλα ταΰτα
τίς ύπό τόν Γοΰρκον στρατιά 
Τσουριάκ, ό στρατηγό 
προσβάλή τά; ένΤά; κεσέν όχυρωτάτα; τουρ
κικά; θέσει;. Ήδη άμα τή πρωία τή; 19'31 
ήρξατο ή προσβολή τών θέσεων τούτων Ό 
ρωσσικό; στρατός διηρέθη εί; τέσσαρα; φά
λαγγας, ών αί μέν τρεΐ; έκύκλωσαν τά; τουρ
κικά; θέσει; έκ Μαλκοτσέβου πρό; νότον, έκ 
τοΰ μεταξύ Δενί;-κιοϊ καί Καμαρλί όρου; 
πρό; άνατολά; καί έκ Δενίσκιοϊ πρό; βορραν- 
πρός δέ άνατολά; έπί τή; όδοΰ τής Σοφία;

συγκεντρ 
,---; 
ούτο;

;ωθείση; πάση; 
τήν 19/31 έν 
άπεφάσισε νά

έτάχθη ώ; έφεδρεία ύπό τόν ύποστράτηγον 
Βελιαμινώφ μοίρα έκ πέντε ταγμάτων, μιας 
ταξιαρχία; Κοζάκων καί 6 τηλεβόλων, όπω; 
κόψη τήν οδόν εί; επικουρία; έκ Σοφίας, όπου 
ύτήρχον 20 τουρκικά τάγματα. Ή μάχη ήρξατο 
περί τήν 9 πρωινήν ώραν καί διήρκεσε λυσσώδης 
μέχρι τής 2 μ. μ. , τών Τούρκων γενναιότατα 
άμυναμένων. Τήν ώραν ταύτην τό σύνταγμα 
ΙΙρεοβραζένσκη κάμψαν όρος προσέβαλεν έκ 
τοΰ όπισθεν τήν τοϋ Τάς κεσέν Οέσιν καί 
διέκοψε τήν άμεσον αύτής συγκοινωνίαν 
μετά, τή; θέσεω; τοΰ Άράπ κονάκ. Ή θέσι; 
Τάς κεσέν έγκατελείφθη ύπό τών Τούρκων 
άποκομισάντων μόνον τό πυροβολικόν αύτών 
καί άφέντων τούς ίππους,'τά πολεμεφόδια,καί 
τοΰ; τραυματία;, έν οΰ; ύπήρχεν ό άγγλο; 
συνταγματάρχη; Βαϊκερ πασσας. Ή ύπο τόν 
στρατηγόν Κουρλώφ φαλαγξ κατεδίωξε τοΰς 
φεύγοντας Τούρκου; μέχρι τινός, άλλ^ενεκα 
τή; ομίχλη; παρητήθη μετ' ού πολΰ τής 
καταδιώξεως.

Μετά τήν κατάληψιν τών θέσεων τοΰ Τά; 
κεσέν, ή ύπό τόν Σακήρ πασσαν στρατιά έκ 
15,000 περίπου άνδρών συγκείμενη έξεκε’νωσε 
τήν νύκτα τή; 19/31 πρό; τήν 20/1 ίανουα
ρίου τάς θέσει; τοϋ Άράπ κονάκ καί Σανδορ
νίκ καί ήρξατο ύποχωροϋσα πρό; τήν Σλατί- 
τσαν καί τό Πετρίτσεβον. Ή ύποχώρησις αύτη 
έγνώσθη ύπό τών Ρώσσων τήν πρωίαν τή; 
20/1 ίανουαρίου καί ήρξατο ή καταδ ωξι; 
τών φευγόντων, οϊτινε; όμω; ήρωϊκώ; άντι- 
στάντε; κατώρθωσαν νά διασωθώσιν ει; 11ε- 
τρίτσεβον, 600 μόνον άπολέσαντες άνδρα; καί 
άφέντε; τοόπχια τοΐς διώκουσι Ρώσσοι; 10 
χαλύβδινα τηλεβόλα. Αύθημερόν ό στρατη- 
-ό; Δανδεβίλ, έπανοοθών τήν προ τέραν αύτοΰ 
αποτυχίαν, κατήλθε μετά τοΰϋπ'αύτόν άπο- 
σπάσματος έξ Έτροπόλ καί Τσελοπέτ; ει; 
Σλατίτσαν καί συνηνώθη μετά τή; ύπό τόν 
στρατηγόν Γοΰρκον στρατιά;. «Νΰν, είπε τότε 
ό νέο; οΰτος Αννίβας, δυνάμεθα νά ε’ίπωμεν, 
ότι ύπερέβημεν τόν Αίμον καθ’ όλην τήν ση
μασίαν τή; λέξεως».

Τούτων πρό; άνατολά; γινομένων, πρό; δυ- 
σμά; ή έπί τής πρό; τήν Σοφίαν όδοϋ τεθεΐσα 
ώ; έφεδρεία υπό τόν στρχτηγόν Βελιαμινώφ 
μικρά ρωσσική μοίρα προσεβάλλετο τή 20/1 
ίανουαρίου έν Γόρνυ Β .υγχρώφ, εί; άπόστασιν 
16 χιλιαμέτρων άπό Σοφία;, ύπό 12 τουρκι
κών ταγμάτων προελασά..των απο τής πο- 
λεω: ταύτη; καί κυκλωσάντων έκ τριών με
ρών τήν ρωσσικήν μοίραν, ήτι; άντιστάσα έπί
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δύο ημέρας ήνάγκασε τή 21/2 ίανουαρίου 
τού; Τούρκου; εί; ύποχώρησιν, άφέντα; περί 
τού; χελιού; νεκρούς καί μίαν σημαίαν. Αί ό- 
λικαί τών Ρώσσων άπώλειαι άπό τής 9/21 
δεκεμβρίου, ότε ήρξαντο αί έργασίαι πρός διά- 
βασιν τοϋ Αίμου, μέχρι τής 21/2 ίανουαρίου 
καί κατά πάσα; τά; προμνημονευθείσας μά- 
χα; συνεποσώθησαν εί; 1700 άνδρα; έκτο;

Μετά τήν ύποχώρησιν ταύτην οί Ρώσσοι 
κατέλαβον άνατολικώ; τή; Σοφία; τή 21/2 
ίανουαρίου μετά μικράν συμπλοκήν, διαοζέσα- 
σαν έπϊ μίαν καί ήμίσειαν ώραν μεταξύ τή; 
ύπό τόν στρατηγόν Ράουχ ρωσσική; εμπρο
σθοφυλακή; καί τουρκικών στρατευμάτων 
έκ Σοφία;, τήν γέφυραν τοϋ ’Ισκρα έν τώ 
χωρίω Βραγδέβνα, κειμένω οκτώ μόνον 
χιλιόμετρα άπό Σοφία;. Αύθημερόν ό στρα
τηγό; Γοϋρκο; πεισθείς έκ κατοπτεύσεω; ήν 
αύτοπροσώπω; διηύθυνεν ότι ή Σοφία εΐχεν 
όχυρωθή μόνον πρό; άνατολάς, ανοχύρωτο; 
δέ καί άνυπεράσπιστο; ήν πρό; βορράν, πα
ραλαβών δώδεκα τάγματα έχώρησε πρό; τό 
χωρίον Κουμανίτσαν, περί τά 10 χιλιόμετρα 
πρό; βορράν τή; πόλεω;, όπω; έκεϊθεν προσ- 
βάλνι αύτήν. Οί Τούρκοι κατανοήσαντε; τά; 
κινήσει; ταύτας ύπεχώρησαν άμαχητεί νύ- 
κτωρ εις Σαμακόβιον έκκενώσαντες τήν Σο
φίαν. Τή πρωία τής 22/3 ή ύποχώρησι; έγέ
νετο γνωστή εί; τού; Ρώσσους, οίτινε; ύπό 
τόν στρατηγόν Τούρκον καί παιανιζούση; 
τής μουσική; είσήλασαν Οριαμβικώ; εί; τήν 
πόλιν, όπου άμέσω; έτελέσθη δοξολογία έν 
τώ μητροπολιτικω ναώ. Άμέσω; άπεστάλη 
έκ Σοφία; ή έμπροσθοφυλακή πρός καταδίωξιν 
τών ύποχωρούντων Τούρκων έπί τή; οδού Κε 
στενδηλίου καί έτερον άπόσπασμα άπεστάλη 
όπω; συνενωθή μετά τών πρό; τήν Σοφίαν 
προελαυνόντων έκ Πιρότ Σέρβων.

Άφ’ ετέρου έξηκολούθει πρός άνατολάς ή 
καταδίωξες τών έξ Άράπ κονάκ καί Καμαρλί 
ύποχωρησάντων Τούρκων τοϋ Σακήρ πασσά. 
Τή 21/2 έγένετο μικρά συμπλοκή μετά τή; 
τουρκική; οπισθοφυλακή; έν Μιρκόβω, περί τά 
15 χιλιόμετρα πρός άνατολάς τοϋ Καμαρλί 
καί περί τά 1 0 πρός βορράν τοϋ Πετριτσέβου, 
κατά δέ τήν συμπλοκήν έφονεύθη ό στρατη
γό; τή; τρίτη; μεραρχία; τή; αύτοκρατορική; 
φρουρά; Κατάλεγ καί έπληγώθη ό ύποστρά- 
τηγο; Φιλοσόφωφ. Αύθημερόν οί Ρώσσοι κα- 
τελάμβανον τήν Σλατίτσαν ή Ίσλκδι καί τήν 
Λάικεν άνατολικώτερον έπί τή; οδού τοϋ

Τεκκέ καί Καρλόβου, πόλεων κειμένων κατά 
τά; νοτιά; έξόδου; τή; παρόδου Τρωϊάν. Ή 
φάλαγξ αΰτη σκοπόν βεβαίως είχε νά κατα- 
λάβν) έκ τών νώτων τού; έν ταϊ; πάροδοι; 
Τρωϊάν καί Ροσαλίτα; Τούρκου; καί νά ύπο- 
βοηθήση οΰτω τά; ένεργείας τοΰ ύπό τόν 
στρατηγόν Σκοβελέφ κέντρου. Έπί τούτοι; 
ετερα άποσπάσματα τή; ύπό τόν στρατηγόν 
Τούρκον στρατιά; διέτρεχον τά; δύο οδού;, αί- 
τινε; άγουσιν άπό Σοφία; εί; Τατάρ παζαρ
τζίκ καί Φιλιππούπολιν, ή μέν διερχομένη διά 
Σαμακοβίου, ή δέ διήκουσα δι’ Ίχτιμάν, καί 
τήν οδόν ήτι; άπό Σλατίτση; άγει έπίση; εί; 
Τατάρ Παζαρδζίκ καί διήκουσα διά Πετριτσέ- 
βου καί Παϊβρέν παρακολουθεί τό ρεύμα τοϋ 
ποταμού Τοπολνίτσα. Αί διάφοροι αϋται 
ρωσσικαί φάλαγγες κατέλαβον μέχρι τή; G 
μετ’ άσημάντου; συμπλοκάς ή μέν τό Κάλ- 
κοβον πρός βορράν τοϋ Σαμακοβίου έπί τή; 
εί; τήν Σοφίαν οδού έξασφαλίζουσα οΰτω τά 
νώτα τή; δευτέρα; φάλαγγο;, ήτι; κατέλαβε 
τά; πρό; άνατολά; τοϋ Ίχτιμάν Πύλα; τοϋ 
Τραϊανού ή Καπουδζίκ, ή δέ τό ΙΙετρίτσεβον 
έν μέσω Σλατίτση; καί Ίχτιμάν, όθεν ύπε- 
χώρησεν ό Σακήρ πασά; εί; Ότλούκκιοϊ καί 
έκεϊθεν εί; Τατάρ παζαρτζίκ, όπερ ήπειλεϊτο 
ταύτοχρόνω; ύπό τών τριών τούτων ρωσσι- 
κών φαλαγγών, έιώ ή προφυλακή τή; στρα
τιάς τοϋ Τούρκου προελάσασα εί; τήν κοιλάδα 
τοϋ Καρλόβου ή τοϋ ποταμού Γκιόπ σού ή- 
πείλει έκ τών νώτων τήν πάροδον Τρωϊάν.

