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’Επιτείνονται ε’ν Εύρώπη αί άνησυχίαι χαί οί 
φόβοι, ους έμπνέουσιν ή λίαν άμφίβολος τής Ρωσσίας 
στάσις χαι τά έπιδρομικά τών Βουλγάρων εις Μακε
δονίαν κινήματα. 'Υπουργικόν συμβούλιου συνήλθε 
τήν τετάρτην έν Λονδίνω, όπως σκεφβή περί τής 
στάσεως, ήν δφείλει νά λάβη ή Αγγλία απέναντι 
τής απειλητικής ταύτης καί κινδυνώδους τών πραγ
μάτων καταστάσεως. Τό υπουργικόν τοΰτο συμβού
λων άπεφάσισε, λέγεται, νά προσκαλέση πάντας τούς 
ενδιαφερομένους είς τήν αΰστηρκν έκτέλεσίν τής 8ε- 
ρολινείου συνθήκης. Φαίνεται άφ’ ετέρου ότι ειχεν 
ύπόστασιν εϊδησις δοΟέϊσα πρώτον ύπό τοΰ Π α ρ α- 
τηρητοΰ, ότι διαπραγματεύσεις ήρξαντο μεταξύ 
τών ανακτοβουλίων Αγγλίας, Γαλλίας καί Αυστρίας 
πρδς συνεννόησιν απέναντι τών ενδεχομένων. Ό 
Χρόνος τοΰ Λονδίνου προσεπικυροΤ οΐονεί τήν εΐ- 
δησιν ταύτην, συνιστών κοινήν ενέργειαν τών τριών 
τούτων ανακτοβουλίων, όπως ύπομνήσωσιν εις τήν 
Ρωσσίαν τάς ύπο/ρεώσεις αυτής ώς πρδς τήν έκτέ- 
λεσιν τής βερολινείου συνθήκης. ΊΙ σύστασις αυτή 
τοΰ παγκοσμίου φύλλου δέν Οά έγίνετο ίσως άνευ 
ισχυρών διδόμενων, οτι ύπάρχει έλπίς περί τής κοι
νής ταότης ένεργείας, δέν δύναται δέ νά ΟεωρηΟή 
άσχετος πρδς ταΰτα ή δήλωσις τής επίσημοι» Β ι ε ν- 
ναίας Έφημερίδος, ότι τά τών Βουλγάρων 
τελευταία κινήματα γεννώσιν ευρωπαϊκόν ζήτημα.

Τδ οργανον τοΰ άστεως εκφράζει προς τούτοις καί 
τήν ελπίδα, ότι ό πρίγκηψ Βίσμαρκ Οά ύποστηρίξη 
τάς τρεϊς είρημένας δυνάμεις εϊς τά δικαιώματα αυ
τών καί ότι δέν Οά Οελήση ν’ άφήση ατελές τδ έργον 
αΰτοΰ. Άλλ’ ώς πρός τήν έλπίδα ταύτην νομίζομεν, 
ότι λίαν έπιτρέπεται ή αμφιβολία. Αέν δυνάμεθα νά 
πιστεύσωμεν ότι δ γερμανδς άρχιγρααματεύς, οστις 
ειχεν άναλάβει τήν πρωτοβουλίαν διπλωματικής 

εκστρατείας εναντίον τής Τουρκίας διά τήν έκτέλε- 
σιν τής βερολινείου συνθήκης, εκστρατείας άποτυ- 
χούσης ένεκα τής άρνήσεως τής ’Αγγλίας, Οά μετά- 
σχη νέας εκστρατείας εναντίον τής Ρωσσίας, εκ
στρατείας, ής τήν πρωτοβουλίαν ήθελεν άναλάβει ή 
’Αγγλία. Τοΰναντίον, ή είς Αθήνας αποστολή τοΰ 
κ. ί’άδοβιτς είναι ίσως ένδειξις ότι άπέναντι τής 
Ρωσσίας δ γερμανδς άρχιγρκμματευς σκοπεί νά έπι- 
μείνη είς τήν άνάγκην τής παρά τής Τουρκίας έκ- 
τελέσεως πάντων τών όρων τής βερολινείου συνθήκης, 
ύποβοηΟών οότω τήν ρωσσικήν πολιτικήν.

Καί όντως δύο προφάσεις προβάλλεται ή βωσική 
πολιτική εϊς τήν μή άποχώρησιν τών στρατευμάτων 
αΰτής, τήν μέν ότι ή Τουρκία δέν έκτελέϊ τούς ό
ρους τής βερολινείου συνθήκης, τήν δέ ότι ή άπο- 
■χώρησις τών στρατευμάτων αΰτής άποβήσεται τδ 
σύνθημα νέων βιαιοπραγιών τών Μουσουλμάνων κατά 
τών Χριστιανών. Δυστυχώς τήν δευτέραν ταύτην 
προ'φασιν ένίσχυσε λίαν ή ένιαχοΰ διαγωγή τοΰ 
μουσουλμανικού όχλου. Οί Ρώσσοι τάς γενομένας 
βιαιοπραγίας προβαλλόμενοι άνέστειλαν τήν άποχώ- 
ρησιν τών στρατευμάτων αΰτών αμα άφιχομένων 
είς Τσορλοΰν, έδήλωσαν δέ διά τοΰ κ. Όνού οτι 
τότε μόνον Ο’άποχωρήσωσι τά ρωσσικά στρατεύματα, 
όταν άποσταλή είς τά έκκενούμενα μέρη άποχρών 
τουρκικός στρατός πρδς διατήρησιν τής τάξεως καί 
πρδς άσφάλειαν τών Χριστιανών. *Αλλ ’ήδη έδήλω
σαν έκ νέου, ώς λέγουσι τά τουρκικά φύλλα, ότι, 
τοΰ τουρκικού στρατού άδυνατοΰντος νά διατηρηση 
τήν τάξιν είς τά ύπδ τών ί’ώσσων έκκενούμενα μέρη, 
άνεστάλη έπί τοΰ παρόντος ή άποχώρησις αύτών. 
Μέγα μέρος τών ρωσσικών στρατευμάτων διαμένου- 
σιν ουτω μεταξύ Άδριανουπόλεως καί Γσορλοΰς. ’Εν
νοείται έκ τούτων οτι έλάχισται ύπάρχουσι πιθανό
τητες περί άποχωρήαεως τών ρωσσικών στρατευμά
των είς Ρωμυλίαν καί είς Βουλγαρίαν έντδς τοΰ όρι - 
σβέντος ύπδ τϊ,ς βερολινείου συνθήκης χρονικού δια-
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στήματος. Πολλω ο’ έλάσσονες έτι είσ'ιν αί πιθανό
τητες ό'τι ό ρωσσιχδ; στρατό; τής κατοχής Οε'λει πε 
ριορισθή είς 50,000 άνδρας ε'ν Βουλγαρία και έν 
Ρωμυλία ώς ύπδ τής συνθήκης ώρίσΟη. Έάν πι - 
στεύσωμεν είς τάς πληροφορίας τής Βακήτ. άντί 
τής έλαττώσεως ταύτης ένισχύεται τουναντίον διά 
νέων έκ Ρωσσίας αποστολών στρατευμάτων. Έξη- 
κοντακισχίλιοι περίπου άνδρες άπέβησαν έσχάτως εις 
Πύργον διευθυνόμενοι είς διάφορα με'ρη τής Βουλγα 
ρίας κα'ι Ρωμυλίας. υπολογίζεται δέ οτι τά ρωσσικά 
έν Τουρκία στράτευμά δεν έλαττοΰνται νυν τών 200 
χιλιάδων άνδρών.
ζ Ό φυσικό; ή τεχνητδς όργασμδς τών Βουλγάρων 

έξακολουθεΐ. Έκτδς τών είς Μακεδονίαν επιδρομών 
επιτροπή έκ τριών Βουλγάρων έλθοΰσα έσχάτως είς 
Κωνσταντινούπολή έπέδωκεν είς τούς πρέσβεις τών 
μεγάλων δυνάμεων αναφοράν φέρουσαν 50,000 ύπο- 
γραφάς τών Βουλγάρων τής Θράκης και τής Μακε
δονίας. Τδ έγγραφον τοΰτο άπαιτεΐ κατεπειγόντως 
κα'ι δι’ άπειλής νέων βουλγαρικών άθλων τήν ίκανο- 
ποίησιν τών ευχών αύτών, ήτοι τήν άναγνώρισιν 
Βουλγαρίας, οΐα έχαράχθη ύπδ τής συνθήκης τοΰ 
Αγίου Στεφάνου, Τά έπιδρομικά κινήματα τών 
Βουλγάρων γίνονται βεβαίως έπ'ι σκοπώ ένισχύσεως 
τών άναφορών τούτων. Τδ παιγνίδιον τοΰτο τοσοΰτον 
έπέτυχεν αύτοΐς κατά τήν πρώτην φοράν, ώστε 
επόμενον ήτον οτι 0ά έπαναλάβωσιν αύτδ κα'ι δεύ
τερον τοσουτω μάλλον, όσω κρεΐττον νυν εΐσιν ώ- 
πλισμενοι κα'ι έξησκημένοι κα'ι πασαν εχουσι τήν 
ελευθερίαν όπως συγκροτώσι τά έπιδρομικά αύτών 
στίφη, άπερ σύνθημα κυρίως εχουσι τήν καταστρο
φήν κα'ι έξόντωσιν παντδ; ό,τι μή βουλγαρικόν.

Είς τήν περ'ι τών ώμοτήτων είς άς επιδίδονται 
τά έπιδρομικά ταΰτα στίφη έγκύκλιον τής 1 Ιόλης 
έπιδοθεΐσαν και εις τδν ένταΰθα πρεσβευτήν τής 
Ρωσσίας πρίγκηπα Λαβανωφ, διεβίβασεν ούτος τήν 
τρίτην εις τήν Πύλην τήν άπάντησιν αύτοΰ, δΓ ής 
λέγει άπλώς ότι έγραψε τά δέοντα εις τδν στρατη
γόν Τοτλέβεν όπως έξελέγξη κα'ι έξακριβώση τά 
γεγονότα, περ'ι ων έγένοντο αί αιτιάσεις τής Πύλης, 
εννοείται δ’ έκ τών προτέρων οτι ή εξέλεγξες και έξ- 
ακρίβωσις αύ'τη ούδέν τών γεγονότων 0’ άποδείξη 
άληθές και επομένως ούδεμίαν πρακτικήν σημασίαν 
έχει ή άπάντησίς τοΰ πρίγκηπος Ααβανωφ εις τήν 
τουρκικήν εγκύκλιον. Γά έπιδρομικά στίφη Οά έξα- 
κολουθώσι τδ έργον αϊτών 0ά ύπάρχη δέ πάντοτε ή 
πρόφασις ότι τά κινήματα ταΰτά εΐσιν αύΟόρμητος 
έξέγερσις τών κατοίκων τής Μακεδονίας.

Έν τή Βουλή τής Βιέννης ήρξατο ή συζήτησις 
περ’ι τής νέας έξ 25 εκατομμυρίων φλωρινίων πι
στώσει»;, ήν ζητεί δ κόμης Άνδράσσυ πρδς συμπλή- 
ρωσιν τής κατοχής τής Βοσνίας και τής Ερζεγο
βίνης. Ή έπ'ι τοΰ προϋπολογισμού έπιτροπή άπεφά- 
σισε ν' άναβληΟή ή περ'ι τής πιστώσεως ταύτης 
άπόφασις, νά συζητηΟή δέ παρά τής κυβερνήσεως ή 
άμεσος είς τήν έπιτροπήν ύποβολή τής βερολινείου 

συνθήκης. Ό ύπουργδς τών οικονομικών άπαντών εις 
ταΰτα είπεν ότι ή έξέτασις τής βερολινείου συνθήκης 
δέν υπάγεται εϊς τήν αρμοδιότητα τής έπ'ι τοΰ 
προϋπολογισμού έπιτροπής, άλλά τών άντιπροσω- 
πειών, ένώπιον τών οποίων ό κόμης Άνδράσσυ επι
φυλάσσεται νά δώση έξηγήσεις, -Οσον διά τήν νΰν 
αίτουμένην πίστωσιν ό ύπουργδς είπεν ότι τήν ύπέρ- 
βασιν τής πρότερον χορηγηθείσης πιστώσεως άναγ- 
καιαν κατεστησεν ή τιμή τοΰ στρατοΰ άπαιτουσα 
τήν συντέλεσιν τοΰ έπιχειρηΟέντος έργου τής κατο
χής τών δύο χωρών, ήτις ήτο άναγκαιοτάτη πρδ; 
άποσόβησιν σοβαρωτέρων περιπλοκών. Τελευταΐον 
άνήγγειλεν ότι ή κυβέρνησις θά ύποβάλη σχέδιον 
περ'ι προσαρτήσεως τής Σπίτσας. Ή άπόφασις τής 
έπ'ι τοΰ προϋπολογισμού αύστριακής έπιτροπής κα
ταδεικνύει οτι ή θέσις τοΰ κόμητος Άνδράσσυ άρ- 
κούντως είναι άκροσφαλής, και οτι έπίκειται έν 
Βιέννη ύπουργική ή κοινοβουλευτική κρίσις. "Ετι 
σοβαρωτέραν τροπήν λαμβάνουσι τά πράγματα έν 
ΙΙέστη, ένθα οί βουλευτα'ι τής άκρας άριστερά; προ- 
έτειναν -ήν εις δίκην εισαγωγήν τοΰ υπουργείου.

Σοβαρωτάτας έλάβομεν έξ Αθηνών ειδήσεις. Τδ 
ύπουργεΐον Κουμουγδού,ου ήττηθέν έν τή Βουλή διά 
τεσσάρων ψήφων κατά τήν περ'ι προσκλήσεως τών 
εφέδρων πρότασιν κα'ι έπικρατησάσης τής προτάσεως 
τής άντιπολιτεύσεως περ'ι αύξήσεως τοΰ στρατοΰ διά 
νεοσυλλέκτων έδωκε τήν παραίτησιν αύτοΰ.

Τήν παραίτησιν τοΰ ύπουργείου άποδεξάμενο; ό 
βασιλεύς Γεώργιος, άνέθηκεν είς τούς δύο ήγέτας 
τή; έν τή Βουλή άντιπολιτεύσεως κυρίους Η. Ζαί- 
μην xa't X Τρικούπην τδν σχηματισμόν νέου ύ
πουργείου. Μέχρι τοΰδε άγνωστον ίν οί προσκλη- 
θέντε; έδυνήθησαν νά σχηματίσωσιν ύπουργεΐον, 
άδηλον δέ κα'ι αν θά δυνηθώσι νά έχωσιν έν τή 
Βουλή ίσχυράν κα'ι παγίαν πλειονοψηφίαν.

Κίνδυνοι άρα κα'ι άπειλα'ι πχνταχόθεν, τοιαύτη 
έν συνάψει ή κατάστασις τών πραγμάτων έν Ανα
τολή. Άλλά κα'ι έν Άσία τδ άφγανικδν ζήτημα 
εισέρχεται και πάλιν είς πολεμικήν φάσιν.

Τδ τελουταΐον έν Λονδίνω υπουργικόν συμβούλων

άπεφάσισε ν’ άποστείλη τελεσίγραφου είς τδν έμίρην, 
βεβαιοΰται δέ ότι ρωσσική στρατιά προβαίνει έκ 
Κασπίας είς Μέρβ παρά τά μεθόρια Τουρκεστάν κα'ι 

Άφγανίαν.

ΠΕΡΙ Tax ΠΡΟΣΟΑΛΝ ΤΟΥ ΚΑΠΡΟΥ.

ΊΙ περ'ι προσόδων και εισοδημάτων τοΰ κλήρου 
ύπόθεσις, έξ ής πηγάζει κα'ιτδ ζήτημα περ'ι αρχιε
ρατικής περιουσίας κα'ι κληρονομιάς, άνάγει τήν άρ
χήν αύτής εις τήν άρχήν και τήν σύστασιν τοΰ κλή
ρου έν τή τοΰ Χριστοΰ Εκκλησία, έν ήέσχε πάντοτε 
κα'ι ιδιαιτέραν σπουδαιότητα. ’Επειδή δέ σήμερον 
πολλήν άποδίδουσι σημασίαν καί βαρύτητα είς τήν 
ύπόθεσιν ταύτην, διότι πράγματι ή τών προσόδων 
έλλειψι; άπομακρύνει μέν άφ’ ένδς πολλούς καλούς καί
άξιους έκ τών πιστών, όπως άναλάβωσι τδ ιερατικόν 
άξίωμα τοΰ ίερέως κα'ι τοΰ πρεσβυτέρου, ή δέ θερα
πεία ταύτης και τδ οοξάριον ωθεί άφ’ ετέρου ούκ ο
λίγους έκ τών άναξίων είς τδ ύπέρτατον τής άρχιε- 
ρωσύνης άξίωμα, όπερ φαίνεται πως χορηγούν εύ

χερώς προσόδους άρκούσας κα'ι 
ταΰτα έθεωοήσαμεν σπουδαΐον νά 
πρδς τδ πνεΰμα τοΰ θεμελιωτοΰ

δελεαστικά;, διά 
έκθέσωμεν συνωοζ 
τής χριστιανικής

’Εκκλησίας κα'ι τής διδασκαλίας αύτοΰ, πρδς δέ καί 
τής διδασκαλίας τών μακαρίων Αποστόλων τδ περ'ι
προσόδων κα'ι εισοδημάτων τοΰ κλήρου άντικείμενον 
κατά τούς πρώτου; αιώνα; τοΰ χριστιανισμοΰ έν τή 
καθόλου τοΰ Χριστοΰ Εκκλησία. Έλπίζομεν δ*  ό’τι 
εμβριθής κα'ι συστηματική έρευνα τούτου θέλει άρ· 
κούντως διασαφηνίσει τδ πνεΰμα, τήν άρχήν κα'ι 
τήν άνάπυξιν τής εκκλησιαστικής ταύτης ύποθέσεως.
έφ’ ής ό>ς έπ'ι άρχής βεβαίως έρειδόμενό; τις δύναται 
εφεξής εύχερώς νά άναλάβη τήν έπίλυσιν πολλών 
έντεΰθεν πηγαζόντων ζητημάτων.

