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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΥΣΣΩ
(Συνέχεια καί τέλος)

Ή πρότασις αΰτη έφάνη λίαν εξευτελιστική εις τόν 
'Ρουσσώ, έν τούτοις άπεφάσισε νά θέση καί το νέον 
τοΰτο σχέδιον εις ενέργειαν. Διό έπεσκέφθη τήν κ. 
Βευζεμβάλη καί τήν κόρην αυτής κ. Βρόγλη. Ευθύς 
κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν ήσθάνθη ό'Ρουσσώ δτε δέν 
είχε τήν ευκολίαν νά κινήται έν τή υψηλή ταύτη 
τάξει τής κοινωνίας, δπου έπεκράτει τό λεπτόν πνεΰ
μα καί ή ευτράπελος δμιλία άνευ βεβαίως βαθύτη
τάς τίνος. Καί διά τοΰτο αύτος έσιώπα. Μόνον 
μετά τό δεϊπνον άνέγνωσε μετά τέχνης ποιητικήν 
τινα επιστολήν, ήν είχε συντάξη αύτός άπεικονίζων 
τόν βίον του καί έν ή δμολόγει οτι είναι άδύνατον 
νά κολακεύη τούς μεγάλους, και δτι ή ειρήνη τής 
ψυχής, πρός ήν τείνει είναι ή μόνη καί άληθινη πα
ρηγοριά τοϋ σοφοΰ. Ή έπιστολή αΰτη έ’καμεν αϊσθη- 
σιν καί συνεκίνησε τούς άκροατάς μάλιστα δέ τάς 
κυρίας μέχρι δακρύων.

Διά τών κυριών τούτων έγνωρίσθη δ 'Ρουσσώ 
καί είς τόν Γάλλον πρεσβευτήν έν Βενετίη, δστις 
προσέλαβεν αύτόν έκεϊ γραμματέα τής πρεσβείας, 
άλλά δΓ ολίγον χρόνον- διότι δ 'Ρουσσώ έλθών είς 
ε’ριδα πρός τόν προϊστάμενόν του, δστις ήτο είς ά
κρον φιλάργυρος, άπότομος καί άμαθής, έπανέκαμ- 
ψεν εις Παρισίους χωρίς νά άναμείνη μάλιστα τήν 
αποδοχήν τής παοαιτήσεώς του καί άπεφάσισεν είς 
τδ εξής νά μ.ή δεχθή ποτέ θέσιν, ήτις τόν καθιστα 
υποχείριον τών άλλων.

Έν Παρισίοις. έξη μετά τοΰ Ισπανού φίλου 
του Άλτούνα, δν είχε γνωρίση έν Βενετία καί δστις 
μάλιστα άπελθών έκ Παρισίων έκάλεσεν τόν 'Ρουσ
σώ είς 'Ισπανίαν, ΐνα ζήσουν δμοΰ εις τά κτήματά 
του. Άλλ’ δ 'Ρουσσώ δέν έδέ χθη τοΰτο. Μετά τήν 

άναχώρησιν τοΰ Άλτούνα ό 'Ρουσσώ κατώκησεν 
είς ξενοδοχεΐόν τι, ένθα ύπηρέτει ή Θηρεσία Βασ- 
σέρα. Πρός τήν κόρην ταύτην ήσθάνθη δ 'Ρουσσώ 
ζωηράν κλίσιν καί ένυμφεύθη αύτήν. “Ηδη δέ έπε
δόθη άποκλειστικώς εϊς τήν μουσικήν καί έν δια- 
στήματι ολίγου χρόνου ε’φερεν εις πέρας τό μελό
δραμά του Les Muses galantes ήτοι αί έρωτότρο- 
ποι Μοΰσαι, δπερ παρεστάθη έν ίδιωτικοϊς ώδείοις, 
έπρόκειτο δέ νά παρασταθή καί έν τοΐς άνακτόροις 
άλλ’ έματαιώθη τοΰτο διά τών κατακρίσεων τοΰ 
μουσικού 'Ραμώ, δπερ ευχαρίστησε τόν 'Ρουσσώ, 
δστις ήσθάνετο ώσαύτως τάς έλλείψεις τοϋ έργου 
του. Άλλά καί τό άλλο ε’ργον του «Αΐ έορταί τοΰ 
Ραμίρου» ,δπερ παρεστάθη’άνωνύμως κατεκρίθη.Νΰν 

δέ εύρίσκετο δ 'Ρουσσώ έν μεγάλη οικονομική άπορίκ 
έχων μαλιστα νά οιαθρέψη γυναίκα καί συγγενείς 
τής γυναικός, ώστε ήναγκάσθη νά δεχθή θέσιν ιδιω
τικήν παρά τοΐς κ.κ. Δουπίνω καί Φραγκελίνφ μέ 
μισθόν 900 φράγκων έτησίως. Έν τοιαύτη θέσει ευ
ρισκόμενος παρέδωκε τά τέκνα του πάντα τό έν κα
τόπιν τοΰ άλλου νά άνατραφώσιν είς τό βρεφοκομεϊον, 
δι 'δ κατόπιν μεταμέλεται πικρώς, καί δΓ δ κατε- 
κρίθη καί δικαίως άπηνώς παρά τών έχθρών του καΐ

Διά τής κ. Δουπίνου έγνώρισεν δ 'Ρουσσώ καί 
άλλας εύγενεΐς οικογένειας, μάλιστα δέ τήν κ. Έπι
να! καί τήν κόμισσαν κ. Χουοετότου. ’Ιδιαιτέρως δέ 
νΰν συνανεστρέφετο μέ τούς διαπρέποντας τότε λό
γιους τής Γαλλίας, οίον μέ τόν Διδερότον, Κονδι- 
λάκον καί Δαλαμβέρτον, άνέλαβε δέ καί νά συμ- 
πράττη καί αύτός έν τώ παρ’αύτών έκδιδομένω 
έγκυκλοπαιδικώ λεξικώ συγγράφων τά έν αύτφ 
μουσικά άρθρα. Ό Διοερότος είχε φυλακισθή έν τφ 
πύργφ τής Βινσέννης, κώμης άπεχούσης μόλις δύο 
μιλιά τών Παρισίων διά τό σύγγραμμά του. «Let- 
tres sur les aveugles a Γ usage de ceux qui
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voient —έπιστολαΐ περί τών τυφλών πρός χρήσιν 
τών όρώντων».

Ό 'Ρουσσώ καθ’ ήμέραν έπεσκέπτετο τον φίλον 
του καί προσεπάθει διά παντοίων μέσων νά τόν έξα— 
γάγη τήςφϋλακής, δέν έδίστασε δέ νά προσπέση καΐ 
πρόςτήν εύνοουμένην τοϋ βασιλέως την κόμισσαν Πομ- 
παδούρου. Μίαν δέ ήμέραν, έν φ μετέβαινεν πεζός 
πρός έπίσκεψιν τοΰ Διδερότου εις Βινσέννην, και πε- 
ριπατών έξεφύλλιζε περιοδικόν τόν α Έρμήν τής 
Γαλλίας», προσπίπτει εις τούς οφθαλμούς του προ- 
κήρυξις άγωνίσματός τίνος τής άκαδημία; τής Δι- 
ζώνος έχουσα ώς έξής. « Ή πρόοδος τών επιστημών 
συνετέλεσε νά διαφθαρώσι ή νά καθαρθώσι τά ήθη ; 
Ώς άνέγνωσεν τούτο δ 'Ρουσσώ, ένεφανίσθη αυτώ 
αίφνης, ώς λέγει, νέος κόσμος καΐ έγένετο άλλος 
άνθρωπος. Μυριάδες σκέψεων άνέβαινον καΐ κατέ— 
βαινον εις τήν ψυχήν του, οί παλμοί τής καρδίας 
του έγιναν συχνότεροι, καΐ διατελών έν μεγάλη συγ
κίνηση κατεκλίθη έπί ήμίσειαν ώραν κάτω ένός δέν
δρου, οτε δέ έσηκώθη παρετήρησεν ότι τό έμπρο- 
σθεν μέρος τοϋ γελέκου του ήτο διάβροχον ύπό τών 
δακρύων,ά κρουνηδόν ερρευσαν έκ τών οφθαλμών του 
χωρίς νά τό αίσθανθή. Λέγει οτι άν ήτο δυνατόν νά 
έγραφεν δσα τότε ήσθάνθη, πόσον σαφώς θά άπεκα- 
λύπτοντο αΐ αντιφάσεις τοϋ κοινωνικού συστήματος, 
μέ ποιαν δύναμιν θά άπέδεικνύοντο αί καταχρήσεις 
τών θεσμών ήμών, μέ πόσην ένάργειαν θά έδεικνύετο 
δτι ό άνθρωπος είναι φύσει καλός καΐ δτι γίνεται κα
κός διά τών θεσιιών τούτων."Ο,τι δ 'Ρουσσώ ένταΰθα 
ήσθάνθη καΐ διενοήθη άποτελεϊ τήν βάσιν τής πραγ
ματείας του «Sur l’inegalte καΐ τού Αιμίλιου. Ό 
Διδερότος, πρός δν άνέγνωσε τόν κατά τήν στιγ
μήν ταύτην συνταχθέντα λόγον τοϋ Φαβρικίου πρός 
τούς 'Ρωμαίους τόν έθάρρυνε νά μετάσχη τοϋ άγώ- 
νος. Καί δ 'Ρουσσώ έπεδόθη εις τήν λύσιν τού ζη
τήματος τής Ακαδημίας μετ’ έπιμελείας άξιοθαυ- 
μάστου. Πρός σύνταξιν τής πραγματείας του διή- 
γαγε πολλάς νύκτας άϋπνος, άλλά καΐ έπί τής κλί
νης πλαγιάζων περί αύτής έσκέπτετο καΐ έκ τής 
κλίνης τή πρωία έγειρόμενος ύπηγόρευεν είς την πεν- 
θεράν του νά γράφη τάς σκέψεις του. Καί ουτω 
προέκυψε σύγγραμμα, δπερ κατά τήν κρίσιν τού 
ίδιου ήτο μεστόν δυνάμεως καί θερμότητος,άλλ’έστε- 
ρεϊτο τάξεως καί λογικής αλληλουχίας. Τό σύγ
γραμμα τούτο άπέστειλεν είς τήν ’Ακαδημίαν τής 
Διζώνος, χωρίς νά έλπίζη νά βραβευθή. Πο
λύς παρήλθε χρόνος καί δ Ρουσσώ σχεδόν είχε λη- 
σμονήση τό έργον, δτε τώ 1750 μανθάνει δτι έλα
βε τό βραβεΐον. Τότε δ Διδερότος συνεβούλευσε τόν 
'Ρουσσώ νά έκδώση τό σύγγραμμα, "να άναγνώση 
καί δ άλλος κόσμος. Ή επιτυχία δέ ύπερέβη πάσαν 
προσδοκίαν. Ό'Ρουσσώ έπηνεϊτο καί άνυψούτο μέχρις 
ούρανού,άλλά καί πλήθος βιβλίων άνεφάνη άνασκευ- 
άζον τάς θεωρίας αύτού μεταξύ δέ τών άλλων και 
το σύγγραμμα τού βασιλέως τής Πολωνίας.Το βρα- 
βευθέν βιβλίον περιέχει δύο μέρη.Καί έν μέν τώπρώτφ 

