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[01 ουνδρομηταΐ λαμβάνουσι τό Μηνιάϊον 
Παράρτημα άνευ άλλης διατυπώσεως. 
Οί τακτικοί άναγνώσται των «'Α&η 
νών» άποκόπτοντες κα&' έκάοτην το 
δελτίον τοϋτο και παρουσιάζοντες τά 
δελτία του μηνός, λαμβάνουσι ΤΌ Πα
ράρτημα των «Αθηνών», οί μεν εν 
Άΰήναις και Πειραιεϊ παρά των Γρα
φείων μας, οί δε εν ταΐς Έπαρχίαις 
παρά των κατά τόπους Υποπρακτο
ρείων 

8 ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ϋΜΠΈϋ 
" ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1839 
Ζ) Κεφάλαιον εγκεκριμμ,ένον £ 600.000 
8 Κεφάλαιον καταβεβλημμένον £ 315.610 

0 ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩΙ—ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΤΘΤΝΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, 
0 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

0 Υ Π Ο Κ Α Τ Α Χ Τ Η Μ Α 
0 Έν Αλεξάνδρεια, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζακύνθω, Πάτραις, 
0 Ναυπλίω, ' Πε'.οαιεΓ, καΐ Τρ'.πόλει. 
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Φ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

0 01 τόκοι ιών καταθέσεων ώο'ισ&ηοαν άπό 1ης Ιανουαρίου 1910 κάτωθι : 
1\ Ε Ι * Λ., ι ιν. ιπ, Ο 
1) Είς Αραχμά·, 

3 ο)ο δια καταθέσεις άποδοτέις εις πρώτην ζήτησιν μέχρι Λραχα,Ίιν 100.000 
ΰ 1)2 ο)ο δια καταθέσεις αποδοτέας είς πρώιην ζήιηοιν διά ιά πέραν ιών 
0 ϊτών. Δραχμών 100.000 ποοά. 
0 3 1)2 ο)ο Ιτησίως διά καιαθέοεις αποδοτέας μετά 6 μήνας μέχρι 2 
Λ & ο)ο » . » » » » 2 ετη » 4 

0 &1)2 ο)ο » » » » » 4 » και έπέκεινα. 

(2 ιΐς ΟΙιβςιΐΒβ έ«« Γ α λ λ ί α ς κ « ί Α γ γ λ ί α ς 
0 3 ο)ο διά καταθέσεις αποδοτέος είς α ζήτηοιν ανευ δρ:ου πνσοΰ, 
0 3 1)4 ο)ο » » « μετά 6 μήνας 
ζ) 3 1)2 ο)ο τ> » τι τ> 1 ετος 
Λ >4 1)2 ο)οτ>ο)ο » , » ' » • » 2 £ιη 
)< Α1)2ο)ο » · » » β 2 ετη και έπέκεινα. 

" ΑΙ ε?ς έπιιαγάς (Ο̂ ΑΑΟΊ̂  ίπϊ Γαλλίας και Αγγλία; καταθέσεις αποδίδονται 
V εΙς δ είδ >ς ίγένετο κατάθεοις, παιχό; δικαιώματος χαρτοσήμου ίτιβαρύνοντος 
Ο ιόν καταόέτην. 

ΓΑΤΩΝ ΕΝ 
Ε Ι Κ Ί Ι Ν ΕΚ Τ Η Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝ- Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ 

Καίτοι μέχρι χρωτός πάντοτε κόπτων τάς 
τρίχας της κεφαλής μου καΐ συνεπώς ουδέ
ποτε ανήκων είς την δασεΐαν των ψυχαρι-
στών Σχολήν, δεν επιχειρώ έν τούτοις νά 
βαπτίσω τους ήρωας τοΰ ειδυλλίου μου 
τούτου, άναδιφών τά λεξικά, δι' ονόματος 
έκτων αρχαίων συγγραφέων είλημμένου· οί 
πρόγονοι ημών ήγνόουν εντελώς τους Γά
τους, ή μάλλον έκ φήμης έγίνωσκον αυτούς. 
Ό Αίλουρος και ή Γαλή ήσαν μεν ομόφυλοι 
των ημετέρων Γάτων άλλ' δχι και ομογε
νείς. Οί Γάτοι θείων απολαύοντες τιμών 
εζων τότε είς την γήν τών Φαραώ, μόνον 
δε κατά την έν Αίγυπτω έπικράτησιν τών 
"Ρωμαίων παραμεληθέντες κατεδέχθησαν 
νά έπισκεφθώσι και την Εΰρώπην, δπου 
μόλις κατά τον Τον μ. Χ. αιώνα εύρίσκο-
μεν αυτούς έγκιλματιζομένους μονίμως. 

"Αν δέν έφοβουμην μή ταράξω την εύ-
αισθησίαν τών έτυμολογοΰντων, τάς τρί-
βους αυτών διασχίζων, θά εγραφον τβϋς 
Γάτους διά δΰω τ (Γάττους), ήτις γραφή 
προφανώς είναι ή ορθότερα, λαμβανομένης 
ύπ' δψει τής έκ της Αιγυπτιακής λέξεως 

ΟΐΐίίΛ παραγωγής της· άλλ' αρκούμαι εις 
τό εν τ άφίνων άκεραίαν την εύθύνην τοΰ 
αδικήματος είς τούς Τιυμαίους, οϊτινες 
τον αίγύπτιον θεόν ΰ α ί ί α πρώτοι ώνό-
μασαν ϋαίυπί . Γάτον. 

Αί έξεις και τά ένστικτα τοΰ. ήμειέρου 
Γάτου δεόντως έξετιμήθησαν ευθύς εξ άρ-
άρχής υπό τών κατοίκων τής Ευρώπης· τό 
όξύχολον, ή προσκόλλησίς του εις τον οίκον 
και ή άκρα έπιτηδειότης περί τήν καταδίω-
ξιν τών ποντικών ήσαν προσόντα άτινα δέν 
ήδΰναντο ευκόλως νά παροραθώσι.Ό Γάτος 
δέν έτυχε βεβαίως έν Ευρώπη θείων τιμών, 
ώς έν τή κοιτίδι αύτοϋ Αίγυπτω, πάντως 
όμως εξόχως ήγαπήθη, και έξαιρέτως ύπό 
τον ωραίου φύλου, σύνοικος ούτα>ς ειπείν 
τοΰ ανθρώπου γενόμενος (ίβ1Ϊ8 ϋοΐΐΐβ-
δΐίοα). Τον Γάτον οί Ελβετοί έξελέξαντο 
ώς τό σύμβολον τής ελευθερίας αυτών πι
θανώς διά τό φιλοκαθάριον αυτού, ή δέ 
τών γυναικών ιδιάζουσα στοργή οφείλεται 
μάλλον είς τήν υπέρ πάν άλλο κατοικίδιον 
ζώον προσκόλλησιν αυτού εις τον οίκον. 

Αί περιπέτειαι τών ΰάτων έν Ναυπλίω 
δ — 
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άρχονται άπ' αυτών των πρώτων ήμερων 
τής ύπό των Ελλήνων πολιορκίας αΰτοϋ, 
καθ' άς ή σπάνις των τροφών χάρις εις 
την μοιρολατρείαν των Τούρκων ευθύς έξ 
αρχής ήρςατο καθισταμένη αισθητή. Ή 
από τής 1ης Απριλίου 1821 μέχρι της 
30ης Νοεμβρίου 1822 επί εϊκοσιν δλους 
μήνας διαρκέσασα πολιορκία τών απόρθη
των τοΰ Ναυπλίου φρουρίο>ν, δσον όλεθρία 
απέβη εις τους πολιορκουμένους Τούρκους 
κατά τοσούτον υπήρξε καταστρεπτική καί 
εις τους συνοίκους αυτών Γάτους, κατά την 
τελευταίαν μάλιστα περίοδον. 

Τό Ναύπλιον έπολιορκεΐτο στενώς κατά 
ξηράν μεν υπό τοΰ πρίγκηπος Δημητρίου 
Ύψηλάντου και εκ τής θαλάσσης υπό τής 
Μπουμπουλίνας : 

«Στεριάς με οέρν' Ό ΙΙβίγκ'ηκχς, 
πελάγου ή Μπουμ,πουλίνα 

Κατά τύ γνωστόν Μ ο ι ρ ο λ ό γ ι τ ή ς 
Τ ο υ ρ κ ο π ο ύ λ α ς τ* Ά ν α π λ ι ο ν. 
Μετά δε την κατά Ίοΰλιον τοΰ 1822 παρά 
τά Δερβενάκια πανωλεθρίαν τής πολυπλη
θούς στρατιάς τοΰ Δράμαλη, εις ήν πάσαν 
ελπίδα σωτηρίας εΐχον σ:ηρίςει οί ΤοΟρκοι 
τοΰ Ναυπλίου παρασπονδήσαντες μάλιστα, 
αί στερήσεις τών πολιορκουμένων ήρχισαν 
καθιστάμεναι όσημέραι αίσθητότεραι- αί 
προμήθειαι έξηντλούντο καϊ πάσα περί α
ναπληρώσεως αυτών προσδοκία άπώλλυτο. 
Αί γυναίκες τσΰ Ναυπλίου κατηρώντο τους 
έν Κωνσταντινουπόλει κρατοΰντας διά τήν 
έγκατάλειψιν αύτοΰ : 

«Τό κρίμα νάχη ό Βάσιληϊς 
καί τ* άοικ' Ό Βεζύρης 
«ποΰ οέ μας ατέλνει ζαερέ 
για νά σωθ^ τ* Ανάπλι.» 

Οί ατυχείς κάτοικοι περιέστησαν τοιου

τοτρόπως εις τελείαν άπόγνωσιν έξαντλή-
σαντες πάν άντικείμενον άνθροοπίνης τρο
φής δεν έφείοθησαν μηί' αυτών τών ακα
θάρτων ζώων : 

«Μήτε ποντίκι άφησαν, μήτε κινένα Γάτον.» 

Ή ένδεια τέλος έτΰφλωσεν αυτούς επί 
τοσούτον ώστε καί αύτάς τάς σάρκας τών 
θνησκόντων συμπολιτών των δεν έδίσταζον 
νά σπαράττίοσιν, όπως κορέσωσι την πεΐ-
ναν των. 

«Τό τί νά ©αν οέν είχανε, ειμή ό ε'; τον άλλον.» 

• 
Ό γνωστός Υπασπιστής τοΰ Γερω— 

Κολοκοτρώνη Φωτάκος, άμα τή αλώσει τοΰ 
Παλαμηδίου πρώτος εϊσελθών εις τί|ν πά
λιν, διά ζοφερών εικονίζει, έν τοις « Ά π ο -
μνημονεύμασιν» αύτοΰ, χρωμάτων την κα-
τάστασιν αυτής: « ΓΙ πόλις ολό
κληρος-,» συμπεραίνει ό Φωτάκος, «ήτον 
«ακάθαρτος και παντού ήσαν νεκρά πτώ
ματα άνθριόπων σαπισμένα καί άταφα, τά 
»όποΐα οί ζωντανοί Τούρκοι έτρωγαν, διότι 
είς τήν πάλιν δεν ύπήρχεν άλλο ζώον, ούτε 
»γάτα, ούτε πετεινά, διότι τά είχαν φάγει 
»προτήτερα.» (Τομ. Α'. σελ. 41ό — 417). 

Τοιουτοτρόπως, κατά τήν άψευδή ταύτην 
μαρτυρίαν αύτόπτου, εν τή άλωθείση πά
λει τοΰ Ναυπλίου ουδέ είς εΐχεν απομείνει 
Γάτος, διαφυγών τους οδόντας, τών Τούρ
κων δπως χαιρετίση καί ούτος τήν ποθεί νήν 
ελευθερία»-. 

Ή πόλις τοΰ Ναυπλίου, άπελευθερωθεΐ-
σα, δέν έβράδυνε νά υπερπληρωθή κατοίκων, 
εκ πάσης Ελληνικής χώρας είσρευσάντων" 
πάντες οί προκριτότεροι τών απανταχού 
Ελλήνων έσπευσαν νά ζητήσωσιν άσυλον έν 
τή μόνη τότε άσφαλεΐ ταύτη γωνία τής α
γωνιζομένης Ελλάδος. Ατυχώς τήν έλευ-
θερίαν δέν παρηκολούθησε καί ή τάξις, ήτις 

— 3986 — 

ΕΦΗΜΒΡΙΛΟΣ «ΑΘΗΝ'Μ» 

• μόνη ήδΰνατο νά έμπνευση έμπιστοσύνην 
εις τό πολύπαθες γένος τών Γάτων, προς 
μεγάλην τών ποντικών χαράν. 

Ώς προεξετέθη, ουδείς τών έν Ναυπλίω 
κατοικούντων Γάτων είχε δυνηθή νά δια
φυγή τον δλεθρον αί έρμητικώς κεκλει
σμένοι πύλαι τών φρουρίων άπεΐργον πά
σαν έξοδον, οί δε οξείς τών πολιορκουμέ
νων οδόντες ούδενός έφείσθησαν. Είναι 
αληθές δτι καί οί υποτελείς αυτών ποντικοί 
δέν έμειναν άσινεϊς· άλλά οί πλείστοι} τού
των, ευχερώς είσδύοντες είς τά υπόγεια καί 
τάς απρόσιτους κρύπτας, ήδυνήθησαν νά 

• διαφύγωσι τάς παγίδας τών πολιορκουμέ
νων, άφθονον άλλως εϋρίσκοντες τροφήν 
έν ταΐς σωρευθείσαις άκαθαρσίαις. Ούτοι 
μετά τήν όλορχερή έξαφάνισιν τών Γάτων, 
κύριοι γενόμενοι τοΰ πεδίου, άποπτΰσαντες 
πάντα φόβον καί μή κινδυνεΰοντες εφεξής 
μετά τήν άναχώρησιν τών Τούρκων νά γί-

• νωσι βορά τών κατοίκων, άπεθρασύνθησαν 
• τελείως καί έπεδόθησαν άπλήστως είς τό 
τρουκτικύν αυτών έργον ύπερπαχυνόμενοι 
καί καταπληκτικώς πολλαπλασιαζόμενοι. 
Έκ τοΰ αντιθέτου οί ατυχείς Γάτοι, παν
ταχού τής Ελλάδος σπανίζοντες τότε ένεκα 
τοΰ πολέμου, μακρόθεν ήτένιζον τήν πάλιν 
τοΰ Ναυπλίου, ένθα άφθονος υπήρχε λεία, 

• εσμός εύρωστων ποντικών, μή τολμώντες 
νά ύπερβώσι τήν φλιάν τής πύλης τής ξη
ράς, διότι κατά τήν κοινήν εκφράσίν έ-
β ρ ω μ ο ϋ σ ε μ π α ρ ο ύ τ ι . Αί μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Ναυπλίου εμφύλιοι 
ρήξεις, αί μεταξύ τών "Ρουμελιωτών αίμα-
τηραί σκηναί, αί άλληλομαχίαι τοΰ Γρίβα 
καί τοΰ Φωτομάρα καί οί αμοιβαίοι πυ
ροβολισμοί τοΰ Παλαμηδίου καί τής .Α
κροναυπλίας ούδεμίαν ένέπνεον αύτοϊς έμ
πιστοσύνην τό Ναύπλιον παριστά αληθές 
Ήφαίστειον, πρό τοΰ οποίου προτροπάδην 

• .έφευγον ο^άπειροπόλεμοι Γάτοι Άλλά 

μή καί άλλκχοΰ τότε ευρισκον ήσυχίαν ού
τοι ; "Οπωσδήποτε έν τοις κρισίμοις έ-
κείνοις καιροΐς πολλοί τούτων ευρισκον 
καταφύγιον είς ορεινά καί απρόσιτα χωρία 
τής Πελοποννήσου, άτινα έκ τής άσημό-
τητος αυτών δέν έφείλκυσαν τήν προσοχήν 
τών Τούρκων» 

Ή δι' δλους αφόρητος αύτη κατάστασις 
έξηκολούθησεν επί πενταετίαν δλην, μέχρι 
τής έλεύσεως τοΰ πρώτου τής Ελλάδος 
Κυβερνήτου. "Αμα ώς κατά Ίανουάριον 
τοΰ 1828 έπάτησε τό έδαφος τοΰ Ναυ
πλίου ύ αείμνηστος Καποδίστριας, οί άλ-
ληλομαχοΰντες αρχηγοί Γρίβας καί Φωτο-
μάρας έσπευσαν νά καταθέσωσιν είς τους 
πόδας αύτοΰ τάς κλείδας τών φρουρίων καί 
τήν ύποταγήν των. Ά π ό τής ημέρας εκεί
νης, ώς διά μαγείας, άκρα άποκατέστη τάξις 
καί ησυχία έν τώ τόπω, δυναμένη νά έμ·-
πνεύση έμπιστοσύνην καί εις τόν δειλότε-

ρον τών Γάτων. Άλλά ποΰ τοιοΰτοι ; 
Οί ευάριθμοι περισωζόμενοι είς τά από
κεντρα τής Πελοποννήσου χωρία δέν έτόλ-
μων νά προκΰψωσι τών καταφυγίων αυ
τών, διότι τό πλείστον τής χώρας έλυμαί-
νοντο έτι αί άγριαι τοΰ Ίμβραήμ—Πασά 
όρδαί. Τό Ναύίλιον ίπομένως, εύημεροΰν 
κατά τά λοιπά, έξηκολοΰθει νά κατατρύχη-
ται υπό τής μάστιγος τών ποντικών, οϊτι-
νες αποθρασυνθέντβς έκ .τής πολυχρονίου 
τών Γάτων εκλείψεως" είχόν καταστή ανυ
πόφοροι - περιήρχόντο ατάραχους τάς οικίας 
καί τάς καλύβας τής ύπερπληθούσης κα
τοίκων πόλεως καί άφόβως διήρπαζον πάν 
τό άρέσκον αύτοϊς. Πάντα τά προφυλακτικά 
μέτρα, άτινα υπεραμυνόμενοι μετήρχοντο 
οί ατυχείς κάτοικοι, δπως διασώσωσι τά 
πενιχρά αυτών τροφεία από τής πλεονεξίας 
τών ποντικών, άπέβαινον άτελεσφόρητα-

τά δόκανα καί αί παντός είδους ποντικο-
παγίδες μόνον νεαρούς τινας καί ανόητους 



01 ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ 

Ό Θηβών καΐ Λϊβαδϊ ϊας κ . ΣυνέόΊος Φ » λ * « χ ί δ η ς 
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ποντικούς ισχύον νά άλώσωσι" πάντες οί 
εύσωμοι και πεπειραμένοι κατεπάτουν δί-
κην αθύρματος τά όργανα ταύτα τής αν
θρωπινής έπινοίας. 

Ή κατάστασις αύτη, επί μάλλον αφό
ρητος όσημέραι άποβαίνουσα. δέν εκρίθη 
άναξία τής μερίμνης τού Κυβερνήτου τής 
Ελλάδος, τού υπέρ πάντων προνοήσαντος. 
Κατά τήν μαρτυρίαν συγχρόνου ιστορικού, 
διατελέσαντος και γραμματέως τού αειμνή
στου Καποδιστρίου : « Ό Κυβερνήτης έφε-
>ρεν έκ Τεργέστης και εν φορτίον Γάτων, 
»οίτινες έν Ναυπλίω εΐχον έξολοθρευθή 
«διαρκουσών τών πολιορκιών και τών 
»πολέμοον και εΐχον κατασταθή πολύτιμοι, 
»ύπερπλεονασάνιων τών ποντικών». "Ισως 
ύπολάβη τις ότι, άμα ώς οί Τεργεσταΐοι 
Γάτοι έπάτησαν τήν γήν τού Ναυπλίου, οί 
ποντικοί καταπτοηθέντες έξηφανίσθησαν 
από προσώπου αυτών, σπεύδοντες νά κα-
ταφύγωσιν είς τά οικεία κρησφύγετα. Πολ
λού γε και δεΐ" οί Ναυπλιεϊς ποντικοί εΐχον 
επί τοσούτον άποθρασυνθή, εΐχον αποβά
λει πάντα φόβον έκ τής μακράς απουσίας 
τών Γάτων, ώστε έτόλμησαν νά άντικρύ-
σωσιν αυτούς άφόβως, τοσούτο μάλλον 
καθόσον και εύσωμότεράι αυτών ήσαν ιός 
επί τό πολύ. 

Ευτυχώς οί έπήλυδες Γάτοι προήρχοντο 
έκ χώρας, έφ' ής έμεσουράνει έτι ή πολυ
μήχανος πολιτική τοΰ Αυστριακού Άρχι-
καγκελλαρίου, έκ τής ό ποίας και ούτοι ήσαν 
δπωδήποτε έμπεποτισμένοι. Εδέησε νά κά-
μωσι χρήσιν πολλών τ ε ρ τ ι π ι ώ ν και 
δολοπλοκιών έκ τής διπλωματικής φαρέ
τρας τού δαΐφρονος Μέττερνιχ οί συμπα-
τριώται αυτού Γάτοι, δπως καταβάλωσι 
τους ατίθασους και αρειμάνιους λυμεώνας 
τοΰ Ναυπλίου ποντικούς. Δέν άπηξίωσαν 
νά έ"λθωσι και είς οικογενειακά σχέσεις, νά 

συνάψωσι και κ ο υ μ π α ρ ι α ΐ ς. Κατά 
— 3' 

τινα γαμήλιον πομπήν δύω νεαρών ποντι
κών, καθ' ην Αυστριακός τις Γάτος ήν δ· 
παράνυμφος, ΕΔΌΘΗ και χορός, τή απαιτή
σει τοΰ Κουμπάρου, εκτός τής τρώγλης τών 
νεόνυμφων ό σύρων τον χορόν νεαρός πον
τικός έν τή διαχύσει τής ευθυμίας αύτοΰ 
έξεστόμισεν έγγικτικάς τινας εκφράσεις, 
κατά τών Γάτων, ας άκουσας ό Κ ο υ μ 
π ά ρ ο ς ώργίσθη, αί τρίχες του ήνωρθώ-
θησαν,οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν φλο
γός, ή ουρά του έσείετο άνησύχως και συνεστ-
ρέφετο έτοιμος νά έπιπεση λάβρο; κατά τών 
χορευτών, δτε εις τούτων, πικράν έχων έκ πα
λαιοτέρων χρόνων πείραν τής δξύτητος τών 
ονύχων τών Γάτων, έσπευσε νά ύποτονθο-
ρίση τήν έπομένην στροφήν : 

«Μωρε ποντίκι μπροστινό 
«κοιτά τήν τρύπα το χορό. 
«ή χουμπάρα μις ή Γάτα, 
«κατά 'μας έχει τά μάτια». 

Τήν έννοιαν τών στίχων τούτων αντι
ληφθείς εγκαίρως δ κορυφαίος τοΰ χοροϋ' 
διηυθύνθη έπιτηδείως προς τήν παρακει-
μένην όπήν, είς ήν εϊσέδυσε μετά τών 
συγχορευτών του, τού κουμπάρου άδυνα? 
τοϋντος νά παρακολούθηση αυτούς. 

Μεθ' δ/.ά ταύτα, ώς κατανοεί τις, ή αντί-
στασις τών ποντικών δέν ήδύνατο νά πα-
ραταθή έπί μακρόν. Αί μηχανορραφία^ 
τής Αυστριακής πολιτικής, αΐτινες άρτι εΐ
χον κατασυντρίψει τον θρόνον τοΰ Μεγά
λου Ναπολέοντος, δέν ήτο δυνατόν ή τα
χέως νά καταστείλωσι και τό θράσος τών 
ποντικών τοΰ Ναυπλίου- ούτοι άποδεκατι-
ζόμενοι καθ' έκάστην διά μυρίων τεχνα
σμάτων ήναγκάσθησαν τέλος νά ζητήσωσι 
σωτηρίαν εις τάς αρχαίας αυτών κρύπτας, 
τάς απρόσιτους όλως εις τους Γάτους. 
Τοιουτοτρόπως οί κάτοικοι τού Ναυπλίου 
ήδυνήθησαν νά άπαλλαγώσιν έπί τέλους: 
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τής μάστιγος τών ποντικών, ήτις άπέβαινεν 
αύτοΐς έξ ίσου δλεθρία προς τήν συγχρό
νως ένσκήψασαν πανώλην, είς τήν οποίαν 
οί ποντικοί ού μικράν έδιδον τροφήν. 

Ή διά τού θανάτου τού Κυβερνήτου 
επελθούσα ανωμαλία έπί βραχύ ανησύχησε 
τούς Γάτους, καθ' δσον ή έκ τών πλοίων 
τών τριών εύεργετίδων Δυνάμεων άπόβα-
σις ξένων άγημάτα>ν προέλαβε πάσαν τής 
δημοσίας τάξεως διασάλευσιν, ήτις βεβαίως 
δέν ήτο ποσώς ενθαρρυντική διά τους Γά
τους. Ούτως οί Γάτοι άταράχως έξηκολού-
θουν ασκούντες τό σωτήριον αυτών έ'ργον, 
υπερηφάνως δ' ήκουσαν μετ' ολίγον και 
τήν έκλογήν Βαυαρού πρίγκηπος ώς πρώ
του βασιλέοος τής Ελλάδος, ου τήν διά τής 
πατρίδος αυτών Τεργέστης κάθοδον άνυ-
πομόνως άνέμενον. 

Ή ευφρόσυνος 25η Ιανουαρίου 1833 
άνέλειλε τέλος" δ βασιλεύς 'Όθων άπεβιβά-
ζετο εις Ναύπλιον έν μέσω λαμπρού επι
τελείου και ολοκλήρου σώματος Βαυαρών 
στρατιωτών. Οί Τεργεσταΐοι Γάτοι, μή 
άποβαλόντες έτι τήν μνήμην τής πατρώας 
εστίας, άνήλθον αθρόοι έπί τών στεγών 
τών οικιών τού Ναυπλίου δπίος χαιρετί-
σωσι τον έκ Τεργέστης καταπλέοντα νεαρόν 
ηγεμόνα, άψηφοΰντες τούς έκ τών πλοίων 
και τών φρουρίων ριπτομένους άσφαιρους 
πυροβολισμούς- έκολακεύοντο νά πιστεύωσι, 
ΚΑΙ ευλόγως, δτι οί συμπατριώται αυτών 
ήθελον οριστικώς εμπεδώσει τήν ήσυχίαν και 
τήν τάξιν είς τήν γήν τής Ελλάδος, και 
ουδέν νέφος εφεξής ήθελεν επισκιάσει τον 
ώραΐον αυτής ούρανόν. Τη άληθεία οί 
Βαυαροί στρατιώται φιλοτίμως εΐργάσθη-
σαν υπέρ τής έμπεδώσεως τής δημοσίας 
τάξεως έν Ελλάδι, ούχ' ήττον δμως προς 
τούς Γάτους υπήρξαν ανεπιεικείς" πολλοί 
τών Βαυαρών, Ιδία οί έν τώ προαστείφ τής 
Προνοίας οικογενειακώς εγκατεστημένοι, 

εύρισκον ατυχώς τό κρέας τών Γάτων λίαν 
δρεκτικήν τροφήν, μολονότι έν τω τόπω 
δέν υπήρχε σπάνις βρωσίμων άλλων κρεά
των. Τά ιδιαίτερα προσόντα, άτινα άνεκά-
λυψαν οί Βαυαροί στρατιώται εξαιρετικώς 
εΐ; τό κρέας τών Γάτων, έσχον ώς αποτέ
λεσμα τήν έπαισθητήν αυτών έλάτωσιν 
προς χαράν τών ποντικών, οί'τινες ήρξαντο 
αύθις άναζωπυρούμενοι. Διακεκριμένος 
"Αγγλος ζωγράφος δ ΡΓ3,ηοΪ8 Η θ Γ ν β , 

δίατρίβων τότε έν Ναυπλίω, ούτως αφη
γείται τάς τελευταίας ταύτας τών ατυχών 
Γάτων δοκιμασίας : «Πολλοί έξ αυτών 
»(τών Βαυαρών στρατιωτών) διέμενον είς 
»θέσιν τινά δνομαζομένην Πρόνοιαν, προ-
»άστειον τοΰ Ναυπλίου, ής οί κάτοικοι 
»παρεπονοΰντο δτι οί Βαυαροί στρατιώται 
«έτρωγαν τούς Γάτους των και ούτως οί 
ποντικοί εΐχον πολλαπλασιασθή είς τοιού
τ ο ν βαθμόν, ώστε δέν τους άφιναν τίποτε 
»εΐς τάς άποθήκας των. Εις τίνα τούτων, 
»δστις μετά δακρύων παρεπονεΐτο είς έμέ, 
ιέδωκα τήν συμβουλήν νά κάμη άναφο-
»ράν είς τά φρουραρχεΐον παρακαλών αυτό, 
»δπως οί Βαυαροί διαταχθώσιν, αφού έφα-
>γον τούς Γάτους των, νά φάγωσι και τούς 
»ποντικούς, και ούτως έπέλθη ή προσή
κουσα άποζημίωσις.Ατυχώς άναχωρήσας 
»μετ' ού πολύ έκ Ναυπλίου δέν ήδυνήθην 
»νά μάθω ποίαν οί Προνοιείς έλαβον ά-
πάντησιν είς τήν δικαίαν ταύτην άναφο-
»ράν των». (Ργ. Η β Γ ν β . Διαμονή έν Ε λ 
λάδι. Α. 75). Όπωσδήποτε δμως, και αν 
τό φρουραρχεΐον κατόπιν τής αναφοράς 
ταύτης τών Προνοιέων δέν έλαβε τά προ
σήκοντα μέτρα, άλλα περιστατικά, ανεξάρ
τητα τής θελήσεως αύτοΰ, συνετέλεσαν εις 
τήν άνακούφισιν τών ατυχών Γάτων τής 
Προνοίας. 

Ή εις Μάνην εκστρατεία τών Βαυαρών 
ΚΑΙ ή μετάθεσις τής πρωτευούσης τοΰ 
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Κράτους είς Αθήνας, έλαττώσασα έπαι-
σθητώς τήν βαυαρικήν φρουράν τοΰ Ναυ
πλίου, περιώρισε συνεπώς καί τήν τών 
Γάτων κατανάλωσιν. Πλην τήν αληθή αυ
τών σωτηρίαν οί Γάτοι όφείλουσι κυρίως 
εις πραγματικήν θεομηνίαν. Έκ τής κατα
χρήσεως αώρων οπωρών καί ύπερώροιν 
σικύων (αγγουριών) καί τής χρήσεως γα-
τείου κρέατος φοβερά άνεπτΰχθη έν ταΐς 
τάξεσι τών Βαυαρών στρατιωτών τοΰ Ναυ
πλίου επιδημία κοιλιακοί τύφου, ήτις πολ
λούς τούτων « Ά ϊ δ ι προΐαψεν» αθρόως. 
Είς μνήμην τών ούτως αποθανόντων καί 
έκεΐσε παρά τύν ναόν τών Αγίων Πάντων 
ταφέντων άτυχων Βαυαρών θαυμάσιος έλα-
ξεύθη ύπό τών συναδέλφων των Λέων 
δαπάναις τοΰ φιλέλληνος Βασιλέως τής 
Βαυαρίας Λουδοβίκου, ώς ή παρά τούς 
πόδας αύτοΰ φερομένη αναθηματική επι
γραφή αναγράφει: 

01 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Α Ι 
Τ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η ! Β Α Υ Α Ρ Ι Κ Η ! Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ 

Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Σ Υ Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ο Τ Α Σ Τ 3 Ν 
ΐ 1833 - 1834 

Τ Ο ΠΑΡΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ν 0 Λ0ΥΑ0ΒΙΚ0Σ 
Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ Τ Η Σ Β Α Υ Α Ρ Ι Α Σ . 

Τον Λέοντα τοΰτον χαρακτηριστικώτατα 
έπωνόμασαν οί σύγχρονοι Προνοιεϊς « Ά γ -
γ ο υ ρ ώ ο ν » , κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
ημετέρου Φωτάκου, δστις ούτως έκτίθησι 

τά κατ' αυτόν : « Είς τούς Αγίους 
«Πάντας (ήτο) καί τό λεγόμενον Ά γ -
«γ ο υ ρ ώ ο ν - αυτό έσκαλίσθη επί τής 
«Αντιβασιλείας, οί δε Έλληνες ώνόμα-
«σαν αυτόν τον Λέοντα Ά γ γ ο υ ρ ώ ο ν , 
α διότι έθαπτον τούς αποθνήσκοντας εκεί 
«Βαυαρούς, οί όποιοι έτρωγαν τά παραγι-
«νομένα κίτρινα αγγούρια, έτρωγαν τά κο-
«λοκύθια άβραστα καί τά πεπόνια βρα-
«σμένα, καθώς καί τούς σκύλους, της Γά-
ταις κλπ. Αυτή ή ακάθαρτος τροφή τούς 

«έφερεν άσθένειαν καί άπέθνησκον, είς 
«μνήμην ΔΈ τών αποθανόντων έσκάλισαν 
«εις τον βράχον τοΰ Νεκροταφείου τούτου 
«τον Λέοντα». (Α. 281). 

Άλλά καί μεθ' όλην ταύτην τήν καταστρο-
φήν αρκετοί απέμειναν Βαυαροί στρατιώται 
καί ΙΔΊΑ πυροβοληταί καί όπλοστασΐται,οϊτι-
νες ήσαν ώς έκ τής τέχνης αυτών οι κινδυ-
νωδέστεροι τών Γάτων διώκται. Αί δοκι-
μασίαι τών γάτων έξηκολούθουν δεκατεύου-
σαι τό γένος αυτών, έχουσαι ώς συνέπειαντήν 
άναθάρρησιν καί τον πολλαπλασιασμόν 
τών ποντικών είς βάρος τών ανθρώπων. 

Τοιαύτην εύρε τήν κατάστασιν τών 
πραγμάτων ή έθνοσωτήριος νύξ τής 3ης 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1843, καθ' ήν μέλος τοΰ 
λαοπροβλήτου υπουργείου, τοΰ συγκαλέ-
σαντος Έθνικήν Συνέλευσιν, ανεδείχθη 
καί τις έκ τών θερμότερων οπαδών τοΰ 
Λουκούλλου, δστις πολλά παθών έκ τής Α
πληστίας τών ποντικών έδυσφόρει έπί τοις 
άτυχήμασι τών Γάτων. Έσπέραν τινά τής 
8ης Ιανουαρίου 1844 μετά θυελλώδη έν 
τή Εθνική Συνελεύσει συζήτησιν έπί τοΰ 
περί προσόντων τοΰ Έλληνος πολίτου 3ου 
άρθρου τοΰ Συντάγματος, μεταβάς είς τήν 
οίκίαν του πλήρης ορέξεως ό κοιλιόδουλος 
"Υπουργός, έπληροφορήθη μετ' απελπισίας 
δτι τά πάντα τά λιπαρά εδέσματα τής ε
σπέρας εκείνης καί αυτοί οί πολυφίλητοι 
χ α λ β ά ς καί μ π α κ λ α β ά ς , είς ού-
δέτερον τών οποίων ήδυνήθη ποτέ νά δώση 
έξαιρετικήν προτίμησιν, έγένοντο βορά τής 
απληστίας τών ποντικών. Πλήρης οργής ό 
παντοδύναμος Υπουργός έπί τή τοιαύτη 
άκατανομάστφ άσεβεία τών θρασυτόλμων 
τούτων ζωοιν κατενόησεν δτι ώς έκ τών κα-
καθηκόντων αύτοΰ ώφειλε νά λάβη άπο-
τελεσματικόν τι μέτρον. Ή θρασύτης τών 
ποντικών δέν ήδύνατο νά περιστολή, εφ* 
δσον ύπήρχον έν τώ τόπσ> οί άρεσκόμενοι 
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«ίς τό κρέας τών άσπονδων αυτών διω
κτών, τών Γάτων,.... Έπρεπεν ούτοι νά 
άπελαθώσι τών ορίων τής Ελλάδος. Πά-
οαυτα, έν ταΐς όδυναις τής κατατρυχούβης 
αυτόν πείνης, σχέδιον ψηφίσματος κατά 
τ ώ ν έ τ ε ρ ο χ θ ο ν ί ω ν καταρτίζεται, 
δπερ υποβληθέν τήν έπιοΰσαν είς τήν Συ-
νέλευσιν μετά μακράν συζήτησιν έψηφίσθη 
τέλος κατά τήν συνεδρίασιν τή; 15ης Ι α 
νουαρίου 1844 διά ψήφων 126 κατά 76. 

* 
* * 

Τοιαύτην έσχε τήν άφορμήν τό περιλά-
λητον ύπό στοιχ. Β. Ψήφισμα ττ,ς έν Α 
θήναις Συνελεύσεως τοΰ 1843 περί ετερο
χθόνων, κατά τό όποιον οί Βαυαροί μή 
δυνάμενοι εφεξής νά κατέχωσι δημόσια 
αξιώματα έν Ελλάδι ήναγκάσθησαν νά 
έπανέλθο>σιν ΕΙΣ τήν πατρώαν γήν. Έ κ 
τοτε οί Γάτοι άνέπνευσαν καί τά εδέσματα 
τών υπουργών καί παντός πολίτου δέν 
έκινδυνευον εφεξής νά γίνωσΓ βορά τών 

ποντικών, οϊτινες άγρίως καταδιωκόμενοι 
ήναγκάσθησαν νά άποσυρθώσιν είς τάς α
πρόσιτους αυτών κρύπτας. Καί είναι μέν 
αληθές δτι έν τώ οπλοστάσιο) τοΰ Ναυ
πλίου εΐχον απομείνει εξαιρετικώς Βαυα
ροί τίνες τεχνϊται, ώς ό Στέτσερ, ό Έρχατ 
κλπ., διατηρήσαντες μέχρις έσχατων τάς 
Γατοφθόρους αυτών ορέξεις, άλλά καί ού
τοι, ευάριθμοι άλλως τε δντες, συν τώ 
χρόνω έξέλιπον ούδενί" ευτυχώς μεταδόντες 
τάς έξεις αυτών ταύτας. Ούτω δύναται τις 
ασφαλώς νά υποστήριξη δτι τό τέρμα τών 
περιπετειών, ή παλιγγενεσία ούτως ειπείν 
τών Γάτων άφετηρίαν έσχε τήν ύπό τών 
ποντικών διαρπαγήν τοΰ χ α λ β ά καί 
μ π α κ λ α β ά . τ ο ΰ Φ ά τ σ ο ύ λ α , 
Υπουργού, άς τον όνομάσωμεν ούτως, 
καθ' ή ν έποχήν συνεζητεϊτο τό Σύνταγμα 
τής Ελλάδος. 

ΜΙΧΑΗΛ Γ . Λ Α Μ Π Ρ Υ Ν Ι Δ Η Σ 
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Ο ΙΑΤΡΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ 
Ώ ; καθρέπτης του ανθρωπίνου πολιτι-

σίΛοΟ καί της εξελίξεως αύτοΰ, πρέπει νά 
θεωρήται ή έξέλιξις της ιατρικής διά μέσου 
τών αιώνων... 

Τοιαύτην αποδίδοντες σημασίαν είς τήν 
έγκυκλοπαιδικήν γνώσιν της ιστορίας τής 
ιατρικής διά πάντας τούς θέλοντας νά πα-
ρακολουθήσωσιν έστω καί πόρ^ωθεν τήν τε 
κοινωνικήν /.αί έπιστημονικήν πρόοδον τών 
ανθρώπων, συνιστώμεν θερμότατα τήν 
μελέτην τών γενικών ταύτης γραμμών. 

Ό,τ ι άφορα είς το γενικόν θέμα μέ το 
όποιον πρόκειται ν' άπασχολησωσιν υμάς 
σήμερον, ήτοι «τής ιστορίας τοΰ ΐατρβΰ έν 
τω κόσμω,» περιττόν νά το εϊπωμεν, δτι 
καί ημείς άνεζητήσαμεν τοΰτο εντός τών 
μακρών σελίδων της ιστορίας ταύτης. 

Επειδή όμως ό κυριώτερος ημών σκο
πός σήμερον είναι ή έξέτασις τοΰ ίατροΰ 
έν τγ5 κοινωνική αύτοΰ δράσει κατά τάς 
διαφόρους χρονικάς περιόδους, διά μέν τήν 
άρναίαν έλληνικήν έποχήν έξελέξαμεν τούς 

χρόνους του Αριστοφάνους, διά δέ τήν με-
σκιωνικήν καί τήν της Αναγεννήσεως τόν 
αιώνα τοΰ Μολιέρου·. 

Ά λ λ ά θά ερωτηθώ ί'σως, διατί έκρινα 
καλόν νά ζητή*ω τήν υλην μου είς τούς 
δύο τούτους κορυφαίους της κωμωδίας μύ-
στας ; Ιδού ό λόγος : 

Ή κωμωδία όλων τών έπο/ών καί όλων 
.τών λαών ύπήρξεν ανέκαθεν τό μεγαλείτε-
τερον καλειδοσκόπιον, προ τών όποιων διέρ
χεται μέ'τά ζωηρότερα τών γρωμάτων-
πάσα ή κοινωνική κίνησις τοΰ άνθρωπου. 

Επειδή δέ άφ' ετέρου ό ιατρός είναι και 
θά είναι πανταχού καί πάντοτε τό κατ' 
έξογήν κοινωνικόν πρόσωπον, ένόμισκ δτι 
προκείμενο> περί τών σκοτεινότερων της 
ιστορίας αύτοΰ εποχών, ώς είναι αίάνω μνη-
μονευθεϊσαι, μόνον εις τάς κωμ.ωδίαςτοΰ Αρι
στοφάνους (1)καί τοΰ Μολιέρου έδει νά ζητή-
σωμεν καί τούς λόγους, ^δι' ούς αμφότεροι 
οί κορυφαίοι κωμικοί ούττ>ι έδείχθησαν το —' 
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σοΰτον πολέμιοι φαινομενικώς τοΰ ημετέρου 
επαγγέλματος. 

Ιδού λοιπόν διά ποίους λόγους έθεώ-
ρησα άναγκαϊον νά προβώ έν πάση λεπτο
μέρεια είς τήν άνάλυσιν τών κυριωτέρων 
περικοπών καί σκηνών άς απήντησα ΕΙΣ τάς 
κωμωδίας τοΰ Μολιέρου σχετιζομένας πρός 
τούς ιατρούς καί τήν ίατρικήν της τότε 
γαλλικής ή μάλλον ευρωπαϊκής εποχής. 

Ά λ λ ω ς τε ό Μολιέρος δέν ανήκει μόνον 
είς τόν αιώνα καθ' όν έ'ζησεν, άλλ' είς ό
λους σχεδόν τούς πρό καί μετ' αυτόν αιώ
νας, διότι τά θαυμάσια αύτοΰ έργα περι
γράφουν καί έκπροσωπεύουσιν όλας τάς 
αδυναμίας καί τά τρωτά της ανθρωπινής 
φύσεως μέρη όλων τών έπονών. 

Κατά τόν 16ον καί 17ον λοιπόν αιώνα 
της ιστορίας τής Γαλλίας, τόν δικαίως μέ-
γαν έπικληθέντα διά τήν βασιλείαν τοΰ 
Λουδοβίκου 14ου, ή δράσις καί άνάπτυξις 
έν γένει τών ιατρικών Σχ·λών ήτο λίαν 
οπισθοδρομική: 

Κατά τούς χρόνους ακριβώς εκείνους 
συνέπεσε ν' άκμαζη καί ό μέγας τή"ς Γαλ
λίας κωμικός Μολιέρος. — Μακρά καί κω
μική συγχρόνως έρις ύφίστατο έπί σειράν 
ολην ετών τότε μεταξύ ιατρών καί χει
ρουργών. Ή έρις αυτη είχε προκαλέσει εύ-
ρύτατον χάσμα μεταξύ τών δύο κυρίων τού
των κλάδων τής ιατρικής, ανύψωσε δέ δ
λους τούς κουρείς είς περιωπήν χειρουρ
γών ή κατά τών ιδίως χειρουργών μήνις 
τών παθολόγων. Ά φ ' ετέρου μυρίαι άλλαι 
προλήψεις καί δόγματα σοφιστικά, φανα-
τικώς έρριζωμενα είς τάς διαφόρους τάξεις 
τών ιατρών, παρεκώλυον πάσαν ίδέαν προό
δου καί επιστημονικών νεωτερισμών καί έ-
τήρουν τήν ίατρικήν εις θέσιν ταπεινήν καί 
όπισθοδρομικήν. Ύπό τοιαύτας λοιπόν συν-
θήκας τελούμενη ή ιατρική έξάσκησις, έν-
νοεϊ έκαστος καλώς όποιας καθημερινας 

άφορμάς ήδύνατο νά δίδη είς τόν Άριστο— 
φάνην της Γαλλίας πρός γελοιοποίησιν ΑΥ
τής. 

Καί ήτο φυσικώτατον νά διαιωνισθή ή 
κατάστασις εκείνη ύπό τής απαράμιλλου 
σατύρας τοΰ Μολιέρου, άφοΰ τόση υλη 
πρός διακωμώδησιν παρείχετο είς ταύτην. 

