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Πΐοι των οΰο τοΰ Έεοζον y~z>vo&j. ι ι - * ι i 

To χωρίον τοΰ Ηροδότου (Ζ. 3 3 - 3 6 , 5 5 - 5 6 ) ενθα ποιείται 
μνείαν π·ρί της κατασκευής τών γεφυρών τούτων, διατελεί ετι 
ολίγον άσαφές, εί καί ύπό σοφών ύπομνηματιστών έξετασθίν, 
καί αύτού τοϋ πατρός τής Ιστορίας άκρίβϊίαν τήν μεγίστην 
έν αύτώ έπιδεικνύντος. Άποπειρώμενοι νά οιασκεδάσωμεν τήν 
άσάφειαν ταύτην όμολογοΰμτ.ν κατά πρώτον, ότι δυσκολίαι 
τοιαύτα, ό':ν λύονται ευκόλως έν τή σιωπή του σπουδαστηρίου, 
άλλα μάλ?„ον έν ταΐς παραλίαις αύτοϋ τοϋ Ελλησπόντου ( I ) . 

Ιδού ή διήγησις τοϋ 'Ηροδότου. 

Ζ. 3 3 . Έ σ τ ι δέ τής Χερσονήσου τής έν Έλλησπόντω, Ση-
στού τε πόλιος μεταξύ καί Μαόύτου, άκτή τραχέα ές θάλασ-
σαν κατήκουσα Άβύδω καταντίον. 

3 4 . Έ ς τούτων ών τήν άκτήν έξ 'Αβύδου ορμώμενοι έγε-
φύρουν τοϊσι προσεκέετο, τήν μέν λευκολίνου Φοίνικες, τήν 
δ' έτέοην -ε τήν βυβλίνην Αιγύπτιοι* έστι δέ έπτά στάδια έξ 
'Αβύδου ές τήν άπκντίον καί δή έ ψυγμένου τοϋ πόρου έπιγε-
νόμενος χειμών μέγας συνέκοψέ τε έκεΐνα πάντα καί διέλυσε. 

3 5 . Ώ ς δ'έπύθετο Ξέρξης,δεινά ποιεύμενος, τόν Έλλήσπον-
τον έκέλευσε τριακοσίας έπικέσθαι μάστιγι πληγάς καί κατεΐ-
ναι είς το πέλαγος πεδέων ζεϋγος. 

3 6 . . . . τάς δέ άλλοι αρχιτέκτονες έζεύγνυσαν έζεύ-
γνυσαν δέ ώοε- πεντηκοντέρους καί τριήρεας συνθέντες, ύπό 
μέν τήν πρός τοϋ Εύξεινου Πόντου έξήκοντά τε καί τριηκο-
σίας τοϋ μέν Πόντου έπικαρσίας,· τοϋ δέ Ελλησπόντου (2) 
κατά ρόον, ινα άνακωχεύ/) τόν τ'όνον τών όπλων, συνθέντες 
δέ άγκύρας κατήκαν περιμήκεας, τάς μέν πρό τοϋ Πόντου 

ευρου 
τών πεντ/ικοτέοων καί τριηρέων τριχοϋ, ίνα καί εις τόν Πόν-
τον έχη ό βουλόμενος πλέειν πλοίοιοι λϊπτοΐσι καί έκ τοϋ 
Πόντου έξω. Ταϋτα δέ ποιήσαντες κατέτεινον έκ γής στρε-
βλοϋντες ονοισι ξυλίνοισι τά όπλα, ούκέτι χωρίς έκάτερα τά-
ξαντες, άλλά δύο μέν λευκολίνου όασάμενοι ές έκατέρην, τέσ-
σερα δέ τών βυβλίνων (3) παχύτης μέν ήν ή αύτή καί καλ-
λονή, κατά λόγον δέ ήν εμβριθέστερα τά λίνεα, τοϋ τάλαν-
του ό πήχυς είλκε* έπειδή δέ έγεφυρώθ/; ό πόρος, κορμούς 
ξύλων (4) καταπρίσαντες καί ποιήσαντες ίσους τής σχεδίης 

(1). Γινύσκετα·. γενικώς, ότι ή ορμή τοϋ ρεύματος άπό 2 0 
ήδ/) αιώνων ή'.λοιωσε λίαν έπαισθητώς τήν διάθεσιν τών άκ-
τών τούτων* τό στενώτερον μέρος τοϋ πορθμού, όπερ οι άρ-
χαΐοι έκ συμφώνου ετίθεσαν έν Άβύδω, έστιν ήδη πλησίον τοϋ 
φρουρίου τών Λαρδανελλίων. 

(2). Ένταϋθα εννοεί τό μέρος τού Ελλησπόντου τό έκδιδόν 
εις τό .Αίγαΐον. 

(3) . Τά έκ βύβλου σχοινιά δέν άντέσχον όσον τάλλα, ότε 
αί πρώται γέφυραι διελύθησαν έκ τής τρικυμίας. 

(4) Οΐ κορμοί ούτοι τών ξύλων δέν έσχημάτιζον έπιφάνειαν 
έπίπεδον καί συνεχή, έπειδή έμενον άνωααλίαι πρός ίσοπέδω-
σιν. Ή λέξις ύλη κυρίως σημαίνε: «δέσμην ξύλων,» ώς πχ-
ρέφρασεν ό Γαίλλιος (G6ogr d' Herod, le Philoloque , annee 
1823 loin. XIV. 198). Αί δέ λέξεις (τκοσμω θέντες» έπεισαν 
ήμάς να προτιμήσω >εν τήν σημασία·» τοΰ (τσανίδε; 3) Π α ρ ' Ό -

τώ εύρει, κόσμω έπετίθεσαν κατύπερθε τών όπλων τοΰ τόνου, 
θεντες δέ έπεξής ένταϋθα αύτις έπεζεύγνυον ποιήσαντες δέ 
ταΰτα ύλην έπεφόρησαν, κόσμω δέ Οέντες καί τήν Ολην γήν 
έπεφόρ/;σαν, κατανάξαντες δέ καί τήν γήν φραγμόν παρείου-
σαν ένθεν καί ένθεν, ίνα μή φοβέηται τά ύποζύγια τήν θά-
λασσαν ύπερορώντα καί οί ίπποι. 

5 5 . Ώ ς δε ταΰτα οι επεποίητο, διέβαινον κατά μέν τήν 
έτέρην τών γεφυρέων τήν πρός τοΰ Πόντου ό πεζός τε καί ή 
ίππος άπασα, κατά δέ τήν πρός τό Αίγαΐον τά ύποζύγια καί 
ή θεραπηίη. 

56 . Διέβη δέ ό στρατός αύτοΰ έν έπτά ήμερη σι καί έν έπτά 
εύφρόν/)σι. 

Καί αύτη μέν είναι ή 'Ηροδότου άφήγησις. Ήμεΐς δ' εί-
πωμεν πρώτον που ή διάβασις έγένετο, καί τίνα τά τόν 
Ξέρξην άναγκάσαντα αίτια εί; κατασκευήν τών δύο τούτων 
γεφυρών. 

