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ΑΥΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ

(Kros ΙΑ')

"Άρισΐον τέκμηριόν περί της προόδου καί αγαθές πορείας ϊδρύματός τίνος 

είναι όταν οί όφείλοντες λόγον καί εύθυνας περί τδν κατ’ αύτό προσέρχωνται 
μετά προθυμίας καί χαράς πρό τοΰ δημοσίου 'ίνα έκτελέσωσι τό καθήκον 

αυτών τοΰτο καί δύνανται μετά θάρρους καί άνευ ενδοιασμού, μάλιστα δέ 

μετά δικαίας υπερηφάνειας νά έκθέσωσι πάντα τά γενόμενα κατά την χρο
νικήν περίοδον περί ίς όφείλουσι λόγον. Εύτυχώς διά τόν ημέτερον Σύλλογον 

πάντες οί κατά καιρούς πρόεδροι αύτοΰ έξετέλεσαν μετά μεγίστης προθυμίας 
καί εύχαριστησεως τό επιβαλλόμενου αύτοΐς καθήκον τοΰτο, είς πάντων δέ 
τάς λογοδοσίας διαλάμπει ενδόμυχός τις εύχαρίστησις καί υπερηφάνεια διά 

τάς προόδους τοΰ ημετέρου σωματείου,τάς οποίας έκαστος ηύτύχησε ν’αναγ

γείλει.
Καί έγώ δέ, είς 8ν αί ψήφοι των συνάδελφων μου άνέθεσαν την προεδρείαν 

τοΰ Συλλόγου, δέν ύπίίρξα ευτυχώς ατυχέστερος τών προκατόχων μου, έχω 

δέ ν’ άναγγείλω ού μόνον την πίστην καί άκριβίί έξακολούθησιν τών ωφε

λίμων έργων, τά όποια άνέλαβεν δ ημέτερος Σύλλογος, άλλά καί' την ένα- 

σχόλησιν αύτοΰ περί νέα αντικείμενα ύποσχόμενα μεγίστας ώφελείας είς την 

ημετέραν κοινωνίαν.

'Η κατά τό παρελθόν λοιπόν έτος ιστορία τοΰ ημετέρου Συλλόγου μοί 
παρέχει άρκετην ύλην ώστε νά εξαντλήσω την υπομονήν ύμών τών καθημέ- 
νων είς τά εδώλια ταΰτα, επειδή δμως γνωρίζω οτι έκτος σπανιωτάτων εξαι

ρέσεων, ούδείς δέ περί έαυτοΰ πρέπει νά νομίζνι δτι άνηκει είς τάς έξαιρέ- 

σεις, δ κάλλιστα λέγων είναι δ βραχύτατα λέγων, θέλω προσπαθήσει νά 
συμπτύξω δσον τό δυνατόν τόν έμόν λόγον, όμιλών μόνον έν κεφαλαίω περί 

τών κατά τό παρελθόν έτος πράξεων τοΰ ημετέρου Συλλόγου, παραπέμπων 
δέ τούς έπιθυμοΰντας νά λάβωσιν άκριβεστέρας πληροφορίας περί τών κατά 

τό ημέτερον σωματεϊον είς τά συνδημοσιευθησόμενα τ·γί λογοδοσίφ ταύτν) 

παραρτήματα.
Τό ληξαν έτος ίκαναί μεταβολαί έγένοντο έν τφ μητρφφ τοΰ Συλλόγου. 

Μέλη προσετέθησαν 59 έν συνόλφ, ήτοι 21 είς την τάξιν τών τακτικών, 26 

είς την τών άντεπιστελλόντων καί 12 είς την τών έπιτίμων. ’Εκ τών τα
κτικών μελών δύο προσφιλείς συνάδελφοι, οί κκ. Ά. Σουλτάνής καί Ά. Μάνος 
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προαχθέντες πρωτοδίκαι, μετετέθησαν είς τ’άντεπιστέλλοντα μέλη, έστερή- 

θημεν δέ προσωρινώς τής πολυτίμου συνεργασίας τών άξιοτίμων συναδέλφων 

μας κκ. Εύδ. Στρούμπου, Μιλτ. Δόξα καί Δ. Φωτοπούλου οΐτινες μετετέθη

σαν τών Αθηνών διά τάς στρατιωτικάς τοϋ κράτους άνάγκας. Έπανήλθον 

δ’ έκ πρόσκαιρου είς το εξωτερικόν διαμονής και κατετάχθησαν καί πάλιν 

είς τά τακτικά ενεργά μέλη οί συνάδελφοι ημών κκ. Άλ. Σκουζές, Γρηγό
ριος Μάνος καί ’Αλέξανδρος Α. 'Ραγκαβής’ ό δέ κ. Κωνστ. Διγενής, τέως 

άντεπιστέλλον μέλος, άποκατασταθείς όριστικώς έν Άθήναις κατετάχθη είς 

τά τακτικά ένεργά μέλη.
Έκ τών τακτικών παρέδρων μελών μετετέθησαν είς τά άντεπιστέλλοντα 

δ. κ. Κωνσταντίνος Εανθόπουλος, διορισθείς γυμνασιάρχης τής έν Χάλκή έλ- 

ληνοεμπορικής σχολής, οί εταίροι τής Γαλλικές σχολάς κκ. ’Ιούλιος Μαρτά, 
ΙΙαΰλος Ζιράρδ, Θωμάς Όμδλ καί ’Όδων 'Ρίμαν περατώσαντες την ένταΰθα 

μαθητείαν των καί είς διάφορα γαλλικά πανεπιστήμια διορισθέντες, ώς καί 

ό εταίρος τίίς Γερμανικής σχολής κ. Γουσταϋος Καΐρτε διορισθείς είς τδ αρ

χαιολογικόν μουσεϊον τοϋ Βερολίνου. Πάντες κατέλιπον ήμΐν άγαπητάς άνα- 
μνήσεις.

Παργτήθησαν οί κκ. Ά. Μαρτελάος καί Δ. Βαλλώσης καί διεγράφησάν 
τινες μή καταβαλόντες εγκαίρως τήν συνδρομήν των.

Άλλά καί ό θάνατος έπήλθεν άμείλικτος τδ λήξαν έτος, έστερήθημεν δέ 

μελών άγαπητών καί προσφιλών πλείστων.

. Ό ,Ευστάθιος Σιμός, δ Νικόλαος Δραγούμης, ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 
καί τελευταϊον ό Λέων Μελάς έκ τών έπιτίμων, δ ’Αριστείδης 'Ραγκαβής έκ 

τών τακτικών καί δ ’Ιωάννης Κρασσάς έκ τών άντεπιστελλόντων είσί πασιν 

ύμ.ϊν προσφιλή ονόματα περί τών όποιων πεοιττδν κρίνω έγώ νά προσθέσω τι.

Ούτως δ άριθμδς τών μ.ελών ήμών άνέρχεται σήμερον εΐς 650 μέλη, αύξη- 

θεΐς κατά 49. Έκ τούτων τακτικά είναι 140 (έξ ών πάλιν ένεργά 88 καί 
πάρεδοα 52), άντεπιστέλλοντα 250, έπίτιμα 204 καί έκτακτα 56.

Κατοικοϋσι δ’ έν Άθήναις 320, έν ταΐς έπαρχίαις δέ καί τφ έξωτεοικφ 330.

Κατά τήν παρελθοϋσαν περίοδον δ ήμέτερος Σύλλογος συνήλθεν εΐς 37 
συνεδριάσεις* έκ τούτων 21 έκτακτοι, καθ’ άς άνεγνώσθησαν άρθρα διαφόρων 

μελών ά θέλομεν διαλάβει κατωτέρω, 1 6 δέ τακτικαί καθ’ άς συνεζητή- 
θησαν διάφορα αντικείμενα άφορώνταείς τάς υποθέσεις τοϋ ήμετέρου Συλ

λόγου’ κατά τάς συνεδριάσεις ταύτας καί συζητήσεις παρετηρηθη καί πάλιν 

ή πρδς τδν Σύλλογον στοργή τών μελών καί ή προσπάθεια αύτών τοΰ νά τη- 

ρησωσι τδ ήμέτερον σωματεϊον άδιαπτώτως είς τήν αγαθήν οδόν ήν έξελέ- 
ξατο καί νά ώθήσωσιν αύτδ ό'σον τδ δυνατόν προσωτέρω έν αύτή. Τδ κατ’ 
έμε δε μετ’ ηθικής εύχαριστήσεως διηύθυνα συζητήσεις καθ’ άς διέλαμπεν ή 

μεταξύ τών μελών αγαθή πίστις καί ή τών συζητούντων άποκλειστική μέ

ριμνα ύπέρ τών συμφερόντων τοΰ Συλλόγου.

“Ερχομαι εις τά καθέκαστα τών άποφάσεων τούτων.
Τά τής έσωτερικής υπηρεσίας τοϋ Συλλόγου έγένοντο ώς πάντοτε έν τάξει. 

'Ούτως έν άρχή μέν τοΰ λήξαντος έτους έψηφίσθη δ προϋπολογισμός τοϋ 
Συλλόγου, καθ’ θν τά μέν έσοδα άνήλθον εΐς δρ. 12,824.68 τά δ’ έξοδα είς 

δρ. 12,046, προϋπολογισθέντος. περισσεύματος έκ δρ» 784,68’ αί έκτακτοι 

ό'μως εισπράξεις τοΰ έτους τούτου έπέφερον μεγάλην μεταβολήν εΐς τάν 

προϋπολογισμόν, ώς κατωτέρω είδικώτερον θέλω άναφέρει.

Αί δ’ έκθέσεις τών έξελεγκτικών έπιτροπών άνεγνώσθησαν έγκαίρως καί 
έδημοσιεύθησαν άπασαι έν τή τυπωθείστ) λογοδοσία τοΰ παρελθόντος έτους, 
άνομολογοϋσαι τήν πλήρη τάξιν τών διαφόρων τοΰ Συλλόγου ιδρυμάτων.

Τδ περιοδικόν τοΰ Συλλόγουέξηκολούθησε καί έφέτος τακτικώς έκδιδόμενον 

υπό τήν διεύθυνσίν τής ειδικής αύτοΰ έπιτροπής. Καί δ ήμέτερος τύπος καί ό 
ξένος δέν έπαυσεν έκάστοτε μετ’ έπαίνων άναφέρων αύτό. Έκρίθη δέ καλόν 

ύπδ τοΰ Συλλόγου πρός ένίσχυσιν τοΰ εκδότου νά μετρηθή αύτφ καί διά το 

έτος τοϋτο βοήθημα έκ 250 ν. δραχμών.
Νεοελληνικών Άναλέκτων όμως κατά τδ λήξαν έτος δέν κατωρθώθη νά 

έκδοθή καί πάλιν ιδιαίτερον τεΰχος. Άλλά τή γνωμοδότησή τής έπιτροπής 

αύτών δ Σύλλογος ήγόρασεν άντί 300 δραχμών πολύτιμον συλλογήν, ή'τις 
περιέχει διάφορα προϊόντα τής φαντασίας τοΰ λαοΰ καί δή καί δημοτικά 

ι^σματα, έπιμελώς συλλεγέντα ύπδ τοΰ έκ Θήρας κ. Πέταλά.
Προτάσει τοΰ κ. Μιχ.Π. Λάμπρου άπεφά<πσεν δ ήμέτερος Σύλλογος τήν συγ- 

κάλεσιν Συνεδρίου τών ελληνικών συλλόγων έν’Αθήναις. Τών πλείστων έκ τών 

ελληνικών συλλόγων τών ιδρυμένων έν τή. έλευθέρρρ Έλλάδι, τώ κατά τήν 

Εύρώπην,’Ασίαν καί Αφρικήν Όθωμανικφ κράτει δ'που κατοικοϋσιν Έλληνες 

έ'χοντες άκμαΐον τδ τοΰ έθνισμοΰ αύτών αίσθημα, και άλλαχοϋ οπού άποι- 
κίαι Έλληνικαί πολυπληθείς ή εύάριθμοι φέοουσι μεθ’ ύπερηφανείας τό έλ
ληνικόν όνομα, σκοπός καί μέλημα είναι ή διά τής διαδόσεως τής ελληνικής 
παιδεύσεως καί άγωγής άναζωπύρησις τοϋ έθνικοΰ αισθήματος καί ή άμυνα 

διά τών μέσων τούτων κατά τών έπιβουλευομένων τδ ήμέτερον έθνος. Αναν

τίρρητου δέ είναι ότι σωματεία έχοντα τόν αύτόν γενικόν σκοπόν δύνανται 

διά τής μετ’ άλλήλων συνεννοήσεως καί ανταλλαγής ιδεών ού μόνον έκαστον 

καθ’ εαυτό ν’ άναλάβ-ρ νέας διά τό έργον αύτοΰ δυνάμεις καί σκοπιμώτερον 

νά στρέψη τάς ένεργείας αύτοΰ, άλλά καί διά κοινής συνεργασίας περί τινα 
δύναται δ κοινός σκοπός επωφελέστερου υά έπιδιώκηται.

Ταΰτα λαβώυ ύπ’ όψιυ δ ήμέτερος Σύλλογος άπεδέχθη τήυ πρότασιν περί 

συγκαλέσεως Συνεδρίου καί έξελέξατο έπιτροπήν συγκειμένην έκ τών κκ.’Ιω. 
Βάμβα, Τ. Άργυροπούλου, Μ. Π. Λάμπρου, Μ. Ναύτου, Σ. Π. Λάμπρου καί 
Ν. Γ. Φιλιππίδου καί έμοΰ ώς προέδρου είς ήν άνέθεσε τήν μελέτην τών κατά 

τήν συγκάλεσνν τοΰ Συνεδρίου ζητημάτων. 'Η έπιτροπή αύτη ύπέβαλεν εΐς 
τδν Σύλλογον διά τοΰ εΐσηγητοΰ αύτής κ. Σ. Π; Λάμπρου τάς προτάσεις αύτής 
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αίτινες καί έγένοντο δεκταί, δι’ εγκυκλίου δέ αποσταλείσης πρός διάφορα 
σωματεία ιδρυμένα έν Έλλάδι, τφ Όθωμανικω κράτει καί Αλλαχού προσε- 

κληθησαν πάντα ίνα Αποστείλωσιν αντιπροσώπους είς ’Αθήνας τή 25 Μαρ

τίου πρός κοινήν συνεννόησιν περ'ι τών διαφόρων τρόπων καθ’ οδς δύνανται οΐ 

απανταχού ελληνικοί σύλλογοι ώς ώφελιμώτατα νά συνεργασθώσιν ύπέρ τοϋ 
σκοπού 8ν έκαστος αύτών προτίθεται. Εϊς τό Συνέδριου τοΰτο απέστειλαν αν

τιπροσώπους 63 σωματεία, ό ολος δ’ αριθμός τών Αντιπροσώπων άνήρχετο 

εϊς 97. Ό ήμετερος Σύλλογος άντεπροσωπεύετο ύπό τοϋ επιτίμου αύτοΰ προέ
δρου κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου καί τών μελών αύτοΰ κκ.Τ. Φιλήμονος, Α. Μαν- 

σόλα, Ν. Καζάζη, Σπυρ. Π. Λάμπρου, Μ. Ναύτου, Μ. Π. Λάμπρου, Α. Τομ- 
πάζη καί έμοΰ, οϊτινες και προετοίμασαν πάσαν τήν προκαταρκτικήν τοϋ 
συνεδρίου εργασίαν.

Τά πρακτικά τής συνόδου ταύτης τοϋ Συνεδρίου τών συλλόγων ύπάρχου- 
σιν ηδη δεδημοσιευμένα,άπαλλάττουσι δ’ εμέ της ύποχρεώσεως νά ομιλήσω 

διά μακροτερων περί τοϋ Συνεδρίου’ δημοσιευθήσεται δ’ έν τφ τεύχει τής 

λογοδοσίας καί έκθεσις τών ήμετέρων αντιπροσώπων πρός τόν Σύλλογον περί 

τών κατα το Συνεδρίαν,έζ ής θελετε μάθει καί τάς σχετικάς πρός τό ήαέτερον 

σωματεϊον Αποφάσεις τοΰ Συνεδρίου. ’Ενταύθα οφείλω νά έκφράσω τά έγ- 
κάρδια τοΰ Συλλόγου εύχαριστήρια πρός την διεύθυνσιν της ιταλικής άτμο- 

πλοϊκής εταιρίας ΦΛόριο, ητις τή αιτήσει ημών ύπεβίβασε κατά 50 τοϊς θ/9 
τούς ναύλους τών έκ της Αλλοδαπής έλθόντων αντιπροσώπων, καί την διεύ- 

θυνσιν της ελληνικής άτμοπλο'ίας ητις άπέστειλεν έκ Σύρου καί έ'θεσεν είς 
την διάθεσιν τοΰ ημετέρου Συλλόγου τό ώραϊον άτμόπλοιον νΙξ>ις όπως χρη

σιμεύσω; διά την είς Μέγαρα εκδρομήν τών μελών τοΰ Συνεδρίου.

Προκειμένου κατά τό έ'τος τοΰτο νά γείνν; η γενική απογραφη τών κα

τοίκων τοΰ βασιλείου* τό υπουργείου τών ’Εσωτερικών ήρώτησε τόν ημέτερον 
Σύλλογον δι’ έγγράφου του αν δύναταί ν’ άναλάβν; διά τών μελών αύτοΰ την 

άπογραφήν τών κατοίκων της πόλεως ’Αθηνών κατά την μέθοδον την ηδη 
σχεδόν γενικώς παραδεδεγμένην,δηλ. διά δελτίων διανεμομένων είς τάς οικο

γένειας'. 'Ο Σύλλογος μετά προθυμίας άπεδέξατο νά συνδράμγ; την κυβέρνη- 
σιν είς έ'ργον ώφελιμώτατον καί σπουδαιότατον, κατά πρώτον έφαρμοζό- 

μενον παρ’ ήμϊν ύπό μορφήν ουτω τελείαν. Την 8 λοιπόν ’Απριλίου τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου καί έτεροι νέοι φίλοι τοΰ ημετέρου σωματείου, πρός ους 
έκφράζομεν ενταύθα τάς θερμοτάτας ημών ευχαριστίας, έξετέλεσαν την 

άπογραφην τής πόλεως ’Αθηνών ύπό την έποπτείαν τοΰ παρά τφ ύπουργείφ 
τών ’Εσωτερικών διευθυντοΰ τοΰ στατιστικού γραφείου κ. Ά. Μανσόλα.

Τό ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών έξέφρασε πρός τόν ημέτερον Σύλλογον τάς 

ευχαριστίας αύτοΰ έπί τή έπιτυχεϊ έκτελέσει της άνατεθείσης αύτφ έντολής 
καί διέΟεσεν ύπέρ τοΰ ημετέρου σωματείου δραχμάς χιλίας έκ τοΰ διά την 

άπογραφην τών κατοίκων έν τφ προϋπολογισμφ σημειουμένου ποσού.

Ό κ. Μιλτ. Δόξας, λαβών ύπ’ οψιν την έ'λλειψιν έκ της ήμετέρας γλώσσης 

πολλών όρων Αναγόμενων είς τάς έπιστημας καί τάς τέχνας καί τάς μεγί- 

στας δυσκολίας τάς οποίας έπιφέρει η έ'λλειψις αυτή εις τούς άσχολουμένους 

περί τάς πρακτικάς έπιστημας, έπρότεινεν είς τόν ημέτερον Σύλλογον την σύ- 

στασ« επιτροπής συγκειμένης έκ φιλολόγων καί έπιστημόνων πρός εδοεσιν 
τοιούτων δρων. Ή έπιτροπη αυτή ού μόνον την καταδειχθεϊσαν έ'λλειψιν δύ- 

ναται ν’άναπληρώσή, άλλά καί νά προλάβη την εισαγωγήν είς την ήμετέραν 
γλώσσαν δρων έπιστημονικών καί τεχνικών κακοζήλως καί παρά τούς κα

νόνας καί τό πνεύμα της γλώσσης έσχηματισμένων η μεταπεφρασμένων ύπ’ 

άλλου άλλως, νά κωλύσωι δέ καί τόν κυκεώνα τόν έπαπειλοΰντα την μ.όλις 
παρ’ ημϊν βλαστάνουσαν έπιστήμην. Ή πρότασις αυτή έγένετο δέκτη παρά 

τοΰ ημετέρου Συλλόγου οστις Ανέθεσε την έκλογήν της έπιτροπής είς την έφο- 
ρίαν.Ή δ’ εφορεία έξέλεξεν ώς μέλη της έπιτροπής ταύτης τούς κκ. Κ. Σ. Κόν- 
τον, I. Πανταζίδην, Γ. Καραμητσαν, Στ. Κρϊνον, Θ. Βενιζέλον, Α. Κουμε- 

λάν, I. Πρωτόδικον, Μ. Δόξαν καί Σ. Π. Λάμπρον. Είς την αύτην έπιτροπήν 

άνετέθη η σύνταξις τοΰ κανονισμού τών έργασιών της. ‘Η έπιτροπη αδτη, 
έκλεχθεϊσα ολίγον πρό τής λήξεως τών έργασιών του Συλλόγου, δέν είργάσθη 

κατά τό παρελθόν έ'τος, έλπίζομεν όμως δτι κατά τό παρόν έτος Θέλει Απο

δείξει τό ωφέλιμον τής συστάσεως αύτής.
Έπί τή Αγγελία τοΰ θανάτου τοΰ ’Επαμεινώνδα Δεληγεώργη συνελθοΰσα 

ή εφορεία τοΰ Συλλόγου, μή οίίσης κατορθωτής τής συγκαλέσεως αύτοΰ, άπε- 
φάσισε ν’ άπαστείλή στέφανον κατατεθησόμενον έπί τοΰ νεκροΰ τοΰ άνδρός 

καί ν’ άκολουθήση τήν κηδείαν αύτοΰ έν σώματι, άποστείλη δέ συλλυπη

τήρια είς τήν οικογένειαν τοΰ άνδρός. 'Η έφορεία ψηφίζουσα τάς Αποφάσεις 

ταύτας ού μόνον διηρμήνευσε τήν βαθυτάτην λύπην ή'τις τά μέλη τοΰ ήμε- 

τέρου Συλλόγου ώς καί πάσαν τήν ελληνικήν κοινωνίαν κατέλαβεν έπί τφ 
θανάτφ τοΰ πολυτίμου Ανδρος, αλλ’ έξέφρασε καί τήν πρός τόν άνδρα ευγνω

μοσύνην τοΰ Συλλόγου, διότι ό Δεληγεώργης πρώτος κατιδών τήν ωφέλειαν 

ήν ό ήμέτερος Σύλλογος παρέχει είς τήν κοινωνίαν καί οτι τά ύπέρ αύτοΰ 

διατιθέμενα χρήματα δέν δίδονται μάταια, άλλά μεταβάλλονται είς έργα 

επωφελή τή κοινωνία, έπρότεινεν υπουργός ών τών ’Εσωτερικών τήν χορή- 

γησιν δραχμών διακοσίων κατά μήνα είς τόν ημέτερον Σύλλογον. 'Ο Σύλλο

γος έν. συνεδριάσει αύτοΰ έπεκύρωσε τάς Αποφάσεις τής έφορείας καί άπε- 
φάσισε κατά τήν πρότασιν αύτής ίνα τό ό'νομα τοΰ Δεληγεώργη Αναγραφή 
έν τή στήλη τών εύεργετών τοΰ Συλλόγου, ή δέ εΐκών αύτοΰ αναρτηθή έν. 

τή αίθούσή τών συνεδριάσεων.
Ζήτημα σπουδαιότατον δπερ έπί πολύ άπησχόλησε τά μέλη, τό τής κυ- 

ριότητος τοΰ άγορασθέντος καταστήματος, έλύθη κατ’ ευχήν ύπό τοΰ Συλλό
γου καί έν κοινή απάντων ομοφωνία. Κατά τήν Αγοράν δηλαδή τοΰ κατα

στήματος τοΰ Συλλόγου ή μέν Σχολή κατέβαλεν έκ τών Από τοΰ λαχείου 
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εισπραχθέντων χρημάτων καί άΰ.λων οικονομιών αύτης δραχ. 31,000, τά 
λοιπά δέ πρός συμπληρωσιν τών δραχ. 61,500 της άγοράς άνέλαβεν ό Σύλ

λογος νά πλήρωση τγ Έθνικί Τραπέζι άπέναντι τοΰ προς αύτην ενυπόθηκου, 
έπί τίς οικίας ταύτης χρέους αύτοΰ. ’Επειδή δ’ ηγείρο.ντο. έκάστοτε δισταγ

μοί είς τίνα άρα ανήκει ή κυριότης, ό Σύλλογος προεκάλεσε γνωμοδότησιν, 
τίς κοσμητείας της Σχολής ’Αθηνών της μόνης καταλλήλου νά έξετάσγ τό. 
ζητημα. Ή κοσμητεία τίς Σχολής ’Αθηνών συζητησασα τό ζητημα άπε

φάνθη δτι επειδή η Σχολή δέν είναι καθίδρυμα διακεκριμένον ούδέ νομικόν 

πρόσωπον, παν ο',τι κέκτηται είς τό ταμεΐόν της άνηκει είς τόν Σύλλογον* 
είδικώς δέ ώς πρός τό κατάστημα άπεφάνθη η κοσμ,ητεία δτι επειδή πρός 

άγοράν αύτοΰ έγένετο χρίσις χρημάτων τίς Σχολής καί ιδίως τών έκ τοΰ 
λαχείου εισπραχθέντων, έ'χει την ηθικην ύποχρέωσιν ό Σύλλογος νά παρέχω 

έκ τών έν αύτφ αιθουσών τάς άναγκαιούσας αύτγ, έν γένει δέ νά δαπαν^ 
ύπέρ αύτίς καί νά χορηγγ ασον ποσόν αναλογεί πρός τούς τόκους τών πρός 

αγοράν τοϋ καταστήματος δοθέντων χρημάτων της Σχολής καί τών τοΰ λα
χείου- έάν δ’ έν τφ μέλλοντι η Σχολή έκ τών κεφαλαίων της προσθέσν) νέα 

πασά προς έξόφλησιν τοϋ προς την Τράπεζαν χρέους ένεκα τοΰ καταστήματος, 
δέον νά αύξησγ καί τό ποσόν τών ύπέρ τίς Σχολίς παρά του Συλλόγου δα- 

*πανωμένων ί χορηγούμενων- έν γένει δέ η κοσμητεία άπεφάνθη δτι παν ο, τι 
δίδεται τφ Συλλόγω ύπέρ τίς Σχολίς είναι ηθικώς ύπόχρεως ό Σύλλογος νά 
δαπαν^ ύπέρ αύτης. Μετά μακράν και πεφωτισμέ.νην συζητησιν έπί τοΰ έγ

γραφου τίς κοσμητείας, ό Σύλλογος όμοφώνως άπεφάσισεν έν τγ συνεδριάσει 
αύτοΰ της 23 ’Οκτωβρίου ό'τι η γνώμη της κοσμητείας έ'χει καλώς καί παρε- 
δέξατο αύτην. Συνεπώς ώρίσθη επιτροπή μελών της έφορείας τοΰ Συλλόγου 

καί τίς κοσμητείας τίς Σχολίς, ·ητις, έξετάσασα τό οικονομικόν ζητημα και 
τάς ύπό τοΰ Συλλόγου άναληφθείσας υποχρεώσεις, άπεφάνθη οτι αί ύπό του 

Συλλόγου παραχωρηθεΐσαι τγ Σχολγ αί'θουσαι άντιστοιχοΰσι πρός τούς τόκους 

τοΰ ύπ’ αύτης πρός άγοράν τοΰ καταστήματος καταβληθέντος ποσοϋ.
Ουτω δέ λυθέντος τοΰ ζητήματος διά τών συντόνων ενεργειών της τε κο

σμητείας της Σχολίς ’Αθηνών καί της έφορείας τοΰ Συλλόγου κατωρθώθη 
ώστε τό πρός την Τράπεζαν χρέος τοϋ Συλλόγου δπερ κατά την υπογραφήν 

τοΰ συμβολαίου τίς οικίας άνηρχετο είς δρ.30,500 νά περιορισθγ σήμερον είς 
δραχμάς 18,000 μόνον έξ ών 12,735 κατετέθησαν έκ χρημάτων της Σχο

λής καί ύπ’ αύτης, αί δέ λοιπαί ύπό τοΰ Συλλόγου, τό μέν έξ ιδίων χρη
μάτων, τό δέ έκ χρημάτων διαφόρων ύπέρ της Σχολής γενομένων εύεργε- 

τικών εορτών καί απέναντι τών οποίων δ Σύλλογος θέλει καταβάλλει τόν 
νόμιμον τόκον.Χρεωστοΰνται δ’έ'τι καί τά είς χεϊράς μας κρατηθέντα χρήματα 
τοΰ πρφην ιδιοκτήτου τίς οικίας κ. Δ.Καψάλη άπέναντι τίς άπαιτησεως έπί 

τοΰ τοΰ οικοπέδου τίς Κυριακούλας Δρόλια, ύποθέσεως ητις εύρίσκεται 
είς τά δικαστήρια καί ης η λύσις θά λάβγ προσεχώς εύχάριστον ύπέρ τοΰ 

Συλλόγου τέλος, ώς διά μακροτέρων αναφέρει η έν τέλει τίς παρούσης λογο
δοσίας προσαρτωμένη έ'κθεσις τοΰ πληρεξουσίου δικηγόρου τοΰ Συλλόγου 

κ. Ίωάννου Εύκλείδου.
'Ως έκ τοΰ συνελθόντος συνεδρίου αί μετά τών ελληνικών συλλόγων σχέ

σεις ημών έκραταιώθησαν καί έπολλαπλασιάσθησαν, χαίρομεν δ’ δτι πολλοί 

τών έν τί Άνατολί συλλόγων διά τών έν Άθηναις έλθόντων άντιπροσώπων 
άνέθηκαν ημΐν την διεξαγωγήν τών ύποθέσεών των ένταΰθα. Νέας δέ συνη- 

ψαμεν σχέσεις τί αιτήσει αύτών μετά τών έξίς σωματείων- 1) τοΰ ένταΰθα 

θεολογικοΰ συλλόγου ό ΆπάστοΛος Παϋίος, 2) τοΰ συλλόγου τών Κυπρίων 

ό Ζήκων, 3) τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει συλλόγου ό Έρμης, 4) ομοίως ό 
Παρθένων, 5) τίς έν Βεβεκίφ Κωνσταντινουπόλεως φιλεκπαιδευτικίς άδελ- 

φότητος, 6) τοΰ έν Χανίοις φιλεκπαιδευτικού συλλόγου ό ΜΙνως, Τ') μετά 

τίς κεντρικής έφορείας τών σχολών Άμισοΰ, 8) μετά τοΰ έν Λεμησσφ Κύ
πρου άναγνωστηρίου η Ίσόΐης, 9) μετά τοΰ έν Γενεύη έλληνικοΰ συλλόγου.

Καί αί μετά τών ξένων δ' έπιστημονικών σωματείων σχέσεις ίμών έξη- 

κολούθησαν κραταιαί. *0 έν Πράγ^ μαθηματικός σύλλογος τίς Βοημίας, η 

έν Βελγίφ βασιλική άκαδημία τών έπιστημών, τό αύτοκρατορικόν γερμα
νικόν ίνστιτοΰτον, ό έν Άμερικί Σμιθσόνιος σύλλογος καί αί ένταΰθα σχολαί 
Γερμανική καί Γαλλική άπέστελλον ημΐν τακτικώς τάς δημοσιεύσεις των. 

Άπεστείλαμεν δέ καί ημείς τάς λογοδοσίας ημών καί τούς τρεις τόμους τοΰ 
ημετέρου περιοδικοΰ πρός πάντα τά ξένα σωματεία δσα τιμώσιν ημάς διά 

τίς εαυτών φιλίας. Συνηψαμεν δέ νέας σχέσεις μετά ξένων έπιστημονικών 
σωματείων, μετά τίς έν Λονδίνφ σύστασης εταιρίας πρός διάδοσιν τών ελλη

νικών γραμμάτων έν ’Αγγλία καί μετά τοΰ έν Λονδίνφ φιλελληνικου κομι

τάτου, πρός δ άπεστείλαμεν τηλεγραφικώς καί τά ίμέτερα έγκάρδια εύχα- 

ριστηρια διά τάς ζωηράς αύτοΰ ένεργείας ύπέρ τοΰ έλληνικοΰ ζητήματος. Ό 

πρόεδρος τοΰ φιλελληνικου κομιτάτου κ. Κάρολος Δίλκε εύηρεστηθη τηλεγρα

φικώς ομοίως νά εύχαριστηση έπί τούτφ τόν Σύλλογον.
Είς τάς μετά τών ξένων έπιστημονικών σωματείων σχέσεις άνάγεται η 

πρόσκλησις τοΰ ημετέρου σωματείου είς την έπί τί δεκάτγ όγδόγ έκατον- 

ταετηρίδι της καταστροφίς τών πόλεων τίς Καμπανίας ύπό τοΰ Βεσουβίου 

γενομένην έν Πομπηί^ τελετήν, σταλεϊσα ύπό τοΰ γενικοΰ διευθυντοΰ τών 

άνασκαφών τοΰ Ίταλικοΰ βασιλείου κ. Μιχαήλ Ruggiero. Ώρίσαμεν δ’ ημε- 

τέρους άντιπροσώπους τούς κκ. Α. Κορδέλλαν, Σ. Π. Λάμπρον καί Α. Φρα- 
βασίλην, τακτικά μέλη, καί τόν έν Νεαπόλει διατρίβοντα κ. Κ. Καραπάνον, 
επίτιμον μέλος. Καί ό μέν κ. Α. Φραβασίλης έκωλύθη νά άναχωρηστι, οί δέ 

λοιποί δύο άναχωρησαντες άντεπροσώπευσαν μετά τοΰ κ. Καραπάνου τόν 
ημέτερον Σύλλογον. Έγένοντο δ’ εύχαρίστως δεκτοί κα'ι έδωρηθη αύτοΐς ύπό 

τοΰ γενικοΰ διευθυντοΰ τών άνασκαφών διά την βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου ό 

έπί τί εύκαιρέ ταύτη έκδοθείς πολύτιμος περί Πομπηίας τόμος. Ή έν τέλει 
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τής παρούσης λογοδοσίας προσαρ,τωμένη έκθεσις τών ήμετέρων αντιπροσώ

πων αναγράφει πλείονας λεπτομέρειας περί τούτου. ’Οφείλω δέ κατά καθή
κον νά έκφράσω αύτοΐς,άναλαβοΰσιν ΐδίςε δαπάνη τήν έκπροσώπησιν τοΰ Συλ* 

λόγου, τά εγκάρδια απάντων εύχαριστήρια.

Είναι γνωστόν ύμΐν δτι προ, τεσσάρων ετών τή εύσεβεΐ προτάσει τοϋ 

κ. ’Αχίλλειος Παράσχου άνεκομίσθησαν. έκ Σμύρνές τά οστά του έν τή ξέν·ρ 
θανόντος ποιητοΰ ’Αλεξάνδρου Σούτσου, άτινα, εύλαβώς διαφυλαχθέντα ύπδ 
τοΰ βιβλιοπώλου.κ. ’Αθανασίου Ζαχαρίου, κατέκειντο έν δωματίω τινί τής έν 

Σμύρνή Εύαγγελικής σχολής. Τά όστά ταΰτα έκτοτε εμενον έν τώ κοιμη- 

τηρίφ τοΰ α δημοτικού νεκροταφείου, διότι καίτοι έπανειλημμένως τό προε
δρείο,ν τοΰ Συλλόγου άπετάθη πρός τούς αρμοδίους όπως φρον,τίσωσι περί της 
αξιοπρεπούς ένταφιάσεως αυτών, ένεκα τών περιστάσεων ο.υτο,ι έφάνησαν 

ψυχροί πρός τάς αιτήσεις αύτοΰ. Άλλά τοϋ δημοτικού συμβουλίου ’Αθη

ναίων παραχωρήσαντος εύγενώς τάφον δωρεάν έν τφ α! νεκροταφείφ, ή 

εφορεία, επομένη καί εΐς ευχήν έκφρασθεΐσαν έν συνεδριάσει τοϋ Συλλόγου, 
Ι'κρινεν δτι δέν ηδύνατο έπι πλέον ν’ άναβάλ-ρ τήν ένταφίασιν έκ τών ένόν·? 

των, τοϋτο έν νφ έχουσα δτι τελετή άνταξία τοΰ ποιητοΰ ήδύνατο, νά γείνρ 
τότε πρώτον., δτε οΐ αρμόδιοι ηθελον φροντίσει περί τής άνεγέρσεως μνημείου 
αξιοπρεπούς έπί τοΰ τάφου, δν ό Σύλλογος ΐδίαις δαπάναις περιέφραξε διά 

κιγκλίδων. Ούτως ή τελετή αύτη έγένετο ευλαβής μέν άλλ’ απλή τίί 15 

’Ιουλίου παρισταμένων έκ τοΰ Συλλόγου τών μελών τής εφορείας. Ό ιατρός 
δε κ. Α.Γούδας έξεφώνησεν αυτόκλητος έπί τοΰ τάφου όλίγας λέξεις.

Ή δ’ έφορεία τοΰ Συλλόγου συνισταμένη έξ έμοΰ ώς προέδρου, τοΰ αντι
προέδρου κ. I. Βάμβα καί τοΰ, Αντιπροέδρου κ. Τιμ. Άργυραπούλου, άντικα- 

ταστήσαντος τόν άναχωρήσαντα κ. Α. Σουλτάνην, τοΰ γενικού γραμματέως 

κ. Μιχ. 'Π. Λάμπρου, τών ειδικών γραμματέων κκ. Α. Τομπάζη καί Α, 
Φαρσή', τοΰ ταμίου κ, Σπυρ. Κονοφάου, τοΰ έπιμελητοΰ τής βιβλιοθήκης η. 

Π. I. Φέρμπου καί τοΰ διευθυντοΰ τοΰ αναγνωστηρίου κ. Α. Φραβασίλη, άν.- 
τικαταστήσαντος τόν άναχωρήσαντα κ. Α. Μάνον, συνήλθεν εΐς 19 συνε
δριάσεις, τακτικώς σκεπτομένη περί πάντων τών άφορώντων τόν Σύλλογον 

καί έκτελοΰσα τάς αποφάσεις αύτοΰ. Εΐς πάντα αύτής τά μέλη έκφράζω τάς 
ευχαριστίας μου διά τήν αδελφικήν ύποστήριξιν ήν μοί παρέσχον. ’Οφείλω 
δέ νά έκφράσώ καί τήν εύγνωμοσύνην ήμών πρός τόν Ακάματου επίτιμον 

πρόεδρον κ. Κ. Παπαρρηγόπουλον,

Ό θεσμός τών επιστημονικών εσπερίδων έπί τιμήματι εισόδου περί οδ 
ώμίλησα ύμϊν πέρυσιν, Αναλαμ,βάυωυ τήν προεδρείαν, έφηρμόσθη έπιτυχώς 

ύπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Α, Χρηστομάνου, πολλοί δ’ ένεγράφησαν εις αύτάς οί 
συνδρομηταί, πολλοί δέ καί έφοίτων εις έκάστην αυτών ΐδί<£. Ίδίφ δέ κυρίας 

πρδς άς ιδίως αί εσπερίδες αδται άπετείνοντο, δέν έ'λειψαυ νά πρ.οσέρχωνται 

τακτικώς. Προεκηρύχθησαν δέ δώδεκα έκ τής χημείας, δέκα όμως έγένοντο 

διότι, ώς έκ τών περί τό συνέδριου Ασχολιών τοΰ Συλλόγου, ολόκληρος μήν 

σχεδόν παρήλθε, χωρίς νά ήναι δυναταί αί έν τώ καταστήματι τοΰ Συλλό
γου συναθροίσεις, συνεπώς δέ διεκόπησαν καί τά δημόσια μαθήματα καί τά 

Αναγνώσματα καί αί συνεδριάσεις. Αί δύο άπολειφθεΐσαι εσπερίδες έκ τής 

σειράς τών περυσινών θέλουσι γείνει έφέτος.
Κατά τάς γενομένας 21 έκτάκτους συνεδριάσεις άνεγνώσθησαν κατά σει

ράν αί έξης διατριβαί μελών τοΰ συλλόγου1
1) Δημ. Πανταζή διατριβή έπιγραφομένη σ κυκεών.
2) Π. Βεργωτή διατριβή έπιγραφομένη 6 κόσμος τής 'ΕΛΛηνικής γ.Ιώσσης.

3) Ίγν. Μοσχάκη διατριβή υΛισμοϋ.
4) Ό κ. Άχ. Παράσχος άνέγνω τέσσαρα $σματα Ανεκδότου ποιήματος 

«ύτοΰ έπιγραφομ,έναυ ή επιορκία.
5) Ν. Καζάζη σκέψεις περί τοΰ ήγεμόνος του ΜακιαδέΛη.

6) Κ. Βάμβα πραγματεία περί ΆΜ>ανικής γΛώσσης.
7) Ν. Γ. Φιλιππίδου, πραγματεία έπιγραφομένη ή Μακεδονία τω 1821.

8) Κ. Εένου μελέτη περί τής κοΛάσεως τοΰ Αάντου.
9) Παπαδοπούλαν Κεραμέως διατριβή περί Αδαμάντιου 'Ρυσίου.

10) Μιχαήλ Δέφνερ διατριβή περί τής γΛώσσης σος μέσον πρδς γνωσιν τοϋ 

χαρακτήρας των Λαών.
11) Κ. Παππαρηγοπούλου περί νέου Κωνσταντίνου.
12) Κ. Α. Παλαιολόγου περί τοΰ 'Ρώσου ποιητοΰ Ποΰσκην έζεταζομένου 

άς φιΛέΛΛηνος.
13) ©. Βενιζέλου, περί άΛώσεως τής ΚωνσταντινουπόΛεως άπδ των 

φράγκων.
14) Π. Ματαράγκα, περί τής "Ανω 'Ηπείρου.
15) Ό κ. Δημ. Κορομηλάς άνέγνω δραμάτιον αύτοΰ έπιγραφόμενον άκτις 

}ν σκότει.
16) Διον. Λάτα, διατριβή περί συγχρόνου άθε'ίας.
17) Ό κ. Άχ. Παράσχος απήγγειλε ποίημα έπιγραφόμενον είς τδν 

Χριστόν.
18) Γ. Κρέμου, περί Θάρκης.

19) Άθ. Πετρίδου, περί Ίθώμης και Μεσσήνης.
20) Κ. Α. Παλαιολόγου διατριβή έπιγραφομένη δ "ΕΛΛην κΛηρικδς Σε

ραφείμ.
21) Ν, Γ. Φιλιππίδου, περί καταστροφής τής Νιαούσης κατά τδ 1821.
Ώς Ανήγγειλα πέρυσιν, άναλαμβάνων τήν προεδρείαν, τά δημόσια μαθή

ματα ύπέστησαν μεταβολήν τινα ώς πρός τήν μέθοδον τής διδασκαλίας, δι- 

δάσκομένου μέρους επιστήμης τινός έν μικρφ άριθμφ μαθημάτων ούτως ώστε 

ούτε ό διδάσκων, ούτε οί διδασκόμενοι ν’ άποκάμνωσιν έκ τής έπί μακρόν 
χρόνον έξακόλουθήσεως τοΰ μαθήματος, ούτε ν’ άποθαρρύνωνται εύθύς κατά 
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τά πρώτα μαθήματα άκροώμενοι ξηρών ώς έπί τδ πλεϊστόν ορισμών καί 

πραγματειών περί σκοποί! καί μεθόδου τής διδασκόμενης επιστήμης.
*Η συρροή τών Ακροατών κατά το έ'τος τοΰτο κα'ι τό ενδιαφέρον μεθ’ ου 

οδτοι ήκροώντο τοϋ διδάσκοντος Απέδειξαν οτι η μέθοδος της διδασκαλίας 

επέτυχε.

Τά δημόσια μαθήματα πληροδσι σπουδαίαν Ανάγκην έν π·?) ήμετέρφ κοι

νωνία "Αν $ παίδευσις κύριον σκοπόν προτίθεται την κατάληψιν τοΰ ηθικοΰ 

καί ύλικοΰ κόσμου, ή ήμετέρα παίδευσις χωλαίνει τά μέγιστα διότι ούτε έν 

τοις σχολείοις ούτε έν τ^ κοινωνία παρασκευαζόμεθα έπαρκώς πρός τόν σκο

πόν τοΰτον, Άλλαχοΰ ού μόνον ή έν τοΐς σχολείοις έκπαίδευσις είναι ποικι.- 
λωτέρα καί εμβριθέστερα, άλλά συμπληροΰται καί έν τη κοινωνίφ διά τής 

άναγνώσεως ποικίλων βιβλίων, περιοδικών συγγραμμάτων, εφημερίδων, πραγ

ματευόμενων περί παντός άναφυομένου ζητήματος καί συζητουσών αύτά 
μετ’ έμβριθείας κα'ι επιστημονικές Ακρίβειας, καί διά της άκροάσεως δημο

σίων μαθημάτων. Παρ’ ήμϊν έλλειπάντων τών τριών πρώτων μέσων και μή 
δντος δονατοΰ, διά πολλούς λόγους, ταχέως τά μέσα ταΰτα νά δημιουργη- 

θώσιν άνταποκρινόμενα πρός τον σκοπόν τοΰτον, δέν πρέπει νά παραμεληθή 

. ούτε παρά τοΰ Συλλόγου ούτε παρά της κοινωνίας τδ μόνον άπομένον μέσον, 
πρός μετάδοσιν ωφελίμων γνώσεων είς τούς μη εύτυχήσαντας νά φοιτήσω.- 

σιν είς σχολεία, ή καί πρός συμπληρωσιν τών έκ τών σχολείων άποκομι- 
σθέντων διδαγμάτων.

Ελπίζω §τι κα'ι κατά τό παρόν έ'τος θέλουσιν .οι τε διδάσκοντες καί οί άκρο- 

ατα'ι έπιδείξει τόν αύτόν καί κατά τό παρελθόν ζήλον περί τά δημόσια μα

θήματα.

Κατά τό παρελθόν δ’ έ'τος έδίδαξαν οΐ έξής°

Ό κ. ’Ιγνάτιος Μοσχάκης Απολογητικές ομιλίας.

Ό κ. Ίω. Βάμβας περί λουτρών.

Ό κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος εκ τής Φυσικής περί ηλεκτρισμοί).

Ό κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος ιστορίαν των 'Αθηνών άπό τής άλώσεως ί>π& 
Σέλλα μέχρι τοΰ 1821.

Ό κ. ’Αντώνιος Φραβασίλης περί συγχρόνου ιταλικής φιλολογίας.

*0 κ. Ε. Δραγούμης αρχές μετεωρολογίας.
Μεταβαίνω νΰν εις τά άφορώντα τάς. ύπό τοΰ ημετέρου Συλλόγου συντηρου,·* 

μένας Σχολάς απόρων παίδων, τό πρακτικώτατον τών έργων αύτοΰ.

Έν τί) Σχολή ’Αθηνών διευθυνομένν) κατά τό λήξαν έτος ύπό τοϋ έφόρου, 
αύτης, κ. Α. Διομήδους Κυριάκου καί τών κοσμητόρων κκ. Στ. ΊωαννίδουΤ 

Μιχαήλ Ναύτη, Κωνστ. Ααμπαδαρίου, Κωνστ. Βάμβα καί Γεωργίου Δου,- 

ρούτη, άντικαταστήσαντος ώς ταμίου τόν προώρως θανόντα προσφιλή συνά
δελφόν ημών Άριστείδην 'Ραγκαβήν, ένεγράφησαν κατά τό λήξαν έτος 

273, τακτικώς δ’ έφοίτησαν 185 προερχόμενοι έκ διαφόρων πόλεων τής τε 
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έλευθερας καί δούλης Ελλάδος, ώς λεπτομερέστερον Αναγράφει ή έν τελεί, 

τής παρούσης έ'κθεσις τής κοσμητείας. Έκ τών έγγραφέντων μαθητών Ανή- 

κον εις τό α' τμήμα 162, εις τό β' 63 καί είς τό γ' 48, έκ τών τακτικώς 
δε φοιτησάντων άνήκον εις τό α' τμήμα 168, εις τό β' 43 καί είς τδ γ' 34.

