
7. ον

/.ογιοι 
καί ci Γεωγρά 

καθόσον τά μεταλλόστμα 
ες, πλείστα όσα φώτα 

έρευνας των, Ό Διών, έν
:βυ δστις διϊσχυρίζετο 
ΰ Καίσαρος, αναφέρει 

να χαράξωσίν έπί τιμή 
σύμβαλον τής ελευθερίας, 
του, συντελέσαντα πρός 

φρονεί ότι δέν δύναται 
ΨϊΑ. ΔΙ -)

Ύπδ τόν τίτλον τούτον θέλομεν διαλάβει ένταΰθα ιδίως περί τής ωφέ
λειας τών αρχαίων νομισμάτων ή μετάλλοσήμων ώς πρός τήν σπουδήν τή; 
φυσιογνωμίας.

Ή ωφέλεια τών αρχαίων νομισμάτων, 
τοσοϋτον όμολογεϊται ύπό πάντων τών 
δεις εύρεΟη ολιγωρήσας τήν σπουδήν αυτών, βεβαί· 
νομ-.σΟή έν τή Δημοκρατία τών γραμμάτων, ώς προπετώ 
κείνο όπερ άπαντες οί λόγιο- εγκρίνουσιυ ή

Οι ιστορικοί μάλιστα και ci I εωνοάοοι 
τον τά «κτιμώσι, 
μα τα καί οί άνδριάντ 
’Λρχαιολογίας έ 
λών περί τοϋ ΙΙρου 
διά τοϋ θανάτου 
ϊίροΰτος διέταξε 
φαλής αύτοϋ, 
καί τό ϊδικόν 
νιος ώσαύτως

(ΟΜΠΡΟϊ

άπερ συνήθως καλούνται, άντί ζαι, 
σοφών καί επιστημόνων, ώστε ού- 

αύτών, βεβαίως ύπό φόβου μή τυχόν 
_~ς καταδικάζων έ
ν όπερ αυτός αγνοεί, 
ΰ χρόνου έπί τοσοϋ- 
έπίσης καί τά άγάλ- 
αύτοΐς είς τάς περί 

■ή ρωιζαϊζή αύτοϋ Ίστοοία, όμι- 
ότι ήλευΟέρωσε τήν πατρίδα του 
:ό μεταλλοσημον όπερ αυτός ό 

έαυτοΰ, φέρον πιλίδιόν τι έπί ζε- 
ζαί δύο εγχειρίδια το τοϋ Κασσίου 
τον αύτόν σκοπόν. Ό δέ Δο·.ετό- 
·_ς ν’ άνευρη πειττικωτέραν όιπό-

Καίσαρ
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δειξιν τοΰ ότι ό Αύγουστος νέος ετι ών έπωνομάζετο καί Θουρΐνος, είμή 
άγαλμάτιόν τι έξ όρειχάλκου φέρον τήν επωνυμίαν ταύτην καί δπερ ό 
Σουετόνιος έδείκνυε τοΐς βουλομένοις.

ΓΠ σπουδή αύτη τής άρχαιότητος έκαλλιεργήθη ύπό τών περιφανέστερων 
'Ρωμαίων. Ό Βάρρων ώς έπίσης καί ό Κικέρων καί ό ’Αττικός εΐχον άνα- 
ζητήσει έν ταΐς ουτω καλουμέναις άντίκαις τάς εικόνας απάντων τών 
ενδόξων τής 'Ρώμης άνδρών. Ό Ιούλιος Καϊσαρ δστις είχε κλίσιν πρός τάς 
έπιστήμας, τάς ελευθέρους τέχνας καί --------------- -
τό νά έρευνα περί μεταλλίων, άναγλύφων 
τής άρχαιότητος κοσμημάτων. Ό ‘ ' 
τοσούτω περί τά τοιαΰτα εμπαθής <” 
στων προτομών καί εικόνων τών διάσημων έκείνων προσώπων 
κατετάχΟησαν μετά τών θεών ύπό τών 
παρά τοΐς άνθρώποις. Σύν τοΐς άλλοις 
αύτοΰ καί τάς εικόνας τοΰ φιή.οσόφου 
φέως καί, τό περιεργότερον, καί αύτοΰ

Άλλά παραλείποντες ένταΰθα τά περί 
χαίων νομισμάτων ή μεταλλοσήμων τά 
ν’ άναζητήση έν τοΐς συγγράμμασι τών άρχαιολόγων, καί ιδίως έν τω 
περίφημου Νομισματολόγου Ε. Σπανχάϊμ, θέλομεν σαφέστερον όμιλή— 
τής ειδικής αύτών ώφελείας ώς προς τήν φυσιογνωμίαν.

Έν πρώτοίς όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν δτι δέν δύναται 
τήν φυσιογνωμίαν είμή έν τοΐς προσώποις τών 

τών Ηγεμόνων καί τών Μεγάλων Άνδρών. Είτε διότι
* ~ “ Α ____ J .. X—...t

έπιστήμας, τάς ελευθέρους τέχνας και τά στρατιωτικά, ήτο περίεργος εις 
ι, άγαλμάτων, μωσαϊκών και άλλων 

Ό Αύτοκράτωρ Ά7<έξανδρος Σεβέρος ήν 
ώστε έποιήσατο άρίστην συλλογήν πλεί- 

> άτινα συγ- 
Έθνικών, ή έδοξάσθησαν μεγάλως 
έβλεπέ τις έν τω σπουδαστηρίω 

Απολλώνιου, τοΰ Αβραάμ, τοΰ Όρ- 
τοΰ Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χρίστου.

Γ- τής γενικής ώφελείας τών άρ- 
όποΐα άλλως τε δύναται τις εύχερώς 

,· τοϋ 
ςσει περί

τις κάλλιον 
μεταλλοσή- 
ώς έκ της 

τω κόσμω, ούδόλως παρεμποδί-

νά σπουδάση
μων 
θέσεως και τοΰ βαθμού δν ζατέχουσιν 
ζονται εις τήν έκτέλεσιν τών ιδίων εαυτών κλίσεων, ή ότι αί πράξεις 
των εΐσιν ούτως είπεΐν, τοΐ 
τών συμμορφούμεναι πρός 
δείνα λόγου χάριν έχει μέν κλίσιν πρός τήν έλευΟεριότητα καί 
ναιοοωρίαν, άλλ’ ή άρετή αύτη καταπνίγεται έν τή πτωχία αύτοΰ, 
τις έγεννήθη έκ φύσεως ανδρείος, άλλ’ ή άπασχόλησίς 
τινα τέχνην τώ άφαιρεΐ τήν ευκαιρίαν 
πάλιν γενναται σκληρός και δεσποτι 
του τόν αναγκάζει νά διάγη 
αύστηροΰ τίνος αύθέντου, καί 

ου, άτινα βεβαίως 
ι. Ό Άβδολώνυμος κατήγετο μέν έκ τών βασιλέων τής 

ι καί κατήντησε νά καλλιεργή ίδίαις

τών
’.ς πάσι γνωσταΐ· ένώ άπ’ έναντίας αί τών ίδιω- 
τήν μοίραν έκάστου, θάπτονται τή λήθη. Ό 

; τήν έλευΟεριότητα καί τήν γεν- 
Ετερος 

του είς βάναυσόν 
ν’ άναδειχΟή τοιοΰτος. Άλλος 
άλλ’ ή ποταπότης τής τύχης 

βίον ύποτελή καί νά ύπείκη είς τάς ,διαταγάς 
ούτω νά καταδαμάζη τά πάθη καί τά έλατ- 
ήΟελον γείνει καταφανή άν έζη έν έλευθέρα 

Σιδώνος, 
χερσί τόν

τώματά τ 
καταστάσε 
άλλ’ έζη έν μεγίστη πενία 
ζήπόν του. 
τοΐς άνθρώποις, 
άνεβίβαζεν εις 
ετέρου καί 
των τών Ελλήνων άν ή φιλοσοφία δέν διώρθονε τάς

. Αί έξοχοι λοιπόν άρεταί αύτοΰ ήθελον διαμένει άγνωστοι παρά 
έάν ό Μέγας Άλέξανδος δεόντως αυτός έκτιμήσας δέν τον 
τόν θρόνον τών προγόνων του περί τά 332 π. χ. Άφ’ 

αύτος δ Σωκράτης δέν ήθελεν άνακηρυχΟή ό σοφότερος άπάν- 
κακάς κλίσεις μεθ’
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ώμολόγει δτι έγεννήθη, καί τάς όποιας 7] φυσιογνωμία αύτοΰ 
τοΰ προσώπου του, καί έάν έξηκολούθει έπαγγελλόμενος τόν 

ήν πρώτην αύτοΰ τέχνην.
...... συμφώνου άπαντες ν’ 

παραστήση ήμΐν πιστώ 
Άνδρών τής άρχαιότητο 

αύται έχαραχθησαν έπί 1 
, άπεικάζουσιν αύτούς λίαν 

Ιστορικοί, οί άλλως τε παραμελοΰντες 
προσώπου, ών τήν ιστορίαν 

ήμΐν τάς εικόνας ταύτας άσφ 
αύτών.

Άλλ’ δμως ινα 
γνωμίας 
προσοχήν 
χΟείσας. 
καί ιδίως έν 
μεναι έν Γαλλία ή έν 'Ισπανία δέν άφωμοίουν τ

ών ό ίδιος 
έζωγοάφει έπί 
λιθογλύφον, τ'

Όφείλομεν δεύτερον έκ 
έστιν ίκανώτερον δπως 
νων καί τών Με 
τίκαι. Καθότι έι 
έξό;/ων χαρακτών 
ή οί Ί '
χαρακτήρων τοΰ 
παριστάνουσιν 
άγαλμάτων

’ άνομολογήσωμεν δτι ούδέν 
; τάς εικόνας τών Ήγεμό- 
ς είμή αί καλούμενα·, ά ν- 
ών ημερών αύτών καί ύπό 

σαφέστερον —’· ----- -—-'·
πολλάκις τ 

συγγράφουσι. 
:λέστερον καί

σπουδάσωμεν έξ

> και πιστότερου 
τά καθέκαστα τών 

Πρός δέ τούτοις 
τών ανωνύμων

τά περί τής φυσιο 
ιστήσωμεν ιδίως τήν 

καλών εργατών διαγαρα- 
Ίταλία κατασκευασθείσας 

’ ύπται, διότι αί γενό- 
τοσοΰτον καλώς, 
ής 'Ελλάδος οέν 

άκολουθοΰντας τήν 
ταΐς έκστρα- 

τάς μέν τών δέ·

ς ΐνα επωφελώς σπουδάσωμεν έξ αύτών 
τών 'Ρωμαίων αύτοκοατόρων, όφείλομεν νά έ 

ήμών εις τάς λατινικός ζαί τάς ύπό 
Διά τών λατινικών έννοοΰμεν τάς έν 

Ρώμη, ένθα κατωκουν οί ζαλήτεροι γλύ 
τά πρόσωπα 

Αί Έλληνιζαί ήσαν ήττον προσόμοιοι, καθότι οί έργάται τ 
δύνανται φυσικώ τώ λόγω νά παραβληθώσι πρός τούς 
Αύλήν καί διηνεζώς συνοδεύοντας τούς Αύτοζράτορας έν 
τείαις αύτών. Οί νομισματογνώμονες εύκόλως διακρίνουσι 
καθότι αί Έλληνιζαί ώς καί αί τών άποικιών καί τών έπαρχιών φέρουσι 
συνήθως όνομά 
και είσί σχεδόν 
κόλως τάς μέν 
ριακάς έκ τής 
άναγ)ωφής. ΙΙρος δέ

τών άποικιών 
τι ή ιερογλυφικόν δηλωτικόν τής 'χώρας 
πάντοτε διαφόρου κατασκευής. Ούτως 
Αιγυπτιακός έκ 
παχύτητός των καί τά

* ; τούτοις ούδό/.ως 
ράττωσι μεταλλόσημα χρυσά τών Αύτοκοατόρων, ώστε 

’ Λ- 1—!---- .._S —1 -Δ.ι

τών ίδιαζόντων αύταΐς 
ς 'Ισπανικός έκ 
έπετρέπετο τοΐς

ένθα έχαραχθησαν 
άναγνωρίζει τις εϋ- 
γύοων, τάς δέ Συ- 
τής λεπτής αύτών 
ξένοις τό νά χα- 
ταΰτα εΐσιν Ίτα- 
εξ ορειχάλκου τώνλικά, ώς έπίσης καί τά πλεΐστα τών άργυρών καί τών 

φερόντων τά δύο ταϋτα ψηφία 
ταγήν τής Γερουσίας. »

Δέν έπιμένομεν σταΟερώς είς τό ν’ άποδείξωμεν τό άληθές τών κανόνων 
τής φυσιογνωμίας οΐτινες τυχόν νά ώσιν έστιν δτε άπατηλαί. Άφίνομεν τήν 
περί τούτου φροντίδα εις τούς έξ έπαγγέλματος ειδήμονας. Διϊσχυριζόμε- 
Οα μόνον είς το νά καταΟέσωμεν τόν γενικόν τοΰτον κανόνα δτι ή φύ- 
σις έξεικονίζει πολλάκις τήν ψυχή* ήμών έπί τοΰ προσώπου καί δτι 

τινές καί διαμορφώσεις έξωτερικαί παράγονται έκ τής 
άτόμου καί ύποδεικνύουσι τάς διαθέσεις και κλίσεις 
τις δτι οί έχοντες ομοιότητά τινα πρός τον λύκον 
άνδρεΐοι καί γενναίοι, οί δέ πρός τόν πίΟηκα ή 
καί πανούργοι καί οΰτω καθεξής. Καί προσέτι 

ό ήθος άνθρώπου γελώντος, κλαίοντος,

: S. C· ήτοι α Senatus Consullo » « κατά δια

τρόποι 
σίας τοΰ 
παρατηρεί 
τον εΐσιν 
έπιτήδειοι 
φύσεως τ

τινα 
λ — *!

ίδιοσυγκρα- 
αύτοΰ. Όθευ 

ή τόν άε- 
τήν άλώπεκα 
οί έχοντες έκ 

έπιπλήττοντος, σκεπτικούσκ
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ή όργίλου, ούτοι συνήθως ύπόκεινται είς τά πάθη έζεϊνα ών τόν χαρα
κτήρα φέρουσιν έπί τοΰ προσώπου. Διηγούνται ότι ό περίφημος ’Ιταλός 
φιλόσοφος Καμπανέλλας, ό περί τά τέλη τοΰ ις·'. αΐώνος άζμάσας έγί- 
■νωσκε τάς κλίσεις τών ανθρώπων ζατά τόνδε τρόπον: Έσχημάτιζεν ού- 
τος τό ήθος τοϋ προσώπου, τά τών χειρών κινήματα καί τά επίλοιπα 
τοΰ σώματος μέλη όσον οΐόν τε προσεγγίζοντα πρός έζεϊνα τών άτόμων, 
άπεο ήθελε νά έξετάση, και τότε παρετήρει είς τί έτεινε τό πνεΰμά των, 
ή είς ποιον πάθος έφαίνοντο νά έχωσι ροπήν, ώστε έζ τούτου διέκρινε 
τά ενδόμυχα τής καρδίας των. Έχέχτητο δέ χαι φαντασίαν τοσούτω ι
σχυρά·/, ώστε βασάνοις ποτέ ύποβληθείς ύπό τοΰ τρομερού δικαστηρίου τής 
Τέρας Έξετάσεως, ήδυνήθη νά έπιστήση τόν νοΰν του σταθερώς είς άλλην 
τινά ιδέαν ήτις νά τώ αφαίρεση σχεδόν τήν αίσθηοιν τών πόνων καί νά 
τόν άποτρέψη τοΰ νά όμολογήση τι.

Έπι τή γενική ταύτη αρχή πάς τις ευκόλως έννοεϊ ότι οί έχοντες τά 
αύτά χαρακτηριστικά έχουσι σχεδόν και τάς αύτάς κλίσεις. Συγγραφεύς 
τις παρατηρεί ότι ό Βερναρδϊνος Στεφόνιος άριστος ποιητής είχε τά αύ
τά τοΰ προσώπου χαρακτηριστικά οια άνεφαίνοντο έν τώ άγάλματι τοΰ 
Βιργιλίου. Ού μην άλλά και ό Νουμάς Πομπήλιος καί ό Άντωνϊνος Ηϊος 
παρετηρήΟη ότι ώμοίαζον κατά τε τό πρόσωπον καί τά ήθη, καί ότι ό μέ
γας φιλόσοφος καί πολιτικός άνήο Le Chancelier de-l’Hdpilal ώμοίαζεν έντε- 
λώς τω Άριστοτέλει.

Ό περίφημος Σπόν έν τελεί τοΰ αρχαιολογικού του πονήματος έπιφέ- 
ρει παρατηρήσεις περί φυσιογνωμίας έπί 28 μεταλλοσήμων (ΜέάαΐΙΙβε) τών 
’Ρωμαίων Αύτοκρατόρων εικονογραφημένων έν αύτώ, αϊτινες θέλουν, λέγει, 
χρησιμεύσει ώς προεισαγωγή είς τήν έπιστήμην ταύτην ής αί άρχαι δέν 
άνεπτύχθησαν είσέτι ασφαλώς. ’Αλλά δέν αναφέρει ούδέν περί τών με
ταλλοσήμων έκείνων έν οΐς είσιν έγκεχαραγμέναι αί εικόνες τών 'Ρωμαί
ων Υπάτων ή τών Ηρώων τής άρχαιότητος, κοθότι, λέγει, ούδόλως έπε- 
τρέπετο τοΐς Ύπάτοις τό νά χαράττωσι τάς εικόνας αύτών έπί τών νο
μισμάτων, καί ότι όσας έξ αύτών βλέπομεν έγένοντο ύπό τών απογόνων 
των. Οί δ’ Ήρωες τής άρχαιότητος σεβόμενοι ύπό τών λαών μάλλον διά 
τάς άρετάς αύτών παρά διά τήν αρχήν καί έξουσίαν των, παρίσταντο 
έπί τών μεταλλοσήμων μετά θάνατον, καί ένίοτε μετά παρέλευσίν πολλών 
αιώνων· οθεν καθίσταται δύσκολου τό ν’ άνεύρη τις τάς αληθείς αύτών 
εικόνας.

Ό κατάλογος τών ρηθέντων 28 μεταλλοσήμων άρχεται άπό ’Αλεξάν
δρου τοΰ Μεγάλου, ειτα τοΰ Πομπηίου, τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος καί τών 
λοιπών και προβαίνει μέχρι τοΰ Αύτοκράτορος Μαξιμίνου. ’Αλλ* άρκού- 
μεθα είς τό ν’ άναφέρωμεν πρός δείγμα τά ύπό τοΰ συγγραφέως λεγάμε
να περί τοΰ Αλεξάνδρου: — Είχε τό πρόσωπον λίαν προέχον πέραν τοΰ 
λαιμού, και τούς οφθαλμούς ζυλοιδιώυτας, λίαν έσχισμένους και πρός τά 
άνω τείνοντας, άπερ δέν δύναται τις νά θεώρηση χωρίς νά έκλάβη αύτόν 

■δί’ άνδρα φιλόδοξου, γενυαϊου καί παράφορου. Ό Πλούταρχος σημηοϊ τήν

ο άυάτασιυ τοΰ τραχήλου » του, ήτις παρατηρεΐται και έν τοΐς μεταλλο- 
σήμοις α’ “ "-εο, κατά τούς φυσιογνώμονας, δηλοΐ πνεύμα άλα-
ζονιχόν ροσύνην. Ήτο δέ μέτριου αναστήματος καί μάλλον
μικρός ή . ·· -ή ου χαί ό περί αύτοΰ λατινικός στίχος: « MagniK Alexan
der corp 1 pn- vns oral-» ήτοι «ό Μέγας ’Αλέξανδρος μικρός τό σώμα ήν.»

Οί μικρού αναστήματος έχουσι συνήθως πλειοτέραν τών μεγάλων ζωηρό
τητα, τά πνεύματα μάλλον συμπεπυκνωμέυα καί τό αιμα ταχυτέρως 
κυκλοφορούν, άπερ κατεΐχεν ό Άλλέξανδρος είς μέγιστον βαθμόν. Τοΰτο 
δ’ έν πρώτοις απέδειξε χαταδαμάιας τόν Βουζέφαλον. Διό καί τό Κοινόν 
τών Μακεδόνων τόν παριστα άφιππαζόμενον έπ’ αύτοΰ έν τώ όπισθοτύπω 
,μέρει τοΰ μεταλλοσήμου.

Περαίνοντες ήδη τήν παρούσαν Πραγματεία'/ σημειοΰμεν έν παρόδω δτι 
τάς περί φυσιογνωμίας ιδέας τοΰ Ιακώβου Σπόν αναπτύσσει έπί τό ακρι
βέστερο'/ ό ’Ελβετός συγγραφεύς Γασπάρ Ααβατέρ, ό γεννηθείς έν έτει 
1740. έν τώ περιφήμω συγγράμματι αύτοΰ, έπιγραφομένω· « Essais Physiognoroi- 
ques » Δοκίμια Φυσιογνωμικά, ο Ό διάσημος ουτος άνήρ έξέδωζεν ούκ ολί
γα συγγράμματα πεζά τε καί ποιητικά, ών τά πλεϊστα πραγματεύονται 
περί ηθικής καί εύσεβείας. Είκοσιπενταετής έτι ών, ήρξατο αναζητώ·/ τάς 
σχέσεις τάς μεταξύ τών χαρακτήρων τοΰ προσώπου καί τών αισθημάτων τής 
ψυχής. Έξηκολούθησε δέ τάς έρεύνας του καθ’ όλου τό διάστημα τοϋ βί
ου του καί ουτω κατέστη δημιουργός νέας έπιστήμης, τής Φυσιογνω
μίας μεθ’ ής τό όνομα αύτοΰ αδιάσπαστου έστι.

ΕΜ. ΠΑΝΜΑΚΟΠΟΤΛΟΣ-
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ΤΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΝ ΕΓ1ΟΊΊΝ

έζ τοϋ γαλλιχοϋ έρα-ητΟτΐσχ ζζΐ άναγνωσΟεΤσα ί·/ τφ Φιλεκ. Σολλόγω «"Ομη-ο;» 

ύπό Λ. Κουρνιίζτη, -?1 22 'Απριλίου !873.

(Συνέχει»)
"Ας λάβωμεν ζαί έτερον παράδειγμα τήν βιβλιοθήκην τοϋ ήμετέρου Συλ

λόγου. ΈσχέφΟητε ποτέ τον αριθμόν τών ανθρώπων οϊτινες είργάσθησαν 
εις έν έζ τών βιβλίων άτινα άναγινώσχετε ; Έν πρώτοις ύπάρχει ό χαρτο- 
ποιός δστις κατασκευάζει τδν χάρτην, ακολούθως ό χαρτοπώλης ό παρα- 
δίδων αύτόν εϊς τδν τυπογράφον, μετά τδν τυπογράφον ό βιβλιορράφος, 
ακολούθως ό βιβλιοδέτης ζαι τέλος, ό χρυσωτής δστις επιγράφει εις τά νώτα 
τοΰ βιβλίου τόν τίτλον τοΰ συγγράμματος.

Είς δλα τά αγροτικά ή βιομηχανικά επιτηδεύματα, τά πράγματα παρέρ
χονται καί ένεργοϋσι πρός άλληλα ώς νά ήμεθα προηγουμένως συνεννο- 
ημένοι· τά δέ ημερομίσθια διανέμονται έξ ίσου μεταξύ δλων έκείνων οϊτινες 
συνέτρεξαν είς τήν έργασίαν.

Τά ίδια ευχάριστα αποτελέσματα δυνάμεθα νά ε’πωμεν καί ώς πρός τάς 
μηχανάς. Ένταΰθα δέον νά πολεμήσωμεν τάς προλήψεις έκείνων οϊτινες ισχυ
ρίζονται δτι αι μηχαναί άφαιροϋν ή έλαττώνουν τήν έργασίαν. Δέν άρνοΰμαι, κύ
ριοι, δτι ύπάρχουν εϊς τήν βιομηχανικήν μετάπλασιν στιγμαί τινες κρίσιμοι, 
άλλά τοΰτο δέν σημαίνει δτι ή εργασία μένει στάσιμος ένεκεν τών νέων εφευ
ρέσεων έν τώ βιομηχανικώ κοσμώ. Καί διάνα ίδωμεν κατά πόσον αί μηχαναί ά- 
φαιροΰν τήν έργασίαν, λάβωμεν ώς παράδειγμα τδ βαμβακουργεϊον καλούμενου 
.Mull-jenny. Ή μεγάλη αυτή μηχανή κινούμενη ύπδ τοϋ άτμοϋ χρησιμεύει νά 
κλώθη τδν βάμβακα. Ότανό άγγλοςβιομήχανος κ. 'Ριχάρδος Arkwright έφεϋρεν 
αύτήν, πολλοί ελεγον δτι ή εργασία τών χειρών θέλει παυσει όλοτελώς. Ύπο- 
λογισθέντος δμως τοΰ ποσοΰ τοϋ ζεκλωσμένου βάμβακος ύπό τών μηχανών τής 
Αγγλίας, άπεοειχθη δτι δλοι οί κάτοικοι τής γής, άνδρες, γυναίκες καί παιδία 
έργαζόμενοιάδιακόπως έπί έν ολόκληρον έτος δέν ήθελον πληρώσει τδποσόν δπερ 
παρέδωκαν είς τδ έμπόριον αί ^ηθεϊσαι μηχαναί εις τδ αύτό διάστηαα τοϋ 
καιροϋ. Βλέπετε λοιπόν ότι αί άτμομηχαναί ού μόνον έλαττώνουν τήν εργα
σίαν άλλά πολλαπλασιάζουν αύτήν έκτείνουσαν τήν κατανάλωσιν. Τδ αύτδ 
πρέπει νά εϊπωμεν καί διά τούς σιδηροδρόμους οϊτινες ένώ εύκολύνουσι τήν με
ταφοράν επεκτείνουν συγχρόνως τάς συγκοινωνίας καί συνδέουν τά έθνη άνα- 
μεσόντων. ’Αδύνατος σχεδόν καθίσταται σήμερον ή ευημερία ενός τόπου άνευ 
σιδηροδρόμων. Οί σιδηρόδρομοι είναι αναγκαίοι είς πάντα τόπον θέλοντα νά 
διατελή έν ισορροπία πρδς τάς προόδους τών άλλων, ύπδ στρατιωτικήν δέ επο- 
ψιν αποβαίνουν αναγκαιότατοι. Τί ήθε’/.ε γείνει ή Γερμανία έν τώ τελευταίω 
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•πολεμώ άνευ σιδηροδρόμων, δτε ή Γαλλία έζινήθη κατ’ αύτής ; Διά τής 
έξαιρέτου καταστάσεως τών σιδηροδρομικών αύτής διακλαδώσεων κατώρθωσε 
νά συγκεντρώση ίσχυράς κατά τοϋ έχθροϋ δυνάμεις καί όρη ένδοξον νίκην 
ήτις έδόξασε διά παντός τό Γερμανικόν έθνος.

Έκτος τούτου καί ύπδ άλλην ύψηλοτέραν έποψιν αί μηχαναί καθίστανται 
άναγκαϊαι είς τόν βίον τοϋ άνθρώπου. Πόσον ή εργασία αύτοϋ Οά ήτον 
πλέον επίπονος έάν δέν είχε μηχανάς είς τήν ύπηρεσίαν του ! Είς ποιους 
κόπους καί μόχθους δέν θά ήτο καταδικασμένος έάν έπρόκειτό ν’ άναση- 
ζώση τά βάρη έκεϊνα τά όποια ό ατμός μετακινεί μετά τοσαύτης εύκολίας 
καί ταχύτητος ’ Άλλά τί έστι μία μηχανή; Υπάρχουν, κύριοι, προλήψεις 
κατά τών πεπαιδευμένων οϊτινες έν τώ σπουδαστηρίω αύτών διαμενοντες 
καταγίνονται είς τήν έφεύρεσιν νέων μηχανών ζαί νέων έφευρέσεων. Πολλοί 
λέγουν δτι οί άνθρωποι ούτοι είς ούδέν εινε ώφέλιμοι καί δτι άνακαλύ- 
πτοντες νέα συστήματα αυξάνουν συγχρόνως τάς άνάγκας τών ανθρώπων. 
Δυστυχώς καί παρ’ ήμϊν έπιζρατεϊ τοιαύτη σφαλερά ζαί προληπτική ιδέα 
καί ούοεμία διάκρισις γίνεται υπέρ τών άνδρών εκείνων οϊτινες μοχθοϋσίν 
υπέρ τής ηθικής καί ψυχικής άναμορφώσεως τής κοινωνίας. Οχι μόνον ού- 
δεμία διάκρισις γίνεται ύπέρ τών ιερέων ζαί τών διδασκάλων άλλά πολ
λάκις Αναγκάζονται ούτοι νά παραβιάζουν τήν συνείδησίν των καί νά α
κολουθούν τάς άλλοκότους ορέξεις ανόητων τινών οϊτινες ύπδ τήν επιρροήν 
τοΰ πλούτου διατελοϋντες νομίζουν δτι τά πάντα έπίστανται καί περί πάντων 
συζητοϋσι. Εντούτοις οί επιστήμονες βλέποντες πόσον επίπονον ήτον είς τούς 
έργάτας νά σφυρηλατώσιν έπί τοΰ άκμονος μεγάλα τεμάχια σιδήρου διενο- 
ήθησαν νά έφεύρωσι νέας μηχανάς δπως άνακουφίσωσι τούς μόχθους αύ
τών. Καί τωόντι, εισερχόμενοι είς τά περισσότερα βαναυσουργεΐα, βλέπομεν 
μετά θαυμασμού μηχανάς αίτινες θέτουν είς κινησιν ύπερμεγέθεις όγκους 
άπαλ’άττουσαι οΰτω τούς έργάτας τοϋ κόπου καί τοϋ κινδύνου. Πλήν 
δέν είναι ή χειρ τοΰ άνθρώπου ήτις μετακινεί καί άνασηκώνει τούς όγκους 
τούτους. Άρχει είς τόν εργάτην νά θέση είς κίνησιν σιδηροΰν τινά μοχλόν 
καί πάραυτα ή μηχανή κινείται καί έργάζεται άντ’ αύτοϋ. Πλησίον δμως 
τοϋ έργάτου δστις’ κινεϊ τήν μηχανήν καί εφοδιάζει αύτήν διά τοΰ αναγ
καίου άνθρακος, βλέπω τόν επιστήμονα δστις, δπως δημιουργήση αύτήν, έξ- 
ήντλησε τήν ζωήν του είς τήν μελέτην καί τήν αγρυπνίαν. Ο πεπαιδευ
μένος λοιπόν είνε αληθώς ό αδελφός τοϋ έργάτου, ή δέ παρ’ αύτοϋ έφευ- 
ρεθεϊσα μηχανή παριστάνει τήν διάνοιαν καί τήν μεγαλοφυίαν του.

Μ ετά τήν γεωργική ν καί β ι ο μη χάνι κ ή ν παραγωγήν έρχεται ·η 
έμπορική παραγωγή. Τά αντικείμενα δέν έχουσι, κύριοι, τήν αύτήν αξίαν 

εν πορτοκάλιον έν Σμύρνη πωλείται άντί δέκα λε- 
Άγγλίαν ζαί είς τήν 'Ρωσσίαν άντί δραχμής. Έπι- 
τδ αντικείμενου τοΰτο νά σάς διηγηθώ περιστατικόν 
δν έν 'Ρωσσία πρεσβευτήν τής Γαλλίας. ’Επίσημόν τι 

ώ είχε συστήσει Μασσαλιώτην τινά εύρισκόμενον έν Πετρουπόλει 
δείας.' Γνωρίζετε βεβαίως δτι είς Μασσαλίαν τά σύκα στοιχίζουν
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πολύ εΰθηνά, χαί δτι άντί δλίγων λεπτών αγοράζει τις ίλόκληρον χαλά- 
Θίον. Προσκληθείς ό ήμέτερος Μασσαλιώτης εις γεύμα ύπό τοΰ πρέσβεως 
και μή γνωριζων τήν αξίαν τών σύκων, ήρχισε νά τρώγη εν πρός έν βλα 
τα ένώπιον αύτοΰ παρατιθέμενα σύκα. Τήν ακόλουθον ήμέραν το άτομον τό 
όποιον τόν είχε συστήσει εις τόν πρεσβευτήν έπορεύθη εις τό ξενοδοχείου 
καί τώ λέγει.

—« Καλέ τί έπραξες χθες έν τή πρεσβεία; Έφέρθης διά τοΰ μάλλον α
νοικείου τρόπου. »

—’Εγώ ! έπραξα άτοπου τι !
—« Βεβαίως, έφαγες δλην τήν ενώπιον σου παρατεθεισαν πυραμίδα τών 

σύκων έκαστον τών οποίων έστοίχιζε 4 φράγκα. »
Ιδού λοιπόν έν παράδειγμα τής έμποριχής αξίας ήτις γενναται έκ τής 

μεταφοράς τών αντικειμένων. Τό έμπόριον οθεν συνίσταται είς τό σύνολον 
τών εργασιών συναλλαγών ή διαπραγματεύσεων, δσας έπί σκοπώ κέρδους 
ένεργοΰμεν, είτε μεταβάλλοντες διά τής τέχνης είς νέα είδη τά αρχικά τής 
φύσεως προϊόντα, είτε πωλοΰντες, άνταλλάσσοντες ή άπό τόπου είς τόπον 
μεταφέροντες τά προϊόντα τής φύσεως ή τής τέχνης. ΙΙροσθέτομεν ωσαύτως 
είς τήν αξίαν τών αντικειμένων μεριδοπωλουντες αύτά. Ένταΰθα θέλω σάς 
διηγηθή καί έτερον άυέκδοτον άφορών τήν μεριδοπωλίαν.

Ήμέραν τινά χωρικός τις έφαντάσθη νά εύθυμήση- ώς έκ τούτου έπορεύθη 
είς ξενοδοχεΐόν τι τής κομοπόλεώς του. Ένώ έξήταζε τόν κατάλογον τών 
φαγητών παρατηρεί καθήμενον έπί ξύλου ψιττακόν δστις έσύριζε καί προσ- 
επάθει νά άρθρωση λέξεις τινάς. Έρωτα τόν ξενοδόχου ποια ή αξία τοΰ 
πτηνού τούτου ;

—Είκοσι φλωρία.
—Άδιάφορον ! άς τον σουβλίσουν
Άπάντες σπεύδουν νά υπακούσουν είς τήν διαταγήν του χωρικού καί 

μετ’ ού πολύ φέρουν έντός άργυροΰ δίσκου τό ταλαίπωρου πτηνόν εντελώς 
προπαρεσκευασμένου. Ό χωρικός άφοΰ τό παρετήρησευ έπί τινας στιγμάς, 
λέγει είς τόν ξενοδόχου. <

—« Εξαίρετα, φίλε μου, είμαι ευχαριστημένος διά τήν έπιμέλειάν σου, 
τώρα δός μοι έν τεμάχιον δύο γροσίωυ. » Διά τού παραδείγματος τούτου 
ήθέλησα νά σάς εξηγήσω τόν μηχανισμόν τοΰ εμπορίου και τής συναλλα
γής. Έξ άλλου αί μερίδες τάς όποιας λαμβάνομεν είς τό ξενοδοχείου δέν 
εΐνε άλλο είμή ή παραγωγή ύπό τό εμπορικόν αύτής σχήμα. Όσάκις πη- 
γαίνομεν είς τό ξενοδοχείου δέν έχομεν ούτε τόν σκοπόν νά φάγωμεν ολό
κληρον όρνίθοπούλιον, ούτε νά είπωμεν ώς τον χωρικόν τοΰ ψιττακού δός 
μοι έν τεμάχιον άντί δύο γροσίωυ, άλλά πληρόνομευ τήν τιμήν ήν δια
λαμβάνει ό κατάλογος τοΰ ξενοδόχου. Έκ τούτων συνάγεται ότι ή έξό- 
δευσις γεννά πραγματικήν άξίαν. Ό ξενοδόχος άγοράζει χονδρικώς τό όρνι- 
Οοπούλιον τό όποιον πωλεϊ άκολούθως λιανικώς. Ή πράξις λοιπόν αΰτη 
καλείται εμπορική παραγωγή. ΙΙροσθέτομεν επίσης είς τήν άξίαν τών άν-
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τικειμένωυ μετακομίζοντες αύτά άπό έν μέρος είς άλλο ή Οέτουτες αύτά 
είς τήν διάκρισιν τοΰ καταναλωτοΰ.

Πδομεν μέχρι τοΰδε, κύριοι, πώς ό πλούτος παράγεται· άς ίδωμεν τώρα 
καί πώς ά ν τ αλλά σ σε τ αι. Ό πλούτος άνταλλάσσεται κατά τρεις τρόπους.

—’Αμέσως
—Διά μέσου τών νομισμάτων
—Καί διά μέσου τής πιστώσεως.
Ό πρώτος τρόπος δι’ ού τά χρήσιμα πράγματα ανταλλάσσονται συνει- 

θίζεται είς τήν Αφρικήν. Οί άγριοι κατοικούντες τά έυδότεοα τής ηπείρου 
ταύτης, έπειδή φοβούνται μ.ήπως ύποδουλωθώσιν ύπό τών ξένων, ώς έκ 
τούτου όσάκις έμ,πορός τις θέλει νά πώληση είς αύτούς δπλα, ρακιού ή 
ενδύματα, εναποθέτει τά αντικείμενα ταΰτα είς τήν όχθην ενός ποταμού 
καί άποσύρεται. Μόλις ό άγριος έπιστρέψει θέτει πλησίον τών αντικειμένων 
τά όποια θέλει ν’ άγοράση μικρόν σωρόν χρυσής κόυεως καί άποσύρεται εις 
τήν σειράν του. Έάν ό έμπορος είς τήν επιστροφήν του εύρη τό ποσόν 
τής χρυσής κόυεως ικανόν, τό λαμβάνει καί άυαχωρεΐ, άλλως τό άφίυει καί 
λαμβάνει όπίσω τά έμπορεύματά του. Ό απλούς ουτος τρόπος τού συναλ- 
λάττεσθαι καλείται ά/ταλλαγή εμπορευμάτων καί είναι είσέτι έν χρήσει 
μεταξύ τών αγρίων λαών τής ’Αφρικής καί τής ’Αμερικής.

