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Ή σπουδαιοτάτη τών ειδήσεων τής έβδο

μάδος είναι ή παρά τής Πύλης αποστολή εις 
τοΰς παρά ταϊς μεγάλχις εύρωπαϊκαΐς δυνά- 

μεσιν άντιπροσώπους αύτής τηλεγραφικής εγ
κυκλίου, δι’ής, διεκτραγωδούσα τήν έν Βοσ ία 
χαί ’Ερζεγοβίνη κατάστασιν μετά τήν είσο
δον τοϋ αυστριακού στρατού καί πειρωμένη 
ν’άποδείξγι δτι ή Αύστρία μή συνομολογούσα 
μετά τής Τουρκίας σύμβασιν περί τής κατο
χής τών δύο έπαρχιών δέν συμμορφοϋται άκρι
βώς πρός τάς διατάζεις τής βερολινείου συν
θήκης επικαλείται τήν μεσολάβησιν τών συν- 
«πογραψασών τήν συνθήκην δυνάμεων.

Ή τηλεγραφική αΰτη έγκύκλιος ποοεκλή- 
θη κατά πάσαν πιθανότητα έκ τοΰ τελευ
ταίου σχεδίου βυμβάσεως, δπερ ό κόμης Άν
δράσσυ ύπέβαλεν άνεκκλήτως. Λέγεται δτι έν 
τφ σχεδίφ τούτφ ούδε'ις έγίνετο λόγος περί 
Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης, ών ή κατοχή θεω

ρείται ύπό τοϋ αύστριακοϋ ανακτοβουλίου ώς 

γενομένη κατ’εύρωπαϊκήν εντολήν .καί έπομέ- 
νως μηδαμώς χρήζουσα συμβάσεως μετά τής 
Πύλης, άλλά μόνον περί τοϋ διαμερίσματος 

Νόβι παζάρ. ’Επανειλημμένα ύπουργικά συμ
βούλια συνεκροτήθησαν ένταΰθα έπί τούτου, 
ή δέ τελική αύτών άπόφασις ύπήρξεν ή άπο- 
στολή τής έγκυκλίου, ήτις έπεδόθη ήδη ύπό 
τοϋ έν Βερολίνφ πρεσβευτοϋ τής Πύλης Σαα- 
δουλάχ βέη είς τόν έπί τών εξωτερικών ύπουρ- 
γόν τής Γερμανίας. ‘Π εγκύκλιος αΰτη, έάν 

πιστεύοωμεν είς τάς πληροφορίας τών τουρ
κικών φύλλων, εχει κατ’ ούσίαν ώς έπεται.

Ώς θέλετε κατανοήσει έκ τής άναγνώσεως τής έκ- 
Οέσεως, ήν ύπέβαλεν ό έπανελΟών αντιστράτηγος Χα- 
φίζ πασσας έχ τών έκθε’σεων τών πολιτικών και στοα- 
τιωτικών υπαλλήλων τής Πύλης, καί έχ τού τηλε
γραφήματος τών πληρεξουσίων τών κατοίκων, ών 
αντίγραφα άποσταλήσονται ύμϊν διά τοϋ πρώτου τα
χυδρομείου, ό αυστριακός στρατδς έλεηλάτησε τδ 
Σεράγεβον και τήν Βανιαλούκαν, έξακολουθεϊ δέ χαί 
νΰν διάφορους οιαπράττων βιαιοπραγίας, οίον φόνους 
γυναικοπαιδών, διαρπαγάς τών έν ταϊς πόλεσι χαί 
τοϊς χωρίοις οικιών καί καταστημάτων, χαί φόνους 
χωρικών χαί ποιμένων έν τοϊς χωρίοις. 'Εχκενών βίφ 
τδ νοσοχομεϊον ήμών, έρριψεν είς τάς δ»υς τούς έν 
αύτώ ασθενείς, βαρείας έκφέρων ύβρεις, οϊον δέν εί
ναι δυνατδν οί άνθρωποι νά μένωσιν έν τφ 
αυτώτόπω μετά τών κτηνών. Ή τοιαύτη 
άγρία συμπεριφορά έξασχεϊται κατά πάντων έν γένει 
τών μουσουλμάνων κατοίκων, έφ’ώ εις άσα ύπδ μου
σουλμάνων οίκούμ.ενα μέρη κατέλαβον τά αυστριακά 
στρατεύματα, ύπάρχει πεποίΟησις ό'τι άπεφασίσθη 
γενική κατά τοΰ μουσουλμανικού πληθυσμού σφαγή, 
έπειδή δέ τοιαύτας σκηνάς ίδίοις βλέπουσιν όφθαλμοϊς, 
ούδεμία έμεινε παο’ αύτοϊς έμπιστοσυνη.

ΊΙ έντολή, ήν έλαβεν ή Αύστρία παρά τής Εύ
ρώπης βάσιν έχει τήν άποκατάστασιν τής τάξεως έν 
ταϊς έπαρχίαις έκείναις- άλλ'ένώ είχεν άποφασισθή 
νά συνομολογηδή προηγουμένως σύμβασις, έν τούτοις 
διά τής εισόδου τοΰ αύστριακοϋ στρατού ού μόνον ή 
ησυχία κατεστράφη δλοσχερώς, άλλά καί ή σύμβα- 
σις δέν συνωμολογήθη. Πρδς δέ, καίτοι ή έπανάστα- 
σις τής Βοσνίας προήλθεν έκ τοΰ ίτι οί σλαΰοι καί 
χριστιανοί κάτοικοι τής έπαρχίας έκείνης διεβίουν 
πάντοτε έν άνταρσία, 4 αυστριακός στρατδς διαπράτ- 
τει βιαιότητας καί ωμότητας καί σφαγάς κατά τοΰ 
μουσουλμανικού λαοΰ. Τήν κατάστασιν ταύτην τών
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πραγμάτων, άντιβαίνουσαν είς τούς λόγους της φι
λανθρωπίας ·και είς την έντολήν, ην η κυβέρνησις 
τής Αυστρίας' έλαβε'παρά της Ευρώπης, παρακα- 
λεΐσθε δπως ύποβάλητε είς τον υπουργόν τών εξω
τερικών τής δυνάμεως, παρ’ -ρ τυγχάτετε οιαπεπι- 
στευμε'νος. Εύκταΐον είναι συνάμα·να παρακαλέσητε 
έζ δνόματος της Πύλης τήν .... κυβέρνησιν όπως 
ποιήσηται τά άπαιτούμενα έντονα διαβήματα παρά 
τώ άνακτοβουλίω τής Βιέννης προς αναστολήν τής 
καταστάσεως ταύτης.

Έν δέ τή πρός τόν εν Βιέννη πρεσβευτήν 

τής Πύλης έγκυκλίω έπιπροστίθεται καί ή ε

πομένη παράγραφος.

'Γπδ τοιαύτην έννοιαν εστάλη τηλεγράφημα κα'ι 
προς τάς λοιπάς αύλάς. Άνάγκη επομένως ί'να μέχρις 
ο5 ληφθή άπάντησίς τις περ'ι τούτου παρά τών δια
φόρων κυβερνήσεων καί μέχρις ου έπιτευχθή τρόπος 
τις δποιοσδήποτε τής διακανονίσεως τοϋ ζητήαατος 
μεταξύ Πόλης καί του ανακτοβουλίου τής Βιέννης, 
έπιτεύχθησόμενο; διά τής μεσολαβήσει»; τών κυβερ
νήσεως τούτων, ή αυστριακή κυβέρνησις άναστείλη 
τήν προέλασιν τοϋ στρατού αυτής, καί λάβη άμέσως 
τά άπαιτούμενα μέτρα πρδς παϋσιν τής καταστάσεως 
ταύτης τών πραγμάτων, τών σφαγών καί διαρπα- 
γών. Παρακαλεΐσθε νά οηλώσητε πρδς τούτοις είς τδ 
άνακτοβούλιον τής Βιέννης, δτι έάν άκολουθήση τήν 
αύτήν πολιτικήν, μή άναμένον τήν άπάντησιν καί 
τήν άπόφασιν τών κυβερνήσεων, θέλει Οεωρηθή ώς 
δπερβάν τά δίκαια τής αύτοκρατορίας καί τών κα
τοίκων, καί έξελθδν δλοσχερώς τών ορίων τών διεθνών 
δικαίων.

Ή εγκύκλιος αύτη, συνδυασθεΐσζ μετά τής 
τελευταίας παρατηρηΟείσης στρατιωτικής κι- 
νήσεως έγέννησεν ανησυχίας τινάς και φόβους 
διά τήν διατήρησιν τής ειρήνης. 12 τάγμα

τα στρατοΰ άπήλθον ήδη έντός τής έβδομά- 
δος ταύτης, ών τά μέν ήμίση μεταβαίνουσιν 

εις Σκόδραν, τά δέ άλλα είς Κοσσυφοπέδιον. 
Έάν πιστεύσωμεν είς τάς τουρκικάς εφημερί
δας, άποστέλλονται όσονούπω 37 τάγματα 
πεζικού, τρία συντάγματα ιππικού καϊ 5 τη- 
λεβολοστοιχίαι είς Κοσσυφοπέδιον, 16 δέ 

τάγματα πεζικού, εν σύνταγμα Ιππικού καί 
3 τηλεβολοστοιχίας είς Σκόπια.

Έν τούτοις ή Τονρχϊα παρατηρεί ότι ούδέν 
τό δικαιολογούν τούς έκ τής κινήσεως ταύτης 

γεννηΟέντας φόβους · αληθές, παρατηρεί ή εΐ- 

ρημένη έφημερίς, ότι αί πρός συνομολόγησιν 
αύστροτουρκικής συμβάσεως διαπραγματεύ

σεις, έπί μακοόν παραταθεϊσαι και διελθοΰσαι 
διαφόρους φάσεις, έγκατελείφθησαν έπϊ τέλους 

τών δύο μερών μή δυνηθέντων νά εΰρωσι κοι

νήν βάσιν συμβιβασμού. Άλλά δέν εξάγεται 

έκ τούτου ότι τά δύο κράτη εΐσιν έν τη πα
ραμονή διακοπής τών διπλωματικών σχέσεων 
.... "Οσον διά τόν σχηματισμόν στρατιάς 
έν Κοσσυφοπέδιο, πληρέστατα αύτη δικαιο

λογείται έκ τής έπικρατούσης έν ’Αλβανία 
έξάύεως τών πνευμάτων.

Έπϊ τού ελληνοτουρκικού ζητήματος 
ή ’Αγγλία φαίνεται άναλαβοΰσα φιλικήν τινα 
μεσολάβησιν μεταξύ τών δύο κρατών πρός 

συνεννόησιν έπΐ μέσου τίνος όρου. Περϊ τούτου 
τό ύπουργικόν άττικόν φύλλον Έθηχοτ 

Πηΰμα γράφει τά επόμενα.
Αί άπό τινο; άδέσποτοι φήμαι περί προτάσεων 

γενομένων τή ήμετέρα κυβερνήσει, ίνα αυτή υ,ετριά- 
ση τάς έαυτής αξιώσεις καί οεχθή, άντί τών ύπδ 
τοϋ βερολινείου συνεδρίου όρισθεισών χωρών, ανταλ
λαγήν, δέν στερούνται δ'λω; ύποστάσεως.

Ή θέσιςομως τής'Ελλάδος είναι σαφώς διαγεγραμ- 
μένη, ούδεμίαν δέ, καθ’ήμάς, δύναται νάδεχθήαύτη 
τροποποίησιν, άλλοιοϋσαν τήν δριστικήν άπόφασιν 
τοϋ συνεδρίου. 'Η'Ελλάς δέν Οά πεισθή ν’άκολουΟήση 
εισηγήσεις μετακινούσα; αυτήν άπδ έδάφους στερεού.

ΊΙ άπόφασις τής Ευρώπης έσται άπαραβάτως δ 
ύπογραμμδ; τής πολιτείας τής ’Ελλάδος εις ο,τι α
φορά τδ ελληνοτουρκικόν ζήτημα. Ούδεμίαν αύ'τη 
δύναται ή οφείλει ν’άκολουΟήση πορείαν άντίξοον πρδς 
τά κοινή ΟεσπισΟέντα έν Βερολίνο).

Τό άναφυέν έν Άσία ζήτημα ένεκα τής 
προσβλητικής διαγωγής τού έμίρου τής Άφ

γανίας είς τήν άποσταλεΐσαν αύτώ παρά τού 
άγγλου άντιβασιλέως τής ’Ινδικής πρεσβείαν 
ταχέως έλαβε μεγίστας διαστάσεις. Οί Άγ

γλοι, ύποπτεύοντες τήν Ρωσσίαν ώς ωθούσαν 
τόν εμίρη,ν, έσπευσαν νά έκστρατεύσωσιν, άλ
λά καϊ ό εμίρης λαμβάνει σύντονα μέτρα καϊ 
ήδη ί αντίπαλοι στρατοί εΐσιν άπέναντι άλ

λήλων έν τοΐς στενοΐς τού Χαϊβέρ τοΐς χωρί- 
ζουσι τήν Άφγανίανάπό τής αγγλικής’Ινδικής.

