
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τιμηθείς, Κύριοι, διά τής εύγενοΰς προσζλήσεως τής άξιοτίμου Εφορίας, 
δπως άναλαβών, αναπτύξω κάγώ άπό τοΰ βήματος τούτου θέμα τι επάξιον 
τοΰ σζοποΰ αύτοΰ και τοΰ πνεύματος τής έποχής, εύχαρίστως ένέδωκα, 
ίφλημά θεωρών ιερόν ΐνα συντελέσω κάγώ, δσον τό έπ’ έμοί, εις τόν άγιον 
και περίζηλον σκοπόν ύφ’ ού άγεται σήμερον ολόκληρος κα'ι σύσσωμος ή 
γραμματική ήμών κοινωνία, χαί δν τόσον άκαμάτως χαί έπιτυχώς διώκει 
τό εύγενές χαΐ περισπούδαστο·; τοΰτο Σώμα· δι’ δπερ και προεζήρυξα ήδη 
τό; Περ'ι Μ α κρο βιότητος θέμα ούτινος πρόκειται νά χάμωμεν έ’ναρξιν 
κατά ταύτην δή τήν εσπέραν.

Άλλά πριν ή προβώμεν, άς μοι έπιτραπή νά είπω δύω λέξεις σχετικώς 
προς τήν έχλογήν καί τήν προτίμησίν μου διά τό μάθημα τοΰτο, άφοΰ, 
ώς γνωρίζετε, πολλοί όμολογουμένως φίλοι τής άναπτύξεως τοΰ λαοΰ, δι’ 
δν ποοωρίσθησαν κυρίως τά δημόσια μαθήματα, ούδέν άφίνωσι νά παρέλθη 
άχατάχρίτον, έάν τυχόν δέν συνάδη πρός τάς ιδιαιτέρας αύτών άρχάς ζα· 
πεποιθήσεις. Καί πρώτον μέν εύοίσχουσιν δτι τά δημόσια μαθήματα, άπαντα 

^ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ Ζ'.) ίύ
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ή ύπό τής συναισθήσεως ζάί τής έχτιμήσέω 
. Δεύτερον εύρίσκουσίν ότι οί πλεΐστοι 

ι. ακατάλληλοι καί πάντη αμέθοδοι.
; τόν λόγον θεωρώ μα/.λον αξιέπαινους 
ότι ούτε διδάσκαλοι όντες συστηματικοί, 

διδάξωσι, ζαί ταύτην ένώ- 
ιτες τάς ιδίας < 

καί αναπαύσεις δπως γινωσιν ωφέλιμοι τό κατά δύναμιν εΐς

μενών και ποικίλλων πάντοτε μελετών καί διαλέξεων καί διά τών άλλων 
εν γένει φώτων αύτών δσα ποοσεζτήσαντο μένοι τοΰδε.

ι

αύτών έργασίας 
; τόν πλησίον 

τών ιδιορρύθμων, έπιμεμελη ■
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σχεδόν τόσον τά δίδαχθέντα, δσον καί τά προζηρυχθέντα, εισίν δλως ά- 
κ^τάλληλα, ή έδεσματα ώς λέγουσιν απρόσιτα, άτΙνα ό στόμαχος τοΰ λαού 
οεν, είναι έτοιμος ακόμη να χώνευση^ ΙΙολλάζις μάλιστα εύρίσκουσίν δτι οι 
διδάσκοντες κινούνται είς τοΰτο ύπό' έγωϊσμόΰ μάλλον ή έπιδείξεως νά δΐ- 
δάξωσι θέματα υψηλότερα, ή ύπό τής συναισθήσεως ζάί τής έχτιμήσέως τοΰ 
καθήκοντος ή τής ανάγκης. Δεύτερον εύρίσκουσίν δτι οί πλεΐστοι τών δι
δασκόντων εισίν δλως ανίκανοι, ΰ,.α,ί

I ό κατ' εμέ, διά τούτον ακριβώς 
τούς δημοσίους τούτους άγορητάς, 
ούτε ταχτικήν τινα σειράν μαθημάτων έχοντες νά 
πιον μαθητών μόνον, φιλοτιμοΰνται άφίνον 

~ όπως ·_' ’.
.ά τών πολλών ή ολίγων αύτών γνώσεων ή 

μενών ζαί πι ' *■ * ' ”
εν γένει φώτων αύτών δσα ποοσεζτήσαντο μέχρι 
ποοέχυψε διά τήν πόλιν καί ιδιαιτέρως διά τό 
καί γόνιμος εποχή, καί πρός τήν σπουδήν, 
λίαν παντός δ,τι ωφελίμου καί τερπνού γενική 
οργασμός αξιόλογος, δστις όλονέν γενιζευόμενος 
έζφραστικοτάτην συνάμιλλαν, ήτις εί’τε ώς αίτιον είτε ώς άτ, 
ήγαγε τά · 
ληλεπίκουρα επιχειρήματα ήτοι έργα ζαί Συλλόγου 

—Εντεύθεν, Κύριοι, 
-νεύμα ήμών ευχάριστός 

ήν μάθησιν ζαί τήν διδασζα- 
τις τάσις καί ώθησις καί 

προκαλεΐ τήν εύγενή και 
είτε ώς αίτιον είτε ώς αποτέλεσμα προ- 

τόσα νέα σωματεία και τά λοιπά συνάδελφα καί παραπλήσια συναλ- 
. .... . . —·— ι *■ J»·

ΙΙερί δέ τών άλλων αιτιάσεων τών επικριτών τών δημοσίων μαθημάτων, 
ής προθέσεως,καίτοι μηδόλως προτιθέμενος νά διαμφισβητήσω τό ειλικρινές τής προθέσεως, 

λέγω δμως ώς έν παρόδω, δτι δσον καί άν παραδεχθώμεν ποός στιγμήν, 
δτι συνέβη ίσως ποτέ νά διδαχθώσι μαθήματα άλλότρια τοΰ σκοπού, δσον 
καί άν παραδεχθώμεν δτι τό ήδη επικρατούν σύστημα δέν είναι τό έντε- 
λέστερον, ούχ ηττον νομίζω δτι καί τό παρ’ αύτών προτεινόμενον μέτρον 
τής αποκλειστικής εισαγωγής μεθόδου τίνος αλληλοδιδακτικής διά τούς πάντη 
αγραμμάτους, είναι ού μόνον φαντασιοπληξία, άλλά καί εύθύς έξ αρχής 
καταστρέφει καί έφεσιν, καί δαπάνας, καί ζήλον καί ολόκληρον τό ήδη γεν
ναίος καρποφορούν έργον. Τό δέ άλλο δπερ προτείνουσιν όπως έκαστος άνα- 
λάβη νά διδάξη ώρισμένην τινά σειράν μαθημάτων άναγομένην είς τόν σι
λολογικόν ή φιλοσοφικόν κλάδον κτλ. πρός τελειοποίησιν τών γνώσεων τών 
όσοι δέν έτυχον ύψηλοτέρας σπουδής ζαί μαθήσεως, τό τοιοΰτον μέτρον 
ζαίπερ πολύ ύπισχνούμενον τό λυσιτελές ζαί ωφέλιμον, είναι δμως άκαιρον 
ακόμη καί δυσζατόρθωτον, καί κατά συνέπειαν δέν μοί φαίνεται έφαρμόσιμον 
έπί τοΰ παρόντος τουλάχιστον.

Διά τούτο, Κύριοι, προθύμως ζαί ώς έτοίμως έχοντες είς τό παραδεχθέν 
σύστημα άς συντελέσωμεν έκαστος τό ένόν προς τήν προαγωγήν ζαί τήν 
ένίσχυσιν τών Συλλόγων ζαί τών Δημοσίων Μαθημάτων, γνωστού ουτος, 
ότι ούδέποτε έδιδάχθη δημόσιον μάθημα χωρίς νά άφήση ζατά τό μάλλον 
καί ηττον έντυπώσεις σπουδαίας καί ώφελιμους μεταξύ τού εύφυούς ζαί 

ως

πεφωτισμένου ακροατηρίου, ένώ ταυτοχρόνως διήγειρε ζωηράν τήν επιθυμίαν 
τοΰ λαού δπως έπιτρέψη καί συντέλεση είς τήν μόρφωσιν τών ιδίων τέκνων.

Έζ τοιούτων λοιπόν, Κύριοι, λόγων ζαί αρχών έμφορούμενος μελετήσας 
έπροτίμησα τό περί μακροβιότητος τούτο θέμα, και κολακεύομαι νά πιστεύσω 
δτι θέλει εύχαριστήσει ύμάς διά τδ ένέχειν πολύ τό σπουδαιον, τό πρα
κτικόν ζαί τδ ώφέλιμον μετά τοΰ διδακτικού, καί συγχρόνως θέλει ικανο
ποιήσει καί αύτούς έτι τούς έπιζριτάς ήμών, διότι έξετάζει δτι άφορα τήν 
ύγείαν καί τήν ϋπαρξιν τοΰ ατόμου πάσης τάξεως καί πάσης κοινωνίας· 
μόνον λυπούμαι διότι τδ τόσον ώραΐον τοΰτο μάθημα δέν έδιδάχθη είσέτι 
άπό κανενος βήματος ούτε άπό τινα εύφραδέστερου ζαί δοκιμώτερον αγο
ρητήν- καθώς έπίσης λυπούμαι διότι είτε ώς έζ τού περιωρισμέυου χώρου, 
είτε διότι δέν έγενικεύθη άκόμη ή άποχρώσα έκτίμησις καί ποόθεσις τών 
δημοσίων μαθημάτων, δέν βλέπω καί ένταΰθα, ώς συμβαίνει δυστυχώς ζαί είς 
τάς πλείστας τώνδημοσίων διαλέξεων, πολλήν τήν προθυμίαν ζαί τήν συρροήν.

Μετά τήν αρκετά μακράν, άλλά καί άναγκαίαν ταύτην προεισαγωγήν, 
Κύριοι, επιτρέψατε ήδη νά θέσω ύπ’ δψιν ύμών τόν τρόπον ή τό πρόγραμμα, 
δπερ θέλω άκολουθήσει είς τήν άυάπτυξιυ τοΰ θέματός μας τούτου δπως 
ζάλλιον καί μεθοδικότερου δυνηθώμεν νά πραγματευθώμευ αύτό.

Μ ά θ η μ α Α'.

C 1. Καί λοιπόν, Κύριοι, θέλομευ είπει ολίγα περί Ζωής, έπιμένοντες είς τήν 
έξέτασιυ καί έπίκρισιυ γνωμών τίνώυ καί δοξασιών έπί ταύτης, καί άν, καί 
πόσου αί πεποιθήσεις ζαί αί ιδέαι αύται δύνανται νά έπιρρεάσωσιν έπί τής 
μακροβιότητος ζαί τής ζωής.—Κατά τί δύναται νά συντέλεση ή νά βλάψη 
είς τή; μαζροβιότητα ό πλούτος. Άν ή φύσις ώρισε, και πόσον ώρισε χρόνον 
τής ζωής τού άνθρώπου- τί δέ συνομωττεΐ κατά ταύτης.—Άν ύπάρχη μέσον 
τι ή τέχνη δι’ ής νά ζατορθοΰται ή έπιμήκυνσις τής ζωής ή τής Μαζρο- 
βιότητος.—"Αν ύπάρχωσι ζαί ποΐαί τινές είσιν αί κράσεις αί ύποσχόμεναι 
μακροβιότητα.—"Αν ύπάρχωσιν άτομά τινα ή οργανισμοί τινες φέροντες έν 
αύτοϊς τά στοιχεία τής μακροβιότητος, ζαί άν ήναι δυνατόν ταΰτα νά με- 
ταδοθώσίν.—Είς ποιαν τινά ήλικίαν πιθανώς δύναται τις νά φθάση είς τάς 
ήμετέρας χώρας μέ τήν συνήθη παρ’ ήμΐν δίαιταν είς τάς έξεις. — θέλω 
προσπαθήσει νά άναπτύξω καταλόγους τινας ήτοι στατιστικούς πίνακας 
μετά τοϋ περίφημου Πίνακας τοΰ Duvillard, δστις έπί αριθμού ώρισμένου 
άτόμων ταύτοχρόνως γεννηθέντων δύναται νά δείξη πόσον έζ τούτου άτομα 
άποθνήσκουσι κατ’ έτος, καί πώς λοιπόν δύναται τις μετά πάσης πιθανό
τητας νά εύρη πόσον χρόνον δύναται τις νά έλπίζη ότι είμπορεΐ νά ζήση 
ακόμη. — θέλω καί αυθις έξετάσει άν ύπάρχωσι φάρμακα τινά δι’ ών νά 
γίνηται εφικτή ή παράτασις τής ζωής, ότε θέλω κάμει λόγον καί έπί τής 
τόσον βασανισθείσης ιδέας τής έκ προμήθειας ανασκευής ή νεοποιήσξως τοΰ 
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Γέροντος.— θέλομεν εΐπει και αποδείξει άν και πόσον ή νηφαλιότης καί ή 
εγκράτεια δύναται νά συντελέση είς τήν μαχροβιότητα. Θέλομεν αναφέρει 
παραδείγματα τινά και μάλιστα έκ τοϋ τόπου ήμών μακροβιότατος ούχί 
κοινής, καί θέλομεν έξηγήσει τούς λόγους καί τάς αιτίας αύτής, καθώς 
επίσης καί ποίαν επιρροήν καί δύναμιν έπί ταύτης έχουσι τό κλίμα, αί διά
φοροι κράσεις κτλ. καί μετά τινα έπίλογον ώς γενικόν συμπέρασμα, θέλομεν 
καταπαύσει τοϋ λόγου, διά τόν όποιον έξαιτοΰμαι τής ήμετέρας προσοχής 
ζαί ευμενείας συνάμα.

§ 2. Λέγοντες, Κύροι, Μακροβιότητα έννοοΰμεν παράτασιν ή έπιμήκυνσιν 
τής ζωής: τί ποτέ δ’ έστίν ή ζωή αΰτη ήν τοσούτω θέλομεν καί σπουδά- 
ζομεν νά παρατείνωμεν ;

Ζωή είναι ώς γνωρίζετε ή έκφρασις τών ιδιοτήτων δσαι είσι συμφυείς 
καί ΐδιάζουσαι μόνον είς τήν οργανικήν ύλην ή ούσίαν άλλαις λέξεσιν ή 
ενέργεια, τό διηνεκώς άκούειν, τό σκέπτεσθαι τό μανθάνειν, ή ή αυτόματος 
ένεργητικότης τών οργανικών όντων, ή κίνησις τό βούλεσθαι, τό αίσθάνεσθαι 
κτλ. είναι δ,τι τό έλαιον διά τόν λύχνον, τό έλατήριον διά' τό ώρολόγιον, 
ό ατμός διά τό πλοΐον, ή κάλλιον είπεΐν καί έκφραστικώτερον Ζωή είναι ό 
λύχνος, ή τό πΰρ, ή ό δαυλός, δν μεταλαβόντες μεταδίδομεν άπό χειρός είς 
χειρα έκείνων οΐτινες μας διαδέχονται δπως τόν παρελάβομεν άπό τούς γο
νείς ήμών, ΐνα ταΐς παρ’ άλλήλων διαδοχαΐς είς τόν άεί χρόνον ζώμεν.

Τήν φλόγα ταύτην ή τόν άειφλεγή τούτον δαυλόν δέν δυνάμεθα νά μετα- 
βάλωμεν ποσώς ή νά άλλάξωμεν, ούτε νά αύξήσωμεν ούτε νά σμικρύνωμεν 
αύτόν, άλλά δυνατόν νά τόν διατηρήσωμεν πλείονα ή έλάσσονα χρόνον ά
ναλόγως τών περιστάσεων καί τής φυσικής ή ηθικής ήμών δυνάμεως, άναλόγως 
τής προσοχής καί τής έπιμελείας ή άναλόγως διαφόρων φυσικών περιστάσεων.

Άλλ’ έπί τοΰ άντίκειμένου τούτου, Κύριοι, ήτοι δσον άφορα τήν έπί τής 
ζωής καί τής παρατάσεως αύτής γνώμην καί θεωρίαν τών άνθρώπων ύπάρ- 
χει μεγάλη τις διαφωνία, άν ήναι δυνατόν νά μοί έπιτραπή ή έκφρασις, 
καθόσον ύπάοχουσιν άνθρωποι παραδεχόμενοι δτι ή ζωή ήμών ή μάλλον αί 
ήμέραι ήμών είσί μεμετρημέναι καί ώρισμέναι, άλλαις λέξεσι πιστεύουσιν 
δτι ούδεμία έλάττωσις ή αύξησις είναι επιτετραμμένη καί δυνατή, δτι ή 
Λτροπος θέλει άποκόψει τό νήμα τής ζωής ήμών όταν έλθη ή ώρισμένη 

ώρα, χωρίς ή σύντροφος ταύτης Κλωθώ δυνηθή νά τό έλεήση. Διά τούτους 
ούτε εγκράτεια, ούτε δίαιτα, ούτε φόβος ούδείς, ούτε προφθλαξίς τις δύ- 
ναταί πως νά συντελέση· είναι οί άνθρωποι οί πιστεύοντες είς τό πεπρωμένου, 
οί μοιρόδοξοι ούτως είπεΐν, ών ή γνώμη δέν απέχει πολύ εκείνης τών στωϊκών.

Άλλ’ εναντίον τής δοξασίας τούτων υπάρχουσιν άλλοι οΐτινες πιστεύ- 
ουσιν δτι ή ζωή ήμών δέν είναι ποσώς ώς οί πρώτοι θέλουσιν ώρισμένη 
καί άσθενής, ούτε ομοιάζει ό δαυλός αύτής τό διά μίαν νύκτα ώρισμένον 
πρός καϋσιν άέριον ή έλαιον, άλλ’ δλως άπ’ εναντίας αΰτη έξήρτηται υπό 
μυρίων όσων περιστάσεων όυναμένη νά παραταθή ού μόνον άναλόγως τοΰ 
ποσοΰ αύτής· άλλά καί τών τόπων καί τών στοιχείων τοΰ οργανισμού, καί 
τών ηθών καί τής διαίτης, καί τόσον άλλων, ήτοι άναλόγως τοΰ τρόπου 

μεθ’ ού κάμνομεν χρήσιν αύτής, ή τών ιδιαιτέρων κοινωνικών ή βιωτικών 
συνθηκών αίτινες διέπουσι καί έπιρρεάζουσι ταύτην.

§ 3. 'Ίσως, Κύριοι, θά ήτον ένταΰθα ίδιον καί ό τόπος του δπως εΐπω και 
περί τάξεως τινός έμβεβροντημένων άνθρώπων, οΰς ή χαμαίφρων καί όλου- 
υπερφίαλος φαντασία έν τή μέθη τοΰ πλούτου, τής ευτυχίας, του όργασμοΰ 
τής νεότητος άποτυφλοΐ έπί τοσούτον ώστε έπιλανθάνονται δτι θνητής έσμέν 
ύλης δημιούργημα, καί βραχύς ό χρόνος ό τοΰ ζήν έκάστω καθήμαρται, 
καί οΐτινες λησμονοϋσιν δτι ό βίος έχει πάντοτε έν τέλος· λησμονοΰσιν 
άκόμη δτι ύπάρχει Θεός, οί ταλαίπωροι καί δυστλήμονες !—Άλλ’ ή κατά- 
στασις αΰτη δέν δύναται ή νά ήναι παροδική, καί δ χρόνος Οάττον ή βρά- 
διον διά τών δικαίων κολαφισμάτων αύτοΰ διαλύει τήν κατασκοτίζουσαν 
τόν νούν αύτών παχυλοτάτην άχλύν καί τόν κελαινόν ζόφον καί διανοίγει 
τά δμματα τής διανοίας είς τήν πραγματικότητα καί τό φθαρτόν τής ύλης· 
διά τοΰτο άφίνοντες τούτους έν σιγή, ώς καί τήν τών εύήθων έκείνων, 
οΐτινες τήν μετεμψύχωσή δοξάζοντες ούδεμίαν σχεδόν αξίαν λόγου σημασίαν 
άποδίδουσιν είς τήν ζωήν καί τήν μακροβιότητα.

§ 4. "'Ίδωμεν-, Κύριοι, ποίαν τινά αξίαν ή ποίαν έπιρροήν έπί τε τοΰ στα
δίου τής ζωής καί τής ’μακροβιότητος είναι δυνατόν νά έχωσιν αί δύο πρώ- 
ται καί κύριαι γνώμαι καί δοξασίαι καί τοΰτο μετά τής δυνατής συντομίας.

Καί κατά πρώτον λόγον όφείλομεν εύθύς έξ αρχής νά άποκηρύξωμεν ώς 
στρεβλήν καί ίδιότροπον τήν γνώμην τών μοιροδόξων, ώς άπεκαλέσαμεν 
αύτούς, άφοΰ ούδέν έρχεται είς έπιμαρτυρίαν τής πραγματικότητος αύτής, 
άλλως τε είναι προφανές δτι τό άφίνειν τούς χαλινούς είς άπάσας τάς όρμάς, 
τάς ορέξεις καί τά πάθη τοϋ άνθρώπου είναι ούχι μόνον άσύμφορον, σκαιόν, 
καχότεχνον καί θυμοφθόρον, άλλά καί άντικρυς ΰβρις τοΰ ορθού λόγου καί 
τού ήμετέρου προορισμού. Μολαταύτα δέν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν δτι ή 
διεστραμμένη αΰτη άρχή έχει όμολογουμένως εν μέγιστον πλεονέκτημα, δτι 
άφ’ ενός μέν άφαιρεϊ άπό τόν άνθρωπον πάντα φόβον, ύποτάσσει δέ άφ’ 
ετέρου τό πνεύμα καί είς αύτάς έτι τάς σκληροτέρας δοκιμασίας καί δυσ
πραγίας. Παράδειγμα έστωσαν όσοι λαοί προκατειλημμένοι οΰτω ρίπτονται 
μέν τυφλώς είς τάς απολαύσεις άπάσας καί αύτών έτι τών μάλλον επι
κινδύνων παθών καί ηδονών, ιστανται όμως άπαθεΐς, άρειμάνειοι και άφοβοι 
έν τώ μέσω τών αίματοδεστέρων καί σκληροτέρων μαχών, καί πάντη α
μέριμνοι καί ήρεμοι άνεμέσον τών άπειλητικών και μιασματικών νόσων, οιον 
τής πανώλους, τής χολέρας, τοϋ τύφου, ζαί μετά τών νεκρών αύτών δια- 
νυζτερεύουσι γαλήνιοι, πιστεύοντες, ώς εΐπομεν, δτι παν δ,τι έγένετο είναι 
ή απόρροια καί ή έκπλήρωσις τοΰ γραπτού. Έν συνόλω οί άνθρωποι ούτοι 
τού πεπρωμένου σπανίως ή ουδόλως συνοφρυοϋνται, καί μόνον μεταξύ αύτών 
αληθώς δύναται τις νά εύρη άτομα, είς ών τά γαλήνια μέτωπα ουδέποτε 
διήλθε σκιά τις καί είς τάς μεγαλειτέρας συμφοράς και μεταβολάς τής 
τύχης, διότι, επαναλαμβάνω, παραδέχονται έν πεποιθήσει δτι, αν πάντα 
ούτως ώρισται, ή δέ μοίρα τοιαύτην τινά προθεσμίαν έπέκλωσε, προς τί νά 
έκνέμωνται τήν διάνοιαν αί λύπαι ζαί αί φροντίδες, πρός τί τό δυσχεραίνει·/ 
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χαί αίτιάσθαι χαι άμαρτάνειυ ούτως, άφοΰ μάλιστα μετά μικρόν πάντα 
παύσωσι τά άνιώντα ; ’Εν τ'!) τάξει ταύτη ή μαχροβιότης ή σχετική δέν 
απαντάται συχνή ζαί εϊς αριθμόν ικανόν καί εύχάοιστον δι’ ούς ειπομεν 
ζαί προϊόντως έζθέσομεν λόγους.

Έν οέ τή δευτέρα τάξει, Κύριοι, ήτις είναι ή μάλλον διαζρινομένη καί 
διά τό ύγιέστερον τών αρχών ζαί διά τόν αριθμόν αυτής ή μαχροβιότης 
είναι σχετιζώς ή πλεονεκτούσα.

Ειπομεν ότι ή τάξις αύτη διακρίνεται ώς πράγματι όρθοφρονούσα, διότι 
παραδέχεται ότι ή ζωή δέν είναι ώρισμένον τι ποσόν, μέλλον νά παύση 
είς ώρισμένην έπίσης έποχήν, άλλ’ έξήρτηται ύπό μυρίων όσων περιστάσεων 
ζαί ύπό τοΰ τρόπου τής χρήσεως καί διανύσεως ταύτης· ομοιάζει άλλαις 
λέξεσι κεφαλαίου τι έμπεπιστευμέυον είς τάς χεΐρας άνθρώπου, δστις οκνη
ρός τις ή ευήθης είναι δυνατόν άσώτως καί άνοήτως έξοδεύων νά ζατα- 
σπαταλίση αύτό ώς τάχιστα ή χρώμενος αύτοϋ οίκονόμως καί κατά μέτρου 
νά τό διατηρήση έπί μαζρότατον χρόνον·’ άλλ’ όπως παρά τοϊς ζατέχουσι 
τό πολύτιμον μετάλλου τοΰ χρυσού αναπτύσσεται άένναός τις φόβος ζαί 
μέριμνα μήπως άπολέσωσιν αύτό ή χαταστώσι θύμα άρπαγός τίνος ζαί 
κλέπτου, ούτω καί παρά πλείστοις δσοις τών ανθρώπων τής δόξης ταύτης 
αναπτύσσεται δυστυχώς καί προεξάρχει τρόμος τις, διαρκής φόβος διά τήν 
ζωήν αυτών, είς τρόπον ώστε τους καθιστά περιφρόντιδας καί ύποπτους. Όθεν 
καί ούδεμίαν αδιαθεσίαν άφίνουσιυ απαρατήρητου, ούδέν ασχολίαστου, ώχρι- 
ώσιυ άνά πάσαν στιγμήν έν τή ιδέα ότι καί ή έλαχίστη περίστασις δύ
ναται νά έπενεργήση όλεθρίως έπί τής ζωής αύτών: ώς φαγητόν τι ή ποτόν, 
ή μικρά τις ψύξις, ή κόπος ολίγος, ή άσκησις καί έργασία τις τοΰ νοός 
ή τοΰ σώματος καί τά παρόμοια. Ταΰτα πάντα άποδεικνύουσι, Κύριοι, ότι 
ή άκρα αύτη φιλοζωία όσου καί άν ήναι φυσική καί απόρροια τής έπί τής 
ζωής ιδέας ταύτης, αναπτύσσει δμως πολλάκις έκτακτον καί ολέθριου έγωϊ- 
σμόυ, καθ’ δυ ού μόυου μοναδικός διαλογιμός τοΰ άνθρώπου γίνεται 
αυτό το άτομον, ή αύτό τό έγώ, δτε ό έγωϊσμός είναι αληθής υποχονδρία, 
άλλά προβαίνει πολλάκις ή δύναται υά προβή μέχρι τοΰ νά άποφασίση δπως 
Ουσιάση τό πάν,—ολόκληρου άν ήτο δυνατόν τόν κόσμου απέναντι τοΰ 
βωμού τής ιδίας αύτού διατηρήσεως· διά τό όποιου καί ούδέν έμπόδιου, ού- 
οέυα κόπου λαμβάνει ύπ’ δψιν. Πόσον τωόντι άξιου οίκτου καθίσταται τό είδος 
τοΰτο τοΰ εγωισμού, καί τής περιφιλαυτίας δστις είναι, άλλως τε, τόσον 
αναγκαίος, άγιος καί εύγευής πρός διατήρησιυ τής γαλήνης, τής ύγείας 
καί τής μακροβιότητος!

Καί όμως ή αδιάλειπτος αύτη μέριμνα, ή φυσική αύτη τάσις καί επι
θυμία έχει άρα γε τά αύτά αποτελέσματα πάντοτε καί είναι έκεϊνα τών τά 
εναντία φρσυούντων, τουτέστι τών ανθρώπων τοΰ πεπρωμένου, καί τής 
τυφλής ειμαρμένης τών οπαδών ; πολλοΰ γε καί δει. Διότι, αφέντες τούς 
ανθρώπους, όσοι έπί τό εύ φρουεϊν καί ύγιαίνειν εύλογήΟησαν, ό αδιάλειπτος 
εκείνος τού θανάτου τρόμος, ή ατελεύτητος μέριμνα καί ανησυχία, ή τρο
μάρα, ούτως ειπεΐν, εκείνη ή φοβερά είς τί άλλο συντελούσιν, ή είς τήν 

ΐϊρόκλησιν τοΰ θανάτου έν τώ μέσω τού περίφοβου τούτου σταδίου ;—Καί 
είναι λίαν λογικόν καί συνεπές τοΰτο, αφού έν τή προσπάθεια δπως ποο- 
ληφθή πδς κίνδυνος φαντασιώδης, τό σώμα εκνευρίζεται διά τής ύπερβο
λικής προφυλάξεως, τό πνεύμα χαυυοΰται, καί καθίσταται αδύνατον νά κάμη 

έν καν γενναίου καί σωτήριον βήμα, βήμα ελεύθερου, χωρίς νά θεωρή 
αληθώς. Παράδειγμα τούτου έστωσαν τά δυστυχή έκεϊνα καί 
όσα διά τάς υπερβολικός φροντίδας τώυ γονέων καί διά τούς 
έν τή πρώτη τροφή κατέστησαν τόν στόμαχου αύτών τόσον 

τοΐς είναι απολύτως αδύνατον νά δεθχώσι στερεωτέραν ζαί 
άνευ σπουδαίου κινδύνου ζαί δταν μεγαλυυθώσιν ά- 

Βλέπομεν δθεν πάσαν ημέραν, Κύριοι, ανθρώπους τινάς τοιούτους 
ή υά ψαύ- 

ς είς πάσαν με- 
καί ούδέν άλλο κατορ- 
χαΐ τάχιου έν τώ μέσω

τις 
εαυτόν ασθενή 
αδύνατα τέκνα 
φόβους αύτών 
ευπαθή, ώστε 
μάλλον ξηρόν τροφήν 
κόμη.
ύπερβολικώς έγωϊστάς ζαί φιλόζωους, ούδέν άλλο ποιοΰντας, 
ωσι τόν σφυγμόν αύτών, ωχρούς, ψοφοδεεϊς ζαί τρέμοντα 
ταβολήν, ύπό αληθή κηδεμονίαν όντας τών ιατρών, 
Φούντας ή νά άπόλλυυται οί πτωχοί ώς οίζτρότερον 
μόλις τοΰ σταδίου αύτών.

Τούτο λέγω είναι τό μέγα έλάττωμα τής άλλως 
ταύτης δοξασίας περί τής ζωής, δπερ εύχομαι υά μή πάθητε, 
ποτέ, άν ζαί οπαδοί ταύτης, διότι είναι 
κροβιότητος ήμών.

ύ, 5. Ες οσον
νά κατακρίνω, ή υά καταστήσω ύποπτου 
βέράν τήν αρχήν ταύτην, ήτι 
αύτών,—ούχί. Διότι Γ 
ζήν, ότι τό σκήνωμα 
καί ευάλωτου, καί ή φύσις 
λεύεται, άν λάβωμεν ύπ’ 
φθάση είς προζεχωρημένην ήλιχίαν 
καϊος καί άυάπαυσις, 
τις πάντα ταΰτα ύπ’ 
όμολογήση δτι πάσα 
νέου ...............2
ένθα αύτοί ήμε 
Διά _____ ...
καί δόξαν πρός 
ύγείας

τε ύγιεστέρας δευτέρας 
ύμεΐς Κύριοι 

σκοπού καί τής μα- 

ότι ούδόλως
ώς ειπεΐν, 

τού λόγου καί τών 
ψιυ δτι βραχύς είναι ό χρόνο

είπου, έννοεΐτε, Κύριοι,

ς στηρίζεται έπί
τις ύπ’ δψιν ότι βραχύς είναι 
ς ήτοι τό σώμα ήμών είναι

άν λάβη 1 
τής ζωή 

τοιαύτη ώστε ύπό παντός έναντίου ανέμου 
οψιν δτι έλάχιστος

·, δτε ό θάνατος 
ή τό έσχατου σημείου 
δψιν, τότε έξάπαντος θέλει 
ήμέρα, πάσα ώρα, πάσα σ..|Γ.., 

τού Παγκρατοϋς ζαί Ζειδώρου Θεού 
έστήσαμευ καθ’ εαυτών μυρίας

νά λησμονώμεν δπωτούτο ού

προτίθεμαι ένταΰθα 
καί νά υποδείξω βλα- 

πραγμάτωυ 
ς τοΰ 

τόσου ασθενές
< σα- 

άριθμός ατόμων κατορθοϊ ν'·, 
δύναται νά θ-ωρηθή άυαγ- 

τοΰ γήρατος· άν λέγω, λάβη 
ευνοήσει καί όσείλει νά 

:ιγμή έν τώ κόσμω, είναι 
ί έν τή ζοιλάδι ταύτη, 

δσας έυέδοας καί παγίδας, 
πει νά λησμονώμεν όπως άναπέμπωμευ ύμνου 
τόν μόνον ’Έφορου καί Χορηγού τής ήμετέρας 

ς μετά τού ψαλμωδοϋ το « ώς αε
ί δεδοξασμένον το όνομά σου, Κύριε ! » πόσον θά ήτο τούτο 

άμα, καί πόσου ήθέλομευ μάθει υά χρησίμοποιώμευ 
τό μόυου ζαί αληθές συμφέρον ! Ναι, Κύριοι, τοσο τω 
ς πλησιάζομεν εϊς τόν θεόν καί υά εύχαριστώμεν 
ήμών στιγμήν έν τή ζωή, καθ’όσον βλέπομε·.· .-· 
καί έναντία καλούμενα, άλλά καί αύτός άκσι· 
έζ τοϋ πλούτου πηγάζουσα εύτυχία, ήτις θεω-.-; τ-·. 

πάντοτε δώσου ι 
εϊς 

στιγμήν δέν πρέ 
τόν Θεόν τούτου, 

καί μακροβιότητος, άυαμέλπον 
νετόυ ζαί “ 
σωτήριον καί διδακτικόν 
τήν ζωήν ήμών πρός · 
μάλλον όφείλομεν δπω 
αύτόν διά πάσαν νέαν 
ούχί μόνον τά λοιπά 
πλοΰτος ή μάλλον ή
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ή πηγή χαί τό άρτυμα τής ζωής καί. ή μήτηρ τής μαχροβιότητος, ούχ 
ήττον πλέον παντός άλλου ίσως συντελεί είς τήν βραχυβιότητα καί τήν 
δυστυχίαν ήμών. Καί δπως πεισθώμεν άς λάβωμεν ώς παράδειγμα άτομον 
τι, δπερ ηύτύχησε νά γεννηθή ού μόνον ευρωστον, άλλά καί πλούσιον καί 
έν τω σταδίω αύτώ τής δόξης και τής εύτυχίας, καί τό όποϊον προοιω
νίζεται εύτυχή ήσυχον, πρός δέ και μακράν βίον καί δμως δυστυχώς άλλως 
συμβαίνει, δι’ ούς λόγους παρακατιόντες θέλομεν εξηγήσει, μόλις άρχεται 
σταδιοδρομούν τό άτομον τούτο, καί ιδού αύτό τρέχον τόσους κινδύνους έν 
τώ μέσω τών έκ τοϋ πλούτου αύτοΰ ηδονών, τών έντεΰθεν αναπτυσσόμενων 
παθών, τής νεότητος, τής φιλοδοξίας, ή τής περί τά εαυτό άνευλαβείας 
καί ολιγωρίας, ώστε σπανίως δύναται νά διαφύγη τούς άπό τούτων κιν
δύνους. "Ας μή λησμονώμεν, Κύριοι, δτι παλαιόν είναι τό ελάττωμα τοΰτο 
τοΰ άνθρώπου δπως παραδίδηται πρόθυμος έσαεί καί αχαλίνωτος είς τούς 
ποιχίλλους άνεμους τοϋ κόσμου ή καί τοϋ είμαομένου αύτοΰ έν τώ άτέρ- 
μονι τούτω τής ζωής ώχεανώ, δπου ή φύσις άχονίζουσα όλονέν τήν εύαι- 
σθησίαν της διά τής προσηλώσεως αύτής πρός παν δ,τι μάς περιχυχλοι, καί 
μετά πάσης συμπάθειας και άφοσιώσεως χαί νϋν μέν άπατωμένη, νΰν δέ 
ύποφέοουσα καί παραμυθίας άνάγκην έχουσα, ούδέποτε δύναται νά ήναι εύ- 
χαριστημένη καί εύτυχής, άλλ’ αείποτε τρέχει κατόπιν τής εύτυχίας, ώς 
περ παιδίον κατόπιν τής χρυσαλίδος· εύτυχίας ειπομεν, άλλά ποϋ λοιπόν 
τήν ευρίσκει τις ποϋ άπαντά ταύτην τήν λεγομένην εύτυχίαν ; — είς τά 
πλούτη ;—είς τάς μεγάλας πόλεις;—είς τάς ύψηλάς κοινωνίας;—είς τάς 
έξοχάς ; —είς τήν μοναξιάν;—είς ποιον έπάγγελμα ;—είς ποίαν ηλικίαν;— 
είς ποιον είδος ζωής ;—είς τόν γάμον ;—ή είς τόν μοναστικόν βίον ;—Ά- 
λοίμονον, Κύριοι, διά τοΰτο ακριβώς ό άνθρωπος κατέστη δυστυχής καί 
βραχύβιος, διά τοΰτο αιωνίως στενάζει καί μεμψίμοιρε?, διότι ζητεί τήν 
ευτυχίαν είς παν άλλο μέρος, ή είς τήν χαρδίαν αύτοΰ. Ναι, Κύριοι, μόνον 
είς τήν χαρδίαν ήμών όφείλομεν νά ζητήσωμεν χαί Οά εύρωμεν τήν ευτυχίαν 
τουτέστιν είς τήν έκπλήρωσιν τών ιδίων ήμών καθηκόντων καί τήν έπα- 
νάπαυσιν τής φωνής τής συνειδήσεως έν τω στερρω φρονήματι έπί τής 
ύπάρξεως τής θείας Πρόνοιας καί τής άγαΟότητος τοϋ πλάστου, πρός δν 
ανήκει πάσα δόξα, τιμή καί προσχύνησις. ΌΟεν έπεται ότι ό άνθρωπος 
είναι τοιοΰτος πάντοτε υπάρξας δύσκολον νά αποσόβηση καί διά τοϋ πλούτου 
ζαί τής διαφευγούσης αύτόν εύτυχίας τούς κοινούς κινδύνους έν τώ πελάγει 
τής ζωής. Άλλ’ υποθέσωμεν δτι θαυμάσιου τινός Δωδονίδος φηγοϋ μαντική 
χαί προστάτες δύναμις, χατωρθωσε τήν άπό τών σκοπέλων τοϋ πελάγους 
τούτου διάσωσιν τοϋ πλοίου αύτοΰ, καί δτι ώς άλλη Αργώ διέφυγε τάς 
φοβέρας έκείνας Σειρήνας, μήπως άρα έσώθη ; μήτι δέν διατρέχει τόσους 
άλλους νέους καί τοίς πάσι κοινούς κινδύνους είς τον κόσμον τούτον τόν 
πλάνον καί έμπλεω; έπιθυμιών, πόθων, παγίδων ζαί μαρτυρίων, είς τόν 
κόσμον τοΰτον ένθα έσμεν παρωχισμένοι μέν, άλλ’ άζόρεστοι ζαί φύρδην 
μίγδην συγκεχυμένοι; Ναί ! ό άνθρωπος δέν δύναται νά άλλάξη, ούτε νά 
δεσμεύση αύτόν, ευρίσκει πάντοτε τήν θέσιν του συγκριτικώς έλλειπή, ά_ 

νυπόφορον, δθεν καί έπιθυμεΐ πάντοτε, καί τήκεται βιπτόμενος είς στάδιον 
νέον καί ριψοκίνδυνον, προσπαθών άντί μυρίων θλίψεων, καί πόνων καί Ου - 
σιών, νά έξαγοράση έστω καί στιγμιαίαν καν άπόλαυσιν εύτυχίας, ήτις μετά 
μικρόν δέν θέλει έχει πλέον καμμίαν άξίαν, καί κανέν θέλγητρον. Άλλ’ 
ειπομεν, δτι τοιοΰτος έπλάσθη ό άνθρωπος άγαπά μανιωδώς τόν νεωτερι
σμόν, άφίνεται νά όδηγήται ύπό τής άπεριορίστου αύτοΰ καί πλάνου φαν
τασίας, ή μάλλον άνευ πλάνης, άνευ φαντασίας δέν δύναται νά ζήση ούδ’ 
έπί μίαν στιγμήν. Όθεν ούδόλως παράδοξον άν δέν άφιχνειται ποτέ 
είς τό άληθές τής ζωής αύτοΰ σημεϊον. Αγόμενος ύπό τής κινήσεως, τοΰ 
πάθους καί τοϋ κινδύνου, ούδέν παράδοξον έάν δέν ύποτάσσεται είς τήν 
φωνήν τής φοονήσεως καί τής πείρας. Άλλά συγχαταβάντες, Κύριοι, όμο- 
λογήσωμεν, δτι άδύνατον είναι πάντες οί άνθρωποι έν τω όργασμώ χαί τω 
σφρίγει τής εαυτών ύγείας χαί ισχύος, καί έν τώ κράτει τών παθών, καί 
τών πόθων, νά παρέξωσιν ους είς άχρόασιν τής πείρας, τής συνέσεως καί 
τοΰ άληθοϋς συμφέροντος. Πιστεύετε δτι είναι δυνατόν νά διατελέση ό άν
θρωπος άληθής φιλόσοφος πάντοτε, καί έγκοατής ώς ό Ζήνων, ή σεμνο- 
πρεπέστατος χαί ταχτικός ώς ό Πυθαγόρας, έν τώ μέσω ιδίως ευρισκόμενος 
τοΰ πλούτου, τής άπολαύσεως τής τρυφής ; είναι δυνατόν νά γίνωσι πάντες 
Σωκράτεις δπως άψηφίσωσι τά Ουμοφθόρα καί φθισίμβροτα πάθη τής όργής, 
τής έκδικήσεως, τής τρυφής καί άλαζωνείας, τής θλίψεως κτλ. είναι δυ
νατόν τέλος νά εύρεθώσι πάντες πρόθυμοι δπως άντιστώσι είς τάς ύπό τοΰ 
κόσμου προκαλουμένας τόσον ματαίας δσον χαί όλεθρίους άπωλείας ;

Άλλ’ ύποτεθείσθω πρός στιγμήν, δτι είναι δυνατόν νά διέλθη τις πάντας 
τούς κινδύνους τούτους, διότι έτυχε στερρώς έχων περιβεβλημένον τόν κρα- 
ταιόν τής φιλοσοφίας θώρακα, ή τήν άήττητον τής πολυμήτιδος Αθήνας 
αιγίδα, μήτι τάχα ώς έκ τής ύπ’ αύτοΰ τροποποιηθείσης καί έκφυλισθείσης 
φύσεως του δέν τρέχει άρά γε τον κίνδυνον νά καταστή θΰμα τών ατμο
σφαιρικών μεταβολών, τής ύγρασίας, τοΰ καύσωνος, τών τροφών, ή καί 
τοϋ υοατος άκόμη αύτοΰ ; ή μήτι θεωρείται ώς άδύνατόν τι πράγμα, δπως 
μάλιστα ήδη έσμέν καί διάγωμεν τό ύποπεσεΐν είς τινας περί τήν δίαιταν 
αταξίας, ή έπιρρεασθήναι υπό τών τόσων πολλών καί ποιχίλλων φάσεων 
καί τροπών άς ύφίσταται τό ασθενές σκαφίδιον, δπερ φέρει τήν ζωήν ήμών, 
κρουόμενον έν τώ μέσω τοΰ τρικυμιώδους τοϋ κόσμου πελάγους; ή τάχα 
είναι δυνατόν νά ύποτεθή δτι ύπάρχει τις έχων τήν οδόν αύτοΰ ολόκληρον 
ομαλήν χαί έστρωμμένην μέ ρόδα; ’Αδύνατον, Κύριοι, άδύνατον, διότι άλλως 
τε Οά τό έβλέπομεν είς τούς Ύψιθρόνους καί ΙΙολυόλβους Βασιλείς, οΐτινες 
δμως, Σχέτλιοι καί Δύσμοιροι έπί τό αύτό ταχυναυτοΰν σκάφος έπιβαίνον- 
τες βαρύ καί όλοόν αισθάνονται ύποβρυχόμενον περί τήν ήχήεσσαν αύτώ 
πρώραν, τό κϋμα τής μοίρας· δθεν καί οΰτοι είς τάς αύτάς καί μείζονας 
τούτων ύπόκεινται δυστυχίας καί πάθη, καί οΐτινες έν τή φαινομενική αύτών 
ύψίστη ευτυχία καί λάμψει τής αύτής έλαχον κοινής τελευτής καί τοΰ ίδιου 
πόνου μετά πλείονος θλίψεως καί πικρίας.