Φαυτασθήτε τώρα χωρικόν δστις έθρεψευ ένα βούυ μέ σκοπόν νά ώφε- 
ληθή έκ τής πωλήσεως αύτοΰ. Ό άνθρωπος ουτος έχει ανάγκην άροτρου, 
ενδυμάτων διά τήν σύζυγόν του καί ύποδημάτων διά τόν εαυτόν του. Βε
βαίως είς τάς διαφόρους αύτοΰ άγοράς δέν δύναται νά προτείνη ώς αν
ταλλαγήν ούτε τό μηρίον ούτε τήν γλώσσαν ούτε άλλο τι μέρος τοΰ ζώου. 
Αναγκάζεται οθεν νά εύρη κρεοπώλην τινά είς τόν όποιον νά προσφέρη 
ολόκληρον τόν βουν ύπό τόν όρον δμως νά λάβη τό αντίτιμου τής αξίας. 
Τά χρήματα λοιπόν άντιπροσωπεύουν τ’ ανταλλάξιμα πράγματα διά μέσου 
άνεγνωρισμένης καί θετικής άξίας. Ό χρυσός, τά μέταλλα κατήντησαν τό 
γενικόν νόμισμα, έπειδή έχουν έμπορικήν άξίαν βεβαίαυ καί άνεξάρτητον τώυ 
συμφωνιών. Δέν πληρώνει τις τά πράγματα μόνον διά τών χρημάτων, άλλ’ 
ακόμη καί διά τών γραμματίων. Ή χρήσις τών γραμματίων, ή δημιουρ
γία καί ή κυκλοφορία αύτών στηρίζονται έπί τοΰ γενικού γεγονότος τής 
πιστώσεως.

Υποθέσατε νέον τινά επιπλοποιόν δστις νυμφεύεται καί λαμβάνει ώς 
προίκα παρά τής γυναιχός αύτοΰ 3,000 δραχμάς. Τό ποσόν τούτο είναι ή 
μόνη περιουσία ήν άμφότεροι κατέχουν. *Εχει ανάγκην λοιπόν ν’ άγοράση 
έκλεκτά ξύλα πρός κατασκευήν επίπλων τής άξίας 3,000 δραχμών. Έάν 
δώση είς πληρωμήν τάς 3,000 δραχμάς ας κατέχει, δέν τώ άπομένει τί
ποτε διά νά πληρώση τούς προμηθευτάς του, ήγουν τό ένοίκιόν του, τά 
ένδύματά του καί τήν ζωοτροφίαν του. Είς τήν περίστασιν ταύτην αποτεί
νεται είς έμπορόν τινα δστις γνωριζων τήν τιμιότητά του τώ χορηγεί 
πίστωσιν 3,000 δραχμών δυνάμει γραμματίου πληρωτέου μετά έν έτος.

Ή άμοιβαία αύτη εμπιστοσύνη τών ανθρώπων καί τά έκ τής πιστώσεως 
(OMHPOS ΦΤΛ. ΪΓ.) 42
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προκύπτοντα εύεργετήματα ώφειλον νά έλκύσωσι μάλλον τήν προσοχήν ήμών. 
Διά τής πιστώσεως ό περί ου ό λόγος 1----y------  "----  ' ” ”
εις τό βαλάντιόν του, εύρίσκεται ;·ζ-----
οπώλης, ό άρτοποιός ζαί ό ιδιοκτήτη 
πίστωσιν, δύναται μέ τάς 3,000 δρ. άς :
II πίστωσις είναι λοιπόν ή πο?λαπλασίασις τοΰ 
μειωτον είναι δτι τό φαινόμενον τοΰτο στηρίζεται μάλλον είς 
ή είς τήν χρηματικήν άξίαν τοΰ άτόμου. Ούδείς 
άνθρωπον ναι μέν πλούσιον άλλά σπάταλον ζαί 
έκαστος είναι διατεθειμένος νά κάμη πίστωσιν εις

Ο____ - . ·. f _ ' e ~ >■ . . ' α Λ

έπιπλοποιός δστις εϊχε 3,000 δρ, 
κάτοχος 0,000 δραχμών· και δταν ό ζρε- 

;ς τής οικίας του τώ χορηγήσωσι νέαν 
κατέχει νά έργασθή έπί 9,000 δραχμών, 

κεφαλαίου· τό δέ άξιοση- 
τήν ηθικήν 
βεβαίως είς 
άπεναντίας 
τίμιον νέον 
προέρχεται, 
προπάντων 

διδάσκει δτι 
ώς 
τήν

εμπιστεύεται 
άσωτον, ένω 
πτωχόν πλήν 

ή διαγωγή του οποίου ύπήρξεν ανέκαθεν παραδειγματική. Τοΰτο 
κύριοι, διότι βάσις τής πιστώσεως δέν είναι τά χρήματα άλλά 
ή προσωπική άξια τοΰ άνθρώπου, ή δέ πολιτική οικονομία μας 

νά προαχθώσι πρέπει νά έχουν 
καί συναλλαγές τήν τιμιότητα, 

Δυστυχώς ή καλή πίστις ήρξατο έν-

τά χρήματα άλλά

τα;
καλήν πίστιν. Δυστυχώς ή καλή πίστις ήρξατο έν- 

καιροΰ νά έκλείπη, ή δέ χρεωκοπία νά λαμβάνη μεγάλας 
; τά μικρά αυτών 

ίδανικάς και έπικινδύνους επιχειρήσεις γινόμενοι 
ι. Μόνος ό πλοΰτος ό 

τής τιμε- 
. Μή λη-

τόσον τά άτομα δσον ζαί τά έθνη διά 
βάσιν εις δλας αύτών τάς επιχειρήσεις 
δικαιοσύνην ζαΐ τήν ·· ~ "'Λ ·· -----
ταΰΟα άπό τίνος 
διαστάσεις. Πολλοί έκ τών έμπορων μή περιοριζόμενοι είς 
κεφάλαια παραδίδονται είς ίδ------- --.........  ------
οΰτω πρόξενοι πολλών ζαί μεγάλων δυστυχημάτων. Μόνος 
αποκτώμενος διά τής έργασίας, τής φρονήσεως, τής οικονομίας, ■ 
ότητος καί τής ολιγάρκειάς, είναι πλοΰτος έντιμος ζαί διαρκής, 
σμονώμεν προσέτι δτι ό πλοΰτος συνεπάγει μεθ’ έαυτοΰ καί θλιβερά άπο- 
τελέσματα, δηλαδή τήν πολυτέλειαν, τήν σπατάλην, τήν φιλαργυρίαν, τόν 
εγωισμόν καί τήν πρός τόν πλησίον χαλάρωσιν καί αδιαφορίαν. Άς άπο- 
φεύγωμεν λοιπόν τά άτιμα ζαί αισχρά κέρδη τά όποϊα δύνανται νά βλάψουν 
και τόν χαρακτήρα καί προπάντων τήν συνείδησιν ήμών, ζαί άς μεταχειρι- 
ζώμεθα τόν πλούτον εις έργα θεάρεστα καί κοινωφελή.

Άφοΰ άπαξ έ 
κ α τ α ν ά 7. ω σ ι ς 
παρανάλωμα τοΰ πυράς· 
κάμνωμεν χρήσιν αντικειμένου 
Εϊς τήν περίστασιν ταύτην τρία 
περισσοτέρας άνάγκας παρά μέσα δπως ίζανοποιήσωμεν αύτάς, ή έχομεν τά 
απολύτως <ίυι»νν.αϊ<·ζ ri-rrr.i,- sJ-m vnvn.i» ·λιτν.»·» οί -λ

χρήματα 
ζονται, 
όλι» ο ή 
ζαΐ 

ό πλοΰτος έδημιουργήθη, άνάγζη νά ζαταναλωθή. ΊΙ λέξι, ■ , ·είναι αξιοσημείωτος. Λέγομεν κοινώς περί οικίας δτι έγείνε 
τό αύτό φαινόμενον παρουσιάζεται καί δταν 
• ΐνός, δηλαδή οσάκις καταναλίσκομεν αύτό. 
-ινά δύνανται νά παρουσιασΟώαιν. Ή έχομεν

άλλά

αναγκαία όπως έξοιζονομήσωμεν αύτάς, ή έχομεν περισσότερα 
:αρά άνάγκας· ώς έκ τούτου τρία κοινωνικά φαινόμενα παρουσιά- 

Π δυστυχία, τουτέστι ή κατάστασις τοΰ άνθρώπου δστις έχει 
γώτερον άφ’ δ,τι αί άνάγκαι αύτοϋ άπαιτοΰσιν. Ό άνετος βίος, δηλ’α- 
ή κατάστασις τοΰ ανθρώπου δστις δύναται νά ίκανοποιήση άνάγκας τινάς 
ή πολυτέλεια, δηλαδή ή κατάστασις τοΰ άνθρώπου δστις οχι μόνον 

κατέχει παν δ,τι τώ είναι άναγκαιον, άλλ’ εύπορεΐ απάντων τών αγαθών.
Σημειώσαντες έν όλίγοις τά τρία ταΰτα κοινωνικά φαινόμενα άτινα έ- 

πασχολοΰσι δικαίως τήν διάνοιαν δλων τών πολιτικών άνδρών τής Εύρώ-

ίιης, μεταβώμεν ήδη είς τό περί έπι βολής τών φόρων κεφά).αιον 
καί έζθέσωμεν έν συντόμω τάς περί τούτου κρίσεις ήμών.

Ποίκλοί ισχυρίζονται δτι ή έπι βολή τών φόρων είναι ζαταθλιπτιζή 
ζαί παοάνομος, καί δτι είτε ίδιοζτήται είτε μισθωτοί διατελοΰντες, δέν όφεί- 
λομεν νά πθ.ηρώνωμεν είς τήν ζυβέρνησιν φόρον έπί τών κτημάτων ήμών. 
Ή άξίωσις αύτη είναι έν μέρει υπερβολική διά νά μήν είπωμεν αδικαιο
λόγητος. Είς τά πολιτισμένα έθνη ή έπιβολή τών φόρων δέν είναι 
πρός όφελος τής κυβερνήσεως άλλά πρός τό συμφέρον έζείνου δστις πλη
ρώνει. 'Όταν σζοπεύωμεν νά έξασζήσωμεν βιομηχανίαν τινά έχομεν άνάγκην 
κεφαλαίων δσον μικρά καί άν ήναι ή βιομηχανία αύτη. Ό έπιθυμών ν’ 
άνοιξη άοτοποίεΐον έχει άνάγκην μαγαζείου, σίτου, κλιβάνου ζ.τ.λ. Άλλά 
διά νά εξάσκηση τις" όποιανδήποτε τέχνην δέν έχει μόνον ανάγκην τώνέρ- 
γαλείων αύτής,' άπαιτεϊται προπάντων ελευθερία, ασφάλεια, τάξις, εύνομία 
καί ειρήνη. Είς τά εύνομούμενα κράτη οσάκις σφετερισθή τις είτε τόν αγρόν 
είτε τήν περιουσίαν τοΰ άλλου, ύπάρχουν δικαστήρια άτινα έξελέγχουν τήν 
παρανομίαν ταύτην. Έάν ισχυρότερος έξυβρίση πτωχόν τινά πολίτην, ό νόμος 
θέλει τόν προστατεύσει, ό δέ πταίστης αύστηρώς θά τιμωρηθή. Τούτου ένε
κεν ή ζυβέρνησις δπως έξασφαλίση τήν τιμήν καί τήν έλευθερίαν τών πο
λιτών καί φροντίση ύπέρ τής διατηρήσεως τών δημοσίων καταστημάτων, 
ύπέρ τής καθαριότητας καί φωτισμού τών πόλεων, ύπέρ τής δημοσίου έζ- 
παιδεύσεως, ύπέρ τής αξιοπρέπειας τοΰ κλήρου, απαιτεί παρ’ αύτών εύτε- 
λές τι ποσόν δπερ ζα)»εϊται έγγειος φόρος. Ό νομοθέτης έπιβάλλων τον 
δασμόν τούτον, σκοπόν είχε νά έλθη είς έπικουρίαν τών άναγζαίων έξόδων 
ποός οιατήρησιν τοΰ στρατού, εύκολίαν τών σχέσεων ζαί άνάπτυξιν τοΰ 
έθνιζοΰ π7<ούτου. Έξ άλλου, παοήλθεν ή έποχή έζείνη καθ’ ήν ή φορολογία 
στηριζομένη έπί σαθρ όν ζαί αδίκων βάσεων κατέθλιβε τάξιν τινα πολιτών 
ποός δφελος εύνοουμένων τ'.νών αρχολιπάρων. Σήμερον ούδείς φόρος έπιβάλ- 
λεται είς τά εύνομούμενα ζαί χριστιανικά κράτη άνευ τής συναινέσεως ζαί 
έπιψηφήσεως τών αντιπροσώπων τοΰ έθνους. (*) Όχι μόνον άπαιτεϊται ή επι
δοκιμασία αύτών, άλλ’ ή ζυβέρνησις έγγυάται περί τής χρήσεως αύτοϋ. Οί 
δέ πολΐται γινώσκουσιν ακριβώς τά ποσά άτινα ή ζυβέρνησις δαπανά ύπέρ 
τής δημοσίου ύπηρεσίας, ζαί ούδέ οβολός έξέρχεται έκ τών ταμείων τοΰ κρά
τους άνευ άποχρώσης διζαιολογήσεως.

’Ιδού, Κύριοι, έν συντόμω αί «ρχαί τής πολιτικής οικονομίας· διαγρά- 
ψαντες αύτάς δέν έπράξαμεν άλλο είμή νά έπαναλάβωμεν έκεϊνο δπερ έ- 
πασχολεΐ καθ’ έζάστην τήν διάνοιαν ήμών. Έξ άλλου, ζώμεν είς έποχήν 
καθ’ ήν έκαστος δύναται έλευθέρως νά έκφράση τήν γνώμην του ζαί εί 
κοινωνίαν ήτις δέν προσφέρει τήν έλαχίστην ομοιότητα μέ τάς άρχαία 
κοινωνίας δπου ύπό τήν μά?.λον δεσποτιζήν διοίκησιν βλέπει τις μυριάδα

(·) Έννοοδμεν ένταΰθα τά συνταγματ·.ζά έζζΐνα κράτη ατινα έσκεμμένω; άνεπτύχθησαν εΐ; τό συν
ταγματικόν πολίτευμα, ούχί 2έ τοϋ; αντιπροσώπους τοϋ Έλ. κοινοβουλίου ο'ίτινε; έκφαυλϊταντ-; 
τήν εθνικήν αξιοπρέπειαν, κατατρίοουτι τόν καιρόν των εΐ; περιττά; συζητήσει; κηοόμενοι μόνον 
τοϋ άΐομίχοϋ αυτών συμυέροντο;. 
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ανθρώπων έργαζομένων άπό πρωίας μέχρι νυκτός χαΐ μή δυναμένων νά 
δρέψωσι τήν αξίαν τών κόπων των. Είς τήν 'Ρώμην ό νόμος έδικαίωνεν 
τόν κύριον δστις ήθελε κόψει τά νεύρα τών ποδών τοΰ δυστυχούς εργάτου 
οπόταν ουτος δοΰλος δίατελών εξέφραζε τήν έπιθυμίαν ν’ άνακτήση τήν 
ελευθερίαν του· καθώς έπίσης έοικαιοΰτο έκαστος πολίτης νά έξορύττη τούς 
οφθαλμούς τοΰ άτυχούς δούλου δστις ήτο καταδικασμένος νά στρέφη αντί 
ίππων τόν μύλον αύτού. Έάν σήμερον προτείνωμεν τά προβλήματα ταύτα· 
έάν αίσθανώμεθα τήν έπιθυμίαν καί τήν δύναμιν νά συζητώμεν αύτά, τοΰ
το προέρχεται διότι ή θέλησις ήμών είναι απαραβίαστος, ή δέ διάνοια 
ήμών λαμβάνει καθεκάστην άναλόγως τής ελευθερίας ήν κατέχομεν, πε- 
ρισσοτέραν άνάπτυξιν καί περισσοτέραν κρίσιν. Έχομεν τήν ευθύνην καθώς 
καί τό αίσθημα τοΰ καθήκοντος μας. Δυστυχώς οσάκις πρόκειται περί 
πολιτικής οικονομίας δέν άρκεΐ μόνον νά διεγείρωμεν τήν περιέργειαν 
ήμών δπως ίκανοποιήσωμεν τό πνεύμα μας. Έγκαταλ,ελειμμένοι είς τάς ί
διας ήμών δυνάμεις συμβαίνει ένίοτε νά λαμβάνωμεν ψευδή πορείαν καί 
ψευδή οιεύθυνσιν. Μή φωτισθέντες δέ άρκούντως ύπό τών άνακαλύψεων 
τής έπιστήμης καί συζητοϋντες συχνά πυκνά περί πολιτεύματος, περί φο
ρολογικού συστήματος, περί δημοσίας έκπαιδεύσεως ή περί άλλου τίνος 
πολιτικού ζητήματος, έκφράζομεν έπί τών άντικειμένων τούτων πλείστας δ- 
σας ψευδείς καί σφαλερός κρίσεις έκ τών όποιων μάλλον βλάβη ή ωφέ
λεια προκύπτει. Καθήκον λοιπόν παντός τίμιου πολίτου δστις κήοεται 
τών αληθινών συμφερόντων τής πατρίδος αύτού είναι νά μελετά καί νά 
έμβαΟύνη είς τά διάφορα πολιτικά καί οικονομικά ζητήματα δπως άκολούθως 
μεταδώση αύτά είς τόν λαόν καί φωτίση αύτόν περί τής άληθούς αύτοΰ 
καταστάσεως. Δέν έκτιμώμεν ώσαύτως τήν εύτυχίαν ήν κατέχομεν ζώντες 
είς έποχήν κατά τήν οποίαν αί άρχαί τοΰ Εύαγγελίου διέπουσι τάς τύ- 
χας τών νεωτέρων κοινωνιών ένθα ό πτωχός καί ό πλούσιος θεωρούν
ται ίσοι ένώπιον τοΰ νόμου άπολαμβάνοντες τών αύτών δικαιωμάτων. Χάριν 
είς τάς άρχάς τού χριστιανισμού αί πολιτισμέναι κυβερνήσεις προνοοΰσιν 
ύπέρ τής κατωτέρας τάξεως τών ένδεών καί χορηγούσιν είς αύτάς ού μό
νον τήν ύλικήν υποστήριξιν άλλά καί τήν διανοητικήν αύτών διάπλασιν. Σήμε
ρον έν Εύρώπη ή έλαχίστη πόλις, τό τελευταίου πολίχνιον διατηρεί φι
λανθρωπικά καταστήματα διά τά έκθετα καί ορφανά τέκνα, διά τούς ασθε
νείς καί ένδεεΐς γέροντας· ή δέ χριστιανική άγάπη έφεΰρε βοηθήματα καί 
παρηγοριάς δι’ δλας τάς ταλαιπωρίας καί δι’ δλας τάς θλίψεις. Ύπό τάς 
εμπνεύσεις αύτής έσχηματίσθησαν πανταχού σωφρονιστήρια σκοπόν έχοντα 
Ί·ΐ έπαναφέρωσιν είς τήν οδόν τής αρετής καί τής τιμιότητος τούς άπο- 
πλανηθέντας κακούργους. Είς τά καταστήματα ταύτα οί κατάδικοι διδά
σκονται τάς άρχάς τής θρησκείας καί τής ηθικής, έργόχειρα, τήν άνάγνωσιν, 
τήν γραφήν, τάς τέχνας, τήν οικονομίαν τήν τάξιν καί προπάντων τήν 
καλήν διαγωγήν. Έπί τέλους διά τοΰ συστήματος τών άποταμιευτηρίων καί 
άλλων ώφελίμων καταστημάτων, τό μέλλον τών άπορων εργατών έξησφα-

λίσθη, καθότι παρακαταθέτοντες ούτοι εύτελές τι ποσόν είς τάς τραπέζας 
εξασφαλίζουν έν τακτικόν εισόδημα διά τά γηοατεΐα αύτών.
• τούτοις, κύριοι, μετά μεγάλης μου λύπης παρατηρώ δτι ώς προς 

; καθυστερεί είσέτι
; ύπέρ τής καταστάσεως τών 

τάξεων, οΰτε ύπέρ τής βελτιώσεως τών έν ταΐς φυλακαΐς εύρι- 
Τίς έξ ήμών ποτέ έφρόντισε νά μάθη πώς διάγουν τόσοι δυστυχείς 
κατασηπόμενοι έντός τών φυλακών άνευ τής έλάχίστης περιθάλ- 
ούδεμιάς παρηγοριάς ; Τις ποτέ έδίδαξεν είς αύτούς τόν λόγον 

ούς παρώτρυνε νά έχωσιν δλην τήν πεποίθησιν είς τό άπειρον 
τήν εύσπλαγχνίαν τού Θεού ; Πού τά ήμέτερα ιεροσπουδαστήρια 

ί.'ί----( χριστιανικής
άγροτικαί τράπεζαι ; Πού τά ένεχυροδανειστήρια 

; ΙΙού τά καταστήματα τών κωφαλάλων και τά τυ- 
τοσοΰτον σεμνύνεται ή Εύρώπη ; Πικρά ή άλήθεια 

παρρησία δτι ώς πρός τό αίσθημα τής φιλανθρω- 
- άγάπης έπικρατεϊ παρ’ ήμΐν μεγίστη είσέτι ψυ- 

άδιαφορία, καί δτι προκειμένου περί κοινωνικών ζητημάτων δει- 
τάς σκέώεις ήμών μεγίστην άταξίαν, έπιπολαιότητα, ακρισίαν, 

άστατον 'καί ύπεροπτικόν. Λείπει είς ήμας ό ιερός έκεΐνος 
όστις άποκαθιστα τά έθνη ισχυρά καί παντοδύναμα, καθώς καί ή 

έκείνη ή διακρίνουσα τάς εύγενεΐς καί εύαισθήτους καροιας 
ήν θέσιν 

ήμών. Πάντες 
πς 

κατα- 
τήν έλλει- __ __£_

, έπί τό 
άνάγκη νά τύχωσι τής 
λαϊκών συναισθάνονται 

καί άξιοπρεπείας. 
ις δτου δέν ι 
; τήν άνήκουσαν περιωπην 

*...... ....... , ουοεποτε

• %

πιστέως;
καί τά
ολοκομεΐα διά τά όποια 
άλλ’ ’ '
πία;
χρότης 
κνύουιενI
οίησιν, 
δεσμός 
λεπτότης 
λείπουσι ..

ταυτας, ι
Καί έν τούτοις, 

τά φιλανθρωπικά ταύτα καταστήματα τό ήμέτερον έθνος 
μή λαμβάνον τήν άπαιτουμένην πρόνοιαν οΰτε f ' 
εργατικών 
σκομένων. 
ομογενείς 
ψεως καί 
τοΰ Θεού καί 
έλεος καί 
σκοπόν έχοντα νά μορφώσουν ιεροκήρυκας πρός διάοοσιν τής 

; Πού αί ήμέτεραι 
πτωχοκομεΐα ;

• — ------: ι
άς τό δμολογήσωμεν 
καί τής χριστιανική·: 

καί " ’
εις τάς σκέψεις 

πνεύμα άστατον καί ύπεροπτικόν. ___
άποκαθιστα τά έθνη ισχυρά καί παντοδύναμα, 

___ , .; διακρίνουσα τάς εύγενεΐς καί εύαισθήτου 
. . . πολλά άλλα τά όποια παρασιωπώ σεβόμενος 

ταύτην καί φοβούμενος μήπως καταχρασθώ , τής ύπομονής ήμώ .. . ........
έπιθνμοΰμεν τήν εξουσίαν άλλ’ ούδείς ύποτάσσεται είς τήν Οέλησιν καί ε 
τήν διαταγήν τών άνωτέρων. Τά δέ αίτια τής άνωμάλου ταύτης 
στάσεως δέον ν’ άποδώσωμεν εις τήν άνατροφήν ήμών, είς τ. 
ψ ι ν χαρακτήρων καί εις τό έκπαιδευτικόν σύστημα οπερ πάντ 
όαολογοΰμεν δτι είναι σαθρόν, πλήν ούδείς λαμβάνει τό θάρρος και τ 
πρωτοβουλίαν νά βελτίωση αύτό. Ανάγκη λοιπόν νά μεταρρυθμισθή 
πρακτικώτερον τό έκπαιδευτικόν ήμών σύστημα, 
οεούσης ύποστηρίξεως δσοι τών κληρικών καί τών 
καί ένεργοΰσιν ύπέρ τής έθνικής άναμορφώσεως καί αξιοπρέπειας. Καί άλ
λοτε τό εΐπομεν καί τό έπαναλαμβάνομεν δτι έως δτου δέν έξευγενισομεν 
τόν κλήρον καί δέν ύψώσομεν τήν έκκλησίαν εί 
καθαρίζοντες αύτήν έκ τινων προλήψεων καί δεισιδαιμονιών, ούδεποτε τό 
Ελληνικόν έθνος Θέλει ένατενίσει Οαρραλέως είς αίσιώτερον μέλλον. Οπως 
κυβερνήσωμεν άλλους άνάγκη νά τακτοποι 
εμφορούμενοι ούχί ύπό ιδιωτικού καί φατριαστικού συμφέροντος, άλλά ύπό 
φρονημάτων γενικωτέρων καί ύψηλοτέρων. ’Ιδού ή οδός ήν δέον νά τρα- 
πώσιν οί κηδόμενοι τοΰ ένεστώτος καί 
Άς έπίληφθώμεν τοΰ έργου λοιπόν έκαστος 
μετά θάρρους, άφοσιώσεως καί καρτερίας, :

ς αίσιώ 
ιήσωμεν πρώτον τά ήμέτερα πράγματα, 

- —l---------- , ά?νλά ύπό
ύψηλοτέρων. ’Ιδού ή οδός ήν δέον νά τρα 

:οΰ μέλλοντος τοΰ Έλ. έθνους. 
; κατά τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις 
καί μή λησμονήσωμεν προπάντων
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δτι πρός έμπέδωσιν τών διαφόρων κοινωνικών ζαί οικονομικών ζητημάτων, 
απαιτείται καιρός καί έπιμονή, απαιτείται αύταπάρνησις, ομόνοια, αδελφική 
αγάπη, απαιτούνται θυσίαι καί ούχί λόγοι κενοί, φθόνος, κολακεία, άγυρτεία 
καί σχολαστικό της- απαιτείται τέλος, ειλικρίνεια· τά δέ έργα ήμών πρέπει νά 
ώσι σύμφωνα μέ τούς λόγους μας. Ό γεωργός σπείρει τόν σπόρον αύτοΰ- 
άλλά προϊόντος τοΰ χρόνου καί όταν ή γή άναβλαστήση αυτόν, δρέπει τήν 
άπολαυήν τών κόπων του. Υπάρχει, κύριοι, έν τώ βοτανίζω κήπω τών 
Παρισίων έπί ενός λόφου μεγαλοπρεπές τι δένδρον τοϋ Λιβάνου. Ή κέδρος 
αυτή προέρχεται έκ παραφυάδος ήν μετέφερε φυσιολόγος έκ τής ’Αμερικής. 
Έπειδή δέ κατά τόν διάπλουν ύπήρχεν έλλειψις νεροΰ καί φοβούμενος μή
πως αύτη ξηρανθή, ό φυσιοδίφης ουτος έστερειτο τοΰ ΰδατός του δπως πο- 
τίζη τόν αδύνατον τούτον βλαστόν τον όποιον ακολούθως έφύτευσεν έν τώ 
βοτανίζω κήπω. Ό ταπεινός ουτος βλαστός έγεινε μετά παρέλευσιν χρόνου τό 
μεγαλοπρεπές δένδρον δπερ σήμερον διά τών ύψικόμων αύτοΰ κλάδων έξέ- 
χει ύπεράνω πάντων τών περικυκλούντων αύτό δένδρων. Οί λόγοι τούς ό
ποιους σήμερον σας έξέφρασα είναι τό μικρόν ζαί ταπεινόν τοΰτο δενδρύλ- 
λιον αί δέ ζαρδίαι ήμών, ή γόνιμος γή έξ ής θέλει βλαστήσει ή πολύκλαδος 
καί εύσζιόφυλλος έζείνη κέδρος ύπό τήν σκεπήν τής οποίας αί έπερχόμεναι 
γενεαί θέλουσιν εύλογεΐ διά παντός τούς ευεργέτησαντας αύτάς.

ΤΟ ΛΛΥΡΙΟΝ
ΚΑΙ

Ο ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ.

“Οτε, πρό τριών περίπου μηνών, έπισκεφθείς τήν Ελλάδα, ίφθασα είς 
’Αθήνας, εύρέθην απέναντι περιέργου θεάματος δπερ έξέπληξε καί έμέ δπως, 
φρονώ, πάντα τόν νΰν έπισζεπτόμενον τήν κλεινήν τής ΙΙαλλάδος πόλιν. 
Είδον ένα λαόν ολόκληρον, χθές ήσυχον ή περί τήν πολιτικήν μόνον τύρβην 
άσχολούμενον, καταληφθέντα αίφνης ύπό έπιδημίας αληθούς,—τής τών διά 
συνεταιρισμού κερδοσκοπικών έργασιών αύτό τό τέως τόσω δύσπιστον προς 
πάσαν διά συνεταιρισμού έργασίαν έθνος, εϊς τό άλλο άκρον διά μιάς πε- 
ριελθόν τόν Έρμήν οιαδεχΟέντα τήν ’Αθήναν, τόν πυρετόν του μετάλλου 
άντικαταστήσαντα τόν πυρετόν τής πολιτικής καί σχεδόν αύτόν έτι τών 
γραμμάτων τόν πυρετόν. Έβλεπαν τό έως χθές ιστορικόν έκεϊνο τών Κη
φήνων καταγώγιου, τό καφφενεϊον τής Ωραίας Έλ λ ά δ ο ς, κυψέλην βομ- 
βώσαν μεσιτών, κεφαλαιούχων, τραπεζιτών, έμπορων, έν αληθές αξιόλογου 
χρηματιστήριου- ανθρώπους πάσης ήλιζίας καί τάξεως, άπό τοΰ άνωτέρου 
έμπορου μέχρι τοΰ ύποδεεστέρου παντοπώλου, διζαστάς, καθηγητάς, έπι- 
στήμονας, ύπαλλήλους, μήτε αύτών τού ύψίστου Θεοΰ τών ύπηρετών έξαι- 
ρουμένων (*), στρατιωτικούς, πολίτικους, δλους άνω κάτω τρέχοντας, τόν 
μέν ΐνα άγοράση, τόν δέ ΐνα πωλήση, ένυοεΐται μετοχάς- τόν έτερον προσ- 
παθοΟντα, διά μυρίων έμπορικών ζαί πολιτικών ύπολογισμών νά διιδη τό 
μέλλον καί σζεπτόμενον τί τών δύο τώ συνέφερε νά πράξη- εϊχον, αριστερά 
ή δεξιά στρεφόμενος, τόν αύτόν αιωνίως ήχον έναυλον περί τά ώτά μου- 
τό, τί γίνεται τό Λαύριο ν ή ή Πιστωτική, άντιζαταστήσαν τό 
τί νέα σήμερον άλλων ποιητιζωτέρων έποχών δλων τά πνεύματα, μίαν 
αληθή άπειρον κάμινον έν τή οποία ώς σπινθήρες άνέβαινον ζαί κατέβαινον 
τής ύψώσεως ή τού έκπεσμού αί ίδέαι- ένα γενικόν αναβρασμόν, έν τω ό- 
ποίω,—τίς ήθελε τό πιστεύσει;—καί τό ώραΐον Φύλον είχε τό μέρος του- 
τέλος πάντων καί έν τοΐς καφφενείοις και έν τοΐς ξενοδοχείοις καί έν τοΐς 
ζκπνοπωλείοις, καί έν οίζω καί έν όδώ, πανταχοϋ δπου έτύγχανον ευρισκό
μενος, δλων τούς λόγους, ώς ώροδείκτην περί τάς ώρας, περί τό αύτό αν
τικείμενου διαρκώς στρεφόμενους- ποια ή μέλλουσα τού ενός ή τοΰ άλλου

Ο Τούτω·; ε';, κάτοχο; πέντε μετοχών το3 Α«υ:ίοι» Sertva; έπώλησε μέ 80 φ?. ίιπερτίμησιν, 
ώσελτ,θη 400 φρ. δηλαδή έπι τώ·; 250 άτινα είχε πληρώσει, έζλαιε καί ώδύρετο ημέρα·; τινα 
έ-.ώπιόν μου διότι ΰπερετιμήθησαν εϊ; τά 100 και έζημιοΟτο εκατόν φράγκων πρόσθετον ώφέλειαν, 
ί.άτοϋ σοβαροτέρου τρόπόυ ϋπολογίζωηδτι ή ζημία αύτη ίσοίνναμεί μέ τό προϊόν διακοσίων λειτουργιών!
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τί διαρκές ένυπήρχεν έν τώ πυΘμένι τοΰ 
όπου άνέβραζον αισθήματα τόσω πρός άλληλα διά- 

έκ μέρους έκείνων τών όποιων ή θεά Τύχη ηύλόγησε τό 
·*, έκ μέρους τών ήττον εύνοηθέντων παρ’ αύτής· μετα- 

οΐτινες, προφάσει μέν ότι δέν έδύναντο νά 
ύπό δυσπιστίας κατεχόμενοι, δέν ευρέθησαν κά- 
τής άλλης εταιρίας, επομένως δέν μετέσχον 
Πλήν τούτων δέ, πώς και πόθεν ή έκ τοΰ 

ον αντίθετον πόλον μετάβασις ; "Οτε, προ ολίγων έτι έτών ώμίλει 
οέτεινε τοιούτου είδους έργασίας 

ταύτας, είχε δυσπιστίας πολλάκις δέ καί 
τών λόγων του· άλλοι, άπλούστεροι 

Ενθυμούμαι ότι 
τών 28 εκατομμυρίων, ή Κυβέρνησις 

αυρόν τοΰ Σωτήρος είς πλούσιον ομογενή, τότε μέν έν 
νΰν δ’ έν Μασσαλία διαμένοντα, διότι κατόρθωσε νά 

έν τή πρωτευούση τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους πλουσίων 
μετάσχωσι κατά ποσόν, σχετικός μεμετρημένον μολαταύτα, 

ί ού ό λόγος δανείου, άδιάφορον άν οί πλεΐστοι 
νά τάς πωλήσωσι τήν έ- 

__ ____ .ες εις φιλικήν πίεσιν όχι 
•ήν έργασίαν άπεφάσισαν νά συμμεθέξωσιν αύτής. 
τώ κοινό τό έτερον τών έννέα εκατομμυρίων δά-

α-

μεταλλείου τύχη, τίνος νέου έγένετο πρός τήν Κυβέρνησιν αίτησις παρα- 
χ.ωρήσεως ή ύπέρ ποιου έδόθη τοιαύτη, πότε διανέμονται τής Έ,νώσεως 
ή άλλης νέας εταιρίας αί μετοχαί όπως μάθη έκαστος πόσαι τέλος πάντων 
τώ έδόθησαν έκ τών έκατοστύων ή χιλιάδων τάς οποίας είχε ζητήσει, ποιοι 
οί πλουτίσαντες έκ τού Λαυρίου, έκ τοΰ Περικλέους ή τής Καρύστου καί 
άλλα τούτοις παραπλήσια.

