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ΗΤΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

ΥΠΟ ΣΕΡΑΠΙΩΝΟϊ 1ΩΑΝΝΙΑΟΥ ΑΝΛΡΟΧΙΚΙΕΩΣ.

Άβράμιος ό Όμηρόλης έγεννήθη ί·> Άνδρονιζίευ (α) χατά τό 1S00 α
κριβώς έζ πατρός Γεωργίου ’Αβραάμ Όμηρόλου (Όμουρλόγλου=Πολυχρο- 
νιάδου) τίμιου εμπόρου καί μητρός Αικατερίνης, γυναικός σώφρονος καί 
συνετής. Ετι έν παισί διατελών διεκρίνετο ό μικρός ’Αβραάμ, έπί σεμνό- 
τητι καί πραότητι ούδέποτε, ώσπερ οί λοιποί της κώμης παιδες, όραΟείς 
άτακτων ή άσχημονών. ’Έτι έξ έκείνης τής ηλικίας διέπρεπε καί διέφερε 
τών ομηλίκων καί έν τώ Παιδαγωγείς ζαί έν τω Ελληνίζω σχολείς δι’

(a) Κώμη τερπνότατη έν τίί υπώρεια τοΟ ’Αρχαίου τό Άνδρονίκιον, Ένδριλιζ μέν τ.ζζ τυΟ 
αοιδίμου άνδρό; καλουμένη, ύπ’ αύτοΟ δ’ έξελληνιαΟεΐαχ καί Άνδρο viz. ιον μετονομασΟεΤαα, δτε 
εκκλησίαν έχουσα τιμωμένην έπ’ όνόμααι τών καλλινίκων μαρτύρων Πρόβου, Ταρά/ου ζαΐ Ανδρο
νίκου (ϊδ· ώρολόγ. μέγ. Οκτωβρίου 12). Περιέχει δέ οικία; 'Ελληνικά; περί τά; 600 και κατοίκου; 
μάλλον φιλοπλούτου; ή φιλομούσου; έμπορευομένου; έν Σμύρνη και άλλαχοΟ τί,; μικρά; Άεία;· 
έχει δέ νυν, ·χάρι; εΐ; τό φιλόμουσον και ελευθέριον τών κυμινοπριστών πλουσίων τέκνων τη;, 
ονόματα μόνον νηπιαγωγείου, Παιδαγωγείου, Παρθεναγωγείου και Ελληνικού Σχολείου.
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ΑΒΡΑΜΙΟΣ ΟΜΗΡΟΛΠΣ. 593592 ΑΒΡΑΜΙΟΣ ΟΜΗΡΟΛΗΣ.
τον μεσίτην μ’ εύαγγέλια μείζονος ύψώσεως τής τιμής τόν άπέπεμψε πάλιν 
μέ τό «ές κύριον τά τοϋ εμπορίου». Άλλ’ ή κύριον εξημέρωσε ’ μέ με
γάλην τοϋ βάμβαχος ύποτίμησιν χαί <5 άχούσιος έμπορός μας άπώλεσεν 
ολην σχεδόν τήν μιχράν άφορμήν του χατά τό 1 829. Τότε οί φιλόμουσοι 
Σμυρναΐοι, οΐτινες μετά τήν άναχώρησιν τών αειμνήστων διδασκάλων Οι
κονόμου καί Κούμα μάτην είχαν φιλοτιμηθή νά πληρώσωσι τό έκείνων 
κενόν, άπέβλεψαν όμοΟυμαδόν πρός τόν άτυχήσαντα έμπορον, ον αί μετά 
τών προξένων τής ’Αγγλίας, 'Ρωσσιας, Γαλλίας καί 'Ολλανδίας καί άλλων 
επίσημων προσώπων σχέσεις καί συναναστροφαί είχαν ήδη καταστήσει πα
σίγνωστο·?. Προσεκλήθη λοιπόν κοινή φωνή διευθυντής τοΰ φιλολογικού 
1 υμνασίου, δ ούκ εις μακράν ό ανυπόκριτος ζήλος, αί ποικίλαι καί βάσιμοι 
γνώσεις, ή περίνοια καί ή απαραδειγμάτιστος επιμονή του έκ τοΰ χάους 
τής αναρχίας καί αταξίας εις τάξιν μετέστησαν τάς τών αοιδίμων διδα
σκάλων του ήμέρας άυακαλεσάμενα. Μάρτυς τών πενταετών αγώνων του 
συμπασα ή καλή Σμύρνη μετά τοσαϋτα ετ·η εύσεβάστως προφέρουσα τό 
όνομα χαί εϋγνωμόνως ευλογούσα χαί τιμώσα τήν μνήμην αύτοΰ. Μάρτυρες 
τών πνευματικών άθλων του οί πολυάριθμοι λόγιοι τής Σμύρνης, οί άδελ- 
φοί Λαμπίσαι, ό 1. Σκυλίτσης, Βενέδικτος ό Βυζάντιος έπί πολλά έτη 
διοάςας έν τή Ευαγγελική Σχολή καί εύδοκίμως τόν λόγον τοΰ θεοΰ έν 
ταις έκκλησίαις χηρύξας καί πολλοί άλλοι, ούς πυευματιχώς άνεγέννησε, 
κατέχοντες άπαντες έντιμους διδασκαλικός έδρας χαί έμποριζάς θέσεις. 
Μαρτυροΰσι τούς άτρύτους αύτοΰ πόνους τά πολυάριθμα τής Σμύρνης έχ- 
παιδευτήρια άμφοτέοων τών φύλων τά μέν τήν αρχήν, τά δέ τήν βελ- 
τιωσιν των όφείλοντα εις τήν σπουδήν χαί τάς προτροπάς αύτοΰ. Φρίττει 
τις άναλογιζόμενος, πώς εις μόνος άνήρ, ώς άλλος Άτλας, ήδύνατο νά 
φερη βάρη ύπό δύο χαί τριών μόλις δυνάμενα βαστάζεσΟαι. Καί ταϋτα 
πάντα τά πολυειδή καθήκοντα άόχνως χαί, δσον άνθρώπω άνυστόν, άνβλ- 
λιπώς έξεπλήρου ό άδαμάντιος καί όλιγαρκέστατος άνήρ έπί τώ εύτελε- 
στάτω μισθώ 4000 γροσίων κατ’ άρχάς, έξ δέ ή όκτώ χιλιάδων έπειτα 
ενιαυσιως! Αιτώτατος περί τε τήν έσΟήτα καί τήν δίαιταν έν τή Σμυρναϊκή 
κοινωνία ό Σωκρατικός διδάσκαλος έκίνει συνεχώς τών μέν μή είδότων 
αύτόν τόν γέλωτα,τών δ’ έκ τοΰ σύνεγγυς γινωσκόντωντό σέβας καί τόν θαυμα
σμόν έπισταμένων ότι ή τιάρα (σαρίκι) έκείνη καί ό τετριμμένος τριβών ύπέ- 
χρυπτε καί περιέσχεπε μεγαλοφυίαν όλίγου δεΐν Αριστοτελικήν χαί πάσας 
όμοϋ τάς Χριστιανικός άοετάς. Ό έν ΆΟήναις πενέστατος έν τή ήβη καί 
ύπ’ αύτοΰ συντηρηθείς Κ. Χρήστος Ν. Φιλαδελφεύς χαί πολλοί άλλοι, ούς 
έκ κοπριάς άναστήσας έμόρφωσεν ηθικώς καί έκόσμησε διανοητικώς, μάρ
τυρες εΐσιν οτι πολύ έλάσσω τών όντων γράφομεν όχνοΰντες μή τή ίερα 
εκείνη καί σοφή ψυχή δυσαρεστήσωμεν, τή άποστραφείση μέν πάντοτε τήν 
τοΰ κόσμου δόξαν, τήν εύαγγελικήν δέ άσπασαμένη ταπείνωσιν. Συνελόντι 
οέ, άπας ό έν Σμύρνη δημόσιος βίος του εινε σειρά αγαθοεργιών άλλη- 
λενοετος, ων αι πλείους διαλανθάνουσαι τόν έλάχιστον έν τοΐς μαθηταΐς 
του έμέ κηρύττονται ύπό τών έν Σμύρνη καί Βυζαντίω καί ΆΟήνησι καί

αλλαχού έπιζώντωυ πολυαρίθμων φίλων αύτοΰ χαί μαθητών. Τούτου πρω
τοβουλία είσήχθη είς Σμύρνην τό πρώτον τυπογραφείου, έν ώ ήρξατο νά 
έκδίδη δίς τοΰ μηνός τήν φιλολογικήν έφημερίδα Μνημοσύνην, τήν πρώτην, 
άν δέν λανθάνωμαι, 'Ελληνικήν έν Τουρκία, είς τήν σύνταξιν αύτής άφι- 
ερών ό άχάματος άνήρ τάς όλίγας τής άνέσεως στιγμάς. ’Εκ τών αύτών 
πιεστηρίων, έκτος μικρών τινων διδακτικών βιβλιαρίων άνωνύμως τετυπω- 

; σχολείων, έφάνη τω 1834 
προσπεφωνημένον τώ τότε 

άφ’ ού προηγουμένως ήξιώθη 
ό αύτό έτος έπισχεφθέίς τήν 

κατά σύστασιν τών Προξένων νά γνωρίση έκ τοΰ 
Καππαδόκην Άβράμιον ήδη. Ή προσλαλιά, ήν ό τια- 
άπήγγειλεν ένώπιον τοϋ νεαοοΰ βασιλέως κατεκήλησεν 

Εύαγγελικής Σχολής Οαυμάζωυ τήν ύπό πενιχρώ 
τοϋ άνδρός ποικίλην παιδείαν. Άπειρον φέρων έν τή 

τούς σοφούς διδασκάλους του Μ. Κούμαν 
έφικτήν τής Σχολής βελ- 

τόν έν Τεργέστη τότε δια
γραμμάτων έξορκίζων τον 
έντιμον πρόσκλησιν. Άλλά

μενών είς χρήσιν τών δημοτικών τής Σμύρνης 
τό γνωστόν Δοκίμιον ’Επιστολικών Κανόνων 
οχτωκαιδεκέτη ΌΟωνι βασιλεϊ τής 'Ελλάδος, α· 
τής βασιλικής αύτοΰ έπινεύσεως, δτε κατά τό

ή άνεξιχνίαστος τοϋ ύψι- 
βουλή χαλέσασα τον Κούμαν είς τάς ουρανίους σκηνάς έτοιμον όντα 

ν··Λ........ ό δέ άχούραστος άνήρ έν ω άνενδότως χατεγί-
Σμυρναϊχήυ νεολαίαν καί ύπό τών αλλογενών άγα- 
, τό έν Βυζαντίω σύστημα τών ομογενών μεγα- 

όμόψηφον έχων καί τόν έν μακαρία τή λήξει σοφώτατου ΙΙατρι- 
Κωνστάντιον τόν άπό Σιναίου δι’ έντιμων γραμμάτων προσεχάλεσαν 

έν Χάλκης άρτισυστάτου καί μετά τόν θάνατον Άν- 
σγεδόν διαλυθέντος έμπορικοΰ φροντιστηρίου. ΙΙεισθείς

Σμύρνην έπεθύμησε 
σύνεγγυς καί τον 
ροφόρος Καισαρεύς άπ' 
αύτόν καί έξήλθε τής

. τρίβωνι κρυπτομένην 
ψυχή τήν εύγνωμοσύυην πρός 
καί Κ. Οικονόμου, έπιθυμών δ’ άφ’ ετέρου τήν 
τίωσιν έπεισε τούς Σμυρναίους νά προσκαλέσωσι 
τρίβοντα άοίδιμον Κούμαν (α) καί αύτός διά 
ποτέ διδάσκαλον νά δεχθή τήν γενομένην αύτώ 
τοϋτου μέν τον πόθον τοΰ μάκαρος έματαίωσεν 
στου [ 
νά μεταβή είς Σμύρνην 
νέτο νά μορφώση τήν 
πώμενος χαί τιμώμενος, 
λεμπόρων (’ 
«ΡΖ'θ7 “ Α 
αύτόν διευθυντήν τοϋ 
τωνίου τοϋ Βιθυυοΰ 
είς τάς προτροπάς μάλιστα τοΰ γεραροϋ Πατριάρχου άποχαιρετα περίλυπος 
(β) τήν περίλυπου Σμύρνην καί κατά γήν άπάρας, μεταβαίνει διά Κρούσης 
είς Κωνσταντινούπολιν. Άσμενοί ύποδεξάμενοι οί φιλόμουσοι 'Εμποροι, προ- 
εξάρχοντος τοϋ μακαρίτου Αβραάμ Κεσίσογλου Καισαρέως, 
αύτόν τώ 1834 είς τό γ--------*-------1......... 2— —'-------- ...........
τοΰ μακαρίτου Αντωνίου 
αληθής Χαλάνης πύργος, 
ριθμοΰυ δεχάδας μαθητών 
κέντρου τοΰ φροντιστηρίου 
άνήρ τήν άταξίαν είς -~ξ·

- · - ί
, έγκαταστήνουσιν 

τελευτήσαντος, ώς είρηται, 
Δίευθυντοΰ, είχε καταντήσει 
ακατασκεύαστο·;, όλίγας ά- 
τήν αναρχίαν καί τό άπό-

έκπαιδευτήριον, οπερ 
τοΰ πρώτου αύτοΰ 
χάος άτακτου καί 
καί τούτων διά τε

τελεία ηθική παραλυσία. Άλλ’ ό δραστήριος 
ήγαγε τούς μέν πάντη άναγώγους καί δι-

έν 
τάξιν

σχολιί* τ?,; Σμύρνη; σννταχΟείϊη; Γραμματικές του.(α) Έπ·Λ τόν πρόλογον -η; ο·.ά τά
(β) Κ. τόν πρόλογον τοΰ Δοκιμίου, ΐΛχ πολλά και καλά τό ύιτατον παραινΛ και ϋποτίΟϊται το'; 

φίλοι; Σμυρναίοι;. 
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ορθώσεως ανεπίδεκτους αποβολών έκ τής Σχολής, τούς δ* άλλους σωφρό
νισα; και είς πειθαρχίαν άναζαλέσας παραινέσεσι και διδασκαλίας. Ούτω 
δέ απελαθεισης πασης κακοηθειας και Κανονισμού συνταχθέντος ύπό τοϋ 
μακαρίτου καταλλήλου τοΐς καιροΐς, ούζ εις μακράν ή φήμη τοϋ ονό
ματος του πληθύν είλκυσε μαθητών τοσαύτην, ώστε ό αριθμός των ύπερ- 
έβη πολλάκις τούς 120. Μόνον συμβοηθόν έχων ό δαιμόνιος νοΰς Στέ
φανόν τινα Λαιφακην Ανδριον, μαθητήν τής Σηροζρήνης, εύνοούμενον τοΰ 
μακαρίτου I. Ί υχάοη, έπήρκει εις τοσαΰτα μαθήματα φιλολογικά, μαθη
ματικά, φυσικά, θρησκευτικά τε καί φιλοσοφικά. Ή ισχυρά μνήμη του ή 

; έκπλήττουσα τούς όμιλητάς όλίγην άνάγκην είχε μελέτης. 'Ο 
:αΐς συναναστροφαΐς βραχύλογος και συνεσταλμένος άνήρ έγίνετο είς 
παραδόσεις του ρήτωρ εύφραδέστατος καί διδακτικότατος πληροφ.ορών 
τούς δυσνουστάτους τών μαθητών. Άφ’ ού έξήγει εϊς τάς δύο άνωτά- 
κλασεις τους ποιητας και τους κλασικούς τών πεζών, μετέβαινεν είς 
έσχατην τών άρχαριων και ώς πατήρ φιλόστοργος έχειραγώγει τά

πολλάκις 
έν τ 
τάς 
και · 
τας 
τήν 
παιοαρια έκεϊνα εις τά πρόθυρα τών Ελληνικών γραμμάτων. Οσάκις ήρμήνευεν 
έκ μέν τών ποιητών τόν Όμηρον, ού τήν Ίλιάδα μάλιστα άνευ ύπερβολής ήδύ
νατο άποστοματιζεΐν ολον, έζ όέ τών πεζών τόν Δημοσθένην,σπινθήρες ένθουσια- 
σμοΰ άνελαμπον εκ τών γαλανών όμμάτων του καί συγκίνησις ζατεΐχεν αύτόν 

και τούς μαθητας άπαντας. Τό εύρύτατον καί πιστόν μνημονιζόν του 
τής Γεωμετρίας καί

TS Ault. fcUL/S 
έλυεν ευχερέστατα καί προχειρότατα τά δυσκολότατα 
τής Άλγεβρας ■
δ·.α μεθοδικώτατα έκ Γαλλικών καί ’Αγγλικών πηγών ήοανισμένα, παρά 
πολλοΐς τών μαθητών έν χειρογράφοις (α) σωζόμενα. Όλίγας τής νυκτός 
ώρας ,4 ή 5) διδούς ύπνον τοΐς όφθαλμοΐς τάς λοιπάς κατεγίνετο εις 

σπουδήν τής ’Αστρονομίας, ής ήνέραστής μέγ,οις ένθουσιασμοΰ, μετέ- 
; τοΰ κοιτώνος 

μαθητών δωμάτια, οϊτινες τότε, μή 
; συνώκουν καί συναι- 

μήτηρ φιλόστοργος περισζέπων 
ηθικήν

του ό άγαμος 3ιούς
Εφόρους

προβλήματα, ών ό ακάματος άνήρ είχε συντάξει έγχειρί- 
'· ’Αγγλικών πηγών 

ών μαθητών έν χειρογράφοις (α) σωζόμενα. ’Ολίγα
4 ή 5) διδούς ύπνον τοΐς όφθαλμοΐς τάς λοιπάς 

τήν^σπουδήν τής ’Αστρονομίας, ής ήν έραστής μέχρις ι * 
φράζε, συνέγραφε και έκ διαλειμμάτων άψοφητεί έξερχόμενος 
περιήρχετο καί έπεσκέπτετο τά τών 
υπαρχόντων 
κοιμώντο εις ιδιαιτέρους κοιτώνας, 
τούς μικρούς μαθητάς καί έ 
γωγήν, ούς άπαντας έθεώρει 
σπανία πειθώ 
τάς 30,000 
Φυσικής και τής 
ους περιπεσόντα χεΐρας 
χειρογράφου Φυσικής 
σώζονται ι—’ 1·*'· * 
στέραν 
Άγγλ.

συγκοιμητηρίων, άνά τρεις και τέσσαρας 
εις ιδιαιτέρους κοιτώνας, ώς ι '

~ry ηθικήν τών μεγαλειτέρων δία- 
τέκνα του ό άγαμος βιούς άνήρ. ΊΤ 

:ότε Εφόρους νά δαπανήσωσι περί 
πειραμάτων και οργάνων τής τε 

άτινα μετά τήν τελευτήν αύτοϋ εις άδεξί- 
τραοα τής 

ά τον Γάλλον Βιώτον (Biol)

Γΐτηρών 
γνήσια ■ 

αύτοϋ ύπεχρέωσε τούς 
γροσίων εϊς ποομήθευσιν 

’Αστρονομίας, 
έφθάρησαν κατά μέγα μέρος. Ικανά 

; του συντεταγμένης κατά ' 
παρ’ έμοι γεγραμμένα τή άκουράστω αύτοϋ δεξιά. Πρός εύχερε- 

τών προγονικών συγγραμμάτων ζατάληψιν μετέφρασεν έκ τοΰ 
. λιζοϋ Αρχαιολογίαν έναγχος, άν δέν λανθάνωμαι, έν Σμύρνη τυπωθεΐ- 

σαν έκ χειρογράφου πωληθέντος ύπό τοΰ άμαθοΰς καί πάντη' άνομοίου

(α) Τά έρά οπολέίΟηααν δυστυχώς, λ^στεοΟέντων έν τώ νόστω τ&ν κιβωτίων μου.

αδελφού του Ίορδάνου έξ αποπληξίας έν Σμύρνη άποθανόντος. Τούς άτρύ- 
τους δέ τούτους πόνους ύφίστατο ή ισχυρά κράσίς του έπί έτησίω μισθώ 
έκκαίδεκα χιλ. γροσίων. Πολλάκις δέ κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς ήναγκά- 
ζετο νά. καταβαίνη εις Βυζάντιον έπ’ άγαθώ τής Σχολής, νϋν μέν ΐνα 
κατευνάση έοιοας μεταξύ τών έφορων άναφυείσας καί τήν ΰπαρξιν άπει- 
λούσας αύτής, νΰν δέ πρός άνεύρεσιν πόρων χρηματικών καί βελτίωσιν τής 
■οικονομικής καταστάσεώς της, μή έξαρκούντων τών διδάκτρων μόνων τών 
άπό τούς μαθητάς τελούμενων, άτινα ήσαν τότε 2,509 γροσ. Διά τής 
ήδίστης συμπεριφοράς καί τών προτροπών αύτοϋ έφιλοτιμήσαντο ό μέν 
τότε Ίεοοσολύμων Μακαριότατος ’Αθανάσιος νά καταβάλλη έτησίως 30,000 
γροσίων συντηρών 12 υποτρόφους μαθητάς, ό δέ άοίοιμος Σιναίου Κων- 
στάντιος 15 χιλιάδας ύπέρ έξ απόρων μαθητών. Άλλ’ έμελλαν οί πεν
ταετείς ύπέρ άνθρωπον άγώνες νά καταβάλωσι τέλος πάντων τόν πολύ- 
τλαντα άνδρα. Άφ’ ού κατά τό 1839 Σεπτεμβρίου φθίνοντος μέ κοινήν 
τών απείρων ακροατών καί θεατών εύχαρίς-ησιν έδωκε τάς τελευταίας δημοσίους 
εξετάσεις ύπό πάντων Οαυμαζόμενος καί κρατούμενος, τή άποφράδι ήμέρα Α'. 
'Οκτωβρίου προσεβλήθη ύπό δεινής έγκεφαλίτιδος· μή έπιτρέψαντος δέ κατ’ 
αισαν κακήν τοΰ καιροϋ μήτε αύτός νά μεταχομισθή εις Κωνσταντινούπολιν 
μήτ’ έκεΐθεν νά προσκκληθή ιατρός επιστήμων (διότι τότε ατμόπλοια δέν 
έταξίδευον εις τάς νήσους τής Ηροποντίδος), άπωλέσθη ό πολύτιμος χρό
νος καί κατέκειτο λοιπόν τό τής άμέτρου φιλοτιμίας θύμα Άβράμιος ό 
Όμηρόλης νϋν μέν έν παραφροσύνη προβλήματα λύων γεωμετρικά καί 
στίχο,ς Όμηρου καί τών τραγικών άποστοματίζων, νϋν δέ έν καρωτιζή 
καταστάσει μόνον ιατρόν έχων οΐνόφλυγά τινα άγύρτην παρατυχόντα έν 
Χάλκη κατ’ έκείνας τάς ήμέρας. Μόλις τήν ς-'. ή ζ'. τής νόσου ήμέραν ε- 
φθασεν έκ Βυζαντίου Άγγελος ούρανόπεμπτος ό μακαρίτης ιατρός Κλά
δος, συνήθης αύτοϋ καί φίλος έκ Σμύρνης. Νυχθημερόν δλον συνδακρύων 
μέ τούς όλοφυρομένους μαθητάς ό φιλάνθρωπος ιατρός ήγωνίσθη παντί 
σθένει- ίοών δέ τήν φλεγμονήν προβαίνουσαν καί τό κακόν κορυφούμενον 
άπεφάσισε νά τόν καταβιβάση εις Βυζάντιον. Φορηδόν μετακομισθείς είς 
τήν' παραλίαν έπεβιβάσθη είς πλοιάριον Χαλκίνόν ζαί έν καρωτιζή ζατα- 
στάσει έφέρθη είς τήν παλαιάν έν Γαλατά οικίαν τοϋ φιλομούσου Εφό
ρου Ζ. Ζαχάρωφ, ένθα τών έμπειροτάτων ιατρών είς συμβούλιο-, προσκλη- 
θέντων, πάς 'λίθος έκινήθη, ΐνα σωθή ή πλείστου άξια έκείνη ζωή- άλλά 
κρίμασιν οις οϊδε Κύριος ζαί τά πο'Αυάοιθμα έπί τοϋ τραχήλου ζαί άλ
λων τοΰ σώματος μερών έκδόρια ζαί τά πολυειδή φάρμακα καί τούς άγώνας 
τριών όμοϋ έπισκεπτομένων αύτόν ιατρών ένίζησε καί έματαίωσεν ή δει
νή νόσος καί τή πέμπτη καί δέκατη ήμέρα τοϋ μηνός ζατέλιπεν ή σο
φή τοϋ μεγαλοφυούς άνδρός ψυχή τό πολύπαθες αύτής σκήνος. Άφοΰ 
δέ έν τή κατά Γαλατάν έζζλησία τοϋ Χριστού, τριών παρόντων Αρχιε
ρέων καί παντός τοϋ έμποριζοϋ συστήματος μετά τών πενθηφορούντωυ 
μαθητών του έψάλη ή νεκρώσιμος ακολουθία άπό τούς λυγμούς ζαί θρή
νους διακοπτόμενη τών ορφανών του καί έξεφωνήθη ύπό τοϋ Συνάδων Βεν.α-
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ρ.1ν ό επικήδειος θνόγος, μετεζομίσθχ τό λείψανον αύτοΰ εις τό προσφι- 
7^έστατον φροντιστήριόν του συνοδευό[ζενον άπό πολυπληθή πλοιάρια πλη- 
Ούν άπειρον φέροντα πάσης ηλικίας κάκεϊ ψαλείσης τό δεύτερον τής συνή
θους ακολουθίας έν τω άρχαίω έκείνω ναω τής Θεοτόκου, έν ω πενταε
τίαν δ/.ην ήλειφε καί έγύμναζεν εις τήν ευσέβειαν τά φίλτατα πνευματι
κά τέκνα του, έτάφη μεταξύ τών δύο έκχλησιών τής ιερας Μονής, όπου 
νΰν όραται ό εις μνήμην αύτοΰ ύπό τών εύγνωμόνων Έφορων ά- 
νεγερθείς μαρμάρινος τύμβος, δύο φέρων έπιτύμβια, τό μέν ύπό τοΰ μα- 
Οητοΰ Ν. I. Ψυχάρει συντεθημένον, κομψόν μέν κατ’ έννοιαν, άμετρον δέ, 
τό δέ ύπό τοΰ" διαδεξαμένου αύτόν Δ. Μάγνητος ία). Καί τελευτήσας δέ 
ούκ έπαύσατο ό αοίδιμος ευεργετών τήν Σχολήν, ύπέρ ής ζών προσή- 
νεγκεν εαυτόν, ολοκαύτωμα τω Πατρί τών φώτων ούδέ τό τεσσαρακοστόν 
έτος συμπληρώσας τής ηλικίας. 30,000 γροσίων εις μετρητά έν τώ κι- 
βωτίω του καί ύπέρ τάς 20 χιλιάδας έκ τών καθυστερούντων αύτοΰ μι
σθών κρατήσαντες οί τότε έφοροι κατεσκεύασαν έκ τούτων τάς έν τώ κά
τω πατώματι παραδόσεις είς τάς απαιτήσεις τών κληρονόμων του πλα
στήν τινα διαθήκην άντιτάξαντες. 'Ώστε άν έν τώ σιδηρω τούτω αΐώνι 
ή ευγνωμοσύνη ήν μία τών ανθρωπίνων αρετών, ώφειλον, νομίζω, οί κατά 
καιρόν Έφοροι, τοΰ μεγίστου τής Σχολής εύεργέτου τήν μνήμην τιμών- 
τες, έως ύπάρχει ή εύαγής έκείνη Σχολή, νά έκπαιδεύωσιν ένα γοΰν ύπό- 
τροφον μαθητήν έκ τής γενεάς τοΰ μακαρίου άνδρός. Τήν αρκετά πλου- 
σίαν καί πολύγ).ωσσον Βιβλιοθήκην του διεμερίσαντο ώς έτυχεν οί τρεις 
αμαθείς κληρονόμοι του άπολεσθέντων οΰτω πολλών τε άξιολόγων πονη
μάτων αύτοΰ καί άλλων αναγκαίων έγγραφων, έν οϊς έφέροντο καί πολ
λαί τών σοφών διδασκάλων γου έπιστολαί και αύτοΰ τοΰ αοιδίμου Ά. 
Κοραή τήν γνωστήν φέρουσαι ύπογραφήν (Ο. Ο.=δν οιδας) γεγραμμέναι 
άπασαι εις Σμύρνην πρός τόν διευθυντήν τής Ευαγγελικής Σχολής. Περί 
οέ τής έν Χάλκη πενταετούς σχολαρχίας τοΰ άνδρός συμβουλευτέον έν 
μέρει καί τό ύπόμνημα τής νήσου Χάλκης ύπό Βαρθολομαίου Κουτλου- 
μουσιανοΰ (σελ. 127—8), όστις δμως έλευθέρως λίαν εις τά έγκώμια τών 
άθλων εαυτού τε καί τού Δ. Μάγνητος τοΰ συντελέσαντος εις τήν τοΰ 
φροντιστηρίου παράλυσιν φειδωλότατος δείκνυται είς τά περί τού Άβοαμί- 
ου· άλλά τά πράγματα λόγων ού χρήζει καί οί πολυάριθμοι έν Κ,ωνσταντι-

(α) ιδού τά επιτύμβια· ά. τό τού Ψυχάρη:

Ώδε κεΐτ’ Άβράμιο; ό Όμηρόλη;, 
ό θερμό: μουσών καί 'Απόλλωνος λάτρι; 
"Οί έν όλοι; έτεσι πέντε έκλάμψας, 
ώς άλλο; άστήρ φαεινό; έ; Έώα;, 
έδυσ’. έν άκμξ τής αυτού ήλικία;, 
άμύθητον φεϋ ! τοΐ; πάσι λιπών πένθος, 
άλλά και κλέος, δπερ οΰποτ’ όλεΐται. 