Άν λάβη τις λοιπόν πάντα ταϋτα ύπ’ δψΐν, καί δσας έστησεν ήαϊ·/ 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.) 50 
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παγίδας ό θάνατος άν άναλογισθή, Θέλει παρατηρήσει δτι μόλις ζατά μέσον 
δρον 1 μεταξύ 2080 ανθρώπων δύναται νά φθάση τό ΙΟΟον έτος, 1 δέ 
μόλις έπι 100 τό 70—80ον καθώς ύπολογίζουσι δι’ δλον έν γένει τόν 
πληθυσμόν τής Εύρωπης, χαι ότι οσω μάλλον βαίνομεν πρός τούς νεωτε
ρισμούς είναι φόβος μήπως ή δυσάρεστος αύτη αναλογία λάβη μείζονας 
καί μάλλον άποθαρυντιζάς διαστάσεις· χαί Κύριος οίδε ποϋ θέλει ποτέ κα
ταντήσει έν οσω ό νεωτερισμός ακολουθεί τό έργον αύτοΰ, καί ό άνθρωπος 
λησμονων τόν Θεόν, άφοσιοϋται εις τό πεπρωμένου, ή διά τον φόβον τοΰ 
θανάτου,^ ούζ άμοχθί, και μόλις τής γεύσεως άλις έχων, άπόλλυται άμα τή 
μεσημβρία αύτοΰ.

Ες όσων είπομεν μέχρι τοΰδε, Κύριοι, ποριζόμεθα, δτι Οά ήτο λίαν ευ
τυχές άληθώς καί παρήγορον καί τά μέγιστα συντελεστικόν διά τήν μακρο- 
βιοτητα ήμών, αν εννοοϋντες τάς πλάνας τών δοξασιών ζαΐ τών φρονημάτων 
ήμών, ήδυνάμεθα νά συνδυάσωμεν δ,τι σύμφορον ήμΐν έστΐν, ήτοι νά ύπο- 
ζύπτωμεν ώς οι τοΰ πεπρωμένου ή ώςπεο οί Στωϊκοι, μετά άληθοΰς στα- 
Οεροτητος, εις ,άπασας τάς άγχιστρόφους τής τύχης μεταβολάς, εύχαριστη- 
μενοι αείποτε οντες εις τήν ίδιαν έζαστος κοινωνικήν θέσιν του· άφ’ ετέρου 

θρησζευτιζω ημών πνευματι ζαι τή πολιτεία νά διάγωμεν βίον 
ιυς οιόν τε χριστιανικόν, ανεπίληπτου, ανεξάρτητον τών ποικίλλων παθών 
(όσον επιτρέπει τοΰτο ή ανθρώπινος φύσις), ήσυχον συνεπώς ζαΐ σκόπιμον, 
δτε και μόνον Οά ήδυνάμεθα νά διατηρήσωμεν τήν ύγείαν ήμών έν ακμή 
πάντοτε, τήν δέ ζωήν νά φέρωμεν έπί μαχρούς χρόνους ζαί έν πλήρει γα
λήνη, ένώ συνάμα Οά ήδυνάμεθα νά διαπράττωμεν ζαί άριθμώμεν απείρους 
ευεργεσίας διά τόν πλησίον ήμών. Τότε, Κύριοι, καί μόνον ίσως Οά ήδυ- 
νάμεθα νά βαδίσωμεν άπροσζόπτως ζαΐ εύθύμως τήν ύπό τής Πρόνοιας 
διαχαραχθεΐσαν οδόν τής ζωής ήμών μέχρι τής εσχατιάς αύτής, περιχυ- 
ζλούμενοι ύπό πολλών ζαί αληθών φίλων ζαί συνοδών, δτε διά τοΰ γλυ- 
ζεως συνδέσμου τών καρδιών ζαί τής ένότητος τοϋ πνεύματος, τό φορτίον 
τής ςώής ήθελε φέρεσθαι άπονώτερον, καί Οά ήτο λοιπόν ή Ζωή γλυκεία 
ώς τό ώραϊον ζαί ζυανοϋν τοϋ ούρανου ήμών χρώμα, ώς ό ωραίος ζαί 
μαγευτικός ήμών Βόσπορος μέ τούς άταράχους αύτοΰ λόφους καί τά διαυγή 
καί καλλίρροα αύτοΰ νάματα.

Άλλά τάς θεωρίας ζαί τούς λόγους τούτους κατά μέρος Οέμενοι, καί 
έπί τό πραζτικώτερον ζαί πρός τό θέμα ήμών μάλλον συνάδον τραπέντες, 
οεϋρο ίδωμεν ποια τινά είσί τά δρια τής φυσικής ήμών μακροβιότητος, άλ- 
λαις λέξεσι πόσα έτη ώρισται ΐνα ζήση ό άνθρωπος.

6. Ίνα δυνηθώμεν, Κύριοι, νά ποοσδιορίσωμεν κατά τό μάλλον και 
ηττον τά δρια ή τήν έζτασιν τής έφικτής διά τόν άνθρωπον μακροβιότητος 
οεον νά λάβωμεν ύπ' ό’ψιν τόν εξής κανόνα, δστις είναι τό προϊόν έπιμε- 
λοΰς καί έπισταμένης έρεύνης καί σπουδής έπί τής διάρκειας τής ζωής δλων 
έν γένει τών όντων τής ήμετέρας σφαίρας.

Π άνάπτυςις δηλαδή τών όντων έχει διάρκειαν άνάλογον πρός τήν ολικήν 
διάρκειαν τής ζωής, καί τάνάπαλιν, ή διάρκεια τής ζωής είναι ανάλογος 

τοΰ χρόνου δστις έχρειάσθη διά τήν άνάπτυξιν καί διάπλασιν, ήτοι τήν αύ- 
ξησιν άλλαις λέξεσιν, δσον ·ή διάρκεια τής άναπτύξεως ή αύξήσεως είναι 
βραχεία, τόσον καί ή ολική ζωή έσεται έπίσης βραχεία· δσον δέ τούναν- 
τίον έκείνη είναι μακρά, τόσον καί ή ζωή έσεται μακροτέρα· άποδειξις ε- 
στωσαν τά φυτά καί τά ζώα, άπερ ζώσιν τόσον μόνον χρόνον δσος τοΐς 
έχρειάσθη πρός τελείαν αΰξησιν. Αν λ. χ. άναπτύσσωνται έντός μιάς ή
μέρας καί ή ζωή των Οά είναι έπί μίαν ήμέραν ή όλίγον τι πλεΐον.

’’Εντεύθεν έπεται, δτι έπειδή ό άνθρωπος αναπτύσσεται λίαν βραδέως, 
προώρισται ΐνα ζήση καί μακρότερον χρόνον σχετικώς. Απεοειχθη οέ δτι 
ό άνθρωπος καθώς καί πάντα τά λοιπά μαστοφόρα ζώα, δύναται νά ζήση 
6—7 φοράς περισσότερον τοϋ χρόνου δστις τω έχρειάσθη δπως γενή έφηβος, 
ήτοι άναπτυχθή καί γείνη ακμαίος- διά νά άναπτυχθή δέ ό άνθρωπος είς 
τάς ήμετέρας χώρας απαιτούνται 14—15 έτη: άρα πρέπει καί δύναται νά 
ζήση 6—7 φοράς 14—15 έτη, ήτοι ολόκληρον αιώνα (100 έτη', άν ώς εί- 
ρητάι λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι διδάσκει ή πεΐοα καί ή φύσις αύτή.

Τοιουτος τωόντι είναι, Κύριοι, ό κανών τής φύσεως, και τοιοϋτος έπρεπε 
νά ήναι καί ό ολικός αριθμός τών χρόνων, ήτοι ή διάρκεια τής ζωής ήμών. 
Άλλ’ δμως δυστυχώς γέροντες εκατόν έτών σήμερον είσι λίαν σπάνιοι, 
ούχί βεβαίως διότι ήλλοιώθησαν οί νόμοι τής φύσεως—πολλοΰ γε καί δει ! ! 
έσαεί μενοΰσιν ακίνητα τής θείας ΙΙρονοίαςτά δόγματα,ά- 
χραντος δέ ή τής φύσεως νομοθεσία φυλαχθ ή σ εται· άλλά διότι 
ήμεΐς αύτοί έξανέστημεν καί πολεμοΰμεν αύτήν διά τών παθών, τών κα
ταχρήσεων καί τών έξ αύτών νοσημάτων, άπερ συντελοΰσι πρός έξασθέ- 
νησ’ι'ν καί βράχυνσιν τής ζωής ήμών, διό καί Ονήσκομεν σήμερον πολλάκις 
μόλις γενόμενοί.

;■ 7. "Οθεν έπιτρέψατε δπως καί αυθις σταματήσωμεν πρός στιγμήν έν
ταΰθα, καί έλεεινολογήσωμϊν τόν άνθρωπον, διότι άναντιρρήτως έμαζρύνθη 
άπό τής προς τήν λοιπήν φύσιν όμοιότητος ζαί άπλότητος, τυφλώς άφεθεις 
είς τό πέλαγος τών δυστυχιών καί τών εναντιοτήτων δσας έγέννησεν ή 
φιλοδοξία καί ή ματαιότης αύτοΰ ώστε κατέστησε τόν κήπον τής Έδέμ 
τόπον βασάνων καί πικριών, καί τόν βίον αύτόν, ούχί πλέον βραχύν μόνον, 
άλλά άβίωτον πολλάκις· διότι καθίσταται αδύνατον νά γευθώσι πάντες ι
κανήν τινα ηδονήν έν αύτώ ή νά άπαντήσωσιν δλα τά αγαθά τής ύπάρ- 
ξεως δπως ώρισε ταΰτα ό Πλάστης. Οθεν ούδόλως θά έξενιζόμεθα άν τις 
ψυχρότερος καί απαθέστερος ήρώτα ήμάς πρός τί νά δεικνύμεθα τόσον έμ- 
φρόντιδες, καί διατί ή ανωφελής αύτη πρόνοια ήμών πρός παράτασιν τής 
ζωής, δταν αύτη άπώλεσε πάν θέλγητρου, ή ώς όασίν τινα μόνον που και 
ποϋ ούναταί τις νά άπαυτήση σήμερον έν τή ζωή τέρψιν τινα καί εύτυ
χίαν όλίγην. Διατί νά θέλωμεν, τούτων ούτως έχόντων, δπως πιωμεν μέχρι 
πυθμένος τό ποτήριον τών πικριών καί τών θλίψεων τής γεροντικής ήλι- 
κίας δπως αύτη εύρίσκεται έξηντλημένη καί πλήρης παθημάτων καί εΐ 
αληθές ναυάγιον μόλις άνηγομέυη είς τό πέλαγος τής ζωής, καί μόλι 
καταληπτή γενομένη ένώ άν ήτο δυνατόν νά ήκολούθη ό άνθρωπος πιστώ */

» </»
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καί άφελώς τήν φύσιν, ούδέ ποτέ βεβαίως θά εύρίσκοντο οί θλιβόμενοι δτΕ 
γηρασκουσι, καί ούδέποτε θά ήγνοοΰμεν τήν εύτυχίαν, κατόπιν, ώς είρηται, 
τ/;ς σκιάς τής όποιας μόνον τρέχομεν άεννάως, χωρίς ποτέ νά δυνηθώμεν 
νά συλλάβωμεν αύτήν καί νά τήν έννοήσωμεν, καί είναι τόσον άληθές 
τοΰτο, Κύριοι, οστε δικαίως φιλόσοφός τις συγγραφεύς άναφέρει, ότι άν 
πάντοτε ό βίος έθεωρεΐτο βραχύς σχετικώς πρός τήν άπόλαυσιν τής εύτυ- 

ήδη μάλιστα καθίσταται χρονικόν τι μόνον σημεϊον δι’ αύτήν, μόλις 
οιακρινομενον έν τώ άτελευτήτω σταδίω τοΰ χρόνου· κάμνει δέ τάς εξής 
περίπου παρατηρήσεις, « άν χωρήσωμεν λέγει τής ζωής τάς ώρας του ύπνου, 
αίτινες προστιθεμεναι άπαρτιζουσιν ολόκληρα έτη, άν άφαιρέσωμεν τάς 
ώρας τής νωθρότητος ή τής αδιαφορίας, καθώς έπίσης τήν έποχήν τής 
νεανικής ηλικίας, ώς άτελοΰς ζωής, άν λάβωμεν ύπό σημείωσιν τάς κακου
χίας τής γεροντικής ηλικίας, τόν χρόνον τών νοσημάτων, τών κόπων, τών 
παθημάτων τάς ώρας τής θλίψεως, τών απείρων φροντίδων, καί τάς άλλας 
ανίας τής ψυχής, μόλις καί μετά βίας μένουσιν ήμΐν ήμέραι τινες γλυ- 
κεραί καί λαμπαδοχούμεναι ύπό τής άληθοΰς εύτυχίας, ήμέραι εύάρεστοι 
καί θυμηδεΐς· ένώ αί λοιπαί είσι άπασαι πολύστονοι καί πολύφθοροι, » καί 
ευρίσκει λοιπόν αριθμών μόλις τρία έτη ζωής άληθοΰς ανάμικτα είς 60— 
80 έτη δυστυχίας καί πόνου.

Καί αληθώς, Κύριοι, άν ήναι ανάγκη δπως πειοθώμεν έτι μάλλον περί 
τής άληθείας καί τής πραγματικότητας τής παρατηρήσεως ταύτης — σκε- 
φθώμεν όλίγον.—Στρέψωμεν τά ομματα ήμών πρός τήν περί ήμας κοινω
νίαν.—Δέν είναι ό άνθρωπος δέν είναι ό κόσμος αύτός, δστις προήγαγε διά 
τής έλαφρότητος αύτοϋ τά τόσα δυστυχή καί άθλια έκεϊνα πλάσματα, άπερ 
άπαρτίζουσι μέγα μέρος αριθμού τής καθ’ ήμας κοινωνίας, καί τά όποια 
αγνώστου καταγωγής καί ώς έκ τύχης ζώντα, ώ τής έλεεινότητος ήμών 
καί τής πτώσεως ! μυρία δσα πάσχουσι κακά, ύπό παντός ανέμου κλυδω- 
νιζόμενα, ούόέ έχοντα έρισμα, καί ύποχρεούμενα νά άκολουθώσιν άπάσας τάς 
φοράς καί τήν λύσσαν τής έξαχριώσεως καί τής διαφθοράς ! ! Καί άνευ 
λοιπόν στοιχείων ύγείας καί κεφαλαίων μακροβιότητος, άνευ έλπίδος καν 
διά τήν έλαχίστην εύτυχίαν, μόλις ύπάρξαντα, άγονται τροχάδην καί όρ- 
μητικώς πρός τόν μέγαν καί άπληστον ’Ωκεανόν, δστις τά πάντα κατα
βροχθίζει ! Τί είναι ή μακροβιότης, ή μάλλον τί σημαίνει ή ζωή διά τά 
πλάσματα ταΰτα ; άνευ κέντρου, άνευ στηρίγματος καί ή μάλλον βραχεία 
ζωή, έστερημένη παντός θέλγητρου καί πάσης παραμυθίας, δέν είναι άρα 
αρκούντως μακρά διά ταΰτα! Άλλά καί άνευ τούτων άκόμη δυνάμεθα νά 
άποδείξωμεν τήν θλιβεράν τοΰ φιλοσόφου έκείνου παρατήρησιν ώς ούτως έ- 
χουσαν. Ας άναλογισθώμεν τά έκ τών πολυδακρύτων καί άργαλέων πο
λέμων, τά έκ τής πείνης, τοΰ φανατισμού, τής τυραννίας, τά έκ τών επι
δημικών νόσων καί τών λοιμών κακά, καθώς έπίσης δσα γεννώσιν ώς ή 
ασελγής καί πανούργος Κύπρίς, καί τό γνήσιον αύτής βλάστημα ή σιφιλίς, 
καί δλα τάλλα ήδη τών πειρασμών καί τών αναγκών, άς έπενόησεν ή κοι
νωνία, καί θά πεισθώμεν βεβαίως, ότι είναι αδύνατον ποτέ νά άπολαύσωμεν 

δλοι ευτυχή καί άλυπου ζωήν, πολλώ δέ περισσότερον άυάλογον καί φυ
σικήν μακροβιότητα. ”Ω ! πόσον έγένετο κινδυνώδης, Κύριοι, καί απατηλόν, 
πόσον πικρόν καί μάταιου τό φαντάζεσθαι καί ύπερηφανεύεσθαι έπί τώ δτι 
ό άνθρωπος είναι τό τελειότερον δημιούργημα τής θείας Προνοίας ! Πόσον 
καθίσταται ένίοτε προβληματικόν σήμερον τό δτι μάς έχορήγησεν αΰτη έξ- 
αιρετικάς προνομίας καί άσύγκριτον ύπεροχήν έπί τών λοιπών ζώων, άφοΰ 
άώ δντι χρώμεθα τά δώρα ταΰτα πρός βλάβην καί έκφαύλισιν ήμών αύτών; 
άφοΰ τά στοιχεία ταΰτα τής ισχύος ήμών χρώμεθα καί καθιστώμεν συνάμα 
τά α«:ια τής έξαχρειώσεως, τών νόσων, καί τής βραχυβιότητος ημών.

Διά τοΰτο λοιπόν, βλέπει τις μετά λύπης άμα καί απορίας τήν μεγίστην 
διαφοράν ώς προς τον χρόνον τής ζωής ήμών καί τών λοιπών ζώων, ά
τινα καίτοι στερούμενα τών ήμετέρωυ πλεονεκτημάτων ζώσιν δμως σχετικώς 
μακρώτατον χρόνον, παραδείγματα έστωσαν τά εξής ταΰτα. Ή ’Άρκτος, ό 
κύων καί ό λύκος δύνανται νά ζήσωσι μέχρις είκοσιν έτών, ή άλώπηξ 
14—16· τής Γαλής ή συνήθης ηλικία 15· ό Σκίουρος, ό λαγωός, ό κώ- 
νικλος 7—8· ό Έλέφας—400 έτών, ό 'Ρινόκερως—50* ό Ίππος δύναται 
νά φθάση μέχρις 72, συνήθως δμως 25—30. Ή Κάμιλλος μέχρις 100. 
Είς άετός έν Βιέννη άπέθανε τό 1Ο4ον έτος τής ηλικίας του· ό Κόραξ 
φθάνει τό 1ΟΟο<· ό Κύκνος τό 30ου. Μία Χελώνη έζησεν 190. Ό έκ τών 
στεγανοπόδων Πελεκάν καθώς καί ή Έλαφος ζώσιν έπίσης έπιμήκιστον 
τό πρόβατου σπανίως φθάνει πλέον τών 10· ή δέ Αίξ τό 15. Έπίσης οι 
ιχθύες ζώσ: μακρώτατον χρόνον, ιδίως τά κήτη δθεν καί έχουσι φοβερόν 
βάρος, ούτω λ. χ. κήτος τι καλούμενου Ίσωξ άπληστον καί θηριώδες (έκ 
τών Σιαγωνωτών) ζή έπί μήκιστον λέγουσιν δτι συνελήφθη τώ 1497 εις 
τό Καίσερ Αάουτερ Ίσωξ 19 ποδών, βάρος 
τών ώτίων αύτοϋ χάλκινου κρίκον 
δτι ό ιχθύς ούτος είχε τεθή εις τ' 
ταγήν τοΰ αύτοζράτορος Φριδερίκου 
σεώς του. Πόσον ήτο 
νά ζήση άκόμη άν δέν 
τικώς βραχύβιοι. Ηαρακατιόντες έν τώ οίκείω τόπω θέλομεν άναφέρει 
πρός τοΰτο αποδείξεις· ήδη μόνον άνάφέρομεν δτι κατά τινα στατι 
τού 1853 ή κατά μέσον δρον διάρκεια τής ζωής μας φθάνει μόλις 
36ον έτος. Κατά δέ τον Duvillard μόνον 28 καί 3]4, άλλ’ είναι παλαιοτέρα 
καί πρό τής δαμαλίδος.

Ματαίως δθεν, έπαναλαμβάνομεν, δτι τό πολυτιμότερου αγαθόν του αν
θρώπου, 
όδωρος 
τελές χρήμα, καί 
κεφάλαιά της

Είς τί μάς 
Σκέψις, Κρίσις 
ό νους ι

λέγουσιν δτι συνελήφθη τώ 1497 ε1 
καί φέρων έπί 

έπιγραφής, δηλούσης, 
Αάουτερ κατά δια- 

του Β'. ήτοι 267 έτη πρό τής άγκιστρεύ- 
πρίν ή τεθή εις τήν λίμνην, καί πόσα ετη ήδύνατο 

συνελαμβάνετο ; ένώ ήμεΐς οί άνθρωποι έσμέν σχε- 
’ ' άς

τιζήν 
;ΐς τό

r

360 λίτρων, 
μετά έλληνικής 

τό ιχθυοτροφείου τού
Λ r

■ής ζωής 
ον Duvillard μόνον 28 καί £ _ __

έπαναλαμβάνομεν, οτι τό τ
δυνάμενον μάλιστα νά άναπληρώση τά πλούτη δλα είναι ή άγλα- 

ήμών ύγεία ! καί δμως τήν μεταχειριζόμεθα ώς τι κοινόν καί εύ- 
ί τότε άναμιμυησκόμεθα ταύτης καί άνησυχώμεν δταν τά 

αρχίσουν νά έξαντλώνται ή αφειδώς ήδη έδαπανήθησαν ! 
χρησιμεύει λοιπόν ή έξοχος εκείνη δύναμις ήτις καλείται 
ή Αίσθηζότης, ήτις κέκτηται τοσαύτην εύρύτητα, καί δι’ ής 

ήμών [αεγαλυνόμενος άνυψούται πέραν τών ορίων τού κοινού κόσμου;
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Καί αΰτη άκόμη ή δύναμις σήμερον τιμωρεί καί εκδικείται ημάς, Κύριοι, 
δπως έγεννώμεθα, διότι ούδόλως πλέον σεβόμεθα εαυτούς, διότι παραβλέ- 
πομεν, διότι ζαταχρώμεθα, δθεν καί άνέπτυξεν έν ήμΐν έτι μάλλον ζω
ηρόν τήν εικόνα τής έκπτώσεως καί άσθενείας, καί ολόκληρον τό βάρος 
τών ήμετέρων θλίψεων και τοϋ πόνου. Ιδού τά πλεονεκτήματα τοΰ άνθρώπου 
σήμερον ιδού ό βίος αύτού· μαρτύριαν.—Θλίψις καί πόνος, καί αδιάλειπτος 
εχθροπραξία και άλληλοσφαγή, και έπειτα φοβείται τόν θάνατον, δστις 
πολλάκις άριστός αύτοΰ προστάτης έρχεται δπως τόν άπολλυτρώση άπό 
τής βαρυνούσης αύτόν δυστυχίας καί συμφοράς !

Έξ όσων ειπομεν μέχρι τοΰοε, Φιλόμουσον άχροατήριον, δήλον γίνεται, 
δτι τότε μόνον Οά ειμεθα συνεπείς εις τόν σκοπόν τής θείας δημιουργίας, 
τότε μόνον Οά έποιοΰμεν άληθή καί κατάλληλον χρήσιν τών χορηγηθεισών 
ήμΐν προνομιών καί πλεονεκτημάτων και αύτή; τής έξοχου καί εύρείας 
αισθητικότητας ήμών, δτε ήδυνάμεθα νά κανονίζωμεν τάς άνάγκας καί έπι- 
θυμίας ήμών άναλόγως του κύκλου καί τοΰ βαθμού τών μέσων καί τών 
δυνάμεων μας, δτε καί μόνον Οά κατωρθούμεν νά ζώμεν πολύ καί εύτυχώς.

8. Άλλ’ εύτυχώς, Κύριοι, δέν έχει οΰτω τό πράγμα· αί ζοφεραί αύται 
σκέψεις ήμών δέν έχΟυσιν ούδεμίαν εύτυχώς πρακτικήν άξίαν ή έφαρμογήν 
έπί τοΰ άνθρώπου. Τό παν είναι λέγει φιλόσοφός τις Συγγραφείς, δνειρον 
δΓ αύτόν, τό παν είναι φαντασία ή άσυνέπεια τής ιδίας διαγωγής. Ή ζωή 
μας, Κύριοι, ομοιάζει πρός ΰπνωσιν κατά τό μάλλον καί ήττον βαθείαν 
καί διαρκή, ήν ή έξις καθιστά υποφερτήν άπό τήν οποίαν έγειρόμεθα όταν 
πλησιάζη ή στιγμή δπως παύση. Καί προσθέτει ό σοφός Συγγραφεύς « ό 
άνθρωπος ό μή έξυπνών ποτέ άπό τής νηπιότητός του μέχρι τοΰ θανάτου, 
καί όστις άείποτε ονειροπολεί, ζή έπίσης ώς καί ό έγρηγορώς. Καί τίς 
άρα οϊοεν άν ή ΰπαοξις ήμών δέν είναι ύπνοβασία τις άπέναντι όντων 
άλλων τελειότερων καί φύσεως άνωτέρας; »—Ναι, Κύριοι, άν τό ζην δέν 
είναι αύξάνειν καί διανύει·? μακράς ήμέρας έν άπαθεία, άλλά τό σκέπτε- 
σθαι, τό αΐσΟάνεσθαι, τό ένεργείν, πόσοι τωόντι δέν ζώμεν ή δέν έξεγει- 
ρόμεθα είμή κατά τήν τελευταίαν ώραν τοΰ θανάτου ;

Ένώ ήδη, έπειδή, ώς φαίνεται, λησμονούμε·? τάς συνθήκας ταύτας, καί 
έξερχόμεθα τού κύκλου ή τής σφαίρας τών άληθών ήμών ορίων, καθιστά
μεθα δυστυχείς, καί τοσούτω μάλλον, καθόσω καταλαμβάνομε·? τήν πραγ
ματικήν ασθένειαν ήμών, καί αίσθανόμεθα πιέζοντα τόν βαρύτατο·? καί ά
καμπτο·? ζυγόν τής άνάγκης. Παράδειγμα έστω: Βοσκός τις ζή καί λο- 
γίζει εαυτόν λίαν εύτυχή και εύδαίμονα έν τή πενιχρά, μονήρη καί ά- 
φανεΐ αύτοΰ σφαίρα, ένόσω δηλαδή περιορίζεται έντός τών ορίων αύτής 
και δέν επιθυμεί τι περιπλέον: χαίρει άκραν ύγείαν, τρώγει ώς λέων, έ- 
λεύθερος καί κατά βούλησιν· κοιμάται εύτυχής, καί βλέπει χρυσά όνειρα,— 
Ί’ί;— ‘χλόην άφθονο·? διά τά πεφιλημένα αύτοΰ πρόβατα, ΰδατα διαυγή 

■ καί τοκετούς διδύμους καί εύτυχεϊς· Ονειροπολεί τί; φαντάζεται μίαν εύτυ- 
χίαν περισσό τέραν; — Θά τήν έχει: ή γείτων βοσκός θά τόν συνοδεύσει 
ξΐς τά χρυσά αύτού όνειρα χωρίς άλλο, καί Οά γείνει μακροβιότατος. Άλλ’
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άν άνηγορεύετι 
οι φόβοι! όποια 
ύπόζρισις, — τό πάν υποψία,

Πόσον τωόντι 
κραταιάν δύναμιν 
κή συνήθε».

Εις οίανδήποτε 
ή έξις δύναται νά μάς συνεξ*” 
καταστήση κατ’ ολίγον ύποφερ· 
ση μεταξύ αύτών τής φανταζομ

Τώ όντι, Κύριοι, έάν, ώς εΐρη 
0 υ μ ί α ·. ς 
ήδυνάμεθα νά έννοήσωμεν 
δαιμονέστεροι' τών άλλων 
μεγάλαι εύτυχίαι, αί μεγάλα 
χίας ζαί τούς πόνους άναλό 
ρα, έπειδή έκαστη Οέσις συνεπάγει ζαί άνάλογον άντίδρασιν 
πιθυμώμεν ζαί νά Ολιβώμεθα άποβλέποντες είς Οέσε’ις 
δική μας είναι υποφερτή; — άφοΰ έννοούμεν ότι εις ζαμμίαν δέν Οά 
εύχαριστημένοι, τών αναγκών τής φιλοδοξίας, τής ματαιότητος άείποτε καί 
άναλόγως έπιτεινομένων; Τοΰθ' δπερ είς ούδέν άλλο συντελεί ή εις τό 
φθείρει·? τήν ύγείαν ήμών καί τήν ζωήν καί καθιστάναι ήμ-χς βραχύβι
ους ; Άλλ’ ό άνθρωπος είναι τοιοΰτος· δθεν καί λίαν σοφώς καί έπιτυχώς 
έν τώ περί Πλούτου καί Πενίας λόγω αύτοΰ ό Τέλης, δπου ~—*..... -’·'·
δτι ή μετριότης ζάμνει τόν άνθρωπον πλούσιον, λέγει, (Τέλης 
του §. 25. Σελ. 221. Χρηστ. Φαρμαζίδου.

» Καί παϊς μέν ών έπιθυμεΐ έφηβος γενέσθαι- έφηβος δέ
άποθέσθαι· όταν δέ άνδρωθή, πάλιν είς τό 

άοίωτος ό βίος, στρατεία, λειτουργεία, 
αύτώ ούκ έστι· Πρεσβύτης γέγονε, πά-

ο βασιλεύς; Πόσον θά ήτο δυστυχής! όποΐαι φροντίδες! ποΐ- 
τις άγωνία ζαί κίνησίς ! οποίον μαρτύριο·?! — Τό πάν 

— καί βήμα ταχύ πρός τόν τάφον. . !
Κύριοι, έπιρρεάζει έπί τού άνθρώπου! οποίαν 

πί τής εύτυχίας ή αληθής αΰτη καί ευεργετι
η έξις, 
έξασκεί

θέσιν καί άν εύρισκόμεθα, 
ξοικειώση ---- ’

ενη:

Λ

»
»
ο

μόνη ή σ υ ν ή 0 ε ι α, μ ό ν η 
άρχάς πρός τά κακά, 

ά διάφορα, καί οΰτω νά θε
τήν έπιθυμητήν ΐσοστάθμισιν.

1 ' 2 ·* * .............  ' ■ - - · - ε 
μέσων μας, 
θεωρούμενοι 
οί άλλοι, 
καί τάς 
μεγάλου

άλλων, άφοΰ ή I- 
εΐμεθα

κατ 
κατόπιν 
εύτυχίας τ , 
ήουνάμεθα νά μένωμεν έν ταΐς 

ήμών, έν τή σφαίρα τών δυνάμεων μας ζαί τών 
εύζόλως διατί άνθρωποί τινες 
είναι έπίσης δυστυχείς ώς ζαί 

ήδοναί, έχουσιν άναλόγους
'γους, μάλλον καυστικούς ζαί 

:άγει καί Λ ....... *·.-«*--
άποβλέπο-

α

αι,

-- ί 
είς

νά τά

π ι- 
Οά 

εύ-
— Αί 

δυστυ- 
,—'Α- 

διατί νά έ-

είναι τοίί
περί Πλούτου καί Πενίας

'   Ζ.

§•25. Σελ. 221. Χρηστ.
Καί παϊς μέν ών έπιθυμ 

ζητεί πάλιν τό χλαμύδιον 
γήρας σπεύδει· νΰν δέ, φησίν, 
πολιτικά πράγματα· σχολάσαι 
λιν έπιθυμεΐ τά έν νεότητι·

» ή νεότης μοι φίλον αεί,
» τό δέ γήρας βαρύτερο·? Αίτνης,

τόν τού πα’.δός βίον. Οΐκέτης έστίν, έλεύθερος σπεύδ 
τούτου, φησί, τύχω, πάντα έχω. Γέγονεν έλεύθερο 

έτερον προσπε 
ποιεί’ είτα δύο· ειτ 

ειτα βασιλεΰσαι· ε 
καί τούτου τύχοι, c

κοί μακαρίζει 
γενέσθαι· 
δοΰλον εύθύ 
δει- κτήσασθαι 
καί άγρόν 
τα,

S 9.

κάν
ς έπιθυμεΐ κτήσασθαι. Γέγονε τοΰτ’ αύτώ 

’.· μία γάρ, φησί, χελιδών έαρ ού
• ειτ’ ’Αθηναίος γενέσθαι- ειτα άρξαι· 

ώσπερ Αλέξανδρος, άθάνατος γενέσθαι- είδέ 
ΐνα Ζευς γένηται έπιθυμήσει.

"Αν, Κύριοι, έπέμεινα έπί τοϋ 
δπως άποδείξω πόσον τό φιλοσοφεί·? έπί 
ευεργετικά καί παρηγόρα, άμα δέ

»
μέρους 

τοΰ

άποδεικνύει 
περί Πλού-

του του, ο σκοπος μου η το 
βίου ολίγον παρέχει λίαν 

καί εύσεβή αισθήματα καί άποτελέσμα-
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τα- Ούτω χαι μόνον δύναται νά διατηρηθώ ήμερον τό πνεΰμα, νά άπο- 
σοβηθώσι τά πάθη χαι ή κατάχρησις τούτων, ή δέ εντεύθεν γενομένη γα
λήνη καί ολιγάρκεια, καί ή φυσική ευθυμία συντελεί τά μέγιστα καί 
πρωτίστως είς τήν μακροβιότητα. Διά τήν τάξιν δμως έκείνην, ήτις πι
θανώς ύπάρχουσα εναντίον τοΰ χριστιανισμού καί τών φυσικών άκόμη 
νόμων, πιστεύει δτι έπλάσθημεν μόνον καί μόνον διότι ούτως ηύδόχησεν 
ό Θεός, καί δτι ούδένα άλλο,·» προορισμόν έχομεν έν τώ κόσμω τούτω 
η νά άπολαύσωμεν ώρισμένης τινός εύτυχίας καί μακροβιότητος άναλόγου, 
είναι δέ δυνατόν νά τήν άπολαύσωμεν διά μιας ή έν βραχεί διαστήματι, άλ- 
λαις λέξεσι, κατ’ όλίγον ή έν μακρω χρόνω, παραδέχεται δέ συγχρόνως 
δτι τά καλά είσίν ανάμικτα μετά τών κακών είς άπάσας τάς ανθρωπίνους 
περιπετείας ή τάξις, λέγομεν, αΰτη, διατί νά τρέμη λοιπόν ένώπιον τού 
θανάτου, διατί νά έπιθυμή μακράν ζωήν, αφού αΰτη άπήλαυσε τήν εφικτήν 
εύτυχίαν ; άλλά τά περί τούτων, Κύριοι, καιρός ού πάνυ μηκύνειν, τρα- 
πώμεν δθεν έπί τό πρακτικώτερον, δεύτε δέ ίδωμεν άν καί ποια τινα έ
χωμεν μέσα πρός έπιμήκυνσίν τής ζωής ήμών, άφοΰ, ώς είρηται, δέν είναι 
δυνατόν νά θεραπεύσωμεν εαυτούς άπό τήν φυσικήν καί γενικήν ταύτην 
επιθυμίαν, διότι οσον-είναι άληθές δτι πάντες παραπονούμεθα, δτι ψάλλομεν 
ιερεμιάδας καί οίκτείρομεν εαυτούς, άλλο τόσον βέβαιον είναι δτι πάντες 
έπιθυμούμεν νά ζήσωμεν ώς οιόν τε μακρότερον χρόνον. Ίδωμεν λοιπόν τίποτ’ 
έστι τό μυστήριον τής μακροβιότητος.

Μάθημα Β'.