Κατά Στράβωνα ( I ) , ή Σηστός εκείτο άπέναντι τής Αβύ-
δου, άλλά ούτω πλαγίως, ώστε ή άπ' άλλήλων άπόστασις τών 
πόλεων ήν τριάκοντα στάδιοι, μόλις έπτά σταδίους τής Αβύ-
δου άφεστώσης τής άντικειμένης παραλίας κατά τό προσε-
χέστερον άκρον. Τής αύτής δέ καί Ηρόδοτος έχεται γνώμη; , 
ότι το κατά τήν Άβυδον άκρον ίσον απέχει τής τε Σηστοΰ 
καί Μαόύτου (2). Ό τ ι δέ τό μέρος τοΰτο τοΰ Ελλησπόντου 
ήν εις τοΰτο προσφυέστατον, δήλον- διότι καί ό πορθμός έν-
ταϋθα στενοϋται μάλλον ή άλλαχ^οΰ, καί είς τά άκρα έκατέ-
ρας τών παραλιών ούτως έπιζευχθεισών, άπολήγουσι καλαί 
καί εύρεΐαι κοιλάδες, τήν τε διάβασιν καί τήν άνάπτυξιν πολ-
?νθΰ στρατοΰ ευχερή καθιστώσαι. 

Έπεχειρησάν τίνες νά άμφισβητήσωσι τήν έκ τών γεφυρών 
ώφέλειαν, διατεινάμενοι ότι έξ άλαζονείας ώρμήθη ό Περσών 
βασιλεύς, ένώ ήν λυσιτελέστερον τό φυσικόν μ,έσον, ου χρή-
σιν έποιήσατο βραούτερον Αλέξανδρος τε ό Μέγας καί Μωά-
μεθ ό Β', ήτοι ή διά πλοίων περαίωσις τοΰ στρατού κ.τ.λ. 
Ουδόλως άποόεχόμεθα τυφλοΐς όμμασι τάς διαφόρους υποθέσεις, 
δι' ών τίνες επεχείρησαν ίνα τοιαύτην κατηγορίαν τώ Ξέρξη 
έντρίψωσιν* άλλ1 όφείλομεν ινα διαβεβαιώσωμ-εν, ότι διά τήν 
άπειρον πληθύν τών στρατιωτών αύτοϋ, ήθελε δεήσει χρόνου 
πολλώ μαχροτέρου ή τοΰ ύφ' Ηροδότου μνησθέντος είς τήν 
διά πλοίων όιαπεραίωσιν τούτου τού πόρου (3). 

μήρω Όόυσ. Ε. 2 5 7 , οί σχολιασταί έννοοΰσι διά τσύ ύλη ?„ίΟους 
μετ' άμμου. 

(1). Η- 1. Τοιαύτη καί ή τών πλείστων τών νεωτέρων πε-

ριηγητών γνώμη. 
(2). Ό τής Μ αδύτου κόλπος είναι άναμφιβόλω; ό τανΰν 

τοΰ Ζεμενίκ* άντιχρύ δε τής Αβύδου έκτείνεται (έπί τοΰ τανΰν 
Ναζάρας άκρωτηρίου) ή κοιλάς Βυγουσίου. 

(3). Ή θ ε λ ε δεήσει ένός ή δύο μηνών. Ό Κρύσιος, έν τώ 
σοοώ αύτοΰ ύπομνήματι (uher Herodol's Ausraossuiig der Pon-
tus kuxinus p. 79*108) , δ/ισχυρίζεται, ότι ήθελε δεήσει πέντε 
έτών καί 1 7 5 ημερών. Κατ'αύτόν ό σύμπας στρατός, στρα-
τιώται καί ύπηρέται, ήσαν περι τούς 5 2 8 3 2 2 0 (Ήρόδ. V I I . 
134) , ώστε ήτο χρεία νά περαιωθώσιν είς τήν Εύρώπην δια 
4 0 , 0 0 0 πλοίων. Έκτος τούτου έπειδή ό τής 'Αβύδου λιμήν 
δέν ήδύνατο νά είσδεχΟή έκάστοτε πλείονα ή εκατόν πλοΐα, 
ταΰτα τά πλοΐ·» ώΐζ'λον ίνα δ-απλεύσωοι τόν πορ^μόν τετράκι; 
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\v άληθώ; ό Ξέρξης ώρμάτο έξ ύπερηφανείας ασιατικής, 

ό 'Ηρόδοτος αναμφιβόλως ήθελε μνημονεύσει τοΰτο, ώς εν τώ 
(Η, 2-1) περι διώρυγο; εκφέρει κρίσιν. Πρός δέ τούτοις ό Περ-
σών βασιλεύς κατενόησε μετά τήν έν Σαλαμΐνι ήτταν, όσον 
έπωφελεις αί γέφυραι ήσαν είς τήν ύποχώρησιν αύτοΰ (Ήροδ. 
Ζ. 97) , καί ί/. παντός τρόπου πεπείσμεθα ότι καί οι "Ελληνες 
ούχ ήττον χρησίμους αύτάς ένόμισαν (ΑύτόΟ. 108) . "Οθεν ά-
δύνατον ϊν' άμφιβάλλωμεν, ότι ή κτίσις τών γεφυρών ήν ού-
σιώδες μέρος της στρατείας αύτοΰ. 

Ά λ λ ' ινα τί ή διπλή αύτη κατασκευή, ένώ ό Δαρείος διά 
μιας μόνης διεπεραιώΟη τόν Βόσπορον ·, 

Πρός διχαιολόγησιν τοϋ μέτρου τούτου, προφέρουσί τίνες 
τήν άπειρον πληΟύν τής άκολουθιας τοΰ Ξέρξου καί τήν ά-
φευκτον άνάγκην τής διαιρέσεως αύτής, πρός αποφυγήν με-
γίστης συνωΟήσεως έφ' έκατέρας τών ακτών άλλά τοιαύτη 
σκήψις φαίνεται ήμΐν ήκιστα έλλογος ένΟυμουμένοις, ότι αί δύο 
γέφυρα: έχτίσθησαν σχεδόν συνεχόμεναι άλλήλαις, καί ότι μίαν 
σχεδόν μόνην όδόν άπετέλουν. Ήόυναμ,εθα μάλλον ίνα παρα-
δεχΟώμεν, ότι ό Ξέρξης ούτως .ήθέλησεν ίνα έξασφαλιση τα-
χίστην διαπεραίωσιν άλλ' όμως όλίγων /μερών προτέρησις, 
μετά παρασκευάς πενταετείς (Αύτ. 20) , ουδόλως φαίνεται ή-
μΐν άμείβουσα πόνους τοσούτο δυσχερείς· ώστε τοΰτο ύπήρ-
ξεν ούχί τό κύριον αίτιον, άλλά τών συντελεστικών. Ό ου-
σιώδης λόγο; εΰρηται καθ' ήμάς έν τώ κειμένω. «Οι άρχιτέκ-
τονες, γράφει ό'Ηρόδοτος, «συνΟέντε; αγκύρας κατήκαν περι-
μήκεας τάς μ.εν πρό τοϋ ΙΙόντου τής Ιτέρης τών ανέμων εϊ-
νεκεν τών έσωΟεν πνεόντων, τής δέ έτέρη; τής πρός έσπέρη; 
τε καί τού Αιγαίου εϋ'ρου τε καί νότου εϊνεκα». Έ κ πρώτης 
ό!/εως φαίνεται πκράοοξον, ότι επεχείρησαν νά προφυλάξωσιν 
εκάστη ν τών γεφυρών άαό μόνου τοΰ έτερου τών ειρημένων 
άνεμων, ένώ άμφότερχι άνεπέπταντο έκάστω τών μνησθέντων 
άνεμων. Ά λ λ ' έάν ένθυμ.ώμεΟα, ότι έκάστη τών γεφυρών έδει 
νά ποοφυλάττηται διά τών γεφυρών μόνον άπό τών κατ' εύ-
Οεΐχν άπειλούντων αύτήν άνεμων, θέλομεν παραδεχθή, ότι τήν 
έτέραν τών γεφυρών τήν άναπεπταμένην πλαγιώτερόν πω; 
ε ϊ ; τόν έτερον τών άνεμων, έμελλεν άναγκαίως νά άμ,ύνηται 
ή ετέρα γέφυρα, κειμένη έπί τω στέγειν τήν τε τών άνέμων 
καί τήν τών κυμάτων σύρραξιν. Τίτος Λίβιος αφηγείται τοι-
αύτην γεφυρών διάταξιν περί τής τοΰ 'Ρήνου διαβάσεως τού 
'Αννίβα. 