Ώς συνήθως, περί τό τέλος τοΰ σχολικοΰ έ'τους έγένοντο αΐ δημόσιαι τής 

σχολής εξετάσεις, άς έτίμησεν ό Σ. Μητροπολίτης ’Αθηνών,, δ νομάρχης. 
’Αττικής καί πολλοί φιλόμουσοι καί φίλοι τής Σχολής. Εϊς τάς εξετάσεις 

ταύτας, αίτινες έγένοντο ύπό τήν έπιτήρησιν έπιτροπής εξεταστικής άποτε- 
λουμένης ύπό τών κκ. Εύγενίου Δεπάστα Αρχιμανδρίτου, ’Ιγνατίου Μοσχάκη^ 
Σπυρ. Π. Λάμπρου καί τοΰ κοσμήτορας κ. Στεφάνου Ίωαννίδου, παρου.σιά.- 

σθησαν έκ μέν τοΰ άνωτάτου τμήματος 16 έξ ών Απελύθησαν 12, έκπλη- 
ρώσαντες τόν σκοπόν τής Σχολής, είς ους καί έδόθη ύπό τής κοσμητείας δί

πλωμα ένδεικτικόν τής έν τή Σχολή προόδου και συστατικόν έν τή κοινω
νία, έν ή τοΰ λοιποΰ θέλουσι ζήσει τίμιοι καί ηθικοί Αποδιδόμενοι. Έκ τοϋ 
β' τμήματος ένεφανίσθησαν 23 καί έπροβιβάσθησαν 18, έκ δέ τοΰ κατω- 

τάτου ένεφανίσθησάν 20 καί έπροβιβάσθησαν 18. Μαθηταί δέ περίπου 130 

τοΰ κατωτάτου τούτου τμήματος, οί πλέον Αρχάριοι, ώς καί οί μή έμφάνι- 
σθέντες έν ταϊς έξετάσεσιν έκ τών λοιπών τμημάτων θέλουσιν έξετασθή 

ίδί^ ύπό τών διδασκάλων, Αρχομένου τοΰ νέου έτους τής Σχολής.
Ή θεραπεία τών Απόρων παίδων έγένετο καί εφέτος ύπό του ημετέρου 

συναδέλφου καί ιατρού τής σχολής κ. Ίωάννου Βάμβα είς θν δημοσίφ έκ
φράζομεν τάς εύχαριστίας τοΰ Συλλόγου. Ή θεραπεία δ’ έγίνετο κατ’ οίκον, 
οσάκις δέ δεινή τις Ασθένεια κατελάμβανέ τινα τών μαθητών, Απεστέλλετο 

ούτος είς τδ νοσοκομεϊον’ εις δέ καί μόνος άπεβίωσε, παθών έξ όξυτάτης τών 
πνευμόνων φυματώσεως. Τή συμβουλή δέ τοΰ ίατροΰ ένεκα τής κατά τό 

θέρος έπελθούσης έν τή πόλει επιδημίας τυφοειδούς πυρετοΰ τά μαθήματα 

τής Σχολής διεκόπησαν άπό 1 ’Ιουνίου μέχρι τής 15 Αύγούστου.
'Η διδασκαλία, ώς κατά τά παρελθόντα έτη, ούτω καί κατά τό λήξαν 

έγένετο δίωρος, μαθήματα δ’ έδιδάχθησαν έν μέν τφ γ' τμήματι κατ’ άρ
χάς ύπό τοΰ κ. Άρ. Μαστοράκη, μετά δέ ταΰτα, Απελθόντος τούτου είς 

Κωνσταντινούπολή, ύπό τοΰ κ. Κ. Τσαλίκη τά εξής' Άνάγνωσις έκ τοΰ βι
βλίου τοΰ έπιγραφομένου «οί έκ μικρών τεχνιτών μεγάλοι Ανδρες» μετά τε

χνολογικών παρατηρήσεων, γραμματική, ελληνική ιστορία μετά γεωγραφι
κών παρατηρήσεων, ιερά κατήχησις, καί έκ τής αριθμητικής αί άπλαϊ πρά
ξεις μετά τών κλασμάτων. Έν τφ β' ύπό τοΰ κ. Σ. Οικονόμου έδιδάχθη α- 

νάγνωσις, γραφή, ιερά ιστορία καί έκ τής Αριθμητικής αί άπλαϊ πράξεις. 

Τέλος έν τφ Α' τμήματι, διγρημένφ ένεκα τής πληθύος τών μαθητών είς 
δύω τάξεις, έδιδάχθησαν ύπό τοΰ διδασκάλου κ. Μ. Παυλ'ιδου καί τοΰ βοη- 
θοΰ κ. Δ. Καραβά, αποφοίτου τής ήμετέρας σχολής, άνάγνωσις, γραφή, ά- 

ρίθμησις, καί άπό-μνήμης μέρη τινά έκ τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης.
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Άπό zotvoo δέ καί εις τά τρία τμήματα έδιδάχθη μετ’ αξιέπαινου πρβ" 
θυμίας καί άμισθί ύπό τοϋ έπιμελητοΰ τοϋ 'ίϊδείου κ. I. ’Ένιγγ έπί μίαν, 
κατά πάσαν Τετάρτην και Σάββατον ώραν τό μάθημα της φωνητικής μου* 
σικίς.

Ή κοσμητεία τίς Σχολίς Αθηνών μεταξύ τών άλλων διαφόρων αύτίς 
άποφάσεων διόρισε καί παιδονόμον τών μαθητών, δπως έπιβλέπη αυτούς 
εκτός τίς σχολίς, είσήγαγε δέ εις τό Όρφανβτροφεΐον Χατζηκώστα τον άπο
ρον μαθητήν Β. Πολίτην, έν, τφ μέλλοντι δέ τή άποφάσει τοϋ συμβουλίου 
τοϋ ορφανοτροφείου θά είσάγγ κατ’ έ’τος δύο τών μαθητών της τούς δια" 
κριθέντας έπί τε διαγωγή καί έπιμελεί^:. Άπεφάσισε δ’ ί κοσμητεία καί την 
ΐδρυσιν κοιτώνων τών άπορων παίδων, δπερ θέλει συζητηθί έν ταΐς πρώταις 
μετά τάς διακοπάς συνεδριάσεσι τοϋ Συλλόγου.

Τά δέ οικονομικά της Σχολής ειχον ώς έξίς' είσεπράχθησαν ύπό του τα-· 
μίου αύτής δρ. 5770,20, έδαπανήθησαν 5692,65 και έμεινε περίσσευμα 
δραχμών 77,55. Είς τά έσοδα ταΰτα δέν περιλαμβάνονται έσοδά τινα είσ- 
πραχθέντα άπ’ ευθείας ύπό τοϋ ταμίου τοΰ Συλλόγου καί άτινα κατετέθη- 
σαν εις την Τράπεζαν πρός άπόσβεσιν μέρους τοΰ χρέους τοϋ καταστήματος. 
Έν τοΐς κατ’ ιδίαν άπολογισμοΐς τών ταμιών τοΰ Συλλόγου καί τίς Σχολής 
έμφαίνονται τά ποσά ταΰτα. Τά έσοδα δέ προήλθον έκ διαφόρων δωρεών 
καί εύεργετικών εορτών αιτινες διενηργήθησαν ύπέρ τίς Σχολίς. Έκ τών 
δωρεών σπουδαιότατη είναι η τοΰ μεγάλου της Σχολίς ευεργέτου κ. Μιχαήλ 
Κατσίμπαλη, δστις και πάλιν άπέστειλε κατά διαφόρους δόσεις τή Σχολή 
δραχμάς 1354,20. Έρχονται δέ κατόπιν άλλαι σπουδαΐαι δωρεαί ί τοϋ 
κ. Θ. 'Ροδοκανάκη έτησία συνδρομή έκ δραχμών 250 καί ή έτησία τοΰ 
κ. Κ. Νέγρη έκ δραχμών 100. Έκ τών εφάπαξ δέ η τοΰ κ. ’Αντωνίου 'Ρα- 
δοστάμου έκ δραχμών 112 καί η τοΰ κ. Λέοντος Νοταρά έκ δραχμών 112^ 
έτι δέ τό έκ δραχμών 100 κληροδότημα τίς ’Ασπασίας Δαμεσίνα.

Άλλ’αί της Σχολής τακτικαί εισπράξεις είσί τόσον γλίσχραι, ώστε πρός 
συντήρησή αύτίς ή εφορεία τοϋ Συλλόγου καί η κοσμητεία αύτίς έσκέφθη- 
σαν νά λάβωσι διάφορα μέτρα δπως προκαλέσωσιν εκτάκτους ύπέρ αύτης 
εισπράξεις. Ουτω δέ, δπως καί κατά τά παρελθόντα έτη, η εταιρία τοΰ άπ 
’Αθηνών είς Πειραιά σιδηροδρόμου διωργάνισε πρός όφελος τίς Σχολίς έκτα
κτον εορτήν έν Φαλήρφ fa μετέσχε καί πάλιν άφιλοκερδώς ό μουσικός θία
σος τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, τό ημισυ δέ τών εισπράξεων διέθεσεν 
ύπέρ της Σχολίς. Καί πρός την εταιρίαν τοΰ σιδηροδρόμου καί πρός τό άεί-· 
ποτέ πρός τά καλά πρόθυμ.ον συμβούλιου τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα 
έκφράζομεν τάς ήμετέρας εύχαριστίας.

Ό δραματικός θίασος Μένανδρος έδωκεν έν τφ θεάτρω ’ΑπόΛΙωνι εύερ-> 
γετικήν ύπέρ της Σχολίς παράστασιν, έφ’ ω πολλάς όφείλομεν τοΐς άπαρτΐ» 
ζουσιν αύτόν χάριτας.
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ϊίλην τούτων η έφΟρεία ηναγκάσθη νά προσφυγή καί είς άλλα μέσα. Ούτως 
άδείφ τοΰ Συλλόγου διωργάνισε συναυλίαν έν τφ ημετέρφ καταστήματι καί 
χορόν ευεργετικόν έν τή εύμενώς παραχωρηθείση πρφην οίκίφ Σίνα. Της 
συναυλίας μετέσχον κύριοι καί κυρίαι έκ τών τα πρώτα φερόντων τίς ημε
τέρας κοινωνίας καί μουσικοδιδάσκαλοι έκ τών διακεκριμένων, πρός ούς 
πάντας καί ήδη δημοσίφ έκφράζομεν τά έγκάρδια ημών ευχαριστήρια. Τόν 
χορόν δ’ άνέλαβον ύπό την εαυτών προστασίαν αί εύγενεΐς κυρίαι Ευθυμία 
Α. Κουμουνδούρου, Χαρίκλεια Ν. Μαυροκορδάτου καί ’Ιφιγένεια Α. Συγγροΰ, 
έκθύμως έργασθεϊσαι πρός επιτυχίαν αύτοΰ, οπερ καί κατωρθώθη πληρέστατα. 
Είς τάς κυρίας ταύτας, αιτινες διά τοΰ ωραίου παραδείγματός των παρέσχον 
πολύτιμον τή Σχολ-p βοήθειαν, έκφράζομεν τήν βαθεΐαν τοΰ Συλλόγου ευγνω
μοσύνην.

Αί δ’ έν ταΐς έπαρχίαις Σχολαί τών άπόρων παίδων είργάσθησαν ομοίως 
έπιτυχώς τό ληξαν έτος, ή δ’ έν Σύρφ άδείφ καί έγκρίσει τοϋ Συλλόγου 
κατήρτισεν έκ παίδων της Σχολίς μουσικόν θίασον, προμηθευθεΐσα τά ό'ργανα 
έκ Βιέννης. 'Ο θίασος ούτος ών καί διά τήν Έρμούπολιν αναγκαίος πολλήν 
ωφέλειαν θέλει προξενήσει καί αύτοΐς τοΐς μαθηταΐς, οΐτινες ούτως εδρίσκου- 
σιν ώραΐον στάδιον βίου.

Έκ τών έν ταΐς έπαρχίαις σχολών ό σύλλογος διέλυσε τήν έν Χαλκίδα 
διότι δυστυχώς έπείσθη οτι τάς θυσίας αύτοΰ ό τόπος δέν έξετίμα, ούτω δέ 
διά τών χρημάτων αύτοΰ καί μόνων ή έν λόγφ Σχολή αδύνατον ήτο νά 
διατηρηθώ

Ό έν Κορθίφ της ’Άνδρου σύλλογος Σύνδεσμος συνέστησεν έν τφ χωρίφ 
Γιαννησέφ της νήσου ταύτης Σχολήν άπόρων παίδων. Τήν σχολήν ταύτην' 
δΓ έγγράφου του ό σύλλογος Σύνδεσμος έζήτησε νά θέσγι ύπό τήν προστα
σίαν τοΰ ημετέρου σωματείου, έξαιτούμενος ύπέρ τίς διατηρήσεως αύτίς 
δραχμάς 240 κατ’έτος. 'Ο ήμέτερος Σύλλογος άποβλέπων είς τό ωφέλιμον 
τοΰ σκοποΰ καί τόν ζήλον καί τήν φιλομουσίαν τών έν ’Άνδρφ άποτελόύντων 
τόν έν λόγφ σύλλογον άπεδέξατο τήν τε προστασίαν καί τήν παροχήν τών 
δραχμών 240 έτησίως.

Συμφώνως πρός εύχήν έκφρασθεΐσαν ύπό τοΰ Συλλόγου, ή έφορία άπεφά- 
σισε τήν σύστασιν Σχολής άπόρων παίδων κατά τήν έν Ήλείιγ άποικίαν τών 
Έλληνοαλβανών, πρός σύστασιν δέ της σχολίς ταύτης καί έξέτασιν άλλων 
τινών άντικειμένων άναγομένων είς τήν έν λόγφ άποικίαν άπεστάλη έπι- 
τροπή συγκειμένη έκ τών κκ. Κ. Βάμβα, Γ, Δουρούτη καί Κ. Ααμπαδαρίου. 
Ή πρός τόν Σύλλογον έ'κθεσις τίς έπιτροπης ταύτης δημοσιευθήσεται έν τφ 
τεύχει της λογοδοσίας. 'Η έν τή άποικίφ τών Έλληνοαλβανών Σχολή συνέ- 
στη ή'δη καί λειτουργεί τακτικώς, φοιτώντων είς αύτήν ού μόνον παίδων 
άλλά καί προβεβηκότων τήν ηλικίαν, δεικνυόντων καί τούτων μέγιστον ζή
λον πρός έκμάθησιν της ελληνικής γλώσσης, Κατά τήν σύστασιν της Σχο-
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λής ταύτης συνέδραμε τόν Σύλλογον τά μέγιστα ή κυβέρνησις, προ πάντων 

δέ τό ύπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ηθι

κώς καί ύλικώς έφ’ ώ έκφράζομεν την εύγνωμοσύνην τοΰ Συλλόγου πρδς τόν 
ύπουργδν κ. Άνδρέαν Αυγερινόν. Εις την επιτροπήν την μεταβάσαν παρά τ$ 

εν Ήλειορ άποικί^ι τών 'Ελληνοαλβανών έξέφρασαν οί άποικοι την επιθυμίαν 
'ίνα δ Σύλλογος όρίσγ όνομα διά τό παρ’ αύτών κτισθέν χωρίον. Άργοΰντος 

τοΰ Συλλόγου ή εφορεία ώνόμ.ασε τό χωρίον τοΰτο Νέαν Πικέρνην διότι έκ 
της Πικέρνης τής ’Ηπείρου κατάγονται οί πρώτοι είς ’Ιταλίαν άποικήσαντες 

Έλληνοαλβανοί. Τό όνομα τοΰτο έδόθη διά Βασιλικού Διατάγματος είς τό 

χωρίον τών Ελληνοαλβανών.

Γενομένης προτάσεως περί συστάσεως Σχολής απόρων παίδων έν Γυθείφ, 

άνεβλήθη ή σύστασις της Σχολάς ταύτης είς τό μέλλον ένεκα έλλείψεως 

τών αναγκαίων πρός τοΰτο χρηματικών πόρων.
Άπεφασίσθη V) σύστασις παραρτήματος τής σχολής τών άπόρων παίδων 

’Αθηνών διά τά χωρία Βραχάμη, Τράχωνες, Χασάνη, Καρά τοΰ δήμου Άθη* 

ναίων δ'που ούδέν σχολεϊον ούδέ διδάσκαλος ύπάρχει, άνετέθη δέ είς τήν εφο

ρίαν τοΰ Συλλόγου ή περί συστάσεως τοΰ σχολείου τούτου φροντίς. Αΐ προσπά
θεια! δμως της εφορείας περί συστάσεως αύτοΰ έματαιώθησαν έπί τοΰ παρόν
τος ένεκα τής μικράς προθυμίας, τήν οποίαν έδειξαν οί κάτοικοι τών χωρίων 
τούτων ύπέρ τοΰ έν λόγφ σκοπού.

Κατά τό λήξαν έ'τος τά μέν έσοδα τοΰ Συλλόγου άνήλθον είς 27,059.77 
δραχμάς, τά δέ έξοδα είς δραχμάς 24,816.93, ώστε έμεινε περίσσευμα έκ 

δραχμών 2,242.84. Τό είσπραχθέν ποσόν είναι ύπερδιπλάσιον τοϋ προϋπολογι- 

σθέντος, τοΰτο δέ καί διότι έκτακτα έ'σοδα είσηλθον είς τό ταμεϊον, ώς τά 

τοΰ εύεργετικοΰ χοροΰ ύπέρ της Σχολής τών άπορων παίδων καί τά τής ύπέρ 
αύτών εύεργετικής συναυλίας, καί διότι δωρεαί ίκανα'ι έγένοντο. Μεταξύ τών 

δωρεών κατά πρώτον λόγον οφείλω νά καταριθμήσω τήν αΰξησιν τής έπι- 

χορηγήσεως τοϋ ύπουργείου τών ’Εσωτερικών άπό δραχμών 200 είς δραχμάς 

300 κατά μήνα καί τήν χάριν τής γενομένης άπογραφής δωρεάν πρός τον 
Σύλλογον 1000 δραχμών. Δι’ άμφότερα ταΰτα εκφράζω τήν εύγνωμοσύνην 

τοϋ Συλλόγου και ένταϋθα δημοσί^ πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Άλ. Κουμουν- 
δοΰρον, δστις πάντοτε πρόθυμος έπήλθεν άντιλ.ήπτωρ είς τοϋ ημετέρου Συλ

λόγου τάς αιτήσεις.

Πλήν τούτων συνεισήνεγκον είς τό ταμεϊον τοΰ Συλλόγου κα'ι οί έξη?. 

Εϊς έκ τών ε'ξωθεν έλθόντων αντιπροσώπων εις τό συνέδριον τών συλλόγων 
δραχμάς 560, ή κυρία Αουκία Α. 'Ραγκαβή δραχμάς 336. ’Έτι δέ διάφοροι 

ανώνυμοι εύηρεστήθησαν νά καταβάλωσι μέρος τών δαπανών άς άπήντησβ 

ό Σύλλογος πρός διεξαγωγήν τοϋ συνεδρίου τών συλλόγων καϊ άξιοπρεπή τών 

έζωθεν έλθόντων αντιπροσώπων ύποδοχήν. Διά πάντα ταΰτα τά εύάρεστα 

άποτελέσματα χάριτες πολλα'ι οφείλονται είς τόν δραστήριον τοΰ ημετέρου 

Συλλόγου ταμίαν κ. Σ. Κονοφάον.
Προκειμένου δέ περί δωρεών, οφείλω νά μνημονεύσω τής ενταύθα ύπο- 

διευθύνσεως τής ελληνικής άτμοπλοΐας, ήτις δέν παύει, οίασδήποτε περιστά- 

σεως παρουσιαζομένης, νά παρίσταται αρωγός τοΰ ημετέρου Συλλόγου. Ουτω 

κα'ι τάς άποστολάς βιβλίων κα'ι λογοδοσιών εί'ς τε τάς έπαρχιακάς σχολάς 

και τά άντεπιστέλλοντα μέλη διαβιβάζει εύμενώς καί τά εισιτήρια παρέσχε 

δωρεάν είς τούς ήμ·ετέρους αντιπροσώπους ·οούς μεταβάντας πρός έγκατάστα- 

σιν τής έν Νέςσ Πικέρνν) σχολής τών Ελληνοαλβανών.

'Η δέ βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου κα'ι τό ημέτερον άναγνωστήριον πα- 

ραλλήλως συμ,βαδίζουσιν ύπό τήν επιμέλειαν τών έπιμελητών αύτών κκ. 
Π. I. Φέρμπου καί Α. Φραβασίλη, τοΰ τελευταίου τούτου άντικαταστήσαντος 

τόν άπελθόντα τών ’Αθηνών κ. Α. Μάνον. Ουτω δέ πληθυνθέντος τοΰ άριθμοϋ 

τών τόμων τής βιβλιοθήκη?, βιβλιοθήκαι νέαι κατεσκευάσθησαν καί εύχερήί 
ουτω κατέστη ή κατάταξις τών βιβλίων. Βιβλία δ’ έδωρήθησαν κατά τό 
διάστημα τοΰ λήζαντος έ'τους έν συνόλφ 475. Μνείας δ’ άξιαι είναι αί δω

ρεαί τοΰ πρδς διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων συλλόγου ή τή? χήρκς 

τοϋ Σοφοκλέους Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, καί ή τοΰ έν Μασσαλία άντε- 
πιστέλλοντος μέλους κ. Στ. Α. Βλαστοΰ. Πρός τούς δωρητάς τούτους έγκαί- 

ρως ό Σύλλογος έξέφρασε τάς εαυτού εύχαριστίας. Τό δέ άναγνωστή
ριον κέκτηται έφημερίδας κα'ι περιοδικά ύπέρ τά 100, τά μέν δωρου- 

μενα, τά δέ καί αγοραζόμενα ύπό τοϋ Συλλόγου. Tvj αιτήσει δέ τοΰ έφό

ρου τοϋ βουλευτηρίου κ. Τ. Φιλήμονος, δ Σύλλογος παρεδέξατο όπως έκ τών 

ελληνικών εφημερίδων αί χωριστά φυλαττόμεναι δωρηθώσι τί) βιβλιοθήκη 

τής βουλή?, πρός πλουτισμόν τής κόποις τοΰ κ. Φιλήμονος καταρτισθείσης 
πλούσιας σειράς τών ελληνικών εφημερίδων. Είς άντίδωρον δέ τής μικράς ήμων 

δωρεάς θ’ άποστείλη προσεχώς ό κ. έφορος σειράν ιστορικών βιβλίων έκ τών 

διπλών τής βιβλιοθήκης τής βουλής.

Ώς συνήθως, περί τό τέλος τοΰ λήξαντος έτους έγένοντο αί άρχαιρεσίαι, 
καθ’άς ό Σύλλογος έξέφρασε πλήρη τήν έμπιστοσύνην αύτοΰ πρός τούς διοι- 

κήσαντας τά κατ’ αύτόν τό λήξ«ν έτος, έκλέξας κα'ι πάλιν πάντας τούς 

αύτούς, τούς άποτελοϋντας τήν τε έφορείαν τοΰ·Συλλόγου καί τήν κοσμητείαν 

τής Σχολής Αθηνών.
Έπί τ·^ έμπιστοσύνν] ταύτη ύπερήφανος καί έγώ εύχαριστώ τόν Σύλλογον 

έν όνόματι κα'ι τών συναδέλφων μου καί εύχομαι κατά τό προσεχές έτος 

πλείονα καί καλλίονα ν’ άναγγείλω άπό τοϋ βήματος τούτου.
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ΑΠΑΓΓΕΛΘΕΙΣ ΥΠΟ TOY ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΈΝ ΤΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΪΗι 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ1 1879

Εί'κοσι παρελθόν έτη άφ’ ής έξέδωκα τά Πρώτοι τής 'Ιστορίας μου βιβλία. 

’Εν τφ μεταξύ τουτφ τά μέν κατά τούς Ιστορικούς τής αρχαίας 'Ελλάδος 
χρόνους ούδαμώς σχεδόν έν τοΐς καθόλου ήλλοιώθησαν, έπέτειλεν δμως εΐς 

τόν ορίζοντα ή άληθινή ζωή, η πραγματική ζωή τών αιώνων, οΐτινες έλέ- 

γοντο μέχρις εσχάτων μυθικοί. 'Η συγκριτική μυθολογία, ή ασφαλέστερα 

άνάγνωσις τών ιερογλυφικών της Αίγυπτου, ή άνακάλυψις τής Νινευή, αί άνα
σκαφαί αί γενόμεναι εΐς Κογιουντζίκ καί εΐς Νιμρούδ, ή έξήγησις της σφη

νοειδούς γραφής, αί λυκιακαί καί αί φρυγιακαΐ έπιγραφαί, τά πρόςφατα έν Κύ- 
πρφ, έν Θήριγ, έν Τρφάδι καί έν Μυκήναις ευρήματα, η ακριβέστερα μελέτη 

τών ερειπίων τίίς Λυκοσούρας, τών Μυκηνών, της Τίρυνθος καί τοϋ Όρχομε- 

νοϋ, ήγειραν άπό τών τάφων έν οις έκειντο, ή άφανή ή άνερμήνευτα, τοσαΰτα 
γεγονότα, ώςτε εύλόγως δυνάμεθα νά εΐ'πωμεν ό'τι προέκυψεν εΐς φώς νέος 

ολόκληρος ιστορικός κόσμος.
Ό έπιχειρών άλλοτε νά δμιλήσνι περί τών χρόνων τών προηγηθέντων τής 

Δωρικής κατακτησεως, ηναγκάζετο νά έκλέξγ- μεταξύ δύο συστημάτων, έξ 

ών τό μέν ητο έπισφαλές, τό δέ άνεπαρκές’ ηναγκάζετο ή νά έπαναλάβη 

τάς παλαιάς ρήσεις τών ομηρικών έπών καί τάς μεταγενεστέρας αύτών συμ
πληρώσεις καί διασκευάς, ή νά έπιχειρησν) την ερμηνείαν τών ρήσεων τούτων 

καί συμπληρώσεων καί διασκευών. Την σήμερον δέν δυνάμεθα νά εΐ’πωμεν δτι 
πάσαιαί έρμηνεΐαι άπέβησαν άγονοι,διότι γεγονότα μεμ αρτυρημένα έπελθόντα 

έκύρωσαν τινά έκ τών συμπερασμάτων αύτών. Άλλά αί ουτω κυρωθεΐσαι έρ- 
μηνεϊαι είναι εύάριθμοι’ αί δέ άνυπόστατοι εικασίαι, καϊ οί βεβιασμένοι συν

δυασμοί, καί τά αύτογνώμονα συμπεράσματα, ών όλων ό άριθμός έπολλαπλα- 

σιάζετο καθ’ δσον έπολλαπλασιάζοντο καθ’ ημέραν οί έρμηνευταί, έκινδύνευον 

ν’ άντικαταστησωσι νέαν μυθολογίαν άντί της άρχαίας ην είχον την άξίωσιν 

νά έξηγήσωσιν. Ή δέ αύτούσιος ούτως είπεΐν αναγραφή τών παλαιών ρήσεων 
είχε μέν τό προτέρημα δτι έδίδασκεν ήμΐν τί οί Έλληνες αύτοί έπρέσβευον 

περί τοϋ Κρανίου αύτών παρελθόντος, δέν έπειθεν όμως ημάς οτι είκόνιζε τά 

πραγματικά γεγονότα τής πρώτης περιόδου τοΰ ίστορικοΰ βίου τών 'Ελλη

νικών φυλών καί κατεξεγείρετο κατά τής φυσικής ροπής ήν έ'χει τό άνθρώ- 

πινον πνεΰμα τοϋ νά άνεύργι τήν άπό αύτοΰ κρυπτομένην άλήθειαν. Ό εΐς— 
ερχόμενος είς τόν μυθικόν εκείνον κόσμον έ'πασχε τή αληθείς μέχρι τινός_δ,τι 

συμβαίνει εΐς τδν περιφερόμενον έντός χοροΰ προςωπιδοφόρων καί μετημφιε- 

σμένων. Οί κομψοί καί πολλάκις αλλόκοτοι ίματισρ.οί, οί άσυνάρτητοι, εί 

καί πολλάκις εύφυεΐς λόγοι, οί πλαστοί τρόποι, αί πεποιημέναι φωναί τοϋ 

άλλομόρφου ομίλου τέρπουσι κατ’ άρχάς τόν θεατήν, άλλά μετ’ ολίγον παρά

γεται έν αύτφ ό πόθος τοΰ νά γνωρίσ-ρ τούς άληθεϊς άνθρώπους τούς κρυ- 

πτομένους ό'πισθεν τών προςωπίδων καί τών μεταμφιέσεων’ πλανώμενος δ* ώς 
έπί τό πλεΐστον εΐς τάς περί τούτου προςπαθείας αύτοΰ, εξέρχεται έκ τοϋ 

χοροΰ ώς άπό ονείρου τινός μάλλον ή άπό κόσμ.ου πραγματικού.
Νϋν τά πράγματα μ-ετέβαλον δψιν. Δεν θέλομεν ΐσχυρισθή δτι τά πάντα 

ήρμηνεύθησαν, άλλά τά πυκνά νέφη άτινα πρότερον έκάλυπτον τό .φώς τής 
άληθείας ένιαχοΰ μέν παντελώς έξέλιπον, πολλαχοΰ δέ ήραιώθησαν, ώστε άν 
δέν δυνάμεθα έτι νά γράψωμεν συνεχή ιστορίαν τών πρό τής δωρικής κατα- 

κτήσεως περιπετειών τοΰ 'Ελληνικοΰ έθνους, έπιτρέπεται δμως νά πιστώσω- 
μεν τά κυριώτατα κεφάλαια τής περιόδου ταύτης κατά τούς άκριβεστέρους 

δρους τής νεωτέρας ίστοοικής έπιστήμης. Τά περϊ τής καταγωγής τοΰ 'Ελ

ληνικού έθνους καί τής γλώσσης αύτοΰ είχον έξακριβωθή πρό ίκανοΰ χρόνου. 
Άφ’ ής έποχής, περί τά τέλη τής παρελθαύσης έκατονταετηρίδος, έγνώσθη 
ή σανσκριτική, ή συγκριτική γλωσσολογία άπέδειξεν δτι ή γλώσσα-τών 
Βραχμάνων, ή άρχαία Περσική, ή 'Ελληνική, ή Λατινική, ή Κελτική, ή 

Τευτονική καί ή Σλαυϊκή είναι γλώσσαι άδελφαί καί έτερόιώσεις ενός 

καί τοΰ αύτοΰ τύπου. Έντεΰθεν δέ άπέβη πρόδηλον, δτι άπαντα ταΰτα 
τά έθνη ήσαν κλάδοι ενός κοινοΰ μεγάλου κορμοΰ. Τής συγκριτικής δμως μυ

θολογίας ή μάλλον θεολογίας αί πρώται άρχαί, δέν έτέθησαν είμή πρό τριά

κοντα περίπου ενιαυτών. Διά τών έργασιών δέ τής νέ,ας-ταύτης .έπιστήμης, 
βαθμηδόν έκτοτε άναπτυχθείσης, διηυκρινήθη ή τε άρχή τοΰ ελληνικοΰ θρη

σκεύματος καί ό λόγος τής πολυθεϊκής αύτοΰ διασκευής.

"Οτι τά ονόματα τοΰ Διός καί τοΰ Ούρανοΰ είναι άπαράλλακτα τά σαν
σκριτικά Dyaus καί Varunas, είναι βεβαίως γεγονός διδακτικόν. Καί ούδέν 
ήττον διδακτικόν είναι δτι τό δνομα τοΰ Προμηθέως άντιστοιχεΐ πρδς τό 

σανσκριτικόν pramathyus, παραγόμενον έκ τής λέξεως pramantha, ή'τις ση-. 
μαίνει τόν ποριζόμενον πΰρ διά τής προςτριβής. Μέχρι τής σήμερον έν τή ’Ιν
δική), ΐνα άνάψωσι τήν φλόγα τοΰ θυσιαστηρίου, μεταχειρίζονται τεμάχιον 

ξύλου έχον έν τώ μέσφ οπήν έντός τής οποίας περιδινοΰσιν έτερον ξύλον’ τό 

δέ στρεφόμενου τοϋτο ξύλου καλείται pramantha. Καί αύτη λοιπόν ύπήρξεν 

ή πρώτη σκαιά είκών τοΰ Προμηθέως, είς δν ή ελληνική φαντασία, φιλο

καλία καί μεγαλοφυί’α περιεποίησε διά τοΰ'Ησιόδου καί τοΰ Αισχύλου τάς 
άειμνήστους έκείνας χάριτας, καί τραγικάς περιπέτειας καί ήθικάς διδασκα

λίας. Άλλ’ ή συγκριτική θεολογία περιήλθεν έπ’ έσχάτων είς συμπέρασμα 
έτι σπουδαιότερου. Διά τής έξακριβώσεως καί άντιπαραθέσεως τοΰ θρησκεύ

ματος ου μονον τών προαναφερθέντων εθνών, τών γνωστών ύπό τό δνομα τών 
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Άρίων, άλλά καί τών καλουμένων Σημιτικών, ή'τοι τών Κουσσιτών, τών 
Σύρων, τών Αιγυπτίων, άπέδειξεν, οτι αί Ορνισκευτικαί δοξασίαι όλων τών 

ποικίλων τούτων φυλών έν άρχί) άπεκορυφοΰντο είς ένα μόνον θεόν. 'Ο θεός 
ούτος ήτο εις κατ’ ουσίαν, άλλ’ αί πολλαπλαΐ αύτοΰ ένέργειαι, αντί νά ύπο- 
τάσσωνται άείποτε είς την ύπερτάτην αύτοΰ βούλησιν, έλαβον βαθμηδόν την 

τάξιν καί τό αξίωμα ιδίας βουλήσεως. Έν άλλαις λέξεσιν ό θεός εκείνος ή'ρ- 
χισεν άφανιζόμενος έν ταΐς έκδηλώσεσιν αύτοΰ. Έκαστη αύτοΰ δύναμις καί 

έκαστον προςόν έλαβε κατά μικρόν ιδίαν ύπόστασιν, καί άπετελεσεν ίδιον 

πρόςωπον. Εντεύθεν δέ προέκυψεν η πολυθεία δ'λων τών Άρίων και δλων 

τών Σημιτών, καί ούχί έκ τοΰ οτι έν αρχή ό άνθρωπος άντί τοΰ Θεοΰ έλά- 
τρευσε τά κτίσματα αύτοΰ. “Η λατρεία τών κτισμάτων ύπήρξε τό άποτέλε

σμα, ούχί ή αφορμή της πολυθείας. ’Αφορμή έγένετο η συγκεχυμένη περί 

τοϋ Υπέρτατου ’Όντος έννοια- κάί διά τοΰτο έν τών εθνών εκείνων, σαφέ* 
στερον άντιληφθέν αύτης, κατόρθωσε νά διασώσνι την ενότητα τίς θείας δυ

νάμεως. *0 θεός τοΰ ’Ισραήλ, δημιουργήσας τό παν, δέν άπέβαλε την κυ

ριαρχίαν τών νόμων τίς φύσεως, οίτινες διέμειναν έςαεί τά βεβουλευμένα 

άποτελέσματα τής παντοδυναμίας αύτοΰ. ’Αλλά καί τό Ελληνικόν θρή
σκευμα διεκρίθη δλων τών άλλων πολυθεϊκών κατά τε τούς εξωτερικούς τύ
πους καί τούς έσωτερικούς νόμους. Οί "Αριοι τής Ελλάδος συνεπηγαγον μέν 

έξ ’Ασίας τό σπέρμα τοϋ καταμερισμού τής θείας δυνάμεως, καί έν τ$ πολυ- 

• θεΐιρ αύτών ύηοφαίνονται ί'χνη τινά τίς είς ετέρους θεούς έκχωρήσεως τών 

κατηγορημάτων τοϋ ύπερτάτου Θεοΰ- τό θρήσκευμα όμως τών Άρίων τού

των, δπως καί παν δ,τι ί έξ άρχί ς ειχον κοινόν πρός την Ανατολήν, η κα
τόπιν παρ’ αύτης έδέχθησαν, διεσκευάσθη προϊόντος τοΰ χρόνου, κατά την 

δλως ίδιότυπον αύτών φύσιν. Τά μέν θεία δντα έπολλαπλασιάσθησαν παρ’ 
αύτοΐς έπ’ άπειρον, η δέ πληθύς τών θείων τούτων δντων κατ’ ούδέν έκο- 

λόβωσε την παντοδυναμίαν τοϋ Διός. Ένώ ό ύπατος τών ’Ανατολικών θεός 

κ^τήντησεν άφανής καί αδρανής, ό Ζεύς άπέβη άπεναντίας πανταχοΰ πα
ρών καί ρέκτης. Ό Ζεύς είναι ό κατ’εξοχήν θεός καί πολλάκις παρ’ Όμήρφ 

γίνεται αύτοΰ μνεία ώς άν ήτο ό μόνος θεός- αΐ αποφάσεις αύτοΰ είναι άμε- 
τάκλητοι, η θέλησις άκατάσχετος, η δέ δύναμις τοιαύτη ώςτε άπαντες οί 

άλλοι θεοί ηνωμένοι όμοΰ δέν δύνανται νά κατισχύσωσιν αύτοΰ. Ό Ζεύς άρα 

προςεγγίζει είς τόν θεόν τοΰ ’Ισραήλ πλειότερον δλων τών άλλων θεών της 

πολυθείας.
Μεταβαίνομεν είς έτερα κεφάλαια τίς παναρχαίας τοΰ έλληνικοΰ έθνους 

ιστορίας. Πολλά ύπηρχον τά τεκμήρια τίς είς χρόνους παλαιτάτους έπικοι- 
νωνίας αύτοΰ μετά τών Φοινίκων, τών Αιγυπτίων καί τών εθνών τίς μικρας 

Ασίας. Ό πατήρ τίς ιστορίας ώμίλει περί τών σχέσεων τούτων ώς περί 

γεγονότος αναμφισβήτητου. Ούκ όλίγαι δέ τρίβοι αύτών άνεφαίνοντο εί'ς τε 

παλαιοτέρας τινάς ρήσεις, καί είς τά έτι αρχαιότερα ομηρικά έπη, καί εις 

τά ονόματα πόλεων καί θεοτήτων, έν τισι δέ τών νήσων καί είς αύτά τά 

λείψανα τών φοινικικών μεταλλουργείων. Τά τεκμήρια δμως ταΰτα, μη δντα 
κεκυρωμένα τά πλεΐστα' δι’ άποδείξεων, οΐας σήμερον άπαιτεΐ η επιστήμη, s 
δεν ελογίσθησαν άποχρώντα ύπό τών ιστορικών δσοι έπιζητοϋσι παντοΰ καί 

πάντοτε μάρτυρα σύγχρονον, ίνα έξαγάγωσιν έξ αύτών τό συμπέρασμα, δτι 
ό ανατολικός πολιτισμός καί ιδίως ό φοινικικός έπέδρασεν ούσιωδέστατα είς 
την διάπλασιν τοΰ πρωτογενούς έλληνικοΰ βίου. Την κύρωσιν της άληθείας 

ταύτης, ώς πρός τό θρήσκευμα τούλάχιστον καί την τέχνην, προςήγαγον τά 

έπ’ εσχάτων έν Κύπρφ γενόμενα ευρήματα. Δέν πρόκειται έν τφ προοιμίφ 

τούτφ νά άναλυσωμεν άπαντα τά ευρήματα ταΰταζ ώς έπί παραδείγματος 
θέλομεν μόνον ει'πει όλίγας λέξεις περί τίς καταγωγίς τοΰ Ήρακλέους.

Πρό καιρού είχε παρατηρηθη δτι ο Μελικέρτης, δςτις έτιμάτο μέν είς τά 
’Ίσθμια καί τά Νέμεα, παρεισήχθη δέ καί είς τάς ήρωϊκάς γενεαλογίας, 

έφαίνετο άπλί τροπολογία τοΰ Τυρίου' 'Ηρακλέους, τοΰ Μελκάρθ. Καί προ
σέτι δτι ετερον τούτου όνομα, Μάκαρ, παρεισέδυσεν είς τάς παλαιάς παρα
δόσεις πολλών νήσων, μετεποιηθη δέ είς Μακαρίαν έν τε Πελοποννήσφ καί 

έν’Αττική. Εύφυέστατα ωσαύτως είπεν δ Γάλλος Saulcy δτι ό Μελκάρθ 

άναγραμματιζόμενος ταύτίζεται μέ τόν 'Ηρακλέα (ΜΕΛΚΑΡΘ, ΗΡΑ- 
KAE?) τοΰ μέν Μ έκφερομένου έν τί) αρχαϊκή γραφή ώς £, τοΰ δέ Ο ον- 
τος πνευματισμού άναλόγου τοϋ Η. Έλθωμεν ή'δη είς τά έν Κύπρφ άποκα- 
λυφθέντα μνημεία, τά άναφερόμενά εις την λατρείαν τοΰ Ήρακλέους. Τά 

μ.νημεΐα ταΰτα ώς έκ της θέσεως μέν είς ήν εύρέθησαν καί τινων. τών έπ’ 
αύτών είκονιζομένων μύθων, έλέγχουσι τόν Τύριον Ήρακλέα, τόν Μελκάρθ, 

ώς έξ ετέρων δέ μύθων, καθαρώς έλληνικών, άναμιμνησκουσι τόν υίόν τίς 

Αλκμήνης. Έν τφ άληθεΐ θερισμώ άγαλμάτων, θν ό ’Ιταλός Cesnola έποιή- 

σατο έν τοΐς έρειπίοις τοΰ περί Γόλγους ναοΰ τίς Άστάρτης," ύπάρχει άνδριάς 
όρθιος, περιβεβλημένος την λεοντίν τίς Νεμέας καί ώπλισμένος διά τόξου 

καί ροπάλου- έπί δέ τοΰ βάθρου παριστάνεται ή απαγωγή τών Γηρυόνου βοών, 

ή'τις άπετέλει ενα τών άθλων τοΰ Μελκάρθ είς έποχήν καθ’ ήν οί μέν 

Φοίνικες έγίνωσκον τάς χώρας της Εσπερίας έν αΐς έγένετο η φημιζομένη » 
απαγωγή,. οί,δέ Έλληνες ούδ’ ύπώπτευον έτι την ύπαρξιν πολλών έκ τών 

χωρών τούτων. Ή πάλη τοΰ ή'ρωος κατά τοΰ τέρατος έκείνου έπαναλαμ- 
βά νεται πολλάκις έν τοΐς έρειπίοις τοΰ ναοΰ, διότι εύρέθησαν έν αύτώ λεί
ψανα ικανών άγαλμάτων, τά όποια είκόνιζον τόν τρικάρηνον Γηρυονηα. 

Ή τέχνη τοϋ ακεραίου αγάλματος δέν είναι πλέον Άσσυριακη ί Αιγυπτι

ακή, καίτοι ή στάσις αύτοΰ διατηρεί έτι πολλήν τήν δυςκαμψίαν- άφ’ ετέ
ρου δμως ό ΊΙρακλης ουτος δέν είναι ό Ηρακλής τών αρχαϊκών Ελληνικών 

αγγείων καί πολύ όλιγώτερον της κλασικής έρμογλυφίας. Ιδού λοιπόν έν

ταΰθα ιερόν της Άστάρτης, έν πόλει τίς Κύπρου ούχί φοινικική, άλλά ελ
ληνική- καί έν τφ ίερφ τούτφ Ηρακλής φέρων τά σύμβολα τών τε φοινι- 
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ζ,ιζων και τών 'Ελληνικών μύθων* $ δε τέχνη αύτοΰ ούτε άνατολικη κα
θαρός είναι ούτε καθαρώς έλληνικη. Πρόδηλον άρα οτι έχομεν πρό οφθαλ
μών την άρχαιοτάτην μετάστασιν τοΰ φοίνικος Μελκάρθ εϊς τόν "Ελληνα 
Ήρακλέα, άρχαιοτέραν και αύτών τών πρώτων δοκιμίων της Έλληνικίς 
τέχνης όσα περιεσώθησαν εϊς ημάς έν ταϊς πάλαιτάταις άγγειογραφίαις. 
Καί έτερα δέ έν Κυπρφ εύρεθέντα μνημεία έμαρτύρησαν, δτι η μέν φιλο- 
μειδης καί έΰστέφανος ’Αφροδίτη τοϋ 'Ομηρου καί’τοΰ 'Ησιόδου Ητο παρα- 
δόξως θυγάτηρ τίς δυςμόρφου Άστάρτης τών Φοινίκων καί τίς έτι εϊ δυ
νατόν άσχημοτέρας Zirbanit τών Χαλδαίων, τό δέ παραδοξ^τερον δτι ό 
Άμυκλαϊος ’Απόλλων Ητο συγγενής τοϋ Φοίνικος Beshep Μικάλ.

Οί Φοίνικες ού μόνον εις ποικίλην περιηλθον κατ’ άπωτάτους τινας χρό
νους έπικοινωνίαν πρός τάς Έλληνικάς χώρας καί φυλάς, άλλά ποοςέτι 
κατέλαβαν διαρκώς τάς πλείστας τών μεταξύ 'Ελλάδος καί ’Ασίας νήσων, 
από τίς Κόπρου μέχρι τών Κυθήρων καί άπό της Κρητης μέχρι τίς Θά
σου, ί'σως δέ καί τινα τών Ηπειρωτικών της 'Ελλάδος παραλίων. Πολλά 
ύπίρχον τά περί τούτου τεκμήρια, τά όποϊα συνδυαζόμενα πρός την θρυ- 
λουμένην θαλασσοκρατίαν τοϋ Μίνωος και'τόν έπελθόντα έξελληνισμόν 
τών νήσων, περιηγαγον εϊς τό συμπέρασμα δτι, προϊόντος τοΰ χρόνου, οί 
"Αριοι της 'Ελλάδος, οί πολλά, καθ’ 'Ηρόδοτον, λαβόντες παρά τών Φοινί
κων τά διδασκάλια, έγένοντο έκ τίς μετά τοϋ θαλασσοκρατοΰντος εκείνου 
έ'θνους σχέσεως πρός τοϊς άλλοις ναυτικοί, ηρχισαν νά έπιπλέωσιν εϊς τάς 
νήσους, νά έγκαθίστανται εϊς τάς ύπό τών Φοινίκων μη προκαταληφθείσας 
παραλίας, νά συμμαχώσι μετά τών ιθαγενών και έπί τέλους έπέτυχον, άν 
δχι νά έκβάλωσι παντελώς τούς ξένους εκείνους έκ τίς μεταξύ Ελλάδος 
καί ’Ασίας θαλάσσης, τούλάχιστον νά περιορίσωσιν αύτούς εΐ'ς τινα μόνον 
αύτίς σημεία.

'Ρηταί περί πάντων τούτων μαρτυρίκι δέν ύπάρχουσιν άχρι τοΰδε. Προ- 
εκυψαν δμως εϊς μέσον μαρτυρίκι σύγχρονοι περί ετέρων γεγονότων, τά ό
ποια άπαραιτητως προΰποθέτουσι την τε έξέγερσιν έκείνην τών Άρίων τίς 
'Ελλάδος κατά τών Φοινίκων καί την πρώτην τών 'Ελλήνων θαλασσοκρα
τίαν. Τφόντι έκ της άναγνώσεως τών Αιγυπτιακών επιγραφών καί παπύ
ρων εβεβαιωθη, δτι έπ'ι τίς όκτωκαιδεκάτης αίγυπτιακίς δυναστείας, ήτοι 
μεταξύ τίς 17 καί 15 έκατονταετηρίδος π. X. οί ’Άριοι της 'Ελλάδος εϊ- 
χον ηδη συγκροτήσει ναυτικήν δύναμιν τοιαύτην, ώστε έ'πλευσαν έπ'ι την 
Αίγυπτον καί έξηκολούθησαν τάς κατ’ αύτίς ναυτικάς έπιχειρησεις έπ'ι τών 
άμέσως επομένων δυναστειών.

Θωτμίς Γ'., ό έκτος τίς όκτωκαιδεκάτης Αίγυπτιακίς δυναστείας βα
σιλεύς, έπί μακρόν άρξας, διετέλεσεν άδιακόπως μαχόμενος, κα'ι άδιακόπως 
νικών. Τά κατορθώματα ταΰτα ένέπνευσαν τούς έν τη αύλγ αύτοΰ ηθροι- 
σμενους ποιητάς, έν δέ τών ποιημάτων τούτων, άναγεγραμμένον έπ'ι στη- 

λης άνακαλυφθείσης εις Καρνάκ, σύγκειται έξ εννέα στροφών, έν άρχη έ- 
κάστης τών όποιων ό θεός "Αμμων λέγει πρός τόν βασιλέα, δτι προςελθων 
έπιτρέπει αύτφ νά συντρίψη τά δείνα Η δείνα έθνη. Ή πέμπτη, έκτη και 
έβδομη τών στροφών τούτων έ'χουσιν έν κεφαλαίφ ώς έξης.