£ 10. 'Π τέχνη, Κύριοι, ή τό μυστήριον, ίνα είπωμεν οΰτω, τής μακρο
βιότητος δέν είναι πρόσφατός τις άνακάλυψις, ή άρτοθαλής τής έπιστήμης 
καρπός· άπ’ έναντίας τοΰτο είναι γνωστόν άπό ποθ.λού ήδη χρόνου. Δυ
στυχώς δμως δπως καί είς πολλά άλλα συμβαίνει ή έφαρμογή αύτοϋ κα
θίσταται πολλάκις δύσκολος ή ανέφικτος διά τήν άείποτε συμπαρομαρτούσαν 
τώ άνθρώπω αβελτηρίαν καί χαμαιφροσύνην. Έγκειται δέ τοΰτο είς τόν έξής 
περίπου κανόνα: « άποχή πάσης καταχρήσεως έστω καί αύτοϋ τοΰ καλοΰ, 
τοΰ τερπνού καί τοΰ εύαρέστου ». Όθεν ή μόνη όδός καί ή πρώτιστη πηγή 
τής μακροβιότητος είναι ή μετριότης, ή ή σωτηριώδης καί περίζηλος σω
φροσύνη καί ή ήρεμος καί εύδεία γαλήνη καί ολιγάρκεια πρός πασαν τροφήν 
καί πάσαν άλλην ήμών άπόλαυσιν καί ηδονήν.

Καί δτι ούτως έχει τό πράγμα ούδείς πιστεύω ύπάρχει ό άντιλέξων άλλ’ 
έστωσαν μόλον τοΰτο ώς άπόδειξις πάντα ιδίως τά άγρια ζώα, δσα ελεύ
θερα όντα, άκολουθαύσι πιστώς ένα καί μόνον κανόνα καί τό αύτό άείποτε 
τηρούσιν είς τε τάς τροφάς καί τήν άλλην αύτών ζωήν καί τάς φυσικάς 
ορέξεις καί άπολαύσεις μέτρον, ούδόλως καί ούδέποτε παρεκλίνοντα τής 
σοφής καί σώτειρος ταύτης όδού καί πορείας, δι’ δπερ καί είναι ώς ανω
τέρω είρηται, σχετικώς πολύ πλέον ήμών μακροβιώτερα· ένώ δέν συμβαίνει 

τό αύτό καί είς τά έν τοΐς κλωβίοις κατακρατούμενα, διότι ταΰτα εκτός τής 
έκ τής στεοήσεως τής έλευθερίας αύτών προσγινομένης θλίψεως καί τής έκ 
ταύτης φθίσεως, υποχρεούνται πολλάκις ένια τούτων νά άκολουθήσωσι δί
αιταν έπιβλητικήν καί άσύμφορον, ούτε συνάδουσαν πρός τε τήν θέλησιν, 
τήν έχλογήν καί τήν άνάγκην αύτών δθεν καί είναι συνήθως βραχυβιώτερα 
τών όμοιων αύτών.

Έπίσης παράδειγμα έστωσαν οί χωρικοί παντός τόπου, οϊτινες άναντιρ- 
ρήτως είσίν ού μόνον ύγιέστεροι άλλά καί μακροβιώτεροι τών έν ταίς με- 
γαλουπόλεσιν ένδιαιτωμένων άνθρώπων, ούχί μόνον διότι άναπνέουσι κα
θαρόν καί αρωματισμένου άέρα, άλλά καί διότι άκολουθοΰσι τήν γνωστήν 
αύτών φυσικήν, απροσποίητου καί άθώαν ζωήν έν τή έρημία καί τή δικέλλη 
προσφιλοσοφοΰντες ώς άμεριμνότερον καί μάλλον εύθύμως έχοντες· καί κατά 
συνέπειαν δέν έξαντλοΰσιν εαυτούς ούτε ύπό τής πεφορτισμένης τώυ έν ταϊς 
πόλεσι ζωής καί τού άδιακόπου κόρου, ούτε ύπό τών μυρίων έκείνων έ- 
φευρέσεων τών όψοποιών καί τού πολυτελούς μαγειριού, ούτε ύπό τών πρός 
τέρψιν καί φιληδονίαν παραδεχθέντων μέσων τού νεωτερισμού, καθ’ δν δλας 
νύκτας καί δλας ήμέρας ό εύόλισθος τοΰ πολιτισμού άνθρωπος άγεται ώς 
έκτος έαυτοΰ υπό τών παθών ή υπό τών σειρήνων τοΰ οίστρόμανοϋς πότου 
καί τών λοιπών αύτού ηδονών, πολλάς οΰτω παρασάγγας παρελκόμενος καί 
άφιστάμενος τής φυσικής καί μόνης οδού πρός τό εύ, καί είς μακρόν γή
ρας άφικέσθαι έν ύγιαινούση τή ψυχή καί όλοκλήρω τώ σώματι· διά τούτο 
καί έν ταϊς έξοχαϊς είναι σπανιώτατα τά νοσήματα, άπερ τόσον αφειδώς 
καί άώρως καταδεκατίζουσι τάς μεγάλας πόλεις. Καθώς έπίσης άξιον πα- 
ρατηρήσεως είναι καί ή παντελής σχεδόν είς τάς έξοχάς έλλειψις δυστο
κιών, τόσον συχνών έν ταϊς πόλεσι καί ολέθριων, διά τό είναι πρός τούτοις 
τάς γυναίκας καί εντελείς καί κάλλιον άνεπτυγμένας.

Όθεν μάτην ζητοΰσι πολλοί τά μέσα τής άληθοΰς καί ασφαλούς ύπο- 
στηρίξεως τής μακροβιότητος αύτών είτε είς τά χημικά εργαστήρια, είτε 
είς θαυματουργά τινα ίατήρια καί φάρμακα πολυμήχανου τινός άγύρτου, 
είτε τέλος, ώς παρεδέχοντό ποτέ εις τούς φημισθέντας μεταγγισμούς λε
γομένους, ποσού τίνος αίματος άπό τής φλεβός εύζώνου τινός καί ανδρείου 
νεανίου είς τάς παλαιωθείσας έκείνας τοΰ γέροντος, αίτινες όμοιάζουσιν ά- 
ποξηρανθέντα ρυάκια άναστατωθέντος πεδίου· άλλ’ ούτε είς φημιζόμενά τινα 
λουτρά, πολλω δέ μάλλον είς δσα κερδοσκόποι τινες ή έλαφρόνοες τύχη 
νά προτείνωσι μέσα, ή δλως · 
δήθεν άφαιροΰνται τά παλαιωθέντα στοί' 
κίλλα καθάρσια κτλ. πάντα ταΰτα είσίν 
βλαβή. Δέν ύπάρχει πλέον Μήδεια δπως 
έγκατέλειψε καί αΰτη τόν πεφιλημένον 
στηρά, ώς είρηται, έφαρμογή τοϋ 
γρήσεως άποχή δύναται 
Διά τούτο : 

τούναντιον είς συνεχείς αφαιμάξεις, ( δι’ ών 
>ιχεΐα τού αίματος ) ή καί τά ποι- 

ού μόνον μάταια άλλά καί έπι- 
άνανεώση τόν Αίσωνα, ή δέ Ήώς 
αύτής Τιθυνόν. Καί Μόνη ή αύ- 

,_3 ορθού μέτρου καί ή άπό πάσης κατα- 
s.'.----- j συντέλεση καί νά προάξη τήν μακροβιότητα.

καί ό νεώτερος καί διαστραφεϊς παρ’ ήμών πολιτισμός ό υπο-

ϋΙ(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Ζ'.)
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δαυλιζωυ χαι εκτρέφωυ τά πάθη και τάς καταχρήσεις ούχί αδίκως έθεω- 
ρήθη πρό πολλοΰ ώς εχθρός αύτής.

§ 11. Καί πριν ή έλθωμεν εΐς τάς λεπτομέρειας καί προχωρήσωμεν, Κύ
ριοι, όρθόν θά ήτο νά άναδράμωμεν είς τούς αρχαιότατους χρόνους, καί πει- 
σθώμεν περί όσων εΐρηται διά τών παραδειγμάτων, δσα μεταδίδει ήμΐν ή 
αγία Γραφή καί ή Ιστορία διά τούς αρχαίους εκείνους Πατριάρχας καί 
ήμετέοους προπάτορας, οΐτινες έζησαν έπι μήκιστον χρόνον διά τόν'άπλού- 
στατον λόγον, δτι άναμφιβόλως ήκολούθησαν τήν φυσιχωτέραν και άπλου- 
στέραν ζωήν, καί διετήρησαν οί αρχαίοι εκείνοι άνθρωποι μέτρον- είς πάντα 
αύτών τόν βίον. Άλλ’ είναι πολλοί δοξάζοντες δτι πρός τήν μακροβιότητα 
εκείνων εκτός τούτων συνετέλεσε τά μέγιστα καί ή λιπαρά υπαρξις δλως 
νέων καί παραγωγικών στοιχείων προσφορωτάτων πρός τε τήν βλάστησιν 
καί τήν ζωήν, πρός δέ καί ατμόσφαιρα καθαρά καί παρθένος· άλλαις λέ- 
ςεσι πρός τήν έκείνων μακροβιότητα συυετέλεσαν πολλά όμοΰ ήτοι φύσις 
νωπή καί πλούσια έν ίσχύί μέ τά διαυγή, άμβρόσια καί γλυκερά αύτής 
δοατα, βοηθουμένη ένταυτώ ύπό τής απλής καί πάντη λιτής διαίτης, ύπό 
ούρανόν γαλήνιου, άνευ διαφθοράς καί τών σημερινών ήδέων καί έθίμων. 
Οθεν αφέντες τούτους καί έπί τροχάδην μόνον άναφέροντες ώς περιέργους 

γνώμας τινας άλλων, οΐτινες προσπαθοΰσι νά έξηγήσωσι διαφορετικά τήν 
μακροβιότητα τών αρχαίων έκείνων ανθρώπων, δτι δηλαδή τής περί τόν 
ήλιον κινήσεως ή στροφής τοϋ ήμετέρου πλανήτου γινομένης λίαν ταχείας 
οιά τον λόγον δτι ή γή τότε ήτο δήθεν πλησιέστερον τοΰ Ήλιου, ή διέ
γραφε τροχιάν όλιγώτερον εύρεΐαν, τό έτος ήτο τότε βραχύτερου, ή δτι κατ’ 
άλλους τά έτη τών άρχαίων πρέπει νά θεωρηθώσι μήνες τινές μόνον σε
ληνιακοί, ώς έλόγιζον λ. χ. οί αρχαίοι Αιγύπτιοι καί Άνατολΐται, 
οΐτινες άπεκάλουν έτος ένα · ή τρεις μόνον σεληνιακούς μήνας. ’Αφέντες 
ταΰτα φέρομεν είς άπόδειξίν τούτου, δπερ άλλως δέν έχει ανάγκην τοι- 
αύτην, παραδείγματα. τινα άρχαίων αληθών φιλοσόφων διαπρεψάντων έπί 
άκρα αύστηρότητι καί μετριότη’τι έν τώ βίω, δι’ ο καί ήλθον είς μακρόν 
γήρας· λ. χ. κατά Αουκιανόν Δημόκριτος ό Άβδυρίτης έτών γενόμενος 4 
καί 100 άπεσχόμενος τροφής έτελεύτα. Ξενόφιλος ό μουσικός, κατά ’Αρι
στόξενον, Πυθαγόριος υπέρ τά 105.—ό Σόλων, ό Θαλής, ό Πιττακός έκ 
τών επτά σοφών) άνά 100.—Ζήνων ό έγκρατέστατος 98 (δστις ώς λέγεται, 
εισερχόμενος είς τήν έκκλησίαν, καί προσπταίσας άπεφθέγξατο «τί μέ βοάς;» 
καί έπιστρέψας οΐκαδε καί άποσχόμενος τροφής τελευτήσαι τόν βίον. Ό 
τούτου διάδοχος Κλεάνθης 96) καί ουτος άποσχών τροφής έτελεύτα—Ό Ξε- 
νοφάνης ό φυσικός 91.—Ξενοκράτης ό τοΰ Πλάτωνος μαθητής §4.—Καρ- 
νεάδης δ τής νεωτέρας ’Ακαδημίας άρχηγός 85.—Ό Χρύσιππο; 81.—Δι
ογένης ό Σελευκεύς 88.—Ποσειδόνιος ό ιστορικός καί φιλόσοφο; 84.—Πλά
των ό ιερώτατο; 81.—’Αθηνόδωρος ό Στωϊκός 82.—Νέστωρ ό Στωϊκός 92, 
καί τόσοι άλλοι, ούς παραλείπω χάριν συντομίας. Έκ δέ τών Συγγραφέων 
ό Κτησίβιος 124 καί έτελεύτησεν έν περιπάτω.—Ό Τερώνιμος ό άκουλου- 
θήσας πάσα; τάς έκστρατείας τή; έποχής έκείνης καί πολλά ύποστάς 10 4 

καί τόσοι άλλοι. ’Εκ τών ρητόρων ό Γοργίας 108, καί έτελεύτησεν άπο
σχών τροφής- (ουτος έρωτηθείς τήν αιτίαν τοΰ μακροΰ γήρως καί τής υ
γείας πασών τών αισθήσεων αύτοΰ εΐπεν « διά τό μηδέποτε συμπεριενε- 
γθήναι ταΐς άλλων εύωχίαις. »)—Ό ’Ισοκράτης 96 έτών έγραφε τόν Πανη
γυρικόν αύτοΰ, καί άπέθανεν ώς ήσθετο ’Αθηναίους έν τή περί Χαιρώυειαν 
μάχη νενικημένους ύπό Φιλίππου, ποτνιόμενος καί είπών τόν εύριπίδειον στίχου 
« Σιδώνιον ποτ’ άστυ Κάδμος έκλιπών .. . » καί έπειπώνα ώς δουλεύσει ή 
Ελλάς, » έξέλιπε τόν βίου. — ’Απολλόδωρος καί ’Αθηνόδωρο; έτη 82.— 
Σοφοκλής ό Τραγωδοποιός 95, καί άπεπνίγη ράγα σταφυλής καταπιών.— 
Κρατΐνος ό τής Κωμωδίας ποιητής 97.—Φιλήμων δέ δ Κωμικός έπίσης 
97 έτη, καί έθανεν άποπνιγείς ύπό ύπερβολικοΰ καί άθρόου γέλωτος, διότι 
είδεν ονον τρώγοντα τά δι’ αύτόν προετοιμασθέντα σΰκα.—’Επίσης ό ’Ανα
κρέων, ό ’Ερατοσθένης, ό Αυκοΰργος καί τόσοι άλλοι πλείονα τών 80 έτών. 
’Αν, καί κατά πόσον συνετέλεσε, Κύριοι, είς τήν μακροβιότητα τών αθα
νάτων τούτων ανθρώπων ή έγκράτεια καί τό έν παντί μέτρον, δέν έχω βε
βαίως ανάγκην νά είπω πρός ύμας- ό άπας δμως λόγος θέλει αποδείξει 
δτι άνευ τούτων μακροβιότης ούκ έστιν έφικτή. Επομένως προβώμεν καί 
ίδωμεν έπί τοΰ παρόντος όποϊαι τινές συνθήκαι δύνανται νά θεωρηθώσι συν- 
τελεστικαί πρός τήν Μακροβιότητα.

§12. Άν λάβη τις, Κύριοι, ύπ’ δψιν μίαν τινα έκ τών έν χρήσει 
μηχανών τό ώρολόγιον λ. χ. καί δτι έκεϊνο τό είδος αύτών διατηρείται 
περισσότερον χρόνον ούτινος ή μηχανή είναι καλλίτερου καί στερεότερου 
είργασμένη, θέλει εικότως παραδεχθή τό αύτό καί περί τοΰ ανθρώπου, ό
τι έκεϊνοι ζώσι πλείονα χρόνον, δσων ό οργανισμός τυγχάνει στερεώτερος 
καί ύγιέστερος· καί τώ δντι ούτως απαιτεί τόσον ό ορθός λόγος, δσον 
καί ή παρατήοησις αύτή. Άλλ’ δμως δέν φαίνεται δυστυχώς έπαληθεΰον 
πάντοτε τοΰτο, όπερ θά ήτον άληθώς λίαν παρήγορον διά τό πλεΐστον 
μέρος τών ανθρώπων ό λόγος δέ είναι, ότι πάντες οί εύρώστως έχοντες 
καί πολλής άπολαύοντες υγείας χαί εύεξίας διά τό άποδίδειν εί; τοΰτο 
πολλήν σημασίαν, χαί άπεριόριστον πεποίθησιν έχειν είς τό άχράδαντον 
τής- εαυτών ύγείας ουδόλως φροντίζουσι νά προνοήσωσι περί αύτής άλλά 
τυφλώς καί άμερίμνως άφίενται είς άπάσας τάς φυσιχάς αύτών όρμάς 
καί παραφοράς, δσας τό άτομον ή δ κόσμος γέννα καί έναγκαλίζεται- διά 
τοΰτο καί βλέπομεν τόσον συχνά ανθρώπους πλήρεις ρώμης καί νεότητος 
καταδαμαζομένους καί ύποχύπτοντας είς τό άνθος τής -ηλικίας αυτών ύπό 
νόσων δεινότατων καί αλγεινών· ένώ άτομα άλλα, ών ή ύγεία φαίνεται 
γλίσχρα καί εύπαθής ή πάντη άδύνατος ώς έκ τούτου λαμβάνοντα πάσα; 
τάς δυνατάς προφυλάξεις φθάνουσι πολλάκις είς ήλιχίαν λίαν προχεχωρη- 
μένην. "Ωστε γνωστού οντος ότι ή ανθρώπινος φύσις παρίσταται λίαν ανί
σχυρος δπως άντιταχθή γενναίως πάντοτε κατά τή; ορμής τών παθών καί 
τών άλλων ήμών τάσεων, προκειμένου μάλιστα περί ρωμαλαίων κράσεων, 
ώς καί ό Ξενοφών, περί τούτου (έν Άπολ. Σωκράτους) « Πάντα μέν ουν, 
» έμοι γε δοκεΐ τά καλά χαί τά άγαθά άσκητά είναι, ούχ ήκιστα δέ σω- 
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» φροσυνη, έν τω γάρ αύτώ σώματι ξυμπεφυτευμέναι τή ψυχή αί ήδοναϊ, 
» πείθουσιν αύτήν μή σωφρονεΐν, άλλά τήν ταχίστην έαυταΐς τε καί τώ 
» σώματι χαρίζεσθαι. » Δικαιούμεθα νά συμπεράνωμεν ότι είναι ίσως προ- 
τιμοτερον νά προιχοδοτηθή ό άνθρωπος ύπό τής φύσεως μέ όργανισμόν 
ασθενή μάλλον, διότι τότε παρακαλουθεΐ ή φρόνησις, ήτις καθίσταται άναγ- 
ζαιοτάτη διά τήν ζωήν. "Οθεν καί ούδόλως παράδοξον άν σχετικώς μέν 
πρός τά άγρια ζώα έσμέν βραχυβιώτεροι, σχετικώς δέ πρός τά βάρβαρα 
καί μή χριστιανικά έθνη, μακροβιώτεροι- ό λόγος είναι ού μόνον ότι ό 
βάρβαρος έπί τή ρώμη αύτοϋ καί τώ περιωρισμένω νω άφίεται τυφλότερον 
καί κτινωδέστερον είς τήν άπόλαυσιν καί είς δλας αύτοϋ τάς έπιθυμίας, 
άλλά καί ότι, ώς άναφέρει ό σπουδαίος Συγγραφεύς Vircy, ό χριστιανισμός 
έκτος τών τόσων ύπεροχών καί τών άλλων αύτοϋ πλεονεκτημάτων δι’ ών 
τοσοϋτον συνετελεσεν έπί τής τελειότητος τών άνθρώπων, έπενήργησεν ά
κόμη άμέσως καί έπί τής μακροβιότητος, διότι διατηρεί τόν άνθρωπον (έν- 
νοοϋμεν τούς άνυποζρίτους Χριστιανούς) έν ζαταστάσει τινί παραπλησίω τή 
νόσω, ώς έκ τών διδασκαλιών, καί τών περί δευτέρας παρουσίας δογμάτων 
αύτοϋ, ρήτρας, ήτις ΐσταται ώς τις αύστηρός καί άμείλικτος διδάσκαλος 
απέναντι μαθητοϋ, έτοιμος νά τιμωρήση καί τά έλάχιστα αύτοϋ πλημ
μελήματα.

Καί τώ όντι, Κύριοι, είναι έναργές ότι ή άφθονία τής ύγείας, τής ισχύος, 
τής εύρωστίας κτλ. πλέον ή άπαξ έγένοντο ή πηγή καί ή πρόφασις είς τά 
λάθη και τάς λοιπάς παρεζτροπάς τής διαίτης καί τών νόσων δσαι συνή
θως τάς συνοδεύουσι. Πόσους δέν είδομεν ή δέν ήζούσαμεν, οϊτινες έπί τή 
άτρώτω αύτών ύγεια ή τω στομάχω, Οέλοντες δέ νά τό άποδείξωσιν έμ- 
πρακτως έπί τραπέζης διά τήν περί τό τρώγειν καί πίνειν ακόρεστου ικα
νότητα αύτών δέν έσκασαν ύπό δυσπεψίας ; λησμονήσαντες τό τοϋ Φωκυλ. 
« Μέτρω μέν φαγέειν, πίνειν καί μυθολογεύειν, πάντων μέτρον άριστον, ύπερ- 
βασιαι ο έλεειναι· » πόσοι δέ διά τό νομίζειν εαυτούς άτρώτους δέν προσε- 
βληθησαν ύπό θανατηφόρων νόσων ; ή δέν άπωλέσθησαν έκθέσαντες εαυτούς 
εις τό ψΰχος τής νυκτός, ή τό όρθριον όπως άλιεύσωσιν ή λουσθώσιν ! 
ή έν τή άσελγεία καί έν τή χαλεπή καί έγερσινόω μέθη διερχόμενοι πάς 
νύκτας αύτών δλας, ά8'"·-'- —1 ------- -"·- ------ λ

δηροί άνδρες ; Καί πόσους 
άληθεΐς κατά τοΰτο μόνον 
ύγεια έρειδόμενοι καί πιστεύσαντες παρεδόθησαν 
αύτών κλίσεις ; 
πάσθησαν άώρως, 
παν '
’Αγγελοι ύπισχνούμενοι ώραΐον μέλλον ! < 
καί τοΰ θαυμασμού τοϋ κόσμου ! διατί άπόλλυσθε ; 
σότερον τήν κοινωνίαν Λ “"·■ r···'— ■ - 
αληθώς καί άγευστοι 
μόλις τοϋ βίου ύμών 

άδοντες και χορεύοντες, ώς τινες μαινόμενοι ή σι- 
δέν γνωρίζει έκαστος νέους ή νέας αγγέλους 

πταισαντας ότι έπι τώ πλούτω αύτών καί τή 
υφλώς εις τάς ανθρωπίνους 

καί όρμάς τυφλότερον τών άλλων, διά τό όποιον καί άφηρ- 
, καί σκληρά θύματα ύπό τοΰ δυσηλεγοΰς Θανάτου ! (Διότι 

τό πολύ τή φύσει πολέμιον Ίπποχρ.) ώ δυστυχή τώ όντι θύματα ! ώ 
! ώ βωμοί καί είδωλα τής λατρείας 

’ ; διατί ήγαπήσατε περισ- 
ι ή τήν ζωήν ; διατί νά άφήσητε τόν κόσμον άποτοι, 
καί ξηροί τό στόμα ώσπερ ό Τάνταλος, έν τώ έαρι 
εύρισκόμενοι ζαί έν τώ μέσω τοϋ πλούτου ζαί τής

τό στόμα ώσπερ ό

φαιδρότητος ύμών ; Πόσοι δέ φρενόμωροι διά τήν πεποίθησιν καί ικανό
τητα αύτών καυχώμενοι καί κομπάζοντες δσον άφορα τά περί τήν δολό- 
μητιν καί λυσιμελή Άφροδίτην δέν καθίστανται έλεεινά καί άωρα θύματα, 
ή δέν παριστάνουσι θλιβεράς καί ειδεχθείς εικόνας τοϋ εύτρώτου καί τής 
κουφότητός των ;

§ 13. Επαναλαμβάνω λοιπόν νά ειπω ότι είναι ίσως προτιμότερου και 
ώς οίον τε συντελεστικον διά τήν μακροβιότητα νά έχή τις κράσιν άσθε- 
νεστέραν, διότι τότε αύτη θέλει φέρει άδιαλείπτως μεθ’ έαυτής τήν συναί
σθησή τής οικείας αδυναμίας, καί ούδέποτε θέλει επιτρέψει οίονδήποτε ρι
ψοκίνδυνου βήμα, καί παρεζτροπάς πάντη ασύμφορους· έπίσης δέ εύχής έργου 
είναι, δσον καί συντελεστικον, όπως, ζαθό Χριστιανοί, ούδ’ έπί στιγμήν 
έπιλανθανώμεθα τών θείων παραδει·· ιάτων, άπερ ύπόσχονται μαζρόν βίου 
ού μόνον διά τούς μεγάλους καί ευσεβείς, άλλά ζαί δι’ αύτά έτι τά εύ- 
πειθή καί εύάγωγα τέκνα, άπερ υποτασσόμενα ζαί άκολουθοϋντα τάς πα
ραινέσεις καί συμβουλάς τών εαυτών γονέων έκτος τών άλλων καλών, άπερ 
Οέλουσιν ώς έζ τούτου καρπωθή, έξ άπαντο; θέλουσι φθάσει καί είς άληθές 
καί παλιόν γήρας, διά τόν άπλούστατον λό/ον, οτι ή άποφυγή τώυ δλε- 
θρίων καί καταστρεπτικών ελαττωμάτων τής ζωής προέρχεται πρός τάς 
ιδιαιτέρας γνώσεις καί έξ αύτής ιδίως τής υποταγής είς τήν φρόνησιν καί 
τήν πείραν ούτω οί νεώτεροι έξ ήμών ώσπερ δέν πρέπει νά περιμένωσι 
κεχηνότες ώς τετριγότες οί νεοττοί καί προσθέτω τήν χελιδόνα, ούτε τήν 
εύτυχίαν, ούτε τήν ύπόληψιν τών άνθρώπων, ούτε κανέν άγαθόν έν τώ 
βίω χωρίς τής τελείας ύποταγής ζαί τής εύσεβοΰς έζπληρώσεως τών συμ
βουλών ζαί παραινέσεων τών άνωτέρων, ούτω δέν πρέπει ζαί νά έλπίζωσι 
νά γείνωσι μακρόβιοι έάν δέν ύποτάσσωνται ταϊς γνώμαις καί συμβουλαϊς 
τών εαυτών γονέων ή τών διδασκάλων τών πολλά άστεα ίδόντων και νοας 
γνόντων πλείστους. Οϋ μόνον λοιπόν Μακάριος κατά τόν ΙΙροφητάναζτα, 
άλλά καί μακρόβιος ό άνήρ, « δς ούζ έπορεύθη έν βουλή άσεβών, και έν 
όδώ αμαρτωλών ούζ έστη· άλλ’ έν τώ νόμω Κυρίου τό θέλημα αύτοϋ, καί 
έν τώ νόμω αύτοϋ μελετήσει ημέρας καί νυκτός. » "Οτε καί τω όντι «έ- 
σται ώς τό ξύλου τό πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους τών ^οάτων, ό του 
καρπόν αύτοϋ δώσει έν καιρώ αύτοϋ, καί τό φύ'λλον αύτοϋ ούζ άπορρυή- 
σεται. » Καί ότι μέν ταΰτα ούτως έχουσιν ούδείς νομίζω ό άντιλέξων. ’Ε
πειδή δμως έξ όσων είρηται, άποδεικνύεται σαφώς δτι ήμεΐς αύτοί όφεί- 
λομεν νά διοιχήσωμεν τήν ύγείαν ήμών πρός τήν μακροβιότητα, είναι δε 
γνωστόν ότι πρός τοΰτο συντελεί ούχ ήττον ή τοιαύτη κατασκευή τοϋ 
σώματος ή μερών τινων μόνον αύτοϋ, καθώς έπίσης καί αύτη ή έζείνη ή 
κράσις, άναγκαϊον καθίσταται νά είπωμεν όλίγας καί έπί τούτων λέξεις.

Καί κατά πρώτον λοιπόν συντελεστικον καί μέγιστον έφόδιον ζαί πλεο
νέκτημα διά τήν μακροβιότητα είναι έκτος τοΰ πλούτου συνετώς χρωμε- 
νου, καί τής σωφροσύνης καί μετριότητος, όμολογουμένως καί τοΰτο, ήτοι 
τό γεννηθήναι ύπό γονέων μαζροβίων αληθώς, διότι είναι γνωστόν ότι 
καί ή μαχροβιότης μεταδίδεται κληρονομικώς όπως καί αί κράσεις καί
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τόσαι άλλαι νόσοι. “Οθεν γεννήτορες φθισικοί Οά προάξωσι τέκνον φθισι- 
χόν δπερ ώς έζ τούτοι» αδύνατον είναι (ώς έχει σήμερον τούλάχιστον ή 
επιστήμη) νά φθάση είς μακρά έτη. Έντεΰθεν ύπάρχουσιν οίκογένειαι έ- 
ζατονταετεΐς, ή άλλαι ών τά μέλη έρχονται καί παρέρχονται ώς τινες 
διάττοντες αστέρες καί μόλις άφίνοντες σημεϊόν τι διαβάσεως έπί τοΰ 
χάρτου τής ζωής. Άρα πρός τήν μακροβιότητα είναι αναγκαία καί κα
λή φύσις, ώς λέγει καί τό σζόλιον, ούτινος μέμνηται καί ό ΙΙλάτων· 
« ύγιαίνειν μέν άριστον άνδρί θνατω, δεύτερον δέ καλόν φυάν γενέσθαι τό 
λ τρίτον δέ πλουτεΐν άδόλως, καί τό τέταρτον ήβαν μετά τών φίλων» δπερ διε- 
χλευάσΟη παρά τοΰ Άναξανδρίδου τοϋ κωμιζοΰ καθ’ δσον αφόρα τό τρίτον τό 
πλουτεΐν, δηλ. « ό τό σκόλιον ευρών εκείνος δς ήν, ό τό μέν ύγιαίνειν καλώς 
» είπε· καθ’ δσον δ’ αφορά τό τρίτον, ήτοι τό πλουτεΐν τοΰΟ’ όράς έμαίνετο, μετά 
τήν ύγείαν γάρ τό πλουτεΐν διαφέρει· καλός δέ πεινών έστ’αισχρόν Οχρίον.»

2 14. Χαρακτήρες δέ διακρίνοντες τά άτομα δσα δύνανται νά ώσι μα
κρόβια είσίν οί εξής περίπου:

Εχουσι τό σώμα αύτών μυώδες μάλλον, τό δέρμα στερεόν καί συμπα
γές ή μάλλον στεγνόν, τήν κοιλίαν ούτε πολύ μεγάλην ούτε προεξέχου- 
σαν τό πολύ· τον θώρακα αρκούντως εύρύν δπως οί πνεύμονες και ή 
καρδία πληρώσιν άνέτως ζαί έλευθέρως τάς φυσιζάς αύτών λειτουργείας· 
τά μέλη των είσί στερεά έν γένει καί μυώδη, ώς είρηται· έχουσι δέ 
στερεούς και άπαντας αύτών τούς όδόντας (διότι άνευ όοόντων δέν ένεργεΐται 
ή δέουσα μάσσησις καί ένσιέλωσις) άνευ τής έντελείας τών όποιων χωλαίνει 
ή πέψις καί ή καλή άφομοίωσις· δθεν καί είναι ορθόν τό « άνευ όδόντων 
κάκιστη ύγεία και πρόϊμον τέλος ».—Οί όφθαλμοί είσί ζωηροί· αί φλέβες 
όραταί καί πλατεΐαι καί έν γένει είσίν ισχνοί μάλλον καί ινώδεις ή ευτρα
φείς, χαύνοι ζαί ζαπίμελοι—ζαί αληθώς οί φυσιζώς λίαν πλούσιοι είς σάρ
κας δέν είναι δυστυχώς καί αρκούντως πλούσιοι είς έτη. Διά τοΰτο, Κύ
ριοι, προτιμότερα ή ισχύς ζαί ό τόνος τών μυώνων, ή ξηρότης ή στερ- 
ρότης τοΰ σώματος, ή αύτη ή μαλθακότης ζαί τό ύπερβάλλον πάχος. Καί 
μονον τω δντι, ό συνδυασμός τών πρώτων στοιχείων ώς έπί τό πλεΐστον 
δύναται νά καταστήση τό σύστημα τής ζωικής ήμών οικονομίας αδιάσει
στου είς τούς κλονισμούς τών διαφόρων νοσημάτων, καί ικανόν δπως μετά 
ένεργητιζότητος διατηρήση έπί ποθώ τήν ζωήν. Αύτό τούτο συμβαίνει, Κύ
ριοι, ζαί είς τό βασίλειον τών φυτών, ώστε δσον σζληροτέρα είναι ή φύσις 
αύτών, τοσούτον καί περισσότερον χρόνον άντέχουσι καί διατηρούνται, ώς 
ή ορΰς, ή έβενος κτλ.—-Τό ίδιον έπίσης συμβαίνει ζαί διά τά ζώα μεταξύ 
τών οποίων τά ίνομυώδη, ήτοι δσα έχουσι μαύρην καί σζληράν τήν σάρκα 
είσί καί τά μάλλον μακρόβια, ώς ό κόοαξ, ό. ψιττακός, ή κάμηλος, ό 
λέων κτλ.

Πρός τούτοις διά τόν άνθρωπον συνήγορα ζαί δηλωτικά μαζροβιότητος 
δύνανται νά θεωρηθώσι ζαί τά έξης· φωνή βροντώδης μάλλον, ή μειλίχιος 
ζαί ήδυμελής, φωνή όντως αρρενωπή ζαί ζρατηρά, κεφαλή ισχυρά ζαί λι- 
παροπλόζαμος, μή ούσα είς ύπεοβολήν ογκώδης, ούτε έπί λαιμού πολύ βοα-

χέος (δπερ προζαλεΐ τήν άποπληξίαν συνήθως)· ώς έπίσης ζαί χαρακτήρ 
ανδρικός, έλεύθερος καί ισχυρός, δπως άντιπαλαίη κατά τών έπιβουλών τοΰ 
νεωτερισμού και τών άλλων γοητειών τοΰ κόσμου. Ένί λόγω ή τελειότης, 
ή αρμονία, ή άναλογία τών μερών, καί ή ισότιμος δύναμις τών λοιπών 
τοΰ σώματος μελών, κρατυνομένη διά τής άσζήσεως, ήτις διατηρεί τήν 
ένεργητικότητα τοΰ οργανισμού ή τού στομάχου καί τής πέψεως, ιδού 
δ,τι συντελεί καί ύπόσχεται μακροβιότητα καί ύγείαν άδιάσειστον.

Ύπάρχουσιν δμως, Κύριοι, οί διατεινόμενοι δτι πρός τήν μακροβιότητα 
άναγκαΐον καί ζάλλιστον σημείου δέν είναι δσα άπεριθμήσαμεν, άλλ’ δ
λως τό έυαντίον, ήτοι ίνες μάλλον άβραί καί μαλθακαί, αίτινες άπαι- 
τούσι πολύν χρόνον δπως σχληρυνθώσι· καί φέρουσιν ώς παράδειγμα τούς 
γέροντας, λέγοντες δτι διά τοΰτο ακριβώς είσι τοιοΰτοι, διότι ίσχνάνθησαν καί 
έξηράνθησαναί σάρκες αύτών· άλλά τό κατ’ εμέ συντάσσομαι τοΐς γνωματεύ- 
ουσιν, δτι τό γήρας δέν χαρακτηρίζει ούτε ή σκλήρυνσις τών ίνών, ού- 

ίσχνανσις έν γένει αύτών, ά7.λ’ ή έξασθένησις τών συσταλτικών λε- 
αίσθήσεων δπως συμβαίνει παρ’ άπασι τοΐς 

αύτη συμβαίνει τοσούτω ταχέως, δσω τά ζώα 
καί ζοηρότητος, ή

τε ή ίσχνανσις έν γένει αύτών 
γομένων δυνάμεων ζαί τών 
ζώοις· καί δή ή έζπτωσις 
ένεργοΰσιν έν τή ζωή μετά πλείονος ένεργητιζότητος 
δέν τρέφονται άποχρώντως καί έπαρκώς, ή έξαντλούνται τέλος παντοιοτρόπως 
καί άνευ οικονομίας καί φειδούς.

