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ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΙΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 

["Εκαστον Μηνιαΐον Παράρτημα άποτελήται 
έξ 128 τουλάχιστον σελίδων. Οί συνδρομη-
ταϊ λαμβάνουσι τό Μηνιαΐον Παράρτημα 
άνευ άλλης διατυπώσεως. Οί τακτικοί άνα-
γνώσται όφείλονσι νά πέμπουν εις τά Γρα
φεία μας κατά τδ τέλος εκάστου μηνδς τά 
αγορασθέντα φύλλα τών « Αθηνών » διά νά 
λάβωσι τό Παράρτημα δωρεάν και άπηλ-
λαγμένον ταχυδρομικών τελών]. 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
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[ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ] 
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Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Τ Σ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Γ . Κ. Π Ω Π 

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 1 0 ΛΕΠΤΑ 

ΤΙΜΑΙ Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Π Μ Π Ν 
ΔΙΆ ΤΆΣ Ο ΆΘΉΝΑΣ« ΚΑΝ- ΤΔ ΜΗΝΙΑΊΟΝ ΠΑΡΆΡΤΗΙΙΆ 

ΤΩΝ ΈΞ 1211 ΤΟΊ'ΛΆΝΙΌΤΟΝ ΌΕΛ*ΌΩΝ Ά«ΟΤΕΛΟΝ|ΐΕΝΟΝ 
ΚΑΤΆ ΗΊΙΝΠ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Ετησία Δρ. 30 |) Ετησία Φ(>·Χ(!· 40 

Εξάμηνος » 16 ί Εξάμηνος... Φρ.χρ. 20 

ΕΚΑΣΤΟΝ "ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,, 
Ηωλούμ,ενον /ωοιατά, τιμάται : 

Έν τώ Έσωτερικώ δρ. 2 και έν τφ Έξωτερικιϊ) φρ. χρ. 2,60 
Έλεύθεοον τα/υδοομ. τελών 

Τ Ο Υ Δ 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Υ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν , , 

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΙ1ΝΟΛΟΓΙΟΝ σελ. 
ΤΑ ΜΒΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΙ 1 ΑΝΑΣΤΑ

ΣΕΩΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ » 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ » 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΒΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ » 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ υπό 

ΊΩΆΝΝΟΝ ΦΩΤΪΟΝ τραπεζομεσίτου η 
Π ΕΝ ΑΗΗΝΑΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ » 
ΛΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ υπό Α. 

Σ . 'ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΎΛΟΝ εφόρου τών Αρ
χαιοτήτων Θεσσαλίας. ·> 

II ΦΥΣΙΣ υπό Δ. Α Ι γ ν ν ή τ ο υ Διευθυντού 
τοΰ Αστεροσκοπείου και καθηγητού τοΰ 
Πανεπιστημίου » 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ » 
Π ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΰπό 

ΔΊ ΙΊΙΆΊ Η » 
ΗΜΕΔΑΠΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΙ ύπό ΣΠ. ΠΑ-

ΓΑΝΈΛΗ » 
0 ΧΡΥΣΟΣ ΰπό ΚΩΝΌΤ. ΜΗΤΌΟΗΟΝΛΟΝ 

καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου και Διευ
θυντού τοΰ Πολυτεχνείου » 

ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΰπό "Ο-
ΒΩΝ. Α . ΡΟΝΌΌΙΤΟΝΛΟΝ Διευθυντού 
της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακα
δημίας » 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ κατά μετάιρρα-
ΣΙΝ ΣΤ. I . ΒΟΝΤΝΡΆ » 

ΡΟΔΑΚΕΣ ΚΑΙΑΝΘΕΜΙΑ, Ποιήματα ϋπό 
(-)ΟΑΘ*. ΖΩΙΟΤ:ΟΊ·ΛΟΝ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1908 
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Η ΓΕΦΥΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ 
ΰπό ΓΕΩΟΓ. Β. ΓΡΆΒΑΡΗ υπολοχαγού 
τοϋΜηχανικού και καθηγητού τής Έφηρ-
μοσμένης Μηχανικής παρά τή Σχολή τών 
Ευελπίδων σελ 

Ο ΦΟΥΛΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ 
ΤΟΥ ύπό λνϋΐίβιτι .1. Βοο.—Μετάφρασις 
Κ ΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΓΚΆΚΗ » 

II ΚΑΤΑΡΑ Διήγημα τού Ούγγρου συγγρα
φέως V. Ββοοκν κατά μετάφρασιν Θρα-
ον6. ΖΩΤΟΠΟΎΛΟΝ " 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΑΠΟΤΥΧΟΥΣΑ ύπό Μ»Χ. Γ . ΛΑΜ-
ΪΊΡΝΝΊΔΟΝ » 

II ΝΕΡΑ-ΡΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ύπό 
ΆΓΓΈΛΟΝ ΤΑΝΆΓΡΑ » 

Ο ΔΑΒΙΔ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΰπό ΘΕΟΦΡΆ 
δτου I . ΣΑΚΕΛΛΑΡΤΔΟΝ Μουσικοσυν-
θέτου " 

IV ΟΕΙΙ^ΕΤ-ΚΟΥΟΕ Άδόμενος Βαλλισμός, 
διά κλειδοκύμβαλον και £σμα. Στίχοι 
Μβυποβ <1β ΡΒΓΒΥΆΝ - Μουσική ΒοάοΙρΗβ 
ΒβΓ§βΓ " 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ — Έπιστήμαι -
Γράμματα—Τέχναι >' 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ — Παιδαγω
γικά ζητήματα—Ή Μαγειρική της Οικο
κυράς—Ό Συρμός και τό Καλλυντήριον 
τών Κυριών — Ιατρικά Δελτία, Πρακτι
κά! Γνώσεις—Γνώμαι και Παροιμίαι— 
Μικροί Διαγωνισμοί — Ποικίλα — Ειδο
ποιήσεις Γ 
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ΗΜ.έβδ, 

Τρύφωνος μάρτυρος 
ΤΛΣ Ύ«Α«ΑΝΤΉΣ 
Αρχίζει τό Τριώδιον Τελιόνου και Φαρισ. 
Ισιδώρου τοΰ Πηλουσκότου 
Άγάθης μάρτυρος 
Βουκόλου κ ιί Φωτίου 
Παρθενίου και Λουκά 
Θεοδώρου τοΰ στρ. Ζαχαρίου τού προφ. 
Νικηφόρου μάρτυρος 
ΤΟΰ 'Ασώτου Χαραλάμπους ίερομ. 
Βλασίου και Θεοδιόρας 
Μελετίου άρχιεπ. Άντιοχ. 
Μαρτιμιανοϋ δσ. 
Αυξεντίου όσ. 
Όνησίμου τού Αποστόλου 
ΨΝ̂ ΟΌΆ66ΑΤΟΝ Παμφίλου μ. 
Λέοντος Πάπα Ρώμης 
Κόνωνος μ. 
Άρχίππου άποστ. , 
Λέοντος έπισκ. Κατά;ης 
Τιμοθέου καϊ Ευσταθίου 
Τών έν Εϋγενίοις μαρτ. 
Τυχοό*Ά66ΑΤΟΝ Πολυκάρπου, Πολυχρ. 
ΤΛΣ ΤΝΡΟΦΆΓΟΝ ΕΟρεσ. κεφ. Προδρ. 
ΜΕΓ. ΤΕΌΌΑΡΑΚΟΌΤΗ Ταρασ. άρχιεπ. 
Πορφυρίου έπισκ. 
Προκοπίου τοΰ Δεκαπολίτου 
Βασιλείου τοΰ όμολ. 
Κασσιανού τοΰ Ρωμαίου 

Ω Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Ο Ν · 
«®* 

Ό ήλιος ευρίσκεται ΕΙΣ τούς Ίχθΰς. Οί Δέλφινες 
ιιτινες έφερον τήν 'Αφροδίτην μέχρι τοΰ Ποσειδώνος 
νμπεριελήφθησαν μεταξύ τών αστερισμών. 
Κώ άι μακραί παρατηρήσεις έσχημάτισαν ώροσ-

Χοπιον διά χοός γεννηϋέντας κατά τον μήνα Φεβρου-
άριον. 

; Ανήρ γεννηθείς ύπό τό ζώδιον τοΰτο είνε τολμη-
φιλοπαίγμιυν. αλλά πολυμαθής. Κατά τήν νεό-

ΒΡ» του δέν έχει πλούτη, άλλά αποκτά βραδύτερον. 
™νε σπάταλος. Έντιμος φύσει θά πάθΐ] πολλά άτυ-
ΡΙ(«ιτα χάριν γυναικών μέχρι τοΰ 40στοΰ έτους τής 
•τ^ιας του. "Ενεκα τοΰ γάμου του θά έχη οίκογε-
™«κας διενέξεις και δέν είνε δέ άπίθανον νά συζευ-
^ ΥΝΝΑΪΚΑ ξένης εθνικότητος. 

., Αθυρόστομος, πολλάκις θά αίσθανθή δυσαρέσ-
"*5 συνεπεία; τοΰ ελαττώματος του.—Ή γυνή έξ 
•**ο»> εινε κατά κανόνα σπανίας καλλονής. Αγαθή τήν 
"̂Χην, ασφαλής τήν κρίσιν, καλή οικοκυρά, θ' άγαπφ 

τ β ? θορυβώδεις συναθροίσεις. Ευτυχής ό σύζυ-
,|°»*οι<Η>της γυναικός! Θ' άγαπηθή πιστότατα και 
^Ρώτατα. θά ζήσ Ώ πολλά έτη, νέα μέν φιλάσθε-
^"οτοπινδμως υγιέστατη. 

Τ 

Φ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ Σ Ε Λ Η Ν Η Σ 

3 Φεβρουαρίου Πανσέληνος ώρα 10, και λ. 40 μ. μ. 
11 » Σελήνης τελευταΐον τέταρτον ώρα 4. 

λεπτά 58 π.μ. 
17 Φεβρουαρίου Νέα Σελήνη ώρα 8, λ. 31 π. μ. 

» Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρα 11 κα'ι ^ 
μ. λεπτά 16 π. 

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

Α'. Κυριακή 4 Φεβρουαρίου Ματθ. 
Β'. Κυριακή 11 Φεβρουαρίου Ίωάν. 
Γ'. Κυριακή 18 Φεβρουαρίου Μάρκ. 
Δ'. Κυριακή 25 Φεβρουαρίου Μάρκ. 

© \\>ι >»· «»» \»«»τι ν 

14—21. 
' 44—53 
1—12. 
34—38 θ ' 

Μ Ε Γ Α Λ Α Ι Ε Ο Ρ Τ Α Ι 

2 Φεβρουαρίου Τής Υπαπαντής 
10 » Τοΰ Άσωτου 
23 » Ψυχοσάββατον 
25 » "Αρχ. ή Μεγ. Τεσσαρακοστή 

τ · 

ψ. 
Ί 
\ 

ΙΪΙΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΙΪΙΗΝΟΣ 

Ό Ιανουάριος μήν υπήρξε φοβερός εις ψύ/.η δι' · 
δλην τήν Εύρώπην. ΑΙ χιόνες άφθονοι κατέπεσαν, αϊ | 
σιδηροδρομικαί συγκοινωνίαι πολλαχοΰ διεκ«>πησαν ( 

και εις Παρισίους έφθασε τό θερμόμετρον 27 ύπό τό | 
μηδέν εις δέ Βιέννη ν κα'ι Βερολίνο ν 32 βαθμούς ύπό ^ 
τό μηδέν. 

Τά ψύχη ταΰτα και έν Ελλάδι έπήλθον ισχυρότατα ! 
μετά βροχών πολλαχοΰ, άφθονος δέ χκ'ον κατέπεσεν ί 
έπϊ διήμερον καλύψασα τήν πρωτεύουσαν. 

Ούτω και έν Ελλάδι έσημειώθησαν πολλαχοΰ θά- { 
νατοι έκ ψύχους. Μία δέ αμαξοστοιχία τοΰ Λάρισα- | 
ϊκοϋ ερχόμενη έκ Χαλκίδος άπεκλείσθη έκ τών χιόναιν 

| καϊ διενυκτέρευσαν εν αυτή 
{ ριγοΰντες έπιβάται της. 

παρα το Ζχησματαρι οι 

ΔΗΜΩΔΗ ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Χ Ό Φλεβάρης κι' δν φλεβίζη 
τού καλοκαιριού μυρίζει 

ί * 
< Τοΰ Φλεβάρη αν οί τρεις του καλαίς, ολαις του κακαις. 
Ι Μ' αν τρεις του κακα'ις, δλαις του καλαίς. 

ΐ 
{ 
ι 
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ΤΙ τ 

1 Φεβρουαρίου 
1862.—Έναρξις της Ναυπλιακής επαναστάσεως. Κατάλη-

ψις τής πόλεως και της Ακροναυπλίας ύπό τών Επανα
στατών. 

3 Φεβρουαρίου 

1823.—Ήττα τών Τούρκων έν Κισσάμω και Σελίνφ τί)ς 
Κρήτης. 

4 Φεβρουαρίου 

1843.·—Θάνατος έν Αθήναις τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτριόνη, 
αντιστράτηγου και Συμβούλου της Επικρατείας. προελϋών 
εξ αποπληξίας. 

5 Φεβρουαρίου 

1822.—Οί "Ελληνες άποκρούουσι τούς έχ Χανίων Λκ-
στρατεύσαντας Τούρκους και άναγκάζουσιν αυτούς να έπα-
νέλΟωσιν εις τά ϊδια ματαιώσαντες ουτ<·> τήν μετάβασιν αυ
τών εϊς Ι'έθυμνον. 

6 Φεβρουαρίου 

1790.— Ό Λάμπρος Κατσώνης παρά τήν "Ανδρον συν-
άι)ιας τρίωρον μάχην προς τόν τουρκικον στόλον κατανικά 
και καταδιώκει αυτόν μέχρι της νυκτός. 

7 Φεβρουαρίου 

1828.—Διοργάνωσις τοϋ στρατού υπό τού Καποδίστρια. 

8 Φεβρουαρίου 

1802.—Ήττα τοΰ ύπύ τόν' στρατηγόν Χάν κυβερνητικού 
στρατού ύπύ τών έπαστατών έν Ναυπλίω. 

9 Φεβρουαρίου 
1695.— Ό υπό τόν Ζάνον Ενετικός στόλος μετά τήν κα

τάληψη1 της Χίου, συναντήσας τόν ύπό τόν καπετάν πασάν 
Χουσεΐν τουρκικον στόλον συνάπτει πρός αυτόν μάχην,άλλ' 
ηττηθείς μετά μεγάλων ζημιών υποχωρεί. 

10 Φεβρουαρίου 
1828.—Καταστροφή τών τειχών της Τριπολιτσάς και 

πυρπόλησις τών οικιών αυτής Οπό τοϋ Ίβραήμ και κατά-
βασις τών Αιγυπτιακών στρατευμάτων είς Μεσσηνίαν. 

11 Φεβρουαρίου 

1825. — Κατάπλους είςΜεθώνην τοΟ Αιγυπτιακού στόλου. 

12 Φεβρουαρίου 

1 6 8 8 . — Ό Μοροζίνης μετά τών άλλων Ενετών στρατη
γών, άφοΰ έκυρίευσαν τήν Άκρόπολιν τών Αθηνών ·κατε-
χομένην ύπό ιών Τούρκων άποφασίζουσι έν συμβουλίω τήν 
έγκατάλειψιν της πόλεως και τήν άρδην καταστροφήν τοϋ 
ίεροΰ βράχου" άλλ' ευτυχώς δέν έξετελέσθη ή όλεθρία αύτη 
άπόφασις τών Ενετών σπευδόντων πρός άναχώρησιν ένε-

κεν της φθοράς ην ύφίστατο ό στρατός αυτών >κ τής ,ίΒ 
νιύλους, άρκεσθέντες είς τήν άπογύμνωσιν αυτής. 

1 5 Φεβρουαρίου 

1825. Άπόβασις 5 χιλ. Αράβων ύπύ τόν Ίμβραήμ Λ 
ΜβΟώνην. 

14 Φεβρουαρίου 

1772. Ό ατρόμητος άρματωλός Μητρομάρα: άιρού δι|. Ι 
σπείρε τό\ τρόμ..ν άνά το Αιγαίον πέλαγος αποθνήσκει 
χόμενος κατά τών Τούρκων. 

16 Φεβρουαρίου 

18^8. 'ΕπιΟεο'ιρησις έν Δαμαλά τών νεοισιί δκν^^Η 
σθέντων σωμάτων τοϋ πεζικού ύπό τοϋ Καποδίστρια. 

17 Φεβρουαρίου 

1826. Ή φρουρά τοϋ Μεσολογγίου άπέκρουηι τάς έπ».3 
νειλημμένας εφόδους τών Αράβων. Ό Ίμβραήμ ήττηΟϊί; 
έζήτησε τήν συνδρομήν τοΰ ΚιουταχΓ|. 

18 Φεβρουαρίου 

1822. Σύστασις Ελληνικού στρατοπέδου π: οί τ«; Πά-Η 
τρας έξ- 0.300 ύπύ τ'ν Θ. Κολοκοτρώνην. 

20 Φεβρουαρίου 
1822. Ό ύπό τόν ναύαρχον Μιαούλην ηνωμένος βτά^Η 

τών τριών ναυτικών νήσων προσβάλλει έξιοθεν τών £^Η 
τρών τόν Τουρκικον στόλον και μετά πεντάωρον άγΙ^Η 
άναγκάζουσιν αυτόν είς άτακτον φυγή ν ϊνα σιάΐη είς 
λιμένα τής Ζακύνθου. 

24 Φεβρουαρίου 
1821. Προκήρυϊις Αλεξάνδρου Ύψηλάντου προς 

Πανελλήνιον παρακινοϋντος αυτούς είς έπανάστασιν. 9 

25 Φεβρουαρίου 
1822. Εκστρατεία τών ύπύ τόν Μεχμέτ πασάν ΐούφ^^Η 

έκ Πατρών κατά τών περί τήν πόλιν Ελλήνων. 

26 Φεβρουαρίου 
1822. Μάχη παρά την Άχαΐαν μεταξύ τών '^Μ^^Η 

ύπό τόν Λ. Πλαπούταν, Γενναΐον Κολοκοτρι ο ην χαί Κω»̂ Β 
Πετμεζάν κατά 2 χιλ. Τούρκων. Ήττα και τροπή των** 
λευταίων. 

27 Φεβρουαρίου 
1824. Καθυπύταξις Ά π ο ίορώνου ύπό Χουσεΐμπεη. 

28 Φεβρουαρίου 
1826. Άλωσις τών παρά τό Μεσολόγγιον ν η Ο ^ Η 

Ντολμά ύπό τών Τούρκων. Έ * τών 200 Ελλήνων οί Λ**3 
στσι φοννύονται πολεμήσαντες ήρωϊκώς. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ 

Ι «γΛηρ'£ΐ' πολυίΐόουβος κ α ι όντως παραδο-
• ο ΐ (^η ή πολιτική κατάστασις τοΰ λήξαντος 

Εηνός Ιανουαρίου. 
Μετά την ι|'η(Γ(>φορίαν έπ'1 χ ° ύ σταφιδι-

ζητήματος έξ ης έΟεωρήΟη κλονισΟεϊσα ή 
"ϊέσΐ" τοΓ' ύπουργοϋ τών Οικονομικών, καίτοι 
. Μ ό ν τ ο ; .τ/.Ίονοψηφίαν απέναντι της συνα-
«ιισθείσης αντιπολιτεύσεως,διεκόπησαν αί έρ-
γοσίαι της Βουλής και μόλις τήν 22 Ιανουα
ρίου έπα νελή η ι) η σαν. Ό κ. Α. Σιμόπουλος 
δεν είχε παραίτηση. 

Έν τω μεταξύ δε ύ κ . Δ. Ράλλης περιήλθε 
«δλεις τινας της Θεσσαλίας και πολλάς πόλεις 
•^Πελοποννήσου, οπόθεν έπανε/.ίΚυν έγένετο 
•κτός ύπύ οιαδηλώσεως φίλων του και άλλων 
•Ρηπολιτειιοιιένίον. 

ΤήνΡ.τιοΓ'ΠΙ/ν της συνεδριάσεως ό κ. πρω-
ΡΛθυργος έΌτσε ζήτημα εμπιστοσύνης προ 
χάσης άλλης συζητήσεως. 
: Εΐπεν, οτι μετά την ψηφοφορίαν τής 18ης 
Ικεμβρίου έσόΠη ερμηνεία τοιαύτη είς τό 
ίΙίΟτέλεσμα τής ι,'ι)<(οη ορίας, όόστε έπρεπε νά 
Οιαλύσΐ) άμη ιβολίας τινας τάς οποίας είχε 
^ 1 της εμπιστοσύνης τής Βουλής. 

Η άντιπολίτευσις τότε παρετήρησεν, ότι άν 
%ν αμφιβολίας τοιαύτας δέν έπρεπε ν ' άνα-
ρίλιΐέ.πί 38 ημέρας την σύγκλησιν τής Βου-

*ήζι διότι τοϋτο δ έ ν εΐνε ούτε κοινοβουλευτι-
Ρ*ι ουτε σΐ'νιί.Υι προς τά συμφέροντα τής 

ΐ. « Ε ι δ ί ) ο; Γ| άντιπολίτευσις έθεώρει ψη-
ΡΡοριαν νέας εκδηλώσεως εμπιστοσύνης ώς 
Λ^ίμα οίκ«»γ;-ν:Ίΐ(/.·')ν τής πλειονοψηφίας, κα-
Η ϊ ι εκείθεν μόνο" υπήρξαν οί άποχωρήσαν-
'Β Χ" •Τρ,">·>,·'τουργ,,)ς έλαβε πάντως εμ-

τοσυνην δια της παλαιάς ψηφοφορίας, ώς 
Ρ8 τυτε ι Μ Ι α Γ την και ό κ. Α . Σιμό-
°*' ψΊ-ν ί'.τ )/ρ;-(οιιένοι ν ' άπυχωρή-

/.'°ρησαν δέ οί Ραλλικοι σύσσωμοι και οί 
— 4ί 
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I φίλοί τοϋ κ. Στ . Δραγού[ΐη. Οί Μαυρομιχα-
| λικοί έμειναν καΐ ούτω επί 1 1 3 ψ ή φ ω ν ή κυ-
| βέρνησις έ?.αβεν 82. 

Ευθύς όμως μετά τήν ψηφοφορίαν άνήλ-
σεν ό κ. Α. .ΣΊμόπβυλος είς τό βή(ΐα, υπέβαλε 
νέαν σταφιδικήν σύμβασιν και έδήλωσεν ότι 
παραιτείται. 

Πάντα ταϋτα εΐχον προετοιμασΟή ώς έγέ-
νοντο. 

Διατί έ'. εινεν ό κ. Α. ΣιμύπουλοςέπΙ τόσας 
ημέρας άφοϋ έσκύπει νά παραιτηίΐΓ], διατί 
παρητήθη κατά τοιούτον τρόπον, παραμένει ά-
γνωστον. 

Έ ν π ά σ η περιπτά>σει ή επελθούσα λύσις 
άναλαβυντος τού κ. Ν . Κα?.ογεροπούλου προ
σωρινώς και τό υπουργεΐον τών Οικονομικών, 
έπήνεγκε συμπηξιν μέν τής κυβερνητικής, με-
ρίδος άλλά και διάσπασιν εκείθεν, ώς έβε-
βαιώθη, τοϋ κ. Α. Σιμοπούλου μετά πεντάδος 
άλλων φίλων του βουλευτών. 

Έ ν τώ μεταξύ αί συνεδριάσεις έξηκολού-
θησαν συζητούμενης πάντοτε τής σταφιδικής 
συμβάσεως ής υπάρχει ανάγκη μετά τήν παρά-
βασιν άρθρου τινός τής αρχικής συμβάσεως, 
γενομένων δεκτών χρηματικών εγγυήσεων αντί 
εισφοράς και φόρου είς εΐδος. Κατά τήν νέαν 
αυτήν σύμβασιν, αί εγγυήσεις κατατίθενται 
είς τήν Έθνικήν Τράπεζαν και δι ' αυτών θ ' 
αγοραστή σταφίς μέχρι ποσοΰ 18 εκατομμυ
ρίων ενετικών λιτρών. 

Ούτω υπολογίζεται, ότι αί συνεδριάσεις τής 
Βουλής Οά έξακολουΟήσωσιν έν ζωηρά πάν
τοτε αντιδράσει τής αντιπολιτεύσεως με'χρι τής 
υποβολής τοϋ ναυτικού προγράμματος τής κυ
βερνήσεως, οπότε ή άντίδρασις θά εΐνε ζωη-
ροτίχτιι, άγνωστον δέ άν Οά προκαλέση και 
ύπουργικην κρίσιν. 

Ούτω ύ Φεβρουάριος από κοινοβουλευτικής 
άπύψεαις θά εΐνε μην λίαν ενδιαφέρων διά τάς 
υποθέσεις τού Κράτους. 
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Κατά τόν λήξαντα μήνα πολλά έπήλθον καί πολ-

λαΐ τών Διπλωματικών ατραπών άπεκαλύφθησαν αί 

δυσωδίαί. Αί υπό τοΰ βαρώνου Δ' Αΐρενταλ, Καγκελα

ρίου τοΰ Καισαροβασιλέως Φραγκίσκου Ιωσήφ, γενό

μενα·, δηλώσεις ενώπιον τής έπΙ τών Εξωτερικών 

"Επ.τροπείας τής Ουγγρικής Αντιπροσωπείας, πρού-

κάλεσαν σχόλια καί κρίσεις, ών ή άπήχησις συγκινεί 

έτι τών διαφόρων Μεγάλων Δυνάμεων τά Άνακτοβού-

λια. και δή εκείνα, α ένεΐοον έν τή πραγματώσει έπαγ-

γελθέντων παρά τοΰ Αυστριακού βαρώνου έργων διά

ψευση πόθων, ελπίδων καί βλέψεων. Καί τά ταρά-

ξζντα τήν εύαισθησίαν τών Άνακτοβουλίων σημεία 

των δηλώσεων τοΰ Αΐρενταλ αναφέρονται εις τά περί 

επεκτάσεως τών έν τώ ΑΓμω σιδηροδρομικών δικτύων 

λεχθέντα. 

. Έ Αυστροουγγαρία εύχεται καί μελέτα τήν κατα

σκευήν τών ΈΞΗΣ ενωτικών γραμμών, ώς ρητώς λέγε

ται έν ταΐς ενώπιον τής Ουγγρικής Επιτροπείας δη-

λώσεσι : α') Γραμμής ένούσης κατά τήν Βαρδίσταν 

τόν Βοσνιακάν σιδηρόδρομον μετά τοΰ Σέρβικου. 6') 

Γραμμής ένούσης τόν Βοσνιακόν σιδηρόδρομον μετά 

τοΰ μέχρι Μητροβίτσας Τούρκικου, γ') Γραμμής Έ

νούσης τους Ελληνικούς σιδηροδρόμους μετά τών 

Τουρκικών καί δ') Γραμμής ένούσης τό Κάττα-

ρον, εύλίμενον πόλιν τής Δαλματίας, μετά τών 

Μαυρ'.βουνιωτικών παραλίων. Διά τών γραμμών τού-

των,ών ή Αύστροουγγρική Κυβέρνησις θεωρέ! ασφαλώς 

έπικειμένην τήν κατασκευήν, ού μόνον θά εξυπηρε

τεί™ ή διά τών Αΰστροουγγρικών σιδηροδρόμων εμπο

ρική κίνήσις τοϋ Μαυροβουνίου καί τής Σερβίας πρός 

τό "Λδριατικόν πέλαγος διά τοΰ Καττάρου τής Δαλ

ματίας, ού μόνον θά ένισχύετο ή έπί τό Μ/υροβούνιον, 

τήν Σερβίαν καί τήν Άλβανίαν επιρροή τοΰ Δυαδικοΰ 

Κράτους, άλλά καί θά διηνοίγετο ΟΔΌΣ ι κ τής Κεν

τρώας Ευρώπης πρός τήν Αϊγυπτον διά τής Βιέννης, 

τή: Βουδαπέστης, τοΰ Σεραγιέβου καί τοΰ Πειραιώς, 

ήτις θά ήτο καί ή βραχυτέρα πρός τάς Ινδίας. Ή 

γραμμή Βαρδίστης ευρίσκεται έν τώ περαιοΰσθαι. Ή 

γραμμή Μητροβίτσης εΐνε ύπό μελέτην, τοΰ Σουλτά

νου έπιτρέψαντος, κατά τά τελευταία τηλεγραφήματα, 

τήν έναρξιν τών τοπογραφικών μελετών, μεθ' ας θ' άρ-

ξηται καί τής γραμμής ή κατασκευή. Ή ενωτική 

γραμμή τών Ελληνικών καί Τουρκικών σιδηροδρό

μων άγνωστον έτι είνε οποίαν θά λάβη κατεύθυνσιν, 

διότι ούτε ή συγκατάθεσις τοΰ Σουλτάνου πρός μελέ-

την αυτής ΕΔΌΘΗ ούτε καθωρίσθη τό σημεΐον, έφ' ού 

θά γένηται ή συνάντησις τών Ελληνικών χα; 

κικών γραμμών. Ό βαρώνος όμως Αΐρενταλ ΈΛΠ{&3 

δτι ταχέως θά διακανονισθή τό ζήτημα τοϋτο, ^ 

γεία τής έν Κων)πόλει Αυστριακής Πρεσβείας.« 

γραμμή Καττάρου-Μαυροβουνιωτικών παραλίων Λ, 

ήδη ύπό μελέτην, άμα δ' ώς τά πορίσματα ΤΉΣ 

της ταύτης συγκεντρωθώσι θά διεξαχθώσιν εΐδικαί ΙΙΑ^ 

ταξύ Αυστρίας καί Μαυροβουνίου διαπραγμα-ε.^ 

έπί τή βάσει τοΰ 29 άρθρου τής Βερολινείου Συνθτχ*; 

Αί περί τών σιδηροδρομικών τούτον γραμμών $«. 

λώσεις τοΰ βαρώνου δ' Αΐρενταλ κατετάραξαν Λ 

έν Πετρουπόλει καί Ρώμη επισήμους κύκλους. 07τ.,2 

αντιτάσσονται είς τήν ένωσιν τών Ελληνικών σιδτιβ6. 

δρόμων μετά τών Τουρκικών καί εις ΤΉΝ ένωσιν νΛ 

Βοσνιακοΰ σιδηροδρόμου μετά τοϋ Τουρκικού ΤΗ-Μ»| 

τροβίτσης, διότι διά τής πρώτης μεν ενωτικής γραμμ&' 

τίθεται είς σιδηροδρομικήν επικοινωνία-/ μετά ΤΉΣ 'Ελ· 

λάδος Ή Μακεδονία, ήν θέλουσιν οί Σλαΰο: άπομεμα.'* 

κρυσμένην τής Ελλάδος, καί διανοίγεται Ή ρραχυτίρβ 

πρός τήν Αϊγυπτον καί τάς Ινδίας οδός. Ή Ν άπο-< 

κρούουσιν οί Ιταλοί, ώς ζημιοΰσαν τό ϋρινοήσ.ον, 

τήν Βενετίαν, τήν Νεάπολιν, διά τής δευτέρα; »! 

γραμμής οί Αυστριακοί ύπεισδύουσ: βαθύτερον εν τ̂ Ι 

Αλβανία, είς ήν έχουσι βλέψεις έπ' ίση; οί Ιταλοί» 

καί έρχονται είς άμεσον συγκοινωνία·/ πρός ΤΉΝ ΘΕΣ-

σαλονίκην, δπερ δέν θέλουσιν οί ΣλαΟοι. Αί ΑΝΤΙΔΡΆ

σεις τής Ρωσσίας καί τής Ιταλίας είς οϋόέν θάπολή·; 

ξωσι πρακτικόν αποτέλεσμα βεβαίως, άλλά μαρτι*-.̂  

ροΰσιν έν όποίοις διαύλοις κυλινδεϊται τών Μ. Αυνά*' 

μεων ή προοδευτική καί εκπολιτιστική δράσις! . 

Έάν δμως αί δηλώσεις τοΰ Αΐρενταλ προϋκάλεααν 

αντιδράσεις, προκειμένου περί τών διαφόρων § 

δρομικών δικτύων, δέν εκρίθησαν δυσμενώς αί άλλοι 

αύτοΰ δηλώσεις αί άφορώσαι εις τήν έν Μακεοονίί 

έκρυθμον κατάστασιν, ήν δ ευγενής βαρώνος άπέδω-

κε παραδόξως είς έξέλιξιν επαναστατική: χινήβΒΚΐ 

τών Χριστιανών κατά τών Μουσουλμάνων, δπ: 

είνε αληθές. Ό Αυστριακός Καγκελάριος ΈΝ μεν ι» 
σιδηροδρομικοί ζητήματι επέδειξε ποιάν τινα Δ«Ρ 

τής Ελλάδος εϋνοιαν, έν δέ τω ζητήματι ΤΉΣ Μ»*" 

δονίας, δπερ κυρίως καί πρώτιστα διαφέρει τους Τ*" ; 
ληνας, έτήρησε γλώσσαν ένισχύουσαν τάς περί έ*«" 

ναστατικοΰ κινήματος έν Μακεδονία Ηεωρία» 

Σλαύων, καθ'ών σύσσωμο; έξηγέρθη ό Έλλην-ΒΡΊ 

άπό τοΰ 1903 καί έντεΰθεν, καταπνίξας [τήν Έ~ 

θεϊσαν δημιουργίαν ψευδοεπαναστάσεως ΈΝ τή Μ«* 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
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' κ α ; ξένους επιδρομείς, τούς ώς έλευθερωτάς καί 

Ι̂ ,νασ-τάτας π ρ ο6άλλοντας. Περί τοΰ σοβαρωτάτου 

ύτου ζητήμ*™* "'-'ίΨ ' : Χ θ ύ θ ξ έτήρησενή Ελληνική 

Κυβέρνηση· ή; ο τ ω ν Εξωτερικών υπουργός, «εί-

νιχώτατο; τόν νουν, χαλαράν έξέτεινε τήν χείρα 

Γ ^ ν Ι ν Μακεδονία έθνικήν ύπόθεσιν», κατά τήν 

Ι̂ χοχή Ικφρασιν τοΰ ύπό τό ψευδώνυμον τοΰ Γνα-

ά ο υ Μακεδνοΰ γράψαντος περί τής Μακεδόνικης κρί-

αίαί διαπρεπέστατου έξ Αττικής πολιτευτοΰ. 

Καί ταϋτα μεν δσον άφορα είς τά έκ τών δηλώ-

. «Μν τοΰ βαρώνου Αΐρενταλ άποκαλυφθέντα, δι' ών έ-

Λοτώ«η καί πάλιν δτι, βλέψεις ταπεινοΰ συμφεροντο

λογικού πεδίου, ύστεροβουλίαι άκατανόμαστοι καί άν-

«ζηλίαι πολλαπλά! διαπνέουσι τών'Ισχυρών τής Γής τό 

Ιργον. ουχί δ' αί μετά τόσων επαγγελιών διακηρυσσό-

ωναι ειλικρινείς δήθεν προθέσεις περ! διαρρυθμίσεως 

«0 Μακεδόνικου ζητήματος καί τής δλης Άνατολι-

Χί)ς υποθέσεως κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τούς γηγε

νή καί διατηροΰντα άπαράθραυστον τήν ακεραιό

τητα τής Τουρκίας, ής σήμερον μόνη ή ασθενής καί 

•κχρά Ελλάς επιβαρύνεται. "Οσον δ' άφορα εις τάς 

επισήμους ανακοινώσει; τών Κυβερνήσεων τοΰ Αον-

Ινοοχαί τών Παρισίων, αύται δύνανται νά συνοψι-

βθωσιν είς κατάκρισιν παρά τής αγγλικής Κυδερνή-

βεως τοΰ Μυρστεγείου Προγράμματος, ανεπαρκούς καί 

άτυχους κρινόμενου, καί εις σιωπηρόν έπαινον αύτοΰ 

«αρά τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, κρινούσης καί βλε-

ι «ούσης αυτό ύπό τό πρίσμα τών ρωσσικών βλέψεων, 

πρός ας συμπαθώς έχει ή Κυβέρνησις τής Δημοκρα

τίας ένεκα τής Γαλλορρωσσικής Συμμαχίας. 

Οί Βούλγαροι είδον πίπτουσαν τήν Σταμπουλωφι-

χήν Κυβέρνησιν, ήν άντικατέστησεν ή ύπό τόν κ. Μα-

λίνωφ λεγομένη δημοκρατική Κυβέρνησις. Ό κ. Μα-

λίνωφ ύπηρετήσας έν τώ ρωσσικώ στρατώ καί έν 

Ρωσσία τά νομικά σπουδάσας, διεδέχθη έν τή αρχηγία 

«0 δημοκρατικού κόμματος τόν αποθανόντα Καραβέ-

1»φ, ού γνωστή πάντοτε υπήρξε·/ ή πρός τήν Ρωσσίαν 

έφοσίωσις καί προσήλωσις.Τό λεγόμενον δημοκρατικόν 

(Ιουλγαρικόν κόμμα, έν τή προελάσει τών Γερμανών 

ι*ν φοβερώτερον διά τούς Σλαύους διαβλέπον κίνδυ-

»ν, έκ τοϋ Πανσλαυ'ίσμοΟ άπεκδέχεται τήν σωτηρίαν. 

"Εχον δέ περί τάς μεθόδους τής Σλαυϊκής επικρατή

σω; τας αύτάς άς καί οί Πανσλαυϊσταί ύπουλους καί 

"ποχθονίους ιδέας, δέν κηρύττει διαπρυσίως τούς περί 

««κτάσεως τής Βουλγαρίας πρός τήν Μακεδονίαν εν

δόμυχους τών Σλαύων πόθους, άλλ' ύπό αυτονομικόν 
**ταπότιον έξεργάζεται τήν πραγμάτωσιν τών περί 

«γάλης Βουλγαρίας υποθηκών τής Συνθήκης τοΰ 

Αγιου Στεφάνου. Τούτων δλων 2νεκα δλιγωτέρους 

«νδύνους παρουσίαζεν ή άγρίως καί βαρβάρως είλι-

*Ρ1νήί στάσις τής Σταμπουλωφικής Κυβερνήσεως, κη-

ρυττούσης πόλεμον καί διωγμόν κατά τών Ελλήνων 

άπροκαλύπτως, τής ύπουλου καί άβροεποΰς τακτι

κής, ήν ή Κυβέρνησις τοΰ κ. Μαλίνωφ θά έγκαινί-

ση, έάν τά ραγδαίως επερχόμενα γεγονότα έπιτρέψωσι 

τοΰτο. Ιδού διά τί θά ηύχόμεθα, ίνα ένταθή ή προσο

χή τών ιθυνόντων τά καθ' ημάς, οΓτινες οίκτράν θά 

έπλανώντο πλάνην, έάν δέν κατώρθουν ασφαλώς ν" 

άντιληφθώσι τούς έκ τής νέας πολιτικής τών Βουλγά

ρων επιφαινόμενους κινδύνους. 

Αί προσπάθειαι τών Σέρβων καί Μαυροβουνίων 

πατριωτών πρός προαγωγήν τί)ς 'Νοτιοσλαυϊκής Ι 

δέας διά τής ενώσεως Σερβίας καί Μαυροβουνίου δέν 

έξεδηλώθησαν έντονοι κατά τόν λήξαντα μήνα, διότι 

ή άνακαλυφθείσα κατά τοΰ Ήγεμόνος Νικήτα πολι

τική συνωμοσία περιέστειλε τών Νοτιοσλαύων πα

τριωτών τήν όρμήν. Έάν δμως οί Νότιοι Σλαΰοι άνέ-

βαλον κατ' ανάγκην πάσαν εντονον έκδήλωσιν έν τή 

επιδιώξει τοΰ πόθου αυτών, δέν έπεται έκ τούτου, δτι 

έν εύθέτω χρόνφ δέν θάνακύψη ζωηρότ ερον τό Χο-

τιοσλαυϊκόν Κίνημα. Έάν εξαίρεση τις τάς συχνοτά-

τας μετά τών Αλβανών συρράξεις τών Σέρβων . καί 

τών Μαυροβουνίων, κατά τάλλα ήσυχίαν άγουσ: τά 

δύο Νοτιοσλαυϊκά Κρατίδια, ώ; καί ή Ρουμανία, ή 

τις, μή κατανοήσασα έτι όποιοι Βορειοσλαυ'ίκοί και 

Νοτιοσλαυϊκ'/ι άπειλοΰσιν αυτήν κίνδυνοι, δέν' προσε-

πάθησεν, ούτε κατά τόν λήξαντα μήνα. Γνα. αϊρομέ-

νων τών μεταξύ Ρουμανίας καί Ελλάδος διαφορών, 

οφειλομένων είς τών Ρουμάνων τών δο υλεμπορικών 

άντισηκωμάτων τό πολιτικό ν σύστημα, έπέλθη είλ:-

κρινής συμφιλίωσις μεταξύ τών δύο φυλών, αί'τινε: 

μετά τής Τουρκίας άποτελοΰσι τόν μόνον έν τή Ανα

τολή προμαχώνα κατά τής Σλαυϊκής προελάσεω;. 

Ή Κυβέρνησις τοΰ Σουλτάνου, τή αυτή στοιχούσα 

πάντοτε τακτική, έν τώ,διαιρεϊν καί βκσιλεύειν ένο-

ρώσα τήν διάσωσιν ΟΥΧΊ τής Τουρκίας, ήν κατα-

προδίδει, άλλά τοΰ σαλευομένου έν Γιλδίζ θρόνου, 

πλήσσει συστηματικώς τά έν Τουρκία έξ εκατομ

μύρια Ελλήνων έν τή Εθνική αυτών Άρχή. τώ 

Οΐκουμεν.κώ Πατρ.αρχεί'ρ, ού καταπατεί τάς 

προνομίας, ει καί αύται άποτελοΰσιν άκρογωνιαΐον 

καί άναπόσπαστον τμήμα τών θεμελιωδών Νόμων 

τής Αυτοκρατορίας, επιτρέπει τήν έν Πέραν τήν-

Κωνσταντινουπόλεως έγκατάστασιν τής Βουλγαρική; 

Εξαρχίας, κατά ρητήν παράβασιν τών διατάξεων τοΰ 

Κανονικοΰ Δικαίου, δι' Επισήμων καί Διεθνών πρά

ξεων κατοχυρωθέντος καί άπαρτίζοντος σπουδαιότα-

τον μέρος τών Όθωμανικών Κωδίκων, εγκαθιστά ύπό 

τό ένδυμα τής ρυπαρας τών βουλγάρων' κληρικών 

μηλωτής προπαγανδικά καί αναρχικά κέντρα άνά 

τήν Τουρκίαν πάσαν καί παρασκευάζει, ούτω 

πολιτευόμενη, τήν έκπτωσιν τής Τουρκίας πα^ά 

τάς διαμαρτυρίας τών έν Τουρκία φιλελευθέρων, 
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ών αί διαμαρτυρία·. διά Συνεδρίων Νεοτουρκι

κών έν Παρισίοις καϊ έν Καΐρω άπειλητικώτατα 

διαδηλοΰνται. Τα σημεία τών καιρών, ή τόσων ηφαι

στειωδών νεφών συγκέντρωσις, αί τών ξένων προπα

γανδών έν ταϊς Αλβανικά!; /ώραις έντεινόμεναι έ-

νέργειαι, ή άπό τίνος, άφ' ής μάλιστα δια της τελευ

ταίας ρωσσοϊαπωνικής Συνθήκης απετράπη, έπί τοΰ 

παρόντος τουλάχιστον, πάσα έν τη "Απω ' . \ ν ί Β 

περιπλοκή, έκδηλουμένη ΕΝΕΡΓΌΣ άνάμιξις •:·,-- ρ 

σίας έν ταΤς ύποθέσεσι τής ΕΓΓΎΣ Ανατολή-, τ α _» 

τέλος μαρτυροΰσι, δτι ή επερχόμενη άνοιξι; π ον 

ισως επιφυλάσσει εκπλήξεις και πο/.λάς τροπά-Κ 

εξελίξει τοΟ Ανατολικού Ζητήματος, 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ 
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 1 9 0 8 

Τό προέχον γεγονός, κατά τε τήν άπαισίαν αυτού 
έκτύλιξιν ΚΑΙ κατά τήν άνατρεπτικήν σημασίαν τάξεως 
δλης πραγμάτων, ήν ήδύνατο να Ιχη, ύπήρξεν ή έν 
Λισσαβώνι βασιλοκτονία, ής θύματα έπεσαν Ό Βασι

λεύς Κάρολος τής Πορ-
τογαλλίας καϊ Ό πρίγ-
κηψ Διάδοχος Λουδοβί
κος Φίλιππος, ΏΣ έκ 
θαύματος σωθέντων τοΰ 
δευτεροτόκου υιού τοΰ 
Βασιλέως Μανουήλ καϊ 
τής Βασιλίσσης Μαρίας 
Αμαλίας. Τό άπαίσιον 
γεγονός, τό καταταρά-
ξαν τήν Εύρώπην ΟΛΌ
κληρων, έπήλθεν ύπό 
περιστάσεις, προκαλού
σας βαθεΐαν τήν συγκί-
νησιν ΚΑΙ τον αποτρο
πιασμών. Ή Βασιλική 
Οικογένεια, επιστρέφου
σα έφ' αμάξης έξ έξοχι-
κοΰ περιπάτου, έπυρο-
βολήθη ραγδαίως έν μια 
τών κεντρικωτέρων πλα

τειών τής Λισσαβώνος. Σκηνή πανικοΰ και σκηνή 
όδυνηρας συγκινήσεως έπηκολούθησαν, τών πυρο
βολισμών διασταυρουμένων και υπέρ τούτους ακου
σμένης γοεράς κραυγής μιας Βασιλίσσης, μιας συ
ζύγου, μιας μητρός, ήτις άπώλεσεν έν μια στιγμή 
καϊ βασιλέα και σύζυγον καϊ υι'όν. Καϊ τό πλήθος 
Ιξαλλον είδε τήν Βασίλισσαν Άμαλίαν προφυλάττου-
σαν διά τοΰ ιδίου σώματος τον δευτερότοκον υίόν ΑΥ
τής, ού μόνου έφείσθησαν αί θανατηφόροι τών πυρο-
βολούντων βολαί. Φοβερόν τό θέαμα καϊ φοβερώτερον 
τό δράμα. 

ΆΛΛΆ τίνες οί λόγοι καϊ ποΐαι ΑΊ άφορμαί τής βα-
σιλοκτονίας; Έν άρχή ύπετέθη, δτι προέκειτο περϊ 
κοινοΰ άναρχικοΰ εγκλήματος, οφειλομένου είςάνισόρ-
ροπον ή έκφυλον κακούργου ένστικτον. Βραδύτερον 
δμως έξηκριβώθη, δτι προέκειτο περί πολιτικοΰ ΕΓ
κλήματος, οφειλομένου ΕΙΣ πολιτικών κομμάτων άντί-
δρασιν κατά τών απολυταρχικών τάσεων, ας άπό τίνος 
χρόνου ό Βασιλεύς Κάρολος καϊ ό Πρωθυπουργός 
Φράγκ3 επέδειξαν. 

Πράγματι αί ωμότητες καϊ δ συστηματικός τών 

Ό φονευθείς βασιλεύς τής 
Πορτογαλλίας Κάρλος 

Οίων 
φιλελευθέρων, καϊ δη τών δημοκρατικών, 
είχεν έξεγείρη τούς τελευταίους κατά τε τής β£ 
λεί*ς καϊ κατά τοΰ Πρωθυπουργού Φράγκο. Αί τα 
κηρύξεις καί αί άπειλαί τών δημοκρατικών, τα έκδ 
λούμενα στασιαστικά κι
νήματα, ή ύποπτος τοΰ 
στρατοΰ στάσις, αί συ
στάσεις τοΰ Παγκοσμίου 
τύπου, προϊδόντος τήν 
έπελθοΰσαν φοβεράν Ικ-
ρηξιν τής λαϊκής οργής, 
καϊ αί συμβουλαϊ τοΰ 
Βασιλέως τής Αγγλίας 
Εδουάρδου, αί διαβιβα-
σθεΐσαι διά τοΰ έν Λισ-
σαβώνι Πρεσβευτοΰ τής 
Αγγλίας, δέν ίσχυσαν, 
Γνα μεταβάλωσι τήν ά-
οιάλλακτον τακτικήντοΰ 
Βασιλέως ΚΑΙ τοΰ Πρω-
θυπουργοΰ. 

Έκτοτε διεφαίνετο 
ευκρινώς πλέον, δτι εις 
τήν βίαν θάντετάσσετο ή 
βία, ή άπαισία εκείνη 
βία, ή καταλήγουσα εις τάς μιαράς τής Κασιλοκτονίας 
ατραπούς. Άλλ ' ούτε ή διαφαινομένη αΰτη φο6ερ4 
λύσις συνεκίνησε Βασιλέα καϊ Πρωθυπουργόν, οιτινβς 
έξηκολούθησαν τήν άδιάλλακτον αυτών τακτικήν. ΒΊ-

βαίως ή έν Πορτογαλλία Χ** 
τάστατ.ς δέν ήτο καλή. Ή 
συναλλαγή υπέσκαπτε τοϋα·, 
οικητικοΰ οργανισμού τά θε
μέλια, τά κόμματα έμαίνοντο 
καϊ ουδέν υπέρ τής χώρα; ·" 
πραττον. άλλά τό παράδειγμ* 
τής διασπαθίσεως τοΰ οημ&-
σίου χρήματος έόίδετο ανω" 
θεν, διότι ό Βασιλεύς Κάρολο; 
δαπανών άμετρο): τλ,ν έπιχο-
ρήγησιν αυτού. ή ρ ^ 5 π? " 
ξοφλών επιχορηγήσει; κ" 
ζητών αύξησε:: αυτών. Αι 11' 
νόμεναι παρά τοΰ δημοκρ°"|" 

κοΰ βουλευτοΰ Κ. Σαντάνο αποκαλύψει; ήνεγκο»ί 

Ή Βασίλισσα Αμαλία 

Ό φονευθείς Διάδοχος 
Λουδοβίκος Φίλιππος 

φώς εκπληκτικά πράγματα. Ό Βασιλεύς συνηλλ* 
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• ετ5ι τών κατά καιρούς Κυβερνήσεων, παρ' ών 
Λ' βανε •/?'ϊ,"7·~·χ 7/-''λ "ήνπαραχήν τής υποστηρίξεως 

Ούτως ή συναλλαγή, καθ' ολην τήν γραμμήν 
•χίτά τρόπον αύ'Ιαδώς προκλητικ.όν, διέφθειρε τά 

Χ Μ έν ΙΙορτογαλλία. Τά πράγματα ταΰτα προύκά-
ϋσαντήν γενική ν κατακραυγήν, έξήγειραν τήν Κοι-
ίΓ Γνώ'μν ' / 7 - ' ^δημιούργησαν τό άντιδυναστικόν 

' ξπερ όιημέραι επίφοβους ελάμβανε διαστά-
I Ό Πρωθυπουργός Φράγκο, πάντως ούχϊ κοινός 

; ν Γ Χ 0 - άνήρ. εις τό άντιδυναστικόν ρεΰμα αντέταξε 
Φίίαν άντίδρασιν. 
1 Περιέκοψε περιττά; δαπανάς, προήλθεν εις οίκονο-
»ιώ- εΐκοσιν όλων εκατομμυρίων, προσεπάθησε νά πα-
ί ^ τ ή ν μαινομένην συναλλαγήν, άλλά, έάν ελάμβανε 
IΒ(ΑΟΧΑ μέτρα κατά τών κομμάτων, δέν έπεδείκνυε 
ίτ*ν αυτήν αυστηρότητα καϊ πρός τόν Βασιλέα, ού τό 
βάράδειγμα έκορύφωσε τής συναλλαγής τήν ταπεινήν 

ίββσιλείαν. Καϊ ού μόνον τοΰτο, άλλά καϊ ύπεβοήθησε 
•τις απολυταρχικά: σλεψεις τοΰ Ήγεμόνος. Ούτως ή 
•ούγκρουσι: αντιθέτων συμφερόντων, ό περιορισμός τών 
«Κβοσωπικών και πολιτικών ελευθεριών, ή καταπάτη-
Ες των συνταγματικών θεσμών καϊ ή ιδέα, δτι ό βα-
οιλεύς προήρ/ετο διά τοΰ πρωθυπουργού αύτοΰ εις 

Ιβατα μέτρα ταύτα, ίνα άνεςελέγκτως διαχειρίζηται 
ΐά; εξουσία: της Πολιτεία; καϊ τό δημόσιον τα-

Ε.μβον, έοημιούργησαν ηφαιστειογενή άτμόσφαιραν, 
|»οϋκαλεσαν εντόνου; αντιδράσει;, παρέσχον δπλα εις 
τοίι; μελετώντας ει; τήν επί τό φιλελευθερώτερον με-
«ρρύθμισιν τού Πολιτεύματος καϊ ώπλισαν τάς χείρας 
έχείνων, οΓτινες τήν άπαισιωτέραν έξετέλεσαν βασιλο-
χτονίαν. 

Ή συμπαθή: καϊ υπέροχος μορφή τής Βασιλίσσης 
;: Αμαλία; καϊ αί ειλικρινείς τοΰ νεαροΰ Βασιλέως 
ι Μανουήλ δηλώσεις εςηυμένισαν τήν Κοινήν Γνώμην 
Ρ«1 χατηύνασαν τών μαινόμενων αδιαλλάκτων άντιβα-

«λικών τήν όρμήν. άλλά τά πράγματα δέν έξωμαλύν-
θησαν τελείως ούτε παρέχουσι πάσαν έγγύησιν τά
ξεως χαϊ ησυχίας. Πάντως δμως, παρά τούς έκδηλωμέ-

ςόβους, τής Βασιλίσσης ή ευγένεια καϊ τοΰ Βα-
οιλέως Μανουήλ ή μετριοπάθεια θά συγκομίσωσι τήν 
τέξιν καϊ τήν ήσυχίαν, άς άπό πολλοΰ δέν βλέπει ή 
ΙΙορτογαλλία. 

Έν τί) γείτονι χώρα, τή Ισπανία, εξαιρετικά ΕΛΉ
φθησαν μέτρα υπέρ τών Βασιλέων, έκ φόβου μή ή έν 
Ήρτογαλλία βασιλοκτονία έπιφόβως επίδραση έπί τών 

• «εΐ δημοκρατικών καϊ άντιβασιλικών κομμάτων. 
'ΐ- ή σώφρων τής χώρας διοίκησις, έν περισυλ-

>-'''[% και οικονομική ανελίξει έκδηλουμένη, αποτρέπει 
«ντα -ςόόον άντιδυναστικής εκρήξεως. Ή Ισπανία 
«ροχειται σήμερον άξιομίμητον παράδειγμα σωφρο-
^Τ,ς Πολιτείας, ής ή αποκλειστική μέριμνα στρέφε-
τ ι ; ~εΡ· τήν άνόρθωσιν τών οικονομικών τής χώρας 
'ψ περί τήν έπούλωσιν τών πληγών, άς άνεπουλώ-
"ί *?ήχεν ό μ.:.κρός 'Iσπανοαμερικανικό; πόλεμο;. 

•£.«αρόκω ή ειρηνική προέλασι; ρ Ί ΐ ι Ί γ.ί I ί< >ιι 
^^^ •116) τών Γάλλων συναντά πολλά; δυσχέρεια;. 

"Ρ^Μται,δτι άνευ επιπλοκών θά υπερπήδηση ή Κυ-
"•Ρνησι; τή; Δημοκρατία;. Καϊ είνε άληθέ; δτι ό άρ-

'ίτδν σοσιαλιστών κ. Ζωρές προέτεινε τήν έγκα-
' |τ ι ν "ή; επιχειρήσεως, άλλ' ό πρώην υπουργός 
'ϊ* "ζωρι/.ών κ. Λελκασέ καϊ δ νΰν τοιοΰτοςκ. Πισών 

διά τών δηλώσεων καϊ εξηγήσεων αυτών προύκάλεσοώ 
τόν ένθουσιασμδν καϊ τάς επικροτήσεις τής Γαλλικής 
Βουλής και τοΰ Γαλλικού "Εθνους ολοκλήρου, διότι 
ού μόνον απέδειξαν τό σωστικόν, άπό εκπολιτιστικής 
απόψεως τής προελάσεως, άλλά καϊ τό άκίνδυνον καϊ 
ασφαλές τής θέσεως τής Γαλλίας. Ή Γαλλία, έχουσα 
τήν μετά τής Ιταλίας φιλίαν, τήν μετά τής Ισπανίας 
συμφωνίαν, τήν μετά τής Αγγλίας έγκάρδιον συνεν-
νόησιν καϊ τήν μετά τής Ρωσσίας συμμ αχίαν, ούδένα 
φοβείται, πολύ δέ περισσότερον τήν Γερμανίαν. Τό 
πρωτόκολλον τής Άλγεθίρας,διέγραψε τήν δράσιν καϊ 
τήν θέσιν τής Γαλλίας έν Μαρό κω. ουδείς δέ θά πείση 
αυτήν νά παραιτηθή τών αναγνωρισθέντων τοις Γάλ-
λοις δικαίων. Ή Γαλλία επιδιώκει τήν ύπεράσπισιν 
τών δικαιωμάτων κ.αϊ συμφερόντων αυτής, τήν ύπερά
σπισιν τών συμφερόντων τών ξένων καθ' δλου καϊ τήν 
προοδευτικήν διάπλασιν τής χώρας, ήν ούτε διά προ-
τεκτοράτον ούτε διά κατακτήσεως επιζητεί νά προσ
άρτηση εαυτή ή Γαλλία, διό καϊ απέχει άπό πάση; 
αναμίξεως εις τά εσωτερικά πράγματα τοΰ Σεριφικοΰ 
Κράτους καϊ εις τόν μεταξύ τών δύο αντιπάλων Σουλ
τάνων αγώνα. Αύτη είνε ή έν τώ Μαροκινώ ζητήματι 
πολιτική τής Γαλλίας, ώς εξήγησαν ό Δελκασέ καϊ δ 
Πισσών. Ύπό τοιαύτην έννοιαν εργαζομένη" ή Κυβέρ-
νησις τής Δημοκρατίας πολλάς κατά τόν λήξαντα μήνα 
έπετέλεσε προόδους έν Μαρόκω, εϊ καϊ, ώς παρετήρη-
σεν ό πολύς Λερουα Μπωλιέ, τό έν Μαρόκω έργον 
δέν είνε έξ εκείνων, άπερ διαρρυθμίζονται ταχέως. 

Αί ενώπιον τής έπί τών Εξωτερικών Επιτροπείας 
τής Ουγγρικής Αντιπροσωπείας δηλώσεις τοϋ ΑΥ
στριακού καγκελαρίου και ύπουργοΰ τών Εξωτερικών 
τής Αυστρίας καϊ τής Ουγγαρίας βαρώνου δ' Αΐρενταλ 
απετέλεσαν σοβαρώτατον και σπουδαιότατον θέμα συ
ζητήσεων καϊ κρίσεων έν τώ Παγκοσμίω Τύπω. 
Περί τοΰ μέρους τών δηλώσεων τοΰ άφορώντος εις 
τά Ανατολικά πράγματα, γράφομεν έν τή Ανα
τολική Επιθεωρήσει ημών. Ενταύθα θά διαλάβωμέν 
τινα περί τών λεχθέντων διά τήν καθ' δλου έξωτερικήν 
τής Αυστροουγγαρίας πολιτικήν, έξ ών απεικονίζεται 
ή δλη Παγκόσμιςς πολιτική. Κατά ταΰτα έκδηλοΰται 
παγκόσμιος προσπάθεια πρός ειρηνικην ανάπτυξιν και 
έξέλιξιν τών Έύνών. Τήν τοιαύτην προσπάθειαν καϊ 
τάσιν ύπεβοήθησαν σειρά δλη μοναρχικών συναντή
σεων καϊ διασκέψεις μεταξύ τών διαφόρων υπουργών, 
ώς καϊ διομολογηθεΐσαι συνεννοήσεις καϊ συμφωνία-, 
μεταξύ Ρωσσίας καϊ Ιαπωνίας, μεταξύ Ρωσσίας καϊ 
Αγγλίας, μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας και Ισπανίας. 
Εις τήν προσπάθειαν ταύτην οφείλεται και ή βελτίω-
σις τών Αγγλογερμανικών σχέσεων, αιτινες δέν πα-
ρουσιάζουσι πλέον, χάρις εις τούς ιθύνοντας τά τής 
Αγγλίας καί τά τής Γερμανίας, τήν ήν παρουσίαζον 
μέχρις έπ' εσχάτων οξύτητα. Άλλά καϊ έν ταϊς σχέ-
σεσιν Αυστρίας καί Ιταλίας, κατά τάς διαβεβαιώσεις 
τοΰ Αυστριακού Καγκελαρίου, παρετηρήθη βελτίωσις, 
παρά τάς εκάστοτε άνανεουμένας ασήμαντους παρε
ξηγήσεις. Ούτω, κατά τόν βαρώνον δ' Αϊρενταλ, κατα
βάλλεται παρά τών Ισχυρών τής Γης ενδελεχής μέ
ριμνα πρός έδραίωσιν τής ειρηνικής εξελίξεως, ήτις θά 
έπιτευχθή δι' εγγνήοεων άσφαλιζουσών τοΤς λαοΐς τήν 
άκώλυτον έπί τά πρόσω κίνησιν έν τή οδώ τής ηθικής 
καϊ υλικής προόδου. Εύχόμεθα νά επαλήθευση ή βε-
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ΒΑΊΩΣΙΣ ΚΑΊ Ή ΠΡΌΒΛΕΨΙΣ ΤΟΎ ΕΥΓΕΝΟΎΣ ΒΑΡΏΝΟΥ, ΕΊ 
ΚΑΊ ΑΊ ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ ΣΧΈΣΕΙΣ ΕΛΈΓ
ΧΟΝΤΑΙ ΟΥΧΊ ΤΌΣΩ ΕΓΚΆΡΔΙΟΙ, ΏΣ ΈΝ ΤΉ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ 
ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΕΙ ΗΜΏΝ ΓΡΆΦΟΜΕΝ. 

ΈΆΝ ΆΡΑ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΙΣ ΤΆ ΠΕΡΊ ΠΟΛΈΜΟΥ ΜΕΤΑΞΎ 
ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΚΑΊ ΠΕΡΣΊΑΣ ΆΔΌΜΕΝΑ ΚΑΊ ΤΆ ΠΕΡΊ ΠΟΛΈΜΟΥ 
ΜΕΤΑΞΎ ΡΩΣΣΊΑΣ ΚΑΊ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΈΠ' ΈΣΧΑΤΩΝ ΤΏΝ ΉΜΕ
ΡΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΉΣΑΝΤΑ, Ά ΔΈΟΝ Ν' ΆΠΟΔΟΘΏΣΙΝ ΕΊΣ δον
κιχωτικά ΦΛΗΝΑΦΉΜΑΤΑ ΤΏΝ ΈΝ ΡΩΣΣΊΑ ΎΠΕΡΕΝΤΕ-
ΤΑΜΈΝΑ ΕΧΌΝΤΩΝ ΤΆ ΝΕΰΡΑ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΏΝ, ΏΣ ΒΑ

ΡΈΩΣ ΦΕΡΌΝΤΩΝ ΤΆΣ ΠΡΟΌΔΟΥΣ ΤΉΣ ΦΙΛΕΛΕΎΘΕΡΟΣ Χ-
ΣΕΩΣ ΈΝ ΤΉ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ ΤΏΝ ΤΣΆΡΩΝ, Ά ΜΈΝ '[ Β Ν^ 
ΡΙΟΣ, ΔΝ ΚΑΤΕΡΡΎΠΑΝΕ ΤΌ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΦΎΣΕΩΣ 
ΤΉΣ ΛΙΣΣΑΒΏΝΟΣ ΔΡΆΜΑ, ΔΈΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕ ΚΑΤΆ 
ΡΟΥΝ ΑΎΤΟΰ ΈΞΑΙΡΈΤΩΣ ΣΟΒΑΡΆ ΠΟΛΙΤΙΚΆ ΓΕΓΟΝΌΤΑ, 
ΡΕΣΚΕΎΑΣΕ Δ' ΔΜΩΣ ΠΑΡΕΞΗΓΉΣΕΙΣ ΚΑΊ ΚΡΊΣΕΙΣ, Τ« 
η ειρηνική εξέλιξις, ΓΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΘΏΜΕΝ ΤΉΝ ϊ η Χ . 
ΤΟΰ ΒΑΡΏΝΟΥ Δ' ΑΐΡΕΝΤΑΛ, ΘΆ ΈΚΔΗΛΩΘΉ ΚΑΤΆ ΧΑΝ 

ΠΌΜΕΝΟΝ ΜΉΝΑ ΤΟΰ ΣΩΤΗΡΊΟΥ ΙΤΟΥΣ 1908 . 

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α Α Θ Η Ν Ω Ν 

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 1 9 0 8 

ΚΑΤΆ ΤΆΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΕΙΔΉΣΕΙΣ ΈΣ ΕΥΡΏΠΗΣ Ο ΕΠΊΣΗ
ΜΟΣ ΤΌΚΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΉΣΕΩΣ ΈΝ ΑΓΓΛΊΑ ΙΔΊΩΣ ΈΝΕΚΑ ΔΙΑ
ΦΈΡΩΝ ΓΕΓΟΝΊΤΩΝ ΈΣΈΠΕΣΕΝ ΕΊΣ ΤΟ ΕΛΆΧΙΣΤΟΝ ΉΤΟΙ 4 Ο)Θ 
ΚΑΘΏΣ ΚΑΊ ΣΧΕΤΙΚΉ ΤΟΙΑΎΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΙΣ ΤΌΚΟΥ ΠΑΡΕΤΗΡΉΘΗ 
ΚΑΊ ΈΠΊ ΤΏΝ ΆΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΠΌΛΕΩΝ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΈΝ 
ΑΊΓΎΠΤΩ. 

"ΟΣΟΝ Δ' ΆΦΟΡΑ ΤΉΝ ΣΧΕΤΙΚΉΝ ΙΚΠΤΩΣΙΝ ΤΟΫ' ΤΌΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΉΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΐΣΑΝ ΫΠΕΡΤΊΜΗΣΙΝ ΈΠΊ ΤΉΣ ΤΙΜΉΣ ΤΏΝ ΔΙΑ
ΦΌΡΩΝ ΑΈΙΏΝ ΈΝ ΤΉ ΈΝΤΑΰΘΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΆ ΜΑΣ, ΔΈΟΝ Ν' 
ΆΠΟΔΟΘΉ ΑΎΤΗ ΕΊΣ ΤΉΝ ΆΠΟΝΟΜΉΝ ΑΡΚΟΎΝΤΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΏΝ ΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ" ΔΗΛΟΝΌΤΙ Ή ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΊΙΈΝΒΊΜΕ 
ΜΈΡΙΣΜΑ ΔΙΆ ΤΉΝ ΒΑΝ ΈΣΑΜΗΝΊΑΝ ΤΟΫ 1907 ΔΡ. 100 ΚΑΤΆ 
ΜΕΤΟΧΉΝ ΑΝΑΛΟΓΟΎΝ 5 1 )2 Ο)Ο ΕΤΗΣΊΩΣ" Ή ΤΡΆΠΕΖΑ ΑΘΗ
νών ΔΡ. 5 ΚΑΤΆ ΜΕΤΟΧΉΝ ΜΕΤΆ ΤΟΫ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΟΥ ΈΚ ΔΡ. 4 
ΆΝΑΛΟΓΟΫΝ 9 Ο)Ο. Ή ΤΡ.ΑΝΑΤΟΛΉΣ ΔΈΝ ΏΡΙΣΕΝ ΕΙΣΈΤΙ ΜΈ
ΡΙΣΜΑ ΑΛΛΆ ΚΑΤΆ ΤΆΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΜΑΣ ΙΣΕΤΑΙ ΑΡΚΟΎΝ
ΤΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ. Ή ΛΑΪΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΙΔΩΚΕΝ ΔΙ' ΆΜ-
ΦΟΤΈΡΑΣ ΤΆΣ ΈΣΑΜΗΝΊΑΣ ΔΡ. 6,75 ΆΝΑΛΟΓΟΫΝ 7 ο)°. 

Ή ΤΡΆΠΕΖΑ ΚΡΉΤΗΣ ΈΔΩΚΕΝ ΔΡ. 0,10 ΆΝΑΛΟΓΟΰΝΔ Ο)°. 
"ΟΣΟΝ Δ ΆΦΟΡΑ ΤΆ ΜΕΡΊΣΜΑΤΑ ΤΏΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙ

ΚΏΝ ΜΕΤΟΧΏΝ, ΤΉΝ ΠΡΏΤΗΝ ΘΈΣΙΝ ΚΑΤΈΧΕΙ Ή ΈΤΑΡΊΑ ΤΟΰ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΊΟΥ ΉΤΙΣ ΙΔΩΚΕ ΜΈΡΙΣΜΑ ΔΡ. 7 Ά
ΝΑΛΟΓΟΫΝ ΕΊΣ ΤΉΝ ΣΗΜΕΡΙΝΉΝ ΑΥΤΏΝ ΆΣΊΑΝ 9 Ο)° ΚΑΙ ΆΝ Ά-
ΝΑΤΡΈΣΩΜΕΝ ΕΊΣ ΤΟΝ ΊΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΑΥΤΉΣ ΘΈΛΟΜΕΝ ΠΑΡΑΤΗ
ΡΉΣΕΙ ΔΤΙ ΈΝΏ ΉΔΰΝΑΤΟ ΤΆ ΔΙΑΝΕΊΜΗ ΜΈΡΙΣΜΑ ΠΟΛΎ ΆΝΏΤΕ-
ΡΟΝ, ΈΝ ΤΟΎΤΟΙΣ ΈΠΡΟΤΊΜΗΣΕΝ ΤΟ ΣΥΜΔΟΎΛΙΟΝ ΤΗΣ ΝΆ ΔΙΑ
ΝΕΊΜΩ ΤΟ ΆΝΩ ΜΈΡΙΣΜΑ, ΜΕΤΑΦΈΡΟΝ ΤΟ ΫΠΌΛΟΙΠΟΝ ΕΊΣ ΝΈΟΝ, 
ΆΝΑΛΟΓΟΫΝ ΠΡ»Σ ΕΤΈΡΑΣ ΔΡ. 4 ΈΦ' ΕΚΆΣΤΗΣ ΜΕΤΟΧΉΣ" 
ΏΣΤΕ ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝ ΤΉΝ ΆΓΟΡΆΝ ΤΟΙΟΎΤΩΝ ΜΕΤΟΧΏΝ ΠΡΟΚΕΙ
ΜΈΝΟΥ ΝΑ ΈΝΔΥΣΗ ΤΙΣ ΚΕΦΆΛΑΙΌΝ ΤΙ ΕΊΣ ΈΤΑΙΡΙΚΆΣ ΜΕΤΟΧΆΣ. 

ΕΤΑΙΡΊΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΚΑΊ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ ΙΔΩΚΕ ΜΈ
ΡΙΣΜΑ ΔΡ. 4 ΔΙΆ ΤΟ ΈΤΟΣ 1906 ΚΑΊ 1907 ΆΝΑΛΟΓΟΫΝ ΈΠΊ 
ΤΉΣ ΤΡΕΧΟΎΣΗΣ ΤΙΜΉΣ ΠΡΟΣ 6 Ο)°. 

ΕΤΑΙΡΊΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΑΘΗΝΏΝ ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΙΔΩΚΕ 
•ΜΈΡΙΣΜΑ ΔΙ'ΔΛΟΝ ΤΟ ΙΤΟΣ 1907 ΔΡ. 21 ΆΝΑΛΟΓΟΫΝ Δ 3 )4 
ΤΟΙΣ Ο)Ο. 

ΕΤΑΙΡΊΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΙΔΩΚΕ ΜΈΡΙΣΜΑ ΔΙ' 
ΟΛΟΝ ΤΔ ΙΤΟΣ 1907 ΔΡ. 8 ΆΝΑΛΟΓΟΫΝ 6 Ο)°. 

ΕΤΑΙΡΊΑ ΎΠΕΓΓΎΩΝ ΠΡΟΣΌΔΩΝ ΙΔΩΚΕ ΜΈΡΙΣΜΑ ΔΙ' ΟΛΟΝ 
ΤΟ ΙΤΟΣ 1907 ΔΡΑΧ. 19 1)2 ΆΝΑΛΟΓΟΫΝ 6 Ο)Ο. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΉΝΟΙΣΑΝ 3962 1)2 ΆΝΉΛ-
ΘΟΝ 3995 ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΆΦΑΊΡΕΣΙΝ ΤΟΰ ΈΚ ΔΡ. 100 ΜΕ
ΡΊΣΜΑΤΟΣ ΙΚΛΕΙΣΑΝ 3875. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΑΘΗΝΏΝ ΉΝΟΙΣΑΝ 131 ΆΝΉΛΘΟΝ 
134 1)4 ΚΑΊ ΙΚΛΕΙΣΑΝ 131 3)4. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 129 ΆΝΉΛΘΟΝ 
135 3)4 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 135. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΚΡΉΤΗ; ΉΝΟΙΣΑΝ Ι.Ί7 ΆΝΊ|Λ«Ο» 
138 1)2 ΚΑΊ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΈΚΚΟΠΉΝ ΤΟΥ ΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ ΧΒ^Λ. 
ΘΟΝ 134 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 138. 

ΛΑΪΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ Ή ΤΙΜΉ ΑΥΤΏΝ ΚΥΜΑΊΝΕΤΑΙ Μ{:ΪΪ,; 
100 ΈΩΣ 103 ΚΑΙ ΤΟΰΤΟ ΔΙΌΤΙ ΔΈΝ ΕΙΣΉΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣΈΤΙ ΧΏΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗ ΈΝ ΤΏ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΊΩ ΜΑΣ. 

ΌΣΟΝ Δ' ΆΦΟΡΑ ΤΆΣ ΜΕΤΟΧΆΣ ΤΏΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΈΤΒΙΡΛ». 
ΠΑΡΑΤΗΡΟΰΜΕΝ ΤΆ ΑΚΌΛΟΥΘΑ : 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΛΑΥΡΊΟΥ ΉΝΟΙΣΑΝ 71 1)2. ΆΝΉΛΘΟΝ 741)! 
ΚΑΊ ΙΚΛΕΙΣΑΝ 69 1)4. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΉΝΟΙΞΑΝ 100 
1)2, ΆΝΉΛΘΟΝ 103 3)4 ΚΑΙ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 103 1)4. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΉΝΟΙΣΑΝ 132. ΆΝΉΛΘΟΝ 133 
ΚΑΊ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΈΚΚΟΠΉΝ ΤΟΫ ΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΉΛΘΟΝ 127 Χ Κ 
ΈΚΛΕΙΣΑΝ 128. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΔΗΜΟΣΊΩΝ "ΕΡΓΩΝ ΉΝΟΙΣΑΝ <>Γ». ΆΝΉΛΘΟΝ 6" 
3)4 ΚΑΊ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΈΚΚΟΠΉΝ ΤΟΥ ΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ ΈΚΛΕΙΣΑΝ Β!. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΊΟΥ ΉΝΟ::ΑΝ 8 Ί ΚΑΊ ΜΕΤΆ ΤΉΝ* 
ΚΟΠΉΝ ΤΟΰ ΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 80 1)2. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΉΝΟΙΣΑΝ 97 1)2, ΆΝΉΛΘΟΝ 4 
1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 99 3)4. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΠΡΟΝΟΜΙΟΎΧΟΥ ΕΤΑΙΡΊΑΣ «ΕΝΙΑΊΑΣ» ΧΑ! Ϊ 
ΤΙΚΟΊ ΤΊΤΛΟΙ ΑΥΤΉΣ" ΤΏΝ ΜΈΝ ΠΡΏΤΩΝ Ή ΤΙΜΉ ΉΝΟΙΣΕ 
ΑΝΉΛΘΕ 286 ΙΚΛΕΙΣΕΝ 285, ΤΏΝ ΔΈ ΔΕΥΤΈΡΩΝ Ή Τ Φ Η 
ΝΟΙΣΕΝ 53 ΚΑΤΉΛΘΕ 48 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΕ 53. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΊΑΣ ΉΝΟΙΣΑΝ 162 
ΤΉΛΘΟΝ 152 ΚΑΙ ΙΚΛΕΙΣΑΝ 150. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΟΥ ΑΘΗΝΏΝ ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΉΝΟΙΣΑΝ 360 
ΘΟΝ 358 ΆΝΉΛΘΟΝ 364 1)2 ΚΑΊ ΙΚΛΕΙΣΑΝ 359. 

ΈΠΙΣΚΟΠΟΰΝΤΕΣ ΤΆΣ ΔΙΑΚΥΜΆΝΣΕΙΣ ΤΉΣ ΤΙΜΉ; ΤΏΝ 
ΧΕΙΟΦΌΡΩΝ "ΟΜΟΛΟΓΙΏΝ ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΤΉ», 
ΛΆΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΰΜΕΝ ΟΤΙ ΑΊ ΜΈΝ ΤΏΝ 3 Ο)° ΉΝΟΙΣΒ* 
ΆΝΉΛΘΟΝ 459 ΚΑΊ ΙΚΛΕΙΣΑΝ 456 1)2, ΑΊ ΔΈ ΤΟΫ ΧΤΒ 
ΚΟΰ ΔΑΝΕΊΟΥ ΤΏΝ 2 1)2 Ο)Ο ΉΝΟΙΣΑΝ 102 1)2 ««Ι» 1 * 
ΈΚΚΟΠΉΝ ΤΟΫ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΊΟΥ ΚΑΤΉΛΘΟΝ 99 3)4 ΚΑΊ Ε* 
100 3)4. 

ΤΔ ΣΥΝΆΛΛΑΓΜΑ ΈΠΊ ΠΑΡΙΣΊΩΝ ΉΝΟΙΣΕΝ 112 3)4 
ΤΉΛΘΕΝ 111 3)4 ΚΑΊ ΙΚΛΕΙΣΕΝ 112 1)4. 

ΤΔ ΔΈ ΕΊΚΟΣΆΦΡΑΓΚΟΝ ΉΝΟΙΞΕΝ 22 ,35 ΑΝΉΛΘΕ *1 
ΚΑΊ ΙΚΛΕΙΣΕΝ 22,35. 

ι ί 1 
Ή ΤΙΜΉ ΤΏΝ ΕΘΝΙΚΏΝ ΗΜΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΤΟΰ ΈΤΟΥΣ »' 

ΤΟΫ 1884 ΤΟΰ 1887 ΚΑΊ ΤΟΰ 1889 ΈΝ ΑΓΓΛΊΑ I 
ΣΧΕΤΙΚΉΝ ΰΨΩΣΙΝ ΥΠΈΡ ΤΉΝ ΜΊΑΝ ΚΑΊ ΉΜΊΣΕΙΑΝ ΛΙΡΑΝ 

ΙΩΑΝ Φ 0 Τ Ι 0 γ 

- 4 4 2 

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α 

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΝ ΚΛΑΣΣΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

*ΑΡΙ· ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΊΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΊΑΣ ΑΠΌ ΤΉΣ 
ΟΎΣΕΩΣΤΉΣ ΕΝΤΑΎΘΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉΣ ΣΧΟΛΉΣ ΤΏΝ ΚΛΑΣ-
ΧΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ, ΠΑΡΈΧΟΜΕΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΏΣ ΤΉΝ ΊΣΤΟΡΊΑΝ 
0 ΕΠΙΦΑΝΟΎΣ ΤΟΎΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ, ΔΠΕΡ 
ΚΝ ΤΏΝ ΜΕΓΊΣΤΩΝ ΰΠΗΡΕΣ.ΏΝ ΌΊΣ ΠΑΡΈΣΧΕ ΚΑΊ ΈΞΑΚΟ-

ΠΙΣΤΉΜΙΑ, ΤΆ ΜΈΝ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΉΝ ΈΚ ΤΟΎ ΙΔΊΟΥ 
ΑΥΤΏΝ ΤΑΜΕΊΟΥ, ΤΆ ΔΈ ΔΙ' ΕΡΆΝΩΝ ΕΝΕΡΓΟΎΜΕΝΩΝ ΈΝ ΤΉ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ ΑΥΤΏΝ ΚΑΊ ΠΑΡΆ ΤΟΙΣ ΣΟΦΟΪΣ ΤΉΣ ΠΕΡ«ΦΕ-
ΡΕΊΑΣ ΤΩΝ. ΒΡΑΔΎΤΕΡΟΝ ΚΑΊ ΠΟΛΛΆ ΆΛΛΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΆ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ ΠΡΟΣΕΤΈΘΗΣΑΝ, ΟΫΤΩΣ ΏΣΤΕ Δ ΟΛΙΚΌΣ ΑΎ-

*·ΙΙ Α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ η Σ ^ Ο Λ Ϊ Ι 

ΛΟΥΘΕΐ ΠΑΡΈΧΟΝ ΕΙΣ ΤΉΝ ΈΛΛΗΝΙΚΉΝ ΆΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΝ ΚΑΊ 
ΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΓΡΆΜΜΑΤΑ, ΚΑΘΙΣΤΆ ΈΤΙ ΣΤΕΝΩΤΈΡΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΟΕΣΜΟΎΣ. ΟΪΤΙΝΕΣ ΣΥΝΔΈΟΥΣΙ ΤΉΝ ΉΜΕΤΈΡΑΝ ΠΑΤΡΊΔΑ 
«ΡΟΣ ΤΌ ΜΈΓΑ ΆΜΕΡΙΚΑΝΙΚΔΝ ΈΘΝΟΣ. 
ΤΣΙΤΆΤΟ 1879 ΊΔΡΎΘΗ ΈΝ ΤΑΐΣ ΉΝΩΜΈΝΑΙΣ ΠΟΛΙ
Ο Ί ΤΉΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ ΎΠΌ ΑΝΔΡΏΝ ΕΠΙΦΑΝΏΝ ΜΕΓΆΛΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΊΑ ΎΠΌ ΤΌ ΔΝΟΜΑ «ΑΠΪΐΐΊΐΒΟΐΟ&Ί-
6*1 ΙΗΔΙΪΐΙΙΐΙ- ΟΙ' ΛΐΪΊΒΗΟΑ», ΣΚΟΠΟΎΣΑ ΜΕΛΕΤΆΣ, 
ΊΡΕΎΝΑΣ ΚΑΊ ΆΝΑΣΚΑΦΆΣ ΆΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆΣ ΚΑΘ' ΆΠΑΣΑΝ 

ΠΉ> ΔΦΉΛΙΟΝ, ΊΔΙΑ ΔΈ ΈΝ "ΑΜΕΡΙΚΉ ΚΑΊ ΈΝ ΤΏ ΠΑΛΑΙΏ 
ΚΊΣΜΦ ΈΝ ΤΑ1.; ΧΏΡΑΙΣ ΤΟΎ ΑΡΧΑΊΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ. ΤΌ 
ΒΡΟΜΆ ΤΟΰΤΟ ΔΈΝ ΈΒΡΆΔΥΝΕ ΝΆ ΕΠΙΔΊΩΞΗ ΔΙ' ΊΔΙΑΙΤΈ-
Ρ*Ί ΦΡΟΝΤΊΔΟ; ΤΉΝ ΜΕΛΈΤΗΝ ΤΉΣ ΗΜΕΤΈΡΑΣ ΠΑΤΡΊΔΟΣ. 

ΟΎΤΩ ξ υ 5 | Τ Γ ( ΜΕΤΈΠΕΙΤΑ ΣΥΝΈΣΤΗΣΕΝ ΈΠΙΤΡΟΠΉΝ ΠΡΌΣ 
«ΡΥΣΙΝ ΣΧΟΛΉ; ΚΛΑΣΣΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΈΝ ΑΘΉΝΑΙΣ, 

Ί ΛΉΞΗ ΤΌ ΈΤΟΣ 1881 ΣΥΝΕΛΈΧΘΗΣΑΝ ΧΡΉΜΑΤΑ 
,ΡΚΉ: "ΊΣΤΕ ΝΆ ΓΕΊΝΗ ΈΝΑΡΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΈΝ ΤΟΙΣ 

"Ρ̂ ΤΟΙΣ ΠΡΟΣΉΛΘΟΝ ΕΠΊΚΟΥΡΑ 14 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΆ ΠΑΝΕ-
— 44 

ΤΏΝ ΑΡΙΘΜΌΣ ΆΝΉΛΘΕΝ ΕΊΣ 27. ΚΑΊ ΈΝ ΆΡΧΉ ΜΈΝ ( 1 8 8 2 ) 
ΈΓΚΑΘΙΔΡΎΘΗ Ή ΣΧΟΛΉ ΈΝ ΟΊΚΟΔΟΜΉΜΑΤΙ ΤΉΣ ΛΕΩΦΌ
ΡΟΥ ΑΜΑΛΊΑΣ, ΠΈΝΤΕ ΔΈ ΈΤΗ ΒΡΑΔΎΤΕΡΟΝ ΤΉ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩ
ΡΊΑ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ ΚΑΊ ΠΟΛΛΏΝ "ΑΜΕ
ΡΙΚΑΝΏΝ ΦΙΛΑΡΧΑΊΩΝ, ΑΠΈΚΤΗΣΕ ΤΌ ΈΝ ΤΉ ΌΔΩ ΣΠΕΥΣΊΠ-
ΠΟΥ ΊΔΙΟΝ ΓΔΡΥΜΑ. 

Ή ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ (ΉΤΙΣ ΕΞΑΜΕΛΉΣ ΈΝ ΆΡΧΉ ΑΠΟ
ΤΕΛΕΊΤΑΙ ΝΰΝ ΈΚ 5 0 ΠΕΡΊΠΟΥ ΜΕΛΏΝ ΏΝ ΟΊ ΠΛΕΊΣΤΟΙ ΚΑ-
ΘΗΓΗΤΑΊ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΑΊ ΤΉΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑΣ ΈΝ 
ΤΟΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΙΣ ΤΏΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ), ΚΑΤΆ 
ΤΆ ΠΡΏΤΑ ΈΞ ΈΤΗ ΈΠΕΜΠΕΝ ΈΤΉΣΙΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΝ ΈΚ ΤΊΝΟΣ 
ΤΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ, (ΏΝ ΠΡΏΤΟΣ ΉΝ Ό ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ \ Ν . 
ΟΟΌΆΝΝΊΗ ΤΟΰ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΗΗΝΝΑΠΊ)" ΚΑΤΌΠΙΝ 
ΔΈ ΠΟΛΥΕΤΉ ΤΑΚΤΙΚΌΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΝ ΚΑΊ ΈΤΕΡΟΝ ΈΤΉΣΙΟΝ. 
ΠΡΏΤΟΣ ΠΟΛΥΕΤΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΈΓΈΝΕΤΟ Ό Κ. ΜΝΖΙΐΟΐΔΊΒΊΗ 
( 1 8 8 9 — 1892) ΑΜΕΡΙΚΑΝΌΣ ΜΈΝ ΤΉΝ ΠΑΤΡΊΔΑ ΚΑΊ ΔΙ
ΔΆΚΤΩΡ ΤΟΰ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ/ΑΥ ΤΉΣ ΚΟΛΟΜΒΊΑΣ, ΤΈΩΣ ΔΈ 
ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΟΰ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΤΉΣ ΚΑΝΤΑΒΡΙΓΊΑΣ, 



ΛΛΙΙΝΑ1 

ΚΑΤΌΠΙΝ ΔΈ ΈΠΊ ΟΕΚΑΕΤΊΑΝ δ Χ. ΚίοΙίίίΓαδοη ( 1 8 9 3 — 
1903) ΤΈΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΤΟΰ ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ ΌΑΙΊΠΙΟΗΐΙΙ 
ΚΑΊ Ό Κ. I ΙββΓΓϊΐαηοβ ΑΠΟΘΑΝΏΝ ΜΕΤΆ ΔΙΕΤΊΑΝ ΈΝ Α 
ΘΉΝΑΙΣ. ΤΟΎΤΟΥ ΔΙΆΔΟΧΟΣ δ ΆΠΌ ΤΟΎ . ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΟΣ Έ
ΤΟΥΣ ΕΠΑΞΊΩΣ ΤΉΝ ΣΧΟΛΉΝ ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ Κ. ΙΠ11. 

ΟΊ ΕΤΑΊΡΟΙ ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ ΉΣΑΝ ΈΝ ΆΡΧΉ ΑΡΙΘΜΟΎ ΠΟΙ
ΚΊΛΟΥ ΆΠΌ 1 — 7· ΆΠΌ ΤΊΝΩΝ- ΔΈ ΕΤΏΝ ΠΛΉΝ ΆΛΛΩΝ Ε
ΤΑΊΡΩΝ ΕΊΣΊ ΤΈΣΣΑΡΕΣ ΥΠΌΤΡΟΦΟΙ, ΏΝ ΕΙΣ ΤΟΰ ΑΡΧΑΙΟΛΟ
ΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ, ΕΪΣ ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ, ΕΊΣ ΤΟΰ ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΊΟΥ Η&ΓΝ&ΓΆ ΚΑΊ ΕΊΣ ΑΡΧΙΤΈΚΤΩΝ ΤΟΰ ΈΝ ΟΎΑ-
ΒΙΓΚΤΏΝ: ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ οαπιβ&ΐβ ΕΣΤΊΝ ΔΤΕ ΔΈ ΚΑΊ ΆΛ
ΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ. "ΑΧΡΙ ΤΟΰΔΕ ΈΓΈΝΟΝΤΟ ΈΝ ΔΛΩ Ε
ΤΑΊΡΟΙ 173. 

ΈΚ ΤΏΝ ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΑΤΩΝ ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ ΈΡΓΩΝ ΉΣΑΝ ΑΊ 
ΆΝΑΣΚΑΦΑΊ. ΤΟΎΤΩΝ ΑΊ ΜΆΛΛΟΝ ΆΞΙΑΙ ΛΌΓΟΥ ΉΣΑΝ Ή ΤΟΰ 
ΘΟΡΙΚΟΰ (1886) , ΔΙ' ΉΣ ΆΝΕΚΑΛΎΦΘΗ ΤΌ ΈΚΕΐ ΘΈΑΤΡΟΝ, 
Ή ΤΉΣ ΣΙΚΥΏΝΟΣ (1887) ΆΠΟΚΑΛΎΨΑΣΑ ΕΠΊΣΗΣ ΤΌ ΈΚΕΐ 
ΘΈΑΤΡΟΝ, Ή ΤΟΰ ΔΉΜΟΥ ΙΚΑΡΊΑΣ (1888) , ΔΙ'ΉΣ, ΠΡΌΣ 
ΐ&ΐΣ ΓΕΝΟΜΈΝΟΙΣ ΕΎΡΉΜΑΣΙ, ΠΡΟΣΔΙΩΡΊΣΘΗ Ή ΘΈΣΙΣ ΤΟΰ 
ΈΚΕΐ ΔΉΜΟΥ, Ή ΤΏΝ ΠΛΑΤΑΙΏΝ (1890) , ΔΙ' ΉΣ ΆΝΕΚΑΛΎ-
ΦΘΗΣΑΝ ΛΕΊΨΚΝΑ ΝΑΟΎ ΚΑΊ ΠΟΛΛΟΊ ΈΠΙΓΡΑΦΑΊ, Ή ΤΉΣ 
ΈΡΕΤΡΊΑΣ (1889 , 1891 , 1892) ΆΓΑΓΟΰΣΑ ΕΊΣ ΦΏΣ 
ΤΌ ΘΈΑΤΡΟΝ, ΜΙΚΡΌΝ ΓΥΜΝΆΣΙΟΝ, ΆΡΧΑΐΟΝ ΝΑΌΝ ΚΑΊ ΝΕ-
ΚΡΟΤΑΦΕΐΟΝ ΤΏΝ ΚΑΛΏΝ ΧΡΌΝΩΝ, Ή ΤΟΰ 'ΑΡΓΕΊΟΥ Η 

ΡΑΊΟΥ ( 1 8 9 2 — 5), ΔΙ' ΉΣ ΆΝΕΣΚΆΦΗΣΑΝ ΤΆ ΛΕΊΑ, 
ΤΟΰ ΝΑΟΰ ΤΏΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ ΚΑΊ Ό ΤΟΎ Π 
ΚΛΕΊΤΟΥ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΧΡΌΝΩΝ. ΤΈΛΟΣ ΑΊ ΤΉΣ 
ΘΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΌΤΑΤΑ-, ΠΑΣΏΝ ΚΑΊ ΔΙΆ ΤΆ ΆΝΑΚΑΛΥ 
ΜΝΗΜΕΊΑ ΚΑΊ ΛΟΙΠΆ ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΚΑΊ ΔΙΆ ΤΉΝ Ί ; Ζ 

ΣΙΝ ΤΉΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΊΑΣ ΤΉΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΚΟΡΊΝΘΟΥ, 
ΆΡΞΆΜΕΝΑΙ ΚΑΤΆ ΤΌ 1 8 9 0 ΈΞΑΚΟΛΟΥΘΟΰΣΙΝ Ά/Ρ-
ΜΕΤΆ ΜΙΚΡΏΝ ΔΙΑΚΟΠΏΝ, ΓΕΝΟΜΈΝΗΣ ΆΧΡΙ ΤΟΎΔΕ * 
ΝΗΣ 2 5 , 0 0 0 ΔΟΛΛΑΡΊΩΝ ΠΕΡΊΠΟΥ. 

ΈΚ ΔΈ ΤΏΝ ΓΕΝΟΜΈΝΩΝ ΆΧΡΙ ΤΟΎΔΕ ΔΗΜΟΣ;-
ΤΉΣ ΣΧΟΛΉΣ ΕΠΙΦΑΝΉ ΜΆΛΙΣΤΑ ΈΝ ΤΉ ΆΡΧΑΙΟΛΟΓ 
ΣΙΝ ΚΑΤΈΧΕΙ ΤΌ ΜΈΓΑ ΔΊΤΟΜΟ Ν ΠΕΡΊ Ηραίου ΣΎΝ 
ΜΑ, ΔΗΜΟΣ.ΕΥΘΈΝ ΎΠΌ ΤΉΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΙΝ ΤΟΰ Κ. 
$ΊΒΊΗ ΚΑΊ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΛΛΏΝ ΔΙΑΠΡΕΠΏΝ ΆΡΝ 
ΓΩΝ, ΈΡΓΟΝ ΠΟΛΥΤΕΛΈΣΤΑΤΟΝ ΆΜΑ ΚΑΊ ΈΜΒΡΙΘΈ' 
ΠΗΓΉ ΘΑΥΜΆΣΙΑ ΓΝΏΣΕΩΝ ΟΎ ΜΌΝΟΝ ΔΙΆ ΤΆ ΈΝ ΤΟΎ 'ΛΊ 
ΡΑΊΩ ΜΝΗΜΕΊΑ ΚΑΊ ΛΕΊΨΑΝΑ, ΆΛΛΆ ΚΑΊ ΔΙΆ ΠΆΝΤΑ Τ4 
ΜΕΓΆΛΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΠΕΡΊ ΤΏΝ ΜΥΧΤΝ^ 
ΚΏΝ ΚΑΊ ΑΡΧΑΪΚΏΝ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΧΡΌΝΩΝ. ()•>/ 
ΕΠΙΦΑΝΉ ΘΈΣΙΝ ΈΝ ΤΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΘΈΛΟΥΣΙ ΚΑΤΑΛΆΌΕ: Χ* 
ΠΕΡΊ ΕΡΕΧΘΕΊΟΥ ΚΑΊ ΚΟΡΊΝΘΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΌΜΕΝΑ ΙΡΓ.'! 
ύπό ΤΉΝ ΣΟΦΉΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΙΝ ΤΟΰ Κ. ΙΙΊΙΙ, ΟΎ Ή ΡΑΘΕΊΒΪ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΜΌΡΦΩΣΙΣ ΚΑΊ Ό ΑΚΑΤΑΠΌΝΗΤΟ; ΖΛ»: 
ΠΟΛΛΆ ΚΑΊ ΜΕΓΆΛΑ ΎΠΙΣΧΝΟΰΝΤΑΙ υπέρ ΤΉ; ΈΠΙΣΤΤΜΗΣΊ 

Μ Ε Τ Α Τ Η Ν Β Α Σ Ι Λ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α Ν 

Ό ΝΈΟΣ ΙΊΑΌΙΛΕΝΣ ΤΉΣ ΙΙΟΡΤΟΓΑΛΛΊΑ <; ΜΙΙΝΟΝΐΙΛ Β' 

Α Ι Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι Τ Ω Ν Π Α Γ Α Σ Ω Ν 

IΠερίληψις τής ανακοινώσεως τοϋ κ. Α. Σ. Άρβανιτοποΰλου Εφόρου 
τών 'Αρχαιοτήιων Θεασαλία; γενομένη την 31 Ιανουαρίου εν τη, με
γάλη αι&ούση τής Αρχαιολογικής Εταιρίας, στενογραφη&εϊοα υφ' ημών 
και εηιϋεωρηΰε'ιαα ΰπό τοϋ ιδίου κ. Α. Σ. 'Αρβανιτοποΰλ.ου διά το Πα
ράρτημα τών' α'Αΰηνών»]. 

ΤΟΥΣ ΈΝ ΦΑΡΣΆΛΦ, ΦΕΡΑΐΣ, ΦΘΙΩΤΙΚΑΐΣ ΘΉΒΑΙΣ, ΈΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΙ ΚΑΊ ΠΑΓΑΣΑΐΣ, ΚΑΊΤΟΙ ΥΠΉΡΞΑΝ ΔΟΚΙΜΑ
ΣΤΙΚΟΊ ΑΠΛΏΣ, ΆΠΈΔΩΚΑΝ ΠΟΛΛΟΎ ΛΌΓΟΥ ΆΞΙΑ ΑΠΟΤΕΛΈ
ΣΜΑΤΑ Ι 

ΈΝ ΦΑΡΣΆΛΩ ΕΥΡΈΘΗ Ή ΑΓΟΡΆ ΤΉΣ ΠΌΛΕΙΟΣ ΚΑΊ ΊΕ-
ΪΗΤΑΣ ΚΑΊ ΝΆ Σΐ'γκεΛ'ΤΡΏΣΩΜΕΝ ΑΎΤΆΣ ΕΙΣ ΒΌΛΟΝ, Ι ΡΟΝ ΤΟΫ ΔΙΌΣ, ΈΝ ΦΕΡΑΐΣ ΙΕΡΌΝ ΤΟΫ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ, ΤΟΫ 
•ΣΑΝ, ΤΎΡΝΑΒΟΝ ΚΑΙ 'ΑΛΜΥΡΌΝ, ΈΝΘΑ Ή ΈΤΑΙ- I ΟΠΟΊΟΥ Ή ΣΧΈΣΙΣ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΒΑΣΙΛΙΚΉΝ ΟΐΚΟΓΈΝΕΙΑΝ ΤΉΣ 

ΚΑΤΆ ΤΎ ΠΑΡΕΛΘΌΝ ΈΤΟΣ ΈΞΗΚΟΛΟΥΘΉΣΑΜΕΝ ΤΆ; ΈΝ 
ΙΟΣΑΛΊΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ; ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΝΤΟΛΉ ΚΑΊ ΔΑΠΆ-
Κ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ. 
Ή ΧΥΡΙΩΤΈΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣ ΗΜΏΝ ΥΠΉΡΞΕ ΝΆ ΠΕΡΙΣΥΛΛΈ-
ΙΐΊΝ ΤΆΣ ΔΙΕΣΠΑΡΜΈΝΑΣ ΑΝΆ ΤΉΝ ΫΠΑΙΘΡΟΝ ΧΙΌΡΑΝ ΆΡ 
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,ΑΠΕΦΆΣΙΣΕV ΆΝΕΓΕΊΡΗ ΜΟΥ-
Ιο ΧΑΊ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΆ; ΣΥΛ-

Ή ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΉ ΑΊΊΤΗ ΕΊΝΕ ΤΌ 
ΐΏΤΙΣΤΟΝ ΚΑΘΉΚΟΝ ΗΜΏΝ ΤΏΝ 
ΙΛΉΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΌΓΩΝ, ΕΙΣ ΤΌ 
ΟΊΟΝ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΟ); ΈΗ ΙΣΤΑ ΤΉΝ 
οοοχψ ΗΜΏΝ Ό ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟ; 
£ "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ; ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 
8 ΚΡΆΤΟΥΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΊΑ;. 
ΣΥΝΑΦΏΣ ΠΡΟ; ΤΗΝ ΈΡΓΑΣΊΑΝ 
ΚΗΝ ΉΣΧΟΛΉΟΗΜΕΝ ΚΑΊ ΕΙΣ ΤΟ· 
(ΓΡΑΦΙΚΆ; ΜΕΛΕΤΆΣ ΈΝ ΤΉ ΧΏΡΑ 
ΐΊΝΗ, Ή ΟΠΟΊΑ ΈΝ ΤΉ ΆΡΧΑΙΟ-
ΙΓΊΑ ΕΊΝΕ ΚΑΙ ΟΝΟΜΆΖΕΤΑΙ ΙΕΠ-Α 
ΟΟίιιϊΙα. 

ΈΞΕΤΕΛΈΣΑΜΕΝ ΔΈ ΚΑΊ ΔΟΚΙΜΑ-
!»ΧΆΣ ΆΝΑΣΚΑΐ) Ά; ΕΙ; ΠΟΛΛΆ 
ΡΙΙΧΏ; ΜΕΡΊ] Τ Ή; ΘΕΣΣΑΛΊΑ;. 
•ΛΈΓΟΜΕΝ ΠΟΛΛΆ, ΕΝΏ ΘΆ ΆΠΗ-
*Η> ΝΆ ΈΙΙΜΕΊΝΙΟΜΕΝ ΕΙ; ΟΛΊΓΑ 
ΡΐΑ ΔΙΆ ΧΌΝ ΈΞΗ; ΛΙΙΓΟΝ : 
ΣΑΣΕΙΝΕ ΓΝΩΣΤΌΝ, ΌΤΙ ΔΙΆ ΤΉΝ 

ΚΩΝ ΕΛΛΆΔΑ (Ϊ.ΤΌ ΤΏΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΏΝ ΜΈΧΡΙ ΤΟΫ ΤΑΙ-
Ι Ί Ο Ι ' ΕΧΟΜΕΝ ΠΟΛΙ''ΤΙΜΟΝ ΎΔΗΓΌΝ ΕΙΣ ΤΆΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊ
ΑΣ ΗΜΙΟΝ ΜΕΛΈΤΑ; ΤΌΝ ΠΕΡΙ ΗΓΗΤΉΝ ΠΑΥΣΑΝΊΑΝ, ΔΙΆ ΤΟΫ 
*>ιον ΧΑΊ ΤΆ; ΈΛΑΧΊΣΤΑΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΑΣ ΤΏΝ ΑΡΧΑΊΩΝ 
Ρ»ΆΝΑΓΝ<.)ΡΊΞ,Μΐεν. 
, Α^'" °>« ΤΗΝ ΒΌΡΕΙΟΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΉΤΟΙ ΤΉΝ ΘΕΣΣΑ-
^ ΗΠΕΙΡΟΝ, ΊΛΛΥΡΊΑΝ, ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΝ ΚΑΊ ΘΡΆΚΗΝ, 
Ρίοωθη ΟΓΛ: \ ΣΎΓΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΊΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΫ. 

#ΣΤΑ; ΙΔΈΑΣ Έ'ΧΟΜΕΝ ΠΕΡΊ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ ΕΚΕΊΝΩΝ ΣΉ-
ΠΟ/,ΛΆΚΙ; ΔΕ ΕΪΔΟΜΕΝ ΕΡΕΊΠΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΈΝΩΝ ΠΌ-

; ' Τ Α » ΟΠΟΊΟ; ΟΈΔΈ ΝΆ ΎΝΟΜΆΣΩΜΕΝ ΔΥΝΆΜΕΘΑ. 
( Π 0 Ν '>°ΐΠΌΝ ΔΙ' ΑΝΑΣΚΑΦΏΝ ΣΥΧΝΏΝ ΚΑΊ ΈΠΙΜΌ-

Ν̂ΕΛΟΜΕΝ ΔΙΑΛΎΣΕΙ ΤΊ|Ν ΝΕΚΡΙΚΉΝ ΣΙΓΉΝ ΤΉΣ ΊΣΤΟ-
' 1 Ί ΟΠΟΊΑ ΆΠΛΟΫΤΑΙ ΈΠΊ ΤΏΝ ΆΦΏΝΟ̂ Ν ΣΉΜΕΡΟΝ Έ-

Ι Ω Ν Τ Ώ Ν ΑΝΩΤΈΡΩ ΧΩΡΏΝ. 
1 ΠΟ«ΓΜΑΤΙ Αΐ ΆΝΑΣΚΑΦΑΊ ΤΟΫ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΟΣ Έ'-

Ο »:. Α. Σ- 'Αο(ΐανιτότ:ουλος 

ΠΑΝΆΡΧΑΙΑΣ ΕΚΕΊΝΗΣ ΠΌΛΕΩΣ ΕΊΝΕ-
ΓΝΩΣΤΉ ΈΚ ΤΟΫ ΩΡΑΊΟΥ ΜΎΘΟΥ 
ΤΉ; ΆΛΚΉΣΤΙΔΟΣ. 

ΈΝ ΤΑΐΣ ΦΘΙΩΤΙΚΑΙΣ ΘΉΒΑΙΣ 
ΑΪΤΙΝΕΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΰΤΙ ΕΊΝΕ Αΐ 
ΎΠΟΠΛΆΚΙΑΙ ΘΉΒΑΙ ΤΟΫ ΌΜΉ-
ΡΟΥ, Ή ΙΕΡΆ ΠΌΛ«; ΤΟΫ ΉΕΤΊΩ-
ΝΟΣ, Ή ΠΑΤΡΊΣ ΤΉΣ ΑΝΔΡΟΜΆ
ΧΗΣ, ΕΥΡΈΘΗ ΈΠΊ ΤΉΣ ΚΥΚΛΏΠΕΙΑΣ 
ΑΚΡΟΠΌΛΕΩΣ ΙΕΡΌΝ ΈΚΤΙΣΜΈΝΟΝ 
ΈΠΊ ΑΝΑΚΤΌΡΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΎ, ΤΌ 
ΌΠΟΙΟΝ ΕΊΧΕ ΛΆΒΕΙ ΤΉΝ ΘΈΣΙΝ ΕΤΈ
ΡΟΥ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΈΡΟΥ, ΏΣ ΣΥΝΈΒΗ 
ΈΝ ΚΝΩΣΏ ΤΉΣ ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΊ ΆΛ-
ΛΑΧΟΫ. 

ΆΛΛΆ ΠΆΝΤΑ ΤΑΫΤΑ, ΚΑΊΤΟΙ 
ΈΐΗΝΆΓΚΑΣΑΝ ΤΉΝ ΊΣΤΟΡΊΑΝ ΝΆ 
ΌΜΙΛΉΣΗ ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ, ΎΠΟΧΩ-
ΡΟΫΣΙ ΠΡΟ ΤΏΝ ΕΞΑΊΡΕΤΩΝ ΕΥΡΗ
ΜΆΤΩΝ ΤΏΝ ΠΑΓΑΣΏΝ, ΔΙΆ ΤΏΝ 
ΟΠΟΊΩΝ ΚΑΊ ΆΛΛΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΜΈ
ΓΙΣΤΑ ΛΎΟΝΤΑΙ, ΚΑΊ Ή ΙΣΤΟΡΊΑ 
ΟΥΧΊ ΜΌΝΟΝ ΕΠΑΥΞΆΝΕΤΑΙ, ΆΛΛ̂  

ΚΑΊ ΔΙΑΨΕΎΔΕΤΑΙ. ΕΊΝΕ ΔΉΛΑ 'ΔΉ ΣΉΜΕΡΟΝ ΓΝΩΣΤΌΝ ΔΤΙ 
Ό ΠΕΡΊΦΗΜΟΣ ΥΙΌΣ ΤΟΎ ΑΝΤΙΓΌΝΟΥ, ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Ό ΠΟ
ΛΙΟΡΚΗΤΉΣ, ΊΔΡΥΣΕ ΠΕΡΊ ΤΌ 293 Π.Χ. ΤΉΝ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΑ 
ΔΙΆ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΎ ΜΙΚΡΏΝ ΠΟΛΙΣΜΆΤΩΝ ΤΉΣ ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ 
ΕΙΣ ΌΡΟΠΈΔΙΟΝ ΌΧΥΡΌΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟΰΝ ΤΟΫ ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΫ 
ΚΌΛΠΟΥ. 

ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΚΩΜΟΠΌΛΕΩΝ ΤΟΎΤΩΝ ΉΣΑΝ ΚΑΊ ΑΊ ΠΑ-
ΓΑΣΑΊ, ΑΪΤΙΝΕΣ ΣΥΜΦΏΝΩΣ ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΊΣΤΟΡΊΑΝ Ή ΘΆ 
ΈΓΚΑΤΕΛΕΊΦΘΗΣΑΝ ΕΝΤΕΛΏΣ, ΔΠΩΣ ΆΛΛΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΘΕΐ-
ΣΑΙ ΕΊΣ ΤΉΝ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΑ, Ή ΘΆ ΕΊΧΟΝ ΕΛΑΧΊΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΊ
ΚΟΥΣ, ΟΎΣΑΙ ΚΏΜΑΙ ΑΥΤΉΣ. 

ΚΑΊ ΔΜΩΣ ΤΆ ΕΥΡΉΜΑΤΑ, ΆΤΙΝΑ ΜΕΤ' ΟΛΊΓΟΝ ΘΆ Ί'-
ΔΗΤΕ, ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΣΙΝ ΕΝΏΠΙΟΝ ΗΜΏΝ ΤΆΣ ΠΑΓΑΣΆΣ 
ΜΕΓΆΛΗΝ ΚΑΊ ΔΙΕΘΝΉ ΠΌΛΙΝ, ΈΝΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΫΝΤΑΙ ΈΚ 
ΠΆΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΩΝΊΑΣ ΆΝΘΡΩΠΟΙ. 

ΑΚΡΙΒΏΣ Δ' Ή ΑΚΜΉ ΑΎΤΗ ΣΥΜΠΊΠΤΕΙ ΜΈ ΤΟΎΣ ΧΡΌ-
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νους τής ίδρΰσεως της Δημητριάδος καί εξακολουθεί 
έπί δυο τουλάχιστον αιώνας συνεχώς. 

Έ ξ άλλου αί άνασκαφαί, τάς οποίας έξετελέσαμεν 
έν Δημητριάδι, απέδειξαν δτι εκεί ολίγος και πτιο-
χός πληθυσμός υπήρχε π α ρ ' δλην τήν προστασίαν της 
πόλεως ύπό τών βασιλέων τής Μακεδονίας, οι ό
ποιοι και ναύσταθμον εΐχον ιδρύσει εκεί και ανά
κτορα, δπου διήρχοντο τούς μήνας τοΰ θέρους. 

Έ κ τούτων αποδεικνύεται δτι ή Δημητριάς παρέ-
μεινεν από τής ίδρύσεώς της πόλις καθαρώς στρα 
τιωτική, έν φ αί ΠαγασαΙ ήσαν ή κοσμική πόλις τής 
ίωής, τής άπολαύσεως, τοΰ εμπορίου, άσυγκρίτως 
παλυανθρωποτέρα τής Δημητριάδος, εντός τής ο
ποίας μόλις 4—δ χιλιάδας ανθρώπων δύνανται νά 
κατοικήσωσι διαρκώς. 

Έ χ ο μ ε ν λοιπόν τήν Δημητριάδα ά φ ' ενός έν είδος 
Βερσαλιών ή Πότσδαμ, κέντρον στρατιωτικόν ένθα 
ή αυλή τής Μακεδονίας συνέρχεται, περικυκλουμένη 
ύπό ισχυρού στρατού, έν φ ά φ ' έτερου εις μικράν 
άπόστασιν εκτείνονται αί Παγασαί τό κοσμικόν κέν
τρον είδος Παρισίων ή Βερολίνου. 

Ά λ λ ' ουχί μόνον τοιαύτας επαυξήσεις καί δ ιορθώ
σεις τής Ιστορίας παρέχει ή σκαπάνη. Δ ιάτων ανα
σκαφών τών Παγασών σχεδόν ανατρέπεται καί ή 
Ιστορ ία τής Ελληνικής Ζιογραφικής, άνιδρυομένη 
έπί νέων δλως βάσεων. 

Διότι ευρέθησαν έν Παγασαΐς διά πρώτην φοράν 
έπί καθαρώς Ελληνικού εδάφους ζωγραφίαι έπί 
στηλών επιτύμβιων εις μέγαν αριθμόν, έκ τών ο
ποίων πολλαί διατηρούσι κάλλιστα τά χρώματα, ώς 
νά έξήλθον χθες έκ τού εργαστηρίου τών ζωγράφων 
Εΐνε δέ αύται καί λαμπρών χρόνων, από τής Δ ' π . 
χ. μέχρι τής Α ' π. χ. έκατονταετηρίδος. 

Έ ν πρώτοις θέλετε ΐδει ύπό ποίας συνθήκας ευ
ρέθησαν αί ανωτέρω ζωγραφίαι. 

Υ π έ ρ τήν θέσιν Καλύβια "Αλυκών ύψοΰται βρα
χώδης λόφος φέρων έπί τής κορυφής μέγαν δγκον 
χώματος ξένου. Τοΰτο έδωκεν εις ημάς τήν ύποψίαν, 
επί τή βάσει καί πληροφοριών τών πέριξ κατοίκων, 
δτι κρύπτεται τι ύπό τό χώμα τοΰτο, καί ήρχίσαμεν 
δοκιμαστικώς άνασκάπτοντες αυτόν. 

Μετά τίνων ήμερων αποτυχίας συνηντήσαμεν τοΐ
χον κατεσκευασμένον έκ ξένου υλικού. Ένδοτέρω 
ευρομεν έτερον τοΐχον αρχαιοτέρου οικοδομήματος 
τετραγώνου. 

Ευθύς ήκάσαμεν δτι πρόκειται περί πύργου εσω
τερικού, περί τόν οποίον εις μεταγενεστέρους χρόνους 
καεεσκευάσθη έτερος πολύ μεγαλύτερος. 

Έ κ κεράμων τοΰ έξωτερικοΰ πύργου καί έκ τοΰ 
ωραίου τρόπου τής τοιχοδομίας άνευ συγκολλητικής 
ύλης κατελήξαμεν είς τό συμπέρασμα δτι κατεσκευάσθη 
μεταξύ τοΰ 100 π. Χ. καί δΟ μ. Χ. περίπου. 

Δέν ήργ^σε δέ νά φανή πόθεν ελήφθη τό ξένον ύ
λικόν διά τόν έξωτερικόν πύργον. Διότι είς τό διάχε-
νον μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ εσωτερικού πύργου, ένθα 
σχηματίζει κλίσιν ό βράχος,ευρομεν έρριμμένας πολυ

άριθμους επιτύμβιους στήλας. 
Τό ύλικόν άρα ΕΛΉΦΘΗ έκ τών νεκροταφείο» 

όποια έκειντο εκατέρωθεν τοΰ λόφου είς τά κράσ» 
αύτοΰ, οπόθεν διά πυλών τοΰ τείχους έφερον δύο! 
οαφόροι είς τήν ώραίαν παραλίαν τής Ανατολή 
πλευράς τών Παγασών, ένθα φαίνεται δτι Ί'πήρ»»· 

πολεμικός λιμήν, κατεχόμενος σήμερον ύ.τό τών * 
λυκών. 

Εύλογον ήτο νά ύποθέσωμεν δτι κ α θ ' δλα τάδι 
κενα τοΰ τετραγώνου εΐχον ρ ιφθή τοιαΰται στήλαι 

Καί δέν διεψεύσθημεν διότι έπεκτείναντες την 
νασκαφήν κ α θ ' δλην τήν Άνατολική.ι πλευράν ε& 
μεν άλλο πλήθος στηλών, επίσης καί κατά την Α 
ρειον. 

Τό μέγιστον δμως ύλικόν άπέδωκεν ή δυτική πλει» 
Περαιτέρω εϊδομεν δτι καί δλοςο τοϊχο; τής Λ,υι 

κής πλευράς τοΰ έξω πύργου είχε κτισθή έκ βάθο· 
στηλών, καί ομοίου υλικού επιταφίων μνημείων. 3 

Ν α τ ' ανάγκην ήρχίσαμεν κρημνίζοντες αυτόν» 
έξάγοντες τά χρήσιμα, έως ού έφθάσαμεν μέχρι ι 
φυσικού βράχου. 

Κατόπιν έδοκιμάσαμεν καί τούς άλλους τοίχους ι 
εξωτερικού πύργου - αφού έβεβαιώθημεν δτι καί α 
τοί έφερον μεγάλας στήλας έκτισμένας, ήρχίσαμεν ι 
κρημνίζωμεν αυτούς ΟΥΧΊ άνευ λύπης, διότι ήσαν ι 

ραιότατα καί επιμελέστατα έκτισμένοι. Ά λ λ ' Α 
γωγή τών πολυτίμων γραπτών στηλών ήτο άνω 
τής διατηρήσεως. 

Έ ν τούτοις δπου εϊδομεν δτι δέν ύπήρχον στηωι 
άφήκαμεν άνέπαφον τόν τοΐχον ή τουλάχιστον τήν β 
ξωτερικήν αύτοΰ ό'ψιν. 

Μετά τήν περάτωσιν τών εργασιών τοΰτο»· έπρε» 
νά ϊδωμεν τό κέντρον τοΰ εσωτερικού πύργου5ί^Β 
τών προτέρων εΐχομεν βεβαιωθή διά δοκιμών, δτι 
ντός αύτοΰ δέν είχε ρ ιφθή ξένον ύλικόν. 

Ά λ λ ά πρός έξακρίβιοσιν ζητημάτων τη: Όχυρβ· 
τικής έπρεπε νά άποκαλύψωμεν καί τά διαμερίσματα.: 
τών πύργων, έστω καί άν δέν άπέδιδον άλλο τι «α 
ρημα. 

Καί πρώτον ευρομεν τήν εΐσοδον τοΰ αρχαιότερο* 
πύργου. Αύτη είχε κλεισθή ύπύ τών μεταγενεστέρω* 
δ ι ' ΥΨΗΛΟΎ καί παχύτατου τοίχου έξ ωμών πλίνθο»»̂  

Μή θέλοντες νά διαρρήξωμεν εντεύθεν την είσοδο» 
ε'δοκιμάσαμεν έκ τής αντιθέτου, ήτοι της ΆνατΟΜί 

κής πλευράς μήπως ευρομεν άλλην εΐσοδον εκεί ελί*· 
θέραν. Άλλά δέν υπήρχε τοιαύτη είσοδος και * Β | 
άνά/κην έπρεπε νά διαρρήςιομεν τόν προηγουμ*ν·Ϊ 
τοΐχον, δπερ έπράξαμεν, άφήσαντε; το άρ ιστερον* 

μισυ αύτοΰ καί άρκεσθέντες μόνον εί; τό δεξιον, Χ"" 

τοι μετά κόπου πολλού θά έξήγομεν έκ μικρά; ειαοοο» 
μέγαν δγκον χωμάτων. 

Ά π ό στρατιυηική; απόψεως ή εργασία αΐ'ΓΠ 

δωκεν ικανά νέα πράγματα. 
Απεδε ίχθη δήλα δη, ότι ό εσωτερικός πόρΥ* 

είναι προγενέστερος τοϋ δλου τείχους, τό οποίον 

ριβάλλει τάς αρχαίας Παγασάς - διότι οί πολυαρι ψ% 
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> · ι αί'τοΰ εχουσι κτισθή καί κατά διάφορον τρό-
• 5ιά μεγάλων λαξευτών λίθων. 

4 . εται λοιπόν πιίΐανόν, δτι προτού περιβληθή 
_ λοαι : ύπό τείχους, ήτοι περί τό όΟΟ—400 π . 

_[ «)όφο: " ΐ ' τ " ;
 ( ' , ; " μόνος κυρίαρχων τοΰ πολεμι-

' - Λ ΙΙΈΝΥ;, είχεν όχυρωθή ιδιαιτέρως έν εΐδει άκρο" 
„ Τνα προστατεΰη πρώτον τόν λιμένα. 
'Ρκτίσθη δέ μέχρι μέν ενός περίπου μέτρου διά 

ΐίΛων έπειτα δέ δ ι ' ωμών πλίνθων, αΐτινες εις τήν 
ρ£«αίαν Όχνοωτικήν προτιμώνται πάντοτε τοΰ λιθί-

τοίχον, ώ; δυσχερέστερον διασειόμεναι καί ώς 
,Λ δίδουσαι ασφαλή εΐσοδον είς τόν έχθρόν. 

Καί έπί τινα: μέν αιώνας έπήρκεσεν ό μικρός ού-
• «ςπΰρΥΟ- «7."»ν πλευράς '.ΙΧ'.) εις τήν άιιυναν καί 
ΝΜΚΊΣΠΙΣΙΝ τοΰ λιμένος. 
Γ^ίλλάκατά τήν Λ ' π . Χ. εκατονταετηρίδα φαίνε-

ί » . δτι μέγα; κίνδυνος ήπείλησε τήν πόλιν, περί τοΰ 
ϊ^ιοίου ούδεμίαν εϊδησιν παρέχει ή Ιστορ ία . 

Ό κίνδυνος ήτο άμεσος καί άπήτει κυρίως τήν 
ί έτίογυσιν τοΰ /.<'»<,<»ι· τούτου - φυσικόν είναι νά ύπο-
Γΐίβωμεν, δτι ό κίνδυνο; προήρχετο έκ τής θαλάσ-

«ης, οπόθεν επρόκειτο νά αποβίβαση στρατόν ό ΕΧ
θρός δστις δέν ήτο δυνατόν νά είσέλθη εις τόν έσω-

^«ριχον λινένα, τόν έμπορικόν, προτού καταλάβη τόν 
ΞΩΤΕΡΙΚΌΝ. 

Προ τοιούτου κινδύνου οί κάτοικοι, ή οί κατέχον-
ρςτήν πόλιν, έσπευσαν νά όχυρώσωσι τόν λόφον. 
Εϊςτοιαύτας περιστάσεις, προκειμένου υπέρ πάντων 

αγώνος δέν έφείσθησαν τών τάφων. Χρόνος δέν 
ίβηρχε ΝΆ λατομήσωσιν, εις τά κράσπεδα τοϋ λόφου 
Ιΐηρχον τά ωραία μνημεία τών προγόνων. Ταϋτα 
Ιοιπόν έδωκαν τήν προστασίαν ει; τ ο ϋ ; απογόνους. 
, Έχτού διαγράμματος τών πύργων, βλέπομεν, δτι 
Ισχυρότατοι καί παχύτατοι τοίχοι κατεσκευάσθησαν 
«ριξτοΰ αρχαίου πύργου μέχρι μέν ενός καί ήμίσεος 
«ρίπου μέτρου έκ λίθων τών μνημείων, ί'ψηλότερον 
« διά πλίνθων (υμών. 

Τά διάκενα κάτω μέν έκαλύφθησαν διά στηλών, 
«ερ αϋτάς δέ υψώθη μέγας πλίνθινος τοίχος σχη-
μαιίσας είδος εσωτερικής κρύπτης είς τήν Άνατολικήν 
«βιράν, ϊνα δι' αυτής κυκλοφορώσιν οίπολεμισταί. 

τάς γωνίας ύπήρχον δύο έσωτερικαί κλίμακες 
«δηγοϋσαι είς τάς επάλξεις, αΐτινες θά ήσαν εις δύο 
«βιώματα, έν μέν τοΰ έξω πύργου χαμηλότερον, έ'τε-
ΊΒΝ οε τοϋ έσω υψηλότερο ν. Έ κ τ ο υ πρώτου π ιθα-

οίπτοντο αί λιθοβόλοι, σφαΐραι μεγάλαι λίθι-
"«Κ φϊρουσαι κεχαραγμένα διακριτικά γράμματα, ρι-
^μεναι δέ ύπό καταπελτών ή πετρο βόλων μηχανών 
* Β τ ι ο ν τών άναβαινύντων τόν λόφον εχθρών. Τοι-

λιθοβόλους ευρομεν ουχί ολίγους. 
Περι χοΰ αποτελέσματος τοΰ άπηλπισμένου τούτου 

^ ^ Β ° ε ν Ιχομεν εϊδησιν, δπως καί περί τής αρχής 
«Ποϋ. 

·'·'• ή έξέτασις τοΰ τρόπου κ α θ ' δν κατεστράφη 
"ίτ°?ι δίδει εις ήμας τήν άπάντησιν, δτι ή ά-

^ ο ξ ε κρατερά καί δτι δ ΕΧΘΡΌΣ δέν έκυρίευσε 

τόν πύργον, άλλ' ό χρόνος ήτο ό καταστρέψας αυτόν, 
ΕΧΘΡΌΣ πάντοτε νικών. Τοΰτο έξάγομεν έκ τών κερά
μων, αΐτινες έχουσι πέσει κανονικώς, καί έκ τών χω
μάτων, άτινα δεικνύουσι φυσικήν πτώσιν, μάλιστα 
δ ' έκ τών πλινθίνων τοίχων, οΐτινες έσώθησαν μέ
χρι τριών μέτρων ύψους άνευ ρηγμάτων. 

Ά ς ϊδωμεν νΰν καί τήν σημασίαν τών ευρημά
των. Έ κ τ ω ν είκοσι καί πλέον ζωγραφιών, αΐτινες 
σώζονται άκέραιαι καί είς άρίστην κατάστασιν άντε-
γράφησαν πρός τό παρόν επτά εις φυσικόν μέγεθος 
διαταγή τής Ετα ιρε ίας ύπό τοΰ κ. Ζιλλιερών, λίαν 
εμπείρου εΐς τοιούτου είδους εργασίας. Τά αντίγραφα 
έκομίσθησαν ένταΰθα. 

