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Περιγραφέντος έν τφ πρώτφ μέρει γέωγραφικώς καί ίστορικώςτοΰ■ πϊ~ 
ριωνύμου παρά τοΐς άρχαίοις Ίσθμοΰ της Κορίνθου, ύπολείπεται ήδη νά 
ίπισυναφθή η περί της τομής αύτοΰ ιστορία καί νά ύποδειχθώσιν αί έκ 
τής άρξαμένης ήδη διορυξεως μέλλουσαι νά προκύψωσι πολλαπλαϊ ωφέ
λειας περί ων πολλά μέν σποραδικώς έγράφησαν έν περιοδικούς, έν έφημε- 
ρίσι καί έν βιβλίοις έ'τι παρ’ ήμϊν τε καί παρά τοΐς ξένοις, εις δέ καί μό* 
νος τών ήμετέρων άντιστρατευόμενος πασι τοΐς λοιποϊς εναντίαν άπεφή* 
νατό γνώμην, διϊσχυριζόμένος. παραδόξως δτι ού ρ.όνον ούδεμίαν ωφέλειαν 
μέλλει νά παράσχη τή Έλλάδι ή τοΰ έ'ργου έπιτέλεσις καί άποπεράτωσις, 
άλλά καί βλάβη πολλαπλή προσγενήσεται αυτή, περί ών κατωτέρω εκ
τενέστερος γενήσεται λόγος.

Την δέ μεγάλην σπουδαιότητα καί σημασίαν τφ Ίσθμφ παρεΐχεν άνοΜ* 
τιρρήτως ό έτερος τών κόλπων ήτοι δ Κορινθιακός. Διότι ούδείς άλλος 
κόλπος τής Μεσογείου θαλάσσης είχεν έν τή άρχαιότητι τοσαύτην σπου- 
δαιότητα, όσην, δ Κορινθιακός. Διότι ούτος καί μόνος μεταξύ τών πολυα
ρίθμων τής 'Ελληνικές χερσονήσου βαθύτατα εισδύων είς την καρδίαν τής 
'Ελλάδος καί διά τοϋ στενωτάτου Ίσθμοΰ τής Κορίνθου χωριζόμενος άπο 
τοΰ Αιγαίου πελάγο,υς, άπετέλει ένεκα τοΰ έπικινδύνου περίπλου τής Πε
λοπόννησου τον θαλάσσιον σύνδεσμον μεταξύ τής Δύσεως καί ’Ανατολής. 
Πολλαί δέ καί πλούσιαι πόλεις, ών ερείπια καί νΰν έτι πολλαχοΰ σώζον
ται, κατεκόσμουν άμφοτέρας τάς όχθας τοΰ κόλπου, οίον έν μέν τή βορείιρ 
παραλία ίκειντο 18 πόλεις ήτοι ή Χκλκίς, ή Μακυνία, το Εύπάλιον, τύ 
Άντίρριον, ή Ναύπακτος, ή Οίάνθεια, ή Κίρρα, αί Έρυθραί, ή Τολοφών, 
το Χάλαιον, ή Άντίκιρρα, ή Μάραθος, ή Βουλίς, αί Τίφκι, ή Κρεΰσις, αι 
Αίγόσθεναι, ή Αί'γιρα καί αί Πηγαί. Έν δέ τή νοτίφ παραλίφ 10 πόλεις 
ήτοι ή Σικυών, ή Αί'γειρα, αί Αίγαί, ή Έλίκη, το Αί'γιον, ή Έρινεος, ή Βο- 

λίνα, αί Πάτραι, ή "Ωλενος καί ή Δύμη. Πασών δμως τούτων τών 28 πό
λεων ήγεμονϊς καί βασιλίς ύπήρξεν ή περιιγδομένη τοΰ Ίσθμοΰ πόλις Κό* 
ρινθος, το κέντρον τοΰ άρχαίου πολιτισμοΰ καί το μέγα έμπορεΐον τής άρ· 
χαίας Ελλάδος, είς τήν προαγωγήν καί ευτυχίαν τής δποίας ούκ ολίγον 
συνετέλεσε καί ή εύθεϊατοΰ Ίσθμοΰ δδος, δ Δίολκος, διά τής δποίας εύκό® 

*. Ίδε σελ. 777.
Τόμος ST’ 11.—Δεκέμβριος 188S 53



874 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

λως μετεβιβάζοντο. έκ της μιάς εις την έτέραν θάλασσαν ού μόνον πάντα 

τά εμπορεύματα, άλλά καί μικρά πλοία..
Πρώτος δέ τών αρχαίων ιστορείται δτι διενοηθή νά διόρυξη τδν Ίσθμδν 

Περίανδρος δ Κυψέλου Ήρακλείδης, τύραννος της Κορίνθου, έπί 40 έ'τη τυ- 
ραννησας αύτνίς (625 — 585 π. X ), §ς κατ’ άρχάς μέν ηπίως ηρξεν, ά- 
κολούθως όμως έγένετο ωμότερος τοϋ πατρδς αύτοΰ Κυψέλου πολλά 
καί βαρέα πράξας εγκλήματα. Ούχ’ ηττον όμως καί τοιοΰτος γενόμενος, 
έπί πολύ συνετέλεσεν είς την εύτυχίαν καί δόξαν τ^ς Κορίνθου, δι’ην οί 

Κορίνθιοι έτίμησαν αύτδν διά τοϋ ακολούθου δίστιχου επιγράμματος. '

Πλούτου ζα'ι σοφίας πρύτανιν πατρίς ήδε Κόρινθος -
Γη ζόλποις άγχιάλοις Περίανδρον έχει 2.

Λίαν δ’ άπορον και θαυμαστόν φκίνεται πώς συγκατελέχθη μεταξύ τών 

επτά σοφών ύπδ πολλών άρχαίων^,ών οί πλείους άποποιούμενοι την τιμήν 
ταυ την, άπονέμουσιν έτέρφ Περιάνδρφ τφ Άμβρακιώτγ, άνεψιφ τοΰ Κο- 
ρινθίου \ 'Οπωσδήποτε δμως έπεκράτησε παρά τοΐς άρχαίοις η γνώμη τών 
πρώτων ώς έν τφ παρατεθέντι έπιγράμματι έμφαίνεται. Και ταϋτα μέν 

έν παρόδφ. Νυν δέ εξεταστέου' πόθεν δρμώμενος και πρδς τίνα σκοπδν 
τίθελε νά διόρυξη τδν Ίσθμδν και ύπδ τίνος κωλύματος έμποδισθείς άπέ- 
στη της έπιχειρησεως. Διότι μία μόνη μαρτυρία Διογένους τοΰ Δαερτίου 
περί τούτου υπάρχει 5, έξ ης ούδέν θετικόν δύναταί τις νά έξαγάγη, καί 
έν τοιαύτη περιπτώσει άναγκάζεταί τις νά υπόθεση πρδς έξηγησιν της θε- 
λησεως ·?ι δτι πρδς αύξησιν τοΰ εμπορίου καί ωφέλειαν τ-ης Κορίνθου έπε- 
θύμησε νά επιχείρηση τδ έ'ργον η δτι έκ μεγάλης φιλοδοξίας και ύστερο- 
φημίας δρμώμενος διενοηθη νά έπιτελέση αύτδ ΐνα μνημην καί δόξαν αθά

νατον καταλίπη τοΐς μεταγενεστέροις, δπερ ώς έμφιλοχωροΰν τοΐς τύραν
νοι; καί πιθανώτερον φαίνεται θ. Τούτου δέ τεθέντος, αναφύεται η απο

ρία διά τί δέν έπεχείρησε η δέν έξετέλεσεν, δπερ η'θελεν δ τύραννος ; Καί 
ένταΰθα δυοϊν θάτερον δφείλει νά ύποθέση τις η δτι κατανόησα; δτι τδ

1 Αιογεν. Λαερτ. 1,98. Άριστοτελ. Πολιτ. 3,8,3. 5,8,7. 9. 22. 5,9,22 Ήροδοτ. 5,92,6. 

Παυσαν. 2,28,8.
2 Αιογεν. Λαερτ. έν 6. Περιάνδρου.
3 Αιογεν. Λαερτ. 1. 13. 41. Πλουταρχ. Σολ. 2. Έπτ. σοφ. σύρει. 1. Παυσαν. 1,23,1. 

Σουϊδ. έν λ. Περίανδρος.
4 Πλατ, παρά Αιογεν. Λαερτ. 1,98,99. Πρωταγ. σ. 343. Παυσαν. 10,24,1. Α’λιαν. π. 

ίστ. 12,35. Κλημ. ,’Αλεξ. Στρωμ. 1, σ. 129. Λουζιαν. άληθ. ίστ. 2,17' ών τιν’ες αντί τοδ 
Περιάνδρου Αποδέχονται Μύσωνα ώς σοφόν.

5 Αιογεν. Λαερτ. 1,99. «"Ηθελε δέ ζαΐ τδν Ίσθμδν διορύξαι».
6 Την εΐζασίαν ταύτην άσπαζόμενος φαίνεται ζαι Ββιιΐέ Ρέίοροη. ρ. 476. «Percer 1’isthme

6tait une entreprise autrement gigantesque, un de ces projets que rijvent les esprits ambi- 
tieux de s’ immortaliser comme Periandre; les conqu6rants qui veulent vaincre la nature 
elle-m5me. *0 δέ ζ.Πύρλας ίν Παραφοίδω άρ. 8. έτ. 1881. σελ.11. παραδεχόμενος τό πρώ- 
τον, φαίνεται παρεννοήσας τδ χωρίου τοϋ Α. Λαερτίου’ διότι λέγει «άπεφάσισε ζαι Ιτιεχει- 
ρ’.σθη την τομήν τοϋ Ίοθμοΰ» δπερ ούζ Αληθές, < *
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έ'ργον ην μέγα καί γιγαντιαΐον και επομένως δέν ηδύνατο νά φέρη είς 
πέρας, η δτι ήδύνατο μέν, έκωλύθη δμως 1· ύπό τίνος δμως έκωλύθη, 
άποβαίνει αδύνατον νά δρισθη. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα δύναταί τις 
νά συμπεράνη δτι τον πανίσχυρου τύραννον ούδε'ις άλλος ηδύνατο νά κω- 

λύση εί μη το θειον. Διότι τοΐς Κνιδίοις κατά τον αυτόν ς αιώνα, καθ’ 
3ν άκμασε καί δ Περίανδρος, η Πυθία άπηγόρευσε την διόρυξιν τοΰ Ίσθμοΰ 
και διότι γενική έπεκράτει δοξασία παρά τοΐς άρχαίοις δτι τά της φύ- 
σεως δέν έπετρέπετο νά μεταβάλωσιν οί άνθρωποι ώς έμφαίνεται έκ τοΰ 

χρησμού της Πυθίας,
»’ίβθμ.ον δΐ μη πυργοΰτι μηδ’ορύσσετε
Ζεύ; γαρ ν^σον, ε’ κ’ ίβούλετο» 2

Καί πάσα τοιαύτη έπιχείρησις έλογίζετο ώς βία κατά τών θεών. "Οθεν 
δρθώς άποφαίνεται δ Παυσανίας, περί τών έπιχειρησάντων την διόρυξιν ’Ισ
θμού λόγου ποιούμενος, «ουτω χαλεπόν άνθρώπφ τά θεία βιάσασθαι» καί 
ολίγον άνωτέρω προτάσσει ίδίγ περί της τομ·ης τοΰ Κορινθίου α8ς δέ έπε- 
χε,ίρησε Πελοπόννησον έργάσασθαι νήσον, προαπέλιπε διορύσσων Ισθμόν». 
Οί δέ νεότεροι γράφοντες έν έφημερίσι καί διατεινόμευοι δτι άδύνκτου ην 

τοΐς άρχαίοις νά διορύξωσι τον ’Ισθμόν δι’ έ'λλειψιν τών ευκολιών, άδικου- 
σιν αύτούς καί ούκ’ ορθώς λέγουσι 3. Διότι εί καί έστεροΰντο τών μέσων 

της νϋν εποχές, ούχ ηττον δμως διά της πολυχειρίας τών άπειρων δούλων, 
εί μή ύπδ τοΰ θείου έκωλύοντο, ηδύναντο νά διορύξωσι τον’Ισθμόν οί "Ελ
ληνες, οϊτινες τοσαΰτα μεγαλουργημκτκ καί άριστουργημκτα έξεςργά- 
σαντο, έκπληττοντα καί νΰν δτι τούς μεταγενεστέρους· την δέ άληθειαν 
ταύτην άποχρώντως μαρτυρεί το παράδειγμα τών Περσών, ο'ίτινες καίπερ 
βάρβαροι καί τδν 'Ελλήσποντον έ'ξευξαν καί τον'Ισθμόν τοΰ ’Άθωνος διά 

της πολυχειρίας διώρυξαν, έφ’ώ καί ζατακρίνονται ύπδ τών 'Ελλήνων 
διά την μεταβολήν τών κατά φύσιν είς παρά φύσιν. Καί αυτοί δέ οί Κνί- 
διοι, ο'ίτινες παραβαλλόμενοι κατά τάς δυνάμεις πρδς τδν κραταιδν καί 

ίσχυρδν τύραννον τ·ης Κορίνθου Περίανδρον, μικράν ειχον σημασίαν, ηθελον

1 Ό ζ. Πέρλας αύτόθι πλανάταιλέγωνοτι έπειδή δεν συνέφερε τοΐς λοιποΐς "Ελλησιν έζωλύθη 
δπο τοΰ μαντείου. Διότι ούδεμία μαρτυρία ύπάρχει περί τούτου.

2 'Ηροδοτ. 1,174. «ώρυσσον οί Κνίδιοι, έν δσφ "Λρπαγο; την Ίωνίην ζατεστρέφετο βου- 
λόμενοι νήσον την χώρην ποίησα·.. Και 3η πολλή χειρί έργαζομένων τών Κνιδίων, μάλλον 
γάρ τι ζαι θειότερον έφαίνοντο τιτρώσζεσθαι οί έργαζόμενοι,..". επεμπον είς Δελφούς θεοπρό- 
πους έπερησομένους το άντίξοον. Ή δέ Πυθία σφι. .. χρα 5ν τριμέτρω τόνω.. . Κνίδιοι μέν 
ταΰτα της Πυθίας χρησάσης τοΰ τε ορύγματος έπαύσαντο». Παυσαν. 2,1,5. «Κνιδίους δέ ή 
Πυθία τόν ’Ισθμόν Ορύσσοντας ΐπαυσεν.» Plin. Η. Ν. IV, 4. Tacit. Ann. XV, 42. Curt. Pe- 
lopon. I. S. 28. «Schon die Vermessenheil des gedankeas wurde bestraft, ut omnium pa- 
tuit exitu,»

3 Τών νεωτέρων τινές ζαι έν σπουδαίοι; σύγγράμμασιν έσφαλμένως άναγράφουσιν δτι ρί 
άρχαΐοι άπεπειράθησαν νά διορύξωσι τόν ’Ισθμόν, άλλά δέν ηδυν^θησαν οίον Forbiger (Geo
graph. Β. II. 5. 963. »Der sechsmal von Periander.,.. und Herodes Atticus gemaclite Ver? 
such, ihn Zu-durchstechen, wurde stets vereitelt,»
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διορύξει τδν Ίσθμδν μεθ’ δλκ τά άναφυέντκ προσκόμμκτκ, εί έ'λεγεν αυ- 
τοΐς ή Πυθία βδιορύξκτε τδν Ίσθμδν ίνκ σωθήτε κκί άπκλλκγήτε τοΰ 

Περσικού ζυγοΰ». Βρκδύτερον δέ καί ’Αλέξανδρος ο μέγας, §ς πκν ο,τι έπε- 
χείρησεν εις πέρας έ'φερεν, θελήσκς, ώς δ Περίανδρος, νά διορύξγ τδν ’Ισθ
μόν τών ’Ερυθρών έν τγί πκρκλίιγ τής ’Ιωνίας διά την πρδς τά θεΐκ έύ- 
λάβεικν άπέστη τοΰ εγχειρήματος ’Εκ τούτων άνκμφισβήτητον καθί
σταται δτι δ Περίανδρος μόνον διενοήθη νά διορύξγ τδν Ίσθμδν, ουδόλως 
δέ τοΰ έ'ργου ή'ψκτο, κκί δτι, εϊ μη έκωλύετο ύπδ τοΰ θείου, δ Ίσθμδς 
ή'θελε διορυχθγί και ύπάρχη σήμερον. Παραπλήσια δέ τοΐς έν Έλλάδι συ- 
νέβησαν και έν Αίγύπτφ. Διότι κάκεΐ έν άοχκιοτέροις χοόνοις πρδ τών 
τρωικών, πρώτος μέν δ Σέσωστρις (1394—1328) έπεχείρησε την διό
ρυξήν τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζου 7, βραδύτερου δέ δ τοΰ Ψαμμιτίχου υίδς 

Νεκώς δ Β'. (περί τά 690 π. X.) άλλά κωλυθείς ύπδ τοΰ μαντείου, άπο- 
φηναμένου δτι τφ βκρβάρφ προπαρασκευάζει αύτην, κατέλιπεν άσυντέλε- 
στον Είτκ δέ Δαρεΐος δ Ύστάσπου (485 π. X. άποθανών) άνέλκβε τήν 
τομήν τοΰ Ίσθμοΰ, δστις δμως κατά μέν την μαρτυρίαν τοΰ 'Ηροδότου 4 
άπεπεράτωσεν αύτην, κατά δέ τδν Διόδωρον και Στράβωνα άφήκε τδ 

έργον περί την συντέλειαν,’ παραπεισθεις έκ ψευδοΰς δοξασίας δτι η ’Ερυ
θρά θάλασσα ύψηλοτέρα ούσα, Θά κκτκπλημμυρήση δλην την Αί'γυπτον5· 
ύστερον δέ μετά παρέλευσιν δύο περίπου αιώνων Πτολεμαίος δ Φιλάδελ- 
φος (277 π. X.) έ'φερεν είς πέρας την διώρυχα, κατασκευάσας διάφραγμα 
πρδς άποφυγήν παντδς κινδύνου 6.

Κκί ταΰτα μέν περί τοΰ Περιάνδρου. Άπδ δέ τής έποχής ταύτης μέχρι 
τοΰ γ' αίώνος ούδέίς ιστορείται εί'τε δικνοηθεις εί'τε έπιχειρήσκς νά διο- 
ρύξγι τδν Ισθμόν. Αιτία δέ τής άποχής ταύτης άπδ τής διορύξεως φαί
νεται μοι ή κύτη, ή'τις κκί τδν Περίανδρον έκώλυσεν ήτοι ή ποδς τά θεία 
εύλάβεια κατά πρώτον λόγον κκί ή δικτήρησις τοΰ κοινοΰ συνδέσμου τών 
Ελλήνων, ούχί δέ, ώς τις τών νεωτέρων έσφαλμένως διατείνεται, δ κατα- 
κερματισμδς τών ελληνικών πολιτειών καί ή άντιζηλία αυτών7· Διότι

1 Παυσαν. 2,1,5. «Άλεξάνδρω’τε τφ Φιλίππου διασκάψαι Μίμαντα Ιθελήσαντι, μόνον 
τούτο ού προεχώρησε τδ έργον.»

2 Στραβ. 17,804. «Έτιμήθη δέ ή διώρυξ κατ’ άρχ&ς μέν ύπδ τού Σεσώστριος πρδ τών 
τρωικών, οι δε ύπδ τού Ψαμμιτίχου παιδός, άρξαμένου μόνον,εΐτ’ έκλιπόντος τδν βίον».

3 Ήροδοτ. 2,158. «Νεκώς μέν νυν μεταξύ δρύσσων έπαύσατο, μαντηίου έμποδίου γενομέ- 
νου τοωύδε, τω βαρβάρω αύτδν προεργάζεσθαι.»

4 Ό αύτδς αύτόθι. «Την Δαρεΐος δ Πέρσης δεύτερα διώρυξε, της μήκος μέν Ιστι πλόος 
ήμέρας τέσσαρες».

5 Διοδωρ. 1,33. Στραβ. 17,804. « ϊ*στερον δε ύπο Δαρειου τού πρώτου, διαδεξαμένου τδ 
^ξή? ?ργον· και ουτος δέ δόξη ψευδεΐ πεισθεις άφήκε τδ έργον περί συντέλειαν ήδη- Ιπείσθη 
γαρ μετεωροτέραν είναι την Έρυθρ’αν Οάλατταν τής Αΐγύπτου και ώς διακοπείη πας δ μεταξύ 
Ισθμός, έπικλυσθήσεσθαι τή θαλάττη τήν Αίγυπτον.»

6 Στραβ. 17,804. «Οί μέντοι Πτολεμαικοι βασιλείς διακόψαντες, κλειστόν έποίησαν τδν Ε.ΰ- 
ριπον, ώστε οτε βουλοιντο έκπλεΐν άκώλύτως- εις τήν έξω θάλασσαν καί εισπλεΐν πάλιν».

7 G. Κ. Die Durchslechurig des Isthmus von Korinth. Illust. Zeitung. N. 2012. Band 78,’ 

Iv ταύτη τή έποχή καί ιδίως κατά τδν ε'· αιώνα ή Έλλκς έφθκσεν εις 
τδν ύπατον βαθμ.δν τής δόξης καί δυνάμ.εως καί επομένως ήδύνκτοξκάλ- 

λιστκ νά διόρυξη τδν Ίσθμδν, εί μή έκωλύετο ύπδ θρησκευτικής εύλα- 

€είχς ή εί μή ένόμιζε συμφέρον αυτή τήν δικτήρησιν. τοΰ Ίσθμοΰ, Ειτα 
δέ επιφέρει ό' αύτδς ότι τής Ελλάδος μή δυνκμένης νά διορύξγ τδν Ίσθ
μδν μόνος ό ’Αλέξανδρος ήδύνκτο νά κκτορθώση τοΰτο. Άλλ’ έπειδή τά 

πολεμικά έργα ούδεμίαν εύκκιρίκν κατέλιπον αύτφ πρδ έπιχείρησιν είρη-ι 
νικών, βρκδύτερον άνέλαβε τήν τομήν τοΰ Ίσθμοΰ Δημήτριος δ Πολιορκη- . 
τής. ’Ενταύθα παρατηρώ δτι καί δ ’Αλέξανδρος, ώς προείρηται, ούχί δι* 
ίλλειψιν χρόνου, άλλ’ έξ εύλαβείας πρδς τά θεία, ώς δ Περίανδρος, άπέ_- 
στη τοιαύτης έπιχειρήσεως, διότι καί τδν Ίσθμδν τής Ιωνικής χερσονήσου 
θελήσκς νά δικκόψη έκ θρησκευτικής εύλαβείας άπέσχε τοΰ έ'ργου.

Περί μέν τοΰ Περιάνδρου μία και μόνη μαρτυρία ύπάρχει, ή τοΰ Διογε- 
νους Ααερτίου, περί δέ τοΰ* Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ (337—283) δυο 

μαρτυρίκι ύπάρχουσιν ή τοΰ'Στράβωνος ', καθ’ήν δριστικώς λεγεται οτι 
έπεχείρησε νά διακόψν) τδν Ίσθμδν τών Πελοποννησίων ίνα διευκολύνη τήν 
θαλασσοπλοΐαν καί τήν έμπορίαν καί ή τοΰ Πλινίου 2 άναγράφοντος δτι 

άπαισία έθεωρήθη ή έπιχείρησις τής διορύξεως, άλλ’έκωλύθη ύπδ άρχιτε- 
κτόνων άποφηναμένων δτι, ύψηλοτέρκς ουσης τής θαλάσσης τοΰ Κορινθια
κού κόλπου, έ'μελλε νά κατακλυσθή ή Αί'γινα καί αί λοιπαί νήσοι τοΰ Σα- 
ρωνικοΰ, εί διωρύσσετο δ Ισθμός.

Κατά πόσον δμως άληθές έστιν δτι δ Δημήτριος πράγματι έκωλύθη έκ 
τής ψευδοΰς ταύτης δοξασίας τών αρχιτεκτόνων, δέν δύναταί τις νά ά- 
ποφανθή δριστικώς. Διότι δ Στράβων παραλαμβάνων τήν πληροφορίαν 
ταύτην παρά τοΰ Έρατοσθένους, έλεγχει αύτδν πικρώς έπί άμαθείφ καί 
άγνοίγ τής γνωστής παρά τοΐς άρχοείοις ορθής δοξασίας τοΰ Άρχιμήδους 

«δτι, . . παντδς ύγροΰ καθεστηκότος καί μένοντος τήν έπιφάνειαν σφαι
ρικήν είναι σφαίρας ταύτδ κέντρον έχούσης τή γή» 3. "Οθεν πιθανότερου 
φαίνεται μοι δτι.καί δ Δημήτριος δικνοηθεις μόνον, ώς ό Περίανδρος, καί 

Ουδόλως έπιχειρήσκς τφ έργφ, άπέστη αύτοΰ έκ τής καί έν τή έποχή 
«Griechenlands Zerissenbeit und die ungliickliche Rivalitat dec einzelnen Staaten in den 
nachfolgenden Jahrhunderten waren der Inangriffnahme dieser friedlichen Culturaufgage 
ungunstig».

1 Στραβ. 1,54. «φησι γάρ καί Δημήτριον διακόπτειν έπιχειρήσαι τδν τών Πελοποννησίων
. ίσθμδν πρδς τδ παρασχεϊν διάπλουν τοΐς στόλοις».

2 Plin. Ν. Η. 4,5. »Quam ob causam perfodere navigabiii alveo angustias eas tentavere, 
Demetrius rex.... infausto (ut omnium patuit exitu) incepto».

3 Στραβ. 4,54. «Ό δ’ούτως ήδύς έστιν ώστε καί μαθηματικός &V ούδέ τήν Άρχιμήδους
* βεβαιοϊ δόξαν, ότι φησίν ΐκεϊνος έν τοΐς περί τών όχουμένων, παντδς. ύγρού.... Ταύτην γαρ 

τήν δόξαν αποδέχονται πάντες οί μαθημάτων πως άψάμενοι. ’Εκείνος δέ τήν ίντδς θαλατταν 
καίπερ μίαν οδσαν, ώς φησιν, ού νομίζει ύπδ μίαν έπιφάνειαν τετάχθαι, άλλ’ούδέ τοΐς σύ
νεγγυς τόποις' καί μάρτυρας γε τής τοιαύτης άμαθείας άρχιτέκτονας ανδρας ποιείται, και των 
μαθηματικών καί τήν αρχιτεκτονικήν μέρος τής μαθηματικής άποφηναμένων.»

■it-
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αδτοϋ κρατούσες εύλαβείας πρδς τδ θέΐον τοϋ μή τά κατά φόσιν εις παρά 
φύσιν μεταβαλεϊν, ώσπερ και ’Αλέξανδρος σύγχρονος σχεδόν τφ Δημητρίφ 
άπέσχε της διατομής της Ιωνικής χερσονήσου" τοϋτο δέ διαρρήδην βέ
βαιων δ Παυσανίας περί πάντων τών έπιχειρησάντων ποιήσαι νήσον την 

Πελοπόννησον λέγει «8ς δέ έπεχείρήσε Πελοπόννησον έργάσασθαι νήσον 
προαπέλιπε διορύσσων ’Ισθμόν . . . ουτω χαλεπόν άνθρώπφ τά θεϊα βιά- 

σασθαι». "Οθεν οί άρχαιοι πεζογράφοι και ποιηταί, έκ ταυτης τής έπι* 
κρατούσης δοξασίας δρμώμενοι, αύστηρώς κατακρίνουσι τού; βαρβάρους 
Περσας ώς άσεβεΐς πρδς τά θεία διά την διόρυξιν τοΰ ΆΟωνος. Τούτου δέ 
τέθέντος, ζητείται ή'δη νά δρισθγ άν δ Δημήτριος πρδς εύκολίαν τοϋ έμ- 
πορίου, ώς προείρηται, διενοήθη ή έπεχείρήσε νά διόρυξη τδν Ίσθμδν ή 
έξ άλλου ελατηρίου όρμώμενος, έν νώ συνέλαβε τδ έ'ργον. Και πρδς λύσιν 
τοϋ ζητήματος τούτου βεβαιότερα φαίνεται μοι η γνώμη τών νεωτέρων ! 
οτι δ Δημητριος λίαν φιλόδοξος ών, ώς δ Περίανδρος, διενοήθη νά έπιχει* 
ρήση τδ μέγα έκεΐνο έ'ργον πρδς άπόκτησιν 'δόξης μάλλον η πρδς διευκό^· 

λυνσιν τής ναυσιπλοΐας καί αΰξησιν τής έμπορίας.
Ώς δέ άπδ τοΰ Περιάνδρου μέχρι Δημητρίου τοϋ Πολίορκητοϋ τρεις σχε- 

δδν παοήλθον αιώνες καί άνέκυψε τδ δεύτερον ή ιδέα της τομής τοΰ ’Ισθ

μού, ουτω καί πάλιν μετά παρέλευσιν τριών αιώνων έπήλθεν ή αύτη ίδέά 
τφ Ίουλίω Καίσαρι, 3ς μετά τήν ύπδ τοϋ Μομμίου καταστροφήν τής άρ- 
χαίας Κορίνθου άνφκοδόμησεν έπί τής θέσεως αύτής τήν νέαν Κόρινθον 
καί άπφκισεν αύτήν διά πλείστων άπελευθέρων ι. 'Αλλά τοϋτο ποιήσας 
δ Καΐσαρ διενοηθη νά πράξη τι μεΐζον καί αξιομνημόνευτου έ'ργον εί'τε έκ 
φιλοδοξίας, εί’τε πρδς εύκολίαν τοϋ εμπορίου τής ’Ιταλίας μετά τής Ανα
τολής, εί'τε πρδς έξασθένισιν τής Ελλάδος ήτοι νά διόρυξη τδν ’Ισθμόν 
καί τδ έ'ργον τοϋτο άνέθηκέ τφ μηχανικφ Άνιηνφ. Διότι ούδέν τούτων 
δριστικώς άναφέρεται ύπδ τών άοχαίων^, ουδέ λέγεται ή αιτία, ήτις έκω- 
λυσεν αύτδν τής τοϋ έ'ργου έπιχειρήσεως' κατά πίεσαν όμως πιθανότητα 
φαίνεται δτι καί έν ταότη τ$5 έποχϋί έπεκράτει παρά τοΐς πολλοις ή

2 Curlins Peloponn. I. S. 13. «Er wurde in spatern lahihunderten von Manner, die an 
Projeckten ausserordentlicher Art ihre Lust hatten, von Demetrios Poliorketes, lulius Ca
sar, Caligula, tlerodes kttikus wieder aufgenemmen Doth scheint Niemaod Hand an das 
Werk gelegt zu haben bis auf Nero». 'Ωσαύτως καί Beule Pelopon. p. 476. «Percer l’Isthme 

. 6lait une entreprise autrement gigantesque, un de ses projets que r6venl les esprits ambi- 
tieux de s’ immortaliser comme Periandre, les conquerants qui veulent vaincre la nature 

. elle-meme, comme Demetrius el C6sar».
1 Στραβ. 8,381. Πλουταρχ. Καισ, 57. Παυσαν. 2,1,2. Α. Κασσ. 43,50. Διοδωρ. άτοσπ. 

τ. 2. σ. 591. Plin. IV, 5. Zumpt. Comment, epigr. p. 362. 374. έν έπιγράφαϊς και νομί- 
σμασι φέρει τόν τίτλον «Colonia lulia Corinthus» zal «Laus luli. Corint.» και «Colonia Ju
lia Corinthus Augusta» ενίοτε δέ και «C. I. C. Α».

2 Δ. Κάσσιος 44,5 «"Ωστε ταδτα Ιδέξατο τά τε έλη οί τά πράτινα χώσαι και τον ’Ισθμόν 
τον της [Ιελοποννήσου διορύζαι». Sueton. 44. Πλουταρχ. Καισ. 58. Plin. 4,5. «quam ob 
Sausam peifodere navigabili alveo angustias ipsas tealav.ere Demetrius rex, dictator Caesar.» 

r
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κύτη θρησκευτική δοξασία περί τής διορύξεως τοΰ Ίσθμοΰ «Tnfausto (ut 

omnium patuit exitu) incepto».
Μετά παρέλευσιν δέ ολίγων έτών κατά τδν επόμενον αιώνα αύτδ τοϋτο, 

' διενοηθη νά πράξη καί δ Καλλιγόλας (12 — 41 μ. X.) εί'τε κατά μίμησιν 
τοΰ Καίσαρος, εί'τε έξ ύπερμέτρου φιλοδοξίας όρμώμενος. ’Αλλά καί ούτος 
συνειδώς δτι μέγα ήν τδ έ'ργον καί άδόνατος ή εκτέλεσες αύτοϋ, άπέσχε 
τής έπιχειρήσεως 1 καί κατέλιπεν αύτήν άλλοις μεταγενεστέροις. Άλλ’ 
εί μέν πάντες ουτοι διανοηθέντες καί έπιθυμήσαντες νά διορόξωσι τδν 

Ίσθμδν, ουδόλως προέβησαν είς τήν έπιχείρησιν τοΰ έ'ργου, εί'τε έκ τής 
έπικρατοόσης δοξασίας τής τών θείων εύλαβείας, ώς προείρηται, εί'τε καί 
έξ οίασδήποτε άλλης αιτίας αγνώστου ήαϊν άποτρκπέντες, βεβαιότατόν 
έστιν δμως δτι άνήρ κατά πάντα έλαττουμενος τών προ αύτοϋ διανοη- 

θέντων νά άναλάβωσι τδ μέγα έ'ργον πράγματι έπεχείρήσε νά όίρη τδν 
Ίσθμδν έκ τοΰ μέσου τών δυο θαλασσών και νά ένώση αύτάς είς μίαν. 
Ούτος δ’ έστιν δ Νέρων(30—68),θς περί τά τέλη τοΰ 66 έ'τους μεταβάς είς 

τήν Άχαί’αν καί τδ επόμενον έ'τος πανταχοΰ, έ'νθα έτελοϋντο αγώνες, πα
ρασταθείς ώς αγωνιστής καί νικητής, έκ παντδς πράγματος δόξαν έζήτει 
νά άποκτήση και ένθυμηθείς άμα είδε τδν Ίσθμδν, δτι πάλαι ποτέ δ τών 
’Αχαιών βασιλεύς άπέτεμε τήν Εύβοιαν άπδ τής Βοιωτίας 3, δτι δ Δα- 
ρεΐος έγεφύρωσε τδν Βόσπορον καί δτι δ Ηέρξης έ'ζευξε μέν τδν Ελλήσπον
τον διώρυξε δέ τόν Ίσθμδν τοϋ ’Άθώνος, έν πομπή καί παρατάξει ή'ρξατο 
τής έπιχειρήσεως υμνους αδων τή ’Αφροδίτη καί τφ Ποσειδώνι καί $- 
σματα τφ Μελικέρτη καί τη Λευκοθέη καί πρώτος αύτδς διά χρυσής δι- 
κέλλης σκάψας, έ'δωκε τδ παράδειγμα τοΐς έπιτετραμμένοις τήν διορυ- 
χήν κροτουμενος καί φδόμενος ύπδ πάντων. Άφ’ού δέ έτέθησαν είς ένέρ- 
γειαν 30,000 περίπου άνθρωποι, ών 6,000 μ,όνον δούλοι ’Ιουδαίοι άπο- 
σταλέντες ύπδ τοϋ Ούεσπεσιανοΰ, οί δέ λοιποί κατάδικοτ καί στρατιώται, 
οί μέν πρώτοι εργαζόμενοι είς τά πετρώδη καί δύσεργα, οΐ δέ τελευταίοι 
είς τά γεώδη καί επίπεδα, άπήλθεν είς τήν Κόρινθον δ Νέρων,νομίζων δτι 
διά τοϋ μεγαλουργήματος τούτου-ύπερέβη καί τδν Ήρακλέκ Άλλ’ έν

1 Sueton. Cal. 2t. «Sed ante omnia Isthmum in Acbaia perfodere». Plin.· U. N. 4,5.
2 Ψευδολουκιαν. Νέρων ή περί διορυχ. τοδ Ισθμού. 2. «Ό δέ ’Ισθμός αδ τών άποθεν αύτώ 

δεδουλευμένων, άλλ’ Ιντυχών τή φύσει τοΟ τόπου μεγαλουργίας ήράσθη τόν τε βασιλέα των 
έπί τήν Τροίαν ποτέ ’Αχαιών ένθυμηθείς, ώς τήν Εύβοιαν τής Βοιωτίας άπέτεμεν Εύρίπφ τώ 
περί τήν Χαλκίδα,ϊτι γε μήν και τόν Δαρεΐον ώς ό Βόσπορος έγεφυρώθη αύτώ έπι τούς Σκύ- 
8α; τά δε Ξε’ρξου παι προ τούτων ϊσως ένενόησε μέγιστα τών μεγαλουργιών είντα, χα'ι προ; 
τούτοι; ώ; τώ δι’ ολίγου άλλήλοις έπιμίξαι πάντα; εϊσοιτο τήν 'Ελλάδα λαμπρώ; έστιάσθαι 
τοΐς εξωθεν’ αΐ γάρ τύραννοι φύσει; μεθύουσι μέν, διψώσι δέ πη και άζοϋσαι τοιοΟτο φθέγμα».

3 Beule Peloponn. ρ. 447. «ϋα seul, le moins prudent de tous, se mit lui-rr.eme a Γ oeu
vre : ce fut N6ron.

4 Ό αύτός αύτόθι. 3. «Προελθών δί τής σζηνής δμνον μίν ’Αφροδίτη; τε ζαΐ ΙΤοσειδώνος 
ησε και ^ισμα ού μέγα Μελικέρτη τε καί Λευκοθέφ. Όρέξαντος δ’ αύτώ χρυσήν δίκελλαν το0 
τήν Ελλάδα έπιτροπεύοντο; έπ’ι τήν όρυχήν ηξε κροτούμενος καί άδόμενο; και καθικόμενος τής 
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φ συντόνως είργάζοντό τΟσοΰτοί άνθρωποι έπί ποΥλχς ημέράς,ψευδές διε- 
δόθη Χόγος δτι δ Νερών μετεμεληθη δ·.χ τ/μ τομήν’ διότι Αιγύπτιοι γεω- 
μέτραι άπεφηνάντο δτι, ύψηλοτέρας ού'σης τίίς θαλάσσης τοΰ Κορινθιακού 

κόλπου, κατακλυσθησεται ·η Αίγινα και αί λοιπαί vfjtfoi. Άλλά τούτου 
ψευδοΰς έξελδγχθέντός, εξακολούθησαν αί έργάσίαι. Διότι τδν Νέρωνα, 

έρώντα την τοΰ Ίσθμοΰ τομήν μάλλον η τοΰ δημοσία ^δειν, ού μόνον 
Αιγύπτιοι γεωμέτραι δεν ηδύνάντο νά κωλύσωσι τοΰ έ'ργου, άλλ’ούδέ Θα- 
λ’ή; δ σοφότατος και φυσικότατος Δίων δέ δ Κάσσιος ίστορών τά περί 
τοΰ πράγματος, άναγράφει δτι δ Νερών μετέβη είς την 'Ελλάδα ίνα διό
ρυξή τδν Ίσθμδν και δτι οί άνθρωποι άρξάμενοι τοΰ όρύσσειν,φκνουν νά προ- 
χωρησωσι’ διότι έφάνη αύτοΐς δτι αίμα έκ της γης άνέβλυσε καί ηκού- 

όντο ο’.μωγαι κάί μ,υκηθμοί και πολλά εί'δωλα έφαντάζοντο δτι έ'βλεπον. 
Μεθ’ δλα ταΰτα δμως δ Νερών μη άποτρεπόμενος της επιθυμίας, αύτδς 
λαβών δίκελλαν καί σκάψας, έ'πεισε καί τούς άλλους νά μιμηθώσιν αύτδν, 
δπερ καί έγένετο 2. Έκ τούτων νΰν πρόδηλον γίνεται δτι και οί πρδ τοΰ 
Νερωνος έπιθυμησαντες νά διορυξωσι τδν Ίσθμδν, έκ μεγάλης φιλοδοξίας 
δρμόμενοι, ούδόλως έκωλύθησαν είς την έπιχείρησιν τοΰ έργου ούτε έκ 
τίίς ψε’υδοΰς δοξασίας τών αρχιτεκτόνων και γεωμετρών περί της άνισό- 

ΐητος τών θαλασσών, οΰτε πάλιν, εϊ έπεχείοουν, ηθέλον έμποδισθγί έν 
ΐαϊς έργασίαις έκ τών προλήψεων καί δεισιδαιμονιών τοΰ εργατικού όχλου, 
φανταζομένου δτι έ'βλεπεν αιμα άναβλύζον έκ της γης, καί ή'κουέν οίμω- 
γάς καί μυκηθμούς άλλά μόνον έκ τίίς κατά την έποχην έκείνην έπι- 
κρατούσης εύλαβείας πρδς τά θεΐκ. Διότι δ Νερών, δ τοσούτους ναούς συ- 
1-άσας καί μαντεία διαρπάσας, ούδέν ίερδν ούδέ δσιον είχε, καί ώς τοιοΰ- 
τος άφόβως έπεληφθη τοΰ έ'ργου, αύτδς πρώτος δούς τδ παράδειγμα τοΐς 
έργαζομένοις καί βιάσας αυτούς είς την εργασίαν, η πρόοδος τ·ής δποίας 
έξ άμφοτέρων τών μερών καί θαλασσών άρκούντως μαρτυρεί ημΐν δτι δ 

γής, τρις, οιμαι, τοΐς τε την όρυχήν πεπιστευμένοις παρ,ακελευσάμενος ξυντόνως απτεοθαι τοδ 
έ’ργου άνγίει εις τήν Κόρινθον τά ΊΙρακλέου; δοκών ύπερβεβλήσθκι πάντα. Οί μέν δή έκ τοΰ 
δεσμωτηρίου τά πετρώδη τε καί δΰσεργα έξεπόνου-ν, ή στρατιά δέ τά γεώδη και έπίπεδα.»

4 Ό αύτδς αύτόθι. 4. «Έβδόμην 31 που κα: πέμπτην ημέραν προσεζευγμένων ημών τώ 
Ίσθμφ ζατίδη τις έκ Κορίνθου λόγος ουπω. σαφής ώς δή τοΰ Νέρωνος μετέγνωκότος τήν 
ϊομήν. Έφασαν δέ τους Αιγυπτίους γεωμετρουντας τής έκατίρας θαλάττης τάς φύσεις ούκ 
ίσοπέδους αύταΐς συντυχεΐν, άλλ’ ύψηλατέραν ηγουμένους τήν έκ τοδ Λεχα'ου περί τή Αΐ- 
γ'νη δεδοικέναι. Πελάγους γάρ τοσούτου νήσφ έπιχυθέντος καϊ ύποδρύχιον άπενεχθήναι τήν 
Αίγιναν. Νέρωνα δέ τής μέν τοΰ Ίσθμοΰ τομής ούδ’ άν Θαλής μετέστησεν ό σοφώτατός τε 
και φυσικότατος. Τοΰ γάρ τεμεΐν αύτδν ήρα μάλλον ή τοΰ δημοσόρ $δειν.» Φιλοστρατ. Ά- 
πολλών. 4,24.

. 2 Δίων Κασσ. 63,16. «Πάρεργου δέ δή τής Ιπιθυμίας τής έν τή Έλλάδι Ιποιήσατο τδν 
Ίσθμδν τής Πελοποννήσου διορύξαι έπόυμήσας καί ήρξατο τοΰ έργου, καίπερ τών άνθρώπων 
οκνούντων. Αίμά τε γάρ τοΐς πρώτοις άψαμένοις τής γης άνέβλυσε και οίμωγαΐ, μυκηθμοί τε 
τινες έξηκούοντο και είδωλα πολλά έφαντάξετο. Λαβών δέ αύτδς δίκελλαν καί τι και άνα- 
σκάψας, έ'πεισε και τους άλλους άνάγκη αύτδν μιμήσασθαι και πολύ πλήθος άνθρώπων έπί 
Ίοΰτο τδ έ'ργον καί έκ τών άλλων ίθνών μετεπέμ|ατο»»
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Νερών ·ηθελε διορύξει τον ’Ισθμόν, ώς διώρυξε τδν Ισθμόν τοΰ ’Άθωνος δ 

άσεβης τών βαρβάρων Περσών βασιλεύς, εί μη πολιτικά κωλύματα, άπρος- 
δοκητως έπελθόντα, άπηγον αύτδν έκ τίίς Ελλάδος είς την ’Ιταλίαν, οπού 
κακώς τον βίον κατζστρέψας έτελεύτησε καί δεν έπάνηλθε πλέον -νά άπο- 

περατώσγ το προχώρησαν έ'ργον.
Τά δέ αίτια, τά προκαλέσαντα την φυγήν τοΰ Νέρωνός έκ τ·ης Ελλά

δος, είσί δύο’ πρώτον μέν οτι ο άπελεύθερος'Ήλιος, ος έν τ$5 τοΰ Νερωνος . 
απουσία έκ τίίς 'Ρώμης είχε κατζστί) δεσπότης αύτης, άνηγγειλέν αύτφ 
ότι έτεκταίνετο συνωμοσία καί ην άνάγ'κη νά έπανέλθν; ταχέως *. Δεύτε
ρον δέ άγγέλθη αύτφ δτι ό έπαρχος της Γαλλίας ’Ιούλιος Βίνδαξ θέλων 
νά άπαλλάξν; την πατρίδα αύτοΰ καί τον κόσμον άπδ τοΰ τυράννου, έπα- 
νέστη κατ’αύτοΰ καί συνεκρότησεν 100,000 στρατοΰ'ίνα άναβιβάσν) έπί 
τοΰ ρωμαϊκού θρόνου τον 'Ρωμαϊον πατρίκιον καί έπαρχον τίίς Ισπανίας 
Σουλπίκιον Γάλβαν. Ταΰτα μαθών δ Νερών έν Κορίνθφ, έσπδυσμένως ά- 
πίίλθεν είς την 'Ρώμην περί τά τέλη τοΰ 67 έτους καί θριαμβευτικός ώς 
ίερονίκης είσελάσας είς την πόλιν, διεννοεϊΐο την μέν σύγκλητον νά φο- 
νεύσγ, την δέ 'Ρώμην νά πυρπόληση καί άπερχόμενος είς ’Αλεξάνδρειαν 

νά έπιδείξγι τά έξοχα καλλιτεχνικά πλεονεκτήματα αύτοΰ, άλλ’ έγκα- 
ταλειφθείς ύπο πάντων καί ύπ’αύτών τών σωματοφυλάκων,κατέφυγεν είς 
την έπάυλιν τοΰ άπελευθέρου Φάωνος, όπου ίδών τον πεμφθέντα νά φο- 
νεύσγ) αύτον, ηύτοκτόνησε διά τοΰ άπελευθέρου Έπαφροδίτου καί άνέκρα- 

ξεν, βοΐος καλλιτέχνης άπόλλυται» 3.
'Ο Νέρων πολλά τγί Έλλάδι κακά έργασάμενος, έν μέν άγαθόν έποίη- 

σεν αύτί; ήτοι άφ^κε την έλευθερίαν τοΐς 'Έλλησιν4, έν δ’ άγαθον έπεχεί
ρησε μέν νά καταλίπγ αυτί) σίτοι την τομήν τοΰ Ίσθμοΰ της Κορίνθου, 

άσυντέλεστον δμως άφ·ηκεν αύτό δι’ οΰς προείρηται λόγους, καί ούτως 
έπηληθευσεν η ποό επτά ετών γενομένη πρόρρησις τοΰ ’Απολλώνιου, βς έλ- 
θών είς τον Ισθμόν καί ίδών την περί τό Λέχαιον θάλασσαν μυκησκμένην

4 Δίων Κασσ. 63,12. 18. 19. Suet. 23. Tacit. Η. 1,37. Ann. ΧΙΠ, 1.
2 Δ. Κασσ. 63,22-26. Πλουταρχ. Γαλβ. 4—6. Ζωναρ. 11,13. Suet. Ner. 40. 41. 45. 

Galb. 9. tl. Tac. Ann. XV,74. Hist. 1,6. 8. 16. 51. 53. 65. 94. IV,17. 57. Plin. Η. N. 
XX,44. Ep. IX,19. Ψευδολουκ. Νερ. 5. «‘Η δέ τών έσπερίων έθνών κίνησις και όξύτατος 
ώς τών ίκείνης νΰν άπτόμενος, ονομα δέ αύτφ Βίνδαξ, άπήγαγεν Ελλάδος τε ζα'ι Ίσθμοΰ 
ΝΙρωνα ψυχρώς γεωμετρήσαντα. Τάς γάρ θαλάττας ισογιαίους τε ζα'ι ισοπέδου; οιδα. Φασέ 
δέ αύτώ ζαι τά έπί τής 'Ρώμης όλισθαίνειν ήδη ζαί ύποδιδόναι. Ταυτί ζαέ αύτοΐ γθές ήζοΰ- 

σατε τοΰ προπταίσαντος χιλίαρχου.»
3 Δ. Κασσ. 63,19. 20. 26—29. Πλουτ. Γαλβ. 2. Εύτροπ. 7,15. Ίωσηπ. Ίουδ. πολ. 5,6. 

Ίίγησιπ. 4,20. Ζωναρ. 11,13. Suet. 40—49. Aur. Viet. Caes. et Ep. 5.
4 Δ. Κασσ. 63,11. Piin. 4,6. Sueton. 24. Παυσαν. 7,17,2. Πλουταρχ. Φλαμιν. 12. Φι- 

λοστρ. εις ’Απόλλων. 5,41. «Νέρων έλευθίραν άφήζε τήν Ελλάδα σωφρονίστερόν τι έαυτοΰ 
γνοός, ζαί έπανήλθον αΐ πόλεις Ις ήθη Δωρικά κα! ’Αττικά, πάντα τ’ άνήβησε ξύν δμουσίοι 

' τών πόλεων, δ μή πάλαι ή Ελλάς εϊχεν»· και κατωτέρω «Νίρων τούς "Ελληνας παίζων ήλευ-
ίίρωσι, σύ δ’ αύτούς σπουδάζων έδουλώσω.» · ---· 
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εΐπεν «ούτος δ αύχτίν τνίςγης τετμησεται, μάλλον δ’ού'» Μετά δέ την· 
πρόρρησιν ταύτην τοΰ ’Απολλώνιου προστίθησιν ο Φιλόστρατας, δτι ό Νε
ρών έκωλύθη εις την άποπεράτωσιν τοϋ έργου τδ μέν,έκ της ψευδοϋς δο

ξασίας τών Αιγυπτίων περί τ·ης ανισότητας τών δύο θαλασσών, τδ δέ καί 
έκ τ·ης συνταράξεως τών πολιτικών πραγμάτων έν 'Ρώμη καί Γαλλία, ώς 
προείρηται, δπερ και μόνον ώς αληθές αΐ'τιον προαπεδείχθη καί τελευ- 
ταΐον έπάγεται «τοιοΰτον μέν δη τοΰ ’Απολλώνιου τδ τδν Ίσθμδν τετμη- 
σεσθαι καί ού τετμησεσθαι®. Αίαν παράδοξος φαίνεται μοι η προφητεία 
αύτη τοΰ Απολλώνιου περί της μή τομής τοΰ Ίσθμοΰ.

Ταΰτα μέν περί τούτων. Ή δέ όρυχή τοΰ Ίσθμοΰ κατά τά καί νϋν έ'τι. 
μετά παρέλευσιν 1815 ετών διασωθέντα ερείπια ή'ρξατο έν τφ στενω- 
τάτφ τοΰ Ίσθμοΰ μέρει έξ άμφοτέρων τών θαλασσών έπί γραμμής ευθείας, 
καί ούχί ώς παρά τοΐς άρχαίοις μνημονεύεται άπδ τοΰ Αεχαίου μέχρι τών 
Κεγχρεών 2, άρχομένης δλίγον πρδς νότον τοΰ Σχοινοϋντος (Καλαμακίου) 
καί τελευτώσης ήμίσειαν περίπου ώραν πρδς βορραν της νέας Κορίνθου 
καί πρδς νότον τών Θερμών (Αουτρακίου). .’Εκ τούτων δέ τών σημείων γε- 

νομενης άρχ·ης προύχώρησεν^ έκ δυσμών μέν τέσσαρκ σχεδόν στάδια 3 η 
δρυχή,' έξ άνατολών δέ παρά τφ Σχοινοΰντι ολιγώτερον, η κατά την έρευ

ναν τών νεωτέρων πιστοποιείται δτι έκ μέν τοΰ Σαρωνικοΰ κόλπου η 
ύρυχή προέβη μέχρι 1500 μέτρων κατά μήκος της γραμμής έπί πλάτους 
40 μέτρων, έκ δέ τοΰ Κορινθιακού κόλπου μέχρι δύο χιλιομέτρων μακράν 
τνίς θαλάσσης, έ'νθα καί νϋν έ'τι μετά παρέλευσιν. 18 εκατονταετηρίδων 

παρατηρούνται όρύγματα έν βάθει 3—16 μέτρων, έ'χοντα ορθούς τοίχους4'
Ό μέν Νερών έπί τοσοΰταν προαγαγών την δρυχην τοΰ Ίσθμοΰ άπήλ-

1 Ό αότός αότόθι *1,24. «Είχε δ’ αότφ ζαι τούτο πρόρρησιν της σμιζρόν ύστερον περί τον 
’Ισθμόν τομής, ήν μετ’ ετη έπτά Νέρων διενόήθη. Τά γάρ βασίλειαεζλ’.πών την Ελλάδα 
άφίζετο.... Τότε λέγεται ζαι της περί τόν ’Ισθμόν καινοτομίας αψασθαι, περίπλουν αύτόν ερ
γαζόμενος ζαΙ τόν Αΐγαϊον τορ ’Λδρίοε ξυμβάλλων, ώς μή πάσα ναϋς ύπέρ Μαλέαν πλέω, 
ζομίζοιντο θ’ αί πολλαι διά τοΰ ρήγματος ξυντέμνοοσαι τάς περίβολός τοΰ πλοϋ.»

2 Ήσυχ. Ιν λ. Λίολκος. Φιλοστρατ. εις’Απόλλων. 4,24. 'Ορίζει μόνον τό Αέχαιον. χαΐ 
ούχί τάς Κεγχρεάς. Παυσαν. 2,3,5. καταλείπει άόριστα τά μέρη, άφ’ ών ήρξζτο ή διορυχή.

3 Φιλοστρατ. είς’Απόλλων. 4,24. «Ποϋ δό άπέβη τό τοΰ ’Απολλώνιου λόγιον; 'U όρυχή 
την άρχήν από Αεχαίου λαβοΰσα στάδια προυβη ίσως τέτταρα ξυνεχώς όρυσσόντων.» Παυ
σαν. 2,3,5. «Καί οθεν μέν διορύσσειν ήρξαντο δήλόν έστιν, *ς δέ τό πετρώδες ού προσχώρησαν 
ίρχήν μένει δε ώς πεφόκει, καί νΰν ’ήπειρος ών».

4 G. Κ. Illustrirt. Zeil. Ν. 2012. 4882. Die Durchstehung des Isth. v. Korinth. «So be- 
merkt man auf der Seile des Saron. Meerbusens eine 40 Mir. breite, ca 1500 Mir. lange 
Ausscharhtung von verschiedener Tiefe.,.. Aenliche Arbeiten sind auf der anderern Seite 
bis 2 Iiilomtr. weit vom Meere entfernt zu verfolgen.» Fiedler Reise S. 235.»An beiden 
Seiten des Isthmos hat man den Kanal begonnen, am meisten ist an der Westseite ges- 
chehen.... Zu beiden Seile sieht man die eben gehauenen Wande und in der sudlichen 
Wand filhre eine ansgehauene Treppe hinauf... gegen 1)4 St. Weges sind die Spuren des 
Kanals noch zn sehen.» Ό δε Grimaud de Gaux αναβιβάζει ε’ς 2,480 μετρ, έξ ανατολών

εΐςί,156 καταβιβάζει ?χ δυσμών.

t) Ι2ΘΜ02 THS ΚΟΡΙΝΘΟΪ 883'

δεν εις 'Ρώμην. Ούδεμία δέ άμφιβολία ύπάρχει δτι, εΐ μη άφηρπάζετο έκ 
τών πολιτικών περιστάσεων* ηθελεν έντδς ολίγου χρόνου διά της πολυχει

ρίας άποπερατώσει τδ έ'ργον.
Κατά.δέ τδν επόμενον β' μ. X. αιώνα έπεθύμησε νά διόρυξη τδν Ίσθ

μδν ό βαθύπλουτος καί πλεϊστα μεγάλα έργασάμενος έ'ργα Ηρώδης ό Ατ
τικός. Ούτος γάρ, καίπερ τοσαΰτα διαπραξάμενος, ένόμιζεν δτι ούδέν μέγα 
ετργάσθη καί διά τοϋτο έθεώρει μέγα τι νά άποτάμη την ήπειρον άπδ 
της Πελοπόννησου καί συνάψη τάς δύο θαλάσσας '. Ταΰτα δέ διανοηθείς 
έκωλύθη ύπ’ ούδενδς άλλου, εΐ μέ) ύπδ φόβου μη διαβληθη παρά τφ Αύ- 
τοκράτορι δτι έπεθύμει νά έπιχειρηση έ'ργον-, εις τδ όποιον ούδ’ αύτδς δ 
■Νερών έξήρκεσεν?, ούχ ^ττον δμως έξεδήλωσε την έπιθυμίαν ταύτην τφ 

Κτησιδημφ, μετά τοΰ οποίου μεταβάς εις τδν Ίσθμδν καί πρδ τοϋ Ποσει- 
δωνίου στάς είπε «Πόσειδον, βούλομαι μέν, ξυγχωρήσει δ’ούδείς»’ ταΰτα 
άκούσας ό Κτησίδημος ήρώτησε τδν Ήρώδην περί τίίς σημασίας τών λό
γων. Ό δέ Ηρώδης άπεκρίθη αύτφ «έγώ, έ'φη, πολύν χρόνον άγωνίζο- 
μ.αι σημεϊον ύπολείπεσθαε τοΐς μετ’ έμέ άνθρώποις διανοίας, δηλούσης άν- 
δρα καί ούπω δοκώμοι τής δόξης ταύτης τυγχάνειν». Ό Κτησίδημος έπαι- 
νέσας τούς τε λόγους καί τά έργα αύτοΰ ώς μεγάλα καί άνυπέρβλητα,πά- 
ραυτα ήκουσεν αύτοΰ άναβοήσαντος «φθαρτά λέγεις ταΰτα* καί γάρ έστι 
■χρόνω άλωτά καί τούς λόγους ημών τοιχωρυχοΰσιν ετεροι,δ μέν τδ μεμ·» 

φόμενος, δ δέ τό. Ή όέ τοΰ Ίαθμοΰ τομή έ'ργον αθάνατον χα'ι αΛίστούμε- 
νον τη γΰσει' δοκεΐ γάρ μοι τδ ρ^ξαι τδν Ίσθμδν ΙΙοσειδώνος δεΐσθαι ή 

άνδρός».
Έκ τών πληροφοριών τούτων άναμφισβήτητόν έστι δτι δ 'Ηρώδης έπι- 

θυμήσας νά τάμη τδν Ίσθμδν δύο τινά έσκόπει, πρώτον μέν νά διευκο- 
λύνη την ναυσιπλοΐαν, δεύτερον δέ νά καταλίπη δόξαν άθάνατον τοΐς 
με.ταγενεστέροις, καί έκ δύο κωλυμάτων άπέστη τοΰ μεγάλου έργου ήτοι 
έκ φόβου μη διαβληθη πρδς τδν αύτοκράτορα δτι έπιχειρεΐ έ'ργον ύπεράν- 
θρωπον καί έκ συναισθήσεως δτι ή τομή τοΰ Ίσθμοΰ τοσοΰτον μέγα έ'ρ
γον ήν ώστε έδεΐτο θεού μάλλον η άνδρδς πρδς έκτέλεσιν αύτοΰ. Ένταΰθα 
παρατηρητέον oTt ούδείς λόγος γίνεται ού'τε περί της πρδς τά θεία εύλα- 
βείας, οζίτε περί της ψευδοΰς δοξασίας τ'ης άνισότητος τών θαλασσών, 
ούτε περί άλλων άπευκταίων φαινομένων, καί έκ τούτων ύποδηλοΰται δτι 
κατ’ έκείνην την έποχην τόϊς πολίτικης παρακμές έπ^λθε καί ή πρδς 

την θρησκείμν όλιγωρία καί αδιαφορία.
£)ύτω τοίνυν έκ τών έξ άνδρών τ·ης άρχαιότητος οί μέν πέντε διε-

4 Φιλοστρατ. Β. Σοφιστ. 2,1,40. «Καί τοσοΒτος ών ’ν μεγαλουργία μέγα οδδέν ε’ργά- 
σθαι <£ετο, έπει μή τόν ’Ισθμόν ΐτεμεν, λαμπράν ήγούμενος ήπειρον άποτεμεΓν καί πελάγη 
ξυνάψαι διττά χαι περίπλουν σταδίων εξ ζα! είκοσι Οαλάττης ξυνελεϊν μήζη».

5 Ό αδτός αύτόθι «Και τούτου ήρα μέν, οδζ έθάρρει δε αότό α’ιτεϊν έζ βασιλέως, μή 
δ'.αβληθείη διανοίας δοκών απτεσθαι, ή μηδε Νέρων ήρζεσεν »
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νοήθησαν μόνον καί έπεθύμησαν .πρδς άπόκτησίν δόξης αθανάτου ν$ 
διορόξωσι τδν Ίσθμδν \ ούδείς δ’ αυτών. έπεχείρήσε τφ εργφ, ούδέ 
βέβαιον δύναται νά θεωρηθή, ώς διατείνονται τών νεωτέρων τινές, 
οτι άδύνατον ήν τοΐς άρχαίοις νά φέρωσιν είς πέρας τοσοΰτον μέγα 

έ'ργον, εί έπεχείρουν αύτω. Μόνος δέ δ Νερών ούτε θεούς, ούτε δαί- 
μονας φοβούμενος και τά πάντα κατορθωτά ύπολαμβάνων, πομπω
δέστατα ή'ψατο τοϋ έ'ργου καί ούδενι κωλύματι φυσικφ ή θείφ ύπο- 

χωρών, προήγαγεν αύτδ έπί τοσοΰτον, ώστε καί νΰν έ'τι μετά παρέλευ- 
σιν 19 περίπου αιώνων δρατά τοΐς'πάσι τά τής εργασίας αύτοϋ είσι καί 
,χρησιμεύουσιν ώ; βάσις τοΐς νΰν έπιχειρήσασι νά έκτελέσωσι. την διόρυξιν 
του Ίσθμοΰ. Ούδείς δέ δύναται νά άμφιβάλλ-ρ δτι,εί μη έκωλυετο έκ τών 

πολιτικών πραγμάτων της 'Ρώμης καί Γαλλίας 2, καί εί μη κατά τδ αύτδ 
έ'τος κακώς τδν βίον. κκτέστρεφε.ν, ή'θελε άποπερατώσει τδ έ'ργον 3 καί 
ή'θελεν έν μέρει άποπλύνει τδν ρύπον τών αισχρών καί ωμών αύτοϋ πρά
ξεων. Διότι τοϋτο ήν τδ μόνον ωφέλιμον τοΐς άνθρώποις έ'ργον αύτοϋ. Το- 

σαΰτά είσι γνωστά ήμϊν περί τής διορυχής τοΰ Ίσθμοΰ ύπδ τών αρχαίων, 
ών κατά παράδοξον σύμπτ,ωσιν τρεις μέν "Ελληνες, δ Περίανδρος, δ Δη- 
μ,ήτριος Πολιορκητής καί Ηρώδης δ ’Αττικός .μνημονεύονται επιθύμησαν· 
τες νά διορύξωσι τδν Ίσθμδν, τρεις δέ'Ρωμαίοι, δ Ιούλιος Καΐσαρ, δ Καλ- 

λιγόλας καί δ Νερών, δ μόνος έπιχείρησας την διόρυξιν τοΰ Ίσθμοΰ καί 
ατελή καταλιπών αύτήν.