§ 15 Δυστυχώς δμως πάντα τά άνωτέρω ρηθέντα πλεονεκτήματα, πάν- 
ταύτα τά δώρα δέν είναι κοινόν τι κτήμα καί κλήρος κοινός παρ’ 

τοΐς άνθρώποις, άλλ’ έξήρτηται τό πλεΐστον ίσως τόσον άπό 
τό μάλλον καί ήττον καλώς ή κακώς καταρτισμένους γονείς, 

καί άπό τήν καταθ.ληλότητα καί 
έχοντες 
ναγζαίως 
τής ζωής, ή 
φειδώς έν τή νεότητι 
νανται νά γεννήσωσι 
σπουδαίαν έπιρροήν ι 
κ.τηται ζαί ή ζάλή ή κακή < 
καθήκον έχει νά άφοσιούται άείποτε 
φροντίδας τής 
δόνας καί διασκεδάσεις π- 
τό έργον τής συλλήψεως· 
ελαφρά ύπέρ 
οις δι’ δλας 
ιδιοτρόπους ' 
μίας έφευρέσεις καί 
Χάρυβδις, ήν 
τοΰ οργανισμού καί 
πολλής καί εύλαβούς άοοσιώσεως,

τα 
άπασι 
κατά

τους 
δσον 

αύτών. Σύζυγοι λ. χ. μή 
ζαί προβεβηζότες δτε α
τό σβεννύμενον ήδη πύρ 

έρωτος ά- 
; πώς δύ- 

όμως πολλήν ζαί 
τών τέκνων κί- 
ής μητρός, ήτις 

μάλλον έργασίας ζαί 
έπιβλαβεΐς ή- 
νά διαταραχθή 
λίαν στενά ή 

ν τοΐς παιγνί- 
;ς μόδας τούς 
υπίνης άδυνα-

τήν έζλογήν 
τήν άνάλογον ηλικίαν ή έξηντλημένοι 
φέρουσιν είς τήν νυμφικήν παστάδα 
ή τήν κόνιν χαί τά συντρίμματα αισθημάτων και 

. ποότερον έξαντληθέντος ζαί διασζορπισθέντος 
τέκνα ύγιή καί μακρόβια; Έπίσης 

διά τήν ζωήν καί τήν μακροβιότητα 
διαγωγή καί συμπεριφορά 

-----  ήδείας 
ματαίας καί 

•Ιναι δυνατόν

είς_τέ 
οικογένειας, ή είς τάς άλλ 

παραδιδομένη, δι’ ώ 
·— ούτε δέ ζαί νά

νά διέρχεται έν 
νύκτας, έζάστοτε 

ζαί τάς 
διότι ή αϋπνία είναι φοβερά τις Σκύλλη ή 
οοχιμάση τις άνευ μεγίστης συνταράξεως 

πολλώ δέ πλέον αί έγζιοι άλλά μετά 
στε νά έπιτρέπη δπως ούδ’ ελάχιστα*

τό δέον, ή
ολοκλήρους 

πόθους καί συρμούς 
............ί κλίσεις, 

άδύνατον νά 
ής ύγειας

ούδ
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έπιρρεασθή ό καρπός τής κοιλίας αύτής. Προ πάντων δέ νά θηλάζη ή 
ιδία τδ τέχνον αύτής επιμελούμενη ώς οΐόν τε χαι διατηρούσα συμφέ- 
ρουσαν και κατάλληλον δίαιταν. Άλλ’ εκτός τούτου άναμφιβόλως μεγί · 
στην επιρροήν καθόσον αφορά τήν μετάδοσίν στοιχείων πρός μαζροβιότη- 
τα έχει ή εποχή ακόμη καί ή ώρα τής συλλήψεως, ώς έπίσης ή ηθι
κή καί σωματική διάθεσις και χατάστασις τών γονέων. Ούτω τέκνα συλ- 
λαμβανόμενα έν ώρα έαρος καί ύπδ συζύγων ύγιών τε καί ισχυρών ύπό 
τήν έπιρροήν τοΰ εύλογηθέντος Γάμου καί τοΰ φυσιχοΰ καί αγίου πυρδς 
τοΰ θείου έρωτος, μετά τήν ώραν ιδίως τής πέψεως είναι πλέον ή βέβαιον δτι 
θά γεννηθώσιν έχοντα δλα ή και πλείονα τών προρρηθέντων πλεονεκτημά
των καί στοιχείων πρδς εύρωστίαν καί μακροβιότητα, δώρα διά τά όποια δ- 
φείλουσι ταΰτα άπειρον πρδς τούς γονείς αύτών εύγνωμοσύνην. 'Αν δέ 
σήμερον βλέπωμεν δλως διόλου τδ έναντίον, άν τά περισσότερα τών γεν- 
νομένων τέκνων εισίν εύπαθή, ραχητικά καί αδύνατα, άν έχωσι τδ στήθος 
αύτών στενόν ή δυσανάλογον, καί συμπεπιεσμένην τήν κεφαλήν, άν ήναι 
έλθ.ειπή ή δύσμορφα κτλ. ταΰτα πάντα δέον νά άποδοθώσιν είτε εΐς τήν 
δυσανάλογον ηλικίαν τών γονέων, είτε τήν κακήν έκλογήν τών κράσεων, 
ή τέλος εΐς τήν λαγνείαν καί τά άλλα πάθη ήμών· διότι τέκνα λ. χ. 
συλλαμβανόμενα ύπδ τδ κράνος τής μέθης, ή αδιαθεσίας, ή κατά τήν 
πορείαν σιφιλιτίκής τίνος νόσου, ή ύπδ γονέων φθισικών, είναι αδύνατον νά 
ώσι τέλεια ζαί ώριμα, ή νά φέρωσιν δσα στοιχεία απαιτεί ή αληθής 
μακροβιότης. Είναι δλως αδύνατον, Κύριοι, τοΰτο απ’ έναντίας μάλιστα 
θέλουσι γεννηθή πτωχά ύγείας ζαί κράσεως ίσχυρας, άνευ χαραζτήρος 
εύθύμοϋ, ατελή ζαί ραχητικά, τυφλά ή στραβίζοντα, βλακώδη ή χωλά δ
λως· επομένως ζαί ποιαν τινα θέλουσιν έχει τά δυστυχή ταΰτα πλάσμα
τα εύχαρίστησιν, ή ποιαν Οά ευρωσιν ηδονήν έν τώ βίω, δστις έν τή 
βραχύτητί του έσεται άτελεύτητον καί διαρκές μαρτυρολόγιον; Ποιαν δέ 
εύγνωμοσύνην δφείλουσι ταΰτα πρδς τούς εαυτών Γονείς, ών ή αφροσύνη 
καί ή ασέλγεια τά έπροίζισε μέ τόσας δυστυχίας καί θλίψεις; Άλλ’ εί
πομεν πολλάκις Κύριοι, δτι ό άνθρωπος αδύνατον είναι νά ύποβάλη εαυτόν είς 
άπάσας ταύτας τάς αύστηράς ύπαγορεύσεις τής τάξεως καί τής φιλοσοφί
ας, άφοΰ χαί αύτούς τούς φιλοσόφους έν τοΐς λόγοις μόνον εύρίσκομεν 
τοιούτους έν δέ τοΐς έργοις άνοήτους όντας, ώς είπέ ποτέ Άνάξιππος ό 
Κωμωδοποιός « οίμοι φιλοσοφείς; άλλά τούς γε φιλοσόφους έν τοΐς λόγοις 
β φρονοϋντας εύρίσκω μόνον έν δέ τοΐς έργοις άνοήτους όρώ ». Ναι, άφοΰ 
βλέπωμεν τόσον συχνά καί ιδίως παρ’ήμΐν ανθρώπους προτιμώντας διά συζύγους 
πρόσωπα μή φέροντα είς τόν βωμόν τοΰ γάμου είμή προίκα μόνον, χρήμα
τα μόνον, ή όνομα οικογένειας, ή τίτλον μόνον ξηρόν, κάτωθεν τοΰ όποι
ου κρύπτονται αί μέγισται άτέλειαι ή δυστυχίαι. Πόσοι κάλλιστοι άλλως 
τε πατέρες δέν προτιμώσι διά συζύγους τών τέκνων αύτών ανθρώπους υ
περήλικας καί έξηντλημένους, ή άποβλέποντες είς κοινωνικός τινας αξιώ
σεις παρορώσι τήν άληθή υγείαν ζαί τούς άξιους ζαί καταλλήλους ε
κείνους νέους, μεθ’ ών πρός τήν εύτυχίαν τών ιδίων τέκνων θά έπροικο- 

δότουν τήν κοινωνίαν μέ γόνους πλήρεις ζωής ζαί μακροβιότητος. ΙΙόσοι 
δέ δυστυχώς, Κύριοι, χάριν ματαιότητος καί ψευδούς ζαί απατηλής χα
ράς διά τήν εύτυχίαν δήθεν καί χαράν τών ιδίων τέκνων, δέν κρύπτουσι 
δείνας ζαί έπιζινδύνους άτελείας ζαί νόσους, δπως άποκαταστήσωσιν αύ
τά, χωρίς νά συλλογισθώσι τάς έκ τούτων συνέπειας! Άν δέν δύναται τις, 
Κύριοι, νά άποκαλέση τοΰτο άτιμον απάτην καί ψεΰοος αξιόποινον, άλλ’ 
όμως δικαιούμεθα νά τούς ζαταζρίνωμεν διότι ζαταδιχάζουσιν ολόκληρον 
γενεάν εΐς σειράν άτελευτήτων δεινών καί παθημάτων.

§ 16 Άλλ’ δμως όμολογήσωμεν χάριτας είς τήν φύσιν, ήτις πρόθυμος 
έρχεται άντιλήπτωρ καί βοηθός τών έκ τών τοιούτων δυστυχών γάμων 
άδυνάτων δργανισμών, διότι άλλως άπό πολλοΰ θά ήτο δλος κόσμος, 
όχλος χωλών, τυφλών καί παντοίων έλλείψεων φυσικών καί στρεβ7^ώ- 
σεων καί έν πάση τή έπιφανεία τής γής. Ή σώτειρα καί εύεργετική αυ
τή φύσις έν τή άληθεΐ μητρική αύτής μερίμνη ύποχρεοϊ τά άδύνατα ταΰ
τα πλάσματα, έν τή συναισθήσει τής ιδίας αύτών άτελείας καί άδυναμί- 
ας, νά περιχαραζώνται όπισθεν τής δειλίας καί λαμβάνωσιν ώς θώρακα 
τον λογικόν έγωϊσμον, άκολουθοΰντα άριστα ζαί ώς οΐόν τε συντελεστι- 
χά πρός τήν μακροβιότητα μέτρα, άπερ παραβλέπουσι ζαί περιφρονοΰσιν 
οί νομιζόμενοι Σαμψώνες και Ήραχλεΐς. Διά τοΰτο, Κύριοι, καί πόσοι ώς 
είπομεν νέοι άδάμ,αστοι κατά τδ φαινόμενου, πόσοι οργανισμοί άληθώς 
Γολιάθιοι, πόσαι κράσεις έξαιρετιχαί ζαί άληθώς μοναδιχαί δέν ύπέχυψαν 
σκληρώς καί άώρως θερισθέντες ύπδ τοϋ άστοργου καί βροτολοιγοΰ, ώς εΐ
ρηται, Χάρωνος ! έν ώ άλλοι πάντοτε φιλάσθενοι καί υποχονδριακοί, δι’ 
ους ετρεμον άνά πασαν στιγμήν, έχεΐνοι, μένουσιν έτι έπιζώντες, νεμόμε- 
νοι φρονίμως τά άγαθά τής ζωής!!

Όστις λοιπόν, Κύριοι, δέν έχει αρκετήν γενναιότητα ή άρχετά κεφάλαια 
όπως ύπερνιχήση τήν νόσον, οφείλει νά κλίνη ταπεινώς τήν κεφαλήν ε
νώπιον της ή νά έξοικειωθή μετ’ αύτής, διότι ούτω καί μόνον δύναται 
τις νά έξασθενήση καί έξουδετερώση τήν φονικήν έχείνην προσβολήν χαί 
έφοδον θά είναι βεβαίως ό εΐλως αύτής, άλλ’ δμως διά τούτου μόνου 
τοΰ μέσου θέλει κατορθώσει δπως ζήση περισσότερον ή άν άνέθετε πάσας 
αύτοΰ τάς έλπίδας ή έβασίζετο είς τάς φυσικός του δυνάμεις, καί περιε- 
φρόνει ούτω καί έξετίθετο είς τήν μανίαν και λύσσαν τοΰ θανάτου.

’Εξ όσων άρα είπομεν δύναται τις νά συμπεράνη, ότι έκαστον δν γεν- 
νώμενον λαμβάνει έκτδς ώρισμένης τίνος ποσότητος συναισθήσεως καί συ- 
σταλτιχότητος, ήτις είναι άνάλογος πρός τήν ιδαιτέραν αύτοΰ κρασιν χαί 
τό είδος αύτοΰ, καί κεφάλαιον τι έπίσης ζωής καί μακροβιότητος, δπερ δύ
ναται νά έξοδεύση ό άνθρωπος άφειδώς χαί ώς τάχιον, ή νά διαχειρισθή 
ώς οΐόν τε οίκονομικώτερον καί μετά τής δεούσης φειδοΰς. Διά τοΰτο 
λοιπόν όφοίλομεν πάντες, άν έπιθυμώμεν τήν μακροβιότητα ήμών νά έχω- 
μεν μέτρον καί στάθμην είς άπάσας ήμών τάς πράξεις, οδηγόν δέ τήν 
φωνήν μόνον τής ιδίας αύτοσυντηρησίας. "Οθεν πρέπει νά άποφεύγωμεν 
αάς ύπερβολιχάς ήδονάς τόσον έν τή τραπέζη, δσον καί έν τφ έρωτι καί 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΓΔ. Ζ'.) ΰ2 
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τά λο'.π& πάθη έν γένει εις «πάσας ήμών τάς λοιπάς χόινωνϊχάς περιπέ
τειας χαί τάσεις, άποφεύγοντες δηλονότι πάν δ,τι συντελεί ή επιταχύνει 
τήν δαπάνην καί τήν απώλειαν τών οργανικών ήμών στοιχείων, καί δ,τι 
ταράσσει ή συγκινεΐ τήν ψυχήν, δτε ζαί μόνον δυνάμεθα νά ζατορθώσω- 
μεν τήν έπίτευξιν τής έφιζτής μακροβιότητος ήμών. Άς προσπαθώμεν 
νά άποφεύγωμεν τούς έκ τοϋ νεωτερισμού κοσχινιδον έπιπίπτοντας κινδύ
νους, ώς καί δσα άλλα σωριδδν φέρει κακά και φορτία ή μόδα, καί έν 
τηλικαύτη βία ώστε έν άκαρεί, ώς ειπεΐν, χρόνου παντελής έπιγίγνεται 
ναυαγία της ήσυχίας καί εύτυχίας τής ζωής' καί δλων τών άλλων αγα
θών τοΰ βίου. Άποφεύγωμεν τό δξύ, τδ εύερέθιστον, τήν σπατάλην καί 
τδν συρμόν· ωμεν εύθεϊς, αγαθοί καί πράοι, σφώμεν τά φλογιστικά καί 
έρεθίστικά ποτά, άτινα διά τήν κακήν ήμών τύχην έπί τοσοϋτον, ώς μή 
ώφειλεν, έπολλαπλασίασεν ή καθ’ ήμας κοινωνία, ζαί άτινα διεγείοουσι μέν 
καί άνάπτουσιν, ώς ειπεΐν, πρδς στιγμήν τδ νευρικόν ήμών σύστημα καί 
μάς καθιστώσι ζωηρούς καί εύθύμους, άλλά διά τοΰτο ακριβώς βραχύνουν 
ζαί τήν ζωήν- άλλά δυστυχώς σήμερον ζώμεν ύπό τδ κράτος τούτου διό 
καί όμοιάζομεν τήν δαδα, ήτις καίει μέν καί ταχύτερου καί περισσότερον 
λάμπει άναλόγως τοΰ πάχους τής θρυαλλίδας ή τής άναδιδομένης φλό
γας καί λαμπηδόνος, άλλ’ ήτις διά τοΰτο καταστρέφεται καί ταχύτερου.

Άλλά μή νομίση τις δι’ δσα μέχρι τοΰδε ειπομεν, δτι έννοοΰμεν ώς 
άναγκαΐον πρδς τήν μακροβιότητα βίον δλως απαθή ή παντελή απραξίαν 
καί άζηδείαν, ή τέλος αιώνιον ύπνον, πολλοϋ γε ζαί δει- διότι βίος τοι- 
οϋτος ή απραξία τοιαύτη ήθελεν έχει ώς βέβαιον αποτέλεσμα τήν κατά 
μικρόν καί κατ’ ολίγον έξασθένησιν τοΰ οργανισμού, ζαί τά έζ ταύτης συνε
παγόμενα άλλα κακά. Άπ’ έναντίας ή άσκησις είτε ή μετρία γυμναστική 
καί ή τακτική και είς εύάερα μέρη κίνησις, ώς ζαί ή μετρία έργασία τοΰ 
νοδς καί τοΰ σώματος, καθώς έπίσης καί αί ψυχρολουσία·., ώς στηρίζουσαι 
καί τονοϋσαι τόν οργανισμόν, είσίν άναμφιλέζτως συν ίελεστικόταται είς τήν 
μακροβιότητα. Καί περί μέν τούτων «λις.

17. Μετά ταΰτα, Κύριοι, πρόκειται νά είπωμεν ολίγα περί τής ήλικίας 
τών αρχαιότερων ζαί τής μακροβιότητος ήμών κατά σύγζρισιν, ή άντιπα- 
ράθεσιν έπειδή δμως δυστυχώς έχομεν ακριβείς στατιστικούς τής ζωής 
καί τοϋ θανάτου καθ’ έκαστον τόπον καί κλίμα ζαί κατά τούς διαφόρους 
αιώνας έζ συμπερασμάτων μόνον ή απλών ιστορικών παραδόσεων παραδε- 
χόμεθα δτι οί αρχαιότεροι έζων πλείονα ήμών χρόνον, καί δή ό μέσος ορο 
τής ζωής αύτών πρέπει νά Οεωρηθή ό μεταξύ τοΰ 60—80 έτους. ΙΙρό 
τούτοις όφείλομεν νά δμολογήσωμεν, δτι ύπάρχουσι τινες τόποι έχοντε 
αείποτε τδ πγεονέκτημα τοΰ συντελεΐν είς τήν μακροβιότητα τών κατοί
κων αύτών, πρός μικράν δέ έπιβεβαίωσιν μνησθώμεν τοΰ εξής δπερ με
ταδίδει ήμΐν ό Πλίνιος. 76 Μ. X. έπί Ούεσπασιανοΰ έγένετο έξέτασίς τις 
ταί στατιστική τής μακροβιότητος, ώς ένεστιν ακριβής έπί τών κατοίκων 
χής χώρας τής κοιμένης μεταξύ τών Άπεννίνων καί τοΰ Πώ, καί εύρέ-
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ότι ούδεμία ή ελάχιστη μόνον μετα- 
τών κατοίκων καί είς τό κλίμα τοΰ 

νά ευρεθώσιν άνθρωποι καί είς έλάσσονα ά- 
τήν τοιαύτην ήλικίαν. Τί συμβαίνει λοιπόν· ή δίαιτα τών 
υγιεινότερα καί μάλλον φυσική; ή ό νεωτερισμός καί ή 

τοΰτο;
όμολογητέον δτι ή μαχροβιότης διαφέρει άνα- 

; τών ηθών καί εθίμων 
τις ή αληθής έπί τών δια

είναι άληθές δτι ή μα-

Στρούϊκ έν Όλλαν- 
ύπολογισμούς όσοι 

τοΰ σοφοΰ Σου- 
δύναται νά φθάση 

1 τών 100, καί

τοΰ 
τούς 

αίώνος ύποΰ 
άνθρώπων έν Εύρώπη μόνον εις 

Χρειάζονται δέ 1400 άτομα δπως εύρεθή
τών σχετικώς μακροβίων τούτων 2—3 φοράς συχνότερου ά-

— · -· . _ _ - ___ _ Λ.,.'____ '

Έν ΙΙάρμα 
είς 'Ριμίνιον 

καί έν Φαέντζα γυνή
Σήμερον δέ μολονότι βεβάιόόσιν 

βολή έπήλθεν είς τον πληθυσμόν 
τόπου είναι όμως δύσκολου 
ριθμδν έχοντες 
άρχαίωυ ήτον 
πρόοδος ήμών έπέφερε

ΜδλοντοΟτο, Κύριοι, 
λόγως τοΰ χαρακτήρος τών έποχών, άναλόγως 
τών διαφόρων τόπων, καί παρετηρήθη μείωσίς · 
φόρων τόπων καί κλιμάτων διαφορά. "Οθεν καί 
κροβιότης είναι ελάχιστη είς τά κλίματα δπου έπικρατεϊ ή ύγρασία ώς 
τό απέδειξαν αί παρατηρήσεις τοΰ Κέρσεμπωμ καί 
δία. Άλλά κατά τάς άκριβεϊς παρατηρήσεις καί 
έγένοντο κατά τάς άρχάς τοϋ παρόντος 
σμιλχίου, έπί χιλίων 
τδ 97 έτος. ' 
δτι μεταξύ 
παντώνται γυναίκες. Έν Λονδίνω έπί 21 χιλιάδας οϊτινες θνήσκουσι κατά 
πάν έτος, μόλις ευρίσκουται 2—6 έζατοντούτεις. Είς δέ τούς Παρισίους μόλις 
απαντάται εις έπί 2—3 χιλιάδας, Ονησκόντων περίπου 20 χιλιάδων κατ’ έτος.

Καθόσον δ’ αφόρα τήν ήμετέραν κυρίως λ.εγομένην Πόλιν, (είς ήν κα- 
·* θόσον δύναται τις νά συμπεράνη άποθυήσχουσι συνήθως, δταν δέν υπάρ- 

χουσιν επιδημικά νοσήματα άλλα, 6—8—10 χιλιάδες άνθρωποι κατ’ έ
τος, ή μαζροβιότης καίτοι ούδεμιάς ύπαρχούσης καθόσον εγώ γνωρίζω 

; στατιστικής τίνος, δέν είναι δυστυχώς ούτε λίαν συχνή, 
ς τών έξυμνουμένων πλεονεκτημάτων ζαί τής εκτάκτου ζαί 

μοναδικής αύτής γεωγραφικής ζαί τοπογραφικής Οέσεως καί 
κλίματος. Ό λόγος δέ τούτου έγκειται ού μόνον είς τάς οδούς 

αύτής ών αί πλεϊσται είσί στενόταται, ρυπαρόταται καί δλως ανήλιοι, 
δθεν καί κάθυγροι καί βορβορώδεις αί πλεϊσται, ή άή.ηθώς τελματώδεις 
χαί πλήρεις σζυβάλλων καί ζώων τεθνεώτων, άλλά καί κατά μέγα μέ. 

εξακριβωμένης 
ούτε ανάλογο; 
δλως 
τοϋ
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ρος είς τά τείχει αύτής, άτινα έχτός δτι δίατηροϋσιν άφθονοτάτην ύγρα- 
σίαν έμποδίζουσι χαί τήν έλευθέραν κυκλοφορίαν τών όχετών και άλλων 
ύδάτων άτινα φέρουσι κατά καιρόν οί ύετοί, καί είς τούς πρόποδας ών 
πολλάκις ύπάρχουσι σωροί φοβεροί άχαθαρσιών έν οίς διαβιοΰσι καί θνή- 
σχουσι μυς κΰνες καί τόσα άλλα ζώα· πρός δέ αί σύμπυκνοι καί χθαμα- 
λώταται συνοιχίαι, ώς είναι λ. γ. ό Κασίμ Πασάς, ό Βαλατας ή τό 
Μπερεκέτ σοκάκι καί τόσα άλλα μέρη αληθώς όλερά καί δυσοσμότατα, 
ών αί άθλιαι διερρηγμέναι οίκίαι έχουσι τήν φυσιογνωμίαν τών μερών, έν
θα ένδιαιτώνται βαλαντιοτόμοι καί χαρτοπαίκται, ώς λέγει ό περιηγητής 
Rolland, ή ών αί έτοιμόρροποι καί έν πλήρει αποσυνθέσει οίκίαι έχουσιν 
έν μέν τή στοά τόν άχώρα, (κασσίδα) έν δέ τοΐς τοίχοις τήν λέπραν 
κατά τόν Κον Θεόφιλον Golier. Άλλ’ έκτος τούτου έτερος σπουδαίος λό
γος πρός τό έπίνοσον τής ήμετέρας πόλεως. Είναι ώς λίαν όρθώς πα
ρατηρεί ό ήμέτερος ακάματος συμπολίτης καί συνάδελφος Κος Πασπάτης 
έν τώ περί έθν. Νοσοκ. ύπομνήματί του τά άπειρα χάνια ένθα άπαντά τις 
πολύ σκότος, άφθονον υγρασίαν καί άκαρθασίαν μετά ά'ληθοϋς ναυτιώδους 
δυσωδίας, καί μεγάΧην συσσώρευσιν άνθρώπων αγεληδόν συνοικούντων, οί- 
ντερέδες καί τά άλλα άφθονα έλη ή τέλματα, άπερ παντού άπαντώμενα, 
συχνότερα εύρίσκονται καθ’ δλην τήν παράλιον καί ένοικουμένην γραμμήν 
καί άτινα καθίστανται ή διαρκής πηγή μιασμάτων έξ ών προάγονται οί 
τόσον άφθόνως άπαντώμενοι διαλείποντες πυρετοί καί αί κακοηθέστατα', δυ- 
σεντερίαι, καί δπως άποδείξωμεν τήν έκ τούτων χαχίστην έπίδρασιν έπί 
τής δλης ύγείας χαί μακροβιότητος ήμών δανειζόμεθα έκ τοϋ άξιολόγου 
πονήματος περί Νοσοκομ. τοϋ Κ. ΓΙασπάτου τήν εξής ύποσημείωσίν αύτοΰ είς 
τήν Σελ. 48 α Πρώτη είς τήν Εύρώπην ή Γενέβρα κατέγραψε τοιουτους 
» πίνακας (στατιστικούς δηλαδή)· άρχίζοντας άπό τοϋ 1549 μανθάνομεν έκ 
» τών πολιτίμων τούτων πινάκων, δτι ή πιθανή διάρκεια τοϋ βίου τών 
» έγχατοίκων περί τό τέλος τοϋ 17ου αίώνος ήτο περίπου 20 έτη, περί 
» τό τέλος τοϋ 18ου 32, καί τήν σήμερον 45· τοιοΰτοι είσίν οί καρποί 
» τής τόσης μερίμνης είς τήν καθαριότητα τής πόλεως ταύτης. » Εύτυ- 
χώς δμως δέν συμβαίνει τό ίδιον είς τάς άπειρους καί ώραίας έξοχάς τοϋ 
Βυζαντίου, ένθα έκτος τής εύεργετικής έπιρροής αύτών, ύπάρχουσιν οική
ματα μάλλον ευάερα καί εύήλια, καί δπου ό κεκοπιακώς άνθρωπος τής 
κοινωνίας ευρίσκει πρός τήν αναψυχήν πολλά στοιχεία ικανά όπως άνα- 
πληρώσωσι πολλάς όργανιχάς απώλειας καί πολλάς θεραπεύσωσιν αδιαθε
σίας. ’Εκτός δέ τούτου, επειδή είναι γνωστόν δτι ή μακροβιότης έπιρρεά- 
ζεται καί άπό τό είδος τής ζωής ή τών επαγγελμάτων καθ’ έκαστον τό
πον, είναι δήλον δτι παρ’ ήμΐν ή λίαν ενεργητική ζωή, αί άπειραι χαί κα
θημερινοί συγκινήσεις, οί μεγάλοι καί πανταχόθεν περικυχλοΰντες ήμάς κίν
δυνοι, ή τάσις, τό πνεύμα τής έποχής, ήν χαρακτηρίζει άνυπομονησία καί 
ζωηρότης έκτακτος, πάντα ταϋτα έχουσιν ώς άποτέλεσμα δτι σπανίως ά
παντάται, ιδίως μεταξύ τής τάξεως έχείνης τών άνθρώπων, οΐτινες μετά 
ζήλου καί έξ επαγγέλματος ύπηρετοϋσι τόν Άργυροφάντην καί Κερδώον 

Έρμήν, γέροντες ύπερογδοηχοντούτεις, οί πλεΐστοι δέ αύτών θνήσκουσιν έν 
τώ σταδίω τής άνδριχής αύτών ήλιχίας, και μάλιστα ύπό νοσημάτων τοϋ 
πνεύμονος ή τής χαρδίας, άτινα είσί τά άποτελέσματα τής διηνεκούς ά- 
γωνίας καί τών άλλων συγκινήσεων, ή ύπό νοσημάτων τοϋ ήπατος χαί τής 
κοιλίας, άπερ είσίν ή άπόρροια τών καταχρήσεων τής ρακής, ής γίνεται 
τόση δυστυχώς παρ’ ήμΐν χρήσις· καθ’ δσον δ’ άφορα ιδιαιτέρως τήν τάξιν 
τών πλουσίων ειπομεν ήδη τούς λόγους δι’ οΰς σπανίως άπαντώνται γέ
ροντες πολιοί καί χαρτερόθυμοι ού μόνον ένταΰθα άλλ’ ούδαμοΰ τών με
γάλων κοινωνιών, διότι μετά τοΰ πλούτου συμπαρομαρτοΰσιν ό τύφος, ή 
χατάχρησις καί άλλα μυρία κακά.—Μόνον δθεν μεταξύ τών κατωτέρω τά
ξεων δύναται τις νά εύρη ανθρώπους ύπερήλικας χαί σεβασμίους, διότι μόνη 
ή τάξις αυτή άκόμη άζολουθεΐ τήν σωτήριον οδόν τής μακροβιότητος διά 
τής εύσεβοΰς έγκρατείας ζαί τοϋ έν παντί μέτρου, καί μόνη αΰτη τηρεί 
κάππως τά πατρώα καί άρχαϊχώτερα ήθη καί έθιμα· δθεν χαί μόνον διά 
τοϋ μέσου τούτου χατορθοΰσι πολλοί τής τάξεως ταύτης νά σωθώσιν άώρου 
θανάτου, ώσπερ Οϋνοί τις έκ τοϋ μυχού τής σαγήνης ούκ ολίγον τό δέ
λεαρ χαταπιόντες, πάντες δέ οί λοιποί άπολλυμεθα, κατασζορπίζοντες ούτως 
είπεΐν τάς ήμέρας ήμών είς τόν βωμόν τοΰ νεωτερισμού ώς κάρυα άπό 
τετριμμένου χοφίνου. Παραδείγματα μακροβίων άνθρώπων έν Κωνστα)πόλει 
βεβαίως είναι πολλά, καθώς πολύς -είναι χαί ό πληθυσμός αύτής, άλλά 
δέν κρίνω άναγκαΐον νά αναφέρω τοιαΰτα άφοΰ δέν είναι δυνατόν νά προ- 
χύψη έκ τούτου μεγάλη τις ώφέλεια* μόνον νομίζω καλόν νά προσθέσω, 
δπερ καί παρακατιώντες θέλομεν λάβει άφορμήν νά άναφέρωμεν, δτι δπου 
άπαντάται μακροβιότης τοιαύτη, έχει ύπάρχει ή άληθής φιλοσοφία καί εγ
κράτεια, ή φύσις μέτρια καί ήσυχος — ήτοι πνεύμα μέτριον καί έλλειψις 
ζωηρότητας τόσον είς τόν χαρακτήρα, δσον καί είς τά λοιπά πάθη- ή τέλος 
είδη τινα βίου, βίος ό μοναχικός, περί ού παρακατιώντες Οά όμιλήσωμεν 
έν έκτάσει.

λ 18. Καί ταϋτα μέν διά τήν Κωνσταντινούπολή, καθ’ δσον δ’ άφορα τάς 
έξοχάς καί τά χωρία αύτής είναι γνωστόν δτι ή σχετική μακροβιότης έχει 
μείζονας καί μάλλον εύαρέστους άναλογίας, ώς τό άπέδειξαν όσοι έλαβον 
άφορμήν νά γράψωσι περί τών νήσων ή άλλων έξοχών μδλα ταϋτα έπι- 
τραπήτω μοινά αναφέρω κάγώ ένταΰθα τάς όλίγας ταύτας παρατηρήσεις, 
αίτινες είσί τοσούτω περισσότερον άνακουφιστικαί καί ευάρεστοι, όσον είναι 
αληθές δτι ένταΰθα μάλλον ή άλλοθι ποϋ τής Εύρώπης κατά πάντα κα- 
θυστεροΰμεν ύπολειπόμενοι κατά πολύ ού μόνον καθόσον άφορα τήν καλ
λιέργειαν τών γαιών αίτινες ύπό τών τελμάτων καί βαλτωδών αύτών με
ρών άπαλλαττώμεναι θά καθίσταντο υγιεινότερα'., άλλά ζαί τής πρώτης 
άνάγκης ζαί τής καθαριότητας καί τής τάξεως έν ταΐς πόλεσι, καί τής 
περί τήν ύγείαν καί τήν ζωήν ήμών φροντίδας έπίσης ύπολειπόμεθα. Καί 
δμως ή άναλογία τής Ονησιμότητος καί τής μακροβιότητος έχει μεγίστην 
όσην διαφοράν εκείνης, ήν μας δίδουσιν αί μεγαλουπόλεις. Οΰτω λ. χ. έν 
τώ πλησίον καί γνωστώ τοΐς πασι χωρίω τώ καλουμένω Καλφάκιοί μεταξύ
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937 ψυχών αϊτινες άπαρτίζουσιν αύτό εύρίσκονται 13 άτομα προβεβηκυίας
ηλικίας, ήτοι:

1 έτών 96
είς τό χωρίον τοΰτο άπέθανον έν- ο » 94 ών 5 γυναίκες καί 8 άν-
τδς μιάς πενταετίας 79 άτομα, ών 1 » 95 δρες· άλλά πάντες ούτοι
τά 3 εϊχον ήλικίαν: 1 92 έργαζόμενοι έτι καί κι-
Τδ έν (γυνή) 104 έτη. 1 93 νούμενοι καί παρέχοντες
τό β'. άνήρ 96 » 2 » 89 προφανή σημεία ζωής-,
τδ γ'. η 87 » 2 » 87 δυναμένης νά παραταθή
έγεννήθησαν δέ 112 1 » 88 έπί τινα έτη άκόμη.

1 » 84
1 » 82

13
β'.) Είς Κήτεληυ έπίσης χωρίον τουρκικόν συν ιστάμενον άπό 17 οικίας

ήτοι 100 περίπου άτομα, εύρίσκομεν 1 έτών 114, 1 έτών 108,—1 έτ. 96 
1 έτ. 93 ί'φατμά) και 1 (άϊσέ) 88 έτών· ήτοι μεταξύ 100 ατόμων 5 ύπερ- 
γήρους έπίσης άκόμη παρέχοντας σημεία ένεργητικης ζωής, ζαί έλπίζονται 
άζόμη νά ζήσωσιν έ'τη τινά.

γ'.) Εί; Χαλκαλίον, χωρίου 16 ^ίζιών, ήτοι 90 περίπου άτομα, ύπάρ- 
χουσιν 1 έτών 107, καί 1 έτών 94 (γυνή). ,

δ'.) Είς Άβάσκιοϊ χωρίον έπίπης μικρόν ύπάρχουσιν έν πλήρει ένεργεία 
S γέροντες καί ,πρεσβύτιδες- 2 ών 1. 95—1.90—1. 88—2. 80· μία γυνή 
93- οί δέ λοιποί άνω όντες τοΰ 75ου καί κάτωθεν τοΰ 80.

Είς δέ τδ χωρίον τδ καλούμενον Άρναούτ-κιοϊ ή Παπουτσοΰ όπερ ζεϊται 
πλησίον έπίσης καί ύπάγεται είς τήν έπαρχίαυ Δέρκωυ, άπέθανε τό 1869 
άνθρωπός τις καλούμενος X. ΆΟανάσης ιθαγενής καί κτηματίας άγων τδ 
125ον έτος τής έαυτοΰ ήλικίας, Ό άνθρωπος ουτος ένυμφεύθη διά δευτέρου 
φοράν τδ ΙΙΟον έτος τής ήλικίας του μετά χήρας τίνος άγούσης τδ 30 
αύτής έτος, διά τδ όποιον καί τά άπό τής πρώτης αύτοΰ γυναικός τέκνα 
όργισθέντα ζαί συνομόσαντα παρέοωκαν τω πυοί τδ αξιόλογου αύτοΰ τσι
φλικιού. Ό Χατσή Άθαυάσης ουτος έπηγγέλλετο ζαί τόν Ίππιατρόν ζαί 
ήτο βαθυπώγων καί σεβαστός καί αξιόλογος άνθρωπος. Τό περιστατικού 
τούτου μοί άυαμιμνήσζει έτερον μάλλον έκτακτον τό τοΰ Ίωάννου 8urrington 
Χορβηγοΰ, δστις έγέννησε τέχνον εις τό 151 έτος τής ήλικίας του, καί 
οστις άπέθανεν ολίγον βραδύτερόν έχων π’λήρεις τάς διανοητικός αύτοΰ 
δυνάμεις.

Μόλον τοΰτο, Κύριοι, έν Εύρώπη ύπάρχουοι παραδείγματα άληθοΰς έζ- 
τάζτου μακροβιότητος, πρός ήν δέν δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν ταΰτα· έπι- 
τρέψατε δέ νά σάς αναφέρω τινα όπως μάς τά παραδίδει ό Debay. ΙΙλού- 
σιος γεωργός έν Πραβία τών Άστουριών άπέθανεν 1841 τδ!19ονέτος. 
Έν Τολούση τήν G Φεβρουάριου 1846 γυνή τις άπέθανεν τδ ΙόΟονέτος 
αύτής. Έν τή οικογένεια του Ίωάννου Bow ir έν Ούγγαρία ό πατήρ έζησςυ 

172 έτη, ή σύζυγός του 164, τό πρώτον τέκνον αύτών ήγε τδ 105 έτος 
δτε ό πατήρ άπέθνησζεν, ένώ ό δευτερότοκος υιός έκλειε τό ΙΟΟον έτος. 
—Χωρικός τις έν Πολωνία είς τάς γαίας Grojcck άπέθανεν 157 έτών, ό 
πατήρ αύτοΰ 150. Έν ’Αγγλία ό Θωμάς Parr είδε 10 βασιλείς ή βασί
λισσας τής’Αγγλίας ζαί άπέθανεν 168 έτών άφήσας υιόν άγοντα τδ 127.

Η ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΠΙΣΤΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ.

Ό ’Αναξαγόρας ό Κλαζομένιος άποζατεστάθη, ώς γνωστόν, είς ΆΟή,- 
νας, ένθα παρέδιδε φιλοσοφικά μαθήματα. Υπήρξε δ’ ό πρώτος τών φι
λοσόφων, δστις ούδεμίαν άλλην άρχήν τής δημιουργίας τοΰ παντός παρε- 
δέγετο, εί μή νοεράν τινα αιτίαν ήτις μόνη παρήγαγΛ άπαντα τά όν
τα. Πρό αύτοΰ, ό Θαλής, δ Άναξιμένης, ό ’Αναξίμανδρος και οί λοιποί, 
παρεδέχοντο μέν τήν αύτήν νοεράν αιτίαν, άλλ’ ύπέθετον καί έτέρας 
δευτερευούσας άρχάς άς έπίσης προσωνόμαζον αιτίας. Τοΰτο δ’ έξηπάτησε 
καί διήρεσεν είς δύο μερίδας τούς νεωτέρους τής Εύρώπης φιλοσόφους, έξ 
ών οί μέν έξέλαβον άπαντας τους άρχαίους φιλοσόφους ώς ύλιστάς, καί 
άπηονήθησαν αύτοϊς πάσαν ιδέαν περί δντος τινός νοεροΰ διακεκριμένου 
άπό τής ύλης. Τούς έθεώρησαν δηλ. ώς άθεους, ούδένα άλλον Θεόν γι- 
νώσκοντας είμή τήν φύσιν, ή προαιώνιόν τινα ύλην, ήτις διά τής ιδίας 
έαυτής δυνάμεώς . όργανισθεϊσα, έσχημάτισε τά διάφορα όντα τά άπο τε
λούντο τόν κόσμον: Οί δέ, άπ’ έαντίας, είσί πεπεισμένοι ότι τδ πλεΐστον 
μέρος τών φιλοσόφων τούτων, παρεδέχοντο ένα θεόν νοητόν, ούσιωδώς 
άπό τής ύλης κεχωρισμένον, καί ότι άνεγνώριζον μέν ώς άρχάς τών 
όντων καί διαφόρους υλικάς ούσίας, ήτοι, τδ ύδωρ, τον αέρα καί το πΰρ, 
άλλά δι’ αύτών δέν ένόουν είμή τήν παθητικήν καί δεότερεύουσαν άρχήν, 
τήν υλικήν αιτίαν μεθ’ ής τά όντα έπλάσθησαν υπό τής πρώτης καί ποι
ητικής αίτιας, άρχής ενιαίας καί γενικής παντός ό,τι ύπάρχει. Τδ τελευ
ταίου οέ τοΰτο φρόνημα τδ μόνον δι’ ήμάς τούς απογόνους τών Ελλήνων 
παοαδεζτόν, προτιθέμεθα ν’ άναοείξωμεν καί διευκρινίσωμεν διά τής ένταΰ
θα συντόμου πραγματείας.

Έν πρώτοις λοιπόν άναφέρομεν τδ έπόμε/ον -χωρίον έζ τής περί τοΰ 
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« έν Δελφοις ΕΙ » φιλοσοφικής πραγματείας τού Πλουτάρχου, δπερ άλ
λως τε έστιν ή κυρία καί έπικρατοΰσα τοΰ δλου ερμηνεία ήν αύτόθι δί- 
οωσιν ό φιλόσοφος Άμμώνιος περί τής λέξεως ΕI, καί είς ήν αναπτύσσει 
τήν έξοχωτέραυ μεταφυσικήν, λέγων τάδε:

« Άλλ’ έστιν ό θεός, καί έστι κατ’ ούδένα χρόνον, άλλά κατά τδν 
λ αιώνα τδν άχινητον καί άχρονου . . . άλλ’ εις ών ένί τώ νΰν τδ αεί 
» πεπλήρωκε, και μόνον έστί τδ κατά τοΰτον όντως όν, ού γεγονός, 
» ούδ’ έσόμενον, ούδ’ άρξάμενον, ουδέ παυσόμενον... ού γάρ πολλά το 
» Οεΐόν έστιν, ώς ήμών έκαστος έκ μυρίων διαφορών έν πάθεσι γινομένων 
» άθροισμα παντοδαπόν· άλλ’ εν είναι δει τδ δν, ώσπερ ον τδ έν ή 3’ 
» έτερότης, διαφορά τοΰ δντος, είς γένεσιν έξίστατβι τοΰ μή δντος. .. 
η ώς δέ νΰν έν τώ καλλίστω τών ένυπνίων τδν θεόν δνειροπολοΰντες, έ- 
» γείρωμεν καί παρακαλώμεν ανωτέρω προσάγειν καί θεάσασθαι τό υπέρ 
» αύτούς καί τήν ούσίαν . . . έκστάσεις δ’ αύτοϋ καί μεταβολάς πΰρ ά- 
» φιέντος, αύθις τε καταθλίβοντος, ένταΰθα κατατείνοντος εις γήν καί 
» θάλασσαν καί ανέμους καί ζώα καί τά δεινά παθήματα, καί ζώων, 
καί φυτών, ούδ’ άκούειν όσιον. » (Πλουτάρχ. περί τοΰ ΕΙ τοΰ έν Δε7»- 
φοϊς. Κεφ: X X καί X X I.)

