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Σχολάρχης ών έν Κορωπίφ, κατά τό 1886 έτος, συνέβη άτόπημά 
τι ύπό τινων Γερμανών αρχαιολόγων, άσχολουμένων έκεϊ περί άρ- 
χαιολογικάς μελέΐας καί την σύνταξιν τοΰ γεωγραφικού χάρτου τής 
Αττικής. Τό πράγμα συνέβη ώδε- ού μακράν τοΰ Κορωπίου, ε’ις θέ
σιν όνομαζομένην Α-αρ,Λριχα. μίαν ώραν άπό' τοΰ χωρίου άπέχου- 
σαν, υπάρχει ναυδριον, όνόματι άγ. ’Ιωάννης. Έν τώ ίερφ τούτου 
κάτωθεν τής άγιας Τραπεζης. ύπέκειτο άνάγλυφον ύποβαστάζον 
αυτήν πολλοΰ λόγου άξιον, έμφαΐνον άναβάτας ίππων μετά χαλινών 
και φαίνεται δτι ήτο άνάθημα τοΰ έφευρόντος τούς χαλινούς. 01 
κύριοι λοιπόν ούτοι δέν ένόμισαν κακόν νά έζαγάγωσι τό άνάγλυφον 
έκεϊνο, βέβαια ίσως πρός διάσωσιν αύτοϋ άπό της αρχιιιοκαπη,ΐεϊα,ς, 
καταστρ,έφοντες τήν άγ. Τράπεζαν. Τό πράγμα παρεξηγήθη ύπό τών 
χωρικών, καί εικότως έξελήφθη ύπ’ αυτών ώς ιεροσυλία' -θά ,συνέτ· 
βαινο.ν δ’ άφεύκτως, ώς ήν έπόμενον, .δυσάρεστά τινα, αν μη προε- 
λάμβανεν ή τοΰ χωρίου στρατιωτική άρχή, τ.ο .μέν άνάγλυφον νά 
κατάσχγΐ, πούς δέκυρίους έκείνους νά διασώσφ 4κ τών ονύχων τών 
έξωργισμένων χωρικών. Μετά τινας ήμέρας τό τ’ άνάγλυφον έκεϊνο 
και δύο ίέτερα άπεσπάλησαν είς τό εν Άθήναις Κεντρικόν Αρχαιο
λογικόν Μ,ουσεϊον καί άτέθησαν ευθύς δεξι^ είσιόντι ύπ’ άρι,θ. 
41 καί 42.

Έκ τούτου λοιπόν όρμηθεΐσα ή Γεν. Εφορεία τών Αρχαιοτήτων 
άνέθηκέ μοι την έποπτείαν ιών τοΰ Δήμου Κρωπίας άρχαιοτήτων 
έντειλαμένη πρός τούτοις νά περισϋλλέξω τάς τυχόν ύπαρχούσας 
άλλας τοιαύτας, δπως δι’ αύτών άπαρτισθ^ μικρόν άρχαιολογικόν 
Μουσεΐον καί έν Κορωπίφ· δπερ καί έγένετο.

Και ναί μέν δ προσερχόμενος νΰν έν Κορωπίφ δέν προσδοκά νά 
?δϊ) καλλίμορφόν τι οικοδόμημα Μουσείου, άλλ’ δμως τά έναπότε- 
Οειμένα νΰν έν τινι δωματίφ τοΰ Έλλην. Σχολείου ανάγλυφα καί αί 
έπιγραφαί, δέν θά εινε ί'σως ανεπαρκείς, δπως άνταμείψωσι τήν έπί- 

ι σκεψιν αύτοϋ, ούσαν άλλως καί τερπνοτάτην διά τοΰ σιδηροδρόμου 
’Αθηνών Λαυρείου.

ξ Τά πλεΐστα δέ τούτων εΰρον έκτισμένα είς διάφορα ναΰδρια, ών 
ΐ τινά μέν γνωστά, ένια δ’ άγνωστα, κινδυνεύο,ντα δ’ ίσως τά πλρΐστα 
, τούτων, ούκ ολίγα νά πάθωσιν ύπό τών άρχαιοκαπήλων. αν μή. έξή- 
ι Τ6|*ος  IB'—Ιανουάριος 1888 18
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γοντο έζ,τών τοίχων τών έΥ τή έρήμίφναΰδρίων, εί κα'ι άλλοθέν πο- 
θεν, ένθα έ'κειντο άπροφύλακτα. Ούκ ολίγα δ*  άφήκα κατά χώραν, 
κα'ι άλλα άδήλωτα έντός οικιών χωρικών, ένεκα έλλείψεως τής πε

ραιτέρω πιστώσεως.

Τάνάγλυφα ταΰτα καί αί έπιγραφα'ι εχουσιν ώδε·
κ). Είς θέσιν ^αμπριχά, μίαν ώραν, άπο τορ χωρίου άπέχου- 

σαν, εύρον μικρόν άνάγλυφον έμφαΐνον τόν Ήρακλέα μετά λέοντος 
παλαίοντα, ού έλλείπει τό ήμισυ τοΰ'Ηρακλέους,Ι. ....

"Ετερον μεγέθους 0,43 καί 0,51, κατά τό ήμισυ καί αυτό σφ- 
ζόμενον, έχον τήν έπιγραφήν,τήνδε·

ΠΥΘΩΝ ΠΥΘΟΔΩΡΩ ΕΚ ΚΗΛΩΝ 
... · · · · ΟΝ · · Κ ΚΗΛΩΝ

. *Ετι  δέ έτερον, μεγέθους 0,70 καί 1,20, τό μέγιστον πάντων ών 
εύρον, περιέχον τέσσαρα πρόσωπα, ούχί έν καλήκαταστάσει μετ’ έπι*  
γραφής άνω, ής μόλις άναγινώσκεται ή λέξις , . ΜΙΚΑ · · Τό άνά*  
γλυφόν τοΰτο εύρον έξωρυγμένον έντός τοΰ ναϋδρίου τοΰ άγ. Χα- 
ραλάμπους, ένθα έκειτο δίκην λιθοστρώτου, τό πρόσωπον έχον πρός 
τό αντίθετον έστραμμένον. "Ισως δέ καί τοΰτο μετά τινας στιγμάς 
δέν θά ΰπήρχεν έκεΐ πλέον. ··■·<>;■.· ·,·.·.·.

β’). Έν τή αυτή θέσει. Λαμπρικφ, έκ τοΰ ναοΰ τοΰ άγ; Κωνσταν*  
τίνου, ολίγον άπωτέρω κειμένου, ,έξήγαγον έκ τοΰ τοίχου τήν .έπι*  

γραφήν τήνδε.
, ΑΙΣΙΜΟΣ ΑΙΣΙΜΙΔΟ

. . . ΦΑΝΟΣ ΑΙΣΙΜ.Ο
τό μέγεθος ταύτης εΐνε 0,47 καί 0,54.

γ').. Έν τή αυτή θέσει, έξ ετέρου δέ ναοΰ τοΰ ;άγ, Λουκά, έκ τοΰ 
άνωτάτου μέρους τοΰ τοίχου, έξήγαγον βάσιν αγάλματος ένεπίγρα- 
φον? ής τά πλεΐστα γράμματα , εινε έφθαρμένα καί μόλις άναγινώ- 
σκονται τάδε.

; ΚΑΛΛΙΑΧΟΣ ΑΝΤΙΦΑΝΟΣ··»
Το άνάγλυφον τοϋτό εΰρίσκεται νϋν έν τω Κεντ. Μούσι ’Αθηνών. άριστέρς 

είσίόντι ύπ’ άριθ.'42,'

······«·■·«
. . . . ΑΡΝΩΝ· . (λίαν έφθαρμένα) ?
..ΝΙΚΗΡΑΤΟ(Σ).......
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(|)Φ(Ι)ΚΡΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΣ (ΑΙΣΙ)ΜΟΣ 
ΦΡΥΝΙΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝ(ΟΣ)..,(έφθ.) 

,:·..·, ΚΑΛΛΙΣΤίΟΣ) ΑΙΣΙΜ (Ο... (ΑΙΣΙ)Μ ΙΔΗΣ
(Ε)ΥΘΕΤΟΣ ΦΡΥΝΙΩΝ (έφθ. ή δέν έχει) 
(ΛΥ)ΣΙΜΑΧΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟ ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣ 

δ'). Έκ τής αύτής θέσεως έκ τοΰ ναϋδρίου τοϋ άγ. Ίωάννου έξή*  
χθη έκ τής άγ. Τραπέζης, τό έν τή αρχή ύφ’ ήμών μνημονευθέν ά- 
νάγλυφον.

ε’). 'Άλλοθεν έκ τοΰ ναϋδρίου τοΰ άγ. Παντελεήμονος, μικρόν τοΰ 
χωρίου άπέχοντος, έκ τοΰ τοίχου έξήγαγον ώραιότατον άνάγλυφον, 
μέγ. 0,62 καί 0,90, άνευ γραμμάτων καί περίπου ακέραιον σφζό- 
μενον. Παρίστησι δ’ αποχαιρετισμόν. Έν τφ αύτφ ναφ, άνωθεν τής 
θύρας, υπάρχει πλάξ, δίκην υπερθύρου κείμενη, έφ’ ής εΐνε κεχαραγ- 
μένα τά γράμματα τάδε-

ΝΕΚΑΠΙΣΤΟΣΕΦΥΣ
ουνεκα πιστός εφυς.

Τό μέν μέγεθος ταύτης εινε 0,57 καί 0,20, κατέλιπον δ’ δμως 
ταύτην κατά χώραν, ΐνα μή καταστραφή ό ναός.

ς-'), Έν τή αύτή θέσει, καί έξ άλλου ναοΰ τής Μεταμορφώσεως, 
διακρινομένου διά τόν ώραΐον Βυζαντιακόν ρυθμόν 1, παρέλαβον ύδρο- 
φόρον μαρμαρίνην, λίαν μέν έντεχνον καί πολλοϊς ποικίλμασι πεποι- 
κιλμένην, ίκανώς δέ έφθαρμένην.

ζ') Έν έτέρφ θέσει πρός τό ΒΔ τοΰ χωρίου, όνομαζομένην Φι^ίάζτι, 
μίαν δέ περίπου ώραν άπό τοΰ χωρίου άπέχουσαν, έκ τοΰ έξωτερι- 
κοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ τοΰ άγ. Δημητρίου έξήγαγον τάδε'

α') άνάγλυφον μικρόν, μεγ. 0,30 καί 0,10, καί β') έπιτυμβίους έ- 
πιγραφάς κεκολωβομένας.

η'). Έν τή αύτή περίπου θέσει καί έξ άλλου ναοΰ τοΰ άγ. Αθα
νασίου έξήγαγον έκ τοΰ τοίχου tv άνάγλυφον καί μίαν έπιγραφήν 
ού μικροΰ λόγου άξίαν. Τήν έπιγραφήν δέ ταύτην έξήγαγον έκ πε- 
μεργίας μάλλον ή ένεκα βεβαιότητας. 7Ητο έκτισμένη ε’ις τήν ΝΑ 
γωνίαν τοΰ ναοΰ καί περιείχε γράμματα Βυζαντιακής έποχής έκκλη- 
ςι αστικά. Ύποπτεύσας δέ μή τι ένυπήρχε παλαιόν, έξήγαγον αύ

τήν καί εύρον έπιγραφήν παλαιάν.
Περί τής έπιγραφής ταύτης μοί άνεκοίνωσεν δ κ. Μιλχαϊφερ δτι

1 Τοϋ ναοΰ τούτου έσωζετο περικαλλές τόξον μέχρι πέρυσι, αριστερά τω είσι- 
[όντι,άλλ*  άγνωστον διά ποιαν αιτίαν πρό τινων μηνών οι χωρικοί επίτροποι 
ί χατέστρεψαν τοΰτο. . . '
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ύπό μέν τοϋ ί^μετέρου κ. Στ. Κουμανού,δη περιελήφθη έν τή Συλ
λογή τών ’Αττικών επιγραφών., ύπ’ άρίθ. 1177, ύπό δέ τοϋ Βοικ- 
χίου, έν τφ Corpus inscriptionum Grecarum, ύπ’ άρ. 773. Λέ
γεται δέ παρ’ άμφοτέροις δτι εύρίσκεται έν τή ’Αττική*  νϋν δέ γι- 
νώσκομεν καί τήν θέσιν, έάν τυχόν δέν είνε έτέρα τις αλλαχού κει- 
μένη. Έάν δέ όντως είνε αύτ·ή, τότε φαίνεται δτι άναγνωσθεΐσα άπό 
πολλοϋ, έκτίσθη μετά ταΰταϋπ’ άγνοιας τών κτισάντων, ώς ένπλεί- 
στοις συνέβη. ’Έχει δ’ ώδε*

1 Έντος τοϋ ναϋορίου τούτου έν τω ίερω ευρον έρριμένήν εν τινί γωνί-απί- 
ήφαν μετά χριστιανικών γραμμάτων.

ΡΡΟΣΕΛΘΑΤΕ 
PPOSTONQEON 
ΚΑΙΦΩΤΙΣΘΗΤΕ 
ΚΑ..Τ..
ΜΗ ΤΟΝΝΟΥΝΜΗ

« ΚΑΤΕΣΧΥΝΘΗ

ΑΡ.-ΑΝ-ΤΙ.Ώ
ΕΙΣΑΜΕΝΟΥ
ΣΦΗΤΤΙΟΣ
Κ..Ε..ΠΝ
ΣΦΗΤΤΙΟΣ
ΦΙΛΟΥΜΕΝΗ 
ΑΙΣΧΡΩΝΟΣ 
ΤΙΜΗΣΥΛΛΑ 
ΕΥΘΥΚΡ1ΤΟΥ . 
(ΕΚ)ΚΕΙΡΑΙΔΩΝ 1

■$*)  Έκ τοϋ ναού τής άγ. Παρασκευής -παρά τό χωρίον, έξήγαγον 
ύδροφόρον-μαρμαρίνη-ν, περιέχουσαν το άνάγλυφον τόδε : Δύο τείνον- 
νοντας τάς χεΐρας άλλήλοις καί δεξιή νεανίσκον κρατούντα διά τής 
δεξιάς χειρός πτηνών, δπερ εΐσπηδή νάρπάση κύων. Τάκρα έλλεί- 
πουσιν. Έκ τοϋ αΰτοϋ ναοϋ έξήγαγον κορμόν άγάλματος κεκόλω- 
βομένον. Έντός δέ τοϋ χωρίου, πρό τοϋ μεγάλου ναοϋ τής Μεταμορ- 
φώσεως-ύπάρχει έπί ογκώδους λίθου ήέπιγραφή ήδε*

ΑΡ ΙΣΤΙΩΝ 
αΝΤΙΦΑΝΟΥΣ 
ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ

Ιίλήν τών ανωτέρω ύπάρχουσίν έν -τή otaiqc τοϋ ίίατρού κ. Παπά*  
<5ι.δέρη, δύο έτερ-.α-ι επιτύμβιοι πλάκες περιέχουσαι. τάδε*  .·.· . ; .

«') ΚΑΑΛΙΦΑΝΤΟΣ 
Ο I Η ΘΕΝ 
ΚΑΛΑΙΣΤ^ΑΤΗ 
ΙΕΡΑΡΧΟΥ 
ΕΚΚΗΔΩ^’ 
ΘΥΓΑΤΗΡ

β') (Α)ΓΤΟΑΛΟΦΑΝΗΣ ABPAEY? 
..ΩΓ)ΕΝΟΥΣ ΠΣΤΙΟΥ 
ΦΥΛΑΣΙΟΣ ΠΑΛΗΝΗ

’Έτι δέ καί τις κεφαλή άγκλματίου πζιδός.
Πλήν δέ τούτων ημι ετερα ούκ ολίγα σφζονται έν. οΐκι'αις χωρίτ 

κών καί έν έτέροις ναοΐς έκτισμέ,να. Εκατόν καί πεντήκοντα τόν 
αριθμόν, άν μή νομίση τις ύπερβολήν τό λεγόμενον, εινε . ταΰτα, 
άπερ καθ’ ολον τόν Δήμον Κρωπίας ό κ· Μιλχαΐφερ, ώς μο'ι έ'λεγεν, 
είδεν.

Δύο δέ ώρας μακράν τοϋ χωρίου πρός τό ΒΑ τής έπί βου
νού υπάρχει το λεπτομερώς περιγραφέν ’Άντρον τών Νυμφών ύπό 
τού φίλου μου κ. Ζησίου, καθηγητού, έν τφ ύπ’ άρ. 40 φύλλφ. τής 
«Έβδομάδος», ετ.Δ', δπερ οί μέν χωρικοί κατά πλημμελή παράδοσιν 
καλούσι «σπηλιά τοϋ’Απόλλωνος», ή καί άλλως «σπήλιά ντίούγε», 
«σπήλαιο.ν, φοΰ νεροΰ», διά τό έν αυτφ άναβλύζρν. ΰδωρ, φ,ό δ’ άλη- 
θές δμως όνομα, ώς καί ή έπιγραφή δείκνυσι, προφανέστατα εινε 
«"Αντρον τών Νυμφών». Τό δ’ έλλεΐπον τής κεφαλής τοΰ. ,Ά^υλτ 
ήφνος άπέκο.ψε χωρικός τις έκ Κορωπίου, ώς μοί εΐπρν.έτεροι χωρίτ 
κοί.. l£od τούτο, μέν έγώ δέν ρϊδον’ άλλ’ δμως γινώσκω κάλλιστα, 
αύτός ΐδών, δτι ασεβέστατα φερόμενοι οι έκεϊθεν διερ χόμενο,ι κυνη
γοί, είτε ύπό περιεργίας κινούμενοι είτε ύπό δρίψης ά ναγκαζόμενοΛ, 
καταβαίνουσι κάτω, έντός τού σπηλαίου, καί άντί νά καταπαύσωσι 
τήν δεϊψαν διά τού έν αύτφ ψυχρού ύδατος, άπρκόπτουσι σταλά- 
κτ’ήτας, καί έγχαράσσουσι τό εαυτών ρνομα, καταστρέφοντες οΰτω 
τάς έπιγραφάς. πρός διομώνισιν τής έαυτών. άσεβείας. Οΰτω δ’ ούκ 
ολίγα μέρη τού "Αντρου κατεστράφησαν. .

‘Q μακαρίτης ρ συχνότατα ποιούμενοςτάς διατριβής ένΈο-
ρωπίω,ώ.ς λέγουσιν οί-χωρικοί, τακτικότατα έπεσαεπτετο τρα’Άντρο,ν 
τών Νυμφών» καί έτέρπετο καθήμενος έπί τού ύπό τού Άρχεδημου 
λελαξευμένου θρόνου, οίονεί προσποιούμενος τόν Πάνα, καίέ'πίνενέκ 
τού έν "Αντρφ άναβλύζοντος ΰδατος διά φύλλου σκίλλας, κατεσκευα- 
σμένου ώς δοχείου. Μετά τήν έκθρόνισιν δ’ έκείνου ύπήρξε γ,ο,. κατρς-
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φύγιον ληστών καί κακούργων. Καί οί χωρικοί δ’ αυτοί, αν οΰτω 
διεφθάρησαν, ούδεϊς αγνοεί τούς αιτίους, τούς ποικιλοτρόπως κολα- 
κεύσαντας τάς εκείνων κακίας, 'ινα έπιτύχωσι τοΰ έαυτών σκοπού. 
Διηγούνται δέ οί προύχοντες τού χωρίου, γέροντες πολλές πίστεως 
άξιοι, δτι μέχρι μέν της -μεταπολιτεύσεως αί γυναίκες, δταν έ'πλυ- 
νον έν τοΐς πλυντηρίοις, ήμίσειαν ώραν του χωρίου άπέχουσι, τά 
φορέματα έγκατέλειπον δι’ όλης τής νυκτός μόνα, χωρίς ούδένα φό
βον νά εχωσι μή τις έλθών νυκτός άφαιρέση αύτά. Νϋ·ν δέ ούδέ κατ’ 
οίκον είνε ακίνδυνα.

Ταΰτα μέν λοιπόν τά ολίγα ειχον νά γράψω περί τών έν Κοοω- 
πίφ άρχαιοτ ήτων, εί καί πολλά έν γένει ήδύναντο νά γραφώσι περί 
δλης έν γένει τής μεσόγειας, επειδή έλάχιστα μέχρι τοΰδε ήρευνή- 
θησαν. Επειδή δ’ όμως νομίζω OTt εμού δέν είνε εργον, άλλ’ έτέρων 
τών περί τά τοιαΰτα ειδημόνων, καταπαύω ένταΰθα τόν λόγον, φο
βούμενος μή πηδήσω τά έσκαμμένα. Χάριτας δ’ δμολογώ δημοσία τώ 
τε ίατρφ κ. Κ. Παπασιδέρη, καί τω διδασκάλφ κ. Δ. Παπαγεωρ- 
γίου, ώς δ’ αΰτώς καί τοΐς άλλοις χωρικοΐς, δι’ ής (τυχόν παρ’ έ- 
κείνοίς έξαιρέτου ξενίας. ,

Ή Κορωπή η τό Κορωπόον; 1

Άπό πολλόΰ έμέλλομεν νά γράψωμεν περί τής ονομασίας τοΰ χω
ρίου, έν ω έπί ’έτος δλον διεμείναμεν ώς σχολάρχης, άλλ’ αείποτε 
έμέλλομεν, κωλυόμενοι ύπ’ άλλης έργασίας, ήν έσπεόδομεν νάποπε- 
ρατώσωμεν, προ τοΰ καταλάβη ημάς ή τοΰ χειμώνος σχολική έργα- 
σία. Περί τής ονομασίας τού χωρίου τούτου ποικίλαί ύπάρχουσι 
γνώμαι’ άλλων μέν βεβαιούντων, δτι δέον νά λέγηται ή Κορωπή, 
άλλων δέ δοξαζ όντων δτι τό έλληνικώτεοον καί ορθότερου εινε ή 
ΚεκρόίιΙα ή Κρωπεια, καί άλλων πάλιν οϊ, άπορρίπτοντες πάσας τάς 
εικοτολογίας ταύτας, προκρίνουσι τό φυσικώτερον ΛορωΛίοπ, οίς καί 
έγώασμένως συντάσσομαι.Κορωπίοζφαίνεται τό μάλλονγνήσιον^έπειδή 
κοινώς ακούεται το Κορωπί, ή, ώς ένιοι χυδαϊκώτερον έκφέρουσι, τό 
ΚονρονπΙ. Οί γράφοντες ή Κορωπη δοξάζουσιν δτι έγένετο κατά 
παραφθοράν τοΰ: Κεκροπίας, Κεκροπή, Κορωπή, ή, ώς βέβαιοί ό μα
καρίτης Σουομελής, έκ τίνος τάχα Κοπρή, αγνώστου μέν ήμΐν καί 

•ανυπάρκτου, κατ’ αύτόν δέ πιθανού. Τό πράγμα δέν έ'χει οΰτω.

1 Τήν διατριβήν ταύτην έδημοσιεύσαμεν προ πολλοΰ έν τή ύπ’ άριθ. 35 φύλλω 
τής « Εβδομαβος», έτ. Δ'. Νΰν δέ άναδημοσιεύομεν ταφτην, ί'να συ.νυπάρχη ταϊς 
ςν Κορωπίφ Άρχαιότησιν.
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Πολλούς τών χωρικών ήρώτησα, έάν έ'χωσί τινα παράδοσίν περί τής 
ονομασίας τοΰ χωρίου παλαιάν καί πόθεν τοϋτο παρείληπται'τδ 
όνομα Κορωπί 'Ως είκός δέ, ύπ’ άμαθίας αγόμενοι, πολ'Χάς καί 
ποικίλας έ'λεγον γνώμας, άίς προσετίθεντο καί αί έκείνων δοξασίαι, 
άς ούδαμώς νομίζομεν δίκαιον νά συμπαραθέσωμεν ένταΰθα.

Ή παλαίά θέσις τοΰ χωρίου, έλεγον, δέν ήτο έκεϊ, αλλά παρά 
τό Πεντελικόν, είς' την ώραίαν θέσιν Γέρακα, καί δτι τό νΰν Κορωπί 
ήτο 1, τής Μονής Πεντέλης, δπως καί μέχρι σήμερον έμφαί-
νουσι τά ίχνη τά σφζόμενά- τής μονής. Οί δέ παμπόνηροι καλόγη- 
ρόι, θέλοντες νάπάλλάξωσι τήν Πεντέλην τών χωρικών έκείνων, έξη- 
πάτησαν τούς γέροντας διά πολλών τεχνασμάτων καί
άντήλλαξαν τόν μαγευτικόν Γέρακα διά τοΰ ΆορωΛίου, θέσεως φα- 
λακράς, άδένδρου καί άνύδρου, πλήν άλλ’ δμως οίνοπαραγωγοΰ άρί- 
στης. Οί δέ χωρικοί κατ’ άρχάς μέν έδυστρόπουν, τέλος δ’ δμως ά- 
πεδέξαντο πεισθέντες ύπό τοΰ προεστώτος τοΰ χωρίου, ίδόντος καθ’ 
ΰπνόν τήν Θεοτόκον καί διαταχθέντος δπως, παραλαβών τούς χω
ρικούς, απάλλάξη τήν Μονήν τής καθ’ έκάστην ένοχλήσεως.

Ή δέ λέξις Κορωπί προήλθεν έξ αύτής τής Μονής, ούσα έπωνύμιον 
εκείνης, δπως καί τό εις τόν αύτόν δήμον χωρίον -z/ιόπεστ μετώνο- 
μάσθη έκ τοΰ Λίόπεσσζζζ.βουστάσίον, όντος έκεϊ μεγάλου τοίούτου, 
ού καί τά ίχνη σώζονται. Λιόπα δ’ άλβανιστί λέγεται ή άγελάς a.

Διάφωνοΰμεν σφόδρα τφ Σουρμελη, γράφοντι δτι τό όνομα εινε 
παλαιόν, παραφθαρέν έκ τοΰ ανυπάρκτου Κοπρή (ή), ού τόν κάτοι
κόν λέγει Κοπρήτην καί Κοπρ(ε)αΐον. Είς τοΰτό δ’ άγεται παρανοών 
τό άριστοφάνειον, έκκλήσιαζούσαις ς. 317.

Ό δ*'ήδη  τήν θύραν κρούων ό κοπρεαΐος, καί ‘Ιππ. 899. 
Νή τόν Ποσειδώ, καί πρός έμέ τοΰτ’ είπ*  άνήρ Κόπρειος.