Τό ύπό τόν στρατηγόν Σκοβελέφ ρωσσικόν 
κέντρον δέν έμενεν έν τώ μεταξύ άπρακτοϋν. 
Τή 23/4 προσέέαλεν άλλά μάτην τά φυλάτ- 
τοντα τήν πάροδον Τρωϊάν τουρκικά στρα
τεύματα. Τήν νύκτα τή; 24/5 ύπό ψύχος 22 
βαθμών ύπό τό μηδενικόν έγένετο κατόπτευ- 
σι; καθ’ ήν άπέθνησκον πεπηγότε; 2 αξιωμα
τικοί καί GO στρατιώται. Τέλος τήν 2 5/6 ό 
στρατηγός Καρτσώφ άπέστελλε δύναμιν έκ -4 
ταγμάτων καί 300 Κοζάκων, ήτις κυκλώσα- 
σα τάς τουρκικά; θέσει; έπήνεγκε τήν κατά- 
ληψιν αύτών, έπί τή; ύψίστη; τών όποιων έ- 
χούση; ΰψο; 1434 μέτρων άνεστηλώθη τή 
2C>I1 ή ρωσσική σημαία. ΊΙ τουρκική φρουρά 
κατεδιώχθη μέχρι Τεκέ, όπου τό κέντρον συν- 
ηνώθη μετά τή; προφυλακής τή; ύπό τόν 
Τούρκον στρατια;, καί κατέλαβε τό Σοπότ 
καί το Κάρλοβον. Αύθημερόν, ήτοι τή 26/7, 
έτέρα φάλαγξ τού κέντρου ύπό τήν άρχηγίαν 
τ-.ϋ Σκοβελέφ διήρχετο τόν Αίμον διά τή; 
παροδου Ροσαλίτα;, κείμενη; έν μέσφ τών 

μίαν ήμέραν ήναγκάσθη νά ύποχωρήσν) έκ 
Τατάρ παζαρτζίκ εί; Φιλιππούπολιν άφού έ- 
πυρπόλησε τήν πρώτην πόλιν. Άλλ’ ή Φι- 
λιππούπολι;, καθ’ ή; έχώρεε κατά πόδα; πα
ρακολουθώ·/ τόν Σουλεϋμάν πασσάν ό στρα
τηγό; Τούρκο;, ήπειλεϊτο ήδη καί έκ βορρά 
ύπό τή; φάλαγκο; Καρτσώφ ήτι; καταλα- 
βοϋσα τήν Κλεισούραν καί τό Σοπότ κατήρ- 
χετο ταχέως τήν κοιλάδα τοϋ Γκιόπ Σού. 
Ταύτοχρόνω; ή στρατιά τού Ραδέτσκη ήπεί- 
λει νά διακόψν) τήν ύποχώρησιν τοϋ Σουλεϋ
μάν πασσά όστι; άπεφάσισε καταλιπών ήδη 
τήν Φιλιππούπολιν νά ύποχωρήσν; εί; Άδρια- 
νούπολιν. Άλλ’ητον ήδη άργά. Ό Σουλεϋμάν 
πασσά; κυκλωθεί; καθ’οδόν τήν 3/15 έκ 
τριών μερών καί πολλά; ύποστά; απώλεια; 
ύπεχώρησεν εί; τήν μόνην άνοικτήν αύτώ ο
δόν διά τών όρέων καί άφίκετο εί; Γκιουμουλ- 
στίναν άλλά λεπτομέρειαι περί τή; ύποχω- 
ρήσεω; αυτού καί περί τών μαχών ά; συνε- 
κρότησε δέν ύπάρχουσιν εΐσέτι.

Περί τής εί; Άδριανούπολιν εισόδου τών 
Ρώσσων έγνώσθησαν ένταΰθα τά επόμενα.

ΊΙ έκκένωσι; τή; πόλεω; άρςαμένη άπό τή; 
πέμπτη; συ-ετελέσθη τό σάββατον, ότε άπήλ- 
θον ό πολιτικό; διοικητή; Λζεμίλ πασσά;, ο 
φρούραρχο; Άχμέτ Έγιούπ πασσά; καί ή έκ 
2 500 μόνον άνδρών φρουιά, παραλαβοϋσχ τά 
πλεϊστα τών 280 τηλεβόλων, ών άφήκε 50 
—G0 καί καταλιποΰσα τά; άποθήκα; όπλων, 
τροφίμων καί πολεμεφοδίων. Τό σάββατον 
συνέστη έκ τών θρησκευτικών άρχηγών τών 
διαφόρων κοινοτήτων, προξένων τινών καί 
προκρίτων προσωρινή διοικητική έπιτροπό, 
ήτιςμεταβάσα τήν πρωίαν τής κυριακή; παρά 
τώ δίωρον άπέχοντι τή; πόλεω; στρατηγώ 
άνήγγειλεν ότι ή πόλις ούδεμίαν θ’άντιτάξν) 
άντίστασιν, ζητεί δέ μόνον δι’αύτών, όπω; ό 
στρατό; προσενεχθή φιλικώ; εί; τού; κατοί
κους. Ό ρώσσο; στρατηγό; διεβεβαίωσ.εν αύ- 
τού; περί τούτου, τήν δέ κυριακήν μ. μ. σώμα 
ρωσσικόν έκ 10,000 άνδρών εϊσήρχετο εις Ά- 
δριανούπολιν παιανιζούση; τής μουσικής.

Έκτοτε διάφοροι διασταυροϋντχι ειδήσεις 
περί ρωσσικών προελάσεων εις διάφορα μέρη 
καί ιδία πρός τήν Καλλίπολιν, όπου λέγεται 
ότι κατέλαβον τό όκτάωρον έξ αύτής άπέχον 
Κεσσάν, άλλ ούδέν εΐσέτι θετικόν γινώσκεται 
περί τούτων.

Αί τών Ρώσσων προελάσει: έπήνεγκον 
τήν διασποράν τών άτάκτων φυγάδων εΐ; 
διάφορα μέρη, ήτι; τά μέγιστα συνετέλεσεν

παρόδων Τρωϊάν καί Σίπκα; καί ήλαυνε διά 
συντόνων πορειών όπω; καταλάβτ) έκ τών νώ
των τήν φυλάττουσαν τήν πάροδον τή; Σίπ
κα; τουρκικήν στρατιάν ύπό τόν Βεϊσέλ 
πασσάν.

Τήν 27/8 ίανουαρίου ό άπό πέντε μηνών 
ένδόξω; διεξαγαγών τήν άμυναν τή; Σίπκα; 
στρατηγό; Ί’αδέτσκη; ήρξατο τών ένεργειών 
αύτοϋ. Τήν ήμέραν εκείνην ή μεραρχία Μίρσκη 
κατελθοϋσα έκ τοϋ Άγιου Νικολάου προσέ
βαλε τάς τουρκικά; έν Σίπκα θέσεις, έκυ- 
ρίευσεν αύτά; έξ έφόδου, έπαισθητά; ύποστάσα 
άπωλείας, καί κυριεύσασα δύω τηλεβόλα καί I 
1 00 αιχμαλώτου; διενυκτέρευσεν έπι τοΰ κα- 
τακτηθέντο; χωρίου. Τήν έπιοϋσαν άμα τή 
πρωία κατέφθασεν εί; τό πεδίον τή; μάχη; ή 
φάλαγξ Σκοβελέφ έν μέσω πυκνή; ομίχλης. 
Λυσσώδη; ύπήρξεν ή προσβολή, καρτερικω- 
τάτη δέ ή άμυνα. Ί’πέρ τού; 1500 άπολέ- 
σασα ή φαλαγξ Σκοβελέφ άνδρα; έκυρίευσε I 2 
πεδινά τηλεβόλα καί πολλά; σημαία;, ότε 
άνηγγέλθη ή συνθηκολόγησες τού τουρκικού 
στρατού. 4 1 τάγματα πεζικού καί εν σύντα
γμα ιππικού, ήτοι 28,000 άνδρε; μετά 12 
όλμων, 12 πολιορκητικών καί 80 πεδινών 
τηλεβόλων ύπήρξαν τά τρόπαια τών νικητών. 
4,000 μόνον κατόρθωσαν νά φύγωσι πρό; τό 
Κκρλοβον, όπου όμω; συναντήσαντε; στρα
τεύματα τής φάλαγγο; τοΰ στρατηγού Καρ 
τσώφ όλίγιστοι μόνον διέφυγον. Γήν (0 κατε 
λήφθη ύπό τών Ρώσσων τό Καζανλίκ, έ.θκ με- 
τηνέχθη τό στρατηγείου τού μεγάλου δουκός 
Νικολάου, τήν 30/1 I κατελαμβκνετο ή Έσκί 
Ζαγαρά, τήν δέ 31/12 ή Γενί Ζαγαρά, τήν 
2/14 τό Τσιρπαν, τήν 3/1 5 τό Καγιατζίκ έπί 
τοϋάπόΦιλιππουπόλεω; εις Άδριανούπολιν σι
δηροδρόμου, τήν 5/17 τόΧαρμανλί, τήν 6/18 
τό Μουσταφζ πασσά κιοπρουσού, καί τέλος τήν 
8/20 μ. μ. ή Άδριανούπολις έκκενωθεϊσα ύπό 
τών Τούρκων άνευ ούδεμιά; άντιστάσεω;.

Έν δέ τή δυτική θρήκτ) ή ύπό’τόν Τούρ
κον στρατιά κατελθοϋσα τήν κοιλάδα τοϋ 
Τοπολνίτσα προσέβαλε τήν 30/1 I τό Τατάρ 
παζαρτζίκ, όπου είχον συγκεντρωθή ύπό τόν 
Σουλεϋμάν πασσάν αί ύποχωρήσασαι φάλαγ
γες, ή ύπό τόν Σακήρ πασσάν έξ Ότλούκκιοϊ, 
ή ύπό τόν Όσμάν Νουρή καί Ρασσίτ πασσάν 
έκ Σαμακοβίου, ή ύπό τόν Φουάτ πασσάν έκ 
Βάννας (έπί τή; άπό 2’αμακοβίου εί; Τατάρ 
Παζαρτζίκ οδού) καί ή ύπό τόν Σαβίτ πασ
σάν έκ Καπουδζίκ. Ό ύπό τόν Σουλεϋμάν 
πασσχν στρατό; καρτερικώ; άγωνισάμενο; έπί
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είς τήν επ' εσχάτων γενιψ.έντ,ν καθ’ άπασαν 
τήν Θράκην άληθή μετοικεσίαν Βαβυλώνος. 
’Ενώ άφ*  ένό; τήν όωσσικήν επιδρομήν φεύ- 
γοντες χιλιάδες προσφύγων ήρχοντο δια τοΰ 
σιδηροδρόμου έκ τών περί τήν Φιλιππούλιν 
καί τήν Άδρι ανούπολιν, . άφ' ετέρου οί έν ΙΙύρ- 
γω καί τοϊς παραλίοις έν γε'νει τοΰ Εύ'εϊνου, 
ήδη δέ καί έν Καλλιπόλει, τά πάνδεινα πά- 
σχοντες έκ τών επιθέσεων τών άτακτων, άφ·.- 
κνοΰνται ενταύθα διά τών πλοίων καί διά 
τών άτμοπλοίων γυμνοί, λιμοέττοντες, όακεν- 
δΰται, οί μέν τά τέκνα, οί δέ τοΰ; συζύγου;, 
οί δέ τού; γονείς θρτ,νοΰντες. Ότι ήτο δυνα 
τόν νά πράξη, ή ιδιωτική φιλανθρωπία εξακο
λουθεί πράττουσα, άλλάφεΰ! πληγών τοιού- 
των αδύνατο; αποβαίνει ή θεραπεία.

ΣΤΜΜΙΚΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ.

ύπδ Cobet*.

Τά πιεστήρια τοΰ Κλάρενδων ήσχολήθησαν έ- 
σχάτω; εί; κρεΤσσόν τι ή έκδιδόντα διάφορα κείμενα 
κα'ι εγχειρίδια- παρεσκεύασαν ήμϊν νε'αν έκδοσιν 
τών Ούενετικών Σχολίων τοΰ ‘Ομήρου. Χάρις δέ 
τω ζήλο» καί τή έπιμελεία τοΰ x. Cobet χα'ι τοΰ 
1) Β. Monro, δ'στις άντιπαρέβαλε τδ χειρόγραφον, 
κεκτήμεθα νΰν πιστήν χα'ι μετά τυπογραφικής φι
λοκαλία; έκδοσιν τών περίφημων Σχολίων. ’Ενταύ
θα θέλομεν διατρίψει ούχί περί τήν Όξφορδίαν έκ- 
δοσιν τών έν λόγω Σχολίων, άλλά περ'ι τάς ση
μειώσεις είς τδν Όμηοον, ας μετ’άλλων άξιολόγων 
έδημοσίευσεν δ κ. Cobet έν τινι νεωστί έκδοθέντι 
τεύχει τών Συμμίκτων αύτοΰ Κριτικών (Miscella
nea Critics). Πολλά παρά πάντων κατ’αύτάς η- 
χούσθησαν. καί έτι πλείω ϊσω; διαλαληθήσοντα· 
περί τής άσπίδος τοΰ Άγαμέμνονος καί τών κομ
βίων τής Κασσάνδρας. Μετά τοσοΰτον αρχαιολο
γικών συζητήσεων πάταγον, λίαν εγκαίρως δ κ. 
Cobet άναμιμνήσκει ήμά; όπως έπανέλθωμεν έπί 
τήν μελε’την τών δυσκολιών τής δμηρική; φιλολο
γίας. Ό συγγραφεύς, εϊπερ τις καί άλλος ίσως έν 
Εύρώπη, έστι συνήθης τών διαφόρων τή; Ίλιάδος 
καί τής ’Οδύσσεια; χειρογράφων, ώ; καί τοΰ απει
ραρίθμου γένου; τώ/ γραμματικών καί τών σχο-

’) Miscellanea Critica quibus eontiii.m'iir 
Obscrvationes Critics in scriptores Gi® os, 
prssertim Homerum et Uemostenem. Scrip.-it 
G, G, Cobet. Lugduni Batavorum ; E. J i iill. 
1870.

