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ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΖΙΙΤΗΗΛ

ΚΑΙ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Περί τοΰ ελληνοτουρκικού ζητήματος 
ό παρισινός Χηύτοι;, οργανον, ώς γνωστόν, 
του έπι τών εξωτερικών ύπουργοΰ τής Γαλ
λίας, έιϊημ.οσιευσεν άζιανάγνωστον άρθρον, έν 
ω ύπομιρινήσκων τήν πρός τήν Τουρκίαν προς- 
κλησιν τοΰ συνεδρίου καϊ τό 24 άρθρου τής 
βερολινείου συνθήκης έπάγεται τά επόμενα.

Ή πρόοψις τού συνεδρίου έπραγματοποιήθη καϊ 
οέν έλησμονήθη ή λυπηρά εγκύκλιος 8ι’ ής ή Πύλη 
άπέκρουεν απολύτως πασαν ιδέαν παραχωρήσεων εις 
τήν 'Ελλάδα. Έπειδή ή Γαλλία, ένθέρμως άλλως 
ύποστηριχθέϊσα ύπδ τής ’Ιταλίας, έλαβε τήν πρω
τοβουλίαν τής περϊ Ελλάδος προτάσεως ήν άπεδέξατο 
τδ συνέδριον, άρκούντως φυσικόν είναι ό’τι μετ’ ϊδια- 
ζούσης φροντίζει μερίμνης περϊ τοΰ όρου τούτου τής 
βερολινείου συνθήκης. Άλλα σαφές είναι ότι, έντδς 
των μετρίων ορίων έν οϊς τδ συνέδριον έθεώρησεν έκ 
των προτέρων καθήκον νά περιορίση τήν ένε'ργειαν 
των συνυπογραψασών δυνάμεων, τδ έργον τής γαλ
λικής κυβερνήσεως είναι και αύτδ έκ τών μετριό
τατων. Παν ό,τι ή Γαλλία δύναται ούτως έχόντων 
τών πραγμάτων νά πράξη είναι νά ύπομνήση τήν 
έν Βερολίνω ληφθέΐσαν άπόφασιν, νά κατάδειξη πρδς 
τινα προσκόμματα συγκρούεται καϊ νά βολιδοσκο
πήσει τάς ένεστώσας διαθέσεις τών δυνάμεων περϊ 
έπεμβάσεως, ήτις άποφασισθέϊσα κατ’ άρχήν δέον νά 
ενασκηθή κατά τήν εύκαιρον ώραν.

Ή οιακοίνωσις τοΰ κ. Βάδδιγκτων είναι ήδη γνω
στή έν Βερολίνω καϊ ή Β ο ρε ιο γ έρμα νι κή ’Ε
φήμερες προέλεγε πρό τινων ημερών οτι θά τύχη 
ααλλίστης υποδοχής. Έγνώσθη φυσικώ τώ λόγω έν 

ί’ώμη ταχύτερον ή άλλοθι, καθόσον ένεργήσαντες 
ευθύς έξ άρχής έκ συμφώνου μέτά της ιταλικής 
κυβερνήσεως, ώφείλομεν καϊ νά συνεννοηθώμεν μετ’ 
αυτής όπως έπιληφθώμεν τοΰ ζητήματος. Ή ’Ε
παρχία κή Άντα π όκ ρι σ ι ς αναγγέλλει οτι καϊ 
τδ αύστροουγγρικδν άνακτοβούλιον έλαβεν άνακοίνωσιν 
τής έγκυκλίου καϊ δ ιδιαίτερος ήμων ανταποκριτής 
γνωστοποιεί ήμϊν ποιαν έντΰπωσιν παρήγαγεν έν 
Βιέννη. Ό κόμης Άνδράσσυ επιδοκιμάζει κατ’ άρ
χήν τήν πρότασιν περϊ έπιμονής άπδ τοΰδε παρα 
τή Πύλη πρδς έκτέλεσίν τοΰ 24 άρθρου τής βερολι - 
νείου συνθήκης. Άλλ’ έπειδή τδ διάβημα τοΰτο μέλ
λει νά έχη χαρακτήρα κοινής έπιδείξεως, έπιθυμέΓ 
νά περιμείνη όπως καϊ ή αγγλική κυβέρνησις γνω- 
στοποιήση τήν συναίνεσιν αύτής Δέν έπεται έκ 
τούτου οτι υπάρχει φόβος μή ή Αγγλία άρνηθή νά 
μετάσχη τοΰ περϊ ού ό λόγος διαβήματος. Ό λόρδος 
Βήκονσφηλδ έν τώ συνεδρίω, καίπερ θεωρών τήν 
προταθεϊσαν ύπδ τής Γαλλίας οροθεσίαν ώς συζη
τήσιμου — μεταχειριζόμεθα τάς ιδίας αύτοΰ φράσεις 
— είχε κηρύξει ανεπαρκή καϊ ατελή τά διαχαρα- 
χθέντα τώ 1831 ελληνικά όρια. «Κατά πάντας 
τούς αρμοδίους πολιτικούς άνδρας, είπε, τά όρια 
ταΰτά εΐσι κίνδυνος καϊ συμφορά διά τε τήν Τουρ
κίαν καϊ τήν 'Ελλάδα· ό σχηματισμός αύτών είναι 
ένθάρρυνσις οιά τήν ληστείαν, καϊ ή ληστεία έπά
γεται κατ’ άνάγκην ταραχάς εις τάς όμορους έπαρ
χίας». Τδ πολύ δύναται τις νά ένοοιάζη έάν αί πρδς 
τήν 'Ελλάδα διαθέσεις τής αγγλικής κυβερνήσεως 
εΐσϊν αί αύταϊ, αί'τινες καϊ κατά τδ συνέδριον, καί ή 
όπωσοΰν σκληρά γλώσσα μελών τινων τοΰ αγγλικού 
ύπουργείου όμιλούντων περϊ Έλλήνων θά έφαίνετο 
έξεγείρουσα τοιαύτας αμφιβολίας, έάν ή τοΰ πρω
θυπουργού δέν ήτο άρκούντως οριστική όπως άπο- 
σοβήση τούς τοιούτους φόβους.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΛΔΔΙΓΚΤβΑ.

Ίύϊημοσιεύθη εσχάτως ή ίγ·7.ύχ.).·.ος τοΰ 

έπϊ τών εξωτερικών ύπουργού τή; Γαλλίας 
κ. Βά^ιγκτων, #Γής προσεκαλεϊτο ή 'Γψ. 

Πύλη είς έκτε’λεσιν τών δρων τής βερολινείου 
συνθήκης. Τό σπουοαιο’τατον τοΰτο έγγραφον 
έχει έν μεταφράσει ούτως.

Ό ύπουργος των εΡ,ωτίζίκωτ τωίνΚων- 

σταντινονπό.ΐίΐ .τρεσδευτΤ/ τζ/< Γα.1.1ία>;.

Παρίσιοι, 27 σεπτεμβρίου 1878.
Κύριε,

Ή τροπή, ήν έν Τουρκία έλαβον τά πράγματα, 
επισύρει λίαν τάς μέριμνα; τής δημοσίας γνώμης. 
Δεν ήτο μεν δυνατόν νά έλπίσΤ| τις ό'τι ή έκτέλεσι; 
τής βερολινείου συνθήκης Οά έξεπληροΰτο άνευ δυσκο
λίας οΰδε πρδ πάντων ότι οί μουσουλμανικοί λαο'ι 
τής αύτοκρατορίας θ' άπεδέχοντο μετά πλήρους εγ
καρτερήσει»; τήν νέαν τών πραγμάτων κατάστασιν 
άλλ' έδικαιοΰτο ν’ άναμένή δ’τι ή οθωμανική κυβέρ- 
νησις, ήτις είχεν αποδείξει ένέργειαν κατά τήν πά
λην, θ' άνελάμβανε μετά πλείονος σταθερότητο; τήν 
διεύθυνσιν τών πνευμάτων μετά τήν υπογραφήν τής 
ειρήνης κα’ι Οά ωφελείτο έκ τοΰ εϋρωπαίκοΰ συμβο
λαίου, ό’περ αντικατέστησε τήν προεισαγωγικήν συν
θήκην τοΰ Αγίου Στεφάνου. Μεγάλη ταραχή φαί
νεται τουλάχιστον έπικρατοΰσα έν τοϊς συμβουλίοις 
της Πύλης κα'ι ή κατάστασις τών έπαρχιών αποκα
λύπτει διατάοαξιν, ήτις δύναται ν' άποβή ολέθρια, 
έάν οί ΰπουργο'ι τοΰ Σουλτάνου έξακολουθώσιν εγκα- 
ταλιμπάνοντες τήν πορείαν τών πραγμάτων εϊς την 
τύχην τών γεγονότων.

Δέν άποδεχόμεθα τήν πρόφασιν τής άπενΟαρρύν- 
σεως πρδς δικαιολογίαν. ΊΙ άπενΟάέρυνσις αύτη Οά 
έξηγεϊτο τδ πολύ μετά τήν συνομολόγησιν τής συν
θήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, ήτις παρέδιδε τδ πλεϊ- 
στον μέρος τής Τουρκίας εϊς τούς χειραφετηθέντα; 
Σλαύους τής Σερβίας, τοΰ Μαυροβούνιου κα'ι τή; 
Βουλγαρίας. 'Αλλά δέν έννοεϊται πλέον μετά τήν 
συνθήκην τοΰ Βερολίνου, ήτις άπέδωκεν εϊς τδν Σουλ
τάνον, πάσας τάς χώρας τάς άφαιρεΟείσας άπ' αύτοΰ 
πρδς νότον τοΰ Αίμου, καί πάσας εκείνα;, έφ’ ων 
είναι δυνατόν νά διατηρηθή επωφελώς ή κυριαρχία 
αύτοΰ. Τι Οα εκέρδαινεν είς πραγματικήν δύναμιν 
ανακτώμενος τάς ηγεμονίας, αϊτινες ήδη πρδ τοΰ πο
λέμου ήσαν σχεδδν ανεξάρτητοι, ή καί άναλαμβάνων 
έν Βουλγαρία άμεσον εξουσίαν ήτις, άδιαλείπτως Οά 

διημφισβητεϊτο.Τί Οά έκέρδαινε μή συνεννοούμενος με
τά τής Αύστρίας, ή άρνούμενος είς τήν Εύρώπην ε'πα- 
νόρθωσιν τών μεθορίων τής Ελλάδος, ής τήν συμ- 
μαχίαν μέγιστον έχει συμφέρον νά προσκτήσηται 
κατά τήν νέαν έν ’Ανατολή κατάστασιν τών πραγ
μάτων ;

ΊΙ Πύλη άρα οφείλει ν’ άποδεχθή άποφασιστικώς 
τούς νέους ύπάρξεως όρους, οί’τινες έγένοντο αύτή καί 
νά παρακωλύση όπως μή ή γνώμη τών μουσουλμα
νικών λαών τής Τουρκίας άποπλανηθή παραφερομένη 
ύπδ τής ιδέας ότι είναι δυνατόν ή έκτέλεσι; τής 
βερολινείου συνθήκης ν' άποσοβηΟή άκινδύνως, ή του
λάχιστον ν' άναβληΟή. 'Οφείλει νά προσπαΟήση του
ναντίον ό’πως πείση αύτούς ότι τδ συνέδριον έπηνώρ- 
θωσεν όσον, καί πλέον ίσως ή όσον ήτο δυνατόν νά 
έλπίση τις κατά τήν παραμονήν τής συνόδου αύτοΰ, 
τάς άπωλείας, αϊτινες έπεβλήθησαν εϊς τήν οθωμα
νικήν αυτοκρατορίαν ύπδ άτυχους πολέμου καί ότι ή 
αυτοκρατορία αύ’τη έάν γινώσκη νά συμμορφωΟή πρδς 
τούς σκοπούς τών έν Βερολίνω διαπραγματευύέντων, 
δύναται εΐσέτι νά οιαδραματίση επωφελές πρόσωπον 
έν Εύρώπη. Τοΰτο έν πάση περιπτώσει τδ μέσον τοΰ 
νά διατηρήση τήν εύμένειαν τών δυνάμεων, αϊτινες 
ύπερησπίσθησαν μέχρι τοΰδε τά συμφέροντα τής Πύ
λης καί νά ματαιώση τούς ύπολογισμούς, όσοι δύ
νανται νά ήναι αύτή εχθρικοί. Έπιθυμοΰμεν άρα νά 
βλέπωμεν τούς ύπουργους τοΰ Σουλτάνου έμπνεο- 
μένους ύπό τών γενικών τούτων θεωριών, έν τή δια
γωγή ήν πρόκειται νά διαχαράξωσιν έπί τούτοις, 
καί πιστεύομεν ότι είναι καιρός, έάν δέν θέλωσι νά 
διακυβεύσωσι τά πλεονεκτήματα, τά άνακτηθεντα 
διά τής έπεμβάσεως τών δυνάμεων ε'ν καταστάσει 
πραγμάτων, ήτις έφαίνετο απεγνωσμένη.

Τά μάλιστα καί ύμέϊς αύτδς οφείλετε νά έπιμεί- 
νητε κατά ταύτην τήν έννοιαν πάντοτε οσάκις ήΟέ- 
λετε λάβει εύκαιρίαν. Αί σύμβουλοί αύται ύπαγο- 
ρεύονται ήμϊν ύπδ τοΰ ειλικρινοΰς ένδιαφεροντος, 
όπερ έχομεν ύπέρ τής διατηρήσει»; τής τουρκικής 
αύτοκρατορίας.

Δέξασθε, κτλ
[Ύπογ.] ΒΛΛΔΙΓΚΤΩΧ.

Φαίνεται ότι ή φύσις, ή άπαντα τά όργανα τοΰ 
ήαετέρου σώματος τοσοΰτο σοοώς διαπλάσασα, όπως 
καταστήση ήμάς εύδαίμονας, προσέθηκεν ήμϊν καί 
τήν ύπερηφάνειαν, πρδς άπαλλαγήν ήμών άπδ τής 
λύπης, τής προερχόμενης έκ τής γνώσεω; τών ήμε
τέρων ατελείων.
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Παοά τάς ’Αθήνας, έμπροσθεν τής δδου, ό ναός τοΰ
*> srnmot μβμ ·. θ„^,

.... Ό άπδ τής ’Ακροπόλεως έξ έπιπολής θεώ- αρχιτεκτονικής, άφίσταται λίαν άποτόμως τών τοΰ 
μένος τάς νέας Αθήνας, δύναται νά έννοήση όποϊον έλαιώνο; φύλλων, διότι διακοσίων καί δισχιλίων 
V τδ σχεδιογράφησα τών άρχαίων ’Αθηνών. Ό έτών ήλιος έχρύσωσε τά μάρμαρα αύτοΰ διά πλου- 
όφθαλμδς, βλέπων έλιυθέρως τά τέσσαρα κέντρα τοΰ σίου ωχροκίτρινου χρώματος. Ό ναός έμφανίζεται 
όρίζοντος, έχει πρδ αύτοΰ θαυμάσιου πανόραμα ε'κ κατά πλαγίαν πρόσοψιν, ήν οί παλαιοί έπινοήταντες 
τοΰ ύψους τοϋ λόφου έκείνου, ου τδ έδαφος, συγκεί- καθιέρωσαν· τδ πρόσωπον είναι ανατολικόν, τδ άέ- 
μενον έκ κόνεως συντετριμμένων μαρμάρων, ύπό- τωμα γεγλυμμένον, οί δκτώ κίονες δωρείου ρυθμοΰ 
κεϊται ώς βάθρον τοϊς άρίστοις άρχιτεκτουικοϊς μνη- καί μακρδν τδ μεταστύλιον τής κατά τήν βορείαν 
μείοις. Καίτοι ή νέα πόλις ιδρυται έπί τής Οέσεως πτέρυγα στοάς. Τδ Θησεϊον ύψοΰται έπί ποώ - 
τοΰ αρχαίου άστεως, άλλ' όμως τείνει πρδς βορράν δους γηλόφου, κεκαλυμμέυου ύπδ κάκτων καί δύο 
τής άκροπόλεως, ής τά μεσημβρινά μέρη καταλείπει ύΦηλών άλοών, αι’τινες διά τε τδν λεϊον καί ύπερ
κενά- έπί τών τελευταίων τούτων έκειντο ποτέ οί τενή κορμόν καί διά τήν κοφυφήν αύτών, τήν 
παρά τδ άστυ δήμοι Μελίτη, ΚύΟηρος καί Λίμναι. κεκοσμημέυηυ ύπδ δύο κλάδων, παραδόξως περιει-