έκτιθενται έκ τής ιστορίας παραδείγματα, καθ’ ά 
φαίνεται δτι ή διαφθορά τών ηθών καί ή πνευμα
τική άνάπτυξις συνυπάρχουν πάντοτε αχώριστα. Έν 
δέ τώ δευτέρω ζητεί νά άποδείξη δτι ή πηγή τής 
ηθικής διαφθοράς είναι ή θεραπεία τών τεχνών καί 
έπιστημών.

Έν τώ βιβλίω τούτφ έκφράζει δ 'Ρουσσώ τήν 
άκράδαντον πεποίθησιν του δτι ή κοινωνία γέμεε 
προλήψεων, δτι αύται άφαιρούσι παρά τών άνθρώ
πων τήν έλευθερίαν καί τήν αύτοβουλίαν έν τω πράτ- 
τειν κατά λόγους καί είς τήν θέσιν τής άρετής θέ- 
τουσι τήν έπίδειξιν καί τήν άπάτην. Συμφώνως προς 
τάς πεποιθήσεις του ταύτας έκανόνισεν είς το έξής 
καί τον βίον του.Παρητήθη έκ τής θέσεως τοϋ ύπο- 
ταμίου, εις ήν πρό ολίγου είχε διβρεσθή παρά τού 
Φραγγελίου, κεντρικού ταμίου, παρήτησε πάντα στο
λισμόν, ώρολόγιον, μεταξωτάς κάλτσας, κόσμον 
τής κόμης, ένεδύθη έν άπλοΰν έπανωφόριον εξ άδρού 
έριούχου, μόνον τά άσπρόρρουχά του τά καλά διετη- 
ρησε καΐ έζη αντιγράφων μουσικά βιβλία. Εί και 
δέν παρήτησε τήν μετά τών ανθρώπων συνανα
στροφήν, έν τούτοις οέν ητο πλέον συνεσταλμένος 
καί έπιφυλακτικός ώ; πρότερον, άλλ’ έλεγεν άπρο- 
καλύπτως τήν γνώμην του αδιαφορών ώς προς τήν 
έντύπωσιν,ήν θά έκαμνεν πρός τούς άνθρώπους. Ιοιαι- 
τέραν δέ συναναστροφήν είχε με τον Δκϊεροτον, 
Γρίμμιον, τόν Άββάν Ραϋνάλιον και τον ιστοριο
γράφον Δοΰκλον. Έφοίτα δέ καΐ είς τάς οικίας τής 
κ.Έπιναΐ, τοϋ βαρώνου Όλβάχου καί άλλων. Ή πε
ριέργεια τοΰ κόσμ.ου ήτο μεγάλη νά ίδωσι τον ιδιο- 
τροπον αύτόν άνθρωπον καί προσήρχετο πολύς κόσμος 
είς τήν οικίαν του νά τόν βλέπη, ώστε κατηντησαν 
αύτώ αί πολλαί αύται έπισκέψεις όχληραί, μάλι
στα δέ πολλοί προσέφερον αύτώ καί δώρα, ά άπέ- 
κρουε μετ’ άγανακτήσεως. Καΐ διά τοΰτο ή οια- 
μονή του έν Παρισίοις καθίστατο άφόρητος καί ή- 
ναγκάζετο νά καταφεύγη πολλάκις είς τήν έξοχήν, 
ένθα έχρησιμοποίει τόν χρόνον του συνθέτων μικρά 
μελοδράματα. Έν δέ τούτων « δ μ,άντις τοΰ χω
ρίου, » ού καί τό κείμενον καί τό μέλος έποιήθησαν 
παρά τοϋ Ρουσσώ, εύρε τοιαύτην ύποδοχην, ώστε 
παρεστάθη καί έν τφ μεγάλω μελοδράματε τών Πα- 
ρισίων καί έν τοϊς άνακτόροις τοϋ Φονταινεβλου ενώ
πιον τοϋ βασιλέως. Ό 'Ρουσσώ παρέστη καΐ αύτός 
κατά τήν παράστασιν καθήμενος έν θεωρείω απέ
ναντι τοΰ βασιλικού μέ στολήν και κόμην ολως 
ήμελημένην καΐ μέ μακράν γενειάδα περικυκλού- 
μενος ύπό κυριών, αϊτινες ώς λέγει αυτός, « εφαι- 
νοντο αύτώ ώραΐαι ώς άγγελοι.» Η επιτυχία του 
μελοδράματος ύπήρξε πλήρης, καί την αύτην εσπέ
ραν έλαβεν δ Ρουσσώ πρόσκλησιν νά έμφανισθή αυ- 
ριον ένώπιον τοϋ^βασιλέως, δσης διενοεϊτο νά πα
ραχώρηση αύτφ σύνταξιν έφ’ δρου ζωής. Ως οε 
ήκουσε τούτο δ 'Ρουσσώ, έταράχθη καΐ τήν νύκτα 
δλην ύπό στενοχώριας δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή κα

ί θόλου. Τή δέ πρωία άποφασίζει νά φύγη είς την 

εξοχήν, καί νά άποφύγη τήν έμφανισιν παρά τφ βα- 
σιλεϊ, καί φεύγει εύθύς ώς πρόφασιν είπών τήν κα
κήν κατάστασιν τής ύγείας του. Έκ τού μελοδρά
ματος δμως είσέπραξεν αρκετά, ώστε νά δυνηθή έπ' 
ολίγον χρόνον νά ζήση άνέτως.

Μετά τινα δέ χρόνον ή άκαδημία τής Διζώνος 
προεκήρυξε πάλιν άλλο άγώνισμα «περί τής γενέ- 
σεως καί τών αίτιων τής άνισότητος τών άνθρώ
πων.» Ο Ρουσσώ μετέσχε καί τοϋ άγώνος τούτου καϊ 
ύπέβαλε τήν γνώμην του περί τοϋ ζητήματος έν 
ίδίω βιβλίω, άλλ’ ή άκαδημία δέν έβράβευσεν τώ
ρα αύτόν. Ό 'Ρουσσώ λέγει περί τούτου. «Τό βι- 
βλίον τούτο ολίγους εύρεν έν Ευρώπη άναγνώστας, 
οΐτινες τό ένόησαν άλλά καί έκ τούτων ούδείς ευδό
κησε νά έκφρασθή περί αύτού.»

Κατά τό έτος 1754 άπήλθε είς Γενέβην, ένθα εύ
ρε φιλόφρο/α ύποδοχήν καί άπεδόθησαν αύτφ με- 
γάλαι τιμαί. Ένταΰθα διέτριψε 4 μήνας, κάμνων 
έκδρομάς είς τήν έξοχήν συχνότατα καί διαπλέων 
τάς λίμνας,ών τάς θελκτικάς δχθας περιέγραψε θαυ- 
μν.σίως έν τώ βιβλίω του τή νέα Έλουΐζη.