"Εκτοτε δέ παρηλθον 16 αιώνες, καθ’ ούς ούδενι έπήλθε: κατά νοϋν ή 
ιδέα της διορυχης τοϋ Ίσθμοΰ, ή διατηρησις τοΰ οποίου έθεωρεΐτο άναγ- 
καιοτέρα της διορύξεως αύτοϋ, μέχρι τοΰ παρελθόντος αίώνος, ότε οί θα- 

■ λασσοκράτορες Βενετοί, κύριοι τις 'Ελλάδος γενόμενοι εί'τε πρδς ευκολίαν 

τνίς ναυσιπλοΐας, εί'τε πρδς διάσπασιν· καί αποχωρισμόν τής Πελοπόννησου 
άπδ τής ηπείρου 'Ελλάδος, έπεθύμησαν μέν καί έπεχείρησαν νά διορύξωσι 
τδν Ίσθμδν, άπέσχον όμως του έ'ργου καί παρήτησαν αύτδ εντελώς. Διότι 
κατά, τήν διάβεβαίωσιν τών νεωτέρων τοΐς Βενετοΐς, άρχήν τοΐς διορυχής 

. ποιησαμένοις έκ Κορίνθου, άνέβλυσεν αίμα έκ τής γής, έκ τοΰ οποίου έ'ν- 

τρομοι γενόμενοι, κατέλιπον τδ έ'ργον καί έτράπησαν είς,τδ Καλαμάκι.

1 Curtius Peloponn· I. S. 13. «Doch scheint Niemand Hand an das Werk gelegt zu 
baben bis auf Nero... So blieb Zulezt von alien Entwtlrfen- und Versuchen dieser Art 
Kein andres Ergebniss, als die zum Sprichworte gevordne Ueberzeugung, es sei unmuglich 
den Islhmos zu durchgraben».

2 Beul6 Peloponn. p. 478. «Malheureusement on conspirait a Rome pendant ce temps· 
1’ affranchi Helius vint arracher son maitre disespird a son oeuvre apeine commenc6e».

3 Διότι κατά τούς ύπολογισμούς τοϋ Grimaud de Caux (παρα Engine Gellion-Danglar 
Lettres sur 1’ Egypt® p. 291). έκ μέν τοϋ Σαρωνικοϋ κόλπου ή διορυχή προσχώρησε μέχρ, 
2,180 μετρ. Ιχ δέ τοϋ Κορινθιακού μέχρι 1,156 ώστε ύπελείφθησαν προς διόρυξιν τοϋ όλου 
μόνον 2,564 μέτρα, «Et comme 1’ istbme a 5,900 metres de large seulement, il en ιέ- 
sulte que l’interyalle entre les deux points d’arret n’est que de 2,564 m0tres«. ;

Άλλ* έπδιδή και ένταΰθα τδ αύτδ φαινόμενου παρουσιάσθη, ήναγκάσθή" 
σαν νά παραιτήσωσι διά παντός τήν τομήν τοΰ Ίσθμοΰ ’. "Ovt δέ ταϋτα 
άπλαΐ φήμαι έπί προλήψεων στηριζόμεναι ήσαν 2, ούδεμία αμφιβολία δυ
ναται νά ύπάρξνι, καί ότι εί πράγματι οί Βενετοί έπεθύμουν νά διορύξωσι 
τδν Ίσθμδν ή εί μή έκωλύοντο άλλαχόθεν, ήθελον κατορθώσει νά φέρωσιν 

είς πέρας τδ έ'ργον, Καί ταΰτα μέν κατά τδν παρελθόντα αιώνα. "Εκτοτε 
δέ μέχρι τών άρχών τής α' πεντηκονταετηρίδος τοϋ άπολήγοντος ή'δη αίώ- 
νος ούδεμία φωνή ήκούσθη περί τής διορύξεως τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου, 
ότε κατά τδ 1826 δ Γάλλος Virlet d’ Aoust μέλος τής επιστημονικής 
επιτροπής τοΰ Γαλλικού έπιτελείου τοΰ πρδς έξερεύνησιν τής 'Ελλάδος ά- 
ποσταλέντος κατ’ αί'τησιν τοΰ τότε Κυβερνήτου Καποδιστρίου συνέταξε 
σχέδιον τής διορυχής τοΰ Ίσθμοΰ, έρειδόμενον έπί τών έργασιών τοΰ Νέ- 
ρωνος καί ύπολογίζον 40 εκατομμύρια φράγκων διά τήν διόρυξιν αύτοϋ 3. 

’Θλίγφ δέ βραδύτερου τφ 1855 ο Λεωνίδας Λυγούνης μηχανικός Κρής 
διευθύνων τά έργα τοϋ Νείλου, συνέλαβε τήν ιδέαν περί τής διορυχής τοΰ 
Ίσθμοΰ, άλλά καί αύτη ώς τδ προηγούμενου σχέδιον έναυάγησεν άνευ τι- 
νδς άποτελέσματος. Διότι κατά ταύτην τήν έποχήν καί ή τοΰ Σουεζείου 
Ίσθμοΰ διορυχή έθεωρεΐτο ακατόρθωτος καί διά τοϋτο ούδεμία άπόφασις 
ήδύνατο νά ληφθτί περί τής τοΰ Κορινθιακοΰ Ίσθμοΰ τομής, καίπεο πολύ, 
μικρότερου έκείνου. Άφ’ής όμως έποχής σπουδαίως άνεκινήθη τδ ζήτημα 
τής διορύξεως τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ, όστις μεθ’ ολας τάς παρεμβληθείσας 
πολλάς καί ποικίλας δυσκολίας καί αντιδράσεις διωρόχθη διά τής άκάμ- 
πτου έπιμονής καί καρτερίας ένδς άνδρδς, τοΰ μεγαύεπηβόλου Φερδινάν- 
δου Αεσσέψ έπ’ άγαθφ τής άνθρωπότητος καϊ πρδς τιμήν καί δόξαν τής 
έπιστήμης, ούδόλως διέφυγε τήν προσοχήν ανδρών, έργαζομένων ύπέρ τής 
προόδου αύτής καί ό μικρός άδελφδς έκείνου Ισθμός τής Κορίνθου, ώς δυ- 
νάμενος νά συντελέσγ είς τήν συγκοινωνίαν καί είς τδ έμπόοιον τοΰ κό- 
σμου καί διά τοϋτο έθεωοήθη ώς συμπλήρωμα έκείνου, ώς έπαύξησις τής

1 Eugine Gellion-Danglar. Lettres sur 1’ Egyple p. 292. άφηγεΐται on, ότε κατ’α Μάρ
τιον τοϋ 1862 ε’ργάζοντο Γάλλοι μηχανικοί ε’ς καταμετρήσεις έν Κορί'νθφ, παρέστη αϊτοί; 
χωρικός και ειπεν «Mon grand-pere est mort a quatre-vingt-douze ans et je suis deja assez 
age; il me racontait que les V6nitiens avaient voulu percer 1’ Istbme. Ils commencerent du 
c6tc de Corinthe. Quant ils attaquerent le rocher, le sang coula sous les premiers-coups. 
Effrayes, ils se dirigerent vers Kalamaki, et entreprirent les travaux aussi de ce c0t6-la.‘ 
Le sang coula encore. Des ce moment ils abandonnerent Γ entreprise. «Ωσαύτως και Fiedler 
Heise S. 237. «Im Hafen Kalamaki erzShlten die Leute, dass, als man am Kanal von die
ser Seite gegraben, sich Blut gefunden hatte, ein Zeichen, dass das Festland nicht vom Pe- 
loponnes getrennt werden solle». καί G. Κ. £v lilustrirt. Zeit. N. 2012. 1882. ταδτα λέγει.

2 Danglar αύτόθι. «Ce paysan ne se doutait pas qu’ il n’ etait que l’5cho des bruits r6- 
pandus la mfeme ou il parlait, mais en des temps bien anterieurs au si6cle ou vivait son 
grand-pere».

3 lilustrirt. Zeit. N. 2012. 1882. Die Dutcbst. des Isthm. von Korinthe. S. 45. καί
«έστίαν» ίρ. 331. ζ' έ'του;, 11 Ίουλ. 1882, σελ. 432. ----- -
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συντομίας και ως τελευταία τελειοποίησίς έν τη γρα[Ζμ$ της μεγάλες 
εμπορικές οδοΰ μεταξύ της Δύσε'ως καί της Ανατολής Έκ ταύτης δε 
τίίς άπόψεως όρμώμενος δ Γάλλος μηχανικός, Grimaud de Canx καί ό 
Βαυαρδς μηχανικός Doulnitz, κατά Μάρτιον τοΰ 1862 έπισκεφθέντές τδν 
Ίσθμδν της Κορίνθου, έποιησαντο τάς δεοφσας έρευνας και καταμετρήσεις 
έπιτοπίως έπί σκοπφ τίίς διορύξεως αύτοΰ και μετά την επάνοδον εις την 
Γαλλίαν δ πρώτος αυτών έν τρισί συνεδριάσεσι (28 Άπριλ. 28 Ίουλ. καί 
1 Σεπτεμ. του 1862) της ’Ακαδημίας τών επιστημών σπουδαιότατου ά- 
νέγνω υπόμνημα περί της τομής τοΰ Ίσθμοΰ, διά τοΰ δποίου ανέπτυξε , 
πάντα τά πλεονεκτήματα, άπερ δυναται νά πορισθη έντεϋθεν δ πολιτι
σμός ως πρδς τδ διεθνές έμπόριον καί ώς πρδς τάς πολλαπλάς ώφελείας j 
τ·ης 'Ελλάδος, περί ών κατωτέρω γενησεται ιδιαίτερος λόγος. ’

Τφ δέ 1869 τεθείσης είς ένέργειαν τίίς διώρυγος τοΰ Σουέζ, ό Φερδι- ί 
νάνδος Αεσσέψ θριαμβεύσας η'δη έπεσκέφθη την γραμμήν τίίς διώρυγος J 

του Ίσθμοΰ της Κορίνθου. Μετά παρέλευσιν δέ ένδς μόνου έ'τους ·ητοι τώ ΐ 
1870 καί μετά την άποπεράτωσιν τ^ς διορυχ^ς τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ ■ 
καί . την έ'ναρξιν της ένεργέίας αύτης κατά τδ 1870 έγοάφησαν πολλά έν 

τφ ευρωπαϊκφ τυπφ περί τών μεγάλων ωφελειών τοΰ διορυχθέντος ’Ισθ
μού, έξ ών τινες δρμηθέντες άνεμνησθησαν καί αδθις τοΰ Ίσθμοΰ της Κό
ρινθου καί υπέδειξαν την ανάγκην τ’ης διορύξεως αύτοΰ πρδς συμπληοωσιν 
τοΰ γιγαντιαίου έ'ργου της καθ’ ημάς έποχης. Τούτων δέ τις, δ προμνη- 
μονευθείς Ε. G. Danglar, μακράν έδημοσίευσεν έ’κθεσιν καί περί τ·ης τομ·ης 
τοΰ Ίσθμοΰ τίίς Κορίνθου έν τφ «Moniteur des Intdr^ts materiels de Bru
xelles ler janvier 1870». Κατά τδ αύτδ έτος έπίίλθεν η τίίς διορύξεως τοΰ 
Ίσθμοΰ Ιδέα και τοΐς τραπεζίταις Piatt καί Chollet, άλλ’ άνευ τινδς άπο- 

τελεσματος ίμεινεν .αυτή. Διότι η τοΰ έ'ργου πραγμάτωσις, περί ού καινό-, 
μος έψηφίσθη, ένεκα προσκομμάτων άνεβληθη 2.

Ο δε Danglar ιδιαιτέραν γράψας βίβλον κατά τδ 1 876, περιέχουσαν 
επιστολας εξ Αίγυπτου, περιγραφουσας την άληθη κατάστασιν της χώρας 
προσεθηκεν εν τελεί δύο παραρτήματα, ών τδ μέν πραγματεύεται περί 
της Αίγυπτου καί τοΰ διορυχθέντος Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ, τδ δέ περί τοΰ 
Ίσθμοΰ της Κορίνθου, άπερ καί πρότερον είχε δημοσιεύσει έν τφ προμνη- 
μονευθεντι Μηνυτορι τών Βρυξελλών 3, Έν τούτοις παραπονούμενος οτι η

1 Ο αϊτός Ιν σε)., 284. «Enfln si 1’ on considere les choses dans Ieur ensemble, le canal 
maritime de Γ Isthme de Corinthe apparait’comrne le complement de celuide Γ Isthme 
de Suez, et comme un surcrolet d’abreviation et un dernier perfectionnement dans le trace 
de la grande route du commerce occidento-oriental».

2 Ο νόμος οντο; έγένετο rg 17 Νοεμβρίου 1869. TMST’, δστις δμως Ιτροποποιήθη δια 
τοΰ μεταγενεστέρου καί τελευταίου.

3 Lettres sur Γ Egypte contemporaine (1865—1875) par Eugene Gellion-Danglar Paris. 

Εύρώπη άγνοεΐ έ'τι τν)ν Αί'γυπτον, έπιπροσθέτει δτι η 'Ελλάς, καίπερ έγ- 
γυτέρα ημΐν διά της τοπικές άποστάσεως, διά τοΰ αίματος καί διά-της 
γλώσσης τών κατοίκων αύτ^ς, ούχί δμως γνωστοτέρα τίίς Αίγυπτου έστίν 
ημΐν. Διότι πολύς παρηλθεν ηδη χρόνος, άφ’ου έξηφανίσθησαν καί διελύθησκν 
,ρί τελευταίοι ήχοι της έκρηξεως τοΰ ποτέ άντηχ^σαντος έν τί) ημετέρφ 
Δύσει φιλλεληνισμοΰ, καί διότι η διπλωματία τφ 1827 έγέννησευ έν έκ
τρωμα, δπερ ού'τε νά ζησγ ού'τε νά άποθάντ} δύναται. Την δέ γέννησιν 
τοΰ τέρατος τούτου διεδέχθη η μεγαλύτερα, ^ττον δεδικαιολογημένη καί 
τυφλοτέρα αδιαφορία περί τοΰ μέλλοντος αύτοΰ. ’Αλλά χαίρειν έώντες τδ 
πολιτικόν τοΰ ζητήματος μέρος, εί καί τοΰτο στενώτατα και καθ’ ολο
κληρίαν σονδεδεμένον έστί μετά τοΰ προβλήματος της βιομηχανικές καί 
έμπορικές προόδου καί ευημερίας της χώρας κκί μετά της άναπτύξεως 
τοΰ πολιτισμοΰ αύτης, επιθυμούμε, νά προκαλίσωμεν την προσοχήν καί 
ύποδείξωμεν δτι η ’Ανατολή έν γένει, έν σπουδαίαν κατέχει θέσιν ή 
'Ελλάς, έγκλείει πλούτη άγνωστα, πηγάς άναπτύξεως άγνώστους, &ς πε- 
ριφρονοΰσιν οί Εύρωπαΐοι και άδίκως δυσπιστοΰσι πρδς αύτάς. Ή μέν διώ- 
ρυξ τοΰ Σουέζ πολλαπλασιάζουσα τάς σχέσεις της Δύσεως μετά της ’Ανα
τολής, προκαλοϋσα τά βλέμματα της Εύρώπης πρδς την μεγάλην τίίς Με
σογείου λεκάνην, ακτινοβολούσα εις τά σκοτεινά έργα τών λυμαινομένων 
τάς πλείους τών άνατολικών χωρών, άφρίζει καί συνδέει-πάντα τά έ'θνη, 
ών η φοβερά δψις παρέχει τοΐς αύτόχθοσι φοβέραν καί ψευδή ίδέαν περί 
της ήμετέρας κοινωνικής καταστάσεως, θά συντέλεση τά μέγιστα είς την 
δημιουργίαν καί άνάπτυξιν μεγάλης κινησεως τοΰ έντιμου χρηματισμοϋ 
καί τοΰ νομίμου κέρδους. Ή δέ διώρυξ τοΰ Ίσθμοΰ τ·ης Κορίνθου, καίπερ 
μη έ'χουσα την αύτην σπουδαιότητα, ούχηττον δμως σχετικώς παρέξει 
άποτελέσματα άνάλογα καί αξιόλογα διά τδ έμπόριον της Μεσογείου καί 
τίίς Μαύρης θαλάσσης καί διά τά συμφέροντα της 'Ελλάδος. Παραπονοΰν- 
ται έν γένει οί Εύρωπαϊοι, λέγει δ Danglar, δτι ή Ελλάς στερείται δδών 
συγκοινωνίας έν τφ έσωτερικώ: καί ούδόλως άναλογίζονται δτι η δυσκο
λία έ'γκειται ούχί εις την κατασκευήν οδών, άλλ’είς την κάλυψιν της δα
πάνης τίίς κατασκευές καί τίίς συντηρησεως αύτών διά τών προϊόντων 

τές καλλιέργειας’καί της βιομηχανικές καί έμπορικ-ης κινησεως. Πρό τίνος 
χρόνου βραχεία δδδς συγκοινωνίας κατεσκευάσθη μεταξύ τές Αττικές και 
τές Βοιωτίας, τούτέστι μεταξύ μιας άγονου καί καλώς οικουμένης πε
ριοχές καί μιάς εύφορου καί ηττον οικουμένης, λίαν κατάλληλος πρδς 
πολλαπλασιασμόν τών μετακομίσεων έκ τές πλείονα παραγούσης καί ητ- 
τονα καταναλισκούσης Βοιωτίας είς την ηττονα παράγονταν καί πλείονα 
καταναλίσκουσαν ’Αττικήν. Καί τοΰτο μέν καλόν. Άλλά δυστυχώς αί 
δαπάναι τ’ης κατασκευής της δδοϋ δεν έκαλύφθησαν. Διατί ; Διότι ή Ελ
λάς λίαν μικρά έστι, διότι τδ μεγαλητερον και εύπορώτερον μέρος τίίς
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Ελλάδος κεΐται έκτος αύτής, διότι τδ ελληνικόν έθνος δέν ύφίστατοι ώς 
έν δλον συμπαγές, ούδέ κατηρτίσθη κατά τάς φυσικάς. άνάγκας τής φυ
λής, τής γλώσσης, τών ορίων, τών ιστορικών παραδόσεων ζα'ι τών εθνικών 
πόθων. Άλλά ταΰτα λέγοντες πάλιν περιεπέσαμεν είς τδ πολιτικόν έδα
φος, δπερ, λόγον ποιούμενός τις περί οίουδήποτε πράγματος τής Ελλάδος 
δέν δύναταί νά ύπερπηδήση 1 και άποφύγη.

Γ'.

ΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΩΦΕΑΕίΑϊ.

Προηγουμόνφς εΐρηται βτι δ πρώτος νόμος περί τής διορύξεως τοΰ Ίσθ
μοΰ εγενετο τή 16 Νοεμβρίου 1869, ΤΜΣΤΖ· ’Επειδή δέ ούδεμίκ εταιρία 
άνέλαβε τδ έργον μέχρι τοΰ παρελθόντος έτους, έπί δωδεκαετίαν ολόκλη
ρον έμεινεν άνευ τινδς Αποτελέσματος ή πραγμάτωσις αύτοΰ. Πρδ ολίγου 
δε παραχωρηθεντος τοΰ έργου τφ δτρατηγώ Τύρ διά τής τροποποιήσεως 
διατάξεων τινων τοΰ νόμου, έδέησε νά ψηφισθή δεύτερος νόμος, δστις καί 

εγενετο τνί 27 Μαρτίου 1881 ΠΜΑΖ. Κατά τοΰτον δέ έτροποποιήθη τδ 
μεν βάθος της διωρυχος άπδ 6 μετρ, είς 8 μέτρα, τδ δέ πλάτος άπδ 

■42 μετρ, εις 22 μέτρα και έπί τή βάσει τών γενομένων τροποποιήσεων 
τοϋ δευτέρου νόμου έξεδόθη καί τδ άπδ 1 8 Μκίου 1881 Β. Διάταγμα, διά 

τοΰ όποιου δριστικώς παρεχωρηθη ή τομή τοΰ Ίσθμοΰ τφ στρατηγώ Τύρ 
και το δικαίωμα επί τής διωρυχος διά 99 έτη, μετά παρέλευσιν τών 
δποιων οφείλει ο έργολάβος νά πκραδώσγ] έν καλή καταστάσει μ,εθ’ όλων 

τών παραρτημάτων είς την Κυβέρνησιν, ύποχρεουμένην νά πλήρωσή 5,000, 
000 φράγκων αυτφ. Κατα δε την συμβκσιν ταύτην δ εργολάβος ύπο- 
χρεοΰται να αποπεράτωση την διώρυγα έντδς έξ ετών άπδ τής κοινοποιή- 
σεως τοΰ περί παραχωρήσεως Β. Διατάγματος. ’Εάν δέ δέν δυνηθή νά 
έκπληοωση την υποχρεωσιν ταύτην, κηρύσσεται έκπτωτος τοΰ προνομίου 

και πάσαι αι παραχωρηθεΐσαι αύτώ γαΐαι καί τά επ’ αυτών συντελεσθέντα 
έργα μεταβαινουσιν είς την κυριότητα τοΰ. δημοσίου. Έκτδς δέ τούτων 

υποχρεοΰται ο επιχειρηματίας νά κατασκευάση ίδίγ δαπάνη δύο γεφύρας 
επι τής διωρυγος προς εξακολουθησιν τής διά ξηράς συγκοινωνίας μεταξύ 

τής Στερεές Ελλάδος και τής Πελοπόννησου. ’Εν περιπτώσει δέ, καθ’ ήν 
ήθελε προτίμηση ο έπιχειρηματίας νά γίνη μέρος τής διωρυγος ύπογείως, 
τότε δφειλει μιαν μονον γέφυραν νά κατασκευάση καί διαρκουσώ.ν τών ερ

γασιών τής διορυχής δεν δυναται νά διακόψη ή διακωλύση την μεταξύ 
τής Στερεάς καί τής Πελοπόννησου συγκοινωνίαν. Έπί τή βάσει τής συμ- 

l. EugSne Gellioa—Danglar ρ, 283,
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βάσεως ταύτης έγένοντο τή 22 τοΰ’Απριλίου μηνδς1882 τά εγκαίνια τής 

διορυχής πομπωδέστατα καί επισημότατα, καθ’ ήν ολόκληρος στόλος έκ 
δώδεκα έμπορικών τε καί πολεμικών πλοίων συγκείμενος.μετεκόμισεν είς 
τδ Καλαμάκιον τούς βασιλείς, τούς υπουργούς, τούς πρέσβεις καί άπειρον 
εκλεκτόν κόσμον έκατέρου τοϋ φύλου ΐνα παραστώσιν είς την επίσημον 
τελετήν ώς θεαταί καί μάρτυρες τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου γεγονότος. 
Έν ταύτη δέ δ μέν βασιλεύς, Αντί χρυσής ώς δ Νερών, Αργυράν λαβών 
δίκελλαν, έσκαψε πρώτος τδ έδαφος τοΰ Ίσθμοΰ, δ δέ πρωθυπουργός κ. X. 
Τρικούπης, ούχί έν χρυσφ κοφφίνφ, ώς δ Νέρων, άλλά δι’ άργυροΰ πτυου 
έ'ρριψε τδ άνασκαφέν ύπδ τοΰ βασιλέως χώμα είς απλήν χειράμαξαν, δτε 
^ξερράγησαν έκ τοΰ πλήθους ζωηραί καί παρατεταμέναι ζητωκραυγαί ύπέρ 
τής κατευοδώσεως καί ταχείας τοϋ έργου άποπερατώσεως. Είτα δέ προ- 
χωρήσας δ βασιλεύς μετά τής βασιλίσσης δλίγα βήματα, κατέθηκε τδν θε
μέλιον λίθον τής στήλης, τής άνεγερθησομένης πρδς άνάμνησιν τοΰ γεγο
νότος καί τελευταίο ν αί παοασκευασθεΐσαι ύπόνομοι άνετινάχθησαν είς 
τδν άέρα διά μηχανής ήλεκτρικοΰ ρεύματος, ήν ή βασίλισσα διά τών δα
κτύλων έψκυσεν. Ό δέ στρατηγός Τύρ πάντα ταΰτα παρασκευάσας, πα- 
ρέθετο γεΰμα τοΐς βασιλεΰσι καί λοιποΐς προσκεκλημένοις, έν φ δ μέν βα~ 
σιλεύς προέπιεν ύπέρ τοΰ στρατηγού, ούτος δέ ύπέρ τοΰ βασιλέως καί τής 
βασιλικής οικογένειας έπί τήέλπίδι καί πεποιθήσει ότι τδέργόν συντελεσθή- 
σεται έντδς τριών ή τδ πολύ τεσσάρων ετών* ούτως έληξεν ή τών εγκαι
νίων τελετή και πάντες άπήλθον πλήρεις ελπίδων ότι ποτέ θά ί'δωσι τδν 
αδελφικόν Ασπασμόν τών δύο κεχωρισμένων άπδ καταβολής κόσμου Αδελ

φών κόλπων τοΰ τε Σαρωνικοΰ καί τοΰ Κορινθιακοΰ έπ’ άγαθφ τής 'Ελ
λάδος καί τών ναυτιλλομένων τής Μεσογείου εθνών.

Έκ δέ τής άπόψεως τοΰ τεχνικού μέρους κρινομένου τοϋ έργου ή διο- 
ρυχή τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου έν συγκοίσει πρδς τήν διόρυξιν τοΰ Ίσθμοΰ 
τοΰ Σουέζ καί Παναμά καί τήν διάτρησιν πολλών καί υψηλών δρέων έν 
τοΐς καθ’ημάς χρόνοις δυναται νά θεωρηθή ώς μία παιδιά, περί ής έρθώς 
λέγει τών νεωτέρων τις «Pour le slide qui voit faire de Γ Afrique une He, 
et perforer les flanes du mont Cenis, le percement d’ une canal maritime A 
travers I’ Isthme de Corinthe ne peut Mre qu’ un jeu.Toute la question se ri- 
duit δ savoir si, pour employer une expression vulgaire, le jeu en vaut la 
chandelle». Διότι ή μέν διώρυξ τοΰ Σουέζ έχει μήκος 164 χιλιομέτρων, ή 
δέ τοΰ Παναμά 73 καί ή τής Κορίνθου 7 μόνον χιλιόμετρα. Έκτδς δέ 
τούτου ή έν τφ Ίσθμώ τής Κορίνθου έργασία έσται εύχερεστέρα τοΐς έργα- 
ζομένοις ή έν τφ Σουεζείφ Ίσθμφ· διότι ένταΰθα τά πάντα εύνοϊκώτερά 
είσιν, δ Αήρ, ή περιοχή τοΰ Ίσθμοΰ καί τδ πόσιμον ύδωρ έν Αφθονίγ, έν φ 
έν. τή περιοχή τοΰ Σουέζ έρημία έβασίλευεν, έλλειψις ύδατος μεγάλη 
υπήρχε καί έπί πάσι τούτοις ή χολέρα έμάστιζε τούς έργαζομένους. “Ένεκα
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δέ τούτων τών πλεονεκτημάτων καί διά της νέας μεθόδου τοΰ Ούγγρου 

μηχανικού Κράουζερ έ'ςαι δυνατόν νά συντελεσθή τδ έ'ργον έντδς τριών ετών 
% τδ πολύ τεσσάρων, εργαζομένων μόνον 500 έργατών.Ή δέ ολική δαπάνη' 
ύπολογίζεται κατά τούς μέν τών μηχανικών είς 50,000,000, φράγκων, 
κατά τούς δέ είς 30,000,000 καί κατ’ άλλους είς 24,000,000 μόνον. Έν 
τοιαύτρ δέ διαφωνίας περιπτώσει οφείλει τις νά άποδεχθή τδν μέσον όρον 

ήτοι 35,000,000 περίπου ώς ασφαλές καί Αληθές συμπέρασμα.
Ταΰτα μέν έν γένει περί τής έπιχειρήσεως τοΰ έ'ργου, περί τής ευκο

λίας τών εργασιών, περί τής διάρκειας τοϋ χρόνου και περί τής γενησο- 
μένης δαπάνης πρδς άποπεράτωσιν τοϋ έργου, δπερ συγκρινόμενον πρδς την 
διώρυγα τοϋ Σουέζ, βεβαίως όλιγώτερον ενδιαφέρον παρέχει τοΐς Εύρωπαίοις, 

πλειότερον όμως τή Έλλάδι καί τοΐς "Ελλησιν, οις πρδς τή ωφελείς και 
τιμήν περιποιεΐ ή έκτέλεσις αύτοϋ «S’ il y a honneur, il y aura done aussi 
profit, ce qni ne gate rien» λέγει τις τών νεωτέρων, ος έ'νθους γενόμενος 
δτι ή 'Ελλάς εισέρχεται είς τδν αγώνα της προόδου επιφέρει «La Gr6ce, 

cettc France de 1’ Orient, 1’ avant-garde des peuples litres de ce cot£ du 
monde, ne peut manquerde prendre sapart de ce sublime tournoi, de donner 
unb note brillante et suave a la fois dans l’harmonie de ce concert universels,

Άλλ’ έν φ πάντες’ οί τοϋ ζητήματος άψάμενοι,Αλλοδαποί τε και 'ημεδα
ποί, αί'σια καί Αγαθά προμηνύουσι τή Έλλάδι έκ τοϋ έ'ργου τούτου, εύ- 
ρέθη τέλος πάντων τις τών ήμετέρων λογιών καί πατριωτών δ κ. I. Π. 

Πυρλας απαίσια και ολέθρια τή Έλλάδι φοιβάζων έν τώ «Παραφοίβφ» 
ένθα διά μακρών διατείνεται, ότι ού μόνον ούδεμίαν ωφέλειαν καρπωθήσε- 

ται ή Ελλάς έκ τής διορυχής τοϋ Ίσθμοΰ, αλλά καί πολλαπλή βλάβη καί 
ζημία προσγενήσεται έξ αύτής. Ή κριτική αυτή τοϋ κ. Πύρλα ήδυνατο 
νά δικαιολογηθώ έν μέρει, εί Ανεφέρετο είς τήν έποχήν τοϋ παρελθόντος 

αίώνος ή είς τήν τών πρώτων δεκαετηρίδων τοϋ άπολήγοντας ήδη είκο- 
στοϋ, καθ’ ήν καί δ πολιτισμός καί ή τών επιστημών πρόοδος 'ίστατο έπ’ 
άλλης βκθμΐδος καί δ άσπονδος της Ελλάδος πολέμιος ήν λίαν έπίφοβος 

αυτή τε καί τή ΕύρώπνΓ ώς δέ νυν ευτυχώς έ'χουσι τά πράγματα, μία 
τοιαύτη κριτική περί τοϋ έ'ργου δύναται νά θεωρηθώ καθαρός αναχρονι
σμός καί ούδέν πλέον. Διότι ήτε πρόοδος τής επιστήμης έν τή παρούσνι 
έποχή, διά παντός μέσου καί τρόπου έπιδιώκουσα νά διευκολύνγ τήν πο
ρείαν καί εισαγωγήν τοϋ νεωτέρου πολιτισμού είς πάσαν τής οικουμένης 
γωνίαν, Αρκεΐται καί έλαχίστην ωφέλειαν άν δυνηθή νά παράσχη τή άν- 
θοωπότητι ή μέρει τινί μικρώ ή μεγάλφ,καί δ τής Ελλάδος εχθρός, νεκρόν 
γενόμενος πτώμα, ού μόνον ούδένα παρέχει πλέον φόβον τη Έλλάδι, δια- 
τελούσρ ύπδ τήν κραταιάν καί πανσθενή αιγίδα τδν μεγάλων Δυνάμεων, 
άλλα κινδυνεύει καί νά έκλειψη έντδς ολίγου έκ τής χριστιανικής Εύρώπης

L I. H. Πΰρλ« ΠΑΡΑΦΟΙΒΟΣ <£ρι9. 8, 1881.
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ώς μή δυνάμενος νά συμβαδίση καί συνυπάρξή μετά τοΰ πολιτισμού αύ
τής, έν φ ή μικρά Ελλάς, άλλοτε άποτελοΰσα τδν μικρόν τοΰ ποδδς τοϋ 
μεγάλου θηρίου δάκτυλον, σύν τφ χρόνφ προϊόντι άνδροΰται καί έν τφ 
σταδίφ τοΰ πολιτισμοΰ κατά δύναμιν χωροΰσα έπί τά πρόσω, αίσιώτερον 
τοϋ παρελθόντος προοιωνίζεται μέλλον καί ούχί άπκισιώτερον καί άδοξό- 

τερον. "Οθεν ,ορθώς προείρηται «La Grbce est la France de 1’ Orient et 1’ 

avant-garde des peuples libres de ce cote du monde». Εί ταΰτα άνελογί- 
ζετο δ κ. Πύρλας, ή'θελεν Απαλλαγή τοϋ περί το? μέλλοντος τής Ελλά
δος πανικού και ή'θελεν άποφύγη νά περιπέσγ είς τοιοϋτον Αναχρονισμόν 
τής λογικής καί κριτικής περί τής διορυχής τοϋ Ίσθμοΰ.

Έκ τούτων τοίνυν τών ολίγων ίκανώς έμφαινομένου ότι πολιτικώς ήΈλλάς 
ούδένα κίνδυνον έχει νά φοβήται έκ τής διορυχής τοϋ Ίσθμοΰ έν τφ Απε- 
ράντω μέλλοντι κατά τήν προφητείαν τοΰ κ. Πύρλα καί έν τοΐς προειρη» 
μένοις ύποδειχθέντος ότι ού μόνον ούδεμίαν ζημίαν ύποστήσ§ται, άλλ’ ότι 
πολυειδώς καί πολυτρόπως ώφεληθήσεται έκ τής τεχνητής θαλασσίας δδοϋ, 

ϊ$ν πρόκειται νά Αποδειχθή οποίων καί δπόσων καοπωθήσεται ωφελειών έξ 
αυτής.Ό κ. Πυρλας πρδς ύποστήριξιν τής έναντίας γνώμης πρδς τοΐς άλλοις 
μνημονευσας ότι, ώςπερ ή Αί'γυπτος έκ τής διώρυγος τοϋ Σουέζ ούδόλως 
ή ελάχιστα ώφελήθη, ουτω και ή Ελλάς ούδόλως ώφεληθήσεται έκ τής 
τομής τοϋ Ίσθμοΰ, έλησμόνησε τήν μεγίστην διαφοράν τής μιάς άπδ τής 
άλλης διώρυγος καί έντεΰθεν περιέπεσεν $ίς άτοπα συμπεράσματα περί τε 
τής διώρυγος τοϋ Ίσθμοΰ καί τών μελλόντων αποτελεσμάτων. Διότι έν 
φ ή Σουέζειος διώρυξ κείμενη μεταξύ τής Ασίας καί ’Αφρικής, μόλις εφά
πτεται τής Αιγυπτιακής χώρας καί ακτής, πάν τούναντίον συμβήσετας 
έν τή Κορινθιακή διώρυγι καί τφ Κορινθικκώ κόλπω, άπερ κεΐνται έν μ,έσφ 
τής Ελλάδος, ήτοι πκσα ή ναυσιπλο’ίκ γενήσεται έν μέσφ καί διά μέσου 
τής Ελλάδος καί θά διέρχηται ούτως είπεΐν τήν καρδίαν αύτής και ούχί 
ώς πρότερον τήν νότιον παραλίαν ή ώς έν τή Σουεζείφ τήν ΒΑ παραλίαν 
τής Αίγυπτον «Mais pour la Grece et Γ Isthme de Corinthe la situation est 
toute different?. C’est au milieu, au coeur m£me du pays que passera le ca
nal, et que dMleront A travers ce canal tous les vaisseaux» λέγει τις τών 
νεωτέρων. ’Αναντίρρητος ή Σουέζειος διώρυξ έπωφελ,εστάτη έστι τοΐς Εύ
ρωπαίοις, ούχ ήττον όμως καί ή Αίγυπτος δέν μένει έντελώς Αμέτοχος 
τών ωφελειών τής συγκοινωνίας καί τοΰ έμπορίου, τοΰ μεταξύ τής Εύρώ
πης καί τής ’Ασίας διενεργουμένου. Α’-ότι τά πολύτιμα έμπορεύματα και 
οί έξ Εύρώπης είς ’Ασίαν καί τ’ ανάπαλιν μεταβαίνοντες έπιβάται διέρχον
ται διά τοϋ μεταξύ’Αλεξάνδρειάς καί Σουέζ καί τ’Ανάπαλιν σ^δηροδρόπ 
μου έντδς 7 ωρών Αντί νά πκραπλέωσι τήν βόρειον παραλίάν τής Αίγύ- 
πτου καί τήν διώρυγα έντδς 35 ώρών ΐνα φθάσωσιν βίς Σουέζ καί τ’ Ανά? 
πάλιν, καί ούτως οίκονόμόϋσι χρόνον 28 ωρών καί Αποφεύγο^σι τήν μον?- 
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τονίαν καί τον κίνδυνον τίΐς θαλάσσης έν καιρφ τρικυμίας. "Ενεκα δέ ταύ
της τη? διαφοράς της μιας άπδ τ'ης άλλης διώρυγος η 'Ελλάς ωφεληθη- 
σεται πολλφ πλεΐον έκ τ'ης διώρυγος τοϋ Ίσθμοΰ $ ή Αίγυπτος έκ της 
Σουεζείου «Le percement de I’ Isthme de Corintbe aurait pour la Grdce des 
a vantages immense», beaucoup plus grands mfime que ceux que le canal ma
ritime de Suez pourra procurer a P Egyptes παρατηρεί δ Danglar.

Αί δέ ώφέλειαι, αί μέλλουσαι νά προκύψωσιν έκ τ'ης διορυχης τοϋ Ίσθ- 
μοϋ, τδ μέν άνηκουσι τοϊς ναυτιλλομένοις εύρωπαϊκοϊς έ'θνεσι, τδ δέ άπο- 
κλειστικώς τη Έλλάδι, διά μέσου της οποίας θά διέρχωνται τά έξ Εύρώ- 
πης εις την ’Ανατολήν και τάνάπαλιν μεταβαίνοντα πλοία και άτμόπλοια 
ήτοι άπδ της Βαρκελόνος, Μασσαλίας, Γενούης, Αιβόρνου, Βρεντησίου, Βε
νετίας, Τεργέστης και άλλων μικρότερων λιμένων καί πόλεων εις Πάτρας 
Πειραιά, Ναύπλιον, Σμύρνην, Κωνσταντινούπολιν, Όδησσδν και άλλους μι- 
κροτέρους λιμένας καί πόλεις καί αύθις έπανακάμπτοντα έκ τούτων των 
λιμένων εις έκείνους διά τν;ς Κορινθιακής διώρυγος. Κατά δέ την στατι
στικήν τ'ης ναυτικής ύπελόγισεν δ στρατηγός Τύρ ότι παραπλεουσι 
την νότιον Πελοπόννησον 5,808 άτμόπλοια ταχυδρομικά, 5,900,000 τό
νων εμπορικά ιστιοφόρα πλοία και 300 πολεμικά πλοϊά, άπερ πάντα θά 
διέρχωνται έν τ$ μέλλοντι διά της διώρυγος τοϋ ’Ισθμού ένεκα τ'ης βρα- 
χύτητος τ·?ίς νέας δδοΰ και των έκ ταύτης προκυπτουσών ωφελειών, αι
τίες βεβαίως πολύ άνώτεραί είσι της πληρωμές διοδίων τελών άνά εν 
φράγκου κατά τόννον και άτομον διά τά έκ τοϋ Άδριατικοΰ πέλαγους 
προερχόμενα και άνά φραγ. διά τά έκ τών λοιπών λιμένων της Μεσο
γείου θαλάσσης. Συντέμνεται δέ ή όδδς τοϊς μέν έκ Τεργέστης και τών λι
μένων τοϋ Άδριατικοΰ πελάγους προερχομένοις κατά 185 θαλάσσια μίλια 
$ 345 χιλιόμετρα, τοϊς δέ έκ Γενούης, Μασσαλίας καί τών παραλίων τ'ης 
’Ιταλίας κατά 35 θαλάσσια μίλια η 135 χιλιόμετρα καί τοϊς άπδ Γι- 
βλαρτάρ καί τών παραλίων της 'Ισπανίας καί Πορτογαλίας κατά 38 μίλια 
η 70 χιλιόμετρα. ’Εκ δέ της συντομίας ταύτης της όδοϋ κατά 24 ώρας 
διά τά πρώτα, κατά 15 ώρας διά τά δεύτερα καί κατά 8 ώρας διά τά 
τρίτα προκύπτει διπλή οικονομία' πρώτον μέν η τοϋ χρόνου οικονομία, 
ητις λίαν σπουδαία έστί τοϊς ίστιοφόροις πλοίοις έν καιρώ τρικυμίας καί 
μάλιστα περί τον Μαλέαν, έ'νθα η θάλασσα πάντοτε σχεδόν ταραχώδης 
έστί καί κατά τοΰτο μέχρι των ημερών ημών διετηρησε την άρχαίαν φη- 
μην δ Μαλέας' δεύτερον δέ η τ'ης δαπάνης οικονομία λίαν σπουδαία έστί 
τοϊς άτμοπλοίοις, πρδς άπόδειξιν τνίς δποίας έπισυνάπτω έν παράδειγμα 

Γαλλικού άτμοπλοίου.
*0 ’Αλφειός νέον άτμόπλοιον της εταιρίας τών γαλλικών διαπορθμ.εύ~ 

σεων κατά την πρώτην μετάβασιν έκ Μασσαλίας εις την ’Ανατολήν και· 
την επάνοδον αύτοϋ δϊηνυσε 2,83ο μίλια η 5,252 χιλιόμετρα μετά με-
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τρίας ταχύτητος 10 μιλίων καθ’ ώραν' έδαπάνησε δέ έν τφ ταξειδίω 
τούτω η μηχανη του 1 τόννον καί 395 χιλιόγραμμα έλαίου, 4 τόννους 
καί 864 χιλιόγραμμα στέατος, 122 χιλιόγραμμα βάμβακος καί τελευταίου 
472 τόννους καί 580 χιλιόγραμμα άνθράκων. ’Εάν δέ υπολογίσει τις την 
έκ της συντομίας της όδοϋ κατά 8 5 καί 95 τη; έπανόδου=190 μιλίων 
προκύπτουσαν έλάττωσιν τοϋ έλαίου, τοϋ στέατος, τοϋ βάμβακος 
καί τοϋ σπουδαιοτέρου αυτών, τών άνθράκων, εύκόλως δυναται νά πεισθ-ρ 
περί της μεγάλης ώφελείκς, της προσγενησομενης τοϊς άτμ.οπλοίοις έκ 
τ·ης διώρυγος τοϋ Ίσθμοΰ.

Πολύ δέ μεγαλητέρα έ'σται ή ωφέλεια τοϊς έκ Τεργέστης καί τών πα
ραλίων τοϋ Άδριατικοΰ πελάγους προερχομένοις Αύστρο-ουγγρικοϊς πλοίοις 
καί άτμοπλοίοις. Διότι κατά την στατιστικήν τοϋ 1880 προσηγγισαν εις 
τούς ελληνικούς λιμένας 1447 άτμ,όπλοια 1,780,000 τόννων. Έντεΰθεν 
δέ όρμωμένη η έφημερίς της Τεργέστης «Triester Zeitung» παρατηρεί ότι 
η Αύστρο-ουγγαρία θά έ'χν) την μερίδα τοϋ λέοντος έκ τοϋ διαμετακομι- 

. στικοϋ έμπορίου, δπερ θά διέρχηται την διώρυγα τ'ης Κορίνθου, καθ ’όσον 
μόνον τά τακτικά ταξείδια τοϋ Αόϋδ ανέρχονται εις 104, τά δποϊα διά 
τών εκτάκτων δύνανται νά διπλασιασθώσιν, έν ώ ή τοϋ Σουέζ διώρυξ μό
νην την ’Αγγλίαν κυριολεκτικώς ωφελεί εις τδ μετά τών έν Ίνδίκις άπαι- 
κιών έμπόρών της. "Ενεκα δέ τούτων τών ωφελειών η εταιρία τοϋ Αόϋδ 
προθύμως άπεδέξατο την προταθεϊσαν διατίμησιν 1 φράγκου κατά τόννον 
καί κατ’άτομον, ·ην καί πκσκι αί λοιπαί ναυτικαί έταιρίαι συμφέρον 
εχουσι νά άποδεχθώσι. Τοσκΰται μέν κκί τοικΰταί ε’.σιν αί ώφέλειαι αί 
προσγενησόμεναι τοϊς εύρωπαϊκοϊς έ'θνεσι. Νυν δέ εξεταστέου εϊ έκ της 
διορυχης τοϋ ’Ισθμού ζνμιωθησεται η Ελλάς κατά την προφητείαν τοϋ 
κ. Πύρλα 7) ώφεληθησεται κατά την κρίσιν πάντων τών συντόνως έρευ- 
ρευνησάντων τδ ζητημα. "Οτι μέν πολλών καί ποικίλων ωφελειών καρπω- 
θησεται η Ελλάς έκ τ'ης διώρυγος, περί τούτου ικανά μέν προηγουμένως 
έλέχθησαν, ούχ ^ττον όμως καί.έκ τών ρηθησομένων δειχθησεται ότι ούτω 
καί μόνον έ'χει τδ πραγμα καί ούχί άλλως. Αί δέ ώφέλειαι της Ελλάδος 
εσονται διπλαϊ ήτοι ύλικαί καί πνευματικαί. Διότι μετά την διωρυχην 
τοϋ Ίσθμοΰ θά διέρχωνται διά τοϋ μακροΰ Κορινθιακοΰ κόλπου καί της 
διώρυγος καί έπομενως διά τοϋ μέσου της 'Ελλάδος πολλαί άτμοπλοίων 
εμπορικών καί ταχυδρομικών χιλιάδες, 300 ίς καί πλείονα πολεμικά πλοϊα 
καί πολλώ πλείους ιστιοφόρων εμπορικών πλοίων χιλιάδες έξ Εύρώπης 
εις.την ’Ανατολήν καί τάνάπαλιν. Ή δέ διηνεκής αυτή καί πάντοτε έπαυ- 
ξάνουσα ύλικη καί πνευματική κίνησις εύκόλως καί ταχέως θά είςδυστ) 
καί θά είσαγάγη πνεΰμκ ζωοποιόν εί'ς τε τά βόρεια παράλια τοϋ Κοριν- 
θιακοϋ κόλπου καί εις τά νότια καί διά τούτων εις τά μεσόγεια', έκ τοϋ

1 Eugen. Gellion-Danglar.Leltres sur Γ Egypte contemporame p. 28 i. «Le noouvetnent 
perpetuel el toujours croissant qui so produira la long de cette artere penetrera de la fa- 
cilement dans Γ inlerieur du pays, soit au nord, soit au sud».
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δποίου σπουδαιότατα θά ώφεληθώσιν οί κάτοικοι αύτών. “Ώςπερ δέ έντοΓς 
άρχαίοις χρόνοι; ύπαρχον έν μέν τ·ρ βορείφ παραλίορ τοϋ κόλπου 18 πό- »■ 
λεις καί πολίχναι, έν δέ τ·ρ νοτίφ δέκα, ισχυρά κέντρα ένεργείας καί εμ
πορίου, ούτω καί μετά την διορυχην τοϋ Ίσθμοϋ θά σχηματισθώσι πολλά 
τοιαϋτα έν άμφοτέραις ταϊς παραλίαις αύτοϋ, έν τ·η είσόδφ τοϋ οποίου 
σήμερον διαπρέπει έμάορικώς ή βασίλισσα τ-ης Πελοπόννησου αί Πάτραι’ 
δ δέ ευρωπαϊκός πολιτισμός άκαταπαύστως διερχόμενος διά τ$ίς θαλασ- 
σίας ταύτης διόδου ·$τοι διά μέσου της 'Ελλάδος, θά έπιδράση ίσχυρώς 
έπί των κατοίκων της μεσογείου χώρας προς άνάπτυξιν τη; γεωργίας,τίς 
κτηνοτροφίας καί πάντων των λοιπών κλάδων τ^ς εγχωρίου παραγωγής, 
Διότι δ ελληνικός λαός έστι φιλόπονος, ενεργητικός, νοημων καί επιδεκτι
κός τοϋ νεωτέρου πολιτισμοί» καί ούχί φυγόπονος, αδρανής καί πνεύμα- 

τικώς άπονεναρκωμένΟς ώς ό Αιγυπτιακός.1
Ό δέ Grimaud de Gaux έξετάζων την προσγενησομένην τ·?ί *Ελλάδι ωφέ

λειαν λέγει ότι η διώρυξ τ·ης Κορίνθου έστί τό ισχυρότερου μέσον, οπέρ 
θά παράσχν) μίαν μεγά^ην ώθησιν εις την γεωργίαν, εις τό έμπόριον καί 
δίς την βιομηχανίαν τϋς Ελλάδος, μέλλον νά παρασκέυκσγ εις τά προϊόντα 
αύτης μίαν έλευθέραν διέξοδον, άγουσαν κατ’ εύθεϊαν εις πάσας τάς άγο* 
ράς τοϋ κόσμου. ’Αληθώς άπό τοΰ Σουνίου ακρωτηρίου μέχρι τών Πατρών 
καί τών εκβολών τοϋ ’Αχελώου ποταμού θά σχηματισθη μετά την διο- 

ρυχ·ην τοΰ ’Ισθμοί» μία συνΑχης καί ευθεία θαλασσία οδός, έφ’ ης πολυά- 
ριθμ.οι ελιγμοί καί κάμπαί σχηματίζουσιν ορμους καί καταφύγια, ευκόλως 
δυνάμενα έξ αύτών νά καταστκθώσΐ λιμένες, χωροΰντες μεγάλα πλοία, 

καί έμπορικαί άποθηκα.ι πλουσίων καί ποικίλων προϊόντων τ^ς γεωργίας 
μελλούσης νά άναπτυχθ’Τί έν έδάφει εύφόρω καί τ·η παραλίά παρακειμένφ» 
Ταυτα δέ τά καθαοώς τοπικά πλεονεκτηματά είσι λίαν σπουδαία, έξ ών 
θά άναπτυχθώσι μεγάλαι ώφέλειαι. Καί τελευταίου επιφέρει δ αυτός οτι 
η ημέρα, καθ’ ην τμηθησεται δ ’Ισθμός, η μεγάλη δδός τοϋ εμπορίου τΰΚ 
’Ανατολές θά διέρχηται διά τοϋ μέσου αύτης καί από ταύτης της ημέρας 
>?ί 'Ελλάς ούκ έστάι πλέον μόνον τό μεσημβρινόν παράρτημα της Ευρώπης 
άλλ’ αμέσως διά της ισχύος τών πραγμάτων θά λάβη έν τώ κόσμφ την 
θέσιν εκείνην, ην έχει δικαίωμα νά ζητηση καί καταλάβη ένεκα της ιστο

ρικές καί γεωγραφικής θέσέως αύτης. Διότι έν τ*ρ παγκοσμίω έκθέσει τοϋ 
1867 έν ΓΙαρισίοις τρανώτατά άπέδειξεν η Ελλάς, ότι η έλπίς καί πεποί- 
θησις τών φιλελλήνων νά ΐ'δωσιν αύτην μίαν ημέράν άναλαμβάνουσαν μέ
ρος της λαμπηδόνος, διά τ-ης όποίάς διέποεψέ ποτέ έν τ|ί χώρ^ τών Εύρω- 

1 ‘Ο αϋχος αΟτόβι. «Car au lieu de rencontrer comme en Egypte de populations inettes, 
des races nalnrellement inferieures et en decadence meme sur le maximum de civilisation 
qu’elles ont pu alteindre jadis, i) sera recu et transmis de procbe en proche par une race 
sup6rieure, active, inteliigente, et qui «'aspire qu’ A une regeneration dost elle est, en* 
Vertu de cette aspiration m^me, tout A fait dign« et capable».

παϊκών εθνών καί λαών ούδεμία χίμαιρα έστιν, άλλ’άληθης πεποίθησις 
καί βεβαία ελπίς. Διότι εί μέν εργασία λείπει έν τ$ χώριγ, η ύλη όμως 
τη; εργασίας πλούσια καί άφθονος υπάρχει’ ώστε ούδέν άλλο άπαιτεϊτκι 
βραχίονες καί κεφάλαια πρός καλλιέργειαν καί χρησιμοποίησιν τές ύλης.

Έκ δέ τών γενικών τούτων περί τ$ίς ύλης, ην έγκρύπτει τό τε έδαφος 

καί η γέ της 'Ελλάδος, δόναταί τις νά προβγί καί εις την άπαρίθμησιν 
ειδών τινων αύτης ΐνκ βεβαιωθγ περί τη; αλήθειας τών λεγομένων. Γνω
στόν έστιν δτι έν 'Ελλάδι ύπάρχει άφθονία ποικίλων καί πολυτίμων μαρ- 
μ.άρών καί θησαυρός Ορυκτολογίας οίον σχιστόλιθος, όφίτης, ,στιλπνοσι- 
δηρίτης, σμυρίτης, μαγνητίτης, τών οποίων 50—60 χιλιάδων κανταρίων 
κατ’έτος γίνεται εξαγωγή εις την Αγγλίαν’ έτι δέ μαγνήσια, Θειον, γύ
ψος καί λιθογραφικός λίθος. Δεύτερον δέ πολλαχοϋ τές 'Ελλάδοςΰπάρχουσι 
γαιάνθρακες, οίον έν Ώρωπφ, έν Κύμη της Εύβοιας καί έν Όλυμπίί»: κα
τασκευάζονται πλίνθοι καί τούβλα άξιόλογα, καλλιεργούνται οί δημη- 

τριακοί καρποί άίτοι δ σίτος, η βρίζα, η κριθη, δ άραβόσιτος, τά ό'σπρια, 
δ πίσος, τά φασόλια, δ κύαμος, δ καπνός, δ βάμβαξ. 'Η δέ παραγωγή τών 
δημητριακών καρπών, ύπολογιζομένη έπί τοϋ παρόντος εις 25—30 εκα
τομμύρια κατ’ έτος, θά άναβιβκσθη εις τό πενταπλάσιον ήτοι είς 150 
εκατομμύρια, έάν ή θαλασσία αύτη κίνησις καί έντασις έπεκταθη έφ’ όλων 
τών μερών τοΰ ελληνικού εδάφους καί λάβη άνάλογον άνάπτυξιν έν τίί 
ευκολία της εξαγωγές. ’Αλλά σπουδαιοτέρα ταύτης έστίν η μεγάλη άνά- 
πτυξις της καλλιέργειας καί προαγωγές τών έλαιοδένδρων. Διότι έν ω 
κατά τό 1834 ύπηρχον μόνον 2,300,000 έλαιόδενδρα, μετά τριάκοντα 
έτη περίπου τω I860 ύπερετριπλασιάσθησαν καί άνηλθον εις 7,500,000 
καί κατά τάς τελευταίας δύο δεκαε τηρίδας σπουδαιοτάτην αΰζησιν έλα- 
€ον. Οί αμπελώνες τώ μέν 1850 έκάλυπτον μόνον 368, 937 στρέμματα 
τοΰ εδάφους τώ δέ 1875 άν^λθεν η έκτασις αυτών εις 737,359 στρέμ.- 
ματα καί μετά της 'Επτάνησου εις 870,579 στρέμματα καί κατά τά τε

λευταία έτη πολύ μεγάλην έπέκτασιν έλαβον. 'Η τών οί'νων κατασκευή, 
καίπερ μη φθάσασα εΐσέτι εΐ; την προσδοκωμένην τελειότητα, ούχ ηττον 
βμως σπουδαίως προηχθη κατά τά τελευταία έτη καί οί οίνοι τ·ης 'Ελλά
δος διέπρεψαν καί έβραβεύθησαν έν πολλαΐς Εύοωπαϊκαϊς έκθέσεσι τών οί
νων. 'Η δέ παραγωγή τ·ης Κορινθιακή; σταφίδος, ητις κατά τό 1860 ά- 
νηρχετο εις 126 εκατομμύρια Βενετικών λιτρών, μεγίστην αυξησιν έλαβε 
κατά τάς δυο τελευταίας δεκαετηρίδας’ τά γεώμηλα έγκλιματισθέντα έν 

τΰ) έπαρχί^ι της Λακεδαίμονος σπουδαίως προάγονται.
Ό άγροτικός λαός της Ελλάδος άποτελεϊ τά 51θ]θ τοϋ ολου πληθυσμού 

αύτίίς. 'Η δέ άποφασισθεϊσα άποξηρανσις της Κωπαίδος λίμνης καλυπτού- 
σης επιφάνειαν της γης 25,000,0(10 εκταρίων, θά έπαυξηστι πολύ τούς 
άγροτικούς πόρους τνίς χώρας καί θά άποβρ έπωφελεστάτη εις τά έπικερ-
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δέστάτα προϊόντα αυτής*τά δέ δάση τής Ελλάδος καλύπτοντα 541,96$ 

εκτάρια τοΰ εδάφους,δυστυχώς παρημελημένα είσίν, ή σπογγαλιεία άκμά- 
ζει, αί συκομ,ορέαι είσίν άφθονοι έν τη χώριη, ή βιομηχανία σπουδαίος 
προήχθη κατά τά τελευταία έτη, κατά τά οποία πολλά βιομηχανικά κα
ταστήματα ίδρύθησαν έν Πειραιεΐ, έν Συρφ καί έν Πάτραις. ’Επί πασι δέ 
τούτοις προσθετέου ότι εν τώ μικρφ χρονικϊρ διαστήματι τής αυτονομίας 

και έλευθερίας 23 πόλεις, καταστραφεΐσαι έν καιρώ τής έπαναστάσεως, 
άνεκτίσθησαν, 10 νέ«ι πόλεις ίδρύθησαν έπΐ νέων θέσεων, υπέρ τάς 5000 
εμπορικά πλοία 1 φέροντα τήν ελληνικήν σημαίαν πλέουσι πάσας τάς 
θαλάσσας, 380 χιλιομέτρων έθνικαι οδοί κατεσκευάσθησαν καί παρεδό- 
θησαν είς χρήσιν καί 14 λιμένες έπεσκευάσθησαν και κατεσκευάσθησαν. 
Ταΰτα μέν κατά την έπίσημον διαβεβαίωσιν τής έκθέσεως τών Παρισίων 
οις δικαίως έπισυνάπτει ό Danglar ότι ή Ελλάς δεν κατέπεσεν, ως κοινώς 

πιστεύεται, εις άγρίαν κατάστασιν, ότι δεν έδείχθη άναξία της ύποστη- 
ρίξεως, ήν αί Εύοωπαϊκαί Δυνάμεις, κρεΐττόν.ποτε ή σήμερον διατεθειμέ
να*, παρέσχον αύτΐί έν καιρφ της έπαναστάσεως, καί ότι αυτή βαδίζει καί 
θά βαδίση πάντοτε εις την ένδοξον καί έπίζηλον οδόν της προόδου και

1 ‘Ο άρΛμδς οϋτο; σημειωθεί; Ιν τη Ιζδέαει τών Παρισίων έκ τοΰ Apercu sur les progr6s 
mal<5riels de la GrAce τοΰ Μκνιτάκη φαίνεται Ιξωγκωμένο;, παραδαλλόμενρ; προ; την στα
τιστικήν Veritas ίνΟα αναγράφονται μόνον 1969 πλοία.

του πολ.ιτισμοΰ.
Έάν άναλογισθή τις ότι έν τϊρ χρονικφ διαστήματι τών τελευταίων 

15 έτών ήτοι άπδ τοΰ 1867—1882 η Ελλάς έβάδισε γενναίως επί της 
όδόϋ τής προόδου και τοΰ πολιτισμοί άνευ τής διορύξεως τοΰ Ίσθμοϋ καί 
τής κατασκευής σιδηροδρόμων, εύκολος δύναται νά πεισθή ότι μετά την 
άποπεράτωσιν τής διωρυγος τοΰ Ίσθμοϋ, την κατασκευήν τών σχέδια- 
σθέντων καί άποφασισθέντων ήδη σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ ’Αθη

νών καί Πατρών, μετά την προσάρτησιν τών νέων έπαρχιών καί την κα
τασκευήν τών έν αύταΐς σιδηροδρομικών γραμμών θά άνταποκριθή πλη
ρέστατα εις τάς προσδοκίας τών φιλελλήνων καί θά δικαίωση αύτού; έκ 
τών προτέρων άποφηναμένους «LaGr0ce est la France de l’Orient, 1’avant- 
-garde des peuples libres de ce cot6 du monde» καί εις τήν διηνεκώς παοε- 
χομένην ύποστήριξιν τών προστατίδων Δυνάμεων. Διότι κατά τά τελευ

ταία 15 έτη τά πάντα έλαβον έπίδοσιν ούχί εύκαταφρόνητον άναλόγως 
τών μικρών μέσων καί δυνάμεων τοΰ μικρού τούτου κράτους, περί ου δι
καίως είπέ τις τών φιλελλήνων «La diplomatie de 1827 amis au monde 

un avorton qui ne peut ni vivre ni mourir». Διότι έν τώ μικρφ τούτο δια- 
στήματι πολυάριθμοι έταιρίαι συνεστήθησαν προς έκμετάλλευσιν τοΰ ύπδ 

την γην κεκρυμμένου πλούτου, ών τρεις εύδοκιμοΰσαι καί άκμάζουσαι δια- 
τελοΰσιν ήτοι ή ελληνική τών μεταλλουργείων τοΰ Λαυρίου, ήτις κατά την 
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έπίσημον έκθεσιν τοΰ παρελθόντος έτους παρήγαγεν 8,750 τόννους μολύ- 

βδου τιμηθέντος άντί 5,160,000 δραχμών, ή Γαλλική εταιρία τών μαρ
μάρων τής Πάρου, τδ γαιανθρκκωρυχεΐον τής Κύμης, τοΰ Ώρωποΰ, τδ 
θειωρυχεΐον τής Μήλου καί άλλαι μικρότεραι έπιχειρήσεις σπουδαίας κατ’ 
έτος παράγουσι ποσότητας εξαγωγής, έξ ών ωφελείται τό τε έθνος καί τδ 
κράτος. 'Η δέ παραγωγή τοΰ σίτου άνήλθεν εις 1500,000 έκατόλιτρα= 
4,500,000 κοιλά, δ αριθμός τών έλαιοδένδρων ηύξήθη άπδ 7,500,000 
τοΰ 1860 εις 12,000,000, παραγαγόντων 100 έκατομ. έκάδων έλαιο- 
κάρπου καί 20,000,000 όκάδας έλαίου αξίας 20,000,000 δραχμών, ή τής 
σταφίδος παραγωγή άνήλθεν άπδ 1 19,685,781 λίτρων τιμήθεισών άντί 
20,432,194 δραχμών εις 155,442,215 λιτ. τιμήθεισών άντί 37,000,000 
δραχμών κατά τδ 1875 καί κατά τδ παρελθόν έτος άνυψώθη εις πολύ 

άνωτέραν βαθμίδα, ήτοι είς 50,000,000 δραχμών περίπου ή τοΰ οίνου 

εξαγωγή ηύξησεν είς 4,549,290 οκάδων άξίας 1,137,323 δραχμών, ή 
σπογγαλιεία παρήγαγε 3,000,000 δραχμών. Έκ πάντων τούτων έξάγε- 
ται ότι τήν πρώτην θέσιν τοΰ έξωτερικοϋ εμπορίου κατέχει ή σταφίς, τήν 
δευτέραν θέσιν τά μέταλλα καί μάλιστα δ μόλυβδος καί τά δέρματα, 
τήν τρίτην τδ έλαιον, δ οίνος, τά σΰκα, δ σπόγγος καί ούτω καθεξής.