Πρώτη φροντίς ημών υπήρξε νά χρονολογήσωμεν 
τά έργα ταύτα. Ευτυχώς μεταξύ τών πολυαρίθμων 
στηλών ΕΥΡΈΘΗ μία ασφαλώς χρονολογουμένη. 

Είναι ή στήλη τοΰ Άντιγένους υίοΰ τοΰ Σωτί -
μου - μακρόν έλεγεΐον αναφέρει, δτι έφονεύθη προ 
τών Φθιωτίδων Θηβών μαχόμενος γενναίως υπέρ 
Φιλίππου τοΰ I I I βασιλέως τής Μακεδονίας εναντίον 
τών Αιτωλών. 

Ή μάχη αύτη δέν εΐνε άγνωστος - αναφέρει αυτήν 
ό Πολύβιος διά μακρών έγένετο τώ 217 π.χ. Ή εί-
κών άρα τοΰ Άντιγένους εΐνε τού αύτοΰ ή τοΰ επο
μένου έτους, χρόνων σχετικώς λαμπρών, διότι ίκανά 
έτη τής αυτής έκατονταετηρίδος καλύπτει ήδη ό μέ
γας Απελλής, εύρισκόμένος έν τή ζωή. 

Διά παραβολής τών γραμμάτων τής στήλης τοΰ 
Άντιγένους πρός τά γράμματα τών άλλων στηλών, 
κατελήξαμεν είς τό συμπέρασμα, δτι αί άρισται εΐνε 
κατά δΟ—80 έτη προγενέστεροι, δύο δέ ή τρεις φθά-
νουσι τό τέρμα τοΰ Δ ' π. Χ. αιώνος, άλλαι δέ τόσαι 
εΐνε τουλάχιστον σύγχρονοι τή τοΰ Άντιγένους. 

Δευτέρα φροντίς ημών ήτο νά όρίσωμεν τήν θέ
σιν, τήν οποίαν κατέχουσιν αί στήλαι αύται τών Π α 
γασών απέναντι τών ομοίων μνημείων έκ πάντων 
τών άλλων μερών έλθόντων εΐς φώς. 

Τό πράγμα δέν ήτο δύσκολον διότι ομοίων γρα
φών έπί μαρμάρου έλάχισται μέν ευρέθησαν, πέντε 
ή έξ έν Πομπηία καί Ήρακλείω, πλείονες εΐς άλλα 
μέρη τής Ελλάδος καί τρεις Ή τέσσαρες ΕΣΧΆΤΩΣ έν 
Ίμβραημ ία παρά τήν Άλεξάνδρειαν τής Αιγύπτου. 

Πασών τούτων αί τών Παγασών είναι άσυγκρί
τως ύπέρτεραι ά φ ' ενός μέν ώς άρχαιότεραι τών πλεί
στων, ά φ ' ετέρου δέ ώς αί μόναι άριστα διατηρούμε
νοι άνευ σοβαρών ελλείψεων Ή εξασθενήσεως τών 
χρωμάτων. 

Καί ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν άξίαν ύπερέχουσιν 
άσυγκρίτως αί στήλαι τών Π α γ α σ ώ ν δέν είναι βε
βαίως έργα πρώτης τάξεως ζωγράφων, πιθανώς ούτε 
δευτέρας. Ή πλειονότης προέρχεται έκ χειρός ζωγρά
φων μικρών, έκ χειροτεχνών.καθαρώς. 

Ουχί όλίγαι δμως δεικνύουσι χείρα ήσκημένην, 
γραμμάς λεπτάς, άκρίβειαν καί δεινότητα εΐς τόν χρω-
ματισμόν, ένθουσιασμόν καί έ'μπνευσιν ουχί τυχαίαν. 
Ή παράστασις τής άρτιτόκου γυναικός δύναται νά 
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θεωρηθή καλλιτέχνημα μέ αξιώσεις, έχον τήν ωραιό
τητα, ήτις σήμερον χαρακτηρίζει τάς μικράς εικόνας 
τής Φλαμανδικής Σχολής. Ό Αριστοκλής είναι επί
σης έργον ουχί μικράς αξίας καί ή Άφροδε ισ ία , χα-
ριεστάτη καί τρυφερωτάτη παράστασις ενέχει πνεϋμα 
καί δύναμιν μεγάλου τεχνίτου. 

Έ ν γένει επί τών εικόνων τούτων είναι διακεχυ-
μένη ή σκιά καί αί πρόσφατοι αναμνήσεις τών έ'ργων 
τής τελειότατης ακμής τής ζωγραφικής τοϋ αιώνος με
ταξύ 350—250 π.Χ., κ α θ ' δν ήκμασαν οί μέγιστοί 
τελειωταί τής τέχνης, ιδίως ό Νικίας, Παυσίας καί 
Απελλής. 

Ά λ λ ' ουχί μόνον εις γενικάς κρίσεις παρέχουσιν 
ήμΐν ύλικόν αΐ ζωγραφίαι τών Π α γ α σ ώ ν δυνάμεθα 
νά προχωρήσωμεν καί εις μάλλον συγκεκριμένα συμ
περάσματα έξ αυτών, δυνάμεθα*αυτό τούτο νά άνα-
γνωρίσωμεν μεταξύ αυτών μιμήσεις έξ έ'ργων μεγά
λων ζωγράφων, τά όποια άναφέρουσιν οί αρχαίοι 
συγγραφείς ώς θαυμασθέντα, έργα. άτινα μέχρι σή
μερον ε'θεωρούμεν ώς διά παντός απολεσθέντα. 

Έ π ί τοϋ πρώτου πίνακος έ'χομεν παράστασιν γυ 
ναικός άρτιτόκου άποθανούσης - έπί τής κλίνης κοιμά
ται ή γυνή ϋπνον έπικίνδυνον, ώς φαίνεται έκ τής 
φυσιογνωμίας τών άλλων μορφών. Τοΰ συζύγου αυ
τής έσώθη μόνον ή κεφαλή, δεικνύουσα ευγενή 
χαρακτηριστικά ωραίου ανδρός. Ή τροφός μέ 
έ'κφρασιν τεθλιμμένην σχεδόν δακρύουσα, δίδει πλη
ροφορίας ουχί ευχάριστους είς νεαράν μορφήν εϊσερ-
χομένην εις τόν κοιτώνα. 

Τοιαύτην παράστασιν αναφέρει δτι εΐδεν ακριβώς 
έπί όμοιας στήλης επιτύμβιου γραπτής έν 2Ίκυώνι ό 
Παυσανίας· δέν λέγει ΤΙΣ έγραψε τήν εικόνα, άλλά 
βεβαίως θ ά άπησχολήθη είς τοΰτο σημαντικός ζωγρά
φος τής περίφημου Σικυωνίας σχολής- διότι ό περιη
γητής αναφέρει μετά θαυμασμού τήν ωραιότητα τής 
εικόνος ταύτης. 

Δέν είνε άπίθανον νά δεχθώμεν δτι καί ή στήλη 
αύτη τών Παγασών είχε βάσιν τοιαύτην εικόνα με
γάλου ζωγράφου. Ά λ λ ' έκ τής περιγραφής τοΰ Π α υ -
σανίου βεβαιούμεθα, δτι ή είκών εκείνη τής Ξενοδί-
κης δέν έφερε τήν μορφήν τής τροφού. "Ισως ό έκ 
Παγασών ζωγράφος προσέθηκε τήν τροφόν έξ είκό 
νος τοϋ Παρρασίου, δστις έγραψε τροφόν Θρατταν 
κρατούσαν έν ταϊς χερσί νήπιον, ώς αναφέρει ό Πλί
νιος. 

Έ π ί τοΰ δευτέρου πίνακος παρίσταται σκηνή συ
νήθης είς επιτύμβια ανάγλυφα· είς νέος άνήρ καθή
μενος εύρηται είς χειραψίαν χαιρετισμού μετ ' άλλου 
ορθοΰ ισταμένου. Ό μ ο ί α ν ακριβώς εικόνα έγραψεν 
ό Τιμόμαχος, ήτοι δύο ίματιοφόρους άνδρας έτοι
μους νά όμιλήσωσιν, ών ό εϊς παρίστατο καθήμενος ό 

έτερος ορθός. Δέν εΐναι ουδόλως άπίθανον > 
χθώμεν, δτι ενταύθα έ'χομεν άντίγραφον ή μ'μ_ 
τής γραφής τού Τιμομάχου, ήτις ήτο επίσης έμ
βιος. 

Ό τρίτος πίναξ παριστά νεκρικύν συμπόσιο ί 
νηθες εις επιτύμβια ανάγλυφα - ή εΐκών αύτη δέν 8 
τηρήθη καλώς, άλλ' ύπό τεχνικήν έποψιν είναι 
τών αρίστων. 

Ε π ί σ η ς κοινόν θέμα χαιρετισμού παριστά χα] 
εΐκών τής Πηνηΐδος και τοϋ Η ρ ο δ ό τ ο υ - ή ^ 
αύτη εΐναι αμελούς εργασίας ύπό τη·ος χειροτέρ 
κατασκευασθεΐσα. 

Έ π ί τοϋ πέμπου πίνακος παρίσταται νεαν(ί 
Μηνόφιλος μετά τοϋ δούλου του, όστις άγει μέλαΐι 
κύνα* ή εΐκών αύτη είναι μετρίας εργασίας, άλλβ 

θέμα άπαντα επί γραφής τοϋ περίφημου ζωγραη 
Ν Ικ ίου ή ν είδε καί περιγράφει ό Παυσανίας. 

ΊΙ έκτη είκών μία τών αρίστων παριστά τήν ' / 
χιδίκην, δέσποιναν ώριμον πεπλοφόρον καθημτ 
μεγαλοπρεπώς έν είδος "Ηρας ή Δήμητρος - ή Λ» 
παινα π ο ρ ' αυτήν είνε προσθήκη τοϋ Παγασαίου] 
γράφου άτέχνωςπαρασταθεΐσα, ε ν ώ ή δέσποιναI 
πιθαν(7;ς αντιγραφή εκ τίνος εικόνος τοΰ ζωγρά) 
Νικίου επίσης, δστις λέγεται, δτι πρύ πάντων §{ 
γράφει γυναίκας καί δτι τόσην αντίθεσιν χρώμα 
σμοϋ έ'ντεχνον έ'δίδεν εΐς τάς παραστάσεις έν σχε 
πρός τό πέριξ βάθος, ώστε έφαίνοντο αύται ώς φ 
γλυφά. Τό αυτό παρατηρούμεν έπί τή ; εικόνος | 
Άρχιδίκης, ήν ίδόντες πολλοί έν πρωτοτυπώ έ£έ1 
βον ώς άνάγλυφον. 

Ω ρ α ί α επίσης είνε ή ΈΒΔΟΜΗ εΐκών παρισϊ| 
τόν Άριστοκλέα άναπαυό | ΐενον είναι έργον τούλ^ 
στον τών αρχών τής Γ ' π. Χ. έκατονταετηρίδος. ] 
μοίαν παράστασιν αναφέρεται δτι εγραψεν υ μετβη 
νέστερος τής εικόνος ταύτης ζωγράφος Σΐμος" ΦΑΊΙ 
τα*, δτι ή εΐκών τών Παγασών είναι άντίγραφον! 
γου ζωγράφου συγχρόνου τού Άπελλοΰ. 

Άλλά καί τοΰ μεγίστου τούτου καλλιτέχνου ^(θ| 
πιθανώς άντίγραφον ή μίμησιν έν τή ώραιοταηΗ 
κύνι τής Φίλας. 

Τοιαύτιις σημασία,- είναι τά ευρήματα τών ΠΑΓ 
σών, άτινα νέας οδού; διανοίγουσιν εΐς τιήν κατανο 
σιν τής αρχαίας ζωγραφικής. Τό δέ Μουσεΐον Βολ 
δπερ ανέλαβε νά οικοδόμηση ΐδίαις δαπάναις οΑ 
λόπολις καί φιλεπιστήμων Πηλιορείτη; κ. Λ* 
Αθανασάκης, θ ά κατασιή τό προσκύνημα τών ί 

•διαφερομένων ΜΈ τήν λεπτήν καί ώραίαν τέχνην, * 
οποίαν εΐς τόσον ϋψος τελειότητο; ήγαγε τα \& 
πνεϋμα ενός Πολυγνώτου ή Απολλοδώρου, 8 , 1 

Ζεύξιδος, Παρρασίου καί Άπελλοΰ ! 
Α Σ . ΔΡΒΑΝΙΤΟΠΟΪΆ05 ! 

Δ . Α Ι Γ Ι Ν Η Τ Ο Υ 
Διευθυντού τοΰ Αστεροσκοπείου κα'ι καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου 

Η Φ Υ Σ Ι Σ 
Πο'κιλοτρό-ω; έφαντάσθη καί έξέλαβεν ανέκαθεν 

Λ άνθρωπος τήν Ψν«ιν: ό φυσιοδίφης ώς θέμα έρεύ-
, £ θεολόγο; ιό; μητέρα τών θρησκευμάτων, δ καλ
ΛΙΤΈΧΝΗ; ώς πηγήν εμπνεύσεως, δ φυσιολόγος ώς έρ-
ΓΆΤΤΝ ΤΉ; ζωή:, ό φιλόσοφο; ώς τροφόν τής Φιλο-
ίο-ΊΑ:, ί | ϊ ·^μν/ . χ ν ' ^ ω ? 5ημιουργόν πρώτης ύλης καί 

: £ ΠΑΝΘΕΪΣΤΉ; τήν έλάτρευσεν ώς Θεόν. 
Τπϊίρξχν άφ' ετέρου τολμηροί φιλό-
ΜΒΟΙ άρνηθέντε;, καί ουχί δλως αυ
ΘΑΙΡΈΤΩΣ, αυτήν τήν ΰπαρξίν τη ; - έν 
ΤΦΧΊΣΜΩ. κατ" αυτού;, δέν ύπάρχου-
9ΐν ΟΎΤΕ ΟΏ/ΑΙΤΑ. ούτε πνεύματα, 
οδτε δυνάμει;, αλλά μόνον γεγονότα 
ΧΑΊ νόμοι, ήτο: ονμβεβηκύτα καί 
αφιις αυτών. 

Άλλά πάσαι αί θεωρίαι καί αί 
μορχιχΐ αύται τού φυσικού κόσμου. 

ΔΈΝ είναι αβάσιμοι, είνε πόρισμα 
ΕΊ5:ΧΉΣ αντιλήψεως αύτοϋ : προσω-
ΕΧΑΊ εντυπώσει:, σχετικά· πρός τήν 
ΜΕΡΙΧΉΝ αποψιν. ύφ' ή ν έκαστο; άν-

ΠΟΣ θεωρεί τήν Φύσιν ή επικοι
ΝΩΝΕΊ ΠΡΌΣ αυτήν. Ουδέν τό γενικδν, 
'Λ απόλυτον εντεύθεν, τίποτε τό |3ά-
ΚΜΟΝ, ΤΌ πραγματικόν εκείθεν τό χάος τής ά-
ΡΟΊΑΣ καί τής εικασίας άφ' ένος, ή άβυσσος τής άβε-
ΒΑΙΌΤΗΤΟΣ και τής αυθαιρεσίας άφ' έτερου. 

ΤΙ ΕΊΝΕ λοιπόν ή Φύοις καί τις ή σχέσις αυτής πρός 
Ηρωπον; Ή Φύσις είναι τό Πάν, φέρον έν έαυ-

*Τ ΠΝΟΉΝ ζωής, λέγει ό μέγας φυσιοδίφης ΗΐΐΐΪΐ-
"01(1 Γ κατά δέ τόν Ξενοψάνην, τό Πάν είναι "Εν, 
1 1 4 1 ΤΟ Έν αυτό είναι ό θεός. Ά ρ α , κατ' άμφοτέρας 
«ς ΔΟΞΑΣΊΑΣ ταύτας, έξ ών ή πρώτη πηγάζει ώς γε-
•κωτέρα μορφή έκ τής δευτέρας, δνομάζουσα Φύσιν 
Ί» «5τη λατρεύει ώς θεόν, ή Φύσις, ήτις ταυτίζεται 
Ν? τό Σί'μ.Ίπν. θεωρείται ένιαϊον Όν, μοναδική 
""•Ι^ί, έν αιωνία ζωη ευρισκομένη* δέν είναι σώμα 
| *Ρον Η αδρανές, άλλ' αυτοτελές καί αύθύπαρκτον 

Ι ΟΠΕΡ δρά, κινείται καί δημιουργεί.« Ή Φύσις, λέγει 
• βώβΐΐίη^ έν τώ περί τών τεχνών λόγω του, δέν εί-

Ι»«\Α αδρανή;· είναι δι' εκείνον, δστις γνωρίζει 
ΟΟΑΝΗΤΑΙ τό υπατον αυτής μεγαλείον, ή δημι-
'»ουναμις τού Σύμπαντος, δύναμις άπαύστως 

''^*! 4Ρχέγονο;, αιωνία, ήτις γέννα έν τψ ίδίω στέρ-
Ν ΥΠΆΡΧΕΙ, άπόλλυται, καί άναγεννάται Ικ 

Ό κ . Δ . Α Ι γ ι ν ή τ η ς 

περιτροπής». Ώ ς ώρισε δέ αυτήν διάσημος φυσιολό-
γος : Ή Φύσις είναι δ,τι αυξάνει καί αναπτύσσεται ΑΙ
ωνίως, δ,τι δέν έχει ζωήν, ειμή διά συνεχούς μεταβο
λής μορφής καί εσωτερικής κινήσεως. Καί δ δαιμό
νιος τής αρχαιότητος φυσιοδίφης δσον καί βαθυγνώ-
μων τών αιώνων φιλόσοφος, ό Αριστοτέλης, περί τών 

θεμελιωδών άρχων τής Φύσεως ΟΜΙ
λών, λέγει : «Αι ϋεμελιώδεις άρχαϊ 
ολοκλήρου τής Φύσεως είναι ή άλ-
λοίωσις καί ή κίνησις, δστις δέν ΑΝΕ
γνώρισε τάς ΑΡΧΆΣ ταύτας, δέν γνω
ρίζει τήν Φύσιν» (•*') Ανέκαθεν δέ 
οί αρχαίοι "Ελληνες έν αυτή τή άρχή 
τής φιλοσοφίας των, άπέδωκαν είς τήν 
Φύσιν τήν θεμελιώδη ιδιότητα τής ΑΛ
λοιώσεως, τής μεταβολής. «"Οταν, 
κατά τήν πρώτην έξέγερσιν τής σκέ
ψεως, λέγει δ Τ&ΉΐΒ, δοκιμάζωσιν 
(οί "Ελληνες) νά έννοήσωσι τόν κό-
σμον, τόν φαντάζονται κατ ' εικόνα 
τοϋ Εδίου αυτών πνεύματος : Είναι 
τάξις, Κόσμος, αρμονία, ωραία καί 
κανονική διάταξις πραγμάτων, τά ό
ποια υφίστανται καί μεταμορψοϋνται 

άφ' εαυτών. Βραδύτερον οί Στωικοί τόν παραβάλλουσι 
πρός άστυ, κυβερνώμενο ν ύπό τών αρίστων νόμων». ( 2) 

Ά ρ α , κατά ταύτα, ή Φύσις, ώς δεικνύει καί τό ό
νομα αυτής, υπόκειται διαρκώς είς μεταβολάς, υφί
σταται συνεχώς αλλοιώσεις* μεταβάλλει αιωνίως μορ
φήν καί αναπτύσσεται άπαύστως* είναι ή " ϊ λ η δια
πνεόμενη ύπό τής ζωής, τό Σύμπαν ζωογονούμενον 
ύπό δημιουργού δυνάμεως. 

ΆΛΛΆ καί αί σκέψεις καί αί δοξασίαι αύται κατ ' 
ουδέν διαφωτίζουσιν ημάς περί τής πραγματικής φύ
σεως τοΰ Κόσμου* διότι ό ΑΛΗΘΉΣ, ό πραγματικός ο
ρισμός αύτοΰ, ώς καί δ πραγματικός ορισμός τής ύ
λης, (ής ή Φυσική, κατά τάς προσφάτους αυτής ΈΡΕΥ
νας, τείνει ν ' άρνηθή απολύτως αυτήν τήν ϋπαρξιν καί 
νά δεχθή, δτι τό πάν είνε ενέργεια, ηλεκτρισμός, παλ
μοί τοΰ αιθέρος) είνε αδύνατος. Μετονομάζουσι τό 
Σύμπαν, άλλά δέν δρίζουσι τήν Φύσιν είναι ή άντί-

(1) 'Αριό"τοτέλονς, Φυσικαί ακροάσεις I III 6, I, σελ. 
200, έκδ. ΒεΙιβΓ. 

5 ) Ταϊηβ, ΡΗί1θ9θρ1ιίβ ιΐβ Γ ΑΓΙ, τ. 2ος. βελ. 110, ΡΒΓΪΫ 
1906. 
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ληψις, ή φαντασία τοϋ Παντός, ΏΣ αιωνίου άτομου, 
ώς δημιουργού δυνάμεως, υπό τδ δνομα της Φύσεως, 
άλλ' ουχί δ ορισμός αυτής - είνε ή συναίσθησις τής ζωο
γόνου ιδιότητος τού μεταβλητού τού φυσικού κόσμου, 
άλλ' ουχί Ή έννοια τή̂ Σ εσωτερικής φύσεως αύτοΰ. 
Περιβάλλουσιν έξωτερικώς τό Σύμπαν διά νέας 
μορφής, άλλά δέν εισόύουσιν έν τή εσωτερική ύφη 
του* παρουσιάζουσι τό αυτό πράγμα ύπό δύο δψεις, 
έξ ών μοναδική καί άγνωστος ή μία, διφυής καί ΑΌ
ριστος Ή άλλη· άλλά δέν άποκαλύπτουσιν είς τόν 
Νουν τάς απείρους ιδιότητας, τήν δλην φύσιν του. 
Καί μετ' αύτάς δ Νους παραμένει εις τήν αυτήν σκο-
τεινήν κατάστασιν, είς τήν αυτήν θεμελιώδη άγνοιαν 
περί τής βαθείας εννοίας τής Φύσεως, ΕΊΣ ήν διετέλει 
καί πρό αυτών περί τοΰ Παντός. 

Τήν Φύσιν αντιλαμβανόμεθα καί όρίζομεν, ώς πάν 
πράγμα, έκ μόνων τών προσωπικών, τών ατομικών 
εντυπώσεων κατ' ουδέν προγ^ωροΰμε^ πέραν τών ΑΙ
σθημάτων, άτινα αύτη διεγείρει είς τόν άνθρωπον 
περικλειόμεθα, κατ ' ανάγκην, εντός τών πεπερασμένων 
ορίων τών δυνατών είς ημάς εντυπώσεων, ών αυτή 
είνε Ή αιτία. Ά λ λ ' είνε άραγε τοιαύτη ή Φύσις ; Αί-
σθανόμεθα ήμέΐς αυτήν ώς Ιχει πράγματι, ύφ' δλας 
αυτής τάς ιδιότητας, ύφ< δλας αυτής τάς επόψεις, καθ ' 
δλην αυτής τήν έκτασιν; Πρό τών ερωτημάτων τούτων 
Ή Επιστήμη σταματά" ΤΙΣ οίδεν ; άφοΰ μάλιστα αυτή 
Ή πραγματική τής Φύσεως ύπόστασις αμφισβητείται! 
Ό Ι3βΓΐί1θγ, αρνούμενος τήν ύπαρξίν της, υποστη
ρίζει, δτι ή "Γλη είνε φανταστικόν δν, καί δτι ΌΛΌ-
κληρον τό αίσθητόν Σύμπαν ανάγεται εις τάξιν ΑΙ
σθημάτων. Ό δέ ΤΑΊΗΒ, μή πιστεύων ΕΙΣ τήν ΰπαρξιν 
σωμάτων καί δυνάμεων, άλλά μόνον κινήσεων καί 
έν γένει γεγονότων καί νόμων, θεωρεί τήν ίδέαν τής 
ουσίας ώς ψυχολογικήν άπάτην δεχόμενος δέ, δτι 
παριστάμεθα άπλοΐ θεαταί καταστάσεων καί μετα
βολών έν τή Φύσει, λέγει : «τό πνεΰμα ημών είνε έν 
ΤΉ Φύσει ώς τό θερμόμετρον εντός λέβητος· όρίζομεν 
τάς ιδιότητας τής Φύσεως, διά τών εντυπώσεων τοΰ 
πνεύματος ημών, ώς σημειοΰμεν τάς καταστάσεις τού 
λέβητος έκ τών μεταβολών τοΰ θΐ,ρμομϊζροΜ. Περί τοΰ 
ενός, ώς καί περί τοΰ άλλου, γνωρίζομεν μόνον κατα
στάσεις καί μετκβολάς· αμφότερα συνθέτομεν μόνον 
έκ μεμονωμένων καί μεταβατικών δεδομένων >. ( ') . 

Ά φ ' έτερου ό ΡΟΊΠΟΛΓΟ, θεωρεί τήν αντικειμενι
κότητα τοΰ κόσμου ΏΣ συνέπειαν τής κοινής αντιλή
ψεως αύτοΰ ουχί ύφ ' ενός άλλ' ύπό πολλών λογικών 
δντων διά τών αυτών εντυπώσεων τών αισθήσεων, καί 
τά αντικείμενα ΏΣ πραγματικά, καθό συνδεόμενα διά 
κοινού δεσμού, δστις μόνος είνε άντικείμενον έν ΑΎ-
τοΐς· δ δεσμός δέ αυτός είνε αμοιβαία σχέσις. Σχετί-

( ' ) Η . Τ α ί η υ Ι Ι Ϊ Λ Ι Ο Ϊ Γ Β , άβ \& Γ , Ϊ Ι Ι Ρ Γ Β Ι Ι Ι Γ Ο αη§ΐ3Ϊ«ο τ . 
5ο ; .σελ . 3 4 5 . Ραι-ί* 1 9 0 2 . 

ζων δέ πάσαν πραγματικότητα πρός τόν ϊ'Μρ^Λ 
δστις τήν αντελήφθη, λέγει : « Έ αρμονία χύτι-πΗ 
οποίαν ή ανθρωπινή διάνοια νομίζει, δτ. άνεχ£λυ<3 
έν τή Φύσει, υφίσταται, πράγματι, έκτος τής διάνοι, 
ταύτης; "Οχι, αναμφιβόλως - πραγματικότης δλως| 
ξάρτητος τοΰ πνεύματος, δπερ τήν εννοεί ή 
σθάνεται, είναί τι αδύνατον. Τόσον εξωτερικός < 
καί άν ύπήρχεν, θά ήτο διά παντός άπρόσι 
ημάς. ( ' )». . 

Ά λ λ ' άδιάφορον ! οποιαδήποτε καί άν ή πράγμα 
ή Φύσις, τόν άνθρωπον ενδιαφέρει αύτη κυρίως οποΗ 
είναι δι' αυτόν αυτή ή μορφή τής Φύσεως, ή 'ι^ο,Α 
πίνη, είναι ή πραγματική δι' ήμάς' αυτήν καί μ 5 ν Μ 

τό άνθρώπινον πνεΰμα δύναται νά θεώρηση, νά {»Λ 
νήση, νά γνωρίση. Τό έργον τοΰ Πνεύματος, δια ιί-
παρατηρήαεως, τοΰ πειράματος καί τής σκέψ^Λ 
σπουδάζοντος τήν Φύσιν. είνε Ή Επιστήμη. Λιά τών 
οργάνων τούτων τής Επιστήμης ό ΛΓοι\- συνδέει ΙΌ» 
άνθρωπον πρός τήν Φύσιν διά τής έπ.στημονιχίΕ 
ταύτης σκαπάνης ή διάνοια εύρύνει συνεχώς τόν όρίζοκ 
τα καί καλλωπίζει έξαισίϋ>ς τό στάοιον τής ζωής αδχοΒ 

Ονδεν εν τώ^ νώ, ο μή πρότεροι1 ί\· τή ιασΰψΆ,' 
λέγει δ Αριστοτέλης. Ή Φύσις είνα ή μόνη ΠΤΪΓΊ 
τοΰ κόσμου τών ιδεών καί τής σφαίρας τών γνώσεων*» 
μ ώ ν ό εσωτερικός τοΰ ανθρώπου κόσμος, ί κόσμο; τδν 
σκέψεων, τών εντυπώσεων, τών αισθημάτων, τώνσυγχι· 
νήσεων καί τών θελήσεων αύτοΰ συνδέεται άρρή· 
κτως καί εξαρτάται τελείως έκ τοΰ έξω κόσμου, τΛ>, 
κόσμου τών αισθήσεων. Ό ανθρώπινο: νους οίχο· 
δομεί τόν ιδεώδη κόσμον διά τών υλικών, άτινα συλ-
λέγουσιν αί αισθήσεις, διά τών στοιχείων, άτινα πτ*-
γάζουσιν έκ τής παρατηρήσεως καί τή ; σπουδής τδ\Ν 
φυσικών φαινομένων. «Τά εξωτερικά φαινόμενα, γρβη 
φει δ Ηθ§*β1, έν τή Φιλοσοφία τής Ιστορίας, μίτο·] 
φράζονται, ούτως ειπείν, είς τάς έσωτερικάς "«ρ»* 
στάσεις ημών.» Ό κόσμος τών ιδεών είναι έμμεαο» 
προϊόν τής μελέτης τής Φύσεως, δσον ή σφαίρα τών 
γνώσεων είναι άμεσον έργον τ ή ; άποκαλύψεως τδ» 
φυσικών νόμων. « Ό κόσμος τών ιδεών, λέγει δ ΗΙΠΙΙ-
1)θ1άι, δέν είναι έκ φύσεως κόσμος φασ/ιάτων »*'•< 
ονειροπολήσεων, ουδέ τά δι' ΕΠΊΠΟΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗ3=ΩΝ 

συλλεγέντα πλούτη διάκεινται πρό; τήν Φιλοσοφία»: 
ώς πρός έχθρικήν ούναμιν, απειλούσαν αυτά.» ™Γ-
άντίθετον συμβαίνει: ή άποκάλυψις τών μυστηρ:ων 
τής Φύσεως, ένώ ΕΞΗΓΕΊ τών φυσικών φαινομένων τή» 
ποικίλην μορφήν καί δεικνύει τών φυσικών δυν 
τήν μυστηριώδη ένέργειαν, διατρέφει ΤΉΝ Φιλοσοφ' 
αυτής καί εμπνέει τό έκτος τών αισθήσεων 1 
Σύμπαν ό εσωτερικός ούτος κόσμος είναι τό έκ ϊ*!·^ 
ανακλάσεως έπί τής Διανοίας τοΰ εξωτερικό 0 -""Ρ* 

ι ) Η . Ρ ο ί ι ΐ 0 3 Γ 6 \ Ι Ι Ϊ ν ϊ Ι β υ Γ <1ο Ια δ ίρηοο , 
2 6 2 , 2 6 6 . 
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ς γ£ννώμενον ειδωλον τής Φύσεως. 
ΑΥΤΉ ή Μαθηματική, ή μάλλον αφηρημένη καί, 

Ί ^ ι ό φαινόμενον, ή μάλλον αυτοτελής καί άνεξάρ-

Χ 0 ύ πραγματικοΰ κόσμου επιστήμη, έκ τής με-
^ η ; τής φύσεως προήχθη καί δι' αυτής υψώθη εις 

«αθμόν αναπτύξεως ευρίσκεται σήμερον άνευ τών 
χών ερευνών, άνευ τών ύπ ' αυτών τιθεμένων ένώ-

τής ανθρωπινής σκέψεως προβλημάτων, άνευ 
φ ύπό τή; Φύσεως χαρασσομένων εις τήν διάνοιαν 

Β!).χίλων επιστημονικών δρόμων τί θά ήτο σήμερον 
, ^,θημχτική "Επιστήμη ! Αί φυσικαί έρευναι δέν 
• Χοΰτισαν 0.^·ζ έποδηγέτησαν μόνον τάς μαθηματι-
-ίί άλλά καί τά; έσυστηματοποίησαν καί τάς ανύ
ψωσαν- άνευ αυτών πόσαι πλάναι, οποία σύγχυσις καί 
«οία στείρωσις θά έβασίλευεν έν τή Μαθηματική ! 
«Έπρεπε νά λησμονήσωμεν εντελώς τήν ίστορίαν 
χίς Επιστήμης, λέγει ό διάσημος Γάλλος μαθηματι-
Χ4Σ ΡΟΐΗΟ&ΐΝ, διά νά μή ένθυμηθώμεν, δτι ή έπ.θυμία 
χοΟ νά γνωρίσωμεν τήν Φύσιν έσχεν έπί τής αναπτύ
ξεως τών Μαθηματικών τήν σταθερωτέραν καί επιτυ
χεστέρα-/ έπίδρασιν. 'Εν πρώτοις, δ φυσικός μάς προ
τείνει προβλήματα, τών οποίων περιμένει παρ ' ημών 

• τήν λύσιν. Άλλά διά τής προτάσεως αυτών, προε-
Λήρασεν ήμΐν πλουσίως τήν ύπηρεσίαν, τήν οποίαν 
Οέπαράσχωμεν αύτω, έάν κατορθώσωμεν νά τά λύ-
οωμεν. Ό καθαρός μαθηματικός, δστις θά έλησμόνει 
τήν δπαρξιν τοϋ εξωτερικού κόσμου, Οά ώμοίαζε πρός 
ζωγράφον, δστις θά ήούνατο νά συνδυάση άρμονικώς 
τα χρώματα καί τά σχήματα, άλλά θά έστερεϊτο τών 
«ροτΰπων. Ή δημιουργός δύναμις αύτοΰ θά έστεί-
ρευε ταχέως^ . 

Άλλ' ή έρευνα τών φυσικών φαινομένων ένψ 
πλουτίζει τήν σφαϊραν τών γνώσεων καί εύρύνει τόν 
ορίζοντα τών θεωριών τής Φιλοσοφίας, γονιμοποιεί 
I» γίνει τήν Διάνοιαν καί ζωογονεί τήν δημιουργόν 

Ι τής φαντασίζ; δύναμιν έν τή μετά τής Φύσεως έπι-
ί Μίνωνία αύτοΰ ί άνθρωπος, άποκαλύπτων τό άλη&ές, 

Καλλιεργεί συγχρόνως /.αί τό ώράϊον. Ή Φύσις είναι 
τοχα/όν καί τό ά-α,^ον συγχρόνως* ή θέα τών φυσι-

Β&ν φαινομένων, ή μεγαλοπρέπεια τών φυσικών είκό-
»ν, έν.σχύουσαι τδ πνεΰμα, θέλγουσι καί τό δμμα 
Καί ανυψούσι τήν φαντασίαν τό εκπαγλον κάλλος 

I ?6ν σκηνών τή; Φύσεως, έξωραΐζον τόν κόσμον, έξευ-
γεν.ζει τόν άνθρωπον διά τών συγκινήσεων, ας γεννά 

;ι ψυχήν αύτοΰ τό καλόν. Πλήν τής Επιστήμης 
'ής Φιλοσοφίας, αΓτινες έκ τής Φύσεως πηγά-

νίοσιν ολόκληροι, καί αί Καλαι Τέχναι, τά Γράμ-
' Μ τ α καί ή Ποίησις ιδίως έξ αυτής εμπνέονται, ύπ' 

αρδεύονται καί ζωογονούνται. Είς τήν Φύσιν 
Ψ'-ερωσεν δ άνθρωπος τά πρώτα αύτοΰ ποιήματα* 

Ρ ) Η. Ρυίικ 'αιν 1, ι ναΐβυ,τ ιΐο \& δο ίβ ι ιοβ , σ ί λ . 1 4 7 . 

— 4 

συγκινηθείς έκ τοΰ καταπληκτικού μεγαλείου τών 
φυσικών φαινομένων, οίστρηλατηθείς ύπό τής απα
ράμιλλου καλλονής τών φυσικών σκηνών, προέβη εϊς 
τήν περιγραφήν καί επεχείρησε τήν έξήγησιν αυτών. 
Γοητευθείς έθαύμασε καί έψαλε τό κάλλος τοΰ έαρος, 
τό άρωμα τών ανθέων, τήν φαιδρότητα τής βλαστή-
σεως - καταπλαγείς, έξεθείασε τάς φυσικάς δυνάμεις, 
αΓτινες παράγουσι τήν θύελλαν, γενννώσι τήν καται
γίδα, ρίπτουσι τόν κεραυνόν, καί σείουσι τά ΔΡΗ. Διά 
τής ποιήσεως εξέφρασε τάς αϊσθητικάς εντυπώσεις 
καί τάς έπιστημονικάς ιδέας αύτοΰ" έν ταΐς περιγρα-
φαΐς καί ταΐς ΈΡΕΥΝΑ.ς τών φυσικών φαινομένων συν-
ήργουν δ Νους καί ή Φαντασία. Ή Ποίησις καί Ή 
Επιστήμη ήσαν τότε ήνωμέναι - έκυοφοροΰντο συγ
χρόνως ώς δίδυμοι άδελφαί ύπό τής αυτής μητρός, 
τής Φύσεως. 

Κατά τούς χρόνους εκείνους, έν τή άρχή τοΰ ΑΝ
θρωπίνου πολιτισμοΰ, ώς καί σήμερον παρά τοις ά-
γρίοις καί άπολιτίστοις λαοϊς, τήν ΑΚΡΙΒΉ έπιστημονι-
κήν ερευναν άναπληροϊ ή Φαντασία, τήν ΑΛΗΘΉ τών 
φυσικών φαινομένων έρμηνείαν αντικαθιστά ή Αλλη
γορία, αί αλλόκοτοι δυνάμεις, τά υπερφυσικά δντα" έν 
τή αδυναμία, έν Ή άναγκαίως ευρίσκεται δ άνθρωπος, 
δπως έξηγήση ΟΡΘΏΣ, λογικώς, επιστημονικώς τών 
φυσικών δυνάμεων τήν ένέργειαν, τών φυσικών φαι
νομένων τήν παραγωγήν, καταφεύγει είς τά Σύμβολα, 
ΕΙΣ τόν Μϋ&ον, είς τδ Θείον. Ούτως, έκ τής παρατη
ρήσεως τών φυσικών φαινομένων προέκυψεν ή αρχαία 
ΕΛΛΗΝΙΚΉ θρησκεία καί Ή συναφής ΑΥΤΉ Μυθολογία. 
Έ ν τή ερμηνεία τής ενεργείας τών φυσικών δυνάμεων 
ευρίσκεται, ώς γνωστόν, ή πηγή καί εξηγείται ή άρχή 
τών πλείστων αρχαίων μύθων. Αί έκ τοΰ φυσικοΰ κό
σμου εντυπώσεις, τά αισθήματα, άτινα έγέννα ή γονι-
μότης, ή καλλονή, ή ποικιλία τών φυσικών στοιχείων, 
ή πρός έξήγησιν τών φυσικών φαινομένων τάσις τοΰ 
άνθρωπου, ώδήγησαν αυτόν είς τήν ίδέαν τής &εότη-
τος· ή μετά τής Φύσεως επικοινωνία άπεκάλυψεν είς 
αυτόν τήν ϋπαρξιν δυνάμεων, τάς ΟΠΟΊΑΣ έπροσωπο-
ποίησε δι' υπεράνθρωπων, ΰείων δντων. Έντεΰθεν τά 
φυσικά φαινόμενα αποδίδει είς τάς ενεργείας τών 
θεών ό Ζεύς καλείται δμβριος καί νέτιος, ώς δημι
ουργός τής βροχής, κελαινεφής ώς θεός τών μαύρων 
νεφών, ερίγδονπος ώς ΕΡΓΆΤΗΣ τής βροχής, νεφεληγε
ρέτης ώς συνκθροίζων τά νέφη, αίγίοχος ώς παράγων 
τήν καταιγίδα" πρός έξήγησιν τής βλαστήσεως, ό Ζεύς 
παρίσταται ώς σύζυγος τής Δήμητρος καί πατήρ τής 
Περσεφόνης, καθό γονιμοποιών τήν Γήν διά τών βρο
χών καί τής θερμότητος αύτοΰ : δ Απόλλων παριστά 
τόν "Ηλιον καί επιδρά έπί τών καρπών τής Γής, Ή 
Άρτεμις τήν Σελήνην καί ΕΝΕΡΓΕΊ ' έπί τών ΑΓΡΏΝ, 
καί ούτω καθεξής. Έντεΰθεν προκύπτει Ή πολνΰεία, 
έχουσα ώς αρχήν τήν λατρείαν τής Φύσεως, ώς ζώ-
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σης, δημιουργοΰ καί αθανάτου Δυνάμεως: τά φυσικά 
στοιχεία προσωποποιούνται καί προς αυτά βλέπομεν 
πλειστάκις παρά τοις άρχαίοις ποιηταΐς τούς Έ λ λ η 
νας απευθυνόμενους, όμιλοΰντας, ί/ετεύοντας. (') 

Ούτως ή Επιστήμη, ή θεολογία καί ή Μυθολο
γία ευρίσκονται ηνωμένα: έν τή ποιήσει - περιβαλλό
μενα-, ποιητικόν ένδυμα, εμφανίζονται δμοΰ, ύπό μυ-
θολογ:κήν μορφήν. Ό χωρισμός αυτών έγένετο βρα-
δύτερον, ή διάσπασις καί ή έξέλιξις έκαστης αυτών 
ύπό ιδίαν, ύπό τήν άλ»;θή ύπόστασιν, επήλθε σύν τώ 
χρόνω, μετά τής προόδου καί τής αναπτύξεως τής άν-
θρωπότητος. Τό αληθές έπιστημονικόν σπέρμα άνε-
φάνη· κατόπιν δέ ή έκκόλαψις τής Επιστήμης έγέ
νετο υπό τόν διαυγή ούρανόν τής Ελλάδος, τής ο
ποίας τό φυσικόν έδαφος, δσον καί τό Ιξοχον δαιμό-
νιον, συνετέλεσαν είς τοΰτο θαυμασίως καί απεδεί
χθησαν απαράμιλλα. 

Ά λ λ ' ό εσωτερικός άνθρωπος δέν είνε μόνον πνευ
ματικόν τέκνον, άλλά καί ηθικόν πλάσμα τής Φύ
σεως· ή έπίδρασις αυτής δέν περιορίζετα: εντός μόνου 
τοΰ διανοητικοΰ κόσμου, άλλ' εκτείνεται καί έπί τής 
ψυχικής καταστάσεως καί έπί τής ηθικής διαπλάοεως 
τοΰ άνθρωπου. Ή Φύσις ρυθμίζει τάς ψυχικάς δυνά
μεις, καί διοχετεύει τάς ήθικάς απολαύσεις ημών. Ή 
ανθρωπινή ψυχή, προ τοΰ μεγαλόπρεπους θεάματος 
τών σκηνών τής Φύσεως, ύπό τήν έπίδρασιν τής έν 
αυτή κρατούσης ελευθερίας, διά τής ζωογόνου πνοής 
καί τής φαιδρότητος αυτής, διά τής γλυκύτητος τών 
εντυπώσεων, &ς γέννα τών φυσικών εικόνων ή πολυ
ποίκιλος καλλονή, ώς διά μυστηριώδους αλληλουχίας, 
μαγεύεται, ανακουφίζεται καί φαιδρύνεται. « Ή άπλή 
επαφή τοΰ άνθρωπου, λέγει ό ΙΙΙΙΐΐΛΟΙΆΊ, μετά 
τής Φύσεως, ή έπίδρασις αυτή τοΰ έλευ&έρου αέρος 
έχει πραΰντικήν δύναμιν ανακουφίζει τήν δδύνην καί 
κατευνάζει τά πάθη, δταν ή ψυχή είνε βαθέως τετα-
ραγμένη. Τά ευεργετήματα ταΰτα παρέχονται είς τόν 
άνθρωπον. οιασδήποτε ούσης τής ζώνης, ήν κατοικεί, 
είς οιονδήποτε βαθμόν διανοητικής αναπτύξεως καί 
άν ύψώθη. Τό σοβαρόν καί επιβάλλον τών εντυπώ
σεων τούτων έγκειται είς τό προαίσθημα τής τάξεως 
καί τών νόμων, δπερ γεννάται έν άγνοια ημών, έν τή 
άπλή επαφή μετά τής Φύσεως- προέρχεται έκ τής 
αντιθέσεως, ήν παρέχουσί τά στενά δρια τής ημετέ
ρας υπάρξεως πρός τό είδωλον τούτο τοΰ Απείρου, 
δπερ αποκαλύπτεται πανταχοΰ, είς τόν Ιναστρον θό-
λον τοΰ ούρανοΰ, είς τήν πεδιάδα τήν έκτεινομένην 
απεριορίστως, είς τόν ορίζοντα τοΰ Ώκεανοΰ. ( 2)» 

Ά λ λ ' ή μελέτη τοΰ φυσικοΰ κόσμου Ιχει καί άλ-
λην, μείζονα έτι, τήν ύψίστην ίσως, έπί τοΰ άνθρωπου 
έπίδρασιν πλήν τοΰ πλούτου τών ιδεών καί τών απο
λαύσεων, άς γέννα ή άποκάλυψις οιασδήποτε τών απεί
ρων μυστηριωδών πτυχών αύτοΰ, πλήν τοΰ θέλγητρου 
και τών συγκινήσεων, άς προξενεί ή άμεσος μετά τής 

(1 (Σήμερον δέν ίκετεΰομεν πλέον τήν Φύσιν, τ ή ν δ ιατάσ-
σομεν ' δ ιότι άνεκαλύψαμεν τ ινά τ ώ ν μυστ ικών τ η ς καί κ α θ ' 
έκάστην άνακαλύπτομεν νέα . Τ ή ν δ ιατάσσομεν , έν ονόματ ι 
των ν ό μ ω ν , τούς όποιους δέν δύναται νά άποκοούση , διότι 
είνε ιδικοί τ η ς - τους νόμους τούτους δέν ζ η τ ο ΰ μ ε ν π α ρ ' 
αυτής άνοήτως νά τους μ ε τ α β ά λ η , πρώτο ι ήμεΓς ύπε ίκοαέν 
είς αυτούς . (Η. Ρ ο ί η ο β τ β , Ι ι & ν & Ι β υ Γ ί Ι β ί Ε 8 ο ϊ -
6ΐΐ06 : σελ . 1 5 8 . 

(2) Α. Ηιιωροΐιΐΐ, Οοδίποδ, τ. 1ος , σελ. 5 , Ρ&Π8 1 8 5 5 · 

Φύσεως επικοινωνία, έν τή σπουδή αυτής, ό άνθρ^^Ι 
ανερχόμενος τής υψηλής σφαίρας τών φυσικών 4)3 
θειων, υψούμενος μέχρι τής κορυφής τών ε υ γ ε ν ή 
ρων κατακτήσεων τοΰ πνεύματος, αισθάνεται χ λ ^ 
γαλεΐον τής ΑΝΘΡΩΠΙΝΉΣ διανοίας, διακρίνει τήν £Χ3 
θέσιν αύτοΰ έν τώ κόσμω. Καί ή συναίσθησις χ ϋ 
τής ΊΔΙΑΣ πνευματικής δυνάμεως δέν παρέχει ΜΌΝ5 

ήθικήν άπόλαυσιν μεγίστην, άλλά καί ένίσχυσιν ΤΛ 
ΙΔΊΩΝ δυνάμεων σημαντικήν είς τόν άνθρωπον έΕ α* 
τής γεννάται ή αύτοπεποίθησις, ήτις καθίστα ΙΣΧΥΡΟΊ 
τέρας τάς τάσεις καί ύψηλοτέρας τάς πτήσει; ΑΥΤΟΊ 
πρός εύρυτέραν καί · έντελεστέραν κατανόησιν τ* . 
Φύσεως. 

Ή μελέτη τής μορφής τών μεταόολών 
τής αμοιβαίας εξαρτήσεως, ή έρευνα τής π ε ρ ι ο δ ι χ β 
εμφανίσεως καί τής διαδοχής τών φυσικών φαινοιιΐ 
νων άγει ημάς είς τήν διάγνωσιν τών φυσικών Δ·> 
νάμεων, διά τής ενεργείας τών οποίων π α ρ ά γ ο ν τ Μ 
καί ΕΐΣ τήν άποκάλυψιν τών άγνωστων φυσικών νό
μων, ύφ' ών ταΰτα διέπονται· ούτως ή άνθρωπΜ 
διάνοια, ανερχομένη έκ τών αιτιατών είς τά ΑΙΤΙ2 
ελέγχουσα καί άποκαλύπτουσα τάς μυστηριώδεις Μ 
νάμεις αί'τινες κυβερνώσι τόν κόσμον. τείνει νά άνα-
γάγη ΕΐΣ μίαν ΑΡΧΉΝ, είς έν γενικόν αίτιον τ ά άπειρ» 
φυσικά φαινόμενα τοΰ Σύμπαντος. Ή ΆΠΛΟΠΟΊΗΡ 
αύτη τών φυσικών δυνάμεων, τών ύπό ποικίλας 
φάς εντός τών περίπλοκων φυσικών φαινομένων 
δηλουμένων, ΕΊΝΕ' ό υψηλότερος σκοπός καί ό ευγ* 
νέστερος καρπός τής πνευματικής δράσεως ΤΟΰ αν
θρώπου. 

Τής άπλότητος ταύτης τών γενικών δυνάμεων τί); 
Φύσεως αποτέλεσμα, τής ενιαίας αρχής τών φυσ.ΧΪΙ 
φαινομένων καρπός είνε ή θαυμάσια εσωτερική Μ 
μονία τοΰ κόσμου, ήτις, κατά τόν Ρθ ίηο ; ΐΓΟ, ΕΊΝ»| 
μόνη ΑΛΗΘΉΣ αντικειμενική πραγματικότης· ή ΑΡΜΟ
νία αΰτη τής Φύσεως έκδηλοΰται διά τής έπικρα·Η| 
σεως έν αυτή γενικών, αιωνίων καί αναλλοίωτων Ν4? 
μων. Τήν ύπαρξιν καί τ ή ν λειτουργίαν παγκοσμίων φιΜ 
σικών Νόμων δφείλομεν εΐς τάς φυσικάς ε π ι σ τ ή μ η 
καί ΙΔΊΑ είς τ ή ν Άστρονομίαν α υ τ ή μάς έδε ι ξε π ρ ώ τ ΐ | 
ού μόνον δτι ύπάρχουσιν, ά λ λ ά καί δτι είνε ά κ ρ ι β β ! 
άκαμπτοι : « Έ ΑΡΊΣΤΗ έκφρασις τής αρμονίας τ α ύ τ η ς 
λέγει δ ΡΟΪΗΟ&ΙΤ, είνε ό Νόμος· δ Νόμος είνε ΜΊ« 
τών μάλλον προσφάτων κατακτήσεων τοΰ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΊ 
πνεύματος· ύπάρχουσιν άκόμτη λαοί, οί'τινες ζώσιν ψ 
αίωνίω θαύματι, καί δέν εκπλήσσονται δ ιά τοΟ^Ι 
Τουναντίον, ημείς έπρεπε νά έκπλησσώμεθα διά τ | 
κανονικότητα τής Φύσεως. Οί άνθρωποι ζ η τ ο ΰ σ ι η 
τών θεών αυτών ν ά δείξωσι τ ή ν ΰπαρξίν τ ω ν δ ιά 
μάτων ά λ λ ά τό αίώνιον θαύμα είναι, δτι δέν συμδ. 
νουσιν άπαύστως θαύματα. Καί διά τοΰτο δ ΧΟΒ 
είναι θείος, άφοΰ διά τοΰτο είνε αρμονικός, 
έκυβερνάτο ύπό τής ιδιοτροπίας ( Ο ί ΐ ρ Γ Ϊ Ο θ ) , τίς ΘΆ 
έδείκνυεν, δτι δέν διέπεται ύ π ό τής τ ύ χ η ς ; Τήν * 
κτησιν ταύτην τοϋ Νόμου, τ ή ν δφείλομεν ΕΙΣ 
Άστρονομίαν, καί τοΰτο αποτελεί τ ό μ ε γ α λ ε ΐ ο ν 
Επιστήμης ταύτης μείζον κ α ί α ύ τ ο ΰ τοΰ ύλικοΟ 
γαλείου τών σωμάτων, τ ά όποια σ π ο υ δ ά ζ ε ι » . ( ' ) · 

Δ. α ι γ ι ν ή τ η ς 

Δ ι ε υ θ . τοϋ Α σ τ ε ρ ο σ κ ο π ε ί ο υ κ α ί κατ>. τοΰ ΠανεπίοΐΊ! 

(1) Η. Ρ ο ί η ο δ Γ έ , Ια ναΐευτ α.6 1ϊ δοίοηοβ, «λ . 7· 
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
Ή γερμανική « Έοδομαδιαία Στρατιωτική Έ φ η -
«Ις» έδημοσίευσε πρό τίνος τάς εντυπώσεις τοΰ 

διαθεσιμότητα Γερμανοΰ άντισυνταγματάρχου 
ίιιπνερ έκ τού Γαλλικού στρατού. Τό δημοσίευμα 
γιο είναι άξιον προσοχής τίνος, καθ' δσον ό έν 
«ρ αξιωματικός έταξείδευσε πολλάκις έπί συνεχή 
- Γαλλίαν πρός τόν σκοπόν τούτον καί παρη-
λούθησε μετά μεγάλης προσοχής πάν Δ,τι σχέσιν 
ον μέ τόν στρατόν προσέπιπτεν είς τήν άντίληψίν 
(· κρίνει δέ άνευ τής συνήθους προκαταλήψεως, 
$ ής ξένοι στρατιωτικοί καί ΙΔΊΑ Γερμανοί κρίνουσι 
ιτών άλλων στρατών όπως δ ίδιος εκφράζεται, με-

βχειρίζετα: διά τάς κρίσεις του μέτρον έν αρμονία 
δνέθνικόν χαρακτήρα τών Γάλλων, χωρίς νά 
'ζηται έκ τής διαφοράς αύτοΰ πρός τόν γερμα-

ν χαρακτήρα. 
Ό κ. Χύμπνερ έκαμε πάντοτε τά πρός τόν σκοπόν 

βΟτον εΐς Γαλλίαν ταξείδιά του ώς ιδιώτης· τό όποιον 
»ηυχόλυνεν ει: αυτόν νά ίδη καί παρακολούθηση 
κάφορα στρατιωτικά γεγονότα ελευθέρως καί χωρίς 
(παρουσία του νά έφελκύη τήν προσοχήν τοΰτο δέν 
& ήτο εΐς αυτόν δυνατόν έάν είχεν οιανδήποτε έπί-
ιψον ιδιότητα π.Χ. τοΰ στρατιωτικού ακολούθου. 
ΕΝΕ δέ αξιοσημείωτα τά δσα ό ίδιος λέγει σχετικώς 
»ρος τοΰτο. «Πολλάκις εΐς προτέρας δημοσιεύσεις 
|*ϋ προεκάλεσα τήν προσοχήν πάντων έπί τοΰ δτ: 
Ί εντυπώσεις έκ στρατιωτικών ασκήσεων, είς τάς ό-
•βίας δέν είναι προσκεκλημένοι ξένοι αξιωματικοί, 
Κναι πολύ πλέον άξια: λόγου άπό τάς έντυπώσε:ς τάς 
Ρρββρχομένας έκ μεγάλων ασκήσεων, κατά τάς οποίας 
ΡΚ γνωστόν έκ τών προτέρων δτι θά παραστώσι 

οτρατιωτικοί ακόλουθοι. Ό στρατιωτικός άκό-
αυνήθως βλέπει εκείνο, τό όποιον είνε έκ τών 
ν προητοιμασμένον δπως προσπέση είς τήν 
ίν του. Είνε βέβαιον δτι θά κανονισθώσιν ούτω 

τα ώστε νά μή 'ίδη τήν δυσάρεστον εικόνα 
«τος εντελώς έξηντλημένου - βεβαίως δέν θά 

'ώσιν τών ημερησίων καταστάσεων τής δυ
τών σωμάτων, έκτος ίσως τινών τών κατα-

V τούτων, έκ τών οποίων προκύπτει έξαιρετι-
ΐχόν αποτέλεσμα». 
ιδιωτικώς ταξειδεύων δ κ. Χύμπνερ ήδυνήθη 

& τοΰ σύνεγγυς πλήθος λεπτομερειών σχετι-
κατάστασιν τοΰ στρατοΰ τής Γαλλίας 

καί έξ αυτών νά συλλαβή αρκετά σαφή ίδέαν τής ε
σωτερικής καταστάσεως αύτοΰ κυρίως ώς πρός τό 
φρόνημα τό έπικρατοΰν έν αύτώ. Είς τό έργον τοΰτο 
ήσχολήθη έπί 5 1)2 έτη, κατά τά όποια καί κυρίως 
κατά τάς έποχάς ασκήσεων περ:ηγήθη σχεδόν όλό-
κληρον τήν Γαλλίαν. 

Μολονότι έταξείδευεν ώς άπλοΰς περιηγητής, δέν 
άπέφευγεν ενίοτε δυσάρεστους ενοχλήσεις· αρκετά 
χαρακτηριστικόν είναι δ,τι τώ συνέβη εΐς νοΓίΙΐΐη 
(Γαλλικόν φρούριον).Άφοΰ εκαμεν έφ' ΑΜΆΞΗΣ περίπα-
τον άνά τήν πόλιν, προσεχών είς πάν δ,τι στρατ:ωτι-
κόν συνήντα καθ' όδόν, έπέστρεψεν είς τόν σ:δηρο-
δρομ:κόν σταθμόν, καί είσήλθεν είς τόν συρμόν Γνα 
συνέχιση τό ταξείδιόν του - άφίνομεν ήδη τόν ίδιον 
νά διηγηθή τήν συνέχειαν. 

«Είχα ίδή αρκετά άπό τήν στρατιωτικήν ζωή ν τής 
μικράς πόλεως καθώς καί άπό τά αξιοπερίεργα ΑΥΤΉΣ 
τών οποίων κυριώτερα είνε ή μητρόπολις, ή πύλη 
τής πόλεως, καί ό πύργος 01ΐίΐιΐ3800. Εκτυλίσσω 
μίαν ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ «1β ΟοΐΐΓΠθΙ Ι ίββΓαΙ, ΟΓ^ίίπο 
νβΓ(1υη0Ϊ3β», καί αναμένων τήν άναχώρησιν τοΰ 
τραίνου κάμνω γνωριμίαν καί μέ τήν δημοσ:ογραφίαν 
τής μικράς πόλεως. Αμέσως έφελκύει τήν προσο
χήν μου άρθρον πρφην βουλευτοΰ καί άλλοτε άξιω-
ματικοΰ περί τοΰ μέλλοντος πολέμου καί τών στρα
τιωτικών παρασκευών τής Γερμανίας. Αίφνηδίως ά-
νοίγετα: ή θύρα καί εισέρχεται είς κύριος δστις μέ έ
ρωτα ΕΙΣ άπταιστο ν Γερμανική ν γλώσσαν « Μ π ά ; τ ί 
κάνετε έδώ; είμαι γερμανός υπάλληλος τών συνό
ρων». Μολονότι εύρισκα τον τρόπον τοΰτον τής γνω
ριμίας λίαν παράδοξον, τώ απήντησα δτι πηγαίνω εις 
Μβίζ καί τόν ήρώτησα μήπως πρόκε:ται νά συντα-
ξειδεύση. Ά λ λ ά πλήθος ΕΠΊΜΟΝΩΝ ΕΡΩΤΉΣΕΩΝ του δέν 
μοΰ άφησε μετ' ολίγον άμφ:βολίαν δτ: είχα νά κάμω 
μέ γάλλον ύπάλληλον. Έ ν τούτοις δσον έσκεπτόμην 
δτι πάς περ:ηγητής ήδύνατο κάλλιστα νά έπισκεφθή 
τό ΝΒΠΐΐΐΠΐ, τόσον έγινόμην ήρεμώτερος, τοΰτο ΔΈ 
έτ: μάλλον ήρέθιζε τόν ερωτώντα με είς τόν όποιον 
έδωκα νά έννοήση δτι άν δέν έκανόνιζεν απέναντι μου 
τήν πραγματικήν ΙΔΙΌΤΗΤΑ του δέν είχα σκοπόν νά 
εξακολουθήσω απαντών είς τάς ερωτήσεις του. Τέλος 
μοί απεκάλυψε τήν ΙΔΙΌΤΗΤΑ του, καί τότε ήναγκάσθην 
νά τφ ανακοινώσω ΤΌ όνομα μου καί τήν ίδικήν μου 
ιδιότητα, καί νά τόν ακολουθήσω είς ΤΌΝ άστυνομικόν 
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ΑΘΗΝΑΙ 

σταθμόν ακριβώς απέναντι τοϋ συρμοΰ - ή αίτητίς μου 
νά μείνω έν τώ. συρμώ ΑΠΕΡΡΊΦΘΗ ύπ ' ΑΥΤΏΝ. Τέλος 
άφοΰ μετά τήν έξέτασιν τοΰ διαβατηρίου μου ήρχισε 
νά μοΰ άποτείνη ερωτήσεις αί όποΐαι ώμοίαζον μάλ
λον μέ άνάκρισιν, ήναγκάσθην νά τοΰ δηλώσω δτι 
έάν μέ έμπόδιζεν άπδ τδ ταξείδιόν μου, ήννόουν νά 
τό κάμω ζήτημα καί τότε τοΰ είπον «06 δθΠΐΐί ροΐΐΓ 
νοίΐδ ΠΠ6 ΜΊΐΐΪΐΊΐ̂ β ΟΠΟΠΏβ». Άφοΰ ή ύπόθεσις 
ελάμβανε τοιαύτην τροπήν, ήναγκάσθη νά φανή ΕΥ
γενέστερος, μοΰ ήνοιξεν ό ίδιος τήν θύραν ΕΝΌΣ διαμε
ρίσματος τοΰ συρμοΰ, τό όποιον δμως δέν έβλεπεν είς 
τήν άποβάθραν τοΰ σταθμοΰ, καί μοΰ επέστρεψε τό 
διαβατήριόν μου. Δέν έπρόσεξεν δμως δτι έγώ έξήλ-
θον ΑΜΈΣΩΣ έκ τοΰ διαμερίσματος τούτου άπό τό 
άλλο μέρος τοΰ συρμοΰ καί άνήλθον πάλιν είς τό 
διαμέρισμα δπου ήμην πρότερον καί δπου ΑΚΌΜΗ εύ-
ρίσκετο ή έφημερίς μου. Μετά τήν έκκίνησιν τοΰ 
συρμοΰ παρετήρησα δτι είς δλους τούς σταθμούς μέ
χρι τών συνόρων, χωροφύλακες πιθανώς τηλεγραφι-
κώς ειδοποιημένοι έπετήρουν τό διαμέρισμα είς τό ό
ποιον μέ είχεν εισαγάγει ό γάλλος αστυνομικός. Καί 
πάλιν δταν τήν έπομένην επανέλαβα τό ταξείδιόν 
μου πρός Παρισίους ΕΔΈΗΣΕ νά υποστώ εις ΡΐΌΐΐΊΊΠΙ 
νέαν έξέτασιν δχι δμως πολύ όχληράν, καί πάλιν ΑΡ
γότερα είς ΑΐΊ£01ΐ1όΐΏ0 ΕΔΈΗΣΕ νά εξετασθώ καί δη
λώσω τό δνομά μου, τήν ιδιότητα μου καί τό. ξενοδο-
χεΐον δπου κατέλυσα.» 

Ό κ. Χύμπνερ διηγείται πληθύν επεισοδίων έκ 
τών όποιων τινά είναι χαρακτηριστικά διά τήν πειθαρ-
χίαν τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ.Εύρίσκει δτι ή κατάστασις 
τής πειθαρχίας είνε λίαν διάφορος μεταξύ τών δια
φόρων σωμάτων, καί ανάλογος πρός τδ πνεΰμα τοΰ 
πληθυσμού τοΰ διαμερίσματος έκ τοΰ οποίου έκαστον 
σώμα στρατολογείται. Αί διαφοραί δ' αύται είναι 
κατ ' αυτόν λίαν μεγάλαι. «Απέκτησα τήν πεποίθη-
σιν δτι οί νεοσύλλεκτοι οί προερχόμενοι έκ τών βο
ρείων επαρχιών, διαφέρουσι πολύ τών προζργ^ομίνω^ 
έκ τής μεσημβρινής Γαλλίας, οί όποιοι είναι πολύ 
απείθαρχοι, τοΰτο δέ ΕΞΗΓΕΊ καί τά συμβάντα είς 
ΜΟΗΊΡΒΙΙΊΒΓ στασιαστικά κινήματα τοΰ στρατού 
(Σ.Μ. κατά τήν τελευταίαν άνταρσίαν τών οινοπαρα
γωγών). Σχετικώς μέ τήν στρατιωτικήν άξίαν υπάρχει 
μεγάλη διαφορά μεταξύ τοΰ τολμηρού καί ήρεμου 
Βρεττανοΰ καί τού ευέξαπτου Γασκώνου, μεταξύ τοΰ 
ανδρείου άλλ' δλα ^πολο^ίζο^ζος Νορμανδοΰ, καί 
τού έλαφρόνοος καί ευκινήτου Βεαρνοΰ, μεταξύ τών 
πολύπειρων κατοίκων τών παρά τήν πρωτεύουσαν δια
μερισμάτων καί τών άμαθων άλλά καί ΕΎΘΥΜΩΝ 'Ω-
βερνίων, είναι δέ άξιον απορίας πώς ΑΚΡΙΒΏΣ ένεκα 
τής τοιαύτης διαφοράς χαρακτήρος μεταξύ τών δια
φόρων επαρχιών, δέν έθεωρήθη μέχρι τοΰδε ώς μέγα 
σφάλμα τό άπό καιροΰ εισαχθέν είς Γαλλίαν σύστημα 

τής περιφερειακής στρατολογίας. "Αλλ" ήδη μ ε χ £ ν 
πείραν τοΰ σφάλματος τούτου, φαίνεται δτι με),ετ#Ζ 
ή μεταβολή τοΰ συστήματος τούτου». 

«Κατά τάς έφετεινάς (1907) ασκήσεις εις , ι 
τιανατολικά τής Γαλλίας είχον συναθροισθή ύπόϊΐ 
διαταγάς τοΰ στρατηγοΰ ΜΐΐΐΟΊ, ή δη, ή 12η 
18η στρατηγία, αί δέ διαφοραί μεταξύ τών στρατέ 
τών τών στρατηγιών τούτων ώς πρός τάς στρα-ω^ 
κάς ιδιότητας, ακόμη καί μεταξύ τών δύο τελευτ*-,· 
ήσαν αίσθητόταται. Οί στρατιώται τής 18η; στρατ» 
γίας ύπό τόν στρατηγδν ΟΙΚΊΊΐΠΊ, μολονότι τρχν* 
καί ανθεκτικοί εΐς τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολ*» 
(είνε κάτοικοι τών ομοίων μέ στέππας εκτάσεων αϊ 
ταξύ ΗοηΙοΛΠΧ καί Β.ιγοηπο), έν τούτοις δέν 4» 
τεϊχον εις τούς κόπους μεγάλης πορείας, οπότε 
παρημέλουν εντελώς τήν τάξιν των μάλιστα όσάχις 
έμενον άνεπιτήρητοι. Μειαξύ άλλων, παρετήργ» 
μίαν φοράν είς τόν μεγάλον καί πολυσύχνκστον στα$· 
μόντής ΛΗ£Οιΐ1όϊϊ10 μέγα πλήθος στρατιωτών τοϊ 
6ου καί τοΰ 123ου συνταγμάτων πεζικού, οί όποιοι 
έπέστρεφον έκ τών ασκήσεων τής Ταξιαρχίας των ώς 
παθόντες είς τούς πόδας· έκαμνον οέ ούτοι πράγμα-
τικώς έλεεινήν έντύπωσιν. Κανείς ύπαξιαψατικός δέν 
τούς συνώδευε καί έβάδιζον άνά είς ή ανά δύο. δπ»ς 
ήθελον. Οί πλείστοι έφερον αντί τών βαρειών άρβυλβν 
ελαφρά υποδήματα, μερικοί παντόφλας, άλλοι μάλι
στα ήσαν εντελώς ανυπόδητοι. Οί έπί τών ποδών τβν 
επίδεσμοι, μολονότι επιμελώς δεδεμένοι, ήσαν άρχετα 
άραιώς έπιτεθειμένοι, ώστε ήδύνατό τις νά ΐδτ) τήν 
μεγάλην άκαθαρσίαν τών ποδών. Δέν ήτο ή σχετιχδς 
μικρά ακαθαρσία, ήτις ήδύνατο νά έπικαθήστ^ Μ 
τοΰ δέρματος κατά τό ταξείδιόν έν τώ σιδηροδρόμω ί 
κατά τήν μικράν πορείαν πρός τόν σταθμόν, άλλί 
παχύς φλοιός μαύρης ακαθαρσίας, ή οποία καθίστβ 
φανεράν τήν έλλειψιν πάσης επιμελείας τών ποδών, 
ώστε δύναται τις νά συμπεράνη δτι είς τούς λόχους «Ι» 
είναι άγνωστον πράγμα ή έπιθεώρησις τών ποδών.» ] 

« Ά λ λ ' δχι μόνον ή Ιλλειψις αύτη. άλλά πρό παν
τός τό δλον παράστημα τών στρατιωτών τούτων 
δείκνυε τήν άπειθαρχίαν των. "Οπως ή ύπόδηοίς 
ούτω καί ό λοιπός ιματισμός των, ή έξάρτησις « 
οπλισμός των ήσαν εις έλεεινήν κατάστασιν — τά 
πέχονά των ήσαν εντελώς ξεκούμβωτα, άφίνοντα 
φαίνωνται τά πλήρη ακαθαρσίας υποκάμισα τ η 
τυφέκια μερικών έξ αυτών ήσαν προσδεδεμένα 
ξιφολόγχας καί έσύροντο είς τό πλευρόν των, άλλων 
αί ξιφολόγχαι καί αί φυσιγγιοθήκαι έκρέμαντο ί'-
τοΰ τυφεκίου κρατουμένου οριζοντίως έπί τοδ 
Ούτω έσύροντο οί στρατιώται ούτοι μή ποιοΰντες 
κατ ' ελάχιστον έντύπωσιν στρατιωτών. Καί 
έπί παρουσία πολλών αξιωματικών, μεταξύ τών 
ποίων καί είς στρατηγός, άλλ' έκ τών οποίων ο 
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*ΝΈΌΗ 

, , { ρ ε ν αταςιι*. την οιαμονη 
Ε^αρετήρησε μοΐραν πυροβολικού διερχομένην διά 

ίδοϋτή: πόλεως. «Τό ύλικόν δέν έφαίνετο συν-
ΡΟΎΜΕΝΟΝ καλώς καί δέν δύναται τις νά συγχαρή 
υτήν διοίκησιν τοϋ πυροβολικού τού ΝΌΐΤΙΥΗ 
- ΤΌ σώμα είς τό όποιον ή μοίρα· άνηκε, διά τήν 
4*ν συντήρηο-ιν τού οπλισμού των». 
Έντύπωσιν ιδία προξενοϋσι σκηνα! τίνες συμβαί-
Βοαι μεταξύ ανωτέρων καί κατωτέρων. 
Ευρισκόμενος εϊς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 

ΑηεοαΙίΊΐΗ' συνήντησα έν απόσπασμα ύπό ύ-
Αωματικόν μέ στολήν αγγαρείας, έκτου 107ου πε-

$ συντάγματος, τό όποιον ανέμενε νά παραλαβή 
Λφορα είδη άπδ τόν μέλλοντα νά φθάση συρμόν. 
Ά ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ τοΰτο συνοδευόμενον άπό έν κάρρον, 
Ιβτάθη πλησίον μου. ΙΙρώτον απεσύρθη κρυφίως ό είς 
0Ν στρατιωτών καί διηυθύνΟη πρός τό ποτοπωλειον 

Μ0 σταθμού, έπειτα ό έτερος καί τέλος όλόκληρον τό 
Ικόσπασμα, πλήν τοϋ υπαξιωματικού, ευρέθη εντός 
ΧΟΟ ποτοπωλείου. Αί προσκλήσεις τοϋ ύπαξιωματι-
χοΟ νά έπιστρέψωσιν εις τήν θέσιν των δέν εΐσηκού-
οβησαν, ΑΊ παρατηρήσεις του προεκάλεσαν τόν γέ-
ϊ»«ατών στρατιωτών καί είς τάς έπκνειλημμένας δια-
ταγάςτου «\νπο/. ίιιϊ» άπήντωναπλούστατα «νίβΠϋ 
•Ιΐΐύΐ». Ακόμη καί ή σκηνή αύτη συνέβη έπί 
ΐαρουσία αξιωματικών. Πώς έτελείωσεν αγνοώ, διότι 
Ιοπευδον ΝΆ επιβιβασθώ». 

• Επίσης χαρακτηριστική είνε ή συμπεριφορά τών 
οτρατιωτών πρός τούς αξιωματικούς. «Οί στρατιώται 
Ρ̂ αιρέτων τού; αξιωματικούς των λίαν άμελώς" έν 
"ίβύτοις οί στρατιωτικοί έν γένει έφέροντο έπί τών 
δημοσίων οδών πολύ καλά πρός τούς πολίτας. Πολ-
λάχις εϋρέϋην είς 1 >ι ικίοί ΐπχ, ιδίως δπως παρακο
λουθήσω ΤΉΝ ύπηρεσίαν τών στρατιωτικών αύτοκινή-
*|·Ν ιών μετακομιζόντων τροφάς, νομήν κ.τ.λ. Κατά 
τ&,έσπέρας έσύχναζον είς έν τών παρά τόν σιδηρο-
ΙΡΟΜΙΚΌΝ σταθμόν καφενείων δπου ιδίως κατά τάς 
'ήμίρας ΑΝΑΠΑΎΣΕΩΣ έσύχναζε καί μέγας αριθμός Λ -
ίν*|»ατ:κών μεταβαινόντων ή επιστρεφόντων έκ τών 
Μφεων. "ΕΚΕΊ πολλάκις παρετήρησα δτι οί στρα-
τώται ούδεμίαν προσοχήν έδιδον είς τούς αξιωματι
κός, δχι μόνον στρατιώται καθήμενοι ΕΊΣ τό καφε-
ΡΟΝ ΔΈΝ ήγείροντο νά χαιρετίσωσιν εισερχόμενους 
^Β*τικούς, άλλά καί στρατιώται διερχόμενοι πρό 
«δτώνοΰτε κάν έφερον απλώς ΤΉΝ χείρα πρός τδ γεϊ-
5?·νΊου πηλικίου των πρός χαιρετισμόν.» 
Ι Αί εντυπώσει: αύται καί άλλαι παρόμοιαι προήρ-
(°νΐο έκ φρουρών ΤΉΣ μεσημβρινής Γαλλίας ιδία. Είς 
Τ { φρουράς, ίδια ΤΉΣ βορείου Γαλλίας, ή έντύπω-

πολύ καλλίτερα, ώς ό ίδιος διηγείται. «Είς 

ΟΐΐΊΐΐΟΗΔ δίΛΓ Μ3.ΓΠ0 συνήντησα πάλιν στρατιώτας 
παθόντα; είς τούς πόδας κατά τάς πορείας, οί όποιοι 
δμως έκαμναν έντύπωσιν εντελώς διαφορετικήν εκεί
νων τούς οποίους είδον είς ΛΗ&ΟΙίΙόΐΤίΟ. Πράγματι 
καί αυτοί μετά τού όδηγοΰντος ύπαξιωματικοΰ διηυ-
θύνθησαν είς τό ποτοπωλειον τοΰ σταθμοΰ διά νά 
πίωσιν &1)*ΪΗΐ1ΐΟ, άλλ' εν τούτοις είχον τά πράγ
ματα των έν τάξει, τά δπλα των καί οί γυλιοί των 
άφεθέντα είς τήν άποβάθραν ήσαν καθαρά καί τα
κτοποιημένα, είχε μείνει δέ είς έξ αυτών ίτρός ΦΎ-
λαξίν των, ό όποιος ναι μέν είχεν ανοίξει ζωηράν συ-
νομιλίαν μέ ένα ταξειδιώτην άλλά καί δέν παρέβλεπε 
νά προσεχή τά πράγματα τά όποια έφύλαττε». 

Έ ν γένει έκ διαφόρων παρατηρήσεων εξάγει τό 
συμπέρασμα δτι οί βόρειοι Γάλλοι είνε καλλίτεροι 
στρατιώται τών νοτίων, ιδίως εξαίρει τήν καλήν ποιό
τητα τών στρατιωτών τών σωμάτων τών σταθμευόν
των παρά τά Γερμανικά σύνορα. Εννοείται δέν περιω-
ρίσθη είς ολίγας παρατηρήσεις διά νά έξαγάγη συμ
περάσματα - ό ίδιος λέγει δτι έχρειάσθησαν πολλά 
επανειλημμένως παρατηρηθέντα δμοια γεγονότα διά 
νά τόν κάμουν νά συμπεράνη" άλλ' εννοείται δέν διη
γείται ή τινά μόνον έξ αυτών. «"Οπως πολλάκις υπέ
δειξα, προσθέτει, δέν θά ήτο ορθόν έκ μεμονωμένων 
παραδειγμάτων νά έξαγάγη τις συμπεράσματα δι ό
λον τόν Γαλλικόν στρατόν διότι πολλάκις συμβαί-
νουσι τυχαίως παραπτώματα, καί τοΰτο δέν πρέπει 
νά διαφεύγη τήν προσοχήν τοΰ θέλοντος νά εκτίμηση 
τήν άξίαν στρατοΰ τίνος. Προ παντός δέν πρέπει νά 
άφίνεταί τις εΐς προκαταλήψεις πολλάκις καί ακου
σίως του προερχομένας. Ό ελλιπής ιματισμός ΕΝΌΣ 
στρατιώτου, ενίοτε ή κακή συμπεριφορά περισσοτέρων 
στρατιωτών δέν πρέπει πάντοτε νά θέτωσιν έν ΑΜΦΙ
βολία τήν πειθαρχίαν ολοκλήρου σώματος, δπως ούτε 
ή θέα ΕΝΌΣ ψωραλέου ίππου δέν πρέπει νά γεννά κα
κήν ίδέαν διά τό σύνολον τών ίππων. Μόνον μέγας 
αριθμός παρατηρήσεων καί παραδειγμάτων γεννών-
των έντύπωσιν επιτρέπει νά έξαγάγη τ.ς ασφαλές ό-
πωσοΰν συμπέρασμα». 

Ιδ ίως ενδιαφέροντα είναι όσα διηγείται περί έφε
δρων μεταβαινόντων πρός κατάταξιν ή απολυομέ
νων ιδού δέ έν παράδειγμα αρκετά χαρακτηριστικόν 
δπως το διηγείται. 

Ταξειδεύων άπό Μ β ί ζ είς ΥΟΠΊΑΠ φθάνε: είς τόν 
σιδηροδρομικόν σταθμόν τοΰ (.Λ)ηΓ1-ιιΐΗ-ΟΗ-.ΙαΓηί8,γ. 
«Εκτεταμένος σταθμός είς τόν οποίον συνενοΰνται αί 
σιδηροδρομικαί γραμμαί έκ Μυηΐΐ ι ιοι ΐΥ, έκ ΠπΟ'Υ, 
καί έκ τής κοιλάδος τοΰ Μοσέλλα ΆΠΌ Ι ' αμ ι ι γ , μέ 
τήν γραμμήν έκ ΚΒΪΗΐΔ πρός ΜΒΙΖ- διακρίνει δέ τις 
ευκόλως πόσον ελήφθησαν ύπ ' δψιν αί απαιτήσεις τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τήν κατασκευήν τοΰ 
σταθμοΰ τούτου. Μακραί γραμμαί τροχιών, πλατεΚ 
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δπως θέση τέρμα είς τήν άταξίαν ταύτην». 
ΐ^'α καί συντεταγμένα τμήματα συνήντησεν ό κ· 

ίν αταξία. Κατά τήν διαμονήν του είς Υ'βΓ-
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αναβαθμοί εκτείνονται πανταχόσε, ώστε νά είναι δυ
νατή ή ταχύτατη άποβίβασις ΑΚΌΜΗ καί μεγάλων μο
νάδων. ΑΊ άποβάθραι είναι πολυάριθμοι, πλατεϊαι καί 
μακραί, έκτεινόμεναι μεταξύ τών εγκαρσίων γραμμών 
τοΰ σταθμοΰ μέχρι τοΰ σημείου είς τό όποιον αί γραμ 
μαί αύται συγκλίνουσι πρός τήν κυρίαν τροχιάν κατά 
τήν έξοδον έκ τοϋ σταθμοΰ. Έ π ί τής αποβάθρας τής 
αντιστοιχούσης είς τόν συρμόν τόν άναχωροΰντα πρός 
Υ β π ΐ ι ΐ η , έκυριάρχει συνωστισμός απερίγραπτος· άλλά 
δέν είναι συνήθεις ταξειδιώται, ένεκα τοΰ μεγάλου 
άριθμοΰ τών οποίων παρέστη ανάγκη νά προστεθώσιν 
ΑΚΌΜΗ πολλά βαγόνια είς τόν συρμόν. ΑΊ εκατοντά
δες τών συνωστιζομένων είναι νέοι ηλικίας 2 5 — 3 5 
ετών. Παρατηρήσεις τινές,χαιρετισμοί Κ.Τ.λ. καθιστοΰν 
φανερόν δτ: είναι έφεδροι, καλούμενοι δι' ασκήσεις καί 
μεταβαίνοντες κατά πασαν πιθανότητα είς ΝΟΠΊΙΙΗ 
δπου Ή έδρα τοΰ στρατολογικού γραφείου τοΰ διαμερί
σματος. Ά ρ ά γε πρόκειται καί έδώ νά συμβοΰν σκηναί 
ώς τάς περιγράφει Ό ταγματάρχης ΠΙΊΊΐΗΙ ΈΝ τώ βι-
βλίω του «πρός έν νέον Σεδάν» ; Ή νά προετοιμα
σθούν γεγονότα δμοια μέ τά πολλάκις συμβάντα κατά 
τά τελευταία ταΰτα έτη έν τω γαλλικώ στρατώ ; ΕΝ
νοεί τις δτι Ή προσοχή μου προσειλκύσθη είς τόν δ-
πατον βαθμόν άλλ' έάν κρίνω πάν Δ,τι είδον έν ΤΏ 
συνόλω του, πρέπει νά ομολογήσω δτι ΟΊ έφεδροι ού
τοι, κατά τό πλείστον έργάτα: μεταλλείων έκ τής με
γάλης μεταλλειοφόρου εκτάσεως μεταξύ Β.ι,ΊΪ11Γ κα* 
Βΐ'ίον", έξετέλουν άνευ άντιλογίας τάς ΟΔΗΓΊΑΣ τών 
πολυάσχολων σιδηροδρομικών υπαλλήλων, ΕΞΑΊΡΩ ΔΈ 
δτ: δέν παρετήρησα μεταξύ αυτών τινά μεθυσμένον· 

Καί ΝΑΙ μέν ήκουέ τις ποΰ καί ποϋ έκρηγνυμένους 
θορυβώδεις γέλωτας οσάκις είς τά διαμερίσματα έσω-
ρεύοντο έφεδροι περιπλέον τής κανονισμένης χωρητΓ 
κότητος, έν γένει δμως Ή περαιτέρω έξέλιξις τών συμ
βάντων τούτων ήτο ΟΜΑΛΉ, ΟΊ λοιποί έπιβάτα: τών 
συρμών δέν παρηνωχλοΰντο, καί μετά μόλις δέκα λε
πτών καθυστέρησιν Ό συρμός έξεκίνησεν έκ νέου». 

Μή λησμονώμεν δμως δτι Ό Κ. Χύμπνερ κρίνε: πολ-
λάκ:Σ ευμενώς έχων ύπ ' δψιν του τόν έθνικόν χαρα
κτήρα τών Γάλλων. Φθάνει μέ τούς ΙΔΊΟΥΣ ΈΦΕΔΡΟΥΣ 
είς ΥΟΓΟΙΑΠΙ δπου αποβιβάζεται καί εξέρχεται ΕΐΣ 
τήν πρό τοΰ σταθμοΰ πλατείαν. «Έπί τής πλατείας 
σταθμεύουσ: πολλά οχήματα ξενοδοχείων ώς καί έτερα 
οχήματα, μεταξύ δέ τούτων Γστανται στρατιώται τοΰ 
πεζικοΰ κρατούντες μακρά κοντάρια μέ πίνακας ΕΙΣ 
τό άνώτερον άκρον των, έπί τών όποιων ση-
μειουνται αριθμοί ταγμάτων : Ι \ 7 ; ΐ32 , 111)162 κτλ. 
Περί αυτούς έπρεπε νά συναθροισθώσιν οί έφεδροι 
έκαστου τάγματος—τουλάχιστον ΑΥΤΌ ήτο τό κανο-
νικόν. Ά λ λ ' ώς πρός τοΰτο οί μικροί φαντάροι δέν 
ήσαν τυχηροί, καθώς ούτε μερικοί λοχίαι καί δεκανείς 

ΛΗΠΝΛΙ 

τών έφεδρων, οίτινες δέν ήννόουν νά ύποταχθώσι.^Β 
(ΠΙ ΊΟΙΙI!». «Π' <α1ΐ0Γ(1 ΗΟΙΙ* ΝΟΙΙΐΟΗΔ Ρ Γ 0 Η * I 
ΦΐΟΐΙΜΙΟ οΙιθ8θ !» «Λ*?ΟΖ ΊΪΟ ΊΟΙΗΡ*». «]] „. 
Ρ»« ΗΌΟΒ Ί̂ΐΊΓΟ (ΙΟ «(>. (Ιΐ'ΡΌΟΗΟΓ ΙΗΗΙ !·, ΑΥΤΆ 
παρόμοια ήκούοντο άπό τούς έφεδρους, έκ τών ίπ ΒΓΐ 
ΑΜΈΣΩΣ ΟΊ πλείστοι διηυθύνθησαν εΐς τά παρακείιι«-,ί 
ποτοπωλεία. Έ π ί πόσον χρόνον ΟΊ έκεΐ ήδη π ε ο , • 1 
νοντες στρατιώται ήναγκάσθησαν ΑΚΌΜΗ νά π ε ^Η 
νωσι ΑΓΝΟΏ». 

Ή έν γένει έντύπωσι'Σ του έκ τής πειθαρχίας Χ ο 0 

γαλλικού στρατού συνοψίζεται εΐς τό έξης. 

« Ή πειθαρχία δέν είνε όμοια ΕΙΣ δλα τά σώμ<Γ 
τοϋ γαλλικοϋ στρατοΰ, έν γένει δμως δύναται 
θεωρηθή καλή. Ιδ ίως διακρίνονται τά σώματα 
στρατολογούμενα έκ τών ήρεμωτέρου χαρακτήρν 
βορείων Γάλλων.'Ολιγώτερον καλά είνε τά σώματα β 
προερχόμενα Ικ τών νοτίων επαρχιών, ώς καϊ 5% 
στρατολογούνται έκ μεγάλων πόλεων, μεγάλων λιμ|1: 
νων ή καί έκ ξένων, ΏΣ τό πεζοναυτικόν σώμα, τό 
άποβατικόν πυροβολικόν οί αφρικανοί εύζωνοι, καί * 
λεγεών τών ξένων. 

«Έν τούτοις ^ καί εΐς τά σώματα δπου υφίστανται 
πολλαί ελλείψεις ύπό έποψιν πειθαρχίας κατορθώνον-
σιν οί αξιωματικοί νά συγκρα τώσιν τούς άνδρας των 
κατά τάς ασκήσεις καί έν τή μάχη καί έν ταΐς πο· 
ρεία:ς» 

«Τό δτ: ή πε:θαρχία κατά τάς πορείας πολλ 
κλονίζεται ένεκα τοΰ μεγάλου άρ:θμοϋ τών παθα:νόΥ 
των είς τούς πόδας, δπως τοΰτο συνέβη καί εφέτος 
(1907) κατά τάς ασκήσεις εΐς τά νοτιανατολικά τ | 
Γαλλίας, δύναται νά θεραπευθή μόνον διά τής ελατ
τώσεως τής κανονισμένης ταχύτητος πορείας. Ούτι ή 
επιδιωκόμενη έλάφρυνσις τού γυλιοΰ ούτε ή βελτίωσις 
τής υποδήσεως δύναται νά έπιφέρωσι διόρθωσιν είςτή» 
έλλειψιν ταύτην». 

"Οσον άφορα τήν άξίαν τής εφεδρεία; κρίνει άς 

έ ξ ή ί : 
«Οί έφεδροι χειροτερεύουν άπό έτος εΐς έτος- ί 

κόμη κατά τό 1904 παρετήρησα μονάδας ΈΞ έφέδρβν 
διά τάς όποιας μόνον επαίνους είχα νά εϊπω.—'Αλλ 
δ,τι εφέτος παρετήρησα ιδίως εις ΥΒΠΐΙΙΗ μέ εμποδί
ζει νά εκφρασθώ καί πάλιν έπαινετικώς περί αυτών. 
"Ισως πρέπει νά διακρίνη τις μεταξύ ΈΦΕΔΡΩΝ προερ
χομένων άπό βιομηχανικά κέντρα, καί τοιούτων 
ερχομένων άπό γεωργικούς πληθυσμούς. Είναι πι 
νόν, δτι μεταξύ-τών προερχομένων άπό βιομηχ**, 
κέντρα διεδόθησαν εΐς μέγαν βαθμόν αί επικίνδυνο* 
θεωρίαι τών «άντιμιλιταριστών». Είμαι τής ΙΔΈΑΣ 8| 
δτι ακριβώς ώς πρδς τό ζήτημα τοϋτο πρέπει νά 

.νόν 

= ΤΓ.· 

οί όποιο: προσεπάθουν νά φέρουν τάξιν ΕΙΣ τά πλήθος · φυλάξη τ:ς τήν κρίσιν του, μέχρις ού δυνηθή τ | 
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I -Γγ. Χαύτην έπί ακριβέστερων καί πλειοτέρων πα-

-τηρήσεων». 
Έν γένει είνε τής ΙΔΈΑΣ, δτ: «ουσιώδης καλλιτέ-

δύναται νά έπέλθη έάν ή Γαλλία παραίτηση τό 
Γ^ημα Χης περιφερειακής στρατολογίας». Ά λ λ ά δέν 

ι^, νά παράβλεψη τις. δτι τό σύστημα τής περι-
ρε·ακήξ στρατολογίας, παρέσχεν είς τόν Γαλλικόν 

α τ ( : ν κα'ι σπουδαία πλεονεκτήματα. 
•Εάν δέν λάβη τις ύπ' δψιν τόν μέγαν αριθμόν τών 

«,θα'νόντων εΐς τούς πόδας κατά τάς πορείας, κατάτά 
«Χα τό πεζικόν έκαμεν είς τόν κ. Χύμπνερ έν γένει 
,βΧτ-ν έντύπωσιν. Έ κ πολλών παρατηρήσεων συνάγει, 
. 2 ί αρκώί τό μέσον ανάστημα έλαττοΰται προσεγ-
• ^ ν ε ι ς τ ό κανονισμένον ελάχιστον. 

ι'Αξιοπαρατήρητον είνε δτι κατά τάς έφετεινάς με-
ίας ασκήσεις δέν παρετηρήθησαν πολυβόλα μ ε τ ά 

στρατεύματα τού πεζικοΰ·. Ά φ ' ετέρου δμως είνε σχε
δόν βέβαιον δτι απεφασίσθη δπως τά πολυβόλα μή ά-
«οτελέσωσιν ιδίας μοίρας, ώς άλλοτε αί μυδραλλιοβό-
λοι, άλλά δοθώσιν άνά δύο εΐς έκαστον τάγμα πεζι-

Έπίσης άξιον μνείας είνε τό δτι είς έκαστον τάγμα 
πεζικού προσκολλάται διαρκώς αριθμός τις ιππέων δ-
κος χρησιμεύωσιν ώς έφιπποι άνιχνευταί. Πλήν τής 
ανιχνεύσεως πρέπει ούτοι νά χρησιμεύωσιν καί ώς 
σΰνδεσμοι μεταξύ γειτονικών φαλαγγών πεζικοΰ. Έ ν 
τούτοις φαίνεται, δτι ή πείρα τοΰ μέτρου τούτου δέν 
Ιδωκε καλά αποτελέσματα, ό κ. Χύμπνερ παρετή-
ρησε περιστάσεις κατά τάς όποιας οί άνιχνευταί δέν 

•ήίανήθησαν νά έκπληρώσωσι τόν σκοπόν δι' δν συνε-
ατήθησαν. Φαίνεται δέ δτι καί πολλά δημοσιευθέντα 
ιίς Γαλλικάς εφημερίδας συμφωνοΰσιν είς τοΰτο" ώστε 
Ιέν κρίνη τις έξ όλων τούτων έπίκε:τα: ή κατάργησίς 

; τβν, κατά τόν κ. Χύμπνερ πάντοτε. 

Διά τό ίππικόν ό κ. Χύμπνερ εκφράζεται πολύ 
«λά. «Τό γαλλικόν ίππικόν κάμνει έξαίρετον έντύ-
ι»>αιν μολονότι κα'ι ό ιματισμός τών στρατιωτών είνε 
έχατάλληλος και ή αποσκευή των δύσχρηστος. Ιδ ίως 
ή πειθαρχία του είνε αρίστη, καί τοΰτο πιθανώτατα, 
«ότι στρατολογείται έκ τών χωρικών πληθυσμών με
σ τ ώ ν όποιων δέν Οά είσέδυσαν ακόμη αί θεωρίαι τοΰ 
*· Ερβέ (Σ.Μ. διασήμου άντιμιλιταριστοΰ). Πανταχοΰ 

ίΛρετηρήθη τάσι; δπως αύξηση ή δύναμις τών τμη-
, Ι«*Μν τοϋ ιππικού οιά τής ελαττώσεως τοΰ άριθμοΰ 
Β·ν ιίς διάφορου; αρχηγούς αποσπώμενων άγγελιοφό-
Ρβνι διά ελαττώσεως τών είς είδικήν ύπηρεσίαν έν τώ 
"•Ι 1 3" 1 (ώς καρραγωγέων αποσπώμενων) καί δι' άλ-

δμοίων μέτρων», 
•̂ ά τό πυροβολικόν ό κ. Χύμπνερ λέγει, 8 τ: δυσκό-

'-ινήθη τά κάμη παρατηρήσεις. « Ά λ λ ά καί άπό 
^γενόμενα; παρατηρήσει; δύναται τις νά έξαγάγη 
Κεράσματα τά όποια βεβαίως πλησιάζουσιν είς 
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τήν άλήθειαν. Ή κατάληψ:ς τών ΘΈΣΕΩΝ έγένετο μετά 
έκτακτου έπ:μελείας, ησυχίας, καί πολλάκις χάριν 
τούτων κατηναλίσκετο ούκ ΟΛΊΓΟΣ χρόνος». 

* 

Λίαν ενδιαφέροντα είνε δσα λέγει ό κ.Χύμπνερ περί 
τών γάλλων αξιωματικών καταλήγει είς τό δ τ : : «"Ο
σον άφορα τό σώμα τών άξ:ωματικών, δέν υπάρχει 
άμφ:βολία, δτι ή περί αύτοΰ κρίσις δέν πρέπει νά είναι 
δυσμενής, μολονότι δέν είνε δ,τ: άκρ:βώς ήδύνατο νά 
είνα:». Ανάπτυσσε: δέ δ:ά μακρών τήν ζημίαν τήν 
οποίαν ύφίστατα: τό σώμα τών άξ:ωματ:κών ένεκα 
τής μεγάλης δ:αφοράς ήτις ύπαρχε: μεταξύ τών άξιω-
ματικών τών εξελθόντων έκ στρατιωτικών σχολείων 
καί εκείνων οίτινες προέρχονται έκ τών τάξεων τοΰ 
στρατοΰ. Ό κ. Χύμπνερ έτυχε νά όμιλήση μέ πολλούς 
αξιωματικούς καί παντοΰ έπιστοποίησε τήν διαφοράν 
ταύτην. 

Αναφέρε: πλείστα δσα παρετήρησε σχετικά μέ 
τούς αξιωματικούς - άναφέρομεν δ' έν τούτων ώς ΑΡ
κετά χαρακτηριστικόν. 

«Οί αξιωματικοί συνήθως ενδύονται λίαν άκανονί-
στως, εσχάτως δέ παρετήρησα δτι τοΰτο συμβαίνε: εΐς 
μεγαλήτερον βαθμόν ή άλλοτε. Μεταξύ άλλων, παρε
τήρησα ένα άξιωματικόν τών Γενικών Επιτελών φο-
ροΰντα χαμηλά υποδήματα δετά (σκαρπίνια) άνωθεν 
δέ αυτών δερματίνας γκαμάσας, τό σύνολον δέ τοΰτο 
επρόκειτο βεβαίως νά αντιπροσώπευση τά κανονισμένα 
υψηλά υποδήματα (μπότες). Ό αξιωματικός ούτος εύ-
ρίσκετο μαζή μέ ένα άνώτερον άξιωματικόν τοΰ πυ
ροβολικού, καί φαίνετα: δτι ή ζωηρά συνομιλία των 
δέν τοις επέτρεπε νά προσέξωσεν είς τόν αμελή τρό
πον μέ τόν οποίον δύο δραγόνοι έσηκώθησαν δπως 
τούς χαιρετίσωσι. Ά λ λ ' εκείνο τό όποιον ήτο δ:' έμέ 
άξιον παρατηρήσεως, ήτο δτ: οί δραγόνοι ούτοι έξέ-
σπασαν είς σειράν όλόκληρον άτοπων άστειοτήτων διά 
τούς διελθόντας άξ:ωματ:κούς». 

Καί άλλου ό κ. Χύμπνερ φέρε: παραδείγματα δ:ά 
τήν άδ:αφορίαν τών γάλλων αξιωματικών. Εύρίσκετο 
είς ένα σιδηροδρομικον σταθμόν. «Πλησίον άπεβιβά-
ζοντο στρατεύματα. Πρό παντός μοϋ Ικαμεν έντύπω
σιν έν έπιτελεΐον στρατηγού. Τό σύνολον του έκαμνε 
πολύ καλλιτέραν έντύπωσ:ν άπό δ,τ: μέχρις ώρας είχα 
ιδεί. Ό αγγελιαφόρος, είς ποδηλάτης, άμέμπτως ένδε-
δυμένος, μέ ύδροδοχεϊον, μαΰρον χαρτοφύλακα, καρα-
βίναν, υποδήματα μέ γκαμάσας. Ό αξιωματικός τών 
γενικών επιτελών προσέπιπτεν αμέσως εϊς τήν προ
σοχήν μέ τήν άπλήν στολήν του καί τόν λίαν άπλοΰν 
μαΰρον μέ μίαν σε:ράν κομβίων μανδύαν του. Ό 
στρατηγός, μία συμπαθής καί λίαν στρατ:ωτ:κή φυ
σιογνωμία, φέρων χαρτοφύλακα χιαστί άπό τοΰ ώμου> 
κρατών τόν κολεόν τοϋ ξίφους είς τήν χείρα, είχεν 
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δλην τήν προσοχήν του εις τήν άποβίβασιν τών ίπ
πων του. Ά λ λ ' ουδείς έξ αυτών έδιδε προσοχήν είς 
ένα άλλον στρατιώτην, δ όποιος περιεφέρετο έπί τής 
α π ο β ά θ ρ α ς μέ τό άμπέχωνόν του εντελώς ξεκούμ-
βωτον». 

Όλόκληρον κεφάλαιον αφιερώνει ό κ. Χύμπνερ 
είς τάς κρίσεις του διά διατροφήν, μεταγωγικά, άπο-
σκευήν, έξάρτησιν κλπ. Έ ν γένει ή διατροφή και ή 
υπηρεσία τής έπιμελητείας έλειτούργησαν ώς ό ίδιος 
ομολογεί κατά τάς ασκήσεις τοϋ 1907 πολύ καλά. 
Μεγάλη χρήσις έγένετο τών αυτοκινήτων πρός με-
ταφοράν τροπών καί άλλων χρειωδών. «Τά τρόφιμα 
καί ή νομή μετεκομίζοντο διά φ α λ α γ γ ώ ν έξ αυτοκινή
των μόνον τό κρέας μετεφέρετο άπ ' ευθείας ειτε έ-
σφαγμένον είτε ώς ζωντανά. Ε ί ς πολλάς έπισταθμίας 
έσχηματίζοντο Ινεκα τούτου στρατιωτικά σφαγεία, 
είς τά όποια δμως έπεκράτει μεγάλη βαναυσότης. Ή 
παρά τά σφαγεία ταύτα σταθερώς παρατηρούμενη 
συνάθροισις χωρικών ιδίως γυναικών, προεκάλει άστειό-
τητας τών στρατιωτών, αί όποΐαι έ'καμνον πολύ άσχη-
μον έντύπωσιν καί αί όποΐαι βεβαίως δέν συνέτεινον 
είς τήν στερέωσιν τής πειθαρχίας». 

« Ή διανομή καί παράδοσις τροφίμων έλειτούργουν 
πάντοτε καλώς καί ταχέως καί δέν παρετηρήθησαν 
επιβραδύνσεις καί "άνωμαλίαι κατά τάς διά σιδηροδρό
μων μεταφοράς. Όχληρά έγίνετο πολλάκις ή συσσώ-
ρευσις τών διά τήν ύπηρεσίαν τής έπιμελητείας συγ
κεντρωθέντων αυτοκινήτων, μάλιστα έκεϊ δπου ταύτα 
ήσαν πολλά π.χ. 6, 8 πολλάκις καί 20 τοιαύτα». 

Περιγράφει λεπτομερώς Ι ν νέου είδους σκαφευτι-
κόν έργαλεΐον δοθέν πρός δοκιμήν είς τά στρατεύ
ματα, επ ίσης δέ καί έτερα ε ρ γ α λ ε ί α μηχανικού, καί 
τονίζει τήν σημασίαν, ήτις δίδεται είς τόν γαλλικών 
στρατόν κατόπιν τού Ρωσσοϊαπωνικοΰ πολέμου εΐς 
τήν όχύρωσιν τοΰ εδάφους. 

Επίσης κάμνει λόγον διά τήν άλλαγήν τής 
στολής καί τής εξαρτήσεως, περί τών οποίων δέν 
κατωρθώθη ακόμη νά ληφθή άπόφασις. «Αί άπό 
πολλών ετών άρχίσασαι δοκιμαί νέας στολής καί 
νέας εξαρτήσεως δέν κατέληξαν εισέτι είς αποτέ
λεσμα. Μόνον τά αντικείμενα τά παραδιδόμενα 
εΐς τ ά στρατεύματα πρδς δοκιμήν έπολλαπλασιάσθη-
σαν είς βαθμό ν έπιφέροντα σύγχυσιν καί άνωμαλίαν». 
Συνιστά δμως πολύ νά παρακολουθηθή ή έπί τοΰ αν
τικειμένου τούτου, τά οποίον κατ ' αυτόν είνε σπου-
δαιότατον, εργασία τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ. Ό ίδιος 
συμβουλεύει δτι δέν πρέπει νά περιορίζηται δ έπι-
θυμών νά έξετάση τά περί τούτου είς τά δημοσιευό
μενα είς τήν «ΚΓΣ ΐηοβ Μί Ι ί ία ίΓβ» , άλλά νά παρα-
κολουθή καί τά δημοσιεύματα τών άλλων εφημερί
δων, ίδία δέ τών μή στρατιωτικών τοιούτων, τών ο
ποίων αί ειδήσεις πολλάκις είνε διαφωτιστικαί. "Οχι 
δέ μόνον τά δημοσιευόμενα πρέπει νά μελετώνται, 
άλλά καί έφ' δσον τό δυνατόν καί δι' αυτοψίας καί 
συνομιλιών πρέπει νά προσπαθήση τις νά συμπλήρω
ση- τάς ειδήσεις του. Πολλάκις τοιαΰται συνομιλίαι 
είνε διαφωτιστικώταται. Ι δ ο ύ τί λέγει ό ίδιος περί 
τούτου : 

Πλην τούτων, πρέπει τις νά προσπκθη ν & ΐ Λ 

πληροφορίας διά τά ύπό δοκιμήν είδη στολής^Λ 
εξαρτήσεως, παρακολουθών προσεκτικώς τ Ζ ' ^ ^ Ί 
τεύματα τά φέροντα ταύτα, ή άκούων -α-
μιλίας περί τούτων, καί μάλιστα συμμετέχων ό ·? 
εΐς τάς συνομιλίας ταύτας, ή ερωτών, δπως πολλά ι3 

δύναται νά συμβαίνη μεταξύ συνταξειδευόντων Ί 3 
πως είναι λίαν φυυσικόν νά συμβαίνη μεταξύ π α β β 3 
καθήμενων είς τήν αυτήν τράπεζαν». 

Μία τών συνομιλιών τούτων τοΰ κ. Χύμπνερ =:ν 

αρκετά ενδιαφέρουσα, δπως τήν διηγείται», « χ ^ I 
δεύων άπό ΟΐΊΘΊΐΗΔ πρός ΑΗ^ΟΠΊΟΗΚ1, συνηντήθη» I 
έν τώ σιδηροδρόμω μέ δύο κυρίους, τούς όποιους «Λ,! 
θύς έξ αρχής ήννόησα δτι είνε αξιωματικοί μέ πολ;. 
κικήν ένδυμασίαν, καί οί όποιοι μετ'ολίγον ΉΡΝΜ3Β 
διαλεγόμενοι περί τής στρατιωτικής αξίας τών 
δαλιουχουμένων αεροστάτων. Ή μέ μεγάλην άπλ 
τητα ριφθεΐσα είς τό μέσον παρατήρησίς μου, δτιτβ 
πολλάκις παρατηρηθέντα ταξείόια ενός τοιούτου 4«..Ι 
ροστάτου άνωθεν τών Παρισίων προεκάλουν τήν συγΗ 
κέντρωσιν πολλών περιέργων, μέ συνέδεσε φυσ;ΧΆ.| 
τατα μέ τήν συνομιλίαν τών δύο κυρίων έκ τούτων Ί] 
είς διϊσχυρίζετο δτι τό ζήτημα τής διευθύνσεως τδν: 
αεροστάτων δέν τψ έφαίνετο επαρκώς λυθέν, καί ήτο 
τής ίδέας, δτι τό άερόστατον I 'ίΐΓχονίΐΙ ήτο νίκη τής| 
Γερμανίας εϊς τό ζήτημα τών αεροστάτων, δπως ΧΟΑ 
τό πυροβόλον ΕΙΐΐΊΐΫΓΟΙΊ ήτο νίκη είς τό ζήτημα 
τών πυροβόλων. Δέν κατώρθωσα νά εννοήσω χατ4' 
πόσον ό κύριος ούτος ήτο πληροφορημένος σχετικώς 
πρός τάς δοκιμάς τοΰ νέου γερμανικού αεροστάτου, 
ήννόησα δμως δτι δέν ήτο άγνωστος εΐς αυτόν ή ΕΠΊ
σκεψις τής άβυσσινιακής αποστολής είς τά καταστή
ματα ΕΗΛΑΓΆΊ έν Δυσσελδόρφη. 'Όταν ή συνομι
λία έφθασεν είς τό ζήτημα τούτο τών πυροβόλων, κα
τέβαλα άρκετήν προσπάθειαν νά τήν στρέψω άλλα-1 
χοΰ, διά νά μή κατάληξη είς τάς εσχάτως γενομέν 
δοκιμάς έν Ελλάδ ι» . 

Καί πράγματι 'δχι μόνον τήν όμιλίαν προσεπάθησΐ 
νά στρέψη άλλαχοΰ, |άλλά καί τήν διήγησίν του στρέ
φει άλλαχοΰ, μή θίγων πλέον τό άντικείμενον τοΟτο 
ό εύστροφος τό πνεΰμα κ. αντισυνταγματάρχης. 

* 
* * 

Καί επιλέγει : 
«Έν γένει δύναται τις νά είπη, δτι έν Γαλλία π; 

βλέφθησαν καί ήτοιμάσθησαν καί τά ελάχιστα | 
τοΰ περίπλοκου μηχανισμού, οίος είναι ό σημερΓ 
στρατός. Ά λ λ ά τά διάφορα μέρη τού μηχανισμοί 
τούτου δέν είναι έν Γαλλία έξ υλικών έξ "ίσου καλδν 
καί διά τοΰτο συμβαίνει Αστε αί έπιφάνειαι τών δια
φόρων τούτων μερών νά φθείρωνται λίαν άνωμαλβί 
καί νά παράγωνται δυσμορφίαι λίαν σημαντικά! το» 
συνόλου. Ή δύναμις ή κινοΰσα τά ελατήρια πιθανδί 
νά είναι αρκετά ισχυρά,δπως διατηρηθή ή κίνησις «0 
δλου μηχανισμοΰ έπί τινα χρόνον ΑΚΌΜΗ, καί ιβ**ί 
καί ύπό δυσχερείς περιστάσεις, άλλά διόρθωσις *ίβ» 
ελλείψεων τούτων καθίσταται άπό ημέρας είς ήμίρ*1 

έπί μάλλον καί μάλλον· αναγκαία». 
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' ΜΪ- λείπε: ακόμη μ·α ιστορία τής σταφιοος, πλήρης, 
-,β'όλων τών περιπετειών της. περιέχουσα καί άπαν-

- ΤΟΥΣ υπέρ αύτη; νόμους, καί τάς προσπάθειας υπέρ 
- διαδίσεώ; τη: /.α: τούς αγώνας τών κτηματιών καί 

:<5ν εμπόρων. 

.'Ο μακαρίτης Σ. Ξένος τώ 1888 έδημοσίευσεν έν τ ή 
ΐ-^ΜΟχόλει Φιλολογική» τήν ίστορίαν της, τ ή βάσει 
«άλλον τών περιηγητών. Ό ΡατΙοΙι τώ 1890 έξέόωκε 
ήι ώραίαν αυτού μελέτην ΚιμΙ)»1Ιθιιίοη αικί ΙΙΙιαΙι», 

"«ταίρασθεϊσαν ·/.»': ελληνιστί μετά δυο έτη ύπδ τοϋ κ. 
Παχανϊοέου, εν τή όποια πολλά διασαφίζει καί δημο-
ϊΐιΰει χερ': σταοίδος. Τά δύο ταύτα έργα μας παρεκίνη-
Ρ» να μελετήσωμεν είς τά άρχειοουλακεΐα ιδίως διά νά 
ώωμεν κατ: άγνωστον. Ή "ερευνά μας ύχήρξεν εΰ-
ργής χα: εί; τον Παρνασσόν τών 1892, 1893 καί, 
1894 {δημοσιεύσαμε·; κα: πολλά άγνωστα. Πρδς δέ ση-
μαβίαν έδώσαμεν είς τήν λαογροφίαν, διά νά ί'ίωμεν κα! 
τί ό ευφάνταστος λα : ; μα; έχοίησε περ': του πολυτίμου 
τούτου καρπού. Έ κ τής μελέτης μας ταύτης ή Α. Α. 
χαΙΒ. Τ. ό άρχιδούς Λουδοβίκος Σαλδατώρ τής Αυστρίας 
ϊΐαχυολόγησε τα; ε:δήσε:ς, τάς όποιας περί τής σταφί-
δος έδημοσίευσεν έν τω περ: Ζακύνθου περισπούδαστο) 
Ιργφ, τό οποίον, ώς γνωστόν, χρό τίνος έδημοσίευσε πο-
ΪΚελέστατα. Όλίγας γραμμάς επίσης άοιέρωσε κα! ό 
χ. Βουρλούμη; τώ 1896 έν τή ΈΙλάδι κατά τους 'Ο-
Ινμπιακονς αγώνα; τον 1896. Προ έπτά ετών ό κ. 
Ααμιτρυνίδης έδημοσίευσε λαμπράν πραγματείαν περί 

^ΰταψίδο; κατά τόν Μεσαίωνα μέχρι της άποκα-
ταστάσεως τον Ελληνικού Κράτους, έν τω Έ&νικφ 
'Βμερολογίω του ·/.. Σκέκου. 

Προσεχώς έν τω περιοδικώ τούτω ΘΆ δημοσιεύσωμεν 
ιο αχοτέλεσμα τών νέων ερευνών μας ΰπ'ο τον τίτλον 
Ιστορικά σημειώματα περι στο«ρίδος. Ά λ λ ά νομίζο-

, Μ» ι ότι κατ' ΆΡ-/άς πρέπει νά λάβη ό ευμενής ημών α-
ΰίγνωστης μίαν ίδέαν οπωσδήποτε σαφή χέρι τής σταφί-
| *5 ι α-ί'ΉΣ στιγμής έγένετο γνωστή έν Ελλάδι καί δη 

ΚΡ'· Τ ί? σημασίας, ήν εδωκεν Ό λαός μας. Είς το μέρος 
««ο τής λαογραφίας τής σταφίδος τινά είνε ή πρώτη 
?θρ» καθ' ήν δημοσιεύονται. 

Ο Σ Τ Α Φ Ι Δ Α Μ Π Ε Λ Ο Σ 

" θεια Πρόνοια έκαμε τήν άμπελον διά νά είνε είς 
Ρ* ν̂θρωπον πολυτιμότατο·; ουτ'ον καί εις τον κτηματίαν 

I ι γεωργό ν ΑΛΗΘΉ πλοΰτον, άμα δέ καί άσφαλέστατον 

ϊυναται οωί να των επιχειρήσεων, επι της οποίας 
,ττηριχθή. 

Πολλά εγράφησαν περί τής πατρίδδς τοΰ ωραίου 
τούτου ελικοφόρου καί άναρριχωμένου θάμνου, συνεπώς 
πολλά! κα! αί γνώμαι. Φαίνεται δμως οτι είνε αυτο
φυές φυτόν έν Αρμενία καί ταΐς προς νότον τοΰ Καυ
κάσου καί τής Κασπίας χώραις. Κατά τήν παλαιοφυτο-
λογίαν ύπήρχεν έν τή προϊστορική εποχή ανα τήν με-
σημβρινήν Εΰρώπην, όπως μαρτυροϋσι φύλλα και σπέρ
ματα αυτής ευρεθέντα έντος στρωμάτων τάφου εν Γαλ
λία κα! Ιταλία . 

Ή πρώτη -χρησιμοχοίησις τής σταφυλής χάνεται εις 
τους θρύλους κα! είς τά σκότη τών αιώνων. Ή άμ.πελουρ-
γία δμως χρονολογείται άπο τής απώτατης αρχαιότητος. 
Άχόδειξις τά μυθολογούμενα περί τής διδασκαλίας τής 
άμχελουργίας ΰχδ τών θεών κα! Ηρώων. Είς τα ομη
ρικά έχη ή άμχελος είνε ή ύχέρ χάν άλλο φυτδν μνημο
νευομένη. "Αγνωστος είνε έχίσης τίς ό χρώτος Ό διανοη
θείς οτι ό όχδς τής σταφυλής άφιέμενος είς ζύμωσιν με
τατρέπεται είς οινον. Ό Ινδός, Ό Εβραίος, ό Αιγύπτιος, 
ό "Ελλην, ό Ισπανός, έκαστος τούτων θέλει να έχη τον 
τοπικον έγωισμδν, δτι ή χώρα του παρήγαγε τον πρώ
τον οίνον. 

* 
* * Ανήκει ή άμπελος είς τήν κλάσιν τών δικοτυληδόνων 

καί τής σειράς τών έπιθαλαμίων, είνε δέ χρότυχον γένος 
τής μικρας οικογενείας τών άμπελωδών τής ύχοδιαι-
ρουμένης είς δύο φυλάς, ήτοι είς τήν τών αμπέλων, τήν 
εχουσαν τά γένη άμπελος άμπέλοψος, πτεροσαν&ές, 
καί ψευδόκισσος, καί είς τήν τών Ληϊών εχουσαν το 
μοναδικ'ον γένος Ληΐα. Πάντων Ομως τών γενών τούτων 
μόνον ή άμχελος είχε σπουδαιότητα διά.τον άνθρωπον. 

Καλλιεργείται αύτη είς τάς εύκρατους καί τροπικάς 
χώρας τών δύο ημισφαιρίων μεταξύ 25°—50° πλάτους. 
Αυξάνει τάχιστα, ζή πολλά έτη, δέν εχει μεγάλας απαι
τήσεις είς τήν εκλογήν τής γής, άγαπα δμως ολας τας 
ξηράς κα! χαχείας γ^ίας, τάς τεφρώδεις, ασβεστώδεις, 
χαλικώδεις, τάς έχουσας θέσιν χροσκλινή,έχίχεδον, ευάε
ρο;, εύήλιον, άγαπα χολύ τήν θαλάσσιον αύραν καί τας 
ήλιακάς ακτίνας. Το έδαφος, έφ' ού φύεται αντέχει δι
αρκώς άνευ άγονων ετών άγροιναχαύσεως, καί χαρέχει 
άφθόνως χολύτιμον προϊόν μέ μικράν σχετικώς αχαίτησιν 
λιπασμάτων. 

Ή Ε λ λ ά ς διά τδ εύκρατον καί γλυκύ κλίμα εΐνε κα
ταλληλότατη πρδς καλλιεργίαν του πολυτιμότατου τού
του φυτού. 

* 
* * 
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28 ΑΘΗΝΑΙ 

Καταπληκτική ει\ε ή πολυμορφία τοΰ καρποί» τής ΑΜ
πέλου κατά το μέγεθος καί το σχήμα τοΰ βότρυος καί 
κατα τ'ο χρώμα, τΌ μέγεθος καί τΌ σχήμα τών ραγών 
τήν ωραιότητα καί πυκνότητα αυτών καί τήν ποσότητα 
τής σαρκός. Διο ένεκα τής μεγάλης ταύτης ποικιλίας 
τών παραλλαγών ή επιστημονική κατάταςις αυτών άπο 
βαίνει δυσχερέστατη. 

Έν Ελλάδι υπάρχουν διάφορα άλλήλοις είδη κατά 
το σχήμα, τήν γεϋ'σιν, τον βλοιον, το χρώμα, τ'ο μέγεθος 
καί τήν παραγωγικότητα τών διαφόρων οίνων. 

Μία τών ποικιλιών τής αμπέλου είνε και ή Κορινθια
κή σταφις, ήτις έχε: τάς ράγας μικράς καί στρογ ,ύλας 
ω ? τής οργιάς αμπέλου, άλλ' άνευ σπερμάτων, ού ένεκα 
ονομάζεται άπύρηνος (νΊΐί* ν ι ι π ί β Γ α δίνο Λ ρ ν π ί ΐ η ) . 

Σταφυλαί ΜΈ μικράς ράγας ύπήρχον καί κατά τήν 
αρχαιότητα. Ό Πλίνιος αναφέρει τάς λεπτορρώγας 
( ΐ β ρ Ι Ο Γ Ο ^ α δ ) και έτερον είδος ελληνικών σταφυλών, μι
κρόν, τρυφερόν. Ό Βιργίλιος ό Κολουμέλλος επίσης 
αναφέρουσι σταφυλάς μέ μικράς ράγας. Ό Αριστοτέλης 
προβάλλει τήν έρώτησιν : «διά τί τών τε μύρτων 
«έλαττω απυρρηνότερά έστι καί έν τοις φοίνιςι καί έπί 
»των βοτρύων». 

Ποία ή πατρίς τής οταφίδος ; Είνε αναμφισβητήτως 
ιθαγενής τής Ελλάδος, καί διά γενετειραν γήν, φαίνε 
ται ότι έχει τήν κορινθιακήν χώραν. Άγαπα ΔΈ πολύ 
τήν πατρίδα της. Είνε ζηλότυπος και δυσάγωγος. Εινε 
αληθές οτι εμφυτεύεται καί άλλαχοΰ δπου φύονται κα 
αί αλλαι άμπελοι, πλήν έκπατριζομένη ταχέως εκφυλί
ζεται, χάνει τήν ιδιότητα αυτής, μεταβαλλόμενη γλή
γορα είς συνήθη άμπελον. Δέν φύεται όμως είς δλην τήν 
Ελλάδα, αλλ' εΰόοκίμως έφ' ολοκλήρου σχεδόν τής βο

ρειοδυτικής και μεσημβρινής παραλίας τής_Πελοποννή
σου, είς τήν άντίπεραν Αίτωλίαν άκτήν καί είς προσγει-
τνιαζοΰσας νήσους Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, Ίθάκην κα! 
Λευκάδα. Καί είς άλλα ελληνικά μέρη ένεφυτεΰθη, άλλά 
οεν ηύδοκίμησε και άπέβαλε ταχέως τάς χαρακτηριζού-
σας αυτήν έςαιρετικάς ιδιότητας. Ώνομάζετο λιανοστά-
φνλον. 

Σήμερον γενικώς ονομάζεται παρ' ήμΐν σταφις, πρό 
αιώνων δμως ώνομάζετο λιανορρώγι. Διεσώθη ποίημα 
τοΰ δεκετου έκτου αιώνος, το όποιον μας έπιβεβαιοΐ 
τοΰτο : 

Ξΰπνα, ξΰπνα, άν κοιμάσαι, Ώ μαυρομάτα, 
Τόν ήλιον πρίν ιδούμε ά π ' τά βουνά μας, 
Προτοΰ τοϋ τρύγου πιάσομε τά έργάτα, 
Πρίν βάλουμε στ ' ΑΛΏΝΙΑ, αγάλι, ΑΓΆΛΙ, 
Τό μαϋρο λ ι α ν ο ρ ρ ώ γ ι , 
Ποϋ μέ τή θεία τή δΰναμι καί χάρι 
Τό κάνουμε σ τ α φ ί δ α . 
Ξΰπνα, ΑΦΈΝΤΡΑ, ξΰπνα λυγερή μου, 
Τάστρα κτυπούν τή πόρτα νά ξυπνήσουν 
Τό ήλιο τόν αφέντη, γιά νά ΧΰΝΗ 
"Οπου διαβη χρυσάφι μέ τσ ' αχτίδες. 

νορρώγι Ό $ότρυς και ελάμβανε το όνομα σταφίδα »Μ 
έςηραίνετο. 

ΈκτΌς τοΰ ποιηματίου τούτου είδομεν διαθήκες _ I 
βόλαια, καταγραφάς κτημάτων, άτινα άνατέρο^, ) 3 
νορρώγι άσπρο, μαϋρο, κόκκινο. Λ. χ. τώ I Γι.'ίΠ >ινΜ 

ται είς χωρικόν κτήμα ώς οεμπρία, άςιναρίων 30 1.- 1 
νορρώγι άσπρο μέ τήν ύποχρέωσιν νά έκριζωΟή χ 9 | 
τεύση έκ τοΰ νέον μανρον λιανορρώγι ποϋ ξηραίνχηΛ 
και γίνεται πάσονλι τπε/.έντε (έςαίρετος σταφίς) Ρ|, ; 

συμβόλαια τής αυτής εποχής άπαντήσαμεν ότέ μ.;ν άτ!;3 
απταφις, σταφις, α ν β ρα^α, ότέ δέ λιανορρίογ^ ·. 
κολούθως ή λέςις λιανορρώγι έχρησίμευε οιά -^ς 
φυλα; έχουσας μικράς λευκάς ράγας, α'ι'τινες ενίοτε ίχα. 
λοΰντο καί άσπρη σταφίδα. 

Προ τεσσάρων καί έπέκεινα αιώνων ώνόμαζον ηταφ'Λη. 
καί πάσαν ξηράν σταφυλήν, το τσιμπίπο λ.χ. Τώ 15015 
ΙΙατρεΰς τις δίδει ώς προίκα, συν τοϊς άλλοις, /.α· χβΑ 
έτος 1000 λίτρας ένετικήν πταφίδα ή ξηρά ηταφΰΐ^ 
δήλα δή τσιμτ'ιπο. Τώ 1540 έρχεται έκ ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑ 
πλοΐον έχον 1000 λίτρας σταφίδος άπο σταφυλή οτάζα 
ή ξηροστάφυλο. Τώ 1550 κατηγορείται ό Μιχαήλ 'Α-
βραμίτης διότι έκλεψεν 100 λίτρας οταφίόα η τπιμ^'ϊ 
πο, άπδ τήν Άνατολήν ξένον (υίαΠιΙη <ΙΥΙ · <Ι5ϊ6ο 
ΙοναηΙο ΓοΓΟδΙίονο). Τω 1510 αναχωρεί ό:ά ΈΝΕΤΊΒΜ 
"πλοΐον φορτωμένον αταφ'ιδ<ι χονδρήν κα'ι /.επτήν ήτοι 
τσιμπίπο τής Ζακννϋον ή λιανορρώγι ςηρόν ΆΠΟ τ« 
Μωρέα. Τοΰτο δέν ήτο γενικός κανών, καθότι τω 1510 
πλοΐον ήλθεν έκ Πατρών είς Ζάκυνθον φίρον αταφΰα ' 
καί τσιμπίπο καί τω 151 I ένεκα τρικυμίας κάμνει ΓΝΩ
στόν πλοίαρχος τή αρμοδία άρχή, ότι έρριςεν είς ΤΉΝ θά
λασσαν τρία σακκία σταφίδα καί δύο τσιμπίπο. \ 
τούτων δύναται τις νά συμπεράνη, οτι παρά τισι ΈΓΈΝ 
σΰγχυσις μεταςϋ σταφίδος και ταιμπίπον οτι ΆΛΛΟΙ 
νικώς σταφίδα ή άοταφίδα έκάλουν πάσαν άπεςηραμμέ-
νην σταφυλήν, ώς κατά τούς αρχαίους χρόνους, κα: όλί 
γον κατ' ολίγον σταφις ώνομάσθη μόνον ή σημερινή ΛΕΓ 
μένη σταφίς. 