1 Πλημμελώς γράφεται ύπό τοΰ Σουρμελη ή τόχη, αντί τό τοχι ή τό 
μετηγι.

2 Λίαν άτοπον νομίζομεν τήν γνώμην, ήν έξήνεγκέ' τις μετά τά ύφ’ ημών 
γραφέντα, εΐπών ότι ούδεϊς φρονεί όρθώς μή πιστεύων, ώς αυτός, είς τάς μετα
ναστεύσεις τών ές ’Ηπείρου ’Αλβανών είς τήν Πελοπόννησον καί,τήν Στερεάν, 
καίέκ τούτων πάλιν είς έκείνην. Οΰτω δέ βαίνων πλάττε,ι μέν τήν μετανάστευσιν 
τοΰ έξ Ηπείρου Λιόπεσι είς τό έν ’Αττική, κομψώς δέ κατει ρωνεύεται τών 
δοξαζόντων, οιαν καί ημείς δοξάζομεν γνώμην, ότι έκ τοΰ Λιόπεσσ, έγένετο τό 
Λιόπεσι. Σκώπτων δέ έπιχαρίτώς επιφέρει τήν παραγωγήν τοΰ Χαλανδρίου εκ 
τοΰ χαλαν τούς άνδρας, καί άλλα τοιαΰτα, οια δέν θά έγραφεν, έάν κατηνόει τά 
τε ύφ*  ύμών καί τά παρ’άλλων γραφέντα,
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Νομίζει δέ ταυ τα εθνικά καί δέν ΟέΧει νά πιστεύμφ §τι έπαίχθη·^ 

σαν ύπό ταυ κωμικού. Γελοιότατο? δέ πάντως θα ήτο, έάν έναμίζρ- 
μεν οτι ό ’Αριστοφάνης ήγνόει τό εθνικόν τής Κρωπίας εΐπών.

Ό μέν νους έν Αίτωλοΐς, τφ δέ χειρ’ έν Κλωπιδφν.
Πρός δε τούτοις, έξ όσων έγγραφων τοΰ χωρίου εΐδομεν, φαίνε

ται .ότι καί ή ονομασία δέν εινε πάνυ. πίκλα,ιά; άλλά τφ? μετά την 
έπανάστασιν χρόνων. Τό ονομα τοΰ χωρίου φαίνεται ότι ήτο ΑΓουρ- 
σα/ας καί οί κάτοικοι, ώς κα’ι έπιγραφήτις πφζομένη
έν τφ ναφ τής Παναγίας έντός τοΰ .χωρίου δεί^νυον, και τά μέχρι 
τρΰ 1833 γενόμεν.α έγγραφα ΰπό τινο,ς διακόμφυ Ανθίμου βεβ«ιοΰσι.' 
Τά έγγραφα ταΰτα, άπερ ειδον, εχ.ο,υςμν φδ®; .«’Έν Κουρσαλφ την 
30. Φ„εβράρΐ 1,833 ... ό.δίμος ’ Αραφήνο,ς.»-κτλ· Μόλιςτφ484$ 
φέρεται ?y τοϊς έγγραφο,ις «έν ήζομωτί την 4 Μαρτίου 1842. , -,^ήρ 
μας .Κλαρ-οπίας^ και άπό τινων έμφυ μετεβλήθη ε’ις δήμον Κρωπίας-, 
άν,ςρ βεβαιότητος τής τοποθεμ.,ί.ας: τής παλαιός Κρωπίας.·, ή*  άναφέ·· 
ρει δ .Θουκυδίδης, παρά τό Αΐγάλεων ορ-ος πρδς τάςΆχαρνάς*.  (Θουκ. 
Β. 19· έ'πείτα προόχώρουν έν δεξιφ ,έχον.τςς τό Αιγάλεω?όρο,ς διά 
Κρωπειάς· έως άφι'κοντο είς Άχαρνάς»!, '

1 Μ^άλη. σύγχυσμ υπάρχει έν τοϊς άντιγράφαις περί τής λέξεωώ»α'ι φέρορσι 
Κρφπ(ε)ιάς, η Κρφπίμς κα,ϊ κοινής Κεκραπίας. *|δε έκτενέστερρν μςρί τυότου, έν 
τή έκ§. τοϋ ©ουκ. ύπδ τοΰ Ποπίου, σ. 24Λ J. Β'·

Πάντω,ς. λμίπρν νομίζομε? οτι δόογ νά γράφηται τό Κορωπίογ,-έν 
Κρρωπίω, ή ΟΥίνφ,ς ΑΓμμωπί,, οΰδαμφς δέ ή Κρρωπηι έν ,Κ°ρωπφ;, την 
Κορωπήν, δπερ άπγδει καθόλου.

’Ολίγον άπωτέρφ τοΰ χωρίου υ,π,άρχοιμμ τά ήρείπια παλςμδτέρου 
χωρίου ρνόματι ΦιΜά^γι,^ δπ.ερ συγχέου^ί τιγες μετά τον ΚοΡβΡφΛα. 
Περί τφν κατοίκων δ| τούτου λόγςμα,ι ύπο τφ,ν χ,ωρικφν 8ςρ*  ρ,ί άν- 
δρες ήσαν υπερφίαλοι, αλαζόνες, ,δτ,ι έκλε.πτο.ν τρμς πέρΐξ ,παΐ δτι 
ποτέ, έκπ<σόγτ.ος πλοίου παρά τό μικρόν λιμένα, τέσ-
σαρας ώρας τρΰ. χφρίρυ άπέχ.οντα, έπιπεσόντες έφόνευσαν,τούς ?αύ- 
τας καίδιήρπασαν παν δ,τι εΰρον. Ό δέ Θεός, τιμωρών αυτούς, πα
ρώδησε νά φάγωσιν ίχθΰς τεταριχευμένους, ,ων πλήρες ήν το φορτίον, 
καί έπειδή ησαν μεμολυσμένοι έκ κακής τίνος άσθενείας, προσ.εβλή- 
θημαν ,§πλό τής νόσου καί άπέθ.ανον πάντες πλην μιάς γραίας, σω- 
θείσης καϊ διαφυγούσης είς Κωνσταντινούπρλιν.

Ότι δ,έ δ Κουρσαλας δέν ήτο τδ φίλιάτι, άλλ’ αύτδ τό Κορω- 
πίον έμφαίνει και η άνωτέρω μνημονευ,θεϊσα επιγραφή, · έχου.μα ωδε’

·|· Κουρσαλφ 
1730 έξανακε- 
νουργόθη δ Θή ο 
ναός ή Κήμιση

■ τής Θεοτόκου
Γεοργάκη ή Ά
νάκη κτή 
τωρας Ντόνης

■ Δήμας μέ τό έ- ' ·
πήληπο Χωρί-

- - - ; ■ '■ ' - ''· Ο ■ . ; ....... ' >■ ■
Έν παρόδφ δέ λέγομεν δτι άρι.στερφ τφ βλέποντς τόν ναόν ύπάρ- 

χει παλαιά .έπιγραφή ήδε1

ΦΙΑΕΤΑΙΡΟΣ 
ΦΙΑΘΚΡΑΤΟΥΣ

Τήν έπιγραφήν ταύτην άφήκα κατά χώραν· τούτου δ’ένεκα δέν πε- 
ριέλαβον ταύτην έν τοϊς προμνημονευθεΐσιν έν Κορωπίω άρχαιότησιν·

Τάνωτέοω έλάβομεν αφορμήν νά γράψωμεν, δρμηθέντες έκ τοΰ 
λόγου δτι δέον νά έρευνάται ή αλήθεια. Έάν δέ τυχόν έπλανήθ^μεν 
και ημείς, έχουσιν ευρύ τό πεδίον της έρεύνης κα'ι άλλοι, δπως έργα- 
σθέντες άπαλλάξωσιν ημάς τοΰ νά πλέωμεν είς τό πέλαγος τής 
πλάνης.

€>£μ.ςστ. Πολυκράτης.ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ TAMIEYTHPI0N
. έν «ι £«τ°ί>ί? ζήτή,μά· Λπήρ|εχ. έγ.τΦ.Υ

σπο,μδάιατάγων πθιγων^φν ζητημάτων. ’Q άνθρωπέ,. 5Κφ$γμιχ$.ό*  
μονμς έ.ν τφ βίφ ρςύτοΰ Από ήθϊαΦν αας υλ^φγ άΥάΥάΦν, μ4?9Υ &Υ 
τφ. προμημούστ) αύτών ί^αϊ δικμί^ θεραπ?ίγ Λ^θί^τατ,ανο.ντυιχής'.,έγ 
δέ τφ κοινωνική έργασία (ώδ^?·. ά^λί? πβάΥΤ?.ι, ή ?$ έφεμρίσ^ι χρμα 
π,ομς πρύς θεραπείαν, φφ? άναγπφ? τ,ομ, αΐτιγες ιςαΦ’ ^9*  
ζετ.αι, κατά γο^ντο? κα'ι πληθύ?°νταμ Έ? τφ .ίμτορική ωύπ><$ μγ,ατ 
διοδρομίς, καθ’ φν κάτμμτφ .βήμω πρός β^ τρμς άή^^άλλ^Η^ 
σγρρθμρμς τοΰ, πμλιτισμρΰ,, πρ.ομά^ Υά A. MWY,
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νά θεραπεύσγ μίαν ύλικήν άνάγκην. Πάσα δέ μετάβασις αύτοΰ άπο 
μιάς εις άλλην ιστορικήν περίοδον παρουσιάζει τό φαινόμενου τοΰτο.

Ούτε διάγραμμα, ούτε εικόνα τών ιστορικών τούτων φαινομένων 
σκοπώ νά ΰποτυπώσω κατά την στιγμήν ταύτην. "θ,τι θά μέ απα
σχόληση εινε άντικείμενον, στενώς συνδεδεμένον πρός τό οικονομικόν 
ζητήματος κοινωνίας. - ' ; ’

Έάν κατά την έξωτερικήν αύτοΰ φυσιογνωμίαν τό οικονομικόν 
ζήτημα δέν παρίσταται υπέρτερου πάντων τών κοινωνικών ζητημά
των, άλλά κατά τήν έσωτεριζήν αύτοΰ έννοιαν δμολογουμένως τυγ
χάνει τό πρώτιστον. Έπαρκώςμαρτυρεί τοΰτο ή ιστορία. Αΐ βιαιό · 
ταται τών έπαναστάσεων προήλθον κατ’ εξοχήν έκ τής οικονομικής 
τών λαών στενοχώριας, διότι δ περί τοΰ άρτου· άγων εινε πρωτίστως 
δ περ'ι ύπάρξεώς άγων. Λαός εύπορών, έπαρκών είς τάς ύλικάς αυ
τού άνάγκας, θεραπεύων δ’άμα καί τάς ήθικάς, σπανιότατα δυσ- 
φορεΐ κατά τοΰ κοινωνικού κα'ι πολιτικού καθεστώτος. Τυύναντίον, 
λαός κατατρυχόμενος ύπό οικονομικών άναγκών, θέλει παράσχει 
προσοχήν εί; τάς ίιγγας τής πρώτης δημαγωγικής Σείρήν.ος, ήτις 
ευχερέστατα θέλει τόν άποπλανήσει, έπωφελουμένη τής άναστατώ- 
σεως τής κεφαλής του, συνεπεία τής άναστατώσεως τής γαστρός. -

Τούτου ένεκα τό μ.ΐσος κατά . τού πλούτου κα'ι δ κατά τής ιδιο
κτησίας πόλεμος εΐνε τά πρώτιστα τών ελατηρίων, ύφ*  ών έλαύνον- 
νονται οί άνθρωποι κατά τάς έπαναστατικάς αύτών περιόδους. ‘£J 
έν Άθήναις έξέγερσις τών πενήτων κατά τών πλουσίων έπί Σόλωνος 
καί ή έκ ταύτης προκηρυχθεϊσα σεισάχθεια, τά κατά τούς Γράκ- 
χους έν Ρώμη, τά έν τή μεσημβρινή Γαλλίιρ κατά τόν 14ον αιώνα 
καί τή Παραρρηνίω Γερμανίγ κατά τούς χρόνους τής Μεταρρυθμί- 
σεως κοινωνιστικά φαινόμενα (Jacquerie Baucrn Krieg), τά κατά 
τήν γαλλικήν έπανάστασιν καί τόν αιώνα τοΰτον πόλλαχού τής Εύ
ρώπης έπαναστατικά κατά τοΰ ΰφισταμένου τύπου τής ιδιοκτησίας 
κηρύγματα- άριδήλως μαρτυρόΰσιν, δτι αίτια τών ιστορικών άλλοκί»- 
σεων τών λαών δέν εινε συνήθως ηθικά, δσονύλικά. Τά ηθικά ιδεώδη, 
αί έμφυτοι τού άνθρώπου τάσεις πρός ύπέρτερον βίου, δέν άποκαλύ- 
πτονται αύτφ τοσούτον κατεπείγοντα, δσον αί οίκονομικαί αύτοΰ 
άνάγκάί κάί αί ύλικαί άτενοχ’ώρίαι καί έπιθύμίάι.

Τά τοιαΰτα φαινόμενα οδτε οφείλει, ίούτέ δύναται νά παρίδγ, είτε 
δ νομοθέτης, είτε δ κυβερνήτης, πας έν γένει μεριμνών περί τής τύ
χης τών λάώνϊ Ή έλάχίστη δέ γνίδσις τής φύσεως τ?όύ άνθρώπου 
κ«ί τών φαινομένων τοΰ οικονομικού'αύτόΰ βίόυ διδάσκει, ό’τί άλή-
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θής καί φιλοσοφική νομοθεσία, σώφρων καί προνοητική διοίκησις εινε 
ή έκ τού προτέρου αϊρουσα -τά προσκόμματα ταΰτα πρός ευκοσμον 
κοινωνικήν,.τάζιν κα'ι άρμονίαν. . ; ' .

*Ότε δέν ύφίσταταται κοινωνική ίσότης καί δικαιοσύνη έν τω βίφ 
τών άνθρώπων, ή δέ ιστορία παρουσιάζει τό δυστυχές θέαμα άδικούν- 
των καί άδικουμένων, προνομιούχων κάί δούλων, κλήρος τού’ πλεί- 
στου μέρους ένός λαού εινε ή καθημερινή έργασία καί ή δι’αύτής 
διατροφή καί συντήρησις τών προνομιούχων. Ή οικονομική κατά- 
στασις τού λαού τούτου εινε στοιχειωδεστάτη καί άπλουστάτη. 
Δικαιώματα κέκτηνται έλάχιστοι, οί λοιποί δέ ■ ύφίστανταιμόνον 
υποχρεώσεις, ή ακριβής τών οποίων έκτέλεσις εινε δ ύπέρτατος νό*  
μος. Ύπό τά συστήματα τής δουλείας καί τής δουλοπαροικίας τοι- 
αύτη εινε ή κατάστασις τής κοινωνίας. 'Η έργασία εινε δ κλήρος 
τών πολλών, άλλά καί ή καταδίκη· διότι ή έργασία'σκοπόν έχει 
ούχί τήν συντήρησιν τών έργαζομένων, άλλά τών προνομιούχων, πρός 
ύπηρεσίαν τών δποίων δ έργάτης βλέπει καταροέοντα τόν ιδρώτα 
αύτοΰ έπί τοΰ προσώπου τής γής, άνευ τής έλπίδος ν*  άπολαύσ·/) 
στιγμών τινων εύημερίας καί εύχαριστήσεως.

’Εντεύθεν τό άπ’ αιώνων τραγικόν θέαμα- ποικίλου πολιτισμ-ού 
καί ’ιδεών, υπό τάς μάλλον άντιθέτους νομοθεσίας, τής οικονομικής 
στενοχώριας, τής πείνης. Αί ,έκάστοτε τελούμεναι έπαναστάσεις έπι- 
ζητοΰσι τήν άρσιν τής οικονομικής δυσχερείας, άλλά δέν κατορθούσΐ 
τούτο· μετ’ , ολίγον τά αίτια αύτής έκδηλοΰνται μετά τής .αύτής 
δυνάμεως καί ένεργείας. Ή πενία ύφίσταται άείποτε έν τφίβάθει,τής 
κοινωνικής είκόνος, μόνον δέ τό maximum καί τό minimum αύ
τής παραλλάσσει. Τό καθεστώς τούτο, έπί αιώνας καταπολεμηθέν 
ύπό τής άνθρωπίνης συνειδήσεως καί άξιοπρεπείας, ύπό τής φιλοσο
φίας, έξ ονόματος τής λογικής καί τοΰ δικαίου, φαίνεται ύποχωρή- 
σαν, έκλιπόν ώς κανονικός θεσμός. Άλλά μετά τής έξαφανίσεως αυ
τού, μετά τής άνατολής νέου ιστορικού κόσμου έπί βάσεων δίκαιο- 
τέρων, ή πενία δέν έξέλιπεν. Ή τάξις τών δούλων καί τών' δουλο
παροίκων τής αρχαίας κοινωνίας παρήλθεν ύπό τάς νέας άρχάς τής 
έλευθερίας καί τής ισότητας· οί άνθρωποι . άνεκηρύχθησαν ,-άπαντες 
άδελφοί. Άλλ*  ή παλαιά κοινωνική κακοδαιμονία δέν έξέλιπε τέ- 
λεον. Καί έντεύθεν τό καθ’ έκάστην έκδηλούμενον μίσος, καί έν ταΐς 
μάλλον πεπολιτισμέναις τών κοινωνιών, τών άπορων, κατά.τών- ευ
πορών, μίσος, ύποσκάπτον αά θεμέλια τών μονιμωτάτων κοινωνικών- 
καί πολιτικών καθεστώτων, ,
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.. Διότι τό ζήτημα τ$ς· γαστρός: εινε τό< ημερήσιον ζήτημα πάντός 
άνθρώπου. 'Ότε δέ |η τισι κοινωνίαις υπάρχουσί μέλη· αύτών, έ.στβ- 
pvjfxivoc τροφές, κινδυνεύοντα νά έξαφανισθώσιν έκ τής- πέίνης, βιούντα 
έν τρώγλαιςάνηλίοις, έστερημένα καθαρκς: άτμοσφαίρας> έν &«οκτη- 
νώσει διατελούντα ένεκα τών αφορμών τούτων, τά μέλη-ταΰτα είνε 
πολέμια' κατ’ ανάγκην, τής ,δφισταμένης τάξεως. Καί ένόσφ μέν κοι
νωνία τις δέν εΐνέ προηγμένη. έν τφ πολιτισμοί, ένόσφ ί> δημοτική 
έκπαίδευσι?^ ή. διανοητική καί ήθική μόρφωσις καί τών τελευταίων 
κοινωνικών, στοιχείων, είνε λίαν,· περι.ωρισμένή, τά πολέμια ταΰτα 
στοιχεία εινε άκίνδύνα. Άλλά καθ’ όσον ή δημοτική παίδευσις έξα,τ 
πλομται μετάξι»· τών.- άπορωτάτων· τάξεων, καθ' όσον ρανται λαμβά- 
ν,ουσι συνείδησιν έαυτών. καί τών συμφυών δικαιωμάτων, κατά το? 
σούτον ,ο κίνδυνος καθίσταται μείζφν καί δυσχερής. 'Ο αρχαίος 
δούλος, ά πεινών, καί γυμνητεύων, τό ν β S τούτο τής: παλαιάς κοι
νωνίας, ό. μή ευρίσκων έ'λεος προ τής άνοικτιρμοσύνης σκληρού δε
σπότου, ήσθάνετο τήν πενίαν αυτού, άλλ’ ούχί καί τήν δυστυχίαν. 
Άλλ' δ έργάτης τής νέας κοινωνίας, δ πεινών έπίσης, μή δυνάμενος 
δέ διά τής έργασίας νά θεραπεύση τάς άνάγκας έαυτοΰ καί τής οί- 
κογενείας του, πεφωτισμένος ήδη όπως δήποτε διά τής δσημέραι έξ- 
απλουμένης δημοτικής πα'ιδεύσεως, αισθάνεται ευχερέστερου τό μίσος 
κατά-τού καθεστώτος j τΰ οποίον δέν θεραπεύει τάς άνάγκας αύτοϋ. 
Ό δέ πρώτος κοινωνικός Σπάρτακος ύποτιθεμένης βέλτιώσεως θέ
λει τύχει έν τώ στρατοπέδφ τών εργατικών τάξεων καί προσήλυ
των καί αποστόλων.

Γερμανός κοινωνιστικός ρήτωρ, άγορεύων πρό τινων ετών έν συλ- 
λόγφ δμοφρόνων, έδικαιολόγει τό αδιάλλακτον έπαναστατικόν 
πνεύμα, τό επικρατούν έν ταίς τάξεσι τών εργατών ώς ακολούθως : 
«Ό παλαιός δούλος; δ Παρίας τής άρχάίας Ανατολής,' δ έστερη- 
μένος αστικών καί πολιτικών δικαίων έν Έλλάδι καί 'Ρώμη, ή ύπό 
τόν χριστιανικόν τιμαριωτισμόν τών μέσων αιώνων, δέν κατενόει καί 
δέν ήσθάνετο τήν κοινωνικήν αυτού δυστυχίαν. Άμοιρών καί τής 
έλαχίστής διανοητικής μορφώσεως, έδέχετο άγογγύστως τούς ραβδι- 
σμούς τών κυρίων του, ούς έν τή άμαθείφ αυτού έφρόνει ώς έξ άνω- 
τέρας καταγωγής έλκοντας τήν Αρχήν. Άλλά σήμερον· τά πράγ
ματα μέτεβλήθησαν. 'Υπό τήν έξάπλώσιν τής παιδεύσεως δ εργάτης 
κέκτηται εύρυτέραντήν συνείδησιν τών δικαίων του, ή κατά τούς 
παρεληλυθότας χρόνους. Πάσα κατ’ αυτού αδικία είνε αδικία κατ’ 
αύτής τής ανθρώπινης φύσεως, ής κατανοεί τά δίκαια καί τάς ύπο-
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χρεώσεις, 'Θ· έργάτης, πεφωτισμένος ήδη, ^χει τό δίκαίωμ’α τής -ϊξ*·  
εγέρσ εως, τής διεκδικήσ-εως 'δικαιωμάτων, -ών στερέΐται, ’δικαίωμά*  
των έπ’ αύτής τής ιδιοκτησίας, ήτις έδημιουργήθη Απ’ αιώνων διά 
τού αίματος αύτοϋ καί τού ΐδρώτος. Έμνημδνευσα ταύτα, ΐνα Απο
δείξω τήν άβυσσον τού μίσους, ήτις διαχωρίζει σήμερον τάς κοινω*  
νικάς τάξεις προς αλλήλας πολλαχού τής Ευρώπης.' Περί τής κοί- 
νωνιστικής λογικής δέν εινε τού .παρόντος χρόνου Αντικείμενου νά 
συζητήσω. 'Άλλ” δ,τι οφείλω νά' παρατηρήσω' εινε," δτι' τά μεγάλα 
κοινωνικά φαινόμενα πρέπει'νά μέλετώνταί ύφ' οίάνδήποτε μορφήν 
καί αν παρουσιάζονται. Ή κοινωνία δ’ έκείνή ΙκπλήρΟΪ τόν προορι
σμόν της, ήτις δένΑδιαφορεί προ τής έκδήλώσέως αυτών, άλλά 
προσπαθεί'νά.πά'έρμ:ήνεύσηγ·νά-τά λύσή, νά τά θεραπεύση.

Μεταξύ τών δύσχερεστάτων καί έπιφο’βωτάτων κοινωνικών ζητη
μάτων κατά τον αιώνα τούτο είνε τό ζήτημα τής πενίας. Ειπον 
ήδη ένεκα πίνων Αφορμών κατέστη ·έπικινδυνώτερ0ν ή άλλοτε, συν- 
τονωτέρας άρά προσοχής δεόμενου καί μερίμνης. Άγάθφ τύχή' ή έπί- 
κίνδυνος -αυτού έμφάνεια δέν παρέρχεται σήμερον Αδιάφορος είτε έκ 
τής έπιστήμ.ής, είτε έκ τών κυβερνήσεων. Άμφότεραι μελετώσιν 
άπό τίνος χρόνου πάντα τά μέτρα, δι’ ών ή πενία θέλει άποσοβήθή 
κατά το μάλλον καί ήττον, θέλοοσι δ’ έξέυρέθή τρόποι, δί’ ών σχε
τική τις ευημερία νά παρασχεθή εις τάς Αποκλήρους τάξεις' “τής 
κοινωνίας. ?Η έλεημοσύνη, ή πρός τούς πένητας Αγαθοεργία, 'δέν λύει 
τό πρόβλημα τής δυστυχίας, τής πείνης*  τουναντίον ίσως, Αναπτύσ
σει αύτό καί αάθίστησι ’δυσχερέστερου. Τό πτωχόκομείον δέν ίεινσ 
άσυλου τού-πίνητός,’ -όσον πόλλάλις ‘καταφύγιου τού νωθρού καί 
όκνηρού. -Υπό τήν πεποίθησιν Μ -τάυτην ή νεώτέρα έπισΐήμη 'έξέύρ® 
καί κάθώρισε τούς τρύποος, δι’ ών δόνανται νά θεράπευθώσΐ κάτά τδ 
μάλλου καί ήττον τά νοσήματα τ*ής  κοινωνίας. Είς τών τρόπων 
προς θεραπείαν τής δυστΰχίας, πρός καταπολέμησιν ·κάτά' τό ένον 
τής. πενίας, είνε μεταξύ τών άλλων καί'-ή σύστασίς Γαμιεστν/ρίώπ.

Τά 'Ταμιευτήρια παρ’ ήμίν ειύέ μουονου'χί'άγνωστα,' ήΆν ύ- 
φίστανταί που τοιαΰτα, - ήκιστα· Ίκπληροΰσΐ τόν - προορισμόν, 
δν έκπληρούσιν -:έν -άλλατς χώραίς.’'Δέν έξετάζώ' τά άί'τίά τού 
φαινομένου -τούτο» , οΰτ’ έπιθυμώ νά κηρύξω τούτον ή έκεΐνον ύ- 
πεύθυνον ‘έπί τή λυπηρά: ταύτη έλλείψει·. Πιστοποιώ ^ν γεγο
νός, δράττομάι· δ’ ήδη -τής -ευκαιρίας νά προκαλέσω τήν προσοχήν 
Απάντων-έπί 'ποΰΆντικείμένου τούτόυ. “Αλλαχού τά··!ταμι·ε0τήρίά 
λειτουργοϋσιν ευδόκίμωςάπό μακρού’ χρήνυνή κάίροξ SI νά’ *γκάι*
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νισθώ αύτών ή λειτουργία καϊ παρ’ ήριΐν, μέλλουσα νά παραγάγνι 
άναμφιβ.όλως εύγενεστάτην κα'ι εύεργετικωτάτην κοινωνικήν συγ
κομιδήν. ■..·..· .......