Π ΕΑΑΑΣ
ΪΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

Ή Ελλάς, υπδ τήν έποψιν τοϋ πληθυσμού αυτής 
έξεταζομένη, είναι τδ μικρότερον τών έν Ευρώπη 
ανεξαρτήτων κρατών, καίτοι εχει χωρογραφικήν Ιχ- 
τασιν διπλάσιάν τής τοϋ Βελγίου, έχοντος πληθυ
σμόν ύπερτριπλάσιον. ΊΙ τελευταία αύτής άπογραφή 
αναβιβάζει τδν πληθυσμόν αυτής είς ίν καί ήμισυ 
ίκατομμύριον ψυχών, έξ ών 232,000 άνήκουσιν εις 
τάς Ίονίους νήσους, άς ή ’Αγγλία οΐκειοθελώς παρεχώ- 
ρησεν. Άλλά τδ όνομα αύτής συνδέεται μετά τών 
μεγίστων ιστορικών γεγονότων, τδ δέ μέλλον—μέλλον 
Ισως προσεχές— έπιφυλάσσει αύτη άναμφιβόλως σπου
δαΐον έν τή άνοργανώσει τής Ανατολής πρόσωπον. 
’Επί τούτου δέ τά έν τή Παγκοσμίω τών ΓΙαρισίων 
έχθέσει έκθέματα αύτής παρέχουσιν όλως ειδικόν 
διάφορον. Ή 'Ελλάς είναι αράγε είς θέσιν νά έκ- 
πληρώση τήν έκπολιτευτικήν αποστολήν, ήν αί 
συμπάθειαι τής Δύσεως έπεθύμουν νά ίδωσιν άπονε- 
μομένην αύτή; 'Γοιοΰτο τδ τήν ώραν ταύτην τιθέ
μενο ν ζήτημα, ή δ’ άπάντησίς εις τοΰτο έν τή με
λέτη μόνον τής οικονομικής τής χώρας καταστάσεως 

νά έξευρεθή δύναται.
Έλέγομεν ότι ή Ελλάς είναι μικρότατον κράτος 

Άλλ’είναι τούτο κακόν, έξ οδ, όπως άπαλλαγή, με
γίστην καταβάλλει δραστηριότητα, χωρίς ν’άναμένη 
τάς ύπδ τής βερολινείου συνθήκης ύποσχομένας αύτή 
προσαρτήσεις. Τώ 1838 κατά τήν πρώτην άπογρα 
φήν δ πληθυσμό; δέν άνήρχετο εϊς 800,000 κατοί
κων. Άλλά μόλις παρήλθε πεντηκονταετηρί; καί ε’δι- 

πλασιάσθη.
'Γπδ τήν έποψιν ταύτην δύναται νά παραβληθή 

πρδ; έτερον μικρόν λαόν, συμπιεζόμενον έν τή βορειο- 
τάτη Εύρώπη, ένώ ή 'Ελλάς άπολήγει πρδ; νότον, 
καί φαίνεται θέλουσα νά ριφθή πορρωτέρω πρδς τάς 
καυστικός τής Αίγύπτου πεδιάδας. Ό λαδ; ουτος εί
ναι ό σκανδιναυϊκδς καί ιδία δ τής Νορβηγίας.

Άλλως δέ, τούτο δέν είναι τδ μόνον συναφές ση- 
μεΐον μεταξύ δυο λαών, ου; χωρίζει μέν πάντη ή 
γεωγραφία, άλλά προσεγγίζουσι καταπληκτικώτατα 
κοινοί οικονομικοί λόγοι. Άμφότεροι οίκούσι χώραν 
ήκιστα μέν γόνιμον, άλλά περιβκλλομένην ύπδ θα 
λάσσης, ήτις δίδο>σιν αύτή τήν ιδίαν φυσιογνωμίαν, 
καί αν ή γή ήναι άγονος, ή θάλασσα βμω; είναι γό
νιμος διά τήν Ελλάδα ώ; καί διά τήν Νορβηγίαν. 
Άμφότεροι οί λαοί εΐσιν άλιεΐς ακάματοι καί ναϋται 
ολιγαρκείς. Αύ'τη ή άληθής αύτών χώρα, καί δι’αύ-

ers 

τής έκατέρα έγκαθίστησιν αληθείς άποικίας έν ταΐς 
ήττον ξηραΐς χώραις, ή μέν Νορβηγία έν Αμερική, 
ή δ’Ελλάς έν πάσαις ταΐς άκταΐς τής Μεσογείου. 
Ή 'Ελλάς, ώς καί ή Σκανδιναυια, καλύπτεται ύπδ 
δρέων βριθόντων δασών, άπερ έν άφθονία καί εύθηνά 
παρέχουσι πάσαν τήν είς ναυπήγησιν άναγκαίχν ξυ
λικήν. Εκατέρωθεν ή γεωργική πενία τοϋ έδάφους 
εξαγοράζεται διά μεγάλου δρυκτολογικοϋ πλούτου. 
Τέλος, αί ύφαντικαί βιομηχανία! είσίν έπίσης όλίγον 
σπουδαΐαι έν έκατε'ραις ταΐς χώραις, ό δέ πληθυσμός 
διατελεΐ εΐσέτι έν αύταΐς δ άραιότερος τής Εύρώπης 
μεθ’ολην τήν ταχεΐαν αυτού αΰξησιν.

Έν τή συγκρίσει ταύτη ή ύπεροχή άποδοτέα τή 
Έλλάδι, διότι ό του; βράχου; αύτή; καίων ήλιος πα
ρέχει μεθ’ ό'λα τά κωλύματα παραγωγικά προσόντα 
άπερ ούδέποτε ή Νορβηγία θά εύρη ύπδ τδν χιονόπε- 

πλον αύτής μανδύαν.
Οί Έλληνες, καίπερ κάτοχοι χώρας ύπερβαινουσης 

τά πέντε εκατομμύρια εκταρίων*,  μόνον ίν έκατομμύ- 
ριον τούτων καλλιεργοΰσιν (ακριβώς 1,072,120) ών 

ύπέρ τδ τρίτον είναι χέρσος (350,000 εκτάρια)· 
τά δάση κατέχουσιν έκτασιν 600,000 ίκταρίων, 
ήτοι έν συνόλω 1,600,000 εκταρίων.

*) Έκτάριον ή πλέθρον ίσοδυναμεΐ πρδ; δεκακισ- 
χίλια τετραγωνικά μέτρα. ύ

Είναι πολύ άληθώς τδ άφεθήναι άκαλλιέργητον ύ
πέρ τδ τρίτον τοϋ έδάφους έστω καί ύπέρ τά τρία τέ
ταρτα, ύπ’όψιν λαμβανομένης τή; χέρσου. Βεβαίως ή 
γή είναι δυσκαλλιέργητος, άλλ’ ή Σουηδία καί ή Νορ
βηγία, αϊτινες έπίσης δέν έχουσι καλλίτερον έδαφος 
φαίνονται πολύ ύπέρτεραι τής Ελλάδος ύπδ τήν 
έποψιν ταύτην. Τούτο προκύπτει έκ τοΰ δ'τι τά δυο 
τρίτα τής χώρας αύτών καλύπτονται ύπδ δασών, 
άπερ παρέχουσιν αύταΐς έξαίρετον εξαγωγής εμπόρευ
μα, ένώ ή 'Ελλάς όλιγώτερον τοϋ δγδόου τούτων κέ
κτηται καί χρησιμοποιεί τούτο τοσοΰτον κακώς, ώ
στε είναι εΐσέτι ήναγκασμένη ν’ άγοράζη ξυλικήν έκ 

τοΰ εξωτερικού.
Έπί τής τουρκικής κυριαρχίας έγυμνώθη μέγα 

μέρος τών δασοφόρων δρέων, άκαταλλήλων είς τήν 
γεωργίαν, σήμερον δέ ούδεμία μέριμνα καταβάλλεται 
πρδς πλήρωσιν τούτω ν ώς άλλοτε διά δρυδςκαί έλάτης. 
Τδ έργον τοΰτο είς τήν κυβέρνησιν άπόκειται, διότι 
είναι κτήτωρ πάντων σχεδόν τών δασών ώς καί τών 
γυμνωθέντων όρέων. Ήδύνατο δέ εύχερώς νά πλήρω
σή ταΰτα, διότι αύτή ή φόσις άναπληροΐ αύτά τά
χιστα είς τά μέρη, τά μή κατάλληλα είς τά ποί-
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μνια. Τούτο θά ν.γιν ώς άποτέλεσμα ούχί μόνον την 
αύξησιν τοΰ έχ τών δασών πλούτου τής χώρας, άλλα 
και τδ σύστημα τών βροχών Οά μετεβάλλετο κα'ι ή 
γεωργία πληρέστατα 0’ άνενεοΰτο. Πράγματι σήμε 
ρον ή διηνεκής ανομβρία τοΰ θέρους καθίστησι τήν 
χώραν άνεπίδεκτον πάσης καλλιεργείας. Δέον άρα ν’ 
άναβληθή ή άροσις άμέσως μετά τδν θερισμόν καί νά 
γε'νηται κατά τήν βραχεϊαν περίοδον τών φθινοπωρι
νών βροχών.

Σπεύσωμεν νά προσθέσωμεν ένταΰθα δ'πως δικαιο- 
λογήσωμεν τήν 'Ελλάδα κατά τι, δ'τι ή Πορτογαλία, 
ή “Ανω Σκωτία καί τινα μέρη τής 'Ελβετίας δέν έ
χουσι πολλω οίκονομικωτέραν γεωργικήν διανομήν 
τής χώρας. "Αλλως δε, αϊ τής γεωργίας πρόοδοι βαί- 
νουσι ταχέως. Άπδ δεκαπενταετίας κατέλαβε 200 
χιλ. εκτάρια, ήτοι περί τδ τέταρτον τής αρχαίας 
αυτής έκτάσεως- θά προέβαινε μάλιστα έτι περαι
τέρω έάν ή κυβέρνησις έμερίμνα ολίγον τι πλέον περί 

κατασκευής δδών, αι'τινες είναι απαραίτητοι εις χώ
ραν, στερουμένην τοιούτων πανταχοΰ όπου ή θάλασ
σα δέν δύναται νά έπέλθη αρωγός. Άναμορφωτέον 
έπίσης τδ σύστημα τών φόρων, δ'περ λίαν επιβαρύνει 
τους γεωργούς, οί'τινες μετά τών ποιμένων άπαρτί- 
ζουσι τδ ήμισυ τοΰ πληθυσμοΰ τής χώρας.

Τδ γεωργικόν έδαφος διαιρείται εις τρία μέρη, είς 
γαίας έλαιών, αμπέλων ή άλλων δένδρων (310,000 
έκτάρια), εις σπειρομένας (413,000 εκτάρια) καί 
τάς χέρσους ( 3 5 0,0 0 Οεκτάρια) αϊτινες ανάγονται εις 
τήν δέυτέραν κατηγορίαν.

Αί σπειρόμεναι γαϊαι περιλαμβάνουσι 160,000 
έκτάρια σίτου, 68,000 κριθής, 62,000 αραβοσίτου, 
58,000 βρίζης, 4,000 βρώμης, 6,000 κέγχρου, 
έκατοντάδας τινάς εκταρίων σικάλεως καί ύπέρ τούς 
10,000 αγρούς οσπρίων, έν οΓς τήν πρώτην τάξιν 
κατέχουσιν οί φάσηλοι έπί έκτάσεως 4,400 εκτα
ρίων. Τά γεώμηλα ούδέ 500,000 εκταρίων γής 
κατέχουσιν.

Ή τοΰ σίτου καλλιέργεια είναι ή μϊλλον τών 
λοιπών διαδεδομένη. Άπδ τοΰ 1860 μέχρι τοΰ 1875 
ηύξησε κατά 6 1 τοϊς 100, ένώ τδ σύνολον τοΰ γεωρ
γικού έδάφους μόνον 23 τοϊς*!  00 ηύξησεν. Ούχ ήτ
τον ή ‘Ελλάς αδύνατον εΐσέτι νά έπαρκέση έαυτή. 
Τώ 1875 συνεκομίσατο περί τά 1,600,000 εκατό· 
λίτρα, ήτοι περί τά 10 έκατόλιτρα καθ' έκτάριον 
άλλ’έδέησε πρδς τούτοις νά είσαγάγη περί τά 1,200 
χιλιάδας έκατόλιτρα. Έν πολλαϊς έπαρχίαις ό αρα
βόσιτος είναι ή συνήθης τροφή. Ή τώ 1875 συγ
κομιδή τούτου άπήνεγκεν ύπέρ τά 1,100.000 έκα

τόλιτρα (ήτοι 18 έκατόλιτρα καθ’έκτάριον), εΐσή- 

χθησαν δέ περιπλέον 80.000 έκατόλιτρα. Ώς φορβή 
τοϊς ίπποις παρέχεται μάλλον κριθή ή βρώμη, τοΰθ’ 
ό'περ έξηγεϊ τδ περιωρισμένον τής καλλιέργειας αύτής. 
Άλλά καί έν τή κριθή ή Ελλάς δέν έπαρκεϊ έαυτή. 
Τω 1875 συνεκομίσατο 784,000 έκατόλιτρα (ήτοι 
1 1 1 /2 έκατόλιτρα καθ' έκτάριον) καί εΐσήγαγε περί- 
πλέον 47,000 έκατόλιτρα πρδς τροφήν τών 97,000 
ίππων, πολλαπλασιασθέντων δι’ ισαρίθμων όνων καί 
διά 45,000 ήμιόνων.

Τδ γενικόν άρα τής έν Έλλάδι παραγωγής τής 
γεωργίας χαρακτηριστικόν είναι ή άνάγκη εισαγωγής 
καθ’έκαστον έτος 1,300,000 ή 1,400,000 έκατό
λιτρα σιτηρών, άπερ παριστώσι περί τά τριάκοντα 
έκατομ. ήτοι τδ τέταρτον τοΰ έμπορίου τής εισαγωγής.

Έν τούτοις ή παραγωγή δέν είναι λίαν κακή, έάν 
ληφθή ύπ’όψιν τδ άτελές τών γεωργικών μέσων.

Πρδς γεωργίαν γίνεται χρήσις βοών καί δαμάλεων. 
Ή Ελλάς έν στρογγύλω άριθμώ έχει 280,000 κτή
νη, ών 159,000 βόες, 82,000 δαμάλεις, 37,500 
μόσχοι καί 800 βούβαλοι. Πάντας σχεδδν τούς βόας 
ζευγνύουσι, τδ ήμισυ τών δαμάλεων καί τδ τρίτον 
τών βουβάλων, έν συνόλω 191,000 ζώα. Άπό τι - 
νων έτών ήρξαντο μεταχειριζόμενοι καί τούς ίππους, 
τώ δέ 1875 όκτακισχίλιοι ίπποι έσυρον τδ άροτρον.