Κατά τούς αυτούς περίπου χρόνους καί 
είς τήν Γερμανίαν καί είς τήν Άγγλίαν 
ή αυτή οπισθοδρομική τάσις παρετηρεϊτο 
είς τά διάφορα θεραπε υτικά συστήματα 
καί τάς θεωρίας. Έν Αγγλία μάλιστα ή 
κατάσταοις αυτη είχε δώσει χώραν είς μα
κράν έ'ριδα μεταξύ ιατρών καί φαρμακο
ποιών, είς δέ διάσημος επίσης σατυρικός 
ποιητής, 8&1ϊ1!1β1 ΟαΓί,Η ονόματι, ε'χεν 
εκδώσει όλόκληρον ποίημα, περιγράφον 
κωμικώτατα τήν πάλην ταύτην τοΰ Λον
δίνου. Ή ήκιστα λοιπόν σοβαρά κατάστα-
σις αύτη ΕΞΗΓΕΊ έν μέρει, ώς είπομεν, τό 
πνεΰμα τής κωμωδίας τοΰ Μολιέρου, 

Ά λ λ ' έκτος τούτης, καί άλλη τις αί
τια φαίνεται υπάρχουσα πρός έξήγησιν τής 
μεγάλης έχθρότητος αύτοΰ πρός τούς ια
τρούς. Αποδίδεται αύτη είς σνέσεις τινάς 
όχι πολύ περιπαθείς, άς είνε πρός τόν οί-
κοδεσπότην του, όστις συνέπεσε νά είναι 
καί ιατρός, ονόματι Διονύσιος, καί ό όποιος-
πολύ συχνά έτάρασσί τήν ήσυνίαν τοΰ 
ποιητοΰ μέ απαιτήσεις πληρωμής τών ενοι
κίων του, καί μέ άπειλάς κατασχέσεων 
επίπλων κτλ. 

"Οπως ποτ' χι ή, δέν πρέπει ποσώς 
νά έ^λαμβάνωνται ώς σοβαραί καί ίστορι-
καΐ άλήθειαι, ούτε ώς άφορώντα είς δλους 
τους ιατρούς καί τών χρόνων του ακόμη 
αυτών έστω, δσα ύπό τύπον άστειότητος 
ή καυτηριάσεως σατυρικής τών τρωτών με
ρών τής συγχρόνου αύτώ ιατρικής έγραψε. 

Τοΰτο μόνον ένουν τό κακόν ί'σως, δτι 
εγράφησαν από τόν δηκτικόν κάλαμον 
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«ενός Μολιέρου». Και επειδή ούτος είναι 
αθάνατος διά τήν κωμικήν άξίαν του, άπη-
θανατίσθησαν δυστυχώς και οί κωμικοί -ή
ρωες του, πάντοτε δέ ό φιλοσκώμ,μων κό
σμος θά έ'χη δυστυχώς τούς ιατρούς τοΰ 
Μολιέρου προ τών οφθαλμών αύτοΰ. "Αλ
λως τε, και άν ακόμη είχεν άδικον και δέν 
ελεγεν αληθείας, θά ήτο σήμερον Γσως 
πολύ αργά νά έπανηρχόμ.εθα είς λεπτομε
ρείς δικαιολογίας ήμ.εΐς οί ιατροί, διότι αί 
αποφάσεις του πνεύματος είναι ανέκκλη
τοι πλέον, ό δέ πολύς κόσμος εΰρηται πρό 
τοΰ δεδικασμένου», ώς λέγει ευφυέστατα 
ό Γάλλος Καγη3,αά περί τούτου. 

Έν τούτοις και ό Μολιέρος αυτός ακόμη 
εύρεθη είς τήν ανάγκην νά δικαιολόγηση 
πολλάκις τήν τοιαύτην δριμεΐάν του γλώσ-
σαν προς τοΰ.ς συνάδελφους μας της επο
χής εκείνης.. 

Είς τόν πρόλογον τοΰ Ταρτούφου του 
π. χ. έγραψε τά έξης : 

« Ή κωμωδία εγέινε οπως διόρθωση τά 
ελαττώματα τών ανθρώπων... "Αν λοιπόν 
ούτως εχη, διατί πρέπει νά κάμωμεν εξαι
ρέσεις τών μ.έν ή τών δέ ; Είναι αληθές 
δτι ή κωμωδία διεφθάρη πως κατά τούς 
ήμ.ετέρου; χρόνους, άλλά τί μένει άναλ-
λοίωτον είς τόν κόσμ.ον τοΰτον ; Ιδού ή 
^ατρική λ. χ. ήτις είναι τέχνη λίαν ωφέ
λιμος έϊς τόν άνθρωπον και έκαστος έξ ή-
ριών τήν φαντάζεται ώς τό μέγιστον τών 
καλών, άτινα εχομεν και όμως υπήρξαν 
έποχαί. καθ' άς κατέστη αύτη αποτρό
παιος και πολλάκις μετεβλήθη είς τέχνην... 
δηλητηριάσεω; τών ανθρώπων. Ή φιλοσο
φία επίσης μετετράπη εις... κτλ. κτλ. 

« Ά λ λ ά τ α ΰ τ α πάντα, προσθέτει, ουδό
λως εμποδίζουν ήμας νά κάμνωμεν τάς δια
κρίσεις μας μ.εταξύ τών καλών και τών 
κακών». 

Έκ τούτου βλέπει τι; πόσον καλά δι

καιολογεί τήν κωμωδίαν του έκείνην, ήν 
κατ' αρχάς άπηγόρευσαν νά* δώση από της 
σκηνής τώ\ Παρισίων. «"Αν άλλοτε άπη
γόρευσαν έν Ρώμη τήν έξάσκησιν της ια
τρικής, διότι έτελοΰντο ύπό τό πρόσχημα 
ταύτης τόσαι καταχρήσεις, τίς θά εύρεθη 
σήμερον τόσον αφελή; ν ' απαγόρευση ταύ-
την έν Γαλλία ;» έγραφε κατωτέρω. 

Ά φ ' έτερου προκύπτει τουναντίον, δτι 
είχε και φίλους πολΛού; μ.εταξύ τών ία-
τρών. "Οτι δέ πολΛούς τούτων και ήγάπα 
και παντοιοτοτρόπω; ύπεστήριζεν αποδει
κνύεται έκ μιας ωραίας επιστολής, ήν 
έγραψε προς τόν Βασιλέα Λουδοβΐκον ΙΛ' 
μεθ' ου είνε γνωστόν ιστορικώς, δτι ήτο 
δ·.ά προσωπικής φιλία; συνδεδεμένος.—Τώ 
ε,ητει οια ταύτη; εν μ.ικρ̂ ν «ρουσφέτι» 
επ' ωφελεία τοΰ ιδιαιτέρου ίατροΰ και φί
λο·., τοΰ. ενός δόκτορος ΜαΐΐνίΙ&ΠΙ διά 
τών έξη; άμ.'.μητων. 

«Μεγαλειότατε : Είς έντιμ-ότατος ια
τρός, τοΰ όποιου έχω τήν τιμήν νά είμαι 
πελάτης, μου υπόσχεται μ.έ συμβολαιο-
γραφικήν πραξιν μ.άλιστα, άν επιθυμώ, νά 
πζεκτείνη τήν ζωήν μου έπί σειράν τριά
κοντα όλων ετών άκόμ.η, άν δυνηθώ νά 
επιτύχω χάριν τινά υπέρ αύτοΰ παρά τη; 
'ϊ*. Μ^γαλειότητος. Τώ απήντησα οτι 
δέν τοΰ έζήτουν εί; άνταλ,λαγμα τόσον 
πολλά πράγματα, άλλ' Οτι θά ήμουν ευ
χαριστημένος μόνον, άν μοί ύπέσχετο δτι 
δέν θά μοί αφαίρεση ποτέ τήν ζωήν ταύ-
την. Ή χάρις, ήν μοΰ ζητεί, Μεγαλειό
τατε, είνε νά διορισθγί ί υιός του ιερεύς είς 
τό Πρεσβυτέριον της Εκκλησίας τών Βι · 
κινών. 

«Τολμ.ώ νά ζητήσω και τήν δευτέραν 
ταύτην χάριν παρά της Ύ . Μ. κατά τήν 
αυτήν ακριβώς ήμέραν, καθ' ήν ηύδόκησε 
ν' άναστήση τόν Ταρτοϋφόν μου έκ της 
λήθης (εννοεί τήν άδειαν τής άναπαρα-
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στάσεως του είς Παρισίους, ήν τώ έχορή-
γησεν ό Βασιλεύς τότε). «"Αν διά τή"ς 
πρώτης εκείνης χάριτος κατώρθωσανά συμ
φιλιωθώ μετά τών υποκριτών (ταρτούφων), 
διά της δευτέρας ταύτης, ήν σήμ-ερον έξαι-
τοΰμ.αι ελπίζω νά συμ.φιλιωθώ και μετά 
τών ιατρών. Είναι Γσως πολλά συγχρόνως 
τά αιτήματα μου, άλλά και ή άγαθότης 
της Μεγαλειότητός Σας είναι ανεξάν
τλητος». 

Έ κ τών δύο λοιπόν τούτων κειμέ
νων έξάγομεν ασφαλώς, δτι ό Μολιέ
ρος είχε μ,ετανοήσει δι' όσα έγραψε κατά 
τών ιατρών και έπεζήτει έν τέλει τήν συμ-
Φίλίωσίν των. 

Τοιούτον λοιπόν πρέπει νά φανταζώμεθκ 
τόν Μολιέρον, έ; ιδιοσυγκρασίας δηλ. γο-
λικής και έκ προσωπικών λόγων παρακι-
νηθέντα, δπως γράψη κατά τών ιατρών 
της εποχής του, Οσα εγραψεν. Ά λ λ ' ώς 
τροανεφέραμεν, ή ιατρική τήβεννος τών 

χρόνων εκείνων ήτο τό άντικείμ.ενον τήςδιαο-
κοΰς βολής όλων τών σατυρικών τόξων 
τών τε προγενεστέρων·και τών συγχρόνων 
τοΰ Μολιέρου κωμικών ποιητών. Έχοαεν 
πολλούς τοιούτους κωμικούς ύπ' όψιν η
μών, έκ τών αρχαίων χρονογράφων και έκ 
τών νεωτέρων συλλεκτών λαμ.βάνοντες αυ
τούς. Πριν ή προβώμ.εν είς τήν άνάλυσιν 
τών κωυ-ωδιών τοΰ Μολιέρου, κρίνομεν ά« 
ναγκαΐον λοιπόν νά προτάξωμεν τάς περί 
ιατρών ιδέας τινών έξ αυτών κα; τοΰτο 

δπως δόσωμεν άφθονωτέραν τροφήν, άφ' 
2σην ύπεσχέθημ,εν, είς τήν φιλοσκώμμονα 
περιέργειαν τών αναγνωστών ημών, δπως 
ώφαιρέσωμεν έξ αυτών τό δικαίωμα νά 
μας αΐτιώνται έπί περιχυτολογία βραδύ-
τερον. δτε θ' άπολογηθώμ,εν κατά τών 
διωκτών τοΰ επαγγέλματος ημών τών 
χρόνων εκείνων. 

Και έν πρώτοις εύρίσκομεν είς τάς 

«Εσπερίδας», συλλογήν ελευθέρων δια
λόγων, ους εγραψεν ό Γάλλος Ο. Βΐΐοΐΐβί, 

ποιητής και λογογράφος τοΰ 16ου αιώνος, 
σειράν πολλών αστείων ανεκδότων και 
κρίσεων περί ιατρών. Ιδού τίνες τούτων. 

Οί Σικυώνιοι, έ'λεγεν, άζηγόρευον τήν 
έςάσκησιν τής Ιατρικής είς τήν Δημοκρα— 
τίαν των έκ φόβου μή . . . . νοσήσωσιν οί 
ύγιεΤς. 

— Ούδαμοΰ υπάρχουν άνθρωποι είς τό 
αυτό επάγγελμα ανήκοντες, οΐτινες, νά 
άλληλοφθονώντα; τόσον δσον οί ιατροί μ.ε-
ταξύ των, άφοΰ χάριν αυτών επεκράτησε 
και ή παροιμία «ΊΗΝΪΆΐΑ ΙΪΙβάϊΟΟΠΙΠΙ» 

(ϊατριχή ζήλεια). 

— Και πώς θέλετε, λέγει κατωτέρω, νά 
εκτιμά ό λαός ΏΣ σοφούς και πεπειραμέ
νους τούς ιατρούς, άφοΰ άποκαλοΰνται με-
ταξ ι των ΜΈ τά κολακευτικά επίθετα 
«ΑΜΑΘΕΊΣ —άγύρται—δοκησίσοφοι» κτλ., 
κλπ ; 

Ά φ ' ετέρου ό Η&υΙβΓΟΟΙίβ, κωμικός 
τών αυτών χρόνων, είς κωμ.ωδίαν τού τινα 
«ό Κρισπϊνος» παριστά χωρικόν, όστις πα
ρουσιασθείς είςίατρόν τινα, Οπως ζήτηση, 
τήν συνδρομ.ήν του διά της νοομαντείας της 
τέχνης του συμ.βουλεύων αυτόν «ποΰ θά 
εύρισκε τόν σκύλον του, ον πρό ήμερων είχε 
χάσει»^ έ'λαβεν από τόν δό/.τορά μ.ας εκεί
νον συνταγήν «τεσσάρων καταποτίων, τά 
όποϊα, μ.όλις θά έπινε, θ' άνευρισκεν ΑΜΈ
σως τό άπολεσθέν ζώόν του». 

Τό κορύφωμα όμ.ως της κατά τών ιατρών 
κακολογίας ευρηται είς τόν 0"/Γ3,ηο ά β 
ΒβΓ§βΓΛ8 (1620) — Ιδού έν μικρόν δεί
γμα δυνάμ-ενον νά κινήσν) τούς γέλωτας 
και τών ιδίων ιατρών, διά τήν λύσσαν, 
μεθ' ής έγράφη. 

«Τρεις μεγάλαι Ερινύες ετάχθησαν,-
Οπως βασανίζωσι τόν άνθρωπον καθ' δλον 
τόν βίον του. Πρώτον ό Δικηγόρος, όστις 
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3 θυλάκιόν του. Δεύτερον πάσαν πρωίαν διά τοΰ ίστορικοΰ εργαλείου 
3 Ιατρός, όστις λυμαίνεται τό ΣΏΜΑ του τών κουρέων της εποχής εκείνης κατά πά
κα! τρίτον ό θεολόγος, όστις τυραννεΐ τήν ραγγελ'ιαν τοΰ ίατροΰ του, ήρχίσε κωδωνί-

ζων σπασμωδικώς, δπως έλθη ή υπηρέτρια 
του Ζοαννέτα, τύπος πονηροδουλικοΰ πρώ
της τάξεως, $ν έξηγάγομεν έκ παλαιότα
της εκδόσεως τοΰ Μολιέρου. 

Τέλος έρχεται ή υπηρέτρια, ήν έπιπλήτ-

ψυχην αυτού. 
«Τών ιατρών όμως τά έκλήμκτα είναι 

τόσον φοβερά, ώστε είναι αδύνατον νά ευ
ρέθη δικηγόρος νά τούς ύπερασπισΟή έν τώ 
κόσμω τούτω, οϋ:ε θεολόγος δικαστής, 
δστις νά τούς δικάση επιεικώς είς τήν μέλ-
λουσαν ζωήν. 

«"Οταν θά πλησιάζη τό κο'.μητήριον ια
τρός τις, δέν δα μείνη βεβαίως κρανίον νεκ
ρού τό όποιον νά μή τρίζη τούς οδόντας του 

των έρωτα μετ' αγωνίας, «άν τώ ήτοιμασί 
τό θερμόν ύδωρ... 

— Μά Κύριε, τω άπαντα αυτη, οί πρα-
κοααένοι αυτοί ιατροί σας διασκεδάζουν 
περίφημα επάνω σας· εύρήκαν μίαν πολυ 

έπι τη Οεα του : Αν οί νεκροί ήδύναντο καλήν αγελάδα δι' άλμεγμα. 
νά δάκνωσι θά τούς κατεβρόχθιζον μόλις — Ησύχασε, αθλία καί αμαθέστατη· 
πλησιάζοντας έ/.εΐ. Καί μή νοο.ίσητε, δτι σύ δέν είσαι είς θέσιν νά όμιλος περί ιατρών 
κλαίει κανείς έν τώ κόσμω. όταν οί άνθρω- κ*1 φαρμάκων. 
ούτοι άποθνήσκωσιν : ούδ' έπ' ελάχιστον ! — Μέ συγχωρείτε, κύριε, άλλά σας πα-
κλαίει ό κόσμος μόνον... δταν ούτοι ζώσι ρακαλώ τουλάχιστον, νά μοΰ είπήτε είναι 
πολύ. ΑΛΗΘΈΣ, δτι άπεφασίσατε νά ύπανδρεύσητε 

Ά λ λ ' ΆΣ σπεύσωμεν είς τήν άνάλυσιν τήνκόρτ,ν σας ΜΈ ίκτρόν ; Μά, διά ποίον 
τών κωμωδιών τοΰ Μολιέρου, ήτις άποτε- λόγον επιθυμείτε ένα τοιούτον γάμον ; 
λε7 τό κύριον ημών θέμα, 

Ά ς άρχίσωμεν από τόν κ α τ ά φ α ν-
τ α σ ι α ν ά σ θ ε ν ή τ ο υ. Οί πλείστοι 
τών αναγνωστών ημών θά γνωρίζουσι βε
βαίως τήν ώραίαν ταύτην κωμωδία\. 

Ιδού έν συντόμω ή όποθεσίς της. 
Είς κύριος Άργάνος, μεσήλιξ άνήρ. έχει 

μυρίας ιδέας καί φόβους περί τής υγείας του, 
είναι δηλ. ό εκπροσωπών τόν κατά φαντα-
σίαν ασθενή. "Εχει σύζυγον καί κόριν έκ 
πρώτου γάμου, /.αί ένα άδελφόν Βεράλδον. 

Ή πρώτη λοιπόν πράξις άρχεται δι' 
ενός μονολόγου τοΰ Άργάνου έξελέγχοντος 
μακροσκελέστατον λογαρ-.ασμόν τοΰ φάρμα- *ά ™ρη άνδρα διά λόγου σας καί όχι 

— Ιδού. κυρά έξυπνη, άφοΰ θέλεις νά 
τόν μάθης. Είς ήν κκτάστασιν εύρίσ/.εται 
ή όνεια μου έχω μεγάλην ανάγκην νά 
κάμωγαμβρόν ίατρόν. όστις νά έχη εί δυνα
τόν συγγενείς καί άλλους ιατρούς διά νά μέ 
συνδράμωσιν όλοι όμοΰ, οσάκις έχω τήν 
άνάγ/.ην των. 

— Ά λ λ ά . κύριε, μήπως είσθε άρρωστος 

σεις ; 

— Τί λέγεις, άθλια ; νομίζεις λοιπόν 

ότι είμαι ύγιης ; 
— Ά λ λ ά τότε τί χρεωστεϊ ή κόρη σας 

διά 

κοποιοΰ του. Κατά τό μεταξύ τοΰτο προ- ~ ο ν εαυτόν της 
σεγγιζούσης τής ώρας, καθ' ήν έπρεπε νά 
ε7.θνι ό κουρεύς του, όπως εκτέλεση παρ' 
αύτώ μίαν άπό τάς προσφιλείς αύτώ «αναί
μακτους» εγχειρήσεις, άς τώ έκαμνε κατά 
θυμοΰ άπαντα : 

Σημειωτέον, ότι ή πονηρά υπηρέτρια ε-
λεγεν Ολα ταΰτα, διότι ήθελε νά διευκο-
λύνη τήν μικράν Κυρίαν της, ήτις ήγαπα 
ένα πτωχόν νέον Κλεάνθην άλλ' ό Ά ρ 
γάνος έτι μάλλον έξάπτεται καί πλήρ'/ΐί 
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— "Οφείλει νά λάβη σύζυγον ίατρόν 
^άριν έμοϋ ! άλλως τε ό θείος τοΰ νέου καί 
ιατρός μου κύριος Διαφόίρος είναι καί πλου-
«ιώτατος άνθρωπος. 

Φαντάζομαι δά πόσους πρέπει νά έχη 
στείλει είς τόν άλλον κόσμον διά νά έχη 
τόσα χρήματ*. 

Ή ομιλία αυτη έξάπτει τόν φύσει όξύ-
χολον Άργάνον μας, όστις λιποθυμεΐ άπό 
άπό τό κακόν του. 

Τότε δέ σπεύδει είς τάς κραυγάς του ή 
«πεφιλημένη» σύζυγος, ήτις είχε δά μύ
ριους λόγους νά κολακεύη τάς περί ασθε
νείας αδυναμίας του καί νά έπιδεικνύη τήν 
«άφοσίωσίν της» όπως τόν παρακίνηση νά 
σύνταξη τό τυχύτερον υπέρ αυτής τήν δια-
θή/.ην του. Αρχίζει λοιπόν ^τάς συνήθεις 
κολακείας και περιποιήσεις της, ερωτώσα 
«τί τώ είχε συμβή». 

— Αύτη ή αχρεία υπηρέτρια μ' έσύγ-
χυσε φοβερά και θά μοΰ χρειασθώσι τουλά
χιστον οκτώ ιατροί καί δώδεκα κλύσματκ 
δπως συνέλθω είς τόν εαυτόν μου, άπαντα 
ό Άργάνος. 

Έν τούτοις ή τρυφερά σύζυγος ωφελεί
ται τής ψυχολογικής στιγμής τής έξάψεώς 
του κατά τής θυγατρός του καί παρουσιά
ζουσα ώς διά μαγείας ένα συμβολαιογρά-
φον, κατορθώνει τόν σκοπόν της. "Ολα 
ταΰτα Ομως δέν διέφυγον τής Ζοαννέτας 
καί τής θυγατρός του τήν κατασκοπείαν, 
αΐτινες, πρός πρόληψιν παντός ενδεχομέ
νου, κατορθώνουν νά είσαγάγωσιν είς τήν 
οίκίαν τόν νέον Κλεάνθην «ώς άντικατα-
στάτην» δήθεν «τοΰ μουσικοδιδάσκαλου 
τής κόρος». 

Κατά τό διάστημα τοΰτο άπαντώμεν τήν 
εξής κωμικωτάτην σκηνήν. "Ερχεται" είς 
έπίσκεψιν τοΰ Άργάνου ό ιατρός του κ. 
Διαφόϊρος, ΐνα παρουσίαση είς αυτόν τόν 

επίσης ίατρόν καί υίόν του δόκτορα θ ω -
μάν Διαφόίρον, τόν καί έπίδοξον γαμβρόν. 
Ό νεανίας ούτος προσφωνεί τόν μέλλοντα 
πενθερόν του μέ λογίδριον, όπερ εϊχεν άπο-
στηθήσει" είτα απαγγέλλει όμοιον ρητο-
ρικόν καλλιτέχνημα είς τήν μελλόνυμφόν 
του — εκάστοτε δέ στρέφει πρός τόν πα
τέρα του τά βλέμματα, ζητών οδηγίας 
νά φέρηται. Ούτος υπερήφανος διά τούς «λε
πτούς» τρόπους τοΰ υίοϋ του, λέγει εις τούς 
περιεστώτας : 

ΔΐΑΦ. "Οχι διότι είναι υιός μου, άλλά 
σας βεβαιώ, Οτι είναι άξιολογώτατος νέος. 
Εκείνο κυρίως, Οπερ μ' ευχαριστεί παρ' 
αύτώ διότι αποδεικνύει ότι μ' ομοιάζει εν
τελώς, είναι ότι έχει τυφλήν άφοσίωσίν είς 
τάς ίδεας τών αρχαίων ιατρών ουδέποτε 
δέ ηθέλησε ν' άκούση περί τών νέων λεγο
μένων ανακαλύψεων, ώ ; π. χ<. τής κ'υκλο-
φόρρίας τοΰ αίματος καί άλλων τοιούτων 
ανοησιών. 

ΘΩΜΑΣ. Καί μάλιστα ιδού καί ή έναί-
σιμος διατριβή μου κατά τή; κυκλοφορία; 
ταύτης. Ταύτην δέ λαμβάνω τό θάορος νά 
προσφέρω εις τήν δεσποινίδα Άργάνου. 

— Κύριε, τω άπαντα ή κόρη, σας ευ
χαριστώ πολύ, άλλ' είναι δι' έμέ αυτη 
άχρηστον έπιπλον. 

— "Οχι, τής λέγει ή πονηρά Ζοαννέτα, 
πάρτε την, δεσποινίς, καί «τήν βάζομεν 

διά ταπετσαρίαν είς τόν τοϊχον». 
Σημειωτέον, ότι αί διατριβαί τότε έφε-

ρον πλατύ χρωματοποίκιλτον περιθώριον. 
ΘΩΜΑΣ. Συγχρόνως τολμώ νά προσκα

λέσω τήν δεσποινίδα Άγγελικήν νά έλθη 
μεθαύριον είς τό Άνατομεϊόν μας, δπως 
διασκέδαση βλέπουσα τήν νεκροψίαν μιας 
γυναικός, έπί τής οποίας θέλω ομιλήσει 
έν έκτάσει. 

Μετά πολλά τέλος τοιαΰτα επεισόδια, 
κατά τά όποια ζητεί τήν χείρα τής κόρης 
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καί αυτή τήν αρνείται, μεθ' δλα; τα; περι 
τοΰ εναντίου παροτρύνσεις τοΰ 'Αργάνου 
και της κυρίας του, μένουν μ.όνςι οί δύο 
ιατροί μετά τοΰ «κατά φαντασίαν άσθε-
νοΰς των». Ούτος τότε επωφελούμενος της 
ησυχίας, παρακαλεί αυτούς νά τοΰ έξετά-
σωσι τόν σφυγμόν και δέν έζήτει εννοείται, 
ουδέν καλλίτερον ό ιατρό; Διαφόϊρος, δπω; 
έπιδείςη τήν άξίαν τοΰ υίοΰ του.—Αρχί
ζει λοιπόν : 

ΔΙΑΦ. Εμπρός, θωμα,λάβε τόνάριστε-
ρόν βραχίονα τοΰ κυοίου και έξέτασον τόν 
σφυγμόν αύτοΰ. (^Ιΐϊά' άϊοϊδ ; 

ΘΩΜ. ΌΪΟΟ, δτι είναι σφυγμό; άνθρω
που μ.ή ύγιοΰ:. 

ΔΙΑΦ. Καλώς ! 
ΘΩΜ. Σφυγμό; σκληροειδής, διά να μήν 

εί'πω σκλ ηρο; 

εκφράζεται έχθρικώτατα κατά τών ιατρών 
έν γένει, λέγων τά έςης : 

— Πώς, αδελφέ μου, σοΰ δ.ηλθεν ή ιδέα 

νά δώσγ,ς τήν χείρα της θυγατρός σου είς 
ίατρόν ; 

— Διά νά εχω καθημερινήν βοήθειαν 
πλησίον μου, τώ άπαντΧ ό 'Αργανος. 

ΒΕΡ. Ά λ λ ά ευλογημένε άνθρωπε, κά
νεις δέν είνε υγιέστερο; σου. "Οτι δέ πράγ
ματι έ'χει; σιδηραν κρασιν και ύγειαν πρώ
του βαθμοΰ αποδεικνύεται και έκ τοΰ δτ ς 

κατώρθωσε; νά μή σκάση; ακόμη και με 
δλα τά φοβερά φάρμακα με τά όποια σε 
έπότισαν. 

ΑΡΓ. Σύ λοιπόν, αδελφέ μου, δέν πι
στεύει; εΐ; τήν ίατρικήν ; Δέν θεωρείς αλη
θές δ,τι δλο; ό κόσμο; και Ολοι οί αίώνε; 
ώνειρεύθησαν ; 

ΒΕΡ. "Ο/ι μόνον δέν τήν θεωρώ άληθη,. 
άλλά, μεταξύ μα; λεχθήτω, ευρίσκω Οτι 
είναι ή μεγαλειτέρα ανοησία, ήτις δύναται 
νά ύπαρξη εις τόν Κόσμ.ον φιλοσοφικώς. δέ; 
όμιλοΰντε; θεωρώ γελοιωδέστατον τόν άν
θρωπον εκείνον, δστι; εχει τήν άξίωσιν να 
θεραπεύη τού; όμοιου; του «διότι τά έλα-· 
τήρια τοΰ μηχανισμού μας είναι τόσον μυ
στηριώδη, ώστε οί άνθρωποι δέν δύνανται 
τίποτε νά βλέπωσι, καθόσον ή φύσις εθετο-
πυκνόν πέπλον πρό τών ομμάτων αυτών. 

ΑΡΓ. Τίποτε λοιπόν δέν γνωρίζουν οί 

ιατροί ; 
ΒΕΡ. Π ώ ; τίποτε ; Γνωρίζουν τρόπου;, 

καλού;· ήξεύρουν δηλ. νά όνομάζωσι Λα-
τινιστί και Ελληνιστί δλα; τάς νόσους, 
προκειμένου δμως νά τάς θεραπεύουν, δ 
ήξεύρουν τί τούς γίνεται. 

ΑΡΓ. Οπωσδήποτε όμως, αδελφέ μου 

ΔΙΑΦ. Κάλλιστα ! 
ΘΩΜ. Άπωστικό;. 
ΔΙΑΦ. Β^ηίδδΐιηα. 
ΘΩΜ. Και μ.άλιστα ολίγον τι άτακτος. 
ΔΙΑΦ. ΟρΙϊπΐβ ! (άριστα) 
ΘΩΜ. Τοϋτο αποδεικνύει δυσκρασίαν τοΰ 

σπληνικού παρεγχύματος. 
ΛΙΑΦ. Εξαίσια ! 
Ό ατυχής άρρωστος τότε έρωτα : 
— Κύριοι ιατροί, τί πρέπει νά τρώγω ; 

Πόσους κόκκους άλατος πρέπει νά ρίπτω 
εντός ενός ώοΰ ; 

ΙΑΤΡΟΙ. 6, 8, 10, 12, άρτιους πάντοτε 
αριθμούς, όπως όταν πρόκηται περί φαρμά
κων αριθμού; μ.ονού;. 

Τέλος απέρχονται οί ιατροί, ό δέ Ά ρ γ ά . 
νος φαίνεται κατηυχαριστημ-ένο; άπό τόν 
έπίδοξον γαμβρόν του. 

Τότε δέ έρχεται πρό; αυτόν ό αδελφός 
του Βεράλδος, δστι μεσιτεύει επίσης διά ώαολόγησον δτι ήξεύρουν πάντοτε περισ-
τόνγάμον τής ανεψιάς του Αγγελικής μ.ετά σότερα άπό ήμας. 
τοΰ νέου Κλεάνθους, και όχι μετά τοΰ ία- ΒΕΡ. Εξεύρουν άπλούστα πομπώδεις 
τροΰ θωμα — έπί τή ευκαιρία δέ "ταύτη φράσεις — μεταχειρίζονται πραγματικην 
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γλώσσαν Βαβέλ, ήτις δίδει τάς λέξεις αντί στως ν' άποθάνη χωρίς ίατρικήν βοήθειαν. 
τών πραγμάτων και υποσχέσεις άντί πρά- Έπειτα δέ θά τω έλεγα «σκάσε, λοιπόν, 
ζεων. και λύσσαξε τώρα διαβολόσκυλο, τοΰτο θά 

ΑΡΓ. Τότε λοιπόν διατί όλοι τρέχουν σέ μ.άθη νά μή τά βάζης ποτέ αέ τήν Ί « -
κατόπιν των δταν άσθενώσι ; τρικήν Σχολήν ! 

ΒΕΡ. Τοΰτο αποδεικνύει, φίλε μου, μαλ- ΒΕΡ. Μείνε ήσυχος και αυτός είνε φρο-
λον τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν παρά τήν νιμώτερος άπό τούς ιατρούς σου διότι «ού-
άληθειαν τής ιατρικής. δέποτε θά τούς ζήτηση τήν συνδρομ.ήν των». 

ΑΡΓ. Ά λ λ ' έπί τέλους τί πρέπει νά Κατόπιν δλης τής άντιιατρικής ταύτης 
κάμνη τις δταν ασθενή ; πολεμικής, ό αγαθός μας κ. Άγάρνος άρ-

ΒΕΡ. Τίποτε" νά μένη απλούστατα ή- χίζει νά κλονίζεται ολίγον είς τάς πεποι-
συχος είς τήν κλίνην του καί ν' άφήση θήσεις του, καί, πράγμα άπίστευτον, πρώ-
τήν φύσιν μόνην νά τόν θεραπεύη,—διότι την ταύτην φοράν συμβάν είς τόν βίον 
οί περισσότεροι ασθενείς αποθνήσκουν έκ του «αρνείται νά ύποβληθή εις μ.ίαν άπό 
τών φαρμάκων άτινα λαμβάνουν καί όχι τάς προσφιλείς αύτω εγχειρήσεις (διά την 
έκ τών νόσων των. οποίαν μετά τόσης άνυπομ-ονησίας έζήτει 

Μετά πολλάς λοιπόν τοιαύτας γελοίας τό χλιαρόν ΰδωρ κατά τήν πρώτην πραξιν) 
περί ιατρικής καί ιατρών ιδέας προτείνει καί μάλιστα αποπέμπει τόν έπί τούτω 
είς τόν άδελφόν του νά τόν όδηγήση τό έλθόντα «έ'νοπλον» χαμαιχειρουργόν Κου-
έσπέρας εκείνο «είς κωμωδίαν τινά τοΰ ρέα, όν τώ είχε πέμψη ό ιατρός του κ. 
Μολιέρου, όπως θεραπευθνί αμέσως ή Φαν- Πουργόν, ώς συνήθως. Τότε δμως φθάνει 
ταστική νόσος του. ασθμαίνων καί πλήρης οργής ό ί'διος κ. 

ΑΡΓ. Είνε πολύ μέγας υβριστής αυτός Πουργόν, καί άφοΰ τόν έπίπλήττει δρι-
ό κύριος Μολιέρος σου μέ τάς κωμωδίας του, μέως διά τήν απείθεια του, τώ λέγει : 
άφοΰ διακωμωδεί τούς έντιμ.οτάτους τών ΙΙΟΥΡΓ. Ά π ό τοΰδε καί είς τό εξής, 
ανθρώπων, τούς ιατρού;, κύριε Άργάνε, σ' εγκαταλείπω είς τήν 

ΒΕΡ. Δέν διακωμωδεί τούς ιατρούς, τύχην σου καί σέ ρίπτω έ'ρμαιον είς τήν 
άλλά τό γελοΐον τής «Ιατρικής Έπιστή- άθλιεστάτην σου κρασιν, είς τήν άτονίαν 
μ.ης». τών σπλάγχνων σου, είς τήν φθοράν τοο 

ΑΡΓ. Ώραϊα δά τά καταφέρνει ν' άνα- αίματος σου, είς τήν οξύτητα της χολής 
αιγνύεται είς ζενας υποθέσεις καί νά προσ- »ον» καί εις τήν ολοσχερή άποσύνθεσιν καί 
βάλλη τόσον σεβαστά πρόσωπα. σήψιν όλων σου τών υγρών ! 

ΒΕΡ. Καί τί θέλεις νά θέτη είς τάς ΑΡΓ. Τ Ω θεέ μου ! ! Χάριν, ιατρέ μου, 
κωμωδίας του, αν μή τ ά διάφορα έπαγ- χάριν, έ'λεος ! φωνάζει ό κακόμ,οιρος Ά ρ -
γέλματα τών άνθρώκων. Μήπως δέν δια- γάνος. Ά λ λ ' ό ιατρός όργίλος καί άμεί-
κωμωδοΰνται ·ίς τ ά θέατρα καί Βασιλείς λικτος εξακολουθεί. 
καί Πρίγκηπες, επίσης σεβαστοί Οσον καί ΠΟΥΡΓ. Πριν παρέλθωσι 4 ήμέραι, ά-
οί ιατροί σου ; κούεις ; θά καταντήσης είς οίκτράν κατά-

ΑΡΓ. "Οχι. μυριάκις όχι ! "Αν εγώ ή- στασιν ! θ ά περιέλθης είς τήν «βραδυπε-
μην ιατρός, σέ βεβαιώ δτι θά έ|εδικούμην ψίαν». — Έκ της βραδυπεψίας είς τήν «δυσ-
φοβερά εναντίον του. θ ά τόν άφινα πρωτί- πεψίαν». — Έ κ τής δυσπεψίας είς τήν « ά -
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πεψίαν», έκ τής άπεψίας είς τήν «λειεντε- μένον» κύκλον «φιλτάτων» καί «συμπα-
ρίαν».— Έκ τή; λειεντερίας εις τήν αδυσ- θών» συγγενών περιεβάλλετο ό μακαρίτης, 
•εντερίαν» καί «ύδροπικίαν», καί έκ τή; — Ά λ λ ' ο ύ τ ε κάν κύριος είς τόν οίκον του 
ύδροπικίας είς τον . . . θά>ατον τέλος, είς ήτο ό κακόμοιρος."Ολοι τόν έπεβουλεύοντο, 
όν θα σέ φέρη ταχύτατα ή αφροσύνη σου. καί επειδή έκαστος διά τούς ιδίους σκο-

ΑΡΓ. "Αχ θεέ μου ! είμαι εντελώς κα- πους του δέν έβλεπε μέ καλόν όμμα 
τεστραμμένος αδελφέ μου, αδελφέ μου, μέ τούς ιατρούς νά πηγαινοέρχονται / α θ ' έ κ ά -
ήφάνισας ! 

Τοιαύτα λοιπόν καί πολλά άλλα ακόμη 
επεισόδια λαμβάνουν* χώραν εί; τήν κο.μω-
δίαν ταύτην καί έν τέλει, μετά πολλά τε
χνάσματα, επιτυγχάνεται ό γάμος τής θυ-

στην, έστρεψαν όλοι όμοΰ τά όπλα των 
κατά τούτων. 

Διά τοιούτους λοιπόν ατομικούς λόγους 
συμφέροντος όμιλοϋν όλα τά πρόσωπα τή; 
κωμωδία; ταύτης κατά τής ιατρικής καί 

γατρός του μέ τό> έκλεκτόν τής καρδίας αύ- τών ιατρών καί όχι έκ πεποιθήσεως τοΰ 
τής Κλεάνθην. τή έπεμβάσει τοΰ άδελφοΰ 
του Βεράλδου, τόν όποιον βεβαίως ό Μο
λιέρο έκ λόγων άτομικοΰ συμφέροντος πα
ριστά άντιστρατευόμενον κατά τών ιατρών. 
Έκ τής λύσεως ταύτης σώζεται ό Άργά-
νο; έκ τών ιατρών του, άλλά καί ούτοι 
απαλλάσσονται άπό τού; αμείλικτου; διώ-
κτας των, τού; συγγενεΐ; τούτου, ώ ; καί 
άπό αυτόν τόν ίδιον, όστις, ώ ; έκαστο; έν-

δέν ήτο ποσώς «κατά φαντασίαν νοει, 

ιδίου Μολιέρου κατά τούτων. Είνε τοΰτο 
τόσον αληθές, ώστε, έκεΐ όπου αναφέρει ό 
ίδιος τά ό'νομά του, δικαιολογούμενος οιο
νεί δι' όσα κατά τών ιατρών γράφει «Δεν 
διακωμωδώ τούς ιατρούς, άλλά τό γελοϊον 
τή; ιατρικής μέρος, λέγει - μήπω; δέν κατη
γορώ καί βασιλείς κκί πρίγκηπα; καί άλ
λου; είς τάς κωμωδίας μου» ; 

"Οσον άφορα είς τόν εύφυολόγον άδελφόν 
τοΰ πάσχοντος, τόν έντιμότατον κ. Βεραλ-
δον, χωρίς νά έπιζητώμεν ν' άνατρέψωμεν 
τάς είρωνικάς εύφυολογίας του κατά τώ* 
ιατρών, παρατηροΰμεν ότι ένήργει έξ ώρι-
σμένου σχεδίου καί συμφέροντος ορμώμε
νος. Ά φ ' ετέρου ήτο φαίνεται καί έκ τής 
τάξεως τών ανθρώπων εκείνων τών πολλά 
είδότων καί μηδέν επισταμένων, άν κρί-
νωμεν έκ τών άρχων, άς έπρέσβευεν. 'Ω· 
μοίαζε πρός τόσου; κομψευόμενους τών ση-
αερινών αιθουσών μας, οΐτινες κάμνουν έπί-
δειξιν πνεύματος λέγοντες ανόητους εύ
φυολογίας, ώς τάς έξης λ. χ..—Νά σας 
ειπω τήν άλήθειαν, κυρίαι μου, έγώ δέν 
έχω καμμίαν πεποίθησιν εις τήν ίατρικήν 

ασθενής» δπως, ό Μολιέρος προσπαθεί νά 
τόν παρουσίαση, άλλά πράγματι νευρασθε-
νικός τις καί ήπατοχολικός άρρωστος πρώ
της δυνάμεως. 

Πράγματι δέν υπάρχει εν τή ιατρική 
πράξει ουδείς κατά φαντασίαν ασθενής. 
Πρέπει νά έχη τι καί νά τό μεγαλοποιή 
ίσως, άλλά πάντως νά πάσ, η οπωσδήποτε 
ηθικώς ή φυσικώς — . "Ωστε ιδού, οτι ή 
βάσις τής κυριωτέρας κατά τών ιατρών 
κωμωδίας τοΰ Μολιέρου είναι εσφαλμένη, 
διότι όχι μόνον τά ιατρικά του πρόσωπα 
δέν έξεμεταλλεύοντο τόν ήρωα αυτής, άλλ' 
ήσαν αυτά μάλλον θύματα του ή αυτός 

εκείνων" άφ' έτερου δέ τώ παρεϊχον κατά λέγει ό είς—καί έγώ δέν πιστεύω είς τά 
τό ενόν μεγίστην βοήθειαν καί θεραπείαν φάρμακα καί είς τούς ιατρούς, προσθέτει ό 
εις τάς καθημερινάς του ενοχλήσεις, άφο" έτερος. Ώ ς νά ήτο ή ιατρική κανέν άρθρον 
μάλιστα βλέπομεν καί άπό ποίον «χαριτω- πίστεως, δπως άξιώση κανείς παρ' αυτών 
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••νά τήν πιστεύωσιν ή μή, ώς λίαν εύφυώς 
λέγει καί ό καθηγητής ΌβΙίΟνθ, περί Μο
λιέρου επίσης ομιλών. 

Οί «πνευματώδεις» ούτοι κύριοι, είναι 
βεβαίως εντελώς υγιείς ταΰτα λέγοντες" 
ώστε πρέπει νά τούς συγχαίρη τις διά τό 
«πνεΰμά των», άλλά καί νά τοις εύχεται 
ταχέως γνώμην... δταν άσθενήσωσι. Τούς 
ιδίους τούτους θά τούς άκούσητε .μετ' ολί
γον νά δίδωσιν είς διαφόρους πάσχοντας 
καί ιατρούς ακόμη «ποικίλας ίατρικάς συμ-
βουλάς» ένώ ήρνοοντο πρότερον. καί αυτήν 
τήν ύπαρξιν τή; ιατρικής ακόμη ! Ανή
κουν οϊ λογάδες ούτοι είς τήν κατηγορίαν 
τών μή πιστευόντων ουδέν έν τω κόσμω, 
έπί μόνω τώ λόγω δπως άποτελέσωσιν 
έξαίρεσιν πρός τούς άλλους δι' δσα ούτοι 
λατρεύουσιν ή πιστεύουσιν, ώς θρησκείαν, 
πατρίδα, κοινωνίαν, αρχάς ήθικάς, καθή-

.κοντά κλπ. 
Ά λ λ ' ά φ ' έτερου καί ανεξαρτήτως πάν

των τών λόγων τούτων, ους φέρομεν πρός 
ύπεράσπισιν τής ιατρικής κατά τής ειρω
νείας τοΰ Μολιέρου, πρέπει νά όμολογή-
σωμεν, ότι είς τήν κωμωδίαν ταύτην πολύ 
τεχνηέντως ρίπτεται μέγα σφάλμα καί εις 
τούς ευλογημένους τούτους συνάδελφους 
μου, οΐτινες εξελέγησαν ύπό τοΰ ποιητοΰ 
σκοπίμως ό εις χειρών τοΰ άλλου πρός θε
ραπείαν τοΰ άτυχους Άργάνου μας. 

Πράγμττι ό Δόκτωρ Πουργόν (ΡΐΙΓ^ΟΠ) 
ου τό όνομα είς τήν γαλλικήν εμφαίνει καί 
τά κυριώτερα δά προσόντα καί φάρμακα 
τοΰ συνταγολογίου του, φαίνεται αρκετά 
στενοκέφαλος άνήρ, άφωσιωμένος μετά φα
νατισμού είς· τά δλως επουσιώδη τής ιατρι
κής μέσα αμελών τά σοβαρά.— Ιδού π. χ. 
Οτι γίνεται μανιώδης έκ τής οργής, διότι 
ήμεραν τινά ό πελάτης του <δέν ηθέλησε 
νά δεχθή, διά πρώτην ί'σως φοράν έν τώ 
,{3ίω αύτοΰ, «τόν άποσταλεντα ύπ' «ύτοϋ 

ένοπλον κουρέα». Είναι έκ τών φανατικώς 
αφοσιωμένων είς τάς αρχαίας θεωρίας καί 
αρχάς, ενώ περιφρονοϋσι τάς νεωτέρας.— 
είς τό πρόσωπον τοΰ ίατροΰ τούτου αναφέ
ρουν δτι ό Μολιέρος ήθελε νά σατυρίσή τήν 
Ίατρικήν Σχολήν τών χρόνων του. 

Ά φ ' έτερου ό εύήθης εκείνος υιός τοΰ 
δευτέρου ίατροΰ Θωμάς ήτο βεβαίως γε-
λοιωδέστατος τόπος νέου ίατροΰ σχολαστι
κού, άξιος νά μυκτηρίζεται καί ,άπό'.ιήν 
Ζυαννέταν αυτήν ακόμη. 