Τί βάσιμον, τί σπουδαιον, 
πείρου τούτου λέβητος, 
φορά ; χαράς, ί 
βαλάντιον λύπης, έκ μέρους · 
νοίας έκ μέρους τών άλλων, 
γίνωσι προφήται, πράγματι δ’ 
τοχοι μετοχών τής μιάς ή 
τοΰ χρυσοφόρου συμποσίου, 
ενός εις 
τις έν Έλλάοι περί συνεταιρισμών, ή πρ 
τοΐς δυναμένοις νά ύποστηρίξωσι 
χλεύης έκφράσεις ώς μόνην άπάντησιν 
τούς τρόπους, έστρεφον τά νώτα άντί πάσης άπαντήσεως. 
προκειμένου περί τού ’Εθνικού δανείου τ 
άπένειμε τόν Σ 
Ινωνσταντινουπόλει 
πείση τινάς τών 
ομογενών νά [—·' 
ί 100,000 φράγκων) τού περί 
αύτών έσπευσαν, πριν έτι λάβωσι τάς μετοχάς, 
παύριον μέ ζημίαν,—άπόδειξις τρανή ότι ένδώσαντε 
δέ έξ έμπιστοσύνης πρός - 
Ότε δέ πάλιν προσεφέρΟη 
νειον, δέν έλησμόνησα ότι έτερος κύριος, έν μέλος τής νυν διεκοικούσης 
τό Λαύρων ύπό τόν Κύριον Α. Βαλτατζή εταιρίας, έμυκτήριζεν έπί ύπερ- 
βολή πίστεως φίλον μου, κατά 20,000 φρ. μετασχόντα τού δανείου έ- 
κείνου. Διατί τοσαύτη μεταβολή έν βραχεί χρόνου διαστήματι ; Καί έπί τέλους 
καί προπάντων, τί, καί υπό ηθικήν καί ύπό ύλικήν εποψιν, εθνικός ώφέ- 
λιμον έδύνατο ν’ άπομ,είνη έκ τής πυρετώδους ταύτης περιόδου τήν όποιαν 
διέρχεται ή Ελληνική κοινωνία σήμερον 
αδιακρίτως σχεδόν, νέος ουτος έρως 
τό έθνος ένεκολπώθη, τό πρόσφατον
ή αίσθημα θά διέλθη βραχύβιον καί αύτό, δπως άλλα περίπου όμοια πρό 
κύτού, έφήμερος πρός τόν αψίκορον χαρακτήρα μας τροφή, ή τούναντίον 
πρόκειται περί ριζικής κοινωνικής μεταβολής, δυναμένης σπουδαίως νά έπιρ- 
ρεάση τήν μέλλουσαν, τού Έλλ. έθνους πορείαν ;

Τοιούτων σπουδαίων ζητημάτων ή ακριβής λύσις έν μόνω τώ χρόνω ίσως 

έδύνάτο ν’ άπομ,είνη έκ τής πυρετώδους ταύτης περιόδου
; Ό προς πάσαν, διά συνεταιρισμού 

όν όποιον μέ νεοφύτων φανατισμόν 
τοΰτο καταλαβόν ημάς πάθος μάλλον

έγκειται. Άλλ’ έάν ή λύσις των ήναι δυσχερής ή καί αδύνατος, ή μελέτη 
αύτών άποβαίνει όμολογουμένως λυσιτελής, πιθανώς δέ καί τελεσφόρος, άς 
έλπίσωμεν δ’ ότι άνδρες αρμόδιοι έκ τών ήμετέρων Οέλουσιν έπιληφΟή 
τής ύποθέσεως. Γνωρίζω ότι ό έν Άθήναις Ελληνοδιδάσκαλος Κύριος Κ. Μυ
λωνάς, άνήρ σπουδαίος καί ειδικός περί τό έργον, προπαρασκευάζει ήδη αξίαν 
λόγου πραγματείαν έν ή διεξοδικός έξετάζει τό ζήτημα υπό τάς διαφόρους 
αύτοΰ έπόψεις. Μεχρισότου δ’ έν τούτοις διεξοοικώτερα καί σπουδαιότερα έργα 
πραγματευθώσι καί ύπό ιστορικήν καί ύπό έπιστημονικήν καί ύπό κοινωνικήν 
έποψιν τό νΰν τοσούτον σπουδαιον διά τήν Ελλάδα ζήτημα, αί όλίγαι έπό- 
μεναι σημειώσεις, τροχάδην ληφθεΐσαι, καί συνοπτικής μάλλον έζθέσεως ή 
σπουδαίας μελέτης προϊόν, ίσως δέν φανώσι περιτταί. ’Ίσως προπάντων ό 
αναγνώστης άνεύρει έν αύταΐς λεπτομέρειας τινάς, σπουδαίως σχετιζομένας 
μέ τήν ύπόθεσιν, καί δμως αγνώστους έτι διά τούς πλείστους, τών οποίων δέ 
πληροφοριών τό ακριβές έκ προτέρων έγγυώμαι. Τό Λαύριον είναι μεγάλη έθνική 
ύπόθεσις περί ής καί πολλά έγράφησαν ζαί πλειότερα άναμφιβόλως γραφήσον- 
ται. Είναι, δπως μεταχειρισθώ άπηρχαιωμένην τινα φρασιν, τής ήμέρας τό 
ζήτημα. Μέ τού Λαυρίου τό ζήτημα, συνέχονται σπουδαίως καί άλλων 
ύποδεεστέρας αξίας μεταλλείων ζητήματα, καί τούτων δέ καί έκείνου, ώς 
κλόνοι έκ ρίζης δένδρου, ή υπαρξις έξαρτάται έκ τοΰ μεγάλου τοΰ συνεται
ρισμού ζητήματος, δι’ ου δύναται τις άνευ ύπερβολής νά είπη ότι ή Ελλάς 
άνεγεννήθη κατά τά τελευταία ταύτα έτη. Πραγματεία:, τοιαΰτα ζητήματα 
άφορώσαι, δέν δύνανται βεβαίως νά ώσι περιτταί, όσον ατελείς καί άν 
θεωρηθώσι.

Λ'.

ΙΙοό δωδεκαετίας περίπου, πλοιάριον 'Ελληνικόν κατέπλεεν είς λιμένα τινα 
τής Σαρδηνίας,—νομίζω τό Cagliari,—συστημένον εις τόν έκεΐ αποκαταστη
μένο·? Έλληνα έμπορον, Κύριον ΙΙαχύν. Ό Κύριος Παχύς ήν τότε επιφορ
τισμένος τά συμφέροντα τών έν Γαλλία καί Ιταλία καταστημάτων Rotix 
el Serpicii, ειδικός καταγινομένων είς μεταλλείων έξορύξεις καί εις έζζαμινεύ- 
σεις τής έκ τούτων ύλης. Ή Σαρδηνία έχει γής μεταλλούχου στρώματα 
ικανά, τών οποίων τό προϊόν στέλλεται κατά πλεΐστον μέρος είς Γαλλίαν 
πρός έκζαμίνευσιν έν Μασσαλία φθάνουσι καθ’ έζάστην άπό Cagliari, άπό 
Rio ζαί άλλους Σαρδιζούς λιμένας πλοία τοιαύτης μεταλλούχου ύλης (mineral) 
φορτεΐον φέροντα. Ημέραν τινα καθ’ ήν ό Έλλην π).οίαρχος μετέβη είς τό 
γραφεΐον τοΰ Κ. Παχύ, παρατηρήσας τεμάχιά τινα γής,·—δείγματα, εννοείται, 
μεταλλούχου χώματος,—ήρώτησε τί χώμα ήν έζεΐνο. Ό Κ. Παχύς, χωρίς 
ν’ άπαντήση είς τήν έρώτησιν, έζήτησε νά μάθη παρά τού πλοιάρχου πρός 
τί τόν ήρώτα.—Έχω καί έγώ μέσα είς τό πλοΐόν μου άπό αύτά, — άπήν- 
τησεν ό πλοίαρχος. Ό Κ. Παχύς τον ήρώτησε τότε πού τά εύρήκεν, ό δέ 
πλοίαρχος τώ εΐπεν δτι, έξερχόμενος τοϋ Πειραιώς προσήγγισεν εις Λαύ- 
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ριον δπως προμηθευθή τδ διά τδ πλοϊόν του άναγχαϊον έρμα (σαβοΰραν), 
δπερ έζ. τοιούτων περίπου σβώλων γής συνέκειτο. Ό Κ. Παχύς μετέβη έπί 
τοϋ πλοίου, έλαβε μετά προσπεποιημένης αδιαφορίας τεμάχια τοΰ χώματος 
δπερ τοσοΰτον ιστορικόν έπέπρωτο μετ’ ου πολύ νά γείνη καί τά άπέστειλε 
τω Κ. Σερπιέρη, χάριν δοκιμής. Συνεννοηθεί; δέ κατόπιν μετ’ αύτοΰ, μετέβη 
αμέσως είς 'Ελλάδα, άπέρασεν άγνωστος καί έν σιγή εις Ααύριον, καί πα- 
ρατηρήσας και έξετάσας έπιτοπίως τδ πράγμα, ειδοποίησε τον Κ. Σερπιέρην 
δστις μεταβάς καί αύτδς έσπευσμένως είς ’Αθήνας, ήγόρασεν, άντί εύτελοΰς 
τιμής εννοείται, τάς έν Ααυρίω μεταλλούχους γαίας έκείνας καί ήρξατο τήν 
έξόρυξιν τοΰ καί αύτόν καί τούς περί αύτόν πλουτίσαντος μεγάλου ήδη 
μεταλλείου.

Ή τύχη ηύνόησε διττώς τά άγια έκεϊνα τής ’Αττικής χώματα. Ούτω, 
πρός τόν μέγαν πλοΰτον δν περικλείουσιν δσα μέταλλα φύσις ζηλότυπος 
έθαψεν έν αύτοϊς, έτυχον ζαί τών πρός διαλεύχανσιν καί χρησιμοποίησή 
αρμοδίων χειρών, είς τοΰτο δέ κατά δεύτερον λόγον όφείλεται ή αξιόλογος 
άνάπτυξις τήν όποιαν έν βραχεί χρόνου διαστήματι τδ μεταλλεΐον τοΰτο έ
λαβε ν.—Όσοι έγνώρισαν προσωπικώς τόν Κ. Σερπιέρην, τόν έγνώρισαν δέ 
προπάντων έπί τώ έργω, δλοι άνευ έξαιρέσεως όμολογοΰσιν δτι ή έργασία 
εύρε τόν άνθρωπον αύτής, οδτως είπεϊν· δτι τοιούτος τωόντι άπητεϊτο άνθρω
πος δπως όργανίση καί προάξη έργον τόσω σπουδαιον, δσον τδ τών μεταλλείων 
τοΰ Λαυρίου.—Δοΰλος τής έργασίας άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ διευθυντής αυ
στηρός, άλλά συγχρόνως καί ήπιος άπέναντι τών ύπ’ αυτόν, κατέχων του- 
τέστι τδ μέγα έκεϊνο δι’ ένα προϊστάμενον πλεονέκτημα τοΰ ύπακούεσθαι 
ζαί άγαπασθαι, ένσάρκωσις άληθής τών δύο άκρων τών συνενούντων τόν ά- 
ριστον εργάτην μέ τόν άριστον διευθυντήν, αύτός ύπέρ άλλον πάντα έφερε 
τήν σπουδαίαν έργασίαν ταύτην δπου καί δπως εύρίσκετο, δτε παρεδόθη είς 
τούς άντιζαταστήσαντας τήν ύπ’ αύτόν εταιρίαν πρός δέ τό οί’κοθεν κερδο- 
φόρον τοΰ έργου, είς αύτόν ζατά πλεΐστον όφείλεται τδ άξιον λόγου ποσόν 
(δεκαεπτά εκατομμύρια φράγκων), δπερ, κατά πληροφορίας τάς οποίας έχω 
λόγους νά θεωρώ άζριβεϊς, ώφελήθη έντός τοΰ δεκαετούς διαστήματος τής 
ύπ’ αύτόν διαχειρίσεως. Είς ταΰτα προσθέσατε ένα χαρακτήρα, καί έντός τής 
έργασίας καί έζτός αυτής άπλούστατον, άξιαγάπητον, καί θέλετε έννοήσεε 
διατί τοΰ άνθρώπου τούτου τό όνομα καί νΰν έτι προφέρεται μετά σεβασμού 
σχεδόν έν Έλλάδι, έν Έλλάδι δπου ή ευγνωμοσύνη δέν ύπήρξε δυστυχώς 
πάντοτε τδ νόμισμα οι’ ου τό έθνος έπλήρωσεν όσους οπωσδήποτε τδ 
ώφέλησαν.

Δυστυχώς τδ συμφέρον δέν εΐνε πάντοτε τό εύθύτερον τής άνθρωπίνης 
διάνοιας πηδάλιον. Ό Κ. Σερπιέρης, ό τόσω πλήρης κατά πολλά άλλα χαρα- 
κτήρ ουτος, δέν έφάνη μέχρι τέλους όποιος έδύνατο καί ΐσως ώφειλε νά 
φανή. Τόν παρέσυρε τδ συμφέρον, στρεβλώς μάλιστα ζαί μεροληπτικώς έν- 
νοηθέν παρ’ αύτοΰ. Ούδείς έλησμόνησε τάς διετείς έκείνας πικρίας δι’ ών 
έπότισε τό πλούτισαν αύτόν έθνος, μήτε πόσον μικρός έδείχθη άπέναντι 
τοΰ αληθώς γενναίου τρόπου δι' ού ή Ελληνική Κυβέρνησις τόν μετεχει- 

ρίσθη, δτε διεπραγματεύθη μετ’ αύτοΰ τδ περί παοαχωρήσεως τών σκωριών 
ζήτημα. Ήθέλησε νά έπιβάλλή ζαί διά τής βίας έπί τέλους, τοΰ δικαίου τοΰ 
ίσχυροτέρου χρώμενος, δ,τι ζαί ό Ιδιος, αύτός ό τόσω εύθύς καί φιλοδίκαιος, 
δέν ευρισκε δίκαιον, τούτου δ’ άπόδειξις εΐνε δτι έπέμενε τοσοΰτον νά μήν 
ύποβάλλη τδ πράγμα είς τακτικά δικαστήρια, καί κατέφευγεν είς διαιτη
σίας ζαί συμβιβασμών προτάσεις. Οί εχοντες άπόλυτον είς τδ δίζαιον αύ
τών πεποίθησίν δέν πτοοΰνται τοΰ ναοΰ τής θέμιδος τδ κατώφλιον, οί δέ 
διαιτησίας ζαί συμβιβασμούς προτείνοντες είναι συνήθως οί ένδομύχως άμ- 
φιβάλλοντες περί τοΰ καθαρού δικαίου τών απαιτήσεων αύτών. Εύτυχώς 
διά τήν Ελλάδα, οί Γαλλικοί αετοί εϊχον άπωλέσει έν τοίς Γερμανικοϊς 
πεδίοις προ μικρού έτι χρόνου ζαί ράμφος ζαί όνυχας, άνευ δ’ αύτών τά 
έπιμείναντα πτερά ήσαν διάθεσις άνευ ισχύος. Διά τοΰτο είς τάς περίΓαλλο- 
’ίταλικής έπεμβάσεως επανειλημμένος άπειλάς δέν έδόθη άπ’ αρχής μέχρι 
τέλους δ,τι σημασία είς άλλους χρόνους ήθελε δοθή. Αν θεός λυπηθείς τδ 
Ελληνικόν έθνος δέν παρενέβαλλε τό πρόσκομμα τούτο,—τδ Ααύριον λίαν 
πιθανώς άπόλετο έσαεί διά τήν Ελλάδα.

Καί ό Κ. Σερπιέρης άλλως τε έννόησεν εγκαίρως τδ επισφαλές τή; Οέ- 
σεως αύτοΰ. Διό έτεινε προθύμως τδ ούς είς τάς περί παραχωοήσεως γε- 
νομένας αύτώ προτάσεις. Τόν δέ Νοέμβριον μήνα τοΰ παρελθόντος έτους 
εταιρία, ώς ίδρυτάς φέρουσα, τούς Κυρίους Μ. Τενιέρην, I. Σζαλτζούνην, Α. 
Συγγρόν και Β. Μελά, πρός τούτοις δέ καί τόν Κ. Σερπιέρη αύτόν, άντε- 
καθίστα τήν παλαιάν παρ’ ής ήγόρασεν άντί 11,500,000 φρ. πάσας τάς έν 
Ααυρίω κτήσεις, έννοεϊται δέ ζαί πάντα τά έπί τών έζβολάδων έπίδιζα 
δικαιώματα αυτής. Έν μέσω έντούτοις τής δεινής έκείνης ανεμοζάλης ήτις 
μέ τδ ζήτημα τοΰτο, τδ τήν Εύρώπην σχεδόν δλην συνταράξαν, έπεκά- 
Οητο τότε τής Ελλάδος, πόθεν ακριβώς άνέτειλεν ή τήν άνεμοζάλην δια- 
σκεδάσασα αιθρία ; Τίς εΐνε ό άνθρωπος δστις πρώτος συνέλαβε τήν σω
τήριον ιδέαν τής παρά τοΰ ,Κ. Σερπιέρη αγοράς τών σκωριών καί ό όποιος 
κατά μέγα μέρος τήν έθεσεν είς ένέργειαν ; Ό Κ. Δεληγεώργης ειχεν, εινε 
ά?.ηθές, προπαρασκευάσει διπλωματικώς τό ζήτημα, διά δέ τοΰ αειμνήστου 
εκείνου ύπομνήματος, άνώτερον τοΰ οποίου δέν έξήλθεν ίσως μέχρι τοΰοε 
τοΰ καλάμου Έλληνος ύπουργοΰ, είχεν έπαναφέρει είς εύθυτέρας κρίσεις τήν έ/ 
Εύρώπη κοινήν γνώμην. Άλλ’ δλα ταΰτα μήτ’ έλυον τδ ζήτημα, μήτε 
κατά βάθος τό μετέβαλον. ’Απητεϊτό τι όριστικώτερον εις άνθρωπος δστις, 
άναλαμβάνων τής πρωτοβουλίας τήν εύθύνην, να όργανίση έν σπουοή δ,τι 
προζαταρκτικώς άπητεϊτο δπως κόψη τόν Γόρδιον καί ανεπιστρεπτί μακρύνη 
τήν, ώς άλλο ξίφος Δαμοκλέους, άνωθεν τής κεφαλής ασθενούς κράτους 
αίωρουμένην ξένην πίεσιν.

11ο ϊος ό τδ μέγα ζήτημα τότε σώσας πολύτιμος άνήρ ;
Τό Ελληνικόν έθνος έχαιρέτησεν ώς τοιοΰτον τόν έν Κωνσταντινουπό- 

λει τραπεζίτην, Κύριον Α. Συγγρόν. Όταν οί άληθεϊς πρωτουργοί αγαθή 
τίνος πράξεως προτιμώσιν έν τή σιγή καί τή σκιά ν’ άντλώσι πάσαν τήν έ 
αύτής ηθικήν ίκανοποίησιν, ό κόσμος άνακηρύττει πολλάκις τόν άπλοΰν άνά-
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δοχον ώς πατέρα τοΰ έργου. Τοΰτο συνέβη καί ένταΰθα. Ό Κύριος Συγγρός 
ήτο άναντιρρήτως εις τών σπουδαίως έργασθέντων ύπέρ τής κατ’ ευχήν 
λύσεως τοΰ πολύπλοκου ζητήματος, δέν είνε δμως καί ό άνθρωπος είς 
τόν όποιον όφειλεται τής ύποθέσεως ή πρωτοβουλία καί αρχική ώθησις. Ό 
Κ. Συγγρός ήτο βραχίων άπλοΰς τόν όποιον άλλος, έν τή σκιά κρυπτόμενος, 
διηύθυνεν. Ό δέ άνθρωπος ούτος, ό άνήρ πρός τόν όποιον πράγματι όφεί- 
λεται τοΰ έθνους ή ευγνωμοσύνη, ό πρώτος συλλαβών τήν σωτήριον ιδέαν 
καί πρώτος διά τοΰ Κ. Συγγροΰ θέσας αύτήν είς ένέργειαν, ό γνήσιος τέλος 
πάντων τοΰ έργου πατήρ, είνε ό Κύριος I. Σκαλτζούνης,, διευθυντής τού 
Αρχαγγέλου. Ούτος ώθησεν, ούτως ειπεΐν, τόν Κ. Συγγρόν έπί τά πρόσω, 
δτε οέ, πριν έτι γνωσθή τι έξω καί διήρκουν άκόμη αί προκαταρκτικοί μετά 
τοΰ υπουργείου διαπραγματεύσεις, ό Κ. Συγγρός, άπαυδήσας έκ τής επι
μονής τοΰ Κ. Δεληγεώργη, τά άκρα κάποτε ζητούντος, είχεν όριστικώς 
παραιτηθή πάσης περαιτέρω ένεργείας, ό Κ. Σκαλτζούνης τόν ένεΟάρρυνε 
καί τόν έπεισε νά έμμείνη μέχρι τής άποπεοατώσεως τοΰ έργου. Μίαν δ’ 
εσπέραν τοΰ τελευταίου Νοεμβρίου, ένώ πάντες σχεδόν ήσαν άπηλπισμένοι, 
άφευκτον Οεωροΰντες τήν Εύρωπαϊκήν έπέμβασιν, —έν τώ οί'κω τοΰ Κ. 
Σκαλτζούνη, άθορύβως καί έν τώ κρύπτω, ύπεγράφετο τό πο/.ύτιμον έγγρα
φον. Οί πρός εσπερινήν συναναστροφήν τήν νύκτα έκείνην παρ’ αύτώ μετα- 
βάντες καί έν δωματίω παρακειμένου συζητούντες περί τής ύποθέσεως, περί 
τοΰ άναποοεύκτου μιας Εύρωπαϊκής έπεμβάσεως καί τών ολέθριων έκ ταύτης 
συνεπειών, έμειναν έκπληκτοι ίδόντες αίφνης τοΰ ’Αρχαγγέλου τόν διευ
θυντήν έξελθόντα τοΰ απέναντι δωματίου μετά τών Κυρίων Συγγροΰ, Μελά 
καί λοιπών ιδρυτών καί, μέ τήν χαράν είς τό πρόσωπόν καί τό έγγραφον είς 
τάς χεΐρας, άναγγείλαντα αύτοΐς τήν μεγάλην είδησιν.

Δέν πρόκειται βεβαίως ν’ άνέλθη είς τήν ιστορίαν έκ τοΰ γεγονότος τού
του μόνου τοΰ Κ. Σκαλτζούνη τό όνομα. Μήτε ό κόσμος Οά γνωρίση έκ μόνης 
τής πράξεως ταύτης άνθρωπον τόν όποιον καί έκ τής εικοσαετούς ήδη τοΰ 
’Αρχαγγέλου διευΟύνσεως, καί έκ τής συστάσεως καί μέχρις έσχάτων έτι 
διευθύνσεως τοΰ μεταξύ ’Αθηνών καί Πειραιώς σιδηροδρόμου, καί έξ άλλων 
πολλών διά συνεταιρισμού έργων, άρκούντως έγνώρισε. Γινώσκων μάλιστα 
τό μέχρι υπερβολής μετριόφρον τοΰ άνορός, είμί έκ προτέρων βέβαιος δτι 
επιδοκιμασίας εκφράσεις δέν μέ περιμένουσιν, έκφέροντα είς δημοσιότητα δ,τι 
οφείλω είς φίλου έμπιστευτικήν ομιλίαν. ’Αλλά δέν είνε άδικον νά θυσιά- 
ζηται μέχρι τέλους ή αλήθεια; Γράφουν περί συνεταιρισμού, δέν έδυνάμην 
νά παρασιωπήσω λεπτομέρειαν, σπουδαίαν κατ’ έμέ, καί έμμέσως άφορώσαν 
τον άνδρα, άπό τής έλεύσεως τοΰ όποιου είς ’Αθήνας χρονολογείται καί ή 
έν Έλλάδι άνάπτυξις τοΰ συνεταιρισμού. Δέν άναφέρω άλλως τε είμή έν 
έκ πολλών άτινα έδυνάμην νά έκφέρω είς φώς, δπως καταδείξω τόν αφανή 
δάκτυλον δστις προπαρεσκεύασε καί ώργάνισε τάς πλείστας τών διά συν
εταιρισμού εργασιών αύτών, άπό τών όποιων ήρξατο νέα σχεδόν έποχή διά 
τήν 'Ελλάδα. Όταν βραδύτερον, έντός μέλλοντος όλίγον μεμακρυσμένου 
ιδίως, δλαι αί έργασίαι αύται έκφέρωσι τούς προσδοκωμένους καρπούς, οί

τούς καρπούς τούτους δρέψοντες μεθ’ ημάς θέλουν μετ’ εύγνωμοσύνης μνη
μονεύει τών μεγάλων άνδρών τούτων, τών όποιων ό βίος όλόκληρος ύπήοξε 
μιας εύγενοΰς ιδέας ύπηρεσία, οϊτινες, άνώτεροι προσωπικών παθών καί άν- 

- τεγχλήσεων, έμειναν άκλόνητοι είς τής ιδέας ταύτης τήν πραγματοποίησιν, 
καί οί όποιοι, διά τών πρακτικών αύτών γνώσεων τοσοϋτον άνέπτυξαν καί 
βιομηχανικώς καί κοινωνικώς τόν τόπον, καί συνεπλήρωσαν τό μέγα τής 
έθνικής άποκαταστάσεως οικοδόμημα.

Β'.

Άπό Αθηνών είς Ααύριον ή άπόστασις είναι εξάωρος περίπου. Ό δρό
μος είνε κατά μέγα μέρος όμαλός, καί πλήν τοΰ, έν ώρα θέρους ιδίως, 
οχληρού κονιορτοΰ, ή οδοιπορία εύάρεστος, διότι ό όδοιπορών έχει σύν
τροφον, άχώριστον σχεδόν, τό τερπνόν τοϋ Σαρωνικοΰ κόλπου πανόραμα. 
Οί κατά τήν ώραν ταύτην τοΰ έτους έκεΐ μεταβαίνοντες, άναχωροΰσι συν
ήθως περί τό λυκαυγές έξ Αθηνών, ούτω δ’ άποφεύγουσι τόν πνιγηρόν 
τής ημέρας καύσωνα. ’Εννοείται δτι ή μετάβασις γίνεται, τακτικώς σχεδόν, 
δι’ άμάξης. Τακτική συγκοινωνία, ταχυδρομικά! τουτέστιν αναχωρήσεις, δέν 
ύπάρχουσιν έτι. Διά θαλάσσης ύπήρχε μέχρι τίνος, πλήν καί αύτή άτελής 
καί άτακτος. Έν μικρόν άτμοκίνητον, τή εταιρία τών Μεταλλουργείων τοϋ 
Λαυρίου άνήκον, άθλιον σκάφος μολαταύτα ζαί είς τό όποιον άμφιβάλ)<ω 
άν, μ’ δλον τό βραχύ τής άποστάσεως, πολλοί Καίσαρες ήθελον έμπιστευθή 
τήν τύχην αύτών, άνεχώρει έζ ΙΙειραιώς ζαί έντός διώρου διαστήματος άφι- 
κνεΐτο είς Ααύριον. Άλλά καί τό μέσον τούτο δέν ήτο τοΐς πάσι προσιτόν, 
διότι ολίγοι μόνον προνομιούχοι καί παρά τή εταιρία σημαίνοντες, έδύναντο 
νά ώφεληθώσιν αύτού. ’Εν περιλήψει, ή μεταξύ Αθηνών ζαί Λαυρίου συγ
κοινωνία μένει εΐσέτι άτελής, τό δ’ άτελές συνεπαγάγει καί τό δαπανηρόν 
αύτής. Έλαττον τών εκατόν δραχμών δέν δύναται τις νά μίσθωση άμαξαν, 
τής επανόδου συμπεοιλαμβανομένης- δαπάνη σχετιζώς μεγάλη, δταν τις 
μάλιστα δέν έχη συνοδοιπόρον. Μέ τήν άνάπτυξιν μολοντούτο τήν όποιαν 
ή έργασία αΰτη ήδη έλαβεν, άναμφίβολον δτι σιδηροδρομική γραμμή θέλει 
βραδύτερον συνδέσει τήν πρωτεύουσαν μέ τήν νέαν πόλιν καί ριζικώς θε
ραπεύσει τήν σημερινήν έλλειψιν. Καί πριν δ’ ό άτμός έκτείνη μέχρις έκεΐ 
τήν εύεργετικήν αύτού ένέργειαν, δύναται τις νά έλπίση δ:ι ή ένεστώσα 
εταιρία, λαμβάνουσα ύπ’ οψιν τάς όσημέραι πολλαπλασιαζομένας μεταξύ 
Αθηνών καί Λαυρίου σχέσεις, θέλει συστήσει τρις τούλάχιστον τής έβδο
μάδος μίαν τακτικήν δι’ αμαξών άνταπόκρισίν, καί δέν Οά μείνωσιν έπί πολύ 
τά πράγματα άτελή ζαί άτακτα, δπως σήμερον.

Διότι τό Ααύριον δέν είνε πλέον τό χθές έν μέσω τών όρέων τής Αττι
κής τεθαμένον μικρόν καί άσημον χωρίδιον. Είνε μία τών ολίγων έκείνων 
πόλεων, τάς όποιας εύνοια τύχης έξαιρετική ή έτοποθέτησεν έπί τής πρός 
τον πολιτισμόν άγούσης, ό δ’ αιωνίως τό άπειρον διψών άνθρώπινος ,οΰς
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καί συγχεχυμένως. Έχων δέ τις ύπ’ δώιν 
καί μονότονον τής φύσεως, τό ξηρόν καί άγονον τών 

ϊ_. λ-j έρημίαν καί σιγήν κρύπτεται
Ζ--η δπως έν ξηρά, καί διά 

.... ι Σαρωνικόν κόλπον, τό
διαρκής τών θαλασσοπόρων ομιλία- άμα τό άτμόπλουν, 

τήν Μακρόνησον, ή καταβαΐνον άφίση τον Κάνθαρον, τό 
--- - χα, συ_

τάς άυεΰρευ, όπως τό Brindisi, δπως τό Port Sai'd χαι άλλαι, δπως ή Κό
ρινθος μετ’ ολίγου, ή έθαψε τό νευρου τής ζωής έν αύταις, δπως τό San Fran
cisco, ή Sonora χαί λοιπαί, χαί τότε δέ πάλιν ό Προμηθεύς άνθρωπος τό 
έξέθαψε χαί έπανέφερευ εις τήν επιφάνειαν. Ό φθάνων νΰν οδοιπόρος έννοεΐ 
δτι πολιτισμού δάκτυλος έθιξε χαί ήλέχτρισε τήν τέως νεκράν χώραν. 
Παντού χίυησις, ζωή καί χαρά ! Χίλιοι έπταχόσιοι έργάται, στερεοί ήδη τοϋ 
Λαυρίου κάτοικοι, καί τών οποίων ό αριθμός θέλει κατά πολύ αύξήσει άμα 
τελειώση τό πολυθρύλλητον περί έκβολάδων ζήτημα, ή δ’ εταιρία, συμφώ- 
νως πρός τάς υποχρεώσεις αύτής, διπλασιάση τούς ήδη εις ενέργειαν .δε
καοκτώ κλιβάνους της· οικήματα εύρυχώοως δυνάμενα νά περιλάβωσι δύο 
χιλιάδας εργατών, έν άπειρον έργοστάσιον, δέκα χιλιόμετρα σιδηροδρόμων, 
τριακόσια μέτρα ίπποσιδηροδρόμων, πεντήκοντα χιλιόμετρα άμαξητών όδών, 
εν έντελές σιδηρουργείο·;, τέσσαρες ατμοκίνητοι μηχαναί, χιλιάδες σιδηρών 
αμαξών, έκατοστύες ήμιόνων, τεχνΐται καί έμπειροι έπιστή'μονες ποός έκ- 
καμίνευσιν τών σκωριών χαί έκβολάδων, έτεροι είδικώς έπιφορτισμέυοι τήν 
ανάλυσιν τών έν Ααυρίω μεταλλικών ούσιών, έν μέσω δ’δλων τούτων στρά 
τιώται τής κυβερνήσεως έπιτηροΰντες καί τούς εργαζομένους χαί τον έπι- 
σχεπτόμενον τδ Ααύριον ξένον, χαί μέ θρησκευτικήν εύλάβειαν έπαγρυπνουντες 
μή τις υπεξαίρεση κόκκον έχβολάδος καί έλαττώση τοϋ έθνιχοϋ πλούτου 
τήν έντεϋθεν άξίαν !

’Από τής θαλάσσης, όλίγιστα τούτων διακρίνονται μέ καλόν τηλεσκό
πιο·;, καί ταΰτα δέ περιληπτικώς -......-...... 1----- ”Γ'.....
τό τόσω γυμνόν : 
πέριξ βουνών, δέν πιστεύει δτι ύπό τόσην ι 
τοσαύτη ζωή καί χίνησις. Άλλά χαί έν θαλάσση δπως έν ξηρά, 
τούς άνερχομένους καί διά τούς κατερχομένους τόν Σαρωνικόν κόλπον,

άναβαΐνον κάμψη
μέγα τής ήμέρας ζήτημα διαδέχεται πάσαν προτέραν συνδιάλεξιν 
ζήτησιν. "Εκαστον ατμοκίνητου κατάστρωμα γίνεται τότε ήχώ περιλ-ηπτική 
τών έν τή πρωτευούση άτελευτήτων περί τής αύτής ύποθέσεως συζητή
σεων. Τό κατάστρωμα τοϋ Βυζαντίου, άτμοκινήτου τής Έλ. Εταιρίας, 
δπερ μάς φέρει εις Πειραιά, παρέχει θέαμα συζητήσεως περιεογότερον τοϋ 
συνήθους· μεταξύ τών έπιβατών υπάρχουσι καί πολλοί βουλευταί,' μεταβαίνον- 
τες εις Αθήνας διά τήν προσεχή έναρξιν τών έργασιών τής Βουλής. Ώς 
έκ τούτου αί συζητήσεις περιβάλλονται χαρακτήρά τινα έπισημότητος, έν- 
νοεϊται δέ καί σπουδαιότητος, άφοΰ πρόκειται περί παρουσίας Ελλήνων βου
λευτών. Εκαστος, συλλογιζομενος δτι διά τών πληροφοριών καί ιδεών του 
διατρέχει τόν κίνδυνον νά φωτίση τούς άνδρας εις τών όποιων τάς κεφα 
λάς έπωάζει ήδη τοϋ μεγάλου ζητήματος ή λύσις, προσπαθεί νά φανή 
ακριβέστερος καί σπουδαιότερος εαυτοϋ. ’Ιδού είς ένταΰθα φρονώ·; δτι αί 
έχβολαόες, άντί νά δοθώσιν εις μιαν οίανοήποτε εταιρίαν, συμφέρει νά μεί— 
νωσιν είς τήν Κυβέρνησιν, δπως καί ό Κ. Βούλγαρης έζήτει νά πράξη, 

παρά τής Κυβερνήσεως δέ έξορυχθώσι καί ε’κκαμινευθώσι· τό άν δύνανται 
έκβολάδες μόναι νά έκκαμινευθώσι καί τά περαιτέρω, εΐνε ζητήματα δευ- 
τεοεύοντα δι’ αύτόν. Περιττόν νά προσθέσω δτι ό όμιλών είναι Βουλγα- 
ριστής. Εις έτερος, ολίγον άπωτέρω ίστάμενος, είναι γνώμης δτι ή Κυ- 
βέρνησις πρέπει μέν νά παραχωρήση τάς έκβολάδας εις τήν ένεστώσαν έ- 
ταιοίαν, πλήν δι’ έξ μόνον μήνας, διότι ενδέχεται ύπ’ αύτάς νά εύρεθώσι 
πολυτιμότερα στρώματα. Εις τρίτος, βουλευτής ουτος Πελοπόννησου, δια
κεκριμένος Ζαημιστής καί άλλοτε υπουργός, προτιμά τήν ύπό τόν Κ. Βαλ- 
τατζή εταιρίαν τής ένεστώσης, διά τόν άπλούστατον λόγον δτι ό αριθμός 
65 εΐνε ανώτερος τοΰ 44. (*) Εις τέταρτος εΐνε βέβαιος δτι τό απέ
ναντι ήμών ακριβώς όρος κρύπτει τά πλουσιώτερα μέταλλα,—ίσως διότι 
είναι ύψηλότερον τών άλλων καί καθεξής. Έν μέσω δέ τών ιδεών καί 
παοαδοξολογιών τούτων, αϊτινες διακυμαίνονται είς τών πλείστων πέριξ ήμών 
τά πνεύματα μεθ’ δσης στερεότητος διακυμαίνεται έν μέσω τών ήρέμων τοϋ 
Σαρωνικοϋ ύδάτων τό φέρον ήμάς σκάφος, ούδείς φαίνεται ενθυμούμενος τήν 
άπέναντι αύτοΰ μεγάλην καί πικρά·; δυστυχώς άλήθειαν δτι δλοι οί Θη
σαυροί ούτοι έκειντο πρό τών Ουρών τής πρωτευούσης, ένώ δέ μήτε όρυ- 
κτολόγων μήτε άλλων άνδρών, ειδικών περί τά τοιαΰτα, στερουμεθα, έοέ- 
ησε νά έλθη εΐς ξένος δπως τούς έκθάψη, φέρη τό έργον είς δ,τι σημείου 
τό είχομεν απέναντι ήμών καί καταστήση τό Ααύριον πηγήν διαρκούς πλού
του διά τήν Ελλάδα.

Πέντε εκατομμύρια φράγκων έδαπανήθησαν δι’ δλον τό ύλικόν αύτό, δλα 
σχεδόν παρά τής ύπό τόν Κ. Σερπιέρη εταιρίας. "Οτε δέ έγινε·; ή παρα- 
χώρησις τώυ μεταλλείων εΐς τήν ήδη κατέχουσαν αύτά, τό ύλιχόν τούτο 
έξετιμήθη άντί τεσσάρων εκατομμυρίων φράγκων καί τόσον έπληρώθη παρ’ 
αύτής· τά μέχρι τών 11,500,000.—λειπόμενα 7,500,000.—έδόθησαν είς 
μετρητά καί βραχυπρόθεσμα χρεωστικά γραμμάτια. Μολονότι έξ μόλις μήνες 
άριθμοΰνται άφότου ή νέα εταιρία άνέλαβε τήν διεύθυνσιν, συνεπλήρωσε 
μολαταύτα καί έτελειοποίησε πολλά τών πρότερον ύπαρχόντων. Σήμερον τό 
Ααύριον εΐνε, κατά τήν γνώμην καί Ευρωπαίων όρυκτολόγων, τό πρώτον 
τών έν Ε ύρώπη μεταλλείων· άνώτερον καί τών έν 'Ισπανία, δπου, ώς γνω
στόν, ύπάρχουσί τά μίγαλήτερα. Ήθελεν είσθαι τελειότερο·; έτι, άν τό με
τέωρον τοΰ περί έκβολάδων πολυθρυλλήτου ζητήματος δέν είχε μετεώρους 
πολλάς ποοσθήκας καί βελτιώσεις, τάς όποιας ή Διεύθυνσις τής ένεστώσης 
εταιρίας έχει κατά νουν νά ένεργήση. Γινώσκω δτι άπό τοΰ Απριλίου ύπαρχε·.