Έκ ταύτης δέ τής εθνικής προόδου, κατορθωθείσης μέχρι τοϋδε άνευ 

τής ύπάρξεως τών μέσων τής συγκοινωνίας ήτοι σιδηροδρόμων, πλωτών 
ποταμών καί διωρύγων, ών βρίθουσι τά λοιπά τής Ευρώπης κράτη, μόνον 
διά τής δραστηριότητος, ένεργητικότητος και έξιδιασμένης νοημοσύνης 
τών κατοίκων,εύκόλως δύναταί τις νά έννοήση δπόσα καί οποία αποτελέ
σματα θά προκύψωσι μετά τήν διορυχήν τοΰ Ίσθμοϋ καί τήν δίοδον τοΰ 
Εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού διά τοΰ μέσου και τοΰ κέντρου τής Ελλάδος καί 
μ,ετά τήν κατασκευήν τών άποφασισθέντων έγχωρίων τε καί διεθνών σιδη

ροδρόμων, ότε σύμπασα ή Ελλάς άπ’ εύθείας καί τάχιστα θά συγκοινωνή 
, μεθ’ όλης τής Εύρώπης καί μεθ’ όλου τοΰ πολιτισμένου κόσμου καί διά 

τής τοιαύτης συγκοινωνίας θά είσέρχηται άκαταπαύστως διά ξηρας καί 
θαλάσσης καί διερχόμενον διά τής χώρας, θά είσδύη ζωοποιόν ρεΰμα καί 
πνεΰμα είς πάσας τάς γωνίας αύτής, ίκανδν νά έξεγείρη καί έμψυχώνη 
τούς κατοίκους είς τήν βελτίωσιν τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας,‘είς τήν 

. έξόρυξιν καί χρησιμοποίησιν τών μεταλλείων, είς τήν άνάπτυξιν τής βιο- 

μηχανίας είς τδν πολλαπλασιασμόν καί έξευγενισμδν τών προϊόντων τής 
χώρας καί έκ πάντων τούτων θά πρόκυψη μία άένναος κίνησις, μέλλουσα 
νά άνυψώση τήν Ελλάδα είς τδ προσήκον μεγαλείου καί νά έπενέγκη είς 
τδ ελληνικόν έθνος εύζωί'αν καί εύτυχίαν, ήν τις τών φιλελλήνων προβλέ- 

πων, προαγγέλλει ήμΐν «Le temps ne peut que donner des rdsultats de plus 
en plus satisfaisants, et Γ accomplissement de projets tels que le desseche- 

ment du lac Kopais et le percement de I’Isthme de Corinlhe, que nous occupe 
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specialement aujourd’ hut, est de nature J accelerer et a ddvelopper encore ttts 

mouvement si propice a la grandeur et au bien-tHre de la nation helldniquea.
Ό δέ προμνημονευθείς Danglar τζϋτα πάντα έ'χων προ οφθαλμών, επι

φέρει δτι μεταξύ πάντων τών λαών, λέγει ο Γοίθιος, οί 'Έλληνες είδον 

τδ λαμπρότατον ό'νειρον τοΰ βίου’ τούτο δέ, εί xxi επί πολύν χρόνον διε- 
κόπη, δύναται όμως καί πρέπει νά έπανέλθγ’ λίαν δέ παρήγοοόν έστιν οτι 
έν τή καθ’ ημάς εποχή, εάν οί λαοί έ'χωσιν έτι μεταξύ αυτών άντιζηλίζς. 
καί άγώνας, ούτοι ύπάρχουσιν επί τοΰ είρηνικοΰ εδάφους τής φιλολογίας, 
τών ωραίων τεχνών, τής έπιστήμης, τοϋ εμπορίου καί τής βιομηχα
νίας καί άφ’ ού επί τοσοΰτον χρόνον ήγωνίσθησαν διά τον θάνατον, -ή κ/- 
θρωπότης θά έργασθή υπέρ τής ζωής. '11 δέ Ελλάς δεν δύναται νά μη με- 
τάσχγ τοΰ έξοχου τούτου άγώνος καί νά μη πζράσχγ περιφανές τεκμή
ριου έν τή άρμονίγ τής γενικές ταύτης συναυλίας.

Έκ τών ολίγων τούτων προφανώς βλέπει ό άναγνώστη;ς δτι η δοξασία 
Τι άμεινον εΐπεϊν ή άπαίσιος προφητεία τοΰ κ. Πύρλα εντελώς άνυπόστα- 
τός έστιν, έμπνευσθεΐσα ύπδ κακής καί εσφαλμένης έκτιμήσεως τοϋ προο
δευτικού1 πνεύματος τής καθ’ ημάς εποχής, την πρόοδον τής οποίας ούδε- 
μία άνθρωπίνη δύναμις δυναΤζι νά αναχαιτίσει, ουδέ νά έμποδίσγ και κα- 
ταστρέψγ, ώς έν ζλλαις έποχαΐς δ μεσαιωνικές βαρβζρισμδς θανατηφόρα 
κατήνεγκε τραύματα κατά τοϋ αρχαίου πολιτισμού. Διότι η πανσθενής 
δυναμις τοϋ νεωτέρου πολιτισμού τής Ευρώπης καί ’Αμερικής τοσοϋτον- 

μεγάλη καί ισχυρά έστιν, ώστε ή Ευρώπη καί ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός 
ού μόνον ούδένα πλέον φοβείται κίνδυνον έν τώ μέλλοντι, ώς έν τφ πα- 
ρελθόντι, έκ τοϋ έν αυτή ύπολειφθέντος άσθενετάτου βζρβζρισμ.οϋ, άλλά 
διά τής έπιτηδειοτάτης διπλωματικής τέχνης καί μεθόδου βαθμηδόν καί 

κατ’ ολίγον τδ άλλοτε ρωμαλέου σώμα αύτοϋ παντζχόθεν άκρωτηριάζων 
καί έντδς στενωτάτων δρίων περιορίσζς καί πέρισφίγξκς αυτόν, προπαρα
σκευάζει την έπάνοδον καί μετοικεσίαν αύτοϋ εις την άρχικήν εστίαν καί 
κοιτίδα. Ή δέ Ελλάς, η μητηρ καί τροφός τοΰ νεωτέοου πολιτΐσμ.οϋ, διζ- 

τελοΰσα νΰν ύπό τήν κραταιάν αιγίδα αύτοϋ, άπηλλαγμένη έστί παντός 
φόβου καί κινδύνου, καί δικαίως άναμένει, ώς όφειλόμ.ενα αύτνί τροφεία, 

ήθικήν, πνευμ,ατικήν καί υλικήν ύποστήριξινίνα πράγματι άποβή La Fiance 
de l’Orient κατά την ελπίδα καί πεποίθησιν τών ειλικρινών φίλων αύτής. 
'Έν δέ τών πρδς έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τούτου άγόντων μέσων άναντιρρή· 

τως έστί καί ή διορυχή τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίν'θου, % τολμηρά έπιχείρησις 
τοΰ οποίου καί η οσον οιόν τε ταχύτερα άποπερκτωσις αυτής οφείλεται 
τή έξιδιασμένγ δραστηριότητι καί άνενδότφ επιμονή τοΰ γενναίου στρατη

γού κ. Στεφάνου Τύρ, ού τό όνομα προσφιλέστατων ήμίν γενόμενον έπζ 
τώ έργω, δικαίως κεφζλαίοις άναγραφήσετζι γράμμασιν έν τή ίστορί^ 
τής προόδου τής νεωτέρας Ελλάδος, ητις την άρχαίζν άπομιμουμένη
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Ελλάδα, οφείλει νά κατατάξη αύτδν έν τή χορείγ τών ευεργετών καί 

άπονείμν) τδν τίτλον τοΰ φιλέλληνος.
Μαργαρίτης Αήρ.ιτσας.

ΡΑΒΕΑΑΙ
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τντττΡΩΣ

Ή Ιποχη, τήν οποίαν ίστοροΰμέν, δύναται νά παραβληθή πρός τά^ 

στιγμάς έκείνας, τάς δποίας διέρχεται δ νοσών κατά τδ τελευταίου στά- 
διον τής νόσου, δτε δ ιατρός παραιτέΐται άναμένων τδ θαύμα καί ή φύσίς 
άποφασίζει περί της ζωής η τοΰ θανάτου. Ό πυρετός αύξάνει, η φαντασία 
έξάπτεται, αί αισθήσεις παράχορδοι έξαπατώσι τδν νοΰν, δτε αί'φνης μετ’ 

ολίγον τδ θαϋμα έπιτελεΐται, ύ\ παραζάλη έλαττοΰται, παύει δ πυρετός 
της άσθενείας και άρχεται δ πυρετός τής ζωής. Τοιαυτην τινά φάσιν 
διήρχετο καί τδ άνθρώπινον πνεΰμα—δ άσθενης, περί τοΰ δποίου πρόκειται, 

Ούχί ημέρας, ούτε έ'τη, άλλ’ αιώνας έκάθευδεν ούτω τεταπεινωμένου 
καί ώς ύπδ νάρκην. ’Ενίοτε έφαίνετο άναζωογονούμενον, άλλ’ήσαν έξά- 
•ψεις τής άσθενείας. Πλήν επέστη καί δι’αύτδ ή άληθής στιγμή τής κρί- 
σεως, δ πυρετός, η παραζάλη. Ή στιγμή αυτή καλείται έν τή ΐστορί^τών 

Γραμμάτων ΙΣΤ' αιών, αΐων τής άναγεννήσεως.
—Έρρέτω τδ παρελθόν !—έλεγε πρόσκαλών εις ίερδν πόλεμον τούς σο

φούς τών εθνών, έναντίον τών άνθρώπων τοϋ σκότους δ άνθρωπος τοϋ μέλ
λοντος.— Έρρέτωσαν ή αμάθεια καί ή έπίπλαστος σοφία/Η ’Ιταλία είδεν 

αύτήν φεύγουσαν καί ή Γερμανία επίσης νά ρίπτν) τδ πάρθιον βέλος, ένίϋ 
άπεχώρει. Είδαν δμοίως αύτήν κρυπτομένην ύπδ αισχύνης, ή ’Αγγλία καί 
Ισπανία καί ή Γαλλία πίπτουσαν ύπδ τά συρίγματα. Έγκατέλιπεν ήδη 

τάς πόλεις τής Ευρώπης τδ φρικαλέον. τοϋτο τέρας, τδ δποίον έλυμαίνετο 
τδ παν, αί τέχναι άναθάλλουσι καί τά γράμματα άνθοΰσιν. Ό κόσμος έξέρ- 
^εται έκ τοϋ χάους καί βαδίζει πρδς τήν κατάκτησιν τής άληθείας. 

Φθίνει έκ τοϋ γήρατος ή τυραννία τών μοχθηρών· ή άκμαία νεότης, 
ήτις βαδίζει έπί τής δδοϋ τής έπιστήμης, αύτή θ’ άνατρέψγ μετ’ ολίγον 
τούς επί τών ύψηλών κορυφών έγκαθεύδοντας. Χαιρετίσατε τήν αυγή/, 

τήτις έπανατέλλει, είναι ή αύγή τοΰ φωτός καί τοϋ ένθουσιασμοΰ . . !
Νομίζετε ί'σως OTt τούς λόγους τούτους έπρόφερε χθες έ'τι δ άνθρωπος 

”’Ίδε ®ιλ. 19.—’Ανεγνώσθη ίν τ<3 Σνλλόγω την 6 Διζεμ6ρ(ου 4882.
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τοΰ Ιθ' αίώνος, § δαιμόνιος Ουγώ . . . Ούχί* έξήλθον άπδ τοΰ στόματοί? 
τυπογράφου της Λυώνος* τού; λόγου; τούτου; είπεν δ Στέφανο; Doletr δ ί 
άνθρωπος τοΰ ΙΣΤ' αίώνος, τον οποίον οί καλόγηοοι άνεβιβασαν επί τή^· 
πυράς, διότι ήτο σοφός.

Δεν ήπατήθη, καθώς δεν ή-ατήΟησαν καί οί σύγχρονοι αύτοϋ, οίτινες. 
έν τφ ένθουσιασμφ των άπεκάλεσαν τήν ιδίαν αύτών εποχήν αιώνα της 
άναγεννήσεως.

Ή ^ιαβοΐιχη εκείνη επίνοια τοΰ Γούτεμβεργ αφύπνισε τήν ύπδ μανδρα- ’ 
γόραν καθεύδουσαν Γερμανίαν, και δ Λούθηρος ήλθε μετά τον Ουσσον νά 
συμπληρώσγ τδ έργον τής θρησκευτικής άναμορφώσεως. Τά ελληνικά χει
ρόγραφα, τά οποία έφερεν δ Λάσκαρης έκ τή; Ελλάδος και οσα άλλα ά- 
κόμη ήλθον οδτοι άναζητοΰντες, ειχον άπδ τοΰ ΙΛ' αίώνος. αφυπνίσει τήν 
Ιταλίαν τοΰ Πετράρχου καί τοϋ Δάντου, την ’Ιταλίαν του Βοκκακίου. και 
του Λαυρέντιου τών Μεδίκων. Ό Καλβΐνος έσήμανεν επίσης τδ εγερτήριον 
έν Γαλλίγ, δ ελληνιστή; Καλβΐνος καί,ή θρησκευτική άναμ.όρφωσις έστρα- 
τολόγει τού; έργάτας τής άναγεννήσεως.

Τφόντι μέθη τις κατέλαβε τότε τούς πάντα; επί τή θέ^ τοϋ άνίσχον- 
τος ήλιου μετά αιώνας σκότους καί δεισιδαιμονίας. Τδ ανθρώπινον πνεύμα 
διέρρηζε τού; συνέχοντας αύτδ δεσμ.ούς, έζήτησε τόπον καί έκτασιν καί 

έστράφη εις τήν άνακάλυψιν τοϋ άγνωστου. Έκαστη κεφαλή έκρυπτε καί 
ένα Χριστόφορον Κολόμβον και μάρτυρες τή; έπιστήμη; παρηκολόύθου,ν 
τούς μάρτυρας τής πίστεως είς τήν αγχόνην ή τήν πυράν.

Τδ αίφνήδιον φως έθάμβωσεν, ή μέθη παρέσυρεν,έλειπεν ή τέχνη, έλειπε 
τδ σύστημα, άλλ’ δ ένθουσιασμδς συνεπλήρου τδ έλλεΐπον. Τδ πάν έφαί- 
νετο άναβιοΰν, τδ πάν έφαίνετο νεάζον.

Κατά τήν έποχήν ταύτην τοϋ πυρετόν, αλλά τοΰ πυρετοΰ τή; ζωής, 
πλέον, δτε συνεκύκα τήν Γαλλίαν δ Καλβΐνος καί ή συνωρίς έκείνη τών 

σοφών, δτε είσήλασαν ώς έξ εφόδου τά γράμματα έκ τή; Ελλάδος καί 
ή τυπογραφία έκ τή; Γερμανίας, έπεφάνη άπδ τής Τουραίνη; άνθρωπός 
τις, τον όποιον άλλοι έξέλαβον ώ; κοινόν γελωτοποιόν καί άλλοι άνεκή- 
ρυξαν σοφόν.Ό δραπέτης ουτο; τοΰ μοναχικού κελλίου, νέος Δημόκριτος, 
έπεχείρησε νά σατυρίσγ τούς συγχρόνους του άπδ τών ηγεμόνων μέχρι 

τών τελευταίων αστών, νά καταγγείλη τήν άμκθειαν τών διδασκάλων,, 
νά γελοιογραφήσή τού; σοφούς καί τούς καλογήρους καί επί πλέον νά 
χλευκσ.τ] τού; δικαστάς καί ταϋτα, καθ’ήν έποχήν ή πυρά ήτο άνημ- 
μένη επί τή; πλατεία; καί τά θύματα διεδέχοντο άλληλα έπί· τοΰ βωμοΰ.

I

Ό παράδοξο; ούτο; άνήρ έκκλεΐτο Φραγκίσκο; Ραβελαί καί έγεννηθη 
έν Chinon τής Τουραίνη; τδ 1495.
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Έκν δ πατήρ αύτοϋ δεν ήτο κάπηλος, ώς διατείνονταιτινες, άλλ’ δμως 
ή οικία αύτοϋ ήτο καπηλεΐον περιώνυμον διά τούς λευκούς του οί'νους, 
τούς όποιους πολλάκις μνημονεύει έν τή πεζή αύτοϋ έποποάκ δ Ραβεΰαί, 
ούτινος τδ καπηλεΐον τοΰτο ύπήρξε τδ πρώτον σχολεΐον. 'Ο πκϊς ώδηγήθη 
είς τήν μονήν τών Βενεδικτίνων τοϋ SeuIIy καί έπειτα είς άλλην παρά 
τήν Άγγήραν. ’Εκεί έγναόρισε τούς άδελφούς du Ββΐΐβν,έκ τών όποιων τδν 
έτεοον, γενόμενον καρδινάλην,ήκολούθησε βραδύτερου είς τήν αίωνίαν πό- 
λιν. Άμφότεροι ήσαν δνομαστοί διά τδν έρωτα αυτών μάλλον προς τά 
γράμματα ή διά τά ί'δια αύτών έργα.Έν τούτοι; εις ιστορικός δ de Thou 
καί δ νομοδιδάσκαλος υπουργός Hopital έπήνουν τούς στίχου; τοΰ καρδινά
λιος, έλάχιστοι δμως ή μάλλον ούδείς ποτέ έκ τών ιστορικών παρέπεμ- 

ψεν είς τά απομνημονεύματα τοϋ ετέρου du Bellay.
Ό Ραβελαί περιεβλήθη μετά ταϋτα τδ ένδυμα τοΰ Κορδελιέρου έν τή 

μονή τοΰ Fontenay καί έπεδόθη εί; τήν έκμάθησιν τών γλωσσών. ’Αλλά 
συλληφθεί; έπ’ αύτοφώρφ μελετών τήν ελληνικήν μετά τοΰ Πέτρου Amy 
έγκλημα προβλεπόμενον καί τιμωρούμενου ύπδ τοΰ εκεί ίσχύοντος ποινι
κού κώδηκος—ένεκλείσθη είς υπόγειον καί σκοτεινόν τινα τάφον in pace,ό
πως δ Τουρκουεμάδας,όπου θά έλησμονεΐτο ίσως διά παντός,καθώς έλησμο- 
νήθησαν πολλοί άλλοι,έάν δεν έμεσο λάβει υπέρ αύτοϋ ό Bude,δ σο®δς ούτο; 

ελληνιστής καί εύνοούμενος τοΰ Φραγκίσκου Α' καί οί κάτοικοι τοΰ Fon- 
tenay δέν έδρπττον τά όπλα δπως έλευθερώσωσίν αύτδν,διαρρήξαντε; τάς 

πΰλα; τής μ,ονής.
’Άλλοι προβάλλουσιν έτερον λόγον τής φυλακίσεώ; του" λέγουσιν δτι 

ένεκλείσθη είς τδ άνήλιον εκείνο υπόγειον, διά τά; πανουργίας του εναν
τίον τών μοναχών. Ό Ραβελαί έπηγγέλλετο έκτοτε τδν πρακτικόν ιατρόν 
καί έξαπατών τούς συναδέλφους τοϋ τοΐς έδιδε φάρμακα καί βότανα, τά 
όποια ειχον παραδόξους έπ’ αύτών ένεργείας. Ό Le Roy, δστις έγραψε τδ 
έγκώμιόν του, είπεν ότι έτιμωρήθη, διότι παρουσιασθείς ποτέ έν μέσοι 
τών εύθυμούντων χωρικών έξαλλος ύπδ τοΰ οίνου ή'ρχησε νά χορεύγ τδν 
κόρδακα μετ’ αύτών καί νά τοΐ; διδάσκγ τήν άκολασίαν. Τελευταϊον υπάρ
χει καί έτέ.ρα παράδοσις, καθ’ ήν ύποδυθείς τήν στολήν τοΰ αγίου Φραγ
κίσκου "άνέβη έπί τοΰ βάθοου όπου ήτο δ άνδριάς, θελων νά έκπληξή διά 

τίνος θαύματος τούς αφελείς χωρικούς, οίτινες ή'ρχοντο νά γονυπετήσωσιν 

ένώπιον αύτοϋ.
Ό Ραβελαί έχειροτονήθη ίερεύς τδ 15.19. ’Αλλά μετ’ ολίγον άπορρί- 

ψας τδ ράσου, πρδς τδ όποιον εξ άρχής έλαχίστην ήσθάνετο στοργήν, άπε- 
φάσισε. νά ζητήσγ άλλαχοΰ τύχην. ’Εντεύθεν άρχεται κυρίως δ βίο; τοϋ 
Ραβελαί. Καί είναι βίος πλάνης, μεστός περιπετειών καί.παραδοξοτήτων, 
τά; όποιας έπολλαπλασίασαν οί χρονογράφοι κατά βούλησιν. Συνέρραψαν 

οσα ήδυνήθησαν ανέκδοτα, τά όποια έκοσκίνισε μέν δ Βολταΐρο; έπειταώ 
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αλλά το κόσκινόν του ητο πυκνόν καί σχεδόν άπέρριψε τά πάντα-
Έν μέσφ των περιπετειών τούτων δ Ρκβελαΐ έξηκολούθει μελετών του? 

"Ελληνας συγγραφείς. Παρ’ ολίγον διά τοΰτο νά νομισθη ειδωλολάτρης,' 
ΎΗτο δέ ή εποχή, καθ’ ην η Σορβώννα ζατεδίωκε τους νεωτεριστάς καί 
πλειότερον τους σοφούς έπ'ι τη προφάσει δτι ένεωτέριζον καί παρέδιδεν εις 
τό πϋρ τον λουθηρίζοντα Berquin και τά συγγράμματά του.

Ό Ραβελαί, δστις έφοβεΐτο και την Σορβώνναν καί τούς καλογηρους,τών 
δποίων ή το ό πειρασμός, έγκατέλιπε τό προσφιλές Chinon καί τον έπίσκο- 
πον του Maillezais, παρ’ ώ έφιλοξενεΐτο και μόνος το 1530 έλαβε την ά
γουσαν είς Montpellier, δπου ένεγράφη εις την ιατρικήν σχολήν, ένφ ν[δη 
εΤχεν ύπερβη το τεσσαρακοστόν έ'τος τ^ς ηλικίας του. Διηγούνται δτι την 
αύτην ημέραν, καθ’ην έφθασεν είς την πόλιν ταύτην, εύρεθείς μεταξύ τοΰ 
πλήθους,τό όποιον συνωστίζετο είς την αίθουσαν τ·ης σχολάς διά νά άζροα- 
σθίϊ τίνος θέσεως, κατ’ άρχάς μέν περιωρίσθη έξετάζων τάς εικονογραφίας 
τ-ης αιθούσης, άλλ’ δτε ειδεν δτι η συζητησις έστράφη περί φυτών καί 
χόρτων, κατηλθεν είς την κονίστραν καί έζάτησε νά συμμετάσχη τοΰ ά- 
γώνος, τοσοΰτον δέ έπιΐυχώς έπραγματεύθη τό θέμα, ώστε εκίνησε την 
έκπληξιν καί τον θαυμασμόν.

Ό Ραβελαί αμέσως από τοΰ επομένου έτους έτιτλοφόρει εαυτόν διδά

κτορα τίίς ιατρικής. ’Αληθώς άνηγορεύθη τοιοΰτος, άλλά μετά έξ έτη. 
Ήρμηνευεν δμω; έκτοτε κατά την έπικρατοΰσαν συνήθειαν τών ύποψη- 
φίων τούς άφορισμούς τοΰ Ίπποκράτους καί τά συγγράμματα τοΰ Γαληνού.

Φαίνεται δτι καί τότε διετηρει άκόμη της νεότητος αύτοΰ το φιλόγε- 
λον, διότι κατερχόμενος έκ της έδρας άπερριπτε τον ερυθρόν χιτώνα, τον 
όποιον έφερε καί ένδυόμενος την στολήν τοϋ ύποκριτοΰ έδίδασκε κωμω
δίας μετά τών εταίρων, κωμφδίας τών δποίων ητο δ ποιητης.Άφηκε δέ 

πολλάκις την μάχαιραν τοΰ ανατόμου καί έκλεισε τόν Ίπποκράτην κα* 
τον Γαληνόν διά νά συμπλήρωσή το πρώτον βιβλίον της εποποιία; του, το 

δποϊον έδημοσιευθη έν Λυώνι το 1532 ύπό τον τίτλον" Τά μεγά.Ια καί 
ανεκτίμητα κατορθώματα τοϋ γίγαντοτ Γαργαντονα. Τά επόμενα τέσ- 
σαρα βιβλία,τά όποια άποτελοΰσι την δευτέραν γενεάν τών ηρώων του καί 
δπου πρωταγωνιστούσα δ Πανταγρουέλ καί δ Πανοΰργος έδημοσιεύθησαν 
τό 1552.

Ό Ραβελαί δέν ητο άκόμη διδάκτωρ της Σχολής καί δμως άπηλαυε 
τιμών άνωτέρων τοΰ διδάκτορος. Καί δτε δ Duprat, ύπουργος τοΰ Φραγ
κίσκου Α', άθέλησε νά άφαιρέση άπ’ αύτης τινα προνόμια, τών δποίων 
άπηλαυεν, η Σχολή άπέστειλε πρεσβείαν τον Ραβελαί. Άλλ’ δ ύπουργος 
ηρνεϊτο νά δεχθεί αύτόν. Τότε δέ ούτος λέγουσιν έμηχανεύθη νά παρουσία·. 
σθ$ ως ’Αρμένιος φέρων μακράν πρασίνην έσθητα καί ανατολικόν κάλυμμα 
έπί τ®ς κεφαλές καί μελανοδόχον έπί της ζώνης, κάτωθεν της οικίας 

τοΰ υπουργού, οστις έκπλαγείς διά το παράξενου της στολές έπευ.ψε τούς 
ύπηρέτας του νά μάθωσι τίς είναι ουτος δέ άπεκρίνετο έξ υπαμοιβής είς 
ένδεκα διαφόρους γλώσσας. Ό Duprat, ούτινος έκινηθη έτι μάλλον η πε
ριέργεια, προσεκάλεσε τότε αύτόν ένώπιόν του καί δ Ραβελαί άπορρίπτων 
το προσωπείου η'ρχισε νά δημηγορη, γαλλιστί πλέο^,ύπέρ τών δικαιωμά
των της Σχολής. Ό ύπουργος καταληφθείς έξ άπροόπτου ηναγκάσθη νά 
ύποσχεθγ τά πάντα καί η Σχολή έπανέκτησε τά προνόμιά της.

Μετ’ δλίγον έγκατέλιπε την πόλιν αύτην καί ηλθεν είς Λυώνα, δπου 
έξέδοτο τον Γαργαντούα καί προγνωστικά τινα ημερολόγια ύπό το ψευδώ
νυμον τοΰ Άλκοφρίδου, ένώ συγχρόνως έβοηθει τον Dolet καί Σαβαστια- 
νδν Γρύφην είς την έκδοσιν τών 'Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων. Έξη- 
κολούθει δέ έπιστέλλων πρός πάντας τούς σοφούς της Γαλλίας καί έξ ύπα- 
μ.οιβης μεταχειριζόμενος την ελληνικήν καί λατινικήν. Έκεΐ έγνώρισεν δ 
Ραβελαί τον Μαοώ, τον ποιητην της αύλ'δς τοΰ Φραγκίσκου καί της Μαρ

γαρίτας, δστις γενόμενος οπαδός τοΰ Καλβίνου,ηναγκάσθη νά φυγή μακράν 
της Γαλλίας, ίνα μη πάθγ δ, τι μετ’ δλίγον έπαθεν δ Delet, τον όποιον 
έκαυσαν έπί της πλατείας ένώ ί'σω; δέν tjto δπαδος τοΰ άναχωρητοΰ τίς 

Γενεύης.
Ό Ραβεΰαί συνηντηθη μετά τοΰ Καλβίνου πρός στιγμήν μόνον. ’Ησαν 

άμφότεροι έλληνισταί" ησαν έπίσης καί οί δύο απόστολοι της άναγεννη- 
σεως, άλλ’ άντιθέτων δλως χαρακτήρων καί διά τοΰτο ή συμμαχία αύτών 
ύπ"ηρξεν εφήμερος. Είς τό χείλος τοΰ Καλβίνου ούδέποτε έπεκάθησεν δ 
γέλως, ή αύστηρότης τών ηθών του έφθανε πολλάκις μέχρι μισανθρωπίας. 
Ό Ραβελαί έσχε καρδίαν παιδός, ένφ είχεν άνάστημα γίγαντος' τό μέ- 
τωπόν του ητο πάντοτε άνέφελον καί ή ό'ψις του μειδιώσα. Ιδού διατί οί 
πρφην σύμμαχοι έγένοντο μετέπειτα άσπονδοι έχθροί. Ό πρώτος έμυκτη- 
ριζε την έρεσχελίαν τοΰ Ραβελαί καί Ουτος πάλιν άπεκάλει τον Καλβίνον 
δαιμονιακόν τ^ς Γενεύης.

Καθ’ ην εποχήν δ καρδινάλης du Bellay άπεστέλλετο πρεσβευτής είς 
Ρώμην (1534) δ Ραβελαί ·ηκολούθησεν αύτόν, ί'σω; ώς ιατρός.

Ένταΰθα ευρον τον καιρόν οί βιογράφοι νά συνυφάνωσι τά μυρία εκείνα 
ανέκδοτα, διά τά όποια τοις οφείλεται άν ούχί άλλο, βεβαίως δμως τό 
βραβείου της έπινοίας. Καί έν τούτοις ούδέν έξ αύτών είναι άπίθανον προ- 
κειμένου περί τοΰ Ραβελαί.’Άλλως τε έπί της καθέδρας τοΰ άγιου Πέτρου 
έκάθητο τότε δ Κλημης Η', δστις δέν διεκρίνετο έπί αύστηρότητι.

Παραλείπω διατί δέν ήθελησε ν’ άσπασθη τούς πόδας τ·?ίς αύτοΰ Πανα" 

γιότητος. Άλλ’ δμως βεβαιοΰσιν δτι προσκληθείς νά ζητησγ χάριν τινα 
παρεκάλεσε τον Πάπαν νά τον άφορίσγ.—- "Αγιε Πάτερ— είπεν — είμαι 
Γάλλος καί κάτοικος τίς μικράς πόλεως Chinon, την οποίαν θεωρούσα έπά- 
νω κάτω καταδεδικασμένην είς τό πΰρ.’Έκαυσαν ΐδη πολλούς άγκθούς άν-
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θρώπου; Άχί τινα; συγγενείς μου. Έγώ δμ.ως ουδέποτε φοβούμαι νά καώ, 
■ εάν μέ άφορίση ή ύμετέρα Παναγιώτης. Καί ιδού δ λόγος.. ’Ενώ ηρχόμεθα 
εις την πόλιν ταύτην μετά τοϋ κ. καρδιναλίου διηλθομεν διά τοΰ Τάραν· 

τος, όπου το ψΰχο; ητο ύπερβολικόν. Φθάσχντες ε?ς τινα οικίαν, όπου κα- 
τώκει πτωχή τις γυνή, τγί έζητησαμεν πϋρ αντί πάσης θυσίας. ’Εκείνη μη 
έχουσα άλλα ξΰλα έθετο τούς τρίποδας της κλίνης της εις τό πϋρ. ’Επειδή 

δέ καί αύτοί δεν έκαιον ηρχισε τότε νά καταρόίται λέγουσα οτι Αναμφι- 
βόλω; $σαν αφωρισμένοι Από τοΰ ιδίου στόματος τοΰ Πάπα. "Ωστε, εάν 
ευαρεστείται η ύμετέρα Παναγιώτη; νά μέ Αφορίσ-ρ, είμ.αι βέβαιος ότι θά 
επιστρέφω σώος και ακέραιος εις την πατρίδα μου.

'Ο Βιβλιόφιλος Jacob, δστις διατείνεται ότι ενθυμείται όσα διηγηθη 
εις τάς εσπερίδας του δ Walter Scott κατά την έν Παρισίοις διαμονήν του, 
διατείνεται δμοίως ότι δ Ραβελαι έκλεψε μετά τινα χρόνον έπανελθών εις 
Ρώμην την χρυσούφαντον έμβάδα τοϋ αγίου Πατρος Παύλου Γ' καί Ανέ- 

δεσεν επί τ·η; ούρΧς ημιόνου, δ δέ λαός, δστις άνεγνώρισε τδ άπολε- 
σθέν κειμήλιου ώδηγησεν έν θριάμβφ εις τδ Βατικανδν τδν ημίονον καί 
έγονυπέτει άσπκζόμενος την έμβάδα. Καί η'θελε διά τούτου ν’άποδείξγ 

OTt καί πρότερον η προσκύνησι; έγίνετο χάριν της έμ.βάδος καί ούχί χάριν 

τοϋ Πάπα.
’Επειδή έφθάσαμεν εις τά ανέκδοτα δεν θέλω νά λησμονήσω καί έκείνο, 

τδ όποιον έδωκεν Αφορμήν , εις τδ παοοιμιώδες τέταρτον του Ραβελαι, τδ 

όποιον δηλοί την στιγμήν, καθ’ ην μετά εύφρόσυνον συμποσίου πρόκειται 
τις νά λογαριασθ'ρ μετά τοΰ ξενοδόχου του Τδ γεγονός τοΰτο αναφέρεται 
εις μεταγενεστέραν έποχην, δτε δ Ραβελαι εύρίσκετο έν Αυώνι καί.. . · 

δεν είχε χρήματα νά άναβ-ρ εις Παρισίους.
Αέγουσι λοιπόν ότι μετεμφιεσθείς, ώστε νά % Αγνώριστος,προσεκάλεσε 

τούς ιατρούς της πόλεως διακήρυξα; ότι διακεκριμένος τις δόκτωρ έπα
νελθών έκ τών ταξειδίων του είχε τι σπουδαίου νά τούς άναγγείλγ. Συ- 
νηλθον επομένως πλήθος περιέργων καί δ Ραβελαι έλάλησεν ένώπιον τοΰ 
Ακροατηρίου αύτοϋ έπί μακρών περί διαφόρων τ’?1; έπιστημη; ζητημάτων. 
Πάντες $κουον αύτοϋ μετά προσοχ-ης, δτε αί'φνης μεταλλάξας ύφος καί 
διατάξας νά κλεισθώσιν αί θΰραι τΐί; αιθούση; άνηγγειλεν εις αυτούς ότι 
είχε τι απόρρητον νά τοϊς έμπιστευθγ. Καί τότε έξάγων έκ τοΰ κόλπου 
του θυλακίδας περίεχούσας βότανα’ —Ιδού είπε, δραστήριου φάρμακου, 
δι’ού δύνασθε ν’ Απαλλαγ-ητε τοΰ βασιλέως καί τών τέκνων του! —Πάν
τες έντρομοι άπεχώρησαν τότε καί δ Ραβελαι, όπως -ηλπιζε, συλληφθείς 
έκλείσθη έντδς άμάξης καί ύπδ συνοδίαν ώδηγεΐτο εις Παρισίους. Καθ’δδδν 
δ επίσημος ούτος υπόδικος άπηλαυευ εκτάκτων περιποιήσεων καί έτρέφετα 
δαπάνγ τοΰ Κράτους. "Οτε δέ ώδηγηθη ένώπιον τοΰ βασιλέως ώμολόγησε 
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τδ στρατήγημά του καί δ Φραγκίσκος γελάσας συνεχώρησε τδν ύποτιθέ- 
μενον συνωμότην.

Είσθε έλεύθεροι νά πιστεύσητε η μη τό ανέκδοτον τοΰτο, τδ οποίον 
άλλοι άλλως διηγούνται’ άλλ’ είναι τουλάχιστον εύφυέστερον πολλών άλ
λων, τά οποία έπενόησαν ύπ’ εύθύνην τοΰ Ραβελαι.

II

Τφ 1837 δ συνοδός τοΰ καρδινάλιος έπανόλθεν ε’ς Montpellier, οπού ά- 
νηγορεύθη διδάκτωρ ιατρός. Τά βιβλία τ'η; Σχολής μνημονεύουσιν ότι την 
22 Μαίου 1537 δ δόκτωρ Φραγκίσκος Ραβελαι έξελέξατο διά την θέοιν 
του τδ βιβλίου τών προγνωστικών τοΰ 'Ιπποκράτους, δπερ 'ηρμηνευσεν ελ
ληνιστί. Μνημονεύουσιν έπίσης ότι τδ επόμενον έτος έπληρώθη παρά τοΰ 
Έχύρωνος, κοσμητορος της Σχολάς, χρυσοΰν σκοΰδον εις τδν δόκτορα 
Φραγκίσκον Ραβελαι διά μάθημα ανατομής, όπερ έδίδαξεν.

Ό Ραβελαι έχαιρε τότε φημην έξοχου ίκτροΰ. Λέγεται δέ ότι πρώτος 
έπεχείρησεν έν Αυώνι την Ανατομήν νεκροϋ καί στίχοι λατινικοί τοΰ Dolet 
έξυμνοΰσι τδ σπουδαίου τοΰτο γεγονός έν τ?ί έπιστημτ). Εύρέθη δέ έν τ·ρ 

πόλει ταύτγι τδ επόμενον έτος της Αυκγορεύσεώς του. Τδ ένδυμα τοΰ 
δόκτοοος Ραβελαι ■}> τούλάχιστον τδ ώς τοιοΰτον διασωζόμενον έν τ·?) Σχολγϊ 
περιβάλλονται κατά παράδοσιν μέχρι σήμερον οί αναγορευόμενοι διδάκτο
ρες. ’Επίσης δέ εις εύγνωμοσύυην η Σχολή άνηρτησε την εικόνα του, όπου 
παρίσταται έν μεγαλοπρεπεΐ στάσει μέ την δ'ψιν ζωηράν τδ χρώμα, τδν 
πώγωνα ξανθόν καί τούς οφθαλμούς πλήρεις πυρδς καί ζωής, έν όλφ δέ 
εκφράζει η γλυκεία εκείνη μορφή την Αγχίνοιαν τ^ς διανοίας του.

Ό Ραβελαι. ·ητο κατά την έποχην ταύτην ιατρός τοΰ νοσοκομείου τη? 
Αυώνος. Φαίνεται δέ ότι ιδίως κατέγεινεν εις την θεραπείαν τ·ης Αρθρίτι- 
δος καί τών Απόκρυφων ασθενειών καί σώζεται μάλιστα καί τις αύτοϋ 

πραγματεία ευτράπελος άμα καί σοβαρά, δ Θρίαμβος έπιγραφομένη.
Ή θεραπευτική αύτοϋ $το λίαν παράδοξος. ’Έκλειε τούς ασθενεί; αύ- 

τοΰ έντδς κλιβάνου νι λουτροΰ, εως ού έπέλθγ η έφίδρωσις, έπειτα εις ανα- 
κούφισιν τοΐς ανεγίνωσκεν Αποσπάσματα τοΰ Γαργαντούα καί Πανταγρουέλ, 
Τδ είδος τοΰτο τ-ης θεραπευτικής είσηγαγεν έν Γαλλίρι δ ’Ιταλός Τορέλ- 

λας’ αλλ’όμως είναι επίσης βέβαιον ότι είχον θεραπευτικήν τινα δύναμιν 
καί τά κατορθώματα τοΰ γίγαντας Γαργαντούα καί αί περιηγήσεις τοΰ 
Πανταγρουέλ, τά; δποία; δ ιατρό; διηγείτο εΐ; τούς Ασθενεί; του,

’Αλλά τδ έργον αύτοϋ $το Ημιτελές είσέτι καί δ Ραβελαι έπαν·ηλθεν 
εί; Παρισίους ΐνα συμπληρώσγ την έποποιί’αν του. 'Ότε έξεδόθησαν τά 
πρώτα αύτ·η; βιβλία, ώς θύελλά τις δρμητικη έξηγέρθησαν έναντίον αύτοϋ, 
τρεις Αδυσώπητοι έχθροί, η Σορβώννα, τδ Παρλαμέντου, δ Καλβΐνος. Συμ-, 
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.βούλιον συνεκροτήθη έν τγί αιθούση τής πρώτης. Οί δέ διδάκτορες θ$ολ&· 
γοι έξεφύλλιζον τδ βιβλίον του καί είς έκάστην αύτοϋ σελίδα εύρισκον ζκί 
έν κεφάλαιον κατηγορίας. Είκοσάκις θά κατεδίκαζον αυτόν εις τδ πυρ ώς 
άθεον, έάν δέν ήρκει και άπαξ μόνον, άλλ’όμως ούτε άπαξ κατεδικάσθη. 
’Απέναντι τριών εχθρών τοιούτων, είχεν ισαρίθμους φίλους, οίτινες δέν ήσκν 
ολιγώτερον ισχυροί, τούς άδελφούς du Beilay, τδν καρδινάλην τοϋ Chatillon, 
και οίτινες έμεσίτευσαν υπέρ αύτοϋ, τώρα μέν προς τδν Φραγκίσκον, έπειτα 
δέ πρδς τδν Ερρίκον. '

Ό Ραβελαί είχε καί άλλο κόμμα καί έντδς της αυλής καί έξω της αυ
λής. ΎΗτο δ ηγέτης—ώς είπεν δ Jacob - μυστικής τίνος βακχικής εται
ρίας, ήη; ενθουσιώδης παρηκολούθει τάς περιπέτειας τοϋ Πανταγρουέλ.

Είχεν δμως καί άλλου; εχθρούς έκτος τής Σορβώννας μετά τών δποίω.ν 
άντήλλασσε σατυρικά επιγράμματα, οίτινες κατηγορούν αύτδν ώς άθεον 
καί μέθυσον. ’Επί τοΰ πρώτου κεφαλαίου ουδέποτε κατήλθεν είς συζήτη- 
σιν, άλλ’ δμως ήσύχω; άπεδέχετο την δευτέραν τών κατηγοριών.'Ο Ραβε
λαί ήναγκάσθη τότε, άφοϋ είδε καί έκ τών φίλων τινάς νά στρέφωσιν έναν- 

' τίον αύτοϋ τά όπλα νά έξέλθγτών ορίων της Γαλλίας.Τώ1547 ην έν Μέτς 
άνευ χρημάτων καί είς τοΰτο περιήλθε πλέον ή άπαξ. ’Εκεΐθεν έγρα
φε πρδς τδν καρδινάλην ζητών νέαν έπιχορηγησιν, όπως κατέλθη είς 

’Ιταλίαν.
Έν τούτω τώ μεταξύ οί εχθροί αύτοϋ έπέπεσον λάβροι κατά τών έργων 

του καί αύτοϋ ακόμη τοϋ ονόματος του. Εδρον ότι Rabelaesius, ώς έγρά- 
φετο λατινιστί, είναι σύνθετον έκ τοΰ r a b i e καί lae.sus και δηλοϊ τδν 
δηχθέντα ύπδ λυσσαλέου κυνός. Οί φίλοι αύτοϋ ύπαρασπιζόμενοι τδν άρ- 
χηγόν των κατέφυγον είς τήν άραβικήν καί ευρον δτι τδ όνομά του είναι 

σύνθετον έκ τοΰ rab καί 1 e ζ, ών τδ πρώτον σημαίνει διδάσκαλον 
καί τδ δεύτερον χλευαστήν. Καί συνέθετον λατινικά επιγράμματα οί πρώ
τοι έτυμολόγοι, είς τά οποία ομοίως δι’ έπιγραμμκτων άπηντων οί.άλλοι. 
’Αδιάλλακτοι ήσαν έπίσης καί οί περί τδν Καλβΐνον κ.ν.ί ειχον ύπόπτώς 
πρδς αυτόν τοΰτο άποδεικνύει η φράσις τοΰ 'Ερρίκου.Στεφάνου, ητις δμως 
έδημοσιεύθη μετά τδν θάνατον τοΰ Ραβελαί έν τγ! άπολογίγ τοΰ.'ΙΙροδότ 

του, ο ΡαβεΛαΙ εΐ καί φαίνεται έκ των ή^ετέρωγ, έν τούτοις συχνάκις γίι- 
πτει Λίθους είς τον κηπάν ιιαο. . . ./

'Ο Ραβελαί είς ούδένα άνηκε πολύ ολιγώτερον είς τούς παππισ.τάς, κα
θώς δέν άνηκεν είς φιλοσοφικήν τινα Σχολήν, άνηκεν.είς εαυτόν καί. μόνον 
καί ύπήρξεν άπόστολος της κοινωνικής έπαναστάσεως, της οποίας τδ πΰρ 
ήρχισεν έκτοτε νά ύποβόσκγ, ί'σω.ς ακόμη καί .της. πολιτική;, ητις έξερ- 
ράγη μετά διακόσια έτη.

’Ήδη δ Φραγκίσκος Α\ δέν ύπήρχε πλέον καί δ καρδ.ινάλης δέν. ήτο. 
μέν .πλέον, πρεσβευτής εύρίσκετο. όμως έν Ρώμη. Ό Ραβελαί. έσπ.ευσε· 
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νά συναντήση τδν άρχαΐον προστάτην είς τήν αίωνίαν πόλιν. Έκτων δια- 
μειφθέντων σατυρικών επιγραμμάτων φαίνεται ότι δέν περιωρίζετο πλέον 

,θαυμάζων μόνα τά αρχαία μνημεία τής πόλεως, άλλά τδν θαυμασμόν αύ- 
τοΰ έπέσπων έπίσης καί οί ζώντες, ένφ ήτο είς τά πρόθυρα τής έβδόμης 
δεκαετηρίδος. Τά ποιητικά αύτοϋ παράπονα πρδς τήν Αεονόραν άποδει- 
κ-νύουσιν ότι δ Ραβελαί εύρίσκετο άληθώς είς ερωτικήν άπόγνωσιν, ένεκα 
τής άπιστου ταύτης Ρωμαίας.Άπελπισθείς έξεδι.κήθη λέγουσιν έπανελθών 
εις Γαλλίαν καί έσχολίασεν ή μετέφρασεν όσα οί κατά καιρού; μισογΰναι 
έγραψαν κατά τών γυναικών. Ό Ραβελαί παρητήθη έ'κτοτε τών έρωτι- 
ηών έπιχειρήσεων καί τοΰ λοιποΰ δ οίνος ήτο ή μόνη αύτοϋ λατρεία. Άπδ 
τών επιγείων έστράφη τότε είς τά ουράνια καί έξέδιδε προγνωστικά ημε
ρολόγια. 'Ο Ραβελαί ήτο άστρονόμος.

Κατά τά τελευταία έτη τής ζωή; του εύρίσκομεν αύτδν εφημέριον τοΰ 
Μευδονίου. Έντεΰθεν οί εχθροί αύτοϋ έπανέλκβον πάλιν τδν διακοπέντα 

πόλεμον. Καί δ θεολόγος Πέτρος Ράμος, εκείνος τδν οποίον έφόνευσαν τήν 
νύκτα τοϋ αγίου Βαρθολομαίου, κατήγγελλεν άπδ τής έδρας του τδν Ρα
βελαί ώς άθεον, αύτδς δστις κατήγγελλεν έπίσης καί τδν Άριστοτέλην. 
Οί ύπέρμαχοι τοΰ Άριστοτέλους δέν έφείσθησαν ού'τε αύτοί τοΰ σογγρα- 
φέως τοΰ Πανταγρουέλ, δστις ήτο τδ Θΰμα τή; έριδος ταύτης.

Ό Ραβελαί έξ έδοτο τότε τδ τέταρτον βιβλίον τοϋ Πανταγρουέλ, όπου 
έν προλόγω έσατυρισε τούς άντιπάλους του άπδ τοΰ Καλβίνου μέχρι τοΰ 
Ράμου.

'Ως εφημέριος τοΰ Μευδονίου ήγαπάτο δ Ραβελαί καί ούδέν ήγέρ.θη κατ’ 

αύτοϋ παράπονον. Ειχον νά παραπονώνται ί'σως έναντίον τοΰ ήμιόνου του, 
έάν πιστεύσωμεν τάς παραδόσεις. Έν τούτοις παρητήθη μετ’ ολίγον τή; 
δέσεως ταύτης καί ήλθεν είς τούς Παρισιού;.

Ό Ραβελαί ήγαπάτο, δ Ραβελαί έθαυμάζετο ύπδ τών συγχρόνων του 
καί έθεωρεΐτο σοφός. Ή βιβλιοθήκη αύτοϋ, ήν άπετέλουν σπάνια καί πα
ράδοξα βιβλία, ήτο περιώνυμος. Είς έκαστον αύτής τόμον είχεν έπιγράψε.ι 

ιδιοχείρως κάτωθεν τοΰ τίτλου τό : Francisci Rabelaesi medici καί τών αύ- 
ζοΰ φίΛων· Έκεΐ διήλθε τάς υπολοίπους αύτοϋ ημέρας μελετών καί σχο- 
λιάζων, όσα άνεγίνωσκε,

Οί μυθολόγοι, οίτινες ήκολούθουν αύτδν κατά πόδας άπδ Γαλλίας είς 
Ρώμην καί άπδ Ρώμης είς Αυώνα καί τούς Παρισίους,οίτινες έπλασαν, τό- 
σαύτας διηγήσεις περί τοϋ καλογήρου, έπειτα περί τοΰ ίατροΰ καί πάλιν 

τοϋ εφημερίου, παρέστησαν έπίσης καί είς τήν έσχάτην. αύτοϋ κλίνην, δτε 
τήν 9’Απριλίου τοΰ 1553 έξέπνεεν έ.ν Παρισίοις έγ.καταλιπώ.ν ήδη τδ 
Μευδόνιον. Είπον λοιπόν τήν επιούσαν.τοΰ θανάτου του ότι δ πνευματικός, 

οστις ήλθε νά εξομολόγηση τδν Ραβελαί εδρεν αύτδνεπί. τής κλίνης πζ-. 
ριβεβλημένον. θό/iircr κίχί επειδή ούτος έξεπλάγ.η δ Ραβελαί έπανελάμβανε
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τδ τής Γραφής: beati qui in domino moriuntur. ’Άλλοι διηγήθησαν δτι κατά 
τάς τελευταίας στιγμάς έξερράγη εις άπλητον γέλωτα και είπεν εις τον 
Ακόλουθον τοϋ καρδινάλιος του Chatillon, δστις ήλθε νά ερώτηση περί αύ

τοΰ.—Ρίξατε την αύΛαίαν, ή κωμωδία έζεΛείωσε.
Ό ίερεύς δε δστις παρέστη ώς εξομολογητής διεκήρυξε πανταχοΰ δτι 

δ Ραβελαι άπέθανεν ευρισκόμενος έν καταστάσει μέθης.

in
Τοιοΰτος τοϋ Ραβελαι δ βίος. ’Ίσως εί'πητε δτι παρουσίασα ύμΐν ορμα

θόν Ανεκδότων* αλλά Αν άφαιρέσητε ταϋτα ούδέν ή ελάχιστα υπολείπον
ται τά γνωστά περί τοϋ βίου του.

Τά έ'ργα τοϋ Ραβελαι ύπέστησαν πολλάς και ποικίλας τροποποιήσεις, 
ιδίως δέ δ Γαργαντούας, ούτινος δύο εκδόσεις ύπ’αύτοΰ τοϋ συγγραφέως 
γενόμεναι μνημονεύονται διάφοροι καί ώς προς τον τίτλον καί ώς προς την 
πλοκήν τοϋ μύθου.

Δεν είναι εύκολον νά παρακολουθήσωμεν τον ή'ρωά του, εις πάσας αύ
τοΰ τάς έκδρομάς. Ύπάρχουσι σελίδες, τάς δποίας πρέπει νά παρέλθωμεν. 
Ύπάρχουσιν όμως κεφάλαια, τά δποΐα είναι οίονεί ή ψυχή τόΰ έργου καί 
δπου δ Ραβελαι Αποκαλύπτεται ώς άπδ μέσου τών νεφών. Καί είναι 
ταϋτα τά ψύγματα τοϋ χρυσοϋ έν μέσφ τής ίλύος.

Ή γενεαλογία τοϋ Γαργαντούα εύρέθη γεγραμμένη επί φλοιού έντδς αρ
χαίου σαρκοφάγου. Ούδείς ήτο μάλλον αύτοΰ εύγενής, διότι κατήγετο 
κατ’ ευθείαν γραμμήν έκ τών γιγάντων τής αρχαιότητος. 'Η μήτηρ του 
έφερεν αύτδν ένδεκα μήνας εις τήν κοιλίαν της καί επί τέλους έγεννήθη 
διά παραδόξου τρόπου έκ τοϋ άοιστεροϋ της ώτός. Αί πρώται αύτοΰ λέ
ξεις ήσαν’ Φέρετε νά πίωμεν ! 'Η μήτηρ άπέθανε μετά τδν τοκετόν καί 
δ πατήρ τοΰ παιδός, δ Αδηφάγος Grangousier, δεν ή'ξευρε Αν έπρεπε νά 
κλαύση έπί τφ θανάτφ της ή νά γελάση έπί τή γεννήσει τοιούτου παιδός.

Τδ μέγα έκεΐνο βρέφος ώνομάσθη Γαργαντούας. Καί δ Ραβελαι περιγρά
φει τήν στολήν, τήν δποίαν τδ ένέδυσαν καί φιλοσοφεί έπί τών χρωμά
των αυτής, παρφδών ουτω τάς προλήψεις καί τά έθιμα τής Αύλής.

Τήν παιδικήν αύτοΰ ηλικίαν διήλθε μέχρι τινδς δ Γαργαντούας τρύγων, 
πίνων καί κοιμώμενος καί ένίοτε ίππεύων έπί τοΰ ξυλίνου ιππαρίου. Καί 
ταϋτα μέχρι τής ημέρας, καθ’ ήν δ πατήρ προσεκάλεσε τους σοφούς διδα
σκάλους τών χρόνων έκείνων νά έκπαιδεύσωσι τδν υιόν του παο’ φ είχεν 
Ανακαλύψει λεπτότητά τινα πνεύματος.

Διδάσκαλός τις έδίδαξεν αύτδν τήν Αλφάβητον άπδ τοΰ Α μέχρι τοΰ Ω 
καί πάλιν άπδ τοΰ Ω μέχρι τοΰ Α. “Επειτα τήν γραμ,ματικήν τοΰ Δονά- 
του καί Αλλας τινάς φυλλάδας μεσαιωνικής, αίτινες φαίνεται ότι ήσαν ά- 

κόμη έν χρήσει έπί τών ημερών τοΰ Ραβελαι, δτε δ πρώτος ούτος διδά
σκαλος άπέθανεν αίφνιδίως καί προσεκλήθη ο Ίοβελΐνος Bride. “Αλλο σύ
στημα, άλλα βιβλία. Δεν ενθυμούμαι τίνος λατινικήν γραμματικήν έμμε
τρον καί τίνος ηθικολογίας. Ό πατήρ του ένόησεν ενωρίς δτι ήτο κάλ- 
λιον νά μή μάθη τίποτε δ υιός του ή νά διδαχθη έκ τοιούτων βιβλίων καί. 
άποδιώξας τδν Ίοβελΐνον προσεκάλεσε τδν Πονοκράτην.

Ουτος ήθέλησε νά ί'δη πώς έδιδάσκετο μέχρι τοΰδε δ παΐς καί δ Ρα- 
βελαί Αποκαλύπτει έν τή γυμνότητί της δλην τήν τότε διδασκαλίαν, δι* 
ής τδ πνεΰμα έσκοτίζετο ένφ συγχρόνως άπεχαυνοΰτο καί τδ σώμα διά 
τής τρυφής. Ό Γαργαντούας ήγείρετο τήν πρω’ιαν αργά, έδαπάνα ώρας 
έως δτου ένδυθή, καθ’ άς ή'κουεν άπδ εΐ'κοσιν έζ μέχρι τριάκοντα προσευ
χής, έπειτα έπρογευμάτιζε, μετέβαινεν εις τδν ναόν . . . Άλλ’ ένφ ειχεν 
άνοικτδν τδ βιβλίον τής προσευχής του, δ νοϋς του έπλανάτο εις τδ μα- . 
γειρεϊον. “Επειτα παρετίθετο τδ λουκούλιον δεΐπνον, τδ δποΐον διεδέχοντο 

τά παίγνια. Ό κατάλογος αύτών αποτελεί δλόκληρο.ν κεφάλαιον.
“Ολως άλλοία ήτο ή μέθοδος τοΰ Πανοκράτους. Ό Ραβελαι μή λησμο- 

νώμεν δτι ήτο ίατρδς καί ή ύγιεινή κατεΐχεν τήν πρώτην σχεδόν Θέσιν.. 
«Ο Γαργαντούας ήγείρετο πλέον τήν τετήρτην τής πρω’ίας καί ένφ εις τών 
Ακολούθων του τφ άνεγίνωσκε τήν Γραφήν,, έτερος υπηρέτης έψυχεν αυ
τόν, δπως τδ αίμα άναλάβη τήν ένεργητικότητά του καί άνοιχθώσιν οί. 
πόροι τής έπιδερμίδος. “Επειτα έξήρχετο μετά τοΰ παιδαγωγού, ΐνα θαυ- 
μάση τδν ουρανόν. Δεν έπρόκειτο ί'σως περί μαθήματος Αστρονομίας, άλλά 
τδ θέαμα τής φύσεως κατά τήν Ανατολήν τοΰ ήλιου ήδύνατο νά έμπνευση 
εις τήν ψυχήν τοΰ παιδός ζωηράς έντυπώσεις, νά διάνοιξη τήν φαντασίαν 

του. “Επειτα έπέστρεφεν, δπως συμπλήρωσή τδν καλλωπισμόν του καί δ 
παιδαγωγός τφ έπανέλεγε τά μαθήματα τής προτεραίας, άτινα κατό
πιν δ μαθητής έπανελάμβανε καί ουτος. Μετά τδ πρόγευμα έξήρχοντο 
εις σωματικάς Ασκήσεις καί κατά τδ δεΐπνον πάλιν ή'ρχιζον αί συζητή
σεις, ή πραγματογνωσία, καί άνέτρεχον έκάστοτε εις τδν Άριστοτέλην 
ή τδν Αίλιανόν. Ό Ραβελαι Αναμφιβόλως ειχεν αναγνώσει τά συμποσιακά 
τοϋ Πλουτάρχου καί τοιοΰτόν τι έφαντάσθη τδ δεΐπνον τοΰ Γαργαντούα.

Ό παΐς έξεμάνθανε τήν αριθμητικήν διά τών παιγνιοχάρτων, έδιδά
σκετο έπίσης τήν γεωμετρίαν καί Αστρονομίαν καί τάς μελέτας ταύτας 
έποίκιλον ή μουσική καί ή γυμναστική, ή ιππασία, τδ κυνήγιον.

Τοιαύτη είναι ή μέθοδος τοΰ Ραβελαι. Τρεις αιώνες παρήλθον έκτοτε 
καί δμως φαίνεται ώσεί έγράφη χθες. “Ισως σήμερον,, δτε παρ’ ήμΐν Ανα- 
κινεΐται τδ ζήτημα τής κατωτάτης έκπαιδεύσεως,σήμερον εί'περ ποτέ Α
νάγκη νά μελετηθη δ Ραβελαι. Ή μέθοδος αύτοΰ είναι έλληνικωτέρα 
έκείνων τάς δποίας έπλάσαμεν κατ’ άπομίμησιν τών ξένων.
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"Ο Αδηφάγος έσκέφθη μετ’ ολίγον δτι ώφειλε νά έκπέμ.ψνι τον υιόν τομ

είς Παρισίους προς τελειοποίησιν των σπουδών του. Άνίίλθε λοιπόν επί πε
λώριας τινός φορβάδος δ Γαργαντούας καί συνοδευόμενος ύπο τοΰ Πονο-' 
κράτους καί του Εύδαίμονος είσ-ηλθε θριαμβευτικός εις την άρχαίαν Αου- 
τεκίαν, δπου διηγειρε τον θαυμασμόν τών περιέργων Παρισινών.

*0 Γαργαντούας περί δύο τινών πρώτον έφρόντισε νά μάθν) πίνες σοφοί 
η σαν τότε έν τΰΐ πόλει καί τίνα οίνον επινον οί κάτοικοι αυτής. ’Αλλά' 
μετ’ δλίγον περινίλθεν εις πόλεμον σχεδόν προς αυτούς, διότι άναβάς εις 
το κωδωνοστάσιον τΐίς Παναγίας ειδεν δτι οί κώδωνες αύτης θά ηρμοζον 

καλώς εις τά ώτα της φορβάδος του, καί καταβιβάσας αυτούς τούς μετε- 
κόμισεν εις τόν οίκόν του.

Οί Παρίσιοι συνεταράχθησαν, οί θεολόγοι δμοίως. Έγένετο συνέλευσις 
του λαού καί δ σοφός Ίανότος εστάλη πρεσβευτής δπως ζητησγι την άπό- 
δοσιν αύτών. , .

’Άλλη σάτυρα τού Ραβελαί κατά τών ψευδοσόφων, οιτινες ψελλίζον- 
τες ολίγα τινά λατινικά καί άποστηθίζοντες τούς κανόνας καί τούς τρό

πους της λογικίς τά baroco καί darii, έθαυμάζοντο καί έθεοποιοΰντο ύπύ 
τοΰ ό'χλου. ΎΗσαν οί Φαρισσαϊοι τών Γραμμάτων. Καί τοιαύτη τφόντι 
είναι ή δημηγορία του Ίανότους δστις ·ηλθεν έπισημως καί μετά πομπές 
νά ζητησγ τούς κώδωνας τ·ης Παναγίας. Τφ ύπεσχέθησαν ως άμοιβην 
πέντε σπιθαμάς άλλαντος καί έν ζεύγος ύποδημάτων. Ιδού πόθεν έμπνεό- 
μενος δ σοφός ούτος magister έσχεδίασε την προσφώνησίν του.

— Καλόν ή'θελεν είσθαι νά μας άποδώσητε τσύς κώδωνας, διότι έ'χο- 
μεν άνάγκην αυτών. 'Ημείς ηρνηθημεν άλλοτε τά χρήματα τών ’Άγγλων, 
οιτινες νίθελον νά τούς άγοράσωσι. Έάν η αί'τησίς μου αυτή είσακουσθ^ 
θά κερδησω δέκα σπιθαμάς άλλάντος καί έν ζεύγος υποδημάτων· προς 
θεοϋ domine έν ζεύγος ύποδημάτων είναι κάτι τι. Et vir sapiens non abbor- 

rebit earn. Reddite que sunt Caesaris Caesari et que sunt dei deo. Jbi jacet 
lepus. Διά τούτο ητοίμασα τόν λόγον αυτόν αντάξιον τοϋ Utii.o—δ Utino 
ητο περιώνυμ.ος τότε ίεροκηρυξ.·— Πόλις άνευ κωδώνων ομοιάζει τυφλόν 
άνευ βακτηρίας. Σάς έξορκίζω έν δνόματι τοΰ πατρός τυΰ υιού καί τοϋ 
άγιου Πνεύματος per omnia secula seculorum.

Ό Γαργαντούας καί δ Πονοκράτης ηλέησαν τον πρεσβευτήν καί τφ 
έ'δωκαν αύτόΐ δσα τω ύπέσχετο η Σχολή. Ό Ίανότος έθριάμβευσεν, οί 
κώδωνες έπεστράφησαν, αλλά οί σοφοί είπον δτι δεν έπρεπε νά λάβγ δίς 
τό τίμημα τ·ης δημηγορίας του. Διά τούτο ηγέρθη δίκη, ηΖτις διηοκεσεν 
έτη μακρά καί δ Ίανότος ώρκίσθη νά μη σπογγίσγ την ρίνα του, έάν δεν 
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έκδοθγ τελεσίδικος άπόφασις; Υποθέτω οτι άπέθανε χωρίς νά σπογγίση 

την ρΐνά του.
Κατ’ έκείνην την έποχην Πικρόχολος δ βασιλεύς της γείτονος χώρας 

προσέβαλεν αίφνηδ.ίως τάς κτήσεις τοϋ βασιλέως Αδηφάγου. Είς μά την- 
ουτος άπευθύνει προς αυτόν λόγους πλήρεις συνέσεως καί δικαιοσύνης. Ού- 
δέν δύναται ν’αναχαίτιση τόν Πικρόχολον. Ό Γαργαντούας εγκαταλείπει 
τούς Παρισίους, ϊνα ύπερασπισθρ την ίδίζν αύτοΰ χώραν. Έντεΰθεν άρχε- 
ται πόλεμος δεινός καί μακροχρόνιος, άναμιμνησκων την πάλην τοϋ Κα
ρόλου Ε'. πρός τόν Φραγκίσκον ΑΖ· οιτινες έγένοντο άσπονδοι εχθροί, άφ’ 

ης ημέρας οί έκλέκτορες ηγεμόνες άνεκηρυξαν αύτοκοάτορα τόν πρώτον 
καί άφηκαν βασιλέα τόν δεύτερον.