«ΤΗλθον κα'ι σοί έπιτρέπω νά συντρίψης τούς λαούς τούς οίκοϋντας εϊς 
τάς νήσους αύτών. Οί ζώντες έν τφ μέσφ τίς θαλάσσης ύπεκυψαν εϊς τόν 
βρυχηθμόν σου. ΤΗλθον κα'ι σέ έπιτρέπω νά συντρίψης τούς Ταχεννοΰ* αί 
νίσοι τών Δαναών διατελοΰσιν ύπό τό κράτος τοϋ πνεύματός σου. ’Ηλθον 
και σέ έπιτρέπω νά συντρίψής τάς παραλίους χώρας* πάσα η περιφέρεια 
τίς μεγάλης ζώνης τών ύδάτων είναι προςδεδεμένη είς την πυγμήν σου». 
Οί Δαναοί ένταϋθα λέγονται κάτοικοι τών νήσων, άμέσως δμως έπιφέρεται, 
δτι ό βασιλεύς είναι κύριος ού μόνον τών νήσων, άλλά κα'ι πάσης τίς πε
ριφέρειας τίς μεγάλης ζώνης τών ύδάτων, ο έστιν δλων τών πρός μεσημ
βρίαν τοϋ Έλληςπόντου άσιανών καϊ εύρωπαϊκών παραλίων. Ούδ’ είναι 
άπορον δτι ονομάζονται νίσοι αί 'Ελληνικαί χερσόνησοι κα'ι μάλιστα η το- 
σοϋτον νησοειδης Πελοπόννησος, τό κόρων τών Δαναών όρμητηριον. Έν τ$ 
ποιηματι δέν έξηγεΐται πόθεν ό βασιλεύς έλαβεν άφορμην νά κατατροπώσει 
τούς Δαναούς. Έν ταϊς έπομέναις όμως μαρτυρίαις θέλομεν ϊδεΐ ρητώς λε· 
γόμενον δτι οί ’Αχαιοί καί οί Δαναοί έστράτευσαν έπ'ι την Αί'γυπτον, ώστε 
κα'ι έπί τοΰ προκειμένου πιθανώτατον είναι, δτι προεκάλεσαν την τιμω
ρίαν τοΰ βασιλέως. Πλην τούτου οί έν τφ ποιηματι ονομαζόμενοι Ταχεννοΰ 
Ησαν Αίβυες, έν μια. δέ τών επομένων μαρτυριών άναφέρεται δτι οί ’Αχαιοί 
συνεμάχησαν μετά τών Λιβύων.

Βασιλεύοντος Μενεφθά, τοΰ τετάρτου βασιλέως τίς έννεακαιδεκάτης δυ
ναστείας, έγνώσθη αίφνης είς Θήβας δτι τά πλοία τοΰ Αιγαίου πελάγους 
άπεβίβασαν εϊς Λιβύην Τυρσηνούς, Σαρδανούς καί Λυκίους, έ'χοντας έπικού- 
ρους τούς ’Αχαιούς καί τούς Σσακαλάσς. Τά έ'θνη ταΰτα, συμμαχησαντα 
μετά τοΰ βασιλέως τίς Λιβύης Μερμαγιοϋ, κατέλαβον τά περί Πααρισέψ 
πεδία (την Προςωπίτιδα τοΰ Ηροδότου), άλλ’ ηττηθησαν κατά κράτος ύπό 
τών στρατηγών τοϋ Μενεφθά. Καίτοι δέ άπέτυχον, νέαν έπεχείρησαν κατά 
τίς Αίγυπτου έφοδον έπί 'Ραμσί Γ', τοΰ δευτέρου βασιλέως τίς είκοστίς 
δυναστείας. Τά έθνη τίς μικράς ’Ασίας καί τών νήσων τίς Ελλάδος ώρ- 
μησαν αυθις έπί τό Δέλτα. Δαναοί, Τυρσηνοί, Σσακαλάσς, Τεϋκροι, Λύκιοι, 
Φιλιστοί συνησπίσθησαν πρδς άλλήλους’ οΐ μέν έ'μελλον νά προςβάλωσι την 
Αίγυπτον άπό θαλάσσης, οί δέ διερχόμενοι την Συρίαν έσκόπουν νά έπιτε- 
θώσι κατά τών φρουρίων τοΰ Ίσθμοϋ. Τόπος συνεντεύξεως τοΰ στόλου καί 
τοΰ πεζικοϋ στρατοΰ ώρίσθη η άνατολικη άκρα τοΰ Δέλτα, ού μακράν τοΰ 
χώρου δπου βραδύτερον ηγέρθη τό Πηλούσιον. Ό 'Ραμσίς Γ'. ώχύρωσε τά 
στόμια τοΰ Νείλου, παρεσκεύασεν εϊς άμυναν τά φρούρια τών περικειμένων 
νομών καί έστράτευσεν έπί τούς πολεμίους. Οί δύο στρατοί καί στόλοι συν- 
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ηντηθησαν μεταξύ 'Ραφίας καί Πηλουσίου, περί τδν καλούμενου Πύργον 

τοϋ 'Ραμση Γ'. Έγώ ό βασιλεύς 'Ραμσης, λέγουσι τά αιγυπτιακά κείμενα, 
έπραξα ώς ^ρως συνειδώς την ιδίαν άξίαν κα; απλών τον βραχίονα αύτοϋ 

έπί τδν λαόν αύτοϋ έν ημέο^ρ συμπλοκής- οί καταπατησαντες τά σύνορά 
μου δέν θέλουσι πλέον θερίσει έπι της γης* τούς έπί της παραλίας κατέρριψα 

είς την θάλασσαν- ανάτρεψα τά πλοία αύτών- τά άγαθά αύτών έπεσαν είς 
τδ ύδωρ.

- Τών γεγονότων τούτων τά πλεϊστα δέν δύνανται άκριβώς νά χρονολογη- 
θωσιν, Η αιγυπτιακή ιστορία εκυρωθη μεν εν πολλοϊς διά της άναγνώσεως 

πολυάριθμων έπιγραφών καί παπύρων, άλλ* ούδέν ηττον παρίστησιν έν τώ 
μεταξύ ούκ ολίγα χάσμ,ατα. Έκ τούτου συμβαίνει δτι, ένω ή. χρονολόγη- 

σις τών γεγονότων έκάστης βασιλείας δύναται πολλάκις νά γίνγ κατ’ έτος, 
η αύτη ακρίβεια δέν δύναται νά τηρηθίί ώς πρδς την ολην δυναστείαν διά 

Λας μεσολαοουσας διαλείψεις, 'Η αλη χρονολόγησις γίνεται κατά εκατον
ταετηρίδας, ούχί κατ’ έτη- τά δέ προαναφερθέντα γεγονότα άνηκουσιν είς 

τδ μεταξύ της 17 καί τ·ης 14 έκατανταετηοίδος πρδ Χρίστου διάστημα. 
’Ακριβέστερου δεν έχρονολογηθη άχρι τοΰδε είμη η άρχή της βασιλείας τοϋ 

*Ραμσί) Γ', δστις άνέβη είς τδν θρόνον τδ 1311 έτος, άστρονομικώς βεβαι- 
ωθεν. Όπωςδηποτε δμως κατά τάς μαρτυρίας έκείνας οί Jaraol καί οί 

τους οποίους αχρι τοΰδε έγνωρίζομεν άναφερομ,ένους κατά πρώτον 
ύπδ τών ομηρικών ποιημάτων, προκύπτουσιν ηδη είς φώς είς εποχήν κατά 

πολλας εκατοντάδας έτών προγενεστέραν.Τίατά δέ τούς πορρωτάτους τούτους 

χρόνους εις τοσοΰτον νίδη ειχον προαχθη αξίωμα, ώστε συ-νεμάχουν μετά 

τών εθνών τ·ης μικράς ’Ασίας καί τ^ς Λιβύης και τοιοϋτον ειχον ναυτικόν, 
ώστε διαπλέοντες τδ Λιβυιζδν πέλαγος άπεβιβάζοντο είς Αίγυπτον. Τά 

περί της Κρητικής θαλασσοκρατίας καί τοϋ ήγεμόνος αύτης Μίνωος ύπδ 
τών ιθαγενών της Ελλάδος ειδήσεων έκπαλαι φημιζόμενα, ’ δέ;> έπιστώ- 

θησαν μ.εν ετι περί τα καθέκαστα αυτών,- εν γενει δμως δέν έπιτρέπεται νά 

λογισθωσι πλέον ως ανυπόστατα. Μη λησμ,ονησωμεν δέ οτι τών γεγονότων 

τούτων ετι αρχαιότερα υπηρξεν η των Φοινίκων πρδς τάς Έλληνικάς νήσους 

και παραλίας επικοινωνία και η των χωρων τούτων κατοχή. Δύο τινά κυ- 

ρουσι την γενικήν μεν αλλ’ ασφαλή ταύτην χρονολόγησιν. Πρώτον η ελλη
νική θαλασσοκρατία της όποιας άπαραιτητως προηγήθη ή πρδς τούς Φοί
νικας σχεσις, διότι παρ ουδενος άλλου η τών Φοινίκων ήδύναντο νά λά— 

βωσι τότε οι “Έλληνες τά περί την ναυτικήν τέχνην διδασκάλια. Δεύτερον, 
η επι της 18 δυναστείας υπο των Φοινίκων άναγνωρισις της αιγυπτιακής 

κυριαρχίας άν οι Φοίνικες ησαν έτι κύριοι τών ’Αχαιών καί τών Δαναών, 
δεν τίθελον έπιτρεψει αύτοΐς νά έπιστρατεύσωσι κατά της Αίγύπτου, έν η, 

λαβοντες το μονοπωλίου τοΰ εμπορίου, μεγάλα έπορίζοντο ωφελήματα. 
Πλην όμως τών δυο τούτων γεγονότων, έξ αύτης της τών Φοινίκων ίστο- 

ρίας γινώσκομεν δτι καθ’ οΰς χρόνους έπληρωναν φόρου είς τούς Αιγυπτίους, 
δέν έπαυσαν μέν θαλασσοποροΰντες πρδς δυσμάς καί κτίζοντες νέας αποι

κίας είς Σικελίαν, είς Μελίτην, είς ’Αφρικήν, άλλ’ έξώσθησαν της Κρητης 

καί τών Κυκλάδων, καί δέν διετηρησαν είμη την 'Ρόδον, την Μήλον, την 

Θάσον κα’ι τά Κύθηρα. Την δέ Κύπρον εύρίσκομεν έκπαλαι κατεχομένην 

άπδ κοινοϋ υπό Φοινίκων καί Έλληνων.
Ή φοινικική λοιπόν έπί της Ελλάδος έπικοάτησις ύπηρξεν άρχαιοτέρα 

τών κατά της Αίγύπτου έπιστρατειών τών Δαναών και τών ’Αχαιών, ό 
δέ ιστορικός τοΰ ελληνικοΰ έθνους βίος δστις κατά τούς άκριβολογοϋντας 
περί τάς άποδείξεις, δέν νίρχιζεν είμη άπό της πρώτης όλυμπιάδος ή'τοι 

άπό της όγδοης πρό Χρίστου έκατονταετηρίδος, νΰν προςεθηκεν είς την η

λικίαν αύτοΰ μεμαρτυρημένα χίλια καί επέκεινα έτη.
Έκ τών προκειμένων αιγυπτιακών μαρτυριών γίνεται προςετι δνίλον, δτι 

τά έθνη τίίς μικράς ’Ασίας κατά τών όποιων λέγονται στρατευσαντες οι 

Δαναοί καί ’Αχαιοί βραδύτερου έπί τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου, ίσαν πάλαι ποτέ 

σύμμαχοι αύτών. Έξ ετέρων δέ μαρτυριών άπεδείχθη η οίκειότης τών Δα

ναών καί τών ’Αχαιών πρός τά έθνη εκείνα τίίς μικράς ’Ασίας. Αί φρυγι- 
αζαί έπιγραφαί κατέστησαν βέβαιον, δτι τό μέγα τών Φρυγών έθνος ελα- 
λει γλώσσαν συγγενή τί) ελληνική. Αί κλίσεις αυτής και αι συζυγία; ει- 

χον καταλήξεις όμοιας της ελληνικής καί ύπεκυπτον εν μερει εις τους φω
νητικούς ταύτης νόμους- μ,ετέβαλλον τό ληκτικόν μ εις τ' εδηλουν την 

ενικήν ονομαστικήν διά τοΰ ας·, εο, °C καί α’ γενικήν δια τοΰ αΐος, 

την δοτικήν διά τοΰ αϊ, εϊ, ε. Έν γένει άπδ τών λειψάνων της γλώσσης 

ταύτης κρίνοντες δυνάμεθα νά εΐ’πωμεν, οτι οί Φρυγες επεχουσι μέσον τινα 
δρον μεταξύ τών Έλληνων καί τών άρχαιοτέρων Άρίων. Οι Φρυγες εκα- 

λουν τδν Δία αύτών Βαγαϊον, διά λεξεως ητις σανσκριτιστι μεν σημαίνει 
την θείαν δύναμιν, περσιστ'ι δέ ειδωλον, σλαυϊστί δε θεόν (bogb) και ωνό- 

μ,αζον προςέτι αύτόν Σαβάζιον, διά προςηγορηματος οπερ ελληνιστί τε καί 

ίνδιστί σημαίνει τδν σεβαστόν. Την δε παναρχαιαν προς τους Ελληνας οι
κειότητα τών Φρυγών προςεπικυροϊ καί δ άλφάβητος τών έπιγραφών αυτών, 
δστις έσγηματίσθη έκ τοΰ ελληνικού, ούχί άμεσως εκ τοΰ φοινικικοΰ, διότι 

περιλαμβάνει τά στοιχεία F, Φ, X, τά όποια πρώτο; οί "Ελληνες προςέ- 

θεσαν είς τά 22 σιδωνιακά. ’Αλλά αί πλεϊσται τών λεζεων αι περισωθεϊ- 
σαι είς ημάς έκ τών γλωσσών τάς όποιας ελάλουν τα υπο της Ιλιαδος 

άναφερόμενα έθνη τίίς μικράς ’Ασίας, άνευρίσκονται είς τό τών Άρίων στέ

λεχος. Οί μΰθοι καί αί θρησκευτικαί αυτών δοξασία; έχουσι πολύ πλείονα 

οικειότητα πρός τούς μύθους τίς Ελλάδος η πρδς τα σημιτικά θρησκεύ

ματα. Αί δέ έπ’ εσχάτων γενόμενα; έν τ<ϊ> πεδιφ της Τροίας ανασκαφαί 

δέν έλυσαν μέν τδ πολύκροτου ζητημα τοΰ χώρου εν ω εκειτο το ομηρικόν 
’Ίλιον, άπέδειξαν δμως οτι ό βίος τών κατοίκων τίίς χώρας εκείνης ητο
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βίος Άρίων, ούχί Σημιτών. Αί άνασζαφαι αυται άπεκάλυψαν τά λείψανα g

πολλών έπαλλήλως κειμένων πόλεων. Τά εύρεθέντα έν τη κατωτάτγ, τη |
άρχαιοτάτη έξ αύτών, μαρτυροΰσι πολιτισμόν ούδέν φέροντα ί'χνος αιγυπτι

ακές % άσσυριακές έπιδράσεως. Τά πλεϊστα τών εργαλείων εισί λίθινα $ j

όστέϊνα, άλλά έ χρησις αυτών δέν άποκλείει τήν τών· μετάλλων χρέσιν. Οι 

κάτοικοι τές πόλεως -ταύτης έγίνωσκον και μετεχειρίζοντο τον χαλκόν, 

τόν χρυσόν, τόν άργυρον καί τά μίγματα αύτοΰ, ιδίως δέ τόν χρυσόν. Τά 
πήλινα αύτών άγγεϊα ήσαν χειροποίητα, άνευ τόρνου κατεσκευασμένα, ά- 
ζωγράφητα, άγάνωτα καί έστιλβωμένα μόνον διά λίθινου στιλβώτρου. Ή 

πόλις κατεστράφη ύπό πυρκαϊαίς, πότε καί έκ τίνων περιστάσεων άδηλον, 
άλλά μετ’ ού πολύ άνέκυψεν έκ τών έρειπίων αύτης. Σημειωτέον έπ'ι πάσιν, 

δτι παρεκτός τών Τυρσηνών (Πελασγών), τών Λυκίων καί τών Τεύκρων, οδς 
είδομεν άναφ’ερομένους ώς συμμάχους τών ’Αχαιών καί τών Δαναών είς τάς j

έπ'ι την Αΐ'γυπτον στρατείας, έτεραι μαρτυρίκι αίγυπτιακαί περί ετέρων 
επιδρομών έθνών τές μικράς ’Ασίας, μνημονεΰουσι καί τοΰ Ιλίου, καί τές 

Πηδάσου, καί τών Δαρδανίων και τών Μυσών. Έκ τούτων δέ πάντων προ

κύπτει, δτι άν ό έπί τό ’Ίλιον πόλεμος δέν δύναταί έτι νά λογισθ-Tj ώς 
γεγονός άποχρώντως άποδεδειγμένον, αί έθνολογικαί δμως περί μικράς Ά- ί

σίας ειδήσεις τών ομηρικών έπών έρείδονται έπί ίστορικωτάτων γεγονότων. ι
’Εννοείται δτι δέν είναι δυνατόν έν τω είςαγωγικφ τούτφ λόγφ νά άπα-

ριθμήσωμεν άπαν τό πλέθος τών ειδήσεων δσαι προέλθον είς φώς έκ τών ι

κατά τάς τελευταίας δεκαετίας γενομένων ευρημάτων καί μελετών. Περί- ’
«ορίσθημεν κυρίως εί'ς τινα τών πορισμάτων" τό δέ σπουδαιότατον πάντων J
είναι ί'σως ή βεβαίωσις τοΰ μακροΰ, τοΰ μακροτάτου βίου, δν διηγαγε τό 

ελληνικόν έθνος πρό τές εποχές.καθ’ ήν τό πρώτον έπεφάνη εις τόν κόσμον 
διά τών δύο επικών αύτοΰ αριστουργημάτων, τές Ίλιάδος καί τές Όδυσ- ί

σείας. Ή μεγαλοφυΐα τοΰ ποιητοΰ, η τελειότης τές γλώσσης είς ην έμε- 
λφδησεν, ^εξαίρετος κοινωνική καί πολίτικη κατάστασις έν παρέστησεν, η 

φιλοκαλία τοΰ έ'θνους, τό όποιον άνέκαθεν αίσθανθέν τάς χάριτας τές α
παράμιλλου έκείνης είκόνος, δέν έκορέννυτο άπολαμβάνον αύτάς καί είς 

αύτάς επικροτούν, προϋπέθετον άναγκαίως δτι πριν έ προαχθέ είς τοιαύ- 
την πολιτισμού περιωπην, πολλή έδέησε νά μεσολάβηση βαθμιαία έπίδο- 

σις καί πολλοί νά παρέλθωσιν έπί τούτφ αιώνες" τόσφ μάλλον πολλοί δσφ, 
έάν κρίνωμεν έκ τών άχρι τοΰδε διαγνωσθέντων άρχικών τές γλώσσης αύ

τοΰ στοιχείων, εύτελέ ήσαν τά έφόδια όσα συνεπηγαγεν δτε έπεδημησεν 
ένταΰθα άπό τοΰ μεγάλου οροπεδίου Παμίρ, της κοινές ταύτης κοιτίδος ’Α

ριών καί Σημιτών. Άλλά μέχρι πρό ολίγου έ'τι ού'τε κατά προςεγγισμόν έ- 
γνωρίζομεν όπόσον μακρός ύπέρξεν ό προηγούμενος τοΰ έ'θνους τούτου βίος, 

ού'τε άσφαλέ τινα εί'χομεν εί'δησιν περί τών κοινωνικών καί πολιτικών πε

ριπετειών δι’ ών διηλθε κατά τούς χρόνους έκείνους. Νυν δέ έγνώσθη, δτι 

αί περιπέτειαι αδται άνατρέχουσι μέχρι τού διςχιλιοστού περίπου έτους πρό 
Χριστού" καί επειδή αί περί αύτών κυρωθεϊσαι ειδήσεις ύποδεικνύουσι καθ’ 

έαυτάς έτι άρχαιοτέραν τινά έπίδοσιν, μετά πάσης βεβαιότητος δυνάμεθα 

νά συμπεράνωμεν, δτι οί ’Άριοι έπηλθον εις την Ελλάδα έντός τές τρίτης 

χιλιετηρίδος πρό Χριστοΰ. ’Έκτοτε ήρχισαν διαπλάττοντες την γλώσσαν 
αύτών καί διασκευάζοντες βαθμηδόν τό θρήσκευμα, ού πολύ δέ μετά τό 

διςχιλιοστόν έτος περιέστησαν είς ποικίλην πρός τούς Φοίνικας έπικοινω- 
νίαν, έδιδάχθησαν παρ’ αύτών την μεταλλουργίαν, την αλιείαν τές πορφύ

ρας, ωνόμασαν φοίνικα άπό τοΰ. διδασκάλου, την βαφικήν, την υφαν
τουργίαν, την ξυλουργίαν, την ναυτιλίαν καί προϊόντος τοΰ χρόνου αύτά τά 

γράμματα" περιέλθον προςέτι είς σχέσεις πολιτικάς καί έμποοικάς πρός τά 

έθνη τές μικράς ’Ασίας και περί τά μέσα τές δευτέρας πρό Χριστού χιλιε

τηρίδες έκτησαντο τοσαύτας ναυτικάς δυνάμεις καί τοσοϋτον πολιτικόν ά- 
ξίωμα ώστε μετά συμμάχων πολλών έπεχείρησαν έπανειλημμένας έπί τήν 

Αΐ'γυπτον στρατείας.
Τοιοΰτος είναι έν συνάψει ό ιστορικός κόσμος, τοΰ όποιου τά καθέκαστα 

πρόκειται νά συμμελετήσωμεν έν αρχή τοΰ ένεστώτος άκαδημαϊκού έτους. 

Καθώς βλέπετε, τό ελληνικόν έθνος είναι μέν, ώς πολλάκις έρρέθη, έν τών 
υστερογενών τές άρχαιότητος έθνών, άλλ’ ούχί τοσοϋτον ύστερογενές ό'σον 

μέχρις ολίγου ένομίζετο. Ή ιστορία αύτοΰ δέν άρχεται ού'τε άπό τές πρώτης 
όλυμπιάδος ού'τε άπό τές δωρικές κατακτήσεως. Ή ιστορία αυτή άνατρέχεϊ 

εις πολλούς πρό τών ομηρικών έπών αιώνας, καθ’ οδς έδημιουργήθη δ αχαϊ
κός πολιτισμός, ό περιφανής πατήρ τοΰ βραδύτερου άκμάσαντος δωρικού καί 
Ιωνικού έλληνισμοΰ. . >

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ

«Ουτος δ’ Ιστ’ν δν όνομάζουσι Πυριφλεγέ- 
«θοντα, ου καί α! ρύοικες άποσπάσματα ά- 
«υαφυσώσιν δπη άν τύχωσι τής γής.» 

Πλάτωνος Φαίδων 113 Β.

α'. Περί των ηφαεβτεέων έν γένεε τ^ς Ελλάδος καί τ^ς 
'Ιταλίας. Ή ©ήρα καί ή χερσόνησος τών Μεθάνων παρ’ ήμΐν, ή Αί'τνη τές 
Σικελίας μετά τών περί αύτήν νήσων τοΰ Αιόλου καί τό Βεζούβιον (Ούε- 

βούϊον) τές Καμπανίας τές πάλαι ποτέ μεγάλης Ελλάδος, έν τή εύρείςε 

λεκάνη της Μεσογείου έγείρουσι μέγιστον ενδιαφέρον είς τούς διατρίβοντας
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περί τάς φυσικάς έπιστημας, την διάπλασιν τοΰ ημετέρου πλανήτου καί 

τάς έν γένει μεταβολάς της οψεως· αύτοΰ.
Διά τών άλλεπαλλήλων ηφαιστείων φαινομένων κα'ι τών έν τή ιστορική 

εποχή γερμένων έκρηξεων, τά Ηφαίστεια ταΰτα καταδεικνύουσιν ημϊν τάς 

'πολυειδεϊς χημικάς και φυσικάς ένεργείας τάς γενομένα; άδιαλείπτως έν 

τή πυριφλεγεϊ εστία, συνταράττουσι τούς οΐκοΰντας . περί τά ηφαιστειογενή 
ταΰτα κέντρα, τάς δικλείδας τοΰ μ,υχαιτάτου πυράς τής γης, καί δη καί 

πολλάκις άλλοιοΰντα την διαμόρφωσιν τοϋ εδάφους έπκφέρουσι παντοίας 
μεταβολάς διά τών άναβαλλομένων έκ διαλειμμάτων καί διά φλογώδους 

άναφυσηματος ορυκτών έκπεπυρωμένων υλών.

'Η ύπά Μεμβλιάρου Απογόνου τοϋ Κάδμου οΐκισθεϊσα ©ήρα, τά πάλαι 
Καλλίστη καλούμενη, άνετράπη καί μετέβαλεν ό'ψιν διά ηφαιστείου ένερ

γείας, ήτις νϋν ούκ έπαύσατο έκτότε κατά καιρούς άναφαινομένη.
Αί μετά Χριστόν συμβάσαι ίστορικαί έκρήξεις έγέννησαν νησίδια, ών τά* 

δγκον προσηύξησαν άλλαι μεταγενέστεραι έκρήξεις. ‘Ο καταρρέω* έκ τοϋ 
κρατήρος ρύαξ (διάπυρος πηλός ή λάβα), καί οί έκσφενδονιζόμεναι μύ

δροι έπλήρουν τά βαθέα τοϋ ©ηραίου κόλπου δδκτα, δέν έγένοντο δμως 

πρόξενοι καταστροφών μεγάλων καί δηώσεων κατφκημένης καί καλλιεργη

μένης χώρας.
Κατά την έν έ'τει 1650 εκρηξιν βορειανατολικώς τής Θήρας, καθ’ ήν έ- 

νεφανίσθη η μετ’ ού πολύ έξαφανισθεϊσα νήσος Κολούμβου, άνεφυσήθησαν· 
έκ τοϋ κρατήρος ού μ.όνον μεγάλη πληθύς κισσήρεως και μ,ύδρων, άλλά και 

πυκνά καί πνιγηρά αέρια. Πολλοί τών οίκούντων εγγύτερον τοΰ ακρωτη
ρίου Κολούμβου άπώλοντο έξ άσφυξίας διά τών αερίων τούτων καί ιδίως τοΰ 

ύδροθειωμένου αερίου, πολλοί έπαθον έκ φοβεράς οφθαλμίας, άπαντα δέ τά 

Αργυρά καί τά χρυσά σκεύη της νήσου κατέστησαν μέλανα.*

Κατ’ άλλην δέ τινα φοβεράν εκρηξιν, γενομένην έν εποχή απώτατη καί 
περί ής στερούμενα ιστορικών πληροφοριών, πολλαί πόλεις καί χωρία έξη- 

φανίσθησαν. 'Άπας ό πρά τοϋ σχηματισμού τοΰ ©ηραίου κόλπου αρχαίος 
πληθυσμός τής νήσου κατεστράφη, καταποντισθείς εϊς τά μυχαίτατα 
τοϋ κρατήρος Η κατακλυσθείς ύπό της άναφυσηθείσης ηφαιστείου τέφρας. 

Αί κατερειπωθεΐσαι αύται προαιώνιοι κατοικίαι άνεκαλύφθησαν έν έ'τει 

1867 ύπό τών κκ. Χρηστομάνου, Φουκέ, τοΰ ©ηραίου ίατροΰ Νομικοΰ καί 
τοϋ κ. Άλαφούζου, ιδιοκτήτου τοΰ λατομείου της ©ηρασίας, ένθα η εται

ρία ΐοΰ Ίσθμοΰ έξώρυττε διά τά ύδραυλικά αύτής έ'ργα κατά μεγάλας πο
σότητας την ηφαιστείαν τέφραν η θηραϊκήν γήν, ητις είχε κατακαλύψει 

τό παλαιόν έδαφος.
Οί τοίχοι τών ρηθεισών οικιών ησαν έκ λάβας μη λαξευθείσης, συγκε- 

κολλημένης δέ διά γεώδους κονιάματος μη περιέχοντος άσβεστου. Έν ταϊς

4 Α. Κοράελλα,'Η Ελλάς εξεταζόμενη γεωλογιζώ; κ«ι δρυκτολογικώς· σελ. 65.

άποκαλυφθείσαις οϊκίαις εύρέθησαν πήλινα αγγεία, χειρόμυλοι, δοχεία, 

βάρη έκ λάβας κτλ. Έν άλλη δέ τινι προϊστορική κατηρειπωμένη πόλει 

εγγύς τοΰ χωρίου Άκρωτηρι εύρεν δ κ. Φουκέ έργαλεϊα έκ λίθου όψ.ιανοΰ 

καί δακτυλίδια έκ καθαροΰ χρυσοΰΛ Καί ταΰτα μέν διά βραχέων περί 

τών έκρηξεων της νήσου Θήρας.
Οί περί την Αΐ'τνην δμως καί τά Βεζούβιον οίκοϋντες δέν βλέπουσι μετά 

της αύτης άπαθείας ώς οί νϋν κάτοικοι τής ’ήμετέρας νήσου τάς ένεργείας 

τών ηφαιστείων τούτων. Ό έκ τών κρατήρων αύτών, κειμένων εϊς ύψος 3312 
καί 1200 μ., αναβαλλόμενος διάπυρος πηλός ρέων μεθ’ άρμης καί Αφθονίας, 

καταστρέφει πάν τό προστύχαν, πληροί τάς έν ταϊς ύπωρείαις τών ηφαιστείων 
τούτων έρυβώλακας γαίας καί κατακαλυπτει διά τής Αναφυσωμένης τέ

φρας καί κισσήρεως πόλεις άνθηράς καί Ακμαζούσας. Πρόσφατοί εϊσιν έτι 

αί καταστροφαί τών περί την Αΐ'τνην καί τό Βεζούβιον κωμών καί τών 

καρποφόρων γαιών.
Ή πρώτη μετά Χριστόν φοβερά έ'κρηξις τοΰ Βεζούβιού έγένετο πρόξενος 

μ,εγάλων καταστροφών. Ή Πομπηία, τό 'Ηράκλειον καί αί Σταβίαι έξηφα- 

νίσθησαν ταύτοχρόνως άπό τοΰ προσώπου τής γής, έπί πολλούς δέ αιώνας 

ούδέν ϊ'χνος έφαίνετο αύτών, τό δέ ύπέρ τάς πόλεις ταύτας νέον έδαφος έ- 

καλύφθη ύπό πυκνής φυτείας καί ύπό νέων πολυάνθρωπων πόλεων. .
β'. Χκοπός τής περίηγήαεως. Την 13)25 Σεπτεμβρίου ε. ε. ήτοι 

μετά δέκα οκτώ αιώνας άκριβώς άπό τής ολέθριας ταύτης έκρήξεως τοϋ Βε
ζούβιού, έν μιίρ τών άνευρεθεισών καί κατά μέγα μέρος Αποκαλυφθεισών τούτων 

πόλεων έγένετο διά μεγάλης τελετής τά άρχαιολογικόν, ούτως είπεϊν, μνημό- 

συνον τής καταστροφής τής Πομπηίας. Προσκληθείς λίαν φιλοφρόνως ύπά 

τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού ν’ αντιπροσωπεύσω αύτόν μετά τών 
αξιότιμων κκ. Κ. Καραπάνου καί Σπ. Αάμπρου έν τη τελετή ταύτη, έδραξά- 

μ.ην τής εύκαιοίας, ΐνα κατά την βραχεϊαν έν τή μεσημβρινή Ιταλία; διαμονήν 

μ.ου μελετήσω τινά περί τής γεωλογικής συστάσεως τής Καμπανίας, περί 

τών ένεργών καί τών έσβεσμένων αύτής Ηφαιστείων καί περί τινων Αρχαι

ολογικών γεγονότων, έχόντων άμεσον σχέσιν πρός ταΰτα.
γ'. Ήφαέστεεα τής ύδεκελέας. Τήν 7)19 Σεπτεμβρίου άπηρχό- 

μεθα τοΰ Πειραιώς έπιβιβασθέντες έπί τοΰ άτμοπλο.ίου Segesta καλουμ-ένου, 

οπερ ύπομιμνήσκει τήν ομώνυμον έν Σικελίι^ άρχαιοτάτην πόλιν ’Έγεσταν, 

ητις έγένετο άφορμή, διά τάς έριδας αύτής πρός τήν Σελινοΰντα, τοΰ σικε- 

( λικοΰ πολέμου τών ’Αθηναίων.
, Μετά πολύωρον πλοΰν διήλθομεν τά ηφαιστειογενή νησίδια Βελό-Πουλον
! καί Φαλκονέριον, άτινα συναποτελοΰσι μετά τής Μήλου, Κιμώλου, Θήρας καί

τινων Αλλων τήν νοτιωτάτην ηφαιστείαν ζώνην τής 'Ελληνικής θαλάσσης.

i t Une Potnpei antehistorique, Revue des Deux-Mondes 15 8bre 1869.—F. Fouqu6.
i Saatoria et'ses Eruptions. Paris 1879. σιλ. 94.
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Μετά δυο δέ ημερών πλοϋν άφικόμεθα είς Σικελίαν Η Τριναζοίαν των αρχαίων, 
^τις έστίν ί μεγίστη τών νήσων τές Μεσογείου, όρεινη ώς έπί τό πολύ καί 
σχήματος τριγώνου. ’Εντεύθεν άρχεται η ηφζιστειογόνος πυριφλεγής εστία 
τών Ηφαιστείων τές μεσημβρινές ’Ιταλίας.

*0 ορεινός δγζος τές Αί'τνης, ύ^ούμενος 3312 μ.1 υπέρ την θάλασσαν, 
άποτελεΐ ώς ί'διον κα'ι δλως κεχωρισμένον τές λοιπές νήσου' σύστημά, ουτι- 
νος αί υψιστοα κορυφαί είσιν έστεμμέναι δι’ αιωνίου χιόνος. Ή Αΐτνη έστί 
τδ ΰψιστον ό'ρος τές Ελλάδος όμοΰ καί ’Ιταλίας, τδ ύψιστον δέ ηφαίστειου 
τές δλης Εύρώπης.

’ Αί ηφαίστειοι ένέργειαι παρηγαγον έν Σικελίφ ποικίλας θέρμας, ιδίως 
θειούχας, φημιζομένας καί παρά τοΐς άρχαίοις, πλουσίους δέ καί εύρεΐς θει· 
ώνας, ούς δραστηρίως καί άφθόνως έκμεταλλεύουσι τανΰν.

Μεταξύ τών πυριπνόων τέί Σικελίας, τών Λιπαρίων νήσων καί της Καμ
πανιάς φαίνεται ώσεί ύπέρχε συγκοινωνία τις δι’ ύπογείων αγωγών καί δτι 
δ ρύαξ . κατ’ άνάγκην εκρέει δι’ ενός τών κρατήρων τούτων, δταν ό ετερος 
διακοπή δι’ ύπογείων κατακλυσμών καί άναστομώσεως τών πόρων. Διδό
μενα περί τές ύπογείου ταύτης συγκοινωνίας δέν ύπάρχουσι* τουναντίον 
μάλιστα παρετηρηθη, δτι αί άνκβληθεΐσαι καί αί άναβαλλόμεναι έν τετη- 
κυί% καί ρευστίί καταστάσει ΰλαι διαφέρουσι κατά πολύ άλληλων ώς πρός 
την πετρογραφικην αύτών σύστασιν. ‘Η λάβα τές Αί'τνης διαφέρει τές τών 
Λιπαρίων νήσων καί αύτη πάλιν τών λευκιτομιγών λαβών τοϋ Βεζουβίοι» 
καί τών τραχιτών τές άγορόές τοϋ 'Ηφαίστου (Solfatara).

Κα’ι δμως Η δύναμις καί η ένέργεια τών έκρηξεων τές Αί'τνης ηλαττώ- 
θη μεγάλως άφ’ Ης εποχές άφυπνίσθη έκ τοϋ Προαιώνιου λήθαργου τδ Βε
ζούβιον κάί ιδίως άπό τές έκρηξεως τοϋ 79 μ. X. Ωσαύτως δέ έ'παυσαν εκ- 
τοτε αί ηφαίστειοι ένέργειαι τών Φλεγραίων πεδίων τές Καμπανίας, άτινα, 
ώς θέλομεν ίδεΐ, εΓχον μεγάλως έκπληξει καί διεγείρει την φαντασίαν τών 
έν τί! άρχάιότητι άποίκων Ελλήνων τές Κύμης, τών Βαιών καί τές Δι- 
καιαρχείας (Pozzuoli). Την 27 Νοεμβρίου τοϋ 1868 καθ’ην στιγμήν τό 
Βεζούβιον έπαυσεν άκαριαίως τά άναφυσηματα αύτοΰ, η Αί'τνη άφυπνίσθη 
διά φοβεράς έκρηξεως, καθ’ έν έκ τοϋ μεγάλου κρατέρος άνεφυσηθη1 μέγοε 
ποσόν τέφρας. "Οτε έπεσκέφθην τδ έσβεσμένον ηφαίστειου Solfatara παρά 
την Δικαιάρχειαν, τ[κουσα έπαναλαμβανόμενον ύπδ τών περιοικούντων, δτι 
όσάκις τδ Βεζούβιον διατελεϊ έν ένεργείφ αί άντίπνοιαι τών θειάτμων καί 
ύδάτμων λαμβάνουσιν ένταΰθα μείζονα έ'ντασιν. "Οπως άν γί αί π. X. έκ- 
ρηξεις τές Αί'τνης Ησαν σφοδρότερα! καί ιδίως αί έκρηξεις αιτινες συνέβη- 
σαν περί τά τέλη τοϋ τετάρτου καί τάς άρχάς τοϋ πρώτου αίώνος. Έκ δέ 
τών μετά; ταΰτα έκρηξεων αί τοϋ δεκάτου εβδόμου αίώνος ύπηρξαν αί ίσχυ* 
ρόταται. Ή έκρηξις τοϋ 1669 η περιγραφεϊσα ύπδ τοϋ φυσικοΰ Borelli έσχη* 

1 Κατά τδν χάρτην τοΰ έπιτελείου τής Ιταλίας.
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μάτισε τό δρος Monte Rosso, έξ ου ό άναβληθείς ρύαξ κατέρρευσε μέχρι τές 
πόλεως Κατάνης, άπεχούσης δεκαπέντε περίπου χιλιόμετρα. Έν τώ μη- 
τροπολιτικφ ναω τές πόλεως ταύτης είδον μεγάλην τοιχογραφίαν σκηνογρά
φου σαν τά φαινόμενα τές φοβερούς ταύτης έκρηξεως. Ή δέ τοΰ 1693 έκρη- 
ξις συνωδεύετο ύπδ σφοδροΰ σεισμοϋ, δι’ ού κατεστράφησαν τεσσαράκοντα 
πόλεις καί άπώλοντο ύπό τά έρείπια αύτών εκατόν χιλιάδες άνθρωποι. ’Έκ
τοτε αί έκ'διαλειμμάτων έκρηξεις τές Αί'τνης ούκ έπαύσαντο. *Ήδη τό η
φαίστειου ηρεμεί' έν τη λεπτή κα'ι νηνεμούση άχλύϊ, ητις περιβάλλει τάς 
ύψίστας αύτοΰ κορυφάς, δέν διακρίνει τις ούτε φλόγας καί λιγνΰς, άλλ’ ούτε 
άναφυσωμένους μύδρους, καί όμως ό άναπεμφθείς ρύαξ μόλις πρό ολίγων μη» 
νών έγένετο πρόξενος καταστροφές γειτονικές τίνος κώμης.

Οί περί την Αί'τνην καί τό Βεζούβιον κάτοικοι ύφίστανται άπάσας τάς 
κακώσεις καί τά τών ηφαιστείων ενεργειών παθήματα, άλλά δέν άπομα- 
κρύνονται τές προσφιλούς αύτών γές· Τοιοΰτος έστιυ ό πρός τδ πάτριον έδα
φος έρως, ώστε πολλάκις βλέπομεν νά άνοικοδομώνται έπί τοΰ αύτοΰ χώ
ρου πόλεις καταστραφεΐσαι πλειστάκις διά μονίμου κακοΰ. Ούτω λ. χ. η 
πόλις τοΰ Portici, ητις εκτείνεται άνω τοΰ άρχαίου Ηρακλείου, η τοϋ Torre* 
del-Greco καί η τοΰ Torre dell’ Annunziata, αίτινες δισκοσμοΰσι πάλιν τόν 
αίγιαλόν τοϋ κόλπου τές Νεαπόλεως, καίπερ ένδεκάκις καταστραφεϊσαε 
ύπδ τών έκρηξεων τοΰ Βεζούβιού, ένδεκάκις άνφκοδομηθησαν. Ή άναπεμπο- 
μένη έκ τών κρατήρων σποδός καί διά τοΰ άέρος πανταχόσε σκορπιζομένη 
άποσυντίθεταε ταχέως καί καθίσταται άριστον συλλίπασμα ένεκα τών περι
εχομένων χημικών ύλών αύτης καί ιδίως άλκαλικών γαιών τών συντελου- 
σών τά μέγιστα είς την γεωπονίαν. Αί Ηφαιστειογενείς γαΐαί είσιν εύάμπε* 
λοι καί χρηστόκαρποι, ένφ αί λοιπαί δέν είναι όμοίως εύοινοι.' Ό έκ τοΰ κρα
τέρος καταρρέων ρύαξ πηγνόμενος γίνεται λίθος μυλίας, άριστον δέ ύλικόν 
πρός δδοστρώσεις.^

1 Στράβων. Βιβλ. ς'. σ. 269. Ύπέρκειται δέ μάλιστα τής Κατάνης ή Α’έτνη και τών περί 
τούς κρατήρας παθών πλιϊστον κοινωνεΓ καί γάρ οΐ βύακες εις τήν Καταναίαν έγγυτάτιρ 
καταφέρονται, και τά περί τούς εύσεβεΐς έκεϊ τεθρύληται, τδν Άμφίνομον καί τδν Άναπίαν, 
οι τούς γονείς έπί τών ώμων άράμενοι διέσωσαν έπιφερομένοο τοδ κακοΟ. "Οταν δ’, & Ηο· 
σειδώνιός φησι, γίνηται τά περί τδ όρος, κατατεφροδται πολλφ βάθει τά Καταναίων χωρία. 
Ή μέν ουν σποδός λύπήσασα πρός καιρόν εύεργετεΐ τήν χώραν ύστερον. Εύάμπελον γάρ 
παρέχεται καί χρηστόκαρπον, της άλλης ούχ όμοίως ούσης εύοίνου. Τάς τε βίζας, (άς) έκ- 
φέρει τά κατατεφρωθέντα χωρία, πιαίνειν έπί τοσοϋτον τά πρόβατά φασιν ώστε πνίγεσθαι. 
Διόπερ έκ τών ώτων άοαιροθσιν αιμα δι’ ήμερών τεττάρων ή πέντε, κχθάπερ τοΰτο καί 
κατά τήν ’Ερύθειαν συμβαϊνον ε’ρήκαμεν. Ό δέ βύαξ ε’ς πήξιν μεταβάλλων άπολιθοΐ τήν 
έπκράνειαν τής γης έφ’ ίκανόν βάθος, ώστε λατομείας είναι χρείαν τοϊς άνακαλύψαι βουλο- 
μένοις τήν έξ άρχής έπιφάνειαν. Τακείσης γάρ έν τοΐς κρατήρσι τής πέτρας, ειτ’ άναβληθεί- 
σης, τδ ύπερχοθέν τίς κορυφής ύγρδν πηλός έστι μέλας βέων κατά τής δρεινής, Είτα πήξιν 
λαβών γίνεται λίθος μυλίας τήν αύτήν φυλάττων χρόαν ήν βέων είχε, καί ή σποδός δέ καιο- 
μένων τών λίθων ώς άπό τών ξύλων γίνεται· καθάπερ ούν τό πήγανον τή ξύλινη σποδφ 
τρέφεται, τοιοϋτον έ'χειν τι ο’κείωμα πρός τήν άμπελον ε’κός τήν Αΐτναίαν σποδόν.

2 Άπασαι αΐ οδοί τών αρχαίων πόλεων τής ’Ιταλίας ήσαν έστρωμέναι διά κανονικών
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Αί έκάστοτεγενόμεναι εκρήξεις' μεταβάλλουσι την μορφήν τών κρατήρων 1
και την έν γένει διαμ.όρφωσιν της περί τά ηφαίστεια χωράς δι’ έξάρσεως % ’

καθιζησεως.

Οί κρατήρες τών έσβεσμένων η Ηρεμούντων Ηφαιστείων δχουσιν ενίοτε 
μεγάλας διαστάσεις καί άλλοτε μέν πληροΰνται δι’ ύδάτων μεταβαλλόμε

νοι εΐς λίμνας, ώς θέλομεν ίδεΐ έν τί) Καμπανία, άλλοτε δέ διατηροΰσιν έπί j

.πολύ τοσαύτην θερμοκρασίαν καί ,άποπέμπουσι ποικίλα αέρια καί θανατη- I 

φόρους αναθυμιάσεις, ώστε καθίστανται άπρόσιτοι. 1
Οί άρχαιοι δέν παρετηρουν μετά τ·ης αύτης όξυδερκείας καί έπιμελείας 

τά ηφαίστειά φαινόμενα, ώστε όλίγισται διεσώθησαν περιγραφαί περί τών j 
πρό Χρίστου εκρήξεων. 1

*0 κρατηο της Αι”τνης, λέγει δ Στράβων, παριστ^ πεδίον ομαλόν, έχον ΐ 
εί'κοσι σταδίων περιφέρειαν καί περικλειόμενον πανταχόθεν ύπό τεφρώδους 1 

όφρύος δίκην τείχους. "Ενεκα τοϋ λεπτοκόκκου της τέφρας και τ·ης ύψηλης 

θερμοκρασίας ού μόνον δέν δύναται νά πλησιάση τις αύτόν, άλλ’ ούδέ νά ’ 

ρίψη τι είς αύτόν ένεκα της άντιπνοίας τών έκ τοϋ βάθους άνεμων καί της ■

άναπεμπομενης θερμότητος. 'Ο εις τόν κρατήρα της Αί'τνης χάριν της επι
στήμης πηδήσας ’Εμπεδοκλής, ό μαθητης τοϋ Πυθαγόρα, καθ’ ά μυθολογεί- | 

ται, άφΗκεν ώς ίχνος μίαν τών χαλκών αύτοϋ έμβάδων, άναρριφθεϊσαν ύπό 

τΗς βίας τοΰ πυρός, ητις καί λέγεται εύρεθεΐσα ού μακράν τοΰ χείλους τοϋ 
κρατηρος.1

8'. ΊΙφαεβ’ϋεεα Λ.είτ<χρ£ων Vjqgcov· Καταλιπόντες την Κατάνην καί 
τά φαίνομενικώς ηρεμούν τα αύτης ηφαίστεια παρεπλέομεν τάς άνατολικάς 

άκτάς τΗς Σικελίας μέχρι Μεσσήνης. Έκεΐθεν δέ διαπλεύσαντες τδν στενόν 
πορθμόν της Καλαβρίας και θεασάμενοι άκινδύνως τάς έν τ?ί ποιήσει φοβέ
ρας όχθας Σκύλλης καί Χαρύβδιες άνηχθημεν πρδς τό Τυρρηνικόν πέλαγος 

καί τάς Λιπαρίους νήσους. Αί γνωσταί αύται νήσοι, καλούμεναι Στροφάδες 

κχί λελαξευμ,ίνών λίθων ώς αί της Πομπηίας, τοΰ'Ηρακλείου και ή μεγάλη Άππία λεωφό
ρος ή άπδ 'Ρώμης εΐς Καμπανίαν άγουσα. Άλλά καί τανΰν αί οδοί τών πόλεων τής Καμ- ·
πανίας καί τής Σικελίας άς εϊδομεν ε’σϊν ώσαύτως ίστρωμίναι διά πυριγενούς πέτρας, ήν πα- 
ράγουσι τά ηφαίστεια αύτών, όμοιας δέ πρδς τήν τής Θήρας, τής Μήλου, τών ΜεΟάνων κλπ. 
Οπόσον δέ εύχάριστον 8ά ήτο έάν Ιστρώνοντο καί παρ’ ήμΐν τουλάχιστον αί κυριώτεραι 

οδοί τών Αθηνών' δέν 0ά εϊχομεν πλέον τδν οχληρόν κονιορτδν καί τδν βορδορώδη πηλόν 
τοΰ χειμώνος. Αλλα τούτο δέν Οά ίδωμεν ήμεΐς. Οΐ νΰν "Ελληνες όμοιάζουσιν ώς πρδς τά 
τής δδοποι'ίας καί τής συγχοινωνίας τοΐς άρχαίοις, δι’ους δ Στράβων λέγει έν βιβλ. ε’. σ,235. 
« Γαΰτα μέν οδν ή φύσις τής χώρας παρέχεται τά ευτυχήματα τή πόλει, προσέθεσαν δέ 
«'Ρωμαίοι καί τά έκ τής προνοίας. Τών γάρ 'Ελλήνων περί τάς κτίσεις εδστοχήσαι μάλιστα 
• δοξούντων, οτι. κάλλους έστοχάζοντο καί έρυμνότητος καί λειμώνων καί χώρας εύφυοΰς, 
«ουτοι προδνοησαν μάλιστα ών ώλιγώρησαν έκεΐνοι, στρώσεις οδών καί ύδάτων εισαγωγής 
«και ύπονομων τών δυναμένων έκκλύζειν τά λύματα τής πόλεως εΐς τόν Τίβεριν. “Εστρωσαν 
»οε και τας κατα τήν χώραν οδούς, προσθέντες έκκοπάς τε λόφων καί έγχώσεις κοιλάδων, 
«ώστε τας άρμαμάξας δέχεσδαι πορθμείων φορτία.»