Ειπομεν κατά τους αρχαίους χρόνους, καθότι νταή 
κα: μετά πλεονασμοΰ άοταφίδα, οί πρόγονο: ημών έχ 
λουν αναμφιβόλως πασαν άπεςηραμμένην ράγα στα|.' 
λής. Αυτήν τήν σημασίαν εχει τό παρά Θεοκρίτω : 
Ά σταφυλίς σταφίς έστ' ουδέ ρόδον οίνον όλεΐται 
καί Ή παροιμία : ανδρός γέροντος, άσταφ'ις τό κράνιον. 

Καί τον έκ σταφίδος, ή τ 0 ; άπεςηραμμένων σταφιΛίΚ 
οίνον έκάλουν σταφιδίτην. Εκείνο τό ό π ο ι ο ν οιά ΤΉΣ λέ
ξεως σταφίς ένόουν οί αρχαίοι "Ελληνες έ ν ό ο υ ν και $ 
Λατίνοι διά τής λέςεως ιινβ μα^ϊ. Ό Πλίνιος λόγοι 
ην» ραδβα αιαπι .ΐδίβρίιίάϊΐ νοοαηΐ. "Ωστε ριΐδδ» (έκ' 
ρ δ Ι ί ο Γ όπερ δύναται νά έχη καί τήν σημασίαν τοΰ οταφι-
δόω) δηλοΐ ότι ή σταφυλή εινε άπηςηραμμένη. Ώ ί ^ 
έλληνες ^έκάλουν σταφιδίτην τόν ΈΚ οταφίδος ΟΙΝΟΝ, 
ούτω καί οί ρωμαίοι έκάλουν αυτόν ρΐδ*ιιηι. Καί ΟΙ ιτ*" 
λοί συνεπώς διά τής λέςεως υνα ρ 3 5 δ & τό αΰτ'ο ΈΝΝΟΟΟΒ-
Τήν σταφίδα μας καλοΰ'σι καί ραδδοΙίηβ. 

ΤΌ ποιημάτιον τοΰτο αποδεικνύει, ότι έκαλεΐτο λια-
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Β ' . 

Η ΣΤΑΦΙΣ ΕΝ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

ικ,ν Ο-ΗΜΑΣΊΑΝ τή; —αοιδός τήν ένόησεν αμέσως καί 
Λλτνκό- λαός πρό αιώνων, ώς πιστοποιοΰσι στίχοι 
- 1 Οΰ οίτινες. άν καί άςεστοι, είνε σπουδαιότατης ί-

? ? ΆΌΙΑ--· Ώ ς " πλείστον ή δημοτική ποίη-
ΒΤΕΡΕΐΤΑ: πτητεω;. ένεκα τής άληθοΰς απεικονίσεως 

. . -.στης. άμα δέ καί ειλικρινούς εκδηλώσεως 
αισθημάτων τή; καρδίας, ές ης έςήλθε καί ένεκα 

τάσεως τών αισθημάτων τών αντικείμενων. 
Πολλά*1- = Κα'·; - ? ° ' ω " 0 7 : 0 ' · ε ϊ ' μεγαλουργεί καί παρα
χ ώ ν ε ι κατά ΤΉΝ έ/.τίμησιν, τήν οποίαν είς τά όντα ή 
• «αντικείμενα οίόει ή φαντασία αύτοΰ. Ούτως επειδή 
*«»·?!? έπέοοα είς τάς άνάγκας τής Πολιτείας κ α ι 
• φ θ ί ν ω ν ! » ; · έφαντάζετο ό λαός οτι έχει ό καρπός ού-
ΧΪΣ ικγάλτ,ν δύναμιν. Δίστιχον είς ένετικήν διάλεκτον 

ΛΈΓΕΙ : 
Κ ' α ν α ρ»δϋ» };1ΐ8ΐ 1» Γογζ8 ιΐοΐ Ι)ο{·ο ιΐί νβηβζίβ, 
• ϋ» 1» νίΐ», ιΐά 1.ι ι η Ο Γ ί ο , ριιΐοΐα ΙΈ 1.ι νοοοίιία. 
•Ή«ι : «Ή σταφ'ις έχει τήν δύναμιν τοΰ Δόγη τής 

'ΒΙΝΊΊΊΒΣ, ο ί ό ε ι τήν ζωήν, δίδει τον θάνατον, κάμνει νέαν 
ιήνγραΐαν». 

|Ί 0ί αμπελουργοί χαίρονται οταν άκούωσι τόν πρώτον 
« Μ ΐ υ μ ο ν τών τεττίγων, διότι τότε μαυρίζουν ύπό τάς 
ή τ ί ν α ς τ ο ύ Ιουνίου αί ράγες τής σταφίδος. Τό πρώτον 
άμα ά κ ο ύ ο υ σ ι τόν τερετισμον άδουσι τό γνωστόν : 

Τσίτσικας ελάλησε 
Μαΰρη ρώγα εσκάρισε, 
Τάκουσε δ γέροντας 
Κ' έσκασε χορεύοντας. 
Τ ' άκουσε κ ι ' ή γρηά Ειρήνη 
Κ ' έσκασε μές τό γαδίνι. 
Τ ' άκουσε καί Ό γέρω Λιάς 
Κ ' έσκασε μές τή γωνιά. 

|Ρ ά ν θ ρ ω π ο ς μέ τήν φαντασίαν αύτοΰ άςίαν μεγάλην 
. ιΐς δ , τ ι άγαπα, είς δ,τι οφείλει τήν ύ'παρςίν του. 
«Μ; ίομπίπτει κατά τόν καιρόν τής ώριμάνσεως τής 

ΡΙΓΊ2ΟΣ ν ά π α - ύ η ή εποχή τών ψύλλων.ό λαός τών στα-
?ιίο::ρων μερών τήν δύναμιν ταύτην αποδίδει και πάλιν 

ϊτην σταφίδα, διό τάς πρώτας ώριμαζοΰσας σταφίδας 
.*ρωτοσκάρ:α) αμέσως φέρουσι είς τήν οίκίαν καί ρί-
*τ»«ι:άς ράγας ΰπό τήν κλίνην, είς τάς γωνίας, ύπό τάς 
Φίήχβς λέγοντες ·. 

"Οξω ψΰλλοι, ό'ξω κορέοι 
Νοίμπουν οΐ νοικοκυρέοι 

1 Σΰρτε ψύλλοι καί κορέοι 
ν ' άμπουν οί νοικοκυρέοι. 

Αλλοτε ήτο συνήθεια τάς πρώτας ώριμαζούσας στα-
' Γ * » , β θ-τωτιν έπί τών εικόνων τής Παναγίας λέ-

Παναγιά μου, ΕΥΛΌΓΗΣΕ ΤΗ, 
Παναγιά μου, αυξανέτη, 
Παναγιά μου, ξήρανέ ΤΗ, 

Παναγιά μου, τό νερό, τό νερό, 
Νά μή μάς στέλη ά φ ' τόν ουρανό : 

Τό νερό. "Ω ή βροχή ήτο καί είνε ή απελπισία. "Ο
ταν είς τόν ούρανόν φαίνονται νέφη λέγουσι : "Ε οί 
πραματιντάδες εφάνηααν."Αν τυχόν πνεύση άνεμος προ-
αγγέλλων βροχήν, όργίλοι οί χωρικοί άναφωνοΰσι : 

Τό έμαθαν οί γαρμπίδες 
Πώς ωρίμασαν οί σταφίδες 

Διαρκοΰντος τοΰ τρύγου έπί ενετοκρατίας ελεγον : 
Ε μ π ρ ό ς , τρυγάμε μέ άτεντζιόνε (') καί ησυχία. 
Τορνέζια( 2) θάχουμε καί φέτος πολλά, μά πολλά. 
Τί χαρά γιά μάς, γιά τή ΒΕΝΕΤΊΑ καί Τουρκιά 
Τ ί χαρά ποϋ τό φροϋτο ( 3 )πάε ι καλά, μά καλά 

Οί μή εργαζόμενοι εψαλλον : 

Ούλοι μέ τάξι, παιδιά, μέ τάξι νά τή τρυγάτε, 
ά φ ' τό καλάθι μ' άτεντζιόν στ ' αλώνια νά τή βάλτε 
Τή ολόμαυρη, θεϊκή, ολόχρυση σταφίδα, 
δποϋ δλονώνέ μας εΐν ' θάνατος, ζωή κ ι ' ελπίδα. 

Τό βράδυ έν χορω έκαμνον καντάδες, περιπαθέστατα 
πλησίον είς τά αλώνια τραγουδώντες τήν σταφίδα, ήν 
έκάλουν Μανρομμάταν. 
Κοιμήσου μαυρομάτα μου καί μοσχοαναθρεμένη, 
Ποϋ νά μή άβασκαθής είσαι καμαρωμένη. 
Κ ι ' εφέτος καλοροίζικη κ ' εφέτος ζηλεμένη, 
Κ ι ' άπάρθενη νά σηκωθης γιά νάσαι δοξασμένη. 
Οί άγγελοι φτερουγίζοντας φιλοΰν τη παρθενιά σου, 
Ά φ ' τή βροχή τήν άτιμη, ποϋ στέκει άπάνουθέ σου. 
Πολεμάει νά σέ ΠΛΆΚΩΣΗ, γ ιά νά σέ άτιμάση 
Γιά νά μή σέ πάρουν οί Ίγγλέζοι, ωραία, αγνή νυφοϋλα 
Νά κάμουν μέ σένα Χρίστου, μέ σέ, κυρά μοροϋλα, 
Κ ' εμείς νά κάμουμε οΰλοι, οΰλοι Χριστός Ανέστη. 
Μέ τά ξανθά τσεκίνια «ου, ούλοι Χριστός Ανέστη, 
Κοιμήσου μαυρομάτα μου καί μοσχοαναθρεμένη, 
Χωρίς έσέ δ Χριστός μας στουςΊγγλέζους δέ γεννιέται 
Χωρίς έσέ δ Χριστός μας σέ μάς δέ άναστιέται. 
Σηκώσου, μαυρομάτα μου, στεγνή καμαρωμένη. 

Τήν ήμέραν δέ έτραγούδουν ι 
Διαβάτες, ποϋ περνάτε καί Τ' ωραίο φροϋτο κυττάτε, 
Τόν παλληκάρι Αύγουστο δλοι σας προσκυνάτε, 
Ποϋ μέ χρυσό σπαθί στο χέρι μέρα νΰχτα στέκει, 
Μή μάς ΠΛΆΚΩΣΗ ή βροχή. Καί εκατό μάτια έχει. 
Φυλάει τή Ζάκυθό μας, τή Θιάκη, Κεφαλλονιά. 
"Εχει καί τό νοϋ του στη Ρούμελη καί στο Μωρηά. 

Ό λαός φαντάζεται τούς μήνας τοΰ έτους ώς δώδεκα 
ωραιότατους νέους κατοικοΰντας οίκίαν έκτεταμένην εΐς 
τούς πρόποδας δρους. 

Ό Αύγουστος εινε ίππεύς ανδρείος, κατά τούς πρό 
αιώνων Έλληνας : 
Μέ Τ' άσπρο τ ' άτι του, δ Αύγουστος μας αρματωμένος 
Τόν γαρμπί δέν άφίνει ποϋ άγριος καί θυμωμένος 
Τρεχάτα τήν σ τ α φ ί δ α έρχεται νά μάς τήν κλέψη. 
Στον " ^ δ η νά ΐή φέρη, ούλους μας νά καταστρέψη. 

(1) π ρ ο σ ο χ ή , (2) χ ρ ή μ α τ α , (3) κ α ρ π ό ς 
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Ό λαός χαρεκάλει τήν Παναγιά νά γείνη περισσό
τερα σταφίδα, νά μή βρέςη διά νά τή φέρουσ: περισ
σότερα τάματα. ( 

Κάμε στάρι Παναγιά μου 
Νά σοϋ κάμω τά σπερνά. 
Κάμε λάδι και κρασί 
Και σοϋ τάζω ένα φλωρί. 
Νά τό δώσω τοϋ παπά, 
Για νά κάμη λειτουργία. 
Ή σταφίδα νάν ' πολλή 
Καί νά μή πέση β ρ ο χ ή 
Καί σοϋ τάζω εξι αρνιά 
Καί σ τ α φ ί δ α εξι σακκιά. 

Εύφυώς είς τήν Κεφαλληνίαν Ιλεγον : 

Ή σταφίδα εΐν' ελπίδα, 
Ή βροχή εΐνε αρίδα 
Ποϋ τρυπάει τήν καρδιά μας 
Καί πεινοϋνε τά παιδιά μας. 
Μα αν εχωμε λιοβόρι 
γενουμάστε δλοι δεττόροι. 

Ό τρυγητός ώς έπί τδ πλείστον επιτυγχάνει. Ή στα-
φϊς πωλείται καί Ό λαδς έκ μέσης καρδίας αναφωνεί : 

Αύγουστε, καλέ μου μήνα, 
Νά'σουν δυο φορές τό χρόνο. 

κα! άρχαιότερον : 

Αύγουστε, Αύγουστε μου 
Μέσ' τή καρδιά μου σ' έ'χω. 
Έ σ έ μόνον προσέχω 
Σ ' οΰλη μου τή ζωή. . . 

καί άλλο ετι άρχαιότερον : 

Στον ανδρειωμένο Αύγουστο 
Έστειλε ό Μωρηάς 
'Ολόχρυσο στεφάνι 
Ά π ό τη Βενετία. 
Για νά τόν πείση νάλθη 
Σέ τοϋτά μας τά μέρη 
Χειμώνα καλοκαίρι 
Κρατώντας στο ένα χέρι 
Τόν ήλιο φλογερό, 
Νά "ψήση τήν σταφίδα, 
Τή μόνη μας ελπίδα 
Κρατώντας στ ' άλλο χέρι 
Τό κοφτερό μαχαίρι 
Νά σφάξη τή βροχή, 
"Αν στο Μωρηά πατήση 
Νερό για νά χΰση. 

Άφοΰ ό σταφιδόκαρπος ήτο ξηρός, τότε έπεθύμουν και
ρόν εύνο'ίκόν διά νά Ιπλεον τά πλοία πλησίστια, ώς μαρ
τυρεί τδ δίστιχον. : 

Φΰσα, φΰσα, Αύγουστε μου, διά νά έλθουν στήν 
[πατρίδα 

Πρΰμνα τά καράβια για νά πάρουνε τή σταφίδα. 

Παλαιόν τραγούδι έχον ίστορικήν άξίαν λέγε· :1 
Λαμπρά έσηκώθηκε, έπουλήθηκε δλη ή σταφίδα 
Ή σωτηρία τών πτωχών καί τών πλουσίων 
Πάει, πάει καί ή Ψ ι έ ρ α μας, Οά φύγουν οί 

Οί πολλοί ξένοι μας, οί καλοί Ίγγλέζοι καί οί 

Παντοϋ χαρά, βαγγέλια, παντοϋ τρέχουν φλ< 
Οΰλοι φιλιούνται καί εύχονται τέτοια καλή φρουτ 

Πρός κατανόησιν του έξαστίχου τούτου λέγο 
κατά τόν ·.<-' αιώνα έγίνετο έν ΖακύνΘω μεγάλη 
(έμποροπανήγυρις) λήγουσα κατά τήν ήμέραν τοϋ 
Δημητρίου. Τδ μεγαλείτερον δ' έμπόριον έγίνετο 
τούς Κεφαλλήνας, οί'τινες ήρχοντο επίτηδες κ&! ϊ^, 
γον λαμπρά καταστήματα κα! μετά τήν έμποροπανΗΙ 
ριν έγύριζον «ίς τήν πατρίδα των χαρούμενο: κα! οί Η 
έν ΖακύνΘω έτραγούδουν : 

Ή σταφιδοϋλα άπό μ ε λ α γ χ ο λ ί α σέ ά λ λ ε γ ρ ίαΜ 
Στη στιγμή βάζει καί τή φρόνιμη Κεφαλληνία. Ι 

"Ηρχοντο πλείστοι άπδ τής Πελοποννήσου κα! •* 
Στέρεας Ελλάδος πρδς πώλησιν παντοίων προϊόνιβί 
τοϋ τόπου των καί προς άγοράν ειδών τής πολυτελείας 
και άλλων χρησίμων τοϋ καθημερινού βίου. Ή ΕΓΧΏ
ριος κυδέρνησις -"ροσεπάίει όπως ή έμποροπανήγιιρις 
άποβή ζωηρά καί αξιοπρεπής, άμα δέ οπ^ς μή άδικών-
ται οί ξένοι. Επίσης πολλο! έκ τών γειτονικών μερών 
εφερον είς Ζάκυνθον πρός πώλησιν τόν σταφιδόχΐβ 
πόν των καί ακολούθως έφόρτωναν τά πλοία μέ άλλα 
είδη. 

"Οταν έδρεχεν ήτο απελπισία δι' όλους. Τότε μετά 
πόνου ψυχής έτραγούδουν : 

Ό χάρος καί ή ολόμαυρη σταφίδα ομοίους μας κάνον» 
Καί ό πτωχός καί ύ πλούσιος τσεκίνια άν βρέχη χά· 

[νουν. 1 
καί άλλο ι 

Μή κλαις καϋμένη Ρούμελη καί μή βογγας Μωρηα 
Σκόρπισε σ ' ούλους ό Αύγουστος, βροχή καί συφοςκΙ 

Άφοΰ τόσην δύναμιν είχεν ή σταφ'ις. ητο έπόμενον ν« 
συγκίνηση καί τους έραστάς. Δημοτικόν ποίημα τοϋ δ·* 
κάτου έκτου αιώνος λέγει : 

Σ ' ούλες ταίς χώρες τοΰ Μωρηά ευρέθηκα για χρότι 
Μα σαν τής Κόρινθος γλυκεία, μαϋρη καί σόϊ σταφ 
Μαΰρη δέν είδα πουθενά ! ά ν κ ' άλλαις μαύραις 
Στη Πάτρα δέν έξάνοιξα καί οϋτε στη Βοστίτζα. 
Κ ι ' ωραίες γυναίκες πουθενά καί μία δέ είδα 
Στη ομορφιά σαν τές Σμυρνιές, σαν τές Σμΐ'(?νιε5 * 

[φράτες. ] 

Τή Θάσω αγάπησα κ ι ' εγώ, κ ι ' έγίνικε δική μου» 
Γ ιά χρόνια δεκατέσσαρα μέ τοϋ σκυλιού τί] πιοτι. 
Τή σκληρά Μάρω, άλλη Σμυρνιά, αγάπησα τοΰ χό*1^ 
Καρδιά δέ είχε, σαν έσέ σκ/.ηρυπικρη Τζαντιοτο, | 
Τής Βενετίας καλή θεά, μά σατανά για μένα. 

(1) εσοδεία, (2) χαρά. 
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ϊταφίδ» από τί] Κόρινθο θ ά φάγω οπότε θέλω, 
ιΓ σάν τή θάσω τή Σμυρνιά δέν θέ ναύρώ ποτέ μου. 

έςής δίστιχα ερωτικά, 
έποίηϊε έχων κατά νουν τήν σταφίδα : 

ίξχομεν και τα τά όποια Ό 

Κοπανισμένην δέ εθετον ώο Ιμπλαστον πρός ώρίμανσιν 
Ελα καϋμένε Αύγουστε, κι ουλές σε καρτερούμε, . ' . η . 0 .1 

οιδημάτων. Και την σήμερον εις Ζικυνθον σταφιοα μασ-
η^ ις νά φτιάνουν τά προικιά καί άλλαις νά παν-

[τρευθοϋνε. 
I Λέν είσαι για νά τρυγάς νά κόβης ταίς σταφίδες 
Μα εΐ^αι για τί) κάμαρα νά πλέξης ταίς πλεξίδες. 
_ _ * Α ν πάη ύ Αύγουστος καλά καί τιμηθούν τά φροϋτα, 
ψυχή μου, ί)ά τά κάμουμε μεταξωτά τά ροϋχα. 

Ϋ-Όσαις σταφίδες λιάζονται τόν Αύγουστο στ'άλώνια 
τόσα κορμιά χαϊδεύονται τό βράδυ στα σεντόνια. 
_ Αΰγουατί' έλα γλήγορα, φέρε τήν ευτυχία, 
ναφνγω από τήν έξοχη, νά πάω στη πολιτεία (') 

I Τπάρχουν λαϊκά! ρήσεις αναφερόμενα είς τήν ώρί
μανσιν της σταφίδος. Φέρ' ειπείν : 

—Μαΰρη εΐνε ή σταφίδα καί μαϋραις καρδιαίς κάνει. 
Κ Ή σταφίδα έφερε τό χτυκιό (φθίσιν). 
... — Ή σταφίδα έφερε τό καρδιοχτύπι. 
Κ- Μόνον τά μαϋρα αλώνια φέρνουν χαρά. 

— Πούλιε καί μετάνωνε. 
— Τών αλωνιών ί| χαρά εΐνε το μαύρο 
χαί δχι άσπρο καί το πράσινο ανθισμένο. 
— Τά μαύρος ορτωμένα αλώνια,χρυσοφορτώνουν τόν 

[κόσμον. 
— Αδειανά αλώνια, αδειανές ή μπούρσες. 
— Χαρά σέ πάς, ά ν τ ' αλώνια δυο φορές τό χρόνο 

[κορετάρουν. ('2) 
— Πενθούνε τ ' αλώνια σάν δέν εΐνε μαυροφορεμένα. 

"Εγομεν καί αυτά τά δίστιχα περί τής ώριμάνσεως τής 
αταφίδος. 

— Τ ' άϊ Γιαννιού μέ τό μαντΰλι 
τ ' αγίου Πέτρου μέ τό καλαθοϋνι ( 3) 

'— Τσ' αγίας Μαρίνας ρώγα 
τ ' άγιου Λουκά σταφύλι. 

Πολλο! χωρικοί χαριεντιζόμενοι όνομάζουσι τήν στα-
τδα: Μαυρομμάτα, βονργάρα, άραπίνα, μοροϋλα. 

* * * 
Ή σταφίς ώς καί αί σταφυλαί διά τής άποξηράνσεως 

ι πολύ σάκχα'ρον, έλαττουμένου έν αΰτφ τοΰ 
8τών ένυπαρχόντων έν αύταΐς όξέων.' ΑΊ σταφυλαί 

*ριεχουσ: τρυγικόν καί μηλικδν οξύ, σταφυλοσάκχαρον, 
-Λτρυγικόν κάλιον, άσβεστον, ό δέ φλοιός τών ραγών 
ΒΟτυρήν δεψικον οξύ (ταννίνη). 

0 λα:; Βιδει /.τ. Οεραπευτικήν δύναμιν είς τήν στα-
' δι'ο εχομεν τά ίατροσόφια. Είς άρχαΐον χειρόγρα-

"τϊρον χρονολογίαν τοϋ 1580 εϊδομεν, 5τ·. περίβαλτον 

*>λΐν. (2) Πενθούν, 131 Κοοινάκι. 

διά τό βήχα εΐνε αν βράζωμεν πέντε φουκτίαις σταφίδα 
και άλλαις πέντε μολοχάνύη με αρκετό νερό καί νά 
βράζη έως ού μένουν πέντε φλυζάνια. Νά πίνεται δέ ζε-
στδν κατά τδ διάστημα τής ημέρας κα! νυκτός. Ά ν Θέλη 
τις δύναται νά πρόσθεση καί ολίγα άνθη παπαρούνας. 

σημενην θέτουσιν έπί τοϋ δερματικοΰ νοσήματος λεγομέ
νου κοινώς Με&νστρα. Ή νωπή σταφίς θεωρείται δύσ-
πεπτος καί σπανίως δίδουσιν είς μικρά παιδία, ένώ ή 
ξηρά σταφ!ς θεωρείται υγιεινή καί θερμαντική κατα τον 
χειμώνα. 

Παρ' Ένετοϊς ήτο έν φαρμακευτική χρήσει. Μετ' αυ
τής έγίνοντο αφεψήματα ώς φαίνεται έν τώ φαρμακευ-
τικώ χημικώ λεξικώ τοΰ Καχέλλου. Τήν σταφίδα επίσης 
ώς είδος φαρμακευτικής χρήσεως αναφέρει δ 1 . ο π ι β Γ γ καί 
άλλοι τής εποχής εκείνης είς τά φαρμακευτικά συγγράμ
ματα των. Διδ καί ή σταφίς έπωλεΐτο καί είς τά φαρμα
κεία. 

* 
* * ^ 

Ώ ς γνωστόν ή χρήσις τής σταφίδος παρά ταΐς Ά γ -
γλοσαξωνικαΐς φυλαΐς προς φαγητδν είνε παλαιά καί 
ιδίως κατά τήν κατασκευήν τών εθνικών αϋτοΐς ΡικΜίη§3 
πουτίγκας καί 0»1α'» κέϊκος.'Εν Αγγλία έγίνετο άλλοτε 
μεγάλη χρ%?ις τής σταφίδος είς τήν άρτοχοιίαν καί είς 
τήν μαγειρικήν ώς δεικνύουσι χερίεργοι συνταγαί μαγει
ρικής τοϋ δεκάτου εβδόμου αιώνος. "Οταν τώ 1659 δ 
χαντοπώλης "Αλλεν έγένετο λόρδος δήμαρχος τοΰ Λον
δίνου ή θριαμβευτική άνά τδ "Αστυ πορεία του περιελάμ-
βανεν, έκτος τών άλλα>ν στολισμών καί φυτά μοσκοκα-
ρνων καί σταφίδος. "Αραψ δέ τις έκ τών τής συνοδείας 
έσκόρπιζε τώ πλήθη γαρούφαλα, σταφίδα καί άλλους 
καρπούς. Ποιητής δέ τις προσεφώνει τούς πανηγυρίζον
τας ώς έξης : 

«Τά σΰκα σας έρχονται άπό τόν Φάρον (') 
»ή σταφις άπό την Ζάκυν&ον, αί ροζακιαίς 
»άπό τήν Μάλαγαν καί άπό διαφόρους δέ 
»χώρας τό πιπέρι καί οί φοίνικες». 

Έν .ταΐς λοιπαΐς χώραις τής Ευρώπης έγίνετο χρήσις 
άναξία λόγου. Έν Γαλλία έγίνετο όλίγη χρήσις καί έ
πωλεΐτο είς τά φαρμακεία, έν δέ τή Ιταλία έχρησίμευεν 
ώς άρτυμα ώρισμένων φαγητών. Κα! έν Έπτανήσω ει
σέτι είς ώρισμένα φαγητά καί γλυκύσματα γίνεται χρή
σις τής σταφίδος. Επίσης χρησιμεύει ή σταφίς έν Έ -
χτανήσω διά σπερνά, τά όχοΐα δέν εΐνε μόνον αχδ στάρι 
βρασμένον, άλλά μεμιγμένον μέ χολλήν σταφίδα, ρόϊ'δα, 
ζαχαρωτά καί άλλα τοιαϋτα. Είνε άναχόφευτος ή σταφίς 
καί είς τδ ααβόρε. Δήλα δή άφοΰ ξηροτηγανίζονται τά 
ψάρια, τηγανίζονται σκόρδον, 2δενδρολίβανον και σταφίς 
μετά άρκετοΰ δξους καί κρύα τίθενται είς τά ψάρια, τά ό
ποια διατηροϋνται έπί πολύν χρόνον. Είς Κέρκυραν καί 
Παξούς γίνεται πολλή χρήσ-.ς τοΰ σαβόρε. 

(1) Παραλία χολις τής Πορτογαλλίας. 
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Γ ' , 

Π Ω Σ Ε Θ Ε Π Ρ Ε Ι Τ Ο Η Σ Τ Α Φ Ι Σ 

Ή σταφίς είνε πηγή πλούτου. Τοιαύτη ιδέα ύπήρξεν 
από πολλών αιώνων. Παλαίίν δημοτικών Ζακυνθια-
κόν δίστιχον λέγει : 

Μαΰρ ' εΐνε, ναι, ή σταφίδα μας, μά γίνεται χρυσάφι 
Όπον σκορπιέται σάν νερό σοΰλο τό νησάκι. 

Οί περιηγηταί* δροιι καί ννΐιβίοι- έπισκεφθέντες τήν 
Ζάκυνθον τώ 1675 καί ίδόντες τό κέρδος το έκ του 
σταφιδοκάρπου προερχόμενον άπεφάνθησαν δτι ό Βοτέρος 
δικαίως ώνομασε τήν Ζάκυνθον Χρνοήν νήσον, άφοϋ' οί 
κάτοικοι αύτοΰ ήδυνήθησαν ν' άνεύρωσι τον τρόπον νά 
φυτεύσωσιν αμπέλους, α'Ι όποια: παράγουσ: σταφίδας 
καί αί όποΐαι παράγουσι χρνσύν. "Ετερος τις περιηγη
τής δ ΟΙΙΑΗΙΙΙΙΐΓ έκρινεν ότι δέν ήτο υπερβολή άν ή νή
σος αύτη έκαλεΐτο χρυσή. Έ κ τών Ιονίων νήσων 
πρώτη ή Ζάκυνθος έκαλλιέργησε τό είδος τοΰτο τής αμ
πέλου, ής τόν καρπόν έθεσεν είς τό έμπόριον. Περί τής 
αξίας Ομως τοΰ σταφιδοκάρπου καί τής έν γένει καλ
λιέργειας πάντων καλλίτερα έξεφράσθη ό τελευταίος 
τών Προβλεπτών τής Ζακύνθου Φραγκίσκος ΒραγαδΤνος, 
ό όποιος έγραφε τώ 1797 : «...Ό σταφιόόκυαρπος εινε 
»άληθές μεταλλεΐον, όχι μόνον τών ημετέρων νήσων 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας καί Ιθάκης, άλλά καί τοΰ Μω-
»ρέως καί ένίων γειτονικών τόπων. Ή Τουρκία δέν έν-
«νόησεν ακόμη τόν θησαυρόν τούτον. Ό χρυσός, ό ό-
«ποΐος εισπράττεται έκ τοΰ φόρου και εκείνος ό όποιος 
»ερχεται έκ τοΰ έξωτερικοΰ, είνε πηγή ζωογονούσα τήν 
«κυβέρνησίν καί πάντας τους κατοίκους. Οί κάτοικοι 
»τών νήσων, ώς εκείνοι τών απέναντι μερών, διά τής 
«καλλιέργειας θά εΰπορήσωσιν. Επειδή δέν εινε ακόμη 
«κατηρτισμένοι διά τήν βιομηχανίαν έπί πολλούς αιώνας, 
»θά είνε ή σταφίς τό μόνον καταφύγιον διά τάς άνάγκας 
»των. Ό Θεός ώρισεν όπως το φυσικόν τοΰτο χάρισμα 
»είνε αποκλειστικώς τών τόπων τούτων, τούς οποίους 
«αποκαλεί χρυσούς τόπους, τόπους μακάριους. 

«Μετά τήν σταφίδα έρχεται τό έλαιον καί ό οίνος. 
«"Ωστε τά μέρη ταΰτα ώς ε'ίπομεν, ζώσι σήμερον διά 
«τής καλλιέργειας καί έπί πολλούς αιώνας, άν δέν ά 
πατώμαι, έξ αυτής θά ζώσιν». 

Ό τελευταίος τών γενικών προβλεπτών τής Ε π τ α 
ΝΉΣΟΥ, δ αείμνηστος "ΝΝΊΙΙΠΊΪΗΗ, γράφων τω 1795 πρός 
τήν κυβέρνησίν του, έλεγεν ότι ή σταφίς ητο τό μάλ
λον άξιοσημείωτον τών ΰπολογισΰέντων βοηθημάτων, 
διό καί ή σταφίς έν Ένετία εθεωρείτο εισόδημα εκ τών 
καλών τοΰ κράτους καί τό έπισημότερον τών ημετέρων 
νήσων καί συγκατελέγετο μεταξύ τών καλλιτέρων εμ
πορευμάτων τής εποχής. 

Ο οξυδερκής ενετός Βραγαδΐνος δέν ήπατατο, διότι 
εκ τής καλλιέργειας καί σήμερον περιμένομεν τό παν 
καί έκ μόνων τών προϊόντων τής σταφίδος, τών ελαιο
λάδων, τών οίνων, τοΰ καπνοϋ', τών σύκων ποριζόμεθα 
έκ τών έξωθεν έπέκεινα τών έβδομήκοντα πέντε εκατομ

μυρίων οραχμών ετησίως και μονη ή σταφις Ϊ:ν£ } ( ' ̂  
ταμεΐον τοΰ Κράτους τό σπουδαιότατον τών στηριγμ^.^ 

Καί ό Ενετός δέν ήπατατο. 
Ή σταφίς εθεωρείτο τό άσφαλέστερον καί πολυτη; 

τερον εισόδημα. 

ΑΙ ΠΡΩΤΛΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ! ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ 

Κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα ή σταφίς ϊ-^ £»»^ 
ανεγνωρισμένον εμπορίας έν ΕΥΡΏΠΗ. 

Δυστυχώς εισέτι δέν γνωρίζομεν επισήμως πότε ήρ._ 
σεν ή καλλιέργεια τής σταφίδος. Κατά τόν δέκατον πί*ί 
πτον αιώνα ήτο δμως πολύ διαδεδομένη. Ή άρχαιοτίο» 
γνωστή περί σταφίδος μνεία είνε ή παρά τοΰ Ιταλοί 
εμπόρου τοΰ δεκάτου τετάρτου αιώνος Πεγολέττη, •& 
ΌΠΟΙΟΥ Ή ΠΟΛΎΤΙΜΟΣ Ι'ΓΒΙΊΟΑ ΆΒΐΐΒ ΜΘΓΘ·Η(ΥΠΊ 
τώ 1340, είς τήν οποίαν αναφέρει δύο εξαγωγικούς λι
μένας τής σταφίδος Κιαρέντζα τόν γνωστόν λιμένα τβϊ 
κράτους τών Φράγκων ιπποτών έν "Ηλιοι καί τήν Κδ-
ρινθον. Τοΰτο αποδεικνύει οτι μεταξύ Γλαρέντσας »α} 
Κορίνθου έκαλλιεργεΐτο ή σταφίς. 

Έν τοις χρονικοϊς τών Φραγκισκανών μοναχών ΤΟ» 
Λουκά Βάδιγξ ([ΜΑΠΙ^Ί) έδημοσιεύθη πολύτιμος έκθιοΐί 
του Καρδιναλίου Νικήνου πρός τόν μοναχόν ι]Ο ΙΑ ΜΑΤΟΙΙΒ 
γραφεΐσα έν έιει 1459, τής όποιας μεταφράζομεν νν»ιϊ 
δαΐον απόσπασμα : «Υπάρχει έν Ελλάδι μεγάλη έπβρ-
»χία, κοινώς λεγομένη Μωρέας έχουσα περίμετρον! 
»μίλια. Ή χώρα αύτη έχει έδαφος πλούσιον, πολΰ' 
»νιμον, παράγον άφθόνως όλα τά είδη καί όχι μόνον" 
«απολύτως αναγκαία είς τόν άνθρωπον, άλλά καί Χ 
»όντα, τά όποϊα εξυπηρετούν τήν καλοζωίαν καί 
«εύμάρειαν. "Αρτος, οίνος, κρέας, τυρός, μαλλί, (Γ"1 

»βαξ, λινόν, μέταξα, πρινοκόκκινον, ξηραί σταφυλ"' 
νκοριν&ιακή σταφϊς, βαφικαί ΰλαι. Τά πάντα ΕΎ 
«σκονται έδώ έν αφθονία. 'Αντί ενός δουκάτου διίντ 
»τις νά απόκτηση δύο κοιλά δημητριακών καρπών, 
»γίζοντα 140 λίτρας. Ό οίνος πωλείται είς εϋτελεσ. 
«ρας έτι τιμάς' οκτώ παχέα πρόβατα τιμώνται άντί έν 
«δουκάτου* ή βρώμη καί ή φορβή εινε επίσης άφθον" 
»είς τρόπον ώστε ύπό τήν έποψιν τών ζώων ή χ ' 
«αυτη δύναται νά συντήρηση άνέτως και άνευ στενοχ'-' 
«ρίας 50,000 ίππους περίπου. Κατά τό τελευταΐον έ 
«(1458) όγδοήκοντα χιλιάδες Τούρκοι ΊππεΤς μετ'άπεί 
«ραρίθμο.υ πεζικής στρατιάς καί πληθύος φορτηγών Μ 
«μαξών είσέβαλον είς τήν Πελοπόννησον, καί ΔΙΈΜΕΙΝΜ; 
«λαμπρά διαιτώμενοι περί τούς πέντε μήνας, ΧΩΡΊΣ μ**»* 
«τήν άναχώρησιν αυτών αί τιμαί τών διαφόρων ώνίω». 
«νά ύπερτιμηθώσι τό παράπαν. Τόσον πλούσιαι ΕΐΣ Ά» 
«τόν τόπον τοΰτον είνε αί πηγαί τών διαφόρων προϊον" 
«των...» Ή καλλιέργεια τής σταφ.'δος προύχώρει. Ο
μως ένεκα τών συνεχών όηώσεων, τών πολλών ΑΊΜΑΤΤ)" 
ρών πολέμων, τών καταστροφών καί άλλων δεινοπαθη
μάτων, ή Πελοπόννησος καί ή Στερεά Ελλάς όσημ*" 
ραι παρήκμαζον, πολλοί δέ τών* κατοίκων έζήτουν «λ-
λαχοΰ καταφύγιον. Συνεπώς καί ή καλλιεργεί» τ** 
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ί .̂ΩΜ οόν ήδύνατο νά εινε έν άνθηρα «αταστάσει 
; -οΧλά μέρ'Ο έγένοντο χέρσα ένεκα τών συνεχών 

ιθλέμων· 
ΓΑ'; έν τω Ίονίω νήσοι, ούσα: ελεύθεροι ύπο τήν ΐσχυ-
, ·£ ν £τίαν, προίεπάθουν νά έχωσ: τό μονοπώλ,ιον, ώς 

Ή ϊταιίο ε φ υτεύΟη τό πρώτον έν Ζακύνθω κατά τάς 
« - £ Τ^ς δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος. Κατ' όλί-
->ν ίΐεοίοετο, άλλ' άντικείμενον εμπορίου δέν ήτο τό 
ΤΟΟΪΟ» αύτων ΟΥΔΈ έν Έ'τει 1534, καθότι Ή Ικθεσις τοϋ 
Ένετοΰ Ιωάννου Παρβαρρήγου μετά τήν άπαρίθμησιν 

δεκάτης, όπερ ή νήσος έτέλει, τόν βάμβακα, ώς τό 
«ΊΝΟΝ αφορολόγητο» προϊόν αναφέρει ένεκα τής μικρας 
«σότττος. "Ομως τώ 1543 αναφέρει οΰ μόνον τόν βάμ.-
Ιαχα, άλλά κα! τήν σταφίδα. Επειδή ΪΈ τά δύο ταΰτα 
«ΟΪΟΝΤΑ άπό «βραχέος χρόνου εκαλλ.ιεργοϋντο» προ
τείνει είς τήν κυβέρνησίν νά έπιβάλη καί είς αυτά τόν 
βίρον ΤΉΣ δεκάτης, όστις θά ανήρχετο είς πλείονα τών 
500 δουκάτων /.ατ' έτος. Έ φ ' δσον ή ποσότης τής στα-
ύίίδος ητο μικρά, ητο αφορολόγητος. 

Ή καλλιέργεια τής σταφίδος έν Ζακύνθω έπέίωκε 
ΤΊΊΟΝ ταχέως καί τοσοΰτοι αγροί μετεβλήθησαν είς ί τα-
βιϊαμπέλους. <·>ίτε ήδη τώ1υ52 ή έκ τοΰ σίτου δε-
ΧΆΤΗ άπό τού άλλοτε ποσοΰ τών 3000 δουκάτων κατήλ-
|»Ν είς 1 400. Ή επιτυχία αύτη καί τό κέρδος έκέντη-
ΊΊΝ ολίγον κατ' ολίγον τήν ορεξίν τών κατοίκων καί 
ΊΩΝ άλλων τών Ιονίων νήσων. 

Έν Κεφαλληνία έφυτεύθη περί τά μέσα τής δεκάτης 
ϊκτης εκατονταετηρίδας. Πρίν περιέλθη είς γνώσιν τής 
ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ Η πρίν η καταστη άντικείμενον εμπορίου, 
Ι καρπό; ούτος Οά υπήρχε. Σημειωτέον οτι άπό πολλών 
Προηγουμένων ετών ύπήρχεν έν Κεφαλληνία μικρίρραξ 
λευκή σταφυλή, ήτι; ξηραΐνομένη έγίνετο ερυθρά, είδος 
[Μκρ »ν Ζακύνθω έκαλλιεργεΐτο περισσότερον, καλού-
κ̂νον λιανορρώγι. έξ οΰ παράγεται εξαίρετος οίνος. 
Πρίν η είσαγάγωσιν είς τό έμπόριον οί Κεφαλλήνες 
,τ5|ν ερυΟράν ή μέλαιναν σταφίδα, άρκετήν ποσότητα κα-
•ασκεύαζον κατ' έτος έκ σταφυλών τσιμπίπο καί άπέ-
ΊΤΙΛΛΟΝ είς πολλά μέρη. Καί έν Ζακύνθω έκ Κεφαλ
ληνίας έκομίύετο τσιμπίπο, τό όποιον έστέλλετο ακο
λούθως είς Βενετίαν κα! Μασσαλίαν. Μετά δέ τήν καλ^ 

ειαν ΤΉΣ μέλαινης σταφίδος, έξήραΐνον κα'Ι τινας 
«*?ιΐλας δ:ά τσιμπίπο, άλλά όλίγη έγίνετο έξ αύτοΰ ή 

«ν,'ωγή. 

Η μάλλον πειημίσμένη σταφίς ητο εκείνη τής Ζα-

Β ' . 
Η ΑΊΑΑΟΙΫ ΤΗ1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΛΟΣ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ 

•«ϊίλη ήτο ή διάδοσις τής σταφιδοφυτείας, οί ΔΈ γε-
| |*Ρίβλεπτα! κα! ο: έλεγ-λταί καί π3σα: αί άρχαί τής 

1Ιθλιτ;ίας έσκέπτοντο τίνι τρόπω νά παύση ή 
?*Ρ*ιτερω διάδοσις του σταφιδαμπέλου ι».α! άναγκασθώσιν 

**το:κο: νά έμμίίνωσ:·/ ΕΙ; τήν γεωργίαν,κάλλ:εργοΰν-

τες καί τούς δημητριακούς καρπούς, ών σπουϊαίως είχε» 
έλαττωθή ή ποσότης. Τώ 1556 απεφασίσθη Γνα τοΰ λοι
πού πληρώνωσιν ΟΊ φυτεύοντεςάμπέλους ή σταφιδαμπέλους 
δουκάτα δύο κατά κάμπον (ΡΒΓΟ»ΙΗΡΟ) (1) καί δουκϊτον έν 
διά τά φυτευθεντά πρό ΤΟΰ έτους τούτου, ΤΆ δέ εισπρατ
τόμενα χρήματα νά λαμδάνη ή Κοινότηξ δί'άγοράν σίτου 
προς χρήσιν τών κατοίκων. 

Ό νόμος ούτος έτελεΤτο. Οί κάτοικοι 'ούδεμίάν έδιδο» 
άκρόασιν είς τάς παραινέσεις τών Ενετών αντιπροσώ
πων, οπως παύση ή περαιτέρω ©ύτευσίς, διό τώ 1575·, 
νόμος εκδοθείς, άπηγόρευσε τήν φυτείαν νέων σταφίδων, 
ού μόνον, άλλά καί διέταττε τήν έκρίζωσίν εκ τών ήδη 
ϋπαρχουσών. Οί κτηματίαι δέ» είχον άδικον νά διαδώσουν 
τή» φύτευσιν τής σταφιδαμπέλου, διότι εις κάμπος φυ" 
τευμέ»ος σταφίδα παρείχε εισόδημα 25—30 δουκάτων, 
έσπαρμένος δέ σιτηρά μό»ον 3-4 δουκάτα. Τούτου Έ
νεκα δέν ύπήκουσα» είς τάς διαταγάς τής κυβ«ρ»ήσεως 
ΟΊ σταφιδοκτηματίαι. 

Ά λ λ ' Ή αρνητική καί όίντικρυς εχθρική στάσις τής 
Γερουσίας κατά τής προϊούσης αναπτύξεως τής σταφίδος 
έξηκολούθεΐ. Τό 1584 διάταξις έθέίπιζε νά καταβάλ-
λωσιν ΟΊ καλλιεργηταί τό ήμισυ τής εσοδείας είς τή» 
κυβέρνησίν προς όφελος δμως τής Κοινότητος. 

Άφοΰ δέ παρά τήν άπαγόρευσιν καί τά πρόστιμα μετά 
τής ποινής πληρωμής, ή σταφίς λϊί έ» Κεφαλληνία καί 
έν Ζακύνθω έπολλαπλασιάζετο, δύο Ενετοί ειδικοί 
απεσταλμένοι, ό Γρίττώς καί β Γαρζόνης έξέδοντο διά-
ταξιν, έν έτεί 1585, καθ' ήν έπρεπε νά έκριζωθώσ! π3^ 
σαι αί άπό τοΰ έτους 1575 γενόμενα; εμφυτεύσεις- παρα 
τήν γνώμην τής Γερουσίας. 

Προς τούτοις τό αυτό διάταγμα τοΰ 1584 διέτατττε 
τους προβλεπτάς νά καταγράψωσι τάς εκτάσεις τών στα-
φιδοφυτειών επιμελώς, καί έν ίόΊαιτέρω βίβλίιρ *άς νέας 
φυτείας, άπηγόρευε νά χορήγηθή οιαδήποτε άδεια εΐς τό 
έξης προς φύτευσιν σταφιδαμπέλων, Οεωροΰν ,πασαν τυ
χόν τοιαύτην παρεχομ.ένην άδειαν ώς ακυρον, και ωρί-
ζεν Οπως τα εισπραχθέντα χρήματα, άτινα ανήρχοντο 
είς 14,000 περίπου δουκάτα, χρησιμεύσωσ! πρός άγοράν 
σίτου διά τούς κατοίκους. 

Αί ένετικαί άρχαί ΆΝΤΕΝΉΡΓΟΥΝ εΐς τή» διάδοσίν τής 
σταφίδος ίνα μή ό τόπος, καλλιεργών τόν προσοδοφόρο» 
τοΰτον καρπό», παραμέληση τήν γεωργία». Τάς μέχρι 
τοΰ 1575 γε»ομέ»ας φυτείας έ»όμΐζον επαρκείς. Έ κ 
τοτε έξηκολούθησών ΑΊ προσπάθεια! αυτής, ώς ειδο» οί 
Ά»ΑΓ»ώσται, πρός παρεμπόδισίν τής αυξανομένης ΑΝΑ
πτύξεως τής σταφίδος καί Ή δημ.»σίευσΐς εκάστοτε νόμω» 
αυστηρών περί πληρωμής ΈΚ τοΰ εισοδήματος τούτου τοΰ 
τρίτου καί τοΰ ήμίσίΟς εΐς ΤΉ» Κυβέρνησίν, ήτις Ομως 
διέθετεν αυτό πρός άγοράν σίτου, καθότι ή Ένενίκή κν-
βέρ»ησις πολύ έμερίμνα περί τής σ'.ταρκείας, μή επιθυ
μούσα ΝΆ πάσχωσιν ΈΚ λίμοΰ ΟΊ ύπό ΤΉ» εξουσία» 
Λυτής. 

ΟΊ νόμοι ούτοι έξετελέσθησαν ΈΝ Ζακύνθω. "Ενεκα τής 
γειτνιάσεως ΛΥΤΉΣ πρός τήν πρωτευουσών ή σταφίδοφό-" 

(1) Είς Κάμπος ητο 3657 στρέμματα. 
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ρος κεντρική χεδιάς τής Ζακύνθου τόσον άγρύπνως έπε-
τηρεΐτο ύπό τών άρχων, ώστε αί απαιτούμενοι πλήρω
μα; ακριβώς είσεπράττοντο καί το ταμεΤον τής αποθήκης 
ταχέως έπληρώθη διά του μεγάλου ποσού τών 21,000 
δουκάτων. Έν Κεφαλληνία δμως άλλως είχον τά 
πράγματα. 

Ή νήσος αύτη ή εκτεταμένη καί ΰπ'ο δύσβατων ορέων 
είς μικρά διαμερίσματα διηρημένη, πάντοτε άντέταξεν 
έπιμονωτέραν άντίστασιν εΐς τάς ενεργείας τής κυβερνή
σεως. Δι'ο ουδόλως κατωρθώΟη νά δρισθή ακριβώς ή η
λικία εκάστης φυτείας, επομένως ή ϋποχρέωσις αυτής 
εις τάς διατεταγμένας εισφοράς. 

Πάντα κάμπον ύπερήσπιζον οί κάτοικοι παρουσιάζον
τες τούς γείτονας ώς μάρτυρας κατά τών αξιώσεων τής 
κυβερνήσεως. Ή αποθήκη τοΰ σίτου επομένως έν Κε
φαλληνία έμενε κενή, ένω ή τής Ζακύνθου ήτο 
πλήρης. 

Είς τήν περαιτέρω έπέκτασιν τοΰ σταφιδοκάρπου έ-
φάνη αίφνης πρόσκομμα σπονδαϊον. Ή Ενετική κυ-
δέρνησις έκτος τής [συνήθους δεκάτης, τω 1584 έζέ-
δαλεν έπί τής σταφίδος βαρύν έξαγωγικόν φόρον ΰπδ τδ 
όνομα Νυονα ϊιυροβι» (νέος φόρος) ό όποιος συνίστατο 
είς δίκα δουκάτα κατά χιλίας λίτρας ενετικός. Ώς ·ήτο 
φυσικόν, δ φόρος ούτος δέν χρούξένησε καλήν "έντύπωσιν 
καί πάντες έγόγγυζον κατ' αύτοΰ, οντος τώ οντι βαρύ
τατου. Τήν ακόλουθον ήμέραν τής δημοσιεύσεως τοΰ νό
μου τούτου έν ΖακύνΘω ευρέθησαν εΐς τάς θύρας τών 
καταστημάτων τών ενετικών άρχων καί είς τούς κεντρι
κότερους δρόμους τοιχοκολλημένοι δηκτικοί στίχοι είς 
ένετικήν διάλεκτον, τών όποιων δημοσιεύομεν τήν μετά-
φρασιν: 

«Σταφίς! τό παν παρέρχεται ! 
«Πάντες Οά γείνωμεν μαραμμένοι ώς σταφίς καί άν 

»έξακολουθήσωμεν τοιουτοτρόπως, μεγάλοις βήμασι προ-
«χωροΰμεν είς τήν χρεωκοπίαν, καί ευγενείς κα! χυδαίοι 
»κα! άστο! καί ιερείς πάντες, μή εξαιρουμένων τών Έ -
»βραίων. Ζήτω ό άγιος Μάρκος. (I) 

»θά ζητήσωμεν τήν έλεημοσύνην : 
» Έλεημοσύνην, έλεημοσύνην είς τούτον τον δυστυχή 

«Ζακύνθιον, όστις ουδέποτε ΰχήρξε κατεργάρης.—Έλεη-
«μοσύνη, ελεημοσύνη εις τοΰτον τόν ευγενή, τόν κόμητα, 
»οΰς βλέπετε καθήμενους εδώ εΐς τήν γέφυραν.(2) 

«Ζήτω δ άγιος Μάρκος. 
»'Αφοΰ ούτω θέλει ό κύριος Δόγης δέν δυνάμεθα νά 

εί'πωμεν λέξιν. 
• Ά λ λ ά τον χώρακαλοϋμ,εν νά μας στείλη δύο πλοία 

»διά νά φύγωμεν, καί άλλοι άς Ιλθωσι νά χαρώσι. 
»Ζήτω δ άγιος Μάρκος.» / 
Οί Ζακύνθιοι ώς καί οί Κεφαλλήνες δεν ήδύναντο νά 

ΰποφέρωσι τον νέον τοΰτον ίασμόν, δστις κατέστρεφεν 
άρδην τδ έμπόριον τοΰ στώφιδοκάρπου εις τήν Ζάκυνθον, 
ένω τοΰτο άνεπτύσσετο είς τήν Πελοπόννησον. Δίο ή Κοι-

(1) Δηλαδή, ζ ή τ ω ή Β ε ν ε τ ί 1. 
(2) Ειί τήν γεβυραν τοΰ ΆΓΙΟΥ Λαζάρου μετέβαινον ΟΊ 

παίται. 

νότης επισήμως υπέβαλε τδ ζήτημα είς τήν κεντρίχϊ 
κυβέρνησιν διά πρεσβειών. Έλεγεν αυτή, εύσεβάστως «] 
άλλά μετά θάρρους, ότι οί "Αγγλοι σταφιϊέμποροι -,χ. 
μέγα μέρος ένεκα τοϋ νέου φόρου, εγκατέλειψαν ττ-ν 21 
κυνθον καί μετέβαινον εΐς τάς Πάτρας, Ναύπακτον χ« 
Λΐτωλικόν πρός άγοράν σταφίδος, οτι ήτο αναγκαία' 
άρσις τοϋ νέου δασμοϋ, διότι "δέν έπεβαρύνοντο δι' αύτοΰβ 
"Αγγλοι, άλλ' οί εγχώριοι οτι ένεκα τοϋ φόρου τούτου"/ 
σταφίς δέν έπωλεΐτο ώς άλλοτε, μάλιστα δέ ή τ;αή ώ 
1555 Ιφθασεν είς δουκάτα δεκατρία τήν χιλιάδα, τό 1581 
είς δεκαέξ έως δέκα οκτώ, ένω άλλοτε έπωλεΐτο δούκα* 
τριάκοντα έξ ώς τεσσαράκοντα τήν χιλιάδα - ότι άν ΙΛ 
Ιφθασεν εΐς δουκάτα δέκα τήν χιλιάδα, σχεδόν όσον έδ(Ν 
πάνων διά τά έξοδα τής καλλιέργειας, ούχ ήττον όυ,ω-
δέν εύρίσκοντο αγοραστά! καί Ιμενεν ό καρπός ίιά τό·ί| 
πόμενον Ιτος' οτι τον καρχδν τής εσοδείας τοϋ 1580, πε-
ρισυλλεγέντα ολόκληρου είς τήν πόλιν, μέ δαπάνηνέπτί 
ενετικών δουκάτων τήν χιλιάδα, άφοΰ δέν έπωλήθη νονί 
δρικώς, ήναγκάσθησαν οί κάτοχοι νά πωλήσωσι λιανικββ 
είς τάς οδούς πρδς τρία μπέτοια (οοοοί) καί έν σολβίοβ 
τήν λίτραν. Ή τιμή ένεκα τοΰ νέου τούτου φόρου έΗΜ 
πιπτεν ώς έκ τής ελλείψεως συναγωνισμού, ώστε έσχιίί 
πτοντο πολλο! νά μή έπιμελώνται τήν σταφίδα καί να 
τήν μετατρέψωσιν είς οίνον. Οί "Αγγλοι άμα ειδον τήν 
ύπερτίμησι* απεφάσισαν οριστικώς νώ έμπορεύωντώι τοϋ 
λοιπού είς τήν απέναντι Ελλάδα , τοΰθ' όπερ τά μάλι*| 
στα δυσηρέστει τούς Ζακυνθίους κώ! τούς Κεφαλλήναςί 
Οί εγχώριοι δέν ήδύναντο κατ' ευθείαν νά τήν στείλωίΐΜ 
είς 'Αγγλίαν Ινθα περισσότερον έξιτιμάτο, καθότι καί 
δυσκολία ήτο καί ή βασίλισσα τής Αγγλίας έπεθύμει ν«3 
είνε σχεδόν άγγλικδν μονοπώλιον ή σταφ!; καί πολλαΐ 
εμπόδια εύρ'.σκον έν Αγγλία οί μή υπήκοοι τής βρεττ«-| 
νικής Αυτής Μεγαλειότητος, ώστε ή Κοινότης άπεφάσιίβ 
ν' άποστείλη είς 'Αγγλίαν πρεσβείαν πρό; θεραπεία» ί 
τ ών κακώς εχόντων, ίνα μή οί δυστυχείς κάτ,οΐκοι τών I 
σταφιδοφόρων νήσων ύποφέρωσιν. 

Διεμαρτΰρετο ή Κοινέτης κατά τοΰ νέου φόρο», σ*Λ 
χρόνως δμως έξετέλει πιστώς τάς αποφάσεις τής Κυβερ·*! 
νήσεως, ώς κατά γράμμα έξεπλήρουν τό καθήκον των οι\ 
προβλεπτοί. Κατεγράφοντο οί αμπελώνες κα! ίταφιοαμ-
πελώνες πρός έφαρμογήν τοϋ δασμού τούτου, επι προ*- ] 
τίμω, έάν άπεποιοϋντο, δουκάτων πεντήκοντα, υπερ των 
λιμενικών έργων. 

Άλλά μ' δλα αυτά οί κάτοικοι έφύτευον σταφ'.οας. η . | 
Κυβέρνησις Ομως αδιαλείπτως εξέδιδε διατάξεις *ατ^3 
τής διαδόσεως τών φυτειών τής σταφίδος, ύ-οοεικννου^ 
τήν ζημίαν τήν προερχομένη·; έκ τή; παραμεληίεως «Λ 
καλλιέργειας τής ίλαίώς, τών σιτηρών καί τών αμπί̂ ο» > 
ζημίας έξ ίσου έπαισθητής καί είς το ταμει'ον του *Ρ«", 
τοτς και είς τήν εΰημερίαν τών πολιτών. 

Ή σταφίς δμως άπέκτα περισσοτέρους *γ°Ρβ Ι 
διότι έστελλετο καί είς Ίταλίαν, Γώλλίαν κα! * ν ' · ° " ' 
Γερμανιών καί δλον έφρόντιζον περί τής διαδόσεως ^ Ρ 
είς νέας χώρας. 

Ένώ ή Κοινότης τόσον Ιπραττεν όπως *αταρπ· 
τόν νέον φόρον, αίφνης εξεδόθη νέα άπόφασίς τή* 

Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦίΛΟΣ 

Φ χ^βερνή"-ω? /.ατά πολύ χείρων τής επιβολής τοΰ 
βόοου, ήτις έμελλε νά έπιφέρη δεινήν καταστροφήν 

' ν «α οικονομικά σ.ιμφέροντα τών σταφιδοφόρων νήσων, 
• ίλει ' / · Λ ' : Ά'-'~~ τ " (**λλον τ 0 " κροίόντος. Διά τής «-

ί ί ί £ 1 ι)ς ταύτης κατηργεΐΛ μέν ό εξαγωγικός νέος φό-
άλλ' έθεσπίζετο νέος νόμος διατάττων νά μετακο-

'νιΐαι ολόκληρου τ: ποιον τής παραγόμενης σταφίδος 
«ς Ένετίαν. 
| Β Λ κάταγμα τοΓίτο εφερεν ήμερομηνίαν 10 ΛΫΓΟΎ-

|00τ). καί ώριζεν ίνα τοΰ λοιπού συγκεντρώται ά
ναβα τ στα ο!; και άποστέλληται εΐς Βενετίαν, ουδεμία 

Μέ άλλη εξαγωγή νά γίνηται είς άλλην χώραν ΕΙΜΉ δια 
% Βενετίας. 

Ή Κοινότης αμέσως δι' υπομνήματος 8 "Οκτωβρίου 
160'2 αναφέρεται είς τήν Κυβέρνησιν, λέγουσα τά δίκαια 
«3 λαού καί τα. συνεπείας τής νέα£ ταύτης αποφάσεως 

',τϊί Κυβερνήσεως. 
Προς ΤΟΙΣ άλλοις άπεοείκνυεν οτι δέν θά έζημιοϋντο 

τ'ίονοί ξένοι ί'μποροι οίον οί νησιώται, καθότι οί ΙΜΠΟ-
' Μ Ι χροβλέποντε: τάς δαπανάς, ήδη είχον φροντίσει νά 
-ΙΛατθεύωνται εταφίδα έκ τών ύπό τήν όθωμανικήν κυ-
Ιιβρχίαν πλησιο/ώρων επαρχιών, ού μόνον ΔΕ μετώκουν 
ίΐί Πάτρα; καί λοιπά τής Πελοποννήσου μέρη, άλλά 

ί-Κ,ΙεύΟύς ώς ίλαβον οί Άγγλο ι γνώσιν τής νέας ταύτης 
διατάσεως, διέταξαν αμέσως τά έν τώ λίμένι Ζακύνθου 

[,ΐΐρΐίκόμενα πλοϊα νά μεταόώσιν εΐς τήν απέναντι Στε-
«άν προς άγοράν σταοίδος έκ τής οθωμανικής έπικρα-

[•βίας. Μάλιστα οί ξένο: ούτοι έδάνεισαν δουκάτα χίλια 
ίιίςτούς κατοίκου; τοϋ Αιτωλικού προέ: κρείττονα καλλι-
έργειαν τών σταοιδαμπέλων κα! άνάνέωίιν τών φυτειών, 
ίςε'χον παραμελήσει. Ή Κοινότης ορθώς σκεπτόμενη 
«εώρει λίαν επιύήμιο·/ διά τάς σταφίδοφόρους νήσους τάς 
ΐϋς εμφυτεύσει: είς τήν Πελοπόννησον καί εΐς τήν Στε-

Βιαν Ελλάδα, ΙΔΊΩΣ ΕΙΣ τήν επαρχιών Κορινθίας. 
ΠαρατηρεΤ ωσαύτως ή Κοινότης οτι ΕΙΣ Ναύπακτον, 

Αίγιον,Αίτωλι/.'-.'.' κα! Πάτρας αί γαΐαι είνε μάλλον πρόσ-
\ψι'. τών τών νήσων (ρίά βΓακκΐ ιιΙ ρίίι βμρΓορί'ΐίΙί ιΐοΐΐί 

^ Κ ) . 'Εφοδεΐτο ή Κοινότης ΔΈ ότι ένεκα τοϋ κέρδους 
α·. γείτονες ού μόνον θά έπεμελοΰντο είς τό μέλλον πε-
Ρ'.σσοτερο·» τήν καλλιέργειαν τής σταφίοος άλλά και νέας 
η ινήργουν φυτείας καί ούτως έν διαστήματι τριών ή 
::::α;ων ετών θά παρήγον α! έπαρχίώι έλεΐναι περισσο

ί ^ρα» «αοίδα ό.τι η Κεφαλληνία κώί ή Ζάκυνθος 
γΦ* 'άράγουοι. >νεπώς /.ατά τήν Ικφρασιν τής ΕΠΟΧΉΣ 
ρνινης υ χρυσό; όστι; ί'ρρεεν εις τάς νήσους ταύτας^ 
Φα τοιαύτης ωφελείας τής Κυβερνήσεως και τών κα-
""«ων, τυϊ' λοιποί) ι'/ά ερρεέν είς τήν Τουρκίαν.Τούτου 

'όυ, θά ήτο άδύνάττν τοϋ λοιπού πάσα μεταβολή 
*·«λιτι*οϋ καθεστώτος έν τή Ανατολή, επειδή οί κά-

ί"«' · χαι οί έμποροι έμενον ευχαριστημένοι έκ τής όθω-
>*"*νί; έςούσία: ένεκα τής ελευθερίας τών εισοδημάτων 

»" έμποροι δεν θά έγό-γυζον εύρίσκοντες συμφέρον 
; Χ ί?:η περισσότερα, οί ΔΈ κάτοικοι δέν θά κατεφέροντο 
τ*ν θ» έξανίσταν-ο έν ανάγκη κώτά τής κυβερνήσεως 

Ε?. 1 * ν ^ ε τ 5 "Ράθυμος εις τό νά διευκολύνη τό έμπό-
ή Κοινότης τή Ένετία ότι είς τήν Ρ*ενΟύμ·ζεν 

Τουρκίαν και είς τήν Άνατολήν είχον κα'. δ Πάπας καί 
ό δούξ τής Τοσκάνης εμπορικούς οίκους είς Πάτρας, Γα-
στούνην, Χΐον, θεσσαλονίχ,ην, Κωνσταντινούπολη, Τρί ' 
πολιν, Συρίαν, Άλεξάνδρεϊαν καί Άλγέριον, αναφερόν
τες καί τά είδη, ών έμπόριον έκεΐ ένηργεΐτο, είδη πο
λύτιμα. Παρατηρεί ή Κοινότης επίσης δτ; οί ΑΡΜΌΔΙΟΙ 
πιέζοντες διά νόμου τοιούτου τούς κατοίκους ΔΈΝ έσκέ-
φθησαν τάς συνεχείας. 

Ό κτηματίας ύπεχρέοΰτο νά δήλωση τήν σταφίδα ευθύς 
ώς αύτη ήτο έτοίμνη προς πώλησιν, άλλως τε θα έτιμω-
ρεΐτο. Ό έμπορος επίσης περιωρίζετο είς τρόπον ώστέ 
έαν ύπίπιχτεν είς χαραβίασίν τοϋ νόμου δχι μόνον έτι-
μωρεΐτο ώς λαθρέμπορος, άλλά και είς σωματίκάς ποι-
νάς ύπέκειτο. "Ώστε οί σταφϊδέμχοροί Οά χρουτίμων ν' ά-
χέχωσι μάλλον τοϋ εμπορίου είς τό έξης ή νά είσέλϋωσι. 
κατά τήν φράσιν τής Κοινότητος,είς τοιούτον λαβύρίν&ον. 

Οί μικροί κ,τηματίαι ΚΑΙ οί μϊκροι παράγονται (στα-
φιδώγοραίταί) ήτο δύσκολον τοΰ λοιποΰ νά ελχισωσί τι 
άχό τήν σταφίδα, μόνοι δέ οί κεφαλαιούχοι καί μεγαλέμ" 
πόροι θά ήδύναντο νά Ιπιχειρώίΐν άχοστολάς τοΰ προϊ
όντος είς Ένετία». Ά χ ό τής στιγμής, κώθ^ ήν έσηκώ-
νετο δ κααπος αχό τά αλώνια, εως δτου φορϊωθή εΐς τό 
χλοΐον, χολλά ήσαν τά Ιξοδα άδειων και άλλων σχετι
κών δικαιωμάτων. Δ'.δ Οά ύπεχρεοϋντο οί κτηματίώι νά 
χωλήίωσ'. τήν σταφίδα είς εϋτέλή τιμήν, χαρά νά τήν 
στείλωσ! κατ' ευθείαν είς Βενετίαν. 

Πολλο! κτηματία*, ίμως ήσαν χτωχοί χωρικοί και δέν 
ήδύναντο τοΰτο νά πράξωσιν, Οά ΰχεχρεοΰντο νά δώσωσ! 
τόν καρπόν των δπως οπως, κώί ούτω μόνον πρόσωπα 
τινά Οά Ιχλούτιζον. 

"Αλλως τι τό ένδέκατον άρθρον τοϋ νέου νόμου αχη* 
γόρευεν εΐς τούς ξένους τήν φόρτωσιν στώφίδος, τοίουτο-
τρόχως ΔΈ ούδεις ξένοςΟά ήγόρώζεν εΐς το μέλλον στώφίδώ 
καί ολος ό καρπός, ώς ορθώς παρετήρει ή ΚοΙνότης, Οά 
συνεσωρεύετο είς τάς χείρας ενός ή δύο, ένφ πρό τοϋ 
δρακόντειου τούτου νόμου, δχι μόνον Ζώκύνθιοί, Κεφώλτ/ 
λήνες κάί λοιποί ένετο! υπήκοοι άλλά κώ! "Αγγλοι κα'. 
Γάλλοι κα! Όλλανδοί συνηγωνίζοντο ΐρόί ώφέλείαν 
πάντων. Πλήν τούτων, ϊιά τοϋ νέου νόμου άπητοϋντδ 
πολλά χρήμώτα πρδς έγγύησιν εΐς τούς εντοπίους. Περι
γράφουσα ή Κοινότης διά τοΰ ύπομνήμώτος τούτου τα 
δεινά τά όποια θά προέκυπτον έ* τής εφαρμογής τοΰ νό
μου τούτου και τήν δυστυχιών είς ήν ό ΐόπος Οά Χεριέ-
πίπτεν, έξητοϋντο Ί'να, ώς ή πρωτεύουσα κώί τά άλλα 
μέρη Ιχαιρον έμπορ'.κήν έλευθερίαν,τοιουτοτρόπως άφεθή 
ελεύθερον καί τό έμπόριον τής σταφίδος σιρός δόξαν και 
επαΐνον τής 'ΕνετΙκής Πολιτείας. 

Έκτος τοΰ ρηθέντος ύχομ,νήματος ΚΑΊ άλλα ΧΕΡ! τοϋ 
ιδίου αντικείμενου καί άλλων σχετικών άχέστείλε χρός 
τόν Δόγην τών Ενετών ή Κοινότης Ζακύνθου, Οπως οί 
αρμόδιοι χεισθώσιν οτι οί χωρικοί ΙΔΊΩΣ θά λίμοκτονήσωσ! 
ΚΏΊ ότι τέλος ή νέα αύτη άχόφασις τών έπί τοϋ εμπορίου 
έφίρων ΔΈΝ ήτο πρακτική. Κα! ή Κεφαλληνία είς τό ζή" 
τημα τοΰτο δέν Ιμεινεν ΑΠΑΘΉΣ. Ή Κυβέρνησις τέλος 
ή ΙΔΊΑ έπείσθη οτι ΔΈΝ ήτο επιτυχής ή άπόφασις αύτη, 
καθό δυσεκτέλεστος κα! ή λαθρεμπορία ένεκα τούτου 
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ανέπτυσσε το περισσότερο». Έςήγετο διά νυκτός ή στα-
οίς εις Γλαρέντζαν, οπου Άγγλο; {μχορο·, ώς είϊομεν, 
ήρχισαν ν* εγκαθίστανται. Ο ί Ένετο! ταχέως ένόησαν 
8ΐί ούτω τά μέγιστο; έζημιοΰντο. "Οθεν έπέόαλον έκ νέου 
τον εξαγωγικό·/ φόρον, τΌ 1609, κα! έπειτα έτερον έπέ-
βαλον φόρον καλούμενο·/ νεώτατον ηαι>νϊ«ί<ϊπια ΐαΐροβΓα. 

Ή σταφίς έξηκολούθει νά καλλιεργήται, έπωλεΤτο,χαί 
οί κτηματία·, καί οί έμποροι ηύτύχουν. Τ ω 1610 ό Σάν-
οης έπεσκέφΟη τήν Ζάκυνθον καί έγραφε : « Τ ά κύρια 
"πλούτη τής Ζακύνθου προέρχονται έκ τοΰ σταφιδοκάρ-
»που, όστις είνε άντικείμενον σπουδαίας εμπορίας, ιδίως 

"μέ τήν Άγγλίαν καί Όλλανδίαν, διότι άλλως ένταΰΟα 
"ήγνόουν τί νά τήν κάμουν, τοσοΰτο μάλλον, καθόσον 
»πρό τής σταφίδος, μόλις ήόΰναντο νά άπαλλαχΟώσιν έκ 
"τοΰ κατατρύχοντος αυτούς λιμοΰ...Αδύνατον εινε νά 
"φαντασθή τις, πώς έν μικρόν μέρος τής γής φυτευμέ-
»·/ον μ.έ σταφιδαμπέλους, παράγει τοσοΰτον πλοΰτον, ί ι -
»ότι ή νήυ-ος είνε ορεινή, μή παράγουσα σΐτον, έπαπει-
βλουμένη έκ λ·μοΰ οσάκις οί σφοδροί άνεμοι άποκλείουσι 
»τά πλοιάρια, τά μετακομίζοντα τούς δημητριακούς καρ-
»ποΰς έκ τής αντικρύ Πελοποννήσου, άπεχούσης δέκα 
"μόνον λεύγας τής Ζακύνθου...» 

Αί λέξεις αύται τοΰ Σάνδη δικαιολογοΰσι τήν ψύχωσιν 
τών κτηματιών πρός παραγωγήν πολλής σταφίδος. Κατ' 
ολίγον εύρίσκοντο νέαι άγοραί διότι ή σταφίς διεδίδετο 
καί οί κτηματία: έλάμ.6ανον αμέσως τά χρήματα. Τοΰτο 
δέν συνέόαινεν εις το έλαιον καί είς τον οίνον. 

Άπό έτους εΐς έτος ητο σχεδόν μεγαλειτέρα ή πα
ραγωγή. Έ ν Κεφαλληνία ένεκα εσωτερικών ανωμαλιών, 
έπί τινα χρόνον ή πρόοδος τών φυτειών άνεκόπη. 

Τ ή ς σταφίδος τό έμπόριον ύπέκειτο—ώς κα! τήν σή
μερον υπόκειται—είς πλείστας συγκινήσεις καί έν αΰτώ 
τό ταχύ κέρδος καί ή μεγάλη ζημία πολλάκις πλησιέ
στατα αλλήλων κείνται. Διό ή κοινή φράσις τών κτη
ματιών ιδίως : πούλιε και μετάνονε,η.α.\ ή άλλη : ή στα
φίδα έφερε τύ χτυποκάρδι. 

Α ί τιμαί δέν είνε σταθερά! καί μεγάλαι αί αιφνίδιοι 
διακυμάνσεις. 

Κατά τά έτη 1334 — 1377 είς διαφόρους αγοράς τής 
Αγγλίας , μέσος Ορος τών τιμών τής σταφίδος ητο πέν-
ναι δύο καί τρία τέταρτα τήν λίτραν. Κατά τήν δεκάτην 
πέμπτην εκατονταετηρίδα ή,σταφίς ητο έμπόριον έν Ε υ 
ρώπη, έν δέ τη Αγγλία άπητεΐτο, φαίνεται, άδεια ε ι 
δική πρός έμπορείαν αυτής, διότι κατά τό 1448 ό Ιωάν
νης Οϋέλδων κατεδικάσθη εις τριών σελληνίων καί τεσ
σάρων πεννών πρόστιμον, διότι ήγόρασε σταφίδα. Τώ 
1463 ή τιμή μιας λίτρας ητο τρεις πένναι καί τώ 1512 
ό δούξ τής Νορθουμβερλάνδης έπλήρωσε πρός δύο πέν
νας τήν λίτραν δλην τήν κατανάλωσιν τής οικίας του. 
Τ ω 1554 ή αδελφότης τών χαρτοπωλών, σκοποΰσα νά 
δώση εν συμπόσιον έπρομηθεύθη άντΐ ενός ίελληνίου εξ 
λίτρας σταφίδος. 

Άπό τοΰ 1460—1463 έπωλεΐτο είς Βενετίαν ή στα
φίς τέσσαρα σολδία τήν λίτραν κα! τό τσιμπίπο τρία... 
Αλλα 'ίνα λάβη ό αναγνώστης άκριβεστέραν ίδέαν περί 

τών τιμών τούτων έν Βενετία διά τής συγκρίσεως, δέον 

4α γνωρίση δτι κατά τόν αυτόν αιώνα μία λίτρα λο 
νίκα έτιματο επίσης τέσσαρα σολδία. Τήν αυτήν ϊ Χ Ι 

τιμήν είχε ή λίτρα τοΰ κοινού τυρού κα! εν ζεΰγο: £ Υ 

περιστερών, δύο δέ σολδία έτιματο ή λίτρα τοΰ β0 

κρέατος καί τρία ή λίτρα τοΰ τής έλάφου κα! δύο 
μισυ ή τοϋ χοιρινού. "Ωστε ή σταφίς έτιματο πεοισσό 
τών κρεάτων. 

"Ινα μή δέ διά τών πολλών αριθμών φανώυ.εν όν 
ροί είς τούς ευμενείς ημών άναγνώστας, λέγομεν αί 
μαί τής καλής ζακυνθιανής. σταφίδος κατά τόν δγ' 
αιώνα κατ' αρχάς έκυμαίνετο άπό τσεκίνια 1 4 έ'ως 
τήν χιλιάδα. Τώ 1730 Ομως έπωλήθη όλη ή παραγ 
πρός 8 1)2. Τό δέ 1735 καί 1736 έφθασεν ή τιμ 
τσεκίνια δύο! ακολούθως έκυμαίνετο άπό τσεκίνια 
έως δέκα. Τώ 1745 τσεκίνια δέκα οκτώ. Ή τι 
έμεινε κυμαινόμενη άπό οκτώ έ'ως ένδεκα έως τώ I 
δτε έπωλήθη πρός είκοσι δύο. Είς χά- 1811 ώρ' 
τιμή εις τάλληρα καί έπωλήθη τάλληρα δέκα ές. 
τό 1812 έως τό 1820 ητο είς αύξησιν, άπό 22 3) 
χιλιάδα έφθασε 72 1)2. Ήλθεν ή έπανάστασις τοϋ 
καί τότε ύπερετιμήθη. Τώ 1822 έπωλήθη 88 1) 
1823, τάλ. 84. Έπε ιτα Ιτεσεν. Ά λ λ ' ανέλαβε, 
τύχη της ήτο όχι πάντοτε καλή. Ότέ μεν έπήρχετο ; 

τίμησις, ότέ δέ έκπτωσις περί τήν τιμήν. ^Ηλθεν 
καθ' ήν έπωλήθη πρός εκατόν τάλληρα τήν χιλι' 
ού κα! τό ρητόν ή ίκατυν ή τίποτε ο οοιιΐο ο πίβπί 
λαδή έπωλεΐτο 600 δραχμάς τήν χιλιάδα. Σημει 
ότι τότε δέν είχον οί κτηματίαι δαπανάς, διότι ησ 
γνωστοί αί ασθένεια; ώίδιον κα! περονόσπορος κβ 
εύθηνόν τό ήμερομίσθιον. 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΛΙ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΙ 

Λεπτομερείς περιγραφάς τής σταφίδος μάς όίδουσι 
τοι οί επιφανείς περιηγηται Σπόν και Ούέλλερ, οί 
τώ 1675 περιηγήθησαν τήν Ελλάδα, κα! έδημοσ' 
τας περιηγήσεις των, ές ών μεταφράζαμε·/ γραμμί 
Σπόν λ. χ. πρός τοΐς άλλοις λέγει: «...σταφίς 
»μένη τής Κορίνθου,τώρα δμως δέν καλλιεργείται 
»είς Κόρινθον, ουδέ εΐς τά περίχωρα. Είνε άλη 

«άλλοτε ύπήρχεν έκεΐ, καί επειδή φέρει τό όνομα 
«φαίνεται ότι τό φυτόν τοΰτο εκείθεν μετεφυτεύθ 
«ήμην εΐς τήν Κόρινθον, έπληροφορήθην ότι πρ 
«έκαλλιέργουν όλίγην εΐς Βασιλικό, τό πάλαι 2 ί | 
«μακράν τής Κορίνθου μόνον ές ή επτά μίλλια' «" 
»λήθη Ομως ή σταφίς μή ευρισκομένων έν Τουρκία ί 
«στων.. .Άφ' Οτου ή Τουρκία έκτισε δύο φρούρια 
«εϊσοδον τοΰ Κορινθιακού κόλπου, δέν επιτρέπεται 
«σοοος εις τα ημέτερα πλοία, έκ φόβου αιφνιοιαςε. 
»κα! μήπως, ύπό τήν πρόφασίν φορτώσεως ίταφίϊο< 
«βάλλωσΐ τόν τόπον οί πειράται τής Μελίτης-
»ό σταφιδόκαρπος φέρεται είς Ναύπακτον κα! 
«οπόθεν στέλλεται εΐς Πάτρας, ένθα επίσης καλλίί 
«ται, πρός φόρτωίιν. Οί τρεις-ούτο! τόποι φόρτο)* 
»έν πλοΐον μετρίου μεγέθους. Απέναντι τών Π» 

/.α 
:τβ 
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Ε ΧΤΙ χώρα·/ τών αρχαίων Αιτωλών, κείται χωρίον 
• αζόμενον Λίτωλικόν, κτισμένον ώς ή Βενετία είς 

' % α \ /.ατοικούμενον έκ διακοσίων περίπου οικο

ύν. Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου καλλιεργοΰσιν 
I γ.ν πλησίον στερεάν καί θαυμασίως έπιτυγχάνουσιν. 
,Ε̂ νέ ωραία κα! καλή, κα! δις χονδροτέρα τής Ζακύν-
. Ούτοι δύνανται μετά τής σταφίδος τοΰ Μεσολογ-
. νά φορτώσωσιν έν μέγα πλοΐον. Έκεΐ ήμεθα, όταν 
„γλος έμπορος εύρίσκετο μετά τοΰ πλοίου του πρός 

ι-λβτωσιν, έν παρόδω δέ λέγω οτι οί Άγγλο ι κατανα-
ιλίσχοοσι περισσότερα·/ σταφίδα ή οσον όμοϋ οί Γερμα-

• χ Β ΐ 0 ; Γάλλοι. Είνε ευχάριστος ή θέα τοΰ έκ μο-
ηο'όλων στολίσκου, έκαστον τών όποιων μεταφέρει είς 

πλοΐον πέντε ή ές σακκία σταφίδος' άλλ' οταν ό ά-
Ηει*ος ένδυναμοΰται, αίφνης τά πλοιάρια ταΰτα διασκορ-
κίίοντα: ώ; σμήνος μελισσών, καθότι δέν τολμώσι να 
εκτίθενται ?ί; τήν όρμήν τών κυμάτων, ώς αί ημέτερα·, 
βιλοΰκαι. Ό "Λγγλος ούτος έμπορος δέν έπλήρωνεν 
ηΐ' τό τελωνείο·/ φόρον εξαγωγής, άλλ' έδιδεν ώς δώ-
ιρον χίλια σκοΰδα' είς τόν όοεβόδαν καί όμως εύρισκε 
Ιχερισσότερον συμφέρον είς τήν Ζάκυνθον, όπου έπλή-
»ρωνε δασμό/ είς τό τελωνεΐον δέκα σκοΰδα τήν χιλιά-
!β...» Ό Ούέλλερ προσθέτε: οτι : «Οί Ζακύνθιοι ά-
Ιγνοούν οποίον χρήσιν κάμνομεν τής σταφίδος των, είνε 
ι!έ πεπεισμένοι, οτι τήν μεταχειριζόμεθα μόνον πρός 
βαφήν κα! ούτε φαντάζονται τούς Χριστουγεννιάτικους 
Ήλακοΰντά; μας. τά πλαμποΰδιγκς καί άλλα γλυκί-
αματα...» 

"Οταν τώ 1686 ό Μοροζίνης ό Πελοπονησιακός, άνέ-
*τηϊε τήν Νελοπόννησον, ή Βενετία κατέβαλε μεγάλη·/ 
ϊροαπάΟειαν προ; βελτίωσιν καί ένίσχυσιν τής καλλιέρ
γειας τής σταφίδος, διότι αύτη παρήγαγε πλοΰτον. Ή 
«ΟΛΊΓΑ έτη, τώ 1715, δευτέρα τουρκική κατάκτησις 
,τί,ς Πελοποννήσου, καί πάλιν περιώρισε καί παρημέλησε 
τήν /.αλλιέργειαν τής σταφίδος. Ά φ ' ενός ή Τουρκία 
8έν έφρόντιζε διά την προαγωγήν τής καλλιέργειας τής 
'ϊΐβφίοο:, άφ' έτερου ή Ένετία προσεπάθει τό μονοπώ-
λιον νά τό έχη είς τήν Έπτάνησον. 
* Τή 27 Νοεμβρίου τού έτους 1775 ό Άγγελος Ροζά-
Ρ»μ, γενικό; προόενο; τής Ένετίας έν τη τουρκοκρατου-

Έλλά::. άλλ' ίν 11 άτραις διαμένων, πληροφορεί 
*τψ κυβέρνησίν του. οτι ένεκα τής σταθεράς καταναλώ
σεως τής σταφίδος καί τού μεγίστου κέρδους τών Πε-
Μτοννησίων, ένεύυχώνοντο οί Στερεοελλαδΐται νά κα-
,τβγίνωνται είε την καλλιέργειαν τής σταφίδος, ύπερ-
ϊηοώντε: διά τη; φιλοπονίας ενίοτε κα'ι αΰτάς τάς 

1*»χερείας τής φύσεως. «Είς τάς Πάτρας, λέγει ό πρό-
ΗΝ*Ρ«ς τοις άλλοις, είς τά; Πάτρας κα'ι είς τά πε-

•ριχωρα αυτών κατά τό έτος τοΰτο καίτοι ήτο περιωρι-
Ρ^ενη ή συγκο·, ιοή. ό καρπός έφθασε μέχρι τριών πε-

Ρ'που εκατομμ^ρίω> -/.α! ήγοράσθη όλος από Γάλλους 
άπορους ϊντ! πεντήκοντα κα! πέντε γροσιών τήν V I -
ι*·''·ι εξαιρουμένου τοΰ δασμοΰ καί τοϋ δικαιώματος τοϋ 

ΡΟςενεί^. τά οποία είνε είς βάρος τοΰ αγοραστού, 
των εφετεινών φορτώσεων φαίνεται, οτι ή Γαλλία 

1Χι«ν άριστον έμπόριον μετά τής 'Ολλανδίας, όπερ 

•αώφελεϊ μεν τους Ινταϋϋα κατοίκους, άλλά προξενεί 
νζημίαν είς τάς νήσους, καί, κατά πάσαν πιθανότητα, 
«προσεχώς καί ζημίαν είς τά εισοδήματα τής πολιτείας. 
«Άξιοπαρατήρητος είνε ή αύξησις τής παραγωγής εις 
«τήν Βοστίτζαν, Άκράταν καί Κόρινθον ένθα τήν δυσκο-
«λίαν τοΰ εδάφους καταπολεμοϋσι διά τής εργασίας καί 
«ούτως ή συγκομιδή έφθασε μέχρι τοϋ ενός καί ήμίσεος 
«εκατομμυρίου». Έξηκολούθει έπειτα γνωρίζων είς τάς 
αρχάς οτι εις τό Λίτωλικόν δέν θά αύξηση ή παραγωγή 
τής σταφίδος ένεκα τής περιωρισμένης εκτάσεως, του

ναντίον δέ θά αύξηση είς τήν Ναύπακτον, τήν Βιτρινί-
τζαν, Ξίταν καί Λάρσον μέρη τής Ρούμελης, ένθα άφ 
ενός τό έδαφος ητο προσφυές είς καλλιέργειαν, αφ' έ τε 

ρου δέ οί κάτοικοι μιμούμενοι τούς Πελυποννησίους κατ α 
πολύ είργάζοντο. Τώ 1774, ένεκα τών περιστάσεων, ό 
Ενετός πρόξενος παρενέβαλλεν εμπόδια καί ούτω τά 
πλοία δέν διηυθύνοντο είς τά παράλια τών ΰπό τούς "Ο
θωμανούς χωρών, ή δέ τιμή τής σταφίδος έφθασεν είς 
γρόσια 44 τήν χιλιάδα είς Πάτρας καί Βοστίτζαν. 

Τώ 1775 ή τιμή είς τάς Πάτρας ήτο γρόσια 55 καί 
είς τά άλλα μέρη τοΰ Κορινθιακού κόλπου μόνον 50. 
Τή 3 Ιουλίου τοΰ έτους 1782* οί σύντικοι Ζακύνθου Ι 
ωάννης Βαρβιάνης, Κάρολος Βολτέρρας καί Αναστάσιος 
Καρρέρ δι' έγγραφου αυτών πρός τόν έν λόγω πρόξενον 
τής Βενετίας κα! πρός τόν πρόξενον τής "Ολλανδίας 
ΡααΙ, έτι έν Πάτραις διαμένοντα, ζητοΰσι περί τοΰ πα
ραγομένου έν τή ύπό τούς "Οθωμανούς Έλλαδι σταφι-
δοκάρπου πληροφορίας. Ό μέν άπαντα τή 25 "Ιουλίου 
καί αύθις τή 5 Σεπτεμβρίου, ό δέ τής "Ολλανδίας τή 26 
Ιουλίου καί αύθις τή 12 Νοεμβρίου, στέλλοντες ΑΜΦΌ
τεροι είς τήν Ζακυνθίαν κοινότητα τάς έξης πληροφορίας· 
Έν τή περιοχή Πατρών όταν ό καιρός ήτο ευνοϊκός" 
ανήρχετο τό ποσόν τοϋ παραγομένου σταφιδοκαρπου ει? 
τέσσαρα εκατομμύρια, άλλ' ένεκα τών νέων φυτειών, τά
χιστα ή εσοδεία θά ηϋξανε κατά δύο άλλα εκατομμύρια. 
Ε ί ς τάς περιοχάς Βοστίτζης καί Άκράτας ή συγκομιδή 
ήτο ενός εκατομμυρίου και διακοσίων χιλιάδων, ανευ ελ
πίδος αυξήσεως. Ε ί ς τήν Κόρινθον υπερέβαινε τάς τρια-
κοσίας χιλιάδας καί τάχιστα θά έφθανε τάς τετρακοσίας 
χιλιάδας. Ε ί ς Ναύπακτον, Κύζελι και Βυτρινίτζαν της 
Ρούμελης παρήγοντο μόνον πεντακόσιαι χιλιάδες. Ε ί ς 
Μεσολόγγιον καί Γαστούναν χιλιάδες εκατόν. II τιμή 
προ τοΰ πολέμου ητο 55—60 γρόσια τήν χιλιάδα, άλλ' 
ότε έγραφον ούτοι, δηλαδή τό 1782, ή τιμή ήτο γροσιών 
28—30 τήν χιλιάδα, ένεκα τών δυσχερειών τοΰ πολέ
μου. Οί κτηματίαι άμα τή πωλήσει τοΰ σταφιδοκαρπου, 
έπλήρωνον τόν έγγειον φόρον ή ώς λέγουσι τά έγγραφα 
τόν βΐαιροάβ£θ. Ό φόρος ούτος ήτο είκοσι παράδων κατα 
στρέμμα, διότι έξ/,ροϋντο τής δεκάτης άί γαΐαι, ένθα έ-
καλλιεργοΰντο αί σταφίδες. Κατά τήν έξαγωγήν οί ΑΓΟ
ραστά* έπλήρωνον δασμ.όν είς τό τελ.ωνεΐον τρεις τοΐς εκα
τόν καί άσπρα εί'κοσιν είς τόν ζυγιστήν. 

"()ταν οί αγοραστοί ησαν ξένοι έπλήρωνον τά δικαιώ
ματα είς τό Προξενεΐον. Τό αυτό δικαίωμα ύπεχρεοΰντο 
νά πληρώσωσι και οταν ή φόρτωσις έγίνετο έπί ξένου 
πλο ίου .Ό ίκ Πελοποννήσου καί Στερεάς Ελλάδος ε ξ α 

γόμενος σταφιδόκαρπος έστέλλετο είς Τεργέστην, Λ ι -
βόρνον καί Μασσαλίαν, ενίοτε δέ κατ' ευθείαν είς Ά γ 
γλίαν καί Όλλανδίαν. 

Κατά τάς επισήμους ταύτας πληροφορίας ή αταφϊς έν 
τή δούλη Ελλάδι δέν ητο μέγα εισόδημα άλλά τάσιν είχε 
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νά προαχθή ή παραγωγή, διό καί έφοβήθησαν αί εντόπιο: 
καί ενετικοί αρχαί τών σταφιδοφόρων τοΰ Ιονίου Νήσων, 
Μεταςύ τών επτανησίων καί γειτόνων υπήρχε μέγας συνα
γωνισμός καί δικαίως έβαυκαλίζοντο ύπό τή*ς ιδέας νέων 
πελατών. Ή κατανάλωσ:ς δέν άνταπεκρίνετο είς τήν 
παρογωγήν. Ήτο ανάγκη νέων φυτειών, έπαυςήσεως με
γάλης τοΰ σταφιδοκαρποΰ. Ό συναγωνισμός ούτος με
ταξύ γειτόνων ήτο πρό πάντων επιζήμιος είς τήν Ζάκυν· 
θον, κέντρον τοΰ εμπορίου κοί τόπον Ινθα εύδοκίμως ή 
στβφίς έκαλλιεργεΐτο καί σπουδαίως έπολλαπλασιαζετο. 

ΌΊταλός περιηγητής Ξαβέριος Σκροφάνης επισκεφθείς 
τήν Πελοπόννησον κατά τό 1794 —1795 σημειοϊ είς ΤΟΥΣ 
πολύτιμους εμπορικούς πίνακας ΕΞΑΓΩΓΉΣ κα! εισαγωγής, 
οτι τότε άπό τήν Πελοπόννησον έξ έκοτ. σταφίδος έξήγετο 
διά Τερ-'έσιην, Λ:6όρνον, 'Αγγλίαν καί 'Ολλανδίαν. "Η
τοι έκ Πατρών 3,000,000, έκ Βοστίτζης λίτρ. 900,000, 
αί δέ υπόλοιποι λίτραι 1,500,000 έκ τών Κορίνθου, Γλα-
ρέντζας, Ξυλοκάστρου, 'Ακράτας κα! Λιακοφτοΰ, ανά 
λίτρας 300,000 έκαστου τόπου. Έ κ Ζακύνθου έξήγετο 
8,100,000, έκ Κεφαλληνία; 4,200,000 καί έξ Ιθάκης 
350,000. 

Μετά δύο περίπου ετη τω 1797 έτερος περιηγητής, Ε
πισκεφθείς τήν Πελοπόννησον, ό Γάλλος Καστελλάν, ιστο
ρεί δτι Ή παραγωγή τότε έν Πελοποννήσω ήτο ετησίως 
ώς 7— I 5 εκατομμύρια, "ϋστε ήτο είς αϋξησιν Ή παρα
γωγή. Ό Πουκεβίλλ, όστις ΔΙΣ έπεσκέφθη τήν Πελοπόν
νησον, λέγει Οτι τώ 1814 Ή παραγωγή ήτο Πατρών 
0,000,000, Αιγιαλείας καί Καλαβρύτων 2,200,000 καί 
Κορινθίας 700,000 έν ολω εκατομμύρια 8,900,000 πρός 
γρόσια 1 40 τών Πατρών κοί 130 τών λοιπών τριών με
ρών, έν ολω γρόσια 1,217,000. 

Σημειωτέον οτι οί βενετικοί άρχοι προσεπάθουν νά μή 
προοδεύση έν Πελοποννήσω Ή σταφίς. Λ. χ. ό προβλε
πτής Ζακύνθου Ιωάννης Φραγκίσκος Μανολέσσος τφ 
1788, πρός τοις άλλοις έγραφε τή Κυβερνήσει του: 
«...Πρέπει νά ύπάρχη πρόνοια νά μή διαδοθή πολύ ό 
«καρπός καί παντίσθένει νά πολεμηθή Ή Δ:ΆΔΟ-:Σ φυτειών 
»έν τή Πελοποννήσω καί Στερεή Ελλάδι . Ή Κεφαλ-
«ληνία, ή Ζάκυνθος κα! ή Ιθάκη άρκοΰσι νά προμηθεύ-
«ωσι σταφίδα είς όλον τόν κόσμον, όπου υπάρχει ζήτησις 
«τοϋ καρποΰ τούτου. Προτιμότερου έκαστος τόπος ΝΆ έχη 
«ίδιον εισόδημα, καθότι ό συναγωνισμός είνε μέν συνήθως 
«ωφέλιμος, ύπάρχουσιν ΌΜΩΣ καί περιστάσεις, καθ' άς 
«καταστρέφει καί αποβαίνει επιζήμιος. Ή Κυβέρνησις 
«πρέπει νά φροντίση περί διαδόσεως τής σταφίδος είς ά 
«ό χρυσός- ούτος ΰησαυρός είνε άγνωστος κοί οτον έ-
«παισθητή καταστή έλλειψις, τότε διά νόμου νά διατα-
«χθώσι νέο: φυτεϊαι. ΆΣ έργαθώμεν άνευ θορύβου, :'να 
«μή ο'ι γείτονες Πελοποννήσιοι λάβωσι γνώσιν. Επίσης 
«εύκολίαι πρέπει νά γίνωντοι είς τούς άγοροστάς, ΙΔΊΩΣ 
«είς τούς Άγγλους , εϋκολίοι εντός τοΰ νόμου, διά νά μή 
«μετοβαίνωσιν είς τήν Τουρκίαν πρός φόρτωσιν. Έν Τουρ-
«κία ή σταφίς διατελεί έν παρακμή" μόνον πεπαλαιω-
«μέναι ύπάρχουσιν έκεΤ φυτεϊαι καί Ή άλλοτε πλούσια έ-
«παρχία τής Κορινθίας δέν παράγει τόν θαυμαστόν καρ-
«πόν. Πρέπει νά πεισθώσιν οί Πελοποννήσιοι οτι οφεί-
«λουσι νά πλουτήσωσιν όχι άπό σταφίδα, άλλ' ές άλλων 
«προσοδοφόρων προϊόντων, άλλως θά δύστυχήσωσιν κα': 
«αί ήμέτεραι νήσοι καί εκείνοι, άν ή σταφίς ένεκα τής 
«υπερβολικής ποσότητος φθάση νά πωλήται είς ευτελή 
«τιμήν. Ά λ λ ' οί αντιπρόσωποι τής Γαληνότατης Πολι-
«τείος πολύ φροντίζουσι περί τούτου». 

Έ ν Έπτανήσω ή καλλιέργεια τής σταφίδος προύχώ-
ρει καί όταν έπαυσαν νά είνε αί νήσοι ύπό τήν ένετικήν 
πολιτείαν. Αί νήσο: του Ιονίου έστάθησαν πάντοτε ευτυ
χείς διότι δέν έδοκίμασαν τήν πικρίαν τής δουλείας καί 
τής βαρβαρότητος. 

Ή λοιπή Ελλάς ύπό βαρύν ζυγόν προσεπάθε: νά I 
Ά λ λ ' ΙΔΟΎ ότι τ : ΙΔΕΏΔΕΣ πάντων τών Ελλήνων έι 
ματοποιεΐτο. 

Τά πράγματα μεταβάλλονται. 
Οί άνθρωποι έσκέπτοντο είς τήν πραγματοποίηοτ 

•δέος των, συνεπώς ή καλλιέργεια τών κτημάτων * 
μελεΐτο. Λιό είς τόν κατά τήν έν Άστρει Β "Εθν:χή, 
Ελλήνων Συνέλευσιν υποβληθέντα τή 12Άπριλίου ! 
προϋπολογισμού τών ετησίων εσόδων τοΰ Κράτους φ( 

ται δτι μόνον ή ΕΠΑΡΧΊΑ Αιγιαλείας έκαλλ:έργη σ ξ 

σταφίδα. 
Ιδού ό πίνας : 

Ά π ό δέκατα σταφίδος Κασαμπα . . λ. 65 
» » » Διακοφτοΰ . . . » 13( 

» » » δύο μονών Σπηλαίου 
καί Ταξιαρχών . , » 12 

» Εθνικά · . . . . · • 

Έν ολω λίτραι . . 140 I 
Αξία γροσιών 56,000 πρός γρόσια 400 κατά χιλι< 
Έπ ί τή βάσει τοϋ είς είδος εισπραττομένου δ'ημο 

εσόδου ή ετησία παραγωγή δέν υπερέβαινε τά δύο ί 
τομμύρια, διότι ή μέν δεκάτη τών ιδιοκτήτων σταφι3 
πέλων Κασαμπα, Διακοφτοΰ καί τών δύο μονών άνερ 
μένη είς λίτρας 85,000 αντιπροσωπεύε: παραγωγήν | 
χιλ. λίτρων, ή δέ τών εθνικών γαιών έκ λίτρων 55 ( 
άλλος λίτρας 1,100,000 περίπου λογιζόμενος προς 
κοσι τοις εκατόν. 

Ή ύψωσις τών τιμών είς γρόσια 400 κατά τήν χ ί 
δα οφείλεται είς τήν έλάττωσιν τής παραγωγής. Ά] 
καί ή μικρά αύτη παραγωγή περιωρίσθη σπουδαίως ι 
σικώ τώ λόγω ένεκα τών δεινών τοϋ Ίμδραήμ-Πι 
(1825—1827)."Οτον ό Καποδίστριας ήρχισεν ΏΣ άληΐ 
φιλόστοργος πατήρ νά κυβέρνηση, προώδευσε σύν τοις ι 
λοις κα! ή σταφίς. Ούτω είς τόν πρός τόν Καποδίστρια 
ποβληθέντο ίσολογισμόν τής διαχειρίσεως άπό 10 Φ» 
1828 μέχρι 30 Άπριλ. 1829 φέροντα: είσπραχθή 
γρόσια 483,891.9 ΈΚ φόρου σταφίδος. Έν δέ τώ προΟι 
λογισμώ τοΰ ΑΜΈΣΩΣ επομένου έτους άπό 1 Μαίου 18 
μέχρι 30 Απριλίου 1830,τό έσοδον τοϋτο άνε6:6άσθη 
γρόσια 800,000, τής ετησία; παραγωγή; άνελθούσης 
ετει 1830 είς 19,000,000 λίτρας, τή : δέ καλλιεργεί 
έπεκταθείσης έπί στρεμμάτων 38,000. 

Μίτά ταΰτα ή Ελλάς Οαυμασίως καθ' όλα προ 
δευσε. Διό κα! ή καλλιέργεια τής σταφίδος ηρχ:ζε 
είνε μέριμνα τών κτηματιών ΟΥΧΊ μικρά. 

Αί σταφ ιδικοί κρίσεις ουδέποτε έλειψαν, άφ' ης β* 
μής ή στβφίς έγένετο είδος εμπορίου. Αί τελευταΐαι 
μως υπερέβησαν ολας. 

Ή σταφίς είνε προϊόν πολύτιμον διότι δύναται ΝΑΗ0 
σιμοποιηθή ποικιλοτρόπως, πολυτιμότερον προσετ: ο« 
εΐνε έλληνικόν μονοπώλιον. Κατά τούς τελευταίου; χρ 
νους ύπετιμήθη είς σημεΤον έπ:ζήμ:ον, δ:ιτ: συναγωνιζ 
ται πρός έαυτήν, παραγόμενη έν ποσότητ: μείζον: τ 
αναγκαιούσης τή καταναλώσει. Άφοΰ όμως τό πλεο» 
ζον χρησιμοπριεΐται ή ύπερτίμησις είνε φυσική. 

Ή σταφίς εισέτι άποτελεΤ τό κύριον Ελληνβ 
προϊόν. Ό περιορισμός τής παραγωγή; τη; νυν εινε 9 
σχερής, Δ:ότι δυσκόλως εφαρμόζονται τά γενικά μ^Ρ 
Ά λ λ ω ς τε ΟΥΔΈ ή Βενετία δέν ήδυνήθη, ώ; επεουμ· 
νά περιορίση τήν παραγωγήν. Ή στατ'ι; '-'/.-'• ε υ Ρ υ , 
μέλλον ούτής. Χρειάζεται μόνον έπίμονον εργασ'.αν,» 
τής διαδόσεως είς νέα; ΑΓΟΡΆ; κα! ύπερ τή; ΤίΡ/ι'·1* 
πο:ήσεως προϊόντος, τό όποϊον ήτο, είνε, κα: θα ε· 
θησαυρός καί δ:ά τοΰ οποίου, _<!>; ένόμιζον ''ν"'" 
κρατίας ρέει δ χρυσός εις τήν χώραν μας. 

ΣΤΖ. Δ Ε Β Ι Α Ζ Η 2 
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Σ Π . Π Α Γ Α Ν Ε Λ Η 

Η Μ Ε Δ Α Π Α Ι Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι 

[Εντυπώσεις καί σημειώσεις τής στιγμής] 

ί ....Προερχόμενοι άπό τοΟ Μαλλιακοΰ, είσερχόμεθα 

£ ; ; τόν Παγασητικόν. Ξύλινος σταυρός, υψούμενος 
αριστερά, εί; τήν άκραν τοΰ βραχώδους ακρωτηρίου, 
«ρόί τήν γήι· τών Πτελεατών, δίδει τδ δνομα τοΰ 

«Σταυρόν <> εί; τό άκρωτήριον τοΰτο. Δεςιόθεν, άντι-
χρύ, φαίνεται ή Σηπιάς άκρα. Τά ακρωτήρια ταΰτα 
ίΐναι αί σταθεροί πύλαι δι' ών εισέρχεται τις είς τον 
ασταθή Παγασητικόν. 

Προχωροΰμεν ταχέως. Ό άνεμος είναι ισχυρός, 
άλλά τό κΟμα [ΐέτριον. Τό Πήλιον πυργοΰται είς τό 
Βάθος τοΰ ρορρά. Είναι τετυλιγμένον εντός ομιχλών, 
αΐτινες, έάν άτ.οκρύπτωσι τάς ωραίας κορυφάς του, 
δέν έμποδίζουσ: τό πνεΰμα νά αίρεται καί νά τέρπε
ται εΐς τά; ώραιοτέρας μυΟολογικάς καί ίστορικάς 
αναμνήσεις του. καί είς τά μεταίχμια εκείνα τά κυμαι-
νώμενα μεταςύ μύθου καί ιστορίας, άτινα δέν είναι 
ούτε ιστορία ούτε μϋθος, σημειοΰνται δμως είς τά 
απώτατα χρονικά τής Ελλάδος ώς ορμητήρια καί 
άφετηρίαι μεγάλων γεγονότων, ριζικήν καί ίστορικήν 

: σχόντων τήν έπίορασιν είς τάς τύχας, εις τόν πολι-
τισμόν, καί εί; τήν ίστορίαν καθόλου τσΰ Ελληνικού 
"Εθνους. 

Ό κόλπος αποβαίνει αίθριώτερος. Βλέπω τάς ξη
ρά; ένθεν /.ακειθεν. Ή νέα Μιζέλα, ό Αλμυρός ΑΡΙ
στερά, τά Τρίκερα καί αί προεκτάσεις τοΰ Πηλίου 
οιξιά. Καί κατά μέτωπον το Πλκισίοι, ή υπέρτατη τοΰ 
Πηλίου κορυφή. 

Αί ομιχλώδεις ζώναι, αί πλανώμεναι παρά τάς δει-
ραοας τοϋ Πηλίου, διαλύονται πρός στιγμήν. Τό φώς 
λάμπε: α-ρότκοπτον καί (άνέρποντα πρός τάς κλι-
τ ε · ί τοϋ όρου; φαίνονται λευκά τά μακάρια χωρία του 

, ηπροαπεφυ/.ότα ώ; βάμβακος ή χιόνος τολύπαι, είς 
Κ,Χον γιγαντιαίον κορμόν τοΰ ποιητικού βουνοΟ. Ό ού-
| Ρανός σκιοϋται έκ νέου. Τό Πήλιον αναπτύσσει βρα-
•?*ως τήν χε:μερινήν μηλωτήντου. Ή σφριγώσα λάμψις 
•ροΟ Ελ^ηνικοΰ ηλίου καταστέλλεται ύπό τής πυκνό-
Β^ψος τών νεφών, άτινα, πυκνά καί τεφρά, καλύπτουσι 
ΒΤον ούρανόν. Ό όφθκλμός έκ κόρου τινός ή έκ κο-

ωσεως άπαυδήσας τό πριν είς τήν αδρότητα καί τήν 
ε 0 ν ο ν άκτινοβολίαν, πλανάται εύαρέστως έπί τοϋ 
| οχιεροΰ πέπλου, όστις ήπλώθη,δεύτερος δμιχλοΰφαντος 

ουρανός, υπό τόν φωτεινόν καί ούράνιον. Είσπλέομεν 
ΕΊΣ τόν λιμένα τοΟ Βόλου. Γραφικώς άπλοΰται ή πό
λις κατά μήκος. ΟΊ λόφοι πρασινίζουν, καί δταν πυ-
κνοϋνται αί νεφέλαι πρός τά δρος, ή άραιοΟνται είς 
τάς πλευράς του, δίδουσι φανταστικά σχήματα είς 
τάς κορυφάς ή ευκρινώς πλέον άποκαλύπτουσι τάς 
ΩΡΑΊΑΣ κώμκς, άστινας γενναίος καί εργατικός λαός 
κατοικεί, κα'. αΓτινες εκατοντάδας φιλοτιμοτάτων καί 
πλουσίων υιών άριθμοΰσι πανταχοΟ είς τήν ξένην, 
καί εις τήν Αϊγυπτον ιδιαιτέρως. 

Άποβιβαζόμεθα. Όλίγας ώρας θά μείνωμεν έδώ 
καί πρέπει νά ϊδωμεν πολλά είς βραχυτάτου χρόνου 
διάστημα. Έ ά ν εισέλθω είς τάς μυθολογικάς παρα
δόσεις καί είς τάς ιστορίας τών ΑΚΤΏΝ αυτών καί τών 
ορέων, θά έμπέσω και θά παραπλανηθώ είς γοητευ
τικούς μέν λαβυρίνθους, μακρούς δμως καί πολυσχι
δείς ους καί συνοπτικώς καί στοιχειωδώς κεφαλαιώ
ΔΟΥΣ έάν επρόκειτο νά διατρέξω, θά κατηνάλισκον 
ώρας μακράς. Διότι τό θέμα είναι ΕΥΡΎ. Ά ς επιβάλλω 
σιωπήν είς τάς γοητείας τών μύθων, ών αί ΑΦΗΓΉΣΕΙΣ 
καί παραδόσεις πλανώνται είς τάς κορυφάς τοΰ Πη
λίου, είς τόν Ώ τ ο ν καί Έφιάλτην, είς τόν έκπλουν 
τής Άργοΰς, είς τήν Ίωλκόν καί τήν Δημητριάδα, είς 
τόν Δευκαλίωνα καί τήν Πύρραν, εϊς τούς πρώτους οίκι-
στάς τής ΩΡΑΊΑΣ χώρας ΑΥΤΉΣ, είς τούς Ααπίθας καί 
τούς Κενταύρους, είς τάς πολυωνύμους ιστορίας πο-
λυωνυμωτέρων φύλων οίκησάντων σταθερώς τήν ίστο
ρικήν ταύτην γήν. 

"Οτε δουλεία στυγερά έβάρυνε τήν άλλην Ελλάδα , 
έν Πηλίω ήνθει σχετικός πολιτισμός, καί Α.Ί Μοϋσαι, 
φεύγουσαι τά άλση τών Τεμπών, έστεγάσθησαν είς ΤΆ 
σχολεία τών κωμών τοϋ Πηλίου, ένθα έοίδαξαν σοφοί 
διδάσκαλοι καί άνδρες περιφανείς έπί φιλοπατρία καί 
αρετή. Ε γ γ ύ ς έδώ άπλοϋνται' αί Φερραί. Εκλήθησαν 
καί Βελεστΐνος, καί έντεΰθεν ώρμήθη ό Ρήγας, ό Φερ-
ραΐος άπό τών Φερρών, ό Βελεστενλής άπό τοϋ 
Βελεστίνου. 

Ά λ λ ά πρέπει οριστικώς νά καταναγκάσω έμαυ-

τόν είς νηφαλιότητα λόγου άπειλοϋντος νά χωρήση είς 

άτελεύτητον μήκος υπό τοιαύτην ποικιλίαν καί ΑΔΡΌ
τητα εθνικών καί διαφερόντων θεμάτων. 
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•10 ΑΘΗΝΑΙ 

Δέν δύναται τις νά πιστεύση 2χι ό Βόλος, δπως τάν 
βλέπω τήν ώραν αυτήν, εινε 6 Βόλος δν κατείχαν οί 
Τούρκοι, καί τελευταΐον άπέδωκαν είς τήν Ελλάδα , 
κατά τό 1881 . Μεταπίπτω άπό εκπλήξεως εΐς έκπλη-
ξιν. Ύπό τό πέλμα τής δουλείας, ύπό τήν νοσηράν αυ
τής άπόπνοιαν ί Βόλος ήτο έν παιδίον καχεκτικόν, 
ώχρόν μέχρι πελιδνότητος, άτονον' μέχρις εξαντλή
σεως. Σήμερον είνε έφηβος ρωμαλέος, μέ τής ύγιείας 
τό χρώμα είς τάς παρειάς, μέ τήν στιβαρότητα τής α
κμής είς τό σώμα βαίνων πρός τήν άνδρικήν ήλικίαν 
καί πρός τό ασφαλές στάδιον εύρυτέρας ακμής, ώς 
Άχιλλεύς ώκύπους, δν είς τά θεσσζλικά δάση καί δρη 
ό Ίπποκένταυρος Χείρων, 6 πρόδρομος ούτος τών 
παιδαγωγών εις τήν πρώτην τών ανθρώπων ήλικίαν, 
έτρεφε μέ κρέατκ άγριων θηρίων κα! ήσκει είς τό τό-
ξον καί είς τό τάχος δταν έθήρευε μετ' αύτοΰ είς τούς 
δρυμούς τοϋ Πηλίου ή είς τής Φθίας τά όρη. 

Οί έξακισχίλιοι ασθενικοί τοΰ Βόλου κάτοικοι τό 
1881 , είνε τετράκις καί πλέον πλειότερον σήμερον, 
άλκιμοι πάντες, πάντες εύποροι, ρηξικέλευθοι πάντες, 
καί ευρέως τολμηροί είς τοΰ Έρμου τό στάδιον καί 
είς τοΰ χρήματος καθόλου τάς σφαίρας. Αδικεί τόν 
Βόλον ό γράφων άπλα σημειώματα τόσον ταχέως τό
σον συνοπτικώς τόσον επιτροχάδην. Ό Βόλος είνε 
άξιος μελέτης καί τόμου, διότι οπουδήποτε καί 
άν στρέψη τις ανευρίσκει ίδια θέματα σκέψεως καί 
έρεύνης, έκαστον τών οποίων εις εϋφημον πάντοτε κύ-
κλον θά άπήτει ευρείας σελίδας. Ή πνοή τής Ελευ
θερίας έπετέλεσε θαύματα πανταχοΰ μεν τής Θεσσα
λίας άλλ' ιδιαιτέρως είς τόν Βόλον. Βλέπεις τόν πλοΰ
τον πανταχοΰ διακεχυμένον. Βλέπεις παλλομένην παν
ταχοΰ τήν φοράν πρός τό όρμητικόν άλμα τής έπί 
τά πρόσω ακάθεκτου πορείας. Δρόμοι, εμπορικά κα
ταστήματα, ιδιωτικοί οίκοι, τά μέγαρα τών τραπεζών 
μέγαρα άλλα πλουσιωτέρων πολιτών, τό πάν σέ εκ
πλήττει, σέ ενθουσιάζει, σέ εύελπίζει. Τροχιόδρομος 
άτμήρης σχίζει τό έσωτερικόν τής πόλεως, σιδη
ρόδρομος ενώνει τήν πόλιν πρός τά προάστεια, έτερος 
σιδηρόδρομος συνάπτει τό ευτυχές αυτό θεσσαλικόν 
έπίνειον πρός τάς θεσσαλικάς πόλεις τής μεσογείου χ ώ 
ρας. Είς τό κρηπίδωμα τοΰ λιμένος σωρεύονται απο
βιβαζόμενα τά ελάσματα τοΰ διεθνοΰς Ααρισαϊκοΰ 
σιδηροδρόμου. Τό τελωνεΐον μυρμηκια, αί άποθήκαι 
είνε μεστα'. ποικίλων προϊόντων εκλεκτών πάντων καί 
έναμίλλως ζητουμένων καί αγοραζομένων. Οί παλμοί . 
τής εργασίας σφύζουσιν είς πάσαν γωνίαν τοΰ Βόλου, 
είς τήν άκτήν αυτήν ένθα πυκνά καταπλέουσι καί 
άποπλέουσι τά πλοϊκ, είς τάς ολίγας έτι βιομηχανικάς 
καπνοδόχους, είς τήν πλουσίαν πεδιάδα τοϋ Βόλου, 
είς τάς πλουσιωτάτας θεσσαλικάς τάς εκδίδουσας διά 
τοΰ Βόλου καί έξαγούσας τά πολύτιμα αυτών προϊ
όντα. Πανταχοΰ μεγαλουργεί τό άτομον καί πανταχού 

προς τήν μεγαλουργόν έργασίαν τοΰ ατόμου ί ν Β ^ 
θεται ή κυβερνητική αδράνεια καί ή νοσηρά καθόλο 
άντίληψις τοΰ ύψηλοϋ κυβερνητικού πνεύματος, 3 
αυτής έτι τής στοιχειώδους κυβερνητικής προνοίας. .1 

Ατμομηχανή έλκουσα ίκανάς επιμήκεις άμάξο» 
σχίζει τήν κεντρικήν όδόν τής Δημητριάδος κατευθί 
νομένη είς τά Λεχώνια. Επωφελούμαι τν> ε υ χ < ( 

ρίας νά ϊδω τόν γραφικόν αυτόν οήμον καί τάς ·<5Ϊ 

φικωτέρας τοποθεσίας του. Ή οδός είνε πανοραμ» 
τική. Σχεδόν μάς βρέχει τό κύμα ροχθοΟν παρά το4 
τροχούς τής άτμαμάξης. Αί απόψεις πρός τήν ξηρ9ν 
καί τήν θάλασσαν είνε θαυμάσιαι. Χαριζόμενος ό ήλιβ 
εις τό έξαίσιον τοϋτο σκηνογράφ,ημα, έπιφαίνεται λαμ 
πρός, καταχέων τάς ακτίνας του είς τήν κυανήν'θί 
λασσαν έκ δεξιών, είς τήν ποικίλην καί σφριγώσαν 8λ| 
στησιν έξ αριστερών. Τό ΙΙλαισίδι κΐρεται πρός τά νέφ* 
Κατωτέρω εκτυλίσσονται γραφικώςτά άνατολικομεσηρ 
βρινά χωρία τοΰ Πηλίου.Κλίμαξ φυτικής διαβάθμισε» 
χωρεί διαδοχικώς άπό τής ωραίας ακτής τοΰ κόλποι 
άχρι τών φαλακρών κορυφών τοΰ Πηλίου. Έδώ ρο 
χθεϊ τό κΰμα παρά τήν ρίζαν αυτήν τής έλαίας. Μι* 
κρόν άπωτέρω άπλοΰται εύανθής κήπος. Χρυσίζουν 0 
καρποί ύπό τήν χρυσήν άκτίνα.Τά άνθη τέρπουν δρασιι 
καί δσφρησιν. Ανωτέρω έτι εκτυλίσσονται βουνοσειροά 
χλοεραί, καί ύπερθεν τών κορυφών των πυργοΰται 4 
γίγας τοΰ Πηλίου. Έδώ ή λεμονέα καί ή πορτοκαϊί 
λέα τό ίον καί τό ρόδον.Πρός τά μέσα στρώματα βάλ
λει άγριωτέρα ή βλάστησις, ήτις χωρούσα πρός α 
Οψη, τελευτόρ εϊς τά δένδρα τής Όξείας, τής ελάτης 
μή φυομένης είς τό Πήλιον. Είς τήν άκτήν μειδι5Ι ή 
άνοιξις καί τό θέρος μέ τά άνθη καί μέ τούς καρπούς 
του· πρός τήν κορυφήν βλαστάνουσιν ακμαία άγρια 
δάση πλούσια είς χιονοδίαιτα δένδρα. "Οπου καί ά», 
στρέψη τις ατενίζει τοπογραφίας θελκτικάς θελκτικω· 
τέρας φύσεως. Καί βαίνων παρά τήν άκτήν τής θα· 
λάσσης έχει τό δάσος τής έλαίας πρό αυτού πεφορτω· 
μένον άπό τόν άτρύγητον καρπόν. Σχίζων τό δάσος 
βλέπεις διά τών κορμών τής έλαίας τήν θάλασσαν προ 
αύτοΰ, άκούεις τόν ρόχθον της,τήν βλέπεις νά προσπϊ-
λάζη σχεδόν τούς έλαιοφόρτους κλάδους τοΰ φυτοΙΓ 
καί δταν αποσπάς μετά κόπου τό βλέμμα άπο τό ωραίο» 
σκηνογράφημα τής ξηράς βλέπεις τήςθαλάσσης τό σκη-
νογράφημα ώραΐον επίσης, καί τά ιστία τών πλοίων 
καί πλοιαρίων ύποτρέμοντα εγγύς της ακτής κ»! μ"" 
γνύοντα ένιαχοΰ τό λευκόν χρώμα των μετά τοϋ 
φαιοΰ ή πρασίνου χρώματος τών φύλλων τής έλαιας. 

Έ έκπληξίς μου έπετάθη όταν, έκδηλων τήν έχ-
πληξιν αυτήν, τόν ένθουσιασμόν μου έτι διά τήν φ*· 
σιν αυτήν καί τό κάλλος τής παραλιακής οδού χα. 
τής οιά τοϋ δάσους οιηκούσης, ήκουσα παρά συνεπι
βατών μου δτι δ,τι βλέπω είνε .μηδέν απέναντι σκη-
νογραφημάτων αληθώς έξοχων άτινα έν θαύμα"0"1"» 
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Ι , ' Ϊ αναπτύσσει πανταχοΰ είςπάσαν αποστασιν και 
γν τό Η ν - · 0 7 έμπλεξαν τό κάλλος τής ίστο-

χ/ίου π ρ ^ ~'' γ·^0$ τΫί$ φύσβώς του. 
γ . Τί θά ήν: λοιπόν αί τοποθεσία·, έκεΐναι είς γόη-

Χ ϊ ' ει: καλλονήν, άφοΰ αύτη τήν οποίαν βλέπω 
, χ α ; ήτι: μέ γοητεύει κυριολεκτικώς, θεωρείται 

»«£·'αλόγου παράτων εγχωρίων; Καί πόσον εύτυ-
' 9α είνε εκείνος, όστις, έχων τήν δύναμιν νά αί-

χ ϊ · , ν ά περιγράψη τό ύπέροχον αυτό φυσικόν 
Λίλο" ιό πανταχοΰ διακεχυμένον είς τάς ποικίλας 
ώας τού Πηλίου, ευτυχήσει καί νά τό ίοη εγγύς, νά 
*!σθανθτ̂  τήν έπιρροήν του, νά ζήση είς τήν άτμ'οσφαί-

ν ΧΓυ νά έμπνευσΊή άπό τήν ποίησίν του, κα ινά 
ίννοϊστ]εαυτόν :μπεποτ:σμένον άπό τήν γόησσαν καλ-
λονήν τίΐαύτης φυτικής ποικιλίας, τοιαύτης διαύγειας 

τό: ώραιότητο: θαλάσσης, ορέων έν άπόπτω καί 
έφ' ών πλανάται ή μαγεία τών Μύθων καί ή 

ίνέργε-α ευεργετική; πραγματικότητος πανταχοΰ άνα-
Ιββνομένη; καί ύφαν'ΐείσης περί ένοοξον παρελθόν ά-
ιώταιον, ά-ώτερον. καί έγγύτατον, καί περί ένεστώς 
ώλπι τό οποίον ή φιλοτιμία τών Πηλιορειτών ή φιλο
πατρία αυτών κα: ό πλούτος τείνει νά καταστήση καί 

' ββχαταστήση θετικώς καίέδραίως ευτυχές; 

Έφθάσαμεν εΐς τά Λεχώνια. Τό δύσηχον τοΰτο ό
νομα δέν ανταποκρίνεται πρός τήν καλλονήν καί τήν 
άρμονίαν τής περιοχή;- Σπα/ίως δύναται τις νά συ-

ττ) ώραιοτέρας ήμερους τοπογραφίας ή τάς έκ-
τυλισσομένας ήδη ύπό τάς όψεις μου. Τοΰ πλούτου ή 
παρουσία λαλεί πανταχοΰ, είς τάς ώραιοτάτας έπαύ-

ίςτούς κήπους εκεί ένθα, παρά πάσαν τοΰ 
χειμώνος τήν έμφάνισιν, βλέπει τι ς ακόμη θερινά άνθη, 
αισθάνεται τών ίων τό άρωμα, καί ατενίζει τά οπωρο-
φόρα δένδρα μοχθοΰντα έτι νά καλύψωσιν ύπό τά φύλλα 
'·'.'>: φθινοπωρινούς των καρπούς. 
; Άλλά πολύ πλειότερον της σαφοΰς τοΰ χρήματος 
εμφανίσεως έπιφαίνεται είς την φύσιν ό πλοΰτος τής 
«ωμασίας επιδόσεως τής φυτικής βλαστήσεως. Φαν-

θα είναι έδώ οταν έπιπνεύση τό έαρ, δταν 
» οένδρα ταύτα καί οί κλάδοι καλυφθώσιν άπό άνθη 
™ν ή ήδη χλοάζουσα γή καλυφθή άπό χλόην σφρι-
Ρίλοτέραν στιζομένην πυκνώς άπό άγρια άνθη, δταν, 
β ' ε κ τ ά σ ε ι ς αύτάς, άκουσθή τό άσμα τής άηοό-
|*5ι Χ Ϊ Ι ύπό της εαρινής νεότητος τό κάλλος καί τήν 

αποσείση ή γη τήν χειμερινήν νάρκην. Αί εί-
"•Κ αύται έπιφοιτώσιν ίσχυραί είς τόν νουν μου τήν 
•Ίν-ψ καθ' ήν θεωρώ τό γοητευτικόν θέαμα τών ΑΕ

ί ·ων, /χ· αναλογίζομαι ποία θά ήναι ή είκών τών 
' ι ® · " "*ϋτών κα: τών λοφοσειρών είς έποχήν Ά -
τ*·οο, αφοϋ εϊ; αρχομένου Δεκεμβρίου έποχήν προ-

1 Εοσούτον γόησσα τώρα. καί είς τοιαύτας έρα-
Ρ*ϊ «"-φοιτήσεις διανοίγει τοΰ πνεύματος τά όνειρα 

' Τ Τ , : ί^ίσθήσεω; τήν μαγείαν. 

Άνήλθον πρός τόν ύδρόμυλον τόν ύπερκείμενον τής 
δεξιάς όχθης τοϋ ρεύματος τής Κουφάλας. 'Η οδός άπό 
τοΰ σιδηροδρομικού σταθμοΰ χωρεί όμαλωτάτη τέ
μνουσα κήπους ένθεν κακείθεν, είς τά βάθη τών οποίων 
εγείρονται ώραΐαι επαύλεις. Ποΰ καί που, κατά τήν 
έκτασιν τής όδοΰ ήτις είναι βραχυτάτη, έπιφαίνεται-
έρειπιωμένος τις τουρκικός πύργος, ή οίκος άλλος 
τουρκικός κατάκλειστος, συμβολίζων διά τής σιωπής 
καί τής πενιχρότητός του, ένα πένθιμον καί μελανόν 
παρελθόν άντιτιθέμενον πρός ένα παρόν τοσούτον φω-
τεινδν, καί τοσοϋτον εύγλώττως καί εύφροσύνως λά-
λον. Σειρά πλατάνων αίρεται κατ" άμφοτέρας τάς οχ-
θας τής Κουφάλας. Συμπλέκονται ύπερθεν οί κλάδοι, 
ένφ είς τό βάθος βομβεί τό ρεΰμα τοΰ ύδατος, κκί, μο-
νοτόνως ήχων, σκορπίζεται είς τήν οιασφάγα ό κανονι
κός ψόφος τοΰ υδρόμυλου. 