(’) Έάν τι; τών τότε συνεπιβατών άναγνώση τήν παροϋσαν διατριβήν, θέλει βεοαιω; ένΟυμηΟζ 
-ήν σπουδαιότητα μεθ’ ή; ό θανατικό; οΰτο; θιασώτη; τών αριθμών, πατήρ τοϋ έΟνο»;, ΰπεστή- 
ριζε τήν ιδέαν του. Έκαστο; γνωρίζει «τι ή ύπό τόν Κ. Βαλτατζή έταιρία προσέφερε 65 0)θ 

τήν Κυβέρνησιν άντι τών 4 4 0)0 «‘τινα, συμφώνω; μέ τήν σύμβασιν, θέλει πληρώνει ή ενε
στώτα· άλλ’ ένφ αύτη θέλει τά πληρώνει έπί τών έκβολάδων καί σκωριών, έκείνη δέν εννοεί νά 
πληρώνη τά 65 0)ο είμή έπί τών έκβολάδων μόνον, όπερ οϋσιωδώ; διαφέρον. Ό αγαθό; βουλευ
τή;' έδεώρει περιττόν νά βασανίση πλειότερον τόν νοϋν τον άφυϋ τό (ί5 υπερτερεί κατά πολύ τοϋ 
41, καί τή; μιά; έταιρία; ή πρότασι; είναι κατά πολύ ύπερτέρα τή; άλλη;.. Καί ΰμω; ύπήρς:ν 
υπουργό;, καί μάλιστα ύπουργό; τή; παιδεία;, αν ένΟυμοϋμαι καλώ;.
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έτοιμον πρός έκτέλεσιν σχέδιον έπεζτάσεως τών πρός ευκολίαν της έργα
σίας σιδηροδρομικών γραμμών και μένει έτι σχέδιον άπλοΰν διά μόνον τόν 
ανωτέρω λόγον. Διότι μ’ δλας τάς ύπέρ εύνοΐχής λύσεως πιθανότητας, ή 
Εταιρία τών Μεταλλουργείων τοϋ Λαυρίου δέν θεωρεί φρόνιμον νά έκτείνη 
τόν κύκλον τών εργασιών και επομένως τών εξόδων, πριν έξβσφαλίση τών 
έκβολάδων τό ζεφάλαιον.

Πρέπει έξ ανάγκης νά είπω τινά και περί τοΰ πολυθρυλλήτου τούτου 
τών έκβολάδων ζητήματος, καίτοι κινδυνεύω? νά έπαναλάβω πράγματα πολ- 
λαχώς λεχθέντα και άναλυθέντα.—Θέλω προσπαθήσει τουλάχιστο ?, άποφεύ- 
γων τάς πολλάς διεξοδικός αναλύσεις, νά περιορισθώ εις άπλους αριθμη
τικούς ύπολογισμούς. Πριν ή ένεστώσα εταιρία κλείση τήν περί παρα- 
χωρήσεως τών έκβολάδων σύμβασιν τής 29 ’Απριλίου 1873, ή Έλ. Κυ- 
βέρνησις διεπραγματεύθη μετά δύο άλλων εταιριών τήν αύτήν ύπόθέσιν 
τής μέν ’Αγγλικής, τής δέ ύπό τόν Κύριον Α. Βαλτατζή, μέ τούς Κυρίους 
Γ. Βασιλείου, Π. Καλλιγά, II. Θεολόγην, Σ. Βουρον και τόν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει τραπεζίτην Κύριον II. Μ. Κλάδον, ώς συνιδρυτάς. Ή ’Αγγλική 
έζήτει, πρό παντός άλλου, τήν παραχώρησίν δύο νέων μεταλλείων, δπως 
προμηθεύεται τό πρός έκκαμίνευσιν τών έκβολάδων απολύτως άναγκαιοϋν 
ποσόν τών σκωριών. Αί έζβολάδες μόναι δέν δύνανται νά έζκαμινευθώσι, 
απαιτείται καί έν δεύτερον λίπασμα, σκωρία ή άλλο τι παραπλήσιου. 'II 
’Αγγλική εταιρία, Οέτουσα ώς όρον Sine qua non τήν παραχώρησίν δύο τού
λάχιστον μεταλλείων, άπεδείζνυεν έκ προτέρων δτι έστάθμιζε περισσότερον 
τάς μελλούσας ύποχρεώσεις αύτής, παρά τήν ύπό τόν Κον Α. Βαλτατζή 
έταιρίαν, ούδεμίαν παραχώρησίν μεταλλείων ζητούσαν. Και δμως άμφότεραι, 
στερούμεναι μεταλλείων, έστεροϋντο καί τής πρός έκκαμίνευσιν τών έκβο
λάδων απολύτως αναγκαίας ΰλης. Κατά τά άλλα, αί προτάσεις αύτών 
ήσαν σχετικώς ύποδεέστεραι τών προτάσεων τής Εταιρίας τών Μεταλλουρ
γείων. Ό λόγος πρόχειρος. Ή Εταιρία τών Μεταλλουργείων, έχουσα έν 
πλήρη ένεργεία εργασίαν καί καθ’ δλα έγκαθιδρυμένη, κεκτημένη ιδίως ά
πειρων στρωμάτων σκωριών, είχεν ύπέρ αύτής πολύτιμα βοηθήματα, δπως 
προτείνη δρους συμφεροτέρους πάσης εταιρίας. Ή Έλ. Κυβέρνησις εϋροϋσα 
τάς προτάσεις τής Εταιρίας τών Μεταλλουργείων εύρυτέρας ζαί διά τό 
έθνος καλλητέρας τών άλλων, έκλεισε τήν μετ’ αύτής σύμβασιν τής 29 
’Απριλίου 1873.

Ή Αγγλική άπεσύρθη, άλλ’ ή ύπό τόν Κον Α. Βαλτατζή δέν άπεθαρ- 
ρύνθη. Ό Κος Α. Βαλτατζής έπανέλαβεν ύπό εύρυτέρους δρους τάς μετά 
τής Έλ. Κυβεονήσεως διαπραγματεύσεις αύτοΰ. Ένώ δέ δημοσία έγίνοντο 
πρός τήν Κυβέρνησιν προτάσεις άνώτεραι τών προλαβουσών, άλλαι, άλλου 
είδους έννοεΐται, άπηυθύνοντο ταύτοχρόνως δι’ αρμοδίου τρόπου καί έν μυστι- 
ζότητι πρός τήν Έταιρίαν τών Μεταλλουργείων. Εις τών ύπό τόν Κον Βαλ
τατζή ιδρυτών ζατήρχετο έσπευσμένως έζ τής έν Κωνσταντινουπολει τρα
πεζιτικής έδρας του είς ’Αθήνας και έζήτει έπιμόνως παρ’ ενός τών ιδρυ
τών τής Εταιρίας τών Μεταλλουργείων παραχώρησίν στρογγύλου άριθμοΰ 

μετοχών είς τήν αρχικήν αξίαν των, έπί άπειλή όριστικής χηρύξεως πο
λέμου, άν τό Ultimatum δέν έγίνετο δεκτόν. Άλλά μετοχαί πλέον 
δέν ύπήρχον, ό δ’ έν λόγω ιδρυτής τής Εταιρίας τών Μεταλλουργείων, δέν 
έδυνήθη νά εύχαριστήση τόν έκ Κωσταντινουπόλεως τραπεζίτην. To Ultimatum 
άπερρίφθη καί ό πόλεμος έκηρύχθη φανερός.

Ό Κύριος Α. Βαλτατζής, άπό 45 Οίθ δπως είχε προτείνει κατ’ άρχάς είς τήν 
Κυβέρνησιν, άνεβίβασεν είς 65 0]θ τό μέρισμα αύτής· έννοεΐται πάντοτε έπί τών 
έκβολάδων μόνων. ΙΙρίν έτι κλείση τήν μετά τής Κυβερνήσεως σύμβασιν αύτής 
ήΈταιρία τών Μεταλ/.ουργείων, είχε προτείνει καί αύτη νά χωρίση τό μέρισμα. 
Προσέφερε 60 Ο]θ έπί τών έκβολάδων, 30 0]θ έπί τών έθνικών σκωριών καί 
10 Ο]θ έπί τών ιδιοκτήτων. At προσφοραί αύται έγίνοντο καθ’ δν χρόνον ή ύπό 
τόν Κ. Βαλτατζή εταιρία έζήτει νά λάβη τάς έκβολάδας άντί 45 Ο]θ. Ή Ελλη
νική Κυβέρνησις δέν έδέχθη νά χωρίση τό πράγμα.—Έπέμενεν δπως τό μέρι
σμα κανονισθή έπί έκβολάδων καί σκωριών όμοϋ, έπί τοιαύτη δέ βάσει έκλεισθη 
ή σύμβασις τής 29 ’Απριλίου. Δύο άλλαι ούσιώδεις τοΰ Κυρίου Α. Βαλ
τατζή προτάσεις ήσαν ή περί κλιβάνων καί τοϋ έκ. προτέρων κανονισμού 
τών έξόδων τής έκκαμινεύσεως. Ή Εταιρία τών Μεταλλουργείων κατέχει 
ήδη έν Ααυρίω 18 κλιβάνους έκ τών οποίων 12 έχει είς τακτικήν ένέρ- 
γειαν, διά δέ τής συμβάσεως ύποχρεοΰται ν’ αύξήση έντός έξ μηνών είς 24 
τούς νΰν 18. ΤΙ ’Αγγλική εταιρία, καίτοι έχουσα είς τήν ύπηρεσίαν της τόν Κ. 
Άνστερ, μηχανικόν άριστον, δέν ήθελε ν’ άναδεχθή τήν κατασκευήν, είμή έξ μό - 
νον κλιβάνων έντός ενός έτους, δώδεκα δέ έντός δύο. 'Η ύπό τόν Κ. Βαλτατζή 
εταιρία, εύρυτέρα καί ώς πρός τοΰτο τών άλλων, αδιστάκτως ανελάμβανε 

1 “ . ~, καθόσον άφορα
Εταιρία τών Μεταλλουργείων δέν έδέχθη έπ’ ούδενί λόγω τόν 
κανονισμόν αύτών μή δυναμένη νά προΐοη τάς μελλούσας τών 

άφ’ ενός, αγνοούσα άφ’ ετέρου άν βραδύτερου ηθελεν 
τών νΰν πληρωνομένων, έπιμόνως άπε- 

• . Ό Κύ
προς τοΰτο νά δρισθώσιν είς 400 δρ.

......ς, αί δύο άλλαι προτάσεις έχουσιν 
ί τών 60 Ο]θ άτινα ή Εταιρία τών 

ς έκβολάδας μόνας, ή Έλ. Κυβέρνησις 
έκβολάδας καί σκωρίας όμοϋ, πρέπει νά πα

τάς έκβολάδας 65 0]Q τοΰ Κυρίου Βαλτατζή 
νά ύπερτερώσι πολύ τών44Ο]θ δι’ έκβολάδας καί σκωρίας. Γών 

ής ύποχρεώσεως ή έκπλήρωσις θεωρείται καί σχετικώς και ά- 
_. Δέν πρόκειται περί δαπάνης- πρόκειται άν, δ,τι εταιρία 

συστηθεϊσα ζαί καθ’ δλα ώργανισμένη έδαπάνησεν ετη όλο- 
' ' —δ,τι άλλη έζήτησε τε-

•άν ή ύπό 
είπεΐν, έτι κατάστασιν, δύ- 

44 

τήν έντός έξ μηνών κατασκευήν 24 κλιβάνων. Έπί 
τά έξοδα, ή 
έκ προτέρων 
γαιανθράκων τιμάς 
ύποβληθή εις ημερομίσθια ανώτερα 
φύγε τόν έκ προτέρων κανονισμόν τών εξόδων τής έκκαμινεύσεως. 
ριος Βαλτατζής συγκατετίθετο καί ώς ι ’ 
τον τόνον τά έξοδα.

Μοί φαίνεται δτι, πλήν τής τελευταίας, 
αξίαν άμφισβητήσιμον οπωσδήποτε. Άφοΰ 
Μεταλλουργείων είχε προτείνει διά τάς - 
προετίμησε τά 44 0]θ διά τάς ί 
ραδεχθή τις δτι τά διά μάνας τ’, 
δέν πρέπει · “ '--------
κλιβάνων τί 
πολύτως άδύνατος. 
πρό δεκαετίας 
κλήρα δπως κατασκευάση,—καί δέν έχει είμή 18, 
τραετίαν δλην δπως έτοιμάση,—αφού διά δώδεκα άπήτησε δύο έτη,— 
τόν Κ. Βαλτατζή εταιρία, εις έμβρυον, ούτως

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ'.)
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ναται έντός έξ μηνών τωόντι νά κατασκευάση. Μένει τό περί έξόδων ζή
τημα, πράγματι σπουδαΐον. Ενθυμούμαι ότι αύτό πρό παντός άλλου δέν 
έόύναντο νά έπιτρέψωσιν είς τήν Έλ. Κυβέρνησιν καί οί επιεικέστεροι τών 
άντιπολιτευομένων αύτήν. ΙΙώς ! έλεγαν, φροντίζομεν νά όρίσωμεν τό μέ
ρισμα καί δέν όρίζομεν έκ προτέρων τά έξοδα έκ τών όποιων τό μέρισμα 
έξαρταται ; Ή είνε δύσκολον νά μάς χαταχρασθή ή Εταιρία είς τήν συν- 
είδησιν τής οποίας έξ ολοκλήρου άφιέμεθα ;

Οτι τών ανθρωπίνων αισθημάτων έλαστικότατον ή συνείδησις, ούδείς βε
βαίως ό.αντιλόγων. Άλλά τό πράγμα δέν έχει οΰτω απολύτως ένταΰθα. 'II 'Ελ. 
Κυβέρνησις διώρισε δύο επιτρόπους αύτής παρά τή Εταιρία τών Μεταλλουρ
γείων, επιφορτισμένους όπως έξελέγχωσι τά έξοδα. Άν ή Εταιρία τών 
Μεταλλουργείων ή οίαδήποτε άλλη, διευθύνεται άπό καταχρήσεως διάθεσιν, 
οέν δύναται, καί όρίζουσα έκ προτέρων τά έξοδα, νά διαφθείρη τόν τελώ
νην Ααυρίου έπί τοΰ έξαγομένου ποσοϋ ; Θά καταβάλλη οπωσδήποτε καί 
κόπον όλιγώτερον καί δαπάνας, ή διαφθείρουσα τούς δύο επιτρόπους, δπως 
οί σήμερον άντιλέγοντες φοβούνται. Καί οί δισταγμοί δέ άλλως τε ούτοι, 
ή ειλικρινής αΰτη τής Εταιρίας τών Μεταλλουργείων έπιμονή νά μήν όρίση 
άπό τοΰδε τά έξοδα, δέν πρέπει νά Οεωρηθή ώς εχέγγυον δείγμα τού τρό
που δι’ ού εννοεί νά έκπληρώση τάς απέναντι τής Κυβερνήσεως υποχρεώσεις 
αύτής ; Τό κατ’ έμέ τουλάχιστον, τήν εύρίσκω γλώσσαν τίμιου καί σπου
δαίου έμπορου. «Δέν δύναμαι έκ προτέρων νά ορίσω δ,τι καί ή ιδία αγνοώ.» 
Έπί τέλους δέ καθόλου παράδοξον νά ώφεληθή καί πως ή Κυβέρνησις, μή 
κανονίζουσα έκ προτέρων τά έξοδα. Τό ποσόν τών 400 δραχμών τόν τόνον, 
δσας έζήτησεν ό Κ. Βαλτατζής, στηρίζεται έπί τών σημερινών μεγάλων 
τιμών τών γαιανθράκων, πρώτης καί κυριωτέρας τών έξόδων βάσεως. Οί 
γαιάνθρακες άρχίζουσι νά γίνωνται αφθονότεροι. Τήν μεγάλην έλλειψιν, 
κατά γενικόν σχεδόν κανόνα, διαδέχεται ή αφθονία. ’Ήδη νέα ανθρακωρυ
χεία έξορύττονται έν Σουηδία, έν Νορβηγία καί είς άλλας βορείους χώρας τής 
Εύρώπης. Καί έν Καλλιφορνία άνεκαλύφθησαν τοιαύτα, προωρισμένα βαθμηδόν 
νά άντικαταστήσωσι τούς μέχρι τοΰδε έκεΐ καταναλισκομένους Ευρωπαϊκούς 
γαιάνθρακας. 'Οπωσδήποτε δέ αί πιθανότητες εκπεσμού τίνος ύπερτερούσι 
σήμερον τάς τής ύψώσεως· δταν δ’ οί γαιάνθρακες ύποτιμηθώαιν, ή τών 
έξόδων έλάττωσις δέν είναι, νομίζω, ζήτημα.

Άλλά καί τών εξόδων καί τών κλιβάνων καί τοΰ μερίσματος πρωτεύει, 
φρονώ, άλλο τι ζήτημα, πολύ σπουδαιότερου. 'II ύπό τόν Κ. Βαλτατζή 
εταιρία, μή κατέχουσα σκωρίας ή άλλο τι λίπασμα οίονδήποτε πρός έκ- 
καμίνευσιν τών έκβολάδων, θέλει έξ ανάγκης βεβαίως καταφύγει είς αγο
ράν τοιούτου. Έρρέθη ανωτέρω δτι μόναι αί έκβολάδες δέν έκκαμινεύονται. 
Θά άγοράση λοιπόν καί άναμίξη ξένων εταιριών σκωρίας, τάς οποίας ύπο- 
Οέτω δτι θέλει πληρώσει προς 150 δραχμάς τόν τόνον, έλάχιστον δρον 
τής τιμής των. Επικαλούμαι ένταΰθα δλην του αναγνώστου τήν προσοχήν, 
διότι έν τώ προχ_είρω άκολούθω ίσολογισμώ καταφαίνεται άμέσως ή πιθανή 
~ύχη τής εταιρίας ταύτης, δι’ ύποχρεώσεων τοιούτων δεσμευομένης. Ύπο-

θέτω δτι, άντί 24, δέκα όκτώ μόνον κλιβάνους ύποχρεουμένη νά θέση είς 
ενέργειαν, θέλει κατορθώσει νά τούς διατηρή μέ 350 τόνους έκβολάδων 
καθ” έκάστην. Τόσον καταναλίσκει ήδη ή Εταιρία τών Μεταλλουργείων, 
εχουσα, έκ τών δέκα όκτώ, δώδεκα μόνον κλιβάνους είς ένέργειαν. Πρός 
έκκαμίνευσιν τών 350 τόνων αύτών έκβολάδων άπαιτοΰνται 175 τόνοι σκω
ριών ή άλλου οίουδήποτε λιπάσματος. Καταβιβάζω καί ένταΰθα τό ποσόν 
είς τό ήμισυ καί παραδέχομαι δτι μέ 87 1)2 μόνον τόνους θέλει κατορ
θώσει νά τούς διατηρήση.—Όγδοήκοντα επτά καί ήμισυς ΐόνοι καθ’ έκά- 
στην, φέρουσιν ήμερησίαν δαπάνην 13,125 δραχμών, άνά 
τήν κατ’ έλάχιστον δρον άξίαν τοΰ λιπάσματος,—δηλαδή 
έτος. Έκ τών 12,775,000'τόνων (350 καθ’ ήμέραν) τούς 
οία θέλει παραγάγει κατ’ έτος, άνά 900 δρ. τόν τόνον, 
άξίας αύτού, θέλει εισπράττει ^ΡαΧ· 11»497,500
Άφαιρέσει 400 δρ. τόν τόνον δι’ έξοδα 5,110,000

150 τόν τόνον, 
4,790,625 κατ' 
όποιους ή έται- 
μέσον δρον τής

Μένουν Δρ. 6,387,500 
θέλει έξ αύτών' πληρώνει τή Κυβερνήσει 65 0]θ. 4,151,875

Δρ. 2,225,625 
Ζημία καθαρά πρός συμπλήρωσιν τοϋ δι’ άγοράν σκωριών 
άπαιτουμένου ποσού 2,565,000

Δρ. 4,790,625
Αύτός είνε ό πρώτος πιθανός τής εταιρίας ισολογισμός. Έάν ό άνα- 

γνώστης τόν παραοεχθή ώς ακριβή, δικαιούται τή άληθεία νά φοβήται μή 
εσεται αύτός καί ό τελευταίος.

Τά δέ έπίδικα τής Εταιρίας τών Μεταλλουργείων έπί τών έκβολάδων 
δικαιώματα ; Ούδείς άγνοεΐ δτι πρός τάς έν Ααυρίω κτήσεις τάς οποίας 
ήγόρασε παρά τής εταιρίας Σερπιέρη, ήγόρασε καί πάντα τά άλλα αύτής 
δικαιώματα. Μήτε έλησμόνησε· βεβαίως έκαστος τάς έπί τών έκβολά
δων άπέναντι τής Έλλην. Κυβερνήσεως απαιτήσεις τοΰ Κ. Σερπιέρη. 
Παραδέχομαι πρός στιγμήν δτι δέν Οά ήτο λίαν τολμηρόν νά διαθέση 
ή Ελληνική Κυβέρνησις δ,τι παρ’ άλλου έτι διεκδικεΐται. Θά ήτο όνειρο- 
πώλημα άληθές μολαταύτα καί νά έλπίση τις δτι ή Εταιρία τών Μεταλ
λουργείων δέν θά έπαναλάβη τήν δικαστικήν λύσιν τού ζητήματος. Παρα
δέχομαι καί ένταΰθα δτι ό έκ τοιούτου δικαστικού άγώνος μέλλων νικητής 
έσεται ή Κυβέρνησις. Άλλ’ έντοσούτω, όποια μέχρι τού τελικού άποτελέ- 
σματος νέα βραδύτης καί όποΐαι όλέθριαι έκ ταύτης συνέπειαι ! Μία έρ- 
γασία τόσω Οαυμασίως ήδη κινουμένη καί διά μιας παραλύουσα ! Χίλιοι 
επτακόσιοι έργάται, πατέρες άλλων τόσων οικογενειών ίσως, είς τό ύπαι
θρον, ό άγλαότερος καρπός τού μόλις -φυτευθέντος έν Έλλάδι δένδρου τοϋ 
συνεταιρισμού προώρως μαραινόμενος ! Δέν ύπελόγισα δέ καί τάς έκ τής 
άναποφεύκτου έκπτώσεως τών μετοχών καθ’ δλου τοΰ έθνους, σπουδαίως 
ήδη ένεχομένου είς τήν έργασίαν, έπικειμένας μεγίστας ζημίας.

Καί αύτοί οί σήμερον πρός τήν Εταιρίαν τών Μεταλλουργείων συνάγω- 
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νιζόμενοι δέν ήθελαν, νομίζω, διιδει απαθώς συνέπειας οΰτω παρουσιαζομένας. 
Πολλοί άλλως τε οί φρονούντες δτι ή περί τον Κ. Βαλτατζή όμάς δέν 
επιδιώκει πράγματι μεταλλείου παραχώρησίν, και δτι άλλου είδους κερδο
σκοπικά! ίδέαι άποτελούσι τον πυθμένα τών έπιμόνων αύτών ενεργειών. ’Εν
τεύθεν ίσως καί ή μεγάλη εύκολία αυτή πρός άναδοχήν ύποχρεώσεων το- 
σοΰτον ουσχερών καί σχεδόν αδυνάτων δι’ άλλους περί τήν έκτέλεσιν. Συν- 
έβησαν δυστυχώς καί τινα παρατράγωδα, προώρως γυμνώσαντα τούς αληθείς 
σκοπούς τών ιδρυτών τής άντιποιουμένης τό Ααύριον έταιρίας. Προτάσεις 
διά μυστικού τρόπου γενόμεναι, άδεξίως δμως διεξαχθεΐσαι, κατέδειξαν τοΐς 
άμερολήπτοις κριταΐς τής ύποθέσεως ταύτης τήν ήθικήν αξίαν δλων τών 
προσπαθειών αυτών. 'Υπάρχει άκόμη, νομίζω, έν τοΐς άρχείοις τής Έταιρίας 
τών Μεταλλουργείων, έγγραφόν τι ουσιώδες, άνευ υπογραφής μέν, γεγραμ- 
μένον δμως παρ’ ενός τών ιδρυτών καί ώς τοιοΰτον άναγνωρισθέν, ειδός 
τι τελεσ·. -ράφου περιλαμβάνοντος τάς περί ών ό )»όγος προτάσεις. Τό 
σκάνδαλό :ες τούτο γεγονός περιήλθεν εις γνώσιν πολλών καί ό τύπος 
αυτός έπελήφθη τής ύποθέσεως. Ό Αιών, δστις άνέλαβε τήν ύπεράσπισίν 
τής ύπό τόν Κ. Βαλτατζή έταιρίας μεθ’ δσης εύκολίας εΐχεν άλλοτε άνα- 
λάβει τήν τοΰ Κ. Σερπιέρη, προσεπάθησε νά κολάση τήν έκ τής δημο- 
σιεύσεως λεπτομερειών τοιούτων έντύπωσιν. Δυστυχώς ύπάρχουσι και ύπο- 
θέσεις τάς όποιας και οι καλήτεροι συνήγοροι δέν δύνανται πάντοτε νά σώ- 
σωσιν. Ή έκ τής γνωστοποιήσεως τοΰ γεγονότος τούτου έντύπωσις έβλαψεν 
όμολογουμένως πολύ τήν ύπό τόν Κ. Βαλτατζή έταιρίαν.

Υπάρχει αΚ\ως τε ίσως καί άλλο τι μέσον δι’ ού ή Έλ. Κυβέρνησις 
έδύνατο νά βολιδοσκοπήση έπιτυχώς τά σχέδια τής περί τόν Κ. Βαλτατζή 
έταιρίας. Νά προτείνη τοΐς ιδρυταΐς δπως ύποχρεωθώσι νά κρατήσωσι τό 
ήμισυ, το τέταρτον έστω μόνον δσων λάβωσι μετοχών, μέχρι τής δημο- 
σιεύσεως τοϋ πρώτου τής έταιρίας ισολογισμού. Μία τοιαύτη πρότασις ούδέν 
ήθελεν έχει βεβαίως τό μεροληπτικόν. Ή Έλ. Κυβέρνησις έχει ανάγκην 
μιας έγγυήσεως οπωσδήποτε ύπέρ τής άκριβοΰς έκπληρώσεως τών παρά τής 
νέας έταιρίας ληφθησομένων ύποχρεώσεων. Ή νΰν έξορύττουσα τό Ααύριον 
έταιρια παρέχει άρκοΰσαν τοιαύτην έγγύησιν τά έν αύτώ ακίνητα κτήματα 
αυτής, έργοστάσιον καί λοιπά. Ποιαν έγγύησιν προσφέρει ή ύπό τον Κ. Βαλ
τατζή εταιρία ; Οί ίδρυταί δέν φέρουσιν ούδεμίαν ευθύνην άτομιχώς καί αί 
χιλιάδες μετοχών δι’ άς έκαστος αύτών μετά προθυμίας βεβαίως θέλει έγ
γραφή, δύνανται έντός ολίγων ώρών νά περιέλθωσιν εις άλλων κυριότητα. 
Εγνώρισα έν ΆΟήναις πλείστους δσους οΐτινες, ίδρυταί ή μέτοχοι πιθανοί 

άκόμη άλλων εταιριών, έσπευσαν, εύρόντες ύπερτίμησιν αξίαν λόγου κατ’ 
αύτούς, νά προπωλήσωσιν δ,τι δέν ήσαν έτι πολύ βέβαιοι δτι όριστικώς 
θέλει τοΐς δοθή. Ιδού πώς ή ανωτέρω πρότασις ήθελεν έχει διπλοΰν τό 
πλεονέκτημα· νά διευκρίνιση όπωσούν τούς αληθείς σκοπούς τής έταιρίας 
άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου νά χρησιμεύση ώς έγγύησις απέναντι τής κυβερ- 
νήιεως. Είναι δέ δλοι αρκετά πλούσιοι δπως άναδεχθώσι τοιαύτην ύποχρέωσιν. 
Άλλά κρίνων έξ όσων εϊδον καί ήκουσα, ομολογώ άπό τούδε δτι ήθελον πολύ 

έκπλαγή, έάν έγίνετο δεκτή.— "Αλλοι δυστυχώς υπολογισμοί εινε τής σημε
ρινής πάλης ή πυξίς καί άλλα τά άπό τούδε ώρισμένα τοΰ άγώνος 
θύματα.

Εξετάσατε τό ζήτημα ύφ’ οίανδήποτε εποψιν θέλετε, τό Ααύριον, καί 
έπιστημονικώς, καί μαθηματικώς καί λογικώς άνήκει τή νΰν κατεχούση αύτό 
έταιρια. Αΰτη εινε ό φυσικός, ούτως είπεΐν, συνεταίρος τής Κυβερνήσεως. Καί 
μολαταύτα τό πολυθρύλλητον περί έκβολάδων ζήτημα μένει καί σήμερον 
άκόμη μετέωρον, τί παράδοξον δέ, τοιοΰτον νά μείνη καί μέχρι τής προσεχούς 
βουλευτικής συνόδου.Έν τώ έν ΆΟήναις ταμείω τής Έταιρίας μένουσι προ πολλοϋ 
6,000,000 σχεδόν δραχμών, κατά πλεϊστον μέρος προωρισμένα είς έπέκτασιν 
τών σημερινών έργασιών καί διά τό μετέωρον αύτό τής θέσεως μή ουνά- 
μενα νά χρησιμοποιηθώσιν. Ή έν Έλλάδι άντιπολίτευσις έχει δυστυχώς ίδιάν 
τι σύστημα, δπερ άμφιβάλλω άν άπαντα τις παρ’ άλλοις συνταγματικοΐς 
λαοΐς· παν ζήτημα, οικονομολογικόν, κοινωνικόν ή άλλο οιονδήποτε, ύπό 
τής κυβερνήσεως παρουσιαζόμενον, μετατρέπεται είς πολιτικόν διά τήν άν- 
τιπολίτευσιν. Γίνεται son point de mire έν άλλαις λέξεσι. Είς τοιοΰτον δέ 
μετατρεπόμενον, έννοεΐται δτι εινε έκ προτέρων δεδικασμένον και καταοε- 
δικασμένον· τό δέ μέγα καί ίσως μόνον αμάρτημα αύτοΰ εινε δτι έπροτάθη 
παρά τής Κυβερνήσεως. Ημέραν τινά εύρέθην έκ τύχης γευματίζων έν τώ 
Ξενοδοχείω τού Στέμματος, τό κατ’ έξαίρεσιν ξενοδοχείου τών βου
λευτών, δπου δύναται τις έκ προτέρων νά γνωρίζη τούς διά τήν έπαύριον 
προπαρασκευαζομένους λόγους καί έπερωτήσεις. Ό Πλούταρχος αναφέρει 
κάπου τό μέρος δπου ό μέγας τής ΙΙνυκός £ήτωρ, μεταβαίνων, έγυμνά- 
ζετο τής έπιούσης τήν ομιλίαν· διά πολλούς τών μεταγενεστέρων τής βουλής 
ρητόρων, ή αίθουσα τού Ξενοδοχείου τού Στέμματος εινε ειδός τι όμοιου προπα
ρασκευαστικού γυμναστηρίου. Έν αύτώ ήσαν τήν ήμέραν έκείνην συνηγμένοι 
πολλοί τών πατέρων τού έθνους, παρά τών οποίων τό δυστυχές ζήτημα κατεοι- 
κάσθη νά περιμένη τήν τύχην του. Ήγέρθη σπουδαία συζήτησις καί πάλιν 
δέ περί Λαυρίου καί τής συμβάσεως ό λόγος. Τό συμπέρασμα έκίνδύνευε 
νά ήνε έκ τών συνήθων, δτε γέρων τις, έπί άφελεία τρόπων διακρινόμενος, 
βουλευτής τών Κυκλάδων. « Άς περιμείνουν, είπε, νά έλθη πρωθυπουργός 
ό Κ. Βούλγαρης, καί τότε τήν έπιψηφίζομεν. » Ό άνθρωπος είχε τούλάχι
στον τήν αρετήν νά ήνε ειλικρινής.

Αύτοί, πλήν ολίγων έξαιρέσεων δυστυχώς, εϊνε οί άνθρωποι παρ’ ών ένα- 
γωνίως περιμένει τό Πανελλήνιον τήν ρύθμισιν καί τούτου καί άλλων το- 
σούτων σπουδαίων ζητημάτων. Καί άν ή Έλ. Κυβέρνησις τούς έπεβιβαζεν 
δλους είς έν ατμοκίνητου, τούς μετέφερεν είς Ααύριον καί προεκάλει μίαν 
έν τώ τόπω αύτώ μελέτην καί ψηφοφορίαν τού ζητήματος, καθόλου παρά
δοξον άν είχον τό θάρρος νά όπισθοδρομήσωσι καί έκεΐ άπέναντι καί τών 
φυσικοτέρων αληθειών τής ύποθέσεως, έκ προτέρων δεδικασμένης. Έν δέ τή 
παλαίστρα ταύτη δπου βλέπει τις δλας τάς ασχήμιας τού συνταγματικού 
πολιτεύματος, στρεβλώς έννοουμένου, έννοεΐται δτι έχουσι πολλούς τών 
έφημεριδογράφων, δορυφόρους των. Έξορύκται συμφερόντων ίδιοτελών ή κα- 
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μινάπται ύποδαυλίζοντες πάθη Ατομικά περί συμφέροντα ίδιοτελή καί ταΰτα·' 
στρεφόμενα, οί τελευταίοι ούτοι συμπληροΰσι τό έργον, βοηθοΰντες καί βο·- 
ηθούμενοί. Άν τούλά/ιστον ό πό?>εμος, και τών μέν και τών δέ, προπάντων 
όμως τών τελευταίων, περιωρίζετο κατά τοϋ κυρίου ζητήματος πάντοτε ! 
Άλλ’ ό κύκλος πολλάκις γίνεται εύρύτερος πολύ. Τί προσωπικότητες, τί 
οιαπληκτισμοί, τό δέ πάντων χείριστον, τί Αγενείς καί πολλάκις άγνώμονες 
εκφράσεις κατ’ ανθρώπων Ανωτέρων αισθημάτων, έργω καί οχι λόγω πα
τριωτών, έλθόντων έκ τής Αλλοδαπής όπως-πραγματοποιήσωσι τό προσφι
λέστερο·; τής ζωής αύτών ονείρου και καταστήσωσι βαθμηδόν τάς ’Αθήνας 
εν μέγα τών πλουσίων ομογενών απομάχων ξενοδοχεΐον ! Οταν τις άζούση 
και ίδη δ,τι εΐδον καί ήκουσα εΐς τό δίμηνον διάστημα τής έζεΐ διαμονής 
μου, θέλει όμολογουμένως συλλάβει τήν αλγεινήν πεποίθησιν δτι εϊμεθα, 
καθόσον αφόρα τής αγνωμοσύνης τό κεφάλαιον, οί γνήσιοι απόγονοι τών 
προγόνων μας. Καί ό Φαλμεράϋερ ίσως αύτός, έάν μας έμέτοα μέ τοϋ έθνικοΰ 
τούτου γνωρίσματος τόν πήχυν, δέν ήθελε γράψει δ,τι τοσοΰτον άλλοτε 
διεσκέδασε τον φιλολογικόν τής Εύρώπης κόσμον-

ΓΓ.

Μετά τό Ααύριον έρχεται ό Περικλής. Νεώτερος τήν ηλικίαν, έσχε 
τήν τύχην εΰνοϊκοτέραν ή ό πρεσβύτερος αδελφός αύτοΰ. Άν έπρόκητο νά κρίνη 
τις περί τής σπουδαιότητος μιας εταιρίας έκ τών ωφελειών άς έπήνεγκε τοΐς 
μετόχοις αύτής, ό Περικλής εΐνε σπουδαιότερος και τοϋ Λαυρίου καί 
πάσης άλλης έν Έλλάδι, ίσως δέ καί έν Εύρώπη καί εκτός τής Εύρώ
πης μεταλλευτικής εταιρίας. Άλλά τοϋ πλούτου ό κύκλος εΐνε ένταΰθα 
πολύ στενότερος. Άν τό Ααύριον έπλούτησε χιλίους ανθρώπους, ό Πε
ρικλής δέν έπλούτησε μήτε εκατόν έπλούτησε ποσόν μεμετρημένον άλλά 
τό έπλούτησε. Έάν ή βίβλος τών Αραβικών μύθων περιείχε ζαί μεταλλεί
ων ιστορίας, ή τοϋ Hept κλέους έδύνατο νά καθέξη τήν ώραιοτέραυ αύτής 
σελίδα. Ή διαφορά εΐνε δτι οί μϋθοι μετεβλήθησαν εις χρυσάς ένταΰθα 
άληΟείας.

Ή Αττική, δπως ήδη άπεδείχθη, εΐνε ολόκληρος σχεδόν · έν άπειρον 
ποικίλων πολυτίμων ύλών μεταλλείου. Έπί δέκα αιτήσεων αϊτινες κατά 
μήνα απευθύνονται ίσως εΐς τήν Έλ. Κυβέρνησιν π=ρί παραχωρήσεως με
ταλλείων, αί πέντε σχεδόν άφορώσι τήν Αττικήν. Ό Κ. Chnrruel, Αξιόλο
γος Γάλλος όρυκτολόγος, έν Άθήναις ήδη διαμενων καί έπισκεφθεις τά 
πλεΐστα τών έν Έλλάδι μεταλλείων, μοί έλεγε, γενομένου ήμέραν τινα 
περί Αττικής λόγου, ότι δπως ήδη πολλαχοϋ άφηρέθη τό πρώτον τής 
γής στρώμα, έπί δέκα σβώλων χώματος οί πέντε, άνευ ύπερβολής, περιέ- 
-χουσιν ύλας μεταλλώδεις; Οπου ελλείπει ό καθαρός άργυρος, δύσκολου νά μήν 
εύρη τις τήν μεταλλίτιδα, όπου δέ μεταλλίτις δέν υπάρχει, τόν μόλυβδον. 
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Έν έλλείψει μολύβδου, τόν σίδηρον, έν έλλείψει σιδήρου τό χρώμιον, τόν 
γαιάνθρακα καί καθεξής.