Έπανακάμψας δέ είς Παρισίους κατεγίνετο είς τήν 
τύπωσιν τού έργου του περί τής άνισότητος τών άν
θρώπων, δπερ άφιέρωσεν εϊς τήν πατρίδα του Γενέ
βην, ένθα διενοεϊτο καί νά έγκατασταθή διαρκώς. 
’Αλλά τυχαϊον γεγονός άπέτρεψεν αύτόν τού σκο
πού τούτου. Διότι δτε μίαν ήμέραν είχεν έκ Παρι- 
σίων έκδράμη μέχρι τής έπαύλεως τής κ. Έπιναΐ 
προς έπίσκεψιν καί έκαμεν μετ’αύτής περίπατον μέ
χρι τής έξοχικής της οικίας « τού ήσυχαστηρίου» 
τής κεεμένης είς τό άκρον τοϋ θελκτικού δάσους Μον- 
τεμορανσίου, δ 'Ρουσσώ έξεδήλωσε τόν ενθουσια
σμόν του διά τήν έπίχαριν καί άπόκεντρον τοποθε
σίαν, ήτις έφαίνετο ώς νά έγένετο δι’ αύτόν πρός 
άσυλον. Ή κ. Έπιναΐ ούδέν είπε νΰν πρός αύτόν. 
Αλλ’δτε μετά τιναςήμέρας έπισκέφθησαν πάλιν άμ- 

φότεροι τό μέρος τούτο,δ'Ρουσσώ είδε μετ’ έκπλήξεως 
ότι το παλαιόν σαθρόν’οικημα είχεν άντικατασταθή 
διά κομψοτάτης οικίας μέ καλλίστας διαιρέσεις 
προωρισμένης πρός κατοικίαν τριών προσώπων. Ή 
κ. Έπιναΐ ε’χεν έν τώ μεταξύ ίδια δαπάνη άνε- 
γείρη τό οίκημα τούτο χάριν τοϋ 'Ρουσσώ καΐ προ- 
σφέρουσα αύτώ είπε’ «’Ιδού, άγαπητή μου άρκτος, 
το άσυλόν σου, δπερ σύ δ ίδιος έξέλεξας. Σού το 
προσφέρει ή φιλία, καί έλπίζω δτι οΰτω θά παραί
τησης την σκληράν άπόφασιν νά άποχωρισθής άπ’ 
εμού.» Ό Ρουσσώ έμεινεν είς άκρον συγκεκινημέ- 
νος καί μετά τινας άμφιταλαντεύσεις έδέχθη τήν 
προσφοράν είπών δτι θά μένη έε τή οίκίφ όσον 
καιρόν εύχαριστεϊται καί έφ’ δσον θά είναι άνεκτός 
παρά τή κ. Έπιναΐ. Καί οΰτω τή 9 ’Απριλίου 
1756 έγκατέστη έν τή έπαύλει ταύτη. Άπερίγρα- 
πτον δέ εύδαιμονίας συναίσθημα διηγέρθη έν τή καρ- 
οιο: του,δτε προ τού παραθύρου του κατά τήν πρώτην 
εσπέραν ήκουσεν άηδόνα άδουσαν, ή δέ λαμπρά φύ- 
σι?> ήν κατά τήν πρωίαν παρετήρει πέριξ έκήλει 

τήν ψυχήν του.Τά παντα διήγειρον εν αύτώ εύδαιμο- 
νίαν, ή μεγαλοπρέπεια τών δένδρων, τό έπέραστον 
τών θάμνων, ή θαυμασία τών λαχάνων καί άνθέων 
ποικιλία, τό πορφυροϋν χρώμα τών έρεικών, ταύτα 
πάντα ύπήρχον τό άντικείμενον τών παρατηρήσεών 
του και τοϋ θαυμασμού του. Ενταύθα έθεσε καΐ 
τάς βάσεις τοϋ Αιμίλιου, συγγράμματος δπερ έμελλε 
νά καταλίπη αύτώ δόξαν άφθιτον.

Έν τή οικία τής κ. Έπιναΐ είχε γνωρίση καΐ 
τήν κόμισσαν Χουδετότου, ήτις διά τής φαιδρότητός 
της καΐ τής έλευθερίας της περί τό συμπερκρέρεσθαι 
ώς καΐ διά τής προσήνειας της καί τής άγαθότητός 
της είχε κάμη είς τόν 'Ρουσσώ βαθυτάτην έντύ- 
πωσιν καί έγεννήθη έν τή καρδία του πρός αύτήν 
σφοδρότατος έρως. Ή κόμισσα δέν έβράδυνε νά έν- 
νοήση τοΰτο καί ήρέσκετο μέν νά βλέπη έαυτήν 
λατρευομένην άλλ’ ούδαμώς άνταπέδιδε νά αύτά 
αισθήματα καί αύτή πρός τόν έραστήν της. ’Ε
πειδή δέ ή κόμισσα έμίσθωσε θερινήν έπαυλιν ώραν 
μόλις άπέχουσαν τής κατοικίας τοΰ Ρουσσώ,διέτριβον 
άμφότεροι καθ’ ήμέραν συναναστρεφόμενοι καί άν— 
ταλλάσσοντες έπιστολάς πρός άλλήλους. Καί αί 
νέαι αύται σχέσεις έ'δωκαν τήν ΰλην πρός τήν συγ
γραφήν τής νέας Έλουίζης, τοϋ μυθιστορήματος 
τούτου τοϋ πολύκροτου, δπερ άνεγνώσθη άπλήστως 
παρά τών άνθρώπων διά τά θέλγητρα μάλιστα τής 
αληθούς φιλίας καί τοϋ οικογενειακού βίου, ά άπει- 
κονίζονται έκεΐ otdc χειρος άριστοτέχνου.

Μέχρι τοϋδε είχεν δ 'Ρουσσώ σχέσεις καί φιλίαν 
στενήν καΐ πρός πολλάς εύγενεϊς οικογένειας μάλιστα 
δέ πρός τήν οικογένειαν τής κ. Έπιναΐ,άλλά καί πρός 
τούς έξέχοντας άνδρας τής έποχής αύτής,οίον πρός τόν 
Διδερότον, τόν Γρίμμιον, τόν Δαλεμβέρτον καί άλ
λους. Άλλ’ήδη ψυχραίνεται πρός πάντας τόν ενα 
μετά τόν άλλον. Καί πρώτον διακόπτει τάς σχέσεις 
μετ’ αύτοϋ ή κόμισσα Χουδετότου διά τόν λόγον 
δτι ό πρός αύτήν έ'ρως του έγένετο γνωστός έν Πα
ρισίοις καί ή περαιτέρω μετ’ αύτοϋ συναναστροφή 
θά προσέβαλλε τήν τιμήν της. Έπειτα έρχεται είς 
ρήξιν πρόςτόν Διδερότον, διότι έξεμυ.στηρεύθη πρός 
τήν γυναίκα τοϋ 'Ρουσσώ τάς σχέσεις του πρός τήν 
κόμισσαν Χουδετότου. Κατόπιν' εξοργίζει τήν κ. 
Έπιναΐ, διότι παρακληθείς ήρνήθη νά συνοδεύση 
αύτήν είς ταξείδιον μέχρι Γενέβης. Τό γεγονός 
τούτο ήνάγκασε τόν Ρουσσώ νά έγκαταλίπη τό ήσυ- 
χαστήριόν του καί νά μετοικήση είς οικίαν έν Μον- 
τεμορανσίω ωσαύτως κειμένην έν τφ κήπφ τοϋ 
πρίγκιπος Κονδέ έλευθερίως πρός αύτόν προσενεχθεϊ- 
σαν.Κατά τοϋ Δαλ εμβέρτου δέ έγραψεν άνοικτήν έπι
στολήν κατακρίνων τήν πρότασίν του περί ίδρύσεως 
θεάτρου έν Γενέβη, δπερ συνετέλεσε νά διακοπή ή 
μεταξύ των φιλία.

Έν τή νέα του ταύτη κατοικίφ έν Μοντεμοραν- 
σίφ έγνώρισε πολλούς δ 'Ρουσσώ,οΐτινες προσήρχοντο 
έκεΐ νά ϊδωσι τον άνδρα, άλλά πρός ουδένα συνήπτε 
θερμήν φιλίαν δυσπιστών πρός πάντας. Έξαίρε- 
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σιν δέ (Λονον ε'καμεν μέ τόν Γάλλον στρατάρχην 
του Λουξεμβούργου,ό'στις είχε παρά τώ δάσει ώραίαν 
επαυλιν, έν ή διέτριβε τό θέρος περί τάς 6 εβδο
μάδας. Ό στρατάρχης έκτιμών τον 'Ρουσσώ έκά- 
λεσεν αύτόν έπανειλημμένως κατ’ οίκον, άλλ’ ό 
'Ρουσσώ έκώφευεν. Ότε όμως δ στρατάρχης αύτός 
έπεσκέφθη τον 'Ρουσσώ, τότε ήναγκάσθη νά άπο- 
δώση καί δ Ρουσσώ την έπίσκεψιν. Αί τιμαί 
καί αί φιλοφρονήσεις προς τον 'Ρουσσώ ήσαν καί ύπό 
του στρατάρχου καί ύπό τής συζύγου αύτοϋ μεγά
λα!, καί άφ’ ού έπείσθη περί τής ειλικρίνειας αυτών 
συνέδεσε προς αυτούς άνυπόκριτον φιλίαν. Επειδή 
δε ή σύζυγος τοϋ στρατάρχου έξέφρασε την επιθυ
μίαν νά μάθη δποΐόν τι είναι τό βιβλίον,δ παρεσκεύαζε 
νύν δ Ρουσσώ, άνεγίνωσκεν συχνάκις πρός αυτήν 
τεμάχια έκ τής νέας Έλουίζης, τοϋ Αιμίλιου, ά 
έγοήτευον καί αυτήν καί τόν σύζυγόν της, καί συν- 
έτειναν νά ένισχύσωσι τούς δεσμούς τής άγάπης 
καί τής δπολήψεως πρός τόν συγγραφέα.