Ή εργασία καϊ ή οικονομία, είπεν. δ Αριστοτέλης, κα'ι μετ’ αυ
τόν δ Άδάμ Σμίθ, εΐνε αί δύο βάσεις τοΰ οικονομικού οικοδομήμα
τος πάσης,κοινωνίας. *Η  έργασία δημιουργεί τόν πλούτον, ή έργα
σία καθίστησι πλούσιον τόν πτωχόν, ή έργασία θεραπεύει τάς ύλι
κάς ,τών άνθρώπων άνάγκας. Άλλ’ ή έργασία δέν συντηρεί τό δι’ 
αυτής κεκτημένον, τό.όποιον δύναται θάττον $ βραδύτερον νάκα- 
ταστραφώ-καί νά έκλίπγι. ,,

Πρός, τήν. συντήρησιν τοΰ πλούτου, τών κεφαλαίων, σκοπεί ή οι
κονομία, ή άποταμίευσις, διά νά έκφρασθώ καθαρώτερρν. Ή άπο- 
ταμίευσις περισυλλέγει . άπανταχόθεν. .πάντα. τά στοιχεία, έξ ών 
άποτελεΐται δ έθνικ,ός λαοΰ τίνος πλούτος, άπό τών έκατομμυρίων 
τοΰ μεγάλου κεφαλαιούχου, μέχρι τοΰ, όβολοΰ τοΰ πένητος. Λαός, 
έργαζόμενος πλουτεΐ, άλλά δέν έξασφαλίζει τόν πλοΰτον αύτοΰ. 
Τοΰτο έπιφυλάσσεται κατ’ έξοχήν ε’ις τον λαόν τόν άποταμιεύοντα.

. Έντεΰθεν ή οικονομική έπιστημη τών νεωτέρων χρόνων άπαλλα- 
γεΐσα τών μεταφυσικών αύτής προλήψεων, λαμβάνουσα δ’ ύπ’ δψει 
μάλλον τά θετικά δεδομένα, παρέβλεψε πλείστας προτάσεις τών ψευ
δοπροφητών ιδανικής κοινωνικής εύημερίας, κα'ι αναζητεί τούς τρό
πους έκείνους, δι’ ών δ πλοΰτος δύναται νά έξασφαλισθή κατά τό 
μάλλον καϊ ήττον, ούχί μόνον μαρά τοϊς όλίγοις, άλλά κα'ι παρά 
τοϊς εύρυτέροις κοινωνικοί; κύκλοις. Τό τοιοΰτο δέν ήδύνατο νά επι
τευχθώ μόνον διά τής έργασίας, όσον διά τής οικονομίας καϊ τής 
άποταμιεύσεως. Ή άρχή έγένετο. Τά δέ γεγονότα μαρτυροΰσιν όποια 
καταπληκτικά άποτελέσματα έπήνεγκον έν τισι χώραις ή άπό έτών 
τινων μόλις χρονολογουμένη σύστασις Ταμιευτηρίων.

Τά Ταμιευτήρια εινε ιδρύματα οικονομικής άποταμιεύσεως εύτε- 
λών κεφαλαίων, ώς έκ τής σμικρότητος αύτών μή δυναμένων νά χρη- 
σιμοποιηθώσιν άμέσως έν μεγάλαις γεωργικαϊς, βιομηχανικαϊς ή έμ- 
πορικαϊς έπιχειρήσεσι. Τό Ταμιευτήριον εΐνε προωρισμένον κατ’ έξο- 
χήν νά δεχθώ έν τοϊς ταμείοις αύτοΰ τάς οικονομίας τοΰ πένητος; 
Τά τριαΰτα ποσά,, μόνα, ούδέν δύνανται νά παραγάγωσιν αποτέ
λεσμα ρίκονρμικόν, ήθελον δέ μείνει στείρα καϊ άγονα, άν μή κατε- 
,στρέφρντο δλως· άλλά συνηνωμένα δύνανται ν’ άποτελέσωσι μεγά- 
λην οικονομικήν δύναμιν' *πρός.  τε τό άτομικόν.όφελος -τών άποτα- 
μιερόντων. ιςενήτων,. όσον, καϊ πρός. τό έν γένει κρινώνικόν, -

!ί *01  θέόρίδς 'τών Τάμίεύτηρίών: Υχρόνόλάγέϊτάι;1 άπο τών ΐ νέωΤέρών 
μόλις χρόνων; Τό υπερφίαλον. .τοΰ' άρχάίόύ' καθεστώτος1,βασιζόμενΟν 
έπι τών'κόινώνικών . διαιρέσεων καί έπ'ι τόΰ προνομίου, δέν ήδύνατο 
νά· εύνοήσή κα'ι νά περιθάλψγι 'τόιούτους κοινωφελείς11 και φιλανθρω
πικούς θέσμόός. Εινέ αληθές, .ότι έν τοϊς μόνάστηρϊοιςΓ καί- τοΐ< πτ,ώ- 
χοκομείαι-ς· ‘πάρείχετό τις φιλανθρωπία πρός τόν πένητά~ άλλ’όπως 
πάρείχετ'ό 'αυτή, σύνετέλεϊ μάλλον;'εις τήν άνάπτυξίν 'κάκίώ'ν τινων·, 
όιον τής - οκνηρίας^ τής σωματικής κάί πνευματικής νώθροτήτος,'ή 
είς τήν 'προαγωγήν κα'ι έπίδοσίνοίάςδήποτέ άρετήςϊ ^όνόνΰπό-'τάς 
Ιδέας τής,νέωτέράς·.φιλανθρωπίας, ήτίς τόν πέύήταδέν θεώρέΐίάνά- 
πηρον δν, δεόμενον αρωγής μόνον κα'ι ύποστήρίξεως, άλλά άνάγνω · 
ρίζει αύτόν ένεργόν καϊ χρήσιμον' μέλος·' τοΰ; κόινώνικάΰ;ϋί>ργάνισ'μοΰ, 
δυνάμενον διά τής έργασίας καϊ τών άπ’ αύτής- άπόρρεουσών-άρετών 
νάσυντελέσν) είς τήν κανονικήν λειτουργίαν καϊ βιωσιμότητα τοΰ 
οργανισμού τούτου, μόνον ύπο τοιαύτας άρχάς ήδύνατο νά έρευ- 
νηθώ καϊ νά άναγνωριοθη ή σκοπιμότης τών Ταμιευτηρίων, χρησίμων 
διά τε τό άτομον καϊ τήν κοινωνίαν. , ■ ■

Τό; Ταμιευτήριον εινε φιλανθρωπικόν καθίδρυμα, άλλ’; έή·τώ' φι·^ 
λανθρωπικφ αύτοΰ σκοπφ δ άπορος έργάτης, δ μή, δυνάμενος ήμέράϊί 
τινά ' νά 'συντηρήσή; τήν οΐκογένειάν του’ ένεκα ποικίλων καί άνεξαρ- 
τήτων τής Οελήσεώς του άΐτίών,^δ'έν εΐνε άπλοΰν άντικείμενον φιλαν
θρωπίας. Κατά Τόν-σκοπόν του Ταμιευτηρίου^ δ.\άάορος· έΐνέ έύέρ- 
γέτης άμα καί ευεργετούμενος· ·,αύτός ;εΐνε δ πρώτος-καί τελευταίος 
παράγων τής; ύπάρξεώς1 τοΰ Ταμιευτηρίου, τής κανονικής αύτοΰ λει
τουργίας, τής προκοπής,’ τής‘'εύεργέσίάς.'Καϊ·'τοΰτο :έπίτύγχάνέΛτάί 
διά συστήματος άπλο,ΰστάΤου1 · καϊ πραάτικωτάτοΰ, καθ’ ού μέχρι 
τής σήμερον ούδεμία έξηγέρθη κραυγή δυσπιστίας, ΐούνάντίον'δ!'έπέίί· 
σύρε 'τήν'προσοχήν^ τήν έκτίμησιν κα’ι τήν ύάοστήριξίν τήςτε' 
στήμής κάί τής κοινωνίας, ώς κάί τών άπανΐαχοΰ τοΰ πεπσλϊτι'σμέ- 
νδυ- κόσμου κυβερνήσεων.' Σπανίώς έπήλθέ-διά θεσμόν δμόφώνίά άέρϊ 
τής —■σκαπ-ιμότητος καί τής1-κοινωνικής αύτοΰ · ωφέλειας τοιαύτή, 
οσον διά τον θεσμόν τών Ταμιευτηρίων. · ■■·-<;

Εΐπόν ότι το Ταμιευτήριον' δέν εΐνε έπί- τοσοΰτον φϊλανθρώπικόύ 
ίδρυρίά, ό'σον κατ’ έξοχήν ηθικόν κάί οικονομικόν. Ή φιλανθρωπία 
τοΰ Τάμιέυτηρίοΰ απορρέει άπ’- αύτοΰ τοΰ ήθϊκοΰ καϊ όικονομιάοΰ άύ1- 
τοΰ χάρακτήρός-,*άλλά  πρωτίστως εΐνε ηθικόν κάί οΐκονομικό'Μδρύμά; 

- Τό'Ταμϊέυτή^ιόν7εΐνέ *ήθϊκόν :'ΐδρΰμά; καθ’1 δΤον' διέγέ’ίρεί"ίίάράτΤφ 
π'έ ζη τι, τψ άπόχ’ίϊρ δβιώτώ,-- τον ποΰ όν1 -τής - άπότκμιεύσέώς ? Scar'τής
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οικονομίας. Έκαστος ήμερόβιρς εργάτης.. δύνμται υΑ ,.έξί^ί?γθμή«ή 
έ,κ. τ<$ ήμρρομισθίρυ αυτού, έλάχιρτ,ον χρηματικόν ποσόν, "Οσον κα'ι 
άν έχή έν Ααυτφ έμφυτον τό αίσθημα τής ρΐκ.ονομίας, μή ύφιρτκμε’· 
νου ταμιευτικού άσυλου, iy φ να έμπιστεύητάΐ έκάστοτε αρ ·.$#' τής 
νηφαλιότητας, αυτοί έναπολειπόμενον χρήμα,,, θέ&έ τό χρήμα τρύ-το, 
ή σπάταλή σει διά τοΰ χρόνου έφ’άμή δεχ, Ισως πρός διαφθορά5* A«ir 
τρί, Αποττέρησ.ιν δέ καί καταστροφήν -τής: οικογένειας.του, ..ή θρ? 
λει έμπιστευθή έξ απειρίας. καί άγαθότητος είς χεΐρας άνάξίά? β#·- 
πιστΟσύνης, ή;έπί·τέλους θέλει καταστήσει άγονον καί Απρόσοδου. 
Τίς έξ. ήμών δέν Αγν,ώρισε πτωχούς Αργάτας, ήκιστα μεριμνω,ντας 
περί τής κύριον, ούδέν ηεκτημένους αί-οθημα -οικονομίας, διαβιοϋντας 
δ,έ έν τφ κρομίρ τούτφύπό τό πολυθρύλλητον καί δημοτικώταπόν, 
Αλλ*,Απράφίον . ΰπό π^σαν, έποψιν δόγμα ; ίμεμριίβϊλΖι, ήμεμο^άγΐ $ 
Καί ένόσφμέυ ,οΰτοντυγχάνρυσιν ύγίεϊ.ς,,φθόνος ούδείς Ανησυχία 
περί, τής ύπάρξεώς των. Άλλ’ ότε -νοσήσωαι, καί αί νόσον προσβάλ- 
λούσε συνηθεστερονκαί εύκολώτερον τούς .έν κακοπαθείμις διαβιοΰν<· 
τας, ή τούς εύμαροΰντας, ή φυσική κα'ι ηθική καταστροφή εινε έπο- 
μένη, καί μετ’ αύτής ή απώλεια τής οΐκογενείας, ήςή έργάτης ϊ«ως 
ήτο. τό μόνον στήριγμα καί ή μόνη παραμυθία, .... ' ■

Ήρφτησα πρότινος χρόνου πτωχόν γνώριμόν μου, άνθρωπον τών 
γραμμάτων, άποζώντα "έκ τού ήμερομίσθίου έντιμου .εργασίας' ,ήρω- 
τησα αρτόν, Άν έχη τι Αποταμίευμα έκ .τής πολυχρονίου αύτρΰ |ρ- 
γασίας... Μοί άπεκρίθη μετά φίλοσοφικρυ-φλέγματος >—-Είχαν κατορ' 
δώσει νά δημιουργήσω μικρόν τι αποταμίευμα έκ τρισχιλίων -δραχ 
μών δυστυχώς τό ένεπιστεύθην εις ψίνα έμπορον, οστις έπτώχευσεν- 
Περιττόν πάν σχόλιο ν. Άν ύπήρχον, καί -παρ’ ήμϊν Ταμιευτήρια, ή 
.Απόκρισ,ις αυτή δέν ήθελε δοθή»

.Μεταξύ τών άλλων ’ήρώτησα έ&χάτως παϊδα τινά, απθ,αρίστήν 
ύποδ,ημάτων, τί κερδάίνμ καθ’ έκάστηη, -καί:.ά·ν ·τ·ι -έκ·.τοΰ κέρδους 
του Αποταμιεύει,.. Μοί άπ,εκρίθη, δτι,κρρδαίνει.τρεΐ,ς δραχμάς ,καθ’έκά- 
βτην, καί οτ| εχρι παρ’ έ,αυτφ Αποταμίευμα Ακατόν -δραχμών,·'—Καί 
δεν φοβείσαι μή σοΰ τό κλέψωσί.£ τφ ρίπον. ■»— "Ισως, άν τΰ έμπι- 
,στ.ευθώ ί’ις άλλους, μοί Απήντησε βραχύτατα ό ,εΰφυής Αρκάς.-··:'

, ήίετά τά παραδείγματα ταΰπα, καί τ®ια·ύτα ήδυνάμην νά σάς 
άν.αφέριρ άπειρα, ποιον πύρ^τμπ οπέται $ “β)τι -ή κοινωνία Α.κρίνη,-ή 
πολιτεία Ακείνη, α'ίτινες δέν μεριμνώσι. περί Αποταμιεύσεων αμί σμν- 
τηρήσεως.τών^-μικρών. κεφαλαίων,ς τού όβολρϋ τοΰ πένητος.. καί τού 
εργάτου, περί χρησιμοφιοιήσεως τών κεφαλαίωντούτων, συνάθροιζα· 
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μόνων έπί «ό .αυτό καί δυναμένων νά δημιουργήσωσι μεγάλην οικο
νομικήν δύναμιν καί άκατάβλητον κοινωνικής ευημερίας καί προόδου 
παράγοντα, ή κοινωνία λέγω καί ή πολιτεία έκεϊναι, έγκληματοΰσι 
καί καθ’ έαυτών καί κατά τών πολιτών, ών αί τύχεα είνε είς αυτάς 
έμπεπιστευμΑ-νάι.

Άπαντες οί άνθρωποι δέν είνε προνοητικοί. Ό μύθος τού Έπιμη- 
θέωςεσται κατά τό μάλλον καί ήτταν Αείποτε ό κλήρος -τής Ανθρω
πότητας*  Οί πλεϊστοι τών .Ανθρώπων Αχουσι κοινωνικήν αύτών ρήσιν, 
α-τόνάρτον ήμών τόν έπιούσιον δός ήμϊν σήμερον», καΑ σκέπτονται 
περί τής επαύριον τοσοϋτον, όσον σκέπτονται περί αύτής τά πετειμά 
τ.οΰούραν.οΰ και οί ιχθύες τών θαλασσών. Τό φαινόμενου γούτο ύπο» 
χρεοΰται ύπέρ πάσαν άλλην κοινωνικήν δύναμιν νά μελετήση ή πολι
τεία,νά μεριμνήση περί αύτοΰ κα’ι νά βάλγ εις ένέργειαν πάντα έκεϊνα 
τά μέσα, δι’ώυ θέλει ή κοινωνική πενία, άν μή έξοντωθή Από προ
σώπου τής γής, Αλλά περιορισθή Αν θσον ένεστι στενφ κύκλφ ·θ» 
πάρξεως.

Ή πείρα τών τελευταίων δεκαετηρίδων τοΰ αίώνος τούτου Απέ- 
δειξεν, οτι ό θεσμός τών Ταμιευτηρίων εινε είς τών προσφαρωτάτων 
τρόπων πρός καταπολέμησιν τού φαινομένου τής κοινωνικής πενίας, 
τό όποιον τοσάκις συνετάραξε τήν .Ιστορίαν. Αί λαϊκαί έταερίαι τής 
αλληλοβοήθειας, αί τράπεζαι τοΰ λαοΰ, άί τοσοϋτον εύδοκίμως λει*  
τουργοΰσαι σήμερον πολλαχοΰ τής Ευρώπης καί τής Αμερικής, καί 
έπί τή ευδοκιμήσει τών οποίων αίωνία οφείλεται εύγνωμοσύνη είς 
τούς εύγενεΐς κα’ι φιλάνθρωπους έκείνους άνδρας, οϊτινες.έγένοντο δια
πρύσιοι απόστολοι και προφήται αυτών, αί έταιρίαι, λέγω, αύται 
τής κοινωνικής Αλληλεγγύης, ,άμοιβαιότητος καί συνεργασίάΐ;, οΰ» 
ολίγον συνετέλεσαν ε’ις τήν χρησιμοπαίησιν τοΰ μικρού κεφαλαίου.

Δέν είνε άντικείμενον τής διαλέξεώς μου ταύτης ή άνάλυσις τής 
λειτουργίας καί χρησιμότητες τών κέντρων τούτων τής συναντήσεως 
καί συνεργασίας τών κεφαλαίων τοΰ λαοΰ. Δέν δύναμαι έν ταύτοις 
νά μή ίσχυρισθώ, οτι ό θεσμός τών Ταμιευτηρίων εινε σκοπιμώτερος 
καί χρησιμώτερος τών εταιριών τούτων. Δύνανται αύται πολλάκις 
έν τή οικονομική· αύτών έργασίγ νά ύποστώσι -ποικίλας διακυμάν
σεις, κρίσεις καί καταστραφάς, διακυβεύουσαι τά μετά κόπου καί 
μόχθου κτηθέντα μικρά κεφάλαια του Απόρου καί τοΰ έργάτου. Άλλ’’ 
ή φύσις καί « οργανισμός τών Ταμιευτηρίων καθίστησι ταΰτα .ελεύ
θεραπάσης οικονομικής κρίσεως καί παντός κινδύνου. Είς -τούτα δ'

/όμας 1Β'—’Ιανουάριος ιββθ ««
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άπθ.δθ'τέον’τή.ν< καταπληκτικήν αύτώνάνάπτυξιν καί έπίδοσιν κ·ατά 
τούς τελευταίους χρόνους. . .
.· Άπό ?της ' έπιπολαιοτέρας έρεύνης κατάδείκνυται ή σκοπιμότης 

κάί.'ή;χρήσιμ.ότης. τοΰ. θεσμού τούτου. Τά έκ της ίδρύσεως τών.Τα
μιευτήριων αποτελέσματα είνε προφανή. Ό πτωχός έργάτης, όστις 
άποφα^ίση άπαξ, κατ’ ιδίαν έμπν.ευσιν, ή τη τουθεσίά έτέρου προ - 
σώπου,ν’ άρχίση άποταμιεύων κατάλοιπόν ..τί ’τοΰ ημερομισθίου του, 
γινώσκων δτι διά: τοΰ . χρόνου θέλει αυξήσει τό άποταμίευμα τούτο, 
προϊόν τοΰ. ίδρώτός του καί της κοπιώδους;έργασίας, είς ήν νυχθη
μερόν ύποβάλλεται,. αισθάνεται, άναπτυσσόμενον έν έαυτώ άπό ά,μέ
ρας εις-,ημέραν••■τόν πόθον της πολλαπλάσιάσεως τών. οικονομιών 
του, .α'ίτινες. ει,νέ-διά. αύτόν τό κεφάλαιον τοΰϊμέλλόντος. Τίς οιδεν 
όποια άπό της πρώτης στιγμής της άποταμιεύσεως όνειρα ταράτ- 
τουσι τόν έγκέ,φαλόν του ! άν. ούχί πλούτου· όνειρα, άλλά βεβαίως 
σχετικ.η.ς; εύημερίας, άγόράς μικράς ιδιοκτησίας, οικοδομής όίκίσκου, 
ύπό την στέγην τοΰ οποίου ν’ άναπαύση ημέραν τινά τά γεγηρα- 
κότά κα'ι άτονα αύτοϋ μέλη, Πάντα..ταΰτα τά. όνειρα έσονται άφε- 
τηρία. δραστηριωτέρας, εργασίας, άλλ’ άμα καί συνεχούς· άποταμιεύ- 
σεως. Ούτως άσυνειδήτως Αναπτύσσεται. παρά.ταϊς έργατικαϊς,τάτ. 
ξεσιν ή φιλοπονία,·. ή εργασία., καί μετ’, αυτής αί άρέταϊ.της νηφα- 
λιότητος και τ$5ς.οικονομίας. Οί έργάταϊ ούτοι καθίστανται έντιμοι 
άστοί, άλλά συγχρόνως καί φιλόνομοι πολΐται. "Οτε καταπονηθώ*  
σιν ύπό της έργασίας, ότε άσθενήσωσι, δέν θέλουσι λάβει άνάγκην 
της κοινωνικής φιλανθρωπίας, της έλεημοσόνης ήτις τοσοΰτον τα
πεινοί καί κατασυντρίβει. Αύτός ό ίδιος έργάτης θέλει έλεήσειέαυ- 
τόν. Τό' άποταμίευμά του,, άπό; χρόνου ήδη υφιστάμενον, κυκλοφο- 
ροΰν καί.αποτελούν άξιον.κατά, τό μάλλον καί ήττον χρηματικόν 
ποσόν, θέλει-, παράσχει αύτφ τά μέσα τής.,συντηρήσεως ,έ.ν ώρ.α άνάγ- 
κης. Καί άν. ό έργάτης. έκ .τοΰ χαρακτήρος αύτοϋ καί της ανατροφής, 
•ήθελε συναθροίσει μικράς τινας οικονομίας, δέν ,ύφίσταντ.ο δέ Ταμιευ- 
τήρια^ αί .οικονομίαν αύται θά ήσαν άγονοι., έπί βλάβη, καί;.τοΰ ερ
γάτου καί της κοινωνίας, τούναντίον δέ διά τών Ταμιευτηρίων καί 
της σκοπίμου άύτών χρησεως’ δύνανται νά πολλαπλασιασθώσιν; Ού
τως άναπτύόσονται αί οίκονομικαί δυνάμεις καί ό πλούτος.ένός 
λαού, άφ' έτέρου δέ.ή άρετή της οΐκονομ-ίας καί αί αύτήν παρακο
λουθούσα*,  άρεταί, άνε,υ τών οποίων ό έργάτης, μή; αισθανόμενος έν 
έαυτφ εύγενέστερον: προορισμόν καί κοινωνικώτερα καθήκοντα,;;, ήθελε 
καταστή έπίφοβον μέλος, άσπονδος πολέμιος της πολίτικης κοινωνίας.
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. Άλλά προς άποφυγήν ' τών ανάποφεύκτών τούτών έκτης έλλέί- 
ψεώς ηθικής αγωγής πάρα τώ εργάτη κακών, δέν άρκεϊ νά εΐπης 
μόνον πρός άύτόμ' έργάζόϋ καί άποταμίευε" δέν άρκεϊ νά κατάδειξης 
είς αύτόν τά άγαθά αποτελέσματα της έργασίας καί της' οικονομίας. 
'Γποχρεόΰσάι νά τώ παράσχης καί τά μέσα. Τό τοιοΰτον έπιτυγχά- 
νεται θάυμάσίώς διά.τοΰ’ συνεταιρισμού των λαϊκών κεφαλαίων, πρώ- 
τίστώς δέ καί άσφαλέστατα διά τοΰ θεσμού τών Ταμιευτηρίων.

Μεταξύ τών πολλών ’προλήψεων, άΐτινες έλυμάίνοντο τόν ιταλικόν 
λαόν κατά τό-παρελθόν, ήτο κάί ή διά τοΰ λαχείου κτήσις κέρδους. 
Ό άνθρωπος, γεννώμενος, εσχε τήν ευλογίαν καί ούχί την κατάραν 
της έργασίας, μόνον δι’. άύτης δύναται νά καταστη ευτυχής, πλού
σιος, ύγιής^ κοινωνικός."Οστις επομένως αναμένει πάντα ταύΤα παρά 
της τύχης, σκληρώς θέλει άπατηθή. Άλλ’ η ύπαρξις λαχείων όύδέν 
άλλο μαρτυρεί, ή δτι δύνάτάί τις’νά καταστη πλούσιος έ'κ; τίνος τυ
χαίου γεγονότος, έκ της λήψεως ένός άριθμοΰ έκ της κάλπης. Κέρ
δος έκ λαχείου προσέτι σημαίνει, δτι δύναται' τις ‘νά κάτάστή πλού
σιος, κάτοχος μεγάλου κεφαλαίου, άποτελόυμένου έκ τής άθροίσεως 
πολλών σμικρών κεφαλαίων, άνηκόντων εις πτωχούς, τό αποταμίευμα 
της επιπόνου αύτών έργασίας καί οικονομίας. Άλλ’αύτό το κέρδος 
έιν'ε άνήθικον, εινε τέκνον της αδικίας, σημαίνει την άάογύμνώσιν 
έ'στω καί άκουσίαν, τών πολλών ύπό τοΰ ένός. Τά μικρά κεφάλαια 
τών πενήτών, άτινα σϋνήθροίσθησαν δι’ έντιμου έργάσίας/διά δέ της 
άποταμιεύσέως καϊ της σκοπίμου αύτης λειτουργίας ήδύνατο νά 
καταστώσιν ίσχϋραίοίκονομικαί δυνάμεις, ούτωσί διά τοΰ λαχείου 
διατιθέμενα, θέλουσι προκαλέσει τον φθόνον . καί τό “μίσος τών άπο*  
τυχόντων, τών πολλών, κατά τοΰ έπιτυχόντος, τοΰ ένός, όστις άναμ- 
φιβόλως δέν θέλει ποιήσει προσήκουσάν τού κέρδους του- χρήσιν. 
Διότι ή κοινωνική φιλοσοφία διδάσκει, ότι μόνος δ γινώσκων νά πλου- 
τηση, δύναται κάί νά ποίηση την προσήκουσάν τοΰ πλούτου του 
χρησιν, νά συντηρήση έπί μακρόν χρόνον τά κεφάλαιά του και νά 
χρησιμοποίηση αύτά. Ό πλουτών τουναντίον έκ του ίδρώτος άλλων 
δέν θέλει κατορθώσει νά συντηρήση έπί μακρόν χρόνον κεφάλαια, ων 
ούτε τόν σκοπόν έννοεϊ, ούτε τόν τρόπον της κτήσεως.