ά Στράβων βιβλ. ς', σ, 274.·

Η νήσοι τοϋ Αιόλου, άποτελοΰσιν Ηφαιστειογενές σύστημα έσβεσμένων καί 

έν ένεργείικ ηφαιστείων.
Ή ν·ησος Βουλκάνον η 'Ιερά καί ιδίως τδ Στρόμβολι Η Στρογγύλη είσίν 

ηφαίστεια άπ’ αιώνων έν ένεργείγ. Ούδεις διέπλευσε τδ μέρος τοϋτο χωρίς 

νά ί’δη τδν καπνόν, ένίοτε δέ καί τά φλογώδη άναφυσηματα τίς Στρογγύ- 
λης. Ό ρύαξ καταφέρεται πρός δυσμάς αύτης, οί δέ πρός τάς άνατολικάς 

κλιτύας οίκοϋντες ζώσιν άνενοχλητως.
ε'. Εέβίΐλους εες ΛΓεάπολεν. Την πρωίαν τΠς επομένης,Ητοι τ? 

Σεπτεμβρίου, εύρέθημεν έν τφ στενφ τ·ης νήσου Καπρέας καί τοΰ άκρωτη- 

ρίου della Campanella, τοΰ ελληνιστί καλούμενου 'Αθηναίου.
’Εν οσφ δέ έπροχωροϋμεν πρός άρκτον, έξετυλίσσετο ένώπιον Ημών ό μα

γευτικός τί|ς Νεαπόλεως κόλπος, βσ;ις παρέχει τώ θεατΗ καθ’ βλας τάς 
διευθύνσεις άμιμητους σκηνογραφικάς άπόψεις. Δεξιόθεν ημών έξετείνέτο Η 

πολύκολπος γλώσσα η σχηματιζομένη ύπδ τοΰ ό'ρους αγίου ’Αγγέλου, έσχά- 

της άποφυάδος τών ’Απεννίνων όρέων, πέραν αύτης διεκρίνετο επί ύψωμα- 

των τό Σορρέντον, η κοιτίς τοϋ ποιητοΰ Τάσσου, εϊτα τδ Καστελλαμάρε (αί 

άρχαϊαι Σταβίαι δ'που έ'παθεν έξ άσφυξίας δ Πλίνιος) καί η Πομπηία εις τό 

βάθος κολπίσκου, δν έκάλυπτε λεπτή τί|ς πρωίας ομίχλη.

Έντεΰθεν άρχονται αί πόλεις Torre del Annunziata, Torre del-greco, 'Ρε- . 
τίνα, Portici, ήτοι σειρά οικιών καί έπαύλεων έπεκτείνομένων έν τφ μέσφ 

όργώσης βλαστησεως μέχρι τής Νεαπόλεως καί τών περί αύτην υψωμάτων 

τοΰ Παυσιλύπου. Πέραν δέ αύτών διεκρίνετο ό όρμος τών Βαιών καί τΠς Δι- 
καιαρχείας, έ'νθα ύπηρχεν η έπαυλις τοϋ Κικέρωνος καί διέτριβον τδ θέρος οί 

αύτοκράτορες τ·ης 'Ρώμης, οΐτινες συνηγον περί εαυτούς τδν άπλετον χρυσόν 
τών ύποτεταγμένων λαών καί διηύθυνον έκ τοΰ σημείου τουτου τάς ηνιας 

τοΰ κόσμου. Πέραν δέ τών Βαιών, τδ Μισηνόν άκρωτηριον καί αί Ηφαιστειο

γενείς νήσοι Πιθηκοΰσαι (Ischia, Procida.Nisida κτλ.).
Μόνον τό ορος τοΰ άγίου ’Αγγέλου μετά τοΰ Σορρέντου καί μέρος τοΰ Κα

στελλαμάρε συνίστανται έξ ύδατογενών πετρωμ-άτων ήτοι κανονικών δια

στρώσεων άσβεστολίθων, έν φ άπασα η λοιπή χώρα, Ην περιλαμβάνει δ 
οφθαλμός τοΰ έν τφ μέσφ τοϋ κόλπου ισταμ,ένου θεατού, συνίσταται εξ 

ηφαιστειογενών πετρών Ητοι τραχίτου, λάβας, κισσηρεως καί τέφρας.
Έν τφ μέσφ της πεδιάδος της καθοριζομένης άφ’ ενός μεν διά τώνόρεων 

τοΰ άγίου ’Αγγέλου καί άφ’ ετέρου διά τών ύψωμάτων τ-ής Νεαπόλεως ίστα- 

ται μεγαλοπρεπώς τό Βεζούβιον. Έκ τοΰ κρατηρος αύτοΰ κείμενου 1200 μ. 
ύπέρ την θάλασσαν άφορμάται παχεια και λευκή άτμοδίνη, Ητις αποτελεί 

νεφελώδη ταινίαν έκτεινομένην πέραν τοΰ δρίζοντος.

Παρά τδ καπνίζον Βεζούβιον όράται έτέρα ισοϋψής κορυφή, ητις άποτε- 
λεϊται ύπδ διερρωγότος αποτόμου χείλους τοΰ έσβεσμένου κρατηρος της 

Σόμμας.
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ζ'. Ηφαίστεια Κ,αμπανίας. Τό Βεζούβιον διατελεϊ τανΰν έν πλη
ρέστατη ενεργείς, άλλ’ δμως αί κανόνιζα! έκροήζεες κα’ι ή έν γένει δψις αύ- 

τοϋ πόρρω άπέχουσι τής τών προγενεστέρων έκρηξεων και ιδίως τής έκρή- 
ξεως τοΰ 79 μ. X. ήτις κατέστρεψε την Πομπηίαν, έν ή την επαύριον έ'μελ- 

λον να τελεσθώσιν αί μνημόσυνοι έορταί έπί τ·7) δεκάτνι όγδόϊ) έκατονταετη- 
ρίδι άπό τίς καταστροφές τές πόλεως. Πρίν εΐ'πωμεν καί περί αύτών τινα 

έν βραχυλογία, θέλομεν περιγράφει τά ηφαίστεια τές Καμπανίας.

Περί τών ηφαιστείων τούτων, ήτοι τοΰ Βεζούβιού και τών τοΰ Φλεγραίου 
πεδίου, ώς και περί τές καταστροφές τές Πομπηίας έγράφησαν κατά καιρούς 

πολυπληθή συγγράμματα, άλλ* ήμεϊς όλίγιστα έζ αύτών σταχυολογοΰντες 
θέλομεν περιορισμέ νά εί'πωμεν μάλλον εκείνα όσων άντελήφθημεν ίδιοις 

δμμασιν, ΐνα μή μακρηγορήσωμεν πέρα τοΰ δέοντος καί έξαντλήσωμεν τήν 
ύμετέραν υπομονήν.

α') Βεζούβιον. ‘Η τοΰ Βεζούβιού άνάβασις έστίν άρκούντως κοπιώδης,άπαι- 
τεϊ δέ ολόκληρον ημέραν. Έκ Νεαπόλεως έφθάσαμεν έφ’ άμάξής εις τήν πό- 

λιν 'Ρετίναν, ήτις έστίν φκοδομημένη έπί τοΰ ήφαιστειογενοΰς τάφου τοΰ κα- 

τακλύσαντος τό ’Ηράκλειον (Herculanum), παρελάβομεν ένταϋθα τούς οδη
γούς καί τάς όρειβατικάς βακτηρίας, αίτινες δέν διακρίνονται έπί καλλονή, 
καθώς δέν διακρίνονται καί οί οδηγοί έπ’ νοημοσύνη καί αφιλοκερδείς, έπρο- 

χωρήσαμεν ένταϋθα έπ'ι άνάντους αμαξωτές όδοΰ περιελυσσομένης έν ταϊς 

κλιτόσι τοΰ Βεζούβιού μέχρι τές Σκοπιάς (Osservatorio) καί τοΰ Εενώνος τοϋ 
καλουμένου ό Ερημίτης, κειμένου 700 μ. ύπέρ τήν θάλασσαν.

Οί έν έτει 1858 καί 1868 έκ τοϋ κρατήρος καταρρεύσαντες ρύακες κα- 
τεκάλυψαν πολλαχοΰ τήν ήδη άνανεωθεϊσαν οδόν καί κατέκαυσαν τάς άμ- 
πέλους καί τούς έπΐ τών κλιτύων τούτων εύθαλεϊς κήπους. Άλλά έπί τοϋ 
νέου έδάφους μετά τές αύτής ταχύτητας, δύναταί τις είπεϊν, ώς ή τής κα- 

ταρρευσάσης λάβας άνεφύησαν νέαι άμπελοι έζ ών κατασκενάζται ό οίνος 

Lacryma Christi, δστις ένέχει, άκρατος ών, πΰρ καί πνεύμα, ώς τό τοϋ Βε
ζούβιού έφ’ ού φύεται. '

Έν τή Σκοπι^ τή οίκοδομηθείσφ έν έ'τει 1844 καί διευθυνομένρ ύπό τοϋ 
καθηγητοΰ κ. Palmieri ύπάρχουσι συλλογαί τών ορυκτών τοϋ Βεζούβιού καί 

τής Σάμμας, ποικίλων άντικειμένων εύρεθέντων ύπό τούς νεωτέρους ρόακαςς 
λάβας, καί ιδιόρρυθμόν τι δργανον, ό σεισμογράφος, δι’ ού παρατηρούνται αί τε 
διευθύνσεις καί αί έντάσεις τών κατά καιρούς συμβαινόντων σεισμών.

. Άπό τής σκοπιάς έπροχωρήσαμεν έ'φιπποι μέχρι της βάσεως τοϋ κώνου, 
βαίνοντες πάντοτε έπί της λώβας τοΰ 1872, ήτις έ'χει μέλαιναν τήν οψιν 

καί στερείται πάσης βλαστήσεως. Έκεΐ δέ παραδώσαντες τούς ίππους εις 
τούς έπί τούτφ τεταγμένους, ήρχίσαμεν έντεΰθεν ν’ άναρριχώμεθα, στηριζό- 

μενοι έπί της ορειβατικής ημών βακτηρίας, τάς λίαν αποτόμους πλευράς τοϋ 
κώνου συνισταμένας έκ σκωριώδους λάβας καί προεζεχουσών πετρών, έφθά-

δστις αύξεται

ήάμεν δέ τέλος κάθυγροί καί κεκμηλότες μετά πορείαν μιάς ώρας και ένός 

τετάρτου είς τά χείλη τοΰ κρατήρος.
Ένώπιον ημών άπεκαλύφθη τότε θέαμά μεγαλοπρεπές, δπερ έν άκαρεϊ 

μάς έ'καμε νά λησμονήσώμεν πάντα μόχθον καί κάματόν.
Ό μέγας κρατήρ τόΰ Βεζούβιού, δσΐις πρό ολίγων έ'τι έτών πάρίστατο τοϊς 

προσερχομένοις ξένοις ώς χοάνώδης κυκλοτερής καί βαθεΐα κοιλότης μέ Απο
τόμους όφρύας, έ'χει τήν σήμερον δψιν μελαίνής κυματοέσσης λίμνης, ής τά 

κύματα άπελιθώθησαν έν άκαρεϊ. Ή άπό τοΰ 1878 έν αύτφ τφ κρατήρι 
άναρρεύσασα λάβα έπλήρωσε τό πρώην κενόν αύτοΰ. Παντοειδή χρώματα 

κίτρινα, ερυθρά, ύπόφαιά παραγόμενα διά της άναμίξεως τοΰ θείου μετά τών 
μετάλλων διαποικίλλουσι τήν μέλαιναν λάβαν, ήτις έν πολλοϊς διατελεΐ έ'τι 

θερμή. Έν τφ μέσφ τοΰ νέου τούτου πεδίου ή ήφαίστ'ειος ενέργεια διήνοι- 
ζεν οπήν δΓ ής άναφυσώνται μεθ’ ΰποκώφου και βαρείας πνοής οί υδρατμοί 

καί τά ποικίλα αέρια, άτινα συμπαρασύρουσί τόν άναβαλλόμενον διάπυρου 

πηλόν, δν έκσφενδονίζουσι κατά μύδρους διαφόρου μεγέθους καί σχήματος. 
Ή μετά πατάγου καί αδιάκοπος κατάπτωσις τών μύδρων τούτων καί ή 

έπισώρευσις αύτών έσχημάτίσε περί τήν οπήν νέον κώνον, 
άδιαλείπτως. "Ηδη δέ έ'χει ούτος 35 περίπου μέτρων ύψος, συνίσΐαται έκ 
σκωριώδους λάβας, έχει μέλαιναν τήν χροιάν καί σοβαράν τήν δψιν. Περί 
τόν νέον τοΰτον κώνον έσχηματίσθησαν διά τής λάβας ποικίλαι έστίαι δΓ 

ών έκβάλλονται μετά συριγμοΰ άδιαλείπτως δδρατμοι μετ’ αερίων ύποθειώ- 

δους οξέος, ανθρακικού οξέος καί ύδροθ.ειωμενου αερίου, άτινα άναθρώσκοντα 
πρός τά υψή άναμίγνυντάι μετά τών Αερίων τών άναφυσωμ.ένών έκ τών σχι

σμάδων καί τών ρηγμάτων τών περί τά χείλη τοΰ παλαιοΰ κρατήρος. Περί 

δέ τάς άντιπνοίας ταύτας έσχηματίσθησαν έπιχρίσεις καί σταλακτϊται χλω- 
ριούχου άλατος (μαγειρικού άλατος) όύτινος ή χιονώδης χροιά Αποτελεί αρ

μονικήν άντίθεσιν πρός τήν μέλαιναν λάβαν.
Ό νέος κώνος θέλει μέν προϊόντος τοϋ χρόνου αύξηθή, δύναταί δμως του

ναντίον καί νά ταπεινωθή άνατηκομένης τής σκωριώδους καί έπισυσσωρευ- 

μένης λάβάς. Άλλ’ δπως ποτ’ άν ή, ό αύτομάτως ένώπιον ημών άνοικοδο- 

μ.ούμενος ούτος κώνόςέστνν άριστον ύπόδειγμα διδάσκον ημάς περί τοΰ σχη- 

ματισμοΰ τοΰ έν γένει Βεζούβιού καί πολλών άλλων τής αύτής φύσεως ηφαι
στείων τής μεσημβρινής ’Ιταλίας. Απέναντι ημών άρα δέν παρίστανται κώ- 

νόι καί κρατήρες έξάρσεως κατά τήν έύφυά θεωρίαν τοΰ Lebuch, καθ’ ήν δΓ 
υπογείου ένεργείας συμπαγείς καί παχεϊαι διαστρώσεις ύδατογενών ή καί 

πυριγενών πετρωμάτων διακειμένων όριζοντίώς έξαίρονται μέχρις ού διαρ- 

ρηχθή τό ύψιστον αύτών σημεϊον καί ούτως άποτελέση κυκλοτερές χαράκω

μα, τόν κώνον τής έξάρσεως, έν μέσφ τοΰ οποίου σχηματίζεται είτα ό τά 

φλογώδη φαινόμενα άναφυσών κρατήρ τής έξάρσεως. Ενταύθα τό ηφαιστειο

γενές όρος' καί ό κώνος αύτοΰ σχηματίζονται καί αυξοντάι κατ’ ολίγον καί 
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δι’ Αλλεπαλλήλων έκρηξεων καί Αναβολών διαπύρου πηλοΰ καί τέφραςρ 

Ατινα συνεπιτίθενται ώς διά χειρός καλοΰ τέκτονος.
Ό ρηθε'ις ούτος σκωριώδης κώνος, δν έχομεν ενώπιον ημών θέλει' συμπα- 

γ?ί μετ’ ού πολύ διά τής Αναβαλλόμενης λάβας, ή'τις διαχεομένη πανταχό- 

Οέν θέλει εισχωρήσει καί πληρώσει τά κενά αύτοΰ, ειτα δέ ό έκ τοϋ σχη- 

μ,ατισθησομένου μονίμου κρατήρας αύτοΰ έκβληθησόμ,ενος ρύαξ θέλει πληρώ
σει τά μεταξύ τής βάσεως αύτοΰ καί τών όφούων τοΰ παλαιοΰ κρατήρος 

κενά. ■
Ή έπιπύργωσις κα'ι Ανύψωσις τοΰ Βεζούβιού διά σκωριών καί διάπυρων 

ρυάκων γενομένη σήμ-ερον έν σμικρώ παριστ^ έπανάληψιν προαιώνιου ένερ- 

γείας καί σχηματισμού τοΰ όρους.
Τάς Απερρωγυίας όφρύας τής Σόμμας έθεώρουν μέχρι τίνος ώς κώνον έξάρ- 

σεως, άλλ’ ή Ακριβής έξέτασις τής πετρογραφικής συστάσεως αύτοΰ άπέ- 
δειξεν δτι καί ούτος διά τοΰ αύτοΰ ως άνωτέρω έσχηματίσθη τρόπου.

Έ άπό τών υψηλών όφρύων τοΰ παλαιοΰ κρατήρας άποψις τών ρηθεισών 
ήφαιστείων ενεργειών δέν ικανοποιεί αρκούντως τήν περιέργειαν ημών, διό 

καταβάντες είς αύτόν και βαίνοντες έπί τοΰ νέου πεδίου, διατελοΰντος έν 

πολλοϊς έτι θερμού, διηυθύνθημεν έν μέσφ θειάτμων κα'ι ύδράτμων εγγύτατα 

•τής βάσεως τοΰ σχηματιζομένου κώνου μέχρις ού αί σκωρίαι έκαιον και διε- 

τέλουν έν πολλοϊς έν τετηκυίφ καταστάσει. Άπό τής θέσεως ταύτης έθεω- 
ρόΰμεν τήν άνάφλεξιν τών άναφυσωμένων αερίων, ήτις παράγει τά ωραία 

φλογώδη φαινόμενα, άτινα προηγούνται τών έκσφενδονήσεων καί τών εκρή
ξεων. Άλλά τό φυσικόν τοΰτο πυροτέχνημα δέν ήδυνήθημεν νά θαυμάζω- 

μεν έπί πολύ, διότι μύδροι έκ διαπύρου πηλοΰ έκσφενδονισθέντες μεθ’ ορμής 

έκ τοΰ νέου κρατήρος φθάνουσιν έν τώ σημείφ τής στάσεως ημών κα'ι άναγ- 
κάζουσιν ημάς ν’άπομακουνθώμεν, άφ’ ού προηγουμένως άπεσπάσαμεν έξ αυ

τών μικρόν τι δείγμα. Διηυθύνθημεν εΐτα πρός άρκτον ήτοι πρός τό ρήγμα 

τό έν τή βάσει τοΰ κώνου σχηματισθέν, έξ ού ρέει ήσύχως έν τετηκυίφ καί 

ρευστή καταστάσει ό διάπυρος πηλός, ώς ή σκωρία τών καμίνων.

*0 στιλπνός καί μ,έλας άποψυχθείς φλοιός, οστις έκάλυπτε τόν κάταφε- 
ρόμενον ρύακα, ήτο έτι τοσοϋτον θερμός ώστε μόλις δευτερόλεπτά τινα ήδυ

νήθημεν νά σταθώμεν έπ’αύτοΰ. Απέναντι ημών ύπερέκειντο αί απόκρημνοι 

όφρύες τής Σόμμας, έν τφ μέσφ δέ αύτής κα'ι ημών έξετυλίσσετο ήμικυ- 
κλική επιμήκης καί βαθεϊα φάραγξ Atrio del Cavallo, ής τό έδαφος καθ’ έκά- 

στην έκρηξιν τοΰ Βεζούβιού άλλοιοΰται. Τήν νεκρικήν σιγήν τής φάραγγος, 
έν ή ούδέν ί'χνος βλαστήσεως υπάρχει, διακόπτει ή κατάπτωσις τών Απο

συντεθειμένων πετρών τής Σόμμας, ή πνοή τοΰ μικροΰ κρατήρος, αί έκσφεν- 
δονήσεις αύτοΰ καί ό σχηματιζόμενος φοβερός ανεμοστρόβιλος, δστις συμπα- 

ρασύρει τήν λεπτήν καί σκωριώδη λάβαν, ήν μετά συριγμοΰ καί πατάγου 

άναρρίπτει έπί τοϋ εδάφους. Ή έρημία αύτη καί τό μονότονόν μοί ύπεμίμ.νη- 

trev άκουσίως τούς παγετώνας τή,ς ’Ελβετίας καί περ παραγομένους δι’ άλ

λων αιτιών καί δι’ άλλης ύλης.

Οί οδηγοί τοϋ Βεζούβιού μεταχειρίζονται τόν ήφαιστειακόν ^ύακα πρός 

μικροβιομήχανίαν κερδαλέαν αύτοΐς, δΓ αύτοΰ άποτυποΰνται ποικίλα Αντικεί

μενα καί ιδίως μετάλλια φέροντα τήν χρονολογίαν τής έκρήξεως. 'Ημείς δμως 

μή άρκεσθέντες εις ταΰτα κατήλθομεν έγγύτατα τής εκροής τοΰ ψύακος καί 
άπεσπάσαμεν έξ αύτοΰ διά τής βακτηρίας ημών τεμάχια διάπυρα έν οΐς άπε- 
τυπώσαμεν καί ένεβάλομεν ελληνικά δεκάλεπτα.

Έπανακάμψαντες εΐτα είς τήν πρώτην ημών θέσιν, έπανείδομεν πριν ή άπο- 

μακρυνθώμεν άπό τοΰ Βεζούβιού τά φλογώδη φαινόμενα καί τάς έκ δια

λειμμάτων έκσφενδονήσεις τοΰ μ-ίκροΰ κώνου τοϋ μόνου έν ένεργείιη ήφαι- 

στείου τής Εύρωπαϊκής ’Ηπείρου, θαυμάζοντες τό Ακτινοβολούν αύτοΰ φώς καί 

τήν έρυθράν έκπυράκτωσιν, ή'τις άναφυσάται έκ τών σκοτεινών καί Αεί απρο
σίτων μυχών τοΰ ήμετέρου πλανήτου, δπως αύτοφωτίση τό σκοτεινόν αύ

τοΰ πρόσωπον.
Έν τοΐς φυσικοΐς τούτοις φαινομένοις ταχέως έθίζεται ό όφθαλμός τοΰ Αν

θρώπου, Αλλ’ δμως ό νους καί περιέργεια αύτοΰ δέν ικανοποιούνται. 'Η χη

μεία, ή φυσική, ή γεωλογία καί ή ορυκτολογία δέν ήδυνήθησαν νά λύσωσιν 

έτι πληρέστατα τό περί τών ηφαιστείων ζήτημα.

Ύφίσταται άρά γε ό Πυριφλεγέθων τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Ούμβούλδου ς 
*Αρά γε έν τοιαύτη τετηκυίη καταστάσει διατελοϋσιν άπασαι αί Αποτελοϋ 

σαι τά ένδότερα τής γης ύλαι, έν ή καί οί Αναβαλλόμενοι ρύακες ; Όποια ή 
«δύναμις ή άνυψοΰσα τήν πετρώδη στήλην εις ύψος πολλών χιλιάδων μέτρων ; 

Πώς διατηρείται τό έγγειον πΰρ καί ποιος δ λόγος τής διαλειπούσης ένερ- 
γείας τών ηφαιστείων φαινομένων ; Άρά γε υπάρχει συγκοινωνία υπόγειος 

τών ηφαιστείων ή αί έκάστοται έκρηξεις είσί τοπικά μόνον φαινόμενα ; Περί 

τών Αποριών τούτων καί τών περί αύτών θεωριών καί υποθέσεων δέν είναι 

σκοπός ημών νά πραγματευθώμεν σήμερον. Τοΰτο μόνον είρήσθω, δτι τά ένερ· 
γά ήφαίστεια κεΐνται πλησίον τών θαλασσών ών τό ύδωρ μεγάλως έπιδρ^ 

έπ’ αύτών. Τό θαλάσσιον ύδωρ μεταβάλλεται είς άτμόν, δστις άνυψοϊ καί 
εκσφενδονίζει τήν λάβαν πέραν τοΰ κρατήρος, τό δέ χλωριοΰχον νάτρον ένοό- 

μενον μετά τοϋ σιδήρου καί μετά τών όξυπυριτικών αλάτων, μεταβάλλει 

τήν σύστασιν τής λάβας καί σχηματίζει ποικίλα ορυκτά. . '
Κατά τήν τελευταίαν έκρηξιν τού Βεζούβιού τής 2θης Απριλίου τοΰ 1872 

ό έν Νεαπόλει διάσημος ’Ιταλός καθηγητής τής ορυκτολογίας κ. Scacchi άνε- 
κάλυψεν έν τοΐς έκσφενδονηθήσι μύδροις τό πρό τής έκρήξεως άγνωστον 

ορυκτόν, τδν Μικροσομμίτην (Mikrosommit), συνιστάμενον έκ πυριτικών ένώ- 
σεων καί έξ άλατος· τοΰθ’ δπερ έπιβεβαιοϊ τόν διά τοΰ. θαλασσίου ύδατος 

σχηματισμόν αύτοΰ.
Αί παρατηρήσεις αύται καταδεικνύουσιν ήμΐν τάς μ.ηχανικάς καί χημικάς 
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ένεργείας τοΰ θαλασσίου ύδατος έπί την λάβαν ζάϊ τά έν γένει ηφαίστεια 

φαινόμενα' άλλά δέν έξηγοΰσι και τίνι τρόπφ φθάνει το ύδωρ έπϊτήν τε- 

τηκυίαν ύλην έν τφ βάθει, τίνι τρόπφ έξαίρει κα’ι έκσφενδονίζει αύτην, καϊ 
ύπό ποίους έν γένει ορούς συναναμίγνυται έν τη κατά βάθος κοιλίφ τό πϋρ 
μετά τοΰ ύδατος.

Αί ήφαίστειόι ένέργειαι αϊτινες έσχημάτισαν την Σόμμαν και τό Βεζού
βιον, έξέπεμψαν δέ έν άπωτάτή έποχη έπι τάς άκτάς τοϋ κόλπου της Νεα

πόλεως τούς ρύακας έφ’ ών ωκοδόμηντο η Πομπηία καϊ τό 'Ηράκλειον,έπαυσαν 

έπϊ πολλούς αιώνας πρό Χρίστου. 'Ο Στράβων λέγει δτι, η περί τό Βεζούβιον 
ζωηρά βλάστηδις έφθανε μέχρι της κορυφής αύτοϋ, ή'τις ήτο κατά τό πλεϊ- 

στον επίπεδος,. εϊχε ζηράν κα'ι τεφρώδη τήν δψιν καϊ συνίστατο έκ πετρών 

παραχθεισών διά τής ένεργείας αρχαίου ηφαιστείου.’ Άλλ’ άπό τής έποχής 

τοϋ Στράβωνος ή κορυφή αύτη πολυειδώς μετηλλοιώθη, έκ δέ τοϋ υψους 

αυτής είναι τανΰν όρατός άφ’ενός ό μελας κώνος καϊ οί καπνοί οΰς κατελί- 
πομεν όπισθεν ήμών, άφ’ετέρου δέ ό διαπεποικιλμένος αΐγιαλός τής Νεαπό
λεως, αί ευκαρποι πεδιάδες τής Καμπανίας καϊ αί άναρριχώμεναι πρός τάς 

άνωφερείας άμπελοι, θεάματα, άτινα άμα ήρχίσαμεν τήν κατάβασιν ήμών 
άπό τοΰ Βεζούβιού, έξετυλίσσοντο ένώπιον ήμών ούτω δέ έκ τής κολάσεως, 

κατά τήν φράσιν ποιητοΰ τίνος' έθεώμεθα τόν Παράδεισον.
β') Ηφαίστεια ΦΛεγραίου Πεδίου. Πρός συμπλήρωσιν τής γεωλογικής 

ήμών είκόνος, πριν ή προβώμεν εΐς τά τής άφυπνίσεως τοΰ Βεζούβιού καϊ τής 
πρώτης μ, χ. αύτοΰ έκρήξεως, θέλομεν εί'πει τινά περί τε τής γεωλογικής 

συστάσεως τής Καμπανίας καθόλου καϊ περϊ τών ήφαιστεϊων ενεργειών τοΰ 
Φλεγραίου πεδίου, ή'τοι τής περιφερείας τής Κύμης, τών Βαιών καϊ τής Δι- 

•καιαρχείας.

Τά ποικιλόμορφα ύψώματα τοΰ Παυσιλύπου, ών ή ακμαία βλάστησις μετά 
τών διεσπαρμένων έπαύλεων λούεται έν τοΐς διαυγέσι νάμ-ασε τής θαλάσσης, 

διακόπτουσι τήν έναρμ.όνιον συνέχειαν τών ακτών τής Νεαπόλεως. ’Ένθεν μέν 

χεΐται ή πολυτάραχος πόλις, τό άεικίνητον τών αμαξών, άκούεται τό σύρι.γ- 
μα τών ατμηλάτων καϊ άτμαμαξών, fd μετά μορφασμών φωνασκίαι τών πω- 
λητών ιαματικών ύδάτων, όστρέων κ.λ.π. τής Sta. Lucia, άφ’ ής οί κά

τοικοι τής Παρθενόπης καθορώσι τάς ,έκάστοτε έκρήξεις καϊ τά φλογώδη

1 Στράβων βιβλ. Ε\ 247. «Νώλης δε χαι Νουχερίας και ’Αχερρών, ομωνύμου κατοι- 
·τί|ς περί Κρέμωνα, ^πίνειόν έστιν ή Πομπηία παρα τφ Σάρνφ ποταμω καί δεχομένω 

»τα φορτία και έκπέμποντι. Ύπέρκειται δε τών τόπων τούτων ό'ροςτδ Ούεσούϊτον, άγροΐς πε- 
«ριοικούμενον παγχάλοι; πλην τής κορυφής* αυτή δ£ επίπεδος μεν πολύ μέρος έστιν, αζαρ- 
»π·ς SV όλη, έκ δέ τ ό'ψεως τεφρώδης, και κοιλάδας φαίνει συραγγώδεις πετρών α’ιθαλω- 
»δών. κατά την χρόαν ώς άν έκβεβρωμένων ύπό πυρός; ώς τεκμαίροιτ’ αν τις τό χωρίον τοϋτο 
«καίεσθαι πρότερον και ίχειν,κρατήρας πυρός, σβεσθήναι δ’ έπιλιπούσης της όλης. Τάχα δέ 
»καΐ τής εύκαρτίας τής κύκλφ τοΰτ’ αίτιον, ώσπερ έν τή Κατάνη, φασί, τό κατατεφρωθέν 
«μέρος έκ τής. σποδού τής άνενεχθείσης ύπό τού Α’ιτνα'ου πυρός εύάμπελον τήν γήν έποίησεν. 
«Έχει μέν γάρ τό λιπαϊνον και τήν έκπυρουμένην βώλον και τήν έκφέρουσαν τούς καρπούς.» 

ψαενόμενα τοΰ Βεζούβιού. Έκεΐθεν δέ έπεκτείνεται ή πεδιάς τής Καμπανίας 

ό χαρίεις κόλπος τών Βαιών καϊ τής Δικαιαρχείας τά έσβεσμένα ηφαίστεια, 

ών οί κρατήρες μετεβλήθησαν εΐς λίμνας, τό Μισηνόν άκρωτηριον καϊ αί πε- 

τραιτής Κύμ.ης.
Παντοΰ σιγή καϊ ηρεμία, τά ήφαίστεια τής Φλέγρας δέν άποπέμπουσι 

πλέον φλόγας, οί ’Έλληνες άποικοι, οΐτινες έκ τής πόλεως αύτών Κύμης με-, 

τέδωκαν εΐς τούς ιταλικούς λαούς καϊ εΐς τήν ‘Ρώμην τήν γραφήν, τήν παι
δείαν καϊ τήν σοοίαν δέν ύπάρχουσι πλέον, ή δέ άπολυταρχία τών αύτο- 

κρατόρων τής ‘Ρώμης παρήλθεν άνεπιστρεπτεϊ πρός όφελος τής άνθρωπότη- 

τος. Τόν φυσικόν νόμον τής αιωνίου μεταβολής τοΰ ήμετέρου πλανήτου άκο- 

λουθοΰσι καϊ αί γενεαϊ τών άνθρωπων. Αί άναθυμιάσεις αί άναφυσωμεναι εκ 
τών έσβεσμένων ηφαιστείων, αί άρχαϊαι θερμαι (τών Βαιών), τό Άμφιθεα- 
τρον, οί ναοί (τών Ποτιόλων), αί άκροπόλεις (τής Κύμης) τών άκτών τούτων, 

έπιμαρτυροΰσιν όπόσον μεγάλη ήτον άλλοτε ή ένεργεια τών ηφαίστειων, η 
δραστηριότης, ό πολιτισμ.ός καϊ ή τρυφηλότης τών τότε άνθρωπων εν σμι- 

κρω χώρω γής, έ'νθα σήμερον τήν σιγήν διακόπτουσιν οί φιλομ.αθεΐς περιηγη- 

ταϊ καϊ οί περϊ τήν άρχαιότητα εύσεβεΐς.
‘Ίνα συντάμωμεν τήν πρός τήν Φλέγραν πορείαν ήμών, διήλθομεν τήν κρυ

πτήν διώρυγα τοΰ Παυσιλύπου (grotta del Posilippo) όρωρυγμένην ύπό τό Παυτ 

σίλυπον καϊ φωτιζομένην έκ τής έπιφανείας τοΰ όρους δι’ έκκοπεισών θυρί

δων 1 καϊ διά φανών φωταερίου. Έν τή είσόδφ αύτής οί Νεαπολΐται οίζοΰ- 
σιν έν τρώγλαις λελαξευμέναις έν τή πέτρορ, άνωθεν τής όποιας δείκνυται. 

ό τάφος τοΰ Βιργιλίου, δστις εξύμνησε τήν χώραν ταύτην καϊ κατεβίβασεν εΐς. 
τόν "Αδην τόν ή'ρωα αύτοΰ Αινείαν ύπδ τήν οδηγίαν τής Σιβύλλης (εκτν) ωδή 

Αΐνειάδος). .
‘Η πέτρα τοΰ Παυσιλύπου, ή τών πεδιάδων καϊ ή τών ύψωμάτων, τών κει

μένων μεταξύ τών ένεργών και έσβεσμένων ηφαιστείων τής Καμπανίας συνί- 

σταται έκ τραχιτικοΰ τόφου ήτοι έκ. συγκρίμματος γεώδους, ότέ μ.έν στε

ρεού, ότέ δέ ψαθυροΰ. Τόν τόφον τοϋτον άποτελοΰσιν ηφαιστειογενή προϊόντα, 
ήτοι τέφρα, κίσσηρις καϊ θραύσματα τραχίτου καϊ πηλοΰ (λάβας) άναφυση- 

θέντα έκ τών κρατήρων καϊ μετακομισθέντα διά τών άνέμων. Πολλαϊ τών 

φαράγγων καϊ κοιλάδων τών πέριξ Άπεννίνων πληροΰνται ωσαύτως ύπό τοΰ 

αύτοΰ τόφου είς δν όφείλουσι κατά πολύ τό εδκαρπον αύτών. ‘Ο τοΰ Φλε
γραίου πεδίου τόφος περικλείει ορυκτά θαλάσσια όστρακα" τοΰθ’ δπερ έπιβε- 

βαιοϊ τάς τε καταδύσεις και άναδύσεις τοΰ έδάφους καί τόν σχηματισμόν 

αύτοϋ διά τής ένεργείας τών ύδάτων.

1 Στράβων βιβλ. Ε'. 246. "Estt δε και ένθάδε διώρυξ κρυπτή τοΒ μεταξύ όρους της τε 
Δικαιαρχείας και τής Νεαπόλεως ύπεργασθέντος όμοίως ώσπερ έπϊ τήν Κόμην όδοΒ τε άεοι- 
χθείσης έναντίοις ζεόγεσι πορευτής έπι πολλούς σταδίους. Τά δέ φώτα έκ της έπιφανείας 
τοΒ όρους πολλαχόθεν έκκοπεισών θυρίδων διά βάθους πολλοί! κατάγεται.»'
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‘Ο τραχιτικός ούτος τάφος άποτελεϊ Χρίστον οικοδομικόν υλικόν’ έσΐι δί 
άπαλό; καί εύεζόρυκτο; καθώς κα'ι ό τής 'Ρώμης. "Ενεκα τής ιδιότητά; του 

ταύτης ώρύχθησαν έν αύτφ αί έπψ.ήκεις πολυπληθείς υπόγειοι διώρυγες 

τών Φλεγραίων παιδιών πέρϊ την Κόμην, επίσης καί τά υπόγεια πολυαν
δρία (catacombes) της Νεαπόλεως καί της 'Ρώμης, έν οΐ; ένεταφιάζοντο οί 

μάρτυρες του χριστιανισμού καί έτελοΰντο έν κρυπτφ καί παραβυστφ αί μυ- 
στικαί ίεροτελεστίαι. 1 'Η υπόγειος διώρυξ ή σύριγξ της Κύμης έχει 800 
περίπου μέτρων μήκος, φωτίζεται διά θυρίδων καί άγει έπί τάς ό'χθας τοϋ 
έσβεσμένου κρατήρος τοΰ άποτελοϋντος τανΰν την’Άορνον λίμην (Iago Averno) 

ητις έχει 60 περίπου μέτρων βάθος καί περί ής πολλά έμύθευσεν ή φαντα

σία τών άρχαίων. 1 2

1 Κατά τήν θέσιν Τρυπητή τής Μήλον, ής τό έδαφος συνίσταται 1ς άπαλοϋ καί εϊεξορύ- 
κτου πετρώματος τής τριτογενοΰς διαπλάσεως, είσίν ώσαύτως εκτενή ύπόγεια ορύγματα ίν 
οις ύπάρχουσι πολυπληθείς τάφοι.

2 Οδτως ώνομάσθη ένεκα τών θανατηφόρων αύτής Αναθυμιάσεων δι’ ών έθνησκον τά 
πλησιάζοντα ό'ρνεα. Στράβων βιβλ. Ε'. 244.

3 Στράβων βιβλ. Ε’ 245.
■4 Ελλάς ίξεταζομένη γεωλογικώς καί ορυκτολογικώς ύπό Α. Κορδέλλα, σελ. 80.

Έπί τών ορθών αύτης όφρύων εντός δάσους έκ καστανεών ύπάρχει ή εί
σοδος στενής καί χθαμαλές υπονόμου, άγουσης είς θάλαμόν τινα έν οΐς δεί

χνονται δυο λουτήρες. Οί τοίχοι έχουσιν ί'χνη άμμοκονίας καί τοιχογραφιών, 
τό δέ έδαφος δπερ έν πολλαϊς καλύπτεται διά χλικροΰ υδατος είναι ψηφιδω

τόν. Την υπόνομον ταύτην καλοϋσιν οί οδηγοί λουτρον τής Σιβύλλης, έτέραν 
δέ παρακειμένην υπόνομον καλοϋσι θύρας τοϋ "Αδου.

Ού μακράν τής Άόρνου λίμνης φαίνεται έπί τοΰ αίγιαλοΰ ό Λοκρϊνος κόλ
πος (Iago Lucrino) φημιζόμενος παρά τοϊς άρχαίοις διά τά εξαίσιας γεύ- 

σεως δστρεα αύτοΰ,3 Ύπέρ δέ τόν Λοκρϊνον κεϊνται αί Νερώνειοι θέρμαι, 
αΐτινες 'σύγκεινται έκ σκολιάς καί σκοτεινής σύριγγος λελαξευμένης ωσαύτως 
βν τλί πέτρ<£. Ή έν αύτίί υπερβολική θερμότης επιφέρει είς τούς εισερχομένου; 
άφθονον έφίδρωσιν όμοίαν έκείνης ην έπιφέρει καί τό παρ’ ήμϊν έν Μήλφ πο

λύτιμον φυσικόν πυριατήριον/ Έν τφ βάθει τής σύριγγος άναβλύζουσι θερμά 
δδατα εϊς ά έμβάλλουσιν ώά, άτινα εντός ολίγων λεπτών έψονται.

Έφ’ όλης τής παραλίας τοΰ Αοκρίνου, τών Βαιών καί τής Δικαιαρχείας 
ύπάρχουσιν έκβολαί θερμών ύδάτων, έφ’ ών πολλαχοΰ είσιν φκαδομημένα 

λουτρά μεθ’δλης τής εύμαρείας.

Πρός τάς άνατολικάς όφρύας τής Άόρνου λίμνης ΰπέρκειται τό Νέον ’Ό
ρος (Monte-Nuovo), δπερ ύψοΰται 140 μ. ύπέρ τήν θάλασσαν καί έσχη- 

ματίσθη τήν 30 Σεπτεμβρίου τοΰ 1538 δι’ έκρήςεως διαρκεσάσης έπί τρεϊς 
ημέρας. Σεισμοί σφοδροί προηγήθησαν τής έκρήξεως ταύτης, ή θάλασσα 

άπεσύρθη 200 μ. περίπου άπό τοΰ αίγιαλοΰ καί μέγα μέρος τής Άόρνου λί

μνης έπληρώθηδιά τής άναβληθείσης τέφρας, Τό Βεζούβιον τότε ήσύχαζεν 

έπί ενα καί ήμισυν αιώνα.

„ Εγγύς τής Δεκαιαρχείας, τών Ποτιόλων (Puteoli) ώς εκαλούντο ύπό τών 
'Ρωμαίων, ύπάρχει μέγιστος κρατήρ έσβεσμένου ηφαιστείου, ή αγορά τοΰ 
'Ηφαίστου (Solfatara) * ένθα καί τά νΰν ύπάρχουσι καμινώδεις άναπνοαί θειά- 
τμων καί ύδράτμων. Έν αύτφ εύρίσκεται αύτοφυές θεϊον, δπερ μέχρι πρό 

τινων έτι. έτών έκαμινεύετο. Τό Ήφαίστειον τοΰτο συνίσταται έζ άστριο- 

μιγών τραχιτών, ών ή έζαλλοίωσις παράγει λεπτοφυείς καί γαιας καταλ
λήλους πρός τεκτονικά; διακοσμήσεις. Ή αγορά τοΰ 'Ηφαίστου ομοιάζει 

κατά τε τάς άναπνοάς, τήν σύστασιν τών πετρών καί τών θειώνων αύτοΰ 

πρός τά έσβεσμένα ήφαίστεια τής Μήλου καί ιδίως πρός τά τών θέσεων τοϋ 

Καλάμου καί τής Φυρής-ΙΙλάκας.2
’Εν έτει 1198 έγένετο καί ένταϋθα έκρηξις δι’ής έκαλύφθη τό Αμφιθέα

τρου, οπερ διατηρείται κάλλιστα καί παρέχει πληρεστάτην ιδέαν τής 

διαθέσεωςκαί τοΰ έν γένει μηχανισμού τών άρχαίων άμφιθεάτρων.
Αί περί τούς Ποτιόλους ηφαιστειογενείς γαϊαι καί άμμοι δι’ ών κατε- 

σκευάσθη ό άρχαϊος λιμήν, ούτινος διεσώθησαν λείψανά τινα, έχουσι μεγίστην 
υδραυλικήν ιδιότητα, όμοίαν πρός τήν τής παρ’ ήμϊν θηραϊκής γής.3

Έκ δέ τών πολυπληθών άλλων κρατήρων τοΰ Φλεγραίου πεδίου καί τών 

παρακειμένων νήσων θέλομεν έ'τι αναφέρει τόν τοΰ Agnano, έ'χοντα τεσσά

ρων περίπου σταδίων περιφέρειαν.
‘Η. έν αύτφ πρό ολίγων έτών ύπάρχουσα λίμνη, ής τά ύδατα παρήγαγον 

ελώδη μιάσματα (malaria) άπεζηράνθη διά τεχνητών έργων. Περί τά κρά
σπεδα, τοϋ κρατήρος άτινά είσι κατάφυτα, ύπάρχουσι τά άρχαϊα ξηρά πυρια- 

τήρια του άγιου Γερμανού (Stufe di San Germane) έν οΐς διά τεχνητών σωλή

νων άνέρχεται έκ τής γής θερμός άνήρ καί θείατμος, δστις άγεται εϊς έκτι- 

σμένα λουτρά ύπόγεια. Ή άντίπνοια τών αερίων αύζάνει μεγάλως όταν πλη

σιάσω) τις παρά τήν όπήνμικράν πυράν έστω καί διά φωσφορίον.

Ού μακράν τών πυριατηρίων τούτων κεϊται τό άζιοπερίεργον καί πολυ- 

ί Στράβων βιβλ. Ε' c. 245, Εξής 3’ε’σϊν αί περί Δικαιαρχείαν άκταί και αύτή ή πόλις, 
ήν δε πρότερον μέν έπίνειον Κυμα’ων Ιπ’ όφρύος ίδρυμένον, κατά δε τήν ’Αννίβα στρατείαν 
συνώκισαν'Ρωμαίοι καί μετωνόμασαν Ποτιόλους άπό τών φρεάτων' οΐ δ’ άπό τής δυσωδίας 
των ύδάτων- απαν γάρ τό χωρίον μέχρι Βαιών καί τής Κυμαίας θείου πλήρές Τφτι και 
πυρός καί θερμών ύδάτων- τινες δε και Φλέγραν τήν Ιϊυμαίαν διά τοΰτο νομίζουσι κληθήναι, 
καί τών πεπτωκότων Γιγάντων τά κεραύνια τραύματα άναφέρειν τάς τοιαύτας προχοάς τοΟ 
πυρός καί τοΰ υδατος' ή δ'ε πόλις έμπόριον γεγένηται μέγιστον, χειροποίητους έχουσα όρμους 
διά τήν εύφυίαν τής άμμου' σύμμετρος γάρ έστι τή τιτάνω καί κόλλησιν ’σχυράν καί πήξιν 
λαμβάνει' διόπερ τή χάλικι καταμίξαντες τήν άμμοκόνίαν προβάλλουσι χώματα ε’ς τήν θά- 
λατταν, καί κολποδσι τάς άναπεπταμίνας ήόνας ώστε άσφαλώς Ινορμίζεσθαι τάς μεγίστας 
δλκάδας- ύπέρκειται δέ τής πόλεως εύθύς ή τοϋ 'Ηφαίστου άγορά, πεδίον περικεκλειμένον 
διαπύροις όφρύσι καμινώδεις ίχούσαις άναπνοάς καί πολλαχοΟ καί βρωμώδεις ΐκανώς. Τό δέ 
πεδίον θείου πλήρές Ιστι συρτοδ.

