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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ *

Κατά τήν πολλάκίς δηλωθεϊσαν γνώμην μου άπαραίτητος όρος τής 
Απταίστου καί άπροσκόπτου εφαρμογής τοϋ κοινοβουλευτικού πολιτεύμα
τος είναι ή μετ’ αύτοϋ συμβίωσις νομοθεσίας αποκεντρωτικής, στηριζομένης 
δηλονότι εις τδν καταμεριδμδυ τών καθηκόντων έν τί! σφαίρα της διοι- 
κήσεως και εις την προσήκουοαν άσφάλισιν τής ανεξαρτησίας τών δημοτι
κών και διοικητικών αρχών. Της κυβερνήσεως έρειδομένης εις την πρδς 
αύτήν εύ'νοιαν της πλειονοψηφίας της βουλής, ή'τις σύγκειται έκ βουλευτών 
εκλεγόμενων ύπδ έκλογικών συλλόγων, ών πολλά μέλη εις χορήγησιν τής 
ψήφου αυτών άπαιτοϋσι την εις αυτά παροχήν θέσεων ή άλλων προσωπι
κών συμφερόντων την ίκανοποίησιν, άναγκαίως έπεται, δτι έν κοινοβουλευ
τική πολιτεία τά άπδ της κυβερνητικής έξουσίας έξαρτώμενα πολλαπλά 
συμφέροντα διατίθενται έπ'ι ζημίγ τής χοδρας,διανεμόμενα ώς λάφυρα πρδς 
άγρευσιν βουλευτικών ψήφων έν τή βουλή η ψήφων εκλογέων υπέρ τών 
υπουργικών ύποψηφίων έν τοϊς έκλογικοϊς συλλόγοις. ’'Αλλως ή κυβερνητι
κή έξουσία, προνοοΰσα γενικώς περί της έκτελέσεως τών νόμων, άδυνατεΐ 
νά κατέλθή εύδοκίμως εις τάς συγκεκριμένας περιπτώσεις της διοικητικής 
ένεργείας, αμέσου καί προχείρου δεομένας άντιλήψεως. "Οθεν άνάχκη αρ
χών προχείρως ένεργουσών ποδς εύρυθμον διοίκησιν’ διά μόνου δέ τοΰ κα
ταμερισμού τών έ'ργων έν τή διοικήσει είναι άριδήλως κατορθωτή η έφ? 
έκαστη μερική διοικητική ένεργείιγ ύπαρξις αρχής έγγυτάτης, προσφυούς 
εις την ταχεϊαν και πρόσφορου ενέργειαν, της συγχωνεύσεως. τών διοικη
τικών καθηκόντων εις την κεντρικήν αρχήν ού μόνον προκαλούσης τήν 
παρανόησιν καί τήν παραμέλησιν τών μερικών συμφερόντων, τών συσσω- 
ρευομενων εις αύτήν, άλλά καί τδν ζήλον τών δημοτικών καί διοικητικών 
άρχών έξαφ.ανιζούσης καί τήν τοσοϋτο χρήσιμον εις πιστήν τοϋ καθήκοντος 
εκπληρωσιν διέγερσιν τής φιλοτιμίας αύτών παρακωλυούσης. Επομένως 
κατά τήν γνώμην μου κύριος λόγος τής έλαττωματικής καί άνεπιτυχοϋς 
εφαρμογής τοϋ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος έν Έλλάδι είναι ή κρα
τούσα έν αύτή φοβερά πολιτική συγκέντρωσις, καί ιδίως ή περί τήν δη
μοτικήν καί έπαρχιακήν διοίκησιν, ή'τις τυγχάνει ουσα πιεστικότερα καί 
μάλλον επιτεταμένη ή πανταχοΰ άλλαχοΰ.

* ΆνεγνώοΒη ίν τφ ίυλλόγω κατά. Δεκέμβριον 1882.
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ΕΙς άπόδβιξιν τούτου έπιτραπήτω νά παραβάλωμεν σήμερον έν συντόμω 

τήν έπαρχιακήν ήμών διοίκησιν προς την επαρχιακήν διοίκησιν των Im· 
κρατειών εκείνων, εις άς άνήκει ή ύπεροχή τοΰ πληθυσμού, ή ισχύς τών 
οπλών καί ή ηγεμονία έν ταύτώ του νεωτέρου πολιτισμού. .Καί πρώτον 
έν τή ύπερηφάνφ Άλβιόνι ή επαρχιακή διοίκησις στηρίζεται κατά πάντα 

έπί της άρχής τή'ς άύτοδιοικήσεως, της άγγλιστι όνομαζομένης self Go- 
vernement. Έν τή έπαρχιακή διοικήσει τέσσαρες άμισθοι έπιμέληταί, έκ 
τών έγκριτοτάτων έν πλούτφ και παιδείι>:, συγκεντροΰσιν 'άπαταν την 

ίσχύν, a Sheriff, ο τοποτηρητής, ό Coroner και δ είρηνοδίκης, καί αί 
σύνοδοι αύτών. Έκ τούτων δ Sheriff άλλοτε μέν, μέχρι τών χρόνων 
Έδουάρδου τοΰ Β',έξελέγετο ύπό τών κατοίκων έκάστης κομητείας, έκτοτε 
δέ διορίζεται μέν έν συνεδριάσει τοϋ έξ Απορρήτων συνεδρίου διά βελονι
σμού, τίτοι διά διατρυπήσεως τοΰ ονόματος τοΰ διοριζόμενου διά τής χρυ
σές βελόνης τής βκσιλίσσης, διορίζεται δέ ένιαυσίως μεταξύ τριών υπο

ψηφίων μεγαλοκτημόνων, προτεινομένων ύπό τοΰ έπί τών Οικονομικών 
ύπουργοΰ, τοΰ λόρδου Καγκελλαρίου, τών δικαστών καί τινων άλλων με
λών τοϋ έξ άπόρρήτων συνεδρίου" άλλ’ ή υπηρεσία αύτοΰ, βάρη μόνον 
πολλά έπάγουσα, είναι, ώς εΐ'ρηται, άμισθος· ύποχρεοΰται δέ δ διορίσθείς 
νά δεχθή καί νά έκπληρώση τά τής θέσεως καθήκοντα επί ενα ενιαυτόν, 
ού μόνον άπαγορευομένης τής- παοαιτήσεως, άλλα και κολαζομένης ποι- 

νικώς. Ό Sheriff ούτος Αντιπροσωπεύει έν τή επαρχιακή διοικήσει την 
κυβερνητικήν εξουσίαν καί έπιμελεΐται της τακτικής,είσπράξεως τδν κυ
βερνητικών τελών και τής προστασίας τών ηγεμονικών νομίμών' πρός 
δέ δικάζει μετά τών είρηνοδικών τάς άστυνομικάς παραβάσεις καί λοιπά 
πταίσματα δίκην κατωτέρου ποινικού δικαστοΰ, έκτελεϊ δ’ έ'στιν δτε καί 
καθήκοντα άστυκοΰ δικαστοΰ, επιφορτιζόμενος ύπό τών πολιτικών δικα
στηρίων. την βεβαίωσιν καί τον προσδιορισμόν τής ζημίας καί την σύλλη- 
ψιν καί προσοϊποκράτησιν τοϋ διαταράξαντος την κατοχήν* άλλ’ έχει 
ώσαύτως καί είσαγγελικά τινα και διοικητικά καθήκοντα, καταδιώκων 
μέν αύτεπαγγέλτως τούς φονεϊς καί τούς αύτουργούς τών βαρυτέρων άδι- 
κημάτων, δυνάμενος δέ προς τοΰτο νά δπλίση πάντας. τούς ικανούς φέ- 
ρειν όπλα έκ τών ύπό τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ' ούχ ήττον δέ διευθύνει 

τάς βουλευτικάς έκλογάς τής κομητείας καί Αναγγέλλει τό Αποτέλεσμα 
αύτών εις Αονδϊνον.

Ό Sheriff άλλοτε, έν καιρώ δηλονότι τής Νορμανδικές κατακτήσεως, 
ήτο καί δ Ανώτατος στρατιωτικός αρχηγός έν τή κομητεία’ Αλλ’ Από 
τής έποχής τών Τουδόρων τά στρατιωτικά αύτοΰ καθήκοντα περιήλθον 
εις τόν καλούμενον τοποτηρητήν, ίσοβίως διοοιζόμενον ύπο της έκτελε- 

στικής έξουσίας μεταξύ ώσαύτωξ. τών μεγαλοκτημόνων κατοίκων τΦ£ς κο
μητείας, άλλ’ άμίσθως καί τούτον υπηρετούντο. Ό τοποτηρητης ούΐος 

<Τναι δ άνώτατος διοικητής τής. έν τή κομητεία ένοπλου δυνάμεως, δηλο
νότι τών τε κυρίως στρατιωτικών δυνάμεων τής κομητείας καί τών ενό
πλων πολιτικών δυνάμεων αύτης, τών σχηματιζομένων έκ τών ένοπλων 
Αγροτών, έχων προσέτι τό δικαίωμα τοΰ διορίζειν τον ί'διον αύτοΰ Ανα
πληρωτήν, τούς Αξιωματικούς τών στρατιωτικών δυνάμεων καί την επι
τροπήν τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έπαρχιακοϋ στρατού' άλλ’ έκ- 
πληροΐ ούχ ήττον καί καθήκοντα Αρχειοφύλακος, έντεταλμένος ένεκα τού
του την φύλαξιν τών πρακτικών τών τριμηνιαίων δικαστικών συνόδων. 

Τοϋ Coroner τό Αξίωμα είναι ώσαύτως ισόβιον, Αλλά δέν πηγάζει τανΰν 
Από της βασιλικές έξουσίας, ώς τό τοϋ τοποτηρητοΰ. ’Άλλοτε περιεβάλ- 
λοντο καί οί Coroners το αξίωμα αύτών διά βασιλικής έκλογής-, καί είχον 

εύρεϊαν δικαιοδοσίαν, ού μόνον άναπληροΰντες τούς Sheriffs, ά,ΧΚα; καί άν- 
τιπροσωπεύοντες έν πολλοΐς έν έκάστη έπαρχίή τό στέμμα, έξ ού καί τό 

όνομα αύτών έκ τγίς λέξεως corona' άλλ’ Από πολλοΰ οί Coroners 
γονται μέν ύπό τοΰ λαοΰ ίσοβίως, δυνάμενοι ούχ ήττον νά Αποΰ.υθώσιν ύπό 
τοΰ λόρδου καγκελαρίου έπί τή αιτήσει τών γαιοκτημόνων δι’ αμέλειαν 
άποδεδειγμένην ή Ανικανότητα καταφανή περί την έκπλήρωσιν τοΰ κα
θήκοντος αύτών ή διά βαθύ γήρας' έ'χουσι δέ κύριον καθήκον τήν βεβαίω- 
σιν τών αιτιών τοΰ βιαίου ή δολοφονικοΰ θανάτου, τών ναυαγίων, τών 
πυρκαϊών καί τοιούτου είδους έν γένει δυστυχημάτων, Αποφαινόμενοι ώς 

έπί τό πολύ έν συμπράξει μετά μεγάλου άριθμοΰ ένόρκων. Τοΰ Είρηνοδί- 
κου τέλος τό ύπέρτιμον Αξίωμα, άμισθον καί τοΰτο, άπονεμόμενον άλλοτε 
διά τής έκλογής, έως Έδουάρδου τοΰ Γ\ άπονέμεται έκτοτε διά κυβεο- 
νητικοΰ διορισμού' άλλ’απαραίτητον προσόν πρός διορισμόν είναι ή κατοχή 
μεγίστης Ακινήτου. καί κινητής περιουσίας, άποφερούσης ώρισμένην ετη
σίων πρόσοδον, πρός δέ βαθμού γενεαλογικού καί κοινωνικού μεγάλου. Ούτω 
διορίζονται είρηνοδίκαι δμότιμοι καί λόρδοι τοΰ κοινοβουλίου, οί υιοί καί 

κληρονόμοι αύτών, τά μέλη τοϋ έξάπορρήτων Συνεδρίου, δικασταί, δικη
γόροι έξοχοι, οί άντιπρυτάνεις καί κοσμήτορες τοΰ Πανεπιστημίου. Τοΰ εί- 
ρηνοδίκου κύριον μέν καθήκον είναι ή τήρησις τής ειρήνης καί τής ησυ
χίας, ές ού τό δικαίωμα τής λήψεως μέτρων εις καταστολήν τών στάσεων 
κ«ί τών ταραχών καί τής άνακρίσεως τών άδικημάτων, άλλά καί ή φρον- 
τίς περί προαγωγής καί Αναπτύξεως τών έπαρχιακών συμφερόντων* δθεν 
τό δικαίωμα τής έκδόσεως Αδειών ποός σύστασιν εργοστασίων καί βιομη

χανικών καταστημάτων,* τής διανομής καί είσπράξεως τών επαρχιακών 
φόρων, τοΰ διορισμού τών εφόρων τών πτωχοκομείων καί τών λοιπών δη
μοσίων φιλανθρωπικών καταστημάτων' πρός δέ τοΰ είρηνοδίκου μέλημα 
είναι ή. έπιτήρησις τίρν έν τή κομητεία φυλακών καί φρενοκομείων, καί 
ή έκδοσις δικαστικών άποφάσεων άστυκών καί ποινικών έπί τών άπλου- 

«τερων υποθέσεων. Σημειωτέον, ότι πολλά τών ε’.ρηνοδικιι»κών έ'ργων, τά
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νωμένως, έκαστος καθ’εαυτόν, άλλ’ ανάγκη νά σϋνέλθωσιν άπδ-κοινο-δ 
εί'τε εις έίδικάς συνόδους, εί'τε καί εις τάς κοινά? ή τακτικάς συνόδους, 

τάς κατά τρίμηνον συνερχόμενα; ααί τριμηνιαίας λεγομένας, αίτινες απο
τελούνται έκ πάντων μέν τών είριηνοδικών τής κομητείας, άλλα προσέτι 

καί τών μελών του μεγάλου καί μικρού δρκωτικοϋ δικαστηρίου (τοΰ τε 
περί της παραπομπές δηλονότι άποφαινομένου καί τοΰ δικάζοντας την ου

σίαν), ώς επίσης τοϋ Sheriff, τοϋ άρχειοφύλακος τοποτηρητου, τών Coro

nersκαί τών επιστατών τών φυλακών. Τών τριμηνιαίων τούτων συνόδων 
ί · . προεδρεύει έπιτίμως ό τοποτηρητής, γραμματεύει δέ δ καλούμενος γραμ- 

ματεύς τέ; κομητείας, δστις διορίζεται ίσοβίώς παρά τοϋ τοποτηρήτοΰ 
μεταξύ τών διδακτόρων τοϋ δικαίου, τών έξασκησάντων το τοΰ δικηγόρου 
-έπάγγελμα. Τών συνόδων, τούτων έ'ργον ιδίως είναι ή εις την κομητείαν 
επιβολή φόρων χάριν τών επαρχιακών άναγκών, η φροντίς περί οικοδομής 
φυλακών καί δικαστικών καταστημάτων, ό μετασχηματισμός διά νέας 

1 δροθετήσεως τών διοικητικών καί δημοτικών περιφερειών, η προμήθεια
■ τών εις συντήρησιν τόΰ επαρχιακού στρατού άναγκαιούντων, η χορήγησις

άδειών προς σύστασιν ιδιωτικών φιλανθρωπικών καταστημάτων, δ διορι
σμός τών έν τή κομητείγ κατωτέρων άστυνομικών υπάλληλων ώς καί τοϋ 

,· ταμίου της κομητείας, τών επιτηρητών τών γεφυρών καί τών εϊσπρακτό-
ρων τών διοδίων, ή οριστική διάλυσις τών κατά την διανομήν τών φόρων 
έγειρομένων διαφορών καί ή κατ’ έ'φεσιν μεταρρύθμισις τών πρωτόδικων 
άποφάσεων τών ύπδ . τών είρηνοδικών κατά μέρος έκδοθεισών.

Έκ τών είρημένων σαφώς δηλοϋται, δτι ή κυβερνητική έξουσίά, ή παν- ' 
τελώς ξένη ούσα πρδς τήν δημοτικήν διοίκησιν, είναι πάντη ξένη καί προς 
τήν έπαρχιακήν διοίκησιν. Αί είρημέναι σύνοδοι, έπιβάλλουσι κατά τδ δο- 
κοϋν τούς αναγκαίους φόρους καί λύουσι τάς κατά τήν διανομήν αύτών 
διαφοράς, μετασχηματίζουσιν αύτοβούλως τάς διοικητικάς περιφερείας καί 
τούς δήμους, προμηθεύουσι τά χρειώδη εις τδν στρατόν της κομητείας, 
κατα.ρτίζόυσιν ώς βούλονται τδ προσωπικόν τής επαρχιακής διοικήσεως' 
αύτή'δέ ή έπαρχιακή διοίκησις ή συνήθης ενασκείται ύπδ μεγαλοκτημό- 

νων και πεφωτισμένων άμισθων λειτουργών, ύποχρεωτικώς ύπηρετούντων, 
> 1 παρ’ οίς ούδεμίαν ίσχύν έχει ή κεντρική έξουσία καί ή κομματική πολι

τική. Τδ άξίωμα τοΰ Sheriff απονέμεται μέν άπδ τών χρόνων Γεωργίου 
τοϋ Β’ διά βασιλικού διορισμού, άλλ’έν πρώτοις’είναι άμισθον, επομένως 
έχει θηρευτάς μόνον φιλότιμους'άνδρας, ούδαμώς συναινοΰντας νά σκιά- 
•σωσι τήν ιδίαν αύτών ύπόληψιν διά διαγωγές φατριαστικές' άλλως ή 

βασιλική έκλογή πίπτει μόνον επί ένα έκ..καταλόγου υποψηφίων καταρτι- 
; , ζομένου ύπδ πολυμελούς Συνεδρίου άνωτάτών τέ? πολιτείας λειτουργών·.
{ , Ό τοποτηρητής δφείλει ωσαύτως τδν διορισμόν αύτοϋ εις τήν βασιλικήν

tot?

•t

ίξουσίαν, άλλ’ ούτος ού μόνον είναι άμισθος, αλλά καί ισόβιος, ούδένα δια- 
τρέχων κίνδυνον, άπολύσεως. Τών Coroners τδ άξίωμα είναι ήδη αιρετόν 
καί ισόβιον. Τέλος τών ειρηνοδικών τδ άξίωμα άπονέμεται μέν διά κυβερ
νητικού διορισμού, άλλ’ είναι έν πρώτοις άμισθον μέν καί τοΰτο, καλούν
ται δ’εις αύτδ μόνον βαθυκτήμονες καί πολυτάλαντοι εύπατρίδαι, θεω- 
ροϋντες τρόπον τινα αύτδ ώς πρωταγώνισμα καί ώς σταθμόν εύρυτέρου καί 
έπιφανεστέρου μέλλοντος πολιτικού βίου, επομένως ού μόνον ούδαμώς έπι- 
ζητοΰντες αυτό; ΐνα βιώσωσιν έκ τών ωφελημάτων αύτοϋ, άλλά καί θέ" 
λοντες ν’άρυσθώσι πολιτικήν δύναμιν έκ της έντιμου καί εύσυνειδήτου αύ-. 
τοΰ διαχε,ιρίσεως.
- Έν δέ τή περικλεεϊ παραφυάδι τές ’Αγγλίας, τή έπιφανεΐ δμοσπονδίιρ 
τών Βορείων ’Αμερικανικών πολιτειών, δέν έρείδεται μέν εις τήν έκ τοϋ 
πλουτου καί της εύγενεί.ας άνεξαρτησίαν τοΰ χαρακτέρος ή έπαρχιακή αύ-. 
τοδιοίκησις, άλλ’ούχ ήττον τυγχάνει ούσα καί έκεϊ πάντη άνεξάρτητος; 
τής κυβερνητικής αύτογνωμοσύνης καί τής φατριαστικής πολιτικές. Έκεϊ 
ή δημοτική έζουσία είναι κυρίως είπεϊν παντοδύναμος, ύπδ όρους παρέχον

τας πάσαν έγγύησιν* καί αύτη είναι ή βάσις τές έν γένει διοικήσεως τών 
πολιτειών' ούχ ήττον καί έκεϊ έ'χει εύρεΐαν δικαιοδοσίαν τδ είοηνοδικεια- 
κδν άξίωμα, άπολαϋον οίας τιμές καί έν Άγγλίγ’ καί έκεϊ διαδραματίζου
με έπιφανέστατον έν τή επαρχιακή διοικήσει πρόσωπον αί σύνοδοι τών 
είρηνοδικών. ’Έν τισι μέν τών ’Αμερικανικών πολιτειών διορίζονται οί εί- 
ρηνοδίκαι δΓ ώρισμένον χρόνον ύπδ τοϋ προέδρου τές δημοκρατίας, έν άλ- 
λαις δέ ύπδ τές γερουσίας. Εις τάς συνόδους δέ τών είρηνοδικών άπόκει- 

ται πανταχοΰ ή μέριμνα τές συστάσεως καί επιστασίας τών φυλακών» τής 
διανομές τών ύπδ της νομοθετικές έξουσίας ψηφισθέντων φόρων εις τούς δή

μους, τέζ παραχωρήσεως άδειων εις έξάσκησιν ώρισμένων έπιτηδευμάτων, 
τές επιβολές ποινών κατά τών λειτουργών τών παραβιαζόντων τούς νόμους 
καί τούς κανονισμούς κτλ· Έν ταΐς μεσημβρινωτέραις δέ πολιτείαις οί κά
τοικοι τών κομητειών έκλέγουσι καί ίδιους έπαρχι,ακούς άντιπροσώπους,' 
δικαιούμενους νά έπιβάλλωσιν αύτοθελήτως φόρους άνευ της συναινέσεως 

τής νομοθετικές έξουσίας. Έκ τών είρημένων διατρανοϋται, ότι ούδ’ί'χνος 
δυνάμεως έν τή επαρχιακή διοικήσει έχει ή κυβερνητική έξουσία/Η γερου

σία ώς σώμα διορίζει έν ταϊς πλείσταις τών πολιτειών τούς είρηνοδίκας» 
άλλα καί όπου διορίζει αύτούς δ πρόεδρος, διορίζει έπί μακράν σειράν έτών, 
ώς φέρ’είπεϊν έν Μασσαχουσέτρ έπί έπταετίαν' άλλως διορίζονται άεί- 
ποτε πρόσωπα, διακριθέντα πρότερον έν άλλαις ύπηρ.εσίαις καί άπολαόοντα 
τής-κοινής ύπολήψεως καί αγάπης' καί τούτου αί'τιον, ότι. έτιμήθη μεγά
λος ή Θέστς αυτή διά τές έπιζητήσεως καί κάτοχέ? αύτής ύπ’ άνδρών πε
ριφανών, οΐτινες κατέσχον πρότερον αύτήν τοΰ προέδρου τέϊ Αμερικανι
κής δημοκρατίας τήν έπιφανέ έδραν.
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Έν Πρωσσίιγ δέν ύπάρχει μέν κυρίως είπεϊν έπαρχιακή αύτοδιοίκησί?, 
ώς έν Αγγλία καί ’Αμερική, της κεντρικής εξουσίας ένασκούσης σύντονον 
καί τελεσφόρον έπιτήρησιν δυνάμει τών νόμων έπί της τοπικής διοικήσεως* 
άλλ’ ούχ ήττον καί οί διακρινόμενοι έπί περιουσίά πολϊται ένασκοϋσιν έξ 
άλλου ροπήν σπουδαιοτάτην εις την ενέργειαν καί τάς πράξεις τών διοι
κητικών λειτουργών, έπιτηροΰντες μέν καί έλέγχοντες δικαιωματικώς την 
πορείαν αυτών έν πολλοϊς, συμπράττοντες έν άλλοίς μετ’αυτών, πολλών 
δέ διοικητικών έργων τδ δικαίωμα τής κατ’ιδίαν θέλησιν διευθετήσεως 
κεκτημένοι. 'Η Πρωσσία άποτελεΐται έξ ελάχιστου άριθμοΰ έπαρχιών, με
γίστων τμημάτων τής όλης Πρωσσικής επικράτειας, ών έκάστη υποδιαι
ρείται εις δύο $ τρία μικρότερα τμήματα, τάς διοικήσεις, παραβλητέας 
έν μέρει πρδς τούς Γαλλικούς νομούς, άποτελουμένας πάλιν έκ πλείστων 
όσων νομών, ίσοφαριζόντων σχεδόν πρδς τάς Γαλλικάς έπαρχίας. Καί αί 
μέν Πρωσσικαί έπαρχίαι, δηλονότι τά μεγάλα διοικητικά τμήματα της 

Πρωσσίας, διοικοΰνται ύπδ άνωτάτων διοικητών ή προέδρων, παρ’οις 
έδρεύουσιν έπαρχιακαι σύνοδοι, έκλεγόμεναι καθ’ εξαετίαν ύπδ τών έχόν- 
των ώρισμένην ακίνητον ιδιοκτησίαν έκλογέων, άνανεουμένου όμως τοϋ 
ήμίσεώς κατά τριετίαν. Καί αί μέν έπαρχιακαί σύνοδοι ού μόνον γνωμο- 
δοτοΰσι περί τών ληπτέων νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων είς άνά- 
πτυξιν καί προαγωγήν τών έπαρχιακών συμφερόντων, άλλα καί διεξάγο.υσι 
κατά τδ δοκοΰν τά τής διοικησεως τών κοινών τής έπαρχίας καταστη
μάτων, διανέμουσι τδν έπί τής προσόδου φόρον καί ρυθμίζουσι τάς μεταξύ 
τών στρατιωτικών άρχών καί τής έπαρχίας σχέσεις. Οί δέ άνώτατοι δι- 
οικηταί τών έπαρχιών διορίζονται μέν ύπδ της έκτελεστίκής έξουσίας, 
αλλά μεταξύ τών άριστευσάντων έν ταΐς δημοσίαις θεωρητικαΐς καί πρα- 
κτικαΐς έξετάσεσι μεγάλων ευπατριδών, καί ύπόκεινται ούχί κυρίως είς 
τδν έπί τών ’Εσωτερικών ύπουργόν, άλλ’ είς ολόκληρον τδ υπουργικόν 
Συμβούλων. Τών δέ διοικήσεων προ’ίσταται διοικητικόν Συνέδριον, έκ πε
φωτισμένων άνδρών συγκείμενον καί προεδρευόμενον ύπδ ειδικού προέδρου, 

ούτινος τά μέλη διορίζονται ύπδ τοΰ βασιλέως μεταξύ τών κατεχόντων 
άλλοτε άλλας έπιφανεϊς λειτουργίας καί ύποστάντων εύδοκίμους έξετά- 

σεις’ άλλ’ αί πράξεις αύτοΰ ύπόκεινται είς τδν έλεγχον τών έπαρχιακών 
συνόδων, πρδς άς δικαιούνται νά ύπόβάλλωσιν οί πολϊται τάς παραστάσεις 
και τάς αιτιάσεις αυτών κατά τών πράξεων τοϋ Συνεδρίου καί τών ύπαλ- 
ληλων αύτοϋ. Τέλος τών νομών προ’ίστανται οί Νομάρχαι καί αί νομαρ- 
χιακαί σύνοδοι, ών οί πρώτοι διορίζονται μέν κατά τύπον ύπδ τ^ς κεντρικής 
έξουσίας, άλλά πράγματι έκλέγονται ύπ’αύτών τών νομαρχιακών συνόδων, 
περιοριζομένης τής Κυβερνησεως είς απλήν κύρωσιν τής εκλογής,μεταξύ τών 
εύδοκιμησάντων έν ταΐς δημοσίαις έξετάσε'σι, ταΐς δριζομέναις ύπδ τοϋ 
νόμου είς κατοχήν διοικητικής θέσεως, αί δέ δεύτεραι αποτελούνται έκ 
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Τδν κτηματιών τών έχόντων δικαίωμα έκλογήί; έν ταΐς έπαρχιακαΐς συ- 
νόδοις καί τών άντιπροσώπων τών πόλεων καί τών άγροτικών δηυιων, έκ* 
λεγομένων συνήθως μεταξύ τών δημοτικών συμβούλων καί δημαρχικών 
παρεδρων. Καί αί μέν νομαρχιακαί σύνοδοι συντρέχουσιν είς την διοίκησιν 

του νομοΰ τδν Νομάρχην, έκλέγουσι διμελή έπιτροπην συνεργαζομένην 
διαρκώς μετά τοϋ Νομάρχου, καί άναπληροΰσαν εν περιπτώσει κωλύματος, 

(ής όμως απαιτείται η κύρωσις ύπδ του διοικητικού Συνεδρίου), διορίζουσι 
τούς οικονομικούς ύπαλλήλους τοΰ νομοΰ, αίροΰνται τά μέλη τοϋ άναθεω* 
ρητικοΰ στρατολογικού Συμβουλίου, καί άποφαίνονται. περί τών διά τάς 
άνάγκας τοϋ νομοΰ έπιβλητέων φόρων, ψηφίζουσι δέ ύπδ την έπιφύλαξιν 
τής έγκρίσεως παρά τοΰ διοικητικού Συνεδρίου φόρους πρδς έκτέλεσιν κοι
νωφελών έργων έν τώ νομω’ οί δέ Νομάρχαι διοικοΰσι τδν νομόν ύπδ την 
έπιτήρησιν καί τδν έλεγχον έκ διαλειμμάτων μέν τών νομαρχιακών συ
νόδων καί διαρκώς τών διμελών έπιτροπών. Σημειωτέον, δτι δφείλει 
μεν άπαξ τουλάχιστον τοΰ ένιαυτοΰ δ Νομάρχης νά συγκαλή τακτικώς 
την νομαρχιακήν σύνοδον, δύναται δέ νά συγκαλή αύτην καί έκτάκτως' 
άλλά καί έκαστον μέλος της νομαρχιακής συνόδου δύναται νά άξιοι παρά 
τοΰ Νομάρχου την έκτακτον σύγκλησιν αύτης διά κατεπειγούσας ύποθέ- 
σεις· έν άρνησει δέ αύτοϋ δύναται νά πρΟσφύγη είς τδ διοικητικόν Συνέ
δρων. Έκ τούτων έμφαίνεται, δτι καί έν αύτή τή Πρωσσίγ, ής οί συνταγ

ματικοί θεσμοί είναι πολλώ συγκεντρωτικώτεροι καί μοναρχικώτεροι ή έν 
Αγγλόγ καί παρ’ήμϊν, δ δρίζων της επαρχιακής διοικησεως είναι πολλώ 

ευρύτερος ή όσον δύναται νά είκάση δ άγνοών τήν διοικητικήν αύτής διορ- 

γανωσιν. Ό άνώτατος τής επαρχίας πρόεδρος, δ έχων τήν άνωτάτην έπί- 
βλεψιν τών ύπ-’αύτδν διοικήσεων καί διενεργών άπ’ευθείας πάσαν ύπόθε- 

σιν άφορώσαν είς τά γενικά συμφέροντα τοΰ μεγίστου διοικητικού τμή
ματος, S διευθύνει, παρέχει πάσαν έγγύησιν εύσυνειδήτου τών καθηκόν

των αύτοΰ έκπληρώσεως, ού μόνον ώς άνήκων είς ένα τών βαθυκτημόνων 
καί ιστορικών οίκων τής έπαρχίας, άλλά καί ώς φέρων έν ταΐς χερσίν αύ
τοϋ άπόδειξιν έπίσημον τών μεγάλων αύτοΰ θεωρητικών καί πρακτικών 

γνώσεων, καί ώς εύθυνόμενος προσέτι ένώπιον όλου τοϋ ύπουργικοϋ Συμ
βουλίου, Ούχ ήττον ή ισχύς αύτοΰ περιορίζεται ή μάλλον ρυθμίζεται ύπδ 
τής άρμοδίας επαρχιακής συνόδου. Τδ διοικητικόν Συνέδριον άπορρέει ώ- 
σαύτως άπδ τής Κυβερνησεως, άλλά τδ πολλαπλοΰν τοΰ σώματος έξ ένδς 
συντελεί διά τής ένασκήσεως άμοιβαίου έλέγχου τών διοικητικών λει
τουργών έπ’άλλήλων είς τήν άποτροπήν τής διοικητικής αύθαιρεσίας ή 
μεροληψίας· έξ άλλου δέ συμβάλλεται είςt τούτο δ έλεγχος τών πράξεων 

αύτοϋ ύπδ τών έπαρχιακών συνόδων. Τέλος τήν ορθήν καί άμερόληπτον 
τών νομαρχών διοίκησιν έγγυαται άποχρώντως ή άπόρροια αύτών καί δ 
Ιλεγχος ύπδ τών νομαρχιακών συνόδων.



10£ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΈΝ ΕΑΑΑΔΙ 105

Έν άϊλοτε, προ τής 'Γαλλικής έπαναστάσεως τού 1789, βκά-
στη επαρχία εΐχεν άπδ μίακρών αιώνων ιδίαν νομοθετικήν εξουσίαν, τάς 
συνόδους τών τάξεων (eiais), καί διεχείριζεν αύτοτελώςτά οίκονόμικά άδ- 
τής πράγματα* άλλά και ιδίαν τρόπον τινά έκτετελεστικήν εξουσίαν και 

ιδίαν δικαστικήν εξουσίαν διά τών λεγομένων parlements, έξ ου καί προ» 
■ήλθε δεινός πόλεμος μεταξύ αύτώνκαί τής βασιλείας, ή'τις έληξε διά 
τής έπαναστάσεως τοΰ 1789, άνατρεψάσης ολόκληρον τδ τότε καθεστώς. 
Άλλ’ άπδ τής έπαναστάσεως εκείνης καί τής διαδεξαμένης αυτήν συγ- 
κεντρωτικωτάτης αυτοκρατορίας Ναπολέοντος τοΰ Αζ έπεκράτησεν ή. συγ- 
κέντοωσις έν τή διοικήσει.· Ή δημοτική, εξουσία ύπόκειται έν πολλοΐς εις 
τήν νομαρχιακήν καί τήν κυβερνητικήν, ού μόνον διότι δ δήμαρχος επιτη
ρείται καί έλέγχεται ύπδ τοϋ Νομάρχου, άλλά καί · διότι έν τοΐς πλείστοις 
αί άποφάσεις τοΰ δημοτικού Συμβουλίου χρήζουσι τής έγκρίσεως τοΰ Νο
μάρχου και τής προϊστάμενης αύτοΰ κεντρικής έξουσίας. Ό Νομάρχης εί
ναι έζτοτε έν Γαλλία δ άληθής άρχων τής τοπικής διοικήσεως’ δθεν 1) 
μέν ενασκεί ώς τοιοΰτος τδ δικαίωμα τής έγκρίσεως καί τοΰ ελέγχου τών 
δημοτικών ’πράξεων καί άποφάσέων, 2) δ’έκδίδωσι κανονιστικά; διατά
ξεις έντδς τών ορίων τών νόμων καί τών γενικών διαταγμάτων, ■ δσάκις 
πρόκειται νά διαταχθώσιν έπιτόπια προφυλακτικά μέτρα περί αντικειμέ
νων άνατεθειμένων εις τήν έπαγρυπνησιν καί τήν εξουσίαν αύτοΰ, 3) δέ 

άποτελεΐ τδν πρώτον δικαιοδοσίας βαθμόν έπί τών ύποθεσεων τοΰ άμφι- 
σβητουμένου διοικητικού, 4) εις τδν Νομάρχην προσέτι άπόκειται ή ενώ
πιον τών δικαστηρίων ύποστήριξις καί άντιπροσωπεία τών νομίμων συμ
φερόντων καί δικαιωμάτων τών επαρχιών, δσάκις δι’ειδικών διατάξεων 

δέν άνετέθη εί; άλλα; άρχάς ή άντιπροσωπεία αυτή. Άλλ’ έν ταΐς πλει- 
σταις τών νομ,αρχιακών ένεργειών και υποθέσεων υπηρχεν αναγκη της 
προτέρας έγκρίσεως καί άποφάσεως τοϋ προϊσταμένου ύπουργείου, έξ ου 

επήοχετο δυσχέρεια μεγίστη εις τήν αίσίαν καί ταχεϊαν τών άπτομενων 
τής τοπικής διοικήσεως ύποθεσεων ,έκβασιν. Τοΰτο προυκαλεσε την επί 
Ναπολέοντος τοΰ Γ'. έκδοσιν τοΰ περί διοικητικής άποκεντρώσεως αύτο- 
κρατορικοΰ ψηφίσματος τής 25 Μαρτίου 1852, τροποποιηθέντος εν μέρει 

διά τού ψηφίσματος· τής 13 Απριλίου 1861, δι ων πολλαι υποθέσεις 
έπιτόπιοι άπαιτούσαι έως τότε τών ύπουργειων την αποφκσιν και δια 

τοΰτο βρκδυνουσαί καί διαίωνιζόμεναι έν τοΐς υπουργικοί; γραφειοις, ανε- 
τέθησαν δρίστικώς εις τών Νομαρχών τήν κρίσιν καί άποφασιν, απενεμηθη 

<δ’ εις αύτούς καί δ άπ’ εύθεία; διορισμός άνευ τής κυβερνητικής έγκρίσεως 

τών μελών τών εφορευτικών επιτροπών τών καταστημάτων τών φυλακών 
καί των ίατοών,έπιστατών καί φυλάκων αύτών, τών νομαρχιακών αρχείο- 
φυλάκων, τών υπεραρίθμων φυλάκων καί επιστατών τών τηλεγραφικών 
γραμμών, τών αστυνόμων τών έχουσών ολιγωτέρας τών 6 χιλ. κατοίκων

ν'

πόλεων, τών έν καιρώ έπιδημίας ύγειονομικών ιατρών, τών φυλάκων τών 
αλυκών καί άλλων τινών υπαλλήλων καί υπηρετών νομαοχιακών καί 
επαρχιακών. ■

Μετέχουσι μέχρι τινδς τής νομαρχιακής διοικήσεως καί δύο συνέδρια ή 

σωματεία, τδ νομαρχιακόν συμβούλιου (conseil de prefecture), έδρεύον μο- 
νίμως έν τή πρωτευούση τοΰ νομοΰ, καί τδ γενικόν συμβούλιον τοΰ νομού 

(conseil general), συγκαλούμενον έτησίως, ών τδ μέν πρώτον, άποτελού- 
μενον έκ τεσσάρων μελών, διοριζομένων ύπδ τής κυβερνήσεως μεταξύ τών 
διδακτόρων τοΰ δικαίου ή τών ύπηρετησάντων έν τφ δικαστιζφ ή διοικη- 
τικφ κλάδφ έκτελεϊ κυρίως μέν καθήκοντα πρώτο,βάθμου διοικητικού δι- 

καστοΰ, άλλά καί συμπράττει μετά τοΰ Νομάρχου έπί ωρισμένων τινών άν- 
τικειμένων .φορολογικών καί κοινοτικών, τδ δέ δεύτερον, άποτελούμενον 
έκ 30 τδ πολύ μελών, έκλεγομένων διά καθολικής ψηφοφορίας, έ'χει έν τή 
νομαρχιακή διοικήσει περίπου οΐα παρ’ ήμ.ϊν δικαιώματα τδ έπαρχιακδν 
συμβούλιον, προκειμένου περί τών έπαρχιακών πραγμάτων, δηλονότι τδ 
τής έρεύνης τών νομαρχιακών προϋπολογισμών καί άπολογισμών, τής 
έπιψηφίσεως καί έγκρίσεως αύτών, καί τδ τής γνωμοδοτήσεων περί διαφό
ρων αντικειμένων.

Σημειωτέον, δτι έν Γαλλίς κατά μέν τδ.Σύνταγμα τοΰ 1791 καί τοΰ 
1795 ή διαίρεσις καί δ σχηματισμός τών δήμων έτελεϊτο δι’άποφάσέων 
τής νομοθετικής έξουσίας’ μόνον δέ άπδ τής ύπατείας τού μεγαλωνύμου 
Ναπολέοντος έξ άναλογίας δήθεν νόμου τινδς περί δικαιοδοσίας τών είοη- 
νοδικείων ή έκτελεστική έξουσία έθεώρησεν άνήκον εις έαυτήν τδ δι
καίωμα καί τής διά διατάγματος διαιρέσεως καί μετασχηματίσεως τών 
δήμων, άλλά καί τότε μ.ετά προτέραν σύμφωνον γνωμοδότησιν τών δια- 
μεριζομενων ή συνηνωμένων δήμων, άπδ δέ τού 1837 πάλιν άπαιτεΐται 

νόμος, δσάκις ο μετασχηματισμός ή ή διαίρεσις τών δήμων μεταποιεί τήν 
περιφέρειαν διοικητοΰ τίνος τμήματος ούτως, ώστε ή μεταποίησις έφάπτε- 

ται τής'περιφέρειας τών δικαστηρίων καί τών έκλογικών συλλόγων, 
ί Ούτως έν συντόμω έ'χουσι τά τής Γαλλικής νομαρχιακής καί έπαρχια- 
κής διοικήσεως. Έπί τή βάσει δέ τών Γαλλικών άρχών καί κειμένων κα- 
τηρτίσθη καί ή ήμετέρα διοίκησις. Καί παρ’ ήμΐν υπάρχει διοίκησις νομαρ
χιακή, στηριζομένη έπί τής διαιοέσεως τού κράτους εις νομούς’ καί παρ’ 

ήμΐν υπάρχει ύπόδιαίρεσις τών νομών εις έπαρχίας, ών προΐστανται 
έπαρχοι, συνερχόμενων κατ’ έ'τος καί έπαρχιακών συμβουλίων, ώς και 
εν Γαλλία. Ώς δέ έν Γαλλίφ, καί παρ’ ήμΐν δ Νομάρχης είναι δ άντιπρό- 
σωπος τής Κυβερνήσεως πρός έκτέλεσιν τών νόμων καί τών γενικών δια
ταγμάτων έν τή περιφερείς τοΰ νομού καί έντολοδόχος τής κεντρικής διοι- 
κήσεως πρός επιχείρησή τών ύπδ τών .τοπικών άναγκών ύπαγορευομένων 

μέτρων. Ώς έν Γαλλία, καί παρ’ ήμΐν οί έπαρχοι τυγχάνουσιν άπλως δρ- 

I? Ί
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γπνα βοηθη τικά τοϋ προϊσταμένου Νομάρχου 'καί τών ύπουργείων διά rfyl· 
τοπικήν, διοίκησιν καί Αναπληροΰσι μόνον τήν τοΰ Νομάρχου δικαιοδοσίαν 
κατ’ έξαίρεσιν έν έλαχίσταις ώρισμέναις ρητώς ύπό. τών νόμων περιπτώ- 
σεσιν,. ούδέποτε δέ την τών υπουργών. Ώς έν Γαλλία, και παρ’ ημΐν ύπάρ- 
χουσιν επαρχιακά συμβούλια, διανέμοντα τούς φόρους τούς έπιβαλλομένοος 
εις ίκανοποίησιν τών έπαρχιακών άναγκών καί διανέμοντα πούς δημοσίους 
φόρους εις τούς δήμους της έπαρχίας, έκδικάζοντα τά παράπονα κατά 
τών δημοτικών διανομών τών ύπό τοϋ οικείου έπαρχιακοΰ Συμβουλίου έπι- 
νεμηθέντων εις τούς δημους της έπαρχίας δημοσίων καί επαρχιακών, φό- 
ρων, καταρτίζοντα τον προϋπολογισμόν καί τδν Απολογισμόν τών έπαρ- 
χιακών δαπανών καί έν γένει κανονίζοντα την οικονομικήν διαχείρισιν 
τέ; επαρχιακέ; περιουσίας υπό την έπιφύλαξιν της έγκρίσεως τέ; Κυβερ- 
νήσεως,γνωμοδοτοϋντα έφ’ων Αντικειμένων ήθελε τυχόν προκληθη η γνώμη 
αύτών ύπο της Κυβερνήσεως καί ύποβάλλοντα εις την Κυβέρνησιυ προ.- 
τάσεις έν εί'δει ευχών καί δι’ ευπρεπών παραστάσεων ώς προς τά γενικά 
τές έπαρχίας συμφέροντα καί ώς πρός την κατάστασιν τών διοικητικών 
αυτές κλάδων. Όμολογητέον μάλισ τα, δτι παρ’ ημΐν Απενεμήθη εύρυτέρα. 
πως δικαιοδοσία τοΐς ήμ,ετέροις επαρχιακοί; Συμβουλίοις τέ; τών γαλλι
κών έπαρχιακών Συμβουλίων. Άλλ" ούχ ήττον έν γένει καί ό τής τοπικές 
διοικήσεως τές Γαλλίας όρίζων είναι εν γένει εύρύτερος τοϋ τές ήμετερας,, 
διότι, ώς παρετηρησαμεν, έν Γαλλίγ μέν ύπάρχουσι γενικά συμβούλια 

τοϋ νομοΰ, έξετάζοντα καί έπιψηφίζοντα τούς νομαρχιακούς προϋπολο
γισμούς καί Απολογισμούς καί έκφέροντα Αποφάσεις περί οδοποιίας, περί 
φυλακών καί περί Αλλων δημοσίων τοΰ νομοΰ καταστημάτων, προς δε 

βουλευόμενα περί έκποιησεως καί απαλλοτριώσεως τές κινητέ; καί Ακί
νητου τών νομών περιουσίας, περί εισαγωγές δικών, περί συμβιβασμών, 

κτλ. ένώ παρ’ ημΐν, εί καί ρητώς τό άρθρον 1 5 τοΰ νομοΰ τές 5 Δεκεμ
βρίου 1 845 περί τέ; διαιρέσεως τών νομαρχιακών καί έπαρχιακών αρχών· 
έπανέλαβε τήν Αρχικήν διάταξιν τοΰ διατάγματος της 3)15 ’Απριλίου 
1833 περί συστάσεως γενικών νομαρχιακών συμβουλίων εις τους νομούς, 
ούχ ήττον δέν συνέστησαν τοιαϋτα νομαρχιακά συμβούλια.

Έν Γαλλίφ επίσης ύπάρχουσι συμβούλια τών νομαρχιών, ών καθήκον 

το γνωμ.οδοτεΐν μέν έπί τών φορολογικών καί κοινοτικών Αντικείμενων, 
τό δικάζειν δέ μετά τοΰ νομάρχου τάς διαφοράς τοΰ Αμφισβητούμενου, 

διοικητικού έν ώ παρ’ήμΐν.τά μένΐτές καθαράς διοικήσεως καθήκοντα Απε- 
νεμήθησαν άποκλειστικώς εις τον Νομάρχην, τά δέ είς τάς τοπικής διοι
κητικής Αρχής της Γαλλίας Ανατεθειμένα έργα, τοΰ Αμφισβητούμενου 
διοικητικού απεδόθησαν τινά μ.έν είς τον νομάρχην μόνον, ώς φερ’ ειπεϊν 
ή έξέτασις τών λογαριασμών τών δημοτικών ύπολόγων, άλλα δε είς 
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γών καί σχηματίζοντα μετ’ αύτών ειδικόν διοικητικόν δικαστήριον πρός 
έκδίκασιν ώρισμένων διαφορών. Πλήν δέ τούτου παρ’ ημΐν είναι μέν ύπό- 
χρεως ή κυβέονησις είς μετασχηματισμόν ή διαίρεσιν δήμου νά ζητήση 
τήν γνώμην τοΰ αρμοδίου δημοτικού καί επαρχιακού συμβουλίου, Αλλ’ 
ούδαμώς αυτή είναι ύποχρεωτική διά τήν κυβέρνησιν, έν ώ έν Γαλλίιρ έπ ’ 
αύτέ; τέ; παντοκρατορικές δυνάμεως Ναπολέοντος τοϋ Α'- Απγτεϊτο είς 
διαίρεσιν ή μετασχημάτισιν δήμου ή προηγούμενη σύμφωνος γνώμη τών 

τοπικών σωματείων.’Επίσης έν Γαλλίιρ απαιτείται ή γνωμοδότησις τών γε
νικών συμβουλίων τών νομών καί διά τον μετασχηματισμόν τές περιφέ
ρειας τών νομ.ών καί τών επαρχιών, ώς καί διά τόν προσδιορισμόν τών 
πρωτευουσών, ούχ ήττον δέ καί διά τήν σύστασιν, μεταρρύθμισιν ή κα- 
τάργησιν τών Αγορών και πανηγύρεων, έν ώ παρ’ ημΐν ούδεμία τοπικοϋ 
σωματείου γνωμοδότησις προτέρα Απαιτείται πρός τοΰτο. Πρός δέ Από 

τέ; έκδόσεως τών αύτοκρατορικών ψηφισμάτων Ναπολέοντος τοΰ Γ' έγέ- 
νετο άλλο βήμα πρός τήν διοικητικήν Αποκέντρωσιν, Ανατεθείσης μέν 
τέ; δριστικής Αποφάσεως έπί πολλών ύποθέσεων θιγουσών τά συμφέροντα 
τών νομών καί τών έπαρχιών καί τών δήμων είς τούς Νομάρχας, Απονε- 
•μηθεντος δέ αύτοΐς καί τοϋ δικαιώματος τοΰ διορισμού καί τέ; Απολύ- 

σεως πολλών έν τώ νομώ κατωτέρων ύπαλλήλων καί ύπηρετών. Και είναι 
μεν Αληθές, δτι, τών Νομαρχών δντων έξηρτημένων Απο τές Κυβερνή- 
σεως, μικρά δύναμις άφγρέθη κατ’ ούσίαν Από τέ; Κυβερνησεως, Αλλ’ ούχ 
ήττον Αφγρέθη οπωσδήποτε μικρά δύναμις, διότι είς τούς έν Γαλλίγ Νο
μάρχας, διακρινομένους έπί ύπερτέραρ κοινωνική θέσει καί έπί εύρείι^ παι
δεύσει, δέν είναι δυνατή ή έπί απειλή χορήγησις έμπιστευτικών διαταγών 

καθ’ έκάστην περί τέ; τηρήσεως τοιαύτης ή τοιαύτης πορείας κατά τήν 
ένάσκησιν -ιέ; έξουσίας αύτών. Προφανώς έκ τούτων έμφαίνεται τό Αληθές 

τοΰ ισχυρισμού μου, δτι καί τέ; Γαλλίας ή διοικητική συγκέντρωσις είναί 
πως μάλλον πεοιωρισμένη τές παρ’ημΐν. Άλλ’έν Γαλλίιγ έπηλθεν έτι 
εύρυτερα Ανάπτυξις τέ; αύτοδιοικήσεως διά τοΰ νέου νόμου τέ; 1 0 Αύγού- 

στου 1871 περί γενικών συμβουλίων των νομών, ψηφισθέντος μετά τήν 
ε'κπτωσιν τέ; αύτοκρατορίας. Κατά τόν νόμον τούτον τό γενικόν συμ.βού- 

λιόν εκλέγει έτησίως ιδίαν επιτροπήν νομαρχιακήν (commission departe- 
menlalej, έδρεύουσαν έν τή πρωτευούσγ τοΰ νομού, ή’τις κανονίζει και 
διευθετεί τάς σχετικάς πρός τόν νομ.όν ύποθέσεις, ών τήν διεύθυνσιν Ανέ- 

θηκεν αύτή το γενικόν τοΰ νομοΰ συμβούλων, καί γνωμοδοτεϊ περί πασών 

τών τοΰ νομοΰ ύποθέσεων, έφ’ ών ή'θελε κρίνει πρέπον νά έπιστήσγι τήν 
προσοχήν τοΰ Νομάρχου ή έφ’ ών ή'θελε προκληθέ ύπ’αύτοϋ, διανέμει τούς 
εν τφ νομαρχιακφ προΰπολογισμω προσθέτους φόρους, ορίζει τόν χρόνον 
καί τόν τρόπον της κατακυρώσεως ή τέ; πραγμκτοποιήσεως τών νομαρ
χιακών δανείων, οσάκις δέν ώοίσθη ούτο; ύπο τοΰ γενικού συμ,βουλίου,
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έπί τοΰ τρόπου τές διαχειρίσεως τών τοϋ 
>- τελεσιδίκως και επι τών αίτη- 

διά. την σύστασιν η άνανέωσιν προσθέ-

ορίζει ωσαύτως τον. χρόνον της κατακυρώσεως των έργων νομαρχιακέ?' 

ώφελείας.
Αύτδ δέ τδ γενικδν συμβουλήν διανέμει κατ’ ιδίαν κρίσιν κατ’ έτος τούς, 

άμεσους φόρους, ψηφίζει έξ οικείας αρμοδιότητας τά πρόσθετα εκατοστά,, 
ών, η. εί'σπραξις επιτρέπεται ύπδ τών νόμων καί άποφαί.νεται Εριστικώς 
καί άμετακλητως έπί τών άποφάσεων τών δημοτικών συμβουλίων, τών 

άφορωσών είςτην σύστασιν, κατάλυσιν η μεταβολήν τών άγορών καί πανη- 
γύρεων έ είς την παράτασιν καί ύπέρθεσιν τών προσθέτων φορολογικών· 
δόσεων τοϋ δημοτικού φόρου, ώς επίσης έπί της διευθύνσεως καί χαρά- 

ξεως τών νομαρχιακών οδών, 
νομοΰ κτημάτων" άποφαίνεται δ’ούχ ίττον 
σεων τών δημοτικών συμβουλίων

• των φόρων, καί έπί τές κτήσεως, άπαλλοτριώσεως καί ανταλλαγής τών 
νομαρχιακών κτημάτων τών χρησιμευόντων είς νομαρχιακά καταστήματα, 

είς σχολεία, είς δικαστήρια, είς φύλακας καί είς στρατώνας της χωροφυ
λακές. Σημειωτέον όμως, δτι καί κατά τούτον τδν Γαλλικόν νόμον η 
έκδοσις διατάγματος κυβερνητικρΰ προσηκόντως γτιολογημένου έντδς της 
ώρισμένης ύπδ τοΰ νόμου προθεσμίας δύναται νά άνατρέψγ τάς άποφάν- 

σεις ταύτας.
Έκ τών ρηθέντων προδηλως συνάγεται, δτι η. οργάνωσις τές επαρχι

ακές διοικησεως τές ’Αγγλίας, τών ‘Ηνωμένων πολιτειών της ’Αμερικής, 
της Πρωσσίας καί αυτές της Γαλλίας, τών προεξαρχόντων έν τε τώ πο
λιτισμέ καί τφ πληθυσμώ έθνών, στηρίζεται έπί βάσεων πολλώ άποκεν- 
τρικωτέρων η παρ’ ημϊν. "Ενεκα δέ τούτου ού μόνον η επαρχιακή διοί- 

κησις παρ’ ημϊν είναι πολλφ ύποδεεστέρα κατά την εύστοχίαν της 
έκπληρώσεως τών καθηκόντων αύτης της τών έθνών τούτων, άλλ’ η 

συγκεντρωτική αυτές διοργάνωσις συντελεί μετά καί τών άλλων συγκεν
τρωτικών παρ’ ημ.ϊν θεσμών είς την διαφθοράν τοΰ κοινοβουλευτικού πο
λιτεύματος, παράγουσα άκαθέκτως ίδιοτελεις συνεταιρισμούς ούχ $ττον 
μεταξύ έκλογέων καί βουλευτών η μεταξύ βουλευτών καί ύπουργών, έξ 

ου η άπαισία άλυσις καταστρεπτικής άλληλεξαρτησίας αύτών καί η 

διάθ εσις της*διοικητικές έξουσίας καί τών πρδς αύτην συναπτομενων 
συμφερόντων ύπέρ άηδοΰς και ύπολογιστικης φιλαρχίας καί ταπεινότατης 
φιλοδοξίας. Έκ τούτου καταφαίνεται, δτι πρδς είλικρινέ καί άνοθευτον 
τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος εφαρμογήν ανάγκη ταχείας άναδιοργα- 

νωσεως τών διαφόρων ημών οργανικών υπηρεσιών, καί ιδίως της παρ’ ημϊν 
επαρχιακές διοικησεως έπί βάσεων άποκεντρικωτέρων, ού μόνον περιορι- 
ζομένης τές έζάοτησεως τών κατά τόπους διοικητικών άρχών άπο της 
κεντρικής εξουσίας, άλλά καί αναπτυσσόμενης τές έπιδράσεως της βου- 

. λησεως τοϋ λαοϋ έπί την επαρχιακήν διοίκησιν.