Στρώμα ξηρών φύλλων κάτω" στρώμα ξηρών φύλ
λων άνω. Ά λ λ ' υπεράνω τών φύλλων, άτινα κατέστη
σαν ώχρά τό φθινόπωρον, ύποκίτρινα δέ ή κεραμό-
χροα ανεμίζει είς τό κενόν τό μεταμεσημβρινόν πνεϋ
μα, αύγάζει τοΰ ηλίου ή 'άδρά άκτίς σκορπίζουσα 
ζωήν είς τήν εικόνα αυτήν τοΰ αρχομένου θανάτου 
τών δένδρων. Είνε έξαιρέτως ρομαντική ή τοποθεσία 
αύτη, δπου έν μέσω βράχων φύονται πλάτανοι καί ή 
κοίτη τοΰ ρεύματος, αρδευόμενη αδιαλείπτως, σκιά
ζεται άπό τούς κλάδους υπερκειμένων έτι πλατάνων, 
ή άλλων φυέντων καί ακμαζόντων παρά τήν δχθην. 
Κάλλος άγριον καί ήμερον ένταυτώ προβάλλει είς τά 
.ύψη καί τά βάθη τής διασφάγος αυτής, τό κοίλον τής 
οποίας διαρρέει ό ποταμίσκος άστειρεύτως καταφερό-
μενος διά τών πετρών, καί τά εύρυνόμενα άνω καί 
απόκρημνα άκρα στεφανώνει έοώ υδροχαρές βρΰον, 
θάμνος άγριος ΕΚΕΊ προβάλλων διά τών σχισμών καί 
καλύπτων τήν γυμνότητα τοΰ λίθου, ή κλάδος πλα
τάνου ακμαίας ορμών πρός τήν κάθετον τοΰ βράχου 
πλευράν, καί έπιψαύων διά τών φύλλων του τήν λείαν 
παρειάν του·, οταν τήν λικνίζη ό άνεμος, καί μιγνύει 
τών δένδρων τήν μουσικήν πρός τήν μουσικήν· τοϋ 
ρεύματος απηχούσαν αδιαλείπτως εκεί έν δεσμώ ήρε
μου, άλλά μεγαλόπρεπους αρμονίας. 

Ή έλαία θάλλει είς τά πέριξ. Κάμπτονται έτι ύπό 
τοΰ μέλανος καρποϋ οί εύρωστοι κλάδοι της. Ή 
άποψις άπό τών μικρών αυτών υψωμάτων είναι ΕΞΑΊ
σια. Ό κόλπος, γαλανός καί ακύμαντος, εύρύνεται 
κατωτέρω. Ή θάλασσα τόν βρέχει είς τήν έπιφάνειαν 
καί το βάθος του, καί τό φώς τόν λούει είς τά Οψη του. 
Ά π ω τ έ ρ ω φαίνονται τά Ευβοϊκά δρη καί τά τής Φθιώ
τιδος. Τό χαριτωμένον Πήλιον άπλοΰται αντιθέτως, καί 
κοιλάδες χλοεροί, μεσταί κήπων καί τούτων μεστών 
ανθέων, εκτυλίσσονται μεταξύ τοΰ όρους καί τής ακτής, 
καί λόφοι ωραίοι θαμνόφυτοι, καί λειμώνες χλοεροί, 
καί δάση έλαίας, καί δένδρα ήμερα οπωροφόρα πλου-
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σίους άποδώσοντα ήδη τούς ευώδεις, τούς στίλβοντας 
χαΐ ήδυτάτους καρπούς των. 

Ό σιδηρόδρομος συρίζει ΚΑΙ σπεύδοντες έπιβαί-
νομεν αύτοΰ. Μας βιάζει ή ΏΡΑ· τδ πλοΐόν μας θ' ά-
ΠΆΡΗ μετά μικρόν. Φερόμενοι πάλιν έπί τής αυτής 
ΩΡΑΊΑΣ παραλιακής κα'. άλλοτε συνδένδρου έδοΰ, 
φθάνομεν είς τον Βόλον, καθ' ήν στιγμήν τδ ήλιακόν 
φώς Ιχρύσωνεν ακόμη τον κόλπον. Είς τήν ώραν τοϋ 
αρχομένου χειμώνος τό φώς τής άμφιλύκης είναι 
βραχύ ΕΙΣ τό κλίμα μας. Είς τό συμβολικώς αίματη-
ρόν φέγγος της, δπερ τό σκότος θά σβύση μετά μι
κρόν, είδον ύψουμένας πρός τόν ΑΙΘΈΡΑ τάς κορυφάς 
μιναρέδων, ώς σημεία ίλαστήρια ποινής έκτιθείσης 
ήδη, ή σταθμούς μελέτης καί ΕΠΟΧΉΣ, ους σημειοί 
ή τύχη τών ΕΘΝΏΝ καί ή ιστορία αυτών είς τοΰ χρόνου 
τήν αίωνίαν έξέλιξιν.,.Είναι ερείπια τώρα. Σαΰραι έ'ρ-
πουσιν είς τό έρημον δώμα, άράχναι ύφαντουργοΰσιν 
είς τούς τοίχους, καί τον άβατο ν ούδον τής «χορτα
ριασμένης» εισόδου ουδείς διέρχεται πλέον. Αυστηρά 
ακούεται πανταχού ή φωνή τής Νεμέσεως. Καί τό 
απηνές αυτής δίδαγμα, τό βραδΰνον ίσως ενίοτε, άλλ' 
ουδέποτε καθυστερούν, ήχεΐ παραινετικώς έκεΐ δι' 
όσους, επιλήσμονες τοΰ ήθικοϋ ΝΌΜΟΥ καί τοΰ νό
μου τοΰ δικαίου, άθεμιτουργοΰσι κατ' αμφοτέρων 
διοικούντες ή τ υ ρ α ν ν ο ΰ ν τ ε ς . . . . Τήν θλιβεράν καί 
νεκρικήν έρημίαν τής περιοχής τοΰ τεμένους δέν 
ζωογονεί ούτε χαροποιεί τοΰ πιστοΰ ή προσευχή, ούτε 
τοϋ μουεζίνη ή ηχηρά καί περιπαθεστάτη έ-ίκλησις. 

Καί έάν τήν άποσβεσθεΐσαν ηχώ τών έρημων αυ
τών τόπων, ταράξη ποτέ φωνή τις ή κραυγή, θά είνε 
ή ευφρόσυνος φωνή τής Ελευθερίας βροντώσης έδώ 
μέ τό μεγαλόφωνον έρίγδουπον στόμα της, καί έκτει-
νομένης παρηγόρως καί έμπέδως υπέρ τήν ίστορικήν 
ταύτην γήν, ήν έμίανεν ή δουλεία., δτε είς χρόνους 
σκοτίας καί θρήνου έφριττεν ό «ραγιάς» ύπό τήν μά
στιγα αδίκου δεσπότου, καί είς άπόγνωσιν έλύετο ή 
θρησκευτική προσδοκία αύτοΰ νά ϊδη παλινοστοΰσαν 
τήν έφεστίαν θεότητα καί παρθένον — τήν Έ λ -

λην ίοα 'Ελευθέραν. Κ*ί ό θεός έπήκου^εν ίΧ^ 
Έπεβιβάσθημεν. Τό πλοίον κινείται, Ή Π ^ 

γει πρό ημών. "Οπου αύλακοΰται το κύμα 
βιαίαν στροφήν ΤΉΣ ελικος, ηύλακώθη άλλοτε 
πρώραν τής 'Αργοΰς. Ά λ λ ' είς τήν άτμόσφαιρ 
ακούεται τοϋ Ίάσωνος ή φωνή, ούτε τοϋ Όρ» 
πάλλουσα λύρα δαμάζει τό κΰμα, ούτε Οροεί τό ΜΈΧ*] 
κΰμα μαστιζόμενον άπό τήν άμείλικτον είρεαίβ 

Ηρακλέους. 

Τό Χρυσοΰν δέρας, πρός άλωσιν τοΰ όποίι 
χρόνους ηρωικούς έξώρμησεν ελληνική καί ή β 

νεότης άπό τών δρμων ΑΥΤΏΝ, κατέκτησεν ή 
κότης του "Ελληνος, ή ευφυΐα τοϋ Πηλιορίτου < 
εύστοχος αύτοϋ έπιχειρηματικότης, έκταθεΐσβ 
ακμάζουσα πόρρω μέν τής παραλίας τής Ί« 
άλλ' είς χώρας άς δέν φυλάσσουσι δράκοντε 
ήγεμονίδες άπαλαί, τακείσαι άπό τοΰ έρωτος τδ ι 
τοϋ έρωτος τήν γλυκίπικρον δουλείαν δουλ 
μηχανεύονται φίλτρα καί μυστήρια, ύπό τοΰ τακεροί 
πάθους των τήν δριμύτητα καί τήν εύδαιμονίαν ι5οηβο5·' 
σαι τοϋ Άργοναύτου τήν έννοιαν καί τήν τόλμη*ϊ 

"Ηδη πλέομεν ταχείς πρός τήν έξοδον. Τήν Αρη 
έκείνην ό οριστικώς αποκρύβει; ήλιος έ/ρωμάτισε «Β 
γλυκύ κοράλλινον χρώμα τόν γιγαντιαϊον κορμό» 
τοϋ Πηλίου. 

Άντίθεσις φωτός καί σκιερότητος έπεφάνη ει; ιοί 
ορουςτάς πλευράς.Κεραμόχρουν έοώ,φ'Ίτεινότερονέχβ, 
άμαυρότερον άπωτέρω, άλλ' αδιάλειπτο; όραΐον, έπι· 
οείκνυεν υπερηφάνως τάς λευκά; κώμα; καί τά χ» 
ρία του προκύπτοντα ύψιτενώς άπό τών κόλπων 5*> 
συλλίων καί χλοερωτέρων εκτάσεων οιαυλακουσώντ*^ 
χθαμαλοτέρας δειράδας του. 

Μετά μικρόν έσκιώθη ό ΟΡΊΖΩΝ. Μετά μικρόν έ;ι 6· 
ζοφώθη, καί ή ύψωθεΐσκ ΝύΕ αποκρύπτει τώρα τις; 
ποιητικάς τοπογραφίας τοϋ Πηλίου καί τά; οχΟας τοΰ 
Παγασητικού. 

ΣΠΓΡΙΔΩΝ ΠΑΓΑΝΕΛΗ2 

Κ Π Ι Ν Σ Τ . Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ 
Καθηγητού τοϋ Πανεπιστημίου και Διευθυντού τοϋ Πολυτεχνείου 

Ο Χ Ρ Υ Σ Ο Σ 
Ι *0 ΧΡΥΌΊΚ <:>^ ·ΚΌ«*»Ηΐ»Α ΤΏΝ ΠΑΝΆΡΧΑΙΩΝ ΛΑΏΝ 

Δόκιμο; γάλλο; μυθιστοριογράφος, δ Γαβριήλ Φερρύ 
δβτ;- τώ Ιίίόΐ έν τή άκμή τής ηλικίας του έπνίγη 
χατά τιν'α πλουν είς Καλιφορνίαν, έκραγείσης πυρ-
ωϊας έν τώ πλοίω, έδημοσίευσεν έν τή Κοναβ <"1θ8 
(ΙβυΧ ΜΟΗ<Ί(̂  έΕοχον μυθιστόρημα «ίιΟ ΟΟΙΙΓΟΙΙΓ 
ίβδ Βοί^», όπερ μεταφρασθέν είς άπάσας τάς Εύ-
ρωπαϊκάς γλώσσας έδημοσιεύθη καί ελληνιστί έν πα-
ραρτήματι ύπό τοΰ περιοδικού α Πανδώρα* ύπό τό 
ίνομα Κυνηγό; κατά γλαφυράν μετάφρασιν τοΰ Νικϊ 

\ηΐΓθύμη- ' ) 

Έν τώ έργω του τούτω έ Γαλάτης συγγραφεύς ού 
μόνον οία τών λαμπρότερων χρωμάτων περιγράφει τάς 
απέραντου; εκτάσεις τών λειμώνων τής Μεξικής, τούς 
διαρρέοντα; ταύτα; μεγαλοπρεπείς ποταμούς, τά κρη
μνώδη καί ομιχλώδη τής χιόρας όρη, έν οίς θησαυροί 
χρυσοΰ, καί τά ήθη καί έθιμα τών ήμιαγρίων αυτής 

ράτοίκων Ίνδ<άν<»ν, άλλά κκί τούς κινδύνους καί τήν 
ίπληστίαν τών χρυσοθήρων, οί'τινες πρός άπόκτησιν 
τοϋ κίτρινου καί στίλβοντος μετάλλου τά πάντα θυσι-
άζουσι, ουδέν ιερόν καί δσιον έχοντες. 

Καί έχει δίκαιον ό δυστυχής άνθρωπος, καί αυτός 
ίσως ό κυνικό; ίιογένης, έν τή φυσική αύτοϋ άδυνα-

'.μία, νά ίλιγγια καί νά μένη κατάπληκτος πρό τώνστη-
λών τών πεντολίρων καί έκατονταφράγκων ή πρό τής 
προθήκης κοσμηματοπωλείου, έν ή κατά καλλιτεχνι-
χήν διάταξιν στίλβουσι χρυσά κοσμήματα μετά τέχνης 
χατειργασμένα καί κεκοσμημένα δι' αδαμάντων, ρου-
βινίων, σαπφείρων καί σμαραγδών, μαγευόντων επί
σης τό δμμα διά τών ποικίλων αυτών χρωμάτων καί 
τής κατοπτρική; των στιλβηδόνος. Διότι τά άψυχα 
ταΟτα αθύρματα τή; ανθρωπινής μωρίας άντιπροσω-
πευουσι ή μάλλον έγκλείουσι νεκράς κολοσσιαίας πε-

I ριουσίας, δι' ών ήδύναντο νά ζήσωσιν ευτυχείς όλο
ι· *ληροι κοινωνία·.. Τών ατμόπλοιων, τών σιδηροδρόμων, 

των τηλεγράφων, τών οικιών κα'. παντός άλλου άν-
Ίρωπινου άγαθοΰ πραγματικού καί αναγκαιοτάτου, τών 
οκουοαιοτάτων τούτων παραγόντων τοΰ πολιτισμού, 
Κρο παντός δέ τή ; τροφής και ενδυμασίας, ή άξια άν-
«ιροσωπεύεται καί μετρείται καί υπολογίζεται διά τού 
4ΧΡηστου ύπό ρ.ομηχανικήν έποψιν χρυσοΰ. Είς τόν-

ουσοΰ ( = 1 ,000,000 γραμμάρια) εχει άξίαν 
,4.)0,0()0 χρ^ ι̂ον φράγκων,οιά τών οποίων δύνανται 

Ρ*Υορασθ<οαιν αγροί εύφοροι, ικανοί νά θρέψωσι καί 
ίνοόσωσιν όλόκληρον πληθυσμόν. 

Ωστε μή θαυμαστόν, άν ή άνθρωπότης καί άπό τών 
*Ρβιστορ·.χών αυτή; χρόνων έλάτρευσε τόν Χρυσδν καί 

ΕΠΕΔΊΩΞΕ τήν κατάκτησιν αύτοΰ, μή φεισθεΐσα τήν έ« 
λευθερίαν καί τήν υπαρξιν τών ομοίων της, Τόν μετε-
χειρίζοντο δέ κατ ' ΑΡΧΆΣ ΟΊ πανάρχαιοι καί προϊστο
ρικοί λαοί, ΙΔΊΩΣ ΟΊ βασιλείς καί μεγιστάνες, πρός κό
σμον μόνον, πρδς κατασκευήν κοσμημάτων, ώς ΑΠΕΔΕΊ
χθη έκ τών γενομένων ανασκαφών έν Ανατολή, ΑΊ» 
γύπτω καί Ελλάδι καί έν ΕΠΟΧΉ καθ'ήν ήν άγνωστος 
δ σίδηρος. ΟΊ δεσπόται τών χωρών τούτων ένέκλειον 
έν τοις θησαυροΐς αυτών τό πολύτιμον μέταλλον εϊτε ά-
κατέργαστον έν μορφή χελωνών, είτε κατειργασμένον 
είς ΑΓΓΕΊΑ, δακτυλίους, ένώτια, δπλα κτλ. 

Ούτω έν βασιλικοΐς τάφοις τής ΑΙΓΎΠΤΟΥ ΕΥΡΈΘΗ
σαν τοιαϋτα κοσμήματα τής δευτέρας καί τρίτης χι-
λιετηρίδος π.Χ. Κατέπληξαν δέ τόν έπιστημονικόν κό
σμον αί ύπό τοΰ ΔΟΐΐΙΊΒΠΙΊΐΗΗ εν τή αρχαία Τροία 
γενόμεναι άνασκαφαί, άλλ' ΟΥΧΊ έν τή Τρωάδι τοϋ 
Όμηρου άλλ' έν τή προγενεστέρα ταύτης, ής ή ηλι
κία ανάγεται είς τήν τετάρτην π. Χ. χιλιετηρίδα. 
Ένταΰθα ΕΝΤΌΣ άργυροΰ ΑΓΓΕΊΟΥ άνευρέθησαν πλεί
στα έκ χρυσοΰ κοσμήματα, ήτοι ΑΓΓΕΊΑ, διαδήματα, 
ένώτια, στέφανοι κτλ. μετά ΈΞΟΧΟΥ τέχνης έπεξειργα-
σμένα. 

Τεραστίους θησαυρούς έκ χρυσοΰ, ώς λέγεται^ εί
χον ΕΝΤΌΣ τών κυριωτέρων αυτών πόλεων οί βασιλείς 
τής Άσσυρίκς, Βαβυλώνος καί Περσίας, ών ΟΊ ναοί 
ήσαν πλουσίως διά χρυσοΰ κεκοσμημένοι, τά δ' έν αύ-
τοΐς ιστάμενα αγάλματα τών θεών ήσαν κατεσκευα-
σμένα έκ καθαροϋ χρυσοϋ. Διηγούνται δτι μετά τήν 
καταστροφήν τής Νινευής, τής πρωτευούσης τής Ά σ -
συρίας, 1 0 0 0 κάμηλοι έφορτώθησαν ί'να μετκφέρωσι 
τούς θησαυρούς ΑΥΤΉΣ είς Βαβυλώνα καί Έκβάτανα. 

Κκί ό Αβραάμ κατά τήν γραφήν, είχε πολύν χρυ-
σόν, ό δέ Σολομών καί οί Φοίνικες διά τών πλοίων 
αυτών έφερον χρυσόν έκ τής χώρας Όψϊρ (; ίσως 
Αραβίας, Ταπροβάνης κτλ.) Πράγματι δέ ό Σολομών 
δέν υπήρξε τοσοΰτο πλούσιος είς χρυσόν, ΟΥΔΈ ό ναός 
αύτοΰ ήν κεκοσμημένος διά πολλοΰ χρυσοΰ. 

Κατά τόν Όμηρον ΟΊ τότε ηγεμόνες φαίνεται δτι 
δέν έστεροΰντο θησαυρών χρυσοΰ, δπερ έπεβεβαίωσαν 
αί ύπό ΔΟΙΊΠΟΐΉΊΐΗΗ έν Ίλίω και Μυκήναις (δευτέρα 
π.Χ. χιλιετηρίς,1 γενόμεναι άνασκαφαί. 

Κατά τούς μετέπειτα δμως χρόνους επήλθε σπάνις 
τοΰ πολυτίμου τούτου μετάλλου καί διά τοΰτο ή Ε λ 
λάς εθεωρείτο καί θεωρείται καί νύν έτι ό>ς π τ ω / ή 
είς χρυσόν, δστις έγένετο συνηθέστερος έν αύτη μετά 
τούς Μηδικούς πολέμους. Τοσαύτη δέ έλλειψις χρυσοϋ 
έν Ελλάδι υπήρχε, ώστε ΟΊ Σπαρτιάται διά τήν έπι-
χρύσωσιν ΑΓΆΛΜΑΤΟΣ ήναγκάσθησαν ν ' άγοράσωσι χρυ
σόν άπό τόν Κροΐσον. ( 5 6 0 π.Χ.) «Πέμψαντες γάρ οί 
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44 ΑΘΗΝΑΙ 

Λακεδαιμόνιοι εΐς Σάρδεις χρυσόν ώνέοντο ές άγαλμα 
βουλόμενοι χρήσασθαι τοΰτο το νΰν τής Λακωνικής έν 
θόρνακι ίδρυται Απόλλωνος, Κροίσος δέ σφι ώνεομέ-
νοισι έδωκε δωτίνην (Ήρόδ. I. 69.) 

Μ ε τ α λ λ ε ί α καί μ ε τ α λ λ ο υ ρ γ ε ί α ^ρυόΌϊί ί ν Ί ό λ λ ά δ ι 

Ώ ς καταδείκνυται έκ τής ιστορίας καί έκ λειψά
νων καί ερειπίων μεταλλουργικών καί ή κυρίως Ε λ 
λάς είχε μεταλλουργεία τινα χρυσοΰ καί ΑΡΓΎΡΟΥ. Ό 
πατήρ τής ιστορίας Ηρόδοτος (III, 37) διηγείται τά 
εξής περίεργα περί τοΰ πλούτου τής νήσου Σίφνου. «... 
καί αύτοί(ΟΊ Σάμιοι) άπέπλεον ές Σίφνον χρημάτων γαρ 
έδεοντο, τά δέ τών Σίφνιων πρήγματα ήκμαζε τοΰτον 
τόν χρόνον, καί νησιωτέων μάλιστα έπλούτεον, άτε 
έόντων αύτοίσι έν τή νήσω χρυοέων και αργυρίων 
μετάλλων, ούτως ώστε άπό τής δεκάτης τών γινομέ
νων αυτόθι χρημάτων θησαυρός έν Δελφοίσι άνακέε-
ται δμοια τοΐσι πλουσιωτάτοισι.» Τά μεταλλεία ταύτα, 
ώς λέγεται, χατέστρεψεν ό Ποσειδών, ίσως ύπό σεισμού 
καταποντισθέντα. 

Έκτος δμως τής μαρτυρίας ταύτης τοΰ "Ηροδότου 
έχομεν καί άλλην μαρτυρίαν άπτήν πλέον, έξ ής καί 
ό τά στοιχεία τής μεταλλουργικής επιστήμης άγνοών 
δύναται νά πεισθή, δτι ή Πελοπόννησος είχε μεταλ
λουργεία χρυσοΰ καί εργαστήρια κατεργασίας αύτοΰ. 
Ό Παπαρρηγόπουλος έν τή ιστορία αύτοΰ (τόμος Ε' . 
σελ. 306 . 1887) διηγείται, δτι ό ύπό τής ενετικής κυ
βερνήσεως είς Πελοπόννησον αποσταλείς πρέσβυς εύ-
ρεν αυτήν πλουοιωτάτην είς χρυσδν, άργνρον και 
μόλυβδον. 

Τοιαύτη εϊοησις είνε αληθώς απίστευτος, διότι ναι 
μέν εύρομεν χαλκόν καί μόλυβδον καί ψευοάργυρον 
έπί τής πρός ανατολάς τών Καλαμών κλιτύος τοΰ Τα
ϋγέτου (δήμος Άλαγονίας), ούδαμοΰ δμως χρυσόν καί 
οή φυσικώς μεταλλικόν. Πληροφορίαι δμως τινές παρά 
διαφόρων Καλαμιών μέ έπεισαν, δτι πρέπει νά επισκε
φθώ τά δύο περίπου ώρας μακράν τών Καλαμών παρά 
τούς πρόποοας λόφου κείμενον χωρίον Λελάμιμι, έν ώ, 
έλεγον, οτι μετά ραγδαίας βροχάς καί άφοΰ άποσυρθή 
τό υοωρ έκ τών ρείθρων, ευρίσκεται χρυσός καθαρός 
εντός μικρών κοιλωμάτων τής πετρώδους αυτών 
κοίτης. 

Καί όντως εντολή τοΰ τότε ύπουργοΰ τών Οικονο
μικών κ. Α. Σιμοπούλ.ου μετέβγ^ν είς το χωρίον τούτο 
κατά τό θέρος τοΰ 1900 μετά τοΰ χημικού κ. Π. Ζα-
λοκώστα. Καί αληθώς έξεπλάγτ/μεν, διότι δέν εύρομεν 
ποταμόχωστον έδαφος έγκλεΐον φυσικόν χρυσόν ή χρυ
σοφόρους φλέβας, άλλά πέτρωμα νεώτατον άσβεστο-
λιθικόν, χώμα εϋφορον καί πλίνθους μεταλλουργικούς, 
πρός οέ διάφορα προϊόντα καμίνων μεταλλουργικών, 
πέταλα αργύρου μεταλλικοΰ, χαλκού καί μολύβδου, 
πρός δέ καί χρυσόν έντος πλυθέντος χώματος σταφι
δαμπέλου τίνος. Προσέτι ήγοράσαμεν παρά τών χωρι
κών χρυσόν είς κοκκία, χάνορας, ήλους, άλύσεις κτλ. 
έξ ών καί τό όρυκτολογικόν μουσεϊον τοΰ Πανεπιστη
μίου έχει δείγματα. Έκτος τούτιον εύρομεν έν τώ χώ-
ματι καί νομίσματα χάλκινα της γ ' καί β' έκατονταε-
τηρίδος π . Χ., τής 11 ης μ. Χ. καί σφραγίδα τουρκι-
κήν. Ή πλησίον δέ τοΰ χωρίου κειμένη Οέσις Φουρ-

νάδες, τί άλλο δηλοί ή φούρνους, δηλ. καμίνους 
ταλλουργικάς ; 

Καί ταύτα μέ είνε άπόδειξις, οτι εκεί ύπήρχ ο ν 

ταλλουργεία καί εργαστήρια χρυσοΰ, προκύπτει! 
τό ερώτημα: ΤΙόΰεν; ποϋ έξωρύοοοντο τά μεταϊ 
ματα τοϋ γρυοοϋ τοΰτον; Κατά τήν έμήν γνώμην } 
τως ίκ τοϋ Τανγέτον,' ούτινος ή άζωϊκή γεωλ 
διάπλασις δέν αποκλείει καί τήν ύπαρξιν φλεβών 
ζίον (στουρνάρι) μετά χρυσοΰ. 

Φαίνεται δέ, δτι καί ή Θεσσαλία κατά τινας [ 
ρικούς είχε μεταλλεία χρυσοΰ, δπερ τινές τών ; 
ημάς χρόνων δέν παραδέχονται. Τούτο δμως δέν ι 
ορθόν, διότι ή γεωλογική διάπλασις τών ορέων α 
δέν αποκλείει τήν ύπαρξιν τοΰ πολυτίμου μετάλλς 

Πού ίτϊοοιιιιΟείΌντο ο» Λρναϊο ι τόν νρ ι · ι ί ο ν 

"Ηδη προκύπτει τό έρο'πημα. Πόθεν οί Άο 
οεσπόται, οί βασιλείς τής Περσίας, Άσσυρίας, 
λώνος, Αιγύπτου καί αυτών Ισως τών Μυκηνών 
μηθεύοντο τόν χρυσόν αυτών; Πάντως έκ -/ρυ 
χεξων τής Ασίας καί "Αφρικής κειμένων μακρά 
θαλάσσης, είς τά οποία ίσως ουδείς ποτε "Ελλην1 

νήθη νά μεταβή, ιδίως έκ των Άλταΐων ορέων κα 
Σιβηρίας, τών Ινδιών καί τής "Ανω Αιγύπτου, 
κατά τούς νεωτάτους χρόνους άνευρέθησαν έκεΐ. 
ρίεργος δέ καί δλως μυθώοης είνε ή πληροφορ 
εύρίσκομεν παρ ' Ήροδότω περί τοΰ τρόπου 
οί Ίνοοί ήρπαζον τόν χρυσόν έκ τίνος αμμώδους 
μου (Βιβ. I I I . 102, 104 καί 105). «Ούτοι καί | 
μώτατοί είσι "Ινδών καί οΓέπί τόν χρυσόν στελλο', 
είσι ούτοι - κατά γάρ τούτο έστι έρημίη δια τήν 
μον. έν οή ών τη έρημίη ταύτη καί τή ψάμμω ] 
ται μύρμηκες μεγάθεα έχοντες κυνών μέν έλάα 
αλωπεκών οέ μείζονα - είσι γάρ αυτών καί πα| 
σιλέϊ τών Περσέων εντεύθεν θηρευθέντες, ούτοι 
μύρμηκες ποιούμενοι οΐκησιν ύπό γήν άναφορέου 
ψάμμον κατά περ οί έν τοίσι Έλλησι μύρμηκες 
τόν αυτόν τρόπον, είσι δέ καί αυτοί είδος όμοιότ 
δέ ψάμμος ή αναφερομένη έστί χρυσίτις,έπί δή 
τήν ψάμμον στέλλονται είς τήν έρημον οί Ινδοί, 
ξάμενοι έκαστος καμήλους τρεις, σειρηφόρον μέν 
τέρωθεν έρσενα παρέλκειν, θήλεαν οέ ές μέσον έπί 
την οή αυτός αναβαίνει, έπιτηοεύσας οκως άπό τ 
ώς νεωτάτων άποσπάσας ζεύξει...οί δέ οή "ΙνοοΙ | 
τοιούτω καί ζεύξει τοιαύτη χρώμενοι έλαύνουσι έ 
χρυσόν λελογισμένως οκως καυμάτων τών θερμοί 
έόντων έσονται έν τη αρπαγή· ύπό γάρ τοΰ καυμ 
οί μύρμηκες άφανέες γίνονται ύπό γην....έπεαν 
θωσι εις τόν χώρον οί Ίνοοί έχοντες θυλάκια, έ| 
σαντες ταΰσα τής ψάμμι-υ τήν ταχίστην έλαυνοιι 
πίσω - αύτίκα γάρ οί μύρμηκες δομή, ώς δή 
ύπό Περσέων, μαθόντες οιώκουσι. κτλ.». 

Έ ν Μικρά οέ Ασία, "Αρμενία, Καυκάσω 
ρία έξήγετο χρυσός, κατά πάσαν δέ πιθανοτητ 
νΰν πρέπει νά ύπάρχη, έξ ού, ώς έμνημον 

μεν, έπρομηθεύοντο οί τής δυτικής "Ασίας οεο 
Μνημονεύομεν ο" ένταΰθα χώρας τινας έγγυτει 
Έλλάοι κειμένας κατά τάς "μαρτυρίας αρχαίων 
γραφέων, ιδίως τοΰ Ηροδότου καί Στράβωνος, 
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. . ι Τ 0 ΠΟΛΎ ΤΌ πολύτιμον μεταλλον έξήγετο έκ τής 
ΤΊΜ'Α* άμμου. Έν Χαλδαία ευρέθη έν σμικρά ποσό-

ΧΑΛΑΡΌ;'/̂ υσό; εντός φλεβιοίων τών ορέων καί έν 
«ΈΚ ΤΟΎΤΩΝ καταφερομένι;; ύπό τών ποτβμών άμμω. 
ΈπίοΠρ ασήμαντος ποσότης χρυσοΰ έξήγετο έκ τής 
. τ ω ν ποταμών Κί'ςου καί Ίαξάοτον καί τοΰ τής 

£«ΑΙ·<«- [ / ι 1 ' · Χ ν · ΰ · 7 2 6 · ) « ' Η δ έ Κ α Ρ " 
Χ τελευταία μέν έστι τής άπ> τοΰ Ίνδοΰ παρα-

1(Β- ...Όνησίκρητος δέ λέγει ποταμόν έν τή Καρμα-
· . χαταφέροντα ψήγματα χρυσοΰ. ΊΙ Κολχίζ είχεν 
ίύαψ ποταμού: χρυσορρόας, οί'τινες έδωκαν άφορμήν 

ΤΉΝ έκστρατείαν τών Αργοναυτών ώς ορθώς λέγει 
42τράόων Στρ. X I Ο . / ι99.) «Παρά τούτοις δέ λέ-
ΥΐΤΑΙ καί χρυσόν καταφέρειν χείμαρρους, ύποδέχεσθαι 

&Ί'αυτόν τούς ,-,αρόάρους φάτνας κατατετρημένας καί 
Ι «αλλωταίς δοραί;· άφ' ού 2ή μεμυθεύεσθαι καί τό χρυ-

βόμαλλον δερα:. • Επίσης χρυσοφόρος ήν ή Λυδία, 
Ιχ τού νρυσοΰ τής οποίας έπρομηθεύετο αυτόν δ ΚροΤ-

? βος. Ούτω τά όρη αυτής Τμώλος καί Σίπνλος είχον 
. «ταλλευτικά ΐρέατα πρός έξόρυξιν χρυσοΰ, έξαντλη-
Γΐίντα βύν τώ ΧΡΌΝΙΟ, πρό; δέ οί έκ τούτων καταρρέον-
; χις ποταμοί ένέκλειον έν τη άμμω αυτών τό πολύτιμον 
! μεταλλον ΊΙρόδ. V. <'. 101.) «Καιομένουδέ τοΰ ά-
Κβχεως ο: Λυόοί τ : καί όσοι Περσέων ένησαν έν τή πόλι, 

απαλαμφθέντεςπάντοθεν ώστε τά περιέσχατα νεμομένου 
ΤΟΰ πυρός καί οΰκ έχοντες έξήλυσιν έκ τοΰ άστεως, 
ΣΥΝΈΡΡΕΟΝ είς τήν άγορήν καί έπί τόν Πακτωλόν πο
ΤΑΜΌΝ, ό; ίφι ψήγμα χρυσού καταφορέων έκ τοΰ Τμώ-
ΛΟΥ ΟΙΆ μέσης τής άγορής ρέει καί έπειτεν είς τόν Έ ρ -
μον ποταμόν έκδιδοί, ό δέ Ις θάλασσαν.» 
ι Καί έν Κύπρ';> δέ έξήγετο χρυσός, όστις δέν εύρί-

ΙΒΧΕΤΟ έν καθαρά μεταλλική κχταστάσει, άλλ' ώς πα-
ΡΆΜΙΓΜΑ τών πλουσίων τοϋ χαλκοΰ μεταλλευμάτων. 

I ΔΤΙΝΑ καί νΰν ευρίσκονται έπί τής νήσου έν αφθονία. 

Ό ίν τώ 0(ΐλ<ι<(ιίΐ(|) ύδατ* ο ι α λ ε λ ν α έ ν ο ς χ ρ υ ι ί ό ς . 
Τό έν *Ι> Οαλάόιίη ά λ α ς . 

Παραλείποντας ν' άναφέρωμεν ένταΰθα καί άλλας 
(ρυοοφόρους τή; Ευρώπης καί Αφρικής χώρας, γνω-
Λαςύπό τών αρχαίων Ελλήνων καί Ρωμοιίων, προσ-
Κτομεν ένταΰθα ότι καί ή θάλασσα είνε άκένωτον με 
"«λλείον χρυσού, έγκλείουσα έν διαλελυμένη καταστά 
ίκ, άλλά κατά π«σά ελάχιστα, τό μέταλλον καί ούτι-
"Λνβζή άξια υπολογίζεται είς αμύθητα χργ(ματικά ποσά. 
Κατα νεωτέρας χημικάς αναλύσεις έν κυβικόν μίλιον 
(ήπλευρά αύτοΰ ~,Α22 μετρ.) θαλάσσης εμπεριέχει 
ΙοΟ—200 τόννου; τών 1000 χιλιογρ.^ χρυσοΰ καθα
ρά. Έπειοή οέ έν κυβικόν γεωγραφικόν μίλιον ίσοΰτα 
•"Ρ-1* ΙΟ'.Ι περίπου κυβικά χιλιόμετρα, άν δεχθώ· 
Ρ^ιοτι εν κυό. γεωγρ. μίλιον θαλάσσης εγκλείει κατά 
ξ*°ον ορον Ι^ιι τόννους κκθαροΰ χρυοοΰ, εύρίσκομεν 
« απλουστάτν,; διαιρέσεως 1 8 0 : 4 0 9 , δτι έν κυβικόν 
λ-λ'-ομετρον θαλάσσης εμπεριέχει 440 ,000 γραμμάρια 
Χ^οΟ. Τούτο δηλοί ότι είς 1 ,000,000,000 τόννους 

**αυτ,; ι^-.κυβικόν χιλιόμετρον) ύπάρχουσι μόνον 
^ • ' Ρ ^ γρ. χρυσοΰ, επομένως είς 100 τόννους θα-

Αΐ5Υ ύδατος (==100 κυβικά μέτρα περίπου) ύπάρ-
*? η · 0,044 τοϋ γράμμου, ποσόν ελάχιστον! δυσχερέ-
** ι « *νιχνευόμενον. 

Ε π ε ι δ ή δέ ή επιφάνεια άπασών τών θαλασσών τής 
υδρογείου υπολογίζεται είς 3 7 4 εκατομμύρια τετρα
γωνικά χιλιόμετρα, ή δέ μέση αυτών βαθύτης είς 3 — 5 
χιλιόμετρα καί συνεπώς ό όγκος αυτών είς 1309 περί
που εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα, εύρίσκομεν, δτι 
ό έν τή θαλασσή οιαλελυμένος χρυσός ανέρχεται είς 
5 7 5 περίπου εκατομμύρια τόννους, αξίας (πρός 3 ,487 , 
5 0 0 χρ. φρ. ό τόννος) 2,005,312,800 εκατομμύρια 
χρνοά φράγκα. 

Τά 5 7 5 εκατ. τόννοι χρυσοΰ αναγόμενα είς κυβικά 
μέτρα περιέχουσι 30 .263,157 κυβικά μέτρα, έν έκά-
στω τών όποιων ύπάρχουσι 1!) τόννοι καθαρού χρυ
σού. Ταΰτα δέ πάντα τά κυβικά μέτρα δύνανται ν ' ά-
ποτελέσωσιν όμοΰ κϋβον πελώριον έχοντα πλευράν 
ΐσην περίπου πρός 3 ,112 μέτρα, δηλ. τριπλασίαν τοΰ 
ύψους τοΰ Τμγ)ττοΰ. 

Θηοανρός ακένωτος διά τους χρνουΟι'ιρας και τους 
φιλάργυρους ! Ποσόν τεράστιον, όπερ πολλούς αιώνας 
θά περιμένη τόν χημικόν ίνα έξαγάγη αυτό έκ τής έν 
τή θαλασσή -διαλύσεως αύτοϋ! "Αν δέ δεχθώμεν, δτι 
ή άνθρωπότης θά δυνηθή νά έξεύρη μέθοδον δι' ής ευ
κόλως θά έξάγη έκ τής θαλάσσης τόν χρυσόν τοΰτον 
καί δτι ετησίως θά κερδίζη 10,000 εκατ. φρ. τό πεν-
ταπλάσιον τοΰ ποσού όπερ νΰν εξάγεται έκ τών στε
ρεών, θά χρειασθή 200 .531 έτη Γνα τό εξάντληση!! 

Ά λ λ ά μή φανή είς τον άναγνώσνην μέγα τό έν τή 
θαλασσή υπάρχον διαλελυμένον ποσόν τοΰ χρυσοΰ, δι
ότι ύπάρχουσιν έν αυτή καί άλλα σώματα διαλελυ-
μένα καί δή πολλώ τώ άνθρώπω χρησιμώτερα τοΰ 
χρυσοΰ, ώς είνε τό μαγειρικον άλας, άνευ τοΰ οποίου 
τά ζώα δέν δύνανται νά ζήσωσι. Τό έν τή θαλασσή ύ-
ράρχον άλας υπολογίζεται είς 20 ,400 τρισεκατομμύ
ρια κυβικά μέτρα καί είς 4 0 , 8 0 0 τρισεκατομμύρια 
τόννους, ών ή αξία, πρός 10 τουλάχιστον χρυσάς δρ. 
ό τόννος, ανέρχεται είς τό πελώριον ποσόν τών 408 
τετράκις εκατομμυρίων δραχμών. Διά τών 20 ,400 δέ 
τρισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων δυνάμεθα νά κα-
τασκευάσωμεν κϋβον έχοντα τήν πλευράν αύτοΰ ΐσην 
πρός 273 ,000 μέτρα, ή άπλούστερον ΐσην πρός 2 7 3 
χιλιόμετρα, δηλαδή περισσότερον τοϋ μήκους τής Πε
λοποννήσου καί κατά 30 φοράς ύψηλοτέραν τών Ι μ α 
λαΐων Όρέων. Αυτός δέ ό τεράστιος όγκος είνε ελά
χιστος συγκρινόμενος πρός τον δγκον τοΰ πλανήτου 
ημών. 

Ε 

Φι;όΊκά κα» ^ηαικίι γ ν ω ρ ί σ μ α τ α το# χ ρ ν ό ο β 
και ό ρ ι / κ τ ά ανττοβ 

Μετά τά ρηθέντα προβαίνομεν είς την έρευναν τών 
φυσικών καί χημικών ιδιοτήτων τοΰ χρυσοΰ καί είς 
τήν άναγραφήν τών σπουδαιότερων αύτοΰ ορυκτών. 

Ό αύτοφνής ή άπνρος χρνσός (ΟΓ ΠΛίίΓ .(τβ(ϋθ-
£0Π8Δ (Ιτοΐά) καί ό διά τής τέχνης κεκαθαρμένος, 
δπως καί πάντα τά έλατα μέταλλα, κσυσταλλοϋται κατά 
τό κυβικόν σύστημα είς ωραίους κρυστάλλους, οί'τινες 
σμικροί καί σπάνιοι. Συνήθως άπαντα εις ψήγματα, 
κοκκία, ελάσματα, κροκάλας, πλάκας, δενδροειδή πλά
σματα, συρμάτια, κτλ. 

Τά χαρακτηριστικώτατα δμως φυσικά γνωρίσματα 
τοΰ μεταλλικοΰ χρυσοΰ είνε τό χρώμα, τύ εΰπλ.αοτον 
(σφυρήλατον) καί τό ε'δικόν αντοϋ βάρος. 
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Τό χρώμα τοϋ καθαρού χρυσοΰ εΐνε ώραΐον κίτρι-
νον (βενετικό χρυσάφι), δπερ δμως έν τω άπύρω χρυσώ 
σπανιώτατα άπαντα, διότι τό μεταλλον ευρίσκεται έν τή 
φύσει σχεδόν πάντοτε κεκραμένον μετά άλλων μετάλ
λων, ιδίως άργύλου καί χαλκοΰ, άτινα ουσιωδώς άλ-
λοιοΰσι τό κίτρινον χρώμα. ΟΊ αρχαίοι Έλληνες έκά-
λουν ήλεκτρον, ένεκα της όμοιότητος αύτοΰ πρός τό 
γνωστόν ρητινώδες σώμα ήλεκτρον (κεχριμπάρι),κράμα 
4)5 χρυσοΰ μεΟ' 1)5 αργύρου, δπερ είχε χρώμα άνοι-
κτόν κίτρινον. Χρυσός κεκραμένος μετά χαλκοΰ έχει 
χρώμα έρυθρίζον κίτρινον. ΑΊ έπί τοΰ έξορυσσομένου 
δέ νΰν έκ μεταλλείων αυτοφυούς χρυσοΰ γενόμεναι 
χημικαί αναλύσεις κατέδειξαν δτι εμπεριέχει τό με
ταλλον πάντοτε 1 —.2 0)0 άργυρον, ώς έπί τό πολύ δέ 
5 — 10 0)Ο άργυρον, ενίοτε δέ καί 2 5 - 3 0 0)θ· Ό 
χρυσός στιλβούμενος αποκτά Εσχυράν κατοπτρικήν 
λάμψιν. 

Έ σκληρότης τοϋ χρυσοΰ είνε σμικρά, μόλις 2ου 
έως 3ου βαθμοϋ, ούτως ώστε, δταν είνε χημικώς κα
θαρώς χαράσσεται καί διά τοΰ δνυχος. Διά τοΰτο νο
μίσματα καί κοσμήματα δέν κατασκευάζονται έκ κα
θαρού χρυσοΰ, ώς ευκόλως σύν τώ χρόνω φθειρομένου. 
"((πως δέ καταστήσωσι τόν χρυσόν σκληρότερον κατά-
σκευάζουσι κράματα διαφόρου αναλογίας συνήθως μετά 
χαλκοΰ (έρυθρόν κράμα),σπανιώτερον δέ μετά αργύρου 
(λευκόν κράμα). Έ ν Γερμανία ή ΑΞΊΑ τών νομισμάτων 
καί κοσμημάτων υπολογίζεται έκ τοΟ ποσοΰ τοΰ έν αύ-
τοίς χρυσοΰ.Τά χρυσά νομίσματα είς 1000 μέρη έχουσι 
τα 9 0 0 χρυσόν καί τά 100 μέρη χαλκόν.Έν νόμισμα 
γερμανικόν τών 10 μαρκών έχει βάρος 3 .982 γραμ
μαρίων, έξ ών τά 3 ,585 γρ. είνε χρυσός καί τά 0,397 
γρ. χαλκός. 2 7 9 τοιαύτα νομίσματα τών 10 μαρκών 
έμπεριέχουσι §ν χιλιόγραμμον καθαρού χρυσοΰ. "ΑΛ
λοτε έν Γερμανία ύπελόγιζον είς καράτια, διαιροΟντες 
τήν μάρκαν = 1 ) 2 λίτραν (ΡΊΊΐΐΚΙ) είς 24 καράτια, 
ώστε δταν Ιλεγον δτι ΚΌΣΜΗΜΑ τι είνε 18 καρατίων 
χρυσοΰ, ένόουν δτι είς 24 καράτια τά 18 καρ. ήσαν 
χρυσός καί τά (5 χαλκός. Τό είδικόν βάρος τοΟ χημι
κώς καθαροΟ χρυσοΰ είνε 19.32, τοΰ δέ καθαρωτάτου 
αυτοφυούς 19, δπερ δμως ένεκα τών «αραμίξεων του 
χρυσοΰ μετά αργύρου, χαλκοΰ καί άλλων μετάλλων 
κατέρχεται μέχρι 15. 

Είνε δέ τδ εύπλαστότατον πάντων τών μετάλλων 
ώστε δύναται νά σφυρηλατηθή είς πέταλα λεπτότατα, 
έχοντα πάχος 0,0001 τοΰ χιλιοστού τοΰ μέτρου, άτινα 
χρησιμεύουσιν έν τή βιβλιοδετική καί πρός έπιχρύσω-
σιν. Τό παράδοξον είνε δτι ένφ ό χρυσός είνε αδιαφα
νής, τοιοΟτο λεπτόν πέταλον παρεντιθέμενον μεταξύ 
δύο όελίνων πλακών καθίσταται διαφώτιστον, άφίνον 
νά διέλθη δι' έαυτοΟ τό φώς μέ χρώμα κυανοΰν ή 
πράσινον. Επ ίσης σύρεται Ό χρυσός διά κυλινδρωτη* 
ρίων είς λεπτότατα σύρματα, ούτως ώστε τοιούτο 
σύρμα μήκους 150 μέτρων έχει βάρος μόλις 0,6 τοΰ 
γραμμαρίου. Επε ιδή δέ ύπάρχουσιν ορυκτά τινα άπα-
τώντα διά τοΟ κίτρινου αυτών χρώματος τόν δφθαλμόν, 
προτείνω τήν έξης άπλουστάτην καί πρακτικωτάτην 
δοκιμήν. Διά λαβίδος τή βοηθείιχ φακοΰ εξάγεται τό 
κιτρίνιζαν ψήγμα καί τίθεται έπί τεμαχίου λευκοΰ χάρ
του καί διπλώνεται μετά προσοχής. Ακολούθως τίθε
ται δ χάρτης ούτος ΈΛΊ άκμονος καί διά μικράς σφύ
ρας σφυρηλατείται ελαφρώς. Έ π ε ι τ α ανοίγεται μετά 

προσοχής δ χάρτης δτε θά ϊδωμεν. δτι άν μέ ν 

τό πέταλον έπλατύνθη, άν δέ άλλο τι, μετεβλήθη 
κόνιν. 

Ιίρός καθοριομόν δέ κατά προσέγγισιν τής ε?ς 
σον περιεκτικότητας χρυσοΰ τίνος αντικειμένου ' 
χημικής αναλύσεως μεταχειρίζονται οί κοσμημ-
λαι τήν λείαν έπιφάνειαν τής Λυδίας λίθου, ή Ώ ς 
μέλαινα σκληρότατη πέτρα (χαλαζίας—στουρ 
Έ π ' αυτής σύρουσι διά τοΰ κοσμήματος έλα 
γραμμήν, ήτις είνε επίσης χρυσή, καί παρ ' αυτήν δ 
γραμμάς διά χρυσών βελονών, ών έκαστη έχει ώ 
νον ποσόν χρυσοΰ, έκ τής παραβολής τής γραμμής 
κοσμήματος πρός μίαν τούτων καθορίζουσι τό -
τών καρατίων τού κοσμήματος. Εννοείται δτι απ 
ται οφθαλμός έξησκημένος. 

Ό χρυσός τήκεται είς θερμοκρασίαν 1060 βα" 
Κελσίου [Ριΐοΐιίοι·] ΕΙΣ πρασινόχρουν ύγρόν (κατ' 
λους 1240ο Κ.), τεΐηκώς δέ ών μένει άναλλοΕ 
ώς ουδόλως υπό τοΟ οξυγόνου προσβαλλόμενος, 
τών κοινών δξέων (νιτρικού, θειικού) δέν 
βάλλεται κα'. μόνον τό λεγόμενον βασιλικόν 
(μίγμα υδροχλωρίου κα'. νιτρικού οξέος) διαλύει 
βασιλέα τών μετάλλων είς χλωριοΰχον χρυσόν. 
τοιαύτην δέ διάλυσιν χρυσοΰ άν έμβαπτίσωμεν 
ταλλόν τι, Λ.χ. χαλκόν ή άργυρον, ολόκληρος ό 
σός κατακρημνίζεται είς βαθυκαστανόχρουν υ1. 
Επίσης , άλλ' εΐς έλαχίστας ποσότητας, διαλύε 
χρυσός ύπό διαλύσειος μαγειρικού άλατος (έγχ? 
νατρίου) καί διά τοΰτο, ώς κα'. έν τοίς άνω Ιμ 
νεύσαμεν, ευρίσκονται ίχνη χρυσοΰ εντός τοΰ θ 
σίου ύδατος. 

Ά λ λ ά μέσον διαλυτικόν, ευκόλως μόνον τόν χ 
διαλύον, ουχί δέ καί τά άλλα ορυκτά, είνε ή 
διάλυσις εγκνανίον %αλίαν. Έ κ τήζ διαλύσεως τ 
ακολούθως κατακρημνίζεται ό χρυσός δι' ήλεχ 
λύσεως. Τής μεθόδου ταύτης γίνεται χρήσις πρδς 
ποχωρισμόν τοΰ αυτοφυούς χρυσοΰ έκ τών τιτ 
μεταλλευμάτων αύτοΰ, ήν ήδυνάμεθα νά προτεί 
δΛως έν μεγάλω δοκιμασθή δ περί τάς Αθήνας 
θος, δστις διετυμπανίσθη, δτι εμπεριέχει 7 γρ*| 
ρια χρυσοΰ έν ένί τόννω λίθου. 

"Ετερον διαλυτικόν μέσον τού χρυσοΰ είνε 
δράργνρυς, δστις ευκόλως διαλύει τό μέταλλον 
σχηματίζει <\ιιά).γαμα χρυσοϋ, έξ ού έπειτα δ χ 
ευκόλως αποχωρίζεται. Τήν μέθοδον ταύτην I 
σκον καί οί αρχαίοι Ρωμαίοι. 

Κα'. ταΰτα μέν δσον άφορα τόν αύτοφυά ή ά 
χρυσόν. Έκτος δμως τοΰ λεγομένου αυτοφυούς" 
σοΟ, ύπάρχουοΊ κα'. άλλα ορυκτά, σπάνια δμως, 
οίς ΏΣ ουσιώδες χημικόν συστατικόν δ χρυσός Κ. 
τελλύριον. Είνε δέ ταΰτ* τά έξης : Κιάαβερ'ιτης, 
βανίτης, Κρέννέρ'ιτης καί Πετσίτης (καί τά 4 · 
σεις χρυσού καί αργύρου μετά διαφόρων ατόμων 
λυρίου), ό ναγϋαγίτης (μόλυβδος καί χρυσός 
τελλυρίου, αντιμονίου καί θείου) κα'. τέλος 4 -
λήνιος χρυσός. Έκτος δμως τούτων, υπάρχου* 
τινα χρυσοϋχοί ορυκτά, έν οίς ό χρυσός άπαντα 
ώς ούστώδες χημικόν συστατικόν. άλλ' ώς τίαραμ'Ι 
Τοιαύτα είνε δ σιδηροπυρίτης (διίένθειος σίδηρ 
δ χαλκοπυρίτης (Ινθειος καί άρσενικοΰχος σίδηροί 
άντιμονίτης, (τρισένθειον άντιμόνιον), ό γαληνιτηί 
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I ίκος μόλυβδος;), δ οψαλερίτης (Ινθειος ψευδάργυρος 
καί ΟΛΊΓΑ τινά ΆΛΛΑ, έν οίς έν σμικρά 

•' /τϊ" άπαντα ό χρυσός καί συνήθως μετά ΑΡΓΎΡΟΥ. 
Ψ^^ΙΧ μετά τοΰ αϋτυφυοΰς χρυσοΰ άποτελοϋσι τά 

„Π{(<ιιιιτ« αύτοϋ. Αέγοντες δέ μεταλλεύματα ύπό 
χβχέραν έποψιν νοοΰσιν ορυκτά χρήσιμα είς τάς 

•V τοϋ άνθρωπου, εϊτε μόνα των ευρισκόμενα 
I ί,^νγτ ή αναμεμιγμένα μετ' άλλων χρησίμων δια-

νύσεω; ή /.αί εντελώς άχρηστων ορυκτών, έξ 
* ?ιιω: διά μεταλλουργικών καί χημικών εργασιών 

• ^«ντα; καθαρά μέταλλα ή κράματα τούτων ή καί 
Μναί ενώσεις διαφόρων στοιχείων χρήσιμοι είς τόν 
«ωπον. Παράδειγμα : μετάλλευμα άργυρούχου μο-
8ου μετάλλευμα καλίου. 

Μεταλλεύματα αύτοφυονς χρυιίοβ 

τή φύσει κατά 
ΕΝΤΌΣ τοΰ στε-

Ρ Ό ΑΥΤΟΦΥΉ; χρυσός ευρίσκεται έν 
(00 διαφόρου; τρόπου;, ήτοι ότέ μέν 

Ε^- πετρώματος κατά φλέβας πρωτογενείς ή άρχι-κάς 
ίτε καλείται όρεη-ός χρυσός (1ϊοι·££<>1(1), ότέ δέ £ν-

'·$ίστρωμάτων συντετριμμένων κα'. τή μηχανική ένερ-
ί,νι(α τών υδάτων άπό χρυσοφόρων δρέων καταφερ-
<ίέντων, κα: ώ; εκ τούτου έκ κροκαλών κα'. χρυσίπδόζ 
• Αίμου συνισταμένων, δτε λέγεται πλυτός χρυσός 
Μ\Ν»8ϋ1ΐίίπ1(1 καί Ϊ-ΝΐΓΒΗ£Θ1(1).|ΑΊ τοιαΰται τού χρυ-
ί«0 κοίτα: καλούνται έπιγενείς ή δευτερογενείς. Έ κ 
τδν ψαθυρών τούτων καί ποταμογενών στρωμάτων 
εξάγεται ό αυτοφυή; χρυσός διά τών λεγομένων χρυ-

Ιβοπλνοίων τή μηχανική ενεργεία τοΰ ύδατος. Φαίνε-
ρ η δ' ίτ: είς ττάσας τάς χρυσοφόρους χώρας τό πρω
ί τον γνωστό; έγένετο ί πλυτός χρυσός καί ακολούθως 

Ικιφέϋη έν μεταλλείο:; ί ορεινός χρυσός. Ό Στρά-
Ηιιν περιγράφων τήν τών Ιβήρων χώραν λέγει τά 

περί χρυσοΰ III Ο. 146). « Ό δέ χρυσός ού 
μεταλλεύεται μόνον, άλλά καί σύρεται" καταφέρουσι 

Β οί ποταμοί καί οί χείμαρροι τήν χρυσίτιν άμμον, 
ΚολλαχοΟ καί έν τοίς άνύδροις τόποις ούσαν, άλλ' έκεΐ 

Ε μεν αφανή; έστιν. έν δέ τοίς έπικλύστοις άπολάμπει 
ΒβτοΟ χρυσοϋ ψήγμα - καί τούς άνυδρους δέ φορητώ 

; ίΚιχλύζοντες δδατι στιλπνόν ποιοΰσι τό ψήγμα, καί 
? φρέατα δέ όρύσσοντες καί άλλας τέχνας έπινοοΰντες 
I «λύσε: τή; άμμου τόν χρυσόν έκλαμβάνουσι, καί πλείω 
, τών χρυσωρυχείων έστ'. νΰν τά χρυσοπλύσια προσαγο-

ρεοόμενα. -
0 ορεινό; χρυσό; έξορυσσόμενος διά μεταλλευτι-
εργασιών, συνήθως ευρίσκεται παρενεσπαρμένος 

" ^ ί χαλάζιου στουρνάρι), πληροΰντος φλέβας δια-
' πετρωμάτων, πυριγενών καί άζωϊκών. Συνο-

««;»: ΟΈ ο χρυσοΰχος ούτος χαλαζίας κατά μέν τά 
ιπο/.αια ΤΏΝ φλεβών μέρη ύπό ορυκτών σιδήρου κα-

«ι τ ϊ ι : χ ^ ' " ι τ ε Ρ α υ π ό σιδηροπυρίτου, σφαλερίτου καί 
Γ~*ν ΈΝΊΐΕΊΩΝ μετάλλων χρυσούχων, περί τών οποίων 
• ·Μτερω. Δέν είνε δέ 6 αυτοφυής χρυσός ομοειδής 
^νεοπαρμένο; έν τώ χαλαζία, διά τοΰτο σπανίως εύ-

' ·ντα·. δγκοι μεγάλοι χρυσού, συνήθως δέ τό μέ-
^ ^ Η Ί ΕΊΝΕ τοσούτον λεπτώς διεσκορπισμένον έν τή 

Ρ?ι ωσ-ε δυσκόλως διακρίνονται τά κίτρινα λέπια 
ν · * ; Ψήγματα. Έ ν τινι μεταλλεία) τής Καλιφορ-

1 Ρ-^ι ορεινό; χρυσός εντός χαλάζιου ί χ ω ν βά

ρος 4 8 περίπου χιλιόγραμμων (ΑΞΊΑΣ 167 ,000 φρ.). 
επίσης καί έν Τρανσυλβανία έτερον τεμάχιον βάρους 
57,7 χιλιογρ. καθαρού χρυσοΰ. Κρύσταλλα χρυσοΰ ευ
ρίσκονται συνήθως ΕΝΤΌΣ μικρών κοιλοτήτων τοΰ χ α 
λάζιου ή τοΰ έγκλείοντος πετρώματος, ΟΥΧΊ δμο»ς τέ
λειος, συνήθως οέ παραμεμορφωμένος. Προσέτι ευ
ρίσκεται ό ορεινός χρυσός καί έν σχήματι συρμάτων, 
πετάλων καί πτεροειδών καί δενδροειδών πλασμάτων. 

Τά χρυσοφόρους έκ χαλάζιου φέροντα φλέβας πε
τρώματα ΟΡΈΩΝ διαφόρων τής γής χωρών, είνε τοιαύ
της φύσεως, ώστε έν τή παρόδιο τού χρόνου άποσα-
θροΰνται κα'. είς χουν, άμμον καί κροκάλας καταθρύ-
πτονται τή ενεργεία τής ατμοσφαίρας καί τών υδάτων 
καί μεταφέρονται διά τών ρείθρων καί ποταμών μα-

ίπιστρωννυνται κατα 
πάσχουσι πολλά πε-

κράν τής κοιτίδος αυτών καί 
στρώματα έπιγενή. Τό τοιοΰτο 
τρώματα, ώς δ γρανίτης, τραχείτης κτλ. Ένταΰθα ή 
φύσις ενεργεί ώς μέγα χρυσοπλύσιον, ήτις άφοΰ ή ΙΔΊΑ 
διά τής δυνάμεως της κατασυντρίβη καί τά σκληρό
τατα τών πετρωμάτων καί μεταβάλη αυτά είς κροκά
λας, άμμον καί ΕΛΎΝ, υποβάλλει ακολούθως είς πλΰσιν 
τόν χρυσόν, έκδιώκουσα καί άπομακρύνουσα τά ΕΛΑ
φρά καί μαλακά πετρώματα. Ούτω γεννώνται τά έκ 
χρυσίτιδος άμμου καί κροκαλών έπιγενή χρυσοΰχα 
στρώματα, έν οϊς είνε συμπερφυμένος δ αυτοφυής 
χρυσός, δστις ΕΝΤΌΣ τών πρωτογενών φλεβών καί 
στρωμάτων εύρίσκετο έν λίαν αραιά καταστάσει 
διεσκορπισμένος ώς ΟΡΕΙΝΌΣ χρυσός. "Ωστε έκ τούτου 
κατάγεται εκείνος, ή δέ ύπαρξις χρυσίτιδος άμμου 
καταδεικνύει δτι τά πέριξ ορη έγκλείουσι χρυσόν ΕΝ
τός πρωτογενών φλεβών, αιτινες, ώς έν τοίς άνω έμνή-
σθημεν, απαρτίζονται κυρίως έκ χαλάζιου, διά κατα-
θρύψεως τοΰ οποίου γεννάται ή κοινή χαλαζιακή άμ
μος ποταμών καί θαλασσών. 

Τά έπιγενή δέ ταΰτα στρώματα είνε τά πρώτα, ά
τινα έγνώρισεν Ή άνθρωπότης, διότι έκ τούτων διά 
διαλογής καί πλύσεως δΓ ύδατος απλούστατης ήδύ-
νατο νά έξαγάγη τόν έν αύταίς χρυσόν. Ό έν τοίς 
στρώμασι δέ τούτοις αυτοφυής χρυσός ευρίσκεται ύπό 
ποικίλα σχήματα, δηλ. ώς κόνις, ψήγματα, κοκκία, 
φυλλάρια καί όγκους διαφόρου μεγέθους καί ότέ μέν 
τά στρώματα ταΰτα έξαπλοϋνται ΑΜΈΣΩΣ έπί τής ΕΠΙ
φανείας τής γής (*1ΐ«Α11Θ\ν Ρ1,αθ(3Γ«) ότέ δέ είς βάθος 
τι ύπό ΤΉΝ έπιφάνειαν (ΆΘΟΡ ρΙ&ΟΒΓΔ). Χρυσός προ
σέτι, ώς έμνήσθημεν, άπαντα καί έν ΤΉ άμμω ποτα
μών. Τά ευρεθέντα μεγαλείτερα τεμάχια πλυτοϋ 
χρυσοΰ είνε τά έξης. 

1). "Εν έξ Αυστραλίας είχε βάρος 70,5 χιλιό
ΓΡΑΜΜΩΝ, ήτοι άξίαν 245 ,868 φρ. χρ . 2) "Ετερον 
τεμάχιον, εύρεθέν παρά τήν Μϊίΐδΐί τών Ουραλίων 
δρέων βάρους 36 χιλιογρ. ( = 1 2 5 , 5 5 0 φρ. χρ.)· 3) 
Κατά τόν Ε{Ϊ1Θ3ΊΟΗ ευρέθη έν Καλιφόρνια τεμά
χιον βάρους 70 χιλιογρ., 4) έν Β;Ι11;ιΐ'ΑΊ τής Βικτω-
ρίας (Αυστραλία) βάρους 92 χιλιογρ., καί τέλος 5) 
έν Δυτ. Ίνδίαις, τό μέγιστον πάντων βάρους 1350 χι
λιογρ. ΑΞΊΑΣ 4 ,708 ,125 φρ. χρ. 

Έκτος δέ τών έπιγενών τούτων στρωμάτων άπαντα 
δ αυτοφυής χρυσός καί μετ' άλλων ορυκτών, ών 
τά πλείστα είνε σκληρά. Τά σπουδαιότατα ταΰτα 
σύνδρομα δρυκτά, καταγόμενα έκ τών αυτών πετρω
μάτων έξ ών καί ό χρυσός, είνε τά ΈΞΗΣ· Χαλαζίας, 
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πηλός, μαρμαρυγίας, χλωρίτης, δφείτης, μαγνήτις, 
χρωμίτης, άνΟράκιον, οπινέλλιος, ζιρκ<ννιον, πλατίνα, 
ενίοτε δέ καί άδάμας. Σημαντικαί οέ τοιαΰται επι
στρώσεις χρυσούχων στρωμάτων ευρίσκονται έν Καλι
φόρνια παρά τό δυτικδν άπόκλιμα της Σιέρροος Νεβά-
δας, έχουσα: πάχος 2 0 0 μέτρων. 

ΧρνοΌίίχα μ ε τ α λ λ ε ύ μ α τ α ο Ί δ η ρ ο π ν ρ ί τ ο ν κ«Λ 
ά λ λ ω ν ένΟείων μ ε τ ά λ λ ω ν . 

Ό Σιδηροπυρίτης είνε όρυκτόν μεταλλικόν σύνη
θες, ενίοτε οέ καί χρυσοφόρον, καίτοι χημικώς ούοεμίαν 
προς τδν χρυσόν έχει σχέσιν, διότι δταν είνε καθαρός 
συνίσταται μόνον έκ σιδήρου καί θείου, καί διά τοΰτο 
χρησιμεύει έν τοις χημικοϊς έργοστασίοις πρός παρα-
γωγήν ϋειϊκοϋ οξέος. Ό σιδηροπυρίτης (ή απλώς πυ-
ρίτης) κρυσταλλοΰται κατά τό κυβικόν σύστημα είς 
ωραίους κρυστάλλους, έχοντας πολλάκις λάμψιν ίσχυ-
ράν κατοπτρικήν μεταλλικήν καί χρώμα κίτρινον λευ-
κίζον. Τούτου ένεκα ομοιάζει πολύ πρός τόν χρυσόν, 
καί πας μή έχων άσκησιν είς τό διαγνωστικόν τών 
ορυκτών, δύναται νά έκλάβη αυτόν ώς χρυσόν. Ά λ λ ά 
τό άπλούστατον πείραμα, δπερ άλλαχοΰ έμνημονεύσα-
μεν, καθοδηγεί πρός προσδιορισμών τοΰ δρυκτοΰ 
τούτου, διότι μικρόν κύτοΰ τεμάχιον τυλιχθέν εντός 
λευκοΰ χάρτου καί σφυρηλατηθέν ελαφρώς, παρέχει 
κόνιν μέλαιναν, ένω ό αυτοφυής χρυσός πλατύνεται 
είς πέταλα χρυσίζοντα. 

Ούχ ήττον δμως σιδηροπυρΐταί τίνες είνε χρυσό- ' 
φόροι, έν οίς ό χρυσός απαντά ώς επουσιώδες παρά-
μιγμα καί ίσως. ουχί χημικώς μετά θείου ηνωμένος, 
άλλ' έν μορφή λεπίων ή κοκκίων παρενεσπαρμένων 
έν τώ σιδηροπυρίτη. Έ ν τοιαύτη δέ καταστάσει τότε 
ό αυτοφυής χρυσός δέν είνε ορατός καί ανακαλύπτε
ται καί προσδιορίζεται μόνον πυροχημικώς ή ύγροχη-
μικώς. Αί φλέβες οέ έν αίς άπαντα ό τοιοΰτος χρυσο
φόρος σιδηροπυρίτης, κ»θώς καί έτερον χρυσοφόρον 
όρυκτόν, 6 λεγόμενος ύπό τών αρχαίων πλατυόψι)αλ-
μος, ύπό τών νεωτέρων δέ άντιμονίτης, είνε πρω
τογενείς. Τινές δέ χαλκυπνρΐται (χαλκός, θείον, σί
δηρος) καί άρσενοπνρΤται (άρσενικόν, σίδηρος, θείον), 
οί'τινες έμπεριέχουσι καί χρυσόν, ότέ μέν είνε πρω
τογενείς, δηλ. κατά τήν γένεσιν αυτών αμέσως προσέ-
λαβον καί χρυσόν, ότέ δέ καί δευτερογενείς, δηλ. προ-
σέλαβον βραδύτερον καί χρυσόν, όν δέν είχον κατά 
τήν γένεσιν αυτών. 

Μ ε τ α λ λ ε ί α ΚΡΝΌΟΔ έ « ί το<? Π α γ γ α ί ο υ δρονς 
καί έν Μακεδονία 

Τοιαΰτα χρυσοφόρα ορυκτά άπαντώσι πολλαχοΰ 
γής, ώς καί έν Μακεδονία, ήτις ού μόνον είνε χώρα 
εύφορος καί κτηνοτρόφος άλλά καί πλουσιωτάτη είς 
ποικίλα μεταλλεύματα. Τοΰτο δέ γινώσκω έξ Εδίας πεί
ρας, άναλύσας ποικίλα μεταλλεύματα έκ θάσδυ καί 
έκ διαφόρων τής Μακεδονίας τόπων κατά τάς έν Γερ
μανία σπουδάς μου καί ακολούθως ένταΰθα. Ιδίως έν-
τύπωσιν έκαμε καί είς έμέ καί είς τόν μακαρίτην διδά-
σκαλόν μου ΡΠΊΔΟΐΙΟ σιδηροπυρίτης τις έκ τοΰ Παγ

γαίου όρους, όστις αναλυθείς πυροχημικώς -χρο < Η 
τών έν ΡΓβΐ1)0Γο; ευρέθη εμπεριέχων ά ρ κ ε τ ^ Μ 
σον. Τοΰτο άγει εις τό πόρισμα, ότι τά κ α τ ά ^ ^ Η 
χαιότητ-α ονομαστά τοΰ Παγγαίου όρους χρυσ«^Η 
έξώρυσσον χρυσοϋχον σιδηροπυρίτην, οστι: καί ί ^ Β 
χοΰ τής Μακεδονίας απαντάται ώς καί έν Η,'ιοω <" 
τίνος άλλου ορυκτοί» πολυμετιύΐίτου καλουμένο^^Β 
κός, άργυρος, άντιμόνιον, θείον). Κ/.ί αυτοφυή; Ξ·, *1 
σος άπαντα έν Μακεδονία* τοιοϋτο δείγμα ΈΚ ν \ Ά 
ζίου μετά ψηγμάτων χρυσοΰ είδον πρό ετών χ ϋ 
γόμενον έκ τίνος χωρίου παρά τήν δεξιάν τ α ^ Ι 
λιάκμονος δχθην. "Ωστε ή χώρα μένει εισέτι άν?νϋ 
τάλλευτος, ό δέ Στράβων αναφέρε: αυτήν ιό- λίαννΏ 
σοφόρον. «Ότ ι πλείστα μέταλλα έστι χρυσοΰ έν 
Κρηνίσιν, δπου νΰν οί Φίλιπποι πόλις ί'δρυται π 
τοΰ Παγγαίου όρους" καί αυτό δέ τό Παγγαίο 
χρυσεία καί άργυρεΐα έχει μέταλλα καί ή πέρ 
ή εντός τοΰ Στρυμόνος πόταμου μέχρι Παιονία 
δέ καί τούς τήν Παιονίαν γήν άροϋντας εύρίσκειν ι 
σοΰ τινα μόρια». (Στρ. Γεωγρ. έκ τοΰ Βιβλ. Ζ. '• 
ΡΓ3£ . 35). Προσέτι «ώς ό μέν Ταντάλου πλούτος 
τών Πελοπιδών άπό τών περί Φρυγίαν καί ΣίΛο 
μετάλλων έγένετο" ό δέ Κάδμου (έκ τών ι περί Ορά 
καί τό Παγγαίον όρος.» (βιβλ. ΙΔ'. 080). Ότι $ 
Παγγαίον όρος καί πρό τοΰ Φιλίππου καί Μεγ. 'Α 
ξάνδρου είχε μεταλλεία χρυσού μαρτυρεί καί Ό Ή 
δοτός. «Παραμειψάμενος δέ ό Ξέρξης τήν είρηι 
03-6τερα τούτων παραμείβετο τίίχεα τά Πιέρων 
ένί Φάγρης έστί τούνομα καί έτέρω Πέργαμος, 
μέν ("η παρ' αυτά τά τείχεα τήν όδόν έποιέετο, 
ξιής χειρός τό Πάγγαιον ούρος απεργών, έόν | 
καί ύψηλόν, έν τώ χρυσεά τε καί άργύρεα ένι 
τά νέμονται Πιερές τε καί Όοόμαντοι καί 
Σάτραι....» (βιβλ. VII. 112). Περί δέ τής 
Ηρόδοτος λέγει τά έξης: (VI. 46 , 47) . «ΈΚ 
τών έκ Σκαπτής "Γλης τών χρυσέων μετάλλων τ' 
παν όγδώκοντα τάλαντα προσήιε, έκ τών έν αύτφ 
έλάσσω μέν τούτων,, συχνά δέ ούτω, ώστε τό ί 
θασίοισι έοΰσι καρπών άτελέσι προσήιε άπό 
ηπείρου καί τών μετάλλων έτεος έκαστου όιηκό" 
λαντα, δτι δέ τό πλείστον προσήλθε τρ-.ηκόσια. Ε 
καί αυτός τά μέταλλα ταΰτα, καί μακρώ ήν < · | Μ 

θωμασιώτατα τά οί Φοίνικες άνεΰρον οί μετά Θάσου 
κτίσαντες τήν νήσον ταύτην, ήτις νύν έπί τού Θάσου 
τούτου τοΰ Φοίνικος τό ούνομα έτχε. τά οέ μέταλλ» 
τά Φοινικικά ταΰτα έστί τής Θάσου μεταΕύ Αινύρω» 
τε χώρου καλεομένου καί Κοινούρων, αντίο ν δέ Σάμο* • 
θρηίκης, ούρος μέγα άνεστραμμένον έν τή ζη·"ήβ""β 

Τά μ ε τ α λ λ ε ί α τΓις Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς . Μαύιαονώρ»·1* 
Τ6 μ ε τ α λ λ ε ΐ ο ν τΛς Ε ρ μ ι ό ν η ς 

Έ π ί τουρκοκρατίας ίσως δέ καί έίς πολύ άρχ*5-1 

τέρας έποχάς ήκμαζεν ή μεταλλευτική καί Κ"**" 
λουργία έν Χαλκιδική (Μαδεμοχώρια < " 1 ΐ ε Ρ : ?7? 
τής Γάλλος 77. Ιϊελόν έν συγγράμματί του (1ΜΡ 
αναφέρει, δτι έν τή χέρσονήσω ταύτη ύττήρχον 
νεργεία 500 -600 κάμινοι, ών ή παραγωγή ^ / · % ^ ' 
ται, δτι θά ήτο μεγάλη, διότι άπέδιδον τή Κυβερνηββ 
ώς φόρον μηνιαίον 18 έως 30 ,000 δουκάτων, 
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§216, έως 360 ,000 δουκάτων! Ά ν δέ δε-
•ν ί>£ μέση ν άξίαν τοΰ χρυσοΰ δουκάτου 10 χρ. 
[βέπραττεν ή τουρκική κυβέρνησις ετησίως 
Κ ο — 3 , 6 0 0 , 0 0 0 φρ. άν δέ οεχθώμεν, ότι τά 
χ α τ α ΰ τ α ήσαν αργυρά (αξίας 5 φρ./1, πάλιν ή 
ψΜΓ.ς εισέπραττεν ούκ ολίγον χρήμα έκ τών 
•οχωρίων ήτοι 1,080,000 έως 1,800,000 χρ. 
» ν 5έ δεχθώμεν, δτι ό φόρος ούτος ήτο τό 1)5 
Λοδήματος. φόρος βαρύτατος τουρκικός, ή ολική 
νωγή τών μεταλλείων τούτων Οά ανήρχετο είς 
Κ)00— 9,000,000 χρ. φρ. ποσόν καταδεικνύον 
ΙοΟτον τών μεταλλείων τούτων. Τά μεταλλεία 
. ΑΝΉΚΟΝ κατ' αρχάς εΐς έταιρίαν, βραδύτερον 
νρι τής Μεγάλης ημών Επαναστάσεως οί χωρι-
ϋ»γάζοντο δι' ίδιον λογαριασμόν καί κατέβαλον 
^έν Κωνσταντινουπόλε: θησαυροφυλάκιον έτη-
220 όκάδας καθαρού αργύρου, ήτοι χιλιόγραμμα 
ι312 δράμια) 282, άξιας τών καΗ' ημάς χρόνων 
• 79,75 μάρκας τό χιλιόγρ.) 22 .490 μάρ. = 28 . 
«Ρ. φρ.) Ά ν δέ οεχθώμεν ότι τό ποσόν τοΰτο ήν 
ΙΧΑΤΟΝ τοϋ εισοδήματος, οί απλοϊκοί εκείνοι τών 
ΐμοχωρίων χωρικοί έξήγον ετησίως έκ τών μεταλ-
ν ΤΩΝ 280,000 χρ. φρ.χωρίς νά είνε διπλωματοΰ-
ΜΗΝΑΝΙΚΟΊ τών μεταλλείων κα'ι μεταλλουργείων 
||.Έλλην. Ίστορ. Παπαρηγ. 1887" τόμ. Ε ' . σελ. 
1-451). 

]!ν τώ ελευθέριο Έλληνικώ κράτει άπαντώσι έν
α μέταλλα ώς έν Λαυρείω, έπί τοϋ Ταϋγέτου κτλ. 
λΐ κοίτασμα ή φλέψ αιδηοοπνρίτόν καί δή χαλκο
ύς παχύτατη κα'ι εντελώς παρθένος άνεκαλύφθη 
Ερμιόνη κατά τούς νεωτάτους χρόνους, ής τήν 
(Κτάλλευσιν άνέλαόεν άπό τίνος χρόνου Ελλην ική 
Ιταιρία. Τοΰ σιόηροπυρίτου τούτου δείγματα είδον 
Α ολίγων ετών. άνευ άλλης τινός δοκιμής, ών δμως 
ίψι: μοί έφάνη κατά τόν ΚΐΊΐδοΙΐ ύποπτος είς 
ψών (Γ-(>1ι1νθΓ(1;ίο1ι1ίμ·). "Αν οέ καί κατά πόσον 
Ελληνικός ούτος σιδηροπυρίτης έμπεριέχη εκτός 

0 χαλκού κα'ι χρυσόν, αγνοώ, πάντως δμως ή άνα-
βοΟσα τήν έκμετάλλευσιν αύτοΰ Εταιρία θά έ-
ροντισεν έγκαίριο: νά λάόη τελείαν καί ακριβή 
Λοιντή: χημικής τοΰ μεταλλεύματος τούτου συ-
ώοεως. 

Ι Ο 

Μετάλλευματ«ι τελλνριούχον νρν»ίο(?. 

Αλλαχοΰ έμνημόνευσα. ότι έκτος τοΰ αυτοφυούς 
•ΡΟΟΚΑΙ τίνων χρυσούχων ορυκτών (σιδηροπυρί-
Β«ντιμονι-ςυ άπαντώσιν έν τή φύσει καί ολίγα 
^ ίροχχ^ έ ν ς ; ς ώ . 0 . - , σ ' . ώ 2 η χημικά συ-

.κα ΕΊΝΕ ό χρυσός κα'ι τό χημικόν στοιχεϊον 
' - Ιλτ^ - ' Χ α ^ α ^ ε ? · τ ή ? : Συλβανίτης, Κρεννερίτης 
Β * " ορυκτά τκϋτα. άτινα έχουσι χρώμα σκοτει-

"ΐιαντωσιν εντός φλεβών τελλυρίου κα'ι είνε το-
ιι;. Π ν ί | ? ' " , Τ Ε κ χ · ε ' · ^ τ όν πεπειραμένον όφθαλ-

' Ε·ΝΕ αμέσως εύοιάγνωστα ώς έχοντα όμοιό-
ί " αλλα ορυκτά, ώς είνε αυτός ό σιδηροπυ-

Μ.αι ό χαλκοπυρίτης. 
λή"'·"''-ον μέσον πρός διάγνωσιν τών όρυ-

μεν ένταΰθα διά τήν απλότητα αυτής. Έ π ί λευ
κής πλακός έκ πορφύρας γής (πορσελλάνης) ρίπτο-
μεν δι' ύελίνης ράβδου σταγόνα θειικοΰ οξέος καί ο
λίγον τι μακράν αυτής θέτομεν διά τής αιχμής τοϋ 
μαχαιριδίου σμικράν ποσότητα έκ τής λεπτής κόνεως 
τοϋ τελλυριούχου χρυσοϋ. Ακολούθως διά σύρματος 
έκ πλατίνης ή διά λεπτής ύελίνης ράβδου σχηματί-
μεν μικρόν αύλακα, ώστε ή σταγών τοϋ οξέος νά 
συγκοινωνήση μετά τής κόνεως τοϋ όρυκτοΰ. 

Τούτου γενομένου παρατηροϋμεν, ότι τό ύγρόν 
λαμβάνει χρώμα ιώδες, γνώρισμα τοϋ τελλυρίου. 

Ά ν τό χρώμα τοΰτο δέν εμφανίζεται αμέσως είς 
το ψΰχος. διότι τινά τών χρυσούχων τούτων ορυκτών 
δέν διαλύονται ύπό ψυχροΰ θειϊκοΰ οξέος, τότε θερμαί-
νομεν τήν πλάκα ελαφρώς υπέρ τήν φλόγα τοΰ οινο
πνεύματος. 

"Αμα διά τής τοιαύτης ύγροχημιν.ής αντιδράσεως 
βεβαιωθώμεν, ότι τό όρυκτόν είνε τελλυριοΰχος χρυ
σός, τότε λαμβάνομεν αύτοΰ μικρόν τεμαχίοιον καί 
πυροΰμεν έπί έσβεσμένου άνθρακος οιά τής φλογός 
τοΰ αύλοΰ. Τό τελλύριον άφίπταται καί μένει κοκκίον 
μεταλλικόν έξ αργύρου καί χρυσοΰ, δπερ σφυρηλα
τείται ευκόλως. 

Έκτος τών ανωτέρω σκοτεινών ορυκτών τοΰ τελ
λυριούχου χρυσοΰ ύπάρχουσι καί άλλα όμοιας χημι
κής συστάσεως, ανοικτού δμως χρώματος, ώς ό αυλ-
βανίτης μετά 40 ο)ο χρυσοϋ καί ό κξεννερίτής μετά 
3 5 ο)ο. 

Υπάρχει καί έν άλλο τοΰ χρυσοΰ όρυκτόν, δπερ 
συνίσταται έκ χρυσοΰ καί τοΰ στοιχείου σεληνίου, άνα-
καλυφθέν έπί τής νήσου Σουμάτρας. (Βλ. τό νεώ-
τατον σύγγραμμα τοΰ Ρ Κ Γ ΤΙ 8 0 Ιΐ «Πΐβ Ι Ιη ίΟΓ-
ΔΥΟΊΗΙΙΐΫ' ΙΙΗΙΐ Β ί Λ ο ι Ι η η ν άβΓ Ενζ1; ιυύ ΐ ·* ί Ιϋ ίοη 
1907). 
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Ρ"ΩΝ χοΰ χρυσοϋ μεταχειρίζονται τό άκρα-
·*ΟΝ όξύ. Τήν δοκιμήν ταύτην άναγράφο-

Χρικίδς έν Γερμανία 

Δύναται τις νά εϊπη, δτι έκ τών ευγενών μετάλλων, 
ό μάλλον διαδεδομένος έπί τής γής είνε 'ό χρυσός, 
διότι, ώς γινώσκομεν, άπαντα καί ώς παράμιγμα έν 
ελαχίστη βεβαίως ποσότητι, καί έν · τψ θαλασσίω 5-
δατι καί έν πολλοίς όρυκτοίς άλλων μετάλλων. Επε ιδή 
δέ ή άνθρωπότης άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων ήγά-
πησε τόν χρυσόν καί άνεζήτησεν, διά τούτο τά πάλαι 
χρυσωρυχεία καίκοιτάσματα πλυτοϋ χρυσοΰ, τοΰ πα-
λαιοϋ πεπολιτισμένου κόσμου έξέλιπον ή κατέστησαν 
τοσοΰτον πτωχά, ώστε νά μή παρέχωσι κέρδη. Διά τοΰτο 
κατά τούς καθ' ημάς χρόνους χρυσός υπάρχει άφθονος 
σχετικώς καί εξορύσσεται επικερδούς έν χώραις είς άς 
ό πολιτισμός εισήχθη κατά τους νεωτέρους χρόνους. 

Έ ν Γερμανία καί νΰν ό Ρήνος καί άλλοι τινές πο
ταμοί καί ρείθρα φέρουν χρυσόν έν ταίς κροκάλαις καί 
τή ψάμμφ αυτών. Ύπήρχον οέ άλλοτε καί χρυσοπλύ-
σια πρός έξαγωγήν τοΰ χρυσοϋ. Ούτω τά χρυσοφόρα 
ύδατα τής Βάδης, ών ό χρυσός έχρησιμοποιείτο άλλοτε 
πρός κοπήν νομισμάτων άπό τοΰ 1804—-1834 ανήλθε 
μόλις είς 3 εκατόλιτρα, άξίκς 209 ,000 φλωρινίων. Ό 
ΌίΐΐΐΙΐΓύβ ύπελόγισεν δτι έν τή χρυσίτιδι τοϋ Ρήνου άμ
μω μεταξύ Βασιλείας καί Μαγεντίας έγκρύπτεται χρυ
σός αξίας 170 έκατομ.Έπίσης χρυσοπλύσια εύρίσκοντο 
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έν διαφόροις ποταμοϊςτής Βαυαρίας'έν ΚΟΊΟΐΊΒΗΔΊΒΊΗ 
άπαντώσι ν άρσενικοΰχα ορυκτά εμπεριέχοντα 3 — 4 
γραμμάρια έν ένΐ τόννω μεταλλεύματος, ήτοι όλιγώτε-
ρον εκείνου, δπερ λέγεται δτι ευρέθη περί τάς Α θ ή 
νας. Έ κ τού χρυσού τούτου τής Βαυαρίας κατεσκευά-
σθησαν τά τού βαπτίσματος αγγεία (ΤΊΐΥΓ^ΒΓ&ΔΔΒ ;) 
τού αυτοκρατορικού οίκου τής Γερμανίας. 

Τά πλείστον τοΰ χρυσοΰ τής Γερμανίας εξάγεται 
μεταλλουργικώς έκ σιδηροπυρίτου καί άλλων ένθείων 
μετάλλων. Είνε δέ έν Γερμανία ή τε μεταλλευτική καί 
ή μεταλλουργία απάντων τών μετάλλων λίαν προηγ
μένη επιστημονικώς, σχολαί δέ είδικαί άνώτεραι πράς 
σπουδήν αυτών ύπάρχουσιν, αΓτινες φημίζονται έν τώ 
κόσμω διά τήν άρτίαν έπιστημονικήν καί πρακτικήν 
παίδευσιν τών αποφοίτων αυτών. Κατά τήν έν Βιέννη 
παγκόσμιον έκθεσιν τοΰ 1872 ή μεταλλευτική Α κ α 
δημία τής ΡΓ6ί1)βΓ·£, Γνα παραστήση τά ετησίως έκ-
καμινευόμενών ποσάν μολύβδου, αργύρου καί χρυσοΰ, 
εξέθεσε πυραμίδα βάσεως ένας τετραγωνικού μέτρου, 
ής τά πλείστον συνίστατο έκ μολύβδου καί μόνον ή κο
ρυφή έξ αργύρου, έφ' ής Γστατο σμικρός κύβος έκ χρυ
σοΰ καί έπ ' αύτοΰ έτερος πολύ μικρότερος έκ λευκο-
χρύσου. Έ ν τοις πλησίον τής πόλεως κειμένοις με-
ταλλουργείοις Ηίΐΐδΐύτϋδΐίύ είδον καί έλαβον είς χεί
ρας χελώνην έκ χρυσοΰ αξίας 30 ,000 μαρκών. 

Είς παλαιοτέρας έποχάς πολύς χρυσός έξωρύσσετο 
είς τάς Σαλτζβουργίας καί Καρινθίας "Αλπεις, νΰν δέ 
μόνον σμικρά τοΰ μετάλλου ποσότης εξορύσσεται παρά 
τψ Οθ1<Ϊ1)6Γ"2·, ένώ πρό τίνων εκατονταετηρίδων έκ 
τοΰ χρυσίου τούτου οί επίσκοποι τής Σαλτζβούργης 
έδύναντο νά οίκοδομώσι λαμπρά οϊκοδοήματα καί νά 
κόπτωσι χρυσά νομίσματα. 
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Μ ε τ α λ λ ε ί α γονόον έν Ί ό π α ν ί α 

Έ ν Ισπανία τά πάλαι ήκμαζον τά χρυσωρυχεία 
καί χρυσοπλύσια, άτινα ένέμοντο κατά τά πλείστον οί 
Ρωμαίοι καί άτινα πρά πολλοΰ έξέλιπον. Ό Στράβων 
περιγράφων τήν χώραν ταύτην καί τήν συνορεύουσαν 
Γαλλίαν πολλά λέγει περί τών χρυσείων καί άργυρείων 
αυτών (Βιβλ. Γ' . Ο. 1 4 6 - 1 4 8 ) , έξ ών άποσπώμεν 
περικοπήν περί τοΰ τρόπου καθ' 3ν έχώριζον τόν χρυ
σόν άπό τόν άργυρο ν. «Άξιοΰσι δέ Γαλάται κράτιστα 
π α ρ ' έαυτοΐς είναι τά μέταλλα τά τε έν τώ Κεμένω 5-
ρει καί τά ύπ ' αύτη κείμενα τή Πυρήνη" τά μέντοι 
πλέον τάντεΟθεν ευδοκιμεί, έν δέ τοΐς ψήγμασι τοΰ 
χρυσίου φασίν εύρίσκεσθαί ποτε καί ήμιλιτριαίας βό
λους άς καλοΰσι πάλας, μικράς καθάρσεως δεομένας. 
φασί δέ καί λίθων σχιζομένων εύρίσκειν βωλάρια θη-
λαΐς δμοια* έκ δέ τοΰ χρυσοΰ έψομένου καί καθαιρο-
μένου στυπτηριώδει τινί γή τά κάθαρμα ήλεκτρον εί
ναι· πάλιν δέ τούτου καθεψομένου, μίγμα έχοντος ΑΡ
γύρου καί χρυσοΰ, τόν μέν άργυρον άποκαίεσθαι τόν 

.δέ χρυσόν ύπομένειν εύδιά/υτος γάρ ί τύπος καί λι
πώδης" διά τοΰτο καί τφ άχύρω τήκεται μάλλον ό χρυ
σός, δτι ή φλόξ μαλακή ούσα συμμέτρως έχει πρός τό 
είκον καί διαχεόμενον ραδίως, ό δέ άνθραξ έπαναλίσκει 
πολύ ύπερτήκων τή σφοδρότητι καί έξαίρων. έν δέ 
τοις ρείθροις σύρεται καί πλύνεται πλησίον έν* σκάφαις 
ή έρύττεται φρέαρ, ή δέ άνενεχθεΐσα γή πλύνεται" τάς 

δέ τοΰ ΆΧΥΡΟΥ καμίνους ποιοΰσιν ύψηλάς, ώστ» 
έκ τών βώλων λιγνύν μετέωρον έξαίρεσθα·.· βαρεί, 
έστι καί ολέθριος, τών δέ χαλκουργείων τινά 
χρυσεια, έξ ών τεκμαίρονται χρυσόν έξ ΑΥΤΏΝ 
σθαι πρότερον.» Καί ταΰτα μέν λέγει ό ΣΤΡ 
δέ Πλίνιος καλεί τήν 'Αοτουρίαν (νΰν έπαρχ ' ϊ ν 

Ισπανίας) πλονσιωτάτην εις χρυσόν τής γής ̂  
έξ ής ΕΤΗΣΊΩΣ έφέροντο είς τήν Ρώμην περί Χ β 

χιλ. λίτρας (Ι 'οΐι ΐ ΐο, Ρ1ΪΠ X X X I I I 78). 
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Χρυι ίωρνχε ϊα τ η ς Ο υ γ γ α ρ ί α ς 

Κατά τούς καθ' ημάς χρόνους έκ τών μάλλο 
Ευρώπης χρυσοφόρων χωρών (έκτάς τής Ρωσίας 
ή Ουγγαρία, μετά τής Τρανσυλβανίας (8ίθΙ)ΟΗ<1Ϋ" 
καί έπί τής εσωτερικής πλευράς τών τοξοειδές 
εχόντων Καρπα&Ίων ορέων. Ώ ς φορείς ή παρ 
τών χρυσοφόρων κοιτών τής χώρας ταύτης θε_ 
ται ηφαιστειογενή πετρώματα τραχειτικά, γεννηθέντα1 

κατά τήν τριτογενή περίοδον, έν οίς ή έν τη γειτονία^ 
αυτών άπαντώσι χαλαζιακαί φλέβες χρυσοφόροι. ΑΗ 
γεται δέ δτι τά μεταλλεία τής έν Ουγγαρία πόλεκΐ 
!*5θ1ΐΟΐηηίΐΖ είνε τά αρχαιότατα έν τη Κεντρική Ευ
ρώπη, άτινα ύπήρχον καί έπί τής τού Χρίστου Γεννή-
σεως. Τά μεταλλεύματα ταΰτα είνε χρυσοΰχα καί 
άρχυροΰχα καί συγκροτοΰνται έξ ένθείου μόλυβδο» 
(γαληνίτου), ένθείου ψευδαργύρου (σφαλερίτου), ένθείου < 
χαλκοΰ καί σιδήρου (χαλκοπυρίτου καί σιδηροπυρίτου) I 
μετά ελαχίστης ποσότητος καθαρού χρυσοϋ. Πλούσια : 
δέ λίαν είς ελεύθερον χρυσόν είνε τά πλησίον τής «ο· ί 
λίχν7|ς Βΐ 'αηιΐ κείμενα μεταλλεία. Τά μεταλλεύματα 
δέ ταΰτα κατά μέσον δρον ευρέθη, δτι έν ένί τόννω έΜ 
περιέχουσιν έν χιλιόγραμμον χρυσοϋ, τινά δέ χ4Η 
χιλιόγρ. ήτοι ή αξία τοΰ έν έκάστω τόννω μεταλ) 
ματος χρυσοΰ είνε 3 — 1 5 χιλιάδων φράγκων. 'Βϋ' 
ραγωγή τοΰ χρυσοΰ έν Ουγγαρία κατά τό 1904 ά 
θεν είς 2 ,438 ,000 δολλάρια. 

Έ κ τών μάλλον πεφημισμένων χρυσοφόρων 
Τρανσυλβανίας κοιτών είνε αί τής ΝΗΐ'ϋίψαΐαΐ), 
ότι εντός κοιλοτήτων καινών ή πεπληρωμένων ύπό 
λοΟ άπαντώσι τέλειοι κρύσταλοι χρυσοΰ ή έλάσμ 
τούτου, άτινα ενίοτε είνε περιεστραμμένκ δπως 
φύλλα τοΰ ξηροΰ κρομμύου. 
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'Η ε ί ς χρνό'όν « α ρ α γ ω γ ή της Ι'ωοΊας 

Έ ξ απάντων τών Ευρωπαϊκών κρατών τό πλουον 
ώτατον είς χρυσόν είνε ή Ρωσική αυτοκρατορία, τ)ςΐ 
παραγωγή κατά τόν ΕϋΟΐΚιΐϊΐΐδΙ ανήλθε κατά τοί* 
1905 είς 4 ,439 ,000 λίρ. άγγλικάς (^-109,975,0» 
χρ.φρ.), κατά δέ τό 1906 είς 4,300.0(1(1 λίρ. άγγλι*«1 
( = 1 0 7 , 5 0 0 , 0 0 0 φρ.,. Τά μεταλλεία ο" αυτής δέν « 
ρίσκονται έν τή Ευρωπαϊκή Ρωσία, άλλά " ^ " ί ί ^ 
Σιβηρία, ήτοι έπί τής ανατολικής πλευρά; τών ί>υρ 
λίων, έπί τών Άλταΐων, έν τή Ί'περόαϊκαλία, έν τ 
κυβερνείοις ΟΙοηθΖ καί ,ΙϋΐΠδδΐίΐδΙν έν Καμίν" ' 
καί παρά τήν άκτήν τής ανατολικής Σιβηρίας ^ ν _ 
μένην απέναντι τοϋ ακρωτηρίου ΝοίΠΟ τής Άλα 
Ό χρυσός δ'άπαντα έν αύτοΐς είτε ώς ορεινός ι ϊ« 
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'Δ, ε'τε εντός σιδηροπυρίτου. Αί χρυσοΰχοι φλέβες 
Ειριέχουσιν έν ένί τόννω μόλις 13 γράμμα χρυσοϋ. 
•ηνοααστά οέ είνε τά χρυσοφόρα τών Ουραλίων στρώ-
,,-χβ, άτινα ένιαχοϋ καλύπτονται ύπό άμμου καί κρο-
Ι^ών άνευ χρυσοϋ, έχουσών πάχος καί 20 μέτρων. 
Ενίοτε εντός τών χρυσοφόρων κροκαλών ευρίσκονται 
—{τινε; αδάμαντες, ΟΥΧΊ δέ σπανίως καί λευκόχρυσος 
/πλατίνα). 
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Ό •ζρνό'ός τ η ς Κ α λ ι φ ό ρ ν ι α ς 

Πλουσιωτάτη είς χρυσόν είνε Ή Καλιφόρνια (Ήνω-
«έναι ΙΙολιτείαι τής Β. Αμερικής), έν Ή ό χρυσός Ά-
φθόνως άπαντα ώς πλυτός ΕΝΤΌΣ ποταμοχώστων στρω-
Μ χ̂ων ή ώς ορεινός ΕΝΤΌΣ μεταλλείων.Τπολογίζουσι δέ 
ίπ κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν ΕΞΉΧΘΗ έν 
Καλιφόρνια χρυσός ΑΞΊΑΣ 0,5'.»0 εκατομμυρίων ΧΡ. 
φράγζ.ων, ήτοι κατά μέσον δρον ετησίως 132 έκ. χρ. 
βρ. Καί κατά τά πρώτα έτη έξωρύσσετο ετησίως ΠΟΛΛΉ 
ΐαγάλη ποσότης χρυσοΰ, καί μέχρι 180 έκατομ., ήτις 
ϊμως νΰν ήλαττώθη Έ'ως 75 — 90 έκατ. φρ. Ή έλάτ-
τωσις αύτη τής παραγωγής αίτίαν έχει, διότι τά πρώ
τον ήρξαντο εκμεταλλευόμενοι οί κάτοικοι τά χρυσο
φόρα τής χώρας στρώματα, άτινα έξηντλήθησαν άπό 
τοΟ 1848, ΚΑΊ ακολούθως τάς χρυσοφόρους ΦΛΈΒΑΣ 
αΓτινες είνε πτωχότεραι εΐς χρυσόν κ κι κατά τήν ΈΞΌ-
βυξιν παρέχουσι πολλάς δυσκολίας. 

Τά έκ πλυτοΰ χρυσοϋ στρώματα τής Καλιφόρνιας 
ίξαπλοΰνται έπί μήκους 700 αγγλικών μιλίων κατά' 
τά κράσπεδα τί)·/ δυτικών κλιτύων τής όροστοιχίας 
Σκροας Νεβάδας. Καί άλλα μέν τούτων έξαπλουν-
ται έπί τής κοίτης ενεργών ποταμών, άλλαι ΔΈ 
έπί τής κοίτης άποξηρανθέντων τοιούτων καί άλλαι 
εντός κροκαλωδών στρωμάτων τής τριτογενούς ΕΠΟΧΉΣ, 
χεχαλυμμένων ώς έπί τό πολύ ύπό βασάλτου ίπυριγε-
νοΟς πετρώματος) καί τής σποδού αύτοϋ. Έ κ τών 
στρωμάτων τούτων έξηντλήθησαν σχεδόν πάντα οσα 
Ευρίσκονται εντός τής κοίτης ΕΝΕΡΓΏΝ ποταμών, ΤΆ 
δψηλότερον δέ κείμενα χρυσοφόρα στρώματα έξωρύσ-
σοντο καί έπλύνοντο οι' ύδατος έχοντος μεγάλην ΘΛΪ-
ψιν. Αί ούτω έκ τής πλύσεως ταύτης παραγόμενα-, 
χροκάλαι καί άμμοι έπί τών χθαμαλώτερον κειμένων 
αγρών έξαπλούμεναι κατέστρεφαν αυτούς καί ΆΓΟΝΟΥΣ 
Χαθίστων. ' ϊπελογίσθη δ' ότι ί'να έκ τών στρωμάτων 
τούτων έξαχθή χρυσός αξία: 2 έκατομ. δολλαρίων θά 
Καραχθώσιν έκόολάδες ΈΞ άμμου καί κροκαλών, έχου-
'αι ίγκον 25 έκατομ. κυβικών μέτρων, τά όποια δύ-
Λν«ιι νά προσχώσωσιν έπιφάνειαν εύφορου χώρας 35 
ΐετραγ. χιλιομέτρων διά στρώματος ΆΓΟΝΟΥ πάχους 
1 μέτρου. Κατά τής καταστροφής ταύτης έξηγέρθησαν 
*ίγεωπόνοι καί διά νόμου τώ 1887 άπηγορεύθη Ή 
Περαιτέρω έκμετάλλευσις τών στρωμάτων τούτων, 

^-ς έκ τούτων κατά τήν καθ' ημάς έποχήν ό τής 
Ι Καλιφόρνιας χρυσός εξάγεται μεταλλευτικώς έκ φλε-
|. ' " α ·? "ό πολύτιμον μέταλλον άπαντα συμπεφυ-

5 μετά χαλάζιου καί συνοδεύεται ύπό σιδηροπυρί-
!™> δστις επίσης είνε χρυσοϋχος. Κατά μέσον δέ 
«Ρ1» ένυπάρχουσι 15-20 γραμμάρια χρυσοϋ έν ένί 

ν ν ω μεταλλεύματος. Αί τής Καλιφόρνιας χρυσοΰχοι 
: "λήματίζουσιν έκτεταμένην φλεβοφόρον περιο-

ΙΥϊπί τών όμαλώς πρός τάς μεγάλας επιμήκεις ΚΟ-

λάδας τών ποταμών Σακραμέντου καί Άγ. Ίο)ακε\μ 
( 8 ί . <Ιο;ιο;·.πη) κλινούσας δυτικάς κλιτύας τής όρο
στοιχίας Σιέρρας Νεβάδας καί συνδεομένας γεννετι-
κώς υπό τών έν αύταΐς έξαπλουμένων γρανιτικών πε
τρωμάτων. Ή κυριωτέρα τούτων φλέψ, «ή μητρική 
φλεψ-», συγκροτείται έκ παραλλήλων χρυσούχων χα-
λαζιανών φλεβιδίων καί έξαπλοΰται μέχρις μήκους 
120 χιλιομέτρων. 
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ΊΙ "Λλάι'ΐ'.α καί ό ΚΙοιιιΙϊΙίΐ· 

Επίσης χρυσοφόρος χώρα είνε ή βορεία τής Καλι
φόρνιας προέκτασις, έξαπλουμένη έπί τής δυτικής πλευ
ράς τής βορείας Αμερικής, ένθα κείται ή Βρεττανική 
Κολουμβία καί ή άξενος καί κατάψυχρος Αλάσκα, 
αποτελούσα νϋν μέγα διαμέρισμα τής Αμερικανικής 
συμπολιτείας. Έ ν τή χώρα ταύτη πρό ολίγων ετών 
άνεκαλύφθησαν πλούσια χρυσοφόρα στρώματα, άτινα 
δέν έξηρευνήθησαν δεόντως, έξ ών δμως πολλά ΕΛΠΊ
ζει ή μεταλλευτική. 'Η πλουσιωτάτη δμως χρυσοφό
ρος περιοχή είνε ή τοΰ " Υοχών ποταμού καί ιδίως ή 
τοΰ παραποτάμιου αύτοΰ ΚΊΟΗΆΪΐΊΒ ού μακράν τοΰ 
φρουρίου ΒΟΠΊΐΗΟΟ υπό 64ο Βόρειον πλάτος καί 139ο 
Δυτικόν μήκος. Τά' κυρίως δέ χρυσοφόρα στρώματα 
έξαπλοΰνται παρά τό παραποτάμιον ΒΟΗΊΐΗΖ?Ι, Έλ-
δοράδοΊ έπικληθέν, άνακαλυφθέντα κατά τό 1 8 9 3 . 
Ώ ς έκ τούτου χιλιάδες χρυσοθήρων έκ πασών τών χω
ρών έσπευσαν πρός τάς άξενους καί καταψύχρους 
έκείνας χώρα; πρός άπόκτησιν πλούτου, ουδόλως λα-
βόντες ύπ ' δψει το φοβερόν ψΰχος, δπερ κατέρχεται 
τόν χειμώνα μέχρι δδο Κελσίου υπό ΤΆ μηδέν. Καί 
δμως έντάς δύο ΕΤΏΝ άπά τής άνακαλύψεως ταύ
της έκτίσθη ή πόλις Ό*Ι\ΝΔΘΗ ΟΪΊΓ έξ 20 ,000 ψυ
χών, ήτις κατά τό πλείστον τοΰ έτους ευρίσκεται εντός 
χιόνων καί πάγων. Τό χέρσωμα τής χρυσοφόρου ταύ
της περιοχής συγκροτείται έκ κρυσταλλοπαγών σχι-
στολίθων, ομοίων πρός τούς τοΰ 'Γμηττοϋ καί Λαυ
ρεωτικής, οΓτινες διασχίζονται υπό γρανίτου, φέροντος 
χρυσοφόρους έκ χαλάζιου φλέβας. 'Η ύπό τών υδά
των καταφερομένη χρυσΐτις άμμος έξαπλοΰται έπί 
τών κρυσταλλοπαγών τούτων σχιστολίθων έπί εκτά
σεως χιλιομέτρων ολοκλήρων, έχουσα πάχος 10 πο
δών. Ε π ε ι δ ή δέ ευρέθη, δτι τοϋ στρώματος τούτου 
έκαστον κυβικόν μέτρον εμπεριέχει κατά μέσον δρον 
χρυσόν ΆΞΙΑΣ 120 — 1 6 0 μαρκών, έπεται, δτι ΆΓΡΑΣ 
επιφανείας ΈΝΑΣ στρέμματος ( = 1 0 0 0 τετρ. μέτρων) 
εγκλείει 10 ,000 κυβ. μέτρα χρυσοφόρου γής, έν ή 
κρύπτεται χρυσός 1,200,000 — 1,600,000 μαρκών. 
Τά χρυσοφόρα δέ ταΰτα στρώματα άνήκουσιν είς τά 
πλουσιώτατα, άτινα εύρεν ό άνθρωπος, ευρίσκεται δ' 
έν αύτοϊς δ χρυσός σχετικώς κατά άδρά κοκκία, 
ωσπερ χονδρή Άμμος, εμπεριέχοντα 75 ο)θ χημικώς 
καθαρόν χρυσόν. Έκτάς δέ τοϋ έν ΤΟΙΣ μεσογείοις τής 
Αλάσκας ευρισκομένου χρυσοϋ άνεκαλύφθη επίσης τά 
μέταλλον τοΰτο κατά τό 1899 είς ού σμικράς ποσό
τητας έν τή θαλάσσια άμμω τών δυτικών τής Α λ ά 
σκας ακτών καί παρά τό άκρωτήριον ΝθΐΏ6, δν ΟΊ 
ποταμοί μετέφερον άπό τής στερεάς καί τά κύματα 
έπέστρωσαν έπί τής παραλίας. Καί δμως ένώ εκατον
τάδες εκατομμυρίων είς σχετικώς σμικρόν βάθος ΈΓ-
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κρύπτονται, ό μεταλλευτικός νόμος είνε απλούστατος, 
ευκόλως τών μεταλλείων παρεχομένων είς πάντα αι
τούντα. Διότι ναι μέν ό χρυσός είνε πολύτιμος καί 
παρέχει όφελος, άλλ' οί κίνδυνοι καί αί δυσ/.ολίαι μέ-
γισται. Παρ' ήμΐν δέ ένώ δέν έχομεν χρυσοΰ κοιτά
σματα καί φλέβας, τά μεταλλεία τοΰ χρυσοΰ, αργύρου, 
π).ατίνης πρέπει νά παραχιορώνται δι' ειδικοί* νόμου, 
δηλ. ουδέποτε ! ! 
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Τά χ ρ ν ο ω ρ υ χ ε ϊ α τ η ς Ν ε β ά δ α ς , τ ο ν Μεξικού 
καί τ η ς Λ υ ό τ ρ α λ ί α ς 

Έκτος τής Καλιφόρνιας καί Αλάσκας ύπάρχουσι 
καί άλλαι χώραι τών Ενωμένων Πολιτειών έγκλείου-
σαι χρυσόν καί δή πλουσιώτεραι τής Καλιφόρνιας, ώς 
ή περιοχή τοΰ μεγάλου πόταμου Κυλουάδον. Πλου-
σιωτάτη είς χρυσόν είνε ή πολιτεία Νεβάδα, έν τή 
περιοχή τής οποίας ευρίσκεται ή ονομαστή φλέψ 
(^Οΐΐ(ΐ8ΐθθ1<, ή πλουσιωτάτη τών άχρι τοΰδε γνω
στών. Έ κ τών μεταλλευμάτων αυτής, συνισταμένων έξ 
αυτοφυούς χρυσοΰ καί διαφόρων τοΰ αργύρου ορυ
κτών (άργυρίτου, στεφανίτου, πολυβασίτου) εξήχθησαν 
άπό τοΰ 1 8 0 0 — 1 8 9 2 χρυσός μέν αξίας 750 έκατομ. 
φρ. άργυρος δέ αξίας 1,125 εκατομμυρίων φράγκων. 
Έξεμεταλλεύθησαν δ' αυτήν καθ' δλον αυτής τό 
μήκος καί μέχρι βάθους 9 0 0 μέτρων. Επε ιδή δέ κατά 
τήν έκμετάλλευσιν συνηντήθησαν θερμζί πηγαί θερ
μοκρασίας 77ο Κελσίου, κατέστη ή περαιτέρω αυτής 
έξόρυξις αδύνατος ! 

Ά λ λ α ι χώραι χρυσοφόροι τής Αμερικής λόγου 
άξιαι είνε τά Μεξικόν, αί δημοκρατίαι τής Κολουμ-
6ίας, Περουβίας καί Χιλής μέχρι τοΰ Μαγγελανείου 
πορθμοΰ. Ιδ ίως πλούσιαι έκ χρυσοΰ είνε ή Όλλανδι-
κή καί Α γ γ λ ι κ ή Γουϊάννη καί ή Βενεζουέλα. Έ ν ταΐς 
χώραις ταύταις ό χρυσός συνδέεται μετά πετρωμάτων 
γρανιτικών καί άλλων νεωτέρων πυριγενών πετρωμά
των, έν δέ τή Χιλή συνοδεύεται ύπό σιδηροπυρίτου καί 
χαλκοπυρίτου. 

Καί έν Αυστραλοί άπαντα χρυσός, δστις άνεκαλύ-
φθη συγχρόνως μετά τοΰ τής Καλιφόρνιας, καί έκ τού 
οποίου ετησίως εξορύσσονται μεγάλα ποσά (1905 
17 ,094 ,000 λίραι άγγλικαί). Είς πάσας δέ τής ηπεί
ρου ταύτης τάς Βρεττανικάς αποικίας, ώς καί εις τήν 
Τασμανίαν καί Νέαν Σεελανδ'ιαν άπαντα χρυσός έκ 
τών άζωικών καί παλαιοζωικών τής γής στρωμάτων, 
προσέτι δέ καί έντάς νεωτέρων καί νεωτάτων στρωμά
των ύδατογενών. 
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Τά ΧΟΊΓΌΩΡΝ̂ ςκϊα τϊις Νοτ ίου *Λφρ»ι-.Γις ( Τ ο α ν β δ ά · 
λι ις και ΙΌόι-ο'ίιις). Ό χριτο'ος τών Α θ η ν ώ ν . 

Ή πλουσιωτάτη έν τώ κόσμιο είς χρυσόν χώρα είνε 
κατά τά παρόν ή Νότιος 'Λψρικι καί ΙΔΊΩΣ ή Τυαν-
οβάλη παρά τό ^Ίί \ν ί ΐ ί .6Γχΐ , ί ΐη(1. Ένταΰθα ά χρυ
ΣΌΣ άνεκαλύφθη κατά τά 1884, άλλ' ή έκμετάλλευσις 
αυτού δέν υπήρξε κατ ' ΑΡΧΆΣ τοσούτον ζωηρά δπως 

ευρίσκεται έν-

αθιιΝλ) 

τός ψαμμωδών καί κροκαλωδών στρωμάτω 

ν Καλιφόρνια, διότι τό μέταλλον δέν 

'• -Ξ • 
διά πλύσεως ευκόλως νά εξάγητκ: ο χρυσό;, 
κατά τρόπον δλως ιδιάζοντα. Τά Χρυσοφόρου π-ΤΫΫΐ 
μα τής Τρανσβάλης είνε κροκαλοπαγές (χαλίκια α Λ 
κεκολλημένα), ούτινος αί κροκάλαι έκ χαλάζιου « 3 
στάμεναι έκ ίτουρναρίου), έχουσι μεγεθο; ώοΰ Π Ι 3 
στερόϊς μέχρις άλεκΐορίοοςκαί είνε ΣΥΓΚΕΚΟΛΛΗΜΈΙ3 
επίσης δι' ουσίας χαλαζιακής. "12στε τό ΠΈΤΡΩΟΐ 
τούτο είνε ικληρότατον, έν τώ δποίω ευρίσκονται « 3 
ρενεσπαρμένα κρυστάλλια καί κοκκία αύτοφυοΰς Χ~Β 
σού καί χρυσομιγοΰς σιδηροπυρίτου ορατά δι' ΆΟΠΛΟ 
όφθαλμοΰ. Τά χαλαζιακόν δέ τοΰτο κροκαλοπαγβ 
έξαπλοΰται έπί άλλο»ν ύδατογενών πετρωμάτων χ«[ 
καλύπτεται ύπό παχέος επικαλύμματος εκ —ΥΟΙΓΕΝΟΰΣ 
πετρώματος, διαβαοικυϋ Λμυγδαλι'του καλουμένου 
Ώ ς έκ τούτου ή έκμετάλλευσις τοϋ χρυσοΰ ΤΟΎΤΟΥ" 
είνε δύσκολος, πρός δέ καί διότι ή χώρα είνε πτωχή Λ Ι 
δάση καί ύδωρ. ευτυχώς δμως έν τή γειτονία ΎΠΆΡ-
χουσιν ορυκτοί άνθρακες. Διά τήν έκμετάλλευσιν ΤΟΟ I 
μετάλλου άπητήθησαν μεγάλα κεφάλαια, άτινα 1\ι«Λ 
μεγάλα άπέφερον κέρδη. 

Τά είς χρυσόν δέ πλούσιον τοΰτο σκληράν ΠΈΤΡΩΜΑ! 
(23 — 30γραμ . έν έν: τόννω μεταλλεύματος) ΕΊΝΕ γν«& 
στόν, οτι επέφερε δυστυχία·/ εϊς τήν χώραν, διότι ΆΠ*Β 
λεσε τήν έλευθερίαν της Πόλεμος Μ. Βρεττανίας ΚΑΤΛ 
τών Βοέρσων). Ί Ι κατά τά 1905 εξαγωγή τοΰ ΧΡΝΒ 
σοΰ τής Ν. Αφρικής άνήλθεν είς 21,6*6.001.) ΛΊΡΑΣ 1 
άγγλικάς, κατά δέ τό 1906 είς 25,961.11111.) λίρ. άγ- Ι 
γλικάς = 6 4 9 , 0 0 0 , 0 0 0 χρ. φρ.! Τί ευτυχία ΘΆ ή τ * | 
διά τήν Ελλάδα, άν τδ έδαφος αυτής ένέκλειεν ΟΜΟ:ο*β 
τοιούτον χρυσοφόρον κροκαλοπαγές, ίσως δμως θά έ - Ϊ 
πέφερε καί τήν δυστυχίαν ΑΥΤΉΣ, διότι Οά έξήγειρε 
τήν βουλιμίαν τών ισχυρών τής γής ! Και ταΰτα μέν 
περί τοΰ χρυσοϋ τής Τρανσβάλης. Έ τ ή ς Ροοεσίας ( 4 β 
ποικία Βρεττανική) παραγωγή είς χρυσόν ΑΝΉΛΘΕ κατ! 
τό έτος 1901 είς 3 περίπου έκατομ. δολλάρια. Καί 
επειδή ό λόγος ένταΰθα περί Ελλάδος, "ίσιος έρωτήοτ) 
τις τών αναγνωστών. Καί ά πράγμα εινε ή πέτρα ή &·Έ 
νακαλνφθέϊσα περί ιάς Αθήνας, οτι έγκ/.είει ϊουοοΤίΜ 
εμπεριέχει πράγματι χρνπόν; 

ΟΥΔΈΝ δύναμαι ν ' απαντήσω! 
Τά δείγματα, άτινα είχε τήν καλωσύνην ΝΆ ΜΟΊ Α

ποστείλω ό νομάρχης Αττ ικής κ. Κονδάκης, ουδόλως 
διαψέρουαι τών άκυρων, δι' ών ό δήμαρχος Ά&η- 1 
ναίων κατασκευάζει τάς όδυυς της πόλεως. Λέγεται ι 
δτι εμπεριέχει 7 γραμμάρια χρυσοΰ έν έν: ΤΌΝΝΩ ΠΈ
τρας. Έ γ ώ ουδέν ήδυνήΟην νά 'ίδω διά μεγεθυντικού I 
φακού, έκ δέ τών αναλύσεων τοϋ χημικού κ. Κομνη
νού ουδέν ευρέθη. 

Τί συμβαίνει; καί πάλιν απαντώ : αγνοώ ! 
Ά ν ύποθέσωμεν. δτι όντως ή πέτρα αύτη ΤΏΝ Α-

θηνών εγκλείει 7 γραμ. χρυσοΰ έν έν'ι τόννιο. ΓΝΑ έξα- ; 
χΟή είς τόννος χρυσού, άΐίας 3.450.000 χρ· '·??· π Ε : 

ρίπου πρέπει κατά τήν άναλογίαν 
7 γραμ. : 1 τόν. = 1 , 0 0 0 , 0 0 0 γρ. : Χ 

νά έξορυχθώσι 142,85 ί τόννοι πέτρας ή κυβικά γ1*" 
τρα (πρός 2,7 τόν.) 52,υι>0. ήτοι πρέπει νά έξορ '^ ί 
κύβος έκ τού λίθου τούτου, έχων τήν πλευράν αυτ 
ΐσην περίπου πρός 37 1)2 μέτρα. 

Όπόσα δμως θά δαπανηθώσι διά τήν έξόρυξιν ταυ-
την, όποΐαι άλλαι δαπάνα: θ' άπαιτηθώσι κα! άν ή I 
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ιθτσομένη μέθοδος πράς έξαγωγήν τοΰ χρυσοΰ 

,δώση κέρδος, δέν δύναμαι ν' αποφανθώ. 
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·Α*·»'" , Ι (""'" ' " ' " ' - Κ , , ! . , ' Ν Ε , ' , ' , Ί ΤΟΊ'ΝΡΝ«ΊΟΪ? ΈΚΤΩΝ 
ΚΪΐ0ΛΛΊ.Ί'«<<"ΩΝ <ΙΙ'·ΤΟΊΪ. ΊΝΤΗΟΛΠ ΤΟΓ' ΧΡΙ/· 

(ΊΟΓ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΈΝ ΤΩ ΚΌΟΗΩ. 

ί Περαίνων τήν μελέτην μου ταύτην περί χρυσσΰ, 
Λ̂ΟΣΘΈΤΙΟ καί όλίγιστα περί τής άποκαθάρσεως καί 
Ε»«ιιινεύσειος τοΰ χρυσοΰ έκ τών διαφόρων αυτού 
«ταλλευμάτων. 
ί Επειδή ή εργασία αύτ^ εξαρτάται εκ τού ποιου τού 

ίΗΚαλλεΰματος καί έκ τής φύσεως τών έν αύτώ όρυ-
^«ιδν τ 5 ο χρυσοϋ. διά τούτο διακρίνουσι καί διαφόρους 
Ι «θόδου; εξαγωγής τού μετάλλου, ήτοι α') τών διά 
Μ^ώθλο··ήματος και π λύσεως, β') τ'ην π υρογημικήν μέ-
ϊ ίοδον, γ') την δι' άικιλγαιιιόσεοις, δ') τήν ύγροχηιιι-

Χψ· καί ε') τήν ή/.εκτρομεταλλουργικήν μέθοδον. 
•*'.) Ή διά χειρολ.ογήματος κιιι πλΰσεο)ς μέθοδος 

ίΐβαρμόζεται έπί αμμωδών (χρυσίτις άμμος) καί κρο-
χαλωδών μεταλλευμάτων, καθ' ήν τά μέν μεγάλα ό-

Ε«*σδήποτε τεμάχια χρυσοΰ εξάγονται διά τής χειρός 
I τέ δέ λεπτά χωρίζονται δια πλύσεως (χρυσοπλύσια) 
!' ΠΡΟΣ τοΰτο απαιτείται ύδωρ άφθονον καί κινητήριος 
^μηχανή πρός κίνησιν τών σκευών, (σκαφών, πλυνών, 

λίκνωνι. Μεταλλοπλύσια τοιαύτα ύπάρχουσιν έν Αλά
σκα, Καλιφόρνια. Ρωσία κτλ. Ό παραγόμενος χρυσός 
βυντήκεται ακολούθως καί υποβάλλεται είς άλλας έρ-

£ γασίας πρός άποκάθαρσιν τοΰ χρυσοϋ έξ άλλων με-

I ρ". ΊΙ πυροχημική μέθοδος είνε καθαρώς μεταλ
λουργική έργασίζ. καθ' ήν τά χρυσοφόρα ορυκτά συν-

: τήκονται μετά μολύβδου (μολύβδωσις) ή όρυκτοΰ μο
υ καθαρών (γαληνίτου, ψιμυθίτου) πρός παρα

γωγήν Ιγχρύσου μολύβδου. Γίνεται δέ τοΰτο διότι ό 
τετηκώς μόλυβδος έχει τήν ιδιότητα νά παραλαμβάνη 
έν ΈΑΥΤΦ τόν χρυσόν (έτι άργυρον καί λευκόχρυσον) 

| χαί ν άποτελή μετ' αύτοΰ κράμα. Έ κ τοΰ μολύβδου 
I τούτου διά τής λεγομένης κυπελλ<όσεα>ς, ήν έγίνωσκον 
ψ. *αί οί αρχαίοι, αποχωρίζεται μεταλλικός χρυσός μετά 

τβχον ένυπάρχοντος αργύρου ή κκί λευκοχρύσου). 
• ε ; ) Η δι' ά/κάγαμ<όσεο)ς ρασίζεται είς τήν ιδιό
τητα ην έχει ό υδράργυρος νά διαλύη τόν χρυσόν καί 
™ "Χ.ήΙ̂ ατίζη κράμα έξ ύοραργύρβυ κκί χρυσοΰ (ά-

^ ^ Β | - α χρυσοΰ). Έ κ τούτου διά πυρώσεως ό μέν 
/ΒΟΡΆΡΓΥΡΟΣ εξατμίζεται καί συμπυκνοΰται πάλιν έν

τάς καταλλήλων δοχείων, ό δέ χρυσός εναπομένει έν 
Τι]) άγγείω καθαρός, δν ύποβάλλουσιν είς περαιτέρω 
εργασίας πρός καθαρισμόν. Τής μεθόδου ταύτης απαι
τούσης πολύν ύδράργυρον, πολλαχού γίνεται χρήσις 
διά λίαν πτωχά μεταλλεύματα. 

δ'.) Ή νγροχημική μέθοδος στηρίζεται είς τήν ιδι
ότητα ήν ό χρυσός έχει ένούμενος μετά χλωρίου ή 
κυανιούχου καλίου ν ' άποτελή ενώσεις διαλυτάς έν 
τώ ύδατι, ευκόλως ούτω άποχωριζομένας τών πετρω
δών τοΰ μεταλλεύματος συστατικών. Καί ταύτης γίνε
ται χρήσις διά λίαν πτωχά μεταλλεύματα, έν οίς ευ
κόλως προσβάλλεται ό χρυσός ύπό τών μνησθέντων 
σωμάτων, κατακρημν.ζόμενος δ' ακολούθως ό χρυσός 
υποβάλλεται είς περαιτέρω εργασίας πράς καθαρι
σμόν. καί 

ε'.)ήλεκτρομεπαλλ.ονργική μέθοδος χρησιμεύουσα 
κυρίως πρός αποχωρισμού τοΰ αργύρου άπό τού χρυσοΰ 
έχει ώς έξης. Ά ν εντός καταλλήλου σκάφης θέσωμεν 
χρυσοϋχον άργυρον ώς άνοδον ηλεκτρικού ρεύματος 
καί πλάκα αργύρου ώς κάθοδον (οί δύο πόλοι τοϋ ρεύ
ματος) καί έν τή σκάφη ώς ήλεκτρόλυτον λίαν άραιάν 
διάλυσιν νιτρικού Αργύρου ([>ιρ"ι« ΐηΓοπι. ΐ Ι ί^) , ό μέν 
άργυρος κατακρημίζεται έν τή καθόδιμ, ό δέ χρυσός 
έν κονιώδει καταστάσει παραμένει έν τή άνόδφ. 