Ή έγκάρδιος αποδοχή οίαςδήποτε διδασκαλίας κα'ι 
παραγγελίας, δοθείσης ή κηρυχθείσης ύπδ τοΰ Σω - 
τήρος Χριστοΰ και τών μακαρίων αύτοΰ μαθητών 
και αποστόλων, έθεωρήθη παρά πάντων ανεξαιρέτως
τών είς Χριστόν πιστευόντων κα'ι θεωρείται ώς άρχή 

καθολική κα'ι άδιαφιλονείκητος. διότι έκφράζει πι
στότατα κα'ι άκριβέστατα τδ πνεΰμα κα'ι τδ φρόνη
μα τοΰ θείου θεμελιωτοΰ τής χριστιανική; ’Εκκλη
σίας και νομοθεσία;. Συνωδά πρδ; τήν άρχήν ταύ
την εύλόγως δυνάμεθα νά καταθέσωμεν ώ; θεμελιώ
δη κα'ι ώμολογημένην βάσιν τοΰ άνά χε'ρα; ζητή
ματος τδ άπ’ άρχής διήκον κα'ι επικρατούν πνεΰμα 
έν τοΐς λόγοι;, έν ταΐς πράξεσιν, έν τώ βίω κα'ι έν
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τοΐς παραγγέλμασι τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ 
κα'ι τών μακαρίων αύτοΰ Αποστόλων. Διότι συμφώ- 
νω; πρδς τδ θειον τοΰτο πνεΰμα, ώς πρδς κανόνα 
άσφαλέστατον, οί εύσεβόφρονες τής καθολικής Εκ
κλησίας πατέρες ού μόνον έδογμάτιζον τούς όρους 
τής πίστεως, άλλά κα'ι έθέσπιζον τούς ιερού; κανόνας 
τής εύσεβείας καί τής έκκλησιαστικής ευταξίας.

Άρχόμενοι λοιπδν άπδ τοΰ θεμελιωτοΰ τής ’Εκ
κλησίας. λέγομεν, ότι δ Κύριος ήμών, θεδς ών 
άληθινδς κα'ι πλούσιος έν έλέει, διά τήν πολλήν αύ
τοΰ άγάπην πρδς ήμας έπτώχευσε κα'ι έγένετο τέ
λειος άνθρωπος, πλήν τής αμαρτίας, διά τήν ήμε- 
τέραν σωτηρίαν, τήν άπολύτρωσιν κα'ι τδν αγιασμόν. 
Τήν υψηλήν ταύτην τής συγκαταβάσεως πτωχείαν 
σαφώς έξεοήλωσεν εϊς τήν έν τώ μέσω τοΰ κόσμου 
ζωήν αύτοΰ, γενόμενος και έν τούτω τώ μέρει τύπος 
τοΐς άνθρωποι; κα'ι υπογραμμός άριστο; πρδς μίμησιν. 
Άτοπον είναι βεβαίως νά έρωτήση τις, άλλά γε 
νΰν τδ πολύ έπιτραπήτω. Εΐχεν αρά γε προσόδους 
και εισοδήματα ό Ίησοΰ; Χριστός, ή κινητήν ή ά- 
κίνητον περιουσίαν ; Άφήκε διαθήκην ή κληρονόμους 
ύπδ τήν έποψιν εκείνην, περ'ι ής τοσοΰτο; κρότος 
γίνεται τανΰν; Ήμεΐς, ώς κα'ι πα; άλλος, δύναται 
νά άποκριθή εί; ταΰτα άρνητικώς μετά πλήρους 
θετικότητος. Διότι ό Ίησοΰς Χριστός έκ μέν τοΰ 
τριακονταετούς αύτοΰ ιδιωτικού βίου ούδέν περισσόν 
ή καν περιουσίαν τινά άποκτήσας άπεθησαύρισε, ζών 
παρά τή εύλογημένη κα'ι πανάγνω αύτοΰ μητρί. 
Είσελθών δέ εις τδν δημόσιον βίον και άρξάμενος τοΰ 
ευαγγελικού αύτοΰ κηρύγματος, μολονότι φαίνεται 0τ; 
«έλθων κατώκησεν εις Καπερναούμ τήν παραθαλασ- 
σίαν» (Ματθ. δ', 12) κα'ι εΐχεν αύτόθι σταθεράν 
πως διαμονήν, μολονότι εφεξής ένεκα τών ύπ' αύτοΰ 
έπιδαψιλευομένων εις τδν εβραϊκόν λαόν πλουσίων 
εύεργεσιών είναι βέβαιον, ό'τι οί όχλοι διενοοΰντο κα'ι 
άπεφάσισαν μάλιστα «έρχεσθαι κα'ι άρπάζειν αύτδν, 
ίνα ποιήσωσιν αύτδν βασιλέα· (Ίωάν. ς·'. 15), ούχ 
ήττον αύτδς έζη έν πολλή ταπεινότητι κα'ι λιτοτητι 
και ώμολογημένη πτωχεία, έστερημε’νο; κα'ι τής 
ελάχιστης προσόδου ή περιουσίας, κα'ι δή κα'ι ίδιου 
καν οίκου χάριν έλαχίστη; ή έγκαιρου άναπαύσεω;. 
Τοΰτο μαρτυρεί ^τρανώς ή πρδς τδν θέλοντα νά άκο- 
λουθήση αύτδν μαθητήν άπόκρισις, ότι « αί άλωπε · 
κες φωλεού; έχουσι κα'ι τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ 
κατασκηνώσεις· ό δέ υίδς τοΰ άνθρώπου ούκ έχει ποΰ ( 
τήν κεφαλήν κλίνη« (Ματθ. ή, 20. Λουκ. θ', 5.8).

Κα'ι ού μόνον λόγω, άλλά δή κα'ι έργω περί τρέ
χων τήν Ίουδαίαν και τήν Γαλιλαίαν δ Ίησοΰς. ί'να 

1 ί
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τού; άλλου; Ορε'ψη και εΰεργετήση, οιδάξη και 
πλουτήση ύλικώ; τε κα'ι πνευματικώ;, αΰτδ; διετέ- 
λει πτωχό; και πένη;, φιλοξενούμενο; ύπδ τών φί
λων, περιποιούμενος ύπο τών μαθητών κα'ι πλουτι- 
ζόμενο; τα προ; την χρείαν ύπο τή; άγαθοδωρία; 
τών εΐ; αυτόν πιστευόντων και έκάστοτε ύπ’ αΰτοΰ 
ευεργετούμενων. Ώ; πρώτιστον δέ σκοπόν τή; απο
στολή; αύτοΰ εΐ; τον κόσμον έχων τήν προαγωγήν 
τοΰ ανθρωπίνου γένους εΐ; τον θεόν, τοΰτο μόνον 
έσκόπει ενεργών, διδάσκων, θεραπεύων, θαυματουρ
γών κα'ι ύποφέρων όνειδισμού; και τδν θάνατον αΰτδν 
έπ'ι τέλους, όπως πλήρωσή πιστώς και επιτελέση 
άκριβώς έπ'ι τή; γή; τοΰ άποστείλαντο; αΰτδν 1 Ια
τρό; τδ πανάγιον θέλημα (Ίωάν. ς·', 38 — Α 0), 
τοΰθ' ό’περ κα'ι βρώμα ίδιον έκάλει, βέλων να δείξη 
τήν ένθερμον και έξιοιασμε'νην αΰτοΰ άφοσίωσιν 
κα) αΰταπάρνησιν πρδ; τδ ύπερφυέ; έργον τή; άν
θρωπίνη; άπολυτρώσεω; (αΰτ. δ', 34). Ιστορείται 
πραγματικώ;, ότι ό Ίησοΰ; είχε γλωσσόκομόν τι, 
όπερ έκράτει ό προδότη; ’Ιούδα; κα) τα εΐ; αΰτδ 
βαλλόμενα ύπδ τών πλουσίων τοΰ κόσμου κα) τών 
ύπδ Ίησοΰ εΰεργετουμένων έβάσταζεν αΰτ. ιβ', 6, 
ιγ', 29), άλλά τοΰτο οΰδέν άλλο ήν, ή τδ κοινώς 
πουγγίον ή κουτί ον, ό’γε δή και τυφλώ δήλον, 
δ’τι δέν «ομοίαζε ποσώ; πρδ; τήν σιδηράν κάσσαν 
(la caisse de fer) τών ήμερων ήμών. ’Αλλω; δέ, 
καίπερ εύτελέ; τδ τοΰ Ίησοΰ γλωσσόκομον, οΰχ ή
κιστα διετέλει πηγή άκε'νωτο; τοϊς πτωχοϊ; πλου
σίων εΰεργετημάτων (αΰτόθι), οποία τι; ήν κα'ι ή 
παντοδύναμο; κα'ι φιλανθρώποτάτη αΰτοΰ δεξιά.

Έν τούτοι; τοιοΰτος ών ό τοΰ κόσμου Σωτήρ, 
τοιαΰτα πάντως έδίδασκε κα) τοιούτου; άπαραλλά- 
κτω; κατήρτιζε τού; έαυτοΰ μαθητά; κα) άποστό- 
λου; έν αντιθέσει πρδ; τού; πλουσίου; τοΰ τότε εβραϊ
κού κα'ι εθνικού κόσμου, οιτινες και δύναμιν κα'ι 
δόξαν κα) πλούτη κα) μεγάλα; περιουσία; έκέκτην- 
το. Τι λοιπδν πρδ; τού; ίδιου; 'Αποστόλους παρήγ- 
γειλεν ό Θεάνθρωπος Ίησοΰς, άπολύων αύτού; εΐ; τδ 
μέγα έργον τή; άποστολής ε'ν μέσω τοΰ κόσμου ; « Μή 
κτήσησθε χρυσόν ή άργυρον, έλεγε, μηδέ χαλκόν 
είς τά; ζώνα; ύμών, μή πήραν εί; όδδν, μηδέ δύο 
χιτώνας, μηδέ ύποδ-ήματα 
έργάτη; τή; τροφή; αύτοΰ έστι» 
Αΰτά ταΰτα παρήγγελλεν αΰτοϊ; 
καθιστών αΰτούς ό’λως άφρόντιδα; 
«Μη μεριμνάτε τή ψυχή ύμών. 
πίητε, μηδέ τώ σώματι τί ένδύσησθε . . . Πάντα 
γάρ ταΰτα τά έθνη επιζητεί» (αΰτ. ς·', 25, 32).

, μηδέ ράβδον άξιος γάρ ό 
Ματθ. Γ, 9,10). 
καί έτι πρότερον, 
περί τή; αΰριον. 
ί φάγητε, κα) τί

Περιπλε'ον ’δέ πρδ; τή έσχάτη ταύτη πτωχεία κα'ι 
άκτημοσύνη, εΐ; ήν ύπέβαλεν δ Σωτήρ τού; μαθη
τά; αύτοΰ,προε'λεγεν εί; αύτού; φανερά. «Ιδού, έγώ 
άποστέλλω ύμα; ώ; πρόβατα έν μέσφ λύκων- γίνεσθε 
ουν φρόνιμοι ώ; οί οφεις και ακέραιοι ώ; αί περιστερά) · 
(αΰτ. ί, IG). «Έν τώ κόσμω θλίψιν έξετε, άλλά 
θαρσεϊτε· έγώ νενίκηκα τον κόσμον· (Ίωάν. ις·', 33). 
Κα) οΰ μόνον θλίψιν, άλλά κα) 'τον θάνατον αΰτδν 
προενέφηνεν ένώπιον αΰτών, προειπών αΰτοϊ; ταΰτα· 

I «Έπιβαλοΰσιν έφ’ ύμα; τά; χεϊρας αύτών (οί άρ
χοντες τοΰ κόσμου), κα) διώξουσι παραδιδόντε; εΐ; 
συναγωγά; κα) φύλακα;, άγομένου; έπ) βασιλεϊ; κα) 
ηγεμόνα; ενεκεν τοΰ δνόματο; μου. Παραδοθήσεσθε 
δέ κα'ι ΰπδ γονέων κα) άδελφών κα'ι συγγενών κα) 
φίλων κα) θανατώσουσιν έξ ύμών . . . Έν τή υπο
μονή ύμών κτήσεσθε τά; ψυχάς ύμών» (Ασυκ. κά, 
12—19).

’Απέναντι δέ όλη; τή; λυπηρά; ταύτη; κα) φο
βέρας εΐκόνο; τοΰ μέλλοντος αΰτών βίου και τής έν 
τώ κόσμο» καταστάσεως ό Σωτήρ ε'πεχορήγει αΰτοϊ; 
οΰχ) ρώμην και ανδρείαν, οΰχ) προσόδους κα) πλού-, 
τη, άλλά μόνον τήν θείαν αΰτοΰ χάριν κα) τήν έπι- 
σκίασιν τοΰ αγίου Πνεύματος, κα) περιβάλλων διά 
δυνάμεως κα'ι ισχύος ύπερφυοΰς κατωχύρου αΰτούς 
διά πανσθενοΰς κα'ι πέραν τοΰ τάφου έπεκτεινομένης 
πνευματική; εξουσίας. Καί τοι δέ έξελέξατο και πα- 
ρέλαβεν αΰτούς έκ τοΰ κόσμου, άνέοειξεν ό’μω; αΰ
τούς τοιούτους, ώστε μή είναι ό’λως έκ τοΰ επιγείου 
τούτου κόσμου, άλλ’ έξ ετέρου ό’λως έπουρανίου, οστις 
περικλείει έν αΰτώ τήν έν οΰρανοϊς μακαριωτάτην 
τοΰ θεοΰ βασιλείαν κα) πόλιν, ή; πολίτα; ηγια
σμένους έπαγγέλλεται καταστήσαι τούς ίδίου; αΰτοΰ 
μαθητά; κα) πάντας τού; έν τώ μέλλοντι εί; αΰτδν 
πιστεύσοντας (Ίωάν. ιέ, 1G. 59. ιζ', 16 — 26. ιή, 
36). Προσεγγίζων τέλος ύ Σωτήρ τοΰ κόσμου εΐ; τδν 
θάνατον έν τή ύπερφυεστάτη κα'ι τελευταία αΰτοΰ 
διδασκαλία κα'ι πατρική ομιλία, ήτι; έστιν ά
ληθώ; ή επιθανάτιο; αΰτοΰ πρδ; τού; μαθητά; 
διαθήκη, καίτοι λέγει σαφώς, δ’τι «οΰκ άφήσει 
αΰτούς ορφανούς», οΰχ ήττον ούδεμίαν άπολύ
τω; έγκαταλιμπάνει περιουσίαν τούτοι;, ή τή 
πανάγνω αύτοΰ μητρ'ι, ή τοϊς λοιποϊς αΰτοΰ συγ- 
γενέσιν, αλλά μονον τήν ειρήνην αΰτοΰ. «Ειρή
νην τήν έμήν άφίημι ύμϊν, έπαναλαβών ειρήνην τήν 
έμήν δίδωμι ύμϊν» (αΰτ. ιδ', 27), κα) άμέσω; πο
ρεύεται πρδ; τδ πάθος κα'ι τδν σταυρόν. Τδ πολυτι - 
μότερον δέ κα'ι ίερώτερον, δ'περ έκέκτητο ό Ίησοΰ; 
Χριστό; έν τώ κόσμω τούτω,ήτον ή πάναγνο; αύτοΰ

διότι έφεξή; τηρηθέντο; τοΰ πνεύματος, έπήλθον 
μόνον τροποποιήσεις τινέ; εξωτερικά), προκληθεϊσαι 