'-’ΟΟεν δήλον ότι, έπί μέν Περικλεούς, αί Άθήναι, λιγμενων, είναι παρεμφερείς πρδς δύο παμμεγέθεις 
πανταχόΟεν τήν Άκρόπολιν περιβάλλονται, ειχον λαμπτήρας. Μικρδν περαιτέρω τοΰ θησείου άρχεται 
σχήμα μεγίστης έλλειψοειδοΰς άσπίδος, έν δέ τοϊς ή νέα πόλις, ό δ’ οφθαλμός βλέπει άμέσως τήν πα- 
καθ' ήμάς χρόνοι; έχουσι σχήμα πέλτης, ήγουν τής λαιάν τουρκικήν συνοικίαν. Τήν συνοικίαν ταύτην 
άσπίδος έκείνης τών Αμαζόνων, ήτις έφερε τοξοειδή άποτελεϊ άθροισμα μικρών λευκών οικιών, έχουσώυ 
έγκοπήν κατά τδ έτερον τών άκρων. Έντδς τής ή έρυθρας στέγας ή επίπεδα δώματα- ή οροφή ώς 
έγκοπής ταύτης ύψοΰται σήμερον ή Άκρόπολις. έπί τδ πλεϊστον είναι μία καί μόνη, τά δέ παράθυρα 

Δυσμικώς, παρά τούς πρόποδας τοΰ πραυοΰς τής μικρά καί άτάκτως τεταγμένα. Τά άθλια ταϋτα οι- 
Άκροπόλεως, κατά τά Προπύλαια, έπεκτείνονται μέν κήματα, ωυτιυα ήδη καταέβέουσι, κεϊνται άδιαφόρως 
κυκλικώς αί κλιτύες τοΰ τής ΙΙνυκδς γηλόφου, έμ- πρδς τά σημεία τοΰ όρίζοντος, έπί γραμμής τά μά- 
φανίζονται δέ πλαγιόθεν αί ογκώδεις γωνία·, τοΰ τε- λίστα ακανόνιστου καί έναντίας τή συγχρόυω άγο- 
θραυσμένου Άρείου Πάγου, όστις, λάμποντος τοΰ ραυομία. ΊΙ συνοικία αυτή δέν έχει ούτε οδού; ούτε 
ήλιου, άντανακλα λευκόφαιου καί μολυβδόχρουν φώς. στενωπούς, άλλά λαβύρινθον ατραπών, αι'τινες είναι

Δεύτερον διάγραμμα προβάλλει ό λόφος τών Νυμ- είτε στεναί, ώς αί ύπδ τών αιγών έπί τών βουνών 
φών, έπί μέν τής κορυφής έχων τδ άστεροσκοπεϊον, χαρασσόμεναι, είτε έλικόστροφοι, ώς αί ύπδ τών βυά- 
ϊδρυμα νεώτερον, κατά δέ τήν έπιφάνειαν στρωννύ κων έν τοϊ; πεδίοις διαγραφόμεναι αύλακες. Ποΰ καί 
μένος ύπδ πυρροχρόου χλόης, διασπειρομένης ύπ' που εκτείνεται χέρσου γηπέδου πλησίον ήρειπω- 
άσθενών δευορυφίωυ καί τινων άκανθοφόρων θάμνων, μέυης οικοδομής, ή ύψοΰται μέγας τοϊχος, ου τήν 
Τδ δέ τρίτον διάγραμμα σχηματίζεται ύπδ τής σκιά κορυφήν κατέστησαν ανώμαλον οί καταπεσόντες λίθοι · 
γραφίας τοΰ όρου; ’Ικάρου, ό'στις, μέχρι μέσου καλυ- ό τοιοΰτος τοϊχος περιορίζει αύλήντινα, έν η δθόνια, 
πτόμευος ύπδ χλοερωτάτων λαρίκων, διαγράφεται άπδ σχοιυίου αίωρούμευα, στεγυοΰυται ύπό τοΰ ήλιου, 
έπί τοΰ ούρανοΰ. Άνωθεν τοΰ ορού; Ικάρου ύπερ- Άλλά τδ μόνον κανονικόν οικοδόμημα, τδ άπό τοΰ 
φαίνεται ή όξεϊα τοΰ Κιθαιρώνος κορυφή, μακράν ιχέρους τούτου διαφαινόμενον, είναι ό στρατών τοΰ 
δέ, λίαν μακράν, τδ όροπέδιον τής Άκροκορίνθου. πυροβολικοΰ. Κιμωλιώδής άγυιά άρχεται μικρόν άπδ

Βορεεοδυτικώς, ό μέν δόλιχος έλαιών, έχων άργυ- τοΰ στρατώνα; τουτου- ή άγυιά αύ'τη διέρχεται διά 
ρόφαια τά φύλλα, διχάζει τδ αθηναϊκόν πεδίον άπδ -jjv τελευταίων τών Αθηνών οικημάτων, διατρέχει 
νότου πρδ; βαριάν- ή δέ κονιορτώδης όδδ; τοΰ Πει- -ήν Λφ,ξ πεδιάδα, φθάνει εΐ; τδν ελαιώνα καί διέρ- 
ραιώ;, ύριζομένη ποΰ καί που ύφ' υψηλών αΐγείρων χετϊ! gl- αύτοΰ, διασχίζει κατά μέσον τού; τε άμ- | 
Ιδιαιτέρου τινδ; είδους, διήκει κατ’ εύθεϊαν διά πρα- -ελώνας καί τούς αγρού; τών κριθών καί τέλος 
σιών κριθής, αύλάκων αμπέλου καί άνηρότων γαιών. άνέρχεται διά τών όρέων Κορυδαλοΰ καί ’Ικάρου. 
—---------------------------- ; , , Λύτη ήν ή εΐ; ΈλευΛνα άγουσα ίερά όδός, ήν

(’) Αποσπάσματα έκ τοΰ άρτι εκοοθεντος συγ- . , , , , _ -λ., - .ι κ - , . ’ -, επορευετο η ελευβινιακη ποαπη τη έκτη των Μυ-··γράμματος του κ. Henry lloussaey υπδ τον τίτλον ϊ 1 ι . ι ,ι ,ι (
AlMnes Rome, Paris, I'hisloire et les maws. στηρίων ήχερχ.
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Λΐμεγάλα: τής Πάρνηθος γλαφυροί γραμμαϊ, δια- 
κρινόμενα: ήδη πρδς τδ βορειοδυτικόν μέρος, όπισθεν 
τοϋ όρους Ίκαρου, περιβάλλουσι πρδς βορραν όλον τδν 
ορίζοντα. Εΰρέϊα κεχερσωμένη πεδιάς. ύπδ κλημάτων 
κατατετμημένη κα’: ύπδ συστάδων ύσγών, σύκων, 
αμυγδαλών κα': σχίνων κατεσπαρμένη, εκτείνεται 
άπδ τών κλιτύων τής Πάρνηθας μέχρι τών πρώτων 
τής πόλεως οικιών. ΊΙ ΙΙάρνης επιστέφεται ύφ’ύψη· 
λών ελατών κα: διχάζεται κατά μέσον ύπ’ εΰρείας 
ραγής, ήν νομίζεις ό’τι διήνοιξεν ό πέλεκυς Τιτανος. 
’Αλλά κα': άπδ τουτου τοϋ μέρου; διαφαίνεται ή πα- 
λαιά τουρκική συνοικία, τδ αύτδ πάντοτε χάος >.ευ- 
κών οικιών κα: ερυθρών στεγών.

’Εν τοσούτω εύ'ρηνται καί τ:να εΰθύγραμμα μέρη. 
Τοϋ άνατολικοΰ τείχους τής στοϊς τοϋ Άδριανοϋ 
φαίνονται σκηνογραφικώς οϊ επτά κορινθείου ρυθμού 
κίονες, ένθα είναι ή αγορά. ΊΙ αγορά αύτη είναι 
πλήρης σκηνών κα: στεγασμάτων, ύπδ τά όποια 
πωλοϋνται αί οπώρα:, τά λαχανικά, τά τηγανητά 
κα': τά κρέατα. Λύτοϋ εύρίσκονται κα'ι οί άργυρο - 
μοιβοϊ κα: οί παντοειδείς μεταπράται. Συγχρόνως 
βλέπομεν τήν στοάν τοϋ ναοϋ τής άρχηγε'τιδος Α
θήνας (Πόλη τής νέας άγορϊς), έχουσαν τέσσαρας 
υψηλούς δωρείου ρυθμού κίονας, θριγκόν έκ τριγλύφων 
κα'ι άπεστεμμένον άέτωμα καϊ τδν μικρδν οκτάγωνον 
πύργον τοϋ ωρολογίου τοϋ Ανδρονίκου, κεκοσμημέ- 
νον διά ζωοφόρου.

Δύο μακροϊ, ευθύτατοι, παράλληλοι καϊ άμφό- 
τεροι κάθετο: τή Άκροπόλει δρόμοι, διασταυροϋντα: 
έν τώ πελάγει έκείνω τών οικιών, ών αϊ' τε στέγαι 
καϊ τά δώματα, διάφορον τό τε ύψος καϊ τδ πλάτος 
έχοντα, άναμιμνήσκουσιν όντως τδν θεατήν τάς 
αβύσσους και κορυφάς τών κυμάτων. Ό μέν πρώτος 
(όδδς Αθήνας) έξικνεϊται εϊς τήν Πλατείαν τής Όμο- 
νοίας· ή πλατεία αύτη είναι είδος περιβόλου πεφυ- 
τευμένου μεν διά πλατάνων καϊ πεπερεοοένδοων, χε- 
κοσμημένουδέ διά σκιάδας νεοελληνικής κατασκευής. Ό 
δε δεύτερος (όδδς Αιόλου) ένοϋται τή δδώ Πατησίων, 
ήτις ώς λευκωπή ταινία προβαίνει πόρρω εϊς τήν 
εξοχήν. Αί δύο αύτα: άγυιαϊ τέμνουσιν έτερον δόλι 
χον δρόμον, οστις διερχόμενος περϊ τά έκατδν μέτρα 
όπισθεν τοϋ ναοϋ τοϋ Θησέως, διατρέχει ολην τήν 
πόλιν, άπδ δυσμών πρδς άνατολάς καϊ τελευτά πρδ 
τών άνακτόρων. Είναι δέ αύ'τηή όδδς Έρμοϋ, ή με
γάλη τών'Αθηνών αρτηρία, δι’ής διέρχονται οϊ περι- 
ηγηται, οί βιαστικοί, τά οχήματα, οί ιππείς, ένώ ή 
όδδς Αιόλου, έχουσα καφενεία, ε'ν οΐς άναγινώσκουσι 
μάλλον ή πίνουσιν, εργαστήρια. ε z οις άγορεύουσι μαλ- | 

λον ή άγοράζουσι, πεζοδρόμια, πλήρη διαβατών, οί1- 
τινες συζητοΰσι μάλλον ή διαβαίνουσιν, είναι όδδς 
τών αργών, τών κηφήνων, τών ήδυλάλων καϊ τών 
πολιτικών, ών ή άξια δέν ήνοήθη.

Βορειοανατολιικώ; φαίνεται ή σύγχρονος πόλις, 
ής ύπέρκειται ο τε Λυκαβηττός, έχων έρυθράν ψιλήν 
καί ξηράν τήν κορυφήν καϊ τδ Πεντελικδν όρος, 
πρδς τδν ορίζοντα διαγραφόμενον. Αί δδοϊ, ευρύ
τερα: καϊ κατ' δρθάς γωνίας έρρυμοτομημέναι, ορί
ζοντα: ύπδ κομψών, λευκών καϊ πολυορόφων οικιών, 
ων ό άρχιτεκτονικδς ρυθμός εΤναΙ νεοελληνικός. Τών 
οικιών τούτων τδ περίβλημα είναι ώς έπϊ τδ πολύ 
μαρμάρινου, έφ’ ου έναρμόζονται μικροϊ κιονίσκοι’ 
ενιαχού μικρά μέν περιστύλια έςέχουσιν έπϊ τής δδοϋ, 
τά δέ κοσμήματα τών ακρωτηρίων περιτρέχουσι τά 
άκρα τών επιπέδων στεγών. Όπισθεν δέ πάσης οι
κίας χλοάζουσι κήποι μικροϊ, έν οϊς, τή βοήθεια 
έπεισάκτου γής καϊ συχνής άρδεύσεως, φύονται άνα- 
μϊς κυπάρισσοί τε καϊ κόααροι, κάκτοι τε καϊ σχΎ- 
νοι, άμπελός τε καϊ κληματίς. Περϊ δέ τήν συνοι
κίαν ταύτην τών νέων Αθηνών οιαθέουσι πολλοϊ 
εΰρέϊς περίβολοι, οριζόμενοι ύπδ μεγαλοπρεπών 
περεοδένδρων, ών οί έπιμήκεις βότρυς έχουσι πορ
φυρούς καρπούς.

Έν τοσούτω ό δφθαλμδς διακρίνει νεώτερα οικοδο
μήματα. ’Ιδού ό νέος καθεδρικός ναός (ή Μητρόπολις), 
έχων βυζαντινόν τδν θόλον καϊ ρωμανόν τδν δύο 
πύργους έχοντα νάρθηκα. Ιδού δ παλαιός καθεδρικός 
ναός, οστις άν μή είχε θολίσκον τινά βολβοειδή, ού
δόλως ήθελε διακρίνεσθαι άπδ τών πέριξ οικιών, 
ένεκα τής σμικρότητός του. Ιδού τδ κωδωνοστάσιον 
τών Άγιων Θεοδωρών καϊ ή πολύχρους τοϋ Πανε
πιστημίου στοά καϊ τά μεγαλοπρεπή μαρμάρινα τοϋ 
ΙΙολ,υτεχνείου προπύλαια. Παρά τήν τής πόλεως 
εσχατιάν, άκριβώς έν τή άκρα τής όδοϋ Έρμοϋ, λίαν 
ανάντους ουσης πρδς τήν Πλατείαν τοϋ Συντάγμα
τος, τά ανάκτορα προβάλλουσι τήν εύρεϊαν, λευκήν 
καϊ μαρμαρίνην πρόσοψιν αύτών, έν μέσω δύο χλοα- 
ζόντων όγκων, ήτοι τοϋ περιβόλ.ου τής Πλατείας τοΰ 
Συντάγματος, πεφυτευμένου ώς κήπος γαλλικός, καϊ 
τοϋ βασιλικού κήπου, οστις είναι άληθής αγγλικός 
περίβολος (pare), έχων έλικοειδέϊς δεντροστοιχία; καϊ 
καταπρασίνους πρασιάς καϊ πυκνοφύλλους λόχμας.

Τδ άνάκτορον είναι παμμέγεθες τετράπλευρου, 
έχον πλείω τών διακοσίων παραθύρων καϊ Ουρών. 
Άλλά τδ μνημείου τούτο, ένεκα τών ύπερμέτρων 
αυτού διαστάσεων, τών μη περιοριζομένων ύπδ τοϋ 
ρυθμού, είναι στρατών μάλλον ή άνάκτορον, καίτο; 

έχει άέτωμα, αρχαϊκόν άκρωτήριον καϊ έκ κιόνων 
περιστύλων. Καϊ όμως πρδς άνέγερσιν τοϋ άνακτό- 
ρου τουτου έγένετο χρήσι; τοϋ θαυμαστού πεντελη- 
σίου μαρμάρου, ού τά λατομεία ούδόλω; έξήντλησεν 
ο Παρθένων, τά Προπύλαια, τδ Έρεχθέϊον. Άλλ.’ 
οΰκέτι παρήσαν ό Φειδίας καϊ Ικτίνος, 'ένα ζωογο
νήσου διά τοϋ πνεύματος τήν ύλην.

Όπισθεν τών ανακτόρων εκτείνεται εΰρεϊα κονι- 
σαλέα, ύπόξανθος, έμπεπρησμενη πεδιάς, έν ή βλή
ματά τινα άμπέλου, καλάμαι κριθής, άθροίσματα 
δένδρων, καλύπτουσ: τδ χε'ρσον καϊ ίνυδρον έδαφος. 
ΊΙ πεδιάς έκείνη περιβάλλει τδν Λυκαβηττόν καϊ 
προχωρεί εΰρυνομένη μέχρι τών τής Πεντέλης υπω
ρειών’ ή δέ Πεντέλη, λουσμένη έν ροδίνω καϊ κυα- 
νολεύκω φωτϊ, ύψοϋται ώς πελώριον άέτωμα ναοϋ.

Άνατολικώς δ’ δ δρίζων είνα: δλιγώτερον ευρύς, 
διότι έπϊ τρισχίλια μέτρα κλείουσιν αυτόν αί κορυ- 
φαϊ τοϋ ‘Γμηττοϋ διά τής κυανωπής καϊ ολίγον 
εμφανούς κυματοειδούς γραμμής αύτών Άπδ τών 
κορυφών τούτων έςορμώσι κατά το έαρ οί βομβοϋντες 
τών μελισσών έσμοί. ’Εντεύθεν τών κλιτυων τοϋ 
‘Γμηττοϋ φαίνοντα: κλιμακηδδν βραχείς καϊ ογκώδεις 
μαστό': βουνών, ους που καί που διαποικίλλουσι 
ζαυοφυεί; θαμνισκοι. Διά τών θαμνισκων τούτων 
διαγράφεται έλικοειδής τοΰ Ίλισσοϋ ή κοίτη. «Ό 
Ίλισσδς, λέγε: δ Σενέκας, τώ Μαιάνδρω παρεμφερής, , 
έχει ρεύμα ήρεμον, μόλις βράχων διά τών νωχελών ! 
ύδάτων αύτοΰ τήν διψαλέαν άμμο/n.