’Ενταύθα δ 'Ρουσσώ έπέρανε καί έξέδωκε τά 
νέα συγγράμματά του τήν νέαν Έλουΐζαν, τό θαυ- 
μάσιον τούτο βιβλίον, δπερ ηΰξησεν ετι μάλλον τήν 
φήμην τού συγγραφέως ώς καί τό Κοινωνικόν Ονμ- 
βόλαιον, δπερ μάλιστα κατά τήν Γαλλικήν έπανά- 
στασιν άνεγνώσθη άπλήστως. Ή τύπωσις τού Αι
μίλιου ειχεν άρχίση πρότερον καί έγίνοντο συγχρόνως 
δύο εκδόσεις μία έν Παρισίοις καί μία έν Άμστε- 
λοδάμω, αίτινες δμως πολύ έβράδυνον πρός έκπληξιν 
μεγάλην τού 'Ρουσσώ, δστις ύπώπτευεν επιβουλήν 
έκ μέρους τών ’Ιησουιτών κατά τού βιβλίου. ’Αλλά 
μόλις έδημοσαύθη δ Αιμίλιος καί εύθύς έφάνησαν 
σημεία μεγάλης καταιγίδος, ήτις έμελλε νά έκραγή 
κατά τής κεφαλής τού συγγραφέως. Άλλ’ δ'Ρουσσώ 
έχων πολλούς ισχυρούς προστάτας δεν έφοβεΐτο τί
ποτε, μόνον έλυπεϊτο μή άπολεσθή τό βιβλίον, δΓ 
δ είχε τοσούτον κοπιάση. Καί όντως ή καταιγίς έ- 
ξερράγη.Τή 8 ’Ιουνίου 1762 έν καιρώ βαθείας νυκτός 
μόλις είχε κοιμηθή προσέρχεται ό θαλαμηπόλος τής 
Κυρίας τού στρατάρχου Λουξεμβούργου κομίζων έπι- 
σκεπτήριον καί έπιστολήν τού ήγεμόνος Κόντι, έν ή 
έγράφοντο ταύτα. «Ό άναβραϋμδς είναι δεινός. 
Ούδ'εν δόναται νά άποτρΐψη τήν συμφοράν. 'Α
παιτεί τούτο ή αύλή.Ή βουλή τό επιθυμεί. Αν- 
ρεον περί τήν 7 τής πρωίας έκδίδεται ένταλμα 
φνλακίοεως, δπερ &ά ε’κτελεβ&ή άμέύως. Κατάρ- 
ίλωσα μόνον νά μή καταδίωξή, εάν φυγή. 'Εάν 
δε δεν φύγη, &ά ΰυλληφ&ή και &ά φνλακιβ&ή ά- 
ννπερ&ε'τως.» Ώς άνέγνωσε ταύτα δ 'Ρουσσώ άπε- 
φάσισε νά φύγιρ. Μάτην δ στρατάρχης εΐπεν αύτώ 
νά κρυφθή δύο ή τρεις ήμέρας έν τή οικία του. Καί 
ή μέν κόμισσα Βούφλερ, ήτις ειχεν έ'λθγι επίτηδες 
έκ Παρισίων συνεβούλευε τόν 'Ρουσσώ νά φύγη εις 
•’Αγγλίαν. Ό 'Ρουσσώ δμως ήθελε μάλλον νά με- 
ταβή εις Ελβετίαν, άν μή εις Γενέβην, ε”νθα εΤχεν 
πολλούς έχθρούς, τούλάχιστον πλησίον αύτής. Καί 
ταχέως περισυλλέξας τά πράγματά του άνεχώρησεν 

έφ’ άμάξης άφήσας τόν στρατάρχην νά έπιθεωρήση 
τά χειρόγραφά του καί τά μέν χρήσιμα νά άπο- 
στείλη πρός αύτόν, τά δε άλλα νά παραδώση Άς 
τό πϋρ. Δεν είχε δέ προφθάση νά άναχωρήση έκ τής 
οικίας,δτε ένεφανίσθησαν οί κλητήρες, Ινα οδηγήσω- 
σιν αύτόν εις τήν φυλακήν. Τή 11 ’Ιουνίου έκάη δ 
Αιμίλιος έν Παρισίοις δημοσία ύπό τού δημίου, δ δέ 
’Ρουσσώ τή 14 τού αύτού μηνός είχε ύπερβή τά 
Γαλλικά σύνορα φθάσας έν Έλβετίφ εις τήν έπι- 
κράτειαν τής Βέρνης έφ’ άμάξης. Εύθύς έξήλθε τού 
οχήματος καί συγκεκινημένος έφίλησε τό χώμα εί- 
πών. «Θεέ τών οίκτιρμών, δστις προστατεύεις τήν 
αρετήν, δεδοξασμένον έστω τό όνομά σου, διότι 
πατώ τόπον ελεύθερον.» Δέν παοήλθε δέ πολύς χρό
νος καί έφθασεν είς τό "Υβερδον, ένθα εύρε έγ 
κάρδιον δεξίωσιν παρά τώ άρχαίω του φίλφ 'Ρο- 
γουίνω. Καί διενοεϊτο νά έγκατασταθή ένταύθα, 
δτε αίφνης λαμβάνει παρά τής βουλής τής Βέρνης 
διαταγήν νά έγκαταλίπη τό ε”δαφος τής χώρας. ’Ε
πειδή δέ ώς ε”μαθε καί ή βουλή τής Γενέβης έξέ- 
οωκεν ώσαύτως ένταλμα συλλήψέως κατ’ αύτού 
καί έκαυσε καί αύτή δημοσία τόν Αιμίλιον, δ 
'Ρουσσώ δέν ήξευρε πού νά ύπάγη. Τότε ή άνεψιά 
τού 'Ρογουινου προσφέρει αύτώ ε’παυλιν τού υιού της 
έν Μοατιέρφ τής Νευσατέλης κενήν ούσαν πρός κα
τοικίαν. Ό Ρουσσώ έδέχθη εύγνωμόνως τήν πρότασιν 
καί άνεχώρησεν έκεϊ πλήρη έχων εμπιστοσύνην πρός 
τον βασιλέα τής Πρωσσίας * είς ού τήν προστασίαν

1) Ό βασιλεύς τής Πρωσσίας ήτο τότε ό Φρειδε
ρίκος ό μέγας ό ένδοξος στρατιώτης καί φιλόσοφος, ό 
ένθερμος φίλος τών καλών τεχνών καί επιστημών, οστις 
έκτιμών τόν Ρουσσώ ήθέλησε νά παραχώρηση εις αυ
τόν κατοικίαν ιδίαν και έτησίαν έπιχορήγησιν πρός δια
τροφήν. Ό Ρουσσώ συνεκινήθη ύπό τής χρηστότητος 
ταΰτης τοϋ ήγεμόνος, απίκρουσεν όμως πάσαν δωρεάν. 
Θαυμάσια», δέ είναι αί έπιστολαί, άς έγραψεν έπί τή 
ευκαιρία ταύτη πρός τε τόν Λδρδον Κείθιον φίλον τοϋ 
βασιλέως και διοικητήν τής Νευσατέλης και πρός τόν 
βασιλέα αύτόν, άς καταχωρίζουν ώδε έν μεταφράσει.

« Μιλόρδε ! Πτωχός τις συγγραφεύς, διωχθείς καί 
έκ Γαλλίας καί έκ τής- πατρίδος του αύτής ώς καί έκ 
τοϋ καντονιού τής Βέρνης, διότι είπεν ότι νομίζει κα
λόν καί σωτήριον, ζητεί καταφυγήν είς τήν επικράτειαν 
τοϋ βασιλέως. Μιλόρδε, μή μου έπιτρέψης τοΰτο, έάν 
μ'ε νομίζης άξιον τιμωρίας. ’Εγώ δέν ζητώ χάριν, ής 
νομίζω ότι δέν έχω ανάγκην. ’Εάν δμως τούναντίον 
αναξιοπαθώ, τότε είναι άξιον καί υμών καί τής Μεγα
λειότητας Του,να μή μοϋ άρνηθήτε τό πϋρ καί τό ύδωρ, 
ών θέλουσι πανταχοϋ τής γής νά μέ στερήσωσιν. Έθεώ~ 
ρησα ώς καθήκον νά αναγγείλω ύμϊν τήν άφιξίν μου 
ενταύθα καί τό γνωστόν διά τας συμφοράς, αίτινες μέ 
εύρον, καταστάν πλέον όνομά μου. Σεις είσθε κύριος 
τής τύχης μου, καί έγώ ύποτάσσομαι είς τάς διαταγάς 
σας. Έάν όμως ήθέλετε μέ διατάξη νά αναχωρήσω εύ
θύς, τότε έν ή καταστάσει εύρίσκομαι θά μοί είναι αδύ
νατον νά ύπακούσω καί δέν ήξεύρω πλέον που νά κατα
φύγω. Δέχθητε εύμενώς, Μιλόρδε, τήν διαόεδαίωσιν 
τοϋ βαθύτατου μου σεβασμού». 