λάστιχών, οί’τινε; χατεσκότισαν μάλλον ήμας. Δι- 
δακτικώτατόν έστιν τδ άνευρεϊν τδν όγχτν τή; 
έπ’αίώνα; όλου; χαταχαλυψάση; ίερδν δ ε’μ α ; 
Όμηρου χόνεως.

Ό βουλόμενος νά έγκύ·άη έπισταμε'νω; καί έμβρι- 
Οώς εί; τήν μελέτην τοΰ Έλληνο; Επικού, δέον νά 
έχη χατά νοΰν τά σφάλματα τών άντιγραε,έων. 

| Όταν άναλογισθή τι; τήν αμέλειαν τών άντιγρα 
φέων άπδ τών πρώτων αμαθών γραιέων, οσοι διέ ■ 
φθείραν τού; αρχαίου; πάπυρου;, μέχρι τών τυπο
γράφων, οί’τινε; τοσοΰτον ίσχνώ; καί πενίχρώ; άν - 
τήμειψαν τήν άνακάλυψιν τοΰ Villoisson, θαυμάζει 
σχεοδν πώ; περιήλθε μέχρι; ημών άνεκτόν τι κεί
μενον τοΰ Όμηρου. Οί πεινώντε; 'Έλληνες, οσοι 
φεύγοντες τήν δουλείαν τοΰ Βυζαντίου ήλΟον 
είς τήν Ιταλίαν καί τά; νήσου;, δέν έδύναντο νά 
γράφωσιν έπιμελε’στερον άνδρών εργαζομένων διά 
τδν έπιουσιον αύτών άρτον. Σΰροι μοναχοί δι’ έκ- 
κλησιαστικών άρών καί χονδροειδών χαρακτή
ρων χατεχάλυψαν τά; λεπτοφυείς γραφάς επιμε
λέστερων αιώνων. Έν άρχαιοτάταις έποχαΤς οί 
γραφεΤτ. οί’τινε; μετεχαρακτήρισαν τά άρχαϊκά άτ

ι τικά γράμματα διά τοΰ πλουσιωτέρου Εύχλειδείου 
αλφαβήτου, είς πολλά περιέπεσαν σφάλματα. ΙΙολ- 
λά μέν τούτων διωρθώθησαν ύπδ τοΰ Άριστοφάνους, 
τοΰ Άριστάρχου καί τών οπαδών αύτών άλλά χαί 
πολλά, χατά τδν κ. Cobet, δύναται ή καθ’ ήμας 
κριτική ν« διόρθωση έτι σπουδαΤα λάθη. Παραδείγ
ματος χάριν, οί πρδ τή; άλλαγή; τοΰ άλφαβήτου 
γράφε?;, κατ’ αύτδν, έγραφον TPOIF.S (τρώην),ήν 
γραφήν μετεποίησεν δ Άρίσταρχος εί; τήν Τροίην 
τρισυλλάβως. Έτι δέ τδ ου συνέχεε μετά τοΰ ω 
έν Ίλιάδ-ς Π 363

άλλά καί ώ; άνέμιμνε, σάω δ’έρίηρα; εταίρους. 

Κατά τδν κ. Cobet τδ σάω ε'γράφετο ΣΑΟ άντι 
σαύω, όπερ εδρηται έν τοΤ; άρχαιοτάτοις χειρο- 
γράφοις. οί δέ Μεταχαρακτηρίσαντες έ- 
σφαλμένω; έγραψαν σάω, παρέτρεξε δέ νά σημείω
ση, ότι τδ σ ά ου τοΰτο εύρίσκετοι έν Όδυσ. Ρ. 595·

αύτδν μέν σε πρώτα σάου, καί φράζεο θυμφ, 

χατά τδν Ούενδοβονένσιον κώδικα, ον δ κύριο; la 
Roche διά τοΰ L σηυειώσας αύτδν περιέγραψεν <’·>; 
• nitide scriptus tamen vitiis cujusvis generis 
deprava'us et nullius pretii .... Tamen hie 
quoque codex habet nonnulla, qU® ad einen- 
dendam Odvsseani non sill! inutilia·. Τοσοΰτον 
άρχαΤα ·.· σαν τά παραναγνώσματα τών άντιγραφέων, 
ώστε ό Cobe' εσφαλμένα; τινά: άναγνώσε ; τοΰ 
Ζην.δότου άπ'κλίνει ν’άποδώσν εί; τά κείμενα 
αυτά ά-ι/χ ό -ρ·.τικδς ουτο; ε·χε« ύπ’ όζει. «Fa 
cille api are! unines lias Ziiiodoti scripturas 

viliosas esse et perversas, sed non ipsi Zeno- 
doto imputandas, sed libris quos suquebatnr. 
id quoque satis apparere arbitror. Non ille 
bonis lectionibus males anteponebat, sed non 
habebal mcliores·. Πιθανώς πλειότερα χεκτήμε 
θα νΰν χειρόγραφα, ή όσα ειχεν δ Ζηνόδοτο; αυτδς, 
μέ τήν διαφοράν «δ’τι τά άριστα τών περισωθέντων 
είσί τά ήττον κακά· πάντα β-.ίθουσι σσχλμάτωνμηδέ 
αύτοΰ τοΰ περίφημου Μαρκιανοΰ κωδικός έ ςαιρου · 
μενού (Λ), δ’στι; έστίν ό αρχαιότερος χαί πιστότερος 
όλων τών γνωστών». Τά χειρόγραφα τών σχόλια 

στών είσιν ήααρτηυένα επίσης όσον καί τδ κείυ,ενον.
• Τά άρχαΤα σχόλια φαυλοτάτω; είσί πλήρη παρεμ
βολών, άνάγκη δέ μεγίστη; προσοχή; μήτ ι λαθόν- 
τε; περιπτυςώυεθα τδ νέφος άντι τή; λευχωλένου 
‘Ήρα;. Έτι πανταχοΰ άπαντώμεν ονειροπολήματα 
ισχνών άνδρών, λήρου; άλλων μωρών, παρατηρήσει; 
δέ καί τά λογοπαίγνια ετέρων κακήν ποιησαμένων 
χρήσιν τοΰ πνεύματος αύτών πάντα δέ ταΰτα διε- 
γείρουσι τήν άγανάκτησιν καί τδν γέλωτα παντδ; 
έμβριθοΰ; λογίου». ’Αληθώς είπε'ν, άπειρά είσιν 
τά έπισωρευθέντα 'έφη. Ό έκ Τ’ηγίου Θεαγένη; 
(5?5π.Χ.) μετά τών άλληγοριχών έ-ηγήσεων αύτοΰ 
περί τών μαχών τών θεών δέν άφίσταται πολύ τών 
τοΰ χαθ’ήμά; συρμού περί τής‘Ηλιακής ύποθέσεως. 
Οί σοφισταί μετά τή; λεπτότητος τών φρενών αύ 
τών, ών με'μνηται δ κωμικά;’Αριστοφάνης, ήσαν οί 
πρόδρομοι τών συγκριτικών φιλολόγων · Xunr 
nova Etyiuologiaruni ars calet, sed. ne dicani 
dolo: ή νΰν τέχνη τής πρότερον άτεχνίας ού 
πάνυ τεπιθανώτερα τίκτει». Έτι δέ, έάν οί άριστοι 
άλεςανδρινοί κριτικοί δέν έδυνήθησαν νά έννοήσωσι 
τά άπέριττα καί άπλα ήθη τών ηρωικών χρόνων, 
δέν έτύφλωττον όμω; πλειότερον τών beaux espris 
τοΰ ΙΖ' αίώνο; χαί τοΰ χαθ’ήμα; κ. F. W Newman, 
οί’τινε; συνεφώνησαν όπω; άποφανθώσιν δ’τι τά ήθη 
τή; Ναυσιχάα; ήσαν άπρεπή πρδ; παρθένον Έά/ 
χριστιανό; τι; σχολιαςής σαρκάζων τήν καθ’Όμη
ρον ιδέαν τοΰ Διδ; σηνειοΤ «καί π ώ; δ τ οι οΰ τ ο; 
πατήρ άνδρών τε θεών τε> δέν τυγχάνει ήττον 
δξυδερκής τών νεωτέρων εξηγητών,οί’τινε; λυπούνται 
υή εύρίσκοντεςτήν Ελένην διά χριστιανικών άρετών 
χοσ;Λθυμένην. ΤελευταΤον έάν οί γραμμα-ικοί τών 
διαφόρων έποχών έξωγκωμένοι ή ομαλοί 
πεζογράφοι έγκατε'λειψαν τω χ. Chapman 
νά έχδικήση τήν περιγραφήν τοΰ έκ τοΰ βρυχηθμού 
τής Σχύλλη; χλωρού δέους, ήταν όμως ήτ
τον άξιοι κα-α-ρίσεω; τοΰ Merry, όστι; χαί νΰν έτι 
έκ πολλών άλλ,ων άσφαλών καί σαφών εξηγήσεων 
τοΰ Chapman ούδαμώ; ώφελήθη. Άλλά χαιρδ; έ 
πανακάμψαι έπί τήν μελέτην τοΰ κ. Cobet, περί τής 
άνεπαρκοΰ; έπιστήμη; τών άλεξανδρινών κριτικών.

Διά κριτικούς, οί οι ήσαν οί πρδ τοΰ Άριστάρχου, 
ουδιν παράδοξον τδ περιπίπτειν εί; τοιαύτα άτοπα, 
Κάτι ήγνόουν ουτοι τήν συγκριτικήν μελέτην τών 
ηθών καί έθίμων τών διαφόρων λαών. Ό Θουκυ
δίδη; ώ; καί δ Αριστοτέλη; άνεγνώρισαν έντή δμη
ρική περιγραφή τών ήρωϊχών χοόνων ήθη χαί έθιμα, 
ων ίχνη περιεσώθησαν μέχρι; αύτών παρά τοΤς 
Μαχεδόσι καί τοΤ; ΊλλυριοΤς- οί δέ τών καθ’ήμα; 
χρόνων φιλαναγνώσται μετ’ ενδιαφέροντος άνευρί- 
σκουσι τήν έπενέργειαν τών ηθών καί έθιμων τών 
βορείων Σαγών έν το~; άοχαίοι; νόμοι; τής ’Ιρ
λανδίας. Οί βιβλιοφύλακε; όμως τών Πτολεμαιων 
κατατεθαμβημε'νοι τυγχάνοντε; έκ τών μεγαλοδω
ριών ήμιανατολική; αυλή; δέν έδύναντο νά ίδωσι 
τήν άλήθειαν έν τή δμηρική άφηγήσει, καθ ήν βα
σιλείς χαί διογενέες άνδρε; χατεδέχοντο νά κλέ- 
πτωσι ζώα καί νά γεωργώσι τήν γήν.— «Molies 
e! deliicatuli aulici bane ineomptam simpli- 
cilatem non capiebant». Ουτω; όταν έν Όδυσ. 
Σ, 28 1 άπαντα