"Ωστε διά τόν κατά φαντασίαν ασθενή 
του, οεν πρέπει να εχωσιν οι ιατροί κανεν 
παράπονον κατά τοΰ Μολιέρου.—"Οπως 
διέθετο τά πρόσωπα τοΰ ζατρικίου του, ήτο 
έκ τοΰ προτέρου έξησφαλισμένη ή νίκη του. 
— Είρωνευόμενος τόν ίατρόν Διαφόϊρον, 
καί τόν υίόν αύτοΰ, πατέρα καί ύιόν δηλ. 
δέν είχε βεβαίως ανάγκην «αγίου πνεύμα
τος» δπως τούς γελοιοποίηση, καί άνευ 
τής προσθέσεως ακόμη νά είρωνευθή δια
φόρους ιατρούς τής εποχής του. Διότι έπί 
τέλους εις στενοκέφαλος καί εύήθης, εις 
οιανδήποτε έπιστήμην καί άν άνήκη, δύνα
ται, εάν θέλετε νά έπιστημονικεύση (έπι-
τραπείτω ήμΐν ή φράσις) τήν βλακείαν του, 
άλλ' ουδόλως νά έκβλακεύση τήν έπιστή
μην του. 

Εις έν μόνον μέρος ί'σως τής κωμωδία ? 

ταύτης υπάρχει ρητή κατά τής ιατρική, 
κατηγορία :— Έκεΐ όπου ό Βεράλδος λέ
γει ότι τήν θεωρεί « ώς τήν μεγίστην τών 
ανοησιών τοΰ Κόσμου». Τήν φράσιν ταύς 
την επαναλαμβάνει ό Μολιέρος αύτολεξεί 
καί είς τόν Οοϋ-·!!!;!"! ώς καί άλλαχοϋ. 
Ά λ λ ' εις τάς τόσον πικράς ταύτας εκφρά
σεις του διαφαίνεται μάλλον ή τότε άρξα-
μένη απελπισία καί μελαγχολία του διά 
τήν νόσον, ήτις τόσον προώρως τόν έφερεν 
είς τόν τάφον. 

'Ως συμπλήρωμα τής κωμωδίας ταύτη; 
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υπάρχει καί ή περίφημο; τελετή τής άνα-

γορεύσεως των Διδακτόρων τής Ιατρικής 

Σχολής των τότε χρόνων, ήτις δμως ήτο 

πράγματι γελοιωδεστάτη διά τάς διατυ

πώσεις αυτής και τάς λεπτομέρειας της. 

"Οτι δέ ή ειρωνεία καί ή κατά της Ι α 

τρικής αντιπάθεια του έν τη κωμωδία 

ταύτη είχε κυρίως ώς αίτίαν τήν προίοϋσαν 

έπιδείνωσιν τϋς πναμονικής φυματιώσεως, 

ΰφ' ης έπασχε καί τής ψυχικής άθυμίας, 

είς ήν ώς έκ ταύτης διετέλει κατά το έ'τος 

εκείνο, προκύπτει έκ πολλών δεδομένων. 

"Αλλως τε τυγχάνει γνωστόν άφ' ΈΤΕΡΟΥ, 
{ τ ι ακριβώς κατά τό έ'τος τοΰτο (1673)— 

"Προσεβλήθη έξ ί€χυρας πνευμονικής αίμορα-

γιας καθ ην στιγμή ύπεκρινετο ο ιόιος ως» 
συνήθως τό πρόσωπον τοΰ 'Αργάνου έν τή. 
ιδία ακριβώς κωμωδία ταύτη, δτε άπήγ-
γελε τόν δρκον τοΰ αναγορευμένου Διδά-
κτορος τής Ιατρικής καί έπρόφερε τήν 
ίστορικήν λέξιν ,ΙΐΙΓβ. 

Έκ του θεάτρου τότε μετεφέρθη κακώς 
εχων εις τόν οίκον του, δπου καί απέθανε 
μ.ετ' ολίγον (είς ήλικίαν 52 ετών) , ρίπτων 
τά τελευταία βλέμμ.ατά του έπί διαφόρων· 
φαρμάκων καί ιατρικών εργαλείων έπί τής: 
κλίνης του έρριμένων καί έξ εκείνων μάλι
στα, άτινα έχρησίμευον αύτω ώς τά κυ-
ριώτερα σατυρικά δπλα του κατά τών ι α 
τρών. 

Α . Π . Άβαϋαντινός.-
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Ή άπομίμησις τής πτήσεως τών πτη
νών ύπήρξεν ανέκαθεν τό υ'νειρον τής άν-
•θρωπότητος. Τίς δέν έθαύμασε παρατηρών 
τούς ελιγμούς τών χελιδόνοον, βλέπων μετά 
πόσης ευχέρειας ανέρχονται, κατέρχονται, 
ϊπτανται, στρέφουν κυρίαρχοι τών τριών 
γεωμετρικών διαστάσεων,—τίς δέν έζήλευσε 
τήν άξιοθαύμαστον αυτήν ιδιότητα τής κι
νήσεως, καί δέν έθλίβη ένεκα τών αμείλι
κτων συνθηκών αΐτινες μάς έπιτρέπουσι ν α 

κινούμεθα μόνον κατά μήκος καί πλάτος 
έν τώ βυθώ τοΰ αερίου ωκεανού, χωρίς νά 
δυνάμεθα ν' άνέλθωμεν εις τά υψηλότερα 
στρώματα ; 

Καί άφιέμενοι εϊς τάς σκέψεις ταύτας 
μήπως δέν έξεπλάγημεν πάντες πρό τοΰ 
νοερού θεάματος τών ριζικών αλλοιώσεων, 
άς θά έπήγετο διά τόν πολιτισμόν καί τόν 
τρόπον τού ζήν τοΰ άνάρώπου, ή ϊδιότης 
αυτού νά κινήται κατά βοΰλησιν έν τώ 
κενώ; 

Πράγματι ό άνθρο)πος δέν ήρκέσθη εις 

(*) ΑνΪ3.ιϊοη. Ύπό τόν όρισμόν τοΰ.ον δέον 
νά έννοώμεν τήν διά πτήσεως, χα'ι ουχί δι' άε-
·:ροστάτων, άεροδρομίον. 2ημ. μετάφρ. 

πλατωνικά όνειρα περί κατακτήσεως τοΰ 
αέρος καί έξ αρχαιοτάτων χρόνων επεδίωξε 
νά μεταβάλη τήν χίμαιρα;· ταύτην είς ά-
πτήν πραγματικότητα, 

Μέχρι τέλους τοΰ 18ου αιώνος αί προς 
άπομίμησιν τών πτηνών προσπάθεια! του 
υπήρξαν εντελώς άγονοι - κατόπιν, αίφνης 
και διά πρωτοφανούς καί απροσδόκητου 
μέσου, οί αδελφοί Μογκολφιέρ, κατά τό 
1873 έδίδαξαν τόν τρόπον τού άνέρχεσθαι 
έν τΓ| ατμόσφαιρα - ή άεροστασία εΐχεν έπι-
νοηθή. Άλλά τά αερόστατα, παρεμφερή 
προς θαλασσίους σημαντήρας, έφέροντο 
είς τήν διάκρισιν τών άνεμων καί έπί όλό-
κληρον αιώνα πρβσεπάθησαν νά τά κυ-
βερνήσωσι. Τό αποτέλεσμα τούτο έπιστεύθη 
τό πρώτον έν Γαλλία, τό 1884, υπό τοΰ 
λοχαγού Καρόλου Ρενάρ καί τοΰ συνεργά-
του του υπολοχαγού Κρέβ;. 

"Εκτοτε καί ιδία κατά τά τελευταία έτη, 
ή πηδαλιούχησις τών αεροστάτων δέν έ'-
παυσε προοδεύουσα καί όλοι γνωρίζομεν 
τάς σημερινάς επιτυχίας, αΐτινες άπό ημέ
ρας είς ήμέραν πολλαπλασιάζονται 

Έν τώ μεταξύ ή διά πτήσεως αεροπλοΐα 
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(ΑΝΪ&ΫΟΗ), περι ΉΣ θά πραγματευθώμεν, 
δέν εΐχεν έγκαταλειφθή. Έ ν τω κρύπτω καί 
μεθ' υπομονής κατεγίνοντο ΕΊΣ τόν τρόπον 
αυτόν τής ΑΛΗΘΟΎΣ κατακτήσεως τοΰ αέρος. 
Σήμερον,-^ΔΣ φαίνεται, έπλησίασαν πολύ 
ή τουλάχιστον έγένοντο τά πρώτα βήματα. 

I 

Εις τί ν* άποδώσωμεν τήν βραδύτητα 
τής λύσεως προβλήματος άπασχολήσαντος 
έπί χιλιετηρίδας τήν ανθρωπότητα ; Δέν 
υπάρχει ίσως έν ιή ίστρρία άνακάλυψις 
άπαιτήσασα ^τοσαύτας επίμονους προσπά
θειας. Αί εφευρέσεις, ών τά αγαθά άπο-
λαμβάνομεν σήμερον, είνε τό πλείστον, 
πρόσφατοι, άλλά καί δέν ήσαν σχετικώς 
έπί μακρόν άντικείμενον συνεχών ερευνών. 
Πρό διακοσίων ετών ουδείς έσκέπτετο περί 
σιδηροδρόμου, ατμόπλοιων, φωτογραφίας, 
ηλεκτρικού τηλεγράφου, ούτε περί τόσων 
άλλων ανακαλύψεων, αΐτΐνες είνε τήν σή
μερον έν πλήρει αναπτύξει. 

Διατί τό μυστήριόν τής αεροπλοΐας άντέ-
στη'εΐς απόπειρας πολλώ μακροχρονιοτέρας 
καί μάλλον επίμονους ; Διότι ή λύσις τοΰ 
προβλήματος τής μηχανικής πτήσεως είνε 
εξαιρετικώς δυσχερής, 

Ή άπάντγισις αύτη.άς μή θεωρηθή ώς 
αλήθεια τών τοΰ Ει3, Ρίΐ11ί§86. Τό πρό
βλημα εΐνε τοσούτον δύσκολον, ώστε καί ή 
φύσις αυτή δέν τό έλυσε, τουλάχιστον έν 
μεγάλη κλίμακι. Πράγματι άπαντα τά 
ιπτάμενα ζώα εϊσι μικρών διαστάσεων τό 
βάρος αυτών δέν υπερβαίνει τά 10 χιλιό
γραμμα. Αί πτέρυγες δέ τών μεγάλων, ώς 
εΐνε αί στρουθοκάμηλοι, δέν δύνανται νά 
τά ύποστηρίξωσιν. Ουδέ τά έκλείψαντα είδη 
ώς ή άεροόρνις καί ή διόρνις ΐπταντο. 

Ένώ είς τήν κατασκευήν τών μεγάλων 
πλοίων, δ άνθρωπος άπεμιμήθη μέχρι 

τίνος τά μεγάλα σημερινά κητώδη, ή τά-
μεγάλα σαυροειδή τών παρελθουσών επο
χών, δέν δύναται νά εύρη μεταξύ τών συγ
χρόνων ή έκλειψάντων ζώων, ίπτάμενον 
τοΰ ϊδίου μέ αυτόν μεγέθους, ούτινος τήν 
διάταξιν νά ζητήση νά άναπαραγάγη τε
χνικώς. Πράγματι υφίσταται δυσχέρεια τις 
είδικής φύσεως, πρό τής δποίας καί αυτός 
δ Δημιουργός έφάνη ύποχοιρήσας. Τά κω
λύματα καθ' ών προσκρούομεν δσάκις πει-
ραθώμεν νά πραγματοποιήσωμεν τόν έναέ-
ριον πλουν διά τοΰ συστήματος τοΰ « β α 
ρύτερου τοΰ αέρος», εΐνε έξ εκείνων, άτινα-
δέν δυνάμεθα νά ύπιρνικήσωμεν διά προ
χείρων μεθόδων κατά τό μάλλον ή ήττον 
προσφυών. Είνε συναφή προς μαθημα
τικά, καί ούτως ειπείν προς μεταφυσικά, 
αίτια, καί δι' αυτό τοΰτο δυσυπέρβλητα. 

Τά πτηνά υποστηρίζονται έν τή ατμό
σφαιρα υπό «δυναμικής εργασίας, ήτοι 
καταναλίσκουσι διαρκώς ένέργειαν ής τό 
αποτέλεσμα εΐνε νά τά διατηρή έν τή αυτή. 

Έν τή αυτή θέσει. Τετράποδον εύρισκό-
μενον έπί τοΰ εδάφους, ιχθύς πλέων 
έν τώ ύδοτι, άερόστατον μετέωρον έν τή,. 
άτμβσφαίρα, υποστηρίζονται άπ' εναν
τίας, άνεν καταναλώσεως εργασίας. Τ π δ 
τοιούτους δρους εΐνε επίσης εΰκολον νά 
καιασκευάση τις μεγάλα ή μικρά μηχανή
ματα και ιδού δ λόγος δι' δν ή φύσις μας 
έδιδε κατά τάς γεωλογικάς περιόδους καί 
μας δίδει καί σήμερον ζώα χερσαία ή 
υδρόβια σημαντικών διαστάσεων. Διά τόν 
αυτόν λόγον οί άνθρωποι ήδυνήθησαν άπό* 
μακρού νά κατασκευάσουν μεγάλα πλοία-

καί πελώρια μνημεία. Ά π ' εναντίας τά 
ιπτάμενα ζώα εΐνε σχετικώς μικρού μεγέ
θους καί δ άνθρωπος παρ' δλας τάς προό
δους τής μηχανικής, ουδέποτε ήδυνήθη μέ
χρι σήμερον νά ύψωθή εις τόν αέρα καί νά 
διαμείνη έν αύτφ διά δυναμικής εργασίας-
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Κατά τήν λύσιν παρομοίου προβλήματος 
αί μεγάλα ι συσκευαί, ώς καί τά μεγάλα ζώα 
παρουσιάζουσι σπουδαϊον μειονέκτημα ΑΠΈ
ναντι τών μικρών, θ ά προσπαθήσωμεν νά 
τό άποδείξωμεν. Επαναλαμβάνεται συχνά-
κις δτι δ ψύλλος εΐνε ζώον μέ θαυμαστάς 
διότ'ιητας μυϊκής ενεργείας, ώς άπόδειξις 
δέ τούτου φέρεται δτι πηδά είς ύψος 74κις 
τό τοΰ σώματος του. Αγνοώ τίς κατεμέ-
τρησε μετά τοσαύτης ακριβείας τό μέγεθος 
τών αλμάτων του, άλλά δέν επιθυμώ ν' 
αμφισβητήσω τήν σκρίβειαν ταύτην. 

Προς εύκολίαν τοΰ συλλογισμού δν θ ' 
άκολουθήσωμεν, λάβωμεν μάλιστα στρογ-
γύλον τινα αριθμόν καί παραδεχθώμεν δτι 
ψύλλος ύψους ενός χιλιοστού τοΰ μέτρου, 
δύναται νά πηδήση έκατοντάκις τό ύψος 
του ήτοι 10 έκατοστόμετρα. Άποκαλοΰσιν 
εν τή γεωμετρία σχήματα δμοια, τά ομοι
όμορφα, άλλά διαφέροντα κατά μόνον τάς 
διαστάσεις· φωτογραφία καί ή μεγέθυνσις 
αύτής,'άγαλμα καί ή σμίκρυνσις αυτού εΐνε 
σχήματα δμοια. Ύποθέσωμεν λοιπόν ζώον 
δμοιον τώ ψύλλω άλλά διαστάσεων δεκά
κις μεγαλείτερον καί συνεπώς έχον ύψος 
ουχί ενός χιλιοστού, άλλ' ενός εκατοστού 
τοΰ μέτρου. Συμφώνως προς τούς κανό
νας τής γεωμετρίας, έάν τό μήκος τοΰ με
γάλου ψύλλου ΙΟκις εΐνε μεγαλείτερον, η επι
φάνεια αύτοΰ θά ήνε έκατοντάκις καί δ δγκος 
χιλιάκις μεγαλείτεροι. Θά παραδεχθώμεν 
προς τούτοις δτι δ μέγας ψύλλος έχει τήν 
αυτήν πυκνότητα τοΰ μικροΰ καί επομένως 
εΐνε χιλιάκις βαρύτερος τούτου. Τέλος θά 
ύποθέσωμεν δτι ή ενέργεια αύτοΰ είνε ά-
νάλογο^ προς τήν τοΰ μικροΰ ψύλλου, δηλ. 
χιλιάκις ισχυρότερα. Έάν δ μέγας ψύλλοςμε-
ταχειρισθή έν δεδομένη στιγμή άπασαν 
αύτοΰ τί/ν ένέργειαν δπως πηδήση όσω τό 
δυνατόν ύψηλότερον, έϊς τί ύψας θά φθά-
ση ; εΐνε χιλιάκις ΐσχυρότερβς άλλά καί χι-

λιακις βραδύτερος. Ή παραχθησομένη παρ* 
αύτοΰ εργασία θά ίσοΰται προς έργασίαν 
χιλίων μικρών ψύλλων πηδώντων συγχρό
νως : τό βάρος δπερ θά άρη, έσεται ίσον 
προς τό βάρος χιλίων μικρών. Δαπανών 
τήν αυτήν δύναμιν, καί έχων τό αυτό βά
ρος προς άρσιν, δ μέγας ψύλλος θά ύψω
θή είς τό αυτό, εΐς δ καί οί χίλιοι μικροί 
ψύλλοι ύψος, δηλ. δέκα έκατοστόμετρα 
ήτοι έκαντοτάκις τό ίδιον αύτοΰ ύψος. Δα
πανών άπασαν αύτοΰ τήν δύναμιν δ μέγας 
ψύλλος θά φθάσηεΐςτό αυτό είς δ καί δ μι
κρός υψος δηλ. 10 εκατοστά τού μέτρου. 
Τό άλμα τοΰ μεγάλου ψύλλου εΐνε, σχετι
κώς προς τάς αναλογίας τοΰ σώματος του 
δεκάκις μικρότερον τοΰ μικρού ψύλλου. 
Πρέπει άρα γε νά συμπεράνωμεν δτι εΐνε 
ήττον τέλειος ; Βεβαίως ουχί, άφοΰ δ συλ
λογισμός μας προϋποθέτει αμφότερα τά 
ζώα έχοντα τήν αυτήν ένέργειαν ώς προς 
τό αυτό βάρος. 

Έάν άντί ψύλλου ενός έκατοστομέτρου 
φαντασθώμεν ψύλλου γίγαντα ύψους δέκα 
εκατοστών τοΰ μέτρου, θά εΐνε χιλιάκις βα
ρύτερος καί χιλιάκις ίσχυοότερος τοΰ [ών 
10 χιλιοστών καί ακολούθουντες τόν αυτόν 
συλλογισμόν, θά ΐδωμεν δτι ούτε αυτός θά 
πηδήση πλέον τών 10 εκατοστών τοΰ μέ
τρου. Ό γίγας ψύλλος άντί νά φθάση είς 
ΙΟΟκις τό ύψος του, δπως δ μικρός, ή 
ΙΟκις δπως δ μέγας, θά κατορθώση νά 
ύψωθή μόνον είς τό ίδιον αύτοΰ ύψος ήτοι 
10 εκατοστά τοΰ μέτρου, πράγμα ούδόλοις 
άξιοθαύμαστον. Έάν προχωροΰντες ύπο
θέσωμεν ψύλλον τεράστιον ενός μέτρου, 
θά εΰρωμεν δτι ούτε αυτός θά πηδήση άνω 
τών 10 έκατοστομέτρων, ήτοι τό δέκατον 
τοΰ ύψους του. 

Ιδού λοιπόν κλίμαξ ζώων όμοίιον, ε
χόντων τήν αυτήν ένέργειαν ώς προς δεδο-
μένον βάρος, καί διαφερόντων μόνον κατά 
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τάς διαστάσεις* το μικρότερον φαίνεται 
προικισμένον δι'άπιστεύτου ευκινησίας ενώ 
τό μεγαλείτερον δύναται νά θίωρηθή ώς 
τύπος δυσκαψίας. Δί μεταξύ διαβαθμίσεις 
θά εΐχον τάς μεσολαβούσας Ιδιότητας. Τό 
παράδειγμα τοΰτο δεικνύει πόσον τά μικρά 
όντα, χωρίς νά έχωσι κατ' ούσίαν άνώτε-
ρον τών μεγάλων όργανισμόν φαίνονται κα
τέχοντα μάλλον αξιοσημείωτους ιδιότητας. 

Παρόμοιόν τι συμβαίνει έν τή αερο
πλοΐα. Ίπτάμενον πτηνόν καταναλίσκει δύ-
ναμιν ίνα σταθή έν τώ κενώ, δπως ό ψύλ
λος διά νά πηδήση, τό δέ παραγόμενον άπο 
τέλεσμα εΐνε εύνο'ϊκώτερον διά τά μικρά 
ζφα. Προφανώς, μεταξύ τών δυο φαινομέ
νων δέν υπάρχει απόλυτος ταύτότης, άλλ' 
άπλή αναλογία. Θά άποπειραθώμεν ν ' άπο-
δείξωμεν είς τί συνίσταται, ύπό πτητικήν 
άποψιν, ή υπεροχή τών μικρών πτηνών. 
"Ινα κατανοήσωμεν τοΰτο δέν εΐνε έπά-
ναγκες νά γνωρίζωμεν επακριβώς πώς καί 
διατί ό άνήρ δύναται νά χρησιμευση ώς 
στήριγμα είς εν πτηνόν αρκεί νά γνωρίζω
μεν δτι πάν ίπτάμενον—ζών ή τεχνητόν — 
στηρίζεται επί τοΰ αέρος δι' επιφανειών 
καλουμένων «ΰποστηρικτικών επιφανειών» 
ή «υποστηρικτών». Εΐνε προφανές δτι οί 
ΰποστηικταί ούτοι θά έκιελέσωσι τοσούτω 
εύχερέστερον τήν άποστολήν των, καθόσον 
αί έπιφάνειαί των είναι μεγαλείτεραι, έν 
σχέσει πρός τό όλικόν τής συσκευής βάρος. 
Οΰτω συσκευή βάρους 10 κοίλων, μέ ύπο-
στηρικτικήν έπιφάνειαν δ τετραγωνικών 
μέ.ρων θά στηριχθή δυσκολώτερον παρά 
εάν εινε βάρος δ μόνον κοιλών μέ 5 τε-
τραγ. μέτρων ύποστηρικτικήν έπιφάνειαν, 
ή, έάν έχουσα 10 τετραγ. μέτρων έπιφά
νειαν διετήρει τό αρχικό ν αυτής βάρος, 
Δέον δθεν νά ληφθή ύπό σοβαράν έποψιν 
τό φορτίον κατά τετραγωνικόν μέτρον υπο
στηρίξεως, Τό φορτίον τοΰτο ευρίσκεται 

ευκόλως έάν διαιρέσωμεν τό βάρος τής 
συσκευής διά τής επιφανείας τής υποστηρί
ξεως. 'Εν τώ πρώτφ παρατεθέντι παρα
δείγματι τό φυσικόν κατά τετραγ. μέτρον 
εΐνε δύο κοιλών, έν τοις δυσΐν επομένοις. 

'Εξετάσωμεν τώρα τό φορτίον κατά τε
τραγωνικόν μέτρον εις συσκευάς γεωμετρι
κούς όμοιας. Ύποθέσωμεν συσκευήν βάρους 
1 κοιλοΰ και έχουσαν ύποστηρικτικάς επι
φανείας 1 τετραγ. μέτρου. Κατασκευάσω-
μεν όμοίαν συσκευήν άλλά διπλασίων δια
στάσεων θά εΐνε δις μικρότερα, δις πλατυ
τέρα, δις υψηλότερα. Ή ύποστηρικτική επι
φάνεια θά πολλαπλασιασθή έπί 4. Ό όγ
κος δέ καί τό βάρος έσονται όκταπλάσιοι.. 
Θά έχωμεν λοιπόν συσκευήν 8 κοιλών. 
έχουσαν ύποστηρικτικάς επιφανείας 4 τε
τραγ. μέτρων. Τό αναλογούν εϊς έκαστον 
τετραγ. μέτρον φορτίον έσεται 2 κοιλών αντί 
ενός. Έάν δέ κατασκευάσωμεν συσκευήν 
τρις μεγαλειτέραν, ή ύποστηρικτική επιφά
νεια θά εΐνε έννεάκις μόνον μεγαλειτέρα, 
ένώ τό βάρος θά εΐνε 27κις μεγαλείτερον 
τοΰ τής πρώτης συσκευής τό δέ φορτίον 
κατά τετραγ. μέτρον θά είνε 27)9, ήτοι 3 
κοιλά αντί 2. Βλέπομεν λοιπόν δτι τό φορ
τίον αυξάνει κατ' ευθύ ν λόγον τών γραμ
μικών διαστάσεων τών όμοίοΛ* συσκευών.. 
Έάν δέν άρκεσθώμεν είς τόν διπλασιασμόν 
καί τριπλασιασμόν τής πρώτης συσκευής 
καί δεκαπλασιάσωμεν αυτήν, θά έχοψεν χι-
λίοιν κοιλών τοιαύτην ύποστηριζομένην ύπό 
επιφανείας εκατόν μέτρων. Τό φορτίον θά. 
εΐνε δέκα κοιλών κατά τετραγ<ονικόν μέ
τρον καί ούτω καθεξής. Ιδού τό μειονέ
κτημα τών μεγάλων ^σκευών : ή δυσκολία 
τοΰ έν τω κενώ μετεωρισμού, δηλ. ή αναγ
καία δυναμική εργασία πρός έπίτευξιν αύ
τοΰ αυξάνει σύν ταΐς διαστάσεσι τής συ
σκευής* καί εν δεδομένη στιγμή καθίσταται 
τοσούτον σημαντική, ώστε εΐνε αδύνατον νά 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

έπιτευχθή δι' απλής μυϊκής ενεργείας. 
Ι δ ο ύ διατί ή φύσις δέν έδημιούργησβν 

ιπτάμενα ζώα μεγάλων διαστάσεων. Τάς 
θεωρητικάς ταύτας σκέψεις έπικυροϋσι καί 
αί παρατηρήσεις. Πολλοί φυσιολόγοι κατε-
μέτρησαν τάς επιφανείας τών πτερύγων 

καί τό βάρος διαφόρων ζώων. Δίδομεν 
ώδε τ' άπο-.ελέσματα τών καταμετρήσεων 
τούτων γενομένων ύπό τοΰ Λουσύ κα< ανα
φερομένων ύπό τοΰ Μάρεη έν τφ σοφφ ' 
περί πτήσεως τών πτηνών συγγράμματί 
του. 

Βάρος 

Κώνωψ 0,003 
Χρυσαλλίς 0,020 
Περιστερά 290,000 
Πελαργός 2265,000 
Γερανός Αυστραλίας 9500,000 

γραμμάρια, 

Παρατηροΰμεν έκ τοΰ πίνακος τούτου 
δτι τό κατά τετραγωνικόν μέτρον φορτίου 
άπό τοΰ κώνωπος μέχρι τοΰ αυστραλιανού 
γερανού αυξάνει άπό 100 γραμμάρια εις 11 
κοιλά καί 120 γρ., καί έννοοΰμεν δτι ή 
πτήσις εΐνε πολλώ δυσχερεστέρα διά τά τε
λευταία. Ό αύστραλινός γερανός ευρίσκε
ται σχεδόν εις τό έσχατον δριον τοΰ βάρους 
τών ιπταμένων ζώων. 'Από 15 έως 20 
κοιλά ή πτήσις εΐνε άπραγματοποίητον διά 
συνήθη ζώα. 

Δυνατόν ν' άντιτάξωσι δτι δέν εΐνε άπα· 
ραίτητον τά διαφόρων διαστάσεων ζώανά 
ώσιν όμοια* ουδέν κωλύει ν' άναπτύξωμεν 
τήν έπιφάνειαν τών πτερύγων κατ' άναλο-
γίαν πρός τό βάρος. Ίνα έπανέλθωμεν 
εις τήν συσκευήν μας 1 κοιλοΰ βάρους καί 
1 τετραγ. μέτρου ύποστηρικτικής επιφα
νείας, κατασκευάσωμεν συσκευήν ής τό 
σώμα νά έχη τετραπλάσιας διαστάσεις, καί 
ήτις συνεπώς θά ζυγίζη 64κις περισσότε-
ρον τής πρώτης. 

Ύποστηρικτική 

επιφάνεια 

0,000030 
0,001163 
0,075000 
0,450600 
0,854300 

χιλιοστόμετρα 

φορτίον κατα τετραγ. 

μετρον. 

0,100 
0,120 
3,867 
5,003. 
11,120. 

κιλά. 

Άλλά άντί νά πολλαπλασιάσωμεν έπ*-
4 τάς διαστάσεις τής ύποστηρικτικής επι
φανείας, θά τάς πολλαπλασιάσωμεν έπί 
8 καί ή έκτασίς των έσεται 64κις μεγαλει
τέρα τής τής πρώτης συσκευής. 

Οί δροι τής υποστηρίξεως θά διαμείνω-
σιν οί αυτοί καί τό κατά τετραγωνικόν μέ
τρον βάρος θά ήνε επίσης 1 κοιλοΰ. Ου
δέν άπλούστερον έν τή θεωρία* έν τή πρά
ξει δμωςαί ύποστηρικτικαί έπιφάνειαί ή αϊ 
πτέρυγες θά λάβουν τεραστίας διαστάσεις 
ώς πρός τό σώμα τής συσκευής ή τών πτη
νών, καί ή δυσαναλογία θ ' αύξηση έπαι-
σθητώς μετά τών διαστάσεων. Συσκευή ής 
τό σώμα εΐνε δεκαπλασίον άλλης τίνος, 
δεόν νά έχη πτέρυγας ουχί δεκάκις άλλά 
32κις μακροτέρας κνί πλατυτέρας. Έάν 
επρόκειτο μόνον περί αισθητικής, θά παρε-
βλέπομεν ευχαρίστως. 

Άλλά αναφύεται έτερον κώλυμα : τό τής 
δυσκολίας νά κατασκευασθώσι τοιαΰται 
ύποστηρικτικαί έπιφάνειαί* μετά τής άπαι 
I — — 401 
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τουμένης στερεότητο;. ήν δέν δυνάμεθα νά 
έπιτύχωμεν παρά αυξάνοντες τό βάρος ση-
μαντηκώς* έν τοιαύτη δέ περιπτώσει τό 
βάρος τών υποστηρικτών [θ ' απορρόφηση 
αυτό καί μόνον, άπαν το περιθιόριον. Αί 
πτέρυγες μόλις θά έπαρκούσι ίνα συγκρα-
τήσωσι τό ίδιον αυτών βάρος, δέν θά ύπε-
λείπετο δέ δύναμις όπως ύποβαστάση τό 
τοΰ σώματος τής συσκευής, τού μηχανισμού 
της, τών οργάνων τού χειρισμού, τών επι
βατών κτλ. 

Ή δυσκολία αύτη υφίσταται ήδη έν 
έλάσσονι βαθμώ, όταν περιοριζόμεθα είς 
κατασκευήν πτερύγων κατ' άναλογίαν προς 
τό σώμα τού ζώου ή τής συσκευής- άλλά 
κατά γενικόν κανόνα όσω τά άντεικείμενα 
εΐσί μεγαλείτερα, κατά τοσούτον όφείλομεν 
ν' αύξάνωιιεν τό βάρος των ίνα καταστή-
σωμεν αυτά στερεότερα. Απλούν παράδει
γμα θά μάς επιτρέψη νά τό έννοήσωμεν. 
Ύποθέσωμεν ότι σχοινίον τι ανηρτημένων 
έκ τίνος σημείου, βυθίζεται εντός φρέατος. 
Είς τήν άκραν τού σχοινιού, μήκους 10 
μέτρων, είνε δεδεμένον κυβικόν κιβώτιον 
ούτινος αί πλευραί εΐνε 10 έκατοστομέ-
τρων : 

Ή χωρητικότης τοΰ κιβωτίου εΐνε συ
νεπώς ενός λύτρου καί έάν πληρώσιομεν 
αυτό ύδατος, τό ύδωρ θά ζυγίζη 1 κοιλόν. 
Έξετάσωμεν παρομοίαν συσκευήν διπλα
σίων διαστάσεων. Τό σχοινίον εΐνε 20 
μέτρων, τό κυβικόν κιβώτιον έχει πλευράς 
20 έκατοστόμει:ρων, ή χωρητικότης του είνε 
8 λυτρών καί τό βάρος τοΰ έν αύτώ ύδατος 
8 κοιλώ "Ιδωμεν ποίον θά ήνε τό βάρος 
τοΰ σχοινιού τού δευτέρου φρέατος, κατ' 
άναλογίαν προς τό σχοινίον τοΰ πρώτου. 

'Εάν παραλείψωμεν τό βάρος τοΰ κιβω
τίου, καί ύπολογίσωμεν μόνον τό τού ύδα
τος, θά τό εύρωμεν 8κις [μεγαλείτερον. Τό 
δεύτερον σχοινίον δεΐται όκταπλασίας αντο

χής, καί ίνα παρουσίαση τήν αυτήν μέ τό 
πρώτον στερεότη.α, πρέπει, έάν ύποτεθή, 
ότι έπλέχθη έκ τής αυτής ύλης, ν' αποτε
λείται άπό όκτάκις περισσότερος ίνας. Πρώ
τη συνέπεια : έκαστον μέτρον μήκους τού 
δευτέρου σχοινιού θά εΐνε 8τάκις βαρύτε-
ρον τοΰ πρώτου, άλλ' επειδή εΐνε καί δι
πλασίου μήκους, τό τοΰ δευτέρου φρέατος 
θά εΐνε ουχί 8κις, άλλά 16κις βαρύτερον 
τοΰ άλλου. 

Έάν παρατηρήσωμεν ότι τό ύδωρ εΐνε 
βάρος ένεργόν, ένώ τό σχοινίον εΐνε βά
ρος αδρανές, θά εύρωμεν ότι ή αναλο
γία τοΰ αδρανούς προς τό ένεργόν εΐνε δι
πλασία διά τήν δευτέραν συσκευήν, Έν 
γένει, εις σχήματα γεωμετρικώς όμοια, ή 
αναλογία αύτη αυξάνει όπως καί αί γραμ
μικοί διαστάσεις. 

Οί ψύλλοι καί τά σχοινιά μάς άπεμά-
κρυνον τής άεροπ'.οϊας. Μέχρι τούδε ό σκο
πός μας ήτο νά πείσωμεν τόν άναγνώστην 
περί τών μεγίστων δυσχερειών άς παρου
σιάζει τό πρόβλημα καί ιδίως περί τής φύ
σεως τών δυσχερειών τούτων, τάς οποίας δέν 
εΐνε δυνατόν νά ύπεκφύγίομεν. Έκ τών εκ
τεθέντων δέον νά ένθυμηθώμεν τρία τινά : 
Ιον. Τό παράδειγμα τών ψύλλων μάς έδί-
δαξεν ότι μεταξύ μηχανικών συσκευών 
γεωμετρικώς ομοίων καί τής αυτής δυνά
μεως ώς πρό ώρισμένον βάρος, αί μεγα-
λείτεραι φαίνονται ήττον πλεονεκτοΰσαι τών 
μικρών. 2ον, τήν εκ τοΰ παραδείγματος τοΰ 
φρέατος πορισθεΐσαν άλήθειαν, ότιεΐ; κα
τασκευάσματα γεωμετρικώς όμοια, εις τά 
όποια θέΑομεν νά δώσωμεν τήν αυτήν στε
ρεότητα, ή αναλογία τού αδρανούς βάρους 
προς τό ένεργόν εΐνε κατά τοσούτον μεγα
λείτερα, καθόσον αί διαστάσεις τών κατα
σκευασμάτων εΐνε σημαντικώτεραι, καί τέ
λος 3ον, ότι προκειμένου περί πτητικών 
συσκευών γεωμετρικώς ομοίων, αί μεγα. 
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λείτεραι, έν σχέσει προς τό βάρος των, έχουν 
ύποστηρικτικάς επιφανείας μικρότερα; τών 
άλλων καί επομένως ευρίσκονται ύπό συν-
θήκας ήττον εύνοϊκάς. 

II. 

"Ινα Θέσωμεν είς κίνησιν οιανδήποτε άν-
τικείμενον, καί τά άεροπλοϊκά μηχανήματα 
δέν εξαιρούνται τοΰ κανόνος τούτου, όφείλο· 
μεν νά κκταναλώσωμ.εν ποσότητα τινα 
ενεργείας ύπό μορφήν μηχανική; εργασίας, 
διαιρούμενης είς δύο μέρη : τό πρώτον θά 
ήδυνάμεθα νά όνομάσωμεν «της άνισοπε-
δώσεως» καί τό άλλο «της αεταθέσεως». 

Ή πρώτη εργασία σχετίζεται πρός τήν 
κίνησιν τοΰ αντικειμένου κατά κάθετον δι-
εύθυνσιν : οιοσδήποτε καί άν ήνε ό τρόπος 
τή; μετακινήσεως, ή εργασία αυτη εξαρτά
ται μόνον έκ τοΰ βάρους της συσκευής καί 
τής διαφοράς τοΰ ύψους τοΰ εδάφους μεταξύ 
τοΰ σημείου τής αναχωρήσεως καί τοΰ τής 
άφίξεως. Είνε ανάλογος πρός τάς δύο ταύ
τας ποσότητας. "Οταν τό σημείον τής άφί
ξεως κείται ύψηλότορον τοΰ τής αφετηρίας 
έχωμεν νά παλαίσωμ,εν κατά τής βαρύτη-
τος καί συνεπώς νά δαπανήσωμεν πλείονα 
πραγματικήν ένέργειαν. Έν τή εναντία πε
ριπτώσει, ή βαρύτης είνε επιβοηθητική καί 
ή καταβίβκσις τοΰ άντικειμέναυ ούδεμίαν 
απαιτεί μηχανικήν έργασίαν παρά τοΰ κι
νητηρίου μηχανήματος, άπ' εναντίας ή βα-
ρύτης τό βοηθεϊ. 

Ή εργασία τής «μεταθέσεως» είνε ή 
αναγκαίουσα πρός μετατόπισιν τοΰ αντικει
μένου κατά μήκος τής γραμμής τής κατευ
θύνσεως του, ήτις υποτίθεται οριζόντιος. 
"Αντιθέτως πρός δ,τι συμβαίνει είς τήν κα
τά κάθετον κίνησιν, ή διά τάς οριζοντίους 
μετατοπίσεις απαιτουμένη εργασία είνε 
καθ' ύπερδολήν ποικίλη, αναλόγως τοΰ 

μέρους εφ* ού τό κινούμενον άντικείμενον 
στηρίζεται. Ποικίλλει δέ αυτη ουχί μόνον 
ώς πρός τήν ποσότητα* οί νόμοι τών πα
ραλλαγών της δέν είνε οί αυτοί δι' αντικεί
μενα κινούμενα έπί στέρεας γής, έπί ύδα
τος ή έν τώ κενώ. 

Διά τά έπί στέρεας κινούμ.ενα ή εργασία 
τής μεταθέσεως είνε ανάλογος έξ' ενός 
πρός τό μήκος τής διανυθείσης αποστάσεως 
και έξ άλλου πρός κλάσμα τι τοΰ βάρους 
τής συσκευής. Τό κλάσμα τοΰτο ποικίλλει 
επίσης αναλόγως τής τελειοποιήσεως τοΰ 
κινουμένου αντικειμένου καί κυρίως αναλό
γως τής καταστάσεως τοΰ έφ' ού στηρίζε
ται εδάφους. 

Έπί κοινής όδοΰ παραδέχονται δτι τό 
κλάσμα τοΰτο είνε μεταξύ 3 καί 5 έπί. 
βάρους τοΰ αντικειμένου 100. Έπί τών σι
δηροδρόμων τό κλάσμα σμικρύνεται είς 5· 
έπί 1000. ύποθέσωμεν τό κινητόν άντικεί
μενον ήπί τίνος ύδοΰ καί παραδεχθώμεν τόν 
αριθμόν 5. Τοΰτο σημαίνει δτι διά νά μ.ετα-
κινήσωμΕ ν τό άντεικείμενον είς 100 μέτρων 
άπόστασιν έπί οριζοντίου εδάφους πρέπει νά. 
καταναλώσωμεν τήν αυτήν έργασίαν, ήτις. 
θά έχρειάζετο διά νά άνυψώσωμεν τό άντι
κείμενον είς 5 μέτρα. Έάν ή οδός εχει άνω-
φερειαν 5 τοις 100, έπί παραδείγματι, είς 
τό τερμάτων 100 μέτρων τό άντικείμενον 
θά έχγι ύψωθή κατά 5 μέτρα* ώς πρός τό 
σημείον τής αναχωρήσεως. Ή άπαιτηθεϊσα 
εργασία δπως μεταφέρωμεε τό άντικείμενον 
είς 100 μέτρων άπόστασιν καί δ μέτρων-
υψος έσοϋται πρός έκείνην ήτις θ' άπητεΐτο 
πρός άνύψωσιν τοΰ αύτοΰ αντικειμένου είς 
10 μέτρα, έξ' ών 5 άναλογοϋσιν εις μετά-
θεσιν καί 5 είς ύψος. θ ά παρατηρήσωμεν 
έπίσηθ οτι έπί όδοΰ 100 μέτρων μέ άνωφέ-
ρειαν 10 τοις 100, ή εργασία ίσοϋται πρός 
τήν άπαπηθησομένην ΐνα ύψωθή τό άντι
κείμενον είς 15 μέτρων υψος. Έάν άπ' ένα-
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αμετάβλητος κατά μονάδα μήκους, ένώ 
•διά κινούμενον έντος ύγροΰ άντικείμενον, 
αυξάνει μεγάλως μετά τής ταχύτητος. Ή 
εργασία κατά μ.ονάδα χρόνου αυξάνει έτι 
ταχύτερον. Έπί τής στερεάς αυξάνει επί
σης, άλλ' Οπως εί'δομεν, απλώς κατ' άνα-
λογίαν τής ταχύτητος. 

Έν τω αέρι καί τω υδατι ή εργασία αυ

τη αύςάνει διά δύο λόγους : ουχί μόνον 
διότι, Οπως καί έπί τής στερεάς, διανύει 
τις μεγαλειτεραν άπόστασιν είς τήν αυτήν 
μ-ονάδα χρόνου άλλά καί διότι ή έντασι; 
της έλξεως δέν μένει σταθερά άλλ' αυξάνει 
ωσαύτως μετά τής ταχύτητος, Έπανέλθω-
μεν είς τό άτμόπλοιον. 

Παρετηρήσαμεν ότι διά ταχύτητα ένος 
μέτρου κατά δευτερόλεπτον, τό άτμόπλοιον 
άπήτει έντασιν έλξεως 10 χιλιόγραμμων 
καί διά ταχύτητα 2 μέτρων, 40. Ή κατα-
ναλωθεϊσα είς τήν δευτέραν περίπτπωσιν 
ενέργεια, δέον νά εινε διπλασία, κατά δευ
τερόλεπτον, άφοΰ θά διανύσωμεν διπλά-
σιον διάστημα. Έξ άλλου δεον νά είνε τε
τραπλάσια, άφοΰ έκαστον διανυθέν μέτρον 
μετά ταχύτητος 2 μέτρων κατά δευτερό
λεπτον, αντιπροσωπεύει ταχύτητα 4κις 
μεγαλειτεραν τής ταχύτητος τοΰ ενός μέτρου 
άντί νά διανύσωμεν έν μέτρον καταναλί-
σκοντες έντασιν 1 8 χιλιόγραμμων, θά δια
νύσωμεν δύο, δι' έκαστον τών οποίων κατη-
ναλώσαμεν έντασιν 40 χιλιόγραμμων. Τό 
άθροισμα λοιπόν τής καταναλωθείσης εν
τάσεως έσεται δις 40 ήτοι 80, ή δέ δια
φορά άπ' αλλήλων 10 έως 80. Ή κατα-
ναλωθεϊσα λοιπόν εργασία, έάν ή ταχύτης 
διπλασιασθή. θά εινε ουχί διπλασία, ουχί 
τετραπλάσια, άλλ' όκταπλασίκ. Έάν ή 
ταχύτης τριπλασιασθή, ή εργασία θά γίνη 
27κις μεγαλειτέρα* έάν δεκαπλασιασθΐ), 
χιλιάκις μεγαλειτέρα καί ούτω καθεξής. 
Τ ά κινούμενα όθεν εντός τοΰ ύδατος καί 

τοΰ αέρος αντικείμενα, ευρίσκονται ύπό 
συνθήκας όλως διαφόρους τών τών έν τή 

κινουμένων. Ίδου διατί εΐνε τόσον 
δύσκολον ν' αύξήσωμεν τήν ταχύτητα των 
καί πώς μία αυξησις σχετικώς μικρά πα
ρουσιάζει μηχανικήν πρόοδον λίαν άξιοση-
μείωτον. Τό ένστικτον τοΰ κοινού δέν ά-
πατάται καί όλοι αίσθανόμεθα ύπερηφά-
νειάν τινα διότι κατωρθώσχμεν νά έλατ-
τώσωμεν κατά τινας ώρας τό άπό Χάβρης 
είς Νέαν Ύορκην ταξείδιον. 

III. 

Αί άεροπτητικαί ή άεροπλοϊκαί μηχα-
ναί, περί ων άπό τοΰδε θ' άπασχοληθώ-
μεν, εινε εναέρια κινητά αντικείμενα, καί 
ως τοιαύτα υπάγονται υπό έποψιν ΕΡΓΑ
σίας τής μεταθέσεως, είς τούς ους έξεθέ-
σαμεν νόμους. Ώς πρός τήν έργασίαν τής 
άνισοπεδώσεως, εινε ή ΑΥΤΉ δι' άπαντα 
τά κινητά άντικείι/.ενα. 