Οί βόες ουτοι. έφ’ών έπιπίπτει ή βαρυτέρα έργα- 
I σία, είναι βραχύσωμοι καί ήκιστα ρωμαλέοι. Έκ 

τούτου άναγκάζονται οί γεωργοί νά μεταχειρίζωνται 
τά αρχαία άροτρα, άπερ μόνον τήν γήν σχίζουσι, 
μή είσδύοντα πλέον τών 5 — 7 έκατοστομέτρων. 
Αύτοί ουτοι οϊ χωρικοί κατασκευάζουσι τά άροτρα 
ταϋτα έκ ξύλου δ’περ έπιτρέπεται αύτοϊς νά λαμβά- 
νωσιν έν τοϊς δάσεσι τοΰ κράτους, χρησιμεύουσι δέ 
ού μόνον πρδς άροσιν, άλλά καί είς πολλάς άλλας 
γεωργικός έργασίας ώς είς διβώλισμα καί τήν έπικά- 
λυψιν τής σποράς. Άνάγκη πρδς γεωργίαν τής γής 
μετά τδν θερισμόν ν’ άναμένηται ό'πως αί μετοπωρι- 
ναί βροχαί άναδεύσωσι τήν γήν, διότι τά άροτρα 
ταϋτα δέν δύνανται νά διασχίσωσιν έδαφος, σκληρυν- 
θέν ύπδ τής ξηρασίας. Αδύνατον άρα νά διασχισθή 
ή γή δπως είσδύσωσιν αύτή τά γονιμοποιοΰντα αύ
τήν ατμοσφαιρικά άέρια, έκτδς έάν ύπάρχωσι βόες 
ρωμαλεώτεροι, ή γεωργικοί ίπποι. οι’ ών ουνατδν νά 
γε’νηται χρήσις τών έν Έλλάδι νέων άροτρων καλού
μενων, άπερ είναι έτι άρκούντως σπάνια.

Ό άλοητδς γίνεται άμέσως μετά τήν συγκομιδήν 
έπί άνοικτών άλωνίων, έστρωμένων ή απλώς εξι
σωμένων. Τά δράγματα μιτακομίζονται διά φορτηγών 

ζώων, όταν τδ έδαφος ήναι ανώμαλον. Έν τοϊς ά- 
λωνίοις τά δράγματα έξαπλοΰνται καί πρδς αλώνισμα 
περιπατοΰσιν έπ’αύτών ί'πποι ή ήμίονοι, ένίοτε δέ 
βόες σύροντες μέγαν λίθον ή παχυτάτην σανίδα, φο
ρούσαν πλείστας δπάς, έφ’ών πήγνυνται δξεϊς σχι
στόλιθοι. "Όπως δήποτε ή σανίς αύτη τείνει εις ά- 

χρηστίαν.
Άμα τοΰ σίτου άλωνισθέντος, ή κυβέρνησις είσ- 

κομίζει τήν δεκάτην είς είδος, τδ δέ έπίλοιπον'μετα 
κομίζεται είς σιτοβολώνα. Τδ άχυρον, ό'περ μέλλει 
νά χρησιμευσν) ώς βάσις τής τροφής τών ύποζυγιων, 
θημωνιάζεται έν άχυροβολώσι παρά τά αλώνια,οί'τινες 
έπιστεγάζονται διά καλάμων ή δι’άχύρου σικάλεως.

Περιττόν νά προστεθή ό'τι αί κατάλληλοι τής Δύ- 
σεως μηχαναί ούδεμίαν νά εύρωσι θέσιν δύνανται έν 
ταϊς τοσοΰτον άπλοϊκαϊς γεωργικαϊς ταύταις μεθόδοις.

Ή βιομηχανική γεωργία βάμβακος, καπνοΰ, ση
σαμιού, έρυθροδάνου καί λίνου κατέχει ύπέρ τάς 
17,000 εκταρίων. Σπουδαιότερα είναι ή τοΰ βάμ
βακος, ήτις έκτείνεται έπί 1 1,000 εκταρίων καί 
παρήγαγε τώ 1875 περί τά 7,000,000 χιλιαγράμ- 
μων, άγορασθέντος σχεδόν καθ’όλοχληρίαν ύπδ τών 
νηματουργείων τής χώρας, άτινα είσήγαγον περιπλέον 
251,000 χιλιόγραμμα. Ή τοΰ καπνοΰ καλλιέργεια 
τείνει πρδς αύξησιν. Άπδ τοΰ I860 μέχρι τοΰ 
1875 άνήλθεν άπδ 2,800 είς 4,200 έκτάρια, κατά 
δέ τδ παρελθόν έτος παρήγαγεν ύπέρ τά 4,000,000 
χιλιαγράμμων, έξ ών ήδυνήθησαν νά έςαγάγωσιν 

1,432,000 χιλιόγραμμα.
Οί δέ τεχνητοί λειμώνες σύγκεινται έκ 16,000 

εκταρίων χόρτου καί 10,000 εκταρίων λωτοΰ, 
ών ή όλική παραγωγή δέν είναι άνωτέρα τών 
450,000 φράγκων, ήτοι 17 φράγκα καθ’έκτάριον.

' Ή έλαχίστη αύτη έκτασις άποδοτέα είς τδν τρόπον 
I τής διατροφής τών κτηνών. Ό ελλην χωρικός χγχ-

πα ταϋτα μόνον διά τήν εργασίαν, ούχί δέ διά τδ 
κρέας, όπερ παραγκωνίζεται ύπό τοΰ προβείου, ή τδ 
γάλα, ό'περ άφίνουσι καθ’ολοκληρίαν ■ ε:ς τούς μό · 
σχους. Τρέφουσιν άρα ταϋτα κατά τόν χρόνον τής 
έργασίας τδν μέν χειμώνα διά τοΰ άχύρου, τό δέ θέ-

I ρος διά χόρτου. Τδν λοιπδν χρόνον οί βόες καί αί
δαμάλεις ζητοΰσι τήν νομήν αύτών, ώς. δύνανται, 
έν άκαλλιεργήτοις γαίαις καί χέρσοις, ύπό τήν οδη
γίαν βουκόλων, μισθουμένων συνήθως είς είδος κατ’ 
άναλογίαν αντί 28 χιλιαγράμμων σίτου κατ’έτος. 
Τόν χειμώνα άφίνουσιν αύτά νά προφυλάττωνται 

( άπδ τής νυκτδς έν τοϊς βουστασίοις.
I Τούς ίππους καί τάς ήμιόνους πολλω κάλλιον με

ταχειρίζονται. Τρέφουσι τούτους τακτικώς έν τώ 
σταύλω καθ’ ολον τδν χειμώνα διά τής κριθής καί 
τοΰ άχύρου, κίν έτι δέν έργάζωνται. Οί πώλοι λαμ- 
βάνουσι περιπλέον καί όλίγην βρώμην.

Τά αποτελοΰντα τά άληθ7( έλληνικά κτήνη διάτε 
τήν πρδς τδ έδαφος καταλληλίαν, διά τδν άριθμδν καί 
τήν ποικιλίαν τών υπηρεσιών αύτών είσί τά πρόβα
τα καί αί αίγες. Έν Έλλάδι ύπάρχουσι 2,300,000 
πρόβατα καί 1,836,000 αίγες. Τδ πρόβχτον δεν χο
ρηγεί, ώς έν Εύρώπη, τδ κρέας μόνον καί τδ μαλ- 
λίον- παρ’ αύτοΰ ζητεϊται καί γάλα, καί βούτυρο·/ καί 
τυρός- μία άμνάς δίδωσιν έκαστον έτος 5 χιλιόγραμ
μα τυροΰ, μεθ’ ένδς χιλιογράμμου καί ένδς τετάρ
του βουτύρου. Μαλλίον δέ πχρήχθη τώ 1875 3,840 
χιλ. χιλιόγραμμα, έξ ών ήδυνήθησαν νά έξαγάγωσι 
338,000 χιλιόγραμμα.Αντί τούτωντά 4,000,000 
κτήνη δέν έπήρκεσαν εΐσέτι είς τά κρεωπωλεϊα· διδ 
καί έδε’ησε νά είσαχθώσιν έκ τοΰ έξωτερικοΰ 47,000 
πρόβατα καθώς καί 16,000 βόες καί δαμάλεις.

Έκαστος χωρικός διατηρεϊ συνήθως τδν άναγκαϊον 
άριθμδν προβάτων καί αιγών πρδς ιδίαν προμήθειαν 
τυροΰ, βουτύρου, κρέατος καί ιδία μαλλιού, ό'περ ή 
γυνή ε’ν τώ οίκω νήθει. Τούτοις προστίθενται συνή
θως καί χοϊροι, ών τήν συντήρησιν έπιτρέπει ό νόμος 
άνευ φόρου (έν τή περιστάσει ταύττ) ύπάρχουσιν 
130,000 έπί 180,000 χωρικών). Ταϋτα δε πάν
τα ποιμαίνει μικρός παΐς τής οικογένειας.

Έν γένει οί μεγάλοι κτηματίαι άναθέτουσι τά 
ποίμνια αύτών είς ποιμένας, λαμβάνοντες χατά μήνα 
10 εκατοστά έφ’έχάστου προβάτου, καί 5 έκατοστά 
έφ’ έκαστου άμνοΰ. Συνάπτεται έπίσης είδος συμβο
λαίου έκμισθώσεως έπί τριετίαν, μετά τήν λήξιν 
τής όποίας τδ πραγματικόν κέρδος διανέμεται μεταξύ 

τοΰ κυρίου χαί τοΰ ποιμένος.
Τά πολυαριθμότερα ποίμνια προβάτων καί αιγών 

άνήκουσιν είς ποιμένας, ένίοτε πλουσιωτάτους. Ου- 
τοι άποτελοΰσι ιδιαιτέραν τάξιν, οιακρινομένην άπδ 
τοΰ κυρίως λεγομένου άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, χαί α
ριθμούσαν ύπέρ τάς 40,000 οικογένειας, ήτοι περί 

τά 180,000 πρόσωπα.
Αί είς τήν καλλιέργειαν τών δένδρων γαϊαί εϊσιν 

| έν Έλλάδι έκτεταμέναι, όσον καί αί σπείρομε- 
ναι. Έν αύταϊς τήν πρώτην τάξιν κατέχει ή έλαια 
έπί 1 68,000 έκταρίων, είτα ή άμπελος έπί 87,000 j 
εκταρίων καί ή σταφίς έπί 36,000' ή συκή κατέ
χει 63,000 έκτάρια, ή μωρέα 5,400, ή άμυγδαλέα 
600 καί 3,000 ή λεμωνέα καί πλήθος διαφόρων

4
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Έν Έλλάδι ή τής ελαίας καλλιέργεια προτιμά - 
ται χαί ίσως μετά τής κορινθιακής σταφίδας είναι ή 
μόνη τ.ια ής πράγματι φροντίς καταβάλλεται και 
μάλιστα όταν αύτδς ό ιδιοκτήτης καλλιεργή αύτήν. 
Αί έλαϊαι άρτύνονται Ota λιπάσματος τών προβάτων 
ή τών αιγών εις μεγάλην τιμήν άγοραζομένου παρα 
τών ποιμένων. Έν τή Στερεά Έλλάδι τδ έκτάριον 
περιλαμβάνει περ'ι τας έκατδν ελαίας, ε'ν δέ ταϊς Ίο- 
νίοις νήσοις, όπου ή γεωργία είναι μάλλον τελειοποι
ημένη μόνον 45. ΊΙ ελαία φθάσασα εϊς τήν ακμήν 
αύτής δύναται να παράγη 50 ^έως 75 χιλιάγραμμα 
ελαίων- άλλ’ επειδή μεταξύ τούτων πολλαί ύπαρχου 
σι νε'αι κα'ι κακώς καλλιεργούμενα!, ή τοΰ 1875 
συγκομιδή μόνον είς 12 2 έκατομμ. χιλιόγραμμα 
συνεποσώθη, ήτοι 10 χιλιάγραμμα κατά μέσον όρον 
έφ’έκάστης ελαίας. Έκ τούτων παρήχΟη 28 έκατομ 
μύρια λιτρών έλαιον, ου 17 εκατομμύρια έξήχθησαν 
είς Αύστρίαν, ’Αγγλίαν, Τουρκίαν, ’Ιταλίαν, Ρωσ
σίαν καί Ρουμανίαν. ’Από τινων δέ έτών πιέζονται 
Ιδιαιτέρως οί πυρήνες, έξ ών έξάγεται ελαιον, στελ- 
λόμενον σχεδδν άποκλειστικώς είς Μασσαλίαν.

Τδ πετρώδες τής Ελλάδος έδαφος φαίνεται προω 
ρισμένον διά τήν άμπελον, ήτις έν τούτοις πρδ ήμι 
σεος αίώνος, κατά τά τέλη δηλονότι τοΰ ύπέρ ανεξ
αρτησίας άγώνος, κατείχε μόνον 2,500 εκτάρια. Τώ 
1848 κατέϊχε 37,000, τώ 4858, 4 1,000, τω 
1865, 45,000 κα'ι τέλος σήμερον 87,000. Τώ 1 
1875 συνεκομίσθη 250,000,000 χιλιαγράμμων 
σταφυλή, παραγαγοΰσα 1,260,000 έκατόλιτρα οί
νου, ήτοι 18 έκατόλιτρα σχετικώς καθ’έκτάριον. 
Τούτων 59,000 έκατόλιτρα έξήχθησαν, ιδία είς 
Τουρκίαν καί Ρωσσίαν, είτα είς Αύστρίαν κα'ι ολίγα 
είς ’Ιταλίαν κα'ι Αίγυπτον. Ή Γερμανία μόλις νΰν 
άρχεται γευομένη τούτων. Οί όνομαστότεροι οίνοι είσιν 
δ τών ΙΙατρών, ό τής Κεφαλληνίας, ό τής Άκροκο 
ρίνθου κα'ι ίδια ό τής Θήρας, οστις φαίνεται δανειζό 
μένος ιδιαίτερα προσόντα παρά τοΰ ήφαιστειώδους 
χαρακτήρος τοΰ εδάφους τής νήσου.