ρ τό τού Δ. Μάγνητος:

Άβραμίω Ιίαισαρεΐ τφ Όμηρόλη 
ΈνΟέρμψ ζήλ<ι* καί πόνοι; άτρύτοι;
Παιδείαν 'Ελληνικήν Si’ ίλης πενταετία; 
έκδιδάξαντι οέ φιλόμουσοι Έφοροι 
Τύμβον άνήγειραν τόνδε.

νουπόλει μαθηταί μάρτυρες εΐσιν άξιόχρεω τών αγώνων του καί πανη- 
γυοισταί διαπρύσιοι τής μεγάλης παιδείας καί τών σπανίων τοΰ άνδρός 
αρετών, έν αΐς ή εύαγγελική μάλιστα ταπεινοφροσύνη καί ή ανυπέρβλη
τος φιλανθρωπία διέπρεπον (α).

Χαρακτηριστικά. Σώμα εόμέγεθες καί άνεπαισθήτως κυρτόνπρός τάέμπροοθεν, 
' κρασις ρωμαλέα,μέτωπον μέγα και έξέχον, αναφαλαντίας σχεδόν,δμματα γαλανά 

καί π/,ήρει διαφαινούσηςάγαθότητο?. Έκ τών αισθήσεων ές-ερεΐτο τής όσφρήσεως 
είτε έκ γενετής είτε νόσου τινός έπιγενομένης· έκ δε τών ψυχικών δυνάμεων ή 
μνήμη τοΰ άνδρός μάλιστα έξέπληττεν άπαντας· δθεν καί σχεδόν αϋτοοιδάκτως 
έ'-κοατής ήν τής ’Αγγλικής, έλάλει ελεύθεροί; τήν Γαλλικήν, εΐδήμ,ων ήν 
τής ’Οθωμανικής ζαί τής Ιταλικής. Τήν Νεοελληνικήν, καί τοι ξενόγλωσ
σος, ώς μητρικήν γλώσσαν έφθέγγετο. Έκ δέ τών άρχαίων γλωσσών τής 
μέν Ελληνικής εγκρατέστατος ήν ού μόνον γλαφυρώς γράφων αύτήν, άλ
λά καί έν ταΐς παραδόσεσιν άπό τού Θουκυδίδου άρχόμενος μέχρι; Αι
σχύλου καί Πινδάρου ταύτη συνήθως χρώμενος· καί έστιχούργει δέ λίαν 
έπιτυχώς συνεθίζων καί γυμνάζων περί τό στιχουργεΐν τούς όμηρίζοντας 
μαθητάς του. Ώστε ό έν μόνη τή Σμύρνη τοσαύτην περιποιησάμενος γνώ-

(*) Έπί τούτω ύποσυνάπτεταε ένταΰθα ή επομένη περικοπή τοΰ αξιανάγνωστου λόγον 
τοΰ έκφωνηθέντος κατά τήν τελετήν μνημοσύνου τοΰ αοιδίμου ’Ανθίμου Μαζαράκη ει 
τή Έλληνοεμπορική Σχολή τής Χάλκης ύπΐ» τοΰ αρχαίου μαθητου τοΰ λβραμίου καί ιατρού 
κ. Ξενοφδντος Ζωγράφου.

« Άλλά πού είσαι καί σύ κλείνε τή; Καππαδοκίας υίε Άβράμιε Όμηρόλη! τδ άγλάί- 
συ.χ τή; Σμύρνη;, τή κλέος καί ή δόξα τή; Σχολής ταύτη; 1 ’Αναζητεί σε η Σμύρνη 
σου, αναζητεί σε πένθιμος καί μελανειμονούσα ή έδρα σου! ανακράζει σε φεΰ! είς ά>· 
χαζό; μαθητής σου, παϊ; τότε, πολιό; ήδη! Υμείς οί απανταχού τής γής διεσπαρμέ
νοι μαθηταί αυτού έμποροι σήμερον βαθύπλουτοι, πολιτικοί επιτήδειοι, καί πάσης άλλης 
τάξεως αγαθοί και πεπαιδευμένοι πολΐται’ ύμεϊ; είπατε περί τής παιδείας, τή; αύ- 
ταπαρνησία;, τοΰ ζήλου, τή; διδασκαλίας καί τή; άλλης αρετής τοΰ άνδρός’ ύμεϊ; 
οί θεηνήσαντες τήν απώλειαν αύτοΰ’ υμείς αναγγείλατε καί τον έπαινόν του «φωνή 
θ.ηνούντων ήκούσθη περί σέ, φωνή όδνωμένων ανήγγειλε τον έπαινόν σου! κ.τ.λ. σ

(ϊπιθι φΰλλον Νεολόγου Αρ. 824, έτ. 1871 ) Σημ. Σ. I. Κ.

Ότι οιλανΟρωπότατο; ήν ό αείμνηστο; έ; αύτών 
Σοτία (πενΊερά τού ταύτα γράφοντο;) διηγούμενη 

νευτον ά’ιάγαστον έργον Γραία παραλυτική έκ γειτόνων οίκούσα 
έπεσπάσατο τήν συμπάθειαν αυτού, ώστε έπί πολλά έτη εκούσιον 
γλυκύσματα έδιδεν αύτψ ή μήτηρ φοιτώντι εΐ; τά παιδαγωγεία 
κείνη καί άοοηθήτιρ γυνακί παραγγέλλων μηδενί μ,ηδέν είπεΐν καί 

' ’ ; του, <

τάδε

:ί,ν εύγνωμοσύνην τή ίερφ τού φελανδρώπου άνδρό: 
ολμήσα; άπέστειλα πρό; αύτόν ορφανό; έν έσχατη 

Χάλκην κατέταςεν ε’ν τοΐ; ύποτρόφοι; τή; Σχολή; καί 
σου ή μνήμη σοσέ καί φιλάνθρωπε διδάσκαλε · 

■ήν Αύτοσοφίαν ό φιλόσοφο; μετά 
.05 Δ. λίαυροφρύδου! Αιώνια ύμών ή μνήμη!

τών απαλών ονύχων, μαρτυρεί ή έπιζώσα 
τού μικρού ’Αβραάμ τό άςιομνημό ■ 

και δεινώ; βασανιζόμενη τοσούτο/ 
πάσχω·/ στέρησιν, όσα όπωρικά καί 

τά παιδαγωγεΐχ ένεχείριζε κρυφίως τή πτωχζ
■Λ μηδέν είπεΐν· καί τούτο ποιων διετέλεσε μέχρι τή: ει; 

Σαύρνην αποδημία; του, οπότε ή γραία διεσάλπισε τού δωδεκαετούς παιδό; τήν αγαθοεργίαν άλλά 
καί αύτό; ό γράφων ισόβιον οφείλω τήν εύγνωμοσύνην τή ίερφ τού φιλάνθρωπου ά/δρό; κάνει, διό
τι δι’ ένό; έκετικού γράμματος, δπερ τόλμησα; άπέστειλα πρό; αύτόν ορφανό; έν έσχατη πενία, μ;- 
ταπεμψάμενό; με έκ Σμύρνη; εΐ; Χάλκην κατέταςεν ε’ν τοΐ; ύποτρόφοι; τή; Σχολή; καί τή; ήδίστη; 
αύτού διδασκαλ.ία; κατηςίωσεν. Λϊωνία σου ή μνήμη σοφέ καί φιλάνθρωπε διδάσκαλε τού Γίνου;! Ζή- 
Οι τήν μακαρίαν καί άληκτου ζωήν κατοπτεύω·/ τήν Αύτοσοτίαν ό υιλόσοφο; μετά τού φ-.λοσόσου 
καί έφαμίλλου τών i ρετών σου άνε

■ ‘ ΙΟΜ11ΡΟΣ ΦΓΛ. I V.) 

κατοπτεύω·/ 
j
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σεωυ περιουσίαν άν μή ήν βραχύβιος, ώς μή ώφελε, ζαΐ άν, ώς έμελέτα, 
μετέβαινεν εις τήν εσπερίαν Εύρώπην, πάντως ήθελεν άποβή είς τών σο- 
οωτατων τοΰ γένους άνδρών ζαΐ σέμνωμα τής τε ένεγχούσης αύτόν ζαΐ 
παντός τοΰ ήμετέρου έθνους. Άλλ’ άλλαι μέν βουλαι ανθρώπων, άλλα δέ 
Θεός κελεύει· ό άωρος θάνατος έματαίωσε τό λαμπρότατον αύτοϋ μέλλον!

Φιλοχωρών έν τή βεβαρβαρομένη πατρίδι ζαΐ ύπό τριαζοντούτιδος διδασκα
λίας ύυχήν τε ζαΐ σώμα ζαταβεβή.ημένος καί έξηντλημένος περαίνω τό άμουσον 
τοΰτο σχεδίασμα έπισυνάψας τό εϊς τήν δυάδα τών άχωρίστων φίλων κομ
ψόν επίγραμμα πεποιημένον ύπό τοΰ περισπουδάστου ανεψιού ζαΐ μαθητου 
μου κυρίου I. Καρολίδου και έχον ώδε:

« Άβράμιον πολύϊδριν Ίωάννήν τε μελιχρόν 
Άνδρο νιζιέων γείνατο δήμος έΰς,

Σμύρνα δ’ Ίαονίης Άσίδος τ’ οφθαλμός άπάσης 
θρέψεν ολυμπιάδων νάμασιν άμβροσίοις.

Τών ό μέν ούρανίην ποθέων σοφίην λίπεν αΐψα 
Αύγάς πεντάζις έξ πριν λυχάβαντας ίδεϊν 

Φερτεχίων ένί δήμω, ό δέ Σμύρνης καλόν άστυ 
Βύζαντός τ’ έρατών ίδμοσύνης ύδάτων 

Άρδεύσας ού δηρόν, ές αιθέρα καυτός άπέπτη 
Ίδμοσύνην αυτήν όμμασιν όψόμενος.

Στ,μ. Συντ. Περιοο. Τό ανωτέρω βιογραφιζόυ σχεδίασμα άπεατάλη ήμΐν έ; Άτδσονικίου ύπό τοΰ 
εΰπχιδϊύτου αυντάζ.του αύτοϋ, άντεπιστίλουτο; μέλου; τοΰ ήμετέρου Συλλόγου.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΠΊΌΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ.

"Εζ τ·.νο; όμιλΐζ; τοΰ Κυρίου Μ D mbree μέλου; τοΰ ’Ινστιτούτου τ®7 Παρισίων.

Πασίγνωστου εΐναι ότι ή γή, τήν όποιαν ζατοιζοΰμεν, είναι απείρου έχ- 
τάσεως σφαίρα, έχουσα διάμετρον 3,000 λευγών ήτοι 12,000 χιλιομέτρων.

Είς τόν μετά συντόνου προσοχής έξετάζοντα τήν τε επιφάνειαν ζαΐ τά 
έγκατα αύτής, φύσει γενυάται τό ζήτημα, έάν αύτη έσχηματίσθη διά μιας, 
είαν τήν βλέπομεν σήμερον, ή σειράν ολην αλλοιώσεων ζαΐ μεταπλάσεων 
οιελθούσα, έφθασεν εις τήν σημερινήν της κατάστασιν. Άπειρα γεγονότα 
ύπεοάνω πάσης άμφισβητήσεως ήδη άποδειζνύουσι τοανώτατα, ότι ή γή έν 
τή άρχή της πάν άλλο ήτον, ή οΐαν τήν βλέπομεν σήμερον έπι τών 
γεγονότων δέ τούτων έρειδόμενοι, ήδυνάμεθα νά διαγράψωμεν ούτως ειπεΐν 
ας έν τω μεταξύ διήλθε φάσεις. Τώρα όμως πρόκειται νά άποδείξωμευ 
τήν μεγάλην έπενέργειαν ήν ή Οερμότης έπήνεγζεν είς τήν τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου διάπλασιν.

Τά τρία τέταρτα τής υδρογείου σφαίρας καλύπτονται, ώς γνωστόν, άπό 
ύδατα, άτινα όνομάζομεν Οαλάσσας ή Ωκεανούς· τό δέ έςέχον τής έπι- 
οανείας τών ύδάτων μέρος όνομάζομεν ’Ηπείρους. Ή επιφάνεια τών Ήπεί · 
ρων καλύπτεται ύπό λεπτοτάτου στρώματος καλουμένου «φυτοφόρος γή». 
Ή φυτοφόρος αύτη γή ούσα έπιδεκτιζή βλαστήσεως, εΐναι έζ τών ών ούζ 
άνευ διά τήν ύπαρξίν τών ζώων καί τοΰ άνθρώπου. Και μολοντούτο τό 
πάχος αύτής παραβαλλόμενο'/ πρός τόν όγκον τής γής δέν είναι, είμή 
ώς λεπτοτάτη αύτού έπιοερμις.

Κάτωθεν όμως τής φυτοφόρου γής άπαντα τις ύλας άπειρου όγκου καί 
έζτάσεως. Αί ύλαι αύται κατά τά μέρη καί τό βάθος τής άνασκαφή 
εΐναι άμμος, αμμόλιθος, τιτανος, άργιλλος καί γύψος. Πάντα ταΰτα εΐ
οΐαν δήποτε κατάστασήν και άν εύρίσκωνται, ώνομάσθησαν παρά τών γεω
λόγων γενικώς βράχοι. Τά φρέατα, τά λατομεία, τά μεταλλεία, αί 
διατρήσεις καί ζατατομαΐ όρέων πρός διάβασιν σιδηροδρόμων, πρός δέ ζαΐ 
αί φυσικαΐ άπότομοι τομαΐ ύψηλών όρέων μάς δεικνύουσι καταφανέστατα 
τήν διάταξιν τών υλών τούτων. Οί τοιοΰτοι βράχοι οϊτινες έκτείνονται έπί 
τής έπιφανείας τοΰ πλείστου μέρους τών ’Ηπείρων είναι προπάντων αξιο
σημείωτοι, διότι διαιρούνται εϊς παμμεγίστας πλάκας παραλλήλους, αίτινες 
(ονομάζονται σχιστά στρώματα.

Έκ σπουδαίων παρατηρήσεων διαφόρων σοφών γεωλόγων άπεδείχθη οτι 
οί ούτω έστρωμένοι βράχοι, οϊας δήποτε φύσεως καί άν ήναι, έσχηματί- 
σθησαν ύπό τής Θαλάσσης, ήτις είς έποχάς λίαν μεμακρυσμένας έδέσποζεν 
έπι έπιφανείας πολύ μεγαλειτέρας ή σήμερον. ΙΙλεΐστα δέ όσα διδόμενα
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έπιβεβαιοϋσι τήν Ιδέαν ταύτη·?. Πρώτον μέν έντός τών βράχων τούτων εύρί
σκονται χάλιζες καί άμμοι τόσον απαράλλακτοι κατά τό σχήμα πρός τούς 
καθημερινώς ύπό τής άενάου κιυήσεως τής θαλάσσης σχηματιζομένους, και 
έπί τής παραλίας κα'ι τοϋ βυθοϋ αύτής συσσωρευομένους, ώστε ή ταυ- 
τότης τής καταγωγής των είναι αναμφίβολος. Πρόδηλον παράδειγμα τοι- 
αύτης φύσεως βράχων μάς δεικνύουσι τά Βόσγεια όρη τής Γαλλίας, τών 
οποίων μέγα μέρος μέχρι καί αύτής τής κορυφής των σύγκειται άπό τοι- 
ούτου είδους ύλης.

Έπειτα δέ έν τοΐς τοιούτοις βράχοις ευρηνται έπίσης καί έν μεγίστη 
αφθονία ένίοτε άπολιΟώσεις θαλασσίων ζώων, ιχθύων, και πρό πάντων ό- 
στρακοδερμάτων. ΠαρετηρήΟη μάλιστα είς παλλά μέρη δτι τοιαΰτα βρα
χώδη στρώματα σύγκείνται άποκλειστικώς έξ όστρακοδερμάτωυ, άπόδειξις 
ήτις μας πείθει ούδέν ήττον τής προηγούμενης περί τής μεσολαβήσεως τής 
θαλάσσης, ήτις καί σήμερον έτι συσσωρεύει είς πολλά μέρη αύτής τά 
στερεά λείψανα τών πολυαρίθμων κατοίκων της. Έπεται λοιπόν έξ όλων 
τούτων ότι, όπου άπαντώνται βράχοι έξ όστρακοδερμάτων συγκείμενοι, 
ούτοι έσχηματίσΟησαν έξ άνάγκης ύπό τήν θάλασσαν καί δι’αύτής καί μόνης. 
Είς τό αύτό συμπέρασμα μάς φέρει τέλος καί ή είς άπεράντου έκτάσεως 
στρώματα (σχετικώς πρός τό πάχος αύτών) διάταξις τών βράχων τούτων, 
έάν παραβάλλωμεν ταύτην μέ τήν σημερινήν διάταξιν τών εύρειών αμμω
δών έκτάσεων τής θαλάσσης.

Τά βραχώδη ταΰτα στρώματα έρείδονται έπί άλλων’βράχων πάντη άλ- 
λοιας κατασκευής. Κυριώτερος μεταξύ αύτών είναι ό γνωστός γ ρ α ν ί τη ς, 
οστις ούτε έν σχήματι στρωμάτων έξαπλοΰται, ούτε έκ μορίων ύπό τών 
ύδάτων στρογγυλευθέντων καί φθαρέντων σύγκειται, ούτε άπολιΟώσεις ορ
γανικών ούσιών έν έαυτω περικλείει. Κατά συνέπειαν ουτος έσχηματίσθη 
κατά τρόπον πάντη διάφορον ή τά βραχώδη στρώματα. Ό γρανίτης εύρί
σκεται ανεξαιρέτως έφ’ όλου τοΰ φλοιοΰ τής γής, είτε είς τήν επιφάνει
αν, είτε είς ικανόν βάθος. Είς πολλά μέρη όπου λείπουσι τά βραχώδη 
στρώματα ό γρανίτης άνέρχεται μέχρι τής έπιφανείας τής γής, δπερ άπο- 
δεικνύει ότι έξ άρχής εύρέθη πολύ υψηλά, ή δέ θάλασσα δέν ήδυνήθη νά 
τόν καλύψη- είς άλλα δέ πάλιν μέρη τό έναντίον εύρίσκεται είς βάθος 
πολλών χιλιομέτρων όπως δήποτε ό γρανίτης είναι ή βάσις καί ή κρη- 
πί; έπί τής οποίας έπικάθηνται τά παχέα ταΰτα στρώματα τών έπισωρευμά- 
των τών παναρχαίων θαλασσών.

Τούτου τεθέντος έξετάσωμε? τώρα κατά ποιον λόγον μεταβάλλεται ή 
θερμοκρασία είς τά έσχατα βάθη, δπου ό άνθρωπος ήδυνήθη νά φθάση.

Εισερχόμενος τις έντός υπογείου τίνος τό μέν θέρος αισθάνεται δρόσον, 
τόν δέ χειμώνα ψύχος. Τό διπλοΰν τοΰτο φαινόμενου έξηγεΐται άπλούστα- 
τα διά τοΰ ότι ή έντός τοΰ υπογείου θερμοκρασία είναι πάντοτε ή αύτή. 
Περί τούτου δυνάμεθα άσφαλέστατα νά βεβαιωΟώμεν, άρκεϊ μόνον νά το- 
ποθετήσωμεν έντός τοΰ εδάφους τοΰ ύπογείου έν θερμόμετρου, ότε Οέλομεν 
ίδεϊ ότι ή στήλη τοΰ υδραργύρου, λαβοϋσα Οέσιν τινά, μένει πάντοτε 

απαρέγκλιτας εΐς τό αύτό ύψος. Apt αί μεταβολαί τής ατμόσφαιρας, α ί 
τόσον ευαίσθητοι ε;ς τόν δέρα καί είς τά πλησιέστερα τής έπιφανείας 
τοΰ έδάφους στρώματα, δέ? έπηρεάζουσι τόν πυθμένα τοΰ ύπογείου. Τήν 
στασιμότητα ταύτην τής θερμοκρασίας έννοοΰμεν λέγοντες ότι, καί άπό 
τοϋ ελάχιστου τούτου βάθους αμετάβλητόν τι στρώμα ύπάρχει. 
Τί άοα νά συμβαίνη είς μεγαλείτερα βάθη, έντός τών μεταλλείων π. χ. ;

"Οπως έννοήσωμεν καλώς τοΰτο,πρέπει πρώτον νά λάβωμενγενικήν τινα ιδέαν 
πεοί τής κατασκευής τών μεταλλείων. Αί τοιούτου είδους εκμεταλλεύσεις ένερ- 
γοϋνται διά φρεάτων τά φρέατα ταϋταέξορύσσονται είς διάφορα σημεία τής έπιφα
νείας τής γής, καί συγκοινωνοϋσι πρός άλληλα δι’ύπογείων στοών τό βάθος 
αύτών ενίοτε κατέρχεται έπέκεινα τών 700 μέτρων.Ίδωμεν τώρα οποίας μεταβο- 
λάς ύυίσταται τό θερμόμετρο·? τιθέμενο·? είς διάφορα βάθη τοϋ μεταλλείου. 
Έάν λάβωμεν δλας τάς προφυλάξεις, αϊτινες είσιν άπαραίτητοι, όταν Οέλω- 
μεν νά έχωμεν άκριβές άποτέλεσμα τών παρατηρήσεών μας, Οέλομεν πα-, 
ρατηρήσει ότι τό θερμόμετρο·? μένει άμετάβλητον είς παν ισοβαθές στρώ
μα, ώς ήτον ήδη είς τό άμετάβλητον στρώμα- πρός τούτοις δέ Οά 
δεικνύη θερμοκρασίαν τοσοΰτον ύψηλοτέραν, καθ’ δσον κατερχόμεΟα μετ’ 
αύτοΰ πρός τό βάθος τοΰ μεταλλείου. Αρα ή Οερμότης αύξάνει, καθόσον 
προχωρεί τις είς τά ενδότερα τής γής. ΊΪοη περί τάς άρχάς τής παρού- 
σης έκατονταετηρίδος ή τοιαύτη αύξησις τής Οερμότητος έντός τών μεταλ
λείων είχε παρατηρηθή, άλλ’ οί περί τοιαΰτα έυασχολούμευοι έδυσχέραιναν 
νά παοαόεχθώσιν; ότι ή σφαϊρά μας έμπεριέκλειε ανεξάντλητου πηγήν 
Οερμότητος, έκολακεύοντο δέ μάλλον νά άποδίδωσι τήν αύξησίν ταύτην είς 
διαφόρους άλλας περιστάσεις τής έργασίας, αϊτινες άυέπτυσσον δόσιν τινά 
Οεοϋ.ότητος. Αί λυχνίαι π. χ. άς έξ άνάγκης μεταχειρίζονται δπως φωτίζω- 
σι τά ταρτάρεια ταΰτα σκότη, δπου ούδ’ ή παραμικρά άκτίς ήλιακοϋ φω
τός δύναται νά είσδύση, παράγουσιυ ούκ δλίγην θερμότητα. Είς τά μεταλ
λεία μάλιστα δπου πολλαί εκατοντάδες εργατών έπασχολοΰνται, ό φωτισμός 
αύτών αποβαίνει πηγή Οερμότητος ούχί εύκαταφρόυητος. Συμβαίνει ένίοτε 
νά άναγκασθώσι νά διαρήξωσι βράχους διά τής έκρήξεως πυρίτιδος, τοϋθ’ 
δπερ άποτελεϊ άλλην πηγήν θερμότητας. Ή αναπνοή τέλος τώμ τε έργα- 
τών ζαί τών είς πλεΐστα μεταλλεία άπασχολουμένων ζώων είναι τρίτη 
πηγή Οερμότητος τήν οποίαν όφείλομεν νά μή παραβλέψωμευ. Είς πολλάς 
πεοιστάσεις μάλιστα τά τρία ταΰτα αίτια αύξάνουσι τόσον πολύ τήν θερ
μοκρασίαν τώυ μεταλλείων, ώστε οί έν αύτοίς έργάται άυαγκάζονται νά 
ώσιν ημίγυμνοι.

Απέναντι όμως τούτου δύο άξιοσημείωτοι περιστάσεις άντενεργοϋσι τόσου 
άποτελεσματικώς κατά τών τριών προειρημένων αιτίων τής Οερμότητος, ώ
στε τείνουσι νά έξουδετερώσωσι ταύτην, καί νά δροσίσωσι μάλιστα έπαι- 
σθητώς τά ύποχΟόνια ταΰτα εργαστήρια. Τούτων δέ ή μέν πρώτη είναι ή 
άκατάπαυστος άνανέωσις τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος διά διαφόρων μέσων, 
δι’ ών άναπτύσσονται έν αύτοϊς ρεύματα κατά τό μάλλον καί ηττον ορ
μητικά έστιν ότε δέ καί ψυχρότατα, άνευ τοϋ όποιου ή ζωή έντός αύτώ·/
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Οά ήτο
προειρημένων αιτίων άναπτυσσομένην Οεοαότητα εΐναι ·"■ /Α ' - - - 1 ‘ , , W , . ,

προς εςαντΑησιν των οποίων ενιο- 
έζατουτάδων ίππων δυνάμεως.

ή βαθμιαία αύξησις τής Οερμότητος 
περί ής κυρίως πραγματευόμεθα, 

τής αύξήσεως
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άνέφιζτος. 'Π δευτέρα δέ περίστασις ή συγζιρυώσα τήν έζ. τών 
Λ . τά άποσταλάγματα

τώυ πανταχόθεν ζαταρρεόντων ύδάτων, προς έξάντλησιν τών 
τε μεταχειρίζονται άτμομηχανάς πολλών

Σήμερον όμως τρανώτατα άπεδείχθη ότι 
καθ’ όσον προχωρεί τις πρός τά κάτω, 
εΐναι άναυτηρρήτως όλως άνεξάρτητος τών περιστατικών τούτων τ.,, __ _
καί έλαττώσεως τής Οερμότητος, περΐώυ άνωτέρω έμνήσθημεν. Τοΰτο δέ έπεκύρω- 
σαν ζαΐ διάφοροι παρατηρήσεις διά θερμομέτρων γενόμεναι έντός έγζατα- 
λελειμμένων μεταλλείων, ένθα αί προειρημένα’, περιστάσεις αύξήσεως ζαΐ έλατ- 

. λ . ' §έν ύπήρχου, καί μετά πλείστης όσης προσοχής
κατωρθώθη οχι μόνον νά άποδειχθή ή

* ί άκόμη. Εύρέθη δθεν < 
αύξάνει κατά ένα βαθμό 

ώς ι - 
μεγάλην διαφοράν 
τοΰ χειμώνος.

