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/

ΤΠΟ
Α.

Π Ρ Α ϊ Δ Ο ϊ.

Λ ν θ υ π ο λ ο χ α γο ΰ τον Π νροβο.Ιιχοΐί

'

Α'.
Εκ των παλαιοτάτων χρόνων τά εμπορικά συμφέροντα έπέίτη σ αν την προσοχήν τοΟ κόσμου έπι τής ένώσεως τής Μεσο
γείου θαλάσσης μ ζ τ χ τής ΐρϋθρας. Το διαχωρίζον τ·}ς δύο ταύ
τας θαλάσσας διάστημα,

ον τά ν3ν μήκυς 3 0 λευγών, ητο

πολυ μικροτέραν κατά τάς αρχάς τών

ιστορικών χρόνων, καί

κα τα πάσας τάς π-ιΟανότητας τοΰτο δεν ύπήρχεν ποσώς κατά
τας ,.ρωΐ·ας η?>ικιας τοΟ κοσμου" και ούτως αί δύο δάλασσαι συνιγκοινώνουν έλευθέρως. (*) Αλλ* αποθέσεις άμμου -καί προσ-

( ) Ε π ί τούτου,
ε*ναι

πλήν

ελος, και αυτή ς

μ νης τ ? ς

Μοίριος

τοΟ Θ η β α ϊκ ο Ο ν ο μ ο Ο , π ά σ α ν Α ί γ υ π τ ο ν

ε ί ν α ι ο ύ δ ε ν ύ π ε ρ έ χ ο ν τ ώ ν νΟ ν ε ν ε θ ο ε

ιό ν τ ω ν .

λ ί-

τήν *νάπλ?υς ύπο 8*λ«ττης* *πτ*
39
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έκ τής Μεσογείου καί έρυθρας θαλάσσης

υιός τοΰ Τσπάτου μ ετά τήν κατάκτησιν τή ς Αίγυπτου ύπό τώ»

ύψωσαν βαθμηδόν τον φραγμόν τόν διαχωρίζοντα την Αίγυπτον

Περσών. Ο Ηρόδοτος, μάρτυς α ύτόπτη ς,. ειδεν πεντηκοντα έτη

εκ της Άσίας.

μετα. τον Δαρεΐον πλεομένην την διώρυγα ταύτην, άρχομένην

όθεν ή ενωσις -Τών δύο τούτων

θαλασσών τών

καταβρεχουσών χώρας γονίμους και εΰγείους άπησχολησεν κατα

μεν εκ Βουβαστοΰ επι τοΰ IVήλου, καί διευθυνομένην πρός άνατο*

διαφόρους έποχάς τους ηγεμόνας και τους κ α τα κ τη τα ς τής At-

λάς καί ακολούθως πρός νότον λήγουσαν δέ έπί τής Ερυθρας θα

γύπτου, οΐτινες ενεκα τών

λάσσης εν Πατούμω. (*) Μετ’ έπειτα οί Ιΐτολεμαΐοι συνετήοη-

π ρ ο σ δ ο κ ο ύ μ ε νων

ωφελειών εκ τοΟ

καταπλακτικοΰ τούτου σχεδίου παλλακις επειραθησαν να εκτε-

σαν και ετελειοποιησαν ταύτην. Ο Στράβων περιηγούμενος τήν

λεσωσιν εργον τοσοΰτον επωφελές

Αίγυπτον ολίγα ετη προ τής Γενέσεως τοΰ Χριστοΰ είδεν έπί-

είς τάς σχέσεις τών λαών

τοΟ ημισφαιρίου μας.
Εκ τής ιστορίας είναι γνωστόν ότι διώρυξ ένοΟσα την Μεσό

9ης την διώρυγα πλήρη πλοίων. (**) Ακολούθως τέλοςοί Ρωμαίοι
αυτοκρατορες και προ πάντων ό ’Αδρειανός έξετέλεσεν προς αΰ-

γειον μετά τής Ερυθρας θαλάσσης ύπήρξεν εν Α ιγυπτω απο επο
χής λίαν αρχαίας, έκλείψασα ενεκα τής άμελείας τών ένόικοΟντων βαρβάρων λαών. Η διώρυξ αυτη δέν ητο ή φυσική ενωσις
τών δύο θαλασσών, τοΰ Νείλου χρησιμεύοντος εμμέσως πρός
τοΰτο· ουτω διά διώρυγος τμηθείσης

μεταξύ τής Ερυθρας καί

τοΰ Νείλου έτελεΐτο ή συγκοινωνία τών δύο ποταμών.
Νεχώς

ό υιός τοΰ Ψ αμμιτίχου

διώρυγος ταύτης

ηρξατο τής κατασκευής τής

630 ετη π. χ , ην άπεπεράτωσεν Λαρεΐος ό

ημερών έστί άνά τόν ποταμόν. Και ευμοι έδοκεον λεγειν περί
τής χώρης· δήλα γάρ δή καί μή παρακούσαντι ΐδόντι δέ, ότι
Αίγυπτος έστί Αίγυπτίοισι επίκτητος τε γή καί δώρον τοΰ ποταμοΰ, καί τάκαθύπερθε έτι τής λίμνης ταύτης μέχρι τριών η
μερών π λ ο ΰ .............................
Ταύτης ών τής χώρας τής εΐρημένης ή πολλή κατάπερ οί ΐρέες έλεγον, έδόκε καί αύτώ μοι είναι επίκτητος Αίγυπτίοισι....
Τα περί Αίγυπτον ών καί τοΐσι λέγουσι αύτά πείθομαι, καί
αύτός ουτω ίίάρτα δοκέω είναι, ίδών τε τήν Αίγυπτον προκειμενην τής έχομένης γης, κογχύλιά τε φαινόμενα επι τοΐσι ουρεσι
καί άλμην έπανθέουσαν.
Εκ τής δευτέ^ας του Ηοοδοτ. ιστοριών
Σημ. Μεταφρ.