*0 μάλλον άλκιμος τών στρατηγών τοϋ Αδηφάγου $το καλόγηρος καί 

εκαλείτο πάτερ ’Ιωάννης. Ό Ραβελαί είχε ζωηράς ετι τάς άναμνησεις τοϋ 
μ.οναχικοΰ του βίου.Ήδυνατο νά εί'πη πολλά' άλλ’ δμως είχε πάντοτε ύπ’ 
οψει τάς βασάνους, τάς γαλάς τ-ης Tournelle καί ούδόλως έσκέπτετο ν’ 
άναβγ την πυράν. Ήκολούθησε την άσφκλεστάτην δδόν. Έσατύρίσε τούς 

μοναχούς διά τών εγκωμίων του.
. Ό πάτερ Ιωάννης, δτε ειδεν δτι οί έχθροί νίσαν εγγύς της μονής, καί 

ηρχισαν νά τρυγώσι τάς αμπέλους της, οί δέ άλλοι μοναχοί δειμαλέοι καί 
τρέμοντες, όπως οί Βυζαντινοί τών τελευταίων χρόνων της αύτοκρατορίας, 
έκλείσθησαν είς τόν ναόν, άνεδίπλωσεν έπί τών ώμων του τά κράσπεδα 
τοϋ ίματίου του, άπέσπασε τό εγκάρσιον ξΰλον τοϋ Σταυρού καί ώρμησεν 
εναντίον τών έχθρικών στρατευμάτων.Οί πολιορκηταί έτράπησαν είς φυγήν, 
3622 εύρέθησαν νεκροί έπί τοϋ πεδίου χωρίς τών γυναικών καί τών παί- 
δων ! Καί ιδού λοιπόν δ άνθρωπος τοΰ 17' αίώνος εκσφενδονίζει την πρώ- 

την εκρηκτικήν σφαίραν έναντίον τών μοναχών, ύπό τό πρόσχημα τοΰ 
έγκωμίου. Τί είναι δ καλόγηρος Ή προσωποποι’ία της άκηδείας, βραχίο
νες άργόί, τούς δποίους στερείται ή πολιτεία, στερείται άι οικογένεια. Καί 
δμως ύπάρχουσι μεταξύ αύτών άνδρες ικανοί νά λάβωσι τά δπλα υπέρ της 

πατρίδος των.
’Ιδού διά τί εϊπον δτι τό εγκώμιου τοϋ Ραβελαί είναι σάτυρα.
Ό Γαργαντούας,. είς δν διηγηθησαν τό γεγονός προσεκάλεσε τόν μονα

χόν έίς τό δεϊπνόν του και έκάθισεν αυτόν πλησίον του έπί σκίμποδος· 
Deposita cappa.—’Έξω τό ράσον! έφώνησέ τις τών παρακαθημένων' άλλ’ δ 
δ μοναχός ηρνηθη τοϋτο φοβούμενος τούς κανονισμούς καί πρδ πάντων 
μη, ώς το έ'παθεν άλλοτε, ταμόντες αύτό είς λωρίδας οί ύπηρέται κατα- 
σκευάσωσινέξ αυτών δέματα τών περικνημίδων των.—Έδείπνησα— εΐπέν 
δ πάτερ ’Ιωάννης — άλλά δεν ε.τεται δτι καί δεν θά φάγω’ δ στόμαχός 
μου είναι λιθόστρωτος καί πάντοτε ανοικτός, ως τό βαλάντιον τοΰ δικη

γόρου. >
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*0 μοναχός Sh άπέβαλε τδ ράσον, άπέθετο δμως προς στιγμήν τήν 

καλογηρικήν υποκρισίαν. Έλάλει την γλώσσαν του στρατιώτου η μάλλον; 
έπανελάμβανεν δσα άπδ τής κρύπτης τοϋ ύποβολέως τφ ύπηγόρευεν & 
Ραβελαι.

— Γνωρίζετε τδν πάτερ-Κλαύδιον ; Τί δαιμόνιον τοϋ έκόλλησεν, άπδ 
πρωίας μέχρις εσπέρας νά μελετά. ’Εγώ δεν μελετώ. Είς την μονήν μας 
ούδέποτε μελετώμεν έκ φόβου μη πάθωμεν ωτίτιδα. Ό μακαρίτης ηγού

μενος έλεγεν δτι είναι τερατώδες Θέαμα μοναχδς σοφός.
Πάντες ευρισκον τδν πάτερ-Ίωάννην ευάρεστου καί δμως δεν ένόουν 

διά τί οί μοναχοί άποδιώκονται ώς αί σφάκες έκ της κυψέλης. Ό Γαργαν- 
τούας άνέλαβε νά λύση τδ ζήτημα. 'Γδ ράσον έπισύρει τάς ύβρεις, ως δ. 
Καικίας τά νέφη. Οί μοναχοί όμοιάζουσι πίθηκους. Οί πίθηκοι δεν όμοιά
ζουσι τούς κϋνας, οΐτινες φυλάττουσι τδν οικον, ούτε τούς βόας, οΐτινες 
άροτριώσι, δεν εργάζονται και διά τοϋτο μαστιγοϋνται. 'Ομοίως δ μονά

χος—καί εννοώ τούς κακούς μοναχούς-—δεν εργάζεται ώς δ χωρικός, δεν 
φρουρεί την πατρίδα ώς δ πολεμιστής, δεν θεραπεύει ασθενεί; ώς δ ιατρός. 
Οί καλόγηροι σημαίνουσι τούς κώδωνας μόνον και καταστρέφουσι τά ώτα 
τών περίοικων, άπαγγέλλουσι δέ η ύποτονθορίζουσι ψαλμούς, τούς οποίους 
ούδέ αύτοι έννοοΰσιν.

Αί ίδέαι αύται δεν άποδεικνυουσιν δτι δ Ραβελαί προέτρεχε της επο

χής του, δτι ήτο άνθρωπος της άναγεννήσεως και τοϋ μέλλοντος ;
Ό Γαργαντούας ηθέλησε ν’άνταρ.είψη τδν μοναχόν, ουτος δ’ έζήτησζ 

την άδειαν νά ίδρύσγι ιδίαν μονήν, τδν περιώνυμον Θήλημον ή Θάλαμον, 

τδν αληθή τοΰτον επίγειον παράδεισον, την ιδανικήν πολιτείαν τοϋ Ρα
βελαί έπί τής θύρας τοϋ οποίου ύπήρχεν αντί επιγραφής τό: πράττε ο,τ« 
θΐλιις. ’Εκεί έβασίλευεν άπόλυτος ελευθερία καί αί έντιμοι απολαύσεις 
μετά τής έργασίας καί τής μελέτης. Ό θάλαμος έκτίσθη παρά τδν Αεί- 
γήρα, είχε δέ 9 332 δωμάτια μετά πλουσίων βιβλιοθηκών, δπου τά πρω

τεία κατεΐχον οί 'Έλληνες καί Λατίνοι συγγραφείς.
■—’Έξω τοϋ περιβόλου—έλεγεν επιγραφή άλλη—Φαρισσαϊοι ύποκριταί, 

έξω οί τοκογλύφοι καί οί άγΰρται. Άλλ’ ώς εύ παρέστητε οί κήρυκες τοϋ 
Ευαγγελίου, οί εύγενεϊς ίππόται καί εύθυμοι εταίροι. ’Επίσης ήσαν δεκταί 
καί αί δέσποινας.· άλλ’ ούχί δσαι διά τδ δυσειδές τής μορφής, παραγκω- 
νιζόμεναι ύπδ τών ανθρώπων, κατέφευγον είς τδν Θεόν.

Οί Οαλαμΐται δεν ειχόν άλλους κανόνας ή τήν ιδίαν αύτών βούλησιν, 
έτρωγον, έπινον, είργάζοντο, έκοιμώντο, δπότ.αν ή'θελον. Ή Θήρα, ή καλ
λιέργεια τών άμπέλων, ή μελέτη, ή μουσική, ιδού τίνα ήσαν τά έργα τών 

άναχωρητώ / τούτων, ο'ίτινες αύριον έξερχόμενοι άπέρριπτον τδ ράσον καί 
δέν ήσαν πλέον άγριοι Ακοινώνητοι—οί φυσικοί άνθρωποι τοΰ Ρουσσώ—ούτ$ 

θώες λειποτακτήσαντες άπδ τής φωλεάς των, άλλ’ άνθρωποι ώς οί άλλοι 
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άνθρωποι. Ούτε δέ άπηγορεύετο δ γάμος είς τάς γυναίκας τής μονής, δ- 
πόθεν ήσαν επίσης έλεύθεραι νά έξέλθωσι διά νά καταστώσι μητέρες.

Δέν θέλω νά κλείσω τδ βιβλίον τοϋ Γαργαντούα χωρίς νά άναφέρω τδ 

έπεισόδιον τών έξ προσκυνητών, οΐτινες έπιστρέφοντες έκ τοΰ άγιου Σε
βαστιανού, δπου ειχον μ,εταβή δπως δεηθώσι τοΰ αγίου νά προστατεύση 
αυτούς τοΰ λοψ.οϋ καί φοβούμενοι τούς εχθρούς έκρύβησαν μεταξύ τών 

χόρτων τοΰ κήπου νά διέλθωσι τήν νύκτα.
Ό Γαργαντούας έπεθύμησε θρίδακας τήν νύκτα εκείνην καί κατελθών 

εις τδν κήπον,, άνασπάσας ρίζας τινάς συμπεριέλαβεν έντδς τών πελωρίων 
χειρών του καί τούς εξ προσκυνητάς, οΐτινες έκ φόβου δέν έτόλμησαν νά 
προφέρωσι λέξιν. Τά μικροσκοπικά ταϋτα ζωύφια δέν διέκοινε διά γυμνοΰ 
οφθαλμοΰ ο Γαργαντούας καί κατεβρόχθισεν αυτά μετά τών θριδάκων. Ό 

χείμαρρος τοΰ οΐ'νου κατεβύθισεν αυτούς είς τδν στόμαχον, άλλ’ εΐτα επι
πλέοντος άνήλθον μέχρι τοΰ ουρανίσκου πάλιν. Κατά , τύχην είς τούτων 
έκτύπησε τδν άλγοϋντα όδόντα τοϋ γίγαντος, δστις διά νά άνακουφισθή 
τοϋ πόνου έλαβε τδν όδοντοξέστην καί τδν ένα μετά τδν άλλον άνέρριψεν 
έξω τούς προσκυνητάς, οΐτινες έτράπησαν είς φυγήν διά τών άγρών.

Τήν κωμικήν ταότην διήγησιν άνέφερον διά νά μνημονεύσω τούς λό
γους, τούς οποίους είπε πρδς αυτούς έπειτα ό ’Αδηφάγος, δτε ώδηγήθησαν 

ενώπιον του καί οΐτινες είναι άληθώς άξιοι μνείας.
—Υπάγετε άνθρωποι είς τήν εύχήν τοΰ Θεοϋ,τοΐς είπε, καί εί'θε ουτος 

νά δδηγή πάντοτε τά βήματά σας· Τοϋ λοιποΰ μή επιχειρείτε τοιαύτας 
έπικινδύνους έκδρομάς. Φροντίσατε διά τά τέκνα σας καί έργάζεσθε έκα

στος εις δ,τι έκλήθη.
Ό δέ Γαργαντούας, θαυμάζων τδν έαυτοΰ πατέρα, έπέλεγε τδ τοΰ 

Πλάτωνος· Εύδαίμονες αί πολιτείας ένθα οί βασιλείς φιλοσοφοΰσιν ή οί 

φιλόσοφοι βασιλεύουσα

V

Τά τέσσαρα επόμενα βιβλία πληροί ή ιστορία τοΰ Πανταγρουέλ, βα- 
σιλέως τών Διψόδων, δστις ήτα άξιος υίδς τοΰ Γαργαντούα. Άνετράφη καί 

ούτος ώς δ πατήρ του.’Ίσως ήτο όλιγώτερον αυτού φοβερός, Αλλά μάλλον 
φιλάνθρωπος καί έπίσης δίκαιος. Ό Πανταγρουέλ άπεφάσισε νά περιέλθη 
τδν κόσμον καί αί πλάναι αύτοΰ άποτελοΰσι τήν πεζήν ταότην ’Οδύσσειαν. 
Πανταχοΰ Ανακαλύπτει άνομίας, προλήψεις, γελοία. Πρδ πάντων δμως 
συναντ^ τδ μέλαν γένος τών δικαστών πάσης τάξεως. Χλευάζει τήν πα
χυλήν αμάθειαν τοΰ Bridoye, δστις αποφασίζει περί τής δίκης άναορίπτων 
τούς πεσσούς καί καταγγέλλει τδ άρπακτικδν καί αιμοχαρές τοΰ Γαμψό- 

νυχος Grippemioaud, άρχιδουκδς τών γαλών, ή'τοι τών δικαστών, ουτινος 
ή συνείδησις έξηγοράζετο τόσον εύκόλως διά τοϋ χρυσίου!
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. 'Υπάρχει καί έτερος ήρως έν τή δεύτερέ τχότγ έποποι’ί’η, 5 πρόγονος— 
ώς είπεν ό Paul Albert—τοΰ Gil Blas και Figaro, καί ουτος είναι δ Πα
νούργος, άξιος του δνόρ.ατός του.'Ο Πανταγρουέλ ύπεδέχθη αύτδνμέ άνοι- f 
κτάς άγκάλας. Αί περιηγήσεις τοϋ πρώτου έγένοντο μάλλον χάριν αύτοϋ, 
δστις έσκέπτετο νά νυμφευθγ και έτρεχε νά ερώτηση τούς σοφούς και τά 

μαντεία. ’Έπειτα έχάρισεν εις αύτδν δ Πανταγρουέλ τδ Σαλμιγονδΐνον, 
δπου δ Πανοΰργος, άπδ τυχοδιώκτου έγένετο κύριος καί μέγας φεουδάρχης, 
άλλά, σπάταλος, διφκησε τοσοΰτον καλά τδ κράτος, ώστε εντός δέκα - 
καί τριών ημερών διεσπάθισε πάντα τά βέβαια καί αβέβαια εισοδήματα 
τής χώρας του. "Ηγειρεν δμως ναούς, σχολεία,άλλ’ έδαπάνησε τά πλεϊστα 
εις μυρία λουκούλια δείπνα καί πολυέξοδα συμπόσια.

’Αλλαχού πάλιν δ Πανούργος είκονίζεται ώς άξιός πρόγονος τοϋ ’Αρλε
κίνου και τοϋ Σγαναρέλλου, δτάν πλέων έν θαλάσση καταλαμβάνεται 
ύπδ τής τρικυμίας και τρέμων έκ τοϋ φόβου θέλη ν’ άποβιβάσωσιν αυτόν 
εις τήν ξηράν. Παρελθούσης τής τρικυμίας και τοϋ κινδύνου, ιδού πάλιν 
δ Πανούργος γενναιότερος πάντων. Δέν άρκεΐται δέ χλευάζων μόνον διά 
τών λόγων. ’Ίσως τότε §έν θά' έπνίγετο δ δυστυχής έκεΐνός έ'μπορος τών 
προβάτων. Ό Πανούργος ήγόρασεν ακριβά παρά τοΰ άνθρώπο.υ τούτου τον 
δδηγοΰντα κριόν, ίσως διά τοΰτο έρριψεν αύτδν είς τήν θάλασσαν, βέβαιος 

ών δτι καί τδ ποίμνιον ή'θελεν άκολουθήσει τον οδηγόν του, δπερ και 
συνέβη. ’Αλλά μετ’αύτοϋ έρρίφθη και δ έμπορος είς τά κύματα, δ δέ 
Πανούργος άπήγγελλε τον επιτάφιον, υποσχόμενος τήν μέλλουσαν ευδαι
μονίαν έν τω ούρανίρ και μαυσωλείου έπί τής γής.

Τοιοΰτον είναι έν συντόμφ το δεύτερον μέρος τής εποποιίας. Παραλείπω 
δέ τήν περιπλάνησιν είς τήν Ήχηράν rqaor lie sonnante, δπου δ 'Ραβελαί 

ένεθυμήθη τήν αυλήν τοΰ Πάππα και τάς σφαγάς τής Γαλλίας.
Τά πέμπτον τοΰτο βιβλίου, δπερ άπ&τελεΐ τήν κατακλείδα τοϋ Παντα- 

γρουέλ, έδημοσιεύθη co 1 562 μετά τδν θάνατον τοΰ Ρ/βελαί ύπδ ί'διον ώς 
άνω τίτλον, φζίνεται δέ δτι έγ,ιαταλειφθέν ημιτελές ύπδ τοϋ συγγραφέως, 
βυνεπληιώθη ύπδ τών έκδοτων. Είναι καί τοΰτο συνεχεία τοΰ γίγαντος 
ΙΙανταγρουέλ άπδ τής νήσου ταύτης τής πολυήχου, ητις είναι αυτή ή 
'Ρώμη, είς τήν νήσον τοΰ κυνηγιού, έπιιτα τών γαλών καί άπδ ταύτης· 
πάλιν οές τήν νήσον τών Απαίδευτων καί τδ βασιλείου τής Ένδελεχείας, 
μέχρι τοϋ ύπογείου μαντείου τής tsoac yiie^z/ς. Ό Ραβελαί άπορρίπτων 
σχεδδν πλέον τδ προσωπεΐον, εξακολουθεί νά χλευάζη έξ υπαμοιβής'τώρα 
μέν τήν αύλήν τοϋ Πάππα καί τδ φιλοχρήματου αύτής καθώς καί τούς 

περί τών άγιων λειψάνων μύθους, τώρα δέ τούς δικαστάς καί τούς άρχον
τας, τώρα δέ τούς άλχημιστάς καί σοφούς τής εποχής ή τέλος τούς συγ
χρόνους αύτοϋ περιηγητής, οίτινες έπλήρουν τά συγγράμμκτά των θαυμά
σιων καί παραδόξων διηγήσεων. -

ΡΑΒΕΑΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΟΥ Α'. 915 ?

' Έοιαύτη έν δυσί λέξεσιν ή μακρά αυτή αλληγορία, τήν δποίαν άλλοι 

επεχειρησαν να ερμηνευσωσι.

ΎΙ

Κατ’ επιφάνειαν δ Ραβελαί είναι γελωτοποιός μέχρι κυνικότητας, κατά 
βάθος δμως αληθής φιλόσοφος. Δύναται νά παραβληθώ κάλλιστα πρδς τδν -
Δημ-όκριτον τών Άβδήρων. ’Εκείνος έζήτησε γελών καί σατυρίζων, ν’ άπο- 
τρέψη τούς συμπολίτας του τής μασπζούσης αυτούς έπιδημίας, δι* ήν 

μάτην έθρήνει δ μελαγχολικδς 'Ηράκλειτος καί μάτήν δ Ιπποκράτης συ- 
νεβούλευσε νά φέρωσιν έκ τής Άντικύρρας τδν Έλλέβορον. 'Ομοίως δ λει- 
ποτάκτής Βενεδικτίνος ήθέλησε νά σωφρονίση τούς συγχρόνους του ύπο- 
δυόμενος τδν μανδύαν τοΰ ’Αρλεκίνου. 'Υπδ τήν προσωπίδα δύναται τις 
νά εί'πη πολλά. Ό Ραβελαί δμως είπε πλειότερα τοΰ δέοντος καί διά 
τοΰτο ένφ ένιαχοΰ δύναται τις κατ’ αναχρονισμόν νά εί’πη δτι βολταιρίζει,. 

άλλαχοΰ πάλιν δέν δύναται ν’άρνηθή δτι φθάνει μέχρι ρυπαρότητος. Ε
κεί μεταβάλλεται είς Πτωχοπρόδρομον.Πρέπει δέ—διά νά έπαναλάβω τήν 
φράσιν ,τοΰ Γερουζέ—ν’άνακαλώμεν συχνάκις αύτδν είς τήν τάξιν.

Αύτδς οδτος ήκιστα φιλοφρόνως ύπομιμ-νήσκων είς τούς άναγνώστας τί 
πράττουσιν οί κύνες, τοϊς συμβουλεύει καθαρίσαντες νά θραύσωσι τδ δ- 
στοΰν διά νά ευρωσι τδν μυελόν. Καί άληθώς ουτω δύναται μόνον νά έκ- 
τιμηθη δ Ραβελαί. Έθεωρήθη παρά πολλών ώς παράφρων καί δ Βολταϊρος 
έλεγεν αύτδν φιλόσοφον έν καταστάσει μέθης. 'Η παραφροσύνη αύτοϋ εί
ναι προσποιητός ώς ή τοΰ "Αμλετ. ’’Ανευ αυτής ήθελεν άποθάνει ενωρίς- 
έπί τής πυράς. Άλλ’ή έλευθεροστομία αύτοϋ πολλάκις είναι άδικαιολό- 

γητος ώς έλεγεν δ La Bruybre.
Ή άρχουσα ιδέα τής εποποιίας του είναι τοσοΰτον γενική, ώστε δύνα- 

ταί τις νά εί'πη δτι τδ δλον έγράφη άνευ ιδέας ώρισμένης.
Άνέλαβε νά σατυοίση μετά τής αύτής άφελείας τούς βασιλείς και τούς 

χωρικούς τής έπαρχίας του, άναμιγνύων τήν άλληγορίαν μετά τής άλη-, 
θείας καί μεταλλάσσων κατ’ άρέσκειαν είς εύρωπαϊκδν χάρτην,τδν-χάρτην 
τής Ταυραίνης. Άνέλαβε νά έπισκοπήση δλόκληρον τήν τότε κοινωνίαν, 
τούς δικαστάς πρδ πάντων, τήν Σορβώνναν, τούς καλογήρους καί τούς έ- 
ψιμυθιωμένους σοφούς. Άφήκεν έξω τοΰ σχεδίου του μόνας τάς γυναίκας. 
Καί δμως εί'δομεν δτι είχε καί έναντίον αύτών παράπονα.

’Έπλασε δέ χαρακτήρας ζώντας, ένεφυσησε τήν ζωήν καί μετ’ αύτής 
. τήν άθανασίαν είς τδν Πανοΰργον, τδν Ίανότον, τδν μέγαν δικαστήν 
Bridoye χαρακτήρας, τούς δποίους έμιμήθησαν δ Ααφονταίν, δ Μολιέρος, 

δ Beumarchais.
Συνεζήτησαν πολλοί έπί τοϋ βίου καί τοΰ άληθοΰς χαρακτήρας τοΰ Ρατ 
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βελαί· άλλ’ ως βϊπεν § Sainte-Beuve ή άκολασία τοΰ Ραβελαί περιορίζει·® 

εις την φαντασίαν του μόνον.
Οί άνθρωποι του ΙΗ’ αίώνος 6 Λαφοντάΐν καί οί άλλοι άνέστησαν την· 

φήμην του, οί δέ άνθρωποι τοΰ ΙΘ' αίώνος άνήγειρον τον άνδριάντα του.*°  

κ. Γ. ζένο.ς»

* — "Ιδε Oeuvres de Fr. Rabelais, precedes d’ une notice historfque par P. L. 
Jacob.—Edit. Louis Barre Paris ΐ857.—Soirees de Walter Scott a Paris par P. L. Jacob. 
Tom. f. Paris 1846. La pantoufle du Pape.—La Litterature Franijaise des 
origines ail Kvile siecle par Paul Albert. Paris 1872 page 128-146. — Sainte-Beuve. 
Causeriesde Lundi. Tom. III. page 1-18.— Eugene Geruzex. H istoire d e 1 a Litt. 
FrariQ. depuis ses origineejusqu’a la Revolution Paris 1869.—Tom. I. page 
318-331.
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Τής επιρροής τών δασών έπί τε τής ένοργάνου καί άνοργάνου φύσεως; 
πολλαχώς έκδηλουμένης, δ άνθρωπος ένδιαφέρεται νά έρευνήσν; και μελε- 
τήσγ, ως είκός, τά δάση μόνον καθόσον έπιδρώσιν έπί τοΰ ατόμου αύτοΰ 
καί τών ενεργειών του. Έκ τής συχνές επανόδου πολλών φαινομένων δι
δασκόμενος δ άνθρωπος δεν έβράδυνε νά έννοήσγ, οτι τά δάση έπιδρώσι- 

σωτηρίως ύπδ πολλάς επόψεις καί ιδίως ύπο ύδρολογικήν καί κλιματολο- 
γικήν. Δεν άπγτεΐτο δέ καί μεγάλη νοημοσύνη όπως ά·ντιληφθ$ τίίς σω
τηρίου ταύτης δυνάμεως τών δασών, διότι ήρκει προς τούτο μόνον η άπλή- 

παρατήρησις. Έκ τίίς παρατηρησεως ταύτης λοιπόν δ άνθρωπος έδιδα- 

σκέτο οτι τά δασοσκεπη μέρη έπεσκέπσοντο συχνότερου αί βροχαί, ήσθά- 
νετο δέ, ότι έν καιοφ μεγάλου καύσωνος άνέπνεε δροσερότερου άερα ύπο. 
τό φύλλωμα τών δένδρων.

Οί άρχαϊοι 'Έλληνες οί έν ποίσιν έπί λεπτότητι διαυοίας διακριθεντεςΤ 
ού μόνον την μεγίστην τών δασών σπουδαιότητα κατενόησαν, άλλά καί 
περί τής προστασίας και διασώσεως αυτών διά μέσων άσφαλών και διη- 
νεκώς έγγυωμένων προύνόησαν. Το. σπουδαιότερου τών μέσων τούτων υ~ 
πήρξευ η θρησκεία.

Όμοφώνως πάντες οί συγγραφείς καί ποιηταί έδιδασκον τον λαόν, οτι 
τά δάση, καί ιδίως τά δρεινά, είνε κατοιχητΰξχα, θεών καί ότι είνε μεγάλη 

αμαρτία νά ύλοτομώνται υπό τών άνθρώπων’τά δένδρα τοιούτων ορεινών 
δασών έ'πρεπε νά άποθάνωσι τόν διά γήρατος θάνατον καί ουχί τον διος 

πελέκεως· οδτως δ "Ομηρος έν υμνφ Αφροδίτης λέγει-

Έλάται ήε δρύεζ ΰψικάρηνοι 
Έστασ’ ήλίοατοι τεμένη. ...... 
’Αθανάτων, τάς δ’ ούτι βροτοί κείρουσι σιδτ'ριρ 
Άλλ’ δτε ζεν δή Μοίρα παρεστήκη θανάτοιο 
Άζάνεται έπί χθονί δένδρεα καλά.

917ΠΕΣΙ ΧΡηΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Συνειδότες δ*  ότι δυσκόλως άναχαιτίζεται δ λαός, εγκαίρως έ’σπευσαν 
νά άφιερόσωσι πάντα τά προστατευτικά τοϋ έδάφους καί τοΰ κλίματος 
της χώρας δάση ώς ιερά άλση είς τούς θεούς, εΐσαγαγόντες ταυτοχρόνως 
καί την λατρείαν άπειρων δασονόμων νυμφών γνωστών υπό τά ονόματα 
τών Δρυάδων, Δρυμίδων, Άμαδρυάδων, Ναπαίων, Αύλωνιάδων κτλ. περί 
ων έπςστεύετο, οτι ένέμοντο τάς πηγάς καί έγεννώντο άπό τών δρυών καί 
τών λοιπών δένδρων.

Νύμφαι οΐαιέφύοντοάπότε άλλων δε νδρωνζαί μάλιστα τών 
δρυών. (Παυσαν· X. 32. 9).

’Έζων δε καί συναπέβνησζον μετά τών δένδρων τούτων- ζήνίσοδένδρουτέζ- 
μ ω ρ αίώνος λ α χ ο ύ σ α ς. (Παραβ. Πλουταρ. Έρωτ. 15). *

Άμαδρυάδες νύμφαι διά τδ άμα τοΐς δρυσι γεννασθαι. (Άπολλ. 
Τοδ. Άργον. H· στίχ. 478).

Τώνδέβ’ύμοΰψυχήλε I π ε ι φάος ήελίοιο. ("Ομηρος)·

Την ευεργετικήν δ’ επιρροήν τών φύλλων τών δένδρων έπί της διατη- 

ρησεως της ύγρασίας τίίς ατμόσφαιρας καί τών πηγών εΐκονικώς έξέφρα- 
ζον διά τίίς διδασκαλίας, ότι αί νύμφαι χαίρουσιν όταν βρέχ-ij καί λυ
πούνται όταν τά δένδρα δέν έ'χουσι πλέον φύλλα.

Νύμφαι μεν χαίρουσιν, δτε δρύας όμβρος άξέει «
Νύμφαι δ’ αύ κλαίουσιν, δτε δρυσιν ούκέτι φύλλα 
(Όμηρου ύμνος ές Δήμητραν, στίχ. 41).

Άλλ’ έπειδή ούδεμία θρησκεία καί ούδεμία πίστις ηδραιώθη άνευ θαυ
μάτων καί άνευ τοϋ φόβου κολάσεως, οί προορατικό τατοι ημών πρόγονοί 
έ'σπευσαν καί ταύτην την ανάγκην έγκαίρως νά θεραπεύσωσιν, όπως ού
τως έξασφαλίσωσι διά παντός τά πολύτιμα δάση.Ύπό την έ'ποψιν δέ ταύ
την διδακτικότατου μΰθον διέσωσεν ήμΐν έν ταϊς Μεταμορφώσεσιν αύτοΰ 
ό ’Οβίδιός (Metam. VIII 738-878) τόν έξης.

Έν τώ ίερώ άλσει της Δημητρος ΐστατο ίερά τις δρυς, ήν δ Έριχθόνιος 
διέταξε τούς ύπηρέτας αύτοΰ νά έκκόψωσιν, οί ύπηρέται δμως την θείαν 
όργην φοβούμενοι ώκνουν και έδίσταζον νά έκτελεσώσι την δοθεϊσαν αύ- 
τοΐς διαταγήν" δθεν δ Έριχθόνιος χωρίς νά χώστ) καιρόν αρπάζει τον πέλε- 
κυν ενός τών ύπηρετών καί άναφωνησας «ή δρΰς πρέπει νά πέση καί άν 
αυτή η θεός Δήμητρα ήτο» κατήνεγκε κατά τίίς δρυός τόν πέλεκυν’ άλλ”· 
εις τό πρώτον τραΰμα τοΰ πελέκεως έστέναζεν η δρΰς, άνεπηδησεν αιμα 
έκ της πληγής καί ήκούσθη φωνή λέγουσα :

Nympha cub hoc ego sum, Cereri gratissima, ligno1 ήτοι υπό τό δένδρου 
τοΰτο είμί έγώ ή προσφιλής τί! Δήμητρι Νύμφη. Την φωνήν ταύτην τίίς 
Νύμφης ή'κουσεν δ Έριχθόνιος άπαθώς καί έξηκολούθησε τό έργου αύτοΰ 
μεχοις ού ή δρύς κατέπεσεν υπό τόν πέλεκυν.

Τοιαύτη πράξις έάν άφίνετο άτιμώρητος δ Έριχθόνιος Οά εύρισκεν^ά*
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πείρους μιμητάς πχρχ τφ λαφ" διό ή οικονομία τοϋ μύθου έπλάσθη τοι- 
αυτή, ώστε νά επέλθ-ρ τιμωρία παραδειγματική, δι’ ής νά έμπνέηται δ 
άπαιτούμενος φόβος. Διηγείται λοιπόν δ ’Οβίδιος,δτι συνεπείς τής βεβήλου 
ταύτης πράξεως τοϋ Έριχθονίου πασαι αί Δρυάδές συνελθοϋσαι μετέβη- 
σαν έν σώματι προς την Δήμητραν καί παρεκάλεσαν αύτήν νά τιμωρήσει 
τδν ίερόσυλον.Ή Δήμητρα έκπέμπει τότε.μίαν Όρεάδα είς τδν παγετώδη 
Καύκασον και μετακαλεΐται την Βουλιμίαν όπως έλθοΰσκ εγκατασταθώ 
έν τφ σώματι τοΰ Έο χθονίου, τοϋθ’ δπερ άμέσως καί έγένετο. Καταβι- 
βρωσκόμενος λοιπού δ Έριχθόνιος ύπδ της άκορέστου πείνης, ήν προύξένει 

αύτω η Βουλιμία, άφοϋ κατεβρόχθισε πΧσαν αύτοΰ την περιουσίαν, κατε- 
βρόχθισεν έπί τέλους και τά ί'δια αύτοΰ μέλη, καί ούτω κατέστρεψε τδν 
βίον οίκτοότατα.

Ούδέποτε άνθρώπινος διάνοια έφαντάσθη νά παραστήσνι ζωηρότερου τά 

φρικτά επακόλουθα τών καταστροφών τών δασών καί την άπδ τών κα
ταστροφών τούτων προσγιγνομένην βλάβην είς τήν γεωργίαν. Ή Δήμητρα 
ή θεός τών καρπών τής γής (ή γεωργία δηλονότι) τιμωρεί τδν βέβηλον 
’Εριχθόνιον διά τήν έκκοάήν τοϋ δρυός (διά τήν καταστροφήν τών δασών) 
καί της έν αυτή οίκούσης Νύμφης (τουτέστι τών πηγών τών ύδάτων, αί- 
τινες διά τών δασών συντηρούνται) έπιβάλλουσα αύτφ ώς τιμωρίαν τήν 
πείναν· διότι καταστρεφομένων τών δασών συγκατατρέφεται καί ή γεωρ
γία καί επέρχεται δ λιμός.

Ή έκτακτος αύτη λεπτότης του πνεύματος τών άρχαίων, ήν άπλόυ- 
στάτη καί φυσικωτάτη συνέπεια της τότε κατκστάσεως τοΰ κλίματος 
καί ιδίως τής βλαστήσεώς τής χώρας’ διότι δ μέγας φυσιολόγος τοΰ καθ’ 
ήμας αίώνος δ πολύς ’Αλέξανδρος Χουμβόλδος λέγει: «'// β.Ιάστησις χώ

ρας τίνος ορίζει τήν έζΐύτεγΊχήν οβιν και φυσιογνωμίαν αυτής, αΰτη δέ 
ε.τιδγα μόνη ini τοϋ ήθικου τών Λαών, v Επομένως οί άρχαϊοι ^Ελληνες 
κατόίκοΰντες χώραν δασοσκεπή καί κοσμουμένην ύπδ φυσεως.έκτυλισσού- 
σης άπειρους καλλονάς, είχαν καί πνεΰμα καί διάνοιαν λεπτότερου, ώς 
άποδεικνύουσι πάντα αυτών τά έργα, άτινα καί μετά παρέλευσιν. τοσού- 
των αιώνων χρησιμεύουσιν ώς υποδείγματα καί χειραγωγοί.

Μή θεωρήσαντες δ’ έπαρκοΰντα τδν άπδ της θρησκείας φόβον κατέφυ- 
γον καί είς αυστηρότατα νομοθετικά μέτρα, ούτως δ Αίλιανός άναφέρει, 
otc ηΐ Αθηναίοι ετιμώρουν με θάνατον τον άχοκόπτοντα και μικράν τιναί 
πρίνον από τοΰ ήρώον.

Είτις πρινίδιον έξέκοψεν ές ηρώου άπεκτεινον αύτδν (Αΐλ. ποικίλ. ίστορ. ν. 17).
Άλλ’ οί άοχαΐοι "Ελληνες δέν περιωρίσθησαν μόνον είς τά ανωτέρω έκ- 

τεθεντα. Γινωσκοντες δτι ή δασική παραγωγή είνε τι -πολύτιμον καί χρό

νου μακροτάτου προϊδν (διότι ή σήμερον ύφ’ημών ύλοτομουμ.ένη δρυς άνε- 
φυη πρδ εκατόν τουλάχιστον ετών), έχρώντο-τών προϊόντων τοϋ δάσους
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μετά τής μεγίστης φειδοϋς καί οικονομίας. Οί ’Αθηναίοι λ. χ. καίτοι έ- 
χοντες πάμπολλα δάση έν Αττική, διετήρουν όμως αύτά άθικτα ώς 
α.Ιση ιερά, έπρομηθεύοντο δέ τήν διά τήν ναυπηγίαν καί τήν έκκαμίνευσιν 
τών λαυοιωτικών μεταλλευμάτων άναγκαωΟσαν ξυλείαν έκ της Θράκης, 
’Εν ’Ηλεία δέ κατά τδν Παυσανίαν (’Ηλιακά. Α'. XIII. .3) ή ξυλεία ή διά 
,τάς θυσίας άναγκαιοΰσα ύλοτομεΐτο ύπδ επίτηδες εύδαίμονος, δστις έκα- 
λεϊτο ξυ.Ιεΰς, καί παρεχωρεΐτο είς τάς πόλεις καί τούς, ίδιώτας άντί ώρι- 
σμένου τιμήματος ιιεστι Sb 6 ζυΛευς εκ των οίκετων τοΰ χίιός, εργον Si 
ΐΐΰτω πρόκειται τά εις τάς θυσίας ζΰ,Ια τεταγμένου Λήμματος καί πόΛεσι 

παρόχειν και άνόρΐ Ιάιώτην. . .
Διά τών μέτρων τούτων οί "Ελληνες ού μόνον διέσωσαν πάντα άνεξαι- 

ρέτως τά έπί τών δρέων τής χώρας δάση, άτινα άπδ τοΰ Θεσσαλικοΰ 
Όλύμπου μέχρι τής μεσημβρικωτάτης άκρας τής Αακωνίκς άπετέλουν έν 
συνεχόμενον δάσος, άλλα καί διετήρησαν τδ κλίμα της χώρας εύκραέ- 
σ.τατον. καί υγιεινότατου ώς δ Εενοφών (περί Προσόδων) λέγει, άναφέρων 
δτι αί ώραι τοϋ έτους ήσαν πργόταται, δτι δσα άλλαχοϋ ουδέ νά βλα- 
στήσωσιν ήδύνκντο έκαρποφόρουν έν ’Αττική' τά πάντα δέ ή'ρχοντο πρω'ί- 
μως καί έ'ληγον οψίμως· τοϋθ’δπερ. σήμερον δέν συμβαίνει πλέον, διότι 
είκοσιπενταετεϊς συνεχείς παρατηρήσεις άπέδειξαν, δτι ή βλάστησις άρχε- 
ται καί λήγει ένα μήνα πρότερον ή κατά τούς άρχαίους χρόνους.

Καί οί μετά ταϋτα δέ τήν χώραν έπιδραμόντες βάρβαροι, μηδέ τών 
τελευταίων τής πατρίδος ημών δεσποτών έξαιρουμένων, έσεβάσθησαν 
έπαρκώς τά δάση τής χώρας. Άλλ’δ,τι έρρέθη περί τών άρχαίων δέν δύ- 
ναται νά ρηθή καί περί ημών τών νεωτέρων 'Ελλήνων. Δυστυχώς παρ’ ή- 
μϊν ή έπί πολλούς αιώνας έπικρατήσασα άμάθεια καί ή έκ ταύτης έκπη- 
γάζουσα άγνοια τής μεγάλης τών δασών σπουδαιότητος, έ'τι δέ ό κατά 

τάς τελευταίας δεκαετηρίδας είς τον ύπατον βαθμόν άναπτυχθεΐς ατο
μικός εγωισμός καί ή έπικρατήσασα δλιγωρίκ προς παν δ,τι δημόσιον 
καί κοινόν κα’τήνεγκον κατά τών δασών τής χώρας τραύματα, ών τήν 
θεραπείαν αί έπερχόμεναί γενεαί διά πόνων πολλών καί δαπάνης πολλών 
δεκάδων εκατομμυρίων θά κατορθώσωσι νά έπιτύχωσι. Τοιαύτη είνε ή 
άπδ τής καταστροφής τών δασών πηγάσασα έρήμωσις,. ώστε έκεΐ όπου 
άλλοτε άντήχει το ήδύ κελάρισμα τών ρυάκων καί ήρέμα έκυλίοντο τά 
ύδατα τών ποταμών, ήδέως άνχμιγνύ,οντα τόν φλοίσβο/.τών ύδάτων αυ
τών μετά τοΰ λιγυφθόγγου άσματος τής άηδόνος, σήμερον ούδέν άλλο 
άκούεται ή <5 φρικαλέος μυκηθμός καί δ απαίσιος.πάταγος τών όρμητικώς 
κατερχομένων χειμάρρων, τούτων δέ κατευν.κσθέντων βασιλεύει νεκρική 
σιγή διακοπτόμενη μόνον υπό τών κρωγμών. τών περιίπταμένων γυπ-ώί 
καί κοράκων τών ζητούντων μακρόθεν νά. άνεύρώσ,ί που θΰμά τι τής μα» 
νιας των καταστρεπτικών .τούτων χείμαρρων. ν· ..... C..; .
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Ή άλήθεια είνε πικρά, άλλά πρέπη νά κηρυσσηται καί νά γνωρίζεται 

πανταχοΰ. Καί τί ώφελεϊ ή σιγή άφοΰ την κατάστασιν ημών προέλαβον 
νά διατραγφδήσωσιν άλλοι; Ιδού τί λέγει δ Γάλλος Jules Clavd έν τφ 
περί δασικής οικονομίας συγγράμματί του (έν σέλίδι 6) «Τί·άπέγιναν σή- 

ίμερον αί ύπδ τοϋ Θεοϋ εύλογηθείσαι έκεΐναι χώραι, αΐτινες ύπήοξάν 
»ποτε ή κοιτίς τοϋ ανθρωπίνου πολιτισμού ; Διέλθετε την Μικράν ’Ασίαν, 
»την 'Ελλάδα . .. . Είς έκαστον βήμα Θά άπαντήσητε ί'χνη βλαστήσέως 
ϊακμαζουσης μεν άλλοτε, άλλ’ εκτοτε έκλιπούσης καί μηδέν άλλο κατα· 
»λιπούσης ή την αύχμηρότητα τής έρημου- μετά της έξαφανίσεως τών 
»δασών συνεξέλιπε καί η ευδαιμονία, ήν ούδέν ήδυνήθη νά άποδώση αύ- 

ίταΐς.»
Ή τοιαύτη τών πραγμάτων κατάστασις έδημιουργήθή, ώς εί'ρηται, ύπο 

της άμαθείας καί τής άγνοιας τής χρησιμότητος τών δασών, άτινα εις 
τούς καθ’ ημάς χρόνους καί μέχρι της στιγμής ταύτης άκ’όμη έθεωρήθη- 
σαν και θεωρούνται ώς ι^οόσκομμα προς την πραγματοποίησήν εγωιστικών 
τάσεων. ’Επειδή δέ το κακόν μόνον διά τής άρσεως τών αιτίων αύτου 

αίρεται καί ήμεΐς θά προσπίκθήσωμέν νά συντελέσωμεν το έφ’ ήμΐν είς 
την αρσιν τών στρεβλών.πεποιθήσεων άποδεικνύοντες συντόμως τήν χρη
σιμότητα τών δασών, ©ά πραγματευθώμεν δέ ιδίως τήν έπιρροήν τών 
δασών 1) επι τών υδρομετεωρων 2) έπί τοϋ κλίματος καί 3) έπί της δ- 

γιείας τών ανθρώπων. Άρχόμεθα δ’ άπδ τής έπιρροής αύτών έπί τή; γε- 
νεσεως και διανομής τών υδρομετεωρων, επιφυλασσόμενοι νά πραγματευ
θώμεν και τάς δύω έτέρας έπόψεις προσεχώς. ’Εκ προκαταβολή; δ’ οφεί- 
λομεν νά εί'πωμεν ότι ή επιστήμη ούδέν άλλο άπέδειξεν ή τήν άλήθειαν 
τών ανωτέρω εκτεθεισών δοξασιών τών άρχαίων.

Α') ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΩΝ

1. Έπερρονι τών δαβών sto τν)ς ύγραβεας άτμ,οσφαίρας.
Ως γνωστόν το κλίμα τοπου τίνος ή χ,ωρας τινδς οίκσδήποτέ προσδιορί

ζεται δια της θερμ.οκρασιας και της έν τφ άερι έμπεριεχομένης υγρασίας. 

Τδ εν τω αέρι εν καταστασει λεπτοτάτου καί αοράτου αερίου έμ.περιεχό- 
μενον ύδωρ, δ καλούμενος ύ^ρατμός^ είνε έν τών κυρίωτέρων συστατικών 

τής ατμόσφαιρας- δ ύδρατμ.δς ούτος ενίοτε μέν άπαντφ έν καταστάσει ή- 
μιπεπυκνωμενν) και εν εί’δει ύδατίνων φυσαλίδων, καθιστάμ-ενος δρατδς 
ώς νεφέλη ή νέφςς, πάντοτε όμως καί πανταχοΰ, καί εκεί άκόμη δ
που ουδ’ ελαχιστον ίχνος νέφους φαίνεται, δ ύδρατμδς ουτος εύρίσκεταί 

εν καταστασει αέριου ποϋ μ.εν περισσότερος ποΰ δέ δλιγώτερος. ’’Ανευ τοϋ 
υδρατμού τουτου, ούτε νέφη, ούτε βροχή, ούτε ομίχλη, ούτε δρόσος, 
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όύτε πάχνη, ούτε. χάλαζα, ούτε χιών, ούτε βροντή, ούτε άστραπή, ούτε 
Ιρις είνε δυνατόν νά σχημκτισθή, άνευ δέ τοϋ ύδρκτμοϋ ούτε δ ουρανός θά* 
είχε τδ ώραΐον καί θελκτικόν κυανοϋν χρώμα, δπερ τοσοΰτον θελγει την 
όρασίν μας. *0 ύδρατμδς ούτος έ'χει τά; έξή; ιδιότητας.

α) Άμβλυνε*, τήν ύπερβολικήν θερμότητα καί τδ υπερβολικόν ψΰχος. 
Είς τοΰτο δέ συντελεί δ ύγρδς άήρ 1) διά τής ίδιότητος ήν έχει νά άπορ- 
ροφ$ μεγίστην ποσότητα θερμαντικών άκτίνων, ώς άπέδειξαν άναντιρρή- 
τως τά ώρζίκ πειράματα τών μεγάλων Φυσικών Τυνδάλ (Tyndall) καί 
Βίλδ (Wild) καί" 2) διά τής ικανό τητος ήν έχη νά ζωλύν) τήν άκτινόβο- 
λίαν τής ύπδ τής γής άπορροφηθείσης θερμότητας. Ούτω λοιπόν δ ύγρός 
άήρ διά τών δύω τούτων ιδιοτήτων αύτοϋ τδ μέν θέρος μετριάζει τδν 
υπερβολικόν καύσωνα άπορροφών μεγάλην ποσότητα θερμότητος, τδν δέ 
χειμώνα τδ δριμύ ψΰχος, κωλύων τήν άντανάκλασιν τής ύπδ τής γής 
άπορροφηθείσης θερμότητος'άπόδειξιν τρανωτάτην τής ίδιότητος ταύτης 

τοϋ ύγροϋ άερος παρέχουσιν ήμΐν πάσαν αί παράλιαν χώραι καί αί νήσοι, 
δπου, ένεκα τοϋ περιβάλλοντος αύτάς ύγροϋ άέρος, τδν μέν χειμώνα οί 
παγετοί είνε εντελώς άγνωστοι, τδ δέ θέρος άναπνέομ,εν άέρα δροσερώτε- 

ρον ή αλλαχού.
Έάν δ άήο ήτο εντελώς ξηρός, έν καιρω μέν νυκτδς ή γή θά άντανέκλα 

πάσαν τήν κατά τήν ημέραν άπορροφηθεΐσαν θερμότητα καί θά έπήρχετο 
τοσαύτη άπόψυξις, ώστε ού μόνον τδν χειμώνα,αλλά καί τδ θέρος θά έσχη- 

ματίζέτο πάγος.
β') .Ό ύγοδς άήρ τροποποιεί τδ βάρος τής βαρομετρικής στήλης. Αί'τιον 

τής τροποποιήσεως ταύτης είνε τδ μικρό τερον ειδικόν βάρος τοΰ ύδρκτμοϋ 
όπερ εϊνε μόνον 623 ένώ τδ τοϋ ξηροϋ άέρος είνε ΙΟϋΟ. ’Επειδή λοιπόν δ 
ξηοδς άήρ εινε βαρύτερος τοΰ ύγροϋ άνυψοί τήν βαρομετρικήν στήλην, ένφ 
δ ύγρδς καί έλαφρότερος ταπεινοί αύτήν" τούτου ένεκα δταν έπίκρατώσιν 
άνεμοι ύγροί, ή; όταν δ άήρ τής άτμοσφζίρζς είνε ξηρός, τδ βαρόμετρου ά~ 
νέοχεται καί δεικνύει καί καλόν καιρόν,ένφ όταν πνεύσωσιν ύγροί άνεμοι, 
ή όταν ή ,άτμόσφκιρα εινε ύγρά, τδ βαρόμετρου κατέρχεται πρδς τήν 

βροχήν.
γ') Ύγρδς άήρ συνεπάγεται συχνοτέρζς βροχάς' διότι όπου ύπάρχει πε

ρισσότερος υδρατμός εκεί καί εύκολώτερον σχηματίζεται βροχή, χιών κτλ, 
?εύθύς άμα καταπέσγ; ή θερμοκρασία.

δ') Ύγρδς άήρ. προφυλάττει τά φυτά καί συντηρεί τήν υπαρξιν αύτών, 
διότι έντδς ξηράς άτμοσφκίρας ή διαπνοή τών φυτών έπιταχύνεται λίαν 
καί τάχιστα μαραίνονται τά φυτά, ένώ έντδς ύγρας άτμρσφαίρας ή δια
πνοή καί ή ένεκα ταύτης άπώλεια ύδατος είνε μικροτέρα, διδ καί τά φυτά 
τά εντός ύγρας άτμόσφαίρα; ζώντα' δέν μαραίνονται, τά δέ άρξάμενα ήδη 
νά μαραίνωνται τάχιστα άναλαμβάνουσι τήν ζωηρότητά'των. ’Εντεύθεν 
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εννοείται οίκοθεν ότι τόπος έ'χων υγρόν άέρα εινε καταλληλότατος διά 
την γεωργίαν τουναντίον δέ τόπος έχων ξηρόν άέρκ καθίσταται άγονος 
καί ξηρός.

ε') ^*Υρδς αηρ καθιστησι το έδαφος δροσερότατου καί καρποφορωτα- 
τον διότι 1) διά τής ύγρασίας του μετριάζει πολύ την έξάτμισιν τοϋ έν 
τφ έδάφει ύδατος καί 2) ποτίζει τό έδαφος διά συχνότερων βροχών.

ς·') Τέλος δ ύγρός άηρ εΐνε διά τόν άνθρωπον υγιεινότερος τοϋ ξηροϋ ώς 
ευκολότερου άναπνεόμενος. Καί όντως τις έξ ημών άγνοεϊ την φρικαλέα? 
στενοχώριαν, ήν ύποφέρουσι τά άναπιευστικά ημών ό'ργανα κατά το θέρος, 
οτε ένεκα των ισχυρών καυμάτων δ άηρ §ν άναπνέομεν στερείται υγρασίας; 
. Μετά τά προεισαγωγικά ταΰταάς ί'δωμεν πώς τό δάσος επιδρά έπί τής 
ύγρασίας τοϋ άέρος.

'Ως γνωστόν ή ύγρασία εΤνε απόλυτος και σχετική. Καί άπό.Ιυτον μέν υγρα
σίαν καλοϋμέν τό ποσόν τής ύγρασίας ή τοϋ ύδρατμοΰ,θν δ άηρ εις δεδομέ- 
νην θερμοκρασίαν δυναται νά περιέχγ όταν εΐνε κεκορεσμένος. Τό ποσόν τής 
άπολυτου υγρασίας αυξάνει αύξανουσης τής θερμοκρασίας καί έλαττοϋται 

ελριττουμενης ττϊς θερμοκρασίας* ουτω π.χ. έν κυβικόν μέτρου καιορεσμέ- 
νου άέρος εις '

θερμοκρασίαν—20θ Κελσίου περιέχει 1,50 γρκα. ύδρχτ[χου
» —10° — 2,90 » »

» — 5° » — 4,00
» — οθ » — 5,40
a —|- 5° ϊ — 7,30 » ®

» -f-ιοθ 5 — 9,70 » Β

» -j-15° » — 13,00 Β »

» 4-20θ D — 17,30 Β Β

» 4-25° D — 22,50 Β »

» -'Γ30° 2) — 29,40 Β 9

Σχετικήν άε ύγρασίαν καΛονμεκ τήν υγρασίαν ήν ό άηρ πραγματικών
ουτω λ.χ. άηρ θερμοκρασίας 15θ κεκορεσμένος ων δυναται νά περιέχω 

13 γραμμάρια ύδρατμοΰ ή ύγρασίας* αλλά συμβαίνει δ άηρ οδτος νά μη 
εϊνε κεκορεσμένος καί νά περιέχη μόνον 7,30 γραμμάρια, δηλαδή μέχρι 
κορέσεως τοϋ άέρος νά'άπαιτώνται ακόμη 5,70 γραμμάρια, έν τοιαύτρ 
περιπτόσει δ άηρ περιέχει μόνον 7,3θ/13=0,56 ήτοι 56 εκατοστά τής 
ύγρασίας ήν είς θερμοκρασίαν 15θ ήδύνατο νά περιέχγ. Έν άλλοις λόγοις 

η σχετική ύγρασία οϋόέα αΛ.ίο είνε ?) ή σχίσις τής εν τ& άέρι πραγμ,ατι- 
αώς ύπαρχούσης ύγρασίας προς τύ ποσόν τής υγρασίας ΰπερ άπαιτεΐται όπως 
ύ άηρ κορεσθή.

Ή σχετική ύγρασία είναι ή προξενούσα τό αί'σθημα τοϋ ξηροϋ καί ύγροϋ 
καί έ'χουσα διά τε τόν δασολόγον καί γεωπόνον, διά τε τόν ιατρόν καί 

βιομήχανον μεγίστην σπσυδαιότητα. Καί δια την ζωήν των ζωων και φυτών 
άπαιτεΐται νά γινωσκομεν άν δ άηρ εύρίσκηται εγγύτερον ή άπώτερον τοϋ 

σημείου της κορέσεως του.
Ό νΰν έν τφ Πανεπιστημίφ τοϋ Μονάχου τήν Σταθμολογί-αν (Standorts 

lehre) διδάσκων καί ημέτερος καθηγητής Κ. Έρνέστος Έβερμάγερ (Ernst 
Ebermayer) δ πατήρ καί δημιουργός τών δασικών μετεωρολογικών σταθ
μών καί της Δασικής Σταθμολογίκς διά|πολυετών πειραμάτων, έντός καί 
έκτος τοϋ δάσους έκτελεσθέντων, άπέδειξεν, ότι τής άπολύτου ύγρασίας 
©ύ'σης τής αύτής ή σχετική είνε πάντοτε άνωτέρα έν τω δάσει $ επί 
γυμνών εδαφών* δ άηρ δηλονότι τοϋ δάσους είνε πάντοτε ύγρότερος τοϋ 
άέρος τών γυμνών έκτάσεων. Τό φπινόμενον τοϋτο ερμηνεύεται ώς εξής : 
επί τών φύλλων τών δένδρων υπάρχει άπειρία στομάτων δι’όν τά δένδρα 
άδιακόπως διαπνέουσιν" έξάγοντα εις την άτμόσφαιραν ύδωρ* ένεκα λοιπόν 
τής ζωηράς ταύτης διαπνοή; τών τά δάση συνιστάντων δέν&θ ων επέρχε
ται αύξησις τοϋ έν τω άέρι ύδρατμοΰ, συνεπείς δέ τούτου καί δ άηρ τών 
δασών προσεγγίζει περισσότερον εις τό σημείου τής κορέσεως του. Διό ευ
θύς άμα δι’ αιτίαν τινά οίκνδηποτε επέλθγ) έν τω δάσει κατάπτωσις τίίς 
’θερμοκρασίας λαμβάνει χώραν μερική συμπύκνωσις καί άποβολη ύγρασίας 
ύπό μορφήν ύδατος ευκολότερου καί εις μεγαλειτεραν ποσότητα έντός αύ- 
τοϋ ήέπί τών γυμνών έκτάσεων, Αυτή δέ η εύεργετικη τών δασών επιρ
ροή γίνεται έπαισθητοτέρα κατά τούς θερμούς τοϋ έτους μήνας, διότι τότε 
δ άηρ τών δασών θερμότερος ων περιέχει διπλάσιάν σχεδόν ύγρασίαν η 
κατά τάς λοιπάς τοϋ έ'τους ώρας, τοϋτο δέ έ'χει μεγίστην σπουδαιότητα 
διά την γεωργίαν, διότι ΐ'σα ΐ'σα κατά τούς θερμούς τοϋ έ'τους μη ,ας άπαι- 
τεϊται η βροχή, διότι καί τών καρπών η ώρίμασις τότε λαμβάνει χωράν. 
Δικαίως άρα οί άρχαΐοι ημών πρόγονοι έξήρτησαν την γεωργίαν άπό της 
δασοκομίας, δικαίως δέ θαυμάζονται διά τόν άπέραντον αυτόν νοΰν δι’ ού 
καί μόνου κατόρθωσαν νά φθάσωσινδκεΐ οπού ημείς σήμερον μετά πολυδά

πανα καί πολυχρόνια πειράματα έφθάσαμεν.
2. ’Επιρροή τών δασών έπό τής έξατμάβεως. — Ούχ ήττον 

σπουδαία είνε καί η έπιοροή τών δασών έπί της έξατμίσεως τών έντός 
αυτών άπκντωσών συναγωγών ύδάτων, οίον λιμνών, υδροστασίων, πο

ταμών κτλ.
Έκ τής φυτικής διδασκόμεθα ότι τά εξατμιζόμενα ποσά υγρασίας ε?ν® 

κατ’ εύθεΐαν άνάλογα προς την θερμοκρασίαν (δηλαδή η έξάτμισις αυξά
νει αύξανούσης τής θερμοκρασίας καί έλαττοΰται έλαττουμένης αυτής), 
καί άντϊστρόφως άνάλογα πρός την ύγρομετρικην καπάστασιν τίίς άτμο- 
σφαίρας (δηλαδη αύξανουσης της ύγρασίας τής άτμοσφαίρας ή έξάτμισις 
έλαττοΰται, έλαττουμένης δέ αύξάνει). Άλλ’ έν τοΐς προηγούμενους εί- 
δομέν, ύτι ΐ'σα ΐ'σα εντός τοϋ δάσους καί η ύγρασία τής άτμοσφαίρκς εΐνε 
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μεγαλειτέρα καί ή θερμοκρασία είνε κατώτερα. Έν άλλοις λόγοις ένφδς ΤΟΰ 
δάσους άπαντώσιν αί δύο συνθήκαι αί άπαιτούμεναι δπως έπέλθη έλάττω- 
σις τής έξατμίσεως. Τά έκτελεσθέντα πειράματα απέδειξαν δτι ή έξάτμι- 
σις έντδς τών δασών εινε κατά 64 έπί τοΐς εκατόν όλιγωτέρα της επί γυ
μνών εκτάσεων λαμβανούσης χώραν, δηλαδήάν έπί γομνοϋ εδάφους εξα
τμίζονται είς τδ δευτερόλεπσον 100 μονάδες υδατος,. έντδς τών δασών 
εξατμίζονται είς τδν αύτδν χρόνον μόνον 36.

'Ωσαύτως έξετελέσθησαν καί πειράματα όπως βεβκιώθή οποίαν επιρ
ροήν έχουσι τά δάση έπί της έξατμίσεως τοϋ ύπδ τοϋ εδάφους άπορροφη- 
θέντος καί ύπδ την επιφάνειαν αύτοϋ έναποταμιευθέντος υδατος. Διά τών 
πειραμάτων τούτων, έκτελεσθέντων ύπδ τοϋ άκαμάτου Έβερμάγερ δαπά- 
ναις της Βαυαρικές Κυβερνήσεως είς πλεΐστα δάση της χώρας, άπεδεί- 
χδη, οτι

α) Τδ. δάσος αυτό καθ’ έαυτδ καί άνευ της φιλλοστρωμνής (τοϋ στρώ
ματος δηλονότι τών φύλλων κλάδων, βρύων κτλ. τοϋ καλύπτοντος τδ 
έδαφος) μετριάζει τήν έξάτμισιν τοϋ έν τφ έδάφει υδατος κατά 62 τοΐς 

εκατόν. 1
β) "Οταν τδ δάσος-διατηρή και τδ στρώμα τών φύλλων ή ανωτέρω 

έξάτμισις μετριάζεται κατά 22 έτι τοϊς εκατόν* τουτέστι
γ) Δάσος διατηρούν και τήν φιλλοστρωμνήν του μετριάζει τήν έξάτμι- 

σιν κατά 84 τοΐς εκατόν. Έάν δηλαδή τδ έδαφος άπερρόφησεν 1 00 μονά
δας υδατος εξατμίζονται μόνον,.αί 16 αί δέ λοιπά! 84 έναπο ταμιεύονται 
έντδς τοΰ έδάφους και χρησιμεύουσι πρδς τροφήν τών πηγών. Ειχον δί
καιον όίρα οί άρχαΐοι διδάξκντες δτι αί Νύμφαι (αί πήγα! δηλονότι) γεν- 
νώνται άπδ τών δρυών και τών δένδρων,

3. Έπερροή τών Βασών έπε τών βρομών. Ή μετεωρολογία δι
δάσκει, δτι νεφέλη, βροχή, χιών και τά λοιπά ύδρομετέωρα σχηματίζονται 
διά τής συμπυκνώσεως τοϋ έν τφ αέρι περιεχομένου ύδρατμοΰ. Καί δντως, 
ύποτιθεμένου δτι ή θερμοκρασία τοϋ άέρος είνε 250 Κελσίου, δτε είς τήν 
θερμοκρασίαν ταύτην ό άήρ, κεκορεσμένος ών ύδρατμοΰ, έμπεριέχει κατά 
κυβικόν μέτρον 22,5 γραμμάρια υδατος έν καταστάσει αερίου, έάν δι’ αι
τίαν τινά έπέλθη κατάπτώσις τής θερμοκρασίας άπδ 25® είς 5° μόνον, 
δτε δ άήρ μόνον 7,3 γραμμάρια υδατος έν καταστάσει άερίου κατά κυβι
κόν μέτρον δύναται νά έμπεριέχη, έπεται δτι έξ ανάγκης θά συμπυκνω- 
θώσι τά πλεονάζοντα 15,2 γραμμάρια υδατος, ή'τοι θά σχηματισθη 15,2 
γραμμαρίων δρόσος ή βροχή. >

Καί τδ μέν πρώτιστον τοΰτο στοιχείου τοΰ σχηματισμού τής βροχής, 
δ ύδρατμδς δ έν τώ άέρι περιεχόμενο;, έρχεται είς ημάς κυρίως έκ τής θα
λάσσης διά τών άνέμων τών έκ τοϋ ισημερινού ύπέρ τδν ωκεανόν πνεόν- 

των* τοιοΰτοι άνεμοι είνε διά μέν τήν Ευρώπην οι νότιοι, νοτιοδυτικοί καί
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δυτικοί, δεά δέ τάς 'Αθήνας καί τά πλεΐστα μέρη τής.Έλλάδος οί νότιο-; 
δυτικοί. Τδ δέ δεύτερον στοιχεΐον ήτοι ή κατάπτωσις τή; θερμοκρασίας 
έπέρχεται διά τών βορειοδυτικών καί δυτικών άνεμων'διά τοΰτο και δταν 
έπίκρατώσιν οί άνεμοι οδτοι έχομεν ύγρδν καί δροσερόν θέρος καί ήπιον 

χειμώνα.
Ή συχνότης τών βροχών έξήρτηται έκ τοϋ ποσοϋ τή; σχετικής ύγρα- 

ήτις αύξάνει μετά τοΰ γεωγραφικού πλάτους' διό καί δσον προχω- 
ροϋμεν πρδς βορρ.αν τής Εύρώπης τοσοΰτον καί ή σχετική ύγρασία καί δ 
άριθμδς τών βροχερών ημερών αυξάνει' ύπολογίζουσι δέ δτι βρέχει

120
97

146
180

καταπιπτουσης βροχή; έξήρτηται 

ν καί έκ γειτνιάσεως λιμνών καί θα- 
ύδρομετέωρα σχηματίζονται διά 

ς· ώστε δσον μεγαλειτέρα είνε ή κατάπτω- .

σίας,

ημέρας τοϋ έτους
9
»
»

»
»
»

έν τή μεσημβρινή Ευρώπη 
έν Έλλάδι 
έν τή μέση Ευρώπη 
καί έν τή βδρείφ Ευρώπη ■ 

Ή δέ ποσότης τή; έπί τίνος χώρας 
ιδίως έκ τή; διευθύσεως τών άνέμων 
λασσών ι. Άλλ’ άνωτέρω εέδομεν δτι τά ύ> 
τής άποψύξεω; τοΰ ύγροϋ άέρο;
σις τής θερμοκρασίας καί όσον ύγρότερο; δ άήρ τόσον άφθονώτεραι είνε 
καί αί βροχαί. Οίκοθεν λοιπόν εννοείται δτι έκ δύω τόπων πκρουσιαζόν- 
των τάς αύτάς περιστάσεις ό έχων τήν κατωτέραν θερμοκρασίαν θά έχη 
καί περισσοτέραν βροχή. Έκ τών έκτελεσθέντων δέ πειραμάτων έβεβζιώθή’ 

δτι δ άήρ τών δασών εινε ψυχρότερος καί σχετικώς ύγρότερος, επομένως; 
εύρίσκετκι έγγύτερον τοΰ σημείου τής κορέσεώς του. "Οταν λοιπόν έν 
καιρφ θέρου; οί άνεμοι ώθώσιν είς τά δάση ή ύγρδν άέρα ή δμίχλην καί 
νέφη έν μέρος τοϋ ύδρατμοΰ ερχόμενον εί; έταφήν μετά τοϋ ψυχροτέρου 
άέρος τών δασών, μετά τών ψυχροτέρων φύλλων, μετά τών ψυχρότερων 
στελεχών καί τοΰ ψυχροτέρου δασικού έδάφου; συμπυκνοΰνται και μετα
ποιείται είς ύδωρ εύκολώτερον,, ή έπί γυμνοϋ εδάφους καί πίπτει έπί τοϋ 
έδάοου; έν εί'δει δρόσου ή βροχή;. Μετά τά άνωτέρω έκαστος έννοεΐ, δτι 
τδ δάσος μεγάλω; ύποβοηθεΐ τδν σχηματισμόν τών βροχών, &ς ού μόνον 
προκαλεΐ άλλά και καταλλήλως διανέμει. Άποδεικνύεται άρα, δτι οί άρ- 
χαίοι έλληνες δρθώς έδόξαζον καί έδίδασκον δτι αί Νύμφαι (τουτέστιν αί 
πηγαί, καί έν γένει τά υδατα) έγεννώντο άπδ τών δένδρων.