ά μεταλλεία πρδς άπόδειςιν 
; εΐναι κατά τι έπι- 
τό φαινόμενου τοΰτο 

’ών μεγάλων άρτεσια- 
• τών έξ ών 
ι καί l’a<sy 

περίπου μέτρων έχει 28 βαθ-

τώσεως τής θερμοκρασίας 
διενηργήΟησαν. Ούτω δέ

ς, άλλά ζαί νά καταμετρηθή 
ς ή θερμοκρασία 
έτρων βάθους, 
ίση πρός την 

τοΰ θέρους και μιας 
νά καταφεύγωμεν είς 

θερμότητας, ένθα ζαΐ ή ζατάβασις 
αύτοΐς παρατηρήσεις χοπώδεις, 

διά ι 
τήν θερμοκρασίαν 
φρεάτων Grenelle 

περίπου ;
.. -------  . — έπί τών Ναυτικών ύπουργεί-

lloelieforl έξορυχΟέν φρέαρ έξερεύγεται ύδωρ 42 βαΟ- 
. >?. .·. ί θερμών λουτρών.

τής γής άνερχομένη δύναται

αύτη τής Οερμότητος 
τι εις κάθε 30 μέτρων βάθο 
Είς μεταλλεία λοιπόν 600 μ 
ύπάρχει αύξησις 20 βαθμών, 
ζρασίας μιας

Άλλά καί 
τής αύξήσεως 
κίνδυνος, ζαί 
δυνάμεθα καταφανέστατα 
υών φρεάτων, ών τινων τό 
ανέρχεται στρωμάτων. Τό 
εις Ιίαρισίους, άνερχόμενον 
μών θερμοκρασίαν. Τό δέ 
ου τής Γαλλίας 
μ.ών Οε

ΊΙ υψηλή αΰτη Οεομό 
κάλλιστα νά χ ρησιμοποιηθή ε 
μάς πηγάς ( 
τοζομείων <crrc> . Εϊς 
αυτή τις θερμή πηγ 
μενάς, ένθα οί

Τό φαινόμενον 
ως παρατηρεΐται 
διακεκαυμένη·/ 
“περί to’j^ 
μεταλ/.είων 
μέτρα. Άφ’ 
lumlsk τής 
ούσα τών 
έδαφος 
έκ τοΰ

ς 20 βαθμώ
ήμέρας
%ωρΐς
τής
αί έν αύτοΐς

νά

αυξησις 
'εν δ- 

“ “ 1 ον. 
πολλά τοιαΰτα εύρίσζουταζ,

παρατηρήσεις χοπώοει 
άποδείξωμεν καί 

ύδωρ 
ύδωρ ·/ 

άπό βάθους 600 
νεωστί τα .ιά ·

συνεπιφέρει
ών
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τής Οερμο-

Τό 
είς I 

ρμότητος, ήτοι πολύ άυωτέρας τής 
οτης ή έζ τών εγκάτων τής γής άνερχομένη δύναται 

χρησιμοποιηθώ είς διαφόρους άνάγκας. Ιίολλάς τοιαύτας Οερ- 
μετεχειρίσθησαν πρός θέρμασιυ λουτρών, πλυντηρίων, ζαΐ φυ- 

Cannsladl π. χ. πλησίον τής Στουτγάρδης τοι- 
ι φυτοκομεία, καί πληροί πολλάς δεξα- 

........ -ί πρό τοΰ θέρους.
τής άναλόγως τοϋ βάθους αύξανούσης θερμάνσε- 

μόνον είς τήν ήμετέραυ ζώνην, άλλά ζαΐ εϊς τήν 
τοΰ Ίσημερινού, ώς έπίσης καί είς τάς ζατεψυγμένας 

Ούτως έπαισθητοτάτη εΐναι έντός τών άργυρούχων 
ικοϋ, τινων έζ τών όποιων τό βάθος ύπερβαίνει τά 500 
δέ όμοια παρατήρησις έγένετο ζαΐ είς τήν πόλιν ,Ιιι- 

Σιβηρίας. Ή πόλις αΰτη άποκλειστιζόν ένδιαίτημα 
ζαΐ τών έμπορων τών περίφημων γουναρικών, έχει 

παγωμένου, οί δέ κάτοικοι δέν έπινον άλλο ϋδωο, ή το 
πάγου προερχόμενου. Εις όμως έξ αύτών

γή θερμαίνει < 
κάτοικοι λούονται καί 

τοΰτο
®χ» 

λησιον 
πόλους, 
τοΰ Μεξ 
,έ’έ??υ 
ανατολικής 
κυνηγών 

άεννάως 
παρ’ αύτών αναλυόμενου

τοΰ

συνέλαβε καί έπραγματοποίησε τήν ιδέαν, τοΰ νά απόχτηση ή πόλις αΰτη 
φυσικόν ύδωρ πόσιμον καθ’ δλον τό έτος· έπι τούτω δέ έξωρύξατο φρέαρ 
ί00 μέτρων βάθους, δθεν ώς έζ τής Οερμότητος τών έξ ών πηγάζει βα- 
Οέων στρωμάτων τό ύδωρ άνερχόμενον δέν πήγνυται.

Μετά τά ποοεζτεθέντα ίσως ήθελε νομίσει τις δτι ζαΐ έντός τής θα
λάσσης Οά συμβαίνη ή αύτή βαθμιαία αύξησις τής Οερμότητος, ζαί κατά 
συνέπειαν ό βυθός αύτής Οά είχεν υψηλήν Οερμοκρασίαν.ΊΙάν δμως τό έναντίον 
συμβαίνει ένεκα τών υποβρυχίων ρευμάτων, τών ύπό τοΰ Ήλιου άναλυομένων 
πάγων τών πόλων τά ρεύματα ταΰτα ζατέχοντα πάντοτε τούς βυθούς τής θα
λάσσης, έπειδή τά ψυχρά ΰδατα εΐναι βαρύτερα τών θερμών, κατέρχονται μέχρι 
τοΰ Ισημερινού. Ίδωμεν τώρα πόΟεν πηγάζει ή υπόγειος αΰτη Οερμότης, 
ήν άπεδείξαμεν ήδη, ζαί ώρίσαμεν μάλιστα τόν λόγον τής αύξήσεως αύτής.

Πρόδηλον είναι δτι ούτε παρά τοΰ Ήλιου πηγάζει αΰτη, ούτε έξ άλ
λης έξωτεριζής αιτίας προέρχεται, διότι ούτως Οά έξησΟένει αΰτη βαθ
μηδόν καθόσον Οά άπεμαχρύνετό τις τής έπιφανείας τής γής πρός τό κέν
τρου αύτής διευΟυνόμενος. Και έπειδή, ώς παρετηρήσαμεν, συμβαίνει δλως 
τό έναντίον, ή Οερμότης αΰτη βεβαίως εδρεύει έντός τών σπλάγχνων τής 
ήμετέρας σφαίρας.

Αί βαθύτερα·, όπαί τάς όποιας ό άνθρωπος ήδυνήθη νά κατασκευάση μέ
χρι τοΰδε πρός τό κέντρον τής γής, δέν εΐναι είμή άσήμαντον πολλοστημό- 
ριον τής ήμιδιαμέτρου τής σφαίρας μας. ’Επειδή δέ ούδείς λόγος μας πεί
θει περί τοΰ εναντίου, άδιστάζτως παραδεχόμεθα ότι ζαί κάτωθεν τών ή- 
μετέρων έξορύξεων ή Οερμότης προβαίνει πάντοτε αύξάνουσα, ώς έπιμαρτυ- 
ροΰσι τούτο σαφέστατα τά άναβρύοντα θερμά ΰδατα καί πρό πάντων αί ή- 
φαίστειοι έζζρίσεις. Τά θερμά ΰδατα διαφέρουσι τών κοινών ύδάτων κατά 
τοΰτο, ότι ή θερμοκρασία αύτών εΐναι κατά πολύ άνωτέρα τής έξ ου ρέ- 
ουσιν έδάφους. Άπειρα τοιαΰτα ΰδατα εύρίσζονται είς διάφορα μέρη τής 
γής. Τούτων πολλά έχουσι θερμοκρασίαν 59 καί 60 βαθμών έντός τών ό
ποιων ό άνθρωπος δέν δύναται νά λουσθή. Είς τινα δέ μέρη ύπάρχουσι 
Οερμαί πηγαί τών όποιων ή Οερμότης πλησιάζει τήν τοΰ ζέοντος ύδατος, 
ήτοι άνέρχεται μέχρι 95 βαθμών.

Είς άλλα δέ πάλιν μέρη, ώς είς τά πέριξ τής πόλεως Vollera τής Το
σκάνης, έκ βαθυτάτων σχισμάτων τοΰ έδάφους εξέρχονται αναθυμιάσεις .α
τμού έχουσαι πλέον τών 100 βαθμών θερμοκρασίαν.

Αί αναθυμιάσεις αύται έπί πολλούς αιώνας υπήρξαν ό τρόμος τών δει
σιδαιμονιών κατοίκων τών πέριξ διά τε τήν όλεΟρίαν αύτών έπενέργειαν 
έπί τής βλαστήσεως, καί διά τόν έχε’.Οεν έξερχόμενον μυκηθμόν, όμοιάζον- 
τα τόν τοΰ λέβητος ατμομηχανής, μέχρις ότου τολμηρός τις Γάλλος τώ 
1818 έχοησιμοποίησεν αύτάς, καί αύτός μέν έξ απλού έργάτου κατέστη 
έντός βραχυτάτου κόμης Lardercr, τά δέ πέριξ χωρία, πρώην έρημα, συν- 
ωχίσθησαν έκ νέου καί έπλούτισαν. ’Εκ τών αναθυμιάσεων τούτων συνά
γεται τό βοριχόν οξύ, δπερ άπασα ή Εύρώπη προμηθεύεται, καί έξ ού 
κατασκευάζεται ό βόραξ ό τόσον χρήσιμος είς τήν βιομηχανίαν. Ή πηγή
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αΰτη παράγει κατ’ έτος πλέον τοϋ ενός έχατομμυρίου φράγκων άξίας 
βοριχοΰ όξέως.

"Γλας Οερμοτέρας τών Θερμών ύδάτων μάς προσφέρουσι τά ηφαίστεια 
δρη. Τούτων, άν χαι τά πλεΐστα άπεσβεσμένα ήδη, κύριον χαρακτηριστικόν 
είναι τό άπομεμονωμένου αύτών· εύρίσχονται δέ άδιαχρίτως είς δλα τά πλά
τη, κυρίως όμως σχηματίζουν μίαν απέραντο; γραμμήν έχουσαν μήκος 
3,000 λευγών, χαί χατέχουσαν τά δυτικά μέρη τής βορείου χαι τής νο
τίου ’.Αμερικής καί τά ανατολικά τής ’Ασίας. Προς τούτοις τοιαΰτα εύρί
σχονται άκόμη χαί πλησίον τών πόλων ώς είς τήν ’Ισλανδίαν χαί 'τήν Γροι
λανδίαν πρός βορρά·;, και μέχρι τών άνταρκτικών πάγων προς νότον. Ή 
άυαχάλυψις τών τελευταίων τούτων οφείλεται είς τόν πλοίαρχον Hoss χατά 
τήν τολμηράν αύτοΟ Θαλασσοπορίαν πρός τόν νότιον πόλου. Τήν 1 ’.’Ιανουάριου 
τοϋ 1840 οί ατρόμητοι θαλασσοπόροι έσχον τήν εύχαρίστησιν νά ΐδωσι γιγάν- 
τειον ηφαίστειου έν πλήρει έζρήξει. Θέαμα μαγευτικότατου, ώς έζ τής άντιΘέσε- 
ώς του προς τούς απέραντους πάγους τούς έπιζήλως προφυλάττοντας τόν πόλου 
αύτών χατά πάσης άνθρωπίνου προσεγγίσεως. Ή έχ τών ηφαιστείων έξερχομένη 
ΰλη, λάβα κοινώς καλούμενη, σύγκειται έζ διαφόρων λίθων άναλελυμένων 
ζα'ι φλογερών. Οί πύρινοι δ’ ούτοι ποταμοί χατερχόμενοι άπό τοϋ κρα
τήρας χαι φΟάυοντες μέχρις άποστάσεως πλέον τών 30 χιλιομέτρων ενίοτε, 
έχουσι Θερμοκρασίαν πλέον τών χιλίων βαθμών, ήτοι τήν τής άναλελυ- 
μένης ύέλου. Τί δέ άλλο δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τούτου, είμή δτι 
υπάρχει έν τοΐς άπροσίτοις τούτοις έγκάτοις τής γής ύψίστη τις Οερμό
της, ής τίνος ή έντασις άναβαίυει μέχρι τών 195,000 βαθμών ;

Μετά τών φλογερών υλών τά πυρίπνοα άποπέμπουσιυ είς τήν ατμό
σφαιραν καί μεγάλην ποσότητα ύδατώόών ατμών. Ούτοι δέ είναι κυρίως 
οί διά τής διασταλτικής των δυνάμεως μέχρι τοΰ κρατήρας άναβιβάζοντες 
καί άποπτύοντες τήν έν τοΐς σπλάγχνοις τών ηφαιστείων εύρισχομένην ύλην, 
απαράλλαχτα ώς συμβαίνει είς τάς φιάλας τών αεριούχων οίνων χαί άλ
λων ποτών μεταξύ τών αερίων αύτών τό μάλλον αξιοσημείωτου διά τε 
τήν αφθονίαν του καί ιδία διά τήν κυρίως ιδιότητα αύτοΰ, ώς συστατικόν 
τής βλαστήσεως είναι τό ανθρακικόν όξύ.

Πρό τινων ετών καταπληζτιζώτατου ηφαίστειου φαινόμενου τετράκις άπό 
2 χιλ. καί τριαζοσίων έτώυ έπανα'ληφΟέυ έΟεάΟη πλησίον μας, εντός αύτοΰ 
τόΰ Αιγαίου πελάγους περί τήυ νήσον Σαντορίνην. Λάβα μετά φλογών 
καί ζαπνοΰ συνοδευομένη μεγαλοπρεπώς, άνυψοΰτο έντός τής Θαλάσσης, ζαί 
τήν επιφάνειαν αύτής είς τρία διάφορα μέρη ύπέρ τά 50 μέτρα ύπερβασα 
έσχημάτισε τρεις νήσους όνομασΟείσας, Γεώργιος Α’. Όλγα, (νομίζομε·;, 
καί Άφρόεσσα.

Καί είς τήν Γαλλίαν προσέτι, άν καί οέν ύπάρχουσι σήμερον ηφαί
στεια έν ένεργεία, εύρίσχονται δμως πολλά τοιαΰτα έσβεσμένα. ΙΙεντή- 
κοντα τοιαΰτα διαχρίνονται είς τό Puy do Ddmc είς τήν επαρχίαν Auvcrrie. 
Ταϋτα χατέχουσι μίαν γραμμήν 20 χιλιομέτρων μήκους, αί δέ άρχαΐαι

ίχρΰσεις 
Θάστως

Κατά 
διά τοΰ 
αυξάνει 
νήτης 
δτι ή 
ήτοι 1

100 
400 

1,000
Εις 

ούδε'ις 
’Αοα τό στερεόν μέρος 
τό 1]150 
τόν όλον

Βεβαίως 
σχυρά 
τοΰ έσωτερικοϋ πυρός 
γωγός τή 
είς έλαχίστην δόσιν. 
■■ ----- · _ · - τών

πλέον 
των, έκατοστομέ 

καί δύναται τ 
προσέτι δτι 
τής λάβας, 

ιτη; λεπίδος, 
ενώ τό εσωτερικόν 
λυψαν δέ ’ -
•παρά ... 
είναι δλως ασήμαντος.

των διαχρίνονται τόσον καλώς, ώστε οί χωρικοί δύνανται άλαν- 
νά ορίσωσι καί τήν έκτασιν χαί τά δρια αύτών.
τά προαναφερθέντα, ήτοι τά θερμά ΰδατα, τά ηφαίστεια, καί τάς 
Θερμομέτρου ακριβείς καταμετρήσεις, άπεδείχΟη δτι ή Οερμότης 

καθόσον προχωρεί τις πρός τό κέντρου τής γής, ζαί δτι ό πλα-
μας χέκτηται έν έαυτώ ιδίαν Θερμότητα. Έάν δέ τώρα ύποΟέσωμεν 
Οερμότης εξακολουθεί νά αύξάνη πάντοτε κατά τόν αύτόν λόγον 
βαθμόν είς κάθε τριάκοντα μέτρα Οά έχωμεν οΰτω θερμοκρασίαν 
βαθμών, τήν τοϋ ζέοντος ΰδατος, είς βάθος 3000 μέτρων 
βαθμών, τήν τοϋ άρχομένου έρυΟροΟ, είς βάθος 12,000 μέτρων 
βαθμών, τήν τής άναλελυμένης υέλου, είς βάθος 30000 μέτρων, 

βάθος δέ 45000 μέτρων όπου ή Οερμότης Οά ήναι 1500 βαθμών, 
λίθος οΐος δήποτε δύναται νά διατηοηΟή είς στερεά·; κατάστασιν. 

σφαίρας Οά έχη 
Ό φλοιός δέ 
τοσον λεπτός, 

δψεως φαίνεται πως 
δέν μάς κατακαίει. Ό 
διαχωρίζουσα ημάς

- — -Σ.. «Σ..·.. r-

παρατηρεΐται καί είς 
πρός τήξιν —'■··

πάχος 45 χιλιομέτρων ήτοι 
ούτος παραβαλλόμενος πρός 

δσον τό ζέλυφος τοΰ ώοΰ. 
παράξενου, διατί ή τόσου ί- 
λόγος άπλούστατος. Ή άπό 

λεπίς, ώς πετρώδης, κακός ά 
θερμότητας ούσα, δέν άφίνει τήν θερμότητα νά έξέρχηται είμή 

Τό αύτό δέ παρατηρεΐται καί είς τάς καμίνους τών 
τήξιν τών μετάλλων απαιτείται νά άνα- 

αί έξωτεριζαί πα- 
πάχος έχουααι, μόλις είναι χλια- 

ψαύση αύτάς. ’Εκτός τούτου παρετη- 
ήφαιστείους τόπους μικρόν μετά τήν έκχεί- 

αύτής πύγνηται καί καλύπτεται ύπό λε- 
οποιας δύναται τις άνενοχλήτως νά πεοιπατή, 
είναι είσέτι άναλελυμένον ζαί έρυΘροΰτ άνεκά- 

ριζή αΰτη Οερμότης δέν προσθέτει είς τήν 
είμή 1 .30 βαθμού, ή προσθήκη δέ αΰτη

ής 
ττς γήινου άκτΐνος 
όγκον τής γής είναι ’ 

έκ πρώτης 
αΰτη Οερμότης

όποιων
τών 1000 βαθμών, και όμως 
ρωυ 

ις άκινδύνως 
είς τούς 
ή έπιφάυεια 
έπί τής 
αύτής 

προσέτι οτι ή έσωτε 
τοΰ Ήλιου έχπεμπομένην

χυτηρείων έντός 
πτυχΟή Οερμότης 
ρειαί 
ραί, : 
ρήΟη 
λισιν 
πτοτά

ί τινώυ 
νά

ΠόΟευ λοιπόν πηγάζει ή εσωτερική αΰτη Οερμότης τής όποιας τήν ΰπαρ- 
ξιν τρανώς άπεδείξαμεν ;

Όλα τά βραχώδη στρώματα τά όποια έν τοΐς έμπροσθεν άνεφέραμεν 
οέν ύπήρχον άπ’ αρχής· έξετάζοντες προσεκτικώς τήυ διάταξιν αύτών βλέ
πομεν οτι τά μέν έπικάθηνται έπί τών δέ κατά λόγον άρχαιότητος. Έκ 
τούτου λοιπόν έπεται έξ άνάγζης δτι ύπήρξεν έποχή, καθ’ ήν ούδέν τούτων 
ύπήρχεν. Άπογυμνωσωμεν τώρα διά τής φαντασίας τόν πλανήτην μας 
άπό τοΰ έξωτερικοΰ τούτου περικαλύμματος, διά τοΰ όποιου άπε'-pot περίοδοι 
αιώνων τό περιέβαλλον, και θέλομεν φΟάσει είς τούς γρανιτικούς βράχους, 
οΐτινες ώς προείδομεν χρησιμεύουσιν ώς βάσις τών έπιπροοΟέτων τούτων 
στοωμάτωυ. ’Αλλά μήπως καί οί γρανιτιζοί ούτοι βράγοι υπήρξαν έξ άρ- 
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χής οίοι φαίνονται σήμερον ; "Αν και δέν δύναται ή έπιστήμη νά άμφισβη- 
τήση όλοτελώς τήν υπαρξιν αύτών, αναιρεί δμως τήν είς ήν εύρίσκονται 
τανΰν στερεάν χατάστασιν, παραδεχόμενη μόνον δτι εξαρχής ύπήρξαν είς 
ρευστήν χατάστασιν.

ΦαντασΟώμεν τώρα τήν σφαίραν μας, άφοΰ τήν έκαθαρίσαμεν έκ τών 
έπισωρευμάτων τών αιώνων, φαντασΟώμεν αύτήν Οεομοτάτην φλογέράν ίσως 
δέ ζαί φωτοβόλον ώς τούς λοιπούς έν τω στερεώματι φωτεινούς αστέ
ρας, ώς συμβαίνει είς τά ύπερμέτρως θερμαινόμενα σώματα, τον πεπυρα- 
ζτωμένον π. χ. σίδηρον καί τήν έκ τοΰ χυτηρίου είς ρευστήν έξερχομένην 
ζατάστ'άσιν ύελον. Μετά τήν περίοδον ταύτην έκ περιστάσεων μόνον τώ 
πανσόφω άρχιτέζτονι γνωστών, ή γή έψυχράνθη, ή επιφάνεια αύτής έπη
ξε, καί κατά συνέπειαν έσζοτίσθη, ένώ διετήρησε τήν θερμότητα έν τοΐς 
έγζάτοις αύτής. ’Από τής περιόδου ταύτης έλαβε τό σφαιρικόν σχήμα, καί 
άπ’ αύτής ήρχισεν ένεκα τής μεγάλης ταχύτητος τής περί τόν άξονα της 
περιστροφής της νά πιέζηται περί τούς πόλους, καί νά έξογκοϋται περί 
τόν Ισημερινόν ένεκα τής αναπτυσσόμενης κεντρόφυγος δυνάμεώς. Ή σύμ- 
πτωσις αύτη, ήτις άλλως τε είναι κοινή ζαί είς τούς άλλους πλανήτας 
άποδεικνύει σαφώς δτι ή γή ύπήρξε ποτέ είς ρευστήν χατάστασιν.

Ύπό τήν επήρειαν τής αρχικής ταύτης υψηλής Οερμότητος τά υδατα 
άτινα μας περιζυχλοΰσιν ήδη, καί τά άλατα άτινα ένυπάρχουσιν, αίωροΰντο 
τότε πέριξ αύτής έν ειδει ατμών συνεπυζ.νοΰντο δέ όλίγον κατ’ ολίγον, 
καθ’ δν λόγον προεχώρει καί ή ψύχρανσις τής έπιφανείας τής σφαίρας· 
δτε δέ έψυχράνθη αρκούντως, ταΰτα έπεχάθησαν έπί τής έπιφανείας τής γής 
καί έζάλυψαν αύτήν όλοτελώς.

Σήμερον παρατηρεΐται δτι είς πολλά μέρη τής θαλάσσης ύπάρχει βά
θος 4—5 χιλιομέτρων, ό δέ όγκος αύτής είναι τοοοΰτος, ώστε έξ ίσου 
διανεμόμενος έφ’ όλης τής έπιφανείας αύτής, δπως ύπήρξε ποτέ, πριν ή 
αί μεταμορφώσεις φέρωσιν είς τήν έπιφάνειαν τό στερεόν έδαφος δπερ 
κατοικοΰμεν νΰν, ό όγκος ουτος λέγομεν δύναται ζαί πάλιν νά περιβάλ- 
λη αύτήν διά στρώματος ούχί όλιγώτερον τών 3 χιλιομέτρων παχέος. 
Άπό τής έποχής ταύτης τά υδατα ήρχισαν τό γιγαντιαΐον έργον των, 
τήν κατασκαφήν δηλονότι τών ύψηλών μερών πρός όφελος τών χθαμαλω- 
τέρων, δι’ ής έργασίας έσχηματίσΟησαν τά διάφορα βραχώδη στρώματα. 
Έν τω μεταξύ τούτω άνεφάνησαν διάφορα έκλείψαντα ήδη φυτά καί ζώα 
τών οποίων αί άπολιΟώσεις ανευρίσκονται ήδη έν τοΐς διαφόοοις στρώμασι. 
Ή έκ τών λατομείων τών πέριξ τών Παρισίων π. χ. πρός οικοδομήν έξο- 
ρυσσόμενοι λίθοι άνήκουσίν είς στρώμα έξ όστραζοδερμάτων άποζλειστι- 
κώς άποτελούμενον. Άλλαχου δέ πάλιν απέραντα δάση τοϋ προϊστορικού 
κόσμου καταχωσθέντα άπελιθώθησαν ζαί μετεσχηματίσθησαν είς τούς έ- 
ξορυσσομένου ς νΰν γαιάνθρακας, οΰς ή θεία πρόνοια έναπεθήκευσεν έκεϊ, δ
πως αργότερο; ούτοι χρησιμεύσωσιν είς τόν άνθρωπον ώς μέσον θερμάν- 
σεως, φωτός, καί δυνάμεώς.

Άπειρα χρονικά διαστήματα έχρειάσθησαν πρός σχηματισμόν τών άλ- 

λεπαλλήλων τούτων βραχωδών στρωμάτων, ών τό σύνολον είς πολλά μέ
ρη έχει πολλών χιλιομέτρων πάχος, αιώνες δέ έχρειάσθησαν πρός καταρ
τισμόν τών λεπτότατων στρωμάτων τών μόλις ενός μέτρου πάχους έχόντων.

Άφοΰ άπεδείξαμεν ήδη δτι ό πλανήτης μας ύπήρξε ποτέ είς κατάστα- 
σιν πυρακτώσεως, έπεται φυσικώ τώ λόγω δτι 
περικλείει έτι καί σήμερον, είναι συνέχεια τής 
τι δέ τό έσωτερικόν τοΰτο πΰρ δέν άπεκοιμήθη 
τρανώτατα οί έκ διαλειμμάτων έπισυμβαίνοντες 
επέρχονται μετά τοσαύτης σφοορότητος, ώστε έν ριπή οφθαλμού έπιφέρουσι 
τό πένθος ζαί τήν έρήμωσιν είς ολοκλήρους 
αποτόμων Οονισμών ούχ ήττον έπιμαρτυροΰσι τήν έντασιν 
νίου Οερμότητος αί βραδεΐαι κυμάνσεις τοΰ έδάφους, 
μέρη τής γής, ώς είς τήν ν-—*·'— λ ρ.ρ·ύ. „ 

μητικώς αύτό. Κατά 
ρήγαγεν αποτελέσματα πολύ τερατωόέστερα 
’Από τοΰ βάθους τών κατακλυζόντων — 
νέδυσαν αί "Ηπειροι, άς κατοικοΰμεν, 
τών ύψηλών όρέων, ύψώθησαν 2 
αύτών τών ύδάτων.