Έ κ προκαταβολή; όμολογοΰμεν, ότι τοιούτο μέσον ουδόλως 
ήν τών άνυστικωτέρων, μή κώλυσαν παντάπασι τά; πρώτας 
γέφυρας τή ; ύπό τής τρικυμίας διαλύσεως. 'Αλλ' αύτη ή έ-
ξήγησις φαίνεται τοσούτω αναγκαία, οσω ούδαμώς άλλως εί-
ναι καταληπτόν, πώς οί άρχιτέκτονες ύπέλαβον άναγκαιοτάτην 
τήν τών αγκύρων χρήσιν, ή ; 'Ηρόδοτο; μέμνηται· άλλως τε 
άναλογιζόμενοι τήν τεράστιον δαπάνην δυνάμεων, τήν κατά 
ταύτην τήν γιγάντειον έκστρατείαν γενομένην, δικαιούμεΟα νά 
π.στεύσωμεν ότι ό Ξέρξης δέν ένόμισεν, ότι άντί πολλοΰ ήγό-
ρασε τήν όση·Όυν ώφέλειαν, τήν έξ αύτών προκύψουσαν δι' 
έαυτόν τε καί τούς στρατούς. "Αν λοιπόν αί γέφυραι έτέθειν-
το ούτω;, ώστε έχατέρα νά προουλάττη τήν έτέραν, έξάγεται 
ότι άφεύκτως ήσαν έγγύτατα αλλήλων πεπηγμέναι (I) . 

χιλιάκις, καί φορτόνοντα δί; τής ημέρας, ήΟελον δαπανήσει 
τά προειρημένα 8 ετη. Ό υπολογισμό; ούτος στηρίζεται έπί 
πολλών λαθών καί πρώτον πρέπει νά ύφέλωμεν έκ τοΰ κε-
φαλαίου 5 1 7 0 1 0 ναύτας καί στρατιώτα; τοϋ ναυτικού, καί 
3 2 4 0 0 0 Ευρωπαίους, ους μακρώ βραδύτερου παρέλαβεν είς 
τόν στρατόν αυτού ό Ξέρξης· πρός τούτοις ό Ξέρξης δέν είχε 
μόνον προκείμενον είς χρήσιν τόν λιμένα τής 'Αβύδου· έπει-
τα ή πραίωσις ήόύνατο νά γι'ντται τρις τής ημέρας· καί τε-
λευταΐον ό Κρύσιος όιαιρών τά 4 0 0 0 0 διά 1 0 0 , ώοειλε νά 
ίο η πηλίκο ν 100 καί ούχί 4 0 0 0 . 

(I) . Δέν δυνάμεθα ν' άποδεχβώμεν την γνώμην νεωτέρου 
τινός περιηγητοΰ (I'rokesch, Denkimirdigkeiten aus dcm Orien-
t's 1. I>. 128), όστ:; ιστόρησε·/, είναι άληθές, τά; άκτάς τοΰ 
Ελλήσποντου, οδηγούμενος πω; ύπό τοΰ 'Ηροδότου, άλλ' άπο-
πλανηθείς πολύ τοΰ κειμένου ήμών. Κατ" αύτόν ή έτέρα τών 
γεφυρών όιευθύνετο έξ 'Αβύδου είς τήν κοιλάδα τού Βογου-
σιου, η ο' έτέρα έκ Σηστού είς τό άντίπεραν άκρωτήρ·.ον. ι 
Σκοπούμενοι τά; αποστάσεις κατά Στράβωνα, εύρίσκομεν διά- 1 
στημα 2 5 σταο'ων μεταξύ τών δυο γεφυρών όθεν τοιαύτη ά- I 

Πριν ή τά παρ' Ηροδότου περί τών γεφυρών είρημένα έξε-
τάσι, μεν, νομίζομεν ότι όφείλομεν πρό πάντων νά άποδείξω-
μεν ούο ουσιώδη κεφάλαια, τό μέν, ότι έκάστη τών γεφυρών 
έκτίσΟη έκ πλοίων ομοειδών, τό δε, ότι τά πλοία ήσαν άντί-
πρωρα πρός τόν ρούν. Καί το μέν πρώτον είναι προφανές, ότι 
αν τά πλοία έκαστης γεφύρας όιέφερον καί κατά τάς άναλο-
γίας καί τό ΰψος, ήτε οίκοδάμησις ήθελεν είσθαι όλιγώτερον 
στερεά, καί ή κατάτασις τών κάλων δυσχερεστέρα, ώς τό κεί-
μενον ένδεικνύει. Πλήν τούτου ό 'Ηρόδοτος άναφέρει πεντη-
κοντόρου; καί τριήρεις. Διατί άρα δέν ήθέλομεν άποϊεχθ?, ότι 
οϊ άρχιτέκτονες μετεχειρίσθησαν άηοκλειστικώς αμφοτέρων 
τών ειδών τά πλοία έπί τή οικοδομήσει τών δύο γεφυρών ; 
Αλλ' ο ιστορικός δεν έθεσε τήν όιαστολήν ταύτην, θεωρήσας 

περιττή ν. 
Το δέ δεύτερον ίνα άποδειχθή, άνάγκη ν' άπορρίψωμεν τήν 

συνήθη έρμηνείαν τής λέξεως έπικαρσίας, πλήν έάν τολμή-
σωμεν νά καταγνώμεν άπρονοησίαν καί άμαθίαν τών Φοινί-
κων τοσούτο δεινών ναυτικών, καί ών ό 'Ηρόδοτος άδυνατεΐ 
νά έπαινέστ) προσηκόντως τήν εύφυΐαν, προκειμένου νά διορύ-
ξωσι τόν Ά θ ω (Ζ. 23) , παραδεχόμενοι ότι άντέστησσν εις τήν 
όρμήν τοΰ όοϋ τήν μείζονα έπιφάνειαν εκάστου πλοίου. Δυνά-
μεθα μάλλον νά πιστεύσωμεν, οτι ό Ηρόδοτος ηθέλησε νά 
έκφράστι δ.ά της λέξεως (έ-ικαρσία;) την πλαγίαν διεύθυνσιν 
όλη; τής γραμμής τών πλοίων, τήν άμβλΐϊαν γωνίαν τήν 
σχηματιζομένην έκ του άξονος τοΰ μήκους καί τοϋ ροϋ. 'Αλ-
λά τότε τό κ α τ ά ρ ό ο ν άνάγκη νά νοηθή έφ' έκάστου τών 
πλοίων ίδίω; καί ούχί περί τοϋ όλου τής γεφύρας, διότι άλλως 
ήθέλαμεν έμπεσει είς έτέραν δυσκολίαν. 