κατ’ άνάγκην έκ τών περιστάσειον.
Έν τή άρχεγόνω άποστολική Εκκλησία, τή ’Εκ

κλησία τή; Ιερουσαλήμ, άμα τή έαυτής θεμελιώσει 
κα) έπαυξήσει μετά τήν πανηγυρικήν έπιφοίτησιν 
τοΰ παναγίου Πνεύματος, έν τή άγια κα'ι μεγά/.η 
ημέρα τή; Πεντηκοστής, · Πάντες οί πιστεύοντε; 
ήσαν έπ) τδ αΰτδ κα) είχον άπαντα κοινά, κα) 
τά κτήματα κα) τά; ύπάρξεις έπίπρασκον κα) διεμέ 
ριζον αΰτά πάσι, καθ’ S.zi τι; χρείαν είχε» 
(ΙΙράξ. β', 44, 45). Ό ζήλο; κα) ή μεγάλη έμπι 
οτοσύνη. ή άφοσίωσι; κα) ή άκρα εΰσε'βεια τών 
προσερχομένων εί; τήν πίστιν ύπηγόρευον αΰτοϊ; 
πάσαν θυσίαν ύπέρ τή; Εκκλησία;· άλλά και ο! 
Απόστολοι έκ τών κοινών τούτων ουδέν έθεώρουν ίδιον 
ή έσφετερίζοντο, καί τοι είχον ταΰτα πάντα ύπδ 
τήν έαυτών εξουσίαν κα) οιαχειρισιν. Τοΰτο μαρτυ
ρεί τρανώ; αΰτδ; ό ’Απόστολο; Πέτρο;, οτε μετά 
τοΰ Ίωάννου άναβαίνων είς προσευχήν άπεκρίνατο 
τω ζητοΰντι χωλώ ελεημοσύνην κατά τδ ίερδν, 
«Άργύριον ή χρυσίον οΰχ ύπάρχει μοι- β δέ έχω, 
τοΰτο σοι δίδωμι · έν τώ όνόματι Ίησοΰ τοΰ Ναζω
ραίου, έ-μιραι κα) περιπάτει» (Πράξ. γ', G). Ή 
τοιαύτη δέ τοΰ μακαρίου Πέτρου άπάντησι; μαρτυ
ρεί πράγματι τήν τελείαν κα'ι έσχάτην αΰτοΰ χρη·· 
ματικήν άκτημοσύνην. Διότι δέν είπε πρδ; τδν χω
λόν, ώς συνήθως παρά πολλών λέγεται, · Δέν εχω
έπάνω μ.ου ή μαζύ μου χρήματα», ό’περ σημαίνει 
έχω μέν, άλλά ταύτην τήν στιγμήν δέν φέρω μαζύ 
μου· άλλ' είπεν, «Άργύριον ή χρυσίον οΰχ ύπ άρ
χει μοι» (καθώς, έννοεϊται, οΰδέ τώ παρακολου- 
Οοΰντι Ιωάννη ύπήρχε, διότι άλλω; θά έχορήγει 
κάν ουτος τώ χωλώ), τοΰθ" οπερ μαρτυρεί, ότι άμ- 
φότερο·. έπασχον παντελή χρηματικήν έλλειψιν κα) 
φρικτήν τδ δή λεγόμενον άναπαραδιά. Τήν με 
γάλην ταύτην ακτημοσύνην κα) αφιλοκέρδειαν τών 
Αποστόλων βλέποντε; οί πιστοί κα'ι όντε; άπδ καρ
δία; εί; τήν πίστιν και τήν τοΰ Χριστοΰ 'Εκκλησίαν 
άφωσιωμένοι, έζων ούτω κατά τήν Αγίαν Γραφήν, 
ώσανε) είχον οί πάντες καροίαν κα) ψυχήν μίαν. 
Περιπλε'ον δέ έχορήγουν είς τδ εκκλησιαστικόν ή 
Κυριάκόν ταμεϊον δαψιλως, πωλοΰντες τά έαυτών 
ύπάρχοντα κα'ι φέροντες έτίθουν τά χρήματα παρά « 
τούς πόοας τών Αποστόλων, ώς ε'ν ταϊς τούτων 
Ποάξεσιν έπιβεβαιοΰται σαοώς διά τών έξής· «Τοΰ 
δέ πλήθους τών πιστευσάντων ήν ή καρδία κα) ή 
ψυχή μία· κα) οΰδέ εις τι τών υπαρχόντων αΰτώΊ 4

μήτηρ, ή άειπάρθενο; Δέσποινα, ύπέρ ής κα) πάν 
τότε μέν, άλλά κα) νΰν έπ) τοΰ σταυροΰ κρεμάμενος 
κα) παραδιδων τώ Θεώ κα) Πατρ) τώ πνεΰμα αύ
τοΰ, προΰνόησε κα) μετά πολλής φροντίδος ένεπι- 
στεύσατο ταύτην είς τδν έπιστήθιον κα) ηγαπημενον 
αΰτοΰ μαθητήν, τδν ευαγγελιστήν κα) θεολόγον Ίω 

άννην (Ίωάν. ιθ", 26, 27).
Έκ πάντων τών περ) τοΰ Κυρίου ήδη είρημένων 

δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν τδ ακόλουθον άληθέ; συμ
πέρασμα. ότι αύτδς, ώ; θεδ; μέν πλούσιο; έν πάσιν, 
ούδενδ; είχε χρείαν έπ) τή; γή; ευρισκόμενο;, ώ; 
άνθρωπο; ήσθάνετο φυσικώς τά; καθημερινά; τοΰ 
βίου άνάγκας- ταύτα; δέ έθεράπευσεν έκ τών ενάν
τιον, άπολαμβάνων έκ■ τή; ευγνωμοσύνη; τών εΰερ
γετουμένων κα) έκ τή; αγάπη; τών ακολουθούντων 
αΰτώ μαθητών, αΰτδ; ύπάρχοιν ό'λως άφιλάργυρος, 
άκτήαων κα) ένδεής, συνάμα δ' ύψηλδ; κα) ύπέρτε- 
ρο; πάσης βιωτική; τύρβης κα) μερίμνη; κατά τδν 
βίον. Αί μόναι πρόσοδοι αύτοΰ ήσαν όσα έβάλλοντο 
είς τδ γλωσσόκομον άλλά κα) ταΰτα, ίσως τά πλεϊ- 
στα. έχρησίμευον οιά τούς πτωχού; μάλλον, ή δΓ 
έαυτδν, αύτδς μηδέν βαστάζων, άλλ’. ελεύθερο; παν
τδ; βάρους, «οιήρχετο εΰεργετών». Ούτω δέ 
ζών, παρέσχεν έαυτδν άμίμητον, δυνατδν είπεϊν, 
πρότυπον άνδρδς άκτήμονος. συνάμα οέ κα) μεγάλου 
ιΰεργέτου τής άνθρωπίνη; κοινωνία;.

Μεταβαίνομεν νΰν έπ'ι τούς 'Αποστόλους. Έκ τού
των. ώς γνωστόν, τινέ; μέν ήσαν άλιεϊς κα'ι σκηνο- 
ποιο'ι, τινές δέ πτωχό) κα) έξουθενημένοι κα) άλλοι 
δι’ ευτελών επαγγελμάτων προσποριζόμενοι τά πρδς 
τδ ζην. ’Αλλά κα) εί τι έκ κληρονομιά; είχον, ή έξ 
έαυτών έκτήσαντο, άφήκαν κα) ήκολούθησαν κ.αλοΰντι 
τω Ίησοΰ (Ματθ. ιθ', 27), καί τοι τινές έξ αΰτών 
χάριν τή; υψηλή; άποστολή; είχον κα'ι έγκατέλιπον 
γονείς, άλλοι τέκνα κα) έτεροι συγγενείς και γνωστού; 
(Ματθ. δ'. 22. Μάρκ. ά, 30). Έπ) τριετίαν οέ 
άναποσπάστως μετά τοΰ Διδασκάλου διαβιώσαντε;, 
εζων ή ίδίαι; χερσ'ιν ή έκ τών φιλοδωρημάτων κα) 
χορηγιών τών δμοφύλων αΰτών κα'ι ούδέ τήν ελαχί- 
στην έπροσπορίζοντο πρόσοδον, ή έσπευσαν νά άπι» 
κτησωσι κινητήν η ακίνητον περιουσίαν. Δεν είναι 
δέ άπίθανον, ό'τι άπώλεσαν όσημέραι κα'ι ήν ίδιω- 
τεύοντε; είχον προαποκτήσει. Ποία; δέ είχον προσό
δου;, ή πώ; διήγον τδν βίον μετά τδν θάνατον τοΰ 
Διδασκάλου αΰτών, τοΰ Κυρίου Ίησοΰ ; Κα'ι περ'ι 

L τούτων έχομεν ικανά; μαρτυρία;, αί'τινες εξακριβοΰσι 
κα'ι παρουσιάζουσι τδ ζήτημα ύπδ τήν καθαρόν κα) 
θεμελιώδη κα'ι τήν μάλλον κανονικήν αΰτοΰ έποψιν,
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έλεγεν Ιδιον είναι, άλλ' ήν αύτοϊς άπαντα κοινά. 
Ούδέ γάρ ενδεής τις ύπήρχεν έν αύτοϊς*  όσοι γάρ 
κτήτορες χωρίων ή οικιών ύπήρχον, πωλοΰντες έ 
φερον τάς τιμάς τών πιπρασκομένων. κα'ι έτι- 
θουν παρά τούς πόοας τών ’Αποστόλων· διεδί- 
δοτο οέ έκάστω καθ' ο,τι άν τις χρείαν είχεν» 
(ΙΙράς. δ', 32 — 35). Έντεϋθεν νοσφισμδς κα'ι ιε
ροσυλία έθεωρήθη ή πρδξις τοΰ Άνανίου κα' τής 
Σαπφείρας. νοσφισαμένων άπδ τής τιμής τοΰ πωλη- 
Οέντος κτήματος- ώς ψευσάμενοι δέ ένώπιον τοΰ 
Θεοΰ, άμφότεροι ετελεύτησαν παραχρήμα πρδς νου
θεσίαν τών λοιπών (αύτ. ε', 1— 11). Ιεροσυλία 
δ’ ωσαύτως έθεωρήθη, καί περ πρόσοδος ουσα, άλλά 
παράνομος, κα'ι Σιμωνία έπωνομάσθη ή πρδςις, 
καθ' ήν Σιμών ό μάγος έζήτει παρά τοΰ 'Αποστό
λου Πέτρου νά έξαγοράση διά χρημάτων και αργυ
ρίου τήν δωρεάν κα'ι τήν χάριν τοΰ θεοΰ (αύτ. ή, 
9 — 21).

Κα’ι ήσαν λοιπδν κατά ταϋτα οί Οεομακάριστοι 
’Απόστολοι, ού μόνον έπίσκοποι κα'ι ποιμένες τών 
πιστών κα'ι κυβερνήται τής νεοπαγούς τοΰ Χριστοΰ 
’Εκκλησίας, άλλά κα) οικονόμοι έν ταϊς χρείαις κα) 
κοινωνικούς άνάγκαις τών πιστών, άναδεικνύμενοι 
ϋπδ τά φματα πάντων δικαιότατοι κα) εμπειρότα
τοι διαχειριστα) τής δσημέραι άφιερουμένης κα) 
προσκτωμένης τή Έκκλησία περιουσίας. Έκ τής 
κοινής ταύτης περιουσίας, ήν έχορήγουν οί πι
στοί είς τδ ταμεϊον τής έκκλησιαστικής κοινό- 
τητος κα) ήτις ήτον ή κυριολεκτικοί ς έκ 
κλησιαστική περιουσία, έτρε'φοντο 
κα) π ε ρ ι ε 6 ά λ λο ν τ ο, έδαπάνων και ώ- 
κ ο νομού ν υ ε μ ε τ ρ η μ έ ν ω ς κ α ) έλλογως 
οί Ά πόστο Λ οι δ λ α ς τάς τακτικάς κα) 
εκτάκτους άνάγκας εαυτών, τοΰ πρε
σβυτερίου και ά πάσης τής έν Ί ε ρ ο- 
σολύμοις χριστιανικής αδελφότητος, 
ούδέποτε τι έξ α ϊτής πρδς ίδιον αύτών κέρδος κα) 
συμφέρον ή πρδς ιδιαίτερον αύτών σκοπδν σφετερι- 
ζόυενοι, ή κατ' αυθαίρετον βοόλησιν διατιθέμενοι. 
Έν τούτοις δ’ έκειντο τά πάντα έν ταϊς χερσ'ιν 
αύτών. Κα) ένταΰθα κεϊται άκριβώς τοΰ ζητήματος 
ή βάσις, Ενταΰθα ένυπάρχει κατατεθειμένη ή άρχή 
τής καλούμενης Κυριακής ή εκκλησιαστι
κής περιουσίας, ής πρώτιστο·, διαχειριστα) 
ήσαν μέν άδιαφιλονεικήτως οΐ ’Απόστολοι, προεχει 
ρίσθησαν δέ διά άς καθημερινός κα) έπαυξανούσας 
τής ’Εκκλησίας χρείας οί επτά Διάκονοι είς τδ δια 
νεμειν ές αύτής δι’ άποστολικής παραγγελίας μετ’ 

άκριβείας τοϊς δρφανοϊς, τοϊς ένοεέσι κα'ι ταϊς χήραις 
τά πρδς διατροφήν (Πράξ. ς*',  1 — 3), μεθ’ ούς άκο
λούθως αναφαίνονται οί έν 'Ιερουσαλήμ πρε 
σβύτεροι, είς ούς παρεδίδετο και άπεταμιεύετο 
κα) δι" ών δικαίως διενέμετο αύθις παν δ',τι κατά 
την εύπορίαν κα'ι τήν προαίρεσιν έκαστου έχορηγεϊτο 
ύπδ τοΰ πλήθους τών πιστών (αύτ. ιά, 29, 30).

Έν τούτοις οί μακάριοι ’Απόστολοι τάς παραγγελίας 
κα'ι τδπαράδειγμα τοΰΔιδασκάλου αύτών άκολουθοΰντες 
έν π2σι, τύπος δέ κα'ι υπογραμμός κα) αύτο'ι είς τούς 
ίδίους αυτών διαδόχους κα) έπισκόπους τής’Εκκλησίας 
Οέλοντες είς τδ διηνεκές νά χρηματίσωσιν ε'ν λόγω, 
έν άναστροφή, έν άγάπη, έν πνεύματι, 
εν παιδεία, έν αγνεία, έν άρετή, έν 
πίστει κα) ε ύ σ ε β ε ί α, κα) μ η δε μίαν έν 
μηδέν) π α ρε μ β ά λ λ ο ντ ε ς προσκοπήν, ή 
δ ί δ ο ν τ ε ς άφορμήν πρδς σκάνδαλον, ί’να 
μή δ ι α 6 λ η θ ή κα) έςευτελισθή τδ άπο- 
στολικδν αυτών αξίωμα κα) ή διακο
νία τοΰ Εύαγγελίου τοΰ Χρίστου, έκή- 
δοντο και ε'φρόντιζον ώς φιλόστοργοι 
κα) πνευματικό) πατέρες ύπέρ τής 
άκριβοΰς κα) άμέμπτου κατά Χρ ι
στόν ζωής κα) πολιτείας τών πιστών 
κα) ήγωνίζοντο μοχθοΰντες ύπέρ τής 
προκοπής τής Εκκλησίας, διάγοντες 
τδν βίον έν υπομονή πολλή, έν θλί- 
ψεσιν, έν άνάγκαις, έν σ τ ε νοχω ρ ί α ι ς, 
έν πληγαϊς. έν φυλακαϊς, έν ά κ α τ α- 
στασίαις, έν κόποις, έν άγρυπνίαις, 
έν νηστείαις κα'ι κακουχίαις, βλά
σφημο ύ μ ε ν ο ι κ α) διωκόμενοι, συρό
μενοι είςσυνέδρια, έγκλειόμενοε εις 
φυλακάς, κ α) καθημέραν σχεδδν π ά- 
σχοντες κα) θανατούμενοι ύπέρ τών 
ήγαπημένων, ύπέρ ών Χριστός άπέ- 
θανεν, έχοντες άκριβώς τήν μέριμναν 
πασών τών κατά τόπους τοΰ Θεοΰ 
Έκκλησιών. (’Έπεται συνέχεια).

Αί βιενναΤαι Εφημερίδες άναφέρουσι μετά πολλοΰ 
θαυμασμού κα) νεώτερον παράδειγμα τεραστίου ύπο- 
λογιστοΰ, ώς δ εν’Αθήναις Θ. Μεντζελόπουλος. Ό έν 
Βιέννη εχε; τοΰτο πλέον οτι είναι ήλικίας ί κα) 
έτών ιζόνο» προβαίνει δέ κα) αύτδς είς τάς λύσεις 
πολυπλοκ άτων αριθμητικών προβλημάτων χωρίς 
καν νά φα ή οτι σκέπτεται κα) χωρίς νά παρέλθη 
χρονικόν διά ,τηυα μεταςύ τής έρωτήσεως κα) άπαν- 
τήσεως.

ΠΕΡΙ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ και ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ.