Έπϊ μέν τής εΰωνύμου όχθης τοϋ ποταμού τού
του, οστις κατά τδ θέρος δέν είναι ουδέ ρύας, διαγρά
φεται ώς κο'λον, βαθύ καϊ έπίμηκε; πέταλου τδ Παν 
αθηναϊκόν στάδιον έπϊ δέ τής δεςιϊς το άσθενές καϊ 
λιμνάζον ΰδωρ τής κρήνη; Καλλιρρόης, κείμενον έν 
μέσω παμμεγέθων βράχων, λάμπει πρδ; τδν ήλιον ώ; 
άρχαΤον χάλκινου κάτοπτρον. Ού πόρρω δέ τής κρήνη; 
ταύτης, ή Πύλη τοϋ Άδριανοΰπροβάλλει τήν εύρεϊαν 
αψίδα καϊ τδ κομψόν κορινθιακού ρυθμού αττικόν υ
περώον, οπερ έχει τρία άνοίγματα καϊ στέφεται ύπ' 
άετώματος. Κομψαί τινες οίκίαι, άποπλανηθε'σαι 
μακράν τής νέας συνοικίας, κέϊνται μέσον τής Άκρο- 
πόλεως καϊ τής Πόλης τοΰ Άδριανοΰ. Άλλά μετά 
τών οικημάτων τούτων όσον ουπω ένωθήσονται καϊ 

άλλα: οικοδομά:.
ΊΙ άμαΰρά χλόη τοϋ παλαιού καϊ νέου νεκροτα 

φείου καϊ τών πυκνών μύρτων καϊ κυπαρίσσων, 
τών σκιαζουσών τδ καφεζε'ον τοϋ άντρου τών Νυμ
φών, λούονται έν τώ ήλιακώ φωτί· έν οέ τώ πυρ- 
πολουμένω πεδίον, αϊ ύψηλαϊ κορινθίεου ρυθμού στή-

λαι τοΰ ναοϋ τού ’Ολυμπίου Διδς ρίπτουσιν έπϊ τοϋ 
έδάφους τάς γωνιώδεις καϊ γιγαντιώδεις σκιάς αύτών, 
ένώπιον δέ τοϋ κολοσσιαίου αΰτών ύψους φαίνονται 
μικρά τά περικείμενα όρη.

Ιδού δέ πρδς νότον, έπϊ τοΰ βράχου τής’Λκροπό- 
λεως,ο: κατηρειπωμένο: τοϊχο: τοΰ ΏιδείουΊΙρώδου 
τοΰ Αττικού, φέροντες επάλληλα καϊ καμαρωτά ά- 
νοίγματα· αί δκτώ καϊ είκοσιν άψΤδες τής τοϋ Εΰ- 
μένου στοϊς, κεχωσμέναι μέχρι τοϋ τών Ούλων θριγ
κού καϊ τοϋ θεάτρου τοϋ Διονύσου τά έν ήμικυκλίω 
βάθρα, τά μαρμάρινα εδώλια, πλακόστρωτος ορ
χήστρα, οί κορμοϊ κιονών καϊ τά ύπόγεια καϊ βαθέα 
ύποσκήνια τής σκηνής αύτοΰ.

ΙΙορ'ρωτέρω διαφαίνεται ό κυκλοτερής λόφος τών 
Μουσών, ο5 τήν μέν κορυφήν κατέχει τδ μνημείου 
τοϋ Ί’ιλοπάππσυ, τάς δέ πλευράς αί δίκην σκοτεινών 
οπών είσοδοι τοΰ τριπλού έκείνου ύπογείου δώματος, 
ό καλοΰσι Φυλακήν τοϋ Σωκράτους.

Έν τή έσχατια τής μεταξύ τοΰ λόφου τών Μου
σών καϊ τών τή; εΰωνύμ.ου τοϋ Ίλισσοϋ όχθης μαστών 
διανοιγομένη; κοιλάδος. φαίνονται, κατέναντι τοϋ 
θεάτρου τοΰ Βάκχου, τά γλαυκά τοϋ κολπίσκου Φα
λήρου ύδατα. Τά ΰδατα ταΰτα, ούτωσϊ διαφαινόμενα, 
άποτελ.οϋσι τδ μόνον επιθυμητόν κα'ι εύκταϊον π α- 
ραπέτασμα βάθους (toile do fond) τοϋ θεάτρου 
τοΰ Διονύσου. Δεςιόθεν ύ μέν ΙΙειραιεύς άνοίγει τάς 
τρεις αΰτοΰ λεκάνας, φαντασιώδεις έχούσας τάς άνω- 
μαλίας, ή δέ άκτή τή; Αττικής, περιβαλλόμενη 
ύπδ κρωσσών άφροέσσης ταινίας, διολισθαίνει πρδς 
τήν Ελευσίνα, καϊ ό Σαρωνικδς κόλπος, κατάλευκος 
καϊ κατάργυρος μαρμαίρει ύπο τδ φώς καϊ τάς φλο- 
■ζεράς τοϋ ήλίου άκτϊνας. ,Μετάφρασις Λ. Γ. Μ).

Ι1ΕΡ1

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ και ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ.

Γ'.
(Συνέχεια καϊ τέλος· ιδε άριθ. ·ίθ).

’Γπδ τδν όρον χαρτονόμισμα έχομεν νά έρμη- 
νεύσωμεν έν τή έλληνική δύο λέξεις τής γαλλικής, 
τήν papier mo/inaie καϊ τήν monnaie de papier.

Καϊ monnaie de papier μέν λέγεται τδ ύπδ κυ- 
βερτήσεως, τραπέζης ή ιδιωτών έκδιδόμενον γραμ- i 
μάτιον, ύπέρτής έξαργυρώσεως τοΰ οποίου έλήφθη 
πάσα πρόνοια έκ προτέρων καϊ δύναται επομένως 
αύ'τη, είτε άμέσως, είτε καϊ τήν ώρισμε'νην ημέραν, 
ασφαλώς ν’άπαιτηθή. φέρει δέ ενίοτε καϊ τόκον καϊ γ
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είναι πάντοτε ώρισμένον τον αριθμόν. "Ωστε τδ γραμ
μάτων τοΰτο προυπονοεϊ ποσδν χρηματικόν, καί μό
νον έπι τή προϋποθέσει ταύτη έκδίδοται. ΊΙ πίστις 
πολλάκις συντρέχει μετά του μεταλλικού χρήματος, 
άλλ’ούδέποτε κα'ι μόνη υπάρχει ώς βάσις του Π10Π- 
naio de papier. Είναι λοιπδν κατα τδ φαινόμενου 
μεν ούχί, κατ’ ουσίαν δμως πραγματικόν νόμισμα 
τοΰτο. Τοιαΰτα είναι αί μέτοχοί τών κυβερνητικών 
δανείων, τα κυβερνητικά έντάλματα, αί τραπεζιζα'ι 
μετοχαί, τά τραπεζικά γραμμάτια (κθ), αί συναλλαγ
ματικοί (λ) κα'ι τά τούτοις όμοια.

Papier-monnaio δλ, κυρίως χαρτονόμισμα, 
λέγεται τδ γραμμάτων έκεϊνο, δπερ έκδίδωσι πάντοτε 
κυβέρνησις τις (λα), άνευ ΰποσχε'σεως βητοΰ χρόνου 
πρδ; έξαργύρωσιν, άνευ τόκου κα'ι ενίοτε ά/ευ ώρι- 
σμε’νου ποσοΰ. "Ωστε είναι ομολογία αυτής μάλλον 
διά καταναγκαστικδν παρά τών πολιτών δάνειον.

Είς την ίκδοσιν τοΰ χαρτονομίσματος συνετέλεσεν 
ό,τι πλεϊστον ή σφαλερά ίδε'α, ή ε’πικρατοΰσα άλλοτε, 
καθ' ήν τδ νόμισμα κυκλοφορείται κα'ι ανταλλάσσε
ται, διότι τοιαυτη ή θέλησις τής έκτυπωσάση; αύτδ 
κυβερνήσεως. Κατ’ ακολουθίαν πρδς τήν άρχήν ταύ
την προε’βησαν πολλοί, ε'ν οΤς μάλιστα κα'ι άνδρες 
έμβριθεϊς άλλως τε καί εύπαίδευτοι, ώς δ άββάς Τβ- 
rasson, διατυπώσαντε; τήν περί τοΰ χαρτονομίσμα
τος ιδέαν αύτών ώς εξής. «Καθώς διά τών εμβλημά
των τοΰ κράτους κχί τής εικόνάς τοΰ βασιλέως τά 
μέταλλα άποκτώσιν ώρισμένην άξίαν, ούτω καί δ 
χάρτης δύναται, ώς αύτά, νά περιβληθή άςίαν, ής 
έκ φυσεως στερείται». Τδ ανυπόστατου δ'λως καί 
άνακόλουΟον τοΰ συλλογισμού τούτου κατέδειξεν ι
δία: ό Turgot (λβ), άντεπεξελθών κατά του Te- 
rasson, καί κατόπιν ή επιστήμη παρεδεξατο ώς

(κθ) Πρώτη ή Τράπεζα τής'Αγγλίας, συστηθεϊσα 
κατά τδ 1094, έλαβε τδ δικαίωμα νά έκδίδη γραμ
μάτια. πληρωτέα πρδς τδν κομιστήν. Γ. Α. ί’άλλη, 
Έμπορ. δικ. τ. Α', σ. 43.

(λ) Αί συναλλαγματικοί είναι ε'φεύρεσις τών μέ
σων χρόνων, περί ών τδ πρώτον γίνεται λόγος έν τώ 
κανονισμώ τής Avignon τοΰ έτους 1243 είς ιδιαί
τερον έπί τούτω κεφάλαιον, έπιγραφόμενον De litte- 
ris cambii. Γ. Α. ί’άλλη, Έμπορ. δικ. τ. Α', σ. 
4 20, σημ.

(λα) Πολλάκις κυβερνήσεις τινες άντί νά έκδώσωσιν 
άπ'ευθείας χαρτονόμισμα, πράττουσι τοΰτο εμμέσως 
διά τών Τραπεζών, δρίζουσαι αναγκαστικήν κυκλο
φορίαν διά τά γραμμάτια αύτών, ώς τοΰτο γίνεται 
νΰν έν Έλλάδι.

(λβ) Ό Turgot ήτο μόλις 22 έτών, οτε άνέπτυσσε 
τά άνωτέρω, γράφων πρδς τδν άββάν Cice.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

■ αλήθειαν τδ εξής. «Τδ νόμισμα κέκτηται μεταλλικήν 
εσωτερικήν άςίαν, ένώ ή τοΰ χαρτονομίσματος είναι

ί επίθετο; καί ονομαστική (λγ).
■ Κατά τή; ψευδούς ταύτης περί τοΰ χαρτονομίσμα

τος παραδεδεγμένης ιδέας παρατιθέμεθα τά εξής,
' γραφέντα ύπο τοΰ σπουδαίου άγγλου πολιτειολόγου, 

John Stouart Mill, μετά πνεύματος πλήρους είρω- 
' νείας καί σαρκασμού. «Τώ όντι, λίαν έπαγωγδς ή 

ιδέα, λίαν γοητευκτικδν τδ φαινόμενον υπάρχει διά 
τδν πιστεύοντα, ότι ή έξόφλησις τών εθνικών χρεών, 
ή κάλυψις άνευ φόρου τών δαπανών τής κυβερνήσεως, 
καί τελευταΐον ή εύημερία τής δλης κοινωνίας κα- 
τορθοΰται διά τής έκτυπώσεως χαρακτήρωντινών έπί 
τεμαχίων χάρτου. Πλείονα τούτων δέν ήτο δυνατδν 
νά περιμείνη τις άπδ τής άνακαλύψεω; τοΰ φιλοσο
φικού λίθου» (λδ).

Τδ χαρτονόμισμα δεν είναι έφεύρεσις τών νεωτέ
ρων χρόνων ούδέ πρώτον ήδη αί νεώτεροι κυβερνήσεις 
τής Εύρώπης έν ώρα ανάγκης κατέφυγον εΐ; αύτό' ήτο 
γνωστδν καί έν άλλη χώρα καί έποχή. Άντί πάσης 
δ' άλλης περί τούτου είδήσεως περιοριζόμεθα άναγρά 
φοντες ε'ν ύποσημειώσει τήν σχετικήν περικοπήν έκ 
τών Περιηγήσεων τοΰ ένετοΰ Ιβραίου Μάρκου 
Πόλου, περιηγηθέντος κατά τά τέλη τοΰ ΙΓ' 
αϊώνος τήν άνατολικήν ’Ασίαν καί παρασχόντος οίΐ- 
τω ήμϊν τάς μόνα; άκριβεϊς καί βεβαίας περί τών 
μερών έκείνων ιστορικά; γνώσεις. Είναι λίαν περίερ
γοι αί περί τοΰ χαρτονομίσματος παρά τοϊ; Σίναις 
πληροφορία·. τοΰ Μάρκου, οστις, άλλως τε διαμείνα; 
ικανόν χρόνον έν Σινική κατέστη ένήμερος πάντων 
καί ίπομένως αξιόπιστο; (λε).

(λγ) I. Α. Σούτσου Έγχειρ. Δημοσωλογ. σ. 203.
(λο) Principles of Pol' Oec. B. Ill.s. XX. §. 2.
(λε) 11 est voit quo en ceste ville de Cambalu 

est la secque (hotel de monnaies) don grant 
sire, et est establO en tel mainere que Ton 
poet bien dire que le grant sire air l’aqueimie 
(l’alchiniie) parfetement. . . Et quant cestes 
chartes sunt faite en la niainOre que je voz ai 
coniez, il en fait faire tous les paiement, et 
les fait desp, ndre par toutes les provences et 
regnes et terres la oti il a seingnorie et nulz 
no l’ose refuser A poine de perdre sa vie- · ■ 
Et si voz di sans nulle faile que plosors fois 
Fan les marchant aportent toutes chouses que 
bien vaillent quatre cent mille pizans, et le 
grant sire les fait toutes paier de celcs 
chartes. Et < ncore vos di que plosors fois Fan 
voit comandi merit por la vile que tuit ceulz 
que ont pierres et perles et or et argent, le 
doivent porter a la secque don grant sire, et 
jls le font et hi n'aportent en si grant habun-

Ώς βλέπομεν έν τή περικοπή ταύτη φοβερός άνα 
φαίνεται ό τών Σινών αύτοκράτωρ έπί τοΰ ζητή
ματος τοΰ χαρτονομίσματος. ’Απειλεί Οανάτω έ 
κείνον, όστις δεν ήθελε παραδεχθή αύτδ έν ταϊς 
συναλλαγαϊς- τοΰτο δεικνύει δ'τι εϊτε καί ό αύτοκρά
τωρ, είτε καί πολλοί έκ τών υπηκόων αύτοΰ κατε- 

-νόουν τήν φύσιν τοΰ χαρτονομίσματος καί δ'τι πολλά 
τά μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ νομίσματος διαφέροντα

• ύπάρχουσιν. ,
Ίοία δμως τά ολέθρια άποτελέσματα τοΰ χαρτο

νομίσματος έν πάση αύτών τή είδεχθεία άνεφάνησαν 
έπί τής μεγάλης γαλλικής έπαναστάσεως.

Ή γαλλική έπανάστασις τοΰ 1789 άνατρέψασα 
ε'ν μιά στιγμή τά πάντα εδρέθη ένώπιον χάους, δπερ 
άνέλαβε νά διακοσμήση. Δεν ΐλιγγίασε πρδ; τδ μέγε
θος τοΰ έργου, ήρξατο άμέσως μάλιστα αύτοΰ πάντα 
τρόπον καί μέσοι μή έγκαταλείπουσα δ'πως θέση 
εις ένέργειαν. ΊΙ σπατάλη καί αί καταχρήσεις τής 
προηγηθείση; βασιλεία; περιήγαγον τά οικονομικά 
τοΰ κράτους είς άθλίαν κατάστασιν ή κατεύνασις 
δε ε'ν τώ έσωτεριχώ τής στάσεως καί ή διεκπεραίω- 
βις πολέμου έν τώ έξωτερικώ άπήτουν μεγάλα; δα
πάνα; καί παρασκευάς. Δι’ άπαντα ταΰτα ύπήρξεν 
άνάγκη χρηματικού καί χρηματικόν δεν εΐχεν ή xu- 
βέρνησις. Είναι αληθές ό'ιι τδ ήμισυ τή; Γαλλίας 
ήτο ύπδ τήν διάθεσιν αύτής, προελθδν έχ τής δημεύ
σει·»; τών κτημάτων τοΰ βασιλέως, τοΰ κλήρου καί τών 
εύγινών άλλ’αύτά δεν έγίνοντο άμέσως χρήματα. 
Αί κοινότητες έζήτησαν νά άγοράσωοιν αύτά, πρού- 
τειναν δμως, ελλείψει χρημάτων, όπως απέναντι τοΰ 
αντιτίμου αύτών έκδώσωσι δημοτικά δμολογα- ή κυ- 
βέρνησις τότε ευρεν ότι κάλλιον άντί τών δήμων αύτή 
νά έκδώση τά δμολογα ταΰτα- χαί ιδού παρήχθη τδ 
χαρτονόμισμα.