Απέναντι τοιούτων

ποτέ είς ζατάστα- 
ή εσωτερική Οερμότης, ήν 

αρχικής Οερμότητος. Τό δ- 
ποτέ μάς τό άποδειχνύουσι 
σεισμοί, ών τινες ένίοτε

πόλεις. Παρεκτος δέ τών 
τής ύποχθο- 

αϊτινες είς πολλά 
τήν Εουηόιαν, άναβιβάζουσι καί καταβιβάζουσι βαθ- 

άς λίαν μεμακρυσμένας περιόδους ή Οερμότης πα- 
ο:------ §σωχ/ σήμερον βλέπομεν.

τότε τήν σφαίραν μας ύδάτων ά- 
ζαί ών τινα μέρη, ώς αί άλύσεις 

καί 3 χιλιάδας μέτρα ύπέρ τήν έπιφάνειαν

αντιθέσεων προαγόμεθα νά ύποθέσοιμεν δύο τινά.

Ή δτι ή θάλασσα άπεσύρθη,
Η δτι ή γή ύψώθη,

Έπί πολύν χρόνον ή πρώτη ύπόθεσις έπεζράτησεν ώς άπλουστέρα. Ή 
δευτέρα όμως άπεδείχθη ή πραγματική. Έπί ταύτης δέ καί ήμεΐς έρει- 
δόμενοι συμπεραίνομεν ότι ή στερεά λεπίς ή τήν σφαϊράν μας περιβάλ- 
λουσα έκυρτώθη καί οιεμορφώθη, ύψώθη δέ εί'ς τινα μέρη ύπέρ τά υδατα, 
δπως σχηματίση τάς ύπέρ αύτά Ηπείρους.

Έπί πολλών όρέων πρός τούτοις παρατηρούνται παραδοξότατοι έξαθρώ- 
σεις ούτως εϊπειν τοΰ έδάφους, αϊτινες χαταδεικνύουσι ζαταπληζτικωτάτην 
ενέργειαν τής Οερμότητος- στρώματα άτινα έξ άνάγκης έσχηματίσΟησαν 
ύπό τά υδατα, άνηρπάσθησαν βιαίως καί έφέρΟησκν είς ύψος 2 καί 
3000 μέτρων. Άλλαχου δέ πάλιν εύρίσκονται δλαι ύπό τόν γρανίτην έξ 
«?/.ήί ύπάρςασαι, αϊτινες ύπό τής έντάσεως τής Οερμότητος άπωθούμεναι άνήλ- 
Οον διά τών χαραδρών τοΰ φλοιοΰ είς τήν έπιφάνειαν ύπό διαφόρους μοοφάς, καί 
αϊτινες ένίοτε δέν όμοιάζουσι παντάπασι μετά τής λάβας τών ηφαιστείων. 
Έπι τών όρέων Muni Dore καί Canlal τής Γαλλίας εύρίσκονται πολλαί 
τοιαΰται πανάρχαιοι έκχύσεις. Αί γνωστότεροι τοιαΰται ΰλαι Ονομάζονται 
βασανίτης λίθος (basalle) καί τραχώδης λίθος (iracliyle). Είς πολλά μέρη 
οί τραχώδεις ούτοι λίθοι έσχημάτισαν άπεράντους κώνους,ών οί κυριώτεροι είσιν, 
ό τής Τενερίφης ονομαζόμενος Pic de Tenerif, τό όρος Αραράτ, οί μεγά
λοι κώνοι τών Κορδιλιερών, τό Λευκόν δρος, ό Puy de D6me, καί ό έπί 
τοΰ ’Ισημερινού κείμενος Cotopaxi οστις, μολονότι εύρίσκεται υπό τάς κα- 
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θετούς αχτίνας τοΰ Ήλιου, ένεκα δμως τοϋ καταπληκτικού ύψους του 
εΐναι άεννάως χιονοσκεπής.

Ύπό τής έπηρείας τέλος τής εσωτερικής Οερμότητος έσχηματίσΟησών 
και αί μεταλλικά! φλέβες, έξ ών έξορύσσονται τά διάφορα μέταλλα. Τά 
μέταλλα ταΰτα όντα έν γένει βαρύτατα, κατεΐχον κατά συνέπειαν τά μυ- 
χαίτατα βάθη τής σφαίρας, δθεν άργώτερον άνήλθον εϊς τά πλησιέστερα 
ήμών στρώματα διά τών ραγάδων τοϋ φλοιού τής γής. Τοιοϋτον πρόχειρον 
φαινόμενον παρατηρεΐται εις τήν χερσόνησον Cornouailles τής Αγγλίας, 
δπου άπό πολλών αιώνων καί μέχρι σήμερον έξορύσσεται κασσίτερος καί 
χαλκός.

Οΰτω διά τών άνω συντόμων αποδείξεων αρκούντως διετρανώΟη, έλπί- 
ζομεν, ότι ή γή κέκτηται έν έαυτή άπειρον θερμότητα ιδίαν, ήτις το- 
σοϋτον Οαυμασίως καί αποτελεσματικούς συνετέλεσεν εις τήν τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου διάπλασιν, καί κατά συνέπειαν καί ήμών αύτών τήν ύπαρξίν.

Κ. Α. 1ΣΠΓΟΝΙ1Σ.

ΚΙΝΕΖΩΝ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ!.

Τό Ουράνιον Κράτος μαστίζεται έπί τέσσαρας ήδη μήνας ύπό δεινής 
λειψυδρίας, ήτις ήθελεν έξ ολοκλήρου καταστρέψει τά δύο αύτοϋ κυριώτε- 
ρα προϊόντα, βάμβακα καί δρύζιον, άν δετοί έσχάτως καταπεσόντες δέν 
έσμίκρυνον τής βλάβης τόν κύκλον. Έπί τρεις έντοσούτω όλους μήνας 
καί επέκεινα ούδ’ εις σταλαγμός έδρόσισε τήν γήν, αί δέ δύο πλουσιώτε- 
ραι μεσημβρινά! τοΰ κράτους έπαρχίαι, Κιάγγ—Σού καί Κέκλαγγ, διέ- 
τρεχον καταστροφής σχεδόν κίνδυνον. Πανταχοΰ, καί έν ταϊς πόλεσι καί 
έν τοϊς χωρίοις, ό λαός καί οί Μανδαρίνοι νυχθημερόν καθικέτευον τόν 
Θεόν όπως βρέξη, είς πολλάς σωματικάς στερήσεις ύποβαλλόμενοι· ιδίως 
δέν έτρωγον κρέας, μήτε καρυκευμένον τι φαγητόν. Άλλοι δέ πάλιν, έν 
ύπαίΟρω τήν νύκτα κατακλινόμενοι, ώρκίσΟησαν νά μήν έπανίδωσι τούς 
οίκους αύτών, πρίν ό ΙΙοσειδών έπακούση τής δεήσεώς των. Έπί τέλους 
τινές έξ αύτών έοριπτον τίγρεως όστοΰν είς τοΰ Δράκοντος τον λάρυγγα, 
δπως τόν έξαγριώσωσι καί προκαλέσωσι πόλεμον αύτοϋ μέ τάς καταιγίδας.

Έν δέ τή έπαρχία τής Σουχόρης, οί βόνζοι (ίερεϊς) καί οί μανδαρίνοι 
έφερον τήν εικόνα Θεάς, μεγάλην έπί τών στοιχείων έχούσης έπιρροήν,, 
καί εις βαθμίδα άνωτέραν άπό τήν τοΰ Δράκοντος κατατασσομένης. ’Ονο
μάζεται ΙΙέχ-Αούγγ-Νιάγγ-Μιάγγ, καί ύπάρχει έπ’ όνόματι αύτής ναός εις 
είκοσι λευγών άπόστασιν. Ή ιστορία αύτής εΐναι άρκετά περίεργος. ΙΙρό 
χρόνων άμνημονεύτων έζη είς μικρόν τι χωρίον, παρά τήν λίμνην Ταϊ-χό 

ΚΙΝΕΖΩΝ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ.
κείμενον, ζεύγος γηραλέον, έχον θυγατέρα διευΟύνουσαν αύτήν τά τοϋ οίκου" 
Ημέραν τινα ύπήγε νά πλύνη είς τόν ποταμόν, δτε βλέπει δύο ροδάκινα 
πλέοντα είς τοΰ διαυγούς ύδατος τήν έπιφάνειαν τά παίρνει καί παρατηρεί 
ότι ήσαν κολλημένα τό έν μετά τοΰ άλλου. Τό παοάδοξον ήτον ότι ού 
μόνον ώμοίαζον μέ τής Έδέμ τόν καρπόν, άλλά καί ειχον οσμήν καΟ ύπερ- 
βολήν εύώδη. Ή νεάνις δέν έδυνήΟη ν’ άνΟέξη είς τόν πειρασμόν" ήΟέλησε 
νά γευθή αύτών. Πλήν μόλις τά έπλησίασεν είς τά χείλη αύτής καί, 
χωρίς νά έννοήση πώς, είσέδυσαν είς τό στόμα της. Τά κατέπιε.

ΙΙαρήλΟον μήνές τινες καί οί γονείς παρετήρησαν ότι τό σχήμα τοΰ 
σώματος τής Ουγατρός των ήρχισε νά μεταβάλληται καί νά έξογκοΰται 
μέ τρόπον παράδοξον. Συνέλσβον άλλου είδους υπονοίας καί άμέσως τήν 
άπέπεμψαν. 'II νεάνις, μέ τό άλγος είς τήν καρδίαν καί τήν άπελπισίαν 
είς τήν ψυχήν, άπελΟοΰσα έρρίφθη είς φρέαρ πλησίον του χωρίου Ύάγγ- 
Τζάγγ εύρισχόμενον καταπεσοΰσα δ’ έν αύτώ, έτεκε παρευΟύς δύο λευκούς 
δράκοντας, άνυψώσαντας αύτήν είς τούς ούρανούς, δπου ήδη μένει καί έκ 
τών όποιων έξασκεϊ τήν έπί τής γής δύναμιν αύτής.

Δυστυχώς καί αί πρδς τήν Θεάν ταύτην έπικλήσεις είς ούδέν κατέλη
ξαν άποτέλεσμα. Τήν έστησαν άντικρύ τοϋ δράκοντος, δπως οί δύο, συνεν
νοούμενοι, προκαλέσωσι τήν περιπόθητον ατμοσφαιρικήν μεταβολήν. Πλήν 
καί πάλιν ούτε εις σταλαγμός. Ό λαός περιήλθεν είς τοσαύτην άπελπι
σίαν, ώστε ήρχισε προσφέρων εαυτόν ώς Ουσίαν είς τούς Θεούς καί τούς 
Μανδαρίνους. Έδιπλασιάσθησαν τοΰ όρυζίου καί άλλων άπολύτως αναγκαίων 
ζωοτροφιών αί τιμαί, καί πείνη σχεδόν ήρχισεν έπαπειλοΰσα τήν χώραν, 
ότε όμβροι έπί τινας ήμέρας καταπεσόντες έδρόσισαν τήν γήν. Ένώ δέ 
τοιαΰτα συνέβαινον είς τό μεσημβρινόν τής χώρας μέρος, τό βόρειον κα- 
τεκλύζετο ύπό ύετών άκαταπαύστων τοσοϋτον, ώστε πολλών μερών οί κά
τοικοι κατέφυγον είς τά όρη, δπως. σωΟώσιν έκ τοϋ γενικού σχεδόν· 
κατακλυσμού.

Β.
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γάνων το ·. Σπουδάζοντες δέ έσωτεριχώς τόν άνθρωπον δυνάμεθα νά έπι- 
στήσωμεν τήν προσοχήν ήμών εις τό σχήμα καί τήν κατασκευή/ αύτοΰ, 
ή νά μελετήσωμεν τάς λειτουργίας άς έκαστον τών οργάνων αύτοΰ 
έκτελεΐ, καί τοιουτοτρόπως έκ τής άνατομίας μεταβαίνομεν εις τήν φ υ- 
σ ι ο λ ο γ ί α ν. Αί λειτουγίαι αύται δύνανται νά διαταραχθώσιν ύπό δια
φόρων νόσων τάς οποίας βεβαίως ούδόλως δυνάμεθα. νά παοαλείψωμεν, καί 
αίτινες άνήκουσιν εις τήν π α 0 ο λ ο γ ί α ν.

Ούτω λοιπόν έχομεν τεσσάρων ειδών χαρακτήρας Ιον εξωτερικούς, 2ον 
ανατομικούς, 3ον φυσιολογικούς, καί 4ον παθολογικούς.

I.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Ιον Χαρακτήρες έ ξ ω τ ε ρ ι κ ο ί.—Άμα ίδωμεν ζώον ή άνθρωπον, 
τό άνάστημά του επισύρει κατά πρώτον τήν προσοχήν ήμών. Όπως δέ 
μεταξύ τών κατοικίδιων ζώων, ούτω καί παρά τώ άνθρώπω ύπάρχουσι 
φυλά1, υψηλού καί χαμηλού άναστήματος. Πολλάς ύπερβολάς άναφέοουσιν 
ώς πρός τό μέγεθος ή τήν σμικρότητα τοΰ άναστήματος τοΰ άνθρώπου, 
καί παρά πάσι τοΐς λαοΐς πιστεύουσι τήν ύπαρξιν λαών νάνων καί λαών 
γιγάντων. Οί αρχαίοι "Ελληνες παρεδέχοντο τήν ύπαρξιν λαοΰ καλούμενου 
Πυγμαίων, τών οποίων τήν πατρίδα ότέ μέν ύπέΟετον έπί ενός μέρους, 
ότέ δέ έπί ετέρου, άλλ’ άείποτε πέραν τών όρίων τών γνωστών εις αύ
τούς χωρών. Ησαν δέ ούτοι άνθρωποι μικρόσωμοι, έχοντες άνάστημά τρι
άκοντα πέντε περίπου έκατοστών τοΰ μέτρου, ώστε ήναγχάζοντο νά κό- 
πτωσι τούς στάχεις διά πελέκεων, καί διήοχοντο μέρος τής ζωής των 
μαχόμενοι κατά τών γερανών. Κατά τούς τελευταίους χρόνους ό μΰΟος 
ούτος τών ΙΙυγμαίων άνενεώΟη, ούτως είπεΐν, διά τών Κυμών ^Kyrnos) ους 
ύπέΟετον κατοικοΰντας τήν Μαδαγγασχάρην είναι περιττόν νά προσΟέσω- 
μεν δτι άμα έσκέφΟησαν καλλίτερου, Πυγμαίοι χαί Κύμαι έξηφανίσΟησαν.

’Αντίθετοι τών προρρηΟέντων ήσαν οί γίγαντες, έξ ών μάλιστα τούς 
τών τελευταίων χρόνων έθεώρησαν ώς πραγματικώς ύπάρχοντας κατά τάς 
παρατηρήσεις τών περιηγητών. Οί πρώτοι περιηγηταί οί ύπερβάντες τήν 
μεσημβρινήν άκρα·/ τής ’Αμερικής εύρον έπ’ αύτής τούς Παταγόνας ών 
τό άνάστημά ύπερβαλόντως έμεγαλοποίησαν. Ό ΙΙιγαφέττας ό συνοδεύσας 
τον Μαγελλάνον εις τό πρώτον περί τήν γήν ταξείδιον, γενόμενον έν 
έτει 1020, διίσχυρίζεται ότι αύτός καί οί συνέταιροί του μόλις έφΟανον 
κατά τό ύψος μέχρι τής ζώνης των. Εις τών διαδόχων τουόΐΰίϊο Loaysa 
υπερβαίνω·/ τόν προκάτοχόν του λέγει ότι ή κεφαλή τών χριστιανών μό
λις έφθανε τό άνώτερον μέρος τοΰ μηρού των. Οΰτω δ’ άπέδιδον είς 
τούς λαούς τούτους άνάστημά τεσσάρων ή πέντε μέτρων. Οί μύθοι δμως 
ούτοι ολίγον κατ’ ολίγον έξηφανίσΟησαν ύπό τών έπιστημονικών ά 
νακαλύψεων
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έχείνους ανθρώπους ούς έχθέτουσιν είς τάς αγοράς άντί χρημάτων. Δέν 
θέλομεν λοιπόν αναφέρει ούτε τόν στρατηγόν Tom-PotlCC, ούτε τούς άλσα- 
τιανούς ή σίνας γίγαντας τούς πρό τινων έτών έλΟόντας εις Παρισίους. Πε
ρί τούτων άναφέρομεν απλώς ότι, τοιαϋται άτομικαί εξαιρέσεις άπαντώνται 
παρά πάσι τοϊς λαοϊς ζαι παρά πάσαις ταϊς φυλαΐς, σπαν'.ώτεοον όμως 
μεταξύ τών αγρίων λαών.

Έκ πασών τών γνωστών φυλών ή τών Bosehismen έχει άνάστημα 
βραχύτερον, κατοικούσα τήν μεσημβρινήν άκραν τής Αφρικής· ή δέ 
ύψηλότερον άνάστημα έχουσα εΐναι ή τών Παταγόνων. Ό ’Αγγλος 
περιηγητής Barrow κατεμέτρησεν ολόκληρον φυλήν τών πρώτων. Ό δέ 
Γάλλος περιηγητής Alcide d’Oibigmy ζατεμέτρησε μετ’ άζριβείας πλεί- 
στους ανήκοντας είς τήν δευτέραν φυλήν. Έζ τών καταμετρήσεων τού
των προκύπτει ότι τό μέσον ύψος τών Bosehismen είναι μέτρον 1. 31, τό 
δέ τών Παταγόνων 1. 73, ώστε ή μέση διαφορά -μεταξύ τής ύψηλοτάτης 
και βραχυτάτης άνΟρωπίνης φυλής εΐναι 0. 42.—Έκ τών Boschiincn τό 
βραχύτατου άνάστημα είχε γυνή τις ήτις κατά τήν καταμέτοησιν τού 
Barrow ήτο μέτρον 1. 18. Ό υψηλότατος τών Παταγόνων ό ύπό τοΰ 1> ()ι Ιιί- 
gny καταμετρηθείς είχεν ύψος μέτρον 1.915, ώστε ή μεγίστη διαφορά 
τοϋ αναστήματος τών κανονικών άνθρώπων είναι 0. 73, Ή δέ σχέσις με
ταξύ τών προρρηθέντων εκτάκτων άναστημάτων είναι περίπου ώς 1 προς 
Ο. 6. Έκ τών αριθμών τούτων πολλά ζαΐ σπουδαία πηγάζουσι συμπεράσμα
τα. Ή διαφορά τών άναστημάτων παρά τισι τών κατοικίδιων ζώων εΐναι 
πολύ μεγαλειτέρα ή παρά τοΐς άνΟρώποις περί ής ειπομεν άνωθεν. Με
ταξύ τοϋ μεγίστου καί έλαχίστου τών κυνών, λόγου χάριν, ή σχέσις 
εΐναι ώς 1 πρός 0. 3: Έπίσης μεγάλη είναι ή διαφορά μεταξύ τών υψη
λών ίππων τών έν Αονδίνω ζυθοποιών χαί τών ίππων τών νήσων Seheiland, 
οϊτινες ένίοτε δέν είναι υψηλότεροι τών κυνών τής Νέας Γής. Άλλ’ οί 
ίπποι καί οί κύνες ούτοι ούδέν άλλο εΐναι ή διάφοροι φυλαί ενός και τοΰ 
αύτοϋ γένους. Έκ τής διαφοράς άρα τοΰ αναστήματος δέν δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν ότι τό άνθρώπινον γένος εΐναι πολλαπλοϋν.—Έτερον συμπέ
ρασμα ούχ ήττον σπουδαΐον είναι καί τοΰτο. Έξ όσων άνεφέραμεν έπεται 
ότι τό μέσον άνάστημα τών γνωστών φυλών τοϋ άνθρώπου είναι περί
που μέτρον 1. GO. ’Αλλ’ ό μέσος ούτος όρος, πηγάζει έξ άπειρων και 
πολυειδών άναστημάτων. Άν φαντασΟώμεν ήδη πάντας τούς άνθρώπους 
ίσταμένους είς τήν αύτήν γραμμήν κατά τάξιν τοΰ ύψους τοΰ αναστήμα
τος αύτών, εΐναι πρόδηλον ότι ή διαφορά τοΰ ενός έκ τοΰ άλλου δέν θέ
λει είσθαι ούδέ κατά έν εκατοστόν τοϋ χιλοστημορίου τοΰ μέτρου. Έκτος 
τούτου είς τήν ύποτιΟεμένην ταύτην βαθμολογικήν γραμμήν οί τής αύ
τής .'φυλής άνθρωποι είναι άδύνατον νά ίστανται ό εϊς πλησίον τοΰ άλλου: 
διότι τότε ήθελον παρουσιάζει τάς μεγαλειτέρα; άντιθέσεις. Πάντες βεβαί
ως οί ΙΙαταγόνες δέν έχουσιν ύψος δύο μ.έτρων, ούδέ πάντες ci Bosehismen 
1.18. Μεταξύ τής αύτοκρατορικής φρουράς τοΰ Ναπολέοντος εΰρισζέ τις 

άνδρας ούς δυνάμεθα νά κατατάξωμεν μεταξύ τών Παταγόνων· οί 
δέ έν τή βορείω Εύρώπη χατοικοϋντες Αάπωνες καί οί Mincopies τών νή
σων Άνδαμάν έν τώ Βεγγαλιχώ χόλπω κατατάττονται μεταξύ τών Bosehismen· 
τό τοιοϋτον δμως δέν παρουσιάζει ούδέν ζώον έχον πολλά γένη καί άνά
στημα ώρισμένον μόνα τά κατοικίδια ζώα παρουσιάζουσιν άνάλογον τού
του φαινόμενον. Άρα τά έκ τοϋ άναστήματος τοΰ άνθρώπου πηγάζοντα 
συμπεράσματα παρέχουσιν ΐσχυράν άπόδειξιν τής ένότήτος τοΰ άνθρωπίνου 
γένους.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τό περί τής χροιάς τοΰ άνθρώπου, ήτις άποτε- 
λεϊ ένα τών έξωτεριχών αύτοϋ χαρακτήρων.

Πολλοί τών λευκών άνθρώπων έχουσι χροιάν τοσοϋτον βαθύχροα ώστε 
όμοιάζουσι πρός τούς μαύρους τής Γουινέας- τοιοϋτος ήτο ό διάσημος 
μεταρρυθμιστής βραχμάνος Bam Mahun-Roy ουτινος μόνη ή λεπτότης και ή 
ώραιότης τής κατατομής τοΰ προσώπου μαρτυροϋσιν ότι άνήχει είς τήν 
άρυανήν φυλήν, άλλως ώς έκ τής χροιάς αύτοϋ ήθελεν έκλάβει τις αύτόν 
ώς μαϋρον ωχρόν. Μεταξύ δέ πάλιν τών Άβυσσινών υπάρχουσιν άνθρωποι 
ών τά χαρακτηριστικά παριστώσι τήν ώραίαν εικόνα τής σιμιτιχής φυλής, 
καί δμως όλίγοι μαΰροι ύπερβαίνουσιν αύτούς χατά τό μέλαν χρώμα. Ού
τω λοιπόν πάντες οί έχοντες μέλαιναν τήν χροιάν δέν άνήκουσιν είς τήν 
φυλήν τών μαύρων. Έκτος τούτου ό Λίβιγκστων άναφέρει ότι άπήντησεν 
έν τώ κέντρω τής ’Αφρικής μαύρους ών ή χροιά ήτο λευχοειδής.

Ή χροιά τών άνθρωπίνων φυλών ποικίλλει μεταξύ τοΰ λευκοϋ έκείνου 
χρώματος δπερ έχουσιν αί γυναίκες τών 'Ολλανδών, τών Δανών, κλ., τοΰ 
ίοειδοϋς ή ύποχιτρίνου μέλανος, τοΰ άνοιχτοϋ ή μελανοειδοΰς χιτρίνου, καί 
τοΰ χαλκοειδούς ή άνοιχτοϋ έρυθροϋ. Άν λάβη τις υπ’ δψιν τάς χροιάς τοϋ 
άνθρώπου, δύναται νά τόν διαιρέση είς άπειρους φυλάς, ή διαφορά τοΰ χρώ
ματος τών οποίων εΐναι τόσον λεπτή, ώστε χαί αύτός ό ζωγράφος μετά 
δυσκολίας δύναται νά τάς παραστήση.

Αί μεγάλαι διαφοραί ώς πρός τήν χροιάν εΐναι συνήθεις καί παρά 
τοΐς κατοιχιδίοις ζώοις, ένίοτε δέ καί είς μεγαλείτερον βαθμόν. Είς τάς 
λεγομένας μαύρας όρνιθας όχι μόνον τδ δέρμα εΐναι χεχρωματισμένον 
άλλά καί πάσαι αί μεγάλαι έσωτερικαί μεμβράναι, αί Οήχαι τών μυώνων 
χαί αί άπονευρώσεις, ώστε τδ κρέας τών πτηνών τούτων έχει δψιν όλί
γον ορεκτικήν. Διά τοΰτο είς τούς ορνιθώνας προσπαθοΰσι νά τάς έξαλεί- 
ψωσι, χαί έν τούτοις είς τινα μέρη τής γής έξαχολουθοϋσι νά άναφαίνωνται 
νέαι, αίτινες ήθελον άποτελέσει νέαν γενεάν, άν άφηνον αύτάς νά πολλα
πλασιάζω ^ται. Καί κατά τήν χροιάν λοιπόν ή διαφορά άπδ γενεάς είς γε
νεάν εΐναι μεγαλειτέρα παρά τοϊς ζώοις ή παρά τοΐς άνΟρώποις.

Έν τούτοις παρατηρών τις τήν ποικιλίαν ταύτην τοΰ χρώματος δικαί
ως θέλει έοωτήσει άν μεταξύ τοϋ δέρματος τοϋ μαύρου καί τοΰ λευκού, 
λόγου χάριν, υπάρχωσιν ανατομικοί διαφοραί. Ή λεπτομερής δμως με
λέτη τοϋ όργάνου τούτου άπέδειξεν ότι ούδεμία διαφορά ύπάρχει. Άνέτα- 
μον δηλαδή τό δέρμα διαφόρων μαύρων, καί παοετήρησαν έπ’ αύτοϋ τά 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΔ. ΙΑ') ‘ 84 



614 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
αύτά φαινόμενα άτινα ύπάρχουσι καϊ έπι τών λοιπών φυλών τοΰ ανθρώ
που. Τό δέρμα σύγκειται έκ τριών στρωμάτων, τό σύνολον τών οποίων 
αποτελεί ίδιον οργανον έχον τάς λειτουργίας του, δι’ δ και συχνάκις 
καλοΰσιν αύτό δερματικόν όργανον (oiganc cutan£). Έξωτερικώς ύ- 
πάρχει ή έπιδερμϊς, τό ξηρόν και άναίσθητον έκεϊνο περικάλυμμα, 
δπερ καλύπτει δλον τό σώμα, καϊ τό προφυλάττει άπό τών έξω- 
τεοικών ποοσβολών. "Έσωθεν και αμέσως έπϊ τοϋ λιπώδους σώματος, ύ- 
πάρχει τό* δέρμα, δπερ είναι τό κύριον καϊ ζών μέρος τοΰ δερματικού 
οργάνου, διότι έν αύτώ ύπάρχουσι τά αιματώδη αγγεία καϊ τά νεϋρα. Με
ταξύ τοΰ δέρματος καϊ τής έπιδερμίδος ύπάρχει στρώμα μέλλαν συγκεί
μενον έκ κυψελών διακεκριμένων, καϊ όνομαζόμενον μ ιξώδες σύμπλεγμα. 
Αί κυψέλαι έξ ών σχηματίζεται ούδέν ά?.λο είναι ή έκκρισις τοϋ δέρμα
τος, καϊ έν αύταΐς ύπάρχει ή έδρα τής χροιάς τοΰ ανθρώπου. Τό στρώ
μα τοΰτο ύπάρχει παρά πάσι τοΐς άνΟρώποις, άλλ’ αί άποτελοϋσαι 
αύτό κυψέλαι είναι μάλλον ή ηττον κεχρωματισμέναι, κατά τάς φυλάς. 
Καϊ παρ’ αύτοϊς τοΐς λευκοϊς, είς τινα μέρη τοΰ σώματος, ώς παρά 
τάς Οηλάς, έπϊ τών περκνάδων (πιτζιλάδων) έπι τών φακών κτλ. ένίοτε 
είναι χρώματος βαθυτέρου ή παρά τοΐς μαύροις.