- Καί δ μέν περιορισμός τές έξαρτησεως τών νομαρχών άπδ τοϋ κέντρου 
Επιτυγχάνεται τδ μέν διά τοϋ δρισμ,οϋ προσόντων εις κατάληψιν νομαρ
χιακές θέσεώς πολυετούς υπηρεσίας προτέρας Εν άξιωμασιν αίρετοϊς έ 
πολιτικαϊς λειτουργίαις άλλαις έ γνώσεων έπιστημονικών καί πρακτικών 
καί διά τοΰ περιορισμού τοϋ δικαιώματος τές άπολύσεως αύτών, ύποβαλ- 
λομένου είς την συναίνεσιν πολυμελούς έν Άθηναις συμβουλίου έξ άνδρών 
παρεχόντων έγγυησεις, διατηροϋντος όμως τοϋ κέντρου τδ δικαίωμα τοΰ 
ελέγχου καί τές επιβολές Ελαφρών πειθαρχικών ποινών" τδ δέ διά τές 
άναθεσεως είς αύτδν ύπδ την έγκρισιν τοπικών συμβουλίων πολλών δικαι
ωμάτων, άτινα κέκτηται νΰν η κεντρική έξουσίκ. ‘II δέ της έπιδράσεως 

• .τές του λαού βουλησεως άνάπτυξις καί ίσχυροποίησις κατορθοΰται διά 
τές άναθεσεως πολλών δικαιωμάτων, άπονεμομένων τανΰν είς τούς νομάρ- 
χας η τδ κέντρον, είς τοπικά συμβούλια, καταρτιζόμενα έπί τη βάσει 
σπουδαίων προσόντων ύπδ τοϋ λαοϋ δι’ άμέσου έ έμμεσου εκλογής· 
Την τιμίαν καί έμφρονα τών συμφερόντων τών δήμων οικονομικήν διαχεί- 
ρισιν έγγυάται άποχρώντως η υποβολή τών είς την οικονομικήν διαχεί- 
φισιν άναγομένων δημοτικών ψηφισμάτων είς την άποκλειστικην κρίσιν 
καί άπόφασιν έπαρχιακών συμβουλίων, συγκροτούμενων έκ μελών, έκλε- ' 
■γομένων μέν δι’Εμμέσου εκλογές, εί'τε δι’ εκλογής ύπδ τών έκλογέων 
έκαστου δήμου εκλεκτόρων, εΐ'τε δι’ Εκλογές ύφ’έκ άστου δημοτικού συμ
βουλίου ώρισμένου άριθμοΰ επαρχιακών συμβούλων, κεκτημ,ένων δέ ορι
σμένα προσόντα’ προσήκοντα δέ προσόντα επαρχιακών συμβουλών δύναται 
τις νά θεώρηση την προτέραν υπηρεσίαν έπί τινα έτη είς άνωτέραν πως : 
δημοσίαν λειτουργίαν η την έπανειλημμένην προτέραν Εκλογήν είς βου

λευτικήν η δημοτικήν λειτουργίαν η την κατοχήν διδακτορικού διπλώ

ματος μετά καί πρακτικές διετοΰς η τριετοΰς άσκησεως έπιστημονικοΰ 
επαγγέλματος.

’Αρκοϋσαν, νομίζω, παρέχει έγγύησιν η τοιαύτη τών επαρχιακών συμ - 
βουλίων κατάρτισις καί είς την ύπ’αύτών διαχ_είρισιν τών οικονομικών συμ

φερόντων τών έπαρχιών, έποπτείαν καί έπιθεώρησιν τών έν τγ έπαρχίιγ 
δημοτικών καί ελληνικών σχολείων, έπιτήρησιν τών φιλανθρωπικών κατα

στημάτων τές έπαρχίας, ύπόδειξιν τών έν τγ έπαρχιακή περιφερείς έπι- 
σκευαστέων καί κατασκευαστέων οδών καί την διά τών 3)4 τών ψήφων 
αυτών άπόφασιν περί τών άναγκαίων τυχδν μεταρρυθμίσεων· είς τάς τές 
έπαρχίας δημοτικάς περιφερείας. Είρησθω, ότι οσάκις επιβάλλονται διά 
δημ.οτικων η επαρχιακών ψηφισμάτων υποχρεώσεις τοΐς δημόταις η έπαρτ 

χιώταις, αναγκαίος ό έ'λεγχος αύτών κατά την πεποίθησίν μου ύπδ τών 
δικαστηρίων πρδς βεβαίωσιν τές πρδς τούς νόμους συμφωνίας τών ψηφι

σμάτων. Άλλ’η έ'μμεσος μετοχή τοΰ λαοϋ, δι’εφήμερων πολυμελών άρχών^ 
πηγαζουσών άπδ τών τοπικών συμβουλίων, ιδίως τών Επαρχιακών, η καί

§
I
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κατ’εύθεϊαν εκλεγόμενων διά περιωρισμένης ψηφοφορίας ύπο του λαο'ϋ αύτοϋ,· 
αναγκαία έστιν έν ταϊς έπαρχίαις καί κατά διαφόρους άλλας περιστάσεις ; 
τήί διοικήσεως, καθ’ ά; έπίκειται κίνδυνος προσωποληψίας $ άκαίρου 
ζήλου τών διοικητικών άρχών, Τοιαϋται δέ ιδίως τά έκλογικά καί φορο
λογικά άντικείμενα, καθ’ ά πλήν τής τοϋ “λαού μετοχές ορθόν νά χωρ·ρ 
καί άνάμιξις κατά διαφόρους τρόπους τδν δικαστικών αρχών προς ακρι
βέστερων των νομίμων δρων διαφόλαξιν.

Ουτω τών δημοτικών καί επαρχιακών πραγμάτων διευθετούμενων, έξ 

ενός μέν καθίσταται ομαλόν τό στάδιον τής λειτουργία; των νόμων έν τρ 
διοικήσει, εξαφανιζόμενης της έκθέσμου καί έκτόπου ισχύος τοΰ φατρια- 
σμοϋ, εϊς 8ν υποτάσσεται τανΰν κατά τό πλεϊστον ή διοικητική ενέργεια, 
διά της λύσεως των πλείστων περί τήν διοίκησιν ζητημάτων έν τφ φατρι- 
άζοντι κέντρφ, καί διά της καθυποτάξεως καί αύτών των επαρχιακών 
διοικητικών άρχών είς τήν βούλησιν της φατρίας, έξ άλλου δέ ικανοποι

ούνται ταχυτερον, σωφρονέστερον καί άποτελεσματικωτερον αί έκ φυσικών 
καί κοινωνικών λόγων προερχόμεναι διάφοροι καί παραλλάττουσαι δημοτικά! 
καί έπαρχιακαί άνάγκαι,αίτινες αυτοτελείς ώ; ειπεϊν έν πολλοϊς ούσαι,ιδίας 
διαρρυθμίσεως χργ'ζουσι, εικότως προκαλοϋσαι ανεξάρτητον διοικητικήν, 
ούχήττον δέ καί νομοθετικήν πολλάκις, ενέργειαν’ άλλ’όύδόλω; κωλύεται 
καί ή διηνεκής τών δήμων καί τών επαρχιών διοικητική έπίβλεψις ύπό 
τών δημοσίων διοικητικών άρχών, συνισταμένη είς τό καταδεικνύειν συμ
βουλευτικοί; ταϊς τοπικαϊς άρχαΐς τά ενδεχόμενα έκ τίνος ένεργείας κακά 
καί είς τδ δι’ έπιμελοϋς παρατηρήσεως έγκαίρως γινώσκειν τάς ούσιώδεις 

ένεργείας τών τοπικών αρχών καί άντλεϊν τά άναγκαϊα στοιχεία προς 
έλεγχον αυτών, διατηρούμενης όμως άείποτε τής αύτοτελείας τών επαρ
χιών καί τών δήμων.

«εόδωρος Ji. Φλογαΐτης.

ΣΪΝΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

Επιτρέψατε μοι Κύριοι, άνευ προοιμίου νά είσέλθω είς τήν ούσίαν θέ

ματος, τδ όποιον καί τοι λίαν έκτεταμένον, δλως νέον καί υποκείμενον είς 
κρίσεις, θά προσπαθήσω νά σκιαγραφήσω, ούχ! ως οικονομολόγος, άλλ’ώς 
άπλοϋς ζηλωτής τής εργατικής βιομηχανικής οικονομίας, έπιθυμών νά δι- 

δάσκωμαι καί άνευ άπαιτήσεως τοϋ διδάξαι.
Βεβαίως έν άρχγί Θά βαδίσω έπί σκοτεινού εδάφους διότι δ συνεταιρι

σμός ε?ναι ζήτημα έπί τοϋ οποίου ή επιστήμη δέν είναι τελεία ή τούλά- 
χιστον είναι άμφίβολος, τά έξοχώτερα δέ πνεύματα εύρίσκονται διγρημένα 

* Άνιγνώο^η κ«τ'« Νοέ^δριον 1882 ίν τώ Σνλλόγω.

έπί τών άποτελεσμάτων τά οποία άνακαλύπτει ή ιδέα τούτου. Αί συνερ
γατικά! έταιρεϊαι είναι οικονομικά γεγονότα έν τγ γενεσει των μάλλον, ή 
θεσμοί έν πλήρει αναπτύξει. Αυται μόλις ήρχισαν στάδιον άβέβαιον, άλλ’ 
δποιονδήποτε κα' άν είναι τδ μέλλον των, έ'χουσι δικαίωμα, ώς πάσα σο
βαρά καί ειρηνική προσπάθεια τών εργατικών τάξεων πρδς καλητέρευσιν 
τής τύχης των, είς ιδιαιτέραν μελέτην, δύναμαι δέ νά προσθέσω είς 
συμπαθητικήν μελέτην.

Τδ άνθοώπίνον πνεύμα σήμερον είναι έν τ-?ί όδώ τής γονιμοποιήσεως 
νέας βιομηχανικής τάξεως, αί δέ συνεργατικά! έταιρεΐαι παρουσιάζονται 
ώς δργανα τής μεγάλης ταύτης άναμορφώσεως’ άλλ’ αυται είναι άκόμη 
ώς τδ βαλανίδιον έν τφ φλοιφ του, ώς τδ φυτώριον έν τω δάσει, καί δέν 
τδ άποκρύπτω δτι είναι άνάγκη καλής θελήσεως διά νά θκυμάσωμεν έν 
τφ φυτωρίφ τοϋ παρόντος τδ δάσος τοϋ μέλλοντος’ τδ αίσθημα λοιπόν 
τής συμπάθειας χάριν ιδέας ή'τις είναι άκόμη είς τάς άπαρχάς της καί 
δεν δύναται νά έπιδειχθή καθολοκλ,ηρίαν διά τών πράξεων, είναί έκεϊνο 
τδ όποιον έπεθύμουν νά διεγείρω έν ταϊς καρδίκς τοϋ νοήμονος τούτου 
άκροατηρίου, άν καί ώς έλπίζω, τοΰτο πρδ πολλοϋ υπάρχει.

Ή ονομασία συνεργασία ή συνεργατική εταιρεία διττώς κατεκρίθη’ οί 
μ,έν έθεώρησαν αυτήν πολύ άφγρημένην κα! παν άλλο έκφράζουσαν’ ή δ,τι 
τή άποδίδεται’ έκαστη παραγωγή, είπον, ύπονοεϊ τήν συνεργασίαν έκεί- 
νων οίτινες λαμβάνουσι μέρος: μκθητευόμενοι, έργάται, έργοστασιάρχαι, 

κεφαλαιούχοι πάντες συνεργάζονται είς τήν έκτέλεσιν έργου οπερ είναι τδ 
κοινόν προϊόν άπασών τών ένεργειών. "Αλλοι είπαν συνεργατική εταιρεία 
εΐναι έ'κφρασις ατελής, πλημμελής, διότι δέν έμφαίνει τήν ιδέαν τοϋ συ

νεταιρισμού’ τω ό'ντι έν τγ άγροτικγ ζωΐ) ώς καί έν τγ βιομηχανική ή 
συνεργασία όλων τών προσπαθειών δέν συνεπάγει τήν ιδέαν συνεταιρισμού 
είς τήν εργασίαν, είς τήν πρόσοδον καί είς τά κέρδη, συνεταιρισμού οστις 

είναι ή ούσιαστική ιδέα τής συνεργατικής εταιρείας.
"Οπως καί άν έ'χγι, επειδή ή ονομασία αυτή έ'σχε τδ σπάνιον πλεονέ

κτημα νά τύχγ τής γενικής παραδοχής καί νά καταστγ ούτως ειπεϊν διε
θνής» άνευ ούδεμιάς θυσίας περί τήν ακρίβειαν τής έκφράσεως, παρεδέ- 
χθημεν αύτήν διότι άλλως τε έ'χει καί τδ μέγα πλεονέκτημα νά είναι εύ- 

ρεϊα, έλαστική, νά συμπεριλαμβάνω τάς ποικιλοτέρας έννοιας έχουσα πάν

τοτε τήν αυτήν τάσιν’ δέν παρεδέχθημεν δέ τήν ονομασίαν εργατικοί συ
νεταιρισμοί ώς άλλοι, διότι αυτή είναι ήττον άκριβής’ ή συνεργασία δέν 
περιορίζεται είς τούς έργάτας μόνον άλλ’ αυτή δύναται νά έπεκταθγ είς 
διαφόρους τάξεις τής κοινωνίας αί'τινες νομίζουσι δτι δι’ αύτής προοδεύουσι.

Τίς έν τούτοι; δ χαρακτηρισμός τής συνεργασίας ; ό Γαληνός ό σοφός τής 
άρχαιότητος ιατρός άφοϋ περιέγραψε τά θαυμάσια συστατικά τοϋ ανθρώ

που, προσέθηκε’ «Έν τούτφ τφ ·άριστ.ουργήυ·ατι τής φύσέως τδ. πάν συν-
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ϊτρέχει, τό πάν συντελ'εϊ εις τήν θαυμασίαν άρριονίχν ή'τι; 'άπόκαΐυπτβί 
«ζνχ Θεόν μέγα». Ή συνεργασία είναι ή χύτη ΐδέκ έφαρμοζομένη εις το

1 βιομηχανικόν χχΐ έν γένει εις τό κοινωνικόν σώμα* είναι τό σύστημα τής 
ένεργείας δι’ ού τό παν συντρέχει, τό παν συντείνει καί τό π<Χν συντελεί" 
προς τον αύτόν σκοπόν, είναι η συμφωνία τοΰ ιδιωτικού συμφέροντος προς 
τό γενικόν, είναι ή τακτική άλλ’ ελεύθερα συναρμολογία όλων των στοι
χείων τά οποία εργάζονται πρός έν κοινόν έργον" έν τέλει είναι ή ένωσις 
ή δ συνεταιρισμός όλων των στοιχείων τά δποϊα άποτελοΰσιν ..ένα μηχα
νισμόν βιομηχανικόν ή κοινωνικόν ίσον ως πρός τά τιμητικά η επικερδή 
άποτελέσματα ώς καί ώς πρός την εργασίαν- τοιαύτη είναι η ούσιώδης 
ιδέα τής συαερχασΖας’ διαφέρει δ’ ούσιωδώς τοΰ σωματείου, διότι τούτο 
έθεωρήθη ώς εστία προνομίων και τείνει εις την άπομόνωσιν ήτις άναγ- 
καία μέν άλλοτε, ούδένα σκοπόν έχει σήμερον, διότι ούδεις προσβάλλει 
τούς έργάτας τούς οποίους τό κοινόν δίκαιον υπερασπίζει- ή συτεργαοία 
τουναντίον συνενώνει τά στοιχεία της αυτής τέχνης, της αυτής τάξεως 
καί τοΰ αύτοϋ επαγγέλματος χωρίς νά προσδοκ^ νά καταστήση την τέ
χνην αυτήν ή την τάξιν ή τό επάγγελμα αμυντικά ή επιθετικά. Έν τοϊς 
κόλποις' έκάστης τάζεως αύτη εισάγει πολλαπλάσιον σωρείαν Ανθρώπων 
οιτινες συναμιλλώνται μεταξύ των περί ίκανότητος, Απέχει δέ πάσης α- 
πάιτήσεως τοΰ νά συναθροίζη τά μέλη της αυτής τέχνη; πρός τον σκοπόν 
τοΰ νά τά αποχώρηση από τής περί αύτά κοινωνίας" αύτη δεν καταγίνε
ται νά σχηματίση την Αθροιστικήν αύτήν δύναμιν πρός τον σκοπόν τοΰ 
ν’ Απώθηση τάς κοινωνικά; επιθέσεις, έν ένί λόγφ αύτη Αφοπλίζει, καί 
όταν ή συνεργασία αφοπλίζει παύει τοΰ νά είναι σωματείου, γίνεται δέ 
συζεταιρισμοζ· και άτοικτος.

Τούτου τεθέντος, ή ιδέα, κύριοι, τής συνεργασίας, δηλ. τής έλευθερκς 
συναθροίσεως δμ.άδος τίνος ανθρώπων διαφόρων έπαγγελμάτων ή συμφε
ρόντων πρός κοινόν έργον, τοΰ οποίου νά διανέμωνται τά δφέλη, ή ιδέα 
αυτή είναι νέα έν τί) ίστορίιρ. Τό παρελθόν ουδόλως την έγνώρισε, καί 
κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους αύτη είναι επινόημα τής εποχής μας.

Κατά τον δέκατον όγδοον αιώνα τά σωματεία ύπέκυψαν ύπό τά περιε- 
σκεμμένα βέλη τής επιστήμης καί ύπό τά έντονώτερα καί σφοδρότερα 
τούτων έκ τής πολιτικής, Αλλ’ ή άνακήρυξις τής ελευθερίας καί δ θρίαμ
βος τοΰ συναγωνισμού ύπέκρυπτον εις τό πνεύμα τών τε σοφών καί πο
λιτικών τοΰ δεκάτου ογδόου αϊώνος την εντελή άρνησιν τοΰ συνεταιρισμού 
εις την έργασίαν. Μόλις δέ κατά τό πρώτον τριτημόριον τοΰ δεκάτου έν- 
νάτου αϊώνος εύρέθησαν τολμηοοί τινες όπως στήσωσιν έν αύτώ την ση
μαίαν τοΰ συνεταιρισμού" μεταξύ τούτων αναφέρω τούς τολμηροτέρους τον 
Jourier καί Saint-Simon έν Γαλλίφ καί τόν Ovveu έν Άγγλίη. Τάς αρχας 
καί τάς. δοξασίας τούτων, πολλοΰ χρόνου δεομένας, παραλείπω, Αναφέρω.*· 
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έν τη ρύμη τής ομιλίας μου τά δνόματά των μόνον ώ; προφήτας τοΰ συνε
ταιρισμού τών Ανθρώπων καί τών συμφερόντων καί κατά συνέπειαν, ώς 
προδρόμους ύπο διάφορα δνόματα καί τίτλους τοΰ έργου όπερ σήμερον δνο- 
μάζομεν συνεργατικόν.

’Ολίγον κατ’ ολίγον καί διά διαφόρων δδών ό συνεταιρισμός κατέκτησε 
καί τά έξοχα πνεύματα μεταξύ τών οποίων καί τόν Michel Chevalier, 
όστις μετά μεγάλης άφοσιώσεως ένεκολπώθη τούτον καί μένει πιστός εις 
το πνεύμα τοΰ συνεταιρισμού, ιδίως τών κεφαλαίων. Κατά τό έτος 1840 
δ κ. Louis Reybaud δ συγγραφεύς ετών Μελετών επί τών συγχρόνων ανα
μορφωτών ή μεταγενεστέρων κοινωνιστών» έν τή έπικρίσει τών ιδεών τοΰ 
Fourier, λέγει: «τό μέλλον Ανήκει είς τόν συνεταιρισμόν" ούτος μόνος 
«δύναται νά έπιφέρη ριζικήν θεραπείαν εις τά κακά τής κατακερματι
σμένης γεωργίας, εϊ; τόν διασκορπισμόν τών κοινωνικών δυνάμεων, εις 
»τάς καθημερινά; συγκρούσεις έν αίς αυται συσσωρεύονται καί καταναλί- 
Βσκονται, καί εις τάς θυσίας εί; τάς οποίας οδηγεί συναγωνισμός Ακανό- 
«νιστος. Είναι δέ ή μόνη δύναμις ήτις θέλει θέσει τέρμα εις τήν αίωνίαν 
«διαμάχην μεταξύ τών Αρχών τής ελευθερίας καί τής έξουσίας" έν τω 
«κόσμω τών παθών, τής διανοητική; Αναπτύξεως καί τών συμφερόντων, 
»ή αρμονία θά έδραιωθή διά τοΰ συνεταιρισμού- ούδέν ακόμη είναι έτοι- 
»μον διά τήν ελευσίν του, κυβερνήσεις καί λαοί ούδεις είναι ώριμος* τό 
«παν έναντιοΰται, καί όμως ή ανάγκη τής ένώσεως, τής συμφωνίας, παν- 
Βταχόθεν προμηνύεται. Πανταχοΰ δπου δ συνεταιρισμός προσέφερεν ασφά
λειαν ή έγγύησίν τινα, άνευ έπιφυλάξεων καί μετ’Αφοσιώσεως έσπευσαν 
«πρός αύτόν. Τό δημόσιον χρέος, αί Τράπεζαι, αί μεγάλαι έμπορικαί καί 
«βιομηχανικά! επιχειρήσεις, ώς αί διατρήσεις ισθμών, αί Αποξηράνσεις λι- 
«μνών κτλ. είναι τό προϊόν τής έμφύτου τούτοις ροπής, τής ανάγκης ταύ- 
«της- εις υποδεεστεραν τινα κλίμακα ή Αρχή αύτοΰ έπικρατεϊ έπί όλων 
»τών εργασιών» Τά κεφάλαια ζητούνται καί συναθροίζονται, τά συμφέ- 
»ροντα συνδυάζονται καί συμμαχοΰσι. Ό συνεταιρισμός εϊσήχθη έπίσης 
»επί όλων τών ηθικών κύκλων καί πρός σκοπούς δλως αϊσθηματικούς.Έν- 
’’τεΰθεν σχηματίζονται ευεργετικά! καί φιλανθρωπικά! έταιρεϊαι, έκεΐθεν 
«εταιρεΐαι Αλληλοβοήθειας. Τά σημεία λοιπόν είναι ένθαρρυντικά καί Αν 
»η καρδια μας δεν μ^ς άπατ^ τό μέλλον θά ήναι ώραϊον. Εις τήν πρόοδόν 
«δε ταυτην τών αρχών καί τών γεγονότων όύδέν γίνεται ξένον τής αύστη- 
»ρ<5£ς λογικής καί τής άκαταμκχήτου αλληλουχίας. Αί καταχρήσεις τής 
«εξουσίας έφερον πρός τήν ελευθερίαν, πρός τήν ύψηλοτέραν δηλ. άνάπτυ- 
ϊξιν τής ατομικής δυνάμεως’αί καταχρήσεις τής ελευθερίας θά φέρωσι πρός 
»τον συνεταιρισμόν δστις πρεπει νά ήναι ή τελειοτέρα ένδειξις τής A9pot- 
«στικής δυναμεως. Ή έξουσία παρέλαβε μεθ’ έαυτής τον σφετερισμόν, ή 
«ελευθερία την απομονωσιν." δ συνεταιρισμός ύπερπηδίρ τούς δύο: αυτούς 
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ακίνδυνους καί καταλήγει εις την ίκανοποίησιν όλων τδν συμφερόντων, 
»βλων τών άπαιτησεων τ^ς ζωής, ώς επίσης είς την βαθμιαίων κατά- 
»παυσιν τών παθών και πρδ πάντων τνίς ζηλοτυπίας καί τίς ματαιότητος 
»τών άνθρώπων, αΐτινες είναι συχνάκις κακά δλεθριώτερα τ$ς ανάγκης. 

«Ούτω λοιπόν η οικονομική έπιστημη πρδς δυο σκοπούς- αποβλέπει, τδν 
τένα άμεσον καί τδν έτερον έμμεσον' διά τνίς νοημονος χρησεως τνίς έλευ- 
»θερίας, πρέπει ν’άποληγν; είς τδν συνεταιρισμόν' είναι δ πόλος πρδς τδν 
«όποιον πρέπει νά τείνν), καί άν άκόμη δέν είχεν ελπίδας νά φθάσγ . ...» 
Βεβαίως μεγίστη τιμή όφείλεται είς τδν γράψαντα τάς σελίδας ταύτας 
έ'κτοτε, διότι αί προρρήσεις του έπηϋάίθευσαν.

Τοιαϋται, κύριοι, ίδέαι κατεϊχον την νοημονα τ’ίίς εποχές τοϋ 1840 κοι
νωνίαν ώς καί τάς κατωτέρας τάξεις, ώς πρδς τδν συνεταιρισμόν έν τη 
οικονομική καί βιομηχανική τάξει. Ό συνεταιρισμός περι'ίπτατο ούτως 
ειπεϊν έν τώ αίθέρι ύπδ διαφόρους μορφάς καί κατά διαφόρους βαθμούς, 
•ητο ώ φιλοδοξία παντδς πρδς την κοινωνικήν πρόοδον ένδιαφερομένου/Ότζν 
αί ίδέαιφθάσωσιν είς αύτδν τδν βαθμδν τ^ς δημοτικότητος δέν άργοΰσι νά 
πραγματοποιηθώσι, καί τοΰτο συνέβη έν Γαλλία, όπου υπέθεσαν ότι ό 

συνεταιρισμός είναι έργον της δημοκρατίας τοΰ 1848,ένφ τδ π£ν προϋπηρχε 
καί έν τη πράξει · μάλιστα διά τνίς ύπάρξεως της Association ouvriere des 
bijoutiers en dorA συστηθείσης κατά τδΐ834 καί της Union agricole d’Afrique 
συστηθείσης κατά τδ 1840, είναι ούχ ηττον άληθές, ότι ή Δημοκρατία ηύ- 
νόησε διά τ·ης προκηρύξεως τ^ς ελευθερίας τάς παντοειδείς πρδς άνάπτυξιν 

τοϋ συνεταιρισμού προσπάθειας.
Άπδ τ*ης εποχές έκείνης μέχρι τών ημερών μας οί συνεταιρισμοί έπολ- 

λαπλασιάσθησαν καθ’ εκατοντάδας* καί βιβλία,φυλλάδια, έφημερίδες, συγ
γραφείς, καθηγηταί, έξ αισθήματος δικαίου και γενναίου, εξύμνησαν τά 

διάφορα τ·ης συνεργασίας έ'ργα τά έπιτευχθέντα έν ’Αγγλίγ, έν Γερμανίγ, 
έν Γαλλίας έν Βελγίφ καί έν Έλβετίφ. Πρδς την εύγεννί καί διεθνή ταύτην 
έργασίαν είλικρινώς. συνεννοούμενος καί τάς άρχάς τνίς συνεργασίας καί έν 
Έλλάδι,έν τ.?! έστίιγ πάλαι ποτέ ταύτη τών φώτων έπιθυμών νά διαδόσω, 
βχι.μόνο,ν διά διδαχές αλλά καί πρακτικώς τ’?! προθύμω συμπράξει εύγε- 
νών όμοφρόνων, έπεληφθην τοϋ θέματος αύτοϋ καί χαράττω άύ'λακα* άν 
ημέραν τινά θερίσωμεν η συγκομιδή έ'σεται ό καρπδς τών κόπων μας.

Αί συνεργατικαί έταιρεϊαι αί μέχρι σήμερον ίδρυθεϊσαι καί πολλαπλα- 
σιαζόμεναι εις διαφόρους τόπους, διαιρούνται είς άριθμόν τινα διακλαδώ- 

σεως πολύ μεγαλητερον παρ’όσον φαντάζεται τις. Πρδς στιγμήν ένόμισαν 

ότι διά τών ονομασιών έταιρεϊαι της παραγωγής, τής χατανα,ίώσεως η της 
πίστεως, συμπεριέλαβον άπάσας' η άπαρίθμησις όμως αύτη είναι λίαν άτε- 
λης' ή ιδέα τοΰ συνεταιρισμού η της συνεργασίας δύναται νά έφαρμοσθνί 
έφ’ όλων τών κλάδων τ$ίς άνθρωπίνης ένεργείας, διά τοΰτο επιτρέψατε μοι 
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νά εκθέσω, άνευ άπαιτησεως ότι είναι εντελής σειρά, διαφόρους κατηγο
ρίας αύτών τάς όποιας άπλοΰν βλέμμα άνακαλύπτει έπί τίίς έπιφανείας 
τοΰ παρόντος πεπολιτισμένου κόσμου* καί αυται είναι:
'Εταιρεϊαι πρδς συλλογήν κεφαλαίων, πρδς σχηματισμών ταμιευτηρίων κτλ.

. » αμοιβαίας πίστεως: Τράπεζαι τοΰ λαοΰ,πιστωτικαί έταιρεϊαι κτλ.

» ’Εμπορικές καταναλώσέωςΓ παντοπωλεία καί κρεοπωλεία εται
ρικά, άποθηκαι έδωδίμων έτάίρικαί..

» Οικιακής καταναλώσεως ·. συνεταιρισμοί πρδς διατροφήν, οίκίαι, 
καφενεία, εστιατόρια έταιρικά.

» βιομηχανικής παραγωγές. -

» γεωργικές παραγωγές : Τυροκομεία, όποροπωλεϊα.
» άγοράς τών πρώτων ύλών καί χρησίμων.
» πωλησεως κατειργασμένων προϊόντων.
» κατοικιών καί οικοδομημάτων.
» διδασκαλίας καί διδαχές' δημόσια μαθήματα καί βιβλιοθηκαί 

τοΰ λαοΰ. ,
» διασκεδάσεων* λέσχαι, έντευκτηρια, γυμναστήρια, φιλαρμονικαί 

έταιρεϊαι, κτλ.
» αδελφικές βοήθειας,
τ αμοιβαίας βοήθειας κτλ.

Έξετάσωμεν δ’ ηδη έν συντόμ.φ ταύτας.

Αί έταιρεϊαι πρδς συλλογήν κεφαλαίων είναι μετασχημ-ατισμδς τών υπαρ
χόντων ιδιωτικών Ταμιευτηρίων. Τγ5 άληθεία τά Ταμιευτήρια, τά εύεργε- 
τικά έκεϊνα. καθιδρύματα, έν οίς κατατιθέμενάι καί αί εύτελέστεράι οίκο- 
νομίαι τοΰ πτωχοΰ διατηρούνται καί αύξάνονται άποδιδόμεναι έί* τίί απαι

τήσει των μετά τόκου,άφοΰ πρότερον διασωθώσιν άπδ στιγμιαίας έπιθυμίας 
συνήθους είς τούς ημερόβιους έργάτας, τά ταμιευτήρια, λέγω, είναι θεσμδς 
δς*ις παρέσχεν καί . παρέχει τόσον μεγάλας εκδουλεύσεις, ώς-ε θά ητο άδικον 
νά παρεγνωρίζετο η έν τφ παρελθόντι καί νΰν εύεργετικότης των καί νά 
έπιζητ'ηται δ μετασχηματισμός των, τοσούτω μάλλον, καθόσον πολλά 

έκατομμύρια άνθρώπων,ώς εΐ'δομεν, έπιθυμοΰσι νά είναι μακράν πάσης άνη- 
συχίας ώς πρδς την κατάθεσιν καί χρησιν τών οικονομιών των, όπου οί 
κίνδυνοι ν’ άπατηθώστ καί νά κλαπώσι παρά τών κερδοσκόπων είναι άπει

ροι' άλλ’ άφ’ δτου ό θεσμδς ουτος τών Ταμιευτηρίων λαβών σπουδαίαν έπί- 
τασιν έ'λαβε χαρακτήρα έθνικδν παρά τοϊς πλείςτοις πεπολιτισμένοις έθνεσιν 
η δέ χρνίσίς του άνετέθη έν τοϊς ταχυδρομικοϊς γραφείοις τοϋ Κράτους ύπο- 
βοηθουμένοις διά τών σχολειακών καί βιομ-ηχανικών ταμιευτηρίων, όπως 

καί είς τά άπώτατα σημεία τοΰ Κράτους έπεκταθ^ καί άπδ τ*ης νεαράς 
ηλικίας έςουσι τά ηθικά καί ύλικά πρδς τδν λάδν ωφελήματα, τά ιδιαί

τερα ταμιευτήριά, έκ τοΰ συναγωνισμοί? έστερηθησαν της πελατείας των,
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οί δέ διευθύνοντες αυτά έπενόήσαν τον μετασχηματισμόν τούτων εις S.Wx 
είδη εταιρειών λίαν ενδιαφέροντα, ιδίως δέ εις εταιρείας συλλογής κεφα
λαίων καί εις εταιρείας πιςωτικάς προς τον σκοπόν τοΰ νά παρέχωσι βοήθειαν 
έπί μετρίφ τόκω εις έργα δυνάμενα ν’ άναπτυχθώσι και στερούμενα μέ
σων, αδελφικώς δέ και οίκονομικώς πολλάκις ήλθον εις βοήθειαν διάφορο- 
τρόπως έκπληρούσαι τόν κυρίως σκοπόν αυτών, δστις είναι ή ηθική ένωσις 
τών καρδιών καί τών διανοημάτων?. Καί κατ’άρχάς πολλαί τοιαΰται έται- 
ρεΐαι συνεστήθησαν τών οποίων τά μέλη δι’ εβδομαδιαίας ή μηνιαίας κα
ταβολής, έσκόπουν τόν σχηματισμόν κοινού κεφαλαίου τό όποιον νά δα- 
νείζωσι έν όλω ή κατά μέρος κατά τάς περιστάσεις, πρός εκείνον έκ τών 
εταίρων δστις ήθελεν έχει άνάγκην. Ή άπλουστάτη αύτη αρχή δεν ηρ- 
γησε νά έπεκταθΰ), καί έξ οικονομιών νά συλλεγώσι χρήματα πολλά χρη- 
σιμεύοντα πρός βοήθειαν τών συναδέλφων των καί αυτών τών ιδίων εταί
ρων’ ή ώθησις έδόθη, ώς δέ βώλος χιόνος έξ όρους κατερχόμενος γίνεται 
δγκος, καί αυται άπό εμβρύων έν τή γενέσει των σήμερον είναι μέγισται 
εταιρεΐαι ώφελοΰσαι ποικιλοτρόπως την κοινωνίαν.

Σπουδαιότερα! εταιρεΐαι είναι αί πιστωτικοί λεγόμεναι εταιρεΐαι δηλ. 
αί εταιρεΐαι της αμοιβαίας πίστεως καί αί εταιρεΐαι τών Τραπεζών τοΰ 
Λαού" είναι δυο τόποι, τών οποίων αύτη η δνομασίκ δεικνύει την διαφο
ράν’ αί εταιρεΐαι αυται σχηματίζονται ιδίως έκ τών καταθέσεων τάς 
όποιας οί εταίροι καταθέτουσιν εις ποσότητας η καθ’ ώρισμένας περιόδους 
καί α'ίτινες αύξάνουσαι σχηματίζουσι κεφάλαιον τοΰ οποίου η διαχείρισής 
καί δ σκοπός έκτελεΐται κατά τό καταστατικόν. "Οταν τό δάνειον γίνε
ται μεταξύ τών συνεταίρων η εταιρεία είναι της άμ.οιβαίας πίστεως, δταν 
δέ τούτο έκτείνεται καί πέραν εις μέλη ξένα τής εταιρείας, αί πράξεις 
πλησ.άζουσι τότε πρός τό σύστημα τών συνήθων τραπεζών’ επειδή δέ 
τοϋτο γίνεται εις τάς ήττον ευτυχείς τάξεις προσέλαβε την επωνυμίαν 
Τράπεζαι τοΰ Λαού’ οί πάντες γινώσκομεν μεθ’δπόσου ένθουσιασμοΰ καί 
μετά πόσης επιτυχίας αξίας θαυμασμού έγένετο παραδεκτόν παρά της 
Γερμανίας το σύστημα τοϋτο τών τραπεζών’ δ κ. Schultze-Delitzsch δ αρ
χηγός της ιδέας ταότης άπέκτησε την νομιμοτέραν καί άσφαλεστέραν 
δόξαν. Παρ’ ημΐν δυστυχώς, καίτοι έγένετο άπόπειρκ πρός εισαγωγήν τού
των πολλά γράψαντος καί έπί πολύ άσχοληθέντος τοΰ άειμνήστου Δ. 
Μαυροκορδάτου τοΰ έκδότου καί τών Θρησκευτικών Μελετών, δέν ηδυ- 
νήθησαν νά έδραιωθώσιν ένεκα καί άλλων αιτιών, ιδίως δμως ένεκα τής ά- 
ποτυχίας τών πρός διεύθυνσιν αυτών κληθέντων προσώπων" άλλά περί 
τούτων άλλοτε καί ιδιαιτέρως θέλομεν ομιλήσει προκαλοΰντες την μέρι
μναν τών άρμοδίων.

Παραπλησιαι τών εταιριών τούτων, τά μάλα καί αυται έπιτυχοΰσαι εί
ναι αί πιστωτικοί εταιρεΐαι τής εργασίας καί αί προεΕ,οφ.Ιητικαί εταιρεΐαι-
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At πρώται συνιστώνται έκ κεφαλαίων συλλεγομένων καί εκτός της τάξεως 
τών εργατών. Πλούσιοι καί πτωχοί άστοί ή λαός θέλοντες νά βοηθήσωσι 
βιομηχανικά; επιχειρήσεις νέας τάξεως, έγγράφονται εις καταβολάς, λαμ- 
βάνουσι μετοχάς καί γίνονται κεφαλαιούχοι δανεισταί τών οποίων τό χρήμα· 
χρησιμεύει εις σύστασιν έτερρορύθμων εργατικών εταιρειών ιδίως λεγομένων· 
τό προεξοφλητικόν δέ Ταμεΐον τοΰ έργατικοϋ συνεταιρισμού έν Παρισίοις 
ύπ’ αύτό τό πνεύμα είναι συστημένον, έκ κεφαλαίων δηλαδή, κατά μέγα 
μέρος προερχομένων έκ της οικονομίας του λαού, πρός τά δποϊα ένούμενα 
καί τά παρά τινων πλουσίων κατατιθέμενα, χρησιμεύουσιν εις σύστασιν 
καί άνάπτυξιν τών συνεργατικών εταιρειών τών Societds cooperatives τών 
Ευρωπαίων.

Αί άνω μνημονευθεϊσαι εταιρεΐαι δέν είνε βεβαίως αί καθαυτό συνερ
γατικά! περί ών προτιθέμεθα, συντείνουσιν όμως προς τόν πρός σύστασιν 
αύτών σκοπόν.

Αί εταιρεΐαι τη; χαταναϊώσεως της consommation τών Γάλλων,διαιρούν
ται εις δυο τάξεις έντελώ; διαφόρους’ εις εταιρείας τής εμπορικής χατανα- 
Λώσεως ών αντικείμενου είναι ή συστασις καταστημάτων καί άποθηκών 
stores έν Άγγλίγ λεγομένων καί διαχειριζομένων παρ’αύτής της εταιρείας 
ή έπ’ δνόματί της’ καί εις εταιρείας της ϋπηγετικήο τροφοδοτικής χατα~ 
να-Ιώσεως' τών πρώτων έ'ργον είναι ή αγορά καί προμήθεια εμπορευ
μάτων χονδρικώς πρός τό συμφέρον τών εταίρων τών μάλλον χρησίμων 
ειδών,ώς άρτου,οίνου, κρέατος καί άλλων εδωδίμων, διά νά μεταπωλησωσι 
πρός τό κοινόν, αυται γεννώσι συναγωνισμόν νόμιμον καί δίκαιον πρός τό 
λιανικόν έμπόριον, καί παρέχουσι πρός τάς οικογένειας όχι μόνον καλά 
είδη, εις τιμ,ας μ.ετριας, καλ^^ς μεμετρημ*ενα και ■ ακριβώς εζυγισμενα, 
άλλά συνειθίζοΰσιν αύτάς εις την πληρωμήν τοΐς μετρητοΐς ή'τις είναι έκ 
τών ούσιωδεστέρων όρων τών εταιρειών τούτων' η εταιρεία της καθαυτό 
εμπορικές καταναλώσεως είναι έμπόριον έκτελούμενον παρά τών εταίρων 
αντί τών έμπορων μόνων η συνεταιριζομένων εις μικρόν αριθμόν, άποφέρει 
δέ κέρδος πρός τούς εταίρους 10,1 2 καί 15 θ/θ άρκετόν,άναλόγως τών κατά 
μέσον ορον ετησίων εξόδων έκάστης οικογένειας έκ φο. 500 ή 800, πρός 
συντηρησιν ταμείου αλληλοβοήθειας καί απομαχικού διά τά γηρατεΐα. 
Τών δευτέρων δηλ. τών εταιρειών της υπηρετικής η τροφοδοτικής κατανα- 
λωσεως έ'ργον είναι, η ΐδρυσις μεγάλων μαγειρείων, όπου οίκονομικώς προε
τοιμάζονται τροφαί καταναλισκόμεναι έπί τόπου η μεταφερόμεναι έν τγ 
κατοικία.Τό είδος τοϋτο τών εταιρειών έ'λαβεν δνόματα ποικίλλοντα άνα- 
λογως τοΰ τόπου καί τών εποχών' π. χ. εταιρικόν έστιατόριον, εταιρική 
οικονομία, εταιρεία πρός διατροφήν κτλ. ή κατά βάθος ιδέα τής συστά- 
σεως των είναι αύτη : οικονομία έπί τής προετοιμασίας τών φαγητών 
κατ’ οίκον ιδίως διά τούς αγάμους καί διά τάς έργατικάς οικογένειας,
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κατά συνέπειαν γενικαί τινες αΐκονομίαι έν τοΐς έξόδοις των Όίκογενειών.

Ιδού δέ έν παράδειγμα τοιαύτης εταιρείας, δ Τροφοδοτικός συνεταιρισμός 
τής Grenoble έν Γαλλίιρ,διά νά γείνιρ καταληπτόν πόσον η ζωή είναι οϊκο- 
νομικωτέρα διά τοϋ συνεταιρισμού ή της συνεργασίας· έν τή έταιρείγ ταυτρ 

δ τίτλος του εταίρου Αποκτάται Αντί 25 εκατοστών έτησίως, Αν λαμβάννι 
την τροφοδοσίαν κατ’οίκον, καί Αντί ενός φράγκου, Αν τρώγγ έν τοΐς εται
ρικοί; έστιατορίοις τά όποια είναι εύάερα, καθαρά και εις λίαν καλήν κα- 
τάστασιν το παν δέ γίνεται τοΐς μετρητοί; διά σημάτων αγοραζόμενων 
πρότερον. Αί μερίδες δέ σύγκεινται καί τιμώνται ώς έξής :

1. Σοΰπα 1 λίτρα; • · · · · · · 10 εκατοστά
2. Κρέας βραστόν 7) ψτιτον 130 γραφψ.άρ&χ γ)

παστόν δψάριον 200 γραμ. 20
3. Χορταρικά . * · · · · · · 10
4. Οίνος τη; λίτρα; 10
5. ’Άρτος 132γραμ. 05
6. Όπωρικά • · · · ■ · · « 10 »

> Τό όλου 65 εκατοστά

Ουδέποτε έπιτρέπεται περισσότερον τνίς Μίτρας οίνου εις έκαστον.
’Έχει δωμάτια ιδιαίτερα διά τάς. γυναίκας αΐτινες θέλουσι νά ήναι μό- 

ναι και διά τάς οικογένειας.
Έξοδεύει δέ μερίδας 1,300,000—1,500,000 έτησίως φαίνεται δέ κα- 

τανάλωσις έν τοΐς βιβλίοις της εταιρίας κιρτά την τριακονταετή διάρκειάν 
της φρ. 3,600,000" Αν 15 °]θ ύπολογίσν; τι; τδ προσγινόμενον οφελος των 

καταναλωτών, έπήλθε οικονομία προ; αύτού; 540,000 φρ. τά όποια έν 
τοΐς ταμιευτηρίοις κατατεθέντα έχοησίμευσαν πρύς ό©ελος αύτών τών 
ιδίων διά πραικίσεως ασφαλιστικού ταμείου τοϋ γήρατος καί άλλων φιλαν
θρωπικών έργων' ούχ ήττον δμως καί έκ τών περισσευμάτων ή εταιρεία έρ
χεται εις βοήθειαν πολλών φιλανθρωπικών έ'ργων ίδίιρ πρδς τούς εταίρους, 
έκτισε μεγάλα καταστήματα,άπέσβεσε την αξίαν όλων τών έπίπλων της 
καί την 31 Δεκεμβρίου τοϋ 1880 είχε Αποθεματ.κόν κεφαλαίου 50,000 φρ.

Τά εταιρικά κρεοπωλεία καί τά Αρτοποιεία, προσεγγίζουσι τάς άνω 
εταιρείας ώς προς τόν κύριον σκοπόν, την διατροφήν, Αλλά μετά τίνος δό- 
σεως βιομηχανικές τέχνης.

Αΐ έταιρεϊαι της παραγωγής έφαρμόζονται έπι τής βιομηχανίας ή τής 
γεωργίας καί είναι ποικίλα/ είναι τό είδος τό προτιμητέου έν Γαλλί^, 
ένφ τό τής καταναλώσεως είναι προτιμότερον εις ’Αγγλίαν καί τό τών 
πιστωτικών εταιριών εις Γερμανίαν,εις Παρισίους ιδίως αί έταιρεϊαι της πα
ραγωγές εύρον τό Αληθές στάδιόν των, εις τάς πλείστας τών Παρισινών 
βιομηχανιών, ή έργασία ύπεοέχει της ύλης καί τά πνεύματα είναι προη- 

τοιμασμένα διά τών δημοσιών Αναγνωσμάτων, τών προφορικών κατηχή
σεων καί τής ζωηρότερα; Ανκπτύξεως του πολιτισμού, εί; όλους τού; νεω
τερισμούς, ώστε καί ή συνεργατική κίνησις πρό πολλοΰ έδωκε σημεία 
ζωές, σήμερον δέ οί Παρίσιοι είναι ή ζωηρότερα εστία, υπό τε θεωρητι
κήν και πρακτικήν έποψιν τών συνεργατικών έταιρειώνίδρύθησαν συνεται
ρισμοί έργατικοί προς οίκοδόμησιν (λεπτουργών, ζωγράφων κτλ.) πρός δια
σκευήν οικιών (λευκοσιδηρουργών, φανοποιών, κλειθροποιών κτλ.), προς 
ενδυμασίαν (πιλοποιών, ραπτών κτλ.), συνεταιρισμοί βιομηχανικών τεχνών 
(άδαμαντοπωλών, χαρακτών έπί ξύλου καί μετάλλων, μουσικών εργαλείων 
καί λιθογράφων κτλ.) καί διαφόρων άλλων επαγγελμάτων ώς καλαπο- 
δοποιών, σκυτολευκαντών, ρινιποιών, χαρτοποιών, βυρσοπωλών, πρός κα
τασκευήν έπιστομίων βρύσεων κτλ. πρός δέ καί υπάλληλοι έσχημάτισαν 
εταιρείαν άντιγραφέων καί μεταφραστών.

Τό έμπόριον καί ή παραγωγή ένοϋνται εις τάς εταιρείας της άγορας των 
πρώτων ύ.Ι&ν καΖ χρησίμων έν χρήσει πρό πάντων εις τήν Γερμανίαν' έρ- 
γάται τοϋ αύτοϋ έπαγγέλματο; καί ίδί^: έκαστος έργαζόμενος συμφωνοΰσι 
ν’ Αγοράζωσι χονδοικώ; τάς υλας καί τ’ Αντικείμενα ών έ'χουσιν ανάγκην" 
έκτελοϋσι ούτως εύ'κολον καί προφανή οικονομίαν επί τών ειδών τη; Αγο
ράς, των τά όποια διανέμονται κατόπιν μεταξύ των φιλικώς μέ όσον τό 
δυνατόν όλιγώτερα έξοδα χωρίς νά έμπορεύωνται δημοσίως.

’’Αλλο είδος συμπληρουν τό προηγούμενου είυαι ή σύστασις εταιρειών δια. 
τήν πώ.Ιησιν τών προϊόντων' σκοπός τούτωυ είναι νά δέχωνται επί ειδι
κών Αποθηκών τά προϊόντα της τέχνη; όλων τών εταίρων τά κατεργα- 
ζόμενα έν τοΐς έργαστηρίοις των καί νά τά πωλώσι διά λογαριασμόν τών 

εΐ; οΰς ανήκουν· έν Γερμανίγ έπίσης ευδοκιμεί τό είδος τοϋτο της μερικές 
συνεργασίας.

Ή εταιρία τής οΐχήσιως ώς αντικείμενον έχει τήν αγοράν οικιών ή εν
διαιτημάτων παρά τών έργατώνή καί παρά παντός πολίτου" είναι δ’έπτ- 

νόησις πρός ανακούφισιν έκ της Ακρίβειας καί έκ της κακές διασκευή; τών 
κατοικιών τών μή εύπορουσών τάξεων. Δυο τύποι ταύτης είναι έν χρήσει* 
ό εις είναι έκ κεφαλαιούχων οίτινες ώγοράζουσιν οικόπεδα έφ’ ών κτίζου- 
σιυ οικίας, τάς οποίας πωλοϋσι πρός τού; έργάτας, τούς μικρούςώπαλλή- 
λους, είτε .εις οντινα θέλει ν’Αγοράσνι, ύπό ώρισμένας όμως συμφωνίας, ώστε 
ή τακτική πληρωμή του ενοικίου αύξανομένου διά τίνος μέτριου χρεωλύ- 
σίου, νά επιτρέπη εις τόν Αγοραστήν μ.ετά 14 έτη νά γίνηται ιδιοκτήτης 
της οικίας* τό είδος τοϋτο τών εταιριών έφαρμοσθέν έν Mulhouse έπεξε- 
τάθη έφ’όλης τής ’Αλσατίας καί γιγαντιαίως μετεδόθη καί εις τήν Γερμα
νίαν, διότι πολλά παρέχει τά καλά. Καίτοι έν τούτοις αί κατοικίαι αύταί 
παρέχουσι πάσαν τής μεταγενεστέρας έπιστήμης τελειότητα πρός κατοι- ■ 
κίαν ευχάριστου, ευπρεπή καί οικονομικήν τής έργατικής τάξεω;, ή πείρα 
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άποδεικνύει καθ’ έκάστην δτι τδ είδος τοΰτο δέν ανταποκρίνετάι πρδς ολας 
τάς ανάγκας, ώστε άλλαι έταιρεϊαι ίδρύθησαν μετά διαφοράς σχεδίου,αί" 
τινες παρέχουσι πρδς τάς έργατικάς οικογένειας, τδ άναγκαϊον-κεφάλαιον 
πρδς οίκοδόμησιν, αφίνουσαι την φροντίδα προς αύτάς, κατά την διάθεσίν 
των, την επιθυμίαν των και άναλόγως των άναγκών των, τοϊς δανείζεται 
δέ τδ κεφάλαιον ύπδ Ανάλογους τών έν Mulhouse εταιρειών ορούς,δηλαδή 
μετά μακροχρονίου επιστροφές έπί πληρωμή ετησίου τόκου καί χρεωλυσίου. 
'Έκαστος ούτω δύναται νά έχη την οικίαν του κατά την έπιθυμίαν του, 
όπως έχη τά ένδυματά του έπί τοϋ σώματός του και κατά την διάθεσίν 
του' βεβαίως τδ είδος τοΰτο περιέχει τάσιν πρδς τελειοποίησιν ή'τις δέν 
είναι κατακριτέα. Ευχής έργον είναι η ιδέα αύτη νά έπιτύχη Αν και είς 
τάς μεγάλα; πόλεις είναι δύσκολος ώς έκ τές ακρίβειας τών οικοπέδων" έν 
τούτοις διά νά χαιρετήσωμεν έν αύτη την αληθή συνεργασίαν πρέπει τδ 
κεφάλαιον τδ προωρισμένον δι’οικοδομάς νά σχηματισθή κμί νά διαχειρί- 
ζηται άπδ έργάτας η άλλους προτιθεμένους νά γίνωσιν ίδιοκτηται τών οι
κιών, άλλως είναι εταιρεία εύφυών καί έπιχειρηματειών κεφαλαιούχων. 
'Όσον παράδοξος και Αν φαίνεται η ιδέα τοΰ ότι είναι δυνατόν οί έργά- 
ται έκ τών οικονομιών των νά'κτίσωσιν οικίαν, έν τούτοις έσχεν αύτη με- 
γάλην έπιτυχίαν έν Άγγλίφ ύπδ τδ όνομα Land-Societies η Building-So
cieties έταιρεϊαι γηπέδων η οίκοδομήσεως'τό κεφάλαιον τών εταιρειών τού
των σχηματίζεται άπδ έλαχίστας εβδομαδιαίας καταβολάς τών όποιων 
ή ποσότης μετά τινα χρόνον έπιτρέπει την αγοράν γηπέδου' γενόμεναι 
ούτω αί έταιρεϊαι μετά την ύποδιαίρεσιν αύτοϋ είς οικόπεδα,κύριαι οικοπέ
δων πρδς οικοδομήν, τά πωλοΰσιν ή τά θέτουσιν είς κληρον, Αν είναι συνα
γωνισμός" η πληρωμή γίνεται διά χρεωλυσίου περιλαμβάνοντας έκτδς της 
τακτικές τιμές τοϋ ένοικίου, ποσόν τι ύπερβάλλον πρδς έξόφλησιν, και ή 
εργασία άνανεοΰται ούτως αιωνίως" τδ σύστημα τοΰτο τόσον άπλοΰν καί 
καλδν, παρέσχε θαυμάσια άποτελέσματα οικονομίας εύξίας και ήθικότη- 
τος. Λεπτομέρειας τών εταιρειών τούτων δ έπιθυμών δύναται νά εύρη έν 
τφ σπουδαίφ βιβλίφ τοΰ Jules Simon «ή έργασία».

Μεταβαίνω ήδη είς άλλας εταιρείας τάς οποίας δνόματι μόνον θ' Ανα- 
φέρω έλλείψει χρόνου πρδς άνάπτυξιν των" τοιαΰται είναι αί έταιρεϊαι της 
εκπαιδεύσεων π. χ. ή παιδεία σήμερον παρέχεται άνωθεν παρά τοΰ έ'θνους 
ή παρά τές έπαρχίας ή τοΰ δήμου, αλλά τά σπουδάζοντα πλήθη τά 
δποϊα άπολαμβάνουσι ταύτης, είναι, ούτως ειπεϊν είς παθητικήν θέσιν, ού- 
δόλως Αναμιγνυόμενα είς τήν έκλογήν τών διδασκάλων ού'τε είς τήν έκ- 
λογήν τές ύλης τών διδασκομένων, πολύ όλιγώτερον, είς τήν διαχείρισιν ή 
τήν μισθοδοσίαν" είς διαφόρους πόλεις τές Γαλλίας ιδίως είς Lyon έσχη·» 
ματίσθη νέον είδος έταιρειών έν ταϊς δποίαις οί άκροαταί έπεμ.βαίνουσιν είς 
τήν έκλογήν τών διδασκάλων και τών μεθόδων ώς καί είς τήν διαχείρι- 
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σιν τοΰ παρ’αύτών έν δλφ ή κατά μέρος διά τών συνεισφορών των σχη- 
ματισθέντος κεφαλαίου. Υποθέσατε π.χ. ότι Σείς όλοι, κύριοι, οιτινες τό
σον εύγενώς μέ ακούετε καί τούς οποίους εύχαριστώ, έμπνέεσθε ημέραν 
τινα άπδ μίαν ιδέαν νά διδαχθητέ τι μόνοι Σας, νά έκλέξητε τή βοη- 
θείη τών ιδίων σας συνδοομών τήν αίθουσαν, τούς καθηγητάς, τήν ύλην 
της διδαχές, είναι φανερόν ότι δ χαρακτηρισμός τές παρουσίας σας θά 
είναι μεγαλήτερος, αντί νά είσθε μόνον άκροαταί προσεκτικοί καί έπι- 
μελεϊς, θά είσθε καί συνεργάται, διότι Σείς οί ίδιοι θά Αντιπροσωπεύεσθέ 
έν τοϊς καθηγηταϊς τές έκλογής σας οιτινες θά διδάσκωσιν. Όποιος βαθ
μός ηθικές και διανοητικές προόδου τών λαών ! Πόσον καλόν θ,ά ήτο Αν 
δ τύπος ουτος τών έταιρειών δ πρδ δλίγου άρξάμενος έν Γαλλίφ, άλλ’άπδ 
πολλοΰ συνήθης καί εύδοκιμών έν Άγγλίφ, άρχίση νά γενικεύηται περισ* 
σότερον δπως φθάση και μέχρις ημών.