Άλλ’ εί καί τά χτήματα ταΰτα ήσαν έν υποθήκη 
διά τδ χαρτονόμισμα, εί καί έψηφίσθη ή καταναγ- 
χαττική αύτοΰ κυκλοφορία, εί καί τελευταΐον προσ- 
διωρίσθη ή άνωτέρα άξια τών πραγμάτων, ταΰτα 
πάντα δεν ήμπόδισαν τήν ταχεϊαν κατάπτωσιν τής 
αξίας τοΰ χαρτονομίσματος καί τήν άνατίμησιν πάν
των τών πραγμάτων

"Ετι δε μάλλον έπέσπευδε καί έμεγέθυνε τήν κα-

dance que ce est sans nombre, et tuit sunt 
paies de chartes, et en cettc maindre a le 
grant sire tout For et l’argent et les perles et 
les pierres precieuses de toutes ses terres. 
Voyages Marco-Polo. publics par la SocUU de 
de Gdographie de Paris, 1724, p. 107. 

τάπτωσιν τής αξία; τοΰ χαρτονομίσματος καί ή βαθ
μηδόν έξογκουμένη ποσότης αύτοΰ, εί καί τδ πρώτον 
ώρίσθη διά νόμου τδ ποσδν τοΰτο, ό< παρέβη ή κυ- 
βέρνησις έν τή αμηχανία αυτής, διά τής έκδόσεω; 
νέου χαρτονομίσματος, ό'πως ίκανοποιήση τούς δα- 
νειστάς αύτής.

Είναι απερίγραπτος ή έπελθοΰσα ού'τω διά τοΰ 
χαρτονομίσματος οιατάραξις έν ταϊ συναλλαγαϊς. Τά 
πράγματα τερατωδώ; (λς·) κατ’ άρχά; ύπερετιμήθη 
σαν, κατόπιν δέ ό'τε έψηφίσθη διατίμησις αύτών, 
ήρξαντο νά έκλείπωσιν. Έντεΰθεν σιτοδεϊαι καί 
ένεκα τών σιτοδειών γογγυσμ,οί καί άρα,ί τοΰ έργατι- 
κοΰ πλήθου; καί ιδίως άπειλαί θανάτου διά λαιμη
τόμου κατά τών εμπορευόμενων τά σιτηρά, όλως 
αδίκως (λζ).

Έκ τών άνωτέρω γίνεται δήλον ότι τδ χαρτονό
μισμα δέν είναι δυνατδν νά χρησιμεύση ώς νόμισμα. 
"Οσον δήποτε ισχυρά καί σεβαστή καί αν ήναι ή θέλη- 
σις τής κυβερνήσεως, δέν δύναται νά περιποιήσ-ρ είς 
άπλοΰν χάρτην ιδιότητα, ής στερείται, δηλαδή τής 
μεταλλικής άξίας. Τοϊ; άνθρώποις, επομένως καί τή 
κυβερνήσει, ού δέδοται τδ δημιουργεϊν. Ό χρυσό; καί 
ό άργυρο; είναι νόμισμα, διότι φύσει πρδς τοΰτο κέ- 
κληνται. ΊΙ έξουσία ένομιμοποίησε καί ήσφάλισε 
μόνον τήν ιδιότητα αύτών ταύτην.

Δέν άρνούμεθα ό'τι ή πίστις είναι μέγα τι (λη),

(λς·) Ού'τως ?ν ζεΰγος ύποδημάτων έτι μίτο άντί 
8 - 10,000 φράγκων, μία λίτρα βουτύρου άντί 000 
— 700 φρ. ’Ιδία ομω; έπί τή; άξίας τοΰ χρυσοΰ 
καταφαίνεται τδ μέγα καί έκπληκτικδν τής άνατι- 
μήσεως- ένώ κατά τήν άρχήν τής έπαναστάσεως τδ 
χρυσοΰν λουδοβίκειον έτιμϊτο είς άργυρον άντί 24 φρ. 
τή 4 ΐουνίου 1796 έφθκσεν εΐ; τδ άνώτατον άκρον 
τών 17.925 φράγκων.

(λζ) Τήν δδυνηράν ταύτην εικόνα τή; γαλλικής 
κοινωνίας, ενεκα τών άποτελεσμάτων τοΰ χαρτονο
μίσματος έχων ύπ'όψιν ό Mirabeau είπε. Tout 
papier nionnaie est une orgie de despotisme 
en delire parliculi&renient nuisiblos aux ou- 
vriers, qui n’ont ni terres ni maisons Άλλος 
δέ δμοεθν-ής αύτοΰ έξεφράσθη ώ; εξής. «Μικρόν φύλ
λον χάρτου, όποιον τι ένέχυρον καί άν ήθελεν είσθαι, 
δέν είναι ποτέ νόμισμα, καί όταν δι’δποιανδήποτε 
αιτίαν, δέν ήμπορή πλέον νά άλλαχθή εύκόλως καί 
χωρίς καμμίαν ζημίαν, είς τά σημαινομενα νόμισμα-· 
τα ή βία νά τδ δεχθώσιν άντί τής πραγματικής τι
μής είναι κλοπή ένοπλος, καί διά τοΰτο μάλλον μι
σητή, ό'τι τδ όπλον της είναι ί νώνος. Δωνοΰν, Δο- 
κίμιον περί τών προσωπικών άσφαλειών, 
μετάφρ. Φ. Φ (έν ΙΙαρισίοις 1825; σ. 37.

(λη' Δέν είναι όμως ή πίστις καί κεράλαιον πι 
ραγωγής πλούτου,ώς δ Άγγλος Macleod έοογμάτισε.

:α ·
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χα) 6τι άπολαύουσα ταύτης μία κυβε'ρνησι; δύναται 
xa't νά έχμεταλλευθή. Τώ οντι, ώς ιδιώτης τις ή 
τράπεζα, ουτω χα': κυβέρνησις τις δύναται, χάρις 
είς την πίστιν, ην πρδ; αύτήν έχουσι, νά λάβη κα'ι 
νά μεταχειρισθή είς τά; χρείας αύτής ξένα κεφάλαια, 
προσφέρουσα τοϊς κυρίοι; αύτών άπλϊ χρεωστικά 
δμόλογα. Ουδέποτε όμως έπωφελουμένη τήν πίστιν 
ταύτην, δύναται τά δμόλογα ταϋτα νά μεταμόρφωση 
κα'ι καταστήση νομίσματα (λθ .

Διότι άν τώ όντι ή πίστις άπετέλει ίδιον κα'ι αυτο
τελές τι κεφάλαιον,δέν έπρεπεν ό κομιστής συναλλαγ
ματικής ή ό κάτοχος τραπεζικών γραμματίων, όταν 
καταστρέφηται δ έμπορος ή πτωχεύη ή Τράπεζα.νά 
πάσχη τδ αύτδ και νά ζημιώται. Ή πίστις ανα
πτύσσει κα'ι ισχυροποιεί τήν δύναμιν κα'ι τήν παρα
γωγικότητα τών κεφαλαίων, άλλά δέν γέννα ούοέ 
παράγει νέα. 'Ομοιάζει πρδς τήν θερμότητα, ήτις 
άτμοποιοΰσα τδ ύδωρ δέν παρέχει ήμΐν τι νέον, προ;- 
πορίζεε όμως εις τδ στοιχεΐον τοΰτο δύναμιν όντως 
τεραστίαν κα'ι μεγαλουργόν. Ό σοφός εισηγητής τής 
πλουτολογικής έπιστήμης είς τήν Ανατολήν κ. Ίω. 
Α. Σοΰτσος εκφράζεται έπ) τοΰ προκειμένου ώς έξής: 
«Διά τής πίστεως και τών πιστωτικών αξιών άνα- 
πληροΰται ή χρεία τών χρημάτων, έξοικονομεΐται τδ 
νομισματικόν κεφάλαιον κα'ι ό μεταλλικός πλούτο; 
χρησιμεύει είς θεραπείαν ετέρων κοινωνικών αναγκών. 
Έκ τούτου όμως δέν έπεται ίτι αί πιστωτικά1: αξία: 
άπαρτίζουσιν αύθύπαρκτα κεφάλαια, καθότι αί ιδα
νικοί αυται άξίαι εϊσιν άπλαΐ έπιταγα) διά πραγ
ματικών κεφαλαίων έξόφλητέαι. Να': μέν διά τής 
πίστεως ζωογονούνται τά πραγματικά κεφάλαια, κυ
κλοφορικά κα'ι εύκίνητα γινόμενα, άλλά κα': διά τοΰ 
καταμερισμού τών έργων τοΰτο κατορθοΰται, εί κα'ι δ 
καταμερισμός τών έργων δέν είναι κεφάλαιον». Κα’ι 
άλλαχοΰ: «Άλλ*  έάν τά μέν κεφάλαια ωσι τά υλικά 
τής παραγωγής όργανα, τά δ'ε χρήματα τά υλικά 
όργανα τών άνταλλαγών, ή πίστις είναι τδ ήθικδν 
οργανον, δι' ού μεταβιβάζονται τά κεφάλαια κα'ι τά 
χρήματα είς χεϊρας τών τε παραγωγών κα'ι τών 
άναλωτών». Πλουτολ. τ. Α , σ. 378 κα': 373’ ίδε 
και τοΰ αύτοΰ Δημοσιολ. σ. 121 κα'ι έπομ.

(λθ) Ό χ. Ίω. Α. Σοΰτσος, δ γεραρδς καθηγητής 
τής Ιίλουτολογίας έν τω Έθνικω Πανεπιστήμια», 
περί χαρτονομίσματος γράφων πρεσβεύει τά έξής· οτι 
τδ χαρτονόμισμα όπως κυκλοφορείται ώς νόμισμα 
πρέπει α') νά ήναι περιωρισμε'νον τδν άριθμδν, β') νά 
αντιπροσωπευηύπωσδήποτε μεταλλικόν χρήμα κα'ι γ') 
νά έξαργυρώται άμα τή εμφανίσει. Δέν θεωρεί δέ 
άρκοΰσαν έπέ τούτω μόνον τήν πίστιν, ής άπολαύει 
κυβέρνησις τις, είτε κα'ι συνοδευομένην έτι έστω διά 
τής έπ'ι εθνικών κτημάτων ύποθηκική; άσσαλείας 
(Δημοσιολ. 196 — 204).

Ό κ. Ίω. Σ. Ζωγράφος όμως έν τή αξιολογώ 
αύτοΰ Περ'ι χρήματος μελέτη (Άθήν. 1876), 
παραδεχόμενος τήν γνώμην τοΰ άγγλου Macleod,

Κα’ι έπί τινα μέν χρόνον δυνατόν νά ίδωμεν τδ 
χαρτονόμισμα έκπληροΰν έν τώ κράτει τήν τοΰ με
ταλλικού νομίσματος λειτουργίαν, είτε διότι τδ κρά - 
τος είναι πλούσιον, είτε διότι δέν εύρίσκεται εις με
γάλην μετά τών γειτόνων ή τών μακράν επιμιξίαν, 
είτε διότι τήν γαλήνην τής οικονομικής καταστά- 
σεως ούδέν τδ διαταράττον. Τδ βέβαιον όμως είναι 
οτι, άνμή αίφνιδίως, βαθμηδόν 0μω; θέλομεν ίοεΐ άνά 
?ν άναφαινόμενα κα'ι κατά μικρδν προκύπτοντα τά 
ολέθρια αύτοΰ άποτελέσματα.

Ουτω. Πρώτον μέν διά τής έχδόσεως τοΰ χαρτο
νομίσματος θέλει έπέλθει διατάραξές τις ε'ν τή κυκλο
φορία τοΰ χρήματος, αύξηθέντος τοΰ ποσοΰ αύτοΰ 
κατά τδ φαινόμενου· τδ περισσεΰον τοΰτο θέλει έξέλθει 
τοΰ κράτους παντί τρόπω· κα'ι έπειδή τδ χαρτονό
μισμα δέν γίνεται δεκτόν έξω, θέλει διαφύγει τδ με
ταλλικόν χρήμα είς τά; ξένα; άγοράς.

Δεύτερον. Έκλείποντος ούτω κατά μικρόν τοΰ με
ταλλικού χρήματος, θέλει αρχίσει άναφαινομένη ή 
διαφορά τοΰ χαρτονομίσματος πρδ; αύτδ, ώστε βαθ
μηδόν τοΰτο θέλει ύποτιμηθή, συγχρόνως δέ θέλει 
αύξήσει κα) ή μετά τών έκτδ; έπισυναλλαγή, δηλαδή 
θέλει καταστή δαπανηρότερα ή είς τδ εξωτερικόν απο
στολή χρημάτων.

άντεπεξέρχεται κατά τοΰ κ. Ίω. Α. Σούτσου κα'ι 
αναγράφει οτι δύναται νά ύπάρξη χαρτονόμισμα έκ 
τής πρδ; τήν κυβέρνησιν πίστεως, έξαρτώμενον κα'ι 
άσφαλιζόμενον διά τή; έπ'ι άκινήτων κτημάτων υπο
θήκη; κάλλιον ή, οπω; ό κ. Ίω. Σοΰτσος θέλει, διά 
τών κυκλοφορούμε'νων βραχυπροθέσμων εμπορικών 
γραμματίων κα) τοΰ μεταλλικού άποθέματος, κατάτδ 
plus cantionis in re quam in persona. 'Αλλά 
κα'ι ούτω, παρατίθησιν δλίγον μέν άνωτέρω κα) μετά 
τινο; περιορισμού ότι· Πρδ; τδ ίσχυρώς οέ έκφρασθέν 
τότε σόφισμα τού Mirabeau, οτι ή άντιπροσωπευο- 
μένη άξια τή; γης διατηρεί τήν άξίαν τών χαρτονο
μισμάτων, άπήντησαν εύστόχως έπ) τδ άπλοίχώτε- 
ρον, δτιν un niorceau de papier n’e»t pas un 
champ; de fut il, co ne serait pas une bonne 
monnaie encore (σ. 36). Άμέσως δέ κατωτέρω 
προστίθησιν Οί μόνοι δέ όροι, είς τοΰς οποίους ύπό- 
κειται ή Τράπεζα τής Αγγλία; (ήτις, κατά τδν νό
μον τοΰ Robert Reel 1841, έλαβε τδ δικαίωμα νά 
κυκλοφορή χαρτονόμισμα ίσον πρδ; τδ ποσδν, ό'περ 
δφείλει αύτή ή κυβέρνησις). είναι ό σχετικό; περιο
ρισμό; τοΰ ποσοΰ τών κυκλοφορούντων γραμματίων 
αύτής κα) ή ύποχρέωσις τοΰ νά έξαργυρόνη ταϋτα 
άμα εμφανιζόμενα σ. 37). Βεβαίως άμα ώς έξαργυ- 
ρόνει ή τράπεζα τά γραμμάτια αύτής δλίγον φροντίζει 
τις νά σκεφθή κα) νά συζητήση άν έπ) τής πίστεως 
τής κυβερνήσεως, ,ής άπολαύει παρά τή Τραπέζη, 
στηρίζονται ταϋτα.