γήθησεν δέ πολύτλα; δϊο; Όδυσσεύ; 
Ou’/εχα τοΰ μέν δώρα πχρέλκετο,

δ ’Αριστοφάνη; άγα/ακτεϊ έπί τή χαμερπεΤ φιλο- 
κτημοσύνη τοΰ ήρωος. Ουδέ έπιτρέπει δ αύτδ; 
χριτιχδ; τω πλάνητι άνυπομόνως έπιθυμεΤν νά ίδ/| 
τά χτήν,ατά του. τους δούλους του χαί τά ύ-Ληρεφή 
μέγαρά του- περί τής συζύγου του μόνον ώφειλε 
νά φροντίζη περιφρονών τά πλούτη του. ‘Τπ*  άνα- 
λόγων έμφορούμενος ιδεών καί δ Ζηνόδοτο; οβελίζει 
του; στίχους 424 — 425 τοΰ Γ τή; Ίλιάδος, έν οΐ; 
ή μεταμφιεσθεΤσα Αφροδίτη χατέθηκε δί
φρον τω Άλεξάνδρω Καί δ Άρίσταρχος δέ ά- 
θετεΤ τδν 130 στίχον έν Ίλιάδος Ω, έν ω ή μη 
τρική τή; θέτιδο; μέριμνα ύπέρ τών άπολαύσεων 
τοΰ υίοΰ αύτή; προσέχρουσε τή αιδημοσύνη τοΰ χ. 
Γλάδστωνος- ούδέ τήΆρήτη συγχωροΰσι νά έρωτα 
τδν Όδυσσέα «τί; τοι τάδε ε’έματ’ εδωκεν» σηαει- 
οΰντε; δοκε~ τισι μικροπρεπές καί ταπ ει- 
νόν. Φαίνεται' πω; ότι ύπήρξαν κριτικοί, οί’τινε; 
προφρόνω; θ’ άνελάμβανον τδ έργον τοΰ Bow- 
dlers1 καί οί’τινε;. ώ; πρδ πολλοΰ ήδη κατεμέμ- 
φθη αύτών δ Hurgese, θά προσεφέροντο πρδς τδν 
Όμηρον χεΤρον ή όπω; δ Hughes’ προσηνέχθη 
πρδς τδν Spenser, ?να μή είπωμεν τόσον κακώς

') Άγγλος π ιητή; τοΰ παρελθόντος αίώνος, 
όστι; έκδού; τδν Sliakspeare πολλά χωρία αύτοΰ 
άντικατέστησε δι’άλλων ιδίων αύτοΰ συνθέσεων.

2) "Αγγλος ποιητής τοΰ ΙΠ' αίώνος, διόρθωσα; 
τδν Spenser, άλλον άγγλον ποιητήν, άκμάσαντα 
κατά τήν Ις'εκατονταετηρίδα.
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όσον δ Dryden3 χατεστρέβλωσε τδν Chancer. 
Ευτυχώς όμω; οί άρχαΤοι Hughes καί Bowdlers 
δεν κατέστρεψαν τόσον όσον κατηγορήθησαν, άλλά 
κατέλιπον ήμίν άνέπαφα τά αθάνατα έπη δ'σα ένό- 
υιζον διορθώσιμα. ’Εάν δε προσκαίρω; έπλανήθη 
ό Άρίσταρχο;, τδ παράδειγμα 0μω; αύτοΰ έπι- 
μελως προσεχοντο; κα'ι ακολουθοΰντο; αύστηράν 
συγκριτικήν μέθοδον, πολλών τών μετ’ αυτόν έχα- 
λιναγώγησε τήν άκάθεκτον πρδς τδ μεταλλάσσει·/ 
και διαστρέφειν μανίαν.

3 Ποιητής άγγλος τοΰ ΙΖ' αίώνος παοαφράσας 
εί; νεωτέραν αγγλικήν γλώσσαν τδν άρχαΤον άγ- 
γλον ποιητήν Chancer, οστις ήκμασε τώ 1350— 
|400 μ. X.

Φεοε νΰν πειρασώμεθα κατανόησα·., έκτδ; τών 
σποράδην σεσημειωμένων, όποια τις τυγχάνει ή τοΰ 
X. Cobet δόξα σερί τοΰ κυριωδεστάτου σηαείου 
τοΰ Ομηρικού ζητήματος. 'Ολόκληρον περικοπήν 
ε’κ τοΰ συγγράμματος αύτοΰ δ κ. l’aley χαίρων 
μετέφερεν έν τώ πονήματι αύτοΰ, ώς άν είχε γραφή 
ή παράγραφο; αυτή πρδς ύποστήριξιν τή; παραδό
ξου αύτοΰ γνώμης, καθ’ήν ό ’Αντίμαχος ήν ό 
ποίησα; την τε Ίλιάδα κα'ι τήν ’Οδύσσειαν

Quo sspius antique carmina loniea, qu® 
Ilonieri nomine feruntur, relego et diligeuter 
omnia considero, eomagis magisque mihi con- 
iirniatur sententia eorum, qui h®c non unius 
άοιδοΰ carmina esse arbitrantur, sed a com- 
pluribus cantoribus neque ®tatis ejusdem 
lleque patrire εις τήν αυτήν δπόθεσιν olim com
posite et cantata fuisse: deinde in ununi col- 
lecta et ordinc disposita ut είςέν σωμάτιον coa
lescerent.

Diumultumque Homcrica carmina lectilando 
meditandoque hoc quidem salis apud me cons
tat, non eandem in diversis άοιδο~ς pofitieam 
facultatem, non idem ingenium, non mentem 
diviniorem, non os magna sonaturum fuisse. 
Insunt qua; eximius et summus poeta panxit, 
insunt qu<e poet® mediocres, insunt quro ver- 
silicatores minimi pretii conflaverunt rudi 
artificio lacinias quasdam et contones llome- 
ricos contexenfes. S®pe video qu® sommus 
carminum artifex pneclarissimum in modum 
panxit ea alios mediocres poetas certatim in 
remsuam convertisse et imitando expressisse; 
ήτοι· «“Οσω συχνότερον τά άρχα'α ιωνικά επικά 
επη, τα ύπδ τδ ονομα τοΰ Όμηρου φερόμενα, 
άναγινώσκω και έπισταμένω; πάντα σκ πώ. το- 
σουτω μάλλον πείθομαι περί τή; ορθότητες τή; 
δόξης τών λεγόντων οτι τά επη ταϋτα ούκ είσιν 

ενός άοιδοΰ, άλλ’ ύπδ πολλών, ούτε συγχρόνων 
άλλήλοις. ούτε τή; αύτή; πατριδος άοιδών, ούδ’ότι 
εί; τήν αύτήν ύπόθεσιν συντεθε'ντα ήδοντο, και 
ότι βραούτερον συλλεγέντα κα'ι διαταχθέντα εΐ; έν 
σωμάτιον συνηνώθησαν.

Έκ τής συνεχοΰς κα'ι έπισταμένη; άναγνώσεως 
και μελε'της τών ομηρικών έπών τοΰτο εμοι γε 
δοκεΤ βέβαιον εξαγόμενον, ό’τι οί πολλοί ουτοι άοιδοί, 
ούτε τήν αύτήν ποιητικήν ίσχον ικανότητα, ούτε 
τδ αύτό πνεύμα, ούτε τδν αύτδν θειότεοον νοΰν, 
ούτε μήν τδ αύτό μεγαλόφωνου στόμα· διότι τά μεν 
τούτων μεγέξοχο; ποιητής έτοίησε, τά δε μέτριο; 
τις, έστι δ’ ά κα'ι ούδενδς λόγου άξιος στιχουργδς 
κατεσκεύασε. ράκη τινά κα'ι κέντρωνα; ομηρικούς 
άτέχνω; συρράψαντε;. Πολλάκις δ’δρώ ό'τι, ίσα 
θεΤος ποιητή; θαυμαστώ; έποίησε, ταϋτα άλλοι 
μέτριοι πρδς τάς εαυτών άνάγκας τρέψαντε; άν- 
θαμιλλώμενοι έξεφρασαν».

Δύναται τις νά παρατηοήση ό'τι διά σοφόν, οΤο; 
τυγχάνει ό κ. Cobet, όστι; πολλάκις άνέγνωσε τδν 
“Ομηρον μετά προφανοΰς προθε'σεως, όπως φέρη 
διορθώσεις έπιτυχεΤ; άμα και προσφυείς, τά έπι- 
τευχθέντα αποτελέσματα ήκιστα ίκανοποιοΰσι τήν 
καλαισθητικήν αύτοΰ διάνοιαν. Παραθώμεν ένταΰθα 
πρδς έξέτασιν έν παράδειγμα, δ’περ φέρει ώς πιθανήν 
μεταγενεστέραν προσθήκην ραψωδού τίνος· ε'. Αλιά
δα; Ξ, 490 δ “Εκτωρ λε'γει τή Ανδρομάχη·

άλλ’είς οίκον ίοΰσα τά ο’κύτής έργα κόμιζε, 
ιστόν τε ηλακάτην τε καί άμφιπόλςισι κέλευε 
έργον έποίχειθαι, πόλεμο; τ’χνδράσι μελήσει 
πάσιν, εμοι δέ μάλιστα, τοί Ίλίω έγγεγάασιν.

τά; αύτά; μεταχειρίζεται λέξει; κα'ι ό Τηλέμαχο; 
άποκρινόμενο; πρδς την μητέρα αϊ.οΰ Πηνελόπην, 
τγτε; θελει νά χαταπαύτν, τδν Φοίμιον άδοντα, αέ 
τήν διαφοράν ό'τι άντί πόλεμος λέγει μΰθος, 
(Όδ. Α, 356) προστιθε'ις ε'π'ι τέλους

...................τοΰ γάρ κράτος έστ’ένί οικω.
Κατά τδν κ. Cobet οί στίχοι ουτοι, οίτινε; άνα- 

μιμνήσχουσιν ή·Λ~ν, έν μέρει ή καθ ολοκληρίαν, άλλο 
χωρίον τής ’Οδύσσεια;, άρχήθεν φυσικώς έκειντο έν 
Ίλιάδι, άλλαχοΰ δε κείμενοι, είσί βεβιασμένοι 
κα'ι άπροσδιόνυσοι Coacti el inlempestini, ού 
δεμία όμως περ'ι τούτου, ώς πκρατηρεΤδ κ Cobet, 
υπάρχει ού'τως ή άλλως άποχρώσα άπόδειξις. Οί 
λόγοι όμως τοΰ Τηλεμάχου βεβαίως βαθεϊαν δεόν 
τως ένεποίησαν έντύπωσιν τή Πηνελόπη, ήτις 
θαμβήσασα οΤκόν δε βεβήκει. Άλυτον 
άφίησιν άλλαχοΰ δ κ. Cobet τδ ζήτημα περί τοΰ 
πότερον δ αύτδς ποιητής μετεχειρίζετο τού; αύτοΰ; 
στίχου;, οσάκις έκρινεν αύτοΰ; πρόσκαιρου;, ή άλλοι 
άοιδοί έχρώντο ταΤ; έκφράσεσι ταύται; έξ άρχαιο-

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

τερών μεταφέροντε; εί; νεώτερα έργα (σ. 422). 
Παρ’ημΤν γε κριταΤς, ή χρήσι; τών τυπικών έκ 
φράσεων άναγκαιοτάτη έστί πρδς βοήθειαν τής 
μνήμη; έν ποιήμασιν οΰτω μακροΐς. άτινα, καίπερ 
άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων γραφή παραδοθέντα, 
άπηγγέλλοντο όμως άπδ μνήμης, ώστε κλίνομεν νά 
παραδεχθώμεν ό'τι οί αύτο'ι στίχοι έπανελαμβάνοντο 
ώ; τύποι τινές ύπδ τοΰ αύτοΰ ποιητοΰ. Έάν τις 
έκ τών τή; σχολής τοΰ κ. Fleay αριθμό ύντων 
κριτικών, ήθελεν άριθχήσει ποσάκις έν τή’Οδυσ 
σεία ό αύτό; επαναλαμβάνεται μόνο; στίχο;, θαυ
μάσει τδν τρόπον δι’ού άνεκουφίζετο τδ έργον τής 
μνήμης Έν ταΤ; παθητικωτάταις σκηναΤς. ώς έν 
τή'κατά τής πολυφαρμάκου Κίρκη; επιθέσει τοΰ Ό- 
δυσσέως, ό άρχα'ο; στερεότυπο; τρόπο; τοΰ έρωταν 

Τί; πόθεν εις άνδρών ; πόθε τοι πόλις ήδέ τοκήε;; 

λέγεται ύπδ τή; μέγα ί α χ ο ύ σ η ; καί δλοφυ- 
ρο μέν η; θεοΰ· έν τοΰτο παράδειγμα έκ τών ά 
παντώντων τοΰ είδους, ατινα γνωρίζουσιν οί άνα- 
γνώσται τοΰ παρά Γάλλοι; Ballades καί Chansons 
de Geste.