Άλλ’έν Ίταλί# ύπό τό κράτος τών προλήψεων άντικόινωνικοΰ 
καθεστώτος,· τό έκ τού λαχείου κέρδος έθεωρεϊτο ώς τι τών ευτυχε- 
στάτων γεγονότων έν τώ βίφ ένός άνθρώπου. « Ο διάβολος να σέ 
χάντάκώση-’στή λοταρία», ήτο μία άπό τάς μεγαλειτέράς κατάρας, 
ά; ηδύνατο νά έκστόμίση είς Νεαπολιτιανός. κατά τοΰ συντοπίτου 
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του. Ό θρησκόληπτο; όχλος τής Μεσημβρινή; Ίτπλί*;,  πτώχο'ι έρ- 
γάται, άτυχεϊ; ΰπηρέτριαι, ·κ&> το σμήνος, φών ήμεροβίων καϊ άπ$>τ 
χειρρβιώτων μρτέβαιχε κάθ’ έκάστην 4; πρακτορεία, χρηστής -τώ*  
Εκ λαχείου κερδών, δ|,ευθυν€μενα συνήθως δπό τοΰ κλήρου, ή ύπό 
δμοίων μαγγμνευτών των άπλοϊκών συνειδήσεων, Ιν$. πληροφρρηθή, 
αν Ιμελή; γφ αερδήση Εν φφ λαχείφ, ^χρησμοδότης άπεηρίνετο., 
σκοτεινοτίρβγ 7^ί Πυθίας, <wotfT«i ά^τί αέρδ^υς, τό όποιον συνή*  
θω; ΰπερέβαινε τό συνολον τών χρηματικών καταθέσεων*  τών πρρσ- 
ερχομένων ηλιθίων. Άλλ’ 8τε είς λαό; πιστεύει ©όχι είς τήν θαυμα
τοποιόν δύναμιν τά; εργασία; του, άλλ’εΐ; την θαυματοποιόν 
ναμιν τά; τύχης, δ τοιοΰτο; λα©; *«τ ’ανάγκην στερείται ηθικής, 
στερείται πίστεως εΐ; Εαυτόν, καθίσταται νωθρό; καϊ φυγόπονο;, άνά’ 
ξιο; πάσης ελευθερία;-

’Εντεύθεν μία τών πρώτων πράξεων, δι’ $ν Ενεκαίνισεν ή έλευθερία 
τήν μάθοδον αύτάς έν’Ιταλία κατά τόν αιώνα τούτον ΰπάρξεν ή 
καταδίκη τών λαχείων, ώ; πολεμίων της ηθικης καί πτευμ^τικης 

τον Λαού, κατά την ,έκφρασήν τής έν Ρώμη έπαναστα*  
τικάς κυβερνήσεως τοΰ 1849, τη; ύπό τοΰ Ιωσήφ Ματσίνη προ*  
εδρευομίνη;. 4υ?τυχ<3; τό νέον έν Ιταλία πολιτικόν καθεστώς, ίνεκα 
οικονομικών τοΰ Προϋπολογισμού λόγων, δέν έτόλμησε μέχρι τής 
στιγμής ταύτης νά προβή Επισήμως καϊ .καθ’ ολοκληρίαν είς <«ν κα*  
τάργησιν τών λαχείων, μόνον διότι εισπράττει καπ’^το; τό κράτος 
Εκατομμύριά τινα. Άλλ’ ή Επιστήμη έν /.Ιταλία δέν Ιμεινεν αδιάφο
ρες πρό τοΰ .φαινομένου τούτου συμπράττουσα δέ μετά τώ; κυβερνή
σεων, Εκήρυξε ·<π^ν ανάγκην >καΐ αποστολήν τού συνεταιρισμοί, ·τά; 
μεγάλη; αύτοΰ κοινωνικά; δυνάμεω; καί Ενεργεία;, διά τά; συστά*  
σεως λαϊκών Εταιριών καί ταμιευτηρίων, ών τάάποτέλέσματα κατα·’ 
πληκτικά §ντα, περιόρισαν ού σ,μικρρν την.κοινωνικήν,,Ενέργειαν τών 
λαχείων καί τήν έν τή συνειδήσει του λαοΰ άνύψωσιν .τή; .άρχάς τά; 
έργασία;, πή;. οικονομία; καϊ τή; άποταμιεύσεως-·

Ααλών κατά την στιγμήν ταύτην περί ’Ιταλίας, δέν δ.ύναμαιΛ χά- 
ρ;ν ίρτορικά; πίριεργεία;, νά μήμνημονεύσω, δτι έν-τή χώρα 'Ταότιρ 
κατά πρώτον έγένετρ απόπειρα συστάσεω; Ταμιευτηρίου διά τάςέν 
έτεί 1853 συστάσεω; ταμιευτικού Ιδρύματος ύπό του Ηεαπολίτου 
Ί’οηΐΐ, άλλ’ άτελρΰ; έτι. Μόλις έν τούτοι; κατά τά τελευταία επη 
τοΰ παρελθόντος ,αΐώνος έν έτει 1798, έγένετο $ 'ίδρυσες κανονικού 
ταμιευτηρίου |ν Άγγλί«μ EUl άληθες, δτι-καϊ προ τά; έποχάς ταύ*  
τη; ύπάρχον Ταμιευτήρια έν Άμβούργφ καί ΈλβίΤύ?» άλλά ταΰτα
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άτελώς λειτουργοΰντα, δέν δύνανται, ώ; καί τό έν Νεαπόλει τοΰ 
17ου α’ιώνο;^ νά θεωρηθώσιν ώς πρότυπα τδν Ταμιευτηρίων. Ή Αγ
γλία άρα δικαίως δΐέκδίκεΐ τήν τιμηό τής κατά πρώτον συστάσεω; 
Ταμιευτηρίων έν Ευρώπη.

Κατά τούς άνησύχους Εκείνου; καιρούς δ Μάλθος έν’Αγγλία έΐχε 
διατυπώσει μετά Τάς φοβερά; λογικής του την λύσιν τόύ προβλήμα
τος τάς πενίας διά Τού όσον έ'νεστι περιορισμού τά; τεκνοποιίας. Αί 
θεωρία*  τού Μάλθου δέν ηδύναντο νά ηνε εύπρόσδεκτοι, Εκτός παρά 
τισι τών πιστών αύτοΰ προσήλυτων, εύγενής δέ γυνή, ή Priscilla 
Wakefield, πρώτη έθηκε τάς βάσει; Ταμιευτηρίου έν έτει 1798. 
Άπό> τάς έποχά; ταύτης τά Ταμιευτήρια πολλαπλασιάζονται άπαν- 
ταχού τά; Εύρώπης. Καθ’δσον τό πρόβλημα τά; πενίας προβάλλει 
την λύσιν αύτοΰ έν τφ κοινωνικφ βίω τά; Εύρώπης, ειλικρινείς καί 
πεφωτισμένοι φιλάνθρωποι, άντϊ νά κολακεύωσι τά πάθη τοΰ λαοΰ 
καί νά κερδοσκοπώσιν έπι αναπόφευκτων κοινωνικών κακών, εΐργά- 
σθησαν ϊνα περιορίσωσι την ολεθρίαν Ενέργειαν τά; πενία; διά τάς 
παρά τώ λαφ διαδόσεως τών μεγάλων αρχών τού οικονομικού συν
εταιρισμού καΐ διά τών Ταμιευτηρίων. Ουτω μετά τήν ’Αγγλίαν, 
ήρξαντο ϊδρύουσαι πιστωτικά άμα καΐ φιλανθρωπικά τοιάΰτά ιδρύ
ματα καϊ άπασαι αί λόιπαι χώραι τάς Εύρώπης, κατανοούσαι τήν 
έξ αύτών προσγινομένην κοινωνικήν ωφέλειαν. Δέν προτίθεμαι κατά 
την στιγμήν ταύτην νά· μακρηγορήσω, άφηγούμενος τά τά; Ιστορικά; 
άναπτύξεω; τών Ταμιευτηρίων έν Εύρώπη. ’Ό,τι μόνον οφείλω νά 
παρατηρήσω ένταύθα εινε, δτι τά Ιδρύματα ταΰτα, εύδόκιμήσάντα 
Εν στενφ κύκλφ, μετηνέχθησαν βραδύτερου, πρό Τινων δεκαετηρίδων 
έν έύρυτέρω πεδίφ κοινωνικά; ενεργείας καί λειτουργίας, οδτω δέ 
συνεστήθησαν τά ταχν^ρομικα, Ταμιευςήρια, κλάδος κατά πρώτον 
τών ταμιευτηρίων, βαθμηδόν δέ άπορροφήσαντα καϊ άπορροφώντα 
πάντα ταΰτα τά ταμιευτικά καθιδρύματα.

Μεθ’δλην τήν δημοτικότητα, ήν έκτήσαντο κατά τά τελευταία 
ταΰτα ?τή Εν Ευρώπη τά Ταμιευτήρια, δημόσια καϊ ιδιωτικά, μέθ1 
δλην τήν Εμπιστοσύνην, ή; άξια κατέστησαν, ένεκα τών δπ’ αύτών 
προσενεχθεισών περιφανών υπηρεσιών τφ άπόρφ τάξει τά; κοινωνία; 
καϊ τφ οικονομική έν γένει τών λαών πίστει καΐ εύρωστίγ, ή φύσις 
αύτών δέν ήτο ικανή νά παράσχγ τά άποτέλέσματα Εκείνα, &Ttva 
άπεκδέχεται παρ’αύτών ή οικονομική Επιστήμη· ούχ ήττον μετά τήν 
Εφαρμογήν ή κριτική άνεκάλυψε πολλά; Ελλείψεις έν τή οργανώσει 
αύτών, ώ; έκ τών δπόίων τά άποτέλέσματα ήσαν περιωρισμένα έν 
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άναφορή. προς. τόν σκοπόν, δστις.έπ,εδιώκείςο διά .-τής- συστάσεως-των 
Ταμιευτηρίων. Κατάπρώτον-τά;Ταμιτευ,τήρι:ος,..ταΟτά,4φέρον,/τοπικόν 
μόνον .χαρακτήρα,πολλαχοΰ. τής Ευρώπης, .. ήσα.ν ταμιευτήρια; ταύτης 
ή έκείνης τής πόλεως, ούδεμία δί ύπήρχεν έν,ότ,ηςέν, τή, καθόλου κυ
τών έργασίβ;:. Πολλαχού ποός τούτοις τ.αύτα είχον· μεταβληθή^ εις 
τραπεζιτικά ιδρύματα,. εις κερδοσκοπικούς μάλλον- άποβλέποντα- σκο
πούς ή εις τον.σκοπόν τής .λαϊκής πίστεως. καί ώφελείκς,. δι’ ον ήσαν 
προωρισμένα. Πολλάκις τά Ταμιευτήρια, ταύτα, αθροίζοντα χρημα
τικά, ποσά πανταχόθεν.,. έδάνειζον έπί μείζονι -του συνήθους. τόκω, 
πολλάκις δέ κατέστησαν .έρμαιον κυβειών καί καταχρήσεων. Έκ τών. 
ελλείψεων, τούτων . ^ν.εγνωρίσθγ]^. ,δτι ο,δεσμός, τών Ταμιευτηρίων 
έπρεπε; ν,ά ό.ργανωθή έπ'ι εΰρυτέρ.ων καί κοινωνικωτέρων. -βάσεων, δυ- 
ναμένων νά προκαλέσωσι τήν εμπιστοσύνην τού-λαού έν’τή.·.λέιτουρ·· 
γίςρ αυτών, και επομένως νά συντελέσωσιν ,, ε’ις τήν άναπτυξιν παρ’ 
αύτφ τής αρετής, τής. οικονομίας καί τής άποταμιεύσεως, :

Τά Ταμιευτήρια, διατελούντα τό. μέν υπό ΐδιωτικάς διευθύνσεις, 
τά δέ στερούμενα ένότητος.καί .κεντρικής, διευθύνσεως, -.καθίσταντο 
ασθενείς οικονομικά!, δυνάμεις, ενίοτε δέ καί βλάβην έπήνεγκον, ώς 
έκ τώνπροξε.νηθεισών καταστροφών, και τής δυσπιστίας, ήν πρού- 
κάλεσαν μεταξύ.τών εργατικών τάξεων. Ουτω κατενοήθη άπαντά- 
χού τής Ευρώπης ή ανάγκη νά ένοποιηθώσι. καί νά τεθώσιν εΐ δυνα
τόν ύπό μίαν.κεντρικήν έποπτείαν καί διεύθυνσήν,.την τής. πολιτείας.

Προσφορώτερον όργανον τής ένοπο.ιήσεως' ταύτης ,κάΐ.. τής μονι- 
μωτέρας λειτουργίας τών Ταμιευτηρίων έπ’. άγκθώ τού λαού· έκρίθη 
τό Ταχυδρομείον. Έκ τής,αποστολής αύτοΰ ,τό ταχυδρομείον -εϊνε 
ίδρυμα,,ίστάμενον ύπό την άμεσον έποπτείαν καί . διεύθυνσιν τής 
πολιτείας.. Κατά πάσαν στιγμήν τής ,ήμέρας δικτελεΐ προσιτόν είς 
τό. δημόσιον. Τούτου του λόγου ενεκα έκρίθη σκοπιμώτ.ερυν, ΐνα τά 
ταχυδρομικά γραφεία, έν τε τοις μεγάλοις καί τοΐς μικροΐς. κέντροις 
τού πληθυσμού, καταστώσι,, .γραφεία, τών Ταμιευτηρίων,, συναθροί- 
ζοντα τά παρακατιθέμενα. ποσά, καί άποστέλλο.νπα αυτά εις τό κεν
τρικόν Ταμιευτήριον τής πρωτευούσης. - , , -

Καί ,έκ τού λόγου τούτου ή αρχή τής συστάσεως . τών,ταχυδρο
μικών Ταμιευτηρίων απανταχού τής Ευρώπης. - .. ;.

Πρώτη. ή.Άγγλία. .έ.σχε,π.ήν τιμήν τής.συστάσεως ταχυδρομικών 
Ταμιευτηρίων έν Εύρώπν). . ;

"Οπως αλλαχού ,ούτω-και.έν, ’Αγγλία πλεΐστα. ιδιωτικά Ταμιευ
τήρια είχον πτώχευσή ή χρεωκοπήσει, πάρα δέ πρότασίς περί. άνα- 
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διοργανώσεως αυτών ύπό εύρυτέρας βάσεις ήτο 'φόβος μή άποτύχη 
έν τώ άγγλικώ Κοινοβουλίώ. ’Αλλ’ ό Γλάδστών, υπουργός τότε'έπί 
τών οικονομικών, δέν έδίστασε νά προτείνη πήν σύστασίν ταχυδρο
μικώνΤαμιευτηρίων ύπό τήν έγγύησιν τού κράτους. Τοιουτοτρόπως 
έγένετα κατά πρώτον έν Άγγλίγ ή αρχή τού κοινωνίκωτάτου τούτόυ 
θεσμο'ΰ, άρξαμένου νά λεϊτόυργή άπό 'τής 16 Σεπτεμβρίου 1861, 
ύπό τήν ονομασίαν'«Post Office Savings Banks».

Βραδύτερου, έν έτει 1864, ύπεβλήθή εις τό αγγλικόν Κΰϊνοβού- 
λίον νομοσχέδιου, δ^ ού'έπετρέ'πετο εις τά τοιαύτα ταχυδρομικά 
γραφεία ν’ άναλαμβάνωσι διαφόρους έργασίας. Τό νομοσχέδιου εύρεν 
επίμονον άντιπολίτεϋσιν έν τφ Κοινόβούλίφ, ούχ ήττου εγένετο απο
δεκτόν, άρξαμένης τής έκτελέσεως αυτού από τού έτους 1865.

Τεραστία ύπήρξεν ή έάιτυχίά' τού' νέου τούτου είδους τών "Ταμιευ
τηρίων έν Άγγλίγ, ό σκοπός τής συστάσεως αύτών έποαγμάτοποιήθη 
καθ’ ολοκληρίαν. Μεθ’ ολον δέ τόν καταβαλλόμενου έλάχίστον τό
κον, 2 1/2 °/ο·» τθ ούνολον τών κατατεθεισών οικονομιών τής άπορου 
τάξεως ύπήρξεν ύπό πάσαν Ι’ποψιν άπρό’σδόκητον.

Έκ τούτου τεκμαίρεται διπλή ωφέλεια, ού μόνον διά τήν άπορον 
τάξιν, ενεκα οικονομικών καί ηθικών λόγων, αλλά καί δι’ αυτό τό 
δημόσιον. ’’Αλλά7 τούτο εινέ δευτερεύον δλως. ’Εκείνο," ύπέρ τού ό
ποιου ένδιαφέρεταί κατ’ έξοχήν, καί πρέπει νά ένδιάφέρήταί πάόα 
πολιτεία, είνε ή άνάάτυξις τών ηθικών καί οικονομικών δύνάμεων 
τού λαού, λάμβάνοντος διά τού χρόνου εΰρύτερον ένεργείάς κύκλον, 
μή κατατρίβοντος τόν χρόνον τής σχολής του έν τοΐς καπηλείοις καί 
τοΐς λσιποΐς τής αργίας καί τής διαφθοράς καταγώγίοις, αλλά'διά 
τού χρόνου, διά τής-άναπτύξεως τών αρετών τής έργασίας καί τής 
οικονομίας, καθισταμένου' κύινωφελεστάτου οικονομικού παράγοντος 
έν τή πλουτολογίκή τής πατρίδος του έργασία.

Τό παράδειγμα' τής ’Αγγλίας καί τών έΐς αυτήν πολιτικώς ύπα- 
γομέ’νων χωρών, οίόν τού Καναδά, συνέτέλεσεν εις την ώθησιν τής 
άναπτύξεως τού θεσμού τών ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων καί αλλα
χού τής Ευρώπης. Καί άίκυβερνήσεις καί ή έπιστήμη κατενόήσαν 
τήν έκ τών? πραγμάτων έπιβαλλομένην ανάγκην συναθροίσεως τών 
τήδε κάκείσε .διεσπαρμένων ρίικρών κεφαλαίων τού έργάτου ΰπερ'δη
μιουργίας μεγάλης οικονομικής δυνάμέώς έξ αυτών. Καθ’ δν χρόνον 
οί απόστολοι τού κοινωνισμού κηρύττουσι τόν λόγον τής έξοντώσεως 
τού κεφαλαίου, ώς τού μόνου παραιτίου τής άπ’ αιώνων ύφισταμέ^ 

. νης κοινωνικής δύστυχίας, οί ζητούντες νά σύνδιαλλάξώσι τήν έρ- 
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γααίαν μστά τοΰ κεφαλαίου διά, δημακραχικεύσεως. τού, ,ςελευ- 
ταίου^ και νά συνενώσωαι τάς δύο- ταύτης κοενωνικάς δυνάμεις πρός 
την πρόοδον, κατενόησαν, 8τι μόνον διά τ$ς συστάσεως λαϊκών &τκε*  
ρειών αλληλοβοήθειας και συνεργασίας, ώς καν διά τώς ίδρύσεως Τα
μιευτηρίων, ασύλων ττίς άποταμιεύσεως τών μικρών κεφαλαίων, δύ
ναται νά έπέλθγ. η συνδιαλλαγή; τώς έργασίας καί τοΰ κεφαλαίου*  
οΰτω δέ νά άποσοβηθίΙ εϊς. τών μεγίστων κινδύνων, τών άπειλαύν- 
των τον νεώτεροχ πολιτισμόν, καταπαύοχτος τοΰ ύπό απαίσιους 
οιωνούς διεξαγόμενου έμφυλίου. πολέμου ^τοϋ. κεφαλαίου ααέ,.τΐΐς έρ,-

Τά ταχυδρομικά Ταμιευτήρια. ίρξαντο,.λειτουργοΰντα έν Βελγική 
άπο τ$ς πρώτης ’Ιανουάριου 1'870, ώς προσαρτήματα τρΰ ύπό την 
έγγύησιν τοΰ κράτους ύφισταμέχου έίδ.η Γενικού Ταμιευτηρίου,

’Ey ετ,ει 1875 χαΐ έν ταϊς Κάτω Κώραις κατά τον αύτόν τρόπον 
τρόπον .διερρυθμίςθησαν αί. σχέσεις μεταξύ τ^ς υπηρεσίας τών Ταχυ
δρομείων καί τών τέως υφιστάμενων Ταμιευτηρίων.

Κατά τό αυτό έτος έπίση.ς. εΐσάχθη. ό θεσμός τοιούτων Ταμιευτη
ρίων καί έν Γαλλία ύπό τάς αύτάς κατά τό μάλλον κα'ι ίττον δια
τάξεις.,

Έν ’Ιταλία τό, περί ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων νομοσχέδιου, ύπο.- 
βληθέν ψ·ή,φω τοΰ νομοθε.τικ,οΰ σώματος ύπό τοΰ έπί τών Οικο
νομικών ΰπαυργοΰ Εέλλα, τοΰ το,σα.ύτας .προσ,ςχεγζ,όντρς. ύπηρε,σίας 
τ·^ οικονομική, αναπτύξει κ.αΐ προόδφ το,ΰ νέου, ΐ,ταλιμ,οΰ βασιλείου, 
έγένετο αποδεκτόν μετά πενταετή βάσανο.χ.. Ό. περί, ταχυδρομικών 
Τμμιεμ(τηρίων ιταλικός, νόμος είνε, έκ, τώχ άρίστω,ν καί. πρακτικωτά- 
των τοΰ είδους, τούτου, ώς φέρουσι τον τύπηχ τνϊς κο^χωνιμ^,ς χρησι*  
μόγητος απα.ντα τά νομοθ.ετήμαχπ τ^ς, Ίτπλί°Η άςεό, η·ης νέας. αύτ’λς 
πολιτικές τάξεως. Έν ούδεμιά ίσως χώρα τ^,ς ο,υ.γχρό,νρυ. Ευρώπης 
τά τοιαΰτα, λαϊκά ιδρύματα,,, έταιρ.εϊα,ΐ άλληλο^ηθείμς^λαϊααί Τρά
πεζαν, Ταμιευτήρια, δίιωργανώθ-χοακ μ,ετά τοιούτρυ πρακτ,ικόΰ πνεύ.- 
ματος, δρον έν ’Ιταλία. Ό S<|y π§,ό τινων. ετι, έτώ-ν,. ένόμισε
κάθετον αυτού ν£ μεφαβη έπί τ-ι,,νμς ήμέρας είς τήν- $χω ’Ιταλίαν 
προς ε’ιδικωτ,^αν μελέτην τοΰ. λ,ειτουργσΰ.ντος, έ,ν τ$.2έερσ9μνήσιρ συ*  
στήμ,ατος καθιδρυμάτων λαϊ,κής πίρτςιρς ημν άλληλεγγύης, χώ*  ορ
γάνων τούχωυ τ^,ς-μεγάλης. κ,οινωγικώς δνχάμ?ώ«, τρΰ χεωτέρου συχε- 
ταιρισμοΰ,.

’Ιδιωτικά Ταμιευτήρια ΰπήρχρν. ήδη έν ’Ιταλία, χρρ.χρλ.ογούμ,εχα 
ά’ϊό δεκ^ετηρί-δ^ς τρΰ, μίώνμς τμύτο,ν^ άλλά 
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πάντα ησαν αύτοτελώ,ούδαμώς συμπράττοντα πρός τόν αγαθοεργόν 
σκοπόν, δστις δι*  αύτών έσκοπεύτο^ ‘Η δέ διοίκησις καί ή διαχείρι- 
σις τών ιδρυμάτων τούτων δέν ήτο έπιτυχής, ρύδεμίαν έμπνέουσ-α 
έμπιστοσύνην παρά ταΐς κατωτάταις τοΰ λαοΰ τάξεσιν, αΐτι.χες.τάς 
οικονομίας αύτών έπροτίμων χά διαθέσωσι μάλλον εις αγοράν λαχείων! 
2189 γραφεία τοιαΰτα ύπαρχον καθ’' δλον τό ’ιταλικόν κράτος, άπορ- 
ροφώντα, < μάλλον κατα.στρέφοντα πάσας τάς οίχονομίβις τής έργα- 
τικής τάξεως, φρονούσης δτι διά τής τύχης ήδύνατο. ν’ απόκτηση 
εύκολώτερον ο,τι δέν έσκέπτετο, οτι . ήδ.ύνατο ν’ απόκτηση διά τής 
έργασίας κα'ι τής οϊκονομίας.

"Ενεκα τίς μονομ.ανίας τών λαχείων παρά τώ έργατικώ πληθυ- 
σμώ τής Ιταλίας, έλάχιστα υπήρχαν έν τώ τόπφ· Ταμιευτήρια. 
Άλλ'· ή σύστασις ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων·, ή έπιτυ.χής άργά- 
νωσις αύτών, προύκάλεσεν άντίδρασιν κατά τών λαχείων,, έδημιού.ρ- 
γησε δέ; έν βραχεί χρόνφ. παρά; τφ τέως ήκιστα προνηηπικώ ίταλικώ 
λαώ τό πνεύμα τής οικονομίας, καϊ μετ’ αύτοΰ έ.τι μάλλον- το τής 
εργασίας, διότι άμφότεραι αί άρ,εταΐ αύτα-,ι. σχετίζονται μ.ετμξύ τω*·

Ή Γερμ-ανία, ή Ελβετία, ή Αυστροουγγαρία, κατ’ ούδέν ύστεροΰσι 
τής μεγάλης ταύτης κινήσεως τών ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων. 
ΕΙαν,ταχοΰ Ιδρύθησαν ταχυδρομικά Ταμιευτήρια ύ.πό· τή» έποπτεί'αν, 
την έγγύησιν καϊ την διεύθυνσιν τ^ς πολι.τέίμς, ϋπαρχουσών περίσν 
σοτέρων έγγυησεων ηαι κοινωνικές έμπισποσύνης, ft- ΰπό τό τέώς 
λειτουργούν σύστημα ιδιωτικών Χατά μέγα μέρος Ταμιευτηρίων.