Αί άεροπλοϊκαί μηχαναί έχουν μέγα 
πλεονέκτημα έπί τών αεροστάτων, συνι-
στάμενον είς τό ότι έκεΐναι, ένεκα τών μι
κρών αυτών διαστάσεων, συναντώσι, προ-
χωροοσαι, ήσσονα άντίστασιν. Δύνανται 
όθεν νά έπιτύχωσι πολύ μεγαλειτεραν τα
χύτητα μεταθέσεως. Τοΰτο ακριβώς προσ-
είλκυσε, καί δικαίως, εκείνους οΐτινες έ-
πειράθησκν νά λύσωσι τό πρόβλημα τής 
άεροπορείας διά τοΰ συστήματος τοΰ ΒΑ
ρύτερου τοΰ άερος. 

Ά λ λ ά τό πραγματικόν αυτό πλεονέ
κτημα συνεπάγει νεαν σοβαράν δυσ"κολίαν. 
Ένώ άπαντα τά κινητά αντικείμενα δέν 
άπαιτοΰσι ΐνα άκολουθήσωσι ώρισμένην 
διεύθυνσιν παρά νά έξασφαλίσωσιν τήν έρ
γασίαν τής άνισοπεδώσεως καί τήν τής 
μεταθέσεως, είς τά τής αεροπλοίας προσ
τίθεται καί τρίτη εργασία, ή τής αύπο_ 

ντίας ή οδός έχη κατωφερικήν κλίσιν, 3 το1"; 
τοις 100 λόγου χάριν, ν) εργασία όπως με-
-ταφέρωμεν τό άντικείμενον είς 100 μέτρων 
άπόστασιν, θά ήτο ίση πρός έκείνην ήν θά 
•άπήτει ή άνύψωσις αύτοΰ εις 2 μέτρα, 
διότι τά πάντα μέτρα τοΰ ύποτεθέντος 
ύψους θά ήλαττοΰντο κατά τρία κκθέτι τά 
3)5 τής πραγματικής εργασίας τής μετα
θέσεως θά πααήγοντο ύπό τής βαρύτατος, 
ή δέ κινητήριον δύναμις θά παρείχε μόνον 
τά 2)5. Έάν ή κλίσις ήτο 5 τοίς 100, ή 
βαρύτης θά ήρκει νά μετακινή τό άντικεί
μενον άνευ κινητηρίου δυνάμεως, διά κλίσιν 
γέ 6, 7, 8 τοις εκατόν κτλ. Ή βαρύτης 

ιθά έπλεόναζε καί άντί νά έχωμεν κινητή
ριον δύναμιν, θά ήναγκαζόμεθα νά μετριά-
σωμεν τήν ταχύτητα ήν ή βαρύτης θά με
τέδιδε τω κινητώ άντικειμενω. 

Αί θαλάσσιαι ή έναέριαι συσκευαί άπαι" 
τοΰσιν ωσαύτως έργασίαν μεταθέσεως, άλλ' 
ή εργασία αυτη αυξάνει πολύ συγχρόνως 

•μέ τήν αύξησιν τής ταχύτητος. Έάν έπί 
όδοΰ ή σιδηροδρόμου διανύσωμεν έν χιλιό-
μ.ετρον ταχέως ή βραδέως ή εργασία τής 
,μεταθέσεως δέν μεταβάλλεται, θά ίσοΰται 
πάντοτε πρός τήν άπαιτουμένην ΐνα άνυψώ-
σωμεν τό κινούμενον άντικείμενον κατά 5 
έπί τοϊς 100 έπί τοΰ διανυθέντο, διαστή
ματος, ήτοι πρός 50 μέτρα. Ώς πρός τήν 
μονάδα τοΰ μήκους ή εργασία αυτη μένει ή 
αύτη, άλλ' ώς πρός τήν μονάδα τοΰ χρόνου 
«ναυξάνει μετά τής ταχύτητος. Έάν π.χ 

διανύσωμεν έν χιλιόμετρον είς 10 λεπτά, 
•εντός μιάς ώρας θά έχωμεν διανύσει 6, καί 
ή εργασία τής μεταθέσεως θά ίίοΰται πρός 
έξάκις 50 μέτρα ήτοι 300 μέτρα. Διπλα-
•σιάσωμεν τήν ταχύτητα καί διανύσωμεν τό 
χιλιόμετρον είς 5 λεπτά άντί 10. Ή κα
τά χιλιόμετρον εργασία δέν θά ήνε περισ
σότερα τής τής προηγουμένης περιπτώσεως, 
άλλά θά διανύσωμεν 12 χιλιόμετρα τήν 
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ώραν άντί 6, είς δέ τό τέλος τής ώρας ή κα-
ταναλωθεϊσα εργασία θά ίσοΰται πρός έκεί-
νην, ή» θά άπήτει ή άνύψωσις τοΰ κινητού 
αντικειμένου 12κις πεντήκοντα μέτρα ήτοι 
600 μέτρα. 

"Αρα ή καθ* ώραν καταναλισκομένη ΕΡ
γασία αυξάνει μετά τής ταχύτητος, ουχί 
Ομως πλέον αυτής, καί ούτω ό αριθμός τών 
διανυθέντων χιλιομέτρων εινε έν τέλει 
ανάλογος πρός τήν καταναλωθεϊσαν έργα
σίαν. 

Αυτά συμβαίνουν έπί τής ξηράς* έπί τοΰ 

ύδατος Ομως καί είς τόν αέρα* τό ζήτημα 
εινε όντως διάφορον ή εργασία τής μεταθέ
σεως αυξάνει πολλώ ταχύτερον τής διανυ
θείσης αποστάσεως. Ένώ έπί τής στερεάς ή 
απαιτουμένη προσπάθεια ΐνα μετακινησω-
(7 εν άντικείμενον τι εινε ώρισμένον κλάσμα 
τοΰ βάρους του, — 5 τοις 100 έπί όδοΰ, 5 
τοις 1000 έπί σιδηροδρόμου,— έπί τών 
ρευστών ή εργασία αυτη αυξάνει όμοΰ μέ 
τήν ταχύτητα. Ασήμαντος όταν ή κίνησις 
εινε βραδεία, ή προσπάθεια αύτη απο
βαίνει υπέρμετρος όταν ή ταχύτης εΐνε με
γάλη. 

Έάν π. χ. έν άτμόπλοιον, ΐνα δικνύση 
1 μέτρον κατά δεύτερον λεπτόν, απαιτεί 
ντασιν 10 χιλιόγραμμων, ΐνα διανύση . 2 

μέτρα κατά δευτερόλεπτον, θ' απαίτηση 
έντασιν ουχί 20 άλλά 40 χιλιόγραμμων. 
Έάν θελήσωμεν νά διανύσωμεν 3 μέτρα 
κατά δευτερόλεπτον, ή έντασις έσεται 90 
χιλιόγραμμων, καί διά ταχύτητα 10 μέ
τρων κατά δευτερόλεπτον απαιτείται έντα-
1000 χιλιόγραμμων, δηλ. έκατοντάκις με-
γαλειτέρα τής απαιτουμένης δ' έν μέτρον 
κατά δευτερόλεπτον. 

Τοΰτ' αυτό συμβαίνει και έν τω άερι. 
Έπί τής στερεάς, οιαδήποτε καί άν ήτο ή 
ταχύτης, ή έντασις θά ήτο 10 χιλιόγραμ
μων, καί ή εργασία τής μεταθέσεως μένε 

4 — 
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στηρίξεως»."Αμαξα τοποθετημένη έπί τοΰ 
εδάφους, άτμόπλοιον πλέον έπί τής επι
φανείας τής θαλάσσης, άερόστατον έν 
ισορροπία έν τη" άτμοσφαίρα δέν έχουσιν 
ανάγκην εξωτερικής δυνάμεως Οπως συγ-
κρατηθώσιν είς τήν ήν κατέχουσι θέσιν. 
Τά μηχανήματα τής αεροπλοΐας, άπ'έναν-
τίας δέν δύνανται νά συγκρατηθώσι παρά 
διά συνεχούς καταναλώσεως μηχανικής 
εργασίας. 

Ποίοι νόμοι διέπουσι τήν έργασίαν ταύ-
την; θά προσπαθήσωμεν νά τούς έκθέ-
σωμεν όσον έ'νεστι σαφέστερον. "Οταν 
καταμετρωμεν τήν άπαιτουμένην έργασίαν 
Οπως συγκρατήσωμεν έν ισορροπία έν τή 
άτμοσφαίρα άεροπλοίκόν μηχάνημα, χω
ρίς νά μεταδώσωμεν αύτω όριζόντιον κί
νησιν, έξακριβοϋμεν δ* τι ή ενέργεια αύτη 
ίσοΰται πρός έκείνην ήτις θά ήτο αναγ
καία δπως άνυψώσωμεν τό μηχάνημα μέ 
καθέτως μεθ' ώρισμένης ταχύτητος. 

Ή ζητούμενη παρά τής κινητηρίου μη
χανής εργασία, δπως έπιτευχθή ή ύποστή-
ριξις είνε ή αυτή ώς έάν επρόκειτο νά ύψώ-
σωμεν τό μηχάνημα μέ ταχύτητα 1,2, 
3, 4 μέτρα κατά δευτερόλεπτον. 'Ανάλο-
γόν τι παρετηρήσαμεν είς τά έπί τας ξη
ράς κινούμενα αντικείμενα, Έδώ δμως ΐνα 
ύποστηρίξωμεν άεροπλοίκόν τι μηχάνημα, 
είνε μεν ή εργασία τής υποστηρίξεως ίση 
τη πρός άνύψωσιν αύτοΰ απαιτουμένη, 
άλλ' ουχί κατ' άναλογίαν τής όριζαντίων 
διανυθείσης αποστάσεως, άλλά κατ' άνα
λογίαν τοΰ χρονικοΰ διαστήματος καθ' ό 
διαρκεί· ή ύποστήριξις. Έπί τής ξηράς κα-
τηναλώσαμεν |άνά 100 διανυθέντα μέτρα, 
έργασίαν ίκανήν ν' άνυψώση τό άντικείμε
νον είς 5 μέτρα. 

Έν τη αεροπλοΐα τό μηχάνημα θά κα-
ταναλίσκη τήν έργασίαν ταύτην ανά παν 
δευτερόλεπτον καί χωρίς νά διανύση τά 

100 μέτρα. "Εκαστον δευτερόλεπτον θά: 
άπαιτή διά μόνην τήν ύποστήριξιν του μη
χανήματος, ένέργειαν ίσην πρός έκείνην 
ήτις θ' άνύψου αυτό είς δεδοαένον δψος. 
Τίνι τρόπω λοιπόν τά άεροπλοϊκά μηχανή
ματα δύνανται νά επαρκέσουν είς τήν τρι-
πλήν αυτήν έργασίαν ; Ή τής ύποστηρί-
ςεως μάλιστα είνε τοιαύτ/), ώστε άνευ αυ
τής τό μηχάνημα δέν υφίσταται, διότι 
δέν δύναται νά άφήση τό έδαφος, ούτε νά 
διαμείνη είς τόν αέρα, υποτιθεμένου δτι 
άνυψώθη προηγουμένως διά μέσου τεχνη-
τοΰ καί ανεξαρτήτου τών ίδιων αύτοΰ δυ
νάμεων. 

I V 

Έχομεν είς τήν διάθεσίν μας δύο μέσα, 
ίνα έπιτύχωμεν τήν ύποστήριξιν. Τό πρώ
τον συνίσταται είς τήν χρήσιν κινητηρίου 
μηχανής δσον τό δυνατόν ίσχυρας, δεδομέ
νου οντος τοΰ βάρους, ή, όπερ ταύτό, όσον 
τό δυνατόν έλαφρας, δεδομένης ούσης τής 
δυνάμεως. Έν γένει, ή δύναμις τών μηχα
νών ορίζεται, αναλόγως τοΰ βάρους των, 
καθ' ίππους δυνάμεως. Μηχανή 50 ΐππο»ν 
καί 500 χιλιόγραμμων βάρους, έχει 10^ 
χιλιόγραμμων βάρος καθ' ΐππον, Έάν ή 
μηχανή ήτο Γμόνον 250 χιλυγράμμων, τό 
βάρος καθ' ΐππον θά ήτο 5 χιλιόγραμμων 
κλπ. 

Λέον νά διακρίνομεν ένταΰθα τό βάρος 
καθ' ΐππον, άπό τό βάρος καθ' ΐππον— 
ώρας. "Ινα εύρεθη τό τελευταϊον τοΰτο 
πρέπει νά ύπολογίσωμεν τήν κατανάλωσιν 
τής καυσίμου καί τών άλλων παρομαρ-
τουσών υλών, — κατανάλωσιν άνάλογον 
πρός τόν αριθμόν τών παραγομένων ΐππων 
καί τό χρονικόν τής λειτουργίας διάστημα. 
Έάν μηχανή 50'ίππων καταναλίσκη π. χ~ 
εν χιλιόγραμμον ^διαφόρων υλών καθ' ΐπ-
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πον καί καθ' ώραν, θά κατανάλωση 50 γι-
λιόγρομμα προμηθειών καθ' ώραν καί έάν 
λειτουργήση έπί 10 ώρας, 500 χιλιόγρ. 
Λιά νά εύρωμεν τόν ΐππον καθ' ώ:κν, δέον 
προσθέσωμεν ΕΙΣ τό βάρος τής μηχανής, 
τό τών προμηθειών ας δυνάμεθα νά συμ-
παραλάβωμεν καί νά διαιρέσωμεν τό σύνο
λον διά τοΰ αθροίσματος τής δυνάμεως τών 
ΐππων καί τοΰ άριθμοΰ τών ΩΡΏΝ καθ' ά 
λειτουργεί ή μηχανή. Ούτως έάν έχωμεν 
Οπως είπομεν, μηχανήν 50 Ιππων, βάρους 
500 χιλιόγραμμων, καί έάν αί προμήθεια·, 
είνε έτερα 500 χιλιόγραμμα, τό όλικόν βά
ρος είνε 1000 χιλιόγραμμα, τά όποια θά 
μας 'παρέχουν 50 ίππων δύναμιν έπί 10 
ώρας, δηλ. 500 ίππους —ώρας. *Τό βάρος 
τοΰ ΐππου—ώρας θά είνε λοιπόν 1000 χι
λιόγραμμων διηρημένων διά 500, ό έσπ 
δύο χιλιόγραμμα. 

Τπό πρακτικήν έποψιν ή σημασία τών 
όύο αυτών ποσοτήτων, — βάρος ΐππου καί 
βάρος ΐππου ώρας—είνε λίαν διάφορος. Έ -
πειόή τό κυριώτερον πάντων είνε νά άνέλ-
θωμεν, έάν τό βάρος τοΰ ΐππου, απολύτως 
είνε μέγα, δέν θά δυνηθώμεν νά έπιτύχω
μεν τήν ύποστήριξιν. Μέ μηχανήν έλαφράν 
καταναλίσκουσαν πολύ, ή μέ βαρεΐκν κα-
νκλίσκουσαν ολίγον, τό βάρος τοΰ ΐππου 
—ώρας δυνατόν νά είνε έπί τέλους τό αύ-ό 
άλλά μεταχειριζόμενοι τήν πρώτην θά 
κατορθώσωμεν ν' άνέλθωμεν, Οπερ αδύνα
τον διά τής άλλης . Τό βάρος τοΰ ίππου 
ανεξαρτήτως τής διαρκείας, είνε λοιπόν τό 
προιτεΰον ζήτημα - ώς ποός τό βάρος τοΰ 
ΐππου—ώρας, έξαρτώμενον έκ τής καλής 
χρήσεως τής καυσίμου ύλης, ενδιαφέρει 
βεβαίως ύπό οίκονομικήν έ'ποψιν, άλλ' έάν 
παραβλέψωμεν αυτήν, δέν έχει άλλην συνέ-
πειαν παρά νά μας έπιτρέπη νά παρατεί-
νωμεν τήν διάρκειαν τών ταξειδίων μα:. 
"Οσον μικρότερα θά είνε ή δαπάνη τής καυ
σίμου υλης καθ' ΐππον καί καθ' ώραν, 
κατά τοσοΰτον, ώ; έκ τής αυξήσεως τών 
προμηθειών, ή λειτουργία, καί συνεπώς τό 
ταξείδιον, θά είνε διαρκέστερα. 

Έάν μεταχειρισθώμεν τήν δύναμιν τοΰ 
άνθρωπου ώς κινητήριον, τό βάρος τοΰ 
ίππου αναλογεί πρός 1000 χιλιόγραμμα 
περίπου- ώστε υύδέν έχομεν νά έλπίσωμεν 

παρ' αυτής, Αί ατμοκίνητοι μηχαναί, οΐαι 
ήσαν πρό τριακονταετίας, ουδέποτε ήσαν 
ελαφρότερα·, τών 100 χιλιόγραμμων καθ* 
ΐππον. 

Τό βάρος τοΰτο δέν επέτρεπε νά σκεφθη 
τις περί αεροπλοΐας ούτε δίά τοΰ συστήμα
τος τοΰ ελαφρότερου τοΰ άερος, ούτε διά 
τοΰ τοΰ βαρύτερου. Τό 1884 ό λοχαγός 
Κάρολος Ρενάρ κατώρθωσε τό πρώτον νά 
διευθύνη έν άερόστατον χάρις είς ήλεκτρι-
κήν κινητήριον μηχανήν τής εφευρέσεως 
του, βάρους 44 μόνον χιλιογράμμο>ν καθ 
ΐππον, όπερ είνε λίαν σμικρόν διά τήν έπο-
χήν έκείνην. Τό γεγονός απέδειξε τό δυ
νατόν τής διοικήσεως τών αεροστάτων, 
άλλάμετ ' άνεπαρκοΰς ταχύτητο·,. Όσον 
άφορ^ τήν χρήσιν τοιούτων μηχανών διά 
τήν πτητι/.ήν άεροπλοΐαν, ουδεμία ύπήρχεν 
έλπίς. Έν τούτοις ό λοχαγός Ρενάρ κατε-
νόησεν έκτοτε ότι οπόταν τό βάρος έλατ-
τωθή είς 10 μόνον χιλιόγραμμα καθ'ΐππον, 
θά δυνηθώμεν νά δώσωμεν είς τά αερό
στατα ταχύτητα καθιστώσκν τήν χρήσιν 
αυτών πρακτικήν καί έπιτρεπουσαν αύ-
τοϊς νά δικσχίσωσι τά αέρια ρεύματα. 
Προσθέτει δέ ότι άν τό βάρος τής κινητη
ρίου μ,/ιχανής ήλαττοΰτο μέχρι 5 χιλιογρ. 
καθ' ΐππον, θά κατωρθοΰτο καί ή δυνα
μική ύποστήριξις καί επομένως ή αερο
πλοία. 

Τά γεγονότα έπεβαίωσαν τάς προβλέ-
-ψεις του - χάρις είς τάς προόδου; τών αύτο 
κινητών, έχομεν πρό τίνων ετών κινητη-
τηρίου; μηχανάς βάρου; μόλις 10 χιλιό
γραμμων καθ' ΐππον καί κατασκευάζονται 
τώρα τοι/.ΰται ών τό βάρο; δέν υπερβαίνει 
τά 5 χιλιόγραμμα. Ώ ; έκ τούτου βλέπο-
μεν τά πηδαλιουχπύμενα αερόστατα καθι
στάμενα έπί μα/ λον καί μ.αλλον πρα
κτικά, τά άερόπλχνα ανυψούμενα καί συγ-
κρατούμενα έν τώ κενω διά τών ίόίων αυ
τών δυνάμεων καί έπί χρονικά διαστήμκτα 
όλονέν αυξανόμενα. Αί κινητήριοι μηχαναί 
είνε σήμερον αρκούντως έλαφραί δπως 
έπιτρέψωσι τήν άεροπλο'ί'αν. Όταν έπι
τευχθή, ή περαιτέρω έλάττωσις τοΰ βά
ρους καθ' ΐππον, τό πράγμα θά γίνη εύ-
κολώτερον, άλλά τό νομιζόμενον ώς ά-
λυτον πρόβλημα είνε άπό τοϋδε πράγματι. 
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κοτης. 
V . 

Ίνα έπιτύχωμεν τήν ύποστήριξιν διά 
μηχανικών μέσων δέν άρκοΰσι αί Ισχυρά) 
καί έλαφραί μηχαναί· πρέπει και νά χρη-
σιμοποιήσωμεν αυτά; όσω τό δυνατόν τε
λείως. Πρός τοΰτο όφείλομεν νά γνωρίζω-
μεν ποίον σχήμα νά προτιμήσωμεν διά 
τά; ύποστηρικτικάς επιφανείας καί ποίας 
κινήσεις νά ταϊς μεταδώσιομεν. 

"Οταν μετατοπίζωμεν σκληράν έπίπε-
δον έπιφάνειαν,—π. χ. τεμάχιον χονδρο-
φάρτου —καθέτως πρός έαυτήν, αίσθανό-
μ.εθα άντίστασίν τίνα τοΰ αέρος, κατά το-
σοΰτον μεγαλειτεραν, καθόσον ή επιφάνεια 
εινε ευρύτερα καί ή μετατόπισις ταχύ
τερα. Ή ίόεα τής χρησιμοποιήσεως τής 
ιδιότητος ταύτης πρός έπίτευξιν τής ύπο-

Έ Τ / τ - τ . · 

βτηριςεως ητο φυσικωτατη. Ιΐρος τον σκο-
πόν τούτον το άεροπλοίκόν μηχάνημα 
δέον νά ήνε έφωδιασμένον διά μιας ή πλει
όνων οριζοντίων επιφανειών, τάς όποιας ό 
κινητήριος μηχανισμό; νά καταβιβάζη κα-
θέτω; έκ τών άνω πρό; τά κάτω. Κατά 
τό διάστημα τή; κινήσεως ταύτης ή κάτω 
οψις τών επιφανειών τούτων λαμβάνει 
παρά τοΰ αέρος κάθετον ώθησιν. Έάν ή 
έκτασις τών έπιφαν ειών είνε επαρκή; καί 
ή κίνησις τής καταβ'βάσεως ισχυρά, ή ώ-
θησις αυτη όύναται νά έξισωθή πρός τό 
βάρος τής συσκευής καί ή ύποστήριξις 
επιτυγχάνεται. 

άκρα τοποϋεσια άρ. 1. 
Β 
Β' 

Α ' 
"Α 

Τοπο&βσία μεσολαβούσα άρ. 1 
Β— Α α 

άκρα ζοπο&εσία άρ. 2 

Β— 

μεσολαβούσα χοποΰεσία άρ. 2 

Β 

Ά λ λ ' ΐνα διατηρήσωμεν διαρκώς τήν 
κινησιν πρέπει ή καταβίβασις τής ύποστη-
ρικτικής επιφανείας νά έξα/.ολουθή έπ' 
αόριστον, τοΰθ' όπερ έν τή πράξει είνε άόύ-
νατον. "Οπως πάς μηχανισμός, ή επιφάνεια 
αύτη θά διανύση ώρισμένον τινά δρόμον εις 
τό τέρμα τοΰ οποίου ή ενέργεια της θά 
έκμηδυνισθή· ΐνα καταστήσωμεν αυτήν 
διαρκή δυνάμεθα νά πράξωμεν δπως έν τώ 

"Οταν ή επιφάνεια Α έφθασεν είς το 
κατώτατον σημεϊον τήν κινήσεως της μια 
δευτέρα επιφάνεια Β άρχεται τής ιδικής 
της καί κατέρχεται μέχρι Β ' άντικαθι-
στώσα ούτ^ς ειπείν τήν Α . Ά λ λ ' ΐνα ή 
τελευταία αύτη είνε έτοιμη νά έπαναλάβη 
τήν ένέργειάν της, όταν ή επιφάνεια Β 
φθάση επίσης εί; τό κατώτατον τής κινή
σεως τη; σημεϊον, πρέπει νά τήν άναβι-
βάσωμεν εί; τήν θέσιν ήν κατείχε κατα 
τήν στιγμήν τή; άναχωρήσεώ; τη;. Έαν 
τήν άφήσωμεν εί; τήν όριζόντιον αυτής 
θέσιν κατά τήν πρός τά άνω κίνησ'ιν της 
θα εκμηδένιση τό ύπό τής κατεχόμενης 
επιφανείας Β παραγόμενον αποτέλεσμα. 
"Ινα άποφύγωμεν τοΰτο όφείλομεν νά δω» 
σωμεν τή επιφάνεια Α κατά τήν στιγμήν 
τής έκ νέου άναβφάσεώς της, κάθετον δι-
εύθυνσιν ούτως, ώστε ούδεμίαν νά λαμ-
βάνη παρά τοΰ αέρος ώθησιν. 

Κίς τήν έπομένην φάσιν θά επαναλάβω· 
μεν τό αυτό μέ τήν έπιφάνειαν Β. Ή κα
τερχόμενη επιφάνεια θά είνε πάντοτε ορι
ζόντιος, ή δέ ανερχομένη κάθετος. 

Ύποθέσωμεν ότι κατεσκευάσαμεν πα-
ρόμοιον μηχάνημα καί δτι συνεκρατησαμεν 
αυτό έν ισορροπία εντός τής ατμοσφαίρας. 
"Εχει βάρο; 10*) χιλιόγραμμων ή ύποοτη-
ρικτι. ή επιφάνεια έχει έκτασιν 50 τετρα
γωνικών μέτρων, δι' έκαστον τών όποιων 
θά ανάλογη βάρος 2 χιλιόγραμμων. 

Ειπομεν ήδη Οτι ή εργασία τής υποστη
ρίξεως ίσοΰται πρό; τήν άπαιτουμένην 
διά νά άνυψώση τό μηχάνημα μεθ' ώρισ-
μενης ταχυτητος. I πο τοι»:ύταςσυνθήκας 
ή πείρα δεικνύει δτι ή ταχΰτης αυτη έσεται 
4 μετρ. 85 κατά δευτερόλεπτον καί δτι 

£ διά νά διατηρήσωμεν τό μηχάνημα είς τό» 
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αέρα πρέπει νά δαπανήϊωμεν τήν αυτήν 
έργασίαν. ήν θά άπήτει ή κατά κάθετον 
άνύψωσις τών 100 χιλιόγραμμων του, με
τά ταχύτητος 4 μ. 85 κατά δευτερόλεπ
τον, 

Ύποθέσωμεν δτι είς τό άρχικόν τοΰ μη
χανήματος βάρος, πασεθέσαμεν 50 χιλιό
γραμμα αναγκαίου ύλικοΰ' θά έχωμεν 150 
χιλιόγραμμα άντί 100, καί τό βάρος κατά 
τετραγωνικόν μέτρον θά γίνη 3 χιλιογρ. 
άντί 2. Έάν ή κινητήριος μηχανή λειτουρ-
γήση όπως πρίν, ή συσκευή δέν θά ύποστη-
ριχθή πλέον, διότι έπί 150 χιλιόγραμμων, 
100 μόνον αντισταθμίζονται διά τών ύπο-

•στηρικτών, καί θά μείνη κατιοΰσα δύναμις 
• 50 χιλιόγραμμων άνευ αντιστοίχου ανιού
σης. 

Διά νά διατηρήσωμεν, παρά τό πρόσθε
ταν βάρος, τήν ίσορροπίαν, πρέπει ν' αύξή-
σωμεν τήν έργασίαν. Ή αύξησις θά εινε ή 
έπιτάχυνσις τή; κΓνησεω; τών ύποστηρι-
κτικών επιφανειών. Άντί π. χ. νά έχωμεν 
μίαν κάθοδονκατά δευτερόλεπτον*, θά έχω
μεν 1 1)4 ή 1 1,2, καί τό μηχάνημα θά 
δυνηθή νά συγκρατηθή μετά τοΰ προ
σθέτου βάρους του. 

Έάν κκταμετρήσωμεν τήν καταναλω-
θεϊσαν έργασίαν, θά εύρωμεν οτι είνε μεγα-
λ,ειτερα καί δτι άντί ν' αντίστοιχη εί; κά
θετον άνοδον 4 μέτρων καί 85, θά ίσοΰται 
τή απαιτουμένη) πρό; κάθετον άνύψωσιν 
-5 μ. καί 94. κατά δευτερόλεπτον. Έάν 
προσθέσωμεν καί νέον βάρο;, έκαστη αΰξη-
σις τοΰ βάρου; κατά τετραγωνικόν μέτρον 
τών υποστηρικτών, θά άπαιτή συντονω-
τέραν έργασίαν. 

Έάν π. χ. φθάσωμεν εί; 10 χιλιόγ
ραμμα κατά τετραγωνικόν μέτρον επιφά
νεια;, ή ύποστηρικτική εργασία θά ίσοΰται 
πρό; έργασίαν άνυψώσεω; 10 μ. καί 84. 
κατά δευτερόλεπτον. Έννοοΰμεν πόσον ή 
εργασία αύτη θά ήτο υπέρμετρο;. 

Παοαδεχθώμεν ότι δυνάμεθα νά μετα-
χειρισθώμεν τό 1)4 τοΰ όλικοΰ βάρου; άε-
ροπλοϊκή; τίνος συσκευής είς τήν κινητή
ριον αύτοΰ μηχανήν, τό δέ έπίλοιπον βάρος 
ότι αποτελείται άπό αυτήν τήν συσκευήν, 
τούς ύποστηρικτάς, τόν μηχανισμόν τής 

μεταδόσεως τής κινήσεως, τήν προμήθειαν 
τής καυσίμου ύλης, τούς έπιβάτκς κτλ. θά 
παραδεχθώμεν επίσης δτι.ή μηχανική άπό-
δοσις είνε 1)2, δηλ. δτι τό άποδιδόμενον 
αποτέλεσμα είνε μόνον τό ήμισυ τής ενερ
γείας ήν παράγει ή καύσιμος υλη. Έν τοι
αύτη περιπτώσει ή συσκευή μας, άνευ 
προσθέτου βάρους, θά έλειτούργει* μόνον 
έάν αί κινητήριοι.μ.ηχαναί της είχον βά-
ος 2 χιλιόγραμμων καί 1 γραμ. καθ* 
ΐππον. 

Μέ πρόσθεταν βάρος 50 χιλιόγραμμων 
ή κινητήριο; μηχανή δέον νά έχη βάρυς μή 
υπερβαίνον τό 1 χιλιόγραμμον καί 6 γραμ. 
καθ' ΐππον. Έάν δέ τό πρόσθεταν βάρο; 
ήτο 400 χιλιόγραμμων, αντιστοιχούντων 
είς 10 χιλιόγραμμα κατά τετραγωνκόν 
μέτρον τών υποστηρικτών, ή λειτουργία 
τά ήτο δυνατή μόνον διά κινητηρίου μηχα
νή; βάρου; 0 χιλιογρ. 9» '0 ' γραμμαρίων, 
καθ' ΐππον. Τοιαύτα αποτελέσματα δέν 
επετεύχθησαν εισέτι, ώστε άεροπλοίκά μη
χανήματα τοιαΰτα, όποια ύπεθέσαμεν, δέν 
είνε δυνατόν νά κατασκευασθώ·», καί έαν 
ακόμη τό κατά τετραγωνικόν μέτρον βάρο 
δέν υπερέβαινε τά 2 χιλιόγραμμα. 

Πρίν ίδωμεν τίνι τρόπω πρέπει τά μη
χανήματα ταΰτα νά ώσι διεσ/.ευασμένα, 
άς έπανέλθωμεν είς τήν πρωτην ημών ύ-
πόθεσ.ν, δηλ. είς τήν συσκευήν ήτι; συ»·ε-
κρατεΐτο έν ισορροπία άνευ προσθέτου φορ
τίου, μέ ίδιον βάρο; 100 χιλιόγραμμων 
ύποστηρικτική; επιφάνεια;. Εί'πομεν οτι 
τό πρόσθετον βάρο; κατέστρεφε τήν 
ίσορροπίαν καί ότι ή συσκευή δέν ήδύνατο 
νά συγκρατηθή έκτό; έάν ^ηύξανε ή 
ταχύτη; τής κινήσεως τών ύποστηρικτι-
κών επιφανειών καί συνεπώς ή παρά τής 
κινητηρίου μηχανής ζητούμενη εργασία" 
"Υπάρχει έν τούτοις καί έτερον μέσ^ν ποός 
άποκατάστασιν τή; ισορροπία;, τουτεστι 
ν' αύξήσωμεν τήν ύποστηρικτικήν έπιφά
νειαν εί; τρόπον ώστε τό κατά τετραγωνι
κόν μέτρον βάρα; νά μένη τό αυτό. Έν τή 
δοθείση περιπτώσει θά έπρεπε νά δώσωμεν 
είς τούς ύποστηρικτάς έκτασιν 75 τετραγ. 
μέτρων άντί 50, ούτως ώστε ή αναλογία νά 
μένη επίσης ή αυτή καί ούτω ή ίσορροπί-* 
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θά έτηρεΐτο μετά τής αυτής κινητικής δυ
νάμεως. Δηλαδή 150 χιλιόγραμμα καί 75 
τετραγ. μέτραθ'άπαιτήσωσιν, έργασίαν ίσην 
τή απαιτουμένη, προς άνύψωσιν τής συσκε-
πής, μέ ταχύτητα 4 μ. καί 85 κατά δευ
τερόλεπτον, τοΰθ' δπερ συνέβαινε καί μέ 
τό βάρος των 100 χιλιόγραμμων καί 50 τε
τραγ. μέτρων, καί θά συμβαίνη ενόσω τό 
βάρος κατά τετραγωνικόν μέτρον ύποστη-
ρικτικής επιφανείας είνε 2 χιλιόγραμμων. 
Μέ όλικόν βάρος 100Ο χιλιόγραμμων θά 
χρειασθωμεν ύποστηρικτάς 500 τετραγ. 
μέτρων κτλ. Έάν αυξάνοντες τήν έπιφά-
νειαν διετηρουμεν τό αυτό βάρος, έλαττοϋν· 
τες τοιουτοτρόπως τό κατά τετραγωνικόν 
μέτρον βάρος, ή ύποστήριξις θά έπετυγχά-
νετο διά τών γνωστών τήν σήμερον κινητη
ρίων μηχανών. Μέ βάρος 250 γραμμαρίων 
κατά τετραγωνικόν μέτρον ύποστηρικτικής 
επιφανείας, ήτοι έπιφάνειαν 400 τετραγ. 
μέτρων διά βάρος 100 χιλιόγραμμων, δυνά
μεθα νά πραγματοποιήσωμ-εν τήν ύποστή
ριξιν δι' απλής κινητηρίου μ.ηχανής 5 χιλιό
γραμμων δπως κατασκευάζονται σήμερον. 
Είνε περιττόν νά προσθέσωμεν δτι παρό· 
μοιαι επιφάνεια·, δέν είνε δυνατόν νά έφαρ-
μοσθώσι. Διά του συστήματος λοιπόν τού-' 
του, ΐνα έλαττωσωμ-εν τήν πρός ύποστήρι
ξιν άπαιτουμένην έργασίαν, δέν έ'χομεν 
άλλο μέσον παρά ν' αύξήσωμ.εν τάς ύπο-
στηρικτικάς επιφανείας· είνε όθεν προφανές 
δτι τά άεροπλοϊκά μηχανήματα δέν θά 
κατασκευασθώσιν ούτω, άλλ' ούτε διά τοΰ 
τρόπου καθ' όν ίπτανται τά πτηνά. Ό κώ-
νωψ καί ή χρυσαλίς έχοντες βάρος 100 καί 
120 γραμμαρίων κατά τετραγωνικόν μέ
τρον δύνανται νά τό πράξουν, έπί τώ δρω 
έν τούτοις ή μ'ίχανή των νά έχη βάρος 7 
μόνον ή 8 χιλιογράρ,μων καθ' ΐππον, τουθ' 
δπερ άπίθανον. "Οσον διά τά πτηνά, είνε 
καθ' ολοκληρίαν αδύνατον νά παραδεχθώ
μεν δτι έχουν τήν κινητήριον δύναμιν, ή'τις 
θά τοις ήτο απαραίτητος δ·.ά τήν πτήσιν. 
Ή περιστερά ήτις βαρύνει πλέον τών 3 χι
λιόγραμμων έπρεπε νά παράγη δύναμιν 1 
ΐππου άνά 1 1]2 χιλιόγραμμον, ό δέ αυ
στραλιανός γερανός έπρεπε νά βαρύνη Ο 
χιλιογρ. 800 γρ. καθ' ΐππον έξ άλλου είνε 

θετικον οτι αι σηαεριναι κινητήριοι μηχα-
ναι εινε, ως προς ισην παραγωγην δυνά
μεως, άσυγκρίτως έλαφρότεραι τών ζώων.. 
Υπάρχει δθεν έν τη πτήσει τών πτηνών* 
άνεξήγητον μυστήριων. 

VI 
Αί ίδέαι τάς οποίας έξεθέσαμεν είσί πρό-

εκατονταετίας γνωσταί είς ευάριθμα τινα 
πρόσωπα ειδικών, άσχοληθέντα είς τό 
ζήτημα. Έπί έβδομ.ήκοντα έτη οί ειδικοί, 
ούτοι ήσαν διηθημένοι είς δύο εχθρικά στρα
τόπεδα. Οί μέν ίσχυρίζοντο δτι τό ύποστη-
ρικτικόν αποτέλεσμα εΐνε άνάλογον πρός: 
τό τετράγωνον τοΰ ημίτονου τής γωνίας τής 
αποκλίσεως, οί δέ δτι ίσοΰται απλώς τω-
ήμιτόνω τής γωνίας ταύτης. Είνε περιττόν· 
νά έξηγήσωμεν τώ αναγνώστη τάς τρα
χείας ταύτας εκφράσεις, θά μας χρησιμευ-
σωσι μ.όνον δπως δώσωμεν έν όνομα είς τους 
οπαδούς εκάστης θεωρίας, θ ά τούς άποκα-
λέσωμεν, έάν εύαρεστήσθε, τετραγωνιστάς. 
καί άπλοίστάς. Έμάχοντο έπί έβόομη-
κοντα έτη. Διεσπαρμένοι άνά τήν ύφηλιον, 
δέν ήσαν ίσως πλείονες τών 20, άλλ'άπε-
τέλουν δύο αδιάλλακτα κόμματα. Χωρίς 
νά είσέλθωμεν είς λεπτομ.ερείας υπολογι
σμών, άρκεσθώμεν νά είπωμεν, δτι διά σο
φών θεωριών καί παραθέτοντες άμέμ.πτυυς 
σειράς εξισώσεων, οί τετραγωνισταί κα-
τώρθουν ν' άποδείξωσιν, έν συνειδήσει ή. 
ού, δτι οιονδήποτε καί άν είνε τό σχήυ.α, 
καί ό τρόπος νής κινήσεως τών ύποστηρι-
κτικών επιφανειών, τό αποτέλεσμα είνε τό-
αυτό καί δτι ή δαπάνη τής ύποστηρικτικής. 
εργασίας δέν ήδύνατο νά έλαττωθή ή διά 
τής ελαττώσεως τοΰ κατά τετραγωνικόν μέ
τρον φορτίου. Τό συμπέρασμα τοΰτο ήτο 
σφόδρα άποθαρρυντικόν. καθότι ήτο άπο-
δεδε·.γμ.ενον δτι απλώς διά τοΰ συστήματος 
της κάθετου καταβιβάσεως τών οριζοντίων 
επιφανειών είνε αδύνατον νά κατασκευα
σθώσιν άεροπλοϊκά μηχανήματα έξ άλλου 
δέ, ουδέν άλλο σύστημα ήδύνατο νά έχη. 
τά πλεονεκτήματα εκείνου. Ώ ς έκ τούτου-
οί «άπλοίσταί»· έξέφραζον βαθεϊαν περι-
φρόνησιν διά τάς θεωρίας τών «τετραγωνι-
στών.»Τοΐς άπηύθυνον τήν βάσιμον μομφήν 
δτι δια τών θεωριών αυτών άπεδείκνυο^ 
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3>τι τά πτηνά δέν δύνανται νά πετώσι, διότι 
'θά έδαπάνουν τοιαύτην έργασίαν, ώστε συν-
τόμ.ως θά κατεστρέφετο εντός τών πνευμό
νων των πασα ζωτική ουσία. Ή τ ο δέ πρό 
πολλοΰ γνωστόν δτι τά πτηνά ΐπτανται 
χωρίς νά φαίνωνται πάσχοντα, θί άπλοι-
σταί ήσαν λοιπόν πλησιέστερον πρός τήν 
άλήθειαν. Σήμερον τοΰτο είνε γενικώς πα-
ραδεδεγμ.ένον, πολλοί δέ σύγχρονοι αεροπό
ροι άγνοοΰσι τάςδιαφωνίας το^παρελθόντος. 

VII. 
Πώς λοιπόν τά πτηνά κατορθώνουν νά 

ΐπτανται καί τίν. τρόπω δυνάμεθα νά κατα-
σκευασωμεν πρακτικά άεροπλοϊκά μ.ηχα-
νηματα ; Ή ύποστήριξις, περί ή; ανωτέρω 

·ώμιλήσαμε>», ώνομάσθη «όρθογωνική» ή 
όρθοπτερικη. Διά τοΰ συστήματος τούτος 
ή ύποστηρικτική εργασία αντιστοιχεί πρό; 
δσην θά άπητει ή άνύψωσις τοΰ μ.ηχανή-
ματος μεθ' ώρισμένης ταχύτητος, ή δέ τα-
γύτης αύτη είνε τοσούτω μεγαλειτέρα, 
οσω τό κατά τετραγωνικόν μέτοων τής ύπο-

•στηρίςεως αναλογούν βάρος είνε μ,ικρότερον. 
Οιονδήποτε καί αν η τό σύστημα της υπο
στηρίξεως αί δύο αύται άναλογίαι είσιν 
ακριβείς. Ά λ λ ' ένταΰθα παρεμπίπτει καί 
έτερον στοιχεΐον δπερ ό συνταγματάρχης 
Ρενάρ απεκάλεσε λίαν προσφυώς «ύποστη-. 
ρικτικόν ποιόν». 

Τί δέον νά έννοήσωμεν διά τή; εκφρά
σεως ταύτης ; Ύποθέσωμεν μ,ηχάνημα ουχί 

•συστήματος όρθογωνικοΟ, άλλ' έχον βάρο; 
επίσης 100 χιλιόγραμμων καί άπαιτοΰν, 

•.ΐνα συγκρατηθή εί; δεδομένον ύψος έργα
σίαν ίσην πρός τήν άπαιτουμένην ΐνα άνυ
ψώση αυτό είς 4 μ. καί 85 κατά δευτερό
λεπτον. Είδομεν δτι εί; τό όρθογωνικόν σύ
στημα ή ύποστηρικτική επιφάνεια, ΐνα έπι-
τευχθή τό αποτέλεσμα τοΰτο, πρέπει νά 
έχη έκτασιν 50 τετραγ. μέτρων. Εϊ; άλλο 
σύστημα ή επιφάνεια αύτη θά είνε διάφορος 
Έάν είς τό σύστημα τοΰτο παραστή α
νάγκη νά ι/ποκτήσωμεν 100 άντί 50 τε
τραγ. μέτρων, θά θεωρήσωμεν τό νεο/ σύ
στημα ώς ύποδεέστερον τοΰ όρθογωνικοΰ, 
απέναντι τοΰ όποιου έχει τήν ήμίσειαν ά-
ξίαν, άφοΰ απαιτεί διπλασίαν έπιφάνειαν 

•δπως έπιτύχη τό 'αύτό αποτέλεσμα. Έν 

— 4021 

τοιαύτη περιπτώσει λέγομεν δτι το «ύπο-
στηρικτικόν ποιόν» τοΰ νέου συστήμ.ατος 
είνε «τό ήμ.ισυ» τοΰ άλλου. Έάν άπ' εναν
τίας έπιτύχωμ.εν, διά τοΰ νέου συστήματος, 
τήν ύποστήριξιν διά μόνον 25 τετραγ. μ.έ-
τρων άντί 50, θά τό έκτιμήσωμεν ώς προ-
τιμητέον καί θά είπο)μ.εν δτι τό ποιόν αύ
τοΰ εινε «τό διπλοΰν». Έν γένει τό ποιόν 
έσεται κατά τοσοΰτον άνώτερον, καθόσον 
διά μικροτέρας επιφανείας έπιτυγχάνομεν 
τό αυτό άποτέλεσμ.α, άπασών τών λοιπών 
συνθηκών τηρουμένων αναλλοίωτων. 

Είνε εύκολον νά κατανοηΟή ή σπουδαιό-
της τοΰ ποιου τής υποστηρίξεως. Ύποθέ
σωμεν δτι έπενοήσαμεν μ.ηχάνημά τι, συ
στήματος ούτινος τό ύποστηρικτικόν ποιόν 
είνε 10, έν άλλαις λέξεσι δτι μέ βάρος 20, 
χιλιόγραμμων κατά τετρετραγων. μέτρον 
δέν θά δαπανήσωμεν περισσοτέραν έργασίαν 
τής απαιτουμένης παρά τοΰ όρθογωνι>.οΰ 
μέ βάρο; 2 χιλιόγραμμων. Χάρι; είς τό μη-
χάνημα τοΰτο θά έχωμεν τήν ύποστηριςιν 
παρά κινητηρίου δυνάμεως τρις μικροτέρας. 
Καθ' δσον τό ποιόν αυξάνει, κατά τοσοΰτον 
ή δύναμις τοΰ κινητηρίου μηχανήματος είνε 
επιδεκτική ελαττώσεως καί ούτω είνε δυ
νατόν νά πραγματοποιηθή ή αεροπλοία, 
ούτω δέ ΐπτανται καί τά πτηνά, άτινα κέ-
κτηνται ύποστηρικτικοΰ ποιον, πολλώ τοΰ 
τοΰ όρθογωνικοΰ συστήματος, ανωτέρου. 
Κατά τούς υπολογισμού; τοΰ λοχαγοΰ Ρε
νάρ, έν τών μηχανημ.άτων τοΰ Λιλιεντάλ 
έφαίνετο έχον ύποστηρικτικόν ποιόν 192. 
Χωρίς νά προχωρήσωμεν μέχρι τοΰ ύπερβο-
λικοΰ αύτοΰ άριθμοϋ. ύποστηρικτικόν ποιόν 
10, 20, 50 δέν εΐνε δυσεπίτευκτον. Βελτι-
οϋντες λοιπόν τό ποιόν δυνάμεθα νά έπιτύ
χωμεν τήν ύποστήριξιν άνευ πολλής εργα
σίας τοΰ κινητηρίου μηχανήματος καί άνευ 
υπέρμετρου αναπτύξεως τών ύποστηρικτι-
κών επιφανειών. 