Τήν περιγραφήν τών μεθόδων τούτων παραλείπομεν 
ώς λίαν διεξοδικήν καί απαιτούσαν μεταλλουργικάς 
γνώσεις, τόν δέ έϊι,ιθυμοΰντα πλείονας πληροφορίας 
παραπέμπομεν είς μεταλλουργικά συγγράμματα. Συ-
νιστώμεν δέ πρός τοΰτ^ ΙΙΊΐΐΚΙΙΗΊΟΗ (ΙΘΓ ΛΊΟΐΑΐΐΐΐΊΪΊ-
ΊΫΗΊΑΙΗΙΐΟ τοΰ 0<ιγ1 ΗΟΙΊΗ.ΑΙΙΟΙ, ήτις μετεφράσθη 
καί είς τήν γαλλικήν. 

Έ ν τέλει παρα3έτομεν σύντομου στατιστική·/ τής 
έν τώ κόσμω παραγωγής τοΰ χρυσοΰ κατά τά έτη 
1905 κκί 1906 είς λίρας στερλίνας. 

1905. 1-906 
Νότιος Αφρ ική 21 ,686 ,000 25 ,961 ,000 
Ενωμένοι Πολιτεΐαι 

Β. Αμερικής 17 ,636 ,000 19 ,431 ,000 
Αυστραλία 17 ,094 ,000 16 ,570 ,000 
Ρωσία 4 ,439 ,000 4 ,300 ,000 
Μεξικόν 2 ,905 ,000 3 ,086 ,000 
Καναδάς 2 ,897 ,000 2 ,400 ,000 
Βρετταν. Ίνοίαι 2 ,385 ,000 2 ,131 ,000 
Ά λ λ α ι χώραι όμου 6 ,830 ,000 7 ,050,000 

75 ,872 ,000 80 ,929 ,000 
ήτοι είς χρυσά φράγκα κατά μέν τό 1905 = 1,886 
έκατομ. κατά δέ τό 1906 = 2 ,023 έκατομ. 

Κ· ΜΗ ΓΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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Διευθυντού τής Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας 

Π Ε Ρ Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Ω Ν 

[Κινίνη — Έκπόρευσις — Άφεταιρισμός — Στρυχνίνη — 'Ατροπίνη — Τρυγικόν 
οξύ — Διχασμός — Βρωμιοκάλιον — Χλωριονάτριον — Νόμοι 'Λβογάδρο 
καί δχι ύπόθεσις — Δύναμις — Σθένος — Χολοπρασίνη — ΙΜεΟυλο-αιΟυλο 
προπυλο-βουτυλο-αμμωνιοϋδροξείδιον — Χημία]. 

Λέν χανόμεθα είς λέξεις! 
Τουναντίον, καί άπό καθέδρας διακηρύττομεν, καί 

διά τών δημοσιευμάτων ημών πάντοτε ύποστηρίζομεν 
δτι μας είνε άδιάφορον πώς θά κληθή μία έννοια ή έν 
πράγμα, άρκεΐ νά έννοοΰμεν περί τίνος πρόκειται καί 
νά μεταχειριζόμεθα πάντοτε τήν αυτήν λέξιν διά τήν 
αυτήν έννοιαν, δπως ϊνε δυνατή ή συνεννόησις. Αί 
γλώσσαι έν γένει ίνε άπόρροιαι συνθήκης, είδικώτερον 
δέ ισχύει τούτο διά τούς επιστημονικούς δρους. 

Ά ν Π. χ. είχεν ή συνθήκη καθιερώσει νά ονομάζε
ται ή κινίνη ΑΠΛΏΣ «κίν» θά τήν έλέγομεν κίν, άλλά 
πάντοτε κίν καί μόνον κίν, καί πάντες θά μάς ήννόουν. 

Προτάσσομεν ταύτα Γνα μή τυχόν ψέξη τις ημάς 
διά τά κατωτέρω έκτεθησόμενα έπί άπλή λεξιμαχία. 
Μάς ενδιαφέρει ιδίως ή ουσία, άλλά προς κατανόη-
σιν καί χώνευσιν αυτής πρέπει νά ύπάρχη ό τρόπος 
τής συνεννοήσεως. 

* 
Τάς έννοιας, ας έκφράζουσιν άλλαχοΰ διά τών λα

τινικής καταγωγής διεθνών λέξεων ΎΙΗΊΐΗΑΐΐΟΗ καί 
ΓΫΔΔΟΟΪΊΧΫΟΗ επεκράτησε παρ ' ήμΐν ν ' άποδίδωσι διά 
τών ελληνικών δρων εκπόρευσις καί άφεταιρισμός. 

Έ ν τούτοις τινές έκ τών νεωτέρων (καί μή) παρ ' 
ήμΐν γραφόντων προσεπάθησαν νά κενοτομήσωσι, χρη
σιμοποιούντες τάς λέξεις αίγλοβολία καί διάστασις. 

Έ αφηρημένη λέξις αίγλοβολία κατά τά σπινθη-
ροβολία, σφαιροβολία κ.λ. κκί λογικώς σόλοικος ίνε, 
καί τό περί ού πρόκειται ουδόλως εκφράζει, διότι δή
λοι τήν πράξιν τοΰ ρίπτειν ή βάλλειν τήν αΐγλην άλλ' 
ή αίγλη δέν ρίπτεται, τό πολύ διαχέεται καί περιβάλ
λει τι, ίσως καί τούς έπινοήσαντας τήν παράδοξον λέ
ξιν. Ωσαύτως τό πνεϋμα δέν βάλλεται άλλ' εκπορεύε
ται. Ό σπινθήρ βάλλεται, ή δέ πράξις τής βολής αύ
τοΰ λέγεται σπινθηροβολία. Μεταφορικώς όμιλοΰσι καί 
περί σπινθηροβολοΰντος πνεύματος. 

Παρετηρήθη δτι έκ τοΰ Ραδίου εκπέμπεται, αποδί
δεται, αναπτύσσεται, εκπορεύεται τι, τό όποιον εκλήθη 
πολύ ορθώς καί καταλλήλως ΌΗΐΊΐΗΊΐΐΐΟΗ, ήτοι έκπό-
ρευσις ή έκπόρευμα - δυνάμεθα δμως νά λέγωμεν έκπό-
ρευσις, δπως λέγομεν συνήθως διάλυσις άντί διάλυμα. 

ΤΙΣ ή ανάγκη λοιπόν τής εισαγωγής τοΰ ακατανό
ητου δρου αίγλοβολία; 

* 
* * Διά νά έννοηθή τό άστοχον τοΰ δρου τούτου παρα-

θέτομεν περικοπήν έξ αρίστης διατριβής' φιλοπονωτά-

του καί επιμελέστατου νεαροΰ χημικοΰ, έν ή ανάγκη 
ζεται ούτος ν ' άναφέρη πλέον ή είκοσάκις τήν λέξι·/* 
αίγλοβολία· έκ τής αναγνώσεως τής περικοπής ταύτης: 
θά πεισθή καί ό μάλλον αμύητος πόσον ακατάλληλος 
ίνε καί πόσον ακατάληπτος αποβαίνει ή λέξις αύτη δφ 
τήν έννοιαν, τήν οποίαν ζητούν δι' αυτής νά εκφράσουν; 

«Τι ράδιον εκπέμπει ευκόλως άέριόν τι κληΟέν «α ί-1 
γ λ ο 6 ο λ ί α», (ΜΪΟ) καί ήτις ενέχει τά τρία τέταρτα τίς' 
ίδιας αυτού ενεργείας. Έάν σ/λλέςωμεν το κροτοϋν άέ·ϊ 
ριον, ήτοι το μ.Τγμα όςυγόνου κα! υδρογόνου τό προερχό-Ί 
μενον έκ τής ηλεκτρολύσεως άλατος τίνος ραδίου,κα! ΕΧΐ] 
τοϋ μίγματος έπιφέρωμεν ήλεκτρικόν σπινθήρα, τότε, ΏΣ 
γνωστόν, τδ όςυγόνον καί ύδρογόνον ένού'νται πρός (βίο)] 
ύδωρ καί υπολείπεται καθαρά ή αίγλοβολία. 

Ή αίγλοβολία αύτη ενέχει τρία εκατομμύρια περίxο••, 

φοράς περισσοτέραν ένέργειαν τής παρεχομένης διά 
ενώσεως ίσου όγκου μίγματος όςυγόνου κα! υδρογόνου. "(Μ 
πως όμως χρησιμοπο·ηΟή ή μεγάλη αύτη ποσότης ένιρ-' 
γείας, πρέπει ή αίγλοβολία νά επίδραση έπ! τριάκοντα"-
ημέρας έπί τίνος ουσίας, διότι τόσον χρόνον διαρκεί 
άπρσύνΟεσίς της. 

Προ τεσσάρων ετών ό Η.ΙΗΙ̂ .Ιν και ό ϊ"ο<ί<1γ έδειςαν ότι 
αίγλ.οβολία άποσυντιΟεμένη δίδει άέριόν τι το ή λ ι ο ν, το 
όποιον προ ολίγων ετών ό αυτός |*αηι*ηγ είχεν άνακαλ»-; 
ψει έγκεκλεισμένον είς τινα ορυκτά κα! ιδίως είς τη»| 
κλεβει'την. Τό στοιχεΐον ήλιον είχε παρατηρήσει ήδη τβ^ 
18(18 ό 1»αο1ϊΥΟΓ φασματοσκοπικούς είς τήν οιάπυρον ήλι-'. 
ακήν μάζαν. 

Τδ ήλιον έχει χαρακτηριστικώτατον φάσμα, ούτινος·; 
έςέχει ιδίως λαμπρά κίτρινη γραμμή, επομένως και V 
διάγνωσις αύτοΰ δύναται νά γίνη άνευ αμφιβολίας. 

Ί Ι άνακάλυψις αύτη έπιοεόαιωΟέϊσα είτα ύπό άλλων 
σοφών ήτο ή πρώτη παραγωγή στοιχείου τίνος ές έτεροι» { 
στοιχείου. "Οθεν δικαίως κατέπληςε σύμπαντα τον επι· 
στημονικόν κόσμον. 

Έκτος τοϋ ήλιου ή αίγλοβολία εκπέμπει σωματίδιο 
δύο μεγεθών, τά τών ακτινών α, άτινα κατέχουσιν εκ«* 
στον τήν μάζαν δύο ατόμων υδρογόνου, κα'ι τα των αχτ 
νων β, άτινα έχουσι μαζαν πολύ μικροτέραν. Κατ αρχ»ί 
παρεδέχοντο οτι αυτά ταύτα τά σωματίδια α συνιστών 
στοιχεΐον ήλιον, άλλά κατόπιν τών νεωτάτων έργασ' 
του 11απΐί;ιγ τούτο είνε άπίθανον. 
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ρ« διαλΰοας τήν αίγλοβολίαν έν ύδατι καί ήλεκ-
ί μετά πάροδον τεσσάρων εβδομάδων τδ διάλυμα 

«.«τσε μόνον ελάχιστα ίχνη ήλιου καί παρ' αϋτώ τδ 
ι ν ητο: άλλο στοιχεΐον μεγαλειτερας πυκνοτητος τοΰ 

••V άλλ' υπαγόμενο·/ ΚΑΙ αυτό είς τήν στήλην 0 τοΰ 

/.ού συστήματος. 
- Ά ν ΟΙΙΩ: ή αίγλοβολία διαλνθή εις διάλυμα άλατος 
I , ,,' >ΊΝ τχηματιζετα: τότε ούτε ήλιον ούτε νέον, άλλά 
ί * Γ ο ν ά ? ν : ν ' ήτοι τ': στοιχεΐον τ'ο όποιον ύπό τοΰ λόρ-

η̂ ΐΟΊΜΐΙ κα'ι τοΰ ΠΑΠΙΒΑΝ είχεν ανακαλυφθή ώς συ-

Τά πειράματα δέ ταΰτα έόετέλε: ό 1\ΑΠΐΊ-»γ έντ'ος ύα-
. · ν ( ι ) ν ί;α::ΏΝ. πιστέ ί,ΩΝ δέ οτι τ'ο ύδωρ θά διέλυε τά 
---ΑΤΙΚΆ τής ύαλου, ήτοι τήν άσβεστον καί τήν σόδαν* 
Χ.'ΑΝ -αοαδοςως :;•(·>;. ατού αφήρεσε έκ τοΰ διαλύματος 
ΤΟΝ ΧΑΛΚ'ον, εύρεν είς τ'ο υπόλειμμα τ'ο μέταλλον λίθων. 

Το πείραμα τούτο έπανελήφΟη τετράκις μετά τής αΰ-
I αάντοτε έπιτ,χιας. Πρό; παραβολήν δέ ετέθησαν έν-

;':Σ ομοίων ύαλίνων σφαιρών καί διαλύματα χαλκοΰ μή 
Ιηίρηα τήν αίγλοβολίαν. Τά διαλύματα ταΰτα δέν πε-
ΡΙΕΤΧΟΝ ΜΕΤΆ πάροοον τεττάρων έόδομάδων Τ'Ο λίΟιον, ένώ 
;Ί ίνέχοντα τήν αίγλοβολίαν περιεϊχον πάντοτε αυτό. 
ΠΛΉΝ οέ τούτου -;Ι:;τηρησεν δτι τδ άλκαλικδν ύπό-
ΧΙΙΑΜΑ, όπερ έλαμοανε μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ χαλκού, 
γ-Λ Τ': όιπλάσιον πρ'ος Τ': οιδομενον έκ τών διαλυμάτων 
ΤΏΝ ΜΉ ενεχόντιον -τ;< αίγλοβολίαν καί συνίστατο κατά 
Α πλείστον ές αλάτων νατρίου ές ού δυνάμεθα "ίσως να 
αομπεράνωμεν ότι έσχηματίζετο καί νάτριον. 

Ιδού λοιπόν τ: μέγα 'όνειρον τής Χημείας πληρούμε-
ΝΟΝ. Όχι μόνον ή μετατροπή ενός στοιχείου είς έτερον 
ΕΠΕΤΕΎΧΘΗ, άλλ' ή γένεσις σειράς όλης στοιχείων. Ή 

ο/.ία μετετράπη κατά τά μεγαλοφυα ταΰτα πει • 
|: ΡΊΜΑΤΑ ει; >//.<η··, νέον, άργόν, λ.ίθιον καί νάτριον, 

' αίγλοβολία αύτη επέχει τήν θέσιν τοΰ φανταστι-
ΧΟΫ στοιχείου τοΰ Κροϋς τής πρωτύλης. 

Ό ΒΑΗ̂ΑΝ έζήτησε νά έςηγήση τήν μετατροπήν ταύ
ΤΗΝ ΤΉ; ηίγλοβολίας. Παραδέχεται τήν αίγλοβολίαν ώς 
ΟΤΟΙΧΕΐΟΝ ανήκον είς ΤΉΝ ομάδα τών ευγενών αερίων, 
ΔΙΌΤΙ ΏΣ εόειςαν ό ΗΙΙΟΙΟΓΓΟΓΟ. καί δ δο<1άγ κατέχει αύτη 
ΤΑΣΑΣ ΤΑ; ιδιότητας τών ευγενών αερίων, ήτοι τοΰ ηλίου 
ΝΙΟΥ. αργού, κρυπτού καί ςένου' διότι ούτε ύπό τών ίσχυ-
ΡΟΤΕΡΩΝ :;ε:όωτικών μέσων ώς τοΰ όςυγύνου έν λίαν 
^ ν ή θερμοκρασία προσβάλλεται, ούτε ύπό τών ίσχυρο-

: : ' αναγωγικών. Ή αίγλ.οβολία κατά τον ΚΑΙΙΐΊΑΥ Οά 
% πιθανώς άτομικ'ον βάρος 215 , ώστε θά άποτελή 
Ι̂ΤΑ ΤΏΝ λοιπών ευγενών αερίων τήν έςής σειράν : 

Ηλιον, νέον. άργόν, κρνπτδν, ξένον, αίγλο
βολία. 

ι* στοιχεία ταύτα αποτελοΰσ: τήν στήλην 0 τοΰ πε-
"•οΐ) συστήματος, ένώ ή στήλη 1 αποτελείται έκ τών 

Μ̂ΙΧΕΊΩΝ : 
* ΙΟ, ,> >''ΊΤΟΙ«Γ, χάλιον, χαλκός, ρουβίδιον, άργυ

ρος, καίπιον κλπ. 
^ Τ Β Τ Ί Ν ΚΊΐΙΐΊ,ΙΝ ή αίγλ.οβολία κατά ΤΉΝ άποσύνθε-
αυτής εκπέμπει μετά μεγίστης ταχύτητος σωματίδια 

^ Ρ Β Ι άτινα ενε/.α ΤΟΎΤΟΥ κατέχουσι μέγιστο/ ποσδν 

ενεργείας. Τά σωματίδια ταΰτα συναντώντα τά αδιά
σπαστα έτι /*όρι« τής αίγλοβολίας συγκρούονται πρός 
αΰτα κα! τα μετατρέπουσιν είς έν τών ευγενών αερίων. 

Καί άν μέν συγκρουσθώσιν ελευθέρως, ήτοι δταν ή 
αίγλοβολία είνε μόνη, ή μ.εταστο:χείωσις έςακολουθεΐ 
μέχρι τοΰ τελευταίου μέλους τή'ς σειράς τοΰ ηλίου. Έάν 
ομως ευρίσκεται διαλελυμένη έν ύδατι, μέρος τής ενερ
γείας δαπανάται είς διάσπασιν τών μορίων τοΰ ύδατος, 
καί επομένως ή αίγλ.οβολία δέν δύναται νά μεταοτοι • 
χειωθή μέχρι τοΰ ήλιου, άλλά μόνον μέχρι τοΰ νέου. 
Έάν έν τώ διαλύματι υπάρχει καί χαλκός, ούτος εμπο
δίζει καί τήν μέχρι τοΰ νέου μεταστοιχείωσιν, καί τότε 
παράγεται ΤΟ άργόν. Ά λ λ ά συγχρόνως κα! αυτός ί χαλ.-
κός προσβάλλεται και παράγονται τά δύο πρώτα μέλη 
τής σειράς ΤΟ λ.'ώιον καί τό νάτριον». 

Ώ ς βλέπει τις έκ τών ανωτέρω ή αφηρημένη αύτη 
λέξις : εκπέμπεται, ενέχει ένέργειαν, αποσυντίθεται, 
δίδει άέριόν, εκπέμπει σωματίδια, διαλ.ύεται είς τό 
υδο)ρ, διαλύεται είς διάλυμα άλατος χαλκοΰ, μετατρέ
πεται είς άλλα σώματα, τέλος δέ υπάρχουν διαλύματα 
ενέχοντα αίγλοβολίαν. 

Πολύ κατανοητότερα θά ήσαν τ ' ανωτέρω έάν ό 
γράφων είς τήν θέσιν τής λέξεως αίγλοβολία, έθετε 
τόν δρον έκπόρευμα, ή προϊόν έκπορεύσεως, ή τό έκ-
πορευόμενον έκ τοΰ Ραδίου. 

* 
* * 

Ό σ ο ν άφορα ΕΐΣ τήν (ΙΊΔΔΟΟΊΑΐΐΟΗ αύτη δηλοί 
τόν διχασμδν ουσίας τίνος εις τ ' άμεσώτερα συστατικά 
της καί τήν έκ νέου συνένωσιν τών συστατικών τού
των προς παραγωγήν τοΰ άρχικοΰ σώματος. Δηλοί 
ένα συνεταιρισμόν ούτως ειπείν διαλυόμενον καί πάλιν 
άνανεούμενον. Διά τοΰτο έλαβε παρ ' ήμΐν ανέκαθεν ή 
έννοια αύτη τό όνομα άφεταιρισμός. 

"Ισως δ δρος νά μή ήνε τέλειος* άλλά πάν άλλο ή 
τοιοΰτος ίνε τό δνομα διάστασις, δπερ άλλως*τε ΑΝΉ
κει πρό πολλοΰ ΕΙΣ τό γνωστόν ένζυμον τής βύνης, τό 
καλούμενο ν ΓΗΊΐΔΊ?ΐ8Θ (διάστασις ή διαστάζη). Ση 
μειωτέον, δτι άπό τίνος ό άφεταιρισμός, ένεκα τών ρη
ξικέλευθων εργασιών τοΰ ΛΠΊΐΟΗΊΥ.8 ευρίσκεται είς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν. 

* 
* * 

Ώ ς πρός τδ ζήτημα τής επιστημονικής ονοματο
θεσίας επανειλημμένως έγράψαμεν καί ύπεστηρίξαμεν 
τήν αρχήν τοΰ νά προσαρμόζωνται οί ιδικοί μας δροι 
δσον ένεστι πρός τούς διεθνείς πρός εύχερεστέραν συ-
νεννόησιν καί κατανόησιν Εδίως ύπό τών νεωτέρων, 
τών καταφευγόντων κατ ' άναπόδραστον ανάγκην διά 
τάς μελετάς των είς τά ξενόγλωσσα συγγράμματα καί 
δημοσιεύματα, έκ τών οποίων άλλως τε άρύονται οί 
σημερινοί Έλληνες πάσαν σοφίαν, έν ταΐς θετικαΐς 
έπιστήμαις τουλάχιστον. 

Επικρατούσης τής τεθείσης ώς άνω αρχής απο
φεύγονται καί συγχύσεις. Ά ν ήθέλομεν π. χ. νά καλέ-
σωμεν στρυχνίνην τό έν τώ ήμετέρω μανικώ στρύχνω 
( ϋ α Ι α Γ ϋ 8ίΓ£ΐΐΉΗΐΟΗΪΙΙΐΏ) άλκαλοειδές, τό Οποίον 
οί ξένοι καλοΰσιν άτροπίνην, φαντασθήτε ποία σύγχυ-
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56 ΛΗΗΝΛ1 
σ:ς Οά έπήρχετο καί ποίοι οί έκ ταύτης κίνδυνοι. Συ (-
μειωτέον δέ δτ: ύπάρχουσι κα: παράγωγα τών σοηιά-
των τούτων τά όποια παρακολουβοΟοι τδ όνομα της 
αρχικής ουσίας. 

Είς έθνος άιορον καί έν ζυμώσει ή μάλλον ίίΐ 8Τ&ίΠ 
ΙΐΠ̂ ΟΟΠίΊ διατελούν, ϊνε φυσικόν νά ευρίσκεται έν 
χαώδει καταστάσει καί ή ύπόθεσις της επιστημονικής 
ονοματοθεσίας. 

"Επειδή ό "Ελλην φύσει στερείται πρωτοτυπίας καί 
ώς έκ τούτου δέν παράγει έπ.στημονικώς. ώστε νά 
οίδη αυτός πρώτος τάς ονομασίας είς τά ύπ' αύτοΰ 
άνακαλυπτόμενα, καί επειδή ώς έκ τούτου πάντες, οί 
είς τάς θετικάς έπιστήμας ασχολούμενο; κατ' ανάγκην 
έξ όθνείων πηγών άντλούσι (συνήθως γερμανικών, γαλ
λικών καί ιταλικών) φυσ.κώ τώ λόγω επηρεάζονται 
έκ τών πηγών τούτων, δταν μεταφέρωσιν είς τήν Έλ-
ληνικήν τούς έπ.στημονικούς δρους, αναλόγως πρός 
τήν εκάστοτε πηγήν καί χωρίς νά έξετάζωσιν άν 
ύπάρχωσιν ήδη όπιοσδήποτε καθιερωμένοι ανάλογοι 
δροι εισαχθέντες ύπ' άλλων πρό αυτών. Πολλάκις μά
λιστα ό αυτός <• συγγραφεύς» λησμονεί τούς δρους, 
τούς οποίους άλλοτε είχε θεσπίσει καί εισάγει άλλους, 
παρκλαμβάνων αυτούς είς μεταγενεστέραν έποχήν έκ 
νέας πηγής διαφορογλώσσου τής πρώτης. 

Ένταΰθα υπάγεται τό παράδειγμα τοΰ τρυγικοΰ 
οξέος, δπερ ό αυτός συγγραφεύς άλλοτε ώνόμασε ταρ-
ταρικόν (ηοΐ(]<> ί«ιΊ;ιπο<>), άλλοτε ταρτρικόν (3θί(1θ 
ΙίΐΓ) Π(|11<!) άλλοτε κρεμοτκρταρικόν (έκ τοΰ ΟΓΟ-
ΐΐΐυι·1;πΊ<απ καί άλλοτε οίνικόν (\νοίηχαιιΐ*ο). 

* « 

Ωραία παραδείγματα απροσεξίας δυνάμενα νά 
μνημονευθώσ.ν ωσαύτως, ϊνε ή άπάδοσις τοΰ όρου 
γΙοι11>ΐιΜ<'.Ίΐ(>η1. δστις σημαίνει διχασμόν, ύπό τίνων 
μέν διά τής λέξετς ην<ώί ιλίοπις, καί ύπό άλλων διά 
τής λέξεως ιιηώΐΊ/.ιιηκιπ/ιός. 

Περί τών είς οϋχος ακαλαίσθητων, τα οποία υιοθέ
τησε παραδόξως καί τό Κράτος έν τφ έπισήμω προ-
γράμματι τοΰ διαγωνισμού τών βιβλίων τής Μέσης 
Εκπαιδεύσεως, δέν αξίζει νά χάση τις πολύν χώρον, 
Έπιμένουσι τινές έκ τών άμεταπείστων λέγοντες βρω-
μοΰχον κάλιον καί χλωροΰχον, νάτριον δι' ενώσεις συνι
στάμενα; έκ ρρωμίου καί καλίου ·/, χλωρίου καί να
τρίου, ένφ έχουσι πρό κυτών τούς έπικρατήσαντας 
σχεδόν γλωσσ.κώς καί ουσιαστικώς δρους [ϊρωμιοκά-
λιον καί χΐίοριονάτριον. Άλλά δέν σφάλλει μόνον είς 
τούτο τό έπίσημον κράτος, τό όποιον έπρεπε νά ήνε 
άναμάρτητον έπ:βάλλει είς τούς συγγραφείς νά 
πραγματευθο>σ: τήν ΠΙΟΒΕΣΙΝΆβογάδρου— Αμπέρ, 
αγνοούν δτι τοιαύτη ύπόθεσις, (δηλούσά τι τό άπίθα-
νον) δέν υπάρχει, άλλ' υπάρχει εϊς σπουδαιότατος 
ΝΟΜΟΣ τής χημίας, περί ού πολύ ορθώς ό μνημο
νευθείς ο.νωτέρω χημικός ομιλεί ώς περί «τοΰ θεμε
λιώδους νόμου τής χημίας, τού νόμου Λνθ£<Ί(1ΐ"0— 
Α ιιι ρύ ι ό » . 

Άλλ' έκτος τών ουσιωδών καί. θεμελιωδών παρα-

λείψεων έν τφ περί ού ό λόγος έπισήμω προγρα[ ΙΛ 

καί άλλα πολλά τρωτά άπαντα τις. Ούτω 0έ>ο 
δηλώσητό σθένος (ΝΑΐΟΗΟΟ, Υ,ϊΙΐΜΐ/.) μεταχε·.ρ{- '' 
τόν δρον Λνναμις. Άλλ' ή δύναμις ιΊ\Πΐίϊ γ „ 
έχει πολύ γενικωτέραν έννοιαν ώς αιτία χών β - , 
μένων, πρός δέ καί άλλας σημασίας. Πλήν πώί 
ζητήση τ:ς άκριβολογίαν είς πρόγραμμα. Χ 0 

ονομάζει τούς νόμους υποθέσεις. 

* 

Λιά τούς έκ σωβινισμού πάσχοντας κα': η̂τοΰνταβί 
νά έξελληνίσωσι καί παχριωτίσωσ: τά πάντα, άνα-'έοΐ 
μεν τά έξης περίεργα: 

Είς τήν χολήν ύπάρχουσιν ούσίαι χολοχρωστ'χ») \ 
άς άπαντώμεν ενίοτε κατά τήν άνάλυσιν τών οΟομ» ! 

ώς π. χ. ή ΒΊΙΪΝΙΤΙΙΊΙΙ /.λ. 1 >ΐ 1 Ϊ̂ ι σημαίνε: ΝΟΛΤ 
ΝΟΤΊ πράσινον. Άπέδωκαν λοιπόν οί ημέτερο: τόν Ί.I 
ρον διά τοΰ χολοπρασίνη. Ευρεθείσης κατόπιν άλλτ-
ούσίας ήν οί ξένοι έκάλεσαν Βΐ! ί ρινι^ΐηο. εί-ον Ό! 

ημέτεροι, άς καλέσωμεν ταύτην χολοπραΙΙΝΊΝΗΝ ΆΔΙΆ·1 
φορον άν εκάστοτε θά έγεννάτο ή αμφιβολία ποία ΕΊΝΕ 
ή χολοπρασίνη καί ποία ή χολοπρασινίνη. IΪΐΠνθΓ-*ί 
( 1 Ϊ Ι 1 ή Βΐ1ΊΡΓ&88Ϊη. 

Άν δέ εύρεθή καί τρίτη ουσία καί κληθή (ΊΗΟΙΟ-
ρ Γ Η Μ Μ Ϊ Πβ, πώς θά τήν ονομάσουν οί σιοβινισταί· 

Άπέδωκαν τήν κατάληξιν ΟΊ διά τοϋ έλαιον. ΟΔΤ* 
δέ. ένφ έκάλουν τό έλαιον τοϋ άνισου ( π Ι ο π ι τ ι ,ΙΗΊΧΪ) 
άν.σέλαιον. διά νά ήνε συνεπείς ήναγκάσθησαν νά κα
λέσουν άνισέλαιον καί τό ΊΐΗΊ̂ Οΐ σώμα ΕΜΠΕΡΙΕΧΌΜΕ
νου είς τό άνισέλαιον. 

Είς δετά πολυσύνθετα (καί ύπάρχουσιν άπειρα ΤΑ-
αϋτα'ι δέν έχουσι πλέον τί νά εΐπωσι καί παραδίδουσι 
τά δπλα, ή καταφεύγουσιν είς τό αίώνιον «οΰχοζ» 

Ούτω τό πιοίΗΝΊ ΟΊ1ΐΓ1-ΡΐΌΡΓ1-1Ϊ<>ΙΙ1Γ1-<ΐΓΗΠΐΘ4' 
ιΐίπιηο\Π(·]-Ιι,γ(1Ι·;Ι1 καλούσι μεθυλιοΰχον-αίθυλιοΟ-
χον-προπυλιοΰχον-βουτυλιοΰχον όδροξείδιον ΑΜΜΩΝΊΟΥ. 

* * * 
Λύο λέξεις ακόμη διά τήν ορθογραφία·/ τής λέξεως 

χημία. 
Κατά τάς τελευταίας έπί τή; ιστορία; τή; χημίκς 

έρευνας, ή ονομασία τής επιστήμης ταύτη; προέρχε
ται έξ αύτοΰ τούτου τοΰ δνόματο; τή; αρχαίας Αιγύ
πτου. 

Είς τήν ύφ' ημών εκδοθείσα"/ ελληνιστί Χημίαν ΤΟΟ 
.Ιοί'ίϊοη^'η (1904) καί είς τό πρώτον τεύχος, ΤΉΣ 
Χημίας τού Ααοΰ (1900) είσηγάγομεν τήν νέαν κα. 
άπλουστέραν γραφήν ΧημΙα παραπέμποντες καί ΕΙΣ 
τό σχετικόν χωρίον τοΰ Πλουτάρχου έχον ώς έξης: 
«Τήν Αϊγυπτον τά μάλιστα μελάγγειον ούσαν, ώσπερ 
τό μέλαν τοΰ οφθαλμού, χημίαν έκάλουν ιΠλούτ. ΉΘ. 
3Η4). 

Ή γραφή χυμία είχε πέσει πρό πολλού ώς ανυπο
στήρικτος όλως. ή δέ σήμερον έτι έπισήμω; %<?ψψ~ 
ποιούμενη γραφή χημεία, ουδέν επιχείρημα έχε: υπέρ 
τής μέ «ει» γραφής. 

Λοιπόν ή πρέπει νά υίοθετήσωσι τήν ύφ ΗΜΏΝ «* 
μόνην ορθήν ύποστηριχθείσαν γραφήν 7 ' / / " ' " ) γ ) ν α ^ 

άντικρούσωσιν άν έχωσιν επιχειρήματα. 
Ο. Α · Ρ0ΓΣ0Π0Ϊ*Α02 
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ΤΑ ΤΟΤ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΠΠΑ 

ΙΟΚΑΣΤΗ ΚΡΕΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ΧΟΡΟΣ ΦΟΙΝΙΣΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΕΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Πολυνείκης οιλιπους 

Ή πκηνή εν Θτβηις 
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Ο Ε Υ Ρ Ι Π Ι Δ Η Σ 
[Βιογραφικά! Σημειώσεις] 

Ό Ευριπίδης, ούτινος όημοσιεύομεν 
τάς «Φοινίσσας» κατ' άριστοτεχνικήν 
όντως μετάφρασιν τού κ. Σταύρου 
Βουτυρά, έγεννήθη καθ' ήν ήμέραν δ 
'Ελλην ισμός έσημείου μίαν άπο τάς 
ένδοξοτέρας σελίδας τής πολεμικής 
ιστορίας καί τής άζοκρούσεως τής ε
πιδρομής τών βαρβάρων καί έν τή" 
νήσω,ής το όνομα φέρει ή ένδοςος ναυ
μαχία. Ό Ευριπίδης έγεννήθη κατά 
τδ έτος 480 καί τήν ιδίαν ήμέραν τής 
έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας, έν αυτή τή 
νήσω οπου είχε καταφύγει ή οικογέ
νεια του ές 'ΛΟηνών κατά τήν έποχήν 
της επιδρομής του Ξέρςου. Ό πατήρ 
αύτοΰ φέρεται ώς οίνοπώλης καί ή 
μήτηρ του ώς πωλήτρια χόρτων. 

Αρχικώς τό κΰριον έργον τοΰ Εύ-
ριπίδου ήτο ή έπίδοσίς του είς τόν Ά-
θλητισμόν. Ά λ λ ' ή ΑΓΆΠΗ του πρός 
τήν τέχνην καί τήν φιλοσοφίαν τόν έ-
φερεν άλλαχοΰ. Καί κατ' ΑΡΧΆΣ έπε-
δόΟη είς τήν ζωγραφικήν, άλλ' έπειτα 
έμελέτησε τήν ρητορικήν ύπό τόν ΙΙρό-
δικον καί τήν φιλοσοφίαν ΰπό τόν Ά -
ναξαγόραν. Επίσης ού σμικράν έπί
δρασιν έσχε και έπί τοΰ πνεύματος αύ
τοΰ ό κατα δέκα μόνον ΈΤΗ νεώτερος 
του Σωκράτης, όστις υπήρξε καί φί
λος του. 

Ουτω ό Ευριπίδης είς έκ τών τριών 
μεγάλων τραγικών ποιητών τής ΑΡ
χαιότητος, συμφώνως ποός τήν ΈΜ-
πνευσίν του, καί τάς φιλοσοφικάς του 
σκέψεις,έγένετο δημιουργός αυτός τής 
έν τώ θεάτρω φιλοσοφίας, δι' ό καί 
απεκλήΟη ό φιλόσοφος τοΰ Θεάτρου. 

Τότε,δύναται τις νά είπη, έσημει-
ώΟη ή μεταβατική περίοδος άπό τής 
καθαρώς θρησκευτικής είς τήν φιλο-
σοφικήν έποχήν. Ούτω ένώ ό Αισχύ
λος διατηρεί είς τά εργα αύτοΰ τούς 
χονδροειδεϊς μύθους τοΰ αρχαίου πο-
λυθεϊσμοΰ, ό Ευριπίδης έπολέμησεν 
αυτούς εξ ονόματος τής ηθικής καί τή'Σ 
ορθής αντιλήψεως. Διεμαρτυρήθη οιά 
ταέγκλήματα καί τά ελαττώματα τών 
"Ολυμπίων Θεών τά αποδιδόμενα είς 
αυτούς άπό τούς ποιητάς, κατεπολέ-
μησε δέ τήν έννοιαν τής ειμαρμένης 
καί όιεκήρυξε τήν έλευθέραν Οέλησιν 
τοΰ ατόμου, άνατρέπων ούτως τάς βά
σεις τή'ς λαϊκής θρησκείας. 

«Θ· 
Αί νέαι καί τολμηροί αύται ίδέαι 

τοΰ Εϋριπίδου έξήγειραν εναντίον του 
τους συγχρόνους του καί προεκάλεσαν 
τόν έμπαιγμόν τών σατυρικών ποιη
τών τής εποχής του. 

Ά λ λ ά δέν ήτο τοΰτο μόνον. Ήπει-
λήθη πλέον Ή άπας νά καταδιωχθή 
ώς ιερόσυλος καί τέλος περί τό ΓΉΡΑΣ 

του κατέφυγεν είς τόν Άρχέλαον βα
σιλέα τών Μακεδόνων, δστις μετα 
πολλών τιμών τόν εδέχθη. 

Έκεΐ δέ καί απέθανε κατά τό έτος 
406 π. Χ. άγων τό 74 έτος τής ηλι
κίας του. 

Περί τοΰ θανάτου αύτοΰ ύπάρχουσι 
διάφοροι εκδόσεις. Δύο ές αυτών είνε 
αί περιεργότεραι πασών. Κατά τήν 
μίαν ό Ευριπίδης ένέπεσε μέσω εξα
γριωμένων κυνών ένώ περιεπάτει είς 
έρημόν τι μέρος. Κατά τήν άλλην 
έκδοσιν ούχ! κύνες άλλά γυναίκες ή
σαν αί κατασπαράξασαι τόν μέγαν τρα-
γικόν, όστις εθεωρείτο ό μέγιστος τής 
εποχής του μισογύνης, δεινώς πολέ
μιος τοΰ ωραίου φύλου κατηγορών αυτό 
είς πάσαν εΰκαιρίαν. 

Έλέγετο δηλονότι, άλλ' είνε ανα
κριβές φαίνεται, οτι καιροφυλακτούσα; 
τόν έφόνευσαν καί έπειτα τον διεμέλι-
σαν. 

Κατά τό μοκρόν κα! ένοοξον αύτοΰ 
στάδιον συνέγραψεν 75 τραγωδίας, έκ 
τών όποιων όμως αί πέντε έτυχον βρα
βείων ήτοι εικοσιν έν ολω τετραλογία·.. 

Έξ όλων τών τραγωδιών του διε
σώθησαν μόνον 18 αί έξή'ς : Αί «Φοί-
νισσαι», ή «Εκάβη», δ «Όρέστης», 
«Μήδεια», «Ιππόλυτος», « Ά λ κ η -
στις», «Ανδρομάχη», «Ίκέτιδες», 
«Ιφιγένεια έν Αΰλίδι», «Ιφιγένεια 
έν Ταύροις», «Τρωάδες», «Βακχί-
δες». «Ήρακλεΐδαι» ,«Ελένη»,«Η
ρακλής μαινόμενος», «"Ιων» κα! « Η 
λέκτρα». 

Επίσης έχομεν τοΰ Εϋριπίδου καί 
εν σατυρικόν δράμα τόν «Κύκλωπα» 
ώς καί άλλα τινά αποσπάσματα έ'ρ 
γων του άνακαλυφθέντα κατά διαφό
ρους έποχάς. 

Τό έργον τοΰ Εϋριπίδου, εύρε καί 
πολλούς συνηγόρους άλλά καί πλεί
στους κατήγορους. Ό Αριστοφάνης 
έπ! παραδείγματι τόν περιβάλλει διά 
γελοίου εΐς πολλάς κωμωδίας του καί 
τόν θέτει είς θέσιν κατωτέραν πολύ 
τοΰ Σοφοκλέους κα! τοΰ Αισχύλου. 

Ό Αριστοτέλης έν τούτοις τόν 
αποκαλεί τόν τραγικώτερον τών ποι
ητών, μ.εμφόμ.ενος μόνον αυτόν, διά 
τήν έλλειψιν πλήρους συνοχής έν τή 
δραματική δράσει. 

Είς τάς παρατηρήσεις τοΰ Αρι 
στοτέλους καί τών άλλων, συνέτεινεν 
ίσως ή έν έκάστω έργω τοΰ μεγάλου 
τραγικού παράταςις ρητορικών μονο
λόγων. Άλλά δέν πρέπει νά λησμονή 
τις, ότι ό Ευριπίδης άπηυθύνετο είς 
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λαόν μετ' εμπάθειας θαυμάζοντα Τ!Η 
αγώνα τοΰ ρητορικοΰ βήματος. 

Πρέπει συγχρόνως νά άναμ:μν,. 
σκόμεθα, ότι ό Ευριπίδης τ-ς «Λ;, 
σοφός, πολλάκις θυσιάζων τήν δρ5»η 
οπως ανάπτυξη τάς θεωρίας του * Λ 
διαδώση ταύτας μέσω τοΰ λαοΰ. Άλΐ! 
ουδείς φθάνει αυτόν εΐς τήν δύναι»» 
έν τή άποδόσει τών χαρακτήρων κβ| 
έν τή ζωγραφική τών λεπτότερων έ». 
δηλώσεων τών ανθρωπίνων συναισθ^ 
μάτων κα! παθών. Αλλως τε καί ( 
διαύγεια κα! αρμονία τοΰ ύφους το) 
συγκαλύπτουσι κα! τών ρητορικών α
ποστροφών τό μειονέκτημα. Εις τοϋβ 
δ' εξηγείται καί ή έπίδρασις ήν έσνο 
έπί τή'ς ψυχής τών συγχρόνων τβ" 
παρ' ολην τήν άντιπάθειαν ήν προι-
κάλουν αί τολμηραί αύτοΰ καί αντιλα
ϊκοί ίδέαι. 

Όπόση ύπήρξεν ή έπίδρασιςτοΰ Εϋ
ριπίδου καί πόσην ήσκησαν έπιρροήι 
τά έργα του, δύναται τις νά έννοήα» 
έκ τών ανεκδότων, τά όποια αναγρά
φει ο Πλούταρχος. Έν Σικελία έπί 
υποθέσει ήτο τοσούτον ΑΓΑΠΗΤΌΣ & 
Ευριπίδης, ώστε στίχοι αύτοΰ απαγ
γελλόμενοι έκεΐ ύπό ταξειδιωτών ΐξ 
Ελλάδος άπεστηθίζοντο καί μετεϊί-
δοντο ούτω άπό γενεάς είς γενεαν, 
όταν δέ έν Σικελία συνελήφθησα» 
Αθηναίοι αιχμάλωτοι, αφέθησαν Ε
λεύθερο: κα! έπιστρέψαντες επεσκέ
φθησαν τόν Εύριπίδην νά τόν ευχαρι
στήσουν, διότι οί κύριο; αυτών τοκς 
ήλευθέρωσαν επειδή τούς έίίδαξαν 
στίχους τοΰ ποιητοΰ. 

Επίσης ό Πλούταρχος αναφέρει, 
ότι άμα ό Λύσσανδρος κατέλαβε τας 
Αθήνας έγένετο σκέψις καί ελήφθη 
άπόφασις, οπως ή πόλις καταστραφώ 
έκ θεμελίων. "Οταν όμως είς νέος 
Φωκαεύς κατά τό επακολουθήσαν εις 
τήν άπόφασιν ταύτην γεΰμα έμελόί 
στίχους τοΰ Εϋριπίδου έπί τοσούτον 
συνεκ'.νήθησαν οί κατακτηταί, ώστε έ
κριναν ώς μέγα κατά τής άνθρωπο* 
τητος αδίκημα νά καταστρέψωσι πολι» 
δίδουσαν τό φως είς τοιούτους ανορας. 

Καί τοΰτο βεόαίως είνε άπό τ« 
μεγαλειτερας νίκας τού πνεύματος 
έπ! τής βάναυσου βίας, τοΰ πολιτι
σμού έπ! τοΰ πνεύματος τής Χ * · 8 

στροφής. 
Τό έργον τού Εϋριπίδου «Φ?·»£ 

σαι», τ : όποιον δημοσιεύομεν ο· Α :*^ ( 

ρον συνεχίζοντες τόν σκοπον ηΐ*ι ' 
όπως δημοσιεύσωμεν είς τό « Π α Ρ ^ 
τημα» τών «Αθηνών» όλα; τας «Ρ̂  
χαίας τραγωδίας, έν ώραίαις , 
σταΐς μεταφράσεσι, παρεσταθη * 
τό έτος 408 π. Χ. 
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Ε Ϋ Ρ Ι Π Ι Δ Ο Υ 

Φ Ο Ι Ν Ι Σ Σ Α Ι 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Σ . I. Β Ο Υ Τ Υ Ρ Α 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Ώήλιε, ού όστις τον διάστερον 
δδεΰεις δρόμον τούρανοϋ, έπί χρυσής 
Κδχοΰμενος αμάξης ακτινοβολείς 
δι ' ίππων πτεροπόδιυν', πόσον δυστυχή 
Ααΐνα είς τάς Θήβας έξηκόντισας 
καθ' ήν ήμέραν τήν παράλιον λιπών 
φοινίκην του ό Κάδμος έφθασεν έδώ ! 
Τής Κΰπριδος τήν θυγατέρα νυμφευθείς, 
την Άρμονίαν, τόν Πολΰδωρον γέννα, 
τόν Λάβδακον δέ ούτος, ούτινος υίός 
.6 Λάιος υπήρξε - κόρη δέ εγώ 
ϊθϋ Μενοικι'ως είμαι, όμομήτριον 
αδτάδελφόν μου έχουσα τον Κρέοντα -

καλούμαι Ίοκάστη - τοΰτο ό πατήρ 
μοί έδωκε τό όνομα. Ό Λάιος 

"μέ ένυμφεΰθη - κ' επειδή μετά μακράν 
συμβίωσίν μας διετέλουν άγονος, 
είς τούς Δελφούς απήλθε και ικέτευε 
τον Φοΐβον νά παράσχη εις τόν οΐκόν μας 
ΑΡΡΈΝΩΝ τέκνων πλοΰτον. Είπε δ ' ό Θεός: 

-«*Ω τών Θηβών τών ίπποτρόφων Βασιλεΰ, 
μήζήτει τέκνα ακουσίως τών θεών ' 
θά σέ φονεΰση ό υιός, έάν ποτε 
τοιούτον απόκτησης, και ό οΐκός σου 
εις αίμα θέλει πλεύσει >. Ά λ λ ' ό Λάϊος, 
νπο τοΰ οϊνου και τοΰ πόθου ηττηθείς 

^μητέρα τέκνου μέ κατέστησε, κ ' ευθύς 
την άμαρτίαν έννοών καί τόν χρησμόν 
παρέδωκε τό βρέφος τό ταλαίπωρον 
«Σ τούς βουκόλους όπως τό έκθέσωσι 
έπι τοΰ Κιθαιρώνος εις άκρώρειαν 
**ι εις λειμώνα διά κέντρων σιδηρών 
τρυπήσας τά σφυρά του - οθεν ή Ελλάς 
Οιδίποδα (ονόμασε. Τό έκθετον 
λαβόντες τοΰ Πολΰβου οί ίπποφορβοι 
ε ι " την οίκίαν στέλλουσι και έθηκαν 
£ις χείρας τής δεσποίνης, ήτις έθρεψε 
ϊονπονον τών ώδίνων μου και έπεισε 
"|θν συ^υγόν της ότι τό τέκνον ήν αυτής. 
ΑΜ' δτ' έπήνθει ϊουλος ύπόξανθος 

- τοΰ χείλους τοΰ υιοΰ μου, ή αυτός 
««τανοήσας ή μ α ί ) ώ ν παρά τίνος 
°? το Μαντεϊον τών Δελφών άπήρχετο 

νά μάθη θέλων τίνες οί γονείς αύτοϋ -

συγχρόνως δέ απήλθε και ό Λάϊος 
ποθών νά εξέταση άν απέθανε 
τό έκτεθέν παιδίον. Συναντώνται δέ 
εΐς τήν Φωκίδα κατά τήν σχιστήν όδόν. 
Ό διφρηλάτης τοΰ Λαίου πρός αυτόν 
κραυγάζει λέγων : «Ξένε, παραμέρισον 
πρό τών τυράννων» - υπερήφανος αυτός 
έξηκολοΰθει νά βαδίζη σ ι ω π ώ ν 
ένώ^ών ίππων καθημάτουν αί όπλα! 
τά άκρα τών ποδών του. Τέλος—διατί 
περί τών περαιτέρω νά μακρηγορώ ; 
φονεΰ ' υιός πατέρα, καί τό ό'χημα 
λαβών είς τόν τροφόν του δίδει Πόλυβον. 
Τήν πόλιν δ ' ό'τε τών Θηβών έπίεζεν 
ή Σφίγξ διά τών φόνων καί τών αρπαγών 
καί δέν έπέζη ό άνήρ μου Λάιος, 
ό αδελφός μου Κρέων μέ προύκήρυξεν 
άγγέλλων δτι ί)ά μέ λάβη σΰζυγον 
εκείνος δστις τής παρθένου τής σοφής 
τό αίνιγμα θ ά λΰση - έτυχε δ ' αυτό 
νά λύση ό Οιδίπους, ό υίός· μου, φεΰ. 
Τής χώρας ταύτης ώς εκ τούτου βασιλεύς 
άνηγορεΰθη, καί τά σκήπτρα άπό Θηβών 
λαβών ώς άθλον, εΐς τήν κοίτην τής μητρός 
εισέρχεται ό τάλας έν αγνοία του, 
ώς άλλως καί ή μήτηρ δέν έγνώριζε 
τόν μετά τοϋ ιδίου τέκνου γάμον της. 
Γεννώ δ ' έκ τοΰ υίοΰ μου δύο μέν υίοΰς, 
Ετεοκλή καί Πολυνείκην τόν κλεινόν, 
καί δυο κόρας, ών τήν μέν ώνόμασεν 
Ίσμήνην ό πατήρ της, Άντιγόνην δέ 
τήν πρεσβυτέραν απεκάλεσα εγώ. 
Τούς ανόσιους γάμους μετά τής μητρός 
ό πάντα έξαντλήσας τά παθήματα 
μαθών Οιδίπους, τήν ιδίαν δρασιν 
ανηλεώς φονεύει, διά τής χρυσής 
περόνης, ήν έφόρει, τών ομμάτων του 
τάς κόρας αίματώσας. Άνδρωθέντες δέ 
οί παίδες μας κρατοΰσι τόν πατέρα των 
εγκαθειργμένον, διά νά λησμονηθή 
ή φοβερά του τΰχη, ήτις εΐς πολλά 
σοφίσματα εκείνους θ ά υπέβαλλε. 
Καί ζή μέν ούτος έν τω οίκω - καί το ι δέ 
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ο ΑΘΗΝΑΙ 

ύπό τής τύχης Λ<ίοχβΐ, κατά τών υίών 
αράς εκφέρει ασεβείς ΕΥΧΌΜΕΝΟΣ 

- δ ι ' αιχμηρού φασγάνου νά μοιράσωσι 
τόν οίκον τοΰτον. Φοβηθέντες δέ αυτοί 

| μή, άν συγκατοικώσιν, έπακούοωσι 
μετ' εύμενείας τήν κατάραν οί θεοί, 
κατόπιν συμφωνίας ώρισαν κοινής 
ό Πολυνείκης πρώτος ό νεώτερος 
νά φύγη έκ τής χώρας ταύτης τών Θηβών 
νά μείνη δέ κατέχων 6 Ετεοκλής 
τά σκήπτρα ταύτης έτος εν, και εναλλάξ 
κατ ' έτος ν ' αρχή μέν ό εΐς, ν ' άποχωρή 
δ ' ό άλλος. Τάς ήνίας δμως τής αρχής 
άφοΰ ό πρώτος ΈΛΑΒΕ, μή έννοών 
νά καταβή τοΰ θρόνου, έξεδίω£ε 
τόν Πολυνείκην τών Θηβών. Φυγάς αυτός 
εις Ά ρ γ ο ς καταφεύμει, γίνεται γαμβρός, 
τοΰ άνακτος Αδράστου και πολύν στρατύν 
'Λργείών συναθροίσας ήλθεν εις αυτά 
έδώ τά τείχη τά έπτάπυλ' άπαιτών 
τά σκήπτρα τοΰ πατρός του και τήν χώραν του. 
Κ ' εγώ τήν ρήξιν νά προλάβω Οέλ,ουσά* 
κατέπεισα πρό τής τών δπλων χρήσεως 
υπό συνθήκας άδελιρύς πρός άίελφόν 
έδώ νά έ'λθη καί νά συνεννοηθή. 
Θάέλθη δ ' ώς άγγέλλει ό αποσταλείς 
πρός τόν υϊόν μου Πολυνείκην άγγελος. 
Άλλά σύ πάτερ, συ, ώ Ζεϋ, ό κάτοικων 
τά φωτοβόλα δώματα τοΰ ούρανοΰ, 
τό ους σου κλΐνον και έλέησον ημάς 
και δώρησε εϊρήνην ίίς τά τέκνα μου. 
Μή έπιτρέψης έν τή παναοφία σου 
τής δυστυχίας εΐς και ύ αυτός θνητός 
αίώνιον νά εΐνε θύμα κ ' έρμαιον 

Αντιγόνη, Παιδαγωγός 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
"Ω Αντιγόνη, καλλιπάρθενε βλαστέ 
έν τώ μεγάλω οίκω τοΰ πατρός, άφοΰ 
υποχωρούσα εΐς τάς παρακλήσεις σου 
ή μήτηρ νά έξέλθ-ης σοι επέτρεψε 

«. τοΰ παρθενώνος και νά έλθης εΐς αυτό 
τό δώμα τών μελάθρων τό έξώτατον 
διά νά ϊδης τών 'Αργείων τόν στρατόν, 
ολίγον μένε, δπως πρώτον τήν δδόν 
επισκοπήσω μή που διακρίνεται 
τών πολιτών τις, δστις ύστερον πικρώς 
κ ' έμέ ώς δοϋλον αμελή θά έψεγε 
καί σέώς βασιλόπαιδα άπρόσεκτον. 
Ειδήμων δ ' 'όλων θέλω σοι άφηγηθή 
καί δσα εΐδον καί π ά ν θ ' ό'σα ήκουσα 
λεγόντων τών 'Αργείων, δτε συνθηκών 
έντεΰθεν άπεστάλην κομιστής έκεΐ 
πρός τόν αύτάδελφόν σου καί δπότ ' έδώ 
εκείθεν ήλθον φέρων τάς προτάσεις του. 
ΑΛ\« :ι/λ: V:.· ρ ι αι τών πολιτών 

περιφερόμενος έδώ. Τήν πάλαιαν 
έκ κέδρου ταυτην κλίμακα ανάβαινε. 
ί)άϊδτ|; πόσον πολεμίων στράτευμα 
ανά τάς πεδιάδας καί παρά τόν ρουν 
τοΰ Ίσμηνοΰ καί τά τής Δίρκης νάματα 
στρατοπεδεΰον, δέσποινα, περίπολε". 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ώ γέρον, τεΐνον, τεϊνον χεΐρα γηραιάν 
εις χείρα κόρης νεαράς ώς στήριγμα. 
Βοήθησαν μοι ν ' άναβώ τήν κλίμακα. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
Ι δ ο ύ ήχείρ μου, τέκνον. Ή λ θ ε ς έν καιρώ· 
κινείται άπας τών 'Αργείων ό στρατός· 
/(ορίζονται οί λόχοι. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Τής Λητούς βλαστέ, 
ώ δέσποινα "Εκάτη, πώς ή πεδιάς 
κατάχαλκος άστράπτει ολη. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Ε π ε ι δ ή 
ύ Πολυνείκης ή λ θ ' έδώ πανίσχυρος 
καί ίππους φέρων πλείστους και βαρύβροντα 
μυρία δπλα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ά ρ α γε εΐς τάς χαλκάς 

τοΰ τείχους πύλας προσηρμόσΟησαν καλώς 
τά έργα τοΰ 'Αμφίονος τά λίθινα, 
μοχλοί καί κλείθρα ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
Θάρρεί' εΐνε έσωθεν 

ήσφαλισμέν 'ή πόλις· άλλ' έάν ποθης 
νά λάβης πλήρη γνώσιν, εις τους αρχηγούς 
τό βλέμμα ρίψον. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ποίος ούτος 6 λευκόν 

λοφίον φέρων, δστις βαίνει έμπροσθεν 
τών στρατευμάτων καί εις τόν βραχίονα 
τήν βαρυτάτνν πάγχαλκον ασπίδα του 
ώς πτίλον φέρει ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
Στρατηγός, ώ δέσποινα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Δέν σ ' ερωτώ τί εΐνε, γέρον, άλλά τίς 
και ποία ή πατρίς του καί πώς λέγεται. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
Ό άναξ Ίππομέδων ό έκ Μυκηνών, 
ό κατά τήν Λερναίαν λίμνην κάτοικων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
"Ω ! πόσον εΐνε άλαζών καί φοβερός 
τήν όψιν. Γίγας αληθής. Διάστερον 
τόν Ά ρ γ ο ν φέρει έπί τής άσπίδος του, 
εις τέκν' ανθρώπων σήμα άκατάλληλον. .3 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
Πρό τής πηγής τής Δίρκης διερχόμενον 
δέν βλέπεις τοΰτον ; 

ΕΤΡΙΠΙΑΟΤ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 61 
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ" 

Άλλος πάλιν οπλισμού 
5 τρόπος ούτος. Τίς αυτός ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
Τυδεΰς, υιός 

Οϊνέω;, φέρων οπλισμύν αΐτωλικόν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Αντος λοιπόν, ώ γέρον, έχει σύζυγον 
της γυναικός τοΰ Πολυνείκους άδελφήν : 
Αλλόκοτα τά δπλα, μιξοβάρβαρα. , 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Οί Αιτωλοί όπλΐται εΐνε άπαντες 
«κοντισταί τής λόγχης εύστοχώτατοι. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Καί πώς γνωρίζεις πάντα ταΰτα ακριβώς ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Τάτών ασπίδων σήματα έγνώρισα 
ιδών δτε έ^τάλην πρός τόν άδελφόν 
σπονδάς κομίζων, καί τά ανεγνώρισα 
τούς ώπλισμένους βλέπων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Είς τό μνήμα δέ 
τοΰ ΖήΐΙον, γέρον, τίς ό παριστάμενος ; 

' Ό τούς πολλούς βοστρύχους έχων, βλοσυρόν 
τοομμα, νεανίας μέν, άλλ' αρχηγός, 
καθόσον παρά πόδας πλήθος πάνοπλον 

Κτον περιβάλλει ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Εΐνε ούτος ό υίός 
• της Αταλάντης, ό Παρί)ενοπαΐος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

"Ω ! 
Άλλ' είθε, ε'ίί)ε διά τών βελών αυτής 

ίήόρειβάτις "Αρτεμις ν ' άπέκτεινε 
σύν τή μητρί καί τοΰτον, δστις ή λ θ ' έδώ 
τήν πόλιν μου νά κυρίευση ! 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Γένοιτο! 
Αλλά φοβούμαι μήπως κρίνιοσ' οί θεοί 

οτι δίκαιος καθ ' ημών έστράτευσαν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
^ 0 δέ πυλυστενάκτω μοίρα γεννηθείς 

»τής αυτής, ώ γέρον, καί έγώ μητρός, 
ο Πολυνείκης, ΐ| ίλτατε, πού εΐνε, ποΰ ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Παρά τον τιίηην τών επτά τής άτυχους 
Ρ̂ όβης θυγατέρων, συνοδεύει δέ 
τ υ ν Άδραπτον. Τόν βλέπεις ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ' 
ΝΑΙ, άλλ' άμυδρώς. 

Β*** τύπον μόλις διακρίνω τής μορφής. 

Εκείνος εΐνε, ναί - ιδού τά στήθη του. 
Νεφέλης ποιος θά μοί δώση πτέρυγας 
αϊθεροβάμων, αδελφέ μου, καί έγώ, 
πρύς σέ νά δράμω καί εΐς τάς άγκάλας μου 
περιβαλοΰσα τέλος πάντιον ν ' ασπασθώ 
τόν δυστυχή καί φίλτατον έξόριστον ! 
Ί δ έ τον, γέρον, πόσον ακτινοβολεί 
τά δπλα φέρων τά χρυσά ! Δέν φαίνεται 
ώς απαστράπτων τής πρωίας ήλιος ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
Ή σ υ χ α σ ο ν θά έλθη ασφαλής έδώ 
καί θ ά πλήρωση τήν καρδίαν σου χαράς. 

ΛΚΤΙΓΟΝΗ 

Καί τις ό άλλος, δστις ίππους τούς λευκούς 
τοΰ άρματος εκείνου χαλιναγωγεί ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

' Ο μάντις Αμφιάραος , τά σφάγια, 
τό αίμα τών οποίων τήν μητέρα γήν 
θ ' άρδευση, φέρων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Φέγγος χρυσοστέφανον, 

ώ τοΰ ηλίου θύγατερ τοΰ φωταυγοΰς, 
σεπτή σελήνη, πόοον ούτος συνετώς 
κ ' έν ησυχία μεταξύ τής άφρονος 
τών άλλων βίας οδηγεί τούς ίππους του ! 

Ποΰ δ ' ότήν πύΑ-.ν ταυτην άπεινώς 
καί καθυβρίζων Καπανεύς; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
Καταμετρών 

τά τείχη άνω κάτω, τά ευάλωτα 
σημεία τούτων μελετά. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ώ Νέμεσις, 

βροντή Διός βαρεία καί τοΰ κεραυνού 
τύ πΰρ τό φλέγον, σύ τήν ύπερφίαλον 
άλαζονείαν πάταξον. Λυτός λοιπόν 
καυχάται δτι τάς παρθένους τών Θηβών 
αΐχμαλωτίζων είς τήν πόλιν Μυκηνών 
καί εΐς τήν Λέρνην δπως ύδωρ φέρωσιν 
άπό τής νύμφης Άμυμώνης τήν πηγή ν 
θ ά δώση δούλας ; "Ω ! ποτέ, μηδποέτε, 
ώ τοΰ Διός θυγάτηρ χρυσοπλόκαμε, 
ώ δέσποινα μου "Αρτεμις, μή άνεχθής 
εΐς τήν δουλείαν ταύτην νά υποβληθώ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
. Καί νΰν, άφοΰ τόν πόθον σου άπήλαυσας 

καί είδες δσα έπεί)ύμεις, εΐσελθε 
καί μένε, τέκνον, εΐς τόν παρθενώνά σου. 
Διότι πλήθος γυναικών, ώς ήκουσαν 
τήν έν τή πόλει έπελθούσαν ταραχήν, 
συρρέουσιν άί)ρόαι εις τάνάκτορα. 
Κακόγλωσσον δέ φύσει τό τών γυναικών 
έπλάσθη φΰλον, καί μικράν άν λάβωσι 
κακολογίας άφορμήν, προσθέτουσι 
μυρία άλλα. Η δ ο ν ή τις, φαίνεται 
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εΐς τάς γυναίκας εΐνε νά μή λέγωσι 
ποτέ καλόν τι περί άλλης γυναικός. 

ΧΟΡΟΣ 
(Στροφή α'.) 

Καταλιποΰσα τό Τΰριον πέλαγος 
έκ της φοινίσσης άπήλΐ>ον νήσου 
λείας επίλεκτος απαρχή 
ώς ίερόδουλος εΐς τοϋ Φοίβου 
τά θεία μέλαθρα έν Δελφοΐς -

θ ά κατώκουν εκεί τάς δειράδας 
τάς νιφοβόλους τοΰ Παρνασσοΰ. 
Τόν Ίόνιον έπλευσα πόντον οπότε 
αί πνοαί τοΰ Ζέφυρου 
τοΰ ούρανοΰ τό ωραίο ν κελάδημα 
πέραν τών τής περιρρυτου 
Σικελίας πολυκάρπων 
πεδιάδων πνέουσιν. 

(Αντιστροφή β'.) 
Εΐς τόν Λοξίαν ανάθημα πάγκαλον 
ύπό τής πόλεως προκριθεΐσα 
εΐς τών Καδμείων ήλθον τήν γήν 
άποσταλεΐσα εις τοΰ Λαΐου 
τούς πύργους τούτους, τοΰ συγγενούς 
τών κλεινών τοΰ Άγήνορος τέκνων. 
Ώ ς τά αγάλματα τά χρυσά 
λειτουργός προωρίσθην νά γείνω τοΰ Φοίβου -

αναμένει δ ' εισέτι 
τής Κασταλίας ή κρήνη τήν κόμην μου, 
τήν παρθενικήν χλιδήν μου, 
έξαγνίζουσα νά λούση 
διά τών ναμάτων της. 

(Επωδός) 
Ώ δικόρυφον ό'ρος, 
Αί κορυφαί τοΰ οποίου πυρός άπαυγάζουσι σέλας 
βακχικών εορτών, 
καί σύ άμπελε, ήτις σταλάζουσα οΐνον 

κ α θ ' έκάστην έκφύεις πολύκαρπον βότρυν, 
καί θεσπέσια άντρα τοΰ δράκοντος, 
καί θεών δρειναί σκοπιαί, 
καί σύ ό περιάγων 
τό ιερόν καί νεφόβλητον ό'ρος, 
ίερόδουλος εϊθε ποτέ γινομένη 
τοΰ αθανάτου θεού, 
άφοβον βίον νά ζώ 
εΐς τοΰ Φοίβου τάς φάραγγας τάς μεσομφάλους 
καταλιποΰσα τής Δίρκης τά νάματα. 

(Στροφή β') 
Νΰν δέ δ θούριος "Αρης έλθών 
πρό τών τειχών ύπεκκαίει πολέμιον γένος 
κατά της πόλεως ταύτης I 
Ε ίθε ποτέ νά μή πάθη ! 
Εΐνε κοιναί αί τών φίλων όδύναι, 
καί κοινόν εΐς τήν χώραν τήν φοίνισσαν 
τής έπταπύργου πόλεως 
τό πάθημα θά εΐνε φεΰ ! 

Κοινόν τό αίμα έχομεν". 
της Ίοΰς τής κερασφόρου τέκνα καί αυτοί χη 
καί τών πόνων νά μετέχω χρεωστώ τών άδελα 

(Αντιστροφή β') 
Περί τήν πόλιν δέ νέφος πυκνόν 
λάμπει ασπίδων, φρικώδους προμήνυμα υΑ 
Ταυτην δέ φέρων Δ "Αρης 
θά καταμάΟη ταχέως 
δτι κομίζ ' εΐς τούς παΐδας Οΐδίπου 
Ε ρ ι ν υ ώ ν άγρι'αν έκδίκησιν. 
Ώ Ά ρ γ ο ς τό πελασγικόν, 
ή δύναμίς σου μέ πτοεί 
κ ' ή θεία δίκη' επειδή 
άδικος δέν εΐνε δστις τής πατρίδος έξωσθείς 
καί ποθών αυτήν προβαίνει εΐς αγώνα ένοπ] 

Πολυνείκης, Ίοχάστη, Χορός 
Π Ο Λ Υ Ν Ε Ι Κ Ι Ι Σ 

Τών πυλωρών τά κλείθρα μέ έδέχθησαν 
εντός τοΰ τείχους νά εισέλθω ευχερώς. 
Άλλά φοβούμαι τοΰτο, μή λαβόντες με 
ώσεί εντός δικτύου δέν μ' άφήσωσιν 
άναίμακτον τό σώμα - τούτου ένεκα 
τό όμμα στρέφω πανταχού έδώ κ ' εκεί, 
μήπως υπάρχει δόλος τις. Άλλά κρατών 
τό ξίφος τοΰτο θ ' ασφαλίσω έμαυτόν. 
Ώ ! τίς εΐνε ; "Οχι" κτύπος εΐν ' απλώς. 
Είς τούς τολμώντας πάντα εΐν 'επίφοβα 
δταν τόν πόδα φέρωσιν ΕΙΣ γήν έχθράν. 
Εΐς τήν μητέρα, ήτις μ ' έπεισεν «δώ 
ύπόσπονδος νά έλθω, έχω πίστιν μέν, 
πλην καί δέν έχω ταυτοχρόνως. Άλλ ιδού, 
εγγύς ή προστασία - βλέπω τούς βωμούς 
πλησίον όντας - βλέπω τά ανάκτορα 
ουχί γυμνά ανθρώπων. Είς τήν σκοτεινήν 
άς βάλω πάλιν θήκην του τό ξίφος του. 
Ά ς ερωτήσω τίνες καί πώς έ'τυχεν 
αί ξέναι αύται νά εύρίσκωνται έδώ. 
Έ κ ποίας χώρας, ώ γυναίκες, είπατε, 
εΐς τής Ελλάδος ήλθετε τήν φίλην γήν ; 

Χ Ο Ρ Ο Σ 

Ή τών Φοινίκων μέ ανέθρεψε πατρίς, 
μ' απέστειλαν δ ' ένταΰθα τού Άγήνορος 
οί έ'κγονοι τήν έκγονον ως άπαρχήν 
της λείας εΐς τόν Φοΐβον προορίζοντες. 
Έ ν ω δέ τοΰ Οΐδίπου Δ κλεινός υίός 
νά μ' άποστείλη έμελλεν εΐς τών Δελφών 
τό πάνσεπτον μαντεΐον, έν τω "μεταξύ 
έπήλθον οί Άργε ΐο ι κατά τών Θηβών. 
Καί σύ δ ' εΐπέ μοι, ποίος ών ήλθες έδω 
εΐς τών Θηβών τό τείχος τό έπτάπυργον. 1 

Π ο λ υ ν ε ί κ η ς 

Πατήρ μου εΐνε τοΰ Λαΐου Δ υίός, 
Δ βασιλεύς Οιδίπους, Ίοκάστη δέ, 
τοΰ Μενοικέως ή θυγάτηρ, μήτηρ μου, 
καί Πολυνείκην μ' όνομάζουσιν έδώ. 
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ΧΟΡΟΣ 

Γ ' 0 γενεά τών τέκνων τοΰ Άγήνορος, 
. δεσποτών μου, οΐτινές Μ' απέστειλαν, 
γοννπετώς σέ προσκυνώ, ώ βασιλεΰ, 
τ ϋν'νόμον σεβόμενη τής πατρίδος μου. 

Ώ ! ήλθες, ήλθες, τέλος πάντων, 
εΐς τήν πατρώαν ταύτην χώραν. 

Ίοκάστη δέσποινα, 

είς νπάντησιν έλθέ 

βνοιξον τ«? π υ λ α ? σ ο υ -

Λένάκοΰεις, σύ,Ή μήτηρ,τοΰ υιού σου τήν φωνήν; 
Τί βραδύνεις τών μελάθρων νά έξέλίίης,δέσποινα, 
χαί ν'άνοίςιις τάς άγκάλας εΐς τό φίλον τέκνον σου 

Ι Ο Κ Α Σ Τ Η 

Τον ήχον τής φωνής σας τής φοινικικής 
άκούσασα έξήλίίον, ώ νεανίδες, 

μετά πολλού τοϋ κόπου σύρουσα έδώ 
ί χό ύποτρέμον έκ τοΰ γήρως ΒΉΜΑ μου. 

Ώάγαπητόν μου τέκνον 
εΐδον,εΐδοντέλος πάντων μετά χρόνους καί καιρούς 

: το γλυκύ σου πρόσωπον. 
Τής μητρός σου τάστήθη εΐςτούς κόλπουςσουσφίγξον 
τήνψιλήν κεφαλήν της, τάς ρυσσάς παρειάς της, 
τόν'ισχνύν τράχηλόν της, τών ξανθών σου πλοκάμων 

• ή σκιά ας κάλυψη. 
'Μόλις, μόλις άπεδόθης άνελπίστως, άδοκήτως 
βίς τούς κόλπους τής μητρός -

Τήνάμύθητον χαράν μου,τήν χαράν τήν πολλαπλήν, 
πώς νά σοι εκφράσω, τέκνον : 
Μέ τούς λύγους; Μέ τάς χείρας ; Ή περιχορεύουσα 
φερομένη άνω κάτω 
.τάς αρχαίας ν ' απολαύσω τέρψεις καί χαράς ; 
*Ω παμφίλτατε υιέ ! 
Έρημον τόν πατρικόν οΐκον έγκατέλιπες 
ί π ' αδίκου αδελφού εΐς φυγήν αναγκασθείς! 
Πόσον ΰμως ποθητός εις τους φίλους ήσο ! 

• Πόσον σέ έπόθησε τών Θηβών ή πόλις ! 
Τήν λευκήν μου άπέκειρα έκτοτε κόμην, 
καί πενυοϋσά σε, τέκνον, έν δάκρυσιν 
Ις αεί τά λευκά άπεδύθην ενδύματα 
ιαί τά μαύρα, τάπαίσια ταΰτά μου ράκη 
σκοτεινά μεταλλάσσω. 
0 δ' έν τώ οίκω τυφλός πατήρ σου 
μετά δακρύων άεί ποίΐών 
τήν τής εστίας του άρμονίαν 
τήν άποπτάσαν διά παντός 

I άπεπειράθη καί διά ξίφους 
«αί δι' αγχόνης ό δυστυχής 

V αυτοκτονήση- καί καταράται 
«ναστενάζων τά τέκν' αύτοΰ 

• Ή^πτετ'έν σκότει, πληροί τόν οΐκον 
| «Οαυγών και θρήνων καί οιμωγών. 

^ δ ε , τέκνον, ακούω, καί εΐς γάμον έζεύχθης 
Χ α ι εν ξένοις μελάί)ροις ξενικήν κηδεστίαν 
θεραπεύεις καί γάμου ήδονήν απολαύεις" 

Θλιβερόν εΐς τήν φίλην Μητέρα σου τοΰτο 
κ ' εΐς τό ένδοξον γένος Λαΐου, 
οιωνός δέ τών γάμων απαίσιος. 
Ούτε δ ' έγώ γαμήλιους λαμπάδας άνήψα εΐς σέ, 
καθώς νόμιμον εΐνε καί πρέπει 
εΐς μητέρα ευδαίμονα" 
καί χωρίς λουτροφόρου τών γάμων πομπής 
Δ Ίσμηνύς κηδεστίαν συνήψεν, 
έπί δέ τή εΐσόδω τής νύμφης σου 
αί ΟΔΟΊ τών Θηβών δέν αντηχούν γαμήλια άσματα. 
"Αλλ' είθε ταΰτα πάντα νά άπώλλυντο 
υστισδήποτε είναι ό αίτιος 
ε ϊτ ' Δ Οιδίπους, είτε ή έρις, 
είτε έάν τό δαιμόνιον έπληξε 
δ ι ' αύτών>τοΰ Οΐδίπου τόν οΐκον -

διότι πάντων τούτων τών κακών 
ΕΐΣ έμέ αί δδύναι έπήλ.θον. 

Χ Ο Ρ Ο Σ 

Δεινόν είς τάς γυναίκας εΐνε ΑΛΗΘΏΣ 
τό μετ' ώδίνων τίκτειν, πάν τό φΰλον δέ 
τό γυναικεΐον φυσικώς φιλότεκνον. 

π ο λ υ ν ε ι κ ι ι ς 

Φρονίμως καί άφρόνως, μήτέρ μου, ποιών 
συνήνεσα νά έλθω μεταξύ ΈΧΘΡΩΝ. 
Ανάγκη δμως φυσική εΐς απαντάς 
ό έρως εΐνε τής πατρίδος, δστις δέ 
άλλέως λέγει, λόγων εΐνε εραστής, 
άλλά τόν νούν του έχει πάντοτε έκεΐ. 
Τοσούτον δ ' έφοβήθην κ ' έδειλίασα 
μή με φονεύση δόλος^τις τοΰ αδελφού, 
ώστε τό ξίφος εΐς τάς χειράς μου κρατών 
καί προφυλάττων δ ι ' αύτοΰ τό πρόσωπον 
ΤΉΝ πόλιν διασχίσας ήλθον. Μόνον δέ 
εΐς τάς σπονδάς έθάρρουν καί εΐς ΤΉΝ πρός ΣΈ 
πίστιν, Ώ μήτερ, ήτις μέ εισήγαγες 
εΐς τά πατρώα τείχη. Έκλαυσα πικρώς 
ΐδών μετά τοσούτον χρόνον τούς βωμούς 
τών αθανάτων, μέλαθρα, γυμνάσια, 
έν οις έτράφην, τά τής Δίρκης νάματα, 
έξ ών ΑΔΊΚΩΣ έξωσθείς έν ξένη γή 
διάγω μένων, δάκρυα αιματηρά 
ΈΚ τών ομμάτων καταχέων. Ά λ λ ' ιδού, 
σέ βλέπω, μήτερ, μετά τόσας θλίψεις σου 
καί νέαν ·#λΐψιν δοκιμάζουσαν δ ι ' ΆΣ 
έγώ δ τάλας φ ε ΰ ! ύπέστην συμφοράς. 
Δεινόν ή έχθρα τών οικείων ΑΛΗΘΏΣ 
καί αί διαφοραί των δυσεπίλυτοι. 
Ά λ λ ά τ ί πράττει ΈΝ ΤΏ οΐκφ Δ τυφλός 
καί γηραιός πατήρ μου ; Τί δ ' αί άδελφαι 
αί φίλταταί μο ι ; "Ισως καί αύται 
θρηνούσι τήν φυγήν μου, αί ταλαίπωροι ! 

Ι Ο Κ Α Σ Τ Η 

Κακόν κακώς τό γένος τοΰ Οιδίποδος 
Θεών τις φθείρει. Πρώτη ήτο απαρχή 
οτι άνόμως μήτηρ έγεινα ΈΓΏ, 
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συνήψε δ ' ό πατήρ*σου γάμον μιαρόν, 
έξ οΰ και συ φεϋ ! έγεννήθης. Πλήν πρός τί 
τά επαναλαμβάνω; Είς τά τών Θεών 
ανάγκη πάντες νά ύποτασσώμεθα. 
Τά κατά σέ νά μάθω ήθελον, άλλά 
φοβούμαι μήπως σέ λυπήσω άκουσα. 
Π ο θ ώ έν τούτοις... 

πολυνβικιις 
'Λλλ' ερώτα - τίποτε 

μή παραλίπης - δ,τι σύ επιθυμείς 
καί εΐς έμέ, ώ μί/τερ, είνε άρεστόν. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Εΐπέ μοι πρώτον, εινε μέγα τι κακόν 
ή εξορία; 

Πολυνείκης 
Μέγα, μεγαλείτερον 

έν έργιυ ή έν λόγορ ; 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Ά λ λ ά δ ιατ ί ; 

τί τό δεινύν εΐς τούς φυγάδας ; 

Π Ο Λ ν Ν Ε Ι Κ Ι Ι Σ 

Πρώτιστα 
στερούνται παρρησίας. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Διόλου ίδιον,* 

ώ τέκνον, τό μή λέγειν δσα τις φρονεί. 

Πολυνείκης 
Ε ν δ ί δ ε ι άκων εΐς μωρίας δεσποτών. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Λεινόν τό μετ ' άσόφων λέγειν άαοφα. 

Πολυνείκης 
Τοΰ κέρδους δούλος κατ ' ανάγκην γίνεται. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Κεναί ελπίδες τούςφυγάδας βόσκουσι. 

Πολυνείκης 
Τό εννοούν, άλλ' αναβάλλουν τόν καιρόν. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Δέν τούς διδάσκει ούδ ' ό χρόνος τό κενόν ; 

Πολυνείκης 
Γλυκεία Κύπρις θεραπεύει τά κακά. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Καί πρίν σύναψης γάμον πώς έτρέφεσο ; 

Πολυνείκης 
Ό τ έ μέν έτρεφόμην, άλλοτε δ ' ΟΥΧΊ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Δέν σ ' έβοήθουν ούδ ' οί φίλοι τοΰ πατρός ; 

Πολυνείκης 
Ουδείς υπάρχει φίλος δταν δυστυχής. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Δέν σέ έξήρεν ούτε ή ευγένεια; 

Πολυνείκης 
Τροφήν δέν δίδει - τό στερεΐσθαι κάκιστον. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Ουδέν υπάρχει της πατρίδος φίλτερον. 

Πολυνείκης 
Ό έρως, δν εμπνέει είνε άφατος. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Πώς δέ μετέβης εΐς τό Ά ρ γ ο ς ; Τί σκεφθεί 

Πολυνείκης 
Χρησμόν τοΰ Φοίβου έλαβεν ό Άδραστος, 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Χρησμόν δέ ποίον ; λέγε, δέν σ ' εννοώ. 

Πολυνείκης 
Γαμβρούς νά ΛΆΒΗ κάπρον τε καί λέοντα. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Πρύς τί θηρίου σοι εδόθη όνομα ; 

ΠΙ ΙΑΥΝΕΙΚΗΣ 
Μοιραίως ούτως ό θεός μ' ώνόμασε. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Σοφό ν τό θείον. Π ώ ς τού γάμου έτυχες; 

Πολυνείκης 
Εΐς τοΰ Αδράστου ήλθον νύκτωρ τάς αύλά 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Θηρεύων γάμον ή φυγάς πλανώμενος ; 

Πολυνείκης 
Ώ ς πλάνης - ήλθε δ ' άλλος μετ ' έμέ φυγάς; 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Τίς ούτος ; Πάντως ΆΘΛΙΟΣ τις καί αυτός. 

Πολυνείκης 
Τυδεύς ό έξ Οϊνέως γεννηθείς πατρός. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Καί πρός θηρία πώς σας παρωμοίασε ; 

Πολυνείκης 
Ί δ ώ ν ημάς παλαίοντας περί στρωμνής. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Κ ' ένόει τότε τόν χρησμόν ο Άδραστος ; 

πολυνειΚης 
Καί κόρας δύο εΐς τούς δύο έδωκεν. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Εΐπέ μοι, είσαι έν τώ ΓΆΜΩ ευτυχής; 

Πολυνείκης 
Δέν έχω μέχρις ώρας άφορμάς μομφής. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Πώς δ ' έπεισες εκείνον κατά τών Θηβών 
νά έκστρατεύση μετά σοϋ ; 

Πολυνείκης . .' 
Ό Άδραστος 

είς αμφότερους τούς γαμβρούς του ώμοσε 
νά μάς έπαναγάγη είς τάς χώρας μας, 
έμέ δέ πρώτον. Καί πολλοί καί έξοχοι 
τών Δαναών καί Μυκηναίων χάριν μου 
άκολουθοΰσι - χάριν άναγκαίαν μέν 
άλλ'ήτις λύπην άφατον μοί προξενεί, <>| 
διότι άκων κατά τής πατρίδος μου 
τήν έκστρατείαν ταύτην έπεχείρησα -

ναί, άκων, άκων, έπομνύω τούς θεούς 
τά δπλα αίρω κατά τών γονέων μου. 
Εΐς σέ ή λύσις τούτων, μητερ, τών κακών 
απόκειται - τούς αδελφούς διάλλαξον 
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λ-άλλαξον τών πόνων καί έμέ καί σέ 
-αί σ ν | ΐ - τ | ί α , ί ν τήν πύλιν. Καί ΕΛΈΧΘΗ μέν 
χολλάκις τοΰτο, ΆΛΛ' έπιτραπήτω μο« 
ν α Τ , Ί επαναλάβω - είνε τιμιότατος 
ύ Τούτος παρ ' (ΊνΟρώποις, την μεγίστην δέ 
«δν ανθρωπίνων πάντων έχει δύναμιν* 
ζητών δέ τοΰτον ήλθον μυριάριί)μον 
οτρατόν ενταύθα συνεπάγων, επειδή 
ουδέν σημαίνει πένης ών ό ευγενής. 

ΧΟΙΌΣ 
'Αλλ' έρχεται ένταΰθα 6 Ετεοκλής 
οί· δέ, ώ μήτερ, τά προσήκοντα εΐπέ, 

• δι' ών θά διηλλάττοντο τά τέκνα σου. 
Ετεοκλής- Ίοκάστη, Πολυνείκης, Χορός 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Προσήλιων, μήτερ - ήλθον δέ πρός χάριν σου. 
Τί τό πρακτέον ; Τίς ί) ' άρχίση ομιλών ; 
Διότι τού; πολίτας πέρι; τών τειχών 

',νοτάξω κατά λόχους ασχολούμενος 
διέκοψα τό έργον, δπως τάςκοινάς 
προτάσεις σου ακούσω καί τά αίτια, 
ών ένεκα δεχθεΐσα τοΰτον μ' έ'πεισας 
ΰπόσπονδος νά έλθη ένδον τών τειχών. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Μή σπεύδης τέκνον ή ταχύτης καί σπουδή 

; αντίκεινται πολλάκις πρύς τό δ ίκαιον 
ΤΟ δ' εσκεμμένος καί βραδέως ό μ ι Μ ν 
σοφόν τε άμα καί τελεσφορώτερον. 
Μή βλοσυρώς προσβλέπης - παΰσον τής οργής 
ΐάς φοβερά; εξάψεις - κεφα/.ήν Γοργούς 
δέν έχεις έναντι σου, ΆΛΛΆ κεφαλήν 
τοϋ άδελ(| οΰ σον. Σύ δέ, ώ Πολύνεικες, 
τύ πρόσωπον σου, στρέψον πρύς τόν άδελφόν* 
προσατενίζιον τοΰτον καί καλλίτερον 

"Λοόμιλήσης κ' εύμενέστερον πολύ 
τονς λόγοι·; του Ο' ακούσης. Συμβουλίμ· σοφήν 

Ι ρ ς δ ί δ ^ ταύτην δταν η ίλος όργισΟείς 
κατιί τίνος τών η ίλο>ν καί εύρων αυτόν 
προσατενίπη .τρόσωπον πρύς πρόσωπον, 
ουδόλως πρέπει νά μνησίκακη, ΆΛΛΆ 
ϊονλογον μόνον, τέκνα μου, νά σκέπτηται 
δι' δν συνήλΟον. "Ηδη, ώ Πολύνεικες, 
ου -τρωτός λέγε- επειδή τών Δαναών 
βυή/.Οες ((έροιν τόν στρατύν, ώς άδικα 

I παθών, ώ; λέγεις. ΕΪΟε δέ τις τών θεών 
"ριτί|; νά γίνη, τά κακά άποσοβών. 

Πολυνείκης 
• Απλή, ώ μητερ, είνε η αλήθεια, 

^χοήζε ι δ ' άναπτύξεοις λεπτομερούς 
*ο δίκαιον, διότι έχει οίκοθεν 

. *«ν ο ) Τ , ΐ 0 νοειώδε; καί τό καίριον. 
«δικο; ,Ί'· λιΊ;·));, φύσει νοσηρός, 

• °°Φ« προ; ίίεραπείαν φάρμακ' απαιτεί. 
"° ι τών πατρικών μας προνόων εγώ 

Ρ * Μ η ν ούτω* Οέλων ν ' άποφύγοψεν 

κ ' εγώ καί ούτος ΤΉΝ κατάραν, Ή ν ποτε 
κατ ' αμφοτέρων ό πατήρ έξήνεγκεν, 
έξώσθην εκουσίως τής πατρίδος μου, 
παραχωρήσας εΐς αυτόν δ ι ' έτος εν . 
τήν βασιλείαν, οπως έξ ύπαμοιβής 
δ ι ' ίσον χρόνον βασιλεύσω καί εγώ. 
'Εσκέφθην ταΰτα, ϊνα μή έμπέσωμεν 
εΐς έ'χθραν καί εΐς φΟόνον καί, ώς γίνεται 
συχνά, κακόν τι πράξωμεν ή πάθωμεν. 
Αυτός δέ συναινέσας καί είς τών ΘΕΏΝ 
τό όνομα όμόσας, ουδέν έπραξεν 
έξ δσων ύπεσχέθη καί κατακρατεί 
τά σκήπτρα καί τόν οίκον, τά όποια νύν, 
κατά τήν συμφωνίαν, μοί άνήκουσι. 
Καί τώρα είμαι έτοιμος, άμα λαβών 
τό δίκαιον μου, ν ' αποπέμψω τόν στρατύν 
έκτος τής χώρας, έχων δέ κατά σειράν 
τόν θρόνον δ ι ' έν έτος, πάλιν εΐς αυτόν 
δ ι ' ί σ ο ν χρόνον ν ' άποδώσον επειδή 
δέν θέλω τής πατρίδος τήν καταστροφήν, 
νά προσαρμόσω τής εφόδου. Ά λ λ ' έάν 
δέν τύχω τοΰ δικαίου μ ο υ θ ' αναγκασθώ 
νά πράξω τοϋ δικαίου μου θ ' αναγκασθώ 
νά πράξω τούτο. Τούς θεούς ώς μάρτυρας 
προσάγω δτι, έν παντί τό δίκαιον 
ποθησας, άνοσίως αποβάλλομαι 
έκτης πατρίδος καί παρά τό δίκαιον. 
Αυτά καί μόνα Λεγω, άνευ μέν πολλής 
λογοκοπίας, δμως καί εΐς τούς σοφούς 
καί εΐς τούς φαύλους, ώς νομίζω, νόμιμα. 

ΧΟΡΟΣ 

Έ Γ Ώ βεβαίως, καί τοι άνετράφημεν 
μακράν τής χώρας ταύτης τής ελληνικής, 
ευρίσκω δμως συνετούς τούς λόγους σου. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Ά ν παρά πάσι τοΐς άνθρώποιςτό αυτό 
σοφόν, ώ μήτερ, καί καλόν έκρίνετο, 
δέν θ ά ύπήρχον μεταξύ των έριδες. 
Γνωμών ταύτότης καί ΐσότης σήμερον 
ονόματι υπάρχει, ό'χι πράγματι. 
' Ε γ ώ , άνυποκρίτως τό ΟΜΟΛΟΓΏ, 
Έ ά ν ποτέ μοι ήτο τοΰτο δυνατόν, 
εΐς τούρανοϋ θ ' ανεβαίνοντας κορυφάς 
καί εΐς τής γής τά βάθη θ ά κατέβαινον 
διά νάέχω τήν μεγίστην τών θεών , 
τήν βασιλείαν. Τοΰτο τύ ΑΞΊΩΜΑ 
δ ι ' έμαυτόν νά διασώζω προτιμώ 
παρά εΐς άλλον, μήτερ, νά παραχωρώ. 
Διότι είνε άνανδρία δταν τις 
τύ μεγαλεϊον έχων τούτο έκχωρή 
καί εκουσίως γίνηται κατώτερος. 
Αΐσχύνομαι πρός τούτοις ούτος ό έλθών 
μετά στρατού καί 8πλων καί λεηλατών 
τήν χώρα*· μας νά λάβη δσα απαιτεί, 
θ ά ήτο ό'ντως είς τάς Θήβας Ονειδος 

άν τών Άργε ίων τόνστρατόν φοβούμενος 
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ΠΑΡΑΧΩΡΉΣΩ ΕΐΣ ΑΥΤΌΝ ΤΆ ΣΚΉΠΤΡΑ ΜΟΥ. 
ΔΙΑΛΛΑΓΉΝ ΑΝ ΈΠΕΖΉΤΕΙ, ΈΠΡΕΠΕ 
ΝΆ ΠΡΆΞΗ ΤΟΰΤΟ ΌΧΙ ΈΝΟΠΛΟΣ ΈΛΟΏΝ" 
ΔΙΌΤΙ ΚΑΙ Ό ΛΌΓΟΣ ΕΐΝΕ ΙΚΑΝΌΣ 
ΝΆ ΠΡΆΞΗ ΔΣΑ ΚΑΙ ΤΌ ΞΊΦΟΣ ΤΏΝ ΈΧΘΡΩΝ. 
ΆΛΛ' ΆΝ ΜΈΝ ΘΈΛΗ ΆΛΛΩΣ ΠΩΣ ΝΆ ΚΑΤΟΙΚΉ 
ΤΉΝ ΧΏΡΑΝ ΤΑΥΤΗΝ, ΈΣΤΩ- ΆΛΛ' ΟΥΔΈΠΟΤΕ 
ΘΆ ΕΠΙΤΡΈΨΩ ΕΐΣ ΈΜΈ ΑΥΤΌΝ, 
ΈΝΩ ΝΆ ΒΑΣΙΛΕΎΩ ΕΐΝΕ ΔΥΝΑΤΌΝ, 
ΕΚΏΝ ΤΟΰ ΠΟΛΥΝΕΊΚΟΥΣ ΔΟΎΛΟΣ Ν' ΑΠΟΒΏ. 
ΚΑΤΌΠΙΝ ΤΟΎΤΩΝ, ΠΰΡ ΚΑΙ ΜΆΧΑΙΡΑ ΕΜΠΡΌΣ" 
ΖΕΥΧΘΉΚΟΣΑΝ Οΐ ΊΠΠΟΙ, ΆΣ ΠΛΗΡΏΣΩΣΙ 
ΤΆΣ ΠΕΔΙΆΔΑΣ ΆΡΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΆ. 
ΟΥΔΈΠΟΤΕ ΤΆ ΣΚΉΠΤΡΑ ΚΑΙ ΤΌΝ ΟΐΚΌΝ ΜΟΥ 
ΘΆ ΠΑΡΑΔΏΣΩ ΕΙΣ ΑΥΤΌΝ, ΟΥΔΈΠΟΤΕ. 
Ή ΑΔΙΚΊΑ ΆΝ ΠΟΤ' ΈΠΙΒΆΛΛΗΤΑΙ, 
ΠΕΡΊ ΜΈΝ ΣΚΉΠΤΡΩΝ ΚΆΛΛΙΣΤΟΝ ΤΌ ΆΔΙΚΕΪΝ 
ΚΑΤΆ ΔΈ ΤΆΛΛΑ ΠΡΈΠΕΙ ΤΙΣ ΝΆ ΕΥΣΕΒΉ. 

ΧΟΡΟΣ 

ΔΈΝ ΕΐΝΕ ΠΡΈΠΟΝ ΠΕΡΙ ΈΡΓΩΝ ΜΉ ΚΑΛΏΝ 
ΚΆΛΟΥΣ ΤΙΣ ΛΌΓΟΥΣ ΝΆ ΜΕΤΑΧΕΙΡΊΖΗΤΑΙ, 
ΔΙΌΤΙ ΕΐΝΕ ΤΟΰ ΔΙΚΑΊΟΥ ΠΡΟΣΒΟΛΉ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
ΔΈΝ ΕΊΝΕ ΠΆΝΤΑ ΤΆ ΤΟΰ ΓΉΡΑΤΟΣ ΚΑΚΆ 
ΆΛΛ'ΈΧΕΙ ΚΑΙ Ή ΠΕΊΡΑ ΤΟΥ ΝΆ ΕΐΠΗ ΤΙ 
ΣΟΦΏΡΕΡΟΝ ΤΏΝ ΝΈΩΝ. Σ ' ΈΚΥΡΊΕΥΣΕΝ 
Ή ΦΙΛΑΡΧΊΑ Ή ΚΆΚΙΣΤΗ ΤΏΝ ΘΕΏΝ 
ΜΉ, ΤΈΚΝΟΝ, ΜΉ" ΆΔΙΚΩΤΆΤΗ Ή ΘΕΆ 
ΔΙ' ΉΝ ΤΟΣΟΰΤΟΝ ΜΑΊΝΕΣΑΙ, ΕΊΣ ΟΐΚΟΥΣ ΔΈ 
ΠΟΛΛΟΎΣ ΚΑΊ ΠΌΛΕΙΣ ΕΊΣΕΛΘΟΰΣΑ ΕΥΤΥΧΕΊΣ 
ΕΞΉΛΘΕ ΠΆΛΙΝ ΈΠ' ΌΛΈΘΡΩ ΠΆΝΤΟΤΕ 
ΤΏΝ ΈΡΑΣΐΏΝ ΤΗΣ. ΜΥΡΙΆΚΙΣ ΚΆΛΛΙΟΝ 
ΝΆ ΕΎΛΑΒΉΣΑΙ ΤΉΝ ΙΣΌΤΗΤΑ. ΑΥΤΉ 
ΣΥΝΔΈΕΙ ΦΊΛΟΥΣ ΜΕΤΆ ΦΊΛΩΝ, ΑΔΕΛΦΟΎΣ 
ΜΕΤ' ΑΔΕΛΦΏΝ ΚΑΊ ΠΌΛΕΙΣ ΜΕΤΆ ΠΌΛΕΩΝ. 
ΑΥΤΉ ΕΐΣ ΤΟΎΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΝΌΜΟΝ ΦΥΣΙΚΌΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΊ, ΚΑΊ ΤΟΎΤΟΥ Έ'ΝΕΚΑ ΜΙΣΕΊ 
ΤΌΝ ΥΠΕΡΆΝΩ ΌΝΤΑ Ό ΚΑΤΏΤΕΡΟΣ 
ΚΑΊ ΈΧΘΡΑΝ ΑΐΩΝΊΑΝ ΈΧΕΙ ΚΑΤ' ΑΎΤΟΰ. 
ΑΥΤΉ ΤΆ ΜΈΤΡΑ ΈΤΑΞΕ ΚΑΊ ΤΆ ΣΤΑΘΜΆ, 
ΑΥΤΉ Ή ΚΑΘΟΡΊΣΑΣΑ ΤΌΝ ΑΡΙΘΜΌΝ. 
ΚΑΊ ΤΟΰ ΗΛΊΟΥ ΤΌ ΆΚΤΙΝΟΒΌΛΟΝ ΦΏΣ 
ΚΑΊ ΤΉΣ ΝΥΚΤΌΣ ΤΌ ΣΚΌΤΟΣ ΈΝ ΐΣΌΤΗΤΙ 
ΒΑΔΊΖΟΥΣΙ ΤΌΝ ΚΎΚΛΟΝ ΤΟΰ ΈΝΙΑΥΤΟΰ, 
Κ' ΕΚΕΊΝΟ ΔΈ ΚΑΊ ΤΟΎΤΟ ΔΈΝ ΟΡΓΊΖΟΝΤΑΙ 
ΥΠΟΧΩΡΟΎΝΤΑ. "ΕΠΕΙΤΑ, ΆΦΟΰ ΚΑΊΝΎΞ 
ΚΑΊ ΉΛΙΟΣ ΎΠΟΧΩΡΟΰΣΙ ΔΟΥΛΙΚΏΣ, 
ΣΎ, 'ΕΤΕΌΚΛΕΙΣ, ΏΝ ΘΝΗΤΌΣ, ΔΈΝ Θ' ΆΝΕΧΘΉΣ 
ΤΌ ΊΣΟΝ ΈΧΩΝ Ν' ΆΠΟΝΕΊΜΗΣ Κ' ΕΐΣ ΑΥΤΌΝ ; 
ΚΑΊ ΤΌΤΕ ΠΟΰ ΤΌ ΔΊΚΑΙΟΝ ; ΚΑΊ ΔΙΑΤΊ 
ΤΉΝ ΒΑΣΙΛΕΊΑΝ, ΆΔΙΚΊΑΝ ΕΥΤΥΧΉ, 
ΥΠΕΡΤΙΜΆΣ ΚΑΊ ΜΈΓΑ ΤΟΰΤΟ ΘΕΩΡΕΊΣ 
ΤΌ ΝΆ ΕΠΙΔΕΙΚΝΎΕΙΣ ΔΌΞΑΝ ΚΑΊ ΤΙΜΆΣ ; 
ΆΛΛ'ΕΐΝΕ ΤΈΚΝΟΝ, ΠΆΝΤΑ ΤΑΰΤΑ ΜΆΤΑΙΑ. 
"Η ΘΈΛΕΙΣ ΤΆΧΑ ΈΧΩΝ ΈΝ ΤΦ ΟΪΚΩ ΣΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙ 

ΎΠΈΡΠΟΛΛΑ ΚΑΊ ΥΠΈΡΜΕΤΡΟΣ ΝΆ̂ ΙΟΧΘΉΣ ; 
ΤΊ ΔΈ ΤΌ ΠΕΡΙΤΤΕΰΟΝ ; ΌΝΟΜΑ ΑΠΛΟΎΝ. 
ΕΐΣ ΤΟΎΣ ΟΡΘΏΣ ΦΡΟΝΟΰΝΤΑΣ ΕΐΝΕ ΙΚΑΝΆ 
ΤΆ ΈΠΑΡΚΟΰΝΤΑ ΔΙΆ ΤΆΣ ΆΝΆΓΚΑΣ ΤΩΝ. 
ΟΥΔΈΝ ΤΏΝ ΔΣΑ ΈΧΟΥΣΙΝ ΟΊ ΆΝΘΡΩΠΟΙ 
ΔΈΝ ΕΐΝΕ ΐΔΙΌΝ ΤΩΝ, ΆΛΛΆ ΤΏΝ ΘΕΏΝ 
ΜΑΣ ΤΆΦΑΙΡΟΰΣΙ ΠΆΛΙΝ, ΔΤΑΝΘΈΛΩΣΙ, 
ΚΑΊ ΦΡΟΝΤΙΣΤΑΊ ΕΚΕΊΝΩΝ ΕΊΜΕΘΑ ΑΠΛΏΣ. 
Ό ΠΛΟΎΤΟΣ ΕΐΝ' ΕΦΉΜΕΡΟΣ ΚΑΊ ΑΣΤΑΘΉΣ· 
ΚΑΊ ΉΔΗ ΆΝ, ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΣΑ ΔΎΟ ΤΙΝΆ, 
ΣΈ ΕΡΩΤΉΣΩ ΤΊ ΤΏΝ ΔΎΟ ΠΡΟΤΙΜΆΣ 
ΤΉΝ ΒΑΣΙΛΕΊΑΝ Ή ΤΉΣ ΠΌΛΕΩΣ ΗΜΏΝ 
ΤΉΝ ΣΩΤΗΡΊΑΝ, ΘΆ ΕΚΛΈΞΩ ΑΡΆ ΓΕ 
ΤΉΝ ΒΑΣΙΛΕΊΑΝ ; ΈΆΝ ΔΜΩΣ ΝΙΚΗΘΉΣ, 
ΆΝ ΚΑΤΆ ΤΏΝ ΘΗΒΑΊΩΝ ΘΡΙΑΜΒΕΎΣΩΣΙ 
ΤΆΔΠΛΑ ΤΏΝ 'ΑΡΓΕΊΩΝ, ΤΌΤΕ ΤΏΝ ΘΗΒΏΝ 
ΤΌ ΆΣΤΥ ΘΈΛΕΙΣ ΐΔΕΙ ΈΚΠΟΡΘΟΎΜΕΝΟΝ, 
ΘΆ ΐΔΗΣ ΑΙΧΜΑΛΏΤΟΥΣ ΤΆΣ ΠΑΡΘΈΝΟΥΣ ΜΑΣ 
ΚΑΊ ΆΤΙΜΑΖΟΜΈΝΑΣ ΎΠΌ ΤΏΝ ΈΧΘΡΩΝ. 
Ό ΠΛΟΎΤΟΣ ΆΡΑ, ΤΌΝ ΌΠΟΙΟΝ, ΤΈΚΝΟΝ ΜΟΥ, 
ΖΗΤΕΊΣ ΝΆ ΈΧΗΣ, Θ' ΆΠΟΒΉ ΟΛΈΘΡΙΟΣ 
ΚΑΊ ΕΊΣ ΤΆΣ ΘΉΒΑΣ Κ' ΕΐΣ ΤΉΝ ΦΙΛΑΡΧΊΑΝ ΣΟΥ. 
ΠΡΌΣ ΣΈ ΜΈΝ ΤΑΰΤΑ ΕΐΠΟΝ ΤΏΡΑ ΔΈ ΠΟΥΣ ΣΈ 
ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ ΑΠΟΤΕΊΝΩ, Ώ ΠΟΛΎΝΕΙΚΕΣ. 
ΜΩΡΆΣ, Ώ ΤΈΚΝΟΝ, ΣΟΙ ΠΑΡΈΣΧΕ ΧΆΡΙΤΑΣ 
Ό ΆΔΡΑΣΤΟΣ, ΆΦΡΌΝΩΣ ΉΛΘΕΣ ΔΈ ΚΑΊ ΣΎ 

ΤΉΝ ΠΌΛΙΝ ΝΆ ΠΌΡΘΗΣΗΣ. ΠΡΎΣ ΘΕΟΎ, ΕΊΠΕ, 
ΈΆΝ ΤΉΝ ΚΥΡΊΕΥΣΗΣ, Δ ΜΉ ΓΈΝΟΙΤΟ, 
ΠΏΣ ΕΐΣ ΤΌΝ ΔΊΑ Θ' ΆΝΑΣΤΉΣΗΣ ΤΡΌΠΑΙΑ; » 
ΠΟΊΑΣ ΘΥΣΊΑΣ Δ ΠΑΤΡΙΔΟΚΤΌΝΟΣ ΣΎ 
ΘΆ ΠΡΟΣΕΝΈΓΚΗΣ ; ΤΊ ΠΑΡΆ ΤΌΝ "ΙΝΑΧΟΝ 
ΘΆ ΈΠΙΓΡΆΨΗΣ ΕΙΣ ΤΟΙΑΎΤΑ ΛΆΦΥΡΑ ; 
« Ό ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ, ΤΏΝ ΘΗΒΏΝ ΠΥΡΠΟΛΗΤΉΣ 
ΕΐΣ ΤΟΎΣ ΘΕΟΎΣ ΤΆ ΌΠΛΑ ΤΑΰΤ' ΆΝΈΘΗΚΕΝ ;» 
ΈΆΝ ΔΈ, ΤΟΥΝΑΝΤΊΟΝ, Ό ΕΤΕΟΚΛΉΣ 
ΥΠΕΡΊΣΧΥΣΗ ΚΑΤΆ ΣΟΰ ΚΑΊ ΝΙΚΗΘΉΣ, 
ΠΏΣ ΕΊΣ ΤΌ ΆΡΓΟΣ ΜΕΤΆ ΜΥΡΙΌΝΕΚΡΟΝ 
ΘΆ ΈΠΙΣΤΡΈΨΗΣ ΉΤΤΑΝ ! ΤΊ ΘΆ ΕΪΠΩΣΙΝ 
ΟΊ ΈΝ ΤΦ 'ΆΡΓΕΙ ; Ώ ΚΑΚΆ ΜΝΗΣΤΕΎΜΑΤΑ! 
ΚΑΊ ΘΆ ΠΡΌΣΘΕΣΗ ΈΚΑΣΤΟΣ : Ώ ΆΔΡΑΣΤΕ, 
ΜΙΆΣ ΠΑΡΘΈΝΟΥ ΓΆΜΟΙ ΜΆΣ ΑΠΏΛΕΣΑΝ! 
ΕΊΣ ΔΎΟ, ΤΈΚΝΟΝ, ΣΠΕΎΔΕΙΣ ΝΆ ΡΙΦΘΉΣ ΚΑΚΑ, 
Κ' ΕΚΕΊΝΑ Ν' ΆΠΟΛΈΣΗΣ, ΚΑΊ ΝΆ ΒΥΘΙΣΘΉΣ 
ΈΝ ΜΈΣΦ ΤΟΎΤΩΝ. ΤΈΚΝΑ, ΤΉΝ ΎΠΕΡΒΟΛΉΝ 
ΑΦΉΣΑΤΕ, ΠΑΡΑΙΤΗΰΉΤΕ, ΠΑΎΣΑΤΕ. 
ΟΥΔΈΝ ΎΠΆΡΧΕΊ ΦΟΒΕΡΏΤΕΡΟΝ ΚΑΚΌΝ 
Ή ΔΤΑΝ ΔΎΟ ΆΓΝΟΙΑΙ ΣΥΓΚΡΟΎΩΝΤΑΙ 

ΧΟΡΟΣ 

ΘΕΟΊ ΣΩΤΉΡΕΣ, ΑΠΑΛΛΆΞΑΤΕ ΉΜΆ; 
ΔΕΙΝΏΝ ΤΟΙΟΎΤΩΝ ΚΑΊ ΕΐΣ ΤΟΰ ΟΙΔΊΠΟΔΟΣ 
ΤΆ ΤΈΚΝΑ ΔΌΤΕ ΜΈΣΟΝ ΤΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΎ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΕΐΣ ΑΓΏΝΑ ΛΌΓΩΝ, ΜΉΤΕΡ, ΜΉ ΚΑΤΑΤΡΐΒΩΜ«" 
ΜΆΤΗΝ ΜΕΤΑΞΎ Ο ΧΡΌΝΟΣ ΔΑΠΑΝΆΤΑΙ1 ΕΙΣ (,Ί'ΔΕΝ 

ΩΦΕΛΕΊ Ή ΠΡΟΘΥΜΊΑ, ΉΝ ΕΠΙΔΕΙΚΝΎΕΤΕ. 
ΟΎΔΕΜΊΑΝ ΣΥΜΦΩΝΊΑΝ ΆΛΛΗΝ ΠΑΡΑΔΈΧΟΜΑΙ 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΪ 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
Με εκδιώκει; άμοιρον. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
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ΚΑΊ ΘΆ ΣΈ ΦΟΝΕΎΣΟ). 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

"ΟΣΑ ΠΆΣΧΩ ΔΈΝ ΆΚΟΎΕΙΣ, ΣΎ, 
ΠΆΤΕΡ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΆΛΛ' ΑΚΟΎΕΙ ΔΣΑ ΠΡΆΤΤΕΙΣ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
ΚΑΊ ΣΎ, ΜΉΤΈΡ ΜΟΥ } 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΤΉΣ ΜΗΤΡΌΣ ΔΈΝ ΔΙΚΑΙΟΎΣΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΈΡΗΣ ΤΔΝΟΜΑ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
Ώ ΠΑΤΡΊΣ ΜΟΥ! 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΕΊΣ ΤΌ "ΑΡΓΌΣ ΦΎΓΕ ΚΑΊ ΕΠΙΚΑΛΟΰ 

ΤΆΣ ΜΥΚΉΝΑΣ ΚΑΊ ΤΉΝ ΛΈΡΝΗΝ. 

ΠΟΛΠΝΕΙΚΗΣ 
ΦΕΎΓΩ, ΜΉ ΤΑΡΆΤΤΕΣΑΙ. 

ΣΈ Δ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ, Ώ ΜΉΤΕΡ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΤΏΝ ΤΕΙΧΏΝ ΈΞΕΛΘΕ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

ΘΆ ΕΞΈΛΘΩ, ΣΟΙ ΤΌ ΕΐΠΟΝ ΠΛΗΝ ΠΡΌ ΤΟΎΤΟΥ ΆΦΕΣ ΜΕ 
ΤΌΝ ΠΑΤΈΡΑ ΜΟΥ ΝΆ ΪΔΩ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΔΈΝ ΣΟΙ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΙΙΣ 

ΤΆΣ ΠΑΡΘΈΝΟΥΣΆΔΕΛΦΆΣ ΜΟΥ Ν'ΆΣΠΑΣΘΏ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ΟΎΤ' ΑΎΤΆΣ ΠΟΤΕ ΘΆ Ί'ΔΗΣ. 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

ΦΊΛΤΑΤΑΊ ΜΟΙ ΆΔΕΛΦΑΊ 1 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ΤΊ ΠΡΟΦΈΡΕΙΣ ΤΔΝΟΜΆ ΤΩΝ ΣΥ, Δ ΑΠΟΤΡΌΠΑΙΟΣ ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΙΙΣ 

ΣΎ, Ώ ΜΉΤΈΡ ΜΟΥ, ΚΑΝ ΧΑΊΡΕ. 
ΙΟΚΑΣΤΗ 

ΆΞΊ' ΑΛΗΘΏΣ ΧΑΡΆΣ 

ΠΆΣΧΩ, ΤΈΚΝΟΝ ΜΟΥ. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΙΙΣ 

ΥΊΌΣ ΣΟΥ, ΦΕΰ! ΔΈΝ ΕΐΜΑΙ ΤΟΰ ΛΟΊΠΟΰ. 
ΙΟΚΑΣΤΗ 

ΕΐΣ ΠΟΛΛΆ ΈΓΏ ΑΘΛΊΑ ΕΓΕΝΝΉΘΗΝ. 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

ΑΎΘΑΔΏΣ 
ΜΆΣ ΎΒΡΊΖΕΊ ΟΎΤΟΣ, ΜΉΤΕΡ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΆΝΘΥΒΡΊΖΟΜΑΙ Κ' ΈΓΏ, 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
ΠΟΎ ΘΆ ΉΣΑΙ ΠΡΌ ΤΏΝ ΠΎΡΓΩΝ ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΔΙΑΤΊ ΜΈ ΈΡΩΤΑΣ; 

^ Δ,ΤΙ ΠΡΙΝ ΣΆ; ΕΐΠΟΝ, ΝΆ ΚΑΤΈΧΩ ΔΗΛΑΔΉ, 
'ΝΟ' ΤΏΝ ΘΗΒΏΝ ΤΆ ΣΚΉΠΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΕΎΩΝ ΔΙΑΡΚΏΣ. 

ΜΑΚΡΆ; που ΝΟΥΘΕΣΊΑΣ ΠΑΰΣΟΝ, ΜΉΤΕΡ, ΆΦΕΣ ΜΕ" 
• Ο-Ί' ΈΞΩ τύιν ΤΕΙΧΏΝ ΜΑΣ ΦΎΓΕ Ή ΘΆ ΦΟΝΕΥΘΉΣ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

ΠΑΡΆ ΤΊΝΟΣ; ΤΊΣ Ό ΤΌΣΟΝ ΆΤΡΩΤΟΣ, ΔΣ ΤΙΣ ΈΜΈ 
|& ΦΟΝΕΎΣΗ. Μ Ή ΛΑΜΒΆΝΩΝ ΚΑΊ ΑΥΤΌΣ ΤΌΝ ΘΆΝΑΤΟΝ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΠΏΣ1 ΔΈΝ >| ΕΎΓΕΙΣ: ΠΛΗΣΙΆΖΕΙΣ ; ΒΛΈΠΕΙΣ ΕΐΣ ΤΆΣ ΧΕΐ-

[ΡΆΣ ΜΟΥ; 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

ΒΛΈΠΩ- ΠΛΗΝ ΔΕΙΛΌΝ Δ ΠΛΟΎΤΟΣ ΚΑΊ ΦΙΛΌΖΩΟΝ ΚΑΚΌΝ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ΚΑΙ ΠΏΣ ΤΌΤΕ ΚΑΤ' ΆΝΑΝΔΡΟΥ ΉΛΘΕΣ ΣΥ ΜΕΤΆ ΠΟΛΛΏΝ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

ΤΟΰ ΘΟΑΣΈΟΣ ΟΤΡΑΤΗΛΆΤΟΥ ΠΡΟΤΙΜΏ ΤΌΝ ΑΣΦΑΛΉ 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ΕΊΣ ΣΠΟΝΔΆΣ ΡΥΣΙΘΑΝΆΤΟΥΣ ΠΕΠΟΙΘΏΣ ΚΟΜΠΆΖΕΣΑΙ. 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

2' ΑΠΑΙΤΏ ΚΑΙ ΈΚ ΔΕΥΤΈΡΟΥ, ΔΌΣ ΜΟΙ ΤΌ ΆΝΉΚΌΝ ΜΟΙ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Ν'ΆΠΑΙΤΉ; ΔΊΝ ΔΙΚΑΙΟΰΣΑΙ" ΚΑΤΟΙΚΏ ΤΌΝ ΟΐΚΌΝ ΜΟΥ. 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

ΚΑΊ ΤΌΝ ΙΔΙΚΌ Ν ΜΟΥ ΔΜΩΣ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

"ΕΣΤΩ, ΝΑΊ' ΆΛΛ' ΆΠΕΛΘΕ. 
ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 

Ό ΘΕΏΝ ΒΩΜΟΊ ΠΑΤΡΏΟΙ ! 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ΤΟΎΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΑΠΕΙΛΕΊΣ. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΙΙΣ 

ΣΕΙΣ ΑΚΟΎΣΑΤΕ ΙΙΕ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

ΠΟΙΟΣ ΝΆ ΆΚΟΎΣ·Η ΔΎΝΑΤΑΙ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΊΔΟΣ ΤΌΝ ΆΝΤΆΡΤΗΝ ; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΙΙΣ 
Ώ ΘΕΟΊ ΛΕΥΚΌΠΩΛΟΊ! 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΟΊ ΌΠΟΙΟΙ ΣΈ ΜΙΣΟΫΣΙ. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΙΙΣ 
ΤΉΣ ΠΑΤΡΊΔΟΣ Μ' ΕΞΩΘΕΊ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΝΆ Μ' ΈΞΩΣΗΣ ην ΔΈΝ ΉΛΘΕΣ: 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΙΙΣ 
ΆΝΟΣΊΩΣ, Ώ ΘΕΟΊ. 

ΕΤΕΟΚΠΠΣ 
ΡΜΉΈΔΏ, ΕΊΣΙΆ; ΜΥΚΉΝΑΣ ΤΟΎΣ ΘΕΟΎΣ ΈΠΙΚΑΛΟΎ. 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ 
ΕΊΣΑΙ ΆΔΙΚΟ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
ΆΛΛ' ΟΧΙ ΤΉΣ ΠΑΤΡΊΔΟΣ ΜΟΥ ΕΧΘΡΌΣ 

; ΣΎ, 

Έ Κ ΠΕΡΙΣΣΟΎ 
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ΑΘΗΝΑΙ 

ου αί ακοίμητοι κόραι έπέβλεπον 
υδάτων νάματα, ρείθρα χλοάζοντα. 
Έλί ίών πρός νίψιν τών χειρών έφόνευσε 
διά βραχίονος τοϋ θηροκτόνου 
Τον όλέθριον ό Κάδμος δράκοντα, εις ικίρμα 

τήν φονικήν κεφαλήν του πολλάκις συγκρο^ 
Τή βουλή δ ' Α θ η ν ά ς τής άμήτορος κόρης/ 
χαμαί τούς οδόντας του σπε ίρ ' εΐς αγρούς β α 

δθεν ή γή υπεράνω αυτής [σπόοβ 
γένος πάνοπλων ανδρών έπιφύεΐ" 
άλλά φόνος σκληρός κατ'ά λλήλων 
εΐς τήν φίλην αυτούς γήν αποδίδει πάλιν Μ 
καί τό αίμα των άφθονον ρεΰσαν αρδεύει τήν Λ 
ήτις αυτούς εΐς τό φως τοΰ ηλίου έξήνεγκε. 

[Επωδός] 
Σέ δέ τής προμήτορος 
Τής Ίοΰς τόν έκγονον, 
σέ τόν Έ π α φ ο ν καλώ), 
σέ, ώ τέκνον τοΰ Διός, 
διά φωνής βαρβαρικής 
διά βαρβάρου προσευχής. 
Αρωγός τής χώρας ταύτης 
σπεΰσον, σπεϋσον, πρόσελθε. 
Οί απόγονοι σου ταύτην 
κτίσαντες συνώκισαν 
δπου έ'κπαλαι κατφκουν 
αί διώνυμοι Θεαί, 
ή μεγάλη Δήμητρα, 
ή τών πάντων άνασσα, πάντων δέ τροφός 

καί ή Περσεφόνη. 
Τάς δαδοφόρους απόστελλε ταύτας θεάς" 
σύ άντιλήπτωρ τής χώρας γενού. 
Είς τήν θείαν δύναμιν ευχερή τά πάντα. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Αμέσως τώρα ύπαγε καί κάλεσον 
τόν Κρέοντα, τοϋ Μενοικέως τόν υίόν 
καί τής μητρός μου Ίοκάστης άδελφόν 
εΐπέ τα>, δτι θέλω, πρίν συνάψωμεν 
τόν πόλεμον, ν ' ανακοινώσω εΐς αυτόν 
τάς σκέψεις μου δι ' δσα καί τόν οΐκόν μου 
καί γενικώς τήν πόλιν άποβλέπουσιν. 
Άλλά τού κόπου σέ άπήλλαξεν έλθών 1 
ιδού εκείνος. 

ΚΡΕΩΝ 
Τό σεπτόν σου πρόσωπον 

νά ' ίδωθέλων, σέ έζήτουν πανταχού" 
τάς πύλας πάσας περιήλϋον τών Θηβών 
καί τάς φρουράς των έπεσκέφθην. . 3 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Καί έγώ 

έζήτουν νά σέ ΐδω. Λίαν ελλιπείς 
τούς δρους κρίνω, δσους συνεφώνησα < 

μετά τού Πολυνείκους. 
ΚΡΕΩΝ 

Ό π ω ς ήκουσα, 
περιφρονεί τάς Θήβας καί πεποίθηση 
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§γώ δέ ήλθον δπως τά επείγοντα 

οοί εϊ-τω. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Ποία ; Λέγε. Δέν σέ εννοώ. 
ΚΡΕΩΝ 

. 'Εκ τών Άργείων ήλθεν εΐς αιχμάλωτος. 
ΗΊΈΟΚΛΙΙΣ 

Καί τί εκείθεν φέρει νέον ; 
ΚΡΕΩΝ 

Ό στρατός 
τοΰ Άργους, λέγει, τάχιστα τήν πόλιν μας 
θά περιζώση. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Τούς όπλίτας καί έγώ 

της πόλεως θά εξαγάγω. 
ΚΡΕΩΝ 

Άλλά ποϋ ; 
Παιδαριιόδη λέγεις καί άμβλυωπεΐς. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Έκτος τών τάφρων δπως πολεμήσωσι. 

ΚΡΕΩΝ 
"Ημείς ολίγοι, οί Άργε ΐο ι δέ πολλοί. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Άλλά θρασεΐς είς λόγους μόνον. 

ΚΡΕΩΝ 
Σεβαστόν 

τό Άργος έν Ελλάδ ι . 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Είς τό αΐμά των 
τήν γήνύ"ά βάψω. 

ΚΡΕΩΝ 
Εύχομαι, πλήν δυσχερές 

ί τό θεωρώ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Έντύς τοϋ τείχους τόν στρατόν 
δέν θά κρατήσω. 

ΚΡΕΩΝ 
Μόνον σκβψις ώριμος 

την νίκην αίρει. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Ποία άλλα μέτρα σύ 
> ναλάβωμεν προτείνεις ; 

ΚΡΕΩΝ 
Πάν τό δυνατόν, 

°νχί τά κινδυνώδη. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Ά ν διά νυκτός 
| «ιτεΟώμεν κατ' εκείνων ; 

ΚΡΕΩΝ 
Δύνασαι 

,.. "••οτνχών νά έπ ι στρέψης ασφαλής ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
κ αννοικυν ΤΟ σκότος εις τούς τολμηρούς. 

ΚΡΕΩΝ 
Πλήν καί φρικτύν έάν τις φεύγη ηττηθείς. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Ά ν κατ ' αυτών δειπνούντων έφορμήσωμεν ; 

ΚΡΕΩΝ 
Ανάγκη νίκης καί ουχί εκπλήξεων. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Βαθύς ό ρούς τής Δίρκης εΐς τούς φεύγοντας. 

ΚΡΕΩΝ 
Άριστον πάντων τύ φυλάττεσθαι καλώς. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Νά διατάξω έφοδον τοΰ ίππ ικοΰ; 

ΚΡΕΩΝ 
Περίφραγμα αρμάτων τούς περιφρουρεί. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Δέν μένει άλλο ή νά παραδώσωμεν 
είς τούς εχθρούς τήν πόλιν. 

ΚΡΕΩΝ 
"Οχι" άπαγε! 

Άλλά νά λάβης μέτρα συνετώτερα. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Καί ποία ταΰτα ; 
ΚΡΕΩΝ 

Οί Άργεΐοι έταξαν 
επτά, ώς ήκουσ' άνδρας. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Τί νά πράξωσιν 

έπτά καί μόνον άνδρες; 
ΚΡΕΩΝ 

Λόχους άγοντες 
παρά τάς πύλας νά στρατοπεδεύσιοσι 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Καί τί λοιπόν νά πράξω ; Ώ αφόρητος 
αμηχανία ! 

ΚΡΕΩΝ 
"Ανδρας έκ?ΝΕ|ον καί σύ 

έπτά καίπέμψον κατ ' αυτών. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Μετά στρατοΰ 
ή ώς μονάδας ; 

ΚΡΕΩΝ 
Μετά λόχων, προτιμών 

τούς μάλιστα ανδρείους. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Ναι, ένόησα" 
πρός άμυναν τοΰ τείχους. 

ΚΡΕΩΝ 
Καί υπάρχους δύς" 

δέν βλέπει δλα είς άνήρ. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Εκλέγων δέ 
τήν τόλμην ή τήν σύνεσιν ; 

ΚΡΕΩΝ 
Αμφότερα" 

τό έν χωρίς τοϋ άλλου είνε ελλιπές. 
ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Θά πράξω ταΰτα δπως συνεβούλευσας" 

— 501 -

$1ς τοΰ Αδράστου έχει τήν συγγένειαν 
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Πολυνείκης 
Ε ν ν ο ώ νά σέ φονεύσω. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Τοΰτο και έγώ ποθώ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Τί θ ά πράξητε, ώ τέκνα ; Ώ ταλαίπωρος έγώ ! 

Πολυνείκης 
θ ά ;,'νωσί)|ί εκ τών πραγμάτων. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Δέν -θά άποφύγητε 

Τήν κατάραν τοϋ πατρός σας ; 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
Ναι, κατάρα έ φ ' ή μ ά ς 

χά>ρα, οίκος, θρόνος, γένος, άς χαθώσιν άπαντα. 
Πολυνείκης 

Το αιμοδιψές μου ξίφος δέν θ 'άργήση τοϋ λοιποϋ. 
Τους θεούς και τήν μητέρα γήν, ήτις μέ έθρεψε, 
μάρτυρας έπικαλοϋμαι δτι άτιμος, οικτρός, 
έκδιιυκομαι εντεύθεν, ώσεί τού αυτού πατρός 
νά μή ήμην κι 'έγώ τέκνον καί ώς δούλος ευτελής. 
*Ω πατρίς, έάν τι πάθης, αίτιος δέν ε ίμ ' έγώ, 
άλλ' αυτός 1 διότι ήλθον όχι εκουσίως μου, 
ακουσίως δέκαί πάλιν φεύγω διωκόμενος" 
Καί σύ,τών οδών προστάτα, χαΐρε,Φοΐβε βασιλεΰ, 
χαίρε, μέλαθρον πατρώον, χαίρετε, όμήλικες, 
χαίρετε, Ουσιοδόχα τών Θεών αγάλματα." 
Ά ν θ ' αξιωθώ καί πάλιν νά σάς ϊδω αγνοώ" 
άλλά δέν έξέλιπ' έτι ή έλπίς, καί πέποιθα 
τών Θεών τή βοηθεία νά φονεύσο) μέν αυτόν 
εΐς δέ τών Θηβών τήν πύλιν νά εισέλθω νικητής. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 
"Εξελθε τής χώρας" ό'ντως κατά θείαν πρόνοιαν 
τόνομα τού Πολυνείκους ό πατήρ σοι έδωκε 
τής εν σοι φιλονεικίας πρόδηλον έπώνυμον. 