Καί τοΰ ΙΙερι κλέους τά μεταλλεία έν τή ’Αττική ύπάρχουσι τεθαμμένα. 
Δέν άπέχουσι τών τοΰ Ααυρίου πλέον τής ώρας περίπου. Οτε, πρό τετραε
τίας νομίζω, τυχαίως άνεζαλύφθη τό πρώτον έξ αύτών, συνεστήθη έταιρία ολί
γα κεφάλαια καί όλιγώτερα έτι μέλη Αριθμούσα· είτε κακώς διευΟυνθεϊσα, 
είτε έλλείψει πίστεως έκ μέρους τοϋ κοινοΰ, μήπω ζεκτημένου τό σημερινόν 
πρός τοιαύτας έργασίας θάρρος, δέν ηύδοζ.ίμησε. Τήν άνέλαβέν έτέρα, ύπό τοΰ 
Κυρίου Πλατύ τήν διεύθυνσιν. Πολλαί τών μετοχών τής πρώτης συνεχωνεύ- 
θησαν είς τάς μετοχάς τής δευτέρας, είς δραχμάς 1,50.0 έκάστην όρισθείσας. 
—Αύται πάλιν κατόπιν, πρός τίνα σκοπόν αγνοώ, διηρέθησαν εις δέκα μικράς, 

.έκ δραχ. 150 έκάστην. Μαντεύσατε πόσον σήμερον τιμάται έκάστη τών-μιζρών 
τούτων μετοχών : Τέσσαοας χιλιάδας πεντακοσίας καί έξακοσίας, 45 δηλαδή 
καί 46,000 έκάστη τών μεγάλων ! Περί τοΰ τελευταίου .μάλιστα Μαίου τάς 
άρχάς, έν ώρα τοϋ γενικού εκείνου πυρετού τού κατέχοντος τά πνεύματα μέ 
τοϋ Ααυρίου τήν προοδευτικήν ύψωσιν, έφθασαν καί αύται τάς 5 ή 50,000.— 
Άλλ’ ή τιμή αύτη ύπήρξεν εφήμερος καί έπανήλθον είς τάς 4,600 ή 46,000, 
οπού ζαί σήμερον εύρίσκονται. Είς τρόπον ώστε ό άγοράσας είς τήν Αρχικήν 
αύτής άξίαν μίαν μετοχήν καί συλλαβών τήν καλήν ιδέαν νά τήν κράτηση, 
.έχει είς ενός έτους διάστημα,—διότι πέρυσι μόλις συνεστήθη ή τήν πρώτην 
διαδεξαμένη έταιρία,—τρίαζοντάκις πλειότεοα όσων έδωκε. Τίνων μάλιστα αί 
-ώφέλειαι, χάρις είς άλλους τινας κερδοσκοπικούς συνδυασμούς τούς όποιους 
λεπτομερώς περιττόν νά εκθέτω ένταΰθα, έξήλθον καί αύτοΰ τοϋ κύκλου. Έγν.ώ- 
ρισα μεταξύ άλλων, στενόν τινα συγγενή τοΰ διευθυντοϋ, διά μόνον 11,000 
δραχμών άγοράσαντα 125 μικράς μετοχάς έκ τών οποίων δύναται σήμερον 
νά έχη 575,000.—Καί έν τή μεγαλητέρα τής έξάψεως ώρα, τοΰ Λαυρίου 
ή ύπερτίμησις δέν ύπερέβη πάλιν τά 1.6.0]65 φράγκα. Έν Σύρω μόνον έ- 
φθασε τά 250.——Άλλά καί έκεϊ όλίγας μόνον ώρας διήρκεσεν ή τιμή αύτη, 
μεσούσής νυκτός μάλιστα. Ενθυμούνται καί σήμερον άζόμη τήν πυρετώδη 
εκείνην νύκτα—τήν τών 29 πρός τάς 30 Απριλίου, έπιοϋσαν τής συμβά- 
σεως—οί κάτοικοι τής συνήθως σιγήν νεκρικήν περιβεβλημένης έκείνης πό
λεως· έν ψευδές έξ Αθηνών τηλεγράφημα, έπί σκοπώ, έννοειται, σταλέν καί 
.κυκλοφορήσαν ήτο τής πυρκαϊας τό έναυσμα- άπό τοϋ μεσονυκτίου δέ μέχρι 
τού λυκαυγούς, ώς φρενήρεις έτρεχον άνω κάτω οί άνθρωποι, άγοράζοντες 
,ή πωλοϋντες. Άλλά τήν πρωίαν,— τί πένθιμος ήλιος άνέτειλε διά τινας 
.τών γενναίων τής νυκτός έκείνης κερδοσκοπών ! Άπό 250·^—έπανήλθον διά 
μιάς σχεδόν είς τά 120 110.—Καί τόν πρώτον δέ αριθμόν άν τις λάβη 
.ώς βάσιν παραβολής, ή μεταξύ τών δύο 'υπερτιμήσεων διαφορά εΐνε μεγίστη 
πάλιν. Έκάστη τοϋ Ααυρίου μετοχή σύγκειται έκ 250 φράγκων, ή δέ έπ’ 
αύτής μέχρι τοΰοε προκαταβολή έκ 50. Επομένως, έκεϊμέν έφθασε τό πεν
ταπλάσιον τής προκαταβολής καί ίσον τής Αρχικής άξίας, ένταΰθα δέ το 
τριακονταπλάσιον αύτής.

.Εννοείται ότι ή μυθιστορική αύτη ύψωσις δέν στερείται ζαί μιάς τιν>.. 
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βάσεως* άλλά, — ή δέ γνώμη αΰτη στηρίζεται έπί πληροφοριών τάς οποί
ας μοί έδωκε πρόσωπόν σπουδαίως ένεχόμενον είς τοΰ Περικλεούς τήν 
τύχην — αί ελπίδες ύπερτερούσι, νομίζω, τών πραγμάτων. ’Έχει βεβαίως ή 
εταιρία αΰτη δύο αξιόλογα έπί τής τοΰ Ααυρίου πλεονεκτήματα, τό μέν 
οριστικόν, τό δέ πιθανόν απλώς. Τά μεταλλεία αύτής, ιδιωτικά καί όχι 
κυβερνητικά, υποβάλλονται είς τόν μικρόν ©όρον τόν έπί ιδιωτικών πλη- 
ρωνόμενόν κατά τόν νόμον, 5.Ο]θ μόνον άπό δέ τούτου μέχρι τών 44.0]θ 
άτινα ή έταιρία τοΰ Ααυρίου θέλει, κατά τήν σύμβασιν, πληρώνει είς 
τήν Κυβέρνησιν, ή διαφορά μεγίστη. Τό δεύτερον καί απλώς πιθανόν, εινε 
ότι περιέχουσι καί 2.1]2. 0]θ μεταλλίτιδα, ένώ τά τοΰ Λαυρίου σύγκεινται 
έξ άπλοΰ μολύβδου. Άλλά περιέχουσι τωόντι μεταλλίτιδα; Άν έρω- 
τήση τις τούς είς τον Περικλήν ενδιαφερομένους, τό πράγμα εινε βεβαιό
τατου. Καί όρυκτολόγοι και μηχανικοί, έπιτοπίως έπισκεφθέντες καί ά- 
ναλύσαντες τήν ύλην, άπεφάνθησαν ύπέρ τοΰ ζητήματος. ’Άλλοι, αρμό
διοι καί σπουδαίοι έπίσης άνθρωποι, διαψεύοουσι τούτο. Είνε τόσον ούσκολον 
άλλως τε νά έξακριβώση τις τήν άλήθειαν διά πάν δ,τι άφορα τήν ταχύ- 
πλουτον ταύτην έταιρίαν ! Οΰτω έσχάτως διεπραγματεύετο ή Διεύθυνσις τήν 
εις άλλην έταιρίαν παραχώρησιν τών μεταλλείων όλων του IIε ρ ι κλέο υ ς, 
ένώ δέ καί Διεύθυνσις καί οί σπουδαιότεροι τών μετόχων διέδωκαν ότι τοΐς 
ποοσέφεραν δώδεκα έκατομμύρια, άπεδείχθη βασίμως κατόπιν ότι ή προσ- 
©οοά δέν ύπερέβαινε τά όκτώ.—Αί διαπραγματεύσεις έκεΐναι έναυάγησαν, τό 
δέ περί μεταλλίτιοος ζήτημα μένει καί σήμερον αμφίβολον διά τούς 
πλείστους.

Τό παραδέχομαι πρός στιγμήν ώς οριστικόν καί αναμφίβολον.—Παραδέχο
μαι ώσαύτως ώς τοιοϋτον καί έτερόν τι, παρά τών μετόχων διαθρυλλούμενον, 
πλεονέκτημα, ότι κατ’ ακριβείς έκτιμήσεις άνδρών έπιστημόνων, ύπάρχει δεκαε
τής έξησφαλισμένη διά τό μεταλλεϊον έργασία,—έξ όσων δύναται τις νά ,κρίνη 
βεβαίως έκ τών βαθυτέρων καί έπι τής έπιφανείας φαινομένων στρωμάτων. 
Καί μέ τά δύο ταΰτα πλεονεκτήματα φρονώ ότι ή ύπερτίμησις δέν στη
ρίζεται έπί ύπολογισμών τοσοϋτον άκριβών. Ή μεταξύ τών δύο φόρων έκ 
39 Οΐθ διαφορά άποτελει 100 δραχμών μόλις ύπερτίμησιν δι’ έκάστην μι- 
κράν μετοχήν· προσθέτω καί 40 ή 50 διά τής μεταλλίτιδος τό πλεονέκτημα* 
προσθέτω καί 500, προσθέτω 750 διά τάς πιθανάς έκ τής εύρέσεως νέων 
μεταλλείων ώφελείας,—έν δλοις 1,000 δραχμάς τήν μικρόν μετοχήν.—Ποΰ 
αί 4,5001600; Όποια άλλως τε διαφορά μεταξύ τής ύπερτιμήσεως τών 
μετοχών άλλων έταιριών, τοΰ Ααυρίου έν παραδείγματι, καί τής περί ής έν
ταΰθα πρόκειται ! ’Εξ άλλου δέ, όποια μεταξύ τής σπουδαιότητος τής μιάς 
έργασίας καί τής άλλης διαφορά ! Έκεΐ δώδεκα ολοκλήρων έτών αποτε
λέσματα καί ύπολογισμοί, έπ’ αύτών προπάντων στηριζόμενοι, ένταΰθα ό- 
λίγων μηνών άπλή έξόρυξις καί τίποτε περισσότερον ! Έν τώ Ααυρίω έν 
μέγα έν πλήρη ένεργεία έργοστάσιον, χίλιοι επτακόσιοι έργάται, έξόρυξις, έκ- 
καμίνευσις καί άποστολή τοΰ»προϊόντος· έσχάτως άκόμη άνεχώρησε δι’ ’Αγ
γλίαν μέγα ίστιοφόρον σκάφος, φέρον έκ μολύβδου φορτεΐον 450 χιλιάδων 
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φράγκων άξίας· έν δέ τώ Περικλή 170 μόνον έργάται, μήτε έναρξις 
άκόμη έκκαμινεύσεως- μία ωχρά μικρογραφία τής απέναντι ζωηράς καί με
γάλης κινήσεως. Τό Ααύριον έχει κατά μέσον όρον έξ μεγάλα ιστιοφόρα 
πλοία τακτικώς είς κίνησιν, έκ τής ’Αγγλίας ένταΰθα ερχόμενα μέ γαι
άνθρακας, εντεύθεν δ’ έκεΐ έπανερχόμενα μέ μολύβδου είργασμένου φορτίον. 
Περιττόν νά είπω οτι ό ΙΙερι κλή ς δέν έξήγαγεν έτι μήτε τεμάχιον.

Έπί τοΰ παρόντος τό μέταλλον, έξορυττόμενον, τίθεται κατά μέρος είς 
σωρούς, έτοιμον πρός έκκαμίνευσιν. Πότε θέλει άρχίσει αΰτη, άδηλον σχεδόν. 
Οταν, έννοεϊται, ή διεύθυνσις κατασκευάση έργοστάσιον, κλιβάνους καί λοιπά, 
άτινα μήτε έξ μηνών, μήτε ενός έτους εινε έργασία. Δυστυχώς, είτε διότι 
άρχήθεν δεν έτυχε διευθύνσεως, ειδικότητα τών τοιούτων έργων κεκτημένης, 
είτε διότι καί διεύθυνσις καί μέτοχοι ειχον άνέκαθεν ύπ’ δψιν μίαν έπω- 
φελή είς άλλην έταιρίαν παραχώρησιν ήκιστα δέ σπουδαίαν καί διαρκή έξό- 
ρυξιν, τό μεταλλείου τοΰτο μέυει άκόμη νήπιου καί κατά πλεΐστα όσα έλ- 
λειπές. Ή έλλειψις δ’ αΰτη διευθύυσεως ίκανοτέρας εινε εις έτερος λόγος 
καθιστών έπισφαλή τών μετοχών τήν μεγάλην ύπερτίμησιν. Τά στρώματα 
έφ’ ων ήδη οί έξορύκται έργάζουται, δέκα περίπου μέτρα ύπό τήν έπιφά- 
νειαν τής γής, θά ήσαν πιθανώς άλλοτε τό ανώτερου τής γής στρώμα. Άνευ 
τούτου δέν έξηγεΐται έν κρανίου σκελετού ανθρωπίνου, δπερ πρό δύο μόλις 
μηνών οί έξορύκται, σκάπτοντες, άπήυτησαυ. Τό κρανίου ήτο πιθανώς νε- 
ανιου, άκμαίου είσέτι καθ’ όλα, διότι οί όδόυτες ήσαν άπαυτες είς τήν θέσιν 
των, καί, τό κυριώτερον, είς άνθηράν όλοι κατάστασίν. Τί ήθελεν αύτοϋ ό 
νΰν είς^ σκεΰος άρχαιότητος τοΰ γραφείου τοΰ διευθυντοΰ προβιβασθείς μυ
στηριώδης ουτος καί προαιώνιος τών σπλάγχνων τής γής κάτοικος ; Είς 
ποιον νεκρόν άνήκεν ή κεφαλή αΰτη, μόνη οΰτω εύρεθεΐσα ; Εις καρατομη- 
θεντα τινα ίσως ή είς έν πολέμω πεσόντα· ή ούτως δέ ή άλλως, έκ τής 
εύρεσεως εικάζει έκαστος ότι τά νΰν τόσω βαθέως κείμενα στρώματα ήσαν 
έπιφάνεια γής άλλοτε.

Ιό Μεταλλείου τής Καρύστου έπέφερε καί αύτό αξιόλογα κέρδη 
τοϊς μετοχοις του, διότι καί αύτοϋ ή ύπερτίμησις έφθασε τάς 250 δραχμάς. 
—Σήμερον, μέ τήν γενικώς χαλαράν απάντων θέσιν, κατήλθον καί αύτοϋ 
αι τίμαί' καί δμως θεωρείται πάντοτε μία σπουδαία καί άσφαλής έργασία. 
Τά τρία δέ ταΰτα, Ααύριον, Περικλής καί Κάρυστος, μετά τής 
Νέαί Μεταλλευτικής Εταιρίας εινε τά σπουδαιότερα, άν φέ ένθυ- 
μοΰμαί καλώς, καί έκεϊνα τών όποιων αί μετοχαί διαπραγματεύονται τα
κτικών έν τώ έν Άθήναις χρηματιστηρίω. ’Ηδη όργανίζεται τό τής Αντι
πάρου, κυοφορείται δέ τό τής Ένώ σε ως, διά τό όποιον χιλιάδες αιτή
σεων μετοχών ήριθμοΰντο, ότε άφησα τάς Αθήνας. Τίς ή έταιρία αΰτη ήτις, 
μόλις άγγελθεϊσα, τοσοϋτον έυθουσιωδώς έχαιρετήθη καί διά τήν όποιαν 
άνυπομόνως περιμένει έκαστος νά ιδη πόσαι Οά τώ δοθώσι μετοχαί,—ούδείς 
άκριβώς γινώσκει τι. Μήτε καταστατικόν έδημοσιεύθη άκόμη, μήτε έγνώσθη 
ποια ή ειδική αύτής έργασία, ποια τά κεφάλαιά της, οί ίδρυταί τέλος 
πάντων. Έγνώσθη δμως ότι διευθυντής εσεται ό Κ. Σερπιέρης καί τοΰτο 
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‘4ρχεί όπως προδιάθεση τοσούτον εύνοϊκώς τό κοινόν ύπέρ αύτής. 'Υπάρχουσι 
δέ καί πλεΐσται μικρού λόγου άξιαι άλλαι μεταλλουργικοί έταιρίαι· άρκεΐ 
νά είπω οτι παραχωρήσεις μόνον πρός έξορυξεις μεταλλείων ήρίθμοϋντο 280 
^χρι *»ο0 τελευταίου Μαίου, τό δέ δνοματολόγιον έκ τοΰ οποίου έκαστος 
έδανείζετο τόν διά τήν έταιρίαν του αρμόδιον τίτλον, πλησιάζει καί αυτό 
νά έξαντληθή. Έννοεΐται δτι πλεΐσται αυτών μήτε ίχνος σπουδαιότητος 
έφερον, οΰτω δέ έδυσαν πριν σχεδόν άνατείλωσι. (*)

Αΰτη ή εΰχέρεια ή τοσούτον έκτείνασα τόν -κύκλον τών τοιούτου 
είδους έργασιών έχει έν αύτώ τω περί μεταλλείων νόμω τήν κυριωτέ- 
ραν αύτής αιτίαν, Έν Γαλλία, έν Γερμανία, έν ’Ιταλία, έν πάση άλλη 
Ευρωπαϊκή χώρα -όπου ύπάρχουσι μεταλλεία, ό άπευθύνων τή κυβερνήσει αίτη- 
σιν έξορύξεως μεταλλείου, υπόσχεται συγχρόνως δτι έντός έτους άπό τής πα- 
ραχωρήσεως τής κυβερνητικής άδειας, θέλει άρχίσει καί τήν έκκαμίνευσιν αύ
τοΰ. "Αν ό αϊτών δέν έκπληρώση τήν ύπόσχεσιν, ή κυβέρνησις άποσύρει 
τήν άδειαν, παν δέ δικαίωμα έξορύξεως περιέρχεται τοΰ λοιπού εις αύτήν. 
Ό περί μεταλλείων Έλλ. νόμος περιέχει δυστυχώς έλλειφιν ούσιωδεστάτην 
ώς πρός τό χεφάλαιον τοΰτο. ’Απευθύνεται αίτησις παραχωρήσεως πρός 
τήν κυβέρνησιν ό δ’ αϊτών είς ούδέν ύποχρεοΰται άλλο, είμή ν’ άρχίση έντός 
ενός έτους άπό τής άδειας τήν έξόρυξιν τοΰ παραχωρουμένου μεταλλείου.. 
Είς έργάτης καί μιας ώρας έργασία άρκοΰσι πολλάκις πρός έκπλήρωσιν τής 
μεγάλης ταύτης ύποχρεώσεως. Βρέχουσι λοιπόν καθ’ έκάστην πανταχόθεν αί 
περί παραχωρήσεως αιτήσεις. -Περί έκκαμινεύσεως, περί ύποχρεωτικής τού
λάχιστον ενός χρονικού διαστήματος έργασίας, ούδείς λόγος. Διήλθε σήμε
ρον ό Ν... έκ τοΰ άγροΰ τοϋ γείτονος αύτοΰ ή άλλου οίουδήποτε καί έ- 
νόμισεν δτι ό σβώλος χώματος τόν όποιον έλαβεν είς χεϊρας περιέχει 
μόλυβδον, χρώμιον ή άργυρον. Μέ τούς πειναλέους όφθαλμούς ot’ ών 
πας τις σήμερον έν Έλλάδι, ύπό -τοΰ γενικού πυρετού κατεχόμενος, βλέ
πει καί έξετάζει τά τοιαΰτα, — τό νά έκλάβη τό άπλοϋν χώμα ώς ύλην 
πολύτιμον, ώς άργυρον δέ τόν μόλυβδον, εινε τή άληθεία ό έλάχιστος 
τών κινδύνων όσους διατρέχει. Ένόμισε λοιπόν δτι εΰρηκεν. ’Αμέσως εν 
πιστοποιητικών έκ δύο άνδρών έπιστημόνων — δπερ, έννοεΐται, ούχί δυσχε
ρές πάντοτε, — καί μία αίτησις παραχωρήσεως πρός τήν κυβέρνησιν. Δυ
νάμει τοΰ έν ίσχύϊ νόμου, δ άνακαλύπτων μεταλλείον γίνεται έσαεί κύ
ριος τής έξορύξεως αύτοΰ, 5 0]θ μόνον χορηγών κατ’ έτος τω ιδιοκτήτη 
καί 3 λεπτά δι’ έκαστον στρέμμα τή κυβερνήσει. ’Αρχίζει τήν έξόρυξιν 
καί βλέπει δτι άνθραξ ό θησαυρός. Παραιτεΐται, χωρίς νά χάση στιγμήν, 
τών περαιτέρω, έκπληρώσας άπάσας τάς άπέναντι τής κυβερνήσεως ύπο-

(■) 'Οφείλω νά υπενθυμίσω τφ αναγνώστη δτι ό λόγο; περί μεταλλευτικών μόνον εταιριών εν- 
ταϋθα. Περί δέ τφν άλλων, διά συνεταιρισμοί ώσαύτω; έργασιών, τή; Πιστωτική; Τραπέζη;, τή; 
Βιομηχανική; Τραπέζης, τοϋ άπό ’Αθηνών μέχρι Πειραιώς σιδηροδρόμου, τοϋ ετέρου άπό Πειραιώς 
ε'.; Λαμίαν, τοϋ τρίτου άπό Πειραιώς μέχρι Βονίτζη; καί τοΟ νΟν όργανιζομένου μεγαλητέροο τών 
άλλων καί προωρίσμένου νά συνδέαη τήν Πελοπόννησον ολόκληρον, —όλων μεγάλων έργων καί τά 
όποια θ’ άπβρροφήσωσιν 150 τουλάχιστον εκατομμύρια δραχμών,—περί τούτων και τών έν ΠειραιεΤβιβ- 

.μηχανικών καταστημάτων, ίσως άλλοτε γράψω τινα έν τφ περιοδικφ τούτω. 

χρεώσεις αύτοΰ. Παραιτεΐται* άλλ’ έξακολουθεΐ μολοντούτο νά μένη άπο- 
κλειστιχός τοΰ ύποτιθεμένου μεταλλείου κύριος, άδιάφορον άν μεταλλείο·/ 
δέν ύπάρχη, ιδού δέ τό μάλλον δυσάρεστου τοΰ πράγματος. Μέ μίαν α
πλήν δοκιμήν καί ταύτην πολλάκις άτελή, χωρίς καν νά γείνη σπουδαία 
τις έξορύξεως έργασία ή καί άπόπειρα, ό πράγματι, ιδιοκτήτης άπώλεσεν 
έσαεί παν έπ’ αύτοΰ δικαίωμα. Πρέπει νά εύρεθή τις έν ΆΟήναις δπως 
ιδη πόσον ευκόλως καί έλαφρώς καί- αυτοί οί μεμετρημένων- μέσων άνθρωποι 
επιβιβάζονται σήμερον είς τάς μεταλλουργικάς ταύτας έργασίας. Ποϋ συνήθως 
χαταλήγουσιν αί πλεΐσται- τών ενεργειών αύτών, έχαστος εύκόλως τό μαν
τεύει. Χιλίων δραχμών άπητεΐτο χεφάλαιον πρός έναρξιν μιχροΰ τίνος με
ταλλείου, δέν ένθυμοΰμαι ποιας ύλης, παρά τάς θύρας τής ’Αττικής κει
μένου· ό άναλαβών τήν έξόρυξιν καί μέλλων ίσως διευθυντής παρεπονεΐτο 
ημέραν τινα ενώπιον χαί έμοϋ καί άλλων φίλων δτι έπί δεκαπενθήμερον 
τρέχων κατόπιν τών μετόχων δέν χατώρθωνε νά συνάξη τό μέγα τοΰτο 
ποσόν· — μία μεταξύ άλλων λεπτομέρεια, έκ τής όποιας ό άναγνώστης 
κρίνει τις ή άξία καί μετόχων καί διευθυντών πολλών τοιούτων εταιριών.

Πόθεν δ’ έντοσούτω έδόθη ή πρώτη ώθησις ή διά μιας άπαντας έκ 
τοΰ ενός είς τό άλλο άχρον σφενδονήσασα, έκαστος τό έμάντευσεν ίσως. 
Τό Ααύριον εινε καί πάλιν ό πρώτος σπινθήρ ό άνάψας δλων τάς διά
νοιας. ΙΙρό τοΰ Ααυρίου δύο ή τρία μεταλλεία χρωμίου εΐχον άνακαλυ- 
φθή, άλλ’ έν γένει άσημα καί μιχροΰ λόγου άξια. Μήτε ταϋτα, μήτε τά 
τής σμυρίδος, δλα κύκλου μικροΰ καί ούδέν τό έπαγωγόν φέροντος ώς 
πρός τό άποτέλεσμα, έδύναντο νά κεντήσωσί ποτέ σπουδαίως τοΰ έθνους 
τήν δρεξιν. Τό Ααύριον ήν ή πρώτη σπουδαία χαί κερδοφόρος έργασία, 
τό δέ κυριώτεοον, έν τω κέντρω αύτώ τής Ελλάδος ένηργεΐτο τής 
πολυτίμου ύλης ή έξόρυξις. Ό ξένος Μιλτιάδης ούτινος τά τρόπαια άοή- 
ρεσαν τών νεωτέρων ήμετέρων Θεμιστοκλέων τόν ύπνον, έμενε, διαρκώς 
σχεδόν, έν ΆΟήναις, οί δέ Αθηναίοι ε’ϊχον καθ’ έκάστην έναυλον είς τά 
ώτα αύτών τόν ήχον τοΰ παρά τάς θύρας τής πόλεως έξορυττομένου με
τάλλου. Συνέτειυαυ δέ και άλλα έπίσης σπουδαία αίτια. Τοΰ. χαραχτήρος 
τό εύμετάβλητον καί εύφλεκτον, ειδικά τών μεσημβρινών λαών γνωρί
σματα. Τό μέτοιον τών καταστάσεων καί ή έντεΰθεν δίψα πλούτου καί 
ταχείας ύλικής προαγωγής. Κατά κανόνα, σχεδόν γενικόν, ό εύπορών δυ- 
σκόλως άσπάζεται τάς τολμηράς κερδοσκοπικάς έργασίας, ό δέ μή έχων, 
νά κινδυνεύση μεγάλα πράγματα, τάς τοιαύτας συνήθως έπιζητεΐ. Έπί 
τέλους δέ ή έλλειψις τών έκ τοιούτων έργασιών πικρών πολλάκις παθη
μάτων. Τάς έγνωρίσαμεν δλας μέχρι τοΰδε ύπό τήν καλήν μόνον αύτών 
φάσιν, δέν είδομεν δμως καί τάς έξ αύτών κάποτε συμφοράς, ενίοτε δέ 
καί καταστροφάς. Δέν έμάθομεν εύτυχώς άκόμη τί έστί ναυάγιον μεταλλείου 
έν πλήρη ένεργεία. Ή έλλειψις πείρας συνεπλήρωσε τά λοιποί.

Τής πείρας συνήθης άκόλουθος εινε ή φρόνησις, όταν δ’ έλλείψωσι 
πείρα καί φρόνησις έκ μιας εργασίας οίασδήποτε, ελλείπουν τό πηδάλιου 
χαί ή πυξίς δι’ ών τό σκάφος θά διευθυνθή. Ένταΰθα πηδάλιου άλλο 
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πλήν δίψης μεγάλης πλούτου δέν ύπήρχε, μέ τοιοϋτον δέ πηδάλιου αί λο
ξοδρομία! καί αποπλανήσεις είσίυ αναπόφευκτοι. Έξήλθου ταχαίως τοϋ κύ
κλου καί τών υλικών αύτών μέσων. Έγειναν δλοι κερδοσκόποι. Καί οί ύπη- 
ρέται ήγόρασαν μετοχάς. Οί ένωρίτερον τών άλλων συχνάζοντες τό έμπρο
σθεν τής 'Ωραίας Ελλάδος ύπαιθρον χρηματιστήριου ένθυμοΰνται ίσως 
άκόμη ρακένδυτου γραίδιον, οπερ πρωίαν τινα τοΰ Μαΐου έσπευσμένως κα- 
τήρχετο τής ’Αγοράς μέ κάνιστρον λαχανικών εις χεΐρας, ζητοΰν ν’ ά- 
γοράση μίαν μετοχήν τοΰ Ααυρίου. Είχε τήν πρωτεραίαν λάβει τόν έξάμη
νον μισθόν αύτής και συνεπλήρωσε τό περιπόθητου ποσόν. Άλλ’ έλλειπον 
τρία φράγκα, — ή δυστυχής δέν είχε μάθει τής νυκτός τήν ΰψωσιν,— τά 
έδωκε δέ είς τών περιεστώτων, δπως μή άπέλθη τήν καρδίαν βαρυαλ- 
γής ή γενναία κερδοσκόπος. Βλέπει ό αναγνώστης μέχρι ποιων κοινωνι
κών τάξεων προώδευσε τό νόσημα. Μήτε Οά είπη βεβαίως δτι εθνι
σμού αίσθημα ώθησεν αγοραστός δπως τόν άνωτέρω είς τοΰ κερδοσκοπι
κού πελάγους τόν σάλον. Άν δέ διέθετεν έκαστος δτι έδύνατο έν άνέσει 
νά διαθέση, υπομονή πάλιν. Δυστυχώς συνέβη δ,τι έν στιγμαις πυρετού 
τοιούτου αδύνατον σχεδόν νά έλλειψη. Κατέφυγαν πολλοί είξ χρηματικός 
ευκολίας βεβιασμένας· ό κτηματίας ύπεθήκευσε τό κτήμά του, ό παντοπώλης 
δσα έδύνατο έκ τών έμπορευμάτων του, αί γυναίκες τά τιμαλφή των κοσμή
ματα καί άλλοι δ,τι ειχον καί έδύναντο νά ύποθηκεύσωσιν. Έπί τριάκοντα 
χιλιάδων μετοχών δι’ δσας περίπου τό κοινόν τής πρωτευούσης ένεγράφη είς 
τοΰ Ααυρίου τήν έταιρίαν, τό έν τέταρτον ίσως διά μέσων τοιούτων έπλήρωσεν 
οτι ώφειλε.

Πώς άδρώς άποτίουσιν ήδη άπαντες τάς έν ώρα μέθης συλληφθείσας 
ορμητικός έκείνας άποφάσεις 1 ’Ιδού ή 3J1.5 Αύγούστου, ήμέρα πληρωμής 
τής δευτέρας προκαταβολής κρούει τάς θύρας τών μ,ετόχων, δι’ άνθρώπους 
δέ ύποχρεώσαντας πάν δ,τι έδύναντο δπως προμηθευθώσι τά πρός πληρωμήν 
τής πρώτης χρήματα, έννοεΐ έκαστος πόσον εύάρεστος ή ήμέρα έκείνη θέλει 
άνατείλλει.—Τί νά πράξωσιν, έξαντλήσαντες πάσαν πρός έξοικονόμησιν χρη
μάτων ευκολίαν; Νά πωλήσωσι τάς μετοχάς των ; Ή ζημία άφόρητος. 
Άπό τών 150 περίπου φράγκων δσον πολλοί τούτων τάς έπλήρωσαν, κα- 
τήλθον, μετά διαφόρους διακυμάνσεις ύψώσεως καί έκπεσμοϋ, άποτέλεσμα τών 
έκάστοτε έλπίδων ή φόβων περί τής λύσεως τοϋ ζητήματος, είς τά 80 καί 
85 φράγκα, δπου τήν στιγμήν ταύτην ευρίσκονται. Έάν δέ τό Άγιον Πνεΰμα 
δέν φωτίση τούς άνθρώπους, παρ’ ών ή λύσις έξαρτάται, καί τό ζήτημα 
μένη ζήτημα μέχρι τών 3]15 Αύγούστου, ό έκπεσμός θέλει ίσως προχω
ρήσει. Δι’ άτομα όποια περίπου οί νΰν κάτοχοι τών μετοχών, διδασκάλους, 
ύπαλλήλους καί τοιούτους, μία έκ δέκα μετοχών ζημία ίσοδυναμεΐ μέ ενός 
έτους μισθόν, δυστυχώς δέ πολλοί έξ αύτών είνε φορτωμένοι μέ ποσά με- 
γαλήτερα. Τί νά πράξωσι ; Νά ύποθηκεύσωσι τάς ίδιας μετοχάς ταύτας καί 
πορισθώσι τό διά τήν δευτέραν προκατοβολήν άναγκαϊον ποσόν ; Τό μέτρον 
Οά ήτο πάλιν τό μή χείρον τών δύο κακών, άν ή έκτέλεσις ήν όλιγώτερον 
δυσχερής. Αί έν Άθήναις τράπεζα*, δέν δανείζουσιν είμή έπί μετοχών τρα

πεζών καί τών δύο μεγάλων άσφαλιστικών καταστημάτων, τοΰ Αρχαγ
γέλου καί τοΰ Φοίνικος- καί τότε δέ πάλιν μεμετρημένα ποσά· τό ήμισυ 
μόλις τής άρχικής άξίας έκάστης μετοχής καί τοΰτο ύφ’ ορούς πολλάκις 
έπαχθεΐς. Έπί μετοχών μεταλλείων δέν δίδουσιν όβολόν. Είς τρόπον ώστε 
ή θέσις, δυσχερής άπό τοΰδε, θέλει καταντήσει άνοικονόμητος τή άληθεία, 
άν τό ζήτημα, δπως πολύ φοβούμαι, μείνη έως τότε μετέωρον. Ούτω σή
μερον οί μέτοχοι αγνοούν ποιον θεόν νά έπικαλεσθώσιν είς βοήθειαν αύτών 
καί συμπολιτευόμενοι καί άντιπολιτευόμενοι, καί έξ Αθηνών καί έκ Κων
σταντινουπόλεως, ύπογράφουσιν πρός ύπουργούς καί βουλευτάς αναφοράς, 
καθικετεύοντες αυτούς δπως διά μιας λύσεως οίασδήποτε θέσωσιν έν τέρμα 
είς τήν ένεστώσαν ύφ’ δλας τάς έπόψεις άφόρητον θέσιν.