Ό δεσμός τών ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων λειτουργεί ώς έξ$ς 
κατά τό μάλλον καϊ ηττον πανταχοο τίς Ευρώπης..

Έχ έκαστη πρωτευούαη υπάρχει κεντρικόν ταμεΐον υπό τηη έγ» 
γύησιν. τού κράτους, τούτου δέ παραρτήματα εινε τά κατ’- έπαρπ 
χίας ταχυδρομικά γραφεία. Ταΰτα δέ έπιτηρεΐ καϊ διευθύνει ά Γε.ν, 
Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων.

Ή Γεν. Διεύθυνσής αντιπροσωπεύει τό κράτος· εις τάς μετά τών 
καταθετών τών Ταμιευτηρίων δοσοληψίας, τηραυμένου. παρ’· αΰτ·^ 
άνοικτοΰ λογαριασμού- τών Αποταμιεύσεων; έάάστου ατόμου, έπί τά( 
βάσει έγγράφών, γινομένων έ,ν βιβλιαρίφ, χορηγούμενη δωρεάν ΰ.πό 
τών ταχυδρομικών γραφείων,^, έν ψ έγγράφονται αί καταθέσεις καϊ 
έπιστροφαί, ώς καϊ, ώ χορηγία τοΰ κατ’ έτος άναλογούντος τόκον. 
Ό- τόκος’ ούτος πάραλλάσσει βεβαίως, κατά τάς αικονομικάς σχέσεις 
τών. διαφόρων κρατώ*,  λογίζεται δέ άπό; τ·λς 4ης Λ. 16ης έκάστου 
μηνός, ·ητοι Ημέρας, επομένης έκείνης, καθ’ ?|ν έγένοντο αί καταθέ-
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σείς, καϊ, προστίθεται-' έν τώ:τέλ.εί έκαστου έτους- έίς· τό-' κεφάλαιόν, 
άλλά πάντοτε'υπολογιζόμενος- έπι ακεραίων- μονάδων (δραχμής; έπί 
παραδείγμα'τϊ), ούχί 'δέ. καΐ έπί- τών κλασμάτων. · ’ ’ ■ ■

Αί καταθέσεις των χδήμάτω'ν;, -άρχόμεναι .-άπό ’τής-;' δραχίκής', δύ- 
ΰανται ν’ άνέλθωσι μέχρι τοΰ ποάοΰ τών χιλίών.διά τό πρώτον έτος, 
και μέχρι ·τόΰ·τών- δισχίλίων διά- τά'έπόμενα. Τό "έπί πλέον κατα
τιθέμενο*  ποσον μένει άτοκόν- μόνον -.δέ;οί τάκοι τών' δύο χιλιάδων 
προστιθέμενοι έίς’τό· κδφ^λάιύν,· άνατόκίζονται, ; ; ϋ:. .-

Τά άατάτίθέμένα ποσά ■ δύνανται; νά· παράδίδωνται έν οίφδήποτε 
ταχυδρομικφ γραφείω τοΰ κράτους ύπό τάς .αύτάς τής έγγραφής έγ- 
γυήσεις καΐ διατυπώσεις.“ ;

Τά ύπό τών ταχυδρομικών-γραφείων παρεχόμενα βιβλιάρια εινε 
ονομαστικά,' φέροντα τάς άναγκαιούσας ενδείξεις 'πρός εύχερή’ άνα- 
γνώρισιν τού κατόχου. ■ -. .

’Απαγορεύεται τοϊς ταχυδρομικούς ύπκλλήλοις. έπ’ αύστηρα ποινή 
ή χορηγία πληροφοριών, ζητούμενων παρά-τρίτων περί" τών έκδοθέν- 
των βιβλιαρίων^ πλήν τών προϊσταμένων αύτών, δέν'έπιτρέπεται δέ 
ή κατάσχεσις καί-ή ύποθήκευσις τών βιβλιαρίων τούτων,· ·εί μή μόνον 
εν περιπτώσει έκδοχής κληρονομιών κτλ. · - ■. .<

■ Έκτος τών'όνομαστικών βιβλιαρίων, έκδίδονται.τοιαΰτα καί έπ’ 
ονόματι διευθυντών Σχολείων, ή λαϊκών εταιριών, σημειουμένων έν 
αύτόϊς όνΐΤμαστ'ι · τών παρ' έκαστου μαθητου η έταίρουκατατιθέμε
νων ποσών, άτινα έν συνόλφ δέν δύνανται νά ΰπερβώσι τό κεκανο- 
νισμένον ποσόν. Ώς έλάχιστον ποσόν τής καταθέσεως τών εταίρων 
ή μαθητών δύναται νά όρισθγ μέχρι πέντε λεπτών.

. Τή αιτήσει τοΰ καταθέτου τό άποταμίευμα δύναται'. νά· χρησιμο
ποιηθώ είς άγοράν χρεωγράφων, τής άγοράς τών οποίων αί δαπάναι 
έπιβαρύνουσιν αύτόν. ’ :·.ι ■ .

Ή άπόδοσις του κατατεθέντος ποσού, ή μέρους αύτοΰ. γίνεται έπί 
τή προσαγωγή τοΰ βιβλιαρίου υπό τοΰ'κατόχου, ή ύ'πό το ΰ'νομίμου 
αντιπροσώπου αύτοΰ;" >;. ■>.·'■ .·-.-; ■ ··.

Οί; άνήλικοτ δικαιούνται-νά έχω™ βιβλιάρια άνευ τής παρεμβάυ 
σεως τοΰ νομίμου αύτών αντιπροσώπου.. Δύνανται δέ ν’. άποσύρωσιν, 
άνευ : τής παρεμβάσεως ταύτης, τά έπί τών; βιβλιαρίων· έγγεγραμ- 
μέναύποσά μετά· τήν - συχπλήρωσιν τοΰ 1 6ου έτους; τής ήλικίας.

Αί ύπανδροι γυναίκες δύνανται νά έχωσι βιβλιάρια τοΰ ταχυδρο5- 
μικοΰ Ταμ.ιευτήρ.ίου άν.ευ;παραστάσεωρ τοΰ συζύγου- αύτών.- Δύνανται 
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δέ νύάποσύρωσι τά ; εγγεγραμμένα, ποσά'τή προηγουμένγ έπινεύσεΐ 
τοΰ συζύγου.

Τό Δημόσιον, οί Δήμοι, αί Κοινότητες··,·>·:φιλάνθρω.π:ικά';ζα'ι-έκπαι- 
δευτικά ιδρύματα, -δύνανται.νά συνομολογήσωσι δάνέια;έπί.τοΰ;τα
χυδρομικού. Ταμιευτηρίου, - -pr··-' . τ <-·..... ,
. .Τό,-Ταμι.ευτήριον δύναται νάδεχθή' κληροδοτήματα ώς καθΐδρυμα 
δημοσίας- εύποιίας καΐ ώφελ.είας. ·· ' ·.·. ·.ν.·.· ·.· ν ·<■.- - - '

.'Η Γεν. ;.Δίεύθυνσις τών . Ταχυδρομείων- καταθέτει έκάστοτε.· παρά 
τ.φ· κεντρίζω τής πρω.τευ.ούσης- ταμείφ.τά διαθέσιμα ‘χρηματικά ποσά, 
κατά τήν,άρχήν,δ’ έκαστου -οικονομικού έτους; .υπο-βάλλε-ι:προσηκόν- 
τως εις τό Αρμόδιόν ΰπουργεΐον- τήν. Λογοδοσίαν, τοΰ λήξανπος ίέτους.

Κατά τούς-άρτι- έκτεθέντάςιγενικούς κανόνας; τής λειτουργίας‘τών 
Ταμιευτηρίων, είσήχθησαν ταΰτα- έν τοϊς τελευταίοις-τούτοις.χρόνοις 
πανταχοΰ .τής.Εύρώπης, . κα'ι έν αύτή τήί Ρωμουνίγ. Ώς-,,όσημείου 
κατά τόν παρελθόντα μήνα συγγραφεύς τις έν τινι τών κοινότερων 
οικονομολογικών συγγραμμάτων τής Γαλλίας; τό Ταμιευτήριον εΐνε 
χαρακτηριστικόν σημεϊον τού καθ’ ήμάς. αίώνος. Τό άποταμίευμα 
εινε ό καρπός.’τής έλευθερίας, κα'ι ή άπόδειξις τού κράτους-, τό όάόϊρν 
έξάσκεϊ τις έφ’ έαυτοΰ. Ή οικονομία, τό;άποταμίευμα, διά.διηνεκών 
συναθροίσεων μικρών κεφαλαίων καί διά τοΰ συνεταιρισμοΰπών κεφα
λαίων τούτων παρήγαγε- τήν?νεωτέράν περίοδον-τής μεγάλης βιομη
χανίας. Αίμικραΐ οΐκον.όμίαι ώδ.ήγησαν: ήμάς είς την-οικονομικήν 
ταύτην κατάστασιν. Έκποΰ έξοικονομηθέντος οβολού του^πένητος', 
τού εργάτου, . δημιοϋργεϊται έν βραχυτάτφ χρόνω μέγα κεφάλαιόν, 
καί το;κεφάλαιόν τοΰτο.-; δέν ίεϊναι.-· ή έκδήλωσις μόνον-··οικονομικής 
εύρωστίάς, έργασίας και δραστηριότητος ένός λαούρ ' άλλ’-άμα καί 
έναργής άπόδειξις τής άρετής "αύτοΰ καί-τής ήθικότητος;

Παράλληλον πρός τόν διά τών ταχυδρομικών Ταμιευτήριών;· έπι- 
διωκόμενον σκοπόν ;έπι.διώκουσι καί τά'«Σχολειακά Ταμιευτήρια»'; 
ών ή άνάγζη πολλαχοΰ κατενοήθη άπό τίνος χρόνου, καί δι’ ών ;κά- 
θίστατάι- έφικτόν τοϊς. ά.νηλίκοις μαθ.ηταϊς τών. Σχολείων ίτό.-.άπότα- 
μιεύειν. ;Τό σχολειακόντΤαμιεϋτήριον "εινε.πδ' μέ.σον.,_ >δι’.ού.·ό μαθη
τή ς δ ύ ν α τ α*? . νά - π α ρ α κ ατα θ έ «ορ. έν έ ίδιζ φ ·. Τα μ ι ε υ τ η ρ ίφ: Δχρ η μ α τ ικά 
ποσά; /έλάσσονα έκείνων^ · τών παρά τφ παχύδρόμιζφι-Τάμιευτηρίφ. 
παράζατατιθεμένών..’ "Αμα έκ- τών μικρών τούτων αποταμιευμάτων 
συμπληρωθή.· το ποσόν; τού; ύπό. τοΰ ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όρι · 
ζομένου ώς; μόν,άς·; τής καταθέσεως,. jiia δραχμή,: έπι; παραδείγματι, 
ό διδάσκαλος-ί παραδίδει αύτό 'είςντό ;ταχυδρομικόν ;Ταμιευτήριον, 
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λαμβάνων έπ*  όνόματι τού καταθέτοντας μαθητου τοπροσήκου βι
βλιάριου.

Είναι. άσήμαντον βεβαίως τό ποσόν τούτο, ενώπιον τ&ν κατά χι
λιάδας κάτατιθεμένων ύπό τές μεγάλης κοινωνικέ? τάξέως τών ip*  
γατών, τών άποχειροβιώτων, παντός οικονόμου. Άλλ' έχει τό μέγα 
πλεονέκτημα νά έγείρη έν ταΐς ύυχαΐς τών νεαρών μαθητών τό αί
σθημα καί την ανάγκην τές οικονομίας και τές άποταμιεύσεως. Τά 
διαρκέστερα μαθήματα εινε τά τής παιδικές ήλικίας. Ώς είπε συγ- 
γραφεός «ς, x^xaiiior sirs&π&τηρ το» άνάρός. *Ό,τι  άπαξ έκμάθη 
καί κατανόηση τό παιδίον, εινε πολύτιμος κληρονομιά διά τό μέλ
λον» Τούτα οφείλει νά κατανοήση Η πολιτεία. Διότι, ή. αληθής παί- 
δβυσις όνος, άτόμου δέν έγκειται μόνον έν τή διανοητική, αλλά καί 
έν ηθική αυτού παιδεύσει. “Εν τών χαρακτηριστικωτάτων δέ ήβι- 
κών στοιχείων παντός ατόμου εινε αί άρχαί τές οικονομίας καί τής 
άποταμιεύσεως. .

Κατά τάς άρχάς ταύτας τές οικονομίας καί τές άποταμιεύσεως, 
ύφίστανται καί εΰδοκιμώτατα λειτουργούσε πανταχοΰ τές Ευρώπης 
σχεδόν τά ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, πολλαχού τές ’Αμερικές, &ς 
κ«ΐ έν, τή πόρρφ Ίαπωνίμ. Κατά την ένεστώσαν βουλευτικήν σύνοδον 
ύποβληθήσεται τό προσέκον νομοσχέδιον περί ιδρύσεως· καί παρ’ήμΐν 
ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων. Δέν άμφιβάμλω, ο τι οί αντιπρόσωποι 
τον ελληνικού λαού θέλαυσι δώσει λευκήν ψήφον ύπέρ τού νομοσχε
δίου τούτου, ή έκτέλεσις τού όποιου, καθισταμένου νόμου, ού μόνον 
θέλει ευεργετήσει τά μέγιστα τους έργατικο,υς. πληθυσμούς, έθιζομέ*  
νους ούτως εις τάς μεγάλα? άρετάς: τές οικονομίας καί άπαταμιεύ*  
σεως, άλλά θέλει, συγχρόνως ένισχύσει και τάς οίκονομικάς δυνά
μεις τού τόπου διά τές έπί τά αυτό συναθροίσεως κεφαλαίων, έφ’ ά 
μη δεϊ ίσως μέχρι τούδε δαπανωμένων, ή νεκρών άπομενόντων, έπί 
προφανέστατη οικονομική βλάβη καί έξαντλήσει τές ήμετέρας πα
τρίδας..

'Αλλά δέν άρκεϊμόνον ή νομοθέτησις ένός θεσμού προς πλήρωσιν. 
κοινωνικές ανάγκης. Ή μεγάλη καί λαοσωτήριας άρχή τές οικονο
μίας ju0 φές άποταμιεύσεως πρέπει νά ένισχυθή έν. άπάσαις ταϊς τά*  
ξέσι τού ελληνικού λμομ, νά θποσφηριχθή δέ ύπό παντός, φιλοπόλιδος, 
καταδεικνύοντας έν τφ κύκλφ τές κοινωνικές αυτού ένεργείας, εύρεί 
ή στενφ, τά άγαθά άποτεψέσματα τοιούτου θεσμού. Οί ύπό τών κυ
βερνήσεων. τεθειμένοι νόμοι, μεθ!δλην τήν αγαθήν αύτών προαίρεσιν, 
δέν δύναντμι νά τελεσφορήσωσι καί νά εύδοκιμησωσιν, <2ν μη ύποστη- 

στηριχθώσιν ύπό τών πεφωτισμένων τάξεων τές κοινωνίας, τών Ηγου
μένων έν τι) ποικίλη έργασία τού τόπου. *Ότε  μεταξύ τές Κυβερ- 
νήσεως καί τού πολίτου δέν ύφίστατα; Η προσήκουσα άμιλλα, ή συν
εργασία καί αλληλεγγύη έν τή έπιδιώξει τού κοινού αγαθού, έν τοι- 
αύτη περιπτώσει τά μέγιστα καί τά γενναιότατα τών έργων ναυα- 
γοϋσι προ τές ύφισταμένης έκατέρωθεν φιλαυτίας καί αδιαφορίας.

Τούτο έπιτρέψατέ μοι ν’ αξιώσω παρ’ ύμών σήμερον, καί δέν Αμφι
βάλλω, ότι η γνώμη Απάντων ύμών έπί τδΰ προκειμένου εινε ή αύτη.

ITocp’ ημϊν ή πενία δέν δψωσεν ετι ευτυχώς έπίφοβον την κεφα
λήν. Εύχομαι νά μή εύρεθή Η πατρίς Ημών προ τού τραγικού θεά
ματος τ,ού έμφυλίαυ πολέμου τού κεφαλαίου κάί τές έργασίας, 4» 
τές άγριας τού όποιου έκδηλώσεως άπςίλεϊτάι άπό τίνος χρόνου ό 
νεώτερος πολιτισμός, Τά φοβερά οικονομικά προβλήματα, τά άπα» 
σχολοϋντα τήν σύγχρονον έπιστήμην, εινε άγαθή τύχη μ,ονονουχί 
παρ’ ήμϊν άγνωστα*  είθε δέ νά μ.είνωσιν ές άεί τοιαύτα.

Εύχομαι νά μή άκουσθή έν τφ μέλλοντι έν τή πατρίδι ήμών δ 
Αρχαίος έκεΐνος αριστοκρατικός όρκος τού μίσους κατά τών πενήτων: 
Καί τφ <ίήμφ χαχότους έσομαι, και βουλεύσα» ό,τι αν έχω χαχόν, 
λυπηρόν σύνθημα τέί άρξαμένης διαιρέσεως καί πτώσεως τές άρ*  
χαίας Ελλάδος. Άλλ’ εύχομαι επίσης νά μή άκουσθήκαί ή νεωτέρα 
κραυγή τού μίσους καί τές έκδικήσεως τών πενήτων -κατά τών πλου
σίων, ή Αντηχούσα σήμερον πολλαχού τού ·πεπολιτισμέναυ κόσμου, 
καί σαλεύουσα τά θεμέλια τού κοινωνικού καθεστώτος : ή Ιδιοχτη- 
σία τίνε χλοχή, τό κεφα,λαιον sir» ή irapfy κληροδοσία τοΰ αϊρα-
τος χαΐ τον ίδρωεος τοΰ εργάτου.

ΪΙρίν ή αΐσθανθώμεν τό έλεείνόν -τούτο θέαμα τραγικής κοινωνι
κές πάλης, άς συντελέσωμεν άπό τούδε, Προμηθείς τού νέου Ημών 
ιστορικού βίου, εις τήν κοινήν συνεργασίαν καί Αλληλεγγύην τού κε
φαλαίου καί τής έργασίας, οΰ μόνον διδάσκοντες, Αλλά καί συμβάλ- 
λοντες εις τήν πραγματοποίησιν τών μεγάλων άρχών -τής έργασίας, 
τής οικονομίας καί τής άποταμιεύσεως, ΐνα άποδειχθΤΪ- ότι δέν εϊνε 
φράσις, άλλ' αλήθεια, ή γνώμη τού διακεκριμένου Οικονομολόγου 
τής ’Ιταλίας Αουτζάτη, ότι ί σκοπός <ών Ταμιευτηρίων εινε ή έκ*  
δημοκρατίκευσις τών κεφαλαίων. "Αν δέ μόί έπιτρέπηται νά προσ
θέσω άναλυτικώτερον, τά Ταμιευτήρια σκοπούσι τήν σνναδέλφωσιν 
τού κεφαλαίου καί τής έργασίας, τον σύνδεσμον -τών πτωχών καί 
τών πλουσίων έν τφ κοινφτής έθνικέί ευημερίας άγώνι.
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Περί τοΰ προορισμού τοΰ ,άνΟρώπου.

..-■. Έ.ν. τή -τής ήθικής. μελέτη;'..-τρία■..·μεγάλα-ν. ζητήματα άπαντώσιν 
ουτω πρός άλληλα- πτενώς .σ'υνδεδεμένα,,ώσπ.έ δυνατόν. κατ’ άκοιβο- 
λόγίάν. νά ενωθώσιν εις έν καί μόνον πρόβλ.ημα, θέωρούμενοϋ: ύπό 
τρεις διαφόρους έποψεις': ταύτα δ’ είσί τά-ζητήματα, τού καθήκοντος, 
της αθανασίας καίάτού, ανθρωπίνου προορισμού. Το. του καθήκοντος 
παρίστάταίνάναγκαίως- τό πρώτον^ δίότί,πάσα' ερευνά σχετικώς πρός 
τό μέλλον τοΰ ανθρώπου πέραν τούτου.τόΰ .κόσμου, πρό-ς τό. της.άν
θρωπότητος π.έραν. .-τής. .-παρούσης-. αύτής- καταστάσεώς,· καθίσταται 
ματαίά καί άσκοπος,. έάν. δέν' άρχώμεθα,: παραδεχόμενοι, ύπεράνω 
πάντων, τών ένστικτων, ύπεράνω τών παθών κατά τό. μάλλον- καί ή,τ- 
τον ωφελίμων, πρός την της ζωής σρντήρησιν,νόμον άπευ.θυν.όμενον 
εις'τό .λογικόν. ..και.. ύποτιθέντα την Ελευθερίαν, νόμον ύπέρτατον, 
απόλυτον, αμετάβλητον-, προσδιορίζον,τα καί έν τή ζωή ταύτνι σκο- 
π.όν>κ.αϊ ύπερτατον. . προορισμόν. 'Ο νόμος ούτος,· άπαξ παραδεκτός 
γενόμενος; ζήτεϊτάι, έάν ή δυνατόν, να κατανοηθγ άνευ κύρους τινός; 
Όθεν τό τού ηθικού νόμου κύρος, υποτιθεμένων τού άλαθήτου καί 
άνταποδότου,δυνάμεων μη ένύπαρχουσών ποσώς,έν τή ανθρώπινη φύ
σει και άπαντωμένων πολλφ ήττον έν ταΐς φυσικαΐς ύποχρεώσεσι τής 
έν,τφ κόσμφ.ύπάρξεως άμών, δέον νά έρείδηται. έν τή ΐδέ^ ,. άλλης 
ζωής, άπαραιτήτο.υ έξηγήσεως τών αινιγμάτων, άτινα παριστ^. ήμϊν 
αΰτη, ίΐπ^,ράνω; τέλος τών. δύο τούτων ζητημάτων, έάν ύπ.οτεθώσι 
λελυμένα άμφότερα, παρουσιάζεται τρίτον πολλώ εύρύτερον, ούχ 
ήττρν. - σπο,υ,δαΐρν· μν'α.-τί ή ζωή . αύτη καί ό νόμος ό κανονίζων τήν 
ταύτης-χρήσιν ; Τίνος ένεκα αί δυνάμεις αύται συγχρόνως, ά.θλιαι καί 
ύψισται, ε’ιςας επιβάλλεται μεθ’άπασών τών συνεπειών του ό ,τού 
καθήκοντος .κανών.;. Ένΐ λόγω, ϊνα τί έπλάσθη ό άνθρωπος ; Ποιόν 
έστιν, ρύχί;πλέον δ κανών, αλλά τό απόλυτον τέλος τ,ής ύπάρξεως, 
καί,τό τελευταϊρν τέρμα τής ένεργείας του, έν οί^δήποτε.- Εκτ.άσει 
καί άν. έξασκήται ; Τό .τρίτον τοΰτο.,ζήτημα. ούπερ δέ.ν κατανοοΰμεν 
τήν έννοιαν καί τό μέγεθρ,ή,ή ,προσεγγίζοντες. αυτό .τοϊς δ.υσίν άλ- 
λοις, Εσγί τό - ,τρύ.άνθρωπίνου προορισμού.
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!Τό λογικόν δόνάταί’. ,δικαίφ τώ λόγω · νά καταληφθή . ύπό φρίκης 
ένώπιον τοίούτου προβλήματος, - καθ’, δν λμάλιστα ..χρόνον, ή κατά- 
χρησις τής ύ'ποθέσεως καί τών -γενικ'ώ.ν -ιδεών Οώ.φέιλε .νά,.καταστήση 
αύτό περιεσκεμμένον καί νά τό πείση νά προτίμηση: άντί τών'άπό- 
σχολής ζητημάτων τά τού.γεγονότος καί τάς ίστορικάς έρεύνας.Άλλά 
μάτην ήθελεν άποπειραθή νύ άποκλείση αυτό έκ τής επιστήμης· ;μά- 
την ήθελε νά: παραιτηθή αύτοΰ: ώσπερ- εις τινα- προβλήματα τής 
μηχανικής καί γεωμετρίας, τά όποϊα. σειρά ατυχών άποπέιρώνρκάμνει 
νά νομίζωνται άλυτα. ’Έστιν εν τη, φύσει αύτοΰ νά πρόσηλώμεθα 
ά-διαλείπτως αύτώ, καί ασμένως ήθέλομεν εϊπει. ότι Εστιν."-άπάράίτ 
τητος μοίρα τής ύπάρξεως ήμών. τό.άνερευνάν ;δίά·. τί έδόθη ;ήμϊν ή 
ύπ.αρξις· όσον μακράν καί άν ήθέλομεν δυνηθή νά. άνέλθωμεν. εις πήν 
ίσ.τοοίαν., βλέπομέν τόν άνθρωπον έκφράζοντα .παντοείδώς τήν άκατ 
τ'άσχετον ανάγκην .τοΰ γιγνώσκειν. τον έαυτοΰ -προορισμόν, καί; έπί- 
στασθαι πρός τί τέλος ή τό παν .δημιόυργήσ,ασα χειρ Επειγόντως-κάί 
άδιαλείπτως άγει 'τάς αναρίθμητους γενεάς, ών τό, ,σύνολον - άποκα- 
λεϊται'. άνθρωπότης. Πριν άποπειραθη- νάαπαντήσηΕ)·,.φιλοσοφία; 
ήρώτα.δ άνθρωπος τήν θρησκείαν, άπλή.στως. μάλιστα, ήκροάζετο τά 
ιδιότροπα $σματα τών ποιητών, . προτιμών έτι τά .ονειροπολήματα 
τής φαντασίάς; κα'ι. τά συγκεχυμένα. : κάί. άμυδρά τοΰ αισθήματος 
φώτα άντί πού δισταγμού καί τής αδιαφορίας. Ουδέποτε :.άάοτυχίά 
ήδυνήθη νά καταπαυση τήν περιέργειάν του, ούδέ ν’ άγάγη είς άθυ- 
μίαν τήν έν έαυτφ πεποίθησιν, ήτοι; τήν έν τή.άγνώστω’ αποστολή; 
ήν ένστίκτως αντιποιείται· οσάκις δέ .χρήσις κάλλιον..,.κεκαν.ονισμένη 
τής νοήσεως έπεισεν αύτόν. νά έπαναλάβη. πρώτην τινά,λύ.σιν, τοΰτο 
συνέβη'ίνα άναζήτήσ.η έτέραν, μάλλον αξίαν τού λογικού. Λαλοΰμεν 
περί τής έν γένει άνθρωπότητος, ούχί δέ περί μεμονωμένων πινών 
πινυτοφρόνων-, παρ’ οίς ή: σκέψις περιωρίσθη είς τόν . πυ,ρρωνισμόν,. 
’Ήθελεν- είναι λοιπόν πολύ Επιπόλαιος καί λία ν δέίλή··.ή. ίριλρσοφία-, 
ήτις ήθελεν ολιγωρήσει: τόσον σπουδαίου, τόσον γενικόν γεγονός.καί 
ήτις ήθελε θεωρήσει ώσπερ άωρον, ζήτημα όύχ.ήττ'ον.-άρχαϊον. ή,πό 
ανθρώπινον γένος. ; .·. . > ....... 7; .. . ,; ■