ΧΟΡΟΣ 
[Στροφή] 

Κάδμος ό Τύριος ήλθεν ενταύθα" 
τετράπους δάμαλις, μόσχος αδάμαστος, 
εΐς τούτον δίδουσα χρησμόν άλάνθαστον, 
-έλυοΰσα έ'πεσεν δπου συνώκισεν 
ό τών Καδμεία)ν πρόγονος τήν πόλιν του. 
Κατά τόν θεόφατον χρησμόν δ ' εκλέγει 
σιτοφόρους πεδιάδας, δπου καλλιπόταμα 
καί ζωηφόρα υδάτων άρδεύουσι ρείθρα 
χλοερούς, εύανθεΐς,βαθυπόρους τήςΔίρκης αγρούς. 
Έκεΐ έκ Διός ή .Σεμέλη τόν Βάκχον έγέννα, 
ούτινος άμα τεχθέντος ευθύς 
κατακομήσας τά νώτα καλύπτει 
δ ι ' εύσκίων βλαστών χλοηφόρων 
πολυέλικτος κισσός περιεστεμμένος. 
Αί Θτμβαΐαι παρθένοι κ 'αί βάκχαι γυναίκες αυτόν 
έν τ φ χ ο ρ ώ τώ βακχεία) ώς σύμβολον φέρουσι. 

[Αντιστροφή] 
Έκεΐ τοΰ Ά ρ ε ω ς ήτο ό δράκων, 
αιμάτων άπληστος, φύλαξ άτέραμνος, 
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ευθύς ώς είς τήν πόλιν τήν έπτάπυργον 
εισέλθω, θ ' αντιτάξω, κατά τών εχθρών 
ίσους πρός ίσους εις τάς πύλας λοχαγούς. 
Δέν ονομάζω έκαστον χρονοτριβών, 
οπόταν άπειλούντες οί πολέμιοι 
στρατοπεδεύουν ύ π ' αυτά τά τείχη μας. 
Λοιπόν υπάγω, διά νά μή μένωμεν 
αργοί τάς χείρας, Ε ϊθε δέ τόν άδελφόν 
εύρων άντίπαλόν μου, μέ τό δόρυ μου, 
έκ τοΰ συστάδην πρός αυτόν μαχόμενος, 
νά τόν φονεύσω, άφοΰ τήν πατρίδα μου 
νά εκπόρθηση ήλθε. Σύ δέ, φρόντισον, 
έάν ατύχημα τι εΐς έμέ συμβή, 
περί τών γάμων τοΰ υίοΰ σου Αΐμονος 
μετά τής Αντ ιγόνης - βεβαιώ καί νΰν 
κατά τήν έξοδόν μου ο,τι πρότερον 
περί τών γάμων τούτων απεφάσισα. 
Τίς ή ανάγκη άλλως νά μακρηγορώ, 
ώ Κρέον; Είσαι τής μητρός μου αδελφός, 
τήν 'Λντιγόνην χάριν σου καί χάριν μου 
περίθαλπε ώς πρέπει εΐς τό γένος της. 
Μωρίαν μέν διέπραξε καθ 'εαυτού 
τά όμματα ίου έκτυφλώσας ό πατήρ, 
καί διά τοΰτο δέν τόν επαινώ ποσώς" 
άλλά καί θέλει καταρώμενος ημάς 
νά μάς φονεύση, άν τώ εΐνε δυνατόν. 
Μάς μένει δμως έ'ν τι άνεκτέλεστον, 
έάν τι εχη νά μάς ε'ίπη θέσφατον 
ό μάντις Τειρεσίας, νά τό μάθωμεν. 
Καί δ ι ' αυτό τοΰ πάππου τόν φερώνύμον 
υίόν σου Μενοικέα, φέροντα έδώ 
τόν Τειρεσίαν, θ ' αποστείλω, επειδή 
πρός σέ μέν ευχαρίστως θ ά διαλεχθή, 
κατ ' έμοΰδ ' , δστις ήδη κατηγόρησα 
τήν μαντικήν του τέχνην, έχει άφορμήν 
μνησικακίας. Είς τήν πόλιν καί εις σέ, 
ώ Κρέον, παραγγέλλω, άν νικήσωμεν, 
ουδέποτε τοΰ Πολυνείκους ό. νεκρός 
είς τών Θηβών τήν πόλιν ταυτην νά ταφή" 
έάν τις δέ τόν θάψη, νά θανατωθή, 
καν έτι εΐνε φίλτατός τις εΐς ημάς. 
Καί πρός υμάς δέ λέγω, ώ θεράποντες, 
εμπρός τάς πανοπλίας εξαγάγετε, 
ενδύματα καί δπλα, δπως, έχοντες 
τό νικηφόρον δίκαιον υπέρ ημών, 
εΐς τόν αγώνα ήδη τόν προκείμενον 
άποδυθώμεν είς δέ τήν εύλάβειαν 
τήν τών Θεών χρησιμωτάτην εύχομαι 
τήν πόλιν ταύτην νά φυλάττη άβλ.αβή. 

ΧΟΡΟΣ 

( Στροφή) 
' Ώ πολυκάματε "Αρη, 

πρός τάς τοΰ Βάκχου φαιδράς έορτάς διατί πα-
[ραχόρδως 

αίμα καί θάνατον πνέεις; 
Διατί τούς πλοκάμους τής κόμης δέν φέρεις λυτούς 

" ' ν τ α ι , 

δπως στέφωσι ταύτην καλλίχοροι στέφανοι 
άνθηράς καί ακμαίας νεανίδος ώρας ; 
Διατί πρός τόν ήχον δέν μέλπεις αύλοΰχήν 
τών χαρίτων, δ ι ' ής οί χοροί συγκροτούνται, 
άλλ' εμπνέων κινείς τόν στρατύν τών 

εναντίον τοΰ γένους τοΰ Κάδμου 
καί άπαίσιον, άχορον σύρεις χορύν όπλοφόρβ 
Ύ π ύ τό κράτος τοΰ Βάκχου δέν ο-τρέηερ „ »1 

[ ν ν χ α ς ΐππο3 
ύπεζευγμένους εΐς άρματα τέθριππα 
μεταξύ χαλινών καί ν εβρ ίδων 
έκμανώς δ ' ιππαστί έπελαύνων 
τοΰ Ίσμηνοΰ περιτρέχεις τά ρείθρα, 
τών Σπαρτών έξοπλίσας τό γένος τό ά/.κιμονβ 
τήν πυρρίχην χορεϋον εΐς τείχη λιθόδμητα. 
Φοβερά τις βεβαίως ή 'Έρις θεά, 

είς τούς ανακτάς ταύτης τής χώρας 
πολυμόχθους υιούς τοΰ Λαβδάκου 
τά δεινά παρεσκεύασε ταύτα. 

[Αντιστροφή] 
Ώ Κιθαιρών, θεσπέσια 

χιονοτρόφε, δασύφυλλε νάπη, Αρτέμιδος όμμ<Ϋ 
είθε ποτέ τόν Οϊδίπουν 

εκτεθέντα εις θάνατον, τής Ίοκάστη; υίόν, -Ι 
νά μή έτρεφες βρέφος τοΰ οΐκον άπόβλητον, 
περονών χρυσόδετων τά στίγματα φέρον. \ 
Νά μή ήρχετο είθε ποτέ ή πτερόεσσα Υ,φίγξ, 
τού δρυμώνος τό τέρας, πρύς πένθος τής χώρας 
μετ' άμούσων ωδών. Ή τετράπους παρθένος 
είς τά τείχη ποτέ προελθοΰσα 
ιούςκαδμείους είςάβατον φ ώ ; έξαπέστειλ 'αϊΟίρος. 
Κατά τού γένους τοΰ Κάδμου τό τέρας τό ι'ίγηιο» 

ό καταχΐ)όνιος"Αδης έξέπεμψεν. 
Άλλά δαίμων καί άλλη κακίστη 
τών Θηβών κατατρύχει τήν πόλιν 
καί τών Οιδίποδος παίδων τόν οΐκον 
βασανίζει άοπλάγχνως" διότι ουδέποτε 
τό μή φύσει καλόν εις καλόν μεταβάλλεται* 
άλλ'ουδέ μιαράς συζυγίας καρποί, προελθονης 
έκ τής κοίτης πατρός αύταδέλφου, 
άποβαίνουσι νόμιμα τέκνα 
τής μητρός καί αυτών καί εκείνου. 

[Επωδός] 
'Έτεκες, ώ γή, έ'τεκές ποτε, 
ώς έν Φοινίκη άκούσασα εμαθον βάρβαρυν ψ0_ 
κάλλιστον κλέος Θηβών, γενεάν έξ οδόντων**1 

φοινικολόφου, θηροθρέπτου δράκοντος* 
οί Θεοί τούρανού εΐς τοΰ; γάμου; προσήλθα» -1 

τής Αρμονίας . Άμφίονος λύρα και <Ρ°Β 

κτιζομένου τοΰ τείχους Θηβών και των 
ποταμών τών διδύμων έν μέσο) τών Ρ 6 1 ^ 0 * ! ^ 
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Λοεράς πεδιάδας· 
ή χερασφόρος προμήτωρ Ί Ώ 
ιούς βασιλείς τών Καδμείων έγέννα. 
Καί ή πόλις, ή τόσας τό πριν αγαθών μυριάδας 
απολαύουσα άλλας έ π ' άλλαις, 
ύπ' εχθρών περισφίγγεται νΰν 
η εριστάσα εΐςέσχατον κίνδυνον. 

"ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ, Κρέων, Μενοικεύς, Χορός 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Όδήγει με, ώ θύγατερ, διότι σύ 
«Ις τόν τυφλύν μου πόδα είσαι οφθαλμός, 
χαθώς εΐς τοΰ; ναυτίλους εΐνε ό αστήρ. 
Εμπρός, προχωρεί φέρουσα τά ίχνη μου 
£31* ισόπεδου δπως μή προσκόψωμεν' 
αδύνατος, ώς βλέπεις, εΐνε ό πατήρ. 
Ε'ις την παρθένον δέ σου χείρα φύλαττε 
τας μαντικά; μου ψήφους, δσας έλαβον 
ανασκόπησα; τάς κινήσεις τών πτηνών 
|ν τώ μαντείω, δπου οΐωνοσκοπώ. 
Σύ δέ, ώ τέκνον Μενοικεΰ, τοΰ Κρέοντος 
υίέ, εϊπέ μοι, πόση μέχρι τοΰ πατρός 
χαί πρός τό άστυ υπολείπεται οδός, 
"διότι ήδη κάμπτονται οΐ πόδες μου, 
χαί μ' ολον δτι βαίνω βήματι γοργώ 
άλλ' 'όμως μόλις προχωρώ. 

ΚΡΕΩΝ 
Ήσύχασον, 

ώ Τειρεσία. Εις τό τέρμα έφθασες" 
πλησίον ήδη είσαι εις τούς φίλους σου. 
Σύ, Μενοικεΰ, τόν μάντιν ύποβάστασον" 
τοΰ τρυφεροί) παιδιού καί τοΰ γέροντος 
δ πους συνήθως άρωγήν καί στήριγμα 
παρά τών πέριξ φίλων άναμένουσι. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Ιδού, ώ Κρέον, ήλϋον τί μετά σπουδής 
μ' έκάλεσας; 

ΚΡΕΟΝ, 
Θά σοι τό ε'ΐπω, άλλά πριν 

άπό τού κόπου άναπαύου τής όδοΰ 
άναλαμβάνων πάσας τάς δυνάμεις σου. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Ό κάματο; τω οντι μέ παρέλυσεν. 
Άπό τή; χώρα; τών Έρεχθειδών έδώ 

. δύο ημέρα; τιόρα μεταφέρομαι. 
• Κ' εκεί συνεκροτεΐτο πρός τόν Εύμολπον 

αγών τις, ι ο ϋ οποίου νικητάς ΈΓΏ 
• ανέδειξα τοΰ; Κεκροπίδας - ούτοι δέ 
Γεκτών λαφύρων τών ΈΧΘΡΩΝ ΏΣ άπαρχήν 
^ τον στέφανον, ον βλέπεις, μοί έδώρησαν. 

ΚΡΕΩΝ 
Το νικηφόρον στέμμα σου εύοίωνον 
απολαμβάνω. Ό ς γνωρίζεις, καί ημάς 
τοϋ δόρατος 'Αργείων κλύδων απειλεί, 

I και μέγα; εί; τά; Θήβας πρόκειται άγων. 
Καί ήδη μέν ό βασιλεύς Ετεοκλής 

τής άρδευούσης τάς περί τόν Ίσμιτον 503 — 

εξοπλισθείς ΑΠΉΛΘΕ κατά τών εχθρών 
διαταγήν δέ μοί άφήκε παρά σοΰ 
επερωτών νά μάθω τί όφείλομεν 
πρύς σοπηρίαν τών Θηβών νά πράξωμεν. ( 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Έ ά ν μέν μέ ήρώτα Δ Ετεοκλής 
θ ά έκλειον τό στόμα μήχρησμολογών 
άλλ' ΕΠΕΙΔΉ Δ ερωτών με είσαι σύ, 
θ ά όμιλήσο}. Ασθενεί άπό πολλού 
ή χώρα αύτη τών Θηβών, ά φ ' ού καιρού 
έγέννα τέκνον παρακούσας τούς Θεούς 
ό Λάϊος, Οϊδίπουν τόν παντλήμονα, 
υίόν τε άμα τής μητρός καί σ ύ ζ ι γ ο ν 
βουλή δέ θεία καί παραδειγματισμός 
εΐς τήν Ε λ λ ά δ α ήσαν αί αίματηραί 
άποτυφλώσεις τών ομμάτων. Ταΰτα δέ 
οί παίδες τοΰ Οιδίποδος θελήσαντες 
διά τοΰ χρόνου δπως συγκαλύψωσι, 
φρονούντες δτι δήθεν θ ά διέφευγον 
τάς θείας αποφάσεις, ήμαρτον δεινώς. 
Διότι τόν πατέρ' άποστερήσαντες 
τιμών τε καί εξόδου, έξηγρίωσαν . 
τόν δυστυχή εκείνον πνέων μένεα 
δεινήν κατάραν κατ ' αυτών έξήνεγκε, 
καθό καί πάσχων καί άτιμαζόμενος. 
Διό καί τί δέν εΐπον, τί δέν έπραξα ; 
Άλλά τήν έχθραν μόνον τών υιών αύτοΰ 
έφείλκυσα. Ή ώρα δμω; εΐν' εγγύς, 
κ α θ ' ήν Δ εΐς τόν άλλον θά φονεύσωσι -

πολλοί, δ ' ώ Κρέον, καταπίπτοντες νεκροί 
έπί νεκρών ύπό ιά ΒΈΛΗ άναμίξ 
'Αργείων καί Καδμείων, θρήνων καί κλαυθμ 
τήν Θηβαι'δα χώραν θ ά πληρώσωσι" 
καί σύ, δειλαία πόλις, θά καταστραφής 
άν μή Δ Κρέων εΐς τούς λόγους μου πεισθή. 
Διότι πρώτον πάντων έπεβάλλετο 
ουδείς νά εΐνε έκ τών τοΰ Οιδίποδος 
ούτε πολίτης, ούτε άναξ τών Θηβών, 
ώς δαιμονιώντες πάντες καί ανατροπείς 
τής χώρας ταύτης" άλλά άφοΰ τοΰ αγαθού 
υπερισχύει τό κακόν, οέν μένει ή 
έν μέσον σωτ?;ρίας. "Ομως,-ΕΠΕΙΔΉ 
ούδ ' εις έμέ νά εϊπω τοΰτο ασφαλές, 
καί είς τούς εύτυχοΰντας θά φαν// πικρόν 
άν σωτηρίας εΐς τήν πόλιν φάρμακον 
παράσχωσι τοιούτο, φεύγω, χαίρετε ! 
Καθό υπάρχων είς έκ τών πολλών κ ' έγώ 
θ ά υποφέρω άν ΑΝΆΓΚΗ παραστή, 
τό μέλλον τί νά πράξω άλλο δύναμαι; 

ΚΡΕΩΝ 
*Ω γέρον στήθι 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
"Λφες με 

ΚΡΕΩΝ 
Μή φεύγης, μή. 
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ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Σέ φεΰγ ' ή τύχη, άλλ' ουχί έγώ. 

ΚΡΕΩΝ 
Είπε 

τήν σωτηρίαν είς τήν πόλιν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Θέλεις; 

ΚΡΕΩΝ 
Π ώ ς ; δέν θέλω ή πατρίς μου νά σωθή ; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Λοιπόν 

ν ' ακούσης θέλεις καί βιάζεσαι; 

ΚΡΕΩΝ 
Είς τί 

νά εινε μάλλον πρόθυμος τις δύναται ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

Θ ' ακούσης τότε τούς χρησμούς μου - άλλά πρίν 
επιθυμώ νά μάθω ποϋ ό Μενοικεύς, 
δς τις ενταύθα μ 'έφερεν, ευρίσκεται. 

ΚΡΕΩΝ 
Δέν έμακρύν#η· ε ΐ ν ' έδώ , πλησίον σου. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Μακράν άς φύγη τοϋ χρησμού μου. 

ΚΡΕΩΝ 
Ά λ λ ' αφού 

υίός μου είνε, θ ά φανή εχέμυθος. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Λυτού παρόντος νά λαλήσω εννοείς; 

ΚΡΕΩΝ 
Τήν σωτηρίαν άν άκούση θά χαρή. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Λοιπόν ώ Κρέον, τούς χρησμούς μου άκουε* 
άφοϋ τήν τύχη ν σύ δ ίδιος καλείς, 
ανάγκη είνε ό υίός σου Μενοικεύς 
υπέρ πατρίδος νά σφαγή. 

ΚΡΕΩΝ 
Ώ γέρον, τί 

τολμάς νά εΐπης; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Τ ' αληθή καί δσα σύ 

νά πράξης πρέπει. 

ΚΡΕΩΝ 
"Ω πολλά ειπών κακά 

έν όλιγίστω χρόνο). 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Διά σέ, άλλά 

καλά διά τήν πόλιν καί σωτήρια. 

ΚΡΕΩΝ 
Δέν σέ ακούω - τί ή πόλις πρός έμέ! 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
' 0 άνθρωπος δέν είνε πλέον ό αυτός* 
μετανοεϊ. 

ΚΡΕΩΝ 
Δέν θέλω τάς μαντείας σου, 

πορεύου είς είρήνην. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

Ή αλήθεια 
έχάθη, Κρέον, επειδή σύ δυστυχείς ; 

ΚΡΕΩΝ 
Είς τάς λευκάς σέ εξορκίζω τρίχας σου 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Τί μοι προσπίπτεις; Είνε αναπόδραστα 
τά κρίματα τής "Ατής. 

ΚΡΕΩΝ 

"Ω! σιώπησον ; 
μή εΐς τήν πόλιν ε'ίπης τούτους τούς χρησμέ 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
Εΐς άδικίαν μέ ωθείς - δέν δύναμαι 
νά σιωπήσω. 

ΚΡΕΩΝ 
Τί θά πράξης πρός έμέ 

Θά μοϋ φονεύσης τόν υίόν ; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

Απόκειται Ι 
είς άλλους αύτη ή φροντίς - έγό) δ ' απλώς 
θ ά ομιλήσω. 

ΚΡΕΩΝ 
Πόθεν τούτο τύ κακόν 

έπήλθεν εΐς τό τέκνον μου καί εις έμέ; ! 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

'Ορθώς ποιήσας περί τούτου μ' έρωτας. 
Έ ν τώ σπηλαίω, δπου δράκων γηγενής 
εΐς τά τής Δίρκης νάματα έπέβλεπεν, 
ανάγκη ούτος νά σφαγή καί εις τήν γήν 
τό ζέον του νά ρεύση αίμα, ένεκα 
τοϋ παλαιού κατά τού Κάδμου πείσματος 
τοϋ Άρεως , ποθοϋντος τόν τού δράκοντος 
νά εκδίκηση φόνον. Τούτο πράττοντες 
θ ά έχητε τόν Ά ρ η σύμμαχον καί άν 
καρπόν ή μήτηρ λάβη γή αντί καρπού 
καί αίμα αντί αίματος άνθρώπινον, 
τήν γήν θά έχητ' εύνουν, ήτις τών Σπαρτών 
τόν στάχυν τόν χρυσόκομον έβλάστησεν. 
Ανάγκη δέ τό θύμα έκ τής γενεάς 
νά εΐν' εκείνου, δστις έγεννήθη παις 
έκ τών οδόντων τοϋ Διρκαίου δράκοντος. 
Άλλ 'έκ τοϋ γένους τών Σπαρτών ουδείς πλήν οχ* 
καί τών υίών σου, Κρέον, υπολείπεται 
καί έκ μητρός καί έξ αρρένων ακραιφνής. 
Καί ό μέν Αίμων, καθό ήδη μνηστευθεις 
καί μή παρθένος, τής σφαγής άπείργεται 
διότι, άν εΐς κοίτην τήν συζυγική ν 
εισέτι δέν εΐσήλθεν, έχει σύνευνον' 
ό δέ υίός σου ούτος, άγαμος, αγνός, 
θά σώση αποθνήσκων τήν πατρώαν γήν, 
πικράν δ ' εΐς τούς Άργείους καί τόν ΆΔΡΑΟΤΟΤ 
τήν εΐς τόν οίκον καθιστών έπάνοδον 
καί θάνατον έπάγων μαΰρον είς αυτούς 
τάς Θήβας θ ά δοξάστμ "Ηδη έκλεξον 
τύ έν τών δύο - σώσον ή τόν παϊδα σου 

ΕΫΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣ 

» πατρίδα. Πάντα δσα π α ρ ' ημών 
Ιξήρτηντο, ώ Κρέον, έχεις. Τέκνον, σύ 
οδήγησαν με οΐκαδε - ανωφελής 
ή τ |χνη είνε αληθώς τού μάντεως -

Ιάν τυχόν μαντεύση τά μή κατ ' εύχήν, 
είς τούς μαντευομένους φαίνεται πικρός* 
-^ν δ ' έξ οίκτου εΐπη πρός αυτούς ψευδή, 
παρανομεί καί ασεβεί πρός τούς Θεούς* 
6 Φοίβος, ό μηδένα μή φοβούμενος, 
αυτός καί μόνος έπρεπε νά χρησμωδη. 

ΧΟΡΟΣ 

Έκόπη, Κρέον, ή φωνή σου ; σιωπάς ; 
Ναι, "καί έγώ επίσης καταπλήσσομαι. 

ΚΡΕΩΝ 

Καί τί νά εί'πο); Δέν τό εννοείτε σεις ; 
Ούδέποτ' είς τοιαύτην συμφοράν έγώ 
0ά φθάσο), ώστε τόν υίόν μου σφάγιον 
νά προσενέγκω εις τήν πόλιν. Φυσικόν 
είςπάντας τούς ανθρώπους τό φιλότεκνον, 
ουδείς δέ στέργει τόν υίόν του εΐς σφαγήν 
νάπαραδώση. Ευλογίας δέν ζητώ 
αντί τοΰ φόνου τών ιδίων τέκνων μου* 
έγώδ' αυτός, ώς γέρων ήδη ώριμος 
υπέρ πατρίδος θύμα ίλαστήριον 
προθύμως στέργω ν ' αποθάνω. Άλλ ' εμπρός , 
ώ τέκνον, πρίν ή πόλις μάθη άπασα, 
τάς ακόλαστους εκλιπών τών μάντεων 
χρησμολογίας, φεύγε, φεύγε τάχιστα 
άπό τής χώρας ταύτης, επειδή αυτός 
θά εΐπη πάντα ταΰτα εΐς τούς άρχοντας 
καί εΐς τούς στρατηλάτας, άμα προσελθών 
πρός τούς φρουράρχους λοχαγούς καί τάς έπτά 
τοΰ τείχους πύλας - καί άν μέν προλάβωμεν, 
έσώθης τότε, άν δέ ύστερήσωμεν, 
ώ τέκνον, θ ' άποθάνης. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 

Ποϋ νά φύγω, π ο ύ ; 
είς ποίαν πόλιν ή εΐς ποϊον ξένον μας; 

ΚΡΕΩΝ 

"Οπου θά ήσαι δσον οίον τε μακράν 
τής χώρας ταύτης. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 
Σύ λοιπόν διάταττε 

κ' έγώ ί)ά εκτελέσω. . . 

ΠΈΡΑΣΗΣ 

ΚΡΕΩΝ 
Τούς Δελφούς άφοϋ 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 

Πού, ώ πάτερ, νά διευθυνθώ ; 

ΚΡΕΩΝ 
Εις ΑΊτωλίαν. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 

Καί εκείθεν ; 

ΚΡΕΩΝ 
Εΐς τήν γήν των Θεσπρ ωτων. 

ΑΙ 73 

— 505 — — 504 

ΜΕΝΟΙΚΕΥ^ 

Εΐς τήν Δο)δώνην τήν σεπτήν ; 

ΚΡΕΩΝ 
Μ ' ένόησας. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 
Θά κατάφυγα) δ ' έπειτα ; 

ΚΡΕΩΝ 
"Οπου σέ φέρει ό Θεός. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 
Καί χρήματα 

πόθεν θ ά έχω ' ; 
ΚΡΕΩΝ 

Θά σοι χορηγώ έγώ. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 

'Ορθώς, ώ πάτερ, λέγεις. 

ΚΡΕΩΝ 
Τώρα ϋπαγε 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 
Τήν άδελφήν σου, ήτις μέ έθήλασεν 
δ τ ' έμεινα, ώ πάτερ, ορφανός μητρός, 
τήν Ίοκάστην, άφες με νά ασπασθώ 
καί μετά τούτο φεύγω διά νά σωθώ. 

ΚΡΕΩΝ 
Καλώς* πλήν φύγε, μή άργοπορής. 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ 
Καλώς, γυναίκες, διά λόγων δεξιών 
έξαπατήσας τόν πατέρ' άπήλλαξα 
τοϋ φόβου, κατορθώσας δ,τι ήθελον. 
Μέ έπειθε νά φύγω καί τήν πόλιν μου 
στερών τής σωτηρίας νά φανώ δειλός. 
Καί συγγνωστά μέν ταΰτα διά γέροντα, 
θ ά ήτο δμως δ ι ' εμέ άσύγγνωστον 
άν τής πατρίδος, ήτις μέ έγέννησε, 
προδότης έγινόμην. Μάθετε καλώς, 
πορεύομαι νά σώσω τήν πατρίδα μου 
καί υπέρ ταύτης ν ' αποθάνω - επειδή 
αίσχρόν θ ά ήτο άν οί μέν ελεύθεροι 
χρησμών θεσφάτων καί μή υποκύπτοντες 
εΐς τό μοιραΐον, δέν θ ' άποκνήσωσι 
πιστοί εΐς τήν ασπίδα νάποθάνωσι, 
μαχόμενοι υπέρ πατρίδος έμπροσθεν 
τών πύργων τούτων, τόν πατέρα μου δ ' έγώ 
τόν άδελφόν μου καί τήν πόλιν προδιδούς 
θά φύγω έξω τής πατρίδος ώς δειλός, 
δπου καν ζήσω άνανδρος φαινόμενος. 
Ά λ λ ' ό'χι, μά τόν Δία καί τόν φονικόν 
θεόν τών δπλων Ά ρ η , δστις τούς Σπαρτούς, 
τούς έκ τής γής άναφυέντας άλλοτε, 
τής χώρας ταύτης βασιλείς ανέδειξε, 
δέν θ ά φανώ τοιούτος - άλλ' απέρχομαι 
καί εΐς τά άκρα τών επάλξεων σταθείς 
έκεΐ δέ σφάξας έμαυτόν κ ' εΐς τό βαθύ 
καί μέλαν άντρον τοϋ Διρκαίου δράκοντος, 
καθώς ό μάντις είπε, δούς τό αιμά μου 
τήν χώραν θά ελευθερώσω. Είπον, ναι, 
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τετέλεσται. Απέρχομαι πρός θάνατον 
θ ά δώσω εις τήν πόλιν δώρον τιμαλφές, 
την γήν δέ ταυτην θ ' απαλλάξω τών δεινών. 
Διότι άν τις, ό',τι δύναται λαβών, 
χρησίμως τοΰτο έκαστος προσέφερεν 
εΐς τήν πατρίδα ώς κοινόν απόκτημα, 
δεινοπαθοϋσ' αϊ πόλεις όλιγώτερον 
θ ά διετέλουν τοΰ λοιποΰ εΰδαίμονες. 

ΧΟΡΟΣ 

(Στροφή) 
Ή λ θ ε ς , ώ πτερόεσσα, ήλθες, γέννημα τής γής 
καί έχίδνης φοβέρας, ήν έξήμεσεν ό "Αδης" 
ήλθες, ώ πολυφθορε άρπαξ τών Καδμείων, 
τέρας μιξοπάρθενον, άγριον πολύφονον 

διά τών ορμητικών δέποτε πτερύγων σου 
καί διά ποδών σκληρών καί άνθρωποκτόνων 
νέους άφαρπάζουσα έκ Διρκαίων τόπου 
μετ ' αγρίας μουσικής καί καταχθονίου 
εΐς τά ύψη έφερες, έφερες πρός φόνον 
πρός όδΰνην άφατον τής πατρίδος ταύτης. 
"Οντως φονικός Θεός ήν δ ταΰτα πράξας. 
Τών μητέρων κοπετοί, τών παρθένων γόοι 
τάς οικίας τών Θηβών στεναγμών έπλήρωσαν 
καί θρηνώδη έβαλλον γοεράν κραυγήν 
πάντες όλολΰζοντες, άλλος άλλο μέλος. 
Οιμωγή δέ ήχοβόλει πρύς βροντήν δμοία 
ή πτερόεσσα οσάκις Σφίγξ έσπάρασσέ τινα 

άνδρα τών τής πόλεως 
(Αντιστροφή) 

Ή λ θ ε μετά χρόνον δέ, έκ Δελφών αποσταλείς, 
εΐς τήν πόλιν τών Θηβών ύ ταλαίπωρος Οιδίπους 
πρός χαράν τών τότε μέν, έπειτα πρός λύπην 
καλλινίκως δέ αυτός λύσας τά αινίγματα 
ήλθεν εΐς άθέμιτον γάμον μετά τής μητρός 
καί μολύνας άπασαν τών Θηβών τήν πόλιν 
τήν β υ θ ί ζ ' είς αίματα, διά τών άρών του 
έξωθών ό δείλαιος τούς ιδίους παΐδας 
εΐς ΑΓΏΝΑ στυγερόν. Θαυμαστός εκείνος, 
όστις πρός τόν θάνατον υπέρ τής πατρίδος 
τρέχει εΐς τόν Κρέοντα καταλείπων πένθος, 
άλλά τά έπτάπυργα τών Καδμείων τείχη 
καθιστών καλλίνικα. Ε ί θ ε ούτως εΰτεκνοι 
καί ήμεΐς νά είμεθα, Ώ σεπτή Παλλάς, 
ήτις τόν τοϋ δράκοντος κατειργάσθης φόνον 
εΐς τό έργον παρορμώσα τάς Θηβαίων φρένας. 
'Εκ δέ τούτου οργή θεία είς τήν πόλιν έπεσε, 

θύουσ ' άπολλύουσα 
ΑΓΓΕΛί >Σ 

Ώ έ , τάς πύλας τοΰ μελάθρου τίς φρουρεί ; 
Ανοίξατε καί έξω οδηγήσατε 
τήν Ίοκάστην. Δέν άκούετε λοιπόν ; 
Βραδέως μέν, άλλ' έξελθε καί άκουσον, 
ενδοξότατη τοΰ Οΐδίπου σύζυγε" 
τούς όδυρμούς σου παΰσον καί τά δάκρυα. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Θά ήλθες φέρων άγγελίαν συμφοράς, 
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τόν τοΰ 'Ετεοκλέους ίσως θάνατον, 
άφοΰ πλησίον τούτου μένεις πάντοτε 
καί σύ τά βέλ>/ αποκρούεις τών έχθρων. 
Τί νέον ήλθες αρά γε άγγέλλων μοι ; 
Ζή δ υίός μου ή άπέΟανεν ; Είπε ! 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Ζή, δέσποινα, απόβαλε τόν φόβον σου 

ΙΟΚΑΣΤΗ 

Τί γίνονται τά τείχη τά έπτάπυργα ; 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ό ρ ί ί ά κ ' ε κ ε ί ν α καί ή πόλις μένουοι . 
ΙΟΚΑΣΤΗ 

Διέτρεξαν έκ τών 'Αργείων κίνδυνον · 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

Τόν έσχατον" άλλ' ή ανδρεία τών Θηβών 
τά Μυκηναία ό'πλα κατενίκησε. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Πρός τών Θεών εΐπέ μοι άν τι έμαθες 
περί· τοΰ Πολυνείκους επειδή πολύ . 
νά μάθω θέλω άνκαί ούτος εΐνε ζών. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Τό ζεύγος τών υίών σου μέχρι τούδε ς"ή. 
ΙΟΚΑΣΤΗ 

Καλόν νά έχης καί νά ήσαι ευτυχής. 
Καί πο>ς άπό τών πύργων αμυνόμενοι 
τούς Μυκηναίους τών πυλών έξώσατε; 
Ε ί π ε μοι όπως εΐσελθοΰσα οΐκαδε 
χαροποιήσω τόν τυφλόν Οιδίποδα 
τήν σωτηρίαν τών Θηβών άγγέλλουσα. • 

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ 

Ά φ ο ΰ δ χάριν τής πατρίδος εαυτόν 
προσενεγκών θυσίαν παις τοΰ Κρέοντος 
κατά τά άκρα τών επάλξεων σταθείς 
ένέπηξε τό ξίφος τό μελάνδετον 
εΐς τόν λαιμύν του, ό υίός σου, δέσποινα, ^ 
διαμοιράσας είς τάς πύλας τάς επτά 
επτά και ούτος λόχους τε καί λοχαγούς, Μ 
ιππείς έφεδρους έταξεν είς τούς ιππείς 
κ ' είς τούς πεζούς όπλίτας, όπως άν ποτε 
τό τείχος πάθη, τάχιστα προσδράμωσιν 
έπικυροΰντες. Ά π ό δέ τής κορυφής 
ημείς τών πύργων βλέπομεν τόν "/:,ν·/.ασιφ 
στρατόν τών Μυκηναίων καταβαίνοντα | 
άπό τοΰ οροος Τευμησοϋ' ώς δ ' έφθασαν 
εγγύς τής τάφρου, εΐς τήν πόλιν τών Θηβών 
επέρχονται δρομαΐοι. Καί ήκούετο 
ήχος παιάνων καί σαλπίγγων άναιιίξ 
καί έξ εκείνων κ ' έκ τοΰ τείχους παρ η ι ι ω ν · 
Είς τάς Νηΐστας πύλας πρώτος έφερε 
τόν δ ι ' ασπίδων πεφραγμένον λόχον του 

. Παρθενοπαΐος, δ υίός τής κυνηγού, 
οικείο ν σήμα έπί τής άσπίδος του 
τήν Άταλάντην έχων καταβάλλουσαν 
δ ι ' έκηβόλων τόξων κάπρον Αίτωλον. 
Ε ις τάς Προιτίδας πύλα; δέ πρυήλαυνε 
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χα ίερεΐα έχων έν τώ αρματι 
έ μάντις Αμφιάραος , μή φέρων μέν 
σημεία άγερώχως επιδεικτικά, 
άλλά σωφρόνως ό'πλα άνευ σήματος. 
Είς δέ τ*ς Ώρυγίας πύλας έβαινεν 
δ'Ιππομέδων, έπί τής άσπίδος του 
τόν "Αργον έχων τόν Πανόστην, πανταχού 
χατάστικτον ύπό ομμάτων, ών τά μέν 
Ιχάμμυον ηλίου ανατέλλοντος, 
χά δέ ηλίου δύοντος, ώς έπειτα 
αύτοϋ θανόντος εϊδομεν ήμεΐς αυτοί. 
Παρά τάς πύλας τάς Ώμολωΐδας δέ 
υπήρχε τεταγμένος δ Τυδεύς, δοράν 
μετά πολλής τής χαίτης έχων λέοντος 
έν τή άσπίδΐ" δεξιά δέ έφερεν 
ό Προμηθεύς λαμπάδα ώς πρός έμπρησμόν 
της πόλειος. Ό δέ υίός σου, δέσποινα, 
δ Πολυνείκης τόν στρατόν του έφερεν 
είς τάς Προιταίας πύλας" Ποτνιάδες δέ 
δρομάδες ίπποι έπί τής άσπίδος του, 
επιτηδείους έ'νδοϋεν κινούμενοι 
διά στροφίγγων ύπύ τήν λαβήν αυτής, 
αιμοδιψείς έσκίρτων ώς μαινόμενοι. 
Ό Καπανεϋς δ ' ύ όχι όλιγώτερον 
τοϋ "Αρεως εις μάχην μανικώς δργών 
τήν φάλαγγα του εΐς τάς πύλας έφερε 
τάς τής Ηλέκτρας ούτος" γίγας γηγενής 
έγγιγλυμμένος έπί τής άσπίδος του 
έπί τών ώμιον πόλιν δλην έφερε 
έκ βάθροη· άνασπάσας, ώσεί ήθελε 
νά κατάδειξη τί ή πόλις τών Θηβά>ν 
νά πάθη μέλλει. Τέλος δέ δ "Αδραστος 
πρό τών εβδόμων παρετάσσετο πυλών 
άπ' άκρου έως άκρου τήν ασπίδα του 

' έπλήρουν όλην αί τής Ύ δ ρ α ς εκατόν 
δρακόντειοι καί έχιδνώδεις κεφαλαί" 
τό μέγα ιοΰτο ιών Άργείονν καύχημα 

I έν τή αριστερά του έφερε χειρί' 
έκ δέ τοϋ μέσου τών τειχών άνήρπαζον 
άπό τών γνάθων τών Καδμείων τούς υιούς 
οί δράκοντες τής 'Τδρας . Τούτων έκαστον 
ναϊδο) ήδυνήθην οτε έφερον 
εις τούς τών λόχων αρχηγούς τό σύνθημα. 
Καί πρώτον μέν ή μάχη διεςήγετο 

I οι* ακοντίων, τόξων, λίθοχν, σφενδονών 

ενώ δέ ένικώμεν, αίφνης Ό Τυδεύς 
' και ό υίός που βροντωδώς άνέκραξαν: 

«Πριν ή έξοντοιίΐήτε, τέκνα Δαναών, 
I τι άποκνεΐτε καί δέν επιπίπτετε, 
6 άρματηλάται, πεζομάχοι καί ιππείς 
I αθρόοι πάντες εναντίον τών πυλών ; 

Ουδείς εις τήν κραυγήν των έμεινεν ΑΡΓΌΣ, 
πολλοί δέ τούτο) ν έ'πιπτον αιμοσταγείς" 
αλλά και πλείστους έξ ημών πρό τών τειχών 
ηδυνασο νά ί'δης κατά κεφαλής 
κρημνιζομένους κάτω καί εκπνέοντας. 

Ό δέ υίός·τής Αταλάντης, ό Αρκάς 
και μή Άργεϊος , πρός τάς πύλας ώς τυφών 
όρμήσας, πΰρ, δικέλλας, βροντωδώς ζητεϊ 
ίνα τήν πόλιν κατασκάψη" άλλ' αύτοΰ 
ανέστειλε τήν λύσσανΠερικλύμενος, 
τοΰ Ποσειδώνος δ υίός, πελώριον 
κατά τής κεφαλής του άπό τών τειχών 
έξακοντίσας λίθον, δστις τήν ξανθην 
τοΰ νεανίου κεφαλήν κατέτριψε, 
καί τών δστέων τάς ραφάς διέρρηξε, 
τήν μόλις δ ' έπανθοΰσαν σιαγόνα του 
έπλήρωσεν αιμάτων" ούτε τοΰ λοιπού 
θ ά Ί'δη ζώντα τόν υίόν ή μήτηρ του, 
ή κόρη τοΰ Μαινάλου ή καλλίτοξος. 
ΤΆΣ πύλας ταύτας βλέπων πλέον ασφαλείς 
εΐς άλλας δ υίός σου σπεύδων ήρχετο, 
κ ' έγώ εκείνον ήκολούθουν βλέπω δέ 
τόν Λΐτωλόν Τυδέα μεθ ' υπασπιστών 
πολλών κατά τών πύργων ακοντίζοντας 
διά τής λόγχης εΐς τ ' ανοίγματα αυτών, 
εΐς τρόπον ώστε τ ' άκρα τών επάλξεων 
καταλιπόντες έφυγον οί φύλακες" 
άλλ' δ υίός σου πάλιν, δίκην κυνηγού 
άθροίσας τούτους εΐς τούς πύργους έστησε. 
Τόν κίνδυνον δέ τοΰτον άποτρέψαντες 
καί εΐς τάς άλλας πύλας ήπειγόμεθα. 
Καί ήδη πώς νά εϊπω τήν άνέκφραστον 
τοΰ Καπανέως λύσσαν ; Κλίμακα μακράν 
κρατών αυτός έχώρει καί κομπολογών 
έφώνει δτι ούτε τοΰ Διός τό πΰρ 
νά τόν παρακώλυση θ ά ήδύνατο 
τής έξ ε φ ό δ ο υ τών Θηβών άλώσειος. 
Καί ταΰτα λέγων καί πετροβολούμενος 
άνεϊρπεν άμα, ύπό τήν ασπίδα του 
τό σώμα κρυπτών καί άναρριχώμενος 
διά τών βάθρο^ν τής ΞΎΛΙΝΗΣ κλίμακος. 
Ώ ς δέ τά γείσα ήδη υπερέβαινε 
τούς τείχους, πλήττει τοΰτον κεραυνός Δ ι ό ς " 

ή γή έσείσθη" πάντες έφοβήθησαν 
τά μέλη χωρισθέντα άλλα άλλαχοΰ 
έκ τών κλιμάκονν έξεσφενδονίζοντο" 
πρός ούρανύν αί τρίχες άνηρπάζοντο 
τό αίμα κάτω έρρεεν, αί ΧΕΊΡΕΣ" του 
καί τάλλα άκρα ώς τροχός Ίξ ίονος 
έστρέφοντο, τό σώμα δέ πυρίκαυστον^ 
νεκρόν καί άπνουν εΐς τήν γήν κατέπιπτεν. 
Ό "Λδραστος δέ βλέπων δτι δυσμενής 
πρός τόν στρατόν του ήν ό Ζεύς, μετέστησεν 
έκτος τής τάφρου τών 'Αργείων τόν στρατόν 
έξ άλλου δέ ΐδόντες οί ημέτεροι 
τό αϊσιον εκείνο θαΰμα τοΰ Διός, 
ιππείς τε καί δπλΐται είς τά άρματα 
εΐσέβαλλον καί εΐς τό μέσον τοΰ στρατού 
τών Μυκηναίων φέρουσι τά δπλα των. 
ΓΓανωλεθρία δέ επήλθε φοβερά" 
έκ τών αρμάτων πλείστοι έ'πιπτον νεκροί, 
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τρόχο) έπήδο>ν και άνετινάσσοντο, 
έπί αξόνων άξονες κ ' έπί νεκρών 
νεκροί άπαΰστιυς συνεπεσωρεύοντο. 
Καί ούτω μέν της χώρας ή καταστροφή 
άπεσοβήθη μέχρι τοϋδε. Έ ά ν { δέ 
καί εις τά μέλλον έσται αύτη ευτυχής, 
εις τούς θεούς άνατεθήτω, επειδή 
έκ τών Θεών τις έσωσεν αυτήν καί νΰν. 

ΧΟΡΟΣ 

Καλή ή νίκη· άν δέ γνώμην οί Θεοί 
διά τό μέλλον καλλιτέραν έχωσι, 
θ ά ήμην τότε ευτυχής έγώ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Κα?άϋς 

τά τών Θεών καί τά τής τύχης έ'χουσι, 
διότι καί αί Θήβαι απηλλάγησαν 
καί οί υίοί μου ζώσιν, ώς δέ φαίνεται, 
ό Κρέων δίδει δίκην καί τών γάμων μου 
καί τών κακών ό τάλας τοΰ Οιδίποδος, 
αυτός τόν παΐδα άπολέσας, ευτυχώς 
διά τήν πόλιν, δ ι ' αυτόν δέ δυστυχώς. 
Άλλά τόν λόγον, άγγελε, συνέχισον 
τί μετά ταΰτα οί υίοί μου ήθελον 
νά πράξωσιν είπε μοι. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
"Αφες τά λοιπά, 

οτι νικώμεν μέχρι τούδε σοι άρκεΐ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Ό , τ ι μοί είπες ύποπτον μοί φαίνεται, 
δέν μοί άρκεΐ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Τής σωτηρίας τών υιών 
καλλίτερόν τι θέλεις ; 

ΙΟΚΑΣΤΗ 

Ναι, άν έχωσι 
καλώς καί τάλλα. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ά φ ε ς με - ύπασπιστοΰ 
στερείται ό υίός σου. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Κρύπτεις τι κακόν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Μεθ ' δσα έΐπον αγαθά δέν δύναμαι 
κακόν ν ' άγγείλω. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
/ "Αν δέν πετασθής 
είς τόν αέρα δέν μέ φεύγεις. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Διατί 

μ ' ήμπόδισας ν ' απέλθω άγγελος καλών, 
άλλ' απαιτείς ν ' άγγέλλω καί τ ' απαίσια; 
Κακόν σκοποΰσιν οί υίοί σου τόλμημα, 
επιθυμούντες νά μονομαχήσωσι 
χωρίς τών στρατευμάτων δημοσία δέ 
πρός τούς Άργείους καί Θηβαίους εΐπον, φ ε ϋ ! 
δ,τι εύκταΐον νά μή έλεγόν ποτε. 

Τόν λόγον πρώτος ό Ετεοκλής λαβών 
έφαινε ι έπί πύργου σταθείς : 
«Τών Δαναών λογάδες, δσοι ήλθατε 
ενταύθα, καί τοϋ Κάδμου άπας ό λαός 
μή τήν ζωήν σας διακινδυνεύετε 
υπέρ τοΰ Πολυνείκους ή υπέρ η μ ώ ν 
διότι, τοΰτον ά φ ' υμών τόν κίνδυνον 
άποσοβήσας, μάχην πρός τόν άδελφόν 
έγώ καί μόνος θά συνάψαν καί δν μέν 
τόν καταβάλω, είς έμέ θ ' άνήκωσι 
τά σκήπτρα καί ό οίκος· άν δέ νικηθώ 
τά πάντα θέλω παραδώσει εΐς αυτόν. 
Καί σεις Άργεΐοι , τόν άγών ' άφήσαντες 

καί τόν ένταΰθ' άποφυγόντες θάνατον, 
θ ά ΐδητεκαί πάλιν τήν πατρίδα σας, 
άρκοϋσι δ ' δσοι κεΐντ'έκ τών Σπαρτών νεκροί» 
Τοσαϋτα είπεν, ό δέ άλλος σου υίός, 
δ Πολυνείκης, έκδραμών τών τάξεων 
έπήνει ταΰτα, πάντες δ ' έπεκρότησαν, 
οΐ τε Άργεΐοι καί τοϋ Κάδμου ό λαός, 
δικαιοτάτην κρίνοντες τήν πρότασιν. 
Έ π ί δέ τούτοις καί σπονδάς ποιήσαντες 
συνήψαν δρκους μετά τών στρατηλάτων 
εκτός τών μεταιχμίων νά έμμείνωσι. 
Τά δ * δπλα ήδη τά χαλκά έκάλυπτον 
τά σώματα τών τέκνων τοϋ Οιδίποδος· 
τόν μέν τής χώρας ταύτης βασιλεύοντα 
οί άριστεΐς έκόσμουν τών Σπαρτών, τόν δέ Μ 
οί τών Άργε ίων έξοχοι. Ατρόμητοι 
καί χρώμα μή άλλάξαντες έστάθησαν, 
τών φίλων δ ' άλλος άλλοθεν ερχόμενοι 
έθάρρυνον εκείνους, ταύτα λέγοντες : 
» Έ κ σοϋ νΰν, ώ Πολύνεικες, έξήρτηται 
νά ανόρθωσης τοϋ Διός τό τρόπαιον, 
παρέχων εΐς τό Ά ρ γ ο ς δόξης άφορμάς.» 
Πρός τόν Έτεοκλέα δέ ι «Τής πόλεως 
τοϋ Κάδμου νΰν ύπερμαχεΐς' τά σκήπτρα νΰν 
κρατείς, έάν νικήσης». Ταΰια έλεγον 
εΐς τόν αγώνα τούτους παροτρύνοντες. 
Οί μάντεις δέ τά ίερεΐα έσφαζον 
καί παρετήρουν τάκρα, τά εντόσθια 
τών καιομένων, έναντι ιστάμενοι 
τών έκρηγνυομένων έξ αυτών υγρών, 
καί τής φλογός τό άκρον τό δισήμαντον 
τό νίκης τε καί ήττης έκδηλωτικόν. 
Ά λ λ ' έάν έχης είτε δύναμίν τινα 
είτε τών λόγων τήν πειθώ, ή φίλτρον τί;1 
μυστηριώδες, σπεΰσον, παρακώλυσον 
δεινού αγώνος τούς υιούς σου, επειδή 
ό κίνδυνος μέν μέγας, τά δέ έπαθλα 
δεινών δακρύων θ ά σοι είνε πρόξενα, 
έάν τά τέκνα άπολέσης σήμερον. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 

*Ω Αντ ιγόνη , τής οικίας έξελθε -
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, ι Ινεστώσα θέσις σου δέν συγχωρεί· 
Ιάγκη, τέκνον, μετά τής μητρός σου νΰν 
ογδόων άριστο»-, τών κλεινών σου αδελφών, 
αποκλινόντων σήμερον εΐς θάνατον, 
ΐήν άλληλοκτονίαν νά προλάβης. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Τί, 
ώ μήτερ, νέον πρός τούς φίλους σου δεινύν 
βοώσα αναγγέλλεις τραύμα ; 

ΙΟΚΑΣΤΗ 

Θύγατερ, 
;. τ ω ν αδελφών σου κινδυνεύει ή ζωή. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Πώς είπε; ; 
ΙΟΚΑΣΤΗ 

Θέλουν -νά μονομαχήσωσι. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

[ Τ ί λέγει; ; Οϊμοι ! 
ΙΟΚΑΣΤΗ 

Φρικαλέα, άλλ' ελθέ. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Τόν «αρθενώνά μου ν ' αφήσω ; Άλλά ποϋ ; 
ΙΟΚΑΣΤΗ 

Εις τον στρατόν. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Αιδούμαι. 
:. · ΙΟΚΑΣΤΗ 

Εΐς τήν θέσιν σου 
Κ.-αΐδώς δέν μένει πλέον. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Καί νά πράξω τί ; 

.ΙΟΚΑΣΤΗ 

Τών αδελφών την ρήξιν νά προ/άβης. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Πώς, 
ώ μήτερ μου ; 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Παρακαλοϋσα μετ' εμού. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ > 
Εμπρός λοιπόν, ιό μήτερ, μή βραδύνωμεν. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
ΝΑΙ, σπεΰσον, σπεΰσον, Αντ ιγόνη , ΕΠΕΙΔΉ, 

; δν τονς νιου; προλάβω ΠΡΌ τής ρήξεως, 
ναζήοω τοϋ ηλίου βλέπουσα τό φώς, 

| - α ν δ ' αποθάνουν, θ ' αποθάνω καί έγώ. 
ΧΟΡΟΣ 

(Στροφή) 
Βαβαί, βαβαί 

ρΐόις την καρδίαν μου τρόμος έκ φρίκης δεινός 
[συνταράττει 

Ε τ ο °ώμά μου όλον ό οίκτος πληροί καί ό έλεος 
I *ρος δειλαίαν μητέρα υιών απάνθρωπων ! 

Τών διδύμων της τέκνων τίς αρά γε τίνες, 
| *τής ΟΔΎΝΗ; : θ Ζεΰ καί ώ Γ ή ! 

θ ά σπαράξη λαιμόν αδελφού, 
τήν ζωήν αδελφού θ ' ΑΦΑΊΡΕΣΗ, 
τήν ασπίδα τρυπών καί τόν θώρακ ' αύτοΰ ; 
Τ Ω παναθλία, έγώ, παναθλία, 
ΆΡΑΓΕ τίνα τών δύο πεσόντα νεκρόν ΘΆ θρηνήσω; 

(Αντιστροφή) 

Φεΰ, γή, φεϋ, γή 1< 
Δίδυμοι θήρες, ψυχαί φονικαί, αί ώς κλήρον τής 

[λείας 
άναπάλλουσαι δόρυ, ταχέως ΘΆ πέσητε πτώματα 
αίματοϋντα έκείνην. Τ Ω τάλανες, δτι 
μονομάχος ιδέα κατέλαβ' εκείνους ! 
Διά βαρβάρου φωνής κοπετύν 
καί πολύδακρυν θρήνον έγώ, 
εΐς νεκρούς δφειλόμενον φόρον, 
ΘΆ θρηνήσω. Ή τύχη τοϋ φόνου εγγύς. 
Αύτ ' ή ημέρα ΘΆ κρίνη τό μέλλον. 
Ά μ ο ι ρ ο ς μοίρα δ θάνατος ένεκα τών Έριννύων . 
Ά λ λ ' ά ς παύσωμεν τούς θρήνους,επειδή τόν Κρέ-

[οντα 
βλέπω κατηφή ένταΰθα έν σπουδή έρχόμενον. 

ΚΡΕΩΝ 
Φεΰ I τί ΝΆ πράξω ; Τίνα ΝΆ θρηνήσω νΰν ; 
Τόν εαυτόν μου Ή τήν πόλιν τών Θηβών, 
ήν περιβάλλει νέφος, δσον επαρκεί 
ΝΆ τήν κατακρημνίση ΕΊΣ τόν Τάρταρον ; 
Υ π έ ρ πατρίδος ό υίός μου τήν ζωήν 
προσήνεγκε, γενναΐον, ΆΛΛ' όδννηρύν 
εΐς τόν πατέρα, άποκτήσας όνομα. 
Έ κ τοϋ σπηλαίου τοϋ Διρκαίου δράκοντος 
λαβών δ τάλας ταΐς ΐδίαις μου χερσίν 
έκόμισα ένταΰθα τόν αύτόχειρα. 
Θρηνολογοΰσι πάντες έν τφ οίκω μου, 
έγώ δ ' ό γέρων πρός τήν γραΐαν άδελφήν, 
τήν Ίοκά ιτην, ήλθον δπως λούσασα 
ΈΚΘΕΣΗ έξω τοϋ υίοΰ μου τόν νεκρόν 
διότι πρέπον είναι ν ' άποδίδωμεν 
τιμάς οί ζώντες πρός τούς αποθνήσκοντας, 
τούς υπογείους εύλαβούμενοι Θεούς, 

ΧΟΡΟΣ 
Ή ΑΔΕΛΦΉ ΑΠΉΛΘΕ, Κρέον σύν Δ' αυτή 
καί ή θυγάτηρ Αντ ιγόνη . 

ΚΡΕΩΝ 
ΆΛΛΆ ποϋ 

καί ΔΙΆ ποίαν δυστυχίαν ; 
ΧΟΡΟΣ 

"Ηκουσε 
μονομαχίαν δτι θάσυνάψωσιν 
υπέρ τής βασιλείας οί υίοί αύιής. 

ΚΡΕΩΝ 
Τί : Τοϋ υιού μου περιέπων τόν νεκρόν 
ΟΥΔΈΝ ΝΆ μάθω τούτων ειχον τόν καιρόν. 

ΧΟΡΟΣ , 

' Η ΑΔΕΛΦΉ σου έφυγεν ΆΠΌ πολλού, 
νομίζω δ ' δτι δ περί ζωής άγων 
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τών τρισαθλίων τοϋ Οιδίποδος υίών 
έπερατώθη ήδη. 

ΚΡΕΩΝ 

Οϊμοι ! Βλέπω, ναι 
σημεϊον τούτων τό στυγνάζον πρόσωπον 
καί όμμα τοϋ αγγέλου, όστις έρχεται 
νά μάς άγγείλη πάν ό,τι έγένετο. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Φεΰ ! Τί νά εΐπω ; Τ Ω ταλαίπωρος έγώ ! 

ΚΡΕΩΝ 
Ουχί φαιδρά τοΰ λόγου τά προοίμια* 
έχάθημεν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ώ τάλας, πάλιν ΕΚΦΩΝΏ, 
διότι φέρω αγγελίας φοβέρας. 

ΚΡΕΩΝ 
Έκτος τών όσας συμφοράς γινώσκομεν 
καί άλλας θ ' άναγγείλης ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Δέν ύπάρχουσιν, 
έν τή ζωή ώ Κρέον, πλέον οί υιοί 
της αδελφής σου. 

ΧΟΡΟΣ 
Οϊμοι ! ποία εΐς έμέ 

καί εις τήν πόλιν φέρεις στυγερά δεινά ! 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

*Ω τών μελάθρων δώματα, ήκούσατε 
ποτέ όμοιας πρός τάς συμφος>άς, έξ ών 
άπέθανον ΟΊ παίδες τοϋ Οιδίποδος ; 

ΧΟΡΟΣ 

Καί ταύτα θά έθρήνουν άν ήσθάνοντο. 

ΚΡΕΩΝ 
Ούαί ύ τάλας ! Φεΰ, ό δύστηνος έγώ ! 
ΌΠΟΙΑ, οϊμοι ! βαρύτατη ουμφορά ! 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ά ν καί τά άλλα μάλιστα έμάνθανες. 
ΚΡΕΩΝ 

Υπάρχει τούτων άλλο τι βαρύτερον ; 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

Άπέθανεν ή μήτηρ μετά τών υιών. 
χορος ; 

Στήσατε, στήσατε θρήνον 
τάς κεφάλας αί λευκαί σας άς τύπτωσι χείρες. 

ΚΡΕΩΝ 

Δειλαία Ίοκάστη, ποία τελευτή 
ζωής καί γάμων κ ' αινιγμάτων τής Σφιγγός ! 
Πώς δ ' έτελέσθη ή κατάρα τοΰ πατρός ; 
Πώς τοϋ Οΐδίπου οί υίοί άπέθανον ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Γνωρίζεις μέ τήν πρό τών πύργων νίκην μας 
διότι δέν άπεϊχεν ό περίβολος 
τοΰ τείχους, ώστε ταύτα πάντα ν ' άγνοής. 
Ά φ ο ΰ δ ' οί παίδες τοϋ τυφλού Οιδίποδος 

ΑΘΗΝΑΙ 

διά τών οπλών εαυτούς έκόσμησαν, 
τούς δύο τούτους είς τό μέσον έστησαν 
τοΰ μεταιχμίου συνοδεύσαντες ΑΥΤΟΎΣ 
καί δύο στρατηλάται, ώς εΐς έ'νοπλον 
ΆΓΟ»·Α μονομάχων συνειθίζεται. 
Ί δ ώ ν δέ πρός τό Ά ρ γ ο ς , ταύτην τήν εύχή^ 
ό Πολυνείκης εΐπεν : « Ή ρ α πότνια, 
ΆΦΟΰ τήν κόρην τοΰ Αδράστου νυμφευθείς 
καί έν τή χώρα τούτου με'νων είμαι σος 
άξίωσόν με τοΰτον μου τόν άδελφόν 
φονεύσας ΝΆ βαπτίσω εις τό αΐμά του 
τήν δεξιάν μου νικηφόρον». Άζηλον 
έζήτει ούτω δόξαν, φόνον ΑΔΕΛΦΟΎ, 
καί ή ΕΥΧΉ του δάκρυα έπήνεγκεν 
είς πλείστους όσους τών Θηβαίων, οΐτινες ' 
μετά πικρίας πρός ΑΛΛΉΛΟΥΣ έβλεπον. 
Καί ΆΦ' ετέρου ό Ετεοκλής στραφείς 
πρύς τόν ναύν Παλλάδος τής χρυσάσπιδος 
ηύχήθη ταύτα : «Κόρη τοΰ Διός σεπτή, 
ΒΟΉΘΗΣΑΝ μοι δπως είς τού άδελφοΰ 
ΤΆ στέρνα νικηφόρον τό άκόντιον 
έμπήξ' ή χείρ μου αφαιρούσα τήν ζωήν 
εκείνου δστις ήλθε τήν πατρίδα μου 
ΝΆ ΕΚΠΌΡΘΗΣΗ». Έ ν τώ μεταιχμίω, 
άντί τοϋ ήχου σάλπιγγος τυρρηνικής, 
πυρσός ΑΦΈΘΗ σύνθημα τής φονικής 
μονομαχίας. Τότε έφορμήσαντες 
ραγδαίοι κατ ' ΑΛΛΉΛΩΝ συνεπλάκησαν, 
καθώς οί κάπροι τούς οδόντας τρίζοντες, 
ΑΦΡΟΎ δέ πλήρη έχοντες ΤΆ γίνεια. 
Καί ώρμων μέν, ΤΆΣ λόγχας των προτείνοντε 
τό σώμα δ ' ύπό τήν ΑΣΠΊΔΑ έκρυπτον 
δπως προσκρούη κατ ' ΑΥΤΉΣ ό σίδηρος. 
Ά ν δ' έκ τού χείλους τής άσπίδος προϋκυπη 
ή όφις τοΰ ετέρου, κατά πρόσωπον 
ευθύς τήν λόγχη ν προύιεινεν ό έτερος 
ζητών νάτύν προλάβη πριν ή καλυφθή -

άμέσως δμως τής άσπίδος όπισθεν 
συνέκρυπτον ΤΆΣ όψεις, ώστε ή πληγή 
έματαιοΰτο. Πλείων δ ' έβρεχεν ίδρώς 
έξ άγιονίας φιλικής τούς θεατάς 
ή τούς μονομαχούντας. Ό δ ' Ετεοκλής, 
λιθάριον ύπό τήν πτέρναν προσπεσόν 
μετακινήσας, έξω τής άσπίδος του 
τόν.πόδ' αποκαλύπτει*- καί ευθύς ίδών 
ό Πολυνείκης λόγχης πρόχειρον πληγήν 
ορμά καί διά τοΰ Άργε ίου δόρατος 
ΤΟΎ άδελφοΰ ΤΉΝ κνήμην διεπέρασε' . | 
ΤΏΝ δέ 'Αργείων ό στρατός ήλάλαξε. 
Τού Πολυνείκους ταύτα διαπράττοντος 
ΤΌΝ ώμον γυμνωθέντα ό προπληγωθεις 
ΙΔΏΝ, κατά τών στέρνων τούτου μεθ ' όρμηί 
τήν λόγχην του κατήνεγκε καί τήν χαραν 
εΐς τούς πολίτας τών Θηβών άπέδωκε. 
Τοΰ δόρατος δέ άποθραύσας τήν «ί/.μή ν 

9 

ΕΥΡΙΠΙΑΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑί 

«αί ΆΠΟΡΩΝ τοιούτου, εΐς τά όπισθεν 
ίποχωρεΐ ολίγον καί όγκόλιθον 
λαβών έξακοντίζει καί τοϋ άδελφοΰ 
ΕΟΣΥΝΤΡΊΒΚΙ μέσον τό άκόντιον. 
•Ισόπαλοι ΔΈ ήσαν άπολέσαντε; 
Ακρότεροι τάς λόγχας άπό τών χειρών. 
Μετά δέ τοΰτο τών φασγάνων τας λαβάς 
•ΊΟΠΆΣΑΝΤΕΣ βιαίως συνεπλέκοντο, 
ονγκρούσίπτες δέ τάς ασπίδας καί ό εΐς 
ΤΌΝ ΆΛΛΟΝ προσπαθοϋντες νά κυκλώσωσι, 
•ΛΟΛΎΝ προύξένουν πάταγον πολεμικόν. 
'Αναπολι'ιο-α; ΤΌΤΕ ό Ετεοκλής 
ϊών Θεσσαλών τόν δύλον ύπεισήγαγεν 
^ςτό κρατούν ΤΉΣ χώρας έθος - άποστάς 
της συμπλοκής, τόν πόδα τόν άριστερόν 
εί; τά όπίοω ΦΈΡΕΙ, τήν γαστέρα του 
ζητών νά προι, υλάξη, διά ΔΈ τοϋ δεξιού 
«οδός προβάς τό ξίφος ΕΐΣ τόν όμφαλόν 
«αί μέχρι τών σπονδύλων κατεβύθισε -

καί κάμψας άμα καί γαστέρα και πλευρά 
δ Πολυνείκης πίπτει αίματοσταγής. 
Ό δ' άλλος, ώςνικήσας τέλεον 

' τό ξίφος ρίψας εΐς τήν γήν, έσκύλευσε 
ΤΌΝ πεπτωκότα, ουδαμώς μέν Ε'ις αυτόν 
άλλ' εις τά σκύλα έχων όλον του ΤΌΝ νουν. 

. Αυτό δέ ήτο καί τό μέγα σφάλμα του -

διύτι, έχων έτι ϊχνος τι πνοής-
' χαί έν τή πτώσει τή οικτρά τόν σίδηρον 

κρατών εισέτι, μόλις μέν άλλ' έτεινε 
£ΤΔ ξίφος και τό ήπαρ διετρύπησε 

ΤΟΫ άνακτος Έτεοχλέους ό πεσών 
άρτίως Πολυνείκης. Καί αμφότεροι 
ΔΙΆ τοϋ αίματος των βάψαντες τήν γήν 
Δ ΕΊΣ παρά τόν άλλον πίπτουσι νεκροί, 
ουδείς δέ τούτων ανεδείχθη νικητής. 

ΧΟΡΟΣ 

Σέ έποικτείρο), ώ Οΐδίπου, στένουσα 
ΔΙ' ύσας, οϊμοι ! συμφοράς έπήνεγκες. 
Έπήκουσέ σου τήν κατάραν ό Θεός. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

• Αλλά καί τά κατόπιν άκουε κακά" 
. ΟΤΕ πεσόντες οί υίοί άπέθνησκον, 

Ή μήτηρ καταφθάνει ή παντάλαινα 
£ «οδί δρομαίω καί μετά τής θυγατρός. 
; Ιδονσα δέ τους παΐδας φέροντας πλη/άς 

θανατηφόρου;, γοερώς άνέκραξε: 
•Βραδέως, τέκνα, νά σας σάισω έρχομαι». 

' Καί εναλλάξ πρός έκαστον προσπίπτουσα 
ΤΟΝ πόνον έθρηνώδει τών ώδίνων της -

ΟΜΟΊΩΣ δέ θρηνούσα καί ή αδελφή 
•1 ονμπαρίσταμένη ταύτα έλεγεν : 
* Ο γηροκόιιοι τής μητρός, ώ τούς έμούς 
"Οοδοντε; γάμους, αδελφοί μου φίλτατοι». 
»αλων δ ' άπ ' τοϋ στήθους ύ Ετεοκλής 
Ραθΰν θανάτου οόγχον, τήν μητέρα του 

ώςήκουσε, προτείνας χείρα άτονον, 
φωνήν μεν δέν άφήκεν, άλλάτό όμμα του 
δοίκρύων πλήρες προσηγόρευσεν αυτήν 
ΜΕΤΆ στοργής καί φίλτρου. Ό Δ' έτερος, 
ό Πολυνείκης, δστις ήν εισέτι ζών, 
πρύς τήν μητέρα καί τήν άδελφήν ΐδών, 
τοιαύτα είπε : «Μήτερ, άπωλόμεθα -

οΐκτείρω σέ, ώ μήτερ, καί τήν άδελφήν 
καί τόν νεκρόν μου άδελφόν διότι, ΆΝ 
εχθρός ύπήρξεν ΑΔΕΛΦΌΣ, ΔΈΝ έπαυσε 
νά ήναι ΑΔΕΛΦΌΣ μου. Θάψατε Δ' έμέ, 
σεπτή μου μήτερ καί φιλτάτη ΑΔΕΛΦΉ, 
έν γή πατρώα καί καταπραΰνατε 
τήν ώργισμένην πόλιν, δ π ω ; τόσον κάν 
έκ τής πατρώας τύχω γής τουλάχιστον, 
άφοΰ τόν οΐκον καί τόν θρόνον της απώλεσα. 
ΤΆ βλέφαρα μου τή ιδία σου χειρί, 
ώ 11 ήτερ, κλεΐσον » - —καί αυτός έπέθ ηκε 
τήν χεΐράν της επί τών οφθαλμών του—«Χαίρετε, 
θανάτου σκότος ήδη μέέκύκλωσε». 
Καί ούτοι μέν συγχρόνως έτελεύτησαν 
ή μήτηρ δέ, ώς εΐδε τούς υίούς νεκρούς, 
έξεστηκυΐα ΈΚ τής λύπης, ΈΞ αυτών 
άρπάσασα τό ξίφος ηύτοκτόνησεν' 
είς τόν λαιμόν τόν σίδηρον βαθίσασα 
θανούσα κείται μεταξύ τών τέκνων της 
περιβαλοΰσα ΑΜΦΌΤΕΡΟΥΣ. Ό στρατός 
ώρθώθη τότε, καί δεινή προέκυψε 
λογομαχία - καί ημείς μέν νικητήν 
τόν βασιλέα τών Θηβών Ετεοκλή, 
οί δέτόν Πολυνείκην άνεκήρυσσον. 
Ούχ ήττον καί οί στρατηλάται ήριζον' 
καί ούτοι μέν, ό Πολυνείκης, έλεγον, 
διά τού δόρατος του πρώτος έπληξεν, 
οί δ ' άλλοι δτι, ΕΠΕΙΔΉ άπέθανον, 
ή νίκη δέν εκρίθη. Έ ν τώ μεταξύ 
ή Αντ ι γόνη ύπεξήλθε τού στρατού. 
Έ π ί τά δπλα ήδη πάντες έ'σπευδον, 
έκ δέ- προνοίας οί όπλΐταί τών Θηβών 
πρός μάχην κατά πάντα ήσαν έτοιμοι. 
Δέν ε'ίχομεν προλάβει νά δρμήσωμεν 
εΐς τών 'Αργείων αίφνης τό στρατόπεδον 
τό κεχαρακωμένον, καί ουδείς αυτών 
τήν ήμετέραν έ'φοδον ύπέμεινε, 
ΤΆΣ πεδιάδας δέ έπλήρουν φεύγοντες, 
μυρίων δέ τό αίμα έρρεε νεκρών 
καταπιπτόντων ύπό τά ακόντια. 
'Ως δ ' ένικώμεν, οί μέν εΐδωλον Διός 
ώς τρόπαιον άνίστων, τάς ΑΣΠΊΔΑΣ δέ 
συλώντες άλλοι τών πεσόντων Δαναών 
τά σκύλα έσω τών τειχών έστέλλομεν, 
και άλλοι τέλος τών θανόντων τούς νεκρούς 
μετά τής Αντιγόνης φέρουσιν έδώ 
πρός θρήνον τών φιλτάτων. ΕΙΣ τήν πόλιν 
τοιουτοτρόπως οί ΑΓΏΝΕΣ ευτυχείς 
οί μέν, οί δ ' άλλοι δυστυχείς απέβησαν. 
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ΧΟΡΟΣ 
Οϊμοι '· τοΰ οίκου αύτοΰ ή λυγρά συμφορά 
έξ ακοής δέν μοι έγεινε μόνον γνωστή" 
πρό τών μελάθριον θά ϊδωμεν ήδη νεκρών 
πτώματα τρία, θανάτω λαχόντων κοινώ 
τόν σκόιιον βίον τοΰ "Αδου. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Τάς βοστρυχώδεις άβράς παρειάς μή καλύπτουσα 
μήτ ' αιδονμένης παρθένου ερύθημα φέρουσα 
τοΰτον τόν φοίνικα, δστις τάς όψεις μου βάφει, 

έρχομαι βάκχη νεκρών, 
Έ κ τής'κόμης τά κρήδεμνα έρριψα, 
τ ή; χλιδής τήν στολήν τήν κροκίνην άπέβαλον, 
τών νεκρών ποδηγέτις ειμί πολυστένακτος. 

Οΐμοι, ή τάλαινα! 
Οϊμοι, ώ Θήβαι ! 

Ώ Πολΰνεικες, ήσο τώ ό'ντι φερώνυμος! 
Ό άγων σου δέν ήτο άγων, άλλά φόνος 
έπ! φόνω τόν οίκον τοΰ Οΐδίπου απώλεσε, 
τελειοη'ΐείς δ ι ' αιμάτων δεινώς δ ι ' αιμάτων οΐ-

Τίνα μουσόληπτον ψάλτριαν [κτιστών, 
συνθρηνωδόν νά καλέσω, ώ οΐκε, ώ γένος, 
τοΰ κοπετού, τοΰκλαυθμοΰ, τών δακρύων μου όταν, 
τρία τού γένουςμου σιόματα φέρω,μητέρα καιτέκνα 

Έρινύος χαρμόσυνον λείαν ; 
Ή αγρία αυτή Έρινύς 

τοΰ Οΐδίπου τόν οίκον άπώλεσεν έκπαλαι, υτε 
τής Σφιγγός τό δυσνόητον αίνιγμα λύσας, 
νοητύν, ώ ταλαίπωρε πάτερ, καθιστής, 
αοιδού απαίσιας φονεύσας τύ σώμα. 
Πο ία ποτέ Έλληνις ή κα! βάρβαρος κόρη, 
τίς ευγενής τών έξ αίματος άλλος βροχείου 
αμύθητους τοιαύτας όδύνας τοσούτων υπέστη δεινών 

οίας έγώ θρηνωδώ ; 
Τίς καλλικέλαδος Ορνις καθήμενος 
έπί τοΰ άκρου τών κλάδων δρυός ή ελάτης 
τών οδυρμών τής άμήτορος κόρης έμοΰ 
συνθρηνωδός μινυρίζιον θ ά ήνα ι ; 
Λέγω δ ' έμοΰ τής δυσδαίμονος, ήτις 
μυρολογώ γοερώς τούς νεκρούς μου, 
μόνη δέ μόνη διάγουσα 
τής ζωής τόν έπίλοιπον χρόνον 
διά παντός θ ά θρηνώ δακρυχέουσα. 
Τής κεφαλής μου τήν κόμην σπαράσσουσα, 
πού τό πρώτον τάς τρίχας νά ρίψω, είς ποίον ; 
Εις τούς τής φίλης μητρός γαλακτούχους μαστούς 
ή εις νεκρών αδελφών μου τά δύσμοιρα πτιόματα; 

Ούαί μοι, ούαί μο ι ! 
Τών δωμάτων σου έξελθε, πάτερ ταλαίπωρε, 

ό τυφλύν περιφερών τό όμμα, 
τό έπίμοχθον δεΐξόν σου γήρας, Οΐδίπου 
ΰστις βαλών είς τά όμματα σκότος Ταρτάρου 
σύρεις κατ ' οίκον τό βάρος ζωής μακρότατης. 

Μέ άκούεις, ώ πάτερ ; Πού είσαι; 
Έ ν τή αυλή που πλάνας τόν κλονούμενον πόδα, 

ή έν στρωμνή κεκμηκώς αναπαύεις τό σώμα ; 

, ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Τί διά πικρών δακρύων έκτων σκοτεινών θα 
τοντί 'φλόν στηρίζων πόδα έπί βάκτρου νάί 
είς τύ φώς τό τή ; ημέρας, κόρη μέ ήνάγκασ 

κεκμηκότα γέροντα 
άερώδες φάντασμα, 
φευγαλίον όνειρον 
ή σκιάν έκ τάφου. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Δυστυχή άγγελίαν θ ' ακούσης, ώ πάτερ, 
Οί υίοί σου δέν ζώσιν" άλλ' ούτε ή σύζυγος { 
τόν τυφλόν θεραπεύουσα πόδα σου πάντυτ' 

Οϊμοι, ώ πάτερ. 
ΟΙΛΙΠΟΥΣ 

Ώ τών φρικτών μου π α θ ώ ν ! 
Νΰν στεναγμών καί κραυγών καί δακρύων: 
Κατά πόίαν δέ μοΐραν, ώ τέκνον, καί πώς 

τρεις ταυτοχρόνως ψυχαί 
τοΰ ηλίου τό φώς έγκαιέλιπον ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ούτ ' ονειδίζουσα, οϋτ ' έπιχαίρουσα, 
άλλά συμπάσχουσα ταΰτα σοι λέγω. 
Ό βαρύς καί άλάστωρ σου δαίμων 
διά ξίφους, πυρός καί σχετλίου αγώνος 
είς τούς υίούς σου έπέσκηψεν. Οϊμοι, ώπά 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Τάλας έ γώ! 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Οί στεναγμοί σου εΐς τί ώφελοϋσιν; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Ώ τέκνα 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Σ ' έκυρίευσεν δλον ή λύπη. 

Ά λ λ ' άν είχες εισέτι τό όμμ ' άνοικτύν είς τό ι 
άλλ' άν έβλεπες έτι ιδίοις σου όμμασι 
τούς νεκρούς τών φιλτάτων σου τούτους! 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Φανερόν μέν τών υιών μου τό όλέίίριον κακόν 
άλλ' ή τάλαινα, ώ τέκνον, μήτηρ μου καί σύζυγος 
πώς άπέθανεν ; εΐπέ μοι. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ε μ φ α ν ώ ς καί ενώπιον πάντων 
γοερά καταχέουσα δάκρυα 
τούς μαστούς της ίκέτις προτείνουσα έφερε. 

Τών πυλών τής Ηλέκτρας πλησίον 
έν άνθοΰντι λειμώνι ή μήτηρ ανεύρετα τέκνα 
μαχόμενους ώς λέοντας μάχην ΐσόπαλον, 
κατ' αλλήλων καιρία; πληγάς καταφέροντας, 
μάχην θανάσιμον, αίματος ήδη ψυχρού 
ούσαν σπονδήν, ήν ό "Αδης μέν έλαχεν, 

έδωρεΐτο δ ' ό Ά ρ η ς . 
Έ κ τών νεκρών τό χαλκήλατον έλαβε φασγανο 

εις τό ϊδιον σώμα ένέπηξε 
καί πλησίον τών τέκνων, θρηνούσα τα τέκνα 

[[τέπεο-β. | 

Κατά τήν δύστηνον ταύτην ήμέραν, ώ πάτερ, 

ΕΫΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΪ 8ι 

* ν ϊ α δμοΰ τά δεινά συνεσά>ρευσεν 
είς τόν οίκον ημών ό θεός, 
δστις έτέλεσε ταΰτα. 

ΧΟΡΟΣ 

Ή μεν ήμερ" αύτη πλείστας συμφοράς 
*αρέσχεν εις τόν οίκον τοΰ Οιδίποδος -

>Λλ' εύχομαι δ βίος ευτυχέστερος 
νά ήναι έν τώ μέλλοντι. 

ΚΡΕΩΝ 

Αφήσατε 
ιούς θρήνους πλέον. "Ωρα νά σκεφθώμεν νΰν 
περί ταφή". Σύ δ ' , ώ Οΐδίπου, άκουσον 
καλώς τούς λύγους τούτους. Ό Ετεοκλής 
τής χώοαζ ταύτης τήν αρχήν μοί έδωκεν 
ώς προίκα γάμων τού υίού μου Αΐμονος 
χαί ώς παοτάδα νυμφικήν τής κόρης σου. 
Δέν θά σο! επιτρέψω έν τφ μέλλοντι 
νά κατοικής τήν χώραν ταύτην, επειδή 
σαφώς ύ Τειρεσίας εΐπεν δτι, σοΰ 
ένταΐθα διαμένοντος, αδύνατον 
•ά εΰτυχήσ' ή πόλις. Ά π ε λ θ ε λοιπόν. 
Δέν λέγω ταΰτα ούτε καθυβρίζων σε 
ούτε διότι τρέηω έ'χθραν κατά σοΰ -

άλλά τούς δαίμονας σου τούς άλάστορας 
φοβούμενος κελεύω τοΰτο, δπως μή 
ή πόλις τών Καδμείων πάθη τι κακόν. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Ουδείς ποτ' άλλο; τών θνητ . ν έγένετο 
τοσούτον οϊμοι! δυστυχής καί άθλιος 
δσον έμέ, ώ μοίρα, κατεδίκασας. 
Πρίν έκ κοιλίας τής μητρός μου είς τύ φώς 
προέλθω, ό Απόλλων εΐς τόν Λάϊον 
Ιχρησμοδότει ότι τοΰ πατρός φονεύς 

θάέγινόμην, ώ ταλαίπωρος έ γ ώ ! 
Άφοΰ δέ έγεννήθην, πάλιν ό πατήρ, 
έχθρόν νομίσας τύ τεχθέν, διέταξε 
τόν θάνατον μου, επειδή έπέπρωτο 
νάάποθάνΐ) ές έμοΰ - καί μ' έστειλε, 
μαστών τροφήν ποθοΰντα, βρέφος έκΟετον, 
βοράν θηρίων, είς έρημικόν βουνόν 

• Οπου εσώθην. Κϊθε είς τήν άβυσσον 
ο Κιθαιρών τοϋ "Αδου νά κατέπιπτε 
αφοΰ άντ! θανάτου μέ διέσωσε! 
Μέ έδωκεν έ) τύχη εις τόν Πόλυβον 
ιαι τοΰτον ιό; δεσπότην έθεράπευον. 
Φόνευσα; δέ κατόπιν τόν πατέρα μου 
«5 τής χαλαίνης υ πανάθλιος μητρός 
τηνχοίχην ϋπεισήλθον, παΐδας δ ' αδελφούς 
•γέννησα καί τούτους, φεΰ! απώλεσα, 
α°αν κληρονομήσας χοΰ πατρός καί δούς 
«ςτούς υίού; μου. Δέν θά ήμην βέβαια 
τοσούτον άφρων ώστε άν τις τών Θεών 
"έν με προωθεί, κατά τών ιδίων μου 
ν « χακουργήσω οφθαλμών καί τής ζωής 

Ρ» τ * ν ω ν μου, Ά λ λ ' έστω. Τί ό δείλαιος 

νά πράξω τώρα; Τίς μου έσχαι συνοδός ; 
Τίς ιό χυφλόν θά όδηγή γερόνχιον ; 
Ή Ίοκάστη αύτη ; Θά χό έπραχχε 
βεβαίως έάν έζη. "Η ή ευγενής 
δυάς τών τέκνων ·, Άλλα, φεϋ ! άπέθανον. 
Κάν δ ' έχι ήμην νέος, πόρον ποϋ ζωής 
θ ά εύρισκον και πόθεν ; Κρέον, διαχί 
μ ' εξολοθρεύεις, ο ΐμο ι ! τόσον άπηνώς ; 
Ναι, μέ φονεύεις, άν μ' έξωσης τών Θηβών. 
Δέν θ ά φανώ έν χούχοις τόσον άνανδρος 
ώσχε τά γόνατα σου νά περιπχυχθώ -

διότι νά προδώσω τήν ευγένειαν 
χοΰ αίματος μου δέν θ ά συγκατατεθώ 
ούδ ' δταν έτι είμαι χόσον δυσχυχής. 

ΚΡΕΩΝ 

Καλώς σύ πράττεις θέλων νά μή μολυνθής 
τά γόνατα μου ψ α ύ ω ν καί έγώ καλώς 
δέν επιτρέπω έν τή πόλει τοΰ λοιπού 
νά διαμένης. "Ηδη τούτων τών νεκρών 
τόν μέν εΐς τά ανάκτορα κομίσατε, 
τόν δ ' άλλον τοΰτον, δστις τήν πατρίδα του 
μετ' άλλων ήλθε νά πόρθηση, τόν νεκρόν 
τοΰ Πολυνείκους έξω αποβάλετε 
τής χώρας ταύτης τών Καδμείων άταφον. 
Θά κηρυχθή δέ πανταχοΰ τής πόλεως 
χό θέσπισμά μου χούχο: Ό σ τ ι ς φωραθη 
τοΰ Πολυνείκους χόν νεκρόν ή σχεφανών 
ή ύπό γήν καλύπχα>ν θ ά χιμωρηθή 
διά θανάτου - άκλαυστος καί άταφος 
βορά όρνέων ό νεκρός του θ ' άφεθή. 
Σύ δ ' , Αντ ιγόνη , τών νεκρών τούς τριμερείς 
άφεΐσα θρήνους είς τόν οίκον εϊσελθε 
καί ώς παρθένος δίαγε εντός αυτού, 
τήν ευτυχή ήμέραν άναμένουσα 
κ α θ ' ήν, τού πένθους λήγοντος τής πόλεως, 
σέ αναμένει ή παστά; τοΰ Λΐμονος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Είς ποία, πάτερ, περιέστημεν δεινά 1 
Θρηνώ καί κλαίω μάλλον σέ ή τούς νεκρούς! 
Λέν είνε τά δεινά σου τούτο μέν βαρύ 
καί έλαφρόν τό άλλο, άλλ' εΐς άπαντα 
σκληρώς ή τύχη σ ' έπληξε! Καί ήδη σέ, 
τόν καινουργή μας βασιλέα, ερωτώ : 
Τής χώρας ταύτης διατί υβριστικώς 
άποδιώκης, τούτον τόν πατέρα μου 
καί κατ ' άψυχου πτώματος νομοθετείς; 

ΚΡΕΩΝ 

Ό διατάξας είνε ό Ετεοκλής. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Τό δόγμα άφρον, ό εκτελεστής μωρός. 
ΚΡΕΩΝ 

Ή εντολή δέν πρέπει νά έκτελεσθή ; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Έ ά ν κακώς εδόθη, οχι. 
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ΚΡΕΟΝ 
Τί λοιπόν ; 

Λεν πρέπει ούτος είς τούς κύνας νά δοθη • ; 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ή τιμωρία αύτη είνε άνομος. 
ΚΡΕΩΝ 

Ά λ λ ' έκηρύχ"^ τής πατρίδος τον εχθρός. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

'Ετιμωρήθη αρκετά αποθανών. 

ΚΡΕΩΝ 

Κ α ί έν τώ τάφω δέον νά τ ιμωρηθή. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Πατρώον κλήρον άπαιτών τί έπταισε ; 

ΚΡΕΩΝ 

Λέν θά ταφή, σοι λέγω. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ά λ λ ' έγώ αυτόν 
θά θάψω παρά πάσαν άπαγόρευσιν. 

ΚΡΕΩΝ 

Καί σέ α υ τ ή ν θά θάψης τότε μετ' αυτού. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Καλόν νά συνταφώσι δύο αδελφοί. 

ΚΡΕΩΝ 

Λαβόντες ταύτην είς τόν οίκον φέρετε. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Μή μέ έγγίζης - δέν θ ' α φ ή σ ω τόν νεκρόν. 

ΚΡΕΟΝ 

Λέν έκρινεν ή μοίρα δσα θέλεις σ ύ . 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ά λ λ ' έκρινε τό θείον δτι οί νεκροί 
δέν πρέπει νά άτιμάζωνται. 

ΚΡΕΩΝ 

Ο υ δ ε ί ς ποτε 
θ ά θάψη σοι τό λέγω, τοΰτον τόν νεκρόν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Είς τής μητρός μου Ίοκάστης τό'νομα 
σέ εξορκίζω. 

ΚΡΕΩΝ 

Μάτην μέ παρακαλείς 
δέν θά μέ πείσης. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ά φ ε ς με τουλάχιστον 
νά πλύνω τόν νεκρόν του. 

ΚΡΕΩΝ 

"Οχι" και αυτό 
άπηγορεύθη. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Τάς χαινούσας του πληγάς 
νά επιδέσω άφες. 

ΚΡΕΩΝ 
Ούδειιίαν σύ 

τιμήν εΐς τούτον θ ' άποδώσης. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΦΊΛΤΑΤΙ, 
ιό στόμα του τουλάχιστον θ ά ασπασθώ. 

ΚΡΕΩΝ 

Απαίσιος ό θρήνος εις τούς γάμους σοη, 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Πιστεύεις τάχα ότι είνε δυνατόν 
νά λάβω ζώσα τόν υίόν σου σύζυγον ; 

ΚΡΕΩΝ 
Ανάγκη πάσα - άλλως πού θά νυμφευθής ; •] 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ή νύξ τών γάμων θ ' άναδείξη καί έμέ 
τών Λαναΐδο^ν μίαν. 

ΚΡΕΩΝ 

Βλέπε ι Λ ί τολμά 
ελέγχουσα νά λέγη; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Τό ορκίζομαι 
έπί τού ξίφους. 

ΚΡΕΩΝ 

Δ ι α τ ί ν ' απαλλαγής; 
τοϋ γάμου τούτου τόσον είσαι πρόθυμος; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Θά συνοδεύσω τόν τυφλόν πατέρα μου. 
ΚΡΕΩΝ 

Γενναΐον σύ τό κρίνεις, είνε δέ μωρόν. 

\ΝΤΙΓΟΝΗ 

Καί περιπλέον θ ' αποθάνω μετ' αύτοΰ. 
ΚΡΕΩΝ" 

Λοιπόν σωθήτω δ υίός μου, ύπαγε. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Σοΰ επαινώ τήν προθυμίαν, θύγατερ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ά ν νυμφευθώ θ ά φύγης μόνος, πάτερ μου. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Τήν συμφοράν μου στέργω, μένε ευτυχής. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Τυφλόν πατέρα τίς θά περιποιηθή ; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Νεκρός θ ά πέσω δπου θέλ ' ή μοΐρά μου. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Πού δ ' ό Οιδίπους, πού δέ τά αινίγματα; 

ΟΙΔΠΙΟΙΙΣ 
Παρήλθον μία ώρα μέ έδόξασε, 
καί μία πάλιν μέ κατέστρεψε. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Λοιπόν 

νά συμμετάσχω τών δεινών σου εννοώ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ . Λ 
Εΐς κόρην είνε απρεπές μετά τυφλού 
πατρός νά φύγη. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ό χ ι εΐς τήν σώφρονα, 

άλλά γενναΐον. 
>14 

ΕΫΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΪΝΙΣΣΑΙ 83 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Νϋν πρός τήν μητ 'ρα σου 

όδηγησ°ν με νά τήν ασπασθώ. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ι δ ο ύ 
τήν χείρα ψαϋσον τής φιλτάτης γηραιάς. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
•β τάλαινά μου μήτερ τε καί σύζυγε ! 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Παθοΰσα πάντα τά δεινά κατάκειται. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Και τών υίών μου οί νεκροί είπε μοι πού ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
'Εκτάδην παρ'αλλήλους κείνται πρό ημών. 

ΟΙΔΙΠΟϊ'Σ 
Όδήγησον τήν χείρα τοϋ τυφλού πατρός 
τά δυστυχή των νά έγγίση πρόσωπα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ιδού εκείνοι, ψαύσον. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ 

Φίλταχοι νεκροί, 
πατρός αθλίου άθλια βλαστήματα ! 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ώ φίλτατέ μοι αδελφέ Πολύνεικες ! 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Νϋν έκπληροΰται τοΰ Λοξίου ό χρησμός. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Όποιος ; Φεΰ ! Θά εΐπης νέον τ ι κακόν : 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Φυγάς καί πλάνης θά ταφώ έν Αττ ική . 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Καί πού τής χώρας ταύτης ; 

ΟΙΔΙΠΟΓΣ 
Εΐς τόν ίερόν 

τοΰ Ποσειδώνος χώρον, εις τόν Κολωνόν. 
Καί νΰν, φιλτάτη, άγωμεν συνόδευσον 
χαί υπηρετεί τόν τυφλόν πατέρα σου 
άφοΰ τής εξορίας είσαι πρόθυμος 
νά συμμετάσχης. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Ν α ι , ώ πάτερ γηραιέ 

σ ε συνοδεύω- δός τήν φίλην χεΐρά σ ο ν 
εμε θά εχης όδηγόν σου τοΰ λοιπού, 
καθώς τά πλοία τοΰ άνεμου την πνοήν. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Ιδού, ώ τέκνον, προχωρώ - γενοΰ μοι σύ 

ΑΘΛΊΑ ποδηγέτις. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

« , Ναί, τρισάθλιαι 
υ *ερ απάσας τάς παρθένους τών Θηβών' 
«Υείναμεν τώ ό'ντι. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Ποΰ τόν πόδα μου 

™» νηραιον νά βάλω ; Δός μοι στήριγμα. 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Εδίδπόν πόδα βάλε, πάτησον έδώ 
1 , 0 1 ως σκιά, ώ πάτερ, κράτει με καλώς. 

Ώ Τΰ: 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ 

, ^ ς Φρικτής φυγής μ ο υ ! Ά ς διώξωσιν 
" . " « Κ πατρίδος τό γερόντιον Ιμέ. 

Α λ λ ' οϊμοι, οΐμοι! Ώ πολύπαθης εγώ ! 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Τί επαναλαμβάνεις τό_ πολύπαθης ; 
Δέν βλέπ' ή Δίκη τούς κακούς, δέν τιμωρεί 
τάς άφροσύνας τών ανθρώπων, πάτερ μου. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 

Καί είμαι έγώ εκείνος, δστις τής Σφιγγός 
το αίνιγμα τό άκατάληπτον εύρων 
ύμνήθην καί έξήρθην μέχρις ουρανού ! 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Τήν δόξαν σου έκείνην τί αναπολείς ; 
Τά παρελθόντα παΰσον ένθυμούμενος. 
Σοι μένει τοΰτο τό πικρύν ποτήριον 
τοΰ ν ' άποθάνης πλάνης καί εξόριστος 
μακράν που τής πατρίδος. Είς τάς φίλας μου 
παρθένους πόθου δάκρυ καταλείπουσα 
έκ τής πατρίδος φεύγω εΐς άπάρθενον 
φυγήν καί έξορίαν. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
Ποία τών φρενών 

χρηστότης, φ ε ΰ ! 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Είς τοΰ πατρός τάς συμφοράς 
θά μ' ανάδειξη ένδοξον τουλάχιστον. 
Ταλάνισαν με διά τήν άτίμωσιν 
τοΰ αδελφού μου, δστις άταφος νεκρός 
έκτος τοϋ οίκου ρίπτεται πανάθλιος. 
Πλήν θ ά τόν θάψω, καί άν έτι πρόκειται 
κ ' έγώ νά -αποθάνω. 

ΟΙΔΠΙΟνΣ 

Κατευθύνθητι 
πρός τάς όμήλικάς σου. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Έβαρύνθησαν 

τά δάκρυα μου. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ 

"Υπαγε εΐς τών βωμών 
τάς λιτανείας. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Καί αυτοί έχόρτασαν 

τά βάσανα μου. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ 

Ύ π α γ ε τουλάχιστον 
είς τών Βακχών τό όρος δπου τής μητρός 
τοϋ Διονύσου ό ναός ό άβατος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Πρός χάριν τοΰ οποίου άλλοτε έγώ, 
διά νεβρίδος στολισθεΐσα βακχικής, 
άνήλθον εΐς τό όρος καί τόν ίερόν 
χορόν, ώ πάτερ, ιής Σεμέλης έστησα, 
εΐς τούς Θεούς δίδουσα χάριν άχαριν ; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 

"Ιδετε, κλεινοί πολΐται, ό Οιδίπους ε ΐμ ' έγώ, 
δστις μέγας έκηρύχθη, λύσας αίνιγμα δεινόν. 
Τής Σφιγγός ό μόνος τότε τήν ΐσχύν την φονικήν 
καταστρέψας, νΰν άτίμως καί τόν οΐκτον έμποιών 
εκδιώκομαι τής χώρας! Άλλά τί οδύρομαι; 
Διατί θρηνώ ματαίως; Καθό άνθρωπος θνητός 
χρεωστώ νά υποφέρω τάς εκ τών θεών πληγάς! 

ΧΟΡΟΣ 

ΕΊ'θε, σεμνότατη Νίκη, τήν ζωήν μου νά κατέχης 
πάντοτε καί νά μή παύης στεφανώνουσα αυτήν. 

Τ Ε Λ Ο Σ 
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Θ Ρ Α Σ Ύ Β Ο Υ Λ Ο Υ Ζ Ω Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 

Ρ Ό Δ Α Κ Ε Σ Κ Α Ι Α Ν Θ Ε Μ Ι Α 

Τ Ο Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι Τ Η Σ Ψ Υ Χ Η Σ 

"ΟΤΑΝ ΚΊΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΆ ΠΑΣ, ΚΑΛΌ ΜΟΥ ΚΑΡΑΒΆΚΙ, 

ΣΤΟ ΓΑΛΑΝΌ Κ' ΑΣΆΛΕΥΤΟ ΛΙΜΆΝΙ ΤΟΫ ΟΥΡΑΝΟΎ 

ΝΆ ΜΉ ΒΡΟΝΤΆΗ ΤΡΙΓΎΡΩ ΣΟΥ ΤΌ ΑΤΈΛΕΙΩΤΟ ΦΑΡΜΆΚΙ 

ΤΟΫ ΜΑΎΡΟΥ ΩΚΕΑΝΟΎ. 

ΚΑΙ ΝΆ ΜΗΝ ΈΧΗΣ ΣΤ' ΆΡΜΕΝΑ ΤΆ ΚΛΆΎΜΑΤΑ ΤΆ ΑΙΏΝΙΑ, 

Σ Τ ' ΑΓΈΡΙ ΕΝΑ ΧΑΡΜΌΣΥΝΟ ΤΡΑΓΟΎΔΙ ΝΆ ΚΥΛ$Σ, 

ΝΆΧΗΣ ΣΤΗ ΠΛΏΡΗ ΤΉΣ ΛΕΥΚΉΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΆΣ ΤΆ ΚΛΏΝΙΑ 

ΚΑΙ ΤΉΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆΣ. 

ΚΑΊ ΝΆΕΙΝΕ ΈΜΠΡΎΣ ΚΑΙ ΓΎΡΩ ΣΟΥ ΟΊ ΓΛΆΡΟΙ ΈΡΩΤΕΜΈΝΟΙ 

— ΤΆ ΚΆΤΑΣΠΡΑ ΣΟΥ ΌΝΕΊΡΑΤΑ, ΠΑΡΘΕΝΙΚΉ ΨΥΧΉ, 

ΚΑΙ ΤΌ ΛΙΒΆΝΙ ΤΉΣ ΚΑΛΉΣ ΕΙΡΉΝΗΣ Ν' ΆΝΕΒΑΊΝΗ 

ΓΑΛΉΝΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΉ... 

ΚΑΊ ΝΆ ΤΡΑΒΆΣ ΤΌ ΔΡΌΜΟ ΣΟΥ, ΚΑΡΆΒΙ ΠΟΝΕΜΈΝΟ, 

ΝΆΕΙΝΕ ΓΙΑ ΣΈΝΑ ΠΆΝΤΟΤΕ ΚΑΛΌΒΟΥΛΟΙ ΟΊ ΚΑΙΡΟΊ, 

ΚΑΊ ΤΌ ΛΙΜΆΝΙ Τ' ΟΥΡΑΝΟΎ ΝΆΕΙΝΕ ΓΙΆ ΣΈ ΑΝΟΙΓΜΈΝΟ 

ΚΑΙ ΝΆ ΣΈ ΚΑΡΤΕΡΉ... 

Γ Λ Υ Κ Α Μ Ο Υ Μ Α Τ Ι Α 

ΠΌΣΟ ΘΕΡΜΆ ΚΙ' ΕΓΚΆΡΔΙΑ ΣΆΣ ΑΓΆΠΗΣΑ 

ΚΑΊ ΤΊ ΓΙΆ ΣΆΣ ΔΈΝ ΈΧΩ ΟΝΕΙΡΕΜΈΝΑ, 

ΣΤΗΣ ΏΡΕΣ ΠΟΰ ΤΆ ΦΏΤΑ ΆΡΓΟΠΕΘΑΊΝΟΥΝΕ 

ΜΑΤΆΚΙΑ.ΜΟΥ ΓΛΥΚΆ ΚΙ' ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ!... 

"ΑΧ, ΝΆΗΤΑΝ ΣΤΗΣ ΖΩΉΣ ΜΟΥ ΤΆ ΣΥΝΤΡΊΜΜΑΤΑ 

ΣΤΆ ΦΎΛΛΑ ΤΉΣ ΚΑΡΔΙΆΣ ΤΆ ΠΛΗΓΩΜΈΝΑ 

ΠΟΝΕΤΙΚΆ ΚΙ.' ΑΔΙΆΚΟΠΑ ΝΆ ΛΆΜΠΑΤΕ, 

ΜΑΤΆΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΆ ΚΙ' ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ ! 
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"ΑΧ, ΝΆΗΤΑΝΕ ΤΉΝ ΏΡΑ ΠΟΰ ΤΆ ΧΈΡΙΑ ΜΟΥ 

ΝΕΚΡΆ ΘΈ ΝΆ ΓΕΝΟΰΝ ΚΑ! ΠΑΓΩΜΈΝΑ, 

"ΑΧ, ΝΆΗΤΑΝΕ ΝΆ ΓΈΡΝΕΤΕ ΆΠΌ ΠΆΝΩ ΜΟΥ 

ΜΑΤΆΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΆ ΚΙ' ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ. 

ΚΑ! ΔΊΠΛΑ ΣΤΗΣ ΛΑΜΠΆΔΕ: ΠΟΰ ΘΆ ΦΈΓΓΟΥΝΕ 

ΘΑΜΠΆ ΚΑ! ΜΥΣΤΙΚΆ ΚΙ' ΑΠΕΛΠΙΣΜΈΝΑ, 

"ΑΧ, ΝΆΗΤΑΝΕ ΝΆ ΚΛΑΊΓΑΤΕ ΤΉ ΝΕΙΌΤΗ ΜΟΥ 

ΜΑΤΆΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΆ ΚΙ' ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ ! . . . 

Μ Α Υ ^ Ο Φ Ο Ρ ^ _ 

Κ Ι ' ΉΡΘΕΣ ΣΆΝ ΧΈΡΙ ΕΞΩΤΙΚΌ ΠΟΰ ΑΠΛΏΝΕΙ ΚΆΠΟΙΑ ΝΎΧΤΑ 

ΧΑΪΔΕΥΤΙΚΆ ΚΙ' ΑΝΆΛΑΦΡΑ ΣΤΉΝ Ά Ρ Π Α ΤΉΣ ΚΑΡΔΙΆΣ, 

ΟΊ ΛΟΓΙΣΜΌ! Σ ' ΈΖΉΤΗΣΑΝ ΚΙ' ΈΒΆΡΥΝΑΝ ΤΆ ΣΤΉΘΗ 

ΣΆΝ ΌΝΕΙΡΟ ΠΑΡΆΞΕΝΟ ΣΤΟΝ ΊΣΚΙΟ ΚΑΡΥΔΙΆΣ... 

ΔΈΝ ΉΣΟΥΝΑ Ή ΠΡΩΤΌΦΑΝΤΗ ΚΑ! Ή ΓΕΛΑΣΤΉ, ΚΙ' ΑΚΌΜΑ 

ΚΆΠΟΙΕΣ ΦΡΟΝΤΊΔΕΣ ΎΦΑΙΝΑΝ ΠΈΠΛΟ ΒΑΡΎ ΓΙΆ ΣΈΝΑ 

ΚΙ'ΉΤΑΝ ΣΤΆ ΜΆΤΙΑ ΣΟΥ ΤΆ ΔΥΟ ΤΆ ΣΎΝΝΕΦΑ ΤΉΣ ΛΎΠΗΣ 

ΒΑΘΕΙΆ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΈΝΑ... 

ΦΤΩΧΉ ΑΔΕΛΦΉ, ΠΏΣ ΘΆΘΕΛΑ ΤΌΝ ΠΌΝΟ ΣΟΥ Ν' ΆΡΜΏΣΩ 

ΠΟΝΕΤΙΚΆ ΚΙ' ΑΝΆΛΑΦΡΑ ΣΤΉΝ "ΑΡΠΑ ΤΉΣ ΚΑΡΔΙΆΣ, 

ΚΑ! ΣΤΟ ΒΑΡΎ ΣΟΥ ΜΈΤΩΠΟ ΝΆ ΦΈΡΩ ΤΉΝ ΓΑΛΉΝΗ 

ΜΙΆΣ ΑΝΟΙΞΙΆΤΙΚΗΣ ΒΡΑΔΥΆΣ... 

~~@®©~-

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ 

Ι 

ΤΌ ΑΐΜΑ ΣΟΥ ΠΟΰ ΈΧΎΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΆΜΠΟ, ΏΡΑΪΕ ΛΕΒΈΝΤΗ, 

ΤΏΠΙΕΝΉ ΓΗ ΠΟΰ ΈΔΊΨΑΓΕΝ Ή ΆΛΑΊΜΑΡΓΗ ΒΑΘΕΙΆ, 

ΑΎΡΙΟ ΘΈ ΝΆΡΘΝ) Ή "ΑΝΟΙΞΙ ΝΆ ΦΈΡΗ ΑΝΘΟΎΣ ΚΑ! ΜΎΡΑ 

ΝΆ ΦΈΡΗ ΤΏΝ ΑΤΡΌΜΗΤΩΝ ΤΆ ΟΛΌΓΥΜΝΑ ΣΠΑΘΙΆ. 
• 

ΚΑ! ΣΈΝΑ ΪΣΩΣ ΣΤΟΝ ΤΆΦΟ ΣΟΥ ΠΟΙΟΣ ΞΈΡΕΙ ΆΝ ΔΈΝ ΒΡΟΝΤΉΣΗ 

ΚΑ! ΣΈ ΤΑΡΆΞΗ ΣΎΓΚΟΡΜΟ ΤΌ ΚΆΛΕΣΜΑ ΤΌ πλάνο, 

ΚΑ! ΣΈ ΑΝΕΜΏΝΕΣ ΠΟΡΦΥΡΈΣ ΤΌ ΠΛΟΎΣΙΟΝ ΑΐΜΑ ΟΡΜΉΣΕΙ 

ΣΤΎ ΧΏΜΑ ΣΟΥ ΆΠΌ ΠΆΝΩ ! . . . 

2 

ΚΑ! ΝΆ Ή ΑΓΧΊΑΛΟΣ, ΘΆ ΎΨΩΘΉ ΣΤΆ ΜΆΤΙΑ ΣΑΣ ΑΝΤΊΚΡΥ 

ΦΟΒΈΡΑ ΚΑ! ΠΕΡΊΓΕΛΟ ΚΙ' ΏΣ ΔΡΆΜΑ ΛΕΥΚΉ, 

ΜΈ ΤΉ ΣΕΒΆΣΜΙΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΆ ΚΑ! ΤΌ ΣΤΑΥΡΌΝ ΈΠΆΝΩ' 

ΠΟΰ ΜΙΆ ΝΥΧΤΙΆ ΤΉΝ ΚΆΨΑΤΕ, ΑΝΊΕΡΟΙ ΚΑ! ΚΑΚΟΊ ! 

— 517 — 
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Ιανουάριος 1908. 
ΘΡΑΣΓΒΟΓΑΟΣ ΖΟΙΟΠΟΤΑΟΣ 
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Γ Ε Π Ρ Π Ο Τ Β. Γ Ρ Α Β Α Ρ Η 
Ύ«ϋλο/αγυΰ τοϋ Μηχανικού καί καθηγητού τής 'Εφηρμοσμένης Μηχανικήςβιαρά τη Σχολή τών Ευελπίδων · 

Η ΓΕ§ΥΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΔ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ 
•β πρώτη ύπό τ;).- Ιστορίας μνημονευομένη γέφυρα 

. ή&'ιτοϋ Εύφράτου έν Βαβυλώνι, ήτις κατε-
ΟΧτ.νάο9η κατά μέν \ιόδα>ρον τον Σικελιώτην έπί τής 
ίααΙίοοης Σειιιράμιδος ( 11)00 περίπου έτη π. Χ . ) , 

' $ τω· Ίΐρόδοτον έπ'ι τής βασιλίσσης Νιτιόκριος 
(150 'έω; 2011 έτη βραδύτερον). ΊΙ γέφυρα αυτη 
φημίγα μήκος, άπειελ.ζϊτο ό ' εκ ξύλινων ζευγμάτων 
ίοιιαομένων έπ'ι στηλών ε'κ τοιχοδομίας. 

Τής γέφυρας τή; Σεμιράμιδος προηγήθησαν βε
βαιώ; Ίτεραι όλιγώτερον σπουδάίαι, ών ή περιγραφή 
ί έ ν περιήλθεν είς ημάς. Άλλ' οιαδήποτε και άν ύ-
χήοξιήοπονδ,ιιότη; τή; γεφνρτις ταύτης, ώς καί με-
ιψιεοιέρων άλλαχοΰ εφαρμογών τον είδους τούτου 
ιηςχαταοκεν,];. τής γέφυρας έπί παραδείγματι, ήτις 
κιεαχενάσθη υπό τον Καμβϋσον ίφ' ενός τών βρα
χιόνων τοϋ Νείλου, ί, διάβασιςτών ρείθρων έπετνγ-
ΐάνειο εν άρχή πάντοτε μέσοι ςυλίνων ζευγμάτων, 
ιής ιρήοεως τών θόλων πρός κατασκευήν τών γεφυ
ρών ιίοαγβείσης πολ !· βραδύτερον. Διότι και αυτοί 
ϊτι οί "Ελληνες, οΐτινες κατεσκεύαζον τά οικοδομή
ματα ανιών μετά τοσαύτης τέχνης καί ικανότητος, 
οϊ'Μ.τοτε ανήγειραν κνρ'ιως ειπείν βόλους έχοντας 
ιο ί ' ς όρμους αυτών καθέτους έπί τήν εσωτερικών των 
χαμπνλην, άρκούμενοι πρός ζεΰξιν ανοιγμάτων διά 
Μίνων κατασκευασμάτων νά οίκοδομώσι καθ' ορι
ζοντίους διαστρώσεις μετά διαδοχικών τών λίθων έπι-

•ιηεων. Οντω δ'εΐνε κατεσκευασ μένος υ εν Μνκή-
*αις υπόγειος θάλ.αμος, ό γνοίοτός ύπό τήν Ιπωννμίαν 
νηοαυρός τοϋ Άτρέως, όστις αποτελεί τό μάλλον 
άξιοοημεκοτον παράδειγμα τον εΐδονς τούτου τών 
ΧΛτααχευών. 

Αλλ' ή άρχή τών θόλων μεθ' αρμών καθε
τί»* αά τό έσωρράχιον ήτο γνωστή καί έφηρμό-
&ο από πολλού. Οντως έν Νινευί ευρέθη πύλη τής 
« « « ω ς ανοίγματος 3 μ, 10, καλυπτόμενη ύπό θόλου 
Ίβχοχλιχοϋ κατεσκευασμένου έκ πλίνθων, ών οι άρ-
, ηιΎ*λίνουσι πρός τό κέντρον τον ήμικνκΐίου. 

ΌΜγοι ενδείξεις παρατηρούνται καί επί άρχαιοτά-
ιΓ ά™υ°ίω<ών ανάγλυφων. 'Εν δέ τή Αίγύπτφ, 
_ _£Γ" κολλών πνραμίδων καί εν τινι τάφω τών 

^Ηγ> Μρηνται ικανοί μικροί θόλοι έχοντες τονς 
*μονϊ αυτών καθέτονς έπί τήν καμπύλην των. 

οι Ρωμαίοι είνε εκείνοι, οΐτινες υπέρ πάντας 
Χνξαν και εφήρμοσαν τό είδος τούτο τής κατα

φανής, 

*Η>ϊ.ο.ι<περος έν Ιταλία περισωθείς μέχρις ημών 

τοιούτος θόλος είνε ό άποτε/.ών πύλην κυκλώπειων 
τειχών καί ευρισκόμενος έν Βολ.τέρρα τής Τοσκάνης. 
Τό δ' έργον τούτο, τά μέγιστα άξιοσημείωτον διά τό 
πανάρχαιον αύτοΰ, τήν καλήν διατήρηαιν καί τό κα-
νονικόν τής κατασκευής τον, δύναται νά -θεωρηθήώς 
υπόδειγμα γενόμενον δεκτόν ύπό τών Ρωμαίων διά 
τήν κατασκευήν τών πρώτων αυτών βόλων, έπεκτα-
Μν δ' ακολούθως είς τάς γζφύρας αυτών. 

Και αί πρώται έν τούτοις ρωμαϊκαί γέφνραι κατε-
σκευάζοντο έκ ξύλου, ή δ' αρχαιότερα τοιαίπη γέ· 
φνρα, ής ή περιγραφή περιήλθεν ήμίν, ήτον ή έπί 
τοΰ Τιβέρεως έν Ρώμη γνωστή ντο τό όνομα Ροιιβ 
δηΙΊίοίυί κατασκευασ&έίσα έπί Άγκου Μαρκίου (630 
ετη περίπον π. Χ.). Αυτη εκείτο έν τώ πρός τά κα
τάντη τοΰ ποταμού τμήματι τής πόλεως παρά τόν 
πόδα τοΰ Άβεντίνον λόφον, πρός ύπεράσπισιν δέ τής 
διαβάσεως τής γέφυρας ταύτης έλαβε χώραν, ένα αιώνα 
μετά τήν κατασκευήν αντής, τό ήρωϊκόν κατόρθωμα 
τοΰ Όρατίον Κόκλον. 

* * * 
Έπί μακράν σειράν ετών μετά τήν έποχήν ταύτην 

τό ξύλον προετιμάτο διά τήν κατασκευήν τών γεφυ
ρών τών Ρωμαίων, καίτοι γέφυραί τίνες έκ τοιχοδο-
μίας έν τώ μεταξύ κατεακευάσθηααν. 

ΟΊ αρχαιότεροι ύπό τών Ρωμαίων κατασκευασθέν-
τες βόλοι είνε οι τών πρώτων υπονόμων τής Ρώμης 
ιδρυθέντες έπϊ Ταρκινίον τού πρεσβυτέρου (600 πε
ρίπου π. Χ.) καί τών οποίων ό κυριώτερος, δαιις 
υφίσταται έτι (ϋίοδοα πι&χίιιια), έχει άνοιγμα 6 περίπου 
μέτρων. Είς τήν αυτήν δμως έποχήν ό ΰ»υΐ1ιβγ αναβι
βάζει τήν κατασκευήν τής πρώτης λίθινης ρωμαϊκής 
γέφυρας, τής γέφυρας 8 ε Ι 3 γ ο , κειμένης έπί τοΰ ποτα
μού Απίο 3 χιλιόμετρα πρός τά ανάντη τής Ρώμης 
%αί ήτις ανετράπη μέν κατά πρώτον ύπό τού Αττίλα, 
άνηγέρθη δ' έκ ν^έον ύπό τού Ναραή καί κατεστράφη 
τελευταΐον κατά τόν πόλεμον τοΰ 1867. 

Μεταξύ τών έργων, άτινα έξετελέσθηααν είς αρ
χαίας έποχάς, όφείλομεν ν' άναφέρωμεν καί τά αρ
χαία-υδραγωγεία τής Ρώμης, έν οίς ή ανάγκη τής 
υποστηρίξεως τών ύδαταγωγών αωλήνων είς μεγάλ.α 
ϋψη πρός διάβασιν βαθειών κοιλάδων ήγαγε πολλά
κις είς τήν κατασκευήν απονδαίων γεφνρών. 

Άλλά καί γέφυρας πλείστος καί πλείστον λόγον 
άξιας πρός διάβασιν τών ρείθρων έν τε τή Ιταλία 

— 519 

Καινούργια επάνω άπό τή γή τή μητρική ανεβαίνει 
Και στά νερά μας θά φανη πλατειά καθρεφτισμένη, 
Σάν τήν Ιδέα ποΰ ξέφυγεν άπ' τή φωτιά κι'άκαίρια 
Λάμπει σέ χίλιες άνοιξες και χίλια καλοκαίρια !. 

3 

Αδέλφια, έδώ άκουμπίσατε τό δύστυχο κεφάλι 
Στο στήθος μας νά λάβετε θερμή παρηγοριά, 
Κι' άπό τή πρώτη σας ζωή τή σκλάβα νά μή μένη 
Παρά τό Μίσος τό άσβυστο στήν ανδρική καρδιά ! 

Καί παραδώστε τ ' άρματα καί τά όνειρα σας δλα 
Στά νέα βλαστάρια ποΰ έρχονται γεμάτα ορμή στύ φώς, 
Νάχουν τά μάτια ολάνοιχτα στης μάκρυνες πατρίδες 
Ποΰ μάς προσμένουν πάντοτε κι' εΐνε καϋμός κρυφός... 

4 

Απλώστε, άητοί, τ ' άράθ-υμα φτερά σας στά βουνά μας 
Μιάς νέας αυγής έρρόδισαν τά πύρινα φιλιά ! 
Έκεΐ καπνίζουν εκκλησιές κα! γκρεμισμένα σπίτια 
Κι ' έδώ έπεράσαν σκούζοντας τ ' ανήμερα σκυλλι"... 

Νά μή λυγάη τό δρέπανο στο ατσάλινο σας χέρι 
Κα! νά χαράξη ολόγυρα τούς κύκλους τής οργής, 
Κα! στο πλατύ σας μέτωπο ν ' άστράψη ή Δόξα πάλι 
Σάν τ ' άστρο τής αυγής ! . . . 
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και άλλαχοΰ τοΰ ρωμαϊκού κράτους, ίν τή Γαλατία, 
τΏ Ίβ1}01*!! χεραονήσω, ίπϊ τοΰ Δουνάβεως οι ρω
μαίοι ίξετέλεσαν. 

Έργα τοοαύτης σπουδαιότητος, ίκτεινόμενα μέχρι 
τών απωτέρων μερών τοϋ ρωμάίκοϋ κράτους και τών 
οποίων παρά τάς ίπιδρομάς και τους πολέμους υφί
στανται και σήμερον σπουδαιότατα πρότυπα, παρέ-
χονσιν ισχυρότατος αποδείξεις ού μόνον τής άπειρου 
αναπτύξεως, ήν παρά τοις Ρωμαίοις τά Δημόσια έργα 
έλαβον, άλλά και τής θαυμάσιας τών Ρωμαίων ώς κα
τασκευαστών Ικανότητος. Έάν δ' άί διαστάσεις τών 
μεγαλειτέρων αυτών έργων ΰπερεβλήϊησαν ίν τή ημε
τέρα εποχή, τοΰτο οφείλεται είς τό δ η οί Ρωμαίοι 
πολΰ άπεϊχον τοϋ νά έ ' χωι ι τάς αυτάς γνώσει; και 
τά αυτά μέσα ενεργείας, τά όποια ήμεϊς. Διότι ο'ι 
Ρωμαίοι ίν άρχί] ώδηγήθησαν ίκ παραδειγμάτων 
εκτελεσθέντων ΰπό σμικροτάτην κλίμακα, πάς τι; δέ 
γινώακει πόσον αί δυακολίαι αύξάνουσιν αυξανομένων 
τών διαστάσεων τών έ'ργων. Τά ίργαλεΐά των ήσαν 
ίπ'ιαης άτελίστατα και α'ι μηχαναί των στοιχειωδέστα
τοι. Ή έλλειψις δ' ακριβώς αΰιη μηχανών ίπιτρε-
πουσών αύτοΐς τήν έμπηξιν μακρών πασσάλων καί 
τήν ίκτέλεσιν ίκχωματώσεων έν τώ ΰδατι εις μεγάλα 
βάθη, ήγαγε τούτους, οσάκις δέν ήδύναντο νά θεμε-
λιώαιν άπ' ευθείας ίπ' ασυμπίεστου εδάφους, νάστη-
ρ ί ζ ω σ ι τήν βάαιν τών ατηλον αυτών ίπϊ λίαν ίκτετα-
μενων όγκων τοιχοδομίας. 

* * * 

Και κατά μέν τήν κατασκευήν τών γεφυρών των οί 
ρωμαίοι μετεχειρίζοντο δύο διάφορα είδη τοιχοδομίας. 
'Η μεν τών τοιχοδομιών τούτων, ήτις ίφηρμόζετο είς 
τά μικρά εργα, άπετελεΤτο εξ ακανόνιστων νλ.ικών μι -
κρών διαστάσεων, άτινα συνεκολλώντο πρός άλληλα 
οιά κονιάματος άριστης ποιότητος" ίπι πλέον τά διά
φορα μέρη τής τοιχοδομίας ταύτης σννεδέοντο δι'άλν-
σεων ίκ πλ.ίνθων ή επιπέδων λίθων διατεθειμένων 
κατά τήν διεύθυνσιν τών κυριωτέρων τάσεων. Ή δ' 
ίτέρα τοιχοδομία, ήτις ίφηρμόζετο είς τά σπουδαία 

εργα, άπετε/.εϊτο ίξ ογκολίθων μεγάλων διαστάο ί 
ών αί έ'δραι ίλαξεύοντο μετ' ίπιμελείας και ο ί τ ο ^ * ! 

τοποθετοΰντο οί μέν ίπί τών δέ άνευ παρενθέσεις : 

νιάματος. Ή δέ σύγχρονος χρήοις τών δύο τ η . ' „ 
τοιχοδομιών διενέμετο ίν γένει μετά πολ.λής π ί 0 ( 0 . 
ψεως, λ.αμβανομένων νπ' όψει τών ειδικών ει; χ<\ 
φορα τμήματα τών έργων περιστάσεων. 

* 
* * 

Οί κυριώτεροι χαρακτήρες τών εκ τοιγοδομίης ρω
μαϊκών γεφυρών οφείλονται είς τήν χρήσιν ήμικνχλίο» 
ή τόξων ελ.άχιατα καταβιβασμένων, άτινα ΰτιοβ 
ζονται ΰπό παχειών στηλών, υπέρ τάς οποίας τά ι„ . 
παν'α είνε σνχνάκις διάκενα πρός έλ.άττίοιιν τών Ιπϊ 
τοΰ ίδάφους έπιφερομένων πιέσεων, ένώ σνγχοόνα>·τΑ 
κενά αυτών χρησιμεύουσι πρό; διακόαμησιν ιής χρ^ 
ψεως. Τά διαδήματα τών θόλων είσι πολλά/.ις λι\α· 
ξευ^ιένα εν σχήμαιι αψιδωτών κυματάον. ΑΊ στήλαι 
επιστέφονται ΰπ' έπικράνο)ν άριστα κεχαρηγμέν&ν. Γα 
τύμπανα, οταν δέν είνε ήλαφρωμένα διά καμαοά» 
κοσμούνται αυγνάκις ίν ταϊς πόλ.εσιν νπό στεφάνιο* 
τροπαίων και αγαλμάτων. Αί πλ.ίνθοι και τά θωοά-
κϊα, πάντοτε τεχνηέντως κατεσκενασμένα, παρονοιά· 
ζουσιν εν γένει επιτυχέστατα; γλ.νφάς. Έν δέ τω πν. 
νόλω αυτών, αί ρωμαϊκοί γέφνραι καί νδραγωγόα, 
άποδεικνύουαι πώς έΐνε δυνατόν ν'επαενχθή μεν είςχά 
υψηλά έργα ίπιβάλλουσα ίντύπα)σις δι' απλούστατα» 
μέσων, νά δοθή δέ είς τάς εν ταΐς πόλεσι τοποΰιχον· 
μένας γέφυρας συνήθων διαστάσεων καλλίστη οψις ί·* 
απλής, άλλ' επιμελώς /ιελετηθείσης διαλθσμήσ»ί»ϊ. 
Οΰιως αί κατατομαι τών αψιδωτών κιμαιίωνχα'ιτώι 
κορωνίδων αυτών, χρησιμίύονσιν έτι καί σήμερον ύ{ 
πρότυπα, εξαιρέσει δέ τών παχών τών στηλών αντίο», 
αί άναλογίαι τών ρωμαϊκών έργων δύνανται ><ί ΊΛΙΙ-

βάνωνται ώ; υποδείγματα και παρά τών μηχανικά» 
τής εποχή; μας. 

Γ· Β ΓΡΑΒΑΡΗΣ 
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0 ΦΟΥΛΤΩΝ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ 
[Ύπό τοϋ Νλ/Ίυ . ίΛΜ «I. ΚΟΕ — Μετάψρασις Κων. Καλλιαγκάκη] 

Κ»τί « έτος 1815, ό πάππος μου, είς έμπορος τής 
Ιίβ; Υόρκης, «νωχίασβ μίαν οίκίαν είς το άκρον τής 
Μ Γκρίνουιτς. ΤΊ μέρος τοΰτο τώρα είνε μακράν τοϋ 

,α-:-Λοϋ κέντρου, άπόκεντρον καί καταφύγιον τών 

Τό «Κλβρμόν» τοϋ Φοΰλτωνος 
κωστι αποβιβαζομένων μεταναστών, έν ταυτώ όμως αςιο 
Λβιτον. Κατά τα -ρώτα εκείνα έτη είς τΌ μέρος τούτο, 
Λ χέρι; τών οχυρωματικών χαρακωμάτων έτελείωνεν ή 
ϊ4λις, ή ϊέ σήμερον μεγαλοπρεπής πέμ.πτη λεωφόρος τότε 
\·Λ εν μέρος άνάςιον λίγου. 