Τις νά τό έλεγεν έντοσούτω! Ό άνθρωπος ό ύπέρ πάντα ίσως άλλον 
έργασθείς ύπέρ τής ύποθέσεως ταύτης, ό στεφανώσας τό πολιτικόν αύτού 
στάδιον δι’ αύτής, εινε άκριβώς έκεΐνος είς τόν όποιον ιδίως οφείλεται τό 
νΰν έκρυθμου τοΰ ζητήματος καί αί δυσάρεσται έκ τούτου συνέπειαι. Ό ύ- 
πουργός τόν όποιον τό Πανελλήνιον δικαίως άνεκήρυξε σωτήοα τής έθνικής 
τιμής καί τοΰ εθνικού συμφέροντος, έφέρθη, άπαξ συνομολογήσας τήν σύμ- 
βασιν, μέ τρόπον άνεξήγητον καί δι’ αύτούς τούς φίλους του. Τινές τούτων 
μάλιστα, ένθυμούμενοι πόσον έπέσπευδε τής συμβάσεως τήν συνομολόγησιν, 
ποσάκις έπανειλημμένως ύπεσχέθη τήν είς τήν βουλήν προσεχή ύποβολήν 
αύτής, δτι ώρισε καί τήν ήμέραν αύτήν τής ύποβολής, ήρχησαν έπί τέλους 
νά εύρίσκωσι τό πράγμα καί πως ένοχον.—Άλλά, δυοίν θάτερον, έλεγον, 
ή ή σύμβασις θά έπιψηφισθή ή θ’ άπορριφθή. Άν τό πρώτον, —δπερ βέ
βαιον σχεδόν, διότι, πρός τούς συμπολιτευομένους αριθμεί καί τό έν τρίτον 
τούλάχιστον τών άντιπολιτευομένων βουλευτών, κατόχων μετοχών, {δικούς 
του, τελειώνει κατ’ εύχήν τό ωραιότερου έργου τής ύπουργείας του· άν τό 
δεύτερον, ή έκ τούτου ευθύνη βαρύνει τήν άντιπολίτευσιν, ένώ ό ίδιος, άπο- 
νιπτόμενος απέναντι τοΰ έθνους τάς χεΐρας, θέλει κερδήσει ηθικώς περισ
σότερον. Διατί αυτή ή έπ’ άορίστω άναβολή, άφοΰ καί ή είς Ααύριον 
σταλεΐσα έπιτροπή πρό ήμερών καθυπέβαλε τήν έκθεσίν της ;—Ένώ δέ ταΰτα 
έλεγαν οί φίλοι του, οί εχθροί του, εννοείται, ήσαν πολλω εύρύτεροι είς 
τάς σκέψεις καί τους λόγους των. Άνέμιξαν έπί τέλους καί κερδοσκο
πικούς ύπολογισμούς. Ήτο είς Moray, είς Fleury ή άλλο τι μέλος 
τής διαβοήτου έκείνης αύτοκρατορικής κερδοσκοπικής εταιρίας. Έπρο- 
πώλησε διά τού άδελφοΰ του καί άλλων οικείων στρογγυλόν άριθ- 
μόν μετοχών, ήδη δέ παρατείνει τήν λύσιν, δπως δεινώση τήν θέσιν, 
ώθήση τόν έκπεσμόν καί άγοράση είς τιμάς εύτελεϊς. Κατά πόσον ήσαν 
δλα βάσιμα, δέν είνε χρεία νά τό είπη τις. Μήτε συκοφαντία*, άξί- 
ζουν νά όνομασθώσι ληρήματα τοιαΰτα. Ή Ελλάς ήθελεν είσθαι εύτυχής, 
άν είχε καί άλλους ύπουργούς, έστω καί όλίγους, τίμιους δπως τόν Κ. Δε- 
ληγεώργη. Ένταΰθα τόν παρέσυρε προφανώς ό εγωισμός,—εγωισμός δμως τόν 
όποιον πολύ άκριβά έπέπρωτο νά πληρώσωσιν οί δυστυχείς μέτοχοι. Ό 
Κ. Δεληγεώργης έπεδίωκε διπλοΰν σκοπόν, άναβάλλων τήν ύποβολήν τής 
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συμβάσεως καί παρατείνων τοΰ ζητήματος τήν λύσιν,—τόν μέν απέναντι 
τοΰ έθνους, τόν δέ απέναντι τής βασιλείας. Τοΰ έθνους ή μεγαλητέρα 
μερίς ένείχετο σπουδαίως εΐς τοΰ ζητήματος τήν ευνοϊκήν λύσιν διά τών; 
μετοχών άς ειχεν εις χεΐρας. Έθεώρει τόν Κ. Δεληγεώργην απαραίτητον 
διά τήν παραδοχή5? τής συμβάσεως, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι αύτός 
τήν είχε συνάψει. Όταν τό ζήτημα έλθη ένώπιον τής βουλής, αυτός μόνος, 
ελεγον, δύναται- νά άναλύση καί. ύπερασπισθή άρμοοιως τούς ορούς τής- συμβ.ά- 
σεως. Ήτο ό ού ούκ άνευ, δπως γείνη δεκτή. Ό Κ. Δελήγεώργής; σπουδαίως 
κλονιζόμενος, έγίνωσκε κάλλιστα τοΰτο, διό, άφίνων τό ζήτημα εκκρεμές, έξη- 
σφάλιζε τήν Ο.έσιν του. Τό δέ μετέωρον τοΰ ζητήματος τοΰτο έξ'ησφάλιζε ταύτο- 
χρόνως τήν πρός αύτόν εύνοιαν τοΰ ήγεμόνος. Ό βασιλεύς εΐχε κηρυχθή φανερά 
ύπέρ τής συμβάσεως. Είχε τόσον όργισθή κατά τής άντιπολιτευομένης τήν 
σύμβασιν μβρίδος, ώστε ήλεγχε κοί έπι κακή πίστει τούς εΐς αύτήν ανή
κοντας βουλευτάς· και ήπείλει ότι δύναται έν ανάγκη νά διάλυση δέκα βου- 
λάς, άλλά τό ζήτημα θ’ άπεράση. Πριν δμως καταφύγη εΐς τοιαΰτα όλέ- 
θρια πολλάκις διά. τούς ηγεμόνας μέτρα, ειχεν ανάγκην τής έπιψηφίσεως 
τοΰ προϋπολογισμού. Ό Κ. Δε'Αηγεώργης έσκέφθη προφανώς δτι φέρων τήν 
σύμβασιν πρό τοϋ προϋπολογισμού, έκινδύνευε νά πέση, άν ή σύμβασις άπερ- 
ρίπτετο· ένώ παραπέμπων αύτήν μετά τόν. προϋπολογισμόν, ειχεν, έν μια απο
τυχία, βεβαίαν τήν διάλυσιν. Τό μετέωρον ά7ιλως τε έξησφάλιζε καί τήν 
τόσω ευνοϊκήν παρά τώ βασιλεΐ Οέσιν του· ό βασιλεύς τόν έθεώρει έπίσης 
άναγκαιον υπέρ τής λύσεως τοΰ ζητήματος. Τό ατυχές- ζήτημα κατέστη 
καί διά τόν πρωθυπουργόν πολιτικόν, δ^ιως συγχρόνως είχε καταστή διά τούς 
άντιπολιτευομένους· διά μέν τούτους κέντρου προσβολής, δι’ έκεΐνον δέ άσπΐς 
σωτηρίας.

Δέν έχω^ τό κατ’ εμέ, ούδεμίαν αμφιβολίαν περί τοϋ τελικού αποτελέσμα
τος. Τό Ααύριον, αί έκβολάδες τούτέστι, είς ούδένα ά7<λον παρά τήν Εται
ρίαν τών Μεταλλουργείων δύναται νά δοθή, διότι φυσικώς εΐς αύτήν ανήκει. 
Τό πολύ δπερ δύναται νά συμβή εινε δτι, πιεζομένη ύπό τών πολεμού'ντων 
αύτήν, ένδέχεται νά ύποχρεωθή ν’ αύξηση κατά τι τούς προτεινομένους ό
ρους. ”Εχει βεβαίως καί ό. συναγωνισμός τά αγαθά αύτοΰ αποτελέσματα, 
καί όταν έτι δι- αύτοΰ έπιδιώκωνται σκοποί πλημμελείς ύπό ηθικήν έποψιν. 
Τάχιον δμως ή βράδιον, τό Ααύριον θέλει περιέλθει είς τόν φυσικόν κύ
ριόν του. Αύτός έντοσούτω ό μέγας διδάσκαλος δστις ονομάζεται πείρα 0’ 
άφήση, απερχόμενος, τοΐς έν Έλλάδι κυβερνώσι έν σπουδαίου και πολύτιμον 
μάθημα· δτι όλα τά ζητήματα ταϋ.τα, τά τροφήν γλυκείαν πλήν δύσπεπτον 
πολλάκις παρέχοντα είς τόν ε·υφ7^εκτον καί κερδοσκοπικόν χαρακτήρά μας, 
ανάγκη νά διεξάγωνται μετά πάσης δυνατής ταχύτητος· εΐνε τά Questions 
brulantes* τών Γά?»λων καί μία ήμέρα παοατάσεως εινε νέων θυμάτων δη
μιουργία. Θά. ήτο σωτήριον, άν νόμος ειδικός ώριζευ έκ προτέρων τό χρο
νικόν διάστημα μέχρι τοΰ όποιου ζητήματα τοιαΰτα δύνανται νά μένωσι 
μετέωρα. ’Αλλά, σωτήριον ή μή, άμφιβά7.λω άν ληφθή ποτέ μέτρου τοι- 
οΰτον, σπουδαίως μεταβά7.λον τήν απέναντι τοΰ έθνους θέσιν τών κατ-ά 

■καιρούς υπουργών. Εΐς τών τοιούτων ζητημάτων τό έκκρεμές καί μετέωρον, 
ό έκάστοτε ύπουργός αντλεί δ,τι συντείνει, κατ’ αύτόν μολαταύτα, πρός 
διατήρησίν του. Διά τοΰτο δύναται ό χρόνος ν’ άφίνη απερχόμενος, τοιαΰτα 
καί άλλα μαθήματα. Όλίγιστοι τών υπουργών Οά τά λαμβάνωσιν υπ’ δψιν.

Δέν πρόκειται άλλως τε περί μόνου τών έν Έλλάδι ορεγυμένων τάς τοτ- 
■αύτας κερδοσκοπικός -έργασίας καί τών έκ τής βραδύτητος ολέθριων δι’ αύ
τούς συνεπειών. ^Πρόκειται καί περί άλλου σπουδαιότερου 7<όγου τόν ό
ποιον ήξιζε -τή άλήθεια νά λάβωσιν ύπ -δψιν όί έν Έ7.λάδι διεϋθύνουτες 
τάς τύχας τών τοιούτων έργων, έάν δέν -έξαρτώσιν έκ πολιτικών συνδυασμών 
τό συμφέρον τοΰ έθνους. Πρόκειται περί τών έν τή αλλοδαπή μετόχων, 
ομογενών καί άλλων. "Ολων τών τοιούτων -επιχειρήσεων, μετά7<7ιείων,'τρα- 
πεζών, σιδηροδρόμων, αί συστάσεις τότε θέλουν όριστικώς άφίνει ωφέλειας 
εΐς τό έθνος, δταν έξασφαλίσωμεν τής άλλοδαπής τήν συνδρομήν. 1'ΐνώσκω 
έκ προτέρων σχεδόν δτι ή ιδέα αύτη άπάδει πρός τήν γνώμην πολλών έκ 
τών έν Άθήναις διαπύρων πατριωτών, τού; οποίους ό εγωισμός δέν άφίνει 
ουστυχώς πολλάκις νά ίδωοι τά πράγματα υπό τήν πραγματικήν αύτών 
έποψιν. Άλλ’ ή ά7νήθεια μένει άλήθεια, ή δέ άλήθεια αύτη εΐνε δτι τής 
ά7λοδαπής ή συνδρομή εΐνε ένταΰθα κατά μέγα μέρος τό έλαιον δπερ Οά τρέφη 
τήν θρυα7.λίδα. Άπόδειξις δτι, άμα έπί πέντε ή δέκα ήμέρας έ7»7,ειψωσιν αί πρός 
αγοράν μετοχών διαταγαί τής άλλοδαπής, τό έν Άθήναις βαρόμετρον τών τιμών 
γίνεται κατωφερές. Άναγγέλλοντες λοιπόν μίαν οίανδήποτε διά συνεταιρισμού 
εργασίαν, πρέπει νά ήμεθα έκ προτέρων βέβαιοι δτι τό εξωτερικόν θέλει 
μετασχει αύτής. Δέν εΐνε μόνον υλικοί λόγοι καθιστώντες άναγκαιον τό 
βοήθημα τοΰτο· μήτε δτι -τό στενόν τών ύλικών ήμών μέσων δέν έπιτρέπει 
ν άναλάβωμεν μόνοι τοιούτων έργων τήν διεξαγωγήν. Ύπάρχουσι καί λόγοι 
πολιτικοί διά τούς όποιους ή είς τήν τύχην τών έν Έλλάδι συνεταιρισμών 
ενοχή τής άλλοδαπής, ωφέλιμος πάντοτε, δύναται ν’ άποβή καί πο7ώτιμος 
μιαν άλλην ήμέραν. Τό ασφαλέστερου δέλεαρ δι’ ου Οά έπισύρωμεν πάντοτε 
τοΰ εξωτερικού τό θάρρος καί καταστήσωμεν τήν συνδρομήν αύτοΰ αναμ
φίβολον, είναι βεβαίως ό ταχύτερος πάσης έργασίας οριστικός οργανισμός. 
Αν δ’ ωσαύτως Οέλωμεν νά φθάσωμεν είς άποτέλεσμα αντίστροφον, ούδέν 

τοΰτο προσφορώτερον τοΰ συστήματος δπερ έφερε τό Ααυριωτικόυ 
ζήτημα είς ήν θέσιν σήμερον εύρίσκεται. Αύταί αί έπ’ άορίστω άναβολαί, 
αυται αί συνεχείς έκ τούτου δονήσεις τών τιμών καί αί έντεΰθεν άφόρητο: 
ζημίαι, εΐνε πά> δ,τι άπαιτεΐται δπως φυγαδεύση τά πόσω πολύτιμα τής 
άλλοδαπής κεφάλαια.—Έρωτήσατε τούς έν Κωνσταντινουπόλει μετασχόντας 
εις τού Ααυρίου τήν έργασίαν πόσον θάρρος καί διάθεσις τούς μένει διά 
μιαν προσεχή έπιχείρησιν, μεθ’ δσας ζημίας τήν φοράν ταύτην έδοκίμασε 
τό βαλάντιόν των, καί, προπάντων, συγκινήσεις ή καρδία των. Άλλως δύ
νανται νά φρονώσιν οί έν Έλλάδι περί τών τοιούτων έκ τής ύψώσεως καί 
τού έκπεσμού συγκινήσεων. Ό έν τή ά7λοδαπή μέτοχος έννοεΐ νά ΐδη δσον 
τάχιον τό αβέβαιου έκλεΐπον, τήν έργασίαν όριστικώς όργανιζομένην καί 
.τάς τιμάς έξερχομένας τοΰ κύκλου τών μεγάλων διακυμάνσεων.
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Είθε μή ποτέ έννοήσωσι πόσον ή ιδέα αΰτη ήτο αληθής χαι, μόνοι μέ- 

νοντες έν τώ μέσω τής όδοΰ, άναγνωρίσωσι τδ πρός έργα τοιαΰτα ανε
παρκές τών ιδίων αύτών δυνάμεων ! Νΰν δτε ό άνεμος πνέει τοσοϋτον ού
ριος πρός τοιαύτας έργασίας χαί παν έργον, άμ’ αγγελλόμενου, τοσοϋτον 
θαρραλέως χαι έντός καί έκτος τής Ελλάδος ύποδέχεται, οί έν Έλλάδι 
κυβερνώντες έχουσι χρέος νά ώφεληθώσιν αύτοϋ. Αί εύτυχεϊς αύται ημέρα», 
είνε διά τά έθνη δ,τι διά τά πελάγη οί ευνοϊκοί άνεμοι· ήλθαν καί θά πα- 
ρέλθωσι.—Εύδαίμονες μόνον δσοι ώφε)^ηθώσιν αύτών, ίνα προπαρασκευάσωσιν 
όριστικότερόν τι διά τό μέλλον. Θά ήτο τή άληθεία αυτοχειρία εθνική, 
άν οί έν Έλλάδι, ύπουργοί ή βουλευταί, έξηχολούθουν νά θέτωσιν έγωϊσμοϋ 
χαί ιδιοτέλειας συμφέροντα άνω τοΰ μεγάλου συμφέροντος τής πατρίδος.— 
Νά ώφεληθώσιν δμως οί κυβερνώντες, οχι οί χυβερνώμενοι. Ουτοι απεναν
τίας ώφειλον, άν ήθελαν μολοντούτο ν’ άχούσωσι τήν μακρόθεν ειλικρινή 
ταύτην συμβουλήν, νά κολάσωσι τόν προς τά τοιαΰτα έργα σημερινόν αύ
τών έρωτα. Νά μιμηθώσι τούς πλείστους τών Ευρωπαίων, διαθέτοντας δ,τι 
τοΐς περισσεύει εις τάς διά συνεταιρισμού έργασίας καί ν’ άποφευγωσιν έκ 
συστήματος τάς τόν όλεθρον καί τήν καταστροφήν προπαρασκευαζούσας βε
βιασμένος χρηματικός ευκολίας. Πόσα μαθήματα τοιαΰτα δέν έχουσι πρό
σφατα απέναντι αύτών, άν ήθελαν νά τά λάβωσιν ύπ’ δψιν ! Πόσα θύματα 
εις τό τρίμηνον μόλις αύτό διάστημα έκ μόνης τοΰ Λαυρίου τής ύποθέ- 
σεως καί πόσαι ανεπανόρθωτοι υλικαί χαταστροφαί ! Οί πρός άγραν νέων 
προσηλύτων έξωθεν τής Ώραίας Ελλάδος διαρκώς περιιπτάμενοι κολ- 
λυβισταί καί μεσΐται έχουσι τούλάχιστον τήν γενναιότητα νά έπιδεικνύωσι 
άπό καιρού είς άλλον τοΐς παρισταμένοις τοιαΰτα τινα δυστυχή όντα, τυχαίως 
έκεΐθεν διαβαίνοντα. Ούτος, άσημος παντοπώλης, δι’ δλης τής ζωής αύτοϋ 
σχηματίσας βαθμηδόν μικράν περιουσίαν, τήν άπώλεσεν, έπί τις τελευταίας 
μεγάλης ύψώσεως άγοράσας· έκεΐνος πάλιν, γαιοχτήτης, ύποθηχεύσας δ,τι 
έδύνατο, δέν κατεστράφη μέν έτι όριστικώς, άλλ’ άνευ μιας ανέλπιστου 
έπί τών τιμών ύψώσεως, είνε κατεστραμμένος· ό άλλος ήγόρασε διά προ
σεχή παράδοσιν είς τιμάς πολύ άνωτέρας τών σημερινών, υπάλληλος δέ 
καί μή έχων τι νά ύποθηχεύση, διέρχεται σκυθρωπός καί μέ τό βλέμμα 
κατωφερές, συλλογιζόμενος δτι ή ήμέρα τής έχτελέσεως έφθασε. Μοί 
έδείχνυαν, μεταξύ άλλων, γέροντα, βαρύπουν καταβαίνοντα τήν Ό δ ό ν τοϋ 
Αιόλου καί τό σώμα κυρτόν, πενιχρώς πολύ ένδεδυμένον καί όψοπώλην τό 
έπάγγελμα, δφείλοντα νά πλήρωσή τήν έπιοΰσαν 25,000 δρ. διαφοράς. Άλλά 
τήν έπιοΰσαν έγένετο άφαντος. Έρρέθη δτι ηύτοχειρίασε.

’Αγνοώ τή άληθεία τί κρύπτει τό μέλλον. Μετά μίαν τόσω μεγάλην κε
φαλαίων μετάθεσίν δι’ έθνος τόσω μικρόν καί έντός τόσω βραχέος χρονικού 
διαστήματος, μία κρίσις οικονομική δέν είνε βεβαίως απίθανος. Άλλ' 
ίσως είνε όλιγώτερον προσεχής παρ’ δ,τι πολλοί φοβούνται. Μία έπί 
τινα χρόνον άνάπαυσις είνε όμολογουμένως αναγκαία καί τά τοσαΰτα άρ- 
ξάμενα έργα ήθελαν δι’ αύτής όργανισθή καλήτερον. 'Οπωσδήποτε μολα
ταύτα ή περίοδος τήν οποίαν σήμερον διέρχεται ή Ελλάς δέν είνε άπο- 
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λότως μεταβατική. Υπάρχει έν τώ πυθμένι τοϋ ένεστώτος σάλου τι το 
διαρκές καί όριστικόν. "Ολαι αύται αί έργασίαι αίτινες διά μιας σχεδόν άνέ- 
τειλαν είς τόν οικονομολογικόν τής Ελλάδος ορίζοντα δέν έχουσι βεβαίως 
ολαι σπουδαίαν καί άσφαλή βάσιν, μήτε προωρισμέναι ίσως είνε νά ζήσωσι πολύν 
χρόνον θνησιμαΐαι αί πλεΐσται έξ αύτών, -ήρχησαν άπό τοΰδε νά παρέγωσι 
σημεία προσεχούς μαρασμού. Άλλ* ύπάρχουσι καί άλλαι σπουδαίοι χαί'μα- 
κρόβιαι, προωρισμέναι νά ώφελήσωσι καί τόν τόπον καί τούς είς αύτάς μετα- 
σχόντας. Δέν είνε ίσως χρεία νά είπω οτι, καί διά τόν οίκοθεν πλοΰτον 
τοΰ έργου καί διά τον έξαίρετον τρόπον δι’ οδ διευθύνεται, τό Ααύριον 
θεωρώ άδιστάκτως ώς δλων πρωτεύον. Τό έννοεΐ άλλως τε πας τις, δταν 
λάβη ύπ’ δψιν τούς δεκαετείς τελευταίους καρπούς. Δέκα επτά έκατομμύρια 
φράγκων, άνευ τών έκβολάδων, έν εκατομμύριου καί επτακόσιοι χιλιάδες 
κ»τ έτος. Τής ένεστώσης εταιρίας τό κεφάλαιον άναβαίνει, δπως ό ανα
γνώστης γινώσκει βεβαίως, είς 12,500,000.—φράγκων. Προσθέτω καί 4 ή 
4,500,000 διά τήν ένεστώσαν τών 50,000.—μετοχών ύπερτίμησιν έκ φρ. 
80 ή 85—έκάστην,—16,500,000—ή 17—έκατομμύρια έν δλοις. Τό Ααύ
ριον καί άνευ τών έκβολάδων καί μέ 100—φρ. τήν μετοχήν ύπερτίμησιν, 
εινε έργασία ύποσχομένη, όριστικώς σχεδόν, 10 0]θ έτήσιον τόκον. Αΰτη 
ή έν μέσω τόσου κατ’ αύτοϋ πολέμου καί τοσαύτης περί τήν λύσιν βρα- 
δύτητος διατήρησις τής ύπερτιμήσεως είς τά 85 καί 90 φράγκα δέν είνε 
άλλως τε ή καλητέρα περί τής σπουδαιότητος και ασφαλείας τοΰ έργου άπό- 
δειξις ;

Τοΰ μέλλοντος δέ τούτου εις άγαθός οιωνός δύναται νά θεωρηθή καί 
τό ένεστός. Ό σήμερον έπισκεπτόμενος τήν πρωτεύουσαν τοΰ Ελληνι
κού βασιλείου αναγνωρίζει είς ολας τάς κοινωνικός τάξεις πρόοδον ορι
στικήν, καί ήθικήν καί ύλικήν. Δέν είνε, δχι, πλέον αί ΆΟήναι αί πρό τής 
μεταπολιτεύσεως. Οί άνθρωποι έγιναν θετικότεροι. Τάς άλλοτε άτελευτήτους 
περί πολιτικής συζητήσεις διεδέχθησαν κατά πλεΐστον μέρος συζητήσεις σπου
δαιότεροι. Μέ τό άγαθή τύχη άνατειλαν σωτήριον τοΰ συνεταιρισμού σύ
στημα έξέλιπον, δχι βεβαίως καθ’ ολοκληρίαν, κατά μέγα μέρος μολαταύτα, 
αί άκαρποι έκεΐναι σπουδαρχίαι καί τά δυσάρεστα αύτών παρατράγωδα, δπως 
αί μέ τήν πνοήν άέρος καθαροτέρου έκλείπουν τά βαρύνοντα τήν ατμόσφαιραν 
μιάσματα.—’Εννοείται δτι δλη αυτή ή ήθική βελτίωσις εινε τής ύλικής προ
όδου καρπός. Τόσα κεφάλαια έξωθεν συρρεύσαντα διέχυσαν εις δλας τάς 
κοινωνικός τάξεις τήν άνεσιν, καί ό φθάνων σήμερον ξένος βλέπει δλων τά 
πρόσωπα άναπνέοντα τήν εύζωΐαν καί πεποίθησιν είς μέλλον καλήτερον. 
Βλέπει κτίρια πολυδάπανα, πολλαχοΰ οικοδομάς ήδη προπαρασκευαζομένας, 
παντοΰ τόν πλοΰτον ύποφώσκοντα καί έκπέμποντα τάς πρώτας ζωογόνους 
άκτΐνάς του. 'Υπάρχει όριστικώς καί ήθικώς καί ύλικός τοϋ έθνους όργα- 
σμός, ημερών καλητέρων πρόδρομος.

Μέ τοιαύτας γλυκείας έλπίδας άφησα τό προσφιλές κλασικόν έδαφος. Κατέ- 
βαινον έπί τής Ίριδος, θαυμάσιου σκάφους τής Ελληνικής άτμοπλοϊκής 
εταιρίας, τά πλήρη ποικίλων άναμνήσεων τοΰ Σαρωνικοΰ ΰδατα καί μυρία» 
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δσαι ίδέαι, καί τό παρελθόν καί τό παρόν καί τό μέλλον άφορώσαι, άνήρ- 
χοντο έν τή διανοία μου. Ειχον άπέναντι μου τήν άλλην αύτήν πλούτου 
καί εθνικής εύημερίας άνατέλλουσαν Ίριν. Έσυλλογιζόμην πώς άφησα πρό 
δέκα έτών τήν πρωτεύουσαν, πώς ήδη τήν εύρον, καί ποΰ θέλει χαταλήξει 
ό μέγας σημερινός κοινωνικός καί οικονομολογικός ούτος σάλος. Εις προ
πάντων διαλογισμός, έν μέσω πολλών άλλων, κατείχε διαρκώς τόν νοϋν μου. 
Αί τύχαι τών έθνών, έλεγον έν έμαυτώ, όμοιάζουσι κάποτε μέ τάς τύ- 
χας τών ατόμων. Έν απρόοπτον και κατ’ άρχάς άσήμαντον περιστατικόν, 
τύχης πολλάκις άπλή ιδιοτροπία, άρκεΐ δι’ άμφότερα δπως τά ρίψη διά μιας 
έκ τοΰ ενός είς τό άλλο άκρον. Τό μέγα καί, διά τά μέν καί διά τά δέ 
ζήτημα εινε, άν τής αίφνης έπελθούσης ταύτης τροπής γνωρίσωσι νά 
ώφεληθώσι.

W.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥ21Ν.

Έχ τΐϋν το5 Karl Vogt (μαθημάτων περί τοΰ ανθρώπου).

Μεταξύ τοΰ μεγέθους τοΰ κρανίου και τοΰ άνθρωπίνου σώματος ύπάρχει 
αναλογία τις, ήτις δμως δέν εινε σταθερά ούδέ πάντοτε ή αύτή. Οί γί
γαντες έχουσιν έν γένει κρανίον μεΐζον ή οί νάνοι, μικρότερον δμως σχε- 
τικώς πρός τό μέγα σώμά των. Τά μεγάλα κρανία έχουσι σχετικώς με- 
γαλείτερον μήκος ή πλάτος, ένώ τά μικρότερα δέν παρουσιάζουσι τήν άνα- 
λογίαν ταύτην, άλλά τείνουσι μάλλον πρός τό σφαιροειδές σχήμα, ούτως 
ώστε τείνουσι νά λάβωσι τήν μορφήν έκείνην, ήτις έπί ίσης έπιφανείας 
παρέχει μείζονα χωρητικότητα. Τά έπιμήκη κρανία άπαντώνται συνήθως έπί 
άνθρώπων ισχυρών, μυωδών καί μεγαλοσώμων. Ώς γνωστόν παρά τοΐς Αί- 
θίοψιν άπαντώνται λίαν έπιμήκη κρανία, άλλά παρ’ αύτοΐς εύρίσκομεν συχνά
χις καί σώματα άθλητιχώτατα.

Μεταξύ τών δύο γενών, τοΰ άρρενος καί θήλεος, τής αύτής φυλής ύπάρ
χουσι διαφοραί σωματικοί μεγάλης προσοχής άξιαι. Έν τώ βασιλείω τών 
ζώων καθόλου ύπάρχουσι πολυάριθμα παραδείγματα, είς α ή ρηθεΐσα δια
φορά εινε τόσον μεγάλη ώστε άν δέν έγνώριζέ τις τήν σχέσιν αύτών ώς
άρρενος καί θήλεος τοΰ αύτοΰ είδους, ήθελε κατατάξει αύτά ού μόνον είς
δύο διάφορα είδη, άλλ’ άκόμη καί είς διάφορα γένη ζώων. Ούδείς φυσιο
δίφης ήθελέ ποτέ έκλάβει τόν κομψόν φασιανόν ή τόν ταών ώς τά άρρενα
τών άκομψων καί άχάρεων αύτών θηλέων, έάν ή σχέσις μεταξύ αύτών ώς 
άρρενος καί θήλεος δέν ήτο γνωστή. Μεταξύ τών μαστοφόρων ζώων καί 
τών πιθήκων, τών όμοιαζόντων μάλλον τόν άνθρωπον, άνευρίσκει τις πλεΐ- 
στα παραδείγματα, έν οις διαφοραί τοιαΰται έδωκαν αφορμήν νά κατατά- 
ξωσιν άρρεν καί θήλυ είς διάφορα είδη. Ό Weicker διατεινόμενος, δτι τά 
άνδοεϊα καί γυναικεία κρανία έχουσι μεταξύ των σχέσιν οποίαν κρανία δια
φόρου είδους, καί δτι κατά τάς διαμέτρους αύτών διαφέρουσιν άλλήλων 
πολύ πλέον ή όσον κρανία τινά έχοντα τυπικήν τινά μορφήν, χαρακτη- 
ρίζουσαν ώρισμένας φυλάς, δέν διατείνεται τι ίδιάζον μόνον είς τό άνθρώ- 
πίνον γένος, άλλά δυνάμενον νά έφαρμοσθή είς όλα τά μαστοφόρα ζώα 
καί τούς πιθήκους. Τό γυναικεΐον κρανίον εΐν< κατά τόν Weicker μικρό- 
τερον τοΰ ανδρείου είτε κατά τήν οριζόντιον περιφέρειαν είτε κατά τήν έσω · 
τερικήν χωρητικότητα, επομένως καί ό όγκος καί τό βάρος τοΰ έγκεφάλου 
αυτών ?ΐνε έλασσον τοΰ τών άνδρών. Κατά τάς καταμετρήσεις του Weicker
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ας έκαμεν έπί γυναικείων καί ανδρείων κρανίων, έάν ή περιφέρεια, ή χω- 
ρητικότης τοΰ κρανίου καί τό βάρος τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνδρός ληφθώσιν 
= 100, διά τάς γυναίκας εξάγονται οί αριθμοί 96.6 διά τήν περιφέρειαν, 
89,7 διά τήν χωρητικότητα καί 89,9 διά τό βάρος. Αί προεξοχαί τοϋ γυ
ναικείου κρανίου εινε ταπεινώτεραι, ήττον έκπεφρασμέναι, επομένως εινε 
στρογγυλώτερον, τό δέ προσωπικόν μέρος, ιδίως αί σιαγόνες καί ή βάσις 
τοΰ κρανίου εινε μικρότεραι. Γενικώς είπεΐν τό γυναικεϊον κρανίον πλησι
άζει ύπό πολλάς έπόψεις πρός τό τών παίδων και έτι πλέον πρός τό τών 
κατωτέρων φυλών. Ίσως ένεκα τούτου συμβαίνει τι παρατηρήσεως άξιον, δτι 
δηλ. ή άπόστασις, ήτις ύπάρχει μεταξύ τής χωρητικότητος τοΰ κρανίυο 
τοΰ άνδρός καί τής γυναικός, αυξάνει μετά τής τελειοποιήσεως τής φυλής, 
ούτως ώστε ώς πρός τοΰτο ό Εύρωπαΐος ϊσταται πολύ ύψηλότερον τής Εύ- 
ρωπαίας ή ό Αίθίοψ τής Αίθιοπίδος. Τήν γνώμην ταύτην τοΰ Iluschke έ- 
πικυροΐ ό Weicker κατά τάς καταμετρήσεις, άς έκαμεν έπί κρανίων γερ
μανικών καί αίθιοπικών, ΐνα άποδειχθή δμως τό γενικόν κΰρος τούτου, απαι
τούνται πολλαί είσέτι έρευναι.

Έκπαλαι έπεκράτησεν ή γνώμη, δτι παρά τοΐς λαοΐς τοΐς προβαίνουσιν 
είς τόν πολιτισμόν, ό άνήρ προηγείται άεί τής γυναικός, ένώ παρ’ έκεί- 
νοις, οΐτινες παρήκμασαν κατελθόντες άπό ύψηλοτέρας βαθμίδος, ή γυνή 
εμμένει πλέον είς τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν, ήτοι κατέρχεται βραδύτερου 
καί δυσκολώτερον. 'Ομοίως υπό ηθικήν εποψιν ή γυνή επιμένει πλέον είς τά 
έπικρατοΰντα ήθη καί έθιμα, τάς δημώδεις παραδόσεις τής οικογένειας καί 
τής θρησκείας. Έπίσης, φαίνεται ύπό ύλικήν έποψιν ότι ή γυνή διατηρεί 
μάλλον τούς άρχικούς τύπους, οΐτινες κατά μικρόν μόνον ύποχωροΰσιν είς 
τάς μεταβολάς άς προξενεί ό πολιτισμός. Δύναται τις τώ οντι νά είπη, 
ότι εινε εύκολώτερον νά άλλάξη δι’ έπαναστάσεως τό είδος τοΰ πολιτεύ
ματος κράτους τινός ή άγγεΐόν τι τοΰ μαγειρείου, ύπάρχον πρό πολλοΰ 
χρόνου έν τή οικογένεια ώς τις παράδοσις, δσον ατελές καί παράξενου καί 
άν ήνε. Ούτως ή γυνή διατηρεί έν τή εγκεφαλική αύτής διαπλάσει περισ
σότερον χρόνον τά ίχνη τοϋ παρελθόντος βαθμού τής άναπτύξεως είτε ή 
φυλή αύτής προβαίνει είτε οπισθοδρομεί. Τοΰτο έξηγεΐ τό δτι ή διαφορά ή 
ύφισταμένη μεταξύ άνδρός καί γυναικός λαοΰ τίνος εινε τόσω μείζων, δσον 
ό λαός μάλλον πολιτισμένος, καί δτι τά δύο γένη όμοιάζουσιν άλλήλοις 
κατά τάς βιωτικάς ενασχολήσεις καί κατ’ ούσίαν τόσω μάλλον, δσω ήττον 
πολιτισμένη ήνε ή φυλή, είς ήν άνήκουσι. Παρά τοΐς μαύροις τής Αύστρα- 
λίας, τοΐς Βοσσιμάνοις καί άλλοις όμοίοις λαοΐς, οΐτινες κατέχόυσι τήν 
κατωτάτην βαθμίδα έν τή τών λαών χλίμαχι, καί οΐτινες άνέστιοι πλα- 
νώνται είς τάς ερήμους, ή γυνή ύφίσταται δλα τά βάρη καί τούς μόχθους, 
όσοι πιέζουσι τόν άνδρα, έκτός δέ τών οικογενειακών φροντίδων οΐτινες εινε 
άποκλειστικόν αύτής έργον, οφείλει νά θηρεύη καί άλιεύη. Ό τών ιδεών 
καί τών έργων κύκλος, έντός τοΰ όποιου κινούνται άνήρ καί γυνή εινε ό 
αύτός. Τούναντίον δσω λαός τις εινε μάλλον πο)^ιτισμένος, τόσω μάλλον 
χωρίζεται ή έργασία μεταξύ τοΰ άνδρός καί τής γυναικός ύπό τε τήν δια
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νοητικήν καί τήν ύλικήν έποψιν. Έάν δέ ήνε άληθές, δτι παν οργανον τοΰ 
σώματος ύπό άλλως εύνοίκάς συνθήκας διά τής άσκήσεως άναπτύσσεται 
καί ένισχύεται, άποκτά δέ όγκον καί βάρος μεΐζον, τοΰτο άληθεύει καί διά 
τόν εγκέφαλον, άναπτυσσόμενον τόσω μάλλον ύλικώς, δσω περισσότερον ό 
άνήρ καταγίνεται καί ένασχολεΐται διανοητικώς.

Αί εύκαιρίαι έκεΐναι, καθ’ άς δυνάμεθα νά κάμωμεν συγκριτικός παρα
τηρήσεις έπί διαφόρων φυλών τοΰ άνθρ. γένους εινε σπάνιαι. Ό έγκέφολος 
εινε οργανον μαλθακόν, ή μορφή του έξαρτάται πολύ άπό τών έξωτερικών 
αύτοΰ περικαλυμμάτων, διά τοΰτο δέν δύναται τις νά όρίση άκριβώς τάς 
διαφόρους διαμέτρους του, ούτε έπί προσφάτου ούτε έπί έσκληρυμένου έγκε
φάλου. Διά τούτο καταμετροϋμεν τάς διαφόρους διαμέτρους τοϋ κρανίου, 
καί έξ αύτών εμμέσως κρίνομεν καί περί τών τοϋ έγκεφάλου, δστις έπλή- 
ρου τήν κοιλότητα αύτοΰ. Πολλοί φυσιοδίφαι ένησχο'Λήθησαν νά γνωρίσωσι 
τό βάρος τοϋ έγκεφάλου ζυγίζοντες αύτόν. Οί ’Άγγλοι συνέλεξαν πρός 
τοΰτο πολλήν ύλην, ένώ αί έρευναι τών Γάλλων καί Γερμανών εινε ολι
γάριθμοι. Ό διδάκτωρ Boyd έζύγισε έπί 2,086 άνδριχών νεκρών καί έπί 
1,061 γυναικείων διαφόρου ηλικίας, ού μόνον τούς έγκεφάλους, άλλά καί 
τά λοιπά όργανα, έξήγαγε δέ έκ τούτου δτι τό βάρος τοΰ έγκεφάλου ένή- 
λικος άνδρός ταλαντεύεται μεταξύ 1366—1285 γραμμαρίων, τό δέ τοΰ τής 
γυναικός μεταξύ 1238—1127, έξ ού καταφαίνεται δτι τό μέγιστον βάρος 
γυναικείου έγκεφάλου ύπολείπεται καί τοϋ έλαχίστου ανδρικού.