Μεταξύ τών ψυχαγωγικών εταιρειών, καί νομίζω τήν λέξιν επιτυχή,Ανα
φέρω τάς φιλαρμονικάς έταιρείας, διαδεδομένα; είς τήν Γαλλίαν είς δλας 
σχεδόν τάς μ.εγαλειτέρας πόλεις, τάς γυμναστικάς έταιρείας, τών οποίων 
έν Γερμανίφ μέγας είναι δ αριθμός, τάς έταιρείας τές σκοποβολής έν Έλ- 
βετίφ καί τάς έταιρείας τοΰ cricket έν Άγγλίιρ, είς άλλα δ’έθνη τάς έται- 
ρείας τοΰ ζατρικίου,τάς έταιρείας τών ιπποδρομίων,τών λεμβοδρομιών, κτλ. 
Αί αίθουσαι τών Αναγνωστηρίων καί τών παιγνιδίων είναι σχεδόν τές αύ- 
τές κατηγορίας" είς δλας ταύτας τάς έταιρείας ένυπάρχει τδ πνεύμα τής 
συνεργασίας διότι όλα τά μέλη συμμετέ/ουσι τών έξόδων ώς καί τών κερ
δών, δλα ψηφίζουσι τήν έκλογήν τών διευθυντών, δλα δύνανται νά έχωσιν 
Απαιτήσεις είς τάς τιμάς καί είς τήν διαχείρισιν. ’Επειδή δέ αί έταιρεϊαι 
αυται είναι αύτόνομοι καί διοικ,οΰνται μόναι των έκπληροΰσαι τδν κυριώ- 
τερόν τών σκοπών τών συνεργατικών έταιρειών, δικαίως τάς συμπεριλαμ
βάνω είς ταύτας, και άποδεικνύεται οτι δ άνθρωπος σκέπτεται καί περί 
τών εύχαριστήσεών του ώς καί περί τής έργασίας του,

Μετά τήν σύντομον καί έν παρόδω,ούτως ειπεϊν, έξέτασιν διαφόρων συν
εργατικών έταιρειών, αποδεικνύεται σαφώς οτι έν τή συνίφγασί^ απαι
τείται τδ κατ’άρχάς ή γνώσις τοΰ περιορισμού, τές τακτοποιήσεως καί 
τής συγκεντρωσεως όλων τών δυνάμεων πρδς σχηματισμόν τής πρώτης 
μικρές οικονομίας, τούτου τευχθέντος, τά έπόμενα έρχονται άκόπως" πρέ
πει δμως παν βέμα πρδς τά πρόσω νά γίνεται έπί Ασφαλούς έδάφους. Αί 
μεγάλαι έπιχειρήσεις καί αί μεγάλαι συσσωρεύσεις κεφαλαίων δέν είχον 
βεβαίως Απ’ αρχής τάς διαστάσεις τάς οποίας βλέπομεν έν αύταϊς" ή ισχύς 
των εν τούτοις καί ή ώφελιμότης των είναι είς τδ έξης αναμφισβήτητος. 
Πρδ πεντήκοντα ετών ούδείς ήτο διατεθειμένος νά συνεταιρισθή είς 
κολοσσαϊκ έ'ργα, ώς τοΰ ύπερωκεανείου'τηλεγράφου, της διατρήσεως ισθ
μών κτλ. μόλις είχον τήν τόλμην οί άνθρωποι νά λαμ.βάνωσι μετοχάς τι- 
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νας εις τούς πρώτους σιδηροδρόμους' πολύ ■ δε φυσικωτέρα ήτο.,ή άγνοια* 
τής δραστικότητος τής δημοκρατικής οικονομίας, ήτις μόλις φαίνεται γεν- 
νωμένη, ή'τις δμως δμοιάζει προς συρροήν πολλών ύδάτων σχηματίζουσαν 
άφανή άλλα πολυάριθμα ρυάκια τά δποϊα κκταλήγουσιν εις σχηματισμόν 
ποταμού χυνομένου εις τήν θάλασσαν. "Εκαστος ημών δύναται ν’ άμφι- 
βάλλφ άκόμη άλλα τ’ Αποτελέσματα καί οί άριθμοί έ'χουσιν Αδιαφιλονεί- 

κητον ευγλωττίαν ώς παρακατιόντες έν παραδείγμασι θέλομεν ΐ'δεί.
Είναι δμως άληθές δτι, πρός επιτυχίαν τής συνεργασίας Απαιτείται δύ- 

ναμις θελήσεως, Αλληλουχία πνεύματος, επιμονή εις τήν προσωπικήν ένέο- 
γειαν, διότι ούδέν γίνεται μόνον· είναι άναγκαία, χωρίς νά προσβάλλων- 
ται οί συνεργάται, ή έπίβλεψίς των καί ή έξέλεγξις τών πράξεων των· 
πρέπει δέ άλληλοδιαδόχως κατά τούς πρώτους τουλάχιστον μήνας, οί 
νοημονέστεροι καί οί σπουδαιότεροι τών συνεργατών νά δεχθώσι προσωρι- 
νώς καί δωρεάν τήν εργασίαν τοΰ διευθυντοϋ, τοΰ διαχειριστοΰ, τοΰ δια- 
νομέως τών ειδών, τοΰ υπαλλήλου τής αποθήκης ώς καί τοΰ λογιστοΰ α
κόμη, μέχρις ού ή εταιρεία γείνφ πολυάριθμος, έδραιωθή καί είναι εις κα- 
τάστασιν νά πληρόνη τήν πολυτέλειαν ενός διευθυντοϋ καί σωρείας αναγ
καίων υπαλλήλων. Πρέπει προς' τούτοις νά αύξηθή ή λιτότης καί ή οικο
νομία, έκαστος δέ εταίρος, συνεργάτης ν’άποποιηθή δι’εαυτόν καί τήν 
οίκογένειάν του τάς προσφοράς τών έπί πιστώσει παροχών τάς οποίας με
ταχειρίζονται οί έμποροι καί οί προμηθευταί, προς τόν σκοπόν άλλως λίαν 
θεμιτόν, τοΰ διατηρεϊν τήν πελατείαν των.
. ’Αναμιγνυόμενος δέ τις έν τή συνεργασία δέν γίνεται ώς έλέχθη ο Αν
τίπαλος τών εμπόρων άλλ’ δ συνάδελφός των, δ έ'ντιμος συναγωνιστής των, 
μόνον διατρέχει δλιγωτέρους κιδύνους έκείνων, έχει άναγκαίως δλιγώτερα 
έζοδα, καί απολαμβάνει μικρόν μέν κέρδος'άλλα το.όποιον δικαίως τω 
Ανήκε' ούτω δέ πράττων πραγματοποιεί δχι τήν κινδυνώδη ίδανικότητα 

τής οικονομίας εν zrj δαπάνη άλλά τήν πολύ λογικωτέραν οικονομίαν εκ της 
δαπάνης καί τούτο άνευ σπουδαίων στερήσεων, άλλά μόνον τρ συνενώσει 
μ.ετά συναδέλφων καί φίλων πρός Αμοιβαίας έκδουλεύσεις.

Πρός. ύποστήριξιν τών δσον ανωτέρω περί συνεργατικών εταιρειών σάς 
άνέφερα, καί πρός κατανόησιν τής μεγάλης αύτών κοινωνικής ώφελιμότη- 
τ.ος, θέλω σάς περιγράψει έν συντόμφ δυο εταιρείας τοιαύτας, περιλαμβά

νοντας, έκάστη έν έαυτή, τό πλεϊστον μέρος τών τύπων τούς οποίους σάς 
ύπέδειξ α’ ή μία τούτων είναι ή έν Γαλλία έν τώ νομφ Isere Βιομηχανική 
καί Αγροτική εταιρεία τοΰ Beauregard, άγνωςΌ? δυς-υχώς τοϊς πολλοϊς, ή δέ 

έτέρα ή τοϊςπάσι γνωςή καί δνομας·ή εταιρεία τής Rochdale έν Άγγλίιφ.Ή 
Βιομηχαν. καί Αγροτική εταιρεία τοΰ Beauregard είναι εταιρεία παραγωγής 
διά το ύφαντουργεϊόν της, το προπαρασκευας-ήριον, το άρτοποιεϊόν της καί 
τό άλευροποεϊόν της'είναι εταιρεία τής οικιακής καταναλώσεως,διά τότρο- 
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■φοδότίκον τμήμά τής^ είναι εταιρεία τής εμπορικής καταναλώσεως,διά τάς 
,μεγάλας Αποθήκας τών ξυλανθράκων, τούς όποιους πωλεϊ' πρός τό κοινόν 
καί πρός τούς εταίρους της, είναι πιστωτική εταιρεία, διότι συντηρεί 
ταμιευτήριών, λαμβάνουσα τάς έκ τής οικονομίας καταθέσεις τών εταίρων 
της ώς καί τών ξένων, καρποφορούσα αύτάς έπί τόκφ’ τό ταμεϊόν της έπί- 
σης ένεργεϊ διαφόρους προεξοφλητικές έργασίας τών εταίρων της' είναι 
εταιρεία Αγροτικής παραγωγής, διότι είναι ίδιοκτήτρια μίκράς έπαύλεως 
έξ μυριομέτρων, έργαζομένη εις τήν γεωργίαν' καί, δπερ καί σπανιώτα- 
τον, είναι σχολεϊον ανατροφής, εχουσα έν τή μικρίρ έπαύλει της, νοσοκο- 
μεΐον καί νηπιαγωγείου εις τό όποιον προσέθεσε καί σχολεϊον, λαμβά
νουσα καί τόν τύπον τής εταιρείας τής διδασκαλίας' ή εταιρεία αύτη ώς 
βλέπετε., ένόνει έν τή ένεργείφ της όκτώ ή δέκα κλάδους εργασίας οΐτι- 
νες αλλαχού άποτελοΰσι ιδιαιτέρας εταιρείας. Ή εταιρεία αύτη έχει ένα 
μόνον διευθυντήν, έν διοικητικόν Συμβούλων καί έν μόνον λογιστήριον 
όλοι οί κλάδοι είναι ούτω συνδεδεμένοι μεταξύ των ύποστηριζόμενοιέν 
τή έναντιότητι καί ωφελούμενοι διά τής Αμοιβαίας βοήθειας των.. "Εκα
στος κλάδος είναι προσκεκολλημένος τρόπον τινα εις τόν aotvov κορμόν καί 

καρποφορεί Αναλόγως τής τούτου ένεργείκς, άλλ* έκαστος κλάδος έχει τήν 
διεύθυνσίν του καί τήν ιδιαιτέραν του διαχείρισιν, καί προσγίνεται με
ταξύ όλων σπουδαίος συναγωνισμός.

'Η ιδρυσις τής εταιρείας έγένετο παρά τών εργατών τής Βιέννης βιο
μηχανικής πόλεως τής Γαλλίας διά καταθέσεως ενός φράγκου παρ' έκά- 
στου εταίρου’ συνήρχοντο δέ τό πρώτον οί εταίροι.έν τινι μικρφ μαγαζείω, 
είδος σκοτεινής τρώγλης, εις τήν πτωχοτέραν καί ακαθαρτοτέραν συ·. οι

κίαν τής πόλεως τό εσπέρας, καί διενέμοντο μεταξύ των τά εί'δη τών 
εμπορευμάτων τά δποϊα είχον άγοράσει χονδρικώς. ’Ολίγον κατ’ δλίγον ή 
Απιχείρισις εύωδοϋτο καί μετά τινας εβδομάδας είχον άληθές εργαστηρών 
•εις τήν καλητέραν συνοικίαν" αί έργασίαι έπολλαπλασιάζοντο καί ή εται
ρεία ή'νθει" μετά τέσσαρα σχεδόν έτη ήγόρασε τήν μικράν έπαυλιν τοΰ 

Beauregard, ούτω κληθεΐσαν, ώς έκ του μεγαλοπρεπούς δρίζοντος δστις 
«κεϊθεν. εκτείνεται πέραν τοΰ 'Ροδανού μέχρι τών "Αλπεων. Τά πολιτικά 
συμβάντα τής έποχής έκείνης έπέφερον τήν βιαίαν διάλυσίν της, έκαστος 
δέ τών μετόχων έλαβε δεκαπλήν τήν κατάθεσίν του. Τούτων παρελθόν
των ή άνασύστασις αύτής έγένετο έπεκταθεϊσα έφ’ όλων τών κλάδων οΰς 
άνεφεραμεν. Τό ύφαντουογεϊον άρξάμενον μετά ερίων χιλίων φράγκων άξίας, 
σήμερον παράγει 60,000 μέτρα ύφάσματος έτησίως άφοΰ συνεπλήρωσε 
τήν πρόοδόν του καί διά λευκαντηρίου’ τό οικονομικόν δέ έστιατόριον 
παρεσχε κέρδος τό τελευταϊον έτος εις τήν εταιρείαν 3,000 φρ. όπως 
δμως έπιτευχθή τό ευάρεστου τοϋτο αποτέλεσμα εφαρμόζονται έν δλφ 
αυτών τή έκτάσει, αί άρχαί τής συνεργασίας έπί τοΰ εστιατορίου π· χ· έκ
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-των καθαρών κερδών 30 °/ο δίδονται είς τούς επτά υπάλληλους τούς εν 

τφ μαγειρείφ εργαζομένους, 50 θ/θ αποδίδονται εις τούς καταναλωτές 
(συμποσουμένους κατά μέσον όρον είς 250 καθ’ εκάστην) προς τούς οποίους 
δίδονται σήματα αξίας άντιπροσωπεύοντα τήν κατανάλωσιν. Ή εταιρεία 
δέ κρατεί δι’ έαυτήν μόνον 20 θ/θ. Χάρις εις τό γενναίου, εύφυές καί αδελ
φικόν τοϋτο σύστημα, ή πελατεία τοϋ τροφοδοτικού συνεταιρισμού αυξά
νει καθ’ εκάστην ώστε το μέλλον της ή'δη είναι ασφαλές.

Ή συνεργατική εταιρεία αύτη του Beauregard, διακρίνεται όλων, διότι 
ένόνουσα διαφόρους κλάδους, έπιβεβαιοϊ τήυ δύνζμιν της άνθρωπίυης πρω
τοβουλίας. Διευθύνεται μετά διακεκριμένης φοονήσεως καί πρακτικότητος, 
προσόντων τά όποια έξ ούδεμιάς ανθρώπινης εργασίας πρέπει νά έλλεί- 
πωσι, πολύ δμως περισσότερον έξ εμπορικών καί επιχειρηματικών εργασιών, 
προς τάς οποίας, διά νά προοδεύσωσι, πρέπει νά ήναι καί εις πολλήν δό- 

σιν* έκτος δμως τούτου έν τή Διευθύνσει τών εταιρειών έν γέ’νει είναι 
άναγκαία η άφοσίωσις, η αύταπάρνησις καί η αφιλοκέρδεια έν τη ύψίστη 
σημασίγ της λέξεως’ τό αί'σθημα του εγωισμού καί μάλιστα το νομιμό
τερου προσωπικόν συμφέρον, πρέπει νά ύποκινηται ύπό ηθικών προτερη
μάτων καί αρετών. Οί ίδρυται καί οί διευθόνοντες πρέπει ιδίως ν’ άπέ- 
χωσι τοϋ νά θεωρώσι τάς συνεργατικές εταιρείας βάθρου τής φιλοδοξίας 

των $ πηγήν ιδιαιτέρας περιουσίας· πρέπει είλικρινώς νά θελωσι τό καλόν 
τών άλλων ώς τό ίδικόν των, είς την ωφέλειαν καί πρόοδον τής κοινωνίας 

άποβλέποντες.
Ή ύπό τό όνομα «0? δίκαιοι σκαπανείς της 'Ροχδάλης» συνεργατική 

εταιρεία έν Rochdale τής ’Αγγλίας συνεστήθη προ 37 έτών, κ«ι διά της 
μεγίστης άναπτύξεως ήν έλαβεν κατέστη άληθής δύναμις εμπορική, βιο
μηχανική καί οικονομική’ σκοπός ταύτης είναι η κοινωνική καί διανοη

τική άνάπτυξις τών μελών’ τό κεφάλαιόν της άποτελεΐται έκ μετοχών εκ 
μιάς’Αγγλικής λίρας έκάστης, πληρονομένης τοΐς μετρητοϊς ή κατά δόσεις. 
Τά κέρδη διανέμονται κατά τριμηνίαν μετά προαφαίρεσιν τοϋ τόκου 5 θ/θ 

διά τάς άποπληρωμένας μετοχάς της άποσβέσεως, τοϋ κινητού καί ακί
νητου κεφαλαίου, καί 2 '/2 % άφαιρούμενα δι’ έξοδα ειδικά της έκπαιδεύ- 
σεως, τά όποια έτησίως φθάνουσι τάς 1,000 Αγγλικές λίρας περίπου* τό δ’ 

ύπόλοιπον διανέμεται τοΐς συνεργάταις άναλόγως τήςκαταναλώσεως των.
Έκτος της κεντρικής έδρας, ή εταιρεία έχει 18 παραρτήματα καί 

καταστήματα■τά όποια αύτη έκτισεν η ήγόρασε, καί επί τών όποιων κυ
ρίως πωλοΰνται εδώδιμα, ύφάσματά, εργόχειρα, ύποδήματα, κρέας, άν

θρακας κτλ.
Οί «δίκαιοι σκαπανείς» είναι ΐδιοκτηται ώσαύτως ενός άτμομ.υλου καί 

ενός έργοστασίου καπνοϋ* άποτελοϋσι συνεργατικήν εταιρείαν άγορών χον- 
. δρικώϊ'. άσφκλιστίκην εταιρείαν, κλωστηρίου καί υφαντήριου 62,000 άτρα-
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f κτων καί 600 ιστών, καί έχουσιν εταιρείαν άλληλοβοηθείας, παρέχουσαν
, εύκολίαν πρός τούς εταίρους διά την πληρωμήν τοϋ ενοικίου καί την κατα-
: ■ σκευήν ενδυμάτων.
?. Τό διαμέρισμα της έκπαιδεύσεως περιέχει 13,000 τόμους καλών βι-
[ βλίων, 12 άναγνωστηρια μέ δλας τάς εφημερίδας καί τά περιοδικά, μίαν
j βιβλιοθήκην ειδικήν περιέχουσαν 1,700 τόμους βιβλίων χρησίμων πρός
ί πληροφορίας* σφαίρας, άτλαντας, χάρτας, έπιστημονικέ καί φυσικά έργα-

λεία κλ. ’Από τοϋ 1873 έσυστήθησαν καί τάξεις καί οί συνεργάται δύ- 

νανται νά μανθάνωσι δ,τι είναι άναγκαΐον εις καλήν βιομηχανικήν άνα- 
‘ τροφήν, καθώς και την Γαλλικήν γλώσσαν. Οί «δίκαιοι σκαπανείς» βε-

βαιοϋσιν ότι, άρχην έχοντες τό self help (βοήθει εαυτόν) τοϋ όποιου ή 
άνάπτυξις υπονοεί την άμοιβαίαν βοήθειαν, ούδενός είσίν άνταγωνισταί, 

. θέλουσι, λέγουσι live and let live (νά ζήσωσιν άφίνοντες καί τούς άλλους
ζήν)* προσπαθοϋσι νά συνειθίζωσι τούς συναδέλφους των είς την οικονομίαν 
καί εις την προβλεπτικότητα, καί αί κατά τριμηνίαν διανομαί τών κερ
δών μεγαλως βοηθοϋσι τινας έξ αυτών, ο’ίτινες πρότερον κατέφευγον είς 
τά δάνεια μη πιστεύοντες είς τήν δύναμιν καί τήν ωφελιμότητα τής οικο

νομίας. Πολύ συγκινητική και ενθαρρυντική συγχρόνως,- είναι ή γνώσις 
τ·ης ένάρξεως της εταιρείας κατά τό 1844. 28 έργάται τολμηροί καί

■ πληρη πεποιθησιν εχοντες είς τάς άρχάς τοϋ συνεταιρισαοΰ, ήρξαντο τοϋ·
■ - έργου χωρίς να διστασωσιν ενώπιον ούδενός κωλύματος* τό επόμενον έτος
- έγένοντο 74 καί έκέρδισαν 2,000 φρ. κατά τό 1846 μόλις ήσαν 80 καί

εκερδισαν 1800 φρ. άλλ’από τοϋ 1849 αί έργασίαι καί τά κέρδη έλαβον 
σημαντικήν έπίτασιν* ώστε τό 1880 οί «δίκαιοι σκαπανείς» της Rochdale 
ήριθμοΰντο είς 10,613 κατέχοντας κεφάλαιόν μετοχών 7,314,250 φρ. 
διαχειριζομενους εις τάς εργασίας 7,091,375 φρ. καί πραγματοποιοϋντας 
ετήσιον κέρδος 1,213,625 φρ. ή'τοι 1Ί θ]θ επί τών εταιρικών κεφαλαίων. 

Εκ του τελευταίου των δε ισολογισμοϋ τοϋ 1881 τον όποιον έσχον τήν 
ευγενειαν νά μοί πεμψωσιν «οί δίκαιοι σκαπανείς» μετ’άλλων σπουδαίων 
έγγραφων τής διαχειρισεως χρησίμων προς οδηγίαν τών μελλόντων συνερ-
γατών εξάγω τάς έξής είς τό Ταμεΐον κατά τήν τελευ τριμηνίαν
γενομένας πράξεις.

αποταμιεύσεις
Έκ πωλήσεως εδωδίμων 51,652 φρ. . 1,291,300

» υφάσματος καί μαλλιών 3,560 » 89,000
Διάφοροι έργασίαι, ράπται κτλ. 1,162 » 29,050
Κρεοπωλεία 9,335 » 233,375
Υποδηματοποιεία 1,332 » 33,300
Εκ διαφόρων πωλήσεων χονδρικώς » 2,030 50,775
Εκ ποσοτήτων ληφθεισών παρά τήςΤραπέζ. » 58,848 » 1,471,200
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Αί εισπράξεις αυται δίδουσιν Αρκοϋσαν ιδέαν καί τών πληρωμών. Ή. λο
γιστική διαχείρισις είναι Αξιοσημείωτος διά τήν τάζιν καί ακρίβειαν.

'Ο λογαριασμός τών έμπορευμάτων δεικνύει τήν προσεκτικήν έπίβλεψιν 
τοϋ κεφαλαίου· δ λογαριασμός τοΰ Κεφαλαίου δεικνύει' τάς τοποθετήσεις 

τών διαφόρων ποσοτήτων, τής πρώτης τάξεως, ώς είναι αί μεγάλαι γραμ- 
μαι τοϋ σιδηροδρόμου, αί ύποθήκαι κτλ. Ακολούθως αί συμμέτοχα! πρός 
τάς συνεργατικής εταιρείας, ή Αναμφισβήτητος ευδαιμονία τών δποίων 
είναι συνδεδεμένη μετ’εκείνης τών «δικαίων σκαπανέων»· δ συνεργατικός 
μϋλος π. χ. έ'δωκε κατά τό ί 880 καθαρόν κέρδος 200,000 φρ. περίπου.

Πολύ δέ πρίν ή φθάσωσιν είς ήν περιέγραψα θέσιν, οί συνεργάται τής 

Rochdale προσεπάθησαν νά κάμωσι προσήλυτους, καί εις δλον τό Ήνωμε- 
νον βασίλειον ή συνεργατική κίνησις επέτυχε καί ήδραιώθη πέραν τών 
ελπίδων. Καθ’ έκαστον έτος Συνέδρων συνεργατικόν συνέρχεται εί'ς τινα 

πόλιν Από τοϋ. προηγουμένου έτους δριζομένην. Αί περισσότεραι τών εται
ρειών ,άποστέλλουσιν εκεί τούς Αντιπροσώπους των και άναθ’ετουσι τήν 
προεορείαν τής συνελεύσεως ε’ις ένα τών επισημότερων προσώπων τοϋ τόπου 

δηλ. εις μέλος τι τής φυσικής Αριστοκρατίας τής Αζίας καί τών γνωσεων, 
ήτις δέν έχει μέν πλέον δυστυχώς δικαιώματα αναμφισβήτητα επί ουδε- 
νός μέρους, Αλλ’ ήτις επιβάλλεται καί θά έπιβάληται πάντοτε διά τοϋ 

Αναγκαίου γοήτρου τής προσωπικής Αξίας.
’Αντί πάσης άλλης περιγραφής τών Συνεδρίων τούτων καί τών εργα

σιών των έπιτρέψατέ μοι νά παραθέσω περίληψιν τών κατά τόν Μάϊον τοϋ 
1880 έν Newcastel συγκροτηθέντος ύπό τήν προεδρείαν τοϋ δικηγόρου καί 

πρώην βουλευτοΰ θωμΧ Hugues.
Μετά τόν εναρκτήριου λόγον τοϋ δόκτωρος Lightfoot Αρχιεπισκόπου τοΰ 

Durham καί γερουσιαστοϋ, κατετέθη ύπό τοϋ γραμματεως ή στατιστική 
τής συνεργασίας έν Άγγλί^ καί'Σκωτίιγ μέχρι τοϋ 1878 έξ ής κατα

φαίνεται*
’Αριθμός εγγεγραμμένων εταιρειών............................ 1,181.

» τών μελών. ........ 560,703
Κεφάλαιον έν ενεργείς.............................................φρ. 143,255,450

» είς εμπορεύματα έν ταϊς Αποθήκαις » 21,827,1-50
Ποσότης πωλήσεων . ..........................................s 528,207,900
Καθαρά κέρδη αύτών . . . . . . . » 45,448,575

Τά κέρδη ταΰτα άναλογοϋσι πλέον τών 8 τοϊς θ[θ έπί τοϋ Κεφα

λαίου τών έργασιών καί πλέον τών 30 °(θ έπι τοϋ μετοχικού.
Τό δλικόν ποσόν τής Βρεττανικής συνεργασίας είς 18 έτη άπό τό τοϋ 

1861-1870 άνήλθεν είς 4,472,918,000 φρ. Απρδόσαν κέρδη 346,090,790 
έκ τών δποίων 150,000,00^) τούλάχιστον κατετέθησαν έν τοϊς Ταμιευτη- 
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ρίοις, χρησιμοποιούμενα πάλιν πρός όφελος έμμεσον τών εταίρων καί έν 
γένει τής κοινωνίας.

Αί κομητεϊαι τών δποίων το Newcastel είναι τό κέντρον, έδωκαν μόναι 
των διά τό 1878 τά εξής αποτελέσματα.

'Εταιρεϊαι συνεργατικά! ................................................. 107
Μέλη . . .  ................................... ...... . . 71,574
Κεφάλαιον. . φρ. 1 1,049,250
Πωλήσέις . . . .... . . . . » 52,816,300 
Κέρδη ............................................................................. » 6,041,100
Ποσότης έξοδεύσεως κατά κεφαλήν. . . . » 743

» κέρδους » . . . . » 84.40®(0
ήτοι 11 '<> επ'· τήί καταναλώσεως έκαστου συνεργάτου.

Τοϋ δλικοϋ αριθμού τών μελών ό'ντος, ώς εί'δομεν, 560,703 καί τής Αγ
γλικής οικογένειας λογιζομένης κατά μέσον όρον είς πέντε άτομα μετά 
τής μεγαλητερας φειδοΰς δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τόν Αριθμ.όν τών 
συνεργατικών ψυχών είς 2,800,080 ήτοι 10 ®(0 έπί τοΰ πληθυσμού τοϋ. 
'Ηνωμένου βασιλείου μή καταλογιζομένης τής ’Ιρλανδίας οπού ή συνεργα- 
σία είναι μηδέν.

Είς τούς Ανωτέρω Αριθμούς συμπεριλαμβάνονται καί τά έκ τών εται
ρειών τής χονδρικής πωλήσεως προερχόμενα καθώς καί τών μύλων καί 

τών εργοστασίων κλ. τών τής διανομής λεγομένων εταιρειών, διότι αί 
τελευταίοι αυται εταιρεϊαι δεν επιζητουσι κέρδη, αλλά σκοποϋσιν ιδίως 
την προμ,ηθειαν εν αποθήκαις πλουσίως καί μεγαλοπρεπώς δργανισθείσαις 
εμπορευμάτων πρωτηςποιότητος,. διά πελατείαν συνεταιρικήν μέν έπίσης, 
αλλά τών Αστών ή τών έργατών.

’Αλλά, κύριοι, τίς ή Ανάγκη ξένων παραδειγμάτων,τίς ή ανάγκη έκ τής 
Αλλοδαπής μαρτυριών πρός Απόδειξιν τής ώφελιμότητος τής συνεργασίας 

καί κατανόησιν τών θαυμασίων αύτής Αποτελεσμάτων; στρέψατε τά 
βλέμματά σας περί ύμΧς και ή Απόδειξις είναι ένώπιόν σας. Μή τοι δ ήμέ- 
τερος Σύλλογος δέν είναι συνεργατική εταιρεία ; δέν περιέχει δλα τά συ- 
ς-ατικά ς-οιχεϊα τούτων μετά τής απονομής Ακόμη καί ώφελείας πρός τά 
μέλη, διά τής παροχής πολλών τής ψυχαγωγίας Αντικειμένων, έχων όμως 

κύριον σκοπόν την ωφέλειαν τής κοινωνίας, διά τής διαδόσεως τής παι
δείας και τής ηθικής μορφωσεως είς πτωχά και έστερημένα προστασίας 
παιδια, αναδεικνυων καί καθιστών αύτα χρηστούς πολίτας ; καί όμως ποία 

η αρχή τους πεντε ή εζ ε'φηβοι, ξένοι πάσης ιδέας συνεργασίας καί συνε

ταιρισμού Αλλ’ύπό εύγενών αισθημάτων κινούμενοι πρδς άμοιβαίαν ηθικήν 
ωφέλειαν, συνήρχοντο έν μικρφ και έν ύπογείφ δωματίω Ανταλλάσσον- 
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τες ν,χτ' άρχάς τάς ιδέας των, εις τούτους προϊόντος τοϋ χρόνου προσετέ- 
θησαν καί άλλοι, τά μυστήρια τ?ίς συνεργασίας λχι του συνεταιρισμού με- 
μυημένοι, καί ιδού δ ημέτερος Σύλλογος ττ! άμοιβαί^ συνεργασίφ έφθασεν 
εις ην σήμερον κατέχει θέσιν, γνωστός είς χπζντχ τον πεπολιτισμένον 
κόσμον, εχων ιδίαν περιουσίαν, εύπρεπές κατάστημα, προϋπολογισμόν 
30,000 περίπου φράγκων, συντηρών Σχολάς απόρων έν ταΐς πλείσταις 
έπαρχίαις τοϋ Κράτους, πολλαχώς ωφέλιμος εις την κοινωνίαν και μετά 
πεποιθησεως βαδίζων πρός αΐ'σιον μέλλον" δεν είναι λοιπόν δ «Παρνασσός» 
άξιομίμητον συνεργασίας παράδειγμα ;

Άλλ’ άν, κύριοι, η συνεργασία παντζχοΰ έφαρμοσθγ,καί διά ταύτης τά 
μέν μικρά κεφάλαια επί εκτεταμένης κλίμακας χρησιμοποιούνται, ούδε- 
μία δέ μικρά οικονομία μένει άγονος καί νεκρά καί τύ Self help δ θεμε
λιώδης ούτος λίθος παντός καλώς έννοουμένου οικοδομήματος, βοηθούμε- 
νος ύπδ τ·ης άμοιβκίας βοήθειας, άντικαθιστφ πάσαν άλλην ενέργειαν, καί 
αυτή ή κυβερνητική εξουσία πλησιάζει ν’ άντικατασταθΰ) υπό τ^ς ατομι
κές καί ν’ άναζησν; η ύπο τοϋ Λουδοβίκου XII, τοϋ Sully καί τοϋ Colvert 
έκφοασθεΐσα άληθεια δτι, καί «οί φόροι θά έκαρποφόρουν καλλητερον έν 
ταΐς χερσί'τών φορολογουμένων, ·η έν τοΐς δημοσίοις ταμείοις».

’Άς χρησιμοποιησωμεν λοιπόν τάς οικονομίας μας δι’ εαυτούς καί τούς 
άλλους μετά τές δεούσης φρονησεως, άς ίδρύσωμεν, άν θέλωμεν, άν δυνά- 
μεθα συνεργατικάς εταιρείας της καταναλώσεως κατ’ άρχάς,τραπέζας τοϋ 
Λαοΰ ακολούθως καί θά διδαχθώμεν την πρακτικήν δημοκρατίαν, θ’ άπο- 
κτησωμεν τάς γνώσεις τοϋ έμπορίου καί της οικονομίας, θά εΐ'μεθα ωφέ
λιμοι εις κάτι τι κατ’ άρχάς κατόπιν εις όλα.

Άλλ’ έκεΐνο το δποΐον ουδέποτε πρέπει νά λησμονησωμεν είναι δτι αί 
καλλητεραι τράπεζαι αί άσφαλίζουσαι όχι τά πλούτη άλλ’ έν μέλλον ει
ρηνικόν καί την ησυχίαν έν ταΐς τελευταίαις ημέραις τοϋ βίου είναι η ερ
γασία η τάζις καί η Μτύτης καί κατά συνέπειαν η οικονομία" δ,τι πλέον 
τούτου είναι πλεονασμός.

Κ. X. Βάμβας.

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ*

Μετά τινας στιγμάς ημεθα πρό της Φουγχάλης πρωτευούσης της νήσου, 
ητις έφαίνετο άναπαυομένη έν τοΐς άγροΐς των ζαχαροκαλάμων καί διο- 
σκουρείων, έν τοΐς μάλλον βαθυχρόοις κηποις των ήμετέρων ευρωπαϊκών 
δένδρων καί τοΐς φανταστικούς δάσεσι της βανανέας, της γιγάντια ωραία 
τά φύλλα έχούσης" πέριξ δέ τούτων μέγα άμφιθέατρον ύψίστων δρέων, 
άληθώς γιγαντιαίων κρημνών καί κατά την κορωνίδα τέλος της είκόνος 
ταύτης δυο ωκεανοί λίαν μεγάλοι πιθανόν άναλόγως της φωλεάς εκείνης 
τών έρώτων, δ ωκεανός της θαλάσσης καί δ ωκεανός τοϋ ούρανοϋ, περί 
ών κατά την στιγμήν έκείνην δεν θά -ήδύνατό τις βεβαίως νά εί'πη πάτε
ρο; ώμοίαζε μάλλον τφ κυανφ έ τφ σαπφειρίνφ χρώματι. Έγώ διηλθον 
τρίς προ της Μαδέρας καί έκάστοτε νικούσα ψυχικήν κραυγήν έξερχομένην 
έκ τοϋ στήθους καί των χυδαιότατων έπιβατών" «διατί δεν έ'χω οίκίσκον 
τινά έν τώ παραδείσφ τούτω ;»

Αί μέγισται τοϋ βίου ηδοναί είνε άπασαι δμοιαι" εύρεθεΐσαι τυχαίως 
ώς άπολεσθέν άνθος έκ τοϋ κόλπου νεόνυμφου, παρέχουσιν ήμΐν άγαλλιά- 
σεως μέθην καί άπέρχονται πριν η ημετέρα άεικίνητος χείρ δυνηθΐί 
ν’ άναχαιτίσγ 7) άνακαλέσγ) αύτάς, απέρχονται ΐν’ άπολεσθώσιν εις 
την χώραν τοϋ απείρου, ώς μικρά νεφέλη, έξαφανιζομένη εις τό αχανές > 
τοϋ ούοανοϋ.

Το μαγευτικόν της θέας εκείνης ώφειλεν δλίγον νά διαρκέσγ· κραυγή 
εκατοντάδων στομάτων, πανδαιμόνιου εκατοντάδων πορτογαλλικών άρών 
τραχέων τον νίχον καί έ'τι τραχυτέρων την έ'ννοιαν, άνηγγειλαν ημΐν δτι 
άνάγκη ητο ν’ άποβιβκσθώμεν καί προμηθευθώμεν μικράν έκ τών πολλών 
λέμβων, τών θορυβωδώς συγκρουομένων προς τον Τάμεσιν. Καί έ'πειτα έν 
τώ μεσφ τών ολολυγμών καί κραυγών, μ,όλις άποβιβασθείς, ηναγκάσθην 
διά της βίας νά εύρω διέξοδον μεταξύ ημίγυμνων άνθρώπων προσφερόν- 
των μοι Ίππον καί άνθρώπων εύπρεπώς ένδεδυμένων, προσφερόντων μοι 
ξενοδοχείου, πωλητών ράβδωυ καί πωλητριώυ διατρητωυ καί πλήθους άλ- 
λωυ άυδρώυ τε καί γυναικών, οιτιυες έυ άρίστν) πορτογαλλικί) γλώσσγ, 
χειριστή γαλλική καί κακίστγ άγγλικνί έζητουν τι παρ’ έμοϋ, χωρίς έγώ 
υά η'θελόυ τι παρ’αυτών. Consummalum est' η της ηδονης στιγμή είχε 
ληξγ, άλλ’ εγώ είχον έγχαράξγ ταύτην έν τφ μέρει έκείνω τ·ης καρδίας, 
εν φ ουδεν εξαλείφεται. Μετά δκταημερον πλοΰν, σταθμίζων τάς δυνά
μεις τοϋ σώματός μου, εύρον αύτάς έντόκως άνταμειφθείσας υπό Της τα
χείας υπερφυούς θεάς τοϋ πανοράματος της Μαδέρας" νϋν δέ η πραγμα- 

* ’Ίό. σελ. ί9.
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τικότης τ'ης ζωής μέ προσεκάλει εις ατομικήν ύπεράσπισιν, -είς την 
πρακτικήν μελέτην τ*ης Φουγχάλης, τέλος ή ποίησις παρεχώρει την θέσιν 
είς την διοίκησιν τοϋ βίου.

Ό Ούϊλιέλμο; δεν άπεβιβάσθη μεθ’ ημών.
Ακτίνα ποιησεως έ'λαβον καί κατά τδ πρόγευμα* ποτηριον τουτέστι 

παλαιοϋ οίνου της Μαδέρας, έκ τοϋ οίνου εκείνου, ου κατά την τότε επο
χήν υπήρχε σπάνις, καί όστις μετά ζηλότυπου φειδωλίας ύπδ τών ευτυ
χών εκείνων έπίνετο, οίτινες διεφύλαττον αύτδν έν τοΐς μυστικοί; άρ- 
χείοις τών οίνοθηκών' ύστερον δέ και κυαθίσκον καφφέ τοιού.του, οιον ομο
λογώ ότι ουδέποτε έν ούδεμ>.$ της Ευρώπης, ’Αφρικής η ’Αμερικής χώρςρ 
επιον. Πίνων αύτδν ενθυμούμαι, ότι έσκέφθην περί της έπενεργείας της 
Αγωγής. 'Ο καφφέ; εκείνος δεν ητο έκ Μόκας Ί'ούγκας, αλλά ταπει- 
νώς έφύη έν τί5 κηπω τοϋ φιλοφρονώ; ξενίζοντός με κυρίου, όστις § ί'διος 
μετ’ ένθέρμου φροντίδας είδε τούς κόκκους αύτούς ένα προς ένα ώριμάσαν- 
τας καί ένα προς ένα τούτους συνέλεξεν, όταν ή μακρά αύτοΰ πείρα κατέ- 
δειξεν αύτούς Αξιου; ΐνα είσέλθωσιν είς τούς Σινικούς κεχρυσωμένου; κυα- 
θίσκους του.

Στιγμά; τινας, Αφ’ ού έρρόφησα τον καφφέν έκεΐνον καί φιλοσοφικώς 
έσκέφθην περί της παντοδυναμίας τοϋ σχολείου προς βελτίωσιν τών τοϋ 
κόσμου τούτου, ημην έ'φιππος, ώ; μετέχων Ακολουθία; έπιβατών τοϋ Τά- 
μέσεως, διανοουμένων εκδρομήν τινα εις τδ Palheiro do Ferreiro, έ'παυ- 
λιν τοϋ κόμητος της Carvalhal, περίφημου Πορτογάλλου πατρικίου, είσα- 
γαγόντος τούς πρώτους βατράχους είς την νήσον ταύτην, λίαν άτυχ·η προ 
αύτοΰ, μη έ'χουσαν τοιούτους.

Ιππείς τε καί 'ίπποι λίαν έσπευσμένως ώρμησαν ϊνα διέλθωσι τάς οδούς 
της Φουγχάλης* καίτοι δέ τδ άρωμα τών Αγρών τη; έξοχες άκαταμαχη-, 
τως με προσείλκυεν, ηναγκάσθην'νά σταματήσω ένώπιον μικρών τινων 
γραφικών εργαστηρίων, έν οί; πάν τδ προ; πώλησιν έπωλεϊτο καί ο λαδς 
συνεσωρεύετο προ; άγοράν άρτου, οίνου, καί παντδς τοϋ προς τδ ζγίν Αναγ- 
καίου. Τά παντοπωλεία (vendas) εκείνα είνε ο καταλληλότατο; τόπος 
όπως μελετηση τι; τον χυδαΐον τη; Φουγχάλη; λαόν* έκεϊ βλέπει τις τάς 
γραίας ταμβακιζούσας καί εισερχόμενα; ΐν’ άγοράσωσι την νευρώδη αύτών 
τροφήν καί άτάκτως καί κακώς λαλούσα; την γλώσσαν αύτών άνάμ.εσα 
είς δύο -ρεζας ταμβκκου* έκεΐ εύρίσκει τις συνηθροισμένου; τδν amerio^ 
τον ηυκονηλάτην, τδν χωρικόν πίνοντας ποτηριον έξ aguardente (οινοπνεύ
ματος). |Έπί της θύρας έκαστου έργαστηρίου είνε γεγραμμένα τρία μυστη
ριώδη Αρχικά γράμματα Ρ. A. V. παριστώντα τάς μεγάλας τοϋ Ανθρω
πίνου βίου άνάγκας, Pao, Aguardente, Vinho (άρτον, οινόπνευμα καί οί
νον). ’Άλλοτε άναγινώσκει τις differenles bebidas (διάφορα ποτά).

Διηλθομεν ηδη την Rua da Carreira >το στάδιον, τδ Τολέδον της Φουγ- 
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χάλης καί ή'δη εί’μεθκ έκτο; τ·η; πόλεως, ητι; και μετά τών δεκαέξ χι
λιάδων αύτη; κατοίκων δεν δύναται βεβαίως επί μακρδν έν ταϊς όδοΐ; αύ· 
τ^ς νά κράτηση ημάς' καί νϋν ένθα εύρισκόμεθα άρχεται δ κήπος, διότι 
τώ ό'ντι άπασα ή νήσος είνε κήπος. Άπεμακρύνθην. ολίγα βήματα τών 
συνοδοιπόρων μου, θέλων μόνος, πάντη μόνος ν’απολαύσω τών αρωμάτων 
τη; πλουσιωτάτη; ταύτης φύσεως. Άναβαίνομεν Ανωφερείς οδούς, κεκλει- 
σμένας δι’ Ανάρμοστων μικρών τοίχων, ίππεύομεν μεταξύ άγροϋ καί α
γρού, Αλλ’εύγενης τις καρδίκ παρά τδν άρτον τοϋ Ανθρώπου έφύτευσε τά 
άνθη καί έξ ένδς καί έξ άλλου μέρους πίπτουσιν έκ τών Αγρών παμπλη
θείς θάμνοι ηλιοτροπίων καί γερανίων, ίάσμων καί ρόδων. Συχνάκις η κε
φαλή ημών κεΐται ύπδ την σκιάν Θόλου περιελισσομένων αιγοκλημάτων 
καί τρίτων. Ύψοϋμκι επί τών Αναβολέων μου καί τρώγω τάς αρωματικά; 
οπώρας, κλίνω προς τά δεξιά καί Αριστερά καί δαψιλώς λαφυραγωγώ ρόδα, 
ηλιοτρόπια καί άνθη μυρίων χρωμάτων. Ή αφθονία δικαιολογεί την κλο
πήν. Οί συνοδοιπόροι τε καί αί συνοδοιπόροι μου, διπλασιάζουσι την λείαν 
άλλ’ ή γόνιμο; φύσις ουδόλως φαίνεται γυμνωθεΐσα ύπδ τη; ημετέρα; Αρ
παγής. Αί χεΐρε; ημών άδυνατοϋσι ν’ αναχαιτίσωσι την λεηλασίαν καί 
αρχόμεθα πολέμου Ανθέων, ρίπτοντες ρόδα κατά καρυοφύλλων καί πλη- 
ροϋντες τού; τε φίλου; ημών καί τούς ώμους τών κυριών διά ίάσμων καί 
ί'ων. Ή μέθη τοϋ Αρώματος πλημμυρεΐ ημάς* εγώ δέ έκ διαλειμμάτων 
στρέφω προς τά όπίσω, ατενίζων προς τδν ώκεανδν καί συγχέων ουτω το 
άρωμα τών ανθέων μετά της πίκρα; όσμ^ς τών θαλασσίων κυμάτων.

Έπί μακρδν διάβημα ή είς Palheiro άγουσα δδδς είνε δύσβατος καί βρα- 
δεΐ μόνον βημκτι δύναται δ ίππο; νά περιπατηση,άλλ’εύθύς ώς καθίςαται 
$ττον ανωφερή; καί αισθάνομαι την ανάγκην 'ίνα κεντήσω τδν ίππον μου, 
ώ; εί ηθελον νά κατακρκμνισθώ είς την μαγικήν ταύτην φύσιν, είς την 
θάλασσαν εκείνην τών ηδονών, εννοώ ότι ό arrieiros μου ποοσεκολληθη 
διά τών χειοών του έπί τη; ούρα; τοϋ ίππου μου καί τά σκέλη έ'χων Α- 
νηρτημένα σύρεται κωμικώτατος. Γελώ καί παρατηρώ τη πλησίον έμοϋ 
κυρίιγ, οτι και ό ίππο; αύτ·η; σύρει τδ παράδοξον παράρτημα ένδς arrie- 
ro. Συγγελώμεν, γελώμεν θορυβωδώς, άλλ’ οί δύο arriero διαμένουσι 
σοβαρώ; έν τη τιμητική αυτών θέσει καί σύρονται εΐ'τε δ ίππος μου τριπο
δίζει εί'τε καλπάζει.

Άλλ’ όμως ολίγον κατ’ ολίγον καθιστάμενος και έγώ σοβαρός καί πει- 
ρωμενο; νά πορτογαλλίσω την ιταλικήν μου γλώσσαν, λέγω προς τδν 
όπισθεν έμοϋ κρεμάμενον ότι επιθυμώ νά ιππεύσω μόνος, άλλ’ ούτος, η 
δεν εννοεί την πορτογαλλικην μου γλώσσαν, η δεν θέλει νά την έννοηση 
οπερ φερει είς τδ αύτδ Αποτέλεσμα. Δεν χάνω δμως την ύπομονην καί 
προσπαθώ νά βελτιώσω την πορτογαλλικην μου. Μάταιος κόπο; ! Ό ar- 
rieiro εδρηται πάντοτε κρεμάμενο; άπδ τη; ούρα; τοϋ ίππου.μου. Νϋν δε 
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ή ύπομονή μου άπόλλυται,ή πορτογαλλική μου εξαφανίζεται καί βλάσφη
μων είς καθαράν ιταλικήν γλώσσαν, άρχομαι ομίλων τήν παγκόσμιον 
γλώσσαν, τήν άδελφοποιοΰσαν τούς Ανθρώπους καί καθιστώσαν αύτούς 
μίαν μόνην οικογένειαν, την γλώσσαν τών νευμάτων. Κτυπώ δίς η τρις 

.διά της μάστιγός μου έπί.τής χειρός τοϋ arrieiro, δστις, επ’ ίσης βλασφη- 
μών, άποσπάται καί μέ άφίνει έπ'ι τέλους ελεύθερον.

Είθε μη είχον ποτέ πράξη τοΰτο ! ’Εκείνο τό ζωντανόν παράρτημα 
έφαίνετο δτι -ητο άναγκαιον- διότι άμα τούτου άποσπασθέντος,' δ ίππος 
μου άφηνίασε, τρέχων δοομαίως διά μέσου τοίχων καί τοιχίσκων, έμοΰ 
μη δυναμένου ούδέ έπί στιγμήν νά κρατήσω αύτόν. 'Η κατάστασίς μου 
ήτο δυσάρεστος, άλλα μετά τινας στιγμάς έτι χειρότερα κατέστη. Όΐπ- 
πος αίφνης δρμήσα; διά μέσου ατραπού Ttvo;, δι’ ής μόλις ήδύνατο νά 
διέλθν), προσηγγιζε το χείλος αβύσσου. Οί πόδες μου συνετρίβοντο κατά 
τών πετρών τοϋ τοιχίσκου, οί δφθαλμοί μου έπλανώντο εντός αβύσσου 

εκατοντάδων καί εκατοντάδων μέτρων καί δ ίππος μου φρυασσόμενος καί 
.άφρίζων έτρεχε μανιωδώς. Τοΰτο συνέβη έν ριπή δφθαλμοΰ* άπασα η ισχύς 
μου άπέβλεπεν εις ένα μόνον σκοπόν, πώς νά στηριχθώ έπί τοΰ έφιππίου, 
άλλ’ δ περιπλανώμενος νοΰς μου έσχημάτισε τον έξης συλλογισμόν,8ν ούδέ

ποτε θά δυνηθώ νά λησμονήσω: έάν εντός λεπτοΰ τά οςΖ μου ηθελον εύρεθή 
εντός τοϋ βάθους τή; αβύσσου εκείνης, τί ηθελον πάθν)·, Ήσθάνθην έπί τή 
σκέψειταύτή σφοδρόν ςκγμιαϊον ρίγος,δπερ διήλθε καθ’ δλον το σώμά μου, 

ώς αιφνίδιος ψυχρός άνεμος έπί λίμνης.
Μετά μίαν στιγμήν ημην κύριος τοϋ ίππου, άλλ’ άποπλανηθείς καί μη 

βλέπων πλέον τού; συντρόφους εύρέθην είς ώραίαν δδόν μικρές ‘κλιτύος, 

εύρεΐαν, έχουσαν εκατέρωθεν αγρόν διοσκουρείων καί ζακχάρεως.
Ό ίππος μου ητο κάθιδρως, άλλ’ ημην καί έγώ έπ’ ίσης. ’Ενώπιον μου 

-ητο ή θάλασσα καί έπί της κυανής αυτής έπιφανε.ίας λευκόν ίστίον καί 
ήρεμου έφαίνετο περιφερόμενου. Αίφνης είς την της δδοϋ στροφήν βλέπω 
ένώπιόν μου, εις άπόστασιν ίσως εκατόν βημάτων, έφιππον νέαν κυρίαν, 
μόνην. Ένόμιζον δτι έβλεπον δνειρον, δτι εύρισκόμην ένώπιον σκηνής τοΰ 
Άριόστου. Ό ίππος προέβαινε βραδέως, η δέ κυρία άφεϊσα τούς χαλινούς , 
ελευθέρους έπί τοΰ τράχηλου τοΰ ίππου, έστηρίζετο ώς κεκμηκυΐα η 
άσθενής. Τό σώμα αυτής ητο λεπτοφυές καί κομψόν, κεκαλυμμένον διά 
μακράς κυανής άμαζονείου έσθήτος. Ό τράχηλος λεπτός καί η κεφαλή 
κεκλιμένη έπί τών ώμων, ύπό μέλανα δέ βελούδινον πίλον διά πτερού 
φκσιανοΰ κεκοσμημένον έπιπτεν έπί τών ώμων πυκνή ξανθή κόμη.

Ήθέλησα νά τρέξν) δ ίππος μου τριποδιστί, δπως προφθάσω τήν φαν
ταστικήν ταύτην έμφάνισιν, άλλ’ αυθις μή μετριαζόμενος ουτος έν τή 
δρμή αύτοϋ ύπο τή; ζώσης ίσοσταθμίας, ώρμησεν ώς βέλος κατά μήκος 
τής δδοϋ, έφθασε τήν κυρίαν έν άκαρεί, καί έγώ μόλις έσχον xatpov νά

βλέπων πλέον τού; συντρόφου; εύρέθην εις ώραίαν δδόν μικρά; 'κλιτυος, 

δύο ετών
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εννοήσω, δτε πρόέδραμον αυτήν, δτι δ ίππος, αύτής, καταληφθείς ύπο 
αιφνίδιας άμίλλη;, έμιμεϊτο τον ίππον μου. Έφοβούμην διά τήν κυρίαν, 

άλλ’ ή'μην άνίσχυρος καθ’ δλα, διότι έπί τών πτερύγων τοΰ διαβόλου μου 
έτρεχον καί πάντοτε έτρεχον.

Μόλις δυνηθείς μεθ’ όλης τής ισχύος τών χειρών μου νά μετριάσω τήν 
δρμήν, ήκουσα δπισθέν μου τόν καλπασμόν ετέρου ίππου, παρετήρησα, 
αλλά τό έφίππιον ήτο κενόν. Μή σκεπτόμενος πλέον τάς ιδιοτροπίας τοΰ' 
ίππου μου καί στρέψα; τούς χαλινούς, ειδον εις άπόστασιν ολίγων βημά

των έπί τοΰ ορίου άγροΰ τίνος τήν ώραίαν κυρίαν, κειμένην κατά γής καί 
λιπόθυμον.

"Οπου είχε πέσγ, δέν ύπήρχον πέτραι, διό ή'λπιζον δτί ούδέν κακόν 
θά συνέβη* έξεπήδησα έκ τοΰ ίππου, έδραμον εις τήν πλησίον πηγήν καί 
διά τοΰ δερμάτινου ποτηριού μου έφερον αύτή ύ'δωρ καί έρριψα σταγόνας- 

τινάς έπί τοΰ ώχροτάτου έκείνου προσώπου. Αυτή έκίνησε τότε τήν χεϊρα, 
ή’τις έκράτει είσέτι τήν μάστιγα, άλλά δέν συνήλθεν.

Έσκέφθην τότε νά λύσω τό ένδυμα, άλλά καίτοι είκοσι καί 
τήν ηλικίαν ών δέν έτόλμησα, τοσοΰτον ή καρδία μου έπαλλεν- ύπό τής 
συγκινήσεως· διό έρριψα νέον καί άφθονον ύδωρ έπί τοΰ ώραίου προσώπου. 
Άνοίξασα τότε αύτη τού; οφθαλμούς καί ίδοΰσα με έξ ώχροτάτης κατέ

στη ερυθρά καί μόλις ήδυνήθη νά κλείσ-ρ αύτούς καί νά ψιθυρίστ; Sir, 
I thank you (Κύριε, εύχαριστώ). Ή νεάνις αύτη ήτο θαΰμα λεπτή; ώραιό- 
τητος καί βαθείας μελαγχολίας. Ή κόμη καστανού χρυσού έκλυθεΐσα τοΰ 
μικροΰ δικτύου έπιπτεν έπί τοΰ τραχήλου καί τοΰ στήθους μετά μεγαλο

πρεπούς έλιγμοΰ. Ή κυρία ίδοΰσα αύτήν τήν άνέσυρε καί έννοήσασα οτι 
κατά τήν πτώσιν δ ποΰς ύπέρ τό δέον είχεν άποκαλυφθή, εί καί τό σώμα 
αύτή; έπόνει, έκαλύφθη φροντίζουσα μάλλον περί τής αί.δοϋς ή περί τοΰ 
πόνου. Κεκλιμένος κατά γής ένώπιον τοΰ θείου τούτου πλάσματος, εύτυ- 

χής διότι παρεΐχον αύτή βοήθιιαν, έπ’ δλίγον άπήλαυσα τών θελγήτρων 
έκείνων, διότι διά τής αύτής δδοϋ, δι’ ής ήλθον, ή'κουσα τόν τριποδισμόν 
ίππου πλησιάζοντος.

’Ητο δ Ούϊλιέλμο; ωχρό; τήν δψιν, μεγάλω; άδημονών. Μέ άνεγνώρι- 

σεν, έστη καί εύθύς ώ; ήτένισεν έπί τοΰ έδάφους, ή'κουσα ταυτοχρόνώ; 
δύο φωνάς, άς ούδέποτε ή'κουσα, καί ώς νομίζω ούδέποτε έν τω βίφ μου 
θ’άκούσω: Ούϊλιέλμε ! Έμμα ! . . .

Όποιον πάθος, όποιον άλγος, δποία χαρά, δποία παραφροσύνη έν ταϊς 
δύο έκείναις κρκυγαϊς ! ’Εν τή ψυχή μου ήσθάνθην μόνον τόν άπομεμακρυ- 
σμένον αύτών ήχον, άλλά συνεταράχθην καί δρμήσας έπί τοΰ ίππου μου 

εΐπον τφ Ούίλιελμω.
—— Κύριε φροντίσατε περί τής δυστυχούς, υπάγω νά συλλάβω τόν ίπ

πον της.
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Συνέλαβον και ώδηγησα αύτδν εις τά ευτυχ-η εκείνα πλάσματα·, άτινάί 
τάς χεΐρας έσφιγμένας έχοντα ητένιζον προς άλληλα καί έκλαιον' έν δέ 
τω πέπλω τών δακρύων έλαμπεν έπί τοϋ προσώπου αυτών σφοδρδν πάθος 
άτελεύτητος χαρά.