Ή χροιά λοιπόν τών διαφόρων άνθρωπίνων φυλών ούδέν άλλο είναι 
ή φαινόμενο·? τοπικού χρωματισμού τής αύτής φύσεως οΐας είναι καϊ τά 
παοά τοΐς κατοικιοίοις ζώοις φαινόμενα.

Μετά τοϋ δέρματος συνέχονται όργανά τινα δυνάμενα νά θεωρηθώσι? 
ώς παραρτήματα τοΰ δερματικού οργάνου. Τοιαΰτα είναι αί τρίχες, οί μεγά
λοι στεατοφόροι αδένες (les glands sdbacis), οί ύδρωτοποιοϊ αδένες 'les glands 
sudoriparos). Άξιοπαρατήρητον είναι δτι μεταξύ τών συμπληρωματικών τού
των οργάνων ύπάρχει άμοιβαία άντικατάστασις· ούτω παρά ταΐς άτρίχοις 
φυλαϊς, αϊτινες ούδόλως ή όλίγας τρίχας έχουσι, τό στεατώδες σύστημα 
(r.appareil sebac^)' αναπτύσσεται περισσότερον. Τοΰτο δέ αναφαίνεται έτι 
μάλλον παρά τοΐς μαύροις τής ’Αφρικής, έπϊ τοΰ δέρματος τών όποιων 
ύπάρχουσι μικραϊ έξοχαϊ παριστάνουσαι διάφορα σχήματα, σχηματιζόμενα 
ύπό τών μικρών τούτων οργάνων ύπερβαλλόντως αναπτυσσόμενων.

Έκ τής άναπτύξεως τοΰ στεατώδους προέρχεται καϊ ή όσμή έκείνη 
ήν άναδίδουσιν οί μαϋοοι. Ή όσμή αύτη είναι τόσον ισχυρά καϊ οιαρ- 
κής, ώστε έξ αύτής δύναται τις ν’ αναγνώριση πλοΐον μεταφέρον μαύρους 
μετά πολύν χρόνον άφοΰ παύση τήν δουλεμπορίαν. ’Αλλά δεν πρέπει να 
νομίζωμεν δτι μόνοι οί μαΰροι άναδίδουσι τοιαύτην οσμήν τό αύτό συμ
βαίνει έν μέρει καϊ παρά τοΐς λευκοϊς· πάντες γινώσκομεν ότι ό κύων 
άκολουθεΐ τόν κύριόν του έκ τής οσμής. Οί άγριοι λαοί, ών αί αισθήσεις εί
ναι έξησκημέναι μάλλον ή αί ήμέτεραι, διακρίνουσι κάλλιστα τήν - ενικήν όσμήν 
τήν χαρακτηρίζουσαν τάς διαφόρους φυλάς. Οί Περουβιανοί έδωσαν ίοιαίτερα 
ονόματα εΐς τήν όσμήν τοΰ \ευκοΰ, τήν τοΰ μαύρου, καϊ τήν δίαν έαυτών.

Μεταξύ τών τριχών αϊτινες αναφύονται εις τά διάφορά μέρη τοΰ σώ
ματος, ιδιαιτέρας μνείας άξιαι είναι αί τής κεφαλής, τάς όποιας όνομά-

ζομεν κόμην. ΙΙαντες 
ρέχουσαν αύτοϊς 
έκ τοΰ σχήματος, 
ζομένου διά · 
καϊ τοΐς λευκοϊς άλλοφύλοις 
τον κυκλική· παρά τοΐς άρυανοΐς λαοϊς είς ούς ά 
ειοης· 
δηλον 
είναι 
ειδής 
τρίχες είναι λεπτότεραι, καϊ“ - “ - “ Λ ·
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οι λαοί έχουσι κατά τό μάλλον ή ήττον κόμην, πα- 

ίοιους χαρακτήρας· οί ούσιωδέστεροι τούτων έξάγονται 
δπερ αποτελεί ή έγκάρσιος τομή τών τριχών, έςετα- 

τοΰ μικροσκοπίου. Παρά τοΐς χαλκόχρουσι τοΐς Άμερικανοϊς 
(allopliylos), ή τομή αύτη είναι μάλλον ή ήτ- 

άνήκομεν καϊ ήμεΐς, είναι ώο- 
Είναι πρό- 
δέ τούτου 

• τομή ώο- 
οιαΰται δέ

■ Τέλος
1 τριχών πεπιεσμένων έν 

είναι λεπτότερα', τών άλλων καϊ έχουσι 
το κύριον χαρακτηριστικόν τής κεφαλής

παρά τοΐς
παρά δέ τοΐς μαύροις έχει σχήμα έπιμήκους -έλλείψεως. 
δτι ή κυκλική τομή δεικνύει τρίχα κυλινδροειδή, εκτός 

σχετικώς χονδρότατη, σκληρά, καϊ ούδέποτε βοστρυχίζεται· 
δεικνύει τρίχα όλίγον καϊ κανονικώς πεπιεσμένη?·’ αί τ 

ϊ δύνανται νά σχηματίσωσι βοστρύχους.
δέν δύναται νά γείνη είμή έπϊ 
■ί· 
ήτις

Αύται 
είναι

τομή ελλειψοειδής 
ειδει παχείας ταινία 
μεγάλην δασύτητα, 
τών μαύρων.

2ον Χαρακτήρες 
γονται έκ τίν σκληρών μελών τοΰ σώματος, δηλαδή · 
μαλακών μελών (διαφόρων οργάνων) καϊ έκ τών υγρών 
δίως Οέλομεν ένδιατρίψει εΐς τούς πρώτους, καϊ μάλιστα είς 
κεφαλής.

Έπϊ τής κεφαλής πρέπει νά διακρίνωμεν τό ζρανίον άπό 
Τό πρώτον περιέχει τόν έγκέφαλον, έξ ού πηγάζουσι 
νεύρα, έκτος τών τής αφής· ιδίως δέ είναι ή έδρα τής 
είναι άξιον ιδιαιτέρας μελέτης. Τό γενικόν σχήμα 
ιδιαίτερον χαρακτήρα πηγάζοντα έκ τής σχέσεως Λ· 
πρός τήν έγκάρσιον διάμετρον. "Οταν ή σχέσις αϋτη 
100 πρός 78, τό ζρανίον θεωρείται ώς ---- '
προς τό όπισθεν, καϊ όνομάζεται δ ο λ ι χ ο ζ έ φ α λ ο ν (dolichocipbalc 
ή σχέσις ποικιλλη άπό 100 πρός 78 καϊ 80, τό κρανίον ■ 
καϊ όνομάζεται μ ε σ ο ζ έ φ α λ ο ν (inesaticcphale). Τέλος δταν 
άπό 100 πρός 80 καϊ άνωθεν, τό ζρανίον θεωρείται ώς βραχύ, 
μάζεται βραχυκέφαλον (bracl:yc6pli:ili·)· τά σχήματα ταΰ— 
ρίζουσιν ένίοτε ομάδας άνθοώπων πολυαριθμοτάτας. Ουτω πάντες σχεδόν 
οί μαΰροι είναι δολιχοκέφαλοι· ----- — ----- -' --·>-*-—...... ' ·> -
τών Αμερικανών είναι βραχυκέφαλοι ή 
ένίοτε μάλιστα μεταξύ δύο λαών άνηκόντων εί 
κής φυλής, άπαντώνται τά δύο άκρα- λόγο·.· ··-' 
δολιχοκέφαλοι, οί δέ τών μεσημβρι 
χαρακτήρες ούτοι είναι άξιοσημείωτοι. 
αύτούς ’υπερβολικά, 
άνήκοντες εΐς τάς 
κεφαλής πρός τά 
ό,τι προείπομεν · 

Ά ν α τ ο μ ι κο ί.—Οί ανατομικοί χαρακτήρες έξά- 
; τοΰ σκελετού, έκ τών 

τοΰ αίματος). ’Ι
ούς τής

τοΰ προσώπου, 
πάντα τά αισθητικά 

διανοίας· διά τοΰτο 
τοΰ κρανίου παρέχει 

ήν έχει ή κατά μήκος 
ήναι μικροτέρα τοϋ 

έπίμηζες έκ τοΰ εμπρόσθιου μέρους 
ϊ). "Οταν 

είναι μέτριο? 
ή σχέσις ήναι 

, καϊ όνο- 
/ τά σχήματα ταΰτα χαρακτη- 

όμάδας ανθρώπων πολυαριθμοτάτας. Ουτω πάντες σχεδόν 
πάντες σχεδόν οί χαλκόχροες καϊ οί πλεΐστοι 

ή μεσοκέφαλοι. Παρά τοΐς λευκοϊς καϊ 
ς τόν αύτόν κλάδον τής λευ- 

/.ογου χάριν οί βόρειοι Γερμανοί είναι 
οι οέ τών μεσημβρινών μερών βραχυκέφαλοι. Καίτοι οί 

είναι αξιοσημείωτοι, δέν πρέπει δμως ν’ άποδίδωμεν εΐς 
ς ιδιότητας καϊ ανυπάρκτους σημασίας. Συγγραφείς τινες 
δολιχοκεφάλους φυλάς ίσχυρίσθησαν δτι τό έπίμηκες τής 
όπίσω είναι σημεϊον διανοητικής ύπεροχής. Έν τούτοις 

τερϊ τών Γερμανών, άρζεΐ νά διαψεύση τό συμπέρασμα

οτητας
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τοΰτο, δπερ ούδέν δύναται νά διχαιολογήση· οί μεσημβρινοί Γερμανοί ουδόλως 
βεβαίως εΐναι ύποδεέστεροι τών βορείων ομοεθνών των άλλα καί έν αύτή τή 
έν Παρισίοις Ακαδημία τών έπιστημών, τά βραχυκέφαλα καί τά μεσοκέ- 
φαλα κρανία εΐναι πολυαριθμότερα· ζαί δμως τίς όμάς άνθρώπων εΐναι 
άνωτέρα, ύπδ τήν διανοητικήν έποψιν, τοΰ σοφοΰ τούτου σωματείου; Ό
μοια συμπεράσματα έξήχθησαν έκ τής μεγάλης ή μ.ικρδς χωρητικότητος τοΰ 
κρανίου. 'Υπέθεσαν δτι ή χωρητιζότης τοϋ κρανίου καταμετρεί ακριβώς τδν 
όγκον τοΰ έγκεφάλου, καί ήθέλησαν διά τούτου ν’άποδείξωσιν δτι ό όγκος 
τοΰ έγκεφάλου εΐναι τρόπον τινά τδ μέτρον τής διανοητικής ισχύος. Ότι 
τωόντι ύπάρχει άλήθειά τις έν τή γνώμη, δτι άρκοΰσα άνάπτυξις τοΰ έγκε
οάλου είναι αναγκαία δπως δύναται νά έκτελή τάς λειτουργίας του, τοΰτο 
πάντες παραδέχονται. Άλλ’ δτι ή διάνοια δύναται νά μετρηθή έκ τής 
ποσότητας τής ΰλης τοΰ έγκεφάλου, τοΰτο αντιφάσκει πρδς τάς παρατη
ρήσεις καί τούς ύπολογισμούς διαφόρων ανατομών, καί μεταξύ άλλων τοΰ 
R. Wagner.

Εις τους ύπολογισμούς τούτους δέν λαμβάνουσιν ύπ’ δψιν τδ άνάστη
μα. Καί τοι δέ ή κεφαλή δέν αυξάνει κατά τήν αύτήν άναλογίαν μέ τό 
άλλο μέρος τοΰ σώματος, ούχ ήττον εΐναι άληθές ότι τδ άνάστημα έ
χει έπιρροήν έπί τοΰ μεγέθους τής κεφαλής και τοΰ κρανίου. Έκτος 
τούτου είς τα δργανικά καί ζωικά όντα ούχί τδ μέγεθος καί δ όγκος 
τών οργάνων άλλ’ ή ειδική ένέργεια αύτών έχει μεγάλην σημασίαν. Πάν
τες βεβαίως γίνώσζομεν άνθρώπους μικρούς καί έξωτερικοΰ άσθενοΰς φαι
νομένου, οϊτινες εΐναι ένεργητικώτεροι καί ισχυρότεροι άλλων πολλώ ύψη- 
λοτέρων καί έχόντων μέλη παχύτερα. Διατί λοιπόν δ,τι άληθεύει έπί τής 
σαρκδς καί τών μυών, νά μή έφαρμόζηται καί έπί τοΰ έγκεφάλου;

Μετά τό κρανίον έρχεται τδ πρόσωπόν, περί ου θέλομεν άναφέρει μό
νον τούς χαρακτήρας τούς πηγάζοντας έκ τών σιαγώνων καί τών όδόντων.

Άν λάβωμεν ύπ’ *’ — «·.·. ι— --
τηροΰμεν οτι αί σιαγώνες καί οι δδόντες τοΰ μαύρου έξέχουσι πρδς τά 
έμπρός, ένώ αί τοϋ 
μαύρων λέγεται ι 
χοντες τδν χαρακτήρα τοΰτον προγνάθωνες,.. . .

ρεΐτο έπί πολύ ώς ιδιαίτερος χαρακτήρ 
......... - ,, ‘ , 

τή πόλει τών ΙΊαρισιων. Ό προγναθισμός ητο 

■χ /

όψιν κεφαλήν μαύρου καί έτέραν Εύρωπαίου, παρα- 

ι Εύρωπαίου είναι κάθετοι· ό χαρακτήρ ούτος τών 
προγναθισμός, καί οί άνθρωποι ή οί λαοί οί έ- 

... f t ‘ ό 8ί τών Ευρωπαίων δ-
μάζεται δ ρ θο γ ναθι σ μ ό ς, καί δ ρ 0ο γ ν άΟων ε ς. Ό προγναθισμός έθεω-

' · ιδιαίτερος χαρακτήρ τών μαύρων άκολούθως δμως 
παοετηρήθη καί παρ’ άλλοις λαοΐς, καί μεταξύ τών λευκών καί έν αύτή 
τή πόλει τών ΙΊαρισιων. Ό προγναθισμός ήτο ιδιαίτερον χαρακτηριστι
κόν λαοΰ Εύρωπαϊκοΰ ζώντος εις τά μεσημβρινά τής Βαλτικής, τών Esthoniens. 
Ό λαός ούτος εΐναι λείψανον άρχαίας φυλής ήτις κατώκει τήν δυτικήν 
Εύρώπην, καί ήτις άναμφιβόλως έπιμιχθεϊσα μετά τών έπελθόντων κατόπιν 
λαών μετέδωκεν αύτοΐς τόν χαρακτήρα τοΰ προγναθισμού δν άπαντώμεν 
σήμερον παρά τοΐς λευκοΐς.

Σπουδάσαντες τδ κρανίον καί τό πρόσωπόν κατ’ ιδίαν, πρέπει νά έξετάσω- 
μεν τήν κεφαλήν έν συνόλω, έξ ής πηγάζουσι χαρακτήρες άξιοι λόγου.
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Έξ αύτών θέλομεν άναφέρει χαρακτήρα έχοντα πραγματικήν τινα σημα
σίαν, ήν δμως έμεγαλοποίησαν ύπέρ τδ δέον.

Ό 'Ολλανδός άνατόμος Κάμπερ ένσκήψας εις τήν συγκριτικήν μελέτην 
τών 'Ελληνικών καί 'Ρωμαϊκών αναγλύφων καί θαυμάζων τό μεγαλεΐον 
μάλιστα τών 'Ελληνικών άπέδωσε τήν αιτίαν τούτου είς τδ δτι ή προ
σωπική γωνία εΐναι μεγαλειτέρα παρά τοΐς πρώτοις ή παρά τοΐς δευτέροις. 
Ή γωνία αΰτη σχηματίζεται ύπδ δύο εύθειών συναντωμένων είς τήν άκραν 
τών έμπροσθίων όδόντων, καί ών ή μέν διέρχεται διά τοΰ άκουστικοΰ σω- 
λήνος, ή δ’ έτέρα έφάπτεται τοΰ μετώπου.

ΙΙροχωρήσας έτι μάλλον είς τήν έρευναν ταύτην ό Κάμπερ ένόμισεν 
ότι ή προσωπική γωνία μεταβάλλεται κανονικώς είς τάς διαφόρους άν- 
θρωπίνας φυλάς, ώστε δύναται τις νά τάς διακρίνη διά τής γωνίας ταύ
της. ΙΙροχωρήσας δ’ έτι περαιτέρω καί έφαρμόσας τδν κανόνα τοΰτον καί 
έπί τών ζώων, κατέταξε μετά τδν άνθρωπον τούς πιθήκους, τά σαρκοφά- 
γα καί τά πτηνά, άτινα πάντα διακρίνονται διά τής έπί μάλλον σμικρυνο- 
μένης προσωπικής γωνίας. Έκ τούτων έξήγαγε τδ συμπέρασμα δτι ή προσω
πική γωνία είναι, οΰτως ειπεΐν, τδ μέτρον τής διανοίας.

Τδ συμπέρασμα τοΰτο παρεκίνησε πολλούς είς τήν καταμέτρησιν τής 
προσωπικής γωνίας, προτείναντας διάφορα εργαλεία ίνα έπιτύχωσι τήν 
καταμέτρησιν ταύτην μετά μείζονος άχριβείας. Τό καταλληλότερον τών εργα
λείων τούτων εΐναι τό ύπό τοΰ δόκτορος Jacquart έφευρεθέν γωνιόμετρου. 
Ό Jacquart δέν περιωρίσθη μόνον είς τήν έφεύρεσίν αύτοϋ, άλλά καί τό με- 
τεχειρίσθη είς διαφόρους καταμετρήσεις, δι’ ών άπέδειξεν δτι ή όξεΐα γω
νία ύπάρχει παρά τή λευκή φυλή, τοΰθ’ δπερ άντιβαίνει είς τήν δοξασίαν 
τοΰ Κάμπερ· καί δτι ή δρθή γωνία παρετηρήθη είς άνθρώπους εύφυεϊς μέν, 
ούχί δμως έπαισθητώς ύπερέχοντας άλλων ών ή γωνία εΐναι πολύ δξυτέρα. 
Αρα ή προσωπική γωνία δέν δύναται νά Οεωρηθή μέτρον τής δυνάμεως 

τής δυανοίας.
Ό Κ. Jacqnarl άπέδειξε πρδς τούτοις δτι μεταξύ μόνου τοΰ λαοΰ τών 

Παρισίων, αί διαφοραί τών προσωπικών γωνιών ήσαν μεγαλείτεραι έκείνων 
άς ό Κάμπερ παρετήρησε μεταξύ τών διαφόρων φυλών. Άρα ό Κ. Jacqnart 
άπέδειξε καί πάλιν -δτι καί μεταξύ τών φυλών ύπάρχει ή ποικιλία τών 
χαρακτήρων περί ής πολλάκις ειπομεν. Όπωςδήποτε δμως έκ τοΰ γενικοΰ 
έξάγομεν χαρακτήρας διακρίνοντας τάς άνθρωπίνους ομάδας.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τήν μελέτην τών μαλακών μελών τοΰ σώματος. 
Έξετάζοντες τόν Εύρωπαίου καί τόν μαϋρον, παρατηροΰμευ ότι ή πηγή 
τών νεύρων ήτοι ό εγκέφαλος καί ό νωτιαίος μυελός εΐναι σχετικώς 
ογκωδέστερα παρά τοΐς Εύρωπαίοις, ένώ παρά τοΐς μαύροις τά έκ τοΰ κέν
τρου τούτου έξερχόμενα νεϋρα εΐναι μάλλον ανεπτυγμένα.

Παραπλησίαν διαφοράν εύοίσκομεν είς τά όργανα τής κυκλοφορίας. Οί 
λευκοί έχουσι τάς άρτηρίας αίτινες φέρουσι τό αίμα έκ τής καρδίας είς 
τά διάφορα όργανα, μάλλον άνεπτυγμένας ή τάς φλέβας, αίτινες έπανα- 
φέρουσι τό αίμα είς τήν καρδίαν.
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Τό αίμα τών μαύρων έν τή πάτριοι αύτών «ίναι γλοιωδέστερου χαί βα- 

Ουχρούστερον τοΰ τών λευκών. Άλλ’ οί μαΰροι έποικοι τής Νέας ’Ορλε
άνης έχουσι τό αίμα ώχοότερον καί μδλλον ύδατώδες. Απλή άρα μετα
βολή κατοικίας μεταβάλλει ενίοτε τάς άνΟρωπίνας φυλάς κατά τό ούσι- 
ωδέστερον αύτών, ήτοι τό θρεπτικόν τοΰτο υγρόν δπερ διατηρεί καί τρέφει 
πάντα τά μέλη τοΰ σώματος.

3ον Χαρακτήρες Φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ο ί.—Περί τών φυσιολογικών χα
ρακτήρων τοΰ ανθρώπου όλίγα μόνον θέλομεν εΐπεϊ άρκούμενοι νά άνα
φέρωμεν δύο γενικά φαινόμενα άξια λόγου.

Εις πάσας τάς μεγάλας περιόδους τής ζωής, εις πάσας τάς μεγάλας 
λειτουργίας, ύπάρχει σχεδόν γενική όμοιότης παρά πασι τοΐς άνθρώποις, 
είς όποιανδήποτε φυλήν καί άν άνήκωοιν. 'Οσάκις ή όμοιότης αύτη φαίνεται 
μή ύπάρχουσα, αιτία τούτου είναι ούχί ή φύσις τών φυλών άλλ’ ή έπε- 
νέργεια τοΰ τρόπου τοΰ «,ήν. Οτι δέ τοΰτο είναι άληθές φαίνεται έκ τοΰ 
ότι αί φυλαί αί μάλλον άλλήλων άπέχουσαι όμοιάζουσι καθ’ ολοκληρίαν 
δταν εχωσιν ομοιόμορφον δίαιταν, καί δταν άκόμη άλλάξωσι κατοικίαν· 
ούτως άναφέρουσι τήν πρώιμον άνάπτυξιν τών μαύρων ώς διακρίνουσαν τήν 
φυλήν ταύτην άπό τών Ευρωπαϊκών λαών· άλλά καί αί λευκαί φυλαί αΐ- 
τινες πρό τινων γενεών άπεκαταστάθησαν εις τάς θερμάς χώρας δεικνύουσι 
τά αύτά φαινόμενα. Ή μαύρη καί ή έποικος Άγγλίς τών νήσων τοΰ 
Μεξικανικοΰ κόλπου έχουσι τήν αύτήν έπίσης πρωϊμότητα.

’Απ’ έναντίας δέ έξετάζοντες τάς δευτερευούσας λειτουργίας τοΰ σώμα
τος, βλέπομεν μεγάλην μεταξύ αύτών ποικιλίαν. Άλλά καί τότε έπίσης 
παρατηροΰμεν, δτι αιτία τών μεταβολών τούτων είναι τό κλίμα, τά ήθη, 
τά έθιμα κτλ., καί έν τή περιστάσει ταύτη βλέπομεν πάλιν δτι αί 
μάλλον μεμακρυσμέναι φυλαί έχουσι τόσην ομοιότητα ώστε πολλάκις συγ- 
χέονται. Οί ύλδτόμοι οί έχοντες άγγλικήν ή γαλλικήν καταγωγήν έχουσι 
σήμερον τήν δρασιν καί τήν άκοήν έπίσης άνεπτυγμένας, έπίσης λεπτάς 
ώς καί οί I'eaiix-Rouges.

Έν όλίγοις ή μελέτη τών φυσιολογικών χαρακτήρων καίτοι παριστώσα 
τήν Οαυμασίαν ελαστικότητα τοΰ διοργανισμοΰ ήμών, άποδεικνύει τρανώς 
την άρχικήν ενότητα τών άνθρωπίνων φυλών.

4ον Χαρακτήρες παθολογικό ί.—Όμοια φαινόμενα παρουσιάζει 
ή σπουδή τών νόσων καί φέρει εις τά αύτά συμπεράσματα.

ΙΙάσαι αί άνθρώπιναι φυλαί ύπόκεινται εις τάς μεγάλας νόσους· άν δέ 
περιστάσεις τινές, καί ιδίως ή άπομόνωσις, έφύλαξάν τινας αύτών άπό 
τινας νόσους συνήθεις παρ’ άλλοις, απλή προσέγγισις άρκεΐ νά έπιφέρη 
τήν μετάδοσιν καί τόν πολλαπλασιασμόν τής νόσου. Οΰτω αί έξανθηματικαί 
άσθένειαι φαίνεται δτι είσήγθησαν είς τήν Αμερικήν ύπό τών Εύρωπαίων. 
Άλλ’ άπας είσαχθεΐσαι παρά τοΐς ίΟαγενέσι προύξένησαν φθοράν άκατονό- 
μαστον.—Έν τούτοις άπαντώνται σχετικαί τινες εξαιρέσεις. Ή φυλή τών 
μαύρων, λόγου, χάριν, είναι ήττον εύαίσθητος εις τάς ελώδεις αναθυμιά
σεις, εις τά μιάσματα τών λίμναζόντων ύδάτων ή ή λευκή φυλή’ άπ’ έν- 

αντιας δέ προσβάλλεται εύκολώτερον ύπό τής φθίσεως. Άναφέρουσιν έξαι- 
ρέσεις τινάς προφανεστέρας, εις τάς όποιας ήθέλησαν ν’ άποδώσωσι χα
ρακτήρα ίδιον δι’ ού νά άποδείξωσιν δτι ύπάρχουσι γένη άνθρώπων δια
κεκριμένα. Άλλ’ αί έξαιρέσεις αύται αί μάλλον προφανείς; εξαφανίζονται 
όλίγον κατ’ ολίγον έκ τής μεταβολής τοΰ τρόπου τοΰ ζήν. Τούτου δέ πε
ρίεργον παράδειγμα έχομεν τό εξής. Έλεφαντίασις ονομάζεται νόσος τρο
μερά, συνήθης έν ταΐς Οερμαΐς χώραις, έξογκοΰσα καί παραμορφόνουσα 
ένίοτε παραδόξως τά μέλη τοΰ σώματος άτινα προσβάλλει. Εις τήν Barbatle, 
νήσον έκ τών Άντιλλών, ή νόσος αΰτη ένέσκηπτε πάντοτε μεταξύ τών 
μαύρων άλλά πάντοτε έφείδετο τών λευκών μέχρι τοΰ 1704· πλήν κατά 
τό έτος τοΰτο .λευκός τις προσεβ)\ήθη, καί έκτοτε ή νόσος διεδόθη καί 
μεταξύ τών λευκών, άλλά προσβάλλει μόνον τούς έτεοόχθονας (crdolcs'· οί 
Εύρωπαϊοι οΐτινες έρχονται εις τήν νήσον δέ προσβάλλονται, ούδέν άλλο 
λοιπόν είναι τοΰτο ή ζήτημα έγκλιματίσεως.