ήτοι. « Υπάρχει Θεός, καί ή ΰπαρξις αύτοϋ έκτος τοΰ χρόνου ούσα, 
διαμένει ακίνητος καί άχρονος... ή αιωνιότητας έστιν ή ύπαρξις αύτοϋ, 
ένδς μόνου δντος· καί διά τόν λόγον ότι ύπάρχει, ύπάρχει αληθώς. Δέν 
δυνάμεθα ειπεΐν περί αύτοϋ δτι έγένετο, ή γενήσεται, ούδ’ δτι έσχεν αρ
χήν, ούδ’ δτι "έξει τέλος . . . Δέν ύπάρχουν πολλοί θεοί, άλλ’ εις καί 
μόνος· καί ούτος ό θεός δέν είναι, ώς έκαστος ήμών, παντοδαπόν άθροισμα 
διαφόρων παθών. Τό κατ’ ούσίαν δν, ού δύναται είναι είμή έν τό δέ έν 
ού δύναται μή είναι δν· Άν ύπήρχον πολλοί θεοί, ήθελον έχει τήν ύπαρ- 
ξιν διάφορον· ή δέ διαφορά ούδόλως παρέχει αληθή τοΰ δντος ύπαρξιν . . . 
ΐνα δέ σχηματίσωμεν ένταΰθα, ώς έν τώ καλλίστω τών ένυπνίων, όρθήν 
περί Θεοΰ ιδέαν, άς άφήσωμεν έλεύθερον τόν νοΰν ήμών, και άνυψώσωμεν 
αύτόν ύπεράνω ήμών αύτών και παντός δ,τι ή φύσις περιλαμβάνει . .. ώς 
πρός τάς έκπορεύσεις δ’ αύτοϋ τοΰ Θεοΰ καί τάς μεταβολάς, δι’ ών δή
θεν γίνεται πΰρ, εϊτα πάλιν συστελλόμενος καί συμπυκνούμενος γίνεται γή, 
θάλασσα, άήρ, ζώον, ή φυτόν, άσέβειά έστι καί τό άκούειν τά τοιαΰτα. »

Τό χωρίου τοΰτο και μόνον δύναται νά άποφασίση περί τοΰ ζητήματος 
καί άναμφισβητήτως άποοείξη δτι οί αρχαίοι φιλόσοφοι έγνώρισαν διά 
τών ορατών ποιημάτων τοΰ Θεοΰ, τάς αοράτους αύτοϋ τελειότητας, καί 
τήν άίδιον αύτοϋ δύναμιν καί θεότητα- διόπερ καί ό ’Απόστολος Παΰλος 
ελέγχει αύτούς ώς ανθρώπους τήν άλήθειαν έν αδικία κατέχοντας καί κα
τά συνέπειαν άναπολογήτους διαμένοντας. (ΙΙρός 'Ρωμαίους Κεφ: ά. 18—22.)

Δεύτερον καί πειστικώτερον χωρίον τό επόμενον άναφέοομεν έκ τοΰ Ά- 
ναξαγόρου όπερ άνευρίσκομεν έν τοΐς ύπομνήμασι τοΰ έκλεκτικοΰ Φιλο
σόφου Σιμπλικίου :

« Νους δέ έστιν άπειρον καί αύτοκρατές, καί μέμικται ούδενί χρήματι, 

» άλλά μόνος αύτός άφ’ έαυτοΰ έστιν.. Έστι γάρ λεπτότατου τε πάντων 
8 χρημάτων καί καθαρώτατον, καί γνώμην γε περί παντός πασαν ίσχει 
» καί ισχύει μέγιστον καί τά συμμισγόμενά τε καί διακρινόμενα, πάντα 
» έγνω Νους· καί όποια έμελλεν έσεσθαι, καί δσα νυν έστι καί όποια 
» έσται πάντα διεκόσμησε Νοΰς. » 
ήτοι. « Υπάρχει είς Νοΰς, απέραντος, παντοδύναμος, άπό πάσης άλλης 
ούσίας κεχωρισμένος, καί αύτός μόνος άφ’ έαυτοΰ ύπάρχων . . . Διότι είναι 
τό λεπτότατου καί καθαρώτατον άπασών τών ουσιών, καί κέκτηται πασαν 
γνώσιν περί παντός καί ισχύει μέγιστον. Ό νοΰς ούτος γινώσζει άπάσας 
τάς ούσίας τάς τε μεταξύ των συμμισγομένας καί τάς διακεκριμένος 
πρός δέ τούτοις ούτός έστιν ό διακοσμήσας όποια μέλλουν ποτέ νά ύ- 
πάρξωσι, και δσα νΰν ύπάρχουν καί δσα έσονται. »

Φαίνεται αδύνατον, ώστε τό άξιόλογον τοΰτο χωρίον νά σημαίνη άλλο 
τι είμή έν όν φύσεως άνωτέρας τής ύλης καί ούσιωδώς διακεκριμένου άπ’ 
αύτής. Ό ’Αναξαγόρας άποδίδει αύτώ τήν άπειρότητα καί παντοδυναμίαν, 
τήν τελείαν καί ολοσχερή διάκρισιν άπό πάντων τών άλλων όντων διάκρισιν 
κατά φύσιν τε καί ούσίαν, καθό ύπαρχον μόνον καί άφ’ έαυτοΰ έν άπολύτω άνε- 
ξαρτησία. Ή δ’ άπλότης αΰτη, ή καθαρότης, ή άπέραντος περί παντός 
γνώσις, άπαντα τέλος τά προσόντα τά άπονεμόμενα αύτώ, ύποθέτουν άναγ- 
καίως τό αιώνιον καί άναλλοίωτον δν, τό μή γινώσκον διαδοχήν χρόνων, 
έν ένί λόγω τό μόνον "Ον.

Φιλόσοφοί τινες έκ τών νεωτέρων δέν παραδέχονται δτι οί αρχαίοι φι
λόσοφοι άπέδιδον εις τά προσόντα δι’ ών παρίστανον τήν Θεότητα τάς 
αύτάς ιδέας ώς ήμεΐς· καί δτι διά τών λέξεων, άπλότης, καθαρότης, διά- 
κρισις κ,λ., δέν έςέφραζον τήν νοερότητα καί άϋλότητα, ώς ήμεΐς έννο- 
οΰμεν αύτάς, άλλ’ δτι απλώς έδόξαζον δ?*ην τινά λίαν λεπτοτάτην, συνε- 
σταλμένην είς τά άπλούστερα σημεία ών τινων ήδύνατο είναι έπιδεκτι- 
κή, αιθέρα τινά καθαρώτατον, ούτινος τά στοιχεία είς ούδεμίαν ύπέκειντο 
άλλοίωσιν.

Συμφωνοΰμεν ότι τοιοΰτο πιθανώς ήν τό φρόνημα τών πλείστων έθνικών 
φιλοσόφων, καί ότι ούδόλως ίσχον άκριβή ιδέαν τής νοερότητος καί τών 
άλλων προσόντων τοΰ ύπερτάτου Οντος. Άλλ’ ήμεΐς αύτο'ι, κατέχομεν 
άρά γε άκριβεστάτας ιδέας τής θείας ταύτης ούσίας τής τοσούτω άνωτέ
ρας τοΰ άνθρωπίνου νοός καί τοσούτω άπροσίτου είς τήν κατάληψιν αύτοϋ; 
Γινώσκομεν διά τρόπου σαφοΰς τήν ούσίαν τής ψυχής ήμών; Δυνάμεθα νά 
δώσωμεν περί τής φύσεως καί τών ιδιοτήτων τοΰ ήμετέρου νοός, ορισμούς 
σαφείς καί εναργείς ; Δέν είναι άληθές δτι, άποκλείοντες μάλλον τά προ
σόντα τά μή άρμόζοντα αύτώ, παρά έξελέγχοντες τά ένυπάρχοντα, δυνά · 
μέθα όπωσοΰν νά φθάσωμεν είς τήν έπίγνωσιν τών ενεργειών αύτοϋ ; Πρέ
πει λοιπόν νά θαυμάζωμεν ότι οί άρχαΐοι, μή καθοδηγούμενοι, ώς ήμεΐς, 
υπό φώτων άλλου είδους, καί ούχί απλώς τών του ανθρωπίνου λογισμού, 
δέν άνυψώθησαυ είς τήν άκριβή ιδέαν, ήνπερ ήμεΐς διά τής χάριτος 
χεκτήμεθα, τής νοερότητος καί άϋλότητος τής θείας φύσεως;
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Άρχει, δπως διχαιολογηθώσι τουλάχιστον τινες τών φιλοσόφων τούτων 

κατά τής έπί ύλισμώ χαί άθεία μομφής, τό δτι έπίστευσαν είς τήν ύπαρξιν 
ενός υπέρτατου δντος, μιας αιτίας, νοεράς, πνευματικής, χεχωρισμένης άπό 
τής ύλης, και τοιαύτης οιαν τά ασθενή φώτα ανθρωπίνου νοός είς εαυτόν 
μόνον έγκαταλελειμμένου ήδύναντο νά συλλάβωσιν. "Οθευ θεωροΰμεν τοΰτο 
δικαιολογίαν ήνπερ ούδείς δύναται ν’ άρνηθή φιλοσόφοις τισί τής άρχαι
ότητος και ιδίως τώ ’Αναξαγόρα. 'H μαρτυρία τών άρχαίων οΐτινες είς τά 
ίχνη αύτών έβάδισαν καί οΐτινες είσίν άσφαλέστεροι ήμών κριταί τοΰ ζη
τήματος, καΟό κατέχοντες τά συγγράμματα τών φιλοσόφων τούτων και 
δυνάμενοι νά εΐσδύσωσιν είς τά άληθή αύτών αισθήματα, ούδεμίαν περί τούτου 
επιτρέπει άμφιβολίαν. ’Ιδού πώς ό Κιχέρων εκθέτει τό δόγμα τοϋ Κλαζο- 
μενίου φιλοσόφου έν τώ περιωνύμω συγγράμματι αύτοΰ.

« Anaxagoras primus omnium rerum cl escript io nem et modum, mentis 
® infinilce vi ac raliono designari et confici voluil. » (De nalura deor. 
Βιβλ. 1. Κεφ. 11.) ήτοι « Ό Αναξαγόρας έστιν ό πρώτος δστις έδίδαξεν 
δτι τό σύστημα καί ή διάταξις απάντων τών δντων συνελήφθησαν καί έξε- 
τελέσθησαν διά τής δυνάμεως καί τής σοφίας ενός άπειρου νοός. »

Τά πάντα συμπεριλαμβάυονται έν τώ πολυτίμω τούτω χωρίω. ’Απέραν
τος νους mens infinita. Δύναμις καί σοφία vis ac ratio. Σχέδιον καί έκτέ- 
λεσις designari et couficit. Μορφοί καί τρόποι descriptionem el modum. Τό 
σύνολον τών δντων omnium verum. Τό παν έκ Θεοΰ καί τό πάν έν Θεώ.

Ήθελεν εΤσθαι εύκολου τό ν’ άναφέρωμεν καί πλεΐστα άλλα χωρία 
άρχαίων συγγραφέων άποδιδόντων τό φρόνημα τοΰτο τώ ’Αναξαγόρα· άλλά 
τό νομίζομεν περιττόν μετά τήν τοιαύτην τοΰ Κικέρωνος όμολογίαν. Έ- 
πιφέρομεν μόνον ένταΰθα τήν λαμπράν τιμήν τήν άποδοθεϊσαν τώ φιλοσο
φώ τούτω ύπό ολοκλήρου τοΰ ’Αθηναϊκού δήμου δστις πλήρης θαυμασμού 
διά τήν έξοχον άυακάλυψιν τοΰ ’Αναξαγόρα άνήγειρεν αύτώ βωμόν νοΰ ή 
κατ’ άλλους αλήθειας.

« Καί βωμός αύτώ ΐσταται καί έπιγέγραπται οί μέν Νοΰ, οί δέ, Ά-
» ληθείας! » (Αίλιαν: Ποικιλ. Τστορ: βιβλ: VIII, Κεφ. XIX.)

Είναι άληθές δτι ό τοσούτω κολακευτικός σεβασμός δέν άνεχ^αίτισε τόν 
αύτόν τούτον δήμον, ώς άναφέρει ό Πλούταρχος έν βίω Περικλέους, (Κεφ. 
XXXII.) τοΰ νά δεχθή άσμένως τήν διαβολήν ήτις έγένετο κατά τοΰ ’Α
ναξαγόρα, ώς μή άναγνωρίζοντος τήν ύπαρξιν τών θεών, άλλά νέα είσά- 
γοντος δόγματα περί τών ούρανίων σωμάτων. Άλλ’ αί άντιφάσεις αΰται 
ούδόλως όφείλουν νά μάς έκπλήττωσιν, ώς άπό λαοΰ γινόμενοι, άγομένου 
καί φερομένου κατά τό δοκοΰν τών δημαγωγών αύτοΰ, καί ούδέν ίδιον 
φρόνημα έχοντος. Ή έν ΆΟήναις άνέγερσις βωμού ύπέρ τοΰ Αναξαγόρα 
διαρρήδην άποδείκνυσιν δτι ό φιλόσοφος άνεγνώρισεν υπέρτατου νοΰν, κατ' 
ούσίαν τής Ολης διάφορον καί μόνον δημιουργόν τοϋ παντός.

Φαίνεται δμως δτι τό δόγμα του φιλοσόφου τούτου δέν ήτο είσέτι ώριμου 
διά τήυ φιλοσοφίαν, ήτις δέν ήδυνήθη νά έπανέλθη είς αύτό είμή μετά 
πολλούς άγώνας καί πολλάς δοκιμασίας. Ή κατά τοΰ Αναξαγόρα κα

τηγορία ύπήρξε μάθημα διά τούς μεταγενεστέρους φιλοσόφους, ΐνα ώσι 
μάλλον περιεσκεμμένοι είς τήν διδασκαλίαν δόγματος, προσβάλλοντας ού- 
τωσί άναφανδόν τάς γενικώς παραδεδεγμένος ιδέας, καί οί πλεϊστοι έξ 
αύτών ώφεληθέντες έκ τοΰ παραδείγματος περιεκάλυπτον καί καθίστων αύ
τήν σύμφωνον, ώς πρός τόν τρόπον τοΰ άπαγγέλλειν, πρός τάς κοι
νός δοξασίας τοΰ όχλου.

Ό Σωκράτης, σύγχρονος τοΰ Αναξαγόρα, καί τοι ■ νεότερος αύτοΰ, 
τολμήσας νά διδάξη δημοσία τό ήδη ύπό τοΰ φιλοσόφου τούτου συστη- 
Οέν δόγμα, κατεδικάσθη ινα πίη τό κώνειου- ή δέ καταδίκη αύτη κάτέ- 
στησεν, ώς είκός, έτι μάλλον προσεκτικούς τούς άκο?»ούθους φιλοσόφους. 
’Εντεύθεν προέρχεται ή άσάφεια ή έπικρατοΰσα έν τοΐς διασωθεΐσι συγ- 
γράμμασιν αύτών Ένα ύποδείξωσιν αλήθειας άς δέν έτόλμων ν’ άνακη- 
ρύξωσι, κατέφευγον είς νέας έκφράσεις, είς μεταφυσικός καί άφηρημένας 
ιδέας, δλως άκατα)»ήπτους τώ χυδαίω λαώ, καί ούτως ήδύναντο εύχερώς 
νά ύπεκφεύγωσι τάς τυχόν κατ’ αύτών γινομένας έπί άσεβεία κατηγορίας.

Ένα δμως μή μηκύνωμεν ύπέρ τό δέον τήν παρούσαν πραγματείαν, 
παραλείπομεν τάς δοξασίας τοΰ Πυθαγόρα, τοΰ Τιμαίου καί τοΰ Πλάτω
νος, τάς περί τοΰ συστήματος τοΰ παντός, προσεπιλέγοντες μόνον δτι 
τό δν πάντοτε ταύτόν τοΰ Πλάτωνος ούδέν άλλο σημαίνει είμή τήν δ- 
παρξιν ενός Θεού . . .

Μετά τοιαύτας λοιπόν μαρτυρίας καθίσταται παράδοξον τό νά διατεί
νονται πεπαιδευμένοι τινές άνδρες δτι άπαντες ανεξαιρέτως οί άρχαΐοι τής 
Ελλάδος φιλόσοφοι ύπήρξαν ύλισταί καί άθεοι, καί δτι ούδόλως άνεγνώ- 
ρισαν έν δν νοητόν άπό τής ύλης κεχωρισμένον, ώς άρχικήν καί μονα
δικήν αιτίαν τής πλάσεως άπασών τών ούσιών· λίαν τωόντι παράδοξον 
καί απορίας άξιον τό δτι άλήθεια, αίσθαντική μάλλον ή νοητή, ύπέρ τής 
οποίας ή καρδία ήμών συνηγορεί τοσούτω σφοδρώς, ήτις έστι γεγραμμέ- 
νη δι’ ακτινών φωτός έν τώ στερεώματι τοΰ ούρανοϋ, καί ήνπερ άπα- 
σα ή φύσις οίονεί φωνήν άφιεϊσα διαπρυσίως άναγγέλλει, τοιαύτη λέγω 
άλήθεια νά διέκειτο παντάπασιν άγνωστος παρ’ άνδράσι πλείστας δσας 
κεκτημένοις γνώσεις, καί δλους αιώνας μοχθήσασιν δπως άφιχθώσιν είς 
τήν έπίγνωσιν τής πρώτης καί ποιητικής αιτίας τής δημιουργίας τοΰ 
παντός. Τά πάθη, τό συμφέρον καί ό φόβος ήδυνήθησαν μέν νά άμαυ- 
ρώσωσι παρ’ αύτοϊς τάς άληθείας άσπερ οί φιλοσοφικοί αύτών συλλογι
σμοί τοΐς άπεκάλυψαν, ή νά τούς άναγκάσωσιν ΐνα έλαττώσωσι τήν δια- 
δήλωσιν αύτών. Άλλ’ έπειδή, κατά τόν Απόστολον Παύλον, κατέσχον 
αιχμάλωτον τήν άλήθειαν, άρα έγίνωσκον αύτήν- ή δέ άδικία δι’ ής ύπέ- 
κρυψαν αύτήν, καθίστησιν άναπολόγητον τήν σιωπήν αύτών.

Έτέρα δ’ άπόδειξις πρός ταΐς είρημέναις έστω καί ή γενική γνώσις 
ήν ούτοι έσχον περί τής νοερότητος καί τής άθανασίας τής ψυχής. Ό 
Κικέρων ό τάς διαφόρους δοξασίας τών 'Ελλήνων φιλοσόφων έν τοΐς φι- 
λοσοφικοΐς αύτού συγγράμμασι λαμπρώς έξεικονίζων, άποφαίνεται σαφώς 
έπί τού αντικειμένου τούτου λέγων τάδε:
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» πτη τον νοΰν ήμών, ούδόλως δυνάμεΟα ν’ άμφιβάλλωμεν δτι ή ψυχή 
» έστιν δν άπλουν άνευ συγκράσεως, ή συμμίξεως ή συνενώσεως μερών 
» αμιγής οθεν και αδιαίρετος ούσα άναγκαίως έπεται δτι είναι αθάνατος· κα
ι θότι ό θάνατος δέν εΐναι είμή διαχωρισμός κα'ι διάλυσις συνηνωμένων μερών.» 
(Tusculan βιβλ. 1. Κεφ. XXIX.)

’Ιδέα λοιπόν τόσω δρθή περί τής φύσεως τής ψυχής ήδύνατο άρά γε 
νά μή συμπεριλαμβάνη έν έαυτή συγχρόνως καί τήν γνώσιν τών προ
σόντων τοΰ Θεοΰ; Καί δέν άδικοΰμεν μεγάλως τούς αρχαίους τής Ελλά
δος φΛοσόφους, έπί άΟεια κατηγοροϋντες αύτούς;. . .

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ.

Έκαστον έθνος έχει ύπό μίαν οιανδήποτε έποψιν, ιστορικήν μολαταύτα 
πάντοτε, εν ίδιον αύτώ προσφιλές προαιώνιον μνημεΐον ή Ελλάς τόν ΙΙαρ- 
Οενώνα, ή 'Ρώμη τό Καπιτώλιον, ή δέ Μεγάλη Βρετανία τήν Αγγλικήν 
Τράπεζαν. Έάν ή ’Αγγλία πρέπει νά δνομασθή ή μεγάλη δεξαμενή έν ή 
χύνεται τοΰ κόσμου δλου τό έμπόριον, ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας είναι τής 
δεξαμενής ταύτης ό καθαρτήριος σταλακτήρ. Τοΰ δ’ απείρου τούτου σταλα- 
κτήρος έν ω άποστάζουσι τών δύο -ημισφαιρίων τά πλούτη, τής Τραπέζης 
ταύτης τών τραπεζών ή ιστορία χρονολογείται άφ’ ής έποχής καί αύτοΰ 
τοΰ Αγγλικού έμπορίου ή ιστορία,—πρό δύο περίπου αιώνων. ’Αγγλικόν 
έμπόριον καί Τράπεζα τής ’Αγγλίας είναι δύο δίδυμοι αδελφοί. Διότι ό σή
μερον γίγας οΰτος τών εθνών ύπό εμπορικήν έποψιν δέν ήτο άρχήθεν λαός 
έμπορικός, μήτε ή ’Αγγλία ήν ανέκαθεν ή κοιτίς τών έλευθέρων αύτών 
θεσμών έν τοΐς όποίοις τοσοΰτον τήν θαυμάζομεν σήμερον. Έκεϊ δπου νΰν 
άρχει ό Ερμής, ήρχε μέχρι αύτοΰ τοΰ δεκάτου εβδόμου αΐώνος ό Άρης, 
έν μέρει δέ μόνον ή Δήμητρα. Κατά τον μεσαιώνα ιδίως τδ ’Αγγλικόν έθνος 
διεκρίνετο διά τών άπειρων προσκομμάτων άτινα παρενέβαλεν είς τοΰ με
τάλλου τάς συναλλαγάς. Ύπήρχον νόμοι ειδικοί άπαγορεύοντες τήν εκτός 
τοΰ κράτους έξαγωγήν τών ’Αγγλικών νομισμάτων. Τό έπί τόκω δανείζειν 
χρήματα ήν άπηγορευμένον, οι δέ ’Ιουδαίοι, μόνοι έν τω τόπω τότε τοκο
γλύφοι, ύπέφερον μαρτύρια άληθή, συνεχώς έπί τοκογλυφία προσαγόμενοι 
ένώπιον τών δικαστηρίων. Καί αύτό δέ τό μέ ξένα νομίσματα άνταλλάσσειν 
τά έντόπια έθεωρεΐτο βασιλικόν προνόμιον. Υπάρχει σήμερον έτι έν Αον- 
δίνω οδός, Ά ρ χαΐο ν Άνταλλα κτήρ ιο ν (Old Change), καλούμενη, δπου 
άλλοτε έπίτροπος τοΰ βασιλέως, είδικώς έπιφορτισμένος τήν αλλαγήν ξένων 
νομισμάτων μέ ’Αγγλικά, είχε τό γραφεΐόν του.

Άπό τοΰ Κρόμβελ ή ’Αγγλία ήρχησε νά περιβάλλεται τόν έμπορικόν 
αύτόν χαρακτήρα δστις τοσοΰτον τήν άνέπτυξε καί έδόξασεν. Ό Κρόμβελ 
πρώτος έξέδωζε τό περί ναυτικού άείμνηστον έκεϊνο διάταγμα, δπερ σπου
δαίως διευκόλυνε τάς μετά τών άλλων έθνών σχέσεις τής Μεγάλης Βρε
τανίας. Είναι ό πατήρ τοΰ ’Αγγλικού ναυτικού. Άλλ’ ή Αγγλία, άρχή- 
σασα ν’ άναπτύσσεται έμπορικώς ζατά τά άλλα, διετήρει πάντοτε είς έμ- 
βρυον κατάστασιν τών χρηματικών συναλλαγών τό κεφάλαιον. Τών τρα
πεζών τό σύστημα, πρό χρόνων ήδη είσαχθέν παρ’ άλλοις έθνεσιν, έμενε 
μέχρι τοΰ τέλους τής δεκάτης έβδομης έζατονταετηρίδος άγνωστον έν αύτή.
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Ή Βενετία, πρώτη τών άλλων έθνών, ειχεν άπό τής έποχής τών Σταυ
ροφοριών τήν τράπεζαν αύτής. Κατόπιν συνεστήθησαν τοιαΰται καί έν Γε- 
νούη καί έν Άμβούργω καί έν Άμστελοδάμω· έν Αονδίνω μόνον δέν ύπήρχε 
τοιαύτη. Οί ’Ιουδαίοι άφ’ έτέρου, μόνη φυλή ήτις έδύνατο νά είσαγάγη τό 
ευεργετικόν σύστημα τής έποχής, άπαυδήσαντες έκ τών έκ μέρους καί κυ- 
βερνώντων καί κυβερνωμένων καταδρομών, ήρχησαν νά μεταναστεύωσιν κα- 
τέφυγον βαθμηδόν εΐς άλλας χώρας όπου και θρησκευτικοί καί έμπορικοί 
νόμοι ήσαν έπιεικέστεροι. Περί δέ τά τέλη τοϋ δέκατου τρίτου αΐώνος ούτε 
εις σχεδόν ’Ιουδαίος έμενεν έν Αονδίνω. Τούς διεδέχθησαν μολαταύτα οί 
Λομβαρδοί, δπως έν γένει ώνόμαζον τούς έκ Γενούης, Φλωρεντίας, 
Αούκας καί Βενετίας είς Αονδϊνον συρρεύσαντας κατά τήν έποχήν έκείνην 
μικρεμπόρους. Ουτοι καθιδρύθησαν όλοι έν μια όδώ, ήτις, υπό τραπεζιτών 
καί σήμερον άποκλειστικώς σχεδόν κατοικουμένη, φέρει άκόμη τών άρ
χαίων ιδρυτών τήν έπωνυμίαν (Lombard Slreel). Είσήξαν πρώτοι έν ’Αγ
γλία τών συναλλαγματικών τό σύστημα καί έδάνειζον έπί 20 0]θ τό- 
κω έτησίω.

Έζησαν χρόνους μακρούς,—έμπορικώς έννοώ,—μέχρι τών μέσων σχεδόν 
τοϋ δέκατου εβδόμου αΐώνος. Εϊχον τούς δύο τοϋ πλούτου βραχίονας· νοϋν 
καί τύχην, ή μάλλον τύχην καί νοΰν. ’Αλλ’ ή τύχη δέν είναι Θεά πιστή 
πάντοτε καί οί Λομβαρδοί ύπέκυψαν εΐς τόν αιώνιον τής ανθρω
πίνου πορείας νόμον. Έν Αονδίνω ύπάρχει καί νΰν ετι πύργος μέγας, ό 
Πύργος τοϋ Λονδίνου (Tour de Londres) καλούμενος, οικοδόμημα προαιώ
νιο·?, τότε μέν πλούτου φυλακτήριον, κατόπιν δ’ είς δεσμωτήριον ηγεμόνων 
καί άλλων έπισήμων τής ’Αγγλίας άνδρών προβιβασθέν. Έκεϊ οί πλουσιώ- 
τεροι τοΰ τόπου άνθρωποι, μεταξύ δ’ αύτών έννοεϊται καί οί Λομβαρδοί, 
έστελλον τόν περισσεύοντα πλοΰτον, δπως μένη έν άσφαλεία. Μέ τά παχέα 
αύτοΰ τείχη καί τάς έν αύτώ τάφρους καί ύπόγεια, ό πύργος έθεωρεΐτο 
άπόρθητος, έκαστος δ’ ένεπιστεύετο προθύμως εΐς αύτόν δ,τι, παρ’ αύτώ 
φυλάττων, ύπέβαλεν είς μυρίους κινδύνους. Άλλ’ έν μέσω δλων τών ύπο- 
λογισμών τούτων έλησμόνησαν τόν ούσιωδέστερον δτι ό χειρότερος πολ
λάκις τών υπηκόων έχθρός είναι τών ηγεμόνων τά αιφνίδια αύθαίρετα 
μέτρα. Ό τότε (1640) ήγεμονεύων τής Αγγλίας Κάρολος Λος, ύπό χρη
ματικών άναγκών πιεζόμενος, άντί νά καταφύγη είς δάνεια δπως πολλούς 
προκατόχους αύτοΰ, έθεώρησεν άπλούστερον νά δημεύση τάς έν τω ΙΙύργω 
τοΰ Λονδίνου παρακατεθειμένας περιουσίας τών ιδιωτών. Άνάγκα καί Θεοί 
τάσσονται, του δέ κράτους αί άνάγκαι ύπήρξαν άνέκαθεν ή καλητέρα τών η
γεμόνων άσπίς. Εννοείται δτι τό μέτρον ύπήρξεν όλέθριον. Ό Πύργος τοΰ 
Λονδίνου άπώλεσεν έσαεί τήν έπ’ άσφαλεία προτέραν αύτοΰ ύπόληψιν καί 
ci ίδιώται έπροτίμων νά φυλάττωσι τοΰ λοιποΰ παρ’ αύτοίς ύπό δίπλα κλεί
θρα τόν πλοϋτόν των. Τό αύθαίρετον έντοσούτω έκεϊνο μέτρον έπέφερε δεινάς 
οίκονομικάς καταστροφάς, τούτων δ’ οί Λομβαρδοί ύπήρξαν τά πρώτα θύ
ματα. Άπωλέσαντες σχεδόν δ,τι εϊχον, έγκατέλειψαν τήν έπί τρεις δ).ους 

αιώνας πλουτήσασαν αύτούς χώραν, άφέντες μόνον τής όδοΰ τό όνομα, είς 
αιώνιον ίσως αύτών μνημόσυνον.

Καί τό έν οΐκω μολαταύτα φυλάττειν τό αργύριο*? δέν ήτο μέτρον ά- 
σφαλές πάντοτε. 'Ηρξαντο ιδίως τότε οί έπί πολλά έτη μαστίσαντες 
τήν Αγγλίαν έμφύλιοι πόλεμοι καί μετ’ αύτών έγεννήθησαν καί νέοι κίν
δυνοι. ‘Π δημόσιος άσφάλεια έξέλιπεν. Οί ύπηρέται έκλεπτον τούς κυρίους 
αύτών, έπειδή δέ νόμοι σχεδόν δέν ύπήρχαν διά τόν άπλούστατον λόγον δτι 
έμενον άνεκτέλεστοι, ούδείς έδύνατο νά συλλάβη καί τιμωρήση τόν κα- 
κοΰργον. Υπήρχε τότε έν Αονδίνω σωματεϊον, έν μέσω καί τής δεινής έ
κείνης άνεμοζάλης διατηρήσαν πλούτου ικανόν μέρος καί τήν έντεΰθεν έπί τών 
άλλων ίσχύν, τό σωματεϊον τών χρυσοχόων (Gold Smiths’ οοΓροΓαΙϊοιήκαλούμε- 
νον. Ούτοι πρώτοι συνέλαβον τήν ιδέαν νά έλθωσιν είς βοήθειαν τής πασχού- 
σης τών εύπορων μερίδος, καί, ώφελοΰντες, νά ώφεληθώσι συγχρόνως. ’Ήρ
χησαν νά δέχωνται τά έμπιστευόμενα αύτοϊς νεκρά τών άλλων κεφάλαια, 
δίδοντες τάς τότε Goldsmith's Noles, χρυσοχόων αποδείξεις, καλουμένας, τό 
δέ κοινόν, καί ύπό τής άνάγκης ίσως πιεζόμενον, τάς ύπεδέχθη τοσοΰτον 
εύνοϊκώς, ώστε καί έκυκλοφόρουν έλευθέρως, έν είδει χαρτονομισμάτων. Ό 
John Francis, έν τώ περί ’Αγγλικής Τραπέζης (*) άξιολόγω αύτοΰ συγ- 
γραματι, παρ’ ου ιδίως έρανίζομαι τάς πλείστας τών ανωτέρω πληροφοριών, 
έκ τοΰ μέτρου τούτου χρονολογεί πιθανήν τήν άρχήν τών χαρτονομισμά
των. Έάν τοΰτο δέν ήναι απολύτως άκριβές, είναι τούλάχιστον βέβαιον δτι 
άπό τοΰ σωματείου τούτου τών χρυσοχόων χρονολογείται ή έν Αγγλία 
άνάπτυξις τοΰ τραπεζιτικού συστήματος. Ούτοι πρώτοι ένέβαλον ζωήν είς 
τό τέως νεκρόν μέταλλο·? καί, έπί τόκω μετρίω δεχόμενοι τά έμπιστευό- 
μενα αύτοϊς χρήματα, τά έτόκιζον έπί ανωτέρω είς έμπορους ους έγίνωσκον τί
μιους έργάτας, καίτοι μέτριο·? κεκτημένους τόν πλούτον. Είς ένα δ' έξ αύτών, τόν 
Francis Child όφείλεται ή ιδέα τής πρώτης έν Αονδίνω συστηθείσης ύπό 
τόν τίτλον Πιστωτικής (Bank of Credit) κατά τό 1665 τραπέζης.

Ή Σκωτία ύπήρξεν άνέκαθεν τών έξοχων τής Μεγάλης Βρετανίας άν
δρών τό λίκνο·?. Συμβαίνει καί παρά τοΐς έθνεσι δ,τι συνήθως παρά τοΐς 
άτόμοις. Έχουσι μίαν έπί ύπεροχή χαρακτήρας διακρίνομένην ιδίαν μερί
δα, δπως άί οικογένεια’. έχουσι τό έπί όμοια άρετή έξέχον αύτών προσφι
λέστερο·? τών άλλων μέλος. — Οί Γερμανοί τούς Σάξωνας, οί Γάλλοι τούς 
Βρέτονας,οί δέ Βρετανοί τούς Σκώτους. Ύπό τοΰ χαρακτήρος τήν έποψιν οί Σκώ- 
τοι είναι ό αντίθετος τών ’Ιρλανδών πόλος. "Οσον ούτοι ελαφροί καί μωρόπιστοι, 
τοσοΰτον εκείνοι θετικοί καί δύσπιστοι· τής τόσω βαθείας άλλως τε άντιθέσεως 
ταύτης τοΰ χαρακτήρος, μία μεγάλη, ή μεγαλητέρα ίσως αιτία, δύναται να 
θεωρηθή τό χωρίζον τούς δύο λαούς θρήσκευμα- οί Σκώτοι είναι όλοι σχε
δόν διαμαρτυρόμενοι, ένώ οί ’Ιρλανδοί είναι σχεδόν έξ ολοκλήρου Λατίνοι, 
φανατικότεροι καί τών έν 'Ρώμη φανατικοτάτων τοΰ Καθολικισμού οπαδών. 
Ίνα κρίνη τις άλλως τε άκριβέστερον περί τής έπί τοϋ χαρακτήρος έ-

(') History of the Batik of England, its t ines and traditions.
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πιρροής τής μιας ή τής άλλης θρησκείας, δέν έχει ή ν’ άναγνώση τάς περί 
εκατέρου τών δύο τόπων έκθέσεις σπουδαίων καί αμερόληπτων 
τών. Ούδαμοΰ άπαντα διαφοράν τόσω ^ιζικήν μεταξύ δύο λα 
πρός άλλήλους γειτνιαζόντων. Ούτε βραδύνει νά 
παρέρχεται μέ χρυσού αληθώς αξίαν διά τούς 
δούς μήτε μόλυβδου · 
νει έποψιν, δ,τι 
είναι οί ’Ιουδαίοι* * υτη η κοιτις 
γούσα τόν μέγαν 
σεως τού 
έπαναστάσεως 
τε καί ιδιωτικήν άλλην, πλήν 
νεύουσα ή σύγχρονος ιστορία. — Ή έπανάστασις τοϋ 1688 κατέδειξε προ
φανή τήν άνάγκην συστάσεως έθνικού τοιούτου καταστήματος, όταν δέ 
παρ’ ένί, μικρω ή μεγάλω, έθνει, μία κοινωνική άνάγκη ώριμάση, Οά εύ- 
ρεθή οπωσδήποτε εις νούς έξοχος, όπως μεταβάλλη είς πράγμα τήν ιδέ
αν. Τέκνον τού λαοΰ, δπως δλοί σχεδόν οί μεγάλοι άνδρες, ό Σκώτος 
ούτος Ούίλλιαμ Πάτερσων, κατ’ άρχάς οι’ ιερέα προωρισμένος, μετέβη ώς ίερα- 
πός-ολος είς Ινδίας 
Εύρώπην μεθυσμένος σχεδόν έκ τοΰ παραγωγικού πλούτου 
τόπων. 'Ο διαλογισμός τής ~ 
σεως ήν έκτοτε τό διαρκές 
αί τράπεζαι ήσαν οί πρώτοι σωλήνες τής 
παραγωγικού έκείνου τών άλλων 
θνίκού Ιδρύματος παρίστατο διαρκής 
πολύτιμον αύτώ παρασχόντος έπί τούτω συνδρομήν, 
πολιορκία τής Ναμούρης αίφνιδίως φονευθέντος Γοδφρή (Godfrey), 
στρώσε μετ’ αύτοΰ τό πρώτον σχέδιον τού μεγάλου καταστήματος, 
νος τήν οριστικήν σύστασιν άνήγγελλεν είς τήν ’Αγγλίαν άπασαν 
ταγμα βασιλικόν τ

Τό έργον έπολεμήθη κατ’ άρχάς
στος ο ι 
σήμερον, 
τή ίσχύι 
τήν ίσχύν 
νων τούς όποιου 
μόχθησε πολύ, 
στερεών. Και δμως, πλήρη 

μεγάλων άνδρών ελάτι 
; οιευθύνα

_ > zifir,yr-
> λαών τόσω 

πείσθή δτι ένώ ό χρόνος 
; πρώτους, διά τούς Ίρλαν- 

τοιάύτην δέν έχει. Είναι σχεδόν, ύπό νοεράν έν γέ- 
ήσαν πρό αιώνων ολοκλήρων. Ύπό θρησκευτικήν ιδίως, 
τών νεωτέρων χρόνων.

τής Βρετανικής Οβτικότητος Σκωτία είναι ή παραγα- 
άνδρα, όστις πρώτος συνέλαβε τήν Ιδέαν τής συστά- 

μεγάλου καταστήματος περί ού ενταύθα πρόκειται. Μέχρι τής 
τού 1688, ή ’Αγγλία δέν εΐχεν εθνικήν τράπεζαν, μή- 

άλλην, πλήν τής ανωτέρω Πιστωτικής, φαίνεται μνημο- 
— Ή έπανάστασις 
ς έθνικού τοιούτου

■ έκεϊ άνεπτυχθη ό αληθής αύτού χαρακτήρ, έπανήλθε δ’ είς 
ών αγρίων έκείνων 

είς Εύοώπην τού πλούτου τούτου μεταβιβά- 
αύτού όνειρον. — ’Εσυλλογίζετο βεβαίως οτι 

είς ’Αγγλίαν μετοχετεύσεις τοΰ 
:ί ή άνάγκη ενός έ- 

ου. Τυχών δέ φίλου, 
ιού βραδύτερου έν τή 

κατέ- 
ούτι-Λ / οια-

πόλων, νεύρου τής ζωής και
*----- 1_ διανοία τι

αύτώ παρασχόντος 
τής Ναμούρης αίφνιδίως φονευθέντος 
τ’ αύτού τό πρώτον σχέδιον τοϋ μεγάλου 

σύστασιν άνήγγελλεν είς τήν 
ής 27 ’Ιουλίου 1691.

... > ίσχ^ρώς έκ μέρους τών εύγενών, 
έννοεϊ εύκόλως διατί. Οί εύγενεΐς, τούς όποιους και τότε, 
περιελάμβανεν ή μερίς τών Τόρυδων, δέν έβλεπον εύχαρίστως 
τοϋ αίματος και τής άριστοκρατίας άνεγειρομένην 

Εύτυχώς ό Ούίλλιαμ Πάτερσων δεν ήν έκ τών 
καταβάλλουσι τά προσκόμματα καί 

άλλ’ έπέτυχε, καί τό έργον συνεστήθη όρι 
ς, πλήρης καθ’ όλα χαρακτήρ 
__ ύί,άττωμα. Ήτο 4_________ ‘ . .

μόλις διευθύνας τήν παρ’ αυτού συστηθεΐσαν 
οιψή νέων έργων δόξαν καί καρπούς. Ό νοϋς 
άπειρον, όσον εύρεΐς καί άπειροι ήσαν

ων

εκα- 
δπως 
παρά 

τοϋ μετάλλου 
άνθρώπων έκεί- 

αι άντενέργειαι. Έ- 
στικώς έπί βάσεων 

‘ ρ, είχε δυστυχώς εν σύνηθες 
αψίκορος. Έπί έν έτος καί δύο μήνας 
. τράπεζαν, ήρχησεν ήδη νά
'Ο νοϋς του εΐχεν δριον τό εύρύ, τό 

> οί ορίζοντες τών πέραν τοΰ Άτλαν-

ΐικοϋ μερών, άτινα εΐχεν άφίσει, 
πάντοτε έν τή διανοία του. Έν 
οιατρέξει, οί άγριοι

ιών οποίων όμως ή άνάμνησ'.ς ήν ζωηρά 
ταΐς Δυτιχαΐς Ίνδίαις τάς οποίας είχε 

οιατρέξει, οί άγριοι τω άνέφερον έπανειλημμένως περί τής υπάρξεως με
ταλλείων χρυσού καί άδάμαντος είς τά ένδότερα τής χώρας μέρη. Τί έ- 
σκέφθη ό Πάτερσων ; Νά άποικίση τό μέρος εκείνο τής ’Αμερικής καί διά 
τού ίσθμοΰ τοΰ Παναμά άνοιξη δίοδον πρός τάς νοτίους Οαλάσσας. Άφήκε 
τήν τράπεζαν, μόλις συστήσας αύτήν, καί ήρχησεν έπιδιώκων τών χιμαιρών καί 
δνείρων του τήν πραγματοποίησή. Μάτην δέ κρούσας καί ηγεμόνων και 
ιδιωτών τάς θύρας πρός έπίτευξιν τής άπολύτου ύπέρ τοΰ έργου συνδρομής, 
εύρήκεν έπί τέλους έν αύτή τή Σκωτία δ,τι έχρειάζετο. Ή Σκωτία, ή δύσπι
στος καί θετική Σκωτία, προσέφερεν ύπέρ τοΰ έργου τό ήμισυ τοΰ τότε έθνικού 
πλούτου αυτής, τόσην είχε πεποίθησιν εις τοΰ Πάτερσων τά σχέδια, μετά 
τήν μεγάλην ιδίως ύπόληψιν καί τό ένδοξον όνομα οι’ ών ή σύστασις τής 
Εθνικής Ίραπέζης τόν είχε περιβάλλει. Στρατολογήσας δέ χιλίους τρια- 
κοσίους συντρόφους τυχοδιώκτας καί έπιβάς πέντε μεγάλων ιστιοφόρων πλοίων 
άνεχώοησε τόν ’Ιούλιον τοΰ 1698.