Δυσνοητότερο·/ δέ είναι το «ίνα άνακωχεύη τον τόνον τών 
όπλων,» δι' ού ό 'Ηρόδοτος διδάσκει, διατί ή κατωτέρω γέφυ-
ρα διετέθη κ α τ ά ρ ό ο ν. Ό ροΰς έμελλε νά έκτελή δύο έρ-
γα έπί τών κάλων (όπλων) τών καταταθέντων έκ τής παρα-
λίας, άν άφ' ένό; οί κάλω έμελλον νά σχηματίζωσ: τόξον έκ 
τής άκτής τοΰ Αιγαίου πελάγους, μάλιστα διότι δέν ήδύναν-
το νά τηρήσωσι τήν πρώτην αύτών έντασιν, καί άφ' έτερου 
αύτη ή έντασι; εμενεν έν τή αύτή καταστάσει κυρίως, διότι 
ό ρούς έπενήργει παντί σΟένει καί άδιαλείπτως έπί πάντα τά 
σημεία τής γραμμής τών πλοίων. 'Αλλ' ένώ ή διπλή αύτη 
επενέργεια άναγκαίως έγινετο έπ' άμφοτέρας τάς γεφύρας, 
έπί τής λοξώς τεθειμένης καί έπί τής έτέρας, διατί ό 'Ηρό-
δοτος ήουνήθη νά έκφράσϊΐ διά τοιούτων όρων τήν διεύθυνσιν 
τής κατωτέρας γεφύρας αντιθέτως πρός τήν άνωτέραν ; Ου-
δόλως θέλομεν καταγνώσει τοΰ πατρός τής ιστορίας άμαθίαν 
τής ναυπηγίας, ώς άλλοι έπραξαν άλλ' άρκεσθησόμεθα λέγον-
τες, ότι άδυνατοΰμεν νά έπιλύσωμεν ταύτην τήν δυσκολίαν. 

Τελευτώντες θέλομεν έξετάσει τά ύφ' 'Ηροδότου είρηαένα 
περί τε τής τών πλοίων πληθύος καί περί τοΰ λόγου αύτοΰ 
πρό; τό διάστημα, όπερ αί γέφυραν ε'μελλον νά κατέχωσιν. 

Ή μέν λοξή γέφυρα ύπεκρατείτο ύπό 3G0, ή δ' έτέρα ύπό 
3 1 4 πλοίων. Τό δέ τής τελευταίας μήκο; ήν στάόιοι έπτά. 
Έάν δέ Οέτωμεν 3 1 4 πλοία έξής, έχομεν δι'έκαστον ποδών 
13 1/2 πλάτος καί μήκος 0 6 , ύποτιθέντες ότι τό μήκος καί 
πλάτος έχουσι λόγον ώς 5. 1. 'Αλλ'είναι άδύνατον νά ύπο-
Οέση τις, ότι δέν άφήκαν κενά διαστήματα μεταξύ τών πλοίων 
διότι οχι μόνον τοιαύτη άνευ διαλειμμάτων διάταξις ήθελεν 
έχει πρό; τή πολυτελεία καί τό μάταιον, άλλά καί ήθελεν έκ-
Ο'έσει ει; σπουδαίους κινδύνους τά πλοία, όσάκ:; πίεσι'ς τις 
κατά τό μάλλον ή ήττον ισχυρά ήθελεν έπέλθει έπί τάς πλευ-
ρά; αύτών. "Αν λοιπόν θίσωμεν διαλείμματα τριποδιαία, άμα 
δέ ύπολογίζωμεν καί τά; τρεις έν τώ κειμένω μνημονευθείσας 
διεκπλόους-ύποφαύσεις (άνοίγματα), ύπολειφθήσεται έκάστω τών 
πλοίων πλάτο; μέν δίκα πόδες, μήκος δέ πεντήκοντα. 

Ά λ λ ' άν αί τελευταΐαι αύται διαστάσεις άρμόζωσιν είς τάς 
πεντηκοντέρου;, συνήθη πολεμικά πλοία,πεντήκοντ» καί πέντε 
έρετμά έχουσας, δέν άρμόζουσιν είς τά; τριήρεις, 150 έρετμά 
καί τρία ζυγά κωπηλατών έχούσας, καί αΐτινες άπό τών Μη-
δικών (θουκ. 1. 14) ήσαν κοινή έν χρήσει παρά τε "Ελλησι 
καί ΙΙέρσαις· καί όντως γνωρίζομεν ( I ) , οτι Περσική τριήρης 

πόστασι; ήθελεν είσθαι μείζων ή ώστε νά συνυποστηρίζωσιν 
άλλήλαις αί δύο γέφυραι. 

( I ) . Ήροδ. 7. I 8 ί ιδ. κχί Ζ. 89 . ΤΙ. 17. 
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είχε διακοσίους άνδρας, πεντηχοντόρου 80 μόνον έχούσης. 

Προφανές ότι λέγων περί πεντηκοντόρων καί τριήρεων ο 
'Ηρόδοτος θέλει νά σημάντι διά τούτου πολεμικά πλοία, τά 
μέν μείζονα, τά δέ έλάττόνα· αποδίδει δ' αύταΐς τήν κοινήν 
ποοσωνυμίαν μακραί νέε; διαστέλλων αύτάς τών νεών ή κυ-
ριολεκτικώς τριηρών ( I ) πλήρη όπλισμόν έχουσών,' ένώ αί 
μακραί νέες τοϋ κειμένου, χρησιμεύουσαι ν' άνέχωσι γεφύρας, 
καί έπί τούτω έκτισμέναι, δέν ήσαν έφωπλ'.σμέναι, ούσαι άναμ-
φιβόλοίς μικρότεραι (2)- Καλεί δ' αύτάς πεντηκοντόρους καί 
τριήρεις δια τήν ομοιότητα τής κατασκευής πρός τά δύο είδη 
τών πλοίων. 

Ί Ι κατά ρόον λοιπόν οίκοδομηθεΐσα γέφυρα συνεκειτο έκ 3 1 4 
πεντηκοντόρων, μή έφωπλισμένων καί μικροτέρων παρά τάς 
πολεμικάς πεντη/.οντόρους. 