Ή μελέτη άρα τών χαρακτήρων τοΰ άνθρώπου φέρει ήμας είς τό συμ
πέρασμα δπερ άνεπτύξαμεν είς τό πρώτον μέρος τής πραγματείας ταύτης, 
οτι αί διαφοραί τών άνθρωπίνων ομάδων είναι χαρακτήρες φυλών καί 
ούχί γένους, δτι έν μόνον γένος άνθρώπων ύπάρχει, καί επομένως δτι 
πάντες οί άνθρωποι είναι άδελφοί, καί ώς τοιοΰτοι πρέπει νά φέρωνται 
πρός άλλήλους οίαδήποτε καί άν ήναι ή καταγωγή, τό αίμα, τό χρώμα 
καί έν γένει ή φυλή αύτών.
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Ό νΰν τάς ’Αθήνας έπισκεπτόμενος ή έχ τών 'Ελληνικών φύλλων μαν- 
Οάνων τί σήμερον έν Έλλάδι φρονεΐται περί δλων τών διά συνεταιρισμού 
έκείνων έργασιών αϊτινες, ώς άλλο Πλειάδων σύστημα, άθρόαι άνέτειλον 
έπι τού οικονομολογικού αύτής όρίζοντος, ένθυμούμενος δέ τί πρό όλίγων 
μηνών περί αύτών ήχουε, θέλει ίσως έοωτήσει εαυτόν, άν περί τής ιδί
ας ή άλλης πρόκηται χώρας. Τήν τότε γενναιότητα διεδέχθη πανικός, τό 
θάρρος άποθάρ^υνσις, τάς έλπίδας απελπισία. Χθές γενική πρός έργασίαν 
διάθεσις, μία ένδόμυχος εύχαρίστησις καί μέ7^λοντος καλητέρου πεποίθησις, 
εΐς όλων τά πρόσωπα και τούς λόγους διαλάμπουσαι, εις νέος Περικλε
ούς αιών ύποφώσκων καί έκπέμπων ήδη τάς χρυσοφόρους ακτίνας αύτοΰ· 
σήμερον δέ, δλη ή γενική έκείνη χίνησις ώς κλωστή θραυσθεΐσα· καί 
πάντες σχεδόν εΐς τό απέναντι άκρον μεταβάντες· καί τά πρόσωπα δλων άπο- 
πνέοντα τήν μεμψιμοίρίαν χαί άγανάχτησιν καί τόν τρόμον περίπου διευ- 
θύνοντα τάς σκέψεις έκάστου. Έν μέσω δέ τοΰ κυκεώνος τούτου τών ιδε
ών καί συλλογισμών τοΰ ενός ή τοΰ άλλου περί τοΰ πώς καί πόθεν ή 
αιφνίδιος αύτη μεταβολή, ό μακρόθεν σπουδάζων τό σκολιόν ζήτημα βλέ
πει έπιπλέουσαν τήν αύτήν ύπερβο7<ήν ήτις, πρώτον τοΰ χαρακτήρος ήμών 
δώρημα, καί τότε διηύθυνεν δλων τάς σκέψεις χαί ιδέας· καί τήν ένεστώ- 
σαν άποθάρρυνσιν, δπως τό πρό τινων μηνών θάρρος, ύπό τού ίδιου όρ- 
μητικοΰ ώθουμένην ανέμου· επομένως απειλούσαν καί ήδη τά αύτά νά έ- 
πιφέρη ολέθρια αποτελέσματα καί, συμπληροΰσα τής πρώτης περιόδου 
τάς ζημίας, ώθηση τό πράγμα πρός καταστροφήν αληθή.

Έν μέρει, χαί χωρίς νά θεωρηθή τις καθ’ ύπερβο7χήν απαισιόδοξος, 
οφείλει νά όμολογήση δτι ή ταραχή, ή γενική αύτη τά πνεύματα κα- 
ταθ^αβούσα δειλία, έχουσι μίαν οπωσδήποτε δικαιολογημένων αιτίαν. Δι’ εν 
έθνος τοσοΰτον ασθενές ύπό τών ύλικών μέσων τήν έποψιν άφ’ ενός, άφ’ 
ετέρου δέ καί προπάντων τοσοΰτον όλίγον είς τά τοιαΰτα έργα καί τάς 
έξ αύτών άναποφεύκτους διακυμάνσεις συνειθισμένον, ή δόνησις ήν μεγά
λη άληθώς. ’Ολίγοι τών είς αύτά άναμιχθέντων ήσαν έκ προτέρων έ- 
φοδιασμένοι μέ τάς πρός τοΰτο προκαταρκτικάς γνώσεις· οί πλεΐστοι, προ
σήλυτοι είς τοΰ Έρμοΰ τό οικονομολογικόν τέμενος προσερχόμενοι, δέν 
είχον προηγουμένως μυηθεΐ τών άπο7ώτως αναγκαίων μυστηρίων έβαπτί- 
ζοντο, ούτως εϊπειν, χωρίς πρότερον νά κατηχηθώσι. Μήτε ή κοινωνική 
αύτών τάξις εΐχέ τι σχετικόν πρός έκείνην μεθ’ ής διά τών κερδοσκοπι
ών τούτων συνεδέοντο· ήσαν διδάσκαλοι, έπιστήμονες, στρατιωτικοί ή ά/.- 
λο παραπλήσιον. ΙΓλήν δέ τούτου,—καί τοΰτο ήτο τό σπουδαίως έπιρρε- 
άσαν τήν θέσιν καί δεινώσαν αύτήν,—αί θυε7»λώδεις ήμέραι άνέτελλον αί-
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φνης έπί πανταχόθεν αίθριου όρίζοντος. "Εκαστος τών είς τόν χορόν προ- 
σελθόντων είσήρχετο μέ τήν ελπίδα, μέ τήν πεποίθησιν μάλλον, δτι έξε- 
λεύσεται μέ πλήρες το βαλάντιον δτι άγοράζων σήμερον, Οά πώληση μέ 
κέρδος οριστικόν αύριον· έν περιλήψει, δτι δέν είχεν, ή ν’ άγοράση, δπως 
ώφεληθή. Ήμέραι εύδαίμονες, καθ’ άς ό κύκλος τής ώφελείας έχαράττε- 
το έκ προτέρων έν τή διανοία έκάστου έπί τοΰ κύκλου τής ένεργείας αύ
τοΰ, καθ’ άς ή ιδέα τοΰ κέρδους ήτο τής γενικής πορεία; το πηδάλιον καί κα
τά τάς όποιας έάν τις ήθελε τολμήσει νά συστήση τούλάχιστον μετριό
τητα, ήθελεν άδιστάκτως θεωρηθή ώς άπαισιόδοξος. ΠανταχόΟεν άρισται 
οιωνοί. Ούδαμού ούδεμιάς χρηματική; δυσφορίας σημεϊον ή άλλο τι τών 
αμφιβόλων έκείνων νεφελών, συνήθων προδρόμων τών οικονομικών κρίσε
ων. Καί έκ Κωνσταντινουπόλεως καί έκ Λονδίνου, τών δύο αγορών αυτών 
αϊτινες κατά πλεΐστον μέρος διηύθυνον τήν έν Άθήναις πορείαν, ειδήσεις 
εύάρεσται. Έν γένει δέ, καί πρός τής ’Ανατολής καί πρός τής Δύσεω; τό 
μέρος, ούρανός καθαρός καί εύδίαν προαγγέλλων. Έν μέσω έντοσούτω τοι- 
ούτου άνεφέλου όρίζοντος έξερράγη διά μιάς λάβρος ή καταιγίς.

Όνειρα λοιπόν ήσαν δλα καί διε7»ύθησαν.—'Ολόκληρος έκείνη ή πυρετώ- 
δης πρός άγοράς διάθεσις καί ή εντεύθεν διαδοχική έπελθοΰσα υψωσις 
ούδεμίαν είχον βάσιν, ούδέ έπί ύπολογισμών βάσιμων έστηρίζοντο· παι- 
γνίδιον άπλοΰν ύπό άνέμου διευθυνόμενον καί έπί ανέμου έρειδόμενον πά
λιν· δλη ή αίγλη ή περιβά7.λουσα τά διαπραττόμενα ή παρασκευαζόμενα 
έργα ήν καπνός καί διελύθη, άμα ό άνεμος τής ά7.ηθείας έπνευσεν. 
Έπνευσε δέ τρικυμιώδης καί άπαίσιος, τήν άναπόφευκτον βαθμιαίαν, έσπευ- 
σμένην μάλλον, ύποτίμησιν φέρων άκόλουθον, καί, ιδέας καί έλπίδας, 
έργα καί . σχέδια, άνατρέψας, ώθεϊ ήδη καθ’ ύφαλων ολετήρων τό νεό- 
δμητον τοΰ συνεταιρισμού σκάφος.—Είς τοιαΰτα περίπου, ήκιστα παρήγορα 
τή ά7.ηθεία, συμπεράσματα, θέλει, άνευ υπερβολής, καταλήξει πας δστις, 
έκτος τής Έ7<λάδος ευρισκόμενος, θελήσει, έκ περιέργειας ή εθνικού συμ
φέροντος, διά τών Έλ. φύλλων νά μάθη είς ποιον σήμερον σημεϊον εύ
ρίσκεται ή σπουδαία αύτη ύπόθεσις. Έν δέ τή δεινή ταύτη άνεμοζά?.η, έν 
μέσοι τής γενικής μεμψιμοιρίας ήτις έν στιγμαϊς τοιαύταις διευθύνει τών 
πλείστων τά πνεύματα, περιττόν νά προσθέσω οτι πρώτος πταίστης είναι 
οί έξωθεν έλθόντες, πρωτουργοί τών έργων τούτων, ομογενείς καί ή Έλ. 
Κυβέρνησις, δεξιός αύτών βραχίων πάντων δ’ έσχατος, καί ώς τοιοΰτος 
σπανίως ίσως ύπ’ δψιν λαμβανόμενος, ή ατομική έκάστου σκέψις, επομέ
νως εύθύνη. Μέ τήν εύχέρειαν έκείνην δι’ ής άρεσκόμεθα νά όπισθογρά- 
φωμεν παν δ,τι έκ τής ιδίας ήμών κεφαλής προπάντων άπορρέει, όλων 
τά βέλη κατά τών δύο αύτών πρώτων αιτίων τού κακοΰ άνευ πο7.λής 
δυσχερείας έστράφησαν. Οί χθές σωτήρες τοΰ έθνους έγένοντο όλετήρες 
σήμερον, τό ανάθεμα καί ή βλασφημία άντεκατέστησαν τά πρότερον θυ
μιάματα, τούς δ’ έπαίνους καί τά έγκώμια διεδέχθησαν αί κατηγορίαι καί 
ύβρεις. Έν δέ τή μουσική ταύτη συμφωνία τής όποιας οί ήχοι καί μέ-
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χρις ήμών φθάνουσίν, οί Έλληνες δημοσιογράφοι είναι δυστυχώς, ώς έπί 
Ιό πλεΐστον καί δπως πάντοτε σχεδόν, της όρχήστρας οί διευθυνταί.

Τό λέγομεν μέ βαθύ τής χαρδίας ήμών άλγος, πλήν όλιγίστων δυ
στυχώς εξαιρέσεων, ό έν Έλλάδι τύπος κατέστη φανός δι’ οΰ απολύτως 
άδύνατον νά διίδη τις τοιούτων μεγάλων εθνικών ζητημάτων τήν άληθή θέσιν' 
"τόσον αί εμπαθείς κα'ι λεπτότητος γυμναι κρίσεις και φράσεις δι’ ών έκ 
συστήματος τά διαπραγματεύεται, καΟιστώσι ρυπαρούς τούς περί αύτόν 
ύέλους. Πόσοι έξ ήμών τών ευτυχώς μακράν τής έθνολέτηρος παλαίστρας 
ευρισκομένων καί νέα τής πατρίδος διψώντων, λαμβάνοντες εις χεϊρας 
φύλλον Ελληνικόν καί βλέποντες πώς περί τοιούτων σπουδαίων ύποθέσε- 
ων γράφουσι, δέν κατελήξαμεν εις τό πικρόν μέν, δυστυχώς πλήν άλη- 
Οές τοΰτο συμπέρασμα· δτι άν ήΟελον νά μή βλάψωσι τό ζήτημα περί 
οΰ πραγματεύονται, καλήτερον νά έσίγων καθ’ όλοκληρίαν. "Οταν τούλά
χιστον πρόκηται περί ζητημάτων πολιτικών ών ό εύρύτερος σκοπός είναι 
τής εξουσίας ή κατάκτησις, υπομονή πάλιν. Όταν δμως πρόκηται περί 
καθαρώς οικονομολογικών ζητημάτων έν τοΐς όποίοις ή πρόοδος τοΰ έ
θνους έν γένει καί τοΰ πένητος ό οβολός έν μέρει διακυβεύονται, ό μο
νομερής, ό ιδιοτελής καί πολλάκις σκαιός τρόπος δι’ οΰ οί έν Έλλάδι έ- 
φημεριδογράφοι, πλήν εξαιρέσεων μεμετρημένων, προσβάλλουν ή υπερασπί
ζονται τό έκάστοτε παρουσιαζόμενον ζήτημα, είναι δ,τι άρμοδιώτερον δπως 
έκ προτέρων τό βλάψη.—Ναι, τή άλήθεια. ΙΙοσάκις δέν δύναται νά είπη 
τις δτι τύπος τοιοΰτος είναι ό έκ προτέρων μεγαλήτερος ζητημάτων 
τοιούτων έχΟρός!

Οΰτω, έάν τις σήμερον θέληση νά μελετήση τό τήν Ελλάδα σχεδόν 
δλην βασανίζον μέγα ζήτημα, όφείλει, νομίζω, νά έγκύψη έξ ανάγκης εις 
κύκλον άλλον ή τόν τοΰ έν Έλλάδι τύπου,—αιωνίων διαπληκτισμών χαί 
εμπαθών ιδεών και φράσεων νοερόν χάτοπτρον. Πλήν τούτου δέ, δταν 
μία κοινωνία διέρχεται περίοδον χρίσεως τοιαύτην οΐαν σήμερον ή Ελλη
νική, οί έκτος τής κοινωνίας μένοντες διαβλέπουσιν ένίοτε άκριβέστερον 
τών έν αύτή τήν άληθή τοΰ ζητήματος θέσιν. Έχ τοιαύτης άναχωροΰν- 
τες άρχής θέλομεν προσπαθήσει νά ύποδείξωμεν ποια τά καθ’ ήμας προ- 
καλέσαντα τήν ένεστώσαν κρίσιν αίτια, μέχρι ποιου βαθμού δύναται νά 
ήναι αΰτη δικαιολογημένη καί σπουδαία καί εις τί πιθανώς σημεΐον θέ
λει καταλήξει. Έάν, δπως έλπίζομεν, οί έν ΆΟήναις ιδίως μας κάμωσι 
τήν τιμήν ν’ άναγνωρίσωσιν δτι αμέσως ένδιαφερόμενοι εις τό σπουδαί
ου εθνικόν τοΰτο ζήτημα, συμπάσχομεν εις τήν σημερινήν τής Ελλάδος 
θέσιν, θέλουσι μας έπιτρέψει τάς έπομένας όλίγας κρίσεις, αίτινες, έλ- 
λείψει άλλης άξίας, έχουσι τούλάχιστον τό πλεονέκτημα τοΰ νά ήναι 
πάσης ατομικής συμπάθειας ή άντιπαθείας άνώτεραι καί πρός παν υλικόν 
συμφέρον άσχετα’.· επομένως αμερόληπτοι.

• Ούδέν, έγραφεν άλλοτε ό Michel Chevalier έν τή Έφημερίδιτών 
» Συζητήσεων, κινδυνωδέστερον τοΰ νά πλουτίση τις, χωρίς πριν νά 
» γνωρίση τοΰ πλούτου τήν άξίαν ». Είτε περί ατόμων είτε περί έθνών 
πρόκειται, έν πάση έποχή καί έν πάση κοινωνία, έάν τις, μέ τήν λαμ
πάδα τής ιστορίας εις χεϊρας, έγκύψη εις του παρελθόντος τό άχανές βά- 
ραθρον, θέλει πολλαχοΰ άνεύρει αλήθειαν διαλάμπουσαν τήν ανωτέρω τοΰ 
Γάλλου οικονομολόγου ιδέαν. Διότι δπως δλαι αί τήν πορείαν τοΰ άνθρω
πίνου βίου ^υθμίζουσαι έπιστήμαι, έχει καί ή έπιστήμη τοΰ πλούτου τό 
θεωρητικόν καί πρακτικόν αύτής μέρος. Αί ταχεΐαι όλικαί αναπτύξεις, είς 
τό πρώτον άναγόμεναι καί τύχης απλής πολλάκις ιδιοτροπία, ευκόλως έρ
χονται καί απέρχονται, ούδόλως ένεργοΰσαι έπί τοΰ χαρακτήρος τοΰ αν
θρώπου, ούδ’ άναπτύσσουσαι, ούδέ βελτιοϋσαι αύτόν· κάποτε μάλιστα καί 
τόν χειροτερεύουσιν, άφίνουσαι τάς έκ τής αιφνίδιου μεταβο),ής συνήθεις 
κακάς έξεις καί μεγαλύνουσαι τοΰ χαρακτήρος τό παθητικόν μέρος. Αί 
δέ βραδεΐαι άναπτύξεις, νοερας καί σωματικής έργασίας καρπός, δυσχερώς 
άποκτώμεναι δυσχερώς καί άπόλλυνται- προπάντων δέ, μορφούμεναι, μορ · 
φώνουσι συγχρόνως τόν άνθρωπον, τόν όπλίζουσι μέ τής πείρας τά πο
λύτιμα μαθήματα καί τόν προπαρασχευάζουσι κατά πάσης άναποφεύχτου 
δυστυχώς τοΰ βίου περιπετείας. Τάς πρώτας διευθύνει ώς έπί τό πολύ 
ειμαρμένη τυφλή, αί δεύτεραι είναι τοΰ νοός καί τής ίκανότητος τό κα
θαρόν προϊόν.

Ήρώτησάν ποτέ τόν Κροΐσον τών νεωτέρων αιώνων 'Ροσχίλδ, πώς άρ- 
χίσας ό πάππους αύτοΰ, εθεσε τόν πρώτον λίθον τοΰ άπειρου αύτών οί
κου. « Πολλά ζημιώσας » άπήντησεν. Αΰτη τοΰ μεγάλου Ιουδαίου τραπε
ζίτου ή άπάντησις, υπερβολή απλή κατ’ έπιφάνειαν, έγκρύπτει ίσως καί 
τινα άληθείας δόσιν είς τό βάθος. Έάν άληθώς ό θαλασσοπόρος τελειο- 
ποιήται μέ τών τρικυμιών τόν άνεμον· έάν τοΰ βίου αί δυσχέρειαι ώρι- 
μάζωσι τον σώφρονα άνθρωπον, αί άνεπιτυχεΐς έργασίαι προπαρασκευάζου- 
otv ένίοτε τόν άριστον έμπορον καί οικονομολόγον. Διότι τόν καΟιστώσι 
προσεχτικόν, δύσπιστον μάλιστα πρός πάσαν έργασίαν διότι θέτουσι τήν 
φρόνησιν χαί μετριότητα, πρώτας τής έργασίας αύτοΰ βάσεις, προπάντων 
δέ τω συνιστώσι ν’ άποφεύγη τάς όρμητιχάς χαί κινδυνώδεις πράξεις. Έν 
τοιαύταις προκαταρκτικαΐς άρχαΐς διηνεκώς λουόμενος, έάν δέν περιβάλλη- 
ται τών ύδάτων τής Στυγος τό άτρωτον, εφοδιάζεται τούλάχιστον μέ ισχυ
ρούς θώρακας, δπως, παλαιών κατά τών αναπόφευκτων τής φοράς τών 
πραγμάτων εναντιοτήτων, διέλθη αβλαβής, δσον τό δυνατόν, τήν πρώτην 
περίοδον τοΰ έμπορικοΰ βίου του. Έρχεται κατόπιν ή δευτέρα, ή περίοδος 
τής άναπτύξεως δσων άπέκτησε καί τό τοΰ κτήσασθαι τό τηρήσαι 
δ υ σ χ ε ρ έ σ τε ρ ο ν, ή τροχιά ήν ό δαιμόνιος τής άρχαιότητος ρήτωρ 
έχάραξε, είναι τό σημεΐον άφ’ οΰ μακρύνεται καί ό πόλος πρός δν διαρκώς 
ατενίζει· λόγοι πολύτιμοι, άγιοι άληθώς, μ’ δλην τών αιώνων τήν πορείαν, 
άκεραίαν τήν άρχέγονον αύτών άξίαν διατηρήσαντες.

Έξ δλων δσοι έν Έλλάδι άνεμίχθησαν είς τά τελευταία διά συνεταιρι- 
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σμοΰ έργα, όλίγοι, όλίγιστοι, νομίζω, δύνανται σήμερον νά καυχηθώσιν 
οτι έτήρησαν μίαν τών ανωτέρω συστάσεων. Έπνευσεν ούριος, όπως έν 
άρχή συνήθως συμβαίνει, τοΰ συνεταιρισμού ό άνεμος, καί δλοι θαρραλέως 
ήνοίχθησαν εις τών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων τά πελάγη. ’Ασυζητητί 
σχεδόν πασαν ιδέαν έγκσλπωθέντες και πάν άσπαζόμενοι σχέδιον, δέν ά- 
φήκαν μέταλλον άνευ μεταλλουργείου, ούδ’ ίσως γής γωνίαν δι’ ήν δέν 
άπηύθυνον αίτησίν έξορύξεως πρός τήν Έλ. Κυβέρνησιν. ’Εάν τις 'λάβη 
ύπ’ δψιν δτι μόνον μέχρι τοΰ τελευταίου Μαίου, εις έξάμηνον περίπου 
διάστημα, ειχον παρά τής Έλ. Κυβερνήσεως παραχωρηΟεϊ 280 έξορύξεως 
άδειαι,* δύναται περίπου νά υπολογίση πόσαι έζητήθησαν παρ’ αύτής. "Οτε 
οέ πάλιν ό κύκλος τής ένεργείας έξήρχετο τοΰ τών μεταλλείων, οποία 
προθυμία πρός πάσης ιδέας ύποστήριξιν, οποία τυφλή έμπιστοσύνη πρός παν
τός εογου συνεταιρισμόν ! Τί έδύναντο νά έπιδιώξωοι καί δέν τό έπεδίωξαν’ 
Τράπεζας έπί τραπεζών, σιδηροδρόμους έπι σιδηροδρόμων, ποικίλα βιομη
χανικά, μέχρι καί μυροποιείων άκόμη, έργα, πάν δ,τι ή ανάγκη καί ή 
πολυτέλεια προσέφερον έξορύξιμον, έκ προτέρων έθεωρεϊτο έργον τετελε
σμένου ! Έκαστος προθύμως άπεδέχετο και ύπέγραφε παν τό αύτώ προ- 
σφερόμενον, έάν ό ίδιος δέν τό έπεζήτει, μέ τήν πεποίθησιν δτι, ύπογρά- 
φων, προσθέτει νέαν πρός τάς ήδη άποζτηθείσας ωφέλειαν. Μία δίψα πρός 
κερδοσκοπικά έργα ακράτητος, μία πυρετώδης περίοδος καθ’ ήν ούδείς σχε
δόν έμέτρα έκ προτέρων εις όποιας ύπεβάλλετο υποχρεώσεις. ’Αγνοώ, άν 
άφότου τοϋ συνεταιρισμού τό πνεΰμα έπεξετάθη μεταξύ τών νεωτέρων κοι
νωνιών ύπάρχουσι παραδείγματα επιδημίας ίσης πρός τήν κατά τούς πα
ρελθόντα; ιδίως Μάρτιον και ’Απρίλιον έν Άθήναις ένσκήψασαν. Υπάρχει 
εν μολαταύτα.

Συνέβη τώ 1825 έν ’Αγγλία. Ό Ναπολέων, άλλο σαρκοβόρον δρνεον 
τά ασθενή φυγαοεϋον πτηνά, και παντού δπου ένεφανίζετο τόν τρόμον δια- 
χέων, έφυγάοευε τό νεϋρον τής ζωής μέταλλον. Έπήλθε τότε περίοδος 
μακρά, καθ’ ήν ή ταραχή καί ή σύγχυσις έπίεζον τήν πρότερον τακτικήν 
τοΰ εμπορίου πορείαν, ή κρίσις έπεξετάθη μεταξύ δλων βαθμηδόν τών Εύ- 
ρωπαϊχών λαών, τό δέ άργύριον άπεσύρθη έξ ολοκλήρου σχεδόν τής κυ
κλοφορίας. Ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας άνέστεΩ-εν έπι είκοσι πέντε δλα έτη, 
άπό τοΰ 1797 μέχρι τοΰ 1821, τήν πληρωμήν τοΰ χαρτονομίσματος αύτής· 
καί τά άλλα δέ έθνη κατέφευγον είς μέτρα περίπου παρόμοια. Διήνοιξε 
κατόπιν ό ουρανός, τό μέταλλον ήρχισε, χοχλιού δίκην, νά έξέρχηται τής 
κρύπτης του, καί ό έπί είκοσι πέντε έτη αργός σχεδόν κόσμος, σφριγών 
καί πειναλέος κατήλθεν εις τών κερδοσκοπικών εργασιών τό εύρύ στάδιον- 
Έν ’Αγγλία ιδίως τοσαύτη κατέλαβε κατά τό 1825 τό έθνος λύσσα προς 
συνεταιρισμού έργα, ώστε πάν τοιούτου σχέδιον προσφερόμενον τώ κοινώ 
προθύμως καί άνεξετάστως έζαλύπτετο ύπογραφών. "Ο,τι ό νοΰς έδύνατο 
νά συλλάβη συνελήφθη, δ,τι ή χειρ νά έξορύξη, έπεδιώχθη. Έπί πέντε 
μήνας ολοκλήρου; ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας, άπό πρωίας έως εσπέρας, 
έπολιορκειτο ύπό τών αίτούντων, πρός αλλαγήν χαρτονομισμάτων, χρυσόν. 

Έκ τών ’Αγγλικών λιμένων, ώς έκ ρείθρων πολλών ταύτοχρόνως, ό χρυ
σός έφευγε πρός τά τέσσαρα τού κόσμου μέρη, έννοεϊται πρός κερδοσκο
πικών ιδεών έκτέλεσιν. Διήλθεν ή Τράπεζα φοβέραν τότε κρίσιν ώς άλλος 
όμως έν Ούατερ/.ώ Ούέλλιγκτων, όρκισθείς νά θυσιάση καί τόν τελευταίου 
αύτοϋ στρατιώτην άλλά νά μήν ύποχωρήση, έξήντλησε καί τόν τελευταϊον 
αύτής δβολόν πρίν ή ύποχωρήση απέναντι τής πολιορκίας τοΰ κοινού* 
καί έξήλθε νικηφόρος. Έν μέσω δέ τής μέθης έκείνης ήτις κατέλαβεν ά
παντας, ούδέν έφαίνετο άδύνατον. Προέβησαν μάλιστα μέχρι τού γελοίου 
καί τερατώδους, χίμαιρας αληθείς έπιδιώξαντες. Ενθυμούνται άκόμη οι 
’Άγγλοι το έτος έκείνο, ’Ιδεών II ο μφ ολύγων έτος (Bubble’s year) έπι- 
κληθέν, διότι πράγματι πολλά τών έπιδιωκομένων έργων ήσαν πομφό
λυγες καθαροί. Οΰτω, μεταξύ άλλων, συνέστη καί έταιρία ήτις, ξηραίνουσα 
ένα τών διαζλαδισμών τής Έρυθρδς Θαλάσσης, νά έζθάψη τούς έν αύτή 
θησαυρούς τών Αιγυπτίων, δτε, διώχοντες τούς Ίσραηλίτας, κατεποντίσθη- 
σαν έν αύτή. (*)

Έάν, άγαθή ίσως τύχη,—διότι βραδύτερον ό κύκλος τοΰ κακού ήθελεν 
έτι μάλλον εύρυνθή,—αΰτη ή πρόσφατος τών πραγμάτων εναντία τροπή 
δέν άνεχαίτιζε τήν ορμήν τών έν Έλλάδι κεοδοσχόπων, τό έτος 1873 
ήθελε καταλήξει μιζροσκοπιζώς διά τήν Ελλάδα δπω; τό 1825 χατέληξε 
διά τήν Αγγλίαν. 'Ο,τι άπητεΐτο δπως ώθηση πρός λύσιν καταστρεπτικήν 
τά πράγματα, τή ά?»ηθεία δέν έλλειπε. Σειρά ωφελειών εκτάκτων διά τόν 
τόπον, έντεΰθεν δέ πεποίθησις άκράδαντος περί όμοιου αποτελέσματος πρός 
παν νέον σχέδιον άνατέλλον είς τον ορίζοντα, καί τυφλή προς οιονδήποτε 
έργον έμπιστοσύνη. "Ολοι διέβλεπον ούρανόν πανταχόθεν γελόεντα, ούδ’ ύ- 
πελόγιζον ίσως δτι ή διαρκής αΰτη δψωσις Οά έχη τάχιον ή βράδιον 
οπωσδήποτε και τό τέρμα της. Υπάρχει,—έν μεταξύ πλείστων άλλων πα
ράδειγμα,—έν Ιίειραιει έμπορος κάτοχος δύο μετοχών τοΰ Περικλεούς, 
άντί δρ. 5750 καί τάς δύο, άγοράσας αύτάς. Αύται ύποδιηρέθησαν κατόπιν 
έκαστη είς δέκα μικράς, μέχρι 4,500^600 τιμηθείσας έν ώρα τής μεγάλης 
ύψώσεως. Ενώπιον τοΰ γράφοντος ταΰτα προσέφερον τώ ρηθέντι κατέχω 
02,000 δρ. διά τάς δύο όμοΰ· 92,000 δι’ δ,τι έπλήρωσε 5750. Ήρ- 
νήθη, ένδομύχως πεπεισμένος περί προσεχούς μείζονος ύψώσεως. Νΰν δτε 
καί αυται, ύπό τοΰ γενικού παρασυρθεΐσαι ρεύματος, κατήλθον μέχρις έ- 
λάσσονος παρά τό ήμισυ τής τότε ύπερτιμήσεως καί μήτε 40,000 ευρίσκει 
άντί τών ποοσφερθεισών 92,000, καταραται, έννοεϊται, τον Κ. Πλατΰν, 
διευθυντήν τού Περικλέους, διότι στρεβλώς διευθύνων, προεκάλεσε τόν 
έκπεσμόν καταραται τούς διευθυντάς τοΰ Λαυρίου, τόν Κ. Σκαλτσού- 
νην, τόν Κ. Τσυγγρόν, διότι τοΰ Λαυρίου ό έχπεσμός έδείνωσε καί 
πού Περικλέους τήν θέσιν καταραται τήν Κ]πο7.ιν, τό Λονδΐνον, τάς 
’Αθήνας, τόν κόσμον δλον τέλος πάντων· έν μέσω δέ τής γενικής ταύτης 
κατάρας αμφιβάλλω άν ένθυμήται, έστω καί τελευταϊον πάντων, νά χα- 
ταρασθή και τόν ίδιον αυτού εαυτόν.