Τρίτον. Έν τή τοιαύτη τού χρήματος καταστά- 
σει λίαν ολίγοι οί άποφασίζοντε; νά διακινδυνεύσωσι 
τδ άργύριον αύτών δανείζοντες, άλλά πολλο) οί προ- 
κρίνοντε; νά φυλάττωσιν αύτδ έν τοίς κιβωτίοις αύ
τών μάλλον επομένως ένεκα τούτου Οέλουσιν αύξήσει 

οί τόκοι.
Τέταρτον. Σπανίζοντας ούτο» τοΰ χρήματος, θέλει 

παύσει άναφαινομένη πάσα σπουδαία κα) μεγάλη έπι- 
χειρησις· και αύτα) αί ύπάρχουσαι Οέλουσι περιορι- 
σθή· άπερίγραπτος δέ τέλος κα) κακή διατάραξες 
θέλει έπέλθει έν τή άγορα ώς πρδς τάς καθημέραν 

συναλλαγές.
Πέμπτον. Πάντα τά είδη άναλόγως θέλουσιν άνα- 

τιμηθή, ώ; κα'ι οί μισθοί τών εργατών.
Έκ τής χρηματικής ταύτη; καταστάσεω; πάντε; 

ανεςαιρέτω; οί ζημιουμενοι, άπδ τής κυβερνήσεως 
αύτής, εΐσπραττούσης τοΰς φόρους είς χαρτονόμισμα, 
επομένως εί; δλιγώτερον τοΰ προτέρου αύτών ποσοΰ, 
μέχρι κα) τοΰ τελευταίου ήμεροβίου έργάτου. Άλλ’ 
οί πλούσιοι δέν πάσχουσι σχετικώς έπ) τοσοΰτον όσον 
οί τή; κάτι» τάξεως. Δύναται τι; νά παρομοιάση 
τοΰ; μέν πρδς τά ύψίκομα κα) παχύρ'ριζα έκεϊνα τών 
πεδιάδων δένδρα, άτινα άύζηφοΰσι κα) τήν βιαιστέ- 
ραν τών λαιλάπων ώς κα) τδν δργιλώτατον τών χει- 
μάρρων, τοΰς δέ πρδ; τά λεπτά κα) αδύνατα έκεϊνα 
δενδρύλια, άτινα κα) ή δλίγον ισχυρά άνεμου πνοή 
κα) ή μικρά ύδατο; ροή έπαπειλεΐ νά έκριζώση κα'ι 

παρασύρη εί; τδ τή; καταστροφής βάραθρον.

Δ'.
Κατά τοΰ; πολιτειολογοΰντα; έκ τών 'Οθωμανών 

δύο κυρίως τά οιακρίνοντα κα) καταρτίζοντα τήν 
ίσχύν κα'ι τδ άνεξάρτητον τοΰ ήγεμόνσς· τδ μνημο- 
νεύεσθαι τδ όνομα αύτοΰ έν ταϊς δημοσίαι; προσευ- 
χαϊς κα) τδ κόπτειν νόμισμα (χουτβ'ε δκουμάκ 
βέ σικκέ μπασμάκ), συμφώνως δηλαδή κα) πρδς 
τά έν Εύρώπη παρά τοϊ; χριστιανοΐς ήγεμόσιν έπι- 

κρατοΰντα.
Μωάμεθ ό Β', κατακτήσας τήν Κωνσταντινού

πολή, εκού/εν άμέσω; χρυσούν νόμισμα, φέρον περίερ
γον άμα και άξιοσπούδαστον επιγραφήν μ . Συνήθω;

(μ) Ή έπιγραφή αύτη είναι ελληνική κα) λέγει· 
Μωάμεθ δ Β', δ μέγα; Άμηρα; τή; Ανατο
λής. 'Ως γνωστόν δέ, δ Κατακτητής έκτδς άλλων 
γλωσσών ήν γνώστης κα) τή; ελληνικής. Τήν έθνι
κήν ταύτην έπιδρασιν διά τή; γλώσσης τοΰ ύποδου- 
λωθέντος λαού έπ) τοΰ νικητοΰ άνευρίσχομεν κατα- 
φανε-τέραν έν τοϊς έγγράφοις τοϊ; έπισημο*.;,  τινών

τά ύπό τών σουλτάνων έκτυπούμενα νομίσματα έπω- 
νομάζοντο έκ τοΰ ονόματος αύτών, οίον Μουραδιέ, 
Μαχμουδιέ, Μεδζιδιέ κα) λοιπά. Τίθενται δ'εί; 
κυκλοφορίαν έν γένει κατ' αύτήν τήν ήμε'ραν τή; 
πανηγυρική; αύτών έν Έγιούπ περιβολής τής 
σπάθη;, διανεμόμενα ύπδ έπ'ι τούτιρ ύπαλλήλου, 
άκολουθοΰντος τδν άνακτα. είς τδ πλήθος πρδς ευοίω
νου και ευτυχή άρχήν τής βασιλείας αύτών.

Κα) ε'ν Τουρκία έπεκράτει ή σφαλερά ιδέα ότι τδ 
νόμισμα καθίστησι τοιοΰτο δ ήγεμών κα'ι ούχ) δ'τι 
φύσει ύπάρχει. Μαρτύρια τής πεπλανημένης ταύτης 
ιδέας διασώζονται ετι τά λεγάμενα μεταλλικά, 
παρ'οί; ή ονοματική αξία κατά πολύ διάφορος ύπάρ- 

χει τή; μεταλλική;.
Τδ επικρατούν ήδη έν Τουρκία νομισματικόν συ 

στημα είσήχθη τδ πρώτον ύπδ τοΰ πατρδς τοΰ νΰν 
βασιλεύοντος σουλτάνου Μετζιδ (μα), τοΰ έν πίσι 
κα) κατά πάντα έπιζητήσαντος όπως τδ οθωμανικόν 
κράτος όσον ένεστι πλησιάση κα'ι έξομοιωθή πρδ; τά 

έν Εύρώπη πεπολιτισμένα.
Έπίσης δέ κα) τδ χαρτονόμισμα δεν ύπήρξεν 

άγνωστον έν Τουρκία. Τδ δεύτερον ήδη οί έν αύτή 
κατοικοΰντες, άλλά πρδ πάντων οί τής βασιλευούσης, 
αισθάνονται κα) ύποφέρουσι τά άνωτέρω άναγρα- 

! φέντα, ούχ) εύκτά διά τήν κοινωνίαν, άποτελέσματα 
αύτοΰ. ΊΙ ύπαρξις αύτοΰ κα) ή κυκλοφορία εϊς τήν 
άγοράν είναι κα) έσται έν τών δλεθριωτέρων κα) τοΰς 

πάντας πιέζον άποτελεσμάτων τοΰ πολέμου.
Άλλ' όσον άφ’ ένδς πρέπει νά έπαινέσωμεν καί 

έξάρωμεν τάς προσπάθειας, α; καταβάλλει ή κυβέρ- 
νησι; τής Α. Μεγαλειότητο; τοΰ Σουλτάνου Ά · 
πτοΰλ Χαμ'ιτ πρδς άρσιν έκ τή; κυκλοφορίας τοΰ 
χαρτονομίσματος, άποδεικνυούσης ούτω τδν πόθον 
κα) τήν μέριμναν, όστι; δέον νά κατέχη αύτήν 
ύπέρ τής εύημερίας τών λαών αύτής, τόσον άφ’ 
ετέρου πρέπει νά κατακρίνωμεν κα) καταδικάσω- 
μεν τά ύπό τινων προτεινόμενα πρδ; τοΰτο μέτρα, 
περ'ι ών καταλλήλως δύναται τι; νά είπη, οτι αί- 
ρουσι τδ κακόν δι’άλλου κακού, κα'ι άτινα άπε’χουσι 
τών ύπδ τή; Πλουτολογία; διδασκόμενων κανό
νων όσον ό ούρανδ; τής γ·ής. Δυστυχώ; δέ, όπου αί 
διατάξει; τή; δικαιοσύνη; κα) αί άρχα'ι τή; έπισ,τή- 
μη; δέν λαμβάνονται ύπ’ όψιν κα) δέν έφαρμόζονται 
----------------------------- t 

έκ τών κατόπιν σουλτάνων, συντεταγμένοι; ελ
ληνιστί.

μα Ίδε τδ τή 6/18 φεβρουαρίου 1856 δημο- 
σιευθέν ύπ’αύτοΰ Χάτ: Χουμαγιούν έν άρθρ. Ι34

• «
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tv τή πράξει, έκεϊ άδύνατον νά έπιτευχθή, είτε κατ' 
ιδίαν, είτε και κοινή, -ευτυχία και ευημερία άληθής. 
εντελής κα: διαρκή; (μβ). I. ΚΙΙΙΙΟΓΡΙΔΙΙΖ.

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ

UEPI TAX EX' ΜΤΚΙΙΧΆΙΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑ» 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.
(Συνεχεία κα’ι τέλος*  ιδε άριθ. 48).

’Εκ τών δλίγων τούτων καταφαίνεται ή διαφωνία 
τών δυο εγκρίτων τή; άρχαιότητος ιστορικών, του 
Ηροδότου καί του Θουκυδιδου, τοϋ μεν ώς ληστάί 
κα'ι ύπδ τοϋ Μίνω έκδιωχθέντα; τού; Κάρας, τοϋ δέ 
ώ; λογιμωτάτου; κα'ι ύπδ τών Ίώνων και Δωριέων 
έκβληθεντα; αυτού; παριστώντος. Έν τοιαύτη δ'ε 
διαφωνίας περιπτώσει,ποτέρω πιστευτέον, τώ πρώτω 
ή τώ δεύτερα), εύλόγως δΰναταί τις νά ερώτηση. 
Έπειδή δέ άμφότεροι άνομολογοΰσιν οτι οσα περ) 
Καρών έν παρόδω μνημονευουσιν έξ άκοής ϊσασι κα'ι 
ούχ) ε’κ θετικής τίνος πηγής παρχλαβόντε; ■ όσον 
κα'ι έγώ δυνατό; είμι μακρότατον έξικέσθαι άκοή», 
λέγει ό τή; ιστορίας πατήρ, άνάγκη νά άναδράμωμεν 
εις τούς μεταγενεστέρους αυτών, ων επισημότερο: 
είσιν έν τή ύποθέσει ταύτη ό Στράβων κα'ι Παυσα
νίας. Παρά τοΰ πατρδ; τής γεωγραφίας, καίπερ 
πολύ μεταγενεστέρου τών δύο ιστορικών, εύλόγως 
άνέμενέ τις θετικώτερα κα': δριστικώτερα πρδς χαρα
κτηρισμόν τών Καρών, καθόσον είχε πρδ οφθαλμών 
τά Καρικά Φιλίππου τοϋ Θεαγγελέως κατά τήν 
ομολογίαν αΰτοΰ. Άλλά και ούτος ένιαχοϋ μεν τούς 
Κάρα; ταΰτίζων τοϊς Λέλεςιν, ένιαχοϋ δέ κα'ι δια- 
κρίνων, διαρρήδην βαρβάρου; άποκαλεϊ αυτού; «"Οτ' 
μέν ουν βάρβαροι ήσαν ουτοι κα'ι ταΰτδ τδ κοινωνήσαι 
τοϊς Καρσ) νομίζοιτ’ άν σημεϊον». Κα'ι τελευτών 
άπολήγει εις τδ ακόλουθον συμπέρασμα*  «πολλών δ'ε 
λόγων εϊρημένων περ'ι Καρών ό μάλισθ’ύμολογούμε- 
νό; έστιν οτι οί Κάρες ύπδ Μίνω έτάττοντο, τότε 
Λέλεγες καλούμενοι, κα) τάς νήσου; ώκουν». Έν 
τούτοις παρατηρώ, ό’τι δ Στράβων βαρβάρους άποκα- 
λών τούς Κάρα; διαφωνεί πρδ; τδν Ηρόδοτον, ύπο- I 
λαμβάνοντα αυτού; λογιμωτάτου; πάντων τών I 
άνθρώπων, κα) διατεινόμενο; ό’τι ύπδ Μίνω έτάτ
τοντο, διαφωνεί πρδ; τδν Θουκυδίδην, λέγοντα ό’τι δ 
Μίνω; έξήλασεν αύτού; τών νήσων.

μβ) Εκτενή κα) ό’σον υιόν τε πλί^ μελέτην 
περ'ι τοϋ τουρκικοϋ νομίσματο; θέλομε/ δημοσιεύσει 
ϊσω; άλλοτε.

Ό δ'ε Παυσανία;, οΰδέν θετικόν γινώσκων περ) 
Καρών κα'ι Λελέγων, θεωρεί μοϊρχν τοΰ Καρικοΰ φύ
λου τού; Λέλεγα;, κα) κατάγει τού; μέν Καρας έκ 
τοϋ Καρό; υιού τοϋ Φορωνέως κατά τήν μυθολογίαν, 
τού; δ'ε Λέλεγα; έκ Λέλεγο; τοϋ Αιγυπτίου, οπερ ί 
άπίστευτον φαίνεται, καθ' όσον ύπολαμβάνει κατά 
δώδεκα γενεά; νεωτέρου; τών Καρών τού; Λέλεγα; * 
• Δωδεκάτη δέ ύστερον μετά Κάρα τδν Φορωνέως 
γενεά λέγουσιν οϊ Μεγαρεϊ; Λέλεγα άφικόμενον έξ 
Αίγυπτου βασιλεϋσαι κα) τού; άνθρώπου; κληθήναι 
Λέλεγα; έπ) τή; άρχή; αΰτοΰ», οπερ αντιφάσκει 
πρδ; τήν γνώμην τοΰ Ηροδότου κα) Στράβωνος, δια- 
τεινομένων δ’τι οί Κάρες πρότερον Λέλεγε; εκαλούντο.

Έκ τής άσαφείας κα) άντιφάσεω; ταύτη; τών
' άρχαίων οΰδέν άλλο δύναται τι; νά έξαγάγη. εΐ μή J 
δτι οί Κάρες ήσαν βάρβαροι ασιανό) ληστα) κα) πο- 11 
λεμιστάι, πλάνητε; κα'ι μισθοφόροι, δ’τι διέφερον τών 1
Λελέγων, συγγενών τοϊς Πελασγό"; κα) δτι ή γλώσ- I
σα αΰτών άρχικώς μεν βάρβαρο; ήν, ακολούθως δέ J
διά τής μετά τών κατοίκων τών νήσων επαφής κα) I
έπιμιξίας μετά τών έν τή Μικρά Άσία έλληνικών |

ί άποικιών προσέλαβε πολλά; ελληνικά; λέξεις κατά j
τήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος «Οΰδέγε δ’τι τραχύ- 
τάτη ή γλώττα τών Καρών οΰ γάρ έστιν, άλλά κα) 
πλεΐστα έλληνικά έχει καταμεμιγυένα, ώ; φησι Φί- I
λιππος δ τά Καρικά γράψας», κα) κατά τήν δια- 
βεβαίωσιν τοϋ Zablonski, δ’στις συνήθροισε τάγλωσ- I
σικά λείψανα τών Καρών. Περ) δ'ε τή; τέχνης τών 
Καρών, εϊς τήν δποίαν ό κ. Kohler άπονεμει τά έν 
τοϊς τάφοι; τών Μυκηνών κα) τής Σπάτα; εύρεθέντχ 
κειμήλια, οΰδέν άλλο γινώσπουσιν οί άρχαϊοι, εΐ μή 
δ’τι οί Καρέ; έξεϋρον τού; λόφου; τών κρανών, τά 9
παράσημα τών άσπίδων κα) τά δχανα (λαβά;) κα) I

, οί "Έλληνες παρέλαβον αΰτά παρά τών Καρών κατά I
τήν μαρτυρίαν τοΰ "Ηροδότου κα) Στράβωνος, ών δ I
μέν πρώτο; λέγει* «Καί σφι τριξά έξευρήματα έγέ- 1

νέτο, τοϊσιν οί "Έλληνες έχρήσαντο* κα) γάρ έπ) τά I
κράνεα λόφους έπιδέεσθαι, Κϊρέ; είσιν οί καταδέξαν· I
τε; κα) έπ'ι τάς άσπιδας τά σημήια ποιέεσθαι κα) 
δχανα άσπίσιν οδτοί εΐσι οί ποιησάμενοι πρώτοι»*  δ 
δέ Στράβων ώ; λεγόμενα άναφέρει ταΰτα' «τοϋδέ 
περ'ι τά στρατιωτικά ζήλου τά τε δχανα ποιοΰνται 
τεκμήρια κα) τά έπίσημα κα) τούς λόφους*  Απαντα 
γάρ λέγεται καρικά».