Π σχεσις τοΰ όγκου καί τοϋ βάρους τοϋ έγκεφάλου πρός τήν διανο
ητικήν άνάπτυξιν καί τήν δημιουργικήν δύναμιν τοϋ πνεύματος εινε μεγί
στης σπουδαιότητος άντικείμενον. Έν γένει παρατηρεΐται, δτι άνθρωποι εύ- 
φυεΐς καί διανοητικώς άνεπτυγμένοι έχουσι μέγα σχετικώς κρανίον, εινε δέ 
περίεργον πόσον, ιδίως έν Γαλλία, τό γενικόν αίσθημα έπικυροΐ τήν παρα- 
τήρησιν ταύτην. Αί έκφράσεις « καλή κεφαλή, μεγάλη ή ισχυρά κεφαλή» 
άς έφαρμόζουσι συχνάκις, δέν άναφέρονται εις τάς πράξεις τών ατόμων, 
άλλά μόνον είς τήν έξωτερικήν κατασκευήν τοΰ κρανίου των, καί άποδει- 
κνυουσιν, δτι έκ τής έσωτερικής αύτών χωρητικότητος καί τοΰ έξωτερικοΰ 
σχήματος, κατ’ έξοχήν τού μετώπου, συμπεραίνουσι περί τής πνευματικής 
ουνάμεως τοΰ άτόμου. Αί καταμετρήσεις πράγματι άποδεικνύουσιν, δτι λίαν 
ευφυείς καί διανοητικώς άνεπτυγμένοι άνθρωποι, οιοι ό Cuvier, Napoleon I κλ. 
έσχον κρανία λίαν μεγάλα σχετικώς πρός τό μέγεθος τοΰ σώματός των, 
έμπεριεχοντα φυσικώ τώ λόγω μεγάλους έγκεφάλους. Ή άμεσος στάθμισις 
έπικυροΐ τήν παρατήρησιν ταύτην. Ό Wagner έζυγισε πολυαρίθμους έγκε
φάλους, μεταξύ τών οποίων εύρίσκοντο καί πλείστων εύφυών καί άνεπτυγ- 
μενων άνδρών, έκ δέ τών παρατηρήσεών του εξάγεται κατά τό φαινόμενου 
δτι ή ρηθεΐσα γνώμη δέν εινε ορθή· διότι άνδρες τινές, ώς ό Hausmann, 
καί Ί tedemann, οΐτινες κατέσχον έντιμον θέσιν έν τή έπιστήμη εύρίσκοντο 
είς θέσιν ταπεινήν ένεκα τοΰ μικρού βάρους τοΰ έγκεφάλου. Αί εξαιρέσεις 
δμως έπικυροϋσι τόν κανόνα· διότι οί είρημένοι δύο άνδρες άπέθανον έν λίαν 
προβεβηκυία ηλικία, έν καταστάσει εντελούς έξαντλήσεως τών ζωικών δυ
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νάμεων καί γενικής ατροφίας τών δργάνων, ήν έπρεπε νά ύποστή και ό 
εγκέφαλος. ’Αν καί αί περί άλλοιώσεως τών οργάνων κατά τήν γεροντικήν 
ήλικίαν έρευναι δέν προέβησαν έπί τοσοΰτον, ώστε νά άποδείξωσιν δτι τδ 
κρανίον καί ό εγκέφαλος του ανθρώπου σμικρύνονται κατά τήν ήλικίαν 
ταύτην (*), δέν υπάρχει όμως τι τδ κωλύον νά παραδεχθώμεν δτι τοΰτο συμ
βαίνει παρ’ άνΟρώποις ώσπερ παρά τοΐς πιθήκοις. Τοΰτο τδ τελευταίου 
άπεδείχθη έπί τών πιθήκων ύπδ Weicker καίάλ. Parchoppe, δστις κατά ιδι
αίτερόν τι σύστημα κατεμέτρησε πολλά κρανία, άποδεικνύει, δτι τδ κρα
νίον αύξεί μέχρι τοΰ 50 έτους, άρχεται δέ νά σμικρύνεται έπαισθητώς μετά 
τδ 60, καί δτϊ ή σμίκρυνσίς αύτη εινε ιδίως ισχυρά κατά τδ μέτωπον, δπερ 
αντιστοιχεί εΐς τούς προσθίους λοβούς τοΰ έγκεφάλου, εΐνε δέ αύτη τόσω 
μείζων σχετικώς πρός τήν χωρητικότητα τοΰ κρανίου,' καθόσον οί μετωπικοί 
κόλποι οΐτινες συντελοΰσιν εΐς τδ ν’ άποτελεσθή ή κατώτερα προεξοχή του 
μετώπου, αύξάνουσι μετά τδ GO έτος, ή δέ κοιλότης των εύρύνεται. Αλλως 
ή θέσις καθηγητοΰ έν Γοττίγγη ή ισοβίου γραμματέως τής αύτόθι ακαδημίας 
τών έπιστημών δέν εΐνε ακριβώς τδ πτυχίον εκτάκτου οιανοητικής άναπτυξεως.

Καθά παρατηρεί ό Weicker, ό Theile φρονεί δτι ή σφαίρα, έν ή τις ζητεί τήν 
ευφυΐαν, περιλαμβάνει δύο κλάσεις λίαν διαφερούσας άλλήλων, οηλ. τήν 
πρωτότυπον ευφυΐαν, καί τήν διά τής ανατροφής καί μελετης άποκτωμενην 
διανοητικήν άνάπτυξιν, ήτις δέγ ήθελε διακριθή τών λοιπών ύπό τάς κοι- 
νάς συνθήκας, ένώ έν διανοητικω κύκλω ύψηλοτέρω δύναται κάπως νά δια- 
λάμψη. Τω δντι πρέπει νά διακρίνωμεν τούς δημιουργικούς έκείνους νόας, 
δπως ό Gauss, οΐτινες χαράττουσι νέας οδούς έν τή έπιστημη, άπο τών 
άλλων, όποιοι ό Hausmann, οΐτινες μετά κόπου καί κατά μικρόν άνερρι- 
χήθησαν είς τά ύψη τής έπιστήμης, καί ών τά όνόματα άν καί κατώρθω- 
σαν νά άποκτήσωσι τον τίτλον σοφοΰ έξαλείφονται άπό τής ιστορίας τής 
έπιστήμης, ένθα άναφέρονται μόνον δ’-ά άσημάντους τινας λεπτομέρειας. Ή 
έκτίμησις τοΰ ζητήματος τούτου, ώς παρατηρεί ά Weicker, παρουσιάζει λε- 
πτότητά τινα (un οόΐέ d<51icat), διότι ή γνώμη τών παρατηρητών έπιρρεάζεται 
έκ τής ιδίας αύτών κατασκευής, τών μέν μεγάλην έχόντων κεφα)<ήν άνθρωπο- 
λόγων ύπερασπιζομένων τήν είρημένην γνώμην, τών δέ έχόντων αύτήν στενήν 
καί' έπιμήκη κατατασσομένην μετ’ ενθουσιασμού μεταξύ τών άντιφρονούντων.

"Οπως δέ, καθ’ ά ειπομεν, τό γένος έχει έπιρροήν έπί τής σχέσεως τοΰ 
ογκου καί βάρους τοΰ έγκεφάλου πρός τό σώμα, ούτω καί πάσα φυλή αν
θρώπων, καί παν είδος ζώων, ύπόκειται εΐς ώρισμένον τινά νόμον, δν δυνά- 
μεθα νά γνωρίσωμεν μόνον ποιοΰντες πολυαρίθμους παρατηρήσεις. Μάτην 
ήθελε ζητήσει τις δμως ώρισμένην τινά καί αμετάβλητον αναλογίαν μεταξύ 
τοΰ βάρους τοΰ έγκεφάλου καί τοΰ τοΰ σώματος. Τδ βάρος τοΰ σώματος 
ύπόκειται εΐς μεγάλην μεταβολήν άναλόγως τοΰ βαθμού τής θρέψεως, τοΰ 
ποσοΰ τής καταναλώσεως όργανικής ύλης, εΐς ήν τδ ζώον ύπόκειται. ’Εάν 
ή αύξησις τοϋ βάρους τοϋ σώματος, προερχομένη έκ τής παχύτητος, ή ή

(·) Ό Κ. V γράφει κατά τό 1865. Ή άτροφία τοΟ έγκεφάλου εΐνε φυσιολογικόν οαινόρενον «βτί 
τή* ήλικίβν τούτην.
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έλάττωσις αύτοΰ, προερχομένη έξ ασιτίας, άπέβλεπον δλα τά όργανα τοϋ 
σώματος έπίσης, επομένως καί τόν έγκέφαλον, τό βάρος τοΰ έγκεφάλου καί 
τό τοΰ σώματος ήθελον εύρεθή άεί έν τή αύτή αναλογία. ’Αλλά' τδ πράγμα 
δέν έχει ούτω. Τά πειράματα τοΰ Chorr.nl μάς διδάσκουσιν, δτι ό έγκέφα- 
λος χάνει δλίγιστον μόνον βάρος έξ δλων τών οργάνων έπί τοΰ έξ ασιτίας 
θανάτου. ’Εάν λοιπόν ύπήρχε τοιαύτη τις σχέσις, δσω ισχνότερου εΐνε ζώόν 
τι, τόσω βαρύτερος ήθελεν είσθαι σχετικώς 'ό έγκέφαλος 'αύτοΰ, αί δέ δια
νοητικά! δυνάμεις, ηύξημέναι. Εΐνε αληθές, δτι ή πείνα οξύνει ού μόνον τούς 
δδόντας άλλά καί τό πνεΰμα, ή δέ παχύτης τοΰ σώματος εΐνε' κατά τόν 
Όράτιον σημεϊον άρχομένης άποζωώσεως, ούχ ήττον ήθελεν είσθαι σφαλε
ρόν έάν ήθελε νά έκφράση τις διά μαθηματικών αναλογιών τά έξαγόμενα 
ταΰτα τής δημώδους παρατηρήσεως.

Τέως διϊσχυρίζοντο, δτι ό άνθρωπος έχει απολύτως τόν βαρύτερου εγκέ
φαλον μεταξύ δλων τών ζώων. Τοΰτο αληθεύει διά τά πλεΐστα έξ αύτών, 
άλλά τά. ευφυέστερα έκ τών ζώων, οί έλέφαντες καί τά κήτη ήλθον μετ’ 
ολίγον ΐνα άποδείξωσι τό σφαλερόν τής γνώμης ταύτης. Τότε δέ διετάθησαν, 
οτι, άν δέν έχη απολύτως, έχει τουλάχιστον σχετικώς τον μέγιστον έγκέ
φαλον. Τό βάρος τοΰ σώματος τοΰ ανθρώπου πρός τδ τοϋ έγκεφάλου κατά 
μέσον δρον έχει ώς 36 : 1, ένώ έπί τών εύφυεστέρων ζώων σπανίως υπερβαί
νει τά 100:1. Ένώ δέ έκείνην μέν τήν γνώμην διέψευσαν οί γίγαντες τοΰ 
ζωϊκοΰ βασιλείου, ταύτην άνέτρεψαν οί νάνοι τής δημιουργίας· διότι τά πλεΐ
στα τών αδόντων πτηνών παρέχουσιν αναλογίαν τοϋ βάρους του έγκεφάλου 
πρός τό τοΰ σώματος πολύ εύνοϊκωτέραν, ή ό άνθρωπος, οί μικροί δέ πίθη
κοι τής ’Αμερικής παρέχουσιν ομοίως βάρος σχετικώς μεΐζον ή ό βασιλεύς 
τής δημιουργίας άνθρωπος.

Μέχρι τοΰοε εϊχον ζυγισθή έγκέφαλοι λαών τής κεντρικής Ευρώπης, Γερ
μανών, Γάλλων καί "Αγγλων, άλλά καί αί όλίγαι αύται παρατηρήσεις έγέ- 
νοντο ούτως, ώστε δύνανται νά γείνωσιν αντικείμενου αύστηρας κριτικής. Ό 
μέγας πίναξ τοΰ Wagner εινε άθροισμά τι ανεπιτήδειου είς τό νά παρέξη οί- 
ονδηποτε αποτέλεσμα, διότι περιέχει φύρδην μίγδην διαφόρους περιστάσεις 
διαφόρου γένους, καί ηλικίας καί παθολογικάς. Έκ τούτου δύναται τις ίσως 
νά έξαγάγη μόνον ’ συμπέρασμά τι περί τής σχέσεως τοΰ βάρους τοΰ έγκε
φάλου πρός τήν εύφυΐαν τοϋ πνεύματος. Ό Broca κατέδειξε διά μέσου τοΰ 
πίνακος τοΰ Wagner δτι, έκτος τής κεφαλής τοΰ Hausmann, δλοι οί έγκέ- 
φαλοι άνδρών γνωστών ή περιφήμων ύπερέβαινον τόν μέσον δρον τών εγκε
φάλων τής αύτής ηλικίας ανθρώπων άνηκόντων είς αγνώστους, καί προσέ
τι δτι, πάντοτε τοΰ έγκεφάλου τοΰ δρυκτολόγου τής Γοττίγγης έξαιρουμέ- 
νου, έκ τών έγκεφάλων οΰς έζύγισεν ό Wagner αύτός, οι τών συναδέλφων 
του έν Γοττίγγη κατέχουσι τδ πρώτον ήμισυ τής σειράς τών έγκεφάλων 
διατεταγμένων κατά βάρος. Τοΰτο εΐνε όπωςδήποτε ούσιώδες· διότι οί έγκέ- 
φαλοι ούτοι έζυγίσθησαν παρά τοϋ αύτοΰ καί κατά τήν αύτήν μέθοδον. Δι
αφορά τις 50 γραμμαρίων δύναται νά προκύψη έκ τοΰ τρόπου, καθ’ δν πα
ρασκευάζει τις τόν έγκέφαλον πρός στάθμισιν, είς τάς πλείστας δέ περί- 
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στάσεις οί παρατηρηταί δίδουσιν ήμΐν όλίγας μόνον πληροφορίας περί τοΰ 
τρόπου τής προπαοασκευής. Καίτοι δέ ένίοτε άνθρωποι φαινόμενοι ότι έχου- 
σιν ισην ευφυΐαν, έχουσιν έγκεφάλους διαφόρου βάρους, άνθρωποι δέ διακε- 
κριμμένοι παρουσιάζουσι βάρος μιχρότερον άλλων ούδόλως διακριθέντων, ούχ 
ήττον είνε βέβαισν, ότι έν γένει ύπάρχει σχέσις τις μεταξύ τοΰ βάρους τού 
εγκεφάλου χαί του βαθμού τής εύφυΐας, ό δέ προσδιορισμός τής σχέσεως 
ταύτης δέν πρέπει διόλου νά παραμεληθή.

Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας, δυνάμεθα νά ειπωμεν μετά βεβαιότητος, 
ότι βάρος τι έγχεφάλου εινε άναγκαΐον, ΐνα δυνηθή νά άναπτυχθή διανοητι
κή τις ένέργεια, ότι κάτωθεν τοΰ βάρους τούτου άρχεται ό ιδιωτισμός, ό 
περιορισμός τών πνευματικών λειτουργιών, ή βλακία. Τό βάρος τοΰτο είνε 
διά τήν καυκασίαν φυλήν ( διά τούς λαούς τής κεντρικής Ευρώπης) 1000 
γραμμ. διά τόν άνδρα καί 900 διά τήν γυναίκα. Περί τών λοιπών φυλών 
τής χαυκασίας φυλής δέν ύπάρχουσιν άκόμη άμεσοι ασφαλείς παρατηρήσεις. 
Παρατηρήσεις έξ άλλων φυλών, αίτινες θά παρέξωσι βεβαίως άλλα έξαγόμε- 
να καί μέτρα, λείπουσιν ένεκα τής δυσκολίας τοΰ νά προμηθευθή τις τήν ά- 
ναγκαίαν ύλην πρός έρευναν. Διά τοΰτο πρέπει έξ άνάγκης νά καταφύγω- 
μεν καί νά περιορισθώμεν είς έμμεσους καταμετρήσεις, δηλ. τής κοιλότητος 
τών κρανίων. Τοιαΰται καταμετρήσεις ύπάρχουσι πλείονες, ών παρουσιάζο- 
μεν ένταΰθα πίνακα τών όσων έγένοντο ήμΐν γνωσταί. Τά μέτρα έλήφθη- 
σαν κατά τό σύστημα τοΰ Morton πληρουμένων τών κρανίων διά μικροτά- 
των σφαιριδίων μετάλλου, ών ό όγκος έπειτα ύπελογίζετο εις κυβικά εκα
τοστόμετρα.

ΠΙΝΑΞ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΝΙΩΝ
ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1 ΦΥΛΩΝ.
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Παρατηρηταί.
1

Παρατηρήσει;.

1 Αυστραλοί 8 1228.27 Aitken Meigs
2 ΙΙολυνήσιοι 1230 Morion
3 Όττεντόται 1230 Morton
4 Όττεντόται 3 1233.78 A. M.
5 Περουβιανοί 153 1233.78 A. M.
6 Περουβιανοί 1246 Morion
/ Μαΰροι τοΰ ’Ωκεανού 2 1253.45 A. M.
8 Μεξικανοί 1296 M.
9 ’Αμερικανοί έν γένει 341 1315.71 A. M.

10 Μαΰροι γεν. έν ’Αμερική 12 1323.90 A. Meigs
11 Μαλαΐοι 1328 Morton 1
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Παρατηρηταί. Παρατηρήσεις.

12 Μεξικανοί 25 1338.65 Λ. Meigs
13 Τροιλανδοί 1 1340. Weicker
14 Σΐναι 1345. Morion
15 Μαΰροι έν γένει 76 1347.66 A. Meigs
16 Μαύροι έν γένει 1361. Morton
17 ’Αρχαίοι Περουβιανοί 1361. Morton
18 Μαΰροι γεν. έν ’Αφρική 64 1371.42 A. Meigs
19 ’Ινδοί άγριοι 164 1376.71 A. Meigs Io··.'·' coim: u u
20 Παρισιανοί 35 1403.14 Broca< 12 αίώνος do I·

21 Παρισιανοί 117 1409.31 Broca
του 12—18 αιων&ς 

ciiriet. dts iuneccnU
22 Έσκιμώ 1410. Morton
23 Παρισιανοί τοΰ 12 αίώνος 115 1425.98 Broca
24 Καυκάσιοι έν γένει 1427. A. Meigs
25 Μαλαΐοι 1 1430. Weicker
26 Γερμανοί 30 1448. Weicker
27 Παρισιανοί τοΰ 19 αίώνος 125 1461.53 Broca
28 Άγγλο-άμεριχανοί 7 1474.65 A. Meigs
29 Παρισιανοί ιδιαιτέρων τάφ. 90 1484.23 Broca rs# 19 αϊδ.ο;.

30 Παρισιανοί de la Morgue 17 1517. Broca & τςΰ t9 αιών»;.

31 Γερμανοί έν γένει 38 1534.147 A. Meigs
32 Άγγλοι 5 1534.95 A. Meigs

Ό πίναξ ούτος χρήζει διασαφήσεων τινων. Τά έξαγόμενα τοΰ Morton καί 
τοΰ Aitken Meigs έξήχθησαν κατά μέγα μέρος έκ τής συλλογής τοΰ Morton, 
άγορασθείσας παρά τής ακαδημίας τών έπιστημών έν Φιλαδελφία ήτις έκ- 
τοτε όλίγον μόνον ηόξησε. Πολλαί τών διαφορών, άς δεικνύει ό πίναξ ουτος 
μεταξύ τών δύο παρατηρητών, προέρχονται πιθανώς έκ του ότι αί κατα
μετρήσεις έγένοντο είς Αγγλικούς κυβικούς δακτύλους, οϊτινες έπειτα με- 
τηνέχθησαν είς κυβικά εκατοστόμετρα κατά δύο κατά τι διαφερούσας μεθόδους.

Ό Broca, χρώμενος μεθόδω άκριβεστέρα έξαγόμενα διδούση, έσπούδασε 
μέγαν αριθμόν κρανίων, προερχομένων άπό τών χρόνων τοΰ Φιλίππου Αύ
γούστου, ήτοι τούλάχιστον άπό τοΰ 12 αίώνος, εινε μάλιστα πιθανόν ότι 
πολλά αύτών εινε αρχαιότερα. Όπως δήποτε έπρεπε νά άνήκουσιν είς άν
θρώπους ύψηλήν κατέχοντας θέσιν, διότι εύρέθησαν έν κεκλεισμένω κοιμη- 
τηριω. Παρουσιάζουσι δέ δύο διαφόρους τύπους, δηλ. έπιμήκεις καί στρογ
γυλός κεφαλάς. Ό Broca ήδυνήθη νά έξετάση δευτέραν σειράν κρανίων έξ 
αρχαίου τίνος κοιμητηρίου τοΰ καλούμενου Cimctiere des innocents, τό ό
ποιον έγεινε έπί Φιλίππου Αύγούστου, 12 αίώνος, καί έμεινεν έν χρήσει μέχρι 
τοΰ 18 αίώνος. Τέλος τό Cimeliiire d’Ouesl, χρησιμεΰσαν άπό τοΰ 1788— 
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1824, παρέσχε τώ Broca τρίτην σειράν κρανίων. Είς τά δύο τελευταία έ
θάπτοντο πτωχοί. Έν τούτοις ό Broca ήδυνήθη νά διακρίνη έν τώ τελευταίω 
τούτω τρεις σειράς κρανίων, δηλ. τά κρανία αύλακός τίνος ένθα έθάπτοντο 
οί νεκροί τό πλεΐστον αγνώστων δυστυχών ή αύτοκτονησάντων (de la Morgue), 
τά κρανία τής κοινής αύλακος (de la fosse commune) ένθα έθάπτοντο οί 
πτωχοί, καί τέλος τά κρανία τών ιδιαιτέρων τάφων, άνηζόντων είς οικο
γένειας εύπορους, παρ’ οϊς δύναται τις νά παραδεχθή βαθμόν τινα ύψηλο
τέρας άναπτύξεως.

Έάν συγκρίνη τις τά έκ τών παρατηρήσεων τοϋ Broca έξαγόμενα, παρα
τηρεί δτι τά κρανία τών αύτοκτονησάντων (de la Morgue) παρεΐχον τούς 
μεγαλειτέρους αριθμούς, δπερ δεικνύει δτι νοσήματα έγκεφαλικά έπροκά- 
λεσαν τήν αυτοκτονίαν παρ’ έκείνοις τοΐς δυστυχέσ·. Πρό πάντων δ,τι έκ- 
πλήττει, εινε ή διαφορά ή ύφισταμένη μεταξύ τών κρανίων τής κοινής αύ
λακος καί τών ιδιαιτέρων τάφων, άνερχομένη μέχρι 80 κυβικών έκατοστομ. 
αριθμού λόγου άξιου, όταν τις άναλογισθή δτι ή δλη χωρητικότης δέν 
φθάνει τά 1500 χυβ. έκατοστομ. Πρέπει λοιπόν νά συμπεράνη τις, δτι οί 
είς τήν άνωτέραν κοινωνικήν τάξιν άνήκοντες, οι είς τάς τέχνας καί έπι- 
στήμας ασχολούμενοι έχουσι μείζονα έγκεφαλιχήν χωρητικότητα, ή οί άπλοι 
έργάται. Τοΰτο έπικυρουσι καί τά έξαγόμενα άλλων έοευνών.

Τό συνολον τών παρατηρήσεων τοΰ Broca παρέχει έπίσης τό λόγου άξιον 
εξαγόμενον, δτι τά κρανία τών κατοίκων τών Παρισίων ηύξησαν κατά τήν 
χωρητικότητά των έντός τινων αιώνων. Μία μόνη παρατήρησις δέν δύναται 
νά γεννήση γενικόν τι συμπέρασμα, δύναται δμως μετά άλλων όμοιας φύ
σεως νά έπικυρώση τό δτι είς τήν πορείαν τών αιώνων, υπό τήν έπίδρασιν 
τών προόδων τοΰ πολιτισμού ή χωρητικότης τών κρανίων φυλής τίνος δύ
ναται ν’ αύξήση βαθμηδόν. Δύναται τις νά διϊσχυρισθή δτι τά διαφόρου με
γέθους κρανία, άπερ κατεμέτρησεν ό Broca, προέρχονται έκ τής άναμίξεως 
διαφόρων λαών, κατοικησάντων τούς ΙΙαοισίους. Εινε δέ τώ όντι βέβαιον, 
δτι δέν ύπάρχει λαός συμμιγέστερος του τών Παρισίων, εν δέ βλέμμα 
έπί τών κατοίκων άρκεΐ νά κατάδειξη δτι ή σύμμιξις είσέδυσεν είς δλα τά 
κοινωνικά στρώματα. Ή κλάσις τών έργατών εινε έπίσης συμμιγής, δλοι 
δέ οί λαοί τής Εύρώπης παρέσχον τό μέρος των, αί άπώλειαι έξισώθησαν 
διά νέων μεταναστεύσεων, δτι δέ συμβαίνει νΰν, συνέβαινε ζαί πρό 600 ή 
1000 ετών, Κέλται, Γερμανοί, Σλάβοι, 'Ρωμαίοι συνέορευσαν είς τάς δχθας 
τοϋ Σηκουάνα, αί δέ διάφοραι μορφαί κρανίων τών εύρεθέντων είς τό ζοι- 
μητήριον τοϋ 12 αίώνος, άποδείκνύουσιν, δτι καί τότε ό λαός ήτο συμμιγής.

Έάν παρατηρήση τις τόν άνωτέρω πίνακα τών διαφόρων φυλών, ευρίσκει 
δτι δλα τά έθνη τής Εύρώπης κέκτηνται χωρητικότητα τοΰ κρανίου μείζονα 
τών 1400 κυβ. έκατοστομ. ένώ έκ τών λοιπών μόνον οί Μαλαΐοι καί οί 
Έσκιμώ ύπερβαίνουσι τον αριθμόν τούτον κατά Weicker. Έπί τής κατα- 
μετρήσεως ταύτης ίσως πρέπει νά έγερθώσιν αμφιβολία', τινές, διότι δια- 
φέρουσι τών τοϋ Morion κατά 100 κυβ έκατοστομ. ίσω; τό κρανίον δπερ 
ίμέτρ-ησεν ό Weicker, προήρχετο άπό άτόμου ούχί καθαρού μαλαίου, i'jj' 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

έχοντος είς τάς φλέβας του Ευρωπαϊκόν αιμα κατ’ εύθεΐαν ή άπό τών προ
γόνων του. Πλησίον τών 'Ολλανδικών αποικιών τών Σονδικών νήσων ύπάρ- 
χουσιν όλίγοι μόνον Μαλαΐοι, ών ό κορμός δέν ένεβολιάσθη δι’ αίματος 
Ευρωπαϊκού.

Έάν άποβλέψωμεν άπό τών μικρών τούτων έξαιρέσεων, παρατηροΰμεν σει
ράν τινα σχεδόν κανονικήν είς τήν χωρητικότητα τοΰ κρανίου τών έθνών 
ή φυλών, αίτινες άπό τών ιστορικών χρόνων ολίγον ή ούδόλως μετέσχον 
τοΰ πολιτισμού. Οί Αυστραλοί, οί Πολυνήσιοι, οί Όττεντόται, λαοί είσέτι 
άγριοι, άποτελοϋσι τήν άρχήν τής σειράς ταύτης, ούδείς δέ δύναται νά είπη, 
δτι ή θέσις ήν κατέχουσιυ ώς έκ τής χωρητικότητος ταΰ κρανίου καί τοΰ 
βάρους τοΰ έγκεφάλου των δέν άναλογεΐ είς τόν βαθμόν τής διανοητικής 
άναπτύξεως καί τοΰ πολιτισμού των. Ό πίναξ οΰτος εινε είσέτι ατελής, 
διότι δέν έξετάζει ούτε γένος, ούτε ηλικίαν, ούτε τό μέσον μέγεθος τοΰ 
σώματος παρά τοΐς λαοΐς, ών περιέχει καταμέτρησιν τών κρανίων. Ούχ ήττον 
tv μόνον βλέμμα έπ’ αύτοΰ άρκεΐ νά κατάδειξη, οτι τό είδος τοΰτο τής 
έρεύνης παρέχει έξαγόμενα, άτινα δέν δύναται τις νά παρίδη προκειμένου 
περί τής επιστημονικής φυσικής ιστορίας τοϋ άνθρώπου.

Γ. Δ.
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Ιμάτια κατάλληλα, ήτοι τόν σκοπόν αύτών έχπληροΰντα, συντελουσι τά 
μέγιστα πρός διατηρησιν τής ύγιείας. Τό ανθρώπινον σώμα έχει ώρισμένην 
θερμοκρασίαν, περί τάς 37° Κελσίου, ήτις ολίγον μόνον ταλαντεύεται άνερ- 
χαμένη ή ζατερχομένη, ζαί επομένως δύναται νά θεωρηθή σταθερά. Κατά 
τήν οιάφορον θερμοκρασίαν δμως τοΰ περιβάλλοντος ατμοσφαιρικού άέρος 
εκπέμπει τό σώμά μας μειζονα ή έλάσσονα ποσότητα θερμογόνου, επομένως 
ή θερμοκρασία αύτοΰ πρέπει συχνάκις νά μεταβάλληται. Τοΰτο δμως δέν 
συμβαίνει διότι υπάρχει έν τώ σώματι νευρικόν τι κέντρον, δπερ κατά ώρι- 
σμένους φυσιολογικούς νόμους επαναφέρει πάλιν τήν άπωλεσθεΐσαν ισορ
ροπίαν. Τοΰτο συμβαίνει έν υγιεΐ καταστάσει καί έν άγνοια ήμών. Σκοπός 
τοΰ ιματισμού εΐνε νά έμποδίση τήν απώλειαν πολλοΰ θερμογόνου, νά βοη- 
θήση τήν άποκατάστασιν τής ισορροπίας καί νά προφυλάξη τό σώμα άπό 
αιφνίδιων καί έπιβλαβών έπιρροιών καί προσβολών τοΰ άέρος, π. χ. κατάλ
ληλον κάλυμμά τής κεφαλής προφυλάττει άπό τών αχτίνων τοΰ ήλιου τήν 
κεφαλήν. "Οσω μάλλον ταπεινοΰται ή μέση θερμοκρασία τοΰ κλίματος, έν 
ή ζή τις, τόσω άναγχαιοτέρα καθίσταται ή ενδυμασία. Τό ανθρώπινον σώμα 
δέν εΐνε ζεκολυμμένον ύπό τριχών καί πτερών, δπως πολλών ζώων, άτινα 
εΐνε κακοί αγωγοί τής θερμότητος, καί επομένως παρακωλύουσι τήν απώ
λειαν πολλοΰ θερμαντικού άπό τοΰ σώματος. Ταΰτα αντικαθιστά ό άνθρωπος 
διά τών ένδυμάτων, ματαβάλλων αύτά κατά τό διάφορον κλίμα καί τάς 
ώρας τοΰ έτους. Ό Αίθίοψ καί ό Έσχιμών ζώσιν εΐς δλως αντίθετα κλί
ματα, διαφέροντα απ’ άλλήλων κατά τήν θερμοκρασίαν 43° Κελσίου, καί 
όμως τό σώμά των έχει τήν αύτήν θερμοκρασίαν, ένούονται δμως καί ένδι- 
αιτώνται λίαν διαφόρως χαί άντιθέτως.

Τό διά τοΰ δέρματος άπολλύμενον θερμογόνου μεταβαίνει κατά πρώτον 
εΐς τά περιβάλλοντα ίμάτια, έχεΐθεν δέ είς τήν άτμοσφαΐραν, επομένως ή 
άπώλεια αύτη λαμβάνει χώραν βαθμηδόν καί κατά μικρόν. Αιφνίδια καί 
μεγάλη άπώλεια θερμογόνου διά τοΰ δέρματος, διαθέτει ούτω τό ευαίσθητου 
καί άφθονοΰν νεύρων δέρμα, ώστε έπέρχεται δυσάρεστου τι αίσθημα, δπερ 
καλοΰμεν φρικίασιν ή βιγος κατά τόν διάφορον βαθμόν.

At διάφοραι ΰλαι, άφ’ ών κατασχευάζομεν ίμάτια, άγουσι διαφόρως τήν 
θερμότητα, έχουσι διάφορον ύγροσκοπιχότητα, καί επομένως διάφορον ση
μασίαν διά τόν σκοπόν πρός δν μεταχειριζόμεθα αύτάς. "Οσω όλιγώτερον 
απορροφά υγρότητα ούσία τις, τόσω μάλλον έπιτρέπει τόν ιδρώτα νά συνα- 
θροίζηται έπί τοΰ σώματος. Μαλλίον έν ύγρα ατμόσφαιρα απορροφά διπλα-
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αίαν ποσότητα ύδατος ή λινόν τοΰ αύτου βάρους, άρα έκεΐνο εΐνε διπλασίως 
ύγροσχοπιζώτερον τούτου. Τό λινόν όμως αποδίδει ή χάνει πάλιν τό ϋδωρ 
διά τής έξατμήσεως ταχύτερου επομένως στεγνόνει ταχύτερου ή τό μαλλιού.

,ΐται μεταξύ τών δύο. At ιδιότητες αύται εΐνε λίαν ούσιώόεις 
οι’ ήμάς· διότι πάντα 
αύτών.

Ό άνθρωπος έκ τής 
ιδιοτήτων τούτων, πριν 
γνως-όν έπί πάσης έξατμήσεως, καί έπί 
σώματος, άπόλλυται θερμογόνου, οσω ταχύτερου δέ συμβαίνει έκείνη,

Ό βάμβαξ κεϊται μεταξύ τών δύο. At ιδιότητες
σχεδόν τά ένδύματά μας εΐνε κατεσκευασμένα ές

πολυχρονίου πείρας οδηγούμενος ώφελήθη. έκ τών 
ή γνωρίση αύτάς μετ’ έπιστημονικής άχριβείας. Ώς 

τής τοΰ ιδρώτας έζ τής έπιφανείας τοΰ 
τόσω 

ταχύτερου λαμβάνει χώραν καί ή άπώλεια αύτη. Ό ιδρώς ζατά μικρόν ές- 
ατμιζόμενος έκ τής έπιφανείας τοΰ σώματος δέν επιφέρει βλάβην τινά, έάν 

λ 2_._<-------------- — δέρματος, *·’ s“τοΰτο συμβή ταχέως, ή έπιφάνεια τοΰ δέρματος, οι’ ον Λογον ει- 
Λ·ι·ζοσίνΓ-σ·. τανέωπ. τοΰτο δέ δύναται νά προξενήσω νόσον τινά 

όν λόγον τούτον έφιδροΰντος τοΰ σώματος ένδύματα λινά, 
ρέποντα ταχεΐαν έξάτμησιν τοΰ ίδρωτας, εινε 

Φλανέλλα ζατά σάρκα φεδομένη έχει τήν ιδιότητα 
υγροσκοπιζότητός της ν’ άπορροφα άφθονου ιδρώτα, νά

δμως · 
πομεν, ψυχραίνεται ταχέως, 
(κρυολόγημα). Διά 
άνεμος, ή.ρεύμα άέρος, έπιτρ 
έπιβλαβή είς τήν ύγιείαν. 
ένεκα τής μεγάλης ίγ;------- ... . .
μή έπιτρέπη τήν συνάθροισιν και διαβροχήν τοΰ δέρματος, άλλά νά οιατηρή 
αύτό κατά τό μάλλον καί ή 
τό άπορροφηθέν υγρόν είς τήν ατμόσφαιραν, πρ 
Έν καιρώ θέρους καί έπί ανθρώπων, οΐτινες 
δι’ άσθένειάν τινα 
μασι, καί έν τοιοΰτοις 
φλανέλλα εΐνε λίαν επωφελής 
φέρουσιν ύποκάμισα βαμβακερά, 
άποκα/.οΰσιν έν Νεαπόλει νεκρικά, 
τάλληλα τά βαμβακερά είς τάς περ 
ένώ τά λινά εινε πάντη έπιβλαβή.

Έν χαιοώ χιμώνος, είς κλίματα ύγρά, και οπού έπικρατοΰσι ψυχρός άνεμοι 
άρμόζρυσιν έπίσης τά μάλλινα καί βαμβακερά ενδύματα, ώς τοΰτο έςάγεται 
εύκόλως έκ τών ρηθέντων.

ς ένδύματα λινά,

* * - - ’ ' \ - X

. ,1 
δέ άποδίδει κατά μικρόν 

:ε·. άπό κρυολογημάτων, 
τοΰ έπαγγέλματός των, 
πολύ, έν Οερμοΐς κλί- 
αίφνηδίους μεταβολάς, 
’Ιταλία πάντες σχεδόν 
κατά σάρκα φερόμενα 

e * Τ . . ..

•X

ον στεγνόν, έπειδή 
οτυλά* 

ζαί έπί ανθρώπων, οΐτινες ώς έκ 
ή άδυναμίαν σωματικήν ίδρώνουσι 
'---- όπου ή άτμοσφαίρα πάσχει

διά τήν ύγιείαν. 
λινά δέ ύποκάμισα 

Μετά τά μάλλινα υφάσματα εΐνε κα- 
εριστάσεις, άς άπηριθμήσαμεν άνωτέρω,

Εν



Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΑΑΑΣ ΥΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ. 3/5

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ ΥΙΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΕΙΙΟΨΡ-

ΪΠΟ ΕΜ. ΠΑΝΧΑΚΟΠΟΤΛΟ

Μέρος Β'.

Άφοΰ έν τώ .V. μέρει τής παραόσης πραγματείας χατεδείξαμεν δτι ό Ελ
ληνικός λαός ύπερέβη, ώς προς τόν καθόλου διοργανισμόν αύτοΰ, άπαντα 
τά έθνη τοΰ αρχαίου κόσμου, ύπολείπεται ήδη νά διαδηλώσωμεν δτι, πρός 
έπίστεψιν βεβαίως τής υψηλής αύτοΰ αξίας, ή Ελληνική έπί τοΰ ανθρω
πισμού έν γένει έπίδρασις κέχτηται παγκόσμιον ιστορικήν άξιολογότητα.

Ώς τά βλέμματα τοΰ πιστού Μουσουλμάνου προσευχόμενου πρός τόν τάφον 
τοΰ προφήτου, οΰτω και τά βλέμματα απάντων τών τής έκπαιοεύσεως και 
τών τεχνών φίλων, πρός τήν ιεράν τής Ελληνικής διανοίας γήν διευθύ
νονται. ’Ενόσω ό λαός ούτος ό ελληνικός έζη έν τή ακμή τής δόξης αύτοΰ, 
ήν περιβεβλημενος δπό ποιητικού φωτός δπερ οί μή "Ελληνες μετά Θαυ
μασμού και πολλάκις εύμενώς έθεώρουν. Νΰν δ’ δτε τό μέν άρχαΐον έθνος 
χατεολήΘη, τά δ’ ίχνη αύτοΰ άμυδρώς τοΐς άπογόνοις διαλάμπουσι, παρί- 
σταται ώς ποιητικός μύθος πρός κοινήν απάντων άγαλλιασιν εφευρεθείς. Τό 
πλεΐστον δέ τής ιστορίας αύτοΰ μέρος δμοιάζει πρός ομηρικήν εποποιίαν, 
καί τά συγγράμματα αύτού τά μέχρις ήμών διασωθέντα ώς Οαύαατα τής 
θείας Πρόνοιας άναδςίζνυνται, οια ουδόλως πλέον εν τώ κόσμω δύναται 
τις ιδεΐν.