Περί δέ τής άλλης γεφύρας εϊμ,εΟα έν δυσχερεία τινί. Ή 
γέφυρα αύτη ύπεβαστάζετο ύπό 3 6 0 τριηρών, πλοίων πολε-
μικών μειζόνων τών πεντηκοντόρων Άποδόντες έκάσττι πεν-
τηκοντόρω πλάτος μέν 10 ποδών, μήκος δέ 5 0 , δέν δυνάμεθα 
ν' άποδώσωμεν είς τάς τριήρεις μεΐον 6 5 ποδών μήκος καί 
13 1/2 πλάτος (3). Τά πλοία ταΰτα τεθειμένα άμέσως κατά 
συνεχή σειράν, ήθελον καταλάβει γραμμήν 4 , 6 8 0 ποδών ή 
7 1/2 στα:ίων. Ί Ι δέ λοξή διεύθυνσις τής γεφύρας ήρκει νά 
έξηγήση τήν όιαφοράν τοϋ μήκους αύτή; πρός τήν έκ πεντη-
κοντόρων έκτισμένην. Άλλ'όφείλομεν νά σκεφθώμεν ότι διέ-
λιπον τρεις διέκπλους μεταξύ τών πεντηκοντόρων, καί ότι ο 
'Ηρόδοτος ούδενός τοιούτου έν τή κατασκευή τ ή ; λοξής μνεί-
αν' ποιείται. Ή δυσχέρεια αύτη μένει καί άφοϋ μεταβάλωμεν 
τό κείαενον, ώ ; τίνες τών ύπομνηματιστών αύτοΰ έπραξαν, ή 
αν άρκεσθώμεν εί ; τήν κοινή παραδεδεγμένης γνώμην, καθ' 
ήν ό 'Ηρόδοτος έκ προνοίας παρέλειψε τοΰτο ώς περιττόν. Ί Ι 
ποοσφυεστέρα οδός πρό; άπαλλαγήν ταύτης τής άμηχανίας 
είναι' ν' άπιδεχθώμεν ότι οί άρχιτέκτονες δέν έθεώρησαν άνα-
γχαΐον νά διαλείψωσι διέκπλους μεταξύ τών τριηρών, ομοί-
ους τοΐς μνησθεΐσιν έν τώ κειμένω, διότι τά πλοϊα ταΰτα 
άφίσταντο άπ' άλλήλων έφ' ικανά διαστήματα- καί έπειδή ή 
γέφυρα αύτη έμελλε νά χρησιμεύσω μόνον πρός τό πεζόν καί 
ίππικόν, ούχί δέ πρό; τά ύποζύγια καί σκεύη, καί έπειδή έ-
πομένως έμελλε νά βαστάστι βάρος μικρότερον, τά διαλείμμα-
τα ταϋτα έγένοντο άφεύκτως μείζονα ή τά κατά τήν άλλην 
γέφυραν θέτοντες αύτά εννέα ποδών, έξομεν τό παν μήκος 
7 9 2 0 ποδών ήτοι 13 1/5 σταδίων. Ά λ λ ά πώ; έρμηνευτέα ή 
κατά έξ σταδίοι,-ς διαφορά τών δύο γεφυρών ; 

Παντί δήλον ότι δέν δυνάμεθα ν' άποδώσωμεν αύτήν μόνον 
είς τήν λοξότητα τής έτέρας τών γεφυρών, άλλως δέ άντι-
φάσκομεν πρό; ήμάς αύτού;, άποδεχόμενοι άπόστασιν ούτω 
μεγάλην. 

Λ'ομίζομεν ότι άνάγκη νά έπερεισθώμεν είς ύπόθεσιν, ήτις, 
εί καί δέν δύναται νά βασισθή έπί τοΰ περί ού ο λόγος κει-
μένου, άλλ' όμως ούδέν έχει τό βεβιασμένον καί άπίΟανον 
ό:ι δηλαδή ή άκρα τής γεφύρας προεχώρει μάλλον πρός βορ-
ρ-2ν όπω; έφικηται τή ; άκτής τής Ευρώπης, καί ότι αίτια 
στρατηγικά έπεισαν τού; άρχιτέκτονα; νά προτιμήσωσι τό 
σημεΐον τούτο ύπέρ άλλα ήττον άφεστώτα τής κοιλάοος Βο-
γου.ίου ΕΊ . Gogoel. (μετ .1) . 

— ο υ ο — 

Έ κ τοΰ Πρωινού Κήρυκος έρανιζόμεΟα τήν έξής περίεργον 
διατριβήν. 

«.Νομίζομεν ότι θέλομεν ευχαριστήσει τήν περιέργειαν τών 
άναγνωστών μας άνακοινοΰντες αύτοΐς τήν έπομένην άνάλυσιν 
ένός συγγράμματος τοΰ περίφημου Άβοέλ-Καδέρ, προσενεχθέν-
τος ύπ'αύτού είς τήν έν Γαλλία Άσιατικήν έταιρίαν τή; όποιας 
έγένετο μέλο;. Ή άνάλυσις αύτη έγένετο κχτ'έντολήν τού έν 

( I ) . ΑύτόΟ. V I I I . 17. 
('2). Τό τών πολεμικών πλοίων μέγεθος δέν ήτο τό αύτό 

κατά πάντας τού; χρόνους· έτι δέ προφανές ότι έν τω αύτώ 
χρόνω ύπήρχον τριήρεις άνισομεγέθεις. Αί ΆΟηναϊκαί τριήρεις 
αί διαπρέψασαι έν Σχλαμΐνι και αΐτινε; έφ:ρον IS μόνον ό-
πλίτας, ήσαν έκ τών ελαχίστων. (Πλουτ. Θεμ. 4) . Ό λόγος 
τών κωπηλατών πρός τού; έν αύται; όπλίτας ήν συνήθως 5. 2 . 

(3; . Κατά Botckh, έν Οικονομία πολιτική τών Αθηναίων 
(Ι. ρ. 3 0 2 ) , ή πεντήρης, πλο'ιον πολ ;/.ν.όν τ ή ; μεγίστης δ·.α-
στάσεω;, είχεν 150 ποδών μήκο;. 

t )( 
Γαλλία ύπουργοΰ τής έκπαιδεύσεως ύπό τού Κ. Ρείνώ καθη-
γητού τής Αραβικής, έχουσα ούτως-

Κύριε Υπουργέ ί 
Ό Ε μ ί ρ η ; Άβδέλ-Καδέρ, καθ" όλα; τάς περιπετείας τοΰ 

βίου του έδειξε τήν ζωηροτέραν σπουδήν πρός τήν έκπαίδευσιν 
καί τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων. 'Απερχόμενος άπό τής 
Γαλλίας έγένετο παραδεκτός ώς μέλος τής Ασιατικής εται-
ρίας, ής έχω τήν τιμήν νά προεδρεύω, ως καί άλλων εται-
ριών. 

Μανθάνοντες ότι μοί ένεχειρίσθη ύπό τοΰ Έμίρου σύγγραμ-
μα συντεθέν ύπ'αύτού, μοί έξεφράσατε ότι επιθυμείτε νά γνω-
ρίσητε ποΐον είναι τό άντικείμενον αύτοΰ τοΰ συγγράμματος, 
καί τό πνεύμα ύφ'ό συνετάχθη. Τόν πό^ον τούτον τής υμετέ-
ρας έξοχότητος σπεύδω νά έκπληρώσω. 