VIII. 
Μένε·, νά ίδωμεν τίνι τρόπω δυνάμεθα νά 

βελτιώσωμεν τό ύποστηρικτικόν ποιόν. 
' Ό θεμ-ελιώδης τρόπος είνε νά διασχίσω-
μεν τόν αέρα άντί καθέτως, — πλαγίως. 
Όταν εντός τοΰ αέρος, μετατοπίζωμεν ορι
ζοντίως, έπίπεδον έπιφάνειαν λιάν ε λ α φ ρ ώ ς 
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κεκλιμένην ό π ω ; φαίνεται έν τώ σχη-
ματι 2. 

Σ / . 2 

Β 
Ή επιφάνεια αύτη δέχεται, έπί τής πρό; 

τά κάτω δψεώ; τη; ρεΰμα αέρος κατά τήν 
ύπό του βέλου; δεικνυομένην διεύθυνσιν. 
Τό ρεΰμα τοΰτο παράγει δύο ενεργεία;· τήν 
μέν επιβλαβή, καθό άνθισταμένην είς τήν 
μετατόπισιν τή; επιφανείας καί συνεπώς 
προκαλούσαν έργασίαν τινα όπως ή μετατό-
πισις αύτη έπιτευχθή, καί δευτέραν ένέρ-
γειαν, λυσιτελή, καθό παράγουσαν έπί τής 
επιφανείας κάθετον δύναμιν. Έάν δπως ύπε-
θέσαμεν ή επιφάνεια ΒΑ είνε κατά τι κε
κλιμένη, ή κάθετο: δύναμις Κ θά εινε πολύ 
πλησίον τής έπί τοΰ ορίζοντος καθέτου. 
Ύπό τιν*ς συνθήκας δύναται νά έξισωθή 
πρός τό βάρο; τοΰ μηχανήματος καί ή ύπο
στήριξις υφίσταται. Ή πεϊρα αποδεικνύει 
δτι τά τοιούτου είδους μηχανήματα έχου-
σιν ύποστηρικτικόν ποιόν κατά πολύ άνώ-
τερον τοΰ τών όρθοπτερικών. θεωρητικώς 
τό ποιόν τοοτο δύναται ν' αύξηση έπ' άπει
ρον έφ' όσον ή κλίσι; έλαττοΰται εί; τρό
πον, ώστε έάν ή διεύθυνσι; ΒΑ λάβηόριζόν-
τιον θέσιν δπω; έν τώ σχ. 3. 

Β Α Σχ. 3 

ι' 1 

θά ήτο δυνατόν δι' εργασίας ί'σης θεωρητι
κώς τώ μηδενί νά ύποστηριχθή βάρος τι 
ύπό μόνον τόν ορον ή επιφάνεια νά μετατο-
πίζηται μετ' επαρκούς ταχύτητος. Έν τ·ή 
πράξει όμως τό ζήτημα άλλάσσει, καθότι 
αύςανομενης τή; ταχύτητος αύςάνει καί ή 
άντίστασι; ήν ή ύποστηρικτική επιφάνεια 
συναντά προχωρούσα. Μολαταύτα, διασχί
ζοντες τόν αέρα ύπό έλαφράν κλίσιν έχομεν 
μέγιστον πλεονέκτημα. Αί άρχαί τής πλα
γίας πτήσεως εΐνε ή κλείς τής αεροπλοίας. 
"Άπασαι αί εναντίον τών άρχων τούτων γε 

νόμεναι απόπειρα·, ουδέν έδωσαν .αποτέλε
σμα καί ούτε πιθανώς θά δώσουν. Τ ά μόνα 
άξια λόγου αποτελέσματα έπήλθον άφ ης 
αί άρχαί αύται έφηρμόσθησαν τελείως. · 

Ή έλάττωσις τής κλίσεως τών επιφα
νειών δέν εινε τό μόνον είς τήν διάθεσιν η
μών μέσον δπως βελτιώσωμεν τό ποιον τής 
υποστηρίξεως. Μεταξύ πολλών άλλων, δύο 
αναγνωρίζονται νϋν ύφ' δλων τών ειδικών 
τό έν συνίσταται είς τό νά δίδωμεν είς τάς . 
επιφανείας σχήμα επίμηκες καθέτως τής 
κινήσεως. 

Ε 
Β 

Σχ. 4. 

Η Θ 

Ούτω τό όρθογώνιον α β γ δ (σχ. 4) ού
τινος ή μεγάλη πλευρά Α Β ιείντί κάθετος 
πρός τήνκίνησιν, θκ δώση καλλίτερα α π ο 
τελέσματα άλλης εντελώς όμοια; Ε Ζ Η θ 
ής ή μεγάλη πλευρά Ε Η είνε παράλληλος 
τής κινήσεως τοΰ μηχανήματος. Τό γεγονός 
τοΰτο, κατέστη άναμφισβήτητον και εξη
γείται ευκόλως. 'Αρκεσθώμεν νά τό παρα--
δεχθώμεν ώ; αποτέλεσμα πείρα; : θά παρα-
τηρήσωμεν άλλως τε ότι τά πτηνά οταν 
αίωροΰνται, έχουσι τά; πτέρυγα; τεταμέ
να; καθέτω; πρ̂ ς τόν άξονκ τοΰ σώματος 
των καί συνεπώς έκπληροΰσι τους ορούς., 
ούς ύπεδΐίξαμεν ώς τά μάλιστα ευνοϊκούς. 

Τό δεύτερον μέσον είνε νά δίδωμεν είς 
τά; ύποστηρικτικάς έπιφκνεία; σχήμα ουχι 
έπίπεδον άλλ' ελαφρώς καμπΰλον ώ; έν τώ 
σχ. 5. 

^* ρεΰμα αέρος Σχ- 5, 
Είνε έπίση; αποτέλεσμα πείρα;. Ή επι

φάνεια τοΰ Λιλιεντάλ, έν ή ό συνταγμα
τάρχη; Ρ^ναρ εύρε ποιόν 192, καί αί πτέ
ρυγες τών πτηνών παρουσιάζουσι τό σχήμα 
τοΰτο, τά δέ αεροπλάνα έπροώόευσαν ση-
μαντικώς αφότου τό παρεδέχθησαν. 

Δυνάμεθα όθεν νάθεωρήσωμεν ώ; πα--

ραδεδεγμένα έν τή αεροπλοία τά έξή; · 
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1 ον ότι είνε αδύνατον νά κατασκευάσω
μεν άεροπλοικά μηχανήματα δι' όρθογωνι· 
κής πτήσεω;, καθότι δεδομένων τών κινη
τηρίων μηχανών — αΐτινες μολαταύτα ανα
πτύσσουν άξίαν λόγου δύναμιν έν σχέσει 
πρό; τό βάρο; των — ή ύποστήρυξι; δέν 
είνε εφικτή ειμή μόνον έάν έπεκτείνωμεν 
τά; ύποστηρικτά; επιφάνεια; κατά τρότ.-ον 
δστι; είνε τελείως ανεφάρμοστο; 

2ον "Οτι είμεθα ήναγκασμένοι νά προσ-
φύγωμεν είς επιφάνεια; έχουσας άνώτερον 
ύποστηρικτικόν ποιόν, δπερ έπιτυγχάνε-
διά τριών τρόπων : τή; πλαγία; πτήσεως, 
τής ευρεία; έκτασεω; καί τοΰ καμπύλου 
σχήματο; μετά κοιλότητο; π^άς τά κάτω. 

IX. 

"Ιδωμεν τώρα τίνι τρόπω δυνάμεθα νά 
κατασκευάσωμεν μηχανήματα έκπλη-
ροΰντα τού; πρό; ύποστήριξιν απαιτουμέ
νου; όρους. 

Τά μηχανήματα ταΰτα υπάγονται εί; 
τρεις διαφόρου; κατηγορίας : τά αεροπλάνα 
τά έλικοκίνητα καί τά όρνιθόπτερα 

Τά αεροπλάνα είναι συσκευαί έφωδια-
μεναι οι υποοτηρικτι/.ων επιφανειών κατα 
τι κεκλιμένων ΏΣ πρό; τόν ορίζοντα, καί 
γενικώς λίαν ανεπτυγμένων πρόςτά πλά
για μέρη. Αί επιφάνεια·, δέν έχουν αυτο
τελή κίνησιν ίνα δεχθή δέ τό διά τήν ύπο-
στηριςιν άπαιτουμενον ρεΰμα ΑΈΡΟΣ, 
δεον τό άεροπλάνον νά έχη ταχεΐαν ορι-
£όντ·,ον κίνησιν. Προς τόν σκοπόν τοΰτον 
έχει μηχανισμόν, — έν γένει έλικα— τιθέ-
μενον είς κίνησιν ύπό ίσχυράς μηχανής. Ή 
έλιξ δέν έχει τήν άμεσον άποστολήν νά 
ύποστηρίζη τήν συσκευήν, άλλά μόνον, ό
πως εί; τά ατμόπλοια, νά ώθή αυτήν ΟΡΙ
ζοντίως πρός τά ΕΜΠΡΌΣ. "Η πρόςτά πρόσω 
κίνησις παράγει έπί τοΰ ύποστηρικτοΰ 
ρεΰμα ΑΈΡΟΣ, πνέων έπί τής πρός τά κάτω 
ΌΨΕΩΣ του, (δπως εΐδομεν είς τά σχήματα 
2 καί 6), καί επέρχεται ή ύποστήριξις. 

Είς τό άεροπλάνον λοιπόν, τό κινητή-
ριον όργανον καί τό τής υποστηρίξεως είσίν 
εντελώς κεχωρισμένα άπ' αλλήλων. Τά 
δεύτερον μόνον είνε κινητόν ΏΣ πρός τό 
σύνολον τοΰ μηχανήματος, ή δέ ύποστήρι
ξις δύναται νά έπιτευχθή μόνον ΌΙΆ τής 

προς τα πρόσω πορείας. "Οταν η ε Λ ' ·= 
παύση λειτουργοΰσα, ή πρός τά κάτω επι
φάνεια τοΰ ύποστηρικτοΰ δέν προσβάλλε
ται πλέον ύπό τοΰ άνεμου καί τόμηχ,«'''/"'αχ 

κατέρχεται. Πρέπει νά προσθέσωμεν οτι 
θά κατέλθη ήρέμκ καί πλαγίως καί δτι η 
παΰσις τής κινήσεω: δέν απειλεί θανατη-
φόρον δυστύχημα. 

Είς τά ελικόπτερα ή ύποτήριξις επιτυγ
χάνεται δι' ελίκων μέ κάθετον άξονα. Το 
μηχάνημα ανέρχεται όπω; τό γνωστόν ά
θυρμα τών παίδων, τό έκσφενδονιζόμενον 
διά νήματος θέτοντος είς κίνησιν μίαν έλικα 
Δυνάμεθα Οθεν νά έπιτύχωμεν τήν ύπο
στήριξιν ανεξαρτήτως τής πρό; τά πρόσω 
πορεία;, τουθ' όπερ είνε σπουδαϊον πλεο
νέκτημα. "Ινα προχωοήσωμεν όριζοντίω; 
ανάγκη νά έχωμεν δευτέραν κινητήριον έ
λικα ή νά δώτωμεν εί; τόν άξωνα τή; 
ύποστηρικτική; έλικο; επικλινή σχετι
κώς πρός τήν κάθετον διεύθυνσιν, εί; τρό
πον ώστε τό μηχάνημα άνερχόμενον να 
προχωρή συγχρόνως πρό; ώρισμενην διεύ
θυνσιν. Τά έλικόπτεοα πλεονεκτοΰσι τών 
αεροπλάνων κατά τοΰτο, δτι όέν έχουσ'.ν 
ανάγκην μεγάλου χώρου δ·.ά τήν άνοδον 
καί εί; τήν γήν έπιστροφήν. "Εχουσιν ό-
μως τό σοβα;ον μειονέκτημα νά δαπα-
νώσι καθ' ύπερβολήν τήν κινητήριον δύνα
μιν όιότι το ύποστηρικτικόν αυτών ποιον 
είνε πολύ κατώτερον τοΰ τών αεροπλάνων 
Τοΰτο είνε εύνόητον αί πτέρυγες τή; ε-
λ'.κος, συναντώσι περιφερόμενα·, τά αύτα 
στρώματα αέρος καί ή ενέργεια των είνε 
ήττον αποτελεσματική παρά έάν συνην-
των νέα, ή δπ,υς τά έν κινήσει αεροπλάνα, 
Οπωσδήποτε δέν είνε πιθανόν τά ελικό

πτερα νά προτιμηθώσι τών αεροπλάνων. 
Δυνάμεθα νά προ'ίδωμεν οτι τά δύο μ'ΐχκ-
νήματα θά συνδυασθώσι καί εί; τήν αρχήν 
καί τό τέλο; τοΰ ταξειδίου θά χρησιμο-
ποιώνται τά ελικόπτερα, όπω; ό χειρισμός 
των έν στενώ χώρο) είνε ευχερέστερο;, κα-
τόπιν έπί βραχύ διάστημα χρόνου θά πα-
ραστή ανάγκη υπέρμετρο^ καταναλώσεως 
κινητηρίου δυνάμεως, άλλά καθ' όλον τ ό 
έπίλ,οιπον ταξείδιον τό μηχάνημα θά λει-
τουργή ώς άεροπλάνον, δηλ.αδή ύπό οίκο 
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νομικούς όρους. 
Τά όρνιθόπτερα, όπως τό όνομα των 

αποδεικνύει είνε μηχανήματα άπομιμού-
μενο τάς κινήσεις των πτερύγων τών πτη
νών. Μέχρι σήμερον μόνον δείγματα, έν 
σμικρώ, κατεσκευάσθησαν και εινε πιθα
νόν ότι θά διαμείνουν πάντοτε ώ; επιστη
μονικά αθύρματα. 

Τό άπόκρυφον τής πτήσεως τών πτη
νών έθεωρηθη έπί μακρόν ώς άνεςιχνίαστον 
μυστηριον σήμερον έπείσθησαν Οτι τά 
πτηνά, έν τή πτήσει των εινε αληθή αε
ροπλάνα, αί τεταμέναι και. σχεδόν ακίνη
τοι πτέρυγες των άντικαθιστώσι τάς υπο-
στηρίκτικάς επιφανείας, ίδιως έν τώ πλη-
σιεστερω πρός τό σώμα των σημείω. Τά 
άκρα δε πάλλονται ουχί ΐνα συγκρατή-
σωσι, άλλ' ΐνα ώθήσωσ.ν τό πτηνόν, δπεο 
εΐνε πραγματικόν άεροπλάνον" τό μέσον 
τής πτέρυγος εΐνε ή ύποστηρικτική επι
φάνεια, τά δέ άκρα ή κινητήριος δύναμις, 
Καθό άεροπλάνον, τό πτηνόν έ'χει ανάγκην 
ευρείας εκτάσεως όπως ύψωθή· τοΰτο πα
ρατηρείται είς τά νέα μεγάλα πετεινά. 

,'Απόδειξις είνε Οτι εις τινα μέρη τών τρο
πικών, ·'να περιορίσωσι τούς κόνδαρας, 
δέν μεταχειρίζονται κλωβούς εντελώς κε-
κλισμένους. Αρκούνται νά τούς τοποθε-
τώσιν εντός διαχωρισμάτων, άνευ στέ-,·ης 
μετά καθέτων περιφραγμάτων. Επειδή 
τό πτηνόν δέν δύναται ν' άνυψωθή ειμή 
κατόπιν οριζοντίου πορείας αρκούντως μα
κράς καί λίαν επικλινούς, τώ είνε αδύνα
τον νά ύπερβ/; τό διαχώρισμα. "Εν άερο
πλάνον ευρίσκεται ακριβώς είς τήν αυτήν 
περίπτωσιν. Τά μ.ικ;ότερα πτηνά δύνανται 
νά φύγουν έξ ώρισμένου σημείου σχεδόν α
μέσως. |Κατά τήν στιγμήν έκείνην εκτε
λούν πολυάριθμους πτερυγισμούς πρός μό
νον τόν σκοπόν ν' άνυψωθώσιν. Ή άσκησις 
αύτη τά κοπιάζη πολύ καίδέν θά τοις ήτο 
ευκολον νάπαρατείνωσιν αυτήν έπί μακρόν 
ώς έκ τούτου / μόλις ευρεθούν υψηλά έπα-
ναλαμ.βάνουσι τήν τακτικήν λειτουργίαν, 
δηλ. τηροϋν τάς πτέρυγας σχεδόν ακίνη
τους, ή έκτελοΰσι διαλείποντας πτερυγισ-
μούς. Έν τούτοις οί εσπευσμένοι πτερυγι-
•σμοί τής στιγμής καθ' ήν άνίπτανται δέν 

άνανεοΰνται, έν γένει, κατά τήν πτήσιν. 
Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ύπό μηχανικήν 
έποψιν, τά πτηνά ευρίσκονται ύπό συνθή-
κας εντελώς εφαρμόσιμους είς συσκευήν 
συνδιάζουσαν τό άεροπλάνον μ.ετά τοΰ ελι
κοπτέρου. 

Κατά τάς έξαιρετικάς περιπτώσεις καθ' 
καθ' άς θελήσουν ν' άνέλθωσιν όσον τό δυ
νατόν ταχύτερον, καταναλίσκουσι πολ.λήν 
δύναμιν,ένώ κατά τήν συνήθη πορείαν των 
συγκρατοΰνται χάρις είς τήν πρός τά πρόσω 
κίνησιν, έςοικονομοΰντα ούτω τήν κινητη-
νιον δύναρ-ίντων. Ήπτέρυξ λοιπόν τοΰ πτη
νού είνε όργανον έκτελοΰν πολλαπλας λει
τουργίας χρησιμεΰοι) κυρίως ώς ύποστηρι-
κ πκ/ί, καί ώς κινητήριος έλιξ ενίοτε δέ καί 
ώς ελις υποστηρίξεως, 
θά λαβή ποτέ ανάγκην ό άνθρωπος νάκα-

τασκευάση όρνιθόπτεραμηχανήματα μ.εγά-
λων διαστάσεων; δέν τό πιστεύομ-εν'Όπως 
τά τελειοποιηθέντα μ.έσκ τήςέπί τής ξηράς 
καίτοΰ ύδατος μ.ετακινήσεως.έχουνώς κινη
τήρια τόν τροχόν καί τήν έλικα, δέν εύρο-
μεν δέ ώφέλειζν νά δώσωμεν πόδας είς τάς 
άτμομηχανάς τών σιδηροδρόμων καί πτερύ
για είς τά ατμόπλοια, ούτω ούδεμίαν θά 
εύρωμεν ώφέλειαν άπομιμ.ούμενοι δουλικώς 
τάς πτέρυγα;· άρκεΐ νά έ'χωμεν μηχανή
ματα άναπληροΰντα αύτάς. Ή διαρκής 
περιστροφική κίνησις είνε τό χαρακτηριστι-
κόν άπασών τών ύπό τοΰ άνθρωπου έπι-
νοηθεισών μηχανών. Ή κίνησις αύτη είνε 
άδύνκτος είς τά ζώα, άπαρτιζόρ.ενα άπό 
όργανα ών πρέπει νά έξασφαλισθή ή δια
τροφή καί ή αύξησις καί άτινα είνε συνδε
δεμένα πρός άλληλα" δι' ό καί ή φύσις ή-
ναγκάσθη νά προστρέξη είς τάς έπαναλει-
πτικάς κινήσεις. Ύπό μηχανικήν έ'ποψιν αί 
κινήσεις αύται μειονεκτοΰσι τών διηνεκών, 
τάς οποίας δικαίως προτίμα καί έφκρμ-όζει 
ό άνθρωπος είς απαντάς τ.ιύς ους κατε-
σκεύασε μηχανισμούς. 

Α" 

'Λπεδείςαμεν άρΛούντως ότι ή απο
κλειστική χρήσις τών αεροπλάνων είνε ή 
πρός τήν άερυπλο'ϊαν άγουσα" άπαντες άλ
λως οί είς τό ζήτημα τοΰτο ειδικώς άσχο-
ληθέντεςέσχημάτισαντήνπεποίθησινταύτην. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

ενόσω Ομως δέν είχομεν κινητηρίουςμηχανάς 
επαρκώς έλαφρας, ήτο δύσκολον ν' άποδει -

χθή πρακτικώς ή αλήθεια αύτη. Σήμ,ερον 
απεδείχθη. Πρό δύο μόλις ετών έπιστο~ 
ποιεΐτο επισήμως Οτι πτητική μηχανή ά-
νυψώθη μ,ετ' ανθρώπου είς τόν αέρα. Η 
πτήσις των ήτο λίαν δειλή, περιορισθεΐσα 
είς 60 μέτρα - έκτοτε δμως συνετελέσθησαν 
πρόοόοι καταπληκτικώς ταχεΐκι.Αί διανυ-
θεϊσαι αποστάσεις αΐτινες ύπελογίζοντο 
κατά εκατοντάδας καί κατόπιν κατά χι-
λιαόας μ.ετρων, υπερέβησαν σήμερον τό 
μυριόμ.ετρον τό όποιον θά είνε τοΰ λοιποΰ 
η μονάς τής καταμετρήσεως τών διανυο
μένων αποστάσεων. Είνε τρανή άπόδειξις 
τοΰ βάσιμου τών θεωρητικών υπολογισ
μών : Όταν άνακάλυψίς τις προοδεύει 

μετά τοσαύτης ταχύτητος, δυνάμ.εθα νά 
είμεθα βέβαιοι περί τής περαιτέρω αυτής 
άναπτύςεως. Αυτό σημαίνει Οτι βασίζετας 
έπί ύγειών καί συμφώνων πρός τούς νόμουι 
τής φύσεως άρχων. 

Υπάρχει καί άλλη τις πρόοδος. Έμέμ-
φοντο πρό έτους τά αεροπλάνα ώς μ.ή δυ
νάμενα ν' ακολουθήσουν άλλην διεύθυνσιν 
'έκτός τής ευθείας καί ώς υφιστάμενα αν
υπέρβλητους δυσκολίας ΐνα έκτελέσωσι 
.στροφάς. Ή δυσχέρεια αύτη εξέλιπε. 

Τίνος λοιπόν στεροΰνται τήν σήμερον 
να καταστώσι τέλεια ; Τριών τίνων : Νά 
έκτελώσι ταξείδια αακράς διαρκείας, ν' 
άνυψοΰνται είς επαρκές ύψος, κατ ' έμήν 
γνώμην ικανών εκατοντάδων μετρών, καί 

•τέλος νά μετακομίζωσι βαρύτερα φορ
τία. Ουδέ ίχνος άφιβολίας υπάρχει 
δτι τά άβδΐάβΓαίί! ταΰτα θά έκπλη-
ρωθώσιν εντός προθεσμίας πολλω βραχυ-
τερκς ή όσον ύποθέτομεν. Αί κινητήριοι μη 

^ζαναί, ήδη αξιοθαύμαστοι, θά τελοιο 
•ποιηθώσι. Θά κατανοηθώσι βκθύτερον αί 

λεπτομέρειαι τών νόμων τής αντιστάσεως 
τοΰ αέρος, τοΰτο δέ θά έπιτρέψη τήν 
βελτίωσιν τοΰ ποιου τών υποστηρικτών 
Διά τής ασκήσεως οί αεροπόροι θά καθί
στανται έπί μάλλον καί μάλλον κύριοι 
τοΰ στοιχείου των. Χάρις είς τάς προόδους 
ταύτας τά αεροπλάνα θά φθάσουν είς βαθ-
μόν τελειότητος έπιτρεπούσης τήν πρακτι
κήν αυτών έφαρμογήν. Συνδυαζόμενα μετά 
τών ελικοπτέρων, θά δυννιθοΰν νά διευκο-
λύνωσι τήν άνύψωσιν είς τόν αέρα καί τήν 
ΕΙΣ τήν γήν έπάνοδον, τότε δέ θά καταπέ-
σωσιν αί τελευταΐαι αντιρρήσεις, αί ιιετά 
τών νέων τούτων μ.έσων τής συγκοινωνίας 
διατυπούμεναι 

Προς τό παρόν άπέχωμεν αδικαιολογή
του σκεπτικισμοΰ καί μ.ή σπεύδωμεν νά 
συρ.περάνωρ.εν Οτι επειδή σήμερον τά αε
ροπλάνα είνε αντικείμενα επιστημονικής 
περιέργειας, ών τό επωφελές ύπό ύλικήν 
έ'ποψιν δέν απεδείχθη είσέσι, τά μ-ηχα-
νήματα ταΰτα θά διαμένωσιν εισέτι ανω
φελή. Συλλογιζόμενοι ούτω θά έπρεπε νά 
καταδικάσωμεν τελεσιδίκως πάσας τάς 
έν τή γενέσει αυτών ανακαλύψεις. 

Μ'.μηθώμεν μάλλον τήν φρόνησιν τοΰ 
Φραγκλίνου, καί έφαρμόσωμ.εν είς τά αερο
πλάνα τήν σκέψιν ήν εξέφερε πρό 125 Ε
τών, καθ' ήν στιγμ-ήν άνεκαλύπτοντο τά 
αερόστατα. Είς έρώτησιν άπευθυνθεΐσαν 
αύτω : Είς τί θά χρησιμεύσωσιν αί νεαι 
αύται μηχαναί ; άπήντησεν : «Είς τί χρη
σιμεύει τό άρτιγενές βρέφος ; » 

ΠλΤλΟΣ ΡΕΝΑΡ 

Αοχαγός . 

Μβτάφροσις θ . Λ. ΑΜΙΡΟΥ 

Αθήναι, Σεπτέμβριος 1908 
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ΛΡΧΑΙΛ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ 
Μ Ε Ρ Ο Σ Α · Φ Θ Ο Γ Γ Ο Λ Ο Π Κ Ο Ν 

ΠΡΟΣΘ ΗΚΑΙ ΚΑΙ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Ε Ι ! 

Εν τώ περί αντικαταστάσεως συμφώ
νων προσθετέα μεν τρία νέα εδάφια τάδε* 

6 ΔΙΣ). Γ άντί τοΰ Κ, τελικοΰ της προ
θέσεως έκ έν συντάξει, πρό τοΰ Μ' οίον 
(Δελτ. "Οθρυος Γ ' σ. 26. στ. 30) οί έγ. 
Μελιτείας άγορανόμοι. 

10 ΔΊΣ). Λ άντί τοΰ Ν, έν τώ Ονόματι 
τοΰ πόταμου (Δελτ. ένθ' άνωτ. σ. 25, στ. 
8) Έλιπέος. 

14 ΔΊΣ). ΒΓ άντί τοΰ Β, σπανιώτατα. 
οίον (ΙηδΟΓ ΤΙιβδδδΙ.. 517) 'Αγάθουν ' Α -
ρΰβγαιος" συμπληρωτέα δέ ισάριθμα 
τάδε· 

13) Σ άντί Ξ,.,.β')... έτ; δέ καί πρό τοΰ 
©· οίον... (αύτ.) έσθέμεν (=έξ·]-θέμεν, έκ-
θεϊναι). 

18).. . Σημ. "Αρα καί παρ' ήμΐν ή άντι-
κατάστασις τοΰ ΓΔ άντί τοΰ ΚΔ, έν τοις 
ρημασι, /δέρνω ( = έκδάρω), καί γδΰνω 
(=έκδύ(θ) καί τοις έξ αυτών παράγωγοι;, 
δέν είνε κατ' έθος νεώτερον, άλλά κατ' 
άρχαϊον. 

Πιθανώτατκ δέ καί ή χρήσις τοΰ ΒΓ 
άντί τοΰ ΚΒ, έν τοις ρήμασι, βγαίνω 
(=έκβαίνω), καί βγάλλο) (=έκβάλλω), 
καί τοις ές αυτών παραγώγοις, άρχαίαν έ
χει τήν πηγήν. 

28) ΝΦ άντί τοΰ ΜΦ,... β') άπαξέν κυ
ρίω ονόματι συνθέτω έκ τής προθέσεως 
άμφί" οίον (Δελ. 'Όθρυος Β' σ. 5) 'Ανφι-
λόχου.— άλλ'-(Ιη80Γ. ΤΗβδδίΐΙ 517 Λαρ· 
'Αμφίαιος, Άμφιλόχειος, άνευ τινός μετα
βολής. 

<£. Χ-ρ-ήβις δ ι π λ ώ ν βομ,φώνων 
Οί αρχαίοι Θεσσαλοί οΰτως ήγάπων τόν 

συνδυασμόν δύο ομοίων συμφώνων, ώστε 
ού μόνον έτήρουν τά συμπίπτοντα τοιαΰτα 
έν τφ σχηματισμώ τύπων ή έν τή από

τομη προθέσεων, οίον Μαγνείτεσσιν, έσσε-
σθειν, καττάπερ, ύππρό τάς, άφωμοίουν δέ. 
πρός άλληλα ή μετεβαλλον είς δύο Ομοια 
τά διαφέροντ' αλλήλων, οίον κάππαντός: 
χρόνοι έττοΐ παρεόντος, πρασσέμεν, άλ"Κ* 
καί καθ'έαυτά τυγχάνοντα έδιπλασίαζον· 
οίον Χάββειος, Βαρεκκας, Δειννίας. 

α . Ά φ οι ν οι ν 
1) ΒΒ, κατά διπλασιασμόν σπανιώτα-

τον έν ύποκοριστικοΐς κυρίοις όνόμασι και. 
τοις οικείοι ς πατρωνυμικοί;" οίον ((ΙηδΟΓ. 
Τΐΐβδδοαΐ 234 Φαρ.) Χάββειος- — άλλ' 
{•Λτ.) Εύβοίειος, δι' άπλοΰ Β. 

• 2) ΔΔ, σπανιώτατα ή κατά διπλασια
σμόν ή κατ' άφομοίωσιν τοΰ φωνήεντος I 
πρός το σύμφωνον Δ' οίον (άλλαχ,) καθ' 
ίδδίαν, Κλεομέδδεις —άλλ' (αύτ.) 'Ασ-
στομείδεις, (517 Λαρ.) θρασυμείδεις άνευ 
αφομοιώσεως. 

3) ΚΚ, α') κατά διπλασιασμόν μέν 1) 
έν τώ τοΰ Διός επιθέτω (Δελτ. Όθρυος Ε' 
σ. 31,άριθ, 2) Δί Ίκκετει[σίω] — β') 
έν υποκοριστικοί κυρίοις όνόμασιν είς κας 
καί τοις οικείοι; πατοωνυμικοΐς- οίον 
(ΙηδΟΓ. ΤΗβδδαΙ. 517 Λαρ.) Βερέκκας καί. 
(άλλαχ.) Ναυσίκαιος. 

β') κατ' άφομοίωσιν δέ τοΰ Τ τής προ
θέσεως ποτί άποτεμνομένης πρός τό άρ-
κ.τικόν Κ τής αντωνυμίας κί (=τ ί )" οίον· 
(αύτ.) πόκκι (=δτ ι ) . 

4) Π Π, α') κατά σύμπτωσιν μέν σπανι
ώτατα έν τή άποτομή τής προθέσίως ύπο 
έν συνδυασμώ μετά τής πρό" οίον (αύτ. 
νππρό τάς (=πρότερον). 

β') κατ' άφομοίωσιν δέ 1) τοΰ Τ τής: 
προθέσεως κατά άποτεμνομένης, πρός τό. 
άρκτικόν Π τ ώ ; επομένης λ.έξεως" οίον-
(αύτ.) καππαντός χρόνοι· •—2) του άρκτι-
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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τ τοΰ β' συνθετικοΰ μέρους πρό; τό Π τή; 
προθέσευ; άπό άποτεμνομένη;· οΐον(Ιη80Ι·. 
Τηβδδ.ιΐ Β,ηϋ([. 1901, X X I ) άππεΐσαι(= 
άποτΐσαι). 

5) ΤΤ. α ') κατά σύμπτωσιν μέν, 1)δταν 
πρό τοΰ άρθρου ή τή; ομοφώνου αναφορι
κή; αντωνυμία; ή τοΰ συνδέσμου τέ άποτέ-
μνηται ή πρόθεσι; κατά' οίον (ΙηδΟΓ. 
Τηβδδαΐ. 517 Λάρ.) καττάπερ ό βασιλεύ; 
έγραψε, κάττάν έπιστολάν τοΐ βασίλειο; 
κάττε τάς έπιστολάς τοΐ βασίλειο; καί τά 
ψαφίσματα τ* ς πόλιος. —2) οταν πρό τοΰ 
άρθρου άποτέμνητ/ι ή πρόθεσι; ποτί" οίον 
(αύτ.) ποτ τός ταγός καί τάν πόλιν. 

β') κατ' άφομοίωσιν δέ τοΰ Π πρό; τό 
Τ, 1) όταν πρό τοΰ άρθρου άποτέμνηται ή 
πρόθεσι; άπό ή έπί' οίον (αύτ.) άττάς πρε
σβείας, άττάν κοινάν ποθοδουν, έττοΐ πα
ρεόντος. — 2) έν τω συνδυασμώ ΠΤ, άρχο-
μένω μέν έν τοΐ; έκ τοΰ ουσιαστικού πτόλις 
σύνθετοι; ή παρασυνθέτοι;, μεσοΰντι δ' έν 
τω έκ τοΰ επιθέτου λεπτός παρκγώγω κυ
ρίω ονόματι καί τώ οίκ-ιω πατρωνυι/.ικώ. 
οίον (1233Τυ?νάβ'ου). 

«'Αθάνα Πολιάδι οί ττολίαρχοι όνέθει-
καν, άρχιττολιαρχέοντος Άσκλαπεοδούροι 
Αίσχιναίοι, Πολύγνουτο; Σ·.μμίαιος, 'Α-
σκλα-ιόδουρος Ξενολάοι, Εύβίοτος Επίγο
νοι, Έπίνικο; Ιίκυσανίαιος»" 

(517 Λαρ.) (Λεττίνας) Λεττίναιος" — 
άλλά (458 Κρκν.) «έδουκε 'Αρχαρέτα Δε-
πτιναία Καλυδουνία πολιτείαν», άνευ με
ταβολής τίνος. 

γ ') κατά μεταβολήν δέ τοΰ ζεύγους 
Σ Σ έν παράγωγοι; κύριοι; όνόμασι καί τοΐ; 
οικείοι; πατρωνυμικοί;, κκί δή 1) έν τώ έκ 
τοΰ ονόματος τοΰ πτηνοΰ κόσσυφος" οίον 
(έπιγρ. έκ Τυρνάβου) Κοττυφείοΐ"—2 έν τώ 
έκ τοΰ όνόματο; βασσάρα" οίον (141 Φθ· 
θηβ.) « 'Αριστοκράτεια Βατταρακεία 'Αρτέ-
μιδι Λοχέα εύξαμένα ;» —καί 3) έν τώ έκ 
τοΰ συγχριτικοΰ πάσσων οίον (Φερ.) Πατ-
τουνία. 

6 X X άντί τοΰ ΚΧ, σπανιώτατα, έν τψ 
(άλλαχ.) Βάχχος, Βάχχιος" —άλλά (234 
Φαρ.) Βάκχιος, άνευ μεταβολή; τινό;. 

β ' Ή μ , ι φ ώ ν ω ν 

7) α') ΛΑ, κατά διπλασιασμόν μέν 1) 

έν τοΐ; έκ τοΰ μΰλος παράγωγοι; κυρίοις ό 
νόμασι καί τοις οίκείοις πατρωνυμικοΐς" οίον 
(αύτ.) Μυλίνας, Μυλλίνειος, Μύλλειος, καί. 
(250 Φαρ.) ΜυλλίδΓ —άλλ' (αύτ.) έν τώ· 
μητρωνυμικώ Μυλίδεος, άπαντ^ άπλοΰν Λ" 
— 2) έν τώ πατρωνυμικοί (234 Φαρ.) Κολ-
λΰσταιος" —άλλ' (αύτ.) έν τφ κυρίω Κο-
λΰσστας, άντι τοΰ διπλοΰ ΛΛ άπαντα δ ι 
πλούν Σ Σ . —καί 3) έν τώ προσηγορικώ ού-
σιαστικώ (517 Λαρ.) έν στάλλας (λιθίας. 
δύας). 

β') κατ' άφομοίωσιν δέ ποός τό Λ" 1) 
τοΰ μέν φωνήεντος I έν τω (1229 Φαλ.) 
άριθμητικώ (μνάς) χελλίας. —άλλ' έν τώ· 
(Δελτ! 'Όθρυος Β' σ. 9, αριθ. 13) (δηνάρια), 
χείλια, δέν έγένετο άφομοίωσις" —2) τοϋ· 
δέ προσφύματος Ν έν τώ σχηματισμό) τοΰ 
ένεστώτος τοΰ ρήματος (ΙηδΟΓ, Τηοδδ&Ι 
517 Λαρ.) βέλλειτει=(βούληται), καί 
(513 Λαρ.) βέλλουνθειν (=βούλωνται.)— 
3) τοΰ δέ χρονικοΰ χαρακτήρος Σ έν τώ 
σχηματισμώ τοΰ αορίστου ρήματος, ού τό 
Θ^μα λήγει εί; Λ - οίον (517 Λαρ.) άπυ-
στέλλαντος. 

8) Μ Μ , α') κατά διπλασιασμόν μέν 1)> 
έν τώ α' πληνθυτικώ προσώπω τών προ
σωπικών αντωνυμιών οίον (αύτ.) ά άμ-
μέουν πόλις, παρ' άμμε' — 2) έν τώ ονό
ματι τοΰ μηνός (αύτ.) Πανάμμοί" —3) έ-
ύποκοριστικοΐς κυρίοις όνόμασι καί τοΐ; οι
κείοι: πατρωνυμικοί;" οίον (234 Φαρ.) 'Ε-
χέμμαιος, καί (άλλαχ.) Φιλομμείοιο — 
4) έν τοις έκ τοΰ επιθέτου σιμός παρά
γωγοι; κύριοι; όνόμασι τοις είς -μιας ή 
-μιουν λ,ήγουσι καί καί τοις οίκείοις πα
τρωνυμικοί.,· οίον (Δελτ. 'Όθρυος σ. 19, 
25, καί ΙαδΟΓ. Τηβδδαΐ. 1233 έκ Τυρ
νάβου) Σιμμίαιος, (ΙηδΟΓ. Τηβδδ&Ι. 517 
Λαρ.) Σιμ(μ)ίας, Σιμμοΰνειος, καθ' ό καί. 
(αύτ.) (Σίμ)μειος. —άλλ' (αύτ.) Σιμυλος, 
Σιμίλαιος,καί (234 Φαρ.) Σιμίας, Σίμουν, 
Σίμειος, •—δι' άπλοΰ Μ. —5) έν τω προ
σηγορικό) ουσιαστικό) (Δελτ. Ορθυος Ε' σ.. 
23) μναμμεΐον. 

β') κατά μετάθεσιν δέ καί άφομοίωσιν 
πρός τό Μ, 1) τοΰ μέν φωνήεντος I έν τώ. 
έκτου Δαμάτειρ παραγώγφ κυρίω ονόματι, 
καί τω οΐκείω πατρωνυμικό)· οίον αύτ* 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ « Α Θ Η Ν Α Ι » 

Β' σ. 18, στ. 14, καθ' ήμετέραν άνάγνω 
σιν) [Δ]έματρος (=Δεμάτριος), καί (ΙηδΟΓ. 
Τηβδδ&Ι. 517 Λαρ.) Δαμμάτρειος (— Δχ-
ματρίέιος)- —άλλά (234 Φχρ.) Δαματρί-
ειος, άνευ τινός μεταβολής· — του δέ συμ
φώνου Ν έν τω έκ. τοΰ μειννός συνθέτω ε
πιθέτω (506 Λαρ.) τάν έξυμμεινον"— 
άλλ' (άλλα7.) τάν έξόμειννον, διά διπλοΰ 
ΝΝ. 

γ') κατ' άφομοίωσιν δέ άπλήν τοΰ Σ 
πρός τό Μ. έν τω σχηματισμώ τοΰ ένιστώ-
τος τοΰ σιγμολήκτου συνδετικοΰ ρήματος 
| 5 1 7 Λαρ.)έμμεν—άλλ' (ΙηδθΓ. Τ Η β δ -
• ββΐ. Άϊϊύ(ΐ 1901, VI . ) 

«Μνάμ' έμί Πυρριάδα, ηός ούκ έπίστα-
το φεύγεν, άλλ' αΰθε πέρ γάς τάς δέ πολ-
λόν άριστεΰον έθκνε»" — — δι' άπλοΰ Μ. 

δ') κατ άφομοίπσιν δέ (περί ή; κχίέντώ 
περί αντικαταστάσεως συμφώνων έγένετο 
λόγο;) τοΰ τελικοΰ Ν διαφόρων μερών λό
γου πρός τό άρκτικόν Μ τής επομένης λέ
ξεως· καί δή 1) μέν τοΰ άρθρου" οίον 
(ΙηδΟΓ. Τηβδδ&Ι. 517 Λαρ.) ταμ μέν 

ίαν... ταμ μα άλλαν —άλλ' (αύτ.) τοΰν 
μά λοιποΰν, άνευ αφομοιώσεως· —2 καί 3) 
δέ σπανίως τής τε ρηματικής καταλήξεω; 
-εν καί τής προθέσεως έν οίον (234 Φαρ. 
έδοΰκαεμ μά έμ Μακουνίαις. —άλλ' ( Έ -
φημ. 'Αρχαιολ. 1901, σ. 124, στ. 6) έ-
μαρτύρησεν μαρτυρίαν, άνευ αφομοιώ
σεως. 

Σημ. Τής δέ προθέσεως συν ουδέποτε 
ούδ' έν συνθέσει· οίον (518 Ααρ.) συνμενάν-
.τουν άμεταβλήτω;. 

9) ΝΝ, ά) κκτά διπλασιασμών μέν 1) 
έν τώ έκ τή; ρίζης γεν— πχρχγώγω μέν 
πόλεως ονόματι καί τώ οίκείω έθνικώ συν-

: θέτω δέ ανδρός* οίον (έπιγρ νομ..) Γον-
νέων, καί (Δελτ. "Ορθρυος στ' σ. 49) Γενν 
[ίπ]που* —άλλ' (αύτ. σ. 49) όζο Γενα-
ράτου, δι ' άπλοΰ Ν* —2) έν τοις έκ τοΰ 

δένδρου, κρανέα, παραγώγοις κυρίοις όνό-
μασι, πόλεως τε καί τοΰ οικείου, έθνικοΰ 
καί ανδρός καί τοΰ οικείου πατρωνυμικού* 
όΐον (ΙηδΟΓ Τΐΐ6δδ3,1.) 517 Λαρ.) Κραν-
νούνιοι, καί (άλλαχ.χ Κραννίδαι, καθ' 
ό καί Φρυγοννίδαι* — 3) έν τω έκ 
τοΰ Παυσανίας πατρωνυμικώ* οίον (Δελτ. 
Όρθρυος Β' σ. 18, στ. 11, καθ' ή 
μετέραν άνάγνώσιν) Παυσανία[ιος]' — 
άλλ' (ΙηδΟΓ. Τ11638&1. 234 Φαρ. καί 
517 Λαρ.) Παυσανίας, .Παυσανίαιος δι' 
άπλοΰ Ν. —4) έν κυρίω ονόματι έκ τοΰ 
επιθέτου δεινός* οίον (Δελτ. Όρθρυος Ε' 
σ. 22) Δειίννας. άλλ' ΙηδΟΓ Τ η β δ 
δ&Ι 234 Φαρ.) Δεινίας, δι' άπλοΰ Ν. 
5) έν κυρίω ονόματι "γυναικός έκ τοΰ συγ
κριτικού πάσσων οίον (Δελτ. "Οθρυος Β' 
σ. 16, άριθ. 24) Παττουνία* 6) έν 
συνθέτω κυρίω ονόματι γυναικός εκ τοΰ 
επιθέτου ξένος" οίον (αύτ. σ. 12, στ. 26 
καθ' ήμετέραν άνάγνώσιν), 

Μηνός Ποιμάου ί — Φαλαζένν [α] 
'Ελε]υ[θ]ερωθεΐσα». . . 
άλλ'ι (ΙΠ80Γ Τηβδδίΐΐ. 23ο Φαρ. καί 

517 Λαρ.) Πολΰξενος, Φιλόξενος, Πολυ 
(φιλο-)ξένειος, δι' άπλοΰ Ν. δι' 
άπλοΰ Ν . 7) έν τοις έκ τοΰ συν
θέτου επιθέτου πρόξενος παραγώγου;, τώ 
τε κυρίω (Δελτ Όρθρυος σ. 49) Προ-
ξέννου, καί τώ άφηρημένω ΙηδΟΓ,ΤΙιβδδαΙ-
258 Κιερ.)τάν προξενίαν, πέρ προξενιούν. 
— —ι 8) έν τώ ούσιαστικώ (αύτ.) μεινός: 
καί τοις έξ αύτοΰ συνθέτοις (517 Λαρ.) τα 
νστερομηννεία, καί (άλλαν.) τάν έξόμειν
νον, καί κατά μ.ετάθεσιν καί άφομοίωσιν 
τοΰ Ν πρίς τό Μ (506 Λαρ) έξόμεινον. 