(*) 0ς (ψαμμιτίχου Νεκώς) τή διώρυχι έπεχείρησε πρώτος
τη ές τήν Ερυθρήν θάλασσαν φερούση, τήν Λαρεΐος ό Πε^σης δεύ
τερα διώρυξε, τής μήκος μέν έστι πλοός ή μέρα ι τέσσαρες εύρος
δε ωρύχθη ώστε τριήρεας δύο πλώειν όμοΰ έλαστρευμένας*

η-

κται δε κατυπερθε ολίγον Βουβαστιος πολιος παρά Πάτουμον τήν
’Αραβίαν πόλιν.
Τ /ινεπι Νεκώ ορυσσοντες Αιγυπτίων απωλοντο δώδεκα μ υ 
ριάδες. Νεκώς μέν νΰν μεταξύ όρύσσων έπαύσατο μαντηΐου ε μ 
ποδίου γενομένου.
Εκ τών Τοΰ Ηροδότου ιστοριών τής δευτέρα;.
Σημ. Μεταφρ.
(**) Ετμήθη δέ ή διώρυξ κ α τ' άρχάς μέν ύπό Σεσώστριος
πρό τών Τρωικών ο! δέ ύπό Ψ αμμιτίχου παιδός, άρξαμένου μό
νον, εΐτ’ έκλιπόντος τόν βίον ύστερον δέ ύπό Δαρείοο τοΰ πρώ
του διαδεξαμένου τό έξής εργον. Καί ουτος δέ δόξ/ι ψευδτί πληθεις αφήκε το εργον περί την συντέλειαν ήδη . . . . . .
Οι μεν τοι Πτολεμαϊκοί βασιλείς διακόψαντες κλειστόν έποίησαν τόν Εΰριπον, ώστε, οτε βούλοιντο, έκπλεΐν άκωλύτως
είς την έξω Θ άλατταν, καί πάλιν είσπλεΐν.
Σ τ ρ α β , Γ ε ω γ ρ . Β ιβ κ .

ΙΖ .

Σημ. Μετα.φρ.
49'
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δεισών κατα τδ φαινόμενον, ή ιδέα, καί παρά τοΐς άρχαίοις έπι-

ζγισιν καί τελεισποιησιν

τής διώρυγος εργα. άξια λόγου- άλλ' οΐ

κρατησασα(*),οτι ή Ερυδρά δάλασσα είναι μετεωροτέρα τής Με

Καλίφαι, οίτίνες κ ατά πρώτον τήν έπεσκεύασαν, τήν άφησαν

σογείου.

έπί τέλους νά καταστραφη, και φαίνεται δτι επαυσεν αυτη να

Λεπερ, ή επιφάνεια τής Ερυδρας θαλάσσης, καίτοι άπεχούσης τής

πλέητα,ι έντελώς κατά το 7 7 5 έπί τοΰ Καλίφου Άμβού-Γχ.ια-

Μεσογείου μόνον 3 0 λεύγας, είναι υψηλότερα ταότης 9 . 1 9 0 ? .

φάρ-αλ- Μάγσουρ. Τήν σήμερον έτι ζώσονται ίχνη πολυάριθμα

Το

σφαλμα τοΰτο βεβαίως προήλδεν έκ

την

εκτελεσιν τών χωροσταδμικών έργασιών γενομεν^ν τ α 

καί καταφανέστατα τής άρχαίας ταύτης ναυσιπόρου όδοΰ.
Τίερί το μέσον

τοϋ 1 7

αίώνος ό Λεϊβνίτσ άπεύδ,,νε

τώ

χέως,

Κ ατα τούς μηχανικούς, ών τάς έογασίας έξεδετεν ό

δυσχερείων

υπό την προστασίαν στρατοΰ μόνον, καί

περί

πολλάκις

Αουδοβίκω ΙΔ*. ΰπόμνημα περί τής άποκαταστάσεως τοΟ διά

ΰπο το πΰρ τοΰ έχθροΰ. Εν τούτοις τήν γνώμην ταύτην τής

πλου τοΰ έπιτευχδέντος ύπό τοΰ Φαραώ καί καταστραφέντος

επιτροπής δεν ησπζσδησαν πάντες

ενεκα τής άκηδίας τών Καλιφών. Επί οκτώ σχεδόν ολόκληρα

Ο

ετη ό Μαρκέσιος Νουάντελ (N oin tel) πρέσβυς τής Γαλλίας

φαινομένου, το όποιον αί περί τοΰ σοστηματος τοΰ παντδς

επίσημος

οΐ τής

Εϋοώπης

Σοφοί.

Λαπλάς άπεφάνδη κατά τοΰ έκτακτου τούτου

έν Κωνσταντινοεπόλει μάτην έμόχδησεν πρδς τδν σκοπόν τοϋ

και τής ισορροπίας τών δαλασσών δεωρεΐαί του διεψευδον επί

τον παρά τή ϊψ η λ η Πύλη. Κ ατά τδ 1 7 5 3 έπί τοΰ Σουλτάνου,

σης Ο μεγας μα.δηματικος Φουριε συνεμερίζετο τήν γνώμην

Μουσταφά Γ' ό βαρώνος Τδτ έκαμεν νεαν άπό:;ειραν- άλλα κ ατ'

τοΰ Λαπλάς, καί πολλάκις έξε'φρασε τοΰτο.

εκείνην τήν εποχήν άβυσσος διεχώριζε τήν Ανατολήν έκ τής
Δύσεως.
Είς τήν Γαλλικήν δημοκρατίαν έναπεκειτο ή δόξα νά φέρη
εις τάς βαρβάρους τα,ύτας χώρας

τά άγαδά τοΰ πολιτισμοΰ,

καί νά άνεγείρη τήν Αίγυπτον άπδ υπνου προαιώνιου.
0 Ναπολέων

Επι τών ημερών μας άπεδείχδή δι’ άκριβεστάτων έργασιών
οτι οι μεγαλοφυείς Λαπλάς καί Φουριε όρδώ; άπεφάνδησαν κατά

ώς

άφίχθη

ε ίς

Αίγυπτον έπεφόρτησε έπιτρο-

τής έν Αιγυπτω επιτροπής τών Μηχανικών, καί o o ra ; αΐ έπίφάνειαι τών δύο θαλασσών είσίν ΰψιϋψ-ίς, έκτδς τής έκ τών
παλιρροίων διαφοοας.
II δ ιω ρ υ ζ , η ς τ η ν κ α τ α σ κ ε υ ή ν έ π ρ ό τ ε ιν ε ν

ό

Λ επ ερ ,

ητο

ή

τών

πήν έκ μηχανικών νά έξετάση καί άποφανδή άν ήτο δυνατόν

Φαραώ-

νά άνακαινισθή ή αρχαία όδός τοΰ έσωτερικοΟ διάπλου τοΟ άλ

ανεβαινεν είς 2 5 εω; 3 0 μονον εκατομμύρια φράγκων· ή διώρυξ

λοτε ύπάρξαντος έν τή /ώ ρα ταύτη.