Αδύνατον μέν ν’ άποδειχθή ό'τι ή άνάγκη αΰτη 
διά τά άπδ μνήμη; άπαγγελλόμενκ ποιήματα συνε- 
τέλεσεν εις τήν κατασκευήν τής ύφή; τών δμηρι- 
κών έπών- ή γνώμη ό'μως αΰτη δύναται νά ένι ■ 
σχυθή έξ άναλογίας πολλών άλλων παραδειγμάτων 
ούδ' έστιν ό'λως άνυποστήρικτος.

Καθ’ίσον άφορα τά τή; ήλ'κίας τών ομηρικών 
έπών καί τήν χρονολογίαν τοΰ άρχαιοτε’ρου περι- 
σωθέντος χειρογράφου, δ κ. Pale}' μικράν ύποστη- 
ριξιν εύρίσκει παρά τώ κ. Cobet, ού μόνον δ’ ό τε
λευταίο; ούτος άποφαίνεται κατά τή; γνώμης τή; 
άποδιδούσης εί; τδ έν λόγω χειρόγραφον χρονολο
γίαν μεταγενεστέραν τοΰ Πινδάρου, άλλά καί άνα- 
βιβάζει αύτδ έπέκεινα τών χρόνων τοΰ Σόλωνος·
• multa jam ante Solonis ®tatem et mendose 
■ scripta et interpolate fuisse arbitror·. Καί 
παρακατκών. insunt errores quidam antiquissimi
• ante Solonem nati·. Εί; τοσοΰτον ήσαν απηρ
χαιωμένα τά ομηρικά έπη έπί τής έποχής ήδη 
τών τραγικών, ώστε πολλαί λέξεις αύτών άπέβη- 
σαν άκατανόητοι, τά δέ άρχαΤα έθ μα είχον λη- 
σμονηθή Ό Πίνδαρο; αγνοεί ό'τι ή λέξις έδνα έ 
σήμαινε τδ τίμημα δι’ ού ό μελλόνυμφος ήγόραζε 
τήν νύμφην κατά τού; χρόνου; καθ’ους, ώ; άνα- 
φέρει ό ’Αριστοτέλης, οί “Ελληνες ήγόραζον τάς 
συζύγους αύτών. «I’erierat igitue plane in Gr®· 
cia autiqui vocabuli inteligentia· καί κάτω 
τέρω· «οί λυρικοί καί τραγικοί ποιηταί, οίτινες 
μετά τοσαύτης τέχνης έμιμοΰντο τήν ομηρικήν καί 
τήν άλλην έπικήν ποίησιν, πολλά; άπαρχαιωθείσας

άπήντων λέξεις, ών άπωλέοθη ή άρχαία σημασία 
καί εις άς άπέδωκαν νέαν άλλην, ήν έπροτίμησαν 
μέν οί άυαθεΤς τών γλωσσάριων συλλέκται, καθιέ
ρωσε δέ ή γενική κατά τήν έποχήν έκείνην χρήσις». 
Κακώς ό Πίνδαρος ένόησε τδν “Ομηρον αναφερων 
ώ; προφανές θαύμα, ότι «π ό τ ε β ρ έ χε θ ε ώ ν βα
σιλεύς δ μέγα; χρυσέαις νιφάδεσι πολιν», 
ένώ δ “Ομηρος ειπεν

Καί σφίν θεσπέσιον πλοΰτον κατέχευε Κρονίων.
Έκ χωρίου τινδ; τών γενεαλογιών τοΰ 

‘Ησιόδου, δ'περ διεφύλαξεν ήμΤν ό Εύστάθιος, δ 
Κιρσδφ έσημείωσεν καί έτερον σφάλμα, εις δ πε- 
ριέπεσεν δ γενεαλόγος περί τή; σχέσεως τοΰ Τη
λεμάχου πρδ; τήν θυγατέρα τοΰ Α'έστορος. Εύκό- 
λω; δέ δύναταίτις νά συλλέξη καί άλλα; πολλά; 
άπόδείξει; περί τή; άρχαιότητος τών δμηρικών 
έπών. Ό Άρίσταρχος πρώτο; άνεκάλυψε, διά τής 
παραβολής σχετικών χωρίων, τήν εί; τδν Σολωνα 
άποδιδομένην παρεμβολήν τοΰ στίχου 558 έν Β τής 
Ίλιάδος·

στήσε δ’άγων ?ν”Αθηναίων ί'σταντο φάλαγγες.

Ό Στράβων παρέθηκε τά; τοΰ Άριστάρχου άπο- 
οείξεις περί τοΰ οτι τδ στρατόπεδον τών ’Αθηναίων 
δέν ήτο παρά τδ τοΰ Αϊαντο;· ή τή; παρεμβολή; 
άπάτη διέμεινεν άπαρατήρητο; καθ'δ'λον τδ χρο
νικόν διάστημα τδ μεταξύ Σόλωνο; καί Άριστάρ
χου, δ'περ έστί λίαν άποχρώσα άπόδειξι; περί τή; 
άρχαιότητο; τοΰ καθ’ήμα; κειμένου.

Κατά τδν κ. Cobet τά ποιήματα ταϋτα, ώ; 
έχομεν αύτά σήμερον, τοσαύτην έχουσιν ενότητα 
όσην κατώρθωσε ν’ άποτελέση δ D*  Lonnrot έν τή 
Καλεβάλα, ήν έρβαψωδησε συλλέξας διάφορα 
φινλανδικά φσματα. «Ό I)' Lonnrot, λέγει δ κ. 
Ujfaldy, συρράψα; τά άσματα τή; πατρίδο; αύ
τοΰ έμόρφωσεν λαμπρόν ποίημα». Έάν έννοώμεν 
τδν κ. Cobet, ύποπτεύει ούτος άρχαΤόν τινα Άθη 
ναΤον Lonnrot. Εΐ< πλεΐστα μέρη τοΰ συγγράμ
ματος αύτοΰ (σ. 254, 294, 297, 312, 342, 413) 
πραγματεύεται περί τή; δμοιότητο; τή; δμηρική; 
πρδς τήν ’Αττικήν διάλεκτον, ήν καλώς έπίστα- 
ται· άλλά καί δ Άρίσταρχος αύτδ; ύπώπτευσεν 
άθηναϊκήν τινα καταγωγήν τοΰ 'Ομήρου, δ δέ 
Cobet θαρραλέω; άποκαλε' αύτδν Atheniensium 
antiquinsimum. Έπί τή; ύποθέσεω; ταύτης ολί
γοι σοφοί κέκτηνται ίσον τώ κ. Cobet δικαίωμα 
πρδς άπόφανσιν δύναται όμω; εύλόγω; πάνυ νά 
ισχυρισθήτις, οτι τδ καθ’ήμα; κείμενον προήχθη 
έκ τίνος άρχαία; άτθίδο; έκδόσεω;· αί τοΰ κ. Cobet 
σημειώσει; ύπδ τοΰ θιυατο; άνερρίπισαν καί πάλιν .. 
τδ ζήτημα τοΰτο. Τδ σύγγραμμα τοΰ κ. Cobet 
έστί γεγραμμένον μετ’δξύτητο; καί χάριτος. 1$ύ-
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γνωμονοΰμεν αΰτώ 8ti τάς επιθέσει; αυτοΰ κατά
τών Γάλλων, δσοι χαταχλευάζουσι τών Βρεττα- 
νών Ota τδ προσφιλές αυτών δίγαμμα, δπερ 
άποχαλοΰσι βρεττανιχδν γράμμα· μετ’έπιφυλάξεως
δέ ε'ρωτώμεν, έάν ό χ. Cobet. έν τή τολμηρά 
αύτοΰ συγγραφή Hhianus (σελ. 239 —240). δει 
έπραγματεύθη έπί τδ γαλλικώτερον την ύπόθεσιν 
αύτοΰ, μετά πλείονος δηλαδή δρμης η έπιφυλάςεως 
έν σημιιώσεσιν, αί'τινέςεΐσι μέν λαμπραί άλλ’ούχί 
χαί μετά κριτικής επιστήμης γεγραμμέναι.

(Έζ τής αγγλικής Σα ββ α τ ι α ί α ς).

ΑΙ ΕΠΙΣΤΙΙΗΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1877.
Έάν τδ λήξαν έτος 1877 υπήρξε μεστόν συμ

φορών έν ταϊς δυσί κυρίως ηπείροις ένεκα τοΰ 
ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου, ύπδ τήν επιστημονικήν 
όμως ίποψιν άπέβη αίσιον καί γόνιμον, χαί έν τή 
επιστημονική ιστορία θέλει καταλάβει έντιμον ')ί- 
ΰΐν ώς έκ τών μεγάλων έργων καί τών σπουδαίων 
κατά τούς δώδεκα μήνας τοΰ παρωχημένου ένιαυ. 
τοΰ επιστημονικών ανακαλύψεων.

Πρώτον σπουδαϊον έπιστημονικον έπινόημα. τδ 
τάμάλα τοΰ σοφοΰ κοσμου τήν προσοχήν έφελχυ- 
σαν, ύπήρξεν ή έφαρμογή τών -ηλεκτρικών φανών 
τοΰ χ. l’aul JablochkofT εις φωτισμόν μερών συγ- 
χριτιχώς περιωρισμένων, οΓον τδ llall Marengo τών 
καταστημάτων τοΰ Λούβρου έν ΙΙαρισίοις. Παρά 
τολμος ήτοή απόπειρα αυτή, ευνόητοι δέάποβαί- 
νουσιν ή καταλαβοΰσα τούς κατόχους άξιων τοΰ φω
ταερίου ανησυχία ζαί ή σπουδαία αυτών ύποτίμησις 
κατά τδν ίούνιον τοΰ 1876, δτε τδ αύτό πείραμα 
έπανελήφθη έν τοΐς νε ωρ ί οι ς τήςδυσμικής 
καί ανατολικής Ινδικής West and East 
India docs, ώς έκ τοΰ όποιου κατεδείχθησαν αί 
ωφέλεια·, αί'τινες έδύναντο νά προκύψωσιν έκ τοΰ 
ηλεκτρικού φωτισμού, άπλοποιουμένου τοσοΰτον. 
καθώς καί πόσον ευχερής ήτο ή έφαρμογή τοΰ 
νέου τουτου φωτισμού, διά τοΰ όποιου ού σμιζρά 
συνάμα έπήγαζεν οικονομία έπί πάντων τών μέχρ( 
τοΰ νΰν έν χρήσει φωτιστικών συστημάτων. Σή
μερον έν ΙΙαρισίοις μόνον επέκεινα τών τριάκον
τα μερών, υπαίθρων τε καί έστεγασμένων, φω
τίζονται έπιτυχώς ά'μα καί οίκονομιζώς διά τοΰ 
ήλεζτριζοΰ τοΰ Ίκβλοκώφ φέγγους.

Εις τδν ηλεκτρισμόν έπίσης οφείλεται περιερ- 
γωτάτη καί θαυμασιωτάτη τοΰ αϊώνος έπινόησις 
κατά τδ 1877, ή τοΰ τηλεφώνου. Πρδς τώ περι- 
γραφέντι ήδη έν προγενεστέροις φυλλάδιο·.; τής 
• ΣαββατιαίαςΈπιθεωρήσεως» λεπτομερεϊ τής έπι- 
νοήσεως ταύτης μηχανισμοί προστίθεμεν βραχέα. 
Έρρεθη ότι ή έπινόησις,αύ'τη δέν είναι νέα.’Αληθές 
ό'τι πρδ τεσσαρακονταετίας άμερικανδς φυσιολόγος,

ό Page, παρετήρησεν. οτι οσάκις σιδηρϊράβδοςμα
γνητιζόμενη άπεμαγνητίζετο ταχέως, σειρά δονή
σεων παρήγετο, μεταβαλλόμενη εις σειράνέμμελών 
ήχων. Τοΰτο ό Page μ ο υ σ ι κ ή ν γ α λ β α ν ι κ ή ν 
απεκάλεσεν ήτο ή πρώτη τοΰ τηλεφώνου ιδέα, 
ήν πολλοί φυσιολόγοι, έν οϊς ό Δελαρίβ. ό Φίλιπ
πος Ράϊς, ό Φρείδριχσδορφ. ό Κ. Βάρλεη. ό Έλισ- 
σαϊος Γραίη κλπ., έζήτησαν, άνεπιτυχώς όμως, νά 
έφαρμόσωσι πρακτικώς ύπδ τήν έποψιν τής εις 
μακράν αποστασιν μεταβιβάσεως τοΰ λόγου. Άλλ’ 
αναντίρρητο·/ τυγχάνει οτι ή θαυμασία αυτή έπι- 
νόησις οφείλεται τώ κ. Graham Bell, καί τούτω 
άμερικανω φυσιολόγο. οστις πρώτος έγνω δΓ ηλε
κτρικών ρευμάτων νά μεταβίβαση τδν τόνον, τήν 
δυναμιν ζαί τάς ιδιότητας πάντων τών ήχων τής 
ανθρώπινης φωνής.