'α χαιδία τής οικογενείας του πάππου μου μέ τα παι-
ίί« τή; γειτονίας επαιζον έπί τών πυροβολείων, οταν ό 
Μηρός ήτο καλός, τόν χειμώνα ϊέ καί κατά τάς (όροχεράς 
ήμιρβς ανήρχοντο είς το ύπερώον τής οικίας ταύτης, τής 
όίο3 Γκρίνου'ίτς, τ'ο όποιον αντικαθιστά τό ύπαιθρον. 
Οταν κατ' άρχας τά παιδία συνέλαβον τήν ί?έαν νά χρη-
«μοχοιήσωσ; τό εύρύχωρον τούτο μέρος ώς παιγνιοστά" 
«Ον, χαρετήρησαν ότ: ήτο άκάθαρτον καί πλήρες ρακών, 
ι«ς χρογενεστέρου ένοικου, επομένως έπρεπε νά καθα-
ρ κ ί ν Καθ' ίν -χρόνον όμως έγένετο ή καθαριότης—κα-
«>ς πολλάκις εί-χον άκούση ένα Οεΐόν μου νά λέγη—άνε" 
"βλιιψβν, ύπό τόν γεΐσον τής στέγης είς μίαν γωνίαν 
«κρυμμε'νον περίεργον μηχάνημα* ένα είδος πλοίου, κ* 
«σκευασμένου άπό σανίδας καί τενεκέ. Ώ ς ήτο έπόμε-

τ« παιόία ίπα-.ςαν μέ αυτό έπί πολύ, 3ιά νά χρησι-
Ι1"**̂  καί ά/,Χην φοράν τό έσυραν είς τήν γωνίαν 
*·λιν χα! £Χ ίν έγκατελείφθη, ί'να λησμονηΟή ο:ά πάντα. 

Το έπόμενον έτος ό πάππος μου μετώκησε είς τήν άνω 
•«λ'.ν, έν τή Όίώ Μάρρεϋ, έτερος ένοικος κατέλαβε τήν 

! ί ν ιαύτην ΊΛ: κατόπιν άλλος, μέχρις ότου το περίερ-
|° ν { , , £ ^ο πλοΐον έΟραύσΟη, αί δέ σανίδες του ίσως νά 
ΪΡΊ'ΐμευσαν ώ: προσάναμμα. Ό Οεΐός μου φαίνεται Ότ( 

ΡΧ' καποιαν γνώσιν περί τής άςίας τοϋ αντικειμένου τού-
, ' ϊιΐ"'. πρίν ακόμη μετοικήσωσιν ώοήγησε τόν πατέρα 

" ι ' ί τΌ ύπερώον καί τοΰ εϊειςεν αυτό. « Ώ ! είπεν Ό 

γέρων, κάπως μ έ περιφρονητικιν τονον, αυτο είνε το π ε ί 
ραμα τοϋ Ροβέρτου Φούλτωνος. Ήςεύρετε ; ό Φούλτων 
εζη είς αυτήν έδώ τήν οίκίαν πρίν ένοικιάσωμεν ήμεΤς 
αυτήν». 

Καθώς κάθε πρακτικός άνθρωπος, ό .πάππος μου δέν 
είχε καθόλου ίδέαν περί τοϋ θησαυρού, τον όποιον τά τέ
κνα του είχον ανακάλυψη. Πολλάκις εχω άναλογισθή, 
τί κρίμα νά μή διασωθή το λείψανον εκείνο, τΌ όποιον 
ύπήρςεν εν τών πρώτων τοΰ Φούλτωνος. θ ά ήτο είς χε-
ριπλέον θησαυρός ένΌς μουσείου ή τής έν Οϋασιγκτώνι 
εκθέσεως. 

ΠρΌ ές ή έπτά ετών, άφ' ότου τά παιδία επαιζον μ έ 
το σχέδιον εκείνο, το περίφημον «ΚλερμΌν» τοΰ Φούλ
τωνος, τΌ πρώτον άτμόπλοιον Ιπλεε επάνω, κάτω μεταςύ 
Νέας 'Τόρκης καί "Αλβανυ. Έπ ί πολλά ετη ό εφευρέ
της ειργάζετο ένδελεχώς, Ί'να φέρι) είς πέρας τήν μέθο-
δόν του καί κατορθώση τήν δι'άτμοΰ θαλασσοπλοίαν. Μή 
άποΟαρρυνόμ,ενος προ τών παρουσιαζομένων αποτυχιών, 
ειργάζετο μέχρις Ότου έπέτυχεν έπί τέλους τοΰ σκοποΰ 
του καί τήν ϊευτέραν Όκτωβρίου 1807 τΌ «ΚλερμΌν» 
άφήκε τήν άποβάθραν τής Νέας 'Τόρκης καί διηυθύνθη 
είς το "Αλβανυ, όπου έφθασε κατόπιν τριάκοντα ές ωρών 
πλου, τοΰ όποιου ό ναύλος μέχρις έκεΐ ώρίσθη ές δολλα-
ρια διά μίαν καμπίνα ν. 

Ό Ροβέρτος Φούλτων έγεννήθη το έτος 1 765 είς έν 
μικρόν χωρίον τής Μικράς Βρεττανίας έν Πενσυλβανία. 
Τ Ητο έν πρωίμως άνεπτυγμένον παιδίον κα! είς χαρακτήρ 
αποφασιστικός 
καί ελεύθερος. 
"Οτε α κ ό μ η ή

το δέκα έπτά 
ετών έκέρδιζε ' Η μέθοδος τοϋ Ρώμσεϋ 
τά προς το ζην ζωγραφίζων προσωπογραφίας, κατα τας 
ώρας δέ τής σχολής του εκαλλιέργει τήν φυσικήν του 
κλίσιν, κατασκευάζων μηχανάς καί παρακολουθών τά 
μηχανικά εργα τής Φιλαδέλφειας. 'ΑπΌ τΌ ετος α κ ό μ η 

1797 ό Φούλτων κατέβαλλεν ολας του τάς ενεργείας προς 
τελειοποίησιν τοΰ ατμόπλοιου του. Κατα τΌ ετος τοΰτο 
διατριβών έν Αγγλία συνήψε σχέσεις μετά τοΰ έςόχου 
καγκελλαρίου Ροβέρτου Λίβινγκστων, τοΰ οποίου ή φι
λία καί ό μέγας πλοΰτος διηυκόλυναν τον Φούλτωνα, 
ώστε ν' άφοσιωθή όλως είς τήν μεγάλην του έφεύρεσιν. 
Προς τιμήν τοΰ Λίβινγκστων ό Φούλτων, έπί τοΰ Ούδσωνος 
πόταμου, ώνόμασε το πρώτον του άτμ.όπλοιον «ΚλερμΌν», 
το όνομα δηλ. τής ωραίας πατρίδος τοΰ καγκελλαρίου. 
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Ουδόλως δύνανται νά μειώσωσι τήν τιμήν -/.ο; δόξαν, ή 
οποία έξ ολοκλήρου ανήκει είς τον Φούλτωνα, όστ:ς Βία 
τοΰ άτμοΰ έδωκε νέαν ώθησιν εϊς τήν ναυτιλία* δύο έτε
ροι Αμερικανοί, οί'τινες προηγήθησαν αύτοϋ, βαδίσαντες 
καί ούτοι πρός τόν αυτόν σκοπόν. Οί δύο ούτοι έφευρέτα> 
οχ: μόνον έπενόησαν. άλλά κοί έξετέλεσαν πειράματα, 
προσπαθήσαντες νά κ:νήσωσι πλοία δ:ά τής δυνάμεως τού' 
άτμοϋ-, δυστυχώς όμως διά τήν φήμην των καί τα συμφέ
ροντα των δέν έπέτυχον μέχρι τέλους, μεΟ' ολας τβς 
προσπάθειας, τάς όποιας κατέβαλλον. 

Κάποιος Ιάκωβος Ρώμσευ, γράφων τήν πρώτην Ι α 
νουαρίου 1788 άπό τό Μπέρκλεϋ είς τό κοινόν τής Βιρ
γινίας, έπετίθετο δ:ά σφοδράς διακηρύξεώς του καθ* ενός 
Ιωάννου Φίτς έκ τής πολιτείας Κονεκτικούτης. Ό Ί'ίτς 

τότε ήοχολεΐτο κα! αυτός έπ: τή; ίδιας εφευρέσεως. όΥ 
αυτήν δέ ταύτην τήν αϊτίαν ό Ρώμσείί διά τής δ:αμαρτυ~~ 
ρήσεώς του έσκόπει νά προηγηθή αύτοΰ καί φυλάξη δι* 
εαυτόν τά προνόμια. Ό Ί ' ίτς ώς εξάγεται έκ τής εναν
τίον του όιαμαρτυρήσεως ταύτης, είχεν απόκτηση άπό 
τό ετος 1784 προνόμια έπί τής εφευρέσεως του ύπό δύο 
σεβαστών Συμβουλίων, τά όποϊα ό Ι'ώμσευ προσεπάθε: 
νά πρβσβάλη. 

Ή όλη προειδοποίησες είνε αξιοπερίεργος ώς έκ τών 
πλήρων επεξηγήσεων, τάς οποίας ό Ρώμσευ συνώδευε 
διά σχεδιαγραμμάτων, άτ'.να έκ πρώτης όψεως έδείκνυον 
τήν μεγάλην εύφυίαν τού έφευρέτου καί τά καταπατού-
μενα δίκαια του, διά .καλλίτερος Ομως παρατηρήσεως έ-
φανεροΰτο τό άνίμ.οιον κα! άντιφατικόν, τό όποϊον πολλοί 
ίσως καί νά μή .άντελαμδάνοντο. 

Πάσα άρχή εννοείται μεγάλης εφευρέσεως έξαρτατα'-
περισσότερον άπό τής ανθρωπινής διανοίας παρά άπό τά 
τεχνάσμττα αγυρτών τινών , οί όποιοι κεχωρισμένως κα 
διά δακτυλουργικών άπατων μας παρουσ:άζουσι τά πάντα 
ώς κατορθωτά κα! εύκολα. Πολλοί δέ χρός άπόκτησιν 
προνομίων επιλαμβάνονται έργων, τά όποϊα φροντίζουσ:* 
νά είνε ήγγυημένα καί ύποστηρίζωντα: ύπό αξιόπιστων 
προσώπων. Ι

Ό Ρώμσευ λοιπόν είχε τό ευτύχημα νά προσέλκυση 
τήν εύνοιαν, τήν ύποστήριςιν καί συνδρομήν μιας μερίδος 
έξοχων ανδρών καί τήν έπ:τηδε:;τητ« διά τής επιβολής 
του να επιδρά έπί τής δημοσίας γνώμης. Μεταξύ τών δια
πρεπών υποστηρικτών του ήσαν, ό στρατηγός Γκαίτς, ό 
Βενιαμίν Φραγκλίνος, πρός μεγάλην του δέ εύτυχίαν κα! 
δόξαν αυτός ό Ούάσιγκτων. Ό τελευταίος ήτο αυτόπτης 
μάρτυς μιας δοκιμής γενομένης έπ! πλοιαρίου τοϋ Ρώμ
σευ είς ένα ποταμόν τής Βιργινίας, έμεινε δέ τόσον ευ
χαριστημένος, ώστε Ιδωκεν έγγραφον πιστοποίησιν περί 
τής εύχαριστήσεώς του, ή οποία κατέληγεν είς θερ-
μότατον έπαινον. 

Είνε γνωστόν ότ: ή μέθοδος τοϋ Ρώμσευ είς ουδέν θε-
τικόν αποτέλεσμα κατέληςεν, πρός δ'.καιολόγησίν του δέ 
ήρχισε νά προβάλλη παρουσιασθέντα εμπόδια, Ιλλειψιν 
χρημάτων καί παντοία προσκόμματα καί δυσκολίας. Είς 
μίαν έπιστολήν του ό Ρώμσευ, μεταξύ άλλων εγρα" 
φεν : «"Αν καί αί στε\οχωρίαι υπήρξαν μεγάλαι, έν τού" 
τοις υπέφερα μεθ' υπομονής τάς πικρίας, ώς έκ τής α μ ά 

θειας κα! μοχθηρίας, μερικών ύπουλων δολοφ:νων 
ποίο; προσεπάθησαν νά προσβάλωσ: τήν υπόληψη τ* . ί3 
τοϋ Έςοχότητος (ό Ούάσιγκτων έν τώ μεταξύ Ε ; - , ; 
πρόεδρος) καί άλλων κυρίων, διότ: παρηκολοΛτσ^Λ 
πειράματα μου καί έπιστοποίησαν αυτά». 

Οί ύπουλοι ούτο; δολοφόνο:, τού; όποιου; άναβίβιι 1 
Ρώμσευ, δ:ά τών κατηγοριών των έσκόπουν κυρίως·,ί ' 
μαυρώσωσ: τήν καλήν φήμ.ην τοϋ προέδρου κα! ώ- ά - . · 
μ.ήν έλάμβανον το ύπ' αύτοϋ δοθέν π:στοπο:ητ:κόν ε ι ς Λ 
Ρώμσευ. όστις έν ταΐς προσπαθείαις του. :π<·>; ποοτν»»; 
τοΰ Ί'ίτς καί λάβη αυτός τό δικαίωμα τή; έ τ ευρέσεωε 
φαίνεται ότ: έκαμε κατάχρησιν τής μνείας του άμέιχχ™· 
ονόματος τοΰ Ούάσιγκτων. 

Έ ν σπουδαία αλληλογραφία, ή όποια δ'ετηρήθη μ.;·/», 
σήμερον, παρατηρεί τις, άν καί ανακριβώς εννοείται ί*. 
τίθηντα; μέρη τινά τής υποθέσεως ταύτης, ότι άμφότωβ 
οί συναγωνιζόμενο: είχον κατορθώση τέλος κάτ: τι Λ 
υπήρξαν φ:λόπονοι καί οτ: ήδύναντο με'ά περισσής ί'ιχο-
λίας νά χειρίζωντα: τήν γραφίδα" έν τώ τέλε: ϊέ ά ν α -
φέρετα: ότ: ή ερις υπήρξε σφοδρά καί αμφότερα τά μέρη 
είχον απόκτηση 0:ασώτας. Ό Ρώμσευ μάλιστα ύπερτίριί 
τον Φίτς κατά τοΰτο, οτι έκτης περιστάσεως ταύτης4ί 
φελήθη αρκετά. Έν Φιλαδέλφεια είχεν ίδρυθή εταιρία, 
σκοπόν έχουσα νά ύποστηρίζη τας ενεργεία; τοϋ Ρώμσευ 
καί τήν οποίαν ώνόμασαν «Ρώμσε:αν» πρόεδρος δέ αΰ· 
τής έγένετο ό περίφημος Βενιαμίν Φραγκλίνος. Ή έτα*̂  
ρία αύτη δέν ανέλαβε μόνον τήν έν:σχυσ:ν τών έπίοτη-
ν:κών εργασιών τοΰ Ρώμσευ. άλλ' έπεθύμε: ν' άσχοληίξ 
ευρέως έπί σπουδαίων εργασιών, ίδ:α:τέρως δέ πρός άχο-
κτησιν προνομίων παρά τής νομοθετικής αρχής τής Νέ«$ι 
' ΐόρκης. Έν τή αίτησε: τών «Ρωμσε:ανών» ή οποία ώ* 
ρίσκετα: έν τοϊς άρχείοις τοΰ "Αλβανυ, παρατηρεί τις τήί 
πεποίθησ:ν τών μελών έπί τής εφευρέσεως τοΰ ΡώμσίΒ. 

Έ ν τοϊς άρχείοις τούτο:; ευρίσκονται έγγραφα, ατιν· 
άναφέρουσιν ότ: έκτος τοΰ Ψίτς καί Ρώμσευ είχον κατα-
γίνη καί δύο άλλο:, έπ! τής ιδίας εφευρέσεως, όνομαζίτ 
μενο: Βόϊτ κα! Στέβενς, οί όποϊο: μάλιστα είχον κάμηκ* 
αί'τησιν περί δικαιώματος εφευρέσεως, άλλά τοϊς ήρ»ή" 
θησαν τήν παραχώρησ:ν το:ούτου, δ:ότ: άντεπο:θ3ντο τη» 
έργασίαν προγενεστέρων εφευρετών. Τοΰτο ί'σως να εγΐ" 
νετο καί δ:' άλλον λόγον. μάλλον ένεκα διαφοράς τίνος 
μεταξύ τής Βιργινίας καί Πενσυλβανίας. 

Φαίνεται όμως ότι διαρκούσης τής έ'ριϊος ταύτης, 0 
Φίτς είχε προχώρηση μετά ζήλου καί είχε κάμη αρΜ-
τάς προόδους έν τή έφευρέσε: του, διότ: κα! μετά τόν θά
νατον του (1798) ό Φούλτων εύρισκε: δεινού; πολεμιοιιί. 
οί όποιο: δέν ήθελον νά παραδεχθώσ:ν, ότ: ό Φίτς μβί" 
μέ τόν θάνατον του είχεν άπολέση πλέον κα: πάν δι*«" 
ωμα ευρεσιτεχνίας, τοσούτον δέ έπέμενον οί όπαδο'. το;», 
ώστε κα! κατά τά τέλη ακόμη τοΰ έτους I 84Π, δ: ενός 
μοσ:εύματος ύπερημύνοντο τής προτερα:ότητος αυτοί», 
δ'.ατριβή αύτη έτ:τλοφορεΐτο ώς έξης : «Τιμή ε'ί εκείνο», 
τοΰ οποίου ανήκει». Ή όλη δ'.αμαρτύρησις ύπήρςεν ε* 
χως ειρηνική καί συστατική δ:ά μίαν μερίδα φατριαζοο* 
σαν, κατέληγε δέ ώς έξης: « Ό κόσμος είνε ύχοχρ·! 
μένος είς τόν έκ τής Κονεκτικούτης Ίώάννην Φιτς 
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•χανικ-ήν του μεγαλοφυίαν, διότ: πρώτος α υ τ ό ς συ-
. ,ή ν Ιδίαν τή; άτμήρους ναυτιλίας, καί ε ί ς τον έκ 
Πινσυλίανίας Ροβέρτον Φούλτωνα, τόν έφευρέτην, 

• · . ΐχιμονήν κα! αοκνον προσπάθε'.άν του έπί τοΰ' αύ-
. ^ μ β τ ο ; . καθώ; καί είς τόν Ροβέρτον Λίνβιγκστων, 

-,ιλλάρι^ τή; πολιτείας τής Νέας Υόρκης διά τήν 
ι του κα: ήθ:κήν ύποστήρ:ξιν πρός τόν δεύτερον έ-

βρίτη»*· 
^αφωνα μ: τα γραοόμενα τής εφημερίδος ταύτης, ό 
!« ύτέίε::ε τ': -ί<στημά του πολύ ,ένωρίς, άπό τό ετος 
, Τ |79.'ί. Κατα τό έτος τοΰτο έν πλοΐον ώθούμενον 

ύπό τροχοειδών κω 
πών καί δ'.ευθυνό-
μενον ύπ' αύτοϋ 
τοΰ Φίτς, ανήρχε
το καί κατήρχετο 
έπί πολλάς ώρας 

"**· κατα μήκος τής 
| . Τ6 «ρώϊσν ατμόπλοιο» τοϋ Φίτς τ η - ς Ν έ _ 

»{ Υόρκης. Τό πλοΐον τοΰτο ήτο μία κοινή λέμβος ώς 
τα μακρά ακάτια, περίπου 18 ποδών μήκους καί έξ πλά-
«ιις. Έκυβερνατο έν τή πρώρα διά μ:ας κώπης, έν ω 
« Ϋ Υ ο ό ν ω ς ήϊύνατ: τ:: νά θέτη τόν έλικα είς κίνησιν δι' 

'ΐΛί ελατηρίου. ' · λέόης ητ° έκ τών συνήθων, δέκα ή 
Ιύ&Ίχα γαλονιών χωρητ-.κότητος, μέ έν δυνατόν δρύϊνον 
ιβμα, οί δέ κύλινδροι του ήσαν κατεσκευασμένο: καθαρώς 
ίχ σκληρού ξύλου. 

Ό συντάκτη; τοΰ δημοσιεύματος τούτου, Ό όποιος ήτο 
Μτοιος Ιωάννη; Χούτσινς, Ιλεγεν ότι αυτός ό "ίδιος— 

ήτο δέ νέος ακόμη—έβοήθησε τον Φίτς έν τή χηδαλιου-
χία τοΰ πλοίου κα: έπεστάτει είς τάς μηχανάς, ό δέ 
Φούλτων καθώς κα! ό καγκελλάριος Λίβινγκστων ήσαν 
παρόντες είς ένα τών δοκ:μ.αστ'.κών εκείνων π" ών, με
ταξύ τοΰ πλήθους, είς τό όποιον ό Φίτς εξήγε: τήν μέ-
θοδον τής εργασίας του κα! τά τής συσκευής έν γένε:. 
Ό Φούλτων, έλεγεν ό Χούτσινς, έδείκνυε μέγα ενδια
φέρον κατά τάς δοκιμάς ταύτας, αί οποία: δέν ήσαν αί 
πρώται, διότι καί πρό τ:νος χρόνου έπ! τοϋ πόταμου Τε-
λάουερ μετεχεφίσθη καί πάλ:ν τόν άτμόν, ί'να κίνηση έν 
πλοιάριον. 

Τό πρώτον άτμόπλοιον τοΰ Φίτς δέν είχεν ούτε τροχούς 
ούτε έλικα, άλλά κώπας, τοποθετημ,ένας άπ' ευθείας έπί 
τίνος στράφιγγος. Τό πλοΐον τοΰτο άν καί ώνομάσθη «Καρ
τερία» πολύ ταχέως έγκατελείφθη, ί'να παραδοθή είς τήν 
σήψιν έπί τής ακτής ένθα έγένοντο α: δοκ:μαί. 

Μεταξύ ολων τών συναγων:σθέντων διά τήν δι' ατμοΰ 
κίνησιν τών πλοίων, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ό Ρώμσευ 
καθώς καί ό Φίτς έφθασαν,είς κάποιον αποτέλεσμα διά 
τών πειραμάτων των, ό Ροβέρτος Φούλτων όμως, είτε δι
ότι έστηρίχθη είς τά άποτελέσμ.ατα τών ιδικών του δο
κιμών ή διότ: παρηκολούθησε κα! έξεμεταλλεύθη τάς ερ
γασίας τών άλλων, επέτυχε μέχρι τέλους, ώστε δ:ά τής 
δυνάμεως τοΰ άτμοΰ νά καταστήση εύκολον καί ταχύν τόν 
πλουν τών θαλασσών κα! ποταμών Ό κόσμος τον τ:μα 
ώς μέγαν έφευρέτην καί θά έξακολουθή νά ν.μα αυτόν 
διά τόν θρίαμδόν του, τοΰ όποιου μία έκατονταετηρίς συμ-
πληροΰτα: κατά τό ετος τοΰτο. 

Έκ τον Αγγλικού τον ΎΝΊΠ.',ΙΛ.Μ -Γ Β ο ε 

Ο Υ Γ Γ Ρ Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Η Κ Α Τ Α Ρ Α 
[Διήγημα τοϋ V. Β . \ 0 0 8 Υ — Μετάφρασις Θρ. Ζωιοπονλου] 

Μίαν ήμέραν όταν ·ύρ:σκόμην είς τ δ Ναδζύ-Ζέβεν 
ηθέλησα νά παρευρεθώ είς κάποταν ρουμανικήν έορτήν. 

Ενας άπ4 τούς παρευρισκομένους Ικεΐ μάς εκίνησε 
"ι» περιέργεια·/. Είχεν έ π ! τ ο Ο προσώπου του, τ ο Ο 
«λλοκοτως μελαψού, Ινα σημάδι ά π δ σπαθιά, δικ-
χρ:νόμενον καθαρώτατα. 

* - Β λ έ π ε ι : αυτόν τόν άνθρωπον; μοΰ εΐπεν ό πλα-
ϊ'νίς μου. 

- Μάλιστα, έχε: ένδ'.αφέρουσαν φυσιογνωμίαν. 
_ — Αλήθεια, άλλά γιά κύτταξε καί τ δ σημάδι 

4 ποΰ έχε: ατό πρόσωπον... 
Γ βά είνε βέβαια άπό σπαθιά ; ήρώτησα. 
~ "Οχι, είνε άπό κατάρα! 

Ρ Γ δ ν παρετήρησα -τους οφθαλμούς. Εκείνος μ ο Ο 

ι * ν Γ ^ Υ ϊ ' ( α ' ν ο 1 ι ε ν εξω ; θ ά κάμωμεν τόν γΰρον τ ο Ο 

>.", σ 0 υ διηγηθώ μίαν περίεργο ν ίστορίαν. 
ν*ψαμεν τά σιγάρα μας καί ήρχισε νά διηγηται: 

"* Κατά τό έτος 1849 ο ί αυτοκρατορικοί μετά 

τών Ρουμάνων, έπολιόρκουν μίαν μικράν Ουγγρική ν 
πόλιν, τήν οποίαν ύπερήσπιζε μία δράξ Χανδέβ μαζί 
μέ τούς κατοίκους της. 

Ή άντίστασίς των αύτη έξώργισε πολύ τόν αύ-
στριακδν άρχηγδν και άπεφάσισεν δσους άνδρας συλ
λάβουν μέ τδ τουφέκι στό χέρι νά τούς θανατώσουν. 

Ή πόλις έκυριεύθη καί 6 αρχηγός έκράτησε τδν 
λόγον του. Ή πάλη υπήρξε τρομερά, απελπιστική. 
Τέλος μεταξύ τών κραυγών της δργής καί τοΟ αλα
λαγμού τών στρατιωτών, άπό τδ τελευταϊον σπήτι 
πού Ιμεινεν άκυρίευτον, εξήλθαν τά παλληκάρια ποΰ 
τδ ύπερήσπιζαν. Μεταξύ αυτών ήτο κα'. ενας χωρικός, 
νέος ακόμη, τόν όποιον ήκολούθει §να παιδάκι τριών 
ετών—τό παιδί του... 

Μετ' ολίγον τά δύο θύματα είχον άκουμβήσει τήν 
ράχην είς τόν τοΐχον. 

Έ ν α ς αξιωματικός επήγε κοντά καί παρετήρει τό 
εύμορφον καί ζωηρόν παιδάκι, άπό τοΰ οποίου τά 
μάτια έβγαιναν φλόγες. 

523 — 



02 ΑΘΗΝΑΙ 

— Σταθήτε, έπρόσταξε τους στρατιώτας, ποϋ ήσαν 
έτοιμοι νά αδειάσουν τα δπλα των. Αύτδ τό παιδί Ι · 
πολεμούσε μαζί τους ; 

— Μάλιστα, άπεκρίθησκν εκείνοι, τούς έβοηθοΰσε. 
Τούς έφερνε τροφάς, πολεμοφόδια, νερό... 

— Παράξενο, έψιθύρισεν ό αξιωματικός, παρατη-
ρών μετά πόνου τό δυστυχισμένο μικρό, ποϋ έκρατοΰσε 
τό χέρι τοΰ πατέρα του. 

— Κύριε, τοϋ εϊπεν δ πατέρας, βλέπω πώς έχετε 
καλή καρδιά. Πρίν μέ τουφεκίσετε, κάμετε μου μία 
χάρι. θέλω νά στείλω ολίγα χρήματα ποϋ εχω τής 
γυναίκας μου. Βρίσκεται κάπου έδώ κοντά σέ ασφα
λές μέρος... 

Κατά τήν ιδίαν στιγμήν ήλθεν ό ταγματάρχης, μέ 
ολίγους αξιωματικούς καί μέ τόν Ρουμάνον δήμαρχον. 

Ό πατέρας έζήτησεν έκ δευτέρου να τοϋ δώσουν 
τήν άδειαν. 

— Μέ ποιόν θά τά στείλης; τόν ήρώτησεν δ ταγ
ματάρχης. 

— Μά, μέ τό παιδί μου. 
Οί αξιωματικοί έμουρμούριζαν. Ό πατέρας ήθελε 

βεβαίως νά σώση τό παιδί του. 
Παρετήρουν δλοι τόν μικρόν ήρωα ποϋ τά φορέ

ματα του ήσαν σχισμένα καί ελεεινά άπό τήν σκόνην. 
— Λογαριάζετε πώς θέλω νά σώσω τό παιδί μου ; 

τούς είπεν δ πατέρας. Κάνετε λάθος. Θά ξανάρθη πάλι. 
— Θά ξανάρθω, κύριε αξιωματικέ, έφώναξε καί ε

κείνο τό καϋμένο, μέ σταθεράν φωνήν. Μή νομίσετε 
πώς θά φύγω!.. . 

— Καλά, είπεν δ ταγματάρχης, πάρε τά χρήματα 
καί κάμε γλήγορα.... 

. * * 

Τό παιδάκι έλαβε τά χρήματα καί έφυγε δρομαίως. 
Οί αξιωματικοί μέ δακρυσμένους οφθαλμούς ακολου
θούσαν διά τοϋ βλέμματος τό ξανθόν αγοράκι έως δ-
του Ιγεινεν άφαντον. Μόνον δ δήμαρχος ήτον ώργι-
σμένος ώς δρνεον ποϋ βλέπει πώς τοΰ ξεφεύγει τό θδμα 
άπό τά νύχια του. 

Οί άξιωμκτικοί Ιμπήκαν είς τό γειτονικόν καπη-
λεΐον καί άφησαν τόν δήμαρχον μέ τούς ανθρώπους 
του εξω. 

"Εθεσε λοιπόν αυτός είς πραξιν τήν διαταγήν ποΰ 
είχε, καί είκοσι πυροβολισμοί ηκούσθησαν τήν ιδίαν 
στιγμήν. Ή ζωή τοΰ δυστυχισμένου πατέρα Ικόπη διά 
παντός. 

— Κρίμα ν ' άφίσετε αυτόν τόν μάγκα νά φύγη, 
έφώναξεν Ινας βοσκός. 

— Παΰσε, είπεν ένας άλλος. Αυτή είνε δουλειά 
τών αξιωματικών. 

— Μπά! Γιά ϊδέτε, κύριε δήμαρχε, δ μικρός ξανα
γυρίζει !... 

Οί οφθαλμοί τοΰ δημάρχου ήστραψαν. Τό καϋμένο 
τό παιδάκι, μέ τήν πνοή στό στόμα, έτρεχε πρός τό 
μέρος δπου έγινε τό δράμα. Ό ίδρώς έβρεχε τό προ

σωπάκι του, τά μαλλιά του τά ολόξανθα έκολλοο̂ Ι 
στό μέτωπο ν του. 

Έπέρασε διά μέσου τών έκπληκτων ρουμάνων έν«^ 
κοντά εΐς τόν τοϊχον καί είδε τό φοβερόν θέαμα! ^ 

— Ά ! πατεράκι μου! Καλέ μου πατέρα, γιατί 
μ' έπερίμενες ; έφώναξε μέ δάκρυα καί λυγμού; χ4 3 
κόμοιρο τό παιδί. 

Καί Ιπεσεν επάνω εις τό πτώμα τοΰ πατρί; - 0 | ) 

πλημμυρισμένον άπό αίμα... 
Τό πρόσωπον τοΰ δημάρχου ήλλοιώΟη. ώ ; ν α . 

βαίνε τρομερά πάλη εντός του, μαζί μέ τά α·σθγίιι»3 
τά όποια τοΰ ένέπνεε ή τόση δραστηριότης χ α : ήη,Τ] 
δύναμις ποΰ ένυπήρχεν εις τό ασθενές εκείνο παιδιιΪΑΪ 
σώμα. "Εξαφνα δμως έκοκκίνησεν άπό θυμόν χ»; 
έφώναξε μέ άγρίαν φωνήν: 

— Τουφεκίστε το ! 
Είκοσι πυροβολισμοί ηκούσθησαν. Τό παν έτελείωαι. 

Τό κορμάκι τοΰ αθώου παιδιοϋ, διάτρητον άπό τας φο· 
νικάς σφαίρας εκείτο έπί τοΰ σώματος του πατρί; τον 
ένώ τό θάρρος, ή δύναμις, ή τιμή. ποΰ εκλειεν ήάγνΜ 
ψυχή του έπέταξαν μαζί της είς τούς ουρανούς. 

Μετ' ολίγον οί αξιωματικοί έβγήκαν άπό τό καπη-
λεΐον. Ό ταγματάρχης ώς νά ένεθυμήθη κάτι εκείνη» 
τήν στιγμήν έπροχώρησε πρός τόν δήμαρχον. 

— Τό παιδί έγύρισε; τόν ήρώτησε. 
— Μάλιστα... 
— Έγύρισε ! έφώναξεν έκπληκτο; ό ταγματάρχης. 
— Μάλιστκ, σας λέγω... 
— Καί τί τό έκαμες ; 
—"Οτι ήταν άποφασισμένον. Τό έτουφεκ:σαμε..Λ| 
Ό ταγματάρχης έκαμε δύο βήματα πρό; τά όπια», 

ώς νά είχε πατήσει Ιχιδναν. καί μέ φωνήν τρομεράν 
έφώναξεν: 

—Άτιμε! . . . . 
Συγχρόνως μέ τήν μάστιγα ποΰ έκρ ατοϋσε εκτύ

πωσε δυνατά τό πρόσωπον τοΰ Ρουμάνου. "Επειτα άπ* 
ολίγον τοΰ έφάνη, ένα αίματωμένον σημάδι... 

* * 
* 3 

— Λοιπόν αυτός δ άνθρωπος ήτο δ δήμαρχος ; ή· 
ρώτησα τόν διηγούμενον τήν ίστορίαν αυτήν. 

— "Οχι, αυτός είνε πολύ νέος. 
— Μά τότε δέν εννοώ... 
— Είνε τό παιδί τοΰ δημάρχου... 
— Ά λ λ ά τό σημάδι ποΰ έχει στό πρόσωπον ; | 
— Τά παιδί του έγεννήθη μέ αυτό. 
Έφρικίασα. 
Καί μετά βραχεΐαν σιωπήν ε ίπα: 
— Είνε βεβαίως τό εκδικητικό·; χέρι τού θεοΟ. 

Έμεινε σημαδευμένος μέ τό αίμα τοϋ μικρού μάρ
τυρος... 

— Αυτό είνε, συνεπέρανεν εκείνο;. Ή κατάρα 
πεσε σ' αυτόν τόν δυστυχισμένο ν καί δέν παντρεύει*·» 
γιατί καμμια γυναίκα δέν θέλε: νά κάμη παίδι» |"» 
τά καταραμένον αυτό σημάδι... 

V. ΚΑ008Τ 

Μ Ι Χ Α Η Λ Γ. Λ Α Μ Π Ρ Υ Ν Ι Δ Ο Υ 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑλΟΙΕΟΙ ΤΟΪ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΠΟΤΥΧΟΥΙΛ 
( 3 - Α Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1 8 2 1 ) 

' Ή άπό τού "Απριλίου τοΰ 1821 άρξαμένη πολιορ-
ώτών φρουρίων τοϋ Ναυπλίου καί ή έπί δκτάμηνον 
^βάτασις αυτί,;, κατόπιν μάλιστα τής τελευταίας έπι-
«τίβεως τών πολ.ορκουμένων υπό τοΰ'Αγγλικοΰ πλοίου 
&^βήπου» καί τής άποτυχούσης απόπειρας τοΰ φι-
'λέλλτ,νος Γάλλο > συνταγματάρχου Βουτιέ πρός άλω-
•ντοΟ Έπιθαλασσίου ^ρο^ρίο'ύ, έπεισε τόνΆρχιστρά-

τ _γ 0 ν χών Ελληνικών Δυνάμεων Δημήτριον Κ. 'Γψη-
Ιάντην νά άποδεχθή τά ύπό τοΰ φιλέλληνας έκ Γενούης 
'ϊΐίβχου Λανία ϋποόληθέν αύτώ σχέδιον αλώσεως τών 
«Μυρίων τού Ναυπλίου δι' εφόδου. 
• Τις επιτυχία; τοϋ σχεδίου τούτου εξαρτώμενης καί 
Κ τή; ενεργεία; τών ναυτικών δυνάμεων, ό Δημήτριος 
Κ. Υψηλάντης άπηύθυνεν έξ "Αργούς πρός τους Προ
κρίτου; τή; νήσου Σπετσών, ών τά πλοία ύπό τήν δι-
ίύθυνσιν τής Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας Ιπετήρουν 
ιόν κατά θάλασσαν άποκλεισμόν τοϋ Ναυπλίου, τήν 
ίπομέ̂ ην επιστολή·/, Ιχουσαν ούτως : 

ιφίλογΐνέπτατοί "Κι/ οηι>1 κα\ Πρόκριτοι τών Σπε-
»τσών κα'ι πάντες οί γενναίοι κάτοικοι». 

«Μέ τήν άνορείαν καί τήν φιλογένβιάν Σας έκάματε 
|»τ6ν δπερήφανον τΰραννον νά σάς τρέμη καί δλον τόν 

•χόιμον να σας θαυμάζη. Οί άνανδροι Άνατολΐτα 
•Μέν ήξιώθηβαν να πκτήσουν τό ποδάρι τους είς τήν 

' Ελλάδα. Δύω φοραϊς Ιβγήκε ή τυραννική Άρμάδα 
»μέ φαντασίαν νά εξολόθρευση δλα τά νησιά τής Ά -

ΜβΒρης θαλασσή; καί δύω φοραϊς τήν έκάματε νά γυ-
'Ρ1315 πίσω έντροπιασμένη. Μόλα ταΰτα δέν πρέπει νά 
•καθημεθα ήσυχοι καί άνενέργητοι, διότι, δσα μεγα* 

-ρακακά καί εμπόδια έκάμαμεν είς τόν τύραν-
»νον, τόσον περισσίτερον ετοιμάζεται άπό θυμάν καί 
?4νον ο·.ά νά ράλη ει; τό χριστιανικόν γένος μας βα-
ρι»τερας άλύσσους. "Ανάγκη λοιπόν νά προετοιμασθώ-
""ίν και ημείς, διά νά άναποδογυρίσωμεν τους τυραν-

ρχοϋς σκοπού; του μέ τήν δύναμιν τοΰ τιμίου κα! ά-
"βταμαχήτου Σταύρου. Ανάγκη μάλιστα τό γρηγο-
5/ΟΤίβον να άποκτήσωμεν διά κάθε άν&ρωπίνην πε-
ψβταπιν ίνα Έλληνικόν καταφύγιον διά τόν Έλλη-

0 ν μας στιιλον. Τό καταφύγιον τοΰτο εινε τό Ναύ-
"^ον, καοι,,ς ό/.οι Σας τό γνωρίζετε, ό&εν καί άπε-
<*>Ήσαμεγ ,.α Τι) Ύιιηωμεν με τό ρεσάλτο. Τά έδώ 

«στρατεύματα καί δλοι ο! Καπεταναίοι έχουν εΐς τήν 
»λαμπράν ταύτην έπιχείρησιν μεγάλην προθυμίαν καί 
«ένθουσιασμίν. Οί Ίντσενιέροι απεφάσισαν δτι τό πάρ-
»σιμόν του είνε δυνατόν είς τούς "Ελληνας. 

«Γενναίοι Σπετσιώται! Μή υποφέρετε νά μείνετε α
ϊ-μέτοχοι της δόξης ταύτης! μόνον πεντακόσιοι είσθε 
«αρκετοί, έχοντες συμμάχους καί τούς αδελφούς Σας 
«•Υδραίους καί Πελοποννησίους, νά εξουσιάσετε εις δ-
«λίγας ώρας τά περίφημον τοΰτο φρούριον καί νά ά π ο 
«κτήσετε ένα λιμένα,εις τόν όποιον ή τοποθεσία του καί 
«ή ανδρεία καί ή άξιότης Σας δέν θέλει αφήσει ποτέ 
«νά πλησίαση ό τύραννος καί άν ήθελε Ιχει δύω φο-
«ραΐς τόσα καράβια, δσα έχει τήν σήμερον. Φιλότιμοι 
«Σπετσιώται! τώρα είνε καιρός νά δείξετε δτι ήξεύ-
«ρετε νά κυριεύετε καί πέτρινα κάστρη, καθώς καί νά 
«καίετε καί νά άσαλτάρετε τά ξύλινα. Ά ς άκουσθή 
ο εντός ολίγου δτι τά Ναύπλιον καί δ λιμήν του είνε 
«εΐς τάς χείρας τών Σπετσιωτών καί Υδραίων. "Άς 
«ύπάγη ογλήγορα ή φοβερά αύτη εϊδησις είς τόν ύπε-
«ρήφανον θρόνο ν τοΰ Σουλτάνου διά νά πληροφορηθή 
«ακόμη περισσότερον δτι είναι αμετάθετος άπόφασις τοΰ 
«Θεοΰ νά φύγη άπό τήν Καθέδραντοΰ Μεγάλου Κων-
«σταντίνου ή νά άφανισθή μέσα είς αυτήν. Σπετσιώ-
»ται! Σάς προσμένω Γνα συνδοξάσωμεν τόν ούράνιόν 
«μας Σύμμαχον καί νά συμφάγωμεν μετ' ολίγας ήμέ-
«ρας μέσα είς τά Παλαμήδι! 

»Έξ Ά ρ γ ο υ ς τη" 8η Νοεμβρίου 1 8 2 1 . 
» Ό Πατρκότης 

»Δημήτριος Υψηλάντης Πληρεξούσιος» 

Τό σχέδιον τοΰ φιλέλληνος Δανία 6 Δημήτριος Κ. 
Υψηλάντης υπέβαλε πράς τόν Γενικάν Άρχηγάν Θεό-
δωρον Κολοκοτρώνην καί τούς διευθύνοντας τήν πο* 
λιορκίαν τοΰ Ναυπλίου Νικήταν Σταμκτελόπουλον καί 
Παπαρσένιον Κρέσταν,οΓτινες έξετάσαντες επιμελώς εν
έκριναν αυτά καθολοκληρίαν. Τήν Ιγκρισιν καί άποδο-
χήν τοΰ υποβληθέντος αυτοΐς σχεδίου τής έξ εφόδου 
αλώσεως τοΰ Ναυπλίου άνεκοίνωσαν πράς τόν Δημή
τριον Κ. Ύψηλάντην οί εϊρημένοι αρχηγοί τής πολι
ορκίας διά τής άπό 18 Νοεμβρίου 1821 αναφοράς αυ
τών, έν ή προσέθετον τά επόμενα: «Δόξα μεγίστη είς 
»ήμάς άν αυνοδεύσωμεν μέ τους εΰ.τεισεΐς στρατιώ* 

ϊ)2ά -
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«τας μας τόν '' Αρχιστοάτηγον τών πολεμικών δυνά-
νμεων τής 'Ι-'λλάδος νικητήν εις τά τόοον άναγκιιΐα 
νφρονρια τής Ναυπλίας.» 

* 
* * 

'Αποφασισθείσης ούτω κατ ' αρχήν, κοινή πάντων 
συγκαταθέσει, τής έξ εφόδου αλώσεως τοΟ Ναυπλίου,, 
διετυπώθη κατά πρώτον τό έπόμενον σχέδιον εκτε
λέσεως : 

«Δια νά δλιγοστεύστ) ό αριθμός τών εϊς Ναύπλιον 
«ευρισκομένων έχθρων καί νά εύκολυνθη ή έξ εφόδου 
«άλωσις τών φρουρίων Παλαμηδίου, Βαρουσίου (τής 
«πόλεως Ναυπλίου), χ.αί Καστελίου.» 

«Κρίνομε ν» 
Α'. « Ή σκηνή τοϋ Πρίγκηπος ('ϊ'ψηλάντου) νά 

«στήθη κατ ' έμπροσθεν τοΰ Ναυπλίου, δπου νά περι-
«έρχωνται τά Ελληνικά στρατεύματα δύο ημέρας» 

Β' . «Οί παλαιοί τής πολιορκίας στρατιώται, είδή-
»μονές ακριβώς τών περί τό Ναύπλιον θέσεων, νά μέ 
»νωσιν είς αύτάς έξακολουθοΰντες τά συνήθη κινή 
«ματά των». 

Γ'. «Περί τάς Ινδεκα τής νυκτός τής τρίτης ημέρας 
»§νας αριθμός χιλίων στρατιωτών μέ ενδυμασίας καί 
«σημαίας τουρκικάς ν ' άρχίση πόλεμο ν ψευδή κατά 
»τό Κουτσοπέδιον, δθεν άρχεται ή πρός τήν 'Αργο-
»λίδα οδός τής Κορίνθου». 

Δ'. «Περί τήν μίαν ώραν τής αυτής ημέρας νά χα-
»λασθή ή σκηνή τοΰ Πρίγκηπος· καί μετά ταΰτα μέ-
»ρος έκ τών παλαιών στρατιωτών νά καύση τάς 
«καλύβας τοΰ στρατοπέδου καί έπειτα νά διευθυνθή 
«φανερά είς τό Κουτσοπόδιον, δπου ήθελε φαίνεται 
«ή ψευδής συμπλοκή καί αί τουρκικαί σημαία·., κη-
»ρΰτ:οντό φθάσιμον τών έξω Πασάδων, οί όποιοι έ-
«περιμένοντο ώραν τήν ώραν». 

Ε' . «Οί αίχμαλωτισθέντες είς τόν όλοστερινόν πό-
«λεμον δύο Τοϋρκοι νά άφεθώσι μέ επιτήδειο ν τρό-
»πον έκείνην τήν στιγμήν μόλις δοθή ή φωτιά. Αυτοί, 
»καταφεύγοντες είς Ναύπλιον, θέλουσι πληροφορήσει 
«αναμφιβόλως, ώς θά άντιληφοΰν, δτι τό πολιορκοΰν 
«στρατόπεοΌν, τό μένδιελύθη φυγόν, τό δέ άφήκε τάς 
«θέσεις του κίνησαν νά απάντηση τήν πλησιάζουσαν 
» βοήθειαν τών Πασάδων.» 

ζ ' . «Χίλιοι "Ελληνες εκλεκτοί νά κρυβώσιν, δπου 
«ήθελε τούς διορίσει ό Αρχηγός τής πολιορκίας, καί 
«ευθύς δπου οί Ναυπλιώται, έξαπατηθέντες άπό τά 
«τοιαΰτα κινήματα καί τάς πληροφορίας τών αίχμα-
»λώτων, εξέλθωσι, μή δντες βέβαια δλιγώτεροι τών 
«τετρακοσίων, καί προχωρήσωσιν ολίγον, αυτοί μέν νά 
»τούς κτυπήσωσι κατά τά νώτα των, συγχρόνως δέ 
»καί οί είς τό Κουτσοπόδιον κατά πρόσωπον καί ούτω 
«νά άφανίσωσινδλους χωρίς εξαιρέσεως.» 

Ζ'. «Έξολοθρευθείσης τοιουτοτρόπως τής ημισείας 

«σχεδόν δυνάμεως τοΰ φρουρίου, νά δοθη μ ε ^ ^ Ι 
«ή έφοδος πανταχόθεν (ξηράς καί θαλάσσης ) ϊ 
«αυτήν ή τήν άλλη ν ήμέραν χωρίς άνθ·.στάσεων »Γ 
«νατώνκαί κινδύνων μεγάλων.» 

Τό σχέδιον τοΰτο, δπερ υπεβλήθη τη 1 <ι̂  
βρίου πρός τόν 'Αρχιστράτηγον Δημήτριο·/ Κ. 'Λΐ-' 
λάντην διά τοΰ Νικήτα Σταματοποΰλου. καίτοι 
κτικώτερον καί ήττον κινδυνώδες, β α σ ι ζ ί μ ε ν ο ν ^ 
τών προσδοκιών τών πολιορκουμένων Τούρκων π·» 
έλεύσεως επικουριών, δέν έγένετο αποδεκτό·/· άντίΜ 
τούτου προετιμήθη ή σύμφωνος πρός τό άρνικον ανέ. 
διον τοΟ φιλέλληνος Δανία άμεσος έφοδο:, δι 

οποίαν, πλήν τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, παρατηρ 
σαντος δτι το άοάλτο ήτο δύσκο/.ον διά τό άτοκτοντί 
στρατιωτών, πάντες οί λοιποί Αρχηγοί τής κατά Ε· 
ράν πολιορκίας καί οί Κυβερνήται τών πλοίων κ 
θαλασσίου άποκλεισμοΰ έμειναν τέλος σύμφωνοι * 
πρόθυμοι είς τήν ταχεΐαν έκτέλεσιν. 

* * * 

Στρατός έκ 4 ,000 ανδρών συνεκεντρο'ιθη έξωθεν 
τής πολιορκουμένης πόλεως, ή αναγκαία ναυτική 
μοίρα έκ 12 πλοίων καί 4 0 κανονοφόρων τρεχαντη
ριών, υπό τήν διοίκησιν τής Λασκαρίνα; Μπουμπού 
λίνας καί τοΰ άδελφοΰ αυτής, κατέπλευσεν εί; τόν 
μυχόν τοΰ 'Αργολικοΰ κόλπου, πάσα ο ε ή άλλη προ
μήθεια τών αναγκαίων, κλιμάκων κ.λ.π. παρεσκευάσθη. 

Ό Δημήτριος Υψηλάντης, θέλων νά —ρολ.άβη πΐ-
σαν τυχόν παρεκτροπήν τών στρατευμάτων κατά τήν 
έφοδον, έξέδωκε τήν έπομένην Διαταγήν τής ημέρας. 

«Πρός τους Στρατιώτας, 

»Διά νά μή ακολουθήσουν κινήματα άτακτα εΐς τήν 
«Ιφοδον τοΰ Ναυπλίου. 

«Διά νά μείνωσιν δλοι ευχαριστημένοι καί τό Τα-
»μείον τοΰ "Εθνους νά ώφεληθτ]. 

«Καί τέλος πάντων διά νά άξιωθή καθείς τήν άνά-
»λογον άξίαν τής έκδουλεύσεως καί]τής ανδρείας τον». 

«Διορίζομεν: 
«Α'. ΟΕ στρατιώται εκείνοι τής ξηρά: καί τής θί-

«λάσσης, δσοι είσπηδήσωσι (κάμωσιν άσάλτο) είς το 
«Κάστρον τοΰ Ναυπλίου καί τό κυριεύσωσιν, ίχοιχ* 
«νά λαμβάνωσι λάφυρα, δσα κινητά πράγματα είνβει 
«ιδιαίτερα τών Τούρκων ήγουν χρήματα, δπλα έδι» 
«των, φορέματα, οικιακά σκεύη καί τά τοιαΰτα. Ε» 
«τούτων τό Ιν τρίτον μέρος θέλει είνε τοΰ "Εθνους δι» 

νά τά μεταχειρισθώ είς κοινάς άλλας χρείας. 
»Β'. "Οσα δέ είναι τοΟ φρουρίου, καθό πολεμικό* £-

φόδιον καί άκίνητον πράγμα, καί οί αίχμάλω^ 
«ΤοΟρκοι, δλα ταΰτα μένουσιν είς τήν έξουσίαν τ^ς 
«Πατρίδος- δθεν οί στρατιώται δέν έχουσι διχαίωμ* 
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ν κειράξωσ! τι άπό αυτά, άλλά χρεωστοΰν νά τά ά-
> 3' άβλαβ ή. ιός κοινά κτήματα τοΰ Γένους. 
»Γ' Οί 'ΑρχηΥ 0· κ α " ' Καπετανέοι θέλουσιν οδηγεί 

-4ς στρατιώτα: είς τήν έφοδον. Αυτοί νά παραστή-

Μ 9 Ί εγγράφω: καί άπροσωπολήπτως τήν άξιότητα 
. Χ 8 ανδραγαθήματα τών στρατιωτών οιά νά λά-

ί^ .ν οί άνδραγαθήσαντες τό άνάλογον αξίωμα. 
,'Εν "Αργέ- "ή 29ή Νοεμβρίου 1821.» 

Μετά τήν δημοσίευσιν τής ημερησίας ταύτης Δια-
βγίς ό Δημήτριο; Υψηλάντης, δπως έμψυχώση-
^ςοτρατιώτα;. κυρίως δέ δπως ματαίωση τήν έπα-
' «ηψ,ν τών κατά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως γενο-
μνων παρεκτροπών, έπεσκέφθη αυτοπροσώπως τό 
,φατίπεδον τή; πολιορκίας, έστημένον παρά τό Ιγγύς, 
„ δ Ναυπλίου, όπισθεν τής 'Αρείας, χωρίον Μερζέ 
«ΐί ΐ τών θεοο. Κολοκοτρώνη, Πετρόμπεη καί Κυρια-
ιούλη Μαυρομιχάλη, II. Γιατράκου, Π. Σέκερη, Π. Ζα-
«ιιροπούλου καί Τζανέτου Χριστοπούλου, καί έκεΐ, έ-
,ΛτΒον τών παρατεταγμένων τετρακισχιλίων περίπου 
"Ελλήνων στρατιωτών καί τών Φιλελλήνων, έποιήσατο 
ενθουσιώδη προσφώνησιν, παρακινών καί ένθαρρύνων 

'-οΰς άγωνισθησομένους. Μετά τοΰτο, χοροστατούντων 
(Λν εγχωρίων Ιερέων Θεοδοσίου Μπούσκου έκ Τζα-
ϊέραγα κα'ι Γεωργίου Βελίνη έκ Πλατανίτι, έγένετο 

• «βΐανυκτική πρό: τόν Ύψιστο ν δέησις υπέρ εύοδώ 
ο»Μς τοΟ άγώνο:. μετά τήν οποίαν ό ΙνθουςΤεροκήρυξ 
Ιωάσαφ ό Βυζάντιο; προσεφώνησεν Ινθέρμως τούς 
βτρατιώτας, προσθείς έν τέλει δτι : οποίος λ.αβω&ή ή 
«ΚΛίούή ι) πατυΊ; !)ά τόν άνταμείψ)] επαξίως. Συγ
χρόνως ό Διδάσκαλο; τοΰ Γένους Νεόφυτος Βάμβας, 
κρατών έν χερσί τεμάχιον λίθου, δπερ σφαίρα πυροβό
λου, βληθεΐσα τήν προηγουμένην ήμέραν έκ τής Καρα-
Τάμπιας'τοϋ προμαχώνο; «Θεμιστοκλέους») τοΰ Πα-
λχμηδίου, είχεν αποσπάσει έκ τοΰ βράχου υπέρ τήν 
κεφαλήν αύτοΰ καθήμενου, ώμίλησεν επίσης ένθαρρυν. 

' **δς όπως έμπνευση είς τούς στρατιώτας τήν προσή
κουσα·/ απέναντι τοϋ έχθροΰ γενναιότητα καί άφοβίαν. 

Τήν θρησκευτική·/ ταύτην πανήγυριν έπηκολούθη-
Ρ*ν έν τω στρατοπέοω ή συγκρότησις πολεμικοΰ συμ-

-ουλίου έκ τών στρατιωτικών Α ρ χ η γ ώ ν τής πολιορ-
"•ςι τών φιλελλήνων, αξιωματικών απομάχων κατά 
τ» πλείστον τής στρατιάς τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, 

ν Κυβερνητών τών πλοίων καί τών παρόντων μελών 
Γερουσία; ύπό τήν προεδρεία·/ τοΰ Δημ. Τψηλάν-

*ο, οΓτινες ομοφώνως έκανόνισαν τά τής εφόδου *ώς 
ακο/.οΰθως: 

«Μέ γνώμην σύμφωνον τών Πολιτικών καί Στρατί, 
•ωτικων απεφασίσθη νά είσπηδηθή τό φρούριον Ναυ. 

• 0 υ °'·" Χ ή ν πρό ολίγου ίφοδίασίν του άπό τροφάς 
ϊια τήν μέλλουσα·/ νά πρόκυψη άργοπορίαν τής 

•ΐβραδόσεώς του. 
• επειδή το Παλαμήδιον έθεωρήθη δύσκολον 

»νά κυριευθή εξ εφόδου, είς δετό ΒαροΟσι (τό φρούριον 
«τής πόλεως), δυνάμενον νά πολεμηθή κατά γήν καί 
»κατά θάλασσαν, ευρίσκονται οί σημαντικοί τώνΤούρ-
»κων, τά πράγματα καί αί ζωοτροφίαι των καί 

«Επε ιδή διά τοΰτο απαιτείται νά ευρέθη ή πόλις 
«άδυνατωτέρα, πρώτα δέ νά προηγηθώσι τά πλοία διά 
«τό άμφίβολον τοΰ αέρος, ενεκρίθη νά γείνη ή έφοδος 
»ώς ακολούθως: 

«Α'. Έ έφοδος νά δοθή κατά τήν νύκτα (τής 3ης 
«προς τήν 4ην) πρό δύω ωρών τοΰ ξημερώματος. 

»Β'. Τά στρατεύματα τής ξηράς νά διαιρεθοΰν είς 
«τρία μέρη· καί ό μέν Κολοκοτρώνης, εχωντούς Κα-
«ρυτινούς, τούς Σπαρτιάτας (Μανιάτας), τούς Τριπολι-
«τσιώτας ύπό τόν Σέκερην, καί τούς 'Αργείους ύπό 
»τόν Στάϊκον καί Τσόκρην νά άνκβή πρό μιάς ώρας 
«καί νά παραμονεύη Ιξω τοΰ Παλαμηδίου· ό δέ Ύψη-
«λάντης Ιχων τον Τακτικό ν, φέρον τάς κλίμακας, ύπό 
«τόν Βαλέσταν,τόν Νικήταν, τόν Κρέσταν, Χριστόπου-
«λον, Ζαφειρόπουλον καί 'Αποστόλην Κολοκοτρώνην 
«μετά τών ύπό τήν όδηγίαν των, νά προχώρηση πρός 
»τήν Πόρταν τής ξηράς καί κατά τό μέρος τής Κιούπ-
«Τάπιας, κειμένης αντίκρυ τής κλίμακος τοΰ Παλαμη-
»δίου καί νά περιμείνη τήν ώραν τής εφόδου, ό δέ Για-
«τράκος μέ τούς Μισθριώτας νά μείνη δπισθεν αύτοΰ 
«διά νά βοηθήση εν καιρώ ανάγκης, ό δέ Κυριακούλης 
»καί Γενναίος νά έμβαρκαρισθώσι μέ τετρακόσιους είς 
»τά πλοία διά νά χρησιμεύσωσιν είς τήν διά θαλάσσης 
»έφοδον μέ τούς εξακόσιους Κρανιδιώτας καί Κάτω-
«Ναχαγήτας, τούς οποίους φέρουσι τά Τρεχαντήρια». 

«Γ'. Τά Ελληνικά πλοία, δεκατρία τόν αριθμόν 
»δντα, άμα ΐδωσι δεξιόν τόν άνεμον, νά ύψώσωσι φα
ΐ νους είς τά κατάρτια των καί νά σηκωθώσιν είς τά 
«πανιά - τότε δέ ή έν ταΐς κορυφαΐς τοΰ λόφου τοΰ 
«Προφήτου Ηλίου διωρισμένη σκοπιά βλέπουσα τούς 
φανούς τών πλοίων νά άνάψη αμέσως τρεις φ'ωτιαΐς. 

:>Δ'. Ό Κολοκοτρώνης τότε πρώτος νά άρχίση τόν 
«πυροβολισμόν τοΰ Παλαμηδίου καί προσποιημένην I-
«φοδον, διά νά τραβηχθή ούτως ή προσοχή τών Τούρ-
»εις τό Παλαμήδι; τά δέ πλοία νά κανονοβολώσι τό 
»Καστέλι καί τά Πέντ' — Αδέρφια* αί δέ σκαμπαβίαι 
»καί τά τρεχαντήρια νά είσχωρήσωσιν ύπό τό Βα-
«ροΰσι καί νά άρχίσωσι τήν έφοδον οί Κρανιδιώταις, 
«Κυριακούλης, Γενναίος καί οί λοιποί 'Γδραιοσπετσιώ-
»ταις· ό δέ Βαλέστας, Νικήτας καί λοιποί νά άναβώσι 
«τό πρός τήν 'Λρβανιτιάν τείχος τής πόλεως καί εύ-
«θύς νά άνοίξωσι τήν Πόρταν τής ξηράς.» 

Διευθετηθείσης ούτω τής εφόδου, άμα ώς έπήλθεν 
ή νύξ τής 3ης πρός τήν 4ην Δεκεμβρίου, ό θεόδ. Κο
λοκοτρώνης μετά 4 0 0 ανδρών κατώρθωσεν απαρατή
ρητος, άναχωρήσας έξ 'Αρείας, νά πλησίαση είς άπό-
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στασιν ολίγων βημάτων άπό τών ανατολικών τειχών 
τοΟ Παλαμηδίου μέχρι τής θέσεως, ένθα ήν λεύκη τις, 
καί νά κρυβή έν τώ μέσω τών έκεΐ τουρκικών τάφων^ 
έτοιμος διδομένου τοϋ σημείου νά άρχίση τήν προσβο-
λ ή ν 6 Νικηταράς άφ ' έτερου προσήγγισε πρός τήν 
Πύλην τής ξηράς καί έπέθηκε τάς κλίμακας έπί τοϋ 
πρός δεξιάν αυτής τείχους τοΟ φρουρίου τής πόλεως· 

Οί φιλέλληνες Γερμανοί καί τακτικοί ύπό τόν Βα-
λέαταν καί τόν Βρυτεμβέργιον λοχαγό ν Λίνσιγκ {ΙΛη-
?0ιϊη£) έπέθηκαν άλλας κλίμακας εϊς τόν απέναντι τής 
κλίμακος τοΰ Παλαμηοίου άνατολικομεσημβρινον προ
μαχώνα (Κιούπ-Τάμπια), κα'. πάντες άνέμενον τό έκ 
τοΟ Προφήτου Ήλιου σύνθημα τής έκ τής θαλάσσης 
επιθέσεως κατά τά διατεταγμένα, δπως διά τών κλι
μάκων έπιβώσι τών τειχών τής πόλεως, ών οί Τοΰρ-
κοι γρο\>ροϊ έκάθευδον. Ατυχώς κατά τήν όρισθεΐσαν 
πρός έναρξιν τής εφόδου στιγμήν, άνεμος αντιθέτως 
πνεύσας δέν επέτρεψε τήν έγκαιρον προσέγγισιν τών 
πλοίων, ήν οί έκτης ξηράς εναγωνίως άνέμενον. 

Ή κατάστασις αυτη τής απραξίας παρετάθη μέχρ 
σχεδόν της επελεύσεως τής ημέρας, 8τε οί Έ λ λ η ν ε ς 
κινδυνεύοντες νά γίνωσιν εμφανείς, ήναγκάσθησαν νά 
άρχίσωσι τήν προσβολήν διά τών δπλων έξ δλων τών 
σημείων χωρίς νά άναμείνωσι τήν έκ τής θαλάσσης 
έπίθεσιν, κατανοήσαντες δτ: οι Τοΰρκοΐ, άμα ώς άντε-
λαμβάνοντο τής εφόδου, ήθελον προσβάλλει αυτούς 
οπωσδήποτε. Οί Τοϋρκοι, εξεγερθέντες τοϋ Οπνου έκ 
τυχαίας έκπυρσοκροτήσεως δπλου Έλληνός τίνος 
στρατιώτου όλισθήσαντος, τό πρώτον μέν κατεταρά-
χθησαν έκ τής απροσδόκητου ταύτης προσβολής καί 
Ιτρεχον άπό προμαχώνος είς προμαχώνα όλολύζοντες 
κκί πυροβολούντες ασκόπως - πλην μετ' όλ(γον, προϊού
σης τής ημέρας, συνελθόντες εϊς εαυτούς, ήρξαντο διευ
θύνοντες τακτικον πΰρ έξ δλων τών πυροβολείων τής 
πόλεως, τής Ακροναυπλίας, καί τοΰ Έποθαλασσίου 
φρουρίου καί τοΰ Παλαμηδίου κατά τών άποπειρω-
μένων νά άναβώσι τό πρός τήν Πύλην τής ξηράς τεΐ·» 
χος κυλίοντες μάλιστα κατ ' αυτών ογκώδεις λίθους 
καί ρίπτοντες σιδηρούς τριβόλους έκ τοΰ πρανοΰς τοΰ 
δρους Παλαμηδίου μέχρις ού ήνάγκασαν τούς έφορ-
μήσαντας μετά τετράωρον άπεγνωσμένον αγώνα νά 
άποχωρήσωσι, καθ' ήν στιγμήν, μόλις πνεύσαντος ε
λαφρού βοηθητικοΰ άνεμου, έπεφάνησαν τά πλοία 
καί ήρξαντο πυροβολοΰντα τήν πόλ ιν πλην λίαν όψέ. 
Τήν θαλασσίαν ίφοδον διηύθυνεν αυτοπροσώπως ή 
ένδοξος Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ήτις επιβαίνουσα 
τής ιδιοκτήτου αυτής Κορβέτας «Άμαμέμνονος«, καί 
εΐς χείρας κρατοΰσα τριμπο'νιον πεπληρωμένον έξώθει 
τούς ναύτας είς τήν έπίθεσιν έξαλλος δ' έξ οργής διά 
τήν έναντιότητα τοΰ άνεμου έφώναζεν: «εμπρός παι
δία" μήπως ήσαστε γυναίκες καί όχι άνδρες .'» 

Κατά τήν άποτυχοΰσαν ταύτην ίφοδον έφ&νεύθη-

σαν έκ τών Ελλήνων περί τούς πεντήκοντα 
καί δεκαεπτά φιλέλληνες μετά τοϋ '*Ρ •>':εμςεβγΛ 
Λοχαγοΰ Λίνσιγκ, ού άπεκόπησαν οί δύο πόδες 
σφαίρας πυροβόλου, καί τοΰ σημαιοφόρου χύτων Α
ρκτου. Ό σημαιοφόρος τών τακτικών Χαοάλαιι*ί 
Ίγγλέσης έπληγώθη θανασίμως, ό οέ ά ς ι ω μ ο ^ 
Γκουβερνάντης έλαφρότερον. Σφαίρα πυροβόλου ϊ 
ψεν είς δύο παρά τό πλευρόν τοΰ Δημητρίου Ύα-,'] 
λάντου τόν σωματοφύλακα αύτοΰ Πουλήν. Οί Το0β*»'3 
μετά -τήν άπομάκρυνσιν τών Ελλήνων άνο!ξιγ«3 
τάς πύλας τών φρουρίων έξώρμησαν αλαλάζοντας Η 
πως σκυλεύσωσι τούς νεκρούς. Ό Νικήτα: μόλις 
φυγε τήν αιχμαλωσία-/· μετά δυσκολίας δέ διι 
καί ό νεκρός τοΰ Λοχαγοΰ Λίνσιγκ. Τρεις 
πληγωμένοι, έν οίς κα'. ό έκ Γερακίου άξια 
Κελπερής, τοΰ όποιου, ευρισκομένου εΐς τό άκρον τβμ 
γέφυρας τής Πύλης τής ξηρά:, είχεν άποκοπϊ) ί ύΛ 
τών ποδών ύπό σφαίρας πυροβόλου. έσύρθησαν Ιη^' 
τών Τούρκων εντός τής πόλεως καί παρεδόθησαν ώ ' 
τούς Εβραίους, οΓτινες, άφοΰ παντοιοτρόπως έβααάντ» 
σαν αυτούς, διεμέλισαν τά σώματα καί έρριψαν χΜ 
μέλη αυτών έκτος τών τε ιχών ενός οέ μάλιστα τού·. 
των ζώντος έτι απέκοψαν τό ούς διά τών οδόντων χβί'-
έμάσησαν αυτό. Αί κεφαλα'ι τών νεκρών, άποΥβα·. 
σθεϊσαι τών σωμάτων, άνηρτήθησαν έπί δοράτων χαΐ' 
περιεφέροντο άνά τήν πόλιν καί τού: προμαχώνα; ώς 
έν θριάμβω. 

* * 
* Είς τών μετασχόντων τής εφόδου ταύτης φιλελλή

νων, ό Γάλλος συνταγματάρχης Βουτιέ. ούτω; έκτ£· 
θησιν τά κατ ' αυτήν έν τοις βραδύτερον έκδοθεΐσινέ* 
πομνημονεύμασιν αύτοΰ περί τής Ελληνικής 'Επαι*·^ 
στάσεως: 

«Τήν 1 ην) 13 Νοεμβρίου άνεχώρησεν ί Τψηλάν 
«της) δ ιάτδ "Αργός μετά τών προεχόντων όπλαρχηγ·»\ 
»καί πλείστων πληρεξούσιο)-/ έλθόντων έκ των έπ«ρ»| 
»χιών. Διελθόντες διά Δολιανών, Κακής ϊκάλαςχαι 
»άφίσαντες αριστερά τόν Άχλαδόκαμπόν άφίχθημιΐ 
«είς "Αργός, ένθα μετ' ενθουσιασμού έγενόμεθα δ*· 
«κτοί, καταλύσαντες εΐς τουρκικά: τινα οικίας, α.τινβς 
«είχον απομείνει μετά τήν έπί Κεχαγιά-μπεη κατα· 
«στροφήν. Ένταΰθα ό Υψηλάντη; , λαόών έπιστολψβ 
«τοΰ Σικελοΰ συνταγματάρχου πρίγκηπος δέ _παρ*6#ι 
«άγγέλλοντος τήν είς Καλάμας έλευσιν αύτοΰ με» 
«τεσσαράκοντα άλλων αξιωματικών διαφόρων έθνοιΛ 
«τητων καί βαθμών, έπεμψε πλοΐον όπως μεταφί^ι^ 
«τούτους ένταΰθα. 

» Ό Πιεμοντέζος συνταγματάρχης Τχρέλλβ** 
«Γάλλος ΐλαρχος Δανία Γενουήνσ.ο; τήν καταγωγή»/) 
«αφιχθέντες πρό τίνων ήμερων καί μαθόντε; τήν • 
«κειμένην κάθοδον τοϋ Τψηλάντου εί: Αργβίι ' | 
«μειναν ένταΰι9α εΐς τήν πολιορκία/ τοΰ 
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\ί1 καρουσιάσθησαν εΐς τόν 'Γψηλάντην, άμα άφι-
, £νον. πρό: τόν όποιον ό Δανίας έν ιδιαιτέρα συ-

• '? ε . έσπευσε νά ύποβάλη; σχέδιον εφόδου πρός 
Λβοιν '·''''•> Ναυπλίου. 

ϊ 'ΑΛή'^ 0 7 'ι~'" ~^~™ι δπως βεβαιωθώ 7:ερί τοΰ δυ-

ί θ 0 τού τοιούτου εγχειρήματος πλήν έξετάσας τά 
-άντα επισταμένως καί λαβών τάς αναγκαίας πληρο
ί | πείσ'Ιην ότι ή κατάστασις ημών δέν επέτρεπε 

-Α|π·χειρήσωμεν τοιοΰτον έργον. Οί στρατιώται ά-
'«λώ- ώπλισμένοι. μή επαρκώς γεγυμνασμένοι καί 
ίνευ πειθαρχία:, δέν μοί έφαίνοντο κατάλληλοι 

·&'ίφοδον κατά φρουρίου, ίκανήν έχοντος φρουράν 
,ίλλ'ό Δανία; μάλλον τό θάρρος ή τήν φρόνησιν έχων 
•όδτγόν, έπέμενεν ισχυριζόμενος δτι έδει νά έπωφελη-
»8ωμεν τή; άνυψώσεως τοΰ έκ τής αλώσεως τής Τρι
πόλεως διεγερθέντο: φρονήματος τοΰ στρατοΰ. Α π ε 
φασίσθη έπομένω; ή άμεσος κατά τε ξηράν καί θά-
•λασσαν προσβολή τοΰ Ναυπλίου. Γ Η "Γδρα καί αί 
•Σπέτσα: διετάχθησαν νά προμηθεύσωσι δώδεκα πλοία 
»χαί τεσσαράκοντα κανονοφόρα τρεχαντήρια, φέροντα 
Μίσχιλίους άνδρα: καί νά προμηθεύσωσιν εκείθεν κα
ταλλήλου; κλίμακας, ήμεΐς δ'έν τώ μεταξύ έξηκολου-
Ι̂οΟμεν έκγυμνάζοντες το στράτευμα - π/.ήν ό Βαλέ-
»στας ελλείψει χρημάτων δέν ήδυνήθη νά συμπλήρωση 
»:4 σύνταγμα αυτού. 

Β» Ό στόλος κατέπλευσε-/· αί κλίμακες έκομίσθησαν 

,»«αί γενομένη; δεήσεως ή έφοδος ώρίσθη διά τήν 4 

•Δεκεμβρίου. 
• Ή νύ: διήλθε-/ έν ευθυμία καί ασμασιν, είς τών ά-

»¥ΐψιών τής Μπουμπουλίνας παρουσιάσθη είς τόν Ύ -
Υψηλάντη-/ μετά πολλών μουσικών. Ή μουσική αύτη 
•ουμφωνία είχεν. αγνοώ, τί τό παράδοξο-/ - πλήν ήρε-
»σχε τά μάλα είς τούς στρατιοηας. 'Ηρώτησα τόν 
»νέον τούτον περί τής αιτίας τής μουσικής ταύτης συ-
•ναυλίας- ούτο: δέ μοί απήντησε μετά πολλής ζωηρό-
•Τητο'ς : ςώ/ΐίΐ' σήμι-ηον γνιορίζομεν τί Ι)ι\ γίνη αύ-
*(*ον; "Ας διιΐοκηνίΓ,ιομεν λοιπόν μέχρι τής τελεν-
Ιΐαΐας οτιγμής, ίμις μάς ιιένιι.' 

»Ό Κολοκοτρώνη; είχεν άποφασισθή νά κάμη εί-
»Χθνικήν προσόολήν κατά τοΰ Παλαμηδίου, ένώ άλ-

|;»λοι 6α έτοποθέτουν τάς κλίμακας παρά τήν Πύλην 
>τοΟφρουρίου τή; πόλεως.Τό σώμα, δπερ ύπό τόν Νι
κηταρά·/ έπολιόρκε: άπό πολλοΰ τό Ναύπλιον, δέν ή -
'βελε νά καταλίπη είς άλλους τήν δόξαν δπως εϊσέλθη 
•πρώτον εις τό. φρούριο·/ καί ένεκα τούτου τό τακτικόν 

α ανέλαβε νά υποστήριξη τήν ίφοδον. 
» Εξήλθομεν τοΰ στρατοπέδου δύω ό'φας πρό τής 

''·ή; τοϋ ήλιου - κατελάβομεν έν σιγή τάς καταλ-
ήλους θέσει; καί οί φέροντες τάς κλίμακας προέβη-

'?* ν ' Πάντες είχον έστραμμένα τά βλέμματα πρός τόν 
Υ:ον Ηλιαν. Τό σημεϊον τής εφόδου ήτο φώς έπί 

'^'-ν^; τούτου άναπτόμενον. 
•14 φώς τέλος έφάνη - ό Κολοκοτρώνης άρχεται 

προσβολής, ή τ : ς αμέσως καθίσταται γενική. Οί 
; ρχουμενοι έκτων κατά τάς τελευταίας ημέρας 

'^εων ημών ; ν Παλαμηδίψ) ήσαν είς τάς θέσεις 

»αύτών καί έτοίμως κκί μετά θάρρους απέκρουσα τήν 
«προσβολήν. Οί Έλληνες πτοηθε'ντες έστάθησαν κα'ι ή 
«πολύτιμος εκείνη στιγμή άπωλέσθη. Έξηκολουθή-
«σαμεν έν τούτοις τούς πυροβολισμούς Γνα περισπά-
»σωμεν τήν προσοχήν τής φρουράς καί διευκολύνωμεν 
«τήν προσέγγισιν τών πλοίων πλήν ταΰτα ένεκα νη-
«νεμίας καθυστέρησαν. Παρήλθε-/ ήδη μία ώρα άπό 
»τής επελεύσεως τής ημέρας, δτε απεφασίσθη ή ύπο-
«χώρησις, ήτις δμως δέν ήτο εφικτή άλλοθεν ή διά τής 
«τάφρου,προσβαλλομένης ύπό επτά πυροβόλων καί ύπό 
»τής φρουράς τοΰ Παλαμηδίου. Ώ ς ή έπί τοΰ ύδατος 
«πίπτουσα χάλαζα, ούτως ύψουν πρό τών ποδών ημών 
»τήν κόνιν αί πίπτουσαι σφαϊραι.Έθαύμασα τούς στρα-
«τιώτας φέροντας έντώ μέσω τηλικούτου κινδύνου έπί 
«τών ώμων ού μόνον τούς πληγωμένους συναδέλφους 
«αυτών, άλλά καί τούς νεκρούς έτι. 

«Ένθκρρυνθέντες έκτου αποτελέσματος οί πολιορ-
«κούμενοι έξήλθον τοΰ φρουρίου καί επεχείρησαν προσ-
«βολήν εναντίον ημών. 

» Έ τοιαύτη αποτυχία έπεισεν ημάς δτι δέν ήτο έ-
«πιτετραμμένον νά έπιχειρήσωμεν εφεξής έτέραν έφο-
«δον κατά τοΰ Ναυπλίου* έφ ' ώ καί άπήλθομεν κα-
«ταλιπόντες έκεΐσε μόνον τάς άπαιτουμένας διά τήν 
«τήρησιν τής πολιορκίας δυνάμεις.» 

* * * 
Μετά τήν άτυχη ταύτην ίφοδον δ Δημήτριος Υ 

ψηλάντης, τάξας είς τάς διαφόρους πρό τοΰ Ναυπλίου 
επίκαιρους θέσεις τάς αναγκαίας πρδς διατήρησιν τής 
πολιορκίας φρουράς, επανήλθε μετά τοΰ κυρίου σώ
ματος τοΰ σταρτοΰ είς'Αργος, ένθα έθαψε μετά μεγά
λης εκκλησιαστικής καί στρατιωτικής πομπής τόν νε-
κρόν τοΰ ανδρείου Βρυτεμβεργίου-λοχαγοΰ Λίνσιγκ" 
εκείθεν δέ μετά τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καί τών 
λοιπών οπλαρχηγών απεφάσισε νά μεταβή είςΚόρινθον 
δπως επίσπευση τήν άλωσιν τής ' Λ κροκορίνθου. 

* * * 
Αί σχετικώς ουχί μεγάλαι άπώλειαι τών Ελλήνων 

κατά τήν παρακεκινδυνευμένην ταύτην ίφοδον οφεί
λονται έξ ενός εΐς τήν άκραν αδεξιότητα τών Τούρκων 
πυροβολητών τοΰ Ναυπλίου καί έξ έτερου είς τήν πρό
νοια-/ τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, δστις δέν έπαυεν 
οδηγών τούς στρατιώτας πώς νά προφυλάττωνται έκ τών 
σφαιρών τών πυροβόλων καί ιδία τών βομβών.Κατά τήν 
διάρκεια-/ τών πυροβολισμών παρετγ;ρή3η δτι είς τών 
προμαχώνων τοΰ Ναυπλίου έβαλλεν εύστόχως κατά 
τών Ε λ λ ή ν ω ν δ θεόδ. Κολοκοτρώνης, δστις αντελή
φθη τοΰτο εγκαίρως, εξέλεξε δέκα καλούς σκοπευτάς, 
είς ούς παρήγγειλε νά σκοπεύσωσιν εΐς ώρισμένον ση-
μείον πρός τήν κανονοθυρίδα, νά πυροβολήσωσι δέ άμα 
ώς έδιδεν αύτοΐς τό σύνθημα. Μετά τινκς στιγμάς, ευ
θύς ώς ό θ . Κολοκοτρώνης διέκρινεν δτι δ διευθύνων 
τά πυροβόλα τοΰ προμαχώνος τούτου διήρχετο πρό 
τοΰ ανοίγματος τής κανονοθυρίδος, διέταξε πΰρ. . . .Ό 
άρχιπυροβολητής, δστις ήν "Αγγλος έκ τοΰ πληρώμα
τος τοΰ άρτι καταπλεύσαντος είς τόν λιμένα τοΰ Ναυ
πλίου Άγγλ ικοΰ σιτοφόρου Ίωσήπου, βλη^είς ύπό 
πλειόνων τής μιάς σφαιρών έπεσε νεκρός καί τδ πΰρ 
τοΰ προμαχώνος τούτου έσίγησεν έκτοτε. 
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Τό μηχανοκάϊκον ολίγον κατ ' ολίγον έπροχώρει, 
καί έπλησίαζε παλαιόν καί ξεθωριασμένον τεπόζιτον 
τό όποιον έσάλευε ωσάν κουρασμένον εις τόν ούρανόν 
τά υψηλά του κατάρτια. 

Ό πυρωμένος ήλιος Ιχυνε πλέον ωσάν κακόν φίλ-
τρον τό άσπλαχνόν του άκτινοβόλημα, τοϋ οποίου διέ
κοπτε τήν νάρκην μόνον ό μονότονος κρότος τής μη
χανής. 

Μεσημέρι επάνω κάτω θά έπλησίαζε. Καί έξαφνα 
τραγοΟδι παράδοξον έφθασεν έως τούς σπογγαλιεΐς. 

Ό ήχος του μακρυνός καί πνιγμένος έφάνη είς 
δλους δτι προήρχετο άπό τό μέρος τής βρατσέρας, 
εκείνο δμως δπου έχυσε κάποιαν άνατριχίλαν είς τάς 
ψυχάς, ήτο ή φωνή, φωνή ασυνάρτητος καί κομμένη, 
βραχνή καί εναγώνιος ωσάν νά Ιβγαινε άπό άνθρωπον 
ποΟ έβάρυνε εις τόν υπνον του εφιάλτης φοβερός καί 
ή όποια δέν ήξευρε κανείς άν ήτο τραγοΟδι ή μοιρολόγι. 

Οί σπογγαλιεϊς έκυττάχθησαν μέ άπορίαν. 
Μωρέ χαρά -στό κ έ φ ι . . . άστειεύθη ό Ψαριανός, 

ηύρε τήν ώρα αυτός ό χριστιανός νά βγάλη τό μεράκι 
του ! 

— θ ά τό έΐράβηξε λιγάκι παραπάνω έ καπετάν 
Διαμαντής...έγνωμοδότησεν ό Υδραίος, σκιάζων μέ τήν 
ϊταλάμην τό μέτωπον καί σκύπτων πρός τήν βρατσέραν, 
θά ηύρε φαίνεται κανένα παληό μακαντάση καί θυ
μήθηκαν τά ντέρτια των... 

— Δέν μπορείς νά πής δμως πώς δέν έχει ίμμορφη 
φωνή...έγέλασεν ό Συμαϊος. 

— Σάν νά ποΰμε νά κλαίη δ διάολος τή μάνα του... 
έπεσφράγισε ό Ψαριανός. 

Έπέρασαν τότε όλίγαι στιγμαί δπου δλοι έστηναν 
ΐήν άκοήν ν' άρπάσουν καμμίαν λέξιν διά νά εννοή
σουν περί τίνος επρόκειτο. 

Καί ό μέν Συμαϊος διϊσχυρίζετο δτι ήτδ αμανές, δ 
'Αθερίνας ένόμιζί δτι διέκρινε τόν ήχον τοΟ «Για-
ροΰμπι*, δ Καβουρΐνος ακόμη έτόλμησε νά είπή πώς 
έμοιαζε σάν «Χερουβικό», τό δποϊον καί τοΟ έπροκά-
λεσε ένα γιακά Ικ μέρους τοΰ Φαριανοΰ, οί περισσότε
ροι δμως έμειναν σύμφωνοι δτι ήτο κάτι οάν άμ&νές, 

Τότε δμως καί .δ Υδραίος δ έποΐος έμενε ακόμη 
σκυμμένος προσεχών, άνεσηκώθη. 

— Δέν είνε αυτή, είπε μέ βεβαιότητα, ή φωνή τοΰ 
καπετάν Διαμαντήι 

Ύπό Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α 

— Μά ποιος διάολος νά είνε τότε! άπόρησεν ί Κο. 
λιαρούδης. 

— Τί νά σάς πώ βρέ παιδιά, άνεκατεύθη τότε χ») 
δ μπάρμπα Θανάσης, έμενα δέ μοΰ φαίνεται τραγοβν 
μεθυσμένου αυτό...σάν κάτι άλλο τρέχει...Μήν είνε χ», 
νείς άρρωστος ; 

— Χ α ! χ α ! χα ! έξεκαρδίσθη δ Ψαριανός,άρρωατοι 
ποϋ τραγουδοΟνε αμανέ !... τ ' εΐν' αυτά ποΰ μας λέί 
μπάρμπα Θανάση έδώ !... δέν μένει πκρά νά πέρνονΜ 
πειά καί ρετσίνα γιά κινίνο. 

— Καλά λέει δ μπάρμπα Θανάσης, διέκοψε τότι 
καί δ Καβουρΐνος, πέρσυ ποΰ πέθανε ένα; μπάρμπας 
μου, παληός καραβοναύτης σ' τήν Αίγινα. έ"ται τρα
γουδούσε ένα μερόνυχτο προτοΰ νά ξεψυχήση,.. 

— "Αε ρέ δρνιο ... μπαρκομπέστια ... έπαιρίπαιξε 6* 
παραμυθολόγος, τώρα θά μάς πής σιγά σιγά πώς είχι 
καί τά βιολιά καί πώς έβαζε καί μια οκά στα δύο.., 

— Νά μέ κόψ' ή Παναγία . . . Νά ! 'στά μάτια μου 
ώρκίσθη δ μικρός . . . ή γερόντισσκι; μάλιστα έλεγαν, 
πώς τάχα παιδευότανε έτσι γιατί είχε πολλοίς άμαρ· 
τίαις καί δέν μποροϋσε ή ψυχή του νά 'βγή , . . . 5 

—· Καί τό λές παίδεμμα μωρέ γκόγκα αυτό!.Μ 
'Αμανέ λέει, κρεββάτι, ξάπλωμα . , . άμ' δέ μοΰ λές 
έμενα νά ψυχομαχάω Ιτσι σ' δλη μου τή ζωή!... 3 

Οί σπογγαλιεΐς έγέλασαν. 
Έ ν τώ μεταξύ δμως τό μηχανοκάϊκον είχε προχώ

ρηση περισσότερον καί ή φωνή ήκούσθη πλέον τόσον 
καθαρά, ώστε τά γελοία διίκόπησαν καί οί σπογγα· 
λιεΐς έγύρισαν πρός τήν βρατσέραν άγριευμένοι. 

— Μωρέ καλά έλεγε ό μπάρμπα Ηανάσης ·&ψ·' 
θύρισβ δ 'Αθερίνας, αυτή δέν είνε φωνή μεθυσμένου... 

Πράγματι οέ ό τόνος της έφθανε τόσον άσυνάρτη· 
τΟς καί αγωνιώδης, τόαον πνιγμένο; καί πενθιμοίι 
ώστε δέν ήμποροΰσε ν ' άμφιβάλλη κανείς. 

Ή Τ Ο κάτι δτίως τά άγρια τραγούδια των χλωρ»· 
φορμισμένων ποΰ ακούει κανείς εις τάς αίθουσας 
εγχειρήσεων, ωσάν τά μάκρυνα παράπονα τών πν 
μένων ποΰ /ρατοΰν αιχμαλώτους είς τά ραθεια 
σπήλαια ή Νεράιδες τοΰ μεσημεριού, καί ο ί *? ' 
θρηνοΰν άπ ' έκεΐ τόν κόσμον δπου έχασαν **· 
νους ποΰ δέν τούς ένθυμοΰνται πλέον. 

"Ολοι τότε ορθοί έμειναν μέ τό βλέμμα πρόί ^ 
βρατσέραν καί τό στήθος σφιγμένο·/ άπό καΐτ . 
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ν τρόμον, δ όποιος άνεσήκωνε τάς τρίχας των. 
αύτος δ Ψαριανός ακόμη έκλεισε τό στόμα του. 

* 
* * 

τούτοις ψυχή ζώσα δέν έφαίνετο είς τό κατά-

--Μ* ίή ί βρατσέρας. 
θα έλεγε κανείς, δτι ήτο εντελώς έρημος, καί δ 

- ι όποιο: τήν έπλημμύριζε μέ σιωπηλόν καί 
. £ ω Χ : κ όν φώς· έκαμνε ακόμη μεγαλειτέραν τήν νε-

χνή αυτήν έντύπωσιν, ωσάν νά ήτο κανέν άπό 
Λ χ α τ η ρ α μ έ ν α εκείνα πλοία τών παραμυθιών, δπου 
Ερανίζονται καμμίαν φοράν είς τούς ναυτικούς προ-

»|τγ$λο; θανάτου, κατοικημένον μόνον άπό τήν πένθι
μον αυτήν φ ω ν ή ν ή οποία έχύνετο ωσάν βογγητόν 

τόν λαυρισμένον αέρα. 
Κ - Παναγίτσα μου ! έψιθύρισε σταυροκοπούμενος 
περίτρομος ό Καόουρίνος. θά είνε κανένα; ναύτης ποΰ 
τον ηύραν μ ό ν ο καί τόν π ν ί γ ο υ ν ή Νεράϊδαις τοΰ με-
οημεριοΟ... 
' 0£ σπογγαλιεΐ; έκυττάχθησαν τρομαγμένοι, μερικοί 
μάλιστα Ικιτρίνησαν, καί μόνον ί κρότο; τ ή ; μηχανής 
Ιξηχολούθησε ακόμη δυνατώτερος άπό τήν συγκίνη-
Γ.ν καί τήν ησυχία ν. 
Β — ΑΙ τ' αδέρφι, .έκραξε τότε φέρων τά χέρια είς 

Ιΐίβτόμα ωσάν σάλπιγγα καί προσπαθών νά διακόψη 
Η»έπίδρασιν αυτήν ό Ί'αριανός. Δέν παίρνεις χαμη-
λώτερα τόν αμανέ...μάς έλίγωσες τόσην ώρα !... 

Κανείς δμως δέν απήντησε. Τό τραγούδι μόνον έξη-
ϊολούθησε ν' ακούγεται περισσότερον πένθιμον καί 
(Ιογγημένον !.. 

Ήτο έν συνειθισμένον τεπόζιτον σαρακοφαγωμέ-
ΐί ξεθωριασμένο·/ άπό τήν πολυκαιρίαν, τοΰ δ-

|«βίου τά παλαιά μαδέρια καί τά ξεφτισμένα άρμενα 
ματαίως προσεπάθει ό ήλιος μέ τό ζωηρόν του φώς νά 
ξχηρεύστ,. 

Κανέν έμψυχον δν δέν έφαίνετο είς τό κατάστρωμα 
ί,*». Από τής πρύμνη; είς τήν πρώραν έβασίλευε ή 

ίκα έρήμωσι; καί νεκροφάνεια, τήν οποίαν" έτάραττε 
ΒΡ™ν τό έλαφρόν τρίξιμο·/ τών έςαρτίοιν, σαλευομέ-

"«ναπο τόν έλαφρόν κυματισμό·/. 
Εντούτοις δλα ήσαν εΐς τήν θέσιν των ωσάν πρό 
ϊ 6 υ 6 1 έγκάτοικο: νά είχαν άφήση τό σκάφος. Πι-
ι» μισοπ/.υμμένα. σπόγγοι περασμένοι είς μακρούς 

*4γγους. μ π ο υ γ έ λ α γεμάτα θάλασσαν, είς τό μι-
μαγειρεΐον ακόμη, τό καζάνι μέ τά φασόλια τοΰ 

^ ^ • Μ ς άχνιζε·/ ακόμη επάνω εΐς τά μισοββυ-
Ί^ 'α κόκ, 

• μ'-νον άποφορά απερίγραπτος, άποφορά μή 
' ^ % ^ καμμίαν άλλην, κάτι ωσάν μίασμα θνη-

Χ α ' · αποσυνθέσει»; έμόλυνε μέ άνυπόφορον Ιν-
«σιν τόν «ερα. 

Εΐς τό άνοικτόν χάσμα τοΰ άμπαριοΰ, τό όποιον 
έφώτιζεν έως τήν τελευταίαν γωνίαν δ ήλιος, ανά
μεσα είς τάς πτωχικάς κασσέλας καί τά πενιχρά χρά-
μια τών σπογγαλιέων, μέσα είς σύννεφον άπό μύϊγας, 
έν άσαρκον φάντασμα, τό όποιον θά είχεν άλλοτε άν-
θρωπίνην φυσιογνωμίαν, βυθισμένον είς βαθύ παραμί
λημα έκτυπάτο καί παράδερνε, ωσάν νά τά είχε μέ 
κάποιον άόρατον έχθρόν. 

Χονδραί σταλαγματιαί ίδρώτος, αυλάκωναν τό άπο-
σκελετωμένον του πρόσωπον, κυλιόμενοι επάνω εΐς τά 
αξύριστα γένεια του καί τά άτακτα καστανά μου
στάκια. 

Τά χέρια του έκτύπων δεξιά καί αριστερά τά γυ
μνά στραβόξυλα, τό στήθος του άνεσηκώνετο ωσάν 
φυσερόν, καί τά ανασυρμένα χείλη δπου άφιναν νά 
φαίνωνται φοβερά καί κατάλευκα τά δόντια, άνοί-
γοντο ν' αγκομαχήσουν τάς πνιγμένας φράσεις τοΰ 
τραγουδιοΰ, αί δποΐαι εύγαιναν μέ άγωνίαν, νά εύγουν 
ακόμη δυνατώτεραι, ωσάν νά τάς Ισφιγκε κάποιος 
φοβερός εφιάλτης. 

Καί εις τό συνεσπασμένον αυτό πρόσωπον δπου 
δλα ήσαν αγωνία καί απειλή, φρικιαστικήν έντύπω
σιν έκαμναν τά δύο ύελώδη του βλέμματα, τών ό
ποιων τό λευκόν μόνον έφαίνετο κάτω άπό τό παρα
πέτασμα τών βλεφάρων μέ τήν κρυεράν λάμψιν τών 
βλεμμάτων ποΰ άντίκρυσαν τό αΐώνιον κενόν. · 

Ό μεσουρανών ήλιος άντηνακλάτο επιμόνως είς τό 
άχνίζον μέτωπον τοΰ ετοιμοθάνατου καίων μέ τήν ά-
σπλαγχνον φλόγα του τό δέρμα, φωτίζων τά ξηρομα-
χημένα στραβόξυλα καί πυρώνων τάς παλαιάς κασσέ
λας δπου δ σάραξ έτριζε τό μονότονον τραγοΰδι του. 

Καί είς τό παραζαλιστικόν αυτό φλογοβόλημα σύν
νεφον δλόκληρον άπό μυΐγας, σύννεφον βομβοΰν, θο-
ρυβοΰν, όργιάζον, άνασηκωνόμενον είς κάθε κίνησιν, 
έγέμιζε τόν αέρα μέ τόν βόμβον του, μαυρίζον είς τό 
μέτωπον, τά χείλη, τά βλέφαρα, ιδίως είς τό τριμμέ-
νον πανταλόνι τοΰ σπογγαλιέως, τό όποιον ένάπαίσιον 
κιτρινωπόν ύγρόν, ή πηγή τοΟ μιάσματος Ιμούσκδυεν 
έδώ καί 'κεΐ κατά μεγάλας βούλας.. 

Ή κακή Νεράιδα τοΟ μεσημεριού ή Έμπουσκ της 
γαγγραίνης, Ιστηνεν απόλυτος εΐς τήν Ιρημίαν τδΰ άμ
παριοΰ, τό φοβερόν της βασίλειον !... 

Καί είς τδ πλαίσιον αυτό δπου ή άποφορά τής ζων
τανής σήψεως διπλασιαζομένη άπό τήν φοβεράν ζέ-
στην έπνιγε τόν αέρα ωσάν βαρύ δηλητήριον, τό πα
ραλήρημα τοΰ εγκαταλελειμμένου έξηκολούθίι πάν
τοτε τό ίδιον, έκόπαζεν είς τό πένθιμον τραγοΰδι τό 
Οποίον έχύνετο γύρω, ωσάν άγκομάχημα τής πάλης 
του μέ τόν θάνατον, δ δποΐός ήγωνίζεΐο νά χωρίση άπό 
τό σώμ* ΐήν άπηλπισμένην τΟυ ψυχήν. 

Καί 6 ήλιος άπ ' επάνω έκαιε πάντοτε περισσότερον. 

* * 
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100 ΑΘΗΝΑΙ 
Δέν ήτο δμως μόνον δ ετοιμοθάνατος μέσα είς τήν 

έρημον βρατσέραν. 
Μέ τάς πρώτας φωνάς τών σπογγαλ'.έων ?•> άλλο 

σώμα χωμένον είς μίαν γωνίαν τής πρώρας δπου ήρ-
χετο ολιγωτέρα ή άποφορά, άνεκινήθη καί έφάνη νά 
έξυπνα άπό τήν νάρκην του. 

Και τό σώμα αυτό έφάνη ν ' άνασκιρτά καί μετ' ο
λίγον νά σύρεται μέ άγωνίαν άγκιστρωνόμενον μέ τά 
χέρια του εΐς δτι εύρισκε, ωσάν τά πόδια του νά μή 
τό έβοήθουν νά μετακινηθή. 

Ή τ ο νέος ναύτης, παιδί σχεδόν ακόμη, δεκαέξ έ
ως δεκαεπτά ετών, μόλις μέ τάς πρώτας λάχνας της 
έφηβου ηλικίας, αληθινός θαλασσινός Έρμης τό κάλ
λος, μέ μαΟρα σγουρά μαλλιά καί λεπτόν πρόσωπον, 
τό όποιον έφιότιζαν δύο μεγάλα φοβισμένα μάτια γε
μάτα έκφρασιν καί ζέσιν. 

Παλαιά φανέλλα μέ άσπρας καί γαλάζιας γραμμάς. 
τριμμένη δμως καί μαυρισμένη, ώστε νά μή διακρί-

* 

νεται πλέον τό πρώτον χρώμα της, προσεπάθει νά 
ένδυση τόν κορμόν του. 

Κάτω δμως άπό τό ράκος αυτό, ωσάν άνθος κρυμ-
μένον είς τήν κοπρίαν, έπρόβαλλε καί έζωγραφίζετο 
μία έξάνθησις σώματος θαυμαστή, άρραβών ακμής καί 
αρμονίας, δπως τά πανεύμορφα σώματα τών έφηβων 
τοϋ Παρθενώνος, όποια δέν έπαυσε ποτέ νά παράγη 
ή ελληνική γη . 

Ά λ λ ' είς τό εύπλαστον εκείνο σώμα τό βλον νεό
τητα καί υποσχέσεις, τά πόδια δέν Ιζων πλέον. Έ -
κρέμαντο παράλυτα καί νεκρά. 

Έ π ρ ε π ε διά νά κινηθή άπ ' έδώ έως έκεΐ τά χέρια 
καί μόνα να σύρουν τό άλλο σώμα, τό όποιον εκείνα 
ήκολούθουν ωσάν κάτι ξένον, άχρηστον καί θλιβερόν. 

Αί I ή Νεράιδα τών θαλασσινών βυθών δέν συγχω
ρεί εύκολα εκείνους ποϋ πατοϋν τά μυστικά της... 

* * * 
Μόλις άπό τήν κΟυΛαστήν ό νέος θαλασσινός διέκρινε 

ΐο μηχανοκαί'κιον, λάμψις χαράς έφώτισε τά μεγάλα 
μαΰρα μάτια του, καί ήρχισε νά κινή αμέσως είς τόν 
αέρα τόν πλεκτόν κιτρινωπόν του σκοΰφον. 

— Καπετάν Κανέλλο...Καπετάν Κανέλλο !... ήκού-
σθη κομμένη άπό συγκίνησιν ή φωνή τΟυ. 

Εΐς τό μηχανοκάϊκον ή έκπληξις καί ή περιέρ
γεια διά τήν έμφάνισιν αυτήν υπήρξε μεγάλη. 

— Εσένα φωνάζει καπετάν Τξερεμέ...είπεν 6 Συ* 
μαΐος. 

— Έμενα φωνάζεις βρέ.,.ήρώτησε τότε καί 6 γέρων 
σπογγαλιεύς, τί τρέχει ποιος είσαι σύ 

— ι.. Ό Μιβτόκλης...ό Μιστόκ'λης της κυρά Μπή-
λιως.,.δέν μέ θυμάσαι καπετάν Κανέλλο 

— Ποιανής κυρά-Μπήλιως;,.. 

— Νά ! τής κυρά-Μπήλιως ποϋ κάθετα: ά-' ^ , Λ . 1 

άπό τήν Μυρτιδιώτισσα...Ό Μιστόκλης δέ μέ θυμ 3 α Γ | 
— Αϊ ! καί τί θέλεις ; ...τί τρέχει ; έξηκολού»3 

ό καπετάν Τζερεμές. 
— Ά π ό τό θεό καί στά χέρια σου. καπετάν Κ 

νέλλο μου, έχω τρεις βδομάδαις ποϋ χτυπήθηκα 1̂ 
ό καπετάν Διαμαντής μέ φοβερίζει πώς Ιιά μ ε Γε-ΛΕ,' 
σέ κανένα κάβο άν τοϋ τρώγω έτσι άδν.χ τό ·1ι*ι \ 

Ά π ' τ ό θεό καί στά χέρια σου καπετάν Κ' 
νέλλο μου, πάρε με μαζί σου καί σάν γυρίσωμε αχ*3 
"Γδρα τό πουκάμισο μου νά πουλήσω γ:ά τό καϋ' 
αυτό... 

— Τί λέει αυτός !...δέν είνε στά καλά του ! εμουρ» 
μούρισεν ό καπετάν Τζερεμές. 

— Καί τ 'ε ίνε αυτό τό τραγοϋδ: μωρέ.,.ποΐος τρ«. 
γουδάει έτσι άγαρμπα ;... έξηκολούθησεν ό Ταρ:ανίς 

— Νά ! ό Παναγάρας...ψυχομαχάε: άπό προνθέί 
καί δέ μπορεί ακόμη νά τελείωση... 

— Ό Παναγάρας ψυχομαχάει ! Τί λές μωρέ, ανί-
κράξε μέ λυπηράν Ικπληξιν ό Ψαριανός. 

— Έ χ ε ι δύο μήνες ποϋ χτυπήθηκε, μά δύο-τρείς 
βδομάδες τώρα τόν έφαγεν ή γκάγκρα:να καί σάπησε 
δλο τό κορμί του... 

— ...Κι' αυτός είνε μωρέ ποΰ τραγουδάει έτσ: ;...έξη-
κολούθησε συγκεκινημένος ό σπογγαλιεύς. 

— Ναι, μέσ' τό βύθος του σήμερα όλο τραγου
δάει . . .Άχ ! Κάνε το ψυχικό σου καπετάν Κανέλλο™-; 
• — Καί δέ μπορεί κανείς μωρέ νά τοϋ κάνη τίπο
τα ;...έτσι θά πάει ό φουκαράς ;... 

— Ά μ ' τί νά τοϋ κάνη κανείς πειά.,.νά τόν 
κομμάτια πέφτουν άπό πάνω του καί μέσα στήςγκάγ-
κρεναις βρυάζει τό σκουλήκι. . .Άχ ! σάν κι' αυτόν θά 
γίνω καί 'γώ... Χριστέ μου ! Παναγία μου Μυρτιδιώ* 
τισσα... έσταυροκοπήθη μέ δάκρυα ό μικρός.... ..Λ 

— Καί ποϋ είνε μωρέ ό καπετάνιος σου, έξηκολού-
θησε ό Ψαριανός, ό μάγερκς...οί σύντροφοι...μόνο σ'ί· 
χουν άφίσει έκεΐ 

— Πάνε νά σηκώσουν παραγάδια ... άπήντησεν δ 
νέος, έπειτα ή βρώμα είνε τόση έδώ ποϋ όσο μπορούν 
μένουν μακρυά... καπετάν Κανέλλο. στά παιδιά σου., 
νά συχωρεθοϋν τά πεθαμένα σου πάρε με μαν-> β0**Μ 
χρυσό θά μέ πλήρωση ή μάννα μου. 

Ά λ λ ' ό καπετάν Τζερεμές χωρίς ν' άκούση περισ* 
σότερα είχεν έπιο*τρέψη εΐς τήν θέσιν του. 

Σαράντα χθόνια σφουγγαράς αυτό; είχαν ιοί 
μάτια του !... 

Δέν ήταν στά καλά του τό παιδί... 
Λυπήσου με καπετάν Κανέλλο, έϊηκολουοΚ 

«αιδί μέ τά κατσαρά μαλλιά. "Άν μείνω λίγαις μ 5 0 * 
έδώ ακόμη πάει μ' έξέκαμε ό καπετάν Λ ' α μ ϊ ν Τ 
Πέντε φορές μ' έβούτηξε έτσι ποϋ είμαι ... μ* 
μπορώ πειά νά πάρω τά πόδια μου ... Κάμε ττ] 
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; α 3ου...γλύτωσε με άπό τά χέρια του καί 
**όόζ'ο; σου νά γίνω. 

*\λα • • · άλα "αληομόρτη! . . . άπή'/τησε βαναύ-
~ί χολαουζιέρης. ποϋ έχεις νά πής καί γιά τόν κα 

""""ν ϊ'αμαντγ . . . "< 'ταν τήν έδερνες τήν μάννα σου 
*Γ«)·5ρα. γ··ά νά σοϋ δώση παράδες νάγλεντήσης 
Ϊίτανε καλά . .. Τώρα έχεις καί μοΰτρα νά μιλάς 

Η , ' δλα · · * . « 
ι — Δέν μέ πιστεύετε... δέ μέ π:στεύετε λοιπόν έςη-
ώούθησεν άπηλπισμένος ό νέος. 

' _ 'Αόάρκ.· · άόάρα ακαμάτη ! . . . τόν άπήλπ:σε 
-4λ·ν άπαθώ: ό κολαουζιέρης, νά μάθης νά εκτιμάς τό 
Α*,μί τής μάννας σου... 

* \ · / ! μάνννα ! μάννα!... έκλαυσε ό κατσαρομάλ-
Ιηςνέο;. ύψώνων βλέμματα γεμάτα δάκρυα είς τόν ού-

^ _ ' Ν α ί φώναζε την νά τήν άργάσης λιγάκι ακόμη... 
ΐκβρίπα.ξε σκληρώ; ό κολαουζιέρης. Λίγο άργά τήν 
ανλλογίστηκες... 
Κ - Ά χ ! πέστε της χαιρετίσματα καί νά μή μέ ξεχά-
Μ . . . έκλαυσε μέ σπαρακτικήν φωνήν ό νέος ναύτης. 
Εσε:: ποϋ θά ξαναπάτε 'στήν "Γδρα...Έγώ δέ θά 
ϊήνξαναιοώ πειά. . .Άχ! μάννα...μάννα... 
; Ρέ παιδιά δέν ξεμακραίνομε λιγάκι!... έψιθύ-

ικσεν έ'Γαρ.α/ός· αυτό τό τεπόζιτο μοΰ πλακώνει 
την καρδιά. 

Τήν στιγμήν όμως αυτήν ένα βαρκάκι μέ τεσσάρας 
«ίντε άνδρα; έφάνη έρχόμενον πρός τό τεπόζιτον. 
ει; τήν Οέαν τοϋ όποιου, το κατσαρόμαλλον άπηλπι-

Βεενον κεφάλι έχά'»η αμέσως οπίσω άπό τήν κουπα-
οτήνκαί έχώθη περίφοβον εΐς τήν πρώτην θέσ:ν του 

γί ·'*·· 
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Ό άσπλαχνος ήλιος τοΰ μεσημεριοΰ έστελλε πάν
τοτε άπ ' επάνω τό ναρκωτικόν του φλογοβόλημα, ση-
κώνων ελαφρούς λευκούς ατμούς γύρω είς τον ορί
ζοντα, άκτινοβολών θαμβωτικώς είς τήν στακτόχρω-
μον θάλασσαν, καί βαρύνων μέ τήν ζάλην του φύσιν 
καί ανθρώπους. 

Κοπάδια άπό κατακόκκινα χελιδονόψαρα έπτερυ-
γίζαν παίζοντα επάνω είς τά κύματα, ταράσσοντα τήν 
σιωπήν μέ τά ελαφρά πλαταγίσματά των. Δύο τρία 
δελφίνια άλληλοκυνηγούμενα γύρω είς τό μονοκάϊ-
κον έδειχναν τήν γυαλιστεράν ράχιν των. 

Καί μόνον άπό μακράν, άπό τό μέρος τής βρατσέ
ρας έφθανε πάντοτε τό τραγοΰδι τοΰ ετοιμοθάνατου 
πένθιμον καί άνατριχιαστικόν !.. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 
ΤΗΝ ΠΟΣΙΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Ο Ζ Μ Ε Τ Ο Χ Ο Σ Η Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α 

' Λ ο γ ν ρ ο β ν 6ρα6εΐον ε ις τίιν "ΕκΟειίιν τ ο β Β ο ρ ό ώ — ' Κ ϊ ή ό η η α ό ν ό τ α τ ι κ ά τ ο ΰ 
* ΊατροοΊτνεΛρίον καϊ ιών Α η η ά ρ ν ω ν Λ ο ν τ ρ α κ ί ο ν κα» "Λνδρον 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Ιχμηάλλευαις τών υ
δάτων Λουτρακίου, Κυλλήνης και "Οοοης 
(Τοάγεζι) υδάτων Σαρίζης "Ανδρου. 

Ό Δήμαρχος "Ανδρου πιοτοποιν, ότι 
μ.όνον ή Ανώνυμος Εταιρία πληροί τάς 
φιά/.ας έν τή πηγή Σαρίζης. " Ο ϋ \ ο « ιλ 
ψιάλ.αιτής Εταιρίας πλτ,ροϋνται είς τάς π'ι-
γάς ώστε νά διατηρούνται τά συστατικά των. 

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ τάς δαμιτζάνας, εις τάς 
οποίας τό νδωρ χάνει τά ουστατικά του. 
Ά.ίίθορ&ύγβΤί άλλα νδατα Λουτρακίου 
αντλούμενα έκ φρεάτων συνορευόνιων μέ 
βόθρους. Προτιμάτε τά νδατα τής Εται-
ρ'κις νωπότερσι, άστοτελεί*ΐί.σιτονιώ-
τερσι καί ε\>Ον]νότεροι τών ευρωπαϊκών. 
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κοντά είς τά σιδηρικά τής μπόμπας. 
Ή τ ο ό καπετάνιος τοΰ τεποζίτου επιστρέφων άπό 

τό ψάρευμά του. 
Εντός ολίγου τό βαρκάκι έπλησίασε καί γιγαντό-

κορμος θαλασσινός μέ λαιμόν ταύρου καί πυκνά 
μαΰρα γένεια φθάνοντα έως τό στήθος, έσηκώθη 
νά δώση τό χέρι εΐς τόν κολαουζιέρη καί εΐς τόν κα
πετάν Τζερεμέ. 

ΟΕ. τρεις άνδρες άντήλλαξαν ολίγα λόγια μέ χαμη-
λήν φωνήν, ώμίλησαν έπειτα ολίγον διά τά σφουγγά
ρια πώς έπήγαινε ή δουλειά καθενός καί έπειτα πά
λιν τό βαρκάκι έξεμάκρυνε καί τό μηχανοκάϊκον έ-
ξηκολούθησε τό ψάρευμά του. 



Θ Ε Ο Φ Ρ Α Σ Τ Ο Υ I. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ι Δ Ο Ύ 
Μουσικοσυνθέτου 

Ο Δ Α Β Ι Δ Ω Σ Σ Υ Ν Θ Ε Τ Η Σ 

Καθ' ήν έποχήν ή μουσική τέχνη εΐς 8λα τά κράτη 
εύρίσκετο δχι μόνον "εις τήν πρωτογενή αυτής κατά-
στασιν, άλλ' ήτο Ισως τό δνειρον καί ή μέριμνα απώ
τατης και μελλούσης αναπτύξεως καί πολιτισμού, εν 
έθνος, τό Έβραϊκόν έθνος, περιεποιεΐτο αυτήν κατά 
τρόπον άξιοθαύμαστον. 

Είνε γνωστόν δτι οί Εβραίοι υπήρξαν ανέκαθεν 
κατ ' εξοχήν φιλότεχνοι καί πρό πάντων φιλόμουσοι. 

Πράς τή αρχιτεκτονική καί λεπτουργική αυτών 
τελειότητι, ης τρανώταται αποδείξεις ήσαν τά κατά-
χρυσα λεπτουργήματα τής Σκηνής 
τοΰ Μαρτυρίου, αί πολυτελώς κεκο-
σμημέναι καί κομψώς γεγλυμμέναι 
Αυχνίαι τών Α γ ί ω ν τής Σκηνής καί 
τέλος τδ μεγαλούργημα τής αρχιτε
κτονικής των φαντασίας ό κολοσσιαίος 
Ναός τοΰ Σολομώντος, φαίνεται δτι 
καί ή Μουσική έβάδιζε παραλλήλως 
δλης αυτής τής αναπτύξεως. 

Ό Ησαΐας μας πείθει δτι ή ωδική 
μουσική ήτο λίαν διαδεδομένη παρ ' 
Έβραίοις. αποτελούσα στοιχεΐαν ά-
ναπόσπαστον είς τά συμπόσια, τούς 
γάμους, τάς χαράς, τάς λύπας καί 
είς τούς ναούς των ακόμη. 'Εκτός 
τούτου εΐχον καθιέρωση καί άπαξ 
τοΰ έτους μεγάλην πανήγυριν, καθ' ήν περιήρχοντο 
τήν πόλιν ψάλλοντες τή συνοδεία οργάνων,, 

Έ ν τούτοις είς τούς πρό τοΰ Δαβίδ χρόνους, μολο
νότι ή Μουσική ήτο τόσον προσφιλής είς τούς Ε 
βραίους, φαίνεται δτι έπεκράτει μία μουσική σύγχυσις, 
μία μουσική αοριστολογία μάλλον, ή αρμονία τακτική 
υποκείμενη είς δρους καί είς κανόνας. 

Άναμέσον δέ δλου αύτοϋ τοΰ μουσικοΰ κυκεώνος 
άνεφάνη μέγας καλλιτέχνης, ρυθμιστής καί έξυψωτής 
τής τε μουσικής καί τής ποιήσεως δ Δαβίδ. Ό Δαβίδ 
ύπήρξεν δ Βάγνερ τής Εβραϊκής μουσικής, υπήρξε 
σταθμός αυτής αξιοσημείωτος. 

Ο κ . Ο ε ό ό ο . Σ α κ ε λ λ α ρ ί δ η ς 

Τό πρώτον επάγγελμα τοΰ Δαβίδ ήτο ό ποιμενικός 
βίος. Ή τ ο παις έτι. Ά λ λ ά προϊούσης τής ηλικίας δ 
παις ήρχισε νά αισθάνεται τά πρώτα απαλά θωπεύ-

ματα τών Μουσών. Έσπέραν τινά καθ' ήν κατάκοποι 
άνευπαύετο άνακεκλιμένος εΐς τινα ύπώρειαν άπολαμ." 
βάνων τήν γοητείαν τοΰ δύοντος ηλίου διά μέσου -(;, 
εύανθών εκτάσεων τής Ιουδαίας, ή ύπνώττουσα μέγβ,-1 
τοΰδε ποιητική φαντκσία έξηγέρθη. Ήσθάνθη ό Ααβ» 
μίαν άρρητον φρικίασιν νά διαόράμη τό σώμα του κ*)] 
ήσθάνθη τήν καρδίαν του νά "ανέρχεται εί; τά χείλ» ' 
καί τάς φωνητικάς χορδάς του νά εκπέμπουν τόνοι* 
ασυνείδητους. Τό καλλιτεχνικόν ήφαίστειον ήτο ήδη έν 
ενεργεία. Τήν ποιμενικήν ράβδον διαδέχεται τό ψαλ-5 

τήριον. Τό ποίμνιον διαδέχεται ή 
Μοΰσα. 

Ή μουσική ιδιοφυία είσελθοΟββ: 
ήδη εις τήν δδόν τήν οποίαν πρΑ 
πολλοΰ άνεζήτει, διανύει αυτήν. έν 
καλπασμώ. Ό Δαβίδ έφηβος αρχίζει 
νά κατακτά καλλιτεχνικώς. Ή φήμη 
του ώς μουσικοΰ διατρέχει άπ' ά\ 
κρου εΐς άκρον τοϋ κράτους. Φθά
νε: μέχρι τοΰ βασιλέως. '() βασιλεύς 
Σαούλ 'κατατρυχόμενο: ύπό μελαγ
χολίας καί πικριών, τάς οποίας ή έ-
πίφθονος βασιλική πορφύρα καίε 
άκανθόσπαρτος θρόνο: συχνότατα τφ 
έφιλοδώρουν, άγωνιωδώ; έζήτει νά 
εΰρη άσυλον καί βάλσαμον είς τήν 

παρηγορίαν τών τόνων. 

Τδ αντιστάθμισμα τής ψυχικής του ανισορροπίας 
δέν ήργησε νά εύρεθή καί μίαν ήμέραν ό Δαβίδ προσ
καλείται ύπό τοΰ βασίλειο; δπως δίδων κα! κρούωντοί] 
ψαλτήριον έπβυλώνη τάς ήθικάς.του πληγάς. 

Ό νεαρώτατος ψαλμφδός θριαμβεύει. Κατακηλεί 
τά ώτα τοΰ βασιλέως. Παρήγορε: τήν ψυχήν του και 
μετ 'ού πολύ άπό άπλοϋς μουσικός προάγεται είςίδι«·-
τερον βασιλικδν άκόλουθον. 

Έκτοτε άρχεται δι' αυτόν βίος πλήρη; οδυνών 
κρ:σιμωτάτων περιστάσεων. Φθόνο:, μίση, πάθη, π*" 
λεμοι, πολιτικαί διαμάχαι, οικογενειακά! άτυχίαι περι
βάλλουν τόν Δαβίδ. 

Ά λ λ ' ούτε τδ άρήίον μένος, ούτε αί περικυκλοϋβΛ 
αυτόν παντοία: Ερινύες ήδυνήθησαν νά καταπνίξο"1 

τδ βαθύτατα έν τή καρδία αύτοΰ έρριζωμένον καλλι 
τεχνικόν αίσθημα, τό όποιον παρέμεινε παρθένον, Ι»ι 
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5πω: άναφανή πάλιν είς πρώτην άπομάκρυνσιν τής 
^ 'δους κα'. τεραστία; ταύτης βιωτικής του παρεν-

ί ,. λ θ ω ν εις τόν βασιλικδν θρόνον ό Δαβίδ, διερ-
,„ , σ ε Χ ή ν μέχρι τότε άμορφον καί άτεχνον μουσι-
Γε;ς σύστημα τεχνικόν. "Ωοισε μονσικήν γραφήν, 

ίΐύθμιίε τήν φωνητικήν μουσικήν κατά χορούς κα'. 
ϊ0- -/.αχήρι^ καϊ δοχήατραν. Αί ύπό τήν διεύθυνσιν 
ΟτοΟ γινόμενα·, μεγαλοπρεπέσταται εκτελέσεις τών 

Γ«λ[ΐών του ένεΐχόν τι τό ιδεώδες. ΟΕ ψαλμοί ήσαν 

γάλα ποιήμα-α άτινα έξετελοΰντο δι' ωδικής άμα 

οργανική: μουσικής. 
Αυτό τούτο τό έτυμον τής λέξεως ψαλιώς ση

μαίνε: τό 'ΐδίϊΓ / '">' νποκρονσεως, διαφέρει δέ δ 
ψαλμός τή; Μής. Ό Μ. Βασίλειος εκφράζεται έπί 
το τελειότερων έπί τοΰ δρισμοΰ τών δύο τούτων λέ-
ξ,ων. «Ψαλμός έστιν ό μετά συνηχήσεως τοΰ οργάνου 
ύμνος πρός τον Ηεόν, ωδή δέ δ διά φωνής μόνον κα'. 
ίνευ οργάνου». Τόπος τών εκτελέσεων τών ψαλμών 
ήτο ή Σκηνή τοΰ Μαρτυρίου καί βραδύτερον ό ναός 
τοΟ Σολομώντο;. ή δέ μουσική διάταξις ήτο διερρυθ-
μισμένη ύπό τοϋ Δαβίδ ώς εξής : 
Κίχήρχον τρεις αρχιμουσικοί, δ Άσάφ , δ Αίμάν 
«αίδ Ίεδουθούν, έκαστος τών όποιων είχεν ϊ δ ιοντμή-
μα αοιδών, οί'τ.νε; έκ/.λοΰντο «νίοί». Έ ν ε κ α τούτου 
βλέπομεν είς τά; επικεφαλίδας τών ψαλμών τοΰ Δα-
βίσυχνάκις τήν άφιέρωσιν «τοις υίοΐς Άσάφ» ή 
€»'.ς υίοΐς Αίμάν». σημαίνουσαν δτι οί ψαλμοί εκεί
νοι ήσαν γεγραμμ'ένο: ειδικώς δι' Ικαστον τών τριών 
ανωτέρω ωδικών τμημάτων. Τά «Παραλειπόμενα» 
μίς λέγουν ότι έκαστον τμήμα μουσικόν άπετελεΐτο 
έξ εκατόν πεντήκοντα τεσσάρων αοιδών κα'. οργανο
παικτών. Τά τρία δέ ταΰτα τμήματα έλάμβανον μέρος 
είς τόν ναόν έκ περιτροπής καθ' εβδομάδα, πλήν τών 
επισήμων εορτών, καθ' ας έλάμβανον μέρος καί τά 
τρία τμήματα, έτι δέ κα'. ό χορός τών ιερέων (λευϊτών) 
«αί συνεποσοΰντο αοιδοί, λευΐται κα'. ορχήστρα είς 
ΐϊΐρακιαχι'/.ΙοΓ; ! 

Ή ορχήστρα τοΰ Δαβίδ ήτο πλήρης. "Οπως δέ 

σήμερον διακρίνομεν είς τήν σύγχρονον δρχήστραν 
τάς διαφόρους οικογενείας τών έγχορδων, τών πνευ
στών καί τών κρουστών οργάνων, ούτω καί δ Δαβίδ 
είχεν δρίση τάς οικογενείας τών έγχορδων ή έντατών, 
τών πνευστών καί τών κρουστών ή τύμπανων. Δυστυ
χώς τδ ίδιόρρυθμον τών οργάνων εκείνων καί ή άνο-
μοιότης αυτών πρδς τά παρ ' ήμΐν έν χρήσει μας δυ
σκολεύει νά κάμωμεν επιτυχή παραβολήν αυτών πρός 
τά σημερινά. Άρκούμεθα δέ νά πκραθέσωμεν μόνον 
τά ονόματα αυτών. Καί πρώτον έγχορδα ή έντατά ή · 
σαν τό Κινώο (κινύρα), τδ Νέβελ δεκάχορόον, το 
Σαββεκά (σαμβύκη) τετράχορδον τριγωνικόν, Ψαντιρ 
(ψαλτήριον) ίσως λύρα, Γιττιϋ (άγνωστον) καί Μα-
χαλάΟ· (ίσως κιθάρα). Πνευστά δέ ήσαν τ ά : Ούγάβ 
(μόναυλος), Σονμπών (δίαυλος), Μαπρωκιΰά (σύ-
ρ:γξ), .Χαλϊλ (ίσως τό σύγχρονον 01)<Κ>,), Χατπωταερά 
(σάλπιγξ), Σωφάρ (κέρας,). Και τέλος κρουστά τ ά : 
Τώφ, Τοελτσελιμ, ΜεναανΙμ άτινα άντιστοιχοΰσιν ο
πωσδήποτε πρδς ιία σύγχρονα Τϊιτιρίΐηΐ, Ρ ΐ α ί ί ι , 
Τίΐΐιΐΐηιπ), Ταιηΐηιπηο καί Ο&^Ια^ηοΙΙο. Ό 
Δαβίδ είχε πρός τούτοις δρίση καί τό διάψαλμα, τδ ό
ποιον ^ούδέν άλλο είνε ειμή τδ σημερινόν Ι η ί θ Γ -
ΠΊβΖΖΟ. 

* 
* * 

Έ κ πάντων τών άνωτέρο) συνάγεται δτι ή αριστο
τεχνική εκείνη έκτέλεσις τών ψαλμών δέν ύπελείπετο 
πολύ κατ ' ούσίαν τών σημερινών Όρατορίων. Είνε 
λυπηρόν δέ δτι δέν διεσώθησαν μέχρις ημών σημεία 
τής μουσικής εκείνης γραφής, άλλως ήθέλομεν έχε: 
σαφεστάτην ίδέαν τοΰ καλλιτεχνικού αυτού πολιτι
σμού τοΰ οποίου θεμελιωτής καί έξυψωτής ύπήρξεν 
αυτός ούτος δ φιλότεχνος βασιλεύς Δαβίδ, ό όποιος ύ
πήρξεν ό πρώτος δστις ήσθάνθη δτι δ θεός, ώς τε-
λειότης, απαιτεί διά τής τελειότητος νά ύμνήται, καί ό 
όποιος είχεν ώς πρόγραμμα τοΰ βίου του τδ αΐνεΐν 
τόν θεδν έν χορδκΐς κα'ι όργανο», έν ήχω σάλπιγγος, 
έν ψαλτηρίω καί κιθάρα, έν κυμβάλοις εύήχοις. 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ I ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 



^ «ΜΙΜΟΥ ΜΡίΡτΗΛΐΓ 

ΙΌΕΙΙΙΕΤ-ΕΟυΟΕ % 
^ Τό γαρνφαλλον] 

Β Α Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ Α Δ Ο Μ Ε Ν Ο Σ 

Μουσική τοϋ Μπερζέ (Βοοοίρηο ΒβΓ̂ ΟΓ) — Στίχοι ύπό Φεοωδύ (ΜαιίΓΪοβ άθ ΡβΓ&ιιάΜ 

[Εΐς άπό τούς νεωτάτους και ωραιότερους βαλλισμούς προσαρμοζόμενης π ης μουσικής των 
είς φσμα εΐνε και 6 έν τω παραρτήματι τούτο) δημοσιευόμενος. Ή μουσική του ι'γράφη 
τόν σήμερον επονομαζόμενο ν < βασιλέα τών βαλς» μουσικοσυνϋέτην Μπερζέ. Τούς στίχοι* 
έ'χει γράψει ό γνωστός κα! είς· τούς Αθηναίους εταίρος τής Γαλλικής κωμωδίας κ. Φερωδύ].· 

ι _ ' οει ι_ι_ετ- β ο ι ι ο ε 
(Β 6 Γ Γ 3 ί υ) 

3' <ιϊ ΓθίΓουνέ <1;ιη* ιιη οοίίτθΐ 
ο βδί οοϋΐθί ΐ'ου^ο οηαοπτιϊ δοαδ άΌ* ΓΟδβδ 
Γ)' οίι νΐβηι-ίΐ ? βδί οο υη αιτιοιίΓοπχ οϊ άίδΟΓοί ? 
Ηόΐ.ΐδ ! ίαοη οοβπγ νοδίο ιτιαβί ! 
^β οηβΓοΙιο οη ναϊη ραηηί ΪΆΧΙΙ ά' αυίτοδ οηοδβδ 
Ο̂ ηβΐ α,ιηΐ οίΐοηό ρυί ιη' ο ί ΐπ ί υη ,}οηΓ 
ΟοΙΙΟ ΓΙβΟΓ ά' ίΙΙΪΙΟΙΙΓ 

Εδί-οο «ααίνοΓοϊδ ;ι α;υβ1 ά^ο ? 
Αναηί ? 3,ρΓΟδ ηιοη ηι&πα£β ? 
ΟΗ ο' βδί αρΓΟδ...1)ΐβη οβΓίαίηοηίθηΙ 
Ε η ι̂ΐδίο αυ ιηοηιοηΙ 
Οά .]6 Γυδ δϊ ,ΐοΐίο 
Εί δί ο'<Ίαϋ..ο1ι ! Γοΐϊβ.., 
Γοιπτμιοί ία,ηΐ-ϋ ηηο Γ οη οηηΐίο ? 
Εο οοθΐΐΓ (ΙονπιΐΙ ροηνοίτ ΓοΙοηΪΓ 
Οο άοηί βδί ίίΐϋ υη δοηνοηϊι\ 

(Α ο Π ύ Γ Γ 3 ί η) 

Οη&οπη οβ ηοηδ ρονίο οη δοη οοοιιρ 
ϋβδ οδροίτδ ίοιίδ οί άοδ Γοΐΐοδ ρβηββθβ 
Μίΐίδ (]ΐιβ ("λίγο ? ;ι σνιΐ ογοϊγο 
Αυ οοηηβηι·, <ιυ ιηαΐΐιβιιΐ' ° 

Οιι' ίηιροΓΐβ υη .ίου γ Γ ου1)1ϊ αιόςάθΐιρ 
Κβηά ρβη ά ρου Ιβδ οΐιοδοβ οΓί'.αοόβδ 
ΝοΙγο ρίΐυνί'β οοειίΓ η ' βδί ρΐηδ ίι^δοη Ιοπγ 
Ο^υ' υη ίοηιηβ&υ ά' αηιουι·. 