αυτη αρχομενη εν

Η

έπιτροπή άπεφάνθη

δε-

τικως, καί ή έπί τοΟ άντικειμένου τούτου έκδεσις της, συνταχ6ςΐσα παρά τοΰ Αεπέρ μηχανικοϋ, ένεχειρίσδη τήν

6 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ

•ΓοΟ 1 8 0 0 εις τδν πρώτον ϊπ α το ν έν Παρισίοις, άποτελεΐ δε

καί

κατά

τούς

υπολογισμούς του ή

Β ο υ ο α σ τώ έ π ί Τ 3ΰ

δαπάνη

τοΰ έργου

Νείλου, καί έκκλίνουσα πρδς

τδν άνάρρουν παρά τδ Κάϊρον, διευδύ/ετο διά τ ή ; Ο ναδέ-ΐουμι·
λάν (D u n d ee -I’o u n iiia t) πρό; τήν λίμνην T im sah , καί στρέφουσα πρό; νότον έλη γεν έν Σουέζ έπί τή ; Ερ.Οράς θαλάσση;.

μέρος τής μεγάλης συγγραφής, ήτις περιλαμβάνει τήν συλλογήν
τών έργων τών σοφών της έκστρατείας τής Αίγύπτου.
Ά λλά τδ εργον τοΰτο

περιεΐχεν εν μέγιστον σφάλμα, τδ

όποιον πολλάκις προσήψαν εις τοΰς μηχανικούς τοΰς έκτελέσαντας τάς χωροσταδμικάς εργασίας. Εν τη εκθέσει ταύτη πραγματικώ ς βεβαιοΰτβιι, έκ παρατηρήσεων άλλως καλώς ενεργή-

( ) Σημ. Επεισδη γάρ (ό Δαρεΐο;) μετεωροτέραν είναι τήν
ΕρυΟράν θάλασσαν τή ; Αίγυπτου καί εΐοιάκο.τείη π ΐ ; ό ϊσδμός
επικλυσδησεσδαι τή δαλάττη τήν Αίγυπτον. Ξ γοχ5 γ :ω γ ;. Βιο.
12 5 2 5 Σημ. Μ: αφρ.

—
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ϋδτως ή διώρυζ αυτή ητο καθαρώς Α ιγυπτιακή, χρησιμεύουσα μόνον προς ενωσιν τοΰ Κάιρου μετά. τοΰ Σουέζ, και τοΰ
Νείλου μετά, τής

Ερυθρας θαλάσσης, μήκους έλαχίστου και

■παρασκευήν τής κατασκευής διώρυγος άμεσου άπό Σουέζ είς

II /;-

λούσιον, άλλ’ ή πρώτη αΰτ/ι εταιρία διελύθο·
Κ ατά τό

1 8 4 6

φροντίδι τοΰ Ανφαντεν ( E iifa n tin ) περιφήμο»

άρχηγοϋ τής Σιμωνίου σχολής via εταιρία κατά τό σχέδιον τοΰ

πλω τή μόνον ύπό μεγάλων φορτηγίδων λέμβων.
Η άναχώρησις τοΰ Βονοπάρτου και ο θανατος τοΰ Κλεβερ

Αινάν-Βέη εσχημχτίσθη, τής όποιας τά κύρια μέλη υπήρξαν οΐ

άνέστειλον την έκτέλεσιν τοΟ έργου τούτου, καί οτε ο Αετ.ερ

Σταφενσών, Νεγκρελλ και Παύλος Ίαλαβώ, άπεκαλεσθη δ’αδτη,

ένεχειρησε τω Βονοπάρτη άναχωροΰντι είς Γαλλίαν την εκθεσιν

«εταιρία τών σπουδών τής τομής τοΰ Σουέζ,# και σκοπός ταύτης

της επιτροπής. « Το εργον είναι μέγα, εΐπεν ό μέγας άνήρ, βε

ητο ή έξακρίβωσις τής ιδέας του, δηλ.

βαίως εγώ δεν δύναμαι νά το έκτελέσω, άλλ’ ισως το Τουρκικον

πλασ;ωσ:ν άλλον Βόσπορον έν τ?ι έρήμω τοΰ Σουέζ. »

κράτος ημέραν τινα ευρει την συντήρησίν του και το μεγαλεΐον

1 8 4 7

ι νά

καί έντελώς ά π ιπ ε ·

ρατώθη έξ Ευρωπαίων και Αιγυπτίων μηχανικών ύπό τήν διεύ-

του έν τη έκτελέσει τοΰ έργου τούτου. »
Εις τόν Μ εχμέτ-Α λη έγένοντο

Οθεν ή χωροστάθμησις ηρξατο τό

άν τ,το δυνατόν

προτάσεις τινές περι τής

. ινσιν τοΰ Λινάν-Βεη και Βουρδαλοΰ' αί περί τό έδαφος αυται

ένώσεω; τοΰ Νείλου μ ετά τής Ερυθρά;. 0 πρίγκηψ Μετερνιχ, εν

άσχολίαι ησαν προκαταρκτικαι σχεδίου ένώσεω; τών δύο θαλασ

τοΐς άλλοις, τώ απεύθυνε οδηγίας, όπως τόν πείτη νά επιχειρισθη

σών. Κ ατά τό τέλος τοΰ

1 8 4 7

ό Παύλο; Ταλαβώ έδημοσίευσε

τήν πραγματοποίησην τοΰ μεγάλου τούτου σχεδίου, αλλα δεν

τά ; άποπερατωθείίας χωροσταθμηκάς έργασία;, καί πρώτος ου

έγένοντο δεκταί.
Κ ατά τό 1 8 4 0 ή άνανεωσις τοΰ Ανατολικού ζητήματος και

τος εσχε τήν τιμήν νά δημοσιεύση έν σπουδαίω ύπομνήματ; τήν

ό έκ τούτου έπικείμενος πόλεμος έπέσυρε σπουδαίως την προσο

ισοϋψείς μή λαμβανομένων ϋπ’ ό'ψιν τών παλφόοιών.