2 'Ελλάς έξεταζομένη γεωλογικώς καί όρυκτολογικώς σελίς 70, 456 καί 4 S3.
3 'Η θηραϊκή γή ονομάζεται κοινώς Πορτζολάνα terra de Pouzzoles. Φρονοϋμεν, 

οτι όρθότερον καί εόφωνότερον θά ήτο νά όνομάζηται Ποτιολάνη.
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θρύλητον ©έντρον τοΰ κυνός (Grotta del Cane). Αί κατά την θέσιν ταύτην 

τοΰ έσβεσμένου ηφαιστείου αναθυμιάσεις συνίστανται έξ ανθρακικού οξέος, 

δπερ τοσοϋτον άφθόνως άποπέμπεται έκ τών ρωγμών τοΰ άντρου, ώστε παν 
ζώον έμβαλλόμενον εις αύτό θνήσκει έξ ασφυξίας.1 Τό σκληρόν τοΰτο πεί

ραμα γείνεται τοΐς προσερχομένοις διά κυνός, δν συνήθως έξάγουσι πρΙν έκ- 
πνεύση. ’Επειδή δέ ή ειδική βαρύτης τοΰ ανθρακικού οξέος, ώς γνωστόν, εί
ναι μείζων της τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος, έπιπολάζει αύτό έπ'ι τοϋ έδάφους* 
^ιό δύναταί τις άκινδύνως νά είσέλθη’ ό δέ έκεϊ φύλαξ κρατών έν ταΐς χερσίν 

αύτοΰ δύο δ^δας βαίνει πρός τά χθαμαλώτερον τής υπονόμου μ.έρος, ήτις 

έ'χει κατωφέρειάν Ttva καί φωτίζει τήν επιφάνειαν τοΰ άερίου, ητις κυμαί

νεται ώς ή της θαλάσσης. ’Εν τφ μέσφ τών κυμάνσεων διακρίνει τότε ό 
ίστάμενος έπί της εισόδου τοΰ άντρου τά πρόσωπον τοΰ φύλακος φωτιζόμενοι» 

άπαισίως ύπό ,τών δηδων ών τό φως σβέννυται έν άκαρεΐ άμα .τή κατα
δύσει τών δ^δων έν τφ άερίφ, δπερ άλλως τε ευφραίνει ημάς δταν συναντή- 

σωμεν αύτό ούχί έν τω άντρφ τοΰ κυνός, άλλ’ έν τφ Καμπανίτη.

»}.' Άφύπνεσες τοΰ Β$ζουβέοι> καε καταστροφή τής ΙΧομ.^ 
στήί'ας. Μετά τήν βοαχεΐαν ημών έκδρομήν πρός τά ηφαίστεια τοΰ Φλεγραίου 
πεδίου έπαναφέρομεν τόν λόγον είς τήν πρό δεκαοκτώ αιώνων άφύπνισιν τοϋ 

Βεζούβιού καί τήν καταστροφήν τής Πομπηίας.

'Ως άνωτέρω ε'ίδομεν τό όρος τοΰτο ήτο ηφαιστειογενές, παρήχθη ύπό τοϋ 

πυράς καί διετέλει πρό αιώνων έν ένεργεία. Άλλά περί τών πρό Χρίστου 
εκρήξεων αύτου ή ιστορία ούδέν παρέχει έν ταΐς δέλτοις αύτης. 'Ο δέ Διό
δωρος δ Σικελιώτης,2 δ Στράβων καί ό Βιτρούβιος ούδέν άλλο άναφέρουσιν ή 

δτι τό Βεζούβιον ήτο ήφαίστειον ό'ρ.ος παρεμφερές τή Αί'τνη καί τοΐς ήφαι- 

στείοις τοΰ Φλεγραίου πεδίου:·

Ή ,άπ’ αιώνων ανάπαυλα τοϋ Βεζούβιού διεκόπη κατά τόν πρώτον μ. χ, 
αιώνα, ,τό δέ ήφαίστειον άφυπνισθέν ήρξατο μετά βίας της ένεργείας αύτοΰ, 
ή'τις έξακολουθεΐ έκ διαλειμμάτων μέχρι τής στιγμής ταύτης. Περί άπα- 

σών δέ τών εκρήξεων τών γενομένων άπό τής άφυπνίσεως τοΰ Βεζούβιού ή 

Ιστορία διεφύλαξεν ήμΐν πολυτίμους πληροφορίας.

Τήν 5ΰν Φεβρουάριου τοΰ 63 μ. χ. έπί Νερωνος οί περί τό Βεζούβιον κά-

, 1 Αναθυμιάσεις ανθρακικού δξέος άν.εκάλυψα πρό τινων έτών έν Μήλφ (ορα Έλτ 
λάς* σελίς 79). Έν τοΐς έσβεσμένοις ήφαιστείοις τής έπαρχίας τοΰ 'Ρήνου τω άερίφ 
τούτφ χρώ,ν.ται πρός κατασκευήν τών λευκών ελαιοχρωμάτων τοΰ άνθρακικοΰ μολύβδου, 
(στουμπέτζι).

2 Διόδωρος ο Σικελιώτης βιβλ. Δ'. 21. Ώνομάσθαι δε και τό πεδίον τοΰτο «Φλε- 
ίίγραΐον άπό τοΰ λόφου τοΰ τό παλαιόν πΰρ άπλετον έκφυσώντος, παραπλησίως τή 
>?κατά τήν Σικελίαν ΑΓτνη. Καλείται δέ ό νΰν τόπος Ούέσούϊος,εχων πολλά σημεία ταμ 
>;.κεκαΰσθαι κατά τούς άρχαίους χρόνους.»

3 Έκ τών στατιστικών περί τών εκρήξεων τοΰ Βεζούβιού μανθάνομεν 5τι μέχρι 

τοικοι, ο'ίτινες μέχρι τής εποχής εκείνης διήγον βίον εύτυχή καί άνετον έπα· 
θον ύπό σφοδρού σεισμού, ό'στις ήτο τό προοίμιον τής έκρήξεως τοΰ Βεζού

βιού καί καταστροφών φοβερωτέρων.
"Άπασαι μέν αί πόλεις τής Καμπανίας έσείσθησαν, άλλ’ αί έπί τής διευ- 

θύνσεως τοΰ ρήγματος κείμεναι πόλεις έπαθον δεινώς. Τά μέν 'Ηράκλειον 

έπαθεν έπαί,σθητώς, τής δέ Πομπηίας πολλά κτίρια κατέπεσαν, οί κάτοι

κοι αύτής διεσπάρησαν είς τούς άγρούς, πολλοί δέ παρεφρόνησαν.
Ή άνοικοδόμησις τών πόλεων τούτων έπεχειρήθη μετά δραστηριότητος-, 

Οί ναοί τής Πομπηίας, ή άγορά καί τά δημόσια κτίρια άνηγέρθησαν, παντα- 
χόθεν είχον προ,σκληθή τέκτονες καί τοιχογράφοι, ή δέ πόλις ανέκτησε τήν 

δραστηριότητα αυτής, άλλ’ ούχί καί τόν πλούτον καί τήν προτέραν αύτής 
πολυτέλειαν. 'Η αληθής άρχαία πόλις τής Πομπηίας άπώλετο τή άνθρωπό- 

τητι. Ή άνοικοδόμησις αύτής μετήλλαξε τόν κατά τάς διαφόρους έποχάς 
άρχαΐκόν αύτής ρυθμόν καί τήν έλληνικήν έπίδρασιν. Τά πάντα έγένοντο 

μετ’ άκρας οικονομίας καί μέ ρυθμόν άρχιτεκτονικόν τής εποχής εκείνης, 

ή'τις ήτο εποχή τής παρακμής. Άλλά καί ή νέα αύ'τη πόλις πριν ή όλοσχε- 
ρώς άποπερατωθή έ'μελλε μετά δεκαέξ έ'τη άπό τών πρώτων αύτής παθημά
των νά ύποστή καί νέαν καταστροφήν, έ'μελλε λέγω νά ταφή διά παντός 

ύπδ τήν τέφραν τοΰ Βεζούβιού.
Τή 23ΐ) Αύγουστου τοΰ 79 μ. χ. έπί Τίτου αί'φνης ένεφανίσθη έν τφ ού- 

ρανφ μεγίστη στήλη καπνοΰ προαναγγέλλουσα τήν έ'κρηξιν τοΰ Βεζούβιού 

καί τήν καταστροφήν τής Πομπηίας, τοΰ Ηρακλείου καί τών Σταβιών. Μάρ

τυρες αύτόπται τής έκρήξεωρ ταύτης καί τοΰ φοβεροΰ κατακλυσμού ήσαν δ 

φυσιοδίφης Πλίνιος, δστις έγένετο θΰμα τοΰ έπιστημονικοϋ αύτοΰ ζήλου, πα

θών έξ άσφυξίας έν Σταβίαις, καί δ άνεψιός αύτοΰ Πλίνιος ό νεότερος, οστις 

έπιζήσας εξιστόρησε πρός τόν ιστοριογράφον Τάκιτον τά κατ’αύτήν καί τόν 

θάνατον τοΰ θείου του.
τοΰδε έγένοντο εξήκοντα οκτώ έκρήξεις, καί δτι ό άριθμός αύτών αύξεται προϊόντων 

τών αίώνων. Ουτω λ. χ. έγένοντο
τόν 4 ον αιώνα έκοάξεις 1τον Ιον αιώνα έκρήξεις 1

2ον » » Ί

δθν η » 1

6ον ί) 5Ρ 4
7ον )> Λ

10ον » » 2
11 ον >> » 2
12ον η 1

14ον » 1
46ον »> Η 1
17ον » η 6
48ον W η 25
19ον » υ 25
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.Έκ τών εκτενών αύτοΰ επιστολών άπανθίζομεν τά έξης άξιοπεριεργό- 

τερα.
«Συνφδά τή ύμετέρφ έπιθυμίρι παρέχω ύμϊν λεπτομερίας τινας περί τοϋ 

«θανάτου τοΰ θείου μου, πεποιθοις οτι ή αθανασία τών ύμετέρων ιστορικών 

«έργων θέλει συντελέσει πολύ πρός διαιώνισιν τής μνήμης άνδρδς, άλλως τε 

«πολλά καταλι πόντος δείγματα της μεγαλοφυίας άύτοϋ κα'ι δή κα'ι συνα- 
«πολεσθέντ,ος διά παθήματος κοινού, δπερ κατέστρεψε πόλεις καϊ λαούς καί 
»τήν εύδαιμονεστάτην τής ύφηλίου χώραν.»

«Διευθύνων τδν στόλον ό θεϊός μου εύρίσκετο έν τώ Μισηνφ'άκρωτηρίφ δτε 

«τή 23ϊΙ Αύγουστου περί τήν 1 μ. μ. άνηγγέλθη αύτφ ή έμφάνισις νεφέλης 
«έκτακτου καϊ ύπερμεγέθους περί τδ ό'ρος Βεζούβιον.'Η νεφέλη αυτή ώμοία- 
«ζε πρδς δένδρον καϊ ιδίως πρδς πίτυν, ής ό μέν κορυ.δς ανέβαινε πρδς τδν 

«ούρανόν, ή δέ κορυφή έξηπλοΰτο είς κλάδους. Είχε λευκήν και ύπομ.έλαιναν 

«τήν χροιάν, άλλοτε δέ πάλιν ποικίλην.Τδ μέγα τοϋτο θαϋμα τοσοΰτονέξή- 

«γειρε τδν επιστημονικόν αύτοΰ ζήλον, ώστε άπεφάσισε νά έρευνήσν) αύτδ 
«έκ τοΰ σύνεγγυς. Διέταξεν έλαφρδν πλοΐον καί ήταιμάζετο νά έξέλθη της 

«οικίας, δτε έ'λαβεν έπιστολήν τής 'Ρεκτίνης συζύγου Κοισίου τοΰ Βασσίου, 
»δι’ ής τόν παρεκάλει νά σπεύση πρδς σωτηρίαν αύτής εύρισζ.ομένης έν μέσφ 

«κινδύνου έν ταΐς ύπωρείαις τσΰ Βεζούβιού.

• «'Η περίστασις αύτη μετέβαλε τδν αρχικόν σκοπόν τοΰ θείου μου ό'στις, 
«λαβών τότε τετραήρη νήα, έ'σπευσε πρδς σωτηρίαν τής Ρεκτίνης κα'ι τών 

«πολλών άλλων κατοίκων της παγκαλλίστης ταύτης χώρας.»
«Έν δσφ έπλησίαζε πρδς τά μέρη άπό τών οποίων οί άνθρωποι έντρομοι 

«άπεδίδρασκον, ή καταπίπτουσα τέφρα ήτο θερμοτέρα, περί δέ τό πλοΐον 

»έπιπτον πέτραι πεπυρωμέναι και λίθοι μελάνες, διαρρηχθέντες ύπό τνίς βίας 

«τοΰ πυρός. 'Η θάλασσα είχεν οπισθοχωρήσει καΐαίάζ.ταϊ κατέστησαν άπρό- 

«σςτοι. Ό θεϊός μ.ου ήναγκάσθη νά διευθυνθή τότε πρδς τδν Πομπωνιανδν 
«διαμένοντα έν Σταβίαις (νΰνΚαστελλαμάρε). Ένταΰθα εύρε τδν φίλον του 

«έντρομον και έτοιμον πρδς άναχώρησιν διά τών πλοίων, έφ’ ών είχεν έπιβι- 
«βάσει άπαντα τά οικιακά αύτοϋ σκεύη. Περιεπτύξατο τον φίλον του, καθη- 

«σύχαζε τήν ταραχήν αύτοΰ καϊ τδν ένεθάρρυνε.»

«’Έβλεπον έκ τοϋ Βεζούβιού φλόγας μεγάλας καϊ έκτενεΐς εμπρησμούς, ών 

«τδ φρικαλέον έ'πετείνετο έτι μάλλον ύπδ τοϋ έπικρατοΰντος σκότους. Ό 
«θεϊός μου μετά τδ λουτρδν αύτου έδείπνησε και άπεσύρθη ΐνα άναπαυθή, 

«άλλά μετ’ού πολύ άφυπνίσθη ύπδ τών οικείων αύτοΰ, επειδή ή αύλή, ή'τις 

«συνεκοινώνει μετά τοϋ θαλάμου του, ήρξατο νά πληρώται ύπδ τέφρας καϊ 
«λίθων και ήτο φόβος μή αποκλεισθώ έν αύτώ. Έγερθεις δέ διηυθύνθη πρδς 

«τδν Πομπωνιανδν και τούς φίλους αύτοϋ, μεθ’ών συνεβουλεύθη περϊ τοΰ 
«πρακτέου, περϊ τοΰ άν έ'πρεπε νά μείνωσιν έν ταΐς οϊκίαις ή νά περιπλα- 

«νηθώσιν έν τοΐς άγροΐς. Αί οΐκίαι έσείοντο έκ βάθρων ύπδ τών σεισμών, έν 

«δέ ταΐς όδοΐς κατέπιπτον άδιακόπως τέφρα καϊ κίσσηρις. Έξελθόντες δέ 

«καθ’ ομόφωνον άπόφασιν προήσπισαν τάς κεφαλάς αύτών διά προσκε- 

«φαλαίων.»
«'Η ημέρα ήρξ-άτο νά ύποφώσκγ, άλλ’ ούχ ήττον περί αύτούς έπεκράτει 

«μελανός της νυκτός ζόφος, διαφωτιζόμενος ύπό ποικίλων πυρίνων φαινομένων.

«'Η θάλασσα πρδς ήν έπλησίασαν ήτο τρικυμιώδης καϊ διεπνέετο ύπό 

«εναντίου ανέμου, φλόγες δέ ριφθεϊσαι έμπροσθεν αύτών καϊ ισχυρά οσμή 

«θείου έτρεψε τούς πάντας εΐς φυγήν.» -
«Έγερθεις τότε ό θεϊός μου, δστις έκάθητο έπ'ι τής γής, έστηρίχθη έπϊ 

«τών δύο αύτοϋ δούλων, άλλά μετ’ ού πολύ έπανέπεσε νεκρός.»
«Φαντάζομαι οτι ό πυκνό; ούτος καπνός έκράτησε τήν άναπνοήν αύτοϋ 

«καί τδν έπνιξε, διότι είχε στήθος άσθενές καί ήτο άσθματικός. "Οτε μετά 

«τρεις ημέρας άνεφάνη τδ φώς, εδρον τδ σώμα τοΰ θείου μου άκέραιον, κα'ι 
«άνευ πληγών. Τά ίμάτια αύτοΰ δέν ήλλοιώθησαν, τδ δέ σΰνολον ώμοίαζε 

«πρδς άνθρωπον' ύπνώ-ττοντα μάλλον ή άποθανόντα.»
Έν άλλη έπιστολή Πλίνιος ό νεώτερος άναφέρει τά περί - εαυτόν φαι

νόμενα.
«Έπ'ι τοΰ άκρωτηρίου Μισηνοϋ μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θείου μ.ου αισθα

νόμενος σφοδρούς σεισμούς κκτέλιπον τήν πόλιν μετά τής μητρός μου, πα- 
«ρακολουθούμενος ύπδ τοϋ πλήθους. Καθ’οδόν έκρατήθημεν υπό θαυμάσιου 

«τινός φαινομένου. Αί φορτ.ηγοί ήμών άμαξαι, καίπερ εύρισκόμεναι έν τή πε- 
«διάδι, τοσοΰτον έκινοϋντο, ώστε ήτο αδύνατον καί διά μεγάλων λίθων νά 

«κράτηση τις τήν κίνησίν των. Ή θάλασσα έξωθεΐτο άπό τών άκτών ύπό 
«τής σαλευομένης γής. Ή έπιφάνεια τοΰ αΐγιαλοΰ ηύξήθη, έπϊ δέ τής άμ- 

«μουέκειντο παντοειδείς ιχθύες. ’Απέναντι ήμών έφάνη μέλαινα καϊ φοβερά 

«νεφέλη, ήτις διαρρηχθεϊσα ύπδ τών πυρών τών έφορμώσών όφιοειδώς ήνεφ- 

«χθη μετά πυραύλων έπιμήκων καϊ παρεμφερών ταΐς άστραπαϊς. Ή νεφέλη 

«αυτή έξαπλωθεΐσα έπ'ι τής γής καϊ τής θαλάσσης έκάλυψε τήν νήσον Ιίά- 

«πρην και τδ Μισηνδν άκρωτήριον.
«Ή τέφρα ήρξατο νά πίπτη, όπισθεν δέ ήμών ταινία καπνοΰ έμφανι- 

«σθεΐσα έξηπλοΰτο ταχέως ώς χείμαρρος έπϊ τής γής.
«Έν δσφ έτι έβλέπομεν, είπον πρός τήν μητέρα μου, άς έγκαταλείψω- 

«μεν τήν μεγάλην οδόν ϊνα μή έν τφ σκότει άπολεσθώσι τά παρακολου- 

«θοΰντα ήμάς πλήθη.
«Παντού ήκούοντο αί οΐμωγαϊ τών γυναικών, οί στεναγμοί τών παίδων 

«καϊ αί φωναϊ τών άνδρών. Ό μ.έν έκάλει τδν πατέρα αύτοΰ, ό δέ τήν 

«σύζυγον κα'ι ό άλλος τά τέκνα' μόνον δέ διά τής φωνής άνεγνωρίζοντο έν 

«τφ σκότει.
«Ό φόβος του θανάτου έ'καμε πολλούς νά έπικαλώνται αύτόν, άλλοι έπφ- 

«καλοΰντο τήν αρωγήν τών θεών, και άλλοι δέν έπίστευον εις τήν δπαρξιν 
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«αυτών, ή δέ νύξ αυτή έθεωρεϊτο ώς νύξ αϊωνία καί τελευταία, καθ’ ήν θά 

»ζατεποντίζετό ό κόσμος. ’Άλλοι πάλιν διά τών ψευδών διαδόσεων, ή'τοι 

»τής πυρπολήσεως τοΰ Μισήνοΰ, διέδιδαν τον πανικόν είς τά πλήθη.
. «’Ενώπιον ημών ένεφανίσθη νεα λάμψις προαναγγέλλουσα μάλλον τήν 

»προσέγγισιν τοϋ άπειλοΰντος ημάς πυρός $ τοϋ τής ημέρας, άλλ’ ευτυχώς 
»έξηφανίσθη μετ? ού πολύ μακράν ημών. Έπανήρχισε τότε τό σκότος καί 

«ή βροχή τής τέφρας μετά τοιαύτης έντάσεως ώστε έδέησε νά έκτινάσσω- 

»μεν τά ίμάτια ημών, ίνα μή ταφώμεν ύπ’ αύτης.

»'Ο πυκνός και μέλας. ατμός ήρξατο έλαττούμενος ολίγον κατ’ ολίγον, 
«άπωλέσθη δέ εντελώς ή νεφέλη.

»Τήν έπομένην ό ή'λιος είχε χροιάν ύποζιτρίνην όμοίαν πρός ήν έ'χει ό 
»ύπδ έκλείψεως σκοτιζόμενος. ‘'Απαντα τά αντικείμενα έφαίνοντο ήλλοιω- 

«μένα εις τά ό'μματα ημών, έκαλύπτοντο δέ ύπό τής συσσωρευθείσης τέ- 

«φρας ώσεϊ ύπό χιόνος.

«Έπανήλθομεν τότε εϊς Μισηνδν καί έγκατασταθέντες έν ταϊς οϊκίαις 
«ημών διήλθομεν τήν νύκτα άπασαν έν μέσφ φόβου και ελπίδων.»

Ή άφήγησις αύτη τοΰ νεωτέρου Πλινίου παρεχει ήμϊν ζωηράν εϊκό.να τής 
τε οψεως τής Καμπανίας κατά τήν φοβέραν άφύπνισιν του Βεζούβιού καί 

τής άπελπισίας καί τοΰ τρόμου τών κατοίκων αύτής,
’Απ’ άκρου εϊς άκρον τοϋ κόλπου τής Νεαπόλεως τό έ'δαφος έσείετο, ή 

θάλασσα διετέλει οργίλη και τρικυμιώδης, τά δέ ύδατα αύτής άπωθοΰντο 

ύπό τών ακτών., Τό φώς τοϋ ήλίου έξέλιπεν έπί τρεις ημέρας κρυπτόμενο» 

όπισθεν τής άναφυσωμένης διά τοΰ κρατήρος τέφρας, ήτις έλαυνομένη ύπό 
τής βίας τοΰ πυρός κα’ι μετεωριζομένη μετεκομίζετο διά τών άνεμων εϊς με- 

γάλας αποστάσεις.

Τδ έπικρατοϋν σκότος διεφωτίζετο ύπό τών πύρινων φαινομένων, άτινα 
σιαρήγοντο έκ τής άναφλέξεως τών ποικίλων αερίων.

Οί άνθρωποι, έλαΰνόμενοι ύπό τοΰ φθοροποιοΰ κακοϋ, καταλιπόντες έντρο

μοι τάς πόλεις καί κατοικίας αύτών, έ'δραμον πρός τόν αϊγιαλόν καί τούς 
αγρούς πρός σωτηρίαν αύτών. Άλλά καί ένταϋθα οί πλεϊστοι έγένοντο θύματα 

τών εϊς τάς έκρήξεις συμπαρομαρτούντων φοβερών καί ολέθριων στοιχείων.

Τδ έδαφος είχε πολλαχοΰ διαρραγή, έκ δέ τών ρωγμών αύτοΰ διεδίδοντο 
θανατηφόρα αέρια, ών άλλα μέν άνεφλέγοντο έν τ$ έπαφή, τοΰ ατμοσφαιρι

κού άέρος, άλλα δέ έπέφερον τόν διά τής άσφυξίας θάνατον.

Οί έντεταμένοι υδρατμοί μετεβάλοντο δι’ άκαριαίας άποψύξεως εϊς ύετούς 

κάτακλυσμιαίους, έν μέσφ τών οποίων έγεννώντο βρονταί καί άστραπαί, οί 
δέ φυγάδες παρεσύροντο ή έκεραυνοβολοΰντο. ’Άλλοι πάλιν αύτών έθάπτδντο 

ούχί ύπό τής λάβας, διότι λάβαι δέν είχον καταρρεύσει, άλλ’ ύπό τήν τέ

φραν καί τήν κίσσηριν, αίτινες έκσφενδονιζόμεναι είς μεγάλας άποστάσεις 
έκάλυπον πάν τό προστυχό»,

Ή Πομπηία, τό Ηράκλειον, αί Σταβίαι, ή 'Ρετίνη καί ή Όπλόντή, κείμε- 

ναι έν θέσεσι χθαμαλαϊς καί παρά τόν αϊγιαλόν, εγγύτερον δέ τοΰ κρατήρος 
έδέχθησαν τό πλεϊστον τοΰ κακοϋ, δι’ ού μετά τριών ημερών, αγωνίαν εξη- 

φανίσθησαν έκ τοΰ προσώπου τής γής, ταφεΐσαι μετά τών ναών καί . τών 
θεάτρων αύτών υπό τήν ύλην, ήν πρό αιώνων έχάλκευεν ό “Ηφαιστος έν τοϊς 

μ,υχοϊς τοΰ Βεζούβιού.
6'. Άνεύρεάες ϋομ.πν}'έ*α.ς καχ τοΰ Ηρακλείου. Οί αιώ

νες καί αί μεταβολαί έπήνεγκον τήν λήθην καί αύτής τής ύπάρξεως τών 

πάλαι ποτέ άκμαζουσών καί εύδαιμόνων πόλεων, τό δέ νέον έ'δαφος κατα- 
ληφθέν ύπό τών μεταγενεστέρων άνεφυτεύθη καί άνφκοδομήθη. Ούδείς δέ 

τών νέων οϊκητόρων τής χώρας ταύτης έφαντάζετο ό'τι ύπό τούς πόδας αύτοΰ 
διεφύλαξε τό Βεζούβιον ζώσαν τήν αρχαιότητα, ότι διεφύλαξε πόλεις, ών ή 

άνακάλυψις έμελλε νά συγκινήσγ τάς νεωτέρας γενεάς καί νά διαφώτιση, τήν 

ιστορίαν περί τοΰ άρχαίου πολιτισμοΰ καί τοΰ έν γένει οΐκιακοΰ βίου έν άπά- 

σαις αύτοΰ ταϊς λεπτομερείαις. ’Εκ τών πόλεων τούτων τό μέν 'Ηράκλειον 
άνεκαλύφθη έν έτει, 1720 είς βάθος 12-30 μ. ύπό.τδ νΰν έ'δαφος τής 'Ρε- 
τίνης καί τοΰ Πόρτιτσι, έντδς τόφου τραχιτικοΰ, οστις σχηματισθείς διά 

τής τέφρας καί τών ύδάτων τής έκρήξεως καί καταπεσών έπί τάς ύπωρείας 

•τοΰ Βεζούβιού κατέρρευσε και κατέκλυσεν αύτό, ή δέ Πομπηία έν έ'τει 1737 

είς βάθος 5-8 μ. εντός διαστρώσεων έκ ζισσήρεως καί τέφρας,
Έπί Καρόλου τοΰ τρίτου τής Ισπανίας, βασιλέως τής Νεαπόλεως, έν έτέί 

1748 έγένοντο αί πρώται άνασκαφαί, αίτινες διακοπεϊσαι έπανελήφθησαν 
έκ διαλειμμάτων" άπό δέ τοΰ 1860, ή'τοι άπό τής μεταπολιτεύσεως, έξακο- 

λουθοΰσι μεθοδικώς ύπό τήν διεύθυνσιν τών κκ. ’Ιωσήφ Φιορέλλη καί . Μ. 
Ruggiero.

Τό 'Ηράκλειον άπεζαλύφθη μόνον κατά σμικρόν χώρον, τδ δέ θέατρον αύτοΰ 

άνορυχθέν έπιμελώς, κεϊται ύπό τήν γήν είς βάθος 27 μ. εϊς δ κατέρχεται 

τις διά κλιμάκων έχουσών 80 βαθμίδας. Ή Πομπηία ό'μως άπεζαλύφθη κατά 

τδ ή'μισυ τής έπιφανείας .αύτής.
Έν τοϊς πρώτοις εύρήμασι, άτινα προήλθον έκ τών πρώτων άνασζαφών, 

ύπήρξεν ό τρίπους τοΰ ναοΰ τής ’Ίσιδος, έξ ου αφορμήν λαβών ό άγγλος Βύΐ- 
wer έμυθιστόρησε μετά γλαφυρότητος καί πολυμαθείας τόν Άθηναϊον Γλαύ

κον καί τήν Ίόνην.
ε'. ΙλΚνημ,όβυνοε εορταί. Πλησίον τοΰ ρηθέντος ναοΰ τής ’Ίσιδος’εύ- 

ρίσκονται τά θέατρα, ών ή άνοικοδόμησις δέν είχεν έ'τι άποπερατωθή, οτε 
έπήλθεν ή καταστροφή" εγγύς δέ τούτων τών κτιρίων ή τρίγωνος άγορά 

(Forum triangulare) μετά τοΰ ναοΰ τοΰ ΊΙραζλέους έλληνικοΰ αρχιτεκτονικοί 

ρυθμοϋ κτλ. Ού μακράν δέ τής σημερινής εισόδου κεϊται ή άγορά (Forum 
civile) ής ή λιθόστρωτος πλατεία έ'χει 159 μ. μήκος καί 33 μ. πλάτος. Μετ’ 

αύτής συγκοινωνοϊ ή Βασιλική (Basilica) έν ψ έδικάζοντο οί αστοί.
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Διεκρίνοντο δέ τά τοιαΰτα κτίρια τών Αρχαίων έπί: πολυτελείς καί πολϋ- 
δαπάνφ μεγαλοπρεπείς, οποίας δέν έστερεΐτο καί η τές Πομπηίας Βασι

λική καθά έπιμαρτυροΰσι τά διασωθέντα αύτές λείψανα.’’Έχει δέ αύτη 67 
μέτρων μέκος καί 27 μ. πλάτος. Ή πρός τ-Jjv άγοράν πρόσοψις αυτές ^το 

πλουσίως διακεκοσμημένη ώς κα'ι ή έν τω μέσφ αύλη, ητις διεποικίλλετο δι* 

άγαλμάτων , καί Έρμων έκ μαρμάρου καί χαλκοΰ καί ηνοΰτο μετά τών 
παστάδων διά πολυπληθών κιόνων έκ λάβας, κεχρισμένων διά μαρμαροκονίας.

Έπί τών έρειπίων του άλλοτε πολυτελούς τούτου κάθιδρύματος της Θέ- 
μίδος διεσκέυάσθη προσωρινώς χάριν τές εορτές η έπί τούτφ έξέδρα φέρουσα 

τάς σημαίας τές Ηνωμένης ’Ιταλίας.

Έν τ·?ί έξέδρς ταύτη ένθα πού δεκαοκτώ αιώνων αντηχεί η φωνή τών 
δικαστών, προσελθόντες την 10 ώραν π. μ. της 13/25 Σεπτεμβρίου οί έν 

τέλει κα’ι οί προσκεκλημένοι τών διαφόρων Αρχαιολογικών έταιριών καί τών 

Συλλόγων Αντιπρόσωποι έκροάσαντο της ωραίας προσλαλιάς της φιλοτε- 
χνηθείσης έπί τί) Αναμ.νησει τές 18ης έκατονταετηρίδος ύπό τοΰ Αξιότιμου 

μηχανικού καί διευθυντοΰ τών Αρχαιολογικών Ανασκαφών της ’Ιταλίας κ. 

Μιχαήλ Ruggiero,1 καί τών έν λατινική γλώσση έκφωνηθέντων δύο ποιη
μάτων τών ακαδημαϊκών Guancioli και Mirabelii.

Περί την Βασιλικήν καί τά υψώματα τών πέριξ έρειπίων πλήθος άπειρον 
Ανδρών κα'ι γυναικών, έν μέσφ τοΰ καύσωνος τών Ακτινών τοϋ ηλίου καί τών 

συγκινήσεων της λατινικής ποιησεως, έθεάτο άφ’ ενός μέν τό άναστηθέν 
βέμα δπερ Ανεγεννάτο ύπό δημώδους άμα κα'ι ένταυτώ διεθνούς επιστημο

νικές εορτές, άφ’ ετέρου δέ τόν αίτιον τοΰ ολέθρου, τό ύψικάρηνον Βεζούβιον, 
οδτινος η κορυφή έξέπεμπε καί πάλιν, άλλ’ ήρεμα είς τόν γλαυκόν καί δια- 

φαν-η ορίζοντα έπιμηκη καί λευκήν ταινίαν ύδράτμων.

Ό δψις αύτοΰ δέν συνετάραττεν ημάς, τό ’Αμφιθέατρου ΐςτο μακράν έμών, 
δ δέ πανούργος Αιγύπτιος ίερεύς τές ’Ίσιδος Άρβάκης 2 δέν ύπηρχε πλέον 

ίνα Αρη τάς χεϊρας πρός τόν ουρανόν καταρώμενος τά πληθη καί επικαλού

μενος τούς θεούς ίνα καταστρέψωσι την Πομπηίαν.
Τό βραχύ τοΰ χρόνου δέν μοι επιτρέπει νά ρίψω μεθ’ύμώνέν βλέμμα έπί τε 

τάς ένεργηθείσας άνασκαφάς κα'ι τά εύρηματα τές μνημοσύνου εκείνης ημέ

ρας έν τί) νεκροπόλει ταύτη, ην Ανέστησεν, ούτως είπεϊν, η εύφυης διεύθυνσις , 
Τοϋ διάσημου αρχαιολόγου καί γερουσιαστοΰ τές ’Ιταλίας κ. Ίωσηφ Φιορέλ- 

λη καί ή έπ'ι τά ί'χνη αύτοΰ βαίνουσα εύτυχης ένέργεια τοΰ νΰν διευθύνοντος 

ίάς Ανασκαφάς κ. Μιχαήλ Ruggiero.3

4 "Ιδε «Παρνασσού» Γ'. σελ. 854 κ. ε. ».
2 Sir Ed. Bulwer Lytton «Les derniers jours de Pompei» ύπό P. Lorain. Paris 1877. 

σελ. 302.
3 Άπό, τοϋ 1873 διευθύνει τας άνασκαφας ό κ. Μ. Ruggiero, τοϋ κ. I. Φιορέλλη διορι- 

οδίντος γενικοί διευθυντοΰ τών μουσείων τοϋ Κράτους καί άπελΟόντος εις 'Ρώμην.

Χαίρω όμως δτι ό ετερος τών Αντιπροσώπων τοϋ Παρνασσού καί φίλος 

μου κύριος Σ. Π. Λάμπρος επιφυλαχθείς νά πράξη τοΰτο θέλει έν ώρη καταλ- 

ληλφ περιαγάγει ύμας έν ταΐς άνασκαφαΐς καί θέλει έξηγησει ύμ.ϊν άπάσας 
τάς λεπτομερίας μετά της ίδιαζούσης αύτώ εύγλωττίας καί χάριτος*

Α. ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ.

ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

rno

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΟΝΤΟΥ ,

§ 5.

συυ«εεράταε, κτλ., ούχί βυσπεεροΰμαχ, συ- 

σσϊεεροΰΐαε, κτλ.

Σύνηθες έν τη καθ’ ημάς φωνή κατέστη τό κατά την τρίτήν συζυγίαν 

τών περισπωμένων σχηματιζόμενον σνσπειρονμαι, σνσπειροϋΐαι, συσπειροΰν- 

ται, συνεσπειρώθη, συνεσπειρώθησαν, αννεσπειρωμίνος καί σννεσπειρωμε- 
νοι, κτλ. Άλλ’ έν τη παλαι^ γλώσση έλέγετο άείποτε σνσπειρώμαι, σν- 
σπειραται, σνσπειρωνσαι, συνεσπειράθη, σννεσπειράθησατ, συνεσπειραμέ· 

νος και σννεσπειραμένοι, κτλ.
Έκ τοΰ σπείρα έσχηματίσθη ύπό τών Ελλήνων τό σπειράω-ω καί σπει- 

ράομαι-ωμαι, ώς έκ τοΰ πείρα τό πειράω-ώ καί ,τείράομαι &μαι καί έκ τοϋ 

μοίρα πο μοιρά(ύ-ω κα'ι μοιράομαι-ωμαι καί έκ τοΰ Θήρα τό θηράω ώ καί 
θηράομαι-ωμαι (Πρβ. κα'ι ό.ράομ.αΐ'ΰμαι καί άγοράομαι-ωμαι). Παρηχθησαν 

δ’ έκ τοΰ σπειρώμαι τά ονόματα σπείραμα (Ίων. σπείρημα) καί σπείρασις* 
Έκφέρεται δέ και μετ’ άλλων προθέσεων τό ρέμα σπειρ&μαι, οΐον έπσπει- 

ρωμαε καί παρασπειρωμαι καί περισπειρωμαι, καί μάλιστα μετά τές ΣΥΝ, 

οΐον συσπειρωμαι.
Έρατοσθέν. σελ. 2,20 Ίλλ. «πέντε δέ οί ζώναι περιειλάδες εσπείρηνΐοΐ), 

Νίκανδρ. Θηρ. 457 «διώκει σπείρηθεϊς καί λοξόν ύποδράξ ό'μμασι λεύσσων». 

Όππιαν. Άλιευτ. Δ', 576 «καί άθρόαι έσπείρήνταιτ>. Λουκιαν. Φιλοψ. 22 
«κα'ι έπί τών ώμων ένίους εσπειραμέτονοκ. Παυσαν. Φωκ. ΑΓ', 9 «δρά

κοντα δέ ίσχυράν έ'χειν την φρουράν έσπειραμέτον περί τδ άγγεϊον». Σέξτ. 

Έμπειρ. σελ. 52, 29 «έν οί'κφ σκοτεινφ ποσώς κειμένου σχοινιού έσπειρα- 
μενου». Δημητρ. π. Έρμην. 8 «ώσπερ τά θηρία συστρέψαντα έαυτά μ.άχε-

* ΆνεγνώσΟή ?ν τώ Συλλέγω τη 9 Νοεμβρίου 1879.
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ται> τοιαύτη τις άν είη συστροφη καί λόγου καθάπερ έσπειραριένου πρδς 
δεινότατα»/

Σεξτ. Έμπείρ. σελ. 280,16 «πολλών ενεσπειραριένων τφ αύτφ φωλεφ 
δρακόντων».

Άπολλόδ. Γ', ιδζ, 6 «καί Οεώντάι τώ βρέφει Λαρεσπείρα,ριένοΫ δράκοντα». 

Ό Λοβέκκιος (Φμιικ. σελ. 204) μετέγραψε ηεριεσ.τειραρί'νον.
λουκιαν. πώς δεΐ ίστορ. συγγρ. 29 «και άλλους περισηειραθέντίύγ αύτοΐς 

άποπνιγίίναι καί συγκλασθηναι». π. Διψ. 6 «έμπεφυκός αύτφ περιεσπειρα- 
’σθαι τφ ποδί». Πλούταρχ. Κικέρ. 22 «τών μέν ηγεμονικωτάτων άνδρών 
κύκλω Λεμίεσπεί^αγίέΐ'ώΡ κάϊ δορυφορούντων» (Πρβ. κάί Άγησ. 31). Ά- 
πολλόδ, Β', δ', 2 «είχον δέ αί Γοργόνες κεφαλάς μέν περιεσπειραριένας 
φόλίσι δρακόντων». Ato3. Σικελ. Δ', μη, 3 «τόν μυθολογούμενον άϋπνον δρά

κοντα περιεσπειραριενον τό δέρος». Πόρφύρ. παρ’ Εύσεβ. Προπ; Εύαγγ. Γ', 
Ια*, 26 «ό δέδφις περισηειραται». Πρβ. Σουίδ. «·Ιϊερισπειρα,θέίς; περιπλα^ 

κείς, περιελιχθείς. Ό δέ εύνοΰχος κατεκράτει τών βασιλείων καί περισπειρα- 

σάμενος τάς αύλάς συνέσφιγγεν άπαντα, καθάπερ τις γενναίος δφις, κάθε- 

λίττων εΐς την έαυτοϋ χειάν. Περί Εύτροπίου λέγει (ό Εύνάπιος δήλ.)».
Πλατ. Συμπ. σελ. 206, δ' «καί λυπούμενον σνσπειραται και άποτρέπε- 

ται». Βενοφ. Κυρ. Παιδ. Ζ', ε', 6 «έπεί δέ ουτω συνεσπειράθησαν». Άναβ. 

Α', η', 21 «σϋνεσπειραριένην έ'χων την τών σύν έαυτφ έξακοσίων ιππέων 
τάξιν». 'Ελλ. Β', δζ, 11 «■αννεσπειράθησαν έπί την Μουνυχίαν». Γ', β', 27 

«σνσπειραθεντες δέ τινες τών Ήλείων» (Πρβ. καί Δ', γ', 18 καί Ε', βζ,41). 

Άριστοτέλ. Ζφ. Ίστορ. ©', μ/, 13 «έν δέ ταΐς άφέσεσιν αί λοιπαί πεοί 

τοϋτον σννεσηειρα/.ιεναι φαίνονται».
" Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 77, ς·' «εν τινι γωνία της αγοράς σννεσηειραιιέ- 

νοςκ. σελ. 828, γ' «εΐς αύτά τά χρήσιμα συσταλέντας καί σνσηειραθεν- 
ϊα<?». Άλεξ. 33 «εδ μάλα συπσηειραρ-ένοις περί τό άρμα». Λουκιαν. Πλοί. 

ν) Εύχ. 2 «καί ές τούπίσω ό πλόκαμος σννεσηειραριένοςΐι. Ίώσ. Ίουδ. Πολ. 

Δ', δ', 6 «οί μέν γάρ Ίδουμαΐοι συσπείραθέντες τοΐς σώμασιν άλλήλους άν- 
τέθαλπον». Άριστείδ. Τόμ. Αζ, σελ. 492 «.συσπείραθεις δέ ώς είχον είσγξά 
είς τό δωμάτιον». Διόδ. Σικελ. ΚΔ', ιβ\ 1 «τάσώματα—ηναγκάζετο συνε- 

σπειραιιένα καρτερεΐν διά την στενοχώριάν»,. Γαλήν. Τόμ. Ζ', σελ. 623 

«άθροισαν εαυτό καί οιον σνκεσπειραριε’νοϊ· γεγονός». "Αντυλλ. παρ’ Όρειβ. 
Τόμ. Δ', σελ. 22 «τοϋ δέ δέρματος καί της σαρκός της έπεστορεσμένης 

τοΐς νεύροις συοπειραθέντωντ). Εύνάπ. σελ. 141 «οί δέ έχθροί τό δεύτερον 
αυθις έλιχθέντες καί σνσπειραοάμενοι καθ’ εαυτούς άνίσταντο». Πλωτΐν. 

Τόμ. Α', σελ. 117, 26 Κιρχ. «ούδέ γάρ έν όλίγφ συνεσηείρατοτι (Πρβ. 

καί Τόμ. Β', σελ. 386, 6 καί σελ. 402,17). Μΰθ. Αίσ. 222 'Αλμ. «κύων 
έν τφ χειμώνι συστρεφόμενος καί συσπειρωμένος διά τό ριγοΰν οικίαν ποιεΐν 
διενοεΐτο» (Πρβ. Βυττεμβάχιον Π.Ιουτ. Τόμ. Τ', σελ. 965). Χαρίτ. ΖΖ, 4 

«συνεσπειραμένους ουν ό Χαιρέας έκείνους έίγαγεν έπί την Τύρον». Πρόκλ. 

Διάδ. σελ. 4, 12 Φριδλ. «άνελίσσει τό συνεσπειραμένον τ·ης νοερές επι
βολές» (Πρβ. και σελ. 87, 22 καί σελ. 95, 12). Σχολ. Θουκ. Δ', 68 «ξυ- 
στραφέντες: συσπειραθέντεςϊ>. Εύτέκν. Μετάφρ. Νικάνδρ. σελ. 222 Διδ. 

«συσπειρωμένη τοιγαροΰν καί άγουσα έαυτην έπί την γαστέρα» καί «συνά- 
γουσάν θ’έαυτην καί συσπειρωμένην» καί «συσπειρωμένη δ’ ώς τά πολλά». 

Σουίδ. «Συσπειραθέντες : συστραφέντες. Οί δέ πρός την φημην συσπειρα- 
θέντες καί διελιχθέντες παρά τε άλλήλους έτρεχον καί συνίσταντο» (Πρβ. 

καί λ. συνεσπειραμένοι).
Παρά Δίωνι τφ Κασσίφ ΜΘΖ, λ', 2 «έ'ν τε τφ μέσφ συσπειρωνταιϊ) φέ

ρεται καί πλημμελής γραφή συσπείρονΐαι (’Ίδε Στούρζιον z/ι. Κασσ. Τόμ. 
Β', σελ. 734). Άντί δέ τοϋ «Συσπειραθέντες : συστραφέντες», δπερ αβλα

βές διεσώθη έν τφ Λεξικφ τοΰ Φωτίου, ό κώδιξ τοϋ ‘Ησυχίου παρέχει «Συμ- 

πειρασθέντες: συντραφέντες» καί «Συνπειραθέντες : συστραφέντες». Όρθώς 
δ’ ί'σως δ Κοραης τό έν τοΐς Στρατηγημασι τοΰ Πολυαίνου Δ', β', 2 «συνε- 

σπασμένην έ'χων την φάλαγγα» μετέγραψε συνεσπΕΙΡαμένην.
Έν τη περί Φυτών Ίστορίφ του Θεοφράστου όρθώς μέν άναγινώσκεται 

βιβλ. Δ', γΖ, 6 «πολύπουν τε καί μέλαν συαπειρώ/zfror εΐς εαυτό», πλημ- 
μελώς δέ βιβλ. Δ', δ', 13 «ύφ’ 3) συνεσπειρωμένους δρεις είναι μικρούς 

σφόδρα». Ό Θεόφραστος έ'γραψεν άναντιλέκτως συνεσπειρΛμένους, δπερ πα- 
ρεφθάρη ύπό τών βιβλιογράφων. Πρβ. Παυσαν. Γ, λγΖ, 9, έ'νθα τάντίγραφα 

φέρουσιν έσπειραμένον, έπειραμένον καί έσπειρίϊμένον. Κατά τόν αύτόν 
τρόπον εΰρίσκεται γεγραμμένον έζερώσιας άντί τοΰ έζερ&σιας, περί ου έποιη- 
σάμεθα λόγον έν τφ Αογίφ Έρμί) Τόμ. Ε', σελ. 185, καί άλλα όμοια. 

ΙΙρβ. καί:
δμηρησαι — όμηρώσαι,
άσκορδίνητος — άσκορδίνώτος, 

μηχάνημα : μηχάνωμα.

κτλ. καί τουναντίον :

άτιμώσαι — άτιμησαι, 
έκπολεμώσαι — έκπολεμίίσαι, 
μεσεγγύωμα — μεσεγγύημα.

κτλ. Ούδαμως δ’ ημείς όκνοΰμεν καί έν τοΐς ΊππΟκρατείοις Τόμ. Γ', σελ. 
240 «τοϊσι δέ άροεσι περί τούς ορχιας εσπείρωται» καί σελ. 241 «περί τε 
τό γόνυ έσ.τε/γωταί» νά μεταγράψωμεν έσπεΙρΗται καί τό έν τφ κώδικι τοϋ 

‘Ησυχίου «ΈστεΙρωται : συνείληται, συνέστραπται» νά τρέψωμεν είς τό 

εσΠεΙρΑτα,ι.
Άνασκοποϋντες τά εΐρημένα βλέπομεν ό'τι τό περί ού ό λόγος ρ^μα μό

νον μετά τ·ης ΣΥΝ. προθέσεως συντεθειμένου άπαντφ παρά τοΐς δοκίμοις, 

απλοΰν δ’ δν η μετ’ άλλων προθέσεων έκφερόμενον παρά μόνοις εΰρίσκεται 
ΤΟΜΟΣ Γ', 11.- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1879 61
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τοϊς μεταγενεστέροΐς. Παρατηρητέον δ’ δτι άνεγινώσκετο άλλοτε παρά Διο- 

γένει τφ Λαερτίφ βιβλ. Γ, 101 «τοϋ άπό των άστρων χατεσπειραμενου 
φωτός»' άλλ’ οί νέοι έκδόται άποκατέστησαν τό όρθως έχον χαϊεσπαρμενού. 
*0 άόριστος τοϋ σπειρωμαι (—συστρέφω έμαυτόν) έσχηματίζετο εσπειράΰην, 

s περιεσπειράθητ, συνεσπειράθην, μεμπτόν δ’ είνε τό τοϋ Εύναπίου «-σοσπει-
ρασάμενοι καθ’ εαυτούς». Τό ένεργητικόν σπείρω άπλοΰν ούδαμοΰ ήμεϊς ευ- 

ρομεν, άλλά καί τό σύνθετον εινε σπανιώτατον έν [χάνω άπαντών τω μετα- 
γενεστέρφ έλληνισμφ, οΐον Πλούταρχ. Καμίλλ. 25 «την μέν έσθητα τή κε

φαλή περισπειράσας ού πολλήν ούδέ βαρεϊαν» καί Γαλήν. Τόμ. Γ', σελ.
281 «συναγαγοΰσα πανταχόθεν έαυτήν και συσπειράσασα». Πρβ. κα'ι Πο- 

λυδεύκ. Ε', 168 «συστρέψαι τό σώμα, συνελκύσαι, συναγαγεϊν, συναθροϊσαι, 

συστεϊλαι, σνσπειρασαι, συγκάμψαι» ("Ιδε καί Λοβεκκιον Φρυν. σελ. 204). 
Παράγωγα είνε, ώς καί έν τοϊς έ'μπροσθεν έλέχθη, τό σπείραμα (Ίων.