Α’.
Παρατηροΰντες τδ άνθρώπινον σώμα εύρίσκομεν 

αύτδ συνιστάμενον έκ πολλών οργάνων, ών έκαστον 
πρδς ιδίαν κέκληται λειτουργίαν. Τδ ένοΰν πάντα 
ταϋτα έν τή Ενεργεία αύτών κα) συντελοΰν οίίτως 
όπως παραχθή τδ μυστηριώδες φαινόμενου τής θρέ- 
ψεως κα) τής ζωής είναι τδ αϊμα. Έν τώ αί'ματι 
έκαστον τών διαφόρων τούτων οργάνων τοΰ σώματος 
εύρίσκει τδ έαυτώ οίκεϊον κα) αναγκαίου ύλικόν- 

διά τοϋ αίματος επομένως πάντα ταϋτα κινούνται 
κα) εργάζονται. Κα) άλλοίωσις μέν ή πάθησίς τις 
ένδς τών οργάνων τούτων τοΰ σώματος, πολλάκις 
ούδεμίαν επιρροήν έχει έπ) τής έν γένει ζωής, ούδέ τι 
έμπόδιον παρεμβάλλει*  ή έλαχίστη δμως μεταβολή 
ή ταραχή έν τώ αίματι άμέσως γίνεται έπαισθητή 
καθ' δ'λον τδ σώμα κα) ούχ) βραδέως φανεροΰνται τά 

άποτελέσματα αύτής.
ΓΙασα κοινωνία έπίσης δμοιάζει πρδς οργανικόν 

σώμα, άποτελούμενον έκ διαφόρων κατά μέρος οργά
νων, τών άνθρώπων, ών κατ’ιδίαν έκαστος ίδιον Επι
διώκει σκοπόν. Τδ συνενοΰν πάντα ταϋτα τά διάφορα 
στοιχεία τής κοινωνίας έν τή ένεργεία αύτών ύπέρ 
τής έπιτελέσεως τοΰ τής κοινωνίας προορισμοΰ είναι 
τδ χρήμα. ΰτο είναι τδ άφ’ ένδς μέν πλησιάζον 
πρδς άλληλα τά άντιθέτως πολλάκις έργαζόμενα 
στοιχεϊα τής κοινωνίας, δ'σον μακράν κα) άν ώσι τδ 

f ίν τοΰ άλλου, κα) πληροΰν τάς χρείας τοΰ ένδς διά 

τής άφθονίας τοΰ άλλου, τδ άφ' ετέρου δέ συναρμο
λογούν έν ταϊς χερσ) τής κυβερνήσεως είς εν δ'λον τάς 

£ ύπέρ τής διατηρήσεως κα) προαγωγής τής κοινωνίας 
ένεργείας και θυσίας αύτών διά τών φόρων κα’ι τών 
άλλων χρηματικών εισφορών. Και παν μέν τδ καλώς 

| | ή κακώς έπ) τών καθ’ έ'καστα προσώπων έπιδρών
δέν γίνεται έν γένει έπαισθητδν ύπδ τοΰ όλου τής 
κοινωνίας- ή έλαχίστη δμως κίνησις κα) ταραχή έν 

Μ τώ χρήματι άμέσως τούς πάντας έτάραξε κα’ι ίχί-

νησεν.Ό έκ τών μεγάλων άνδρών τής άρχαίας Ελλάδος, 
δ κατ’ έξοχήν ρήτωρ τών Αθηνών, τήν τοΰ χρήματος 
ταύτην μεγάλην λειτουργίαν έν τή κοινωνία κατα- 
νοήσας ανακράζει*  Αεϊ δή χρημάτων κα) άνευ 
τούτων ούδέν έστι γενέσθαι τών δεοντών*  
κα'ι άλλαχοΰ δέ δμολογεϊ οτι τ ά χρήματα τών 

πραγμάτων έστ) νεΰρα.
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Έν δέ τοϊς καθ' ήμας χρόνοις τέκνον τι τής με
γάλης Αγγλίας, ής ή ισχύς κα) ό πλοΰτος έν ταϊς 
μηχαναϊς κα) διά τών μηχανών παράγεται, ό δια
κεκριμένος έν τή έπιστήμη τής πλουτολογίας Adam 
Smith παραβάλλει τδ χρήμα πρδς τδν μέγαν 
τροχόν τής κυκλοφορίας πάντ ων τών προ 

ιόντων (α).Ιδία όμως έν τώ κατ’ ιδίαν τοΰ άνθρώπου βίω 
αναφαίνεται κάλλιστα ή άξια τοΰ χρήματος,ώς παν
ίσχυρου δυνάμεως ε'ν ταϊς χερσ) τοΰ άνθρώπου- δ’θεν 

εύφυώς κα) προσηκόντως άπεκλήθη δ ύπηρετι - 
κδς τών ορέξεων ήμών Πρωτεύς(β).

Β'.
'Ο ’Αριστοτέλης που λέγει ότι θεός τις μόνος δύ

ναται νά έξενέγκη σαφή κα) ακριβή περί τίνος πράγ
ματος δρισμόν κα) πραγματικώς εις τοΰτο δικαιοϊ 
τδν σταγειρίτην φιλόσοφον ό μέγας νοΰς τοΰ Πλά
τωνος, δστις καίπερ τοιοΰτος, έν τώ όρισμώ τοΰ άν
θρώπου άπέτυχε, παρασχών άφορμήν άστεϊσμοΰ είς 
τδν πάντοτε πρόθυμον πρδς τοΰτο Κυνικόν.

Κα) περ) τοΰ νομίσματος προκειμένου ομοίως ό 
θεϊος άλλως τε Πλάτων δέν εύρε τδν άκριβή αύτοΰ 
ορισμόν- είπεν οτι τδ .γέμισμα είναι σύμβολου τής 
άλλαγής ένεκα (γ). ’Αλλά δέν έχει ούτω. Τδ νό
μισμα δέν είναι σύμβολου, έχει ίδιαν άξίαν εσωτερικήν.

Ό ’Αριστοτέλης δ’μως, δστις δέν έφθασε μέν τδ 
ύ’ψος τών ιδεών τοϋ Πλάτωνος, προσήγγισεν δμως 

κατά πολύ είς τδ τοΰ νεωτερου πολιτισμοΰ πρακτι
κόν πνεΰμα, περ) νομίσματος ιδού τινας ιδέας έϊχεν. 
Είς τι μέν μέρος (δ) άποκαλεϊ αύτδ έγγυητήν 
ύπέρ τής μελλούσης αλλαγής- άλλαχοΰ δέ 

πάλιν λέγει, τοιοΰτό τι τδ χρήμα, ό τών χρη
σίμων αύτδ ον είχε τήν χρείαν εύμεταχεί- 
ριστον πρδς τδ ζήν*  ώστε φαίνεται κάλλιον τοΰ 
Πλάτωνος κατανοήσας τήν φυσιν κα) τδν σκοπδν τοΰ 

νομίσματος.

(α) Wealth of nation. Book 11, chap. 111.
(6) 11. Καλλιγά, Σύστημ. ί’.υμ. Δικ., Τόμ. Γ'. 

σελ. 80.
(γ) Περ'ι πολιτ., Β'. σ. 37 1.ίδ α "Οταν μή έν χρεία ώσιν άλλήλων, ή άμφό- 

τεροι, ή άτερος, ούκ άλλάττονται, ώσπερ δ’ταν, ου έ 
χει αύτδς. ού δέηταί τις, οίον οίνου, διδόντος σίτου 
έξαγωγήν- δεϊ άρα τοΰτο ίσασθήναι. Ί’πέρ δέ τής 

ι μελλούσης άλλαγής, εί νΰν μηθέι δεϊται, δτι έσται, 
I έάν δεηθή, τδ νόμισμα οίον εγγυητής έστιν ήμϊν- 

έστι γάρ τοΰτο φέροντι, είναι λαβεϊν» κτλ. ΊΙΘικ. 

Ν'ικομ., Ε', 5, σ. 93. 4

»

ι
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Οί ρωμαίοι νομοδιδάσκαλοι, διακρινομενοι οιά την 
λεπτότητα τής κρίσεως, την βαθύτητα της σκε'άεω; 
κα’ι έν γένει τόν φιλοσοφικόν έκεϊνον νοΰν, οδτινος 
την άνάπτυξιν ώφειλον κατά πολύ εις την στωϊκήν 
φιλοσοφίαν, ή; πάντες σχεδδν έτύγχανον μύσται κα'ι 
οπαδοί, προ; τδ έκφέρειν ύρισμού; έγένοντο τφ όντι οί 
κατάλληλοι κα'ι ένιαχοΰ οί μόνοι. Έπι τοϋ προκει
μένου άναγράφρμεν ένταΰθα τον έξής περ'ι τοϋ νομί
σματος ορισμόν, 3ν έξήνεγκεν εί; έκ τών έξοχωτέρων 
μεταξύ αύτών, ό ΙΙαΰλο; ε · κατ’αύτόν τό νόμισμα 
electa materia est, citjus publico ac perpetua 
optimal io, diflicullatibus permutationum ac 
qualitate quanlitalis subteniret ς·, ήτοι, είναι 
ύλη πολύτιμο; (έκλεκτή), ής ή δημοσία κα'ι διαρκή; 
αξία διά τών ίσων ποσοτήτων προλαμβάνει τά; δυσ
κολία; τών ανταλλαγών.

’Αλλά κα'ι οί νεώτεροι πάντε; (ζ) δέν ίσχον τυ- 
χαίαν περ'ι τοΰ νομίσματος γνώσιν εΐσι κα'ι έκ τού
των οί παραγνωρίσαντε; τήν φύσιν αύτοΰ. Τδ άνα- 
γράψαι τάς έπ'ι τούτω αύτών διαφόρους ταύτας γνώ- 
μας κα'ι έργώδε; κα'ι άσύμφορον υπάρχει. Περιοριζό- 
μεθα παρατιθέμενοι τδν ορισμόν, εί; ίν άπέληξεν ή 
έπιστήμη τελευταϊον μετά μακράν πείραν κα'ι μεγά
λην μελέτην έπί τοΰ προκειμένου. 'Ορίζεται λοιπδν τδ 
νόμισμα ώ; έξη;. "Υλη πολύτιμος, ήτις καθ’ώ
ρισμένον ύπδ τής πολιτείας βάρος και τύ
πον χρησιμεύει, τδμένώς μέτρον τής χοη- 
σιμότητος τών πραγμάτων κα'ι ώ; αντάλ
λαγμα αύτών, τδ δέ ώ; αντικείμενου έμ- 
πορεύματος.

Έν τώ όρισμώ τούτφ βλέπομεν ό’τι δέν είναι 
άπλοΰν σημεϊον τδ νόμισμα, άλλ'ύλη περιέχουσα έν 
έαυτή αξίαν έπειτα ό’τι έκάστη πολιτεία κατ’ίδιον 
τρόπον ώ; πρδ; τδ βάρος καί τον τύπον η) καθορίζει

(ε).ΊΙκμασεν έπί ’Αλεξάνδρου Σευήρου- ήν έν- 
τριβε’στατος τή; νομικής επιστήμης, καταλιπών 
πληθύν συγγραμμάτων.

(ς·) Πανδεκτών, βιβί. 18. τίτλ. 1. τεμ. 1.
(ζ) Ούτω λ χ. ό άλλως σπουδαίος κα’ι κριτικώ- 

τατος Γάλλο; συγγράφει;, ό Montesquieu, γράφει 
τάδε: La monnaie est mi signe, qui represente 
la valeur de toutes k-s merchandises. L'espril 
det lais, xxu, n.

η Έπί τών νομισμάτων έν τή άρχαιότητι έκά
στη πολιτεία ένετύπου τχϊδια αΰτή; σύμβολα ή άλλα 
τινα σημέϊα. Νόμισμά τι τών πάλαι Αθηναίων έ
φερε τδν τύπον βοό; ε’ καί τινε; διισχυρίζονται δ’τι 
ήτο τό ισότιμον βοό; - ; ιτεΰθεν ή γνωστή παροιμία : 
βοΰ; έπί γλώσσης β.’βηκεν. Άπδ τοΰ'Αλεξάν
δρου προελθοΰσα έξ Άσία; έπεκράτησεν ή έξις δ’πως 

τήν πολύτιμον ταύτην ύλην, όπως άποτελή νόμισμα, 
δηλαδή καταρτίζουσα τδ νομισματικόν αύτής σύστη
μα· τελευταϊον δέ τδ ούτως άποτελεσθέν νόμισμα 
άφ*  ένδς μέν ώς ό πήχυ; καί ή λίτρα χρησιμεύει ώ; 
μέτρον τή; άξίας καί τδ κυριώτερον ώ; άντάλλαγμα 
τών πραγμάτων, άτινα ένεκα τής χρησιμότητος αύ
τών ζητούνται καί προσφέρονται δηλαδή είσιν αντι
κείμενου συναλλαγής, άφ" ετέρου δέ ύπάρχει άυτικεί- 
μενον ιδίας εμπορίας, ήτοι τής τών τραπεζιτών καί 
τών κολλυβιστών.

Καθώς καί νΰν εύρίσκονται λαοί τινες, είτε έν τφ 
έσωτερικώ τή; Αφρική;, είτε έν τή Πολυνησία, μή 
ε-.δοτες τήν χρήσιν τοΰ νομίσματο;, ούτω καί έν τή 
άρχαιότητι βλέπομεν βραδέως εΐσαγόμενον τοΰτο έν 
ταϊς συναλλαγαϊς. Δέν άναζητοΰμεν νά εύρωμεν ποΰ 
καί πότε άνεφάνησαν κατά τούς αρχαίου; χρόνους 
νομίσματα ώ; τά σημερινά. Ό "Ομηρο; δμιλών περί 
τών εΐ; Λήμνον μεταβάντων έκ Τροίας Ελλήνων 
γράφει τά έξή; (0).

Ένθεν άρ’οίυίζουτο καρηκομόωντε; Αχαιοί, 
άλλοι μέν χαλκώ, άλλοι δ*  αίθωνι σιδήρφ, 
άλλοι δέ ρινοϊς, άλλοι δ’ αύτήσι βόεσσιν, 
άλλοι δ' άνδραπόδεσσιν.

Ό δέ Αριστοτέλη; αναφέρει οτι Βυζάντιοι σιδή- 
ρω νομίζουσι (χρώνται ώ; νομίσματι), Καρχη- 
δόνιοι σκύτεσιν. Απέναντι τούτων έντή σινική 
ιστορία (ι) άνευρίσκομεν οτι ή πρώτη παρά Σίναι; 

έκτυπώνται έπι τών νομισμάτων αί εικόνες τών βα
σιλέων, συντεινουσα τά μέγιστα εΐ; τήν έξεύρεσιν 
τή; χρονολογία; καί τήν κατάταξιν αύτών. Καθ’ ά 
γράφει ό Κεδρηνδ; περί τοΰ Τσιαισκή : «προσέταξε
καί έν τώ νομίσματι, καί έν τώ όβελώ, εικόνα ίγ- 
γράφεσθαι’ τοΰ Σωτήρο;, μή πρότερον τούτου γινο
μένου- έγράφοντο οέ καί γράμματα ρωμαϊστί έν θά- 
τέρφ μέρει, ωδε πη διεξιόντα: Ίησοΰ; Χριστό; Β. Β. 
(Σύνοψ. Ίστορ. σ. 683), φαίνεται on πρώτος ουτος 
εκ τών βυζαντινών αύτοκρατόρων ένεχάραξε τδ ο
μοίωμα τοΰ Σωτήρο; έπί τών νομισμάτων έν τού
τοι; φέρεται ύπδ τδ» τύπον τοΰτον νόμισμα ’Ιουστι
νιανού Β', τοΰ Ί’ι ατμήτου. Λέων δ Σοφός δέ μετε- 
χειρίσθη πρδ; τώ τοΰ Σωτήρο; καί τώ τής θεοτό 
κου. Φιλονεικέίτα: έτι τ! αρά γε σημαίνουσιν ή 
ύπεμφαίνουσι τά τέσσαρα Β. τά είς τά; γωνία; τε
θειμένα τοΰ σταυρ,ΰ, τοΰ έπί τών νομισμάτων τών 
ΓΙαλαιολόγω».

(θ) Ίλιάδ. κ, σ. 74 — 77.
ι Έπί τή; βχ ιλεία; τοΰ Χοαγκ-τί (2698 — 

2637 , πρώτου α'πκράτορος τών Σινών: Le com
merce Cut etaldi et l’on fabriqua une monnaie 
qui rempla^a les echanges en nature ce qui 

i i’ut un grand pas dans la civilisation- Chine

ΣΟΒΑΓΙΛIΑ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 

τύπωσις νομισμάτων έγένετο κατά τό 2650 π. X. 
‘Οπωσδήποτε ό’μω; τό βέβαιον είναι ό’τι έν Έλλάδι 

■έγένοντο γνωστά τά νομίσματα τώ 869 π. X.. τυ- 
πώσαντος ε’ν Αίγίνη (ια) τοΰ βασιλέω; τοΰ Άργους 

Φείοωνο; άργυρβ νομίσματα, 
ί . Έν ΐ’ωσσία έγένετο άπόπειρα άπό τοΰ 18 28 — 

1816 οπω; εΐσαχθή ώ; ύλη προ; νομισματοποίησιν 
καί ή πλβτίνη, άλλ’άπέτυχεν. Έπεκράτησε δέ έν

. τέλει .ό’τι καταλληλόταται καί μόναι ΰλαι. έ; ών νά 
; κόπτωνται νομίσματα , είσίν δ χρυσός καί δ άργυρος.

Τοΰτο δέ αιτιολογείται διά τών έξής λόγων α') διότι 
| -ά δύο ταΰτα μέταλλα έχουσιν άξίαν έσωτερικήνμβ), 
,1 όθεν καί πολύτιμα λέγονται, β') διότι είσίν εύδιά

γνωστά καί δέν συγχέονται εύκόλως πρό; άλλα, γ') 
διότι είσίν εύμετακόμιστα, προσόν μέγα διά τήν κυ- 

ι· κλοφορίαν αύτών. δ') διότι δύνανται νά έπιδεχθώσι 
πρδ; τύπωσιν έπ' αύτών σηυεϊα καί σύμβολα τή; 
άρχής, καθιστώντα σχεδδν περιττήν πάσαν τών ιδιω
τών καθ'έκάστην συναλλαγήν προσοχήν καί έξέτασιν. 
ι') διότι δέν ύπόκεινται εύκόλως εί; φθοράν ή άλ.λοίω- 
Οιν ένεκα τή; καθ’ήμε'ραν χρήσεώ; αύτών. (ιγ' ς·' 
διότι είσίν εύμετάτρεπτα, ώστε τηκόμενα δύνανται 

f νά ύπηρετήσωσιν καί πρδ; ιδιωτικούς τών άνθρώπων 

σκοπούς.Ή έν τώ κόσμφ ποσότης τών δύο τούτων μετάλ

I -------------------------------par Μ- G. Pauthier. ρ. 29) -Κατά τδν 'Ηρόδοτον 
οέ: Πρώτοι δέ άνθρώπων οί Λυδοί τών ήμεϊ; ίδμεν 
νόμισμα χρυσοΰ καί άργύρου κοψάμενοι έχρήσαντο, 
πρώτοι δέ καί κάπηλοι έγένοντο. Ίστορ. Λ. 94'.