αλήθειαν, ότι αί δύο θάλασσαι αί μελουσαι νά ένωθώσιν ιίσϊν

χήν τής Ευρώπης έπι τών έφορων καί έκτεταμένων πεδιάδων

Ά λ λ ’ ούχί ύπό επιστημονικόν μόνον καθχρώς σκοπόν ό Τ α 

τής Αιγύπτου, απειλούμενων νά κατασταθώσι θεατρον γενικοί

λαβώ έξετέλεσε τάς εργασίας τα ύ τα ς- προύτίθετο ταύτοχρόνω;

Ευρωπαϊκού πολέμου, οθεν κατά το 1 8 4 1 Αγγλοι αξιωματικοί

νά κατασκευάση διώρυγα κοινωνοϋσαν τάς δύο θαλάσσας, καί

έβεβαίωσαν, καί τοι μεταχειρισΟέντες μέσα άτελή υψομετρικών

πρός τοΰτο

παρέσχε τό έαυτοΰ σχέδιον, καθ’ ο ή διώρυξ δεν

εργασιών, ότι ή Α ιγυπτιακή έπιτροπή έσφαλεν είς τόν προσδιο-

έληγεν είς Πηλούσιον, άλλά διευθύνετο πρός τό Κάϊρον, ώς όλα

ρ:σμόν τοΰ ΰψους τών δύο θαλασσών.
Κ ατά τήν αύτήν εποχήν δηλ. κατά. τόν Φεβρουάριον τοΰ

τά προγενέστερα σχέδια, καί διά τοΰ Νείλου συνεκοινώνει μετά

1 8 4 1 ό Λινάντ Βέη (Λιναν δε-Βελλεφόν), αρχιμηχανικός

τοΰ

άντιβασιλέως τής Αιγύπτου, οστις πρό πολλοΰ ενησχολεΐτο περι

τής ’Αλεξάνδρειάς.
Εντούτοις ή διάψευσις τής άκριβείας

τών έργασιών

1 799

περι τοΰ υψους τών δύο θαλασσών έπροξένησε μεγάλην έντόπω-

τό σχέδιον μεγάλης ναυσιπίρου διώρυγας διατεμνούσης τόν ισθμόν

σιν είς όλον τό σοφόν κόσμον, καί ό Σαβατιέ, γενικός πρόξενος

τοΰ Σουέζ, έσχημάτισε μετά τού Άνδερσόν, νύν διευθυντοϋ τής

τής Γαλλίας

'Ανατολικής

ζόμενους τήν τιμήν τής Α ιγυπτιακής επιτροπή; τοΰ Βοναπάρ-

Χερρονησίου

Εταιρίας

και

τών Ιωαννου

και

Γεωργίου Γκλιβών ( J o h n J e o r g e G lid J o n ) εταιρίαν πρός προ-

του, έζήτησε

έν Αίγύπτω,

όπως εύχαριστ,ίση τούς υπερασπι

παρά τοΰ άντιβασιλεω; τής Αιγύπτου νά γίν/| έκ

νέου έξακρίβωσις τής εργασίας, ή τι;, πραγματικό»; γενομεν η τό
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1 8 5 3 Οπό την διεώθυνσιν τοϋ Αινάν-βέη, έβεβαίωσεν εντελώς τό

τήν έκτέλεσιν καί πλειώτερα μέσα είς τήν άνάπιυξιν καί τ α 

επιτύχες εργον roO 1 8 4 7 , έπειδή ό Λιάν-βέη εδρεν μηδαμινήν

χύ τη τα τοΰ πλοϋ.

διαφοραν δηλ. 0 ,1 8 . Ούτως αί δύο θάλασσαί εύρέθησαν ισοϋψείς,

Ως πρός τά έκ τής έπιχειρήσεως ταύτης οικονομικά καί εμ

καί έπί τής νεας ταύτης βάσεως, έκτοτε βεβαιωθείσης, επρεπε

πορικά συμφέροντα δυνάμεδα νά άποφανΰώμεν ώς έξής περί ό

να στηριχθή παν μέλλον σχέδιον.

λων τών χωρών τής Ευρώπης καί τής άρκτώας Αμερικής. « Η

Εν τούτοις το σχέδιον τοϋτο, οδ την ιδέαν συνέλαβεν ό Ανφαν*
τεν και ουνεταξεν ό Ταλαβώ, δέν έπραγματοποιήθη.
Μόλις έπ τά έτη αργότερα κ ατά τό 1 8 5 4 ό Λεσσέψ, αρχαίος

μεταξύ Δύσεως καί Ανατολής εμπορική όδός θέλει συντομευθή,
έπί μέσης έκτάσεως 5 έως 6 χιλιάδων λευγών, κατά μέσον ορον
3 χιλιάδας λεύγας περίπου. »

γενικός πρόξενός εν Καΐρω, άπολάβων τής εύνοιας τής οικογέ

Ουτω τό δυνατόν τής κατασκευής, τό συμφέρον πάντω ν τών

νειας του πασσα τής Αιγύπτου, καί ιδίως τοϋ Μοχαμέτ-Σα'ιδ τοΟ

ναυτιλλομένων λαών, ή πρόοδος τοϋ έμποριου καί τοϋ πολιτισ 

νεου αντιβασιλεως, συνελαβε τήν ιδέαν τοΰ μεγάλου σχεδίου, ο

μού, ή εύκολος πρόσκτησις τοϋ πρός άποπεράτωσιν τοϋ έργου

περ πραγματοποιηθήσεται. Περί τούτου κατά πρώτον έγένετο

αναγκαίου κεφαλαίου μ ε τ’ έπωφελοΰς

λογος εν τινι ταξιδειω,

τά

νεου ήγεμονος

το οποίον

εκαμεν ό Λεσσέψ μετά τοδ

άπό Αλεξάνδρειάς είς Κάϊρον διά τών έρημων

τή ς Λυβιας· καί ό αντιβασιλείς, κατανοήσας τάς μ-γά λας ώφελειας τής επιχειρήσεως ταύτης, έζήτησεν παρά τοϋ Λεσσέψ υπό
μνημα τοΰ έργου τούτου.

πάντα

ϊόδμοΰ τοϋ
κ :ί

συνέτρεχον

καί πλουσίου κέρδους,

δπως καταστΛσωσι τήν διατομήν τοϋ

Σουέζ επιθυμητήν καί είς

τοϋ;

δύο

χοσμους*

τεΰτο

ποό πάντων ό Λεσσέψ προσεπαθησε να κατα»
t
δείξη έν τώ ύπομνήματί του, δπερ άπεύθυνεν τώ Μ οχαμετ
Σαΐδ άντιβασιλεΐ τής Αιγύπτου το 1 8 3 4 , καί ο ήγεμών, παρα

ένούτης τάς δύο θά

δεχθείς τό σ/έδιον, έξέδωτο φίρμάνιον τ*,ν 3 0 Νοεμβρ. 1 8 5 4

λασσας ητο αναμφισβήτητον, έπειδή τρις άλλοτε αυτη ύπήρξεν,

κοινοποιηθώ ν είς τούς γενικούς προξένους τών ξένων δυνάμεων·

επι τώ ν Φαραώ, έπί τών Πτολεμαίων

καί έπί τών Καλιφδν'

καί οπερ διά τήν σπουδαιότητά του καταχωρίζομεν ολοκληοον.