’Έφθασαν μετά δύο μήνας είς τοΰ ίσθμοΰ τά παράλια. Άλλ’ άντί χρυ
σού, άδαμάντων καί άλλων κεκρυμμένων θησαυρών, ευρον τήν πείναν καί 
τόν όλεθρόν. Οί πλεΐστοι έξ αύτών, προσβληθέντες ύπό νοσημάτων ειδικών είς 
έκεΐνα τά κλίματα, έξεμέτρησαν τάχιστα τό ζην, ένώ άλλους κατέστρεψαν 
οί ’Ισπανοί, διά τοϋ ξίφους ύποδεχθέντες τούς άφιχθέντας. Τούς έπολέ- 
μησεν άλλως τε καί αύτή ή έκτοτε μεγάλη τών ’Ινδιών ’Ανατολική Εται
ρία, ^ηλοτύπως άκούσασα σχέδιον σπουδαίως άπειλοΰν τό μονοπώλιον αύτής. 
Άφοΰ δ’ επί οκτώ όλους μήνας περιμένοντες οί έν Σκωτία, ούδεμ.ίαν έλάμ- 
βάνον εΐδησιν, ώργάνισαν δευτέραν έκστρατείαν πρός ένίσχυσιν τής πρώτης. 
Άνεχώρησαν έτεροι χίλιοι διακόσιοι. Άλλ’ ό διάπλους ύπήρξε δυστυχής· 
έν πλοΐον άπωλέσθη αύτανδρον, πολλοί άλλοι τών νέων τούτων ’Αργοναυτών 
άπέθανον, πριν φθάσωσι, οί δ’ έπιζήσαντες ευρον τούς συντρόφους των σκε
λετούς μάλλον ή σώματα άνθρώπινα. Έκ τών δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
έπανήλθον τριάκοντα μόνον, μεταξύ δ’ αύτών καί ό Ούίλλιαμ Πάτερσων. 
Οί Σκώτοι διατηροΰσι καί σήμερον έκ προπατορικών παραδόσεων άκμαίαν 

μνήμην τής ολέθριας νυκτός, καθ’ ήν έφθασεν ή άπαισία εΐδησις. Έν 
> οίκτρόν ναυάγιον, μία τοιαύτη καταστροφή είς τό πένθος καί τήν δυ- 
ίαν βυθίσασα τήν Σκωτίαν σχεδόν ολόκληρον, όποιας μεμψιμοιρίας καί 

’ άλλαχοΰ τύχει ! Άλλ’ ό εύγενής ούτος λαός είχε 
άρχαίων ’Ρωμαίων τήν αρετήν ηύχαρίστει τούς στρατηγούς νενικημένους

την 
τόσω 
ατυχίαν βυθίσασα _ 
κατακραυγής δέν ήθελεν 
τών ι 
έπανελθόντας, 
ποτυχία, δσω δεινή καί μεγάλη ή 
τήν προγενεστέραν δόξαν. Οί Σκώτοι άναφέρουσι καί σήμερον, δπως 
μετ’ εύλαβείας καί σεβασμού, τοΰ Ούίλλιαμ Πάτερσων τ' 
λησμονοϋσιν ότι 
οικονομολογικών μνημείων αύτής.

Ό προορισμός τοΰ έργον

διότι, ήττηθέντες, έσωσαν τήν πατρίδα. Ούτε ήρκει μία ά- 
ήν, όπως αμαύρωση τοΰ μεγάλου άνδρός 

. . , ί τ°τε,
καί σεβασμού, τοΰ Ούίλλιαμ. Πάτερσων τό όνομα, διότι δέν 

είς αύτόν ή Μεγάλη Βρετανία οφείλει τό ένδοξότερον τών

Ό προορισμός τοϋ έργου άπεδείχθη εύρύς καί εύεργετικός, άμα τή συ- 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ') 54 ’54 ’
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στάσει του σχεδόν. Αί πρώται εργασία·, υπήρξαν, είναι άληθές, δυσχερείς 
καί έπίμοχΟοι- ή Κυβέρνησις ού μόνον δέν έβοήθει τδ έργον, άλλ' ίνα 
χορηγήση τή Τραπέζη μερικά απολύτως άναγκαΐα προνόμια, τήν ύπεχρέω- 
σεν εις δάνεια έπι δροις εύτελέσι, έπί τοιούτοις δ’ άνενέωνε καθ’ έκάστην 
ένδεκαετίαν τήν μετ’ αύτής σύμβασιν. Ή Τράπεζα ήγόραζε τδ δικαίωμα 
τοΰ ύπάρχειν, ούτως ειπεΐν. Άλλ’ αί δυσχέρειαι αύται βαθμηδόν κατεβλή- 
Οησαν διότι καί ή Κυβέρνησις άνεγνώρισε τήν δι’ αύτήν απόλυτον ανάγ
κην τοΰ καταστήματος.—Ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας, μόνη ίσως μεταξύ 
τών έν Εύρώπη καί αλλαχού τής Εύρώπης όμοιων καταστημάτων, ύπήο- 
ξεν ανέκαθεν ό μεταξύ κυβερνήσεως καί έθνους σύνδεσμος, ή αόρατος 
Σύναμις ή θέτουσα τήν χειρα τής κυβερνήσεως έντός τής χειρός τοΰ έ
θνους καί συσφίγγουσα τήν εκατέρωθεν άμοιβαίαν έμπιστοσυνην. Έκτοτε 
μέχρι σήμερον ή Τράπεζα αΰτη είναι ή χείο δι’ ής ή Κυβέρνησις συνάζει 
καί τδν εύτελέστερον τών όφειλομένων αύτή φόρων ή πληρώνει καί τδν 
υποδεέστερον τών ύπαλλήλων αύτής. Καί απέναντι δέ τοΰ έθνους έν γέ- 
νει τδ ύπδ τοΰ μεγάλου τής Σκωτίας άνδρδς φυτευθέν δένδρον δέν έβρά- 
δυνε ν’ άποφέρη καρπούς αγλαούς. Κατέστησε μέτριον καί τοΐς πάσι προ
σιτόν τόν τόκον τής προεξοφλήσεως, ηύξησε τήν κυκλοφορίαν τών συναλλαγ
ματικών καί χρεωστικών έν γένει γραμματίων, ήπλωσεν εις κύκλον μέ- 
γαν τήν ίσχύν τοΰ έμπορικοΰ στοιχείου, έζωογόνησε τών κεφαλαιούχων 
τήν εμπιστοσύνην, άνώρθωσε τοΰ κράτους τήν αξιοπρέπειαν, προπάντων δ’ 
άπήλλαξε τδ έθνος τών τοκογλύφων, οϊτινες δίκην κοράκων άνωθεν πτώ
ματος, περιίπταντο τής μετρίαν έμπιστοσύνην έμπνεούσης τότε κυβερνήσε
ως. Οί δίαδεχθέντες τόν ΙΙάτερσων διευθυνταί έχάραξαν άπ’ άρχής τήν εύ- 
θυτέραν καί εύρυτέραν πρδς τήν πρόοδον άγουσαν όοόν.

Ησαν τότε όλοι πεντήκοντα τέσσαρες, συμπεριλαμβανομένων καί τών 
γραμματέων καί ύποδεεστέρων ύπαλλήλων, τδ δ’ αρχικόν τής τραπέζης 
κεφάλαιον συνέκειτο έκ δύο εκατομμυρίων λιρών, γυνεών μάλλον. (*) Εί- 
χον ένοιχιάσει μεγάλην τινα αίθουσαν ένδον τοΰ καλούμενου τότε Παντο
πωλείου, Grocers Hall, καί έκεΐ ήργάζοντο, όλοι όμοΰ παρακαθήμενοι, 
έκαστος κατά τήν προσήκουσαν αύτώ ίεραρχικήν τάξιν. Τδ νΰν μέγα σκά
φος τδ φέρον τής ύφηλίου σχεδόν όλης τόν πλοΰτον ην τότε μικρά μό
λις λέμβος, οί δέ διευθύνοντες αύτήν έννόησαν έξ άρχής ότι οικονομία 
καί φρόνησις ήσαν αί δύο κώπαι, οι’ ών ήθελον τήν φέρει εις τδν πο
θητόν τής προόδου λιμένα. Μετά μεγίστης οικονομίας βαδίσαντες κατά τά 
πρώτα έτη, μόλις κατά τδ 1732 έθεσαν έν τή Tlireadneedlo όδω τόν 
πρώτον θεμέλιον τοΰ καταστήματος λίθον, τδ δέ 1734 τδ έργον ήν τετε
λεσμένου. Πλήν καί πάλιν ή οικοδομή ήτο μικρά καί ασήμαντος, τοΰτο 
δ' έννοεΐ πας δστις έπισκεπτόμενος σήμερον τήν έν τώ καταστήματι αί
θουσαν τών πληρωμών (Pay —Hall λάβει ύπ’ δψιν ότι αΰτη μόνη άπετέ-

(') Γι»·4«, Guini'f, τό ο,ομα λαδοΟια Ιν. :ή ; έν ’Asp'.z.fj Γου'ί.έα; 60sv έπρομτ,Οίύοντο τόν spij 
κατ?ϊζ:υτ,ν τοΰ νομίσματο; τούτου χρυ-όν, τιμίται 21. Σελ. ά·.τι 2θ—fijov ή «n/ή στερλίνα.

λει τήν τράπεζαν ολόκληρον άλλοτε. ΤΙ οικοδομή δέν άνεπτύχθη είμή με
τά τά τ:?.:·-τ“Τ" ~— r »» « ·■- " · -
βαθμηδόν μίαν 
καί τό κοιμητ 
ίεροΰ εδάφους οικοδομήν, 
ρησαν

Έσχον
σίαν,—τάς εύτυχεΐς ημέρας των, δέν τοΐς έλλει 
ελλώδεις καί μεσταί σπουδαίων κινδύνων στιγμαί.

τελευταία τής παρελθούσης 
εκκλησίαν καί μίαν ολόκληρον συνοικίαν, πρός ταΰτα δ 

τήριον τοΰ Αγίου Χριστοφόρου. Ό νόμος άπηγόρευε τήν 
άλλ’ ή άνάγχη ύπερίσχυσε καί οί νεκροί 

τοΐς ζώσι τήν χλοεράν κατοικίαν αύτών.
έννοώ τούς έκάστοτε διευθυναντας τήν μεγάλην ταύτην έργα- 

έλλειψαν μολοντούτο καί αί Ου- 
. Ή Τράπεζα τής’Αγγλία; 

συνδρομήν εις τήν κυβέρνησιν, ύπήρξεν 
έθνους ή τιμή ή τό συμφέρον 
νά ποοπαρασκευάσωσι τό μέλ- 
τήν έκστρατείαν τοΰ 1795 καί 
διά τής έζστρατείας έκείνης 
τάς αποφράδας αύτής ήμέρας. 

ι, αί είχοσιπενταετίαν δλην 
και τήν Εύρώπην ολόκληρον 

έκ βάθρων χλονίσασαι. Ό Κορσικανός Γίγας, 
τον τρόμον καί τδν θάνατον, έδίωζε

έκατονταετερίοος έτη. Κατεβρόχθισε 
ολόκληρον συνοικίαν, πρός ταΰτα δέ 

. Ό νόμος άπηγόρευε τήν έπί 
V r εοω-

παρέσχε πολύτιμον πολλάκις ύλικήν < 
άνέζαθε/ ό δεξιός αύτής βραχίων όσάκις τού 
διεζινδύνευον, ή καί άνευ κινδύνου έπρόκειτο 
λον εύτυχέστερον. Συνήργησε σπουδαίως εις 
συμμεθεϊξεν ηθικώς τής δόξης τήν όποιαν 
ή ’Αγγλία προσεκτήσατο. Διήλθεν δμως καί 
Αί δεινότεραι τούτων ήσαν αί άτελεύτηται έκεΐναι 
διαρκέσασαι, άπδ τοΰ 1797 μέχρι τοΰ 1821 
καί έμπορικώς καί κοινωνικώς έκ 
χέων πανταχοΰ, δπου ένεφανίζετο, τόν τρόμον και τον θάνατον, εοιωζε τό 
νεΰρον τής ζωής μέταλλον, ή τδ ύπεχρέωνε νά χρυβή είς τής γής τά έγ
κατα. "Ολαι αί κυβερνήσεις έλαβον τότε μέτρα άνάλογα πρδς τδν αίφνης σχεδόν 
έκκραγέντα λαίλαπα, ή δέ ’Αγγλική Τράπεζα άνέστειλεν έξ ολοκλήρου 
τήν πληρωμήν τοΰ χαρτονομίσματος αύτής. Κρύπτουσα οΰτω τό μέταλλον 
έωσού παρέλθη ή καταιγίς, έσωζε καί έαυτήν καί τδν αύτή έμπιστευθέντα 
τοΰ έθνους πλοΰτον. Οί "Αγγλοι συνεκινήθησαν κατ’ άρχάς έκ τού μέτρου, 
άλλά πάραυτα έννοήσαντες τδ άναγκαΐον καί ωφέλιμον αύτού, ύπέμεινον 
γενναίως τά πάντα. "Οτε δέ, μετά τήν εΐκοσιπενταετή ταύτην μαύρην νύ
κτα, άνέτειλεν εύδίας πρωία, τδ μέταλλον ήρξατο, χοχλιού δίκην, έξερχό- 
μενον τής κρύπτης του· πλήν ή εύδία όλίγον διήρκεσε, ό δέ μετά τέσ- 
σαρα έτη τούς πάντας καταλαβών πυρετός τών μεγάλων έπιχειρήσεων 
ύπέβαλεν εις νέας στενοχώριας τό πολυπαθές κατάστημα. Έξηντλησε καί 
τον τελευταΐον οβολόν της, δπως ίκανοποιήση τάς πανταχόθεν δι’ αλλαγήν 
χαρτονομίσματος καί προεξοφλήσεις γραμματίων στελλομένας αιτήσεις. Άλλ’ 
ύπέμείνε καρτερικώς μέχρι τέλους καί μετά τήν διττήν ταύτην θύελλαν 
έξήλθεν ίσχυροτέρα ή πρότερον,

Σήμερον τό πελώριον τούτο κατάστημα είναι σωρός οικοδομών άτελεί- 
ωτος. Είναι, καθόσον άφορα τδ σχέδιον, μια άπομίμησις τοΰ έν Τίβολι ναού 
τής Αφροδίτης. Αί πολυάριθμοι καί έντός ζαί έκτος τοΰ καταστήματος στή- 
λαι φέρουσι πάσης σχεδόν αρχιτεκτονικής ρυθμόν, ή δέ πρόσοψις ποικίλας 
άλληγορίας καί έμβλήματα. Ό Γάγγης, ό Τάμεσις, οί είς τήν άπειρον ταύ
την λεκάνην τά πλούτη τής Εύρώπης καί τής Ασίας χύνοντες δύο με
γάλοι ποταμοί, είναι, μεταξύ άλλων, άλληγορικώς είκονίσμένοι. ’Εν γί
νει δέ τό χτίριον έζφράζει τδ μεγαλείου χαί επιβάλλει καί μακρόθεν εί_ 
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δός τι θρησκευτικοί) σεβασμοί). Έκ δέ της πέριξ τοΰ καταστήματος χινή- 
σεως και ζωής, ό κατά πρώτον έπισκεπτόμενος τό Αονδΐνον οικοθεν εν
νοεί δτι πρός μέγα τι και ούχί έκ τών συνήθων πλησιάζει. Άν τωόντι τό 
Αονδΐνον συγκεντρώνει έν αύτώ, ύπό εμπορικήν έννοεΐται έποψιν, τοΰ κό
σμου όλου τήν ζωήν, ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας περικλείει τήν του Αον- 
δίνου έν αύτή. « Ό πρός τό μέρος έκεϊνο φθάνων ξένος, λέγει δ Esquiros 
» έν τή άξιολόγω αύτοΰ περί τής τραπέζης τής ’Αγγλίας πραγματεία, (*) άς ά- 
» ναβή πρός στιγμήν έπί τοΰ ύψώματος ενός λεωφορείου. Έν πρώτοις δέν 

βλέπει είμή άνδρας, γυναίκας δλιγίστας καϊ ταύτας έξ έκείνων τάς ό- 
» ποιας προσελκύει τοΰ χρυσού ή άντανάκλασις, δπως τό φώς τούς σκνί- 
» πας. Καϊ αί φυσ'ιογνωμίαι δέ άλλάσσουσι σχεδόν. Οί οιαβαίνοντες δ'.α- 
» κρίνονται έκ τοΰ έσπευσμένου καί έπησχολημένου βήματος αύτών, έκ 
» τοΰ σοβαρού ήθους και τοΰ άνησύχου έκείνου χαρακτήρος τοΰ έπωάζον- 
» τος τάς μεγάλας έπιχειρήσεις, ετοίμους νά έξέλθωσιν είς φώς. Άκόμη 
» εν βήμα καϊ εύρίσκεσαι τωόντι έν τώ κέντρω τοΰ κόσμου τοΰ άργυ- 
» ρίου. (World of money) d.

Καί τοιαΰτα μέν έξωθεν τά μεγαλοπρεπή τοΰ Έρμού ανάκτορα. Καίτοι 
δέ εύρύς καϊ ποικίλος ό κύκλος τών έν αύτοίς περαιουμένων έργων, τρεις 
μολαταύτα είναι οί έξέχοντες τοΰ μεγάλου δένδρου κλάδοι. Ό Κυβερνητικός 
λεγόμενος,—management of the national debt—έν ω τελείται πάσα τής κυ
βερνήσεως έργεεσία. Ό κλάδος τής έκδόσεως τών χαρτονομισμάτων—issue 
of banc-notes—καϊ ό τής προεξοφλήσεως συναλλαγμάτων καϊ έπι ύποθήκη 
έμπθρευμάτων δανείων,—public and private banking. Μία συνοπτική άνάλυσις 
έκάστου τών κλάδων τούτων, ιδίως δέ τών δύο πρώτων, θέλει δόσει τώ 
αναγνώστη πληρεστέραν ιδέαν τοΰ θαυμάσιου αύτοΰ μηχανισμού δστις, 
άνευ ύπερβολής, αποτελεί κυβερνεΐον ολόκληρον.

'Όπως ανωτέρω έρρέθη, έν ’Αγγλία μόνη μεταξύ τών έθνών δλων τής 
Ευρώπης, ή χειρ τής Κυβερνήσεως, συνάζουσα ή πληρώνουσα, ούδαμοϋ φαί
νεται. Τά πάντα διά τής τραπέζης αύτής ένεργοΰνται· καϊ ό έλάχιστος τή 
κυβερνήσει άνήκων οβολός, άδιάφορον έκ ποιας άκρας τού Ηνωμένου Βα
σιλείου άνεχώρησε, πρός τό μέγα κατάστημα θέλει διευθυνθή. Όπως δέ 
ένεργηθή μετά τής ιδιαζούσης προπάντων τοΐς Βρετανοις ταχύτητος καϊ 
ακρίβειας ή ύπηρεσία αύτη, έκαστος έννοεΐ τήν σπουδαιότητα τοΰ κλάδου 
τούτου, περιλαμβάνοντος σχεδόν τήν έργασίαν πολλών όμοΰ έν Εύρώπη 
τραπεζών. Μόνον ή αίθουσα έν τή οποία δϊς τοΰ έτους π'ληρώνονται οί 
τόκοι τοΰ δημοσίου χρέους τής ’Αγγλίας, αριθμεί τριακοσίους πεντήκοντα 
περίπου ύπαλλήλους. Έάν ενθύμηση τις δτι τό χρέος τοΰτο άναβαίνει είς 
780,119,722 λιρών στερλινών, καϊ δτι οκτώ περίπου εκατομμύρια λι
ρών θά πληρωθώσι τόκοι καθ’ εξαμηνίαν τοΐς κατόχοις αύτοΰ, δτι δέ τών 
κατόχων τούτων ό αριθμός φθάνει τάς 270,000 περίπου, θέλει λάβει ά- 
μυδράν ιδέαν τής έν τή μεγάλη ταύτη αιθούση δϊς τοΰ έτους τελούμενης

(’) L’Anglelerrc cl la vie Aoglaise. 

πανηγύρεως. Διότι διά τούς Άγγλους, πλέον παντός άλλου λαοΰ έννοήσαν- 
τας τοΰ μετάλλου τήν ποίησιν καϊ αίσθημα, ούτως είπεΐν, είς τό νόμισμα 
δόντας, ή' ημέρα έκείνη είναι άληθής τωόντι πανήγυρις. Φθάνει,—καϊ φθά
νουν συνήθως τότε περϊ τάς δέκα χιλιάδας άτόμων καθ’ έκάστην, — ό εύ- 
δαίμων τοΰ κράτους πιστωτής, ό rentier έν άλλαις λέξεσι. Οί τοιοΰτοι, ώς 
έπι τό πλεΐστον, άνήκουσίν είς τήν μέσην τάξιν, είς τήν τάξιν τών μικρών 
αστών,—!a pelite bourgeoisie,—δπως τούς όνομάζουσιν οί Γαλάται. Διακρί- 
νονται έν γένει έκ τοΰ σοβαρού ήθους αύτών, έκ τής αφελούς ένδυμασίας 
καϊ τών λίαν περιεσκεμμένων τρόπων των. Αί γυναίκες είναι τούλάχιστον 
ίσαι τόν άριθμόν πρός τούς άνδρας, αί δέ μελαναϊ έσθήτες άναγγέλλουσι 
χήρας τάς πλείστας έξ αύτών. Αί ραδινά έτι χρώματα φέρουσαι παρειαϊ τινών 
έξ αύτών προδίδουσι τήν έπιθυμίαν ή καϊ άνάγκην παρηγορητοΰ τίνος, άφοΰ καϊ 
ή κοινωνική Οέσις αύτών είναι άξιόλογον πρός τούτο συστατικόν. ΙΙολλαϊ γραΐαι, 
αϊτινες άλλως τε ύπερτεροΰσι τόν άριθμόν, φέρουσι μεθ’ εαυτών καί τι 
κοράσιον,—ίσως ίνα καϊ τοΰτο συμμεθέξη τής εύφροσύνου στιγμής.

Φθάνει λοιπόν ό έχων νά λάβη τόν τόκον ή τό μέρισμα. Εισέρχεται έντός 
μεγάλης αιθούσης έπϊ τών τοίχων τής όποιας ύπάρχουσι μέ μελάνην μέ- 
λαιναν ζωηρώς είχονισμένα δλα τοΰ άλφαβήτου τά’γράμματα. Τδ είς τδ 
κύριον αύτοΰ όνομα άντιστοιχοΰν γράμμα τόν οδηγεί πάραυτα ‘πρδς ποιου 
ύπαλλήλου ή γραμματέως (Clerk) χώρισμα οφείλει ν’ άπευθυνθή. Έκεϊ φθάς 
λέγει τό ό’νομα αύτοΰ. Ό γραμματεύς άνοίγει τό βιβλίον καϊ μετά θαυ
μάσιας ευκολίας ευρίσκει αμέσως τό όνομα καϊ τόν λογαριασμόν, έτοιμα ήδη, 
τοΰ πιστωτοΰ. Δίδει ουτος τήν υπογραφήν του καϊ λαμβάνει τήν πρός πλη
ρωμήν έπιταγήν (cliecjue). Εφοδιασμένος δέ μέ τό πολύτιμον έγγραφον με
ταβαίνει είς τήν παρακειμένην αίθουσαν, Bolonda καλουμένην ώς έκ το) 
κυκλοειδούς αύτής σχήματος καί πεντήκοντα ετέρους ύπαλλήλους περιλα.Λ- 
βάνουσαν, καί έκεϊ πληρώνεται. Πληρωθείς, άποσύρεται συνήθως είς γωνίαν 
τινα τής αιθούσης ίνα κρύψη έν άρμοδίω τόπω τοΰ φορέματος δ,τι έλαβε. 
Διότι καί ένταΰθα,—τίς ήθελε τό πιστεύσει;—εντός τοΰ καταστήματος τούτου 
δπου και ό φιλάργυρος τοΰ Μολιέρου ήθελεν άφόβως άφίσει άνευ κλείθοου 
τούς θησαυρούς του, οί ίππόται τής βιομηχανίας δέν έλλείπουσι. Τούτου 
ένεκεν άστυνομικοϊ κλητήρες μετεμφιεσμένοι περιφέρονται έντός τής αιθού
σης. Πλεΐστοι δσοι τών δϊς τοΰ έτους εύχαρίστως υποβαλλόμενων είς τήν 
έπίσκεψιν ταύτην έρχονται έκ τών άπωτέρων τής ’Αγγλίας άκρων. Ύπάρ
χουσι δέ μεταξύ αύτών καϊ πολλοί φιλάσθενοι, παραλυτικοί, χωλοί, ανά
πηροι, ύπέργηροι, τού Άδου τάς πύλας κρούοντες. "Οταν τούς' βλέπη τις 
ούτω άθρόους συρρέοντας, λέγει ό Esquiros, ένθυμεΐται τάς θαυματουργούς 
έκείνας των άρχαίων παρεκκλησίων ίαματικάς κολυμβήθρας. Άν τωόντι ό 
λουτήρ ουτος τοΰ χρυσού δέν Θεραπεύη έξ ολοκλήρου αύτούς, τούς βοηθεΐ 
τούλάχιστον δπως ύποφέρωσιν έλαφρυτέρας τού βίου τάς άλγηδόνας.

Εκατόν έννενήκοντα χιλιάδες λιρών πληρώνονται κατ’ έτος παρά τής 
Κυβερνήσεως τή τραπέζη δι’ αμοιβήν τής υπηρεσίας ταύτης. Όπως δ’ έρ
ρέθη ανωτέρω, φόροι, τελωνιακά δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, γραμμα
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τόσημα, — τά -πάντα παρά τής τραπέζης συνάζονται. Όλη άλλως τε αυτή 
ή διά τήν κυβέρνησιν τελούμενη υπηρεσία έυεργεΐται διά τής μεγαλητέρας 
ταχύτητας και άπλότητος. Ούδείς αγνοεί δτι οί Αγγλοι παρά παν άλλο 
έν Εύρώπη έθνος κατέχουσι τδ μέγα πλεονέκτημα τοΰ άπλοποιεΐν πάσαν 
ύπόθεσιν καί συντέμνειν τον χρόνον, κατά τήν έκτέλεσιν αύτής. Και δμως 
τό καθ’ έκάστην εβδομάδα διά λογαριασμόν τής κυβερνήσεως είσπραττό- 
μενον παρά τής τραπέζης ποσόν ύπερβαίνει πολλάκις τό έν εκατομμύριου 
λιρών κατά μέσον δέ όρον, ποτέ δέν είναι ύποοεεστερον τοΰ ποσοΰ τούτου. 
Ύπάρχουσιν έντός τοΰ καταστήματος, έν είδει βιβλιοθήκης, slok office
library, αίθουσαι μεγάλαι, μία χωριστή πενταόρωφος οικοδομή, μέ φάτνωμα 
ύέλινον κεκαλυμμένη καί διά μόνου αύτοΰ δεχομένη τό έν αύτή χυνόμενον 
φώς- δλαι αί αίθουσα-. αύται περιέχουσιν εις βίβλους κομψώς δεδεμένας τούς 
άπό τής 23 Αύγουστου 1694, ημέρας τής συστάσεως τής_ τραπέζης λογα
ριασμούς αύτής μετά τής κυβερνήσεως,— εισπράξεις και πληρωμάς. Ό Es- 
quiros, δστις επεσκέφθη τό κατάστημα, υπολογίζει είς εκατόν χιλιάδας τόμων 
τό έν τή περιέργω ταύτη βιβλιοθήκη περιεχομένου ποσόν. Οι 'Αγγλοι τηροΰσι 
μέ θρησκευτικήν αληθώς εύλάβειαν δλα τά αρχεία ταϋτα τοΰ έθνικού χρέ
ους αύτών. Διό καί έν μέσω τοΰ οριμυτέρου έν χειμώνι ψύχους ουδέποτε 
έπιτρέπεταινά άναφθή πΰρ είς τό χωριστόν τοΰτο μέρος τοϋ καταστήματος.

Τοιοΰτον άλλως τε μέτρου ύπάρχει καί είς δλα τά άλλα δωμάτια τής 
τραπέζης, δπου προπαρασκευάζεται τό χαρτονόμισμα. Ολα δέ ταϋτα τά 
δωμάτια ή αίθουσα-, μάλλον μεγάλαι, κεχωρισμένα άλλήλων, συνδέονται ούχ 
ήττον διά τής έργασίας αύτής, άπό τής πρώτης τυπωσεως τοϋ χάρτου άρ- 
χομένης καί καταληγούσας είς τήν αίθουσαν δπου τό χαρτονόμισμα, έτοι
μον καθ’ δλα, παραδίδεται είς τό κοινόν. Ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας χαίρει, 
ώς γνωστόν, τό προνομίου τοϋ έκδίδειν μέχρι 14,500,000 λιρών χαρτο
νόμισμα, άπό 5, τοΰ έλαχίστου ποσού, μέχρι 1000, τού άνωτέρου, λιρών 
αξίας, τό δέ ποσόν τοΰτο είναι έγγυημένον, Ιον υ"° τών 11,000,000 
λιρών τάς οποίας ή Κυβέρνησις οφείλει τή τραπέζη, δάνεια κατά οιαφόρους 
έποχάς συναφθέντα καί 2ου ύπό τών λεγομένων οικονομικών γραμματίων 
—exchequer bills—καί άλλων αξιόχρεων εγγυήσεων. Άν δέ ποτέ θέληση 
νά ύπερβή τό ποσόν τούτο, οφείλει προηγουμένως νά παρακαταθέτη χρυσόν ίσης 
αξίας, έντός αύτών τών ιδίων κιβωτίων της ύπάρχοντα. Πρό τού 1844 ή Τράπε
ζα εϊχε τό δικαίωμα τοΰ έκδίδειν μέχρι αορίστου ποσοΰ χαρτονόμισμα. Τότε 
είς έξοχος νους, ό 'Ροβέρτος Πήλ, οικονομολόγος άριστος, κατιδών τό πλημ
μελές συστήματος τοιούτου καί τάς έξ αύτοΰ ένδεχομένας καταχρήσεις, 
ώρισε δι’ έκάστην τράπεζαν τό ποσόν. Διά τήν Τράπεζαν τής ’Αγγλίας το 
εΐχεν ορίσει είς 14,000,000.—λιρών.

’Εν Αγγλία τό δικαίωμα τοΰ έκδίδειν χαρτονόμισμα δέν είναι μιας μό
νης τραπέζης, τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας έννοεΐται, αποκλειστικόν προνο
μίαν. Έκάστη τών άλλων τραπεζών, τών πρό τοΰ 1844 μολαταύτα συ- 
στηθεισών, έπίσης δύναται, άφοΰ προηγουμένως παρέξη τάς πρός τοΰτο 
άπα-.τουμένας πρός τήν κυβέρνησιν έγγυήσεις, νά έκδώση χαρτονόμισμα 

και αυτή. Έάν βραδύτερου πτώχευση, τό παραχωρηθέυ αύτή πρός έκοο- 
σ·’\ "χαρτονομίσματος μέχρι ποσοΰ ώρισμέυου δικαίωμα περιέρχεται τή με
γάλη τραπέζη, τή Τραπέζη τής ’Αγγλίας. Έντεΰθεν τό περιπλέου τών δε
κατεσσάρων εκατομμυρίων ποσόν τών 500,000 λιρών, — έκ πτωχεύ- 
σεως άλλων τραπεζών τουτέστι. 'Π Τράπεζα τής ’Αγγλίας πληρώνει κατ’ 
έτος 120,000 λιρών τή Κυβερνήσει διά τό δικαίωμα τοΰτο τοΰ έκδίδειν 
χαρτονόμισμα. Έάν τις έξ άλλου ύπολογίση είς ίσον περίπου ποσόν τήν 
έκ τοΰ χαρτονομίσματος ωφέλειαν τής τραπέζης, δέν απέχει πολύ τής ά- 
ληθείας. Ποια λοιπόν ή δι’ αύτήν ωφέλεια, άφοΰ δ,τι έξ αύτοΰ είσποάτ- 
τει, τό πληρώνει περίπου τή κυβερνήσει; Ή εύκολία τήν οποίαν προσφέ
ρει πρός τάς μεγάλας πληρωμάς καί ή οικονομία τής δαπάνης τού νά με- 
ταβάλλωσι τόν χρυσόν είς νόμισμα, τό Coining λεγόμενον παρά τών 
Άγγλων. Προσθέσατε είς ταύτα καί δτι ό χρυσός ή ό άργυοος χάνει, 
είς νόμισμα μεταβαλλόμενος, Ι.ΟΓθ έκ τής προστρίψεως είς'ενός τετάοτου 
τοΰ αίώνος διάστημα, ένώ τό χαρτονόμισμα είς τοιαύτην απώλειαν δέν 
ύποβάλλεται.

Αί δέ αίθουσαι αύται δπου προπαρασκευάζεται τό χαρτονόμισμα είναι 
έξ τόν αριθμόν. ^Αιθούσας είπον, καίτοι ή κυριολεξία δέν είναι ίσως πολύ 
ακριβής- διότι είναι όροφαί ολόκληρα-, διά κλίμακος έυούμεναι καί πολ
λά δωμάτια πέριλαμβάνουσαι. Έν πρώτοις τό τυπογραφείου 'priming ofi';ce\ 
Μή νομιση οε τις δτι ένταΰθα τυποΰται μόνον τό χαρτονόμισμα. Όλα τά 
βιβλία λογαριασμών, καί τής Κεντρικής Διευθύνσεως καί τών Πρακτορεί
ων, έν τώ τυπογραφειω τούτω προπαοασκευάζονται. Είναι μία μεγάλη αί
θουσα έν τή οποία εκατόν πεντήκοντα άνδρες, γυναίκες καί παιδία έογά- 
ζονται. Παρά δέ τον αξιόλογου εργατικόν τούτου κόσμου ύπάρχουσι' καί 
άτμομηχαυαί πολλαί χαρακώυουσαι, κόπτουσαι καί τυπώνουσαι 'χιλιάδας 
φύλλων χάρτου, μέ θαυμασίαν ταχύτητα καί ακρίβειαν. Μή δέν είναι άν
θρωποι καί ούτοι, πλέον παρ’ άνθρωποι μάλιστα, άφοΰ έκάστη αύτών συγ
κεντρώνει έν αύτή πολλών όμοΰ άνθρώπων το πνεύμα; Μία αύτών φαί
νεται έχουσα παράδοξου καί πλατωνικόν, ούτως είπεΐν, διά του χάρτην έ
ρωτα. Εις έκαστον αύτής κίνημα φιλεΐ μίαν τών άκρων γωνιών τοΰ φύλλου,, τών 
οέ φιλημάτων τούτων έκαστον άφίνει καί σημείου ανεξίτηλου. Είναι τό 
λεγόμενον, τών προσόδων βιβλίου, transfer book of slocks, ούδεμία δέ χείο, 
μετά τήν έκτύπωσιυ ταύτην δύναται νά άποσπάση έν φύλλου. Άναβάίνε- 
τις κατόπιν διά μακράς κλίμακος είς αίθουσαν μέ οροφήν σιδηράν τούς 
δέ τοίχους πλήρεις ξύλινων χαρτοθηκών. Ένταΰθα είναι τό μέρος δπου σω
ρεύεται ό χάρτης ό προωρισμένος διά τά χαρτονομίσματα, b ink-note paper 
store. Δίκην ήγεμόυός ή αιχμαλώτου τίνος, διότι καί ό πρώτος καί ό δεύ
τερος έχουσι φρουρών χρείαν, ή αίθουσα έν η πρός ώραν μένει ό μέλλωυ ούτος 
βασιλεύς περικυκλούται άπό κιγκλίδας σιδηράς καί θύρας όμοιας διά δι
πλών κλείθρων πεφραγμέυας. Έντός τών άπειρων έκείνων τής Αύτοΰ Με
γαλείο τητος τοΰ βασιλέως χρυσού άνακτόρων είναι καί τούτο έν μικρόν 
ανάκτορου, άλλου είδους Μεγαλειότητα ξενίζον.
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’Ενταύθα, πριν ή επιχείρηση τδ μέγα τοϋ κόσμου ταξίδειον, μένει ό ά

ναξ έπί τινας μήνας αναπαυόμενος. Έρχεται κατόπιν ή ήμέρα καθ’ ήν ό 
τέως άσημος χάρτης αρχίζει νά περιβάλλεται αξίαν. Ειδοποιεί ό πρώτος 
ταμίας, chief cashier, τδν διευθυντήν τοϋ τυπογραφείου, δπως άρχίση άμέ
σως τήν έκτύπωσιν. Ή πρώτη τοΰ χαρτονομίσματος έκτύπωσις, — διότι 
τυποϋται δίς—, μήτε ημερομηνίαν φέρει, μήτε αριθμόν, μήτε ύπογραφήν, 
είναι άπλοΰν τι ιχνογράφημα έν είδει σκελετού, skeleton, δπως τδ δνομά- 
ζουσιν οι ’Άγγλοι· ή δευτέρα τελειοποιεί τδ έργου. Τεσσαράκοντα χιλιά
δες χαρτονομισμάτων έκτυποϋνται οΰτω καθ’ έκάστην, μία δέ περίεργος 
άντίθεσις είναι δτι έν τή άπείρω ταύτη αιθούση, τήν printing room καλου- 
μένην, δπου ό κατ’ έπιφάνειαν ούτος πλοΰτος περιβάλλεται τά πρώτα ση
μεία τής ζωής, αί τδν πλοΰτον αύτόν παράγουσαι καί προπαρασχευάζου- 
σαι χεΐρες είναι τής --  ί?—ζ—.. λ.. —z — *
Λονδίνου τάξεων μεταξύ 
νιον καθ’ έκάστην μισθόν, χύνοντες 
των, -- - 
τοϋ κόσμου 
γττ Λ _ *

τής πενίας τέκνα, 
τών οποίων

Τ
πέντε, δέκα,

Έργάται έκ τών κατωτάτωυ τοΰ 
ι τινες λαμβάνουσιν έν μόνον σελή- 
•εσσαοάκοντα χιλιάδας χαρτονομισμά- 

εϊκοσι, πεντήκοντα, εκατόν, χιλίων πολλάκις λιρών είς 
τοΰ κόσμου τδ αχανές πέλαγος,—τί τολμηρά πρδς τδν πλοΰτον ειρωνεία! 
Ή τελευταία αΰτη έργασία, ή άρίθμησις, τακτοποίησις τής ημερομηνίας καί 
ύπογραφής, δέν γίνεται άμέσως μετά τήν πρώτηυ έκτύπωσιν. Ό χάρτης 
μένει έπί άρκετούς πολλάκις μήνας καί μετά τήν πρώτην προπαρασκευήν, 
χαρτονόμισμα μέ ιχνογραφίαν άπλήν, έωσοΰ δευτέρα τοΰ άρχιταμιου οιατα- 
γή όρίσν τδ τελειοποιησόμενον ποσόν, άναλόγως τών αναγκών τής τραπέζης. 
Είς δέματα τότε έκατοστύων τιθέμενου, διανέμεται τώ κοινώ, ή δι’ άλλα- 
γής χρυσού ή διά συναλλαγματικών πληρωμής. Οί τραπεζϊται είναι συνήθως 
οί πρώτοι ύποδεχόμενοι τόν εις έπίσκεψιν τοΰ κόσμου έξερχόμενον έπί- 
σημον όδοιπόρον.