Τίς δύναται νϋν νά ένθυμηθρ τί οί δύο οδτοι έρώμενοι μοι έλεγον ;
Ό Ούϊλιέλμος δεν ήδύνατο νά δμιλησγ καί πιθανώς έτραύλισε λέξιν 

τινά πρός με. Νομίζω οτι μοί έσφιγγε την χεϊρα και μέ έκάλει φίλον, άλλ’ 
ενθυμούμαι δτι καί η ’Έμμα μοί εσφογξεν αύτην.

’Έσπευσα ν’ άφησω αύτούς μόνους, πληροφορηθείς πρώτον δτι η κυρία 
δέν ύπέστη την έλαχίστην θλάσιν καί δτι δέν εΐχον πλέον ανάγκην έμοΰ. 

. Έπανηλθον εις Φουγχάλην συγκεκινημένος, ώς ό παρευρεθείς εις φοβε
ρών καταστροφήν, είς θαυμασίαν σκηνην παθών, μεγάλων δυστυχημάτων 
η άφατου χαράς. Καί δμως η καταστροφή αυτή ούδέν άλλο ητο η συνάν- 
τησις άνδρδς καί γυναικός. ’Αλλά μήπως τά μέγιστα τών συμβάντων 
τοΰ βίου τών λαών η τών άτόμων δέν άναφύονται, δέν μεταβάλλονται, 
,δέν λύονται διά τνίς άπλουστάτης -ταύτης περιστάσεως, διά της συναν- 
τησεως δηλαδη άνδρδς καί γυναικός ;

Ό Τάμεσις εΐλκυσε την άγκυραν άφ’ ού ειχεν ηδη προχωρησν) η εσπέρα. 
*Απαντες ύπέστρεφον πρός τδ πλοϊον, φδοντες καί γελώντες, ευτυχώς 
διελθόντες την ημέραν' οί μέν άνδρες θερμοί ύπδ τοϋ ηφαιστείου οί'νου τνίς 
νήσου, αί δέ γυναίκες έμπεπλησμέναι τοΰ άρώματος τών άνθεων, εςημ.- 
μέναι ένεκα της κινησεως τών ορμητικών ίππων της Μαδέρας- έχοντες 
άπαντες τάς χεΐρας πλήρεις ωραίων κανών, κομψών άθυρμάτων, ωραιο- 
τάτων διατρητων, άπαντες ηύχαριστημένοι, θορυβοΰντες καί φλυαροΰντες.

Έγώ δμως κεκρυμμένος έν τώ θαλαμίσκω μου, άτένιζον προς έκάστην 
λέμβον, άναχωροΰσαν έκ της όχθης, ϊνα μάθω, εάν έν αύτη ύπηρχεν δ 
Ούϊλιέλμος. Καί ιδού μυστήριον της ανθρώπινης καρδίας ! έπεθύμουν σφο- 
δρώς νά ί'δω αύτδν έπανερχόμενον, έστω καί μόνον.

Έφοβούμην μηπωζ μείνγ έν τνί νησω, καί ηθελον αύτδν είσετι μετ’ εμ.ου 
έν τω πλοίω καίτοι μεμονωμένου καί άτυχη.

’Ενώπιον τών δύο τούτων έραστών γσθανόμην έμαυτδν ξένον, άλλά μοί 
έφαίνετο δτι καί έγώ ώφειλον νά θερμανθώ είς τον ήλιον τοϋ πάθους έκεί- 
νου, άν καί δέν ημην άλλο τι η τδ. κυνάριον, δπερ προ τών ποδών τοϋ 
λέοντος λείχει, θαυμάζει καί άγαπ^.

Άλλ’δ Ούϊλιέλμος δέν ηλθεν έπί τοΰ πλοίου ού'τε μόνος, ού'τε μετά 
συνοδείας. 'Η νύξ είχε προχωρησγ, διδ μετά λύπης έκλεισα την θυρίδα 
τοΰ θαλαμίσκου μου.

Γ.

Κ,αέ αυθες έπδ θαλάσσης.

Καθ’ολην έκείνην την νύκτα έβλεπον όνειρα περί τοϋ Ούϊλιέλυιου καί» 
έφειλω νά δμολογησω, καί περί της "Εμμας, συχνότεοον μάλιστα περί αύ- 
της η αυτοΰ. Έαν ό νέος μου φίλος $το δι’ έμέ ζών τύπος τ·ης ρώμης, 
άγχινοίας, ώραιότητος, τδ έμφανισθέν μοι έν Μαδέργ έπ’ δλίγας στιγμάς 
πλάσμα, μεταξύ τοϋ κυανοΰ του ούρανοϋ καί τοΰ κυανοΰ τοΰ ώκεανοΰ» 
ητο δι’ εμε εικων τοΰ ιδεώδους ένσαρκωθέντος έν γυναικί, έν τφ λεπτώ 
έκείνφ πλάσματι, δπερ εΐχον ένώπιόν μου έπ’ ολίγον, κείμενον έπί τοΰ έδά- 
φους, μεταζυ τών άρωματικών φυτών της μαγευτικές έκείνης νήσου. 'Η 
φαντασία μου ετινασσεν άνυπομόνως τάς πτέρυγας, μεταξύ τών μυστηρίων 
εκείνων καί αι μάλλον άλλόκοτοι εικόνες κατεΐχόν με έν συνεχεϊ άγώνι. 
Θα ειπω το παν εν μι^ λεξει" δποιαδηποτε καί άν -ητο η τύχη τοΰ έρω
τος τοΰ Ουίλιέλμου, κατ’αύτην την νύκτα έζηλευον αύτόν, καί έζηλευον 
αύτδν σφοδρώς.

Γην επαύριον ηγερθην προ τ*?!ς άνατολ-ης τοΰ ηλίου, ηρώτησα τδν τρο- 
φοδοτην εαν απαντε; οί επιβάται έπανηλθον έπί τοΰ πλοίου. Μάλιστα, 
απηντησε μ,οι, και ότι καί δ ώραΐος ’’Αγγλος (ούτως οί ύπηρέται έκάλουν 
τον Ουίλιελμον) επανήλθε βαθειας νυκτός, δταν αί άγκυραι $σαν ηδη 
υψωμεναι καί δ Τάμεσις ηρχιζε νά κιν-ρ τούς τροχούς αύτοΰ. Ό πλοίαρχος 
επεπληςεν αυτόν αύστηρώς, ούτος δμως ούδόλως προσεβληθη, ούδέ λέξιν 
απηντησε. Ητο ωχρότατος καί δ τροφοδότης παρατηρησας αύτδν μετά 
προσοχ-ης εξελαβεν αύτδν ώς άσθενη η παράφρονα.

■ Ό Ούϊλιέλμος έπί τρεις ημέρας δέν έξηλθεν έκ τοΰ θαλαμίσκου του. Ό 
τροφοδότης, δ ίατρδς καί δ πλοίαρχος είσηλθον είς τδν θαλαμίσκον αύτοΰ 
έρωτώντες, έάν είχε χρείαν πράγματός τίνος' έκάστοτε δέ άρνούμενος ηύ- 
χαοιστει αυτους. Έγω δέ περιεφεοόμην περί την μικράν αύτοΰ ταύτην φυ
λακήν, ταραττόμενος ύπδ συνεχοΰς καί τραχείας ενδομύχου πάλης μεταξύ 
τ·ης αναγκης νά παρηγορήσω τδν δυστυχέστατον. εκείνον άνδρα καί τοΰ 
σεβασμοΰ, ον ήσθανόμην πρδς τδν σφοδρδν έκεΐνον πόνον. Πλέον η άπαξ 
φθασας μέχρι της θύρας, έτόλμησα νά προσψαύσω αύτην, άλλά δέν έτόλ- 
μησα και ν’ άνοιξω αύτην' ώπισθοδρόμησα έκ νέου μ.άλλον συγκεχυμένος 
και τεταραγμενος $ πρότερον. Καί τίς έν τοιαύταις περιστάσεσι δύναται 
υπερηφανως νά κρίντ) περί τοΰ πρακτέου ;

Κατα την τετάρτην δμως ημέραν είσηλθον θαροαλέως είς τδν θαλαμί
σκον τοΰ Ουίλιέλμου. Τδ θάρρος άνεφύη αί'φνης έν έμοί έκ της έξης σκέ- 
ψεως. Έάν η συναναστροφή μου άπαρέσκει αύτώ, δι’ ένδς μόνον νεύματος 
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Six τοΰ τόνου της φωνής πχρχντχ θά μοί τό δηλώσν; καί ή λύπη αύτοΰ 
θά ύπάρξϊ) βραχυτάτη. ’Εάν τούνζντίον ήθελε μέ έπιθυμήση καί ειχεν 
Ανάγκην νά όμιλήση περί της ’Έμμας, θά ήδύνατο νά πράξη τοϋτο ευ
κόλως μετ’ έμοΰ και εγώ ηθελον άφάτως παρηγόρηση αύτόν.

Μετά φωνές δέ δι’ ης τά πάντα ήδύναντο νά μοί συγχωρηθώσιν ειπον 
αύτφ.

— Ούϊλιέλμε, θέλετε τίποτε; Πάσχετε μεγάλως...
—- Ναί, φίλε μου, πάσχω ριεγάλως καί έχω Ανάγκην ύμών. .
Αδυνατώ νά έκφράσω οποίαν χαράν ήσθάνθην κατά την στιγμήν εκεί

νην. Έκάθισα παρ’ αύτω, όστις κατεκλίνετο άνευ προσκεφαλαίων, ένδεδυ- 
μένος είσέτι ώς καί έν Μαδέρα εύρίσζετο,δλως τεταραγμένος,τούς Οφθαλ
μούς ερυθρούς έ'χων, ωχρός, ισχνός, ώς εί προ μηνός ήσθένει.

’Έσφιγξα αμφοτέρας τάς χεΐρας αύτοΰ καί ουτος μέ ένηγκαλίσθη, μέ 
έ'θλιψεν έν ταϊς άγκάλαις του καί έπί μαζρόν έ'κλαυσε.^Ητο ή έσχάτη ήττα 
ίσχυράς καρδίας ένώπιον λύπης ίσχυροτέρας. Ή ειμαρμένη ύπέτασσε τον 
γενναιότατου χαρακτήρα,έξ όσων ποτέ έγνώρισα.Ή αρχαία μυθολογία πλή
ρης ούσα φιλοσοφικές ποιήσεως^διζαίως έπροσωποποίησε την Ειμαρμένην.

Έπί τρεις ώρας διέμεινα μετά του Ούϊλιέλμου, όστις μοί άφηγεϊτο.τήν 
ιστορίαν τών δεινών αύτοΰ, άτινα ήσαν έκ τών μεγίστων όσα ό άνθρωπος 
δύναται νά ύποφέργ, άλλ’ ήσαν καί έκ τών ύπερτάτων έκείνων δεινών τών 
άνυψουντων τόν άνθρωπον και καθιστώντων αύτόν άγέρωχον διότι πάσχει 
αύτά. ΤΗτο απλέ ιστορία, ώς πάντα τά μεγάλα φαινόμενα, η πάλη πά
θους πρός καθέκον έν τή πάλη ταύτγ ένέβλεπον πάσαν την άνθρωπίνην 
άδυναμίαν, παν τό άνθρώπιον μεγαλείου, ολόκληρον τόν άνθρωπον, πάσαν 
την δυστυχέ πλάσιν, δημιουργηθεϊσαν έκ πηλοΰ καί σπινθέρος, ήν αί πα
ραδόσεις πασών τών θρησκειών έπροσωποποίησαν ώς ημίθεον κατά τό μέν 
ημισυ Θεόν καί κατά τό έτερον ημισυ ζωον, αληθές αμφίβιον, ζών εν τε 
τώ ούρανω . .. καί τώ βορβόρω.

Έκ της στιγμές ταύτης η πρός τόν Ούίλιέλμον φιλία μου έπληρώθη 
σεβασμού. Έσεβόμην περισσότερον παρ’ όσον ηγάπων αύτόν, καί τον ηγά- 
πων μεθ’δλης της ζέσεως τών είκοσιδύο έτών μου, μεθ’ όλης τές Αφοσιώ- 
σεως, τές μονώσεως τές κατεχούσης με, ευρισκόμενον πολύ μακράν τές 
πατρίδος καί τές μητρός μου. ’Ήμεθα πάντοτε ύμοΰ, δέν διελογιζόμην, 
πλέον τόν άνεμοστρόβιλον, τόν άποσπάσαντά με έκ τοΰ εύρωπαϊκοΰ έδά- 
φονς, ούδέ τό έν ’Αμερική άβέβαιον μέλλον μου. Κατέστην ή ηχώ τοΰ 
Ούϊλιέλμου καί μετ’αύτοΰ συνδιελεγόμεθα πάντοτε περί τών αύτών πραγ
μάτων. Τό παρελθόν, τό μέλλον, άπασαι αί δυνάμεις εύρείας Ανεπτυγμέ
νης διάνοιας, μεγάλης καρδίας ειχον συγκεντρωθέ έπί ενός μόνον σημείου 
καί δι’ ένα μόνον έ'ρωτα έφλέγοντο, διά μίαν μόνην γυναίκα έφθείροντο, 
άλλ’αύτη ητο πράγματι αξία πάντων τούτων.

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ

’Εάν ήμην η ηχώ τοΰ Ούϊλιέλμου, τούτου ένεκα δέν ημην δμως καί η 
ηχώ η κολακεύουσα, ή θωπεύουσα, άλλ’ η βοηθούσα είς την ένίσχυσιν καί 
στερέωσιν τών ιερών αποφάσεων. Ένώπιον τοΰ ανθρώπου έζείνου, ένώπιον 
τοΰ ύψίστου αύτοΰ έ'ρωτος τοΰ άνευ έλπίδων καί παρηγοριάς, δ χαραζτήρ 
μου είχε μετριασθή, καί ήσθανόμην έμαυτόν μάλλον ύπερήφανον η πρότε- 
ρον, δτι ήμην άνθρωπος.

Καί δτε αΐ'φνης οί μεγαλόψυχοι σκοποί τοΰ φίλου μου έπλανώντο η διε- 
λύοντο έν πελάγει τρυφεροτήτων καί έρωτος, Απήλαττο,ν αύτόν τές κα- 
ταστάσεως ταύτης, Αναπολών αύτω την δοθεϊσαν ύπόσχεσιν, ένθυμίζων 
αύτφ τάς τελευταίας λέξεις, Ας η ’Έμμα ίσχυροτέρα αύτοΰ έν Μαδέρα 
προέφερε* «Αγωνίσθητι καί προσδόκα, Ούϊλιέλμ.ε».

Ό Ούϊλιέλμος είχε λάβγ τό είσιτηριον αύτοΰ διά την Μαδέραν, μετά 
ταΰτα είχε λάβγ αύτό έκ νέου διά τόν άγιον Βικέντιον. ’Ήθελε νά έζπλη- 
ρώση την ύπόσχεσιν αύτοΰ έξακολουθών το ταξείδιον, Αλλά ταυτοχρόνως 
έπεθυμει νά διάμείνη, έφ’ δσον τό δυνατόν πλησιέστερον αύτές. Έν άγίφ 
Βιζεντίω έφόβισεν αύτόν η έρημος παραλία τές χώρας έζείνης, ητις φαί
νεται φλεγομένη έπί αιώνας πολλούς ύπό πυρές μή έπιτρέποντος είς τό 
έλάχιστον χόρτου ν’ Αναφυή, διό έξηκολουθησε τό ταξείδιον μέχρι τοΰ 
Περναμβούκου. Καθ’ εκάστην δμως καθιστάμην αύτφ Αναγκαιότερος, διό 
άμφιρρέπων ουτος μεταζύ φιλίας καί έρωτος έφθασε μέχρι 'Ρίου Ίανε’ίρου. 
Ή δέ θεία καλλονή τές χώρας ταύτης ύπερενίζησε πάντα δισταγμόν τοΰ 
Ούϊλιέλμου καί έπεισεν αύτόν νά διάμείνη έν Βρασιλίγ. Διέλθον μετ’ αύ
τοΰ εβδομάδα έν μιφ τών καλλίστων χωρών τές οικουμένης, ένώπιον τές; 
οποίας η Νεάπολις καί η Κωνσταντινούπολή ταπεινώς κύπτουσι τόν αυ
χένα, καί μετά ταΰτα Απεχωρίσθην αύτοΰ.

Τό τοιοΰτον ύπέρξε δι'έμέ σκληρός τές καρδίας σπαραγμός διότι ού- 
δεποτε θά ηθελον νά χωρισθώ Από τοΰ Ούϊλιέλμου, πλήν ταυτοχρόνως. 
ισχνός καί ασθενής ών, ήσθανόμην δτι τό κλίμα τοΰ τροπιζοΰ ήθελε μέ 
θανατώση. Μένων καί είς 'Ρίον Ίανέϊρον ολίγας ημέρας μετ’ αύτοΰ δέν θά 
ήδυνάμην βεβαίως νά παρατείνω τοϋτο έπί μακρότερον. 'Εκείνος έπεθύμει 
νά ταξειδεύση είς τό εσωτερικόν τές Βρασιλίας,καί άναλάβη τήν διεύθυν- 
σιν μεταλλουργικών έπιχειρήσεων, γεωργικών αποικιών, ήθελε νά θάψη 
ύπό σωρόν εργασιών ιδέαν φθείρουσαν αύτόν, έπεθύμει διά τοΰ πυρετού 
της έργασίας νά νικήσγ έτερον φλογερώτερον καί κινδυνωδέστερον.

Άπεχωρίσθημεν έλπίζοντες νά έπανίδώμεν άλλήλους καί ή σκέψις αυτή 
κατέστησεν ήττον σκληρόν τόν Αποχωρισμόν. Εί'μέθα Αμφότεροι νέοι καί 
έν τή ήλικίγ τής έλπίδος, άμφότεροι ώφείλομεν νά διαμείνωμεν έπί τινα . 
έ'τη έν τή νοτίφ ’Αμερική· άρα διατί δέν ήθέλομεν έπανίδη άλλήλους1.

Ή προσφιλής αύτη έλπίς δέν. έπέπρωτο νά πραγματωθή. Ούδέποτε πλέον 
εί'δομεν άλλήλους.
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Δ'

Μετά τρία £τη.

Συνεχώς έπ'ι δύο έτη έλαβον έπιστολάς παρά τοϋ Ούίλιέλμου, άλλ’έκ 
μεγάλων διαλειμμάτων. Πολλαί τούτων βεβαίως άπωλέσθησκν καί ητο 
φυσικόν νά συμβ·η τδ τοιοϋτον, άμφοτέρων ημών νομαδικόν διαγόντων βίου 
και ταζειδευόντων είς χώρας κατά τδ μάλλον η ηττον άγριας. ’Έλαβον 
έπιστολάς έκ 'Ρίου Ίανε'ίρου έκ Minas Geraes μετά ταΰτα και έκ Mato 
Groso και εντεύθεν μακρά σιωπή, άλγεινη διακοπή έλαβεν χώραν. Αέφνης 
η πρώτη επιστολή ηρχετο έκ Βαλπαραίσου μετά ταΰτα έκ. Cobija, έκ Λί
μας, έκ Guajaquil, ή δέ τελευταία έκ Κοϋίτου.

Τον γεωγραφικόν χάρτην άνά χεΐρας έχων άνίχνευον τδ παοάδοξον τοϋ 
ατυχοΰς φίλου μ,ου ταζείδιον καί ηκολούθουν τους λυπηρούς αύτοϋ σταθ
μούς. Γα μακροχρόνια ταζείδια, τδ άλλάσσειν χώρας δέν παρεΐχον ποσώς 
ειρηνην τη άπηλπισμένη έκείνη ψυχή, τουναντίον μ.άλιστα ό χρόνος έφαί- 
νέτο σκληρυνων τδ άλγος έκεΐνο και δηλητηριάζων την πληγην. ΎΗτο έκ 
τών παθημάτων έκείνων, μ’εθ’ ών ζ·η τις 7) θνήσκει, άκόμη καί έάν πέ- 
πρωται έπί αιώνας όλους νά ζηση.

Τινές τών έπιστολών έκείνων είχον φυσιογνωμίαν φοβεράν, ώστε πράγ
ματι ηδυνάμην νά υποθέσω αύτάς γεγραμμένας κατά την παραμονήν- 
αυτοκτονίας, άλλ’δ βαθύς σεβασμός και η πίστις είς τά ύποσχεθέντα, 
πιθανόν δέ πρδ παντός άλλου, καί άκτίς έλπίδος, έτηρουν τδν Ούϊλιέλμον 
έν τη ζωγί.

Μετά την τελευταίαν έκ Κοϋίτου έπιστολην κατά τδ θέρος τοΰ 1856 
ουδέ λέξιν έλαβον πλέον παρά τοΰ φίλου μου, ούδέ παρ’ άλλων άδυνηθην 
να λαβω είδησίν τινα. Άπδ τοΰδε έκλαιον αύτδν τεθνεώτα, δτε ύπδ της 
βρεταννικ-ης πρεσβείας?τ·ης Βουένος-’Άϊρες έλαβον φάκελλον, ον μετά μεγί
στης άδημονίας ηνοιξα. Δέν είχον ού'τε ύποθέσεις ού'τε φίλους έν’Αγγλία, 
διδ. η καρδία μοι έλεγεν δτι τά έγγραφα ταΰτα $σαν τοΰ Ούϊλιέλμου μου, 
Εύρον πάραυτα έν τη δέσμη άνευ ημερομηνίας τάς δλίγας ταύτας γραμμάς.

ζΦΜ,ε μου,

ε’Ενταΰθα θέλετε εύρη ηνωμένας και έσφραγισμένας έπιστολάς τινας, 
τδ προσφιλεστατον όσων έν τφ κόσμω έχω. Διαφυλάζατε αύτάς έπί Ssxx 
έτη είσέτι* εάν κατά τδ διάστημα τοϋ χρόνου τούτου, ούδείς έν δνόματί 

, μου έλθη νά ζητηση αύτάς,δημοσιεύσατέ τας. Διά της έντολης μου ταύτης, 
νομίζω, ύπακούω τι) φωνή τ·ης έμης ’Έμμας, όταν αύτη μ.οι έλεγενα έκά- 
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στη πράξις τοϋ βίου έστω χοησιμος και αί δδύναι ημών έστωσαν ωφέ
λιμοι είς άλλους τινάς.»

»Φίλε, εύχαριστώ ύμϊν έκ νέου, δι’ οσα έν μια ώργ έν Μαδέρα χάριν 
της ’Έμμας έπράζατε, δι’όσα πάντοτε έπράζατε ύπέρ τοΰ ύμετέρου

Ούϊλιέλμου».

Ε'

Λείψανα. τοΰ Ούϊλεέλμου καί τής ’Έμμας.1

«Πραξον ό,τι πρέπει να πράξης, καί άς συμδή ότι πρέπει νά συμβη 

Τί» τοΟ άνθρωπον μέγαλεϊον είνε ή έχπλήρωαις τοΰ καθήκοντος».

Ό Ούϊ.ΙίέΛμο<: zfj ’Έμμα.

Έν Λονδίνω τη ')2 Ίβνουαρίου, 18. ..

Συγχώρησόν μοι, έάν σοι γράφω, συγχώρησόν μοι, έάν σοι γράφω, ώς έάν 
αύτη δέν ητο η πρώτη πρός σε άπευθυνομένη επιστολή μου, άλλ’ η εκα
τοστή ίς χιλοστη. 'Ο γραπτός λόγος εινε ισχυρότερος τοΰ προφορικού, τοΰτο 
εινε άληθέστατον, καί ούδέποτε τοσοϋτον όσον νυν ησθάνθην την άληθειαν 
τοΰ πράγματος τούτου' άλλ’έγώ νομίζω δτι δικαιούμαι νά σοι έκφράσω την 
σκέψιν μ.ου και διά τοΰ μέσου τούτου.

Πρδ ένδς ηδη έτους σέ ειδον' γιγνώσκεις δέ ποΰ, πώς και πότε. Έν τγί 
ταραττούση με άμφιβολίη έχω την προσφιλεστάτην ταύτην ήδονην ότι 
καί σύ ένθυμεϊσαι ποιαν ημέραν, ποίαν ώραν, ποιαν στιγμήν. Και άπδ της 
ημέρας ταύτης, ’Έμμα, τδ γιγνώσκεις, περί ούδενδς άλλου έσκέφθην η περί 
σοΰ, ούδέν άλλο έζητησα η σέ, έζησα μετά τοΰ ονόματος σου κα'ι μόνου 
έπί τών χειλέων, μετά της εικόνος σου έν τη καρδία. Ήγάπησα άπαντα 
τά διά κυανοΰ χρώματος ένδεδυμένα πλάσματα, έλάτρευσα τδν κυανοΰν 
Ουρανόν, τά κυανά άνθη, τάς κυανάς ταινίας, διότι κατά πρώτην φοράν 
σέ είδον φορούσαν λευκόν ένδυμα, συνεσφιγμένον διά μακράς ταινίας κυα
νού χρώματος. -

1 Αι έν τώ έμώ χειρογράφφ έπιστολαΐ τής ’Έμμας έγράφησαν ύπδ του ίδίου Ούϊλιέλμου* 

ίπομένως αυται θά εινε τά αντίγραφα τών αδτογράφων. *0 φίλος μου άναμφιβόλως δεν ήθέ- 

λησε νά στερηθή τού προσφιλέστατου θησαυρού αύτοϋ’ και έγώ δ γνωρίσας αύτδν είμαι βέ

βαιος οτι θά άπέθανε μετά τών έπιστολών έκείνων, και θά παρήγγειλε νά ένταφιαοθή μετ’ 
αύτών. "Ετερον έλκδον πάραυτα τήν προσοχήν του παρατηροθντος τά χαρτία Ικεινα είνε τδ 

έξης’ οτι αι έπιστολαι έξελέχθησαν μεταξύ τών πολλών, άς δ Ούϊλιέλμος και ή ’Έμμα θά 
έγραψαν κατά τά £τη 18. .-18..

Τδ τοιοϋτον 6ά άπέβη τώ Ούϊλιέλμω λίαν αλγεινή έγχείρησις, άλλ’ ουτος έξεπλήρου αύτήν 

δι’ άγάπην τής νΕμμας αδ.τοΟΛ "να συντελέσ^ εις έπωφελή πράξιν.

F
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Συγχώρησαν τδν παιδαριώδη τρόπον μ.ου, άλλ’ έγώ έλάτρευσα τά γράμ-’ 
ματα τ·ης αλφαβήτου, τά σχηματίζοντα τδ ό'νομά σου. Καθ’δλον τδ έτος 
τοϋτο άφατων ελπίδων καί απερίγραπτων βασάνων, θά έπεθύμουν νά εΐχον 
την ίσχύν τοϋ Νκπολέοντος, την μεγαλοφυ'ι’αν τοϋ Βύρωνος, τά πλούτη 
τοϋ 'Ροτ.σχίλδου Ίνα καταστώ όί^ιόζ σου νά ρίψω είς τούς πόδας σου ίσχύν, 
χρυσόν, μεγαλοφυ'ίαν, καί νά σοι εί'πω, πάντα ταΰτα είνε ίδικά σου, πάντα 
ταΰτα εις άνταλλαγην μειδιάματος, λέγοντός μ,οι «σέ άγαπώ».

Σέ ηκολούθησα πανταχόσε είς Αονδΐνον. Βάθην, ’Ιταλίαν, κατώρθωσα 
νά παρουσιασθώ είς την οικίαν σου καί νά καταστώ άγαπητδς τγί θεία 
σου, δδηγδν ειχον την τροχιάν σου καί άνευ σοΰ δέν γσθανόμην έμαυτδν 
ζώντα. Έσιώπων πάντοτε. Περίφοβος, συννους καί ενίοτε έντρομος ότι 
έτόλαησα νά σε αγαπήσω, έσιώπων πάντοτε.

Δι’ ένδς βλέμματος ηδύνασο νά με καταστησγς τδν δυστυχεστατον 
απάντων τών άνθρώπων, διά παντδς ηδύνασο νά με άπομακρύνγς άπδ σοΰ, 
άλλά τουναντίον σύ μοί έπέτρεψας νά σε βλέπω καί δτε έ'χυνον είς τούς 
Οφθαλμούς μου δλον τδ πυρ τών παθών μου, τών πόθων μου, δλον τδν 
χείμαρρον τών σκέψεών μου, αΐτρνες έκ σοϋ καί μόνης έτρέφοντο, δτε πα- 
ρατηρών σε έμβριθώς, θερμώς, σπασμωδώς, σοι ώμ,ίλουν διά τών οφθαλμών, 
έταράσσεσο, οί δφθαλμοί σου έ'λαμπον αί'φνης καί έκρύπτοντο έπειτα ύπδ 
τά βλέφαρα. ’Ώ! μη εΐ'πγς δτι δέν μέ άγαπγς, διότι δέν θά το έπίστευον.· 
’Ονόμασόν με άνόητον, ύπερηφανον* πρόσβαλέ με διά της αίσχροτάτης 
περιφρονησεως, άλλά μη ψευσθγς είς μ.άτην. 'Γπεράνω τών πολλών προ
φυλάξεων της άνατροφης, ύπεράνω της υπηρεσίας,, ύπεράνω τών έκατδν 
γλωσσών, τών διαιρουσών τούς ανθρώπους καί άποκαθιστωσών αυτούς 
ξένους άπ’ άλληλων, δ θεδς άφηκεν ημΐν άκτΐνα φωτδς τοϋ παραδείσου 
αύτοΰ καί έθετο αύτην'έν τώ βάθει τΐίς κόρης τών δφθαλμών ημών. Δυο. 
δφθαλμοι έν μια στιγμγ δύνανται νά έκσφενδονίσωσι πρδς άλληλους χει- 
μάρρους οργής, φλόγας πόθων, κύματα έρωτος* δ δφθαλμ.δς δύναται να μι- 
σησγ, περιφρόνησή, λατρεύσ-ρ, δύναται νά φρίζγ, άμφιβάλγ, δύναται να 
έπιτάξη καί ύπακούση, δύναται νά ζητηση καί άπαντησ·/), δύναται να 
καταρασθΐ] καί νά εύλογησγ. Ό δφθαλμδς τδ πάν δύναται, έκτδς τοϋ 
ψεύδεσθαι. Καί σύ δέ διά τών οφθαλμών σου μοί είπες δτι μέ αγαπάς. 
Καί έάν μέ αγαπάς, διατί μέ άποφεύγεις ;

Καί δμως σύ μ’ άποφεύγεις άπδ μηνός, μέ άποφεύγεις άφ’ ης έσπερας 
έπιβιβκσθέντες τοΰ Ταμέσεως διηρχόμεθα δμοϋ την Μάγχην. Ύπεστρεφες 
μετά της θείας σου έκ ταξειδίου είς ’Ιταλίαν, ταξειδίου, οπερ και εγω 
μετά σοϋ έταξείδευσα, συνοδευων σε μκκρόθέν, κρυπτόμενος καί εκ δια
λειμμάτων εμφανιζόμενος, δτέ μέν καταπολεμούμενος ύπδ τοΰ σεβασμού 
καί τ·ης εύκοσμίας, δτέ δέ οδηγούμενος ύπδ της τροχιάς τοΰ ήλιου μου. 
Άλλ’ δ Τάμεσις συνηνωσεν ημάς ύπδ την αύτην στέγην καί έν ωραιότατη 
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;έσπέρρρ, έν ώ ή θάλασσα ητο γαλήνιος καί η σελήνή έκρύπτετο καί πάλιν 
ένεφανίζετο μεταξύ τών πυκνών θυσάνων τοΰ καπνοΰ τοΰ πλοιαρίου ημ.ών, 
σύ έκάθησο έπί θρανιδίου τοΰ καταστρώματος πλησίον της θείας σου, ητις 
άκούσασα πρώτον την φλυαρίαν μου, ειχεν έπειτα άποκοιμηθη.

Σύ μέ έπέτρεπες νά σοι δμιλώ καί, άτενίζουσα την σελήνήν, εύηρε-r 
στεϊσο συχνάκις νά έξαφανίζγς αύτην άπδ τών οφθαλμών σου, διά κομψής 
κάμψεως της κεφαλές, κρυπτούσης τδ τ^ς νυκτδς οίστρον όπισθεν τοΰ 
μέλανος σωληνος της καπνοδόχης. ’Αγνοώ τί έλεγον, άλλ’ώμίλουν συνε
χώς, διότι μοΰ ηκροάσο ευχαρίστως. Δέν έβλεπο.ν την σελήνήν, ούδέ τδν 
άφρίζοντα αύλακα, 3ν δ Τάμεσις ή'νοιγεν έν τφ μέσφ τών κυμάτων τοΰ 
Ώκεανοΰ, έβλεπον μόνον τδ θεϊόν σου πρόσωπον, δπερ έφώτιζε τδ φαιδρδν 
καί άργυροειδες τ^ς σελήνής φώς.Άνέσυρες πρδς τά δπίσω την βοστρυχώδη 
σου κόμην, ητις άπλουμενη ύπδ της ύγράς της νυκτδς άτμοσφκίρας έφίλει 
τους ωμ.ους σου, εφ’ οσον ιδιότροπος άνεμ.ος δέν έφερεν αύτην νά θωπεύση 
την παρειάν σου. Καθ’ δλας έκείνας τάς ώρας μίαν μόνην λύπην γσθάνθην 
προξενουμένην ύπδ τϊίς θέας τών οχθών της Αγγλίας, άς έφ’δσον έπλη- 
σιαζομεν, διεκρινον. Συ δε καθ’ ολην την νύκτα μίαν μόνην λέξιν μοί είπες.

«Τι λεγεις Ου£λιελμε;σιδηροΰς σωλήν άρκεΐϊνα κρύψη ολόκληρον κόσμ,ον, 
θύσανος καπνοΰ αρκεί νά κατακρύψη ολόκληρον θάλασσαν φωτός, διαχεο- 
μένου ύπδ της σελη'νης. Δέν συμβαίνει ούτω καί έν τφ βίφ τοΰ άνθρώπου; 
Βλέπει τις τδν ούρανδν καί δέν δύναται νά τδν ψαύσγ, ακούει περί Θεοΰ 
και δέν εννοεί αύτόν, θέλει νά περίκλειση έν έαυτφ κόσμον δλον καί τε
λευτή έκ γαστραλγίας ,·»

’Αγνοώ τι απηντησα, άλλ’ ενθυμόΰμαι καλώς δτι μετά παρέλευσιν λε- 
πτοΰ, το ρινομακτρον, εφ’ου εστηριξες την κεφαλήν, έπεσεν έπί τοΰ κα- 
ταστρωματος. Εγω έκυψα να το λάβω καί αί χείρες ημ.ών συνηντηθησαν 
η δε χειρ σου εσφιγξε την εμην. 'Οποία άβυσσος κατά τηνστιγμ-ην έκείνην 
τςνεφχθη ενωπιόν μου! ’'Εμμα, χρόνος δέν υπάρχει διά την σκέψ.ν, τδ ω- 
ρολόγιον δέν έφευρέθη ίνα μ.ετρη τούς παλμούς τ·ης καρδίας.
, Τοϋτο μόνον γιγνώσκω, δτι ύμεΐς άφ’ ου μοί έσφιγξες την χεϊρα μετε- 
νοησες η εφοβηθης .. .. ΙΙγερθης, είπες δτι δ άηρ της νυκτδς σέ έβλαπτεν 
εξυπνισες αποτόμως την θειαν σου καί άπεσύρθης μετ’ αύτνίς είς τδν θα
λαμίσκον σου. Πάντα ταϋτα έγένοντο έν μι^ στιγμή, έγώ ένόμιζον δτι 
ενυπνιαζομην, αγνοώ έάν άπηντησα είς την ξηράν καί ψυχοάν σου «καλήν 
νύκτα, κύριε Ουίλιελμε.» Τοϋτο μόνον ένθυμοΰμαι, δτι έμεινα μόνος, φρίτ- 
των, τρεμων ως παιδίον. Τδ ημ.ισύ της ψυχ·ης μου έκραύγαζεν είσέτι ά- 
γαλλόμενον «Ούϊλιέλμε είσαι δ εύτυχέστατος των άνθρώπων,» έν ω τδ 
ετερον ημισυ πασχον μοί ελεγεν «είσαι τδ άτυχέστατον, τδ άθλιώτατον 
τών πλασμ.άτων.»

Άπο της εσπερας έκείνης, ’'Εμμα, άβυσσος έχώρισεν ημάς. "Εκτοτε σύ
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μέ άπέφευγες καί μη άρκουμένη δτι μετέβκλες αί'φνης τον τδπον τοΰ πε
ριπάτου σου, την οικία» τών συνεντεύξεων σου, δέν -^θέλησες πλέον ουδέ 
ν’ άπαντησης τά βλέμματά μου, αν καί ταΰτα πάντοτε σέ έζητουν, έπαι- 
τοΰντα έν σου βλέμμα. Διατί μοί έσφιγξες την χεΐρα, έάν η στιγμιαία 
αύτη ευτυχία ώφειλε νά μοί ποοξενηση τοιαύτην λύπην; Τί ύπάρχει έν 
σοΐ ισχυρότερου της καρδίας σου ; Πώς ! έχεις έν τη ψυχή σου δύο δαίμο
νας, ών ο εις ευλογεί καί δ έτερος καταράται. Διατί μέ κατασπαοάσσεις 
τοιουτοτρόπως ; Δέν γινώσκεις ίσως τί έστι λύπη ; Δεν γιγνώσκδις ότι ζώ 
μόνον διότι η σκληρά σκέψις μέ βασανίζει και μέ θέλγει συγχρόνως δτι 
και σύ πάσχεις, δτι καί σύ καταράσαί τι η τινα, τεθέντα ώς πρόσκομμα 
μεταξύ έμοϋ καί σοϋ ; Ναί έγώ σέ βλέπω μετ’ άγριας χαράς δσημέραι κα- 
θισταμένην ώχροτέραν καί διακρίνω συχνάκις έπί του προσώπου σου μετά 
τέρψεως φονέως τά υφ’ ημών χυθέντα δάκρυα έν τγ ηρεμίρι της νυκτός. 
Σύ δέν κοιμάσαι καί κλαίεις, ώς έγώ κλαίω καί δέν κοιμώμαι. Ή βάρ
βαρος αυτή χαρά μέ διατηρεί ζώντα, η σκληρά αυτή ηδυπάθεια μοί δια
τηρεί έν τάξει το λογικόν, οπερ δλίγου δεϊν, έθραυε τον θόλον τοϋ κρα
νίου μου,, διά της έκρηξεως της παραφροσύνης, διά τοϋ εμπρησμού της 
απελπισίας.

Έγώ σέ ηγάπων, σέ ηγάπων έν σιγ$ί καί τοσοΰτον σέ ηγάπων, ώς-ε η 
ιδέα δτι ημέραν τινά θά ητο δυνατόν νά είσαι ίδικη μου, μοί προύξένει 
παλμούς της καρδίας, μέ καθίστα σχεδόν έντρομον. Δέν ένόμιζον έμαυτον 
άξιον σοϋ, έπεθύμουν νά σε λατρεύσω, ηθελον ολίγον κατ’ ολίγον νά σέ πε
ρικυκλώσω δι’ άτμοσφαίρας άπορρεούσης έκ της καρδίας μου αύτης. Σύ ά- 
γνοεϊς οποίαν μεταβολήν έφερες έν έμοί, όπόσον έπιμελώς έξητασα τον χα
ρακτήρα μου, ϊνα καταστώ άξιος σοϋ. "Οπου εύρισκον κηλϊδα, δπου άνε- 
κάλυπτον αδυναμίαν, μετεχειοιζόμην σίδηρον καί πυρ, δπως αντί της κη- 
λΐδος καί τ·ης άδυναμίας θέσω το όνομά σου, την θείαν σου εικόνα, τον 
προς σέ έρωτα. Περιέμενον νά αισθανθώ έμαυτον τέλειον καί θεωρηθώ 
άξιος σοϋ, δπως δυνηθώ νά σοι εί'πω μέ τρέμοντα μέν χείλη αλλά καί μετά 
θάρρους': ’Έμμα έπιθυμώ νά γείνω ίδικός σου, δός μοι την χεΐρα, εί'μεθα 
άξιοι άλληλων.

Άλλ’ η ημέρα αυτή δέν ειχεν είσέτι έλθη, ’Έβλεπον μακρόθεν έν τρ 
ομίχλη τον ορθρον της ημέρας έκείνης, τ·ης παραδεισείου έκείνης ώρας άνα- 
τέλλοντα καί σφοδρός πόθος καί απερίγραπτος άγωνία μέ ένεθάρρυνον ϊνα 
περιμείνω, δώτι είς το τέρμα τ·ης οδοϋ έκείνης, έβλεπον την ’Έμμαν μου. 
”Αχ ! ’Έμμα, ’Έμμα, σύ μ’ έννοεΐς βεβαίως, αισθάνεσαι καί σύ κατά την 
στιγμήν ταύτην παν δ,τι καί έγώ αισθάνομαι.

’Αλλά σύ έθραυσες τό γόητρον, σύ κατεκρημ.νισες έκ θεμελίων τον ναόν, 
έν ω έπεθύμουν νά τοποθετήσω τον θεόν μου, σύ διά σκληρών χειρών άπέ- 
σπασες έκ της ροδωνιάς την φωλεάν, εντός της οποίας διενοούμην νά

[ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡ^
ι ·

ΐ .’τοποθετήσω τον έρωτα ημών έθεσες την. φωλεάν εκείνην ύπό τούς πόδας
σου' κκτεπάτησες καί συνέτριψες αυτήν. Έγώ δέ ρίψας την οδοιπορικήν 
μου ράβδον, μεθ’ τίς έπορευόμην είς Μόκαν, έθρηνησα ώς περιηγητής, δστις 
διά πολυχρονίου έογασίας καί πολλών κόπων κτησάμενος πλούτον, έν ω 
επανέρχεται είς Ευρώπην συλλαμ.βάνεται ύπο ληστών άφκιρούντων αύτφ 
τά πάντα. Ναί, ’Έμμα, ύπνίρξα αγροίκος. Παρέστην είς την θείκνσου'καί 
σέ έζητησα είς γάμον, σέ έζητησα, ώς έάν ησο κοινή γυνή, ώς εί φθάσας 
είς ώριμον ηλικίαν είχον άποφασίση νά νυμφευθώ. Έζητησα διά την αιω
νιότητα την χεΐρα σου, πριν η μάθω έάν έπί τοϋ Ταμέσεως η χειρ σου ύπο 
άφζιρέσεως η έρωτος οδηγούμενη έσφιγξε την ίδικην μου. “Εκρουσα την 
θύραν τοΰ παραδείσου, έχων άργύριον άνά χεΐρας, ϊνα μοί άνοιξη ο Θυρω
ρός καί μοί δώση το εισιτηρίου μ.ου. Ουδέποτε θά συγχωρήσω έμαυτον 
διά την ποταπότητα ταύτην, διά την πράξιν ταύτην ανθρώπου άπηλπι- 
σμένου. Καί γινώσκεις τί μοι άπηντησεν η Θεία σου ; Τύ πρόσωπόν της εγέ- 
νετο σοβαρόν, έταράχθη μεγάλως, μετά δυσκολίας ηδυνηθη ν’άναπνεύση 
και μοί απάντηση’ εΐτα αιδημόνως μ.οι είπε τάς λέξεις ταύτας. αΈρωτη- 
σατε την ’Έμμαν. Αυτή έχει λογικόν γηραιάς γυναικός εϊνε ό μόνος δι
καστής τοιούτων ζητημάτων, η θέλησις αύτης εϊνε και θέλησις μου .... 
ομιλούσα δέ καί χαιρετίζουσάμε μοί έφάνη δτι μ.’έβλεπε μετά οί'κτου και 
τρυφερωτάτης συμπάθειας.

ί Καί νϋν κείμαι πρό τών ποδώνσου, ώς κατάδικος, δστις αδίκως ύπο-
στάς μακράν φυλάκισιν μετά συντετριμμένης καρδίας καί άθυμίας άναμέ- 
νει λέξιν γενναίαν καί παρηγορον έπαναφέρουσαν αυτόν είς την άνθρωπί- 
νην κατάστασιν ....

Έγώ εύρίσκομαι έν άθύμω καταστάσει, ’Έμμα, διότι έζητησα παρά 
θείας την χεΐρά σου, διότι έγραψα πράγματα άτινα οί οφθαλμοί μόνον 
ημών ήδύναντο νά εί'πωσιν, ποιησας προς σέ άποεπ-η αί'τησιν, άκατάλλη- 
λον, άναξίαν καί σοϋ καί έμοΰ. Τά σχέδιά μ.ου έναυάγησαν, τό ίδεώδές μου 
έξηλείφθη καί είμ.ί ώς ρακενδύτης καί πειναλέος έν τώ μέσω έρημου’ δλί- 
γας στιγμάς άφ’δτου έθεώρουν έμαυτον βασιλέα τών βασιλέων, η'τησα 
παρά τοϋ πρώτου τυχόντος οδοιπόρου τόν άρτον της έλεημ.οσύνης. .. καί 
τον άρτον τοΰτον, η'τησα παρά σοϋ παρά σοϋ, θεά του ούρανοΰ μου ....

i Ή ’Έμμα τφ Οϊ'ϊΛιέ.Ιμω

ι· Έν Λονδίνω τη 12 Ίανουαρίοο 18..

' Κύριε Ούϊλιέλμε, μεγάλως λυπούμαι όφείλουσα ν’ απαντήσω είς την επι
στολήν σου καί έλπίζω δτι θέλεις βεβαίως πιστεύσγ ταλαίπωρου πλάσμα 
άτυχέστατον μέν καί ασθενέστατου πλην ούδέποτε ψευσθέν.
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Πριν, ή σοι γράψω, έ'κλαυσα ίκανώς- άλλά, κύριε Ούϊλιέλμε, δέν δύναμαι 

νά γείνω σύζυγός σου, δέν δύναμαι νχ καταστώ σύζυγος ούδενός. Μή ερώ
τησης την αιτίαν, μή έπαυξήσης διά της περιεργίας σου τδ άλγος μου. 
Λησμόνησόν με, είσαι νέος, πλούσιος τδν νουν και την ρώμην, άφιέρωσε 
τάς σπανίας άρετάς της καρδίας σου ίνα καταστήσης ευτυχές πλάσμα δυ- 

νάμενον νά άνταποκριθή εις τδν έ'ρωτά σου. Ό Θεός είνε γενναίος, δ κό
σμος κατοικεΐται ύπδ εύμ.ορφοτάτων και προσφιλέστατων πλασμάτων 
άξιων σοϋ. Κατάστησον ευτυχές έν τούτων καί ύπερηφανον, δτι έ'γεινε σύ

ζυγός σου.
Πρδ παντδς άλλου δμως λησμόνησόν με, σέ έξορκίζω έν όνόματι τοϋ 

■πατρός μου.

Ό Ovi.li8.2uoc ”Eu/ta

Έν Λονοίνω τή 13 Ιανουάριον 18. .

’Ώ, ’Έμμα, δέν θά σε λησμονήσω, δέν θά εκλέξω σύζυγον έκ τών λοιπών 
θυγατέρων τής Εύ'ας, μία μόνη γυνή έν τώ κόσμω ύπάοχει, δι’ εμέ, καί 
αυτή είσαι σύ, είς μόνος τρόπρς τοΰ ζήν δι’ έμέ υπάρχει,καί ουτος είνε τδ 

ζήν μετά σοΰ.
Διατί δέν έτόλμησε νά μοι γράψης δτι δέν μέ άγαπ^ς; ’Ηθελον τότε 

λάβη τδ θάρρος ν’ άποθάνω, άλλά σΰ μέ αγαπάς έκατοντάκις μοι τδ λέ
γεις έν τή έπιστολή σου. Έν έκαστη λέξει άναγινώσκω τδν έ'ρωτά σου, έν 
έκάστω σημείω, δπερ ή γραφίς έπι τοϋ σκληρού χάρτου σου έχάραξεν. Ού

δέποτε θά είσαι σύζυγος ετέρου, άλλ’ ούδέ και ίδική μου. Δέν έννοεΐς δτι 
τδ τοιοϋτον είνε ή σκληρότατη βάσανος, έξ όσων οί σκληροί'τής 'Ισπα
νίας ίεροδίκαι ήδυνήθησαν νά φαντασθώσι ; Δέν έννοεΐς δτι ούδέν δύναται 

νά κατασκευάση τήν βάσανον ταύτην ; Δέν έννοεΐς δτι ή μανία και ή πα

ραφροσύνη είνε προϊόντα τών βασάνων τούτων ;
'Οποίον μυστήριον σέ περιβάλλει. Όποιος κακδς δαίμων έτέθη με

ταξύ έμοΰ και σοϋ. Τίς έστιν δ ισχυρότατος ημών ; Τίς τολμ^ έν τή σιωπή 
νά συντρίψη μίαν πρδς μίαν τάς άρθρώσεις άθώου βρέφους, τοϋ έ'ρωτός μας; 
Τίς τόλμη νά όνομασθή ισχυρότερος αύτοϋ ; Διατί δέν μοι είπες οτι δέν 

μ’άγαπας; ούδέ τότε ήθελόν σε πιστεύση, ή'θελον πιθανώς σκεφθή, δτι 
μέ ήγάπησες, άλλ’δτι τώρα έ'ρως ισχυρότερος και άνώτερος έξήλειψε τδν 
έ'ρωτά μ.ου. ’Όχι, ό'χι, ούδέ τοΰτο ή'θελόν ποτέ πιστεύση. ’Αλλά διατί 

δέν έπειράθης τούλάχιστον νά μ.ε άπελπίσης, νά με δηλητηρίασης καί θα
νάτωσης διά μιας; Τίς δίδει είς σέ τδ δικαίωμα νά μέ κρατής μετέωρον 
μεταξύ ούρανοϋ και γης, έ'χοντα τδν ένα πόδα έν τφ άδη καί τήν κόμην 
έν τφ παραδείσω ; Τίς σε κατέστησεν αί'φνης φονέα καί δήμιον ;

’Έμμα, Έμμα, έλέησόν με τδν τοσοΰτον άγαπώντά σε καί κλαίοντα ώς 

βρέφος, . . . άλλά κχϊ σύ μ’ άγαπής. (Έπεται συνεχεία).
ί

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΑΕΤΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΡΪΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Έν έ-Λτάν.τω βυνεδρείη τοϋ νομικού τμήματος τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Παρ

νασσού τή 15 Φεβρουαρίου 1885, συζητουμένου τοϋ ζητήματος περί τής 

διαρρυθμίσεως τών φυλακών ό επίτιμος εταίρος κ. ΙώΑΝΝΗΧ ΤΓΠΑΑΑΟΧ 

άνέγνω τήν έπομένην διατριβήν:

Ό άξιότιμος κ. Βορρές πρό τινων ημερών άνεκοίνωσεν είς τδν Σύλλογον 
άξιόλογον άνάγνωσμα, έν ώ ζητεί τδ προσφορώτερον διά τήν Ελλάδα σω
φρονιστικόν σύστημα, παραθέτων πρδς άλλήλας τάς διαφόρους τών ’Αμε
ρικανών και ’Άγγλων σωφρονιστικής θεωρίας. Δέν προτίθεμαι νά προκαλέσω 
συζήτησιν έπί τούτου, καίτοι διαφωνών έν μέρει πρδς τδ συμπέρασμα τοΰ 
άξιοτίμου Ύφηγητοϋ.'Ως σωφρονιστικόν σύστημα εννοείται μέθοδος διαίτης 
τών καταδίκων ένποινικαΐςφυλακαΐς, άφορώσα είς τήν διόρθωσιν τών έξεων 

καί τοΰ χαρακτήρος αύτών. Έγώ προτίθεμαι νά προσκαλέσω τήν προσοχήν 
τοΰ κοινοΰ καί τής κυβερνήσεως έπί σχετικού μέν, άλλά διαφόρου θέμα
τος, τοϋ τής ίδρύσεως εξεταστικών φυλακών πρδς βελτίωσιν τής κατα- 
στάσεως τών προφυλακιζομένων υποδίκων. Τδ θέμ.α τοΰτο δέν έ'θιξεν δ 

φίλος συνέταιρος" αύτδ δέ νομίζω πολύ σπουδαώτερον, ώς άφορών είς τήν 
έκπλήοωσιν άνάγκης έπειγουσης μάλλον τής άναδιοργανώσεως τών ποι

νικών φυλακών, ή'τις είναι τδ κοινδν θέμα τής φιλανθρωπίας τών ποινικο- 
λόγων τοϋ αίώνος ήμ.ών. Μέχρι τών τελευταίων ετών τής παοελθούσης 
έκατονταετηρίδος ήτο μοναδικόν φαινόμενον, μαργαρίτης κεκρυμμένος καί 
σχεδδν άγνωστος είς τδν λοιπδν κόσμον, ή φυλακή τής Gand. Ό φιλάν

θρωπος περιηγητής Howard άπεκάλυψεν αύτήν, έπέστησε τήν προσοχήν 

τών ομογενών του, έ'κτοτε δέ κατέστη τδ πρώτιστον καί προσφιλές θέμα 
τής πολιτικής άγαθοεργίας ή ϊδρυσις φυλακών καταλλήλων είς διόρθωσιν 
τών κακούργων. Ή φιλανθρωπία μή άρκεσθεΐσα είς τδ πρότυπον τής φυ
λακής τών Βέλγων παρήγαγε διαφόρους θεωρίας σωφρονιστικών συστη
μάτων, καί δλοσχερώς άπορροφηθεΐσα έκ τοΰ θέματος τούτου παρημέλησεν 
ώς δευτερεΰον τδ ζήτημα τής τύχης τών ύποδίκων.

Τήν άνάγκην τής ίδρύσεως έν Έλλάδι έξεταστικών φυλακών, κατά τδ 

σύστημα , τοΰ κατ’ άτομον χωρισμοΰ τών ύποδίκων, παρέστησα πρδς τδ έπί 
τής δικαιοσύνης ύπουργεΐον πρδ δέκα ετών ώς Είσαγγελεύς παρά τοϊς έν- 

ταΰθα Έφέταις. Επαναφέρω σήμερον τήν συζήτησιν έπί τοΰ αύτοϋ θέμ.ατος 
διότι, ώς άδεται, ή Κυβέρνησις έπελήφθη τοΰ έ'ργου τής άναδιοργανώ- 

σεως τών φυλακών, έπί τή βάσει τών θεωριών σωφρονιστικού τίνος συστή
ματος, έν ή'σσονι μοίοη τασσομένου τού ζητήματος τών έξεταστικών φυ~ 
λακών.Φρονώ δτι περί τούτων πρώτον οφείλει τδ Ύπουργεΐον νά ποονοήση, « 
την δε οικοδομήν σωφρονιστηρίων κατά τήν θεωρίαν τής άπομονώσεως, ή 

Τόμος Ζ'. 2.—Φεβρουάριος 1885. ΊΟ 

κ
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κατά τδ άλλως λεγόμενον σύστημα τών κελλίων (systeme celulaire) 
ν’ άναβάλγ εις μέλλουσαν έποχήν. Έπί τού παρόντος ή'θελον συστήσει εις 
την Κυβέρνησήν νά ίδρύση έξεταστικάς φυλακάς είς την έδραν έκαστου 
Έφετείου, καί κατόπιν έκαστου πλημμελειοδικείου, κατά τδ σύστημα τοΰ 
άπολύτου χωρισμού τών υποδίκων. Συγχρόνως νά επιχείρηση την είς ποι- 
νικάς φυλακάς μετασκευήν διαφόρων παλαιών κτιρίων, τών μέν σώων 
όποια είναι έν τοΐς φρουρίοις Ναυπλίας, Ζακύνθου, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έν 
Κεφαλληνία, της Λευκάδας, τών δέ Ερειπωμένων όποια τά έν τοΐς φρου- 
ρίοις ’Άσσου, Χαλκίδας, Πατρών, Μονεμβασίας και άλλαχοϋ. Έφ’ όσον δέ 

ή έργασία προβαίνει νά χωρίζγ τούς υποδίκους άπδ τών καταδίκων, καί 
τούς είς βαρυτέρας άπδ τών είς έλαφροτέρας ποινάς καταδικαζόμενων, 
είσαγομένης άπδ τοΰδε είς τάς ποινικάς φυλακάς τακτικές διδασκαλίας 

πνευματικές, καί ένασχολήσεως είς τέχνας βιοποριστικής κατά τούς κα
νονισμούς τών έν Γαλλία κεντρικών φυλακών. Τοϋτο είναι τδ σύστημα 
της βαθμιαίας μεταρρυθμίσεως τών φυλακών, έφ’ ου καλώ την προσοχήν 
τής Κυβερνησεως καί τοϋ κοινοϋ.