Άλλά τδ αληθές τής Ελλάδος έν τώ γένει τούτω 
χαρακτηριστικόν είναι αί άμπελοι, αί'τινες παρέχουσι 
πάση τή Εύρώπη τήν γνωστήν ύπδ τδ ονομα κοριν
θιακήν έξαίρετον σταφίδα. Έκ ταύτης τώ 18 7 5 
παρήχθη σαν περί τά 75,000,000 χιλιάγραμμα, ή
τοι έν πληρέστατη άναλογία 2,500 χιλιάγραμμα καθ' 
έκτάριον. Είναι ό μαργαρίτης τής ελληνικής εξαγωγής, 
ήτις μόλις ολίγα χιλιάγραμμα είς τήν χώραν κατα
λείπει. Ό κρείσσων τής κορινθιακής σταφίδος πελά 
της είναι ή Αγγλία, μεθ’ήν έπέοχονται ή Γερμανία

καί ή Αύστρία, καί μετ’ αύτάς ή Αμερική καί ή 
Ρωσσία. Τδ έμπόρευμα τοΰτο έδιπλασιάσθη άπδ τοΰ 
1860 καί έκπροσωπεϊ τδ ήμισυ τών έλληνικών έξα- 

γωγών, ύπολογιζομένων περί τά 38,000,000.
Μετά τήν κορινθιακήν σταφίδα έρχεται ή συκή, 

ήτις έπίσης άρκούντως σπουδαϊον έξαγωγής παρέχει 
έμπόρευμα. Έφ’έκάστου εκταρίου άναλογοΰσι 2,000 
χιλιάγραμμα, ήδέ ολική κομιδή τοΰ 1875 ύπερέβη 
τά 12,320 χιλιάγραμμα, έξ ών ήδυνήθη νά πω- 
ληθή έν τώ έξωτερικώ ποσδν άπενεγκδν 2,500,000 
φράγκων.

ΊΙ τής μωρίας, τής άμυγδαλέας, τής λεμωνεας 
χαί λοιπών καλλιέργεια ούδέν άρκούντως άξιοσημείω- 

τον παρουσιάζουσιν όπως μαχρολογήσωμεν, χαί διά 
τοΰτο άμέσως μεταβαίνομεν είς τδ σύστημα τών 
γαιών.

Έπί τής τουρκοκρατίας ή γή δέν ανήκε γενικώς 
εις έλληνας ίδιοκτήτας ώς έν ταϊς νήσοις τοΰ Αιγαίου. 
Έν τή Στερεά καί τή Πελοποννήσω τδ μέγιστον 
μέρος τοΰ έδάφους άνήκε τώ Σουλτάνο» ή εις τούρκους 

μεγιστάνας. Διά τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας πολέμου αί 
ίδιοκτησίαι αυται περιήλθον είς τάς χεϊρας τής νέας 
κυβερνήσεως, ήτις είσέτι διατηρεί μέν άρκούντως 
μέγαν άριθμδν, ιδία είς δάση καί άγρούς, άλλά διέ
νειμε καί πολλάς διά διάφορων διαταγμάτων είς τούς 
χωρικούς.

Έκτδς τών εθνικών γαιών, αί’τινες πανταχοΰ 
σχεδόν είσιν άγονοι, αί μεγάλαι ίδιοκτησίαι είναι 

σπανιώτατα:, καί ή κερμάτισις τοΰ έδάφους ποιείται 
καθ'έκάστην νέας προόδους. Έν ταϊς νήσοις τοΰ Αι
γαίου καί τοϊς δρεινοτέροις μέρεσι τής Στερεας οί πλεί- 
στοι κτηματία: χέκτηντα: ήττον τοΰ έκταρίου. καί 
τοΰτο δέ προσέτι διαιρείται είς πολλά άπεσπασμένα 
τεμάχια, έκ 10 ή 20 αρουρών έκαστον. Έν ταϊς 
πεδιάσι ύπάρχουσιν κτηματία: 5 μέχρις 20 έκτα- 
ρίων, σπανιώτατα δ’ άπαντώσιν κάτοχοι 100 εκτα
ρίων. ΊΙ κατακερμάτισες αύτη τής γής διευκολύνε
ται ύπδ τής φύσεως τής χώρας, ήτις είναι διηρημέ- 
νη είς στενάς κοιλάδας, καί τής άναπτύξεως τής τών 
δένδρων κα/.λιεργείας(έλαίας, αμπέλου, συκής κτλ.), 
ήτις καταλληλότερα πάσης άλλης άπαιτέϊ πολλούς

| μόχθους. Άλλως δέ, ό έλλην χωρικός δείχνυσι πρδς 
τήν γήν τήν α »τήν κλίσιν, οΐαν ό Γάλλος, καί πλη- 
ρόνει αύτήν λ-α» άχρεβά διά τάς υπηρεσίας, άς γι- 
νώ-,κει παρ’α’τήςνά προσπορίζηται. ήτοι 350 μέ 
χρις 900 φράν.ων τδ έκτάριον άναλόγως τοΰ τόπου 
καί τής ποιότ --ο:. Τδ ποσδν τοΰτο είναι λίαν ύπέρ- 
ογχον διά μέτριου έδαφος έν χώρα, όπου ό μέν πλη-

Ουσμδς είναι τοσοΰτο ήραιωμένος, τδ δέ χρυσίον τοσοΰτο 
σπάνιον ώστε, ή εθνική Τράπεζα εκλαμβάνεται ώς 
θαυμάσια ποιοΰσα, δανείζουσα 8 °/0 έπί πρώτη ύπο- 
Οήκη. Ό συνήθης τόκος είναι είσέτι 12 — 15 °/0 καί 
κατά τήν ίδρυσιν τοΰ βασιλείου άνήρχετο είς 3 0 °/0

Ή σπουδαία αύτη έξάπλωσις τής μικρά; ιδιοκτη
σίας καθιστησι δυσχερή καί ήττον έπικερδή τήν 
μεγάλην καλλιέργειαν. Οί χωρικοί, εύρίσκοντες έν 
τοϊς μικροί; τεμαχίοις γής ϊπερ κατέχουσι τήρ πλή- 
ρωσιν τών λίαν περιωρισμένων άναγκών αύτών, δέν 
παραχωρούσε τάς συγκομιδάς αύτών άνευ απαιτή
σεων μεγάλων ημερομισθίων, καί έπειδή τδ κλίμα 
άναγκάζει είς ταχεϊαν έπίσπευσιν τών εργασιών ύπο- 
χρεοΰταί τις νά πληρόνη κατά τδν θερισμόν 4 φράγκα 
καί 50 άντί 2 καί 50, τακτικού ημερομισθίου καί 
συγκριτικώς σημαντικού έν παρομοία χώρα. Ούτως 
οί μεγάλοι κτηματία: προσπαθοΰσι νά διατηρώσιν 
είδος τι θητείας, ήτις έπεκράτει έπί τής τουρκοκρα
τίας, ήτοι έκαστος χωρικός κατά τήν έποχήν τής 
σποράς καί τοΰ θερισμού έργάζεται μίαν ήμε’ραν ά
νευ άλλης άμοιβής έκτδς τής τροφής αύτοΰ.

Είναι άληθές ό’τι τδν χειμώνα τά -ημερομίσθια 
έκπίπτουσι λίαν, ιδία παρά τά μεθόρια καί έν Εύ
βοια, όπου τακτικώς μεταβαίνουσιν οί ’Αλβανοί τής 
Τουρκίας ζητοΰντες εργασίαν, ήν αδύνατον καθίστη- 
σιν ε’ν τή χώρα αύτών ή χιών. Άναδέχονται τάς 
σχληροτέρας έργασίας, ώς τήν διά λίσγου άροτρίασιν 
τών γαιών, άρκούμενοι είς 90 εκατοστά τήν ημέραν 
μετ’ ολίγου άλεύρου άραβοσίτου (1,280 περίπου 

γραμμάρια) χαί ολίγων δσπρίων.
Οί μεγάλοι γαιοκτήμονες εύρίσχουσι πολύ έπικερ- 

δε’στερον τδ νά πωλώσι τά κτήματα αύτών χατά μι
κρός μερίδας χαί νά δανείζωσι τήν άξίαν τούτων είς 
τούς άγοραστάς έπί 12 ή 15 °/0, απερ ούδέποτε θ' 
άπήνεγκον αύτοϊς ή έλαια ή ή κορινθιακή σταφίς. 
"Ο,τι άρα μένει έκ τών μεγάλων κτημάτων, μέλλει 
νά έξαφανισθή βαθμηδόν έφόσον οί χωρικοί πολλα- 
πλασιάζονται άγοράζοντες καί γεωργοΰντε; αύτά αύ

τοί οί ίδιοι.
"Αχρις ότου γείνωσιν άρκοΰσαι πρδς τοΰτο οικο

νομία:, προτιμώσι τήν έκμίσθωσιν τής γ-ής, πάντοτε 
σχεδδν κατά μικρά; μερίδας. Οί όροι ποικίλλουσι λίαν 
κατά τόπους- άλλ’ ένεκα ε’λλείύεως κεφαλαίων έπι- 
χρατεϊ γενικώς τδ σύστημα τής διανομής τών καρ
πών είς είδος. Έν Ακαρνανία ό κτηματία; λαμβάνει 
τδ πέμπτον τής ακαθαρίστου συγκομιδής ή τδ ήμισυ 
τής καθαρά; προσόδου, τών έξόδων άφαιρουμένων ε’ν 
Αττική χαί είς τάς Κυκλάδας τδ ήμισυ τής συγ

κομιδής, τών φόρων μόνον άφαιρουμένων ε'ν Λακωνία 
τδ τρίτον τοΰ άκαθαρίστου προϊόντος κτλ. Έν Άργο 
λίδε επικρατεί τδ σύστημα -ή; ένοιχιάσεως τοΰ τής 
έκμισθώσεως, τδ δ’ένοίκιον ποικίλλει άπδ 45 — 90 
φράγκων τδ έκτάριον, ή μάλλον άπδ 4 καί 50 μέχρις 
9 φράγκων τδ στρέμμα, οπερ είναι ή βάσις τών ένοι- 
κιάσεων. ΊΙ διαφορά τής άξιας ποικίλλει ιδία χατά 
τάς πρδς άρδευσιν εύχερείας. Πάσα: α! γαϊαι διαι
ρούνται κατά τήν χρήσιν είς χέρσους καί άροσίμους, 
αί'τινες δυστυχώς δέν είναι αί πολυπληθέστεροι.

Έν τε τή ένοιχιάσει καί τή εκμισθώσει δ χρόνος 
τής ένοιχιάσεως δέν ύπερβαίνει τδ έτος. Έν τούτοις 
προκειμένου περί φυτών, απερ δέον νά διβωλισθώσι 
καί άρτυθώσιν, ό τής ένοιχιάσεως χρόνος διαρκέϊ γε
νικώς έπί διετίαν, όπως δ γεωργός δυνηθή νά έπω- 
φεληθή τήν έργασίαν, ήν έπί τής γής τδ προηγού- 
μενον έτος χχτέβαλεν. Έν τή περιπτώσει ταύτη, 
έάν ή γή ήναι αρόσιμος καί γόνιμος, έπιχρατεϊ τδ 
έθος τοΰ άρχεϊσθαι τδ δεύτερον έτος είς απλήν διβω- 
λίαν πρδ τής σποράς. Ενίοτε μάλιστα σπείρουσιν 
άνευ διβωλισμοΰ. “Οσον δέ διά τήν λίπανσιν έννοεΐ- 
ται, ότι ό γεωργός ούδόλως φροντίζει νά έπιδοθη εις 
ταύτην χάριν προσωρινής άπολαύσεως. “Αλλως δέ τά 
λιπάσματα είναι σπανιώτατα έντή χώρα, άφοΰ πάν
τα σχεδδν τά ποίμνια διαμένουσι καθ’όλον τδ έτος 
έν ταϊς νομαϊς. ΊΙ μέθοδος αΰτη λίαν ελαττωματική 
έξαντλεϊ τδ έδαφος καί κωλύει νά παράγη ό,τι εύκό- 
λως δυνατόν νά παραχθη διά κρείττονος περιποιή- 
σεως. Έάν ή παραγωγή διατελή είσέτι επωφελής, 

I μεθ'ό'λα ταΰτα, άποδοτέον τοΰτο είς τδ κλίμα.
Όλιγω κρέϊσσον τδ γεωργικόν σύστημα τυγχάνει 

έν τή καλλιέργεια τών έλαιών, τών άμπελών καί 
άλλων δένδρων. Συνήθως δ κτηματίας παραχωρεί τήν 
γήν, όπως γένηται έπ’ αύτής ή φυτεία, έπί τώ δρω 
ότι θά διανεμηθή τδ έδαφος κατ’ισας διαιρέσεις, όταν 
αί έλαϊαι ή αί άμπελοι άποβώσι καρποφόροι. Τοΰτο 
είναι μία τών μεθόδων τής άποκαταστάσεως τής
μικρας ιδιοκτησίας. Άλλοτε ό κτηματία; έπιφυλάσσεε 
έαυτώ ώρισμένην τινά πρόσοδον κατά στρέμμα ή κατά 
τήν διανομήν τών καρπών είς είδος, ό'ταν ή φυτεία
χαταστή καρποφόρος. Άλλά τότε δέν πρόκειται περί 
βραχυθέσμου ένοιχιάσεως, κχί όταν ώς ορο; τεθη ή 
διανομή τών καρπών, ή γή μεταβαίνει συντ,θως 
κληρονομικά»; είς τά τέκνα τοΰ ένοικιαστοΰ, έπί τή 
επιφυλάξει άντισταθμίσματος. Ούτω δηαιουργεϊται 
δΓ αύτδν είδός τι ιδιοκτησίας, ήτις βαρύνεται απλώς

t

διά θητείας, ούδεμίαν έχούσης άναλογίαν πρδς τάς 

φεουδαλικάς άμοιβάς. 4
<
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Έχ τούτων καταφαίνεται ότι ή ελληνική γεωργία 

διαφέρει τών λοιπών ύπδ πολλά; Επόψεις εν τε τή 
παραγωγή, χαι ε'ν τώ τοΰ Εδάφους συστηματι, κα'ι 
άν ήναι δέ άτελής Ιτι δύναταί τις είπεϊν, οτι ούδεμία 
άλλη ε’ποίησε τοσαύτας προόδους χατά τά τελευταία 
ταΰτα έτη, διότι οτε ή χώρα άπηλλάγη τής τουρ
κικής κυριαρχίας, ή γεωργία δέν ύπήρχεν, ού'τως 
είπεϊν, έν αύτή, καί εδέησεν έκτοτε νά δημιουργη- 
θώσι τά πάντα.