Τό σύγγραμμα τοΰ 'Εμίρη γεγοαμμένον Άραβιστί άπ' όρ-
χής μέχρι τέλους είναι νεώτατον εις τό τέλος άπαντάται λε-
γόμενον ότι τό σχ_εδιαγράφημα καί ή καθαρά γρ*φή έ - ε λ έ η -
σαν τήν Κυριακήν 10 τοϋ μηνός ραμαόάν τοϋ ένεστώτος 
έτους 1261 τής έγείρας, τούτέστι τήν 2 3 παρελθόντος Μαίου, 
ήαέραν τής Πεντηκοστή;. Έ κ τούτων έξάγεται ότι ή έργα-
σία τοΰ άντιγραφέως έξηκολούθει έφ' όσον ό ένδοξος συγγρα-
φεύς προέβαινε συντάττων. Τωόντι, άναγνωρίζει τις εύχόλως 
ότι τό χειρόγρχφον δέν έγράφη ύπό τής χειρός τοΰ Εμίρη . 

Ένταϋθα τό πρόσωπον τό όποιον τοσαΰτα ένδοξα όιεορα-
μάτισε παρίσταται γυμνόν τών τίτλων οίτινες τοσοΰτον μακράν 
έξέτειναν τήν φήμην του. Είναι ό φιλόκαλο; καί ο έπιστήμών 
άνήρ απευθυνόμενος είς τού; συναδέλφους αύτοΰ τούς άπαρ-
τίζοντας τήν Άσιατικήν έταιρίαν διά να τοΐς δώσνι δείγμα τή ; 
ύπολήψεώς του. Έ ν τούτοις, δέν είξεύρει νά μεταχειρισθή 
τήν Γαλλικήν γλώσσαν, καί έπειδή ώς είπεν ό Βουφών, τό 
ύφος είναι αύτός ό άνθρωπος, όχι μόνον έγραψεν Άραβιστί, 
άλλ'άκόμη έθυσίασεν είς τάς ίδιαζοΰσας καλλιλογικάς έξεις 
τών συμπατριωτών του· καί όταν ένθουν καθιστά αύτον το 
άντικείμενον τοΰ λόγου του, μεταχειρίζεται πεζόν μέν ύφος 
άλλ' έρρυθμον καί όμοιοκατάληκτον ένίοτε μάλιστα παρεμβάλ-
λει καί στίχους τούς οποίους φαίνεται δανεισθείς πολλαχόθεν. 

Τό περικάλυμμα το περιβάλλον τό χειρόγραφον φέρει έν 
πολ?νθΐς τόν έρυθρόν τύπον σαραγίδος νεωστί έπιτεθεισης, με 
τάς λέξεις· Ά β δ έ λ - Κ α δ έ ρ υ ι ό ς τ ο ΰ Μ ο χ ύ - Έ δ ί ν 
έ τ ο ς 1 2 7 1 . 

Είναι γνωστόν ότι ό Άβδέλ-Καδέρ καυχάται ότι είναι Α-
ραβική; καταγωγής, νομίζει μάλιστα ότι άνέλκει τό γένος 
είς τόν πατριάρχην Αβραάμ διά Ισμαήλ, υίοΰ τής Ά γ α ρ , 
όστις κατά τάς Αραβικά; παραδόσεις έγκατέστη μετά τής 
μητρός είς τον τόπον ένθα μετά ταΰτα έκτίσΟη ή Μέκκα. 
Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι δέν δύναται τις νά ήναι εύγενε-
στέρας καταγωγής. Κατά τό Άσιατικόν έθιμον, ό Άβδέλ-Κα-
δέρ άρχεται άπό τής γενεαλογίας αύτοϋ, κατά τόν τύπον τόν 
όποιον ό ιερός εύαγγελ'.στής Λουκάς μετεχειρισθη διά τον Ί η -
σοΰν Χριστόν. "Αρχεται δέ οΰτω' « Έ ν ονόματι τοΰ επιει-
κούς καί οΐκτίρμονος Θεού· γένοιτο ίλεως ό Θεός είς τον Κυ-
ρίου ήμών Μωάμεθ, καί είς τόν οίκον αύτοΰ* τάδε είπεν 
Άβδέλ-Καδέρ υιός τοΰ Μοχύ-Έδίν υίοΰ τοΰ Μουσταφά, υίοΰ 
τοΰ Μωάμεθ, υιού τοΰ Μοχτάρ, υίοΰ τοΰ Άβδέλ-Καδέρ, υιοΰ 
τοΰ Α χ μ έ τ , κτλ. μέχρι τοΰ προφήτου Μωάμεθ. 

Μετά ταΰτα έξακολουθεΐ μέ ύφος έρρυθμον, καί έστιχουρ-
γημένον. « Δόξα είς Ά λ ά χ , τόν Κύριον τοϋ κόσμου, ό «εός 
εϊη άγαθός πάσι τοΐς ούσι !* Διά νά έλθω εις τό άντικείμενον 
τού συγγράμματο; τούτου, έσυλλογίσθην ότι οί πεπαιοιυμε-
νοι τών Παρισίων (ε:.Οε τό πάνσοφον πανάγαθον καί πανευγές 
ον νά τού; όδηγήση είς τήν ευθείαν όδόν) είχον τήν εύμενή 
διάθεσιν νά παραδεχθώσι τό ονομά μου είς τόν κατάλογον των 
επιστημόνων καί μέ κατέταξαν έν τή χορεία τών διακεκριμέ-
νων άνδρών. Ή τιμή αυτη διήγειρε τήν χαράν μου, αλλ' έ-
πειτα μοί παρέσχεν άπειρον άθυμίαν ή χαρά μου προήρχετο 
έκ τού ότι ό Θεό; είχε καλύψει τόσον καλά τήν άδυναμίαν 
μου, ώστε οί δούλοι αύτοϋ έσχημάτισαν εύνοϊκήν ίδέαν περι 
τής αξίας μου· έξ άλλου μέρους, έλυπούμην βλέπων σοφούς 
άνδρας νά έκλαμβάνωσι τήν έξόγκωσιν ώ ; σημεΐον ύγείας, 
καί νά διασκεδάζωσιν έμφυσώντες είς ξύλον άνεπίδεκτον δια-
ολέξεω; . Έ ν τω μεταξύ, άνήρ επίσημο; έξ αυτών μέ συνε-
έούλευσε νά τε ΐ ; απευθύνω ΐδιόν τι σύγγραμμα. Τούτου ένεκα 
εσπϊυσα νά συντάνω τό δοκιμ.ιον τούτο ώ ; δ;·γμα σεοασμοΰ, 
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χα; is ό ι ψ α το βέλο; μου εν τώ μέσω τών βελών τών μαχητών, 
επόμενος τώ στιχω. 

<Γ Έάν δέν ήσΟε έχ τοϋ άριθμοΰ των, μή παραιτεΐσθε τοΰ νά 
κάμητε ώς αύτοί- είναι πάντοτε καλόν ν' άκολουθή τις το 
παράδειγμα τών διακεκριμένων άνδρών . . 