(*) Ίδε: Revue ties Deux MoikIjs, 15 Φεδο. 1863. Σ»λ. 790.
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σπουδαίας άντιδράσεως. Ή δ’ άντίδρασις αύτη, ευχερούς καί εύδαίμονος 
περιόδου φυσική συνέπεια, δέν ήτο καθόλου έκπληξις διά τινας τών εΐς 
τά έργα ταΰτα άναμιχθέντων. Τήν έπερίμενον, καί μάλιστα προσεχή. (*) 
Ό,τι δμως έδείνωσε τήν Οέσιν καί έπετάχυνε τόν εκπεσμόν, είναι δτι τών 
σπουδαιότερων έκ τών έργων τούτων διττή ψυχή ήτον ή Κωνσταντινούπο- 
λις. Διττή ψυχή. Διότι έκ Κωνσταντινουπόλεως άυεχώρησε τής συστάσεως 
αύτών ή πρώτη ιδέα καί έκ Κωνσταντινουπόλεως έπίσης έδίδετο τής υ- 
ψώσεως ή τοϋ έκπεσμοϋ τό σημεϊον, άναλόγως τών πρός αγοράν πολλών 
ή καθόλου διαταγών. Αί ΆΟήναι είχον καταστή άπλοΰν τής Κωνσταντι- 
νουπόθ^εως πρακτορειον. Όλοι σχεδόν οί τά σπουδαιότερα τών έργων 
τούτων διευΟύνοντες έν Κωνσταντινουπόλει είχον τήν έδραν αύτών, ό δέ 
θεμέλιος λίθος τοϋ έν ’Αθήναις νεόδμητου οικοδομήματος, έκ του είς πάν
τας τούς ανέμους έκτεΟειμένου διηνεκούς έκείνου Σφαγείου, δπερ καλεί
ται Χαβιαρόχανον, είχε ληφθή. 'Επομένως παν δ,τι έν Κωνσταντινουπόλει 
συνέβαίνε, εΐς ’Αθήνας έμελλε ν’ άντανακλάση, δυστυχώς δέ ό προϊστάμε
νος παρ’ ού τοϋ λοιπού οίκονομολογικώς έξηρτατο τό μέλλον τής 'Ελ
λάδος, ήτο ριψοκίνδυνος όλίγον καί ιδιότροπος. "Οσοι έκ πείρας έγνώρισαν 
ποια ή βάσις καί τό σύστημα τών τοιούτων έν Κωνσταντινουπόλει έργα- 
σιών, έκτοτε διεϊδον δτι κακόν αύθέντην έθετεν έπί κεφαλής αύτοΰ τό 
Έλ. έθνος. "Εν εσπέρας τοϋ τελευταίου ’Ιουνίου συνεζητεΐτο παρά τινι πρώην 
πρέσβει τής Ά. ... έν Άθήναις δ,τι ήν τότε ή κοινή συζητήσεων τρο
φή. "Ολοι μέ ρόδινα διέβλεπαν χρώματα τό ένεστώς καί μέλλον πάντων 
τών έργων τούτων. Τίς, πρός τόν άστερόειν έκεινον άτενίζων ουρανόν, 
έδύνατο νά διίδη Ουέλλας, προσεχείς τούλάχιστον; Εύρέθη είς μολαταύτα. 
Πολιός γέρων, ζυμωθείς μέ οίκονομολογίας καί πολιτικής διττήν ζύμην, 
μόνος αύτός, έν μέσω τής γενικής πεποιθήσεως, σείων τήν κεφαλήν, ύ- 
πεδείκνυε μελανόν τι νέφος πρός έκεινον τόν όρίζοντα άνατέλλον καί 
συνίστα προσοχήν.

Ην δέ τότε ή Κωνσταντινούπολις έν καταστάσει ομαλή σχετικώς. Ή 
χρηματική μολοντούτο δυσφορία, τό υποδεικνυόμενου μέλαν τοΰτο νέφος, 
προέβαλεν ήδη τήν απαίσιου αύτής κεφαλήν. Ό τόκος είχεν ύψωθή εΐς 
15—16 Ο[(), ό δέ Οικονομολόγος τού Λονδίνου, τό άριστον παντός 
Βρεττανοΰ περί τά τοιαΰτα ζητήματα πηδάλιου, Κάλχας παραδόξως απαι
σιόδοξος τά χείριστα διά τό μέλλον τού Όθωμ. Κράτους προλέγων, συ
νίστα αποχήν έντελή έπί τών άγγελομένων προσεχών δανείων. «’Ενόσω, 
έγραφεν, ή πομπωδώς άναγγελθεϊσα ΜεταρρύΟμισις μένει λέξις νέ
ο κρά, άς λάβη ύπ’ δψιν ή ’00. Κυβέρνησις δτι ούδ’ οβολόν έχομεν νά 
» τή δώσωμεν. Άς άρχίση νά πραγματοποιήται, άς παοέλθωσι δύο έτη 
» νά ίδωμεν ποιους Οά έπιφέρη καρπούς, καί είμεθα είς καιοδν ν’ αύξή- 
» σωμεν τό απέναντι τής Τουρκικής Κυβερνήσεως παθητικόν τής θέσεως

(’) Τδε κα’. «Τό Ααύριον» αυλ. ΣΤ'. Όμηρον Σελ. 360. 

ήμών ». Οί έν Κωνσταντινουπόλει άπέδωκαν κατ’ άρχάς είς ίδιοτελή άντίορα- 
σιν τού Άγγλ. φύλλου τήν άντιπολίτευσιν δέν έοωκαν επομένως μεγά
λην σημασίαν. ’Ηπατώντο δυστυχώς- τό δέ Αγγλικόν κοινόν έθεώρησεν 
είλικρινεστέρας τού Οικονομολόγου τάς συστάσεις ή τών προσφερομέ- 
νων δανείων τά έπαγωγά προγράμματα. Όταν έκ τών τοιούτων έργων 
έλλειψη ή παντοδύναμος τής Αγγλίας συνδρομή, έλλείπεί ό κίνησών αύτά 
μοχλός- τό δάνειον σχεδόν έναυάγησεν, ό δ’ έκ τού ναυαγίου σάλος έκλό- 
νησεν έκ βάθρων καί τό έν Άθήναις νεόδμητου οικοδόμημα.

Έν Κωνσταντινουπόλει έντοσούτω ήθελον χρήματα. Οί πλεΐστοι τών 
μέχρι σχεδόν τοΰ ήμίσεος (42. Ο[θ) τό δάνειον έγγυηθέντων είχον μεστά 
Έλ. αξιών τά χαρτοφυλάκια αύτών. Ύπό δυσφορίας πιεζόμενοι καί πρός 
τήν Εύρώπην μάτηυ άτβνίζοντες, έστρεψαν έπί τού χαρτοφυλακίου αύτών 
τό βλέμμα- έκαστος δ’ έννοεΐ οτι, εθνισμού λόγω, δέν έδύναντο τά Έλ. 
χρεώγραφα νά μείνωσι σεβαστά. Ή Κωυσταντινούπουλις, ό χθές ακόρεστος 
Έλ. άξιων αγοραστής, ό φαεινός ήλιος τώυ ώραίωυ έκείνων έν Άθήναις 
τού τελευταίου Απριλίου ήμερων, ή ψυχή τέλος πάντων τής παραδόξου έκείνης 
κίνήσεως Κωνσταντινούπολις, μετέβαλε διά μιας θέσιν. Έγένετο άπό πω- 
λητοΰ Αγοραστής καί άπό τοϋ ένεργητικοΰ μετέβη είς τό παθητικόν μέ
ρος- παθητικότατο'? δυστυχώς, διότι πλήν τών τραπεζιτών ύπήρχον καί 
ικανοί μικρέμποροι, μέ μετοχάς βεβαρυμένοι- καί ούτοι, υπό τής χρημα
τικής στενοχώριας τήν πίεσιυ, ώφειλον νά πωλήσωσι. Καί έπώλουν 
λοιπόν, δσον σχεδόν εύρισκου. Έπώλουν έν Κωνσταντινουπόλει, έπώλουν έν 
Άθήναις, έν Άθήναις ιδίως δπου ή Οέσις δέν είχεν άκόμη τοσούτον δει- 
νωθεΐ. Επίτηδες κατέβη έκ Κωνσταντινουπόλεως είς Αθήνας τόν Σεπτέμ
βριον φέρων 3,000 μετοχάς τοΰ Λαυρίου πρός πώλησιν τραπεζίτης, δστις 
τόν Μάιον, είς Αθήνας πάλιν έλθών, ήγόρασε 2,100 τής αύτής εται
ρίας μετοχάς.Έν Άθήναις άφ’ ετέρου,δλοι σχεδόν άγοράσαντες έν πεποιθήσειδτι 
θά πωλήσωσι μέ κέρδος τήν έπαύρίον,ήοχισαν ν’άπαυδώσι περιμένοντες τήνέπαύ- 
ριοναύτήν.Οί μέν,—καίήσαν οί πλεΐστοι δυστυχώς—είς βεβιασμένος χρηματικός 
εύκολίας ύποβληθέντες καί ήναγκασμένοι νάπωλήσωσιν οί δέ, βλέποντες τοσαύ- 
την έκ μέρους τών έν Κωνς-αντιυουπόλει μετόχων άποθά^βυνσιν, ήοχισαν νά αίσθά- 
νωνται κλονιζομένας τάς πεποιθήσεις αύτών. Έπήλθεν ό έκπεσμός, τα
χύς καί παράλογος, καθ’ ήν στιγμήν δέ γράφονται ταΰτα, διά πολλάς 
έξ αύτών τό βαρόμετρου τών τιμών κατήλθε τού μηδενικού. (*)

(') Ίδοί>, κατά τό Μέλλον τών 20 Νοέμβριον, αί τιμαί τών μετοχ,ών τών ας'μερον κοριωτέρων 
έν Έλλάδι έταιριών.

’Εθνική Τράπεζα (μετά τοΰ μερίαματο;) δρ................................................... 3,970.
’Αρχάγγελος.................................................................................................................. 106.
Πιστωτική Τράπεζα, ύπερτίμησις...................................................................... 6. 1[?.
Έλ. Μετοχ. Έταιρία, (τιαλαιά). . . . ·.................................................. 1,800.

• · · θέα) ΰπερτίμ................................................................. 100.
Βιομηχανική Τράπεζα, ύποτ'μησις....................................................................... 5.
Έταιρία αεριόφωτος.............................................................................................. 7.
Περικλής............................................................................................................................... 2,000.
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πίστις τοϋ κοινού είναι παλίρροια καί άμπωτις. ’Αποσύρεται μεθ’ όσης 
ευκολίας τό είχε πλημμυρίσει. Έν Έλλάδι ύπήοχε καί έτερος λόγος, 
έν σπουδή φυγαδεύσας τό θάρρος, καί δισταγμούς καί φόβους έπί τών 
ένεργούντων διαχύσας: τό αρτιγενές δλων σχεδόν τών διά συνεταιρισμού 
έργων αύτών. Ούδείς εΐχεν έτι φανή καρπός, ούδέ εις ισολογισμός δημο- 
σιευθη- γενική βάσις ήσαν υπολογισμοί άπλοι και ουτοι ύπό τοΰ δυστυχώς 
προθύμου ένίοτε διαστροφέως τών τοιούτων έν Έλλάδι τύπου διαστρεφό- 
μενοι. ’Ιδού, άν τοιούτων ύπάρχη χρεία, δύο πρόχειρα τής ιδέας ταύτης 
παραδείγματα: ό ’Αρχάγγελος καί ή Εθνική Τράπεζα. Ώς 
βράχοι άμφότερα ίστανται έν μέσω τής ένεστώσης ανεμοζάλης, τοϋ δέ 
οικονομολογικού σάλου τά κύματα ώς πομφόλυγες άπλοι Ολώνται κατ’ αύτών. 
Άλλως μολοντούτο έφρόνουν έν ΆΟήναις. Άπέδωκαν, καθόσον ιδίως άφορα 
τό Ααύριον, γνώμονα τής ύψώσεως ή τοϋ έκπεσμοΰ τών άλλων εται
ριών, εις στρεβλήν τής διευθύνσεως πορείαν τήν τοσαύτην έπελΟοΰσαν ύ- 
ποτίμησιν. Πόσα έπί "τοιαύτη βάσει δέν έγράφησαν παρά τοϋ άντιπολιτευ- 
ομένου ιδίως τύπου ’

Άφοΰ τά πράγματα δέν άπέβησαν όπως τά υπελογίζομεν, ευχερές λίαν 
βεβαίως νά όπισθογράφωμεν είς άλλων αποκλειστικήν ανικανότητα τών 
υπολογισμών ήμών τήν διάψευσιν. ΙΙλήν τής Μ ε ρ ί μ ν η ς έντοσούτω, 
ήτις καί αΰτη ευκόλως άνήρεσεν ό,τι εύχόλως είχε γράψει έπί σπατάλη έκ 
μέρους τής διευθύνσεως τοΰ Λαυρίου, πλήν ταύτης καί τινων, ασαφών 
μολαταύτα, περί Σερπιέρη καί ΓΡού προφορικώς διαδοθέντων, ούδέν γινώ- 
σκομεν δημοσιευθέν χαί έπί σπουδαίων, καθαρών καί οριστικών, στηριζό- 
μενον κατηγοριών. Τό Μέλλον έδημοσίευσε καί αύτό εσχάτως σειράν 
άρθρων άτινα καί σπουδαία φαίνονται καί αλήθειας τινας έπί τών καταγ
γελλόμενων ελλείψεων δύνανται νά περιέχωσι· πλήν καί αύται καταγγέλλονται 
μέ τόν εμπαθή έκεϊνον τρόπον, αχώριστου σύντροφον τοΰ καλάμου τών 
Έ?.. έφημεριδογράφων. Διό άποβαίνουσιν ύποπτοι. Πολλά, έν περιλήψει, έρ- 
ρέΟησαν, όλα πλήν μομφαί αόριστοι, σκοπόν ίδιοτελή μάλλον προδίδουσαι 
ή σύστημα ςλαττωματιχόν πράγματι χαταγγέλλουσαι. Έάν οί έν Έλλάδι 
έφημεριδογράφοι ήσαν δικαιότεροι, έάν προπάντων είχον τήν συνειδησιν όσων 
έπί τής προκειμένης ύποθέσεως έγραψαν, ήθελον ίσως εννοήσει ότι αύτοί 
πρώτοι ιδίως έβλαψαν τό ατυχές ζήτημα. Ό μέν, δίκην Ελβετού στρατι
ώτου, ύφ’ δλας τάς σημαίας τασσόμενος, δημοπρατών τόν κάλαμον αύτοΰ 
καί ψέγωυ σήμερον δ,τι χθές εΰρισκε καλώς έχον ό δέ, Ιερεμίας στερε
ότυπος, μεμψιμοιρών καί κατακρίνων πάν δ,τι είχε τό ασύγγνωστου άμάρ-

Κάρνστο;, ύπερτΐμησι;................................................................................................... <00.
Λαύριο ν ύπο-ίμησίί............................................................................................................. I 6— 17.
’Λ ν ά ο η, ΰπερτίαηβις............................................................................................................... 0.
Σούνιο ν, ·   0.
Σάμο;, ·   5.
Ά<-Ικαρο;, άςία....................................................................................... 350. 

τημα νά δημιουργηθή ύπό τής άντιπολιτευομένης μερίδος- έάν, τή άλήθεια, 
ή παραβολή δέν έχινδύνευε νά Οεωρηθή κάπως βεβιασμένη, δριμεΐα προ
πάντων, έδύνατό τις νά είπη ότι έπί τής άτυχούς ταύτης τοΰ Λαυρίου ύ
ποθέσεως έστήθη έν ΆΟήναις μια αληθής λαιμητόμος- δήμιοι άφ’ ενός οί, 
άνευ σκοπού σπουδαίου, ίοιοτελώς καί πολυτρόπως πολεμήσαντες τήν έξο- 
ρύττουσαν το Ααύριον έταιρίαν, τό δέ στόμα τοΰ μετ’ αύτών τύπου πολύ- 
στομον αύτής φάσγανον. Παραπονοϋνται ότι άλλα προσεδώκων καί άλλα 
άπήντησαν, τό έργον δέν άπέβη, δσον ήλπιζον, κερδαλέον. ΙΙολύ ταχαίως 
έλησμόνησαν ό,τι οι ίδιοι χθές συνίστων τή Έλ. Κυβερνήσει- δτι τήν κα
τέστησαν καί έθνοβλαβών διαπραγματεύσεων συνένοχον καί δι’ έξορκισμών καί 
φωνασκιών έπέβαλον τήν δυσβάστακτου έκείνην καί ίσως βραχύβιου σύμβασιν. 
Παραπονοϋνται δτι τινες τών ιδρυτών, οί σπουδαιότεροι ίσως, άπήλθου ότε ώφει- 
λον νά μένωσιν έν ΆΟήναις, καί, τή αλήθεια, απολύτως δέν έχουσιν άδικον. Έν 
ώρα τρικυμίας ιδίως ό διευθύνω·/ πάν σκάρος όφείλετ νά μην έγκαταλείπη 
τήν θέσιν του. Άλλά καί εις τοΰτο, μή αύτοί δέν συνήργησαν ; Έλησμό
νησαν τήν λεπτήν έκείνην φρασεολογίαν δι’ ής καθ’ έκάστην τούς πεοιέ- 
βαλλον ; Εις έξ αύτών, έν Λονδίνω ήδη διευθύνω·/ τόν παρ’ αύτοΰ συστη- 
Οέν’τα Αρχάγγελον, κατήντησεν, έπανερχόμενος οίκαδε τήν νύκτα, νά 
εύρίσκη τακτικώς διά λιβέ/.λων έστρωμμένον τό δωμάτιό·/ του. Έννοεΐται 
δέ δτι οί διά τών παραθύρων φροντίζοντες νά τώ προπαρασκευάζωσι τον 
εύώδη καί μαλθακόν τάπητα, ήσαν τών τήν έταιρίαν άντιπολιτευομέυων 
φύλλων διανομείς, είς άνωτέοας ύπείκοντες διαταγάς. Μ& τήν αγίαν αλή
θειαν, δσω φιλόσοφος καί άν άποφασίση τις νά δειχθή περί τά τοιαΰτα, 
αισθάνεται κλόνιζομένας έπί τέλους τάς φιλοσοφικός αυτού άρχάς.

Όπως έντοσούτω έπανέλθωμεν είς τήν κυρίαν τών παραπόνων βάσιυ,— 
διατί τέλος πάντων τοσούτον παραπονοϋνται; Εύρίσκουσιν ευτελές τό μέ
ρισμα τών κατ’ ελάχιστου όρου 12 ()1θ, δπερ έπισήμως τοΰ Λαυρίου ή 
διεύθυνσις προεκήρυξε διά τόν προσεχή τής 31 Δεκεμβρίου ισολογισμόν. 
Ευτελές, πρός ποιον παραβαλλόμενου ; Έάν, άποφασίσαντες νά μετάσχωσι 
τοΰ έργου, έβασίσθησαυ έπί τοΰ άποτελέσματος τής υπό τόν Κ. Σερπιέρη 
προλαβούσης έταιρίας, ούδεμία σχεδόν μεταξύ έκείνου καί τούτου διαφορά. 
Έν εκατομμύριο·/ καί επτακόσιας χιλιάδας φράγκων ύπελόγισαν ότι ωφε
λείτο έκεϊνος κατ’ έτος, 13 περίπου τοΐς 0]θ έπί τοΰ ποσοΰ άνθ’ ού πα- 
ρεχωρήθη- μήτε δύνανται βεβαίως νά ειπωσίν ότι ήγνόουν τούτο, δτε ή- 
γόρασαυ, τό πρώτον, μετοχάς. Σπουδαίως: εύρίσκετε τοσούτον εύτελές τό 
μέρισμα ; Τί περισσότερον λοιπόν δίδει ό Ά ρ χ ά γ γ έλος ουτινος μά
λιστα βάσις είναι πολλάκις τών στοιχείων ιδιοτροπία, επομένως έργασία 
ήττον άσφα?»ής; Τί δίδει ή Εθνική Τράπεζα είς τούς άντί 2960 
δρ. πληρώνοντας σήμερον τάς μετοχάς αύτής; 7 0]θ μόλις. Τί τέλος 
πάντων δίδουσιν άλλα τοιαΰτα έργα, τά έν ’Ισπανία, Σαρδηνία, Αγγλία 
καί αλλαχού μεταλλεία; Τό πλουσιώτερον αύτών, έν Ισπανία έξορυττώμε- 
νον, σπανίως φθάνει τά 15 0]θ. Άλλ’ έάν οί είς αγοράν μετοχών έπι- 
βιβασθέντες ειδον κατ’ δναρ, δτι, μονάδας σπείροντες, Οέλουσι θερίσει έκα- 
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τομμύρια, έάν ιδίως ήλπισαν ότι Οέλουσι τά θερίσει έντός βραχύτερου δια
στήματος παρ’ δσον ζαι ή γη απαιτεί δπως έπιστρέψη άφθονον τήν αύτή 
εμπιστευόμενων σποράν, ύπδ τοιούτων δ’ ονείρων ζαΐ έλπίδων τήν έπιρροήν 
έορόνουν δτι έν τω Άρχτικώ έγκειται ΙΙόλω τό τελικόν τής ύύώσεως 
σημεΐον, έαυτούς προπάντων οφείλουν νά αιτιώνται διά τον σημερινόν ε
φιάλτην. Έάν άφ’ έτέρου οί εις τήν αρχικήν τιμήν λαβόντες μετοχάς 
ένόμισαν δτι δύνανται νά ώφεληθώσι τής παραλόγου τών αγοραστών δια- 
θέσεως ζαΐ, σπουδαίως ωφελούμενοι, τάς έπώλησαν, δέν βλέπομεν ποιον, 
τή άληθεία, τδ Οανάσιμον αύτών αμάρτημα. Τοιαύτη άλλως τεσυνζθωςτών 
ζημιούντων ή μεμψίμοιρος γλώσσα. “Ωφειλον τούλάχιστον νά λάβωσιν έπί 
τέλους ύπ’ δψιν, δτι ή έργασία αυτή δέν ώργανίσΟη έξ ολοκλήρου έτι, 
δπως άποδώση τάς προσδοκωμένας ώφελείας· καί νά στενοχωριόνται όλι- 
γώτερον έπί τή διαψεύσει τών ύπερβολικών υπολογισμών αύτών. Τδ Λ α ό
ριο ν, έλεγεν έν Άθήναις σπουδαίος ζαΐ ειδικός περί τό έργον άνήρ, δέν 
Οά δείξη τί πράγματι άξίζει, είμή μετά δύο άκόμη έτη.

"Οσον και άν ήναι έντοσούτω άσφαλής ή έργασία αύτη, έννοεϊται δτι 
παρά τών διευθυνόντων αύτήν κατά τό πλεΐστον μέρος έξαρταται νά ζα- 
ταστήσωσι πράγματα τάς διχαίας τοΰ κοινού προσδοκίας. Εϊς χεΐράς των 
σχεδόν έγκειται τοΰ έργου τδ μέλλον, άς έλπίσωμεν δτι δέν Οέλουσι λη
σμονήσει τήν βαρύνουσαν αύτούς εύΟύνην. Επραξαν ήδη εν αμάρτημα, 
σπουδαίου ίσως, ζαΐ τό όποιον, καθ’ ήμας τουλάχιστον, συνήργησεν δ
πως εύρύνη του έζπεσμοΰ τόν κύκλον. Έδύναντο, δτε τον Αύγουστον 
ήλθε τής δευτέρας δόσεως ή προκαταβολή καί οί μή δυνάμενοι νά έκπλη- 
ρώσωσι τήν ύποχρέωσιν αύτών μέτοχοι, ύπέβαλον έξ άνάγζης τδν αύχέ- 
να είς τοΰ έζπεσμοΰ τόν πέλεζυν, καί τούς άσθενεΐς μετόχους νά σώ- 
σωσι ζαΐ τδν έκπεσμόν νά περιορίσωσι. Καθ’ ολοκληρίαν άπαθεΐς τότε, 
κατέφυγον ήδη, ύπδ τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης μολαταύτα, είς τά 
παρά τών Γάλλων ημίμετρα (demi-mestires) καλούμενα, τρεις δεκαπενθημέ
ρους έπί τόχω προθεσμίας δι’ αύτήν παραχωρήσαντες. Διατί δχι, καί δι’ 
έκείνην καί διά ταύτην, μία τρίμηνος ή τετράμηνος έπί τόζω πληρωμής 
άναβολή; Ποία δύναται έντός δύο μόλις εβδομάδων, ζαΐ γενικώς καί 
μερικώς, νά έπέλθη βελτίωσις; Έάν ειχον άπόλυτον χρημάτων άνάγκην, 
έδύναντο νά δανεισθώσιν δ,τι έπρόκειτο νά συνάξωσι παρά τών μετόχων, 
καί έπί τόζω ίσως μετριοτέρω τοΰ παρ’ αύτών πληρωθησομένου. Έν μέ
τρον τοιοϋτον γενικώτερον, ριζικώτερον ήθελεν όμολογουμένως καί ριζι- 
ζώς εύρύνει τήν θέσιν. Τί ειχον νά φοβηθώσιν; Ειχον άφ’ ενός τδ πλη- 
ρωθέν ήδη τρίτον έζάστης μετοχής, άφ’ έτέρου δέ τόν έν τοΐς μεταλ
λουργείου πλοΰτον, αύξάνοντα, έφ’δσον έπροχώρει ή έξόρυξις. Τό Μέλ
λον, δπερ δέν δύναται βεβαίως νά Οεωρηθή φεναζίζον τήν θέσιν, άπέδει- 
ξε οι’ άζριβών άριΟμητιζών ύπολογισμών, δτι, άφαιρέσει έξόδων ζαΐ τοΰ 
πρός τήν Κυβέρνησιν πληρωθησομένου μερίσματος, μένει εκατόν πεντήζον- 
τα πέντε εκατομμυρίων δραχμών καθαρόν διά τούς μετόχους προϊόν 
1550—δρ. τήν μετοχήν δι’ ολόκληρον τό εξηκονταετές διάστημα, έντός

ίσως 
τοΐς σπλάγχνοις τής γής 

αμφίβολοι άλήθειαι ίδωσι τδ 
αΰτη. Σήμερον ή άτμοσφαΐρα 
τοΰ άζριβεστέρου άριθμητιζοΰ 
ληθή και τοΰ Λαυρίου ζαΐ 
ύπάρχει τδ δικαιολογούν τήν 
ό έζπεσμός δέν συζητεΐται· παραδέχεται 
σζηψεν ή φοβερά έχείνη τών 1854 κρίσις, 
διά συνεταιρισμού όμοιων περίπου έργων κατήλθον 
διά τινα έξ αύτών. "Ο,τι έν όμαλοΐς ζαιροΐς δ— 

έν στιγμαΐ

τοΰ οποίου, συμφώνως πρδς τήν σύμβασιν, θά γείνη ή έξόρυξις. Αύξανο- 
μένων διά νέων κλιβάνων τών μέσων τής έξορύξεως, τό διάστημα τοΰτο Οά 
σμιχρυνθή, τό δέ μέρισμα άναλόγως Ο’ αύξήση κατ’ έτος. Όπισθεν δέ τοΰ 
γνωστού τούτου άξιολόγου πλούτου, μένει ό άγνωστος, άπειρος ίσως.