ΙΙοϋ ήδη διευθύνονται οί μέλλοντες ούτοι τής ύφηλίου μονάρχαι συγ
χρόνως καί ΰπηρέται, οί άφωνοι τοϋ πλούτου καί πολλάκις τών ψυχικών 
συγκινήσεων έκάστου μάρτυρες ; Τίς δύναται νά προειπη τδ μέλλον δρο
μολόγιου τών πριν μέν άσημων τεμαχίων χάρτου, νεύρων δέ τής ζωής τοΰ 
λοιπού, άφ’ ής στιγμής ή τήν ζωήν έμφυσήσασα αύτοΐς χειρ τά σκορπίση 

ά τέσσαρα τοϋ όρίζοντος σημεία ; Έχουσι καί ταΰτα, δπως τούς άν- 
τάς τύχας των. Τά μέν, καταδικασθέντα ύπδ τής ειμαρμένης, 

ζωής αυτών τήν διάρκειαν χρησιμεύωσιν εις συμπλή- 
' ι τω κόσμω τούτω, διανύουσιν, άεικίνητα, 

άπηυδησμένα, τδ μακρδν ή βραχύ τοΰ βίου στάδιον, έωσοΰ, 
πλήρη ύπογοαφών, έπανέοχονται δθεν έξήλθον, δπου τότε 
ή ειμαρμένη των, διότι, διαταγή τοΰ δίευθυντοΰ, παραδί- 

Δέν όμοιάζουσι τούς άνθρώπους έκεινους τούς 
έρριψεν εις τδ παθητικόν τής κοινωνίας μέρος, 
χωρίς ποτέ νά θερίσωσι, κενοϋσι μέχρι πυθμένος 
καί τών όποιων ό βίος όλόκ7»ηρος είναι σειρά 

ιδιοτροπιών ; Όπως εκείνα, τό πολύμοχθον αύτών 

είς 
Ορώπους, 
δπως καθ’ δλην τής 
ρωσιν τών έλλειπώς έχόντων έν 
κεκμηκότα καί 
μέ τήν ράχην 
καταλήγει καί 
δονται άμέσως 
οποίους Μοίρα 
οϊτινες, αιωνίως σπείροντες 
τών πικριών τδ ποτηριού, 
ατελείωτος δυσθύμου τύχης

εις τό πΰρ. 
αδυσώπητος

στάδιον περαινοντα, έχουσι τήν ράχιν χάμπτουσαν έκ τών υπογραφών 
τάς οποίας έθεσαν έπ αυτών α». χεΐρες όσων ταΰτα ύπηρέτησαν,—εισέρ
χονται καί ούτοι εις τήν αιώνιον τοϋ τάφου νύκτα κυρτοί έκ τοϋ βάρους 
τών περιπετειών τής ζωής, ιδίως δ’ έξ όσων έπαθον καί άπήντησάν έκ μέρους 
έκείνων τούς όποιους ύπηρέτησαν καί ώφέλησαν. "Αλλα έκ τοϋ εναντίου, 
•είς ρεύμα εύτυχές ριφθέντα καί άπ’ άρχής ύπδ χειρών. εύπορουσών υπο- 
δεχθέντα, έχουσι τήν αύτήν μέ τούς κυρίους των τύχην, έκτος άνέκεΐνοι 
τοΐς μεταοίδωσι τήν ιδίαν αύτών εύοαιμονίαν. Και άναπαύονται μέχρι τής 
τελευταίας στιγμής των ήρεμα καί εύτυχή έντός τοϋ κιβωτίου τοϋ 
κυρίου των, όμοιάζοντα, εννοείται, τούς εύδαίμονας έκεινους θνητούς 
οϊτινες διανύουσιν ήρεμον καί άνέφελον τδ δι’ άλλους πολυτάραχου καί πο
λύμοχθον τής ζωής στάδιον. Τινά τούτων, οΰρεα σχιόεντα καί ήχήεσσαν 
θάλασσαν, πόλεις καί , χωοία, πελάγη καί ωκεανούς διαπεοώντα, φθάνουσιν 
είς τήν άλλην τοΰ κόσμου έσχατιάν, ή είσδύουσιν είς τά ένδότερα μέρη 
τής γής, ένώ άλλα δεν εξέρχονται του Λονδίνου αύτοϋ. Έν γένει δέ εισέρ
χονται άπαντα και μιγνύονται είς δλας τοΰ βίου τάς ένεργείας, καί τοΰ 
καλοΰ ζαί τοΰ ζακοϋ ΰπηρέται, ότέ μέν κακούργου ψυχής τροφή, άλλοτε 
δ’ εύγενοΰς ζαρδιας αγαθοεργά μέσα.

’Αλλα πάλιν έχουσιν άλλου είδους τύχην, παράδοξον αληθώς. Αί είς 
ύπηρεσίαν τοϋ κόσμου όιανείμασαι αύτά χεΐρες δέν έδύναντο ποτέ νά προί- 
δωσι τόν τελικόν αυτών προορισμόν, μήτε είς δ,τι ήθελαν χρησιμεύσει. Ό 
γλαφυρός συγγραψ^υς τής Anglelerre el la vie Anglaise, είς τον όποιον άλ
λως τε οφείλω κολλάς τών ένταΰθα διδόμενων πληροφοριών άναφέρει 
δύο περίεργα τοιούτου είδους ανέκδοτα. ΙΙερί τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώ
νος Άγγλος οδοιπόρος διερχόμενος τάς εύφορους τής Herefordshire πεδι
άδας έπλανήθη τοΰ ορομου αύτοϋ, ίδών δέ πενιχράν καλύβην, διηύθυνε τόν 
ίππον του πρός αύτήν. Εζη έκεΐ άνθρώπινον ζεύγος,δύο τούλάχιστον αιώνας όμοΰ 
αποτελούν, μήτε ν’ άναγνώση μήτε νά γράψη γνωρίζον. Ό οδοιπόρος βλέπει 
έπί τοΰ τεθραυσμένου ύέλου ενός τών παραθύρων χαρτονόμισμα είκοσι λι
ρών, έκεΐ τεθέν δπως έμποδίζη τοΰ ανέμου τήν είσοδον. Εννοεί έκαστος 
τήν χαράν τοΰ έκατοντούτιδος ζεύγους, μαθόντος παρά τοΰ ξένου δτι ήσαν 
κάτοχοι περιουσίας τήν οποίαν οέν έγίνωσκον ! "Ετερος πάλιν, έν Αιβερπούλ 
έμπορος, άνέγνωσε περί τάς άρχάς τοΰ αίώνος τούτου έπί τοϋ όπισθεν 
μέρους χαρτονομίσματος 5 λιρών, περιελθόντος είς χεΐράς του. « Άν τό 
» χαρτίον τούτο πέση ποτέ είς χεΐρας τοϋ έν Longbill Τζών Δήν, άς μάθη 
» δτι ό αδελφός του Άνδρέας είναι αιχμάλωτος είς Άλγέρ'.ον. » Τό πράγμα 
έδημοσιεύθη διά τών έφημερίδων, ή δέ εΐδησις έφθασε βαθμηδόν μέχρι τής 
έν Longhill οικογένειας τοΰ αιχμαλώτου.

Ζώσιν όλίγας ημέρας ή χρόνους μάκρους, δπως δώξη τή ιδία έκάστου 
ειμαρμένη, άμα δ’ έπιστρέφοντα είς τό κεντρικόν τής τραπέζης κατάστημα, 
έκμετρώσι τό ζήν. 'Γπάοχουσι παραδείγματα βίου βραχύτατου·—χαρτονομί
σματα έπανελθόντα είς τήν τράπεζαν τήν αύτήν ημέραν καθ’ ήν πρώτον 
έξήλθον αύτής. Ύπαρχόν?’.? δΤϊΐσήφ παραδείγματα σπανίας μακροβιότητος. 
~ (ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΑ. Z'.J ’ Μ
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Έν τοΐς άρχείοις τής Τραπέζης διατηρείται, περιέργου αρχαιότητας χάριν-, 
χαρτονόμισμα έκδοθέυ κατά τό 1724, και μετά ένα καί ήμισυ σχεδόν αι
ώνα, τήν 20 ’Ιουλίου I860, έπανελθόν εΐς τήν πηγήν του. Τοιαΰτα». πλήν 
εξαιρέσεις είναι σπανιώταται. Ό βίος έκάστου χαρτονομίσματος είναι συνήθως 
βραχύς, όπερ άλλως τε φυσικότατου. Διότι τί άλλο είναι είμή απλή έ- 
κτελέσεως ύπόσχεσις; τοιαύτη δέ ούσα, πρός τί άλλο δύναται νά τείνη ή πρός 
τήν πραγματοποίησήν της ; Έννοεΐται δτι επανερχόμενη εΐς τό κεντρικόν 
κατάστημα δέν έπαναβλέπει πλέον τό φώς. Δύναται τις νά είπη ότι έζησε. 
Έπαρχε». έντός τοΰ καταστήματος μεγάλη αρχαία αίθουσα, εκατόν υπαλ
λήλους περιλαμβάνουσα. Είς αύτούς παραδίδονται δλα τά έπιστρέφοντα χαρ
τονομίσματα, μέ χρυσόν, άργυρον ή νέα χαρτονομίσματα άνταλλασσόμ,ενα, 
όσάκις στέλλονται έκ μέρους τοϋ κοινού- οσάκις δ’ έκ μέρους τών τρα
πεζιτών, καταχωριζόμενα εΐς πίστιν τοΰ λογαριασμού των. Ό αριθμός τών 
καθ’ έκάστην έπανερχομέυων τούτων οδοιπόρων διακυμαίνεται κατά μέσον 
όρον μεταξύ τών 50 και 55,000,—άξίας δέ άπό 2 μέχρι 2,500,000,— 
λιρών. Έννοεΐται ότι, πριν έξαργυρωΟώσιν, υποβάλλονται είς έλεγχον, ικα
νήν ώραν συνήθως άπαιτούντα, ή δέ ακρίβεια μεθ’ ής ή έργασια αύτη ένερ- 
γεΐται εξηγεί και τον σχετικώς μέγαν αριθμόν τών είς αύτήν είδικώς α
φιερωμένων ύπαλλήλων. Έχουσι τοσαυτην ικανότητά τινες έξ αύτών περί 
τό διακρίνειν τά κίβδηλα τών μ.ή τοιούτων, ώστε και μέ κλειστούς τούς 
οφθαλμούς, απλώς μόνον Οίγοντες παν χαρτονόμισμα, τό διακρίνουσι. Άφοΰ 
σέ διέλθωσιυ όλας τάς μακράς ταύτας δοκιμασίας, άφοΰ διαλεχΟώσι, τα- 
χθώσι καθ’ ημερομηνίαν και άξίαν καί τεθώσιν είς δέματα χωριστά έκ 300 
μέχρι 1500 έκαστον, στέ/.λονται είς τήν βιβλιοθήκην δπου ί..’. δ------
τίαν δλην φυλάσσονται ένδον κίστεων. — Έν τω 
παύονται, ένδον δεκαέξ χιλιάδων τοιούτων τάφων, δγδοήζοντα 
τομμύρια νεκρών τοιούτων, μοχλών τής ζωής 
άπλή μόνον ύπάρχοντα.

Παρέρχεται ή δεκαετία και ή φλόξ έξαλείφει και τήν έπιμείνασαν ταύ
την μνήμην των. II εΐς τέφραν μεταβάλλουσα αύτά τελετή λαμβάνει χώραν 
έν αύτω τώ περιβόλω τής τραπέζης, ύπό τά δμματα ού μόνον τών άνω- 
τέρων τοΰ καταστήματος ύπαλλήλων, άλλά και τού κοινού αύτοΰ. Έννοεΐ 
έκαστος τούς λόγους διά τούς όποιους ή διεύθυνσις έθεώρησεν άναγκαίαν 
τήν ένταΰθα παρουσίαν τοϋ κοινού. Έννοεΐ δ’ έξ άλλου καί διατί ή έπί 
δέκα έτη τήρησις τοΰ νεκρού πλέον διά τήν τράπεζαν τούτου κεφαλαίου. 
Ενδέχεται νά ζητηθώσιν ώς άπωλεσθέντα ή ύπεξαιρεθέντα, δπως ο’ έξα- 
κριβωθή ή αλήθεια, άνάγκη προπάντων ό άπαιτών ν’ άναφέρη καί τόν άριθ
μόν τοΰ χαρτονομίσματος. 'Π Τράπεζα λαμβάνει σημείωσιν τών άριθμών 
όλων τών έκάστοτε έπιστρεφομένων χαρτονομισμάτων, διά τοΰ μέσου δέ 
τούτου δύναται πρός τοΐς άλλοις καθ’ έκάστην ήμέραν, ώραν, στιγμήν, νά 
γινώσκη καί όποιον ποσόν μένει έτι είς κυκλοφορίαν. Ό αριθμός άλλως 
τε είναι ό μόνος τίτλος διά τοΰ οποίου δύναται τις ν’ άπαιτήση τήν πλη
ρωμήν χμχρ το νομίσματος ήμιτεφρωθέντος ή άλλως πως βλαβέντος. Έν μιά 

κοιμητηρίω- Λ /
άλλοτε, ώς

έπί δεκαε- 
τούτω άνα- 
σχεδόν έκα- 

άνάμνησις

τών μάλλον μεμονωμένων οδών τοΰ Λονδίνου εζ·η τις γέρων, έπί φιλαρ- 
γυρια διακρινόμευος. Ούδέν μέρος τοΰ οίκου εύρίσζων ασφαλές όπως κρύψη 
δέσμην χαρτονομισμάτων ήν είχε λάβει είς πληρωμήν, τά έθεσεν ύπό σωρόν 
ξύλων καί ξυλανθράκων, παρά τήν καπνοδόχην τεθειμένων, διότι ούδέποτε, 
καί έν μέσω τοΰ δριμυτέρου χειμώνος, άνάπτων τίΰρ, ήθελεν ούχ ήττον 
νά φρονή ό κόσμος τό εναντίον· έυτεϋθεν ή άείποτε καθ’ όλα προητοιμα- 
σμένη εστία ύφ’ ήν έθεσε τά χαρτονομίσματα. ΙΙοΐος κλέπτης έδύνατο ποτέ 
νά ύποπτευθή τήν είς τό μέρος αύτό υπαρξιν θησαυρού; Μίαν μολοντούτο 
ήμέραν ή θυγάτηρ του έπεθύμησε νά φαιδρύνη δι’ ολίγης πυράς τό με
λαγχολικόν δωμάτιον- έναντίον δέ τής διαταγής τοΰ πατρός αύτής ήναψε 
φώσφορον δπως μεταδώση τό πΰρ είς τεμάχιά τινα εφημερίδων, έπίτήδες 
τεθέντων έπί τών ξύλων ύπό τοΰ γέροντος. ’Ακούει ό γέρων τοΰ πυρείου 
τήν προστριβήν καί μανιώδης όρμα έντός τοΰ δωματίου. Ήτον δμως αργά, 
δπως σώση έξ ολοκλήρου τά χαρτονομίσματα- κατακαύσας τάς χεΐρας αύτού, 
έσωσε τεμάχιά τίνων έξ αύτών, εύτυχώς φέροντα άκόμη τούς αριθμούς. 
Περιττόν νά προσθέσω ότι ή Τράπεζα τά έπλήρωσε.

Έτερόν τι γεγονός, σχετικές παραδοξότερον, άποβλέπον τήν τυχαίαν 
τού χαρτονομίσματος απώλειαν είναι τό άκόλουθον, παρά τοΰ John Francis 
μνημονευόμενο·/. Εις τών διευθυντών τής Τραπέζης ήγόρασε κατά τό 1770 
εξοχικήν τινα έπαυλιν άντί 30,000—λιρών, οφειλών δέ νά έμβάση δια 
τ-οΰ ταχυδρομείου τό ποσόν αύτό, έζήτησε νά τώ δοθή κατ’ έξαίρεσιν χαρ
τονόμισμα 33,003 λιρών, τόσον ποσόν παρακαταθέσας είς τήν τράπεζαν. 
Έπανελθών οίκαδε μέ τό πολύτιμον χαρτίον εΐς χεΐρας ήρχησε νά γράφη 
τήν διά το ταχυδρομείου επιστολήν, άφείς τυχαίως τό χαρτονόμισμα έπί 
τοϋ μαρμάρου τής εστίας. Αίφνης ή ’υπηρέτρια έρχεται νά τω άναγγείλη 
οτι κάποιος, είς το παρακείμενον δωμάτιον μένων, τόν ζητεί δι’ ύπόθεσιν 
επείγουσα·/. Εξέρχεται, μετ’ όλίγας δέ στιγμάς έπιστρέψας είς τό δωμάτιον 
δέν ευρίσκει τό χαρτονόμισμα. Καί μολαταύτα ούδείς είχεν είσέλθει, διότι 
ή μόνη τοϋ δωματίου Ούρα αυνεκοιυώνει μέ τό παρακείμενον δπου είχε 
μεταβή. Ούδένα έχω·/ νά ύποπτευθή, ύπωπτεύθη μή ρεύμα άέρος τό δΐηύθυνε πρός 
τήν εστίαν, άνάπτουσαν τήν στιγμήν εκείνην. Διηγήθη τό γεγονός είς τούς 
συναδέλφους του διευθυντής- ούδόλως άμφιβάλλοντες περί τοϋ πράγματος, 
διότι τόν έγίνωσκον τίμιου άνθρωπον, τώ έδωκαν δεύτερον χαρτονόμισμα, 
έννοεΐται όμοιας άξίας, έπί γραπτή δμως ύποσχέσει νά πληρώση τό ποσόν αύτό, 
έάν ποτέ τό άπωλεσθέν ήθελε παρουσιασθή. Ό διευθυντής άπεβίωσευ, ή 
περιουσία του διενεμήθη μεταξύ τών κληρονόμων, τριάκοντα δ’ έτη βρα
δύτερου άγνωστός τις παρουσιάζεται μέ τό άπωλεσθέν χαρτονόμισμα είς 
χεΐρας, έξαιτούμενος παρά τής τραπέζης τήν πληρωμήν. 'Π Τράπεζα έπλή
ρωσε διότι ώφειλε νά πληρώση- άλλως ήθελεν άρνηθή τήν ύπογραφήυ 
αύτής. Πληρώσασα μολοντούτο, ένήγαγε τούς κληρονόμους, άρνουμένους νά 
ύποβληθώσιν είς τήν πληρωμήν. Ή παρά τοϋ διευθυντοΰ δοθεΐσα έγγραφος 
ύπόσχεσις δέν τούς άπέβλεπε, έλεγου, τό δέ δικαστήριον τούς έδικαίωσε. 
Πώς είχεν έπαυέλθει είς τήν ζωήν τό παρά τών διευθυντών όλων θεωρηθέν 
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ως παρανάλωμα τοΰ πυράς χαρτονόμισμα; 'Π οικία είχε, μετά τον θά
νατον του δίευθυντοΰ, πωληθή είς αρχιτέκτονα δστις άπεφάσισε νά τήν 
κατεδάφιση καί άνοικοδομήση. Κατεδαφίζων δ’ αύτήν εύρε τό χαρτονόμισμα 
έντός ραγάδος τής καπνοδόχος.

Είς λόγος τελευταίος δι’ δν έθεωρήθη αναγκαία ή πρό τής όλοτελοΰς 
καταστροφής έπι δεκαετίαν ταφή των είναι ό τής κιβδηλείας. Μ’ δλην 
τήν έπαγρύπνησιν και τά καθ’ έκάστην λαμβανόμενα αύστηρά μέτρα, εις 
τά ταμεία τής Τραπέζης παρουσιάζονται καθ’ ημέραν πλέον τοϋ ε
νός ψευδή χαρτονομίσματα, μεταξύ δέ των προς άνακάλυψιν μέσων είναι 
καί ή παραβολή αύτών μετά τών μήπω παραδοθέντων είς τό πΰρ, άν 
συμπέση νά ήναι έξ αύτών. Έ κιβδηλεία έτιμωρεϊτο μέ θάνατον άλλοτε 
έν ’Αγγλία, πολλοί δέ παραχαράκται (forgers) έξεμέτρησαν έπί τής αγχό
νης τόν άτιμως διελθόντα αύτών βίον. Αίφνης μολοντούτο ό λαός έξανέ- 
στη κατά τής ποινής ταύτης, τήν οποίαν εΰρισκεν ύπέρ μέτρον αύστη- 
ράν. Έν ’Αγγλία ή κοινή γνώμη είναι ό τά πάντα διέπων γνώμων καί 
τούς νόμους αύτούς μεταβάλλουσα. Ύπό ταύτης πιεζόμενος μάλλον ό 
Πή). καθυπέβαλε τή βουλή νομοσχέδιου, δεκτόν γενόμενον κατά τό 1832 
περί καταργήσεως τής θανατικής ποινής. Έβλαψε, καθόσον αφόρα τό τε
λικόν αποτέλεσμα, ή διά μεταρρυθμίσεως ταύτης έλάφρυνσις τής ποινής ; Ώφέ- 
λησεν άπ’ έναντίας, διότι οί διζασταί, τρέμοντες τοϋ όχλου τήν κατα
κραυγήν πρότερον, έπροτίμων πολλάκις έξ ανάγκης ν’ άφήσωσιν άτιμώ- 
ρητον τόν ένοχον. ΊΙδη δύνανται ανετότερου νά έξασκήσωσι τά καθήκον- 
τά των, έφαρμόζοντες τήν ποινήν τών διά βίου δεσμών, άντικαταστήσα- 
σαν τήν πρώτην.

Ό δέ βίος τών τοιούτων ψευδών χαρτονομισμάτων είναι έν γένει βραχύτα
τος. Σπανίως διαλανθάνουσιν έπί πολύν χρόνον τό οξυδερκές και πολύπειρου τών 
υπαλλήλων τής τραπέζης όμμα· μήτε ύπάρχουσι παραδείγματα ότι διήνυ- 
σαυ μακράν στάδιον οί τό εύχερές τοΰτο πρός πλοΰτον έπάγγελμα έξε- 
λεξάμενοι. Άπατώμαι· ύπάρχει έν. Ό ήρως τοΰ δράματος ήτο εις Κάρολος 
ΙΙράης (Price), ό μάλλον διαβόητος τών Αγγλων κιβδηλοποιών. Υπηρέ
της κατ’ άρχάς, κατόπιν μεσίτης, ηθοποιός, διευθυντής εταιρίας λα
χείου, χαρτοπαίκτης, διήλθεν δλας σχεδόν τάς κοινωνικός βαθμίδας, πριν 
φθάση είς τήν κορυφήν. ’Εννοείται δτι ή ΰψίστη ήτο δι’ αύτόν ή τοΰ 
κιβδηλοποιού. Έσπούδασε μόνος και έτελειοποίησε μετά σπάνιάς έπιδεξιό- 
τητος τήν τέχνην τοΰ παραχαράττειν, κατεσκεύασεν ό ίδιος τήν μελάνην, του 
χάρτην, τό πιεστηρίου αυτό, έμιμεΐτο δέ Οαυμασίως τών άυωτέρωυ ύπαλ
λήλων τάς ύπογραφάς. Έτελειοποίησε τοσοϋτον τήν τέχνην, ώστε τό 1783 
έπλήρωσεν ή Τράπεζα έν μια μόνη ημέρα 14 χαρτονομίσματά του, 50 
λιρών έκαστον. Δέν μετέπλαττε δέ μόνον τά χαρτονομίσματα· μετεμόοφω- 
νε καί τόν ίδιον έαυτόυ του, τήν ηλικίαν του, τήν ενδυμασίαν του, τό 
όνομά του. Ένδον άμάξης, ώς ξένος, διερχόμενος τοΰ Λονδίνου τάς ο
δούς, μέ τάς κνήμας διά φλάνου κεκαλυμμένας, επανωφοριού κουμβω- 
μένον μέχρι τοϋ στόματος, έν μαϋρον έμπλαστρου έπι τοϋ άριστεοοϋ ό- 

φΟαλμοΰ, είχε μεθ’ έαυτοΰ πάντοτε ένα ύπηρέτην, τον όποιου άπέστελλε* 
διά τοΰ βλέμματος ακολουθών αύτόν, δπως άγοράζη γραμμάτια λα
χείων. Τόν ύπηρέτην τούτον κατεσκόπευε πάλιν, έν άγνοια του, γυνή νεα
ρά, ώς σκιά ακολουθούσα αυτόν πανταχοΰ, βαδίζουσα δτε έζεΐνος έβάδι- 
ζεν, ίσταμένη δτε ίστατο, έξω τής Ούρας μένουσα όσάκις ό ύπηρέτης εί- 
σήρχετο έντός καταστήματος τίνος. 'Η γυνή αΰτη ήτο ή έταίρα καί, εννο
είται, συνένοχος τοΰ ΙΙράης.

Οί αλλεπάλληλοι ούτοι τοϋ ύπηρέτου περίπατοι έπέσυρον έπί τέλους τής 
αστυνομίας τήν προσοχήν. Τόν συνέλαβον. Κατέθεσε πάν δ,τι έγίνωσκε. 
Έδραμον άμέσως πρός σύλληψιν τοΰ κυρίου του· άλλ’ ούτος είχεν ήδη 
άναληφθή ώς άλλο τών νυκτών φάσμα, ένώ τά κίβδηλα χαρτονομίσματα 
έξηκολούθουν καί κατόπιν νά κυκλοφορώσιν. Ό ΙΙράης έξηκολούθησεν έπί 
αρκετόν έτι χρόνον τό έντιμον αύτοϋ έπάγγελμα· έκαμε μάλιστα το- 
σαύτας προόδους, ώστε βραδύτερον δέν περιωρίζετο μόνον είς τό κα
τασκευάζει ίδικά του χαρτονομίσματα- παρεχάραττε καί τά ίδια αύτά τής 
τραπέζης. Οΰτω ημέραν τινά χαρτονόμισμα 10.—λιρών τό μετέβαλευ είς 1000. 
—Άλλ’ ή ιστορία τοΰ κόσμου δέν παρέχει, άπό τής δημιουργίας σχεδόν αύτοϋ 
μέχρι σήμερον, πολλά παραδείγματα κακούργων οϊτινες διέφυγον μέχρι 
τέλους τής δικαιοσύνης τόν πέλεκυν. Πληρώνων ημέραν τινα χρυσοχόον, 
εννοείται διά τών ιδίων αύτοϋ χαρτονομισμάτων, άνεκαλύφθη, ή δέ δικαιοσύνη 
ήπλωσεν έπί τέλους τήν σωτήριον χεΐρά της έπ’ αύτοϋ. Καταδικασθείς είς 
θάνατον έκλεψε καί αύτόν τόν δήμιον, άφοΰ έκλεψε τόν κόσμον ολόκλη
ρον: ηύτοχειρίασε. Τό σώμά του έτάφη έν μια τών ζοφερότερων όοών 
τοΰ Λονδίνου, άτιμωτικός δέ πάσσαλος έστήθη έπί τοΰ άνωνύμου αύτοϋ 
μνημείου.

Αύται αί φύσεις αί έν τω κακουργήματι άντλοΰσαι τόν μόνον τοΰ αν
θρώπου έπί γής προορισμόν έχουσι κάποτε περί τό έπαναλαμβάνειν τό 
αύτό κακούργημα ίδιαν τινα τάσιν ή έρωτα. Κλέπται, φονεΐς ή άλλου εί
δους κακούργοι, οί μάλλον διαβόητοι ιδίως έξ αύτών, μόλις άποτιοντες 
τήν έπιβληθεϊσαν αύτοΐς τιμωρίαν καί, έξερχόμενοι τής φυλακής, έπανα- 
λαμβάνουσι μέ τό αύτό θάρρος καί διάθεσιν τό έπάγγελμα, είς τό όποιον 
έως χθές ώφειλον τά δεσμά, ώς μόνην αύτών ΰπαρξιν. Μία έμφυτος ζλί- 
σις ανίατος, διά τήν όποιαν νόες έξοχοι κατήλθον πολλάκις είς βλασφή- 
μους άπέναντι τής φύσεως ιδέας. Τοϋ δέ κανόνος τούτου δέν έδύναντο 
βεβαίως ν’ άποτελέσωσιν οί κιβδηλοποιοί έξαίρεσιν. Γυνή τις, έπι κιβδη
λεία συλληφθεΐσα, είς θάνατον κατά πρώτον, μετά δέ τήν άπονομήν χάρι
τος είς εικοσαετή καταδικασθεισα δεσμά, σταλεϊσα είς Αύστραλίαν όπως 
έκεΐ ύποστή τήν ποινήν της, έπανέρχεται έν ’Αγγλία έλευθέρα τήν 23 
Φεβρουάριου 1813. Τήν 25 τοΰ αύτοϋ μηνός, δύο ήμέρας βραδύτερον, συλ- 
λαμβάνεται έπί παραχαράξει χαρτονομίσματος καί ^ίπτεται έζ νέου εις 
τάς φυλακάς! Άπό τοϋ έτους 1758, οτε παρουσιάσθη είς τά γραφεία τής 
Τραπέζης τό πρώτον ψευδές χαρτονόμισμα μέχρι σήμερον ό άριθμος 
τών τοιούτων κακούργου νοός προϊόντων είναι, έννοεΐται, μέγας. Τινά 
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τούτων, τά περιεργότερα τών άλλων διατηρούνται έν τοΐς άρχε'οις τή; 
Τραπέζης ώς παρανόμου έπιτηδειότητος δείγματα. Όταν παραβάλλη τις 
ταϋτα μέ τ’ άληθή χαρτονομίσματα καί έξετάση μετά προσοχής καί τά 
μέν καί τά δέ, παρατηρεί δτι τό πρώτον συνήθως τοϋ κίβδηλου έργου 
γνώρισμα, είναι έθ.λειψις λεπτής περί τήν χαλκογραφίαν έκτελέσεως, σχε- 
τ.ζώς προς τό αληθές. Υπάρχει έφ’ έκαστου τής ’Αγγλικής Τραπέζης 
χαρτονομίσματος δικών νεαρά; γυναικός μέ ασπίδα και τρίαιναν εις χεΐ- 
ρας, κάτωθεν δ’ αύτών κυψέλην μελισσών. 'Π είκών τής νεάνιδος πα- 
ριστα συγχρόνως καί τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν καί τοΰ μύθου τής Βρε
τανίας, Britannia, τήν περίληψιν. Αύτήν, ώς έπί τό πλεΐστον, προπάντων 
τήν εικόνα δέν δύνανται ήδη νά μιμηΟώσιν έντελώς, μετά τής άπαιτομ- 
μένης τουτέστι λεπτότητος οί παραχαράκται. Αύτη δ’ έπίσης, έννοεΐται, ύπήρξεν 
ανέκαθεν καί τό άξιολογότερον δι’ έκαστον ύπάλληλον βοήθημα, όπως δια- 
κρίυη τοΰ άληθοΰς τό ψευδές.

’Απέναντι τών δύο σπουδαίων τούτων έργασιών τής Τραπέζης, τοϋ κλά
δου τουτέστι τοΰ δημοσίου χρέους καί τών χαρτονομισμάτων, ή μετ’ αύ- 
τάς έρχομένη τής προεξοφλήσεω; συναλλαγμάτων καί έπί ύποθήκη εμ
πορευμάτων δανείων δέν έχει βεβαίως μεγάλην σπουδαιότητα. Ένταΰθα άλ
λως τε ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας δέν έχει πλέον τό έπί τών δύο άλλων 
κλάδων προνομίου, διότι καί αί άλλαι έν Αονδίυω Τράπεζα·, προεξοφλοΰσι 
συναλλάγματα καί δανείζουσιν έπί έμπορευμάτων χρήματα. Έάν λάβη τις 
τόν κόπον νά μετρήση τόν αριθμόν τών ιδιωτικών τούτων τραπεζών, τών 
joint stock-banks, δσας σήμερον περιλαμβάνει ή χώρα άφ’ ής άνέτειλον 
αί πρώται τοΰ συνεταιρισμού ακτίνες, θέλει έννοήσει καλήτερον πόσον έ- 
ριζώθη τό εύεργετικόν τοΰτο σύστημα έν αύτή καί μέχρι ποιου κύκλου 
ήπλωσε τάς ρίζας του. Τό Λονδίνου μόνον περιέχει όγδοήκοντα έξ τοιαύ- 
τας,—περισσοτέρας ίσως παρ’ δσους νομισματαλλάκτας ή ήμετέρά Σμύρνη. 
Αύτοΰ στέλλει έκαστος τόν περισσεύοντα οβολόν αύτοΰ, έκ δέ τών όβολών 
τούτων τοΰ ενός καί τοΰ άλλου απαρτίζεται τό στρογγύλον ποσόν τών τεσσα
ράκοντα πέντε εκατομμυρίων λιρών ς-ερλίνών, όσας κατά μέσον όρον τό κοινόν 
τής ’Αγγλίας έμπιστεύεται είς τάς τραπέζας ταύτα; πρός διαχείρίσιυ. Οί 
Άγγλοι έσπούδασαν πλέον παντός άλλου Ευρωπαϊκού έθνους τοΰ πλού
του τήν έπιστήμηυ καί έννόησαν ότι ή εύθυτέρα καί ασφαλέστερα πρός 
αύτόν οδός είναι τής έργασίας ή διαίρεσις. IIάς άνθρωπος πλουτήσας 
διά τοΰ έμπορίου, διά τής βιομηχανίας ή άλλου παραπλήσιου μέσου εύ- 
ρίσκει καί ωφέλειαν καί οικονομίαν χρόνου ένταυτω, έμπιστευόμενος έν 
μέρος τοΰ κεφαλαίου του είς ανθρώπους καί κατά θεωρίαν καί κατά πρα- 
ξιν σπουδάσαντας τοΰ πολυτίμου μετάλλου τήν έπιστήμηυ. Εντεύθεν ή 
μεγάθ.η αύτη τών τραπεζών έπέκτασις· τοσούτον, ώστε σήμερον δέν υπάρ
χει, όχι πόλις, άλλ’ ούτε χωρίου έν ’Αγγλία μή άριθμοΰν μίαν τουλάχι
στον τράπεζαν. Ότε κατά τό 1859, γράφει ό Esquiros, έπεσκέφθηυ βιο
μηχανικήν τινα πόλιν πρός τό δυτικόν μέρος τής ’Αγγλίας κειμένην, μοί 
έδειξαν έν στενωπω άκαθάρτω μικρόν παντοπώλου έργαστήριον οί σχεδόν 

μαύροι έκ τής ρυπαρότητος υελοι αύτοΰ, τό έκ τής παλαιότητος έτοιμόρ- 
ροπον έμπροσθεν μέρος καί τό πενιχρόν τού εσωτερικού άνήγγελλον μικρέμ
πορον τινα, κρούοντα τής δυστυχίας τά πρόθυρα. Αύτοΰ έντοσούτω, ένδον 
τοΰ όπισθεν τοΰ έργαστηρίου μέρους, πλησίον κώνων σακχάρεως καί σω
ρών τυριών 'Γσέστερ, είργάζετο μία τών άξιολογωτέρων τής κομητείας ε
κείνης τραπεζών. Ό δέ τήν τράπεζαν ταύτην διευθύνων ήτο μικρόσωμος τις 
άνθρωπος, κοντά; φέρων άναξυρίδας, ψαράς περικνημίδας, έν διορθωμένου 
φαιού χρώματος φόρεμα καί παμπάλαιου ξανθήν φενάκην έπί τής κεφαλής.

Πλήν τών μεγάλων πόλεων, τοιοΰτοι έν γένει είναι έξωτερικώς οί δια- 
χειρισταί τοΰ πλούτου τών εύπορων καί τών εργατικών τάξεων τοΰ οβο
λού. Ό έχων παρ’ αύτοις έν οίονδήποτε ποσόν ύποτόκως παρακατεθειμέ- 
νον, τό θεωρεί τιμήν άληθή όταν, άγοράζων καί δέκα σεληνίων ποθ.λάκις 
άντικείμενον, σύρει τό λεγόμενον cheque έπ’ αύτών, άντί νά πληρώση με
τρητά.—Τοσούτον δέ τό σύστημα τούτο έπεξετάθη, ώστε τό διά μετρητών 
πληρώνείν δέν θεωρείται σχεδόν αβροφροσύνης ίδιον σήμερον έν Αγγλία. 
Ήρώτησαν ημέραν τινα Άγγλον παντοπώλην ποια ή διαφορά μεταξύ ενός 
άνθρώπου καί ενός εύγενοϋς, gentleman έν άλλαις λέξεσιυ. « Άνθρω- 
» πος, άπήντησεν, είναι όστις έρχόμενος είς τό έργαστήοί μου νά άγοράση 
» τι, μέ πληρώνει τοΐς μετρητοί;· εύγενής δ’ εκείνος είς τον όποιον κάμω 
» πίστωσίν καί όστις μέ πληρώνει καθ’ εξαμηνίαν δι’ επιταγής (Cheque) 
» έπί τοϋ τραπεζίτου του. » Όταν χιλιάδες τοιούτων έπιταγών παρουσιά- 
ζωνται καθ’ έκάστην στιγμήν είς τά γραφεία τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας, 
ή πρώτη τοϋ ύπκλλήλου πρός τόν όποιον ό τήν έπιταγήν φέρων διευθύ
νεται φροντίς είναι νά παρατηρήση έν τή μεγαβίβλω τοΰ πελάτου τον 
λογαριασμόν. Έάν τό πληρωθησόμενον cheque ύπερβαίνη τό είς χεΐρας 
τής. Τραπέζης ευρισκόμενον τού πελάτου ποσόν, ό πληρώνων ύπάλληλος 
είναι υπεύθυνος. Τό μέτρου δέ τοΰτο δέν μένει νεκρά απειλή, διότι καίτοι, 
μ’ δλην τήν περί τά τοιαΰτα ακρίβειαν τών Άγγλων, λάθη δέν έλλειψαν, 
ή Τράπεζα ούδέποτε έπλήρωσέ τι. Ή ζημία ελάφρυνε τό βαλαντίου τών 
πληρωσάντωυ αύτά υπαλλήλων.

Τό δι’ ολίγων χρημάτων μεγάλα διαπράττειν έργα ύπήρξεν ανέκαθεν 
το ιδανικόν τής πρακτικής έπιστήμης τών ’Άγγλων. Ό δέ θαυμάσιος ούτος 
λαό; τοσούτον έτελειοποίησε τής τοιαύτης έπιστήμης τήν μελέτην, ώστε καί 
άνευ χρημάτων ένεργεΐ σήμερον δ,τι παρ’ άλλοις έθνεσι δεσμεύει έντός 
μεγάλου κύκλου τό μετάλλου. Παρά τάς τρεις μεγάλας έν τω καταστή- 
ματι τής Τραπέζη; αίθουσας, αίτινες περιλαμβάνουσι τόν τελευταίου τούτον 
τής προεξοφλήσεω; κλάδου, ύπάρχει έτέρα έν ή καθ’ έκάστην άλλο είδος 
έργασιών διεκπεραιοϋται. ΊΙ αίθουσα αύτη δύναται νά όυομασθή ή άμοιβαία 
συμψήφισίς τών λογαριασμών. Άπό των μέσων ήδη τοΰ παρελθόντος αιώ
να; οί ’ Αγγλοι έσκέφθησαν ότι ή άνίδρυσις ενός κοινού καταστήματος έν 
τώ όποίω συνερχόμενοι τών τραπεζών καί τραπεζιτών οί συνάκται νά άν- 
ταλλάσσωσιν ο,τι συναλλαγματικά; έφερεν έκαστος έν τω χαρτοφυλαζείώ 
του, ήθελε καί τον χρόνον έξοιχουομεϊ χαί τήν διά μετρητών πληρωμήν
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περιορίσει είς μικρόν κύκλον. Συνέστησαν άπό τοΰ 1770 τό Clearing House, 
Κα Οαρι σ τήριον Λογαριασμών λεγόμενον, όπου άπαξ τής ήμέρας 
συνευρισκόμενοι, και, πίνοντες τόν ζΰθόν των, άντήλλασσον δ,τι συναλλα
γματικά? είχεν ό εις έπι τοΰ άλλου ληξιπροθέσμους. Τό σύστημα τοΰτο 
οπέβη τοσοΰτον τελεσφόρον, ώστε τό 1839 έννεακόσια πεντήκοντα τεσσά
ρων εκατομμυρίων λιρών συναλλαγματικά! συνεψηφίσθησαν άμοιβαίως, έ- 
πληρώθησαν τουτέστι διά μόνον 66,275—λιρών, αϊτινες, έννοεΐται, δέν 
έχοησίμευσαν είμή πρός πληρωμήν τών πλέον .τοΰ συμψηφιζομένου ποσού 
κλασμάτων. Καί πάλιν μολαταύτα ή τοσαύτη και χρόνου καϊ μετάλλου 
οικονομία δέν έφαίνετο αρκετή. Οί τραπεζΐται έσκέφθησαν ότι τό πράγμα 
ήύελεν έτι άπλοποιηθή, έάν ό μεταξύ δύο τραπεζών ή τραπεζιτών λογα
ριασμός έξωφλεΐτο καθ’ έκάστην δι’ αμοιβαίας έκδόσεως έπιταγών (Cl»c«|ue>) 
έπι τής Τραπέζης. Αύτοΰ, έντός τής drawning office καλουμένης αιθού
σης ταύτης, φθάνουσι περί τήν τρίτην Μ. Μ. ώραν καθ’ έκάστην τών τρα
πεζιτών οί συνάκται, καί, χωρίς νά έξαγάγωσιν όβολόν τοΰ βαλαντίου των, 
έξοφλοΰσι διά τών τοιούτων cheques, καταχωριζομένων εΐς τάς παρά τή 
τραπέζη μερίδας έκάστου αύτών, τούς λογαριασμούς τών προϊσταμένων 
των. Τό διά τοΰ μέσου τούτου πληρωνόμενον ποσόν ανέρχεται εΐς έν ε
κατομμύριου λιρών καθ’ έκάστην.

Ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας δέν έξέτεινε τόν κύκλον τών μετά τοΰ κοι
νού έργασιών της, είμή μετά τό ήμισυ τοΰ παρελθόντος αΐώνος περίπου. 
Μέχρι τής έποχής έκείνης· ή έργασία αύτής περιωρίζετο, άποκλειστικώς 
σχεδόν, είς λογαριασμούς μετά τής Κυβερνήσεως. Ο μέσος όρος τοΰ 
ποσού έκάστου τών συναλλαγμάτων άτινα καθ’ έκάστην έςοφλει ήδη άνα- 
βαίνει είς 350)400 λιρών, ένώ ό τών παρά τής Γαλλικής τραπέζης προ- 
εξοφλουμένων περιορίζεται είς τεσσαράκοντα : 1,000. φρ.) μόνον. Ιί τούτου 
καθαρότερου δύναται νά απόδειξη πόσον έπεξετάθη ή δημοσία πίστις παρά 
τώ πρώτω τών δύο τούτων μεγάλων τής Εύοώπης έθνών καί πόσον πεοιω- 
ρισμένη μένει ακόμη παρά ‘τω δευτέρω; Τά κεφάλαια τής μέν πρώτης 
φθάνουσι σήμερον είς 17. 1)2 έκατομμύρια λιρών (440 περίπου εκατομμύρια 
φράγκων), έκ τών όποιων τρία έκατομμύρια λιρών άποτελοΰσι τό άποθε- 
ματικόν κεφάλαιον. Τά τής Γαλλικής Τραπέζης περιορίζονται είς 180 ε
κατομμύρια φράγκων έν δλοις. Εις ετερος έπί τέλους, μεταξύ άλλων, λό
γος τής τοΰ ενός καταστήματος έπί τοΰ άλλου ύπεροχής είναι ότι τής 
μέν ’Αγγλικής Τραπέζης οί ισολογισμοί δημοσιεύονται καθ’ εβδομάδα, 
τής δέ Γαλλικής κατά μήνα. Ή ’Αγγλική Τράπεζα έχει πρός πάντα 
τόν τυχόντα ανοικτάς τάς Ούρας αύτής· ή Γαλλική τό άνάπαλιν, απαι
τείται άδεια ειδική,—ήτις άνευ εύνοιας τών διευθυντών πολλάκις δέν ά- 
πολαύεται,—όπως είσέλθη τις έν αύτή καϊ έπισζεφθή δ,τι οί τα μυστη
ριώδη συστήματα άποστρεφόμενοι "Αγγλοι προθύμως προσφέρουσι τω τυχόντι.

Σήμερον τό θαυμάσιου τοΰτο κατάστημα είναι ό μέγας πάσσαλος έφ’ 
ού στηρίζεται τοΰ έμπορίου τής ύφηλιου σχεδόν τό οικοδόμημα. Δέν ύπάρχει 
έν Αγγλία χωρίον, έν Εύρώπη πόλις, έν τώ κόσμω ίσως χώρα, έφ’ ής
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δέν άπλοΰται ή παντοδύναμος αύτοΰ ένεργεια. Ό Richard Cobden διηγείται 
ότι περιηγούμενος τήν 'Ελλάδα καί Τουρκίαν κατά τό 1S37, είδε τούς 
εμπόρους τής Σύρου, μέ τηλεσκόπιου είς χεΐρας, άνυπομόνως περιμένοντας 
τήν άφιξιν ιστιοφόρου πλοίου δπερ έπρόκειτο νά τοΐς φέρη ειδήσεις τής 

’Αγγλίας. Οί δέ τό φέρου τοΰ κόσμου τόν πλούτον μέγα 
οιευθύνοντες είναι όλοι είκοσιτέσσαρες, τούτων δέ τό τρίτον 

έτος. Έκαστος αύτών όφείλει νά ένδιαφέρεται κατά 500 
είς τήν τύχην τοΰ καταστήματος. Έν, μεταξύ άλλων, πλε- 
συστήματος τούτου τής κατά τό τρίτον έτησίας αλλαγής, 

; ' 1 "■ ... Ζ όπως ριζωθώσι προσωπικαί
έπιρροαί. Οί είκοσιτέσσαρες ούτοι έκλέγουσιν έξωθεν, πλήν μέτοχον πάντοτε, 
ένα έπιδιευθυντήν μετά τοΰ αντιπροσώπου του, και ’----- ---- ’ " _
λάσσοντας. 
έτος, πλέον δμως 
πτην, ■ ' "
Ουντών 
αί τήν 
ταύτης, 
ήμέραν 
συνέρχονται. Καϊ έκ 
τοΰτο υποχρεωμένοι, παρίστανται 
έπιβλέποντες τά γιγνόμενα.

Ό δέ αριθμός τών υπαλλήλων, 
ο.ναοαίνει είς έπτακοσίους έβδομήκοντα 
συμπεριλαμβανομένων καϊ τών έν τοΐ. 
περιλαμβάνονται οί γραμματείς μόνον 
καϊ άλλοι υποδεέστεροι ύπάλληλοι. 
σιος μισθός δέν είναι έλάσσων τών 
έτέρων περίπου, π? 
λήλων. Διατηοοΰσι δέ, δέκα σελήνια κατ’ έτος συνεισφέροντες έκαστος, έν- 

τοΰ καταστήματος βιβλιοθήκην, όπου τό εσπέρας συνάζονται οί πλεΐστοι 
αύτών. 'Π βιβλιοθήκη αύτη άοιθμεΐ ήδη έννέα χιλιάδας βιβλίων, πολλά 

ι όποιων σπάνιάς άξίας έργα, πρός ταΰτα δέ, έννοεΐται, τά άξιολογώ- 
τών έντός καϊ έκτος τής Εύρώπης περιοδικών φύλλων. Ένταΰθα όσοι 

. έν τή έξοχή, παρ’ εστίαν, έξαίρετον θέρμην
παρέχουσαν, κύκλω μεγάλης τραπέζης δι’ έφημερίοων κεκαλυμμένης, άνα- 
γινώσκοντες οί μέν, ολίγοι δέ μέ τούς πεττούς διασκεοάζοντες,* διέρχονται 
ικανόν μέρος τής εσπέρας αύτών.

Έν ’Αγγλία ή άκοίβεια είναι τών εργασιών ή ψυχή. Διό άμα καθ’ έ
κάστην πλησιάζει ή έννάτη πρωινή ώρα, άφ’ ής άρχοντα-, αί έργαΌίαι τοΰ 
καταστήματος, βλέπει τις τό άπειρον τοΰτο προσωπικόν, μικρόν πάλιν σχε
τικώς πρός τόν όγκον τώυ διεκπεραιουμένων ύποθέσεων, ώς μέλισσας πο'ός 
κυψέλην πανταχόΟεν όρμώσας. Τά παρά τήν Γέφυραν τοΰ Λονδίνου, London- 
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Τραπέζης τής 
τοΰτο σκάφος 
άλλάσσει κατ’ 
λιρών μετοχάς 
ονέχτημα τοΰ 
είναι καϊ ότι δέν μένει ό άπαιτούμενος χρόνο

τούτους κατ’ έτος άλ- 
. Δύνανται νά έκλεχθώσιν έκ νέου άμφότεροι καϊ διά τό κατόπιν 

ού. Συνέρχεται δέ άπαξ τής έβδομάδος, καθ’ έκάστην πέμ- 
τό έξ είκοσιτεσσάρων μελών τοΰτο συμβούλιον μετά τών δύο διευ- 
έντός κομψής αιθούσης, δπου κατά πλειονοψηφίαν κανονίζονται δλαι 
Τράπεζαν άφορώσαι ύποΟέσεις. ΙΙλήν τής καθ’ έβδομάδα συνελεύσεως 

, υπάρχει ή Coinif ice-room όνομαζομένη αίθουσα, δπου καθ’έκάστην 
τρία τών μελών του

— - »« συμβουλίου, καθ’ έβδομάδα άντικαθιστώμενα, 
τών άλλων δέ διευθυντών πολλοί, χωρίς νά ήναι είς 
παρίστανται είς τάς καθημερινός ταύτας συνεδριάσεις,

αι

τοΰ μέν κεντρικού
:, εΐς έννεακοσίους 

ς πρακτορείοις. Είς τ ’ 
< καϊ γραφείς, ούχί δέ 
Ολου τοΰ προσωπικού

καταστήματος μόνου, 
δέ είκοσι οκτώ, 

του άριθμόν τούτον 
; καϊ οί συνάκται 

τούτου ό έτή- 
240,000.—λιρών, πλήν είκοσι χιλιάδων 

ληρωνομένων είς συντάξεις άρχαίων, απομάχων ήδη, ύπαλ-

• »* ες
τών
τέρα
τών ύπαλλήλων δέν μέυουσιν έ
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Bridge, ατμοκίνητα, νέφη επιβατών άποβιβάζοντα, τά λεωφορεία διασταυ
ρούμενα καί πλήθος ύπαλλήλων περιέχοντα, παρέχουσι θέαμα, διά μέν τον 
ξένον περίεργον, διά δέ τόν Άγγλον εθνικής ύπερηφανίας πρόξενον.— Τό 
σοβαρόν και κατά τό μάλλον ή ήττον έσπευσμένον βήμά των ρυθμίζεται 
έκ τών κινήσεων τών πέριξ τής τραπέζης ώρολογίων, πρός τά όποια, βα- 
δίζοντες, άτενίζουσι διαρκώς τό βλέμμα. Ή έν τώ καταστήματι έργασία, 
άπό τής έννάτης εωθινής ώρας άοχομένη, λήγει τήν τρίτην Μ. Μ. άνευ 
διακοπής. 'Η μεγαλητέρα αύστηρότης καί πειθαρχία διευθύνουσι τήν έν αύτώ 
έργασίαν. Καί άφοΰ δέ τήν τρίτην Μ. Μ. λήξει ή έργασία, οί πλεΐστοι 
αύτών μένουσι, συνδιαλεγόμενοι, άναγινώσκοντες, έν τώ καταστήματι, μέ
χρι τής έβδομης, δτε πολλοί, μέ ύπό μάλην βιβλίον δπερ δανείζονται έκ 
τής βιβλιοθήκης, απέρχονται είς τάς έξοχάς. Έκεΐ φθάνοντες παραδίδον
ται ψυχή καί σώματι είς τοΰ οικογενειακού βίου τά θέλγητρα, άτινα πλέον 
άλλου παντός τό εύγενές τοΰτο έθνος, έν γένει δέ οί διαμαρτυρόμενοι λαοί 
γνωρίζουσι νά έκτιμώσι. Διά τόν Άγγλον προπάντων ή μεταξύ έργασίας 
καί οικογένειας διανομή τοΰ χρόνου είναι πηγή διαρκής ατομικής εύχα- 
ριστήσεως. Φθάνων οΐκαδε αισθάνεται εαυτόν άπηλλαγμένον έξ ολοκλήρου 
πάσης έξωτερικής ύποχρεώσεως. ’Ανήκει είς τήν σύζυγον του, είς τά τέ
κνα του, ανήκει είς τόν ίδιον εαυτόν του έν άλλαις λέξεσι. Τό εσπέρας 
καλλιεργεί τό κηπάριόν του ή τον νοΰν του οιά τής άναγνώσεως. "Ερ
χεται κατόπιν ή Κυριακή, άναπαύσεως ήμέρα, καί ή ψυχή του έλευθέρα 
τοΰ βάρους τών ύποθέσεων, αναπαύεται έπί τών καθηκόντων τής οικογέ
νειας, διαδεχομένων τοΰ έξωτερικοΰ βίου τά καθήκοντα, έπί πεντάδος ή δε- 
κάδος νεαρών ξανθών κεφαλών, δίκην φυτών ανθηρών, έν μέσω τοΰ άέρος 
τής έξοχής άναπτυσσομένων, έπί τοΰ απείρου τής φύσεως τέλος πάντων.

"Οπως τά πλεϊστα τών μεγάλων τοΰ κόσμου μνημείων, ή Τράπεζα 
τής ’Αγγλίας έχει καί αυτή τό μαρτυρολογίου της. Τινές τών Άγγλων τήν 
όνομάζουσι Μελανηφόθον Κυρίαν (Lady in black), άρυόμενοι τον τίτλον 
έκ τής άναμνήσεως δραματικού γεγονότος, ατενώς μέ αύτόν σχετιζομέ- 
νου. Εις τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης κλέψας τήν αδελφήν αύτού καί 
έπί κιβδηλεία κατόπιν συθ.ληφθείς είχεν άπηγχονισθή. 'Π αδελφή του, μή δυ- 
νηθεΐσα νά ύποστή τοιοϋτον βαρύ δυστύχημα, παρεφρόνησε. Λυσίκομος δέ 
καί παράφρων, έπλανδτο ώς φάσμα νυκτερινόν καθ’ έκάστην πέριξ τής 
τραπέζης, ζητούσα τά ίχνη τοΰ αδελφού αύτής καί τών κλαπέντων χρη
μάτων της. Δέν ήθελεν, έν μέσω τής παραφροσύνης αύτής, νά πιστεύση 
οτι ό αδελφός της ύπέστη τόν δι’ αγχόνης θάνατον. Ύπεστήριζεν δτι 
τραπεζΐται τόν ειχον άρπάσει καί κατακλείσει ένδον μυστηριώδους τίνος 
οικήματος. Έπλανατο λοιπόν διαρκώς πέριξ τοϋ οικοδομήματος, έν αύτώ ζη
τούσα δ,τι άπωλέσασα ήλπιζεν άκόμη νά έπανεύρη — Έπέσυρε βαθμηδόν 
τόν οίΖτον τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης, ελλείψει δέ φαρμάκου αποτε
λεσματικότερου, ήρχισαν ούτοι νά τή δίδωσιν, ώς έλεημοσύνην, ολίγα καθ’ 
έκάστην νομίσματα. Τήν άπήντων καθ’ ημέραν έντός τών αύλών τοΰ κα
ταστήματος,’ ώς ψυχήν έν θλίψει πλανωμένην, μελανείμονα, μέ τάς πα

ρειάς καί τάς όφρύας βεβαμμένας καί βαλαντίου πενιχρόν κρατούσαν είς 
χεΐρας. Μίαν έντοσούτω ήμέραν έστερήθησαν τής καθημερινής έπισκέψεως 
αύτής. Είχε τελευτήσει.

Αΰτη περιληπτικώς είναι ή ιστορική έκθεσις τοΰ καταστήματος, ουτι- 
νος έφάμιλλον έν τώ κόσμω δέν ύπάρχει. — Τοιαΰτα γιγάντων έργα 
ήμεΐς οί έτι νάνοι περί αυτά μελετώντες θέλομεν διαρκώς άρύεσθαι τά 
πολυτιμότερα πρακτικής έπιστήμης οικονομολογικά μαθήματα. Καί ύπό 
οικονομολογικήν καί ύπό κοινωνικήν έποψιν ή ’Αγγλία είναι ή άρίστη καί 
πρός πάντας τούς νεήλυδας λαούς αιωνίως ήνεωγμένη βίβλος. Τής βίβλου 
ταύτης μία σελίς αξιόλογος είναι ή ιστορία τοΰ μεγάλου αύτής εθνικού 
τούτου ιδρύματος. Ή ιστορία τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας είναι ή ιστο
ρία τής ηθικής, ούτως ειπεΐν, άναπτυξεως τοΰ πλούτου είς μέγαυ καί εύ- 
ρύν κύκλον, τοιούτων δέ ιστοριών μελέτης έχομεν απόλυτον ήμεΐς άνάγ
κην. "Ηδη προπάντων δτε έπ’ αίσίοις οίωνοΐς ήρξατο έκτεινόμενον καί 
έν Έλλάδι καί έν τή ’Ανατολή άπάση τό τραπεζιτικόν σύστημα, είς τών 
τοιούτων μεγάλων έργων τήν μελέτην έγκύπτοντες θέλομεν άντλήσει τούς 
πρακτικοτέρους καί σχετικώς τελείωτέρους διά τά ήμέτερα οργανισμούς. 
Θέλομεν, καθόσον άφορα ιδίως τινας τών έν 'Ελλάδι άρτισυστάτων τραπεζών,εν
νοήσει δτι σκοπός τής συστάσεως αύτών είναι πρό παντός άλλου, οχι νά κερ- 
δοσκοπώσιν έπί τών αναγκών τών Κυβερνήσεων, άλλά ν’ άνακουφίζωσιν 
αύτάς, νά χρησιμεύωσιν ώς δεσμός μεταξύ κυβερνήσεως καί έθνους, καί, ώ- 
φελούμεναι, νά ώφελώσι. Έκ τοιούτου δέ κλόνου έμβολιάζοντες τό μόλις 
φυτευθέν ήμέτερον δένδρον, θέλομεν ταχαίως συλλέξει καρπούς αγλαούς 
υπό διττήν έποψιν, καί ηθικήν καί ύλικήν.

Β.

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΤΟΪ W. Ε. II. I.ECKY.

Έκ xlj; Γεριχαν. μετϊϊράιεω; ϋπύ Γ. Δ.

Είνε φυσικόν, δτι κατά τούς χρόνους, καθ’ ούς οί άνθρωποι ήσαν έτι 
έντελώς βάρβαροι, καθ’ ούς τά έθιμα ήσαν άκόμη νομαδικά, ό δέ πόλεμος 
καί ή θήρα ή μόνη αύτών ένασχόλησις, αί πρός ταΰτα άπαιτούμεναι ιδι
ότητες άπετέλουν τό μόνον μέτρου τής τελειότητος, ή άξία τής γυναικός 
απέναντι τοΰ άνορός ήτο άναμφισβητήτως κατωτέρα, ή δέ Θέσις αύτής έ
πρεπε κατά συνέπειπαν νά ήνε ταπειυωτέρα· διότι καθ’ δλας έκείνας τάς 
ιδιότητας, αΐνινες έν τοιαύτη καταστάσει έξετιμώντο, αί γυναίκες ύπολεί- 
πονται τών άνδρών. Αί κοινωνικά! άρεταί, είς άς ή γυνή δύναται κατ’ 
έξοχήν νά διαλάμψη, δέν εύρίσκουσι κύκλον ένεργείας καί άναπτύξεως. Ή 
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τοϋ κάλλους ισχύς εινε λίαν ασθενής, έκτος δέ τούτου, μόνον ολίγα λεί
ψανα αύτοΰ δύνανται νά διασωθώσιν έν μέσω τών ταλαιπωριών του αγρίου 
βίου. Ή γυνή θεωρείται μόνον δούλη τοΰ άνδρός και ύπηρέτοια τών πα
θών αύτοΰ. Καί έν εκείνη μέν τή περιπτώσει ό βίος αύτής εινε αδιάκοπος, 
κοινή και αχάριστος έργασία, έν ταύτη δέ εινε εκτεθειμένη είς δλας τάς 
διαθέσεις, αίτινες έπί ωμών άνδρών παρακολουθοϋσι τήν εύχαρίστησιν τής 
ζωϊκής ορμής.

’Αλλά καί έπι τής βαθμίδος ταύτης άκόμη δυνάμεθα νά εύρωμεν ίχνη 
τινά τών ηθικών έκείνων αισθημάτων, άτινα είνε προωρισμένα νά άνα- 
πτυχθώσιν είς τόν μετέπειτα χρόνον. Ό γάμος ύφίσταται, ή άξία τής γυ
ναικείας άγνότητος εινε έπαισθητή γενικώς μέχρι βαθμού τίνος, έμφαίνεται 
δέ έν τή οργή ήτις έκρήγνυται κατά τοΰ μοιχού, Ή μετρία άπόλαυ’σις τών 
έκ του σώματος ηδονών αναγνωρίζεται ώς καθήκον αύτής, ένώ οί άνδρες 
περιορίζονται μόνον προκειμένου περί μοιχείας.

Τά ούω πρώτα βήματα πρός άνύψωσιν τής γυναικός εινε ή κατάργησις 
τής συνήθειας τοΰ ν’ άγοράζωσι τάς γυναίκας, καί ή ίορυσις τής οικογέ
νειας έπί τών βάσεων τής μονογαμίας. Τούς πρώτους χρόνους τοΰ πολι
τισμού ή τοΰ γάμου σύμβασις έγίνετο μεταξύ τοΰ μνηστήρας καί τού πα- 
τρος τής μνηστής ύπό τόν όρον νά πληρώση ό μνηστήρ αύτώ χρηματικόν 
τι ποσόν. Γό ποσόν τοΰτο, δπερ οί Έλληνες έκάλουν έδναν, οί δέ Γερ
μανοί mundium, ήτο πράγματι πληρωμή διά τήν παραχώρησίν τής κόρης 
παρά τοΰ πατρός, ήτις τοιουτωτρόπως έγένετο δούλη τοΰ άνδρός. Οί αρ
χαίοι ινδικοί νόμοι άπηγόρευον τήν πληρωμήν ταύτην, ίνα μή ό πατήρ 
πωλή τό τέκνον του, εινε δμως άναμφισβήτητον δτι ή πώλησις αύτη εις 
έποχήν τινα παλαιάν ήτο ό συνήθης τύπος τοΰ γάμου. Κατά τάς περιγρα- 
οάς τής παλαιάς γραφής ό Ιακώβ άπέκτησε τήν Λήαν καί 'Ραχήλ διά 
τινων έκοουλεύσεων, άς παρέσχεν εις τόν πατέρα των, τό έθιμον δέ τοΰτο 
δπερ έν Παλαιστίνη πρώτον φαίνεται δτι ήτο γενικόν, (*) άναφαίνεται α
πανταχού τής 'Ελλάδος κατά τούς ομηρικούς χρόνους. Είς άρχαιοτέρους 
χρόνους τής 'Ελληνικής ιστορίας δμως άντικαθίστα τό πρός πώλησιν άρ- 
γύριον ή προίξ, δηλ. τό χρηματικόν ποσόν, δπερ ό πατήρ έδιδε τή νύμφη 
"Ρ0’ αύτής, καίτοι δέ ή προίξ παρεδίδετο είς τάς χεΐρας τοΰ άν-
ορος, συνετέλει ούχ ήττον νά βελτιώση τήν θέσιν τής γυναικός, πρώτον 
παρεχουσα αύτή ύπάληψίν τινα, έπειτα δέ διότι ιδιαίτεροι νόμοι ού μόνον 
εν Έλλάδι, άλλά καί έν 'Ρώμη, έξησφάλιζον αύτή τήν προίκα έν περι- 
πτωσει οιαςυγίου. (**). Ή γυνή εΐχεν ούτως έγγύησιν τινα κατά πάντα 
κακόν μεταχειρισμόν έκ μέρους του άνδρός, ούτως έπαυε τοΰ νά εινε δούλη 
τοΰ άνορος, ητο δέ τρόπον τινά έν τών συμβαλλομένων μερών. Έπί τών 
άρχαίων Ιερμανών ύπήρχε έθιμόν τι τούτου διάφορον καί λίαν περίεργον, 
οηλ. ή γυνή δέν έφερε προίκα τώ άνορί, άλλ’ αυτός έδιδέ τι τώ πατρί αύτής

Ο Γευ. XXIX, XXXIV, <2. Διυτε:. XXII, 29. I.‘ Sr.;i. XV II. 2ϋ.
( ) 'Ρώ’ΐτ, ό άίήϊ ίγ.-.ί-.ι κή:·.ο; τΤ,ς T.sw.i;, Sv akiz τοϋ διαζυγίου ήτο

ή τ?,; γυ-,αικό;. 
ή κακή

τή δέ νύμφη έκαμυε δώρόν τι μετά τήν νύκτα τοΰ γάμου, καλούμενου 
πρωινόν δώρου (Morgcngabe). (“*).

‘ Σπουδαιοτέρα ύπήρξεν ή εισαγωγή τής μονογαμίας, δι’ής χαρακτηρίζεται 
ό άρχαΐος ελληνικός πολιτισμός άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ώς πολύ 
υπέρτερος τοΰ προηγηθέντος άσιατικοϋ πολιτισμού. Τήν μονογαμίαν δύναται 
τις νά έξετάση ή άναφορικώς πρό τό αίσθημα τής σωφροσύνης ή πρός τό 
συμφέρον τής κοινωνίας. Ύπό τό πρώτον έννοώ τήν "γενικήν εκείνην αί- 
σθησιν ή πεποίθησιυ, δτι ή κατά τό σώμα ηδονή έχει τι τό ταπεινόν, καί 
δτι συνδέεται μετάτινος βαθμού αίσχους. Έν ’Ασία, ένθα έπικρατεΐ πολυ
γαμία, θεωρείται ό γάμος σχεδόν άποκλειστικώς ύπό τήν έποψιν τής η
δονής, χρησιμεύων μόνον είς τήν εύχαρίστησιν ζωικών παθών, ένώ έν Εύ
ρώπη ή "αμοιβαία άγάπη καί ό σεβασμός τών συνδεομένων μερών, ή ϊδρυσις 
οικογένειας μετά τών παρακολουθούντων οικιακών αισθημάτων καί καθη
κόντων άποτελοΰσιν ούσιώδες μέρος τών έλατηριων τοΰ γάμου, έπι οέ του 
ταπεινότερου στοιχείου τοΰ γάμου άποδίδεται σχετικώς όλιγωτέρα σημασία. 
Ύπό τήν’ έποψιν ταύτην δύναται τις νά είπη βεβαίως, χωρίς ν' άποβλέψη 
είς λόγους χρησιμότητος ή συμφέροντος, δτι ή μονογαμία κειται έπί βαθ- 
μίδος' ύψηλοτέρας ή ή πολυγαμία. ’Αλλά καί οί χρησιμότητος λόγοι υπέρ 
τής μονογαμίας εινε σπουδαίοι, καί δύνανται νά συμπεριληφθώσιν είς τά 
τρία ταϋτα-'πρώτον δτι ή φύσις καθιστά δι’ αύτής τόν άνδρεΐον και γυ
ναικείου πληθυσμόν ισάριθμον, δεύτερον, δτι ύπό ούδεμίαν άλλην μορφήν 
τοΰ γάμου επιτυγχάνεται τόσου καλώς εις τών κιριωοεστερων σκοπών, δηλ, 
ή άνατροφή τής οικογένειας, καί τρίτου έν ούοεμια άλλη δύναται ή γυνή 
νά καταλάβη ίσην τώ άνορί θέσιν.

'Π μονογαμία ήτο, ώς έρρέθη, γενικόν έθιμον έν Έλλάδι, καίτοι μετά 
τινάς μεγάλας έΟνικάς συμφοράς, μεΟ’ άς ταχεία αύξησις τοΰ πληθυσμού ητο 
επιθυμητή, λέγουσιν δτι έπέστρεφον μερικώς καί παροδικώς εις τό άρχαΐου 
έ'Οιμον. Πρέπει δέ νά διακρίνωμεν τούς μυθικούς καί ποιητικούς χρόνους 
τής Ελλάδος, οΐτινες ζωγραφίζονται ύπό τοΰ Όμηρου καί συνεχίζονται 
ύπό τών άρχαίων τραγωδών, άπό τών μετέπειτα ιστορικών. Εινε άξιομυη- 
μόνευτου καί διά τινας συγγραφείς άκατάληπτόν τι γεγονός τής 'ιστορίας 
τών ηθών τής 'Ελλάδος, δτι έν τοΐς άρχαιοτέροις καί ώμοτέροις χρόνοις 
αί γυναίκες κατέσχον τήν ύψηλοτέραν θέσιν καί ό χαρακτήρ αύτών έδειξε 
τήν ' ύψίστηυ τελειότητα. Βεβαίως προϊόντος τοΰ πολιτισμού ή έννοια τής 
ηθικής έξευγενίσθη, ηύρύνθη καί ήλλοιώθη, δύναται τις δμως άφ έτερου 
μετά πεποιθήσεως νά διϊσχυρισθή, δτι οί έν τή ελληνική ποιήσει· άπαντω- 
μενοι γυναικείοι χαρακτήρες τών άρχαιοτάτων χρόνων εινε έκ τών τελειότε
ρων έν τή ιστορία τής ‘άνθρωπότητος. Ή συζυγική άγάπη τοϋ Έκτορο 
καί τής ’Ανδρομάχης, ή καρτερική πίστις τής Πηνελόπης, ήτις έπερίμεν 
έπί πολύν χρόνου του ναυαγήσαντα σύζυγον, δστις άπέβλεπε προς αύτήν 
ώς πρός τι’διάδημα διά τάς ταλαιπωρίας του, ή ηρωική άγάπη τής Άλ-

ω «n
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ζέστης, ήτις οίζειοθελώς παρεδόθη τώ Οανάτω, ΐνα ζήση ό σύζυγός της, 
ή παιδική ύπακοή τής Αντιγόνης, ό ήγεμονικώς έξέχων θάνατος τής Πο
λυξένης, ή διστάζουσα καϊ άγια άφοσίωσις τής ’Ιφιγένειας, ήτις μέ τήν 
τελευταίαν έκπνοήν συγχωρεΐ τόν πατέρα της Θυσιάσαντα αύτήν, ή εύθυμος, 
αγνή ζαι πλήρης αγάπης Ναυσικα, ής ή συνάντησις μετά τοϋ Όδυσσέως δια
λάμπει ώς τι έντελές είδύλλιον έν ταϊς λυπηραΐς σκηναΐς τής Όδυσσείας, 
πάντα ταΰτα εΐνε εικόνες, άς ή ΓΡώμη, ό χριστιανισμός καϊ ό ίπποτισμος 
τοϋ μεσαιώνος ούτε νά έπισζιάσωσιν, ούτε νά ύπεοβώσι δύνανται. Ούδέ
ποτε ή παρθενική άγνότης και ή συζυγική πίστις, ήτις εΐνε ό κόσμος ζαΐ 
ή αρετή τής τελείας γυναικός παρεστάθησαν έξαιρετώτερον. Αί γυναικεία! 
μορφαϊ έξέχουσιν έπί τής είκόνος, δπως οί ανδρείοι, καϊ έμπνέουσιν ίσον 
σεβασμόν. Όλη ή ιστορία τοΰ τρωικού πολέμου, εΐνε διήγησις τών κατα
στροφών αϊτινες παρηζολούθησαν τήν παραβίασιν μιας συζυγίας. Ούχ ήττον ή Οέ- 
σις τής γυναιζός ήτο ταπεινή, τό δέ έθιμον τοϋ άγοράζειν τρόπον τινά τήν νύμ
φην παρά τοϋ πατρός, ήτο γενικόν. Οί άνδρες φαίνεται δτι μετά μικράς 
ή ούδεμιας μομφής διετήρουν παλλακίδας, αιχμαλώτους δέ γυναίκας υψη
λής περιοπής μετεχειρίζοντο μετά πολλής σκληρότητος. Περί τής κατωτέ- 
ρας θέσεως τής γυναιζός απέναντι τοϋ άνδρός άπεφαίνοντο λίαν έναργώς, και ά- 
πεδείκνυαν διά τής άλλοκότου φυσιολογικής έννοιας, δτι ή αύξησις τοϋ 
γένους εΐνε αποκλειστικόν έργον τοΰ άνδρός, διότι αί γυναίκες λαμβάνουσιν 
είς τοΰτο ποθώ κατώτερον καί δευτερεϋον μέρος. (*). Ό μύθος διηγείται, 
δτι ή Πανδώρα, γυνή, διέδωκεν δλα τά κακά είς τόν κόσμον.

Κατά τούς ιστορικούς χρόνους τής Ελλάδος ή νομική Οέσις τής γυ- 
ναικός ύπότινας έπόψεις είχε βελτιωθή, ένώ ή ηθική κατόστασις αύτών 
εΐχε χειροτερεύσει έπαισθητώς. Γυναίκες ένάρετοι ήγον βίον έντελοϋς, 
άπομονώσεως. Ή εταίρα ήτο ό έξαίρετος και λαμπρότερος τύπος τής 
ιωνικής γυναιζός, ένφ παρά τώ άνδρϊ τό ζράτος τής ορμής ήτο απε
ριόριστον.

Αί πράξεις έν τή ιστορία τών ηθών, ών ή έκτίμησις εΐνε πάνυ ουσιώ
δης ζαί συγχρόνως δύσκολος, δύνανται νά όνομασθώσιν εκφράσεις τοϋ 
αισθήματος. Εΐνε πολύ εύκολώτερον νά δείξη τις, τί οί άνθρωποι έπραξαν 
καϊ έδίδαξαν, ή νά φαντασθή τήν ψυχικήν κατάστασιν, ήτις καθίστα δυ- 
νατάς τοιαύτας πράξεις ή τοιαύτην διδασκαλίαν. Έν τή παρούση περιστά- 
σει εχομεν κλίσεις νά πραγματευθώμεν και αισθήματα, άτινα άποζλίνουσιν 
άπό τών ήμετέρων, τοΰτο δέ καθιστά τό πράγμα πολύ δύσκολον. Αίαν 
ύλιστικαί κα'ι συγχρόνως λαμπραι κοίνωνίαι ύπήρξαν βεβαίως πολλάκις, 
ή ιστορία δέ τής τε Γαλλίας και τής ’Ιταλίας παρέχει ήμΐν παραδείγμα
τα μεγάλου ένθουσιασμοΰ διά τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας έν κοινωνίαις

(’) ΊΙ αλλόκοτο; άύ:η Ιίέα, ϊ,ν ό ’Απόλλων έζοράζεται εί; τά; Ευμενίδα; τοϋ Εϋρυπίουο 
απαντάται παρά Ινδοί;, Έλλτ,σι, 'Ρωμαίοι; καί χριστιανοί; συγγραφεϋσι λεπτομερ®; ανεπτυγ
μένη. ”0 Legonve, δστι; άτιεροϊ κεφάλαιον ίοιαίτερον εί; τό άντικείμενβν τοΰτο, αναφέρει χω
ρίον τοϋ αγίου Tliomis vou Aipnuo, ένθα οΰτο; νομίζει συμφώνω; πρό; τήν περί τούτου γνώ
μην του, δτι αρμόζει μείζων αγάπη εί; τόν πατέρα ή τήν μητέρα. Ό Legouve λέγει, δτι έπί 
διασταυρώσ-ο;; διαφόρου εΐδου; ζώων, ό τύπο; τή; μητρό; υπερισχύει παρά τοΐ; έκγόνοι;.
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αϊτινες ήσαν ηθικώς πολύ ταπειναί· ό ίδιάζων χαραχτήρ δμως τοϋ ελλη
νικού υλισμού (τής άπολαύσεως τών ηδονών) εΐνε, δτι ουτος άνεπτύχθη 
άτιμωρήτως κατά μέγα μέρος ύπό τά ομματά τινων έκ τών περιφημοτέ- 
ρων ηθικολόγων, πράγματι δέ μάλιστα ένεθαρρύνετο ύπ’ αύτών. Άς 
τασθώμεν τόν χρόνον, καθ’ δν ή τιμή και ή λάμψις τής παρισινής κοι
νωνίας έπλήρουν τάς αίθούσας τής Ninon de I’Encios, ήτις μεταξύ 
θιασωτών της ήρίθμει τόν liossuet καϊ Fdnelon, άς φαντασθώμεν δτι 
έξοχοι ούτοι άνδρες έδίδασκον αύτήν δημοσίως περί τών καθηκόντων 
έπαγγέλματός της, καϊ τών μέσων δι’ ών ήδύνατο νά δεσμεύση τ 
πην τών έραστών της, τότε εύρίσκομεν μεταξύ αύτών σχέσιν τοιαύτην, 
όποιαν μεταξύ τοΰ Σωκράτου
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φυσική έπιθυμία τοϋ άνορός τοϋ νά ήναι βέβαιος περί τής γνησιότητος 
τοΰ τέκνου του, δπερ διατρέφει, χαΟιστώσι τάς εισβολάς αθεμίτων παθών 
εντός τοϋ οικιακού του κύκλου αιτίαν μεγίστην κακών. ’Εντούτοις φαίνεται 
δτι ή ύπερβολική δύναμις τών παθών καθιστά τάς τοιαύτας εισβολάς συ- 
χνάς και άναποφεύκτους.

Ύπό τάς περιστάσεις ταύτας έγεννήθη έν τή κοινωνία εικών τις, λυπηρότατη 
καί υπό τινας έπόψεις τρομερωτά-εη, έπί τής όποιας πρέπει νά διατρίψη τό βλέμ
μα τοϋ ήθικολόγου. ΤΙ δυστυχής εκείνη, ής τό όνομα αΐσχύνεταί τις νά προ- 
φέρη, ήτις μετά ψύχρας καρδίας παραδίδεται εις τάς επιθυμίας τών άλ
λων, ήτις ώς πάντη άπορριπτέα περιφρονεΐται, κα'ι πολλάκις ύποπίπτει εις νό
σους, αθλιότητα καί πρώιμον θάνατον, απαντάται έν πάση έποχή ώς στα
θερά άπόδειξις τής μεγάλης αδυναμίας καί τοϋ άναμαρτήτου τοϋ άνθρώπου.

καθ’ έαυτήν ούσα ό ανώτατος βαθμός τής κακίας, καθίσταται τέλος
ή άμυνα τής αρετής. 'Ανευ αυτής απείρων ευτυχών οικογενειών ή άγνό- 
της ήθελε προσβληθή, και πολλοί, οϊτινες ύπερήφανοι έπί τή άθίκτω αύ
τών άγνότητι μετά φρίκης καί αποστροφής σκέπτονται περί αύτής, ήθελον 
γνωρίσει τούς έλέγχους τής σηνειδήσεως καί τάς βασάνου; τής απελπισί
ας. Έπί τής ταπείνωθείσης καί άτιμασθείσης ταύτης ανθρώπινης μορφής συγ- 
κεντοοΰνται τά πάθη, άτινα ήθελον π'ληρώσει αισχύνης τόν κόσμον, ένώ 
μόρφωσις καί πολιτισμός έρχονται καί παρέρχονται, μένει αΰτη άεί τό θύ
μα, δπερ πίπτει διά τάς άμαρτίας τών άνθρώπων.

Η κοινή γνώμη έν ταϊς πλείσταις χοιστιανικαΐς χώραις κρίνει λίαν 
αύστηοώς τό δυστυχές τοΰτο δν, καί όλα έκ τοϋ γένους του, δσα προσέ- 
βαλον τον νόμον τής άγνότητος. ’Ιδίως παρά τοϊς άγγλοσαξωνικοϊς λαοϊς άρ- 
κεϊ έν μόνον ολίσθημα τοιαύτης φύσεως, τουλάχιστον παρά ταϊς μέσαις 
καί άνωτέραις τάςεσι, νά έγχαράξη ανεξίτηλου στίγμα, δπερ ούτε χρόνος 
ούτε άοεταί, ούτε μετάνοια δύναται νά έξαλείψη, ί*) ΊΙ αύστηρά αΰτη 
κρίσις είνε κατά πιθανότητα ή έζφρασις τοϋ θρησκευτικού αισθήματος περί

"Επεται συνέχεια.)

(') Τά ελληνικά ήθη έν Έλλάδι καί Τουρκία εϊ<ε αϋττηρότατα, αόβτηρϋτερα καί τ'.ν ’Αγ- 
γλοσα$ωνικδ>ν. Τουναντίον ταρατηρΛται παρά τυϊ; i'zajoi; έλαχίοτη αύττηρότη; ώ; πρό; τ'.ϋτο. 
Το'ΰτο δεικνύει Βτι ό 'Έλλην υπερέχει πλείοτου; λα.ϋ; κατά τήν οικογενειακήν αγνότητα.