(Α υ Κ ο Γ Γ Λ ΐ η) 

Α Δ Ο Μ Ε Ν Ο Σ Β Α Α Ι Σ Μ Ο Σ 

ν ο Ε ί Ε Ε Ε τ - κ ο υ σ Ε 

ρ ι α ν ; Ο 

(νη,Ιδβ-Οη&ηίόο) 

Στίχοι Μλΐ'ΚίΟΚ Ό κ Ε κ κ λ π η υ — Μουσική ΚοϋΟΙ.ΡΗΚ ΒΕΚ&ΕΚ 

ΔΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΤΜΒΑΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΜΑ 

α ιβπιρο 

5 Ρ ΐ 
'̂;ϋ Γβ . 'π>" -

I 
Μ I) 

1 • 

Γ 

Γ 
3 3 

—Ρ '4—4 
0 ^ 

,ίηάοΓΠΐι ̂ ουκ Ο Β » Γ Ο . - ό€δ.Ε>Όα νιοηΐ 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Ι - Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α - Τ Ε Χ | Ν | Α Ι 

[Περιλήψεις έκ τών ξένων Περιοδικών] 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ 

«ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ» [Παρίαιοι].— Ό αντισυνταγ
ματάρχης Ρολλέν πραγματεύεται τά τών στρατιωτικών 
πληροφοριών καί τής στρατιωτικής κατασκοπείας. 
Πάσα προνοητική Κυβέρνησις οφείλει ΝΆ ΙΧΗ δσω τό 
δυνατόν ασφαλείς καί ακριβείς πληροφορίας, έπί ΤΉ 
προόψει ενδεχομένων συρράξεων, περί τών μέσων ΕΝΕΡ
γείας, Ά διαθέτουσι ΤΆ διάφορα Κράτη. Έ ν ώρα ΕΙΡΉ
νης πρέπει νά καταβάλλεται φροντίς πρός διαφύλα-
ξιν τών μυστικών [τοϋ Κράτους καί άνακάλυψιν τών 
μυστικών τών αντιζήλων ΑΎΤΟΟ χωρών. Ό αντισυν
ταγματάρχης Ρολλέν, ΟΜΙΛΏΝ είδικώτερον περί τής 
υπηρεσίας τών πληροφοριών παρά τοις Γάλλοις καί 
ΤΟΙΣ Γερμανοΐς, λέγει ΤΆ έξης : «Εκείνο, όπερ δίδει 
τήν ύπεροχήν είς τήν ύπηρεσίαν τών πληροφοριών έν 
Γερμανία είνε ή μεθοδικότης, ή έν συνεχεία ενέργεια 

• καί ή επιμονή, μεθ' ών διενεργούνται αί αναζητήσεις 
πληροφοριών, ή πρόθυμος καί έκουσία συνδρομή, ήν 
παρέχουσιν οί έν τη ξένη εγκατεστημένοι ή ταξειδεύον-
τες γερμανοί υπήκοοι, ή παρεχομένη παρ ' απάντων 
τών κλάδων τής Κυβερνητικής Μηχανής προστασία 
καί ή αυστηρά μυστικότης, ήτις τηρείται προκειμένου 
περί Στρατιωτικών Πληροφοριών». 

ΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΣΙ 

«Ο ΕΡΜΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ» (Παριανή). - Ό κ. 
Πελοντάν, γράφων περί τής Φιλοσοφίας τοϋ Λεονάρδου 
ντε ηίντσι, του γνωστού ΊΤΑΛΟΟ ζωγράφου (1452 — 
1519) ΤΟΟ διεκδικήσαντος τά πρωτεία πρός τούς συγ
χρόνους ΑΎΤΟΟ Μιχαήλ Ά γ γ ε λ ο ν καί Ραφαήλ, λέγει, 
δτι της πειραματικής μεθόδου,ήτις τόσας έπετέλεσε προ
όδους διά τοϋ Κρούκες, τοΰ Μπερτελώ καί τοΰ Κιοΰρ-
ρυ, πρώτος οπαδός καί εισηγητής ύπήρξεν ό Βίντσι. 
Έ ν ταϊς σημειώσεσιν αύτοΰ σημειοΰται, δτι ό ήλιος δέν 
κινείται- εινε γνωστόν, δτι αυτός πρώτος συνέλαβε τήν 
ίδέαν κατασκευής καταδυτικής μηχανής καί μηχανής 
αεροπλάνου. Ό Ούμπολδ διεκήρυξεν άλλοτε, δτι ό 
μέγας Φλωρεντινός ύπήρξεν δ μεγαλείτερος φυσικός 
τοΰ δεκάτου πέμπτου ΑΙΏΝΟΣ, καί Ό κ. Πελοντάν, μετά 
τήν δημοσίευσιν τών τελευταίων χειρογράφων αύτοΰ 
διακηρύσσει, δτι Ό Γαλιλαίος, δ Πασκάλ, δ Ούΐγκενς, δ 

Κιουβιέ άνεκάλυψαν νόμους φυσικούς καί άλλου- ά ι 
τοΟ 1480 — 1518 διατυπωθέντκς ύπό τοΰ Λεονάρδο» 
Βίντσι. 

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΤ 1907 
«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΝΤ^^ 

σιοι).— Ό κ. Μολινάρι, έν τώ άπολογισμω αύτοΟ τοί̂  
έτους 1907 , παρατηρεί, δτι τό μέν Συνέδριον τής Ε2-ί 
ρήνης έν Χάγη δέν άνταπεκρίθη εις τά; προσδοκίας: 
των φίλων τής ειρήνης, τό δέ κοινοβουλευτικόν αά-
στημα ή'ρξατο διαψεΰδον τάς έπ' αύτοΰ στηριχθείσας 
ελπίδας. Πάντες είχον συμφωνήση ει; τήν γνώιην, ΔΤΙ 
τό σύστημα τής καθολικής ψηφοφορία; θάπέβαινε το 
μόνον φάρμακον πρός κατάπαυσιν τών δεινών τδ» 
λαών καί τών Κυβερνήσεων. Καί δμω; δπου τδ σύ*1 
στημα τοΰτο επεκράτησε, τά έθνη, αντί νά 'ίδωσιν έαυτα 
κυβερνώμενα όλιγοόαπανώτερον, είδον αντιθέτω; ΑΥ
ξανόμενους τούς φόρους καί (ογκούμενα τά χρέη ΑΔ-
τών. Ό προϋπολογισμός τής Γαλλίας άλλοτε, δτε οίΐ 
εκλογείς αυτής ήσαν μόνον 200 .000 . δέν υπερέβαινε! 
τό εν δισεκατομμύριο*/, ήδη δέ, δτε οί εκλογείς αύτη^ 
ανέρχονται είς 10 ,000,000, άνήλθεν ει; 4 δισεκατομ
μύρια, έξ άλλου,^ αί λαϊκαί τάξεις, έν ώ διεκδικοΟσι 
τήν πολιτικήν ενηλικότητα αυτών, ήν Οέλουσ; νάσχή-
σωσιν άνευ περιορισμών, τείνουσι νά ταχθώσι μικρόν : 
κατά μικρόν ύπό τήν κηδεμονίαν τοϋ Κράτους προ
κειμένου περί τών εργατικών ζητημάτων, ΕΙ καί πάσα 
ύπό τοιαύτην κηδεμονίας έννοιαν παρεχομένη εις τούς.: 
έργάτας έγγύησις επιβαρύνει τά ημερομίσθια αΰτιϊν. 
Είνε βέβαιον δτι οί έργάται ήσκησαν τά εϊ; αυτούς «-,·< 
ναγνωρισθέντα δικαιώματα κατά τών διαφόρων θε·. 
σμών διά τών έπανειλη|.ιμένων απεργιών. Έν τέλει $ | 
τοΰ πλήθους άνάμιξις έν τη διαχειρίσει τών Κοινών 
λυπηρά έσχεν αποτελέσματα. Τό περιωρισμένον ψτ,-ι 
φοφορίας σύστημα έχει τάς καταχρήσεις καί τά; ελ
λείψεις του, άλλά καί τ ή ; καθολική; ψηφοφορίας το 
σύστημα έχει τάς Εδικάς του, αί όποΐαι είνε καί σοββ· 
ρώτεραι. Άρκεΐ νά ϊδη τις τά έκτυλ:σσόμε·α έν τοις 
Κοινοβουλίοις, Γνα πεισθή έκ των έν αϋτοΐ; διεςαγομ** 
νων θορυβωδών καί άγονων συζητήσεων οποίαν * 
πτωσιν καί παρακμήν υπέστη τό έν λόγο) σύστημ 
Έ ν τέλει παρατηρεί ό κ. Μόλινάρι. δτι, έάν ή β<01»*| 
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, |ξ βχολουθη αναπτυσσόμενη καί αυξάνουσα τόν 
·κόν πλοΰτον, ουδέν ήττον ό πλούτος ούτος 

*° 6 ;- ε ται. Ή γενομένη έν έτει 1907 διασπάθιση 
Ι ^ χ ^ 0 μ ι κ ο ΰ > λ ο ύ τ ο υ , έξιχθεΐσα είς άγνωστα μέ-

τοΟδε όρια, διεπίστωσε μέχρι ποίου βαθμοΰ ύστε-
Λ4Ι πολιτική καί ηθική πρόοδος τής υλικής προό-

Ι» ΚΫΛΟΝ ΤΗΣ1ΕΓΑΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ 

«ΛΙΑ3ΑΝΥ Κ Ε Υ Ί Ε Ν Υ » (Λονδϊνον). - Ό κ. 
ΗΑΝΟΠΟΟΚ' ΕΙ Π*, φρονών δτι ή Ευρώπη είνε έν πα-

^ διερωτάται όποιον έσεται άνά μέσον τής όση-
Ηέραι έκδηλουμένη; παρακμής, τό μέλλον τής Μεγά-
)φΒρετταγίας. Κατά τόν κ. Ε1Π* τό Ένωμένον 
Βασίλειον θά παραμείνη πιθανώς οίον είνε, άλλ' ή θέ-
« τής Βρεττανική; Αυτοκρατορίας δέν παρουσιάζε-
X»! έξ "ίσου σταθερά, διότι οί εκείθεν τών θαλασσών 
Ικχυθέντες 'Αγγλοσάξωνες δέν θά κατορθώσωσι ν' ά-
ναπτύξωσιν έν ται; άποικίαις μεθ' ών ουδείς δεσμός 

Κοινής καταγωγής τούς συνδέει, τήν δραστηριότητα 
χαί τήν ενεργητικότητα; ήτις διακρίνει τήν φυλήν, είς 

I ι ν 4νήκουσιν. < )ϋδεί; άρα δύναται νά βεβαίωση, δτι 
αί αποικία: αύται δέν θά μεταβληθώσ:ν έν προσέχει 

; μέλλοντι εις εχθρούς. Ή Α γ γ λ ί α έχει αρκετά εφόδια 
εδφυΐας, επιστήμης, τέχνης, κοινωνικής οργανώσεως, 

Iϊηλιτισμοϋ έν μια λέξει, ί'να δυνηθή νά συγκράτηση 
• τήν έν τή Ευρώπη έξαιρετικήν αυτής θέσιν. Ά λ λ ά 
πέραν τή; Ευρώπης ή θέσις αυτής είνε διάφορος, ώς 
συμβαίνει καί δι' δλας τάς Δυτικάς Δυνάμεις. Νέα 
δύναμις έδημιουργήθη, ή δέ δύναμις αύτη άναγκαίως 
Βάδυσχεράνη. έάν δέν άνακόψη, τάς πέραν τής Εύ-

• ρώπης προόδου; αυτής. Έ Ιαπωνία ανακύπτει ώς 
παράγων ισχυρό;, δν δέν δύναται τις νά παρίδη 
Τδ δοθέν παρ" αύτη; είς τήν Ρωσσίαν κτύπημα πρού-

, κάλεσεν ώθησ:ν πρός τά οπίσω δι' δλην τήν Εύρώπην, 
&,1|τις πιθανώς δέν θά κατορθώση νά επανάκτηση πλέον 

τδ παγκόσμιον αυτής κΰρος. 

ϋ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Φ Ο Β Ι Α 

;; «ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΗΕΏΡΗΣΙΣ» (Λονδ:ν.ον). — Ή σ ύ μ -
Ίτιοσις τής είς Λονδϊνον μεταβάσεως τοΰ Γερμανοΰ 
Αύτοκράτορος μετά της υποβολής είς τά Γερμανικόν 
Κοινοβούλιο·/ τοΰ νέου ναυτικοΰ προγράμματος τής 
Γερμανία; προύκάλεσε νέαν έκδήλωσ.ν Γερμανοφο· 
&ΑΣ έν Λονδίνω. Ό σερ Όράτιος Ρούμπολδ γράφει, 

ι_ίτι ί Κάιζερ καί ό Καγκελάριος αύτοΰ παίζουσι Μα-
:.*αβελικά π α ι γ ν ί δ ι α καί δτι μόνη ή άγγλογαλ-

"Χή συνεννόηση θά ασφάλιση τήν είρήνην. Ό κ. 
Μίΐ.\*Ο |Ξ * ) ; λ ο υ παραχηρε^ £ ν . ό Κάιζερ μετέβη είς 

< Αγγλίαν, ί'να ΕΚΤΈΛΕΣΗ ταχυδακτυλουργικά πειρά
ματα ένώπ.ον τών άγγλοσαξώνων πολιτικών, «οΐτινες 

άνευ εξαιρέσεως είνε τά άθωότερα καί .απλούστερα 
δντα, προκειμένου περί τών διεθνών υποθέσεων, ή 
περί ών άγνοια των είνε εκπληκτική». 

ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ Φ Ο Ι Τ Η Τ Α Ι 

«ΝΊΟΊΊΐΐΐΊΐΝ Ν08ΡΊΊΑΗΊ&» [Πετροί:-τολις].Ό κ . Έ -
ρισμαν έν τώ ύπό τόν ανωτέρω τίτλον περιοδικώ περι
γράφει τήν ζωήν τών ρώσσων φοιτητών έν Ελβετία 
καίτά βάσανα, άέκεΐ υφίστανται. «Τά άγαν έλευθεριά-
ζοντα ήθη των, δ ενθουσιώδης καί θορυβώδης χαρα-
κτήρ των διαθέτουσι δυσμενώς τούς κατοίκους τής 
συμπολιτείας μέχρι βαθμοΰ, ώστε κατά τήν έποχήν 
τών λειρίων τοιχοκολλώνται ειδοποιήσεις, λέγουσαι ΤΆ 
έξης : «Απαγορεύεται είς τούς Ρώσσους ΝΆ κόπτωσιν 
άνθη». ΟΕ ΙΔΙΌΚΤΗΤΑ! επιπλωμένων δωματίων κλείου-
σιν είς ΑΥΤΟΎΣ τήν θύραν, λέγοντες : «ΔΈΝ ένοικιάζο-
μεν δωμάτια είς τούς ρώσσους». Καί ή ακαδημαϊκή 
νεολαία, δυσηρεστημένη έκ τής συρροής τών ρώσσων 
φοιτητών, διεξάγει δημοσιογραφικήν πολεμικήν άπό 
τών στηλών τής «Ακαδημίας» εναντίον αυτών, ώ; 
συρρεόντων εις τάς αίθουσας τών διαφόρων σχολών 
καί μή άποτιόντων τά τέλη τής έγγραφης.» Είνε Α
ληθές, δτι άλλαι ΕΦΗΜΕΡΊΔΕΣ κατακρίνουσι τήν έλλει-
ψιν ταύτην ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ καί υπερασπίζονται τούς 
ρώσσους, άλλ' είνε επίσης ΑΛΗΘΈΣ, δτι ή έν τώ ΕΞΩ
τερικά» διαμονή ΕΞΌΡΙΣΤΩΝ ή φυγάδων παρουσιάζει 
πολλά τά έκτροπα, διότι ούτοι, μή δυνάμενοι πλέον 
νά δράσωσι πρακτικώς, επιδίδονται είς μελετάς θεω
ριών λεπτολόγων, διαφόρους άντ:θέτους ιδέας μορ-
φοΰσι καί διά τής δημοσιεύσεως ΑΥΤΏΝ συντελοΰσιν 
είς τήν διάσπασιν καί τήν κατάτμησιν τών έν Ρωσσία 
σοσιαλιστικών δυνάμεων. 

~-®-~ 
ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ! 

α Ο Β Η Α Ζ Ο Ν Α Ν Ι Ε » [Πετρούπολις].-Α1 έπανα 
στατικαί περίοδοι προκαλοΰσι τήν «παραφροσύνην καί 
τάς πολιτ.κάς αυτοκτονίας», αί'τινες κυρίως έκδηλοΰν-
ται παρά τοΐς άπλοΐς θεαταΐς, συγκινουμένοις έκ τών 
αιματηρών συρράξεων,έκ τών στάσεων καί τών λαμβα
νομένων καταθλιπτικών μέτρων, καί ουχί παρά τοΐς 
έργάταις τής επαναστάσεως, διότι ούτοι, οί τελευ
ταίοι, είνε ηθικώς παρεσκευασμένοι καί άδιαφοροΰσι 
οιά πάσαν βιαίαν ή αίματηράν τροπήν τοΰ ΑΓΏΝΟΣ. 
Ό φόβος τών αιματηρών συρράξεων, τής φυλακής, 
της θανατικής εκτελέσεως προκαλεί παρά πλείστοις 
παραφροσύνην καί παρ ' άλλοις πολιτικήν αύτοκτο-
νίαν. Ό αριθμός τών παραφρονούντων καί αύτοκτο-
νούντων διά τούς ανωτέρω λόγους έν Ρωσσία έκπλη-
κτικώς αυξάνει καθ' έκάστην. Οί τέσσαρες πρώτοι 
μήνες τοϋ 1900 ανέγραψαν 214 πολιτι/.άς αύτοκτο-

[ Συνέχεια είς σελ. 112] 
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1 1 0 ΑΘΗΝΑΙ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 

Ο Ι Ν Ω Ν Κ Α Ι Ο Ι Ν Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 
Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΟΛΟΚΑΗΡΠΣ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ 
Ε Δ Ρ Α Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

ΑΡ. 6 

ΑΠ00ΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 
τ η ς Ε τ α ι ρ ί α ς έν Μΰλοις Αθηνών, 
Έλευσΐνι, Νέοι Φαλήρω, Πάτραις, 
Καλάμαις, Πύργω, Κόμη, Πάρο), καί 
τοις κυριωτέροις οίνοφόροις κέν-
τροις της Ελλάδος. 

ΔΙΕΤΘΤΝΤΑΙ : 
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΣ 
ΕΠΑΝΙΕΙΝΟΝΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΠΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΪ 
Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Α Ε Ν" Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

Διαρκής έκθεσις εΙδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν όδω Σταδίου καί Κοί/οκοτρο'η'η. 
Πρατήρια, έν οΐς πωλούνται είδη φχοτιβμοΰ καί θερμάνσεως, ώς καί οινόπνευμα μετουσίωμένον πρός τον 

σκοπόν τοΰτον, ευρίσκονται έν Αθήναις μέν, παρά τή, Κεντρική "Αποθήκη, οδός Όφθαλμιατρείου αριθμός 2, 
ΚυδαΟηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπίδος, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Χαλκοκονδύλη 30, δίασταύρωοις 
Σόλωνος καί Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 80, Πλατεία Εξαρχείων, Πατήσια, "Λγιον Λουκάν. Έν Πβι-
ραιεΐ όδύς Παρθεναγωγείου 3. 

π λ λ η ς ι ς : 
Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη είς λεπτά 80 κατά σταθμίκήν όκάν (όκάν βάρους) έπίβα-

ρυνομένη είς τάς επαρχίας (οπου δέν ύπάρχουσι ημέτερα εργοστάσια) διά τών εξόδων μεταφοράς καί διαπυλίων 
τελών. Καθίσταται δέ ένταΰθα γνωστόν, οτι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής καί σταθμική; ύκάς οινο
πνεύματος, λόγω τοΰ μικρού είδικοΰ βάρους αύτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης οκά τοϋ οίνου δύναται νά περιλάβω 
μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος. 

Χ Ρ Η Σ Ι Σ Μ Ε Τ Ο Υ Σ Ι Ω Μ Ε Ν Ο Υ Ο Ϊ Ν Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ 
Ή Εταιρία ημών παράγει τό μετουσιοηιένον οινόπνευμα, αποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Ελληνικοί 

λαού, ήτοι τόν όωτιό ' ι ιόν , τήν Οέρηανόιν καί τήν ν. ίνι ιόΊν. 

ΓΕΝIΚ ΑI 0ΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 0ΙΝ0ΠΝΕΥΜ ΑΤ0Σ 
Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος εΤνε βεβαίως εντελώς ακίνδυνος, άρκεϊ νά λαμβάνωνται ΣΤΟΙΧΕ1Ο>ΔΕ1Σ τινές προ

φυλάξεις, αί όποΐαι συνοψίζονται εΐς τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε είνόπνευμα είς φωτιάν· 
Ιον Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διότι καί εξατμίζεται τοΰτο καί απορ* 

ροφι; ύγρασίαν, οπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν. 
2ον Διά κανένα λόγον δέν επιτρέπεται νά ρίπτετε οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεΐον, καμίνετο 

•κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάθη τό δοχείον καί νά χυθή 
επάνω σας άναμ μένον. Τόν αυτόν κίνδυνον διατρέχετε καί μέ τό πετρέλαιον, μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι το οινό
πνευμα σβύνει εύκολώτατα μέ V ε ρ ό καί μάλιστα μέ ολίγον. Μόλις τό νερο'ισετε παύει νά καίη. 

3ον Πρέπει νά φροντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεΐον κτλ. πριν τά άνάψητε. "Αν δι Λ* ί 
ρουσιασθή, ανάγκη νά ρίψητε καί άλλο οινόπνευμα, σβύσατε πρώτον καί αφοΰ βεβαΐωθήτε, ότι εσβυσε, τότε ριψο*· • 
καί άλλο. 

4ον Μή επιτρέπετε νά μεταχείρίζωνΐαΐ οινόπνευμα διά προόάναμμα κάρβουνων, διότι πολλοί πολλάκις 08* I 
προσέχουν καί ρίπτουν τοιούτον οέ μίσοαναμμένα κάρβουνα, οπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψΐ) τό δοχειον | 
καί νά γίνη δυστύχημα. 

5ον Μή γε|ΐίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεΐον, οίίΐε κανέν έν γένει είδος. Τό οινόπνευμα πρεπ» 
νά μένη ένα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τού στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλεται (φουσκώνει) και Λ(?Ί_ ! 
πει νά έχη τόπον, άλλως θά χυθή απέξω καί θά άνάψη. 

7ον Έάν γεμίσαντες εν είδος οιονδήποτε τό περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατε το αμέσως ι 
πριν τό ανάψετε, μέ ο,τι δήποτε ύφασμα. Τό οινόπνευμα ούτε λεροινβι, ούτε βρωμά, 

δον "Αν κατά λάθος είς τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσότερος, άπό δ,τι πρέπει φοράς καί βΥα" 1 
ζει ή λάμπα επάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε. Θά κατεβούν μόναι τους καί ή λάμπα ο»» ι 
θά άνάψη κανονικά. 

Τά εϊδη μας εΐνε τελειότατα, εάν δε άκολου&ήοητε τάς ανωτέρα) οδηγίας 
ουδέποτε δύναται νά συμβή τδ πάραμικρόν. 
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ΑΘΗΝΑΙ Μ 

Α - Κ . Δ Α Μ Β Ε Ρ Γ Η 
Καθηγητού τού Πανεπιστημίου 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΤΗΛΕΦΟΝΟΓ 564 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΤΗΣ Ν Γ Κ Τ Ο Σ 

! ΐΤΡΟΤΥΠΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΜΤΗΙΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Α ί 
- π » Ε Ν Α Ο Η Ν Α 1 Χ = 3 • ί 

Μ έ γ α ρ ο ν Π ε ό Ί ι α ζ ό γ λ ο ν . ( " Ε ν α ν τ ι Ε θ ν ι κ ή ς Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς ) ; 

ί Έκτέλεσις ιατρικών συνταγών ΜΕΤ' έλεγχου. — Χημικαί αναλύσεις κα'ι εξετάσεις εδωδίμων καί ποτών, ποσίμων 2 
| • [οματικών υδάτων κλπ.—Εξετάσεις μικροσκοπικά! καί μικροβιολογικοί.—Εξετάσεις οργανικών συστημάτων δι' | 
! «Ιίικών μηχανημάτων.—Απολυμάνσεις οικημάτων.—Αποστειρώσεις εργαλείων καί έπιδεσμικών ΕΙΔΏΝ. — Άκτινο- ξ 
Ι γροφίαι.—"Έλεγχος νεκροφάνειας.—Ταριχεύσεις νεκρών. | 

— Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ ΑΞΙΑΙ Σ Τ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ — \ 
\ ΆλεΙςίχαΛνον. — Αποτελεσματικός υγιεινός βάμβαξ διά τους καπνίζοντας. 5 
I ΑΝΟΙΊϋΝ'Ε. — Αιά τήν άνώδυνον έξαγωγήν τών οδόντων. | 
[ Α,ΝΤΙΟΟΚ .̂ — ΑΓΑΤΆ τών τύλ.ων. £ 
ί \>·ΤΐίΤ.ΐ.κκι><ΐΝ. •—Κατά τής άρτηριοσκληρώσεως. | 
Ι ΒΑΥΜΕ ΠΕΝΤΛΙΚΕ.— Κατά τών όδονταλγιών. | 
ί ΒειεΚΚΡΟΚΕ. — "Εμπλαστρα. Κα,τά τών έκ θηλασμού διογκώσεων ΤΏΝ μαστών, κατά τοϋ κοκκύτου, 5 
; κατά τών δο&ιήνων καί κατά τών τύλων. | | ΒΟΚΝ*ν\λι. ΚΑΊ Ν.Νΐ.ΟΕΙΝ. — Κατά τών ύατερισμών. | 
1 ΒΟΚΟΙ.ΓΠΙΙΝΜ.— Εξαίρετον κατά τής ψαμμιάσευιςκαί λι&ιάσεως φάρμακον. | 
ί Ολι,ΜΥΚΕΝ. — "Αριστον ΚΑΤΑ τών ύστερισμών. $ } ΟΚΕΜΕ 11Υ ι ϊ ι Ε ΝI ο υ Ε.—-Άκίνδυνον άριστον κοσμητικόν. Ϊ 
{ ϋΐΑΒΕΐδΕΚΙΝ. — Κατά τον διαβήτον. 2 
* ΟΐίϊρΝΟΝ. — Κατά τών δυαπνοιών φάρμακον. 5 
I ΕΜΙΠ.8ΙΟΝ ;Ί Γ Ιπΐίΐβ (3Β Γοίβ άθ ηΐΙΙΠΙΟ Ε11Χ ΙΐνρΟρΙίΟδρΙηίβδ.— Γαλάκτωμα έξ ελαίου τοϋ | 
; ονίσκου τής Νορβηγίας μετά ύποφωαφορωδών αλάτων. § 
{ ΗαΕΜΑΊΌΟΕΝ ΚοίΑΝϋ.— Τό άριστον τών αίμοποιητικών καί τονωτικών φαρμάκων είς ύγρόν καί είς ί 

δισκία μετά σοκολάτας. | 
I Η α ε μ ο ν τ . γ κ ι ιι·"]•". Ν !•:. — Κατά τής νευρασ&ειείας καί ύπερκοπώσεως. | 

ΗλΕΜΟδΤΛΝ.— 'Εξαίρετον κατά τών αιμορραγιών. · | 
ΗΛΜΑΜΕΙ,ΙΝ 8α1,11Ε.— Αλοιφή θαυματουργός κατά τών αιμορροΐδων, | 
ΚΟΝΙΙ,ΕΑ, Ελι ιΥΙ , ΙΝΕ, ΑΝΤΠ'ϋδδΙΝ.— Εξαίρετα κατά τοϋ κοκκύτου φάρμακα. | 
ΙιΑΧΙΧΕ, Ι ' γ κ ο ι ν ε , ΡίΤΙΟΥΙ,, Ρΐ'ΚΟΚΝ, ΠεοπΕΙΝ. Κατάτής καθ' έξιν δυσκοιλιότητος. \ 
ΙΊΕΝΥΚΕ'ΠΧΕ.—ΛΓΑΤΆ ΤΉΊΣ δοΰιηνώσεως. I 
ηΐνΕλ—Εξαίρετος σάπο)ν τοϋ προσώπου. 5 
ΡεβΕΙ'.Ο.— Εξαίρετος όδοντύπαστα. ί 
ΡΟΐ.ΥΕΟΚΜΙΛΤΕ ΟΙΙΛΝΠ.Ε.—Α'ΑΤΑ τής εξαντλήσεως τοϋ μυϊκού συστήματος. 5 
ΡΟΐ,ΥΟίΛΊ'.ΕΚΟΡΗΟίΙΊΙΑΤΕ ( ίΚΑΝυΕΕ. —Ά'ΑΤΑ' Τ̂Σ νευρικής εξαντλήσεως. \ 
ΓΟΟΌΚΕ Γ.ΑΧΑΤίνΕ.—Εϋγευοτον ήπιον καβαρτικόν. β | 
ρΗΕϋΜΑδΑΝ.—Αλοιφή κατά τής άρ&ρίτίδος καί τών ρευματισμών. 
ΟΙΚ0Ρ Γ.ΑΙΛΓΑΝΐ.—̂ΛΟΊΣΤΟ»' καταπρανντίκόν\ 3 
8ΐΚ0Ρ ΗΥΙΌΐΊΙΟδΡΗΙΤΕδ ΟΟΜΡ.— Εξαίρετον τονωτίκύν. . ί 
Σταγόνες Ινδικαί άντιπυρετίκαί. — ΑΓΑΤΆ τών έλωδών πυρετών καί τής έκ τούτων καχεξίας. ί 
1ΕΚΡΙΝΕ ΟΚΑΝϋΕΕ: ΚΑΊ Τ.ΥΝ08ΛΙ, .— Έπί χρονιών παθήσεων τών βρόγχων. * ΗΐΝΟΤΥΚΝ Ρ ε κ κ ι ΛτηΕΧ8ΤΑΕ1)Τ. Εϋγευοτον ήδύποτον σίδηροϋχον εξαίρετον κατά χλωρώσεων Ί 

αναιμιών καί γενικής εξασθενήσεως· 
|3ΐΙΐηΐΟΕ8ΤΐΕ.— Έπί δυσπεψιών καί στομαχικών παθήσεων. 

ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 
| τ ,^ ν . ΐ ' ' 1 Ί'ί'ΡΙΚΓΧΕΊΩ Δαμβέργη ευρίσκονται ΕΊΣ φιάλας έτοιμα διαλύματα αλάτων αντιστοιχούντα ΠΡΌΣ τά συστα- | ' 
• «Βιο̂ των ιαματικών πηγών τής Αιδηι|τοΟ, τοΰ Λοι-τραν.ϊ«>Γ. τής ΚνΟνον, τών Μεθάνων, τής Κ υ λ λ ή ν η ς καί ί 
! 11Κ Ιπάτι ις . ΊΊΊ διαλύματα ταΰτα εΐνε κατάλληλα ΠΡΌΣ παρασκευήν λουτρών κατ' οίκον έν ώρα χειμώνος ή διά ϊ ; «ΝΣ ΑΔΥΝΑΤΟΫΝΤΑΣ ΝΆ μεταβώσιν ΈΝ ΏΡΟ; θέρους ΕΊΣ ΤΆΣ πηγάς. Προσέτι ευρίσκονται έν ΤΩ φαρμακείο) τούτω τά | I Χ·1 Μ 1 ° 3 ' · υ τ , κ , ' 1 ο ι , ' ι τ " νεύρα λοι-τρΛ τ ο ί α ν θ ρ α κ ι κ ο ύ οξέος ΏΣ Χαί ΤΆ λίαν ένδυναμωτικά λ ο υ τ ρ ά έξ ΈΚΧΝ ί |*θ(»ΑΤΟΓ τ:£ί·κης ν.α» ε λ ά τ η ς ΏΣ καί έξ έ κ ν ν λ ί ό α α τ ο ς Α ρ ω η α τ ι κ ϋ ν φυτών . | 
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νιας κα'. άλλα τόσα κρούσματα παραφροσύνης. Καί 
δλοι, οί της αυτοκτονίας τόν θάνατον καί της παρα
φροσύνης τόν θάνατον αποθνήσκοντες, είνε ήσυχο: α
στοί, ουχί δ' έπαναστάται. 

ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ 
«Κ0υ88Κ0ίΕ Β Ο Ο Α Τ Δ Τ Ν Ο » (Παρίσ:ο:) 

Πολλοί π:στεύουσ:, δτι αί φρικαλεότητες τών έν Ρωσ
σία αντιδρώντων κατά τοϋ επαναστατικού κινήματος 
είνε πρωτοφανείς έν τη ιστορία τών εθνών, άλλ' ά-
πατώνται. Αυτή είνε ή γνώμη τοΰ κ. Κ ο υ π ί ϊ η β , δ-
στις, ί'να τό αληθές τοΰ ίσχυρισμοΰ του άποδείξη,παρα-
θέτει ολόκληρους σελίδας έκ τοΰ έργου τοΰ κ. Ν&α-
1Α1)Θ11Ο περί τής «Ιστορίας τών δύοΠαλινορθώσεων». 
Ή τακτική τοΰ Λουδοβίκου Ι Η ' ύπήρξεν όμοια πρός 
τήν τής σημερινής ρωσσικής κυβερνήσεως. 

Αί αύται «Μαΰραι Συμμορίαι», έκμεταλλευόμεναι 
τόν φανατισμόν τών μεσημβρινών γάλλων, αί αύται 
σφαγαί, οί αυτοί κακούργοι νόμοι καί τά αυτά στρα
τιωτικά δικαστήρια πρός κατάπνιξιν τής επαναστά
σεως. Ό ρώσσος εργάτης σήμερον είνε πολύ ανώτε
ρος τοΰ τής εποχής τοΰ Ναπολέοντος εργάτου, δν οί 
πόλεμο: τοΰ στρατηλάτου εκείνου είχον άποκτηνώσει. 
Τοΰ ρώσσου εργάτου τήν όιάνοιαν διήνοιξαν μακρά σο
σιαλιστική προπαγάνδα καί αί ήτται κατά τον ρωσσο-
ϊαπωνικόν πόλεμον. Ή ησυχία καί ή απάθεια του είνε 
προσωριναί. Δέν αφίσταται πολύ ή εποχή, καθ ' ήν θ' 
άναληφθη πάλιν ό^έπαναστατικός άγων. Ό κ. Κ ο α Ι'-
ϋ ί 110, έν τή περί ής πρόκειται μελέτη του, ήν επιγρά
φει : «Μαθήματα έκ τής Ιστορίας», ομολογεί, δτι ή 
ανωτέρα έν Ρωσσία τάξις υστερεί της έν Γαλλία κατά 
τήν Παλινόρθωσιν. Οί γάλλοι τής τάξεως ταύτης ήσαν 
αξιοπρεπέστεροι -/.αί πολιτικώτεροι. 

ΤΟ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ν ΓΕΝ ΟΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (Παρίπιοι). Τό άνθρώπινον γένος 
έπετέλεσε πράγματι προόδους ; Είς τό ερώτημα αυτό 
άπαντα ό κ. Α1ί -Γβ(1-Κιι§3θ1 νηΐ ΐϋοο έν συγγραφή, 
ήν έξέδωκεν έπ ' εσχάτων περί τής εξελίξεως τής άν-
θρωπ'ότητος. Κατά τόν συγγραφέα, ύπό διανοητικήν 
έ'ποψιν, ουδεμία έπετελέσθη πρόοδος, ώς μαρτυροΰσιν 
ή ιστορία καί τά αρχαία μνημεία.'Επ' ίσης ή ιδέα περί 
τών ελλείψεων της διανοητικής μηχανής παρά τοις ά-
γρίοις είνε σφαλερά. Έ φ ' δσον μελέτα τις, άνευ προ
καταλήψεων, τά πράγματα, πείθεται,δτι οί ανθρώπινοι 
τύποι τών άγριων ουδόλως διαφέρουσι τών άλλων τύ
πων της μεγάλης οικογενείας τής άνθρωπότητος. Καί 
αυτοί ακόμη οί άγριοι Αυστραλοί, οί μάλλον απολί
τιστοι τύποι τοΰ ανθρωπίνου γένους, Ιχουσι τά αυτά 
ά καί ημείς συστατικά προσόντα. Δέν έχουσι φιλοσό
φους καί άλλους διδασκάλους ώς ήμεϊς, άλλ' έχουσι 
τάς αύτάς διανοητικάς ελλείψεις, άς καί ημείς, έάν 
μή όλιγωτέρας. Είς ανωτέρους τοΰ Είρηνικοΰ τύπους, 
κατατασσσομένους καί τούτους είς τών αγρίων τήν τά-
ξιν, συναντά τις ανθρώπους φυσικώς, διανοητικώς καί 
ηθικώς ομοίους, έάν μή καλλίτερους ημών. Ή έλ-
λειψις γραπτής γλώσσης, ήτις παρατηρείται παρά 
πλείστοις νησιώταις τοΰ Είρηνικοΰ, δέν αποτελεί σο-
βαράν άπόδειξιν διανοητικής πλημμελείας. "Αλλως τε 

είνε γνωστόν, δτι οί σύγχρονοι τής Λίθινης 
είχον τάς αύτάς δ:ανοητ:κάς καί ήθ:κάς :δ:ότν?* 

άς έχουσι σήμερον καί οί μάλλον ανεπτυγμένο·}ι? 
"Ωστε πρόοδος, κατά τήν κυρίαν σημασίαν τγ ; λΐί 
δέν έπετελέσθη. Ά λ λ ά θά εξακολούθηση γ κ α χ ΐ ' 
σις αύτη ; Ό σοφός έθνογράφος. φρονεί, δτ: ξ,λ , 
μεταρρυθμίσεως τής ανθρωπινής αγωγής ν.αί ξ,ι *5 
εφαρμογής τών νόμων τής φυσικής τελε:οπο:γ«*ί 
τοΰ είδους πολλά είνε δυνατόν νά έπιτευνθώσι. 

ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΙ 
«ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» ( Λ ο , ό π χ ^ ί ϊ 

Ιάκωβος Μπαρντοΰ γράφει, δτι ή άπο:/.:ακή έπέχΐβΐ 
σις τής Γαλλίας αποτελεί ένα παράγοντα σοβαρύ^.! 
τον προόδου, διότι διά ταύτης καί διά τής άφυπνίοι^ 
τής Βιομηχανίας θά κατανεχθή δεινδν κτύπημα εις 
συγκεντρωτικόν καί αύθαίρετον διοικητικό·; σύσχι»»^ 
8 διέπλασαν οί Ίακωβίνοι καί οί Βοναπαρτικοί. Ποδ-
τος ό Γαμβέττας διεκήρυξεν, δτι αί λυπηραί άναμνή. 
σεις τοΰ 1870 ήδύναντο ν ' άποπλυθώσ: δ:' άποιχι*^ 
κής πολιτικής διεγειρούσης τήν πρωτοβουλ ίανΒ 
άφυπνιζούσης τήν δραστηριότητα τής χώρας. Τό πρό-
γράμμα τοΰτο, άναπτυχθέν ακολούθως ύπό τοΟ Ίοι> 
λίου Φερρΰ καί επιβληθέν.είς τήν χώραν, παρά τΜΐ 
έκδηλωθείσας λυσσώδεις αντιδράσεις, πολλάς συνεχή 
μισε προόδους. Διά τής κατοχής τής Τύνιδος 118811; 
τοΰ πολέμου τοΰ Τογκίνου (1Η82-18ΜΓ>διά τώνί* 
Σουδάν, Δαχομέη, Μαδαγασκάρη, Κεντρώα Άφριχί'ί 
κλπ. πολεμικών επιχειρήσεων (1880-1 ί Μ «.), άπέκττΑ 
Κράτος Άποικιακόν, δπερ έχει σήμερον έκτασιν 9 
412000 τετραγων. χιλιομέτρων μετά 58,Η90,ΟΟθβ 
τοίκων, έν ώ έν έτει 1870 είχεν έκτασιν ενός έκατο| 
μυρίου τετραγωνικών χιλιομέτρων, μετά εννέα έκατο| 
μυρίων κατοίκων μόνον. 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 

«ΕΙΠΗΕΩΡΗΣΙΣ» [Παρίοιοι]. — Ί ί τιμή τής ο* 
κολάτας ηϋξησε. Καί διά τ! ; Διότι ηΰξησε καί ή τιμή 
τών δούλων κατά τά δυτικά παράλια τής Αφρική 
Ή αξία ενός άνθρωπου — ενός άνθρωπου μαύρου— 
άπό 16 λίρας στερλίνας άνήλθεν είς ."35 καί 40 (ήτ« 
άπό 400 φράγκα είς 10001. Ώ ς γνωστόν οί δοΟλρ) 
αγοράζονται είς πρώτην άγοράν έν τώ Ελευθέρα 
Κράτει τοΰ Κογ/.ό. ί'να χρησ:μοπο:ηθώσ:ν άκολουθω{ 
έν ταίς Πορτογαλλ:καίς νήσοις τοΰ Άγιου Θωμά καί 
τοΰ Πρίγκηπος καί έν τή Αγκόλα διά τάς φυτείβι 
τοΰ κακάου. Κατ ' έτος οί γαιοκτήμονες τών φυτειω» 
άγοράζουσι τεσσάρας έως πέντε χ:λ:άδας δούλων. 
Κατά τό έτος 1901 έχρησ:μοποιοΰντο έν τω ΆΥ'¥ 
Θωμά 22,000 μαύρων. Ή θνητότης αυτών είνε με
γάλη καί ούτω ηύξήθη ή τιμή τοΰ ανθρωπίνου κρ*«" 
τος. Άς έλπίσωμεν. δτ: θά έκλειψη τό άτιμον αιιτο 
έμπόριον καί δτι αί παρά τώ βασιλεί Λεοπόλδο), 1" 
γεμόν: καί Κυριαρχώ τοΰ Κογκό, παραστάσεις 
Αγγλίας, ύπομιμνησκούσης τάς διατάξεις τοΟ Ιΐρ 

τοκόλλου τών Βρυξελλών, θά καταπαύσωσι τό Μ* 
πραττόμενον αυτό αίσχος. Άς αύξηθή δέ ή τιμή ^ 
σοκολάτας. 
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ΑΝΑΓΝΟΣΜΑΤλ ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑ ΠΑΙΑΙΑ 

Ο 

["Ολαι αί μέχρι τέλους σελίδες άφιεροϋνται είς 
ϋλην διά τάς οικογενείας, επομένως άπο-
απώμεναι τοϋ τεύχους δύνανται ν' άποτελέ-
σωσινίδιαίτερον περιοδικδν χρήσιμον ώς 
παιδαγωγία, ώς πληροφορίαι και ώς δδη-
γίαι.Ί » 

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α 

Ό άνήρ ί)ά καταστή και εν τή μάλλον προκεχωρημένη ηλικία, οίον τόν έδημιοΰργησαν 
"κατά τόν παιδικόν αύτοΰ βίον. 

(ΙΙαιδαγωγικόν αξίωμα) 
ΤΌ Χ Α Ϊ Δ Ε Μ Ε Ν Ο Ν Π Α Ι Δ Ι 

Τδ χαϊδεμένον παιδί ! 
Καί ποίος δέν ήσθάνθη, έν τή ξένη δμως πάντοτε 

οίχογενεία —δ:ότ: έν τω ίόίω οίκω ή στοργή καθιστά 
μύωπας τούς γονείς πρός τά ελαττώματα τών τέκνων 
- τήν δυσάρεστον έντύπωσιν, ήν παράγει έν χαϊδε-
ρένον παιδί ! 

Μέγα μέρος τής μελέτης καί τών παρατηρήσεων 
ϊ»ν τών παιδαγωγών τοϋ' αιώνος άφιερώθη είς τήν 
4νατροφήν τών παίδων κατ' οίκον καί είς τήν επίδρα
ση ήν δύναται νά έχη ανατροφή τοιαύτη έφ' όλοκλή-
Ρ«« τοϋ μετέπειτα βίου τοΰ παιδιού τούτου.Έν άπό τά 
«νοτερα διά τήν τύχην τών παιδιών διδάγματα είνε 
«λεγόμενα «χάϊδια>. Τό «χαϊδεμένο παιδί» υπήρ
ξε πάντοτε ό δυστυχέστερος έν τφ βίω άνθρωπος καί 
1 °τβργή τών οικείων ύπήρξεν ό κακός δαίμων καί 
• Χωριστός εχθρός τών μετέπειτα μεγάλων τήν ή -
'-'-κίαν. 

ίοναντή 

Χαϊδεμένον παιδί, μαγεύει πολλάκις έν πρώτη 
'ψν- καί διά τής ζωηρότητος τοΰ πνεύματος 
*» *αί διά τής ευγενείας τών τρόπων του. Ή εύ-
" 1 τ ο υ αφυπνίζεται ενωρίς, άλλά συγχρόνως καί ή 
**ιοδοξίοι αύτοΰ. Άσυλλόγιστοι εύμένειαι καθιστώ· 

• ϋ! Φ ? υ °ικάς έξεις, τόν δεσποτισμόν, τήν πα-
καί τήν όργήν. Ή συνεχής τρυφερότης δι' 

ής τό περιβάλλουσι καθιστά τό παιδίον έγωιστήν 
έκτεθειμένον είς δλας τάς θλίψεις τής ζηλοτυπίας καί 
τής κενοδοξίας. 

Διά νά διορθώσωμεν τάς έξεις καί τήν άνατρο-
φήν ένδς τοιούτου παιδίου πρέπει ν ' άσκώμεν δλην 
τήν άντίδρασιν ημών μετά καλωσύνης καί μετριοπά
θειας. 

Μετά τοιούτων παιδιών, θά έπιτύχη τις όλιγώτερα 
διά τοΰ αύστηροΰ τόνου καί τής άκρας επιβολής. Ε 
πιτυχής θ' άποβή ή διδασκαλία διά τής ήρεμου ανα
κλήσεως τοΰ παιδιού είς τούς καλούς τρόπους καί 
τάς άγαθάς διαθέσεις. 

Μή προσβάλλετε τήν φιλαυτίαν του, άλλά προσπα» 
θήτε νά κατανόηση ποΰ έγκειται τό καθήκον του, δί
χως νά έπιζητήτε μετά σκαιότητος τήν ύπακοήν. 

Έ ά ν δμως τό πείσμα κυβερνά τό παιδίον, ύττόμνή-
σατε αύτφ πρώτον, δτι ή υπακοή είνε πράξις δικαία 
καί δύναται μάλιστα ν' άποβή" καί έκδήλωσις καλιο-
σύνης. Τέλος απαιτήσατε διά τής επιβολής τήν ύπα
κοήν. 

* 

Ό μέγας παιδαγωγός Δυπανλούπ έϊς 6λόκληρον 
μελέτην του περί «χαϊδεμένων παιδίων» γράφει με
ταξύ τών άλλων καί τά έξης άξια μελέτης καί προσο
χής είς πάντα γονέα : 
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«Τά χαϊδεμένα παιδιά δταν φθάσουν είς ήλικίαν 
δέκα έως δώδεκα ετών ' μεταβάλλοντα: αίφνης άπό 
χαρίεντα, ευγενή καί προσπαθοΰντα νά άρέσκωσιν, είς 
αυθάδη, ψευδολόγα άνευ συνειδήσεως καί φιλοτιμίας-

Τά παιδία αυτά, τά όποϊα έφαίνοντο αξιαγάπητα) 
τόσον άφελη, τόσον χαρίεντα, έπιδεικνύουσιν άπροσ-
δοκήτως κακίαν καί υποκρισίαν επικίνδυνο ν. 

Έ ν τη περιστάσει ταύτη δέν υπάρχει συμβουλή 
καλλίτερα ν ' άκολουθήση τις άπό τήν άναγραφομέ. 
νην έν τη Α γ ί α Γραφή : « Υποτάξατε ενωρίς τά τέ . 
κνα ύμϋν, τιμωρείτε αυτά αυστηρώς έφ' δσον είνε α
κόμη παιδία, έκ φόβου μήπως καθιστάμενα άπειθη 
δέν θελήσωσι πλέον νά σάς ύπακούωσι καί άποβώσιν 
ούτω αΐτίαι θλίψεων δι' υμάς. Μή καταστήσητε κύ-
ριον τών πράξεων αύτοϋ τόν υίόν σας καί επιβλέπετε 
αυτόν μέχρι καί της σκέψεως του». 

Ύπάρχουσιν έν τούτοις γονείς, τών όποιων ή εξου
σία καί τό φίλτρον δέν γνωρίζουσι νά έκόηλωθώσιν 
άλλως ειμή διά θωπειών. Προκειμένου περί έμοΰ Ο
μολογώ δτι θά ήρυθρίων δχι μόνον διά τούς γονείς, 
άλλά κα'. διά τό Γδ^υμα, ούτινος θά έτασσόμην αρχη
γός* δταν ήμην καταδικασμένος νά πειθαρχώ τήν έν 
τώ διαλεκτηρίω τοΰ σχολείου συγκέντρωσιν διά συνε
χούς αγώνος κατά τών γλυκισμάτων καί τών άλλων 
φαγώσιμων. Διότι μετά πάσαν έπάνοδον τών μαθητών 
έκ τών οικιών των είχον έργον νά επιβλέπω τά γρα
φεία αυτών καί νά αφαιρώ εκείθεν δπως δίδω είς 
τούς πτωχούς δλα τά ποικιλώνυμα εφόδια τοΰ στόμα
τος τά κομιζόμενα ύπό τών μαθητών έκ τής οικίας 
των. 

*Αλλο κακόν είνε ή έξις πολλών γονέων δπως ύπη-
ρετώσι τά τέκνα των. Καί δμως δέν πρέπει ούτε νά 
έπιτρέπωσι τήν διαρκή διά τών υπηρετών έκτέλεσιν 
τών αναγκών καί επιθυμιών τών παιδιών. Είνε ώφέ-
λιμον δπως τό παιδίον εθίζεται νά αύθυπηρετήται. Τά 
παιδία τά όποϊα πολύ υπηρετήθησαν είνε πάντοτε άδε-
ξιώτερά καί αυθαδέστερα τών άλλων. Άγαπώσιν όλι
γώτερον τούς γονείς των καί τούς διδασκάλους των 

διότι έπί μακρόν χρόνον δλοι εξυπηρετούν τάς • 
μίας των. Δέν πρέπε: δέ νά λησμονώμεν ότι ό 1·-ηΜ 
είνε τό φυσικόν ελάττωμα τών παιδιού, όπερ $ 
νει καί ό εχθρός αυτών. 

Έ ν άλλη θέσει τοΰ αύτοΰ συγγράμματα- . 
Γάλλλος παιδαγωγός λέγει : 

«Ύπάρχουσι διάφοροι τρόπο: 5:ά νά κατα^τ*. 
είς γονεύ; -Λ τέκνον του ϊυ—υχές,πκρέχων ΑΥΤΟΊ 
τά άπομένοντα είς τήν ώριμον πλέον ήλικίαν ΈΛΟΠ; 
τώματα. 

«Διαφθείρει τις τό πνεΰμα του μέ διαρκεί; ΕΠΑΊΝΑ 
καί ύπερβολάς διά τήν εύφυ'ίαν του καί τούς τρίπ« 

του. 
«Διαφθείρει ό γονεύς τόν χαρακτήρα τοΰ τέχν 

του επιτρέπων ΕΙΣ αυτό νά επιτελή δλας τάς ζ,αΆ 

του. 
«Διαφθείρε: τις τά αισθήματα τοΰ πα:δίου 

κνύων διαρκή περί αύτοΰ μέριμναν, λατρείαν κα': άφο-
σίωσιν μηδόλως άποκρυπτομένην. 

«Αί μέθοδοι αύται αί δημιουργοΰσαι τά /αϊδεμέν» 
παιδία είνε αί χείριστα·, έν τη" πα:δαγωγ·κ. ν.ίν.ϊιΛ 
μιουργοΰν ανθρώπους οκνηρούς καί οϊηματίας. 

>Τά παιδία αυτά τά φαινόμενα έκ πρώτης δ « Η 
τόσον χαρίεντα, τά έξευρίσκοντα πάσαν μέθοδον 
ν ' αποκτήσουν δ,τι έπιθυμοΰν, ομοιάζουν απλώς « Η 
τά εξημερωμένα θηρία, διότι αρκεί ή π-/ραμ:κροτίρα, 
άντίστασις κατά τών επιθυμιών των δπως έμφανίη^ 
τήν πλήρη διαστροφήν τής ψυχή;, τοϋ νοΰ κα! τί»« 
αισθημάτων αυτών. Καθίστανται καί πάλιν "τά άγρι· 
θηρία τά όποια δάκνουσι καί σχίζουν, μόλις άρντ)8|} 
τις είς αυτά κάτι σύμφωνο ν μέ τήν δρεξίν των». 

* 

Αυτά γράφει ό μέγας παιδαγωγός. 
Καί όντως. Δέν υπάρχει δυστυχέστερον πλάσμα Ιν 

τώ κόσμω τούτω άπό εκείνον δστις άνεπτύχθη ώς «χΛ« 
δεμένο ν παιδί». 

Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Ο Ν Τ Α Ι 
ΑΙ Π Α Ν Α Δ Ε Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ 
Τ Α Σ Π Υ Ρ Α Κ Ι Α Τ Η Ν Π Α Ρ Ε Ι Ω Ν 
Η Π Ι Τ Τ Ρ Ι Α Σ Ι Σ 
Η Π Τ Ω Σ Ι Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Χ Ω Ν 

"Ολα τά νοσήματα τά επικίνδυνα διά τό 
Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ω Ν Κ Υ Ρ Ι Ω Ν 

και διά τήν 
Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Ν Τ Ω Ν 

Ε Ν Τ Η Τ Ε Λ Ε Ι Α Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η 

τον έπί σειράν ετών έν Παριοίοις ειοιχνί 
άσχοληΰέντος είς τά νοσήματα τον δέομΑΤθ% 

\ και τον τριχωτού της κεφαλής ίατροΰ Χ· 

Δ. Κ Ε Φ Α Λ Ο Π Ο Γ Λ Ο Γ 
ί Μ ε γ ά λ η γ ω ν ι α ί α ο Ικ ία τ ή ς όδοί? Πατηόίων * α 

Γ λ ά δ ό τ ω ν ο ς 1 . (Παρά τά Χ α ν « ϊ α ) 

Η Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Α 

• ΑΓΗΤΑ 

[Μαγιονέζα] 

ΙΙαίονοιιεν δύο κροκάδια αυγών, 
ιΐιέρι και μουστάρδα, τά 

^.αιώνομεν καλά, ρί.-ττομεν 
Μ-οι-ά λάδι κα'ι έπειτα λεμόνι, 

ΙΜΤ θέλομε)· νά γίνη περισσότερα. 
Αίχαλή διά ι,'άρι κρύο κα'ι κρύα 

,ιν/.ά. 
Β Γ " « * 

(Κροκέτα άπό άγκινάραις) 
Βράζομεν μερικαϊς άγκινάραις 

ομεν τό κάτω μέρος, 
ίιμαί/') αφαιρούμε)· εντελώς τά 
φνίλα, ΐτοιμάζομεν άσπρη σάλ-

ΙΜϊζομεν δηλαδή εις 1 κατπα-
ώίαν «|ά χουλιαριά βούτυρο νά 
*άν;|· οίχτομεν όλίγην άχνη ά-
Ιενοιχαι μετά 1<ιιι δρ. γάλα νά 
Μαόνι1, γυρίζοντας γρήγορα Λ
αοί δέοουν λα'ι τά κατεβάσαμε)· 
$)άχην φιοτών, ρί ιτομεν 2 κρο
κοί; αυγών και παίρνουν μερικάς 
βοάοει;. Παίρνοιαν ταίς άγκινά-
ραι,-, »αίς φορμάραμε ν όπως ι')έ-
ώκίΐ', τάς βουτούμε ν είς τριμμένη 
•μύέιτα χαί μετά εις αυγό καί ταϊς 
χψανίζομεν. 

Κ , »/• 
[Μακαρόνια μέ χοιρομέρι] 

Λ: ί· κοπή έντε/.ώς τό χοιρο-
/φχαί μείνει π<>'>'>• ολίγον κοντά 
Ητο πόδι, τότε άφαιροϋμεν τό 
V* ούτό και ιό κοπ<ινί2αμεν 
«ω. Τό κόκαλο τό βάζομεν νά 
Ρίάοη κα'ι ρίπτομεν τά μακα-

Έτοιμάζομεν άσπρη σά/.τσα διά 
1)2 οκά μακαρόνια, 1)2 οκά γάλα, 
3 κουταλ.ιαίς άλ.εϋρι καί 4 βούτυρο 
καί 3 αυγά. "Εχομεν παρμεζάνα 
τριμμένη, αουρώνομεν τά μακαρό
νια, άνακατεύομεν ολα μαζί και ά-
λείφομεν τήν φόρμα, βούτυρο καί 
γαλέττα, ρίπτομεν δλ.α ομού. 

("Ασπρη σάλτσα) 
Βάζομεν είς μίαν κατσαρόλαν 100 

δρ. βούτυρον καί διάφορα χόρτα ψι
λοκομμένα. Άφοΰ ψηθούν ολίγον, προσ-
θέτομεν 100 δρ. αλεύρι, άνακατ<όνομεν 
αυτά, χύνομεν δέ σιγά, σιγά ζεστόν 
γάλα. Ρίπτομεν άλας καί ολίγα σπυριά 
πιπέρι. Τά βάζομεν έπί εν τέταρτον εςί 
σιγανήν φωτιά, τά περνοΰμεν άπό πολύ 
λεπτύν πανί καί μεταχειριζόμεθα. 

[Κέικ] 
Διά τήν κατασκευήν κέικ. τοϋ 

χρηαιμωτέρου βεβαίως κατά τήν 
έποχήν ταύτην γλυκίσματος ,έχομ εν 
τήν εξής συνταγχ\ν. 

Άναλύομεν διά τής χειρός καλά 
έν ποτήριον βουτύρου καί ρίπτο
μεν έπειτα δύο ποτήρια ζακχάρεως 
τριμμένης, δέκα λεπτών κανέλλαν 
κοπανισμένην, δύο μοσχοκάρυδα 
καί έξ αυγό. 

"Επειτα ρίπτομεν δύο ποτήρια 
«αλεύρι τριεστίνικονί) έβδομήκοντα 
πέντε δράμια γάλακτος καί πάλιν 
δύο ποτήρια αλεύρου, τέ/.ος δέ 
εκατόν δράμια σταφίδος είτε μαύ
ρης είτε ξαν&ής. 

Είνε άναπόφευκτον νά ρίψωμεν 

επίσης τρεις δόσεις διά κοχλιαρίου 
τ ρ ε μ ό ρ ε—τ α ρ τ ά ρ ε άναλ.ελυ-
μένον εντός γάλακτος, ένα. φλοιοί· 
μανδαρινίου κα'ι ένα φλ.οιόν λ.ε-
μονίου. 

"Επειτα ρίπτομεν σόδας έν κο-
χλ.ιάριον εντός λεμονιού καί ολον 
αυτό εντός τή; μάζης. 

Πάντοτε δουλεύομε)· καλ.ά τό 
μίγμα αυτό. 

Ή φόρμα αλείφεται μέ βού
τυρον, βέτομεν έπειτα τό μίγμα 
αυτό έντόςκαί τό στέλλ.ομεν είς τόν 
φοϋρνον. 

ΓΑΥΛΚΐ'ΣΜΑΤΑ 

/ 'Αφρογλύκιαμα ] 
Κτυποϋμεν 12 ασπράδια αυγών 

μέ 60 δράμια ψΦλ.ή ζάχαρι καί δ-
λίγη μυρωδιά. Κάμνομιν έπειτα 
μέ χαρτί μικραϊς κασίτσαις, ταί; 
γεμ'ιζομεν έως τήν μέση μέ τό 
μίγμα τό όποιον έκάμαμεν καί 
βάζομεν νά ψηβοϋν είς μέτρων 
φούρνο. 

ΙΕΟΗΑΡΕΑΙ) ΓΕ8Τ ΙΉΟΜΜΕ 
063ΪΓ611Χ ΆΒ ΟΟΙΙΔΒΓΝΒΓ ̂  

ΝΟΊΤΒ ΌΙΒ̂ ΑΗΟΘ ΓΑΊΊΒΔ 

ΥΟΠ5 ΟΟΪΓΊΒΓ Ρ3.Γ ^ » 

ΙΟΪ-ΙΙΙΤ. Βε ^ΤΛΟΚ-ΙΊΊΑ 

ΝΊΊ-Β-ΝΊΒ ΆΒΚ ΒΟΥΤΊΟΊ ΑΙΙ ΚΟΊ 

χ λ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ 

; ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ 
χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ 

«ΪΪΪΙΟΣΗΦ ΣΕΚΙΝΟ ·: 
χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ > 

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Τ Τ Ο Ν 
Α Θ Η Ν Ω Ν 

1 1 - Γ Ε Ρ Α Ν Ι Ο Υ - 1 1 

Ανευ έγχειρήσεως 

χ ,< ί-Η ?! χ Χ θεραπεύει τήν Κήλην διά 
5*ΝΈ . 4898 

Ί Β 
Χ XX 

^ τών φαρμάκων τά οποία μόνον τδ | | Μ | | 

ΒΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΤΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

κατέχει είς ολον τόν κόσμον. 

Πωλούνται και επίδεσμοι προ-
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^ΓΓΛ|1\ΟΙ ^ Ε Ο Υ ^ Τ Ϋ 
ΠΑΤΟΙ ΟΕΡ ' Π| ΟΔΟΣ 

I I Κ Α Ν Α Ρ Η 

ΗΟΐΙ-

Ι\ΑΤΑΣ:τΜηΑ>(7Ε:ΐΐ^ 

ΑΙΙΪΡ00Α0Ι ΤΟΪ ΕΜΠΟΡΙΟΐ 1 
ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΣΥΣΤΑΤΡ» 

Δυνάμεθα νά κάμωμεν ινφημον μνε'ιαν τοϋ 1 
ψον καϊ πάντοτε άριπτα έφο^διασμένου καιαστ^Η 
Ιωάννου Καοδόνη 15 οδός Σταδίου (άντικοιτ^Λ 
Σταύλων). Τό κατάστημα τοΰτο ιδρυθέν τό «ΟίβΒ 
έπρομήθευσεν και προμηθεύει πάντοτε, τόν χ α ^ ^ Ι 
τον κόσμον τών 'ΑθηΛών και τών 'ΕπαοχιώνΜ 

Διά τών ενιαυσίων ανά τήν Εϋρώπην ταξειδί^^Μ 
διευ&υντοΰ αύτοΰ, εινε πάντοτε ενήμεροι- το», Τ { ιΓ | 
ταίων νεωτερισμών. Άπ' αρχής τής συστάσ, 
τό κατάστημα τοΰτο εϊχεν ώς αρχήν, νά έψο^^Λ 
μέ τά προϊόντα τών άριστων έν Ευρώπη έργοσ-
Δι' αυτό αί ονομαστότεροι ευρωπαϊκά) λ[ΐ!,|ϋικ Ί Μ | 1 
λαννονν έν αύτω άδιακύπως. 'Εν αΰτώ .τα^^Η 
πάντοτε τά καλαίσθητα -/.απέλ.α τώι- αγγλικών ΗΙΒΛΛ 
στηιιάτων Ιϊηοοίη ρΙ ΒβιΐϋθΙΙ καί ΓΊΙγη βΐ ι: 
τών δύο αρίστων έν Βιέννη εργοστάσιο))- [[,,ι,;,. ^ 
Ηοίηποΐι .Ηη. Επίσης τά έλ.αφρότατα καπέλα ΕιΙτβιΙα̂ί 
τοΰ Γάλ.λ.ον κατασκευαστοΰ Βου̂ ιΊ'Ί. ώς κα'ι τά κοανή 
μαλακά καπέλα τοΰ παγκοσμίου '/')'",- -""γοσταοΐη 
ΠοΓίΐΙίηο. Τά πωλ.ούμενα έν τώ καταστήματι χιιοί· 
κτια προέρχονται έκ τών πρώτης τάξεως 4^^Η 
οίων νΈΙΙίοΓ τής Ιϊγοιιο1ιΙ<*, Ζ&οΙιβτίίϋ 7̂ »- ΒιέννηςαΛ 
Βαηηί(ζβΓ τον Αΐίθηύοιιι·»·. Και τά λοιπά άνύοιχα 
είδη άτινα πω/.εϊ τό κατάστημα, ήτοι λαιμοδέτες. &ι#»ί 
κάμισα, φωκόλ, κάλτσες, ομπρέλες, μπαστούνια, φαή-
λες, κομβία είνε πάντοτε μέ καλαισθησία)1 διαλεγμέτιΛ 

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α 

Σ Ε Λ I Σ Δ Ι Α Τ Α Σ Κ Τ Ρ Ι Α Σ 
ο Σ Υ Ρ Μ Ό Σ 

( ή εποχή τώρα /.ατά τήν οποίαν εις τάς άπο-
ιινάς σνγχεντρίόσεις και εις μικρούς φιλικούς 
Κ | σ π ε ρ ί δ ω ν μετέχουν και κορασίδες μέχρι τοϋ 

, • • 

• απο 

·? τής ηλικίας των, πρίν ή ακόμη κάμουν την 
βιν των ει; τον κόσμον. Επομένως ή παρά
ς:-, θεσις τοΰ τελευταίου συρμού διά 

τάς νεανίδας αύτάς εινε χρησιμω-
τάτη τώρα. Αί δημοσιευόμενοι ει
κόνες δίδουν πλήρη ϊδέαν τής άμ-
φιέσεως, ήτις κατασκευάζεται έμ
προσθεν μέν ώς ή μεγάλη είκών 
δεικνύει, όπισθεν δέ ώς τό παρατι-
θέμενον σχήμα. 

Ή ενδυμασία αύτη γίνεται ο
λόκληρος άπό τά εξής υφάσματα: 

τσόχαν « π ' τι-ντρά» ή άπό «βουάλ» γ λεπτήν 
^ος πάντοτε ανοικτού. 

Τό περικόρμιον κόπτεται είς σχήμα μπλούζας πτυ-
χουμένης ώς δ ναυτικός χιτών. 

Αί «φάσσες» αί όποΐαι φαίνονται έπί τής εικόνος 
γίνονται έκ τοϋ ιδίου υφάσματος. 

Δαντέλλα άπό φιλέ κεντημένη ανάλογος πρός τόν 
χρωματισμόν τοϋ υφάσματος συγκροτούμενη από δύο 
«φάσσες» εκ μαύρου άτλαζίου μετά χρυσών κομβίων. 

Έπ ιστήθ ιον από μουσελίνην ή τούλι κρέμ. 
Ζώνη από ταφτάν ή λιμπερτί τής ιδίας άποχρώσεως. 
Έ σ θ ή . σκέτη μέ «φάσσες» όμοιας πρός τάς τοΰ 

περικορμίου ώς εμφαίνεται έν τή είκόνι. 

Τ Ο Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ο Ν 

ΠίΓΟ 

θαυμασίω; τα 

[Βαφή τριχών] 
Τώρα μέ τήν άλλαγήν τοΰ καιροΰ και τάς μεγάλα; 

βροχάς, όσοι βάφονται μέ τάς συνήθεις βαφάς δια
τρέχουν τόν κίνδυνον νά ϊδουν τά μαΰρα των μαλλιά 
άσπρίζοντα και μαυρίζον τύ πρόσωπον των. Ά λ λ ' 
υπάρχει θαυματουργός συνταγή τήν οποίαν ευχαρί
στως μεταδίδω εις τούς άναγνώστας μου, καίτοι θε
ωρώ δτι μία άπό τάς εξωτερικεύσεις τής ανθρωπι
νής μωρίας είνε καί ή βαφή τών τριχών. Ή συν
ταγή έχει οΰτο). 

Κιιογο ιΐο ΟΐίΐΙΘ 00 £Γ. · 
Iϊοιιιιιιο αί1ι·3.<ταιιΙο 100 
Είΐιι Λο Γ080 1 1)2 
Λΐοοοίβΐάβ νοΓνοϊιιΐϊ 200 

Μέ τήν συνταγήν αυτήν βάφονται 
μαλλιά τή βοήθεια μιας βούρτσας, άφοϋ δμως προ
ηγουμένως πλυθοΰν μέ τύ εξής φάρμακον. 

Βίοητίιοιιαίο (Ιο ?οιι(1ο 1 5 βΐ·. 
ί Κβα (Πίΐίΐέβ 1 ΓιΙπ' 

Καί ή λευκότερα κόμη θά μαυρίση περισσότερον 
καί άπό τό πτερόν τοϋ κόρακος. Διά τήν άντοχήν 
της έγγυώιιαι διά τοεΐ; μήνας. 

[Ροδοκόκκινα πρόσωπα] 

Δέν πρόκειται περί άπλοϋ καί άκομψου ψιμμυ-
θίου. Τό μυστικόν νά είνε τό πρόσωπον ροδοκόκκι-
νον, φυσικώς δμως ροδοκόκκινον, έλάχισται ατθίδες 
τύ κατέχουν.Θά προδιόσω δμως έγώ τό μυστικόν αυτό 
διότι μοΰ αρέσει νά σκορπίζω ώραΐα χρώματα. Αυτά 
τουλάχιστον έχουν κάποιον προορισμόν. Ι δ ο ύ ή συν
ταγή. 

ΏίκΒοΙιιιίοη ά' όο«ίηο 
ΙΊοηιιιιο 3Γα1ιίΓ[ΐιο 
Κ3Π ίο Γ080 
Ε&η (Ιο ηοΓοΙί 
Οίνοβπηε ηοιιίτο 

30 
30 
1)2 
1)3 

1 

8 Γ · 

ΠίΓΟ 
ΠίΓΟ 
ΙϊίΓΟ 

Ά π ό τό μίγμα αυτό χύνετε ολίγον είς τήν παλά-
μην σας καί αλείφετε όλόκληρον τό πρόσωπον. Προ
σοχή δμως νά μή άλείψητε και τόν λαιμόν, διότι 
θ ά παρουσιάσετε αηδές θέαμα. "Επειτα πλύνετε τάς 
χείρας διότι αύται πρέπει νά εινε λευκαί καί οχ ι ρο
δοκόκκινοι. 

549 — 
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Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α Δ Ε Λ Τ Ι Α 

[Αί χιονίοτραι] 
Τύ ψύχος τών ημερών αυτών μέ. πείθει ΰτι καλόν 

εινε νά παραθέσω τον τρόπον κατά τόν όποιον προ
λαμβάνει κάνεις ή θεραπεύει τά φοβερά καί απαί
σια χείμετλα, τάς φρικαλέας χιονίστρας, αί ύποΐαι κα
θιστούν δυστυχείς καί τούς εύδαιμονεστέρους τών 
θνητών. Πρώτον οί επιρρεπείς εις χιονίστρας πρέπει 
νά περιβάλλουν ά φ ' δτου άρχίση τό ψύχος τά ΕΥ
πρόσβλητα μέρη - χείρας καί πόδας - μέ μάλλινα πε-
ρικαλύμματα - χειρόκτια καί περικνημίδας- κ α ι ν ά 
μή πλησιάζουν τά; πυράς, δπως έπίση; νά μή έξέρ-
χωνται ποτέ δταν βρέχη χωρίς γολόσσας. "Αν δμως 
πάθουν χιονίστρας τότε τούς συμβουλεύω διά μέν 
τούς πόδας ποδόλουτρον μέ καλοβρασμένα καρυ-
δόφυλα — μόνον τούς πόδας, διότι τά καρυδό-
φυλλα έχουν το μειονέκτημα νά μαυρίζουν τό δέρμα -
δ ιάδέ τάς χείρας τό έΐής φάρμακον. 

01\ΧΟΠΙΙΡ 50 .— §Γ. 
ΚΒΙΙ ΐΐο Γ086 50 .— (5Γ· 
ΤΑΙΙΊΙΙ Ο.ΔΟ ΜΙ·. 

Μέ τό μίγμα αυτό τρίβετε τάς μή έκραγείσας χιο-
νίστραςκαί κατόπιν επιθέτετε τήν εξής κόνιν : 

8Α1ΊΟΝ1ΑΙΙ' (ΙΟ ΙΎΊΐΙΙΟΙΙΙΙΙ 10 Β Γ. 
ΑΗΙΚΊΟΙΙ 0 0 |Ίΐ\ 

[Αί αίμορραγίαι τής ρινός] 
Πρός ταχεΐαν έπίσχεσιν τής αιμορραγίας τής ρι

νός συμβουλεύω τήν έπομένην όδηγίαν τοΰ αμερι
κανού ιατρού Κλήσον. 
' «"Αμα ώ ; έπέλθη ή αιμορραγία τής ρινός, άνοί -

γομεν καίκλείομεν επανειλημμένως τό στόμα δπως 
διαν μασσώμεν, ή καλλίτερον μασσώμεν βώλον απορ
ροφητικού χάρτου (στυ ιοχάρτουΊ μετά δυνάμεως πιέ-
ζοντες τούς οδόντας. ' Η αιμορραγία άφεύκτως θά 
παύση». 

"Ισω; γελάση κανείς άναγινώσκων τό άπλούστατον 
φάρμακον. Απεδε ίχθη δμω; έκ τοΰ πειραματισμού 
άλάνθαστον καί λόγω τών συστολών αϊτινες γίνονται 
διά τοΰ μασσήματος, καί τή ; ιδιότητος τοΰ στουπο-
χάρτου. 

Ι · Δ Τ Ρ Ε Ι Δ Η Σ 

ΠΡ/ΧΚΤΙΚΑΙ Γ Ν Π Σ Ε Ι 2 

(Κατά τοϋ σάρακος) 

Ό σάραξ δστις καταστρέφει τά έπιπλα ιδίως δέ 
τάς βιβλιοθήκας, καταστρέφεται διά φορμόλης ή θει-
άνθρακος, έπιπαζομένου τοΰ ήδη καταστραφέντος μέ
ρους άφθόνως έπί τρεις συνεχείς ημέρας διά τής εν 
λόγω κόνεως. 

ΓΕξάλειψις λεκέδων] 
Προς έξάλειιί'ΐν τών ές ελαίου ή λίπους κηλίδων 

έπί τών ενδυμάτων, δηλαδή τών λεκέδων, συμβού
λου ιο νά λάβετε χολήν βοείαν, νά τήν διαλύσετε έν 
ύδατι 2 οκάδων, καί νά κτυπήσετε τό ύδωρ καλώς 

μέχρις δτου σχηματισθή αρκετός αφρός. ΕΊΤΗ 
θαράς ψήκτρας τρίβετε καλώς τά κηλιδο)ΜΈ\ Β| ' Τ 

καί τ ' άποπλύνετε διά καθαρού ί'δατα;. |[ σ 

αύτη εφαρμόζεται εις τά ενδύματα ές έριούχ0 ι, Λ 
μετάξης. & 

['ΗΚόλλα] 

Ή καλλίτερα κόλλα πρός προσκόλλησιν Ιχ^Ά 
έπί τής πορσελάνης καί άλλων ύελωδών παράσχω 
ται εάν λάβη τις 120 γραμμάρια άρα,; ,-^, 
κ α ί 3 0 γ ρ α μ μ . κόμμεως 'Αδραγάστη; και άναμίΏ 
ολίγον ΰδωρ. Προστίθενται είτα 120 ΓΡΑΜΜΆΡΙΑ 
κέρινης καί 2 1]2 γραμμ. θυμελαίον. Τέλος χδ &! 
αναμιγνύεται εΐς ΰδωρ μέχρις δτου φθάσΐ| ει; τ{. ¥ 

σότητα μιας λίτρας. Τύ κατασκεύασμα δύναται 
διατηρηθή επί μακρόν είς φιάλα; ύελίν,,,.; κ α ^ . 
πωματισμένας. 

...»^...-

[ΑΙ μέλισσαι μαντεύοντ] 
Βεβαίως οί μελισσοκόμοι γνωρίζουν δ,τι έχω Τ 

εΐπω, τό άγνοεΐ δμ^ς ό πολύς κόσμο; διά τον δ»* 
γράφω καί δ ι ' αυτό τόν συμβοιν.εώ.ι, άν θέληι 
γνωρίζη κατά πόσον δ χελιών ί»ά είνε βαρύς νά* 
ρατηρήση μίαν κυψέίην. Ά ν αί μέλισσαι έχον» 4 
νοίξη μικράν όπήν τότε ύ χειμών ίΐά είνε βαρΰτα* 
"Αν τουναντίον είνε σχετικώς μεγάλη τότε ό χειμί 
θ ά είνε ανεκτός. 

Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Η Σ 

Γ Ν Ω Μ Α Ι ΚΑ Ι Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Ι 

Ύπάρχουσιν αισθήματα ένδυναμούπενα ίκ τοΰ /ωριαμοΐ 
(Χριστιανός) 

— Όλιγώιερον λυπηρός είνε ό χωρισμός, τόν όποΐοτ 
προξενεί ό θάνατος παρά ή αδιαφορία. 

[ Σαιμάρκος — Γιραρδϊνο;] 
— Ή υπερηφάνεια αρμόζει εϊ; τήν δυστυχίαν, ήν Μ Η 

ναμώνει τό θάρρος. [Σεγκνρ] 
— Ή άγνωστος άρβτή αρμόζει βίς άθώον έρωτα. \ 

[Σ. Γιραρδϊνος] 

— Τό γήρας ζή δι' αναμνήσεων. [ΣκρΊρ] 

— Αί αναμνήσεις είνε ή ευτυχία τών γερόντων. 
[Βερανζέρος] 

— Ή υπεροχή τής άνθρωπίνι); (ρύσεως έγκειται εν Τ| 
άφοσιώσει. [Σεβαλιί] 

— Ή φιλοσοφία είνε ή επιστήμη τών έπιστημω*· 1 

Ι να ς,μαντιέ) 

— Ί Ι επιστήμη είνε ή γνωριμία τής αλήθειας Λ β " 

λογικής. 1 ̂  
— Ή επιστήμη είνε μόνον μνήμη. Λα-Βρονιίϊΐ 
— Ή άντίστασις νίκα τήν δυστυχίαν. Μασσενο) ^ 
— Ή επιστήμη ανήκει ε'ιςτόν έπιστήμονα,ή λογικΊ η 

άνθρωπον. Ή επιστήμη είνε διά μερικούς, ή ΛΟΓΙΧ'Ι 
τους πάντας. [Λακορδαίίΐ 

— Ή επιστήμη είνε είς τόν άνθρωπον ο.τι ο η 
τήν ζωήν. ' ,Κ.Ζιραβ»^ \ 

ΔΔΟ 

Μ Ι Κ Ρ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι 

Α,'-
Χά κατωτέρω κενά τετραγωνίδια θέσον ταύς 

Λοαένους άπό τοϋ 1 μέχρι 10 αριθμούς ούτως, 
χ δθοοισμα εκάστης στήλης οριζοντίου, κα-

30 

31 

21 

10 4 

17 

36 

25 

1 20 

40 9 

μένη έκ δεξιών ή αριστερών δέν μεταβάλλει προφοράν. 
Είς τους δυο λύτας θά δοθούν άνά πεντήκοντα 

δελτάοια. 

Δ Η Μ Π Δ Η Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α 

Τω πρώτοι λύτη θά δοθούν 100 εικονογραφημένα 
ΔΕΛΤΣΟΙΑ. . , . 

Τώ ποώτφ λύτη έκ των επαρχιών και του εςωτε-
οιχοϊ' επίσης εκατόν. 

|-1Ιοεύρεθί| χρ ι σύλλαβος λέξις ήτις άναγινιοσκο-

Χιλιοτρύπητο λαγήνι 
κα'ι 'ς τήν πόλι 'πάει νερό. 

2 
"Εχω το. έχεις το 
άιν) δέν τό πω, δέ βρίσκεις το. 

3 
Στραβολαιμιασμένη μάνα 
κα'ι μαλαματένια κόρη 
κα'ι δαιμονισμένη έγγόνη. 

Ποιό εΐν' εκείνο τό πουλί όπου γεννά ώχ τή μύτη, 
'πώχει φτερά κα'ι δέν πετά κι' όπώχει μαϋρο "σπίτι ; 
Τρεις τό κρατούν οντάς γεννά, μ' αλήθεια πρώτα πίνει 
κα'ι τά πουλάκια όπου γεννά οπίσω του τάφίνεΐ' 
κα'ι τά πουλάκια όπου γεννά άνθρωιανά 'μιλοϋνε. 
"Αλλοι τ' άκοΰν όντας 'μιλοϋν κι' άλλοι δέν τάγροικοϋνε. 

Είς τούς τρεις πρώτους λ.ύτας θά δοθούν άνά 52 
ταχυδρομικά δελαάρια εικονογραφημένα. 

Θ Ε Ρ Α Τ Τ Ε Ύ Τ Η Ρ Ι Ο Ν 

Κ Α I 

Ο " Γ Α Λ Η Ν Ό : 

Έν Πατησίοις παρά τόν "Αγιον Λουκάν 

Δέν γίνονται δεκτοί οί πάσχοντες οξέα 
ή χρόνια μολ.νσματικά νοσήματα 

ι—^ 

ο £ 5 

1̂ ~4 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΪΠΟΝ 

ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΗ1/ΕΝΗΕΙΙΑΝ3ΤΑΙΤΕΝ 

Ύπό τήν 'Τ.ατρικήν Διεύθυνσιν 

Κ Ο Ν Σ Τ . ΤΣΙΜΗΝΛΚΗ 

Κ Α Ι 

ΝΙΙΛΤ. 0ΙΚ0Ν0Ν1ΛΚΗ 

Υφηγητών τής Νευρολογίας καί ψυχιατρικής 
έν τφ 'Εθνικφ Πανεπιστημίω 

Βοηθός ιατρός παραμένει έν τή 
Κλινική διαρκώς 

ΠΙηροφορίαι ίδιαίτεραι ώς και δ κανονισμός παρέχονται παρά τοις διευ&ύνουσιν ίατροϊς 
Κ. Τσιμηνάκγ) 8-11 π. μ.—οδός Πειραιώς άρ. 25 και Μ. Οίκονομάκη 2-5 μ. μ. 

'Οδός Χαριλάου Τρικούπη (πρώην Πινακωτών) άρ. 18. 

Ν . Γ . Λ Ϊ Μ Π Ε Ρ Ο Μ Λ Ο Ί 

Ο Δ Ο Ν Τ Ο Ι Α Τ Ρ Ο Σ 

_ 46 - ' 0 6 Ό ; Έρμου — 46 

Ανώδυνος εξαγωγή οδόντων. — Έμφρά-
ξεις αυτών διά χρυσοϋ, πλατίνης, αμαλγά
ματος κ.τλ.—Καθαρισμός οδόντων διά τής 
ηλεκτρομηχανής—Τεχνητοί οδόντες απαρά
μιλλου φυσικότητος.— Τεχνητα'ι κορώνναι 
έκ χρυσοϋ, ώς καί βιδωτοί οδόντες στηρι
ζόμενοι έπ'ι τών φυσικών ριζών. 

ί» 12 τ..ι>. κα'ι 2—β ι , ι .«. 
1 
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Σ Η Μ Ε Ι Α Α Ν Α Ι Μ Ι Α Σ 

Ώχρότης τοϋ προσώπου, 
τών χειλέων και τών οΰλων. 
Κεφαλαλγία, ανορεξία, γασ-
τραλγία, καρδιακοί παλμοί 
και αναπνοή αγωνιώδης κατά 
πάσαν άνοδον κλίμακος (κτλ.). 
Αδυναμ ία τών κάτω άκρων. 

Προσέτι δέ παρά τη γυναικί 
επιβράδυναις τής τακτικής εμ
φανίσεως, έλάττωσις ή έλλει-
ψις ή άφθονος τοιαύτη. 

Δ ό σ ι ς. — Λαμβάνον
ται έν γένει τρία σφαιρίδια α
μέσως μετάτόγεΰμα καί τρία 
αμέσως μετά τό δεΐπνον. 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑΣ 
Πάντες οί πάσχοιτες έξ δ-

λιγοαιμίας, οϊτινες θέλουσι 
κάμει χρήσιν τοΰ φαρμάκου 
τούτου θέλουσι πάραυτα πει-

φαλος, οί καρδιακοί παλμοί, ή δύσπνοια και ή γαστραλγία καταπαΰουσι. — Διά τάς αναιμικά; νεάνι-

^ σ φ α ι ρ ι δ ι α μ ο υ κ α τ ε σ κ ε υ α σ μ έ ν α δ ι ' ε ι δ ι κ ή ς μ ε θ ό δ ο ι·, ήτις άχριΙ 
τοΰδε ετηρήθη μυστική, δέν βαρΰνουσιν ουδόλως τόν στόμαχον καί δύνανται νά ληφθώσι κα'ι ύπ ' αυ
τών τών παιδιών (τρία δ ι ' ημέρας). Τά κοράσια καί οί έφηβοι λαμβάνουσιν εξ δ ι ' ημέρας, ήτοι τρίο 

, Π ρ ο σ ε κ τ έ ο ν . Μή παρέχητε πίστιν είς εκείνους, οΐτινες σάς λέγουσι νά λάβητε όλιγοπερα κυτία, 
αλλ εμμείνατε είς τάς οδηγίας μου. Οί εύποροϋντες δύνανται νά ύποβοηθώσι τήν θεραπείαν αυτών 
λαμβάνοντες τροφήν θρεπτικήν. Ό πάσχων δύναται νά τρώγη λαχανικά, όπιόρα;, φαγητά όξινα, σαλα-
τικά καί έν γένει πάν δ,τι αρέσκει αύτω. 

Τά σφαιρίδια λαμβάνονται αυτούσια, δπως έχουν δηλαδή, άλλά δύνανται καί νά λειοτριβηθώσι 
καταποθώσιν εντός άζυμων ή καί έν διαλύσει εντός ύδατος. 

Πρός τούς δοκιμάσαντας τά σφαιρίδια μου απευθύνω τήν έξης παράκλησιν, νά διαδίδωσι δηλ. εις τούί 
συγγενείς καί φίλους αυτών τό φάρμακον τοΰτο ουχί τόσον έξ ευγνωμοσύνη; προ; έμέ όσον πρός εϋερ-
γεσίαν εκείνων, οί'τινες άγνοοΰσι τοΰτο. 

Συνιστώ δέ θερμότατα εΐς τούς πάσχοντας εκείνους, οϊτινες έπειραματίσθησαν δλων τών άλλων γνω
στών θεραπευτικών μέσων άνευ αποτελέσματος, νά λάβωσι τά σφαιρίδια μου καί θέλουσιν ϊδη, δτι ταΰτα 
εΐνε- πράγματι ά λ ά ν θ α σ τ α κ α ί θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ά . 

"Εκαστον κυτίον^ τιμάται δρ. (3 (έξ). — Πάσα παραγγελία δέον νά συνοδεΰηται ύπό ταχυδρομικής δ* 
πιταγής έκ δρ. έξ, έπί πλέον δέ 50 εκατοστών διά ταχυδρομικά τέλη. 

Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ν Α Θ Η Ν Ω Ν 
11 — Ό δ ό ς Γ ε ρ α ν ί ο ν — 11 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν 
Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ω Ν 

Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ , Ζ Α Χ Α Ρ Ι Ο Υ & Σ ' Α 

I Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν Ε Ν Ε Λ Ε Τ Σ Ι Ν 1 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

"Οδός Χ α λ κ ο κ ο ν δ ύ λ η 37 — Ά ρ ι θ - τ η λ ε φ ώ ν ο υ 321 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ο ( Τ ι τ ά ν ) αρίστης ήγγυημένης ποιότητος, καθ'όλα £ 
ΕΗΆΜΙΛΛΟΝ ΤΏΝ Ευρωπαϊκών και δή τών καλλιτέρων και ώς τοιοϋτον άναγνωρισθέν παρά: | 

Τής Διευθύνσεως τών Δημοσίων "Εργων. 

Τών Υπουργείων Στρατιωτικών και Ναυτικών. 

Τής Σχολής τής Γεφυροποιΐας και 'Οδοποιίας τών Παρισίων. 

— Τής Ανωτέρας Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Βερολίνου. 

— Τής Εταιρείας τών Ελληνικών Σιδηροδρόμων. 

— Τής Λιμενικής Επιτροπής Πειραιώς κτλ. κτλ. 

* * ΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΤΙΙΪΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΑΛΛΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ * * 
'ΛπενΟυντέον ϊ ί ς τ5 έν Α θ ή ν α ι ς Γραφεϊον 

ΔΡΟΜΟΑΟΠΟΝ 

Γ Ο Υ Δ Η , , 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν 
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν 
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν 

ί ϊ1·Α.\ 8 Μ· Μ« 
» 7 Π . Μ . 

Μεοηι ιβρίαν 
ΩΓ-ΑΝ 7 Μ - Η . 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν » 8 Μ- Μ. 

" Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Ν 7 Μ . Μ. 

Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν » 7 Μ . Μ 

Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Κ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ 
Δ ι ά ϊ ΰ ρ ο ν , Τ ή ν ο ν κ α ι Μίτκονον. 
Δ » ' Α ϊ γ ι ν α ν , Μέθανα (ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΈΡΟΣ), Π ό ρ ο ν , " Υ δ ρ α ν , ϊ « έ · 
τ ό α ς , Χ έ λ ι ο ν , Λ ε ω ν ί δ ι ο ν , "Αότρος κα'ι Ν α ϋ η λ ι ο ν . 
Δ ι ά Μ ή λ ο ν , Ή ρ ά κ λ ε ι ο ν , Ρέθιτηνον και Χ α ν ϊ α . 
Διά Λ α ν ο ι ο ν , Ά λ ι β ε ρ ι ο ν , Χ α λ κ ί δ α , Λ ά ρ ν η ν α , Α ί δ η ψ ό ν (ΚΧΤΑ 
ΤΌ 6έρος), Λ » | ΐ ν « ν , Ά τ α λ ά ν τ η ν , Σ τ ν λ ί δ α , Ώ ρ ε ο ν ς , Β ό λ ο ν 
καϊ Ά λ η ν ρ ό ν . 
Δ ιά Κ α ι / ά λ ι ο ν , Έ λ η ά , Γ ν θ ε ι ο ν , Γ ε ρ ο λ ι ι ι έ ν α , Λ ι η έ ν ι ο ν , Σε -
λ ί ν ι τ ο α ν , Κ α ρ δ α η ν λ η ν , Κ α λ ά η α ς κ α ι Νιι<$ίον. 
(Α'.ΆΤΟΫ ΊΣΟΜΟΰ). Δ ι ά Π ά τ ρ α ς , Μ ε ό Ό λ ό γ γ ι ο ν , Κ ν λ λ ή ν η ν , Ζά« 
κ ν ν θ ο ν , Κ α τ ά κ ω λ ο ν , Κντταριόό ίαν , *Αγ . Κ ν ρ ι α κ ή ν , Μ ά ρ α θ ο ν , 
Π ί ' λ ο ν , Μ ε θ ώ ν η ν , Κ ο ρ ώ ν η ν , Ν η ό ί ο ν , Κ α λ ά η α ς , Κ α ρ δ α η ν λ η ν , 
Χε 'λ ί ν ι τόαν , Λ ι η έ ν ι ο ν , Γ ε ρ ο λ ι η έ ν α , Γ ν θ ε ι ο ν κ α ί Π ε ι ρ α ι ά . 
Δ ι ά Χ α λ κ ί δ α , Αίδη<;όν (ΚΟΙΤΆ ΤΌ ΘΈΡΟΣ), Β ό λ ο ν , θε«5<$αλονί-
κ η ν , Δ α ρ δ α ν έ λ λ ι α , Δ ε γ ε α γ ά τ ς καί Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ν π ο λ ι ν . 

Ί<·«(1 (® (Β (®<Β(® (Δ(Δ<® <® <®, Β 
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ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.ΙΜΙ0ΕΤ 
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α Τ Ω 1 8 3 9 

-$3<Η5®Θ«* 

Ε Δ Ρ Α Ε Ν Α Ο Ν Δ Ι Ν Ω Ι - Γ Ε Ν . Δ Ι Ε Γ Θ Γ Ν Σ Ι Σ Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι , Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

, _ , Τ . Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α 
ϋ ν Κέρκυρα, Κεφαλληνία Ζακύνθφ, Πάτραις, Πειραιεϊ, Τριπόλει 

I I ρ α κ τ ο ρε ΐ ο ν : έν Ναυπλία) 
• — ^ - ^ ^ Φ * ^ ^ — 

ΤΧ Ο Ρ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν 

Εΐς Τραττεζογραηιιάτια 

2 1)2 ο)ο ετησίως έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν δια. ποσά μέχρι δρ. 100.000 
1)2 ο)ο 

3 ο)ο 
3 1)2 ο)ο 
4 0 ) ο 
4 1)2 ο)ο 

» μετά 3 μήνας 
πέραν τών » 

6 » μέχρι 2 ετών 

» » πέραν τών 

» » 2 έτη » 4 » 

» » 4 » καϊ έπέκεινα. 

Ι'ίς Χριτό"όν 
θ)ο έτηαίως έπ'ι Λποδόοει εις πρώτην ζήτησιν διά ποσά μέχρι δρ. 100 000 

» » » » 
» μετά 3 μήνας 
» » 6 » /<^ρί 2 έτους 
» » 2 έτους καί έπέκεινα. 

| ^ Τ Ι Τ Λ Ο Ι Π Ρ Ο Σ Φ Γ Λ Δ Ξ Γ Ν ®*> 

* 1 Γ Λ Λ Α % Ϊ 5 Α 1 ' Γ Η Ί » ' Ι Δ Έ ^ Α Ι Τ Ί Τ , Λ " Ν Σ Π Ρ Ύ Σ Ψ ^ Α Ξ Ι Ν ΆΝΤΊ ΕΛΑΧΊΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΦΥΛΆΚΤΡΑ» 

Ί 0 ) 0 
2 7)2 ο)ο 
5 ο)ο 
5 1)2 ο)ο 

Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ 
Η Μ Τ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 

Ζ Ω Η 

Ε Δ Ρ Α Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

45—Όδός Σταδίου—45 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΠΒΟΥΛΙΟΝ 

I. Α . Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Η Σ 
Α. Ζ Α Ί Μ Η Σ 
Δ . Β Ο Ρ Ε Σ 
Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ 

$ Π. Σ Κ , Ο Υ Ζ Ε Σ 
\ Γ. Σ Τ Ρ Ε Τ Τ 
ί Γ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ 

Γενικός Διευθ-υντής 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α 

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Α 

- ^ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ^ 

| " | εις Α Σ Φ Α Λ Ε Ί Σ τίτλους 
Ο κα! χρεώγραφα 

Ε 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
Μ 

Α Α Ι Κ Α Ι Α Σ Φ Α Α Ε Ι Α Ι 

Κ Α I 

Α Π Ο Τ Α Μ Ι Ε Ύ Σ Ε Ι Σ 

Κ Α Τ Α Β Ο Λ Α Ι Α Π Ο 5 Δ Ρ Α Χ Μ Α Σ Κ Α Τ Α Μ Η Ν Α Κ Α Ι Α Ν Ω 

554 -

ΑΘΗΝΑΙ 123 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2ΙΔΗΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΛΡΟΜΟΛΟΠΟΝ ΙΣΧΥΟΝ Α Π Ο Ι Ν ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1907 

Έ ξ Α θ η ν ώ ν 
Έ Κ ΚΐΙΟΙ(Ίΐ<1Γ 

Στροφΰλι, | Παλαιός Σταθμός 

Πρό μεσημβρίας 

• 6. 
8. 

10. 

0.55' 7 .10' 
9 .10' 

11.10' κχτ'εύΟεϊϊν 
-χατ'εΰΟεΓχν 

Μετά μεσημβρίαν 
1.20' χίΐτ'εϋΟίΓαν 

ί .όο' 

—χατ'εϋΟεϊΊν 

6.55' 

3 .10 ' 
δ.ΙΟ' 
7.10' 
Ο.ΙΟ' 

10.40' 

Κνριακάς και έορτάς προστίθενται 

2.30 αμ. ττ/εΐα. | | 4 .10' μ.μ. 

Λα'ίκαί άμαξοστοιχίαι κατά πάσαν Τετάρτην 

Αμαξοστοιχία νυκτός κατά Σάββατον έ; 
Αθηνών διά Κηοισίαν ώρα 12 μεσονύκτιον. 

Γ Ρ Α Μ - Μ - Ή Λ . Α Υ Ρ £ Θ Ί > 
Έ ξ Α θ η ν ώ ν 

8.45' π.μ. 
3.50' κ..υ.. 

Έ Κ Λ α ν ρ ί ο ν 
7.10' π.μ. 
4.15' α.α 

Α

Ι 

1 

Ι 
\ 

\ 
{ 

\ 

\ \ 
ί 
\ 
ϊ 

δυΝ ΙΝδυΒΑΝΟΕ ΟΡΡΙΟΕ 
Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α 

Ο " Η Λ Ι Ο Σ , , 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ—ΊΉη'^^ΐΕΗΐ'Ε 8 Τ Β Ε Ε Τ 

Ιδρυθέν τώ 1710 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΤΟ.. ΚΟΙΜΩΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌΝ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ 

ν Αναλαμβάνει παντός είδους κινδύνους 
κατά τού πυρός, έπί οικοδομών, ενοικίων, επίπλων, 

έιιπορευμάτων κτλ. 

Τ Α Χ Ε Ι Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Ζ Η Μ Ι Ω Ν 

® 

Δ ΙΑΝ0Α8ΗΙΡΕ ΙΙΡΕ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
Λ ο ν δ ϊ ν ο ν και Λ α γ κ α ό τ ρ ί α 

ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ ΙΣΟΒΙΟΙ, ΜΙΚΤΑΙ, ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΤΑ. 
Άσφάλειαι είς Δραχμάς 

Π Α Ν Ζ Α Ρ Η Σ & Κ Ο Ν Τ Ο Σ 
Πράκτορες έν Αθήναις 

Ό δ ό ς Σανταρόζα ά ρ . 3α 

Σ.Π.Α.Π. 
Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 

6.30 π. 

6.50 

8.30 
11.30 
1.20 ι,. 

7.10 π. 
8.15 

11.35 
6.30 
3.45 

Ι 7.00 π 

2.50 μ. 
4.40 ' 
6.15 

[7.10 

8.20 

Ά Ν Α Χ Ω Ρ Ή Β Ε Ε Σ ΈΞ Α Θ Η Ν Ώ Ν 
μ. Διά Κόριν&ον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με-

γαλ.όπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας. 
» Διά Κόριν&ον, Καλάβρυτα, Πάτρας, 

Κυλλήνην, Πύργον, 'Ολύμπια. 
Τ) Τοπική διά Κόριν&ον. 
» ΖΐΙΆ Κόριν&ον, Ναύπλιον, Πάτρας, 
μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν, Τε

τάρτην και Σάββατον. 
Ά Ν Α Χ Ω Ρ Ή Α Ε Ε Σ ΈΚ Π Α Τ Ρ Ώ Ν 
μ. Διά Κόριν&ον, Ναύπλ,ιον, 'Α&ήνας. 
» Ταχεία δι" Ά&ήνας, κατά Τρίτην, Πέμ

πτη ν, Παρασκευήν. 
» ΖΐΊΆ Καλ,άβρυτα, Κόριν&ον, Ά&ήνας. 
* Δι' Όλ.ύμπια, Κυπαρισσίαν, Καλ.άμας. 
» Διά Πύργον 'Ολύμπια. 
Α Ν Α Χ Ω Ρ Ή Σ Ε Ι Σ ΈΚ ¥4.ΑΛΟΙ.Μ.ΏΝ 
μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Με-

γαλόπολ.ιν, Τρίπολιν, 'Α&ήνας. 
» Διά Μεγαλόπολ.ιν, Τρίπολ.ιν. 

Α Φ Ι Ξ Ε Ι Σ Ε Ι Σ Λ Θ Η Ν Λ Σ 
Ταχέϊα,έκ Πατρών (τρις ώς άνω). 
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου. 
Τοπική έκ Κορίν&ου. 
Έξ Όλ.υμπ'ιων, Κυλλήνης, Πατρών, 
Καλαβρύτων. 
Έκ Καλ.αμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό-
λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ 1ΤΙΙΑ0ΤΑΪ 
Α . Δ I Α Κ Α Κ Η 

Α ν α χ ω ρ ή σ ε ι ς έκ Π ε ι ρ α ι ώ ς : 

ΔΕΥΤΕΡΑΝ ώραν 7 μ. μ. διά Λαύριον, Άλιβέριον, 
Χαλκίδα, ΛΕμνην, Αίδηψόν (τό θέρος), Στυλίδα, 
Ώρεούς καί Βόλον. 

ΤΡΙΤΗΝ ώραν 7 μ. μ. διά Χαλκίδα, Αίδηψόν (τό θέ
ρος), Βόλον και θεσσαλονίκην. 

ΤΡΙΤΗΝ ώραν 8 μ. μ. διά Μονεμβασίαν, 1 Αγίαν Πε-
λαγίαν, Νεάπολιν, Γύθειον, Πορτοκάγιον, Γερολι-
μένα, Αιμένιον, Σελινίτσαν, Καρδαμύλην, Καλάμας 
καί Νησίον. 

ΠΕΜΠΤΗΝ ώραν 8 μ.μ. διά Σϋρον, Πάρον, Νάξον, 

"ΙονΟιαν καί θήραν. 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώραν 7 μ. μ. διά Ααύριον, Άλιβέριον 
Χαλκίδα, Αίμνην, Αίδηψόν (τό θέρος), Στυλίδα* 

Ώρεούς καί Βόλον. 

ΚΥΡΙΑΚΗΝ ώραν μεσημβρίαν ακριβώς κατ ' ευθείαν 

δι' 'Αλεξάνδρειαν. 

ΚΥΡΙΑΚΗΝ&ραν 8 μ .μ. διά ΣΟρον, Τηνον, Ά ν 
δρον, καί Κόρθιον. 

Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Α Ι Έ ν Α θ ή ν α ι ς όδός Στα δ ί ο ν ββ 
Τ η λ έ φ ω ν ο ν 2 3 2 . « Έ ν Π ε ι ρ α ι ε ϊ Π λ α τ ε ί α Κ α ρ α ϊ · 
ο κ ά κ η . Τ η λ έ φ ω ν ο ν ί ) ί . 

[Έκ τής ΑιευΟύνσειας] 



Α Θ Η Ν Α Ι 

ι 
Φ 

Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 

0 
0 
ο 

φ 
φ 
φ 
φ 
φ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ί Κ Ο Ν Σ Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο Ν 

Ν ι κ . I I . Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς , Πρόεδρος — Μ ι λ τ . Μ α ρ ί ν ο ς , Αντιπρόεδρος, — Κ . I . Τ α χ α ρ ό ι τ ο ν λ ο ς , ] 
Δ . Σ α μ ι ω τ ά κ η ς , Μ. Κ α μ ά ρ α ς , Σ τ έ φ . I I . Ρ ά λ λ η ς , Σύμβουλοι 

Κ . I . Ί ' α ^ α ρ ό π ο ν λ ο ς , Διευθύνων Σύμβουλος 

# •8®1"ΘΘ'<}3#· 

^ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 

τ * ·* 
Δίρφνς 

Αιών 

Παντιάς Α. Ράλλης 

Σαπφώ 

Σκαραμαγκάς 

χάννων δ, 100 

4,400 

4,000 

2,600 

2,100 

Ιωνία 

Θράκη 

Αλβανία 

Σάμος 

Θεσσαλία 

χάννων 1,600 

1,600 

1,600 

1,260 

800 

Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

0 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 
ο 

— ο 
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Μ Ε Τ Α Ξ Υ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ 

1) Γυθείου — Καλαμών — Κατακώλου— Πατρών — Κέρκυρας —Τεργέστης (άναχώρη- | 
σις έκ Πειραιώς κατά Δευτέραν, μεσημβρίαν). ί 

2) Χίου — Σμύρνης—Μιτυλήνης— Δαρδανελλίων—Κωνσταντινουπόλεως—Άμισοΰ— 0 
Όρδοΰ — Κερασούντος — Τραπεζοΰντος (άναχώρησις έκ Πειραιώς κατά Πέμπτην ι 
μεσημβρίαν). 

3) Σίφνου — Χανίων — Γεωργιουπόλεως — Ρεθύμνου — Πανόρμου — Ηρακλείου — 
Χερσονήσου — Σεισίου — Αγίου Νικολάου — Σητείας (άναχώρησις έκ Πειραιώς 
κατά Σάββατον πρωίαν). 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

Φ 

Φ 

0 
Παρουσιαζόμενης ανάγκης ή έκ Πειραιώς άναχώρησις γίνεται μίαν ήμέραν ηρότερον. 

— Συνάντησις είς Πάτρας μετά τοϋ Σιδηροδρόμου κατά χήν άνοδον και κάΰοδον. 
— 'Αναχώρησις έκ Τεργέσχης μεχά χήν άφιξιν χοΰ Σιδηροδρόμου Βιέννης.. 
— Έκ Πειραιώς χό ίδιον άχμόπλοιον, χό έκ Τεργέσχης άφιχ&έν άναγωρεϊ διά χήν γραμμή* 

χοΰ Ευξείνου και τανάπαλιν. 
— Τά άχμάπλοια καταπλέοντα είς λιμένα πρό χής ώρισμένης ώρας άναχωροΰσιν εν&νς 

μετά χήν άποπεράχωσιν χής εργασίας. 
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ηΕϋΤδΟιΕ ΙΕΥΑΝΤΕ-ΕΙΝΙΕ 
I Η Α Μ Β υ Κ Ο 

Ε . Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ω Ρ Δ Ι ' Ο Λ Η Ν Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Κ Α Ι Κ Ρ Η Τ Η Ν 

Ε Ν Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι — Λ Ε Ω Φ Ό Ρ Ο Σ Α Ι Γ Έ Ω Σ 

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΠΛΟΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Ρ&Ι-ΟΡ τόννων 5 8 5 0 Οαΐ&ία * τόννων 3 5 0 0 Νίίχοδ τόννων 3 1 0 0 

Τβηβάοδ » 5 2 0 0 Ρ Β Γ Ί Ι * Τ) 3 5 0 0 Τΐηοδ » 2 9 5 0 

ΒβπρΙιοδ » 4 6 5 0 δίαπιοπΐ * » 3 5 0 0 Ρ γ Γ & 0 3 • 2 9 5 0 

ΟΗΪ03 4 5 5 0 Γ«ΊΡ808 1) 3 4 0 0 Γ ,68Ο03 » 2 7 5 0 

Μϋο? » 4 3 0 0 Τ1ΐ3.808 » 3 4 0 0 Ριΐιοάοδ » 2 7 5 0 

ΒΙίΥΓΟδ » 4 1 0 0 ν ο ! Θ 8 » 3 4 0 0 ^3,11108 » 2 7 5 0 

ΡνΤο» » 3 9 0 0 Εηοδ ρ 3 4 0 0 Αηάτοδ » 2 6 0 0 

Ιίβπιηοδ » 3 8 0 0 Ραίιηοδ ί) 3 4 0 0 Αΐ1ΐ08 2 4 5 0 

ΙΐΙΐ1)Γ08 Β 3 6 5 0 Όθίοδ » 3 3 0 0 

Κγ11ιηο8 » 3 5 0 0 Κ Γ Ρ Γ 0 8 3 1 0 0 

Τά υαΐϊΐα, Ρ 6 Γ 4 , 8ΐ3ΐ>η1, ΰαλαμηγά καϊ ταχέα ατμόπλοια ειδικώς μεταφέροντα περιηγψάς. 

Γενική Δ ι ε ν θ υ ν ό ι ς έν Α Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο — Ι ι Ε ν Λ Ν Τ Ε Η Α ί ι β Ώ ο ν Ε Ν ΐ ι . ι . ι γ 18)21. 

Τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ή Διείτθννιϊις : ν Α Ν Τ Ε Ε Ε 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 
Π Ε Ι Ρ Α Ι Π Σ ΚΑΙ Α Λ Λ Ω Ν Μ Ε Ρ Π Ν Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ ΚΑΙ Κ Ρ Η Τ Η Σ 

Ι Μετά Αμβούργου, Ροττερδάμης, Άμβέρσης, Νιουκάστελ, Βορδώ,· Λισσαβώνος, Άλγε-
I ρίου, Τύνιδος, Μελίτης καί άλλων λιμένων Δυτικής Ευρώπης κα! Μεσογείου. 

| Μετά Σμύρνης, Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως, Πύργου, Βάρνης, Κωνστάντζας, 
Γαλάζιου, Βραΐλας, Όδησσοΰ, Μαριουπόλεως, Ταϊγανίου, Νικολάϊεφ, Νοβορωσ/σκης, 

* Βατούμ καί άλλων λιμένων Μαύρης Θακάσσης. 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ 
Υ Π Ο Τ Η Ν Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ν : Ε . Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Γ 

Έκτος το$ Βε&ραιώς καί έν 2 Ε ύ ρ ω , Πάτρακς, ϋ,αλάμαις χαί Βόλω. 
Τηλεγραφική Δ ι ε ν θ ν ν ό ι ς ! Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ϊ δ ι ά Π ε ι ρ α ι ά , Σ ΰ ρ ο ν , Κ α λ ά θ α ς κ α ί Β ό λ ο ν . 

Δ ι ά τάς Πάτρας : Ε Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
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^.•χ.'χ.-χ.'χ.'χ.χ.-χ.'χ.-χ.-χ.-^.'^.-ν'^.-χ.-^-χ-^-^.'Χ.'Χ. -χ, "Χ- "Χ- -ν. -χ. -χ. 8 ί 
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 

γΗΠΪΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ 
ί ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣΣ 

I 6 - 2 0 — Ο Δ Ο Σ Ε Ρ Μ Ο Υ - 1 6 - 2 0 

) ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ 

^ ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩι 1870 ̂  
Α Τ Μ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Ν Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν 

£ Φακέλλων, Κατάστιχων, Φωτογραφικών Χαρτονίων, Πένθιμου Χάρτου και Φακέλλων 

| « ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΤΥΙΤΟΓΡΑΦΈΙΟΝ ΚΑΙ ΓΡΑΙΥΙΜΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΛ-
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν Τ Μ Η Μ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ 

Διά Σφραγίδας, Έπιγραφάς ΰυρών και πάσαν αλλην Χαρακτικήν έργασίαν 

έπί ξύλου καί μετάλλου 

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι 

Σφραγίδες ελαστικού κα! Έπιγραφα! διά θύρας έκ πορσελάνης (Ρ1η( ΐ ι ιβ8 ύιτιαϋΐόβδ) 

ΕΚΤΪΠΟΪΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΙ 01 ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΗΗΙΕΝΑ 
ψ ί 
I ΜΕΓΑΛΑ! 18ΙΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ1Σ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 

| ΧΑΡΤΗΣ ΤΥπΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ I 
ΜΟΝΟΙ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι 

Τών Φωτογραφικών πλακών κα! χάρτου τοϋ μεγαλειτέρου έν τώ κόσμω Εργοστασίου 1 
Τ _ , υ ΐ ν 1 Ι Ε Ρ < . Ε & Γ Ι Ε . 8 

Κα! τοϋ Φωτογραφικού Χάρτου Ο β 11 ο ί ά ί η Θ τής Δρέσδης 

Α Ι Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ι 

Ίου τε Εσωτερικού και Εξωτερικού εκτελούνται μετά μεγίστης ακριβείας και ταχύτητοζ 

Π Ω Λ Ξ Σ Ι Σ Λ Ι Α Ν Ι Κ Ό Σ Κ Α Ι Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Ω Σ 

— 558 — 

ΑΘΗΝΑΙ 127 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Οί ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΕΡΓΟΝ 

Τ Η Σ 3 1 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 0 7 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν 

Ιίηαχ: Έν τ ώ τχαε:.·. Λ ρ . 47812.73 
Εΐί χ ρ 5 ω γ : * 5 ΐ » 1149994.70 

•»χριτ>< ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό · . . 

ο/ίΓι λευχολ·.Οθι> ά ς ί χ κ α ! έ γ κ α τ α -

*4ΝΚ χ υ τ ώ ν 

^ β ί ϋ / ε ϊ ι Κ ύ μ η ς . ά ; : α κ α ί έ γ -

ι ι τ ι ι τ ι τ ε : ; α ύ τ ω ν 

ηηιϊον Μήλου, α ξ ί α κ α ί έ γ κ α -

ι ϊ ϊ ϊ 5 τ ί « « ϊ ϊ ϋ τ ο ϋ 

ίΐλΑΐύχχτχ έ ν ά π ο Ο / κ η . ν.;:·/ >«·>-

ιίλίΟου. μ α γ ν η σ ί α ς , τ ο ύ β λ ω ν , λ υ -

« κ τ μ . χ»Ί θ ε ί ο υ 

ί ί ι ι τ ι Έ τ χ ΐ ί ί χ ς 

ΚΜχή ϊπι/είρησίς Λ η ξ ο υ ρ ί ο υ . . . 

ηίρηβΐΐ ιτυρείων,άςία έ γ κ α τ τ σ τ ά -

ϊβιί»|»η/ιν·/-;Αχ-. 7. κ α ί π ρ ώ τ α ! ΰ λ α ι 

υτ,.αη/ϊνήαχτχ χ α ί Ο λ ι κ ά έ ν Μ χ ν -

ίΜ$ίω. Λίαν/·,. Κ υ χ / . Λ η ς ο υ -

3!!·.. Κχλχ;χα:ς χ α ί Ι Ιε ;οα · . εΓ . . . . 

ι * : : « έργων χαί έ κ κ ρ ; ; χ . έ ~ ι / ε : ; ή σ . 

ίβίΐ έ γ χ ι τ α σ τ ά σ . Κ ε ν τ ρ . Γ ρ α φ ε ί ο υ 

" λ ρ " 

1197807.43 

1009985.61 
58718.25 

2628014.81 

370904.01 

700600 .— 

239143.55 
311958.40 

39365.15 

254304.73 

341215.83 
109824.60 

13695.15 

Γ474939.52 

Π Α 0 Η Τ Ι Κ Ο Ν 

Μετο/ικόν Κεοάλαιον Λρ. 7500000.— 
Μήπω κυκλοοορήσασα: μετο/αί . . . . » 2250000.— 

Ταχτιχόν ΆποΟεματιχόν παρελθ.έτών » 21001.50 
τρέ/οντος 'έτους » 50000 .— 

Ά π ο Ο ε ι χ α τ ' . κ ό ν Προνοίας 
Ταμείον νοσηλεία; 
Π'.στωταί 
Προσωρινοί Λ)σμοί 
Ανοικτοί Λ(σμοί Εργατών 
ΠρομηΟευταί Διάοοραι - . . 
Μερίσματα παρελθόντων ετών 
Τά δΐί|»ιεμόμενα διά τό 1907 
Κέρδη χαί ζημίαι ϋπόλοιπον εις νέον 

5250000.— 

71601.50 

2 0 0 0 0 0 . -
34395.71 

1363182.55 
17705.50 
67028.07 
60885.17 

7 9 1 . — 
300751.85 
108598.12 

Λ ρ . 7474939.52 

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ 
Χ Ρ Ε Π Σ Ι Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ι Σ 

ι ρ α ς π ρ ο σ ό δ ο υ 

δόσεως Μ ε τ ο / ώ ν 

γ / ω ν ε ύ σ ε ω ς Γ ε ν ι κ ή ς Έ τ α ι -

ίβαδίννύαενα·. Ό ρ ο / , λ ε υ κ ο λ ί θ ο υ Λ ρ . 43917.72 
Ανίραχωρυ/ίίων Κ ύ μ η ς 

βκωί»/_(ίου Μ ή λ ο υ . . . . 

ΐ ν η μ α τ ω ν . . 

Ι ' ώ ν " Ε ρ γ ω ν 

10000 — 
24928.31 
15779.75 
56169.40 

« ώ ν Αποθεματικό·/ 
(•(ΐατ'.χόν Ι Ι ο ο ν ο ί α ς 

«ημόμενα 
»* «'ις νέον 

57569.35 
7565.70 

13452.60 

9 0 8 2 . -

150795.18 

50000.— 
200000 .— 
300751.85 
108598.12 

Λρ. 897814.80 

Ύπάλοιπον παρελθόντος έτους 
Διάφορα Κέρδη 

175162.90 
722651.90 

Δ ρ . 897814.80 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Λρα/μάς 4 κατά μετοχήν έπί 70,000 
Φάρος Δημοσίου 5 ο)ο έπί Λρ. 300,751.85 
Χαρτάσημον μερίσματος 2 ο)ο έπί Δρ. 285,714,25 

Έν 'Αΰήναις τή 9η Ιανουαρίου 1908. 

Δρ. 280 ,000 .— 
» 15,037.60 
» 5,714.25 

Λ ρ . 300,751.85 

Διευθύνων Σύμβουλο; 

Ε- ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 

I. Κ Α Λ Α Μ Α Ρ Η Σ 
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡ0Ν0ΜΙ0ΥΧ0Σ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΟΣ ΕΑΙ ΙΜ 
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α Τ Π 1 8 6 0 — Ε Δ Ρ Α Ε Ν Β Ι Ε Ν Ν Η 

Κεφάλαια εταιρικά καί αποθεματικά Πτρδς—Ζωής κορώνναι 84,000,000 
Ε ν ε ρ γ ε ί ά α φ α λ ε £ α ς κ α τ α « υ ρ κ α ΐ α ς επί οίκδοδονών, επίπλων, εμπορευμάτων κλπ.— Κ Χ ί | > ' 

ζ ω ί ^ ς : Πολλοί και ποικίλ.οι ασφαλιστικοί συνδυασμοί, άσφά/.ιατρα και οροι λ.ίαν συμφέροντες, άτε.-τί&Μ 
συναγωνισμού.— Ί Ι μ ό ν η Ε τ α ι ρ ί α ήτις ε γ γ υ ά τ α ι έν τοις συμβολ.αίοις της ώς ελάχιστον Γ,η,,,,. „( . 
τόκου 3 θ ) θ . — Δ ά ν ε ι α επί τών συμβολαίων της. — Γα ονμβόλ.αια έλλ.ηνιστί. 

Ειδική Διεύθυνσις διά τήν Ελλάδα. Κρήτην κλπ. έν Αθήναις οδός Σταδίου 6 
Διευθυντής Ζ . Π α ό χ α λ ί γ κ ο ς Δικηγόρος 

ο ^ ο ^ α . ο . ο Λ α α α α α £ 2 α ο _ α α ( ΐ ^ ο ο . ο ο . ο ο ο ο ο ο α α . < . 

Λ Α Χ Ε Ι Ο Ν 
Υ Π Ε Ρ Τ Ο Ϊ Ε Β Ν . Σ Τ Ο Λ Ο Υ ΚΑΙ Τ Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Τ Η Σ ΕΛΛΑΑΟΣ 

Τ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 1 9 0 8 
4 Μεγάλα κέρδη έξ 
4 Κέρδη έξ 
4 Κέρδη έκ 

12 Κέρδη έκ 
20 Κέρδη έκ 

1644 Κέρδη έξ 
2312 Κέρδη έκ 

ι ο ο , ο ο ο 
ϊ ί ί , Ο Ο ί ί 
1 ο , ο ο ο 

Κ , Ο Ο Ο 
1 , ο ο ο 

ι ο ο 

δραχ. 4 0 0 , 0 0 0 
» Ι Ο Ο , Ο Ο Ο 
» 4 0 , 0 0 0 
» 6 0 , 0 0 0 
» ί ί Ο , Ο Ο Ο 

1 6 4 , 4 0 0 
» 1 1 : ; . < > < > < > 

9 0 0 , 0 0 0 4000 έν δλω κέρδη αξίας δραχμών 

Μέχρ: τής πρώτης κληρώστω; (27]10 Απριλίου 1908) θά έκδοθώσ: μ ό ν ο ν 3 0 0 , 0 0 0 

τ ε τ ρ α δ ρ ά χ μ ω ν γ ρ α μ μ α τ ί ω ν , ΰπ' αριθ. 1 —300,000. Μ ό ν ο ν ο ί α ρ ι θ μ ο ί ο ύ 
τ ο ι θ α τ ε θ ώ β ι ν ε ν τ ό ς τ ή ς κ λ η ρ ω τ ί δ ο ς , κ α τ α τ ή ν κ λ ή ρ ω β ι ν τ α ύ τ η ν . 
Κατόπιν, θά έκδοθώσ; μ ο ν ό δ ρ α χ μ α γραμμάτια, ισχύοντα διά μίαν έκ τών τριών τελευ
ταίων κληρώσεων, ΰπ' άρ'.Ο. 300,001 ά-χρις 1,000.000 θά προστεθωσι δέ ίντις τή"ς κληρω-
τίδος καί οί αντίστοιχο: αριθμοί. 

Γ ρ α μ μ ά τ ι α « ω λ ο υ ν τ α ι « ρ ό ς δ ρ α χ μ α ς τ έ β α α ρ α ς εκαστον, ισχύον διά τάς 
τεσσάρας κληρώσεις, κα! πρΌς δ ρ α χ μ ή ν Μ Ι Α . Λ ί έκαστον γραμμάτιον, ισχύον διά μίαν 
έκ τών τριών τελευταίων κληρώσεων. 

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευΟυντέον είς τό Γραόε ϊον τ ο ί Ί'ϊθνικοίί 
Σ τ ό λ ο υ καί τών Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν , ΰ ϊ ΐονργε ΐον Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν , ε ί ς Α θ ή ν α ς . 

"Η πώλησις τών γραμματίων ήρχισεν άπο της 1)14 Ιανουαρίου 1908 
Ό Διευθύνων Τμηματάρχης 

Γ. Ν . Κ Ο Φ Ι Ν Α Σ 

6 ζ. '3 ω υ & υ υ υ υ υ Ό ^ ^ ^ ^ ̂  ̂  ̂  ^ ν>> ν . » . · •<>•- ^ · ·'«>·· ι 
ΟΑΝΟΣ Λ . Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 

Ιατρός 
ειδικώς έπι τετραετίαν έν Παοισίοις 

σπουδάσας 
Λ'οιΙιπιιιτα Μ ε τ α δ ο τ ι κ ά , Δερι ιατ ικά κ α ί 

τοΟ τ ρ ι χ ω τ ο ί τ ή ς κ ε φ α λ ή ς . 

Τελειότατη Κλινική οδός Βουλής άρ. 4 
10—12 π. μ. κα'ι -1—6 μ. μ. 

:·: :·: :·: :·: :·: :·"·<•· 

0 Μ \ 
Ι Α Τ Ρ Ό Σ Μ . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 

I 

Τέιος (·Ιιι·Γ-ιΙΐ'·(·1ίιπ(ρΐ(· τΓ|; έν Ιίαριοίοι; κλινι- 5 
κής τοΰ καθηγητού κ. Ι'βιινοΐ. ΐ 

$ Ειδικός νοσημάτω·/ Λ , ά ρ υ γ γ ο ς . " ί * τ ω ν , ? 
Ι * ι ν ό ς , . ν α ι μ ο ΰ . 

Τελειότατη Κ λ ι ν ι κ ή παρά τήν πλατεΐαν 'ΑγΜΧΙ 1 
Γεωργίου άριθ. 4, αντικρύ τής Εκκλησίας και ι ο υ Λ 
Συλλόγου Παρνασσού. I 

Ώ ρ α ι έπιόκέι^εως 10 — 12 καί 3—8 
Πλ.ατεΐα 'Αγ. Iεωργίου άρ. 4. * 

(·Χφοο58οο®οο®α3®οο®οο®οο8οο®οο®ο^̂  

Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Π ω λ ο ν υ ε ν ο ν 2ςωρι<$τά τ ι μ ά τ α ι : 

Έν τφ Έσωτερικω δραχ. 2 καί έν τώ Έξωτερικω φρ. χρ. 2.50 
Ελεύθερον ταχυδρομικών τελών 
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