"Ολα>ι αί περί βελτιώσεως > τών ποινικών φυλακών θεωρίαι, συνιστώσι 
μεθόδους διαίτης, καί ήθικης μορφώσεως τών καταδίκων,τάς όποιας ούδείς 
άμφισβητεΐ, οιον καθαοδν άέρα, ύγιεινην τροφήν, θεραπείαν τοϋ σώματος, 
νουθεσίαν θρησκευτικήν, έργασίαν, διδασκαλίαν τέχνης κτλ. Πας τις δέ 

ή'θελεν άποδεχθη ώς τελειοτέραν την φυλακήν είς ην τά μέσα ταΰτα 
ήθελον καταστή μάλλον προσιτά καί εύχρηστα. Άλλ’ αί έξ Αμερικής 
προελθοϋσαι θεωρίαι παρεδέξαντο ώς έξάσφαλίζσντα την διόρθωσιν τών 
Εθών καί τοΰ χαρακτήρος τών κακούργων, μέσα δυνάμενα νά έπιφέρωσι 

την καταστροφήν τών δυνάμεων τοΰ σώυ,ατος καί τοΰ νοδς τοϋ έπί μα- 
κρδν χρόνον έν ταΐς φυλακαΐς κρατουμένου. Περί τδ 1820 είς τάς φυλακάς 
της Pittsbrurg καί της Φιλοδελφίας έν Πανσυλβανίρι έμορφώθη τδ σύστημα 
τής άπολύτου άπομονώσεως, κρατουμένου έν ίδίφ κελλίφ έκάστου κατα
δίκου ημέρας καί νυκτός. Τσχυρίζοντο ο τι ό κακούργος μη βλέπων, μ ή 
άκούων άνθρωπον, ούδένα άπολύτως, τίθεται απέναντι της συνειδήσεως 
αύτοΰ, συναισθάνεται τδ κακόν τοΰ έγκλήματος τδ όποιον έ'πραξεν, άνα- 

λογίζεται τάς συνεπείας της ποινής, καί διορθοΰται. Άλλ’ ό ισχυρισμός 
ουτος προϋποτίθησιν δτι δ κακοΰργος δέν έ'χει διεστραμμένην την συνεί- 
δησιν έκ φύσεώς Ε έκ κακών έξεων, δτι έ'χει συνείδησιν. Άφ’ετέρου δ άν
θρωπος φύσει κοινωνικός δέν δύναται ού'τε νά διορθωθγ, ούτε νά ζηση 
έκτδς τοϋ μέσου τής κοινωνίας' καί ή πείρα τών σωφρονιστηρίων έβεβαί- 
ωσεν οτι δ κατάδικος έγκλειόμενος είς τδ κελλίον κατά τάς πρώτας έξ 

ημέρας έξαγριοΰται, μετ’ αύτάς δέ καταπίπτουσιν αί σωματικαί καί ψυ- 
χικαί δυνάμεις, επέρχεται η άπόγνωσις καί η έξαχρείωσις, η η άπελπισία 
ζητούσα μέσα αύτοχειρίας. Ώς άντιφάρμακον, τδ σύστημα της Φιλαδελπ 

©ίας είσηγαγε μετά τάς πρώτας ημέρας τάς παραμυθίας τοΰ ίερέως, τάς 
νουθεσίας τοΰ διευθυντοΰ, τάς προτροπάς τοΰ ιατρού. Άλλά καί τά μέτρα 

ταΰτα εύρέθησαν άνεπαρκή. Έβεβαιώθη δτι η άπομόνωσις άνευ έργασίας 

έπέφερε την άδιαφορίαν, την άηδίαν τοΰ βίου, καί την παράδοσιν τοΰ φυ
λακισμένου είς κτηνώδη έκπλήρωσιν σαρκικού πάθους, έπιταχύνοντος την 

σωμ,ατικην φθίσιν καί τδν πνευματικόν μαρασμόν. "Ενεκα τούτων η θεω- 
φία της άπομονώσεως ήναγκάσθη νά έίσαγάγη είς τδ κελλίον τοϋ κατα
δίκου έργασίαν' άλλ’ άνευ καταναγκασμού, άνευ διηνεκοΰς έπιτηρησεως 
η έργασία μένει είς την προαίρεσιν τοϋ φυλακισμένου' καί δταν δ κατά
δικος δέν γνωρίζει τέχνην, άπέκτησεν ώς δευτέραν φύσιν την έξιν τής 
οκνηρίας, κατεληφθη έκ τής άηδίας τοΰ βίου, καί τής άποστροφΕς τών κα

νονισμών της φυλακής, η ένασχόλησις είς έργασίαν άποβαίνει άνέφικτος. 
Ουτω τδ σύστημα τής Φιλαδελφίας άπηρνήσατο την βάσιν τΕς θεωρίας 
αύτοΰ, την τΕς άπομονώσεως, προσκαλεσαμένη τά κοινά μέσα τΕς ηθι
κής διορθώσεως,η'τοι διδασκαλίαν· ηθικήν καί θρησκευτικήν, καί έργασίαν. 
’Αλλ’ουδέ ταΰτα ήδυνήθη νά χρησιμοποίηση, διότι δ ίερεύς και δ διδά
σκαλος δέν δύναται οσον άν ύποτεθη χαλκέντερος νά διδάσκη πλέον τών 
πέντε ώρών καθ’ έκάστην. ’Αν λοιπόν δοθή τουλάχιστον μιάς ώόας κατη- 

χησις είς έκαστον φυλακισμένον, θά μετέχωσιν αυτής πέντε τδ πολύ καθ’ 
έκάστην. ’Εάν δέ μεθέξωσιν δλοι οί 500, η κατ’έλάχιστον δρον οί 300 
έν τώ σωφρονιστηρίφ κρατούμενοι, θά δέχεται την διδασκαλίαν τοΰ ίερέως 
δ κατάδικος μίαν ώραν άνά πόίσαν εξηκοστήν ημέραν. Τάς αύτάς δυσχε- 

ρείας τδ σύστημα της άπομονώσεως παρουσιάζει διά την σωματικήν έπί- 
σκεψιν τοϋ ίατροΰ, διά την διδασκαλίαν τέχνης, καί καθεξής. "Ενεκα τού
των τδ σύστημα της Φιλαδελφίας τελευταίου κατέφυγεν είς την έλάττω- 

σιν τοϋ χρόνου τΕς ποινΕς διάχαρίτων, είτε πρός άποτροπήν τών κινδύ
νων της ύγιείκς καί τού νοός, εί'τε πρδς αμοιβήν της καλΕς διαγω,γής τών 
κρατουμένων έν τη φυλακή.

Πρδ τοϋ συστήματος τΕς Φιλαδελφίας εΐχεν έφαρμοσθή έν τή φυλακή 
τού Auburn της Νέας Ύόρκης η θεωρία της άπομονώσεως έν καιρίρ νυκτός, 

τΕς καταναγκαστικής άπδ κοινού καί έν πνευματική άπομονώσει έργασίας 
τών καταδίκων καθ’ημέραν' καί τδ σύστημα τής Ώβούονης κατά πρώτον 
έφάνη μάλλον τού πρώτου άξιον συστάσεως, ώς δλιγώτερον φθοροποιόν τών 
δυνάμεων τοΰ σώματος καί τοϋ πνεύματος. Άλλ’ έν αύτφ άποκλείεται, Ε 

μενει λίαν περιωρισμένη ή ένέργεια της θοησκευτικΕς καί Εθικ.ης διδασκα
λίας, καί άφίεται είς μόνην την σωματικήν ένασχόλησιν η ηθική άνα- 

μορφωσις τών κακουργών. Ή σωματική δμως άπομόνωσις έν καιρφ νυκτός, 
καί η διαρκής καθ’ ημέραν πνευματική άπομόνωσις διά τΕς άδιακόπου 

σωματικής άπασχολήσεως, καθδ άρνητικοί παράγοντες, δέν δύνανται νά 
δοσωσι.τδ θετικόν γινόμενον είς 8 αφορά'τδ σωφρονιστικόν σύστημα, την 
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άνάπλασιν τοΰ χαρακτήρος καί τών “ηθών τοΰ κακούργου. Ένώ άφ’έτέρόιί 
ή [Λεν έν χωριστφ κελλίφ διανυκτέρευσις τοϋ καταδίκου άνευ έπιτηρήσεως 
παρέχει αύτω πλήρη ελευθερίαν είς την κτηνώδη έκπλήρωσιν τοΰ σαρκικού 
πάθους, δι’ ήν κατεδικάσθη η διηνεκής έγκάθειρξις* ή δέ πνευματική άπο- 
μόνωσις κατά τάς ώρας της ημέρας άπεδείχθη ανέφικτος. Προς τον σκο
πόν τούτον το σύστημα της Νέας Ύόρκης έ'θηκεν έν τφ μέσω της αιθού
σης,έν ή συνεργάζονται 50 κατάδικοι, επιστάτην, είς τάς χεΐρας τοΰ οποίου 
παρέδωκεν βούνευρου μέ τήν άπόλυτον καί ανεξέλεγκτου έξουσίαν τοΰ υά 
έπιβάλγ άμέσως δσους έγκρίνγ ρκβδισμούς ποδς τιμωρίαν παντός ψυθηρι- 
σμοΰ, παντός νεύματος, παντός κινήματος, το όποιον δ έπιστάτης ή'θελε 
κατ’ ιδίαν κρίσιν καί άπόφασιν ύποπτεύσει ώς σημείου συνεννοήσεως μετ’ 
άλλου καταδίκου. Καί μεθ’ όλης δμως της αύθαιρέτου καί βαρβάρου ταύ
της αύστηρότητος δ Crawford, δ D: Julius, καί οί έπίτροποι τοΰ Κοινοβου
λίου της Νέας Ύόρκης, έβεβαίωσαν δτι έν ταΐς φυλακαΐς τοΰ Auburn καί 
Sing Sing δέν έμποδίζοντο αί συνεννοήσεις τών καταδίκων διά συνδιαλέ
ξεων, διά γραφής, διά ψυθηρισμών, διά νευμάτων, διά διαφόρων σημείων. 
Άκριβώ,ς έπειδή τδ σύστημα ,τής φυλακές τοΰ Auburn έκρίθη άνεπαρκές 
είς τδ νά έμποδίσγ τάς συνεννοήσεις τών φυλακισμένων είσήχθη έν Παν- 
συλβανί^ τδ σύστημα τής διγνεκοΰς άπομονώσεως, καί βραδύτερου είς Bal
timore τοϋ Maryland τδ σύστημα τής κοινής έργασίας, άνευ τής άπομονώ- 
σεως διά τής σιωπής. Τέλος πάντων καί τδ έν καί τδ έτερον άφορώντα 
είς τήν παρεμπόδισιν τής συνεννοήσεως τών καταδίκων έπιδιώκουσι διά 
μεγίστων θυσιών καί ύπερανθρώπων προσπαθειών κέρδος φανταστικόν ή έλά- 
χιστον, τήν πρόληψιν τής διαφθοράς τών κακούργων διά τής άμοιβαίας δι
δασκαλίας* δπερ έστί νά μή διαφθαρώσι τά ήθη τοΰ είς ειρκτήν ή δεσμά 
καταδικασθέντος λγστοϋ ύπδ τοΰ κλέπτου, καί τ’ άνάπαλιν, ή νά μή άπο- 
κτήσγ χειροτέρας έξεις ό άπαταιών έκ τής ομιλίας τοΰ πλαστογρά- 
φου, καί ούτω καθεξής. Βεβαίως ή έν οκνηρί^ καί άνευ έπιτηρήσεως 
έλευθέρα συναναστροφή διαφόρων τάξεων καί κατηγοριών φυλακισμέ
νων συντελεί είς μείζονα διαφθοράν τών ήττον διεφθαρμένων. Είναι 
βέβαιον δτι ο κατάδικος θέλει διαφθείρει τά ήθη τοΰ αθώου ί'σως 
υποδίκου, δ είς ειρκτήν ή είς δεσμά καταδικασθείς κλέπτης, άπαταιών ή 
πλαστογράφος θέλει διαφθείρει τά ήθη τοϋ είς φυλάκισιν ή ειρκτήν 
καταδικασθέντος έπί τραυματισμφ, έπί έμπρησμώ έξ άμελείας κτλ. Άλλ’ 
δ φόβος τής άμοιβαίας διαφθοράς τών ένεκα πράξεων κακοήθων είς δεσμά 
καί είς ειρκτήν καταδίκων είναι σκιαμαχία. 'Οπωσδήποτε ή έπιστήμη καί 
ή πείρα σταθμίσασαι τάς θυσίας άφ’ ένδς καί τούς καρπούς άφ’ ετέρου τοΰ 
ένδς καί τοΰ ετέρου κατεδίκασαν άμφότερα τά συστήματα τής Φιλαδελ- 
φίας καί τής Ώβώρνης. 'Όπως περιορισθώ είς τήν γνώμην τών έπισημο- 
τέρων, ο Crawford Γενικός έπιθεωρητής τών φυλακών τής ’Αγγλίας, άπο- 

σταλείς έπί τούτω και έπισκεφθείς δλας τάς φυλακάς τής ’Αμερικής καί 
τής Εύρώπης, καθώς δ Ducpetiaux δ Γενικδς έπιθεωρητής τών φυλακών τοΰ 
Βελγίου, δ D. Julius λαβών παρά τής Κυβερνήσεως τής Πρωσίας άνάλο- 
γον πρδς τήν τοΰ Crawford έντολήν, δ De Thun κλ. κατεδίκασαν ώς δλως 
άνεπιτυχές τδ σύστημα τής Ώβούρνης καί συνιστώσιν άντ’ αύτοΰ τδ τής 
Φιλαδελφίας. Έξ άλλου οί Toqueville καί Beaumont έκπληρώααντες παρα- 
πλησίαν έντολήν τής γαλλικής Κυβερνήσεως,δ πλεϊστα δσα μελετήσας καί 
γράψας έπί τοΰ προκειμένου, δ διάσημος Μittermaier, δ Γενικδς έπιθεωρη
τής τών φυλακών τής Γαλλίας Ch. Lucas καί ή μεγάλη πλειονότης τών 
όσων έ'γραψαν περί φυλακών κατεδίκασαν ώς άδικον, βάρβαρον καί κατα
στρεπτικόν τοΰ σώματος καί τής ψυχής τδ σύστημα της Φιλαδελφίας.

Είς τδν κατά πρώτον έπισκεπτόμενον οίονδήποτε σωφρονις·ήρ:ον έπιβάλλει 
άμέσως ή έξωτερική θέα τοΰ κτιρίου, έσωτερικώς ή διασκευή, οί διάδρομοι, 
ή τάξις,ή καθαριότης,ή πειθαρχία,ή σιγή.’Αλλά τοϋτο είναι τδ έξωτερικδν 
τής φυλακής δχι τδ έσωτερικδν τοΰ κακούργου, οχι ή διάθεσις τών κατοί
κων. Τά πάθη τά όποια βράζουσιν έντδς τών ψυχών, ή σιγή τής ύπουλό- 
τητος, ή ύπόκλισις τής υποκρισίας, ή χαμέρπεια τοΰ φόβου τής τιμωρίας 
περιμένουσι τδν έλεύθερον άέρα, καί έκεΐ δοκιμάζεται τδ σωφρονιστήριον. 1 
Μή πλανώμεθα έκ τοΰ θαυμασμού τών περιηγητών. ’Άς άκούσωμεν μάλ
λον τούς άνδρας τής έπιστήμης καί τής πείρας.

'Ως πρδς τδ σύστημα τής Φιλαδελφίας δ Mittermaier λέγει: «Δεν νο- 
μίζομεν άκριβεϊς τάς τελευταίας άναφοράς περί τών φυλακών τής Παν- 
συλβανίας όταν φημίζωσι τήν ήπιότητα τής μεθόδου αύτών* διότι 
είναι άποδεδειγμένον ότι πολλοί μή εύπειθεΐς φυλακισμένοι άπέθανον 
συνεπείς τών πειθαρχικών μέσων είς ά ύπεβλήθησαν. 'Έν έκ τούτων 
συνίσταται είς φίμωτρον, είδος κλείθρου ή μοχλοΰ (cadenas) σιδηροΰ τιθε- 
μένου έπί τοΰ στόματος τοΰ καταδίκου, βεβαίως δέ ή φύσις τοΰ φαρμά
κου τούτου δέν παρέχει καλήν ιδέαν περί τής ήπιότητος τοΰ συστήματος 
τής Πανσυλβανίας, Άλλ’ έάν ή άπόλυτος άπομόνωσις τών καταδίκων εί
ναι έπικίνδυνος είς τήν ύγίαν τοΰ σώματος, πολύ μάλλον είναι τοιαύτη 
ώς πρδς τήν ύγίαν τής ψυχής. Έκ τών τελευταίων άναφορών τών σωφρο
νιστηρίων προκύπτει ότι έπί 48 καταδίκων άπολυθέντων τφ 1834 τρεις 
ήσαν βεβλαμμένοι τδν νοΰν, καί έπί 20 άπολυθέντων τφ 1 833 δύο ήσαν 
τρελοί, καί εις τρίτος βλάξ.Τά λυπηρά ταΰτα άποτελέσματα δέν άντισταθ- 
μίζονται τούλάχιστον ύπδ τής δραστικότητος τοΰ συστήματος ώς πρδς τήν 
ηθικήν διόρθωσιν, διότι έκ τών προμνημονευθέντων ύπομνημάτων έξάγε- 
ται δτι έπί τοϋ ολίγου άριθμοΰ τών άπολυθέντων τρεις έπανήλθον έν 
ύποτροπή».

Τι δε γράφει δ Crawford περί τοΰ συστήματος τής Auburn ; Έάν αί 
θρησκευτικά! ασκήσεις είναι λίαν περιωρισμέναι έν τφ σωφρονιστηρίφ τής
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Ώβούρνης δεν προέρχεται εξ ελλειψεως ζήλου καί δραστηριότητος του 

άξιοτίμου κληρικοΰ. Ή σπουδαιότης της ηθικής' μορφώσεως τών φυλακι
σμένων ούδέποτε έξετιμήθη δεόντως έν τή φυλακή. Εις τάς άρχάς της 
ίδρύσεως δέν ύπήρχε κληρικός καθόσον η θρησκευτική διδασκαλία ένομί- 
ζετο ώς έμπόδιον είς την τήρησιν τής πειθαρχίας. . .... .(κατόπιν έγέ- 
νετο δέκτη). Άλλ’ ό ίερεύς ώμολόγησεν εις τόν κ. Κράουφορδ δτι τοΰ 
ήτον αδύνατον νά έπισκεφθή διά μιας 680 καταδίκους από κελλίου είς 

κελλίον εί; βραχυτέραν τών τριών μηνών περίοδον. ’ .κτλ. παοακατιών.
»Οί δπαδοί του συστήματος ισχυρίζονται οτι η ηθική άπομόνωσις είναι 

τελεία, και δ πρώτιστος σκοπός τηςμονώσεως τοΰ νά έμποδίστ) τάς μεταξύ 
τών φυλακισμένων σχέσεις έκπληοοϋται. Άλλ’ δσον καί άν ·/) αύστηρά ή 
έπιτήρησις δέν εμποδίζει τούς φυλακισμένους νά συνδιαλέγωνται διά ση

μείων, καί ταπεινή τή φωνή. ’Επί τούτω έ'χουσιν απείρους εύκολίας, εί'τε 
έν τοϊς έργαστηρίοις,εί'τε έν ταϊς αύλαϊς, ή άλλοθι, δταν βαδίζωσι φαλαγ
γηδόν. . Είς επίσημόν τινα άναφοράν πρός τό Κοινοβούλιον άναγινώσκεται. 

Μ’ δλην την Οαυμασίκν πειθαρχίαν ή'τις είσήχθηέν τή φυλακή τήςΏβουρνης 
οί επίτροποι ειδον πρό τινων εβδομάδων πρόσκλησιν έπί τεμαχίων δέρ

ματος γεγοαμμενην, προτρέπουσαν τούς φυλακισμένους είς στάσιν. "Οταν 
δύνανται ν’ άποφύγωσι τήν τιμωρίαν όμιλοΰσι, γελώσι, γδουσι, σφυρίζουσι, 
φιλονεικοΰσι, έριζουσι πρός άλλήλους καί πρός τούς έπιστάτας. Κατανα- 
λίσκουσι τόν καιρόν προσβλέποντες είς τούς θεωμένους αύτούς, καί δέν 
λυπούνται νά φθείρωσι καί καταστρέφωσι τό διδόμενον είς αύτούς έρνό- 
χείρον.! !. .’Εξακολουθεί δέ ό Grawford. Αληθώς ή έξουσία τοΰ βουνεύρου 
διατάσσει τήν άμεσον καί άναντίλογον υποταγήν, άλλ’ αυτή-είναι στιγ
μιαία· Δέν συνεπιφέρει έγγυησίν τινα Υποτροπής άπό νέων άνομημάτων 
καί διορθώσεως τοΰ χαρακτήρος τών φυλακισμένων».

Ό «Κράουφορδ (άκολουθεϊ ό Ducp^tiaux άναλύων τήν άναφοράν αύτοϋ) 
διά τών πολλών αύτοϋ συνεντεύξεων μετά τών φυλακισμένων, οί δποϊοι 
έδιοικοΰντο διά τοΰ τρόμου τοΰ βουνεύρου, έβεβαιώθη δτι ή βάρβαρος αύτη 
μεταχείρισις έγέννα έν αύτοϊς αισθήματα μίσους καί έκδικήσεως, καί καθ
ιστά διηνεκή τόν έξευτελισμόν τών δυστυχών τους οποίους ήπείλει».

Έ αύστηρότης τής φυλακής τής Ώβούρνης έθεωρήθη άνεπαρκής, καί 
μάλλον έπεξετάθη έν τή φυλακή τοΰ Sing-Sing. ’Άν καίάσθενής καί ούχί 
πλήρης ύπάρχει τούλάχιστον είδος τι έγγυήσεως κατά τής αύθαωεσίας 
τών ύπαλλήλων έν Ώβούρνγ.Έν Sing-Sing ούδεμία υπάρχει. Οί έπιτηρηταί 
τών εργαστηρίων δέν δφείλουσι λόγον είς κανένα περί τών ποινών τάς 
οποίας έπιβαλλουσι κτλ».

’ίδυύ δέ τί κατά, καί τί υπέρ τής αύστηρότητος ταύτης άναφέρουσιν οί 
απεσταλμένοι έκ Γαλλίας Blouet καί Metz.» Γνωστόν δτι πρό τίνος άκρα 
αύστηρότης έτήρει τήν πειθαρχίαν έν τοϊς σωφρονιστηρίοις τοΰ Auburn 
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καί τοΰ Sing Sing. Άλλά φαίνεται δτι άπό τίνος ή πειθαρχία αύτη έχα- 
λαρώθη. Τοΰτο δέ άποδοτέον είς τό άδύνατον τής τηρήσεως τοΰ συστή
ματος τής σιωπηρές συνεργασίας διά τιμωριών, τών οποίων ή αύστηρότης 
μόνη ή'ρκει πρός έξουδετέρωσιν πάσης σωφρονιστικής έπιδράσεως. Οί διευ- 
θυνταί τών καταστημάτων τούτων άνεγνώρισαν δτι δέν ήδύναντο νά έξ- 
ακολουθήσωσι τήν εφαρμογήν συστήματος άπαιτοΰντος έκάστοτε μέτρα 
σκληρότερα, καί συχνοτέρας τιμωρίας.Έξ άλλου δμως φαίνεται δτι έν τφ 
σωφρονιστηρίω τοΰ Wetherfild, έν ώ ή πειθαρχία ήτο σχετικώς ήπιωτέρα, 
ήναγκάσθησαν νά καταφύγωσιν είς τήν χρήσιν αύστηροτέρων μέσων, 
δπως τηρήσωσι μέχρι τινός τήν δραστικότητα τής τιμωρίας. Τά δύο 

ταβτα γεγονότα έπίσης μαρτυροΰσι κατά τοΰ συστήματος τής έν σιωπή 
έν κοινή αίθούστ) έργασίας. Τφ ό'ντι τό παράδειγμα τής Wetherfield Υπο
δεικνύει δτι τό σύστημα μένει άνίσχυρον άν δέν έ'χγι επίκουρον τήν αύ- 
στηρότητα τής τιμωρίας. ’Ενώ τό παράδειγμα τής Auburn καί τοΰ Sing- 
Sing βέβαιοι δτι ή αύστηρότης αύτη μένει άνεπαρκής ώς έπί τό πολύ, 
ούδέ δύναται ν’ άποδεχθή αύτήν ή κοινή γνώμη».

Μετ’ αύτά παρουσιάζεται τό μικτόν σύστημα, τό ’Ιρλανδικόν καλού- 
μενον, τό όποιον συνιστάται ώς συνενώνον τά πλεονεκτήματα τοΰ Ώβουρ- 
νείου καί τοΰ τήςΦιλαδελφίας. Άλλ’ άκρίβώς διά τόν αύτόν τοΰτον λόγον 
συνενώνει καί τά έλαττώματα άμφοτέρων. Παραδέχεται τήν σωματικήν 

άπομόνωσιν ημέρας καί νυκτός έν κελλίω έπί 9 ή τούλάχιστον 8 μήνας. 
Μετ’ αύτούς δ κατάδικος υποβάλλεται είς τό σύστημα τής φυλακής τής 
Ώβούρνης, καί άν είς τοΰτο δείξη εύπείθειαν καί προκοπήν μεταβαίνει είς 
τό ίδιάζον τοΰ συστήματος τρίτον στάδιον τής εργασίας έν υπαίθρω είς 
άγοοκήπιον τής φυλακής, ή τής Θητείας είς ιδιωτικά έργοστάσια ύπό έπι- 
τήρησιν. Τό τελευταϊον στάδιον κολακεύει τήν φιλανθρωπίαν παντός σπου- 
δαστοΰ τών σωφοονιστικών θεωριών. Άλλά τό στάδιον τοΰτο είναι άπρό- 
σιτον είς τόν κατάδικον άν δέν διορθωθή είς τό πρώτον στάδιον τής 
απολύτου άπομονώσεως, τοΰ οποίου εΐ'δομεν τούς κινδύνους, άν δέν έπι- 
τύχγ τήν- ζητουμένην θεραπείαν είς τό δεύτερον στάδιον, τό ούχ ήττον 
επικίνδυνον. 'Οπωςδήποτε τό ’Ιρλανδικόν σύστημα έπαινεϊται καθά νεώ- 
τερον, άλλά δέν παρήγαγεν είσέτι καρπούς καθιστώντας άναμφίλεκτον .τήν 
επιτυχίαν αύτοϋ. Τί δέ έκ τών προτέρων άποδεικνύει τό ’Ιρλανδικόν σύ
στημα ; Τήν αποτυχίαν τής θεωρίας καί τής Ώβούρνης καί τής Φιλαδελ- 
φίας. Άλλ’ είς ταύτας δέν άντικαθιστ^ ί'δια μέσα πρός διόρθωσιν τών 
φυλακισμένων. Μεταχειρίζεται άλληλοδιαδόχως μεθόδους τής μιάς καί 
τής άλλης, τάς όποιας ή ιδία κατέκρινεν ώς επικινδύνους ή άνεπαρκεϊς.

Ποιον έκ τών συστημ.άτων τούτων πρόκειται νΰν νά έφαρμοσθή παρ’ 
ήμϊν, άγνοώ. Άλλά, καθά λέγεται, φαίνεται προτιμώμενον τό τής Φιλα- 
δελφίας. Τό Ύπουργεΐον τφ 1873 έπέμενεν δπως έν τή φυλακή Αίγίνης 
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εισοτχΟ·^ τδ σύστημα των κελλίων Ανά δυο έν κάιρώ νυκτός, ■ δπερ Απε- 
δείχθη χειρότερον τοϋ τής Απομονώσεως. Έν τή άβεβαιότητι τής εκλογής 
Αςέξετάσωμεν τάς ελπίδας τής επιτυχίας κατά την εφαρμογήν ένδς έκα
στου παρ’ ημΐν* καί πρώτου τοϋ. τής Φιλαδελφίας.

Έν τη βραχείς ταύτη Ανακοινώσει δέν ήδυνάμην νά εκθέσω όπωσοΰν 
άκριβώς τά ελαττώματα τοΰ ένδς ή τοϋ άλλου σωφρονιστικού συστήματος^ 
καθώς έπιτυχώς έ'πραξεν έν τφ Αναγνώσματι αύτοΰ δ Αξιότιμος κ. Βορρές. 
'Υποθέτω δτι Αν ούχί δλοι, οί πλεϊστοι έξ 'Υμών άνέγνωσαν τ.ήν μελέτην 
τοϋ κ. Βορρέ έν τφ τελευταίω φυλλαδίφ τοΰ «Παρνασσού». Περιορίζομαι 
λοιπδν ΐνα Ανακαλέσω είς την μνήμην 'Υμών δτι οί οπαδοί τοΰ συστή
ματος τής Ώβούρνης κατέκριναν τήν διηνεκή έν κελλίοις άπομόνωσιν τών 
καταδίκων ώς ανεπαρκή, διότι δι’ αύτής δέν Αποκτφ νέα ήθη, ουδέ Απο
βάλλει τάς παλαιάς έξεις ο κατάδικος· ώς άδικον, διότι καθιστά βαρυτέ- 
ραν, σκληροτέραν τήν ποινήν χωρίς νά διορθώνη τδν κακοΰργον* ώςάπάν- 
θρωπον διότι έκθέτει είς τδν έ'σχατον κίνδυνον τήν ζωήν καί τδν νοΰν τοΰ 
καταδίκου. Ύ Αρα ή έν τφ κελλίφ έγκάθειρξις έπί έ'τη, έπί μήνας, είναι ολι- 
γώτερον έπικίνδυνος είς τδν 'Έλληνα ή όσον είς τδν Αμερικανόν καί τδν 
’Άγγλον ; Μήπως δ 'Έλλην έξ ιδιοσυγκρασίας, ή έκ τής ανατροφής είναι 
μάλλον ψυχρός, μάλλον καρτερικός, όλιγώτερον βίαιος, όλιγώτερον εύαί- 
σθητος, μάλλον ευπειθής εις τούς νόμους τής πολιτείας καί τούς κανονι
σμούς τής φυλακής ; Ή πείρα τοΰ συστήματος τής Φιλαδελφίας έ'σπευσε 
νά συστήση πρδς τούς μηχανικούς τών σωφρονιστηρίων όπως ούδέν εύρί- 
σκηται έν τφ κελλίφ τεμάχιον σιδήρου δυνάμενον ν’ Αποσπασθή, καί χρη- 
σιμεύση είς τόν φυλακισμένον ώς δργανον αύτοχειρίας. Είς τδ λεγόμενον 
σωφρονιστήριον τής Κεφαλληνίας, δύο ή τρία έ'τη μετά τήν ένωσιν τών 
νήσων, έκλείσθη έ'ν τινι κελλίφ, χάριν τής μυστικότητος τής άνακρίσεως, 
εις υποτιθέμενος πρώην ληστής έν τή στερεή Έλλάδι,καί μηνυθείς δτι έμε- 
λέτα ληστρικήν άπόπειραν είς ’Ιθάκην, αλλά δέν έλήφθη πρόνοια όπως 
μή εύρεθή έν ταϊς χερσίν αύτοΰ σίδηρος. "Οτε μετά τινας ημέρας τόν έζή- 
τησεν ή άνάκρισις εύρέθη έν τφ κελλίφ αύτόχειρ.

Προσδοκάται άρκ έπιτυχεστέρα παρ’ ήμϊν ή εφαρμογή τοΰ Ώβουρνείου 
συστήματος ; Φαντάσθήτε έγκαθειργμένους έν μι^ αιθούση πεντήκοντα ή 
τριάκοντα λωποδύτας, πλαστογράφους, φονεϊς, ληστάς, είς ούς έπιβάλ- 
λεται νά έργάζωνται έν σιωπή χωρίς νά σηκώσωσι τδ βλέμμα Από τδ 
έργόχειρον αύτών έπί τέσσαρας συνεχείς ώρας, καί Αναμέσον αύτών 
έπιστάτην μέ τδ βούνευρον Ανά χεΐρας, καί μέ τήν έξουσίαν τοΰ νά τιμω- 
ρήση διά ραβδισμώντδν κατάδικον,δστις ή'θελε κάμει τδ’έλάχιστον κίνημα 
Αποπτύων, ή Απομυσσόμενος, ή κινών τδ σώμα, ή τδν δάκτυλον. Άρα θά 
εύρεθή παρ’ ήμϊν νομοθέτης χορηγών τοιαύτην έξουσίαν είς τδν έπιστάτην ; 
θά εύρεθώσι παρ’ ήμϊν πολλοί άναδεχόμενοι τήν θεσιν τοΰ έπιστάτου ; θά 

εχει ό έπιστάτης τδ θάρρος νά ύψώση τδ βούνευρον έπί τοΰ ληστοΰ έν 
μέσφ τών 49 ή τών 29 συντρόφων αύτοΰ ; θά έπιζήσει είς τήν πρώτην 
Ανύψωσιν τοΰ βουνεύρου ; θά διατηρηθή τδ σωφρονιστήριον Αν δ κανονι
σμός κατορθώση νά έπιβληθή έπί μίαν ήμέραν είς τούς καταδίκους ;

Περιττόν νά έπαναλάβω τάς αύτάς παρατηρήσεις ώς πρδς τδ ανέφικτον 
τής εφαρμογής παρ’ ήμ.ΐν τοΰ Ίρλανδικοΰ συστήματος κατά τδ πρώτον 
στάδιον τής οκταμήνου διηνεκούς σωματικής Απομονώσεως έν κελλίφ,καί 
κατά τδ δεύτερον στάδιον τής πνευματικής Απομονώσεως έν σιωπηρά 
εργασία.

’Ίσως τις έπικαλεσθή τά προηγούμενα τής εισαγωγής τοΰ σωφρονιστικού 
συστήματος είς τάς φυλακάς τής έπτανήσου. Μή Απατώμεθα έκ τών έκ- 
θέσεων τοΰ κ. Κοτσίρη. Τδ τής Ζακύνθου λέγεται, Αλλ’ ού'τε ήτο ποτέ 
ούτε είναι σωφρονιστήριον* είναι απλή φυλακή. Έν Κεφαλληνία πρδ 50 
ετών, καί έν Κερκύρα πρδ τριάκοντα καί πέντε φκοδομήθησαν δύο σω
φρονιστήρια πρδς εφαρμογήν τοΰ Ώβουρνείου συστήμ.ατος. Άλλ’ είς ουδέ
τερον έφηρμόσθησαν ποτέ οί κανονισμοί ταύτης ή έκείνης τής σωφρονι
στικής θεωρίας. Ό Κοτσίρης δστις απεστάλη παρά τής Ίονίου κυβερνή
σεως, καί είς διάφορα καταστήματα τής Εύρώπης έσπούδασε τήν θεωρίαν 
καί τήν έφαρμογήν ιδίως τοΰ Ώβουρνείου συστήματος, καί έ'νθερμος αύτοΰ 
οπαδός άνέλαβε τήν γεν. διεύθυνσιν τών φυλακών τής έπτανήσου, κατώρ- 
θωσεν αληθώς νά είσαγάγη έν αύταΐς έπίτινα έ'τη τάξιν καί ένασχόλησιν 
τών φυλακισμένων είς διάφορα έ'ργα βιομηχανίας έντδς τών φυλακών, ή 
κεραμοποιείου καί κηπουρικής είς συνεχομένους μετά τής φυλακής κήπους. 
Άλλ έάν έπιτινα χρόνον έν τφ σωφρονιστηρίφ Κερκύρας έξετεΰέσθη ή 
έν τοΐς κελλίοις διανυκτέρευσις τών καταδίκων, αυτή ούδέποτε έφηομόσθη 
άλλοτε καί Αλλαχού’ έν Κεφαλληνία μέν διά τδ λίαν στενόχωρον τών κελ- 
λίων, έν δέ ταΐς φυλακαΐς τών άλλων νήσων διά τήν παντελή έ'λλειψι.ν 
τοιουτων. Ένφ δέ είς τήν αύτήν φυλακήν έκρατοϋντο κατάδικοι καί ύπό- 
δικοι Αναμίξ, δσοι ένησχολοϋντο είς έργασίας κοινάς διεσκέδαζον χωρα- 
τευοντες καί συνδιαλεγόμενοι έλευθέρως πρδς Αλλήλους, καί μετά, τών 
έργοδιωκτών. Τά προηγούμ,ενα λοιπόν τών φυλακών τών Ίονίων νήσων 
ουδόλως Αποδεικνύουσιν δτι δύνανται νά έφαρμοσθώσι τά σωφρονιστικά 
συστήματα τής Φιλαδελφίας, τής Ώβούρνης, ή τής ’Ιρλανδίας. Αλλά διά 
την παρ’ήμΐν έφαρμογήν αύτών απολείπεται ή έξέτασις τοΰ σπουδαιοτέρου 
ζη τηματος,τής οικοδομής τών σωφρονιστηρίων ύπδ τήν οίκονομ-ικήν έ'ποψιν.

Δεν λαμβάνω ώς οδηγόν τά ποσά τά όποια έδαπανήθησαν διά τήν οι
κοδομήν τών σωφρονιστηρίων τής Αμερικής, καί τών προτύπων τής Γαλ
λίας και τής ’Αγγλίας' τδ μέν διότι εί'ς τινα έγένοντο περιτταί δαπάναι 
ενεκα τών οποίων ή οικοδομή τοΰ Milbank λ. χ. έν Άγγλίη έστοίχισε 1 8, 
000,000 φρ. ή τοΰ σωφρονιστηρίου τής Pittsbonrg έν’Αμερική 9,000,000
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ή Roquette τών Παρισίων πλέον τών 3,000,000, ή τής Φιλαδελφίας άνά' 

6,000 φρ. δι’ έκαστον κελλίον.Τδ δέ διότι είς άλλα είργάσθησαν οΐ κατά- 
δικοί αυτοί, ή ή χώρα παρεΐχεν εύκολίάς οικονομιών τάς οποίας ημείς δέν 
έχομεν. Δεν λαμβάνω ύπ’ δψει ούδέ την πολυδάπανον, καί τοι άπλουστά- 
την, και άτελή οικοδομήν τοϋ σωφρονιστηρίου Κέρκυρας, ητις έστοίχισεν 
800,000 ©ραγκών διά 120 κελλία. ©ετικωτέραν βάσιν ύπολογισμοϋ- 
παρ’ήμΐν λαμβάνω τους προϋπολογισμούς τοϋ άξιοτίμου, καί μετά πολλοϋ 
ζήλου προ ετών εργαζομένου έπί τούτφ, τοΰ νομομηχανικοϋ κ. Κατζαροϋ.. 

Έκπονήσας σχέδιον σωφρονιστηρίου κατά τδ σύστημα τής φυλακής τής 
Ώβούονης όσον οίόν τε οικονομικόν, και ανάλογου πρδς τά μέσα τής χώρας, 

ύπολογίζει είς δραχμάς 2,300 έκαστον κελλίον' οπερ έστί τδ σωφρονιστη
ρίου τοϋτο διά 3 00. φυλακισμένους απαιτεί δαπάνην 700,000 δοαχ. άνευ 
τής άξίας τοϋ γηπέδου. Αμφιβάλλω άν τδ ποσδν τοϋτο θά έπαρκέσγ, άν 
καί δ κ. Κατσκρδς άπέκοψε την δαπάνην ητις εις τά σωφρονιστήρια άλ
λων πολιτειών κατεβλήθη διά τδν τελειότερον φωτισμόν τοϋ εσωτερικού 
τών κελλίων καί τοΰ όλου καταστήματος, διά την διοχέτευσιν έν έκάστφ 
κελλίφ θερμάνσεως, ύδατος πρδς διαφόρους χρήσεις, διά την έκπλήρωσιν 
πάσης σωματικής ανάγκης τοΰ καταδίκου έντδς του κελλίου άνευ έλαττώ- 
σεως. τής καθαριότητας, της ευρυχωρίας, τής άναπαύσεως κτλ. 'Οπωσδή
ποτε προστιθεμένης της άξίας τοΰ γηπέδου ό ελάχιστος ορος της δαπάνης 

δέν δύναται νά ήναι κατώτερος τών 2,500 δραχμών. Σήμερον ύπάρχουσιν 
έν ταΐς φυλακαΐς 2,773 κατάδικοι, και κατ’άκριβεστέραν πληροφορίαν τοϋ 
έπί τών’Εσωτερικών υπουργείου 3,111, ήτοι είςτάς φυλακάς Πύλου 195, 
της Αίγίνης 225, τής Ναυπλίας 336, είς τάς λοιπάς 2,335' παρεκτδς 
τοϋ κινητού άριθμοΰ 200 έλαφροποινητών. Ύπολογίζοντες λοιπδν δτι κατά 
τήν περαίωσιν της οικοδομής τών σωφρονιστηρίων, ήτοι μετά δέκα έ'τη 
τουλάχιστον, Θά ύπάρχουσι 3,000 κατάδικοι, εύρίσκομεν δαπάνην κατα
βλητέα» διά την οικοδομήν τών σωφρονιστηρίων κατά τούς μετριωτάτους 
προϋπολογισμούς τοϋ κ. Κατσαροϋ έξ 7,500,000 δραχμών τουλάχιστον. 
Δέν έ.κπίπτω τήν χρησιν τοΰ σωφρονιστηρίου Κερκύρας. διότι δέν προσφέ
ρει πλείονα τών 120 κελλίων,. ήτοι χώρον δι’ 120 καταδίκους έφαρμοζο- 

μένου τοΰ Ώβουρνείου συστήματος' ούδέ τήν τοΰ σωφρονιστηρίου Κεφαλ
ληνίας διότι τά κελλία είσίν άχρηστα πρδς τήν νυκτερινήν άπομόνωσιν 
ένεκα της σμικρότητος καί της στενοχώριας αυτών. Τδ Ώβούρνειον σύστημα 
είναι τδ εύθυνότεοον όλων διότι τδ σωφρονιστήριον δύναται νά είναι πολυό- 
ρωφον (τδ ύπδ τοϋ κ. Κατσαροϋ σχεδιασθέν είναι τριόρωφον) καί διά 300 
— 500 καταδίκους απαιτείται νά περΐέχ») άνά έν κελλίον δι’έκαστον, καί 
περί τάς δέκα αίθούσας κοινής έργασίας. ’Επειδή δέ οί κατάδικοι διανυ- 
κτερεύουσι μόνον έν τοΐς κελλίοις, λίαν προΛ έξερχόμενοι ϊνα μεταβαίνωσιν 

είς τά εργοστάσια, άερισθέντα ήδη, τά κελλία δέν έχουσιν άνάγκην με-
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γάλων διαστάσεων, ού'τε πολλών μηχανημάτων πρδς άνανέωσίν τοϋ άέ- 

ρος, πρδς έκπλήρωσιν τών σωματικών αναγκών τών φυλακισμένων κτλ. 
Άλλ’ είς τδ σύστημα τής Φιλαδελφίας ένεκα τής ήμερησίας άπομονώσεως, 
καί τής έν τφ κελλίω άκινησίας τοΰ καταδίκου είναι άνάγκη νά παρέ- 
χηται αύτώ διπλούς χώρος διαμονής, είτε δύο κελλία εύρυχωρότερα τών 

τής φυλακής τοΰ Auburn, τδ μέν πρδς ύπνον, τδ δέ πρδς έργασίαν ή άνα- 
νέωσιν τοΰ'άέρος. Άμφότερα δέ, καθώς ό ναδς καί τά λοιπά παραρτήματα 

τοϋ σωφρονιστηρίου άπαιτοΰσιν άπειρα μηχανήματα διά τήν άποτροπήν τής 
συνεννοήσεως τών καταδίκων. Τδ δέ ’Ιρλανδικόν καλούμενο» σύστημα πρδς 
δλα ταΰτα προσαπαιτεΐ καί τρίτον κεφάλαιον δαπάνης διά τήν προσάρτι- 
σιν μεγάλου χώρου, ιδίως άποθηκών καί οικημάτων χάριν τών έν ύπαίθρφ 
έργασιών τών φυλακισμένων μετά μείζονος ελευθερίας.

*Ας ύποθέσωμεν επαρκούν τδ κεφάλαων τών 8 εκατομμυρίων διά τήν οι
κοδομήν τών σωφρονιστηρίων.1 Έάν προσθέσωμεν είς τοϋτο τήν άποζημίω- 

σιν τών μηχανικών,τών εργοδηγών, ιδίως τών έκ τής αλλοδαπής μετακα- 
λουμένων συμβούλων καί τεχνιτών,καί τάς συνήθεις υπερβάσεις τών προϋπο

λογισμών μεγάλων κτιρίων, θά θέσωμεν ώςέλάχιστον όρον δαπάνης 12,000 
000 διά τήν εισαγωγήν τοΰ άπλουστέρου συστήματος τής άπομονώσεως 
διά κελλίων μόνον έν καιρώ νυκτός. ’Ανάγκη δμως νά προσθέσωμεν καί 

τήν ού σμικράν έτησίαν δαπάνην τής συντηρήσεως. Διότι μή άπατώμεθα 
έκ τής κοινής πλάνης δτι διά τοϋ προϊόντος τής έργασίας τών καταδίκων 
καλύπτεται ή δαπάνη αύτη. Μόνον έν Βελγίφ κατωρθώθη τοϋτο, διότι έν 

ταΐς αυτόθι φυλακαΐς τά εργόχειρα εΐχον είσαχθή έως άπδ τοΰ-1775, οί 
έν αύταΐς κρατούμενοι κατάδικοι άνήκουσιν είς λαδν φίλεργον, είθισμένον 
είς τήν τάξιν, τδν φόβον καί τήν ύπόταγήν πρδς τούς νόμους, καί αί φύ
λακα! διετέλεσαν άδιαλείπτως ύπδ τήν έπαγρύπνησιν Κυβερνήσεων συνε

τών, προορατικών, φειδωλών, καί ύπδ τήν διεύθυνσιν καί έπιτήρησιν ύπαλ- 
λήλων άπδ πολλών έτών ήσκημένων είς τδ έπάγγελμα αύτών. ’Άν καί 

είς άλλας πολιτείας δέν έλλείπουσι τά αύτά στοιχεία προαγωγής, είς τά 

πλεΐστα τών σωφρονιστηρίων αύτών ή δαπάνη τής συντηρήσεως, "τούτέστι 
τροφής, ένδυμασίας, διδασκαλίας, έργαλείων τέχνης κτλ. τών καταδίκων 
υπερβαίνει κατά πολύ τδ προϊδν τής έργασίας.

Δέον ν’ απαντήσω είς τήν ένδεχομένην παρατήρησιν δτι δέν έ'χομεν ά- 

νάγκην τής άμέσου καταβολής 10—12 εκατομμυρίων δραχμών, διότι αί 
έργασίαι τής οικοδομής θά προβκίνουσι κατά μικρόν, καί άρκεΐ ή προσ
θήκη 500 ή 300 χιλιάδων δραχμών είς τούς προϋπολογισμούς τών εξόδων 
τοϋ Κράτους. Τοϋτο έν μέρει αληθεύει. Άλλά κατά τούς κανόνας τής 
επιστήμης τδ σωφρονιστήριον δέν πρέπει νά οϊκοδομήται δι’ όλιγωτέρους

1 Ή δαπάνη τού ύπδ τοϋ X. Θεοφιλα σχιδιασίέντος προϋπολογίζεται παρ’ αύτοδ ι’ς Κ 
1,100,000 δ:α 400.
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των 300 καταδίκων, τούτεστι δ&ά τί]ν περαίωσαν αύτοϋ άπαιτεΐταχ κεφα-' 
λαιον τουλάχιστον 800,000 δραχμών. ’Εάν εις τούτο περιορισθώμεν θά 
έχομεν 300 προνομιούχους καταδίκους απέναντι 2,500 αδίκως έγκατα- 

λελειμμένων εις τάς κοινάς φύλακας, και ή άνισοτης αυτή και αδικία 
ενώπιον του νόμου θελει διαρκέσει επί 20—30 ετη,εαν εζακολουθησωμεν 
κατ’έτος τακτικώς δαπανώντε; εις οικοδομήν σωφρονιστηρίων ανα 500, 
000 δραχμών. Έν δέ τφ χρονικφ τούτφ διαστήματι ποια έσεται ή πολύ 
μάλλον άζία μερίμνης κατάστασις των ύποδίκων, άν άναλογον ποσον δεν 

προστεθή εις τούς προϋπολογισμούς και διά τάς εζεταστίκας φύλακας;
’Άς θέσωμεν όμοος την τακτικήν κατ’έτος καταβολήν των 500 ή 300 χι

λιάδων δραχμών. Είναι άρα μικρόν τό βάρος τοιουτου ποσοΰ επιβαλλομ.ε- 
νον εις τούς φιλονόμους καί παραγωγικούς κατοίκους του βασιλείου πρός 
άνίδρυσιν φυλακών διά τούς κακούργους; Ναι η κοινωνία οφείλει να θυ- 
σιάσγ και υπέρ τούτων. Αλλά ή πολιτεία δεν οφείλει να ενθυμείται και 
τον γεωργόν, ή τον βιομήχανον του οποίου ή οικογένεια ριγεί έντός αχυ- 
ρίνης καλύβης, ή πιέζεται εντός πενιχρού δωματίου, όταν απ αυτου ζητη 

ν’ άποκόψγ έν τεμάχιον του άρτου, ή τήν μικραν δοσιν τοϋ οίνου τών τέ
κνων αύτού διά νά οίκοδομήστι τριών χιλιάδων δραχμών κατοικίαν τοϋ κα
κούργου ; Ή θυσία θά ήτον δικαία, θά ήτον επαινετή, άν τουλάχιστον 

ήτο πιθανόν τό κέρδος ότι οί έν τοϊς σωφρονιστηρίοις εγκλειομενοι κακούρ
γοι μετά 5, μετά ΙΌ, μετά 20 ετών έγκάθειρζιν θα επανελθωσιν εν τή 
κοινωνίγ χρηστοί καί τίμιοι πολΐται. Άτυχώς τοϋτο δεν κατωρθωθη δια 
τών σωφρονιστηρίων, τά όποια επί πολλά έτη διατελοϋσιν υπο την διοι- 

κησιν άνδρών πολλής μελέτης, μακρας πείρας, άπειρου ζήλου, καί άφθο
νων βοηθημάτων τής πολιτείας καί τής κοινωνίας. Οί συγγραφείς τών θεω
ριών, καί οί διευθυνταί τών σωφρονιστηρίων, συνιστώντες έκαστος το ιόιον 
σύστημα, καυχώνται ότι διά τούτου, δυναται να επιτυχή η διορθωσις τό

σων ή τόσων επί τών 100 άπολυομενων,ως επι το πολύ δια χαριτων και 

εις άπόδειξιν επικαλούνται τάς στατιστικάς τών υποτροπών. Η πείρα 
δμ,ω; άπέδειζεν ότι οί άπολογισμοί ούτοι δεν είναι βάσιμοι, το μεν ενεκα 
μη ακριβών πληροφοριών τών διευθυντών τών σωφρονιστηρίων, το δε ενεκα 

τής ύποκρισίας τών πονηρών καταδίκων, εζαπατωντων τους επιστατας 
διά προσποιητής μετάνοιας. Ιδού κύριοι ή αληθής μαρτυρία τοϋ Crawford 
έν τή αναφορά δι’ ής δίδει λόγον τής άποστολής αύτοϋ προς τό Κοινοβού- 

λιον τών ’Άγγλων (άναγινώσκω έκ τής άναλύσεως τής αναφοράς τοϋ Craw

ford ύπό τοϋ Ducpetiaux). ’Εν έτει 1828 (δτε δέν ύπήρχεν το σύστημα τής 
διά χαρίτων άπολύσεως καί δ κατάδικος διήνυεν έν τφ σωφρονιστηριφ 
δλον τόν χρόνον τής ποινής). «Ό διευθυντής τοϋ σωφρονιστηρίου τής Ώ·- 
«βούονης έδημοσίευσε συγγραφήν έν ή κατεχώρει κατάλογον 160 καταδι- 

«κων άπολυθέντων, έζών τά έσημειοΰντο δια την καλήν διαγωγήν
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Βαύτών διά τήν σεβαστήν θέσιν ήν άνέκτησαν έν τή κοινωνί^* άλλ’ έν τή 
ίέπισκέψει τοϋ σωφρονιστηρίου τοϋ Sing-Sing δ κ. Κράουφορδ έμαθεν ότι 
«τριάκοντα έκ τών άπολυθέντων τούτων εύρίσκοντο έν υποτροπή έν τή 
«φυλακή ταύτή, καί 20 άλλοι είχον φυλακισθή άμέσως μετά τήν δηαο- 
«σίευσιν τής στατιστικής περί ής δ λόγος. Όύχ ήττον καί άν ήτον άληθές 
«ότι τά αποτελέσματα τοϋ συστήματος τής Ώβούρνης ήσαν τοσοΰτον εύ- 
«νοϊκά όσον ^δεται, είναι ούχ ήττον άληθές ότι τά μέσα τών δποίων γί-, 

»νεται χρήσις πρός έφαρμογήν αύτοϋ είναι ά.τάκ^ω.τα καί ασυμβίβαστα, 
»πρός τήν ένεστώσαν κατάστασιν τοϋ πολιτισμού*» (repugnent a l’hnma- 
niti et sont incompatibles avec 1’ etat actuel de la civilisation). Ταΰτα βέβαιοί 
δ Crawford περί τοϋ συστήματος τή; Ώβούρνης. Τί δέ βεβαιοΰσιν άλλοι 
Wc.pi τοϋ τής Φιλαδελφιας ; Ο .Mittermaier* «’Εάν ή άπόλυτος άπομόνω- 
»σις τών καταδίκων είναι έπικίνδυνος εις τήν ύγιείαν τού σώματος, είναι 
«πολύ μάλλον τοιαύτη ως πρός τήν ύγιείαν τή; ψυχής. Έκ τών τελευ
ταίων εκθέσεων περί τών σωφρονιστηρίων έξάγεται ότι έκ 48 άποφυλα- 
«κισθεντων τφ 1834, τρεις ήσαν βεβλαμμένο^ τόν νοΰν καί έπί 20 άπο- 
«λυθεντων τφ 1833 δύο ήσαν τρελοί καί εις βλάξ». Παρακατιόν* «Τό σύ- 

«στημα τής απομονωσεως είναι σύστημα ύλικής βίας κρατούν τόν κατά- 
«δικον ύπό τούς μοχλούς ως άγριον θηρίον έντός κλωβίου, όπως έμποδίσή 

«την βλάβην αύτοϋ* ένφ ή άληθής σωφρονιστική θεωρία συνίσταται εις 
«τήν χοήσιν ηθικής δυνάμεως άποτρεπούσης τόν φυλακισμένον άπό τών 

«κακών αυτού έζεων κτλϊ.’ίδου δε τι δ Γερουσιαστής καί 'Υφυπουργός τής 
Γαλλίας κόμης Γασπαρΐνος άνέφερεν έν έκθέσει τήν 6 Σεπτεμβρίου 1836 
πρός τόν ύπουργόν τών Εσωτερικών Montalivet. «Τά άτοπα τής άπολύτου 
«άπομονώσεως έφάνησαν παρά τοΐ; λαοί; οΐτινες έδοκίμασαν αύτήν. 'Ο 
«φυλακισμένος έγκαταλιμπανόμενος εις εαυτόν, περιστρεφόμενος εις τόν 
«κύκλον τών ιδεών αυτού άπηλπισμένος πίπτει εις παραφροσύνην. 0έ- 
«λουσα νά διόρθωση τήν έκπεσοΰσαν ψυχήν ή κοινωνία δέν έσκόπει νάδο- 
«λοφονήσγ αύτήν* τά άποτελέσματα ταυτα βεβκιωθέντα παρά λαοί; ήτ- 
»τον τοϋ ήμετέρου κοινωνικοί;, ή'θελον καταστή παρ’ήμϊν βαρύτερα το

σοΰτον, όσον μεγαλητερα είναι ή δραστηριότης τού πνεύματος,καί ή κοινω- 
«νικοτης (sociabiliti) αι οποϊαι· αποτελοΰσι τον χαρακτήρα του ήμετέρου 

«λαού.» Καί όμως έκεϊ ένθα τόσαι προσπάθειαι κατεβλήθησαν ύπέρ τής 
επιτυχίας τουτου ή εκείνου τοϋ σωφρονιστικού συστήματος δ κατάδικος 
έζερχόμενος τοϋ σωφρονιστηρίου, εις τήν θύραν αύτοϋ άπαντά τήν φιλαν
θρωπικήν εταιρίαν, ήτις τφ προσφέρει όλα τά μέσα τής περιθάλψεως, τής 
άσφαλοΰ; άποκαταστάσεως, τής έντιμου επανόδου εις τούς κόλπους τής 