Ταΰτα μέν έν γένει περ) τής καταγωγής, εθνι
κότητας, γλώσσης κα) τέχνη; τών Καρών. Νΰν δέ 
υπολείπεται νά έξετασθή τδ περ) τή; έποικήσεως, |
έγκκτχστάσεω;, εποχής, έπιδράσεω; αΰτών έπ) τών ][

κατοίκων τών νήσων κα) παραλίων τοΰ Αιγαίου πε- 1 
λάγους κα) έξελάσεω; εις τήν Ασίαν ζήτημα, δ’περ 
κα) τδ σπουδαιότατόν έστιν έν τή ήμετέρα ύποθέσει 
πρδς έξακρίβωσιν τής ζητουμένης άληθείας

Άποχρώντω; άποδείξα; προηγουμένως δτι τδ περ) 
τής εϊς τήν Αττικήν έποικήσεως τών Καρών τεχ- 
μήριον τοϋ κ. Kohler «Dass in Attika fremde 
den kleinasiatischen Volkerschafton verwandte 
Elemcnte ansSssig gewesen sind, bewcisen 
die Namen der Berge Brilettos, Lykahettos, 
Ardettos und Hymettos, die aus den griechis- 
chen nicht erklart warden konncn und in den 
eigenthumlichcn Suffixen mit zahlreichen 
Ortsnamen flbereinstimmen, welche in Klei- 
nasien und besonders in Karien verbreitet 
warcni» διά τών κυρίων δνομάτων άσθινέστατον 
κα) άνυπόστατόν έστιν, ένταΰθα δφείλιο νά έρευνήσω 
τά; λοιπά; άποδείξει; κα'ι μαρτυρία; τών άρχαίων 
περ) τοΰ αΰτοΰ πράγματος*  ό’τι μέν έν τοϊς παναρ
χαίοι; χρόνοι; άποιχισαν έν ταϊς νήσοις ασιατικά 
έθνη, κα'ι ιδία Κάρες κα) Φοίνικες, περ) τούτου μαρ- 
τυροΰσιν οί δύο Ιστορικοί "Ηρόδοτος κα) Θουκυδίδης, 
ών δ μέν πρώτος λέγει «Κάρες μέν . . . τδ παλαιόν 
έόντες Μίνω τε κατήκοοι κα) χαλεόμενοι Λέλεγες 
είχον τάς νήσους, φόρονμέν οΰδένα ύποτελέοντες,. . . 
οί δέ δκω; Μίνω; δέοιτο, έπλήρουν οί τάς νέας» δ δέ 
Θουκυδίδης βέβαιοί μέν τδ γεγονός τή; έποικήσεως 
τών Καρών, έπιπροσθέτει ό’μω; έναντίον τής μαρ
τυρίας τοΰ "Ηροδότου ότς δ Μίνως έξήλασεν 
αύτούς έκ τών νήσων*  «Μίνως γάρ παλαίτατο; 
ών άκοή ϊσμεν . . . κα'ι τών Κυκλάδων νήσων ήρξέ 
τε κα'ι οικιστής πρώτο; τών πλείστων έγένετο, Κάρας 
έξελάσας κα) τούς έαυτοΰ παϊδα; ηγεμόνας έγ- 
καταστήσας. Και ούχ ήσσον λτ,σστα) ήσαν οί νη- 
σιώται Κάρες τε ο/τε; κα) Φοίνικες, ουτοι γάρ τάς 
πλεΐστα; τών νήσων ώκουν».

Περ) δέ τής έποικήσεως τής Αττικής κα) Άρ- 
γολίδος ούδε)ς λόγος γίνεται παρά τοϊς ίστορικοϊς, ή 
σιωπή τών όποιων, εις θέσιν οντων νά γινώσκωσι 
καλώς τά κατά τήν Αττικήν κα) Αργολίδα, ίκανάς 
παρέχει ύπονοίας περ'ι τής άληθεία; τών μεταγε
νεστέρων μαρτυριών, τών δποίων έπισημοτέρα έστιν 
ή τοΰ Στράβωνος, οστις ίστορεϊ κατά μέν τδν Αρι
στοτέλη δτι οί Κάρες κατέσχον ποτέ τήν 'Επίδαυ
ρον κα'ι Έρμιόνα «Επίδαυρος δ' έκαλεϊτο Έπίταυ- 
ρος*  φησι δέ Αριστοτέλη; κατασχεϊν αΰτήν Κάρας, 
ώσπερ κα'ι Έρμιόνα», κατά δέ τδν Φιλόχορον δ’τι ή 
μέν Αττική έπορθέϊτό ποτέ έκ θαλάσσης μέν ύπδ
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Καρών, έκ γής δέ ύπδ Βοιωτών «Τοσαϋτ’ ουν άπό- 
χρη προσθεϊσιν δτι φησ) Φιλόχορο; πορθου;χένης τή; 
χώρας έκ θαλάττη; μέν ύπδ Καρών, έκ γή; δέ ύπδ 
Βοιωτών, Κέκροπα πρώτον εΐ; δώδεκα πόλεις συνοί
κισα; τδ πλήθος». Έκ τών χωρίων δ;αως τούτων 
ούδόλω; έξάγεται Srt ή Αττική κα) ή Άργολι; κα- 
τελήφθη ύπδ τών Καρών, άλλά μόνον ή Επίδαυρος 
κα) ή Έρμιών, ούδ’ έκ μόνης τής πολιορκία; τής 
Αττικής επεται ή κατάληψις αύτή; ύπδ τών Καρών 
κα'ι Βοιωτών πρό τή; Ις*'  εκατονταετηρίδος π.Χ. ,ήτοι 
πρδ τοΰ Κέκροπος. Απλώς δ’ εικάζεται τών Καρών 
έγκατάστασις έν τή Αττική πρώτον μέν έκ τοΰ 
"Ηροδότου έν παρόδω μνημονεύοντος δτι οί συγγενείς 
Ίσαγόρου τοΰ υίοΰ τοΰ Τισάνδρου εθυον Δι'ί Καρίω 
«Κα) Ίσαγόρης δ Τισάνδρου οίκίη; μέν έών δοκίμου, 
άτάρ τά άνέκαθεν ούκ έχω φράσαι, θύουσι δέ οί συγ
γενές; αΰτοΰ ΔιΙ Καρίω», δεύτερον δέ έκ τοΰ ΙΙαυ- 
σανίου άναγράφοντος δτι ή άκρόπολις τών Μεγάρων 
έκαλεϊτο Καρΐα άπδ Καρδς τοΰ Φορωνέως «Μετά δέ 
τοΰ Διό; τδ τέμενος εις τήν άκοόπολιν άνελθοΰσι 
χαλουμένην άπδ Καρδς τοϋ Φορωνέως κα) ές ήμάς 
έτι Καρίαν» χα'ι τρίτον έκ τοΰ Στεφάνου Βυζαντίου 
ταΰτα ίστοροΰντο; «Έκαλεϊτο δέ κα) ή Μεγάρων ά- 
χρόπολις Καρία άπδ Καρδς τοΰ Φορωνέως».

Πόσον δέ άσφαλές συμπέρασμα δύναται τις νά έξ- 
αγάγη έχ τών μεμονωμένων λεξεων τοΰ "Ηροδότου 
«Δι: Καρίω» χα) τοΰ Παυσανίου «Καρία» περ) τής 
έποικήσεως κα) έγχαταστάσεως τών Καρών έν ολτ; 
τή Αττική χα) ‘Λργολίδι, δπερ οΰδε'ις τών άρχαίων 
διχέβήδην άναφέρει, μένει μοι έντελώς άκατάληπτον, 
πολύ άμφιβάλλοντι περ) τής άληθείας τοϋ πράγ
ματος*  χα) δικαίως*  διότι ένώ περ) τής έγχατα- 
ταστάσεως τών Καρών έν ταϊς νήσοις ήυοφώ'κο; και*  
διαρρήδην όμολογοϋσι χα'ι Θουκυδίδης κα) "Ηρόδοτος 
χα) Διόδωρος χα) Στράβων χαι Παυσανίας χα) άλλοι, 
περ) τής παρακείμενη; αΰταϊ; παραλία; τής Ατ
τικής κα) Άργολίδος έλλείπουσιν ήμϊν τοιαΰται 
βήτα) πληροφορίαι κα) μαρτυρίκι, χα) ή σιωπή αΰτη 
τών αΰτών συγγραφέων έπαυξάνει τήν δυσπιστίαν 
ήμών. Οΰτω δε κα) τοϋ δευτέρου τεκμηρίου, ώ; τοϋ 
πρώτου διά τών εϊς σσδς κα'ι ττδ; κυρίων δνο
μάτων, περ) τής έγχαταστάσεως τών Καρών έν τή 
Αττική κα) Άργο/.ίδι ίστορικώ; αμφιβόλου κα: ύπο
πτου έξελεγχομένου, κλονίζεται τδ έδαφος, έφ’ ο5 δ 
χ. Kohler κα) ΟΪ δμοδοξοΰντε; αΰτώ ίδρύσαντο τδ 
καρικδν οίχοδό;Λημα, χα: όι; τοιοΰτον δεϊτκι ισχυρό
τερων στηριγμάτων πρδ; διατήρησιν αΰτοΰ.

Τούτου δέ τεθέντος, μένει στερεόν και ίστορικώ;
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άποδεδειγμε'νον τό τών νήσων οικοδόμημα, άς ποτέ 
Κάρες καί Φοίνικες χατέσχον κατά τήν μαρτυρία? 
τοΰ θουκυδίδου καί τά πρώτα τοΰ άνατολικοΰ πολι- 
τισμοΰ σπέρματα έκόμισαν τοΐς τε'ως χατοίκόις αϊ
τών. ’Αλλά χατά ποίαν εποχήν έγένετο ή έποίζησις 
α-υτη τών νήσων ύπά τών ξένιον, περ'ι τούτου χα'ι 
αύτοί οί νεώτεροι διαφωνοΰσι πράς άλλήλους, διότι ό 
κ. Kohler διισχυρίζεται ότι οί Κάρες κατωκησαν 
τάς νήσους χατά τήν 111' εκατονταετηρίδα π. X. 
■ Hekanntlich wurden diese erst spat helleni- 
sirten Inseln urspriiuglich von cineni aus 
Asien eingewanderter Stamme, den Karern, 
bevolkert. Dies gescliah ungefahr gegen das 
12 lahrundert v. Ch. Unter ihrein mylbischen 
Konig Minos gewannen diose Rarer nicht nur 
die Seeherrschaft tlber den ganzen Archipe 
Iagos, sondern grundeten aucli an den Kus 
lenstrichen von Hellas zahlrciche Colonien»· 
Ένταΰθα παρατηρώ πρώτον μεν οτι ή τής έποική- 
σεως έποχή πολύ προγενέστερα έστί ζα'ι μάλιστα 
χατά τρεις περίπου εκατονταετηρίδας, ήτοι κατά τήν 
ΙΕ' εκατονταετηρίδα- δεύτερον δέ ό'τι οΰ μόνον οί 
Κάρες, άλλά κα'ι οί Φοίνικες άπωχησαν κα'ι τρίτον 
οτι αί νήσοι ειχον κατοίκους κα'ι ούχ'ι έντελώς έρη
μοι πρέπει νά ΟεωρηΟώσι- διότι ό Μίνως, άχαάσας 
κατά τήν ΙΓ' Εκατονταετηρίδα. ευρε τούς Κάρας έν 
ταΐς νήσοις, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ θουκυδίδου, 
κα'ι έξήλασεν αύτούς έζ τών νήσων. Ό δ'ε Fligier 
φαίνεται μο: δρΟότερον όρ-ίζων τήν έποχήν τών ξένων 
κατά τήν ΙΕ' εκατονταετηρίδα «Dass ein in der 
Keramik.in der Metallurgic, ini Ilandcl schon 
hochentwickeltes irvolk in der Rulitung von 
nordost nach Sftdwest die Inseln und die kus- 
ten der Aegaischen Meeres uni die Mitte des 
zweiten Jahrtausendos v. Ch. zur Zeit der 
llyksos in Aegypten occupirt hat·. Ότι δέ κα'ι 
οί Φοίνικες είχον αποικίας έν ταΐς νήσοις, τοΰτο μαο- 
τυρεΐ κα'ι Θουκυδίδης διαρρήδην. Τών δ’ε νεωτέρων 

τις δρΟώς παρατηρεί ό'τι, έάν ξένον τι ίϋνος συνετέ- 
λεσεν εϊς τάν πολιτισμόν τών άρχαίων κατοίκων τής 
'Ελλάδος, τοΰτο ήσαν οί Φοίνικες, οί'τινες ώς έμπειροι 
θαλασσοπόροι καί ναυτικοί έν τή προϊστορική έποχή 
άπιάκι-αν τάς νήσους καί τήν παραλίαν τοΰ Αιγαίου 
πέλαγους καί Εξημέρωσαν τούς κατοίκους χυτών 
• Dass nfimlich in der Vcrhell. Zeit die Inseln 
. . . mil l’honiciern viela orten besetzt waren, 
von ihnen also aucli deren Hewohner ent- 
wildert waren, erklflrt erstens in einer al- 
Igemeinen Bcmerkung Thucydides (t, 8) der

freilich nach llellenenweise mil einer blos- 
sen Erwflbnung uber die I’honicier hinwe- 
geilt, bei den Karicrn desto uinstandlicher 
sicll aufhalt . Έκ τούτων οέ καί έξ ό'σων ακο
λούθως ιστορεί ό συντόνως έρευνήσας τά περί Φοι
νίκων, Καρών καί τών παναρχαίων τής Ελλάδος 
κατοίκων άρχούντως έμφαίνεται ό'τι μάλλον οί Φοί
νικες ή οί Κάρες ύπήρξαν οί τών νήσων άποικισταί 
καί οί έπιδράσαντε; έπί τών κατοίκων αύτών, 
καθ’ όσον όμολογεΐται ό'τι οί Φοίνικες κατά πολύ 
ύπερεΐχον τούς βαρβάρους Κάρας κατά τάν πο
λιτισμόν πλήν δ'ε τούτων ούδόλως δύναταί τις 
νά άπαρνηθή ό'τι προς τοΐς Φοίνιξι καί οί Κρήτες 
ύπό τον Μινω απωκισάν τινας τών νήσων καί 
συνετέλεσαν είς τον πολιτισμόν τών κατοίκων 
αύτών. Ούτω δ’ ύποδηλουμένου ό'τι ή του γεγονότος 
τούτου έποχή πολύ προγενέστερα τής ύπό τοΰ κ. 

Kohler Οριζόμενης, ήτοι τής Ill' έκ.ατονταετηρίδος, 
καθ' ήν έγένετο ό τρωικός πόλεμος καί Κάσες δεν 
ύπήρχον πλέον ούτε έν ταΐς νήσοις, ούτε άλλαχοΐ 
ποι έν, τή παραλία, λίαν παράδοξον φαίνεται μοι ό'τι 
ό κ. Kuhler ονομάζει τόν μή ζώντα πλέον έν τή 
έποχή ταύτη Μινω βασιλέα τών Καρών «Enter 
ihrein niytbischen Konig Minos gewannen 
diese Karel-« οπερ ούδείς ούτε τών άρχαίων, ούτε 
τών νεωτέρων, έφ’ όσον οιδα, διαβεοαιοΐ άποκαλών 
τον σοφόν βασιλέα τής Κρήτης Μινω βασιλέα τών 
Καρών, κατά τον κ. Kohler. ’Ότι δεό .Μίνως δεν 
ύπήρχεν έν τοΐς ζώσι κατά τήν 1Β' εκατονταετηρίδα, 
άλλ’ έν Σικελία είχε? ήδη προαποΟάνει κατά τήν 
ΙΓ' εκατονταετηρίδα, ήτοι εκατόν περίπου έτη πρό 
τοΰ τρωϊκοΰ πολέμου, τοΰτο διαρρήδην όμολογεΐ ό 
Ηρόδοτος «Τρίτη δε γενεή μετά Μινιόν τελευτή- 
σαντκ γενέσΟα: τά τρωικά, έν τοϊσι οΰ φλαυροτάτου; 
φαίνεσθαι έόντας Κρήτας τιμωρούς Μενέλεω».

Τελευταΐον δε καί περί τής έξελάσεως τών Κα
ρών έκ τών νήσων καί τοΰ Αιγαίου πελάγους καί 
τής επανόδου αύτών εις τήν Ασίαν οί άρχαϊοι δια- 
φωνοΰσι?- ό μεν γάρ Θουκυδίδης ιστορεί ότι δ Μίνως 
έξήλασε τούς Κάρας έκ τών νήσων καί τούς υιού: 
αύτοΰ ηγεμόνας κατέστησε?· δ οέ πατήρ τής ιστο
ρίας Ηρόδοτος άφηγεϊται οτι βραδύτερο-? οί Δωριείς 
καί "Ιωνες έξεδίωξαν αύτούς εις τήν ’Ασίαν, έπι- 
προσΟείς ότι τά περί Καρών έκ τής παραδόσεως τών 
Κρητών παρέλαβε «Κατά μέν δή Κάραςουτω Κρή
τες λέγουσι γενέσΟα·.». Οί Κάρες όμως αύτοί μή 
παραδεχόμενοι τά περί αύτών ύπό τών Κρητών λε
γάμενα διισχυρίζοντο ότι αύτοί ήσαν ούχί νησιώται

άλλ' ήπειρώται καί ότι πάντοτε Κάρες εκαλούντο, 
ούχί δέ Λέλεγες πρότερον κατά τήν μαρτυρίαν του 
'Προδότου «Ού μέντοι αύτοί γε δμολογέουσι τούτοισι 
οί Κάρες, άλλά νομίζουσι αύτοί εαυτούς είναι αύτό- 
χΟονας ήπειρώτας, καί τώ ούνόματι τώ αύτώ αιεί 
διαχρεομένους, τώ περ νΰν». Έκ τής άμφιλογίας 
ταύτης τοΰ Ηροδότου προτιμητέα φαίνεται μοι ή 
τοΰ θουκυδίδου μαρτυρία καί άξιοπιστία, καθ’ ήν 
έξηλάΟησαν οί Κάρες ύπό τοΰ Μίνωος κατά τήν ΙΓ' 
εκατονταετηρίδα π.Χ. Έάν δέ τούναντίον προτιμηΟή 
ή τοΰ 'Προδότου μαρτυρία, τότε άνάγκη νά δυσπι- 
στήσωμεν καί εϊς τήν έτέρα·? τοΰ θουκυδίδου μαρτυ
ρίαν περί τής ένοπλου ταφής τών Καρών, ήν δ κ. 
Kohler προβάλλει ώς άλάνΟαστον τεκμήριο? ό'τι οΐ 
τών Μυκηνών καί τής Σπάτας τάφοι είσί καρικοί.