I ό πόνημα είναι είδος έξεικονίσεως τών πρώτων έπιστημών, 
πρός τήν όποίαν ό συγγραφεύς συνεδύασεν ό,τι παρεΐχον αύτώ 
τά 'Αραβικά συγγράμ.ματα, μέ ό,τι έδιδάχθη άπό τών μέ τούς 
Ευρωπαίους σχέ;εών του. Επιγράφεται ' Γ π ό μ ν η μ α δ ι ά 
τ ό ν ν ο ή μ ο ν α ά ν θ ρ ω π ο ν x α ί ν ο υ θ ε σ ί α δ ι ά 
τ ό ν ό κ ν η ρ όν. Όπερ ισοδυναμεί μέ τόν Αατινικόν στίχον 
τον χρησιμεύοντα παρ'ήμΐν ώ ; σΟμβολον πολλών βιβλίων. 

Indocli discant, et ament, menminisse perili. 
"Ας μάθωσιν οϊ άμαθεΐς καί ά; άναπολήσωσιν οί ειδήμονες. 
Τό σύγγραμμα συνίσταται άπό είσαγωγήν, άπό τρία κεφά-

λαια και άπό συμπέρασμα. Τό άντιχείμενον τής εισαγωγής 
είναι νά έμπνευση τόν έρωτα τής σπουδής, καί νά έθίση τόν 
άναγνώστην είς τό νά εύρίσκη τόν λόγον τών πραγμάτων μετά 
βαθεΐαν και ώρ'μον έρευναν, μή παραδεχόμενος εική καί ώς 
ί'τυχε τάς γνώμας τών άλλνων έν τώ πρώ-.ω κεφαλαίω γίνε-
ται λόγος περί τών πλεονεκτημάτων τής έπιστήμης έχούσης 
τοιαύτην άξίαν, ώστε νά τή άπονέμη τις λατρείαν. Ό συγ-
γραφεύς παρατηρεί έπί τέλους ότι υπάρχουν έπιστήμαί τίνες τάς 
οποίας πρέπει ν'άποφεύγη τ ι : , καθώς ή μαγεία χαί ή μαγγανεία· 
καί κατά τούτο αξίζει νά τόν νομίζη τις κρείττονα τών προ-
λήψεων, αίτινες πάντοτε έπεκράτησαν παρά τοις Άσιανοΐς, 
καί ιδίως παρά τοΐς Όθωμανοΐς. Τό δεύτερον κεφάλαιον άφο-
ρδ τόν ηθικόν νόμον, όστις κατά τόν συγγραφέα, θεμελιοϋται 
έπί τής θείας άτ.οκαλύψεως. Ένταϋθα ό Εμίρης λαλεΐ περί 
τοϋ ποοφητικοϋ χαρακτήρος, τόν όποιον κατά διαφόρους έπο-
χάς περιεβλήθησαν εκλεκτοί τοϋ Θεοϋ ά δρες, άφ' ού όρμά-
ται είς τήν άνάπτυξιν τριών θρησκειών αί'τινες άναφυήσαι ά-
πό τοϋ αύτού κορμοϋ, άπετέλεσαν τ ;εΐς διαφορετικούς κλώ-
νας, τοϋ Ίουδαϊσμοΰ, τοΰ Χριστιανισμού, χαί τοϋ Ίσλαμ,ισμοΰ. 
Έν τώ τριτω χε?αλαίω πραγματεύεται περί τής γραφής καί 
τής έξοχου θέσεως, τήν όποίαν κατέχει ή τέχνη αύτη εις τήν 
ίστορίαν τής ά .θρωπότητος. Έν δέ τώ συμπεράσματι λ.αλ.εΐ 
περί τίνων λαών άλληλοδιαδόχως διαπρεψάντων έπί τής σκη-
νής τοϋ κόσμου. 

Ό συγγραφεύς έπί κεφαλής τών επιστημών καί τών τεχνών 
θέτει τήν γεωργίαν, τήν ύφαντικην, τήν οίκοδομικήν, καί τήν 
έπιστήμην τοΰ κυβερνάν. 

Περί δέ τών πρώτων άρετών, τής σωφροσύνης, τής δικαιο-
σύνης, τής έγκρατείας καί τής ισχύος, λέγει ότι ό άνθρωπος 
όστις κατέχει αύτάς είς τήν έντελειάν των είναι άξιος ν' άρχη 
τών λαών, ό δέ ξένος αύτών μεμολυσμένος ύπό τών έναντίων 
ελαττωμάτων πρέπει ν' άποοιώκηται άπό τής κοινωνίας. 

Ιδού έν χωρίον άναγόμενον είς τήν σπουδήν τών έν τή Χρι-
στιανική Εύρώπη έπιστημών. «Οί σοφοί τής Γαλλίας καί οί 
ξένοι οί ζητοϋντες ν* άκολουθήσωσι τά ίχνη των άφιερώθησαν 
είς τάς δυσκολωτέρα; έρευνας, καί έφθασαν είς τά έκπληκτι-
κώτερα πορίσματα- ούτω; ώστε υπερέβησαν καί τούς αρχαίους 
καί τούς νεωτέρους. Έάν μέ τήν αύτήν δύναμιν τής διανοίας 
εσπούδαζον τήν θεότητα καί τάς ιδιότητας αύτή.-, έάν π^ο-
σεΐχον είς τό πνεύμα τής σοφίας, όπερ δια/ άμπει είς τήν κί-
νησιν τών ουρανών καί τής γής, ήθελον άναβή είς άνυπέρ-
βλητον ύψο;. Δυστυχώς, παραμελ.ού;ι τήν τάξιν ταύτην τών 
ιδεών ό:ν τούς ακούει ποτέ τις 'νά συνδιαλέγωνται περί αύτών 
καί ούδεμία μνεία γίνεται ε ;ς τά συγγράμματά των. Ε'ς σο-
οός τής έποχής μα; έπροχώρησε τόσον ώστε νά είπη ότι τό 
ο ΐ ; άποδίδεται άπό τοϋ φωτεινού σώματος είς τό άντικρύζον 
αύτό σκιερόν σώμα, καί ότι διατρέχει ώρισμένον άριθμόν μέ-
τρων, εις τόσα τρωτά ή δεύτερα λεπτά, καί ό τρόπος ούτος 
τής σκέψεως έγένετο παραδεκτός ύτό τοϋ πλήθους. Έάν ό σο-
οός ούτος έςέταζε τό ζήτημα μετά μείζονος επιμελείας, 6ά ά-
πεϊχε τοϋ νά υπόθεση τοιαύτην κίνη:ιν τοϋ αωτός. Τωόντι εν 
έκ τών δύο· ή το φώς είναι ούσία, ή είναι συμβεβηκός· άλλην 
ιδιότητα δεν δυνάμεθα νά τώ άποδώσωμεν. Έάν τό φ:ΰς προ-
ήρνετο ά-.ό του φωτεινού σώματος είς τό άντικρύζον αύτό 
ρώμα, επρεπε τό σώμα τοϋ όποιου τό φώς είναι ό κατά συμ-
€ηκος συνοδός νά π·-ριοδ&ύη μετ' αύτοϋ, (τοϋ φωτός), καθόσον, 
κατα τήν όμολ'/(*:αν όλου τοϋ κόσμο·;, ό χα^ακτήρ τοϋ συμ-