Μίαν άλλην ήμέραν, ούχί ίσως τοσοϋτον μεμακρυσμένην ήμών, όταν ιδίως 
αί νΰν έν τοΐς σπλάγχνοις τής γής ζεζρυμμέναι καί διά τούς πλείστους 

φώς, θέλει έχτιμηθή καλήτερον ή έργασία 
είναι καθ’ υπερβολήν τεθολωμένη καί διά 

τηλεσκοπίου δύσζολον νά διίδη τις τήν ά- 
άλλων ίσως όμοιων εταιριών θέσιν. Ούδέν 

ένεστώσαν ύποτίμησιν, άλλ’ έν ώρα κρίσεως 
------ άσυζητητί. Ότε έν ’Αγγλία ένέ- 

άπό 20 λιρών αί τιμαί τινων 
• είς 4 ζαΐ 5 σελήνια 

τινα έξ αύτών. Ό,τι έν όμαλοΐς ζαιροΐς διευθύνει ή λογική ζαΐ τδ 
θάρρος, διευθύνει έν στιγμαϊς τοιαύταις ή σύγχυσις ζαί ταραχή. Καί 
αύτοΐ οί διευθύνοντες μίαν έργασίαν, άγνοοΰσιν ένίοτε έν ώρα τοιαύ
τη τήν αληθή αύτής θέσιν.—Ότε τω 1769 ένέσζηψεν ή μεγαλητέρα τοΰ 
αίώνος έκείνου έν Άμβούργω οικονομική κρίσις, μία τών μεγάλων έκεΐ 
τραπεζών άνέστειλεν έπί μήνας ολοκλήρους τάς πληρωμάς αυτής φρονού
σα, έν μέσω τής γενικής συγχύσεως, παθητικωτάτην τήν θέσιν της, ότε 
τυχαίως ό ταμίας άνεκά?νυψε 800,000 μάρκων περίσσευμα καί ή τράπε
ζα έπανέλαβε τάς πληρωμάς της. Τοιαύτη σχεδόν ή ένεοτώσα Οέσις πολ
λών έκ τών έν Κωνσταντινουπόλει τραπεζιτών, άγνοούντων ποΰ πράγμα
τι εύρίσκονται, ένόσω δέ ή Κωνσταντινούπολή ούτω πυρέσσεται, ό σφιγμός 
τών έν Έλλάδι έργων δέν θέλει επανελθεί είς τήν τακτικήν αύτού πο
ρείαν. Ευτύχημα μέγα βεβαίως Οά ήτον, έάν έκ τών διά συνεταιρισμού 

τοσούτων έργων ελλειπον τά ήμισυ, έλλειπε δέ συγχρόνως ζαΐ 
ύτος κύριος παρ’ ού σήμερον έξαρτώμεΟα. Ήδη, έζόντες ή 

συσταθέντων · 
ό οχληρός ούτος 
άχοντες, όφείλομεν νά τόν ύποφέρωμεν 
έργων ζαΐ τών μετοχών περιερχομένων 
ριότητα, καί ή Οέσις τών εργασιών 
Πρός τοΰτο θέλει ίσως ·. 
μέσα είναι όμολογουμένως 
ή έν Κωνσταντινουπόλει 
έπ’ άοοίστω, άμα δ’ 
ζαί τό έν Έλλάδι διά 
θέλει πληρωθή.—Καί ή θερ 
τδ κακόν αύτό.

Τδ ελπίζω τούλάχιστον. Έν τή αιώνια τοΰ ανθρώπινο» βίου πορεία άλ
λως τε, αί δυσχερείς αύται περίοδοι είναι τών εύαρέστων άμεσοι πάντοτε 
παραζόλουθοι. Ό γεωργός έχει τούς εύεργετιχούς δΓ αύτόν καιρούς, χωρίς 
νά δύναται ν’ άποφύγη τούς όλέτηρας κάποτε άνεμους· ό θαλασσοπόρος,

έωσοΰ, παγιουμένων 
είς τήν ιδίαν 
τούτων 
διότι τά 

Καί πρό 
δύναται νά 

εις ομαλήν 
, τοΰ χρη;.

θέλει έπέλΟει έζ

οπωσοΰν τών 
έθνους ζυ- 

άνεξάρτητος. 
έν Έλλάδι 
μολαταύτα,

τών 
παρέλθει καιρός, 

μεμετρημένα. 
κρίσις δέν 
έπανέλθωσιν 

φυγαοεύσεως 
απεία C’"1

έκεΐ 
τής

τοΰ
καταστή 
σήμερον 

τούτου
παραταθή βεβαίως 

τά πράγματα θέσιν, 
ματιζοΰ γεννηθέν κενόν 

τοΰ μέρους, δθεν ήλθε 
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εύθυμος διαπλέει τά πελάγη ύπό ευνοϊκής ωθούμενος αύρας, χωρίς νά ήναι 
άπηλλαγμένος τής Ουέλλης ζαΐ τ&ν έζ ταύτης πάλης τών στοιχείων καί 
τρικυμιών· ό άνθρωπος τέλος πάντων έχει τάς εύδαίμονας αύτοΰ στιγμάς, 
χωρίς νά στερήται τών εναντίων. Θέλει παρέλθει καϊ ή ένεστώσα κακή 
περίοδος, ήτις καθόλου περιττή ίσως δέν ήτον, δπως άφήση έν σωτήριον 
τοΐς έν Έλλάδι μάθημα καϊ κολάση όλίγον τήν πρός τοιαΰτα έργα διά 
μιας άναπτυχθεΐσαν άκατάσχετον δίψαν. Δέν ήσαν δλα υπολογισμοί έπί 
άμμου ώκοδομηθέντες, υπάρχει έν τώ πυθμένΐ πολλών έξ αύτών αξία πραγ
ματική ήτις θέλει καταφανή, άμα όλίγον ό ούρανός καθαρίση. Ιδού ήδη 
αρχίζει νά διανοίγη πρός τό μέρος τής Δύσεως ό οικονομολογικός όρίζων, 
ή δ’ αιθρία αύτη ίσως βραδύνει όλίγον, πλήν οπωσδήποτε θέλει βαθμηδόν 
φθάσει καϊ μέχρι Κ]πόλεως. Τότε δέ Οέλουσι πάλιν άνατείλει καί διά τήν 
Ελλάδα φαιδραϊ εύδίας ήμέραι.

W.

ΕΙΣ ΚΥΩΝ — ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Ό Κ. 'Ρουλέν (Rodin) παρουσίασε τήν 3 τρέχοντος Νοεμβρίου είς τήν 
Γαλ. ’Ακαδημίαν άξιον λόγου ύπόμνημα, πραγματευόμενον περί τερατώδους 
φαινομένου, δπερ διά διττής παραδειγμάτων έκθέσεως έφελκύει τήν στιγ
μήν ταύτην έν Παρισίοις τοΰ επιστημονικού κόσμου τήν προσοχήν. Πρό
κειται άληθώς περί αντικειμένου σπουδής, νέου καθ’ ολοκληρίαν. Φρονοϋ- 
μεν δ’ δτι εύχαρίστως Οέλ.ει ό αναγνώστης διέλθει τάς ακολούθους ση
μειώσεις, τάς όποιας ό ανταποκριτής ήμών, έκ τοΰ πλησίον έξετάσας τήν 
ύπόθεσιν, έπιστέλλει ήμΐν ματά τών τά δύο πρόσωπα άποβλεπουσών εικό
νων. Έσπούδασεν έπιμελώς άμφοτέρους, άμα έφθασαν έν Παρισίοις, ιδού 
δέ τί περί αύτών γράφει.

«Έπεσκέφθην τόν Άνδριανόν Ίεφτιζέφ (Andrian Jeflicbjcw), τριχωτόν φαι- 
νόμενον δπερ ύπό τό όνομα, Ό Κύων — "Ανθρωπος, διεγείρει τήν κοι
νήν ήδη περιέργειαν. Άνευ κόμης, γενείων ή μύστακος, ολόκληρον τό 
πρόσωπον μετά τοΰ κρανίου και τοΰ κάτω μέρους τοΰ λαιμού τοΰ πα
ράδοξου τούτου όντος χάνεται ύπό ανώμαλον αφθονίαν ίούλων τριχών 

έπϊ τοΰ μετώπου, τής £ινός καϊ τών παρειών άπλουμένων, τερατώδους 
δέ μεγέθους, τή αλήθεια. Όμοιάζουσι καθ’ δλα τοΰ μακοότριχος κυνός 
τά άπαρτίζοντα τήν κόμην μαλλία, ό δέ θίγων αύτάς αισθάνεται δ,τι ό 
Οωπεύων κύνα τής Νέας Γής. "Π δλως έκτακτος αύτη αφθονία έπέφερε 
καϊ τοΰ συνήθους πτιλωτοΰ συστήματος τήν ατροφίαν, τήν δ’ αιτίαν τού
του όφείλει τις νά ζητήση είς ασθένειαν τοΰ δέρματος καϊ ούδέν πλέον. 
Άπαντες γινώσκουσιν δτι αί σωματικά! άνωμαλίαι καϊ παραμορφώσεις, αί 
αλλοιώσεις ιδίως τοΰ σχήματος τοΰ κρανίου, μάς χορηγοΰσι γενεαλογι
κής διαδοχής παραδείγματα. Πλήν τά τοιαΰτα παραδείγματα καϊ σπάνια 
είναι καϊ δέν έπιμένουσιν, ή δέ τακτική κατάστασις άναλαμβάνει τά δι
καιώματα αυτής, χωρίς τι νά ταράξη έκ νέου τήν άνάπτυξίν της.

« Είναι πεντήκοντα καϊ πέντε έτών ό Άνδριανός ουτος, έγεννήθη δ’ έν 
Κοστρόμη τής 'Ρωσσίας, πέριξ τής Μόσχας. Είναι τύπος κοινός πολύ, μέ
τριου άναστήματος καϊ περιωρισμένου πνεύματος· δύσκολον νά έννοήση τις 
τής φυσιογνωμίας του τάς λεπτομέρειας έν συνόλω. Πρόγναθος δέν είναι· 
οφθαλμοί όλίγον ήνεωγμένοι καϊ φαιοΰ χρώματος, έπιμήκεις μάλλον, φαί
νονται δέ πάσχοντες· λαιμός κοντός καϊ παχύς, αί δέ μακραϊ τρίχες δέν 
εκτείνονται πέραν τής βάσεώς του. Τό έπίλοιπον τοΰ σώματος μέρος, 
μετά τών βραχιόνων και ρωμαλέων αύτοΰ κνημών, ούδέν άξιον λόγου πα
ρουσιάζει, καθόσον άφορα τό πτιλωτόν σύστημα, πανταχοϋ διά μακρών 
ίούλων τριχών άντικαθιστώμενον. Είναι ό άνθρωπος ουτος αντικείμενου 
τερατολογίας ούχϊ έκ τών σπουδαιοτέρων, ούδέν άλλο πρόσκομμα καθό
σον άφορα τήν ενέργειαν τών ζωικών λειτουργιών παρουσιάζων, είμή 
στιγμιαίαν βραδύτητα έπϊ τής μασσήσεως τής τροφής· καϊ τοΰτο συνέπεια 
τής έξαιρετικής τοΰ στόματος κατασκευής.

« Χάρις είς τό συνοδεΰον αύτόν τριετές παιδίον, δπερ αμέσως έννοεΐ τις 
δτι είναι υιός του, τοσοΰτον ή άμεσος κληρονομιά άναγινώσκεται 
έφ’ δλου τοΰ προσώπου αύτοΰ μήπω μέ τρίχας έξ ολοκλήρου κεκαλυμ- 
μένου· χάρις, λέγω, εΐς αύτό δύναται τις ν’ άνεύρη τοΰ πατρός τόν άρ
χαΐον τύπον. Τοΰ τέκνου μάλιστα ή φυσιογνωμία φαίνεται περιεργοτέρα 
παρά τήν τοΰ πατρός. Έσπούδασα καϊ μετά προσοχής έχάραξα, τήν μι
κρόν ταύτην καϊ εύφυα φυσιογνωμίαν, μέ τό βλέμμα φαιόν, ζωηρόν καϊ 
μέ μελανός περικυκλωμένον βλεφαρίδας, άντιγράψας τάς άλλοκότους ριζώ
σεις τών τριχών έκείνων, ών ή λεπτό της καϊ λευκότης παρά τω υιώ δέν 
διαφέρει τών τής Άγκυοαίας γαλής. Αί μακρύτεραι αύτών, άπό τής έξω 
γωνίας τών οφθαλμών άρχόμεναι, άφοΰ σχηματίζωσι τάς όφρύας καϊ άκο- 
λουθοΰσι παραλλήλως τό κάτω βλέφαρον, ένοΰνται μέ τάς τής κό
μης. Μία μεταξοειδής μεταξύ τών οφθαλμών άνθοδέσμη· στέμμα έν μέσω 
τής ρινός καϊ θύσανος έπϊ τής άκρας αυτής· οί μύστακες ένοΰνται μέ 
παραγναθίδας (φαβορίτας' άρκούντως μακράς. Αί έπϊ τών βραχιόνων τρί
χες είναι λεπταϊ καϊ άφθονοι, τό δέρμα τοΰ προσώπου λευκόν, όπως τό τοΰ 
λοιποΰ σώματος· παρ’ άμφοτέροις δέ, πατρϊ καϊ υίώ, τό ένδον τοΰ ώτίου 
λάσιον καθ’ υπερβολήν.
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β "Ευ άλλο περίεργον παρ’ άμφοτέροις, παρατηρήσεως άξιον, είναι ή 
έπί τοϋ άριθμοϋ τών όδόντων μεγάλη ανωμαλία. 'Ο πατήρ έχει τέσσα-ρας 
τομείς έπί τής κάτω σιαγόνος, ένα δέ μόνον έπι τής άνω· φαίνεται μολα
ταύτα ακόμη έπι τών ουλών τό ίχνος δευτέρου τής αύτής φύσεως όδόντας, 
έξηλειφθέντος ήδη. Δύναται τις, Οίγων τά ούλα, νά βεβαιωθή δτι ούτοι ήσαν 
όλοι οί όδόντες τοϋ φαινομένου τούτου, κα’ι αύτών δε παν δ,τι μένει 
ζατετρίβη και έμαύρισεν έκ τής καταχρήσεως τοΰ καπνοϋ. Παρά οέ τω 
υίώ, Φεδώρ καλουμένω, τέσσαρες πρόσκαιροι τομείς έπί τής κάτω σιαγό
νος καί ούδέν πλέον. Έγγίζων τις τάς όδοντίας αψίδας παρατηρεί ότι ήσαν 
άρχήθευ λεπταί αί δέ καλούμεναι βοΟριαχαί ανισότητες έλλείπουσιν.

« Ό Άνδριανδς καί ό υιός του μέλλουν φυσικώ τω λόγω νά καθέξωσι 
τήν άρμοδίαν θέσιν έν τοΐς περί το ούτων πραγματευομένοις έπίστημονικοΐς 
συγγράμμασιν. Ό Βύφων έγίνωσκεν ήδη ανθρώπους μέ τριχωτόν πρόσωπον 
έν τή ’Ασία υπάρχοντας, απέδιδε δέ τοΰτο εις ίδιον τοΰ δέρματος οργανι
σμόν. Ό ίδιος διηγείται έν τώ Παραρτήματί τής Φυσικής Ιστορίας του, 
δτι εΐδεν έν Παρισίοις τώ 177-1 άνθρωπον, τοιαΰτα περίπου φαινόμενα πα- 
ρουσιάζοντα. Τό μέτωπον καί πρόσωπον αύτοΰ ήσαν μέ μελανάς τρίχας, 
δπως τό γένείον καί τήν κόμην του, κεκαλυμμένα. Ό δέ Δαρουέν'Darwin) έν, 
τω περί ποικιλίας τών ζώων συγγράμματι αύτοΰ, άποδεικνύει οποία ύπαρ
χε-. σχέσις μεταξύ τής έλλείψεως τριχών καί έλαττώματος, καθόσον άφορα 
τόν άριΟμόν καί όγκον τών όδόντων. Αναφέρει, κατά τον Βάρελ, τούς 
ολίγους όδόντας τών γυμνών Αιγυπτίων σκύλων καί όσους έπίσης παρε- 
τήρησεν έπί ενός άτριχου βραχυκώλου κυνός. Ό δέ Λέδουϊκ παρετήρησεν 
έπί άνθρώπων πλεΐστα όσα φανερά κληρονομικής φαλακοώσεως παραδείγ

ματα συνοδεύομε να ΰφ’ ολικής ή μερικής έλλείψεως όδόντων. ’Εντεύθεν 
ό διάσημο; ’’Αγγλο; φυσιολόγος έξάγει σχέσιν ύπάρχουσαν μεταξύ τής 
έλλείψεως τριχών καί τής έπί τοϋ μασσητικοϋ συστήματος άνωμαλίας, 
έλλειψιν τουτέστι όδόντων, άλλοτε δέ πάλιν άφθονίαυ μεγάλην. Ό Κ. 
Κράουφωο έπί τέλους ειδεν έν τή αύλή τοϋ βασιλέω; τών Βιρμάνων τρι
ακονταετή περίπου άνθρωπον ουτινος τό σώμα όλον, πλήν τών χειοών 
καί ποδών, ήτο κεκαλυμμένον μέ μεταξοειδείς καί ευθείας τρίχας, έπί τών 
ώμων καί τής σπονδυλικής ράχεως μέχρι πέντε δακτύλων μήκος φθανού- 
σας· δτε ό άνθρωπος ούτος έγεννήθη, τά ώτά του μόνα ήσαν τριχωτά. 
Μόλις εικοσαετής έφθασεν είς ηλικίαν έφηβου και άπώλεσε τούς γαλα
θηνούς όδόντας, οΐτινες τότε άντεζατεστάθησαυ ύπό πέντε έπί τής άνω 
σιαγόνος, τεσσάρων τομέων καί ενός κυνόδοντος·—ύπό τεσσάρων δέ το
μέων κατά τήν κάτω σιαγόνα: όλοι οί όδόντες ούτοι ήσαν μικροί. Έσχεν 
ό άνθρωπος ούτο;, Σέ—Μαόγγ καλούμενος, τέσσαρας θυγατέρας- ή τελευ
ταία μόνου τώ ώμοίαζε. Καθόσον άφορα τάς τρίχας αίτινες ήρχισαν νά 
φαίνωνται έντός τών ώτίων τοϋ πατρός, ότε έγεννήθη, ή τελευταία όμοι- 
άζουσα αύτώ κόρη, φθάσασα είς ήλ'.κίαν έφηβον είχε γένειον καί μύστακα- 
είς τρόπον ώστε το παράδοξον τοΰτο φαινόμενου ήτο κληρονομικόν. Αύτη, 
κατά τό 1822 γεννηΟεΐσα, είναι ίσως ή γυνή τήν όποιαν άναφέρουσιυ οί 
Αγγλοι άξιωματιζοί ότι ειδον τώ 1855 έν τή ’Ινδική Άβα, αύτοΰ δη

λαδή όπου ό Κράουφωρ κατά τό 182-1 είδε τόν πατέρα. ΊΙ πφί τούτου 
διατριβή τοΰ Άγγλου συγγραφέω; άνεγνώσθη έσχάτως ολόκληρος ύπό τοΰ 
Έουλέν έν τή ’Ακαδημία. Ώς τοιούτου είδους φαινόμενου ό Δαρουέυ άυα- 
φέρει καί τήν ’Ιουλίαν Παστράναν, άοιδόν ’Ισπανίδα δασυγένειον, μέ τό 
πρόσωπον καί τό σώμα όλου τριχωτά, προπάντων δέ τόν αύχένα καί τό 
μέτωπον. Εν άλλο παράδοξον έπί τής γυναικός ταύτης ήτον, δτι είχε δι
πλήν καί άτακτου ζαί έπί τών δύο σιαγόνων σειράν όδόντων, τοΰθ’ δπερ καθίστα 
πρόγναθον ζαί πιθηκόμορφου τήυ πλαγίαν τοϋ προσώπου όψιν. Ένδομύχως πι
στεύω δτι ήπατάτο ό Δαρουέυ διατεινόμενος δτι είχε δύο σειράς κεντρικών 
όδόντων φίλος μου ιατρός έχει τό έζ γύψου έκτυπου τοΰ στόματος τής 
τριχωτού άοιδού, παρετήρησα δέ ότι οί όδόντες, κάκιστα άλλως τε διηθη
μένοι, είναι τεθειμένοι κατά τό έσω μέν μέρος έπί ύπερτροφικής τών ούλων 
κλίσεως, έξω δέ, έπί δύο οστών τή; σιαγόνος. Ή δέ ζλίσις αΰτη, λίαν 
ανεπτυγμένη, έπλήρου ολόκληρον τοΰ στόματος τό πρόθυρου καί άπώθει 
τά χε'-λη, έξογζωμένα καί ήμιηνεωγμένα διατηρούσα αύτά, τοΰτο δ’ ηύ- 
ξαυε τήν ζωώδη τοϋ άντικειμένου μορφήν. Άφοΰ λάβη τι; ύπ’ όψιν τήν 
ανωμαλίαν ταύτην, έννοεΐ ότι ή διάμετρος τοΰ στόματος δέν ήτο τοιαύτη, 
ώστε νά μεταβάλλη ούσιωδώς τήν έπί τού προσώπου σχηματιζομένην γω
νίαν αύτού.

« Έπί τής γυναικός ταύτης μοί παρουσιάσθη έσχάτως έκ τύχης περί- 
στασις άρμοοια, — περιηγητής τις πεπαιδευμένος, ικανόν χρόνον ζήσας έν 
’Αμερική,—όπως έξετάσω λεπτομερέστερου τό πράγμα. Έμαθον παρ’ αύτού 
ότι έγνώρισε τήν ’Ιουλίαν Παστράναν, ’Ισπανίδα τό γένος, τήν άοιδόν δ’έ-
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παγγελομένην έν τή Μεσημβρινή ’Αμερική, τώ 1858 έν Καναδά. Τήν έπω- 
νόμαζον Άρκτον. 'Ητο μελαγχροινή, πολύ μελαγχροινή, μικρόσωμος μέν, 
πλήν μέ τά μέλη όλα ανάλογα· ειχεν όνυχας κίτρινου χρώματος, στήθος 
ωραίου, τόν όμφαλόν έξέχοντα πολύ καί πιθανώς διά τών όδόντων κοπέντα, 
όπως συνειθίζουσι συχνάκις έν τή Μεσημβρινή ’Αμερική νά πράττωσιυ. Πσαν 
αί τρίχες τής κόμης μακραί καί πολύ μελαναί, χονδραί δέ ώς αλογότρι
χες· ή άφθονος καί καταπληκτική τωόντι αύτής γενείάς, τραχεία- τό με
τώπου, τό μέχρι τών δασέων όφρύων μέ τρίχας κεκαλυμμένον αύτής μέ- 
τωπον, έσκίαζε γλυκείς καί καθύγρους όφθαλμούς, υπό μακρών μελανών 
βλεφαρίδων κυκλωμένους. Τό πρόσωπον όμως αυτής ήτον έν συνόλω απε
χθέστατου, συνεπεία τής ύπέρ μέτρον άναπτύξεως τών ήμιηνεωγμένων χει- 
λέων. Ώμίλει μετά δυσκολίας καί ήδεν ΊσπανιστΙ ήμυψιφώνου (Mezzo 
Soprano) άσματα. Τά μετά τό πρόσωπον μάλλον τριχωτά μέλη ήσαν τό 
άνω τών ώμων καί γόμφων μέρος, τό στήθος και ή σπονδυλική στήλη. Καθ’ 
όσον άφορα τά λοιπά μέλη, τά πρός τό έσω μ.έρος έστραμμένα ήσαν τά 
μάλλον τών άλλων τριχωτά. Ούδεμία πληροφορία περί τών γονέων ή προ
γόνων τής γυναικός ταύτης.

« Καί κατά τό 1811, ό έν ’Ιταλία καθηγητήςΛομβρόζος άναφέρει, δτι έξε- 
τέθη έν τή χώρα έκείνη νεαρά μικρά κεφαλή, κατά τόν αύτόν τρόπον 
μέ τρίχας κεκαλυμμένη. Τι έκ τούτων όλων έξαζτέον; Άπό τοΰ Πλι- 
νιου, ΰποδείξαντος τάς περί τήν γέννησιν τοϋ ανθρώπου αταξίας, πόσοι 
δέν διεπραγματεύθησαν συγγράφεις τό σπουδαιον καί άλυτου τοΰτο 
τής γενεαλογίας ζήτημα ! Ό 'Ιπποκράτης στηρίζων τήν κρδσιν τοΰ τέ
κνου έπί τής ύγιεινής καταστάσεως τής μητρός· ό Αυκοϋργος συνιστών 
τήν εγκράτειαν τοϋ Πλουτάρχου αί περί ύγιεινής σώφρονες συμβουλαί, 
τοσούτων έν τή άρχαιότητι γνώμαι, όλων πρεσβευόντων ότι τό τέκνου 
έδύνατο νά όμοιάση δ,τι πρόσωπον ήθελεν έχει διαρκέστερου έν τή φαν
τασία της ή μήτηρ, όλα ταΰτα άποδεικνύουσιν ότι, τό ζήτημα δέν έκα
με μεγάλας επί τών ημερών ήμών προόδους· είοήξαν μολαταύτα έν νέ
ον στοιχεΐον, τό Έπ ισ τ ρε π τι κ ό ν καλούμενου. Τί παράδοξου καί διά τον 
Κύνα—Άνθρωπον νά ύποστηρίξωσιν ότι ό κόσμος, μετά μακράν σειράν 
γενεαλογιών καί διασταυρώσεων πλείστων όσων φυλών ήρξατο έπανέρχε- 
σθαι εις τον πρωτόγονον αύτοΰ τύπον; Έπί τοϋ παρόντος, άγνοοΰντες τά 
προηγούμενα, γονείς τούτέστι καί προγόνους, τώυ δύο τούτων τριχωτών 
όντων, άς περιορίσθώμεν καταδεικνύοντες τό ύπ’ δψιν ήμών Αμέσου Γε
νεαλογικής Κληρονομιάς παράδειγμα, δπως χρησιμεύση οδηγός 
πρός τελειότερος εΐς τούς μεθ’ ήμάς ανακαλύψεις.
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