(ια) Κατά περίεργον σύμπτωσιν μετά παρέλευσιν 
τοσούτων αιώνων έν Λίγίνη πάλιν, συστηθέντο; τοΰ 
Έλλην.κοΰ ν.μισματοκοπείου έκόπησαν καί έστάλη- 

5 * σαν τή 28 ίουλίου 1829 είς τήν έν Άργει Έθνικ. 
Συνέλευσιν τά πρώτα νομίσματα τή; άναγεννηθείση; 
Έλλάδο;, συνιστάμενα εϊς τδν άογυροΰν Φ:ί----
δεκάλεπτου, τδ πεντάλεπτον καί τδ λεπτόν.

'ιό κ. II. Λάμπρο; έν τή σπουδαία 
πραγματεία: Περί τών άνεκδότων νομισμά
των τών μεγάλων μαγίστρων τοΰ έν Ί’οδφ 
τάγματο; τών Ίωαννιτών, ή πρδ; τοΰτο μη- 

ήτο αύτή αύτη ή τών ε'ν λόγφ μαγίστρων 
,, “ κατακειμένην έν Μελίτη ήγό-
;ταβά; αύτόθι κατ' άπαίτηιιν τοΰ Κυβερνήτου 

άντί έκατδν μονον λιρών στερ-

...υών.(ιβ) Cet attribut d’6quivah nt est essenliel A 
la monnaie. Michel Chevalier, De la monnaie 

sect. 1. ch. 1.ι·,· Ούχ ήττον ύπόκεινται καί αύτά είς φθοράν 
κατά τδν Jacob ή έτησία πραγ- ατική φθορά, ή τυ
χαία απώλεια τών νο;»·.σμάτων ανέρχεται εί; τό 

τριακοσιοστόν εξηκοστόν.

Ελληνικού 
σαν τή ~~ 
Συνέλευσιν Φοίνικα. τδ

. ....... ’Ως δέ
αναφέρει δ κ. Π. Λάμπρο; έν τή σπουδαία αύτοΰ 

πραγματεία: Περί τών 
των τών μεγάλων ι
τάγρ

τοΰ τάγματο;, ήν, 
ρασε με·._?ύ.

. δ Α. Κοντόσταυλο;
λινών.

λων δέν είναι πάντοτε καί· πανταχοΰ ή αύτή. Άφ’ 
ένδς μέν έλαττοΰται αύτη, είτε διά τών συνήθων 
τοϊ; άνθριοπίνοι; πράγμασι περιστάσεων, οΐον κατα
ποντισμού, πυρκαϊδ; καί τών τοιούτων, είτε καί διά 
τής ύπ’ αύτών τών άνθρώπων άρσεω; έκ τής κυκλο
φορία; μεταχωνευόντων αύτά εί; οίκειακά σκεύη καί 
άλλα αντικείμενα τή; τέχνης- άφ’έτέρου δέ πλεονάζει 
διά τή; άνακαλύάεω; μεταλλείου τινο; πλουσίου. 
Ουτω λοιπόν καί τά δύο ταΰτα πολύτιμα μέταλλα 

βλέπομεν ύποκείμενα εί; τδν γενικόν νόμον τή; προς- 
φορδ; καί τή; ζητήσεω;, καί έπομένω; ποτέ 
μέν έκπίπτοντα, ποτέ δέ όπερβαίνοντα τήν όρισθεϊ- 
σαν αΰτοϊ; άξίαν. Ίδια ή μεταβολή αύτη μάλλον 
έπαισθητή καί ανησυχία; πρόξενο; είναι έν τή σχέσει 
τών δύο τούτων μετάλλων πρδ; άλληλα (ιδ). "Οθεν 
ενεκα τούτου προτιμοτέρα έν τοϊ; νεωτέροι; χρόνοι; 
ή χρήσις ένδ; μόνου έκ τών δύο τούτων μετάλλων 
πρδ; νομισματοποίησιν. Τοΰτο ώαω; ούχί ό’πω; άπορ- 
ριφθή καθ’ολοκληρίαν καί τδ έτερόν (ιε , δυνάμενον 
νά χρησιμεύη είς τά; μικρά; έπιτοπίου; συναλλαγάς, 

ό>; τά έκ χαλκοΰ ή καί νικελίου κερμάτια.
Άλλ’ή θεωρία αΰτη τοΰ άπλοΰ ις- ή διπλοΰ 

νομισματικού κανόνο; (etalon) ούτε παραδεκτή 
γενικώς ύπδ πάντων έγένετο, ούτε καί γενομε'νη δυ
νατδν νά έκτελεσθή έν τώ άμα. Έντεΰθεν -z'tp

διπλήν έν Εύρώπη διαίρεσιν τών νομισματικών 

στημάτων.

ou-

τοΰ

διπλού νομισμ®*

τή; ιστορία; 
κατά του;

(ιδ) ΊΙ νομισματική σύμβασι; έν Παρισίοι; 
1865, ήτι; άπετέλεσε τήν άρχήν τή; Λατινική; 
ένώσεως, ώρισε τ ι· ν σχέ:ιν τοΰ άργύρου πρδ; τδν 
χρυσόν ώ; 15 ’/2: 1. άλλά κατά τά τελευταία έτη 
σπουδαίως αΰτη παρήλλαξε φθάσασα μέχρι τοΰ 17. 
Έντεΰθεν αϊ άνησυχίαι τών κυβερνήσεων καί αί δυσ - 
κολίαι τών συναλλαγών, ένθα τδ τοΰ διπλού νομισμα- 
τικοΰ κανόνο; σύστημα έπικρατεϊ. ΊΙ σχέσις αύτη 
διάφορο; ύπήρξε κατά τά; διαφόρου; ~ 
χρονικά; περιόδους- ούτω, παρ' Ινδοί: 
νόμου; τοΰ Μανοΰ ήν 2 *' 2: 1. παρ’ "Ελλησιν έ- 
ποίκιλλεν άπδ τοΰ 10 —14: 1. κατά τδν Μεσαίωνα 

δμοίω; 10 — 12: 1.ιε) Ουτοι, καίτοι εν Αγγλία έπικρατεϊ δ άπλοΰ; 
τοΰ χρυσού νομισματικό; κανών, έν τούτοι; κατ'ά 
πρότασιν τοΰ Peel τδ Κοιν. βούλιον παρεδέχθη οπω; 
ή Τράπεζα τή; Αγγλία; έχη τδ πέμπτον τοΰ με- 
ταλλικοΰ αύτή; αποταμιεύματος εϊς άργυρον οι’ εκ

τάκτου; αύτοΰ χρεία;.ις-) Έκτο; τή; Αγγλία;, τδν άπλοΰν τοΰ χρυ- ί 
σοΰ νομισματικόν κανόνα έχουσι καί αί Ηνωμένα: 
ΙΙολιτεϊαι τή; Αμερική;, ή Πορτογαλία, ή 'Ολλαν
δία, τά Σκανοιναυίκά κράτη καί άπδ τοΰ 1870 ή

I Γερμανία.
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'Όπως άπολαμβάνη τδ νόμισμα τής γενικής 
εμπιστοσύνης, μή καταβαλλόμενης έχάστοτε έξε 
τάσεως χαι έρεύνης περί τοΰ βάρους χαι ποιοΰ 
αύτοΰ, ειδομεν δτι δε'ον νά ληφθή περί τούτου πρό
νοια υπδ τής πολιτείας· αύτη πρέπει νά έπιστατή 
χαι προσεχή έπϊ τής χύσεως κα'ι έκτυπώσεως αυτών 
St’ιδιαιτέρου αύτής υπαλλήλου. Άλλά τά ού'τω πως 
χοπτόμενα νομίσματα ήδύναντο οί πολϊται προς άπο 
φυγήν πάσης άλλης δαπάνης κα'ι κόπου νά μεταχει- 
ρίζωνται πρδς τήξιν καϊ άναχώνευσιν εϊς διάφορα 
αύτοΐς αναγκαία έργα, ή κα'ι νά φυγαδευθώσιν άλ
λαχοΰ (ιζ) ένθα έπρονόησαν περ'ι τούτου. Πρδς πρό- 
ληψιν τοΰ κακοΰ τουτου δε’ον νά αφαιρώνται τά τής 
χωνεύσεως κα'ι έκτυπώσεως έξοδα (frais de 
fabrication). ΙΙρδς τοΰτο δεν κόπτουσι τά νομί
σματα έκ καθαρού μετάλλου, άλλ' άναμιγνύουσιν έν
τδς αύτοΰ ποσότητά τινα χαλκού (ιη). Τοΰτο άλλως 
τε συντείνει καί πρδς τδ καταστήσαι τδ μέταλλον 
έτι μάλλον σχληρδν χα'ι επομένως ήττον υποκείμενον 
είς φθοράν ενεκα τής καθ' ήμέραν χρήσεως έν τάϊς 
συναλλαγαΐς. Ή αναλογία αύ'τη τοΰ μίγματος al- 
liage) καλείται τίτλος (titre)· "Ετι δε δέν είναι 
δυνατδν διά τής τέχνης νά παραχθώσιν άπαντα τά 
νομίσματα τοΰ αύτοΰ βάρους και μίγματος· ώρίσθη 
λοιπδν κα'ι ένταΰθα βαθμός τις, καλούμενος ανοχή 
(tolerance), μέχρις ου είναι ανεκτή ή διαφορά 
αύ'τη (ιθ).

Τδ κόπτειν νόμισμα άπδ τών άρχαιοτάτων ήδη 
χρόνων έθεωρήθη. xa't άνεγνωρίσθη νΰν. ώς κυριαρ
χικόν δικαίωμα τοΰ ήγεμόνος κ , μαρτυρούν έν μέν 
τώ έσωτεριχώ τήν έξουσίαν αύτοΰ, έν δέ τώ έξωτε- 
ρικω τήν άνεξαρτησίαν. Ού'τω λοιπδν έκάστη πολι
τεία έχει τδ ίδιον νόμισμα, διαφέρον τών άλλων κατά 
τε τδ όνομα, τδ βάρος κα'ι τδν τύπον. Άλλ’έπειδή 
κράτος τι δέν δύναται νά ζήση κατά μόνας έν τώ κό
σμω, εύρίσκεται δέ, κα'ι μάλιστα έν τή σημερινή 
έποχή, εις διηνεκείς κα'ι μεγάλας μετά τών γειτό
νων, καϊ πολλάκις τών άπομεμακρυ-μένων έθνών, 
σχέσεις, ή δέ ποικιλία τών διαφόρων έθνιχών νομι-

(ιζ' Όπως συνέβη εϊς τά νομίσματα τής πρώτης 
έν Έλλάδι βασιλείας, άφανισθεντα άμα ώς έτέθησαν 
εις κυκλοφορίαν.

(ιη) Ήτοι ’/,,)· άλλ’ άπατα ή ποσότης αύτη τοΰ 
χαλκοΰ δέν άνηστοιχέϊ πρδς τά έξοδα. Κατά τδν 
γαλλικόν νόμον. κρατούνται ώς έξοδα έκτυπώσεως έπϊ 
μέν τών χρυσών νομισμάτων εννέα φράγκα είς τδ 
χιλιόγραμμον, έπϊ δέ τώνάργ.ρών τρία,

(ιθ) Μέχρι πέντε τόϊς χιλίοις τδ μέγιστον οριον. 
κ) ”1δε άρθρον 7 τοΰ οθωμανικού Συντάγματος. 

σμάτων ού μικράς δυσκολίας καϊ έμπόδια έπάγεται 
είς τάς συναλλαγάς τών πολιτών, έν τόϊς νεωτέροις 
χρόνοις έλήφθη ΰπ’όψιν τοΰτο πρδς διόρθωσιν, δια- 
φυλαττομένων πάντοτε τών κυριαρχικών δικαιωμά
των έκάστης πολιτείας. ΙΙρδς τοΰτο λοιπδν παρεδέ- 
χθησαν ό'πως έκαστον κράτος έχη ίδιον μέν κατ’όνομα 
νόμισμα, άλλά τδ βάρος ύπάρχη παρ’ άπασι τδ αύτό. 
Ώ; πρότυπον έλήφθη τδ βάρος καϊ ή διαίρεσες τοΰ 
γαλλικού νομισματικού συστήματος. Τοΰτο δέ, τδ 
μέν διά τδ μή αύθαίρετον τοΰ βάρους (κα), τδ δέ διά 
τδ δεκαδικόν αύτοΰ έν τή διαιρέσει σύστημα, πολλάς 
τάς ευκολίας έχον εϊς τδ συναλλάττεσθαι. Ού'τως 
έσχηματίσθη ή λεγομένη *Ε  ν ω σ ι ς τών λατινι
κών κρατών, είς ήν άπδ τοΰ 1867 είσήχθη καϊ 
ή Ελλάς.

Έπεκράτει άλλοτε γενικώς, χαϊ νΰν έτι παρά 
τισιν, ότι νόμισμα σημαίνει πλοΰτον ε
πομένως όσω περισσότερα νομίσματα έχει τις τόσω 
καϊ πλούσιος υπάρχει. Τδ πεπλανημένον τής ιδέας 
ταύτης άπέδειξεν ή νεωτέρα έπιστήμη τήςτε ΓΙλου- 
τολογίας κα’ι τής ΙΙολιτειολογίας. Καϊ κατ’ 
εκείνην μέν άποδείκνυται τδ σφαλερόν αύτής, πρώ
τον μέν διότι ή ποσότης κγ τών έν τώ κόσμω πό

κα) Τδ φράγκον έχει βάρος πέντε γραμμαρίων- 
εν δέ γραμμάριου ισοδύναμέ? πρδς τδ άπόλυτον βάρος 
ένδς κυβικού εκατοστόμετρου ύ'δατος καθαρού, λη- 
φθέντος έν τή θερμοκρασία τής μεγίστης αύτοΰ πυ- 
κνότητος, δηλ. ί βαθμών ύπέρ τής τοΰ διαλυόμενου 
πάγου.

(κβ Τοΰ δεκαδικοΰ συστήματος τά καλά έγνώ- 
σθησαν καϊ έφηρμόσθησαν έν τή πράξει πολύ πρότε
ρον έν Σινική ή άφ’ ού είσήχθησαν έν Εύρώπη διά 
τών μεταρρυθμίσεων τής γαλλικής τοΰ 89 έπανα
στάσεως. "Ο άνωτέρω (σημ. ί.) μνησθεϊς αύτοκρά- 
τωρ τών Σινών, έκτδς τής έφαρμογής τοΰ δεκαδικοΰ 
συστήματος έπϊ τών μέτρων καϊ σταθμών, είσήγα- 
γεν αύτδ καϊ έν τή χωρογραφιχή διαιρέσει τοΰ κρά
τους αύτοΰ, όρίσας όπως χωρισθή αύτδ εις 10 νο
μούς, ών πάλιν έκαστος είς 10 έπαρχίας, άποτελου- 
μένων καϊ τούτων έκάστης έκ I 0 πόλεων. Ένταΰθα 
άναοαίνετα·. τδ ίδιότροπον όλως καϊ παράξενου τοΰ 
σινικού χαρακτήρος. Chine par Μ· G. Pauthier, 
αύτόθι.