β') κατ' άφομ-οίωσιν τοΰ φωνήεντος I 
πρός τό σύμ,φιονον Ν. έν τω κυρίω ονόματι 
πόλεως κατά τώ οίκείω έθνικώ οίον (Φαλ.) 
«Φαλαναίουν άπόλι;»· β', δ ' έν τώ 
ρήματι (517 Λαρ.) κρεννέμεν * 2 ) 
κατά αετάθεσιν δέ καί άφομίωσιν έν τοΐ; 
έκ τοΰ Διόνυσοι (=Διονυσίοι), καί (αύτ.) 
Μεννέας" άλλά (Δελτ. "Ορθρυος Ε' 
σ, 19, άριθ.6) 
«Βούπ(λ)αλος Μενεία Μακεδών» άνευ 
τινός μετοβολής. 

γ' κατ' άφομοίωσιν δέ τοΰ σσμφώνου Σ 
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πρός τό Ν έν τώ σχημάτισμα) τοΰ αορί
στου τών ένρινοκλήτων ρημ.άτων* οίον 
(ΙτίδΟΓΤηβδδίΐΙ. 517 Λαρ) συνμεντάουν. 

10) ΞΞ, κατά διπλασιασμό/ τοΰ Ξ τής 
έξ προθέσεως έν συνθέσει έν τοις πρό τοΰ 
Εύκλείδου χρόνοις· οίον (257 Σθητ.) έξξα-
νακάδεν άλλά 517 Λαρ.) έξεργα-
σθείσεσθειν, δι' άπλοΰ Ξ. 

11) ΡΡ, α') κατά διπλασιασμ.όν μέν 1) 
έν τώ έθνικώ ονόματι περιοίκων (Φαλ. 
Περραιβοΐς* 2 έν τώ συνδυασμώ-ορι) 
οΐον (άλλαχ.) Κορρίμαχος, 234 Φαρ.) 
Χορριοΰνειος*— — άλλ' (αύτ.) Καρίουν 
Καριούνειος, Φαλαρίουν Σατυρίουν, δι' 
άπλ.οΰ Ρ. Ν 

β' κατ'άφομοίωσιν δέ τοΰ φωνήεντ I 
πρόςτό σύμφωνον Ρ, 1) άπλώςμ.έν έν τοις έν. 
τοΰ ούσιαστικοΰ πείρα παραγώγοις, τω τε 
κυρίω ονόματι (αύτ ) Πέρρας, καί τώ πα
τρωνυμικώ (αύτ.) ΙΙερραίειος, καί τώ ρή-
μ.ατι (άλλαχ. περράτει* 2) έν μεταθέ
σει δ'έν τώ συνόυασμώ, -υρι- έ'ν τε τω 
καί έν τώ επιθέτω (51*7 Λαρ.) (κΰρ-
ρον (εμμ.εν)" — άλλά 512 Δχρ.) κύριον 
ούσιαστικώ (άλλαχ.^άργΰρροι (=άργυρίοι, 
(έμμεν καί 234 Φχρ.) Σατυρίουν, άνευ τι
νός μ.εταβολής. 

Σημ. Ό συνδυασμός ΣΡΡ άπαντα έν 
κυρίω όνόμ.ατι γυναικός συνθέτω έκ τοΰ 
επιθέτου ρυτός* οίον (Δελτ. Όρθρυος Ε ' 
σ. 27, άριη. 24) 

«Άδοσρρΰτα τοΰ Άλεύα Λαρυμναία». 
12) Σ Σ , είτε μεταξύ δύο φωνηέντων ή 

διφθόγγων ή φωνήεντος καί διφθόγγου είτ' 
έν συνδυασμώ μ,ετ' άλλου συμφώνου. 

Μεταξύ φωνηέντων ή διφθόγγων ή φω-. 
νήεντος καί διφθόγγου. 

1) Κατά σύμ.πτωσιν μέν ά έν τή πληθυν
τική δοτική τών τριτοκλίτων, σχηματιζό
μενων πάντων σχεδόν κατ' άκολουθίαν τώυ 
σιγμ-ολήκτων οίον (Φαλ·) «Φαλανναίουν 
άπόλις έ'δουκε Περραιβοϊς καί Δολόπεσσι 
καί Αίνιάνεσσι καί 'Αχαιοΐς καί Μαγνεί-
τεσσι»..., (513 Λαρ.) χρειμάτισσσι, 1239 
Φαλ.) πάντεσσι, [517 Λαρ,]τοϊς κατοικέν-
τεσσι, (513Λαρ.) δρασάντεσσσι. 1229 Φαλ.) 
τοΐςένοικοδομεικόντεσοι* άλλ '(άλλαχ. 
ίπάρχονσι, κανονικώς* β') έν τω 

σχηματισμώ τοΰ μέλλοντος τοΰ σιγμολή-
κτου συνδετικοΰ ρήματος (517 Λαρ. έ'σσε-
σθεΐν. 

2) κατά διπλασιασμ-όν δέ μεμαρτυρης 
μ.ένως έν τή ποσότητος σημαντική αναφο
ρική αντωνυμία" οΐον (258 Κιερ καί 511 
Λαρ. όσσα* 

3) κατά μ.εταβολήν δέ τοΰ ουρανίσκο-
φώνου χαρακτήρος* μετά τοΰ προσφύμκτος. 
καί έν τώ σχηματισμώ τοΰ ένεστώτο, τών 
είς σσεμεν ληγόντων ρημάνων* οΐον (517. 
Λαρ)πρασσέμεν. 

4 ) κατ' άφομοίωσιν δέ τοΰ φωνήεντος Γ 
πρός τό σύμφωνον Σ , α') έν τοις κυρίοις ό-
νόμασι τοις λήγουσιν είς - σιας ή ή σιαδαι 
ή - σιουν, μ.ετά δέ τήν άφομοίωσιν είς 
- σσας ή-σσαδας ή σσουν. καί τοϊς οίκείοις. 
πατρωνυμικούς" οΐον ,(234 Φαρ.) Ά σ σ α ς , 
"Ασσαιος, 'Αγάσσας 'Αμευσσας. Νικάσσας, 
Πείσσας, (258 Κιερ.) Μνάσσας (άλλαχ.) 
Αίνεισσάδας καί 234 Φαρ.) 'Ασσούνειος 

άλλά 244 Φαρ.) Όοσίας 'Αγισίαιος. 
234 Ψαρ.( Νικασίαιος, καί (517 Λαρ). 
Αγεισίας, 'Αγεισίαιος, θερσίαιος, Λυσίας, 
Μνασιαίοι, άνευ αφομοιώσεως. 

β) έν τώ ά συνθετικώ μ.έρει κυρίων όνο-
καί τών οικείων πατρωνυμικών ληγοντι 
είς - σι, καί μετά τήν άφομοίωσιν είς σα* 
οΐον (258 Κιερ. ( Πεισσαρέτοι, καί (234 
Φαρ.) Άσσάνδρειος" άλλ' αύτ.) "Α-
σανδρος. καί ^239 Φαρ.) 'Αγεισα— 
ρέτα, δι' άπλοΰ Σ . 

γ ' έν ρήμ,ατι παρασυνθετω έκ τοΰ θέ-
ματος γυμνασι- σπανιώτατα. οΐον (άλλαχ.) 
γυμνασσιαρχείσαντος. — — (άλλάδΐ 7 Λαρ.) 
γυμνασιαρχέσαντος, άνευ αφομοιώσεως. 

5) άντί τοΰ Ζ, μ.εμ.αρτυρημένως έν τ ώ 
(αύτ.) ένεφανίσσοεν ( = ένεφάνιζον). 

β' 'Εν συνδυασμώ μετ' άλλου συμφώ
νου είσί τέσσαρες, ΣΣΤ,ΣΣΘ. ΣΣΚ, Σ Σ Χ . 

6) ΣΣΤ συνήθως οΐον (ΙηδΟΓ Τΐ.6883,1, 
ΕΐηΙίΐτ.ΙθΟΙ, Χ ) « ά μάτερΔιοκλέα έσστασ' 
Έχεναίς,., τεός άδελφεός έσστα»... (αύτ. 
XX).. .ς Όρεσστάδα άνέθεκε τα θέμισστι·» 
— (αύτ. XXI) τον Καστον κις* — καί 
(ΙηδΟΓ Τηδβίΐΐ 153 Φθ* θ ηβ.) - 'Ασστυ-
μαχος,234Φαρ. 'Ασστόμαχος,'Ασστομείδης, 
Ασστονόειος, Γαστρουνειος, Καλλίσστρατος 
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'Καλλισστράτειος, Καλΰσστας, Ύβρίσστας, 
— καί (Δελτ. "Ορθρυος Β ' 9) θεοί; χα-
ρισστήοια καί αύτ. 18, στ, 16, καθ' ήμε-
τέραν άνάγνωσιν).,. υκλιάουν Άντισστρά-
τ(ειος·], καί (αύτ. Γ' σ. 28) οί προσστάταΐ" 

άλλ' (ΙαδΟΓ ΤΙΐβδδβΙ. "250 Φαρ.) 
«Σίμον ό Μιλλίδεο; έπέστοσε ματέρι Ιΐεά 
Μυλλίδι,.. σσ» . . . καί 25%7 Σθητ.)τόν τα-
γόν τόν έπεστάκοντα, καί (234 Φκ?.) Δρά-
• στας Καλλΰσταιος, 'Δστύλος, Άρίστούνειος, 
— καί (517 Λαρ.) Όρέστας, Όρέσταιος 
Ύβρίστας, θεμιστίοι, Άστίππειος, Ά ρ ι -
στο(-ιλέας).-μένεις. Άριστό(βουλος·μαχος-
οος. "Αριστάνδρειος, Άριστο(δάμειος-
λέαιος- κράτειος - μένειος) - φάνειος, καί 
244 Φζρ.) Μεθύστας Μείΐύσταιος, - καί 
234 Φαρ. καί 517.Λαρ Τβρίσταιος,—καί 
(ΙηδΟΓ Τηβ38&ί. 24899 I V ) Άριστίουν, 
Άστεδάμοι , — — — δι' άπλοΰ Σ σύν 
-τώ Τ. 

7) ΣΣΘ,σπζνιώτζτζ-οίον (ΙηδΟΓ,Τείΐδ-
8&1 αηΐία.. 1901, X V I I . ) 

•«Ματέροι εύχολάν, Αισόνιε,τοίτόδ[άγαλμα 
ΙΙατροκλέα; όνέθεικε. . . Όρεσσθειάτας» 

άλλ' (ΙηδΟΓ Τ η β δ δ α ΐ 517 Λζρ. 
ΔαμοαΟένείος, ΛασθένειςΛασθένειος, 
δι' άπλοΰ Σ σύν τώ θ . 

8) ΣΣΚ. ένιοτε· ' οϊον (ΙηδΟΓ Τΐΐβδ-
• 5η1 αηίΐίΐ. 1901, ΧΦΙ) Ραλίσσκεται, 
καί ΙηδΟΓ ΤΙιβδδαΙ 234 Φζρ.) Άσσκλαπά-
δας Δρομίσσκος, Φρυνίσσκος, καί (Δελτ. 
'Όθρυο; ζ", σ. 48, έδαφ. 5) Όνασσίσκων. 

ά7λ' ΙηδΟΓ. ΤΚβδδαΙ. 234 Φζρ. 
Άσκετος, Μενίσκος, Παρμενίσκος, καί517 
Λαρ.) Άσκλαπιάδας ' Ασκλαπιάδαιος Βοΐ-
σκος, Παρμενίσκειος, Φιλίσκος, καί (1233 
έκ Τυρνάβου) 'Ασκλαπιόδομρος, δι' 
άπλοΰ Σ σύν τώ Κ 

9) Σ Σ Χ , σπανιώτατα· οίον 234 Φαρ.) 
Αίσσχύλος, Αΐσσχίναιος" άλλά(517) 
Λαρ.) Αίσχίνας, Αισχύλος, Αίσσχΰλειος, 
Λεσχΰνας Λεσχίναιος καί (1 233 έκ Τυρνά
βου) Αϊσχιναίοι, — — δι' άπλοΰ Σ . σύν 
τώ Χ. 

Χ». Συγκεφ-χλν-ίωστς μ.ετα.@ολών 
τοΟ τελιχοΟ Ν . Πτατφόρων 

Ι».ερών λ ό γ ο υ . . 
1,) Τοΰ μέν άρθρου τό τελικόν Ν μετα-

μεταβάλλεται εΐ; Μ. ά) πρό τοΰ Μ. οίον 
(51 7 Λαρ.) ταμ μέν ΐαν... ταμ μά άλλαν 
('δίς)· — — άλλ' (αύτ. τοϋν μά λοιποΰν, 

-άνευ αφομοιώσεως. 
β') πρό τοΰ II. σπζνίω;· οίον (234 Φζρ). 

τόμ πάντα χρόνον, καί (258 Κιερ.) στρα· 
ταγέοντο; τοΰμ Πετθαλοΰν Ι1ε·.σσζρετοι· 

άλλά (51 1 Λζρ.) τόν πάντα χρόνον, 
(234 Φζρ. κζί 517 Λζρ.) τάν πολιτείαν 
461 Κιερ) τοΰν πολιζάοον, κζί (517Λζρ) ( 

τοϋν πολιτογοαφειΟέντουν, τοϋν πεπολι-
τογραφειμένουν. 

Σημ. τό τελικό" Μ τοΰ άρθρου πρό ού-
ρανισκοφώνου φυλάσσεται" οίον αύτ. τοΰν 
κατοικεισόντουν. 

2) Τή; δέ ρηματική; κκτζλήξεο);·εν τό 
τελικόν σπανίω; άφομοιοΰτζι πρό; τό ζρ-
κτικόνΜ τή; επομένη; λε; ;ω;· οίον (234 
Φαρ.) έδουκαεμ μά έμ Μακουνίαις-

άλλ' (Έφημ. άρχαιολ. 1901. σ. 124, στ. 
6) έμαρτύρησεν μαρτυρίαν, άνευ αφομοιώ
σεως. 

Σημ. Τό Ν συμπίπτον τώ Κ έν τώ ρη-
ματικώ θεματι ένεκ- μετά τήν συγκοπήν 
τοΰ Ε. φυάσσετζι - οίον αύτ. σ. 128! στ, 
20) ποοςηνένκατο, 

3) Τών δε προθεσ:ων τής ανά τοΰ μέν 
καθ' άπ^ήν άποτομην τύτου άν τό τελι
κόν Ν πρό τοΰ II. τηρείται1 οίον (Δελτ. 
"Όρθρυο; Γ ' σ. 25. στ. 15) κατ' άν πάλον 

τοΰ δέ καί μετ' ζνταλλκγήν τοΰ άρ-
κτικοΰ φωνήεντο; τύπου όν έν συνθέσει τό 
τελικόν Ν πρό τοΰ αρκτικό; Γ τοΰ β ' συν-
θετικοΰ μέρους διφορεΐται ότέ μέν φυλασ. 
σόμενον, ότέ δέ άφομοιούμενον πρό; τό Γ' 
.οίον (ΙηδΟΓ. Τΐ ιβδδαΐ . 517 Λζρ.) όνγρά-
ψειν άλλ' (αύτ.) όγγράψαντας. 

4) Τή; δέ έν τό τελικόν Ν ά) αέν σπα
νίω; άφομοιοΰται πρό; τό άρκτικόν Μ τή; 
επομένη; λέξεω;, ώ; έν τώ παραδείγματι 
τοΰ εδαφίου εμφαίνεται. 

β 9 δέ τρέπεται - 1 εί; Μ πρό μέν τοΰ 
Π έν, συντάξει τε κζί έν συνθέσει, πρό δέ 
τοΰ Β ή Φ έν συνθέσει" οίον 513 Λαρ.) 
εμπόλεμοι, (Δελτ. "Οθρυο; Γ ' σ . 26, στ. 
30) έμ Πηοέοις,καί ΙηδΟΓ. Τηβδδαΐ . 247 
Φαρ. Έμτ-δ'.ουνείου, καί (Δελτ. ένθ' ά-
νωτ. σ. 25, στ. 4) εμβάλλει, καί αύτ. στ. 
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20 έμφερόντον άλλ' (ΙηδΟΓ. Τ η β δ -
3ί\ 511 Λαρ.) Έν πετδίουνος, αμετάβλη
το;· 2) εί; Γ δέ πρό τοΰ Κ έν συντά
ξει* τΐον (258 Κιερ.) έγ Κιαρίοι, καί αύτ. 
καί 512 Λζρ.)έγκίονα· — — άλλά (Δελτ. 
"Οθρυο; Γ ' σ . 26,*στ. 32) έν Καλυδώνι. 
άμεταβλήτω;. 

γ!) δέ φυλάσσεται πρό τοΰ Γ έν συνθέσει 
ΙηδΟΓ ΤηβδδΕίΙ. 517 Λαρ.) ένγρά>/>αντας. 

5) Τή; δε σύν έν συνθέσει τό τελικόν 
'Ν ά) μέν φυλάσσεται" 1) μέν πρό τοΰ Μ 
οίον (αύτ.) συνμεννάντουν—— 2) δέ τοΰ 
Κ. οί',ιν αύτ.) συνκλεΐτος. 

β') δέ διφορεϊται πρό τών χειλεοφώνων. 
1) μέν πρό τοΰ Π. συνήθω; μέντρεπόμε-

νον εί; Μ, ενίοτε δέ φυλασσοαενον' οίο-
(234 Φαρ.) τοΐ; ού; έ; άρχα; συμπολιτευον 
μένοις καί συμπολεμεισάντεσσί' άλλ' 
(Έφημ. άρχαιολ. 1 911, σ. 124, Μοψ.) οί 
σόνπρουροΓ ' 2) δέ πρό τοΰ Β' οίον 
(αύτ. 1901, σ. 125) άττό τών συνβολών 
τοΰ Πηνειοΰ καί τοΰ Εύρωποΰ· άλλά 
(Δελτ. 'Όθρυος Γ ' σ. 25, στ. 12. τοΰ 
Σκαπεταιου καί τοΰ Εύρωποΰ έν τάν Συμ-
βολάν. 3) δέ πρό τοΰ Φ, *θίον (Έφημ. άρ
χαιολ. 1911 σ. 124) οί σύνφρουροι· — — 
άλλ' (ΙηδΟΓ. ΤηυδδΟ,Ι 1229 Φζλ. συμ-
φανές. 

Σημ. 'Αντιστρόφω; δέ τή; άμφί προθέ-
σεω; έν συνθέσει άπαξ τό Μ μετ/βεβληται 
εί; Ν. οίον (Δελτ. 'Όθρυο; Β ' σ. 5) 'Ανφι-
λόχου· άλλ' (ΙηδΟΓ. Τηβδδ&Ι. 517 
Λαρ, Άμφίαιος, 'Αμφιλόχειος, άνευ με
ταβολή; τίνος. 

6 . ϊυμ,πλήρωβες και αυγχεφ*-
λοτίωπις αυγχοπών 

1) Γ έκ τοΰ συδυασμοΰ Γ Κ σπανιώτατα 
συγκόπτεται έν τοις πρό τοΰ Εύκλείδου 
χρόνοι;· οίον (257 Σθητ. έξξανακάδεν 

άλλά (517 Λαρ.,) Άνάγκιππος, 'Α-
ναγκίπποι, άνευ συγκοπήίν 

2) Κ.έκ τοΰ συνδυασμοΰ ΚΣ τή; προ-
θέσεω; έξ (=έκτς) καθισταμένης ές. ό
περ έν έκτάσεί έξητάσθη έν τή αντικατα
στάσει συμφώνων,τοΰ Σ άντί τοΰ Ξ, έν τώ 
14 έδαφίω. 

3) Κ έκ τοΰ - συνδυασμοΰ ΝΚΤ έν τώ 
511 Λαρ). βντασιν (=ένκτασιν, έγκτησιν), 

4) Ν έκ τοΰ συνδυασμοΰ ΝΣ, άνευ ΕΚ
τάσεως· ά) έν τή πληθυντική αιτιατική τών 
δευτεροκλίτων οίον 517 Λαρ.) ποτ τός τα
γός" «μέσποόίκε ούν καί άλλος έπινοείσο)-
μεν αξίος τοΐ παρ' άμμε πολιτεύματος». 

β ;) έν τή ένικη ονομαστική τοΰ αρσενι
κού γένους τών μετοχών μεμαρτυρημένως 
εις —εντ έχουσών τό θεμα. χρόνου ένεργη-
τικοΰ ένεστώτος ή παθητικοΰ αορίστου ά -

οίον ^459 καί 461 Κραν.) ευεργέτες ( = ε ύ -
εργετών, έκ θέματος εύεργετεντ — , καί 
(Δελτ. "Οθρυος Β' σ. 17) άπελευθερεσθές 
(πολλ.άκι;)·— άλλ' ενίοτε άπαντα κκτά 
τόν κοινόν σχηματισμόν, μετ' έκτάσεω;· 
οϊθν (έπιγρ. έκ Τυρνάάου) άπελευθε-
ρουθείς. 

Σημ.Δέν συγκόπτεταιδέ τό Ν.κ')έκ τοΰ 
συνδυασμοΰ ΝΣΑ έν τω σχηυ.κτισυ.ώ τοΰ 
θηλυκοΰ γένους επιθέτου ή "μετοχής έκ 
θέματος είς ντ- οίον ΙηδΟΓ. Τ η β δ δ α Ι . 234 
Φαρ.) πάνσα προθυμία, κζί (Δελτ. "ΟΘρυος 
Β' σ. 17) απελεύθερα)βένσα (πολλάκις)· 

β') έκ του συνδυασμοΰ έν τω σπανιώ
τατα τοιούτω σχηματισμώ τής πληθυντι--
κής δοτική; τών τριτοκλικων οίον (άλ
λαχ.) ύπάρχονσι. "Ιδε πλείονα περί 
τούτου έν τή χρήσει τών διπλών συμφώ
νων, Σ Σ , έν τή 1 περιπτώσει τής α' 
διαιρέσεως τοΰ 12 εδαφίου. 

γ') έκ τής ρηματικής καταλήξεως ΝΤΙ 
ή συνήθως ΝΘΓ οίον (Δελτ. 'Όθρος Γ' σ. 
26, στ. 22) όφείλοντι, καί (ΙηδΟΓ. Τ η β δ 
δαΙ . Φερ.) ύπάρχονθι, καί (514 Λαρ.) 
κατοικείουνθι. 

5) ΟΛ έκ τοΰ συνδυασοιοΰ ΟΛΛ, έν 
τώ ονόματι τοΰ Θδ,οΰ Απόλλωνος (517 
Λαρ.) "Απλουνος (δίς)· ουχί δέ έν τοις έξ 
αύτοΰ παραγώγοις ή συνθέτοις κυρίοις όνό
μασι καί τοις οϊκείοις πατρωνυμικοΐς- οιον 
(414 Φερ.) Άπολλούνιος, καί (517 Λαρ.) 
Άπολλόδουρος, Άπολλοδούρειος. 

ΪΌμ.ττλ-^ρωαες χαε αυγχ£φο-.λ*χ{<ι>-
οις *χττοτομ.ών προθέσεων. 

Τών 17 παρά τοις άρχαίοις θεσσαλοϊς 
εύχρηστων προθέσεων, έξ ών ή μέν έν είν 

4031 — 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 

έν χρήσει 1**1 άντί τής ελλείπουσας εις 
ή δέ, διά μεταβέβληται εις διέ, οιον (αύτ.) 
διέ τός πόλεμος, αί έπόμ,εναι άποτέμνονται. 

1) Ή άνά άποτέμνεται ή απλώς, άν 
γιγνομένη, ή συνήθως καί κατ' έναλλα-
γήν τοΰ αρκτικού φωνήεντος Α είς Ο, δν 
καθισταμένη, α;) Καί ή μ.έν άν άπαντα 1) 
εν συνθέσει μετά λέξεως αρχομένης άπ° 
Τ· οίον (1229 Φαλ.) άντεθεί·— 2) έν 
συντάξει μετά λέξεως άρχομ.ένης άπό Π, 
άνευ άλλης τινός μεταβολής· οίον (Δελτ· 
ΌΘρυος Γ. σ. 25 , στ. 15) κάτ άνπάλον-

β') ή δέ δν έν συνθέσει μετά λέξεως 
αρχομένης άπό Γ, τοΰ Ν τής προθέσεως η 
τηρουμένου ή άφομοιουμδνου πρός τό άρκτι-
κόν Γ· οίον. (ΙηδΟΓ. Τηβδδαΐ. 517 Λαρτχ 
όνγράψειν, όγγράψαντας. 

2) Ή παρά άπαντ^ κατ' άποτομ.ήν 
πάρ' α ' ) έν συντάξει μετα τοΰ άρθρου αρ
χομένου άπό Τ· οίον (Δελτ. ΌΘρυος Γ . 
σ. 26 στ. 24) πάρ τάς πόπόλιος. 

β') έν συνθέσει μετά λέξεως αρχομένης 
άπό Β - οίον (ΙηδΟΓ. ΤΐΐβδδίΐΙ. 257 Σθητ.) 
παρ βαίνει. 
|Μ| γ ' ) έπ' ί'σης έν συνθέσϊΐ μετά λέξεως 
αρχομένης άπό Μ' οίον (517 Λαρ.) Παρ-
μεν (ίσκος-ίσκειος-ίουκ-)ιούνειος, καί Παρ" 
μον( ίδας-)ίδαιος. 

"Η περί άπαντα έν συντάξει κατ' άπο
τομ.ήν πέρ· α') πρό τοΰ Τ' οίον (α&τ.) πέρ 
τοϋν νεουν. — β ' ) πρό τοΰ Π" οίον (258 
Κιερ.) πέρ προξενιοϋν. —γ') πρό τοΰ Γ· 
οίον (270 Κιερ.) πέρ γάς τάςδε.— δ') 
καί πρό φωνήεντος· οίον (517 Λαρ.) πέρ 
ίεροϋν. 

Σημ.. Ή πρόθεσις πέρ κατ'άποτομήν 
άπαντα καί νΰν έν τώ προφοοικώ λόγω -

οίον περπατάω, περγελάω, Περβολιώτης. 
Ί) Ή κατά άποτέμνεται α ') πρό τοΰ 

Τ τοΰ άρθρου, τής ομοφώνου αναφορικής 
αντωνυμίας καί τοΰ συνδέσμου τέ" οίον 
(αύτ.) κάτ τάν έπιστολάν τοΐ βασιλεϊος 
καττάπερ, κάττε τάς έπιστολάς τοΐ Βασί
λειος καί τά ψαφίσμ.ατα·— 2) έν συνθέσει 
μετά λέξεως αρχομένης άπό θ" οίον 
(αύτ.) κατθέμιν. 

Β') άφομοιουμένου τοΰ τελικοΰ Τ αυτής 
πρός τό άρκτικόν Π τής επομένης λέξεως 

οίον (αύτ.) κάπ παντός χρόνοι. 
5) ' Η ποτί άποτέμνεται α') άνευ άλλις; 

μεταβολής πρό τοΰ άρκτικοΰ Τ τοΰ άρθρου· 
οίον (αύτ.) ποτ τός ταγός' 

β' άφομ.οιουμένου τοΰ τελικοΰ αυτής Τ 
πρός τό άρκτικόν Κ τής αορίστου αντωνυ
μίας κί (=τί) · οίον (αύτ.) πόκκι ( = δ τ ι ) . 
'§ γ ' ) απλώς τρεπομένου τοΰ'τελικοΰ αυτής 
Τ είς Κ πρό τοΰ άρκτικοΰ Γ τοΰ β' συνθε
τικού μέρους· οίον (Φαλ.) ποκγραψαμένοις. 

6) *Η άπό άΓποτέμνεταΐ. άφομοιουμένου-
ά) τοΰ τελικοΰ Π αυτής πρός τό άρκτικόν 
Τ τοΰ άρθρου" οίον (517 Λαρ.) άττας πρεσ
βείας άττάν κοιναν ποθόδουν. 

β') αντιστρόφως τοΰ άρκτικοΰ Τ τοΰ β ' 
συνθετικού μέρους πρός τό τελικόν Π τής 
προθέσεως· οίον (ΙηδΟΓ. Τηβδδαΐ &ηύ(ΐ. 
1901, XXI) άππεΐσαι' 

Σημ.. Ή άποτομή τής προθέσεως άπό 
πρό τοΰ άρκτικοΰ Τ τοΰ άρθρου εθίζεται 
καί νΰν πλείστον έν τώ προφορικώ λόγω* 
οίον (παροιμ.)άπ' τό στόμα σου κείς τοΰ 
θεοΰ ταύτί.» — άλλ' άπό τί ; άπό το>ρα, 
άποτιμ.άω, άναποτμήτως. 

7) Ή ύπό άποτέμνεται σπανιώτατα έν 
συνδυασμώ μετά τής προθέσεως πρό - οίον 
(ΙηδΟΓ. ΤΊΐΕΔΔΊΐΙ 517 Λαρ.) ύππρό τάς. 

8) Ή έπί άποτέμνεται άφομοιουμένου 
τοΰ τελικοΰ αυτής Π πρός τό άρκτικόν Τ 
τοΰ άοθου οίον (αύτ.χ έττοϊ παρεόντος. 

Β. Ε̂ΥΓΧΕΦΑΛΑΤΊΩΑΕΣ Μ,ΙΤΑΒΟΛΏΝ 
ΤΊ̂ Σ «ΡΟΟΈΒΕΩΣ ΈΞ Η ΈΧ 

1) 'Εν τω κυρίως θεσσκλικώ ίδιώμκτι-
χρήσις έγίγνετο τοΰ πλήρους τύπου τής 
προθέσεως έξ, ού μόνον προ φωνήεντος άλλά 
καί πρό συμφώνου ήμιφώνου μεμαρτυρη-
αένως πρό τοΰ Λ ή' πρό τοΰ Ξ προελθόντος 
κατά διπλασιασμόν οίον (Λκμ.) έξ ΛΆΡΙ
σας, (257 Σθητ.) έξξανακάδεν. 

2) Ά λ λ ά πρό τοΰ δασυφώνου Η , καί έκ 
τών άφωνων μ.εμαρτυρημένως πρό τοΰ Β, 
Ρ, Δ, θ , Τ, ή πρόθεσις έξ μεταβάλλεται 
είς έςσυγκοπτομένου τού Κ. οίον (αύτ.) 
έσΰυλορέοντος, τές Βελφαίο, καί (517 
Λαρ,)έσγόνοις, έσδόμεν, έσθέμεν, (καί 258 
Κιερ.) ές τοϋν τάς πόλιος δαπαναμάτουν. 
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3) 'Εν δέ τώ μ.ικτώ ίδιώματι γίγνεται 
χρήσις καί τοΰ κατ' άποτομήν τύπου έκ 
πρό συμφώνου, οτε τό Κ μεταβάλλετει είς 
Γ πρό τοΰ Δ ή πρό τοΰ Μ - οίον ('Εφηα. 
άρχαιολ. 1901, σ. 128, στ. 30) έγδόντας 
καί (Δελτ. Όρθρυος Γ. σ. 26, στ. 30) έγ 
Μελιτείας. 

Ί>- ΚΡΑΑΕΣ Χ»1 ΒΟΝΈΡΑΤΕΒΕΣ 
'Εν μ.έν τή συναιρέσει υπερισχύει τό 

προηγούμενον φωνήεν ή δίφθογγος, έν δέ 
τή κρασει αντιστρόφως τό άρκτικόν τοιοΰ' 
τον τής επομένης λέξεως, ώς παρακατιόν-
τες διά τών οικείων παραδειγμάτων θ-
άποδείξωμ.εν. 

Ά) ΚΡΑ,ΒΕΣ 
Αύτη εϊθιστο έν τοις πρό τοΰ Εύκλεί-

δου χρόνοις. Επειδή δ' έν τώ υπέρ τοΰ 
Σωτηρίου τοΰ Κορινθίου προνομιοδοτικώ 
ψηφίσματι Σθητονίων πολλαί λέξεις άπαν-
τώσι κεκραμέναι, πκρατίθεμ.ε/ αυτό ολον. 

,ΕσΙιυλορέοντος Φιλονίκο Ιΐυιο Σ -
θετόνιοι έ'δοκαν Σοταίροι τοι Κ
ορίνθιοι καύτοι καί γένει καί Κ-
οικιάταις καί χρέμασιν άσυλία-
ν κάτέλειαν κεύεργέταν έ-

ποίεσαν κέν ταγα κέν άταγ-
ίά. Αΐτις ταΰτα παρβαίνοι, τό
ν ταγόν τόν έπεστάκοντα έ
ξξανακάδεν. Τά χρυσία καί τά 

10. αργύρια τές Βελφαίο άπολ-
όμενα έ'σοσε Όρέσταο Φερεκρατ.,ι 

Έν τούτω κεκραμέναι λέξεις είσί, καυ
τοί, κάτέ>ειαν, κεύεργέταν-, κέν ταγα, κέν 
άταγία. τές Βελφαίο. 

Σημ.. Έν τώ προκειμένω ψηφίσματι οτι 
το έθνικόν ό'νομα άναμ,φισβητήτως είναι 
Σθατόνιοι ( = ΣΘητώνιοι), άπεδείξαμ.εν διά 
μακρών έν διατριβή ημών δημσιευθείση έν 
τή έφημ,ερίδι «Κήρυκι», έν Βόλω τή 7 
Δεκεμβρίου 1907, 

6 ' ΧΟΝΟΤΊΡΚΒΕΣ 
1) α — ο = α , έν τή ενική γενική τών 

πρωτοκλίτων αρσενικών οίον (517 Λαρ. 
γυμ,νασιαρχέντος) Άλεύα Δαμοσθενείοι, 
Τιμουνίδα Τιμουνιδαίοι· = — άλλ' άπάν-
τώσι καί |άσυναίρετοι τύπο·.· * οίον (257 
Σθητ.) Όρέσταο (517 Λαρ.) Μαρσύαο, 
Πειθόλαο, καί κατά μεταπλασμόν κλίσεως 

5. 

(άλλαχ.)-κλέαος. Ωσαύτως τά έκ Που λαός 
σύνθετα συνήθως μένουσιν άσυναίρετα· οίον 
(234 Φαρ. Κριτόλαος. (51 7 Λαρ.) Νικό-
λαος. 

2) α + ο υ = ά , ενίοτε είς ου έν τή πλη
θυντική γενική τών πρωτοκλίτων' οοίν 
(άλλαχ.) τοΰν πολιτάν, (258 Κιερ.) πέρ 
προξενιοϋν, (517 Λαρ.) άττάν κοινάν πο
θόδουν άλλ' άπαντώσι καί άσυν-
αιρέτως· οίον (461 Κιερ.) τοΰν πολιτάουν, 
άττάν κοινάουν ποθόδουν. 

3) ε + ε=ει,έν τω γ'ένικώ προσώπω τοΰ 
ένεργητικοΰ παρατατικοΰ τών είς -εω ρη
μάτων, ουχί δέ τοΰ μέσου· οίον (αύτ.) διε-
τέλει ευεργέτες, άλλά (517 Λαρ.) ποτε-
δέετο. 

4) ε — αυ = 3ι, έν τω γ) ένικώ προσώπω 
τών αύτοπαθών αντωνυμιών οίον (αύτ.) 
καί εύτοϋ ( = έαυτώ) καί τα πόλι· 

5 ) ι + ι = ΐ έν τή ενική δοτική τών τρι-
τοκλίτων οικείων φωνηεντολήκτων οίον 
(αύτ.) τα πόλι καί (Δελτ. ΌΘρυος Ε σι 3 ! ) 
Δί Ίκκετει [σίω] καί (αύτ. σ. 17) Δί Μει-
λιχίω. 

5) οι + ο = ο ι , ά) έν τή ενική γενική 
τών δευτεροκλίτων οίον (ΙηΟΓ Τήβδδαΐ 
517 Λαρ.) Φίλιπποι τοΐ Βασίλειος Πα 
νάμμοι θεμιστίοι· άλλ' άπαντώσιν 
ενίοτε καί τύποι άσυναιρετο·.· οίον (459 
Κιερ.) θεοζότοιο, Φιλομμείοιο, (511 Λαρ.) 
πολέμοιο. 

6) Έν τή συνθέσει τοΰ ούσιαστικοΰ 
ποία πρός σχηματισμόν τοΰ ονόματος τοΰ 
μηνός (Δελτ. Όρθρυος ς , σ. 47, ύποσ.) 
Ποιμάου. Επειδή δέ αί απελευθερωτικά! 
άναγραφαί, αί ΔΙΣ περιέχουσα·, τό ό'νοαα 
τοΰ μ.ηνός τούτου έλιπέστατα έδημοσιεύ-
θησαν ύπό τοΰ κ. Ν. I. Γιαννόπουλου (αύτ. 
Β'. σί 11 —12), παρατίθεμεν ήμετέραν ά
νάγνώσιν πληρεστέραν καί άκριβεστέρ αν, 

(Παραμένει δέ ό δείνα ή ή δεΓνα, έως 
άν ζή Μ)εδονίκα. 

Σ]τρατηγοΰν[το]Σ Ίπ[πολόχου, 
μ]ηνός Κουραλίου έ, [Άγ]ήσανδρ[ος 
ελευθέρωσε τάν ιδίαν [δο]ύλα[ν... 
5. Εύ]βιότου, λαβών παρ* αύτας λύτρα 
μ]νας έ· έ[δουκε]ν πάλιν τ$' [π]ό[λει) τό 

έκ τοΰ νόμου στατήρας δ]έκα πέντε. Στρα-
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τη[γοϋ>το]; Π[ολλιχ[ου]. 
[ΛΗΝΌ; ΙΙοιμάου, Ι1[ολυδάμ]ζς θεα . . . 

10, Έλευθερωθ[είς κατά τόν νόμον ιέ στα-
τήρα;. Άρχίλαο; κατά τόν ν[όμο]ν δ[εκα 
π]εντ[ε στατήρα:. 

Μηνός Ποιμάου ί, Φαλαξένν[α. . . 
έλε]υ[θ]ερωθσΐσζ κατά τόν ν[ό] •.[ΥΝ ιέ 

στατήρας 
... Μάχετος Δονόσου τό έκ τοΰ νόμου 

ιέ ΣΤΑΑΉΡΑ;. 
Σημ. Άσυναίρετοι δέ συνδυασμοί φω

νηέντων ή φωνήεντος καί διφθόγγου είσί. 
1) ε + ο. ά) έν τω σχημ.ατισμώ τή; ενι

κή; γενική; τών οικείων τριτοκλίτων φω-
νηεντολήκτων οίον "ΙΐΚΜίΓ, ΤΙιβδδίΐΙ. 
517 Λαρ.) Έπιγένεος Ίασωνείοι 

β') έν τω θεματι ΤΉ; μετοχής τοΰ ένε-
οτώτος τών εί; εω ρημάτων οίον (258 
Κιερ.) στραταγέοντος. 

2) ε + ου, έν τή πληθυντική γενική τρι-
τοκλίτων ;ίον (517 Λαρ.) ά αμμέουν πό
λι;. · 

3) ο + ο έν τοΐ; έκ τοΰ ουσιαστικού νόος 
σύνθετο·.; κύριοι; όνόμασιν οίον (αύτ') Ά -
γεισί (Άλκί — Άριστο — Αυτό — ) νοος. 

" Ι Ο "Ιδία. χρονεκά. έπερρήοιτ* . 
\ ) Ύππρό τάς ( = πρότερον) κζτά περί-

φρασιν καί 
2) τάμον ( = σήμερον). 
Ούτω περί τοΰ χρόνου έκατέρου τών πο-

λιτογραφικών ψηφισμάτων Λαρισαίων φέρετ' 
έν τώ τέλει τοΰ δευτέρου* « κζί τά ψαφίσ-
ματα τό τε ύππρό τας γενόμενον καί τό τά
μον όγγράψα; έν στάλλα; λιθίκ; δΰζ; κατ-
θεμεν» . . . 

ΣΛΜ. Τό άντίθετον τοΰ, πρότερον είναι 
τό αυτό πζρά τοΐ; Θεσσαλοί; καί τοϊ;άλλοι; 
Έλλησι, τό ύστερον οίον (αύτ.) καί ΰστε 
ρον Φίλιπποι τοΐ βασίλειο; έπιστολάν άλ-
λκν κπυστέλλζντος ποτό; ταγό; καί τάν 
πόλιν. 

1 1 "Ιδεοε βύνδεσμ-οι 

1) Υποθετικοί, ά) α ί (=ε ί ) ' οίον 257 
Σθητ.) «αϊ τις ταΰτα παρβαίνοι.» 

β')αί'κε ( = έάν)· οίον (1229 ' Φαλ.) 
αί μακέκι; κατασπάσει τό οίκοδόμειμα». 

2) Αντιθετικός, μά (=δέ) · οίον (257 
Λαρ.) ταμ μέν Γαν... τάμ. μά άλλαν ( ά λ λ ' 
έν τώ β'ψηφ'.σματι, *τάμ μέν ί'αν... τάν 
δέ άλλαν», κατά τό κοινόν έθο;), τό μά. 
ψάφισμκ κΰρρον έμμεν (δις), τοΰν μά λοι-
ποΰν, καί Φκλ. 1229) αί μά κέ κι; κατα
σπάσει τό οίκοδόμειμα. 

3)]Αίτιολογικό;, διέκι (—διότι). Ούτω; 
ή δ'.ασάφησις τής αιτία; τή; αποστολής 
γραμμάτων ύπό τοΰ Φ·.λίππου βασιλέως 
πρός τού; ταγού; καί τήνπόλίν Λαρισαίων 
έν τή μ.ετπφυρα εί; τό θεσσαλικόν ιδίωμα 
γίγνεται διά τοΰ συνδέσμου τούτου. 

«Φιλίποι τοΐ Βασίλειο; γράμματα πέμ-
ψαντο; πότ τό; ταγός καί τάν πόλιν, διέκί 
Πετραΐαςκκι Άνάγκιππος καί Άριστό-
νοο;, ού; άττάς πρεσβεία; έγένονθο, ένεφα-
νίσσοεν αύτοΰ»... 

4) Ειδικός, πόκκι (=δτ ι ) . Ούτω τό χω
ρίον Ολον τής αυτής επιστολής, 

« ΪΙετρζΐο; καί Άνάγκιππος καί Άριστό-
νους, ώ ; άπό τή; πρεσβεία: έγένοντο, ένε-
φζνιζόν μοι ότι ή υμετέρα πόλις διά τούς 
πολέΐλου; ποοσδεΐται πλεόνων οίκητών» 

Εί; τό θεσσαλικόν ιδίωμα μετενήνεκται. 
«Διεκα·. ΙΙετρζϊ<?; καί Άνάγκιππος καί 
Ά ρ στόνοος, ού; άττζς πρεσβείας έγενονθο, 
ένεφανίσσοεν αυτού πόκκι καί αμμέουν πό
λις διέ τός πόλεμος ποτεδέετο πλειόνουν 
τοΰν κατοικεισόντουν». 

5) Χρονικός, μέσποδι(=μέχρι, έ'ω;).Ού
τω το έχόμενον χωρίον τής αυτής έπίστο-
λής, «έως ούν καί ετέρους έπινοήσωμεν ά 
ξιους τοΰ πζρ' ήμΐν πολιτεύματος».. 

Είς τό θεσσαλικόν ιδίωμα μεταπέφρα-

σται" 
Μεσποδί κεούν κζί έτερος έπινοείσουμεν 

άξιος τοΐ παρ' άμμε πολιτεύματος»... 

Έπεται συνέχεια 

Έν Άλμυρω τί) 9 Ιουνίου 1912 

ΑΟ- I- ΣΠΥΡΙΔΛΚΙΣ-

ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ 
Ε Ν Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α , 

Τά πρόβατα καί αί αίγες, τά ζώζ αυτά 
.άτινα τόσον πολυπληθή ευρίσκονται έν Ε λ 
λάδι και τόσον ΩΦΈΛΙΜΑ είσι τώ άνθρώπω 
• διά τοΰ κρέατος, διά το Γ | γάλακτος, διά 
τοΰ μαλλοΰ, διά τής κόπρου" τά ζώα αυτά 
•δέν έξητάσθησάν ποτε λεπτομερώς όσον όρα 
είς τήν γέννεσίν των, είς τήν ζωήν, είς τάς 
έ'ξεις, είς τάς μεταναστεύσεις, δπως όδη-
γηθώμεν πρός βελτίωσίν των διότι, πρέ
πει να όμολογηθή, έκτό; ολίγων μεγαλο
κτηματιών καί κτηνοτρόφων, οΐτινε; κέ-
κτηνται άγέλα; προβάτων καί αιγών καί 
•τά; όποια; συντηροΰσιν επιμελώς, αποβλέ
ποντες βεβζια εί; τό ίδιον συμφέρον, πάν
τες οίλοιποί κτηνοτρόφοι διζτελοΰσιν έν 
τελεία άγνοια τών όρων καί τώ · συνθηκών 
ύφ' άς υποχρεούνται νά δ.ατηρώσι κζί νά 
πολλαπλασιάζωσι τά ζώζ αυτά. Ή ζντί-
ληψις τοΰ Κράτους δύναται νά όδηγήσν) 
τού; ποιαένας κζί καθήκον έχει νά τό πρά-
•ξγΐ ταχέως, διότι θά έπιφέργι ούτω μ.ϊίζονα 
.εύημερίαν τοΐ; κτηνοτρόφοι; κζί μ,είζονα 
είτοδήματα εί; τό θησκυροφυλάκιον. 

Ή τών αγελών τών προβάτων καί τών 
αιγών κατά τό πλείστον διατριβή έν ΰπαί-
θρω εί; πολλά; περιπέτεια; υποβάλλει τούς 
•φύλακας αυτών κζί εί; κινδύνου; άγει τά 
άκακζ ταΰτα ζώζ . 