4. Έπερροή τών δασών έπδ τκ,ς άπορροφήσεως τών έπΛ το'Τ 
εδάφους χαταπίπτύντων ύυάτων. 'Γπδ τήν έ'ποψιν ταύτην τάέκ- 
τελεσθέντα πειράματα άπέδειξαν, δτι αί χώραι έν αίς έξετελέσθησαν εκ
τεταμένα’. άποδάσώδεις έχουσι τδν μέν χειμώνα άφθονίαν πηγών, δι’ών 
έξογκοϋνται μεγάλως οί ποταμοί καί έπέρχονται καταστρεπτικά! πλήμ-

1 Τδ ποσδν τής έν τώ λεκοινοπεδίφ τώνΆΟςνών ίτησίως χαταπιπτούσης βροχής ά»ίρχιτ«ι 
0,4141 τοΟ μέτρον.
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μυραι, τδ δέ θέρος ζαταμαστ.ίζοντκι ύπδ ξηρασίας καί άνυδρίκς. Είς τήν- 
κατηγορίαν ταότην υπάγονται αί πλεΤσται τής ’Ελλάδος έπαρχίαι, Τού-δ· 
ναντίον δέ χώραι διζτηρήσασαι τά δάση αύτών σπανίων. καί εκτάκτως- 
πάσχουσιν άπδ μεγάλας έξογκωσεις’τών ποταμών, διδ καί είς τάς χώρας 
ταύτας αί πλήμμυραι είνε τι έκτακτον. Τοιαύτη χώρα είνε η Γερμανία 
ιδίως, έν 3) τά δάση διατηρούνται μετά μεγίστου σεβασμού, διότι εύτυ- 
χώς δ γερμανικός λαός εγκαίρως έτυχε διδασκάλων διδαξάντων αύτδν δτι 
τά δάση είνε κατοικητήριον τοϋ Θεόν (der Wald ist Gottes Haus) και εύερ- ' 
γέτημα μέγα της χώρας, έν Γερμανίά αί καταστρεπτικαί πλήμμυραι είσ'ι, 
σχεδόν άγνωστοι, αί δέ φέτος άγγελθεΐσαι άφεύκτως θά είνε συνέπεια τής 
κακής χρήσεως, τών έν’Ελβετία δασών τών "Αλπεων άφ’ών δ Ρήνος πη
γάζει. 'Ότε έσπουδαζον έν Γερμανία ειχεν άνακινηθή έν ζήτημα σπου
δαιότατου, τουτέστι τδ ζητημα τοϋ χαρακτηρισμού ώς διεθνών πάντων 
τών δασών άφ’ ών πηγάζουσι ποταμοί μεγάλοι διεθνή έχοντες σπουδαιό- 
τητα. Άναμφιβόλως τδ ζητημα τοϋτο μετά τάς φετεινάς πλημμύρας 
τοϋ Ρήνου θά άνακινηθή έκ νέου ύπδ τών διορατικών και πρακτικών 
Γερμανών. '

β) Είς χώρας δασοσκεπεΐς, ένεκα της έπικρατούσης κατωτέρας θερμο
κρασίας καί μικροτέρας έξατμίσεως, έναποταμιεύεται περισσότερον ύδωρ 
καί διατηρείται περισσότερα υγρασία είς τδ έδαφος. Τούναντίον δέ χώρας 
γυμναί διά την επικρατούσαν άνωτέραν θερμοκρασίαν και μεγαλειτέραν 
έξάτμισιν και διά την έξαφάνισιν πάσης φυτικής γης άπδ τών ορέων επι
κρατεί μεγίστη άνυδρία καί ξηρασία, διότι έν τοιαύταις χώραις τά κατα- 
πίπτοντα έν εί'δει βροχής υδατα άν μέν είνε ολίγα εξατμίζονται ταχέως, 
άν δέ είνε πολλά, ώς τοϋτο συμβαίνει όταν αί βροχάί είνε ραγδαίαι, έκ- 
ρέουσιν άμέσως καί κατέρχονται είς την θάλασσαν ορμητικότατα.. Άπό- 
δειξιν ψηλαφητήν τών λεγομένων έ'χομεν την ’Αττικήν, ήτις ένφ κατά 
τούς άρχαίους χρόνους ειχεν ύδατα τουλάχιστον τετραπλάσια δυνάμενα νά 
έπαρκέσωσιν είς τετραπλάσιον τοΰ νΰν πληθυσμόν σήμερον ημείς κατα- 
στρέψαντες τά δάση πάσχομεν άπδ λειψυδρίαν.

Πλήν τούτων τά δάση έπιδρώσι καί μηχανικώς, άφ’ένδς μέν διασπώντα 
καί κονιοποιοΰντα, ούτως είπείν, τάς ραγδαίας βροχάς, αίτινες πίπτουσαι 
έπί τών φύλλων καί τών κλάδων τών δένδρων θλώνται καί καθίστανται 
τόσον άβλαβεϊς, δσον καί αί ηπιαι, άφ’ ετέρου δέ διά τοϋ συμπλέγματος 
τών ριζών τών δένδρων σύγκρατοϋντα την γόνιμον γην, διασχίζοντα τδ 
έδαφος είς μέγα βάθος καί κατά πίίσαν διεύθυνσιν καί διευκολύνοντα οδτω 
την άπορρόφησιν . τοϋ πίπτοντος όμβριου υδατος, δπερ έναποταμιευόμενον 
είς τάς υπογείους ύδροθήκας εξέρχεται κατόπιν έν εί'δει πηγών, ρυάκων καί 
ποταμών. Δικαίως άρα δυνάμεθα ν’άποκαλέσωμεν τά δάση άνεζαντ.2ή~ 

ζονς ύδροβήχας.

5. Έπερροή τών δααών έπί τών ^αλαζών.—-/Εχθρός άμείλι-* 

κ,τος τής γεωργίας είνε τδ ύδρομετέωρον τδ γνωστόν ύπδ τδ δνομα χά- 
λαζα. Άπεδείχθη δ’έπ’εσχάτων διά πειραμάτων καί παρατηρήσεων γε- 
νομένων έν Ελβετία, δτι αί χάλαζαι μόνον διά τών δασών δύνανται νά 

δαμασθώσι.Μεταξύ πασών τών εύρωπαϊκών χωρών ή ’Ελβετία έπαθε ύπδ τής χα- 
λάζης τάς μεγίστας ζημίας, άνελθούσας είς πολλά εκατομμύρια δραχμών, 
δι’ § καί αί Ελβετοί πρώτοι ήναγκάσθησαν νά έξετάσωσι καί μελετήσωσιν 
έπισταμένως καί εγγύτερον τδν άμείλικτον. τούτον εχθρόν της γεωργίας. 
'Ο 'Ελβετικός λαός, έκ τής συχνής παρατηρησεως καί πείρας οδηγούμενος 

έσχημάτισε την πεποίθησιν, δτι τά δασοοαεπη ύψώματα προγυ.Ιάττουσι 
τους άγρονς ά.τό της χαΛάζης, Άλλ.’ δ ’Ελβετικός λαός, άπαξ την πεποί- 

< θησιν σχηματίσας, δέν ήρκέσθη είς τοϋτο μόνον, άλλά καί άπνίτησεν όπως 
η πεποίθησις αύτη άναγνωρισθ^ καί ύπδ τοϋ Νόμου. Καί όντως έν έ'τει 

f 1860 έψηφίσθη τδ 60 άρθρον.τοϋ περί δασών Νόμου, έ'χων ώς έξίϊς*
«■^άΰη κείμενα έπί ίγωμάτων, άτινα, ώς ή πείρα διδάσχει,προφυ.Ιάττου* 

τσιν άπδ της χαάάζης, δέον νά έχμεταΛΛεύωνται ούτως, ώστε διατηρού- 
ιεμενα πάντοτε Αρκούντως πυκνά, νά δύνωνται διά της πυκνότητάς των 
τταίπης νά προ^υΜ-ττωσιν δσον τδ δυνατόν έπί μήκιστον χρόνον την χώ~ 

»pay άπδ τών χαΛαζών*.
Καί τοι δέ οί 'Ελβετοί έν γένει μέχρι τοϋ 1870 δέν έσεβάσθησαν τόσον 

πολύ την διάταξιν ταύτην τοϋ Νόμου, ούχ ηττον άπέφευγον τάς έκ τον 
Συοτάδην τομάς, δΓ ών τδ έδαφος άπογυμνοϋται καί εκτίθεται εντελώς 
άπροστάτευτον είς τήν βλαβεράν επιρροήν πολλών ατμοσφαιρικών φαινομέ

νων, καί έποίουν χρησιν τών Σποράδην τομών πρδς ίκανοποίησιν τών ά- 

ναγκών των. Άλλά περί τάς άρχάς τοϋ 1870 συνέβησαν έν τφ περιφε
ρείς τής Μούρης (Muri) πολλαί καταστρεπτικαί χάλαζαι, αίτινες ήνάγ- 
κασαν τδ κοινόν, τούς Γεωπονικούς συλλόγους καί τήν Κυβέρνησιν, νά έπι- 
στήσωσι τήν προσοχήν των καί έξετάσωσι μετά μείζονος επιστασίας τάς 
περιστάσεις, αίτινες έδωκαν γένεσιν είς τάς χαλάζας ταύτας, καί τδν τρό

πον καθ’ 8ν αυται έπέδρασαν.
Τήν 29 Αύγούστου 1874 τδ προσωπικόν τών δασών τής τοπαρχίας Άρ- 

γοβίας (Argau) διετάχθη έγκυκλίως νά συλλέξν) πάσας τάς δυνατάς πλη
ροφορίας, ταυτοχρόνως δέ- νά προβή καί είς τήν έγγυτέραν έρευναν πάν
των τών φαινομένων τών συνοδευόντων τάς χαλάζας. Τά εξαγόμενα τών 

■ δεκαετών τούτων παρατηρήσεων καί ερευνών (άπδ τοϋ 1870—1880), 

συνοψίζονται είς τά εξής’
1. Ή βυχνότης τών χα^αζών εινε άντιστρόφως ανάλογος της έκτάσεως 

των δασών. Έλαττουμένης δηλονότι τής έκτάσεως τών δασών αί χάλαζαι 
επέρχονται συχνότεραιΓ αύξανούσης δέ τής έκτάσεως αυτών καί αί χάλα- 
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ζαΐ γίνοντάΐ waviotepoeu Kxl όντως, κχτά σάς γδνομένχς ποιρκτηρησείς 

περιφέρείά της καλυπτομένη ζχτά 4 0 θ/0 της έζτχσεώς πης ύπό δάσους 
έχαλπζοκοπηθη μόνου δίς, έτέοκ δέ κχλυπτομένη ύπό δασών κατά 32 % 
τ^ς έ'/.τάσεω; της4 έχχλκζοζοπήθη έξάκις, και τρίτη τις εχουσχ μόνον 
19 °/θ τ$5ς έκτάσεώς της δασοσκεπί), έχχλαζοζοπήθη δεζάχις. ’Ενταύθα 

όμως όφείλομεν νά προσθέσωμεν ότι αί δύο χαλχζοκοπίοα της τρίτης πε- 
ριφερείας έ'σχον τρομεράς διαστάσεις και προυζένησαν ζημίας άνω τώ>· duo 
ixazo^/itrpiur δραχμών.

■_ 2. Έκ τών παρατηρήσεων προκύπτει δτι at χάλαζαι δεν έπεσκέφάηβαν 
παντάπασι μέρη καί χωρία προστατευόμενα υπό πυκνοδένδρων δασών, 
άλλα περιωρίσθησαν εις τά γυμνά μέρη καί τά άραιόδενδρα δάση.

■. 3. ΑΙ χάλαζαι ουδέποτε Λαμβάνουσι ΐήτ γένεσίν των νπεράνω πεδίά- 
δων, άλλά σχηματίζονται μόνον άνωθεν βαθειων καί καλλιεργθυμένων 
κοιλάδων, δταν, μετά μακράν σειράν θερμών ήμερων νέφη θυελλώδη προσ- 
εγγίσωσιυ εις ifώματα εντελώς γυμνά ή δλιγόδενδρα, ΰπο δέ των άντι- 
θέτως ή πλαγίως πνεόντων άνεμων ώθούμετα, φθάσωσιν άνωθεν των είρη- 
μέχων βαθειων καί θερμών κοιλάδων καί σταθώσιν εκεί μετέωρα·

4. Οΰδ/ποίβ σχηματίζεται χάλαζα έκ θυελλών διερχομένων διά πυ
κνών δασών ελατών καλυπτόντων τά if ώματα" διότι αί γενόμεναι παρα
τηρήσεις έβεβαίωσαν δτι ή πτώσις κόκκων χαλάζης παύει ευθύς, άμα η 
θύελλα φθάση άνωθεν δάσους ελατών, επαναλαμβάνεται δε άμα αί ύπότό 
έδ άγιον 3 συνθήκαι συνυπάρζωσιν έκ νέου. Αί δε πλεϊσται των χαλαζών 
διελύθησαν άμέσως άμα έγθασαν ύπεράνω πυκνού δάσους ελάτων. Είχον λοι
πόν δίκαιον οί πρόγονοί μας διδάσκοντες τόν λαόν δτι τά επί τών υψωμά
των δάση εΐνε τεμένη άθανάτων·

Πλεϊσται παρατηρήσεις βεβαιοϋσιν δτι τά δασοσζεπίί ύψώμκτα ^χουσί 
Τί)ν δύναμιν τοΰ διζσχίζειν την χάλαζαν η τοϋ άπωθεΐν αύτην μακράν. 
Την δέ δύναμιν ταύτην έ'χουσιν ού μόνον τά μεγάλα καί εκτεταμένα δάση, 

άλλα καί τά μικρΧς έκτάσεως, όταν κηνται επί τών δειράδων τών δρέων 
δι’ών διέρχονται αί χαλαζοφόροι θύελλαι.

5. Αί χαλαζοκοπίαι άρχονται εκατοντάδας τινάς μέτρων έκεΐθεν τοΰ 
μέρους ίνθοί al ύπί> τί> εδάφιου 3 συνθήκαι πληροΰνται, καί άκολόυθονσι 
την διεύθυνσιν τοΰ έπικρατοΰντος άνέμου' τδ δέ πλάτος αυτής έινε άνάλο- 

χον προς τδ πλάτος τοΰ στομίου της κοιλάδος, δι ού ή χάλαζα έκθάλλετ, 
εάν τύ στύμιον τοΰτο τύχη νά ήνε γυμνόν δένδρων’ διότι αν το στόμιον 
τύχη νά ήνε δασοσκε ιές. αντί χαλάζης σχηματίζεται βροχή, ητις, ώς γι- 
νώσκομεν, συνοδεύει συνήθως τάς χαλάζας. ”Eti δε τό πλάτος τών χαλαΗ- 
ζοκοπιών εΐνε κατά προσέγγισή μόνον άνάλογον καί πρός τά εντός τών 
δασών κενά’ διότι της θυέλλης διερχομένης άνωθεν κενών η ταχύ της τ·ης 
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σεινησεως αύτ4ίς αυξάνει δι’ Ιλλειψιν προσκόμματος, εξ άνάγκης δά επακο

λουθεί καί αίίξησις τοΰ πλάτους αύτ^ς.
,6. Νεαρά βραγύπρεμνα^ δάση πλατυγύλλων δένδρων, ακανόνιστου .τυ- 

κνότητος έπί ύψωμάτων κείμενα, δίν έπαρκοϋσινδπως έμποδίσωσι την ήδη 
σχηματιοθεΐσαν χάλαζαν’ διότι η πείρα Υποδεικνύει δτι ή χάλαζα διέρ
χεται άκωλύτως ύπεράνω τών αραιών βραχυπρέμνων δασών* τεύναντίον 

δέ βεβχιοϋται ύπό τ^ς αυτής πείρας δτι δάσος ελάτων και εκατόν μόνον 
μέτρων πλάτος έάν εχη δύναται νά διαλύη την χάλαζαν σχεδόν εντελώς, 
"Η; ·ηλικία καθ’·ην τά.έξ έλάτης δάση άποκτώσι την χαλαζολυτικην ταύ

την δύναμιν δέν είνε μέν άκριβώς προσδιωρισμένη, ούχ $ττον ύπάρχβι αναν
τίρρητου, δτι μόνον το εντελώς πυκνωθέν δάσος (τοϋθ’δπερ έπέρχεται 
συνήθως μεταξύ τοϋ 10 καί 20 έ'τους τϋς Ηλικίας του) δύναται νά έπι- 

φέρνι το άνωτέρώ άποτέλεσμα,
Τά επί των if ωμάτων κείμενα μικτόπρεμνα έν οϊς ύπερτεροΰσι μέν τά: 

ύψίπρεμνα, το δέ ύπο ταΰτα γινόμενον βραχύπρεμνον δάσος έχει άφθονα 
άναβλαστήματα φαίνεται δτι μετά παρέλευσιν 5—6 έτών προστατεύουσιν 

ίκανώς κατά τοϋ σχηματισμοϋ χαλάζης.
Τουλάχιστον παρετηρηθη, δτι μετά παρέλευσιν επτά ετών άπό της 

υλοτομίας σπανίως έπανεληφθησαν αί χάλαζαι, καί φαίνεται δτι νεαρά 
πλατύφυλλα δάση έπιδρωσι μάλλον έπι τής γενέσεως τής χαλάζης ή έπί 
τής κινήσεως τής ήδη σχηματισθείσης’ ετι δέ φαίνεται δτι η ύπό* υψηλών 
σταθμών εις την δρμην της θυέλλης άντιτασσομένη άντίστασις ε?νε άνά- 
λογος τής πυκνότητος τοϋ δάσους' διότι η πείρα βέβαιοί δτι την πυκνοτέ- 

ραν χάλαζαν κομίζουσιν αί θύελλαι αί διερχόμεναι διά γυμνών έκτάσεων* 
£τι δέ αί δι’ αραιών δασών διερχόμεναι χάλαζαι συνοδεύονται πάντοτε 

ύπό βροχ-ης.
Άπεδείχθη άρα άναντιρρητως,δτι τά δάση μόνον εϊνε τό μέσον οπερ τι θεία 

ί ’Εν τη Δα·3ο*ομ.ίφ διακρ'νομΛν τρεις τινας κυρίους τύπους δαββν.
α’) Τά δ <|ί ί π ρ ε μ ν α 3 4 σ η (Hocbwald γερμανιστι καί Futaie γαλλιστί) καί τοιαΟτα 

Λε τά προωριομένα νά παραγάγωσι μεγάλων ώσεπιτοπλεΓστον διαστάσεων δίνδρα καί ξυ
λείαν Εκλεκτήν. Κύριος χαρακτήρ πάντων τών ύψιπρίμνων εΐνε, ότι φύονται μύνον άπό τών 

σπερμάτων, ε’νε δηλ. σπερμοφυή.6’) Β ρ α χ ύ π ρ ε μ ν α (Niederwald τών Γερμανών καί Taillis simple τών Γάλλων) τά 
δάση ταΰτα εΐνε π ρ ε μ ν ο β υ ή, τβυτέστιν άναφύοντκι άπό τοΰ ε:ς την γην άπομένοντοί 
πρέμνον μετά την αποκοπήν τοΟ στελέχους, τούτου δί Ενεκα τά διά τον τύπον τοΟτον κα
τάλληλα δένδρα εΐνε μόνον τά πλατύφυλλα, διότι μόνον ταΰτα κυπτόμενα άναδίδουσι βλα
στούς μέχρι τινός ήλικίας, ήτις δίν παρατείνεται πέραν τής Εποχής καθ’ 5)ν άρχονται δίδοντά 
σπέρματα γόνιμα’ τά δάση ταΰτα παράγονσι κυρίως φλοιόν, 3ta τήν βυρσσδει]ιικήν, καυσό
ξυλα και άνδρακας, καί ύλοτομοΟνται κατά βραχέα χρονικά διαστ/.ματα. .

γ') Μικτόπρεμνα (Mittelwald γερμανιστι και Taillis sous fulaire ή Taillis compost 
τών Γάλλων)- τύπος παραχθεις έκ τοδ συνδυασμού τών δύο προηγουμένων· εΐνε δ'ε κυρίως βρα- 
χύπρεμνα δάση ίν οΐς άφίνονταί τινα δένδρα σπερμοφυή, προωρισμένα όπ >ς άποκτήσωσι 6tcc- 
«τάσεις μεγάλας, ήτοι εΐνε μίγμα βραχυπρέμνων μεδ’ύψιπρέμνων.
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Πρίνος έδημιούργησεν ϊνα προκαλώνται καί κανονίζονται ΚΓ

Ρροχαι, προλαμβάνονται οί σχηματισμοί τών χειμάρρων καί «ί Από τούτων 
καταστροφαι, διασώζηται γονιμοποιοί, καί διατηρηται τδ καθ’ έκάστην 

είς την θαλασσαν παρκσυρόμενον γεωργικόν ^χ^ς, Απωθώνται χί κκ-α-_ 
στρεπτικαί χάλαζαι, καί συντηρΟι η γεωργία. Τδ έθνος ή-κών καυχΑται. 
6™ πολιτισμφ καί έπί εύγενεστάτγ καταγωγή δυστυχώς όμως ού'τε'τούς 
πατέρας αυτοϋ έμιμηθη, οότε T't πράττουσι πάντα Ανεξαιρέτως τά έ'θνη 
τοϋ κόσμου βλέπει* ουτω δέ καθόσον άφορ^ τ·ήν περί τών δασών μέριμναν 
υστεροϋμεν πάντων των ευρωπαϊκών εθνών, μηδέ τών έσχάτως άνεξαρτη- 

θεντων έξαιρουμένων. *Ας έλπίσωμεν όμως ότι δ έπί τ-p καταγωγή -δμών 
έγωίσμος θά έμπνεύσγ άμϊν τ-ήν νοημοσύνην καί τδ θάρρος -πρδς πραγμα
τοποίησήν μέτρων σωτηρίων υπέρ τοΰ άνεπιστρεπτεί καθ’ έκάστην κατα- 
στρεφόμενου δασικού ημών πλούτου,και θά άναγκάσγ -ήμδς νά έξέλθωμεν 
τϋς ενόχου Ολιγωρίας δι’ $ν τοσοϋτον μας κατηγοροϋσι καθ’ έκάστην' οί 
πεπολιτισμένοι λαοί, προβάλλοντες ημάς ώς παράδειγμα εις τούς τυχόν, 
τών δασών αυτών άμελοϋντας.

I I Νικόλαος Χλωρός 
’Επιθεωρητής τών δασών.

Ο ■· Κ ΥΛ Ν Ο S*

ΚΑ'

Είνε μωρία όταν γίνεται σννοιαίοων ζα’ί όχι γάμος.

Καλώς ποιών ό κ. Β*** δέν μ’έΈάλεσεν εις τούς γάμους της Ανεψιάς 
του. Μετά παρελευσιν όμως εξ εβδομάδων έ'λαβον μίαν επιστολήν τόϋ 
Κάσκωφ.

«’y/χαπζ/εε γζοι Φράντζ,
α’Ενυμφευθην, ώς γνωρίζεις, και έντδς δλίγου αναχωρώ μετά της συζύ

γου μου δια Πετρούπολιν, όπου θά έγκατασταθώμεν όριστικώς. Επιθυμώ 

να σε ΐδώ προ τοϋ ταξειδίου. Είσαι ο τιμιότερος άνθρωπος, τον όποιον 
έγνώρισα, έχω δέ Ανάγκην τ*ης ενταύθα παρουσίας σου έπ’ ολίγον.

«Μ’δλον ότι δεν έχω μεγάλας Απαιτήσεις ευγνωμοσύνης έκ μέρους σου, 
όπωσδηποτε δέν δύνασαι ν’ άρνηθγς ότι σου άπέδωκα μίαν σπουδαίαν εκ- 
δουλευσιν. Σ’ εμπόδισα, δηλαδη, τοϋ νά νυμφευθγς γυναίκα- μη άνταπο- 

ρβρινομενην πρδς τδν χαρακτήρα σου. Λοιπόν εις Ανταμοιβήν μη μοϋ άο-., 

* ”1δι «λ. 720.

ί*··’

νηθ?ς καί σύ την χάριν τοΰ νά έμφανισθνίς παρ’έμοί ,αίίριον τδ εσπέρας.· 

«Σέ περιμένω εις τάς δκτώ ϊνχ δειπνησωμεν».
Κάσκωφ.

Δέν ηδυνάικην νά έννοησω τί εί'δους έκδούλευσιν ίδυνάμην νά παράσχω· 
ε’ις τόν 'Ρώσον* όπωσδηποτε ώφειλον νά δεχθώ την πρόσκλησίν του, έπο-· 
μένως άνεχώρησα άμέσως καί τοι μά Αναλαβών Ακόμη όλοτελώς έκ των 

σφοδρών συγκινήσεων, Ας ύπεστην. ,
Ό Κάσκωφ έφηρμοζε κατά γράμμα δλας τάς έθιμοτυπίας τών δουλών 

του. Ύπηρέται. καί θυρωροί μέ χρυσοπαρύφους στολάς ύπεδεχοντο τους 
επισκέπτας, οιτινες πρδς τοΐς άλλοις ένέγραφον τά ένόματά των ε’ις μεγα 

βιβλίον τοποθετημένου έπί τραπέζης έν τφ προθαλάμφ. Ή πανηγυρική 
αυτή διακόσμησις βεβαίως θά ^το μία τών εύτυχιών τί5ς Αύγουστας, 

τίίς όποιας αί άδυναμίαι ησαν τόσον γνωσταί εις τδν Κάσκωφ.
•Ο θυρωρός άκούσας τδ. όνομά μου μέ είσιίγαγεν άμέσως, άλλος δε ύπη- 

ρέτης μέ ώδηγησεν άπδ της κλίμακας εις ιδιαίτερον δωμάτιαν, εις τδ ό

ποιον έφθασα διελθών πολλας αίθουσας. , ,
Έπεκράτει ^δη τδ πρώτον φθινοπωρινόν ψϋχος, επομένως η Αύγουστα, 

την όποιαν άντίκρυσα είσελθών, έκάθητο έπί Ανακλίντρου παρά την ε- 
στ(κν............μόνη. ’Έλαμπε καί αύτη, ώς η πυρά, ύπδ Ανθηρότητος καί
άδαμάντων έν τζ> μέσφ νέφους πλουσίων τριχάπτων περιβαλλόντων τδν 

τράχηλον καί τδ στηθός της. Έκ τοΰ πεφροντισμένου καί πολυτελούς της 
ενδυμασίας έφαίνετο ότι δέν $το πλέον ή γνωστή φιλάρεσκος δεσποινίς, 

Αλλά γυνή τελεία εννοούσα νά έπιβάλγ τδ θάμβος καί τδ θελγητρον εις 

τδν πεοί αυτήν κόσμον. ,
’Ώϊ'της ανθρωπίνου αδυναμίας! "Αμα η γλυκεία καί διαπεραστική 

έκείνη θερμότης περιέβαλε τδ σώμα μου, δέν ^δυν,ίθην νά κρατηθώ άπδ 
τοϋ νά φρικιάσω έλαφρώς καί νά δρμησω διά τοϋ βλέμματος πρδς την 

Αύγούσταν. Έκλεισα τούς δφθαλμούς.

«Τί έχετε.; είπε.
__ Τίποτε ! . .. Ό κ. Κάσκωφ μ’ έζητησε.

— Θά έλθη άμέσως. Καθησατε».
Μοί ένευσενά πλησιάσω, ύποδεικνύουσα κάθισμα παρ’ αύτνί, καί μ’ 

έθεώρησε πρδς στιγμήν μετ’ άμηχανιας. , κ,ρ
«Ό σύζυγός μου σας άγαπα πολύ, είπε τέλος λαλοϋσα μετά φόδρυ 

καί άποφεύγουσα τδ βλέμμα μου. — Τρέφει πρδς ύμάς τρυφερότητα, τί;ν 

οποίαν νομίζω ότι δέν τρέφει διά κΑνένκ άλλον. Δέν είνε φιλοφρόνησή 
όποιαν σάς Απευθύνω. Ό κ. Κάσκωφ νομίζει ότι θά πρόσθεση πολύ 

είς την εύτυχίαν του Αν σας προσελκύση όριστικώς παρ’.αύτφ. Δεν δυνα- 
ται νά συνειθίση τ^ν ιδέαν τοΰ. νά μ* σας βλέπγ -πλέον καί είνε διατε-
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θείμένος νά έξασφαλίση το μέλλον σχς Αν θέλετε νά τδν Ακολουθήσητε.’ 
εις Πετρούπολη".

"Εμεινα ένεός. Προς τίνα «κοπδν δ Κάσκωφ μοί ίκζμνε τάς προτάσεις 
ταύτζς ·λ«1 πώς ή Αύγοόσνα έτόλμα νά μο'ι όμιλή περί τοιουτου Αντι
κειμένου ;——"Ολαι χί σκέψεις αυσαι έζωγρκφοϋντρ έν τφ βλέμμχήι δι’ οδ 
προσέβλεπον έκείνην.

«ιΜή νομίσετε δτι ή ιδέατοϋ νά έλθητε μεθ’ημών είνε ίδική μου, έπκ- 
νέλαβεν Απαντώσα εις την σιωπηλήν μου έρώτησιν. Τουναντίον, έγώ Απο

φεύγω νά προφέρω τδ δνομά σας" ό κ. Κάσκωφ, εκείνος όμίλεϊ περί υμών 
καθ’ έκάστην. Έπι τέλους·.μέ ήνάγκκσεν προσέξατε!, με Ανάγκασε, νά 
σάς διαβιβάσω την επιθυμίαν του πριν ή ο ίδιος σάς ανακοίνωση αυτήν. 

Παρετήρησα ήδη είς τδν σύζυγόν μου ο τι είχατε άποποιηθή τάς προτά
σεις τοϋ θείου μου και δτι ουδέποτε θά συγκατετίθεσθε νά μετκβάλητε, 
στάδιον και τόπον διαμονές. Έπέμεινε μεθ’ όλα ταϋτα είς τδ νά. σας ο

μιλήσω έκ μέρους του* δέν ήθέλησε δέ νά.έννοήση δτι Αναθέιων είς έμέ . 
τοιαυτην τινά έντνλήν μέ έφερεν είς θέσιν πολύ δύσκολου,

—■ >Σάς έννοώ, κυρία" Αλλ'ά δέν. δύναμαι νά εξηγήσω διά τίνα λόγον δ 
σύζυγός.σας μέ θέλει πλησίον του.

- —; Καί είς εμέ είνε ανεξήγητου. Οόχ ήττον η πρδς ύμας φιλία του 
έξηγεΐται. ....

-— Έν ή δέ περιπτώσει έδεχόμην τάς προτάσεις τοΰ συζύγου σας, Αύ 
συγκατένευον νά τδν. Ακολουθήσω ,ς... .;

— θά τδν έπληροϋτε χαράς.
— Άλλ’ ή θέσις υμών, ή'τις καθά. λέγετε, είνε δύσκολος την στιγμήν 

ταότην, θά καθίστατο πολύ δυσκολωτέρκ τότε.
Έδίσταζε.

«Σείς ή ίδια τί θά έλέγατε Αν έδεχόμην ;

— ’Εγώ ;....
— Σείς!»
Προσήλωσεν έπ’ εμέ έν τών καυστικών εκείνων βλεμμ,άτων, τών οποίων 

αυτή μόνη έγνώριζε τδ μυστήριον καί κλίνουσα πλησίον μου είπε διά 

φωνής τρεμούσης:
(θά έλεγα ·. . . έλθέ !»
Λαμπρόν δάκρυ δπερ έκυλίετο έπί τινας στιγμάς έν .δ; τών έφθαλμώ.ν 

της, έπεσεν αίφνης έπί τοΰ στήθους της..
Ή κί,ησις αυτή, τδ βλέμμα, τδ δάκρυ, διέφυγον αύτομάτως τή κ. Κά- 

σκωφ. Δέν ήσαν μεμελετημένα, επομένως ήσαν εύγλωττα, φοβερά I...* 
Ή Αύγοόστα ούχ ήττον συνέτριψε τδν τελευταίου δεσμόν δστις μέ 

-συνέδεε πρδς αυτήν - τδ σέβας. ( , -
, . εΔόνασθε, είπον βραδέως, νά βεβαιώσητε έκ μέρους μου τδν κ. Κάσκωφ

V .

πέινώντα’ θά σάς δίωξη. Άφοϋ ο, 
λεϊ τδν μουσικόν. — Τοΰτ’ αύτδ συμβαίνει καί είς υμάς, 

έκορέσθητε τιμών 
ψάλη τδν έρωτά.

δτι θά ενθυμούμαι πάντοτε τήν πρδς εμέ καλοκαγκθίπν του, άλλ* δτι οδ- 

•δέποτε θά δεχθώ τάς προτάσεις του».
Ή Αδγούστα Ανέτρεψε τήν κεφαλήν καί έσπόγγισε τά ομματα.
«”Α ! Πόσον σκληρώς έξεδικήθητε ! έστέναξεν—Ίδέτε ήδη τήν δυστυ

χίαν μου !
—· Τήν δυστυχίαν σας ; άπατάσθε !—Παίξατε μουσικήν είς άνθρωπον 

μως φάγη καλώς, τότε ό ίδιος προσκα-
. ................ . Ήδη δτε πλέον 

καί πολυτελείας, προσκαλεΐτε πτωχόν έραστήν ίνα σάς
.. . ( Στηρίζουσα τούς πόδας έπίπαχέων ταπήτων και τοής

Αγκώνας έπί μαλακών προσκεφαλαίων, ευχαρίστως θά έβλέπατε τρέχου- 
σαν πρδς υμάς τήν απλοϊκήν φυσιν, τήν όποίαν άπελακτίσατε. Άλλ’ είνε 

αδύνατον.
— Είσθε ευτυχής σεις άφοΰ δόνχσθε νά διευθύνητε τήν καρδίαν σας 

κατά τάς υπαγορεύσεις τοΰ λογικού σας.
— *Ω ! Δεν είνε δύσκολου. "Οταν δέν Αγάπίά τις πλέον ....

Δέν Αγαπάτε πλέον ; ή θλίψις, βλέπω, παρέρχεται πολύ ταχέως είς 

τούς άνδρας.
. Τή έδειξα τότε κάτοπτρου έν τφ όποίφ έσωπτρίζετο καί τδ ίδικόν της 
και τδ ίδικόν μου πρόσωπον. Ή ώχρότης μου Απετέλει ζωηράν Αντίθεσιν 
πρδς τήν ραδόχρουν εκείνης δ'ψιν. “Ο,τι εγώ άπώλεσα έκ τής υγείας μου 

προσετέθη είς τήν Ανθηρότητα τής Αύγουστκς.
—-Άν δέν αίσθάνεσθε δτι δ έρως ουτος έκλόνισε τήν ύπαρξίν μου ολό

κληρον, δύνασθε τουλάχιστον νά βεβαιωθήτε ίδίοις ό'μμασιν δτι κατά τδ 
μικρόν τοϋτο διάστημα εγώ ύπέφερα δσα δέν θά ύποφέρετε σείς καθ’ δλην 
σας τήν ζωήν.—Πρδ ολίγου Ακόμη, δτε είσήλθον είς τδ δωματίου τοϋτο 
σάς ήγάπων είσέτι. ’Ήδη δέν σάς Αγαπώ πλέον! Άν Αμφιβάλλετε, δότε 

μοι τήν χεϊρά σας. Ίδέτε ! Σείς ή οποία γνωρίζετε τόσον καλά .. . .»
Μυστήριον τής ανθρωπίνου καρδίας ! Δι’ έμέ ή Αύγοόστα ήτο πλέον 

γυνή, δπως δλαι αί γυναίκες.’Όχι ! ού'τε τοϋτο. Ήτο είκών, άγαλμα κή- 

cpivov. Ούτε σκιά τις, ούτε άνάμνησις τοϋ παρελθόντος!
—Τφ οντι! ειπεν άποσύρουσα βιαίως τήν χεϊρα της. Δέν μέ Αγαπάτε 

■πλέον. '
— Τδ πνεύμα μου ίάθη δλοτελώς. Ώς πρδς τήν φυσικήν κατάπτωσιή 

τής υγείας μου Ας μεριμνήση δ ιατρός».
Ή Αποθάρρυνσις μ’ έξεμηδένιζεν. -
Ευτυχής έκεΐνος, δστις δέν ήνοιξε ποτέ τήν καρδίαν του ΐν’ αποθέτη 

. ' εντός αύτής φίλην μορφήν και δέν είδε τδ πεφιλημένον πρόσωπον έπι·? 
δεικνύον κατά τήν στιγμήν τοΰ χωρισμού μορφασμόν Αντί φυσιογνωμίας.

Είσήλθεν αίφνης δ κ. Κασκωφ. . . - r
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«Τδ φάγητόν! είπε πρδς· τδν υπηρέτην, -δστις. τον ηκολούθει, καί εΐτά 
στρεφόμενος προς έμέ —Άποποιεΐσθε λοιπόν ; . . .. Τδ προεμάντευον. 'Ο
πωσδήποτε άπόψε δεν θά μάς φύγετε·».

ΆφοΟ δέν έπρόκειτο νά ύποφέρω ούτε μάλλον όυτε ηττον έν τφ οί'κφ 
έκείνφ, έδέχθην καί ποοσέφερα τδν βραχίονα μου εις την κυρίαν. "Εθηκεν 

έπ’ αύτοϋ την χεΐρά της με κίνημα όργνίς.
«'Υπηρετούμεθα ύπδ 'Ρώσων, οιτινες δεν έννοοϋν ούτε λέξιν γαλλικήν, 

εΐπεν δ σύζυγός της.—-Αύτδ εΐν’ εύχάριστον προκειμένου νά συνδιαλεχθώ- 
μεν όλως διόλου έμπιστευτικώς. Στοιχηματίζω ότι δεν μετανοείτε διά 

•νην πρδς ημάς έπίσκεψίν σας. Έχωρίσθημεν άφ’ ύμών πολύ άποτόμως καί 
ύπαρχε άνάγκη νά έπανίδωμεν άλληλους. Πρέπει νά ν;νέ·τις καλά συνεν- 
νοημένος όταν πρόκειται νά άναχωρησγ διά παντός.—Αοιπδν φίλε μου δεν 
θέλετε νά έλθετε εις Ρωσίαν ; Προτιμάτε νά μένετε εδώ, νά νυμφευθήτε 

• ί'σως....

— Δεν πρόκειται νά νυμφευθώ.
— Και έχετε δίκαιον ! Ε?νε τόσω δύσκολον νά εύργ τις γυναίκα όταν 

•ίνε'εί'κοσι χρόνων .... Εις την -ηλικίαν μου διαφέρει* ώς επί τδ πλεϊστον 
κατέχει τις θέσιν άνώτέραν της ΐδικης σας, αί δέ γυναίκες. . . . φρονίμως 
κρίνουσαι τά συμφέροντα των, ζητοΰσιν δτάν υπανδρεύονται θέσιν μάλλον 
•ή' σύζυγον.

Ή Αύγούστα άνοιξε τδ στόμα ϊνα διαμαρτυρηθί) κατά τίΐς κατηγορίας 
ταύτης, άλλ’ δ Κάσκωφ έξηκολούθησε χώοίς νά τ·?| δώσγ καιρδν νά τδν 
διακόψη.

«Κατ’ άρχάς, εΐνε ή αλήθεια, ρεμβάζουν δλίγον εις" έρωτα* άλλ’ έφ’ 
οσον πλησίάζουσι προς τδν αιώνιον δεσμόν, σκέπτονται βασιμώτερον. "Οσαι 
έ'χουσι γονείς αυστηρούς κλαίουσιν όλίγον, άλλ’ επί τέλους προσφέροντκι 
θύματα τ·ης επίμονης των γονέων, ένφ ένδομύχως εΐνε εύτυχεΓς διά την 
πρόφασιν ταύτην πρδς άπόκρυψιν της επιθυμίας πλούτου και ημών. "Οσαι 
εχουσι γονείς συγκαταβατικούς παίζουσι πρδς έαύτάς μικράν τινά κωμφ- 
δίαν, της δποίας η λύσις εΐνε γνωστή έκ των προτέρων.

Βλέπω, κύριε, εΐπεν η Αύγούστα μετά μειδιάματος πανούργου, δτί 
δέν πιστεύετε νά ύπάρχωσι κόραι άγαπώσαι.

— Με συγχωρεΐτε ! Δεν λέγω ότι δεν ύπάρχουσιν, άλλ’ εΐνε τόσον δλί- 
γαι ώστε δεν αξίζει τδν κόπον νά γίνεται λόγος δι’αύτάςι Μάς παραδέ

χονται λόιπδν ημάς τούς προχωρημένους εύκολώτερον άπδ τούς νεανίας· 
%κί δικαίως, διότι έ'χομεν πολύ δλιγωτέρας άπαιτησεις. Δεν ζητοΰμεν την 

ά '.ραν τελειότητα έν τ^ συζύγω. Ύποθέτομεν οτι έχει όλα τά πλεονεκτη- 
, μχτα, όσα οί γονείς μάς άπαριθμ.οϋσι και δεν προβαίνομεν εις την άδιά-' 

κρισίάν τοϋ νά ζητησωμεν την διά πραγμάτων βεβαίωσιν αυτών. Δεν ά- 
π.κιτοΰμεν τδν έρωτα έκ μέρους τών μαγευτικών τούτων πλασμάτων, τά
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δποϊα ούχ ίττον θεωροΰσι καθήκον νά μάς λέγωσιν ένίότε ότι μάς άγα- 

πώσιν».
'Β Αύγούστα ητο καταπόρφυοος.
α’Ενφ σεις, κύριοι νε'ανίάι, οίτινες δίδετε την καρδίαν και την νεότητά 

σας, απαιτείται ού μόνον την νεότητα, άλλά και την καρδίαν. Αύτδ όμως 
εΐνε δύσκολον νά εύρεθ-ρ.. ’Άν ένυμφευόμην κ’ εγώ εις την ηλικίαν της θά 

έζητουν ΐ'σως επί πολύ την σύντροφον τοϋ βίου μου.
—■ Καί δνν θά μ’έπέρνατε άναμφιβόλως.
— “Οχι, Κυρία, διότι δεν είχατε ακόμη γεννηθώ, εΐπε χαριεντιζόμενος 

δ Κάσκωφ.
— Δεν έχετε τίποτε άλλο νά είπατε ; ύπέλαβεν η Αύγούστα παρωργι- 

σμένη διά τδ ποόσωπον τδ όποιον έπαιζεν.
—· "Ω, οχι, ωραία μου κυρία ! άπεκρίθη δ Κάσκωφ.—’Οφείλω μόνον νά 

δώσω εξηγήσεις τινάς επί τοϋ διαβήματος εις 8 προεκάλεσα τδν Φράντζ, 

περί τοϋ οποίου καί σείς ένδίαφέρεσθε. ’Εξακολουθώ λοιπόν.
«Εις την ηλικίαν μας, καθώς εΐπον, εΐνε άληθές ότι δεν ζητοΰμεν .... 

τδ ολον, άλλ’ επίσης εΐνε άληθές οτι προσπαθοϋμεν ν’ άποφύγωμεν κάτι 
τι: τδ γελοϊον.— Ύπάρχουσι πρόσωπα, τά όποια και περί τούτου άκόμη 

άδιαφοροΰσιν. ’Εγώ όμως δεν είμαι τοιοΰτος.
,·— Τί θέλετε, λοιπόν, νά είπητε, κύριε ; ότι εΐσθε.... ζηλότυπος!
— ”Οχι ζηλότυπος, άλλά φρόνιμος.... Κάποια κακίίς διαγωγής κυρία διέ- 

δωκε τδ αξίωμα ό'τι αί κιγκλίδες καί προφυλάξεις εΐνε πράγματα περιττά 
όταν θέλγ ή γυνή. Έν τούτοις όσοι δεσμώται καί άν δραπετεύωσιν, ύπάρ
χουσι πολλοί περισσότεροι οΐτινες δεν κατορθώνουσι τοϋτο.

-—Εννοείτε, λοιπόν, νά μέ φυλακίσετε ;
— Θεδς φυλάξοι! Τούναντίον:μ.άλιστα πρέπει νά ζητε έν πληρει φωτί. 

"Εχω άνάγκην γυναικδς διά τδν κόσμον, διά τ^ν αύτοκρατορικην αύλην 

πολύ περισσότερον ν) δι’ εμέ αυτόν, ώστε δεν ομιλώ ε’ιμη περί άλλου τί
νος μέτρου, τδ όποιον εΐνε καλλίτερον τών κατασκόπων καί τών κιγκλίδων.

-π- Τί μέτρον, κύριε ;
— Την βεβαιότητα, ην άποκτφ η γυνή οτι όσον καί δν στενάζγ έν τνί. 

μοναξίφ, χάνει άδίκως τδν κόπόν της, διότι κανείς τίμιος άνθρωπος, άν

θρωπος έ'χων καρδίαν δεν θά σπεύσγ νά την παρηγόρησή».
Έπρόφερε τάς τελευταίας ταύτας λέξεις δι’ ύφους παγετώδους. Ή κυ

ρία Κάσκωφ προσεπάθησεν άμέσως νά έγερθγ καί άποχωρησγ τ·ης τραπέ- 
ζης, άλλ’ 0 'Ρώσος δι’ένδς βλέμματος την καθηλωσεν εις την θέσιν της. 
Ουδέποτε ή ύπερηφάνεια τ·ης Αύγούστας έλαβε τραχύτερον κτύπημά. Ό 
δεσπότης, Sv έξελέξατο αύτη δι’ έαυτην, την συνέτριβεν ύπδ τούς πόδας 
του. Εΐχεν επιθυμήσει νά,ζησγ έν τφ κόσμφ, λοιπόν, διά τδν κόσμον θά 

^το βασίλισσα'έν τφ οΐκφ ευπειθής δούλη.



937936 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ο ΚΥΑΝΟΣ

. ■·

....

i¥l
■

■ ■ λ ', λ
. ■■ ■
si·

■ΐ’ΐ<

■■

;?· <■
■s:^"

' ' ■' '
"Μ ■

«Σάς εύχαρίστώ, Φράντζ, εϊπεν δ Κάσκωφ, τείνών μοι την χεΐρα.—- 
Είχον πεποίθησιν εις ύμάς ώστε νά σάς έμπιστευθώ την τιμήν μου επί πέντε 
λεπτά. ’Ελπίζω δέ δτι η σύζυγός μου καί εγώ θά σάς δφείλομεν την οί-, 
χιακηνμας εύδαιμονίαν. —-Σείς δέ, κυρία μου λάβετε την Απόφασίν σας ώς 
γυνή πνευματώδης, καί σάς βεβκιώ οτι η δεσποτεία μου ουδέποτε θά σάς 
γείνη έπαισθητη».

Ή Αύγουστα ήγέρθη. 'Ο σύζυγός της έφίλη-ε την χέΐρά της, ώς Αν είχε 
λαλησει περί των χπριεστέρων πραγμάτων. Είσήλθομεν είς την αίθουσαν ,. 
έ'νθκ μάς περιέμενεν δ καφές.

'Ο Κάσκωφ, δστις ούδαμώς είχε συγκινηθη ώμίλησε περί διαφόρων άλ

λων Αντικειμένων. Ή Αύγουστα $το εξουθενωμένη. Αί δλίγαι αδται στίγ
μα! τη έπροξένησαν περισσότερον πόνον $ όσον δλος δ καιρός τοΰ έ'ρώ- 
τός μας.

Μετ’ ολίγον τούς απεχαιρέτησα.

«Σάς ευχαριστώ καί πάλιν, είπεν δ Κάσκωφ προπέμπων με.—■ Τί νά 
σάς είπώ ! "Αν νίμην βασιλεύς θά περιόριζα δλους τούς ανθρώπους όσους 
ευρισκα νά σάς δμοιάζου'ν είς μίαν έρημον νήσον διά νά σχηματίσω λαόν 
Ιδιαίτερον δστις θά μοί έχορηγει Από καιροΰ είς καιρόν τά μέσα ΐνα καθα
ρίζω τάς φυλάς τ·ης γης.

ΚΒ'

Ή φιλία μόνη άναπληροΐ πίν άλλο α'ίαίημΐ.

'Η θλίψις, την οποίαν ύπεστην δτε ησθάνθην τό πρώτον δτι χάνω την 
Αύγουσταν εΐχεν νίδη ίκανώς έξασθενίσγ τό σώμά μου ώστε νά μη δυνηθ·^ 
νά άνθέξγ) κατά της νέας τζυτης συγκινησεως. Πυρετός, εφιάλτης.μακρά 

‘τέλος ασθένεια έπηκολουθησεν. Ή μητηρ μου δεν έγκατέλειψε τό προσ- 
κεφάλαιόν μου, βοηθουμένη μόνον ύπό.μιας υπηρέτριας οσάκις αί δυνάμεις 
αύτ·ης έξηντλοΰντο. "Αυ.κ έπανελθόντες έκ Πολωνίας δ κόμης καί η Ρενέ 

■ Αμέσως μετέβησαν παρ’έμοί καί έμειναν έν τη έπαόλει άνακουφίζοντες 
την μητέρα μου.

Είμαι νέος, καί τοι δέ κεκμηκώς καί συντετριμμένος κατόρθωσα νά κρα
τηθώ έν τη ζω·$· η φιλία προ παντός μ’ έζωογόνησεν. Έξηρχόμην στη- 
ριζόμενος επί του. προσφιλούς κόμητος. Ούδέποτε δμως ανέκτησα δλοσχε- 

ρώς τάς προετέρας δυνάμεις. Μόλις καί μετά βίας ανηρχόμην την μκκράν 
κλίμακα, ητις ώδηγει είς τό δωμάτιόν μου Απο τοΰ ισογείου πατώματος. 
Ένόμιζον οτι ζώ κατά τό -^μισυ μόνον 
- Άνέλαβον μετ’ δλίγον Αρκετά ώστε νά μεταβαίνω καθ’ έκάστην εις την 
?ς4λιν κάί καί Απαλλάσσω τούς φίλους μου τ^ς Ανίας τοΰ νά διαμένωσιν

είς τίν έπαυλ-ιν’ δεν δυναται δε νά φαντασθ-ij τις αποίας στοργής Αντικεί
μενου έγενόμην παρ’ αύτοϊς. Μεταξύ τοΰ Μαξίνσκη καί τ·ης 'Ρενέ έτοπο- 
θετεϊτο μικρόν τι έδόλιον, τό όποιον μέ περιέμενε πάντοτε καί επί τοϋ 
οποίου μόνος εγώ έκαθημην. Μετά την Αναχόρησίν μου έρριπτον εί'τε τό 
κάνιστρον τ*δς εργασίας της 'Ρενέ, είτε βιβλίον τι η εικόνα είς τρόπον ώστε 

νά μη δυναται κανείς νά τό καταλάβγ.
Εΐ'μεθα καί οί τρεις μουσικοί καί σχεδόν πάντοτε δ είς έπαιζεν Αγαπη

τόν τινα $χον, ένφ οί δυο Αλλοι τον ηκουον δνειροπολοΰντες, Αλλοτε Ανεγι- 
νώσκομεν σταμ'ατώντες συχνάκις, ΐνα Ανακοινόσωμεν Αλληλοις τάς εντυ
πώσεις καί κρίσεις ημών. Πολλάκις περιωριζόμεθα είς συνομιλίας. Κατά 
τάς τοιαυτας εσπέρας έλησμονούμεθα. 'Η βελόνη ταχέως διέτρεχε τάς 

ώρας επί τοΰ ωρολογίου και Απεχωριζόμεθα πολύ Αργά Αγαπώντες αλλη- 

λους επί μάλλον καί μάλλον.
Έφοιτώμεν καί είς το θέατρον. Ό κόμης είχεν ένοικιάσει μικρόν θεω- 

ρεϊον διά τρεις μόνον θέσεις. Τό εξέλεξεν επίτηδες ώστε νά μη Αναγκά- 
ζηται νά προσκαλγ ενοχλητικού; φίλους. Τό θεωρεϊον έκειτο έν τ·ρ σκι^ 
ΐνα μη έπιδείκνυται πολύ η 'Ρενέ. «Αυτός δ κόσμος μοί φαίνεται δτι μοί 
Αφαιρεϊ μέρος αυτής, την καταβίβρώσκει διά των δφθαλμώνε, έλεγεν δ 

Μαξίνσκης.
Ποσάκις λαμβάνων τάς χεϊράς των καί σφιγγών αύτάς εντός τών ίδικών 

μου έψιθόφιζα προς άμφοτέρους «σ’Αγαπώ!»—’Εκείνοι ένθουσιάζοντο μέ 
τήν λέζιν ταυτην. Τη άληθεία όμως ησαν τόσον ηνωμένοι έν τη καρδίγ 
μου, ώστε μοί έφαίνετο φυσικώτατον τό νά ομιλώ καί πρός τούς δυο δμοΰ 
ώς προς έν και μόνον πρόσωπον. Ένί λόγω τοσουτφ έζωράϊζον τάς ημέρας 

μου, ώστε ηδυνάμην Ακόμη νά ζησω καί νά ζησω ευτυχής.
Ούδέποτε άνεκοίνωσα ούτε είς την 'Ρενέ ούτε είς τον κόμητα την μετά 

τοϋ κυρίου καί της κυρίας Κάσκωφ συνέντευξίν μου. ’Εκείνοι δ’ έζ ετέρου 
Απεμάκρυνον πάν Αντικείμενον συνομιλίας δυνάμενον νά μοί Αναπόλησή 

την Αύγουσταν.
Ή ζωη μας διέρρεε τοσουτφ γλυκεία, ώστε οί Αδιάφοροι θεαταί, οΐτινες 

τυχαίως διέβλεπον τό ημέτερον σύμπλεγμα δεν ήννόουν πώς κατορθώσα- 

μεν νά η'μεθα τόσφ εύτυχεϊς.
Δεν ήννόουν !. . . .

’Ενταύθα λήγει τό χειρόγραφον το8 Φράντζ Τίλμαν. Τά περάιτέρω έγρά- 

φησαν έπί τη βάσει πληροφοριών, τάς οποίας έχορηγησεν δ κόμης καί η 
κόμησσα Μαξίνσκη.

Τόμος ST» 12.—Δεκέμβριος 1882 6® ’
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ΚΓ'

Οί,δεμία εΐιυχία πλ^?^»· "ΟτΆν ό ανβίωπος δεν 
εύρίσχει την δνστυχίαν περί έχυτόν, τήν ζητεί έν : 

f έίυτώ, ϊως ο?φήν εδρη.

Την έπιοϋσαν εορτής δοθείσης ύπδ του κόμητος και τής κομήσσης, ό 
Φράντζ, έλθών κατά την συνήθη ώραν, εύρε την 'Ρενέ τεθλιμμένην καί 
παρετήρητεν ί'χνη δακρύων είς τά δμματά της. ΌΜαξίνσκης αφοΰ έ'σφιξε 

τρυφερώς την χεϊρα τού φίλου του έβυθίσθη έντδς Ανακλίντρου και διά 
πρώτην φοράν παγερά σιωπή έπεκράτησε μεταξύ των.

«’'Οχι! είνε Αδύνατον άνέκρκξεν έπι τέλους δ Μαξίνσκης' δταν κρύ- 
ϊ πτωμεν μίαν ιδέαν όχληράν αύξάνομεν κατά μίαν Ακόμη τάς θλίψεις δσας

παρέχει».
Είτα γονυπετών προ της 'Ρενέ.
— Μή καταστρέφωμεν την ευτυχίαν μας, αγάπη μου! *Ας την διατηοη- 

σωμεν τουναντίον διά παντός μέσου. ’Ώ ! νά μη έπανίδω πλέον δάκρυα είς 
τά βλέφαρά σου ! . · ."'Όσα έρρευσαν ηδη σήμερον Ας ήνε τά πρώτα και 

τελευταία !—Συγχώρησε με, είπε φιλών τάς ταινίας τοΰ φορέματος της.— 
■,' Ή ζηλοτυπία μου είνε αθεράπευτος. Έπάλαισα κατ’ αυτής μέ δλας μου

τάς δυνάμεις. Αδύνατον ν’απαλλαγώ ! Ζηλεύω τδν τάπητα, τδν οποίον 
θωπεύει τδ φόρεμά σου, τδν αέρα, τδν όποιον αναπνέεις. . . Υποφέρω έγω, 
κλαίω ! Την ζηλοτυπίαν ταύτην δέν πρέπει νά θεωρής ελάττωμα. "Οταν 
ο έρως κυριεύει θέρμην καρδίαν, εκχειλίζει πα^τα/άθεν* δίδει ποίησιν, 
παραφοράν, μέθην, ζωήν εις την ευαισθησίαν.—Συγχώρησε με.

Εϊτα δ Μαξίνσκης ήλθε πλησίον τοΰ Φράντζ καί τώ έπρότεινε νά πώ
ληση ή ένοικιάση τά κτήματά του καί Αναχώρηση μετ’ αυτών. Καί δ 
κόμης καί η κόμησσα έπεθύμουν νά ταξειδεύσωσι μακράν, πολύ μακράν. 
'Η ζωή, δπως εκείνοι την έφαντάζοντο ήτο αδύνατος έν ώ τόπιρ εύρί- 
σκοντο. 'Ό,τι συνέβη χθες θά συνέβαινε καί τήν έπαύριον καί πάντοτε. 
Εις πάσαν στιγμήν νέαι θ’ Ανεφαίνοντο λύπαι. ’Έπρεπε νά δοθή μία λύ- 
σις, Απότομος και Αποφασιστική είς τδ πρόβλημα τοϋτο.Οί τρεις φίλοι 
ήσαν ανεξάρτητοι, μή έχοντες ούδενδς Ανάγκην. Τδ καλλίτερου θά ήτο, 
λοιπόν, νά φύγωσι, νά πήξωσιν Αλλαχού τήν σκηνήν των, καί άμα ήνο- 
χλουντο πάλιν ν’ Απομακρύνωνται τών Ανοήτων.

Τί είχε λοιπόν συμβή ;

Ό κόσμος έν γένει έχει περισσοτέραν βλακείαν ή καρδίαν. Πολλάκις 
έν έννοεΐ τί έστι καλόν* προκειμένου δέ περί αί

ται νά τά έξηγήση, τά εκφαυλίζει, τά διασύρει.
Ό κόμης προσεπάθησε νά κρύψη άπδ τδν Τίλμαν τδ αί'τιον τής τοιαύ-

σθημάτων, δσα δέν δύνα-
δ

της ταραχής* άλλ’ ήτο Αδύνατον νά ύπαρξη μυστικήν μεταξύ τωϊ». — 
Τήν προτεραίαν είς τδν χορόν ήκούσθη δτι δ Φράντζ ήτο εραστής τής 
'Ρενέ. ’Άτιμ.ον ! Πλήν τί νά γείνη ; Νά φονεύση τις τούς είπόντας ; Ήΐσαν 

γυναίκες ή άνδρες τών γυναικών ευτελέστεροι. 'Εκατόν άλλως πρόσωπα 
τδ έπανελάμβανον εν άγνοίορ τών τριών φίλων. Ό Φράντζ έπρότεινε ν’ 
Απομακρυνθώ αυτός. Μόνον φάρμακον υπήρχε τοϋτο, αλλ’ ό Μαξίνσκης 
ούτε λόγον ή'θελε ν’ Ακούση περί χωρισμού. Πώς ήδύνατο νά ήνε εύτυ- 

χής άνευ τοϋ Φράντζ, τοϋ δημιουργού τής ευτυχίας του.
«Καί τών δύο μας αί καρδίαι συναντώνται είς τήν ίδικήν σου, έλεγεν. 

Ή ένωσίς μας υπήρξε διπλή· ’Επειδή λοιπόν τριαύτη χάρις δέν Απαν
τάται παρά μόνον είς ημάς, πρέπει νά τήν καταστρέψωμεν ; . . . . *Οχι! 
Τί μ.κς μέλει διά τδν κόσμον ; . . .. ’Εγώ μόνος δικαιούμαι νά κρίνω τί 

συμβαίνει μεταξύ τής γυναικός μου και σοϋ».
Κατ’αυτήν εκείνην τήν στιγμήν υπηρέτης άνήγγειλεν είς τδν κόμητα 

δτι γυνή άγνωστος έλθοΰσχ έκ τών περιχώρων έζήτει νά δμιλήση πρδς 

αύτδν ιδιαιτέρως περί πραγμάτων κατεπειγόντων, ώς έλεγεν.
Ή 'Ρενέ καί δ Φράντζ είπον είς τδν κόμητα νά δεχθή τήν χωρικήν γυ

ναίκα ΐνα μάθη περί τίνος έπρόκειτο. Ό Μαξίνσκης διέταξε νά τήν είσα- 
γάγωσιν είς τδ γραφεΐόν του δπου είσήλθε καί αύτδς μετ’ ολίγον.

«Κύριε, είπεν ή άγνωστος γυνή διά μειλιχίου υφους διολισθαίνουσα έγ- 
γύτατα τοϋ κόμητος, έσκέφθην έπί πολύ πριν έ'λθω ένταΰθα Αν ώφειλον 
νά προβώ είς τδ σπουδαΐον τοϋτο διάβημα. Ό σύζυγός μου κ’ εγώ δέν 

συνειθίζομεν νά έπεμβαίνωμεν είς ξένας ύποθέσεις Αλλά θεωροϋμεν καθή
κον νά γινώμεθα ωφέλιμοι είς τούς πλησίον μας. Δέν μέ γνωρίζετε, κύριε* 
άλλ’ έγώ γνωρίζω καλώς τήν κυρίαν κόμησσαν, πρώην δεσποινίδα Ρενέ 
Β***· Είμαι ή κυρία Τοκέν. Ό Δούξ β*** κατφκησε -τδ τελευταΐον έτος 
εις μίαν πτέρυγα τής έπαύλεως, τήν όποιαν έχομεν ημείς ένοικιασμένην, 
συνεπείη τούτου γνωρίζω περιστατικά τινα τά δποϊα σβς Αφορώσι κ,αΐ τά 

όποια ούδείς ήδύνατο ποτέ ν,ά φαντασθη............
■— Κυρία, είπεν αύστηρώς δ Μαξίνσκης, ούδεμίαν σημασίαν δίδω είς 

δ,τι γνωρίζουσιν ολοι οί κάτοικοι τών πέριξ έπαύλεων περί τών Αφορών- 

των είς έμέ πραγμάτων».
Ήγέρθη καί έχαιρέτισε τήν σύζυγον τοΰ ένοικιαστοϋ ΐνα τήν Αποπέμψη»
— Τή αλήθεια, κύριε, είπεν ή κυρία Τοκέν, χωρίς νά. κινηθή έκ τής θέ- 

σεώς της, φαίνεται ώς νά φοβεϊσθε νά μέ Ακούσητε.
— ’Άν ήσθε άνήρ θά σας είχα ή'δη παρακάλεσην’ άφίσητε τήν θέσιν 

αυτήν έκ τής οποίας δυσκολεύεσθε νά έγερθήτε.
— $.ύριε κόμη, είπε- χωρίς. νά κλονισθή τδ παράπαν, Απρόσμενα νά σάς 

('δω έκλαμβάνοντα τδ πράγμα ύπδ τοιαύ,την έ'ποψιν* οι άνδρες δέν θέλουν 
ποτΑέ οίίτε νά μάθουν ούτε νά πιστεύουν είς τίποτε,. Είμαι είς θέσιν ν’ Απο
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δείξω τά λεγόμενά μου' Ανευ τούτου δέν θά "ηρχόμην νά σάς ενοχλήσω, 

καί Sv τδ χριστιανικόν καθήκον δέν μέ Ανάγκαζε νά δμιλησω πιστευσατε 
δτι θά είχα ηδη Αναχώρηση. Άλλ’ έσυμβουλευθην τδν κ. ΈφημέριονΆφοϋ 
τφ ένεπιστευθημεν τδ παν και εγώ και η μάρτυς, την δποίαν έχω, μία 
κόρη άριστων ηθών. Ό κ. ’Εφημέριος μας είπε λοιπόν, ότι αίν δ. κ. κόμης 
ύπέσχετο νά μη κάμγ σκάνδαλον, άν ύπέσχετο νά συγχώρηση, έπρεπε 
νά τδν είδοποιησωμεν, διότι έχομεν καθήκον νά κτυπώμεν τδ κακόν.