είχε τεθή. Ό διοικητής τής χώρας λόρδος Κεί
θιος έκτιμών τόν 'Ρουσσώ ύπεδέχθη αυτόν φιλο- 
φρόνως καί διεβεβαίωσεν αύτον περί τής ευμενείας 
τού βασιλέως. Τότε ό 'Ρουσσώ έγραψε νά έλθη έν
ταύθα καί ή σύζυγός του καί έζη αμέριμνος,μάλιστα 
δέ καί δ ίερεύς τού τόπου έπεσκέπτετο αυτόν πλή
ρης άγάπης καί άφοσιώσεως. Πλήθος ανθρώπων προσ- 
ήρχοντο ένταύθα, ί'να τόν ϊοωσι, αυτός οε οιήγεν 
τόν χρόνον του κάμνων έκδρομάς καί καταγινομενος 
περί τήν σπουδήν τών φυτών.Είχε δέ σταθεράν ά- 
πόφασιν νά μή άσχοληθή πλέον εις συγγραφήν βι
βλίων. Κατεγίνετο δέ μόνον νά συμπληρώση το μου
σικόν του λεξικόν καί νά σημειώνη τά άπομνημο- 
νεύματά του, ά ε'μελλον νά έκδοθώσι μετά θάνατον. 
Άλλ’ οί έχθροί του δέν τόν άφήκαν νά τηρήση τήν 
πρόθεσίν του. Ό άρχιεπίσκοπος τών Παρισίων έπέ- 
κρινε τόν Αιμίλιον καί δ 'Ρουσσώ ειδεν ότι ώφειλε 
νά άνασκευάση τάς πλάνας τού αρχιεπισκόπου. Διο 
έν ετει 1763 έδημοσίευσε άπάντησιν μετά τοιαύτης 
όξυνοίας καί δυνάμεως καί μετά τοιούτου σαρκα
στικού πνεύιιατος, ώστε δ άρχιεπίσκοπος τών Πα
ρισίων έγένετο άνθρωπος καταγέλαστος. Αλλά καί 
τήν διαγωγήν τής πατρίδος του Γενέβης, νά άπο- 
κηρύξη αύτόν ή βουλή, χωρίς νά παρουσιασθή ου- 
δείς έκ τών συμπολιτών του ύπερασπιστης αύτοΰ, 
ένόμισε ότι ώφειλε νά κατακρίνη καί έξετέλεσε τούτο 
θαυμασίως διά τών «ορεινών έπιστολών», έν αίς ύ- 
περασπίζει τήν έλευθερίαν τής θρησκευτικής συνει- 
δήσεως τού ατόμου καί συνηγορεί υπέρ τής συμ
μετοχής τού λαού εις τήν κυβέρνησιν τής χώρας 
Τό σύγγραμα τούτο ήρέθισεν ετι μάλλον τούς έχ
θρούς του, οϊτινες μή δυνάμενοι διά τήν προστασίαν 
τού βασιλέως τής Πρωσσίας νά βλάψωσιν αύτόν 
άλλως έν Μοατιέρω, κατέφυγον είς δόλια με'σα. 
Κρυφίως δηλ. διά τών φανατικών ιερέων τής πό- 
λεως κατώρθωσαν νά έξερεθίσωσι κατά .τού Ρουσσώ

Ή δέ επιστολή πρός’τόν Φρειδερίκον εύμενέστατα 
διά γενναίων προσφορών δειχθέντα πρός τον Ρουσσώ, 
ών όμως ούτος ούδεμίαν έδέχθη, έχει ώς έξής.

« Μεγαλειότατε ! Είσαι προστάτης καί εύεργέτης 
μου, έγώ δέ έχω έν έμαυτω καρδίαν, ήτις είναι πεπλα- 
σμένη πρός ευγνωμοσύνην. Επιθυμώ, έάν δυνηθώ, νά 
άποδώσω ύμϊν τήν χάριν. Ή μεγαλειότης Σου θέλει 
νά μοί δώση άρτον. Είναι τις άραγε τών υπηκόων Σου, 
οστις στερείται τούτου ; Αλλά ρϊψον μακραν τών ο
φθαλμών μου τό ξίφος έκεϊνο, δπερ μέ θαμβοί καί μέ 
τιτρώσκει. Αρκετά έξετέλεσε μέχρι τοϋδε τό καθήκον 
του, καί το σκήπτρον Σου μένει απωρφανισμένον. Ά
γων πρόκειται μάκρος είς βασιλείς οίος Σύ καί είσαι 
ακόμη μακράν®τοϋ τέρματος. Έν τούτοις έπείγει ό 
χρόνος καί ούδεμίαν πρέπει νά άπολέσης στιγμήν, 
έάν θέλης νά φθάσης έκεϊ. Εί'θε ό Φρειδερίκος ό δί- 
καιος'καί φοβερός νά καλύψη τό κράτος Του μέ λαόν 
πολυάριθμον, ού αύτός μέν νά είναι πατήρ, ο δέ ’Ι
ωάννης ’Ιάκωβος Ρουσσώ, ό εχθρός τών βασιλέων, νά 
ελθη διά νά άποθάνη είς τούς πόδας τοϋ θρόνου Του.» 

τόν όχλον, οστις έν καιρώ νυκτός έφώρμησεν 
κατά τής κατοικίας τού Ρουσσώ συντρίψας τάς 
ύάλους τών παραθύρων διά λίθων καί άπειλών θά
νατον είς τόν άσεβή.Μή ών ένταύθα πλέον έν ασφα
λείς ό Ρουσσώ, κατέφυγεν εις τον άγιον Πέτρον 
νησίδιον κείμενον έν μέσω τής λίμνης Βιλέρνης έν 
τή επικρατείς τής Βέρνης, δπερ έκλέϊσε διά τών 
ψυχαγωγικωτάτων περιγραφών έν ταϊς « έξομο- 
λογήσεσι» καί έν «τοϊς ρεμβασμοϊς ένός μονάζον- 
τος περιπατητού». Αλλά καί ένταύθα δέν είχε μείνη 
άκόμη δύο μήνας, δτε λαμβάνει διαταγήν τής Κυ- 
βερνήσεως τής Βέρνης νά έγκαταλίπη τήν νήσον. 
Ό Ρουσσώ παρεκάλεσε νά τού δοθή μικρά τις προ
θεσμία μέχρες δτου έτοιμασθή. Άλλ’ ή Κυβέρνη
σες άπέκρουσε τήν αϊτησιν καί διέταξε έντονώτερον 
νά φύγη. Ήναγκάσθη λοιπόν νά καταλίπη τήν 
νήσον καί νά μεταβή είς τήν Βίλην. ’Επειδή δέ 
καί ένταύθα έ'μαθεν ότι παρεσκευάσθη παρά τής Κυ
βερνήσεις τής χώρας διαταγή νά φύγη,έσκέφθη νά 
άπέλθη είς Βερολϊνον, ένθα έκάλει αύτον ό φίλος 
του Κείθιος. Άλλ’ έπειδή ή ύγεία του δέν τού επί
τρεπε νά κάμη τόσον μακρινόν ταξείδιον άνεχώρησεν 
είς τήν Βασιλείαν καί έκειθεν είς Στρασβούργον . 
Περιδεής είσήλθεν είς τήν πόλιν, μή γινώσκων οϊα 
τύχη καί ένταύθα αναμένει αύτόν. Αλλά παρα- 
δόξως ένταύθα έγένετο μετά πολλής φιλοφροσύνης 
δεκτός. Καί εύχαρίστως θά εμενεν έν Στρασβούργου 
διαρκώς. Άλλ’ έπειδή τό ψήφισμα τής βουλής τών 
Παρισίων κατ’ αύτού δέν είχε καταργηθή άκόμη, 
συνεβούλευσαν αύτόν πολλοί νά καταφύγη είς Αγ
γλίαν καί τοιαύτης γνώμης ήτο καί δ φίλος του 
Κείθιος, μάλιστα δέ είχε λάβη καί πρόσκλησιν άπό 
τόν μέγαν "Αγγλον φιλόσοφον τον Χούμιον(ΗΐΐΠΐβ), 
οστις δεέτριβε τότε ένΠαρισίοις.Διά τούτο έκ Στρασ
βούργου έφθασε λάθρα εις Παρισίους καί έκειθεν-μετά 
τού Χουμίου άνεχώρησεν είς Αγγλίαν τή 2 ’Ιανου
άριου 1766. Έν Λονδίνω έγένετο δεκτός μετά πολλής 
φιλοφροσύνης καί μετά πολλών ενδείξεων τιμής. 
Άλλ’ έπειδή δ θόρυβος τής πολυανθρώπου πόλεως 
δέν ηύχαρίστει αύτόν, έγκατεστάθη εις τήν έξοχήν 
έν τινι έπαύλει μόνος μετά τής συζύγου του. ’Αλλά 
καί έδώ δέν εύρεν ησυχίαν. Αί έφημερίδες τής Αγ
γλίας ήρχισαν νά τόν ύβρίζουν καί νά τόν εξευτε
λίζουν, έν ω πρότερον έγραφον περί αύτού μετά 
πολλού σεβασμού. Ό Ρουσσώ ήρχισε νά ύποπτεύη 
δτι ή φιλία τού Χουμίου δέν ήτο ειλικρινής καί 
έπίστευεν ότι πάντα τά δεινά του παρεσκευάζοντο 
ύπό συνωμοτών, έν οες ίσως θα ήτο και δ Χούμιος. 
Ότε δέ έδημοσιεύθη καί έξευτελιστική έπιστολη προ- 