Ή τών προϊόντων τοΰ I860 πρδς τά τοΰ 1875 
σύγκρισις καταδείκνυσι πρόοδον τοσοΰτο ταχεΐαν, 
ώστε άδύνατον παρόμοια ταύτη νά εύρεθή εΐ μή έν 
’Αμερική.

(Έκ τής Γαλλι κής Δημοκρατίας)

ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ.

(Συνεχεία κα'ι τέλος- ίδε άριθμ. 42).

Έάν λοιπδν ή κατά τήν ένταΰθα Εκπροσωπούμε'- | 
νην γνώμην προγραμματισμένη αγωγή άνευ τής 
συμπράξεως δμοίας διδασκαλίας, ήτις πολύ πορρωτέ- 
ρω &ήκει ή ή δή λεγομένη ήθιχή διδασκαλία, δέν 
είναι Εφικτή, δέν είναι αύτη διά ταύτης (διδασκα
λίας) μόνης τελεία. Ό τελευταίος ισχυρισμός έπρε- 
πεν έν γε'νει μάλλον νά γίνηται παραδεκτός ή ό πρώ
τος. Έν τή διδασκαλία διδάσκαλος χαί μαθητής ένα- 
σχολοΰνται πρώτον μετά τρίτου τινδς, τοΰ αντικει
μένου δηλαδή τής διδασκαλίας. Διά δέ τής παιδεύ- 
σεως (Zuiht) επιζητεί δ παιδαγωγός νά Επενεργήση 
άμέσως έπ) τοΰ παιδός. Έν τώ τελευταίω γνωρί- 

σματι συμφωνεί ή παίδευσες (Zuillt) μετά τής πει
θαρχίας (Regierung)- ταύτης άριδήλως έκείνη διά
φορος τυγχάνει, καθ’όσον έκείνη μέν μέριμνα περί 
τοΰ μέλλοντος, αύτη δέ περί τοΰ παρόντος. Ό παΐς 
πρέπει νά μορφωθή. πρέπει δηλαδή άπ’ άορίστου εις 
ώρισμένην νά μεταβή κατάστασιν. Ουσία δέ ώρι 
σμένως έκτετυπωμένη έσωτερικώς, ήτις έκδηλοΰται 
κυρίως διά τοΰ βούλεσθαι ή μή, μετοχετεύει τώ άν 
θρώπω ίσχύν χαρακτήρος. ’Αλλά δέν είναι εύκταΐος 
έκαστοςμονίμως εγχεχαραγμένο; χαραχτήρ- διότι πρέ
πει ούτος ταΤς ήθικα’ς ν’ άνταποκρίνηται άξιώσεσιν. 
Ισχύς τοΰ χαρακτήρος έν τή ήθικότητι 
είναι τδ τελικόν σνμεΐοντής παιδεύσεως και μετ’ 

αύτής τής καθόλου άγωγής (Erziehung).
Ήδύνατό τις νά ύποθέσ-ρ, δτι ήμεΐς, άπαιτοΰντες 

πλήν τής παιδαγωγικής διδασκαλίας και ιδιαιτέραν

τινά παίδευσιν, περιπίπτομεν είς άντίφασιν πρδς τάς 
άνω προανηνεγμένα; ήμών άρχάς. ΊΙ βούλησις τοΰ 
άνθρώπου, ώς ειπομεν, διορίζεται ύπδ τής σφαίρας 
τών διανοημάτων- πρδς σχηματισμόν τής σφαίρας 
ταύτης ένασχολεΐται ή διδασκαλία. Ήδύνατό τις Ε
πομένως νά είπη οτι ή διδασκαλία είναι έπαρκής 
πρδ; σχηματισμόν τής έν λόγω σφαίρας. Έπειδή δμως 
τοΰτο δέν εύοδοΰται, δυνατδν και ή διδασκαλία ιεόνη 
νά μή έπαρκή, ίνα σφαίρα διανοημάτων έν τώ παι
δί σχηματισθή. ώς είναι άναγκαΐον, ώστε δ χαρα
χτήρ νά μορφωθή μόνιμος.

Έν ταύτη δέ τή σχέσει άνάγκη ν’άνενεχθή, δτι 
δ άνθρωπος διαφόρους σφαίρας διανοημάτων κατέχει, 
αί'τινες έν πασι τοΐς σημειοις δέν συνέχονται ώς 
πρέπει. Γίνεται δέ τοΰτο φανερόν εϊς τήν διάφορον 
διαγωγήν, ήν τδ αύτδ άτομον έν διάφοροι; σχέσεσιν 
έκδηλοΐ. Ό σπουδαίος χαί αυστηρός έμπορος είναι 
άςιάγαστος, σφοδρότερος δέ καί συγγνωμονέστερο; 
γνώριμος καί φίλος- έκ τής εύσεβείας, ήτις έν τή 
εκκλησία ούχί μόνον άρχει, άλλά καί πραγματικώς 

I γίνεται αϊσθητή, έν τώ κοινωνικώ βίω ούδέ ίχνος 

άπαντα. *Ό0εν  ό παΐς έχει ήδη διαφόρους δυάδας δια
νοημάτων διά τάς διαφόρους αύτοΰ βιωτικάς σφαίρας. 
Είναι δέ διάφορος έν τή σχολή ή έν τώ γυμναστη- 
ρίω ή έν τή πατρική αύτοΰ οικία. Αί ομάδες τών 
παραστάσεων, αϊτινες τήν διαγωγήν καί ένέργειαν 
αύτοΰ έκτδς τής σχολής διορίζουσι, μεταβαίνουσιν εις 
εκείνα;, αΐτινε; άποτελοΰσι τήν βάσιν τοΰ άνδρδς έν 
τώ πρακτικώ βίω καί δύναται νά συμβή, ώστε δ 
πρακτικός βίο; ελάχιστα ή ούδόλως νά έλθη είς ε
παφήν μετά τοΰ έν τή σχολή μεμαθημένου. 'Γήν ορ
θήν ϊνωσιν μεταξύ τών δμάδων τών παραστάσεων, 
αϊτινες πληροΰσι τδν παΐδα, δέν δύναται μόνη ή δι
δασκαλία νά έπιτελέστι, διότι έκτδς τής περιοχής 
αύτής δέν δύναται νά ήναι Ενεργός, χωρίς νά παύση 
ουσα διδασκαλία. “Οθεν άνάγκη ή παίδευσις (Zuiht) 
νά προσενέγκη τδ έαυτής, ί'να τδ έν τή σχολή με- 
μαθημένον καί έκτδς τής σχολής τίθηται είς χρήσιν 
καί ή ύπό τή; διδασκαλίας διαπλασθεΐσα διάνοια με
τά τοΰ διορίζοντος τδν λοιπδν βίον ένωθή προσηκόντως.

Έπειτα. ΊΙ έννοια τής ήθικότητος περιέχει δύο 
παράγοντας- τδ ύγιαΐνον φρόνημα καί τήν ευ
σεβή βούλησιν, ήτις δφείλει νά ύποτάσσηται τώ 
φρονήματι. ΊΙ δέ διδασκαλία κέκληται ν’άναπλάση 
τδ φρόνημα- άλλά μετά τοΰ φρονήματος δέν συνα- 
πλάσσεται τα τοχρόνως καί ή βούλησις. Έν τή πραγ
ματική δμω; δράσει κυρίως συνενοΰνται αί παραστά
σεις ούτως, ώ;τε αύται νά παρορμώσιν ήμας πρδ;

ένέργειαν, τής ίκανότητο; πρδς δρϊσιν έπιτεινουσης 
τήν ίσχύν τής βουλήσεως καί τής Επιτυχίας Επιρ'βων- 
νυούσης τδ θάρρος. Παραγωγή δράσεως ή περιστολή 
αύτής είναι εργον τής παιδεύσεως, τουλάχιστον ένθα 
δέν πρόκειται καθαρώς περ) τοΰ σκοπού τής διδασκα
λίας. Έν τρίτη δέ άναφορα ή παίδευσις έχει νά συμ
πληροί κα) τελειοποιή τήν έκ τής διδασκαλίας και 
οΓ αύτής προσκεκτημένην μόρφωσιν. ΊΙ δέ άνάπτυ- 
ξισ τή; ήθικής κρίσεως έπι άνθρωπίνων σχέσεων άνή- 
κιι ώς έπι τδ πολύ τή διδασκαλία. Έν αύτή Επι
κρατεί ήρεμία, ήτις τδν κύριον άποτελεΐ δ’ρον πρδ; 
αισθητικά; κα’ι ηθικά; κρίσεις- έν αύτή δέν ίσχύουσι 
τά ίδιοτελή Ενδιαφέροντα, άτινα τόσον εύκόλω; νο- 
θιύουσι τήν κρίσιν. Ή διδασκαλία έχει νά προάγη 
τάς άνθρωπίνου; σχέσεις, αϊτινες έπισπώνται τδν ήθι- 
κδν έπαινον ή ψόγον κατ’άνάγκην ζωηρότατα κα) 
Εμβριθέστατα. Αυτή δέ έχει νά εύρύνη πορρωτέρω 
τάς προσκεκτημένα; θεμελιώδεις ήθικάς ιδέας διά τής 
σκέψεως έν τή ήθική και λοιπή διδασκαλία και ταύ
τας μετά τών λοιπών ιδεών νά συνάψη. Άλλ’έτι ή 
ήθική μόρφωσις δέν έτελεώθη, Ελλείπει κύριόν τι μέ

ρος αύτής- ή χρήσις δηλαδή τοΰ ποοσ κεκτ η- 
, μένου ήθικοΰ φρονήματος έπι τοΰ ίδίου ’Ε

γώ χα) έπ’έκείνων τών σχέσεων, έν αΓς 
τοΰτο ούσιωδώς Ενδιαφέρει. Ώς πρδς ξένα 
πρόσωπα, τοιαΰτα; σχέσεις, ών δέν μετέχουσιν αύ- 
τοι, γινώσκουσιν οί άνθρωποι σχεδόν όρθιο; νά κρίνω- 
σιν. Έάν ομω; ίδιον τι συμφέρον, άφορών τήν εύη- 
μερίαν ή δυστυχίαν αύτών, άναμιγνύηται, άξιοΰσιν 
άσμενέστατα έξαίρεσιν τών κοινή ώς όρθών άνεγνω 
ρισμένων ηθικών νόμων ύπέρ εαυτών. ΊΙ διδασκαλία 
όμως μικρόν πρδς τοΰτο συμβάλλει, ί'να δ παΐς τδ 
προσκεκτημένον ήθικδν φρόνημα ύπέρ αύτοΰ μετα- 
χειρισθή, διότι μόνη ή άξίωσις άμφότερα νά πράξ·ρ 
μικρόν θέλει συντελέσει- άνάγκη επομένως νά άσκηθή 
διά τή; παιδεύσεως, ί'να ύποβάλλη τήν βούλησιν εί; 
τδ φρόνημα αύτοΰ. Αί τοΰ πραγματικοΰ τοΰ παιδδς 
βίου παραστάσεις παρέχουσιν αύτώ άφορμά; πρδς 
τοΰτο, περί δέ τής χρησιμοποιήσεως τή; ευκαιρίας 
αύτών μέριμνα ή παίδευσις. "Ετερον δέ έργον αύτη 
έχει νά πολεμήση, τήν σύνεσιν, τδν κληρονομικόν 
ήμών Εχθρόν τοΰ άληθοΰς ήθικοΰ φρονήματος, Εάν ί

J χνη ταύτης ήθελον Εν τή παιδική δράσει άνιχνευσει.
ΊΙ παίδευσις έφικνεΐται συχνάκις τδν αύτής σκο- 

!πδν διά τινων μέσων, προκαλοΰσα δ·Γ άμοιβή; ή διά 
ποινής ή κάλλιον δΓ ε’κφράςεως τοΰ αισθήματος τή; 

Ιάρεσκείας ή τοΰ τή; άπ αρεσκεία; τοΰ παιδα
γωγού ώρισμένην τινά ε'ν τώ παιδί βούλησιν χαί

άποκρούουσα τουναντίον τοιαύτην Επίμεμπτου. Αύτη 
δέ σπανίως δύναται νά στερηθή τοιούτων μέτρων, 
άτινα δι’ό'λης αύτών τής ούσίας, διά τοΰ τόνου αύ
τών άνάγκη άπδ τών τής πειθαρχίας νά χωρίζονται 
δέν ήθελε δέ επενεργεί άρκούντως, έάν πιριωρίζοντο 
είς ταΰτα. Διότι ακριβώς, επειδή μεμονωμένα ύφί- 
στανται, ήθελον καταπνιγή ύπδ διαρκέστερου και 
ίσχυρότερον έπιδρωσών εντυπώσεων. Δίαν δέ ευκόλως 
ύπεισέρχεται δΓ αύτών είς τήν ήθικήν μόρφωσιν 0- 
λως Εσφαλμένου τι στοιχείου. Είναι γνωστδν οποίας 
τής τύχης μεταβολά; ύπομένει δ άνθρωπος κα'ι Εντού
τοις ούσιωδώς μένει δ αύτό;. Πώς λοιπδν πρέπει, 
β,τι τά ούτως Εγειρόμενα βαθέως εΐσδύοντα αισθήμα
τα δέν άπεργάζονται, διά τών μέτρων τής παιδεύ- 
σεως νά πραγματωθώσιν ; Είναι επίσης επίφοβου, μή 
συνεπεία τοιούτων μέτρων, άτινα Επι τοΰ αισθή
ματος Επενεργοΰσι, τδ άγαθδν τών πλεονεκτη
μάτων, τών διά τούτων προσκτωμενων, δέν τελήται 
τοΰ άγαθοΰ ένεκα, άλλά χάριν τής Εξωτερικής αξίας. 
Δέν πρέπει δέ τις νά λησμονήση δ'τι δΓ εξωτερικής 
δράσεως δέν δύναται αύτη νά προφυλάττη τήν Εσω
τερικήν δ’τι ή φαντασία τοΰ παιδδς, εάν μή κατ’ 
άλλον τρόπον κωλύηται, Ενασχολεΐται μετά τοΰ άπη- 
γορευμένου καί ούτω κινδυνεύει νά προσποιηθή τήν 