κοινωνίας. Η υποτροπή εις τό έγκλημα δέν είναι συνέπεια δυστυχών πε
ριστάσεων* είναι άποτέλεσμα διεστραμμένου χαοακτήρος, καί πεπαλαιω
μένων εξεων, τα οποία ουδέ η απομονωσις,ούδε ή έργασία έντός τής φυλά-
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κής ήδυνήθησαν νά μεταβάλωσιν, xk\x έντέχνως καί ύπουλω; δ κακούρ
γος κατόρθωσε ν’ άποκρύπτη άπδ τών δμμκτων τών προϊσταμένων της 
σωφρονιστικής φυλακής. ’Απέναντι μαρτυριών τοιούτων τις έν τή αβέβαιο- 
τητι τής επιτυχίας, μάλλον είπεΐν έν τγί πιθκνότητι τή; αποτυχίας του 
ποθουμένου, ή'θελεν έν ήσυχφ συνειδότι άποφκσίσει νά έπιβαρυνη τδν λαδν 
της 'Ελλάδας μέ τδ χρέος δώδεκα εκατομμυρίων δραχμών χάριν τή; εφαρ
μογή; της θεωρίας της άπολύτου ή της περιωρισμένης άπομονώσεως; Μεθ’ 
δλον τδν έπί ογδοηκονταετίαν γενόμενον πάταγον ύπέρ τοϋ σωφρονιστικού 
συστήμ.ατος, άπέναντι τών δισταγμών περί της επιτυχίας, και τής υπέρογ
κου δαπάνης τή; οικοδομής τών σωφρονιστηρίων έσταμάτησαν τα μεγάλα 
και πλούσια Κράτη τή; Εύρώπης, και ούδ’ αύτη η Γαλλία, ούδ’ αύτη ή 
’Αγγλία μετέβαλον είς σωφρονιστήρια, άν και πολύ έβελτίωσαν τάς ποινι
κά; αύτών φυλακάς. Ώκοδόμησαν τινάς προτύπου; χάριν δοκιμής, άλλ’ αί 
πραγματικαί είναι αί παλαιαι κεντρικά! φυλακαί, και αί τών νεωρίων, 
μάλλον ή ήττον μεταρρυθμισθεΐσαι πρδς εισαγωγήν μάλλον έπωφελοϋς ερ
γασίας, πρδς άνετωτέραν δίαιταν, καί πρδς πνευματικήν διδασκαλίαν τών 

καταδίκων. 1
Παρ’ ήμϊν έν τούτοι; άνακινεϊται τδ ζήτημα της εισαγωγής τούτου η 

έκείνου τοΰ συστήματος της διά κελλίων άπομονώσεως τών καταδίκων, 
καί φαίνεται δσον ούκ έ'δει παροραθέν τδ ζητημα τών εξεταστικών φυλα
κών.Ή άνάγκη της μεταρρυθμίσεω; τούτων παρουσιάζεται ύπδ τρεις έπό- 
ψεις* α') τοϋ δικαίου τοϋ υποδίκου, ’β') τοΰ δικαιώματος τοΰ νόμου, γ') τοΰ 

συμφέροντος της πολιτείας.
"Ολα τά προταθέντα συστήματα περί διακρίσεων τών ύποδίκων καθ’ 

ηλικίαν, κατ’είδος τών άξιοποίνων πράξεων, κατά την έπαπειλουμένην 
ποινήν έγκατελείφθησαν ώ; άλυσιτελή. Τδ μόνον δπερ η πείρα έδειξε 
χρήσιμον καί άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως είναι δ χωρισμός τών ύποδίκων 

είς κελλία καθ’ ένα έκαστον. Άλλ’ δ χωρισμός τών ύποδίκων έχει σκοπδν 
πάντη διάφορον της άπομονώσεως τών καταδίκων. Ή άπομόνωσις έν ταΐς 
ποινικαΐς φυλακαΐς σκοπδν έχει την πρόληψιν της άμοιβαίας διαφθοράς 
τών καταδίκων. Άλλ’ δ ύπόδικος ύποτίθεται άθώος είσέτι, καί. άνεπιλή- 

πτων ένώπιον τοΰ νόμου ηθών. “Όταν δέ ή πολιτεία στερή αύτδν της 
προσωπικής ελευθερία; έπί τώ λόγω, μάλλον είπεϊν έπί τή προφάσει τοϋ 
νά προλάβη την άπόδρασιν, ή τήν έξάλειψιν τών ένδείξεων της ένοχης 
αύτοΰ, δ φυλακιζόμενος έχει τδ δικαίωμα τοϋ ν’ άπαιτήση τούλάχιστον 
έν δωμάτιον δπως μένη έν αύτω άνένοχλήτως, χωρίς νά ύποβληθή είς 

την τιμωρίαν τοϋ θεάματος εκατόν κακούργων ρυπαρών, κακοήθων, άσχη- 
μονούντων, χωρίς νά ήναι ήναγκάσμένο; εί; την άηδίαν της συναναστρο
φής, της ομιλίας, καί της κοινής μετ’αύτών διαίτης,χωρίς νά ύποβάλληται 
εις τδν κίνδυνον της διαφθορά; τών χρηστών έξεων καί τών ηθών αύτοΰ.
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Είς τδ σωφρονιστήριον η έν τώ κελλίφ άπομόνωσις είναι τδ μέσον τοΰ νά 
αίσθκνθή δ κατάδικος τδ βάρος της ποινής. Εισερχόμενος έν τη φυλακή 
ένδύεται τδν μανδύαν τοϋ κακούργου, έγκλείεται είς είδό; τι κτιστοΰ σπη
λαίου, έν ω διά μηχανήματος είσάγεται είς αύτδν καθ’ εκάστην ώραν ή 

κανονισμένη τροφή καί δλίγον ύδωρ- άλλ’ άνθρωπος δέν φαίνεται. Ό 
κατάδικος κράζει τδν έπιστάτην, ζητεί τδν διευθυντήν, ούδείς ακούει. 
Ούτώ λοιπδν θά ζησει ώσεί κλεισμένος έν τάφφ έφ’δρου ζωής! έπί δέκα 

έτη ! έπί έξ δλα έτη ! Απελπισία! προτιμότερος δ θάνατος. ’Απεναντίας 
δ υπόδικος εισέρχεται είς την φυλακήν μέ την πεποίθησιν αν ήναι άθώος 

δτι την έπιοΰσαν, μετά πέντε, τδ πολύ μετά δέκα ήμέρκ; θά έξέλθη* καί 
ένοχος αν ήναι ίσως ή άνάκρισις δέν θά εύρη τάς άποδείξει; τή; ένοχή;* 
τδ συμβούλιον δέν θά τδν παραπέμψη’ οί ένορκοι θά τδν άθωώσωσι. Έξ 
άλλου έν τη φυλακή δέν άλλάσσει ένδυμα, ού’τε τρόπον ζωής. Οί οικείοι, 
οί φίλοι τφ χορηγοΰσι την συνήθη τροφήν. Μετά την έξομολόγησιν τοΰ 
άνακριτοΰ δόναται νά βλέπη αύτούς καί νά συνδιαλέγηται μετ’αύτών έπί 
ώραν. Έν τφ κελλίφ δόναται νά βλέπη τδν ύπηρέτην, τδν έπιστάτην της 

φυλακές, καί νά ζητη παρ’αύτών παν δ,τι θεμιτόν. Δόναται ν’άναγινώ- 
σκη παν βιβλίον μη επικίνδυνον είς τά χρηστά ήθη, νά γράφη, νά έργά- 
ζηται άν γνωρίζη τέχνην, νά διασκεδάζη άν γνωρίζη μουσικήν κτλ. Τδ 

κελλίον λοιπδν της έξεταστικής φυλακής είναι έν δωμάτιον, μικρόν έξ 
άνάγκης, τδ δποΐον τώ χορηγείται ϊνα μη ταπεινοϋται άπέναντι τών λοι
πών φυλακισμένων ώς σύντροφος αύτών, ΐνα μή ένοχλήται ύπδ τή; συνα

ναστροφής καί τή; ομιλίας άλλων ρυπαρών ·ή κακοήθων συντρόφων, ΐνα 
έπανέλθη έν τί) κοινωνίφ, οίος είσήλθεν έν τη φυλακή, δι’ δλίγας ημέρας 

άποχωρισθείς τών οικείων καί τών φίλων. Τδ κελλίον λοιπδν τής εξετα
στικής φυλακή; είναι μέσον ούχί άπομονώσεως, άλλά χωριστής διαμονής.

"Εκαστος ύμών έχει μάλλον ή ηττον άκριβεΐς πληροφορία; περί τής κα- 
ταστάσεως τών φυλακών μας' άλλ’ έγώ έκ καθήκοντος δηυ.οσίας ύπηρεσίας 
έπεσκέφθην αύτάς πολλάκις, καί ιδίως πρδς τδν σκοπδν τοϋ νά παραστήσω 
τήν κατάστασιν αύτών είς τήν Κυβέρνησιν. Ιδού οποίας τάς ευρον τότε; 
καί πιστεύω δτι σήμερον δέν είναι είς καλητέραν κατάστασιν. Σάς άνα- 

γινωσκω μικράν περικοπήν άναφοράς τήν οποίαν ύπέβζλον είς τδ έπί τής 
Δικαιοσύνης ύπουργεΐον τήν 24 ’Ιανουάριου 187 3. «Ό έκ περιέργειας, ή 
κατά καθήκον, έπισκεπτόμενος, τάς φυλακάς ταύτας παρά τήν εΐ'σοδον 
άναγκάζεται νά φράξη τήν άναπνοήν ένεκα τής ό'ζης τοΰ άποπνέοντος άέ- 
ρος. Τά δωμάτια, ώς έπί τδ πλεϊστον ποόσγαια, στενά, καί βαθέα σπή
λαια, διά μόνης τής θόρας δέχονται άμυδρδν φώς καί δλίγον άέρα, περι- 
κλείουσι δ’ έκαστον πλείονας τών δύο, ένίοτε 30—50 ρακένδυτα; καί 
ρυπαρούς, έπί τών* προσώπων τών όποιων παρίσταται έζωγραφημένη ή 
άναίδεια τή; έξκχρειώσεως, ή διαφθορά τής ψυχής, καί ή καταστροφή τφν
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' ζωτικών δυνάμεων. Μετά φρίκης 'καί άθυμίας-βλέπει τις την εσωτερικήν 
■κατάστασιν τών φυλακών τούτων, έν αίς ύπόδικοι καί κατάδικοι, νέοι καί 
γέροντες, πάσης τάξεως και παντός επαγγέλματος, έν άργίγ καί κακοη- 
θείκ σηπόμενοι έντδς τ^ςύγρασίας συνωθοϋνται παραδεδομένοι είς παντός 
εί'δους κατάχρησιν καί αίσχρουργίαν, μεταδίδοντες άλλήλοις τά' έλαττώ- 
μκτα καί την διαφθοράν ενός έκαστου, καί διά κτηνώδους αδιαφορίας, ή 
διά σαρκασμών άναιδών, βλασφημοΰντες είς την Πρόνοιαν τοϋ Θεοϋ καί 
έμπαίζοντες είς την δικαιοσύνην τών άνθρώπων».

’Εννοείτε όποια είναι έν δμίλφ τοιούτω ή θέσις τοΰ χρήστου πολίτου, 
δστις προφυλακίζεται ώς ύποπτος αξιοποίνου ποάξεως, της δποίας ί'σως 
είναι αθώος, την δποίαν ίσως έπραξεν έν καταστάσει άμύνης, η είς βρα
σμόν ψυχικής δρμ·ης, ή έξ άμελείας, ή οποία ίσως έπί τέλους χαρακτη- 
ρισθη άπλοΰν πλημμέλημα η πταίσμα. Είς τάς ποινικά; φυλακάς πάντως 
έ'χει καθήκον η πολιτεία νά χορηγνί είς τόν κατάδικον αέρα καθαρόν, 
τροφήν, έργασίαν, διδασκαλίαν. "Οταν δέν έ'χγ τά πρός τοϋτο μέσα, δι
καιολογείται απέναντι τοϋ κακούργου, διότι ούτος έξ ίδιου αμαρτήματος 
εθηκε την πολιτείαν είς την άνάγκην τοΰ νά τόν κλείσγ έν τγ φυλακή. 
Είναι δλως αδικαιολόγητος η πολιτεία, πράττει αύτόχρημα κακουργίαν, 
δταν έν τώ Μενδρεσέ,ή άλλη φυλακγ τοϋ Κράτους, έγκλεί-ρ τδν πολίτην 
έπί τρεις, έπί έ'ξ, έπί δώδεκα μήνας, καί μετά παρέλευσιν αύτών τώ λέγει- 
δι’ένδς βουλεύματος ή διά μιάς άποφάσεως «είσαι αθώος, ήτον άδικος η 
προφυλάκισις" έπάνελθε είς τδν οϊκόν σου, ινα εύρ-ρς αύτδν έρειπωμένον* 
έπάνελθε είς τούς κόλπους της κοινωνίας τελειοδίδακτος κακούργος πλέον, 
λώποδήτης η πλαστογράφος, διά νά σέ συλλάβω έκ νέου, καί νά σε στειλω 
είς τδ σωφρονιστήριον». Τοϋτο λέγεται κυβερνητική πρόνοια, καί δικαιο
σύνη παο’ ήμΐν ! Είναι λοιπόν έπικατ-άρατος δ πταίστης έν τοιαύττ] πο
λιτεία ; Ή τροφός ητις ώφειλεν είς τδν πολίτην γάλα χρηστοήθειας καί 
τροφήν αρετής τδν διέθρεψεν έπί έ'τος μέ την άπανθρωπίαν τοΰ κακούρ
γου, καί την χολήν τοΰ δεσμώτου. Τά πάθη καί τά ηθη αύτών έδιδά- 
χθη δ υπόδικος έν τ-ρ φυλακή, έξερχόμενος δέ τούτων αποδίδει τη κοι
νωνία τροφεία αντάξια ης έ'λαβεν άνατροφης.Τί συμβαίνει δταν πρόκηται 
νά προφυλακισθη πρόσωπον άνηκον είς τάς άνωτέρας τάξεις της κοινωνίας;. 
'Η πολιτεία ένοικιάζει τινά ιδιωτικήν οικίαν διά την προφυλάκισιν τοΰ 
καταδιωκομένου. Άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει ποΰ η συνταγματική ίσότη,ς · 
ένώπιον τοΰ νόμου ; Άρχ δ έργάτης, δ βιομηχανος, δ έμπορος, προφυλα- 
κιζόμενος έπί τ·ρ άπλ'ρ ύπονοία ένοχης δέν έ'χει τά αύτά ενώπιον της δι
καιοσύνης δικαιώματα, δποϊα δ συντάκτης ένδς πολιτικού άρθρου, δ εύγε-, 
νης ύποπτος περιθάλψεως ένδς λγστοΰ, δ υπάλληλος δ καταδιωκόμενος 
έπί παραβάσει τοΰ καθήκοντος της ύπηρεσίας ;

Ή έγκάθειρξις πολλών ύποδίκων έν τ·ρ αύτη φυλακή έχει άλλο ούχί

['
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άνάζιον λόγου άτοπον. Ό συλληφθείς ώς ύποπτος αξιοποίνου πράξεως 
εισερχόμενος έν τη φυλακή . τοΰ Μενδρεσέ η τοϋ Κόκλα, εύρίσκεται άνα- 
μέσον 170 η 190 ύποδίκων καί καταδίκων, μεμυημένων δλα τά μυστήρια 
της άνακριτικης έπιστημης, καί τ$ίς τέχνης ιν’άποπλανησωσι την δικαιο
σύνην άπδ τά ί'χνη τοΰ έγκλήματος. "Ολοι ουτοι μετά πάσης άφιλοκερ- 
δείας παρέχουσιν είς τδν νεόφυτον λεπτομερείς δδηγίας καί συμβουλάς, 
δπως έξαπατηση την άνάκρισιν, καί καλύψη τήν άλήθειαν. Είς τάς πόλεις 
της εσπερίας Εύρώπης, έν αΐς ίδρύθησαν εξεταστικά! φυλακαί κατά τδ σύ
στημα τοϋ κατ’ άτομον χωρισμού τών ύποδίκων, η δικαστική άνάκρισις 
προβαίνει ασφαλώς καί ταχέως είς τδ έ'ργον αύτ·ης,. καί δ νόμος έφαρμό- 
ζεται ακριβώς μη παρεντιθεμένων τών προσκομμάτων, τά δποϊα παρ’ ημϊν 
γενν^ η διδασκαλία τών φυλακισμένων είς τδν εισερχόμενου έν τν; έξετα- 
στικ·ρ φυλακή. Έφ’ οσον λοιπόν είς τών δικαιολογητικών σκοπών τνίς προ- 
φυλακίσεως είναι ή έξιχνίασις της άληθείας διά της άπομονώσεως τοϋ 
ύπόπτου, δ σκοπός έντελώς αποτυγχάνει άνευ καταλλήλων έξεταστικών 
φυλακών.

Σπουδαιότερα είναι η τρίτη έ'ποψις τ-ης ανάγκης αύτών. Τδ ζήτημα τ^ς 
άναδιοργανώσεως τών ποινικών φυλακών άφορά είς την διόρθωσιν τοϋ χα- 
ρακτηρος καί τών ηθών τοΰ κακούργου. Έάν ό σκοπός έκατορθοΰτο τδ 
κέρδος θά -ητο μέγα. Άτυχώς ή έπιτυχία είναι λίαν άμφισβητουμένη. ‘Ο 
Crawford, δ Ducpetiaux, δ De Thun, δ Dr Julius βεβαιοΰσιν δτι τδ σύστημα 
τ^ς καταναγκαστικης έν πνευματική άπομονώσει έργασίας έντελώς άπέ- 
τυχεν. Ό Mittermaier, δ Toqueville καί Beaumont, δ Cb. Lucas, δ Moreau 
Cristophe, δ Berenger καταδικάζουσι τδ σύστημα της άπολύτου άπομονώ
σεως. Ή άναδιοργάνωσις λοιπόν τών φυλακών κριτά τοϋτο η έκεϊνο τδ 
σωφρονιστικόν σύστημα ούδόλως έγγυάται τήν είς τήν κοινωνίαν άπόδοσιν 
τών καταδίκων έναρέτων καί φιλονόμων. Έκ τοΰ έναντίου τδ ζήτημα 
τνίς μεταρρυθμίσεως τών έξεταστικών φυλακών άφορ^ είς τήν πρόληψιν 
της διαφθοράς τοΰ ύποδικου εισερχομένου έν τ·ρ φυλακή έναρέτου καί χρη
στοήθους.

Κρατούνται νΰν έν ταΐς φυλακαΐς τοΰ βασιλείου 1630 ύπόδικοι άναμε- 
μιγμένοι μετά καταδίκων είς θάνατον, είς δεσμά ισόβια ή πρόσκαιρα, ειρ
κτήν καί φυλάκισιν λ. χ. έν τφ Μενδρεσέ κρατοΰνται 83 ύπόδικοι μετά 
101 καταδίκων, εν τ·ρ φυλακή τοΰ Κόκλα 143 ύπόδικοι μετά 30 κατα
δίκων. Ή αύτή άνάμιξις ύπάρχει είς δλας τάς φυλακάς. Άλλ’ δ άριθμδς 
τών 1600—1700 ύποδίκων δέν άποτελεΐται έκ τών αύτών προσώπων έπί 
έτος,ή έπί μίνα. Καθ’ έκάστην έξέρχονται ύπόδικοι μετά τριών,έξ,δώδεκα, 
ή καί περισσότερων μηνών προφυλάκισιν, και εισέρχονται νέοι. ’Έχετε δέ 
υπ’ δψει δτι έκ τών εισερχομένων έξέρχονται άπολυόμενοι διά βουλευμάτων 
50 τοΐς άθωούμενοι δέ ύπδ τών Κακουργιοδικείων, ή καταδικαζόμενοι 
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εις ολίγων μηνών φυλάκισιν οί ημίσει; των παραπεμπομένων. εϊς δίκην.- 

"Ωστε έ'χομεν 75 έκ των 100 προφυλακιζομένων ώ; Αθώου; επανερχόμε
νους εις τούς κόλπους τνϊ; κοινωνίας μετά έξ μηνών, η ένος έτους διαμονήν 
έν ταΐς φυλακαϊς. Ένθυμηθητε τά διδάγματα και την ανατροφήν τά 
όποια ούτοι έ'λαβον έν τί) φυλακή, καί φαντασθ'ήτε οποία καθημερινή καί 
αδιάκοπος διαμοιβη αισθημάτων καί ηθών μεταξύ των Αποφοίτων τών 
εξεταστικών φυλακών και τών εργατών τ·η; κοινωνίας, Ιδού τι περί τού

του άνέφερον προ δεκαετίας προς το επί τ·η; Δικαιοσύνης υπουργείου. «’Επι
τρέψατε μοι, κ. Υπουργέ, νά προσθέσω ότι ύπηρετών κατά το 1852 ώς 
είσαγγελεύς ΙΙλημμελειοδικών έν Άθηναις έπεσκέφθην πολλάκις την 
φυλακήν του Μενδρεσέ κατά τάς νυκτερινά; ώρας, καθ’ Ας οί φυλακισμέ
νοι έ'μενον περιωρισμένοι έντος τών θαλάμων, καί διά της μικρά; θυρίδος, 
ή'τις έκ τ^ς θύοας έκάστού θαλάμου χρησιμεύει εις έπιτηρησιν τοϋ φύλα- 

κος, ηθέλησα νά βεβαιωθώ ίδιοι; ομμασι περί τ·ης διαίτης τών φυλακι
σμένων. Ή συνηθης αύτών ασχολία καί διασκέδασις κατά τάς ώρας τ$ίς 
αγρυπνίας ητο, καί δεν ύπάρχει λόγος διά ν’ αμφιβάλλω ότι εξακολουθεί 
πάντοτε νά ψναι, το νά κάθηνται χαμαί διπλοποδιτί εϊς κύκλον άπαντες 

οί έν τώ, αύτφ δωματίω διανυκτερευοντες, τών όποιων δ Αριθμός εϊ'ς τινα 
δωμάτια Ανέρχεται μέχρι τών 30, έκαστος δέ τούτων κατά σειράν εισερ
χόμενος εις τδ κέντρον τοΰ κύκλου, εί'τε νά διακωμφδη την δίκην αύτοϋ, 

εί'τε νά διηγηται ώς επίζηλον άθλον πάσαν παρ’ αύτοΰ, η παρ’ άλλου κα- 
τορθωθεΐσανκακουργίαν η κακοηθειαν, εϊς βλάβην και έμπαιγμδν τίς κοι
νωνίας καί τοΰ νόμου. Την ημέραν όλοι οί φυλακισμένοι έντος της αύτ-ης 
αύλ·ης συμπεριπατοΰντες άνακοινοϋσιν Αλληλοις την διδασκαλίαν καί τ·ην 
διασκέδασιν της παρελθούσης νυκτός, καί συλλέγουσιν ύλην διά την έπερ- 
χομένην. Αυτή είναι ί'σως ή όλιγώτερον κακοήθης τών διασκεδάσεων, συ
νάμα δέ καί ή μόνη ηθικη και διανοητική διδασκαλία, την οποίαν ευρί
σκει έν τ$ φυλακή πας, εί'τε δικαίως εί'τε αδίκως, έπίπολύν η ολίγον χρό
νον ώς ύπόδικος εισερχόμενος έν ταΐς φυλακαϊς. Άφ’έαυτης δέ έξάγεται 
ή συνέπεια ότι δέν είναι ανάγκη της έπί πολλάς ημέρας έγκαθείρξεως τοϋ 

ήθικωτέρου έκ τών τίϊς μέσης τάξεως πολιτών, οίτινες συνήθως ύπόκειν- 
ται εις προφυλάκισιν, όπως άποκαταστ^ τελειοδίδακτος εϊς παν είδος κα- 

κουργίας καί κακοηθείας».
Τοΰτο είναι τδ σχολεΐον εις τδ όποιον η πολιτεία στέλλει καθ’ έκαστον 

έ'τος τέσσαρας χιλιάδας πολιτών κατ’ ελάχιστου όρον, καί μετά την έκ- 
μάθησιν πάσης αίσχρουργίας καί κακουργίας αποστέλλει τρεις χιλιάδας έξ 

αύτών άπδ άκρου εις άκρον τοϋ βασιλείου, ΐνα έφαρμόσωσιν όσα έ'μαθον έν 
τγί φυλακή, καί διδάξωσι καί άλλους. Έάν έξετάσωμεν τάς μετά μακρινά 
διαλλείμματα δημοσιευθείσας στατιστικά; της ποινικής δικαιοσύνης εύρί- 
σκομεν πάντοτε προβαίνοντα τδν αριθμόν τών αξιοποίνων κακοήθων πρά-
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ξεων, και καθ’ έκαστον έ'τος αύξάνοντα τον Αριθμόν τών χαρίτων δι’ ελ- 
λειψιν χώρου έν ταΐς φυλακαϊς. Καί μολαταύτα όφείλεται εϊς τήν Αγαθήν 
φύσιν τοϋ ελληνικού λαοϋ ότι δέν είναι χειροτέρα η κοινωνική κατάστα- 

σις ημών.

Προς διόρθωσιν τών μεγάλων τούτων Ατοπημάτων, και τών όλεθρίων 
αποτελεσμάτων τών έξεταστικών φυλακών δέν ύπάρχουσινοί δισταγμοί, 
αί Αμφισβητήσεις, αί Αντεγκλήσεις τών πολλών, καί διαμαχομένων θεω

ριών τών σωφρονιστικών συστημάτων. 'Έν σύστημα διά τάς εξεταστικά; 
φυλακάς' καί τοΰτο παρεδέχθη η θεωρία καί έπεδοκίμασεν η πρακτική. 
Εϊς την έξεταστικήν φυλακήν έν μικρόν δωμάτων,ήτοι έν κελλίον μέ όπω- 
σοϋν μεγαλητέρας διαστάσεις δι’ έκαστον υπόδικον, έ'χον μικρόν χώρον εϊς 

την αυλήν η τδν διάδρομον της φυλακής, όπως Αλλάσση τδν Αέρα του 
κελλίου.Έπειδη δέ η εργασία είναι προαιρετική διά τδν υπόδικον,καθώς καί 
ή διδασκαλία τέχνης, ή έξεταστική φυλακή δέν έ'χει Ανάγκην ούτε διπλών 
κελλίων, ούτε αιθουσών κοινής έργασίας, ούτε αποθηκών, ούτε έργαλείων, 
ούτε αγρών ή κήπων. Ή αρχιτεκτονική λοιπόν είναι άπλουστάτη καί τδ 
οικονομικόν ζήτημα πολύ όμαλώτερον. ’Εάν χρειάζωνται 800,000 δραχ. 
διά σωφρονιστηρίου χωρητικότητος 300 καταδίκων, Αρκεί τδ ήμισυ δι’ έξετ 

■ ταστικην φυλακήν τής αύτή; χωρητικότητος έν Άθηναις. Άλλ’ εις τάς 
έδρας τών λοιπών δικαστηρίων δέν ύπάρχει Ανάγκη έξεταστική; φυλακής 
εϊμη που μέν δι’ εκατόν, ποΰ διά πεντηκοντα, καί ποϋ δι’ όλιγωτέρους 
υποδίκους. "Ωστε άνευ δυσχερείας τίνος δύναται η Κυβέρνησις νά οικοδομή 

Ανά μίαν,η πλειοτέρας συγχρόνως,Αναλόγως τών κεφαλαίων τά όποια δύ
ναται κατ’ έ'τος νά διαθέτγ. Είπον ήδη οτι εϊς έκάστην τών φυλακών τού
των δύναται νά προστεθή μία πτέρυξ διά τούς έλαφροποινίτας, ή έγκά- 
θειρξις. τών οποίων μετά τών καταδικαζομένων εϊς εγκληματικά; ποινάς 
επιφέρει τδν αυτόν κίνδυνον τίϊς διαφθορά; τον όποιον διατρέχουσιν οί 
υπόδικοι.

Λοιπόν, Κύριοι, Αφοσιούμενοι εις τδ έ'ργον τη; Αναδιοργανώσεως τών ποι
νικών φυλακών, κατά τδ σύστημα της απομονώσεω; διά κελλίων, διώ- 
κομεν την χείμαιραν της διορθώσεως τών κακούργων καί Αφίνομεν έρμαιον 
τής διαφθοράς, τούς υποδίκους. Έπιχειροΰντες την οικοδομήν σωφρονιστη
ρίων ή σωφρονιστηρίου άπαιτοϋντο; την δαπάνην 800,000 δραχμών, κιν- 
δυνεύομεν, Αφοΰ δαπανησωμεν τάς 300,000 εϊ; αποζημίωσήν (συμβούλων, 

μηχανικών, έργοδηγών Αλλοδαπών καί ημεδαπών, Αγοράν γηπέδου, προ
μήθειαν ύλικοΰ νά μείνωμεν έπί έτη πολλά έ'χοντες τδ θέαμα τών θεμε
λίων τοΰ νέου- θεάτρου, ή μόνου; τού; βόθρους τών θεμελίων διά ν’ Ανα- 
γινώσκομεν τάς έκθέσει;- τοΰ άξιοτίμου κ. Βάοα περί τοΰ περιεχομένου έν 
αυτοί;.

Δέν έ'χω ψήφον πολιτ.ευτοΰ, ούδέ φωνήν πλέον ύπαλλήλου ή Αρχής.'Ως 
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πολίτης καλώ τού; έ'χοντας ψέφον vj φωνήν νά εί'πωσιπρός τούς Ύποργούς 
τοϋ Βασιλέως. Έκ τών ένόντων βελτιώσατε τάς ύπαρχούσας φυλακάς διά 
τούς καταδίκους, και προς τοϋτο μεταποιήσατε άχρηστα η ερειπωμένα 
παλαιά κτίρια, και εισαγάγετε έν αύταϊς άερα καθαρόν, τροφήν* περίθαλ- 
ψιν τοϋ σώματος, θεραπείαν τές ψυχές, εργασίαν και θρησκείαν. Άφίσατε 
αύτούς άνά δέκα, δώδεκα, η και πλείονας εις κοινά εργαστήρια καί υπνω
τήρια. Ουδέποτε εις τον άνθρωπον εξαλείφεται το αΐ'σθημα της κοινωνι
κότητας, καί δ κακούργος ζητεί ένα φίλον παρηγοριάς και άγάπης, καί ό 
έσχατος τών κακούργων διατηρεί έν ί'χνος αίδοΰς. Έν τη άπομονώσει δ 
δσον δήποτε άσθενης οδτος χαλινός έκλείπει* έν τφ κελλίφ δ κακούργος 
μεταβάλλεται εις άσελγέ πίθηκον $ άγριον πάνθηρα. Έάν μη τοϋτο, διά 
προσποιητές ύπομονης καί ύπουλότητος ζητεί νά έπιταχύνη την έξοδον 
έκ τοϋ σωφρονιστηρίου ΐνα έπανέλθη είς τάς παλαιάς του έξεις. Άφίσατέ 
τον λοιπόν έργαζόμενον έν μικρή τινι έλευθερίγ, καί προσπαθήσατε διά 
της γλυκύτητος καί διά τές πνευματικές διδασκαλίας νά τον καταστη- 

σητε συμπαθέ έν μέσφ τές μικράς κοινωνίας τών συνεργατών του. 
Διά τοιαύτης τών φυλακών μεταρρυθμίσεως έξεπληρώσατε το καθέκον 
τές πολιτείας προς τον κατάδιάον.Άλλά συγχρόνως καί πρωτίστως στρέ
ψατε το βλέμμα προς τόν -ύπόδικον, μεριμνησατε διά νά μη χάσητε, νά 
μη κάμητε διαφθορέα καί αδιάλλακτον έχθρον τές κοινωνίας τον χρη
στοήθη, καί άθώον ί'σως πολίτην, τον δποΐον άτυχεϊς περιστάσεις, παρεννόη- 
σις, ενίοτε η κουφότης τοϋ άνακριτοϋ, η τοΰ δικαστικού Συμβουλίου, άπέ- 
στειλαν είς προσωρινήν φυλάκισιν. Διά τούτον φροντίσατε ΐνα μη διαφθαρ^ 
έν τ$ φυλακή, καί άπ’αυτές έξερχόμενος διαδώση το μίασμα τοΰ εγκλή
ματος είς ολην την κοινωνίαν. Οικοδομήσατε λοιπον προ πάντων φυλακάς 

διά τούς υποδίκους καί τούς έλαφροποινίτας, καί παυσατε πάσαν μελετην 
καί πάσαν άνωφελέ δαπάνην προς άνέγερσιν σωφρονιστηρίων τές Φιλαδελ- 

φίας. Φείδεσθε τών ιδρώτων τοΰ άτυχοΰς αύτοΰ λαοΰ. Μη σπαταλάτε 
τάς μικράς οικονομίας τοΰ βιομηχάνου και μη καταναλίσκετε τον άρτον 
καί τον οίνον, τον δποΐον άφαιρεΐτε άπό το στόμα τοΰ γεωργοϋ, είς έπι- 
χειρησεις άπερισκέπτους καί άγονους, χάριν προσποιητές κακώς έν- 
νοουμένης φιλανθρωπίας. Ναι φιλανθρωπία* έλεος. Πρώτον διά τόν χρη
στοήθη, καί ί'σως άθώον ύπόδικον. ’Έπειτα διά τδν κατάδικον άπαταιώνα 

καί ληστην. Προ πάντων, διά τόν φορολογουμενον έργάτην.
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Προκειμένου νά μελετηθώ τό ζητημα τές έφικτές διοχετεύσεως τών έν 
τοΐς πέριξ τών ’Αθηνών αυτοφυών ύδάτων έπεσκέφθην μετ’ ειδημόνων 
υδραυλικών τάς κυριωτέρας καί άφθονους πηγάς τές ό'πισθεν τοΰ Πεν- 
τελικοΰ πεδιάδος τοΰ Μαραθώνος καί τού ό'πισθεν τοΰ Πάρνηθος Ώρω- 

πού. Ό κ. Δήμαρχος ’Αθηναίων μοί άνέθηκε τό χημικόν μέρος τών μελε
τών τούτων, ένφ είς εαυτόν καί τόν καθηγητην κ. Γ. Σούλην έπεφυλά- 
ξατο τό ύδραυλικόν μέρος. Ένηργησαμεν δέ δμοΰ πρώτον έπιτοπίους έοεύ- 

νας καί κατόπιν έγένοντο, άφ’ ενός μέν αί δέουσαι καταμετρήσεις καί οί 
μηχανικοί ύπολογισμοί, άφ’ ετέρου δέ αί έπί τών συλλεγέντων δειγμάτων 
τών ύδάτων τούτων χημικαί άναλύσεις.

Περί τών τελευταίων τούτων λοιπόν εργασιών έσται ημΐν σημεοον 
έν συντόμφ δ λόγος, καί πριν έ είσέτι συντελεσθν; τό ύδραυλικόν μέρος 
τών γενομ.ενων έρευνών, διότι φρονώ ότι ώς πρώτον καί σπουδαιό
τερου παρίσταται τό ζητημα άν τά έν λόγφ ΰδατά είσι πότιμ,α καΓ· 
ύγιεινά, κατόπιν δέ μόνον συμφέρει νά γένηται λόγος περί τοΰ καταλλη
λότερου τρόπου τές άνυψώσεως καί διΟχετεύσεως αύτών μέχρι τών ’Αθη
νών καί περί τές άπαιτουμένης πρός τοϋτο δαπάνης.

Είναι άναμφισβητητον ότι η μεταξύ τοΰ Πάρνηθος, τοϋ Πεντελικοΰ καί 
τοΰ 'Υμηττού κείμενη λεκάνη τών’Αθηνών δέν στερείται πηγαίου ύδατος 
καί δτιούδ’ές-ερεΐτο τοιούτου κατά την έποχην τές άρχαιότητος, δτε, ώςγε 
δ Παυσανίας ιστορεί, έσεμνύνετο η ’Αττική έπί φυτείαις καί δάσεσιν.Έάν 
δέ ύποθέσωμεν δτι η τότε περΐσυναγαγοϋσα τό ύδωρ αιτία καί σήμερον 

έτι ύφίσταται έν μέρει, διότι έξηφανίσθησαν μέν τά δάση, ούχ ^ττον 
δμως έμ,ειναν τά τρία ό'ρη, άτινα ,κατέχουσι σήμερον καθώς τότε πάντας 
τούς εύνοϊκούς είς την συγκέντρωσιν τοΰ υδατος ορούς, άμηχανοϋμεν μη 
δυνάμενοι νά έξηγησωμεν την σήμερον τοσοΰτον έπαισθητην άνυδρίαν τές 

λεκάνης τών ’Αθηνών.
Τό έπί την έπιφάνειαν τές γές πίπτον η έπ’αυτές ρευστοποιούμενον 

ύδωρ εισδύει διά τών χωμάτων καί πορωδών βράχων τοΰ έδάφους είς βαθύ

τερα στρώματα μεχρισοΰ συνάντηση διαστρώσεις πετρωμάτων άδιαορόχους* 
έπ’αύτών εί'τε κυλινδεΐται καί. ρέει τότε πρός σημεία κατωφερέστερα, εί'τε 
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συνάγεται εντός κοιλωμάτων κα! εισόδων ώς έν φυσιζαΐ; δεξαμεναΐς. Ούτω 
δέ πορευόμενον τδ ύδωρ εί'τε άναφαίνεται πάλιν ποΰ έπ! τ·ης έπιφανείας τίίς 

γ·ης και άποτελεΐ τάς πηγάς, τούς ρύακας κτλ, είτε ρέει ύπδ την γ·ην. 
Τδ έπί ύψηλών δρέων Υποτιθέμενον ύδωρ άναφαίνεται συνήθως παρά τούς 
πρόποδας αύτών, ενώ τδ κατά τδν αύτδν τρόπον ύπδ τδ έδαφος τών κοι
λάδων συγκεντρούμενον, ρέει ύπογείως πρός τι χθαμαλώτερον σημεΐον κα1 
δέν δύναται πλέον ν’ άναφανγ έπί της έπιφανείας. Τούς ρόας τούτους δρί- 

ζουσιν δμως καί ρυθμίζουσιν αί γεωλογικά! διαστρώσεις τοϋ εδάφους κα'ι 
είναι εύνόητον δτι τδ ύδωρ δέν δύναται νά κρατηθγ έπί τ^ς έπιφανείας 
πορώδους εδάφους, ούδέ νά διέλθγ διά τοιούτου υδατοστεγούς, καθώς 
επίσης δτι θέλει ακολουθήσει την διεύθυνσιν καί κλίσιν τών διαστρώσεων 

καί τών έν αύταϊς χαραγμών κα! ρηγμάτων.
Είναι λοιπόν άναντίρρητον οτι τά τρία περιορίζοντα τδ λεκανοπέ- 

διον τών ’Αθηνών δ'ρη είσίν ύδροφόρα, διότι είσέτι βλέπομεν τάς σπου
δαίας πηγάς της Βάρης, τοΰ Καρρά, τ·ης Καισαριανης, τοΰ Σταυροΰ, τοΰ 

Σπάτα, της Πεντέλης, της Ραφίνας, τοΰ Μαραθώνος, τοΰ Σουλίου, της 
Σταμάτας,τ^ς Χελιδονοΰς καί τών’Αδαμών,της Κ'ηφισσίας,τοΰ ’Αμαρουσίου, 
τνίς Δεζελείας, τοΰ Ώρωποϋ, του Καλάμου, της Μονής τνίς άγίας Τοιάδος, 
τοΰ Βαρυπόμπι,τΫίς λίμνης του Κουμουνδούρου, τών Καλυβιών τνίς Μάνδρας, 
τοΰ Δαφνιού, τοϋ Σζαραμαγκά κτλ. χυνούσας τδ ύδωρ αύτών έκ τών δρέων 
τούτων κατά πάσας τάς διευθύνσεις. Άλλά τοΰθ’ δπερ φαίνεται παράδο
ξον, δτι δηλαδη πάντα σχεδόν τά ύδατα δέν χύνονται πρδς τδ μέρος τών 
’Αθηνών, άλλ’ έκ τών άντιθέτων ύπωρειών είς τάς πέριξ θαλάσσας, έλέγ- 
χεται ώς φυσικώτατον δταν άναλογισθώμεν, δτι άπδ τοΰ έν Ααυρίφ άκρω- 
τηρίου τοΰ Σουνίου μέχρι τοΰ Πάρνηθος, αί δύο πρώται γεωλογικά! δια
στρώσεις σύγκεινται έξ άσβεστολίθου καί έκ σχιστόλιθου λίαν άργιλλώδους, 

δτι δ άσβεστόλιθος ούτος διαβρέχεται καί διαπεράται ύπδ τοΰ ύδατος, ό 
δέ ύπ’ αύτδν εύρισκόμενος σχιστόλιθος, δστις είναι κατά τδ μάλλον και 
ηττον ύδατοστεγης, διευθύνεται μέν άπδ ΝΔ. πρδς ΒΑ., έχει δέ κλίσιν έκ 

ΒΔ. πρδς ΝΑ. καί δτι κατ’ άκολουθίαν την κλίσιν ταύτην άκολουθοϋσι τά 
πλεϊστα τών έν τοΐς ορεσι τούτοις άναβλυζόντων ύδάτων καί ρεουσι πρδς 
BA. Α. κα! ΝΑ. τών ’Αθηνών. Άφ’ ετέρου δμως έκ πολλών δεδομένων 

πειθόμεθα δτι δέν έπαυσαν νά ρέωσι καί πρδς την πεδιάδα τών Αθηνών 
τά έπι τών έντεΰθεν ύπωρειών συσσωρευόμενα ύδατα, άν και ταΰτα φυ- 
σικφ τφ λόγω ένεκα της έπελθούσης καί είσέτι μη έπανορθωθείσης κατα^ 
στροφές τών δασών, τών παραγόντων τούτων τών πηγαίων ύδάτων, είσι 
κατά πολύ ηλαττωμένα. Είναι έκτος πάσης άμφιβολίας δτι κατά τον 
ροΰν τών αιώνων δ σχιστολιθικδς χοϋς της πέδιάδος τών ’Αθηνών ύπεστη 
χημικάς άλλοιώσεις, είς άς και η έπιφάνεια τοΰ σχιστόλιθου δέν έμεινε 
ξένη, είς τρόπον ώστε, έάν πρότεοον τά ρέοντα ύδατα εύρισκον κοίτην υ- 

ι

δατοστεγνί έπι τ^ς έπιφανείας τοΰ έδάφους,νΰν μόλις είς βάθος μέτρων τι- 

νών άπδ τ-ης έπιφανείας.εύρίσκουσι τοιαύτας.'Ο Ίλισσδς της Έλευσΐνος, ον 
δ Γάλλος Lenormand ευρεν έπ’ εύκαίρία τών άνασκαφών της Έλευσΐνος 
είς βάθος 6 μέτρων άπδ τ·ης άρχαίας θέσεως αύτοΰ, τά άφθονα, μεταξύ 
Κερατσίνης, τοΰ νεκροταφείου Πειραιώς καί της άτμαντλίας τοΰ ύδραγω- 
γείου της πόλεως ταύτης έν τοΐς έκεΐ έξορυχθεΐσι φρέασι παρατηρούμενα 
ρέοντα ύδατα, τά ύδατα τών άρτεσιανών φρεάτων τοΰ Φάληρου καί πλεΐ- 

στα κατά τάς έν Άθην.αις καί Πατησίοις ένεργουμένας άνασζαφάς εύρε— 
θέντα ρέοντα ύδατα άρχαίων υδραγωγείων, τοιαύτην βεβαίως έχουσι προ- 
έλευσιν. Δέν είναι λοιπδν καθόλου άπίθανον νά εύρεθώσιν άφθονα ύδατα καί 
έντεΰθεν τών δρέων τών Αθηνών, έάν άναζητηθώσιν είς μεΐζον άπδ της 
σημερινής έπιφανείας τοϋ έδάφους βάθος' καί άν τδ μέρος ένθα ηθελον εύ- 
ρεθγί τύχγ νά κεϊται ύψηλότερον της πόλεως, η'θελεν είσθαι εύ'κολον7 νά 
διοχετευθώσι μέχρις αύτης άνευ τινδς ύδραυλικοΰ μηχανήματος. Ούγ $τ- 
τος δμως ένδιαφέρει την πόλιν ημών, καί μάλιστα πόλιν τοσοΰτον γιγαν- 
τιαίως άναπτυσσομένην, ης δ πληθυσμός έντδς τών επομένων 50 ετών δύ
ναται νά διπλασιασθ^ η νά τριπλασιασθγ, νά έχγ άφθονον, άμόλυντον καί 
υγιεινόν ύδωρ. Πάσαι αί μεγάλαι πόλεις της οικουμένης, έννοησασαι την· 
άνάγκην ταύτην, μεταφέρουσι μακρόθεν καί διά κολοσσιαίων δαπανών πη- 
γαΐον ύδωρ, μέγιστον δέ ηθελεν είσθαι εύεργέτημα διά τάς Αθήνας άν 

έπιτυγχάνετο η ευρεσις καί μέχρις αύτών διοχέτευσις τοιούτου ύδατος.
Καί πράγματι αί πήγα! τοΰ Σουλίου καί αί τοΰ Καλάμου είσι τόσον 

άφθονοι, ώστε χείμαρρον δλον ήδύνατό τις ν’ άποτελέσγ έξ αύτών' εύλό- 

γως λοιπδν έστράφη ή προσοχή τοΰ ζ. Δημάρχου έπί τών πηγών τούτων 
κα! δέν δύναμαι η νά υψώσω καί έγώ την φωνήν μου ύπέρ της ιδέα 

της, η έλπις της έπιτυχίας της δποίας άξίζει έντως δαπάνην τινά ύπι 
εμπράκτου μελέτης δι’ επιτόπιων έργων έξορύξεως.

t ■αυ- 
σερ.

I. ΪΙηγαδ Ιουλίου.

Έν τγ Β. γωνίιχ: της πέδιάδος τοΰ Μαραθώνος άναβλύζουσι τρεις πηγαί, 
η Στέρνα, τδ μικρδ Μάτι κ® τδ μεγάλο Μάτι, έκ τών ΝΑ. ύπωρειών λό
φου συνισταμένου έκ πυκνοΰ άσβεστολίθου, έπικαθημένου ώς πανταχοΰέν 

τ$ Αττικγί έπ! μαρμαρυγίακοΰ άργιλλούχου σχιστολίθου, μετρίαν κλίσιν 
έχοντος πρδς ΝΑ. ; W j

Ή πρώτη έξ αύτών $το γνωστή κατά την έποχην της έν Μαραθώνι 
μάχης ύπδ τδ ό'νομα τις Μακαρίας' έκτοτε δέ καί νΰν έτι ζατακ7ώζει 
την χθαμαλήν ταύτην άζραν τοΰ Μαραθωνικοϋ πεδίου καί σχηματίζει πυ
κνόν έλος η βάλτον, έν τφ δποίφ έπνίγησαν οί καταδιωχθέντες Πέρσαι.

Αί πήγα! αύται κεΐνται έντδς της περιοχ-ης τοΰ μεγάλου κτήματος Σου-
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λίου τοΰ στρατηγού Σκαρλάτου Σούτσου, χρησιμοποιούνται δέ είς την άρ- 
δευσιν τών εύρειών σταφιδοφυτειών τοϋ γείτονος κ. Π. Γ, Σκούζε, δστις 
δι’ άτμαντλίας μεγάλης δυνάμεως άντλεΐ έξ αύτών τδ ύδωρ καί μεταφέ
ρει αύτδ δι’αύλακος μέχρι τών κτημάτων αύτοΰ. 'Ως έκ τούτου και κατό
πιν τ^ς εφαρμογής λιθόκτιστων όχετών 2300 μέτρων, ούς ό κ. Σοΰτσος 
άνώρυξεν, έσχάτως κατά πολύ περιωρίσθη καί έξεχερσώθη τό έλος τοϋτο’ 
τδ δέ ύδωρ αύτοΰ, δπερ άλλοτε έλίμναζε καί έμιγνύετο μετά θαλασσίου 
ύδατος, διότι τδ ύψος τών πηγών μόλις είναι κατά 2 μέτρα άνώτερον τοΰ 

της επιφάνειας της θαλάσσης, σήμερον ρέει καί κινείται πρδς την θάλασσαν 
έντδς τών ώς εί'ρηται οχετών, μόλις δέ είς άπόστασιν εκατοντάδων τινών 
μέτρων άπδ ταύτης αποτελεί καί τώρα άκόμη έλος έν διηνεκεϊ πλυμμηριρ 
διατελοΰν.

Αί τρεις αδται πηγαί, καίτοι έκ χωριστών στομίων άναβλύζουσαι, συγ- 
κοινωνοϋσι προφανώς καί είσίν αί έκβολαί μιας καί τ·ης αύτνίς κολοσ
σιαίας υδροφόρου φλεβός, κατερχομένης έκ τ^ς στιβάδος της μεταξύ ασβε
στόλιθου καί σχιστόλιθου έπαφης τοΰ μνησθέντος λόφου, καί ριπτούσης καθ’ 
εκάστην (έν 24 ώραις) όγκον 40000 κυβ. μέτρων 1 είς την θάλασσαν.

Καί έφ’ οσον μέν τά υδατα αύτών έξαπλοΰνται καί λιμνάζουσιν έπί τοϋ 
βορβορώδους καί ύπδ τ·ης γεςτνιαζούσης θαλάσσης διαπεποτισμένου καί φυ
τειών ούσιών γέμοντος έδάφους, προσλαμβάνουσι πλείστας οσας ξένας καί 
επιβλαβείς είς την ύγιείαν ούσίας’ είς ύψηλότερον δμως ορίζοντα, δηλαδη 
πριν κατέλθωσι καί έκχυθώσιν είς την πεδιάδα, συλλαμβανόμενα θέ
λουσι στερεΐσθαι τών ούσιών τούτων καί κατά πασαν πιθανότητα θέλου- 
σιν έ'χει την χημικην σύνθεσιν πάντων τών αγνών καί καθαρών ύδάτων, 

τών έκ τών άνατολικών υπωρειών τοΰ Πεντελικοΰ κατερχομένων, οιον τοΰ 
λαμπρού ύδατος της πηγης Λυκουρέζας παρά τδ χωρίον Σταμάτα καίτοΰ 

τ^ς βρύσεως τοϋ χωρίου Μαραθώνος.
Ή χημικη άνάλυσις άπέδειξε λίαν πιθανήν την ύπόθεσιν ταύτην’ κατα

δεικνύει μάλιστα σαφώς, ώς διά τοϋ κατωτέρω συγκριτικού πίνακος πει
στικότατα έμφαίνεται, δ'τι δέν φέρουσι τά συστατικά αλμυρών πηγών η 
θαλασσίου ύδατος, άλλ’.δτι αί πηγαί αυται τρέφονται ύπδ ύδατος καθαρού 
άναμιγνυομένου κατά την είς την ελώδη πξδ&δα εισβολήν μετά τών συ

στατικών τοϋ τελευταίου τούτου. Έ^σχύεται λοιπδν ή έλπίς δτι διά σχε- 
τικώς μικρών έργασιών έοεύνης θέλειίάποκαλυφ^η η καθαρά πηγη πριν η 
συ,ν αν αμιγή τδ ύδωρ αύτης μετά τοΰ έλους.^»Πρδς τοϋτο δέ η έπιτόπιος 
έξέταξις άπέδειξεν δτι εί'τε ολίγον άνωθεν τ·ης Μακαρίας πηγ^ς, έ'νθα πρδ 
τοΰ χωρίου Σουλίου άρχεται έμφανιζόμενος δ ασβεστόλιθος τοΰ ύπερκειμένου 
λόφου καί φαίνονται ηδη τά ί'χνη τοΰ σχιστόλιθου,οφείλει νά ορυχθη τάφρος

1 Δηλαδή δύνανται νά πληρώσωσιν ίν 24 ώραις δεξαμενήν 4 μέτρων βάθους, 50 μέτρων 
πλάτους καί 200 μ. μήκους.

ΠΕΡΙ ΠΟΤΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 169

βαθεϊα έκ μεσημβρίας πρδς βόρράν διηκουσα και είς τδ βάθος πραβαίνουσα, 

μεχρισότου συνάντηση το έκ τών βράχων άναβλύζον ύδωρ είς σημεϊον κατά 
5η 6 μέτραύψηλότερον τών σημερινών στομίων τών πηγών,—εί'τε δτι οφεί
λει νά έξορυχθί) φρέαρ βαθύ έπ’ αύτης τ·ης Μακαρίας πηγης, μεχρισότου 
φθά<τη τδ συμπαγές τοϋ σχιστόλιθου στρώμα, καί νά προχωρησγ η έκβά- 
θυνσις αύτοΰ μεχρισότου δ πυθμην αύτοΰ συνάντηση την κοίτην τών έπί 
τοΰ πρανούς τοϋ σχιστόλιθου κατερχομένων ύδάτων, δτε, έξαντλούμένου 
τοΰ ύδατος δι’άτμαντλίας καί άποχετευομένου, θέλει άνοιχθη έντδς τοΰ 

φρεατος στοά, άκολουθοΰσα την ύδροφόρον φλέβα μέχρις ύψηλοτέρου ση
μείου καί μέχρι στερεών πετρωμάτων, άπηλλαγμένων πλέον της τού έλους 
έπιδράσεως.

’Εάν λοιπδν τότε τδ ύδωρ άποδειχθνί πότιμον, ύγιεινδν καί καθαρόν 
καί έάν διά τ·ης συγκεντρώσεως τών διακλαδώσεων αύτοΰ άποτελεσθνϊ τδ 

σήμερον έκ τών τριών πηγών (η καί πλειοτέρων ί'σως, νϋν είσέτι αγνώ
στων) άναβλύζον ποσδν τοΰ ύδατος, — συμφέρει έξάπαντος νά σκεφθνί δ 
δήμος περί της είς τάς ’Αθήνας διοχετεύσεως αύτοΰ, άφοΰ μάλιστα δ γεν
ναίος ιδιόκτητης προσφέρει αύτδ ύπέρ τοΰ σκοποΰ τούτου.

II. Ιϊηγαο Καλάμου.

Έπί τ·ης βορειότερον τοΰ Ώρωποΰ άκτ·ης άναβλυζει ολίγον τι ύψηλότερον 
της θαλάσσης άφθονος πηγη, άφθονοτέρα τών τοΰ Σουλίου, ·ητις δμως, 
χωρίς νά προδίδη διά τ^ς γεύσεως τοΰ ύδατος αύτ^ς τδ μέγα άλατώδες 
φορτιον, απεναντίας δεικνύουσα μόνον την συνηθη γεΰσιν τοΰ γλυφού, σκλη
ρού καί άρρυπτικοΰ ύδατος πολλών άθηναϊκών φρεάτων, ενέχει τοσαϋτα 
ξένα καί έπιβλαβη συστατικά, ώστε τό γε νΰν έ'χον, δέν δύναται καν νά 

γινγ λόγος περί χρησιμοποιησεως αύτης. ’Ίσως δμως καί ένταΰθα, καθα
ρόν ύδωρ έκ δεξαμενής σιφωνοειδοΰς κατερχόμενον, συμμίγνυται παρά την 

άκτην μετά θαλασσίου ύδατος καί συμπαρασύρει αύτδ μετ’ αύτοΰ κατά 
την είς την έπιφάνειαν τού έδάφους έ'ξοδον. Άνασκαφαί κατ’ άσυγκρίτως 
μείζονα κλίμακα έκτελούμεναι έπί τοΰ λόφου, έξ ού ποοφανώς ρέει η πηγη 
αυτή, θελουσιν ί'σως άπομο^σει τδ ύδωρ ,αύτ·ης, Άλλ’ ένταΰθα ώς καί 

επί τών πηγών τοΰ Σουλίου ηδύνατο νά έφαρμοσθ^ η διά τοΰ γαιοτρυ- 
πάνου έρευνα έπί σημείων^ύψηλοτέρων τών σημερινών στομίων.

III, Αναλύσεις τών ύδάτων τούτων.