Ό Μαξίνσκης έκινηθη ώσεί θέλων νά κρημνίσγ έξω την γυναίκα εκεί
νην' η κυρία Τοκέν έξηκολούθησεν.

«'Άμα η ύπόληψις τών Ανθρώπων προσβληθώ άπαξ καί ύπάρχουν Απο
δείξεις πολλαί περί τούτου ματαίως προσπαθοΰσι πλέον νά φανώσιν Ανώ

τεροι τών ύπονοιών, η δυσφημία μένει a.
Ό Μαξίνσκης μόλις συνείχε την οργήν. Φρικτη πάλη συνεκροτείτο έν 

τ·η ψυχγί του. Μεθ’δλην την Αγανάκτησιν της Αξιοπρέπειας του, έπεθύμει 
Αδη νά μάθη τί έπρόκειτο νά είπη η κυρία Τοκέν, έστω καί διά νά τη 
έπιβάλη σιωπήν.

«Τίνος δέ ύπόληψις νομίζετε ότι προσβάλλεται; έξηκολούθησεν έκείνΑ 
μέ εΐδός τι περιφρονησεως.— Ή της κυρίας κομησσης!»

Ό Μαξίνσκης Ανεπηδησε.
«Μείνατε ήσυχος, κύριε, μέχρι τοϋδε μόνον δ κύριος εφημέριος καί A 

οικονόμος του, δ σύζυγός μου, ή υπηρέτρια κ’ εγώ γνωρίζομεν τδ μυστικόν. 
Ούδείς άλλος Θά τδ μάθη ! . . . ’Ιδού δέ τί συνέβη. ...

— ’Έξω! ’Έξω αμέσως, έβρυχηθη δ Μαξίνσκης.——Πηγαίνετ’ έξω, 
ειδεμή. . . .

— Καλά λοιπόν! Φεύγω Αφοϋ τδ θέλετε.
Ή Τοκέν έτράπη εις φυγήν.
*0 κόμης ·ητο έξω έαυτοϋ.Τδ αίμά του,τδ όποιον έβραζεν άπδ της ΑρχΑς 

τ$ίς συνδιαλέξεως τκύτης, ανέρρευσεν δλον έπί τ·ης κεφαλές του.
Τί νά πράξη ;. . · Νά περιφρόνηση την γυναίκα εκείνην ; Δέν περιφρο- 

νοϋσι τάς έχίδνας, τάς συντρίβουσι διά τών ποδών. Άφοΰ και ίερεύς εΐχεν 
άναμιχθη εις την ύπόθεσιν ύπηρχε σκιά τις Αμφιβολίας; Ή Ανήσυχος φύσις 
τοϋ κόμητος έπεκράτησεν. ’Έτρεξεν εις τδν προθάλαμον, δπου εδρε την 
κυρίαν Τοκέν περιβάλλονταν τους χονδρούς πόδας της δι’ ελαστικών πέ
διλων. Παρίστατο καί άλλη τις γυνή, της δποίας τδ ποόσωπον δέν ητα 

άγνωστον εις τδν Μαξίνσκην.
— Ποΰ σέ είδα εσένα; την ηρώτησεν άποτόμως.
— Είμαι η Κατερίνα, είπε.— ’Ήμουν ύπηρέτρια εις τοϋ κ. Τίλμαν όταν 

έκινδύνευσε ν’ Αποθάνη εσχάτως. Ένθυμεΐσθε, δ κ. Φράντζ ητο πολύ άρ

ρωστος, εγώ δέ τδν έπεριποιούμην μαζί μέ την μητέρα του. ’Έπειτα $λ-

δατε και σείς. Μου έδώσατε 

είμαι πολύ ευγνώμων.

μάλιστα καί πολλά χρήματα. Άπδ τότε σάς

—γ—------ » «
— Εΐνε ή μάρτυς μου, διέκοψεν η κυρία Τοκεν.
Τδ ειλικρινές πρόσωπον τ·ης χωρικής έξηγαγε τδν Μαξίνσκην άπδ τοϋ 

δισταγμού του περί τοϋ πρακτέου. Άπηχθάνετο ν’ Ακούση την σύζυγον τοϋ 
ένοικιαστοΰ, αλλ’ οχι καί τδ κοράσιον εκείνο, τδ δποϊον δέν είχε λόγον 
νά εύχαριστηται Αποδίδον τδ κακδν εις άνθρωπον, τοϋ όποιου έδοκίμασε 

την γενναιοδωρίαν.—Έν τούτφ εύρε την συγγνώμην έαυτοϋ.
Εΐσηγαγε την υπηρέτριαν εις τδ γραφεΐόν του.
—- Έξηγησου αμέσως, τη είπε' χωρίς πολλά λόγια!»
Ή ύπηρέτρια δειλιώσα έτριβε τάς παλάμας εκατέρωθεν έπ'ι του φο

ρέματος.
— Λέγε, λοιπόν ! Θέλω νά τά μάθω όλα.

— Ή κυρία Τοκέν σάς εΐπεν ίσως....
— Τίποτε δέν μοϋ εΐπεν η κυρία Τοκέν. 2ύ θά μοϋ ειπίίς. Λέγε τί 

ξεύρεις!
— Ιδού, κύριε. ’Εγώ ·ημουν ύπηρέτρια της κυρίας Τίλμαν πριν ύπάγω 

εις τοϋ Τοκέν. "Οταν έξενυκτοϋσα εγώ τδν κ. Φράντζ, πριν έλθετε σείς, 
πολλαΐς φοραΐς η μητέρα του μοϋ έλεγε’ «Παραμιλεΐ. Πρόσεχε νάμη έπα- 
ναλάβης δ,τι Ακοΰς τώρα, διότι θά δυσαρεστηθη πολύ!» Ή καϋμένη η 
κυρία μου! έως τότε άγρυπνοϋσεν η ιδία εις τδ προσκέφαλόν του πρδ πάν
των διά τοϋτο, Αλλ’εκείνος έπέμενε νά μη ξενυκτφ αύτη καί κοπιάζη' 

καί είχε δίκαιον διότι εΐνε πολύ γερόντισσα.

— Τελείονε, λοιπόν!
—· Δύο μ·ηνες ύστερα ή κυρία Τοκέν μοϋ έπρότεινε νά μέ πάρη ώς ύπη- 

ρέτριαν μέ καλδν μισθδν καί έδέχθην. Άμα έπηγα εις τδ Βράϊτ μέ ηρώτα 
περί τοϋ κ. Φράντζ τόσον συχνά δπου, δέν ημπορώ νά καταλάβω πως έγί- 
νετο, της έλεγα πάντοτε κάτι τί. Εΐνε πολύ πλέον έξυπνη Απδ ’μένα.

—- Λεγε, λοιπόν, τί της είπες ;
, ·— Της είπα τί καί τί έλεγεν ό κ. Τίλμαν εις τά παραμιλητά του . .. 
Είχα όμως άδικον διότι έδωσα ύπόσχεσιν εις την μ,ητέρκ του νά μη φλυ
αρήσω, άλλά η κυρία Τοκέν μ’ έβεβζίονεν δτι σεις θά μείνετε πολύ εύχα- 

ριστημένος.
— Είξεύρω τί έλεγεν δ Φράντζ εις τδν ύπνον του' ώμίλει περί τ^ς κυ

ρίας 'Ρενέ, την Αγαπά πολύ, ώς αδελφήν του. Αύτκ εΐνε όλα, λοιπόν ;
■—Ναι............καί έλεγεν Ακόμη δτι καί σάς Αγαπίρ πολύ, εΐσθε παιδί ·

του, έλεγεν.
— Ώμίλει ί'σως καί περί της κυρίας Αύγουστας.
— ”Ω ! Δι’ αύτην έλεγεν «Εΐνε θηρίον ! . . την μισώ ... μ’ εφόνευσε !» 

Την έστόλιζε κ«ίθώς έπρεπε' ποϋ νά τά ενθυμούμαι δλα. «Αυτή συζυγος
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μου ;.. . ποτέ! ποτέ ! . . . Έγώ τήν 'Ρενέ μόνον άγαπώ, ή 'Ρενέ 
πρεπει νχ εχγ την καρδ ίκν μου ! . . ,»

Μβχρι τοΰδε ή άπλότης μεθ’ ής τδ κοράσιον εκείνο έπανελάμβανβ τά 
γεγονότα, καθίστα πάσαν ύπόνοιαν άδικαιολόγητον. Άλλ’ δ Μαξίνσκης 
καταοιβρωσκόμενος ύπδ τής άνησυχίας δέν έπαυσε τήν συνομιλίαν, & νά 
περιεμενεν ακόμη τι. ’

— Λοιπόν ;. . . Λοιπόν ; . . . Έτελείωσες ; ήρώτα.
— Έτελείωσα, βέβαια. ’Ά ! ναί, δ κ. Φράντζ‘έλεγεν άκόμη. Έγώ νά 

γεινω ερωμένος της ! . . . Νά θέλγ ένώπιον τοϋ συζύγου της, δστις μέ ά- 
γαπγ, με υπολήπτεται. . . καί νά τολμ$ νά μοΰ τδ προτείνγ!

— Τδ έλεγεν αύτό !
— Πολύ συχνά.
— Τί εννοούσε μέ τούτο ;
— 2εύρω ’γώ; Θαρρώ πώς μιλούσε μάλλον διά τήν κυρίαν Αύγούσταν, 

αλλ η κυρία Τοκέν λέγει δτι δέν τήν είδε πλέον άφότου ύπανδοεύθη.
- Μία μέρα ένφ ήμεΐς έμιλούσαμεν δι’αύτό, ήλθεν δ κ. Τοκέν καί υ.άς 

είπέ παλιν. ’Εγω είξεύρω τί τρέχει, είπεν. Ή κυρία 'Ρενέ τά έχει καλά 

με τον Φραντ^. Έως τώρα δέν είπα τίποτε διότι έμεναν έδώ. Μία βοαδυά 
ε χα άποκοιμηθ-η κάτω είς τήν τραπεζαρίαν μέ τήν πίπαν είς τδ στόμα’ 
όταν ε^υπνησα θά ήτο μία ή ώρα, άνέβηκα άμέσως διά νά κοιμηθώ. Πεο- 
νωντας δμως άπδ τδ δωμάτιόν τοΰ Φράντζ ήκσυσα συνομιλίας. Ήσαν δύο 
φωναι, ή μία ψιλή, ψιλά καί αδύνατος. Δέν έπίστευσα δτι έκάμνε μόνος 
του δυο φωνάς διά νά περνφ τήν ώραν του· δέν ήξευρα δμως καί τί νά 

υποθέσω. «Αν ήλθε κανείς, άπδ ποΰ έπέρασεν; έλεγα, άφοΰ ήμεϊς μένοαεν 
άργα κάτω και όταν φύγωμεν κλειδόνομεν. «Ας ήνε. Τδ πρωί, δταν κατέ
βηκα είς τδ περιβόλι ένωρίς, νά θέσω μίαν κλιματαρίά, είδα κάτω άπδ 
το παραθυρον τοΰ Φράντζ τέσσαρα πατήματα είς τδ χώμα, δύο μεγάλα 
και δυο μικρότερα ! Τά περνώ κατόπιν καί φθάνω είς τδ παράθυρον ττϊς 
κυρίας Ρενε. ’Εκεί τά μικρά βήματα έχάθησαν καί τά μεγάλα ήσαν βα
θύτερα. Βεβαίως δ Φράντζ θά έσηκωσε τήν κυρίαν διά νά τήν άναιβάση 

απο το παραθυρον. Αύτδ ήτο βέβαιον, διότι μία τριανταφυλλιά, ποΰ είν’έκ^ 
φυτευμενη, έφαίνετο είς κακήν κατάστασιν. Έπειτα τά μεγάλα βήαατα 
ε,ηκολουθουν τδν περίπατον μέσα είς τδν κήπον».

Οι ^οφθαλμοί τοΰ Μαξίνσκη έβυθίσθησαν είς τδ. κοίλωμά των, τά χείλη 
του είχον ώχριάσει και συνεθλίβοντο προς άλληλα.

. Η Κατερίνα εζηκολουθει διά τ.ής μονοτόνου φωνής της.
, «Οταν είδα αύτά, μας είπεν δ κ. Τοκέν, έσβυσα μέ τδ πόδι μου δλα 

τα^βηματα. Έσυλλογίσθην δτι άν ήκούετο ή ίστοοία αύτή θά εί^αμεν 
τκανδαλα είς τδ σπήπ καί συγχρόνως θά ήδικήτο καί ή κυρία 'Ρενέ.Τωοα
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• ■ Τόσφ καλλίτερα καί διά τδν Φράντζ και δι’

ινην. Είνε ευτυχείς καί πλέον ελεύθεροι !»
'Ο Μαξίνσκης κλίνων τήν κεφαλήν επί τοΰ στήθους μόλις ήκουε πλέον 

είπεν επί τέλους. Είπε μου δμως. με πασαν άλή- 

θειαν, τδ πιστεύεις έσυ αυτό ;
πιστεύει ! Αύτδς δέν ήμπορεΐ νά λανθάνεται. 

πιστεύεις ;

πλέον είνε κυρία κόμησσα. 

εκείνην. 1

τί έλεγεν ή Κατερίνα.
— Είσαι τιμία κόρη,

— 'Ο ’Εφημέριος τδ
— ’Αλλά σύ, σύ τδ

— ! ·
— Διατί ;
— Δέν ήμποοώ κ’ έγώ νά είπώ διατί.Ή κυρία κόμησσα είνε πολύ καθώς 

ποέπει, καί σείς έπίσης φαίνεσθε τόσον καλός ! Διατί τάχα ν’ άγαπ? τδν 
κ' Φράντζ; "Αλλο είνε φίλος καί άλλο είνε σύζυγος η δρώμενος- αυτός είνε 
ίδικός μας, δπως,τδ φόρεμα, ή ποδιά, εΐ'μεθα έ'να τέλος πάντων !

_ Λοιπδν σύ δέν θά έπήγαινες είς τδ· δωμάτιόν άνθρωπον, οστις σου 

έσωσε τήν ζωήν; „ .,
__ "Οχι. «Αν ήτο πρίν μοΰ σώση τήν ζωήν, μάλιστα. Υστερα όμως α 

^δυσκολευόμουν. , , , ,ν
- ’Ώ ! Έλεεινότης ! άνέκραξεν δ κόμης.-Νά έξεταζω εγω τας ιδέας 

τήςξγκόρης αυτής ! . . . Φύγ’άπ’ εδώ !» ,

Ή χωρική άπεμακρύνθη. Τήν μετεκαλεσε. ,
— Μίαν λέξιν άκόμη. Κατά ποίαν εποχήν είπεν δ κ. Τοκεν δτι

λυψε ταΰτα ; , ,
__ Λέγει δτι ήτο τήν ημέραν ποΰ έπωλησε τα μοσχάρια του 

γραμμένου είς τή βιβλία. ,
__ Στεϊλέ μου τήν ημερομηνίαν αύτην, είπεν δ κόμης όώων 

λάντιόν του είς τήν ύπηρέτριαν, καί ποτέ πλέον νά μή φανγς έμπροστα 
μου ! *Αν ήμπορνίς δέ σιώπα ! καί σύ, καί τ’ άφεντικά σου, και δ εφη-

t

Μαξίνσκης ού μόνον ή'κουσε μέχρι τέλους τάς γυναίκας έκείνας, άλλά 

καί τάς έπίστευσεν. "Ωρμησε πρδς μίαν δπλοθήκην καί ήρπασε πιστολιού, 
τδ δποτον προητοίμασεν. Ό Φράντζ κατ’έκείνην τήν στιγμήν εν.εφανισθη 

. Ό κόμης έστηρίχθη μέ τάς δύο του χειρας επι της 
' τραπέζης καί τδν έθεώρει μέ Οφθαλμούς πεπλανημένους. Ό Φράντζ έμενεν 

ένεδς καί άκίνητος. , , ,
— «Σύ είσαι!Ρ έψιθύρισεν έπί τέλους δ Μαζίνσκης. Και ηρωτα εαυτόν

«ΙΙρέπει νά τδν φονεύσω ;»·
Ή ευγνωμοσύνη τδν άνεχαίτιζε. , ,
__ φύγε ! τώ είπε χωρίς νά κινηθγ. - Φύγε ! ... δια παντός Δεν 

θέλω πλέον νά σ’ έπανίδω ! Ποτέ ! Ποτέ ! . . . θεώρησε με τρελλον άν

είς τδ κατώφλιον

άνεκά-

θά ήνε

τδ βα-
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θέλ^ί, άλλά μή επανελθεί πλέον .' Μή γροέψτ^ς ! Σοϋ τα απαγορεύω !.. ;
Ό Φράντζ τδν παρετήρει μετά τρόμου.
— "Εμαθα ή'δη ότι ερωτεύεσαι τήν 'Ρενέ, δτι μέ άπατ^τε και οί δυο... 

Είνε άποδεδειγμένον! . . . Είνε άπαίσιον αύτδ και άπίστευτόν! . . . Καί 

όμως τδ πιστεύω ! Άπδ φρόνησιν ; άπδ ζηλοτυπίαν ; δέν γνωρίζω. — Ή 
καρδία μου στάζει αίμα καί συγχρόνως έξαγριοΰτκι. ... Προξενώ φρίκην 

είς έμαυτόν. . . και δμως τδ πιστεύω ! . . .»
Οί δύο εκείνοι άνδρες προσέβλεπον άλλήλους χωρίς νά τολμώσι νά κι · 

νηθώσιν. Ή 'Ρενέ είσήλθεν άπαρατήρητος.
— ’Έμαθον τάς σχέσεις, τάς οποίας εί'χατε είς Βράϊτ. Υπάρχουν άν

θρωποι άκούσαντες νά δμιλ·ρ τήν νύκτα ή 'Ρενέ είς τδ δωμάτιόν σου . . . 
Τά ί'χνη σας έφαίνοντο άπδ τδ ίδικόν σου παράθυρον έως τδ ίδικόν της!...

— Τί λέγει ; Εινε άδύνατον αυτό! διέκοψεν ή κόμησσα.— Ποϊος έτόλ- 
μησε νά εΐ'πγ τοιαϋτα ψεύδη ! Βεβαίωσέ τον σύ, Φράντζψ οτι είνε ανύπαρ
κτα. . . Δικαιολογήσου, λοιπόν, δικαιολόγησέ με ! . . .

— Νά σας δικαιολογήσω^ κυρία ! είπεν δ Φράντζ ύπερηφάνως. —Άν δ 
κόμης έπίστευσεν ήδη ώς δυνατά τοιαϋτα πράγματα, δέν υπάρχει πλέον 
θεραπεία. Άν παρεδέχθη άπαξ δτι ήδυνάμεθα νά τδν άπατώμεν, πώς θά 
έχη πλέον πεποίθησιν είς τούς λόγους μας ; “Εστω δτι σήμερον δυνάμεθα 
νά τδν έξαγάγωμεν διά γεγονότων έκ τής απάτης του’ θά δυνηθώμεν 
δμως καί-αύ'ριον, και πάντοτε ; . . .

— 'Ρενέ, άνευ έμοΰ δέν θά ήσο σύζυγος τοϋ Μαξίνσκη" εγώ δέ, άνευ 
σοϋ, θά ήμην αποθαμένος. Ή φιλία μάς έ'σωσεν άμφοτέρους" άλλ’ ή φιλία 
δέν εινε πιστευτή, είνε άπηγορευμένη μεταξύ άνδρδς καί γυναικός. Αύτάς 

τάς λέξεις τάς ή'κουσα άπδ τοϋ στόματος τοΰ πατρός σου τήν πρώτην 
ημέραν καθ’ ήν ώμιλήσαμεν ένώπιόν του περί τών αισθημάτων ημών. Έν- 
θυμεϊσθε ; Είχε δίκα.ον δ πατήρ σου, ώνειρεύθημέν τδ άδύνατον. Δέν έλά- 
βαμεν τότε ύπ’ δψιν τδν κόσμον, δστις ή'δη αίφνης μάς υβρίζει διά τής 
μεγάλης φωνής του. Ή χαρά σου άπώλετο, ή ύπόληψίς σου προσεβλήθη, 
καί δλων τούτων είμ’ αίτιος εγώ! Έγώ, δ εγωιστής, δστις ήθέλησα μέ 
θυσίαν τής ίδικής σου ευτυχίας νά παρηγορηθώ. ...

Καί άποτεινόμενος πρδς άμφοτέρους έξηκολούθησε διά φωνής θλιβεράς :
— Συγγνώμην!. , · Δέν θά διαταράξω πλέον τήν ησυχίαν σας. . . Ναί, 

δέν θά μέ ίδήτε πλέον ! . . . άλλά, άγαπάτέ με άκόμη . . . μή μέ άπο- 

στραφήτε ! μή μέ λησμονήσετε δλως διόλου ! . . . Άν ήνε δυνατδν νά μέ 
ένθυμήσθε κάποτε καί ν’ άναφέρετε τώνομά μου τδ εσπέρας, τήν ώραν 
ποΰ συνείθιζα νά έοχωμαι! - Διά σάς τά σύννεφα θά περάσουν καί θά ίδήτε 
πάλιν τδν ουρανόν, δ είς θά παρηγορήσν) τδν άλλον. .. Έγώ δμως.. .

Ή κεφαλή του έκλινε βαθμηδόν έπί τοϋ στήθους του, οί οφθαλμοί του
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ήσαν προσηλωμένοι έπί τοϋ εδάφους. Μόλις έφαίνετο τδ πρόσώπόν τόυ, 
Τά δάκρυά του έπιπτον βαρέα, έν πρδς έν είς τδ πάτωμα.

— Τί είχα ζητήση έγώ ; Μίαν γωνίαν είς τδ σπήτί σας, έπανέλαβε 

μετά φωνής έξησθενημένης, ένα χαμόγελο, άπδ καιρδν είς καιρόν, ένα 
γλυκύν λόγον, καί μοϋ ήτο αρκετόν. . . ’Ητο πολύ, φαίνεται ! —Τώρα, δέν 
έχω πλέον τίποτε. . . Ό έ'ρως μέ συνέτριψε καί ή φιλία μέ απωθεί, ώς 
πιστόν σκύλλον, τδν οποίον ύποπτεύονται ώς άρρωστον.Ούδείς εξετάζει άν 
ήνε ή δέν ήνε πραγματικώς άρρωστος, άρκεϊ δτι τδν ένόμισαν.Τδν φίλον 
ποΰ χθες άκόμη έθώπευον, σήμερον τδν κτυποϋν μέ τδ ρόπαλον, τδν πνί
γουν. Τδ πτωχδ σκυλί μέ δάκρυα είς τά ’μμάτια κυττάζει τδν κύριόν 
του, ώς νά τδν έρωτ^: αΔιατί μέ διώχνουν ; Τί κακδν έ'καμα ; Μήπως 
διότι πονώ πολύ, μέ λακτίζουν. . . . μέ θανατόνουν ;» Κάνεις δμως δέν 
προσέχει είς τήν λύπην του, δλοι άποφεύγουν τάς θωπείας του. Φοβούνται 

άκόμη, μήπως ακούσουν τδν τελευταίου ώρυγμδν άποχαιρετισμοΰ .... 
Πτωχδ σκυλί ! Πτωχέ φίλε ! Πόσον Ομοιάζετε ! "Ολα μεταβάλλονται γύρω 
σας. Τδ πάθος, ό έ'ρως καί ή φιλία αύτή άκόμη, δλα πίπτουν" ή καρδί.α 

σας μόνον μένει άμετάβλητος ! Αύτδ είνε ή πηγή τών δυστυχιών σας.... 
Άς ήνε ! Τώοα πλέον τετέλεσται ! Ού'τε νά τδ σκέπτεται κάνείς πλέον! 

Ούδέν εξαλείφει τδ παρελθόν».
s Καί δμως πόσον είνε δδυνηρόν ! έξηκολούθησε φέρω.ν τήν χεϊρα έπί τής 

καρδίας του.— Νομίζει κανείς δτι δλη του ή ζωή διαφεύγει άπ’έδώ.... 
Ά ! ή καρδία πραγματικώς είνε ή ζωή, καί όταν άπαξ συντριβή αύτή, 

δλα συντρίβονται.... Χαίρετε ! .. . Χαίρετε ! . ..»
«Άν καμμιά φορά συλλογίζεσθε τδν Φράντζ, νά μή φαντάζεσθε δτι 

κλαίει, δτι είνε δυστυχής. "Ω ! ’Όχι! Νά λέγετε μόνον δτι αύτδς δέν 
σάς μισεί καί δτι παραζαλεϊ διά σας τδν ©εόν, αύτδν ποΰ ’ξεύρει, καί 

■συγχωρεϊ ! . . .»
“Οταν ή φωνή τοΰ τάλανος νεανίου δέν ήκούετο πλέον, δ Μαξίνσκης 

καί ή Ρενέ, στρέψαντες τήν κεφαλήν, μάτην άνεζήτησαν αύτόν διά τών 

ομμάτων" είχεν έξαφανισθή.
Ή κόμησσα έ'δραμε π.δς τδ παράθυρον καί τδν είδεν άπομακρυνόμενον 

• άργά, άργά, μέ τήν κεφαλήν κάτω νεύουσαν.— Ούδ’άπαξ έστράφη πρδς 

τά όπίσω φοβούμενος μή χάση τήν δύναμιν ν’ άπομακρυνθ^.
κ Δέν εξανίσταμαι, είπεν ή Ρενέ πρδς τδν σύζυγόν της, δέν άγανακτώ, 

δέν κραυγάζω κατά τής άδικίας σου, διότι ..,. σε λυποϋμαι ! Βλέπω τδν 
άνθρωπον αύτόν, εις τδν οποίον δφείλομεν πάσαν εύτυχίαν. Αύτδς ό άν

θρωπος, τδ 3ν αύτδ έ'ζη διά μόνης τής πρδς ήμάς εμπιστοσύνης του. Τίρ 
®ίπες άπαξ «Διστάζω περί σοϋ!» τδν έφόνευσες, θ’άποθάνγ.

— Τδν έφόνε,σα !
•—©ά τδ ί’δης.
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AH βλάξ, λοιπόν, ή δήμιος! ’ιδού ή κατάστασις τοϋ κόμητος.
Αί'φνης ιδέα τις τφ έπήλθε και έγραψεν άμέσως τήν άκόλουθον επιστο

λήν πρδς τήν Αύγούστπν.

«’Αγαπητή μου έξαδέλφη»,
«Δεν σ’ έγνώρισα μοχθηράν και δέν πιστεύω νά θελήσρς, κρύπτουσα τήν 

αλήθειαν, νά καταστρέψγς ολόκληρον μέλλον ευτυχίας, τδ τής 'Ρενέ καί 
τδ ίδικόν μου— Γράψε μου, σ’έξορκίζω, είδες τδν Φράντζ μετά τδν γά

μον σου ; "Ελαβεν αφορμήν νά πιστευτή ότι τδν ήγάπας ακόμη ;............
Συγγνώμην ! Δέν δύναμαι νά έξηγηθώ διατί σοΰ κάμνω τήν έρώτησιν 
ταύτην. Ασθένησε, τφ έπήλ'εν εφιάλτης .... έλάλησε. ,Περι τίνος ;— 
Έπρόκειτο πεοι γυναικδς εγγάμου. "Αν δέν ήσο συ, ήτο ή 'Ρενέ.. .. 'Ή! 
συγχώρησε με. "Αν έγνώριζες πόσον υποφέρω!»

'Η επιστολή αυτή σφραγισθεΐσα έπιμελώς άπεστάλη πρδς τήν κυρίαν 
Κάσκωφ.

Τεσσαρες ήμέοαι παρήλθον.
'Η 'Ρενέ καί δ Μαξίνσκης εβλέποντο ολίγον και δέν ώμίλουν. "Έν θϋμα 

δκειτο μεταξύ αύτών. Τδ, παν ήτο πένθιμου έν τφ πρώην ευθυμώ έκείνω 

οί'κφ, διότι ή λύπη βλέπει διά μέσου μελανού πέπλου πάν ό,τι περιστοι
χίζει αύτήν.

ΈπΙ τέλους ήλθεν επιστολή τοϋ κ. Κάσκωφ.

«Φίλτατε κ. Μαξίνσκη,
«Μ’δλον ότι τδ γράμμα σου είχε πέντε σφραγίδας και ύπδ τήν επι

γραφήν έφερε τήν λέξιν a{<ha/repor»f τδ ήνοιξα ούχ ήττον εγώ και τόσφ I 
καλλίτερα δι’όλους μας.— 'Η κυρία Κάσκωφ ήτο άποϋσα, έν τοιαυτγ δέ 
περιπτώσει ανοίγω συνήθως εγώ δλκς τάς έπιστολάς της. Δεν μοί έδωκεν 
εκείνη τήν άδειαν, άλλ’ ουτ’ εγώ τήν έζήτησα. — Δεν είμαι τόσον ευαί
σθητος οσον σό, νεκρέ μου φίλε. Φαντάζομαι τώρα πόσον θά στενοχωρή- 
σαι, ώ νεότης! . . . Έγώ σκέπτομαι άλλως πως. ’Επέταξε μία μυϊγα καί 

. ήκοόσθη ότι ή σύζυγός μου έ'χει εραστήν ; . . . Τδ σπαθί μ,ου άμέσως! Ό 

πρώτος έμφανισθεΐς εΐνε δ αντίπαλός μου, καί άν τύχη νά μή έμφανισθη 
κανείς, είμαι άξιος νά τά βάλω μέ τδν εαυτόν μου ! Αύτδ εΐνε τρέλλα, 
θά εΐπγς σύ, άλλ’ έ'χει και τδ νόημά του .... Τοσούτω μάλλον καθόσον * 
επέρχεται ή λύσις ταχύτερον.

«Πίστευσε ότι δέν θ’ άπεκρινόμην είς τήν συγκινητικήν επιστολήν σου 
άνευ τών οικογενειακών δεσμών οΐτινες μάς συνδέουσιν.

«Έγώ ούδέπρτε θά προσέφερον τήν χεΐρά μου εις τήν Ρενέ, διότι έγνώ- 
ριζα δτι τδ κομ.ψδν αυτής ύποδημάτιον θά μ’ άπελάκτιζε λίαν περι,φρο- 

νητικώς’ διά τούτο έθεώρησα ώς μεγάλην ευτυχίαν τήν εδρεσιν τής Αύ- 
γούστας. Δέν τήν άφγρεσα άπδ τδν Φράντζ, τδ γνωρίζεις κα)ώς. Έν τού- 

τοις ένφ τά δάκρυα εκείνου μετέβαλλον εις ποταμούς.τά ρυάκια τοΰ χω
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ρίου τοϋ, ή κυρία Κάσκωφ μοί έδείκνυε διά στεναγμών καθιστώντων πολύ 
βαρεΐαν τήν ατμόσφαιραν, ότι δέν έλησμόνει τδν βοσκόν της. Ένόμισα λοι
πόν καθήκον μου νά θεραπεύσω διά μιάς καί τούς δύο άσθενεϊς μου. Τούς 
έ'φερα εις άντιπαράστασιν. Ή συνδιάλεξις ύπήρξεν άνάλογος τών προσδο
κιών μου, τούτέστιν, ενώ ή Αύγούστα έ'λεγε : «Δέν έ'χω καρδίαν, επομένως 
αδιαφορώ περί τής άρετής», δ Φράντζ άπεκρίνετο: «Σέ περιφρονώ!» ’Ητο 
άριστούργημά. Ό κλονισμός υπήρξε δυνατός άλλά καί ή θεραπεία ριζική 
άμφοτέρωθεν. Σήμερον ή κυρία Κάσκωφ εινε ού μόνον φρόνιμος, άλλά και 

ένάρετος.
«’Ιδού τδ δλον. Πρόσεχε καλώς ΐνα, μήτε δ Φράντζ, μήτε ή 'Ρενέ ύπο- 

πτευθώσιν ό,τι μοΰ έ'γρκψες. Ό δισταγμός σου ήτο βλασφημία».
Ό Μαξίνσκης έ'μεινε κεραυνόπληκτος. Έγέλα, έ'κλαιεν, οί δφθκλμοί του 

δέν άπεσπώντο έκ τής επιστολής.
Άλλ’ ή συνέντευξις εκείνης τής νυκτός . . . εις τδ δωμάτιον τοϋ Φράντζ; 

. . . · Ή Κατερίνα ούδεμίαν εί'δησιν έ'δωκεν, επομένως ήγνόει τήν εποχήν 
τής ύποτιθεμένης ταύτης συνεντεύξεως. Άνεχώρησεν. έφιππος διά τδ Βράϊτ 

τδ οποίον δέν είχεν έ'κτοτε έπισκεφθή.— Φθάνων, έπανεϋρεν δλας τάςάνα- 
μνήσεις του. Έδίστασε πριν ή διαβγ τήν γέφυραν.

«’Ιδού τδ έλος, τδ δποϊον διήλθον είς τάς άγκάλας του Φράντζ.’Ιδού 
τδ παράθυρον τής 'Ρενέ. 'II τριανταφυλλιά εΐνε πάλιν άνθισμένη. Έβαδί- 
σαμεν τότε καθ’ όλον τδ μήκος τοϋ τοίχου. .. Τά ί'χνη μας βεβαίως δέν 

σώζονται πλέον».
Ή άλήθεια τφ έπεφάνη. Τά ί'χνη τών βημάτων του έ'ληγον ακριβώς 

ύπδ τδ παράθυρον τής 'Ρενέ, διότι έκεϊθεν δ Φράντζ τδν έ'λαβεν είς τήν 
άγκάλην του. Ό Μαξίνσκης είχε πόδας γυναικείους. Τήν αύτήν εκείνην 
νύκτα συνδιελέγοντο άμφότεροι εις τδ δωμάτιον τοϋ Φράντζ, καί περί τής 
νυκτός ταύτης, άναμφιβόλως, ώμίλει δ Τοκέν... . Και όμως δέν έπείθετο 

εΐσέτι δ ταλαίπωρος !
Άφίππευσε καί έδοαμε πρδς τήν οικίαν. Ό κ. Τοκέν ήλθε πρδς συνάν-. 

τησίν του.
«Τήν ημέραν ! έφώνησε πρδς αύτόν.—Τήν ήμέραν !»
— ’Ά ! μάλιστα, εΐπεν δ ενοικιαστής, έννοών περί τίνος έπρόκειτο.— 

Ή Κατερίνα έσκόπευε νά σάς φέρη σημείωσιν. Ενθυμούμαι πρδς τούτοις 
ότι δ Φράντζ είχε τότε άσθενήσει, κατόπιν ιστορίας τίνος μέ ένα άγνω
στον, εύρεθέντα εις τάς θημωνιάς.

— ’Ήμην έγώ εκείνος ! Καί δ Φράντζ μ’ έ'φερεν εις τδ δωμάτιόν του
θνήσκοντα σχεδόν. Έκάλεσε τδν ιατρόν, μ’ έκράτησε δύο ημέρας πλησίον 
του, εντός τοΰ δωματίου του εκείνου μέ τδ πράσινον τοιχόχαρτον. — 
Βλέπετε λοιπόν, άθλιοι! . . . Έγώ έβάδισα έως τδ παράθυρον, εκεί...........
κατόπιν δ Φράντζ μ’ έσήκφσεν είς τάς χεΐράς του διά νά περάσωμεν τδ
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ελθ,ς.... Ιδού διατ?ί τά ίχνη μου δέν έξηκολούθουν. Νά ! ίδέ ! ήσαν με* 

γκλείτερχ εκείνα άπδ τδ πόδι μου ;.., .
—Ιδού λοιπόν ! · .. . έλεγεν δ Τοκέν. —Καλά έ'λεγα έγώ νά μη άνα- 

κατευώμεθα είς ξένας υποθέσεις ! , . . Κύριε κόμη ....

— Σιωπή, διότι σέ πνίγω ! έφρύαξεν δ 'Λόμης τείνων τάς πυγμάς προς, 
τδν ενοικιαστήν.

Έρρίφθη έπί τοϋ.ΐ^που καί μετ’ όλίγον εΐσήρχετο είς την αυλήν τής 
οικίας του.

Αυτός, λοιπόν, ήτο μόνος πταίστης .... μόνος καί άληθής ένοχος ! .. » 
'Η ευτυχία τοϋ ότι έπείσθη περί τής άθωότητος τής 'Ρενέ δέν ύπερέβαινε 
την θλίψιν, ήν τφ έπροξένει ή άδικία του πρδς τδν Φράντζ.

'Ο Μαζίνσκης διέτρεξεν όλα τά δωμάτια, άναζητών τήν ,κόμησσαν ινα 
ριφθ? είς τούς πόδας της" άλλ’ δ οίκος ήτο έρημος. Είς την μικράν μό
νον αίθουσαν, οπού οί τρεις δμοϋ είχον διέλθει τόσον γλυκείας εσπέρας,, 
εδρεν έπί τοϋ κενοΰ καθίσματος τοϋ φίλου του μίαν δέσμην κυάνων, τών 
πρώτων τοϋ έτους εκείνου.... ύστατον ί'σως αποχαιρετισμόν τοϋ δυστυ- 

χοϋς,νεανίου. ν
'Ο Μαξίνσκης ήρώτησε ποιος έφερε τά άνθη.
«Είς άνθρωπος τοϋ Blaue Blumen, είπεν δ υπηρέτης.— Καί ή κυρία κά- 

μησσα άνεχώρησεν άμέσως».
Δόξα τφ Θεφ ! έσκέφθη δ κόμης. — Πρέπει κ’ έγώ νά ί'δω άμέσως τδ> 

Φράντζ καί λάβω τήν συγχώρησίν του.

ΚΔ'

.... Ούδεν δμωςΑναπληροΐ την φιλίαν.

“Οταν έ'φθασεν ή 'Ρενέ είς- Blaue Blumen, δ Φράντζ εύρίσκετο μόνος έν- 
* τδς τοϋ γραφείου του. Άφοΰ έκρουσεν ελαφρώς, ώθησε τήν ημίκλειστοι 

θύραν καί είσήλθεν. Ό Φράντζ, δστις έκάθητο κεκυφώς έπί θρονιού, ήγέρθή 
αί'φνης, κραυγή δέ ασθενής έξέφυγε τοϋ στήθους του.

«Ή Ρενέ .... είπεν.— ΎΑ ! ’Όχι ! 'Όταν είνε τις άρρωστος βλέπει ε
νώπιον του άνύπαρκτα πράγματα. . . .»

’Ελαφρός τρόμος έφαίνετο καταλαβών τά μέλη του. Ή'Ρενέ τφ ήρπασε 
τάς χεϊρας και τδν ήνάγκασε νά καθίση έκ νέου, καθίζουσα καί αύτή πλη
σίον του.

«Έγώ είμαι, φίλε .μου, τφ είπε. — Μοϋ έστειλες τά λουλούδια μας, 
ήτο ώς νά μοϋ έ'λεγες : «έγώ σ’ άγαπώ άκόμη !» "Ετρεξα λοιπόν άμέσως. 

Τί άπλούστερον; , ■

— Ναί, αγάπη μου .... Παράδοξον ! Δέν ήμπορώ πλέον νά ομιλήσω 
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καθαρά .. λ. Που είνε δ σύζυγός σου ; Σοϋ είχεν άπαγορευσει νά μέ ίδής 
πλέον, μή μένγς έδώ ! . . . . ή όχι ! μείνε, διότι δέν θά σέ ίδώ έγώ άλ
λην φοράν... . καί τώρα μόλις μία στιγμή μοϋ έμεινε. . , . Διά μίαν 
στιγμήν θά σέ συγχώρηση, ή μάλλον σύ νά τδν συγχώρησης, 'Ρενέ μου, 
διότι πολύ γρήγορα θά έννοήση ότι είχεν άδικον· ί'σως και ήδη τδ γνω

ρίζει. Τόρα όμως πλέον όλα τελειόνουν. — Είσ’ έδώ, λοιπόν ! Τί εύτυχία ! 
.. . . Ό Θεός ένόμισεν οτι θά δειλιάσω ν’ άποθάνω καί μοϋ έστειλε τδν 

παράδεισόν του ....
— Φράντζ ! φίλε μου ! ... Τί αισθάνεσαι;
— “Όταν ήλθα έδώ, άπδ τότε .... ήννόησα ότι όλίγον καιρόν θά διαρ- 

κέσ·ρ άκόμη τδ πράγμα' έννοεϊς όμως, ότι ή μητέρα δέν πρέπει νά ύπο- 
πτευσγι τδ παραμικρόν. Ή ώρα εκείνη θά έ'λθγ πάντοτε πολύ γρήγορα δι’ 

αυτήν, ώστε άς περάσωμεν, είπα, τάς τελευταίας ήμέρας μαζί καί ευ
τυχείς ! Τδ νά βραδύνω τήν στιγμήν τής δδύνης διά τήν μητέρα μου ύ- 
πήρξεν ή τελευταία μου χαρά. Τής είπα ότι ταξειδεύετε. Έπήγαινα έξω 

είς τούς άγρούς .... φαντάσου, έγελοΟσα ί . ..»
, ΤΙ άναπνοή τής 'Ρενέ έσταμάτησεν, οί όφθαλμο'ι έσκοτίσθησαν.

«Σέ λυπώ καί ’σένα, 'Ρενέ μου, μέ συγχωρεϊς ! . . . . Άλλ’ αύτδ μέ άνα- 

κουφίζει τόσον πολύ, νά σοϋ τά λέγω όλα !. . .
— Παρηγορήσου, φίλε μου! 'Όλα θά διορθωθούν, σοϋ τδ ύπόσχομαι.... 

Θά ζήσωμεν όμοΰ πάλιν ....
—*Ω! Ναί ! Έδώ κάτω πλέον δέν θά χωρισθώμεν».
Καί φέρων τούς οφθαλμούς του είς τδ εκκρεμές ώρολόγιον :
«Θά μείνγς μίαν ώραν μαζί μου, έ! δέν θά μείνγς;. ... *Α ! "Ακούσε 

.. . . Τδ πουλάκι πάλιν τραγουδεϊ, άκοΰς ; .. . .

— Ναί.
—- Άφότου έχωρίσθημεν δέν είχε τραγουδήσει.... Ήλθες έδώ, καί 

άμέσως ήρχισε. Δέν τδ άκούω νά τραγουδή παρά μόνον όταν είμαι ευτυ
χής. Υπάρχουν τοιαϋται συμπτώσεις είς τήν φόσιν. 'Όταν ήνε κάνεις 
χαρωπός τυχαίνει ωραία ημέρα' όταν ύποφέργ, ήμέρα σκοτεινή . . . Καϋ- 
μένο πουλάκι ! Τραγούδησέ μου όλίγας άκόμη στιγμάς .... "Ύστερα ,πιά 
θά σιωπήσγς διά παντός ! ... , ΎΑ, ό'χι ! .... σέ παρακαλώ, εκεί είς τδ 
άκρον τοΰ χωρίου, σιμά εις τήν εκκλησίαν, ύπάρχει ένας κήπος μέ δένδρα 
μεγάλα, πράσινα, μαυρρπράσινα' εκεί, λοιπόν, είς έκεϊνά επάνω τα δένδρα 
νά έρχεσαι νά τραγουδής όταν θά συμβαίνη καμμίκ εύτυχία είς τήν 'Ρενέ 

μου.... Έγώ θά σ’ άκούω, μή σέ μέλει. . .
Έσταμάτησε. Μετ’ ολίγον έπανέλαβε μετά κόπου :

< Πώς λυπούμαι διά τδν σύζυγόν σου ! . .. Νά λησμονήση ότι ήτο αυ
τός ποΰ έσταμάτησεν ύπδ τδ παράθυρόν σου, καί διά νά πλησιάσγ μάλι- 

*&τα περισσότερον έκρατήίη άπδ τήν τριανταφυλλιά !. .. θυμάσαι , Σύ 
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ήσουν λυπημένη το πρωί μή βλέπουσα τά ρόδα σου... . ’Έπειτα, επειδή 
ή θυρα ήτο κλειστή, τδν έπήρα έγώ είς τήν άγκαλιά μου καί τδν έπέ- 
ρασα άπδ τδ έλος διά νά μή βραχή καί κρυώσν; . . .. δι’ αύτδ τά ί'χνη 
του έπαυαν εκεί! .. . . Τόσον άπλοΰν πράγμα, νά έπιφέρη τόσην δυσ
τυχίαν !. .. 5)

Ή δύναμίς του βαθμηδόν εξαντλείτο. Μόλις ήδη έβάσταζεν δρθίκν την 
κεφαλήν.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν εισήλθεν δ κόμης. Ή 'Ρενέ τφ ένευσε νά μή 
πλησιάση άμέσως, φοβούμενη μήπως η δ|ις του συγκινήσγ τδν Φράντζ 
έ~ΐ μάλλον.

«Σύ είσαι, Μαζίνσκη,'εϊπεν ουτος μειδιών.—Μοΰ φαίνεται δτι σέ βλέπω,.

— Συγγνώμην ! Συγγνώμην ! έψιΟύρισεν δ κόμης.
— Βλέπεις, λοιπόν, δτι ήπατάσο ! . . . Τί χαρά, νά σάς έ'χω εδώ καί 

τούς δυο ! . . . Δέν είχα τδ θάρρος νά άποθάνω μόνος μου, ένφ τώρα πε
θαίνω βπως.ήλπιζα πάντοτε. ...

— Θέλεις ν’ άποθάνγς ! άνέκραξεν α Μαξίνσκης μη έννοήσας δτι δ φί
λος του εύρίσκετο είς την έσχάτην ώραν.

— Κανείς δέν θέλει ν’άποθάνη, δταν έχγ την μητέρα του’ άλλά τί 
νά γείνγ ! . . . Μή κάμετε θόρυβον, διότι θ’ άναβη άμέσως, καί δέν θέλω. 
’Άχ ! Αίσθάνομ.,αι δτι έσπασε κάτι τί έντδς τοϋ στήθους μου καί δέν δυ
ναται νά ΐατρευθί!· . . Δηλαδή, αποθνήσκω άπδ εντελώς φυσικήν αιτίαν... 
έπασχον πρδ πολλοϋ άπδ νόσημα της καρδίκς’ σείς δέν τδ είξεύρατε, άλλ’ 

έγώ τδ ήσθανομην. .. Αύτδς ί άγγελος μ’ έπροφύλαττεν άπδ τδν θάνατον. 
Άπεδίωκε τάς θλίψεις άπδ την καρδίαν μου, μ’ έζράτει πλησίον του έπί 

της γής. . .»

Ό Μαξίνσκης καί ή Ρενέ έπλησίασαν έτι μάλλον, ο δέ Φράντζ προσ- 
βλέπων άμφοτέρου; έξηκολούθησεν :

«Αύτδς δ άγγελος είχε διπλήν.κεφαλήν καί μίαν καρδίαν. . . . Αί'φνης 
δμως ήνοιξε τά πτερά του καί άπεπτη μακράν έμοΰ. . . ’Ά ! πνίγομαι. · · 

Ή φωνή του μόλις ήκουετο.

—. . . Μή φωνάξετε ! ή μητέρα μου εινε εδώ πλησίον.
Ήθέλησε νά έγερθή καί έσύρθη μέχρι τοϋ παραθύρου.

—- Νά ή μητέρα ! . . . Ειμ’ ευχαριστημένος ποΰ την βλέπω. Ιίυττά- 
ξατε ! Πλέκει καθημένη πρδ τής θυρας καί μειδι^, έ ! δέν μειδι^ ; . · . 

Σιωπή. · » · άφίσατέ την νά μειδι^. . . . έως δτου αρχίσουν τά δάκρυά 

της. Μη τήν φωνάζετε ! δέν θέλω... ας άποθάνω τούλάχιστον ένφ βλέπω 
τήν μητέρα μου...

. Έκλονίσθη. Οί φίλοι του τδν ύπεβάστασαν.
— ’Ά ! Τώρα πλέον δέν τήν βλέπω, έψιθύρισεν. . . 'Ένα, ένα, δλα τά 

πράγματα σβυνονται άπδ τά μά,τιά μου. ... 'Ρενέ μ-ομ, Μαξίνσκη, yx μοΰ 

φέρετε κυάνους . . . κάθε καλοκαίρι. . . ξεύρετε πώς τούς άγαπώ ! . . . 

Τώρα, ήθελα νά φιλήσω τήν'Ρενέ. . . είνε πρώτη φορά ! . . .
'Ο Μαξίνσκης ώθησε τήν κεφαλήν τής 'Ρενέ προς τδν Φράντζ,τοϋ όποιου 

τδ στόμα έκλινεν επί τδ μέτωπον τής φίλης του. Ή 'Ρενέ ήσθάνθη έλα- 

φράν τινα πνοήν.
Ό Φράντζ άπέθανε πριν δώσ’ιΐ τδ φίλημα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Φαιδράν τινα πρωίαν τοΰ θέρου; μία κόρη μικρά, ή Φρανσίνα Μαξίνσκη,, 
έτρεχε διά μέσου των άγρών άνθη συλλέγουσα καί πλέκουσα στέφανον 

διά τά ξανθά μαλλάκΐά της. Διαβαίνουσα πλησίον τής φραγής τοϋ κοιμη
τηρίου, άνεσηκώθη επί τής άκρας των ποδών της και είδεν είς έν μέρος 
πολλούς κυάνους. Έσταμάτησε διστάζουσα. Ή ίδέκ τοϋ θανάτου, φοβίζει 

πρδ πάντων τά παιδία, καθότι παρίσταται μάλλον ώς φανταστικόν τ 
επινόημα ή ώς πραγματικότης. Καί δικαίως, άφοΰ τόσφ άπέχουσιν αύτοΰ!

Τί ωραίοι κυανοί! έσκέπτετο.—λουλούδια όμως τοΰ νεκροταφείου . . .» 
Έπί τέλους έλαβε θάρρος, έτρεξε πρδς τήν θύραν καί είσήλθεν. Οί μι

κροί πόδες τοΰ κορασιού ούδένα ήχον άπετέλουν καταπατοϋντες τήν 
χλόην. ’Έδρεψε ταχέως ένα, έπειτα δύο κυάνους, θεωοοΰσα περί έαυτήν 
μετά φόβου. ’Έπειτα έκοψε καί άλλους, καί άλλους διά νά συμ.πληρώσν] 

τδν στέφανόν της.Αίφνης ήκούσθη ό θροϋς συρομένης έσθήτος· γυνή δέ ηλικιωμένη καί 
μελανειμ.ονοϋσα έφάνη πλησίον. Τδ παιδίον έφυγε διασκόρπιζαν καθ’ οδόν 

τά άνθη. Ή γυνή τά συνέλεζε μετά κόπου.
Τδ πτωχδ κοριτσάκι! έψιθύρισεν.—’Ήρχισε καί αύτδ ένα στεφάνι μέ 

τήν ελπίδα νά τδ φορέση καί φθάσγ χαρούμενου είς τήν μητέρα του,τώρα 
φεύγει τρομ.ασμένο καί πετίΧ τδ ήμ.ινελές έργον του . . . 'Όλα είνε τοι- 
αΰτα είς τήν ζωήν. . . ’Αρχίζει κανείς και ποτέ δέν προφθάνει νά τε- 
,λειώσγ. "Ολα μένουσιν ήμ.ιτελή, διακεκομμένα. . . ’’ίσως άλλου τελειόνη 
τδ πάν. . . Είχα κ’ έγώ μΐά φορά τδ παιδί μου ! ’Ήρχισεν, , ήγάπησεν. . » 

άλλ’άπέθανε ! . . . Ποϋ είσαι τώρα παιδί μου ,; . . .
Καί ή τάλαινα μήτηρ έμεινε θεωρούσα έπί μακρδν άκόμη διά μέσου 

τών δακρύων της, δτέ μέν τδν τάφον δτέ δέ τδν ημιτελή εκείνον στέφανον.
Ένα πουλάκι έτραγωδοϋσε μέσα ’στα πράσινα, τά μαυροπράσινα τοΰ 

κοιμητηρίου δένδρα.
(Έκ τοϋ Γαλλικο5<)ι Ν. ’Αξιλύς.
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Α.ΟΓΟΔ.Ο3ΙΑ. ΠΕΡΙ ΤΛ.Ν ΕΙΧΓ ΤΟι ΣΥΛΛΟΓΩί 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ IT' ΚΑΙ ΙΖ' ΓΕΧΟΜΕΧΩΝ

Αί πολιτικαί περιπέτειαι &ς ή κοινή πατρίς ύπέστη κατά το προπα* 
ρελθδν έτος έπέδρασαν σπουδχίως καί επί τοϋ ήμετέρου Συλλόγου καί 
αΰτη είναι κυρίως ή χΐτίχ ^ι' ήν σήμερον δυο έτών λογοδοσίαν δμοΰ σπεύδω 
νά υποβάλω, τδ παρελθόν έτος μη καταστάσης δυνατές της ενώπιον τοϋ 
Συλλόγου άναγνώσεως ιδίας λογοδοσίας. Προ παντός δ’άλλου σπεύδω νά 
έκφράσω πρδς τδν Σύλλογον τάς εμάς θερμάς εύχχριστίχς διότι ού μόνον 
ή πρδς εμέ εμπιστοσύνη αύτοϋ διετηρήθη Ακλόνητος κατά τδ διάστημα 

τοϋτο άλλά καί διότι καί πάλιν τδ τρίτον ηδη τά μέλη αύτοϋ περιέβαλόν 
με ,διά τοϋ Αξιώματος τοϋ Προέδρου.

Άφ’ ής δ’άνέλαβον την προεδρείαν έκλήθην έπί τήν εφαρμογήν του 
νέου κανονισμού τοϋ Συλλόγου δστις ψηφισθείς επί της β'. προεδρείας τοϋ . 

προκατόχου καί φίλου μου κ. Έμμ. Δραγούμη ήρξατο επ’ έμοϋ εφαρμοζό
μενος. ’Οφείλω νά ομολογήσω δτι δ νέος κανονισμός τοΰ Συλλόγου λειτουρ
γεί άριστα, καίτοι δ’ έν μικραϊς λεπτομερείαις σφάλλει ί'σως έτι,αλλ’ ομ.ως 
κατά τδ γενικόν δύναταί τις είπεϊν δτι έκπληροι άριστα τάς άνάγκας τοΰ 
Συλλόγου τάς πλείστας θεραπεύων καί σπανίως παρέχων Αφορμήν είς Αμ
φιβολίας καί συζητήσεις. Ιδίως άριστον κρίνεται τδ μέτρον της κατά μήνα, 
συνεδριάσεως τοΰ Συλλόγου και τής άναθέσεως πλειόνων δικαιωμάτων είς 
τήν εφορείαν τοϋ Συλλόγου ή'τις τά βέλτιστα διασκεπτομένη ενεργεί καί 
κρίνει άμέσως έπ’ έκτάκτοις μόνον άντικειμένοις ζητούσα τήν αρωγήν, 

τοϋ Συλλόγου ή'τις πάντοτε τή επέρχεται πλήρης. ’Έλειψαν δηλαδή αί 
πολλαί καί συχναΐ έκεΐναι συνεδριάσεις έν αΐς καί περί τών μικρότερων Αν
τικειμένων προύκαλοϋντο συζητήσεις, συζητήσεις αΐτινες άπεδείχθη πόσον 
έκνευρίζουσιν άλλα τοιαΰτα σωματεία, ό δέ Σύλλογος άπλώς εφορεύει καί 
επισκοπεί, δέν παύει δ’ ούτως εργαζόμενος πάσγ δυνάμει.

Μέλη κατά τδ διετές τοϋτο διάστημα προσετέθησαν πολλά ήτοι έν 
συνόλφ 88 έξ ών έν μέν τ-ρ τάξει τών τακτικών 49 (ήτοι 41 έν τή τών 
ένεργών και 8 έν τή τών παρέδρων) 20 έν τ^ τών άντεπιστελλόντων καί 

19 έν τγ τών επιτίμων.
’Αλλ’ένφ τοσαΰτα μέλη προσελάβομεν δ θάνατος άπηνής άπηνέστατος 

έστέρησεν ήμας πολυτιμωτάτων συναδέλφων. Εί'κοσι καί πέντε φοβερόν 
βίπεΐν έκ των εταίρων τοΰ Συλλόγου μετέστησαν εις τάς αιωνίους μονάς 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΙΜΟΑΕΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΑΟΥ 953

κατά τήν διετίαν ής σήμερον υποβάλλω εύθυνας. Έθρηνήσαμεν τεσσαρας 

προσφιλείς συναδέλφους έκ τών τακτικών μελών τδν ΆρεβτείΒ^ν Λό-. 
οεον, τδν ΚωνβταντΖνον Βερσ^ν, τδν Μίνωα ίΧαπουντζάκην. 
καί τδν Άνςεατάσεον Μάλλον, δώδεκα δέ έκ τών έπιτίμων τδν Βερ

νάρδον Κότταν έν Φρειβέργγ, τδν έν Θεσσαλονίκη Κ-θνατοεντενον 
Βα.τεκεώτ'ην, τδν Αρχιμανδρίτην Φώτεον Κάνταν καί τδν Κ. Ζα· 
&τξεάνον έν Κερκύργ, τδν ’Κω· @®οδωρ£δϊ]ν, έν Σερραις, τδν ΓΤ 
28ορρίαν έν Χίω, τδν Σπυρίδωνα ΙΖαρπέλεον έν Λιβόρνω, καί έν-.. 
ταΰθα τδν Ίω. Χίλλ, τδν Φραγκίσκον Πυλαρενόν, τδν Αημ,ε 
Λεσποτόπουλον, τδν Ίω. Missav καί τδν Κυριάκον Ααμ.* 
«ρύλλον.’Αλλά καί ή τάξις τών άντεπιστελλόντων μελών ύπέστη απώ
λειας. λυπηράς.Ό Αχμύλιος Βαλαωρίτης έν Μαδέρα,δ Κλεομένης 

ΙΙαπαδόπουλος έν Σπάρτη, ο 23Β·πυρί.δων Γρυκάρη$ καί δ. Μα
ρίνος Βεργωτής έν Μασσαλίγ, δ Ίω. Σ3ταμ.ατελος έν Αευκάδι, δ 
Πέτρος Μ. Οικονόμος έν Μονάχω, δ Γ.ΊΓρεανταφύλλης έν Σύρω^ 
δ Λ· ■ Αεγγου'έτ^ς, έν Νεαπόλει Απώλοντο διά παντός. Άπώλετο δ’ έκ 
τών έκτακτων καί δ Α^μ.ήτρεος Βασιλείου δ ευεργέτης επί έτη τής 
Σχολής τών ’Απόρων. Πρδς πάντας τού; μεταστάντας άφ’ ημών δ Σύλ
λογος καί ή ’Εφορεία έτέλεσαν τά νόμιμα.

Μεταβολκί δ’ ώς είκδς άλλαι έγένοντο πολλαί έν ταϊς τάξεσι τών^με- 

λών’ καί έκ τών τακτικών ένεργών μετετέθησαν είς τήν τάξιν τών πχ- 
ρέδρων. καί τάνήπαλιν, καί τακτικά μέλη ικανά Αναχωρήσαντα τών Α
θηνών μετετέθησαν είς τήν τάξιν τών άντεπιστελλόντων, καί πάλιν έκ 
τών άντεπιστελλόντων άλλα αποκαταστάντα έν ’Αθήναις, κατετάχθησ.αν 
είς τήν τάξιν τών τακτικών μελών εί'τε τήν τών ένεργών, εί'τε τήν τών 
παρέδρων. ’Αλλά περί πάντων τούτων μακρύς θά ήτο ένταϋθα δ λόγος 
άφοΰ άλλως συν τη παρούση λογοδοσία ίδί^ ώς συνήθως. είς τεύχος ί'διον 
έκδοθησομένν] θά δημοσιευθώσι καί λεπτομερείς πάντων τούτων πίνακες; 
. 'Οπωσδήποτε σήμερον δ Αριθμός τών μελών τοΰ Συλλόγου Ανέρχεται 
είς 669" ήτοι τακτικά 185 *(90 ενεργά καί 95 πάρεδρα), 188 επίτιμα 
244 άντεπιστέλλοντα καί 52 έκτακτα. ;.·,

Κατά τά δύο ταΰτκ έτη συνήλθεν δ Σύλλογος συμφώνως μέ τδν κανο
νισμόν είς. 1 7 τακτικάς συνεδρίας καί 26 έκτακτους. '

Κατά τάς τακτικάς συνεδρίας ένησ-χολήθη περί πάντα τά ζητήματα 
τά άφορώντα είς ύποθέσεις τοΰ Συλλόγου, τών. εκτάκτων δ’Αντιζείμε- 
νον ήν συμφώνως τφ κανονισμφ ή άνάγνωσις διατριβών. ι.

.. Καί πρώτον μεν. έν Αρχή έκαστου έτους ώς είκδς δ Σύλλογος έψήφι’σέ- 
τούς προϋπολογισμούς αύτοϋ. Καί δ μέν τοΰ ις·', έτους άνήλθεν είς έσοδα 
μέν 21,997,10 δρ. είς έξοδα δέ 21,239,20δρ. Απομείναντος περισσεύματος. 
|κ δρ. 757,90. 'Ο δέ τοϋ ιζ' έτους είς έσοδα δρ. 26,547,04 καί είς έξοδα- 
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δρ. 25,860 άπομείναντος περισσεύματος έκ δρ. 687,04. Πιστώσεις όμως 

νεώτερκι καί εισπράξεις έκτακτοι έπήνεγκον μεταβολήν είς τούς αριθμούς 
τούτους ώς θέλει δηλωθή κατωτέρω έν τφ περί ταμείου λόγφ.

’Εγκαίρως ύπεβλήθησαν τφ Συλλόγφ αί εκθέσεις τών εξελεγκτικών 
έπιτροπών της τε προεδρείας τοΰ έμοϋ προκατόχου κ. Έμμ. Δραγούμη 
καί τής έμής πρώτης. Οί είσηγηταί αυτών κκ. Κ. Διγενής καί Ν· Μαλτζι- 
νκότης έμολόγησαν την άρίστην έν τω ταμείφ καί τοΐς γραφείοις επικρα
τούσαν τάξιν καί απένειμαν δικαίους επαίνους προς τούς διευθύνοντας τά 
ιδρύματα τοΰ Συλλόγου. Αί εκθέσεις αύται θέλουσι δημοσιευθή σύν τή 
λογοδοσία ταύτη.

Αί μετά τών Ελληνικών Συλλόγων καί τών ξένων επιστημονικών και 
φιλολογικών ιδρυμάτων σχέσεις ημών έξηκολοόθησαν και κατά τά δύο ταϋτα 
έ'τη εγκάρδιοι, συνήψομεν δέ καί νέας σχέσεις τή αιτήσει αυτών μετά τών 
εξής σωματείων 1) τής 'Εταιρίας τών Φυλακών ενταύθα 2) τοΰ έν Σύρφ Δι

κηγορικού Συλλόγου 3) τοϋ έν Χίφ Συλλόγου Καλός 'Οδηγός 4) της έν Κων- 
σταντινουπόλει άρρωγοΰ άδελφότητος αί Έννέαι Μοΰσαι .5) τοΰ έν Πειραιεΐ 
Συλλόγου 'Ελίκων 6) τοΰ εν Καλλιπόλει Συλλόγου δΦοϊνιξ 7) τής ενταύθα 
εταιρίας τής Δημοσίας 'Υγιεινής. Πρός τινας τών Συλλόγων τούτων άπε- 
ς·είλαμεν έξαιτησαμένους βιβλία έκ τών διπλών τής βιβλιοθήκης ημών καί 
τδ ημέτερον περιοδικόν, πρός δέ την εταιρίαν τών Φυλακών ό ήμέτερος Σύλ
λογος έψήφισεν έκ τοΰ υστερήματος αύτοΰ έτησίαν χορηγίαν άποβλέπων 
είς τό χρήσιμον καί φιλάνθρωπον τοΰ σκοποΰ Sv προτίθεται. ’Εκ τής αυ
τής δ’ ιδέας δρμώμενος δ Σύλλογος οτε έπληροφορήθη δτι δ Εμπορικός 

καί Βιομηχανικός Σύλλογος ’Αθηνών συνήγε τό παρελθόν Πάσχα συνδρο- 
μάς υπέρ τών πεφυλακισμένων αυθόρμητος προσήλθε καί άπεφάσισε νά 
διαθέσγ πρός τοϋτο ποσόν ύπερτριακοσίων δραχμών προερχόμενων έκ συ

νεισφοράς τών μελών ύπέρ φιλανθρωπικού σκοποΰ μηπω πραγματοποιη- 
θέντος.