’Αδύνατον νά είπη τις εΐσέτι τίνα πορισθήσον- 
ται έκ τοΰ τηλεφώνου ιίιφέλειαν αϊ τηλεγοα- 
φικαί διευθύνσεις- ίσως τδ τηλέφωνο·/ ζαταστή ά- 
πλοΰν επιστημονικό/ περίεργον, έν πάση όμως 
περιπτώσει πολύ θέλει ωφελήσει έντδς κατοικιών, 
αντικαθιστούν έπιτυχώς τούς ακουστικούς σωλή
νας, προκειμένου νά συσταθή συγκοινωνία μεταξύ 
δυο αποστάσεων λίαν άφεστωσώ/ άπ’ άλλήλων.

Σπουδαία έπίσης έπινόησις είναι ή αναγόμενη 
εις τήν παραγωγήν λευζαργιλλίτιδος, λυχνίτου, 
σάπφειρου ζαί άλλων. ’Απέχομε-/ τοΰ ποιήσασθαι 
λόγου περί τής έπινοήσεως ταύτης, προκειμένου 
περί κατασκευής τών λεγομένων πολυτίμων λίθων 
έξετάζοντες όμως τδ ζήτημα ύπδ επιστημονικήν 
έποψιν όφείλομεν όμολογήσαι οτι αϊ έργασίαι τοΰ 
κ. Φρεμύ καί τά αποτελέσματα εις ά κατέληξε 
μεγίστην έχουσι σπουδαιότητα διά τούς δρυκτολό- 
γους καί τούς γεωλόγους. Μέγα έπιχέεται φως 
εις τδν σχηματισμόν όρυκτολογικών ουσιών έκ 
τής τεχνητής αναπαραγωγής ορυκτών διά τής 
χημικής συνθέσεως· δΓ αύτής δέ καθίσταται δυνα 
τή ή λύσις τοΰ δυσχεροΰς προβλήματος περί τής 
κατασκευής τοΰ γήινου φλοιοΰ, καί ένταΰθα έγ
κειται ό λόγος. δΓ 3υ ή οημοσίευσις τών ώραίων 
τούτων ερευνών τοΰ διάσημου χημικοΰ ζωηράν 
ένεποίησεν αίσθησιν έκτδς τοΰ ειδικοΰ κύκλου τών 
σοφών, δΓ ούς μόνου ήτο αύτη προωρισμένη.

Αί έπινοήσεις τών κυρίων Jabloehkoil καί 
Graham Bell έξ ενός καί ή τοΰ κ. Freiny έξ 
άλλου ύπήρξαν, δυνάμεθα είπεϊν. αί «σπουδαιοφα- 
νεϊς έπινοήσεις» τοΰ έτους- άλλά πλην αύτών υ
πάρχει οειρά εργασιών μεγίστης άξίας. αί'τινες δέν 
δυνα/ται νά λησμονηθώσι, διότι μεγάλην κατέχου- 
σι θέσιν έν τή τών έπιστημών προόοω.

Τάς εργασίας ταύτας συνοψίζομε·/ έν τοΐς επο- 
μένο-.ς.

Αί άστρονομικαί γνώσεις έπλούτησαν κατά τδ 
έτος 1877 διά δέκα νέων μικρών πλανητών, τη
λεσκοπικών λεγομένων, καί διά δυο δορυφόρων 
εις τδν πλανήτην τοΰ’Άρεως άνηκόντων, τδ πρώ
τον τή 20 αύγουστου παρατηρηθέντων έν τώ α
στεροσκοπείο) τής Ούασεγκτώνος- τώ 1877 παρε- 
τηρήθησαν καί τέσσαρες χομήται. Άλλά κατά τδ 
έτος τοΰτο ό αστρονομικός κόσμος έθρήνησε τήν 
στε’ρησιν τοΰ Λεβεριέ, διασήμου γάλλου αστρονό
μου, θανόντος ένω έπεράτου τδ μέγα έργον, περί 
ο επέκεινα τών τριάκοντα τοΰ βίου αύτοΰ ετών 
κατέτριψε, ήτοι τήν πλήρη θεωρίαν άπαντος τοΰ 
πλανητικού ήμών συστήματος. Ό κ. Λεβεριέ 
έπρόφθασε νά ιδη έγζαθιδρυμένον έν τώ αστερο
σκοπείο) τών ΙΙαρισίων έπιστρέψιμον μεσημβρινόν 
κύκλον κολοσσιαίων διαστάσεων χαί δυνάυεως με
γίστης, διά τής όποιας καθίστατα·. δυνατή ή έξε- 
ρεύνησις τών μεγίστων τοΰ ούρανοΰ βαθυτήτων. 
Τό μέγα τοΰτο αστρονομικόν όργανον, ώς καί τδ 
πλεϊστον αστρονομικόν ύλιζδν τοΰ μετεωροσκο
πείου τής Λυώνος, οφείλεται εις τήν όντως βασι
λικήν μεγαλοδωρίαν τοΰ κ. Ραφαήλ Biscoilsheim, 
λίαν γνωστού έν ΙΙαρισίοις διά τάς άνεξαντλήτους 
αύτοΰ αγαθοεργίας καί τάς μεγάλας συμπάθειας 
πρδς τούς επιστήμονας.

Εις τον κύκλον τής χημικής προσετέθησαν δυο 
έπινοήσεις, ήτοι δύο νέαι μετάλλων ανακαλύψεις, 
τοΰ levuesium καί τοΰ davvum. Καί τδ μέν 
πρώτον άνεχαλύφθη έντδς χαλκίτιδος γής τής Ά- 
ριέγης ύπδ τοΰ κ. Prat, μέλους τής έν Βορδιγά- 
λοις έταιρ’α; τών φυσικών έπιστημών, τδ δέ δεύ
τερον έξήχθη έκ λευκοχρυσοφόρων άμμων ύπό τοΰ 
ρώσσου χημικοΰ ζ. Σέργιου Κέρλ.

"Αξια·, σημειώσεως είναι αϊ σοφαί έρε-vvat περί 
τοΰ τεχνητοΰ κυάνου αί τοσοΰτον έπιτυχώς έπι- 
χειρηθεϊσαι ύπδ τών κυρίων ΙΙλήκ χαί Αιμίλιου 
Γουιμέλ. οστις έξηχολούθησε τά λαμπρά έργα 
τοΰ πατρδς αύτοΰ I. Β Γουιμέλ, εις Sv ή επι
στήμη χαί ή βιομηχανία πολλά βεβαίως δφεί 
λουσι διά τδν τεχνητόν κυανόν, μίαν τών λαμ
πρότερων καταχτήσεων τής νεωτέρας χημείας.

Δυο χημικοί άπεφάσισαν ταύτοχρόνως ιδία 
έκαστος νά λύσωσι τδ πρόβλημα τής ύγροποιή- 
σεως τοΰ οξυγόνου καί τής στερεοποιήσεως αύτοΰ 
δυνάμεθα εϊπεϊν Ό κ. 'Ραούλ Πικτέ έκ Γενεύης 
ανήγγειλε τή Ακαδημία τών έπιστημών τδ σπου
δαϊον τοΰτο γεγονός έν τή συνεδριάσει αύτής τής 
24 δεκεμβρίου, ένώ ταύτοχρόνως ό κ. Έρρϊχος 
Σαίν Κλαίρ Δεβίλ έπληροφόρει τούς συναδέλφους 
αύτοΰ οτι έάν έπεθύμουν νά άνοίξωσιν έσφραγι- 
σμενον δεμάτιον κατατεθε μένον ύπ’αύτοΰ τή 
3 δεκεμβρίου, θά ευρωσιν ότι τδ ύπδ τοΰ κ. Ί’α- 

1 ούλ Π-.χτε έξαγγελλόμενον άποτέέ.εσμα είχεν ήδη 
επιτύχει ό κ. Κάγετε.

Εϊ καί αί προς τδ αύτό άντικείμενον ένεργειαι 
τών κυρίων Κ άγετε καί Πικτέ ησαν ανεξάρτητοι 
καί πρδς έπίτευξιν τοΰ έπιδιωζομενου διάφορους 
ηκολούθησαν οί εργαζόμενοι μεθόδους καί εργα
λεία, ή προτεραιότης τής ύγροποιήσεως τοΰ οξυ
γόνου ανήκει έπίσης τώ x. Cailletet, δικαίως τι- 
μηθέντι τελευταίως ύπδ τής ’Ακαδημίας τών έ
πιστημών εις άμοιβήν τών έργων αύτοΰ περί 
τν,ς ύγροποιήσεως ώς έπί τδ πλεϊστον τοΰ φω
ταερίου.

Ό κ. Ζιφφάρ χατεσκεύασε μηχανισμόν προς 
παρασκευήν ύδρογόνου έν μεγάλη ποσότητι, προω 
ρισμένου ού μονον εις πλήρωσιν αερόστατων, αλλά 
χαί εις θέρμανσιν χαί φωτισμόν.

Ό χ. Testud de Beauregard έπενόησε κατα
σκευήν πρδς ασφάλειαν κατά τών φοβερών έχρή- 
ξεων τίίν ατμολεβήτων.

Τδ σχέδιον περί ετησίου μεγάλου περί τήν γήν 
περίπλου, όργανωθέν έν ΙΙαρισίοις μετά λυσιτε- 
λοΰς χαί έπιστημονικοΰ χαρακτήρος ύπδ εταιρίας 
οικονομολόγων, μελών τοΰ Ιΐανκκαδημίου χαί 
ναυτικών ύπδ τήν επωνυμίαν Εταιρία π ε- 
ρίπλων περί τδν κόσμον τιμά ούχ ήτ- 
τον τήν επιστήμην, ήτις τοσαύτας έντδς χρονικοΰ 
διαστήματος έκαρπιόσατο ωφέλειας.

II K0UII ΤΟΓ ΙΙΜΕΤΕΡΟΓ ΚΑΠΡΟΓ.

(Συνέχεια- ΐδε άριθ. 4).