Έκ τών άχρι τοΰδε είρημένων Εξάγεται ό'τι, επειδή 
έλλείπουσιν ήμϊν ρητοί καί άξιόπιστοι μαρτυρία·, 
περί τής έγκαταστάσεως καί διαμονής τών Καρών 
έν τή ’Αττική καί ιδία ένθα οί τής Σπάτας τάφοι 
εύρέθησαν καί έν τή Άργολίδι καί όνομαστί έν Μυ
κήναις, ένθα τοσοΰτον πολύτιμο: θησαυροί άνεκα- 
λΰιΟησαν, μία δέ παροδική ζαί μεμονωμένη μαρτυ
ρία υπάρχει περί τής ύπό τών Καρών καταλήψεως 
μόνον τής Έπιδαύρου ζαί τής Έρμιόνος, οί τάφο: τών 
Μυκηνών ζαί τής Σπάτας καί πάντα τά εν αύτοΐς 
εύρεΟέντα κειμήλια αδύνατόν έστι νά ΟεωρηΟώσι μεθ’ 
Ιστορικής καί επιστημονικής βεβαιότητος ώς έργα 
τών Καρών άποκλειστιχώς, άλλά προϊόντα ζαί έργα
τών έγχωρίων κατοίκων, οίονδήποτε όνομα φερόντων , 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν ύπό τήν Επιρροήν ζαί 
έπίδρασιν τής άνατολιζής τέχνης τών Φοινίκων, Λε- 
λέγων. Καρών, Κρητών καί άλλων έθνών.

Έν γένει δέ δυνάμεθα νά άποδεχΟώμεν ώς βέβαιον 
ότι όσον άρχαιοτέρας έποχής παρίστανται ήμϊν τά 
τεχνικά έργα τών παναρχαίων τής ‘Ελλάδος κα
τοίκων, τοσοΰτον έπαισΟητοτέρα φαίνεται ή έπίδρασις 
τής άνατολικής τέχνης ζαί άντιστρόφως, όσον κατα
φανέστερα γίνεται ή όμοιότης ζαί συμφωνία τών 
ελληνικών έργων πρός τά τής ’Ανατολής, τοσοΰτον 
άρχαιότερα πρέπει νάΟεωρηΟώσιν αύτά, ώς συμβαίνει 
έν τή ήμετέρα περιπτώσει. Κατά δέ τήν άρχήν ταύ- 
την δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν την δμοιοτητα τών 
καρικών τάφων έν ταΐς νήσοι: μετά τής ένοπλου 
σκευής κατά τήν έκφρασιν τοΰ θουκυδίδου πρός τούς 
έν Μυκήναις καί Σπάτα άνακαλυφΟέντας τάφους- 
άλλως οέ γνωστόν έστιν ό’τι καί έν τή μεταγενέ
στερα δμηρική έποχή άπαντώμεν όπλα έν τοΐς τά- 
φοις, ό'περ καί δ κ. KOhler άποδέχεται συν τή πα

ρατηρήσει ό'τι έν μϊν τοΐς τάφοις τών Μυκηνών καί 
τής Σπάτας πολλά εΐσιν, έν δέ τοΐς δμηρικοΐς ολίγα. 
Άλλά νομίζω ότι ή διαφορά τοΰ ποσού κατά τά 
προειρημένα δέν έχει τήν άπαιτουμένην δύναμιν πρός 
άπόδειξιν ό'τι πράγματι οί τάφοι τών Μυκηνών καί 
τής Σπάτας είσί καρικοί καί ούχί ελληνικοί. Άλλως 
αν είχε βεβαίως τό πράγμα, εϊ μηδόλως όπήρχε τό 
ε8ος τής ένοπλου ταφής έν τή ολίγον μεταγενεστέρα 

δμηρική έποχή.
Ταΰτα μέν περί τών τάφων έν γένει- ίδια δέ περί 

τής τέχνης τών έν αύτοΐς εόρεΟέντων πραγμάτων, 
20,000 μέν έν τοΐς τών Μυκηνών, ύπερδισχιλίων 
οέ έν τοΐς τής Σπάτας, όλως άδύνατον άποβαίνει νά 
άποδεχΟώμεν δ'τι πάντα ταΰτα χορικής τέχνης είσί, 
καθ’ όσον προηγουμε'νως έρευνήσαντες έγνωμεν ότι ή 
τέχνη τών Καρών, χατά τάς περισωΟείσας πλν,ρο- 
φορίας τών άρχαίων, λίαν περιωρισμένη ήν έν τοΐς 
πολεμικοΐς μόνον καί ύποδεεστέρα τής τών άλλων 
άσιατικών έθνών Φοινίκων, Άσσυρίων καί άτινα 
έπέδρασαν έπί τών παναρχαίων τής Ελλάδος κα
τοίκων. ΌΟεν όρΟώς παρατηρεί δ Thiersch οτι ή 
άρχαία έλληνική τέχνη ίκ μικρών ζαί σκοτεινών 
άρχών δρμηΟεΐσα βαθμηδόν εϊς μεγίστην έφΟασε τε
λειότητα καί οτι έξωθεν λαβοΰσα τήν πρώτην έπί- 
ορασιν δέν ήδύνατο νά διατηρήση πιστώς τόν άρ- 
χιζόν καί έξωτερικον τύπον, καί περί τούτου ούδε
μία ύπάρχει άμφιβολία, οΤς έπιπροσΟε'τε: «Weil je- 
der kullus mit allem, was ihm zugohort, flbe- 
rall beini Uebergange auf andcre Volker einen 
Thcil seiner Eigenthiuiilicbkeit ablegt und 

, den Bedurfniss naehgiht ». Γενική δέ παρά τοΐς 
άρχαίοις έπεζράτει ιδέα καί πεποίθησις ότι έν τοϊ» 
παναρχαίοις χρόνοις έν ταΐς άρχαΐς τής τέχνης δ,τι- 
οήποτε καί Ίν παρελάμβανον οί "Ελληνες έξωθεν, 
ίδιον έδιδον τύπον αύτω ζαί τελειότερου έπειργάζοντο, 
περί ου ί? καί μόνον παράδειγμα έπισυνάπτω έν- 
ταΰδα τοΰ μεγίστου τής άρχαιότητος φιλοσόφου 
Πλάτωνος, σαφώς τήν άλήΟειαν άνομολογοΰντος- Λά- 
βωμεν δέ ώς ότι περ αν "Ελληνες βαρβά- 
οωνπάρα λάβωσιν, κάλλιον τούτο είς 
τέλος άπεργάζονται.

Ό δέ πατήρ τής ιστορίας Ηρόδοτος, δς έπί ξενο
μανία καί άντιφάσει πρός εαυτόν κατηγορεΐται ύπό 
τών νεωτέρων, προσφυέστατα χαρακτηρίζων τό ελ
ληνικόν έθνος, έν όλίγαις λέςεσι λέγει- «Έπεί γε ά- 
πεκρίΟη έκ παλαιτέρου τοΰ βαρβαρικοΰ έΟνεος τό ελ
ληνικόν, έόν καί δεξιώτερον καί εύηΟίης ηλιθίου 
άπηλλαγμένον μάλλον». ' «
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Έχ πάντων τοίνυν τούτων ούδέν άλλο δυνά;χεθα 
νά έξαγάγωμεν λογιχδν συμπέρασμα, εϊμή δ’τι καέ οί 
τάφοι τών Μυκηνών καέ τή; Σπάτα; εϊσιν ίργα των 
άρχαίων τή; 'Ελλάδος κατοίκων κα'ι πάντα τά έν 
αύτοϊς εύρεθέντα πολύτιμα κειμήλιά εΐσι προϊόντα 
τής πρώτης χα'ι νηπιώδους αύτών τέχνης ύπδ τήν 
άμεσον επιρροήν τήυ ανατολικής, διατελούσης κατά 
τήν παναρχαίαν ε'χείνην έποχήν τής ΙΕ', ΙΑ' καί ΙΓ' 
έκατονταετηρίδος π. X., εις ήν πάντως άνήκουσι 
ταϋτα και ούχέ μεταξύ τής ΙΒ' — Γ π. X έκα
τονταετηρίδος, ώς διατείνεται ό κ. Kohler. Τήν δέ 
γνώμην μου ταύτην ενισχύει πρώτον μέν ή διά 
χημικής άναλύσεως αγγείων τής Θήρας, άναγομένων 
εις τους προϊστορικούς χρόνους, άρτίως γενομε'νη άνα- 
χάλυψι; κατά τήν διαβεβαίωσιν του κ. Dumont, 
οτι τά άγγέϊα ίκέϊνά εϊσιν ούτε φοινικικά, ούτε αι
γυπτιακά, ώς μέχρι τοΰδε ύπδ πολλών έπιστεύετο, 
άλλά καθαρά προϊόντα τών παναρχαίων τής νήσου 
κατοίκων, μαρτυρουντα περ'ι του βαθμοΰ τοΰ πολιτι
σμού αύτών κατ' έκείνην τήν έποχήν δεύτερον δέ ή 
έπίσημος ομολογία τοΰ κ. Ileuzey, δ’τι έν τή περι
γραφή τών έν Δωδώνη άνακαλυφΟέντων ύπδ τοΰ κ. 
Καραπάνου πολυαρίθμων αγγείων, έν πολλοί; αυτών 
ευρβ κοσμήματα κα'ι σχήματα όμοια τών ίν Μυ
κήναις, Σαντορίνη κα'ι Σπάτα εύρεθέντων «Je les 
rotrouve exactement avec la meme forme 
61ementaire sur un vase de Santorine a orne- 
ments geometriques . . ■ quelq’uns des objets 
recement decouverts ά Spate pr6s d'Athenes 
portent un ornement identique», λε'γει 6 σοφδς 
τής ’Ακαδημίας αρχαιολόγος. Ταϋτα τοίνυν πρδ 
Οφθαλμών τιθέμενος τις, ασφαλώς κα'ι άλανθάστω; 
δύναται νά άποφανθη ότι ώσπερ τά τής Θήρας άγ- 
γβΤά εϊσιν ούτε φοινικικά, ούτε αιγυπτιακά, άλλά 
προϊόντα τής πρώτης τών άρχαίων κατοίκων τέχνης, 
καίπερ πολλήν ομοιότητα έχοντα πρδς τά άνατο- 
λικά, ώσπερ τά τής Δωδώνη; νεωστέ άνακαλυ- 
φθε'ντα ε'ν τή μεσογείω ΊΙπείρω, ένθα δέν πιστεύω 
ότι δύναται νά διισχυρισΟή δ κ. Kohler ότι κα'ι έν- . 
ταΰθα Κάρες ποτέ άποικήσαντες έφύτρωσαν και κα- 
τεσκεύασαν τά προμνημονευθέντα άγγέϊα, ουτω κα'ι 
τά'τών Μυκηνών κα'ι τής Σπάτας εύλόγως δύνανται 
νά ΟεωρηΟώσιν ώ; προϊόντα τών εγχωρίων κατοίκων. 
Κα'ι ταϋτα μέν περ'ι τούτων.

’Επειδή δέ κατά τδν παρελθόντα μήνα έδημοσι- 
εύθη έν ταϊ; γερμανεκαΤς έφημερίσι κα'ι άλλη τις 
γνώμη, λίαν τολμηρά, παράδοξος κα'ι πάντη διά
φορος τών μέχρι τοΰδε, έ/καιρόν υπολαμβάνω νά

επισυνάψω κα'ι ταύτην ένταΰθα. Ό περιώνυμος άρ ■ 
χαιολόγο; Forchhammer, άποδοκιμάζων τήν εικα
σίαν τών Kohler, Milchhofer κα'ι πάντων τών άλ
λων και πραγματευόμενο; περ'ι τής έποχής, άξία; 
κα'ι καταγωγής τών μυκηναίων άρχαιοτήτων άπο- 
φαίνεται λίαν τολμηρώ; ότι οί μέν θησαυροί προ
έρχονται έκ τών λαφύρων τών ε'ν Θερμοπύλαις καέ 
ΙΙλαταιαΤς μαχών τών Έλλήνων κατά τών Περσών, 
ή δέ άξία αύτών άνέρχεται εις 5,000 λιρών καέ οί 
τάφοι, έν οϊ; έτάφησαν οί θησαυροί εκείνοι, χρονο
λογούνται άπδ τοΰ έτους 108 π. X. Μή έχων δέ 
αποδείξεις πρδς ύποστήριξιν τής άλλοκότου εικασίας 
αύτοΰ, καταφεύγει εϊς τήν ιστορίαν τών Μυκηναίων 
άπδ τών περσικών πολέμων μέχρι τοΰ 468 π. X. 
μετ' άφελείας και χάριτος άφηγούμενος ότι, επειδή οί 
ΜυκηναΤοι άπέστειλαν εϊς τήν έν Θερμοπύλαις μάχην 
80 μαχητάς καέ μετά τών ΚορινΟίων 4 00 άνδρας 
παρέταξαν είς τήν ε'ν ΙΙλαταιαΤς μάχην, έλαβον τδ 
άνάλογον μέρος τών περσικών λαφύρων κα1. δΓ αύτών 
κατεκόσμησαν τάς οικίας αύτών. Έπειδή όμως μετά 
παρέλευσιν 12 έτών τώ 468 π. X. μή θελήσαντες 
νά άναγνωρίσωσι τήν ήγεμονείαν τών Άργείων, πε- 
ριήλθον εις πόλεμον και ν.κηθέντες ήναγκάσθησαν 
νά μεταναστευσωσιν εϊς τάς Κλεωνάς, εις την Ά- 
χαίαν χα'ι εϊς τήν Μακεδονίαν, πρδ τούτου άναγκα- 
ζόμενοι νά κηδεύσωσι τούς έν τώ πολέμω πεσόντας 
έπισήμους άνδρας καέ έλπίζοντες ότι Οά έπανέλΟωσι, 
τότε δή δρύξαντες τάφους τινάς έχ τοΰ προχείρου, 
κατέθεσαν τούς νεκρού; έν αύτοϊς καέ πάντα τά λά
φυρα τών Περσών, ΐνα μή άκαγκασθώσι νά παρα- 
δώσωσιν αύτά εϊς τούς ’Αργείου;. Μετά δέ ταϋτα, 
έπιφέρει ύ άρχαιολόγος ότι όστις συνέλαβεν ήδη 
ιδέαν τινά περ'ι τών θησαυρών τών Μυκηνών έκ τοΰ 
συγγράμματος τοΰ Σλείμαν, τών έν αύτώ εικόνων 
καέ πάντων τών μέχρι τοΰδε δημοσιευΟέντων, άνα- 
γνώτω τήν 80 παράγραφον τοΰ τελευταίου βιβλίου 
τοΰ Ηροδότου, ένθα δ πατήρ τής ιστορίας αναγράφει 
πάντα τά είδη τών περσικών λαφύρων, τά όποϊα 
περιέπεσαν είς χεϊρας τών Σπαρτιατών ώς έξής- 
«Παυσανίης δέ κήρυγμα ποιησάμενος μηδένα απτέ- 
σθαι τής ληΐης, συγκομίζειν έκέλευσε τού; εϊΊ.ωτα; 
τά χρήματα· οΐ δέ, άνά τδ στρατόπεδον σκιδνάμενοι 
ευρισκον σκηνάς κατεσκευασμένας χρυσώ κα'ι άργύρω, 
κλίνας τε έπιχρύσους καέ επάργυρους, κρητήράς τε 
χρυσέους κα'ι φιάλας τε χαέ άλλα έκπώματα1 σάκ- 
κους τε έπ’ άμαξέων ευρισκον έν Τοϊσι λέβητες ε'φαί- 
νοντο ένεοντες χρυσεοι τε καέ άργυρεοι· άπο τε τών 
κειμένων νεκρών έσκύλευον ψέλλιά τε καέ στρεπτούς

κα'ι τούς ακινάκας έόντας χρυσέους, έπεέ εσΟήτό; γε 
ποικίλης ούδέ εϊς· ένθκΰτα πολλά μέν κλέπτοντε; 
έπώλεον πρδς τούς Λίγινίτας οί είλωτες». Τοιαύτη 
έστέ καέ ή τελευταία κρίσις ή ορθότερου. ειπεΤν ει
κοτολογία περέ τών μυκηναίων αρχαιοτήτων καέ 
θησαυρών, τδ άνυπόστατον κα'ι άναπόδεικτον τής 
όποίας ε'ν άλλη ευκαιρία, Θεοΰ Οέλοντος, επιφυλάσ
σομαι νά εξελέγξω.