οδεν η μονη δυσκολία τοϋ προβλήματος ητο ή εκλογή τής «μέ

« Τοΰ ημετέρου φίλου Φερδινάνδου Λ:σσ.ψ.επ στήσαντος τήν

Τό εφικτόν τής κατασκευή? διώρυγος

ήμετέραν προσοχήν έπί τών πλεονεκτημάτων, ατινα. ηθελεν πα*

σου η έμμεσου τομής.
Κ αί ή μέν άμεσος συνίστατοείς τήν δίατομήν τοΰ ΐσθμοΟ δια
οι&σκαφής σχεδόν εύθυγράμμου διευθυνομένης άπό Νότου
Βορράν, δηλ. άπό τοϋ Σουέζ πρός τό Πηλούσιον.
Η δέ έμμεσος άρχομένη
Νείλον καί, διερχομένη μέγα

ρεξει είς τήν Αίγυπτον ή ενωσις τής Μεσογείου μετα τής Ερυ
θρας διά διώρυγος πλωτής ύπό μεγάλων πλοίων, καί καταδε1*
ξαντός ήμΐν τό δυνατόν τής προς τοϋτο συστάσεως εταιρίας εκ

έκ τοΰ Σουέζ διευθύνετο πρός τόν

Κεφαλαιούχων δλων τών έθνών, παρεδέχθημεν τούς ύποβληθεν-

μέρος τής Αιγύπτου, εληγεν εϊς

τας ήμΐν παρ’ αύτοΰ υπολογισμούς, και τώ παρεχομεν δια τοΰ

τον λιμένα τής Αλεξανδρείας.

παρόντος τό άποκλειστικόν δικαίωμα τής συστάσεως καί διευ-

1 Εκαστη

θύνσεως παγκοσμίου έταιρίας,

τών τομών τούτων στηρίζεται έπί ισχυρών λόγων,

δπως διασκάψη καί νεμηται δι

fiikv τό πρώτον παρουσιαζόμενον ζήτημα ητο νά άποφανδή τις

ώρυγα μεταξύ τών δύο θαλασσών, μέ το δικαίωμα να επιχειρισδή

τών δύο τομών παρεΐχεν

άπαντα τά πρός τοϋτο έργα καί τάς κατασκευας, και επι τή

ένταυτω μεγαλειτέρας ευκολίας περί

ϋπχρεώσει νά άποζημιώση προηγουμένως τούς ιδιωτας εν περί-

—
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πτώ σ α άπαλλοτριώσεως ΰπίρ τοΰ δημοσίου, και ταΰτα έντός

και τής Εταιρίας καί είπραττόμενα παρά τών πρακτόρων ταύ

τών ορίων, και ύπο τούς όρους και υποχρεώσεις τάς διαλαμβανο-

της, θέλουσιν εΐσθαι πάντοτε τά αύτά δι’ όλα τά κράτη, κα*

μένας έν τοΓς έξής άρθροις.

ουδέποτε ίδιον προνόμιον θέλει παραχωρηθή έξαιρετικώς είς τι

Αρθρ. 1. ό Κ . Φερδιδάνδος Α;σσ:ψ θέλει συστήσει έταΐίίαν

κράτος.

ύπο τό όνομα Παγκόσμιος εταιρία τής ναυσ:πόρου διώρυγας τοΟ

Αρθρ. 7 . Εν περιπτώσει καθ’ ήν ή έταιρία ήθελεν άποφασίσει

Σουέζ, ης τώ παρεχομεν τήν διεύθυνσιν, διά τήν διασκαφήν τοΟ

νά ένώση διά πλευστής διώρυγος τόν Νείλον μετά τής άμεσου

Ισμοΰ, τήν κατασκευήν διώρυγος πλευστής ΰπο μεγάλων πλειων,

καί κυρίας διώρυγος τοΰ ίσθμοΰ, ή έν περιπτοοσει καθήν ή διώ-

την ά - ’ άρχής κατασκευήν ή τήν διασκευήν δύο ίύρυχώρων

ρυ£ αυτη τοΰ ίσθμοΰ τρεφομένη Οπό τών ΰδάτων τοΰ Νείλου

στομίων, τοΰ μέν επι τή ς Μεσογείου, τοΰ δε έπί τής Ερυθράς

ήθελεν ακολουθήσει έμμεσον διεύθννσιν, αί παρακείμεναι καί τά

κα! τήν κατασκευήν ένός ή δύο λιμένοιν.

νΰν ακαλλιέργητοι γαΐαι τοΰ δημοσίου θέλουσι παραχωρηθή δω

Αρθρ. 2. Ο Διευθυντής τής έταιρίας θέλει διορίζεσθαι πάντοτε
παρά τής Α ιγυπτιακής κυβερν/,σεως και έκλέγεσθαι όσον οΐον τε,
εκ τών μεγαλειτέρων μετόχων τής έταιρίας.
Αρθρ. 3· Η διάρκεια τής παραχωρήσεως έσεται 9 9 έτών
άπο τής ημέρας τής άνοίξεως τής διώρυγος.
Αρθρ. 4. Τά έργα θέλουσιν έκτελεσθη ίδια δαπάνη τής ετα ι

ρεάν παρά τής κυβερνήσεως εϊς τήν έταιρίαν, ύποχρεουμένην ν*
άρδεύη καί καλλιεργή ταύτας ίδ ία δαπάνη ή φροντίδι.
Η έταιρία θέλει νέμεσθαι τά.ς γαίας ταύτας

άνευ τέλους

έπί δέκα έτη άπό τής ένάρξεως τοΰ πλοΰ τής διώρυγος· κατά
δέ τά υπόλοιπα 8 9 έτη μέχρι τής λήξεως τής προθεσμίας τής
παραχωρήσεως θέλει πληρώνει τό δέκατον

εις τήν Α ιγυπ τι

ρίας, θέλουσι δέ παραχωρηθή ταύτη δωρεάν πάσαι αί τοΰ δημο

ακήν κυβέρνησή· άλλά μετά ταΰτα όπως νέμηται τάς εΐρημε-

σίου γαιαι αίάναγκαΐαι πρός ταΰτα. Τά οχυρώματα, άτινα ή κυ-

νας γαίας θέλει πληρώνει εις τήν Αιγυπτιακήν κυβέρνησιν τον

βερνησις ήθελε κρίνει άναγκαϊα νά κατασκευασθώσιν, δέν θέλουσιν έπιβαρύνει τήν έταιρίαν.

έπιβαλλόμενον φόρον είς τάς τής αύτής φύσεως γαίας.