σπείρημα) καί τό σπείρασις ("ίδε Λοβεκκιον Φρυν. σελ. 203). Έν τφ Λεξικφ 
τοϋ 'Ησυχίου κεϊται «ΜηρυΓμα: σπείραμα», άνθ’ ου όρθως παρά τφ Σου'ίδφ 

είνε γεγραμμένον «Μήρυμα: σπείραμα, κτέ.». Εύρίσκεται δέ καί ποΛ,υσπεΙ· 

ρμης (Νόνν. Διον. Μ', 482).
Τοΰ σπείρασις παρέχει ημϊν μαοτύριον ό Πλούταρχος Ήθικ. σελ. 1077, 

β'. Άλλ’ έν τοΐς εις ’Άρατον Σχολίοις άναγινώσκεται βαρβάρως σελ. 60, 6 

; Βεκκ. «τής τοΰ Δράκοντος σπειρώσεων και σελ. 111, 29 «ταύτης οδν την
τοΰ αύχένος σπείρωσιν καί τά μέτωπα καταφέρειν». Σημειωτέον δ’ δτι ά 

Έρουερδήν (Μνημον. 1877, σελ. 191) μετέβαλε τό έν τρ ’Αντιγόνη τοΰ 

Σοφοκλέους στίχ. 123 ΰυσχεΐρωμα είς τό συσπείραμα.
ί Έν τφ Λεξικφ τοϋ 'Ησυχίου φέρεται αΣπερηδών: εί'λησις, περίπλοκη».

' Ό Σοπίγγος έγραψε σπειρηδών.
Υπάρχει καί ρίμα σπειρόω ω, άλλ’ είνε έκ τοΰ ούδετέρου ονόματος άπει

ρον παρηγμένον καί σημαίνει σπαργανώ, οΐον Καλλίμαχ. *Ύμν. εϊς Δία 33 
ί: «τόθι χρόα φαιδρύνασα, ώνα, τεόν σπείρωσεί» καί "Υμν. είς Δηλ. 6 «λοΰσέ
t τε καί στείρωσε». Δεν φαίνεται ήμϊν άποδεκτή ή γνώμη τοΰ Λοβεκκίου

ί- [Φρνν. σελ. 204 κέξ.), καθ’ ήν τό παρά Σουίδα «Σπειράω σπείρω: έζ ου

καί συνεσπειραμένος καί σπειρώμενος τοϊς ρακίοις» οφείλει νά μεταβληθή

ί; είς τό έσπειρωμίνος.
Ό Εύστάθιος γράφει έν ταϊς είς Διονύσιον Παρεκβολαϊς σελ. 404, 48 Διδ. 

«ήτοι τίς άμπέλου έλικες είς δρακόντων σπειρήματα, δ έστι σπείρας, δ λ- 
* κούς* δθεν καί σπειροΰν λέγεται τό σπαργανοΰν καί σπεϊρον ονομάζεται τό

) είς τοΰτο χρησιμεΰον ύφασμα» καί έν ταϊς είς "Ομηρον σελ. 1436, 57 «ή
τό άπλώς ύφαινόμενον ώς γενέσθαι ύστερον δι’ αύτοΰ φάρος εΐτουν ίμάτιον· 
τοΰτο δέ καί σπεϊρον παρακατιών φησιν ή ώς υφασμ.α δυνάμενον σπειροΰν, 

Ί δ έστι σπαργανοΰν καί περιέχειν τόν αύτό περιτιθέμενον, ή καί ώς λυσιτε·

λοϋν είς ίμάτιον’ σπεϊρον γάρ που καί τό ίμάτιον, ώς τό σπεϊρα κάκ’ άμφ’

ώμοισι» καί σελ. 1437, 8 «Σπεϊρον δέ νΰν ούκ έξ άνάγκης εύτελές ύφασμά 

τι άλλά οΐον έπιπρέπον τω ή'ρωϊ Λαέρτη’ φασι γοΰν τριχώς τό σπεϊρον' πο
λυτελές ίμάτιον, ράκος καί ίστίον. *Οθεν δέ ή τοΰ δφεως σπεϊρα καί τό 

σπειράσθαι ήτοι σπαργανοΰσθαι, συσφίγγεσθαι, έκεϊθεν καί τό σπεϊρον» (Πρβ. 

καί σελ. 1532, 19. σελ. 1534, 3. σελ. 1538, 54. σελ. 1558, 24. σελ. 
1570, 58. σελ. 1745, 61. σελ. 1890, 8 καί σελ. 1956, 42).

Τά ύπό τοΰ Εύσταθίου γεγραμμένα μετέχουσι πλημμελείας τινός καί τα

ραχής. Τά ονόματα σπείρα καί σπεϊρον είνε μέν συγγενή, άλλ’ ούχί καί ισο
δύναμα. Έσχηματίσθη δ’ έκ μέν τοϋ πρώτου τό ρίμα σπειράω-ώ καί σπει- 
ράομαι-ωμαι, έκ δέ δευτέρου τό σπειρόω-ω καί σπειρόομαι-οΰμαι, άτινα 

άναγκαίως έ'χει άκριβώς νά διαστέλλωνται.

Περί τοϋ σπεϊρον ποιείται λόγον καί δ Πολυδεύκης Ζ', 78 «εκαλείτο δέ 
τις Άθήνησιν ίματιόπωλις άγορά' ή δ’ αύτή καί σπειρόπωλις’ σπείρα γάρ ού 

τά ράκη μόνον άλλά καί άμείνους έ'νιοι καλεϊν ήξίουν έσθήτας». Πρβ. καί 
Ήσύχ. καί Άπολλών. Σοφιστ. Λεξ. Όμηρ. σελ. 144, 4.

Χίλ. 820, 30 γραπτίον: άλειπ(τ)όριον.

ΒΑΓΙΑΡΔΟΣ ΤΕΪΑΩΡ *.

Ό Βαγιάρδος Τέΐλωρ έγεννήθη έν Πενσυλβανίιη τής βορείου ’Αμερικής τή 

11 Ίαννουαρίου 1825. Ό μέν πάππος αύτοΰ ήτο ’Άγγλος, ή δέ προμήτωρ 

του Γερμανίς έκ τών μεταναστών τοϋ 1730. Έν τφ μιζρώ άγρφ δν ό πα
τήρ αύτοΰ άποσυρθείς τοϋ εμπορίου έμισθώσατο, διηλθε τά πρώτα έ'τη τοΰ 
βίου του. Άντίληψις ταχεία καί έργατικότης άδάμαστος διέκρινον τόν νεα
ρόν Τέΐλωρ δστις άείποτε έπρώτευε μεταξύ τών ομηλίκων συσπουδαστών 

του. Υπερβαλλόντως ήγάπα τό στιχουργεϊν, καί άφοΰ έν βραχυτάτφ χρόνω 
έξεμάνθανε τά μαθήματα του ένησχολεϊτο είς τήν ποίησιν. Άνεγίνωσκε πάν

τοτε κατ’ οίκον, ποικίλας δέ έκ της άναγνώόεως ταύτης προσεπορίζετο γνώ
σεις’ οί δέ γονεϊς του παρεχώρουν αύτφ προθύμως τά μέσα άτινα ή οικονο

μική κατάστασίς των τοϊς έπέτρεπε.
Ή διανοητική άνάπτυξες ήν έπεδείκνυεν δ Βαγιάρδος είς πάσαν αύτοΰ ερ

γασίαν άφ’ ενός, καί ή άσθενής αύτοΰ κράσις άφ’ ετέρου έ'πεισαν τόν πατέρα 

αύτοΰ περί τοΰ άκαταλλήλου τής γεωργικής έργασίας είς ήν άπησχόλει αυ
τόν’ δθεν έσπευσε, καί τοι μετά λύπης, νά τόν άποστείλη είς σχολεϊον. Κατά 

την ομολογίαν τών συμμαθητών του δτε δ Βαγιάρδος είσήλθε κατά πρώτον

* Συνοπτική μετάφρασις έκ της άρτίως έκδοθείσης έν ’Αμερική βιογραφίας αδτοϋ The 
life, travels and literary carier of Bayard Taylor by Russel H. Conwell.
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είς τδ σχολείου έφαίνετο άξεστος δλως καί άγροϊκος, άλλά ταχέως άπέβαλε 

>.’■ τάς χωρικάς συνήθειας καί άνέλαβεν ύφος σπουδαστοΰ' απέκτησε δέ τήνεύ
νοιαν δλων, άτε δυνάμβνος νά διδάσκη καί βοηθή αύτούς είς τά μαθήμα

τα των.
ΐι. Έπεσκέπτετο συνεχώς την βιβλιοθήκην γειτνιάζοντος χωρίου έ'νθα άνε-

γίνωσκε καί άλλα έκτος τών τοϋ σχολίου βιβλίων. Ήγάπα την γεωγρα

φίαν καϊ ιστορίαν, και έντδς ολίγου απέκτησε πλείστας ίστορικάς κα'ι γεω
γραφικής γνώσεις, άπορον δέ πώς δεκατετραετές παιδίον ήδύνατο νά έκτι- 

μήση τά ύπ’ αύτοΰ άναγινωσκόμενα συγγράμματα. ’Αναγκαστείς νά διακό- 
ψη τά μαθήματά του ένεκα οικονομικών δυσχερειών της οικογένειας του, 

άπεφάσισε νά έργασθή δπως δυνηθή ν’ άνακουφίση αύτην κα'ι άγοράσγ βι
βλία. ΤΗτο τολμηρός, άπτόητος καί είχε πεποίθησή είς την επιτυχίαν του, 

τοΰθ’ δπερ ού'τε οίησις ού'τε εγωισμός ήτο, άλλ’ άπλή έ'μπνευσις. 'Οσάκις 

άνεγίνωσκε βιβλίον τι έγραφε πρός τόν συγγραφέα, τόσον δέ γλαφυρώς καί 
μετά τοσαότης προσοχής κα'ι χάριτος έγράφοντο αΐ έπιστολαί αυται, ώστε 
σχεδόν πάντοτε έλάμβανεν άπάντησιν κολακευτικήν. Τοιουτοτρόπως έγνώ- 

ρισε πολλούς διακεκριμένους συγγραφείς οΐτινες συνέδραμον αυτόν βραδύτερου. 

Άποφασίσας νά έκμάθη την τυπογραφικήν, προσελήφθη ώς μαθητευόμε- 

νος είς τυπογραφείου, άλλά ταχέως περιεφρόνησε τό επάγγελμα τοΰτο και 
ιδίως την εργασίαν είς ην ώς αρχάριος ύπεβάλλετο. Τυχαίως περιήλθεν είς 

χεϊρας του «ό Περιηγητής έν Εύρώπη», βιβλίον χρησιμεϋον ώς οδηγός είς 
τούς περιηγητής’ άνέγνωσεν αύτό μετά προσοχής καϊ άπό τής στιγμής ε
κείνης άπεφάσισε νά περιηγηθή τήν Εύρώπην. Τίνι τρόπφ έπρόκειτο νά έπι- 

» χειρησγ ταξείδιον τοιοϋτον, ούτε αύτός ήξευρε, ήτο μυστήριον, ούδαμώς δμως
? άμφεβαλλεν δτι μετ’ ού πολύ έ'μελλε νά ί'δη τήν Εύρώπην, καί ώμίλει περί

τοΰ ταξειδίου του μετά τοσαύτης πεποιθήσεως, ώσεϊ είχεν άνά χεΐρας τό 
διαβατηρίου. Οί φίλοι του σκώπτοντες αύτόν έ'λεγον είς τούς γονείς του δτι 

| Sv ό Βαγιάρδος δέν άποβάλη τάς περιπλανητικάς διαθέσεις τού θά καταν-

«· τησγι επαίτης πρός αίσχος της οικογένειας του.

ν *θ χρδνος παρήρχετο, είχεν άηδιάσει τήν τυπογραφικήν τέχνην, βαθεϊαν
ί . ή βραδυτης αύτη τφ ένεποίει θλΐψιν, άλλα περιέμενε μεθ’ υπομονής. "Ονει-

ϊ ρόν του ήτο τό είς Εύρώπην ταξείδιον. Έπϊ δύο ολόκληρα έτη έσπούδαζε,
ί· έσχεδίαζε, καϊ σκεπτόμενος περί τών μέσων τοϋ ταξειδίου, έγραφεν ενίοτε

έν Φιλαδελφεί^: πρός τινας ίδιοκτήτας πλοίων παρακαλών αύτούς νά τφ έπι- 

τρεψωσι νά μεταβη είς Εύρώπην, κα’ι ύποσχόμενος άντί τοϋ ναύλου νά έρ- 

V γαβθΰί. κατά τόν διάπλουν’ άνέφερε δέ περί τοΰ ταξειδίου του είς τόν προϊ-
στάμενόν του παρακαλών αύτόν νά τόν άπαλλάξη της ύποχρεώσεως ήν είχεν 
άναλάβει, άλλ’ ουτος, μειδιών, τφ έλεγεν δτι δέν έπρεπε ν’ άνησυχή και δτι 

ί; ή'θελον διευθετηθή έν καταλλήλφ ώρφ. Ούτω δέ πεπεισμένος πάντοτε

δτι θά τύχη του σκοπού του καϊ βαρυαλγών έπί τγί βραδύτητι, έ'φθασεν δ 

Τέϊλωρ είς τό δέκατον ένατον έτος της ηλικίας.
Κατορθώσας μετά πολλοϋ κόπου νά συλλέξη 140 δολλάρια, έξ ών τά 40 

έλαβεν έκ πωλήσεως ποιημάτων του, τά δέ 100 παρά τοΰ εκδότου τής Έ- 
φημερίδος τών 'Ηνωμένων πολιτειών, είς 8ν ύπεσχέθη ό'τι θά στέλλη άντα- 

ποκρίσεις έξ Εύρώπης, άνεχώρησε μετά τίνος έξαδέλφου του τή 1 ’Ιουλίου 

καί τή 29 τοϋ αύτοΰ μηνός έφθασαν είς Αιβερπούλην.
Πεζή οί νέοι περιηγηταϊ έπεσκέφθησαν σχεδόν τό πλεΐστον τής Σκωτίας 

έξετάζοντες τάς μάλλον άξιοσημειώτους πόλεις, τοποθεσίας κα’ι φρούρια, 

καθώς καϊ τά ή'θη κα'ι έθιμα τοΰ λαοΰ' είτα έπανήλθον είς Λονδίνου, ένθα 
παρετήρησευ ό Βαγιάρδος τύ άκρου άωτου τής πενίας καϊ τοϋ πλούτου, έκοι- 

μήθη είς τά ρυπαρότερα ξενοδοχεία, περιεπάτησε μετά τών εργατών καί 
επαιτών, καϊ έξεπλάγη έπί τφ χειμάρρφ έκείνφ τοΰ λαοΰ δστις διέρχεται 

τήν άχανή πόλιν, καϊ μετά βραχεΐαν ένταΰθα διαμονήν άπήλθον είς Γερ

μανίαν ταξειδεύοντες πάντοτε δσον έδύναντο εύθηνότερον, και συνεχώς άντι- 

καθιστώντες τόν σιδηρόδρομον διά τής πεζοπορίας. Σκοπός τοϋ Βαγιάρδου 
ήτο νά μεταβή μετά τοΰ έξαδέλφου του είς Άϊδελβέργην καί άκροασθή τών 

μαθημάτων τοΰ πανεπιστημίου ή νά διδαχθή ύπό τίνος καθηγητοϋ, άλλ’ ή 

ευρεσις χρημάτων δέν ήτο εύκολος. ’Εν τούτοις άγαπών τάς ρωμαντικάς το
ποθεσίας, τά άρχαϊα φρούρια, τά ύψηλά δρη και τούς ποταμούς μάλλον ή 

τά θρανία τοΰ πανεπιστημίου, διέκοψε ταχέως τά μαθήματά του καϊ έπα- 
νέλαβε τάς οδοιπορίας του, άφοΰ πρότερον έπεσκέφθη τά πέριξ τής πόλεως 

δρη, ποταμούς και πεδιάδας. Μετέβη πεζή είς Φραγκφόρτην δπως σπουδάση 

τήν γερμανικήν και έξετάση τά ή'θη καϊ έθιμα τοΰ λαοΰ. Ό διά τοιούτων 

άσημάντων χρηματικών μέσων έπισκεπτόμενος τήν Εύρώπην πολλάς ύφί- 
σταται ταλαιπωρίας καϊ στερήσεις, αιτινες ενίοτε φθάνουσιν είς τδ μή περαι
τέρω. Έπί ημέρας ολοκλήρους έμεινε νήστις, δριμεϊς δέ ήσθάνετο πόνους έπ’ι 

τών ήμιγύμνων ποδών του" έξετέθη είς τάς σφοδροτέρας καταιγίδας τοϋ χει- 

•μώνος καί τάς καυστικωτέρας ημέρας τοΰ θέρους, διενυκτέρευσεν είς καλύ
βας έπαιτών καί έκοιμήθη είς τάς ρυπαράς κλίνας τών πενιχροτέρων παν
δοχείων. Άλλ’ ούτε τά δεινά ταΰτα, ούτε οί κίνδυνοι είς ούς πολλάκις ύπέ- 

πεσε, ί'σχυσαν νά κατευνάσωσι τόν ένθουσιασμόν του. Σκοπόν είχε νά έπι- 
σκεφθή τά μεγαλείτερα έργα καί τάς ώραιοτέρας τοποθεσίας τής Εύρώπης. 
Τινές τών ώραιοτέρων περιγραφών του έγράφησαν δτε δ μέν στόμαχος ήτο 

κενός, αί δέ χεϊρες έτρεμον έκ τοΰ ψύχους. Είς Φραγκφόρτην έξέμαθε τήν 
γερμανικήν, έσχετίσθη μετά τών μάλλον διακεκριμένων άνδρών τής πόλεως, 

έπεσκέφθη τόν γηραιόν Μενδελσώνα, και μετά θελκτικής άφελείας περιέ
γραψε τήν υποδοχήν ής έτυχε παρά τοΰ συγγραφέως τοΰ αγίου Παύλου. Τό 

προσεχές έαρ έπανέλαβε τάς οδοιπορίας, σχετιζόμενος καθ’ όδόν μετά τών 

χωρικών ών προσεκτικώς έσπούδαζε τόν βίον’ έπεσκέφθη τήν Λειψίαν, τήν 
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Δρέσδην, τήν Βιέννην καί τέλος τό Μονάχον, έζέτάζων τά πάντα καί λε

πτομερώς περιγραφών αυτά.
Έπί τοσουτφ δε εστερεϊτο χρημάτων κατά τάς επιπόνους ταύτας οδοι

πορίας, ώστε συνεχώς εδαπανα ρ-όνον 40 λεπτά προς τροφήν καθ’ έκάστην.

Την 1 Αύγουστον 1845 συνοδοιπόρον έχων τον έζάδελφόν του έπανέλα- 
βεν δ Βαγιαρδος τας περιηγήσεις του. Έπεσκέφθησαν την Ζυρίχην, μ.ετέ- 

βησαν εις την λίμνην τής Λυκέρνης ένθα είδον μετ’ ένθουσιασμοΰ την κατοι

κίαν τοΰ ΓουλιελμΟυ Τελλου, άνεβησαν επί τής κορυφής τοΰ άγιου Γοτάρδου, 
αφ’ ής μετ’ εκπληζεως καί φόβου παρετήρησαν τά ένώπιαν αύτών χαίνοντα 

μαϋρα χάσματα, καί διά τ-^ς κοιλάδος Qucino έφθασαν εις Μιλάνον. Έπί 
τοσόΰτον δε, είχεν άναπτυχθή τό παρατηρητικόν τοΰ Βαγιάρδου, ώστεέκ πρώ

της όψεως έβλεπε πολλά διαφευγοντα την προσοχήν άλλων. Μετά προσοχές 
παρετήρει τούς στρατιώτας, τούς ιερείς, τά δάση, τά άνθη, τάς οικίας,, τά 

σχολεία, τά νομίσματα, τάς ενδυμασίας, την τροφήν, την ατμόσφαιραν, έν 

ένΐ λόγφ άνακαλύπτει έν Μιλάνφ καί περιγράφει πλείονα παρ’ δσα άλλοι 

περιηγηταί καθ’ δλην την Ευρώπην. Έκεϊθεν έπορεύθησαν εις Πίσαν, Γέ

νουαν καί Φλωρεντίαν ένθα έμειναν έπ'ι τρεις μήνας οΰς άφιέοωσεν ό Βα· 
γιάρδος εϊς σπουδήν τής ιταλικές καί έζέτασιν των εικόνων τοΰ ΊΡαφαηλου 
καί άλλων διάσημων ζωγράφων. Κατά τάς άρχάς ’Ιανουάριου τοΰ 1846 έφθα

σαν εις 'Ρώμην καί κατέλυσαν εις πενιχρόν ζενοδοχεϊον. Έπεσκέφθη ως έθος 

αύτώ τά άριστουργηματα τής τέχνης, έξέδραμεν εις τάς έξοχάς, άνέβη επί 
τών όρεων, καί καταληφθείς υπό τής νυκτδς διενυκτέρευσεν ύπδ τάς στάς 

τοΰ ναοΰ τής 'Εστίας.
Σφόδρα επεθυμει νά ΐ'δνι την Νεάπολιν και Πομπηίαν, άλλ’ εστερεϊτο χρη

μάτων’ άναλαβων δε μετά ψυχικοΰ άλγους την πρός βορράν άγουσαν έφθασε 

πεζή εις Civita-Vechia, δπόθεν έπεβιβάσθη επί τοΰ εϊς Μασσαλίαν άναχω- 

ροΰντος άτμοπλοίου. Εις πεντε δολλάρια άνήρχετο ολη ή χρηματική του πε
ριουσία, δτε άπεβιβάσθη εϊς Μασσαλίαν, έπρόκειτο δέ νά διανύση πεζή 

άπόστασιν πεντακοσίων μιλίων διά μέσου χώρας ής καί την γλώσσαν ήγνόει. 

Πας άλλος έκτος τοΰ απτόητου Τεΐλωρ ήθελεν άποθαρρυνθή έν τή λίαν 
δυσχερεϊ ταύτη περιστάσει, άλλ’ ουτος, νέας άντλήσας δυνάμεις, έπανέλαβε 
φαιδρός την οδοιπορίαν του, έφθασεν εϊς Λυών ένθα κατά καλήν του τύχην 

έλαβε μικράν χρηματικήν βοήθειαν έζ ’Αμερικής, ητις άπέβη άγγελος σω

τηρίας, καί μετά πολλούς κόπους καί ταλαιπωρίας άφίκετο εϊς Παρισίους 

οπού, καθοσον τώ επετρεπον αΐ περιστάσεις, έπεδόθη εϊς την σπουδήν τής 
γαλλικής, έπισκεπτόμενος συχνά τά μουσεία καί τάς βιβλιοθήκας, μελετών 
άκαταπαύστως καί νέας άποκτών γνώσεις. Εϊς Λονδϊνον έφθασεν άνευ όβο- 
λοΰ, άδυνατών νά πλήρωσή καί τά ταχυδρομικά τέλη επιστολής ταυ έζ 

’Αμερικής. Άπεγνωσμένας κατέβαλε προσπάθειας πρός ευρεσιν έργου παρά 

τινι τυπογραφείφ, άλλ’ δλαι άπέβησαν μάταιαι, διότι δεν έφερε συστατικά 

προηγουμένης εργασίας. Έν έσχάτφ άπελπισμφ,νήστις καί άστεγος άπετάθη 
πρός τον πρόεδρον άμερικανικής τίνος εταιρίας δστις, λαβών οίκτον πρός αυτόν, 
τώ έδάνεισεν 25 φράγκα καί οδτω ό άτυχης περιηγητής ήδυνήθη νά φάγν) 

και νά κοιμηθή. Έπρομήθευσε δέ αύτώ καί μικράν έργασίαν έζ ής έπορίζετο 

τά πρός τό ζην έως δτου λαβών ολίγα χρήματα έζ ’Αμερικής επανήλθεν εϊς 

Νέαν Ύόρκην.
Τή προτροπή φίλων του άνέλαβε τήν έκδοσιν τοΰ Σκαπανέας, έφημερίδος 

φιλολογικής, άλλ’ή έπιχείρησις αΰτη άπέτυχε πολλών άναγνωστών μή άρε- 
σκομένων εϊς τάς φιλολογικάς έπιθεωρήσεις τοΰ Τεΐλωρ. Τό αυτό έτος εδη- 

μοσίευσε τάς 'Οδοιπορικός τον Σκέψεις, έν ώ μετά πολλής άφελείας καί 
χάριτος περιγράφει δσα έπεσκέφθη ως άντελήφθη αύτών. Τό βιβλίον τοΰτο 

κατέστη δημοτικώτατον, καί άπό τής δημοσιεύσεως αύτοΰ έγνωρίσθη μετά 
των μάλλον διακεκριμένων φιλολόγων τής Νέας Ύόρκης, έκτοτε δε άνελαβε 

τήν διεύθυνσιν τοΰ Φιλολογικού Κόσμον, περιοδικοΰ εβδομαδιαίου, θεωρού
μενου ως ενός τών σπουδαιότατων τής ’Αμερικής. Τό 1848 προσελήφθη ώς 
συνεργάτης τοΰ Βήματος, καί άπό τής έποχής εκείνης ή'ρζατο, διά τής δη

μοσιεύσεως μικρών άρθρων, τοΰ μακροΰ καί έντιμου σταδίου του ως εις τών 

εκδοτών τής σπουδαίας ταύτης έφημ-ερίδος. Κατά τό έαρ τοΰ 1849 εστάλη 
εις Καλιφορνίαν παρά τής εϊρήμένης έφημερίδος, δπως παράσχη άκριβεϊς 

πληροφορίας περί τών χρυσούχων μεταλλείων τής χωράς έκείνης, περί ής με* 
γιστον κατά τήν εποχήν έκείνην έζεδηλώθη ενδιαφέρον. Μετά σπουδής άνε- 

γίνωσκεν δ λαός πάσαν εΐ'δησιν περί τών χρυσωρυχείων αυτής, χιλιάδες δέ 

μετέβαινον διά ζηράς και θαλάσσης πρός ευρεσιν τύχης εϊς τήν εύδαίμονα 

έκείνην γην. Ούδέποτε ό άμερικανικός λαός κατελήφθη ύπδ τοσαύτης συγ- 

κινήσεως δσφ κατά τήν εποχήν έκείνην. Οί πλούσιοι έπώλουν εις πλειστη- 
ριασμόν τά κτήματά των καί άπήρχοντο αυθωρεί, οί δέ πένητες άνεχώρουν 

πεζή, σχεδόν άνευ εφοδίων, καί κινδυνεύοντες ν’ άποθάνωσι τής πείνης κατά 

τήν μακράν διά τών έρήμων πορείαν.’Επί τινα χρόνον ένόμιζέ τις δτι αί Ήνω- 
μέναι Πολιτεΐαι ήθελον μείνει άνευ άρρενος πληθυσμοΰ πρός έκτέλεσιν τής 

στρατιωτικής υπηρεσίας. Ή Νέα ’Αγγλία άπασα είχε καταληφθή ύ^τό τοΰ 

πυρετοΰ τοΰ χρυσοΰ.
Κατά τήν πυρετώδη ταύτην έζοδον άνεχώρησεν ό Τέϊλωρ. 'Ολόκληρος δ 

άγιος Φραγκίσκος παρίστανε άπέραντον πεδίον πλήρες σκηνών, παραπηγμά
των, σωρών διαφόρων έμπορευμάτων καί φορτηγών ζφων. Έν τφ άχανεϊ δέ 

τούτφ πεδίφ παρετήρησεν δ Τε'ίλωρ Μεζικανούς, Γερμανούς, "Αγγλους, ’Αμε
ρικανούς, ’Ινδούς καί ’Ιάπωνας συνωθουμένους φύρδην μίγδην, έζάλλως χειρο- 

νομοΰντας καί έμμανώς έπαναλαμβάνοντας : χρυσόν ! χρυσόν ! χρυσόν ! Μο
λονότι δέ άπέθανον εκατοντάδες έκ τών ελών τοΰ Παναμά καί άπωλέσθησαν 

χιλιάδες έκ τής χολέρας, ούχ ήττον ούδέν ήδύνατο ν’ αναχαίτιση τήν δρ- 
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{Λην τοϋ χειμάρρου κα'ι οί θηρευταί τοϋ χρυσαΰ συνέρρεον άθρόοι είς τδν επί
γειον τοϋτον παράδεισον.

Καί τά έλάχιστα ύπερετιμηθησαν. Δωμάτιον ρυπαρού ξενοδοχείου ένφ- 
κιαζετο αντί 2 5 δολλαρίών την εβδομάδα" τδ ξενοδοχείου δέ τοϋτο, έχονέκτα- 

βιν εβδομηκοντα τετραγωνικών ποδών έφερεν ετήσιον εισόδημα έκατύγ όί'κα 

^ι.Ιιάόων δολαρίων. "Έκαστον φύλλον έφημερίδος έπωλεϊτο άντί ενός δολ- 
λαρίου, δλα δέ ανεξαιρέτως τά εμπορεύματα έφερον κέρδος χιλιάδας τοΐς 

εκατόν. Κοινού εργάτου ημερομίσθιον ^σαν 1 5-2 Θ δολλάρια, τόσον δέ ταχέως 
ηΰξανεν η τιμή τών κτημάτων ώστε ολίγοι έτόλμων νά πωλησωσι, φοβούμε

νοι μη έκ τ^ς ύπερτιμησεως άπολέσωσι περιουσίαν ολόκληρον. Μεταπράτης 

έχων τά έμ.πορεύματά του εντός καλυβης κεκαλυμμένης διά πανίου έκέρ- 
δησε πεντακοσίας χιλιάδας δολλαρίών έντός οκτώ μηνών" τόσφ δέ άφθονος 

?τον ό χρυσός* ώστε τά παιδία έκέρδαινον άπειρα κέρδη, συλλέγοντα τά έκ. 

τών σάκκων τών έργατών πίπτον.τα τεμάχια χρυσού.

Τά τών εργασιών τούτων περιέγραψε γλαφυρώς ό Βαγιάρδος είς τάς- διά 
τοΰ Βήματος δημοσιευθείσας έπιστολάς του. Προέτειναν δέ αύτφ να έργασθφ 
δι’ ί'διον λογαριασμόν, άλλ’ ουτος, μένων πιστός είς τδ καθήκον* άπ^λθε πρός 

έρευναν της χώρας. Δι^λθεν έρημους πεδιάδας, ποταμούς και δάση ά έλυμαί- 

νοντο λησταίκαί άγρια θηρία, άναπτύξας κατά την επικίνδυνον ταύτην πορείαν 
θάρρος άκλόνητον και αύταπάρνησιν εφάμιλλου τοϋ Στάνλεϋ καί τών μεγαλει- 

τερων περιηγητών,καί εκτεθείς είςολας τάς ταλαιπωρίας άς ύφίσταντο πάντεί 
οί κατά την εποχήν έκείνην έπισκεπτόμεναι την Καλιφορνίαν περιηγηταί.

’Ενίοτε έχάνετο έντός τών δασών καί τών όρέων καϊ συνεχώς ύπέφερεν έκ 
πείνης καί δίψης, άλλ’ άποφασίσας νά έρευνηση την χώραν ύπέμενε καρτε
ρικός διακινδυνεύων ένίοτε και αύτην την ζωήν. Γραφικώς περιέγραψε την 

εκλογήν τών άντιπροσώπων ·ητις έγένετο έν Καλιφορνία τη συναινέσει'πάντωΧ 

τών έκ περάτων τοΰ κόσμου συναθροισθέντων χρυσοθηρών, πίστας δέ κα 
άκριβεϊς πληροφορίας μετέδιδεν είς τούς πολυπληθείς άναγνώστας τοΰ Βή
ματος περί της περιλάλητου ταύτης χώρας. Εΐς Μεξικόν πορευόμενος συνε- 
ληφθη ύπδ ληστών οΐτινες, άπογυμνώσαντες αύτόν τών δ'σα είχε χρημάτων, 
έδεσαν τάς χεϊράς του κα'ι ούτως άφνίκαν αύτόν ν’ άκολουθηση την πορείαν 

του. Εύτυχώς κατώρθωσε νά λύση τά δεσμά του κα'ι νά φθάση άβλαβης εί5 

Μεξικόν όπόθεν έπανηλθεν είς Νέαν 'Γόρκην.

Ό θάνατος τνίς πασχούσης συζύγου του έπελθών δύο μ-ηνας μετά τούς γά' 
μους τφ έπροξένησε βαθεΐαν λύπην" πρδς.διασκέδασιν δέ αύτ·ης έπεδόθη εΐς 
άέναον έργασίαν, δημοσιεύσας ποιήματα, μυθιστορίας καί λυρικά ^σματα, 

άλλ’ ό ύπερβολικός κάματος κατέβαλεν αύτόν έπ'ι τοσούτφ, ώστε ένόησεν 

δτι ητο αύτόχρημα αύτοχειρία ή έξακολούθησις τ·ής έργασίας. Άνεμνησθη 
τότε τών πρώτων έν Εύρώπη οδοιποριών του, καί ο πρόςτάς περιηγήσεις έρως 

του άνεζωπυρώθη. Άποφασίσας νά έπισκεφθνί την ’Αφρικήν άνεχώρησεν εΐς 

Αλεξάνδρειαν δπου έφθασε την 1 Νοεμβρίου 1851.
Κατά τόν διάπλουν έγνωρίσθη μετά τίνος Γερμανού μεθ’ ου συνεφώνησαν 

νά έπισκεφθώσι τόν Νείλον μέχρι τών συνόρων της Κεντρφας ’Αφρικής. Τα
χύτατα έξεμάνθανεν ό Βαγιάρδος τάς ξένας γλώσσας, κα'ι τίί βοηθείη μικρού 

φρασελογίου κατώρθωσε νά συνεννοηται μετά τών εντοπίων. Την 1 Δεκεμ
βρίου άφίκοντο είς Θήβας, έξετάζοντες έπί δύο ημέρας τά άρχαϊα αύτης λεί

ψανα ών εκτενή περιγραφήν έπεμψεν ό Βαγιάρδος είς την σύνταξιν τοϋ Βή
ματος. Έπ'ι δύο ημέρας άνηρχοντο πρός τδν Νείλον έπισκεπτόμενοι χωρία, 
άρχαίους ναούς, ημιτεθαμμένας πόλεις καί τάφους λαμπρώς κεκοσμημένους, 
έφθασαν δέ μέχρι τοΰ καταρράκτου κα'ι τ^ς νήσου Φίτης (ίσως Φάρου)οπου ειδον 

τόν περίφημον ναόν τών Πτολεμαίων.Ένταΰθα δ Τέϊλωρ άπεχωρίσθη τοΰ συνο
δοιπόρου του,ό'στις έπανηλθεν είς ’Αλεξάνδρειαν, ούτος δέ ευρών τάς άναγκαίας 

καμηλους, άπ^λθε πρός έρευναν τ·ης έρημου, κινδυνεύων νά σπαραχθίί ύπό 

άγριων θηρίων, η νά προσβληθη ύπό τοΰ φοβεροΰ αύτίίς πυρετού $ τοΰ άνυ" 
ποφόρου τίς θερμές άμμου καύσωνας. ’Απτόητος ηκολούθησε την πορείαν κα4 

έφθασεν είς Καρτούμην ένθα έφιλοξενηθη ύπδ τών καθολικών ιεραποστόλων" 

ηλπιζε δέ δτι δι’ αύτών νίθελεν έπισκεφθνί τάς έρημους τίίς ’Αφρικής, άλλ' 
ούδείς αύτών έτόλμα νά έπιχειρηση τοιαύτην έκδρομην. Ούτω δέ δέν ιηδυνηθη 

νά άνακαλύψη δ, τι βραδύτερον άνεκάλυψεν ό Στάνλεϋ. Έπί τοσούτφ έπέμε- 

,νεν ό Βαγιάρδος νά έπισκεφθη τάς ένώπιόν του άγνώστους χώρας, ώστε άπε- 

φάσισε, υπό τινων μόνον ύπηρετών άκολουθούμενος, νά πλεύση πρός τόν Λευ
κόν Νείλον" καί κατορθώσας μετά μεγάλης δυσκολίας νά εύρη πλοιά- 

ριον, ένεκα τοΰ πρδς τούς άγριους κανιβάλους τοΰ έσωτερικοΰ τρόμου τών 
ναυτών, άπέπλευσε παρά τάς συμβουλάς πάντων, άποτρεπόντων αύτόν τοιού
του ριψοκινδύνου ταξειδίου, έχων άπόφασιν νά προχωρηση έφόσον οΐ λεμβού
χοι ηθελον άκολουθησει αύτόν. Έπί έρημου ποταμοΰ, άγρίαν παρουσιάζοντας 

δψιν, έν μέσφ άπειρου έρημίας ένθα καί αύτοί οί άνθρωποι έφαίνοντο ώς θη
ρία, μεταξύ τών παραδοξοτάτων πτηνών και ζώων, άνευ οικείων καί φίλων? 

έπλεεν άτάραχος χωρίς ποτέ νά φαντασθη δτι ηδύνατο νά σπαραχθίί ύπδ 
κροκοδείλων η ίπποποτάμων, φοβούμενος δέ μόνον μη έγκαταλειφθη ύπό 

τοΰ πληρώματος, καί ούτως έφθασεν είς την χώραν τών Σιλούχων, φυλ^ς νέ

γρων άγριας, ην μόνον έκ παραδόσεως έγνώριζον οΐ ναΰται, οΐτινες έντρομο1 
Ακόυσαν τόν Βαγιάρδον λέγοντα οτι έμελλε νά έπισκεφθνί τά χωρία τών φο
βερών τούτων άνθρωποφάγων. Παραλαβών δύο τών ύπηρετών του, ών ό είς 

ώμίλει ολίγον την γλώσσαν τών άγριων, μετέβη άοπλος εξς τά χωρία αύτών» 
καί διά τοΰ προσηνούς αύτοΰ ύφους κατεπράϋνε'-την όργην των, πείσ.ας αύτούς 

νά καταθέσωσι τά δπλα, άτινα κατ’ άρχάς έκίνουν άπειλητικώς. Έκάπνισε 
δέ μετά τοΰ άρχηγοΰ καί προσέφερε δώρα τοΐς λοιποΐς.

(Όλαι αί προσπάθεια! του δπως πείση τούς ναύτας ν’ άκολουθησωσι τόν
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πρός τά πρόσω πλοΰν άπέβησαν μάταιαι. Ούτε δώρων υποσχέσεις, ούτε άπει- 

λαί κατέπεισαν αυτούς, άκραδάντως πιστεύοντας δτι ειχον φθάσει εις τό τέ
λος τοΰ κόσμου. Σφόδρα έπεθύμει νά έρευνησν) τόν ενώπιον του άγνωστον κό
σμον, διό επανήλθε μετά λύπης είς Κάίρον, άφοΰ έπεσκέφθη τά έπί τίς άδοΰ 

χωρία τδν αγρίων, έκδραμών καί δευτέραν φοράν εις την έρημον. Κατά την 
όδοιπορίαν δέ ταύτην προσεβληθη ύπό τίς λεγομένης «μέθης τίς έρημου», 

ητις προέρχεται έκ τίς μονοτόνου τοπογραφίας καί τοΰ φοβερού καύσωνας.

Έκ τίς Αίγύπτου μετέβη είς 'Ιερουσαλήμ, έπεσκέφθη την Βιθυνίαν, την 
Ναζαρέτ, την Δαμασκόν, άνέβη εις τά δρη τοϋ Λιβάνου, άπίλθεν είς Πρού

σαν καί έκεϊθεν είς Κωνσταντινούπολή. Μαθών έκεϊ δτι μοϊοα Αμερικανικού 
στόλου έπρόκειτο νά πλεύσγι είς τούς λιμένας τίς ’Ιαπωνίας, άπεφάσισε ν’ ά- 

κολουθησγι αύτην, καί πρός τόν σκοπόν τοΰτον έγραψεν είς τούς έν Νέφ Τόρκ$ 
φίλους του, παρακαλών αύτούς νά ζητησωσιν άδειαν δπως άπέλθτρ είς Ια

πωνίαν μετά τοΰ στόλου. Άλλ’ έν Λονδίνφ, έ'νθα έπανίλθε διά τίς ’Ιταλίας 

καί Γερμανίας, ών έπεσκέφθη καί πάλιν τάς σημαντικωτέρας πόλεις, άπε- 

φάσισε, πρό τίς ’Ιαπωνίας, νά περιηγηθή την Klrar, καί λαβών τά πρός 
τοΰτο έφόδια άπίλθεν είς Γιβραλτάρην, περιηγηθη έσπευσμένως την μεσημ
βρινήν Ισπανίαν, καί την 8 Δεκεμβρίου άπεβιβάσθη είς ’Αλεξάνδρειαν, όπό- 
θεν διά τοΰ Σουέζ άπεπλευσεν είς Βομ.βάην. Σπεύδων δέ νά περιηγηθή τάς 
’Ινδίας καί φθάσγι έγκαίρως είς Κίναν δπου έμελλε νά συνάντησή την ύπό 

τφ πλοίαρχφ Περρέ ναυτικήν μοίραν, άπεφάσισε νά διατρέξη τιτραχόσια 
μίΛια έπί ταχυδρομικού οχήματος. Καθ’ άδόν έπεσκέφθη την "Αγραν, *^ς 
έθαύμασε τούς περίφημους ναούς, κατά πολύ ωραιότερους τών ωραιότερων τίς 
Εύρώπης καί μετά πορείαν 150 μιλίων έφθασεν είς Δέλην, παλαιάν τών 

Μογγόλων πρωτεύουσαν. Πανταχοΰ ύπεδέχοντο αύτόν φιλοφρόνως, διά τοΰ. 
εύγενοΰς δέ καί συνδιαλλακτικού ύφους του έπέσυρε ταχέως τάς συμπάθειας 

τών σχετιζομένων αύτόν. Άνέβη έπί τών υψηλών κορυφών τών Ήμωδών (Ίμα- 

λάί’ων) όρέων καί διά ταχυτάτής πορείας έφθασαν είς Καλκούταν, όπόθεν άνε- 
χώρησεν είς Σιγχοπόρην πόλιν κατοικουμένην ύπό 10-15 χιλιάδων ρυπαρών, 

καί δυσειδών Κινέζων, οδς ό Τέϊλωρ περιέγραψεν ώς τόν μάλλον βάρβαρον 

καί άγροϊκον λαόν. Ένταΰθα έγραψεν άξιόλογον πραγματείαν περί τίς καλ
λιέργειας τίς Κίνας, ίτις έδημοσιεύθη έν Λονδίνφ καί Νέφ Ύόρκγ).

Κατά τάς άρχάς Μαίου άνεχώρησε μετά τοΰ είς ’Ιαπωνίαν πλέοντος στό
λου, ύπό τόν δρον δτι αί μέν έκθέσεις του δλαι ίθελαν ύποβληθί είς τόν 

έλεγχον τών αξιωματικών, ουτος δέ είς δλας τάς ποινάς τοΰ ναυτικοΰ νόμου. 
"Επλευσαν κατ’ εύθεϊαν εις τά παράλιά τίς Ιαπωνίας, ό δέ Βαγιάρδος 

παρετηρει καί περιέγραφε λεπτομερώς παν δ,τι άπηντων κατά τόν διάπλουν. 

Αί έκθέσεις του δέ αδται, παρέχουσαί παντοίας πληροφορίας περί τών όρέων, 

ποταμών, πεδιάδων καί λιμένων ώς καί περί του χαρακτίρος καί τών άναγ- 

κών τών κατοίκων, κατετέθησαν είς τό ύπουργεϊον τών Ναυτικών ώς λίαν 

χρήσιμοι ύπό τίς Κυβερνησεως τίς πατρίδος του θεωρηθεϊσαι. Μετά μακράν 

ώπουσίαν έπανίλθεν είς Νέαν Ύόρκην την 20 Δεκεμβρίου 1853 γενόμενος 
δεκτός μετ’ ένθουσιασμοΰ.

Μετά την έπάνοδόν του έξ ’Ιαπωνίας καί Κίνας, ίρξατο αύθις τών φιλο
λογικών του έργασιών δημοσιεύσας διάφορα ποιήματα κα'ι μυθιστορίας, καί 
διορθών τάς μηπω δημοσιευθείσας έπιστολάς του. Τοιαύτη δ’ ν)το κατά την 

έποχην έκείνην η φημη του ώς μεγάλου περιηγητοΰ, ώστε καθεκάστην 
σχεδόν προσεκαλεϊτο ύπό διαφόρων συλλόγων παρακαλούντων αύτόν ν’ άνα- 

γνώση τι περί τών περιηγησεών του, καί συνοδευόντων, ώς έπί τό πολύ, τάς 

προσκλήσεις ταύτας διά γενναίων χρηματικών ποσών, κατά τό έν Αμερική 

επικρατούν έθος.
Διακαής αύτοΰ πόθος ητο νά παράσχν) τ·?ί οίκογενεί^ του τά μέσα άνε- 

τωτέρου βίου, καί πρός τόν σκοπόν τοΰτον είργάζετο άκαταπαύστως. Τοιαύτην 
δέ έργατικότητα άνέπτυξεν ώστε έκτος της τακτικής εργασίας τοΰ Βήματος, 

άνεγίνωσκε τακτικώς είς διαφόρους συλλόγους, κα'ι άπεκρίνατο είς πλίθος 
επιστολών άς έκ διαφόρων μερών της Άμερικίς καί τίς Εύρώπης έλάμβανε 
καί δι’ ών τφ έζητοΰντο ποικίλαι πληροφορίαι περί τών ύπ’ αύτοΰ έπισκε- 

φθεντων μερών. Έκ της έργασίας δέ ταύτης άπελάμβανεν αρκετά, άπέτισε 
διάφορα χρέη του, κα'ι τό έαρ τοΰ 1856 άνεχούρησε μετά τίς οικογένειας 

του είς Εύρώπην. Άνέκφραστον χαράν γισθάνετο ό Βαγιάρδος έπισκεπτόμενος 
μέ τούς αδελφούς καί τάς άδελφάς του την ’Αγγλίαν, ητις την φοράν ταύτην 

τω έφαίνετο ώραιοτέρα κα'ι θελκτικωτέρα. Προσεκαλεϊτο συνεχώς είς τάς συνα- 
ναστροφάς τών διαπρεπεστέρων άνδρών, ό δέ Θέκερυ είσηγαγεν αύτόν είς 

την έκλεκτοτέραν κοινωνίαν τοΰ Λονδίνου. Ιστορικοί, βιογράφος μουσικοί, 
ποιηταί, έσφιγγον αδελφικώς την χεϊρα τού Βαγιάρδου ό'στις ησθάνετο ηδη 

οτι είχεν άνέλθει είς την περιωπην έκείνην, δι’ ην είχε καταβάλει τοσούτους 

άγώνας, θεωρούμενος ί'σος έκείνοις ών τά συγγράμματα μετά προσοχής έσπού
δαζε. "Αλλοτε πάλιν, έξετάζων τά δημσσιευθέντα έργα του, ευρισκεν αυτά 

πολύ κατώτερα τίς άξίας ην έν γένει τοΐς άπέδιδον. Αί σχέσεις του μετά 

τών άνδρών τούτων ένέβαλον αύτφ την ιδέαν τοΰ συγγράψαι τι ύψηλότερον, 

καί πρός τό έργον τοΰτο έστρεψεν ό'λας αύτοΰ τάς δυνάμεις.

Άπό της στιγμίς έκείνης οί φίλοι του παρετηρουν έν αύτώ τάσιν τινά 
πρός ε'κστασιν ·ητις διεφαίνετο καί έν μέσφ τίς συνήθους φαιδρότητός του. 

Άκατασχέτως έτεινε πρός την ύψηλην ποίησιν, καί ησθάνετο την ηθικην 
έκείνην δύναμιν, δι’ ης -ηθελεν έπιτελέσει έργον μεγαλείτερον.

Μετά τίς οικογένειας αύτοΰ διηλθε θέρος εύχάριστυν είς τάς τερπνοτέρας 

τοποθεσίας της Εύρώπης, καί τό έπιόν φθινόπδζιον άπεφάσισε νά έπισκεφθί 
τάς παγωμένας χώρας τίς Λαπωνίας.