Έάν πειρζθώμεν ν' απαριθμήσουν Χ 0ύς 
εχθρούς τών ζώων αυτών έν Ελλάδι έπι-
λε'.ψει μοι ό χρ'ίνο;" καί μ.όνον οί λύκοι δύ-
ναμαι ασφαλώς ειπείν δεκατίζουσιν αυτά 
.ανηλεώς. Ούτε ή άγρυπνος προσοχή τών 
πιιμένων, οΰτεή τώνΜολοσσών κυνών άνίχ-

ΝΟ,υσι: δύνανται νά προλάβωσι τήν κατά" 
•στροφήν,διότι, τά πονηρότατα αυτά άγρια 
θηρία,έλλοχώντα έξορμώσι καί,έν όφθαλμοΰ 
^ιπή, έπιπίπτουσι καί διά τών οδόντων 

κατασπαράττουσι τάς σάρκας τοΰ θηράμα
τος, δ συχνότατα πζραλαμβάνουσι μεθ' Ε
αυτών αποσυρόμενα ή καί τυχόν διωκόμενα 
έγκζτζλϊίπουσι τετρωμ-νκ καί πάντοτε 
πληγά; ανιάτου; φέροντα. Καί οί Μολοσ
σοί κύνε; καί οί ποιμένε; δέν κατορθοΰσι 
τίποτε, δπω; προλάβωσι τήν συμοοράν, ήν 
ΕΠΙΦΈΡΕΙ ή τοΰ λύκου έπίπτωσις κατά τών 
προβάτων καί τών αιγών, καθόσον'άποβαί-
νει αληθινή συμφορά ή τοΰ λύκου επιδρομή 
κατά προβάτων ή αιγών, διότι τά θηρία 
αυτά σφάζουσιν, ώς λέγει ό Αριστοτέλης, 
τά πρόβατα. 

θέλων, πρός ώφελειζν κυρίως τών κτη
νοτρόφων προβάτων καί αίγώνν* εύρύνωτήν 
γνώσιν περί τής ζωής κζί τών έξεων τών 
ζώων αυτών απεφάσισα νά αποταθώ πρός 
ειδήμονα κκί τοιοΰτον έπελεςάμην τόν έν
τιμο* Κύριον Δημήτριον Γ.Τσιάπανον δστις, 
έπί πολλάς ετών δεκαετηρίδας έχρημάτι-
σεν άρχιποιμήν έν Μακεδονία καί έν Θεσ
σαλία κζί δστ.ς προθύμω; καί πάνυ φιλο-
φεόνως έπελυσεν ερωτήματα, άτινα τώ 
καθυπέβζλλον κζί τά; άποκρίσει; εί; τά 
ερωτήματα ταΰτζ μετζδίίω άπαραλλά-
κτω; είς τήν γλαφυράν δημώδη Μακεδονι» 
κήν γλώσσαν, εΐ; ήν τά είπε κζί εί; ήν 
μ;.γνυνται καί ούκ όλίγζιξενικαί λέξει;. (1) 

Παρατίθενται κατωτέρω τά καθυποβλη-
Οέντα ερωτήματα καί αί άποκρίσει; αί είς 

(1) Ή οικογένεια Τίιαπάνου, ής γεννήτωρ 
ΰπήρςεν δ Γεώργιος Τιιιάπανος, αποθανών προ 
πολλών ετών έν Μεγαρόβω τής Μακεδονίας, έγ-
κατεστάΟη προ τριακονταετίας περίπου εις χω
ρίον Μπέν-Τατάρ τοΰ Δήμου Τυρνάβου της Θεσ
σαλίας κα'ι ήδη έπιζ^ό νεώτερος τών υιών τοΰ 
Γεωργίου Τσιαπάνου, ό Δημήτριος Γ. Τσιάπα-
νος χ αϊ δ υίδς αύτοΰ Γεώργιος. 1 . τ . £ . 
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έκαστον αυτών, ώς έζής. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Π Ρ Ω Τ Ο Ν 
Ή προβατίνα πότε όχεΰεται, πόσον καιρόν 
μένει έγκαστρωμένη,πότε καί πόσα γέννα ; 

Ποΰ βόσκει τό καλοκαίρι καί ποϋ τόν χει
μώνα; Τίνα τροφήν τρώγει; Ποϋ αρμέγεται 
Ποϋ κοιμάται; Είς τίνας ασθενείας υπό
κειται; Πώς ονομάζεται ό τόπος ποϋ άρ-
μ-έγεται καί πώς ό τόπος ποϋ κοιμάται; 

Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ 
Τά πρόβατα τά καμπίβια μαρκαλίζουν-

ται (ό/εύονται) άπό τόν Ίούνιον μέχρι τόν 
Σεπτέμβριο έως τόν Όκτώβριο. Τά ορει
νά μαρκαλίζουνται άπό Αύγουστον μέχρι 
Σεπτέμβριο. Μένουν έγκαστρωμένα τά 
πρόβατα άπό τήν εποχή ποϋ συλλαμβά
νουν πέντε μήνες παρά τρεΐ£ήμέραις. Γεν
νούν τά καμπίσια πρόβατα άπό τόν Νοέμ
βριο έως τόν Ιανουάριο, τά δέ ορεινά και 
τά Γκέγκηκα (1) γεννοΰν τόν Ιανουάριο, 
καί τόν Φεβρουάριο. Κάθε πρόβατο γέννα 
άπό ένα ς' τά δέκα ένα καί άπό δυο συμ-
βανει νά γεννοΰν. Δέν υπάρχει βοήθεια είς 
τήγέννα παρά μόνον Οταν θ' άλθή άναπο-
δατό άρνί, τότε δέ βοηθεΐ ό τσομπάνος. 

Αλλά νά έλθη ανάποδα είναι σπάνιο ς' 
τά εκατό πρόβατα ή θ' άλθή ένα ή δέν θ* 
άλ'ή. 

ΘΤά πρόβατα βόσκουν έκεΐ ποϋ δέν είνε 
δάσνι, σέ μέρος γυμνό ή σπανό (·πως τό 
λέγουν οί Σαρακατσαναΐοι) έως τάς όύο 
μετά τά μεσάνυκτα. Σέ μέρος ποΰ είναι 
δασώδες βόσκουν μέχρι τήςέννέα τό βράδυ. 
Τό θέρος 2μως αυτά γίνονται. Τόν χειμώ
να τά μέν Γκέγκικα άπό τής δέκα τό 
πρωί βγαίνουν ς' τά βουνά άπό τό γρέκι 
τους (μαντρί) καί βόσκουν μέχρι τής δέκα 
τή νύκτα καί ς' τάς δέκα πάλιν πηγαί
νουν ς' τό γραίκι τους. Τά Γκέγκικα πρό
βατα είναι ήσυχώτερα άπό τά Βλάχικα 
ώς πρός τό βάδισμα καί τάς βοσκάς τους. 
Είναι δλα άσπρα καί ό τσομπάνος (ό ποι-
μήν) άπό τό πρωί όπου τά βγάλει άπό τό 
γραίκι έως 'ποϋ τά βάλλη πάλι μέσα είς 

~ ( 1 ) Οί Γνέγκιδες κατάγονται άπό τόν Νομόν 
Δίβρης, Γχοστοβάρι καί Πριβρενης. 

τό γραίκι τους κοιμούνται μέχρι τής ΙΟ'τό-
πρωι καί τό εσπέρας πηγαίνουν είς τής ε
πτά 'ς τό γραίκι τους. Τό δέ μεσονύκτιον 
άπό τάς ένδεκα πρό μεσονυκτίου'μέχρι τάς. 
δύο μεταμε^ονύκτιον τά βγαίνουν άπό τό· 
μαντρί καί τά βόσκουν τήν νύκτα. Καί ο
ταν ήναι καλός καιρός χωρίς πάχνη τά: 
'βγάνουν άπό τάς οκτώ άπό τό μαντρί. Τά 
πρόβατα τρώγουν συνήθως τριφύλι κίτρινο,, 
άσπρο καί, όταν δέν βρίσκουν,τρώγουν κιγ-
κέρια (γαϊδουράγκαθα), τσικουνίδ.α, πουρ
νάρια καί, τόν χειμώνα, οταν δέν βρίσκουν, 
τούς δίνουν κριθάρια, κουκιά,καλαμπόκια.. 
Τά μέρη είς τά όποια αρμέγονται τά πρό
βατα λέγονται μαντριά, έκεΐ ποϋ κοιμ.ών-
ται λέγεται γραίκι καί έκεΐ ποΰ σ τ α -
λιάζουν (αναπαύονται) ονομάζεται τσαρι-
δάκ> είς τόν κάμπο, είς τά ορεινά δέ μέρη· 
ονομάζεται στάνη. Αρρωσταίνουν τά πρό
βατα άπό τή βλουγιά, άπό τή χρυσή (κι-
τρινάδα), άπό γκλοιμπάτσκ (ή όποια ρου<ρ<2. 
τό αίμα τους, τό τζιγέρι^,άπό χόρτα γίνε-
ταιστρουμπάρα (είδος ασθενείας ώς δηλη-
τήοιον), άπό λιβάκωμα (άμα αλλάζουν τα 
κλίμα άπό τη ζέστη, 'ς τά υψηλότερα)· έ 
χουν κίνδυνο άπό. τριβολι (είδος άγκαθΐοϋ),. 
όπου- πατ^ κα-ί τό παίρνει 'ς τό νύχι του.. 
άπό κουτσαμάρα τοΰ πυρετού. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Β ' · 

'Εκ πόσων προβάτων άποτελοΰνται αί. 
άγέλαι (τά κοπάδια) ; Τά πρόβατα τί. 
χρώμα έχουσι ; "Οταν τά πρόβατα εξέρ
χονται πρό; βοσκήν έν καιρώ νυκτός ύπό-
τίνων άκολουθοΰνταΐ". Τά πρόβατα έπίπόσα 
έτη ζώσι ; Αί άγέλαι πόσους κριούς κατ' 
άναλογίαν- πρέπει νά έχωσι ; Οί κριοί έπί 
πόσ» έτη ζώσιν ;. Οί οδηγοί (κισέμια) τών-
προβάτων τίνες είσί καί τίνι τρόπω εκγυ
μνάζονται ίνα κατα€νώ*ιν οδηγοί; 

Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ 
Τά κοπάδια τά Βλάχικα άποτελοΰνται 

άπό οκτακόσια πρόβατα καί^ έν καιρώ χει— 
μώνος, κατά τό γέννο;,. άποτελοΰνται άπό 
τριακόσια εως πεντακόσια, διότι τότε έ 
χουν τά άρνίά μαζή. Τά κοπάδια συνήθως, 
έχουν χρώμα μαϋρο' ιδίως δέ ή οίκογένεια. 
Τσιάπανου τά έχουνε μκΰρί*-
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Έδώ είς τόν κάμπο., είς τήν Θεσσαλία, 
κνάγκη είνε νά τά έχουνε μαΰρα,σέ πολλά 
μέρη είναι δέ ανάγκη νά τά έχουνεμκΰρα, 

•διότι φουκαλιάζονταΓ διότι Οταν βρεχη 
πρίζονται τά πρόσωπα τους, τά αύτ^ά καί 
•Οπου δέν έχουνε μαλλιά. Όνομάζεται φου-
καλΐά τό χόρτο, τά όποιον άμα τό τρώνε 
τά άσπρα πρόβατα, τά βαραίνει 'ς τ ' αυτί, 
'ς τό πρόσωπο καί πρίζονται, ένώ τά μαΰρα 
δέν βλάπτονται. Τήν νύκτα όταν βγαίνουν 
'ςτά βουνά τά πρόβατα καί τά σκυλλ;.ά 
άκολουθοΰν τά πρόβατα ώ; ποΰ τά φέρνουν 
'ς τό μαντρί. Οί δέ βλαχοποιμένε; κά
θονται δίπλα 'ς τά πρόβατα, όχι όρθιοι. 

Οί Γκέκηδε; τά σκυλλιά τά έ'γουν 
γυμνασμένα,οταν επιτίθενται οε άνθρωπο ο 
•όποιο; όέν φέρει κάμμία ζημία ' ; τά πρό
βατα, άμα τά.μιλούν δέν ενοχλούν τόν άν-
θρωπον ούτε τόν γαυγίζουν. Τά δέ Βλά
χικα τά σκυλλιά, οταν πηγαίνη ό τζομ-
πανος νά απάντηση τόν άνθρωπο, αυτά 
.επιτίθενται περισσότερον κατά τοΰ ανθρώ
που εκείνου, διότι δέν έχουν κίμμίκν γύ-
μνασιν. 

Τά πρόβατα ζουν άπό τή γέννα όπου 
γεννιώνται ζουν άπό 6 —9 έτη. "Αν έχουνε 
τροφή μπορούν νά ζήσουν καί δέκα" κΐ' άν 
.έχουν τροφή δυνατή ζουν καί περισσό
τερα. Σ ' ένα κοπάδι καλό μένουν άγέν-
νητα τρία τοΐ: εκατόν, όταν δέν έχουνε τό 
γοΰστό τους, όταν ι/.αρκαλιώνται (όχεύον-
ται). Καί νά ύπολογίση κζνεί; δέκκ τοΐ; 
εκατόν μένουνε άγέννητα. Κατά δέκκ τοΐ; 
εκατό είναι ή φύρκ (στέρημα, ζηαίκ), κκτ' 
έτος ό ψόφο;,ό λύκο; τά τρώγει. 

Σ ' ένα κοπάδι άπό επτακόσια πρόβατα 
πρέπει νά ήναι τριανταπέντε κριάρ,ια βαο-
βατα (ένορχι;), διότι τά μουνουχισμένα 
(έκτετμημενο;) δι' έ'να δι' άλλη δουλιά ή 
μ.όνο όιά κεσέμιχ (οδηγό;). Τά κριάρια τα 
βζρβζτκ ζουν Οσο κζί τζ πρόβατα, κζτι ο
λιγότερο, άλλά κζί δέν τζ άφίνουνε νά 
-ζήσουν περισσότερο άπό δ χρόνιζ. Τά τσου-
καλίζουν (έκτέμνουσι) κκί τά τρώνε. 

Γό κισέμι τό καλό είναι ένα καί φέρεικζί 
τό κουδούνι μικρότερο, δ·.ά να μήν έ/η με
γάλο βάρο; εί; τόν λαιμό του. Υπάρχουν 
.καί άλλα τρίζ τέσσαρα κισέμια, άλλά τό 
καλό είνζι ίνκ, τζ άλλα μόνο μεγάλα κου

δούνια έχουνε. Είναι 'σχν τού; Τπουργού; 
μέ τόν Πρωθυπουργό. 

Τά κισέμι κ τά γυμνάζουν, τά χαϊδεύ-
ουνε καί έτσι πάνε κοντά 'ς τόν τσομπάνο 
καί πάνε μπροστά χωρίς να κυττάζουν δε-
ςιά καί αριστερά. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Γ' 
Τί εισόδημα δίδει έν πρόβατον καί τί

νας δαπανάς έχει ; Ό άρχιποιμήν (τσέ
λιγκα;) πόσα πρόβατα έχει καί πόσοι οί 
ύπ' αυτόν ποιμένες ; Τις ή θέσις τοΰ άρχι-
ποιμένος απέναντι τών ποιμένων ; Πώς οί 
ποιμένες συναθροίζουσι τά πρόβατα καίπώς 
τα εκκινοΰσι ; Τί σημαίνει προγκίζω τά 
πρόβατα ; Πότε οί λύκοι επιτίθενται κατά 
τών προβάτων καί τίνα; ζημία; έπιφέρου-
σιν εί; αυτά: Πόσοι ποιμένε; είναι εί; έκά-
στην άγέλην προβάτων ; Πόσοι δέ κύνε; ; 
Τι γένου; είσίν οί κύνε; των ζγελών (κο
παδιών) : 

Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ 
Τά εισοδήματα μια; προβατίνζ; τό 

χρόνο μέ καλήχροηζ άφίνει δέκζ δραχ-
μά; ένα άρνί καί δύο δραχμα; μαλιά καί 
έ; δραχμζ; γάλα. Τά έςοδζ είναι τό έτο; 
10 δ^ζχμα; χειμώνα κζί καλοκαίρι, τρεΐ; 
δραχμα; ποιμένα, δύο δρζχυ.ά; ζημιά; έκ 
ψόφου, έκ λύκου κτλ. "Ωστε κκθζρόν εισό
δημα τό χρόνο εκάστη προβζτίνζείναι δρχ. 
δύο. Ό τσέλιγγα; άν έχη χίλια τρόβατα 
θζ^έχη κκί χίλικ ξένζ σμίχτζι;. Χωρί; νά 
έχη σμίχται; δέν γίνεται τσέλιγγα;. Οί 
σμίχτζι; θα έχουσι ποίο; εΓκοσι ποίο; πε
νήντα πρόβατα. Ό τσέλιγκα; σέ κάθε 
πράγμα πρέπει νζ ερωτάται σέ κάθε 
πρέπει νά ερωτάται άπό τού; σμίχται; 
καί άπό τήν κεφαλή του; οί σμίχτζι; άπό-
φζσί νά μή βγαίνουν. Μαζεύουν τά πρό
βατα οϊ τσομπαναρζΐοι μέ τό σφύριγμα. 
"Οταν ό τσομπάνο; θέλη νά τά ξεκινήση 
πηγαίνει μπροστά των καί τότε ξεκινούνε. 
ΙΙρογγίζουνε τά πρόβατα θά είπή δτι 
σκιάζονται ειτε άπό λύκου;, εί'τε άπό αν
θρώπου:, εί'τε άπό σκυλλιά. 

Οί λύκοι οπόταν εύρουν ευκαιρία αρπά
ζουν πρόβατα. Τήν αρπάζουν τήν πρόβα* 
τίνα άπό τόν σβέρκ ,ν ·;νό αύχήν)· οί λύκοι 
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τήν φέρνουν μέσα 'ς τά δύο πόδι* καί 
τήν κτυποΰν μέ τήν ουρά καί τρέχει μαζή 
τους ή προβατίνα. "Αμα ό λύκος τήν δοεγ" 
κάση τήν προβατίνα 'ς το άντερο πού χω
νεύει τ) τό στομάχι καί τήν άφίνγι ή προ-
βατίνα δέν "(ή πλέον και άν τήν άφίνει, 
κυνηγούμενος άπό σκυλλιά. Σέ κάθε κο
πάδι εΐναι άπό δύο ποιμένες. Οί τσιλιγ-
κάδες όπου είναι άπό πάνου κάτω βαίνουν 
άπό δύο σέ κάθε κοπάδι ποιμένες. Οί καμ-
πίσιοι βαίνουν άπό ένα ποιμένα σέ κάθε 
διακόσια ή- τριακόσια πρόβατα. Σέ κάθε 
κοπάδι είναι δύο έως τρεις σκύλοι, οΐτινες 
τρώγουν ό καθένας άπό μισή οκά ψωμί τήν 
ήμέραν. Τά σκυλλ?.ά είναι εντόπια, προ-
βατάρικα* ούτε εντόπια είναι, ούτε άλλο 
γένος είναι. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Δ'-
Πότε τά πρόβατα οδηγούνται άπό τό

που είς άλλον.]Έπί πόσην ώραν βαδίζουσι 
τήν ήμερα καί έπί πόσον τήν νύκτα ; Οί 
ποιμένες, καθ' όδόν, ύφ'.στανται ταλαιπω
ρίας καί τίνας ; Πόσα πρόβατα κατήρ-
χοντο έκ Μακεδονίας είς θεσσαλίαν άπό 
τοΰ έτους 1856 καί έντεΰθεν ; Μετά τήν 
προσάρτησιν τής θεσσκλίας είς τό Βασί-
λειον τής "Ελλάδος πόσα πρόβατα ΕΙΣΈΡ
χονται είς τήν θεσσκλίαν ; Μετά δέ τήν 
προσάρτησιν τής Θεσσαλίας εις τό Βασί-
λειον τής "Ελλάδος τί.ι τρόπω πρέπει νά 
περιποιώνται τά πρόβατα ; 'Επί Τουρκο
κρατίας έν Θεσσαλία πώς ώνομάζοντο τά 
χειμερινά λειβάδια καί πώς τώρα ονομά
ζονται ; 

Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ 
Τά πρόβατα οδηγούνται άπό τά βουνά 

'ς τόν κάμπο άπό 15 Όκτωβρίου έως 15 
Νοεμβρίου καί πάλι τά πάνε 'ς τά βουνά 
άπό τάς αρχάς Απριλίου μέχρι τέλους. 

"Οταν βαδίζουν τή νύκτα τά πρόβατα 
βαδίζουν δυοήμισυ ώρας καί έπειταβόσκουν. 
Ά λ λ ά καί τά βάσανα όπου τραβοΰσι 'ς τό 
δρόμο αυτοί οί ποιμένες άπό αγροφύλακας 
άπό κακούργους! 'Από τά 1856 κατέβαι
ναν 'ς τή Θεσσαλία πρόβατα Βλάχικα καί 
Γκέγκικα εφτακόσιες χιλιάδες. Μετά τήν 
προσάρτησιν τά μισά κατέβαινον, τώρα έ-

λιγώτερα κατεβαίνουν μέχρι πενήντα χιλι
άδας πρόβατα κκί αύτο είναΐ'διότι οί εξω
τερικοί έπλ.ήρωναν τότε μόνον είς ένα Κρά
τος, τώρα πληρώνουν διαβατήριο είς δύο-
Κράτη. Κάθε τζομπάνος πληρώνει είκοσι 
δραχμαίς έπικύρωσι καί τό διαβατήριο. 
Πληρόνει δύο φοραίς φόρο προβάτων [τό-· 
τζελέπι ποΰ λένε] καί έδώ είς τήν Τουρ
κία. Αυτοί οί λόγοι είναι ποΰ δέν έρχονται 
τώρα τά πρόβατα είς τήν Θεσσαλία. Εκε ί 
νοι ποΰ τά είχαν τά πούλησαν καί τάέφα-
γαν. Τώρα τά πρόβατα θέλουν άλλη περι--
ποίησι, δέν βέλουν τήν περιποίησι ποΰ γι-
νουνταν πρίν, διότι τά λειβάδια στένεψαν· 
τώρα. Τά λειβάδια τά χειμωνιάτικα τάλε-
γαν μανδριά καί χειμαδιά, τώρα μέ τό-
Ελληνικό τά λένε λειβάδια. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Ε' 
Τπάρχει ένα πτηνόν τό όποιον λέγεται 

τ ζ ο μ π α ν ά κ ο ς;Διά τί λέγεται ούτω ;: 

Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ 
Τό πουλί τζομπανάκο ς για τοΰτο τό· 

λένε τζομπανάκο γιατί ήτον τζου-πάνος 
καί έπρόσβαλαν τό φιλότιμο του τά σκυλ-
λιά του· διότι κυνηγούσαν τό λύκο μές' τά-
πρόβκτα, κχ' αυτός τό λύκο δέν τόν είδε. 
και ένόμισε δτι σκιάζονται τά πρύβατα τά· 
σκυλλιά του καί τά χούΐαξε (τά προσεκά-
λεσε). Αυτά έφυγαν κι' ακόμη τά μαυλάει 
(τά προσκαλεί). 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Ε Κ Τ Ο Ν 
Οί ποιμένες πώς έννοοΰσι τάς ώρας τής. 

ημέρας καί πώς τά τής νυκτός ; 

Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ 
Ό ποιμήν τήν ήμέραν κάθεται όρθιος: 

κκί μετρ̂ Ε τόν Γσκιο του μέ τά πόδια καί-
γνωρίζει πόση είναι ή ώρα. Τήν νύκτα 
πάλι, Οταν δέν ήναι συννεφιά, καί είναι 
ξάστερο; ό ουρανός καταλαβαίνει άπό τούς. 
αστέρας, πρωινό, βραδυνό. μεσονύκτιο, άπ' 
αυτά. Παρατηρούνε τήν Πούλειαν (Πλειάς, 
κκί Πελειάς, ή άλλως Κλώσσα καί Αλέ
τρι), τήν οποίαν όνομάζουνε Γκιγκλινού— 
σία. Παρατηρούνε τούς έξ αστέρας, οί ό 
ποιοι είναι μία σειρά οί τρεις καί μία λοξήι 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

σειρά οί άλλοι τρεις, τούς όποιους όνομά
ζουνε Λυτροπόζ. 

Οί Βλάχοι τήν "Αφροδίτη τόν αστέρα 
τήν λένε Λουτσίφερι (Λατινιστί Ι^αοϊίβΓ, 
φωσφόρος, εωσφόρος). Καί δταν βγαίνη τό 
βράδυ τήν λένε αΛουτσίφερι ντί σέρα» (ό 
Έσπερος)· καί δταν 'βγαίνη τό πρωί τήν 
λένε «Λουτσέφερι ντί μνάτια» (ό Ε ω σ 
φόρος). 

Α Ι Γ Ε Σ 
Διά τά γίδια, αυτά γίνονται κοπάδια 

(εξηκολούθησεν ό μετ' έμοϋ συνδι*λεγό|νε-
νος κ. Δ. Γ. Τσιάπανος) άπό τετρακόσια, 
άπό πεντακόσια. Πηγαίνουνε 'ς τά δάση, 
'ς τά πουρνάρια τό χειμώνα. Τό καλοκαίρι 
γαΰρο τρώνε τά κατσίκια, (Οστις ευρίσκεται 
'ς τά χαμιλοβούνια) καί δέντρο τόν χει
μώνα. Τόν χειμώνα τά γίδια κατεβαίνουν 
'ς τά χειμαδιά,τό καλοκαίρι 'ςτά μισοβού-
ν!«, οχ ι πολύ χαμηλά ρουνά. 

"Οταν ήναι τά γίόια μ,ιά γεννιά, γνω
ρίζει ή μητέρα τη θυγατέρα καί τήν εγγο
νή της καί πηγαίνουν δλα μαζή, σύμφωνα 
οικογενειακά. Ή ζωή τους είναι καί δύο 
έτη περισσότερο άπό τά πρόβατα, δηλαδή 
ζουν άπό εννέα έω; δώδεκα χρόνια. Ή 
γέννα του; δέ, δταν γεννούν τά κοπαδιά-
ρικα γίδια, γεννούν την ήμέραν, από τό 
πρωΐ αρχίζουν νά γεννούν ί'σκ μέ τά; τρεΐ; 
τό μεσημέρι. "Επειτα παύουν, δλη τή νύ
κτα δέν γεννούν. Καί δταν γεννούν πρέπει 
νά ήναι πολλοί άνθρωποι νά τριγυρίζουν, 
διότι φεύγουν πολύ μακράν έκεΐ πού γεν
νούν. Καί τυχαίνει καί ξενογεννοΰν καί τά 
κρύβουν. Πηγαίνουν κρυφά καί τού; δίνουν 
τό γάλα καί τά κρύβουν. Καί τά φυλλά-
γουν άπό σκυλλ£ά, άπό άλεπέ;, μόνον άπό 
λύκο δέν 'μποροΰν νά τκ φυλάξουν, διότι 
τρώγει καί τκ μεγάλα. Ένώ τά πρόβατα 
γεννούν καί τήν ήμερα καί τήν νύκτα 
δέν παύουν, κΐ' ούτε φεύγουσι νά κρύ
ψουν τ* άρνί, ούτε τίποτα. Τά πρόβατα τά 
φυλλάγουν τ ' αρνιά του; κατά δσο τ* 
αποκόβουν. Τά γίδια άπό τή γέννα του;τόν 
ΊανΟ'νάιι μέχρι τή; 25 Μχρτίου τά κλεί

νουν σέ τσάρκους (καλύβι) καί τά δίνουν 
τό πρωΐ γάλα, μία φορά τί πρωί 'ςτάς 
επτά καί μία φορά τό 5ράδυ 'ς τάςπέντε, 
κ' έπειτα μνείσκουν κλεισμένα. 

Τά γίδικ μαρκαλίζουνται (όχεύονται) 
άπό τάς αρχάς Αυγούστου μέχρι τής δέκα 
καί γεννοΰν πάντοτε τόν Ιανουάριο καί ο
λίγα μνείσκουν καί για Φεβρουάριο καί γΐά 
Μάρτιο. Ή γίδχ γενά άπό ενα κατσίκι, 
δέκα έοις δεκαπέντε έως εί'κοσιν έπί τοις 
έκατόνκάνουν άπόδύο κατσίκια.Τά μανόριά 
άπ'τάγίδια τάκάνουν άπότάπαληούρια κα-
πουρνάρια καί τά κάνουν στενόμακ ρα τά γι-
δομάντρια· καί τών πριβάτων τά κάνουν 
στρόγγυλα, άπό λυγαριές καί άπό παλι
ούρια 'ς τά ριζά καί άπό βάτους καί καλά
μια 'ς τούς κάμπους. 

Τά γίδικ άριεύουν 'ς τή βοσκή πολύ 
ένώ τκ πρόβατα πηγαίνουν συντομωτερα. 
Φεύγουν περισσότερο τά γίδια. Οί γιδοβο-
σκοί κάθουντκι καραούλια (σκοποί) καί τα 
κυττάζουν τά γίδια. Μόνον μετά τόν Ι ο ύ 
λιο δέν φεύγουν π.>λύ τά γίδια. 

Τά'κουρεύουν τά γίδια κατά τόν Μάιον 
μήνα άπό τάς δεκαπέντε καί έπειτα, ένώ 
τχ πρόβχτα τά κουρεύουν άπό τόν "Απρί
λιο. Τά σκυλλιά φυλλάγουν τά γίδικ δπως 
καί τά πρόβατα. Προγγίζουντκι (φοβίζουν-
τκι)τάγίδια όλιγώτερον άπό τά πρόβχτα. 
Τά γίδια έχου< αρρώστια μόνον τήν 
ψώρα καί τήν κίνησι (τσίρλα^ [βδέσμκ]. 

Ό τράγος δταν μαρκαλάη (όχεύη'! βρω
μάει πολύ, δέν πλησιάζεται και δέν τρώ-
γεταΐ'έπ' ίσ/;ς κκί τό κριάρι. 

Τήν λέρα άπό τά άπλυτα ΜΑΛΛΙΆ τήν 
χρησιμοποιούν αί Βλάχισχις αί γυνκΐκες 
ΕΙΣ βχφή μέ λουλάκι (τό χ,ρώμχ μπλού ΜΈ 
τό όποιον βάφουν τά σαγιάχια—είδος ΥΦΆ
σματος μάλλινου, ό σάγος). "Ο,τι θέλουν νά 
βάψουν μπλού μέ λουλάκι μέ ΑΥΤΌ γίνε
ται, μέ τή λέρκ τού μαλλιού. Τών γιδιών 
τό γιδόμαλλο δέν πλένεται" δπως τό έχουν 
έτσι τό εργάζονται. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I- ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 
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Ν Λ Ι Β Α Δ Α Δ.Φ 

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α Ι Σ Η Μ Ε Ι Ο Σ Ε Ι Σ 

Ε Ι Σ Τ Η Ν 

ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΞΤΓΓΡΑΦΗΝ 
ΙΩΑΝΝΗ, Θ. ΡΩΣΣΗΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΑΔΕΛΦΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙΤΑΙ 

Ή ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΰ ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΔΈΝ ΕΊΝΑΙ 
ΚΑΤΆ ΤΆΞΙΝ ΚΑΊ ΧΡΌΝΟΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΈΝΗ, ΆΛΛΆ 
ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΤΑΚΤΟΠΟΊΗΣΗ Ό ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ΤΆ 
ΙΣΤΟΡΟΥΜΕΝΑ, ΐΝΑ ΔΥΝΗΘΉ ΝΆ ΛΆΒΗ ΣΑΦΉ 
ΓΝΏΣΙΝ ΤΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΤΏΝ ΕΙΔΕΧΘΏΝ ΕΚΕΊΝΩΝ 
ΧΡΌΝΩΝ. 

ΈΝΤΑΫΘΑ ΔΈΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΈΠΟΝ Ν' ΆΝΤΙΠΡΟ-
ΒΛΗΘΉ Ή ΓΝΩΣΤΉ ΤΏΝ ΚΡΙΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΤΉΡΗ
ΣΕΣ ΌΤΙ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ ΤΟΰ Θ. ΔΈΝ ΉΤΟ 
ΈΝ ΧΡΉΣΕΙ Ή ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑ, ΔΙΌΤΙ ΚΑΊ ΔΈΝ ΔΥ
ΝΆΜΕΘΑ ΝΆ ΕΊ'ΠΩΜΕΝ ΔΤΙ ΔΈΝ ΥΠΉΡΧΕ ΤΌΤΕ ΚΑΊ 
ΝΟΥΣ ΚΑΊ ΔΙΑΚΡΊΝΟΜΕΝ ΠΟΛΛΉΝ ΝΟΰ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 
ΕΙΣ ΤΌΝ ΥΊΌΝ ΤΟΰ ΌΛΌΡΟΥ ΚΑΙ ΒΛΈΠΟΜΕΝ 
ΌΤΙ, ΆΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΉ ΟΎΤΟΣ ΝΆ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ 
ΧΡΌΝΟΝ ΤΆ ΓΕΓΟΝΌΤΑ, ΑΠΟΤΥΓΧΆΝΕΙ ΤΟΰ ΣΚΟ-
ΠΟΰ ΚΑΊ ΣΥΜΠΛΗΡΟΐ ΤΆ ΕΚΤΕΘΈΝΤΑ Ή ΈΚΤΕ-
ΘΗΣΌΜΕΝΑ ΈΝ ΆΛΛΟΙΣ ΒΙΒΛΊΟΙΣ ΚΑΊ ΜΕΜΑΚΡΥ-
ΒΜΈΝΟΙΣ ΧΩΡΊΟΙΣ. ΤΟΰΤΟ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ Π.Χ. ΔΙΆ 
ΤΆ ΈΝ Α. 98, 4- «ΝΑΞΊΟΙΣ ΔΈ ΆΠΟΣΤΆΣΙ ΜΕΤΆ 
ΤΑΰΤΑ ΈΠΟΛΈΜΗΣΑΝ Κ.Τ.Λ.» ΚΑΊ Α. 137, 2, 
ΆΝ ΔΙΑΤΗΟΉΣΩΜΕΝ ΈΝΤΑΰΘΑ ΤΉΝ ΓΡΑΦΉΝ 
«ΝΆΞΟΝ». ΠΆΝΤΩΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΈΝΤΑΰΘΑ ΌΤΙ ό 
ΕΠΙΦΑΝΉΣ ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ Π(ΟΣ ΠΑΡΑΠΑΊΕΙ. 

Β Ι Β Α Ι Ο Ν Α'· 

§5,2. ΈΝ ΤΏ «ΟΊ ΠΑΛΑΙΟΊ ΤΏΝ ΠΟΙΗΤΏΝ*. 

ΕΝΈΧΕΤΑΙ ΟΎ ΜΌΝΟ»1 ΑΜΦΙΒΟΛΊΑ ΤΟΰ Θ. ΠΕΡΊ 
ΤΉΣ ΥΠΆΡΞΕΩΣ ΤΟΰ ΌΜΗΡΟΥ, ΆΛΛΆ Κ«Ι ΥΠΑΙ
ΝΙΓΜΌΣ ΠΡΌΣ ΤΟΎΣ ΡΑΨΩΔΟΎΣ ΤΏΝ ΟΜΗΡΙ
ΚΏΝ ΈΠΩΝ ΚΑΊ ΣΧΕΔΌΝ ΆΠΌΔΕΙΞΙΣ ΤΉΣ ΌΡΘ Ή; 
ΓΝΏΜΗΣ ΠΕΡΊ ΤΟΰ ΑΝΥΠΆΡΚΤΟΥ ΤΟΰ Ό
ΜΗΡΟΥ. 

§ 6, 3. ΛΈΓΩΝ Ό Θ. «ΠΆΣΑ ΓΆΡ Ή ΕΛΛΆΣ 
ΈΣΙΔΗΡΟΦΌΡΕΙ ΔΙΆ ΤΆΣ ΆΦΡΑΚΤΟΥΣ ΤΕ ΟΙΚΉ
ΣΕΙΣ ΚΑΊ ΟΥΚ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΠΑΡ* ΑΛΛΉΛΟΥΣ εφό

ΔΟΥ; ΚΑΊ ΞΥΝΉΘΗ ΤΉΝ ΔΊΑΙΤΑΝ ΜΕΘ' ΟΠΛΏΝ Έ-
ΠΟΙΉΣΑΝΤΟ, ΏΣΠΕΡ ΟΊ ΒΆΡΒΑΡΟΙ- ΣΗΜΕΐΒΝ Δ* 
ΈΣΤΊ ΤΑΰΤΑ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΈΤΙ ΟΎΤΩ ΝΕΜΌΜΕΝΑ 
ΤΏΝ ΠΟΤΕ ΚΑΊ Έ; ΠΆΝΤΑΣ όμοιων ΔΙΑΙΤΗΜΆ-
ΤΩΝ. ΈΝΤΟΪΣ ΠΡΏΤΟΙ ΔΈ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΤΌΝ ΤΕ 
ΣΊΔΗΡΟΝ ΚΑΤΈΘΕΝΤΟ ΚΑΊ ΆΝΕΙΜΕΝΗ ΤΉ ΔΙΑΊΤΗ 
ΈΣ ΤΌ ΤΡΥΦΕΡΙΌΤΕΡΟΝ ΜΕΤΈΒΗΣΑΝ »,ΤΟΛΜΏ νά 
ΕΐΠΩ ΌΤΙ ΠΑΡΈΧΕΙ ΤΡΑΝΉΝ ΆΠΌΔΕΙΞΙΝ ΤΉΣ ΘΕΩ* 
ΡΊΑΣ ΤΉΣΈΞΕΛΊΣΕΩΣ,ΔΧΙ ΎΠΌ ΤΉΝ ΣΤΕΝΉΝ ΑΥΤΉΣ 
ΆΝΤΊΛΗΨΙΝ, άλλ' ΎΠΌ ΤΉΝ ΕΎΡΥΤΈΡΑΝ, ΉΝ ΈΡ"-
ΧΕΤΑΙ νά ΈΞΕΤΆΟΗ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΊΑ} ΈΝ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΏ ΜΕΤΆ ΤΉΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΊΑΣ. ΠΡΌΣ 
ΤΟΎΤΟ ΣΥΜΦΩΝΕΊ ΚΑΊ ΤΌ ΠΑΡ' 'ΑΡΙΣΤ. 11Ο-
ΛΙΤ· I, Β, 1. 
$ 22. ΌΛΗ Ή § ΉΔΕ ΜΕΓΊΣΤΗΝ ΕΝΈΧΕΙ ΣΠΟΥ

ΔΑΙΌΤΗΤΑ ΔΙΆ ΤΉΝ ΞΥΓΓΡΑΦΉΝ. ΛΈΓΕΙ ΈΝ
ΤΑΰΘΑ Ό Θ. ΤΆΛΗΘΉ ; ΔΈΝ ΕΊΜΕΘΑ ΠΟΛΎ ΒΈ-
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'ΒΑΙΟΙ, ΔΙΌΤΙ ΠΡΟΣΚΡΟΎΕΙ πως ΠΡΌΣ ΤΉΝ ΛΟ-
ΓΙΚΉΝ, ώς ΤΟΎΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ ΎΠΌ ΤΟΰ ΤΟΎ 
ΑΡΧΙΔΆΜΟΥ ΛΌΓΟΥ (ΑΥΤΌΘΙ §§80 — 85). ΈΝ 
ΜΈΝ ΤΏ ΠΡΌΤΕΡΑ) ΧΩΡΊΩ ΛΈΓΕΙ ΌΤΙ ΤΆΣΈΓΡΑΨΕ 
ΔΗΜΗΓΟΡΊΑΣ Ή ώς ΉΚΟΥΣΕΝ ΑΥΤΌΣ Ή ώς ΈΜΑΘΕ 
ΠΑΡ'ΆΞΙΟΠΊΣΤΩΝ ΆΛΛ' ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΆ Ή-
ΚΟΥΣΕ ΤΌΝ ΛΌΓΟΝ Π.Χ. ΤΟΰ ΑΡΧΙΔΆΜΟΥ, ΈΝ 
ΣΠΆΡΤΗ ΈΚΦΩΝΗΘΈΝΤΑ (§§ 80 — 85), ΕΝΦ ΤΆ 
ΠΡΆΓΜΑΤΑ "ΑΘΗΝΑΊΩΝ ΚΑΊ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΊΩΝ 
ΉΣΑΝ εις ΤΟΣΟΰΤΟΝ ΟΞΎ ΣΗΜΕΊΟΝ; ΚΑΊ ΤΙΣ ΣΙΌ" 
ΦΡΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΌΝΙΟΣ ΈΚ ΤΏΝ ΟΛΊΓΩΝ ΆΚΟΥ" 
ΑΆΝΤΩΝ ΤΌΝ ΑΡΧ., ΠΡΟΔΊΔΟΥΝ — ΣΠΑΡΤΙΆ
ΤΗΣ!— ΤΉΝ ΕΑΥΤΟΎ ΠΑΤΡΊΔΑ, ΕΐΠΕΝ ΕΊΣ ΆΝ
ΔΡΑ ΈΧΘΙΣΤΟΝ ΑΎΤΏ, ΤΌΝ ΘΟΥΚ., ΚΑΊ ΔΉ ΈΝ 
ΚΑΙΡΟΪΣ, ώς ΕΊΠΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΆΤΟΙΣ, ΤΊ ΚΑΤΆ 
ΚΑΤΆ ΤΏΝ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΈΧΘΗ ; 

§41, 3. ΤΌ «ΦΙΛΟΝΙΚΊΑΣ ΈΝΕΚΑ ΤΉΣ ΑΝ
ΤΊΚΑ» ΥΠΕΝΘΥΜΊΖΕΙ ΤΉΝ ΌΡΑΤΙΑΝΉΝ ΜΊΜΗΣΙΝ 
ΟΙ-ΊΐΫ»... ΡΓΑΒΐΒΓ ΙΑΙΚΗΔ ηιι1Ιίυ§ &ΝΑ-
ΓΪ8 (Α. Ρ. 323—Α). 

§81—3. ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΆΛΟΓΟΝ ΆΝ ΛΕΧΘΉ 
ΌΤΙ ΟΊ ΈΠΑΙΝΟΙ ΤΏΝ "ΑΘΗΝΏΝ ΔΈΝ ελέχθη

ΣΑΝ ΎΠΌ ΤΟΰ ΣΠΑΡΤΙΆΤΟΥ, άλλ' ΕΓΡΆΦΗΣΑΝ 
ΜΌΝΟΝ ΎΠΌ ΤΟΰ ΑΘΗΝΑΊΟΥ ; ΤΌ ΙΟΝ ΕΔΆ
ΦΙΟΝ ΤΉΣ 82 § ΜΉΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕΝ Ό Θ. ΕΠΊ
ΤΗΔΕΣ, ΆΦ' ΕΝΌΣ ΜΈΝ ΐΝΑ ΠΙΣΙΕΥΘΉ ΌΤΙ ΠΑΡΈ
ΛΑΒΕ ΠΑΡ'ΑΎΤΗΚΌΩΝ ΤΆΣ ΔΗΜΗΓΟΡΊΑΣ [§ 22], 
ΆΦ ΕΤΈΡΟΥ Δ'ΐΝΑ ΕΚΜΗΔΈΝΙΣΗ ΤΉΝ ΆΞΊΑΝ 
ΤΟΰ ΜΕΓΆΛΟΥ ΕΧΘΡΟΎ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ; ΛΈΝ ΥΒΡΊΖΩ 
ΔΙΆ ΤΉΣ ΣΚΈΨΕΩΣ ΤΑΎΤΗΣ ΤΟΝ Θ., ΆΞΙΟΛΟΓΏ-
ΤΑΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ, ΑΠΟΒΛΈΠΩ ΜΌ»ΟΝ ΕΙΣ ΤΌ 
ΆΝΘΡΏΠΙΝΟΝ ΤΟΰ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΆΦΟΥ. 

§84,3. Ή ΦΡΆΣΙΣ «ΑΙΣΧΎΝΗΣ Δ' ΕΎΨΥ-
ΧΊΑ» ΉΔΎΝΑΤΟ ΚΆΛΛΙΣΤΑ ΝΆ ΛΕΊΨΗ, ΔΙΌΤΙ 
ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΈΝ ΤΉ «ΑΙΔΏΣ ΣΩΦΡΟΣΎΝΗΣ ΠΛΕΊ
ΣΤΟΝ ΜΕΤΈΧΕΙ» ΚΑΊ ΕΊΝΑΙ, ΝΟΜΊΖΩ, ΌΜΟΊΑ 
ΤΑΎΤΗ. ΔΈΝ ΕΊΝΑΙ ΆΠΊΘΑΝΟΝ, ΚΑΤ' ΈΜΈ, ΝΆ 
ΜΉ ΈΓΡΆΦΗ ΎΠΌ ΤΟΰ Θ.,ΆΛΛΆ ΝΆ ΉΝΑΙ ΓΛΩΣ-
•ΣΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΈΑ);. 

Δ 88, 3. ΆΝΤΊ ΤΟΰ «ΏΔΕ» ΈΠΡΕΠΕ ΝΆ 

)Σ < ΑΘΗΝΑΙ» 

ΓΡΆΨΗ Ό ΘΟΥΚ. «ΤΟΙΆΔΕ» ΏΣ ΆΛΛΑΧΟΰ ΠΟΙΕΊ, 
ΔΙΌΤΙ ΔΈΝ ΉΚΟΥΣΕ ΤΌΝ ΣΘΕΝΕΛΑΐΔΑΝ ΚΑΊ 
ΔΙΌΤΙ ΔΈΝ ΠΑΡΕΚΤΡΈΠΕΤΑΙ ΤΏΝ ΟΡΘΏΝ ΚΑΊ 
ΠΡΏΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΏΝ ΤΏΝ ΛΈΞΕΩΝ. 