Αρθρ. 5. Η Α ιγυπτιακή κυβέρνησις θέλει λαμβάνει κ α τ’ έτος

Αρθρ. 8. όπω ς άποφύγωμεν πάσαν αβεβαιότητα αφορώσαν
τά ς

παραχωρηθησομένας τη έταιρία γαίας, σχέδιον τοπογραφι

1 5 τοΐς 1 0 0 εκ τών καθαρών εισοδημάτων τών καταφαινομέ-

κόν, συνταχθησόμενον ύπό τοΰ Λ ι ν ά ν - Β έ η ήμετέρου μηχανικοϋ

νων εν τώ ετησιω ισολογισμώ τής έταιρίας, έκτος τών τόκων

έπιτρόπου παρά τή Εταιρία, θ έ λ ε ι ορίσει τάς παραχωρηθησομε-

και μερικών κερδεων τών άναλογούντων εις τάς μετοχάς, άς

νας ταύτας γαίας διά τήν κατασκευήν τών καταστημάτω ν κ α ι

επιφυλάσσεται νά λάβη δι’ έαυτήν μετά τήν εναρξιν τής έγ-

τήν τομήν τής πλευστής διώρυγο; του Ισ θ μ ο Ο , καί τής έκ τ ο ΰ Ν ε ι -

γραφής τών μέτοχων, και ανευ ούδεμιάς εγγυησεως διά τήν έκ

λου άρδευτικής διώρυγος, ε π ίσ η ς δέ καί τάς πρός καλλιέργειαν

τελεσιν τών έργασιών καί τών έπιχειρήσεων τής έταιοίας. Το υ

γαίας σύμφωνα πρός τό 7ον ά ρ θ ρ ο ν.

πόλοιπον τών καθαρών εισοδημάτων Οόλει διανεμηθή ώς έξής.

Οθεν πάσα έπιχείρησις άφορώσα τάς

παραχωρηθησομένας

7 5 τοις 1 0 0 πρός όφελος τής έταιρίας.

ταύτας γαίας τσΰ δημοσίου απαγορεύεται άπό τής σήμερον, πρός

1 0 » #

δέ διά πασαν ιδιόκτητον γήν, ην ό κάτοχος ήθελεν αργότερα

»

β

τών καθιδρυτών.

Αρθρ. 6. Τά τέλη τοΰ δικαιώματος τοΰ διάπλου τής διώρυγο;
τοΰ Σουέζ, όρισθησομενα

έκ συμφώνου παρά τοΰ Αντιβασιλέω;

ποτίζει έκ τής άρδευτικής διώρυγος τής/ Εταιρίας, θελει πληρώ-
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v a 8&σμΰν . . . . . άνά παν φεδοάν (*) καλλιεργοΰμενον, ή Saσμόν συνομολογηθησομενον φιλικώς μεταξύ της Αιγυπτιακή;

σ ύ μ π ρ α ζ ιν η μ ώ ν

κυβερνήσεως καί τής Εταιρίας.

όπως εύκολύνωμεν τήν έκτέλεσιν τών προρρηθέντων. a

Αρθρ. 9

τε κ α ί τ ώ ν ή μ ε τ ε ρ ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν τ ή ς Αίγυπτου

Εν Καϊρω τήν 3 0 Νοεμβρίου 1 8 5 ί .

Παραχωρείται τέλος τό προνόμιον εις τήν Εταιρίαν

ν» έξάξη άνευ δασμού έκ τών μεταλλείων και λατομείων τ)ύ

Το «ιρμάνιον τοΰτο έπροξίνησεν έν Ευρώπη μεγίστην έντύπω-

δημοσίου απαν τό άναγκαϊον υλικόν διά τα έργα τής διώρυγος

σιν. Ενθουσιωδώς άπεδείχθτ.σαν τήν αγγελίαν τής προσεχούς έκ-

καί τα κατασκευάσματα τά έξαρτώμενα έκ ταύτας, θελει άπο·

τελ;'σ:ως έργου, όπερ τά παγκόσμια συμφέροντα πρό α ιώ ν ω ν

λαυει επίσης ελεύθερα; εισαγωγής όλων τών μηχανών καί tjO

άπήτουν.

ύλικοΟ τοΟ προερχομένου έκ τοΰ εξωτερικού πρός χρήσιν τ/)ς
παραχωρήσεώς τ/,ς.

μονικά ς τά σχέδια, ατινα ηθελον υποβληθή π·οί τής διατομής

Αρίΐρ. 1 0 . Μετα τ/,ν λήξιν τής προθεσμίας τής πα.ραχωρή-

τοΰ Ισθμού. Καί κατά πρώτον, ώς άνωτέρω ειπομεν, επρεπε νά

0 Αεσέψ ήσχολήθη παρευθΰς νά ΰποβάλη εις σπουδάς επιστη

σεως η Αιγυπτιακή Κυβερνησις θέλει αντικαταστήσει τήν Ετα.ι-

γίνη ή εκλογή μεταξύ τών δυο χαράξεων δηλ. τής άμμέσου

ρίαν, θελει απσλαυει ανεξαιρετως όλων τών δικαιωμάτων ταυ-

καί τής έμμεσου1 πρός τούτο

ό Λεσσέψ άπετάνθη πρός τ ο υ ς

της, καί θέλει λάβει κατοχήν τ ί ς διώρυγος τού Ισθμού, καί τών

σοφωτέρους μηχανικούς τής Ευρώπης, ούς προσεκάλεσε ν ά σ χ η *

εκ ταυτης εξαρτωμενων κ ^τα σ τ/ιμ α τω ν δι’ αμοιβαίας δέ φιλι

ματίσωσι έπιτροπήν, ητις, μεταβαίνουσα έπί τόπου, ώφειλε νά

κής συμβασεως, η δια διαιτοσεως, θελει όρισΟή ή όφειλομενη τ?ι

εξακριβώση τάς προτάσεις τών Λινάν-Βέη καί Μουγέλ-Βεη, κο ί

έταιρια αποζημίωσις διά τήν έγκατάλειψιν τοΰ υλικού καί τών
κινητών ά,τικειμένων.

νά

Αρθρ. 11. Τό καταστατικόν τής Εταιρίας θελει ύποβληθ)
ήμΐν αργότερα, καί

θελει περιβληΟή μέ

τό κύρος

άποφανθή όρ:στικώς περί τής καταλληλοτέρας χαράξεως.
Οθεν ό Λεσσέψ άπετάνθη είς όλα τά εθνη τά μάλλον πεφω ·

τισμένα όμολογουμένως είς τό είδος τούτο τών υδραυλικών έρ

ημών. Αί

γων. Οοτω ή Α γγλία τώ προέσχε τους Ράνδελ καί M ac C lea n

τροποποιήσεις, αιτινες τυχόν ηθελον γίνει είς τό μέλλον, πρ:π:ι

επισήμους μηχανικούς καί τόν Μάνου γραμματέα τ3ύ κόκλου

προηγουμένως να επικυρωθώσιν παρ’ ημών. Το καταστατικόν

τών πολιτικών μηχανικών τού Λονδίνου, πρός δέ καί τόν Άρρί

τούτο θελεί φερει τα ονοματα τών θεμελιωτών, ών έπιφυλαττό-

Χ εβετ άποθανόντα πρό τής συστάσεως τής έπιπροπής.