Έκ τών σχέσεών του μετά τών μάλλον διακεκριμένων άνδρών τίς Αγ

γλίας καί Άμερικίς είχεν έννοησει, δτι τά δημοσιευθέντα ποιήματα του θά 
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ζήσωσι μακρότερον τών περιγραφών τών περιηγήσεών του, καί δτι ή θέσις 

τοΰ ποιητοΰ έν τή πλάστιγγι τής ανθρώπινης αξίας ήτο πολύ ύψηλοτέρα τής 
τοΰ άνταποκριτοΰ έφημερίδος περιηγητοΰ. Τή 6 Δεκεμβρίου 1 856, άνεχώ- 
ρησεν έκ Γερμανίας επιχειρών την έπικινδυνωδεστάτην τών επιχειρήσεων. 
Άλλ’ έκ τών πολλών περιηγήσεων του έδιδάχθη νά περιφρονώ πάντα κίνδυ

νον καί νά προχωρή έως έκεϊ ένθα ήδύνατο νά ζήση άνθρωπίνη ύπαρξις. Άπε- 
φάσισε νά ΐδη ημέραν άνευ ανατολής καί νύκτα άνευ δύσεως ήλιου, κα'ι ούδέν 
αδύνατο ν’ άναχαιτίση την άπόφασίν του ταύτην. "Οτε έφθασεν εις Στοκ

χόλμην ήγνόει έντελώς την γλώσσαν, αλλά προώδευσε τόσω ταχέως, ώστε 
οτε ήρξατο της προς βορράν πορείας του κατόρθωσε νά συνεννοήται μετά 

τών ιθαγενών. Τά της φοβεράς ταύτης πορείας δε* άμαξίων και έλκύθρων 
περιέγραψε λεπτομερώς διά τών έν τψ Βήμαΐι δημοσιευθεισών έπιστολών* 
Το θερμόμετρον έδείκνυεν ενίοτε 40 βαθμούς κάτωθεν τοΰ μηδενικοΰ, ή γε- 

νειάς, ή κόμη καί τά βλέφαρα ειχον κρυσταλλωθή, τά άκρα τοΰ σώματός του 
ήσαν παγωμένα, καί δμως ταΰτα ΰπέμενε καρτερικώς, καί διερχόμενος 

τά άγριώτερα μέρη τής Λαπωνίας, μεταξύ τοΰ Βοθνικοΰ κόλπου και τοΰ άρ- 
κτικοΰ άκρωτηρίου, έπροχώρησε μέχρι Κοτοκέντου. ’Ενταύθα είδε την άνευ 

ώνατολής ήλιου πολυπόθητου ημέραν, η δέ περιγραφή αύτοΰ περί τής λευ

κής γής, τοΰ κυανοΰ ούρανοϋ, τών κίτρινων καί χρυσοειδών χρωμάτων τής 

πρωίας καί τής υπέρυθρου λάμψεως τής έσπερας εινε μία τών γραφικωτάτων 

καί χαριεστάτων έν τγί αγγλική φιλολογίρρ.
’Έξαλλος υπό χαράς ήκουσεν εις την άρκτικωτάτην ταύτην άκραν γνω

στήν μουσικήν ήν η σύζυγος ιεραποστόλου έξετέλει έπί κλειδοκύμβαλού.

Τή 14 Φεβρουάριου έπανήλθεν εϊς Στοκχόλμην μετά όδυνηράν πορείαν» 

κατά πολύ κινδυνωδεστέραν τής άνόδου, ένεκα τής επιτάσεως τοΰ ψύχους κα6 
τών συχνότερων καταιγίδων. Έπεδόθη εϊς την σπουδήν της Σουηδικής γλώσ- 

σης καί φιλολογίας, καί έντός τριών μηνών κατόρθωσε νά έννοή οίονδήποτε 
σύγγραμμα! Εϊς Κοπενάγην συνηντησε τόν μέγαν ποιητήν τής Δανίας ”Αν- 
δερσεν, παρ’ ούτινος έτυχεν εγκαρδίου υποδοχής.

Τοιουτοτρόπως ό εις μετά τόν άλλον οί διασημότεροι άνδρες τοΰ κόσμου 

έσχετίζοντο μετά τοΰ υίοϋ τοΰ άσημου Άμερικανοΰ γεωμόρου. Έκεϊθεν με- 

τέβη εις Γερμανίαν πρός έπίσκεψιν τών φίλων του, καί μετ’ ολίγον έπανήλ- 

θεν εϊς Λονδίνου δπως άποχαιρετίτη την εϊς Αμερικήν έπιστρέφουσαν οϊκο- 
γένειάν του. Μετά τοΰ Γερμανοΰ δ’ έκείνου φίλου ον συνηντησε κατά πρώ
τον έν Αΐγύπτφ συνεφωνησαν νά μεταβώσιν εϊς Δρονδιέρην καί έκεϊθεν δι’ 
άτμοπλοίου εις τά βόρεια ακρωτήρια της Νορβηγίας. Καθόσον δέ έπροχωρουν 

πρός τόν άρκτικόν κόλπον, ό'ρη καθίσταντο λευκότερα, αί δέ ήμέραι έμη- 
κύνοντο έπί τοσούτφ ώστε η εσπέρα διεδέχετο την πρωίαν διά λυκόφωτος" 

βαθμηδόν αί νύκτες άπέβαινον φωτεινότεραι, ώστε, δτε έφθασαν εϊς τό άρ

κτικόν άκρωτηριον,ό ήλιος έλαμπεν έν όλγ αύτοΰ τή λαμπρότητι έπί 24 ώρας. 

Έξετάδαντες άπαντα τά κατά την αρκτικήν παραλίαν χωρία, διηυθύνθησαν 
πρός μεσημβρίαν, άπεβιβάσθησαν εϊς Δρονδιέρην, έκεϊθεν εϊς Βέργεν, καί 

περί τά μέσα Σεπτεμβρίου άφίκοντο εϊς Στοκόλμην, ένθα ό Τέϊλωρ άπεχω- 
ρίσθη τοΰ φίλου του. Μετά την αρκτικήν ταύτην έκδρομήν ένυμφεύθη την 

θυγατέρα τοΰ διάσημου άστρονόμου Hansen, ήν πρό πολλοϋ είχε γνωρίσει έν 
Γερμανίη. Κατά την εποχήν ταύτην έδημοσίευσεν έν Λονδίνφ τάς «Άρκτι- 

κάς έκδρομάς» καί διαφόρους έπιστολάς, καί εΐτα άπήλθε μετά τής συζύγου 
του πρός έπίσκεψιν της Ελλάδος. Ώς δέ έξ ’Αθηνών έγραφεν, διηλθε τάς 

εύτυχεστέρας ημέρας τοΰ βίου μεταξύ τών έρειπίων ττ5ς πόλεως εκείνης. 

’Έκθαμβος πρό της ώραιότητος τοΰ Παρθενώνος αναφωνεί δτι δλα τά μνημεία 
άτινα έπεσκέφθη πίπτουσιν εϊς άσημότητα ένώπιον τομμαρμαρίνου τούτου (Αρι

στουργήματος. Έπισκεφθείς τά όνομαστότερα μέρη της Ελλάδος, τάς Θερμο- 

πύλας, την Κρήτην καί άλλα, έπανήλθεν εϊς ’Αθήνας όπόθεν άπήλθεν εϊς 
Κωνσταντινούπολή καί διά τοΰ Δουνάβεως εις Γερμανίαν. Προτιθέμενος δέ νά 

έπανέλθη εϊς ’Αμερικήν καί ζήση ήσύχως τό έπίλοιπον τοΰ βίου του, άπε- 

φάσισε νά έπισκεφθή την 'Ρωσίαν όπως συμπληρώση τάς περί Ευρώπης 

γνώσεις του.

Πολλά κατά την περιηγησιν ταύτην παρετηρησε καί ήρεύνησεν, ιδίως έν 
Μόσχοι καί Πετρουπόλει, ής έθαύμασε τάς μεγαλοπρεπείς οικοδομάς, όνομά- 
σας αυτήν ζώσαν εικόνα τοΰ Μεγάλου Πέτρου. "Όπως δέ, οτε κατά την 
πρώτην έν Εύρώπη περιηγησιν του, τρέχων εϊς τάς οδούς τοΰ Βερολίνου καί 
συνωθούμενος μετά τοΰ πλήθους ό'πως ίδη την μακρόθεν διαβαίνουσαν άμα
ξαν τοΰ αύτοκράτορος, δέν ήδύνατο ποτέ νά συλλαβή την ιδέαν δτι ήθελεν 

έπανέλθει εϊς την πόλιν ταύτην ώς πρεσβευτής τών "Ηνωμένων Πολιτειών, 
ούτως, άποχαιρετίζων την Πετρούπολιν δέν ηδύνατό ποτέ νά φαντασθή δτι 

μετ’ ού πολύ έμελλε νά έπανέλθή ώς αντιπρόσωπος της πατρίδος του.
'Γην έκ της 'Ρωσίας επάνοδον έθεώρησεν ώς τό τέρμα τών περιηγήσεών 

του, καί μετ’ ευφροσύνου άγαλλιάσεως άπέθηκε τόν κάλαμον, όμολογησας 
δτι ούδέν άλλο έπεθύμει η νά έπανέλθή εις την πατρίδα του καί ζήση ήσύ- 

χως εϊς τόν οίκον δν παρά τη έπαύλει τοΰ πατρός του έσκόπει νά κτίση. 
Μετ’ όλίγας εβδομάδας οί πολυπληθείς φίλοι του ύπεδέχοντο αύτόν έν Νέ<η 

'Γόρκη. ’Αλλά χαρακτήρ οΐος ό τοΰ Τέϊλωρ δέν ήδύνατο νά μέίνή ήσυχος. 
Διασκεδασίς του ήτον η εργασία, τροφή του δέ ή φιλολογία. Κατά την έπο

χην έκείνην άπεφάσισε νά μετάφραση τόν Γκαϊτε καί Σίλλερ. Έθεωρεϊτο 
εις τών σπουδαιοτέρων άνδοών τής Αμερικής, πανταχόθεν προσεκαλεϊτο εϊς 
διαφόρους φιλολογικούς συλλόγους, θερμάς δέ έλάμβανε παρακλήσεις νά 

γράψη ή ν’ άναγνώση τι.—Μετ’ ού πολύ έστάλη καί πάλιν εϊς Καλκρορνίαν 

δπως περιγράψή τάς έν τή πόλει του 'Αγίου Φραγκίσκου έπελθούσας μετα- 
βολάς, καθώς καί τά τής γεωργίας, τοΰ έμπορίου'καί τών μεταλλείων τής 
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χώρας. Έπανελθών ένησχολεΐτο εις δημόσια άναγνώσματα δι’ ών έκέρδαινε 
τάς πρός άποπεράτωσιν τοϋ οίκου του άναγκαίας δαπάνας.

Σφοδρά έπεθύμει ν’ άποκατασταθί) έν τφ ίδίφ αύτοΰ οίζφ καί έπιληφθέ 

τές μεταφράσεως τοΰ Φαύστου,άλλ’ έ σκληρά άνάγκη τόν ηνάγκαζε νά δια· 

θέτη τόν χρόνον ούχί ώς αύτός έπεθύμει. Χΰτη ήτο ή σκληρότερα δοκιμασία 
τοΰ Βαγιάρδου, ήσδάνετο τάσιν άκατάσχετον πρδς ίίργον είς δ εκ φύσεως 
προωρίσδη, ένόει ότι άφινεν ήμιτε.Ιή τά άριστα έργα του, πλην είργάζετο, 
έκοπία καί άγρύπνει, δπως εύσεινηδητως κερδαίνη τά πρδς τό ζέν. Ή διηνε

κής αυτή έργασία η'ρχισε νά προσβάλλη την ύγείαν. του, καί αισθανόμενος 
άνάγκην άναπαύσεως, άνεχώρησεν εΐς Γερμανίαν. Δεν ηδυνηθη δμως νά εύρη 

την ζητουμένην άνάπαυσιν, καθότι ό έπελθών ’Αμερικανικός πόλεμος ένέβα- 
λεν αύτόν είς ανησυχίαν. Τόν Αύγουστον τέλος τοΰ ίδιου έ'τους έπέστρεψεν 

είς ’Αμερικήν καί μετ’ άνεκφοάστου χαράς είσηλθεν είς τόν νεόδμητον οίκον 
του. Τό έπιδν έτος διωρίσθη γραμματεύς τές έν Πετρουπόλει ’Αμερικανικές 
πρεσβείας, καί κατά τό διάστημα της έν Πετρουπόλει διαμονές, του αί μετά 

τές 'Ρωσίας σχέσεις της Άμερικές άπέβησαν στενώταται. Έσχετίσθη μετά 
πολλών διακεκριμένων άνδρών, οΐτινες, έκτιμώντες την άξίαν αύτοϋ, έθεώ- 

ρουν άφευκτον τόν προβιβασμόν του είς την θέσιν τοϋ πρέσβεως, άλλ’ ό Τεϊ- 
λωρ έφρόντιζε περί τών φιλολογικών του έ'ργων μάλλον η τοΰ διπλωματικοΰ 
σταδίου. Χωρίς ούδόλως νά παραμέληση τά καθήκοντα του, έπεδόθη είς τάς 
συνήθεις μελέτας, έξέδραμεν είς τό εσωτερικόν της χώρας, ές έσπούδασε 
την γλώσσαν καί τούς δοκιμωτέρους συγγραφείς. Άκαταπαύστως είργάζετο, 
άναγινώσκων, γράφων καί παρατηρών. Έν Έωσίιγ συνέγραψε δύο ποιήματα, 

ό Νέάας καί Χίλια ετη, άτινα, μεταφρασθέντα ρωσιστί, έγένοντο δεκτά 
μετ’ ένθομσιασμοϋ ύπό τών εύγενών λογίων. Τό άκρον άωτον τές φιλοδοξίας 

του ίςτο νά παράσχη είς τό κοινόν άξίαν μετάφρασιν τοΰ Γκαΐτε κα'ι Σίλλερ 
μετά τές βιογραφίας άμφοτέρων, κα'ι πρός τό έ'ργον τοϋτο συνεκέντρωσεν 
ολας του τάς δυνάμεις. Μολονότι δέν άπέδιδεν μεγάλην άξίαν είς τά δη- 

μοσιευθέντα μυθιστορηματά του, ούχ ίττον αί Τύχαι τοΰ ‘Ιωάννου Γότφρων} 
ό Ίνάχ Θόρστων καί ή ’Ιστορία της Κεντέτ, άτινα έδημοσιεύθησαν μετά 
την έκ 'Ρωσίας έπάνοδόν του, ικανοποίησαν αύτόν, ώς τυχόντα γενικές 
επιδοκιμασίας. ’Έκτοτε δέ ένησχολεΐτο είς διάφορα φιλολογικά έργα καί 

δημόσια άναγνώσματα, έως δτου άπηλθε κα'ι πάλιν είς Εύρώπην δπως έξε- 

τάση τά ύπό τοΰ Γκαΐτε τυχόντα έπισκέψεως μέρη καί άφηγηθη διά τοϋ 

γλαφυροΰ του καλάμου τά τές έκθέσεως τοΰ 1867.
Τό 1866 έδημοσιεύθη τό ποίημα αύτοΰ ή Είκων τοϋ Άγιου ‘Ιωάνναν, 

δπερ αμέσως μετεφράσθη Ίταλιστί. Τό 1869 'Ω,δή του ΆΒραάμ Λίνκολν. 
Τό 1871 ό Φαΰστος τοϋ Γκαΐτε. Τό 1872 ή Προσωπις των Θεών. Τό 1873 
τό βουκολικόν ποίημα Χάρσ. Τό 1874 η τραγφδία ό Προφήτης κα'ι τό 1875 
διάφορα βουκολικά κα'ι λυρικά ποιήματα. Κατά τό 1874 άπέλθεν είς’Ισλαν

δίαν- ώς άνταποκριτης τοΰ Βήματος. "Εγραψε δέ ποίημα ή Αμερική έν 
‘Ισλανδία, δπερ, άναγνωσθέν Ίσλανδιστί ένώπιον πολυπληθοΰς όμηγύρεως, 
διηγειρε γενικόν ενθουσιασμόν.—Κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1878 ό πρόε
δρος τών Ηνωμένων Πολιτειών, έκτιμών την άξίαν τοΰ άνδρός προσέφερεν 

αύτφ την χηρεύουσαν θέσιν τοΰ έν Βερολίνφ πρεσβευτοΰ τές Άμερικές, λέ- 
γων δτι ούδε'ις τών ζώντων άμερικανών διπλωματών ηδύνατο λυσιτελέστερον 

καί ’άξιοπρεπέστερον τοΰ Τέϊλωρ ν’ άντιπροσωπεύση την Αμερικήν έν Γερ- 
μανία. Την θέσιν ταύτην δέν έπεδίωξεν ό Τέϊλωρ, ούχ ίττον έδέχθη αύτην 

ευχαρίστως διότι τφ παρείχε την εύκαιρίαν νά έξακολουθηση τάς περί τοΰ 

βίου τοΰ Γκαΐτε κα'ι Σίλλερ μελέτας του. Γενική χαρά έξεδηλώθη έν ’Αμε
ρική έπ'ι τφ άγγέλματι τοΰ διορισμοΰ αύτοΰ. "Ολαι άνεξαιρέτως αί έφημε- 

ρίδες έθεώρησαν αύτόν ώς την συνετωτέραν καί δικαιοτέραν πράξιν τές κυ- 

βερνήσεως, μετ’ έγκωμίων δέ άνηγγειλαν αύτην τά έγκριτώτερα εύρωπάίκά 

φύλλα. Πανταχόθεν ό πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών έλάμβανε συγχα

ρητηρίους έπιστολάς έπ'ι τη έπιτυχεϊ εκλογή του, άπειρον δέ πλέθος λαοΰ 
πάσης τάξεως συνώδευσεν έν Νέιγ Ύόρκη τόν εΐς Γερμανίαν άναχωροΰντα 
Τέϊλωρ. Εγκάρδιος ύπέρξεν η ύποδοχη ης έτυχεν έν Βερολίνφ ύπό πλείστων 

σοφών γερμανών, μετ’ ίδιάζοντος δ’ δλως σεβασμοΰ κα'ι ύποληψεως έχαιρέτι- 
σεν αύτόν ό πρίγκηψ Βίσμαρκ καί ό διάδοχος τοΰ Γερμανίκοΰ θρόνου. Τιμώ

μενος ύπό τοΰ έθνους του, ύψηλην κατέχων φιλολογικήν θέσιν καί ζών εύτυ- 

χης μετά τές συζύγου καί θυγατρός του, είσέλθεν ό Τέϊλωρ είς τόν έν Βερο
λίνφ οίκον του, λέγων’ «έδώ δύναμαι τέλος νά έργασθώ έν άνέσει». Άλλ’ 
άλλως έ'δοξε τη ειμαρμένη. Τόν επόμενον Δεκέμβριον προσεβληθη ύπό έπι-, 
κινδύνου ύδροκοίλης* οί ιατροί συνεβούλευσαν αύτόν ν’ άπέχη πάσης έργασίας, 
άλλ’ύπερίσχυεν η πολυετής έξις,καί άσθενης δέ ών καί καταβεβλημένος έξηκο- 

λούθει έργαζόμενος, πρός άκριβέ έκπληρωσιν τές άνατεθείσης αύτφ ύπηρε- 
σίας, έ'τις έν ή τελευταία ην προσηνεγκε τη πατρίδι του. Την 19 Δεκεμ

βρίου, άφοΰ πρό ολίγων λεπτών είχε λάβει άντίτυπον τοΰ τελευταίου συγ- 

γράμματός του ό Δευκαλίων, άπέθανεν ό μέγας περιηγητής, ό ποιητης καί 
άκραιφνης πατριώτης Βαγιάρδος Τέϊλωρ, ό διά μόνης τές προσωπικές αύτοϋ 

ίκανότητος άνελθών είς τ’ άνώτατα άξιώματα, κα'ι θέσιν έπιφανέ καταλα- 
βών μεταξύ τών διπλωματών καί φιλολόγων της χώρας του, μνημην άφείς 

άθάνατον καί λύπην άφατον τ-η πατρίδι αύτοΰ καί τφ πεπολιτισμένφ κόσμφ.

Μ. Ν. ΑΑΜΙΡΑΛΗΣ.
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H ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΙΚΩΝ

(ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΓΑΡΛΟΥ ΠΟΟΓ)

νΟ πύργος είς τδν όποιον ό ύπηρέτης μου μέ είσήγαγε σχεδόν διά τής 
βίας, δπως μη διέλθω την νύκτα έν ύπαίθρφ, ριγών καϊ πυρέσσων έκ τής 

πληγής μου, άνήκεν είς την τάξιν τών ύπερηφάνων καί μελαγχολικών εκεί
νων κτιρίων, ών σώζονται εϊσέτι καταορέοντά τινα λείψανα έπϊ τών ακρω

ρείων τών Άπεννίνων. Τό μέγαρον τοΰτο έφαίνετο πρό όλίγου χρόνου καί 
προσωρινώς μόνον έγκαταλειφθέν ύπδ τοϋ οικοδεσπότου. Μεταξύ τοΰ πλή
θους τών έρημων κοιτώνων ώρίσθη ημΐν ώς κατάλυμα εις τών μετριωτέρων 
κείμενος έν άποκέντρφ πυργίσκφ. Τά σκεύη αύτοΰ ήσαν μεγαλοπρεπή, άλλά 
παλαιά κα'ι έφθαρμένα,οί δέ τοίχοι έκαλύπτοντο διά κεντητών έπιστρωμάτων, 

ίπποτικών οικοσήμων καϊ πρό πάντων διά πλήθους εικόνων νεωτέρων ζωγρά
φων έντδς όλοχρύσων γεγλυμμένων πλαισίων. Ή πυρετώδης διάθεσις ύφ’ ής 
κατειχόμην κατέστησεν όξυτέραν την έντυπωσιν έκ τών εικόνων τούτων, 

αίτινες έκόσμουν ού μόνον τούς τέσσαρας κυριωτέρους τοίχους, άλλά καί τάς 
χαρακτηριζούσας τόν γοτθικόν ρυθμόν άπειραρίθμους κοιλότητας καϊ γωνίας. 
Νυκτός ηδη οΰσης, διέταξα τόν ύπηρέτην μου νά κλείσγ τά δρύ’ίνα παραθυ

ρόφυλλα, νά θέσν) άρχαίαν τινά πολύκηρον λυχνίαν παρά τό ποοσκεφάλαιόν 
μου καϊ ν’ άνασύρη τά έκ μαύρου βελούδου παραπετάσματα της κλίνης, ώστε 
νά δύναμαι ουτω ν’ άνακουφίσω την αϋπνίαν μου έπισκοπών τάς ζωγραφίας 

η άναγινώσκων μικρόν τι εύρεθέν παρά τό προσκεφάλαιον βιβλιάριου, έν ώ 

περιειχετο η ιστορία κα'ι η τεχνική άνάλυσις τών έ'ργων τούτων.
Πολλάς διήλθον ουτω ταχυπτέρους ώρας έναλλάξ άναγινώσκων κα'ι θαυ· 

μάζων τάς εικόνας. ‘Η θέσις δμως τοΰ λαμπτηρος δέν ητο ή καταλληλοτάτη 

πρός άνετον άνάγνωσιν. Μή θέλων ν’ άφυπνίσω τόν ύπηρέτην μου έξέτεινα 
μετά κόπου τόν βραχίονα δπως μετατοπίσω τό κηροπήγιον" άλλ’ η μετατό- 
πισις αύτη έπηγαγεν δλως άπροσδόκητον άποτέλεσμα, φωτίσασα αί'φνης 
ζωηρώς γωνίαν τινά τοΰ θαλάμου, έφ’ ής μία τών στηλών τής κλίνης ήπλονε 

πρότερον βαθυτάτην σκιάν. Έν τφ κοιλώματι έκείνφ διέκρινα τότε κατά 
πρώτον εικόνα διαφυγοΰσαν μέχρι της στιγμές έκείνης την προσοχήν μου. 
Αύτη παρίστα ώριμον κορασίδα η νεωτάτην γυναίκα. Μετά τό πρώτον έπ’ 

αύτής βλέμμα έ'κλεισα εύθύς τούς οφθαλμούς, χωρίς νά εννοήσω άμέσως ό 
ίδιος πώς συνέβη τοΰτο" διά τής άναλύσεως δμως τοΰ κατέχοντός με αισθή

ματος, κατενόησα βαθμ,ηδόν δτι ό λόγος δι’ δν έ'κλεισα τούς οφθαλμούς ήτο 
επιθυμία τις νά βεβαιωθώ διά της σκέψεως δτι ουτοι δέν μέ ήπάτων, δτι 

ανοιγων αυτούς ήθελον ίδεϊ καί πάλιν την εικόνα έκείνην, ήν έπεθύμουν νά 

θαυμάσω μετά ψυχροτέρου αίματος καί ησυχωτέρων νεύρων. Άφοΰ έμεινα 

ούτως έπί τινα λεπτά τής ώρας, ηνοιξα καϊ πάλιν τούς οφθαλμούς καί προσή
λωσα αύτούς άτενώς εις την ζωγραφίαν. Κατ’ έκείνην την στιγμήν ήμην 
ησυχώτατος καϊ σχεδόν άπύρετος, διασκεδασθείσης βαθμηδόν τής κατεχού- 
σης με πριν νευρικής έξάψεως. Ούδείς λοιπόν ύπαρχε λόγος δυσπιστίας πρός 

τάς αισθήσεις μου.
ΤΙ είκών παρίστα, ώς ήδη ειπον, νεαράν γυναίκα, τήν κεφαλήν δηλαδή καϊ 

τούς ώμους αύτής. Οι βραχίονες, τό στήθος και τά άκρα τής στιλπνής κό
μης συνεχέοντο δι’ ανεπαίσθητων άποχρώσεων μετά τής όπωσοΰν αορίστου 
άλλά πυκνής μάλλον σκιάς τοΰ βάθους τής είκόνος. Τό πλαίσιον ήτο σχή

ματος ώειδοΰς, ολόχρυσου καϊ περιέργως κατά τόν αραβικόν ρυθμόν γεγλυμ- 

μένον. ‘Ύπό τεχνικήν έ'ποψιν ή είκών έκείνη ήτον άριστοτέχνημα" νομίζω 

δμ.ως δτι ή αιφνίδια κα'ι βαθυτάτη έντύπωσις ήν μο'ι έπροξένησεν ή θέα αύτής 

δέν προήρχετο ούτε έκ τής τελειότητος τής τέχνης, ούτε έκ τής όντως σπά
νιάς καλλονής τοΰ είκονισθέντος προσώπου. Τήν έντύπωσιν ταύτην δέν δύ

ναμαι κατ’ούδένα τρόπον ν’ άποδώσω εις άπάτην τής πυρεσσούσης φαντα

σίας μου, έκλαβούσης ώς ζώσαν τήν κεφαλήν έκείνην, άφοΰ άμέσως έφείλ- 

κυσαν τήν προσοχήν μου ή τελειότης τής ζωγραφίας καϊ αί γλυφα'ι τοΰ 
πλαισίου, άτινα καθίστων αδύνατον πάσαν έ'στω καί στιγμιαίαν παραί
σθησή. Τοιαΰτα άνελογιζόμην έπ'ι όλόκληρον ώραν άνακαθήμενος έπϊ τής 

κλίνης καϊ προσηλωμένα έ’χων τά βλέμματα έπ'ι τοΰ θαυμαστοΰ πίνακος, 
ούδέ άπεφάσισα νά κατακλιθώ πριν ή έξιχνιάσω τό μυστήριον τής άδιηγήτου 

συγκινήσεως ήν ήσθάνθην έξ αύτοΰ" κα'ι τοΰτο άνεΰρον τέλος πάντων. Τό 

γόητρον τής προσωπογραφίας έκείνης ήτο ή ύπάρχουσα έν αύτή έ'κφρασις 
ζωτικότητος τοσαύτης, ώστε κατ’ ούδέν διέφερε τής αληθούς ζωής. Έκ 

τούτου άνεσκίρτησα άμα τήν είδον, ειτα δέ ήπόρησα, έταράχθην καϊ κατει

χόμην άκόμη ύπό άορίστου τίνος αισθήματος σεβασμού καϊ φόβου, ένώ μετε- 

κίνουν τήν λυχνίαν δπως παύσω βλέπων τό αίτιον τής ταραχής μου. Λα

βών έ'πειτα άνά χεϊρας τόν περιέχοντα τήν άνάλυσιν τών εικόνων τόμον, 
άνέγνων άπλήστως έν αύτφ τήν κατωτέρω όντως παράδοξον ιστορίαν.

«Ό πίναξ ούτος παριστφ τήν πιστήν εικόνα νεάνιδος σπανίου κάλλους καϊ 

άπαραμίλλου ζωηρότητος, χάριτος καϊ θυμηδίας. Κατηραμένην όμως τινά 

ημέραν ή κόρη αύτη είδεν, ήγάπησε καί ένυμφεύθη περιώνυμον ζωγράφον 
δλοψύχως είς τήν τέχνην του άφωσιωμένον. "Οσον ήτον ούτος άφγρημένος 
καϊ σοβαρός τόσον ήτον έκείνη έρασμία, φιλομειδής, ζωηρά καϊ ώς νέα γαλή 

φιλοπαίγμων" τά πάντα εύρισκεν εύμορφα καϊ ·ήγάπα έν τφ κόσμφ τούτιρ, 

πλήν μόνης τής ζωγραφικής, ή'τις ήτο άντίζηλος, πλειότερον αύτής ύπό τοΰ 
συζύγου άγαπωμένη. Οί πίνακες, τά χρώματα καϊ οί χρωστήρες ήσαν δι’ 

αύτήν θέαμα οδυνηρόν, όντως δέ φοβερά ύπήρξεν ή στιγμή καθ’ ήν δ ζω

γράφος έξέφρασε τήν έπιθυμίαν ν’ άπεικονίσν) τό πρόσωπόν της. Ευπειθής
ΤΟΜΟΣ Γ', 11.- NOEMBPIQS 1879 ‘ 62
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βμως οδσα, ώς πάσα εϊλικρίνώς έρώσα γυνή, ούδέν αντείπε καί έπί όλοκλή- 

ρους μακράς εβδομάδας έμεινεν άκινητοΰσα απέναντι τοΰ τεχνίτου έν τφ 
ύψηλφ θαλάμφ τοΰ πύργου, οπού έκ μόνης τής οροφής εϊσέδυεν τό φως τής 

ημέρας. 'Ο ζωγράφος ήτο άνθρωπος ιδιότροπος, σύννους, όνειροπόλος. Κατε- 

χόμενος όλόκληρος ύπό τοΰ έργου του, δπερ άπέβαινε καθ’ έκάστην θαυμαστό- 

τερον δέν παρετήοει, oxt τό έν τω πύργφ άνωθεν καταλειβόμενον πένθιμον φως 

έμάραινε την ύγείαν τής συζύγου του, ής την μετ’ ολίγον καταφανή εϊς πάν- 

τας φθίσςν μόνος αύτός έπέμενε νά μη βλέπη. Ούδέποτε έξέφευγε παράπο* 

νον έκ τών χειλέων τνίς άτυχοΰς γυναίκας, άλλ’ έξηκολούθει· νά μειδιφ εϊς 
τόν μεγάλον τεχνίτην, οστις εΐργάζετο νυχθημερόν μετά πυρετώδους δρα- 

στηριότητος πρός έξεικόνισιν της αντίκρυ αύτοΰ καθ’ έκάστην ώχροτερας μορ
φές. Οί βλέποντες την εικόνα έμενον άφωνοι έκ τοΰ θαυμασμού τνίς έμψυ

χου αύτής όμοιότητος, ήν άπέδιδον ού μόνον εϊς την τέχνην αλλά και τόν 

διακαή έ'ρωτα τοΰ ζωγράφου πρός την ουτω θαυμασίως εϊκονιζομένην γυναίκα. 
Καθ’ ήν δμως εποχήν έπλησίαζε νά συντελεσθή τό έ'ργον ούδείς. ήτο πλέον 

δεκτός έν τφ έργαστηρίω, καθότι δ ζωγράφος είχε χάσει τάς φρενας έν τΐ? 

θέρμη τής έργασίας και σπανίως ήγειρε τό βλέμμα άπό τοΰ ομοιώματος 
δπως στρέψη αύτό πρός τό πρωτότυπον, ούδόλως δέ ήθελε νά έννοήση δτι 

τά χρώματα άτινα ήπλονεν έπί τοΰ πίνακος άφγροϋντο άπό τών παρειών τής 
άπέναντι αύτοΰ καθημένης. "Ότε μετά παρέλευσιν πολλών εβδομάδων ούδέν 

άλλο άπέμενεν δπως τελειωθγί τό έργον εϊμή έλαφρά ^ις χρωστήρας άφή 
πρός συμπλήρωσιν τής έκφράσεως τοΰ στόματος και άνάδειξιν τοΰ όφθαλμοΰ, 

διεστάλησαν τά χείλη καί έσπινθήρισε τό βλέμμα τής άθλιας γυναικός ώς 
έτοιμόσβεστος λυχνία. Τό μειδίαμα καί τόν σπινθήρα έκεΐνον έ'σπευσεν ό ζω

γράφος νά μεταφέρη έπί τής εΐκόνος, ήτις έτελείωσε τέλος πάντων. Ό τε

χνίτης έμεινε τότε πρό αύτής έπί τινας στιγμάς έν έκστάσει’ άλλ’ ένφ εθαυ- 
μαζε τό έ'ργον τών χειρών του, ήρξατο αί'φνης νά τρέμη καί άνακράξας μετ 

άπεριγράπτου άγωνίας: «Έδώ υπάρχει ζωή άληθινή!» έστρεψεν εύθύς άνη· 

συχον βλέμμα πρός τήν φιλτάτην του’ άλλ’ αύτη ήτο νεκρά.

ΕΜΜΑΝΟΓΗΑ ΡΟΙΑΗΣ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΜΠΑΗΡΩΣΙΣ

Έζ επιστολής τοΰ έν Κεφαλληνία κ. Ήλία Ζερβού Ίακωβάτου άλλοτε 

προέδρου τής IB' Ίονίου Βουλής δημοσιεύομεν τό επόμενον άπόσπασμα καθ’ δ 

συντεϊνον εϊς διαφώτισιν τών έν τφ Παρνασσω (Α', 241, 657 και Γ, 115) 
καταχωρισθέντων ύπό τών κκ. Σ. Παπαγεωργίου καί I. Μομφερράτου.

Κεφαλληνία, 27 Μαρτίου 1879.
"Εντιμε Κύριε,

Πρό έζ σχεδόν έτών άνακηρύττων με ό ΰμέτερος Σύλλογος ίπίτιμον αύτοΰ 

μέλος, καί διαβιβάζων μοι τό αναφορικόν δίπλωμα, μοί άπέστελλεν άκο- 

λούθως καί έν τεύχος έκ τοΰ ομωνύμου αύτοΰ περιοδικού. Άποποιηθείς δμως 
εγώ, ενεκα ιδιαιτέρων λόγων, ν’άποδεχθώ τήν άπονεμηθεϊσάν μοι τιμήν, 

καί άνακοινόνων μετά λύπης τήν άποποίησίν μου αύτήν, έπαυσα φυσικφ τφ 

λόγω ούτως έκ προοιμίων τοΰ νά διατελώ εϊς άλληλογραφίαν μετ’ αύτοΰ.

Μακράν πάντοτε τής τύρβης τοΰ κόσμου, καί άμέτο/ος τών διατρεχόντων, 
έζων καί εϊσέτι ζώ έν τή κοινωνί^, ώς δ ερημίτης άλλοτε τής ©ηβαίδος, 

οστις δίκην στρουθιού περιοδικού ένεφανίζετο εις τάς πόλεις, ϊνα μεταφέρη 

τά εργόχειρά του’ ουτω καί έγώ εξέρχομαι κάποτε έκ τών δεσμών τής κρύ
πτης μου, ίνα μεταδώσω μικρόν τι καί ωχρόν τής περιωρισμένης διανοίας 

καί τών ισχνών μελετών μου προϊόν. Έν έκ τούτων, έπιγραφόμενον «Οί 
Συνεταιρισμοί ή Σύλλογοι υπό πλουτολογικήν καί ιδίως γεωργικήν έποψιν 

κτλ.» άπέστειλα έσχάτως καί πρός τόν ύμέτερον Σόλλογον.
Πριν δέ τοΰτο παραληφθή ϊ'σως ύπ’ αύτοΰ, περιήλθε κατά συγκυρίαν εϊς 

χεϊράς μου τό δεύτερον τεΰχος τοΰ τρίτου τόμου τοΰ ήμετέρου περιοδικού, 
έκδοθέν κατά τόν λήξαντα Φεβρουάριον τοΰ ήδη όδεύοντος έτους. ’Άνέγνωσος 

δέ εϊς αύτό άοθρον έπιγεγρ.αμμένον, «'Ριζοσπάσται καί βελτιώσεις έν Επτα

νήσων, καί ύπογεγραμμένον ύπό τοΰ κ. Σπ. Παπαγεωργίου, μέλους του ύμε- 

τερου Συλλόγου, δι’ ου καί πάλιν, δ κύριος αύτός πειραζόμενος, χάριν, ώς 

προφασίζεται, εκφράσεως των ίόεων του και ριζοσπαστικής όρθοφροσύνης, 

καθάπτεται άσχημόνως Προέδρου καί ’Αντιπροέδρου τής 12ης Βουλής τής 

πρώην Επτανησιακής πολιτείας, άν καί δμολο^ή δτι προσωπικώς δέν γνω
ρίζει αύτούς. ’Επικρατεί, φαίνεται, εϊσέτι εις τά άπονενοημένα πνεύματα τό 

όλέθριον ηθικόν νόσημα τοΰ τοπικού χωρισμοΰ Επτάνησου καί Ελλάδος, 

Στερεάς καί Πελοπόννησου, Αιγαίου καί Ίονίου κτλ................. .... ...........................
’Εάν έν τή 1 2η Βουλή, δπου τό πρώτον δωρεάν ήκοντίζοντο κατ’ έμοΰ 

τοιαΰται λοιδορίαι ύπό τών ύποδυθέντων τόν εθνικόν κόθορνον καταχθονίων, 

καί τών μετ’ αύτών συνεταιρισθεντων νεοφώτιστων κυρίως ριζοσπαστών, τών 
όποιων άπέκρουον τήν νόθον καί έγκυον έκ πέλαγους συμφορών πορείαν, δέν 
τάς ήξίωσα άπαντήσεως, πολύ μάλλον δέν θέλω τάς αξιώσει μετά παοέλευ- 

σιν δεκαεπτά έτών, έξητμισμένας καί άνουσιωτέρας, ώς ψιχία ύπό ξένην 

τράπεζαν συνειλεγμένας, «κείρουσι μίσκους κύνεςη,καί εΐ'τε έν γνώσει, εί'τε έν 

άγνοίιγ παραμεμορφωμένας, Τοιαΰται επανειλημμένα’, καί συνάμα θρασύστο- 
μοι συζητήσεις, σπείρουσαι συνήθως διαιρέσεις καί ζιζάνια, καί θερίζουσαι- 

εΧθΡ0£ί καΙ πικρίας, είναι ι'διαι αφρονών ή καινοφρόνων, μαθητευόντων έν τή 

πολίτικη σοφιστείς και αδολεσχία, καί επιζητούντων ούχί έν τή εύγενείιη
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καί τή οικοδομή έντιμον μνείαν, άλλ’ έν τγ άγενεί^ και τή καταστροφή 

προζγωγήν καί άπόκτησιν φήμης, έστω και δυσφήμου, και ονόματος, έστω 
καί κακώνυμου* πλήν άπάδουν πρός άντρας άγαθόφρονας, «Ineptiae non sunt 

animi virilis indicium», πρωταγωνιστήσαντας ύπέρ εθνικής έλευθερίας κα* 

πατριωτικής άρετής, και φέροντας εισέτι έν τφ γήρατι πρός ύψίστην αύτών 
τιμήν καί μεγίστων ετέρων αισχύνην, λευκόν καί άκηλίδωτον τόν διεσχι- 

σμένον τοϋ μαρτυρίου χιτώνα.
«Πιστεύω δέ οτι καΐόύμέτερος Σύλλογος καί έγώ ωσαύτως, έχομεν άντικεί- 

μένα πολύ υψηλότερα καί σπουδαιότερα ν’ άσχολώμεθα, παρά τάς ξηράς ψη

φοφορίας τής άλλοτε 1 2ης Βουλής τής Επτάνησου, καί τάς απρεπείς πρόσω- . 
πικότητας, εΐς άς φαίνεται δτι λίαν άρέσκεται καί τέοπεται ό απόφοιτος τής 
Θεολογίας κ. Παπαγεωργίου* άς μας έπιτρέψη δέ νά τφ εύχηθώμεν, όπως, 

ένσπείρων τουλάχιστον τόν θειον λόγον μετά πλειοτέρας φρονήσεως, χρηστο- 
λογίας και εύαγγελικής άληθείας, τύχη καί καλητέρας έπιδόσεως, καί άπο- 

ζημιωθή ούτως έκ τής έν τή πολιτική άστοχίας του. "Αλλως ηθελεν έφαρ- 

μοσθή και εΐς ήμοίς ο,τι έλεγεν άφελώς τό τέκνον τοϋ γεωργού είς τούς 
κοχλίας* «κάκιστα ζφα, ό οίκός σας καίεται καί σείς τραγουδεϊτε ;»

«Πλήν έπιτρέψατέ μοι ν’ άναφέρω έν μόνον γεγονός, τό ούσιωδέστατον πάν

των, δι’ δ έκρινα άναγκαίαν και τήν διαβίβασιν τής έπιστολής ταύτης, όπως 

χρησιμεύση είς συμπλήρωσή κενοϋ τίνος παραλειφθέντος, ίσως έκ παραδρο
μής, έν τφ προκειμένφ άρθρφ* είναι δέ τό εξής: Ό πρόεδρος τής άλλοτε 
12ης Βουλής τής Επτάνησου Ήλίας Ζερβός Ίακωβάτος, έπρότεινε διά τής 

κατά τήν 12ην Μαρτίου 1862 άγορεύσεώς του, τήν άναστοΛήν τον ζητή
ματος της Ένώσεως, ένφ ό ίδιος, ών βουλετής έν τή 9η έπρότεινε τήν άμε
σον αύτοϋ Λύσιν. Καί δμως άν, απέναντι τοιαύτης πασιφανούς άντιθέσεως, 
έμεινε καί άλλος ανέκαθεν γνήσιος καί σταθερός ριζοσπάστης, ώς καί χαρα

κτήρ άπόρθητος καί ύπό άγνοϋ καί άτρωτου πατριωτισμού τεθωρακισμένος, 
καί συνετέλεσε μέχρι τοΰδε πρός άποσόβησιν πολλών κατά τής πατρίδος κιν

δύνων, είναι καί αύτός αύτότατος ό Ήλίας Ζ. I. ού μ.όνον ένεκα τών παρα- 

γνωριζομένων πολυετών άγώνων του, άλλά καί ένεκα τής οποίας διέγραψεν 

άληθοΰς,. ορθής καί συνετής ριζοσπαστικής πορείας έν τή 1 2η Βουλή, ήν και 

εισέτι τηρεί άπαρέγκλιτον, καθό μόνην σωστικήν καί αρχών καί προσώπων 
καί πραγμάτων,, άν πέπρωται νά σωθώσι, διότι δυστυχώς οί κίνδυνοι δέν 

έξέλειψαν καί πολιτική σύνεσις ολίγη ύπάρχει* έν δέ τή ήμετέριη ’Επικρα

τείς τηρούνται σήμερον αί πολιτικαί άρχαί, ώς άλλοτε έν τή Αυβική χώρς 

αί τής ηθικής καί τής φιλανθρωπίας* αί παρ’ ήμΐν ύπδ τών πλείστων 
πρεσβευόμεναι άρχαί είναι αί φατρίαι, καί ή εφαρμογή τών αρχών ή απλή 
κατοχή τής έξουσίας, καί τά έξ αύτής άπορρέοντα λάφυρα.

»”Ισως δσα, έπανειλημμένως προκληθεΐς, άναφέρει περί έαυτοϋ ό πρόεδρος 

τής άλλοτε 12ης Βουλής τής Επτάνησου καί περί τοϋ Ενωτικού ζητήμα-
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τος, φαίνονται παράδοξα καί μυστηριώδη’ άλλά καί ποΰ δέν υπάρχουν παρά

δοξα καί μυστήρια; ή πότε έλειψαν τοιαΰτα μάλιστα έκ τής πολιτικής ; 

Καί αύτός ό κατ’έμοΰ δωρεάν λίβελλος δέν είναι μυστήριον ; Καί έν τού- 
τοις αύτά τά ύπό τοϋ προέδρου άναφερόμενα είναι ή μόνη άλήθεια* πλήν 
άλήθεια ήδη εΐς τούς πολλούς κρυπτομένη, ήν ό χρόνος θέλει άποκαλύψει.

Μόνος ό χρόνος δείκνυσι δίκαιον άνδρα 
.... κακόν δε γνοίης έν ήμέρφ μι«·

Τά νέφη τής πλάνης καί άγυρτίας συμπυκνούμενα ύπό τής ισχύος καί.... 
επισκιάζουν εισέτι αύτήν. Θέλουν δμως τάχιον ή βράδιον διασκεδασθή. «Ού
δέν κρυπτόν 8 ού μή φανερόν γενήσεται».Τότε θέλουν γνωρισθή, άν καί άργά, 

καί οί έκ τών ύγειών άρχών άποσκιρτήσαντες ή παρεκτραπέντες, καί οί τούς 
άλλους προδόσαντες ή πωλήσαντες, καί οί τά πράγματα άπολέσαντες καί 

τήν πατρίδα καταισχύναντες. Πλήν έωςοϋ έπέλθη τό φώς, οί συνετοί καί 

δίκαιοι άνδρες, οί άφατρίαστοι καί απαθείς πατριώται, ή σιωπούν καί περι

μένουν, ή τούλάχιστον άπέχουν άπό καθαπτικούς λόγους, καί όμιλοΰν μετά 

πλειοτέρας έπιφυλάξεως περί τών πραγμάτων, καί άνασκοπής περί τών άτό- 
μων, άτινα καί προσωπικώς δέν γνωρίζουν, ού'τε βλέπουν δρώντα έν τή πο

λιτική σκηνή* άλλά δυστυχώς τό νεάζον, άν δέν πάσχη καί ύπό οΐήσεως ή 
έτέρας τινός νόσου, είναι συνήθως καί άνήσυχον καί άσύνετον.

Έάν δέ τό κοινόν χρέος δέν μέ προκαταλάβη, ή έτερα προσκόμματα δέν 

παρεμβληθώσι, πιστεύω οτι καί πρός τοιαύτην πατριωτικήν καί ιστορικήν 
υπηρεσίαν δέν θέλω χρηματίσει ό τελευταίος φιλόπονος καί συνετός έργάτης. 
"Ας μοί έπιτραπή δέ νά έλπίσω, δτι τότε ί'σως τροπολογών τήν άπόφασίν 

του, ώς άνακοπεϊσαν, καί ό κ. Παπαγεωργίου, θέλει εξακολουθήσει καί μετά 

τό 1861, νά μας άπονέμη τόν ιζοΛΰτιμον σεβασμόν του, καί άν ποτέ νοστι- 
μευθή νά γράψη τήν ιστορίαν τής Ένώσεως, θέλει κλείσει αύτήν καί ύπέρ 

ήμών, άν ούχί μετά ένθουσιώδους, τούλάχιστον μετά χριστιανικόν καί άγα- 

θοπΐστου καλάμου.
Συσταίνων έκ περισσοϋ τήν άνακοίνωσιν τής έπιστολής ταύτης καί πρός 

τόν ύμέτερον Σύλλογον, καί διαβεβαιών ύμάς περί τής έξαιρέτου ύπολήψεώς 
μου, διατελώ

ΎμΛτερος Οεράχων
ΗΑΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ*

«“Αλλοι άλλο τι μόρων κρίνοοσι, πάντες δί πάντα».

Ή πρό μικρού συστάσα έν Δοξάτφ τής ’Ανατολικής Μακεδονίας άρχαιο-
* Σημ. Παρνασσού. Δημοσιεόομεν ένταΰθα ευχαρίστως την ύπό της έν Δοξάτω αρχαίο-

ί
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λογική 'Efoetpioe, ή πάνα δικαίως τυχοϋσα τή προτάσει του α· ήτοι του φιλό- 

λογικού καί άρχαιολογικοΰ τμήματος ταϋ έν Άθήναις συγκροτηθέντος τ-Sj 
πρωτοβουλία τοΰ φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού τή 25 Μαρτίου ε. ε. Συνε
δρίου των απανταχού ελληνικών Συλλόγων τής τιμής καί επαίνου, άντιπροσω- 

πευαμένη έν αύτφ ύπό τοϋ φιλοπονωτάτου ελλογίμου καθηγητοΰ κ. Μαρ
γαρίτου Γ. Δήμιτσα. έπαξίως, άρχεται από τοΰδε συνφδά τφ προγράμματα 
αυτής τής δημοσιεύσεως τής μετά πολλής δυσκολίας περισυναχθείσης πολ

λές καί παντοίας ύλης.