κακίαν.
Πλείονα δέ ή παίδευσις δύναται νά Εξυπηρετήση, 

Εάν κατορθοΐ πάσαν τήν σφαίραν τοΰ βίου τοΰ παι- 
δδς κατά τοιοΰτον τρόπον νά καυουίζη, όχς είναι πρδ; 
τδν σκοπόν σκόπιμον νά γι/ώσκη δέ νά διαρβυθμίζυι 
ταΰτα, ώστε άπασα ή σφαΎρα τή; διανοίας τοΰ παι- 
δδς, ήτι; διά τοΰ καθ'ημέραν διαμορφοΰται βίου, νά 
ήναι ικανή νά παρορμήση αύτδν πρδς ήθικήν βού- 
λησιυ και δράσιν. 'Ισχύει Επομένως διά τήν παίδευ- 
σιν ό αύτδ; κύριος κανών, δστις και διά τήν διδα
σκαλίαν- ούχ'ι δηλαδή τά καθ’ έκαστα κα'ι καθ’ έαυ- 
τά. άλλά τά μεγάλη άνήκοντα όμάδι, μεθ'δλων τών 
μερών τής καθολικής σφαίρα; τών παραστάσεων ε’ν 
στενή σχέσει όντα, τά έχοντκ άξιόλογον Επιρροήν Ε

πί τοϋ πνευματικού βίου.
ΙΙαρέσχομεν Εν τοΐς προειρημένοι; τοΐς άναγνώ- 

σται; τάς τρεις θεμελιώδεις έννοιας τής Έρβαρτια- 
νής παιδαγωγική; βεβαίως λίαν περιορισμένα; καί 
γενικά;. Όφείλομεν δέ νά δμολογ-ήσωμεν δτι ή Εφαρ
μογή τούτων Εν τή πράξει είναι λίαν δυσχερής- άλλά 

μή ε’πιλανθανώμεθα τοΰ σοφοΰ τοΰ 
γιου. «Τών πόνων πωλοΰσιν ήμΐν 
θεοί». Ή εύόδωσι; δέ τούτων ε’ν 
παραγάγει καρπού; άγλαους — περ'ι

Έπιχάρχου λο
κάντα τάγαθ’ οί 
τή άγωγή θέλει 
τούτου ούδολιυρ
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άμφιβάλλομεν αί δέ συνέπειαι τοιαύτη; διδασκαλίας, 
παιδεύσει·»; xa't πειθαρχίας θέλουσιν εισθαι άσυγκρί- 
τως μείζους ή αί τής πείρας τής είκή ενεργούσης, 
έν πλείστοις τών έν τε Έλλάδι και Ανατολή σχο
λείων. Ούδ’ αύτή όμως ή άρίστη άγωγή δύναται 
έκαστον παϊδα νά καταστήση πρότυπον ηθικής τε- 
λειότητος. Διότι πλήν τών εξωτερικών άφορμών, aV- 
τινες ύποκλέπτουσι δύναμιν άπδ τής άγωγής, ή ά- 
τομικότης του παιδδς, αί έμφυτοι αύτοΰ πνευματι
κοί ή μάλλον σωματικοί δεκτικότητες f Anlagell) 
όσον κα'ι άν ωσιν εύκαμπτοι, περιορίζουσι σπουδαίως 
τήν ένέργειαν τής άγωγής. Διά τοΰτο όμως αί εν- 
νοεαι έκεϊναι δεν άποβαίνουσιν άνευ άξια;· άνάγκη δέ 
νά παρέχηται τώ παιδί τδ αρεστόν. Κα'ι έάν παρά 
τισι τδ άποτέλεσμα δέν άνταποκρίνηται ταϊς έλπίσι 
τοΰ παιδαγωγού, έν τούτοις με’γα τι εύοδοΰται, ότι 
οί λοιποί έχουσι καλήν τροφήν, έν ή καί δι’ ής άνα- 
πλάσσονται.

Έν τοϊς μέχρι τοΰδε άνενηνεγμένοι; έπραγματεύ- 
θημεν τάς τοΰ Έρβάρτου παιδαγωγικά; ΐδε'ας, ώ; 
πρδς τήν πειθαρχίαν, διδασκαλίαν καί παίδευσιν ού
χί βεβαίως αύτολεξεί, ούδέ μετ’ ακριβούς δι άσκοπη 

σεως τής ύπ’αύτοΰ πρώτον χαραχθείσης όδοΰ, παρε- 
στήσαμεν όμως αύτάς ώ; ό δημιουργό; αύτών έχει 
διαμορφώσει.

Έν Κωνσταντινουπόλει κατ’ Ιούλιον τοΰ 1878

Ε. Λ. ΚΕΧΑΓΙΛΪ.

1Θ.ΑΕ1Ι ΚΑΙ ΣΧΕΙΜΑλ.

Έν μέσω τή; νεφέλης τών μύθων ύψοΰται, κατά 
τδν Γρότε, ώς όρους κορυφή ή μεγάλη κεφαλή τοΰ 
Όμηρου. Ό ελληνικός κόσμος προβάλλει διά μιϊ; 
εύθαρσή; εϊ; τήν ζωήν, ηγουμένου τοΰ μεγάλου ρα- 
ψωδοΰ, ό’στις ψάλλει τά κλέα τών άνδρών καί δίδει 
θεού; είς τού; λαού; τών 'Ελλήνων. Άλλ’είναι δ Ό
μηρος ό πρώτος έλλην ποιητή; καί είναι ό Άχιλ- 
λεύς ό πρώτος ήρως ; καί άν δέν είναι, ποΰ θά ευρώ- 
μεν τάς άρχάς τοΰ έλληνικοΰ γένους, πώς θά περι- 
συναγάγωμεν τά λείψανα τής προομηρικής ποιήσεως ; 
Τδ εαγον είναι ποικίλον, δυσχερές, κοπιώδες, είναι 
άσχολία σοφών, ένώ ή άπόγευσι; τών ομηρικών στί
χων καί ή εί; τά έν έκεινοι; παραοεδομένα πίστι; 
είναι άπόλαυσμα παντδ; φιλε'λληνος καί φιλομούσου. 

Διά τοΰτο δέ ήδη άπδ τή; άρχαιότητο; ελάχιστοι 
ύπήρξαν οϊ πρδ; τήν υπαρξιν τοΰ 'Ομήρου, οί πρδ; 
τήν άλήθειαν τών έν Ίλιάδι καί τή Όδυσσεία περιε
χομένων διστάσαντες, τδ δέ πολύ πλήθος μετέσχε

I μέν τοΰ θαυμασμού τών άλλων έκείνων, τών δυσκό 
λων, πρδ; τδ κάλλος τών έπών, έξηκολούθησε δέ πι 
στεΰον, πιστεΰον καί μή ερευνών. ΊΙ μάλλον ήρευ- 
νησαν, άλλ’ ούχί άν άλλοϊος είναι ό χαρακτήρ τή; 
Ί λ ι ά δ ο ; άπδ τοΰ τή; Όδυσσεία ς, ούχί άν 
λείπει άπδ τών έπών έκάστων ένότη; καί σκοπός, 
ούχί άν ύπάρχουσι διάφοροί γλωσσικοί έν ένί καί 
τώ αύτώ έπει, ούχί άν δέν συμφωνεί ή ποιητική 
εύρεσις πρδ; τήν ιστορικήν άλήθειαν, ούχί άν δύναν
ται τά έπη νά διαλυθώσιν εί; άνεξαρτήτους άλλήλων 
καί αύτάρκει; ώδάς, ούχί άν τυχόν οί τύποι δέν συμ- 
φωνοΰσι πρδς τά έπη. Ούδέν πάντων τούτων, άλλ*  
ήρεύνησαν τί; ή πατρί; τοΰ τυφλοΰ Όμήρου, πότε 
άκριβώς συνέβησαν τά γεγονότα, τίνες καί ποΰ οί τό
ποι ένθα διεδραματίσθησαν ή μήνις καί τά κλέα τών 
πολιορκητών τής ’Ιλίου καί ποΰ περιεστράφησαν οί 
νοστοι τοΰ Όδυσσέως καί τών αύτοΰ εταίρων. Έκ τής 
τελευταία; ταύτη; έρευνη; έγεννήθη ή όμηρική 
τοπογραφία ή; κυριώτατα κέντρα ύπήρξαν αί Μ υ · 
κήναι καί τδ Ίλιον ή Κέρκυρα καί ή ’Ιθάκη. 
’Αλλά δέν πρόκειται ένταΰθα περί τών τριών πρώ
των προσφορότερου δ’ είναι νά γείνη λόγο; σήμερον 
περί τή; ’Ιθάκη;, οτε πρόσφατον.έτι έχομεν τδ τηλε
γράφημα καί μονονούκ έναυλον έτι είς τάς άκοάς τδν 
ήχον τής δικέλλη; τοΰ κ. Σχλέϊμαν.

Ό ιδιωτικό; βίος τοΰ Ερρίκου Σχλέϊμαν είναι ά- 
ξιόζηλον πρότυπον ύπομονής, επιμονής καί τύχης ί 

fxffrfi. Ί'πήρξεν άμοιβαδδν ύπηρέτης παντοπωλείου 
έν Μεκλεμβοΰργω, τή πατρίω αύτοΰ γή. ναυτόπαις 
ναυαγήσας, υπαλληλίσκο; έμπορικοΰ γραφείου ε’ν 'Ολ
λανδία, έμπορικδ; πράκτωρ, εΐτα έμπορος ε’ν ί’ωσσία 
τέλος πλούσιο; καί περιηγητής σχεδδν άπανταχοΰ 
τή; γνωστής γής. Άλλ.’ επιχείρησα; πολλά καί πολ- 
λαχώς δοκιμασθείς, περί εν τι μόνον δέν μετεβλήθη· 
ούοέποτε έπαυσε νά ήναι φιλόμηρος άπδ τοΰ παντο
πωλείου τής Φυρστεμβέργης, ένθα έπώλει μείραξ ών 
βούτυρον καί γάλα καί ρακήν καί όίλας, ώ; αύτδς 
διηγείται, μέχρι τή; στιγμής καθ’ήν έτηλεγράφει έξ 
’Ιθάκη; περί τών νέων του άνακαλύψεων, ούδ’είναι 
φόβος νά παύσηταί ποτέ άναγινώσκιον τδν Όμηρον, 
διατριβών περί τήν ομηρικήν τοπογραφίαν καί άνα- 
σκάπτων,

Τδν Όμηρον έχων άνά χεϊρας άπέβη τδ θέρο; τοΰ 
1868 εΐ; τήν πατρίδα τοΰ Όδυσσέως, κατεχόμενος 
ύπδ σπανίου ένθουσιασμοΰ. Τρέϊς ό'λας δεκαετίας καί 
πλέον διά μυρίων τοΰ βίου περιπετειών ώνειροπόλει 
Ελλάδα καί Όμηρον καί έφλέγετο νά ίδη καί διά 
τών οφθαλμών τούς τόπου; εκείνου; οδς πολλάκις ξΐ-

χεν άναπλάσει διά τής φαντασίας. Έζήτησεν έν ’Ι
θάκη τδ ύλήεν Νήϊον, τδ όρος Νήρι τον, τδν 
φόρκυνο; λιμένα, τά δώματα κάλ’ Όδυσήος, 
τδν άγρδν Λαέρτου, τήν κρήν ην Άρέθουσαν, 
τούς συφεούς τοΰ Εύμαίου. Καί άναπαρέστη 

, πρδ τών δφθαλμών αύτοΰ τδ άνάκτορον τοΰ βασιλέω; 
χαί οί λιμένες καί οί άγροί καί αί κρήνχι καί οί σταΰ- 
λοι. Ακάματος δ’ έτρεχεν έν μέσω Οέρει, άπδ τοΰ 
ίνδ; άκρου τής μικρά; νήσου εΐ; τδ άλλο άναγινώσκων 
εί; τού; ’Ιθακήσιου; τά έπη τή; Όδυσσεία; καί άνα- 

ζητών τού; Campos ubi Ithaca fuit
Άλλ’δ Σχλέϊμαν δέν ύπήρξεν ό πρώτο; ό’στις άνε 

ζήτησεν έν Ιθάκη τού; έκ τών ομηρικών έπών γνω- 
I ατούς τόπους. Έν νήσω, ήτις κατά τού; ιστορικού; 
1 τή; Ελλάδος χρόνου; καί κατά τούς μέσους αιώνα; 
I ύπήρξε σχεδόν άσημος, είκδ; ήτο ό’τι οί περιηγηταί 
i μάλιστα περί τοΰτο έσπούδαζον, περί τήν άνεύρεσιν 
ι τών όμηρικών τοπίων. Καί δή τώ 1806 ό Άγγλο; 

William Cell μεταβά; εί; τήν νήσον ε’πεχείρησεν 
τοιαύτα; ερεύνα; καί ή πίστις αύτοΰ ώδήγησεν 

αύτδν ν’ άνεύρη ό’,τι έζήτει.
Ή Ιθάκη είναι, ώς γνωστόν, νήσος έπιμήκης ή- 

τις χωρίζεται ολίγον κατωτέρω τοΰ ήμίσεος μήκους 
είς δύο μέρη ύπδ τοΰ βαθέδς κόλπου τοΰ Μώλου. 
Τά δύοδέ μέρη τής νήσου ένοΰνται διά στενοΰ ίσθμοΰ, 
ου τδ νοτιοδυτικόν μέρος καταλαμβάνει τδ όρος, ό’περ 

■' καλεϊται σήμερον Αετός. Έπί δέ τής κορυφής τοΰ 
βουνοΰ τούτου ύπάρχει μικρόν όροπέδιον περιστοιχιζό- 
μενον ύπδ τειχών εΐ; πολυγωνιον έργασίας. Ένταΰ-
θα ένόμισεν ό Gell ό'τι άνεγνώρισε τά μέγαρα τοΰ ι 
Όδυσσέως· άλλ'ού μόνον τοΰτο. έν δέ τώ παρακει- 

■ μένω ό'ρμω Δεξιά άνεΰρε τδ άντρον τών Νυμφών.
έν δέ άλλοι; τόποι; περί τδ όρος έθηκε τδν άλλον κό
σμον τής ομηρικής εποποιίας. Τά; οέ ανακαλύψεις 
αύτοΰ έδημοσίευσεν έν μεγάλη συγγραφή, ήν έπλού- 
τισε δι' εικόνων, έν αί; πολλάκις άναγνωρίζεται ή 
θερμή φαντασία τοΰ σχεδιαγραφήσαντο; αύτάς.