κγ Τδ ποσδν τών έν τώ κοσμώ πολυτίμων χρυ
σοΰ καϊ άργύρου μετάλλων ύπελογίσθη ότι άνήρ- 
χετο πρδ τής άνακαλύύε ·>ς τής ’Αμερικής είς 1600 
έκατομμύρια. Κατά δέ τά μέσα τοΰ τρέχοντος αίώ- 
νος είς 25 εως 26 δισεκατομ. 'συμπεριλαμβαυομένης, 
έννοεϊται, καϊ τής ’Αμερικής), ών τά 10 χρυσοΰ 
καϊ τά 15 άργύρου. Michel Chevalier, De la 
monnnie, Sect. VII· ch. Ill, παρατηρεί δέ περϊ 
τών υπολογισμών τούτων ό διάσημος ούτος Γάλλος

^ΒΒ.νΠΑΐΑ Ε111ΘΕΩΡΒΣ1Σ-

Ιυτίμων τούτων μετάλλων σχετικώς πρδς τά άλλα 
ί κεφάλαια πλούτου είναι έλαχίστη, έπομένως καϊ είς 

εν κράτος τδ αύτδ, δεύτερον δέ διότι ούδε'ις έχει ά- 
. παντα τδν πλοΰτον αύτοΰ είς χρήματα, ούτε θέλει 

νά έχη. καθιστών ού'τως αύτδν άργδν καϊ άγονον 
■ ώστε είτε εϊς χττματα είτε είς διαφόρους έπιχειρή- 

σεις θέλει καταβάλει αύτόν. Κατά ταύτην δέ εϋρί- 
σκομεν ότι τά μάλλον πλούσια κράτη έν τω κόσμω 

I ύπάρχουσιν έκεϊνα. έν οϊς τδ όλιγώτερον ποσδν τών 

Γ νομισμάτων ύπάρχει (κδ\ 
i 'Γπδ τδ κράτος τής πλημμελούς ταύτης ιδέας 

ένήργει άλλοτε δ Colbell. έκδίδων τούς περιοριστι- 
!Ι χούς διά τδ έμπόριον νόμους. Έπίσης οέ καϊ οί άλλοι 
1 δπουργοϊ τών γάλλων βασιλέων, οίτινες ύπο τδ προ- 
I νόμ.ιον τής κυριαρχίας (Seigneuriago) καϊ ύπδ τά 

I έξοδα τής έκτυπώσεως, ήλάττουν τδ έν τόϊς νομί- 

[ σμασι καθαρόν ποσδν τοΰ μετάλλου, πιστεύοντες οτι 
οότως, αύξανομένου τοΰ άριθμοΰ τών νομισμάτων, 
συναυξάνει καϊ ό έθνικδς πλούτος. Έν δέ τή άρχαιό- 
τητι εύρίσκομεν τδν Λυκούργον, τδν ιδρυτήν τής 
σπαρτιατικής πολιτείας. Θέλων ουτος νά άπαλλάξη 
τήν Σπάρτην διά παντός τοΰ κακοΰ τής πολυτελείας, 
έσκέφθη νά έκδιιόξη έξ αύτής τδν πλοΰτον, είς ίν 
άκολουθέϊ αύτη. Έπϊ τούτω δέ ευρε καλόν νά καταρ- 
γήση έντελώς τά χρυσά καϊ άργυρα νομίσματα, είσα- 
γαγών διά τάς καθ’ ήμέραν συναλλαγάς σιδηρά τινα 
νομίσματα, όλως άκατάλληλα καϊ άνευ τίνος άξίας(κε . 
Καϊ ναϊ μέν έπέτυχε τοΰ ποθουμένου- οί Σπαρτιδ- 
ται κατέστησαν παραδειγματικοί διά τήν λιτότητα 
καϊ όλιγάρχειαν αύτών- άλλά τοΰτο οφείλεται μάλ
λον είς τήν έλλει|ιν πά-ης μετά τών έκτδς έπιμι- 
ξίας (χς-') καϊ δή είς τδ τής άνατροφής καϊ τοΰ βίου 

έν τή έπιστήμ.η τής πλουτολογίας τάδε: Les sup- 
putations de co genre sont eniineinent hy- 

pothetiques.(κδ) Ού'τω, κατά τδν Baildrillaril, «ή ’Αγγλία 
καϊ αί ΊΙνωμέναι Πολιτέί'αί είσι τά πλουσιώτερα 
κράτη τοΰ κόσμου, εί χαϊ έν μέν τή πρώτη δλιγώ- 
τερον μεταλλικόν ύπάρχει ή ε'ν Γαλλία, έν δέ ταΐς 
οευτέραις όλιγώτερον ή έν Ισπανία·. Manual d' 

econ politique.(χε) Άκυρώσας (ό Λυκούργος) πίν νόμισμα χρυ- 
σοΰν καϊ άργνροΰν, μένω χρήσθαι τώ σιδηρώ προσέ- 
ταξε- καϊ τούτω δέ άπδ πολλοΰ σταθμού καϊ όγκου ' 
δύναμιν δλίγην έδοικεν. ώστε δέκα μνών άμοιβήν ά- 
ποθήκης τε μεγάλης έν οικία αΐϊοθαι καϊ ζεύγους ά 
γούτος.......... όςει γάρ ώς λέγεται. διάπυρου σιδή
ρου τδ στόμωμα κατατβι’σας άφείλετο πήν εϊς ταλλα 
χρείαν καϊ δύναμιν. άδρανοΰς καϊ δυσέργου γενομέ- 

νου. Πλουτάρχου. Λυκούργος. IX.
(κς-) .... ούδ’ άποδημέϊν έδιυκε τόϊς βουλομένοις
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τών Σπαρτιατών σύστημα· έν άλλοις λόγοις, διότι 
μετεσχημάτισε τήν σπαρτιατικήν πολιτείαν είς 

στρατιωτικόν κοινόβιο ν(κζ).
’Εγείρεται τδ ζήτημα· όποια τις ήθελεν είναι ή 

μορφή τοΰ κόσμου, μή ύπάρχοντος χρυσοΰ καϊ άργύ
ρου καϊ επομένως έλλείποντος τοΰ χρήματος. Δέν 
έπιχειροΰμεν νά λύσωμεν τδ δύσκολου τούτο ζήτημα. 
Παρατηρούμε·/ μόνον ότι άν δ πολιτισμός δέν δφεί- 

I λεται καθ'όλου είς τήν έφεύρεσιν τοΰ νομίσματος, 
I τδ νόμισμα όμως θεωρείται .ώς ε?ς έκ τών κυρίων 

παραγόντων αύτοΰ (κη).

καϊ πλανασθαι ξενικά συνάγοντες ήθη καϊ μιμήματα 
βίων άπαιδεύτων καϊ πολιτευμάτων διαφόρων. ’Αλλά 
καϊ τούς άθροιζομένους έπ' οΰδενϊ χρησίμω καϊ πα- 
ρεισρέοντας είς τήν πόλιν άπήλαυνεν, ούχ, ώς Θου
κυδίδης φησϊ, δεδιώς μή τής πολιτείας μιμηταϊ γέ- 
νωνται καϊ πρδς άρετήν τι χρήσιμον έκμάθωσιν. 
άλλά μάλλον όπως μή διδάσκαλοι κακοΰ τίνος ύπάρ- 
ξωσιν. Πλουτάρχου, Λυκούργος, XXVII.

(κζ) . . . αύστηρά δέ ή Λυκούργειος (διάταξις 
καϊ διαίρεσις τοΰ πολιτεύματος) καϊ άριστοκρατική, 
τάς μέν βαναύσους άποχαθαίρουσα τέχνας είς οίκετών 
καϊ μετοίχων χεΐρας, αύτούς δέ τούς πολίτας είς τήν 
άσπίδα καϊ τδ δόρυ συνάγουσα, πολέμου χειροτέχνας 
καϊ θεράποντας Άρεως όντας, άλλο δέ ούδέν είδότας 
ούδέ μελετώντας ή πείθεσθαι τόϊς άρχουσι καϊ κρα- 
τέϊν τών πολεμίων. Πλουτάρχου, Λυκούργου καϊ 

Νουμ.2 σύγκρ., Π(κη) Φαίνεται οτι ή ιδέα τοΰ νομίσματος, καϊ άν 
δέν εύρίσκετο έπϊ τής γής χρυσός καϊ άργυρος ήθελεν 
ύπάρχει παρά τώ άνθρωπφ, ώς αχώριστος ουσα άπδ 
τής ιδέας τοΰ κοινωνικού βίου καϊ επομένως τοΰ πο
λιτισμού. ΙΙρδς άπόδειξιν τούτου έχομεν τά παρα
δείγματα διαφόρων βαρβάρων καϊ ήμιπολιτίστων 
λαών, παρ' οίς, καίτοι έλλείπουσι τά δύο ταΰτα μέ
ταλλα, άνευρίσκομεν όμως νομίσματα, έξ άλλης ύ'λης 
άποτελούμενα, πάντοτε όμως έχούσης έν έαυτή ά
ξίαν. Ουτω παρά τόϊς πάλαι 1’ερμανόϊς ώς νόμισμα 
έχρησίμευον οί ί'πποι’ ομοίως οί ίπποι καϊ τά πρό
βατα παρά τόϊς Κιρκασίοις- διάφορα δέρματα ζώων 
έν Ρωσσία· τδ τέίον έν τή βορείω Άσίφ, οί φοίνικες 
έν τή έρήμω .τής Ζαχάρας, τδ κακάου παρά τόϊς 
παλαιοϊς κατοίκοις τοΰ Μεξικού, οί καπνοϊ έν Μαιρι- 
λάνδη καϊ Βιργινία καϊ εί τι άλλο άλλαχοΰ. Μάλι
στα έν τή άνατολική Ρωσσία άνευρίσκομεν καϊ τδν 
εξής περίεργον θεσμό/, είδός τι πρωτογενούς τοαπέζης- 
έπειδή δύσκολος ή κυκλοφορία τών δερμάτων ύπάρ- 
χει (καϊ δή άρκτων. έπενοήθη τδ εξής- παρέδιδεν έ
καστος τά έαυτοΰ εις δημόσιόν τι κατάστημα, λαμ- 
βάνων παρά τοΰ έν αύτώ φύλακας ίσάριθα τούτου 
δηλωτικά γραμμάτια, φέροντα τήν σφραγίδα αύτοΰ, 
καϊ ών έπϊ τή εμφανίσει μόνον έπεστρέφοντο τά 
δέρματα· τά γραμμάτια ταΰτα έκυκλο φορούν ώς

| χρήματα.

I



732 ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.

II ΕΛΛΑΣ
ΕΝ ΓΗι ΠΑΓΚΟΣΜΙΩι ΕΚΘΕΣΕΙ.

Θαυμασίως διαρρυθμίσασα την έν Παρισίοις Παγ
κόσμιον “Εκθεσιν ή Γαλλία δικαίως διαφημίζεται 
ίτ'ι τω μεγαλείο» κα': τή επιτυχία: τοΰ έργου τούτου. 
Τά διάφορα έθνη συγκαλεσθέντα έκ τρίτου εϊς την 
μεγαλοπρεπή ταύτην συνέντευςιν κα': φιλικώς άμιλ- 
λώμενα προς τήν φιλοξενούσαν χώραν. άπεοειξαν έν 
γένει ότι προοδευτικώς έβάδισαν κατά τήν τελευ- 
ταίαν ένδεκαετή περίοδον, κα': ότι άσμένω; ήδη άνα- 
μένουσι κα': τήν διά βραβείων προσήκουσα·» αμοιβήν 
τών νέων αύτών εφευρέσεων, ή κα': τής τελειοποιή- 
σεως τών κατά μέρος άπαρχαιωθέντων τρόπων τοΰ 
έργάζεσθαι κα': παρέχειν τά διάφορα τής βιομηχανίας 
κα'ι τών ωφελίμων τεχνών προϊόντα. Έν τή καλλι
τεχνία έπίσης πολλο'ι οί έκλεκτοϊ, εξαιρούμενων τών 

ασιατικών λαών καί τινων μικρών τής Εύρώπης η
γεμονιών.

Ή διανομή τών βραβείων τούτων φαίνεται δρι- 
στικώς παραπεμφθεϊσα εις τδ τέλος τοΰ ένεστώτος 
μηνδς, ή δ'ε λήξις τής Έκθέσεω; ώρίσθη περ'. τά μέ
σα νοεμβρίου.

Πρδ τής προθεσμίας λοιπδν ταύτης καϊ έν οσω 
άμυδράν έκαστος έχει έκθετης ιδέαν τής ής άπονε- 
μηθήσεται αύτώ διακρίσεω: ή τιμής, σπεύσωμεν 
καϊ ήμεϊς όπως έξενέγκωμεν έλευθέρω; καϊ άμερολή- 
πτως κρίσιν τινά περϊ τής σχετικής τελειότητος τής 
ελληνικής ΈκΟέσεως, άρχόμενο: σήμερον τοΰ καλ- I 
λιτεχνικοΰ αύτής τμήματος καϊ έπιφυλαττόμενοι ό
πως ιδία έκθέσωμεν τάς περϊ δημοσίας έκπαιδεύ 
σεως καϊ βιομηχανίας ήμετέρας σκέψεις έν προσέχει 
ήμών αλληλογραφία.

Καϊ έν πρώτης δμολογητέον ότι χαλεπδν καϊ ένά. 
κανθόν ήμϊν έπιβάλλομεν έργον. ένώ ήδη πολλά 
σκαιά καϊ ανάξια περϊ τής ελληνικής έλέχΟησαν 
ΈκΟέσεως, άλλ’ οϊ; καϊ πάρεργον θεωρούμεν προσέξαι 
τδν νοΰν, σύμψηφοι μάλλον οντες τών άληθώς σπου- 
δασάντων τήν “Εκθεσιν καϊ ύγια δυναμένων έξενεγ- 
κεϊν κρίσιν.

Τοιαύτη δέ ή πρόσφατος δημόσιεζσις ιδιαιτέρας 
μελέτης περϊ τής Ελλάδος κατά τήν τώ 
1878 ’Έκθεσιν (Ι.α Grice et I’Exposition du 

1878) παρά τοΰ γνωστού φιλλέληνος κ μαρκησίου 
de Queux de St Hilaire καϊ τοΰ z. C. Lamnrre 
παρά τώ βιβλιοπωλείο» τοΰ κ. C- Delagrave, ούχ 
ήττον νέου φιλέλληνα; καϊ εφάμιλλου τοϊς τών ελ

ληνικών γραμμάτων έπιμελουμένοις ένταΰθα μεγά
λο:; έκδόταις.

Τδ σύγγραμμα τοΰτο, ομοιόμορφον έχον διασκευήν 
πρό; τινα συγχρόνως ήδη έκδοΟεϊσαν συλλογήν βι
βλίων. τά διάφορα διαγραφόντων κράτη, τά μετα- 
σχόντα. τής Παγκοσμίου ΈκΟέσεως, εξετάζει ύπδ 
πάσας τάς έπόψεις τδ έθνος, έκθετον συνοπτικώς 
άλλ’ έμβριΟώς τήν ιστορίαν αύτοΰ άπδ τών άρχαι- 
οτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμας, καϊ συσπου- 
δάζον τήν χωρογραφίαν, τήν στατιστικήν, τδ πο
λίτευμα. τά δη'ζόσια καΟιδρύματα, τούς κοινωνικούς, 
ήΟικούς. εμπορικούς καϊ γεωπονικού; πόρους, δεικνύει 
έκ τών εντυπώσεων, ας ή ιδιαιτέρα έΟνική έκΟεσις 
παρέχει τώ θεατή, τδν βαθμόν τής αληθούς προό
δου τών ωραίων τεχνών, τής έκπαιδεύσεω; και τών 
λοιπών προϊόντων τής επιστήμης βιομηχατίας.

Αριθμητικό»;, τδ καλλιτεχνικόν τμήμα τής 'Ελ
λάδος παρέχει περϊ τάς 60 εικόνας καϊ 20 άγάλμα- 
τα, ών τέσσαρα συμπλέγματα καϊ δύο μεγάλα άνά- 
γλυφα· έκτο; δέ τούτων πολυάριθμα σκιαγραφήμα
τα καϊ ιχνογραφίας, έργα μαΟητευόντων μετά ζή
λου καϊ έπιτυχία;.

'Π τοΰ κ. Γύζη εϊκών, οί Νεαροί άρ'ραβώ- 
νες, άποπνέει χάριν καϊ αλήθειαν τών εντοπίων έθί- ί 
μων καϊ ενδυμάτων λίαν άκριβώς, έκ δέ τής ζωη- 
ροτάτης άρμονίας καϊ ενότητας τών προσώπων τής 
πολυμελούς ίμηγύρεως ό θεατής κινείται άμέσω; 
εϊς ευφροσύνην, ιδίως οέ θαυμάζει τήν φυσικωτάτην

ι διάχυσιν τοΰ ύπδ φαιδρόν μύστακα μειοιώντος πα - 
τρό; τής άρραβωνιζομε'νης, ήτις ήδη καϊ πολλήν 

προσποιείται οεμνοπρέπειαν, λαυ,βάνουσα τδ παρά 
τοΰ ίερέως έναλλασσόμενον δακτύλιον, πρδς ί καϊ 
ό μελλόνυμφο; περιπαθώς άποβλέπει. ώς εΐ διηρώ- ■ 
τα αύτό έμπιστευτικώς περϊ τής μ,ελλουσης αύτοΰ 
ευτυχίας.

Ό ζ. Γύζης, έχων τήν χεϊραν λίαν έπιτηδείαν 
καϊ εύφυώς διανέμω·» τάς σκιάς, ειδικό; φαίνεται τής 
ιστορίας ζωγράφος. Διαμένων δ'ε έν Βαυαρία απολαύ
ει μεγάλη; ύπολήψεως,καϊ τδ όνομα αύτοΰ συγκατα
λέγεται μετά τών δικεκριμμένων έκθετων τών τών 
άντιπροσωπευόντων τήν γερμανικήν καλλιτεχνίαν 
έν τώ ΙΙεδίιρ τοΰ “Αρεως.

Ό κ. Θεόδωρο; ϊ’άλλης, μαθητέυσα; έν Παρισίοις 
ύπδ τήν οδηγία» τοΰ κ. Ceronie έκθέσει σπουδά

σματα, ατινα ένεκα τής σμικρότητο; αύτών διαφεύ- 
γουσι κατά πρώτον τήν προσοχή», άλλ’ έξετάζων τις 
αύτά έπανειλημμένως άνακαλύπτει πλείστας λεπτο

ί τητας Αί έπιτυχέστερα·. αύτοΰ εικόνες είσί. Γυνή
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έτελεύτησεν, άπέστειλε δύο χαριέστατα ύδροχροιογρα- 
φή ριπίδια, αί δέ έτερο: δύο μικρομερεϊς τινας έξει- 
κονίσεις- ιδία δέ Οαυμάζομεν τάς σινοστρακίνας γρα- 
φάς τής κυρίας Παπασίμου, εϊκονιζούσας χαριέντως 
τδν βασιλέα Γεώργιον καϊ τήν βασίλισσαν Όλγαν.