"Οπως δέ οι μετανοοΰντες έγένοντο πρόδρομοι 
τών μοναχών έν τή κουρά, ούτω καί οί μοναχοί 
τώ/κληρικών, καί τοσοΰτω μάλλον, όσω ό μέν 
αύστηρδς τών μοναχών βίος ώς άγγελιχή τις πο
λιτεία ένομίζετο άξιομίμητος καί τώ έν κόσμω 
ανωτέρω τε καί κατωτέρω κλήρφ αξιοσύστατος, 
οί δέ έπίσκοποι, έκ τών μοναστηρίων συνήθως λαμ- 
βανόμενοι, έφερον μεθ’εαυτών πολλά τοΰ μονα
χικού βίου έθιμα, καί διά τοΰ κυρους αύτών 
έπέβαλλον αύτά καί τώ λοιπω χλήρω. Ουτω δέ 
άπδ τοΰ πέμπτου αϊώνος φαίνεται έπικρατήσαν 
παρά τοΐς χληρικοϊς τδ έθος τοΰτο τ7(ς κουράς, 
'II έν Καρθαγένη τώ 436 συνελθοΰσα σύνοδος ά- 
πηγόρευσε τοΐς χληρικοϊς σύν τή κομοτροφία καί 
τήν πωγωνοτροφίανΕΙβΓίοϋβ nee comam nutriat, 
nec barbanr (Slatut Eccl. Ant. Can. 44). Έ- I 
πειδή δέ ή έν χρώ κουρά τών μετανοουντων καί 
τών μοναχών ήν ανάρμοστος πρδς τδ ύψηλδν τοΰ 
κλήρου αξίωμα, διά τοΰτο δέν ήδύνατο νά εϊσα 
χθή παρ’ αύτώ τοιαύτη, οία ην παρ’ έκείνοις. 
Μεταξύ τών πολλών ατοπημάτων τών Δονατιςών
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άπεδοκιμάζετο ΰτ.ο τής ’Εκκλησία; κα'ι ή it χρώ 
κουρά τών κληρικών αυτών (OptatUSMclcvilahUS 
<le scliism. Donat, lib. 2, 22). Κα'ι ό Ιερώνυμος 
it τοϊς ύπομνήμασιν αΰτοΰ εις τδ MB' Κεφ. τοΰ 
Ιεζεκιήλ άποδοκιμάζων έξ ίσου τήν τε μακράν κό
μην και τήν it χρώ κουράν συνίστησι τοϊς κλη- 
ρικοϊς κόμην βραχεϊαν. Τοιαύτην δέ πράγματι 
έφερον κόμην οί κληρικοί π άντε;, πρδ τή; χειροτο- 
νία; συμμέτρως μέν άπάσα; τή; κεφαλής τά; 
τρίχας άποκειρόμενοι (Εύαγρ. Έκκλ. Ίστορ. 3, 
κς', · τήν κόμην άποθε'μενο; πρεσβότερο; χειρο
τονείται »), έν χρώ or κατά τδ παράδειγμα τών 
μοναχών μόνον τάς τή; κορυφή; τρίχα; κύκλω 
ξυροΰντε;. έθος, ου τινο; λείψανον φαίνεται ήμϊν 
ή κα’ι νΰν έτι πρδ τής χειροτονίας γινόμενη κουρά 
τριχών τινων τής κεφαλής. Ή κυκλοτερής δέ 
αΰτη έπί τής κορυφή; κουρά ώ; τι; στέφανο; ή 
έξεικόνιζε τδν άκάνθινον τοΰ Σωτήρος στέφανον, 
ή έχρησίμευεν ώ; σύμβολον τοΰ «βασιλείου ίερα- 
τεύματο;· (1 ΙΙέτρ. β'. 9). Μεταξύ δέ τή; ’Ανα
τολή; κα'ι τή; Δύσεως υπήρχε διαφορά ώ; πρδ; 
τδ μέγεθος και τδν τρόπον αύτή;. Έν τή Λύσει 
έπεκράτει ή λεγομένη κουρά τοΰ ΙΙέτρου 
(Ironsura Petri), ώ; άπδ τοΰ αποστόλου τούτου 
τήν αρχήν έχουσα, καθ’ήν τών τριχών τής κορυ
φής δλω; άποκειρομένων μόνον στενή τι; πρδς τά 
κάτω ύπελείπετο στεφάνη. Ούτως ή τετάρτη έν 
Τολεοω τώ 633 συνελθοΰσα σύνοδος, άποδοκιμά- 
ζουσα τήν συνήθειαν τών έν Καλλαϊκή (χώρα 
τή; Ισπανία;) αναγνωστών, οϊτινες μικρδν μόνον 
τή; κορυφή; μέρο; άποκειρόμενοι τάλλα έτρεφον 
κόμην κατά τού; λαϊκού;, διά τοΰ 41 αύτή; κα- 
νόνος ορίζει τάδε· Omnes cleriei, vel lectores, 
sicut Lovitaj et sacerdotes, detonso superius 
toto capite, inferius solani circuJi coronain rc- 
linquant, non sicut hueusque in Gallsecia.· 
partibus facere lectores videntur, qui prolixis 
ut laici coniis, in sola capitis apice modicum 
ciroulum tondunt; ritus enini iste in Hispania 
huqusque liffireticus fuit. Τοΰτον δέ βεβαίως 
τδν τύπον τή; κουρά; υπαινίσσεται όίερδ; Φώτιο; 
έν τή πρδ; τδν πάπαν Νικόλαον άπολογητική αύ
τοΰ έπιστολή, λέγων περί τών Δυτικών, οτι πε
ρί τ ρ ο χα κείρουσι τού; εαυτών κληρικού; (α). 
Έν δέ τή ’Ανατολή έπεκράτει άλλη κουρά ή πα
ρά τινων λεγομένη τοΰ Παύλου Ironsura Pauli), 
καθ’ ήν μικρδν μόνον τή; κορυφής μέρος έξυρεΐ- 
το. τών λοιπών τή; κεφαλή; τριχών βραχέως

(α) Ό νΰν παρά τοϊς καθολικοί; ίερεΰσι παρα
τηρούμενος περιορισμός τή; κουρά; εί; μικρόν τι 
Τή; κορυφής μέρο; είναι μεταγενέστερος.

•J

άποκοπτομένων. Ό ΛΓ' κανών τής πενθέκτης 
συνόδου, άπαγορεύων τήν έπιτέλεσιν κληρικών έρ
γων τοϊς μή αξιωθεϊσι χειροθεσία; και εύλογία; 
επισκόπου όριζε·.· « μηδενα τών απάντων συγχω- 
ρεϊν επ’ ά’μβωνος κατά τήν τών έν τώ κλήρω κα- 
ταλεγομένων τάξιν τού; θείους τώ λαω λόγου; ά- 
ποφωνεΐν, ε ί μ ή τ ι άν ιερατική κουρά χρ ή- 
σηται ότοιοΰτος κτλ.· Πώ; δέ ή ηοαιωμενη 
αύτη του κανόνο; φράσι; νοητέα, δεικνύουσιν οί 
τών κανόνων έρμηνευται Ζωναρας καί Βαλσα- 
μών, εν τή ερμηνεία αύτών ό μέν άποδιδούς αύ
τήν διά τοΰ «δ; ού κατά τήν ιερατικήν συνήθειαν 
τήν κόμην κε'καρται·, ό δέ Βαλσαμών ποιούμενος 
οιάκρισιν μ ο να χι κ ή ; άποκάρσεω; καί κλη- 
ρ ·. κ ή ς επ ι κ ουρ ί δ ος πρβλ. κα’ι τδν ΙΛ'Κα
νόνα τής έβδομη; οικουμενική; συνόδου μετά τών 
ερμηνειών τών αΰτών ερμηνευτών).

Επίσης ή αύτή πενθέκτη σύνοδος τον λόγον• · 
ποιούμενη περί τών διά βαρέα άμαρτήματα κα- 
Οαιρουμένων κληρικών έν τω ΚΛ' αύτή; κανόνι 
ορίζει περί αύτών*  «εί μέν ίκουσιω; πρδ; επιστρο
φήν όρώντες άθετοΰσι τήν αμαρτίαν, δΓ ήν τή; 
χάριτος εκπεπτώκασι, καί ταύτης τέλεον άλλο- 
τρίους εαυτού; καθιστώσι. τω τοΰ κλήρου 
κ ε ·. ρ έ σ θ ω σ αν σ χ ή u α τι- εί δέ μή τοΰτο αυ
θαιρέτους αίρήσονται, καθάπερ οί λαϊκοί τήν κό
μην έπιτρεφέτωσαν κτλ·. "Οτι δέ ή φράσι; τω 
τοΰ κλήρου κειρέσθωσαν σχήματι οΰ
δέν άλλο έννοεϊ ή τδν άνωτέρω διαγραφέντα τύ
πον τή; έν τή Ανατολή έπικρατούση; κουράς, 
μαρτυροΰσιν οϊ αυτοί έρμηνευταί, δ μέ/ Ζωναρδ; 
μεταφράζων τήν τοΰ κανόνο; φράσιν διά τοΰ τάς 
τή; κορυφή; ξυρασθαι τρίχας, ό δέ 
Βαλσαμών έπεξηγηματικώτερον λέγων κείρε- 
σθαι τήν κεφαλήν κατά κληρικούς, 
ήγουν έχειν τήν λεγομένην παπαλή- 
Οραν. Καί ποία μέν ή τής λέξεω; ταύτης πα
ραγωγή, καί έκ τίνος άκριβώς χρόνου ήν έν χρή- 
σει, ήμεϊς οΰκ έχομε·/ είπεϊν ό’τι όμως άπδ τοΰ 
ενδεκάτου τουλάχιστον αίώνος έχρησίμευεν ώ; τε
χνικό; ορο; τή; κουρά; εκείνη; τοΰ ήμετέρου κλή
ρου, έπικυροΰται έκ τή; πρδ; Κηρουλάριον έπι
στολή; τοΰ ’Αντιόχεια; Πέτρου, δ; μεταξύ άλλων 
άπαντών καί προ; τήν κατά Λατίνων κατηγο
ρίαν έκείνου περί τή; ξυρήσεω; τοΰ πώ- 
γωνο; τών ιερέων αύτών, μετ’ αξιέπαινου 
μέν χριστιανική; μετριοπάθεια; καί άγάπης, ούχί 
ό'μω; καί μετ’ άξιοθαυμάστου ευθυκρισία; λέγει 
τάδε- «Καί ήμεϊ; γαράρανί έπί τή; κεφα
λή; ποιοΰμεν εί;τιμήν πάντε; του κορυφαίου τώ.

j *)  θεωροΰσί τινε; τήν λέξιν ταύτην συριακήν.

’Αποστόλων Πέτρου, έφ’όν ή τοΰ θεοΰ Μεγάλη 
’Εκκλησία έπωκοδόμηται- δ γάρ έπί ύβριν τοΰ 
άγιου οί δυσσεβεϊ; έφεΰρον, τοΰτο ήμεϊς εύσεβοΰν- 
τε; εί; δόξαν αύτοΰ καί τιμήν πεποιήμεθα, 'Ρω
μαίοι μέν ξυρώντε; τού; πώγωνα;, ήμεϊ; δέ έπί 
τή; κορυφή;τήν παπαλήθραν έπιτηδεύοντε;·. 
Βεβαίως, ώ; ό Αντιόχειας Πέτρος, δέν ησαν οί 
πάντες εύπιστοι καί πρόθυμοι νά άποδεχθώσι τήν 
ύπδ τών Λατίνων προσαγομένην ταύτην παρά- 
δοσιν προ; έξήγησιν τάχα καί αιτιολογίαν τής 
ξυρήσεω; τοΰ πώγωνο; καί τής έπί τή; 
κορυφή; κουράς, έθεώρουν οέ αύτήν ώ; γι
νόμενη·/ πρδς άνάμνησιν τοΰ άκανθίνου, καθά άνω
τέρω εϊρηται, στεφάνου τοΰ Σωτήρος. Ούτω 
Γεώργνο; ό Σχολάριο; (παρά Δοσιθέω έν τόμω 
άγάπη; σελ. 315) μνημονεύων τής παραδόσεως 
έκείνη; τών Λατίνων λέγει· «Εί δέ λέγεις, ότι ή 
Εκκλησία τή; 'Ρώμη; τοΰτο το ξυρασθαι τούς 
πώγωνα;) παρέλαβεν όπερ γάρ οί άσεβεϊ; εί; 
ύβριν τοΰ άποστόλου Πέτρου έποίησαν τδν εκεί
νου τίλλοντες πώγωνα. τοΰτο ήμεϊ; εί; τιμήν 
έκείνου πράττομεν. οϊά περ καί τδ κείρεσθαι κυ
κλικό»; τήν τών ιερέων κεφαλήν· άλλά τοΰτο τδν 
άκάνθινον στέφανον παρελάβομεν πάντως «.'Ομοίως 
δέ καί Συμεών ό Θεσσαλονίκης (έν τώ βιβλίο αύ
τοΰ περί θι'ου ναοΰ καί τών έν αύτω ΜΕ') λέ
γει «ή είκών τοΰ άκανθίνου στεφάνου διά τή; 
κουράς τών τριχών έν τή κεφαλή τών ιερωμένων 
έκτυποΰται·' καί (αυτόθι Έοωτ. ΚΕ') «τδν 
άκάνθινον δέ στέφανον εϊκονίζει ή έν τή κεφαλή 
κουρά τοΰ ιερέως άπδ τοΰ αναγνώστου διδόμενη, 
καί δφειλομένη διενεργεϊσθαι τοϊς ίερεΰσιν άπασι 
πάντοτε, ώς καί τοϊς ίερομονάχοις τοΰτο σύνηθες 
ποιεϊν, εί καί έπί πλέον εκείνοι; διά καί τήν τοΰ 
μοναχοΰ κουράν·. (ΙΙρβλ. τοΰ αύτοΰ καί τδ περί 
χειροτονίας βιβλίο·/ κεφ. ΡΝΙΙ' καί ΡΝΘ'. Ίο. 
καί όσα έν τώ ΤΙηδαλίω λέγει ό μεμβρανοφάγος 
καί πολυμαθής ’Αθωνίτης Νικόδημος έν σημειώσει 
εί; τδν ΚΑ' κανόνα τής πενθέκτη; συνόδου).

(’Ακολουθεί).

σφαιΡ’κοΰ άέρος. Τοΰτο έγένετο τήν 19/31 δε.- 
κεμβρίου 1877. Τήν 30/11 |ίανουαρίου ό κ. Λυ- 
μάς, ισόβιο; γραμματεύς τή; έν Παρισίοι; Ακα
δημία; τών έπιστημών, άνεκοίνου έν τή συνε
δριάσει αύτή; τηλεγράφημα ό’περπρδ μικρού έλαβε 
παρά τοΰ έν Γενεύη κ. 'Ραούλ ΙΙικτέ, άγγέλλοντο; 
αύτω οτι κατώρθωσε νά στερεοποιήση τδ 
υδρογόνο·/. Τδ τηλεγράφημα ε’χεν ούτως

Ι’ενίύη, 11 ίανουαρίου, 11 ώρ. εσπέρας.