Ί’πό άλλην δ’ δλως διάφορον και ύψηλοτέραν έννοιαν ή τήν περί Περσών, 
Ταρτάρων και Αράβων, οι "Ελληνες έγένοντο λαός χοσμοκράτωρ ούχί έπι 
τής έπιφανείας τής γής, άλλ’ έν τή χώρα τοϋ διανοητικού κόσμου. Ούδείς 
έτερος λαός έπεξετάνθη έπί τοσούτον έν αύτή, άλλ’ ούδέ τάς κατακτήσεις 
αύτοΰ έπί τοσούτον χρόνον διετήρησε. Ό θαυμασμός πρός τά κατορθώματα 
αύτοΰ καί τούς βαρβάρους αυτούς πρός άπομίμησιν παρώτρυνεν. Ή γλώσσα 
αύτού ποοέβη μέχρι τών περάτων τής τότε εγνωσμένης γής, καί τά συγ- 
γράμματά του περιπαθώς άνεγινώσκοντο ύπό τών φιλοτίμως άναζητούντων 
έν αύτοΐς ύπογραμμόν τινα υγιούς πολιτεύματος. Καί δτε αι δυνάμεις του 
έξηντλήθησαν καί τώ ΐσχυροτέρω ύπετάχθη, ύπεοούλωσεν έτι τόν νικητήν 
του διά τής διανοητικής αύτοΰ υπεροχής, καθήδυνεν αύτόν διά τής γλώσ- 
σης του καί τόν θαυμασμόν αύτοΰ πρός τά άριστουργήματά του προσείλκυσε, 
θαυμασμόν έπί τέλους καταλήξαντα είς τήν μετά ζήλου άπομίμησιν αύτών. 
Καί ούτως αληθές άπεδείχθη τό τοΰ 'Ρωμαίου ποιητοΰ λέγοντας ;

« Graecia capia ferum viclorem cepil ei aries
Inlulit agresli Latio. » (Horal. Epis. 2,1, οχ. 157—7 ) 

ήτοι u Ή 'Ελλάς ήττηθεΐσα τόν άγριόν της νικητήν ένίκησε,
τών τεχνών αύτής έν τή χώρα τού Αατίου μετενεχθεισών. »

Πλεΐστοι λαοί ισχυρότεροι έγένοντο, άλλά τής πολιτικής αύτών ισχύος άπαξ 
καταπεσούσης, έπέζησαν απλώς καί μόνον έν τοΐς μνημειοις τής ιστορίας 
άνευ έπιδράσεώς τίνος καί πρό πάντων άνευ αξίας. Μόνοι οί Ελληνες καί 
οί τών Ελλήνων μαθηταί οί 'Ρωμαίοι έξαίρεσιν τούτου άποτελοΰσιν. Ή 
πνευματική τής Ελλάδος ισχύς ούχ άπεσβέσθη., Υπάρχει άίοιος 'Ελλάς ως 
καί άίδιος 'Ρώμη. Έκ τών ερειπίων καί τής τέφρας τών πόλεων αύτής έν 
νέα πάντοτε άνυψοΰται οόξη, καί ώσπερ ή άρετή έπι τοΰ τάφου τού Αίαντος, 
οΰτω καί τό πνεύμα τοΰ Ελληνικού έθνους έν άδιαφθόρω καλλονή καί νε- 
ότητι εδρεύει έπί τών λειψάνων τής έρημωθείσης γής.

Ή άπλή έπιθεώρησις τοιούτου λαοΰ, οιος ό 'Ελληνικός, ώς ή έπιΟεώρησις 
παντός αριστουργήματος, φυσικού τε ή τεχνητού, έστι χαρίεσσα, παρήγορος 
καί έποικοδομητική. Ή διάπυρος φιλοπατρία, ή αγέρωχος τών κινδύνων ο
λιγωρία, ό ιερός πρός τούς νόμους σεβασμός, εΐ καί τούς αύστηροτάτους, 
ό έμπνέων τάς χαρδίας τών Σπαρτιατών, ή φιλοσοφική χαι ηθική έχπαιοευσις, 
ής χαθέδρα αί Άθήναι, ή έξοχος συναρμογή τής χαλλαισθησίας μετά τής 
όξυδερχείας, τής άξιοπρεπείας μετά τής χάριτος, τής αΰστηρότητος μετά 
τής ήπιότητος, τής σταθερότητας μετά τής άστασιας· ό δλως μοναδικός ούτος 
συνδυασμός τών ώραιοτάτων τής άνθρωπότητος ιοιοτήτων, ούόό/.ως ούοε- 
ποτε παύσεται έφελκύων τήν προσοχήν, εφόσον υπόλοιπόν τι τής ιστορίας 
αύτών έπί τού Ωκεανού τών χρόνων έπιπλεει. Εσαεί ή Σπάρτη, έσαεί αι 
Άθήναι, τά δύο ταύτα κέντρα τής καλλιέργειας τοΰ νοός καί τών ήθών, 
τά πνεύματα είς έαυτάς θέλουν επισύρει. Εΐ δέ καί τις δικαίως ήθελε διισχυ- 
ρισθή ότι άπας ό πατριωτισμός τής Σπάρτης και τό λαμπρόν τών Αθη
ναίων πολίτευμα παρήγαγον εξίσου τοσαύτας επιβλαβείς δσας και σωτηρι- 
ώδεις πράξεις, τό μεγαλείου όμως καί ή άξιολογότης τών αρχών και ιδεών 
αύτών ούδόλως έξασθενοΰνται ούδ’ έκπίπτουσιν έχ τοΰ οτι ή ανθρώπινος 
αδυναμία ή ή άντίδρασις τοϋ χρόνου καί τών περιστάσεων οέν έπετρεψε 
τήν καθόλου τελειοποίησιν αύτών τών αρχών. Άρκεΐ διά τήν ανθρωπότητα 
οτι αί βάσεις αύται καί άρχαί ήδυνήθησαν άπαξ ποτέ είς τοιαύτην άνά- 
πτυξιν νά φθάσωσιν, ώστε ν’ άναδείξωσι τήν ένιαίαν λάμψίν τής πλήρους 
αύτών κυριότητος. Ούδεμία οθεν μομφή δύναται νά προσαφθή έπί τών δια
φόρων πολιτευμάτων, καθ’ α τά έθνη έκτιμώνται, έκ τοϋ ότι ταϋτα δεν 
προήχθησαν είς τό έπακρον τής τελειότητος. Έν τώ όνόματι ενός Αυκούργου 
και Σόλωνος, ενός Μιλτιάδου καί Αεωνίδα, ένος θεμιστοκλεους και Αρι- 
στείδου, ενός Επαμεινώνδα και Πελοπίδα, ενός Φωκίωνος, ενός Τιμολέοντος, 
ενός Δημοσθένους καί Κλεομένους, ένθουσια πασα εύγενής^καρδία καί πα- 
λινδρομιχώς ανέρχεται είς τούς χρόνους έζεινους, καθ ούς εζων οι κολοσσοί 
ούτοι τών πατριωτικών αρετών. Διά δέ τής υπ αύτών πανταχόσε έπιχεο- 
μένης λάμψεως πασα χηλίς εξαλείφεται και παν έγκλημα τών άρχαίων 
πολιτειών, δτε μετ’άγαλλιάσεως Οεωροΰμεν τά πολύτιμα προϊόντα τής κλα
σικής εκείνης γής. z .

Έτι λαμπροτέρα καί αναμφίλεκτος διαλάμπει ή έπίδρασις τοΰ Ελληνικού 
πολιτεύματος' έν τώ φιλολογικώ κόσμω. Τοσούτω δ’ ίσχυρώς ένταΰθα τό
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πνεδμα τής Ελληνικής μαθήσεως έπενήργησεν, ώστε οπηδηποτε τα βήματα 
αύτοϋ διηύθυνε, δραστικωτέρα κίνησις διηγέρθη, νεον φώς εςηπλωθη, και ω
ραιότερα ένεργητικότης έν ταϊς εύγβνέσι καρδίαις άνεπτύχθη. Έν τουτω οε 
Μάλιστα έγκειται τδ θαυμαστόν τής πνευματικής καλλιέργειας και τής μβγα- 
λοφυίασ, δτι αύται διά τής επαφής άνανεοϋνται και έπεχτεινσνται και ρίζας 
έναποθέτουσιν άπανταχόσε, ένθα αισθήματα άγια καί ζήλος ακραιφνής υπο
δένονται αύτάς. ΌΟευ'ή Ελλάς ούδόλως χατεβλήθη. Ζή σ’ έν έκαστη χαροια 
επιδεκτική βελτιώσβως καί τά συγγράμματα τών μεγαλοφυών αύτής τέκνων, 
ώς οί αιώνιοι λαμπτήρες τοΰ στερεώματος, καθαράς άποπεμπουσι και οιαυ- 
-εΐς ακτίνας, αίτινες τάς εΰαισθήτους ψυχάς διαφωτίζουσαι ^τον σποράν του 
ώραίου και τοϋ εύγενοϋς έν αύταϊς καρποφοροΰσι. Τοΰτο οε μαλιστα, ως 
γνωστόν, εγένετο έν 'Ρώμη. _

"Οτε ή όωααϊχή ούναμις τά άνώχυρα φρούρια τών ελληνικών πόλεων 
κατεδάοισεν, αί τέχναι και αί έπιστήμαι των Ελλήνων ησαν οΑως αλλοτριαι 
τώ άδυσωπήτω καταχτητή, ή δέ περί αύτών ιδέα μετά γενικής περιφρονήσεως 
άναμευιγμέυη· άλλ’ δμως άυτιχείμευά τινα τίς μεγαΛοφυιας τής κλασικής 
-/ής έν τή θεία αύτών καλλονή άυέλαμπον είσέτι έπι των χαπνιώντων λείψανων 
καί κατέλαβαν τά πνεύματα τών βέλτιστων διά τέως αγνώστου ποθου και 
διαπύοου ζήλου. Οί Σχιπίωνες, οί Λαίλιαι, οί Αίμύλιοι καί οι Κατωνες 
υόοον' λατρείας είς αύτά άπένειμαν. Πνευματική οέ τότε ςωη ήρξατο άια- 
λάυπειν έν τή εις τάς μάχας μόνον είΟισμένη πόλει, και ένθα μέχρι τουόε 
ή κλαγγή τών οπλών μόνη άντήχει, και αί ξηραί διατυπώσεις τών νομών 
έν τή άγορα ήγορεύοντο, αί μελωδικά! ώοαι τών ελληνικών μουσών τώρα 
ϊψάλλοντο,* καί' τό' έν τή ξένη διαλέκτω Οαυμασίαυ διεγεϊραν ηδονήν, άπε- 
υιαήθη καί έν τή μητρική, αί δέ τραχεία- τοΰ Αατίου φωναι ευηχοτεραι 
έγένοντο έν τώ συυαγωνισμώ αύτοϋ μετά τής πρωτοτόκου αοελφής. Ούτως 
ή' Ρώυ.η έπί τών πτερύγων τών ελληνικών μουσών άνεκτήσατο φήμην οιαρ- 
κεστέραν εκείνης, ήτις τό παγκόσμιον αύτής κράτος έξησφάλισε. Αλλως οε, 
πιθανόν ή ιστορία τής 'Ρώμης, ώς ή τών Περσών, έν ταϊς σελίσι της 
-/ενικής τών εθνών ιστορίας ήθελε μόνον έπιζή, έάν τό ισχυρόν πνεύμα τής 
δωααϊ’χής ποιήσεως καί ευγλωττίας, ή νομοθεσία αύτής καί πρδ . πάντων 
υάλιστα ή πρακτική φιλοσοφία, ήτις ήδυνήθη νά συνοιχειωση τον ρωμαϊκόν 
λαόν μετά τής Ελληνικής φιλολογίας δέν διέσωζε τήν διάλεκτον τής κα- 
σαοκοατορος διά μακρας σειράς αιώνων μέχρι τής έποχής ημών. _
' "Οτε δέ κατά τον μεσαιώυα ή Εύρώπη νέαν προσέλαβε μορφήν, τα os 

άνοοΐκα καί φιλοπόλεμα στίφη τής άρκτου τόν κλονιζόμενου θρόνον της ρω- 
■ααϊκής αύτοκρατορϊας'καταβαλόυτα, μετά διαφόρους συγκρούσεις κα: οια- 
υάγας, νέα καί ασταθή κράτη έδημιούργησαν, τά αρχαία είδωλα τής θρη
σκείας καί τής καλλιτεχνίας κατέστρεψαν και τήν παιδαριώδη ναμίζομενην 
σοοίαν τών αρχαίων χρόνων μετά στρατιωτικού στόμφου και αλαζονείας 
ίιέσυρον· κατ’ εκείνην τήν έποχήν, καθ’ ήν τά πάντα άυεμορφωθησαν, έφάνη 
ότι τδ πνεΰμα τής άρχαιότητος άλως άπεναρκώθη. Μόνον δ’ έν τή αύλή 
ςών Βυζαντινών Καισάοων έζη ή Ελληνική γλώσσα και οιετηρήθη ό σε- 
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βασμος τής κλασικής άρχαιότητος κάί τών συγγραμμάτων αύτής ώς ανα
φαίρετου κληροδότημα, καίτοι έξέλιπευ ή τής άπομιμήσεως αύτών ούναμις. 
Αμυορον το φώς τής μαθήσεως διέλαμπεν έν Κωνσταντινουπόλει ούδόλως 
δυνάμενον άποπέμψαι τάς ζωηράς αύτοϋ άκτϊνας δπως διαλύσωσι τήν νε
φελώδη άτμοσφαίραν τήν περικαλύπτουσαν τήν άρχαίαν κλασικήν γήν, δίκην 

; ειχον ήοη 
,-ϋ μοναχικού' βίου παρέλυσε τά 
τών βαρβάρων τήν πολιτικήν

πόλεως καταπεσούσης. Αί τής Ελλάδος άκμάζουσαί ποτέ πόλεις 
πτωχύνει, ή πίεσις τοΰ δεσποτισμοΰ καί τοϋ 
πνεύματα, καί ή πανταχόθεν εισβολή 
τής βασιλευούσης πόλεως άδυναμίαν έπί μάλλον καί μάλλον καταφανή κατέ-

βαρβάρων τήν πολιτικήν

στήσε. Έν δέ τή παρακμή αύτής 
ήδύναντο νέας ρίζας νά έμβάλλωσιν. 
Συνέβη λοιπόν ώστε τό έπαπειλοΰν 
έν Βυζαντίω, αύτήν ύπδ άλλον 
κράτος ύπέκειτο-είς τά 
Αρχιπελάγους ειχον πρώτον υπ: 
ξαντικόν βασιλείου έπεσεν είς ;
Κατά τήν όλεθρίαν τή Έλλάδι έκείνην έποχήν, πλεϊστοι πεπαιδευμένοι άνδρες 
έγκαταλιπόντες τήν πατρίδα εύρον άσυλου'είς ’Ιταλίαν ήτις, δι’ αδελφικά 
καί άρχαιου^ οεσμοϋ μετ’ αύτών συνδεόμενη ήνέωξε τάς έαυτής άγκάλας 
πρός αποδοχήν αύτών. Έν τή ώραία ταύτη γή ή παι.δεία νίον τότε στάοιον 
διέτρεχε. Ελευθερία,, εμπορίου καί φιλοτεχνία ήκμαζον έν ταϊς μικραϊς αύτής 

τούς χρόνους τής αναρχίας ειχον καΟί- 
εύγενής άμιλλα μεθ’ ών άπαντες ήγωυί- 
συγχρόνοις αύτών παρεΐχου είς τά πνεύ- 
τήν έκμάΟησιν ροπήν. Μετά περιέργειας 

ασωζόμενα συγγράμματα τής ρωμαϊκής άρχαιότητος 
• ό Κικέρων και ό Βιργίλιος σφόδρα έτιμώντο καί πρός άπομί- 

ι,.’ gz τβν ρωμαϊκών συγγραμμάτων εις τά
........ όσω βέλτιον είς τήν κατάληψιν τών 

καταφλέγουσα δίψα πρός τήν άρχικήν 
τής τυχαίας ταύτης εύκαιριας τοΰ νά συσχετι- 
τής ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας λίαν 
περιέργειας έδράξαντο. Ή δέ ταχύτης μεθ’ ής 

κατεόείξατό τήν κατεπείγουσαν άνά- 
ις ειπεΐν ότι έάν τά ελληνικά φώτα δέν κατέφθανον 

θαλάσσης, ήθελον βεβαίως τά μεταφέρει οί λαοί' ούτοι

τά φώτα τής μαθήσεως ούδόλως πλέον 
"Ωι ‘ ' --
ΐνα καταπνίξη καί τό ύπόλοιπον αυτής 

ούρανόν έκ νέου ν’ άνιδρύση. Τδ άνατολικόν 
είσβολάς τοϋ Ασιανού δορυκτήτορος. Αί νήσοι τοϋ 

αύτοϋ κυριευθή καί έπί τέλους καί τό βυ- 
χεΐρας τοϋ είς δν πρό πολλοΰ ήδη άνήκε.

φειλεν αΰτη καί αύθις ινα μετοικισθή.

πολιτείαις, αίτινες ένταΰθα, κατά 
δρυθή- ό οέ ένθερμος ζήλος καί ή 
ζοντο δπως οιακριθώσι παρά τοΐς 
ματα ίσχυράν καί άκάθεκτον πρδς 
καί διαπύρου πόθου τά δι~— ·*" 
άνηρευνώντο· ' “ 
μησ-.ν έσπουδάζοντο. Άλλ’ 
ελληνικά άδιαλείπτως άνήοχοντο καί 
πρώτων είσέδυον, τόσω μάλλον ή 
πηγήν κατέφευγε, καί οΰτω 
σθώσιν οί λαοί ούτοι μετά 
προθύμως καί μετά ζωηρας 
ή έκμάθησις τούτων έςετάθη, αρκούντως 
γκην. "Οθεν δικαιούται 
ούτως έκεΐσε διά 
δι’ άλλης όοοΰ. . .

Άπ’ εκείνης τής 
τέστη αδιάλειπτος 
Έξ αύτών αί βάσεις 
μέθοδος αύτών άνυπέρβλητος διατελεϊ 
ρητόρων καί τά αριστουργήματα τών 
έπαύσαντο τήν τε καλλαισθησίαν νά

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. ΣΤ'.)

έποχ^ής ή έπενέργεια τών ελληνικών συγγραμμάτων χα- 
και οιηνεκής έφ’ όλων σχεδόν τών εύρωπαϊκών γνώσεων, 

έτέθησαν ή δέ φιλοσοφική καί μαθηματική πρό πάντων 
ουσα μέχρι τοϋ νϋν. Οί δέ λόγοι τών 
ωραίων τεχνών τών Ελλήνων ούδόλως 
οιεγειρωσι καί τό πνεΰμα νά μορφό-

48 ‘ 



378 Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ
νωσι.ν Έπι τής τών αρχαίων κλασικών φήμης ή τών νεωτέρων άνυψώθη. Ό 
Αιών τοΰ Αύγουστου ήθελε διαμένει άσήμαντον μνημείο ν τών ρωμαϊκών α
ρετών, άν δέν περιεκοσμεΐτο μέ τά άνθη τής Έλληνο-ρωμαϊΧής φιλολογίας, 
καί άν οί ποιηταί καί οί ιστορικοί αύτοΰ δέν έξέτεινον τήν λάμψιν τοΰ 
μεγαλείου αυτής πέραν τών ορίων τής άϊδίου πόλεως αύτών έν ή ειχεν ήδη 
πρό πολλοΰ άποσβεσθή. Τό αύτό τούτο δυνάμεΟα άληθώς εΐπειν καί περί 
τοΰ αΐώνος τών Μεδίκων καί τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ'. Καί τό έθνος μάλιστα 
τό γερμανικόν τό επ’ εσχάτων δοξασθέν ούδόλως ήθελεν ύπερτερεϊ τάς συγ
χρόνους αύτοΰ γενεάς κατά τήν εμβριθή φιλοσοφίαν καί τάς άλλας αύτοΰ 
οιλολογικάς καί επιστημονικός γνώσεις άν άπό τοΰ παρελθόντος ήδη αΐώ
νος δέν χατέγείνε σπουδαίως εΐς τήν μελέτην τής κλασικής τών Ελλήνων 
φιλολογίας.

Περαίνοντες τήν παρούσαν πραγματείαν προσεπιλέγομεν ζαί τάδε έκ γερ- 
μανοΰ ιστορικού, προσεπιμαρτυροϋντα διά βραχέων τά εΐρημένα.

α (Jnerschiilterlich stehen die Denkmaler des alischen Geislcs, und der 
„ Saamen den sie mil freigebigen Handen ausgeslreul haben hat wie die Fruchte, 
» welche ilir Triptolemos von Demeter’s befliigellen Wagon herab auf die 
» Lander auslreule, tausendfachen Erlrag gehracht und milde Humanilat in 
» Gegcnden verbreilet, die in dem Zcilaller der Pericles und Platon nodi mil 
» dem nachllichen Nebel liefer Wildheit und Unkcntniss belaslet waren. » 
ήτοι « ’Ακράδαντα διαμένουσι τά μνημεία τής αττικής διανοίας καί ό σπόρος 
δν ταΰτα δαψιλώς καί γενναίως διέσπειραν ώς ό ύπό τοΰ Τριπτολέμου έκ 
τής πτερωτής τής Δήμητρας άμάξης έπί τής γής διασπορείς, χιλιοπλασίους 
έπέφερε τούς καρπούς ζαί εύγενή ανθρωπισμόν διέδωκεν έν χώραις, αϊτινες 
έπί τής έποχής τοΰ Περικλέους και τοΰ Πλάτωνος έτι. ύπό τό νυκτερινόν 
νέφος παχυλής άμαθείας ζαί βαρβαρότητος κατεθλίβοντο. »

Είθε δέ καί ήμεΐς νά φανώμεν άξιοι απόγονοι τοιούτων ένδοξων καί λαμ
πρών προπατόρων ΐνα μή μόνον έπι πατραγαθία σεμνυνώμεΟα!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Ύπό τήν έπιγραφήν ταύτην Οέλουσίν άπό τούδε δημοσιεύεσθαι διά τοϋ 
Περιοδικού άποστελλόμεναι τώ Συλλόγω έπιγραφαί ή πραγματεΐαι καί περι- 
γραφαί διαφόρων άρχαίων σωζομένων μνημείων. Οί άναγνώσται τού Περιο
δικού οϊκοθεν νοούσι πόσον εύθυνόμεθα πάντες είς διάσωσιν καί τού έλαχίς·ου 
λειψάνου τής άρχαιότητος. Καθ’ έκάστην πρό τών οφθαλμών ήμών βλέπομεν 
ξένους πλεΐστα δαπανώντας καί μοχθούντας ύπέρ αντικειμένων, τά όποια ή
μεΐς άναισθήτως λαχτίζομεν καί περιφρονοΰμεν. Όμολογοΰμεν δτι τό έργον 
απαιτεί ειδήμονας περί τά τοιαΰτα άνδρας, άλλά τοΰτο δέν κωλύει καί νά 
πράξη έκαστος δ,τι δύναται, νά διασώση φυλάττων ή έγγράφως μεταδίδων 
άλλοις σοφωτέροις δπερ αύτός εΐδεν. Πάντες οί έν τώ έσωτερικω διδάσκαλοι, 
ιατροί καί άλλοι λόγιοι πολϊται έχουσι καθήκον νά έργασθώσι καί αύτοί, 
άλλά καί άλλοις άπλουστέροις νά μεταδώσωσι τον αύτόν πρός τό πράγμα 
πόθον. Έκ τών περίσυναχθέντων ένθεν ζάκεΐθεν τοιούτων λειψάνων, συνετε- 
λέσθη εύρύτατος κλάδος τής φιλολογίας είς δν πανταχοϋ τοϋ πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου πλεΐστοι σοφοί άνδρες έπιμελέστατα έπεδόθησαν. Άφοΰ δέ ξένοι 
τοσούτον σπουδάζουσι πρός διάσωσιν καί άκριβεστέραν διαφώτισιν τοΰ άρ- 
χαίου μεγαλείου καί πλούτου —7" ·ή·>ο^·0Α«- ----- —-—· ,.ι
ριμνώμεν ήμεΐ; 
τούς πόδας : 
λείψανα άρχαίου πατρικού μεγαλείου, 
πάσαν πρόφασιν παρέχει προθύμως τάς στήλας 
ευσιν τοιαύτης ύλης. Ήοη άρχόμεθα άπό τών έπιγραφών ας 
άπέστειλεν ήμΐν έξ Άϊδινίου φιλόγενής Κύριος 
οίς άμφοτέροις μετ’ έπαίνων έζφράζει νυν ό Σύλλογος μεγάλας χάριτας, 
εύχόμενος ΐνα καί άλλους μιμητάς τό παράδειγμα αύτών εύρη. Μετ’ αύτάς 
δέ δημοσιευθήσονται αί έζ Περγάμου παρά τού φιλομούσου καί άόκνως περί 
τά τοιαΰτα έργαζομένου ιατρού Κ. ΊΡάλλη. "Ινα δέ μή ένοχλώνται οί πολλοί 
τών αναγνωστών τού Περιοδικού, Οέλουσι δημοσιεύεσθαι κατ’ όλίγας έν έζά- 
στω φυλλαδίω, πιστώς, δπως είναι έν τώ χειρογράφω. Άρκεσθώμεν δέ έπί 
τού παρόντος παρέχοντες άπλάς άντιγεγραμμένας τάς έπιγραφάς, αφού 
παρ’ ήμΐν είσέτι ούτε άνδρες ίδιζοί περί τά άρχαιολογιζά ύπάρχουσιν, ούτε 
τά πρός τοιαύτας μελετάς μέσα πρόχειρα. Έφιστώμεν δέ τήν προσοχήν τών 
άντιγραφόντων τάς έπιγραφάς, καί παραζαλοΰμεν αύτούς ΐνα σημειώσιν ού 
μόνον τήν Οέσιν τοϋ μνημείου ή λίθου καί τόν κατέχοντα νυν αύτό (δπερ 
έποίησεν ό άποστείλας τάς παρούσας) άλλά ζαί τό είδος τής οίζοοομής, καί 
τό μέγεθος τής πλακάς ζαί τοΰ στίχου. Αί παρά τοΰ Κ. I. Μισθού 50 ς-α- 
λεΐσαι έπιγραφαί εΐνε παρ’ αύτοΰ ήριθμημέναι ζαί φέρουσιν έπιγεγραμμένην 
τήν Οέσιν καί τόν άντιγραφέα ώς εξής.

ής ήμετέρας πατρίοος, πόσον πρέπει νά με- 
οί κατοικοΰντες αύτήν ταύτην τήν χώραν, ύπό τών όποιων 

καί πρό τών οφθαλμών εύρίσκονται ούχί εύκαταφρόνητα είσέτι 
. Ό Σύλλογος έπιθυμών ν’ αφαίρεση 

τοΰ περιοδικού πρός δημοσί- 
πρό πολλοΰ 

διά τού Κ. Ίωάν. Μισθού,
V»
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Έπί Λάρνακος (έκ ξένης αντιγραφής).
ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΚΥΚΛΟΣΕΚΑΙΗΟΟΡΟΣΚΑΙ 
ΛΑΜΠΑΔΟΥΧ. . .

Έπί πλακός έξ άνασκαφών (Σουπουτζέ ΚαπισΙ Άϊδίν).
. . NCYNTOIIEPIAYTOC £Λ ΟΥΓΑΙΚΩΚ. . .
KAIEKTONOICTQCINIIPOCKiYACKETMAN. . .
TOC.TIP.ICYA.PHTEINONTOYYOYAYTOYENAETH. . .
1(Χ)ΡΩΤΙΝΑΕΠΙΚΕΙΡΠεΕΙΑΠΟΔΩεΕΙΤΩΔΠ. . .

Έπ’ι πλακός άπό Ίσιχλΐ (εύρίσκεται εις τό Διοιχητηριον Άϊδινίου.)
ΒΕΡΕΝΕΙΚΙΑΝΌΝ Υ. . .
ΟΝΜΚΛΑΥΔΙΟΥΝΕΙ
ΚΗΡΑΤΟΥΚΕΡΕΑΑΙ
ΟΥΑΣΙΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΑ 
ΑΓΑΘΟΝΠΥΘΙΟΝΕιΚ (?) 
ΚΗΝΧΡΥΣΟΦΟΡΗΟΑΝΤ . . 
ΤΗΠΑΤΡΙΔΙβΤΕΦΑΝΗ 
ΦΟΡΗΟΑΝΤ ΑΓΡΑΜΜΑΤΕ Υ 
. . NTA-ATOPANOMICAN
. . ΕΙΡΝΑΡΧΗΣΑΝΤΑΒΟΥ
. . ΡΧΗΣΑΝΤΑΚΑΙΕΣΕΙ
.. QXTAICnOAAAlCKAlE
ΙΕΡΑΙΟΥΠΗΡΕΣΙΑΙΟΧΡΗ
. . . ΙΜΟΝΤΗΠΑΤΡΙΔΙΓΕ
ΝΟΜΕΝΟΝ.

Έπί πλακός άνηκούσης τφ Κ. ΙΙόρσερ Διευθυντή τοΰ Σιδηροδρόμου.
ΕΙΚΩΝΗΛΙΘΟΣ
ΕΙΜΙΤΙθΗΣΪΜΕ
ΣΕΙΚΙΛΟΣΕΝΘΑ
ΜΝΉΜΗΣΑΘΑΝΑΤΟΥ
ΣΗΜΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ

c ί 1 ΚΙχ I
ΟΣΟΝΖΗΣΦΑΙΝΟΥ
1 I L ΙΚ Ο C

ΜΗΔΕΝ ΟΛΩΣΣΥ
ΟΦ C Κ 1

ΛΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΟΛΙ
I ΚI Κ Η C ΟΦ

ΓΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΖΗΝ
C Κ Ο I I

ΤΟΤΕΑΟΣΟΣΟΧΡΟ
κ c (Γ

ΝΟΣ=ΑΠΑΙΤΕΙ
ΣΕΙΚΕΛΟΣ ΕΥΤΕΡ
ΤΗ (χΙΙ

’Em πλακός είς Νεκροταφεΐον Τουρκικόν. 
. . . = ΣΑΤΑΔΙΑ 
ΝΗΛΑΣΕΝΤ. ΤΟ 
ΧΕΝΓΕΡΑΩΝ
. . . ΤΥΠΡΙΗΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ
. . ΧΟΣΕΘΕΝΤΟ

ΕΝΟΧΟΝ
ΟΥΚΑΓΕΡΑΣΤΟΣ

. . . ΑΟΦΟΡΟΣ

*
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Έπι λίθου εΐς Άζιζιέ έξ άνασχαφών Σιδηροδρόμου.

ΤΩΔ ΑΐΩΝΟΣ ΑΓΡΥΦΟΡΟΥΤΟΥ  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 
ΚΛΙΤΩΝΤΩΝΤΕΚΝΩΝΑΥΤΟΥΓΥΝ ΑΙΚΟΣΑ ΠΦΙΟΥ

ΖΩΣΙ

ΜΑΡΚΟΣΒΗΕΛΛ1ΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΡΟΥΦΟΣ

Έπι πλαχός λίαν έφθαρμένης άνηζούσης τώ ΜισΟώ.

. . ΟΙΤΑΥΤΑΕΧ. . .
. . OAICMOYMHTETIC 

(Δ)ΗΜθσΑΠΡΑΓΜΑΤΑ
(ΕΧ)ΕΤΩΜΗΤΕΕΙΟΦΟΡΑ. (0)

. . ΕΙΟΦΟΡΑ'ΟΟΤΡΑΤΕΙΑ. (C) 
(Μ)ΗΤΕΤΐεΑΡΧΩΝΤΙΔΓ'Κ) 
(ΑΣ)ΟΔΕΔΟΤΑΙ . . ΕΜΕΡΙ . .
. . CKAPHIZECOAIE 
(A)YTOYEICoMEICOn . .

. . . EIIICTOA(HN)
( ΑΝ)ΤΩΝΙΟΣΑΥΤΟΚΡΑ ΤΩΡ)
. . ΩΝ.ΑΠΟΚΑΤΑΟΤ(ΛΝΤΩΝ) 

ΚΑΙΤΟΚΠΡΟΕ -ΆΡΟΙΣ)\ /
. . . ΡΟΝΕΝΤΥΧΟΙ

ΕΝ ΤΩι ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ'..

Δένδρο, στολή τής φύσεως, τής άνοιξις καμάρι 
μοσχοβολούν τά άνθη σου καί χύνουν εύωδία 
ώς χύνουν τ’ άστρα τ’ ούρανοϋ τήν μαγική των λάμψη ? 
Ποϋ ηύρες που τά χρώματα αύτά ποϋ σέ στολίζουν 
καθώς στολίζει εύμορφιά τήν όψι νέας κόρης 
όταν άστράφτ’ άπό χαρά στο πλάγι τοΰ καλοΰ της ; 
Στά φουντωμένα σου κλαδιά τ’ αηδόνια συναγμένα 
μελωδικά σέ χαιρετούν και ψάλλουν τόσα κάλλη 
καθώς ύμνοΰν ουράνια οί άγγελοι τήν πλάση 
και τ’ αεράκι τής αυγής δροσάτο, μυρωμένο, 
χαρούμενο στά φύλλα σου πέτα κα'ι μέ λαχτάρα 
τούς δίνει φίλημα γλυκό καί τούς χαρίζει νειάτα.

Δένδρο μου κοιμα ! νειόνυμφης δέν θά στολίσουν κόρφο 
τά ’παινεμένα άνθη σου ούτε μαλλιά παρθένας· 
εις τήν δροσιά τοΰ ίσκιου σου δέν Ο’ άλθη νά καθήση 
ποτέ ζευγάρι τρυφερό γλυκά ν’ άναστενάξη 
καί ν’ άκουσθοΰν τά μυστικά ποϋ κρύπτονται στά σπλάγχνα. 
Τών λουλουδιών σου ή πνοή μέ τόν καπνό λιβάνου, 
ποϋ άναβαίνει θαρρετός στον θρόνο τοΰ ύψίστου, 
μονάχα συντροφεύεται και τόν εύωδίαζει· 
δέν σ’ έδωσε ή τύχη σου τριαντάφυλλα δροσάτα 
γιά συντροφιά, ούτε λεύκά καί μυρωδάτα κρίνα 
άλλά μεγάλα, πένθιμα καί μαΰρα κυπαρίσσια 
γιατί σέ κοιμητήριο τά μνήματα στολίζεις !

Καί τά στολίζεις πένθιμα και λάμπ’ ή εύμορφιά σου 
μέσα στά μαΰρα τά πικρά, ώς λάμπει σαν αστέρι 
τό πρόσωπο τής παρθενίας μέσα στά μαΰρα ράσα 
που άφησε τόν δόλιο τόν πλάνο τούτον κόσμο 
καί στής ψυχής τόν ιερό βωμό τό σώμα λυόνει. 
Ναί, ίδια τύχη έχετε ! τούς κήπους ποϋ ανθίζουν 
δέν έλαβες πατρίδα σου, τά μνήματα σκεπάζεις! 
Τών πιχραμμένων στεναγμοί θά σ’ έκαιον τά φύλλα 
αί ρίζες θά ξηρένοντο άπ’ τά πικρά τά δάκρυα 
π’ όλημερής ποτίζουνε τή πένθιμή σου χώρα 
καί θάνατος όγλήγωρος Οά σ’ έγερνε στο χώμα 
γιά ’μάς άν δέν σέ φύλαγε ή θεία εύσπλαγχνία.
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*Αχ ! πόση χάρη σοΰ χρωστούν τά πονεμένα σπλάγχνα ! 
Τά μνήματα π’ ό ίσκιος σου μέ τή δροσιά σκεπάζει 
τούς μυριαγαπημένους μας πλακώνουνε, π’ έφυγαν 
κ' έφαρμακώσανε πικρά γιά πάντα τή ζωή μας.
Κλαΐμεν ήμεϊς άπό μακρυά, άπό μακρυά Θρηνούμε 
και σύ, αιώνια εκεί, δέν φεύγεις, δέν τρομάζεις 
ούτε τον κόπο τό σκληρό ούτε καιρού αντάρα· 
μένεις καί ρίχνεις έλεος μέ ίσκιου σου τήν χάρη, 
τήν εύωδιά σου τήν πολλή εΰσπλαχνικά σκορπίζεις, 
δίνεις στά αηδόνια άσυλο γλυκά νά τραγωδήσουν, 
κ’ ευθύς π’ αγέρι δροσερό κάθε αυγή φυσήση 
ραίνεις τά μνήματα δροσιά π’ έσύναξες τήν νύχτα.

Μέσα σέ μνήμα Θλιβερό που σέ ήλιου δύσι 
όταν μακραίν’ ό ίσκιος σου, προσωρινά σκιάζεις, 
κείτεται δτ’ ερήμωσε κ’ έβύΟισε είς θλίψες 
καρδιάν απαρηγόρητη ποϋ πλημμυρεϊ σέ δάκρυ. 
Δένδρο, πιστέτης σύντροφε εσύ, ώ σ’ έξορκίζω 
στήν εΰμορφιά σου τήν πολλή, στά νειάτα τά δροσάτα, 
άν στής νυκτός τήν σκοτεινιά απόκρυφα πετάξη 
ευχή ποϋ απ’ τόν ουρανό κατέβηκ’ έχει κάτω 
γιά κείνον ποϋ πλειότερο αγάπησε στον κόσμο 
ή φίλημα ποΰ έφερε άγγελός εύσπλαγχνίας

Δ. ΒΓΕΤΟΠΟΪΛΟΣ.