Τό τοΰ ανθρωπίνου.προορισμού πρόβλημα δέναποβλέπει μόνον τόν 
άνθρωπον, ήτοι, τό ά.τομον, έν.δίάφ.έρεΐ ώσαυτως τήν, κοινωνίαν, καί 
σόμπαν: τό.ήμέτερον Είδος' διότι .ύπό τήν έποψιν ,τής .ήθικής αύτοΰ 
φύσεως,: ώσπερ.-, καί ύπό τήν τής υλικής τΟυ ύπάρξεως; ό άνθρωπος 
απολύτως- μεμονωμένος, έστιν δν φάντ.ασιώδες--ή-τερατώδης έξαίρέσις. 
Ή ήμετέρά νόησις, ή βόύλησις, τό μάλλον έξοχον.'.τής αισθητικής
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ήμών δυνάμεως, το σύνολον τής ύπάρξεως ήμών Mvr έγείρεται, δέν 
αναπτύσσεται, δέν ίφικΜΐται είς βαθμόν ώστε νά έπαρχή είς έαυτήν 
ή έγειρομένη καί διευθυνομένη .ύπό τών όμοιων μας. Ό έρημίτης, ·4 
ύπό υπεροψίας ή άπογοητεύσεως τής ζωής ή. προς αποφυγήν τής αί·· 
τίας τού κακού, άποσυρθείς *εής  κοινωνίας, δέν κατέστη μόνος καί 
άφ’ έπυτοϋ τοιαύτος, οίός έστιν, άλλ’ εκφέρει «ίς .πήν έρημον τά αι
σθήματα, τάς δυνάμεις εως καί τά πάθη, άπερ ή κοινωνία άνέπτυξβν 
έν αΰτφ*  αΰταί αΐ Ιδέαι, αί παρακινήσασαι αυτόν, είς τήν πρώξιν 
ταύτην τής άπογνώσεως ή τού σκαιοΰ ένθουσιασμού, ,εΐσί συνέπεια 
τής ήθικής καταστάσεως τοϋ α’ιώνός του· 'Εκάστη κοινωνία άναγ- 
καίως σχετίζεται καί αδτη προς άλλας τής αυτής φύσεως κοινωνίας*  
λαός τις δέν ζή μονήρης έν τφ κόσμω" γενεά τις δέν δύναται νά 
παραιτηθή του κλήρου τών προγενεστέρων γενεών*  ύφίσταται λοιπόν 
διά σύμπασαν τήν ανθρωπότητα κοινός προορισμός, Υπάρχει έν τφ 
κόλπφ της, ώσπερ μία και ή αυτή ζωή, τό αυτό πνεύμα, άναπτυσσό- 
μενον ύπό μυρίους διαφόρους τύπους διά μεσων τών αιώνων καί έπί 
πάντων τών τής οικουμένης σημείων, ·Τούτο δέ συνιστώ τήν ηθικήν 
καί -διανοητικήν της ένότητα, ήν προ δύο σχεδόν αιώνων προκημύττει 
έπίσηςήφιλοσοφία έν όνόματι πάντων τών συστημάτων Άλλά.δέον 
νά μή μεγεθύνωμεν υπερβαλλόντως το γεγονός τούτο έπί τοσοΰτον, 
ώσφε νά παραγνωρισθή ή ατομική έλευθερία, ήτοι ή μόνη, ήν δυνά*  
μέθα νά κχτανοήσωμεν, έλευθερία*  δέον έξ αρχής νά προφυλάξωμεν 
τό πνεύμα ήμών κατά τοϋ πολίτικου πεπρωμένου, καταστάντοί νυν 
τόσον κοινού καί δπερ αίτιάται τήν κοινωνίαν, τούς θεσμούς καί τούς 
νόμους, διά πάσας τάς διαφοράς καί τάς αθλιότητας, ών έπιδεκτικός 
έστιν ό άνθρωπος, ή κατά τής έτι όλεθριωτέρας διδασκαλίας, τής 
έξαρτώσης αδιακρίτως πάντα τά ύπό τής Ιστορίας αφηγούμενα συμ» 
βεβηκότα ίκ τινων άπαραβάτων νόμων, έκ πίνων ακατανόητων σκο
πών τής Λείας Ώρονοίας, και δεικνύει ήμΐν τήν ανθρωπότητα ώσπερ 
δουλικήν αγέλην, ήν άύρατας δύναμις διώκει ένώπιόν της, χωρίς νά 
γινώσκωμεν πού καί έπί τίνι σκοπφ. Τό τού Ανθρωπίνου γένους ένι» 
αϊον καί ή τής κοινωνίας έπίρροια, οί νόμοι οί κυβερνώντας καί ώθούν- 
τες αυτήν «ίς τά πρόσω ουδόλως παραβλάπτουσι τό αυτεξούσιον 
ήμών καί ώφιάσιν, ώσπερ άμέσως θέλομεν περί τούτου βεβαιωθή, 
μέχρι τής κυριότητος τής Ιστορίας, όλων τών ήμετέρων πράξεων τήν 
ευθύνην. Εξάγεται έκ τών σκέψεων τούτων ατι τό προκείμενον νυν 
πρόβλ/ιμα άναγκαίως διαιρεΐται είς δύο*  δέον ν’ άνκζητήσωμεν : Ιο*  
όποιος -δ -τού ανθρώπου, θεωρουμένου καθ’έοιυτόν, προορισμός έν τ$
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πληρεστάτη έξασκήσει τών .ψυχικών δυνάμεων, έν τφ άπολύτω αΰστη- 
ρότητι τών καθηκόντων του, ανεξαρτήτως τών κωλυμάτ,ων καί τών 
βοηθημάτων,άπερ δυνατόν νά συναντήσ*/)  έπί τής οδού του*  2«ν δποΐρς 
ό τής άνθρωπότητος προορισμός πάντων τών ανθρώπων έν τφ συνολφ 
των θεωρούμενων, έν τή έπιρροί<£, ήνάμοιβαίως έξασκούζξίν είτεέν’τφ 
διαστήματι, είτε έν τφ χρόνφ, καί έν τή έπιρροίιρ, ^ν έχουσί νά ύπο- 
μείνωσιν έκ τής φύσρως. Μεταξύ τών δύο τούτων άκρων τού ατόμου 
καί .τού είδους έρχονται νά τεθώσιν αληθώς πάντες ζ.ί λαρί ρί ;απρ- 
πληρώσαντές ποτέ καί άποπληρούντες .ότι έπί τής γής σημαντικόν 
δραματικόν πρόσωπον. ’Αλλ’ ερχερώς πείθετμί τις ,δτι ή έκτίμησι’ς 
τού προσώπου τούτου κμί ή κατά σύγκρισιν .σπουδή τών ούρ μεγ.άλ,ων 
υπάρξεων ανήκει ήττον τή φιλοσοφία ή τή 'πολιτική καί τή^ίστορίγ.

‘’Οπως λύσώμεν τό πρώτον ,τών δύο ζητημάτων, ,ά άρτι Ιθέμεν, 
άναγκαζόμεθα ν’ άπευθρνθώμεν τό πρώτον ε’ις τήν συνείδήσιν ,καί έΐς 
τήν έσωτερικήν έποπτείαν- ή έπαγωγή και δ συλλογισμός έκτελέ- 
σουσι τό λοιπόν. ,Τφ δντι ό προορισμός ήμών, οίοόδήποτ’ άν ή, φϊν 
δύναται νά έπιτευχθή ή διά τής άρμρνικής άναπτύξεώς, διά τής κα
νονικής χρήσεως -πασών τών ήμετέρων δυνάμεων*  τούτο δ’ άγει νά 
εϊπωμεν ότι δ σκοπός τής ύπάρξεως ήμών αδύνατον νά έπιτευχθή 
έφ’ όσον αυτή αΰτη ή υπαρξις διαμένεί περικεκαλυμμένη έν τφ σπέρ- 
ματί της. Έάν θέλωμεν άρα ,νά λάβωμεν .’ιδέαν τού σκοπού, δέον νά 
άρχωμεθα άπό τοΰγινώσκειν τά μέσα*  έάρ έπίθυμώμεν νά'γινώσκωμεν 
τίς δ τού ανθρώπου προορισμός, φροντίσωμεν τό πρώτον νά διαγνώ- 
σωμεν τήν φύ,σιν καί τήν έκτασιν τών δρνάμέών του*  διότι μία τις 
δύναμις, έν τή ήθική τάξει, ύποτίθησι κατ’ ανάγκην .προορισμόν, ίδιον 
τέλος έν τφ γενικφ τέλέι τού δντος, ώσπερ έκαστον δργανον τού 
σώματος ημών ύποτίθησιν άναγκαίώς λειτουργίαν ή ώρισμένην τινά 
χρήσιν έν τή.γενική τής ζωής κινήσει. ’Όθεν ποία,λ,ογική μέθοδος 
δύναγαι νά θέση ήμάς έν τφ άπορρήτφ τών ’ιδίων ήμών μέσων καί 
ν’ άποκαλύψη ένώπιόν μας τά. μάλλον κέκρυμμένα έλατ.ήριά τής ύπάρ
ξεως ήμών, είμή ή ταπεινή έκείνη ψυχολογική μέθοδος ή τόσούτον 
περιπεφρονημένη ύπό τινων παράτολμων τών καθ’ ήμάς ήμερών πνευ
μάτων, έπί προφάσει ότι τά μεγάλα ζητήματα, ότι τά δψη τής 
έπιστήμης εΐσίν απρόσιτα αυτή; Νο’μίζομέν δ’ άπενάντίας ότι',όσον τά 
ζητήματά είσι δυσπρόσιτα καί δυσχερή, τοσοΰτον ή προς λύσίν μέ
θοδος δέον νά η ταπεινή καί αυστηρά,καί νά πρόβαίνη έρειδομένή5 έπί 
τής πείρας καί τών γεγονότων.

’Αμερόληπτος παρατήρήσις έυχερώς αποκαλύπτει έν ήμΐν δύο είδη' ’Ιανουάριος 1880 ΙΤ . 
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δυνάμεων, ή, δπως μή παρατρέψωμεν την λέξιν ταύτην έκ τής φιλοσο
φικής της έννοιας, δύο είδη στοιχείων καί τρόπους ύπάρξεώς*  όί μέν 
είσιν είς στενήν συνάφειαν τω σώματι καί συνδεδεμένοι άμέσως τισι τοΰ 
οργανισμού φαινομένοις, καταφανέσιν είς πάντα οφθαλμόν, οϊτινες 
μόνον προτίθενται σκοπόν την τής ζωής συντήρησιν. Ούτοί είσι τά 
ένστικτα, αί ορέξεις, τά αισθήματα μέχρι τών κατωτέρων, άλλ’ άκα- 
τασχέτων συμπαθειών, άσπ,ερ έχομεν κοινάς μετά τής ζωϊκής φύσεως, 
οί δέ ή είσιν δλως είς δυσαναλογίαν πρός τάς τής ζωής·άνάγκας ή ού- 
δεμίαν έχουσι σχέσιν πρός αύτάς καί συχνάκις μάλιστα προδήλως άν- 
θίστανται αύταϊς. .Έχουσι προσέτι άλλοϊόν τινα χαρακτήρα άρκοΰντα 
αυτόν μόνον δπως τούς διακρίνη· άντί νά ωσιν ώσπερ οί πρώτοι, 
περιωρισμένοι έντός ανυπερβλήτου κύκλου καί νά έξαντλώσι πάσαν 
αυτών τήν δύναμιν τοΰ παράγειν, έπομένως τάς αύτάς προσπάθειας 
παρ’ άπασι τοϊς άνθρώποις, αναφαίνονται είς κατάστασιν απεριορί
στου άναπτύξεως, παρεκτεινομένης διά μέσων τών αιώνων καί ών 
ούδείς δύναται νά σημείωση τό τέρμα’ τοιαΰταί είσιν αί κυρίως δυ
νάμεις, αί καθιστώσαι τόν άνθρωπον ον ηθικόν, ή νόησις, ή βουλη- 
σις,τό αίσθημα καί μάλιστα ή φαντασία, δταν έξικνήτάι μέχρι τοΰ 
ύψους τής ποιήσεως καί τής τέχνης. Έκάστη τών δυνάμεων τού
των καθίσταται τφ οντι ανεξήγητος δταν τήν θεωρώμεν άπλώς 
ώσπερ,οργανον ούχί τής ύλικής ήμών ύπάρξεώς, άλλά τής εύημερίας 
ήμών,- μεθ’ άπασών τών ύποχρε’ώσεων τών ύπό τής κοινωνίας έπι- 
βαλλομένων αύτή καί έν τφ στενφ διαστήματι τφ διαχωρίζοντι τήν 
ζωήν άπό τοΰ θανάτου. ΙΙοία φέρ’ εΐπεϊν ύφίσταται αναλογία μεταξύ 
τής άκροσφαλοΰς ταύτης εύημερίας καί τών. τής νοήσεως παρατόλ- 
μων έρεύνών, ένθα πολλαί σοφών γενεαί, άνευ ούδεμιάς μερίμνης περί 
τών πλεονεκτημάτων, άπερ δυνατόν νά συνεπαγάγωσιν αί ανακαλύ
ψεις τών, ού διαλείπουσι καταναλίσκουσαι τήν τε εύφυίαν καί τάς 
εαυτών δυνάμεις; Τί ωφελεί είς άνεσιν ήμών, είς τά. συμφέροντα, 
έίς τάς ήμετέρας άψικάρδίας, είς τήν υπαρξιν ήμών καΐ τήν τής κοι
νωνίας νά γιγνώσκωμεν τό' βάρος τών αστέρων τοΰ στερεώματος, 
καί τίς ή μεταξύ αύτών καί τής σφαίρας ήμών άπόστασις, ν’άριθμώ- 
μεν πάντα τά έν τοϊς μυχαιτάτόις τής γής εμπεριεχόμενα συντρίμ
ματα, καί πάσας τάς τής δημιουργίας απόπειρας, πάντα τά νΰνέκ- 

, λιπόντα είδη τά έπί τής έπιφανείας τής γής προγενέστερα ήμών, νά 
γινώσκωμεν ού μόνον περί τών παοεληλυθότων συμβάντων τών δυνα- 
μένών νά έκτείνωσι τόν τής πείρας ήμών κύκλον, άλλά περί τών 
γλωσσών, τών ήθών, τών δοξασιών και μέχρι τών.,έλαχίστων έξεων

τών λαών τών τά μάλιστα μεμακρυσμένων έν χρόνφ κάί έν χώρφ; 
"ΐνα τί μάλιστα, περιωρισμένοι ώσπερ έσμέν καθ’ άπαντα τά μέρη τής 
ήμετέρας,ϊύπάρ.ξεως,' κατεχώμεθα ούτως έπιμόνώς καί διαφοροτρόπως 
περί πής,τοΰ άπειρου Ιδέας 'Η τοΰ απείρου ιδέα δ#ον καί άν μόχθώ- 
σιν δπως τήν άποκρούσωσιν.ώς άντικείμενον. άγόνών θεωριών, εισέρ
χεται άνάγκαίώς ,έν άπάσιτοϊς κλάδοις L τών ανθρωπίνων γνώσεων, 
μεγάλη? έχει σημασίαν έν ταΐς μαθηματικαϊς έπίστήμαις, ταΐς σεμνό
ν ομ ένα ις έπί τή προσωνυμία άκριβαϊς, ουσαις ώς έκ το® αντικειμένου 
τής φύσεώς των ήττον προσιταϊς είς τήν φαντασίαν καί είς. τήν πλά
νην. Δύνανται νά είπωσιν δτι έστι ξέ?η ταΐς έπιστήμαις ταΐς έχού- 

ι σαις ώς βάσιν τήν τής' φύσεως παρατήρησιν ; Άλλά, δι’ ούτινος μέ
ρους καί άν προσπελάσωμεν τήν Ιδέαν ταύτην, ή φύσις αποκαλύπτει 
καί παριστφ ήμϊν τό άπειρον ύπό τά όμματα ημών περ.ιβεβλημένον 
μετά ύλικοΰ περικαλύμματος. Ή φύσις έστι τό άπειρον έν τφ άρι- 
θμφ, έν τή ποικιλία, έν τή άρμονι'α, έν τφ άμέτρφ, ύπό πάντας τούς 
τύπους ένί λόγω τούς αποτεινόμενους συγχρόνως είς τήν νόησιν καί 
είς τάς αισθήσεις ήμών. Ή τοΰ άπειρου τέλος Ιδέα συνίστησιν αύτήν 
τήν βασιν, τό ούσιώδες. ούτως- εΐπεϊν τών φιλοσοφικών έπιστήμών, 
έκτος έν βυθισθή τις έν τή περιωρισμένή θεωρία, λησμονήθείση ήδη, 
τής μεταπεποιημένης αίσθητικότητος, καί έπομένως, έάν θέλη νά 
η συνεπής έν τφ κάθόλρυ ,πυρρωνισμφ· έκτός έάν. έπαναρχίσωμεν 
τάς τοΰ Πρωταγόρα καΐ Οΰμ θεωρίας, δέν ύπάρχει φιλοσοφία άνευ 
μεταφυσικής*  έπειδή δέν δυνάμεθα νά νοήσωμεν τά τοΰ πνεύματος 
φαινόμενα, τάς τοΰ λογικοΰ ιδέας καί άρχάς ώσπερ σκιάς, είς άς 
ούδεμία πραγματικ.ότης άντιστοιχεϊ· δθεν ή μεταφυσική έστι, κυρίως 
εΐπεϊν,: ή τοΰ .απείρου ; επιστήμη, ή έχουσα,ώς: άντικείμενον τό δν 
τή πηγή, έν τή άρχή του.

Ή νόησις ούκ έστιν ή μόνη τών ήμετέρων δυνάμεων ή τοσούτον 
ύπερβαίνουσα τά φυσικά όρια καΐ τόν θετικόν σκοπόν τής ζωής, άλλά 
καί ή φαντασία καί τό αίσθημα, ‘Η ποίησίς έστιν ή έ?.τή πληρε- 
στάτή έξασκήσει τών δυνάμεών της φαντασία' ή δέ ποίησίς δταν 
άποποιήται νά; βεβηλώση τό όνομά της, κμί ‘δέν θέ^,η νά κατάβή έκ 
τοΰ ύψους δ· κατέχει έν τή ιστορία μεταξύ τής φιλοσοφίας καί τής 
θρησκείας, έστιν άλλο τι ή σπουδή τής ψυχής ϊνα συντρίψη τάς άλύ- 
σεις τάς συγκρατούσας αύτήν εις τήν γήν, ■-καί κατακτήση. έν τφ 
κόσμφ τής έκυτής , δημιουργίας τό διάστημα, τήν έλευθερία? καί 
μάλιστα τήν ηθικήν άξίαν ών τινων στερείται ή άτινα άπόλλυσι το- 
σοΰτον συνεχώς έν τή ζωή τκύτ ρ j "Αλλως.τε μεθ’ δλη?.,τήν διαχω-
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ρίζρύσαΰ αύτάς διαφοράν, -μεθ’ δλην τήν .'ύπάρχρυσαν-μεταξύ αυτών 
;άντίθεσιν';έφ’ δλων τών άλλων σημείων τό τελευταίου πής’ πσιήσεως 
τέρμα, δ σκοπός πρός δν λεληθότως πως άφορή έστι πάντως δποϊος 
•καί' δ τής έπιστήμης.“Αμφότεραι ή; μέν: διά τής. δδοΰ τής., άφαιρέ*  
σέως καί τοΰ συλλογισμού,iέκείνη δ’ ial πτερύγων τής ,'έμπνεύσεως 
ύψουνται έπίσης Λρσς τό άπειρον, κα'ι>δέν ;·ΐ-στανται: ή καθ’, ήν ^στιγ- 
-μήνπινδυνεύσσσι ν’ άπολέσθώσιν έν "τή: άχανεΐ: "ταύτή άβύ'σ'σφ, Τό 
ιάπέιρ'όν έστι σύναμα;τό, πρ·άγματικώτατ:ον’·έν''τώ σΰνόλφτών “οντων, 
-δ δψιστοςφαθμός::'τής ύπό τοϋ φιλοσόφου "έπιδιωκομένης.‘άληθείάς, 
καί. τό’ τελευταίου θρίον τής ιδεώδους τελειότητος, δπερ ύνέΐροπολεϊ 
δ ποιητής κάί μέθ^'ού 'εύάρεστεϊταΐ'νά περίβάλλγ "τά-υ^ς-δημίο'υρ- 

■ γίας του έργα-.· ■Μ'άτην’περί'ωρισμέ’να'τίνά 'πν'έύμάτα Όικτ-'έϊρου'σι' τάς 
‘χιμαέράς'.ταύΤας·' ρύκ-έ·στιν·;ήττ;ονΓάληθές' ‘δτι 'άν'τάποκρίνθυ'¥άι 'είς 
‘άκάτάσχετον ;άνάγκ·ην τής άνθρωπίνης‘φύσεως "ά'άί -έν τή μέσω τών 
θλίβερωτάτων πράγμάτικοτήτων· <ή·; 'φαντασία. ίξει'άεϊποτε -τήν 
'έάυτής θέσιν έν τή 'ΰπάρξεί ήμών, 0 τι' -καί Φν μηχανώνται "δπως τήν
• άπόθαρρύνω'σιν,ϊ' δπο'ίάς προσπαθείας «καί δϊν καταβάλλή ‘ή ιδία δπως 
: ύποβιβασθή, ή ποίηόις ήτις άπαντά ήδη παρά τω λίκνιρ τής^άνθρω-
• πότήτο'ς'θέλει, κά’τέλθέι μέτ’ αύτής-έγτϊύ μνήματι. -

' ΐ'Οφίερ έφθημεν ‘’είρήκότε-ς περί- τής .φαντασίας - έφορμόξεται · ’έτι 
''Κρυδήλό'τ'έρον ε’ις τό 'αίσθημα·, 'Ή^άγάπη- ήν άίσθανόμεθα κατά δια- 
*·,φ'όψου'ς-'ι·βάθμο'ύ'ς -'δ^ρ ‘τών ; δμοίων ’ήμών, τά 'εύγενΊστατά' καί- ίερώ- 
?τά'τά-'τών ’αισθημάτων άπερ έμπνέόυσίν ήμϊν ή"’ό’ΐκογένέί'α,“ή -πατρΐς 
‘^αί'όλόκλήροςϊή'άνθρω'ςΐότης,; δέν iivat έτ'ι τό -τέλευταϊον άποτέλε- 
‘σμα-'τής δύνάμέως'έκέίνής' τής σΰν;ΰδεϋυύσης;τό'λσγι·κόν;·'είς τήν'ύψί- 

?%<ήν ^τήνΗν,:τυυ·'άαί;''άποτ·ελυύήης.'!®ϊ'’ -ήμάς“ήδονήν ^καί > άνάγκην 
παντός, δπερ έπιβάλλει ήμϊν αυτό ώσπερ ‘δόγμα-'ή.ϊνόμον,.,ρ^'πάρχει 

"ώταύτώς έν τ·0ΐς-;μυχ^ίσις'^5·ς-ψΰχής'ήμ'ών·'·’φΰσική ·:καί<ά<ήττητός άγάπη 
ΐ'πρές τδ·ίάγαθ’όν,·'τό·'άλ·ήθές"άαί τό-'καλόν^ θεωρούμενα‘•καθ’^δαυτά, 
*άμνγης5’πρ0ς μηδεμίάν ^έλλην^κλίσιν .μαί προόπάντ·ων:μή ^ήφρρώσαίεΐς 
'τά ϊδίά'ήμών σόμ'φέρ'Φντ-α.ΨΔέν “ πρόκειται * ν’'ίάποδέίξωμεν' ένταΰθα 