Βιβλία καί τό περιοδικόν αύτοΰ δ Σύλλογος ημών άπέστειλε καί πρός 
άλλους Συλλόγους έξ ών ήδη έν σχέσει, ^λήν άλλων δέ πληροφορηθείς 
έξ εγγράφου τοΰ διευθυντοϋ τοΰ ηγεμονικού γραφείου της Σάμου δτι συ- 
νέστη αύτόθι βιβλιοθήκη άπέστειλε έξ όσων είχε διπλών έν τή βιβλιο
θήκη αύτοΰ μικράν τινα συλλογήν.

Είς τάς σχέσεις ταύτας μετά τών ελληνικών Συλλόγων άναφέρεται καί 
η πρόσκλησις του συναδέλφου ημών Συλλόγου Βύρωνος όπως παραστώμεν 
έν Μεσολογγίφ έν τή τελετή τών άποκαλυπτηρίων τού άνδριάντος τού 
Λόρδου Βύρωνος γενομένων την 25 Σεπτεμβρίου τοΰ παρελθόντος έ’τους. 

Ευχαρίστως άπεδέχθημεν την πρόσκλησιν, καί έν τή τελετή ταύτγ δι’ ής 
καθιεροϋτο έθνικδν έργον είς μνήμην τού μεγάλου φιλέλληνας άντιπροσω- 
πεύθημεν διάτων άντεπιστελλόντων ημών μελών κκ. Γ. Τζίνη γραμμκ-

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΙΜΟΑΕΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΑΟΥ 955 

τέως τής κοσμητείας τής έν Πάτραις Σχολής τών άπόρων παίδων καί τοϋ 

έν Μεσολογγίφ καθηγητού κ. Χρ.' Παλαμα.
Άλλά και πρός άλλο συνάδελφον σωματεϊον άπεδείξαμεν την ά- 

γάπην ημών. 'Η ’Ιατρική εταιρία συνεκάλεσεν έν Άθήναις συνέδριου 
τών Ελλήνων ιατρών τόν ’Απρίλιον τού ένεστώτος έ'τους. Ό ήμέ
τερος Σύλλογος δέν αδύνατο νά ή έπιλησμων τών αδελφικών σχέσεων 

αΐτινες συνενοΰσιν ημάς μετά της ’Ιατρικής εταιρίας και νά μη άναλογι- 
σθή δτι ώφειλε διά παντός μέσου νά έργασθή πρδς επιτυχίαν τοιούτου συ
νεδρίου αύτδς οστις πρώτος συνεκάλεσε καί κατώρθωσεν έν Άθηναις συνέ
δρων τών ελληνικών Συλλόγων. Άπεφάσισε λοιπόν καί έψήφισεν όπως τόϊς 
άπανταχ όθεν ελληνικές γής συνελθοΰσιν έλλησιν ίατροϊς παράσχη άρτον 
καί άλας καί τά ξένια έκτελών ηνέωξε μέν αύτοΐς τό άναγνωστηριον καί 
τάς αίθούσας αυτού, παρέθετο δ’έν Φαλήρφ γεύμα πρός τιμήν τών εταί
ρων τοΰ συνεδρίου. Τδ συνέδριου τών έλλήνων ιατρών έξετίμησεν ύπέρ τδ 
δέον την ξενίαν ημών και διά τής διακρινούσης τούς εταίρους αύτοΰ εύγε- 
νείας ού μόνον έν τη ένάρξει τών συνεδριών προσεκάλεσε τδ προεδρεϊον 
τοΰ ήμετέρου Συλλόγου άλλά καί έν τφ έπισήμφ αύτοΰ γεύματι ιδίαν 

ώρ’.σεν ήμϊν θέσιν. Τδ δ’ημέτερον γεΰμα συμπεσδν καί μετά της επετείου 
τοϋ Συλλόγου ήμϊν έγένετο έπίσημον την 10 Απριλίου, και μετέσχον αύ- 
τοϋ ιατροί καί μέλη τού Συλλόγου ώσεί 180. Κληθέντες δ’έ'λαβον μέρος 

οί υπουργοί έπί της Παιδείας, τών οικονομικών καί τών Ναυτικών καί πά- 
σαι αί άρχαί της πόλεως ’Αθηνών ώς καί τού Πειραιώς. Τδ υπουργείου τδν 
Ναυτικών διέταξε φιλοφρόνως την μουσικήν τοΰ Ναυάρχου Mtaoih) δπως 
παραστη κατά τό γεΰμα καί τόν φωτισμόν της παραλίας Φάληρου δι* 

ηλεκτρικού φωτός έ'κ τε της έπί τών οχυρωμάτων της Καστέλας ήλεκτρο-' 
. φωτιστικές μηχανής καί έκ τοΰ τορπιλλοφόρου Ψαρρά είδικώς πρδς τοϋτο 

είς Φάληρου καταπλεύσαντος. Έπί τή έπιτυχίρς τοΰ γεύματος τούτου χά- 
ριτας ύφείλομεν καί τφ διαχειριστή τοΰ σιδηροδρόμου κ. Φ. Παρασκευχίδνι 

καί τφ ένοιζιαστή τών έν Φαληρφ κτήσεων ζ. Γ. Κατσίμπαλτμ
Άλλά καί αί μετά τών ξένων έπιστημονικών σωματείων σχέσεις έξη- 

κολούθησαν κραταιαί. Ό έν Παρισίοις σύλλογος πρδς ένθάρρυνσιν τών ελ
ληνικών σπουδών έν Γαλλία ού μόνον εξακολουθεί: άνατιθέμενος ήμϊν τήν 
φροντίδα τής διεξαγωγής τών υποθέσεων αύτοΰ καθ’άπασαν τήν'Ελλάδα 

άλλά καί παρεκάλεσεν ημάς νά άναλάβωμεν τήν άποστολήν στατιστικών 
ειδήσεων περί τής παρ’ ήμϊν έκπαιδεόσεως άς καί συντάξαντες έπέμψα- 
μ.εν. ’Άλλα δέ σωματεία ξένα έν οΤς καταλογιστέα ίδίφ τάς ενταύθα 
σχολάς τήν τε Γερμανικήν καί Γαλλικήν, τδν Σμιθσώνειον έν ’Αμερική 
σύλλογον, τήν βιβλιοθήκην τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου, τήν Βασιλικήν Βοη- 
μικήν 'Εταιρίαν τών ’Επιστημών έν Πράγφ, τήν αύτοκρατορικήν ρωσικήν 
αρχαιολογικήν εταιρίαν άποστέλλουσιν ήμϊν τακτικώς τάς δημοσιεύσεις
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πα-

Λυτών. ’Αλλά καί μετά νέων ξένων σπουδαίων έπισττμανικών κέντοων ’ 
συνήψαμεν σχέσεις κατά τήν διετίαν ταύτην. Καί πρώτον ή έν Αονδ'ίνφ 

σ,υστασα έταιρία πρδς διάδοσιν των έλληνικών σπουδών έν Άγγλίγ εύη- 
ρεστηθη νά Αναθέση καί αύτδ) ήμΐν τήν Ανωτάτην φροντίδα των ύποθέ-’ 
σεών της έν Έλλάδι. ’Αλλά πλήν τούτου ύπέβαλεν ήμΐν καί έτέραν αέτη- 
σιν. Προέτεινε δηλ, ήμϊν όπως Αναλαμβάνωμεν τήν. περιποίησιν των .πρδς' 
έπισκεψιν της Ελλάδος κατερχομένων μελών τής Αγγλικής εταιρίας πα- 

ρεχοντες-αύτοϊς πάσας τάς Αναγκαίας πληροφορίας πρδς εύκολωτέοαν πε-■ 
ριήγησιν τοΰ τόπου, Εύχαρίστως Απεδεξάμεθα τήν αέτησιν ταύτην ίταΰ’ 
συναδέλφου σωματείου τόσφ μάλλον δσφ αύτδ εύγενώς Ανέλαβε νά ξε

ναγέ και τους έκ των ημετερων μεταβζίνοντας είς Αονδΐνον. Τοϋτο δ’ 
ήρξατο έπ’ αίσίοις γινόμενον κα'ι ήδη δύο έξεναγήσαμεν έκ των έταίρων 

τής αγγλικής έταιρίας συστηθέντας ήμΐν τδν έν ’Όξφορδ καθηγητήν Λι- ■ 
ουϋς κα'ι τδν Ασιανολόγον κ. Rob. Cost, οίτινες ύπδ τήν δδηγίαν δρισθέντος 
μέλους τής εφορείας ήμών έπεσκέφθησαν τά πάντα κα'ι Απήλθον Αρίστας 
Αποκομίζοντες περί τοϋ τόπου ήμών έντυπώσεις καί πλήρη ιδέαν τής κα- 
ταστάσεως τής χώρας. ’

Η Αμερικανική έταιρία προς διάδοσιν τών επιστημών προσεκάλεσε- τδν 
ήμέτερον σύλλογον είς τδ επιστημονικόν συνέδρων δπερ συνήλθε τδν 
ρελθόντα Αύγουστον έν Μονρεάλ τοΰ Καναδά. Ό ήμέτερος σύλλογος Απο- 
δεζαμενος την ούτως εύγενώς άπευθυνθεΐσαν αύτφ πρόσκλησιν ανέθηκε 
τήν Αντιπροσωπείαν αύτοΰ τφ έν Μονρεάλ Αντεπιστέλλοντι αύτοϋ έταίρω 
κ. Α. Χουγέ Αατούρ ταγματάρχη πρδς 3ν Απέστειλε καί πάσας τάς τοΰ 
συλλόγου δημοσιεύσεις ΐνα κατατεθώσιν είς τδ Συνέδρων κα'ι ύπομνήματα 
καί διατριβάς έπιστημονικάς διαφόρων έκ τών μελών. Τά κατά τδ συ
νέδρων τρΰτο εις ο ο ήμετερος σύλλογος Αντεπροσωπευσεν έ,ν ουτω μα* 

κρυνοϊς τόποις τήν έπιστημονικήν έν Έλλάδι κίνησιν διαφεύγουσι τήν- 
παρουσαν λογοδοσίαν καί λόγφ τής έποχής καθ’ ήν τοϋτο συνεκροτήθη καί

■ καθότι ένεκα τής Α,τοστάσεως έλλείπουσιν ήμΐν έτι πληροφορία-..
Ουτω δέ σήμερον διατηροϋμεν σχέσεις έν συνόλφ μετά διαφόρων σω

ματείων, 104 έξ ών 74 ελληνικά και 30 Αλλοδαπά. Δυνάμεθα νά ύπε- 
ρηφανευωμεθα έπ'ι τοιαύττ) έπιστημονική κινήσει ής κέντρον έστίνδ ήμέ
τερος σύλλογος.

Αί έκπαιδευτικαϊ ένέργειαι τοΰ ήμετέρου συλλόγου έστέφθησκν διά 
πληρεστάτης επιτυχίας κα'ι κατά τά δύο ταΰτα έτη.'Η συσταθεϊσα-πρα
κτική δημοτική σχολή τοϋ συλλόγου έλειτούργησε κα'ι κατά τά δύο έτη 

τακτικότατα. "Αμα τίί συστάσει αύτής ένεγράφησαν 41 μαθηταί είς δύο 
διαιρεθέντες τάξεις διδασκόμενοι τά είς τά δημοτικά σχολεία προσή

κοντα μαθήματα Αλλά κατά τάς νεωτέρας κα'ι τελειοτέρα,ς μεθόδους, 
λκμβκνομενης πάντοτε ύπ’ ό'ψιν τής έπί τδ πρκκτικωτερον. Αναπτύξεω.ς-

Σ. Μητροπολίτου Αθηνών,

τών μαθητών. Διευθυντής δέ. διωρίσθη δ έκ τών Αποφοίτων τοΰ δίδασκα* 

λείου ’Αθηνών., κ.. Εύ. Ζάχος, 3ν ατυχώς άσθενήσαντα Αντικατέστησε μετ’ 
έπιτυχίας ό κ., Α, Ακσπόπουλος. Τδ δ’ έπόμενον έτος καθ’ 3 περί τούς 70 
ένεγράφησαν ^Χθ^ταΙ προσετέθη καί γ'. τάξις καί; προσελήφθη καί έτερος 
διδάσκαλος δ κ. Γιαννουλάτος. κα'ι προσετέθη καί τδ μάθημα τής γυμνα
στικής δ.ιδασ.κόμενον ύπδ τοϋ κ. Άθ. Ίωαννίδου τελειοφοίτού τοϋ κεντρι
κού γυμναστηρίου καί. τδ μάθημα τής ωδικής διδασκόμενου ύπδ τοϋ κ. 
Ιουλίου Ένιγγ. Αί εξετάσεις καί κατά τά δύο έτη γενόμεναι δημοσιγ επί 

παρουσίφ τοϋ κ. ύπουργοϋ τής παιδείας, τοΰ . ,
του έπιθεωρητοϋ τών δημοτικών σχολείων καί τών Αρχών τής πρωτεύου
σας, κατέδειξαν τούς καλούς καρπούς ούς καί κατά τά δύο έτη παρήγα- 
γεν ή πρακτική αύτη δημοτική σχολή, αί δ’ έκθεσεις τών εξεταστικών 
επιτροπών αϊτινες θέλουσι συνδημοσιευθή σύν τη παρούσ-ρ λογοδοσιφ εισί 
μ.άρτυρες Αψευδείς τών λόγων μου. Δυστυχώς όμως μεθ’ όλην ταύτην τήν 

επιτυχίαν ήναγκάσθημεν εφέτος νά διακόψωμεν προσωρινως τα μαθήματα 
τής .σχολής ταύτης ένεκα έλλείψεως μέσων. Διότι έπιθυμοΰντες νά έν- 
σταλάξωμεν αληθή παίδευσιν είς τά παιδία τοΰ λαού καί μή θέλοντες 
νά μεταχειρισθώμεν τά γράμματα ώς μέσον κερδοσκοπίας κατεβληθημεν 

ύπδ τών δαπανών καί έσταματήσαμεν έπί τοϋ παρόντος το εργον μεχρισοϋ 
© ήμέτερος σύλλογος πλουσιώτερος γενόμενος δυνηθγ νά έξακολου- 
θήση μετά τών λοιπών αύτοΰ έργων καί τοϋτο Ανευ ζημίας. Μετά λύπης 

δ’ έπράξαμεν τοϋτο καίτοι. πολλοί τών γονέων έδήλωσαν ήμΐν οτι, είναι 

πρόθυμοι νά δεχθώσι καί αυξησιν διδάκτρων, εΐ'μεθα όμως ύπερηφανοί 
©τί τά έκ τής ήμετέρας πρακτικής δημοτικής σχολής άπελθόντα παιδία 
κατετάχθησαν μετ’ επαίνων είς τά δημόσια σχολεία καί έθεωρήθησαν 

έχοντα δυνάμεις κατά-πολύ 
σχολείων έρχομ,ένων.

Ή δέ σχολή τών. απόρων παίδων ’Αθηνών Αποφερει πάντοτε αριστους 
καρπούς. Κατά τά δύο έτη ταΰτα ένεγράφησαν παϊδες κατά μέν τδ α'. 
έ'τος 34 5 μαθηταί κατά δέ τδ β'. 4 1 9, ή δέ διδασκαλία έγένετο καί κατά 
■τά παρελθόντα έτη δίωρος. Έδιδάχθησαν δέ τά εξής μαθήματα. ’Εν μέν 

■τφ α'. τμήματι διγρημένφ είς δύο τάξεις, Ανάγνωσις, γραφή καί Αριθμη
τική ύπδ τοΰ διδασκάλου κ. Μ. ΓΙαυλίδου καί τοΰ βοηθοΰ αύτοΰ κ. Δ. Κα- 
■ραβώ. παλαιού μαθητοΰ τής Σχολής. Έν δέ τώ β. Ανάγνωσις, γραφή, Αριθ
μητική, ιερά ιστορία, γεωγραφία καί στοιχεία γραμματικής ύπδ του δι
δασκάλου κ. Π. Παπκευσταθίου τδ α'. έτος καί τοϋ κ. Καλευρά τδ β'. έτος. 
Έν δέ τγ γ'. Ανάγνωσις, ιερά, ελληνική γλώσσα, γεωγραφία, γραφή,,,έκ- . 
«θεσις ιδεών., ύπδ τοΰ διδασκάλου κ. Δ. Κολοκοτζα καί κατά τά δύο έτη, 
Έκτδ,ς τούτου οί μαθηταί καί τών τριών όμοΰ τμημάτων έδιδάσκοντο δίς 

■τής εβδομάδας φωνητικήν μουσικήν ύπδ τοΰ κ. Ιουλίου Ένιγγ’ Αφιλοκερ-

■’ επαίνων είς τά δημόσια σχολεία καί
ανωτέρας τών συνήθως έξ άλλων δημοτικών



ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΙΜΟΑΕΟΝΤΟΣ ΑΡΓΪΡΟΠΟΥΛΟΤ 95Φ

inf - ' ■
b ■ '
i! '

958 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

δώς ώς πάντοτε προσφερομένου. Πλήν δέ τούτου είβηγβη καί τδ μάθημα 
τές Απαγγελίας δπερ έδίδαξεν έτ.ιτυχώς κατά τδ λέξαν έπος ό κ. ’Αν
τώνιος Μανοϋσος. Κατά παν δέ Σάββατον έγίνετο ύφ’ ένδς τών διδασκά
λων πρακτική ερμηνεία τοΰ Ευαγγελίου τές Κυριακές. Αί εξετάσεις τές 
σχολές έγένοντο καί αύται δημόσιαι έπί παρουσί^ τοΰ Σ. Μητροπολίτου, 
τοϋ ύπουργοΰ τές παιδείας καί τών Αρχών της πρωτευούσης.Άπελύθησαν 
δέ 5 μέν μαθηταί τδ α'. έ'τος, 6 δέ τδ β'. οΐτινες έλαβον καί τδ κεκα- 

νονισμένον Απολυτήριον της σχολάς.
Τά δέ της σχολής διηύθυνε κοσμητεία άποτελουμένη τδ μέν α'. έ'τος 

έκ τών κκ. Α· Διομηδους Κυριάκου εφόρου, Γ. Δουρούτη γραμματέως καί 

τών κοσμ-ητόρων κκ. Μ. Κατσίμπαλη, Γ. Φιλαρέτου, Κ. X, Βάμβα καί 
Στ. Ίωαννίδου, τδ δέ β'. έκ τών κκ. Φ. Παρασκευαΐδου εφόρου, τοϋ κ. I. 
Μέσολωρά γραμματέως καί τών_κοσμητόρων κκ. Κ. Διγενέ, Ίγ. Μοσχάκη, 
Κ. Βάμβα, καί Γ. Δουρούτη.

Ή ύγιεινη καταστασις τών παίδων ην καλλίστη κατά τά δύο ταϋτα 
έτη καί την ιατρικήν αυ-ςης έπίβλεψιν ειχον οί ημέτεροι συνάδελφοι κκ. 
Ίω. Βάμβκς καί Κ. Διγενης μετά ζήλου καί πατρικές Αγάπης έπιμελού- 

μενοι τών έγκαταλελειμμένων τούτων παιδιών. Τγ φροντίδι δέ τούτων 
έλαμβάνοντο πάντοτε πάντα τά προληπτικά κατά τών έπιδημιών μέτρα, 

καί κατά τοϋ κοιλιακού τύφου τδ παρελθόν θέοος καί κατά τές εύλογίας 

εσχάτως, καί διά τοϋτο μέ τοσαύτην συρροήν μαθητών καί μαθητών κατά 
κακίστους διαιτητικούς κανόνας ζώντων, η ήμετέρα Σχολή δένέ'σχεν Απώ
λειας.

Τδ ύπνωτηριον της Σχολάς τών ’Απόρων Παίδων δπερ ύπδ τόσφ 
καλούς εΤχε συστ^ οιωνούς δέν ηδυνηθη νά λειτουργησν) έπί πολύ. Κύριον 
τούτου αί'τιον ε*ναι ή έ'λλειψις καταστήματος ίδιου τοΰ Συλλόγου. Έφ’ 

οσον ο Σύλλογος δέν κατορθοΐ νά έ'χγ ί'διον κατάστημα, έν φ νά διδά- 
σκων-Βαι συνάμα καί νά κόιμώνται οί εις τη; Σχολήν φοιτώντες παΐδες, 
πασα Αλλη γινόμενη προσπάθεια, ώς έπείσθημεν δύο έ'τη σχεδόν έμπρά- 
κτως Αποβαίνει περιττή. Διότι οί παΐδες ούτοι οί άποροι οί κακώς μέν 
πολλοί δμοϋ κοιμώμενοι έν στενοχώροις δωματίοις, άλλ’ έ'χοντες δπωσδη- 
ποτε Ανεξαρτησίαν, δυσκολεύονται νά ύποβληθώσιν είς αύστηρούς κανόνας 
πειθαρχίας ένόσφ τδ κατάστημα τών ύπνωτηρίων δέν είναι έν δμοϋ μέ 
τδ κατάστημα της Σχολάς. Άλλ’ εκτός τούτου η ΐδρυσις τών ύπνωτηρίων 
είχε καί Αλλον σκοπόν την περισυναγωγην τών Αστέγων δλως διόλου 
παίδων καί τών τήδε κακεϊσε κοιμωμένων, άλλά πρδς τοϋτο έδει νά 

. έ'χωμεν καί την σύμπραξιν τές ’Αστυνομίας, άλλά δυστυχώς τά Αστυνο
μικά ό'ργανα μεθ’ δλην την Αγαθήν διεύθυνσιν τών προϊσταμένων της αστυ
νομικές Αρχής έδείχθησαν Απρόθυμα, καίτινα δέ έχθρά πρδς τδν ημέτε
ρον σκοπόν. Διά ταϋτα καί μέχρις ού δ Σύλλογος δυνηθίί νά προβ'$ είς

ίδρυσιν τοιούτου ίδιου καταστήματος ήναγκάσθημεν νά διακόψωμεν την 
περαιτέρω ενέργειαν τοϋ ύπνωτηρίου, τάς δέ δεκακισχιλίκς δραχμάς άς 
πρδς τοϋτο εί'χομεν κατατεθειμένας είς την Πιστωτικήν Τράπεζαν κατε- 
θέσαμεν είς την ’Εθνικήν είς την μερίδα τοΰ χρέους της οικίας τές Σχολές 

τών ’Απόρων Παίδων άπαιτητέας είς πρώτην ζητησιν.
Άλλ’ Αφ’ ετέρου κατωρθώσαμεν την σύστασιν παρά τγ Σχολίί τών 

’Απόρων Παίδων Αθηνών καί παρά τγ πρακτική δημοτική Σχολή σχο- 
λειακοΰ ταμιευτηρίου ένζ> οί παΐδες θέλουσι καταθέτει τάς μικράς οικονο
μίας αυτών. Ό θεσμός ούτος τών σχολειακών ταμιευτηρίων Αποτελεί κατά 
τά τελευταία ταϋτα έ'τη έν Βελγίω, έν Γαλλίγ, Ίταλίιρ καί έν ’Αγγλία 

κλάδον οίονει της Ανατροφής τοϋ λαοΰ, αί μικραί δ’ οικονομίκι τών κατα
θετών παίδων κατ’ ουσίαν Ασήμαντοι έ'χουσι την Αξίαν των έν συνόλφ 
συνήθως πρδς καταπολέμησιν τές στενοχώριας άλλ’ένίοτε καί δπως γίνωσι 
πυρρην μεγάλης περιουσίας. ’Άν τδ παιδίον συνηθίση νά οίκονομνί δέκα 

λεπτά καθ’ εβδομάδα, ένηλικιούμενον θά εύρεθί) κάτοχον ίκανοΰ ποσοϋ 
η δέ συνήθεια τές οικονομίας ένυπάρχουσα έν αύτφ θά τδ κάμνγ νά εξα

κολουθώ νά οίκονομγ καί μείζονα ποσά άνδρωθέν. Τοΰ καλοϋ τούτου θεσμ.οϋ 
την εισαγωγήν δφείλομεν είς τδν ημέτερον συνάδελφον κ. Κ. Βάμβαν δστις 
μελέτησας έπισταμένως τδ ζητημα ούδενδς κόπου έφείσθη πρδς έπιτυχίαν 

αύτοΰ καί παρ’ ημΐν. Συνεννοηθέντος δέ τοΰ Συλλόγου μετά τές ’Εθνικές 
Τραπέζης άπεφασίσθη δπως αί καταθέσεις γίνωνται δεκταί παρά τών δι

δασκάλων καί έγγράφωνται άμέσως έν πληρει παραδόσει ύπ’ αυτών είς 
ιδιαίτερον βιβλίον, τοΰ οποίου έκάστη σελις είναι διατεθειμένη είς λογα
ριασμόν ένδς μαθητου καταθέτου. "Αμα ώς αί καταθέσεις τοΰ μαθητου 
φθάσωσι τάς τρεις δραχμάς τδ ποσδν τοϋτο κατατίθεται έν δνόματι αύτοΰ 
έν τφ Ταμιευτηρίφ της ’Εθνικές Τραπέζης καί αποδίδεται τδ δλον η μέρος 
αύτοΰ είς τδν νόμιμον Αντιπρόσωπόν του η τδν πρόεδρον τοϋ Συλλόγου.

Ύπδ τούς δρους τούτους είσαχθέντα καί παρ’ ημΐν τά σχολειακά τα
μιευτήρια έπέτυχον κατά πάντα. Οί δέ παΐδες της τε πρακτικές δημοτικές 
Σχολές καί τές Σχολές τών Απόρων κατενόησαν πληρέστατα τδν σκοπόν 
των καί Ασμενοι κατέβκλον τάς οικονομίας αυτών καί τινες τούτων καί 
τά περ σσεύματά των. Άπδ της 6 δ’Άπριλίου τές ημέρας της α'. καταθέ- 

σεως μέχρι τές 31 Αύγούστου παρουσιάσθησαν έν Αμφοτεραις ταΐς σχολαΐς 
καταθέσεις 1271 παίδων καταβαλόντων δρ. 4054.05 είδικώτερον δ’ έν μέν 
τγ Σχολγ τών Άπόρών Παίδων παΐδες 434 καταθέσαντες δραχ. 2530.35 
έν δέ τ·?ί πρακτική δημότικί) παΐδες 837 καταθέσαντες δραχ. 523.79. Ή 
δυσαναλογία αυτή προέρχεται έκ τούτου δτι τών Άπορων μέν Παίδων οξ 
πλεΐστοι καταθέτουσι καί τά περισσεύματα τών έκ τοϋ έ'ργου των είσπρά" 
ξεων, οί δέ τές δημοτικές Σχολές τάς μικράς οικονομίας έκ τών ύπδ τών 

γονέων αυτών παρεχομένων δώρων.
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S i Άλλά καί άλλου καλού θεσμοΰ τήν εισαγωγήν κατωρθώσαμεν εις ϊύιΨ

\ ’ Σχολήν των ’Απόρων Παίδων τή βοηθείφ τής κυβερνήσεως. Ώς γνωστόν
1 έκ τών ήμετέρων Παίδων τής Σχολής τά δυο τρίτα σχεδόν άνήκουσιν εις

τάς επχξγίχζ τής Ελλάδος και ιδίως την Κόρινθον κοει Γορτυνίαν, άπορων 
γονέων τέκνα άτινα άποστέλλονται ενταύθα προς ψωμισμδν καί μετέρ- 

χονται τυχαΐόν τι επάγγελμά, οΐον τδ του δψοκομιστοΰ, τού δποδημάτο- 
'|·{ καθαριστοΰ ή τοϋ εφημεριδοπώλου. Άφοϋ δέ άποκτήσωσιν ολίγα χρήματα
'1 επανέρχονται είς την πατρίδα δπου άποκαθίστανται τίμιοι έργάται. Ή

Εφορεία τοΰ Συλλόγου καί ή Κοσμητεία τής Σχολής πολλάκις έσκέφθησαν 
μ; νά βελτιώσωσι την τύχην τών παίδων τούτων κατά την ^προσωρινήν έν
1;. Αθήναις διαμονήν των καί πολλοί πολλάκις άποτεινόμενοι είς αυτήν ευρον

!, τίμιους ύπαλλήλους ών ικανοί νϋν είναι είς ιδιωτικά γραφεία καί τοαπε- .
’̂· ζιτικά καταστήματα" άλλά δέν ηοκει καί μόνον τοϋτο. Διά τοϋτο άσμέ-
ζ νως άπεδέχθημεν τήν πρότασιν τοϋ τότε προϊσταμένου τοϋ τηλεγραφείου

’Αθηνών κ. Κ. Μαρουδή όπως οί έκ τής Σχολής άποφοιτώντες παϊδες ή 

καί οί μαθηταί τής άνωτέρας αυτής τάξεως έκτελώσι τήν διανομήν τών 

: τηλεγραφημάτων έν τγ πόλει. Τοϋτο δέ ψηφισθέν καί ύπδ τής Βουλήςέν
τφ νόμω περί δργανισμοϋ τής τηλεγραφική; υπηρεσίας έκυρώθη πλέον καί 
άίτηθέντας ήμΐν ύπέδείξαυ,εν είκοσι παϊδας, οϊτινες καί πάντεςδιωρίσθησαν 

.. τηλεγραφικοί διανομείς καί άριστα έκτελοΰσι τήν ύπήρεσίαν ταύτην. Τήν
1 επιτυχίαν δέ ταύτην ίδουσα καί ή γενική διεύθυνσις τών ταχυδρομείων

προσέθηκεν έν τφ δργανισμώ τοΰ ταχυδρομείου’Αθηνών έδάφιον καθ’ 8 ώς 
μαθητευόμενοι διανομείς· τοϋ ταχυδρομείου προσλαμβάνονται οί άπόφοιτοι 

τής ήμετέρας_Σχολής.
Αί δ’έν ταϊς έπαρχίαις ήμέτεραι Σχολαί τών ’Απόρων είργάσθησάν 

έπίσης έπιτυχώ; κατά τδ λήξζν έτος, ώς έμφαίνεται έ'κ τε τών εκθέσεων 

τών κοσμητειών καί τών εξελεγκτικών έπιτροπών- αΐτινες έπισυναφθή- 
σονται τή λογοδοσία ταύτγ. Έκ τών Σχολών τούτων ή τής ΣυρΟυ άριστα 
πάντοτε εργαζόμενη κατόρθωσε νά άποκτήση ί'διον κατάστημα, δπερ δ 
Σύλλογος έψήφισεν δτι ανήκει τή Σχολή ταύτγ ώς ιδία περιουσία δυνά- 

μενον έν περιπτώσει διαλύσεως αυτής νά διατεθή ύπδ τοΰ δήμου Έρμου- 
■ πόλε'ως ύπέρ φιλανθρωπικού σκοπού.

■ ΤΙ έ ν Νεγ Πικέρνη ήμετέρα Σχολή τών Έλλήνοαλβανών εξακολουθεί 
πάντοτε εργαζόμενη άλλ’έπαυσεν ούσα Σχολή τών έξ ’Ιταλίας Έλλήνο- 
αλβανών, διότι ή αποικία αυτή σχεδόν διελύθη. Οί κάτοικοι δεκατισθέν- 

τες ύπδ τής μηνιγγίτιδος, ένεκα τοϋ οποίου προσήλθε καί χρήμασιν άρρω- 
γδς δ ήμέτερος Σύλλογος διεσκορπίσθησαν τήδε κακεΐσε καί εκεί ολίγοι 
άπέμειναν, ή δέ ήμετέρα Σχολή χρησιμεύει ώς διδακτήριον τών πέριξ 

' Χω?ίων· .

• ’Ενταύθα τοΰ λόγου όφ'είλω νά μνημονεύσω καί τών ενεργειών τοϋ ήμε-

ΑΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΙΜΟΛΕΟΝΓΟΣ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΑΟΥ 3δί

ίέρου Συλλόγου, όπως συμπυκνώσγ τήν άποικίαν ταύτην τών 'Ελληνοαλ* 
βανών. Πληροφορηθέντες δτι τοιοΰτοι άποικοι πολλοί, εισί πρόθυμοι νά 
κατέλθωσιν έκ Σικελίας, συνεννοήθημεν μετά τής Κυβεονήσεως καί έγρά- 

ώαμεν τά δέοντα πρδς τδν έν Μεσσήνγι ήμέτερον εφημέριον, τδν έλλόγιμον 
κύριον ’Αθανάσιον Ζακυθινόν. ’Αλλά μέχρι τοϋδε αί ενέργεια; ημών δέν 
άπέληξαν. είς δριστικόν τι άποτέλεσμα καίτοι πολλάς διατρέφομεν περί 

τής έπιτυχίας αυτών ελπίδας.
Συνεστήσαμεν δέ καί νέαν σχολήν έν Ήλεί<γ έν τφ χωρίφ Κατσαροΰ τοΰ 

δήμου Αετρίνων συνεπείγ αίτήσεως τών κατοίκων καί άφοϋ ανώνυμος φιλό- 

μουσος κατέβαλε τήν πρδς τοϋτο δαπάνην,ουτω δέ διετηροϋντο ύπδ τοΰΣυλ
λόγου μέχρι τέλους τής ληξάσης διετίας δέκα σχολαί" ή Σχολή τών άπόρων 
παίδων καί ή Πρακτική δημοτική Σχολή ένταϋθα, έν δέ ταΐς έπαρχίαις 
σχολαί άπόρων παίδων έν Καλάμαις, Σύρφ, Ζακύνθφ, Πάτραις, Άνδρφ, 

Νέφ Πικέρνγ, Τραγανού καί Κατσαροΰ.
‘Ο ήμέτερος Σύλλογος άναλογιζόμένος δτι μεταξύ τών μελών αύτοϋ 

έ'λειπεν εκείνος ο σύνδεσμος οστις πρέπει νά συνδέγ τά μέλη ένδς σωμα
τείου, καθότι πλήν τών μηνιαίων συνεδριών τά μέλη δέν είχον ή σπανίως 

ίάφορμάς νά βλέπωνται καί νά συζητώσιν όμοΰ περί τής προκοπής τοΰ 
Συλλόγουέσκέφθη προτάσει τών κκ· Μ. Π. Λάμπρου καί Τιμ. Ήλιοπούλου 

νά ίδρύσγ έν τφ καταστήματι αύτοϋ έντευκτήριον χάριν τών μελών αύτοϋ, 
δπερ συνάμα ή'θελε καταστή ουτω καί έντευκτήριον τών έν ’Αθήναις λο
γιών καί. τών εντεύθεν διερχομένων ξένων. ’Επιτροπή άμέσως συστάσα 
έφρόντισε τά περί τούτου καί διασκευκσθέντων δύο έκ τών δωματίων 
τοϋ Συλλόγου τδ έντευκτήριον ηδυνήθη νά έγκαινισθή τδν παρελθόντα 
’Ιανουάριον. Επέτυχε δ’ ή σύστασις τοΰ εντευκτηρίου πληρέστατα καί 
πλέον τών έκατδν τακτικών καί έπιτίμων μελών τοΰ Συλλόγου μετέσχον 
αύτοϋ, ουτω δ’έπήλθε στενότερος σύνδεσμος τών μελών καί άμεσος αύτών 

επικοινωνία έξ ών άριστα προσδοκώ διά τδ μέλλον. -
Άλλά τδ ζήτημα τοϋ εντευκτηρίου έφερεν έκ νέου είς μέσον άλλο ζή

τημα, τδ ζήτημα τής στενοχώριας τοΰ ύφισταμένου καταστήματος, τδ 
όποιον είναι άδύνατον νά έπαρκέσγ πλέον είς τάς νέας πλασσομένας άνάγ- 
κας τοΰ Συλλόγου. Διά τοϋτο δ Σύλλογος ώνόμασε πολυμελή επιτροπήν 
ή'τις νά φροντίσγ περί τής εύοέσεως καταλλήλου οικοπέδου, πρδς οικοδο
μήν νέου καταστήματος έκποιουμένου τοΰ νΰν τοιούτου. Ή έπιτροπή 
αυτή συντόνως έργασθεΐσα καί κατά τδ διάστημα τοΰ θέρους, είς ούδέν 

’ήδυνήθη νά έ'λθν; άποτέλεσμα ένεκα τής έπελθουσ.ης μεγάλης ύπερτιμή- 

.σεως τών οικοπέδων ώς έκ τής οποίας καί πάλιν τδ ζήτημα τοΰτΟ έ'μει- 
νεν εκκρεμές. Άλλ’ ό Σύλλογος δέον περί τούτου νά λάβγ σύντονον 

* μέριμναν. ϊ
Τδ δέ περιοδικόν τοΰ Συλλόγου έξηκόλούθήσε καί κατά τήν διετίαν
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ταύτην μετά τ^ς αυτής πάντοτε έπιμε λείας τζκτικώς έκδιδόμενον τ·5$ 
φροντίδι τε,τραμελους επιτροπές, άποτελουμένης έκ τών κκ. Είρ. Άσωπίου, 
Ε. 'Ρο’ίδου, Π. I. Φερρ.που και Σπ. Λάμπρου. "Ενεκα δέ τνίς συσσωρεύσεως 
ύλης πολλές έκρίθη καλόννά αύξηθγ η έκδοσις αύτοΰ καθ’ έν τυπογρα
φικόν φύλλον μηνιαίως, ούτω δέ άποτελεΐται έτησίως τόμος εις μέγα ό'γ- 
δοον έξ 72 τυπογραφικών φύλλων παρεχόμενος άντί τ-ης ελάχιστης σχε- 

τικώς τιμ·ης τών 15 νέων δραχμών έν τφ έσωτερικώ καί 20 έν τφ εξω
τερική. ’Άν ό Παρνασσός έκπληροϊ η ού τδν σκοπόν δι’Sv έκδίδσται μάρ
τυρες άψευδεΐς ποόκεινται αυτά τά δημοσιευόμενα τεύχη του’ημεΐς έμμέ- 
νομεν έν τη δημοσιεύσει αύτοΰ καί θά έμμείνωμεν φρονοΰντες δτι πράτ- 

τομεν καλόν και έχοντες την ύποστηριξιν τών συνδρομητών αύτοΰ καί 
την ένίσχυσιν τοΰ έλληνικοΰ τύπου καί αύτοΰ τοΰ ευρωπαϊκού, δστις ού 
μόνον δέν παύει συχνάς ύπέρ αύτοΰ άναγοάφων έπαινετικάς κρίσεις, άλλά 

καί περιλήψεις καί μεταφράσεις πολλάκις δημοσιεύων έξ ,αύτοΰ.
Πλην δμως τοΰ περιοδικοΰ έξέδωκεν δ Σύλλογος ημών κατά τδ λνίξαν 

έτος καί δύο φυλλάδια τών Νεοελληνικών Ήναλέκτων, δι’ ών συνεπλη- 
ρώθη καί δ β'. τόμος τ·ης σπουδαίας ταύτης δημοσιεύσεως. Τά έκδοθέντα 
φυλλάδια περιέχουσι τδ μέν δημοτικά φσματα Θηοας έκ τ·ης άνεκδότου 

Συλλογές Πέταλα ην πρδ τριών ετών ήγόρασεν ό Σύλλογος, τδ δέ Κερ- 
κυραϊκά άνέκδοτα περιέχοντα ’Αρσενίου Κερκύρας άνέκδοτον έγκώμιον είς 
τδν Μάρτυρα Θερινόν, δμοιον είς τδν αύτδν μάρτυρα, Νικολάου Κερκύρας 
ποίημα έπι τη παραιτησει άπδ τ·ης ιεραρχίας, Βασιλείου Πεδιαδίτου επι
στολή πρδς Κωνσταντίνον Στίλβην, τά σφάλματα καί αίτιάματα τών Κερ- 
κυραίων, περί τοΰ έν Κέρκυρά τιμαρίου τών Άθιγγάννων και της πρώτης 
τοΰ Μα'ίου, έκ βιβλιοθηκών τοΰ Αγίου ’Όρους, Μονάχου καί Κανταβρι- 
γίας περισυλλεγέντα ύπδ τοΰ κ. Σπ. Π. Λάμπρου καί δωρηθέντα τφ Συλ- 
λόγφ, ύπ’αύτοΰ δέ καί έκδιδόμενα.Άνετυπώθη δέ καί τδ α'. τεΰχος τοΰ 
α'. τόμου εντελώς έξαντληθέν καί μετ’ ού πολύ έκτυποΰται καί τδ β'.

’Εν δέ ταϊς έκτάκτοις συνεδρίαις άνέγνωσαν διατριβάς τά έξης κατά 
σειράν μέλη τοΰ Συλλόγου.

Ό κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος τακτικόν μέλος, περί τηλεφώνου και μι
κροφώνου μετά πειραμάτων.

Ό κ. Κ. Νεστορίδης τακτικόν μέλος, κερί 'Αλεξάνδρειάς.
Ό κ. S. Παπαμιχαλόπουλος τακτικόν μέλος, Περί τοΰ Άρτιου Πάγου 

εν ταϊς άρχαίαις Άθι'ιναις.
Ό κ. Σπ. Παππαγεωργίου τακτικόν μέλος, περί Έπατίας τής Αλεξαν

δρινής φιλοσόφου.

Ό κ. Άχιλλεύς Παράσχος τακτικόν μέλος Ανεκδότους ποιήσεις.
Ό κ. Α. Σπαθάκης τακτικόν μέλος, περί της κατ’Άριστοτέλη παιδείας.

■ ··
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Ό κ. Ίω. Μεσολωρζς τακτικόν μέλος, περί τών κατά καιρούς σχέσεων 

τών ορθοδόξων μετά τών διαμαρτυρομένων.
Ό κ. Κ. Μένος τακτικόν μέλος, ό Ραβελαι και ή εποχή αύτοΰ.
Ό κ. Ίγν. Μοσχάκης τακτικόν μέλος, γυνή καί ό χριστιανισμός.
Ό κ. Ε. Ζαλοκώστας τακτικόν μέλος, ή ’Ελλάς κατά τήν άναγέννησιν. 

Μέρος Α'.
Ό κ. Κ. Βάμβας τακτικόν μέλος, περί σχολειακών ταμιευτηρίων.

Ό κ. Γ. Βιζυηνδς τακτικόν μέλος, ανεκδότους ποιήσεις.
Ό κ. Ίάκ. Δραγάτσης άντεπιστέλλον μέλος, τά θέατρα τοΰ Πειραιώς 

καί ό Κωφός λιμήν.
Ό κ. Σ. Κολιάτσος άρχιμανδρίτης, επίτιμον μέλος, περί τών πρός άλ· 

λήλους καθηκόντων τών γονέων καί τών τέκνων.
Ό κ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος τακτικόν μέλος, Εντυπώσεις ταξειδίου απ' 

Αθηνών είς Βώλον.
Ό ζ. Τ. Άργυρόπουλος τακτικόν μέλος, τά νεώτερα τοϋ ήλεκτρισμοϋ.
Ό κ· Α. Φραβασίλης τακτικόν μέλος, σύγχρονος 'Ιταλική φιλολογία. Ή 

Έλληνίς Ματθίλδη Σεράου.
Ό κ. Μ. Βρατσάνος τακτικόν μέλος, περί ’Ρουσσώ ώς παιδαγωγού.
Ό κ. Γ. Δέρβος τακτικόν μέλος, περί τοϋ άλανθάστου πάπα ΠίουΘ’.

Ό κ. Γ. Βιζυηνδς τακτικόν μέλος, δ αί Νικόλας καί ή Μητέρα τών 

’Επτά, έπεισόδιον τών έν Βιζύη καταστροφών.
Ό κ. Ίω. Τσέτσης τακτικόν μέλος, περί τής κατά τόν Μεσαιώνα Έλλην. 

’Εκκλησιαστικής Μουσικής, μέρος Α'.
Ό κ. Ε. Ζαλοκώστας τακτικόν μέλος, ή ’Ελλάς κατά τήν άναγέννησιν, 

μέρος Β'.
Ό κ. Τιμ. ’Αμπελάς τακτικόν μέλος, περί γεωργικής νομοθεσίας.
Ό κ.Ίω. Τσέτσης τακτικόν μέλος, περί τής κατά τόν Μεσαιώνα Έλλην. 

εκκλησιαστικής μουσικής, μέρος β'.
Ό κ.Σπ. Π. Λάμπρος τακτικόν μέλος τά αναγνώσματα τών πάππων μας.
Ό κ. Κ. Διγενης τακτικόν μέλος, περί τών αιτίων τής έπιλοχίου πα

ραφροσύνης.
Έδιδάχθησαν δέ καί δημόσια μαθήματα ύπδ τών έξης :

'Υπό τοΰ κ. Θ. Μιχαλοπούλου φυσική.
Ύπδ τοΰ κ. Σπ. Κ. Παππαγεωργίου, Ιστορία τοΰ βίου τοΰ Ίησοϋ Χριστοί·. 

‘Υπό τοΰ κ. Τ. Άργυροπούλου, περί ηλεκτρισμού.
Ύπδ τοΰ κ. Ίω. Μεσολωρά, εκκλησιαστική ιστορία.
Ύπδ τοΰ κ. Ίγ. Μοσχάκη, ερμηνεία τοϋ Ίεροϋ Ευαγγελίου.
Ή δ’ Έφορεία τοΰ συλλόγου συγκείμενη κατά την διετ·η ταύτην περίο

δον έξ έμοΰ ώς προέδρου, τών Αντιπροέδρων κκ. Α. Ποοβελεγίου καί Ν. 

Δαούτη 3ν Αντικατέστησε τδ β'. έτος ό κ. Σ. Δουρούτης,τοΰ γενικοΰ γραμ-
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μίΚτέως κ. Μ. Π. Λάμπρου, τών ειδικών γραμματέων κκ. A. Ρ. ·Ρ<ζγΖάβίΙ 

καί Κ. Φάραγγα 8ν αντικατέστησε τδ β'. έτος δ κ. Α. Μκρινόπουλος, τοϋ 
ταμίου κ. Σ. Κονοφάου, τοϋ έπιμελητοΰ της βιβλιοθήκης κ. Π. I. φέρ- 
μπου καί τοϋ διευθυ<τοΰ τοϋ αναγνωστηρίου κ. Σ. Κ. Παππαγεωργίρυ τδ 
α'. έτος και κ. Μ. Κρίσπη τδ β'. συνήλθε είς συνεδρίας 32, συσκεπτομένη 
περί πάντων των άφορώντων την διοίκησιν τοΰ συλλόγου. Χάριτας δέ πολ* 

. λάς οφείλω πρδς πάντας τούς άποτελοΰντας αυτήν διά τήν ευμενή καί 
άδελφικήν ύποστήριξιν ήν μοι παρέσχον.

Έν τελεί δφείλω νά εί'πω τινά καί περί, ταμείου βιβλιοθήκης , και 
αναγνωστηρίου. Τδ ταμεΐον κατά την διετή ταύτην περίοδον είσέπραξε 
δρ. 57.135.73 έδαπάνησε δέ δρ. 51,151.50 έμεινε δ’ ουτω περίσ

σευμα κατά τά δυο έτη > έκ δρ. 59.84.23 καί είδικώτερον τδ. α'. μέν 
έ'τος τής έμής προεδρείας είσέπραξε δρ.. 34.749.25 έδαπάνησε δέ δρ. 33. 
712.21 ή'τοι έμεινε περίσσευμα δρ. 1037.04, τδ δέ άρτι λήξάν είσέπραξε 
μέν δρ. 22.386.48 έδαπάνησε δέ-δρ. 17439.29 άπομείναντος περισσεύ

ματος έκ δρ. 4947.19.
Έκ ίων λεπτομερών εκθέσεων τοϋ κ. ταμίου αΐτινες θέλουσι δημοσι- 

ευθή ιδιαιτέρως καί τών ‘άναλυτικών πινάκων θέλετε μάθει τά καθέκα
στα, ένταΰθα δ’ ιδιαιτέρας μνείας κρίνω τά έξης.

Καί έν πρώτοις τδ χρέος πρδς την ’Εθνικήν Τράπεζαν απέναντι του 
άγορασθέντος καταστήματος τοϋ συλλόγου οπερ ήν ότε άνέλαβον την 
προεδρείαν δρ. 20,716.20 ανέρχεται σήμερον είς μόνας 10,000 ' δρ. πλη- 
ρωθέντος ίκανοΰ ποσοϋ, έλπίζομεν δέ-τάχιστα νά έξοφλήσωμεν, αύτδ εν

τελώς. Ουτω δ’έντδς τριών καί ήμίσεος έτών δ ήμέτερος σύλλογος ήδυ- 
νήθη νά εξόφληση σχεδδν εντελώς τδ χρέος τοϋτο- δπερ άνήρχετο δτε 
ήγόρασε τδ κατάστημα αύτοΰ είς δρ. 37 5.00. ’sAv δέ λάβωμεν ύπ1 δψιν 
δτι ή αξία τής οικίας ταύτης σήμερον ηύξησεν, ύπολογί.σωμεν δέ καί τήν 
αξίαν τών έπίπλων καί λοιπών σκευών .ή. περιουσία τοΰ Συλλόγου άνέρ- 

-•χεται σήμερον είς 80,000 περίπου δραχμών, αί δποΐαι βεβαίως δέν έιναι 
μίγα τι άπέναντι τών πολλαπλών σκοπών ούς επιδιώκει δ Σύλλογος^ εί

ναι δμως πολύ δέν άναλογισθώμεν δτι πρδ δεκαπενταετίας έν τή λογοδο
σία: τνί άναγνώσθείστ) τήν 4 Ιουνίου 1867 ύπδ τοΰ τότε προέδρου κυρίου 
Μ. Π. Λάμπρου τή καί πρώτη δημοσιευθείσν) διά τοΰ τύπου τά μέν έσοδα 

-τοΰ Συλλόγου άνήλθον είς δρ. 64.40 τά έξοδα είς.δρ. 35.90 καί άπέμεωε 
περίσσευμα έκ δρ. 28 50. . . . ’

Μεταξύ τών εκτάκτων δωρεών πρδς τδ ταμεΐον είτε, υπέρ τοϋ* συλλό
γου είτε υπέρ τής σχολής Αθηνών δέον νά άναφέρω τήν δωρεάν χιλίων 
δραχμών παρά τών τέκνων τοϋ άποβιώσαντος έπιτίμου μέλους Κ. Νεγρη 

-ε,ίς-μνήμην τοΰ πατρδς αυτών, τήν τοΰ άειμνήστου στρατηγού Σ.πηλιωτο- 
ποόλ’ου έκ-δρ.. πεντκκοσίων όγδοήκοντα ύπέρ τής αυτής Σχολής,.καί.τήν 

άνώνυμου έκ δραχ. 820,65'αίτινες ήσαν κατατεθειμένα: έν τη Πιστωτική 
Τραπέζγ.Πρδς πάντας τούς εύγενεΐς δωρητάς δ Σύλλογοςέξέφρασε τά έν-· 
θερμά αύτοΰ εύχαρηστήρια ανέγραψε δέ τδν μέν αείμνηστον ΚωνςυΝέγρην 

ευεργέτην, δωρητήν δέ τδν στρατηγόν Σπηλιωτόπουλον.
Τνί πρωτοβουλία τής έν Νικολάϊεφ τής Ρωσίας κυρίας Φωτεινής Γεωρ

γίου Ζυγομαλά οί αύτόθι δμογενεΐς άπέστειλαν δραχμάς 2,066,40 ύπέρ 

τής ήμετέρκς Σχολής τών άπορων παίδων. ’Επαναλαμβάνω νά έκφράσω 
τά ζωηρά.ευχαριστήρια τοϋ Συλλόγου πρόςτε τήν εύγενή κυρίαν Ζυγο- 

μ.κλά καί τούς έν Νΐκολάϊεφ δμογενεΐς.
Δια τοϋ κ. "Εκτορος Ψύχα δ έν Μαγχεστρία κ. ’Ιωάν. Μαυρογόρδάτος 

και ή κ. Μζριέττα Μαϋρογορδάτου άπέστειλαν τώ λυλλόγω διά τήν Σχο
λήν απόρων παίδων’Αθηνών δραχ. 1922,313. Πρδς τούς εύγενεΐς δωρη

τάς έκφράζω καί ενταύθα τάς Θερμάς τοΰ Συλλόγου εύχγριστίας.
Περί άλλων μικρότερων δωρεών αναφέρει ή έκθεσις τοΰ κ. Ταμίου.
Είς τάς εκτάκτους εισφοράς δέον νά πεοιλάβω καί δύο έτι τδν εύεργε- 

τικδν ύπέρ τής Σχολής τών άπόρων παίδων χορδν καί έκτακτον δημόσιον 

μάθημα φωνογράφου.
'Ο χορός ύπέρ τής Σχολής έδόθη πέρυσι έν τή οίκίγ τοΰ κ. Β.Μελά εύ- 

μενώς παραχωρηθείσ·/]. Αί εύγενεΐς κυρίαι Εύθυμία Α. Κουμουνδουρου, Ρόζα 
I. Βαλαωρίτου, Τερψιχόρη Β. Μελά, ’Ιφιγένεια Α. Συγγροΰ καί Ναταλία 
Α.- Σούτσου άνέλαβον ύπδ τήν προστασίαν αύτών τδν χορδν τοΰτον καί είρ- 
γάσθησαν τδ κατά δύνααιν πρδς έπιτυχίαν αύτοΰ. Ό χορός έγένετο ζωη
ρός, είσεπράχθη δ’ έξ αύτοΰ ποσδν έκ δο. 4,697,30. Καί δημοσίιρ δέον νά 

έκφράσω τά εύχαριστήρια τοΰ Συλλόγου πρδς τάς κυρίας ταύτας.
Τδ δέ δημόσιον μάθημα περί φωνογράφου έδωκα έγώ αύτδς έπωφελη- 

θεις τής έξ ’Αθηνών διελεύσεως τοϋ κ. Bargeon κατέχοντας ένα τών τε- 
λειοτέρων φωνογράφων. Εξήγησα δέ τήν συσκευήν, καί δ κ. Bargeon έξε-· 
τέλεσεν έπ’αύτής διάφορα πειράματα. "Ενεκα δέ τής μεγάλης αιτήσεως 
εισιτηρίων τδ μάθημα τούτο έπανελήφθη καί είσεπράχθησαν έκ τούτου . 

δρ. 846,72. -,
Έκ τών συνημμένων έκθέσεων τοΰ έπιμελητοΰ τής βιβλιοθήκης καί του 

διευθυντοΰ τοϋ άναγνωστηρίου Θέλετε μάθει, τά κατά τά παραρτήματα, 

ταΰτα τοΰ ήμετέρου Συλλόγου. . . - ·,
. Τήν ’Εφορείαν διά τδ έτος τοϋτο άποτελοΰσιν οί έξης κατά τήν έκλο- 

γήν τοΰ Συλλόγου. Πρόεδρος μέν έγώ έκλεχθείς καί πάλιν, άντιπρόεδ,ροι, 

οί κκ. Τιμ. Άμπελάς καί Τιμ. Ήλιόπουλος, γενικός γρ.αμματ,εύς ό κ. Μ, 
Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κκ. A. Α. Ραγκαβής καί Ν. Λουριώτης- 

ταμίας, δ κ. 2. Κονοφάος, επιμελητής τής βιβλιοθήκης ο.κ.. Π. I. Φέρμπος: 
καί διευθυντής τοΰ άναγνωστηρίου δ κ. Στ. Βάλβη;· επίτιμος' δέ πρόεδρος 
ό,, καί ίτέως. τοιοΰτος κ. Κ. Παπάρρηγόπουίως. '

"" . * S
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Τελευτών τδν λόγον εκφράζω έκ νέου τάς εύχαριστίας μου πρδς τά [/.έλη 
τοΰ Συλλόγου· εύχομαι δέ καί ελπίζω κρείττονα νά αναγγείλω τδ επόμε
νον έ'τος περί τών εργασιών τοϋ σωματείου.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

■ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ NOMISMA ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΕ ΜΙΛΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΜΑΓΙ5ΤΡΟΥ ΤΗί ΡΟΔΟΥ.

1454—1461

'Η πρώτη καταγωγή τών 'Ιπποτών τών διαδοχικώς έπικληθέντων Σπη- 

ταλιωτών τοϋ άγιου Ίωάννου τ^ς Ιερουσαλήμ, τ·ης 'Ρόδου και Μελίτης 
καίπερ μη ουσα Ακριβώς γνωστή φαίνεται δμως προγενέστερα της πρώ
της Σταυροφορίας. ’Έμποροί τινες έξ’Αμάλφης κατόρθωσαν, κατά τδ 1048 
νά λάβωσι παρά τών καλιφών τ'ης Αίγυπτου,την άδειαν τοϋ ίδρϋσαι εγ
γύς τοΰ 'Αγίου Τάφου μονήν δυτικόΰ δόγματος αφιερωμένην εις την Θεο
τόκον. Ταύτν) δέ τη μονή ακολούθως παρφκο&όμησαν οί μονάχοι ξενώνα 
πρδς ύποδοχην τών ασθενών η πτωχών προσκυνητών. Έκτοτε οι αδελφοί 

Σπηταλιώται μετά ζήλου άφοσιωθέντες και πληθυνόμενοι έχορηγουν πρδς 
τούς προσκυνητάς ενόπλους φρουράς δπως ύπερασπίζωσιν αυτούς έκ τών 

συμμοριών τών Σαρακηνών ο’ίτινες περιτρέχοντες έληίζοντο την Παλαι
στίνην. Μετά ταϋτα εντός ένδς καί έπεκεινα αίώνος διά της θριαμβικάς 
τοϋ Βαλδου'ίνου είσελάσεως εις ’Αντιόχειαν, τ·ης άλώσεως της 'Γύρου καί 

της καρτερικής Αποκρούσεω; τ·ης ύπδ τών Σαρακηνών πολιορκία; τ·ης 
Ίόππης ητις και άπέτυχεν, ώ; καί δι’ άλλων κατορθωμάτων ιδίως είς 
την άνδρίαν τών Ιπποτών δφειλομένων η στρατιωτική αυτών δόξα κατ
έστη πολυθρύλλητος. Άλλά κυριευθείσης τφ 1187 της Ιερουσαλήμ ύπδ 
τοϋ Σαλαδίνου, άιναγκάσθησαν νά μετοικησωσιν, έξελασθέντες δέ παντά- 

πασί της Παλαιστίνης τφ 1291 διά την της Πτολεμαί'δος άλωσιν ύπδ 
τών Σαρακηνών, εδρον άσυλον έν Κύπρφ ένθα Ερρίκος Β' δ βασιλεύς τνίς 
νήσου παρεχώρησεν αύτοϊς την Αεμησσόν.

Έν Αεμ.ησσφ διατρίψαντες οί 'Ιππόται διετέλεσαν άδιαλείπτως διχο- 
νοοϋντες πρδς τδν βασιλέα τ·ης Κύπρου· διδ ηναγκάσθη δ Αρχηγέτης τοϋ 
τάγματος Φούλκων δέ Βιλλαρέτ νά ένεργηση τδ σχέδιον δπερ είχε συλ- 
λάβει δ προκάτοχός του τουτέστι νά έγκαταστ^ση την έδραν τοΰ τάγ

ματος Αλλαχοΰ. 'Ως προσφορώτερον δέ μέρος έξελέξατο την 'Ρόδον. "Οθευ 
πρδς έπίτευξιν τοιούτου σκοποΰ μετέβη δ Βιλλαρέτ εις Προβηγκίαν δπως· 
έπικαλεσθη τγιν βοήθειαν τοϋ βκσιλέως τη; Γαλλίας Φιλίππου τοϋ Κκλοϋ 

καί του πάπα Κλημεντος Ε'. ,Έπιδοκιμάσαντος δέ τοΰ πάπα τδ σχέδιον, 

δ μέν σκοπδς έτηρηθη μυστικός, ώς πρόφασις δέ έκηρύχθη νέα Σταυρο- 
φορικη έκστρατεία πρδς Απελευθέρωσιν τών άγιων τόπων. Κατά συνέπειαν 

δέ. τοιούτου κηρύγματος συνηθροίσθησαν πανταχόθεν Απειράριθμα χρήματα 
καί μέγα συνέρρευσε πλήθος Γάλλων, Γερμανών καί ’Ιταλών σταυροφόρων 
έξ ών έκλέξας δ Βιλλαρέτ τούς μαχιμωτέρους συνεκρότησεν άξιόλογον 
στρατόν καί εύρέθη έν Βρεντησίφ τδν Σεπτέμβριον τοϋ 1308 κατά πάντα 
έτοιμος. Έν Αρχή) δέ τοΰ έ'αρος 1309 άποπλεύσας έκ Βρεντησίου μετά 
τοΰ καλώς παρεσκευασμένου στρατοΰ καί τοΰ στόλου διηυθύνθη είς Μά- 
κριν, την άρχαίαν Τελμησσδν έν Αυκίκ, δπόθεν έπιτεθείς έξ Απροόπτου 
κατά τ·ης'Ρόδου έκυρίευσε δι’έφόδου τη 15 Αύγούστου 1309 πρώτον μέν 

την πρωτεύουσαν ειτα δέ καί την δλην νήσον ης έγένετο κύριος. Κυριευ- 
θείση; οΰτω τ·ης 'Ρόδου ύπέκυψαν είς την έξουσίαν τών 'Ιπποτών καί αί 
παρακείμενα-, νήσοι Νίσυρος, Λερός, Κάλυμνα, Έπισκοπία (Τήλος), Χάλκη, 

Σύμη καί Κώς,
Οί 'Ιππόται τοΰ άγιου Ίωάννου έκράτησαν την 'Ρόδον άπδ τοΰ έ'τους 

1309 μέχρι τοΰ 1522 οτε η νήσος έκυριεύθη ύπδ τών Τούρκων. Κατά 

την έν Παλαιστίνη καί Κύπρφ διατριβήν των οί 'Ιππόται άνευ κυριαρχικής 
έξουσίας δντες δέν ·ηδύναντο νά έ'χωσι τδ δικαίωμα τοΰ κόπτειν νομί
σματα, άλλ’άπδ τ'ης έγκαταστάσεως αυτών έν 'Ρόδφ άπηλαυσαν διά
φορα κυριαρχικά δικαιώματα καί εντεύθεν άρχεται η πολίτικη σημασία 
καί τδ κράτος τοΰ τάγματος. Έν 'Ρόδφ λοιπδν κατά πρώτον δ Φούλκων 

δέ Βιλλαρέτ έξησκησε πρδς τοΐς άλλοις καί τδ κυριαρχικόν δικαίωμα τί?ς 
νομισματοκοπίας, δικαίωμα δπερ ηκολούθησαν έξασκοΰντες καί οί λοιποί 
Μεγάλοι Μάγιστροι μέχρι τοΰ τελευταίου Φιλίππου Villiers del’Isle Adam. 
'Ώστε σήμερον έχομεν πληρη σειράν τώνκοπέντων νομισμάτων ύφ’άπάντων 

τών δέκα καί έννέα Μεγάλων Μαγίστρων τών διοικησάντων τδ τάγμα έπί 

διακόσια καί δεκατρία έ'τη.
Δωδέκατος τδν Αριθμόν είνε δ Μέγας Μάγιστρος ’Ιάκωβος δέ Μιλλύ, 

©ύτινος κοινοποιώ ένταΰθα σπουδαιότατόν τι Ανέκδοτον χρυσοΰν νόμισμα.