Έν Άθήναι;, 18 ΐουνίου 1878. 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ. ΛΙΙΜΙΤΣΛΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΓΚΏΜΙΟΎ
"Η

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΠΪ ΠΟΛΤΠΤΛΧΕΙΑΣ.

(Συνέχεια- ίδε άριθμ. 47).

Παραδέχομαι μέν όσα πρεσβευουσι καέ οί τής κοι
νοκτημοσύνης ύπέρμαχοι, ότι πολλά εΐσέτι είναι τά 
δέοντα γενέσΟαι καέ ότι, μεθ’ όλου; τούς τών φιλάν
θρωπων αγώνας, τά φιλόπτωχα ήμών θεσπίσματα τε 
καέ ιδρύματα δέν άνακουφίζουσι τά παρ’ήμϊν δεινώς 
έχοντα- δέν συμφωνώ όμως πρδς αύτούς ούτε έν τώ 
περέ τής άρχής τών δεινών τούτων, ούτε έν τώ 
περέ της φόσεως τών προ; θεραπείαν αύτών φαρμά
κων. Οί μέν κοινοκτήμονες ά'πασαν τήν ένυπάρχου- 
σαν άπορίαν νομίζουσιν αποκύημα τών τών ενεστώ
των πραγμάτων άτελειών καέ ώ; μόνον άντιφάρμα- 
κον κατά τής καταστάσεως ταύτης προβάλλουσι πρόρ- 
ριζόν τινα άναμόρφωσιν, πλήρη τής κοινωνίας μετα
σχηματισμόν ούτε τδ άνεπαρκές τών διά τή; νομο
θεσίας ?ως σήμερον έπιτευχθέντων μεταπείθει αύτούς, 
ούτε ή σμικρά έπιτυχία τών ατομικών αύτών επι
χειρήσεων, διδ καέ ούδόλω; παύονται έπιδιώκοντες 
δραστικώτερα μέτρα. Έγώ όμως φρονώ ότι άπατών- 
ται κα'ι ότι, άν καέ πάλιν έλάμβανον απεριόριστον 
δύναμιν, ήθελον καέ πάλιν ’ναυαγήσει, ούδέν άλλο 
άπδ τής έπεμβάσεως αύτών άποκομίζοντες κέρδος, ή 
τούς ψόγου; καέ τάς μομφάς τών πολλών. Κατ’έμέ 
τδ φάρμακου είναι πολλω άπλούστερον καέ εύκοπώ- 
τερον, έάν μόνον τολμώσι νά λέγωσι τφ ήγεμόνι τά 
άληθή. Έκ δέ τών πολυαρίθμων αναμορφωτών, τών 
οϊκτειρόντων τάς ελλείψει; τής κοινωνικής ήμών δρ- 
γανωσεως καέ άγωνιζομε’νων πρδς καταπολέμησιν 
αύτών, ούδε'να βλέπω λεγοντα πρδς τδν λαδν σύν 
Άθηνα καέ χεϊρα κίνει κα'ι συναμα ύποδει- 
κνόοντα αύτώ τούς τρόπους τοΰ κ.ινέϊν τά; χεϊρας. 
Τήν έπιχείρησιν ταύτην αναλαμβάνω έγώ.

ΊΙ μεταρρύθμισες τών τε έξεων καέ τοΰ περέ τον 
βίον τρόπου τών έργατών πρέπει, τούλάχιστον έν

ταϊς μεγαλοπόλεσι, νά προηγηόη τών νέων βελτιώσεων, 
άς υπέρ αυτών προβάλλουσιν, ει δέ μή, μάτην τδ 
άγαθδν Οέλουσι κατεργασΟή, οί δέ πόροι τή; πολι 
τεία; Οέλουσι καταναλωθή άνευ σπουδαίας ωφελείας. 
Τί χρησιμεύουσι τώ άγνοοΰντι τήν φειδώ, τήν οικο
νομίαν, τήν άποταμίευσιν, ή άνακούφισις δασμών, 
ή διανομή χορηγιών, ή προμήθεια εργασιών καέ αύ
τή ή προκαταβολή χρηματικών κεφαλαίων; Άλλ’ 
ούχέ τοΰ κεφαλαίου, άλλά τοΰ καπηλειού ζητητέον 
τήν κατάργησιν. Ούδέν δύναται ή ύπδ τοϋ δημοσίου 
βοήθεια, άνευ τής συνδρομής έκείνων, ους βοηθέϊ. 
Διότι ύπάρχουσι τίνες, πρδς ους χατά πασαν πρωίαν 
δόνασαι νά δίδης δραχμάς έκατδν, έξ ών ούδέ λεπτδν 
μένει ε'ν τώ βαλαντίω, πολλω πρδ τής δόσεως τοΰ 
ήλιον. Ύπάρχουσι δέ καέ άλλοι, ους δόνασαι νά 
κατοικίσης είτε έν τώ Λούβρω, είτε έν τω δημαρ
χείο) τών Παρισίων καέ μόλις μετά μίαν έβδομάδα, 
νά ίδης αυτούς κατορθώσαντας νά μεταβάλωσιν αύτά 

εϊς δυσώδη οϊκήαατα.
Άν προύχειτο νά γρά·ψω ήθικήν πραγματείαν, 

ήθελον τάξει τήν γενναιοδωρίαν πολλω ύπεράνω τής 
οικονομίας, διότι πράγματι είναι Οελκτικωτέρα, εύ- 
γενεστέρα, βασιλικωτερα άρετή. Έπειδή όμως ή 
άρετή αότη ιδιάζει τώ Άλεξάνδρφ, τώ Καίσαρι, τώ 
Ναπολέοντι, ήυέϊς θέλομεν άσχοληθή περέ τδ πρό
βλημα τής ήμέρας, ήτοι τδ πώς δέϊ μετέχειν ότι 
πλείστου; τών πολιτών ό’τι πλείστων κοινωνικών 
ωφελημάτων. Έν γένει τοΰ προβλήματος τούτου τήν 
λύσιν παρέχει ή οίκονοριία. Ή συνταγή αυτή είναι 
κατ’ εξοχήν δημοκρατική, γενικώς εφαρμοζόμενη καέ 
άλάνΟαστον παρέχουσα ωφέλειαν. Ούδε'ις άναφέρεται 
ό μή έξ αύτή; ωφεληθείς.Άνευ τής συνταγής ταύτης 
καέ τών φιλάνθρωπων αί θεωρίαι καέ τών νομοΟε- 
τών οί θεσμοί κα'ι τών σοφιστών ή πολυτροπία είναι 
μάταια, άσθενή κα'ι άγονα καταπραϋντικά. "Π συν
ταγή αυτή μόνη έπαρκεϊ καέ τελεσφορεί, μόνη ζωο
γονεί καέ γονιμοποιέ! συλλήβδην πάσας τάς άγαθά; 
άτομικάς θελήσεις κα'ι έν έν'ι λόγω διά μόνη; αύτής 
ή τοΰ δημοσίου προστασία δέν αποτυγχάνει.

Άλλ’ έγώ ένταΰθα εξετάζω τδ ζήτημα μόνον 
κατά τά υλικά αύτοΰ άποτελέσματα. Είναι ο' ά- 
ναμφίλογον οτι ή θεραπεία τοΰ κατατήκοντο; ήύας 
κακοΰ δύναται κατά πρώτον νά χορηγηθή έξ είλι- 
κρινοΰ; μέν άγάπης πρδς τήν ευεργετικήν τοΰ χρι- 
στιανισμοΰ δύναμιν, έκ παντελούς δ' άποβολής τών 
κινδυνωδών διδαγμάτων τοΰ δεκάτου όγδοου αίώνος. 
Πάσα άλλη λύσις προτεινομε'νη περ'ι τοΰ προκειμένου 
προβλήματος καέ μή έρειδομένη έπ'ι ταύτη; τή;ϊ
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άρχής δέν δύναται ν'άποβή αποτελεσματική. Περ'ι 
δέ τούτου πάντες όμοφωνοϋσιν οί σοφοί- επειδή όμως 
ούδ' αύτή ή θρησκεία δύναται νά έκριζώση άπδ τής 
άνθρωπίνης καρδίας τδν πόθον τής άπολαύσεως καϊ 
τήν δίψαν τής ευζωίας, απερ κα'ι μόνα οιστρηλατοΰσι 
τάς νεωτέρας γενεάς, διά τοΰτο άνάγκη νά μή όλι- 
γωρήσωμεν τοϋ τόσον παγχοσμάου κα'ι αυθαιρέτου 
τούτου ένστίγματος. 'Ανάγκη νά παράσχωμεν αΰτω 
νομίμους κα'ι ευχερείς τρόπους ίνα έπαρκή έαυτώ, 
ανάγκη νά διδάξωμεν οτι ήρεμα κα'ι εν τάξει δύναται 
νά προσκτϊται ουτινος έπιθυμεϊ, ε'άν μόνον κατορθοϊ 
τήν τιμήν αΰτοΰ ν’ άποτίνν].

Άλλά κατά τδ εμδν σχέδιον δέν άρχει νά δείξω 
δ’τι ή οικονομία είναι ωφέλιμος- οΰδε'ις δ άντιλέγων 
δτι είναι εύκατόρθωτος- καθ’ ε’κάστην βλέπομεν τοι- 
αϋτα παραδείγματα- δ'τι πάντοτε μέν, μάλιστα δ’ε'ν 
τοϊς δε τοΤς καιροϊς είναι λίαν πρόσφορος- ή αλήθεια αυτή 
ίσως εις πολλών έπήλθε τάς κεφαλάς. Κατ’ έμέ άνάγκη 
ν’ άποδειχθή δ'τι ή οικονομία δέν είναι τόσον έργώ- 
δης, τόσον οχληρά, τόσον απαιτητική, δ’σον οί πολ
λοί δπολαμβάνουσιν, δ’τι ούδεμίαν απαγορεύει ήμ~ν 
θεμιτήν ηδονήν δ'τι ούδεμιας στερέι ήμας άληθοΰς 
απολαυσεως, υπδ τής Προνοίας τώ άνβρώπω έπιδα- 
ψιλευθείσης. Κατ’ έμέ άνάγκη νά καταοείξωμεν οτι 
ή οικονομία έλευθερίως ανταμείβει τούς οπαδούς 
αύτής, ού μόνον άποζημεοϋσα αύτούς οιά τάς εκού
σιας αύτών θυσίας, άλλα κα’ι παρέχουσα σπουδαιό
τατα ωφελήματα, διά πής εφαρμογής τών έαυτής 
αρχών καί τής προόδου τής άναπτύξεώς των. Έν 
ένί λόγω, κατ' έμέ, πρέπει νά καταστήσωμεν αγα
πητήν τήν οικονομίαν, τοΰτο δ' είναι τδ έργον, 
ωπερ ούδείς μέν πρδ έμοΰ έπεχείρησεν, έγώ δ’ ανα
λαμβάνω διά τοΰ συγγράμματος τούτου

Βεβαιών δ' δ'τι ούδείς περί οικονομίας έγένετο 
λόγος έν τοΤς τελευταίοις πολυαρίθμοις περί τής 
πτωχοτροφίας δημοσιευθέΐοι βιβλίοις, δέν ισχυρίζομαι 
καί οτι δέν έγένετο ένίοτε τής λέξεως μνεία, ε’ν 
παρόδιο δηλαδή, κατά σύμπτωσιν, ένώ περί δλως 
δευτερευόντων προυκειτο. Έννοώ έν τούτοις τοΰτο 
καί μόνον, δ'τι ούδείς οΰδαμοΰ έχαρακτήρισε τήν 
οικονομίαν ώς τδ πάντων οαρμάκιον άνυσιμώτατον 
κατά τής άπορίας, τής άπασχολούσης άπάντων τήν 
προσοχήν καί μελέτην- ότι οΰδαμοΰ άνεπτύχθησαν 
αί αρχαί αύτής, οΰδέ συνήχθησαν οί κανόνες αύτής 
έν ίδιαιτέρω βιβλίο) καί ότι, τδ καί σπουδαιότερου, 
οΰδαμοΰ έφρόντισκν ύπέρ τής διαδόσεως τών παραγ
γελμάτων καί τών γνώσεων αύτής. 

Άλλά το περί πάντων τούτων πραγματευθήναι

άπόκειταί τινι έμοΰ δεξιωτέρω καί έμπειροτέρω, ά· 
πόκειται δδηγώ έχοντι καί τήν άξίαν τών διδαγμά
των καί τδ κΰρος τών παραδειγμάτων. Ό ΦραγκλΤ· 
νος δήμιουργήσας αύτδς τήν · έαυτοΰ-τύχην, έδιχαι- 
οΰτο νά διδάξη καί τούς άλλους τδ μυστικδν αύτοΰ. 
Έγώ τουλάχιστον δύναμαι νά προσαγάγω τήν αΰτήν 
τφ Όρατίφ (’) μαρτυρίαν, ή δέ μαρτυρία αυτή 
άρκεϊ μοι δ'πως απαιτήσω τήν τών έμών αναγνω
στών εμπιστοσύνην.

Καί ίμως κατόπιν πάντων τούτων, ούδείς υπάρ
χει φόβος μήπως ή αΰστηρά τής οικονομίας φωνή 
προσελκύσηται πολυαρίθμους προσηλύτους. Διότι υ- 
πάρχουσι χαρακτήρες, μάλλον δ’ ιδιοσυγκρασία’, πρδς 
ους καί αί περί προβλέψεως νουθεσίαι καί τά περί 
τάξεως μαθήαατα είναι πάντοτε άπεχθή. Οί 
τοιοΰτοι άνθρωποι ούδέποτε στεροΰνται αντιλογιών 
πρδς δικαιολόγησιν τής τοιαυτης περί τοΰ με'λλοντος 
άμεριμνησίας, καί ταΰτα έν καιρόΐς χαλεπούς κοινω
νικής άνακαινίσεως. Ευτυχής έγώ άν αί προτροπα: 
μου δυνηθώσι ν’ άγάγωσιν είς τήν εΰθεΤαν πολλάς 
περισπουδάστους οικογένειας, μάλιστα δέ τινα τών 
νεαοών έκείνων ανδρογύνων, πρδς α πάντα μέν μει- 
οιώντα φαίνονται, ή ευτυχία δ'μως πολλάκις δέν 
προσπελάζει, ένεκα τής ε'ν ταϊς ίδιοτροπίαις τοΰ συρ- 
μοΰ δπισθοχωρήσεως καί τής έκ τών κακών παρα
δειγμάτων διαφθοράς. 'Όταν μόλις εΐσερχώμεθα είς 
στάδιόν τι, όταν είσέτι πόρρω τής άνεξαρτησίας ά- 
πέχωμεν, τότε δή τότε αρμόζει νά μανθάνωμεν πώς 
νά λογιζώμεθα τά καθ’ ήμα; καί πώς νά προσκτώ- 
μεθα άκραδάντους έξεις συνέσεως καί ευταξίας. Άλ
λως τε δ’ ή οικονομία είναι απαραίτητον έν τή δη
μοκρατία καθήκον, έν η τών ηθών ή άπλότης ούδε
μίαν έξεγείρει υπόνοιαν καί πρδς ούδεμίαν τάξιν τών 
πολιτών προσκρούει. Πρδς ύποστήριξιν τών σκέψεων 
τούτων, έπιτραπήτω μοι ν’ άνενεγχω αξίωμά τι τοϋ 
χ. Άδάμ Σμάϊθ, δ’στις, καταδείξας δ'τι τά μέν οϊκο- 
νομήματα τών ιδιωτών μέγα συμβάλλονται ύπέρ 
τοΰ δημοσίου πλούτου, αί δέ σπατάλαι αύτών έξαν- 
τλοϋσι τήν πολιτείαν, καταλήγει διά τοΰ άξιολόγου 
τούτου συμπεράσματος, άριστα άρμόζοντος έπί τοϋ 
έμοΰ θέματος « Πας άσωτος είναι έχθρδς τής κοι
νωνίας, πδς δ’ οικονόμος δημόσιος ευεργέτης »(”).

(') ■·· Neque majorem feci ratione mala rem 
Nec sum facturus vjtio culpave minorem

(Horat, lib. II, sat. 6).
(”). The nature and causes of the wealth of 

nations, book II, chap. 3.
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