ΧΟές υγροποίησα τδ υδρογόνο·/ διά πιέσεως 650 
άτμοσφαιρών καί 140 βαθμών ψύχους. Τδ άέριον 
έ στερεοπο ιήθη διά τής έξατμίσεως. Τδ έκ- 
βαλλόμενον ειχεν υποκύανον χροιάν διαλείπουσαν, 
είς δέ τδ υυ; παρείχε τήν αίσθησιν, ήν σφοδρά 
προβολή ψηγμάτων μολύβδου έπί τοΰ εδάφους 
μετά χαρακτηριστικωτάτου τριγμοΰ. Τδ στερεόν 
υδρογόνο·/ ήδυνήθη νά διατηρηθή λεπτά τινα έν τώ 
σίφωνι. ΡΛΟΓΛ ΙΙΙΚΤΈ.

Ό κ. Δυμά; συνώδευσε τήν κοινοποίησιν ταυ- 
την διά σπουδαιοτάτων σχολίων. Καί πρώτον 
ύπέμνησε μετά δικαία; ύπερηφανίας ότι προεϊδε 
πρδ τεσσαράκοντα ετών έν τή Περί χημεία; 
πραγματεία αύτοΰ ότι τδ ύδρογόνον δέον νά 
θεωρηθή ώ; μέταλλον τή συμβουλή αύτοΰ ό κ. 
Πικτέ έπεχείρησε τά θαυμάσια αύτοΰ πειράματα 
καί εύτυχή θεωρεϊ εαυτόν ό’τι έπέζησεν άρκούν- 
τω; όπως ιδη πραγματουμένην πρόρρησιν, περί 
ής είχε πεισθή έκ πολλών μελετών. Ταξινομών 
ό κ. Δυμά; πάσα; τά; χημικά; ούσια; κατέδει- 
ξεν ό’τι τά άπλα σώματα δΰνανται νά κατατα- 
γώσιν εί; διάφορα φυσικά γένη, ών τά διάφορα 
μέλη δλιγίστην πρδς άλληλα έχουσι συνθετικήν 
έ’λξιν τούναντίον τά μέλη τών διαφόρων γενών 
εύχερώς τά μέν μετά τϊόν δέ σχηματίζουσι πολ
λούς συνδυασμούς. Κατανοήσα; ό κ. Δυμάς ότι 
τδ ύδρογόνον εύχερώ; μέν μ,ετά τών μεταλλοειδών 
συνδυάζεται, δυσχερέστατα δέ μετά τών μετάλ
λων, έθεώρησεν έκτοτε τδ ύδρογόνον ώ; άνήκον 
είς τήν αύτήν τάξιν, είς ήν ό χρυσός, ό άργυρος, 
ό λευκόχρυσο; κλπ. Άνακαλυφθέντο; έπειτα ό’τι 
κάλλιστο; ην άγωγδς Οερμότητο; καί τά μάλιστα 
ήλεκτρικδν τδ σώμα, όπερ έτόλμησε ν’άποκαλέση 
αεριώδες μέταλλον. έπεκυρώθη ή θεωρητική αύ
τοΰ ιδέα, ήν μετά τινο; δισταγμοΰ έξήνεγκεν. Ή 
αμφιβολία τοΰ λοιποΰ δέν είναι δυνατή καί δύ- 
νασθε νά ησθε βέβαιοι, ειπεν, «ότι πίνοντε; πο- 
τήριον υδατος, καταπίνετε μεταλλικόν όξύδιον».

Ό σοφό; χημικός έπέμεινεν εί; τδ νά καταδείξη 
τήν διαφοράν τών λαμπρών πειραμάτων τοΰ Cail
letet άπδ τών τοΰ κ. Πικτέ. Ό κ. Cailletet 
κατέδειξε θαυμασίω; τδ δυνατόν τής εί; στεριάν ή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

Η ΤΜ ΑΕΡΙΠΧ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΑ.
Έγράψαμεν ήδη έν τώ τελευταίο ημών άριθμώ 

περί τών λίαν ένοιαφερόντων πειραμάτων, άπερ ό 
X. Cailletet ένώπιο/ πολλών χημικών καί φυ
σιοδιφών έποιήσατο έν Παρισίοι; καί δι’ών έπέ 
τυχε πληρέστατα είς τήν ύγροποίησιν τοΰ άζώ- 
το·υ καί τοΰ ΰδρογό/ου καί επομένως τοΰ άτμο-
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ύγράν κατάστασιν μεταποιησεω; πάντων των αε · 
ρίων, αλλά δεν έμερίμνησε νά επινόηση μέσον ό
πως συλλέξη αύτά ύπδ την νέαν ταύτην μορφήν. 
'Ο δέ χ. Πικτέ, μετά τώνισχυρών αύτοΰ οργάνων 
δι’ών δυνατόν είναι νά έκθρώσκωσι τά ύγροποιη- 
Οέντα αέρια εις τά έκτος, έποιήσατο αρα έν πλε'ον 
βήμα του κ. Cailletet. Ό κ. Δυμάς παρετήρησεν 
δτι ή άπόδειξις τοΰ κ. Cailletet έστ'ι τελεία ύπδ 
θεωρητικήν έποψιν, καθ’ οσον αδύνατον νά παρα- 
δεχθή τις δτι*  οί καπνού όσοι διαταράττουσι τδ 
διαφανές τοΰ σίφωνος παράγονται έξάτμοΰ υδραρ
γύρου. ’Αδύνατον επίσης νά ύποτεΟή ό’τι άτομα 
υγρασίας διέφυγον τά ισχυρά ξηράνσεως μέσα όσα 
μετεχειρίσθη ό κ. Cailletet. Πκρατηρητέον μάλι
στα δτι οι άτμο'ι υδραργύρου, ο’ΐτινες έπισκιάζουσΙ 
τδν σίφωνα αύτοΰ, έχουσι βαθύτερου χρώμα ή τά 
τών άλλων ύγροποιηθέντων αερίων, ώς συμβαίνει 
έάν τδ σώμα τοΰτο πράγματι μετκποιηθή εις στε- 
ρεάν κατάστασιν. Ό τριγμός, δν αναγγέλλει δ κ. 
Ραούλ Πικτέ, ούδέν έχει τδ παράδοξον, έάν τήν 
προβολήν άπαρτίζη νεφύλλιον μορίων όμοιων πρδς 
ρινίσματα σιδήρου.

Περί τοΰ πειράματος όπερ έποίησεν ό κ. Πικτέ 
πρδς στερεοποίησιν τοΰ υδρογόνου ή “Έφημερις 
τής Γενεύης” δίδωσι τάς έπομένας πληροφορίας.

Τδ εσπέρας τής πέμπτης, 29/10 ίανουαρίου, ό 
κ. ί’αούλ Πικτέ προέβη έν τοϊς έργαστηρίοις τής 
πρδς κατασκευήν φυσικών οργάνων Εταιρίας εις 
την ύγροποιησιν τοΰ ύδρογονου. Τδ πείραμα γε- 
νομενον έπι παρουσία ικανών προσώπων έπέτυχε 
πληρέστατα. ΊΙ πίεσις ήρξατο ύψουμένη τήν 8 
ώραν βαθμιαίως κα'ι ήρεμα άφίκετο τήν 9 ώραν 
κα'ι 7 λεπτά εις 650 ατμόσφαιρας, τότε δέ έπί 
τινα λεπτά έγένετο στάσιμος· τήν όίραν εκείνην 
άνοιγέντος τοΰ στρόφιγγος τής εξόδου έξέθορε κυα- 
νόχρους προβολή, παράγουσα όξύν ήχον όμοιον 
πρδς τδν πεπυρακτωμένη; σιδηράς ράβδου βυθιζο- 
μένης εις τδ ύδωρ. Π προβολή έγένετο πάραυτα 
διαλείπουσκ κα'ι παρετηρήθη ώσε’ι χάλαζα στε
ρεών σωμάτων προβαλλόντων μεθ’ ορμής εις τδ 
έδαφος, όπου ή πτώσις αύτών παρήγε τριγμόν 
τινα. Ό στρόφιγξ έκλείσθη κα'ι ή πίεσις ήτις ήν 
τότε 370 ατμοσφαιρών κατήλθεν ολίγον κατ'ολί
γον μέχρι 320 ατμοσφαιρών κα'ι διατηρηθεϊσα έπί 
τινα λεπτά έν τω σημειω τούτω άνήλΟεν έπειτα 
μέχρι 325 ατμοσφαιρών Τήν ώραν ταύτην τοϋ 
στρόφιγγος άνοιγέντος κα'ι αύθις, ή προβολή ήν το 
σοΰτον διαλείπουσα, ώστε δήλον άπέβη ό'τι άπο- 
κρυστάλλωσις έγένετο έντός τοΰ σίφωνος. Τοΰτο 
άπεδείχθη έκ τής έξόδου τοΰ υδρογόνου έν ύγρα 
καταστάσει, ότε ή θερμοκρασία ήρςατο έπιτεινο- 
μένη δεά τής έπισχέσεως τών αντλιών. Ουτω 

κατεδείχΟησαν πραγματικούς ή ύγροποίησις και 
μάλιστα ή στερεοποίησις τοΰ αέριου τούτου, οπερ 
εκ πολλών πιθανοτήτων έθεωρεϊτο <ος αναγομενον 
κατά τάς ιδιότητας αύτοΰ εις τήν κατηγορίαν τ ών 
μετάλλων.

ΙΙΟΙΚΙΛΛ.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΘΙΜΑ — Ουδεις νοεϊ τδν αγγλικόν 
χαρακτήρα, γράφει περιηγητής τις. έάν μή έπι- 
σκεφθή έπιμελώς τά νοσοκομεία τοΰ Λονδίνου. Ό
σον μεγάλη έν τή μεγαλοπόλει ταύτη ύπάρχει ή 
εύτυχία κα'ι αφθονία, τοσοΰτον φοβερά συνυπάρχει 
ή δυστυχία καί ή έλεεινότης. ΔΓ έκαστον νόσημα 
όμως άνιδρύθη ειδικόν νοσοκόμεϊον, ώς δι*  έκαστον 
ειοος δυστυχήματος συνέστη ειδικός σύλλογος. ΕΪς 
σύλλογος έπιτη:ε~την νύκτα κα'ι συλλαμβάνει τούς 
πεπτωκότας κα'ι άφιλους, κα'ι τούς φέρει εις 
έπίγνωσιν' έτερος υποστηρίζει άπολυθέντας καί 
καταδίκους- άλλος προσπαθεί νά διόρθωση γνω
στούς κλέπτας· άλλος δέ βοηθέ' ναυαγούς, ξένους, 
χήρας, ορφανά. Πάσας τάς κακίας τοΰ κόσμου έάν 
είχεν ό “.Αγγλος, θά έξήρκει μόνη ή άρετή του αυ
τή ί'να τάς κάλυψη άπάσας. Συχνάκις αί εφημερί
δες τοΰ Λονδίνου δημοσιεύουσι δωρεάς χιλιάδων λι
ρών ανωνύμων προσώπων πρός φιλανθρωπικά κα
ταστήματα.

Έν τω άγγλικω Κοινοβουλίφ, ύσάκις ό βασιλεύς 
ή ή βασίλισσα έπικυροϊ γενικόν νομοσχέδιον, ό 
τούτων γραμματεύς άνακραυγάζει γαλλιστί /.α 
Heine le real· κυρουμένου μερικού νομοσχεδίου, 
λέγει Soil fait commc il est disire! περί δέ χρη
ματικής βοήθειας, λέγει La Heine remercie see 
loijaux sttjels, accepte leur ometolence, et auxsi. 
le cent At γαλλιχα*  αύται ρήτρα: είναι λείψανα 
δουλείας παλαιας, διατηρούνται δέ έ'ως τής σήμερον 
όπως άναμιμνήσκωσι τούς1 
ούτε κα'ι νΰν και πάντοτε 
ή αγγλική ελευθερία ύπό 
1066, διε έδέσποσε τής 

’Αγγλους δτι, ώς άλλοτε, 
δυνατόν νά καταστροφή 
ξενοκρατίας. Άπό τοΰ 
’Αγγλίας Γουλλιέλμος

ό Πο,-Οητής, αύλική κα’ι δικαστική γλώσσα ύπήρ- 
ξεν αυτόθι ή γαλλική, έξ ή; μετά τής άγγλοσαξω-
νικής άναμιχθείσης, προέκυψεν ή νΰν αγγλική.

(‘Εστία).

Ό ύπεύθυνος Ε. ΠΑΓΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.
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