·■ το 'γεγ’όνό'ς'τό·ΰτό·*·θέλόμεν  :μόυον·Με:ί'^ει'0τϊ;'δέ·ν;;^υ-νάμ'εθα"ν’·’άρν·ηθώ- 
?μέν;τό πέρί ·θύ-'δ“λόγο"ς αίοθημαΛχωρϊς ν’-' άρυηθώμεν σύγχρί&νως τάς 
"|δέάςτάό'^άράγ;ούσας?έν.:'ήμΐν''·αδ'τύ,-1ίΐ]λ; τόν λόγοναύτόν ‘ένθα αί 
!’ΐδ·:άί οί^χι -'^-Γ^^ϋ^βι. ‘κα'ι μετά-'τοΰ'-λόγου ·πώσαν:βεβ'αΐότήτα,ι«8- 
:^ν άλήθή- έπιστήμην; πάόοέν ηθικήν ύποχρέωσιν; "Οθεντό άγαθόν, 
"τό -“άληθέςάάΐ τό· καλόν “καθ’ έ^οτά'θε'ωρόήΛί^α«καί .‘διακεκριμένα 
''*ά&δ· !πάντων . τών’ Αντικειμένων, ένόΐς'-τά; θειορδΰμεν τό - πρώτον' το
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άγαθόν,;- το άληθές καί-τό; καλόν '.καθ’ ;έαυτά~οΑκ είσι καθαρά πλά
σματα; τού: πνεύματός, μας-,, εϊσί*  τά.άληθήί άν.τικ,είμενμ.-ιρ^ντός· δ^περ 
υπάρχει έν άμϊναγάπης,' θαυμασμόν -καί π.ίστ,εως.χ - έννςω,ΰντες αύτά 
ώσπερ'; άναγκαϊαν ..καί .καθολικά·^ μή,' δυνάμενοίζ άλλως- π<Μ;. νά·. νοήσω- 
μεν αύ.τά,- έσμέν ήναγκασμένο’ι νάίτοίς; άπονείμωμ^ έκτός, τΛύ.ήμ.εν 
τέρου πνεύματος καΐ ύ,περάνω "τών τοΰ .κόσμού .τουτού.'πε^ερ^σμένών 
πραγμάτων ένθα.'δέν έκδηλοΰνται ή,ύπό, τύπον., φθαρτόν «ΗϊΜ 
υπαρξίν αιώνιοί,Ί άπόλύτον, -ενιαίαν.. άρχήν/πάτης.’,^λλήςυπάρξε-ως-.. 
Ούτω φθάνομεν άύθις ενώπιον τοΰ' απείρου, Άγαγάαίωςόήνωμ,ένά |ν 
τή. ύπερτάτη ταύ,τή.. υπάρξει,- περί:., ής άρτι λόγον!. έποιη.σάμεθα, τό 
άγαθόν, τό άληθές καί τό.'-καλόν είσι τρεϊς διάφόρ,ΟΑ- όψεις ?έχός; μό
νου. καί πού αύτόΰ όντος, τρία κατηγορήματα. :.μιας\’μόνη,'ς;.και / τής 
αυτής αύσίάς,: καί τά'πραγματικά μέ^ άλλά. .διάφορα;:-αισθήματα, 
άπερ έΰέ.πνεα,ν ήμϊν' έκεϊνα; χωριστά,, συγχ.έοντες. είςΛνίμϊον αίσθημα 
μεϊζον ίσχυρότερον πάντων τών άλλών,-άλλά συγχρόνως- -όλέθ.ριώτ^’· 
ρον δταν πλανάται, δήλα δή τό τής θείας. αγάπης, ήν εγνω,μέγ-δ 
Πλάτων, έγονιμοποϊησε: δέ δ χριστιανισμός καί, κατέστησε μίαν τών 
συνηθέστέρων άρχών; τών ήμετερων πράξεων,, καί ήν,-',.δ,μυσπικι-όμός 
ποτέ έν- ό.νόματί τής φιλοσοφίας,ποτέ έν όνόματι τής θρησκείας μέ
χρι παραφοράς έξεθείάσεν. Ουδόλως παράδεχόμεθα τάςγύπερβολάς 
ταύτας-, άλλα πιστεύομέν και έκαστός ύποχρεουται νά.-πίστεύ,αγ μεθ’ 
ήμών; δτί ούδέπατε ήθελε δΰνηθή νά παραχθή .έάν δέν. ένυπήρχεν έν τή 
άνθρωπίνγ φύσει καί έν τ^ μέτριρ τών ήμετέρων δυνάμεων. Παρατη- 
ρητέον δτι τό αίσθημά, έν τάϊς έμπαθέσι :ππράφο.ράϊς;το;υ.·'έπιδΐώκει 
ετι ύψήλότερον σκοπόν ή ή φαντασία καί τά λογικόν;. Ή -φαντασία 
καί δ λόγος-έφιγμένα ένώπιον τής .τοΰ απείρου ί.δέας,;-'ώσπέρ; ανω
τέρω παρετηρήσαμεν, έΐσίν ήναγκασμένα νά σταθώσιν έλλείψει ’ιδεών 
καί λέξεων.,;άλλά τά αίσθημα” έπειδή κυρίως ουδόλως φοβείται τά 
σκότη, έχει άξίωσιν νά προχωρή περαιτέρω. ’Χωρίς:νά συμμεριξώ- 
μεθα μετά τών μυστικών τήν άπάτην ταύτην, έναντίαν άλλώςτε τή 
,ηθική'καΐ πάστι'ύγιέϊ μεταφυσικής.δτι.δ άνθρωπος .δύναται νά;έφίχθή 
ξΐς τοάοΰτρνβαθμο'ΰ ώστε ν’ άπολέσή δλως τήν, συνείδησιν -έαυτοΰ 
καί νά έξάφανισθή ή ΰπαρξίς τομ έν τή το,ΰ.Θε-οΰ:, πάραδέχόμεδα δμως 
δτι δ 'ένθ,ουάίάσμός κάί ;ή έκστασίς είσι πραγματικά φαινόμενά ή 
ώσπερ κατάστασις νοσερά -ή ύψίστη παραφροσύνη, ένθα άί εύαίσθητοί 
καί διακαείς ψυχαί καταναλίσκουσιν άνωφελώς τάς δυνάμεις των.

■ Έν τή ζουλήσει μάλιστα διαλάμπει τόμεγαλεϊον.άπαν;.καί··ήί άν- 
θρω.πίνη:.άΐϊαηά- ’ισχύς*  έπειδή ■ έστι*  .’κυρίως-εΐπεϊν αυτός··δ άνθρωπός,
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σΰνιστφ τήν Αμετάβλητον βάσιν τής δπάρξεώς ταυ. Έάν δέν ύπήρ- 
χεν ή βόύλήσίς- ήθέλομεν άφροντιστεί περί.τοΰ ήρ.ετέσου προορισμού, 
ήθέλομεν είναι γελοίοι, μή έδρίσκοντες έν ήμΐν μηδεμίαν Ατομικήν 
δύναμιν, νά έρωτώμεν ήμάς αύτούς οποίον πρόσωπονέχομεν νά δια- 
δράματίσωμεν καθ’ ΑπαΟάν τήν-τής ύπάρξεως “ήμών διάρκειαν· ή 
φύσις καί δ καθόλου λόγος ήθβλον άνελιχ9·7ί έν ήμΐν κατά τινας Αμε
ταβλήτους νόμους καί ήθελον κατά τινα μέτρον έκδηλωθή έν ήμΐν, 
έξηυτελισμένόις είς τήνθέσιν άπλών φαινομένων. Τούτο κυρίως πι- 
στεύουσιν οί φιλόσοφοί οί ταύτίζοντες πάντα τά όντα ένί κάί μόνφ. 
Ό τά-μάλιστα απαραίτητός χαρακτήρ .τής ανθρώπινης· βουλήσεώς 
έστιν ή έλευθερία. ’Όθεν ή έλευθερία πολύ-μακράν τοΰ νά ή όργανον 
μόνον προς υπηρεσίαν4 τών φυσικών νόμων, διατελεϊ' άδιαλείπτως 
παλαίουσα πρός αυτούς καί τούς δποβάλλει είς τά ίδια ■έαυτής σχέ
δια, πολύ μακράν τοΰ νά ή περιωρισμένη έν τώ στενφ κύκλφ τών 
συμφερόντων ήμών καί νά έχη ώς τελικόν σκοπόν την τής ζωής συν- 
τήρησιν, ούδ.έποτε έκδηλοΰται ούτε πραγματικωτέρα ούτε μείζων ή 
δτε θυσιάζει τά συμφέροντα μας καί αυτήν την ζωήν είς το καθήκον, 
ή δ'περ έστιν άνώτερον τής ζωής, τά νομιμότατα καί. περιπαθέστατα 
ήμών αισθήματα εις μίαν ιδέαν, είς μίαν αρχήν. Ή Ιδέα αυτή δυ
νατόν νά ?) ψευδής, ή δέ αρχή έξωγκωμένη· αί έν όνόματί των έκτε- 
λούμεναι "θυσίαι έγείρουσιν οΰχ ήττον τόν θαυμασμόν, είσίν ούχ 
ήττον άπόδεεξες τής υπεροχής ήμών έφ’ όλων τών νόμων τών δεσμευ- 
όντων ήμάς εις τον κόσμον τούτον, Ή έλευθερία ηνωμένη πάσαις 
ταΐς ρηθείσαις δυνάμεσι, πεφωτισμένη ύπό τοΰ λόγου τοΰ άνοίγοντος 
ένώπιόν της απεριόριστον στάδιον, παρασυρομένη ύπο τοΰ αισθήματος 
καί τής φαντασίας έξω τών δρίων, τοΰ παρόντος καί πασών τών. προ- 
κτηθεισών θέσεων ή έλευθερία καθίσταται ή έντελέχεια, ήτοι ή 
ηθική έντελέχεια, ής ούδεμία νόησις δύναται νά δρίσφ. τό. τέρμα καί 
ήτις δέν 'δύναται μάλλον νά διαμφισβητηθή ή τά-· συνίστώντα:αυτήν 
■στοιχεϊαζ'\Ί< <.ΰ..

Οδτώς έξ?άπάσών τών όντως άνηκουσών ήρ.ϊν δυνάμεων, ών-έχομεν 
τήν .άμεσον συνείδήσιν, ούδεμία έστιν ανάλογος πρός τάς τής ζωής 
άνάγκάς^ ούδέ πρός τάς τής. κοινωνίας· ούδεμία τύγχάνει τής νομίμου 
καί φυσικής αυτής χρήσεως έν τοΐς. στενοΐς δρίοις, ένθα αί άνάγκαι 
αΰταν έκδήλοΰόται; Τί δέον νά συμ.περάνωμεν ; ότι πά τής ζωής 
δρια δέν εινε τά τοΰ ήμετέρου προορισμού' ότι τό εΰ είναι καί ή δια- 
τήρησις ήμώνή τά ίυ είναι καϊ ή διάτήρησις.τής κοινωνίας ρύκ εστιν 
δ άληθης σ^οπος/τής ήμετέρας ύπάρξεως, καί -δέον νίάναζητήσωμεν
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δψηλότερον άντικείμενον ήττον πρός τάς ήμετέρας δυνάμεις, δυσανά
λογον. Έάν ή συνέπεια αυτή δέν ήν αληθής,: έδει ν’ άποδεχθφρί^ν 
αντί τής θείας Προνοίας κακόν δαίμονα, ώσπερ πρόνοιαν τοΰ κακού 
πρόστασαν-τής δημιουργίας τοΰ ανθρώπου- έπειδή πού δυνάμεθα νά 
εδρωμεν τρομερωτέραν κατάστασιν ή τήν ίδικήν του. έάν όσον εύγε- 
νεΐς καί λαμπραί δυνάμεις ωσι πηγή μόνον ταπεινώσεων δι’ αύτόν, 
βασάνων καί αποτυχιών., έάν μετά τής κατατηκούσης αύτ-όν,άγάπης 
τοΰ απείρου, δέν βλέπει άλλον έαυτοΰ προορισμόν ή μάτην παλαιών 
κατά τών άναποφεύκτων αθλιοτήτων τούτου τού- κόσμου, έάν δέον 
καταναλίσκειν τοσαύτην εύφυίαν, τοΛαύτην καρτερίαν. καί θάρρος 
πρός τό πραύνειν μόνον τήν σωματικήν πείναν,καί δίψαν,,; προς τό 
προφυλάττειν. .έκ τών άκρασιών τοΰ δέρας, ■ καί υπερασπίζειν κατά 
τών αναγκών, κατά τών κινδύνων τών δπ’ αύτοΰ .τοΰ πολιτ'ισμοΰ 
παραχθέντων, κατά τών υπερβολών καί νόσων τών δπ’ αί|τού <μ.όνρυ 
γνωστών, τήν βραχεΐαν κάί έπίπονον έαυτοΰ υπαρξιν- έάν, ηόλος μετά 
τοΰ έμφυτου αισθήματος, δηλ. τοΰ· άηττήτου, τής έαυτοΰ αξίας, έάν 
μετά τών ιερών φιλοτιμιών τών οϊκοθεν γεννωμένων έν τ7| τραρδί^.τόυ, 
γινώσκν) ότι έν τφ κόλπφ τής άνήλεοΰς ταύτης φύσεώς, j ένθα μόνα 
τά είδη θεωρούνται τι, ένθα τά άτομα ούδέν ε’ισιν, ή ζωή του δέν 
έχει πλείω αξίαν καί δ θάνατός του δέν άφίησι πλεϊον κενόν ή ή τού 
άκάρεως ; Όφείλομεν νά πιστεύσωμεν μετά συγχρόνου τίνος τσυ.γγρά- 
φέως δτι δ θάνατός έστι - μεταβολή μόνον μορφής, ή γέννησις άνά- 
βίωσις, καί ότι ή ζωή, άνευ τέρματος προεκτεινομένη διά τίνος με- 
ταμορφώσεως, δύναται νά έπαρκέσφ είς τήν άτελεύτητον· δραστηριό
τητα τών ήμετέρων δυνάμεων καί είς τήν _ πραγμάτωσιν πασών τών 
έλπίδων ήμών ; -Ένί λόγφ τ.ό τής μετεμψυχώσεως όνειραν, άνορυχθέν 
έσχάτως έκ τής νηπιότητος τής έπιστήμης, μετά τών μάλλον αλα
ζόνων αξιώσεων, είς πρωτοτυπίαν, ήθελεν είναι ή τοΰ προκειμένου 
ζητήματος λύσις ; Άλλά-χωρίς νά όμιλήσωμεν περί-’τών 'έκ τής 
ιδέας ταύτης άναφυομένων δυσχερειών ύπό ηθικήν καί μεταφυσικήν 
έποψιν, χωρίς ν’ άνερευνήσωμεν τι. αποβαίνει ή ^εύθύνη καί ςταύτότης 
ήμών έν τ^ σειρφ ταύτη. τών αναβιώσεων, άς: ούδεμία άνάμνησις .συν
δέει πρός αλλήλας, θέλρμεν έρωτήσει έάν αύτός δ χαρακτήρ τής ζο?ής 
μετά τών.υλικών .της υποχρεώσεων θέλουσι μεταβληθή.,:>·.έπειδή ή 
ζωή (σεται μακροτέρα, έάν ή πείνα, ή δίψα, ή θλϊψις καί, αί παντοει
δείς αθλιότητες θά κατέχωσιν έν αύτή έλάσσονα θ,έσιν' έάν αί σπά- 
νιαι απολαύσεις, &ς χορηγοΰσιν ή.μϊν,,έσονται ήττον έφήμεροι,νήττρν 
μεμιγμέναι μετά μεριμνών, καί προ πάντων ήττον ανίσχυροι ,.νά εύα-
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ρέστή'σώσί τάς'ίλπίδάς άάί τάς άφθίτ'όΰς' τής ψυχής ήμών άνάγκάς’· 
τέλώ'ς'έαί-μάς άί&^έρώ« ί^ε'ρΐ τής ίίροβ'δ'άΰ κά'ϊ ιτ^ς έντελέχέίας, όύχί 
τής ηθικής1, ήν'·' άνώτέρώ' άνέγνώρ'ί'ΐ/άμεν', άλλά’ ψύδίκής κάί τεχνικής 
τίνος/άνϊϋ άλλου ^ά’σποΰ έίιάύ'ξήσε'ώς ήμετέράς έύ'ήμέρίάς
θά έρώτήσώμεν,- έάν ύπάρχφ· τόσον μεγάλη*  διάψόρά μέτάξύ τού συν
όλου τής έύδάίμόνίας ήν κάτέ^σμέν νΰύ ή έκέίνής ήτις άνήκεν είς 
τούς άπώτ'άτόυς'ήμών πρ'όγόύούς; όύχί, ο'ύδεμίά υπάρχει ψυχή ολίγον 
ύψήλόφρόνδυόά, ήτίςύά θέλγ νά -έγέρθφ ίκ'τόΰ ύπνον τοΰθανάτου 
ϊνα φάνφ άύθΐ'ς- άαί άτέλέύτήτόϊς προόήρτ’ημένή έις'"τ0· άύήό έδάφο'ς 
κάΐ ιίά ϊχή νάδ'ιάτρ'έξ·/) τόύ αύτόν άΰκλόν άςέάτής κάί ά'γόνώύ μόγθών.

Έάν ί) ξ&ή^ ού μό'9όν οΐα έστίή ό’ίάν γιγνώσκομέν διά τής ίδιάς 
'πείρας/ άλλ’ δϊά έίττί· δυνατή, δέν επάράφ έίς τήν προσάάθέΐάν ήμφίν 
κάϊ δέν έμπέριέχφ' τόν ήμέτέρον άρό'ό^νό^έν, είς τί άρά ώψελέϊ ή 
δάάρζί’ς κάί ’άρός· ΐί άί έτΐιτ'ράάέϊσάί ήμϊν δυνάμεις ; *0  τών'δυνά- 
μέών ήμών σκοπός ένέστι πάντώς έν τφ ϊδίέρ αύτών άνάπτύ’ξέι, ή έν 
τφ τρόλφ τής τελειότητάς, §ν' έκαστη τούτωνψέρέί "ημΐν έξάσκου- 
μένη έν τφ άρμόζοντΐ άύκλφ κάί κάτά τούς νομούς τόύς ύάδ τής φΰ- 
όέώς τίον έπίβάλλόμένδύς. Τω §ντι ύπότέθέίόθώ δτι δ λόγος έψίκετο 
πάράτίνϊ είς τά τέλέύτάϊά τού δριά- (επειδή δέύ δύνάτάι έ’ν’πεπέ- 
ράβμέύίρ' οντϊ αάολυτώς νά έλλείπφ), όάόΐοίν τό έκ τούτου άγαθόν ; 
Το έκ τοΰτ'ο’Ο' άγάθόν έ'σέτ'άί γνώσίς τόάον ύψήλή οδόν δυνάτή τής 
άλήθέίάς' όύχί τΰίάςδέ ή νοιάςδε αλήθειας, άλλά τής άύτοάλή- 
θείας εν τφ οϋ'σϊγ κάί έν τφ άρχφ "τής, άνεπιδέκτόυ δισταγμού ή 
άντιφάίέώς; Ότάύ τό άΓσθήμα άνέπτυγμένον έύ νφ αύτφ μέτρφ 
άάί τψδόέτι oi'aV δ λόγος τό ψώτίζγ διά ζώήρόΐάτοϋ κάί διάυγε- 
στάτόύ ψώτός( 4ά άγάπφσωμεν τότε διά πασών τών ψύ^ικώ'ν'δυνά- 
μεών τό μδΐόύ άξιον ν’ άφαπάτάίοΰτω, τό άγαθόν, ιό'άλήθ'ές, τό 
άάλ0ν;, · olbV τυπόύ 'κάί ο?φ μέτρφ κάί άν έκδηλώντάι ί άρ ό πά'ν’τών 
έν τφ Ιδίφ έάύτών πή^φ' άάί έν τφ ύψϊότφ άύτών ά'ρ^φ', δήλάδή έίς 
τδνΘέόν. *Η φάντάσίάς 'τελϋότής σνί/ΐότάΐαι έίς 'τό π'αρώ-τφν 
άύνά'ς τάΰτάς" τΗ ίδέάξ- ύλό έίκόνάς OloV'ti μεγάλάς κάί έύ- 
Ϋ^εϊς, V- άνάάάλ'φ ’άύτάς'κατά ' ΐά'σάν στιγμήν δό’ά'κίς
θλίβεσαι ?τμοάά¥άλήψείς έάίφέρώ'σί τήν τούτών λήθήν,’Λ άά'ίνά τέθή 
ένς άά’τάστά^ιν' 'όΰ μόνον νά έννοώμέν, άλλά’καί δίάνΟήτικώς νά 

~θέώμώμεν’:'άδ·νάς. · *Η'έλέύ^ερίά  τέλος/ 'ής’ όΗέύ ’ 'πάν άλλο ήθελεν 
έινάι1 'μήδεμιάς ' ά^ίάς*  ώς ίπρόςήμάς, · ίίόέΐδη δέν' -^θελε μάς άνήκεί, 
φς &νεύ έπ^ής ''μήδέμίά δύνάμ'ις φθέλϊ δύ/ήθή μήτέ V’άνα^τυχ'θφ, 
μφτέ 'νά όΜτ·ήρήθφ/ Ιότΐν, ''Φττεμπαρετημήτάμένίήδφ,' άύΦη Φ βάσ'ις 
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τής 'ήμε'τεράς "ύπάρξέώ'ς άάί τι σύότά¥ίκόν ίττ'όιχέΐόν τής''άτομίκ0ς· 
τητος ήμών, επομένως δ ΰψιστος βαθμός τής έλευθερίας δέν 'δύνάτάι 
νά φ'δΓ ήμάς Ί^λλο τί ή δ τής ύπάρξεως καί αξίας ήμών υψιστος 
βαθμός. *Όθεν  τοιαύτη ΰπαρξις άφικομένη ε’ις τήν συνείδησιν καί 
άπόλαυσιν έαυτής ύπό τό κράτος τοΰ λόγου καί τοΰ ,ήθικοΰ νόμου, 
περιλαμβάνουσα προσέτι τήν έπί μάλλον έντελή γνώσιν τής αλή
θειας, τήν άγνοτέραν-καί άναλλοίωτον. άγάπην, τήν θεωρίαν^ κα'ι εί 
δέδοτάι νά Ικψράσθώμεν όύτω, :τήν έσωτέρικήν καί αεί γαϊήϊίο’ν κα
τοχήν τοΰ αιωνίου κάλλους δι’ ού ή αγάπη αύτη άνήπται έν ταΐς 
καρδίαις ήμών, τοιαύτη, λέγομεν, ΰπαρξις δέν δύναται νά έχγι σκοπόν 
άνώτέρον κάθ’έαυτήν'· έστίν'άρα'έν τφ άπείρφ άν'άπ’τύξέι ήν ΰτίοτί- 
Θησιν, δ ίδιος έαυτής σκοπός καί όφείλομέν νά Οεωρήσωμεν έν τφ 
•ύτΐάρξει ΐαύ'τφ τόν ήμέτερον άρόόρισμόν. ’Άρχέτα'ί 'μέτά’τής ΐςώήί;·, 
άλλ’, ώόπέρ έ’φθήμέν έίρήκότες, ή ζώή δέν δύήάτ'αι νά τήν πέρ'ιλάβφ· 
ύπόμένέί διάρκόύσης ΐής.γήινης ήμών ύέίαρξεως, άίάβά'ς'-τάς ύίΐό'- 
χρεώσεις καί πάντας τούς τού οργανισμού ‘νόμους, άλλ’ έστιν άνω- 
τέρά τών νομών τούτων, έπειδή' άπόκάλύ'ιΐτέτάί έίς τό πν’εΰμά' ήμών 
διαρκούσης τής έν τφ θορύβφ" τών παθών καί τών ύώματίκών'' άνάγ- 
κών ένεργείας των τέλος δσον μακράν καί άν δύναται νά έκταθφ διά 
τοΰ λόγου καί τοΰ α’ισθήματος, ούδέποτε έξει ώς άπσΐέλεσμα νά έκ- 
μήδενίσγ ΐήν ατομικότητα ήμών, ήτοι τήν συνείδησή κάί τήν έλεύ- 
θερίαν έπειδή ή έλευθερία, ή κατ’ άνάγκην ύποτιθεϊσα τήν συνείδη- 
σιν, έστί σύναμα κάί τό άντικείμενον καί τό απαραίτητον δργανόν 
της. Πάραυτα όψόμεΟα δποΐαι έ’σονται αί συνέπέιαΐ:'τής άρχής ΐάύ'· 
της, τής τοσόΰτσν κατά τό φάΐνόμενον άάλώ’ς ;'ά^έτικώς ;πρός'τ&ύ 
γενικόν τής άνθρωττότήτος πρόορΐύμόν, θέλόμέν σήμέΐώσεΓ'μόύό^ -οτί 
ίίοΰ ανθρωπίνου προορισμού έμπεριλαμβανομένόυ δλοκλήρου έύ ’ΐφ 
άνάπτύξει τών δυνάμεων ήμών, αί δέ δυνάμεις αύται ύψώμέύάι μέ-*  
■χρί τής ιδέας τόΰ άπείρόυ καί όυσαι τό μίόνον μέσον, οτέρ-ίιαθέτομεν 
δτώς ■^άράστήσ’ώμεν τήν θέίάν ψύσίν, δηλοΰήίν επομένως ' ότι-άνάγ·*·  
κάίως μετέχομεν τής ύπερτάτής τάύτής ψύήεώς, ■ τής οκοιϊόύβή'ίί'δίά 
"τής ήμετέρας δημιουργίας νά έκδηλώθφ έν' ήμϊν; κάθΤ δόόν’δύνάτάί 
νά έιΐιτευχθφ' τούτο έν τόϊς τού 'πεπεράσμένόύ δ'ρίόις1 οτι άύτί' ν’ 
τάι'τφ ίέάρ^’ήμών 'τήν θυσίάν : μϊάς μόνής ΐών ήμέτέρών δυνάμεών, 
έσδμέθά τ'όσφ '"άίΟτότεροι τοϊς σχεδίοϊς.της.,.' δ'σφ ή υνίαρξίς':μάς έ'άέ^· 
ται τελειοτέρα ή βούλησις ίσχυροτέρά,' τό λογικόν μάλλον*  έξήσκή'- 
μένον, κάί ή πι'σ'τις μας, έν φ δύνάντάι νά όύγκέ^αλαιωθώόί 7τά' ξΰ” 
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γενέστατα αισθήματα τής ανθρώπινης καρδίας, ήττον τυφλή καί 
ήττον άγονος.

, ("Ετεται το τέλος) Μ. Λ· Μϊάχερ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑ ΤΑΣ ΚΥΚΑΑΔΑΣΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ή σωματεμπορία έπί Τουρκοκρατίας άνά τάς Κυκλάδας δέν θά 

ήτο παράδοξος, ένεργουμένη ύπό τών Τούρκων ή τών λυμαινομένων τό 
Αίγάϊον παντοίων πειρατών κατ’ εκείνους τούς χρόνους άλλ’ όμως 
ένεργουμένη ύπό Ελλήνων, τά δ*  ανδράποδα. Τούρκοι, φαίνεται μοι 
λίαν παράδοξον τούτο μανθάνομεν έξ έγγράφων τριών, ά παρατίθημι 
έξ αντιγράφων τών τοτε/χρόνων τά μέν δύο μεταγράψας,τοΰ ένός δέ 
διασωθέντος έν πρωτοτύπφ.Έκ τούτων τά μέν δύο συνετάχθησαν έν 
Παροικία τής νήσου ΓΙάρου τό μέν πρώτον τόν ’Ιανουάριον (tO'), τοΰ 
1694\έξ αυτού μανθάνομεν δτι δ «άφέντης κολονέλος καπετάν Στά
θης» δ καί ‘Ρωμανός Μανέτας προσονομαζόμενος, έχων πέντε ανδρά
ποδα (σκλάβους) Τούρκους, έκ Καββάλας καί τών περιχώρων αυτής 
καταγόμενα, δς συνεφώνησε μετά τού Ναξίου Γεωργίου ‘Ρείζη τού 
και, Σκλαβούνου προσονομαζομένου, ΐνα καταθέση αυτά άντί ρεα- 
λίων έξακοσίων, άν καί. ήγόρασεν ταύτα ρεάλια χίλια τετρακόσια, 
τούτων τών έξακοσίων ρεαλίων τό ,ήμισυ τριάκοντα έμέτρησεν αύτφ 
δ Γεώργιος 'Ρείζης, ύποχρεούμενος ετι ΐνα πορευθή δπου άν ήθελε 
πώληση,αυτά, τού έγγράφου τούτου δύω διασώζονται αντίγραφα, τού 
ένός .έν άρχή φέροντος σφραγίδα δι’ ισπανικού κηρού έξίτηλον όμως.