Τά; γνώμας τοΰ Cell συνεμερίσθησαν κατόπιν με
τά τινων παραλλαγών δ μετ’ αύτοΰ συμπλεύσα; Pod- 
Well, εΐτα ό Γερμανός Θείρσιος καί άλλοι. ΊΙ πί- 

Κ στις πρδς τά εύρήματα τοΰ άγγλου περιηγητοΰ δέν 
Ε έκλονίσθη καί μόνον τινά τών όμηρικών ονομάτων 

μετετοπίζοντο άπδ λόφου εϊς λόφον, μετετίθεντο άπδ 

τοπου είς τόπον.
Ό δέ Σχλέϊμαν ήθέλησε νά προβή έτι περαιτέρω 

; καί διαπιστώση δι’ άνασκαφών τά φαντάσματα τών 
προδρόμων αύτοΰ έν τή τοπογραφία τής ομηρικής 
Ιθάκης. Ήδη κατά τήν πρώτην αύτοΰ έπίσκεψιν

εις τήν νήσον τώ 1868, λαβών τέσσαρας ε'ργάτα; 
άνέλαβε μικρά; άνασκαφάς είς τά; κλιτύας τοΰ όρους 
Άετοΰ. Καί πολλά μέν έμόχθησεν έκτεθειμένο; εί; 
τδν πολύν καύσωνα, άλλ’ έπί τέλους ήναγκάσθη ν’ 
άναγνωρίση ότι «έν τή θέσει τών μεγάρων τοΰ Ό- 
δυσσέω; δέν έμεινε τόπο; γής μέγας ώς χειρ ό'στις νά 
μή άνασκαφή παρ' ήμών. Άνεσκάψαμεν έπίσης με 
ταξύ τών τοίχων τοΰ περιτειχίσματος καί όλόγυρα 
τή; κορυφή;· άλλ’ό κόπο; ύπήρξεν άνωφελή;· ούδέν 
πλέον εύρομεν». ΊΙ μόνη δ' άνακάλυψι; έφ’ έχάρη 
ύπήρξαν τά ίχνη αρχαίου δρόμου έπί τών βράχων. 
Ε! δέ πού τι άλλο ευρεν. ύπήρξαν τάφοι, τείχη, μι
κροτεχνήματα καί νομίσματα χρόνων μεθομηρικών, 
ώ; αύτδ; όμολογεϊ. Άλλ’ ούτε περί τή; ύπάρξεως 
τοΰ μεγάρου τοΰ Όδυσσέως έν έκείνω τώ τόπω έδί ■ 

στχσεν. ούδέ ώκνησε ν’ άναγνωρίση περί τά ερείπια 
τοΰ μεγάρου πάνθ’ ό’σα είίρηνται έν τή Όδυσσεία. 
Τδν ΊΟακήσιον λαόν ευρεν όμ.οίως φιλόξενον καί φιλό- 
τιμον ώ; τού; υπηκόους τοΰ Όδυσσέως, έχαιρε δέ 
μανθάνων ότι έκαστος οίκος είχε Πηνελόπην καί Τη
λέμαχον. Ότε δέ ποτέ πλησίον τή; κρήνη; Άρεθού- 
ση; έπέπεσαν κατ’ αύτοΰ τέσσαρε; μανδρόσκυλοι έμ- 
βαλόντε; αύτδν είς δεινήν άμηχανίαν, δέν έλησμόνη- 
σε καί τότε τδν Όδυσσέα καί έκάθησεν ώ; έκεϊνος 

» j. « t · ' 5 «Λ ί Τκατα γτ,ς μετά πονηριάς, αποφευγων τας ΰλακας και 
καί τήν μανίαν τών κυνών·

’Εξαπίνης δ’Όδυσήα ϊδον κύνες ύλακόμωροι. 
Οί μέν κεκλήγοντες έπέδραμον αύτάρ Όδυσσεύς 
έζετο κερδοσύνη, σκήπτρον δέ οί έκπεσε χειρδς. 

Τέλος δέ άνέδραμε καί διέδραμε τήν νήσον, έπε- 
I σκέφθη τδν μικρόν σκόπελον μεταξύ Κεφαλληνίας καί 
ί Ιθάκης τδν καλούμενου Δασκαλειδ καί άνεχώρη- 

σεν εύχαριστηυ^'νος.
Μετά δ’ολίγα έτη άνελάμβανε τάς γνωστά; εκεί

νος άνασκαφάς έν Τροία καί Μυκήναις, ών τά πορί
σματα ό μέν έπιστημονικδ; κόσμος ζητεϊ καί μελετά 
καί σχολιάζει πολλαχώς, δ δέ κ. Σχλέϊμαν είργάσθη 
έπί τδ δρθοδοξότερον, πεισθεί; ό'τι άνεΰρε τδν θησαυ
ρόν τοΰ Πριάμου καί τδν νεκρόν τοΰ Άγαμεμνονος. 
Άλλά πρδς συμπλήρωσιν τής ομηρικής τριλογία; 
άπητεϊτο πάντως μέν καί εί; έτι θησαυρό;, εί δέ δυ
νατόν καί εϊς έπί πλέον νεκρός, ό τοΰ Όδυσσέως. ’Εν
τεύθεν αί πρό τινων εβδομάδων έπιχειρισθεϊσαι έν 

Ίθάκτ, άνασκαφαί τοΰ κ. Σχλέϊμαν.
Άλλ’ είναι ήδη γνωστόν έκ τών εφημερίδων όπό- | 

σον βραχεϊα ύπήρξεν ή άναδίφησι; τής ιθακήσιας 
καί όπόσον πενιχρά τά πορίσματα τών άνασκαφών, 
περιοριζόμενα εί; τήν είίρεσιν ολίγων νομισμάτω^

«
4
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καί έτι δλιγωτέρων μικροτεχνημάτων τών μεταγενε
στέρων μεθομηρικών χρόνων. Τά δέ πορίσματα ταΰ- 
τα συνωψίσθησαν ε'ν τω έξής τηλεγραφήματι του 
αρχαιοδίφου.

• Ήράμεθα μέγα κΰδος· εύρήκαμεν βορειανατολι- 
κώς νοτιοδυτικοί) πρανούς Άετοΰ ερείπια 190 κυ
κλώπειων οίκων δμηρικοΰ άστεως ’Ιθάκης, ε·Λχ ήκι

στα περιεμένετο. Τακτικοί άνασκαφαί ένταΰθα αδύ
νατοι- χειμερινοί βροχαί κατήνεγκον άπαντα λείψανα 
αρχαιοτήτων εϊς θάλασσαν- ούχ ήττον ανακαλύψεις 
θησαυρών τούτων ύπέρτατον ευτύχημα Ιθάκη- χι
λιάδες ξένων έλεύσονται ομηρικόν άστυ δψόμεναι».

Κατά τδ τηλεγράφημα τοΰτο ύ κ. Σχλεϊμαν δέν 
σκοπεί νά επιχείρηση εϊς άλλην άνασκαφήν έν 'Ιθά
κη- ή έκ τής θαλάσσης, ένθα δποθέτει ό'τι κατηνέ- 
χθησαν οί θησαυροί, άνάσωσις αυτών Οά ήτο έπίσης 
δυσχερής όσον τις έν τω στενώ τής Σαλαμϊνος από
πειρα έπί σκοπώ τής άνευρε'σεως τών έν τώ βάθει 
τής θαλάσσης κρυπτόμενων ναυαγίων τών καταναυ- 
μαχηθεισών τριήρεωντοΰ Πέρσου. Δικαιούμεθα δ’όμως 
οπωσδήποτε ν’ άναμένωμεν παρά τοΰ αρχαιοδίφου ά - 
κριβή έκθεσιν περί τών άνασκαφών αΰτοΰ. Άλλά θά 
πεισθωμεν άρα δι’ αύτής περί τής ύπάρξεως τοΰ όμη- 
ρικοΰ άστεως άνά τά πρανή τοΰ Άετοΰ; Διστάζομε·; 
νά τδπιστεύσωμεν, τοΰτο διά δέ πολλούς λόγους. Καί 
πρώτον κυζλώπια τείχη λέγων ό Σχλεϊμαν έννοεϊ 
βεβαίως οικοδομάς τής πολυγώνου έργασίας- άλλά 
τοιαύτη τις οικοδομική δέν θά συνεφωνει πρδς τήν 
παρ’Όμήρω τέχνην, ήτις είναι ήδη άνεπτυγμένη. 
Άν δέ πράγματι τοιαΰται είναι αί άνευρεθεϊσαι δο
μήσεις, οϊαι καί άλλαχοΰ τών κλιτύων τοΰ όρους εύ- 
ρίσκονται, πρέπει ν' άποδωσωμεν αύτάς εϊς άρχαιοτέ- 

ρους τών ομηρικών Ιθακήσιους. Ίσως δέ δεν θά ήτο 
τολμηρά ή εικασία ότι ήσαν κατασκευάσματα Φοι
νίκων. "Οτι δέ Φοίνικες κατωκησάν ποτέ αύτόθι γί
νεται δήλον έξ αύτοΰ του ονόματος τής νήσου, όπερ 

ύπδ τών είδότων έσφετίσθη πρδς τδ σημιτικόν όνομα 
τής έν Αφρική Ί’τίκης καί πιστεύεται σημαίνον 
άποικίαν. Άλλ’έκτδς τούτων οί πλεϊστοι τών πε 
ρί τδν "Ομηρον διατριβόντων ούδαμώς παραδέχονται, 
ότι ήδύνατό ποτέ νά έφαντάσθη ό "Ομηρος τδ άστυ 
τοΰ Όδυσσέως κατά τάς κλιτύας τοΰ Άετοΰ. Διότι 
έκτδς άλλων λόγων ένυπέρβλητα προσκόμματα εις 
τήν παραδοχήν ταύτης τής γνώμης παρεμβάλλει ή 
έν τή Όδυσσεία μνημονευόμενη νήσος Άστερίς 

μεσσηγγΰς ’Ιθάκης τε Σάμοιό τε παιπαιλέσσης. 
Ιΐαοά ταύτην τήν νήσον ένέδρευον οί μνηστήρες 

τδν έκ νότου ερχόμενον Τηλέμαχον. Άλλ’ έπειδή

Αλη νήσος μεταξύ Ιθάκης καί Κεφαλληνίας δέν 
ύπάρχει παρά τδν μικρόν σκόπελον πρδς τά βορει
οδυτικά τής νήσου, όςτις σήμερον καλείσαι Δα- 
σκαλειδ, είζάζουσιν έκεϊθεν οι θέλοντες νά έρμη- 
νεύσωσι πάντα τά ομηρικά, ότι ή πόλις Ιθάκη 
τής Όδυσσείας πρέπει νά άναζητηθή μεταξύ τοΰ 
όρμου Φρικιαϊς καί τής νΰν καλούμενης Πόλεως 
κατά τά βορειοδυτικά τή νήσου, ένθα ύπάρχουσιν 
έρείπια. Καί εύρίσκουσι μέν οί έναντιοφρονοΰντες εξοι
κονομήσεις τοΰ πράγματος, άλλοι άλλας, έν οϊς 
καί ό κ. Σχλεϊμαν, όςτις, συνιδων τδ άσυμβίβαστον 
τής Οέσεως τής νησίδος πρδς τήν Οέσιν τής ομη
ρικής πόλεως, ένθα παραδέχεται αύτήν, άναγκά 
ζεται νά είκάση ότι ή νήσος αυτή, ύπάρξασά πο
τέ άπένατι τής νοτιάς άκρας τής Ιθάκης πρδς 
τήν Κεφαλληνίαν, έξέλιπεν είτα ύπδ σεισμοΰ ή 

κατακλυσθεϊσα ύπδ τών ύδάτων άλλ’ αί τοιαΰται 
εΐκασίαι είναι τολμηροί ούχ ήττον ή πολλαί πλα- 
γιοδρομίαι τών θελόντων ν’ άνεύρωσι τδ δμηρικδν 
άστυ έν τή πεδιάδι περί τήν σημερινήν Πόλιν. 
Τδ καθ' ημάς, συντασσόμεθα μετ’ έκείνων τών αι
ρετικών, οΐ’τινες νομίζουσιν οτι ούδαμοΰ τής νή
σου πρέπει ν' άναζητήσωμεν τά όρη καί τούς λιμέ
νας καί τά σπήλαια καί τά κτίσματα τής ’Οδύσ
σειας, προσέχοντες επακριβώς εϊς τδ γράμμα τών 
ΰμηρικών επών. Ό "Ομηρος ύπήρξε ποιητής, δέν 
ήτο περιηγητής Παυσανίας. Οί δέ τύποι καί τά 
κτίσματα τής ’Οδύσσειας πρέπει νά θεωρηθώσιν ! 
ελεύθερα πλάσματα τής φαντασίας αύτοΰ, ποιη- ( 
θέντα κατ' άναλογίαν άλλων αύτώ γνωστών έλλη- ·,
νικών χωρών·. Τήν γνώμην ταύτην ύπεστήριξε ■
πρό τινων δικαετηρίδων ό V01eker> αύτη δέ πι
στεύεται σήμερον ύπδ πολλών, έν οις έξέχουσιν δ 
Blirsram καί μάλιστα δ άώρως θανών έπ’ έσχά- |
των 'Ροδόλφος Hercher, όςτις άπέδειξεν δπόσον ι
πλανώνται οί θέλοντες ν' άνεύρωσιν έν τή ’Ιθάκη 
τή άληθινή τά πλάσματα τής ομηρικής φαντασί