Ό ’Ιάκωβος δέ Μιλλύ μέγας ηγούμενος της Άλβέργνης έξελέχθη Μέγας· 

Μάγιστρος τ'ρ πρώτη ’Ιουνίου 1454 είς Αντικατάστασή τοΰ Ίωάννου δέ
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Ααστίκ θανόντος τήν 19 Μαΐου τόϋ αύτοϋ έτους. Τά πράγματα τής “Ρόδο» 
ήσκν τότε είς κρίσιμου σημεΐον, διότι δ τδν Άμουράτην διαδεχθείς Μωά
μεθ Β'. μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως έστειλε κήρυκα. είς- 
'Ρόδον έξαιτούμενος' την άμεσον αυτής ύποταγήν. Άλλ’ δ γενναίος Ααστίκ. 
ήρνήθη και δ Μωάμεθ παροργισθείς ήτοιμάζετο νά επιτεθή κατά τής 
νήσου, άκριβώς δέ τότε έπήλθεν δ θάνατος τοϋ Ααστίκ έν μέσφ τών πο

λεμικών παρασκευών. Πρδς τδν Μιλλύ λοιπδν διατρίβοντα έν τή μονή 
αύτοϋ άπεστάλη έκ 'Ρόδου δ άνεψιδς αύτοϋ 'Ιππότης Boisrond επί σκοπώ 
τοϋ νά παραστήση αύτώ την ανάγκην τής παρουσίας του, Ό δέ Μιλλύ 
έσπευσε νά μεταβή είς 'Ρόδον δπου άπδ ημέρας είς ημέραν άνεμένετο ή 
έπέλευσις τοΰ στόλου τοΰ Μωάμεθ. Ού μόνον δέ ή θέσις τών έν 'Ρόδφ 'Ιπ
ποτών άπέβαινεν είπερ ποτέ κινδυνώδης, άλλά καί σόμπας δ χριστιανικός 
κόσμος κατείχε το ύπδ τρόμου, απειλούμενος ύπδ τοΰ τολμηρού της Κων
σταντινουπόλεως κατακτητοϋ. Διδ δ πάπας Νικόλαος Ε’, κατόρθωσε ν’ 
άντιτάζγ κατά της προόδου τών ’Οθωμανών συμμαχίαν κρατών τινων της 
Εύρώπης είς ήν προσετέθη πάραυτα κκί δ νέος Μέγας Μάγιστρος, άλλ’ έν 
τούτοις δ τουρκικός στόλος* ληΐσας τά παράλια τής Καρίας καί της νήσου 
Κώ, προέβη καί μέχρι 'Ρόδου, οπού κατέστρεψε τά έ'ξω της πόλεως καί 
τών φρουρίων περίχωρα απαγαγών πλούσια λάφυρα καί πολυαρίθμους αιχ
μαλώτους. Τδ δέ έπιδν έτος 1455 προσέβαλε καί πάλιν την 'Ρόδον, καί ' 
πλείστας άλλας νήσους, άλλ’άπέτυχεν ωσαύτως απανταχού. Μετά την 
άποχώρησιν τών Τούρκων δ ’Ιάκωβος δέ Μιλλύ ώχύρωσε τά παράλια τής 
'Ρόδου καί ένισχύθη ένφ τά πλοία τοΰ Τάγματος ε’δήουν τάς τουρκικάς 

παραλίας. Δεν εϊχεν όμως δ Μέγας'Μάγιστρος νά πολεμησγ μόνον τούς· 
Τούρκους, άλλ’είχε νά παλαίση καί πρδς άλλους τ.ινάς πολεμίους, Διέκειντο' 
έχθρικώς τότε πρδς τδ Τάγμα καί δ σουλτάνος τής Αίγυπτου έτι δέ καί 
όί ’Ενετοί, καθότι οί 'ίππόται ειχον λάβει μέρος ενεργόν υπέρ της νομίμου 
βασιλίσσης τής Κόπρου Καρλόττης κατά τοΰ νόθου ά.δελφοϋ. της Ιακώ
βου, δστις ϊνα εξασφάλιση έαυτώ τδν θρόνον τής Κύπρου διά της. συνδρο

μές τοϋ σουλτάνου τής Αίγυπτου έκηρύχθη ύποτελής αύτοϋ. Μετά ταΰτ% 
δ νόθος ούτος ’Ιάκωβος νυμφευθείς την Ένετήν Αικατερίνην Κορνάρου 
ύπεστηρίχθη καί ύπδ τών ’Ενετών οϊτινες ηνωμένοι μ,ετά τών Αιγυπτίων 
άπεβιβάσθησαν εις 'Ρόδον καί κατερημωσαν τάς κτήσεις τοϋ Τάγματος. 
Είς έπίμετρον δέ δυστυχίας τδ Τάγμα διεσπαράσσετο καί έσωτερικώς ύπδ 
διχονοιών εμφυλίων. 'Ο δέ Μιλλύ διά μετριοπάθειας καί συνετών διαπραγ

ματεύσεων ηύτυχησε νά καταπαύση τάς θυέλλας ταύτας, δ δέ επικείμε
νος κίνδυνος διεσκεδάσθη βραδύτερου έντελώς διά της μετά τοϋ Μωάμεθ 

συνομολογηθείσης άνακωχής καί ουτω τδ Τάγμα ηδυνηθη νά ησυχάση 
έτΐΐ βραχύν χρόνον άσφαλισθέν έ'σώθέν τε καί έξωθεν. Άλλ’?ν τουτοις δ
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δέ Μιλλύ καταληφθείς ύπδ όξέος πυρετού άφηρπάγη της ζωής τη 17 

Αύγουστου 1461. *
Τοϋ ’Ιακώβου δέ Μιλλύ δυο μόνα χρυσά δουκάτα εϊναι γνωστά, τδ μέν 

τεθησαυρισμένον έν τώ Βρεττανικω Μουσείφ, τδ δ’έτερον έν τή συλλογή 
τοΰ έν Ρώμη κυρίου Marignoli. Τδ δ’ ενταύθα άνακοινούμενον εϊναι τδ 
τρίτον διαφέρον ούσιωδώς τών ήδη γνωστών καθότι φέρει καί τδ όνομα 
τής'Ρόδου δπερ είς έκεΐνά λείπει./Ιδού δέ η περιγραφή αύτοϋ.

F. lildOBUS DSARILI. Ό άγιος’Ιωάννης δ Βαπτιστής όρθιος κρατών 
τή μέν άριστεργ βιβλίον, τη δέ δεξι^ τήν σημαίαν τοϋ Τάγματος ήν 
παραδίδει είς τδν πρδ αύτοϋ γονυπετή Μέγαν Μάγιστρον.' “Οπισθεν τοϋ 
άγίου S. IOh,. ROD. (Sanctus Johannes Rodi) παρά δέ τφ δόρατιμτής 
σημαίας £RR τών γραμμάτων κειμένων επαλλήλων, κάτωθι δέ τοΰ δέ

ρατος G. Έν τώ πεδίω όπισθεν τοϋ Μεγάλου Μαγίστρου G.
5Όπ. SIT Τ ΧΡ« DHTI5S Q Τ—V RSGIS IStS DVdT.O ’ Ιησοΰς έν 

κύκλφ έλλειπτικφ, τγί μέν ανυψωμένη δεξι£ εύλογών, τη δέ άριστερ^ 
κρατών τδ εύκγγέλιον. Καί πρδς μέν τά δεξιά πέντε άστέρες, τέσσαρ'ες 

δέ πρδς τ’ αριστερά.

Έν τ·?| 23 Δεκεμβρίου 4882.
11. Λάμηρος.

Χ· ί-

ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Έν τή είσόδω τής οικίας τοϋ κ. Γ. Καψαμπέλη άνάκεινται έξ ’Αθηνών 
μετακομισθέντα δυο επιτύμβια μάρμαρα πρδ ίκανοϋ έν τινι έν τώ ’Άστει 

οίκοπέδω τοΰ κατόχου τούτων άνευρεθέντα.

; Α'· - '
Τδ έτερον τούτων εινε'στήλη κυλινδρική τών συνήθων, λίθου φαιοΰ μετά 

στεφάνης άνω τεθραυσμένης καί ίκανώς άποκεκομμένης λοξώς τ’ άνω. Ή 
στήλη αύτη ύψους 0,74 φέρει επί μιάς τών όψεων τά τελικά επιγραφής 
επιτύμβιου γράαματα τάδε, άπολειφθέντα πέραν τοϋ άποκοπέντος μέρους.

' ..... A '■
.... ΙΟΥου

Τά γράμματα καλώς κκί μετ’ έπιμελείας άποτετυπωμένα δεικνυουσιν, 
ώς έκτου πρώτου νοεϊτχι στίχου όνομα γυναικός, τοΰ ονόματος τής οποίας 

μόνον τδ πολιτικόν γράμμα άπέμεινεν.
'II αυτή στήλη είς μετά ταΰτα χρόνους περιελθοΰσα είς χεΐρας άλλων * 

έχρησίμευσεν ώς άλλου δηλωτική θνητοϋ. Πρδς τοϋτο έσκάφη άνευ έπι
μελείας καί τέχνης τίνος πρδς άλλην όψιν ή τήν τής άνω έπιγροφής, έν 
δέ τφ άποτελεσθέντι κοιλώματι είκονίσθη άνήρ έντδς μακρύς είλιγμένος.

Τόμος ST' 12.—Αεκέμδριος 1882 62
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’Άνωθεν τοΰ κοιλώματος της αναγλύφου ταύτης παραστάσεως - και ύπδ 
την στεφάνην άμέσως τοϋ κιονίσκου ηδε η επιγραφή τοϋ προσώπου δη

λωτική : αυρζ> xpyccpwc
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ATHNieo>C

Αύρηλιος, Αύρηλίου, Χρυσέρως . ■ 
Δημητρίου Άζηνιέως

Τά γράμματα άμελώς άποτετυπωμένα καί σύμφωνα τ$ άλλγ τοΰ ά- 
ναγλύφου κατασκευή λίαν χαρακτηριστική των χρόνων, έξ ών προέρχεται.

Β'.
Το δ’ έτερον μάρμαοον σηκόμορφον, μετ’ άετοΰ, (ού το. τύμπανον ύπδ 

άσπίδος κοσμείται) φέροντος Ακρωτήρια τά συνηθη. ΈπΓτβϋ Ανοίγματος 
τοϋ σηκομόρφου παοίστανται άνδρες δύο. Τούτων δεξιφ. τφ δρωντι δ έτε
ρος έπί ύψηλοτέρου η δ άλλος, γυμνός τό στ·ηθος (έκτος . τοϋ Αριστερού 
ώμου) την δεξιάν χεΐρα δλην, άφιέμενα ούτως υπό τοΰ άπό τοϋ άριστεροδ 
ώμου κατερχομένου, περί την όσφύν ζωννυμένου και άπό ταύτης καταπί- 
πτοντος ίματίου. Πρός τά Αριστερά τούτου κυνάριον πρός αύτόν Αποβλέ- 
πον μετά κρίκου περί τόν*λαιμόν. Δεξι^ τούτου, άριστερφ δέ τφ δρωντι 
έτερος πρεσβύτερος γενειοφόρος έν χλαμίδι περιειλιγμένος έπί ταπεινότερο» 

εδάφους η δ έτερος πλην υψηλότερος εκείνου.
’Άνωθεν τοϋ πρεσβυτέρου τούτου η επιγραφή:

PAPAMONOC ήτοι Παράτονος 
AAMPTPEYC Ααμπτρεύς

’Άνωθεν δέ τοΰ πρώτου τοΰ νεωτέρου η δε:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ£Ζ ΠΑΡΑΜΟΝΟΥ
■ϊ)τοι

’Αλέξανδρος Παραμόνου.
Ταϋτα διά διπλάσιων τό μέγεθος γραμμάτων ϊδ τάνωτέρω τά άνωθεν 

τοΰ πρεσβυτέρου τών Ανδρών. ’Άνωθεν τών γραμμάτων τούτων και εντός 
τοΰ Αετώματος κατά την γωνίαν έτέθη τό υπό τοΰ τεχνίτου, ως φαίνε
ται, λησμονηθέν δνομα τΫίς προελεύσεως τοϋ Αλεξάνδρου τούτου

ΛΑΜΓ'ΤΡΕΥΕ
διά λίαν σμικρών γραμμάτων. Τδ Ανάγλυφονεινε ύψους 1,30, πλάτους 0,65. 

Ίάκ. X. Δραγάτσης.
• λ --- -------

ΟΡΟί ΓΕΙΡΑΙΩί

Εκτός τών δύω έν Πειραιεΐ και Μοΰνυχίφ θεάτρων, τ'ης Σκευοθήκης τοΰ 
φίΧωνος, τών νεώσοικων, μακρών τειχών καί τινων άλλων ελάχιστων,:

πάντων τών λοιπών τη; πόλεως δημοσίων τόπων καί οικοδομημάτων η 
θέσις ακριβώς δέν δύναται νά δρισθγ, πρώτον μέν, διότι η νέα πόλις έπί 

τών ερειπίων τ·ης αρχαίας ίδρύθη καί δεύτερον, διότι τά πλεϊστα τών κατά 
καιρούς παρ’ ιδιωτών Ανευρεθέντων μνημείων ·η έξηχθησκν είς την αλλο
δαπήν, η συνεμερίσθησαν την τύχην λίθων χρησίμων είς ΐδρυσιν νέων οι
κοδομών, η τέλος, άνακαλυφθέντα, έρρίφθησαν μακράν της Αρχικές αυτών 
θέσεως.—’Εντεύθεν έπεται φυσικώς η Ατελεύτητος έπι τών μνημείων τ^ς 
πόλεως Πειραιώς θεωρία καί,ή έπι ματαίω μακρά συζητησις.

Προ τριάκοντα πέντε ημερών Ανευρέθη όπισθεν τοϋ εργοστασίου τοΰ κ. 
’Αντωνίου Μανίνα καί πλησίον τοΰ τελωνείου τεμάχιον λίθου εγχωρίου 
κανονικώς τετμημένου, ύψους 0,33, πλάτους 0,39, πάχους 0,25, φέρον έπί 
επιφάνειας έπιμελώς είργασμένης την δε την επιγραφήν έν τρισί στίχοις 
Αρχαϊκοί; γράμμασιν :

. ΕΜΠΟΒιΌ
* ΚΑΙ ΗΟΔΟ

HORO

Εμπορίου 
καί δδοϋ 

όρος
*Ο Αείμνηστος Κ. Πιττάκης, τφ 1852 έν τ^ Αρχαιολογική Έφημερίδι, 

σ. 773, άρ. 1 288, έδημοσίευσεν δμοίαν τη ανωτέρω επιγραφήν εύρεθεϊσαν 
κατ’αύτόν «πρός άνατολάς τοϋ Ναοΰ ’Αφροδίτης της Άπάρχου». Ή έπι- 
γραφη αυτή 'ίσταται νΰν έν γ θέσει άνευρέθη, έν τίί οικία τοΰ κ. Σαχ- 
το ύρ η, τγ κειμένγ έπί τ'ης δδοϋ Καραϊσκάκη. Άνεδημοσιεύθη δέ έν τφ 
σώματι τών ’Αττικών έπιγραφών, I, 5 1 9, καί έν διαφόροις περιοδικοί; συγ- 
γράμμκσι. Κατά τάς πληροφορίας τοΰ Πιττάκη δπισθεν της στηλης 
έφέρετο έτέρα έπιγραφη, V; ί'χνη μόνον έφαίνοντο, δρίζουσα τό χωρίον τοΰ 
λίθου. Έξετάσαντες έπανειλημμένως τδν λίθον δέν ηδυνηθημεν ν’ άνακα- 
λύψωμεν τά ί'χνη τη; έπιγραφής ταύτης. Δύω επομένως στηλας δμοίας 

. φύσεως έ'χομεν έν Πειραιεΐ φερουσας την επιγραφήν : ’Εμπορίου καί δδοϋ 
δρος, την μέν, έν τ$ οίκί^ τοΰ κ. Σκχτούρη, άνωθεν τοΰ Άγί .υ Νικολάου, 
την δέ, δ'πισθεν τοΰ τελωνείου, τούτέστιν έν τφ αύτφ περίπου χωρίφ. 
Άπετέλουν άρά γε τά άκρα τ-ης θέσεως έν γ τδ Αττικόν Έμπόριον, η η 
αγορά ή παρά την θάλασσαν κατά Παυσανίαν; Άλλά τότε πώς συμβιβά
ζεται η ύπαρξις πολεμικού λιμένος, τοΰ Κανθάρου, μετά εμπορική; παρα
λίας, η νεωσο'ικών καί στοών ; Πάντα ταϋτα Αμφίβολα, έν δσφ δέν γνω- 
ρίζομεν. τόν τόπον τη; Ανευρέσεως τη; τελευταίας έπιγραφ·ης, διότι τό : 
’Όπισθεν τοϋ εργοστασίου κ.τ.λ., κατά την ομολογίαν ένδς έργάτου, έχον
τας ώς έπί.τό πλεϊστον ύπ’ δψιν τάς αυστηρά; τοΰ νόμου διατάξεις, δυ- 
ναται νά έξηγηθ-ρ πλησίον τοϋ τάφου τοΰ Θεμιστοκλέους, ΐνα μη εί'πω- 
μεν, πλησίον τνίς Άκροπόλεως.

Εμείς Απλώς άνακοινοϋμεν σήμερον την έπίγράφην μάλλον χάριν τών 
περί τάς έπιγραφας; Ασχολούμενων, η, τών περί την τοπογραφίαν τοΰ Πει
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ραιώς, έπιφυλαττόμενοι νά όμιλησωμεν έκτενέστερον αν ποτέ άνακάλύψω- 

μ.εν τδν τόπον της άνευρέσεως τοΰ πολυτίμου τούτου μνημείου.
' Άλ. Ν. Μελετόπουλος.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩί
Κατά τδν παρελθόντα Μάρτιον, έν τώ άρχαίφ τηςπόλεως νεκροταφείφ, 

τφ κειμένφ πρδς τδ βορειοδυτικόν τοΰ Πειραιώς, σκαφης παρ’ ιδιωτών γε- 
νομένης, άνευρέθησαν πλησίον τάφων ατακτως ερριμμενοι υπέρ τους δέκα 
έπιτυμβίους "λίθους. ’Έχων ύπ’ δψιν, δτι καί τά μνημεία ταΰτα μεγάλως 
συντελουσιν είς γνώσιν της κινησεως τοϋ πληθυσμού παρά τοΐς άοχαίοις 
και είς άνακάλυψιν νέων δνομάτων δημοσιεύω σήμερον τάς έπί τούτων

έπιγοαφάς.

Άριστ(ογείτων)
Άριστογείτο(νος)
Νάξιο(ς)

1
ΑΡΙΣΤ(ΟΓΕΙΤΩΝ) 
ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟ(ΝΟΣ) 
ΝΑΞΙΟ(Σ)

Έπί ττίς άνω έπιφανείας τεμαχίου, στηλης, λίθου ύμηττίου,ύψους 0,36, 
πλάτους 0,34, πάχους 0,04, φερούσης γεϊσον μετά άετωματίου κεκοσμη- 

μένου άκρωτηρίοις.
2

ΠΛΑΓΓΩΝ Πλαγγών.
Έπί στηλης όμοιας τγί άνω κατά τε τδ σχήμα τοΰ λίθου καί τών 

γραμμάτωνψ λίθου ύμηττίου, ύψους 0,35, πλάτους 0,38, πάχους 0,06.

3
ΛΕΩΝ ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΕΥ(Σ)
ΧΑ’ΡΙΠΠΗ ΧΑΙΡΙΟΥ
ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΟΥ

Έπί στηλης, τά κάτω καί άνω τεθραυσμένης, μετ’ανθεμίου καί ένδ.ς 
ρόδακος, τοΰ ετέρου καταστραφέντος, λίθου πεντελικοΰ, ύψους 0,43, 

πλάτους 0,37, πάχους 0,07.

Λέων Κυδαθηναιεύς. 
Χαιρίππη Χαιρίου 
Άναφλυστίου

4
ΓΛΑΥΚΙΑΣ 
ΔΙΟΔΩΡΟΥ 
ΚΙΑΝΟ(*)

Έπί στηλης μετά γείσου, 

πάχους 0,05.

*
Γλαυκίας
Διόδωρου
Κιανό(ς)

λίθου ύμηττίου, ύψους 0,35, πλάτους 0,38,

5
ΠΡΑΞΙΤΑΣ 
ΠΡΑΞΙΔΑΜΟΥ 
ΑΡΚΑΣ

Πράξίτας
Πραξιδάμ.ου

Αρκάς·..

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 97S
Έπί στηλης μετά γείσου και επιπέδου ημ'ίκυκλιοειδοΰς, λίθου ύμητ

τίου, ύψους 0,37, πλάτους 0,32, πάχους 0,05,.

θ
ΣΤΡΑΤΩΝ Στράτων
ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ Εύφράνορος

Έπί στηλης μετά γείσου καί ανθεμίου κεκοσμημένου διά τριών έκτυ
πων ροδάκων καί φύλλων άκανθου,λίθου πεντεληικοΰ, ύψους 0,77,πλάτους 

0,38, πάχους 0,07.

*7
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ’Αρτεμίσια

Έπί στηλης λίθου πενπεληικοϋ, ύψους 0,98, πλάτους 0,27, πάχους 
0,1 I, μετά γείσου και αετωματίου κεκοσμημένου άκρωτηρίοις. Έντδς δέ 
κοιλώματος αβαθοΰς φερεται γυνή καθημένη έπί έδρας καί έτοιμαζομένη 
να κάλυψή τδ πρόσωπο? διά πέπλου κατά την συνηθη τών νεκρικών α
ναγλύφων παράστασιν. Κάτωθεν της έδρας κάνιστρο?.

ΜΕΤΑΡΙΣΤΗ 
ΜΕΝΕΚΛΕΟΣ 
ΦΛΥΗΘΕΝ 
Μεταρίστη 
Μενεκλέους 

Φλυηθεν

ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΗ 
ΘΥΓΑΤΗΡ 
Νικοστράτη 
Θυγάτηρ

Έπι στηλης, εχουσης έν τφ μέσφ κυκλοτερή δπην, μετά γείσου καί 
άετωματιου, λίθου πεντεληικοΰ, ύψους 0,60, πλάτους 0,39, πάχους 0,06.

ΦΛΟΦΡΩΝ ΚΗΦΙΣΟΚΛΕΟΥΣ αλαιευς
ΣΑΝΝΩ ΦΙΛΟΦΡΟΝΟΣ ΓΥΝΗ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Φ’ΛΟΦΡΟΝΟΣ 
ΑΛΑΙΕΥΣ

Φιλόφρων Κηφισοκλέους 
Άλαιεύς
Σαννώ φιλόφρονος γυνή. 

Θεόφιλος Φιλόφρονος 
Άλαιεύς.

Επι στηλης, λίθου υμηττιου, ύψους 0,33, πλάτους 0,31, πάχους 0,04. 
Έντος δε. κοιλώματος τετραγωνικού άβαθοΰς φέρεται άνηρκαθημενος έπί 
έδρας, έμπροσθεν δ’αύτοΰ γυνή καί όπισθεν αύτίίς άνηρ, τούτέστι, τά έν 

τγ επιγραφή άναφερόμενα πρόσωπα πατρός, μητρδς καί υίοΰ.

ΙΟ
·,··,· (Π)ΕΙΡΑΙΕΩΝ Πειραιέων

Επι τεμαχισυ στηλης μετά άετωμ,ατίου, λίθου πεντεληικοΰ,ύψους 0,21, 
πλάτους 0,21, πάχους 0,02.

Τά μάρμαρα κεϊνται νΰν έν τγ συλλογή τών Ν. Μελετοπούλου υιών. 

Έν Πεφαιεϊ τή 5 Δεκεμβρίου 188 2. Άλ. Ν. Μελετόπουλος.
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4 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΡΟΥ ’
Κοίτα την περυσιν εν Συρφ διαμονήν μου έκ τών προσπεσόντων pt.&s 

είς ερευνάν άντικειμένων τών είς τον άοχαιολογικδν κύκλον αναγόμενων 
άξια ίδιου λόγου έ'κρινα τάδε :

α. Κατ.α την θεσιν Ψαρριανα εν τινι εκεί oixicjc βωμίσκος άπλοΰς τε
τράγωνος, μήκους 0,32, πλάτους 0,07 φερων γράμμασι καλών χρόνων 
επί μαρμάρου λεπτοτάτου την δίστιχον επιγραφήν '

Λ i Ο < 
ΚΤΗΡΙΟΥ

ες ης ασφαλίζεται η κατ εκείνο υπαρξις ναού Δά τφ Κτησίφ άφιερωμέ— 
νου καθ’ όσον, κατά την μαρτυρίαν αύτοϋ τοϋ άνευρόντος καί λείψανα με
γάλης οικοδομής περί το σημ.εϊον της ανευρεσεως άπεκαλύφθησαν άπο- 
κρυβέντα ύπδ τών οικοδομών τών πέριξ.

β . Ια υπο τήν οικίαν τοΰ Κυριάκου Αλεξίου λείψανα τοϋ άρχαίου τής 
Σύρου θεάτρου καί αί έπ’ αυτών έπιγραφαί. Καί τά μέν κατά τδ θέατρον 
άνεγράφήσαν ή'δη έν τφ ΆΟηναίφ (τόμφ Δ', τεύχει Λ', καί Β'. σελ. 4, 
5 και 6) πλην ουχί καθ’ ολα ακριβώς’ διδ καλόν θεωρώ συμπληρών τά 
ή'δη άναγραφέντα καί έπανοοθών ένιαχόΰ νά προσθέσω έν δλίγοις τά 
δέοντα, ώστε έκ τής συγκρίσεως πρδς τά έν τώ Άθηναίφ νά προέλθη τι 
τέλειον, νά δοθή άκριβεστάτη είκών τοϋ διάσωζομένου μέρους τοϋ θεά

τρου τής Σύρου.
Σώζεται δηλ. μικρδν μόνον μέρος μιας τών κερκίδων τών έκ λευκοϋ μαρ

μάρου τοΰ θεάτρου, άποτελούμενον έκ σαφώς διακρινοιχένων εδωλίων τριών.
‘Β πρώτη σωζομενη σειρά έ'χει έκ τοΰ αύτοϋ λίθου τδ μέρος τοϋ εδω

λίου έφ’ ου έκάθηντο, έκ τοΰ αύτοϋ λίθου, ούχί μετά τοΰ λοίποϋ μέρους 
τοΰ χρησιμεύοντος ώς υποποδίου τοΰ άνωτέρου έδωλίου,. ήτοι δριζοντίως, 
άλλά μετά τοΰ άμέσως ύπδ τδ έδώλιον ήτοι καθέτως. Ούδαμοΰ φαίνεται 
ύποπόδιον κεράμεον, ώς έν τώ Άθηναίω σημειοΰται, άλλά πανταχοΰ έκ 
μαρμάρου.

ΤΙ δευτέρα σωζομενη σειρά εδωλίων δέν εινε ομοίως τή πρώτη κατε- 
σκευασμενη καθ’όσον ή ταινία ή ολίγον προεξέχουσά έφ’ής έκάθηντο δέν 
εινε έκ τοΰ αύτοϋ λίθου μετά τοΰ εύθύς ύπδ ταύτην, καθέτώς, άλλά μετά 
τοϋ μέρους' τοΰ χρησιμεύοντος ώς ύποποδίου τοΰ άνωτέρου έδωλίου, ήτοι 
δριζοντίως.

Ή κατασκευή αυτή φέρεται εναλλάξ, άπδ πρώτου δηλ. είς τρίτον έδώ
λιον, διότι ή τρίτη σειρά τών εδωλίων ουτω; ήτο κατεσκευασμένη, ώστε

φαίνεσαι ότι καί τοΰ όλου θεάτρου ή εργασία ώς πρδς τά μέρη ταΰτα, 

ταύτην τήν κατασκευήν ήκολούθει. Τής τρίτης κατεστράφη άριστερ^ τδ 

επίστρωμα........................
Μετά ταύτην φαινομένην λίαν ταπεινήν συγχέεταιή σειρά. Διότι άρι- 

στερφ μέν φαίνεται άλλη βαθμ.ίς ή έδώλιον τοΰ αύτοϋ τοϊς άλλοιςυψους’ 
,τοϋτο δέ τδ έδώλιον δέν φέρει άνω δεδηλωμένου τον τόπον οπού εκα- 
.θηντο ή τδ καλούμενου έφέδρα.νον ώς αί τοέϊς άλλαι. Πρδς τά . δεξιά τδ 
τέταρτον τοϋτο έδώλιον είνε έστρωμ-ένον διά μ.αρμάρων άλλοθεν ει

λημμένων.
Πρδς τά άριστερά καί κάτω τοϋ όλου σωζομένου μέρους ύπάρχει φρέαρ 

είς μετά ταΰτα ί'σως χρόνους κατεσκευασθέν έντδς τοΰ οποίου μέχρι τίνος 
δύναταί τις νά παρακολουθήσγ τήν διεύθυνσιν άλλου εδωλίου. Άξιοπαρα- 

■ τήρητος ή επί τοΰ μέρους όπου πατοϋσιν οί πόδες τών τής πρώτης σειράς 
άπόστασις κατά τά άριστερά αύξάνουσα άπδ τοΰ καθίσματος τοΰ δευτέρου.

'Η καμπυλότης τοΰ τόξου τών εδωλίων ένισχύει την ιδέαν περί τοΰ με
γέθους τοΰ θεάτρου έμφαίνουσα ότι τά σωζόμενα δέν είνε τά πρδς την 
ορχήστραν άλλά πολλφ ταύτης άφιστάμενα. Έν τελεί τής έν τώ «Άθη
ναίφ» περιγραφής φέρεται: «Λ/ετά τήν βαθμίδα ταύτην μικροί διαδρόμου 
μεσοίαβοΰντος, ήρχετο εύθϋς ή ορχήστρα ώς εκ τε τής φύσεως τοϋ εδάφους 
δείχνυτα,ι χαΐ έζ όΐίγων τινων άναφερομένων εν τινι των χατώ τό 1843 

ίχδιδομένων εν Σύρω εφημερίδων»·
’Αλλά ού'τε διάδρομος έφάνη που ώς τά λείψανα δεικνύουσι καί μακράν 

τής ορχήστρας ύπάρχουσι τάποκαλυφθέντα, ώς άνω είπον. 'Η δε φυσις τοΰ 
εδάφους καί ή θέσις επί τής δποίας εύρέθησαν τά λείψανα τοϋ θέατρου 
αύτδ τοϋτο ένισχύουσιν. ’Έπειτα πολλφ ταπεινότερου έ'τι πρδς την νΰν 
μεγάλην όδδν άπεκαλύφθησαν κατά τήν αύτήν διευθυνσιν ί'χνη εδωλίων 
τής αύτής φορ«ς, έξ ου άριδήλως καταφαίνεται, ένισχυούσης καί τής με
γάλης τοΰ λόφου κλίσεως, ότι άν μή τδ άνώτερον σημεΐον τούλάχιστον 
τά ύπέρ τδ κέντρον τοΰ κοίλου ήσκν τότε ορατά.

Έν δέ τή άναφερομ.έν·/] έφημερίδι τής Συρου, λεγεται ότι εύρεθη κάτω
θεν τών βαθμιδών περίδρομος ένδς περίπου ποδδς πλάτους καί πρδ αύτοϋ 
μικρδν τοιχίον έκ καθέτων πλακών.Τοϋτο έξηγεΐ ό γράφων ώς δηλωτικόν 
τής όρχήστρας. Άλλ’εύτυχώς αύτά τά κατωτέρω έν τή αύτή. έφημερίδι 
γραφόμενα καί ή θέσις τών νΰν λειψάνων δεικνυουσι καλλιστα το εναντίον. 
’Αναφέρεται λάκκος καί ούτος εΐνε τδ μνημονευθέν φρέαρ- περίδρομον μι
κρόν, οΐον λέγει δ γράφων δέν βλέπει τις είμή τήν άτεχνον πρδ τοΰ φρέ- 
ατος έν νεωτέροις χρόνοις πλακόστρωσιν ή'τις κατεσκευάσθη διά. τής κα
ταστροφής τής τελευταίας σωζομένης βαθμΐδος. ,

Ταΰτα τά άνήκοντα είς τήν όλην κατασκευήν τοΰ Θεάτρου.
Έκτδς όμως τοφτων άξια σημειώσεως καί τινα επιγραφικά. Και πρώτον
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το άπαρατήρητον άφεθέν καί ύπδ τδ® 
Lebas τοϋ έκδόντος άλλην έπιγοαφήν 
τοΰ θεάτρου, ηαί ύπδ τοΰ Conze, καί 
ύπδ τοΰ Stark τών άναγραψάντων τά 
κατά τδ θέατρον.Τοΰτο δ’ είνε καλώς 
έκτετυπωμένον έπί τοΰ έφεδράνου τοΰ 
τρίτου μαρμάρινου τεμαχίου τής πρώ
της σειράς μέγα Ο, δπερ δυναται νά 
σχετισθγί πρδς τά έπί τών πωρίνων 

τοϋ Διονυσιακού θεάτρου εδωλίων 
γράμματα. Είτα έρχεται επ'ι τοϋ μέ
σου εδωλίου και της πρόσθιας αύτοΰ, 

ήτοι καθέτου έπιφανείας, επιγραφή 
κακώς νομίζω καί παρά-Lebas (έπ. 
1893), φερομένη καί έν τφ «Άθη- 
ναίφ» έκδοθεϊσα ώς δείκνυσιν είκών 

πανομοιότυπος αυτής, ήν μετά κόπου 
κατόρθωσα νά λάβω ένεκα τοϋ πρα
νούς της θέσεως. Είνε δέ ή φδε παρα- 
τιθεμένη ήν κακώς άνέγνωσαν

'Λ ρ ΐ α ι μ ι δ ώ ρ ο ο
διότι ώς έξ όρθής καί επιμελούς παρα- 

τηρήσεως δείκνυτκι, γραπτέον ΑΡ- 
ΤΑΜίΔΏΡΟΥ καί ούχί ώς άνω.Οί 
γράψαντες ’Λρταιμιδώρου ήπατήθη- 
σαν έκ φθορΧς αύλακοειδοΰς τοΰ.λί
θου έν γραμμή τεθλασμένη διακο- 
πτούσης τά σκέλη τοϋ Μ, ώς φαίνε

ται έν τή πιστότατη είκόνι.
Έν τφ «Άθηναίφε κατά ταύτά 

γέγραπται δτι δ Lebas(sv9x ανωτέρω) 
«έ£έδω*« τΰ πρώτον την επιγραφήν 
ταύτην έπιφερων ρετάτδ ’Λγταιμιδιί- 
ρον την .Ιέζιν οβελος ην όμως ούτε 
ό Conze /Bull. Ί859 ρ. 166J ούτε 
ΰ Stark ούτε ημείς ενρορεν επί τοϋ 

.Ιΐθοντ. ’Άπορον φαίνεται μοι αληθώς 
πώς διέφυγε την ποοσοχήν τοϋ έρευ- 

νητοΰ τών επιγραφών της Σύρου ή 
ευθύς πρώτη φαινομένη έπί τοϋ αύ-

<οϋ εδωλίου και τής άνω έπιφανείας ύπέρ την άνω δημοσιευθεϊσαν.Ή επι
γραφή αυτή άναγινώσκεται έκ δεξιών πρδς τά άριστερά δταν είνέ τις άπδ 
τοϋ κατωτέρω εδωλίου και φαίνονται τά γράμματα ανεστραμμένα. Άπδ 
τοϋ Ανώτερου όμως εδωλίου άναγινώσκεται κανονικώς, ώστε πρόδηλον 

δτι ούτως έγράφη. Είνε δμως άμελώς άποτετυπωμένη καί ούχί συμμετρικώς 
έν εύθείγ γραμμή. ’Αλλά και δπως παρά Lebas φέρεται έχει όρθώς; Ούχί 
νομίζομεν. Τοϋτο σαφές πάλιν έκ της πιστής είκόνος, ήν έλαβον και ταύτης, 

ήν παρατίθημι ώς άναγινώσκεται έκ τοΰ κατωτέρου εδωλίου.

Ό Lebas δηλ. σημειοΐ μικρδν φύλλον πρδ τής λέξεως, ήν νομίζει δτι 
άναγινώσκει, άλλ’ ούδέν τοιοϋτο φαίνεται εί μή ί'χνη δύο άφανισθέντων 
γραμμάτων ώς έν τή είκόνι δείκνυται’ μ.ετά ταΰτα άναγνωστέον ούχί 
ΎΜε.έόζ· άλλά θείος. Διότι τδ πρώτον γράμμα είνε Ο και ούχί Β τδ δέ 

τρίτον I και ούχί Λ· Καθ’ όσον καί δ άλλος χαρακτήρ τών γραμμάτων 
άνάγει τήν έπιγραφήν είς χρόνους καθ’ ούς τδ Λ δέν γράφεται ουτω, κα'ι 
άνευ τούτου ή μικρά βλάβη τοϋ λίθου ύπετέθη ώς μικρδν σκέλος πρδς τδ 

κάτω μέρος άνόπαρκτον.
’Εντεύθεν καί τδ ’Λρταιμιδώρου διορθωτέον είς 'Λρταμιδώρου δι’ ού ά- 

παλλάσσεται τής άγνοιας τής ορθογραφίας δ γλύψας τεχνίτης, ήν επιρρί
πτει έπ’αύτοΰ δ έρευνητής τών έπιγραφών τής Σύρου έν τφ «Άθηναίφ», 
δπερ ή είνε αύτδ... τοϋτο τδ όνομα, ή κατά παραδρομήν άντί τοϋ Ε, ώς 

πολλάκις συμβαίνει, έχαράχθη τδ Α, καί τδ ofxJlbc. τοΰ Lebas είς θείος, 
δπερ θεωρητέον ή ώς σύμπλήρωσιν άλλου ονόματος,ού λείψανα τά έν άρχή 
άφανισθέντα δύο γράμματα, ή ώς άπλοΰν παίγνιόν τίνος τών κατά τδ

Ί4κ. X. Δραγάτσης.

ΑΝΕΚΔΟΤΟί ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΪ ΕΓΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΜΦΙΓ»ΑΕΩ5·
Ώς γνωστόν τόΐς περί τήν ιστορίαν καί γεωγραφίαν άσχολουμένοις, ίδίφ 

δέ τοΐς άρχαιολογοϋσιν, έν τή Τΐδωνίδι 1 έ'κειντο τδ πάλαι πλεισται επι
φανείς Έλληνικα'ι πόλεις, έν αίς πρωτίσΐην βεβαίως θέσιν κατειχεν ή άρ-

1 'Π χώρα αίίτη Ικλήθη Όϊων'ς άπδ ΉδωνοΟ άϊιλφοΟ τοΟ Μυγδωνος.
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χαιοτάτη καί έπισημοτάτη Άμφίπολις, η άρχαιότερον ύπδ των πρώτων 
κατοίκων αύτ'ης Ήδωνών Έννέα οδοί καλούμενη,, ως ιστορεί Θουκυδίδης 
(έν βιβλ. 1, § 100) και (4, § 102) Έπί τών ενδόξων ερειπίων τη-ς πε

ριωνύμου ταύτης πόλεως κεΐται·τανϋν άσημαντον χωρίδιον Γενίκ1οη=Νεο- 

χώρι καλούμενου, μίαν καί ημίσειαν περίπου ώραν τών εκβολών τοϋ Στρυ- 
μόνος άπέχον καί ύπδ 25 μόλις οικογενειών χριστιανικών οίκοόμενον,.—Κά
τωθι τοϋ χωρίου τούτου εινε η Γέφυρα τοΰ Πράβι καί άπέναντι αύτοΰ έπι 
τ^ς δεξιάς όχθης τοϋ Στρυμόνος δ Χάνδαζ $ Xardawir,Θέσεις αξιοσημεί

ωτοι έν τη νεωτέρ<γ τοϋ έθνους ημών ίστορίγ διά την έν αύταϊς σπουδαίαν 
καί άξιομνημόνευτον τυϋ ·ηρωος Νικουτσάρα μάχην κατά 15 περίπου χι
λιάδων οθωμανικού στρατοΰ,ην έξύμνησεν,ώς γνωστόν, η δημοτική ποίη- 

σις.—Είς άπόστασιν δέ ημισείας περίπου ώρας τοϋ χωρίου πρδς τδ βορειοα
νατολικόν μέρος αύτοΰ δδηγηθείς ύπό τίνος χωρικού κατά την τελευταίαν 
είς τά μέρη εκείνα περιηγησίν μου ευρον έν τινι άγρώ έπί λευκοϋ μαρμά

ρου καί άντεγραψα την κάτωθι έπιτύμβιον επιγραφήν, ητις ώς δύναται. 
νά είκάσν] τις καί έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων άνηζει βεβαίως είς 

εποχήν ούχί νεωτέραν τοϋ βί μ. X. αίώνος.
’ 'ΑρτεΜίοΐΛ

ΆρτεμισίαIOVC Τω Τω ΑΝΔΡΙ
Ίούστφ τω άνδρίΚΑΙ ΕΑντΗ ΖωΟΗι Καί έαυτνί. ζώ®ρ. 2

Την έπιτύμβιον όμως ταύτην στηλην, ώς βραδύτερου έν Καβάλλγ είπε 
μοι δ Μητροπολίτης Βάνθης, άγοράσας κατά' προτροπήν αύτοΰ εις τών 
προκρίτων τνίς επαρχίας του μετηνεγκεν αύτην εις την οικίαν του.

Η. Γ. Φιλιππίδης

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ 
Συνεδρία 27]β. Δεχεριβρίου> 1332.

*Ο· κ, ΚαϊΛ-efo περί τ·ης ^ιοικησεως τών έλλντηκων βασιλείων τών 
’Αλέξανδρον χρόνων.

Ό κ. κ/αΐρπφεΛδ, περί της Σκευοθήκης τοϋ Φίλωνος. 

Συνεδρία της 11)25 Μαεμ.€ρίυυ 1882.

Ό ζ. ΚαΐΛ,ερ υποβάλλει τά έξ·ης συγγράμματα Michaelis Ancient 
Marbles in Great Britain. Cambridge 1882 καί τδ Βιγκελμάννειον 'πρό

γραμμα της’Αρχαιολογικές 'Εταιρείας τοΰ Βερολίνου διά τδ 1882.
Ό αύτδς πεαί τίνος άογυροϋ άγγείου έζ των έν Μυκηναις εύρεθέντων.
Ό κ. Μπαοιχύκάριτεν περί τίνος επιγραφής έξ’Άργους.

'Ο ζ. ΛύΜγγ περί της Θέσεως τοϋ ’Αρτεμισίου έν τγ Βορείω Εύβοια., 

», ' t Πσρι πάντο>ν τούτων έγραψα έζτενώς ?ν τη περιηγό3?’ τΰ>ν Επαρχιών Δράρ.ας, Ζίχνης
ζΐί ’ΕλβυύερΊντ.όλεως. ”Ιδε «Παρνασσού» Top. Α'. ?ν σελ. 433 ζαΐ 294.

■ 2 Παρατηρητήν οτι ?ζ. τιΰν τεσσάρων δοτικών λίξεων ρ,όνη ή τελευταία προσοπογράφεται.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Έγένετο η τακτική συνεδρία τοΰ μηνδς Δεκεμβρίου.
Άνεγνώσθησαν τά έξης άναγνωσματα τδν ληξαντα μίίνα.
Τοΰ κ. Κ. Γ. Βένου τακτικοϋ μέλους περί 'ΡαβεόΙαι καί τής έποψής αυτόν.
Τοΰ κ. Ν. Χλωροΰ τακτικού μέλους περί χρησιμότητος των δασών, μέ

ρος α'.
Τοϋ κ. Σίμου Μπαλάνου τακτικού μέλους περί προσωπικής κρατήσεως 

ώςμέσου έχτε.Ιΐσεως.
Τοϋ κ. Ν. Άποστολίδου τακτικού μέλους πορίσματα έζετάσεως τεμαχίου 

κρητίδος.
Τοΰ κ. Α. Διομηδους Κυριαζοϋ τακτικού μέλους περί τής προτάσεως τής 

ίερας συνόδου περί μισθοδοσίας των εφημερίων.
Τοΰ κ. Θ. Φλογα’ίτου τακτικοϋ μέλους περί τοϋ συγκεντρωτικόν τής έν 

ΈΛΙάδι επαρχιακής διοικήσεως.
Ό κ. Ίω. Βαλέτας άπέστειλεν ύπέρ τίς σχολάς τών άπόρων παίδων ’Α

θηνών 162 αντίτυπα έκ τών ύπ’ αύτοΰ έκδοθεισών επιστολών τοϋ Πα- 
τριάρχου Φωτίου.

Ό ιδιαίτερος γραμματευς τοΰ Γλάδστωνος Γλέβεσον Δόβερ άπηντησε 
κατ’ εντολήν, αύτοΰ διά λίαν φιλόφρονος επιστολής είς τδ συγχαρητηρίου 
πρδς τδν Γλάδστωνκ τηλεγράφημα τοϋ Συλλόγου.

Ποοτάσει τοΰ κ. Γ. Φιλαρέτου ό σύλλογος έψηφισε συλλυπητήρια πρδς 
την οικογένειαν τοϋ θανόντος μεγάλου πολίτου της Γαλλίας Δέοντος 
Γαμβέτα.

Υπεβλήθη ύπδ τών μελών της εξελεγκτικές επιτροπές κκ. Α. Βαρ- 
ζέλη, θ. Μπαλτέ καί X. Μαντζάκου η έκθεσις τές έξελέγξεως τοΰ ληξαν- 
τος έτους. Ή έκθεσις συνεπέρανεν δπως δ σύλλογος έκφράσγ τάς εύχαρι- 
στησεις αύτοΰ ταϊς άρχαίς τοΰ παρελθόντος έτους διά την έν πΧσι τάξιν 
δπερ καί δ σύλλογος άπεδέξατο.

Κατηρτίσθησαν τά διάφορα τμήματα του συλλόγου συμφώνους τί) τε
λευταία αύτοΰ άποφάσει. Συνέλθον δέ πάντα, έξέλεξαν τά προεδρεία 
αύτών καί έψηφισαν τούς Οργανισμούς των. Καί τοΰ μέν θεολογιζοΰ έξελέ- 
χθησαν πρόεδρος δ Αρχιμανδρίτης κ. Σωκράτης Κολιάτσος,Αντιπρόεδρος δ κ. 

Α. Διομήδης Κυριάκός καί γραμματευς δ κ. Ίγν. Μοσχάκης, τοΰ δέ νομικού 
καί τών πολιτικών έπιστημών πρόεδρος ό κ. Κ. Ν. Κωστης, Αντιπρόεδρος 
δ κ. Ν. Ζηλημων καί γραμματεύς δ κ. Τ. Ήλιόπουλος, τοΰ άρχαιολογι- 
κοΰ καί φιλολογικοΰ πρόεδρος δ κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, άντιπρόεδρος δ 

κ. Γ. Κρέμος καί γραμματευς δ κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης, τοΰ τών καλών 
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τεχνών πρόεδρος ο κ. Μ. Μελ5ίς, άντιπρόεδρος δ χ. I. Ίσιδ. Σκυλίσσης καί 
γραμματεύς δ κ. Ε. Ζαλοκώστας, τοΰ δέ φυσιόγνωστικοΰ πρόεδρος δ κ. 
Γ. Καραμήτσας, αντιπρόεδρος ό κ. Α. Χρηστομάνος και γραμματεύς ό κ. 
Α. 'Γριανταφυλλίδης.

*Ηρξατο δέ τών τακτικών αύτοϋ εργασιών πρώτον τδ αρχαιολογικού και 

φιλολογικόν τμήμα συνεδρίασαν τήν 23 Δεκεμβρίου ύπδ την Προεδρείων 

τοϋ κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου. Κατά την συνεδρίασιν ταύτηνο μέν Πρόεδρος 
υπέβαλε δύο πρδς τδν Σύλλογον πεμφθέντα εσχάτως βιβλία ενδιαφέροντα 

τδ τμήμα, ήτοι την στρατηγικήν της Ίλιάδος ύπδ τοϋ ζ. Νικολα'ίδου και. 
τά νομίσματα τής Σάμου ύπδ τοϋ κ. Percy Gardner. Έγένοντο δ’ και αί, 
έξης Ανακοινώσεις.

Ύπδ τοΰ κ. Π. Λάμπρου arexdotor τόμισμα Ιακώβου <5e ΜιΛ-Γυ μϋγιϊ- 
2ου μαγίοτρου τής ’Ρόδου.

Ύπδ τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Μελετοπούλου ”Χ)ρος lTupa.w>c,·,·
Ύπδ τοΰ αύτοϋ ’^/rs'xJoca κομιογιαια της, sr Εϋ6οΙφ Χα.Ικίυος χαι της 

ir ’Χυοργφ Μινώας.
Ύπδ τοΰ κ. ’Ιακώβου ΔρΑγάτση άρχαιοτητες Σύρον.
Ύπδ τοΰ κ. Ν. Γ. Φιλιππίδου ίπιγραφαϊ έχ ΜαχδΣοκίας..
Έκ τών Ανακοινώσεων τούτων δημοσιεύονται έν τφ παρόντι τεύχει αί. 

τών κκ. Π. Λάμπρου, I. Δραγάτση καί Ν. Γ. Φιλιππίδου καί έκ τών τοϋ 
κ. Μελετοπούλου δ‘'Ορος Πειραιώς. Αί λοιπά! δέθέλουσι δημοσίευσή εις 
τδ προσεχές τεϋχος.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Σελ. 90 στ. γραπ,έον : διακεκριμένος —162, ί 8: DuTuy—201, 18 έν τή έπιγραφή 

τής διατριβής: ’Αξία τής μελέτης τών 'Ρωμαϊκών Νόμων—287, 7: πεοισαότερον. 
Πλέον φως’ τοιαύτη—358, 28: τδ άγγλικδν τών 20 ο|ο—-366, 39 : . έντελεστέραν»— 
368, 26: ήσαν άληΟεΐς δημοκρατίαι—371, 8 : έξαλειπτέον τό :, δπερ—372, 20: άπο- 
τινόντων—373, 7: Rhode Is’aod—378, 13: έπήρεια—379, 32-—33 ·. δικαίου* με
ταξύ».,. χριστιανών ούδεμία—786, 4 : έξαλειπτέον τδ : έν—17: έιτί δε τοΰ στολο- 
οάτου .... γομφώσεως— 787, 5 : άσβεστόκτιστοι — 32 : ή άλλων —33 ■ τδ δέ—;34 ς 
δια'ζωμα ήτοι ζωοφόρον.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΤ Τ'. ΤΟΜΟΥ
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.
Α' ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Όδυιπορικδν ’Ιακώβου Μηλοίτη Ανέκδοτον χειρόγραφον ύπδ Σπ. Παπα- 

γεωργίου σ. 632.
’Ανέκδοτον λεξιλόγιον Μ. Λελέκου σ. 752.
Λογοδοσία Τ. Άργυροπούλου περί τών έν τφ Συλλόγφ κατά τά έ'τη 

IT' καιΤΖ' γενομένων σ. 952.
Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός σ. 88, 253, 346, 428, 519, 772, 

871. 979.
Β'. ΝΕΗΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

'Ρκβελαι και ή εποχή Φραγκίσκου τοΰ Α' ύπδ Κ. Ηένου σ. 19, 899. 

Μκτθίλδη Σ εράου ύπδ Α. Φραβκσίλη σ. 188.
Άχιλλέως Παράσχου ποιήματα ύπδ Ε. Γ. Ζαλοκώστα σ. 217.
Φραγκίσκα ή έξ Άριμήνου έν τφ μύθφ καί έν τή ίστορί^’ μετάφρασις 

A. Ρ.'Ραγκαβή σ. 404.
Βουλτχάουπτ δραματουργία τών κλασικών Λεσιγγίου, Γκζϊτε, Σχίλλερ 

και Κλέϊστ ύπδ Ν. Πετρή σ. 558.
Π ερ! τής δημώδους έν Άγγλίμ φιλολογίας κατά τήν ΙΕ' εκατονταετη

ρίδα κατά τδ Γαλλικόν τοΰ Arvede Barine ύπδ Π. 1. Φ. σ. 669.
Αί δύο Μήδειαι αναμνήσεις καί σπουδαι θεατρικά! ύπδ Ε, Αεγουβέ’ με- 

τάφρασςς Μ. Π. Α. σ. 691,
Τδ Γαλλικόν Πανακαδήμειον, Λόγος I. Β. ΔουμΖ κατά τήν ένιαυσίαν 

τελετήν τών πέντε Άκαδημειών μετάφρασις Λ. Μηλίώτη σ. 821.
Άλφόνσου Λαμαρτίννυ Ποιητικά! μελέται’ μετάφρασις έμμετρος ύπδ 

Στ. Βάλβη σ. 844.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
Αθηνών άνέκδοτοι χριστιανικά! έπιγραφαί ύπδ Παναρέτου Κωνσταντι- 

. νίδου Αρχιεπισκόπου Μεσσηνίας σ. 80.
Περί τής Άθηνόίς τοΰ Βαρβακείου ύπδ Ν· Ι· Σολωμοΰ σ. 223.. 
Πειραϊκα! Αρχαιότητες ύπδ ’Ιακώβου Δραγάτση σ. 248, 761, 969,
Τά θέατρα τοϋ Πειραιώς και δ Κωφός λιμήν ύπδ I. Δραγάτση σ. 258., 

Ό παρά τήν Αρχαίαν Κόρινθον Ανακαλυφθείς Αρχαίος τάφος ύπδ Γ. Μαυ- 

ρογιάννη σ. 341.
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Έπιγραφαί Τρικζάλων ύπδ Κ. Δαμιράλη σ. 344, 861.
Ιδιοτροπία της τέχνη; έν τη τών Βυζαντινών άγιογραφί# ύπδ I. Δρα

γάτση σ. 383.
Άνακάλυψις της άρχαίας πόλεως Μοραίας ύπδ Άθ. Δ. Πετρίδου ηπει- 

ρώτου, σ. 680.
Άνασκαφαί Έλευσϊνος σ. 755.
'Ρωμαϊκά άρχαιολογηματα σ. 766.
Ανέκδοτα νομίσματα τών Έρίζων, πόλεως της Καρίας (μετά εικόνων) 

ύπδ Π. Λάμπρου σ. 853.
Έπιγραφαί Αττικής και Μεγαρίδος ύπδ Στ.'Ν. Δραγούμη σ. 855. 
Έπιγραφαί έν Ζακύνθφ ύπδ Τ. Ά μπελά σ. 858.
"Ορος Πειραιώς ύπδ Άλ. Ν. Μελετοπούλου σ. 863, 870.
Άνασκαφαί έν Έπιδαύρφ ύπδ Π. Καββαδία σ. 863 (πρβλ. 757). "ΐδε 

έν σελ. 980 διόρθωσιν τών έν τφ άρθρφ τούτφ παροραμάτων).
Άνασκαφαί έν Έλευσϊνι ύπδ * σ. 867. 
’Αρχαιότητες έν Τυονάβφ ύπδ Α. Ο. σ. 869.
Ευρήματα έν Άθηναις σ. 339. 
Άνασκαφαί Άζροπόλεως 759. 
Νεώτερα Περγαμηνά' εύρηματα 759.
Ή Άκρόπολις της Περγάμου 763.
Τδ έν Σάμφ ύδραγωγεΐον 765. 
’Αρχαιολογικά Σινώπης 755, 869.
’Ανέκδοτον νόμισμά ’Ιακώβου δέ Μιλλύύπδ Π. Λάμπρου σ. 966.

' ΈπιγραφαΙ έπιτύμβιοι Πειραιώς ύπδ Α. Ν. Μελετοπούλου σ. 972. 
Αρχαιότητες Σύρου ύπδ Ίακ. X. Δραγάτση σ. 974.
’Ανέκδοτος έπιτύμβιος έπιγραφη έξ Άμφιπόλεως ύπδ Ν. Γ. Φιλιππίδου' 

σελ. 977.
’Αρχαιολογική 'Εταιρεία σ. 86. 
Γερμανική σχολή σ. 86, 253, 345, 978. 
Ειδήσεις σ. 87, 345, 517, 647, 769.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
. Ή γυνή και δ Χριστιανισμός ύπδ ’Ιγνατίου Μοσχάκη σελ. 7.

Ιστορία τοϋ Χριστιανισμού. Ή θρησκευτική πολίτικη Κωνσταντίνου
■ τοϋ Μεγάλου ύπδ Δουρουυ μετ’είκόνων- μετάφρασις Α. Α. 'Ραγκαβη σ. 141.

Τδ θρησκευτικόν μέλλον τών πεπολιτισμένων έθνών ύπδ Ε. de Lave- 
leye μετάφρ. Στ. Α. Βλαστοΰ σελ. 169, 353.

Ιδιοτροπία τ·ης τέχνης έν τη τών Βυζαντινών αγιογραφία ύπδ I. X. 
Δραγάτση σελ. 383.

. Περί της κατά τδν Μεσαίωνα ίεράς μουσικές τίίς Ελληνικές εκκλησίας
■ ύπδ I. Δ, Τζέτζη σελ. 433, 522.
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. ’Επίλογος εις τά περί γλωσσομάθειάς τοΰ Ίησοϋ Χρίστου ύπδ Σ. Κ. Πα- 
παμεωργίου σελ. 490 (προβλ. τόμ. Δ' σελ. 357, 477, 849. Ε' σελ. 672, 
804 καί τοϋ παρόντος Τ', σελ. 347).

ΕΠ1ΣΤΗΜΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Περί τών άρχαίων ανωτάτων τ·ης Γαλλίας συνεδρίων ύπδ Ν. Δαμασκη

νού σελ. 53.
’Αξία τ·ης μελέτης τών Ρωμαϊκών νόμων ύπδ Ρ. Ίερίγγου ύπδ Πέτρου 

Μ. Οικονόμου σελ. 204.
Περί πολυσαρκίας η τοϋ κοινώς λεγομένου πάχους ύπδ Κ. Διγενίί 

σελ. 497.
Περί Κράτους ύπδ Γ. I. Άγγελοπουλου σελ. 649.
Περί τοΰ μεγάλου Κομήτου τοΰ .1882 (μετά πίνακος) ύπδ I. Φ. Σμίθ 

σελ. 749.
Ή έθνικη Ιστορία ώς κύρως παράγων έν τγ πολιτειακή οργανώσει ύπδ 

Ν. Γ, Μοσχοβάκη σελ. 812
Αί έν Παρισίοις διεθνείς ηλεκτρικά! έπιτροπαί σελ. 831.
Περί χρησιμότητος τών δασών ύτσο Ν. Α. Χλωροΰ σελ. 916.
Έλληνικη νομισματοποιία ύπδ Μ. Π. Λάμπρου σελ. 72.
Τά δάση ώς φυσικά άλεξιχάλάζα καί ώς προ^τάται της γεωργίας ύπδ 

Ν. Α. Χλωροΰ σελ. 112.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Περί ταμιευτηρίων καί Σχαλειακών ταμιευτηρίων ύπδ Κ. X. Βάμβα 

σελ. 97.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
’Όλυμπος καί οί κάτοικοι αύτοΰ. ’Ήθη καί έ'θιμα Αυτοχωρίου ύπδ Άθ. 

Λασποπούλσυ. Κέδρος σελ. 396, Τά Σίχνα σελ. 585.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ή Ελλάς κατά την άναγέννησιν ύπδ E.T. Ζαλοκώστα σελ. 41, 291.
Είς τδν Άδριατικδν Κόλπον. Σημειώσεις ταξειδίου ύπδ Κ. Ν. Παπαμι- 

χαλοπούλου σελ. 305.
Βίος τοΰ Ίωάννου Γκούρα ύπδ Άντ. Γεωργαντά υποστράτηγου σελ.570. 
Περί τοΰ κόμητος Μοτζενίγου επιστολή τοΰ κόμητος Σ. Βοροντζοβ έκ 

τνίς Ρωσικές ύπδ Κ. Α. Παλαιολόγου σελ. *7 1 1;.
Ό ’Ισθμός τνίς Κορίνθου ύπδ Μ. ,Δημητσα σελ. 777, 873.
Περιηγησις άνά την Τρωάδα κατά Μάϊον τοΰ 1881 ύπδ Έρρ, Σχλιέμαν 

σελ. 467, 608.



. 7·.

-

934 Π1ΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

' ./ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-'.
Ή Ταναγραία κόρη μεταφ. Δ. Π. Λ. σελ. 63.
Ό Ιίύων τοΰ ’Αλβέρτου μετάφρ. Μ. Κ. Κρίσπη σελ. ’ 228.
Κάϊν ύπδ Fr. Mistrali μετάφρ. Α. Φραβασίλη σελ. 329.
Ό Κύκνος ύπδ Γ. Σάνδης μετά®. Ν. Άξελοΰ σελ. 499, 589, 720, 930, 

Ό αγροτικός γραμματοκομιστής μετάφρ. Δ. Π. Λ. σελ. 413.

ΔΙΑΦΟΡΑ
^Βασιλικόν Διάταγμα πεοΐ διδακτικών βιβλίων της μέσης καί κατωτέοας 

έκπαιδεύσεως σελ, 642.

Συμμικτα σελ. 90, 256, 774.
Χρονικά σελ. 94, 348, 429, 776.

■

Της έκδόσεως τοΰ περιοδικού επιστατεί έπιτροπή συγκείμενη έκ τών 
κκ. Καναιγεώτου I. Φέρμ-που, 2Επυρόδωνος Π. /Κάμ.ϊΐρου9 
Νί.Γ. ΙΙολίτον καί 2£τ. Βάλβη καί προεδρευομένη ύπδ του πρόέ-, 
δοου τοϋ Συλλόγου κ. Τιμολέοντος Άργυροπουλου.

<ί·.
Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1882

ν·.··

-

feK-·,,:

’Απδ τοϋ προσεχούς τεύχους άρχόμεθα τής δημοσιεύσεων 

του διηγήματος:

Γεώργιος I. Άγγελλόπουλος, Τιμολέων ,Δ. Άμπελας, Νικόλαος Άζελός,
/ Τιμ,ολέων Άργυρόπουλος, Σταμάτιος Δ. Βάλβης, Κωνσταντίνος X. Βάμβζς,

-, Στέφανος Α.· Βλαστός (έν Μασσαλί#), ’Αντώνιος Γεωργαντας,. Νικόλαος- Δα- 

; μασκηνός, Κωνσταντίνος Ν. Δζμιράλης (έν Τρικάλοις), Μαργαρίτης Δήμι-
τσας, Κωνσταντίνος Διογένης, Ιάκωβος X: Δραγάτσης (έν Πειρκιεϊ), Στέ
φανος Ν. Δραγουμης, Εύγένιος Γ. Ζαλοκώστας, Παναγης Καββαδίας, Μι
χαήλ Κ. Κρίσπης, ’Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος Κωνσταντινίδης, Δονύσιος 
Π. Λάμπρος, Μιχαήλ Π. Λάμπρος, Παύλος Λάμπρος, ’Αθανάσιος Δ. Λασπό- 
πουλος, Μιχαήλ Λελέκος, Γεράσιμος Μαυρογιάννης, ’Αλέξανδρος Ν. Μελε- 

' τόπουλος (έν Πειραιεϊ), Λέων Μηλιώτης, ’Ιγνάτιος Μοσχάκης, Νικόλαος 
Γ. Μοσχοβάκης, Κωνςυιντΐνος Γ. Εένος, ψ Πέτρος Μ. Οικονόμος (έν Μονάχφ) 
Κωνσταντίνος Α. Παλαιολόγος (έν Σεβαστουπόλει), Σπυρίδων Κ. Παπα- 

V γεωργίου(έν Κέρκυρά), Κωνσταντίνος Ν. Παπαμιχαλόπουλος (έν Μονάχω),
Νικόλαος Πετράς, ’Αθανάσιος. Δ. Πετρίδης (έν Κυπαρίσσι#), ’Αλέξιος Ραγ- 
καβης, I. Φ. ’Ιούλιος Σμίθ, Νικόλαος I. Σολομός, ’Ερρίκος Σχλιέμαν, ’Ιωάν
νης Δ. Τζέτζης, Παναγιώτης I. Φέρμπος, Νικόλαος Γ, Φιλιππίδης, ’Αν
τώνιος Φραβασίλης, Νικόλαος Α. Χλωρός.
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τοΰ διάσημου ’Ιταλού συγγραφέων

Π· ΜΑΝΤέΓΙΤΣΑ '

ίό

Α-·

i

(



a

I
<

Διά συνδρομάς άπευΟυντέον πρδς τδν εκδότην κ. Σαράντην Π. Οικονί· 
μον (έν τ$ πλατείς τίίς Μητροπόλεως). Διά πληροφορίας δέ καί κατα-' 
χωρίσεις πρδς τδν κ. Π. I. Φερμπον γραμματέα της επί της έκδόσεως 
τοΰ περιοδικού· επιτροπές (έν τφ καταστηματι τοΰ Συλλόγου όδδς Νομι
σματοκοπείου ώριθ. 4),

’Εν ταϊς έπαρχίαις άπευθυντέον διά συνδρομάς και καταχωρίσεις' έν τοϊς 
γραφείοις τών ύπδ του Φι,ΛοΙογιχοϋ ΣνΛΜγου Παρνασσού συντηρούμενων 
«χολών τών ’Απόρων Παίδων, έν δέ τφ έξώτερικφ παρά τοϊς άνταποκοι- 
ταϊς τοΰ Συλλόγου.

Ό Παρνασσός έκδίδοται τδ τέλος έκαστου μ,ηνδς.
'· ■ ■ ______ ... ■

I

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έν Έλλάδι δραχμα! νέαι ηζ^^φ^άγκα^ί- 
Έν τγ ’Αλλοδαπή ν . . ...

15
20

’Έξω τών ’Αθηνών εις ούδένα στέλλεται δ Παρνασσός εάν μη προαπο- 
σταλνί η συνδρομή.

Σώματά τινα τοΰ Α' Β' ΓΖ Δ' και Ε' τόμου τοΰ Παρνασσού εύρίσκονται 
και πωλουνται έν τώ τυπογραφείφ Παρνασσω.

1 ΑΣ σύνδρομα! τών επαρχιών γίνονται δεκται είς τραπεζικά γραμμάτια 
της ’Εθνικές καΙ’Ιονικ^ς Τραπέζης. Τοΰ δ’ εξωτερικού εις τραπεζικά γραμ
μάτια γαλλικά και ιταλικά.
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