1) Πηγη Σταμάτας ήτοι Λνχοιψεζα.—Ή πηγη αυτή άναβλύζει έπί 

τ·ης Β. κλιτυος τοΰ Πεντελικοΰ έν τώ έτέρώ άπεράντφ κτηματι τοΰ στρα- 
τηγοΰ κ. Σούτσου είς ύψος 372.5 μέτρων-άπδ τ·ης έπιφανείας της θαλάο- 
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σης, παρέχει ως έγγιστα 2 δκάδας ψυχροϋ, εύφραντικωτάτου καί διαυγοΰς 
ύδατος έν έκάστω δευτερολέπτω καί έξορμ.^ ακριβώς έκ τέί στιβάδας 
της έπαφές τοϋ μαρμαροειδοϋς Πεντελικοΰ άσβεστολίθου μετά τοϋ άργιλ- 
λούχου μαρμαρυγιακοΰ σχιστόλιθου.

Τδ ύδωρ της πηγές ταύτης δύναται νά έκληφθ^ ως τύπος καλοϋ ύδα
τος, ή δέ σύνθεσις αύτοΰ δμοιάζουσα πρδς την τών ύδάτων τοΰ Κεφαλα- 
ρίου, τοϋ Μονομματίου καί τνίς Δεξαμενής τών ’Αθηνών, παρουσιάζει τδν 
γενικόν χαρακτήρα τών καθαρών πηγαίων ύδάτων τές Αττικές. Ούχ 
ηττον δμως παρατηροΰμεν καί ένταΰθα μείζονα της συνήθους είς τά πη
γαία ύδατα τών ηπείρων‘ποσότητα χλωριούχου νατρίου, ολίγον μόνον 
διαφέρουσαν της τών ύδάτων τοϋ Κεφαλαρίου και τοϋ Μονομματίου,εί κα’·1 
οί οροί ύφ’ ούς πηγάζει η πηγη αύτη είναι οί τών άριστων πηγών καί 
ού'τε η έλαχίστη ύπόνοια μολύνσεως οίασδηποτε είναι δυνατδν νά εισχώ

ρηση ένταΰθα,τοΰθ’ δπερ ενισχύει έτι μάλλον την καί άλλοτε ύπ’.έμοϋ έκ- 
φρασθεΐσαν γνώμην, δτι τδ έδαφος της ’Αττικές είναι διαπεποτισμένον ύπδ- 

χλωριούχου νατρίου (θαλασσίου άλατος), λειψάνου ί'σως προϊστορικές θα
λάσσης άποσυρθείσης.

Ιδού έν περιληψει η σύνθεσις ,τοϋ ύδατος τούτου. Μία λίτρα, 1000 κυ
βικά εκατοστόμετρα ύδατος, περιέχουσιν

Αέρια ελεύθερα διαλελυμένα 
Σύνολον .στερεών ούσιών 
Χλώριον 
Θειικδν οξύ 

’Άσβεστον
Μαγνησίαν 
Ανθρακικόν οξύ ηνωμένον 
Νιτρικόν δξύ 
Νιτρώδες δξύ 

’Αμμωνίαν 
Όργανικάς ουσίας φυτικάς

2) Πηγη Μακαρία τον ΣουΙΙου.—Της πηγές ταύτης συνελέχθησαν δίς 
τά πρδς δοκιμασίαν ύδατα,την 23 καί 30 Αύγούσ'του 1881.Την μέν πρώτην 
ημέραν η πηγη προχείρως μόνον καθαρισθεϊσα»δι’ άποχετεύσεως τοϋ κατα- 
κλύζοντος αύτην ύδατος αύτές, παρέσχε πρδφανώς ύδωρ ούχί τόσον κα- 
θαρεΰον, άν καί ώς έκ τοΰ έλους, έγγύς τοΰ όποιου άναβλύζει, ύπεθετον 
αύτδ πολύ μάλλον ακάθαρτον η δσον εύρον αυτό’ την δέ δευτέραν, δη
λαδή μετά οκταήμερον άκώλυτον ροΰν τών ύδάτων αύτης, η πηγη παρέ- 

σχεν ύδωρ σχετικώς λίαν καθαρόν, ούτινος δ συγγενής πρδς τάς λοιπάς 

32.0 κυβικά εκατοστόμετρα
0.39330 γραμμάρια

0.03550 »
0.00040 »
0.16166
0.00780
0,12400

ί'χνη άσημαντα.

άγνάς πηγάς της ’Αττικής χαρακτηρ, δέν είναι δυνατδν νά παραγνωρισθ·^. 
Καί δπως σήμερον λοιπόν έχει τδ ύδωρ τοϋτο, ηδύνατο άνευ βλάβης νά 
χρησιμεύση. πρδς πόσιν,διότι όταν τις μη άποβλέψη είς τδ τριπλάσιον πο- 
σοστδν τοΰ χλωρίου, δπερ ένέχει παραβαλλόμενου πρδς τδ τές Λυκουρέ- 
ζης, πάντα τά έπίλοιπα συστατικά είσιν ώς έγγιστα κανονικά, τά δέ την 
σηψιν όργανικών άζωτοΰχων ούσιών προδίδοντα ξένα σώματα σχεδόν παν
τελώς έλλείπουσιν έξ αύτοΰ.

'Ύδωρ Μακαρίας της 23 Αύγουστον 1881.

Έν μΐιη λίτρα: ύδατος ένυπάρχουσιν
Αέρια έλεύθερα 29.6 κυβικά εκατοστόμετρα
Στερεόν ύπόλοιπον 0.53660
Χλώριον 0.11892
Θειικδν δξύ 0.01086

’Άσβεστος 0.14130
Μαγνησία 0.03540 »
Νιτρικόν οξύ 0.00550 »
Νιτρώδες δξύ —
’Αμμωνία 0.00150 »
’Οργανικά σώματα 0.05700 »
Ανθρακικόν δξύ ηνωμένον 0.29200 »

» » » έλεύθερον 8.8 κυβ. εκατοστόμετρα

'Ύδωρ Μακαρίας της 30

Αέρια έλεύθερα
Σύνολον στερεών ούσιών 
Χλώριον
Θειικδν <5ξύ

’Άσβεστος

Μαγνησία
Νιτρικόν οξύ
Νιτρώδες δξύ

’Αμμωνία
Όργανικαί ούσίαι;

Αύγούστον.

28.5 κυβικά εκατοστόμετρα

0.35660 γραμμάρια
0.11715
0.00629
0.139’70

0.03180
ίχνη

ί'χνη
ί'χνη έλάχιστα.

3) Πηγη Μεγάΐο Λ/ατι.—Το ύδωρ τοϋτο λιμνάζει καί καθαίρεται 
μόνον δπόταν έργάζηται η άτμαντλία τοΰ κ. Σκουζέ' είναι μέν τδ άφθο- 

νωτερον τών τοϋ Σουλίου, άλλ’ είναι άδύνατον είς οίαν νΰν εύρίσκεται η 

πηγη αυτή καταστασιν να γνωμάτευση τις περί τές πρδς πόσιν χρησιμό
τατος αυτου, οια ήθελε προκυψει, αφοΰ εκτελεσθώσιν έπ’αύτης τά άνω—
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τέρω ύποδειχθέντα υδραυλικά εογα. Τδ ύδωρ τοϋ Μεγάλου Ματίου, ώς 

σήμερον έχει, είναι δλως άχρηστον πρδς πόσιν ώς έκ τών πολλών χλω- 
ριούχων καί νιτρικών άλάτων, τοϋ νιτρώδους όξέος, της Αμμωνίας καί 
τών οργανικών σωμάτων, ών γέμει. Ούχ ^ττον δμως έφείλω νά ομολο
γήσω δτι καίτοι έμπεριέχει ικανά έγχευματικά ζωύφια καί ύδρόφυτα, διά 

τοϋ μικροσκοπίου ορατά γενόμενα, δέν ηδυνηθην ν’ άνεύρω έν αύτφ, καί 
διά 700πλασίας μεγεθύνσεως, άποικίας μυκήτων η βακτηριδίων.

’Επειδή τά ύδατα τοΰ Σουλίου καί τοΰ Καλάμου έχουσιν οπωσδήποτε 
σχέσιν τινά πρδς τδ θαλάσσιον ύδωρ, παραθέτω ένταΰθα τά εξαγόμενα 
της άναλύσεως αύτών, παραβάλλων αύτά Αφ’ ένδς πρδς τά τοΰ ύδατος της 
πηγ·ης la Mouiiliere της γαλλικής πόλεως Besangon, δπερ κατά τδν 
Wurtz θεωρείται ώς τύπος ποτίμου ύδατος καλοΰ, καί άφ’ ετέρου πρδς 
την ύπ’ έμοΰ κατά τδ θέρος 1869 έκτελεσθεϊσαν Ανάλυσιν τοΰ θαλασσίου 
ύδατος τοϋ στενού μεταξύ Λαυρίου (’Εργαστηρίων) καί Μακρόνησου.

Μία λίτρα τοϋ ύδατος τούτου περιέχει
Αέρια ελεύθερα 41.2 κυβικά εκατοστόμετρα

Σύνολον στερεών ούσιών 1.06100 γραμμάρια

Χλώριον 0.54670 »
θειϊκδν όξύ 0.05210 »

“Ασβεστον 0.17670 »
Μαγνησίαν' 0.05490 »
Νιτρικόν' οξύ 0.02450 » ’
Νιτρώδες όξύ ίχνη »

’Αμμωνίαν 0.00680 »

Όργανικάς ούσίας 0.18600 »

ΟδσίιΜ περιεχόμεναι laMouil- 
liere

Αοκοό- 
ρεζα

8 ·

S
8 ο 
S «
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2 **

Μεγάλο 
Μάτι
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4) Πηγη ΚαΛάμου τουΏ-ρωποϋ.—Τδ ύδωρ τοΰτο διακρίνεται κά'πωςτών 
λοιπών κατά τοΰτο δτι ενέχει πολύ τδ πυριτικδν σξύ καί την άργιλλον 
καί περιέχει όμολογουμένως θαλάσσιον ύδωρ, ώς μαρτυρεϊται έκ τοϋ πο
σοστού της μάγνησίας, τοϋ χλωρίου καί τοϋ θειικοΰ οξέος' δεν είναι ομ.ως 
μεμολυσμένον ΰπδ οργανικών ούσιών καί προϊόντων της σήψεως αυτών’

20.5 κυβικά εκατοστά
4.14 γραμμάρια 

2.68075 »
0.22830 »
0.27220 »
0.18105 »
0,09560 »
ίχνη

Γγνη σημαντικά 

0 06080

Άίρια ελεύθερα κυβ. 4*. 
ι Σύνολον στερεών ούσιώνΧλώριον.... .
Θειικδν οξύ, . . ... . Βρώμιον. ....... ’Ανθρακικόν οξύ .....
Πυριτικδν οξύ ..... | Νάτριον........
Κάλιον.........'"Ασβεστος ....... I Μαγνησία.......

."Αργιλλος .......Σιδήρου δξείδιον .... Νιτρικόν οξύ......
’λμμωνία . . . . . . . Όργανικαί ούσίαι....

?
0,308500,001050,0036
0,1544
0,02500,0092
0,0041

0,146440,01300,0043
0,0103

32,00,3933 
0,0355 
0,0004
0,12402

22
0,1617 
0,0078 Ίχνη

ϊχνη

'28,5
0,35660 ίθ,11715 
0,00629

ί 7 ν7.νη
' 2
: 2
0,1397
0,0318 ’ίχνη 'ίχνη ’ίχνη

’ίχνη

29,6
0,536600,11892
0,01086
0,29200 2 ? 2
0,14130,0354 

’ίχνη 
’ίχνη0,00550,0015
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τούτο οε όιδτι ρεεε και οεν Λΐμνα<

’Αέρια ελεύθερα'

Σύνολον στερεών ούσιών 
Χλώριον
Θειικδν οξύ

“Ασβεστος

Μαγνησία
Πυριτικδν οξύ
Νιτρικόν οξύ
Νιτρώδες οξύ

’Αμμωνία
Όργανικαί ούσίαι

1 Ή φιάλη Ιν ή μετεχομίαθη τδ ύδωρ τοΰτο ήτο κακώς πεπωμασμίνη, οΟεν είναι πιθανή 

ή Απώλεια άερ’ων.

’Εκ τών Ανωτέρω Αποτελεσμάτων δρμώμενος άποφαίνομαι άδιστάκτως 
δτι έπί μέν τών πηγών τοΰ Σουλίου δύνανται νά ένεργηθώσι προπαρα- , 
σκευαστικαί ύδραυλικαί έργασίαι μέ μεγάλην έλπίδα επιτυχίας καλοΰ πη
γαίου ύδατος, έπί δέ τοΰ ύδατος τοΰ Καλάμου δύναται νά έκτελεσθίί 
δοκιμασία διά γαιοτρυπάνου, όπως εύρεθ·ρ τδ ύδωρ εις ορίζοντα ύψηλότε-ι 

ρον καί έξετασθ^ κατόπιν χημικώς ώς πρδς τδ κατάλληλον αύτοΰ. *

Άναστ, Κ. Χρηστομάνος.

Ανεκοινώθη κατα την συνεδρείαν τής 22 Φεβρουάριου τοϋ Φυσιογνωστιχοϋ τμήματος 
τοΰ Συλλόγου.
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ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΆνεκοινώΟη καιτΛ τήν συνεδρείαν τής 22 Φεβρουάριον 

τοϋ Φυσιογνωστικοϋ τμήματος τοϋ Συλλόγου).

’Επειδή μεταξύ τών γεωλόγων, οΐτινες έξήτασαν διάφορα μέρη τής χώ
ρας ημών ήγέρθη ζήτημα περί τής σχετικής γεωλογικής ηλικίας τών κρυ- 
σταλλοειδών σχιστόλιθων καί τών σακχαροειδών Ασβεστόλιθων τής Ατ
τικής, καί επειδή τδ ζήτημα τοϋτο ενδιαφέρει άριέσως ήμας, ο'ίτινες οί- 
κοΰμεν τήν χώραν ταύτην, έθεώρησα καλόν ν’ Ανακοινώσω τινά σχετικά 
περί αύτοΰ πρδς τά αξιότιμα μέλη τοϋ τμήματος ημών.

Έν τώ περί ού ό λόγος ζητήματι, έν φ πολλοί τών διάσημων Γάλλων 
καί Γερμανών γεωλόγων ένησχολήθησαν δέν καθυστερήσαμεν καί ημείς, 
τούναντίον πολλαχοΰ έν ταΐς ήμετέραις συγγραφαΐς έξηνέγκαμεν τάς σκέ
ψεις ημών, σκέψεις αΐτινες έβασανίσθησαν καί έξητάσθησαν δεόντως ύπδ 

τών ξένων.
Τδ έδαφος τής ελληνικής χώρας συνίσταται κυρίως έκ πετρωμάτων.
α’) Ύδατογενών ή Ποσιδωνείων περιεχόντων απολιθώματα.

S') Ύδατογενών άνευ Απολιθωμάτων ή ουπω έξακριβωθέντων.
γ') Πυριγενών ή Πλουτωνείων.
δ') 'Ηφαιστειογενών ή 'Ηφαιστείων.
Μόνον περί τών πρώτων θά δμιλήσωμεν ένταΰθα διότι περί αύτά στρέ

φεται τδ έν λόγφ ζήτημα.
Κατά τήν βαθμιαίαν έξέλιξιν του σχηματισμού τοϋ στερεού φλοιοϋ τής 

γής, ή'τοι τοΰ επιπάγου, φαίνεται δτι ή ελληνική χώρα δέν παρηκολού- 
θησε τάς Αναδύσεις καί καταδύσεις, Ας έπαθεν ή λοιπή Ευρώπη, δι’S δέν 
έσχηματίσθησαν ύπ’αυτής ύποστάθμαι επομένως δέ ούδέ έθρεψε τήν ποι
κιλίαν τών ένοργάνων δντων καί τών φυτών έν ταΐς διαφόροις γεωλογικαϊς 
έποχαΐς. Ή Αλληλουχία τών γνωστών γεωλογικών στιβαδογενών διαπλά

σεων τής Καμβριανής, Σιλουριανής, Δεβονίου, Άνθρακοφόρου, Πενητευου- 
σης, Τριαδικής καί Ίορασίας, φαίνεται δτι έλλείπουσι παρ’ ήμϊν ή τούλά- 
χιστον ούδέποτε Ανεκαλύφθη ή έξηκριβώθη τι έξ αυτών.

Αί έλληνικαί στιβαδογενεΐς ύποστάθμαι σύγκεινται κυρίως· α') έκ κρυ- 

σταλλοειδών σχιστόλιθων, μαρμαρυγιακών, χλωριτικών, Αογιλλικών,Αμφι
βολικών κτλ. μεθ’ών συναλλάσσονται έφηρμοσμέναι στιβάδες σακχαροειδών 
Ασβεστόλιθων αΐτινες συνιστώσι τδ πλεΐστον τών νήσων, τάς νοτιωτέρας 
Ακρας τής Στερεας 'Ελλάδος καί μέρος τής Πελοπόννησου’ β')έξ Ασβεςολίθων 
συμπαγών, έκ ψαμμιτών, μάργων,γεωδών, στιβάδων κτλ. αΐτινες κατεχουσι 
σχεδδν τά τής έπιφκνείας τής Πελοπόννησου καί μεγάλας εκτάσεις
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ΐπί τής λοιπής Ελλάδος. Περιέχουσιν Απολιθώματα σαφή, Ατινα Ανήκου- 
σιν είς τήν δευτερογενή έποχήν, ιδίως δ’ εις τήν κρητιδικήν διάπλασιν, 

είς τήν τριτογενή καί είς τάς πλειστοκαίνους στιβάδας και προσχώσεις.
’Εντεύθεν Αρχεται τδ περί ού δ λόγος ζήτημα, τουτ1 έστιν είς ποιαν 

γεωλογικήν διάπλασιν δέον νά καταταχθώσιν οί μή φέροντες Απολιθώ
ματα ή Ασαφή μόνον κρυσταλλοειδεϊς σχιστόλιθοι καί σακχαροειδείς Ασβε

στόλιθοι (οί μάρμαροι), ούς συντομίας χάριν, δνομάζομεν φυλλιτικδν Αθροι
σμα ή Απλώς φυλλίτας.

Τινές τών γεωλόγων κατέταξαν τους φυλλίτας είς Αρχαιοτάτας γεω- 
λογικάς έποχάς Αλλοι δέ κατατάσσουσιν αύτούς είς έποχάς πολύ με ταγε- 

νεστέρας. Πρδς δσον οΐόν τε σαφή κατάληψιν τής θέσεως, έν διατέλεϊ τδ 
ζήτημα, Ανάγκη νά έκθέσω ύμϊν ένταΰθα συνοπτικώτατα, χρονολογικώς 
καί ίστορικώς τάς Απδ τής παλιγγενεσίας τοΰ έθνους μέχρι τής σήμερον 
έξενεχθείσας παρά διαφόρων γεωλόγων γνώμας.

1»ν. Έν gTSt 1833 ή έπιτροπή τών Γάλλων λέγει δτι οί φυλλΐται τής 
Πελοπόννησου Αποτελοΰσι τήν βάσιν τών κρητιδικών πετρωμάτων, είσί 
δέ καθ’ δλα παρεμφερείς ταΐς φυλλίταις τής ’Αττικής.

2ον. Έν έτει 1835—1839 Αφ’ένδς δ κ. Russegger καί 1841 Αφ’ετέρου 
•ο κ. Fiedler θεωροΰσι τούς φυλλίτας ώς πρωτογενή ύδατογενή πετρώματα. 
Ό πρώτος μάλιστα υπάγει αύτούς είς τήν Καμβριανήν διάπλασιν.

3°ν. Έν έτει 1845 κατά πρώτον δ κ. Sauvage αποφαίνεται υπέρ τής νεω- 

τερας σχετικής γεωλογικής ηλικίας τών φυλλιτών, ούς κατέταξεν έπί τδ 
κατωτατον στρώμα τής κρητιδικής διαπλάσεως, ή έπί τδ Ανώτατον τής 
ίορασικής. Ή ύπ’ αύτοΰ έπενεχθεΐσα γνώμη καί τοι μή βασιζομένη έπί 
ευρεσεως απολιθωμάτων δίεδωθη μεγάλως παρά τής δπαδοΐς τής θεωρίας 
τής μεταμορφώσεως τών φυλλιτών.,

40ν· Έν ετει 1862 ο κ. A. Gaudry παρεδέχθη έν μέρει τήν γνώμην τοΰ 
κ. bauvage καί ιδίως διά τάς ανωτερας στιβάδας τών φυλλιτών, Ας θεωρεϊ 

ως Αναλόγους πρδς τούς τοΰ μεσαίου στρώματος τής κρητιδικής διαπλά
σεως, ήτοι τών ψαμμιτών, τών ’Ιταλικών “Αλπεων, ούς καλοΰσι JMacigno. 
Νομίζει δμως δτι αί κατωτεραι στιβάδες τών Πεντελησίων φυλλιτών είσι 
κατά πολύ πρεσβυτεραι.

5ον· Εν ετει t 876 δ κ. Fuchs ύπάγει τούς φυλλίτας είς τήν κρητιδικήν 
διαπλασιν, καί ιδίως είς τδ Ανάλογον στρώμα τοΰ Macigno τών ’Άλπεων.

βον. Έν έτει 1877 — 1880 οί κ. κ. Bittner, Neumeyr καί Teller έν τή 
συγγραφή αύτών, καί έν τφ σχεδιασθέντι γεωλογικφ πίνακι τής δυτικής 
Ελλάδος καί τής Εύβοιας, διγρεσαν είς τρία μεγάλα τμήματα, Απαντα 
τά στιβαδογενή πετρώματα αύτής.

α) Είς ανώτατον στρώμα περιλαμβάνον τούς ίππουριτικούς Ασβε
στόλιθους.
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β') Εις μεσαΐον στρώμα περιλαμβάνον τά θραυσματοπαγή πετρώματα, 
τούς ψαμμίτας και Αργιλλικούς σχιστόλιθους (Macigno),

γ') Εις κατώτατον στρώμα περιλαμβάνον τούς Ασβεστόλιθους.
Την αυτήν κατάταξιν έφήρρ.οσαν διά τούς φυλλίτας της Αττικής, προς 

οΰς Αποδίδουσιν Ανάλογον σχετικήν γεωλογικήν ηλικίαν ή'τοι:
χ) Εις Ανώτατον στρώμα, μαρμάρου; τής επιφάνειας Αναλόγους προς 

τούς ίππουριτικούς ασβεστόλιθους.
β') Εις μεσαΐον στρώμα, σχιστόλιθους μέ εναλλαγής μαρμάρων,Ανάλογον 

προς το Macigno. .
γ') Εις κατώτατον στρώμα μαρμάρων Αποτελούντων την βάσιν τοΰ 'Γ- 

μηττοϋ και τής Πεντέλης.
7ον ·Εν έ'τεσι 1869, 1875, 1878 κα'ι 1879, πολλαχοΰ έν ταΐς ελληνι

στί καί γαλλιστί δημοσιευθείσαις ήμετέρας συγγραφαΐς (άς καταθέτω σή- 

μ.ερον εις το προεδρεΐον), διαπραγματεύομαι το ζήτημα τούτο τοϋ προσ
διορισμού τής σχετικής γεωλογικής ηλικίας τών φυλλιτών, οΰς έν έ'τει 
1875 είχον κατατάξει κατά πρώτην φοράν είς Ανώτατον, μεσαΐον και κα- 
τώτατον ,στρώμα. ’Απολιθώματα δεν ευρον εκτός Ασαφούς τίνος κρινοει
δούς έκ τής Σιλουριανής διχπλάσεως. "Ενεκα τής Ασαφείας τών εύρεθέν- 
των Απολιθωμάτων υπό τών άλλων άνωτέρω ρηθέντων συγγραφέων, ού 

μόνον δεν Απεδέχθην άβασανίστως τήν γνώμην αυτών Αλλά πολλαχοϋ 

έξέφρασα τάς Αμφιβολίας μου.
Ό κ. Seebach έν Βιέννη αντέστη κατά τής έξενεχθείσης γνώμης περί 

τής γεωλογικής ηλικίας τών μαρμάρων τής Πεντέλης, ήν αποδίδουσιν αύ- 
τοϊς οί ρηθέντες κύριοι Bittner, Teller καί Neumeyr, ωσαύτως δέ Αντέστη 
καί δ κ. Backing, οστις έν έ'τει 1881 έν τώ περιοδικφ τής Γερμανικής 
γεωλογικής εταιρίας εκθέτει έν έκτάσει τήν ιδέαν αύτοϋ καί όσα έγώ εΐ- 
πον ήμΐν σήμερον έν δλίγοες- Έν τέλει δέ τής πραγματείας ταύτης δ κ. 
Bucking λέγει: «Μόνον νεώτεραι έ'ρευναι Ακριβείς, ως διατείνονται καί οί 
»κ· κ. Γωδρύ καί Κορδέλλας δύνανται νά καταδείξωϊι κατά πόσον το ύπο 
»τοΰ κ. Sauvage διεγερθέν διά τήν Ελλάδα ζήτημα, είναι βάσιμον.»

Έπί δέ τώ σκοπφ τής Α-κριβεστέρας μελέτης τών πετοωμάτων τής’Ατ
τικής καί τής έξακριβώσεως τής σχετικής γεωλογικής ηλικίας αυτών, Α- 
φίκοντο ένταϋθα οί καθηγηταί τής γεωλογίας και ορυκτολογίας κ. κ. Bu
cking xaiLepsius, οΰς έχομεν τήν τιμήν σήμερον νά έ'χωμεν έν μέσφ ημών.

"Ισως αί νεώτεραι έ'ρευναι καταδείξωσι τό Αληθές τής γνώμης τοϋ κ. 
Sauvage, κατ’ έμήν όμως γνώμην τά κατώτερα στρώματα τοΰ κρυσταλ- 
λοφυοϋς Ασβεστόλιθου τής Πεντέλης Αναλόγου τοϋ τής Ααυριωτικής, τοϋ 
κειμένου έπί τών γρανιτών, εΐσΐ κατά πολύ πρεσβύτερα τής κρητιδιτικής 

διαπλάσεως.
Λ. κορδέλλας.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΟΜΗΡΟΥ ΚΕΦΑΛΗ

Τών πλείστων Αρχαίων συγγραφέων ποιητών τε καί πεζογράφων αί φε- 
φόμεναι το πάλαι εικόνες, πολλαπλασιαζόμεναι μετεδίδοντο Από αίώνος 
■είς αιώνα μέχρις ού πολλαί τούτων περιήλθον μέχρις ημών. "Οτι δε τά 
μ,έχρις ημών περισωθέντα λείψανα ταϋτα τής αρχαίας τέχνης ήσαν Απει- 
κάσματα ώρισμένων δνομαστί προσώπων γνωστό τατον υπάρχει ή έξ αυ
τών τούτων τών εικόνων αίτινες φέρουσι πολλάκις Αναγεγλυμμένον τό 
όνομα τοϋ είκονιζομένου ή έκ παραβολής πρός τε τά προηγουμένως Απο- 
καλυφθέντα όμοια απεικονίσματα καί προς τάς έπί νομισμάτων παραστάτ 
σεις, οσάκις το πρόσωπον το Απεικονιζόμενον καί διά τής έπί νομισμάτων 
Αναγραφής έτιμήθη.

Μεταξύ τών διαφόρων συγγραφέων οί ποιηταί φαίνεταιέτιμήθησαν περισ
σότερον διό και ή τέχνη περισσοτέρας τούτων διέσωσεν εικόνας ή τών έν 

τοΐς λοιποϊς τοϋ λόγου εί'δεσι διαπρεψάντων.’Εν τοϊς πρώτοις τά μάλιστα δ 
θείος έτιμήθη "Ομηρος, ως έκ τών σωζομένων εικόνων αύτοϋ καί τών νομι
σμάτων εστιν είκάσαι. Έκ τών παλαιών Πλίνιος δ φυσιοδίφης έθεώρει τάς 
τοϋ'Ομήρου εικόνας Αποκρύφους. «Quin immo etiam qui non sunt fingun- 

tur, pariuntque desideria non traditi vultus, sicut in Homero evefaita. Ποι- 
κίλαι Απεδόθησαν τφ Όμήρφ φυσιογνωμία! καί διαφόρως διεμορφώθη τύ 
έξωτερικόν αύτοϋ, ένεκα δέ τούτου Ακριβώς μόνη ή τοΰ Πλινίου γνώμη 
δύναται νά έ'χη κΰρος μεΐζον.

Έκτος τών εικόνων καί ναοί φαίνεται ότι ίδρύθησαν τφ Όμήρφ ώς 
παρά Κικέρωνι, Στράβωνι και Πλινίω δείκνυται. Τούς ναούς τούτους ίδρυσαν 

οί Σμυρναΐοι καί Πτολεμαίος δ Φιλοπάτωο. Ό Λουκιανός έν τφ Δημοσθέ- 
νους έγκωμίφ Αναφέρει ρητώς Αγαλμα τούτου. Καί δ Αίλιανός. ν.11τοΛε~ 
μαΐος ό ΦιΛοπάτωρ κατασκευάσας 'Ομήρου νεών....κύκ1ω τάς πόλεις 
περιέστηυε τοΰ άγάίματος, δσαι άκτιποιονκται τοΰ 'Ομήρου.'» Οί περί ών δ 
λόγος όμως ναοί ούδέν Αλλο φαίνεται ότι ήταν ή ήρφα τιμητικά ίδρυθέντα 

επ’ δνόματι τοΰ 'Ομήρου έν οις καί τοΰ 'Ομήρου ή είκών έτ-ηρεϊτο καί έξ 
Αντιγραφών μετεθόθη μέχρις ημών.

Κοινώς πολλαί φέρονται ώς 'Ομήρου προτομαί, δύο όμως τούτων αί κυ- 
ριώτεραι θεωρούνται καί ώς γνήσια Αντίτυπα παλαιοϋ τίνος Αγάλματος 

αύτοϋ. Καίτοι όμως Αμφότεραι αί κεφαλαί θεωροΰνται ώς Αναφερόμεναι 
είς τδ αύτό πρόσωπον φαίνεται ότι μόνον ή έτέρα ή έν τφ τοϋ Καπιτωλίου 
Μουσείο) πρέπει νά θεωρήται ώς ή μόνη Αληθής τοϋ 'Ομήρου είκών, ήτις 

και πολλάς Ασφαλείς Αποδείξεις έχει περί τής ταύτότητος αυτής, ώς 
Τόμος Ζ'. 2. — ΦεέροΰΑριος 1883. 12 
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παρακατιόντες καταλέξομεν. 'Η δ’ έτέρα καί ταύτης τές πρώτης πολύ 
άφίσταται ώς πρδς τδν χαρακτήρα καί άλλας αποδείξεις τές παραστά- 
σεως αύτης ούδόλως έ'χει. Ταύτην την δευτέραν μάλλον δύναταί τις νά 
ύποθέση ώς κεφαλήν Σοφοκλέους, πρδς τδ σωζόμενον άγαλμα τοϋ οποίου 

δμοία είναι η Όμηρου, καθ’ δσον έλλείπέι άπ’ αύτης τδ μετά αύστηρό- 
•τητος γλυκύ τές γεροντικές κεφαλές τοΰ πάτρδς τοΰ έπους καί τδ ύπδ 
τών έτών βαρύ τές πολιάς κεφαλές και τδ ξηρόν τών τε διηυλακωμένων 
παρειών και τοΰ γενείΰυ καί τών δφθαλμών η στυγνότης και τοΰ μετώπου 
τδ έρουτιδωμένΟν, χάρις δέ καί νεάζον τι μάλλον έπιλάμπει έπί τές καθ? 
δλου μορφές καί εύκινησία, τδ εναντίον πρδς τό λίαν δυσκαμπτον τών 

ετών τές έτέρας.
"Εσχατον δέ πάντων ούδόλως συμφωνεί η παράστασις τές κεφαλές 

-ταύτης, πρδς τήν τοΰ έπιτηδειοτάτου και διά μιας πολλάκις λέξεως γρα- 
•φέώς, τοΰ χαριεστάτου Λουκιανού, λέγοντος «ΐστε δήπου τον έν δεζι& του 
των Πτο-Ιεμαίων νεώ, τόν καθειμένον τάς κόμαςτ' (Δημοσθ, έγκ. 2.). Καί 
-ή τοΰ Καπιτωλίνου Μουσείου παράστασις καί ό Λουκιανός εϊκονίζουσι 

καθειμένον τάς κόμας τδν 'Όμβρον, ούχί δμως καί η προτομή η περί ης 
δ λόγος.

'Ότι δ’έ τοΰ Καπιτωλίου κεφαλή τδν "Ομηρον εικΟνίζει κατάδηλον 

έξ έπιγράμματος ελληνικού έπί Ερμοΰ φέροντος όμοίαν κεφαλήν έν τη 
Φαρνεσίγ συλλογή· Τοΰ 'Ερμοΰ τούτου έϊχεν άποκαλυφθέ πρώτον'τδ 
σώμα, εϊτα δ’ έν τ$ί αύτνί ανασκαφη καί η κεφαλ.η άρμόζουσα είς την 
προηγουμένως άνευρεθεϊσαν στηλην.
; /Ολόκληρον αγαλμάτων τοΰ Όμηρου μετά ταινίας έ στροφίου περί την 
κεφαλήν, δμοιοτάτην πρδς την τοΰ Καπιτωλίου φέρεται καί παρά Ιωάννη 
Φάβρω έν τώ Imagines illustriumex bibliothecae Fulvii Ursini.
• Ή δέ περί τές όμοιότητος βεβαιότης τές τοΰ Καπιτωλίου κεφαλές 
Ασφαλίζεται έκ προτομές μαρμάρινης έν τφ κηπίρ Cesi έν 'Ρώμη, μετά 
ονόματος τοΰ Όμηρου έπί τοΰ στήθους, όμοιας πρδς έκείνην, έκδοθείσης 
παρά Bottari (έν τώ Museo Capitol I. pl. 54). Ένισχύεται δ’έτι μάλλον 

η βεβαιότης έξ 'Ερμοΰ τές αύτές φυσιογνωμίας καί μετά ταινίας έπί τές 
κεφαλές, ητις καλύπτεται ύπδ πέπλου, ώς έν άποθεώσεσιν εΐ'θιστο. Ό 
"Ομηρος ουτος ουτω φέρων τδ κάλυμμα έπί τές κεφαλές φαίνεται καί 
έπί Αργυροΰ τές 'Ηράκλειας αγγείου. Τδ .κάλυμμα τοϋτο ητο σύνηθές έπί 
τών κεφαλών τών αύτοκρατειρών μετά την άποθέωσιν εϊτα δέ και έπί 

τών 'Ρωμαίων αύτοκρατόρων.
Περί τοΰ τελευταίου τούτου δτι ητο "Ομηρος ούδεμία Αμφιβολία, άφ’' 

ού μάλιστα καί άλληγορικην παράστασιν της Ίλιάδος και Όδυσσέίας έχει 
διά δύο εγγύς κειμένων γυναικών, ώς θυγατέρων πρδς τφ πατρί.
... 'Η δ’έν Άθηναις Ανευρεθεϊσα καί ύπδ τοΰ δημοτικού μουσείου τών 
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• ϊϊέίραιεων άγορασθεΐσα κεφαλή, 0,25 περίπου εκατοστών’ ύψος έχουσα 
Από άκρου τοΰ π.ωγωνος, εϊνε μέν δμοία πρδς την τοΰ Καπιτωλίου καί 
ώς πρδς την διαταξιν τοΰ γενειου καί ώς πρδς την έπί της κεφαλές ται

νίαν καί ώς πρδς τάλλα τά κατά την όψιν, ιδίως τούς οφθαλμούς καί τάς 
παρειά;, η δλη έργασία δμως αύτης δέν δεικνύει έπιμέλειαν μεγάλην έν 
τη Αντιγραφή, τοΰ δέ μετώπου αί ρυτίδες ουδόλως προδίδουσι δύναμίν έν 

τη Αποτυπώσει, ώς εϊνε κατεσκευασμέναι. Καθ’δλα δμως τάλλα συμ
φωνεί πρδς τδνχζρακτέρα έκείνης τοΰ Καπιτωλίου, -ης έξαίρετος η άπο’ 
τύπώσις καί έμπνευσις.

Αύτη δ’ αυτή τοΰ Καπιτωλίου εϊνε πάλιν 'Ρωμαϊκόν κατασκεύασμα 
εξ ελληνικών πρωτοτύπων η εκ παλαιών εικόνων τοΰ ποιητοΰ οϊα η έν 
Όλυμπιρς, ητις, κατα Παυσανίαν, μετά τές τοΰ 'Ησιόδου καί άλλων έ'κειντο 
Σμικυθου αναθήματα. (Παυσ. Ήλ. V, 26). Ταΰτα δ’ έργα έστιτ ’Αργείου 
Αιονυσιου. Ομοιον πρωτότυπον ηδύνατο νά χρησιμεύση καί τδ έν Δελφοΐς 
εν τ·η τοΰ ναού στοφ άγαλμα Όμηρου, κατά τδν αύτδν Παυσανίαν (X. 24).

. Ετερον εργον εικονιστικόν τοΰ 'Ομηρου ην έν Κωνσταντινουπόλει ού οί 
χαρακτέρες, ως υπο Χριστοδωρου καί Κεδρηνοΰ Αναγράφονται καθ’ δλα 

συμφωνοΰσι προς τους τές νΰν άνευρεθείσης κεφαλές· 'Η είκών αυτή τές 
Κωνσταντινουπόλεως ην χαλκέ καί έκειτο έν ταΐς τοΰ Ζευξίππου θέομαις, 
κατεστραφη δ υπο τοΰ πυρος. Αντί πάσης άλλης περιγραφές τές κεφα

λής εκείνης παρατιθημι ένταΰθα την τοϋ Χριστοδώρου περικοπήν ώς κεϊ- 
ται παρά Brunch (έν άναλέκτων II. σ. 467).

Έί'ζτο μεν άνδρί νοησαι 
Γηραλεφ, τδ δε γήρας εην γλυκό.... 
Αυχενι μεν ζυπτοντι γέρων επεσόρετο βότρυς 
Χαίτης, εκτοπίσω πεφορημένος* άμ.φί δ’άκου ας 
Πλαζομενος κεχαλαστο· κάτω 3’ εόρύνετο πώγων 
Αμφιταθεις, μαλακός 0ε και εύτροχος ούδε γαρ ήεν 
Οξυτενης, άλλ’εύρυς έπέπτατο ·.. . 

Γυμνόν δ’ είχε μέτωπον ....
άμφί δ’ά'ρ’όιρρΰς 

Άμφοτέρας προ^ληται. 
·· . · Φαέων γάρ έρημάδες ησαν όπωπαί, 
Αλλ ουκ ην αλαω έναλίγκιος άνδρί νοησαι. 

Δοιαι μεν ποτι βαιον έκοιλαίνοντο παρειαί 
Γηράϊ ρίκνηεντι κατάσχετοι.

Ο δε Κεδρηνος περί , τές αύτές είκόνος θεωρών τούς δφθαλμους κεκλει- 

σμενους και εις την περί τυφλοΰ τοΰ Όμηρου παράδοσιν Αποβλέπων λέγει: 
«■Πω^ων αντω άπΑως καθεΐτο, θρίζ τέ επι της κεφαΑης όμοια, έν τοΐς . 

εκατέρωθεν τοΰ βρέγματος άραιουμένη ... . ρϊς μέν ήν εμουσα μετρίως 

τερος απαντα ομματα,.όέ συνημμένα τοΐς βΛεγάροιςΤ). Συν.· ί-σΐορικη).
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Έξ Απάντων τών {/.έχρι τοΰδε ειρημένων έν σχέσει πρδς τά; σωζομένας 
προτομάς ή νϋν Ανευρεθεϊσα εξάγεται δτι δμοιάζει jz-έν πρδς την τοϋ Κα
πιτωλίου, ένεκα δμως μικρών τινων παραλλαγών Απδ ταύτης, καίπερ 
έ'χουσα τδν χαρακτήρα αύτης, αναγκάζει ημάς νά παραδεχθώμεν δτι εί
ναι μίμησι; 'Ρωμαϊκή τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει καταστραφέντος χαλκοΰ 
Ανδριάντος τοϋ Όμηρου. Τοΰτο δ’έπιβεβαιοΰται καί έξ αύτίίς ταύτης τίίς 
έργασία; τί5; κεφαλές. Διότι καί αί ρυτίδες αί έπί τοΰ μετώπου καί τινα 
διαξέσματα έπί τοϋ στροφίου η τίίς ταινίας καίένγένεϊ τδ παρατηρούμενου 
ξηρδν τνί; έργασία; καί δύσκαμπτου δέν είνε ούτε έξ έκείνων τά όποια 
εις τού; χρόνους καθ’οΰς'έ'γεινεν έ'ργον τι αποδίδονται, ούτε έκ· τών εις 

Απειρίαν τοϋ τεχνίτου Αναφερομένων, άλλ' είναι αύτίίς ταύτης τίίς Απο- 
μιμησεως τοΰ χαλκοΰ σαφ·η δείγματα, άτινα φαίνονται καί έπί άλλων έρ
γων Αντιγράφων παλαιών έκ χαλκοΰ παραστάσεων, οϊος είνε δ Πλούτος 
τοΰΈηφισοδότου η δ έκ τών 'Αλών παΐς δ τοΰ Μουσείου τοϋ Πειραιώς, 
έφ’ού παρατηρεΐται όμοια πως έργασία έ'ν τισιν.

Ή κεφαλή τοΰ Όμηρου έφέρετο Απδ τών χρόνων τών Άντωνίνων καί 
έπί νομισμάτων. Τοιοϋτο τών Άμαστριανών μετά Όμηρου ενεπίγραφου Αφ’ 
ενός, όπισθεν δέ μετά 'Ρώμη; νικήτριας. “Όμοιον τδ τνϊς ’Ίου μιάς έκ τών 
πόλεων τών περί τίίς γεννησέως τοϋ ποιητοϋ έριζουσών, δπερ έφερε την 
κεφαλήν τοϋ Όμηρου μετά τ^ς λέξεω; ΙΗΤΩΝ Αφ’ ενός, όπισθεν Άθη- 

νάς. "Ομοιον Ίητών υπάρχει μετά δνόματος Όμηρου.
Έπί τών νομισμάτων δμως παρατηροϋνται παραλλαγαί τινες, αιτινες 

διάφορον κάθιστώσι την κεφαλήν τών ηδη γνωστών καί έξ ών ούδέν πλέον 

δύναται νά έξαχθγ έν σχέσει πρδς την νϋν Ανευρεθεΐσαν κεφαλήν η οτι 
δέν προέρχονται έκ τοϋ αύτοΰ πρωτοτύπου, διότι, ώς εΐπον ηδη, ώ; εξα

γόμενον έν συνόλφ ποριζόμεθα δτι αυτή μέν είναι άντίγραφον τοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει Όμηρου αί δέ έπι τών νομισμάτων ούτε πρδς ταύτην ούτε 

πρδς την τοϋ Καπιτωλίου δμοιάζουσαι καί άτελείας τινάς φερουσαι πρέ
πει νά θεωρηθώσιν ώς άλλων υποδειγμάτων μιμήσεις.

Τδ πρωτότυπον της κεφαλ'ης ταύτης, οίονδηποτ’ Αν γ, θά έχν) βεβαίως 

την Αρχήν έκ τοΰ έν Άθηναις ευρισκομένου Αγάλματος αύτοΰ δπερ νοεί 
καί ο Λουκιανός διά τοϋ «Ύσεε όζ/του τον εν άεζια τοΰ των ΠτοΛεμαίων 
•νεώ, τόν χαθειμένον τάς κό/ιας» διαγραφών ώς άριστος τεχνίτης δι’ άπλ-ης 

γραμμές τδν κύριον χαρακτήρα τοΰ έξωτερικοΰ τοΰ ποιητοϋ.
Εις συμπληρωσιν τίίς δλης Όμηρολογίας έπιπροστίθημι δτι καί ’Αρχε

λάου έσώζετο έ'ργον έν Πριηντ) δόξαν $ Αποθέωσιν εϊκονίζον Όμηρου έν 

άναγλύφω. ■ ■ ?
Καί η ζωγραφική δέ παρέλαοε την άποτύπωσιν της εΐκόνος τοΰ ποιη- 

τοΰ διότι κατ’ Αίλιανδν (Η. 4. ΙΓ. 22) δ Γαλάτων αίγμα/ε τόν μεν 
'‘Όμηρον $ύτύν έμοϋντα, τους ιΓ άΛΛονς .-τοιητάς τά ίμημεσμ&α άρυομέ· 
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roue» άγνωστον ποδ, πιθανόν δ’δτι έν τφ έν ’Αλεξάνδρειά ναφ τω ύπδ 
Πτολεμαίου τοΰ Φιλοπάτορος ίδρυθέντι.

’Ιάκωβο; X. Αραγάτσης.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ίΥΜΒΟΛΟΝ ΧΑΛΚΟΥΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ

’Εάν λάβωμεν ύπ’ όψει, Αφίνοντες κατά μέρος τδν στερεότυπαν καί Αρ

χαϊκόν τίί; ’Αθήνας καί γλαυκός τύπον, τά έπί τών Αθηναϊκών νομισμά
των γράμματα, μονογράμματα, τά πάρεργα σύμβολα καί την Ατελεότητόν 
ποικιλίαν τών έκ της μυθολογίας ειλημμένων παραστάσεων, θέλομεν Ανα
βιβάσει τδν Αριθμόν αύτών εϊς τρεις καί πλέον χιλιάδας, έάν δ’ εΐ; ταΰτα 
προσθέσωμεν καί τά νομισματικά μνημεία όντως ή τών ’Αθηνών πόλις 
κατέχει την λαμπροτέραν καί πλουσιωτέραν θέσιν έν τίί Αρχαία νομι

σματική.
■ Πολλοί κατά καιρούς νομισματολόγοι ησχοληθησαν ίδιο: έπί τών Αθη
ναϊκών νομισμάτων, σοφάς δέ καί λίαν ένδιαφερούσας μονογραφίας καί 
μακράς διατριβάς έδημοσίευσαν. Πλην δέν δυνάμεθα ν’ Αρνηθώμεν, δτι τδ 

τελειοτερον σύγγραμμα, τδ περί τ·ης σειράς ταύτης τών νομισμάτων πραγ- 

ματευομενον, είναι το τοΰ Ε. ΒβυΙό, καθηγητοΰ τίίς Αρχαιολογίας έν τίί 
αυτοκρατορικίί τότε βιβλιοθηκγ τών Παρισίων, τδ δημοσιευθέν τω 1856 

υπο τον τίτλον «Les monnaies d Ath6nes». ’Έκτοτε πολλά ανέκδοτα νο
μίσματα προσετέθησαν τφ Αθηναϊκφ νομισματολογίφ, Αλλ’ ούδείς έπεχεί- 
ρησε την σύνταξιν συμπληρώματος καί την Αναθεώρησιν τών έσφαλμένων 
τοΰ περισπούδαστου τουτου συγγράμματος. Σκοπόν έ'χοντες ν’ Αναπληρώ- 
σωμεν, κατά τδ δυνατόν ημϊν, την έ'λλειψιν ταύτην έν άλλοι; καιροί;, 
Ανακοινοΰμεν σήμερον τοϊ; εταίροι; τοϋ άρχαιολογικοΰ καί φιλολογικού 

τμήματος τοΰ Συλλόγου έν συμβολόν χαλκοΰν τών θεσμοθετών, εύοεθέν έν 
Πειραίει κατα μίίνα Νοέμβριον τοϋ 1879, κείμενον δέ έν τη έμ·ρ συλλογή.

Τδ περί ού δ λόγος σύμ,βολον φέρει Αφ’ένδ; τέσσαρας γλαϋκας διευθυ- 

νουσας προς κοινόν κεντρον τούς πόδα;" έν τφ πεδίφ, άνω καί κάτω, άνά 

δυω φύλλα ελαίας μετά τοΰ καρποϋ, πέριξ δέ τά γράμματα ©E-CMO- 
ΘΕ-ΤΩΝ καί Αφ’ ετέρου έν μεγάλφ σχηματι τδ γράμμα A· Κατιωμένον, 
4 κατά την κλίμακα τοΰ Mionnet.

Ομοιον τφ Ανωτέρω περιγραφέντι συμβόλφ, πλην φέρον όπισθεν τδ 
γραμμα Ε καί έν τφ πεδιφ σφαιρίδιον, έδημοσιεύθη τδ πρώτον ύπδ τοϋ 
Prokesh-Osten, (Ined. mein. Samrnl.) είτα έν διαφόροι; περιοδικοί; συγ- 
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γράμμασι (Zeitschr. f. Num. t. Ill, p. 383) καί ύπδ τοϋ E. Beule (les 

monnaies d’ Athenes, p. 7 8—79). To πολύτιμον τοϋτοσύμβολον κεϊται 
νυν έν τή συλλογή τοϋ Βερολίνου.

Κατά τάς περί αύτοϋ ιδέας τών νομισμ,ατολόγων Ε. Beul0, τοΰ σεβα- 

στοϋ μοι καθηγητοΰ Francois Lenormant (La montiaie dans 1’antiquity, t. I, 
p. 69—70) καί τοϋ Fraenkel, ήτο, η είσιτήριον χοησιμεΰον άποκλειστι- 
κώς τοϊς θεσμοθέταις κατά τάς συνεδριάσεις τών δικαστηρίων καί τών 
συνελεύσεων, εις άς προήδρευον, :h δηλωτικόν τοϋ τμήματος ή τοϋ δικα
στηρίου, είς ΰ ύπήγοντο, διότι δέκα δικαστήρια ύπαρχον έν Άθήναις καί 

Πειραιεΐ, ή τμήματα, διακρινόμενα διά τών δέκα πρώτων γραμμάτων τοϋ 
έλληνικοϋ άλφαβήτου, ή τελευταϊον καθ’ ημάς, παραστατικόν άξίας διδό* 
μενον τοΐς θεσμοθέταις άντί μετρητών προ τών συνεδριάσεων 'καί τών 
συνελεύσεων. Πλην καί τά; τρεις ταύτας έκδοχάς όμοϋ δυνάμεθα νά παοα- 
δεχθώμεν, τούτέστιν ότι τδ χαλκοΰν τοϋτο σύμβολον ήτο ταύτοχρόνως 
είσιτήριον, δηλωτικόν τοϋ τμήματος, ώς έκ τών όπισθεν γραμμάτων καί 
παραστατικόν άξίας.

Τίνες δέ οί θεσμοθέται καί ποία ακριβώς ή δικαιοδοσία αύτών παρά 
τοΐς άρχαίοις δεν είναι τοΰ παρόντος ν’ άναπτύξωμεν, απλώς λέγομεν, προς 
περισσοτέραν έξήγησιν τοΰ ανακοινωθέντος συμβόλου, ότι οί θεσμ.οθέται 
ήσαν οί έξ τελευταίοι άρχοντες, ή προεδρεύουσα άρχη τών ποινικών δικατ 
στηρίων καί τών συνελεύσεων, οί φύλακες τών νόμων, τέλος, κατά τον 
Αίσχίνην 3,38, «ή άρχη έκείνη ή διορθοϋσα τούς νόμους, καθ’ έκαστον 
ένιαυτόν, άκριβώς έξετάσασα καί σκεψαμένη εί' τις άναγέγραπται νόμος 
έναντίος νόμω, ή άκυρος έν τοϊς ζ.υρίοις, η εί'που εΐσί νόμοι πλείους ένδς 
άναγεγραμμένοι περί έκάστης πράξεως».

’Αλέξανδρος X. Μελετόπουλος

ΡΕΙΡΑΙΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Λ’. "Ϊ-Ιρας κεφαλή·—Μεταξύ τών ποικίλων μορφών τών αγγείων, 

άτινα μέχρι της σήμερον έπλούτισάν τά διάφορα μουσεία, κομψότατα την 
περιγραφήν εινε τά άπομιμούμενα μέρη ώρισμένα τοΰ ανθρωπίνου σώματος, 
συνήθως κεφαλάς, αλλά καί πόδας δλογλύφως. "Ομοια τούτοις τά έπί 
τής πρόσθεν έπιφανείας έκτυπον μόνον παράστασιν συνήθως φεροντα, διά 
χρωμάτων συνήθως κεκοσμημένην, τά δ’ όπισθεν χρώματι μέλανι μετά 
γανώσεως έπικεχρισμένα. Τούτων απάντων άξια λόγου τά κεφαλάς είκο- 
νίζοντα, άτινα ούδέν άλλο εινε ία άλλη τις μορφή τών ληκύθων τών τα
πεινών, τών άνευ βάσεως, τών όγκουμ,ένων τδ σώμα καί διά τδν χρωμα
τισμόν τδν ζωηρόν καί τδ τέλειον της γανώσεως έξέχοντα.

Τοιοΰτον έν περιελθδν πρό τίνος είς χεΐράς μου καί παρ’ έμοί διατηρού
μενος άναμφηρίστως "Ηρας κεφαλήν είκονίζει. Τδ όλον σωζόμεναν ύψος 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 183

τοϋ άγγείου εινε 0,10. Ή θεά φέρει άπλοΰν στέμμα έπί τή; κεφαλές 
άνευ διακόσμου τινός. Ή κόμη είς δύο διηρημένη περικοσμεϊ τδ μέτωπον 
καί τήν άλλην όψιν είτα δέ κατέρχεται είς δύο παχεΐς βοστρύχους μέχρι 
τών ώμων. Έπί τοΰ προσώπου είνε έπικεχυμένη μετά τοΰ σοβαρού χάρις τις. 
Έπί τών ώτων φέρει ενώτια δισκοειδή, άτινα έπ’ούδεμιάς τών σωζο
μένων εικόνων τή; θεά; φαίνονται· ’Αρχή δέ χιτώνος άπδ τοΰ τέλους τοΰ 
λαιμοΰ μόλις ύποφαίνεται. Καί έπί τοΰ προσώπου καί έπί της κόμης δια- 
κρίνονται ί'χνη χρωματισμοΰ καί έπί τοϋ στέμματος, οπερ άποτελςΐ είδος 
κυματίου. Σαφέστατα δέ δείκνυται δ τών χειλέων χρωματισμός. Είς τδν 
χρωματισμόν τοϋτο άποδοτέον τήν τών κοσμημάτων τών άναγλύφων άπδ 
τοΰ στέμματος έλλειψιν, καθ’ όσον ταΰτα βεβαίως θά ήσαν άπεικονισμένα 
χρώμασι.
. Τά όπισθεν μελαίνη βαφή κεκαλυμμένα ούδέν τδ ί'διον δεικνύουσι. Δυ·ί, 
στυχώς ελλείπει άπδ τοΰ άγγείου τούτου δ λαιμό; όλος μετά τών χειλέων 
καί ή λαβή...............

EF. Α,ιύο έ«ςτύρ.β,εοε λ£Βος.—-Άμφότεραι ούτοι.κεΐντας έντή κατά 
τδ Νοσοκομεΐον Πειραιώς οίκίφ Κχτσούλη. 'Ο έτερος τούτων εΐνε ύψους 
0,68, πλάτους 0,35. καί πάχους 0,09 περίπου. Φέρει έντδς τετραγώνου 
άναγλύφου, ού αί δύο άνω γωνίαι κοσμοΰνται ύπδ δύο μικρών δκταφόλλων 
ροδάκων, άψϊδα, ής τδ τόξον είς τρεις διαιρείται ταινίας. Έντδς τής άψΐ- 
δος ταύτης ίσταται νεανίσκος κατά μέτωπον βλέπων, φέρων χιτώνα καί 

ίμάτιον,. οπερ άφίνει άκάλυπτον τήν δεξιάν μετά τοΰ στήθους, περιβάλλει 
τά άπδ τούτου μέχρι τών ποδών άνέρχεται καί καταπίπτει άπδ τοΰ άρι- * 
στεροϋ ώμου ύπδ τήν άριστεοάν χεΐρα είς πτυχάς· Ή δεξιά χειρ άνυψου- 
μένη άποτελεϊ γωνίαν οξείαν κατά τδν άγκώνα, έ’χ?ι δέ τι διά ταύτης, 
οίονεί κύλινδρον. Ή άριστερά συγκρατοΰσά πως τήν καταπίπτουσαν τοϋ ' 
ίματίου άκραν άπτεταί πως παρακειμένου μικρού Έρμοΰ τής τετραγώνου 
έργασίας έπί βάσεως άξεστου ιδρυμένου.

Ή έργασία άτελής καί ή τέχνη δ’ ούχί καλή.