Τό δέ δεύτερον τών έγγράφων, περί τών ιδίων ανδραπόδων, φέρει 
έτος συντάξεως τώ 1695 (5 φεβρουαρίου), £ν περίπου έτος δν μετα
γενέστερον τού πρώτου, σημειοΰται δμως ήμαρτημένως έν αύτφ οτι 
ή παράδοσις τών άνδραπόδων τώ Γεωργίφ ‘Ρείζη έγένετο δωδεκαε
τίαν προ τής συντάξεως αυτού (1665—1683)’έξ αυτού μανθάνομεν 
δτι, έκ τών παραδοθέντων τώ Γεωργίφ 'Ρείζη πέντε άνδραπόδων τά 
δύο άπέθανον έν Παροικίφ, πρός έπιβεβαίωσιν δέ τούτου συνετάχθη 
τό πιστοποιητικόν τούτο έγγραφον...

Τό τρίτον ,τών, έγγράφων συνετάχθη έν Νάξφ τήν 12 ’Ιουλίου τοΰ 
1791 ύπό τού Μητροπολίτου Παροναξίας Νεοφύτου τοϋ δευτέρου, έξ

οΰ μανθάνομεν, συμβαλομένου καί τοΰ Μητροπολίτου, οτι τά τρία 
τής νήσου Νάξου κοινά Κάστρον, Μποΰργον και Χωρία, και τό κοινόν, 
τής νήσου Πάρου,’άνέλαβον χρέος γροσίων πέντε χιλιάδων πρός αγο
ράν οκτώ άνδραπόδων Τουρκικών (Βολιανών ήτοι έκ Βόλου), άτινα δ 
Νεόφυτος ούτος ήγόρασεν άπό τόν καπετάν Γαβριήλ Καραβίαν, ύπο- 
σχόμενος «μέ κάθε δυνατόν τρόπον» ΐνα πορευθείς εις Κωνσταντινού
πολή «ξεμπερδέψη τά άσπρα’δλα σώα και πάλιν νά τά έπιστρέψη είς 
τά κοινά» πρός έξόφλησιν τού ού άνέλαβον χρέους, τοΰ’έγγράφου ώς 
καί τών προηγουμένων τά περαιτέρω τυγχάνουσιν άγνωστα, καί άν ό 
Νεόφυτος μετέβη εις Κωνσταντινούπολή πρός έκτέλεσιν τής ής ανέ- 
λαβεν ύποχρεώσεως. Τό τελευταΐον τούτο έγγραφον είναι αύτόγραφον 
τοΰ Νεοφύτου, εινε δέ έσφραγισμένον διά τής'σφραγίδος αύτοΰ, εις 
πάνυ ολίγα έκ τών πολλών έπιβεβάιωτικών αύτοΰ πράξέών άπαν- 
τώσης. ? ·'- A

Καί τά τρία ταύτα' έγγραφα εισΐν έπίσημα; διότι συνετάχθησαν 
τά μέν δύο πρώτα ύπό τοΰ χωρεπισκόπου καί rotapiar παροικίας 
Καρυστινού· τό δέ τρίτον ύπό τοϋ. Παροναξίας. Μητροπολίτου Νεο
φύτου τού δευτέρου. Έξ ών τεκμαίρομαι δτι ή σωματεμπορία ήν 
έλευθέρα είς τάς νήσους έπ'ι Τουρκοκρατίας μεταξύ τών Ελλήνων έν 
Κωνσταντινουπόλει δέ άπηγορεύθή ή σωματεμπορία τφ 17ό9 είς τούς 
"Ελληνας ώς γνωρίζει ύμΐν τούτο δ’Αθανάσιος Κομνηνός .‘ϊψηλάν- 
της· διότι άναγράφει δτι ’Αλέξανδρός τις Σούτζος έχων δύο θήλέά 
ανδράποδα, ατινα δαρέντα έν τφ οΐκφ αυτού έδραπέτευταν, κατέ- 
φυγον δέ εί'ς τινας παρά τήν οικίαν αύτού εργαζομένους Τούρκους, 
προσελθόντα δέ κα'ι κλαίοντα, σύν άλλοις ύπεσχέθησαν και νά έξο- 
μόσωσι, διό έτυχον προστασίας· μή^δυνηθεΐς δ’ δ'Σόυήζος τήν. έπάνοΐ· 
δον αυτών δι’ ών έκέκτητο μέσων, έγένετο άφορμή τής άπκγορεύ- 
σεως τής σωματεμπορίας παρά τοΐς Έλλησι (Ύψηλάντου, Τά μετά 
τήν άλωσιν σελ. 381—3). > ί

Περί τής έπί Τουρκοκρατίας σωματεμπορίας ύπό τών λυμ γινομέ
νων τό Αΐγαϊον πειρατών Άργερίνων καί Εύρωπαίων καί τοΰ κέντρου 
τής πωλήσεως αυτών, συντελεσάσης πολύ εις τήν μέιωσιν? τού, έλ- 
ληνικοΰ πληθυσμού τών παραλίων καί νήσων τής , Ελλάδος κατά 
τήν έποχήν ταύτην, άλλοτε γενήσεται δ προσήκων λόγος. ? ■« ·'

Έκ τών παρατιθεμένων έγγράφων τό μέν δεύτερον φέρει έξωθεν 
ταΰτα «μαρτηρία τοΰ Γεωργίου "Ρείζη διά τούς διό σκλάβους έπο- 
θάνασι» φέρει δέ καί τήν σφραγίδα τής κοινότήτΰς ΕΙαροικίαςί εΐ- 
κονίζουσαν έντός τήν εικόνα τής Θεοτόκου καί πέριξ τάς φλέξεις κέ-
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φαλαίοες γράμμασί. *Κυρία  Κα-ρβηκολεου^.-.Λ:. τφτ λοιπών; λέξεων 
έξιτήλων ουσβν τό δέ τρίτον 'τών*έγγράφων  φέρει; έξωθεν δι’ άλλης 
χειρός <γράμμα υποσχετικόν τοϋ άγίου Πάροναξιάς διά τούς-Τούρ- 
κουςτούς βολιανούς ;δποϋ. αγόρασε άπό τόν καπετάν ΓαβρίληΚα
ραβία». .. ■ ' ■ .·

... ■ . [.Τ< Σ·) Είς .στά 1694 Γεναρίου 19 Πάρδς καστελ,. παρηκιας <

«’Έχοντας δ έκλαμπρότατος- άφέντης κολονέλος καπετάν; Έτάθής' 
πέντε1 σκλάβους; ?τούρκους..άπδ την.καβάλά άάί άπο...’τά περίχσράν 
της. · Έσημφονίσαν την. σήμερον· μέ τόν. Γεώργι ρείζη τόν σκλαβοϋνο 
άπό.την ’-Αξάκαι τίίς βάνουσι .-είσ.την.. μέσιντονε δ διά μετριτά· ρέ- 
αλκα έξακόσα ν. ρλ. 600. άνγγαλά καί ή αυτί σκλάβι νάνε άπο,κο- 
(ζένι με γυόμι εδικόντος δ.δια· ρλ.; χηληα. τετρακόσα ν. ρλ·. 1400 καί 
μετρά ,παρευθΐς· άβάντη τράτω δ αυτός γεώργι ρεηζης εΐστά χέρια 
του άφέντι κολονέλου την πάρτην του. τα έμισά τά ρλ. τρακόσα 
καί :γρυοοϋντας. άπο την σήμερον ή αυτή, ακλάβη ίστήν μέσιννος· καί 
να έχη τήν κράτηξην ό αυτός γεώργι ρεήρης (ουτω) ναπηγένοι νατοΐς 
πουλή ιστόν τόπον τους οΐ ώπου ήθελε έμπορέσι εΐστό πλέαν καλή*·,  
τερο πρέτζιώ ’ όπου να έμ,πορί δια το άβαντάγγιών τόνε*  και οτη 
ήθελε το νεστίλη άφέντης ό θεός νατό μιράζου ΐστην μέσιντος· καΐ 
άνίθελεν κάμι έξοδος ό αυτός γεωργ. ρε^ζής &πάνο ΐστοϋς. σκλά
βους ή σεδημησάντΟς καί παπουτζοσύνην τος οί και σε πεσκέσι έκί 
ποϋ ήθελε? τοΐς . ιτρέξη- να : γρικάτε άνά μεσόντος-., ήγουν νά ^υγένι 
άποτα αςπρα έθέλάσι πιάσουν-άπό·.τους αυτούς σκλάβους·; οθεν δια 
τό αληθές έγέγόνι το. παρόν ύπογεγραμένον. διά άξιοπή.άτου.. μαρτσ: 
τόσο ναγρικάτε;διάφορο.καί ζημία. άνά μεσάντος τα παρόν γίνεται 
είς δίω κρατόντας κάθε μέρος το ένα.

: Κοστ&ηΙςκ Καντΐ,Λις μάρτιρας παρακαλετός. -
■· .Λντόνιν μάρτΐρας. ·
: τικο^ο^-χριστιρϊνΌΧοαΛ,ος μ,αρτιρας.παρακαλετός.><. ;

ΧωρεΛισκοχός παρηκίας χαρ/ΜΓΐΐΫος·.·

Έγραψα το παρόν μεθελήσις τον ΐάνοθέν.

,.1β95τρευρ.θϋαρίθν· 5 .πάρος καστέλι παρηκίας.

<Τ.Σ)

Β'

«Άπο ένστασιν του γεώργι ρεήζη τοϋ σκλαβούνου 'ένεφανίστησαν 
οί κάτωθεν ύπογεγραμένοι μάρτυρες άπο..το. Ιδιον μέρος της παρη- 
κιας. ή ώπίει έβαλθήκασι σε όρκον διά τό βέβεων τοϋ παρόντος νά 
δμολωγήσουν την άλήθιαν διά τους σκλάβους δποΰ τοϋ έδοσεν δό- 
δεκα χρόνους έος την σήμερον δ άφέντης Κολονέλος στάθης ρ.ομανός 
λεγόμενοςί.μαν.έ'ςας .άποιιρζνοντα^άαί λέσι με παστρικοσύνην πός άπο 
τούς πέντε σκλάβους τούς τούρκους τοϋ έδοσεν δ άνωθεν άφέντης 
κολονέλος έποθάνασιν οί δίο δ ενάς άπόξο άπό τόν μίλον τοϋ ού 
μαρήνου σκορδήλι και ίσίιον >ίδιον τόπον τον έθαψαν·: δ άλλος μεσά 
ιστό άργαστίρι τοϋ άφ. Κωσταντάκη ΚοντήλΓ καί έπήγε καΐ τονέ- 
θαψαν καί έκίνο έξο σε ,ένα. χοράφι*  εί όποίει τοϋρκοι ήτον καβαλα- 
τιανοί· καί πάλι ξανα άροτημένοι οί κάτωθεν μάρτυρες, πός το ϊξεύ- 
ρουν, μάς λέσι πός διατίς τούς όί'δασί οφθαλμοφονός· κάί οί άσθέ- 
νιαντους ήτον άπολιμικη τόσον ήξεύρουν καΐ μαρτυρούν με ήδιογρα- 
•φίαντος· καί -σφραγίζεται κάί-μέ'την-βούλα· της ίκινότης.

σακι.Ιάρίος ρυτζαρας μαρτυρό.
σιρεόν ί-ερομόναχος ρογγέμης· μαρτρ. 
νικοΛός μπουΛϋύριμαρτυρό. 
χουσις<καΛο·νΐό'ρος μαρτυρό.
χωρεχίσκοχος Καριστίηνός καί νοτάριος χαρηκιας ε- 

' γραψα τό παρόν έκ ιτόΰ, καθολικού.

γ'
« ψ Διά τοϋ παρόντος υποσχετικού γράμματος υπόσχεται ή έμή 

ταπέινότης έν φόβω Θεού, ότι τό χρέος οπού δέχωνται τά κοινά Κά
στρου μπούργου χωρίων της Ναξίας, δμοίως καί το,κοινον τ.ί|ς νήσου 
πάρου γροσίων πέντε χιλιάδας ν. 5000 : διά την αγοράν τών .οκτώ 

όΤούρκων βολιανώ-ν δποΰχάγόρασα-άπό τόν -Καπετάν -Γαβριήλ -Κάρα- 
βΐά.’δτι νά κάμω· κάθε δυνατόν τρόπον -(νάίπάγω ·;είς ίβασιλεύσαν : ^βα
σιλεύουσαν) νά^ξεμπερδέψω τά'· άσπρα· 0λαΗσδά; καί! πάλιν-νά’.τά άπι- 
στρέψω είς τά κοινά χωρίς νά κρατήσω τά άσπρα, κάν εις χεΐράς μου 
μόνον νά τά πάρουν τά κοινά' καί άν ήθελε φανερωθώ οτι εξεπέρδεψα 
άσπρα καί δέν τά δωσα, τότε υπόσχομαι νά ,έχωνά τά.έπιστρέφω 
ε’ις τά κοινά μέ κάθε.(μου’άλλην ■ ζημίαν.-;0θεν· εις -ένδειξιν .δέόω^α· το 
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παρόν υποσχετικόν γράμμα είς τήν κοινήν Κατζελαρίαν νά έχη τό 
κΰρος καί την ίσχύν.

.4791 Ιουλίου 42 ναξία.
[Τ. Σ ] γ Πάροναζίας νεόφυτος ύπόσχεται καί βέβαιοί;

[Έκ συγγραφής «'Ιστορικά! είδήπεις περί τών Παροναξίας μητροπολιτών ύπερ- 
τίμων κάί έξάρχων παντός Αιγαίου Πέλαγους»].

Έν Έρμούπόλει Σύρου.
ϋεροχλής Γ. Ζερλέντης.

ΡΠΣΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ1

* "Ιδε τούς πίνακας τών περιεχομένων τών προηγουμένων τόμων τοϋ Hap- 
νασσον.

2 * Αρύομαι έκ τής συλλογής «"Εγγραφα ιστορικά χειρόγραφα συλλεγέντα έν ταΐς 
βιβλιοθήκαις καί άρχέιοφυλακείοις τοΰ 'Ρωσικού Κράτους έκδοθέντα ύπό τής άρ- 
χαιογραφικής επιτροπής τής Αύτοκρατορικής Ακαδημίας, Τομ. 1, σελ. 130. 
Αΰξ; άριδ.423.—Τό παρόν έλήφθη παρά τής έν λόγφ επιτροπής έκ τοϋ Μητρώου 
τής Ληθουανίας, βιβλ. XXVIII—404, είναι δέ γεγραμμένον έν δλως διεφθαρμένη 
'Ρωσική γλώσση πλήρε λέξεων πολωνικών,

2 Σιγισμοΰνδος Β' Αύγουστος βασιλεύς Πολωνίας άπό τοΰ 1548—1572. Έγεν- 
νήθη τφ 1518 έτει βασιλεύσας" άπό τοϋ 1544 έν Λήθου ανία καί άπό τοϋ 1548 έν 
Πολωνία, έπ’ αύτοΰ ή Ληθουανία ύπετάγη τή Πολώνιά,τή τελευταίοι δέ προσηρ- 
τήθησαν καί ή Πρωσία, Ποδολία, Βαηνία καί Ουκρανία.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 2
Τοϊς έξ ’Ιεροσολύμων είς Μόσχαν άπερχομένοις Μοναχοΐς. ·

Σιγισμοϋνδος Αύγουστος 3 έλεφ Θεοΰ βασιλεύς Πολωνίας, μέγας 
δούξ Ληθουανίας, ‘Ρωσίας, Πρωσίας, Ζσμοίας, Μαξοβίας καί λοιπών.

Τοϊς δόνειαις, εύπατρίσι, δουκίσσαις, στρατηγοϊς,· γέρουσι, καί 
ήγεμόσι καί άντιπροσώποις αύτών, τφ στρατφ, δημάρχοις, χωρ.ο- 
φύλαξι καί τελωνοφύλαξι ήμών καί. άπάσαις ταϊςάρχαϊς τής πα
τρίου ήμών χώρας τοϋ μεγάλου δουκάτου τής Ληθουανίας μέχρις 
αύτών τών δρίων τοϋ κράτους τών Μοσχοβιτών. Κατ’ αυτάς προσ- 
ήλθον ήμϊν μοναχοί έξ 'Ιεροσολύμων έκ τής μονής άγ., Σάββα τοΰ έν 
’Ιορδάνη, Θεόδουλος ίερεύς καί Γαλακτίων διάκονος, μετ’ αύτών δέ δ 
μοναχός Σεραφίμ καί δύο ύπηρέται Πέτρος καί έτερος ’Αντώνιος 
οΐτινες ανήγγειλαν ήμϊν ό'τι εύρισκόμενοι έν λίαν δυσχερεϊ θέσει καί 
πενίφ καί βλέποντες τήν αύθαιρεσίαν καί τάς κακώσεις άς πάσχει 

ή μονή έκείνη έκ μέρους τοϋ Καίσαρος τών Τούρκων πρός άνάστάσιν 
τής έν τή μονή έκείνη αινέσεως τφ Θεφ ήλθον όί άνδρες ούτοί νά 
ζητήσωσιν έλεος καί έξητήσαντο δπως έπιτρέψωμεν αύτοϊς νά διέλ- 
θωσι τοϋ ήμετέρου κράτους απερχόμενοι είς Μόσχαν πρός συλλογήν 
έράνων, είς τό όποιον συνηνέσαμεν. Τούτου ένεκεν προκειμένου πέρί 
τής τώ Θεφ αίνέσεως έπετρέψαμεν τοϊς μοναχοϊς τούτοις τών ‘Ιερο
σολύμων ν’ άπέλθωσιν είς τήν χώραν τοϋ αντιπάλου ήμών Μοσχο- 
βιτικοΰ κράτους διερχόμενοι διά τοΰ ήμετέρου, ο'ίτινες καί ώρκίσθη- 
σαν ένταύθα δτι κατά τήν έν Μόσχ^ διαμονήν αύτών ούδέν κακόν 
θέλουσι πράξη έναντίον ήμών πρός τοΰτο δέ διατάσσομεν ύμΐν δπως 
τούς έξ'Ιεροσολύμων τούτους μοναχούς καί τούς προαναφερθέντας 
ύπηρέτας αύτών μετά τής αποσκευής αύτών άπάσης, νά άφήσητε 
έλευθέρως καί Ανευ τελωνειακού δασμού νά διέλθωσι διά τής χώρας 
ήμών είς Μόσχαν ώσαύτως κατά τήν έκ Μόσχας έπιστροφήν εις τήν 
Ιδίαν αύτών χώραν ή διά τής Βέλνης Απανταχού νά παρέξητε έλευ· 
θέραν τήν διάβασιν καί έκεΐ έν Βέλνη ό αύθέντης, έν άπουσίή! δέ ή
μών οί εύπατρίδαι, νά χορήγησωσιν αύτοϊς έρανον δπως διαφημίσωόι 
τούτο.,
Έγράφη έν Βέλνη έτει μετά τήν τοΰ Χρίστου γέννησιν 4554 μηνί Νοεμβρίφ 

6η ήμέρ$ 10 ίνδίκτου. Σιγισρ,οϋνόος Β. Αύγουστος.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ*

Περί τών καταχρήσεων τών είς ’Ρωσίαν άφικνουμενων 

Ελλήνων έμπόρων.

Τφ 184 έτει Αύγούστου 24η ήμέρα έν τώ ,ύπουργείφ τών οικονο
μικών έκ τοΰ υπουργείου τών έξωτερικών^ ληφθέν τή προσυπργραφή 
τού γραμματέως Έμελλαν Ούράϊντζοβ® αναφέρει τφ 184 έτει Αύ-

1 ‘Αρύομαι έκ τής συλλογής «‘Ιστορικά έγγραφα συλλεγέντα έν ταΐς-βιλιοθή- 
καις και άρχειοφυλακίοις τοΰ 'Ρωσικού Κράτους, ύπό τής Άρχαιογραφικής επι
τροπής τής Ακαδημίας. Έν Μόσχα 1816, Τομ. 4. σελ.290, ύπ*  αΰξ. άριθ. 214. 
Τό παρόν φέρει χρονολογίαν 1676 έτ. έλήφθη ΰπο τής ανωτέρω επιτροπής έκ τής 
Συλλογής γραμμάτων καί διαταγμάτων τοΰ ΙΖ' αιώνος εύρισκομένων έν τώ 
Άρχειοφυλακίφ τοΰ δημαρχείου τής πόλεως Μούρομσκ.

2 Έν τώ κειμένφ τό μέν πρώτον λέγεται /Zpixaf Μττο.Ιαήβο Πριχόντου. τό δέ 
δεύτερον ΠοσόΛσκιη Πρικάζ, οΰτω δέ ώνομάζοντο κατά τήν έποχήν εκείνην τό 
νϋν Μιηστερστόο φιτανσοβ καί Μινιστέρσόο ’Irroarparri^ ΝτεΛ.

* Έν τφ κειμένφ λέγεται rrcqx οΰτω δέ μέχρι τής εποχής Πέτρου τοΰ Μεγά
λου έλέγοντο άπαντες οί γραμματείς τών ύπούργέίων, δικαστηρίων κ.λ.π. οί νΰν 
φέροντες τό όνομα τοϋ Σεκρετάρ.
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γούστου 10η •fijiepqf, Μέγας βασιλεύς Τζάρος καΐ μέγας δούξ Θεό
δωρος ’Αλεξέγ^εβιτζ ά^άσης Μεγάλης κα'ι Μικράς ‘Ρωσίας Μονάρχης 
συσκεφθ,εΐς έν Πνεύματιμετά τοΰ πατρός αύτοΰ τοΰ κάί ευχέτου, τοΰ 
,π,ανοσίωτάτου ’Ιωακείμ Πατριάρχου Μοσχοβίας καΐ άπάσης ‘Ρωσίας 
και συνδι.α,λ?χθ.ε.ις μετά των βασιλικών εύπατρίδ.ών (β,ογίάρων) υπέ
δειξα καί οί εΰπατρίδαι άπ.εφάνθησάν Νά .χορηγηθή ή άδεια τοΐς 
"ΕλληΜ νά δι.εξάγωσ.ι τό έμπόριον έν Πουτίβλη1 κατά τό πάλαι δπως 
ήτο, έπί τοΰ πατρ,ός αύτοΰ του βα.σιλέως τή μακαρία τη μνήμη τοΰ 
Μεγάλου βασιλέως Τζάρου κα'ι Μεγάλου δουκός ’Αλεξίου Μιχαΐλο- 
βιτζ ,άπάσης τής Μεγάλης Μικράς κα'ι Αευκής ‘Ρωσίας έκ τοΰ 1,55 
έτους; διότι κατά τούς παρελθόντας χρόνους έπί τοΰπάππου αύτοΰ 
τή μακαρία τη μνήμη τοΰ Μεγάλου βασιλέως, Τζάρου κα'ι Μεγάλου 
δουκός Μιχαήλ Θεόδωροβιτζ άπάσης τής Μεγάλης, Μικράς καΐ Λε.υ- 
κής ‘Ρωσίας αύθέντου,ά.φικνοΰντο αί 'Ελληνικα'ιάρχαΐ έκ Παλαιστίνης 
και :μετ’. αύτών έκόμιζον ί.ερά λείψανα καΐ θαυματουργούς εικόνας, οί 
δέ ,άδε,λ/ρο,ΐ .αύτών 'Έλληνες έμποροι οί διασημότεροι άνδρες έκόμιζον 
,μεθ’ έαυτών χρυσόν, άργυρον καΐ τιμαλφείς λίθους καΐ τά ακριβό
τερα καΐ καλλίτερα έμπορεύματα, ούδέποτε δέ οίνεμποριον καΐ κα- 
πνεμπόριον, πλαστά έγγραφα,νόθευσιν τών έμπορευμάτων καΐ έτέραν 
τινά μοχθηρίαν διεξήγον καΐ διέπραττον νΰν δμως έκ τών κληρικών 
ούδείς άφικνεΐται, έκτος Ελλήνων τινών δλως νεήλυδων καΐ ούχί 
πρός διεξαγωγήν έντιμου εμπορίου,άλλ*  έάν κομίση τις έμπορεύματα 
είναι κακής ποιότητος ε’ις τινα δέ τών αντικειμένων αντί γνησίων 
άδαμάντων καΐ ετέρων τιμαλφών λίθών έπιθέτόυσΐ τοιούτόυς πλα
στούς, χρυσούφαντα δέ κα'ι ετερα ακριβά υφάσματα δπως άχρι τοΰδε 
έγένετο έπαυσαν νά προσάγωσι1 πολλοί δέ έξ αυτών ήρχισαν νά κλέ- 
πτωσι, νά διαβιβάζωσι τά έμπορεύματα λάθρα, πρός αποφυγήν τών 
τελωνειακών τελών, έτεροι δέ νά κατασκευάζωσι πλαστάς πληρεξου
σιότητας καΐ μετέρχονται τούς οΐνέμπορας .καΐ,καπνέμπ,ορ,ας.είς δ οί 
πλεϊστοι ένοχοποιήθησαν .καΐ. έν τοΐς δικαστηρίοις πολλάκις έδικά- 
σθησαν. Καΐ δ Μέγας "Βασιλεύς διέταξε;■· ιίρός γν;ώσιν νά στρςλη τό 
διάταγμα τοΰτο τώ έπί τών Οικονομικών ‘Υπουργείφ.
[Έκ Συλλογής ‘Ρωσικών εγγράφων περί Ελλάδος καί Ελλήνων].

Έν Αΐκατερινοσλάβη. , .

Κ. Λ.·ΙΙαλαιολόγος.

1 1 Πόλις τής 'Ρωσίας έν τή Κούρσκαγια έπαρχία κείμενη έν'άποστασει 180 
βερστίων τής πόλεως Κούρσκε, ιστορική.