μ;θα νά έγκρίνωμεν τόν κατάλογον.

στρία τόν Νεγρέλλι συμβουλον τής Αυλής παρά τώ Τπουργείω

Εν τώ καταλογφ το^τω θέλουσιν άναφέρεσδαι τά ονόματα

τού

II Αυ

έμπορίου καί γενκον επιθεωρητήν τών σιδηροδρόμων. Τ ο

εκείνων, οιτινες, είτε εργω, εΓτε σπουδή, είτε φροντίδι, είτε δα-

Π'.εμόντιον τόν Παλαιοκάπα υπουργόν τών δημοσίων έργων έ ν

π»ν/ι, συνετελεσαν εις ττ,ν εκτελεσιν τού μεγάλου έργου τής
•διορυξεως τού Ισθμού.

Τουρίνω. II Ολχνδία τόν Κονράδ αρχιμηχανικόν τού Βάτερ Στάτ.

Αρθρ. 1 2 . ϊποσχόμεθα τέλος τήν έθελόκαλον καί ειλικρινή

Ισπανία τόν Δον -Συπνάνον Σεγοΰνδο Μοντε- Σινο γενικόν διευθυν

Η Πρωσσία τόν Αάντς διευθυντήν τών έργων τοΰ Βιστούλα. Η
τή ν

(* )

Το

Αιγυπτιακόν φεδδάν

Στρεμ. εχαςο 5? Β«σ.

ίσ ο δ υ ν α μ εΐ

Σ τ ρ ε μ . ε ί ν α ι ίσ ο ν μ :

τών δημοσίων έργων έν Μαδρίτη, ί ΐ Γαλλία τέλος τόν Ρενά>

5 Βασιλ.

γενικόν επιθεωρητήν καί μέλος τού γενικού συμβουλίου' τ ώ ν

5 0 0 0 τετραγ. μέτρου

γρφυροδοπο'ών, καί τόν Λιαστόν ΰδ^ογρίφον τοΟ Ναυτικού. 0θ;ν

περίπου

μέ
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εΛιτροΛη ουτω καταρτισμένη έξ επισήμων χαι σοφών άνδρών

τοΰ Σουέζ, εξέτασε τους άνεμους, τά ΰδατα, τ*ς παλίρροιας καί

ηνωνεν έν έαυτΐί όλας τάς αναγκαίας ειδικότητας.

τά γεύματα, καί ε5ρε τόν όρμον έξαίρετον- μετά τάς έκτελε-

Η επιτροπή αυτη συνήλθεν είς Παρισίους την 3 0 και 31 Οκ

σθείσας δέ ύδρογραφικάς έργασίας άνεγνώρισεν ότι τά διά τον

τωβρίου τοΰ 1 8 5 5 , τόν Ράνδελ άντιπροσώΛευεν ό υιός του ΠαΟ-

σχηματισμόν τοΟ στομίου τής διώρυγος παραχώ ματα έπρεπε ν*

λος, παρήσαν δέ οι μνησθέντες Αισάν Βεη καί Μουγελ Βε'η μετα

γίνωσι μήκους 1 6 ,0 0 0 μέτρων κατά μεγιστον όρον.

τοϋ Λεσσίψ, τόΟ άξιοτίμου Ζομάρ καί τοΰ Βαρθελεμύ Σ α ιντίλέρ.

Τήν 21 Δεκεμβρίου ή έπιπροπή ηρξατο τής άναγνωρίσεως

Et; τά ς δυο ταύτας συνεδριάσεις άπεφασίσθη να αναχώρησή

τοΰ ΐσθμοΟ άπό Σουέζ μέχρι Πηλουσίου, διαρκεσάσης 10 ήμερας"

η αλλοδαπή επιτροπή εις Αίγυπτον την 8 Νοεμβρίου, καί προς

έξέτασεν όλα τά πρό ένός έτους διασκαφέντα ορύγματα, και ούτως

τοϋτο ωρισαν την Μαίσαλίαν τόπον συνεντεύξεως· οΰτω την 8

άνεγνώρισεν τήν γεωλογικήν σύστασιν τοΰ ΪσθμοΟ επι τής σκο-

Νοεμβρίου τοΰ 1 8 5 5 ή Επιτροπή άνεχώρησεν, άφιχθείσα δέ έν

πουμενης χαράξεως τής διώρυγος· τά ορύγματα ταϋτα, περιλαμ ·

’Αλεξάνδρειά ηρξατο τών εργασιών της παρευθύς, καί ασχο

βανομένων καί τών έν ταΐς άκταΐς τής Μεσογείου και τής Ερυ»

λούμενη είς τήν οριστικήν σπουδήν τοΰ σΛεδί υ, εξέτασε τήν

θρας, είσίν 1 9 τόν άριθμόν.

φυσιν τής χωράς, εκαμε γεώδαιίιακάς, ύδρογραφικάς, χωροσταΟ-

Κ α τά τάς δύο πρώτας ήμερας τής έκδρομής έν τϊιέρήμω ή επ ι

μικάς καί ύψοβαρομετρικάς εργασίας, άνεγνώρισ* τά παράλιο,
εσπούδασε γεωλογικώς το έδαφος κ.τ.λ.

τροπή ήκολούΟησε τήν κοίτην τής άρχαίας διώρυγος τών Φαραώ,
ης τά άνδηρα σώζονται είσέτι είς τινα μέρη εχοντα υψος 2 5
ποδών καί διάμεσον πλάτος 4 0 — 5 0 μέτρων’ την 2 3 ητο επί

Ενταϋδα βελομεν εκθεσει εν συντομω τάς κυρίας εργασίας
τής επιτροπής.