.. ’Άνωθεν τής όλης ταύτης παραστάσεως έν τρισί στίχοις δηλοΰται ή 
παράστασις 4>δ© :

A]IC[XIN]HC 
AICXIENOY 

£ΑΛΑΜΕΙΝ[ΙΟ£
'Ο δ’έτερος λίθος έν τή αύτή αίκίφ κείμενος είνε στήλη ή πλάξ λευκοΰ 

μαρμ,άρου, ύψους 0,74 καί πλάτους 0,25, φέρουσα άετωμάτιον μετ’άκρωτ 
τηρίων. Ύπδ τήν ταινίαν καί τδ κυμ,άτιον εύθύς τοΰ άετωματίου τά γράμ
ματα τάδε :

Β I Ο ΊΓ Η
Π Υ Ρ Ρ ΙΟΥ
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άτινα μικρδν μόνον τής πλακδς κατέχοντα προς τά άνω, τδ λοιπδν ύψος 
γυμνδν άφίνουσιν. "Ωστε ή πλάξ φαίνεται δτι άνήκει εις τδ είδος εκείνο 
τών επιτύμβιων λίθων, άτινα εσχάτως άπεκαλύφθησαν δτι έφερον άντί 
άναγλύφου γραπτήν τήν παράστασιν διά χρωμάτων.

Τ’. Λύο έλλεπεις έπεγραφαε. — Ή έτέρα τούτων έπί τεμαχίου 
βάθρου λίθου λευκού έν τή οϊκίφ Κατσούλη κεΐται. Τδ τεμάχιον τοΰτο 
φέρει έπί της άνω έπιφανείας ίχνη έγγομφώσεως άνδριάντος. Τά σωζόμεν® 

έπί τοδ τεμαχίου γράμματα εΐσί τάδε:

........................AjOMONEYS
. . . SA . . . . ΦΑ]ΝΗ* ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΧ 
... PIOS .

Ή δ’ έτέρα παρά Ν. Χαντσηδημητρίου κείμενη είνε επιγραφή Χία* 
έφθαρμένη και αυτή ελλιπής τήν δεξιάν πλευράν εις στίχους οκτώ έχου- 

<. σα <Τ>δε:

ΓΥΡΑςΕΞΑΚΚ [X]IA[IAC . . . . . · . . [€ 
NnG,IPCGjAlONYC<oAIT..................
ΝΑΙΤωΝ ^IOBAKoNG ..................
ΠΟΛΙΑΔΙΑΘΗΝΑΕ TG PAC Α[ΡΓΥΡ
AC PG NTAKOCIAC MG . . PA .... . . . 
ΤωΝΑΝΤΙΠΟΛΛωΝΑΥΤΑ ........................... [H
PwOC G PIG IKGI ΑΤωΝΨΗ......................................
KYPIANG ΙΝΑΙΤΗΝΓΝωΜΗΝ........................... . .

Τδ δλον σωζόμενον ύψος τής έπιγραφής εινε 0,65.
Λ.'. Αθήνας άγαλμα έκ ΙΙεεραεώς. —Πρδ δυο περίπου μηνών· 

άνευρέθη έγγύς που τοδ λιμένος τοδ μεγάλου άγαλμάτιον υψους 0,35, άνευ 
κεφαλής δυστυχώς λίθου λευκού ύποφαίου άξιον λόγου διά τδν ρΟθμδν 
μόνον αύτοΰ. Καθ’όσον επί τούτου διακρίνει τις και τελειότητά τινα έν 
τή κατά μέρος έργασίφ συν τφ σκληρφ και άποτεταμένφ και μέχρι ξη~ 
ρότητος κανονικφ των πτυχών και τής τοϋ άλλου σώματος διατάξεωςι 

Τδ άγαλμάτιον τοΰτο παριστφ Άθηνάν, ώς κατάδηλον γίγνεται έκ τε 
τοϋ επί τοϋ στήθους Γοργονείου και τών ιχνών τών παρά τδν άριστερδν 
πόδα της άσπίδος.

Έπί τοδ άριστεροδ ώμου, πλήρους σωζομένου, φαίνεται κατερχόμενον 
τδ άκρον τοδ βοστρύχου. 'Η δεξιά ελλείπει δλως, ή δ’ άριστερά άποκε- 
κομμένη μέχρι που τοϋ άγκώνος, ή μάλλον δλίγον ύπέρ τοδτον φέρει έπί 

τοδ γυμνοϋ βραχίονος έξέχον ψέλλιον.
'Η θεά φέρει χιτώνα ποδήρη, άχειρίδωτον μετά τυπικότητος μεγάλης 

έπί τών κάτω προσκολλώμενον άκρων, άφίνοντα δέ έν μέσω τών δυο πο- 

δών προεξέχουσαν βαρεΐαν πτυχήν, πρδς τδ κάτω μέρος μεταξύ άκρων 
τών ποδών διανοιγομένην.

"Ομοιαι δύο πτυχαί προεξέχουσιν ένθεν και ένθεν τοϋ σώματος, ταπει

νότερα! καί πρδς τά άνω, ώς καί ή έν μέσω, μειούμεναι.
Ύπέρ τδν χιτώνα τοδτον έπικάθηται διπλούς άχειρίδωτος μέχρι της 

αρχής που τών μηρών καθικνουμένη καί εις πτυχάς ομοίως κανονικάς διν)- 
ρημενη. Ζώνη στρεπτή, όφιοειδής συνέχει της θεοΰ τά ένδύματα περί τήν 
όσφύν, έπί δέ τοδ στέρνου, επί ύποφαινομένης τής αιγίδος τδ Γοργόνειον 

άναγέγλυπται. *
Τδ δλον άγαλμάτιον στηρίζεται έπί τοδ δεξιοδ ποδός, τοδ άριστεροδ 

πως ύπεγειρομένου. Παρά τδν άριστερδν τούτον πόδα, μικρού μέρους δια- 
λείποντος, μικρδν προεξέχει ύψωμα έφ’ ο5 τεΟραυσμένον δηλοϋται τδ ίχνος 
τοδ κύκλου τής άσπίδος.
< Καί ουτω μέν έ'χει τά έμπροσθεν, τδ δ’ έτερον ήμισυ όπισθεν, άτελώς 
είργασμενον, δι’ απλών γραμμών δεδηλωμένας φέρον τάς πτυχάς καί εις 
γωνίαν συνερχόμενον τδ άκρον τής αίγίδος.

Τδ δλον βαίνει έπί μικράς βάσεως έκ τοδ αύτοΰ τεμαχίου τοδ λίθου, 
ήτις, ώς έκ τής κατασκευής αύτής δεικνύει δτι εις κοιλότητα άλλου ύπο- 
βάθρου ένιδρυμένον υπήρχε τδ άγαλμα.

Έν ω κατά τδ δλον καλόν τι προσπίπτει είς· δψιν έπί τοϋ άγαλματίου 
τουτου, καί κατά μέρος δ’ή γλυφή ίκανώς καλή, ώς έπί τοϋ άκρου άρι
στεροδ ποδος, εντούτοις προδίδεται άμέλεια περί τήν έκτέλεσιν τής στά- 

σεως. Ούτως δ άκρος άριστερδς πους εινε άποτετυπωμένος καθ’ δλως διά
φορον διευθυνσιν ή ή κνήμη καί δ μηρός, Τόϋτο συνδυαζόμενον πρδς τδν 

δλον χαρακτήρα τοϋ έργου καί πρδς δσα έν άρχή είπον τάσσει τοΰτο εις 
τά τοδ μεταβατικοδ ρυθμοΰ λείψανα τής τέχνης.

Ανάγλυφος έρωτεκ^ς αρπαγές παράστασες.—Έν Πει- 
ραιεΐ δμοιως εγγύς τοδ λιμενος κατά τήν δδδν Φίλωνος άνευρεθεΐσα καί 
αυτή κειται νΰν μετά τής Άθηνάίς παρά τω άνευρόντι κ. Βάθγ.

Τα κατ’ αυτήν εν τφ προσεχεΐ τεύχει δτε καί εΐκών αύτής δημοσιευ- 
Οησεται.ν Είνε δέ τδ δλον άνάγλυφον μικρδν υψους 0,12, πλάτους 0,16 
®πί λίθου λευκοϋ. ·Ηκ. Χ. Αραγίτσηί.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΙΟΎ
1 · · ■ · ϊ

OHC ΚΕΙΑ ΡΟΛΥΝΕΙΚΗ ΤΩ
ΠΛΥΚΥΤΑΤΩ ΤΕΚΝΩ
EZHC S TEKOYC Η X elKOCI ΕΤΗ 
ΑΜΕΝΡΤΩΟ KAI C ΕΜΝΩϋ ZHCACA ΘΕΟΔΟ 
ΤΗ ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΜΑΙ—MNEIAC ΧΑΡΙΝ

κ
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Ευρηται έν έπιγράμμζτι έπιτυμβίω. έν τώ χωρίω «Κου,ντουριώτισσα»’· 
άπέχοντι 1 περίπου ώρας άπδ τοϋ Δίου (τής Μαλαθριας'. Αυτόθι υπάρτ 
χουσιν επιτύμβιοι πολλοί λίθοι, ών αί έπιγραφαί είσί λίαν ^δυσανάγνωστοι.

2 ’ .
ΚΟΜΝΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΤΙΤΩ ΤΙΒΕΡΙΑΝΩ 
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΙ ΤΩ EAYTHC ΑΝΔΡΙ 
MNEIAS ΧΑΡΙΝ

‘Υπάρχει έν τώ χωρίφ «Στυ-ίω:; ήμίσειαν περίπου ώραν·άπδ τής Κουν- 
τουριωτίσσης και έγγύτερον τφ Δίφ κειμένω.

'•3
ΕΡΩΟ ΚΑΙ ΡΩΜΗ! ΘΕΡΙΝΗ
ΤΗ ΙΔΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙ MNEIAC ΧΑΡΙΝ
ΕΤΩΝ Λ HI

Έπί μεγάλου λίθου γεγλυμμένου ευρισκομένου έν τινι άγρώ τοϋ’ χωρίου· 
«Καρίτσα» έγγύτατα τοϋ προηγουμένου κειμένου» j

"Ί
ΑΗΚΟΡΙΟΝ ΘΕΟΠΡΕΠΙΑΟ
KAI GPMIONHC

Έπί μικράς πλακδς εύρισκομένης έν τινι γωνίγ της ’Εκκλησίας τοΰ-αυ** 
τοϋ χωρίου.

Α. Λασπόπουλος.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ SXOAH
Συνεδρεία τής 2] 14 Φεβρουάριου·

Ό κ. Κοΰ.1εξ> περί τών προϊστορικών έρευνί&ν καί τών κοσμημάτων τών* 
Μυκηναίων κτερισμάτων.

Ό αντός περί τών νεωτάτφν ερευνών τών άναφερομένων εις τδν βίου- 
τοϋ Φειδίου και τδ άγαλμα της Παρθένου.

'Ο κ. Λύάι,γγ περί τής θέσεως τών Θεσσαλικών πόλεων Αίσωνείάς καί 
Όρμενίου.

Συνεδρεία τής 4(>]28 Φεβρουάριου

'Ο κ. Καΐ.Ιεη έπιδεικνύει όστρακα άγγείων έξ έπτής γής έκ τής.σόλα 
λογής τοΰ κ. Σχλίεμαν.

Ό κ. Καδαδίας περί τίνος έν Έπιδαύρφ εύρεθείσης επιγραφής.
'Ο κ. Σ rul'd ερ περί της τοπογραφίας τοΰ Τρωαϊδικοΰ πεδίου.

Συνεδρεία τής 2]14 Μαρτίου.

*0 κ. ΚαίΛερ περί τίνος άνεκδότου άττικοΰ νομίσματος.
'Ο κ. Καδαδίας περί τών έρειπίων τής Θόλου τοϋ Πολυκλείτου.
'Ο κ. περί τών προπυλαίων της άκροπόλεως.

και ςυμμικτα

Ilepl τοϋ Ήφαεστεέου τής Οήρας. — Θέλω άνακοινώσει έν- 
ταΰθα όλίγας λέξεις περί της τελευταίας εις Θήραν έπισκέψεώς μου. Βε
βαίως δέν προτίθεμαι ένταΰθα νά εκθέσω λεπτομερώς δσαέν τώ βραχεΐδια- 
στήματι της έκεΐ διαμονής μου ηδυνηθην νά ί'δω, άλλ’ απλώς θά άνα- 
φέοω συνοπτικώς εις ποιαν θέσιν εύρον τδ ήμέτερον ηφαίστειου, δπερ άπδ 
τής 26 ’Ιανουάριου τοΰ 1866 μέχρι τοϋ ’Ιουλίου τοΰ 1870 διετέλει είς 
ζωηράν ενέργειαν, έξεσφενδόνιζε διάπυρους μύδρους και έσχημάτιζε την 
άρτιγενή' ημών νήσον «Γεώργιον».

Την 14 Σεπτεμβρίου π. ε. μετά την είς Πάρον μετάβασίν μου πρδς 
έπιθεωρησιν τών λατομείων μετέβην καί είς Θήραν μετά τών κ. κ. Κα- 
ραπάνου και Rosseels. Μόλις δέ άνέτειλεν δ ήλιος, δστις έφώτιζε λαμπρώς 

την πολυσχημονα Θήραν καί τδ περί αυτήν νησιακδν άθροισμα τών ηφαι
στειογενών νήσων, είσέπλεον είς τδν λιμένα έν άκριγ νηνεμίγ.

’Αριστερόθεν ημών (άνατολάς) εί'χομεν τάς άπορρώγας δχθαςτής Θήρας, 
έφ’ ών ώς ταινία λευκή εκτυλίσσονται αί οίκίαι τοΰ χωρίου Άπανωμέρια 
α'ίτινες κεΐνται σχεδόν καθέτως 200 μ. περίπου ύπέρ τδ επίπεδον τής 
θαλάσσης' δεξιόθεν δέ (δυσμάς) εί'χομεν την Θηρασίαν, ενώπιον δέ ημών 
(πρδς νότον) εις τδ βάθος τοϋ όρίζοντος διεκρίνετο τδ σύμπλεγμα τής 
Μικράς, τής Νέας Καΰμένης καί τοΰ δωδεκαετοϋς Γεωργίου, πρδς 8ν διηυ- 
θυνόμεθα. Άφιχθέντες δέ εγγύτατα αύτοΰ καί λαβόντες πρωρέα τινά Θη- 
ραϊον ήγκυροβολησαμεν έπί τής ύφάλου (Βάγκου). Τδ βάθος τής θαλάσσης 
ητο ένταΰθα 5 ’^περίπου όργυιών ενώ ολίγον τι πέραν τοΰ Βάγκου δ 
βυθός τής θαλάσσης καταπίπτει ταχέως μέχρι 5100 καί πλέον όργυιών; 

Ή ηφαιστειογενής νήσος τοΰ Γεωργίου . δέν ητο πλέον διάπυρος, έκ τοΰ 
κρατήρος αυτής δέν άνεφυσσώντο πλέον αί μετεωριζόμεναι είς τά ύψη 
άτμοδϊυαι, δέν έξεσφενδονίζοντο διάπυροι μύδροι, δέν παρήγαγε πλέον 
τάς φοβεράς βροντάς καί τάς εκπυρσοκροτήσεις. Τδ ήφαίστειον ήδη 
άνεπαύετο, άλλ’ ούχί εντελώς. Έκ τοΰ κρατήρος αύτοΰ έξελύοντο εί- 
σέτι άέρια άτινα ένούμενα έσχημάτιζον μικράν στήλην καπνοΰ άνυψαυ- 
μένην πολλά μέτρα ύπέρ αύτδν καί μαρτυρούσαν ότι έν τοΐς έγκάτοις αύτοΰ 
δ ’Ήφαιστος χαλκεύει νέους μύδρους πρδς έκσφεδόνισιν μεταγενεστέρων 

έκρήξεων. Άπδ τοϋ Βάγκου διηυθύνθημεν πρδς τδν Βουλκάνον, διελθόντες 
τδ μεταξύ τοΰ Γεωργίου καί τής Μικράς Καΰμένης σχηματισθέν δίαρμα.

Έν Βουλκάνφ προηγγέλθη κατά πρώτον τήν 26 ’Ιανουάριου τοϋ 1866 
ή τελευταία έ'κρηξις.
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ΈνταιΰίΘχ έρράγησαν οί τοίχοι τών οικιών, έσχηματίσθησαν ρήγματά 

έπί τής Νέας Καϋμένης καί ή'ρξαντο νά κατακυλινδώνταΐ; αί πέτραι άπδ 

τοϋ παλαιοΰ κώνου.
Την ημέραν τής έπισκέψεώς μου εν τώ όρμίσκω τοϋ Βουλκάνου τά 

πάντα διετέλουν έν άκρφ ήσυχίορ. ’Ένθεν μέν επί τής παραλίας της Νέας 

Καϋμένης έφαίνετο μέρος τών ερειπίων ναΐσκου τίνος καί τών εξοχικών 
οικιών, αΐτινες έχοησίμευον διά τε τά θαλάσσια λουτρά καί τά ιαματικά 
δδατα ών αί πηγαί είχον έξαφανισθή κατά την τότε έ'κρηξιν. Έκεΐθεν 
δέ έπί τοϋ Γεωργίου έφαίνετο σωρεία μελανών άμαξιαίων τραχιτών άτά- 

κτως έπισεσωρευμένων, οΐτινες έπεπυργοϋντο και έφθανον μέχρι τής κο
ρυφές τοΰ Γεωργίου. Ύπδ τους τραχίτας τούτους παρά την θάλασσαν 
άναβλύζουσι πολλαί νέαι άλιπηγαί, αϊτινες έ'χουσι 55—60° θερμοκρασίαν. 
Αί πηγαί αύτκι φαίνεται δτι περιέχουσι μεγάλην δόσιν σίδηρου διότι έπί 
πολλάς έκατοστυίας μέτρων ή θάλασσα εινε ερυθρά κεχρωματισμένη ώς 

μίλτος. ’Αναρίθμητοι δέ πομφόλυγες φαίνονται έπί της έπιφανείας της 
θαλάσσης δι’ ών έκφεύγει ανθρακικόν έξύ.

’Από τοϋ Βουλκάνου ήρξάμεθα άναβαίνοντες τδ ήφαίστειον Γεώργιον 
καί προχωρόΰντες έπί τής γραμμής τής ένώσεως τών δυο κώνων τής Νέας 
Καϋμένης καί τοϋ Γεωργίου έφθάσαμεν εις ύψος 80 περίπου μέτρων, οπού 
σχηματίζεται ύπδ τών δύο ηφαιστείων πύλη η δίοδος. Άπδ δέ τοϋ μέρους 
τούτου ή άνάβασις εινε τά μάλιστα δυσχερής διότι μετά κόπου μεγάλου 
άναβκίνει τις έπί τών πρηνών κλιτόων τοϋ Γεωργίου, αΐτινες συνίστανται 
έκ σκωριούχου λάβας ύποχωρούσης.

Είς ύψος δέ 122 μ. έφθάσαμεν έπί τής κορυφής τοϋ κρατήρος, ούτινος 
τά χείλη περιέχουσι γύρω διαπνοάς έξ ών έκλύονται πνιγηροί ατμοί ύδα- 

τος καί θείου. Τδ έ'δαφος ήτο θερμόν, ένιαχοϋ δέ καθίστατο ανυπόφορου, 
ούχ ήττον ήδύνατό τις νά περιφέρηται ού μόνον έπί τοΰ χείλους άλλά 
καί έν αύτή τή κοιλότητι τοϋ κρατήρος, ήτις έχει ώς έγγιστα 15 μ. 
βάθος. Ό κρατήρ είναι σχήματος έλλειψοειδοϋς 20—25 μ. μήκος καί 
18—20 πλάτος. Πέριξ αύτου ύπάρχουσιν έναλλάξ κοιλώματα καί ύψώ- 
ματα μέχρι τής βορειοδυτικής αύτοϋ όφρύος, ήτις απέχει 100 μ. περίπου 
άπδ τοϋ μικροϋ κρατήρος καί ήτις κεΐται κατά 4—6 μ. υψηλότερου αύτοϋ.

Οί εκλυόμενοι ατμοί τοϋ ύδατος, τοϋ θείου καί άλλων άεοίων καταθε- 
τουσιν αύτοφυές θειον πέριξ τοϋ μικροϋ κρατήρος καί άλλοιοΰσιν δρατώς, 
ούτως είπεΐν, τούς τραχίτας, ούς μεταβάλλουσιν εις λευκήν άργιλλον 
(καολίνην γήν). Διαρρηγνύων τις χειροπληθή τεμάχια άλλοιωθέντος τρα- 
,χίτου παρατηρεΐζέν τώ κέντρω τδ αρχικόν μέλαν πέτρωμα, γύρω δέ τοϋ 
πήρυνο; τούτου τήν σχηματισθεϊσαν άργιλλον πεποτισμένην διά κρυστάλ
λων έκ θείου καί όλιγίστων έκ γύψου. Ένίαχοΰ δέ εύρηνται τεμάχια θείου, 
ώς τά σχηματιζόμενα| έν τοϊς θειώσι καί άπανθίσεις διαφόρων λευκών 
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ικεκρυσταλλωμένων άλάτων. Ή άλλοίωσις δέν έ'γινεν έν πΧσι τοΐς λίθοις 
τοϊς άποτελοΰσι τδν κρατήρα, άλλ’ όμως ανεξαιρέτως πάντες περιβάλ
λονται ύπδ λευκοϋ περιβλήματος, τοΰθ’ δπερ δεικνύει τήν άρχήν τής άλ- 
λοιώσεως αυτών, δι’ θ άπασα ή έπιφάνεια τοΰ κώνου περί τδν μικρόν κρα
τήρα φαίνεται ώς εί κεκαλυμμένη ύπδ λευκής σινδόνος»

Τδ φαινόμενου τοϋτο τής άλλοιώσεως, δπερ τήν σήμερον συμβαίνει πρδ 
τών οφθαλμών ήμών έγένετο έπί μέγα έν Μήλω, έν προγενεστέραις έπο- 
χαΐς, έν αΐς όρος ολόκληρον έκ τραχίτου (ώς έν Ψυρή Πλάκ^) άλ- 
λοιωθέν μετεβλήθη είς άργιλλον λευκήν πεποτισμένην μέ θειον.

* Α. Κορδέλλας.

•9 *Πλατωνικοΰ χωρίου επανόρθωσες. — Έν τφ τοϋ Πλάτωνος 
Λύσιδι 217 G—D κεΐται τδ εξής χωρίου :

«Άρ’ουν καί έστι τότε τοιοϋτον τήν χρόαν τδ άλειφθέν, οίον τδ έπόν ; 

Ού μανθάνω, ή δ’ ος. ώδε, rfr <Ρ εγώ. εί' τίς σου ξανθάς ού’σας τάς
τρίχας ψιμυθίφ άλείψειε, πότερον τότε λευκαί είεν ή φαίνοιντ’ άν; Φαί- 
νοιντ’ άν, ή δ’ δς.»

’Αλλά ποΰ άναφέρεται τδ επίρρημα «ώδε»; 'Ημείς θαυμάζομεν δτι τδ 
χωρίου τοϋτο παρήλθεν απαρατήρητου ύπδ πάντων τών έκδοτων, νομίζο- 

ζομεν δ’ δτι έκ τοΰ κείμενου έξέπεσε τδ ρήμα τής προτάσεως Λέγω. Γρα- 
πτεον άρα καθ’ήμας: «Άλλ’ώδε, ήν δ’εγώ, 'Ομοιότατα φέρεται

έν τώ Φαίδωτι 1 00 A : «βούλομαι δέ σοι σαφέστερου είπεΐν ά λέγω' οίμαι. 
γάρ σε νΰν ον μανθάνει^. Ού μά τδν Δια, έφη δ Κέβης, ού σφόδρα. Ά.ΙΛ\ 
η ό'oc, ώδε Λέγω». ’Επειδή δέ τδ ΔΕΓΩ (—δ’έγώ) καί τδ ΛΕΓΩ πα- 
λαιογραφικώς ούδέν άλλήλων διαφέρουσι, παρελείφθη έν τή μεταγραφή 
τδ δεύτερον, ύποληφθέν ώς διττογραφία τοϋ πρώτου. Τοιαΰται δέ παρα

λείψεις καί άλλαχοϋ έγένοντο παρά Πλάτωνι. Έν τώ Γοργίγ 451 D ί-, 

κειτο : «λέγε δή τών περί τΐ έστι τοϋτο τών όντων, περί ού ούτοι οί λό
γοι είσιν, οΐς ή ρητορική χρήται», άλλ’ ορθότατα ό Heindorf έγραψε : «λέγε 
δή τών περί ti; τί έστι τοϋτο τών όντων, κτλ.». ί'δε G. Stallbaum αύτόσε.

* ϊταμίτιος Δ. ΒΑλβνςτ.

Λεαστροφή τών σπλάγχνων τοΰ ανθρωπίνου σώματος, —- 
Νέος εικοσαετής εκ Κρήτης έν τή κλινική τοϋ κ. X. Τυπάλδου Πρετεν- 
τερη διηγηθη ήμϊν δτι άφ’ ής έποχής έγνώρισε τδν κόσμον, καί νηπιόθεν ώς 

εμαθε παρα τής μητρδς αύτοϋ, ήτο κυανωτικδς τδ πρόσωπον καί τά χείλη, 
είχε δύσπνοιαν συνεχή, βήχα ξηρόν, παλμούς καί οιδήματα τών άκρων πο- 
δών. ’Έκτοτε ή κατάστασις αύτη έξηκολούθει έπιτεινομένη ίδίι^ έν ώρα 
χε'.μώνος, διο καί κατεφυγε πρδ τριών μηνών είς τδ ένταΰθα πολιτικόν 

Νοσοκομείου. Ή παροΰσα αύτοϋ κατάστασις παρουσίαζε τά εξής: Πρόσω
πον οιδαλέου καί κυανωτικόν. Δυσπνέει. Κυρτότης τοϋ θώρκκος ήμισφαι- 
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ρ(Λή τδ σχήμα ής τδ μάλλον προέχον μέρος εδρίσκεται κατά τδ μέσον καί 
την δεξιάν στερνομαζικήν χώραν. 'Η έπίκρουσις καθ’ άπαταν σχεδόν την 
προσθίαν μοίραν τοϋ θώρακος Αμβλεία. Οί κτύποι τής καρδίας αισθητοί 
δεξιόθεν, ή δέ κορυφή αύτης ούδόλως αισθητή. ’Αριστερόθεν οί βαλβιδικοί 
ήχοι Ακούονται σαφώς, δεξιόθεν δμως ό πρώτος τόνος καλύπτεται ύπδ φυ- 
Αήαατος δλίγον τραχέος, καλύπτοντας τήν πρώτην παύλαν καί μέρος τής 
δευτέρας. Τδ φύσημα ίσχυοότερον Ακούεται πρδς τά άνω. Παραπονεϊται 
διά. συνεχείς σκοτοδινίας. Σφυγμοί μικροί ομαλοί περί τούς 72. .Πτύελα 
όρροβλεννώδη,ή αναπνοή Απανταχού τραχεία άνευ ρόγχου.Οί άκροι πόδες 
οίδημκτώδεις. Ούρα έμπεριέχοντα άφθονα άλατα. Τδ ήπαρ λίαν έξογκω- 
μένον διήκον μέχρι τοϋ Αριστερού υποχονδρίου. Ό σπλήν δέν φαίνεται 
εξογκωμένος. Ή δρεξις μετρία, ή δέ πέψις επίμοχθος. Κατά ταΰτά ή διά- 

γνωσις ήν στένωσις συγγενής τής πνευμονικής Αρτηρίας.
Μετά τρεις μήνας ό Ασθενής έτελεύτησεν. Ή νεκροψία μετά 24 ώρας 

έδειξε τά εξής.
‘Η καρδία πρδς τά δεξιά τοϋ στέρνου κειμένη έφήπτετο τοϋ διαφράγ

ματος διά τοΰ εξωτερικού αυτής χείλους, ήτο διπλάσιά τής φυσιολογικής. 

'Η πνευμονική Αρτηρία πλατεία ώς έν φυσιολογική καταστάσει έ'κειτο ύπδ 
τήν Αορτήν' αί βαλβίδες αύτής συμπεφυκυϊαι έσχημάτιζον προεξοχήν δί

κην θηλής μαστοϋ είς τδ μέσον τής οποίας ύπήρχεν οπή κυκλοτερής δσον 
τριών χιλιοστομέτρων. Τδ Αορτικόν στόμιον έπαρκές, αί δέ βαλβίδες καλαί. 
Ό δεξιδς κόλπος λίαν ύπεοτροφικδς συγκοινωνών δι’ εύρέος στομίου μετά 
τοΰ λίαν Ατροφηκότος αριστερού’ οί θηλοειδείς μΰς τής δεξιάς κοιλίας ύπερ- 
τροφικοί. Άμφότερα τά κολποκοιλιακά στόμια καλά, ώς καί αί βαλβίδες 

αύτών. Έκ τών πνευμόνων ο δεξιδς είχε δύο λοβούς καί έτερον έν ύπο- 
σημάνσει, ο αριστερός ήτο δίλοβος.Τδ ήπαρ μεΐζον τοΰ φυσιολογικού έ'κειτο. 
πρδς τά Αριστερά, ό δέ σπλήν πρδς τά δεξιά’ αντί δέ ένδς ύπήρχον 14 

τδν Αριθμόν έξ ών οί μέν δύο μείζονες τοΰ κατά φύσιν, οί δέ έτεροι μικρό
τατοι άπδ ώοΰ περιστεράς μέχρις έρεβίνθου, άπαντες κεχωρισμένοι Απ’Αλ- 
λήλων. Ό πυλωρός και τδ πάγκρεας Αριστερόθεν. Τδ τυφλόν έ'ντερον έ'κειτο 
έλευθέρωςέπί τοϋ Αριστερού εΐλεακοΰ βόθρου. Ό δεξιδς νεφρδς χθαμκλό- 

τερον τοΰ φυσιολογικού.
Μιχαήλ ’Αθανασίου* «

Ό χαεμ.ών τοΰ 1882—1883»--Ό χειμών τοϋ 1882—-1883 
περιλαμβάνων ώς γνωστόν κατά τάς μετεωρολογικής παρατηρήσεις τούς 
μήνας Δεκέμβριον, ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον παρουσίασε τά εξής φαινό
μενα έν Άθήναις κατά τάς ύπδ τοΰ βοηθού τοΰ ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών ’ 
κ.,Άλεξ. Βούρλη εύμενώς κοινοποιηθείσας ήμϊν ειδήσεις.

Ή μέση, αύτοΰ βαρομετρική θλϊψις ήν 753.81 χμ. Απέναντι 758.15 

χμ. τοΰ χειμώνος τοϋ παρελθόντος έτους. Καί μεγίστη μέν τήν 22 Φε
βρουάριου (762.17) έλαχίστη δετήν 24 Δεκεμβρίου (753.58). Ή μέση 

θλϊψις τών τριών μηνών ήν'
Δεκέμβριος

• ’Ιανουάριος
Φεβρουάριος

752.24
752.80
756.40

• Ή μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών εις βαθμούς τής έκατονταβάθ-
•μου διαιρέσεως Κελσίου ήν 8.91 απέναντι 10.36 τοΰ παρελθόντος έτους. 
Καί μεγίστη μέν ήν τήν 9 Δεκεμβρίου (18.5), έλαχίστη δέ τήν 22 ’Ια
νουάριου ( —2.8).

‘Η μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών ήν'

10.16
8.92
7.66

ώς χιόνος, εί’τε ώς βροχής εΓχο-

Δεκέμβριος

’Ιανουάριος 
Φεβρουάριος

Ημέρας κατάπτώσεως ύδατος, εί'τε 

μεν 42, αλλά τδ ποσδν τοΰ καταπεσόντος ύδατος ήν έλάχιστον παρα- 
βαλλόμενον πρδς τδ τοΰ παρελθόντος Έτους' ήν δηλ. 93.18 χμ. ένφ πέ- 
φυσιν ήτο 307.62 χμ.

Οί επικρατέστεροι άνεμοι ήσαν τδν παρελθόντα χειμώνα οί Β. πνεύσαν- 
τές 37 ημέράς. ΒΑ. ο'ίτινες συνήθως έπικρατοϋσιν έν Άθήναις έπνευσαν 
μόνον 12 ημέρας. Οί λοιποί άνεμοι έπνευσαν ΒΔ. 7, ΝΑ. 4, ΝΔ. 11, Ν. 

10, Δ. 8 καί A. 1.

ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Φεβρουάριος 1885.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΓ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος συνήλθεν είς δύο συνεδρείας τδν λήξαντα μήνα. Έγένοντο 

δέ δύο μόνον αναγνώσματα' τοΰ κ. Μ. Δέφνερ τακτικοΰ μέλους περί τωτ 
σχεσεων της συγκριτικής 'φίΛοΛόγιας ζηκ έθνοΛογlav xxt του x,. Stc.
Σοκόλη Αντεπιστέλλοντος μέλους περί Ηπείρου χ,αΐ 'ΆΜ ανίας.

Ο εν Όδησσώ κ. Π. 'Ροδοκανάκης έπιτελών τήν έντολήν τοΰ μακα- 

ριτου πατρος αυτού, όπως διαθεστ] ύπέρ τών έν Άθήναις κοινωφελών ίδρυ- 

μα^ων δί,κα χιλιάδάς ρούβλια ευηρεστηθη να διαθεσρ έκ τούτων ύπέρ τοϋ 
ημετεοου Συλλόγου χαριν τών Αναγκών τής Σχολής τών Απόρων παίδων 
καί τών υπνωτηρίων πεντακισχίλια ρούβλια ήτοι δρ. ν. 14128. Ό Σύλ
λογος αποδεχθείς ευγνωμόνως τήν δωρεάν έν ω Αφ’ ένδς Απεφάσισε νά



192 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

έκφράση τάς εύχαεριστίοες αύτοΰ πρδς τδν κ. [Τ. 'Ροδοκανάκην διά τήνποο- 
τίμησιν ταυτην τοϋ Συλλόγου, άφ’ετέρου ανέγραψε μέγαν αύτοΰ εύεργέτητ 
τδν Αείμνηστον πατέρα αύτοΰ Θεόδωρον Π. 'Ροδοκανάκην καί άπεφάσισε 
νά Ανάρτηση την εικόνα αύτοΰ έν τή κυριωτέριη των αιθουσών τής Σχολάς.

Τδ Ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
ένέκρινεν όπως οί συσταθησόμενοι έν Ααρίσση καί Τριπόλει μετεωρολογικοί 

σταθμοί Ανατεθώσιν εις τά έν ταΐς πόλεσι ταύταις διδασκαλεία. 'Ο δέ 
ύπουργδς τών Ναυτικών κ. Γ. ’Ροΰφος προέτεινε τη Βουλ.^ κατά την έπι- 
ψήφισιν τοϋ προϋπολογισμοΰ του υπουργείου τών Ναυτικών την Αναγραφήν 
πρδς τδν σκοπδν τούτον ύπέρ τοϋ Συλλόγου πιστώσεως έκ 100Q δραχμών.

Έψηφίσθησαν σχέσεις τη αιτήσει αυτών μετά τοϋ ένταΰθα Καλλιτε

χνικού Συλλόγου καί τοϋ 'Ελληνικού Συλλόγου Περιχ.Ιέους έν Πειραιεΐ.
'Ο Σμίθσώνιος έν ’Αμερική Σύλλογος Απέστειλε τφ Συλλόγω την κ 

έτησίαν δημοσίευσιν τοϋ παρ’ αύτώ εθνολογικού γραφείου. 'Η δ* 'Εταιρεία 
πρδς διάδοσιν τών 'Ελληνικών σπουδών έν Άγγλί^ι τδ β' μέρος τοϋ γ' τό
μου τοϋ περιοδικού αύτής.

Ό Σύλλογος ένέκρινεν όπως έγγραφή συνδρομητής εις 10 σώματα τών 
έν Κέρκυρά έκδοθησομένων έργων τοϋ περικλεούς μελοποιοϋ Νικολάου 
Χαλικιοπούλου Μαντζάρου.·

Ό κ. I. Τυπάλδος ώς πρόεδρος τής έπιτροπής τής όρισθείσης ύπδ τοϋ 

νομικού τμήματος καί τοϋ τών πολιτικών επιστημών πρδς βελτίωσιν 
τών έν φυλακή άνεκοίνωσε τω Συλλόγφ τάς ένεργείας τής έπιτροπης καί 
παρεκαλεσεν αύτδν όπως υιοθέτηση τδ έ'ργον. Ό Σύλλογος Αποδεξάμενος 
την πρότασιν ταύτην, δμοθύμως έψήφισε πρώτην αύτοΰ καταβολήν 1000 
δραχμάς. Αί έργασίαι τής έπιτροπής καί αί είσφοραΐ θέλουσιν άνακοινωθή 

έν τφ προσεχεΐ τεύχει.

Έπί τφ θανάτφ τοϋ Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου συνελθών 
δ Σύλλογος έκτάκτως έξέδοτο τδ έζής ψήφισμα*

«Ό Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός έπί τφ θανάτφ τοϋ ένοχου πολί- 
τ^υ Ά,Ιεζάνδο ου Κουμουτδοΰρου, τοϋ πολλαχώς αύτδν εύεργετησαντος, 

ψηφίζει· -
1) νά κατατεθώ στέφανος έκ μέρος τοϋ Συλλόγου καί έτερος έκ μέρους' 

τών μαθητών τίίς ύπδ τοϋ αείμνηστου άνδρδς εύεργετηθείσης Σχολάς τφν 
’Απόρων Παίδων έπί τοϋ νεκρικοΰ φερέτρου αύτοΰ'

2) νά παρευρεθώσι κατά την κηδείαν πάντα τοϋ Συλλόγου τά μέλη 
έν σώματι'

3) ν’ Αναρτηθή η εικών αύτοΰ έν τή αιθούση τών συνεδριών, Ανακη- 
ρυττομένου ευεργέτου τοϋ Συλλόγου.

4) διαρκοΰντος τοϋ ύπδ τίίς Βουλές ψηφισθέντος πένθους, δ Σύλλογος 

καί αί Σχολαί αύτοΰ νά ώσι κεκλεισμέναι,τδ δέ κατάστημα νάπενθηφορηση,

J
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5) τδ παοδν ψήφισμα μετά τών συλλυπητηρίων . τοϋ .Συλλόγου νά δια- 
βιβασθη δεόντως εις την οικογένειαν τοϋ μεγατίμου Ανδρος.

Έψηφίσθησαν νέα μέλη τόΰ Συλλόγου οί έξης. ’Επίτιμον δ καθηγητή? 
της Θεολογίας κ. Νικηφόρος Καλογερας. Τακτικά δέ πάρεδρα οί καθηγη- 

ταί κ. κ. Σπ. Μαγγίνας, Ξ. Ψαρρας, Δ. Θεοφανόπουλος, Α. Κρασσας, Ζ. 
Ρώσσης· οί διδάκτορες κ. κ. Bucking καί Lepsius καί οί κ.κ. Φωκ. Νέγρης, 
Εύγ. Ρίζος, Άχ. Άγαθόνικος, Ν. Ράδος, Βασ. Ροντηρης, Άνδ. Γκιών, 
Άθ. Παπαφράγκος, Γ. Παπαδοπούλας, Έμμ. Έλευθεριάδης, Γ. Φκσιλκκης, 
ΪΙ. Γεννάδιος, Α. Πκπαδιαμαντόπόυλος, Θεοβάλδος Κρύπερ. ’

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

j Τμ^μα καλών τεκνών. Συνελθδν είς τακτικήν συνεδρίαν άπεφάσισε
! την συστασιν έκθέσεως αντικειμένων άναφερομένων εις τδν ύπέρ άνεξαρ-
[■ τησίας Αγώνα διά την 25 Μαρτίου. Υπεβλήθη δέ ύπόμνημα της έπί τοϋ
; έθνικοϋ θεάτρου έπιτροπης καί ώρίσθη όπως έν προσεχεΐ συνεδρεί# συζη-
[ τηΟή τδ ζήτημα περί τίίς συστάσεως θιάσου διά τδ Θέρος ύπδ τάς. οδηγίας
! τοϋ τμήματος. Ύπεβλήθησαν δέ προτάσεις ύπδ τοΰ κ. Σ. Σπηλιωτάκη περί
( συστάσεως έκθέσεως άνθέων καί ύπδ τοΰ κ. Ν. Σολωμοΰ περί τών έξευρε-
ί τέων τρόπων περί ομοιομόρφου ρυθμοϋ τών ιερών ναών. Άμφότεραι θέλουσι
L συζητηθγ έν τη προσεχεΐ συνεδρίιρ.
! Τμήμα νομεκον καδ των πολετεκών έπεστημΛν.— Έγένοντο

δυο συνεδρίαι τοΰ τμήματος τδν ληζαντα μήνα. Κατά τήν πρώτην τού- 
!■ των δ κ. I. Τυπάλδος έξέθηκε τάς εργασίας της έπιτροπής έπί της τκξι-

νομήσεως τών νόμων. Τδ τμήμα εδέχθη τά πορίσματα της έπιτροπης καί 
έξελέξατο επιτροπήν έκ τών κ. κ. L Τυπάλδου, Ε. Αουριώτη, Θ. Φλο- 

i γα'ί’του, I, Παπαλουκα Εύταξίου, I. Καρύδα, Δ. Βορρέ, Γ. Άγγελοπουλου,

μ Ν. Ζηλημονος, Π. Χρυσανθοπούλου, Σ. Μπαλάνου, Γ. Μελισσουργοΰ, I. Ά-
ραβαντινοΰ όπως προβη εις την ταξινόμησιν ταύτην. Μεθ’8 δ κ. Σ. Μπα- 
λάνος ύπέβαλεν έ'κθεσιν περί της κακής καταστάσεως τών δικαστηρίων 
καί προέτεινε διάφορα μέτρα βελτιώσεως’ ή συζητησις της προτάσεως 
τοΰ κ. Μπαλάνου θέλει γίνει κατά την τακτικήν συνεδρίαν τοΰ Μαρτίου.

Κατά την β'. συνεδρίαν έγένετο δέκτη ποότασις τών κ. κ. Κ. Ν. Κωστή 
καί Ν. Ζηλήμονος περί βελτιώσεως τών έν τη φυλακή, καί έξελέχθη επι
τροπή έκ τών κ. κ. I. Τυπάλδου, I. Καρύδα, Ν. Ζηλημονος, Δ. Βορρέ καί 
I. Άραβαντινοϋ όπως άναλάβη την περί τούτου φροντίδα. Έγένετο δεκτή 

δμοίως πρότασις τοΰ κ. Τ. Άμπελο; περί περιορισμού τοΰ χρόνου τής προ- 
φυλακίσεως τών έπί κακουογήμασι κατηγορουμένων, άνετέθη δ’ εις επι
τροπήν συγκειμένην έκ τών κ. κ. Κ. Καραπάνου, Γ. Φιλαρέτου, Θ. Φλο- 

Τόμος Ζ'. 2---- Φεβρουάριος 1883. 13
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γαί'του, Ν. Αεβίδου καί Τ. Άμ.πελά ή έπί τούτου εισηγητική έκθεσι-ς. Ms© 
δ ό κ. I. Τυπάλδο; ώμίλησε περί τής σκοπουμένης μεταρρυθμίσεως τών 

φυλακών καί δ κ. Δ. Διαμαντής ύπέβαλε πρότασιν μετ’ εισηγητικής 
έκθέσεως περί μεταβολή; τοΰ συστήματος τή; εγγείου φορολογίας. Ή 
όμιλία τοΰ κυρίου I. Τυπάλδου δημοσιεύεται έν τώ παρόντι τεύχει.

Φυσεογνώστεκον τμ.ί}μ.α. — Καί τοϋτο τδ τμήμα συνήλθεν είς δυο 
συνεδρίας τδν λήξαντα μήνα. Έν τή α'. τούτων ό κ. Ρήγας Νικολα'ίδης 

Ανεάοίνωσε πειράματα τινα αύτοϋ περί τών ερυθρών αιμοσφαιρίων τη; φλε- 
βδ; τών πυλών έν σχεσει πρδ; τήν ήπατικήν φλέβα. Ό κ. Μ. ΪΙαπαδό- 

πουλος προέτεινεν ινα συσταθή έκ τοΰ τμήματος επιτροπή, σκοπόν έχουσίχ 
τήν μελέτην καί τήν έκτίμησιν τών καθ’ ήμας διαδιδόμενων στοιχειωδών 

φυσικών γνώσεων. Ή συζήτησις τή; προτάσεως ταυτη; ανεβλήθη εί,ς προ.- 
σεχή συνεδρίαν. Ό Στ. Κρίνος ανέπτυξε τήν έν προηγούμενη · συνεδρία 
ύποβληθεϊσαν πρότασίν του περί φυσικής έξετάσεως τής ’Αττικής'ήτις καί 

έγένετο δεκτή καί ώρίσθησαν μέλη τής έπί τουτω έπιτροπή; οί κ. κ. Ι· 
Σμίθ, Ήρ. Μητσόπουλος, Δ. Κοκκίδης, Π. Βόυγιούκας, Α. Χρηστομάνος, 
Α. Κορδέλλας, Κ. Μητσόπουλος, Θ. Χελδράϊχ, Στ. Κρίνος, Τ. Άργυρόπου- 
λος, Ε. Δραγουμης, Μ. Χρυσοχόος και Ν. X. Άποστολίδης. Ό κ. Ε. Δρκγου- 
μης ύπέβαλε τδν κανονισμόν τών μετεωρολογικών σταθμών δστις καί εγέ- 

νέτο δεκτός. Έξελέχθησαν δέ μέλη της κεντρικής μετεωρολογικής έπι
τροπή; ήτις θέλει έχει τήν έπίβλεψιν τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων 
οί κ. κ. Ίοόλ. Σμίθ, Α. Μιαουλης, Δ. Κοκκίδης, Α. Κορδέλλας, Τ. Άργυ- 
ρόπουλος καί Ε. Δραγουμης. Άπεφασίσθη δ’ δπως Ανατεθή ή διεύθυνσις 
τών μέν έν Ααρίσση και Τριπόλει μετεωρολογικών σταθμών είς τά αυτόθι 
διδασκαλεία,τοΰ έν Καλάμαις τώ κ. Κ. Χουσοσπάθη αντεπιστέλλοντι μέλει 
τοΰ Συλλόγου καί τοΰ έν Πάρφ τή αύτόθι έταιρίη τών μαρμάρων. Έγέ

νετο δέ δεκτή αί'τησις τοΰ έν Πειρκιεϊ διοικητοΰ τής Στρατιωτικής σχο
λής τών Εύελπίδων όπως ίδρυθή καί ε'. μετεωρολογικός σταθμός έν Πει- 
ραιεϊ, ού τήν έπίβλεψιν θέλει Αναλάβει ύπδ τάς οδηγίας τοΰ τμήματος 

αύτή ή διοίκησι; τή; σχολής.
Έν δέ τή ο', συνεδρίφ ό μέν κ. πρόεδρο; Ανήγγειλεν δτι ή έπι τής φυ

σικής έξετάσεως τή; ’Αττικής επιτροπή συνελθοΰσα έξελέξατο πρόεδρον 

τδν κ. ϊ. Σμίθ, Αντιπρόεδρον τδν κ. Α. Κορδέλλαν καί γραμματέα τδν κ. 
Ν. X. Άποστολίδην άναγινώσκει δέ και επιστολήν τοΰ κ. Σμίθ δηλοΰντος 
ότι Αποδέχεται εύχαρίστως τήν προεδρείαν καί άνακοινοΰντος οτι ή'ρξατο 
τής εργασίας τής μετεωρολογίας καί κλιματολογίας τής ’Αττικής ήν θέ

λει παραδώσει τώ Συλλόγω τδν Μά'ίον.
Ό ιατρός κ. ’Αργύριο; Φιλίππου κατ’εντολήν τοϋ διευθυντοΰξ'τοΰ βρε

φοκομείου κ. Α. Ζίννη επιδεικνύει βρέφος θήλυ κομισθέν έκ Πειραιώς κα'ι 

στερούμενου ολω; τών άνω άκρων. Ό κ, Α. Χρηστομάνος όμιλεϊ περί τών 

■ r/
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ποτίμων ύδάτων τοΰ λεκανοπεδίου τών ’Αθηνών. Ό κ. Ν. X. Άποστολί- 

δης επιδεικνύει ’Λμφίοζνΐ (\mphioxus lanceolatus) εύρεθέντα έν Γαυρολί- 
μνη. Ό κ. Α. Κορδέλλας δμιλεϊ περί τής σχετικής γεωλογικής ηλικίας 
τών πετρωμάτων τής ’Αττικής. Ό αύτδς περί τοΰ ήφαιστείου τής Θήρας. 
'Ο ιατρός κ. Μ. ’Αθανασίου κατ’ εντολήν τοΰ κ. X. Πρετεντέρή Τυπάλδου 
περί περιέργου διαστροφή; τών οργάνων τοΰ Ανθρωπίνου σώματος. Γίνεται 
δεκτή αί'τησις τής έταιρίζς τών μεταλλουργείων τοΰ Λαυρίου δπως ίδρυθή 

καί έκτος μετεωρολογικός σταθμός τή φροντίδι τοΰ τμήματος έν Λαυρίω. 
Ό κ. Ρ. Νικολα'ίδης προτείνει δπως ίδρυθή έν Φαλήρφ ή Πειραιεϊ ζωολο
γικόν ίδρυμα δμοιον πρδς τδ έν Νεαπόλει τή; ’Ιταλίας τοιοΰτον, έκλέ- 
γεται δ’επιτροπή έκ τών κ. κ. Θ. Χελδράϊχ, Α. Χρηστομάνου, Ρ. Νικο- 
λαίδου, Δ. Χασιώτου καί Ν. X. Άποστολίδου δπως μελετήση τδ ζήτημα. 
*Ο δέ κ. Α. Χρηστομάνος ύ,ποβαλλει πρότασιν συζητηθησομένην έν προ

σέχει συνέδριο: περί τής καταλλήλου εις τδ ελληνικόν μεταγλωττίσεως 

τών χημικών όρων.
Τμήμα άρ^αχολογεκόν. — Έν τή τακτική συνεδρία τοΰ τμή

ματος τούτου ό κ. Μ. Π. Λάμπρος ©μιλεϊ περίτινων αγγείων έν Ήπείρω 
ευρισκομένων έχόντων δ’ έπιγεγραμμένους ελληνιστί βακχικούς στίχου; 
καί άτινα κατεσκευάζοντο έν Πεζάρφ τής ’Ιταλίας έν τφ πηλοπλαστική 
έργαστηρίω τών κ. κ. Καλεγάρη καί Καζάλη. Ό κ. I. Σακελλίων Ανακοι- 
νοϊ έγγραφα ανέκδοτα άναφερόμενα εί; τδν πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς 
Θεόφιλον. Ό κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης δμιλεϊ περί τής έν τώ μουσείω Πει
ραιώς 'Ομήρου κεφαλής. Ό αύτδς περί Πειραϊκών αρχαιοτήτων παρ’ 
ίδιώταις κειμένων. 'Ο κύριος Στ. Βάλβη; ποοτεΐνει διόοθωσίν χωρίου τι- 

νός τοΰ πλατωνικού διαλόγου Λύσιδος. Ό κ. Α. Μελετόπουλος δμιλεϊ 
περί ανεκδότου Αθηναϊκού χαλκού συμβόλου. Ό κ. Δ, Καμπούρογλους 
επιδεικνύει σφραγίδα τοΰ έν Άθήναις Άρείου Πάγου. Ό κ. Κ. Παπαρρη- 

γόπουλος πρόεδρος τοΰ τμήματος Ασθενών Αποστέλλει τινά περί έλληνι- 

κής επιγραφή; καί άλλων αρχαιοτήτων εύρεθεισών έν Δυρραχίω. 'Ο κ. Σ. 
Π. Λάμπρος δμιλεϊ περί νέα; πηγή; αναφερομένης εί; τήν πολιορκίαν τής . 
Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών Άβάρων έπί τής βασιλείας τοΰ 'Ηρακλείου.

Άπεφασίσθη δέ νά γίνη καί δευτέρα συνεδρία τοΰ τμήματος ή'τις όμως 
Ανεβλήθη ένεκα τής άσθενείας τοΰ προέδρου τοϋ τμήματος κ. Κ. Παπαρ- 

ρηγοπούλου καί τοΰ έπελθόντο; θανάτου τοΰ ’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου.
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ΑΝΈΚΔΟΤΟΝ ΠΟΙΗΜΑ Α. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΑΟΤ

Τή έριτέμψ έπί του περιοδικού «Παρνασσού»
’Επιτροπή.

Ό έν Βουκουρεστίφ οίκων, γνωστός δέ τή. υψηλή των Αθηνών κοινωνία/κ. Γρηγό* 
ριος Κ. Σοΰτσος πάνυ φιλοφρονώ; άνεζ,οίνωσέ μοι έν εκείνη. διαμένοντι τ-ή πρωτευούση, 

■ τδ έγκλειστον ποίημα ώς ύπδ του ’Αθανασίου Χρηστοπούλου. ποιηθέν, άνέζδοτον δέ 
μέχρι.του νυν διατελούν. Είχε δέ ανακοινώσει αυτό εις τον κ. Σούτσον ό έν Ούρλετσιω 
της Ψωμουνιας διατριβών κ. Στέφανος Φερεκύδης, πατήρ τού νυν έν Παρισίοις πρε- 

/ σβεύτού του κράτους εκείνου· ’Επειδή δέ διά τού αύτού κ. Σούτσου παρεζάλεσα τον 
κ. Φεοεκύδην νά μέ πληροφόρηση άν τδ όποιον κατέχει χειρόγραφον τυγχάνη ίδίαις 

- του ποιητού χερσ’ί γεγραμμένον, μοί δανείση οέ, ει δυνατόν, αύτδ προς έξέτασιν, άπε- 
: κρίνατο ουτος τω κ. Σούτσω, δι’επιστολής άπδ '28 παρελθόντος Ιανουάριου, τάδε:

. ·, ■■.·.«Μέ κακοφαίνεται οτι δέν είμπορώ νά ευχαριστήσω τδν κύριον Άντωνόπουλον, άν- 
τιγραμμένον μόνον έχων τδ ποίημα εις επιστολήν φίλου διατρίβοντος εις ΓΙίσαν. Μέ 

. τδ έστειλε κατά τδν Ιούνιον τού 1881 έτους μέ τάς άζολούθους λέξεις : *Τδ κατω- 
; »τέρω ποίημα/τού Χρηστοπούλου .είναι άνέκδοτον'τδ ηύρα εις τά χειρόγραφά μου. Σοι 

»τδ κοινοποιώ ώς εύχάριστον». Δέν πιστεύω ούτε αύτδς νά εχη τδ πρωτότυπον...» 
Σημειωτέον ότι έν τω δεκάτω στιχω, καί τοι έν τω παρ’έμοί αντιγράφω καθαρώς 

-γέγραπται άσπρΗ.ν, δέν εΤνε, κατ’ εμέ, άμφίβολόν Οτι ό Χρηστόπουλος εγραψεν 
Γ ά'σπ ρ Ω ν· ούτω δ’ έπηνωρθώμένον πρέπει, φρονώ, νά δοθή τδ κείμενον εις τήν δη- 

μοσ.ιότητα. / . .
■ .Τδ προκείμενον ποίημα, οπερ άποπνέει δλην. τού Χρηστοπούλου τήν χάριν, προφα
νώς-ένέπνεύσεν εις αύτδν τδ τού Άνακρέοντος τδ έκ των λέξεων «?/Αγε, ζωγράφων 
αριστε» άρχόμενον.

*Εχω τήν τιμήν νά διατελώ, μετά πάσης πρδς Ύμας ύπολήψεως, πρόθυμον τού 
Συλλόγου μέλος-

Έν Άθηναις τή 4 Μαρτίου 1883.
Στ. Α. Άντωνόπουλο?

’Έλα ζωγράφε, πιάσε, νά ζησγς, 
Μίαν ώράίαν νά ζωγραφίσγς· 
’Άς μη την είδες, άς μη την ξεύργς, 
’Εγώ σέ λέγω πώς νά την ευργς' 
Πάρ’ την εικόνα της ’Αφροδίτης 
Καί διές τά κάλλη καί τδ κορμί της. 
'Ωσάν εκείνην σχεδίασέ την 
Καί τέτοιαν δλην ζωγράφισε την. 
’Έπειτα στάξε μέ τρυφεράδα 
Τριαντάφυλλών άσπρων λευκάδα, 
Καί χύσε τοϋτο τδ γλυκύ χρώμα 
Άπ’ τδ κεφάλι σ’ δλον τδ σώμα. 
Καί τότε πλέον σαν λάβγ τέλος 
Καί πάρη σχίίμα τδ κάδε μέλος, 
Παρακαλώ σε, φέρ’ την εικόνα 
Νά την λατρεύω εις τδν αιώνα, 
Καί νά την έχω παρηγοριάν 

Σ’τδ πικρόν γνίρας καί συντροφιάν.

ι
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