§ 87, 1. Ό ΣΘΕΝΕΛΑΐΔΑΣ Ώ; ΈΦΟΡΟΣ 
ΕΊΧΕ ΤΌ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΎ ΨΗΦΊΖΕΙΝ, άλλ' ΕΊΧΕ 
ΚΑΊ ΤΌ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΥ ΈΠΙΤΆΣΣΕΙΝ 
ΚΑΊ Τ Ω Β Α Σ Ι λ Ε Ϊ ; Ή ΑΥΘΆΔΗΣ ΑΥΤΟΎ 
ΔΗΜΗΓΟΡΊΑ ΤΟΎΤΟ ΔΗΛΟΊ ΚΑΊ, ΆΝ ΕΊΧΕ ΤΟΙΑΎ-
ΤΗΝ ΔΎΝΑΜΙΝ ΕΊΣ ΈΦΟΡΟΣ, ΈΠΡΕΠΕ ΝΆ δήλω

ΣΗ ΤΟΰΤΟ Β ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ. 
§ 93, 5. ΔΙΆ ΤΉΣ ΠΡΏΤΗΣ ΦΡΆΣΕΩΣ ΤΟΎΤΟΥ 

ΔΈΝ ΆΠΟΔΕΊΚΝΥΤΑΙ ΌΤΙ Ό Θ., ΌΤΕ ΈΓΡΑΦΕ 
ΤΟΰΤΟ, ΕΊΧΕΝ ΎΠ' ΌΨΕΙ ΚΑΊ ΤΉΝ ΈΠΊ ΚΑΊ ΎΠΌ 
ΛΥΣΆΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉΝ ΤΟΰ ΤΕΊΧΟΥΣ 
(403) ; ΒΑΘΎΤΕΡΑ ΈΡΕΥΝΑ ΤΟΰ ΧΑ>ΡΊΟΥ 
ΤΟΎΤΟΥ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ ΠΕΊΣΗ ΗΜΆΣ ΝΆ ΜΕΤΑ-
ΒΆΛΩΜΕΝ ΓΝΏΜΗΝ Ώ; ΠΡΎΣ ΙΌΝ ΧΡΌΝΟΝ ΤΉΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΉΣ ΤΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΓΕΝΙΚΏΣ ΚΑΊ ΈΠΊ 
ΜΈΡΟΥΣ . 

§ 99, 3. Ή ΕΙΡΩΝΕΊΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΎ ΕΊΝΑΙ 
ΑΔΙΚΑΙΟΛΌΓΗΤΟΣ· ΟΦΕΊΛΕΙ ΟΎΤΟΣ ΝΆ ΜΉ ΕΊΡΩ-
ΝΕΎΗΤΑΙ ΤΟΎΣ ΥΠΗΚΌΟΥΣ, ΈΠΑΙΡΌΜΕΝΟΣ ΈΠΊ 
ΤΗ ΤΉΣ ΙΔΊΑΣ ΑΎΤΟΥ ΠΑΤΡΊΔΟΣ ΔΥΝΆΜΕΙ, ΔΙΌΤΙ 
ΟΎΤΩ ΚΑΊ ΑΝΆΞΙΟΣ ΤΙΜΉΣ ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ ΚΑΘΊ
ΣΤΑΤΑΙ ΚΑΊ ΔΎΝΑΤΑΙ ΕΊΣ ΚΑΚΆ ΝΆ ΟΔΉΓΗΣΗ 
ΤΉΝ ΠΑΤΡΊΔΑ ΚΑΊ ΚΑΤΆ ΤΟΎΣ ΜΈΛΛΟΝΤΑΣ ΧΡΌ
ΝΟΥΣ ΚΑΊ, ΌΠΕΡ ΟΥΔΑΜΏΣ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΙΣΤΟ
ΡΙΚΌ) ΆΚΡΑΙΦΝΕΪ, ΠΑΡΕΚΚΛΊΝΕΙ ΤΉΣ ΕΥΘΕΊΑΣ 
ΚΕΛΕΎΘΟΥ ΈΝ ΤΏ ΚΑΘΉΚΟΝΤΙ. 

§ 100, 1.. Ό ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ ΟΎΔΈΝΑ ΠΡΈΠΕΙ 
ΝΆ ΈΧΗ ΣΥΓΓΕΝΉ, ΕΊΜΉ ΜΌΝΗΝ ΤΉΝ ΆΛΉΘΕΙΑΝ 
Ό Θ. ΝΈΑΝ, ΕΥΘΎΣ ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΠΡΏΤΗΝ, ΠΟΙΟΎ
ΜΕΝΟΣ ΜΝΕΊΑΝ ΤΟΎ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΤΟΰ ΣΥΓΓΕΝΟΎΣ 
ΚΊΜΩΝΟΣ, ΔΕΙΚΝΎΕΙ ΨΥΧΙΚΉΝ ΆΔΥΝΑΜΊΑΝ ΕΊΤΕ 
ΆΠΌ ΣΥΓΓΕΝΙΚΉΣ ΑΓΆΠΗΣ ΕΊΤΕ ΚΑΊ ΈΚ ΚΟΛΑ
ΚΕΊΑΣ ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΊΣΧΥΡΌΝ ΣΥΓΓΕΝΉ. ΔΈΝ ΕΊΝΑΙ 
ΕΝΤΑΎΘΑ ΑΝΑΓΚΑΊΑ Ή ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΤΟΰ ΟΝΌΜΑ
ΤΟΣ ΤΟΰ ΚΊΜΩΝΟΣ, ΔΙΌΤΙ ΕΞΥΠΑΚΟΎΕΤΑΙ ΆΠΌ 
ΤΏΝ ΗΓΟΥΜΈΝΩΝ. Ή ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΙΣ ΑΎΤΗ Έ-
ΘΕΩΡΉΘΗ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΚΑΊ ΔΕΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΈΝΗ. 
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§18, 2. Τό γένος τής αντωνυμίας «αύτω» 
χαρακτηρίζω ώς κακήν άβλεψίαν τού Θ· 
Διά τήν ύπαρ^ιν τοιαύτης έν τω β' βιβλίω 
δέν είναι εύστήρικτος δικαιολογία τις. 

§21,1. Διό δή κ.τ.λ; Άλλά πώς θά έ
φευγε καί ό Αρχίδαμος έκ τής Αττικής 
"Ινα νομ ισθή καί ούτος προδότης καί έξο-
ρισθή ; Νομίζω ότι τοΰτο ό ΕΥΦΥΉΣ Θ. ώ-
φειλε νά μή εΐπη. 

§22,3. Τό έν άγκύλαις Παράσιοι πρέπει 
νά έξαλειφθή" άντιγραφεύς τις κατ'όφθαλ-
μικήν προδρομήν άπό τοΰ επομένου Πυρά-
σιοι έγραψε Παράσιοι, ή άναγνώσας μι
κρόν πρότερον τό ευθύς αμέσως άντιγρα-
φησόμενον χωρίον (ώς συμβαίνει είς τούς 
αντιγραφείς) καί ένθυμούμενος τούς τών'Α-
θηναίων συμμάχους, σφαλών όμως ώς πρός 
τήν θέσιν καί τήν α' συλλαβήν τών Πυ-
ρασίων.Τήν έμήν γνώμην υποστηρίζει άφ' 
ενός μέν ή ανυπαρξία, έφ' όσον οΐδα, τοι
ούτου λαοΰ,άφ' ετέρου δέ καί ότι τό κύριον 
όνομα Παρράσιος γράφεται δυσί ρ καί 
κωμικόν θά ήτο νά νομίσωμεν ένταΰθα 
ότι, μεταξύ Θεσσαλών, γίνεται μνεία τών 
Παρρασίων (Θουκ. Ε, 33) τών κατοίκων 
τής Αρκαδικής πόλεως, ήν έκτισεν ό μυ
θολογικός υίός τοΰ Λυκάονος. (I) 

§ 31,2.. . καί ούπω νενοσηκυίας. Καί 
τοΰτο, νομίζω, αποδεικνύει ότι ό Θ.γράφων 
ταύτα ειχεν ύπ' όψει όλον τάν πόλεμον. 

§ 34,8. 'Επί ΤΟΙΣ πρώτοις τοϊςδε. Τάί 
λέξεις ταύτας έπρεπε νά μήγράψη ό Θ.,' 
ΐνα ή σύμφωνος τώ Περικλείω λόγω «ο 
μέν πολλοί τών ένθάδε είρηκότων». 

§ 40 ,5. Πρός ταύτα δέν δυνάμεθα νά 
συμφωνήσωμεν οί έκ τών υστέρων γνωρί
ζοντες τάς τών Άθηναίο)ν διαθέσεις καί 

Σημ. 1. Πρβλ. έμον «Δία 'Αρκαοιχόν», 
•Αβήν. 1911 .— 

δυνάμενοι ασφαλώς νά κρίνωμεν ότι τό 
πάν ήθελον νά ύποτάξωσιν έαυτοΐς. 

§45. Εί δέ με δει μνησθήναι. Νομίζω 
ότι τούτο περιττεύει. 

§61,4. Έν ΐσω—όρεγόμενον. Πρβλ. ' Δ . 
17,4. 

§101,5.Καί ή στρατιά σΐτόν τε οΰκ εΐχεν 
αύτω. Νομίζω ότι πρέπει νά γραφή «ύτοϋ 
δηλ. εις εκείνο το μέρος, ώς καί άλλαχοΰ 
πρότερον λέγεται. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Γ'. 

37,2 Ουκ έξ ών άν χαρίζησθε· νομίζω 
ότι κάλλιστα θά εύοδοθή τό χωρίον άν γρά-
ψωμεν [οε] οί>χ <*»ν κ.ΐ.λ. 

§ 74,3. Νομίζω ότι άρμοδιωτέρα γραφή; 
έσται ήσυχάσοντες. 

§81,2. Άπεχρώντο'ΐσως κατά παλαιογρα · 
φικόν λάθος άντί : διεχρώντο ή κατεχρώντο. 

§ 82, 3. Καί τά έφυστερίζοντά που 
πύστει.Νομίζω κάλλιον νά γραφή έ π ί π ΰ-
σ τ ε ι. 

§ 82, 8. Και τή πόλει ξυμφόρου προστι-
θέντες. Κάλλιον έσται άν γράψωμεν προ" 
τεθέντες. • 

§ 85,5. Εί σφίσι κτλ. Λέγων ταντα ό Θ. 
είχεν ύπ' όψει τήν εις Σικελίαν εκστρατείαν. 
Και εις τοΰτο άς άπίδη ό περί τοΰ χρόνου 
τής συγγραφής τών βιβλίων εκάστων 
φροντίζων. 

§89, 5. έν τέλει. Τόβγενέσθαι» είναι ά
χαρις περιττολογία. 

§108,1. Επιγενόμενοι αύτοΐς κατά νώ
του. Ό κομψός αττικός ιστοριογράφος ώ -
φειλε νά προΐδη ώς περιττολογίαν τό κατά 
νώτου, προσθέσας τήν έ π ί πρόθεσιν εις 
τ ό ε π ι γ ε ν ό μ ε ν ο ι . 

§112,8. Γράφω άνεχώρησαν εις Άργος . 
Νομίζω ότι τούτου ένταΰθα έστι χρεία. 

§114,2.Έξ Οίνιαδών οίπιρ· νομίζω ότι 
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έάν δ' έγίνετο διά τήν § 102, 1 ομολογώ 
δτι θά ήτο αδικαιολόγητος, διότι έκεϊ 
είναι αναγκαία ή προσθήκη τοΰ ονόματος 
τοΰ στρατηγού. 

§ 107, 4. Ό δημοκρατικός Θ., και είναι 
τοιοϋτος, διότι, άλλως, δέν θά έλεγε τήν 
φράσιν «τό δέ τι και άνδρες τών Α θ η 
ναίων έπήγον αυτούς κρύφα έλπίσοντες δή-
μόν τε καταπαύσειν και τά μακρά τείχη 
οικοδομούμενα», ευρίσκει καταλληλοτάτην 
εύκαιρίαν νά εΐπη τούς αντιθέτους «προδό-
τας τής πατρίδος». Δέν είναι ό ιστορικός 
ξηρός χρονογράφος· πρέπει νά παρενείρη 
αρμοδίως καί τάς εαυτού κρίσεις, άλλά 
μόνον άφ ' ενός νά μή έπείγηται πρός 
τούτο, άφ' ετέρου δέ και νά μή παρασύρη-
ται ύπ' αισθημάτων καί συναισθημάτων 
υποσκαπτόντων τό ιστορικόν οικοδό
μημα. 

§ 117 ; 2. Ό μνημονευόμενος ενταύθα 
Θουκυδίδης ή είναι αυτός ό ιστορικός, 
όστις δέν ήτο απειροπόλεμος (άναγκαστι-
κώς ένεκα τής πολιτικής δυνάμεως αυτού έν 
Θράκη), ή άλλος καί τοΰ ιστορικού καί 
ποιητοΰ καί τοΰ υιού τού Μελησίου, ανα
φερόμενος ύπό μόνου τοΰ Θ. έν τισι χω-
ρίοις. 

§ 132, 2 καί 5. Αί λέξεις «ήξίωσεν» 
καί «παιδικά ποτε ών αύτοΰ κ.τ.λ.» είναι 
ανάρμοστοι είς τήν γραφίδα και τό στόμα 
ιστορικού οίος ό Θ. Άλλως δέν είναι καί 
αναγκαιότατοι. 

§ 134, 1. Ή φράσις «άλλου δένεύματι 
άφανεϊ χρησαμένου» είναι άναξία Σπαρ-
τιάτου- μήπως γράφει τούτο ό θ . ώς εχθρός 
Αθηναίος ; "Αν τό πράγμα έχη ούτω, 
δέν τιμφ τόν ιστορικόν. 

§ 136, τέλος. Τοσαύτη φιλοζωΐα είναι 
αδικαιολόγητος- ό χαρακτηρισμός ενταύθα 
δέν είναι ύπό αμερόληπτου Ιστορικού γε-
γραμμένος. 

§ 137, 3. Τό έν τή παρενθέσει «ήλθε; 
γάρ αύτφ ύστερον έκ τε Αθηνών παρά. 
τών φίλων καί έξ "Αργούς α ύπεξέκειτον 
είναι άπιθανώτατον, διότι α') οί έν Α θ ή 
ναις καί "Αργεί φίλοι τοΰ Θεμιστοκλέους 
τίνι τρόπφ ήδύναντο νά γνωρίζωσιν ότι ό 
φίλος των είναι έν Έφέσω κ.τ.λ. καί επεμ-
ψ&ν αύτω χρήματα ; β') πώς απεστάλησαν 
τά χρήματα ταΰτα : "Η έπρεπε νά μή έχη. 
λογικά χάσματα ή παρένθεσις ή έπρεπε νά 
μή γραφή; Ανήκει εις τόν Θουκυδίδην ;; 

§ 141, δ. Διά τών «σώμασί τε ετοιμό
τεροι οί αυτουργοί τών ανθρώπων ή χοή-
μασι πολεμεΐν» θέλοντες ό Περικλής καί ό 
Θ. νά κατηγορήσωσι τών Ιϊελοποννησίων,. 
ποιοΰσι τό εναντίον, κατ' έμήν γνώμην 
έπαινοΰσιν αυτούς, άφ'ού λέγει ό Θουκ. έν 
§ 143, 5 «τήν τε όλόφυρσιν μή οικιών 
καί γής ποιεϊσθαι, άλλά τών σωμάτων ού· 
γάρ τάδε (οίκίαι, γή καί άρα καί ή περιου
σία) τούς άνδρας, άλλ' οί άνδρες ταύτα: 
κτώνται.» 

§ 142, 2. Καί μην κ.τ.λ. Δεν ώφειλεν ό· 
Θ. νά σημείωση άν ό Περικλής ήκουσεν 
αύτήκοος ή παρ' άλλων τόν τών Κορινθίων 
λόγον ; 

§ 142, 3. Τό εδάφιον τοΰτο δύναται; 
νά έρμηνευθή ώδε - «διότι τήν μέν έπιτεί-
χισιν είναι δύσκολον νά έτοιμάση (κάμη) 
έν ειρήνη καί ίσό(άντί)παλος πόλις» ή: 
«διότι, ώς πρός μέν τήν έπιτείχισιν είναι, 
δύσκολον ού μόνον έν πολέμφ, άλλά καί 
έν ειρήνη νά παρασκευάσωσι πόλιν άντί-
(ίσό)παλον. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Β;. 

§13, 7. Γράφων ό Θ. «οπότε οί πολέ
μιοι εΐσβάλοιεν» φαίνεται έχων ύπ' δψει-
όλον τόν πόλεμον. Τοΰτο διά τόν |ξεταστήν 
τής χρονολογίας τής συγγραφής τής Ιστο
ρίας. 
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§ 7. Κα! τών εκείνη συμμάχων. Νο
μίζω δτι δέν θά ήτο άσκοπον άν έγράφο-

μεν έκεϊβ*. 
§ 10 ,5 . Τφ ήμετέρφ πλήθει. Ένεκα τή; 

ουχί κατά φύσιν σημασίας ένταϋθα τοΰ 
πλήθει, νομίζω κάλλιον νά γραφή τό άρ-
μοδιώτερον δ έ ε ι. 

§15,1 .Παραχρήμα- κάλλιον έρμηνεύομεν 
άν χωρίσωμεν τήνδε τίιν λέξιν: παρά χρήμα. 

$ 17— 20. Νομίζω δτι κατά τήν γρα-
φήν τήςδε τής δημηγορίας ύπηγόρευσέ 
τινα τώ Θ. και ή φιλοπατρία αύτοΰ. 

§ 19,1. Ν ιμίζω δτι τό περιττεΰον ύ
π α ρ χ ε ιν έπρεπε νά μή γράψη ό θ . 

§ 20,4 "Οσα εικός είναι- νομίζω κάλλιον 
νά γραφή έ ν ε ΐ ν α ι. 

§ 25,6" και έν τώ παράπλφ και τή ναυ
μαχία τοιουτοτρόπω' νομίζω δτι πρέπει 
νά χωρίσωμεν : τοιούτω τρόπω. 

§ 26,11" έξαπιναίως προσπεσόντες' νο
μίζω δτι καί τό προσπεσόντες τοΰτο,περιτ -
τεΰον, ώφειλε νά Μΐ| γράψη ό θ . 

§28 ,5 . Άλλά, δέν ήτο δυνατόν, ηττη
θείς, νά ΜΉ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΉΝ εαυτού υπόσχεσιν; 

§ 32,4. φεύνοντές τε έκράτουν' νομίζω 
δτι ΚΆΛΛΙΟΝ εύοδοΰται τό χωρίον άν γραφή 
φευγόντων κτλ. 

§ 61,2. Ή φράσις : τή ΊΆΔΙ ξυγγε~.ές, 
τεθήσθω μεταξύ ΔΎΟ κομμάτων. 

§ 96,8. Τό έ π ι λ α β ο ύ σ η ς νο
μίζω γλώσσημα, διότι ό Θ. θά έγραψεν 
άμεταβάτως. 

§ 104,4. Αί λέξεις τόν Όλόρου κτλ. πι-
στοποιουσιν οτι προ/.ειται περι του ιστορι
κού, άφ' ού μάλιστα λέγεται κα&αρώς καί 
αφήνει νά ύποτεΟή δτι καί έν τοις άλλοις 
χωρίοιςΐσως περί τοΰ αύτοΰ γίνεται λό
γος, δέν τίθεται ΔΈ πάς προςδιορισμός αύ

τοΰ πολλάκις (άφ' οί· άπαξ ετέθη τοΰτο, ό 
περ ίσως έγράφη πρότερον τών άλλων χω" 
ρίων) ίσως έκ μετριοφροσύνης τινός τοΰ 
ίστορικοΰ. Πρβλ. ένταΰθκ Α, 117,2. 

116,1" έν τω ρήματι λ α μ β ά ν ε ι , 
ΕΎΔΙΆΛΡΙΤΟΣ είναι, νομίζω, ειρωνεία τις 
ώ ; καί έν § 126.6, εν τέλει, ε ν δ ε ί κ ν υ 
τ α ι . 

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Ε'. 
§ 7,3. Έκ τών «έπίστευσέ τι φρονεΐν» 

υπονοείται δτι ό Θ. νομίζει τόν Κλέωνα 
άφρονα.Ενταύθα ουχί δυςδιάκριτος ή ειρω
νεία τοΰ Θ. 

§ 6,1. Γέγραφε. δέ ταΰτα κτλ. 'Από-

δειξις τοΰ δτι ό θ . είχεν ύπ' όψει δλον τόν 

πόλεμον. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Σ'. 

§ 17,4. Έπεί καί ό κακώς πράσσων ή-
δΰνατο νά στηριχθή καί ή γραφή χοτλώς . 

§ 33,4. Ανωφελείς.Πρέπει νκ δεχθώμεν 
τήν γραφήν ανωφελές καί έ:μηνεύσωμεν:δ-
περ είναι επιβλαβές είς ημάς, άλλά καί 
πρός κ.τ.λ. 

§ 40,1 . Οί αγαθοί ή.τερ τό τής πόλε<»ς 
κ.τ.λ. Άντί νά έξοβελίσωμεν δλην τήνδε 
τήν φράσιν, άναγκαίαν καί καλώς έχουσαν 
καί νά δεχθώμεν τι άπαξ εΐρημένον, προ
τείνω γραφήν όίπερ, ούκ άνάρμοστον έν
ταϋθα. 

§ 41,1" πρός τά παρόντα" πρέπει, νο
μίζω, νά νοήσωμεν τήν λέξιν πλήθη ου/ί 
δέ περιστάσεις. 

§ 5 7 , 1 . Ή μετοχή ενταύθα «καλού
μενο)» αποτελεί ουχί μέν άήθη, άνάρμο
στον δμως είς τό στόμα τοΰ Θ., πλεο-
νασμόν. 

§ 78, 4" αυτούς ΔΈ κτλ. Τό δυσχερές 
τοοτο χωρίον νομίζω δτι πρέπει νά έρμη-
νευθή ούτω : μόνοι σας δέ πρός ημάς ερχό
μενοι έπρεπε νά φαίνησθε δτι παρακινείτε 
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ημάς καί τώρα δπως μέ κανένα τρόπον μή 
ένδώσωμεν πρός ταύτα διά τά όποια, μετά 
προκλήσεων ήθέλετε έπικαλεσθή ημάς, άν 
είς τήν Καμάριναν πρώτοι ήρχοντο οί Α 
θηναίοι. 

§ 85, 2. αυτοί άρξαι τής Σικελίας. Α 
νάγκη δέ κ.τ.λ. Ή ονομαστική ανάγκη 
πρέπει ν' άντικατασταθή ύπό δοτικής Α
νάγκη, ένεκα τών νοουμένων. 

§ 92,1. Διδάξαντος ταΰτα έκαστα αύτοΰ. 
Τό αύτοΰ ενταύθα μετά μεγίστης καί αξίας 
καταφρονήσεως εΐρημένον. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Ζ'· 

§ 14,15. Ή Νικίειος επιστολή δέν εί
ναι αυτή ή ύπό Νικίου γραφείσα, ήν ήδύ-
νατο νά θέση έν τή έαυτοΰ συγγραφή άθι~ 
κτον ό θ.) άλλ' έχει πασιφανή δείγματα 
θουκιδειδίου ένιαχοΰ διασκευής. 

§ 6 3 , 1 . Άντί τοΰ<ές αυτήν» νομίζω δτι 
πρέπει νά γραφή «ές άχτήν». 

§ 63 ,4 . Άντί τού ελευθέρως νομίζω 
δτι δέν θά ήτο αδύνατον νά στηριχθή ή 
γραφή ελευθέρας. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Η' . 

§ 53,3. Ό ενταύθα λόγος νομίζω δτι 
είναι τό κέντρον λόγου, περί δ θά έστρέ-
φετο γραφόμενος, άν έζη ό β . , ό ρηθείς. 

Τό ζήτημα τοΰ χρόνου τής συγγραφής 
τής Ιστορίας τοΰ Θ. μεγάλως άπησχόλησε 
τούς φιλολόγους" νομίζω δτι θά έφέλξωσι 

τήν προσοχήν αυτών τ* ανωτέρω μνημο
νευθέντα χωρία Α ' , 93.5, Β' 13.7,31.2, 
Γ' , 85.5, Ε ' 26.1, ΐνα,μετά τήν τούτων έ-
ξέτασιν,φθάσωσιν είς συμπεράσματα αναν
τίρρητα περί τής χρονολογίας τής διά τών 
Καδμείων σημείων παραστάσεως τοΰ ιστο
ρικού αριστουργήματος. 

Διά τίνων τών είρημένων δέν έφθόνησα 
τήν φήμην τοΰ Ζωίλου, ένόμισα καθήκον 

μου νά δημοσιεύσω τάς σκέψεις μου καί νά 
μή όκνήσω νά ομολογήσω δ,τι κατά φρένα 
μερμηρίζω" ελπίζω, δτι διά τών λεχθέντων-
δέν άπέσχον τών αποδείξεων δτι ό Θουκι-
δίδης. 

α ') ένιαχοΰ δέν κατορθώνει νά ύπερβή τά 
τής πατρίδος σύνορα, τό δέ φιλόπολι αί
σθημα υπαγορεύει αύτώ λέξεις τινάς, άί 
ουδέ διανοήματα θά ήσαν έν τή κεφαλή 
τοΰ ίστορικοΰ εκείνου, δστις θά ΐπτατο 
υπέρ τά κοινά καί συνήθη είς τόν ελεύθερον 
ορίζοντα τοΰ καθήκοντος, 

β') δτι ετέρα ανθρωπινή αδυναμία 
τού Θ. άναφαίνεταίπως,επειδή έκφεύγουσιν 
άπό τοΰ στόματος αυτού ενώπιον πάντων 
λόγοι, οΐτινές είβιν εύάρεστοι μόνον περί 
τόν έρκεΐον βωμόν. 

γ') δτι άχαρις περιττολογία ενίοτε κηλα 
δοϊ τό θεσπέσιον έργον καί 

δ') δτι φευκτέα ειρωνεία, έν όλιγίστοις, 
ΕΥΤΥΧΏΣ,μέρεσιν, έκφεύγει τοΰ στόματος τού 
ίστορικοΰ, ού δψον πάντοτε ήτο τό άττικόν 
άλας. 

/ Δρ Ν . Λ»6αόάς 
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πρέπει νά γραφή ΟΥΠΕΡ. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Δ ' 
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ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΠΜΡΟΓ « Ν έ ο ς Έ λ-
. λ η ν ο μ ν ή μ ω ν » τριμηνιαΐον περιοδι-
κόν σύγγραμμα, τόμοςή', τεύχος β'. Ά θ ή -
νησιν έκ τοΰ τυπογραφείου II. Λ. Σακελ-
λαρίου, 1912, σελ. 123 — 256. 

Έν τω τεύχει τούτο) ό αξιότιμος συντά
κτης τοΰ «Νέου Έλληνομνήμονο;» δημο
σιεύει έν αρχή μέν συνέχειαν της λεπτομερέ
στατης περιγραφής τοΰ κιόδικος 524 τής 
Μαρκιανή; ^Βιβλιοθήκης καί υπόσχεται 
έξέτασιν τών ποιησάντων τά ανώνυμα Ε
κείνα έπιγράμμαια,άτινα έξέδιοκεν ένταΰθα, 
μελέτην περί τών έν αΰιοΐς προσώπων καί 
πραγμάτων, καί σύνταξιν πίνακος περιέ
χοντος τά έν αύτοΐς κυρία ονόματα καί τάς 
νέας είς τά λεξικά έξ αυτής προστιθέμενος 
λέξεις. Ά π ό τόν άκάματον καθηγητήν άνα-
μένομεν πολλά, ΐνα τελείως συμπλήρωση 
πάσαν ημών γνώσιν τής ιστορίας καί 
βίου τοΰ Βυζαντίου καί Μεσαιωνικού Ελ
ληνισμού. 

Περαιτέρω δημοσιεύει, εις συμπλήρω-
σιν όσων προπέρυσιν έγραψε περί τής εμ
μέτρου διηγήσεως τής φουμιστής Βενετία 
μετάφρασιν τής τοΰ κ. ίιΐυΐΐβΐΐο ΕθΠΪ 
πρανματείαςΐΐηα ΟΑΠΟ5«ι 1ε££ΕΗΆ3 Υεηε-

21ΆΪ13. ϊη απ οαπηε ηεο^τεοο, Περίεργος 
Βενετικός θρΰλοςέν ποιήματι νεοελληνικώ, 
καί έκτίθησι τήν ίστορικήν περιοδείαν τής 
ζωής τούιου διά μέσου πολλών ετών καί 
καταλήγει εις αδιαφιλονίκητα συμπερά
σματα. 

Μετά τοΰτο δημοσιεύει μεγάλως ένδια-
φέρουσαν πόντος διατριβών περί τοΰ έν 
Θεσσαλονίκη Βενετικού προξενείου καί τοΰ 
μετά τής Μακεδονίας εμπορίου τών Βενε
τών καί σκιαγραφία ν τών δεινών, ύφ' ών, 
κατά τήν φράσιν του, διεσαλεύετο ή Μα
κεδονία καί ή λοιπή ελληνική Άναιολή 
κατ' αύτάς τάς παραμονάς τών ημερών, 
καθ' ας ό μέγας Κορσικανός παρεσ/.ευά-
ζειο νά καθαίρεση άπό τής πόλεως τών δο-
γών ;ά σήματα τοΰ Αγίου Μάρκου. Ώ ς 
υποδείγματα συντάξεως καταλόγων χειρο
γράφων παρέχει τήν συνέχειαν τοΰ κατα
λόγου τών κωδίκιον τών έν Αθήναις βι
βλιοθηκών, καί βιβλιοκρισιών δέ τάς δύο 
περί τών δρβοΪΓηϊηα £Γ3,*30ΟΠΙΙΪΙ ΝΑΐΪ-
οί ΐηοπιπι ιών ΡΓ&ηοΙιί καί ί ι ί β ί ζη ιαη 
καίτής «Χριστιανικής Κρήτης» βιβλιοκρι
σίας. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, 
Ά π ά ν τ η σ ι ς π ρ ό ς ό σ α ε γ ρ ά 
φ η σ α ν έ ν τ ή « Α θ η ν ά » κ α τ ά 
τ ο ΰ Έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ο ΰ Λ ε ξ ι κ ο ΰ . 
Έ ν Ά θ ή ν α ι ς τ ύ π ο ι ς Π. Δ. Σ α-
κ ε λ λ α Ρ Ί ο υ 1912. Σελ. 68. 

"Η «Άπάντησις» αύτη τοΰ κ. Βερναρ
δάκη είναι ούτως είπεϊν τά επιλεγόμενα 
είκοσιπενταετοΰς φιλολογικής ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
αύτοΰ καί τών άντιθετανν ομοτέχνων. Ό 
κ. Β., πριν γίνη καθηγητής έν τω Πανε
πιστήμια), έξέδωκε καί άλλα μέν, ιδία 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

| ;δέάξιώτατα εύφημοτάτης μνείας τά τοΰ 
Ε Πλουτάρχου Ηθικά παρά ΤβυβηβΓ έν 
I Λειψία. Ά π ό τής μνείας τών χρόνων καί 
ι· .έργων εκείνων άρχεται ό πρόλογος, άποδει-
I .κνύων ότι ό κατά τοΰ έριτίμου συντάκτου 
Ι φιλολογικός πόλεμος έκεΐ έχει τάς άφορμάς 

του, δευτέραν περίοδον φιλολογικών άγο>" 
νων κατά τοΰ οίκου του καί υπεραμύνεται 
τοΰ εαυτού μεγίστου Ερμηνευτικού Λε
ξικού, ού οί αντίπαλοι έκάκισαν τά τυπο
γραφικά παροράματα, άτινα φυσικώς ήσαν 

' πάμπολλα, άφ ' ού τό έργον έτυπώθη έν 
μεγίστη σπουδή κατά τά ολιγοχρόνια λοί
σθια τής Μαρασλείου Βιβλιοθήκης, καί τά 
συγγραφικά προφανώς άβλεπτήματα, ών 
.ευλόγως δικαιολογείται όάριθμός, όσος δή-

! ποτε καί άν ήναι, λαμβανομένου ύπ' όψιν 
•ότι ό κ. Β. ήρμήνευσεν έν τώ λεξικω του 
.πεντακιςμύρια τών δυσκολαηάτων παρά 
τοις "Ελληαι συγγραφεΰσι χωρίων, πρό 
τών οποίων άνέκρουσαν πρύμναν πάντες 
οί ξένοι καί ημέτεροι έρμηνευταί καί κρι
τικοί. 

Ό κ. Β. έπρεπε νά συνέχιση τήν άπό 
•δεκαετίας σιγήν του εις τοιαύτας επιθέσεις, 
άφ 'ού ,ώςκαΐό ίδιος άνευ ύπερηφανίας 
ανεγνώρισε,· τό Λεξικόν του περιέχει το-
σαύτην ύλην έρμηνευτικήν καί κριτικήν, 
ώστε καί ελάχιστον αύτοΰ μέρος θά ήδύ
νατο νά διαφήμιση οιονδήποτε φιλόλογον 
τού αντιθέτου κόμματος. 

Περαιτέρω ό κ. Βερν. χάνει δύο σελίδας 
ίνα διδάξη τόν Χατζηδάκην ότι έπρεπε νά 
γράφη κ α λ λ ί τ ε ρ ο ς - ό σεβαστός κα
θηγητής έπρεπε μόνον νά γράψη μίαν 
ίπιγραφήν «κ. Χατζηδάκη, καλλίτερος 
Καί άν σε πείσω δέν θά πεισθής.» 

Έν τω πρώτα) έκ 40 σελίδων κεφαλαίω 
; Ο κ. Βερν. άφ' ενός μέν υπεραμύνεται ερ
μηνειών του έν τω εαυτού Λεξικψ,παρέχων 

|«αφέστατον λόγον τών γραφομένων του, 

τόν όποιον όμο̂ ς δέν δύνανται νά διακρί-
νοισιν οί έσκεμμένα>ς άλλοίθωροι επιστή
μονες, άφ ' ετέρου δέ αποδεικνύει ότι δ κ. 
Χατζηδάκης μετεχειρίσθη κατ' αύτοΰ δια-
στροφήν τής αληθείας, διαβολήν, συκυφαν-
τίαν,παραχάραξιν, πλαστογραφίαν κτλ.,ού-
τως ώστε εξανίστανται αί τρίχες τοΰ έχέ-
φρονος καί σοβαροΰ έπιστήμονος σιγώντος 
πλέον πρό τών ύπό τοΰ κ.Βερναρδάκη απο
δείξεων τών καταγγελιών τούτων κατ' έπι
στήμονος μεγάλην κατέχοντος θέσιν. 

Δέν δύναται σήμερον ό κ. Χατζ. άπο-
λογούμενος ενώπιον τών επιστημόνων νά 
εΐπη τό ΑΥΆΊΊΐΊΙΐΓ βί άΜ&ϊά Ρ<ΊΓ5,διότι Ή 

αΙΙθΓΟι Ρ»Γ5 τώρα, ήν εΐχομεν τόν πόθον 
καί τό καθήκον ν ' άκούσαψεν, ήτο ό κ. 
Βερναρδάκης. 

Έν τω β ' μέρει ό κ. Βερναρδάκης απο
δεικνύει" 

1) "Οτι ό κ. Χ. ούτε τήν σύνθεσιν ούτε 
τήν παραγωγήν τών λέξεων τής ΈλΛην. 
γλα'ισση; γνωρίζει,υποπίπτει δ'εΐς τερατώδη 
σφάλματα. 

2) Ότ ι περιπίπτει είς ξενισμούς, καί 
μάλιστα Γερμανισμοϋς άσυγγνώστους. 

'3) Ότ ι όσα γράφει είναι τοιαύτα ώστε 
αποβαίνει αδύνατον νά ύπαχθώσιν είς 
γρμματικήν τινα. 

4) Ό τ ι αί άσυνταξίαι αύτοΰ είναι χον-
δροειδέσταται καί τερατώδεις. 

5) Ότι αί έκ τοΰ Γερμανικού μεταφρά
σεις εΐνε καταληπτοί μόνον είς τους γνω
ρίζοντας Γερμανικά. 

6) Ότ ι ό λόγο^αύτοΰ εΐνε ασυνάρτητος 
καί δή τοιούτος, ώστε δυσκόλως δύνιται 
νά ύπαχθή είς σύνταξιν. 

7) Ό τ ι αγνοεί τήν σύνδετιν τών προ -
τάσεων, σωρεύων συνδέσμους έπί συνδέσ-
μοις κατά τρόπον γελοιωδέστατον. 

8) Ό τ ι δέν είνε ειλικρινής έν τή συζη
τήσει. 
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9) "Οτι τά αρχαία Ελληνικά αύτοΰ είνε 
τοσαΰτα ώστε δέν εννοεί τήν γλώσσαν τοΰ 
Ξενοφώντος, 

Ό κ. Βερναρδάκης έξηναγκάσθη, δυστυ
χώς, νά καταδεχθή νά έκδώση,τήν Ά π ά ν -
τησιν ταΰτην καί νά υπεράσπιση εαυτόν 
καί τήν Έπιστήμην. Δέν δυνάμεθα δέ παρά 
νά συμφωνήσωμεν πρός αυτόν λέγοντα : 

« Θά σάς παρακαλέσω, έντιμοι κύριοι 
συνάδελφοι,νά μέ άφήσητε ήσυχον. Ή πο
λιτεία μας μισθοδοτεί, ΐνα εργαζόμενοι 
διδάσκωμεν μή μόνον τήν εις τό Πανεπι-
στήμιον φοιτώσαν νεολαίαν, άλλά καί τό 
έθνος δλόκληρον διά παραγωγικής εργασίας 
προαγούσης τήν έπιστήμην καί τά 'Ελίη-
νικά γράμματα . . . Θέλετε ν' άναδειχθήτε 
ανώτεροι μου; Ιδού ή 'Ρόδος ιδού καί 
τό πήδημα. Έργασθώμεν, καίθ'άναδειχθή 
άφεύκτως ό κράτιστος. Άλλά νά παρακω-
λύητε τήν έργασίαν ταύτην δέν είναι 
ορθόν κ. τ. λ. τ>. 

Καί «"Οταν ύμεΐς μέν (άναρμοδιώτατοι 
δντες ΐνα κρίνητε έμέ) προσπαθείτε νά 
καταστρέψητε πάσαν έπιστημονικήν έργα
σίαν μου, έγώ δέ περιελθών είς άναπό-
φευκτον άμυναν αναγκάζομαι καί έγώ νά 
αποκρούω τάς υμετέρας προσβολάς, τότε 
ουδέν άλλο ποιούμεν ¥\ καταστρέφομεν τήν 
άμοιβαίαν έργασίαν, ύποσκάπτομεν δέ τά 
θεμέλια τής κοινής συνεργασίας, ήτις έν ο
μόνοια καί ειρήνη γινομένη οφείλει νά 
πρυτανεύη έν τω Πανεπισιημίω ούτω δέ 
λεληθίτως καταντώμεν είς άντεπιστημονι-
κήν ένέργειαν καί μεταβαίνομεν ημείς, οί 

όφείλοντες νά έκπροσωπώμεν τήν ήμερότητα 
καί τόν άνθρωπισμόν, εΐς αληθώς άγρίαν 
καί βάρβαρον, ήκιστα δέ φιλολογικών κα-
τάστασιν. 

«Ουδόλως αρνούμαι δτι ή επιστήμη προ
άγεται δι' αγώνων (άλλά δι' αγώνων έπί 
τοις ΐσοις καί όμοίοις), δτι διαφοραί γνω
μών πάντοτε ύπάρχουσι, διότι άνευ αυτών 
δέν δύναται νά νοηθή ή πρόοδος καί προ
αγωγή τής επιστήμης. Είς τον επιστήμονα 
επιτρέπεται βεβαίως νά έζελέγξη γνώμην 
πλημμελή, άλλ' οφείλει νά πράξη τοΰτο εν
τός τών ορίων τού πρέποντος καί τής δικαι
οσύνης, αποβλέπων πάντοτε είς τήν άλήθει-
αν. Άλλ' δταν δμως ό έλεγχων παρεκτρέπε
ται είς ψεύδη καί διαβολάς εναντίον τοΰ 
αντιπάλου, δταν προσλαμβάνη ώς βοηθούς, 
τούς δυσμενώς πρ·ς τόν άντίπαλον διακει
μένους ξένους ήκαί γίνεται όργανον αυτών, 
δταν πρός έξευτελισμόν τοΰ αντιπάλου αντι
τάσσει πρός αυτόν τούς πρώην μαθητάς του 
δημοσιεύων τάς ξενωνύμους επικρίσεις του 
έν τω περιοδικφ τής έπιστημονικής(! ! ! ) 
Εταιρείας καί τοΰτο ΐνα έξευτελίση μέν τόν 
άντίπαλον, αυτός δέ άποφύγη τήν έξέλεγ-
ςιν, ερωτώ πρώτον άν εΐνε έντιμος τοιού
τος άγων, καί δεύτερον άν εΐνε δυνατόν έπί 
τοιούτοις δροις νά προάγηται καί ^άνα-
πτύσσηται ή Ελληνική επιστήμη». 

Τά θαυμάσια ταΰτα νομίζω δτι πρέπει 
νά ήναι τό σύμβολον παντός έπιστήμονος 
δςτις θέλει νά έργάζηται επιστημονικούς 
υπεράνω τών συνήθων. 

Αρ Ν . ΛIIIΛ ΔΑ Σ 
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
Διεΰ&υνσις Τηλεγραφική 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α : 

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Έν Πειραιεΐ, Πάτραις, Σνρφ, Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίαΐ], Ά-
γρινίω και Καρδίτοη. 

ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, ΉρακΜω και Ρε&νμνω. 
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνοταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γάλατα μετά Πρακτορείου έν 

Σταμπούλ), Άμιαω, Τρατιεζοϋντι, Κερασονντι, Σμύρνη, Χίω, Μερσίνη, 
Άδάνοις, Ταραω, Θεοσαλονίκβ, Σέρραις, Καβάλλα,'Ξάν&γι και Ίωαννίνοις. 

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ : Έν Αλεξάνδρεια (μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Μιδάν), Καίρω (μετά 
παραρτήματος έν τή συνοικία Μουσκό), Ζαγαζικίω, Μανσονρα, Μιχ-Γκάμρ, Ίάντα 
και ΜπενΧ-Σουέφ. 

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (Νο 22 ΡεηοΙινίΓοΙι διτεετ), ΕΝ Α1Β0ΤΡΓΟ (ΒοπιΙιοί.ΜδηοΙίεοεΓ^δίΓαδββ 
ι8) , ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ : (Κόπρου), ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ-ΒΑΘΕΟΣ (Σάμου), ΕΝ ΧΑΡΤΟΪΙ καΐέν ΛΙΜ ΕΝ I - ΣΟΤΔΑΝ 
(Σουδάν). 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΙΟΤΛΙΟΓ 1912 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Διαθέσιμο: 

'Εν τω Ταμείω καί παρ'εγχώριοι; Τραπέζαι; . . . Δρ. 19,833,124,211 

Παρά Τραπέζ. έν Ευρώπη καί Σ)ματα έν χαρτοφυλάκια) » 1 1.773,1 ^0.96) 
Προεξοφλήσει; και προκαταβολα'ι ε (γραμματίων 

Ήγγυημένοι λογαριασμοί : 
έπ'ι ένεχόρω χρεωγοάϊ.ων . 
ΛΙ ί ι I « - · — ' ' 

Δο. 

οι' εμπορ. και άλλων εγγυήσεων . . 
έπ'ι ύποΟήκγι ακινήτων 

Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί 
Όμόλογίαι'ΕΟν. Δανείων, Λιμενικών Ταμείων και 
Χρεώγραφα και τοκομερίδια 
Συμμέτοχα! ει; επιχειρήσει; 
Υποκαταστήματα 
Κτήματα Τραπέζη; 
Εγκαταστάσει;, ϊπιπλι, χρτματοκιβώτια κτλ. 

Δρ. 65,182,600.19 
»„ 72,821,202.52 
» 10,452,530.20 

Ανωνύμων "Εταιρειών . 

31,606,275,17 
25,362,860,15 

148,556,332.91 

26.005,730.94 
24,652,567,57 
8,742.755.43 
3,573,593,Η0 

984,327.06 
5,350,316,85 
1,337,011.92 

Δρ. 276,170,997,60 

Κ4!ράλαιον 'Εταιρικον 
Κεφάλαιον τακτικόν 'ΑποΟεματικον 
Άποθεαατικόν Πρόνοια; 
Καταθέσει; δψεω; Δρ. 48 ,513 ,490.96 

προθεσμίας » 52 ,465 ,954 .12 
» πολυετεί; καί με προειδοπ » 30 ,726 ,964 .73 

Ταμιευτήριον » 17,569 ,101 .72 
Τρέχοντε; λ)σμοί πιστωτικοί 
Εξωτερικοί λ)σμοί 
Προσωρινοί λ)σμο'ι και διάφορα 

Δρ. 60,000,000.— 
5,676,250.— 

504,301.95 

» 149,275,601,63 

» 27,745,674,04 
• 30,571,763.26 
» 2.397.406.72 

Ό Γενικό; Διευθυντής 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΔΣ 

Δρ. 276,1711,997.6° 
Ό Γενικός "Επιθεωρητής 

Φ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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