τής χώρας τής καλούμενης Σεΐκ-Ενεδέκ έπί τών οχθών τής

Αμα αφιχθείία εν ’Αλεξάνδρειά ή άλλοδαπή έπιτροπή, ητις

λίμνης Τιμσάκ, διευθυνθεϊσα δ’ άκολούθως πρός άνατολάς τής

εξελέξατο πρόεδρόν τον Κονρ,-δ, καί γραμματέα τον Αιεσσόν,

Ούαδέ-Τουμιλα, εξέτασε τήν κοιλάδα, δι’ ης θέλει κατασκευαστή

εξετασεν επι τρεις ημέρας τον ορμον καί τά περίχωρα τής πόλεως

διώρυξ υδατος γλυκέως, ητις έκ τοΰ Κάιρου θα διευθύνεται εις

ταύτης" την 2 3 υπεδεχθη τ^ν επιτροπήν έπί τών προχωμάτων

τόν λιμέναΤιμσάχ, καί έκεΐθεν διακλαδιζομένη είς δύο βραχίωνας

τοΟ Νείλου ΑντιβασιλεΟς Μ αχαμετ-Σαΐδ, οστις δέν έπαύσατο

θέλει διευθύνεσθαι είς Σουέζ καί Πηλούσιον άνευρε δέ έν τή χ ώ 

παρεχων αύτοΐς δείγμ α τα εΰμενείας, όπως δείξη εις τον σπου-

ρα ταύτη τά ίχνη τής διώρυγος τοΰ Νεχω· την 2 5 Δεκεμβρίου

δαΐον κόσμον, οτι ενδ.αφερετο πολύ είς τά έργα τής έπιτροπής.

έστάθμευσεν έπί τών έρειπίων τής πολεως, ην η Γραφή ονομάζει

Μετά ταϋτα μετεβη κατα πρώτον ή έπιτροπή είς τήν Ανω

ί’αμσέ οι δέ άρχαΐοι Ελληνες Πολιν ίίρωων* την 2 8 Δεκεμβρίου'

Λιγ'-πτον, όπως σπουδαση επι τοΰ ποταμοΟ Νείλου διάφορα ζη

ή εΛίτροπή έφθασεν εις Πηλούσιον και εις τα παραλία τής Με

τή μ α τα άναφερο'μενα είς τήν διόρυζιν τοΰ ΐσθμοΟ ιδίως, ή είς

σογείου.
Η έξέτασις αυτη τοΟ ΙσδμοΟ απεδειξεν οτι η διασκαφη τής

τ;. ς μελετωμενας παρά τοΟ ’Αντιβασιλεως ΰδραυλικάς έργασίας
προς αρδευσιν τής Αίγυπτου, επανακάμψασα δέ έκ ταύτες τής

μελλούσης διώρυγος ούδεμίαν ουσιώδη δυσκολίαν παρεΐχεν

εκδρομής την 1 2 Δεκεμβρίου ανεχώρησε τήν 1 5 έκ τοΟ Σουέζ,
Οπου άφίχθη τήν πρωίαν τής 1 6.

έδαφος όν πανταχοϋ καλόν είναι έν ταΰτώ πανταχοΟ όμαλώτα-

τό

τον· έν τούτοις έκ τών χωροσταΟμικών έργασιών έδείχθη οτι

Η επιτροπή ενετριψε πεντε ημέρας σπουδάζουσα τόν όρμον

ύπάρχουσι μεταξύ μεγάλων διαλειμμάτων κυμάυσεις τοϋ έδά-

ί
—
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•

φους διαφεύγουσαι τήν ορασιν και ότέ μέν τό έδαφος κατέρχεταί
κάτω τή ς έπιφανείας τών δύο θαλασσών, ότέ δέ άνυψοΰται ολί
γον

άνω, ταύτης* το

επικείμενον

σημειον

Ε λ-γίς είς το κατώφλιον τοΟ Κερασιού,

εΰρίσκεται είς

δπου έπί έκτάσεως

λίαν μικρας τά έκχώματα δυνατόν νά λάβωσι βάθη 1 4 — 15
μ έ τρ ω ν

άλλά τοιοΰτον εργον είναι μηδαμινόν, καί επειδή τό

έδαφος είναι έν

γένει αρκετά συμπαγές,

αΐ φυσικάί κλίσεις

τώ ν χω μάτω ν θέλουσι π α ρ έ/ει εντελή στερεότητα. Αΐ άναφερόμε»
ναι εκτάσεις κινητής άμμου, οΐτινες τοσοΰτον κατίπληζαν καί
άπεδηλίασαν τοΟς πάντας, δέν ύπάρχουσιν, ή άν ύπάρχωσιν ή
ένέργειά των είναι τοσοΟτον άσθενής, ώστε ποσώς δέν δύνανται
νά παρέζωσιν δυσχέρειας είς τήν έκτέλεσιν τών έργων.
Εν ζήτημα, δπερ σπουδαίως άπησχόλει τήν Επιτροτΐήν πρό
της έρεύνης τών τόπων, ήτο ή κατασκευή λιμένος έπί τής ΜεσογείοΟ- σοβαραί συζητήσεις είχον έγερθή κατά της διασκαφής
λιμένος έπί τής Πηλουσίου ακτής. Ά λ λ ’ ή εξετασις τών τόπων
άπεκάλυψε ουσιώδη άλήθειαν, εύνοιάν τινα αληθώς, ούτως είπεΐν, τής φύσεως πρός πραγματοποίησιν τοΰ θαυμασίου τούτου
έργου' περί το μίσον δηλ. τοΰ Ισθμοΰ υπάρχει απέραντος έκχωσις καλούμενη Λίμνη Τιμσάχ, καί ήτις θέλει χρησιμεύσει ώς
λιμήν τής διώρυγος.
Εν χ?ι λεκάνη τής λίμνης Τιμσάχ, ήτις κοινωνεΐ φύσει μετά
τοΰ Νείλου δία τής όδκδέ τοΰ Τουμιλάχ, είναι δυνατόν πραγμ»τικώς να κατασκίυασθί) λιμήν εσωτερικός, δσον οιόν τε ευ
ρύχωρος, έπειδή ή λεκάνη αυτη έχει τήν έκ-ασιν περίπου τοΰ
ορμου τοΰ Τουλών. 0 λιμναίος ουτος λιμήν θέλει χρησιμεύσει ώς
σημειον εφοδιασεως τών πλοίων, πρός δέ θέλει ένώσει τήν με·
γάλην ναυσιπόρον διώρυγα μέ τάς λοιπάς χώρας τής Αίγυπτου,
τό Κάϊρον τό Δέλτα τήν Αλεξάνδρειαν, κ.τ.λ.
Τήν 2 8 Δεκεμβρίου ή Επιτροπή ήρξατο τής άναγνωρίσεως
τοΟ ΠηλουσιακοΟ όρμον, δπου μείνασα, μέχρι τής 3 1 , έπέβη τής
(άκ->λου9»ΐ)