ερχομένη δήθεν παρά τού βασιλέως τής Πρωσσίας, 
οστις έκάλει αύτόν νά ε”λθη είς Βερολϊνον, δ Ρουσ
σώ δέν άμφέβαλλε πλέον οτι ταύτα διωργανούντο 
παρά τού Χουμίου καί ήρχισε νά θεωρή τήν πρόσ- 
κλησίν του είς Αγγλίαν ώς σχέδιον τών έχθρών του 
διά νά τόν ατιμάσουν. Καί διά τούτο διέκοψεν 
άποτόμως πάσαν σχέσιν πλέον μέ τόν Χούμιον καί 
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άπεφάσισε νά φύγη έκ. τής ’Αγγλίας επανερχόμενος 
πάλιν είς Γαλλίαν. Καί οΰτω τή 1 Μαΐου 1767 
άνεχώρησεν είς Γαλλίαν, ένθα έγκατεστάθη έν τή 
έπαύλει τοϋ πρίγκιπας Κόντη προς τό δυτικόν μέρος 
τής Νορμανδίας. Άλλά κα'ι έντεϋθεν άνεχώρησε, 
διότι δέν -ρσθάνετο έαυτόν ανεξάρτητον καί διότι οί 
υπάλληλοι τοϋ πρίγκιπας δέν έφέροντο πρός αύτόν 
μετά τής προσηκούσης εύλαβειας. Έκ τής Νορ 
μανδίας μετενάστευσεν είς Λυώνα, εΐτα δέ είς Γρε- 
νόβλην, εις Σαμπαρήν, εις Μογκϊνον. Άλλ*  ούδα- 
μοϋ εΰρισκεν ησυχίαν, επίστευέ δέ δτι οί συνωμόται 
έπιβουλεύουν αύτώ πανταχοΰ ζητούντες νά εξευτελί
σουν αύτόν καί ζώντα καί μετά θάνατον.Καί διά τοϋ-, 
το κατεγίνετο έν τω μέσω αύτή; τής δυσθυμίας καί 
τής δυστυχίας νά περάνγι τάς εξομολογήσεις του, 
βιβλίον δπερ θά έδείκνυεν όποιος όντως ύπήρξε δ 
'Ρουσσώ καΐ δπερ θά ήτο ή ύπεράσπισίς του μετά 
θάνατον.

"Οτε δέ έπέρανε τάς έξομολογήσεις του, τότε ά- 
πεφάσισε νά μεταναστεύση είς Παρισίους.Καί οΰτως 
άφίχθη ένταϋθα τόν ’Ιούνιον τοϋ 1770 καί έγκα- 
τεστάθη έν τή πόλει άκωλύτως, Καί ού μόνον τοΰτο, 
άλλά καί άπεοίδοντο αύτφ πανταχοΰ τιμαί, οίαι 
σπανίως αποδίδονται είς θνητόν. Άλλά τοΰτο δέν 
εύχαρίστεε αύτόν καί ε”ζη μεμονωμένος έπί 8 έτη 
αντιγράφων μουσικά έργα, μελοποιών μικρά τε
μάχια μουσικά καί καταγινόμενος μέ συγγραφάς 
πραγματειών οίαι είναι. 1) Σκέψεις περί τοϋ πο
λιτεύματος τής Πολωνίας καί μεταορύθμισις αύτοΰ. 
2) έπιστολαί περί βοτανικής. 3) Ό 'Ρουσσώ δι
κάζει τόν Ίωάννην Ιάκωβον καί άλλα. Έπειδή δέ 
έν Παρισίοις δέν εύχαριστεϊτο, άπεφάσισε νά μετοι- 
κήση είς Έρμανομβίλλην έν μικρά όίκίιγ κείμενη παρά 
τήν έπαυλιν τοϋ μαρκησίου Γιρανδινου, ήν οίκειοθε- 
λώς ουτος παρεχώρησεν είς τόν φίλον του 'Ρουσσώ 
προς κατοικίαν. Άλλά δέν εϊχεν έκεϊ έγκατασταθή, 
πλέον τών 6 έβδομάδων, δτε αίφνης τή 20 Μαΐου 
1778 άπέθανεν ύπό αποπληξίας καΐ έτάφη ένταϋθα 
έν τφ μέσω τών αίγείρων τοϋ κτήματος. Άλλά τφ 
1794 κατ’άπόφασιντής εθνικής συνελεύσεως τά οστά 
αύτοΰ μετηνέχθησαν είς Παρισίους καΐ κατετέθησαν 
είς τόπάνθεον,ένθα άποτίθενται τά δοτά τών μεγάλων 
άνδρών τής Γαλλίας. Άλλά καί ή ιδιαιτέρα αύτοϋπα- 
τρίς ή Γενέβη έν έτει 1835 έστησε αύτώ χαλκούν αν
δριάντα έν τή νήσφ τοϋ 'Ρουσσώ τή κειμένη έν τή 
λίμνη τής Γενέβης. Μεγάλη δέ αύτώ έξεδηλώθη 
λατρεία καί έν Γαλλία καΐ έν Ελβετία κατά τήν 
συμπλήρωσιν τής έκατονταετηρίδος τοϋ θανάτου του 
έν έτει 1878, δτε ό παιδαγωγικός κόσμος καί δ πο
λιτικός άνεμνήσθη εύγνωμόνως τοϋ ίδρυτοϋ τής νέας 
κοινωνίας, τοϋ διδασκάλου τής ελευθερίας καί τών 
ανθρωπίνων δικαίων ώς καί τής άληθείας καί τής φύ
σεως. Τοεούτος δ άνήρ δ συγγράψας τόν Αίμίλιον.

Αιά τοϋ βιβλίου τούτου δπερ θά μένη δ αιώνιος 
φάρος τής παιδαγωγικής έπιστήμης άνεκηρύχθησαν 
εύγλώττως τά δίκαια τών έκπαιδευομενων νέων άν

θρώπων καί κατεδείχθη ή σημασία καί ή δύναμις 
τής άνατροφής, ήτις στηριζομένη έπί τής άνθρωπί- 
νης φύσεως θά τείνη τοϋ λοιποϋ νά μορφώση έν τφ 
άνθρώπφ τόν άνθρωπον. Ή μόρφωσις δέ αΰτη δέν 
θά είσβιάζηται τοϋ λοιποϋ, άλλά θά συντελεϊται 
άφ’έαυτής, έάν είναι τά μαθήματα άνάλογα πρός 
τήν άντίληψιν τών μαθητών καί διαφέροντα πρός 
αύτούς. Ό Ρουσσώ δ κήρυξ καί δ ενθουσιώδης συν
ήγορος τής έλευθερίας τών άνθρώπων δέν ήδύνατο 
νά μή συνηγορήση ύπέρ ταύτης καί έν τή άνατρο
φή τών παιδιών. Θέλει έν τή άνατροφή νά έπικρα- 
τή εύδαιμονία τών μαθητών, θέλει αύτών έργασίαν 
οίκειοθελή, πρό παντός δέ έπιθυμεϊ νά άσκηθώσι 
τών παίδων τά αισθητήρια. Άλλά πλήν τών διδα
σκάλων, ών έξηγίασε καί έλάμπρυνε τό έργον, καί 
αί μητέρες χρεωστούσιν είς τόν Ρουσσώ μεγίστην 
εύγνωμοσύνην, διότι ύπέδειξεν είς αύτάς τά ύψηλά 
καί ίερά καθήκοντα αύτών πρός τά τέκνα των μετά 
μαγείας μοναδικής, ήτις είναι άδύνατον νά μη συγ- 
κινήση πάσαν μητρικήν καρδίαν ύπέρ τής σωματι
κής άνατροφής τών τέκνων, ήτις πρέπει νά γίνη
ται παρ’αύτών τών ιδίων μητέρων.

Τοιοΰτο είναι τό βιβλίον, δ μέλλομεν νά παρα- 
δώσωμεν είς τό ελληνικόν έθνος έν ελληνική γλώσση 
πρός άνάγνωσιν καί φωτισμόν αύτοϋ.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΚΕΦΑΛΛΙ1ΝΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΑΥΤΑΣ

Προς τον αξιότιμου Κύριον Π. Π. Οικονόμου 
Λιευ&υντήν της Έκπαιδεύβεως κτλ.

Ή ταχύτερος καί πολυκέλαδος φήμη μεταδίδει 
οτι κληθέντες έν παιδαγωγικφ συμβουλίφ έγνωμα- 
τεύσατε περί περικοπής τοϋ μισθού τών δημοδιδα
σκάλων. Πρός τιμήν σα; άπιστοϋμεν είς τό διαδιδό- 
μενον.

Τίς δύναται νά πιστεύση οτι δ ιδρυτής τής 
« Έκπαιδεύσεως» ,ής σκοπός λέγει οτι είναι ή βελτίω- 
σις τής τύχης τών Δημοδιδασκάλων, θα παραδεχθή 
ποτέ τό τοιούτον ; Νά ύποθέσωμεν δ’ δτι τήν άπο- 
κοπήν τής μισθοδοσίας θεωρεί βελτίωσιν τής τύχης 
των,τούτο θά ήτο άντιστροφή τών ορών τής λογικής. 
Άν όμως— παρά προσδοκίαν — έχεται άληθείας τό 
διαδιδόμενον, πρέπει δ μεγαλομάρτυς δημοδιδάσκα
λος, ώς άλλος'Ιερεμίας, νά κλαύση έπί τών έρειπίων 
τής Ελληνικής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως μέ τήν 
ΐδικήν του καί τήν έθνικήν τύχην, πάντοθεν περί 
σωτηρίας άπελπιζόμενος καί πάσαν περί βελτιώσεως 
επαγγελίαν προάγγελον πληρεστέρας καταστροφής 
θεωρών.