Νΰν δέ φθάνομεν καϊ εϊς τήν γλυπτικήν, ήτις 
σχετικώς σπουδαιοτέραν παρέχει βαρύτητα έν τώ 
έλληνικώ τμήματι. Ιίεριεργίας δέ χάριν έρανιζόμεθα

έποδυρ ομένη ένώπιον τ ής κενής τοΰ τέκνου | 
αύτής κοιτίδος, ΌΟωμανϊς κιθαρίζουσα, 

Χ«ϊ Παιδίσκη άνθη άρδεύουσα.
Τά έργα τοΰ κ. Λύτρα, Τηνίου καϊ συμπολίτου 

τά» κ. Γύζη, άναγνωρίζονται έκ τοΰ λευκόφαιου ιδι
αιτέρου αύτών χρ/οματισμοΰ, οστις δίδει εις έκα
στον πρόσωπον λείμαιφόν τινα χροιάν άρμόζουσαν έν 
με'ρει τή Όρφανίδι καϊ τή ύπδ άράβων πει- I ο»»,,..».;, .Γ.„— ,
ρατών άρπαγείση Έλληνίδι, άλλά γενικώρ τήν άκόλουθον περικοπήν έκ τών λαμπρών σελίδων 

παραβλάπτουσαν τήν άπαιτουμένην ζωηρότητα τών 
εμπαθών σκηνών, οΤον τδΈπεισόδιον τοϋ έμ- 
πρηστοΰ Κανάρη καϊ τήν ύπδ μελομανών παι- 
δαριών τοΰ δρόμου έορταζομένην Παραμονή ~·" 

νέου έτους.

τοΰ προμνημονευθέντο; συγγράμματος τοΰ κ. μαρ
κησίου do Queux de St llilaire. έπειδήχρησιμεύει 
ήμϊν ώς προσφυεστάτη παρεμβολή μεταςύ τής νεω- 

καϊ τής άρχαίας ελληνικής ζωγραφικής καϊ 

Έν γένει τδ προτέρημα τοΰ ζωγράφου τούτου συν- · Έάν ά’ζυδρώς πως, λέγει, γνωρίζομεν τήν άρ- 

, , ιχνογραφήσει»; καϊ χαίαν ζωγραφικήν ;
ένδιαφέρουσαν έκλογήν τών εγχωρίων άναγρα- ~ ’

Άρέσκει δέ τοϊς πολλοί; καϊ ή εϊκών αύτοΰ 
μδς διά τήν πολλήν αφέλειαν.

του τέρας 
γλυπτικής.

ίσταται εις τό εύρυθμον τή;
TTjV ένδια:
φών. 
ό’Ασπασμ

Ό νέος κ. ’Ιάκωβος Ρίζος, μαθητής τοΰ κ. Caba- 
nel καθηγητοΰ τής ένταΰθα σχολής τών ωραίων 
τεχνών, επιμελείται τών άπεικονίσεων, καϊ διαπρέ 
πούσιν έν τή καλλιτεχνική αιθούση δύο αύτοΰ όλό- 
σωμοι εικόνες, ή μέν παριστάνουσα Σπουδήν γυ 

ναικδς γυμνής, ήδέτάi ναικδς γυμνής, ήδέ τά χαρακτηριστικά τής 
f αύταδέλφη; αύτοΰ κυρίας Παπαρρηγοπούλου. ΊΙ εΐ- 

οίονεϊ ζώσά έστι καϊ πεπνυμένη, άλλ’κών αυτή
ούχ ήττον προσόμοιος καϊ άφελεστάτη.

Οί κ. κ. Ξύδια; καϊ Πανταζής συμπληροΰσι διά 
τίνος ποικίλης συλλογής τδ τρίτον μέρος τής αιθού

σης. Έκτος τοΰ Ά ν αξ ι ο π α 0 οΰ ν τ ο ς μούσι 
κοΰ τοΰ νέου ζωγράφου κ. Ι/ανταζή ούδεμία άλ
λη εϊκών έπισπα τήν προσοχήν ήμών άλλως τε 
τά έργα ταϋτα αδικούνται δόχμιον έκφωτιζόμενα.

Άναφέρωμεν τέλος τδ έργον τοΰ έσχάτως άποθα- 
I νόντος νέου τεχνίτου κ. Άλταμούρα, ούτινος ή ί- 
ί κανότης μαρτυρεϊται έκ τοΰ μεγαλείου τής εΐκόνος 

αύτοΰ παριστώσης Ν α υ μ α χ ί α ν τ ο ΰ Μ ι α ο ύ λ η 
κατά δύο όθωμανι κών φρεγατών έντώ 

κόλπω τών Πατρών.
Βεβαίως εϊς τήν τέχνην τοΰ χρωστήρος ανάγον

ται και αί λευκογραφεϊς σκιαγραφία·.,
[ υδρομιγών χρωμάτων ζωγοαφηθέΤσαι.
. φΰλον πλεονεκτεί έν τώ κλάδω τούτω, δι

έκθετων οί τρέϊς εϊσιν ή κυρία

Παπασίμου καϊ αί δεσποινίδε:
γράψου. Ή τελευταία, θυγάτηρ τοΰ ποτέ πρέσβεως 
τής Ελλάδος έν Κ)πόλει καϊ Ιίετρουπόλει, ένθα καϊ

τεσσάρων τοιούτων

, ώς καϊ αί διά
Γδ ώραΐον 

διότι έκ τών

Ολυμπίου καϊ Ζω-

~ · · καϊ Ισμεν περϊ τών έργων
Πολυγνώστου, τοΰ Άπελλοΰ τοΰ Ζεύςιδος καϊ 

μεγάλων τής άρχαιότητος τεχνιτών 
παραδόσεως γινώσκομεν ο,, ζ "/ 
τήν ΓΙοικίλην Στοάν διά μεγαλογραφιών. αι'τινες ύπέ- 
μνησαν τούς ’Αθηναίους τούς ένδόςους θριάμβους τών 
ποογόνων αύτών. ότι ό Πολύγνωτο; καϊ ό Μίκων, 
οί έκείνω συνεργασθέντες περϊ τά έργα ταϋτα, έκά- 
λυψαν εικόσι τούς ένδον τοίχους τοΰ ναοΰ τοΰ Θη
σέως, ότι ό ’Απολλόδωρος, ό τών Rembrandt ου
τος πρόδρομος, έγνω τήν δύναμιν τής άντιθέσεως τοΰ 

.’ φωτδς καϊ τής σκιάς, οτι ό Ζεΰξις έζεικόνιζε τήν 
γυναικείαν καλλονήν, άποβλε'πων μάλλον πρδς τδ 
σχήμα ή τήν έκφρασιν, ότι τέλος ό ΙΙαρράσιος έγρα
ψε·» εικόνα τινά γυναικδς, λαμβαιομένην άντϊ κανό- 
νος παρά τών ομοτέχνων, ώς τοΰ Φειδίου Ζεύς καϊ 
Δορυφόρος τοΰ Πολυκλήτου έςελαμβάνοντο ώς τοι- 
οΰτοι παρά τών γλυπτών, άλλ’ όμως τά τής γλυ

πτικής έχουσιν άλλως.
»ΊΙ γλυπτική ώς καϊ άρχιτεκτονική έγένοντο έθνΐ 

καϊ, ούτως είπεΐν, τέχναι τής Ελλάδος, έχομεν δέ 
έκ τών ερειπίων τών οικοδομημάτων καϊ τών πα
λαιών ανατυπώσεων τών αρχαίων αγαλμάτων πλέϊ- 
στα ύποδείγματα έν τοϊς ήμετέροις μουσείοις, δει- 
κνύοντα ήμϊν έφ’ όσον ύψους άφίκοντο άμφότεραι αί 
τέχναι αυται. καϊ ών τά μνημέΐα πρόκεινται άντϊ 
προτύπων σήμερον έν άπάσαις ταϊς τών ωραίων τε
χνών σχολαϊς. Ό αιών τοΰ Περικλεούς έΐδεν άνθοΰν- 
τα τδν θεσπέσιον τών τεχνιτών τούτων θίασον, όστι; 
άνέδειςε τήν άκρόπολιν τών Αθηνών τδ άστυ τών ί 

τεχνών. Ό Φειδίας (498 — 431 π. X.), οϊτινο; 

ή τής χειρδς τεράστιος δεςιότη; έςεΰρε, δημιουργούσα 
τά άγάλυ,ατα τών θεών, τήν άκραν καλλονήν καϊ

* .

τοΰ 
τών 

“ », έάν μόνον έκ 
οτι ό Πάναινος οιεκόσμησεν
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την ύπερτάτην μεγαλοπρέπεεαν τοιαύτας. οϊας τδ 
δημοτικόν τ.'/έ&υ. τή θεότητι άπέδιδε, διηύθυνε την 
έκτέλεσιν των γλυπτικών έργων. Τις άγνοεΐ τδ κο- 
λοσσαΐον άγαλμα τοϋ 'Ολυμπίου Διδς άπειράκις 
μεταπλασθέν, ώς και τδ άγαλμα τής Άθηνάς, ό'περ 
φιλόκαλος τις έκ τών πλουσίων, ό δούξ de LuyneS, 
άφίδρυσε, κατά τά διασωζόμενα μνημεία, τή έπιμελεία 
τοϋ άγαλματοποιοϋ κ. Simart; Τδ Βρετανικόν μου- 
σεΐον κατέχει μέρος τών άγαμάτων, ατινα έκόσμησάν 
ποτέ τδν ζωοφόρον και τδ αέτωμα τοϋ Παρθενώνος. Ή 
γλυπτική άρα εθνική όντως έστι τέχνη παρά τοΐς 
“Ελλησι, διδ και άναμιμνήσκοντες τά διάσημα τών 
πατέρων αύτών δνόματα ουδόλως έπιζητοϋμεν. απέ
ναντι τοιούτου ένδοξου παρελθόντος, έκμηδενώσαι 
τούς απογόνους· τουναντίον έν τή διανοία ήμών 
περί πολλοΰ ποιοϋμεθα τήν προσεχή αλληλουχίαν 
νών μαθητών πρδς τούς άφηγητήρας και τήν διά 
ισχυρότερου δεσμοϋ συνάφειαν αυτών πρδς τούς 
προπάτορας.

• Ού'τω δή ή γλυπτική άξίως παρίσταται ύπύ τών 
'Ελλήνων έν τή κατά Πεδίον τοϋ Άρεως ’Εκθέσει».

“Ινα δε ούτως εύμενώς έκφράζηται ό ευρωπαϊκός 
τύπος, άπόδειξις ότι ό “Ελλην ούκ έπι σαθραΐς έπαί- 
ρεται έλπίσι κα'ι ό'τι όσον ούπω αρραβώνα τήν 
έχων κα'ι τοΐς έργοις νικών λαμπροτάτω περιβάλ
λεται μέλλοντι έν εύρυτάτω ίρίζοντι.

Ίδωμεν δέ τά κατά μέρος εκθέματα τών ήμετέρων 
γλυπτών.

Τδ κορυφαΐον τής γλυπτικής έργον έστιν ή Πη
νελόπη τοΰ κ. Λ. Δρόση, άγαλμα εςειργασμένον 

έπϊ μαρμάρου μετά πολλής τελειότητος. Κα'ι ήδη 
μέν έθαυμάσαμεν τδ έκ γύψου πρόπλασμα κατά τήν 
Έκθεσιν τοϋ 1867, άλλ’ ό τεχνίτης φαίνεται ότι 
έπεξειργάσΟη φιλοτίμωςτδ έργονΓ όπως άναδείξη αύτδ 
αληθές αριστούργημα.

Τδ θέμα τής άμύμονος Κ ο ΰ ρ η ς Ί κ α ρ ί ο ι ο 
πολλούς έκάστοτε έφείλκυσε καλλιτέχνας, διότι 
έκφράζε·. ύψηλόν αίσθημα, μέγεθος έχον τήν γυναι- 
κείαν άφοσίωσιν. Ό κ. Δρόσης προσεπάθησεν ίνα 
•χαρακτηρίσγ, ΐδανικώς τδ έχέφρον τής ΙΙολυμνήστης. 
διαορυθμίσας έπ'ι θρόνου στάσιν έπαναπαυτικήν τοΰ 
σώματος μετ’ ακραιφνοϋς τοϋ προσώπου ίλαρότητος. 
πρδς δέ, συνδυάσας τήν φιλόκαλον, σεμνοπρεπή ανα
βολήν και τήν χαριεστάτην διάταξιν τών πτυχών 
πρδς τδ απαθές κα'· καρτερικόν τής Πηνελόπης, ήτις 
εκόντως άγραυλοϋσα βλέπει άεϊ ενώπιον αύτής τδ 
προσφιλές ίνδαλμα τοϋ Όδυσσέως, ός κα'ι άπδ στιγ
μής εις στιγμήν δυνατόν εΐσελθι'ν παρ’ αύτή κα'ι

άσπάσασθαι τήν μήποτε άποκαρτερήσασαν άλοχον. I 
ήτις δή κα'ι αποκλίνει ελαφρώς τήν κεφαλήν ώς υπδ I 
ένδομύχου μόνον πόθου άναπνέουσα κα'ι πρδς ούδέν I 
τιθεμένη τάς περ'ι αύτήν ςενας εικόνας και ευθυμίας. I 
Βλέπομεν οτι ό γλύπτης έσπούδασε τδ ήθος κα'ι τδν I 
χαρακτήρα τής Πηνελόπης, ζηλώσας κατά τοΰτο I 
τδν ηθογράφον ΙΙολύγνωστον, νικήσαντα και τδν I 
Ζεΰξιν, ουτινος ή γραφή, κατά τδν Άριστοτέλην, I 
ούδέν εΐχεν ήθος. |

Άξια λόγου έργα τοΰ αύτοΰ τεχνίτου εΐσιν έπίσης I 
ό Μέγας 'Αλέξανδρος, άγαλμα κατά τδν άρχαϊον I 
ρυθμόν ώ; και τδ πρόπλασμα τοΰ αετώματος τής I 

Σιναίας ’Ακαδημίας, παριστάνοντος τήν γέννησιν I 
τής ’Αθήνας. ΊΙ μικρομερής όμως Μελέτη κα'ι ή I 
Ιστορία, άγαλμα φυσικοϋ μεγέθους, άμφότερα I 
έργα νεώτερα, έλαττοϋσι τήν ύπόληψιν τοϋ κ. Δρόση I 
καϊ έμοαίνουσι τήν έκπτωσιν τών δυνάμεων αύτοΰ. I 

Σύγχρονος τώ άνωτέρω γλύπτ-β Θεωοεΐται ό κ. I 
Δ. Κόσσος, πλάσας και ουτος κατά τδν άρχαϊον ρυθ- I 

μδν τόν-Όμηρον έν τή αποθεώσει αύτοΰ. I
Τδ έργον αποπνέει εμβριθές τι καϊ ιδανικόν, 0περ I 

ήκιστα ανευρίσκεται έν ταΐς κακώς οιασωθείσαις 1 
μορφαΐς τοϋ ποιητοΰ. ΊΙ νέα ό'λως αύ'τη παράστασις | 
τοϋ Όμηρου, καθημένου έπι θρόνου, τδ σκήπτρον I 
καϊ τήν λύραν κρατοΰντος τήν έν Όλύμπω θέσιν 

τοϋ άοιδοϋ χαρακτηρίζει, δεχόμενου ώς τεκμήριον I 
τοϋ παγκοσμίου Θαυμασμοϋ τδν παρά τούς πόδας αύ- I 

j τοΰ καταταθέντα στέφανον τανυφόλλου ελαίας 1
Ό τεχνίτης έπιοίδει, φαίνεται, μεγάλως καϊ έν | 

ταΐς κατά φύσιν έξεικονίσεσι, διό καϊ έχει πολυά
ριθμον συλλογήν εικόνων άρχαίων, καϊ νεωτέρων προ- | 
σώπων, ων άναφέρομεν τάς τοϋ Ίπποκράτους, Δη- 1 

| μοσθένους καϊ Σωκράτους έκ τών άρχαίων έκ δέ τών 

νεωτέρων τάς προτομάς τών βασιλέων Όθωνος, Ά- I 
1 μαλίας, Γεωργίου,τοϋ φιλέλληνος Βύρωνος, τοϋ’ Λρ- ■ 

σάκη καϊ τάς έν μεταλλοσήμοις προτύπους εικόνας 
τών φιλελλήνων Γιραρδίνου, Φαβιέρου, μαρκησίου 
Sainte Hilaire Βλαγκάρου. καϊ έκ τών ήμετέρων 
τών κ. κ. Κουμουνδούρου, Φ. Ρώκ Ραγκαβή καϊ I 
άλλων. Ι

Ο κ. Βροϋτος, ’Αθηναίος, νεώτερος τήν ήλικίαν 
τών δύο προμνημονευθέντων ομοτέχνων, διατελεΐ 
ούχ ήττον εϊς τών πρωτευόντων γλυπτών τής ελλη- | 
νικής καλλιτεχνικής αιθούσης διά τε τήν ποικιλίαν 
καϊ τήν έπιτυχίαν τών έργων αύτοϋ. "Εστι δέ τού- t 
των τδ σπουδαιότερον τδ ΙΙνεϋμα τοΰ Κόπε ρ- 1 
νίκου, θέμα δεινόν καϊ δυσπρόσιτον τή γλυπτική, 
άλλ’ ουτινος τάς δυσχερείας έςωμάλυνεν ή τολμηρά I