βεβηχοτος νά μή δύναται νά ύπάρχη καθ' έαυτό. Τουναντίον, 
έάν τό φώς είναι σώμα, δέν δύναται νά είσδύση είς άλλο σώ-
μα. Ά ς ύποθέσωμεν ότι καθ' ήν στιγμήν δ ήλιος εισήλθε διά 
τής θυρίοος είς τι δωμάτιον, αίφνης κλειεται ή Ούρα, έάν τό 
φώς ήτο σώμα, θά έμενον έντός τοΰ δωματίου φωτεινά τινα 
μόρια, όπερ, ώς πασίγνωστον δέν συμβαίνει. 'JI αλήθεια είναι 
ότι τό φώς είναι κατάστασις κατά συμβεβηκός καταδηλουμένη 
έπί τίνος σκιερού σώματος διά τής έπενεργείας σώματος φω-
τεινού, τεΟειμένου απέναντι διά μέσου τρίτου σώματος οια-
φανούς. Ή παράγουσα τό φαινόμενον τοΰτο αιτία είναι ή αύτή 
χαί ή δημιουργήσασα τά φωτεινά σώματα, ώς τόν ήλιον κτλ. a 

(ακολουθεί). 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α . 
Το άποτέλεσμα τών έξετάσεων τών μαθητών τοϋ Ελληνι-

κού σχολείου Άργους, διευθυνομένου ύπό τοϋ Κυρίου II. 'Ρούσ-
σου, ύπήρξε καί κατά τοΰτο τό έτος λαμπρόν. Ούδεμία ήν περί 
τούτου αμφιβολία, διότι ό Κ. 'Ρούσσος θεωρεί ώς τήν μεγίστην 
τών ηδονών τήν μετα ζήλου καί επιμελείας έκπλήρωσιν τών 
καΟ/κόντων αύτοΰ, ήτις θέλει πάντως έκτιμήθή παρά τοϋ εύ-
τυχώς τά τής παιδείας νΰν διέποντος. 

— Αξιόπιστος ς-ίλος βεοαιοΐ ήμας ότι αί εξετάσεις τών 
μαθητών τοϋ έν Σί^νω Έ λ λ . σχολ.είου, διευθυνομένου ύπό τοϋ 
Κυρίου Ν. Σπεραντζόϊ, άπέβν,σαν κατ' εύχήν, έφ' ω χαί ή εφο-
ρία έξέφρασε καί πρός τόν διδάσκαλον τούτον καί τόν βοηθόν 
αύτού Κ. Άβράν πλήρη τήν εύαρέσκειαν αύτής, έπευφημη-
σάντων άπάντων, κα ιδίως τών γονέων τών μαθητών. 

— Τά αύτά έπιστέλλουσιν ήμΐν χαί έκ Νάξου περί τών έξε-
τάσεων τού έκεΐ Έ λ λ . σχολείου, διευθυνομένου ύπό τοΰ άξιω-
λογωτάτου έλληνοδιδασκάλου Κ. θ . Γαίτάνου. 

— Ακολούθως θέλομε ν δημοσιεύσει καί περί άλλων σχο-
λείων, όσα καί έξ άνταποκριτών καί άλλως πληροφορούμεθα. 

Πρός τόν συντάκτην τή; έφημερίδο; τών Φιλομαθών. 

Παρακαλώ ίνα, τά έπισυνημμένα έν τή παρ' ύμών εντίμω 
έεημερίδι, καταχωρίσητε. Είς τών συνδρομητών Σας. ' 

Άπόδοτε π5σι τάς ό·ρειλάς. 
(Πρί,ς Tu^. ιγ'. 7). 

Ύπείκων τοι'νυν τή τοΰ μεγάλου Αποστόλου 0εοπνεύστω 
προτροπή, άποδίδωμι δημοσία τοΐς έπί τώ τών άγιων Θεο-
δώρων Χαώ κατά περιόδους έπιτρο.-εύσασι Κ. Κ. Τρύφωνι 
Ταμπακοπουλω, Αριστείδη Χαιρέτη, Κωνσταντίνω Κοντογό-
νη τώ σεβαστώ καθηγητή, ΧρυσάνΟω Κωνοφάω, χαί τή σεβα-
στή οίκογενεία τοϋ έκλελοιπότος Θ. Σχινα τοϋ καλού κάγα-
0οϋ· πρός δέ άπασι τοΐς Κ. Κ. ένορίταις, τοίς έπί τριετίαν 
όλην, διακονοΟντός μου, τά προς τό φοιταν έν τή παράτώ'Οθω-
νείω θεολογική σχολή μέσα έπιχορηγήσασί μο-, τάς όφειλάς. 

ές άεί δέ ευγνώμων διατελών, μένω. 
Αθήνησι τήν 12 Ιουλίου 1855. Νίκανδρος Ζαννούβιος 

έκ Κυδωνιάς τής Κρήτης. 
Σημ. Μ ή τις ταϋτα, κολακείαν μάλλον ή τεκμήριον 
ευγνωμοσύνης, ύπολάβοιτο. ό αύτός. 

' ι - ' 
Α γ γ ε λ ί α . 

Πρό Tivwv ετών έ;«ϊ<·>*ι to πρώτο» μέρο; τοΰ Σνντϊκτικ'.Ο μ>ιυ, 
ΰπιβ/νούμε·ο;, t U . ' o ' j π-Λ'ι νά Έ^ίωιω ν.*·, τδ SivTSpov άλλ' ενΙΧΧ 
πολλών Γ.ε«ί τήν ν*!*ρί<ιί»ν ϊίχολ'.ών μ'-υ, ώ ; *«ί άλλων τινών τ:«ρ\-
ο-.ΗΤΐ·<ών, όνέβαλον α/11 τοϋ·^ε τήι ίκ&οαιν a jtoO Αυτ* ί έ /.«(ΐίστα-
τ * ! τήν οήΐΛίίον ά>»γιι»ία· μν, ο,νάμινος δυως, ώ ; μέ/H τονί ϊ ίτιοίτ,το, 
ε ; ϊδ·.ω< μέσων ν> π'κρώβω τ » έξοία τι,ϋ τύπου, χατβι-ύγ'Ο εις -ήν 
o>v5ooul?,v τών λοβίων άλλο>ν tOoo.'UTiuv βνό,ών, μά/ιοτβ ί ε τω» 
φίλων μαβ/τών St' d , Ου.ετβ^&τ. ό fi βλίθν« τούτο. II τ·.υή -ο< nov/·-
μ»το{ προο^ιωρ'ίΘϊι ό'ι« τΟνς συνίρομν,τά; εί; ί ι α ^ ρ α ; 0 π ^ ' ρ ω -
τ£«ί μ» ό τ ή ν -α.ο^αβήν οϋ-οϋ. 

Η υπογρν^ή θτω.ε 'ται ΰποχ:ιωτι*/. 

-ipo-j, ΐ/;ν 13 Ίνυ-ίοι» 1855. 
Κ.. ΦΛΒΡΓΛΙΟΣ 

ΕΚ ΓΗΣ Τ Π Ι Ο Γ Ρ Α Φ 1 Α Σ IU. ΑΓΓΚΑΟΠΟΤΑΟΤ-
("0 : i ; '\?r(v$; αοιδ. 274.). 