Άν, Κ. Οικονόμου, σεϊς οί ταχθέντες πρόμαχοι 
τών τού δημοδιδασκάλου δικαιωμάτων καταφέρετε 

τό βαρύτερον κατ’ αύτοϋ κτύπημα, παρά τίνος 
ούτος πρέπει τήν σωτηρίαν νά περιμένη ;

Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής ύπολήψεώς μας. 
Έν Ληςουρίω τή 12η Νοεμβίου 1393.

Οι Λιμοδιδάβκαλοι,
Σπυρ. Λεβαδάς. Σπυρίδων Δ. Παγώνης. 
Προκόπιος Λιναρδάτος. Χαράλ. I. ΙΊανάτος.
Άθαν. I. Κουλουμπής. ’Ιωάννης Κ, Μοσχονάς 
Αντώνιος Λιβιεράτος. Γεώργ. Γ. Φαραντάτος 
Εύάγγελος Δυκούδης. Παναγής Μουρελάτο; 
Παν. Α. Κατερέλλος. Άναστ. Άλεβιζάτος 
Ειρήνη Σωτηρίου. Εύγενία Γ. Μαντζαβίνου 
ΙΙαναγής Ε. Λαβρίγγος .Θεοδόσ. Γερολυμάτος 
Παναγής Λαδάς Αλέξανδρος Στεφανάτος 

Γρηγόριος Λιναρδάτος,

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΚΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΑΪΤΙΙΝ
ΙΙρδς τονς δη|Αθδτδα<ϊκάλονς

Κεφαλληνίας κ. κ. Σπνο. Λιβαδάν. 
Σπ. ίϊαγώνην, Πρ. Λιναρδάτον. κλπ.

• 'Έλαβον τήν' άπό 12 Νοεμβρίου επιστολήν σας 
καΐ άνέγνωσα τά έν αύτή; Έν τή ’Εκπαιδεύσει 
φύλλφ 13 ευρίσκετε τί εϊπον περί τοϋ μισθού τών 
δημοδιδασκάλων. Θερμότερον ούτε ήδυνάμην ούτε 
ήτο άνάγκη νά ομιλήσω περί τούτου. Ότι δέ καΐ 
πριν άναγνώσητε τόν λόγον μου δέν έδώσατε πίστιν 
εις τάς συκοφαντίας τών γνωστών άνθρώπων περί 
τής ύποστηριχθείσης δήθεν παρ’ έμοΰ έλαττώ- 
σεως τής μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων, τοΰτο 
θεωρώ τήν προσήκουσαν άπάντησιν είς τούς ύβρι- 
στάς καί συκοφάντας, δΓ έμέ δέ μεγάλην ίκα- 
νοποίησιν έκ μέρους τών δημοδιδασκάλων καΐ έπί 
τούτφ θεωρώ καθήκον μου ιδία νά σάςέκφράσω τήν 
βαθεϊάν μου εύγνωμοσύνην. Τά έργα μου καΐ οί κό
ποι μου έπί 20 συνεχή έτη ύπέρ τών δημοτικών 
σχολείων καΐ τών δημοδιδασκάλων καΐ όταν διατε- 
λώ έν δημοσία ύπηρεσία καί δταν μένω έκτος αύτής 
κεΐνται περιφανή μνημεία τοϋ διακαούς έμοΰ πόθου 
προς βελτίωσιν τής έκπαδεύσεως τοΰ Ελληνικού 
λαοΰ, έκ τών σπλάγχνων τοΰ όποιου έξελθών συναι
σθάνομαι βαθέως τάς άληθεϊς αύτοΰ άνάγκας, κατα
νοώ καλώς τούς μυχίους αύτοΰ πόθους πρός β-λ- 
τίωσιν τής τύχης αύτοΰ καί έχω τήν σταθεράν άπό- 
φασιν νά άφιερωθώ διά παντός τοΰ βίου μου εργα
ζόμενος ύπερανθρώπως πρός διαφωτισμόν αύτοΰ καί 
πρός τήν άληθινήν αύτοΰ εύδαιμονίαν. 'Επειδή δέ 
συναντιλήπτορες τοϋ έργου μου είναι οί πανταχοΰ τοΰ 
Ελληνικού έργαζόμενοι δημοδιδάσκαλοι, ούδέποτε 

έπαυσα νά θεωρώ αύτούς ώς άδελφούς και νά συν
ταυτίζω τήν έμαυτοΰ τύχην ποός τήν τύχην αυτών, 
συμμετέχων μετ’ ειλικρινούς μέν καΐ άδολου χαρας 
πρός τήν ευτυχίαν, υ,ετά βαθείας δέ καί άνυποκρί- 

του θλίψεως πρός τήν δυστυχίαν αύτών. Γόν τίτλον 
τοϋ δημοδιδασκάλου, όν τινες μοί άπέδωκαν θέλον- 
τες νά μέ ύβοίσουν, δέχομαι εύγνωμόνως καί φέρω 
ΰπερηφάνως, κηρύττω δέ δημοσία, ώ; ό άπόστολος 
Παύλος περί τοΰ ’Ιησού Χριστού, ότι δέν αίσχύνομαι 
ποσώς ών δημοδιδάσκαλος καΐ ότι σκοπόν τού βίου 
μου θεωρώ καί πρός τούτο εργάζομαι άδιαλείπτως 
νά γίνω καΐ νά όνομάζωμαι διδάσκαλος τής Ελλά
δος. Και οφείλω νά ευχαριστήσω έξ όλης ψυχής τούς 
ύβριστάς καί συκοφάντας, ότι έμέ μέν κατατάττου- 
σιν είς τούς δημοδιδασκάλου;, έκυτούς δέ άποχωρί- 
ζουσιν έκείνων. Τούτο νομίζω, ότι θά άποδεχθώσιν 
εύγνωμόνως καΐ πάντες οί δημοδιδάσκαλοι τής Ελ
λάδος. Καί είναι επόμενον ή τοιαύτη εμού ποοαίρε- 
σις ύπέρ τών σχολείων καί τών διδασκάλων νά άνα- 
γνωοίζηται καί νά όμολογήται παρά πάντων τών 
διδασκάλων, οΐ δέ δεσμοί οί συνδέοντες έμέ πρός άύ- 
τούς νά είναι οΰτως άδαμάντινοι, ώστε νά μή δύναται 
νά διαρρήξη αύτούς ούδεμία διαβολή, ούδεμία συκο
φαντία, ούδεμία ΰβρις, όσον βάναυσος καί χυδαία 
καί άν ήθελεν είναι. Τούναντίον δέ χαίρω ότι προ
βάλλουν εϊς τό φανερόν οί ΰβρισταί καΐ συκοφάνται, 
διότι γιγνωσκόμενοι θα προκαλέσωσιν άναμφιβόλως 
τήν δικαίαν τών δημοδιδασκάλων άγανάκτησιν καΐ 
αποστροφήν πρός αύτούς καί θά τεμωρήσωσιν αύτούς 
διά τής περιφρονήσεώς των. Τό κατ’ έμέ τούτο κη
ρύττω καί ίδια καί δημοσία, ότι θά έργασθώ ύπερ
ανθρώπως ύπέρ τών σχολείων καί τών δημοδιδασκά
λων, ή δέ άναγνώρισις' τής μικράς μου μέχρι τ.οΰ.δε 
έργασίας μέ θαρρύνει έτι μάλλον νά άφοσιωθώ πρός 
τόν μέγαν τούτον σκοπόν, ού εύγενέστερος δέν ύπάρ- 
χει άλλος. Εύχομαι δέ οί δημοδιδάσκαλοι πάντες 
νά διοργανωθώσι καί νά έμφανεσθώσιν ήνωμένοι ώς 
αία κόαταιά δύναμις έν τφ έθνει, έπιβάλλουσα σεβα
σμόν πρός πάντας.Πρός τοΰτο δέ είναι άνάγκη νά πο- 
λεμηθώσίν οί αποπειρώμενοι νά διαιρέσωσι τάς δυνά
μεις ήμών. Ηνωμένοι μέν έχομεν έξησφαλισμένην τήν 
νίκην, διηρημένοι δέ κινδυνεύαμεν νά άπολέσωμεν καί 
ότι έχομεν. Διά τοΰτο φυλάττεσθε τούς συκοφάντας, 
τιμωρείται δέ άδυσωπήτωςτούς εχθρούς τών σχολείων 
καί τών δημοδιδασκάλων. Σεϊς έχετε τό φοβερόν 
τοΰ σωφρονισμού όπλον. Διά τί δέν κάμνετε χρήσιν 
αύτοΰ ;

Άν Άθήναις τή 13 Νοεμβρίου 1893
Μετά πολλής ύπολήψεώς καί άγάπης

Π. Π. Οικονόμος.