α' Γλώσσαε.

'Η έν Δοξάτω αρχαιολογική εταιρία φέρει εις την δημοσιότητα λέξεις 
διατηρούσας την άρχαίαν αυτών σημασίαν, λέξεις έχούσας εκτεταμένους τό

πους, οΰς δωρικούς άποκαλοϋμ,εν, καί λέξεις έχούσας την ταυτότητα των 

τύπων κατά τάς κλίσεις καί τούς σχηματισμούς. Αυται αί σκοπίμως συλ- 
λεγόμεναι λέξεις, ώς ημείς γε οίόμεθα, συντελέσουσιν εις- τον καταρτισμόν 

καί πλουτισμόν τοϋ νεωτέρου ημών λεξικοί καθ’ δτι τό νυν ύπαρχον λεξικόν 

τής καθωμιλημένης τοΰ Σ. Βυζαντίου άπεδείχθη έν πολλοϊς ατελές’ προσέτι 
δέ καί εις την άνάπτυξιν τής έθνικής φιλολογίας ημών. ’Αληθές έστιν, δτι ό 

παντολέτωρ χρόνος τά πάντα λυμαίνεται’ αληθές έστιν δτι, τής παντοκρά- 

τορος συνήθειας βουλομένης, καί αύτα'ι αί λέξεις άποθνήσκουσι καί πίπτου- 
βιν’ δτι δέ τό τής συνήθειας κράτος μέγα έστί μαρτυρεί Σοφοκλής (Άντιγ. 

702-704) λέγων.

«"Οστις γάρ αυτούς ή φρονεΐν μόνους όοζεϊ, ' 
»ϊ) γλώσσαν, ήν ούκ άλλους, ή ψυχήν εχειν, 
»ούτοι διαπτυχθέντες, ώφΟησαν κενοί».

"Εχρηζε ζά πηγαίνηο ό ίδιος·. Έν τή φράσει ταύτγ καί ταϊς ,πάρομοίαις 

τό ρήμα μγφζω λαμβάνεται ύπό τής συνήθειας, ήτις δικαστής έστι καί κα
νών τών γλωσσών, έπί τής αρχαίας σημασίας, ήτοι έχρειάζετό, ήτο ανάγκη 

νά πηγαίνης ό ί'διος.
, Σήμερον επΛύνεσκε τά ροϋχα. Έν τγί φράσει ταυτγ; καί ταϊς τοιαύταις 

ό *Έλλην καί ό παραδοξολόγος Εύρωπαϊος καθορ^, δτι ή συνήθεια χρήται 

τύποις καί σχηματισμοϊς, ο'ίοίς έχρήτο ό "Ομηρος προ 2818 έτών περίπου 

(κατά Κλίντωνα F. Η. σ. 1461)’ οιον, έθέλεσκε (’ίλ. ι, 353), δινεύεσκε 
(Ίλ. ω. 12), έ'ρδεσκεν (Ίλ. ι, 540).

Ενίοτε ή συνήθεια καί οί έποποιοί χρώνται τύποις, έν οίς άπαντφ παρα- 

λήγον α αντί ε οΐον έκάμνασκεν, αντί έκαμνε, ρίχνασκεν άντί έρριχνε κτλ., 

λόγχης έταιρίας σταλείσαν ήμΐν ύλην, ώς Εστάλη ήμΤν, καί τοι τινά τών δημοσιευόμενων, 
ένταϋθα ε’νε ήδη γνωστά κα! άλλοθεν ή μακράς μόνον παρέχουσι διαφοράς. ’Αλλά φρονοδ- 
μεν οτι ΰψιστον καθήκον τών έν τη δούλη Έλλάδι Συλλόγων εΐνε ή περισυναγωγή τοιαύτης 
ύλης, καίτοι πολλάκις έλλείπουσιν έν ταϊς αύτόΟι βιβλιοΟη’καις τά μέσα τής έξελέγξεως κβί 
αύστηράς Ιπιστημονικής διατυπώσεως καί χρησιμοποιήσεως τών συνειλεγμένων.
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οί δέ έποποιοί έ'λεγον κρύπτασκε (Ίλ. Θ. 272.), Οοίζασκε ("Ησιοδ. Θεογ. 

835), άνασείασκε (Όμ. υμν. Άπολ. 4. 225), κτλ.
παιδί μου τδ Λυχνάρι. Ούτως ή συνήθεια έκφράζεται, οί δέ άρ- 

χαϊοι διά τοϋ Άριστοφάνους.

"Αψε, παΐ, λύχνον κά'κφερε τό γραμματέων.
Ιδού, παραδοξολόγοι, όμοδοξοΰντες τφ Fallmerayer, σχηματισμοί καί 

τύποι καταδεικνύοντες κατ’ αλήθειαν δτι οί νυν "Ελληνες άπόγονοί εισιν 
έκείνων, ών τά ήθη καί την γλώσσαν διετήρησαν θρησκευτικώς. Ίδου σχη

ματισμοί καί τύποι έπικυροΰντες τό δικαίωμα τής κληρονομιάς αύτών,.ής 

πάνυ αδίκως αντιποιούνται οί ξένοι.
Ταράσσε-άί το 'Λίγο. Ή συνήθεια έσχημάτισεν έκ του άττικοΰ ρήματος 

ταράσσω ΐ'διον ρήμα ταρασσεύω, ΐεγο-ι πάσας τάς σημασίας τοϋ άττικοΰ, 

ήτοι, άνακατόνω, συγχίζω, βάλλω εις ταραχήν καί κίνησιν. Τό ρήμα τοϋτο 
τής συνήθειας, οσον γε ήμϊν είδέναι, μήπω άποτεθήσαύρισται έν τώ λεξικφ 

τής καθωμιλημένης τοϋ Σ. Βυζαντίου, έστι δέ τοπικόν.
Βά.ΙΛί το ’<· τη σκέ.Ι.Ια. Ή συνήθεια σκέλλαν (σκέλ-ια-σκέλλα) καλεϊ 

πασσάλους έμπεπηγμένους τή γή, οΐτινες συνδέονται άλλήλοις δι’ έπιμ.η- 

κων ξύλων, κοντάρια, ή σαρίκια καλουμένων, έν οΐς προσαρμόζεται διά σχοι

νιού ό χλωρός καπνός πρός άποξήρανσιν. ’Έστι δέ ή λέξις ελληνική παρα- 
γομένη έκ τοΰ ρήματος σκέλλω, σκέλλα (σκέλ-ια), δπερ σημαίνει ξηραίνω, 
κάμνω τι ισχνόν. Αί δύο αδίαι καινοφανείς καί άκριβώς νομίζομεν μακεδονι

κά! λέξεις, πλήν άλλων μυρίων παραδειγμάτων, έπικυροΰσι τήν ορθήν ρή

τραν τοΰ πατρός τής Γεωγραφίας Στράβωνος «έστι μέν οδν ή Ελλάς καί ή 
Μακεδονία».

Γιδέ το, παιδίμου, τί σου δίδω. Τφ γιδδ τ> συνήθεια χρήται άντί τοϋ 
άττικοΰ ίδε μετά τοΰ συμφωνοειδοϋς φωνήεντος δίγαμμα (γιδέ), δπερ λίαν 

σύνηθες ήν παρά τε τοϊς Αίολεΰσι καί Δωριεϋσι κατά τήν μαρτυρίαν τών 
άνευρισκομένων επιγραφών. 'Η συνήθεια χρήται τφ δίγαμμα καί είς πλεί- 

στας άλλας λέξεις, περί ων άλλοτε σημειώσομεν τά δέοντα έν έκτάσει.

Βάζει τ' αυτί μου. 'Η συνήθεια έτροποποίησε τήν άρχαίαν τοϋ ρήματος 

τούτου σημασίαν (φλυαρώ, ομιλώ), χρωμένη αυτή ού μόνον κατά μέλλοντα 
καί άόριστον καί κατ’ ενεστώτα, ώς έστιν ίδεϊν έπι τής σημασίας τοϋ βομ- 

βεϊν, ήχεϊν, ή'τις, έφ’ δσον οΐδαμεν τοπική έστι.
Τί κνήθεσαι\ 'Η αρχαία σημασία τοΰ,ρήματος τούτου ουδόλως έτροπο- 

ποιήθη παρά τής συνήθειας, άλλα πιστώς διετηρήθη=τί ξύεσαι; 'Ως ημείς 

γε οίόμεθα ή λέξις αυτή τοπική έστιν.
Μάνα μαμμά θέ.Ιω, Μαμμά καί μάμ λέγουσιν οί παϊδες τήν τροφήν αύ- 

τών τοΰτο γίνεται έκ τοΰ μαμμάν, δπερ ’Αριστοφάνης χρήται έν ταϊς Νεφέ- 

λαις αύτοϋ= φωνάζειν, αίτεϊν μαμμά, μαμμά. Έκ τοΰ άριστοφανείου μαμ- 
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μόίν, έπλασεν ή συνήθεια τό ρήμα μαμμαίνω = έσθίω, τρώγω μαιχμά’ τι 
λέζις αδτη]ούκ έστι τοπική αλλά πάγκοινος.

Σοΰ, Σον {Σιοϋ), Ή συνείθεια χρηται τή. λέξει ταύτη, ή'τις άπαντφ παρ’ 
Άρισνοφάνει (Σφ. 209) «Σοΰ, σοΰ, πάλιν σοΰ,» πρός άποσόβησιν τών ορνί
θων’ ιό λέξις αυτή καίπερ πάγκοινος σχεδόν ούσα έτέθη χάριν τοΰ άριστο- 
φανείου παραδείγματος.

Αί6ά. Τούτο κεϊται παρά τή συνήθεις άντί τοΰ αρχαίου αίβοϊ’ είνε δέ 

επιφώνημα λύπης καί θαυμασμού εκφραστικόν, μήπω άποτεθησαυρι,σμένον 
εν τφ άτελεϊ λεξικώ της καθωμιλημένης τοΰ Σ. Βυζαντίου»

ΣταΛαχίζομαι. Μέσον. Έ συνήθεια χρήται τφ ρήματι τούτφ έπί τής 
σημασίας τοΰ άγωνιάν, εύρίσκεσθαι εις ανησυχίαν’ η λέζις αΰτη ούκ έ'στι 

πάγκοινος, άλλα καθαρώς μακεδονική, καί ούχ ύπάρχει έν τφ νεοελληνικφ 

λεξικφ τοΰ Σ. Βυζαντίου. Έκ τούτου έσχημάτισεν η συνήθεια κα'ι τό ου

σιαστικόν σταλαχίδα=άγωνίαν, άνησυχίαν, οίον’ γιδέ τί σταλαχίδα έχει & 

καΰμένος’ πρός τούτοις δέ η συνήθεια καλεϊ σταλαχίδα τόν ενοχλητικόν 
άνθρωπον’ οίον, ώ τί σταλαχίδα ποΰ είναι!

Νυμφοϋτό.Ιιοτ. Νυμφοστόλιον η συνήθεια καλεϊ δωμάτιον παντοίοις άν- 
θεσι κεκοσμημένον πάνυ καλώς, έν φ έ'μελλον οίκήσαι οΐ νεόνυμφοι (νυμ

φικός θάλαμος, παστάς), δπερ Θεόκριτος έν τφ 18 αύτοΰ Είδυλλίφ καλεϊ rsj- 

γραχτοτ θάλαμον.
ΣΙγα τώρα, και π 2η ο μη τδ εΐπης εϊς κανε'κ&. Ή συνήθεια χρηται ΛαΙ 

τφ σίγα έπί τής τών αρχαίων σημασίας’ οΐον, Σίγα τε καί μηδενί άλλφ 
τόν λόγον τοΰτον εΐπγς. ('Ηραδ. 8,65). Ήλίκη ή όμοιότης ! ώς καταφανές 

τό γνήσιον απόγονον ! Τφ δέ σιγά δωρικόν αντί του τοΰ σιγή, χρηται έπιμ- 
ρημματικώς, ώς: σιγ^ σιγφ πήγαινε.

Καμμύζατε. Τό ρήμα τοΰτο (καμμύζω, καμμύω, δπερ έκ τοΰ καταμύζω 
καταμύω έγενετο προδηλως) κεϊται έν τή συνήθεις έπί της αρχαίας σημα

σίας, ώς έκ τοΰ επομένου δίστιχου δηλοΰται.

Ματτούδία μου καμμύξατε, χερούδια μ’ σταυρωθήτε, 
Ποδάρ’α μ’ ξαπλώσατε· ς τή μαύρη γης δα μπήτβ.

β' ’ΉΒη καί £6εμ.α.

’Επειδή τά ηθη καί έθιμα παντός τόπου χαρακτηρίζορσι κάλλιστα τους 

έναικοϋντας, ώς τό πρόσωπον τό όίτομον, ή Εταιρία ημών θέλει δημοσιεύει 
άπό τουδε καί ηθη καί έθιμα της άνατολικής Μακεδονίας.

Παρ’ ημϊν υπάρχει συνήθειά τις όνομαζομένη χεΛΜτα. Ή συνήθεια αυτή 
ένεργεϊται ύπό παίδων τών σχολείων την ά Μαρτίου οτε αί χελιδόνες έπε* 

στρέφουσιν. Είναι δέ ή λεγομένη χελιδόνα ήμικυκλιώδης στέφανος κεκοσμη- 

μένος κλάδοις καί άνθεσι διαφόροις, έπί τοΰ οποίου περιστρέφεται ξυλίνη χε- 

λιδών υποκινούμενη εννοείται. Παϊδες τότε περιφέρουσιν αυτήν εις τάς οι
κίας δίκην έπαίτου συνάγοντες δώρα, ών την μερίδα τοϋ λέοντος λαμβά- 

νουσιν οί διδάσκαλοι ώς οί κυριώτεροι παράγοντες, δήθεν διά την έπιστροφήν 

τών νελ'^όνων’ ψάλλουσι δέ τό έξης <^σμα’

Χελιδόνα ερχεται άπό μαύρη θάλασσα 
Θάλασσα μας ’πέρασε, έκατσε κ’ έλάλησε, 
Γράμματα βασιλικά, ποΰ μανθάνουν τα παιδιά, 
Τά παιδιά ’ς τό δάσκαλο, δάσκαλος μας εστειλε, 
Δάσκαλος μας έστειλε νά μας δώστε πέντ’ αύγά, 
Κι’ αν δέν έχτε πεντ’ αύγά, παίρνομε τήν κλωσσαριά, 

Μάρτης μας ήρθε, 
Καλώς μας ήρθε' 
Τά λουλούδι’ ανοίγουν 
Τόπος μυρίζει.
’Έξω ψύλλοι και κορέοι, 
Μέσα 'γειά καί χαρά 
Τή λαμπρή τήν πασχαλιά 
Μέ τά κόκκινα τ’ αύγά.

Ή συνήθεια αδτη ένηργεϊτο τό πάλαι καί έν τί) νησφ 'Ρόδφ κατά τόν 
μ,ήνα Βοηδρομιώνα ύπό τό ό'νομα χελιδόνια, ώς ιστορεί ό ’Αθηναίος (Η' 360), 
οστις διετήοησεν ήμϊν καί ους ήδον στίχους οί χελιδονισταί. Πλείω περί 

ταύτης ίδέτω ό φιλάρχαιος άναγνώστης έν τφ άρχαίφ έλληνικφ λεξική 

Smith’ έν λ. χελιδόνια σελ. 1068. Άνάλογον τούτου έθιμον παρατηρεϊται 
καί έν τοϊς Πυανεψίοις τών άρχαίων, έν οίς έγίνετο πομπή, εις ήν περιεφέ- 
ρετο καί ή είρεσιώνη. Ή είρεσιώνη αυτή ήν κλάδος έλαίας έρίοις περιπε

πλεγμένος έχων διαφόρους τών έκ γης καρπών. Πλατύτερον περί τής είρι- 

σιώνης ϊδέτω ό αναγνώστης έν τφ άρχ. λεξ. Smith έν λ. Πυανέψια σελ. 
866. Τό άνωτέρω ιδιωτικόν ασμα δέον νά καταγραφή εις τήν έθνικήν 

^σματολογίαν.

Έν Δοξάτφ τή 21 ’Οκτωβρίου 4879.

ΑΡΧΛΙΟΑΟΓΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΧΟΛΗ
Τήν 27 Νοεμβρίου έγένετο ή έπέτειος εορτή τοΰ Βιγκελμάνου έν τώ 

ένταΰθα γερμανικφ Ίνστιτούτφ είς ήν παρήσαν πλεϊστοι λόγιοι γερμανοί και 

ήμέτεροι. Λαβών τόν λόγον πρώτος ό διευθυντής καθηγητής κ. Koehler 

ώμίλησε περί τών προϊστορικών τάφων, οΐτινες άπαντώσιν είς τά ανατολικά 
τής Έήλάδος μέρη άπό τής Θεσσαλίας μέχρι τής Λακωνίας. Αύτή ή θέσις 
είς τήν εύλίμενον παραλίαν τής Ελλάδος απέναντι τής ’Ασίας ύποδεικνύει
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την έ» ταύτης επιρροήν. Εϊνα ώμίλησεν δ κ. Koehler περί τίίς γενικές Six- 
τάξεως τών προϊστορικών τάφων, δν οί έν Μυκηναις, Άττικίί (έν Σπάτ<η 

και Μενιδίφ) καί έν Άργολίδι παρά τδ Ναυπλιον ηρευνηθησαν νί'δη. Έκ τοΰ 

μεγέθους δ’ αύτών και τίς- δλης διατάξεως φαίνεται, δτι δέν ησαν τάφοι 

μεμονωμένων ατόμων, άλλ’ οικογενειών η κοινοτήτων ολοκλήρων. Έκ του 
πλούτου δ’ έκάστης αύτών έξαρτάται καί δ πλούτος τών έν αύτοΐς άνευρε- 

θεντων κειμηλίων. 'Η πτωχεία τινών έξ αύτών καί μάλιστα τών παρά τδ 
Ναύπλιον δέν σημαίνει, δτι έσυληθησαν, άλλ’δτι ησαν τάφοι πτωχών κοι

νοτήτων η οικογενειών. Ώς πρδς την τελετήν τ·ης ταφής δέν δύναταί τις νά 

εϊπν) άσφαλώς έάν έγίνετο κατάκαυσις τών πτωμάτων έκτος τοϋ κοινοΰ 

τάφου η έντός αύτοΰ, θεωρεί δμως δ κ. Koehler ώς πιθανότερου δτι έγίνετο 
έντδς τοΰ τάφου,άν κα'ι κατά της γνώμης ταύτης ύπάρχουσιν άμφιβολίαι.Συγ- 
κρίνας δέ τούς έν Έλλάδι τάφους αύτούς πρδς όμοιους της ’Ασίας, ιδίως δέ 

τίίς Μεσοποταμίας, συνεπέρανεν, ort είναι δμοιοι καί οτι η έν τοΐς τάφοις 
τ$!ς 'Ελλάδος άπαντώσα τέχνη εϊναι συρία κα'ι έπείσακτος έξ ’Ασίας, ούχ^ 
δ» 9 fεγχώρια.

Μετά τδν κ. Koehler έλαβε τδν λόγον ό καθηγητης τ·ης κ. U. Sybel, 
υίδς τοΰ επιφανούς ίστορικοΰ, κα'ι ώμίλησε περί της έν τοΐς άναγλύφοις τοΰ 
ανατολικού μέρους τοϋ Παρθενώνος παραστάσεως τών θεών. Λαβών δ’ ύπ’ 
δψϊ.ν τάς διαφόρους περ'ι αύτών δοξασίας άπδ τοΰ παρελθόντος αίώνος μέχρι 

τών καθ’ ημάς ημερών, έξηγησε τίνα θεότητα παριστίρ έκάστη τών παραστά

σεων, περί τινων τών όποιων ύπάρχει άμφιβολία τις, περί τινων δμως ούδεμία»
Ούτως έληξεν ή εορτή καταλείπουσα καλλίστην άνάμνησιν είς τούς πα- 

ρευρεθέντας. 'Η προσεχής τακτική συνεδρίασις τοΰ ’Ινστιτούτου θά γείνη τη» 

Πέμπτην 6 Νοεμ.βρίου. (Έκ τίίς "Ωρας).

ΕΙΔΗίΕΙί

Μανθάνομεν δτι έξωθεν τ·ης πόλεως Παροικίας τ·ης νήσο» Πάρου άνευ- 
ρέθη νεκροταφεϊον άρχαιοτάτης έποχής (600 π. X.) Ή άνακάλυψις τοΰ νε

κροταφείου τούτου οφείλεται εΐς την πρδς εξαγωγήν μαρμάρων άπό τίνος έν· 
Πάρω έργαζομένην εύρωπαϊκην εταιρίαν, ητις στρώνουσα ηδη ίπποσιδηρό- 
δρομον καί ΐσοπεδούσα μεταξύ λατομείου και παραλίας διέστημα, άνεΰρε 

τυχαίως τό περί ού δ λόγος νεκροταφεϊον. Έν τοΐς μέχρι τοΰδε άνοιχθεΐσι 

τάφοις, έν οις καί πολλοί σαρκοφάγοι, άνευρέθησαν πολλά νομίστατα,χάλκινα 

καί πήλινα άγγεϊα τέχνης άξέστου. Λέγεται ώσαύτως δτι άγαλμα γυναι- 

κεϊον σώον καί τέχνης άρίστης, εδρεν έπ’ έσχάτων κατά τάς άνασκαφάς της 
η άνωτέρω εταιρία, καί οτι ύποκρύπτει αύτό, σκοποϋσα νά τό έξαγάγγ) εΐς 

τό έξωτερικόν. Ήμεΐς καί περ μη άπεκδεχόμενοι την τοιαύτην έκ μέρους 
τίίς εταιρίας· πρόθεσιν, ούδέν ^ττον έφιστώμέν την προσοχήν την κυβερνησεως 

καί τίίς άρχαιολογικ^ς εταιρίας έπί τών διαδόσεων τούτων.

•—Κατ’αύτάς ύπό τίνος 'Ρώσου αρχαιολόγου άνεκαλύφθη παρά τοΐς έν 

Μόσχιγ πωληταΐς αρχαίων βιβλίων άντί μικράς άναλόγως τ·ης άρχαιολογικ^ς 
άξίας τιμ·ης τό διάσημου ΈΛΛηΓΟ-σΛαυο-Λατινιχήν Λεζικδν τοΰ Έπιφανίου 

Σλαβινέτζικίη, διάσημου διδασκάλου, τοΰ ΙΖ' αίώνος, λίαν μοχθησαντος 
καθ’ δλον τδν βίον αύτοΰ ύπέρ της διαδόσεως τ·ης κλασικές έκπαιδεύσεως έν 

ταΐς Σλαυορρωσικαΐς χώραις. Τό χειρόγραφον τοΰ λεξικοΰ τούτου εϊνε γεγραμ- 

μένον δλον ΐδιοχείρως ύπό τοΰ Έπιφανίου έπί 2000 σχεδόν φύλλων μεγά

λου σχήματος. Περίεργος εϊνε η τύχη τοϋ χειρογράφου τούτου’ έκπαλαι ευ- 

ρίσκετο έν τί) βιβλιοθήκη τοΰ Τυπογραφείου καί ύπηρχεν ·ηδη έγγεγραμμέ- 

νον έν τοΐς καταλόγοις τοΰ ΙΖ’ αίώνος της βιβλιοθήκης ταύτης’ μετά ταΰτα 

περιίςλθεν εΐς χεϊρας τοΰ μητροπολίτου Άαρών, καί μετά τόν θάνατον όμοϋ 

μετά τίίς μεγάλης αύτου βιβλιοθήκης εΐς χεϊρας τών κληρονόμων οΐτινες 

έπώλησαν αύτην κατά τεύχη.
——'Υπό τίίς έν Πετρουπόλει ίερατικίίς Άκαδημείας γίνεται συλλογή αρ

χαιοτήτων εκκλησιαστικών, πρδς ΐδρυσιν εκκλησιαστικού μουσείου. Μέχρι 

•τοΰδε συνηχθησαν περί τά χίλια άντικείμενα σταυροί, στέφανοι, άρχαϊαι 

εικόνες, ιερά άμφια κλπ.
— Tij 25 Νοεμβρίου 1877 ήρξαντο άρχαιολογικαί άνασκαφαί ύπό τίίς έν 

Όδησσφ έδρευούσης 'Αρχαιολογικής χαι ιστορικής εταιρίας τίίς Νοτίου 'Ρω

σίας έν τ<^ χώρφ ένθα κεΐται νϋν ή μονή τίίς Χερσονήσου (η τδ πάλαι με
σαιωνική Χέρσων ένθα τώ 988 έβαπτίσθη δ μέγας δούξ τοΰ Κιέβου Βλαδί

μηρος δ Α' Σβιατοσλάβιτζ). Πλην τών άνακαλυφθέντων ηδη θεμελίων δύο 
άρχαίων βασιλικών καί έκκλησίας μετά μωσαϊκού εδάφους, κατά τό έτος 

τοϋτο παρά τά θεμέλια της έκκλησίας άνεκαλύφθη λίθινον βάθρον τοΰ ύπάρ- 
χοντός ποτέ χάλκινου άνδριάντος, έπί τοΰ βάθρου δέ τούτου δίστηλος ύπάρ- 

χει άρχαία έλληνικη έπιγραφη έκ 56 στίχων έκάστης στηλης. Ή επιγραφή 
άνηκουσα τώ β' π. X. αίώνι, τη έποχ·ρ τίίς βασιλείας έν τώ Βοσπόρφ τοΰ 
διάσημου Μιθριδάτου τοΰ Εύπάτορος, δστις κατά την μαρτυρίαν τών νομι

σμάτων έβασίλευσεν άπό τοΰ 123 μέχρι τοΰ 163 έτους, περιέχει λεπτομερή 

άφηγησιν τών πολέμων οΰς διεξηγον οί Χερσονΐται πρός τούς Σκύθας.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Δύο έγένοντο τακτικαί συνεδρίαι τόν ληξαντα μ^να, τέσσαρες δ’ άνεγνώ
σθησαν διατριβαί, αί έξ·ης’

'Υπό τοΰ κ. Ίωάννου Άραβαντινοΰ τακτικού μέλους ετερί ευθύρης ruy άρ-, 
χόκζωκ ίν 'Puuy.
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Τοϋ κ. Άνδρέα Κορδέλλα τακτικοϋ μέλους περί τών ηφαιστείων τής με

σογείου καί της καταστροφής τής Πομπηίας.
Τοΰ κ. Νεοκλέους Καζάζη τακτικού μέλους περί μηδενισμού εν 'Ρωσία.
Τοϋ κ. ’Αλεξάνδρου Γ. Σκούζε τακτικού μέλους περί φυΛακων και τοΰ εν 

ΣτοκχδΛμη ποινοΛογικοΰ συνεδρίου.
Τά δημόσια μαθήματα ηρξαντο ομοίως, διδαξάντων τόν ληξαντα μήνα 

των κκ. Ίωάννου Βάμβα Υγιεινήν και Σπυρ. H. Λάμπρου περί μεσαιωνικής 

ποιήσεως των ΈΛΛήνων.
Ή κοσμητεία τ·ης έν Σύρφ Σχολΐίς τών άπορων παίδων άπέστειλε την έ'κ- 

θεσιν τών κατά τό λΤίξαν έτος πεπραγμένων και τον απολογισμόν, άτινα 
δημοσιευθησονται έν τφ τεύχει της λογοδοσίας. 'Η εξελεγκτική επιτροπή 

της αύτης Σχολάς άπέστειλε την έ'κθεσίν της, δι’ ·ης άνομολογεϊται η πλή
ρης τάξις καί ακρίβεια τών λογαριασμών.

Επίσης άπεστάλη η έκθεσις τών κατά τό λ^ξαν έ'τος γενομένων ύπό τφς 

κοσμητείας της έν Ζακύνθφ Σχολάς τών άπόρων παίδων.

Ό Σύλλογος ένέκρινε την αί'τησιν της κοσμητείας της. σχολής Σύρου περ1· 
έκδόσεως λαχείου έκ δρ. 5000 προς ϊδρ.υσιν Τεχνουργείου υπέρ τών έν Σύρω 

άπόρων παίδων.
Ή έν τφ δημφ Μυρτουντίων τ·ης Ηλείας συστάσα Σχολή ίδρύθη όριστι- 

κώς έν τφ χωρίφ Τραγανού ώς κεντρικωτέρω, διδάσκαλος δέ διωρίσθη ό 

ίερεύς Γεώργιος Καρουσιώτης.
Προς την έπί τών ύπνωτηρίων της σχολάς τών άπόρων παίδων ’Αθηνών 

συστ&σαν επιτροπήν ύπό τοϋ Συλλόγου ό κ. Άνδρέας Συγγρός προσηνεγκε 
φιλοτίμως δραχμάς νέας έξακισχιλίας. Την εύγενη δέ τοϋ κ. Συγγροΰ πρω
τοβουλίαν υπέρ παγιώσεως τοϋ έργου τούτου έμιμηθησαν καί άλλοι καί ούτω> 

συνηχθη μέχρι τοΰδε τό ποσόν δραχ. 13,000 περίπου. ’Επειδή δ’ αί είσφοραί. 
έξακολουθοϋσι, πίναξ τών συνεισενεγκόντων άκριβης θά δημοσιευθφ έν τφ 

προσεχεϊ τεύχει.
'Ο Σύλλογος, παγιωθέντων ούτω τών ύπνωτηρίων, άνέθηκε την προσωρι

νήν αυτών διεύθυνσιν εις την ύφισταμένην έπιτροπην, ητις έφρόντισε περί τφς 

καταρτίσεως αυτών ένοικιάσασα κατάλληλον οικίαν καί συντάξασα τόν 

εσωτερικόν αύτών οργανισμόν. Την δέ 2 τοϋ προσεχούς Δεκεμβρίου θέλουσι 

τελεσθη τά τών ύπνωτηρίων έγκαίνια.
Ό καθηγητης κ. ’Ιωάννης Σοΰτσος έδωρησατο προς τόν Σύλλογον τρια

κόσια άντίτυπα της άρτι δημοσιευθείσης σπουδαίας αύτοϋ διατριβής περί 
τοΰ οικονομικού ζητήματος πρός δφελος της Σχολής τών άπόρων παίδων.

Ή κοσμητεία τ·ης έν Άθηνβας Σχολάς τών άπόρων παίδων τφ προσκλησεε 

τοϋ προεδρείου έπελάβετο τοϋ ζητήματος της έκμισθώσεως τών μαθητών. 

Προκειμένου δέ νά γείνη αποτελεσματική ενέργεια όπως καταργηθφ. έ'θιμον 

ουτω βάρβαρον έξητησατο πρότερον την γνωμοδότησιν νομικών όπως προβνί 

έσκεμμένως εις τάς ένεργείας αύτφς.

*Η έν Πράγ^ ΒασιΛική Βοεμική Εταιρία τών'Επιστημων άπέστειλε πρός 
τον Σύλλογον τά πρακτικά αύτ^ς καί τάς δημοσιεύσεις.

Οί εις Πομπηίαν παραστάντες άντιπρόσωποι τοϋ Συλλόγου κκ. Κ. Κά- 
ραπάνος, Α. Κορδέλλας καί Σ. Π. Λάμπρος άπέστειλαν τφ Συλλέγω έ'κθεσιν 

δημοσιευθησομένην έν τφ τεύχει τ’ης Λογοδοσίας. Ό Σύλλογος έξέφρασεν 

αύτοϊς τά ευχαριστήρια του διά την άφιλοκερδ^ αύτών εργασίαν.

Ή δίκη τοϋ Συλλόγου κατά της άρτι άποθανούσης Κυοιακούλας Ντρόλια 
έναγούσης καί διεκδικούσης τό τοΰ οικοπέδου έφ’ ού ίδρυταϊ τό κατάστημα 

τοΰ Συλλόγου κατηργηθη συνταχθέντος μεταξύ τοΰ Ευαγγ. Τζιτζίφου κλη
ρονόμου έξ άδιαθέτου της άποθανούσης καί τοΰ πρφην ιδιοκτήτου κ. Δ. Κα- 

ψάλη πρός άποζημίωσιν ύποχρέου, συμβολαιογραφικοϋ εγγράφου» δι’ ού ό κ. 

Εύάγγ. Τζίτζιφος ώμολόγησεν ότι ούδέν έ'χει δικαίωμα άπαιτησεως. “Όθεν δ 
Σύλλογος έψηφίσατο την άπόδοσιν τφ κ. Καψάλγ τών κρατηθεισών 7,000 δρ. 

έκτοϋ τιμήματος τ·ης άγοράς, αΐτινες έ'μενον τφ Συλλόγφ λόγφέξασφαλίσεως.

Συνηφθησαν τφ αιτήσει αύτών σχέσεις πρός τόν ένταΰθα συστάντα Φι
λεκπαιδευτικόν Σύλλογον τών Κρητών καί πρός τόν έν 'Ρόδω Φιλεκπαιδευ

τικόν Σύλλογον ό ΚΛεόβουΛος.

ΧΡ Ο IV I ΚΑ

Έκπαίδευβες. — Έν Πετρουπόλει κατ’ αύτάς έγένοντο τά εγκαίνια 

της νεωστί ίδρυθείσης καθολικές ιερατικές σχολής πρός μόρφωσιν έν 'Ρωσία 

Ιερέων δυτικοΰ δόγματος. Έν τφ σχολφ ταύτη η έλληνικη έσται ύποχρεω- 

τικη. Τά θεολογικά μαθήματα θά παραδίδωνται λατινιστί, άπαντα δέ τά 

λοιπά ρωσιστί.
— Κατ’ αύτάς ηρξαντο έκδιδόμενα έν 'Ρωσίικ πολλά συγγράμματα περί 

σοσιαλισμοΰ και ιδίως περί τών μέσων πρός άποσόβησιν τοϋ κακοϋ τούτου 

από της Ρωσίας. Εζ αυτών εν εκδοθεν έν Κΐΐβιρ φέρει την έπιγραφην Οι 
δυο αντίθετοι ποΛιτισμοί' ό είδωΛο.Ιατρικΰς έΛ.Ιηνορωμαϊκΰς και ό χρι

στιανικός τής εποχής των πρώτων ετών τής έκκΛησίας εν τή καθ' ήμας εκ
παιδεύσει τοΰ Λαού. "Απασαν την αιτίαν ό εύφυέστατος ουτος Μοσχοβίτης 
αποδίδει τφ κλασικφ εκπαιδεύσει,πρός ην έ’χει άσπονδον δυσμ,ένειαν, την φι

λοσοφίαν τοΰ Πλάτωνος άποκαλει αίσχροτάτην' ισχυρίζεται δτι «άπαντες 
οι κλασικοί συγγραφείς διάκεινται δυσμενέστατα πρός την μοναρχίαν, δτι ό 

σοσιαλισμός εν απάτη τη Εύρώπη διεδόθη ύπό τών οπαδών τών ιδεών τών 

ελληνικών καί ρωμαϊκών συγγραμ.μάτων, καί δτι από της εποχής τών Έγ- 
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κυκλοπαιδικών οί λαοί τή? Δύσεως έστράφησαν έπιστρέφοντες πρός τήν επο

χήν τής 'Ελληνορωμαϊκής είδωλολατρείας».

— Κατά τήν εσχάτως έκδοθεΐσαν παρά τής ρωσικές Ίεράς συνόδου δια

ταγήν, ή λατινική γλώσσα έσται ύποχρεωτική έν τ?ί ε' καί ς' τάζει τών 
ιερατικών σχολών {ντονχόβηχ σε^ιιτάριη). Μέχρι τοΰδε έν ταϊς Ανωτάταις 

τάξεσι τών τοιουτων σχολών Ανεγινωσκοντο τά συγγράμματα τών Πατέρων 
τίίς έκκλησίας ελληνιστί μόνον δΐς τίίς έβδομάδος, ή δέ λατινική γλώσσα 

έδιδάσκετο μόνον είς τάς τέσσαρας πρωτας. Νΰν έθεωρήθη έπάναγκες Αντί 

τών δύο ελληνικών μαθημάτων νά γίνωνται δύο μόνον μαθήματα την εβδο

μάδα, τό μέν ελληνιστί, τό δέ λατινιστί.
* 

¥ ¥
Γεωγραφία καί «ερεηγήσεες. Νέος τις ’Αμερικανός δ κ. Bishop διέ

πλευσε μόνος διά μικροί! πλοιαρίου τούς μεγάλους ποταμούς της πατρίδος 

του καί τάς ολίγον γνωστάς άκτάς της άπεράντου ταύτης ηπείρου. ’Ανεκ
διήγητοι είνε αί κατά θάλασσαν αύται έκδρομαί του.

Έκπλεύσας άπό τής Κεμπέκ πρωτευούσης τοΰ Καναδά τί; 2]^ ’Ιουνίου 

1874 μεθ’ ενός μόνου συμπλωτήρος έπί πλοιαρίου ξυλίνου 18 ποδών τό μή- 
κος, έ'πλεε πρός τόν κόλπον τοΰ Μεξικού, σπανιότατα Αποβιβαζόμενος εις 
τήν γήν, θέλων ν’αποδείξη δτι δύναταί τις δι’ελαφρού πλοιαρίου νά πλεύση, 

άπό τών παγωμένων καί ομιχλωδών χωρών τοΰ άγιου Λαυρέντιου πρός βορ- 

ραν μέχρι τίίς μεγάλης θαλάσσης, ής τά κύματα πλήττουσι τάς άμμώδεις 

άκτάς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.
Μετά πλοϋν 640 χιλιομέτρων κατέπλευσεν είς τήν πόλιν Τροίαν καί 

άποπεμψας τόν συμπλωτήρά του «έκωπηλάτει μόνος» μέχρι τοΰ πέρατος 
τοΰ πλοΰ, τουτέστι έπί διάστημα τρισχιλίων περίπου χιλιομέτρων.

Τί; 2 Δεκεμβρίου 1875 έπιβιβασθείς έπί κέδρινου πλοιαρίου 12 ποδών 

μήκους παρά τάς πηγάς τοΰ ποταμού Όχιοΰ έν Πενσυλβανί^, κατέπλευσε 

τόν Όχιόν καί τόν Μισισιπήν (3000 χιλιόμ.) ’Έπειτα δέ μετά μικράν Ανά- 

παυσιν έν Νέ<η Αύρηλίφ προύχωρησε κωπηλατών καί παραπλέων τόν κόλπον 
τοΰ Μεξικού, διάστημα 1000 χιλιομ. μέχρι της Φλωρίδος ένθα είχεν Απο- 

περατώσει τόν πρώτον αύτοΰ πλοΰν. Κατά τούς δύο δέ τούτους πλόας Απαι- 

τήσαντας κωπηλασίαν 8,000 χιλιομέτρων ό κ. Bishop άπαξ έκινδύνευσε 
σπουδαίως, ούχ ήττον έπανήγαγε τά πλοιάριά του σώα καί καλώς εχοντα 

ωσαύτως δέ καί τούς χάρτας ούς είχε παραλάβει.

— Δανός τις, ό κ. Γολσμίθ, συνοδευόμενος ύπό τής γυναικός του άπεπει- 

ράθη νά διαπλεύση τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν διά καθ’ αύτό κελύφους κα
ρύου. Κάταλιπων τήν Βοστόνην τί) 1 ’Ιουλίου έπλευσε πρός τήν Κοπενάγην 
διά πλοιαρίου ιστιοφόρου έ'χοντος μήκος μέν 17 ποδών, πλάτος δέ 6, καί 

περιεχον πέντε μηνών τροφάς. Τό παράτολμον τοΰτο ταξείδιον είνε μεστόν 

περίεργων περιπετειών, κατέληξε δέ τραγικότατα. "Ενα δλον μήνα τό πλόιά- 

ριον έπλανατο κατά τάς άκτάς τής Νέας Γης μή δυνάμενον νά άναχθη είς 

τό πέλαγος. Tfj 1 0 Αύγούστου ή κυρία Γολσμίθ Ασθενήσασα περιήγαγε τόν 

Ανδρα της εϊς δεινήν Αμηχανίαν, Αναγκαζόμενου καί την Ασθενή νά περι

ποιείται καί τό πλοιάριόν του νά κυβερνφ, ύπάρχοντος μάλιστα καί φόβου 

συρράξεως μετ’ άλλου τίνος πλοίου, δπερ βεβαίως θά κατεβύθιζε τό πλοιά

ριόν του.
Τη 16 τοΰ αύτοΰ μηνάς έπελθούσης δεινής τρικυμίας τό ύδωρ είσρεΰσαν είς 

τό πλοιάριον κατέκλυσε τό δωμάτιον τής Ασθενούς, άφανίσαν τόν άρτον και 

πάσας τάς Αλλας τροφάς πλήν τών έν θήκαις φυλασσόμενων.

Τ·η 17 καί 18 έξακολουθούσης τής τρικυμίας σφοδρός άνεμος αφήρπασε 

δύο κότας, σχοινιά καί κιβώτια.

Οί ναυβάται έθεωρουν εαυτούς Απολωλότας δτε εύτυχώς τί! 19 πλοϊον Αγ
γλικόν πλέον είς Λιβερπούλην συνάντησαν αύτούς παρέλαβε καί έσωσε. Πρό 

72 δλων ωρών ό κ. Γολσμίθ έπάλαιε μόνος κατά τής τρικυμίας, τής γυναικός 
του οΰσησ Αείποτε έν τ·η κλίνη. "Ητο δέ έξηντλημένος καί Απελπις, διότι εϊ- 

χεν Απολέσει καί τά θερμόμετρά του καί τά βαρόμετρα καί τά χρήματά του 

καί τά έγγραφά του, ανάρπαστα γενόμενα ύπό τών μαινομένων κυμάτων.
•Λ Λ 

¥

Ποεκέλα. Τό επόμενον περίεργον έρανιζόμεθα έκ τής γαλλικής έφημε
ρίδος Temps. Έξ αύτοΰ καταφαίνεται δτι αί καραβίδες αί Αμοιροι βεβαίως 

λογικοΰ είνε πεπροικισμέναι διά θαυμαστού όντως αύτομάτου.

"Εν τινι κτηματι κειμένφ παρά τήν κλιτόν λόφου άπό τήί κορυφής τοΰ 
οποίου αναβλύζει Αφθονον ύδωρ ύπάρχει κήπος, ού ό κτήτωρ έλαβεν ημέ

ραν τινά κάνιστρον καραβίδων, έξ όν άπεφάσισε νά ρίψη είκοσιπέντε έν τ$ 
δεξαμενή τοΰ κήπου. Μετά πλείστης δ’ δσης έκπλήξεως ημών εί'δομεν δτι 

έν φ αί καραβίδες ήσαν ημέρας πολλάς έστερημενοι ύδατος, τρεις αύτών ρι- 

φθεϊσαι έν τφ ΰδατι αντί νά σπεύσωσιν νά βυθισθώσιν εις αύτό, καί νά σβέ- 

σωσι τήν πολυήμερον δίψαν των, τούναντίον άπεπειράθησαν νά έξέλθωσι. 
Μετ’ ολίγον δέ πασαι συνεσωρεύθησαν πρός τήν πλευράν τής δεξαμενής, ήτις 
έβλεπε πρός τήν οικίαν όπισθεν τής οποίας ήτο εύρεΐα οδός καί πέραν τής 
όδοΰ υπήρχε ποτάμιον άπέχον αύτής τριάκοντα περίπου μέτρα καί έχον 

βάθος εί'κοσι περίπου ύφεκατομέτρων, ρέον δέ ε’ν μέσφ φυτειών. ’Απώθησαν 

αύτάς ϊνα τάς άναγκάσωσι νά μεταβάλωσι θέσιν, άλλ’ έκεϊναι έπέμενον. Τάς 

Αφησαν λοιπόν νομίζοντες δτι θά. παρέλθη ή έπιμονή των. ’Αλλά μετά τινας 

ώρας ό κηπουρός συνέλαβεν έπ’ αύτοφόρφ μίαν καραβίδα έν τινι λάκκφ πλή
ρες βρ°χίνου ύδατος’ έρεύνης δέ γενομένης άνευρέθησαν καί Αλλαι τινές πλα- 

νωμεναι αί μέν έν ταϊς δενδροστοιχίαις, αί δέ έπί τής χλόης, πάσαι δέ αύται 
κατευθυνόμεναι πρός τό μέρος τής οικίας, τής όδοΰ, καί τοΰ ποταμίου. Άπο-> 

ρών καί έγώ είπον πρός τόν κτήτορα δτι πιθανόν νά μή εύχαριστώνται αί 
καραβίδες έν τη δεξαμενή, διότι δέν εΰρισκον τάς όπάς καί τά κοιλώματα
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έν αΐς συνήθως ένδιαιτώνται’ έρρίφθησαν λοιπόν έκ σου προχείρου λίθοι τινές 

και ούτως έσχηματίσθησαν κοιλώματα καί όπαί’ άλλ’ ούχ $ττον την επιού
σαν εργάτης τις συνελαβεν επί τοΰ τοίχου μίαν καραβίδα, και εγώ ώσαύ* 

τως άλλην τινά εντελώς ζώσαν, τρία βήματα μακράν της κιγκλιδωτης πύ

λης καί τρίτην τινά έν τη όδφ καταπεπατημένην καί νεκράν. Αύτη βεβαίως 
έπηδησεν ύπεράνω τοΰ τοίχου σκοπόν εχουσα ,νά'έξακολουθηση την προς τό 

ποτάμιον οδόν. Έκκενωθείσης τότε της δεξαμενές άνευρέθησαν έν αύτη τρεις 

μόναι καραβίδες.

Καί ναι μέν έγίνωσκον άπό πολλοϋ ίτι καραβίδες συλληφθεϊσαι' έν τινι 
ποταμίφ καί μεταφερόμεναι αλλαχού ούδόλως διστάζουσι νά άποδράσωσι 

και νά έπανέλθωσιν εις την πατρίδα των, αλλά τό -^δη γενόμενον ητο άλ- 

λοΐον ολως καί εξαιρετικόν. Διότι αί ξέναι αύται μετακομισθεΐσαι εκατοντά

δας λευγών μακράν της πατρίδος των, νεναρκωμέναι κατά την μεταφοράν 
αυτών άνευ βδα τος και σχεδόν υπό Ασφυξίας νενεκρωμέναι, μόλις άφεθεΐσαι 

έλεύθεραι, μαντεύουσι παρευθύς οτε έκεϊ που πλησίον τ·ης κατοικίας εις ην 
διά τ·ης βίας τάς είσάγουσιν, ύπάρχουσιν υδατα προσφορότερα εις τόν ορ

γανισμόν των, έν οΤς πιθανώς ένυπάρχουσι και άλλαι καραβίδες. Καθ’ έκα- 

τέραν των δύο τούτων περιστάσεων πώς κατορθοΰσι νά μαντεύσωσι τοσοΰ- 
τον θαυμασίως, καί διά τίνος αίσθησεως ; Τό τοιοϋτον θαύμα τοσοϋτον κα- 

ταπλησει τόν νουν μου, επιλέγει ό διηγούμενος τοΰτο κ. de Gheville, ώστε 

οίν μη ίδίοις δμμασιν έβλεπον δ,τι διηγηθην, βεβαίως κατ’ ούδένα τρόπον 

τίθελον τό πιστεύσει.
— Παρά τώ ρωσικφ λαφ έπεκράτησαν έκπαλαι πολλά έθιμα έξ ών καί 

τινα κωμικώτατα. Εις τά τελευταία δύναταί τις νά συγκαταρίθμηση τό έξης 

επικρατούν άχρι τοΟδε έν τη Βλαδίμηρσκαια έπαρχίιρ. Έν 'Ρωσία απαν

ταχού έν τοϊς χωρίοις κατά τό Πάσχα περιέρχονται οί ιερείς τάς οικίας φε- 
ροντες εικόνας και τελοΰντες την άκοΛουθΙαν τοΰ Πάσχα, τη αιτήσει δέ 

των χωρικών τελούνται δοξολογίαι κα'ι έν ταϊς πεδιάσι. Έκεϊ ύπάρχει τό 
έθιμον νά κυλίωσι τόν τε ιερέα καί τόν διάκονον έπΐ τίίς πεδιάδος. Γίνεται 

δέ τοΰτο μετά την ληξιν της δοξολογίας, οτε αί γραΐαι καί αί νεάνιδες 

Αποτείνονται τφ ίερεΐ έξαιτούμεναι νά κυλύσωσιν αύτόν μετά τοΰ διακόνου 

(ποκατάτ) έπί τ·ης πεδιάδος δπως ή έσοδεία άποβ^ αίσια.
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