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

τοϋ τεχνίτου ιδιοφυία, εΰροϋσα τήν ισορροπίαν καϊ τδ 
ευχαρι στάσεως σχεδόν αιθέριου. Τδ ύπδ τήν μορφήν 
.νεανίου πνεΰμα τοΰ ένδοξου αστρονόμου κατέρ
χεται ούρανόθεν ό’πων άγγείλγ! έπαληθεύουσαν τήν 
δ^αν τοϋ Πυθαγικα, διδ καϊ πρδς άπόδειξιν <οθεΐ 
τή δεξιά την σφαίραν, ένώ δεικνύει τώ δακτυλω 
τδν γεννήτορα τής ήοϋς, ελκοντα περϊ έαυτδν τήν 

έναρμόνιον τοΰ κόσμου τροχιάν.
Ή συλλογ-ή τών έκθεμάτων τοϋ κ. Βρούτου σργ· 

κεϊται έκ δύο αγαλμάτων, τής Δ ύ γ ή ς καϊ τήν 
Νυκτδς καϊ έκ δύο λαμπρών προτομών, τής τοϋ 
Αλεξάνδρου καϊ τής τοϋ Άχιλλέως τώ 
βέλει τοϋΠάριδος τρωθέντος. Τδδριμύ 
καϊ εκδικητικόν τοΰ Ουμολέοντος ήρωος αγωνίαν 
έμποιεΐ τώ άπατηλώ Πριαμίδη καϊ έν τή ώρα 
ταύτη! ΙΙροσθετέον δέ έτέραν τινά προτομήν τοϋ 
Κ α ν ά ρ η καϊ τέλος σχεδίασμά τι αετώματος πα- 

ριστάνοντος τά Ό λ ύ μ π ι α.
Ό κ. Δ. Φιλιπότης, Τήνιος, παρίσταται νεώ- 

τατος γλύπτης, έπιμελούμενος δεξιώς τοϋ νέου ρυθμοϋ 
τής νέοϊταλικής σχολής. Έπαινοϋμεν εΐλικρινώς τά 
ούο αύτοΰ συμπλέγματα, τδν Θ ε ρ ι σ τ ή ν και τον 

Ά λ ι έ α.
Συμπολίτης καϊ ομήλιξ τώ άνωτέρω, ό κ. Χα- 

λε’τας, έπιδιώκει, φαίνεται, τήν αύτήν σπουδήν. Τδ 
ζωηρόν αύτοϋ σύμπλεγμα δ Σ ά τ υ ρ ο ς καϊ ό 
Έρως εμφαίνει ικανήν δεξιότητα καϊ έπίνοιαν 
όπως προιδτ( τις τδ διανοιγόμενον τώ τεχνίτη ευρύ 

καϊ ένδοξον στάοιον.
Νΰν δέ άποβλέποντες εις τήν γενικήν άξίαν τών 

πρωτοτύπων τούτων έργων τών ομογενών τεχνιτών 
έπευφηιεοΰμεν, μετ’ εγκαρδίου χαράς, εϊς τήν άνα 
γένντσιν τής πατριόας τέχνης έπϊ τοΰ άρχαιοσέμνου 
τής πατρίδος έδάφους, προσεπιδιώκουσαν δέ άμφοτέ- 
ρας τάς τοϋ όντως καλοϋ άποθεωρήσεις τδν άρχαιο- 
τυπον καϊ τόν ρ ω μ ά ν ι ο ν λεγόμενον ρυθμόν.

Έν ΙΙαρισίοις, όκτώβριος τοΰ 1878.
Δ.; Β.

II ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΦΓΑΝΩΝ.

Δέν είναι ίσως άσκοπον νά διαλάβωμέν τινα περϊ 
τής τών Αφγανών καταγωγής, άφοΰ ό λαός ούτος 
έρχεται νΰν εις τήν ήμερησίαν πολιτικήν διάταξιν, 
ένεκα τής προς τούς "Αγγλους διαφοράς αυτών. Έν 
δύο άγγλικοΐς συγγράμμασι, κατά τδν αιώνα τοΰτον 
έκδοΟεΐσιν, ύπάρχουσι πολλαϊ καϊ ενδιαφέρουσα: λε
πτομέρεια! περϊ τής τώνΑφγανών χώρας. ΊΙ κυρίως

τής Παλαιστίνης κατά

κατέφυγον εις Κ ο χ «-

λεγομένη Άφγανική φυλή εβραϊκήν διεκδικεΐ κατα
γωγήν. έκ δέ τών πολλών έγγράφων παραδόσεων 
προκύπτει συμφωνία περϊ τής βασιλείας τοϋ Σαούλ 
<ώς αφετηρίας αύτών. Ό ισχυρός ούτος μονάρχης 
λε'γεται άποκτήσας δύο κατόπιν υιούς ταύτοχρόνως 
τεχθέντας έκ δύο διαφόρων γυναικών, άμφοτέρων άνη- 
κουσών είς τήν φυλήν τοΰ Λευι. Οί δύο ουτοι πρίγ- 
κηπες άνατραφέντες ύπδ τοϋ Δαυίδ, διαδόχου τοϋ 
Σαούλ, έγένοντο σύν τώ χρόνω δ μέν πρωθυπουργός, 
ό δέ στρατηλάτης. Ό πρώτος άπέκτησεν υίδν’Λσάφ 
ή Ιωσήφ τουνομα, ό δέ δεύτερος έτερον Άφγάναν, 
Οίτινες έπϊ τής βασιλεία: τοϋ Σολομώντος έκληρονό- 
μησαν πατρικάς θέσεις. Ό Άφγάνας προήδρευσεν 
ύπό τήν έξέλεγξιν τοΰ Σολομώντος. Κατά τήν κα- 
τάκτησιν τοϋ Ναβουχοδονόσορος ή φυλή τοϋ Άφγάνα 
διετέλεσε πιστοτάτη εις τδν πατέρων αύτής τήν 
θρησκείαν, καϊ μετά μάκρους διωγμούς καϊ πολλάς 

σφαγάς έξώσθη έπϊ τέλους 
διαταγήν τοΰ είδωλολάτρου κατακτητοϋ. Τότε τά 
λείψανα τής φυλής ταύτης κατέφυγον είς Κ ο χ ι- 
στάν ύ 1’δρ καϊ Κδχ ύ Φαρόζα, ένθα παρά 
τών γειτόνων αύτών άπεκλήθησαν ότέ μέν Άογα- 
ν οϊ Αφγανοί, ότέ δέ Μ π α ν ϊ Ί σ ρ α ή λ. Έπέ- 
κείνα τών πεντεκαίδεκα παρήλθον έτη άπδ τοϋ θα
νάτου τοϋ Σουλεϋμάν Σολομώντος, οτε οί Αφγανοί 
ηχούσαν τδ πρώτον νά γίνηται λόγος περϊ νέας θρη
σκείας, ήτις έπρόκειτο νά άποβή θρησκεία αυτών· 
Ισραηλίτης, όστις μετά τήν διασποράν τοΰ εβραϊκού 
λαοΰ άποκατέστη έν Αραβία καϊ όν δ Μωάμεθ κα- 
τέλεξε μεταςύ τών πρώτων οπαδών αύτοϋ, έχρησί- 
μευσε τδ οργανον τής άλλαςοθρησκείας αυτών· ουτος 
άνεκοίνωσεν αύτοΐς τήν έλευσιν τοϋ τελευταίου τών 
προφητών, εστάλη δέ αύτώ εις Μεδίνην πρδς συνεν- 
νόησιν πρεσβεία έκ τών πρεσβυτέρων έν έαυτόϊς, ύπδ 
τήν οδηγίαν τοϋ εύσεβεστέρου καϊ τοϋ σοφωτέρου έκ 
τοϋ έθνους αύτών, τοϋ Καις. Οί σοφοϊ ουτοι άπε- 
δέςαντο ένθουσιωοώς τήν νέαν θρησκείαν καϊ αρκούν
τως μέγαν ανέπτυξαν ζήλον όπως κριθώσιν άξιοι τών 
ειδικών άμοιβών τοϋ προφήτου, όστις τήν εύαρέσκειαν 
αύτοϋ έξεοήλωσεν εις τούς νεοφώτιστους τούτους 
'Εβραίους, αραβικά δούς αύτοΐς ονόματα καϊ ύποσχε- 
Οεϊς ότι ό τίτλος τοϋ μαλϊκ ή πρίγκηπος, οστις 
έδόθη ποτέ τώ Σαρϊφ ούδέποτε 0’ άφτ,ρέϊτο· τούντεϋ- 
θεν ή ύπερηφανία τοϋ άρχηγοΰ έκάστης τάξεως τής 
άφγανικής φυλής τοΰ φέρειν εΐσέτι καϊ σήμερον τδν 
τίτλον τοΰτον. Ί’ποστρέψας εις τά ίδια ό Καις είρ · 
γάσθη σπουδαίως προς άλλ,αξοθρησκείαν τών συμπα
τριωτών αύτοϋ καϊ προόδους τινάς είς τδν ίσλαμι-
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σμδν ε'ποιήσατο' άλλά πιστεύεται δ'τι οί Σαρακινο!, 
οΐ'τινες, πανταχόθεν πΰρ και σίδηρον φέροντες, διήλ- 
Οον τών ’Αφγανών τήν χώραν, δ'πως έχριφθώσιν ε'π'ι 
τής εύρείας .νδικής χερσονήσου, μεγάλως συντελέσαν 
είς τήν έπιτυχίαν τοΰ κηρύγματος αύτοΰ. Έν τού- 
τοις φυλαι τινες δχυρωθέϊσαι έν άπροσίτοις έρημίαις 
άφήκαν τδν χείμαρρον νά παρέλθη και έπ'ι μακρδν 
έτι διάστημα τήν άρχαίαν αύτών θρησκείαν έτήρη- 
σαν, άναγινώσκοντες τήν Πεντάτευχον καί εις τοΰ 
μωσαϊκού νόμου τά προστάγματα ύπείχοντε;. Τά 
πρώτα δπωσοΰν θετικά διδόμενα περ'ι τής πολιτικής 
ιστορίας τών ’Αφγανών, ή δπως άποκαλέσιβμεν αύ
τούς διά τοΰ ονόματος, δ'περ άποδίδουσιν έαυτόϊς, τοΰ 
έθνους π ο υ χ τ ά ν. α χρονολογοΰνται άπδ τής μωα - 
μεθανικής’έποχής. Ή λέξις πουχτάνα παραγο
με'νη κατά τινας μέν έκ τής'εβραϊκής, κατ’άλλους 
δέ έκ τής συριακής, άντιστοϊχέϊ πρδ; τήν ιδέαν τοΰ 
άπελίυθερωθένιος λαοΰ. Ή λέξις άφγανδς 
τήν αύτήν άκριβώς φέρει σημασίαν, έάν ήναι αληθές 
δ'τι ή μήτηρ τοΰ, ώ; άνωτέρω, Άφγάνα ώνόμασεν 
αύτδν οίίτως έκ τής κραυγής, ήν γεννώμενος έβαλε 
κατόπιν δυσχερούς τοκετού, Ά φ γ ά ν α, τουτέστιν 
έλυτρώθην!

Τά άνωτέρω, ίημοσιευθέντα έξ ευρωπαϊ

κών πηγών έν τώ Νιο.Ιόγω, ό καθηγητής 
τής έν Σμύρνη εύαγγελικής Σχολής κ. Π. 
Καρολί^ης έξελέγχει έν τή Νέα. <ϊιά

τών επομένων.

Είναι καθαροί μΰθοι τά λεγόμενα περ'ι τής έξ 
Εβραίων καταγωγής τής κ υ ρ ί ίο ς λ ε γ ο μ έ ν η ς 
άφγ α νι κής φυλής ώ; κα! τά περ'ι τής εϊς 
τήν χώραν έκείνην μετοικήσει»; τών άπογόνων τοΰ 
Σαούλ, ομοια πρδς τά μυθευόμενα περ'ι τής μέχρι 
Κίνας άποπλανήσεως τών ύπδ τών Ασσυριών αίχ- 
μαλωτισθέντων κατοίκων τοΰ βασιλείου 'Ισραήλ. Τδ 
Αφγανιστάν δέν είναι χώρα τοσοΰτον άγνωστος έν 
τήαρχαία ιστορία δσον φαίνεται έντώ άνωτέρωάρθρφ. 
Τδ σημερινόν ’Αφγανιστάν (ή παλαιά ΙΙακτυϊκή) 
περιλαμβάνει μέγα μέρος τής άρχαίας Άραχω 
σίας (ουτω κληθείσης άπδ τοΰ ποταμοΰ Άραχώτου) 
μέρη τής Βακτρικής κα'ι τής Άριας. Οί κάτοικοι 
τών χωρών τούτων πρδ άμνημονεύτων χρόνων ύπέ- 
κυψαν άλληλοδιαδόχω; είς τά κυριαρχήσαντα τοΰ 
μεγάλου Ίρανικοΰ όραπέδίου ’Ιρανικά έθνη τών Βακ- 
τρίων, ΛΙήδων κα'ι Ιίερ-ών κα'ι άνήχον δ'πως πϊσαι 
σχεδδν αί φυλα'ι τοΰ Ίρανικοΰ οροπεδίου εΐ; τήν 
μεγάλην Άριαν φυλήν. Τάς πρώτα; άρχάς τοΰ πο- 

λιτισμοΰ έλαβε πιθανώτατα ή χώρα αυ’τη άπδ τοΰ 
άρχαιοτάτου βακτρικοΰ κράτους, άπδ τών ’Ινδιών, 
κα'ι άπδ τών ’Ασσυριών τών οποίων αί κατακτήσεις, 
καθ' ά παλαιό! μΰθοι παρέδωκαν κα'ι νεώτεραι ιστο
ρικά! κριτικά! έρευναι έβεβαίωσαν, έφθασαν μέχρι 
τής Βάκτρα; κα! τών Ινδιών. Ό Μέγας Αλέξαν
δρος χωρών πρδς τάς 'Ινδίας διήλθε διά τής χώρας 
ταύτης τής οποίας αί σήμερον έτι άκμάζουσαι δύ· 
πόλεις Έράτ και Κανδαχάρ (’Αλεξάνδρεια ή έν 
Άρίοις κα! ’Αλεξάνδρεια ή έν Άραχώτοις) είναι 
κτίσματα ττΰ Μακεδόνος δορυκτήτορος, τοΰ δποίου 
μέχρι σήμερον σώζεται ή μνήμη παρά τοΤς κατοί- 
κοις τών πόλεων έκείνων. Κατά τάς έρευνας, άς 
πρδ ολίγων έτών άγγλοι αξιωματικό! έποίησαν είς 
τήν γλώσσαν τών Άφγάνων κα! κατά τάς έπ! του 
του κρίσεις τοΰ σοφοΰ Άσιατιστοΰ Haug, ή νΰν 
γλώσσα τών Άφγάνων είναι διεφθαρμένη Άρία 
διάλεκτος. Διότι κα'ι ένταΰθα και έν Χίβα κα! Περ
σία. μεθ’ δλα; τάς έπιδρομάς αλλοφύλων λαών, τδ 
Άριανδν στοιχεϊον διετηρήθη ισχυρόν. Τδ έθνικδν 
όνομα τών κατοίκων τοΰ ’Αφγανιστάν ήτο II α- 
κτ ύ α ι. ΙΙακτύας αναφέρει δ Ηρόδοτος είς τδν στρα
τδν τοΰ Ξέρξου (VII, 67). ΊΙ χώρα, ώς είπομεν, 
εκαλείτο πακτυϊκή, κα! ήν έπ! τοΰ Δαρείου τοΰ 
Ί'στάσπους έπαρχία τοΰ περσικοΰ κράτους (Ήροδ. 

VI. 93).
Τδ δέ σημερινόν όνομα, δι’ ου αύτο! εαυτούς οί 

Άφγάνες χαλοΰσι Π αχ τοΰ (όχι Πουχτάνα) είναι 
προοήλως αύτδ τοΰτο τδ αρχαϊον όνομα- τδ Άφγάν 
είναι όνομα νεώτάτον όπερ οί ΙΙέρσαι έδωκαν πρώτον 
εί: τήν χώραν ώς τόπον θλίώεως (άφγάν πληθ. τοΰ 
φιγάν=θρήνθς) διά τάς πολλάς έκεϊθεν έλθούσας έπ'ι 
τήν Περσίαν καταστροφάς: Πιθανόν έβράϊκαί τινες 
άποικίαι νά έφθασαν είς τήν Άραχωσίαν ήδη χατα 
τήν βαβυλωνιχήν αιχμαλωσίαν, διότι έπ! τοΰ Άρ- 
ταξέρξου άκόμη τοΰ Μακρόχειρος ύπήρχον έν Περσία 
Εβραίοι, διεσκεδασμένοι ένταΰθα ύπδ τών Βαβυλω
νίων. Άλλά τά περ! Άφγάνων κτλ. θρυλούμενα 
είναι προδήλως τής μωαμεθανικής εποχής, καθόσον ό 
ισλαμισμός πανταχοΰ συνέδεσε τάς παραδόσεις αύτοΰ 
πρδ; τάς τοΰ εβραϊσμού.

Ό ΰ-εύθυνο; Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ.

ΤΠΙΟΙΣ Βουτυρά και Σ/ας.