ΕΙΙΙΣΤΟΛΙΙ Β'· Τίΐλ ΚΕΦΑΠΗΜΠ ΛΠΜΟΑΙΙΑΣΚΑΑΩΑ
Αξιότιμε κύριε Π. Οικονόμου,

Οί τήν άπό 12 9βρίου πέμψαντες ύμϊν επιστολήν 
δημοδιδάσκαλοι, μαθόντες ήδη την αλήθειαν, θεω
ροΰμεν καθήκον ύπό τής ίεράς εύγνωμοσύνης έπΐ- 
βαλλόμενον ήμΐν νά σάς έκφράσωμεν εγκαρδίους 
καί &ερμοτάτας «υχά^ιστιά?, άνθ’ ών ύπέρ' τών
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οικοδιδασκάλων είπατε έν τώ συγκροτηθέντι συμ- 
βουλίφ έν τώ Ύπουργείφ τής Παιδείας σχετικώς 
προς τό ζήτημα τής έλαττώσεως τοϋ μισθού τοϋ 
κλάδου μας, και ών γνώσιν έλάβομεν έκ τοϋ ύπ’ 
άριθ. 13 φύλλου τής «Έκπαιδεύσεως», όπερ μόλις 
προχθές περιήλθεν είς χεϊρας ήμών.

"Αν πρόκειται πρός διευθέτησιν τής οικονομικής 
κρίσεως νά ληφθώσι μέτρα άφορώντα γενικώς τούς 
ύπαλλήλους, εί καί ό βίος ήμών — καί δή τών εγ
γάμων— κατέστη αβίωτος έκ τής άνεπαρκείας τοϋ 
μισθοΰ μας είς άνθρωποπρεπή βίον ού μόνον θά έθεω- 
ροϋμεν ΰβριν τήν έξαίρεσίν μας,άλλά καί προθύμως 
καί εύχαρίστως θά έδεχόμεθα καί τήν έπί χρόνον τινά 
μή μισθοδότησίν μας. Δυστυχώς δμως τά οικονομικά 
μέτρα φαίνονται δτι—άφορώσι μόνον τόν δημοδι- 
δασκαλικόν κλάδον, καί τοΰτο μαρτυρεί τήν άδικον 
άστοργίαν τής κεντρικής εξουσίας πρός αύτόν.

Είπατε έν τώ συμβουλίω τό άδύνατον τής συντη 
ρήσεως τοϋ διδαβκάλον δΓ 80 δραχμών άλλά μή 
είναι αΰτη δυνατή δι’ 150; Έκ τούτων τώ κρα
τούνται λόγω συντάξεως καί διά τό χαρτόσημον τής 
άποδείξεως δραχ. 13,25.+ 16 (κατά μέσον δρον) 
διά τό μετοχικόν ταμεϊον, είς δ έγένετο μέτοχος 
ύποχρεωτικώς καί λυπούμενος τάς άχρι τοϋόε κα
ταθέσεις του άναγκάζεται νά μείνη τοιοϋτος = 29, 
25.+11 (καί πλέον πολλάκις) διά προεξόφλησιν, 
είς ήν πολλών ένεκεν (πλήν τής έξαιρέσεως έλαχί- 
στων) άναγκάζεται=41,25—f—30 (κατά μέσον δρον) 
τοϋ ένοικίου του=71,25. μέ τάς ύπολοίπους 78 δρ. 
δύναται ούχί είς τάς άνάγκας πολυμελούς οικογέ
νειας, άλλ’ είς τάς άτομικάς του νά έπαρκέση ; 
Παιδιάς άρά γε χάριν ή ώς μελέτημα σπουδαΐον 
και ώς σπουδαίοι άνδρες προέτειναν οί προτείναντες 
τήν έλάττωσιν τής τών δημοδιδασκάλων μισθοδο
σίας; Τό πρώτον τούς ταπεινοί, τό δεύτερον τούς 
καταδικάζει.

Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής έξαίρέτου 
■πρός ύμάς ύπολήψεως άγάπης, και 

αιωνίου εύγνωμοσόνης.
Έν Ληξουρίω τή 20 Νοεμβρίου 1893.

Έπονται αί ύπογραφαί τών δημοδιδασκάλων ώς ανωτέρω.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Σεβαβτέ μοι διδάβκαλε I
Πολύς παρήλθε χρόνος άπό τής ήμέρας τοϋ διο

ρισμού μου χωρίς νά σας γράψω. Εινε όμως έπι- 
βεβλημένον είς έμέ καθήκον, άφ’ ού έτακτοποίησα 
ήδη τάς τοϋ σχολείου μου έργασίας, νά χαράξω 
έπί τοΰ χάρτου όλίγας γραμμάς, καί έπιστειλω 
ταύτας ώς φόρον εύγνωμοσύνης ύμϊν τω πνευμα
τική ήμών τροφει τφ καί διά τής διδασκαλίας μορ- 
φώσαντι ήμάς καί ένσταλάξαντι έν ταΐς καρδίαις ή- 

' Έκ τοΰ Τυπογραφϊεο τώυν Καταστημάτων / 

μών τήν ποός τό ύψηλόν ε”ργον άγάπην καί άφο- 
σίωσιν, καί διά τής «Έκπαιδεύσεως» νΰν μεταδί- 
δοντι ίκανάς παιδαγωγικάς γνώσεις, άς δέν ήδυνή- 
θητε άπό τής έδρας προφορικώς νά μεταδώσητε, 
διότι ή άστοργος καί άτάσθαλος πολιτική τής 3 η? 
Μαίου άπεμάκρυνε ύμάς τότε τής διευθύνσεως τοΰ Δι
δασκαλείου, άνθ’ ήμών διορίσασα άλλον άντικατα- 
στήσασα ούτω τήν δικαιοσύνην διά τής άδικίας, 
τήν έμβρίθειαν διά τής έπιπολαιότητος, τήν παιδα
γωγικήν έξοχότητα διά τής παιδαγωγικής μετριότη- 
τος χαρακτηριστικά όλως ίδια όλως κοινά πρός τά 
τοΰ συνεταίρου αύτοϋ, τοΰ έλλοχώντος έν τώ ύπουρ- 
γείω τής Παιδείας.

Τοΐς διαπράξασι τοιοϋτο κακούργημα κατά τής 
έθνικής ήμών παιδείας άνωκοδομήθη ή στήλη τοΰ 
άναθέματος καί έν τή συνειδήσει τών εύγενών δη
μοδιδασκάλων, καΐ έν τή «’Εκπαιδεύσει» τή άριστα 
έπί 2 σχεδόν έτη στηλιτευσάση τήν μωρίαν καί 
κακοβουλίαν τών άνθρώπων τούτων, τόν προορισμόν 
έχόντων τήν χαλάρωσιν παντός γενναίου, δπερ άλ
λοι εύγενεϊς καί τής παιδείας λάτρεις, διά πάσης 
θυσίας έπεδίωκον.

Καθήκον όμως έχομεν δχι μόνον νά στηλιτεύσω- 
μεν άλλά καί νά ύμνήσωμεν, δχι μόνον νά ραπί- 
σωμεν άλλά καί νά στέψωμεν.

Σύ λοιπόν ό τής παιδείας προστάτης καί ό τών 
διδασκάλων ύπέρμαχος, βοήθει κατά τών έχθρών 
καί επιδρομέων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, μάχου 
τόν κράτιστον τοΰτον αγώνα, άντλησαν θάρρος εύελ- 
πίστως άτενίζων πρός τό μέλλον, καί άναπέτασον 
πανταχοϋ τήν σημαίαν τής φίλης «Έκπαιδεύσεως», 
είς τής όποιας τάς πτυχάς άς προσδράμωσιν οί παν- 
ταχόθεν διωκόμενοι διδάσκαλοι, όπως ούτω διά τής 
ίσχύος ήν δίδει αύτοις ή έ'νωσίς των, κατακεραυνώ- 
σωσιν καί καταιθαλώσωσι τούς τής παιδείας καί 
αύτών άποτροπα ους έχθρούς. Τότε δέ οπότε ή άρε- 
τη κατισχύση, δέχθητι αύτής τόν ένδοξον στέφανον.

Σ. Σ.Ή συγκίνησίς μου καί ή ευγνωμοσύνη μου δια 
τά εύγενή τών μαθητών μου αισθήματα είναι ανέκφραστος. 
’Αποδίδω δέ εις ιδιαιτέραν εύνοιαν τοϋ Θεοϋ δτι οί μα
θηταί μου συνέπεσε νά είναι ή αγαθή γή τοΰ Ευαγγελίου 
ή καρπούς τριακοσιοπλασίους παράγουσα. Έν τή ευδοκι
μήσει αύτών ώς διδασκάλων ευρίσκω τόν θρίαμ,βον τών 
ήμετέρων ιδεών. Είθε δ Θεός νά σκέπη καί φρουρή αύ
τούς πρός τό καλόν τοΰ έθνους. Εύχαριστώ δέ έκ καρδίας 
καί τούς άλλους δημοδιδασκάλους, οΐτινες δι’ επιστολών 
των έξεδήλωσαν τά πρός έμέ αίσθήματά των καί τάς κρί
σεις των έπί τή γενομένη παραχαράξει τών σκέψεών μου 
περί τοΰ μισθοΰ αύτών. “Ας μέ συγχωρήσουν δε, διότι δέν 
δημοσιεύω τάς έπιστολάς των. Ή έπιθυμια μου είναι νά 
διοοθωθοΰν τά σχολεία, ούχί δέ νά ακούω επαίνους. Ή δέ 
κοινωνία και οί διδάσκαλοι γνωρίζουν τις εκτελεΐ τό καθή
κον του καί τίς δχι.

Αί σταλεϊσαι διατριβαί περί τών σχολικών ζητημάτων 
δημοσιευθήσονται έν τοϊς έπομένοις φύλλοις.

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣτλΝΤΪΝίΔθτ3 03ί—Γ893.