ας. Νομίζομεν δέ ότι έπιφανώς δ λόγιος ουτος ά- 
καδημαΐκδς τοΰ Βερολίνου άπέδειξεν ότι ή φύσις τής 

’Ιθάκης άντιφωνέϊ πρδς τχ ομηρικά πλάσματα, ότι 
δέν είναι ύλήεσσα καί πυροτρόφος καί ύδατοπλη 
θής καί κτηνοτρόφος ώς ή δμηρική, ότι οί τόποι 
δέν συμφωνοΰσι πρδς τά ε’πη, καί ότι δύναται μέν 1 

τις νά βαπτίση τά ερείπια καί τά βουνά τής ’Ι
θάκης Οπως θέλη, άλλά πρέπει αύτδς ν’ άναλάβη 
καί τά έξοδα τοΰ βαπτισματος καί την ευθύνην. 
Νομίζω δέ οτι δέν δύναμαι νά περατώσω κάλλιον

f την μακράν ταύτην καταστασαν πραγματείαν ή 
| Six τών έξής άξιομνημονεύτων λόγων τοΰ Hercher. 
' «'Ομολογώ μέν ό'τι τδ αίσθημά του εύρίσκεται έ 

I πί έδάφους κλασικοΰ, είναι άναγκαίως διά φύσεις λί- 
I αν αισθητικός ταρακτικδν, άλλ’ ή άληθής έπιστήμη 
F έχει τδ χρέος μετά τινας δισταγμούς ν’ άποτινάξη άφ’ 

ίαυτής τήν ψευδή εύαισθησίαν καί νά έπανεόρη πά
Ι λιν τήν κριτικήν αύτής ισορροπίαν. "Οτε άπέβην εις 

’Ιθάκην είχον ήδη παρέλθει αί μέσοι νύκτες, καί ού- 
δένα λόγον είχον νά αμφιβάλλω τό πρώτον εϊς τάς

I λαμπρότητας άς πανηγυρικώς μοί έδείκνυεν ύπό τήν 
• ■ ■ -~.~π venT(vou 5 άγαθός μου ξεναγός, ένώ■ λάμψιν φανού χάρτινου δ άγαθός μου ξεναγός, ένώ | 

ί έφιπποι μετεβαίνομεν εϊς Βαθύ. Άλλά μετά τινας 
L ώρας έφωτίσθην ύπδ τής άνατελλούσης ήμέρας, καί 

0τε τήν εσπέραν άνεπαύθην άπδ τών διά τής νήσου 
δδοιποριών μου, είχε διαβή δι’ έμέ ημέρα πλήρης μέν 
απολαύσεων, άλλά νηφαλία ύπδ τήν άληθεστάτην 
τής λέξεως σημασίαν·. ΣΠΓΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

(Τ η λ άγραφος.)

ΟΙΚΟΓΚΝΕΙΑΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ I.
ΑΓΩΓΙ! ΑΔΕΛΦΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

(Συνέχεια καί τέλος- ϊδε άριθμ. 42).

Μετά τοιαύτην άφήγησιν αί σκέψεις συνωθοΰνται 
έν τή διανοία καί τή καρδία. Τίς ήδυνήθη νά πείση 
τήν μητέρα έκείνην, τίς ήδυνήθη νά πείση τδν βα
σιλέα έκεϊνον, δ'πως άποσπάση άπδ τοΰ μαθητοΰ αύ

τοΰ τδν διδάσκαλον ;—Ή άπάντησις άπλουστάτη. — 
Άπέσπασαν αύτδν, διότι έξεπαίδευεν αύτδν ύπέρ τδ 
δέον καλώς- τδ παιδίον έγίνετο ύπέρ τδ δέον πολυμα
θές, ύπέρ τδ δέον πνευματώδες, ύπέρ τδ δέον προσηνές, 
ύπέρ τδ δέον έπιρρεπές εις τά μεγάλα- τοσαΰτα άθε- 

ράπευτα έλαττώματα εϊς άδελφδν βασιλέως.
Οί περιστοιχοΰντες Λουδοβϊκον τδν Π” ένεφύσησαν 

εις τήν καρδίαν αύτοΰ τον φόβον καί τήν ζηλοτυπίαν. 
Συνετέλεσαν εις τδ νά φθονή τδν Γάστωνα ώς αδελ
φόν, νά φοβήται τδν Γάστωνα ώς βασιλέα.

Πόθεν ή μοιραία αυτή έμπνευσις; Μή έκ τής 
μητρός; Μαρία ή τών Μεοικων έθυσίασεν αρά γε τδν 
έτερον τών υίών είς τόν άλλον, έθυσίασε τήν μητρι
κήν στοργήν εις τήν μητρικήν φιλοδοξίαν, έπνιξεν έν 
τώ σπέρματι αύτών τάς έπιτυχεστέρας στάσεις τοΰ 
Γάστωνος, όπως έξασφαλίση τήν ησυχίαν τής βασι

λείας εις Λουδοβίκον τδν ΙΓ'ι
Σύγχρονό τινα άπομνημονεύματα έξήγησαν ούτω 

τήν πρδς τδν κ. Βρέβ δυσμένειαν- άλλα οιορώσιν έν

αύτώ τήν χέϊρα τοΰ κ. Λυύνη, παροργισθε'ντος έκ τοΰ 
ότι έβλεπε παρά τώ Γάστωνι εύνοούμενόν τινα τοΰ 
στρατάρχου δ’Άνκρ, καί χάριν τοΰ μίσους αύτοΰ 
διαζωγραφήσαντος εις τόν ΙΓ' Λουδοβίκον τήν ύπερο- 
χήν τοΰ Γάστωνος ώς κίνδυνον τοΰ κράτους. Άλλ’ 
οίοσδήποτε καί άν ύπήρξεν δ ένοχος, Ιδού τδ γεγονός, 

ιδού αί συνέπειαι.
Ό κόμης Αύδης διαδέχεται τδν κ. Βρέβ. Νωθρός 

καί μοχθηρός ό Αύδης παύεται, διαδέχεται δέ αύτδν 
δ Κοντάδης. Ούτος, ώς λέγουσι τά χρονικά, ήτο ά- 
σήμαντος. κοινός, άτακτος τάς έξεις. Ώς γραμματεύς 
τών διαταγών τοΰ βασιλόπαιδος προστίθεται ό κ. Χα
ζόν, γνωστός διά τούς χαμερπέϊς χαριεντισμούς αύτοΰ 
πρδς τδν Λυύνην. Οί τρεϊς ουτοι σύμμαχοι τοσοΰτο 
καλώς εΐργάσθησαν, ώστε έντδς έτους τδ παιδίον 
ώμνυε καί έπαιζε μετά τοΰ Κοντάδη, έμιμεϊτο τήν 
γλώσσαν καί τάς έξεις τοΰ Λύδη καί καί Χαζόν, καί 
ούτως δ δεύτερος τών υιών τής Γαλλίας ούδέν άλλο 

ήτο ή έλεεινδς τών τριόδων παϊς.
Ό Αύδης άποθνήσκει. Ό Λυύνηςμετά φρίκης βλέ ■ 

πων τήν εϊς τδ κακόν τάσιν τοΰ Γάστωνος, δίδωσιν 
αύτώ ώς παιδαγωγόν άνδρα φημιζόμενον διά τήν 

όεξίαν καί τά σπάνια αύτοΰ προσόντα, τδν συνταγ
ματάρχην Όρνάνον, διοικητήν τοΰ Πδντ-Σαίντ- 
Έσπρίτ καί άντιστράτηγον τοΰ βασιλέως έν Νορμαν- 
δία. Διά τοΰ Όρνάνου φαίνεται άναγεννωμενος δ κ. 
Βρέβ. Ή αύτή ενέργεια, ή αύτή έξουσία, ή αύτή 
δραστηριότης. Άναρτϊ τάς ράβδους έκ τής δσφύος 
αύτοΰ- άλλά τοΰτο δέν ήτο προσποίησις, καθόσον 
μετεχειρίζετο αύτάς συχνάκις καί άποφασιστικώς 
Παρά τώ συνταγματάρχη 'άστατο ή σύζυγος αύτοΰ, 
ήτις άνεπλήρου αύτόν καί έδιώρθου. Άνήρ νουνεχής 
καί ευαίσθητος, λαμβάνει τδ τέκνον ύπδ τήν προσ
τασίαν αύτοΰ, έγγυαται περί τής άγαθής αύτοΰ θε- 
λήσεως, καταθέλγει αύτδ διά τής χάριτος αύτοΰ. Ό 
μέν άντρ έξεπροσώπει τήν βίαν, ή δέ σύζυγος αύτοΰ 
τήν πραότητα- άμφότεροι δέ διανέμονται καί έκπλη- 
ροΰσι τδ διπλοΰν τοΰτο έργον, τοσοΰτο φυσικώς ώστε 
μετά τινας μήνας τά ίχνη τοΰ Λύδη καί τοΰ Κον
τάδη βαθμηδόν έξηφανίσθησαν έκ τής άστάτου τοΰ 
παιδίου ψυχής, όπερ έκτοτε έγένετο φιλόπονον, ευ
πειθές, προσηνές, καί πασα ή πρδς τδν κ. Βρέβ συμ
παθής αύτοΰ στοργή έστράφη πρδς τδν Όρνάνον.

Τέσσαρα ουτω παρέρχονται έτη. Ό Τάστων είναι 
δεκαπενταέτης. Τό πνεΰμα, δ πρδς τά γράμματα καί 
τάς έπιστήυας έρως, ή εύχέρεια τοΰ λόγου, τδ εύ- 
γενές τών κλίσεων άνεφάνησαν έν πάση αύτών τή 
ζωηρά χάριτι. Ό Όρνάνος χαίρει έπί τω έργω αύ · 
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του, άπασα ή αύλη έπιχροτεΐ. . . δ'τε νέον στοιχέϊον 
είσάγεται εν τη παραδόξω ταύτη άγωγη.

Λουδοβίκο; δ ΙΓ' ήτο άτεκνο;· ήρξαντο φοβούμενοι 
μή μηδέποτε απόχτηση τέκνα, ή δε ασθενή; αυτοΰ 
υγεία έφαίνετο δ'τι προωριζεν αύτδν εΐ; τδν θάνατον 
νέον.

Μοιραία τι; ίδε'α διήλθε τδ πνεΰμα του Όρνά- 
νου. Έάν δ μαθητή; αύτοΰ έγίνετο βασιλεύ;; Έν 
μιφ στιγμή τά πάντα μεταβάλλονται έν τή φιλοδοξώ 
ταύτη ψυχή, τή έτοίμη εις σφοδρά; άποφάσει;.

Ό Τάστων δέν είναι πλέον δι'αύτδν μαθητή;, άλ
λ' δ τοΰ θρόνου κληρονόμο;, ό άμεσος, δ βέβαιο;, δ 
έγγύ; σχεδδν κληρονόμο;. Βλέπει ήδη έαυτδν ώ; τδν 
πρώτον άνδρα τοΰ βασιλείου καί πραγματικόν κύριον 
Ισχύος, ή; δ Τάστων άπλοΰ; μόνον Οά ήναι Οεματο- 
φύλαξ. "Εκτοτε ούδεμία πλέον διεύθυνσι;, ούδεμία 
πλέον πειθαρχία, ούδεμία σταΟερότη;, πάντα άπο- 
βαίνουσιν οργανον κολακεία; και φιλοφροσύνη;. Επέρ
χονται τά ένοχα σχέδια, τά φιλόδοξα όνειρα, καί δ 
Τάστων εισέρχεται εις τδ στάδιον τών συνωμοσιών 
καί τή; προδοσία;.—Γνωστά τά επίλοιπα.

Έν ηλικία δεκαεννέα έτών συνωμοτέϊ μετά τοΰ 
Σαλαί· δ Σαλαί συλλαμβάνεται, δ Τάστων άντί νά 
υπεράσπιση αύτδν, καταθέτει χατ’αύτοΰ, καί δ Σα
λαί Οανατοΰται. Συνωμοτέϊ μετά τοΰ Μονμορενσύ, 
καί δ Μονμορενσύ Οανατοΰται. Συνωμοτέϊ μετά τοΰ 
χόμητο; Σοασσέν, δ Σοασσέν Οανατοΰται έν Μαρφέ, 
δ δε Τάστων σομφιλιοΰται μετά τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ 
χαί τοΰ Ρισελιέ. Συνωμοτέϊ μετά τοΰ Σαίν-Μάρ; καί 
τοΰ θού, οί’τινες βανατοΰνται. Ό Τάστων ζητεί χά 
ριν δι’έαυτδν χαί άποσυρΟεί; εΐ; Βλουά αποθνήσκει, 
τέλος, έν ήλιχία πέντε καί τεσσαράκοντα έτών, χα- 
ταλείπων έν τή ιστορία τήν μνήμην τοΰ φαολωτέρου, 
τοΰ άνανδροτέρου, τοΰ μδλλον άχαρίστου, τοΰ μεγα- 
λειτέρου προδότου τών ήγεμονοπαίδων, ούδέν άλλο 
ίκ τοΰ ναυαγίου σώσα; ή εν μόνον πλεονέκτημα, δ1- 
περ καί τοΰτο μίαν έτι χατ’αύτοΰ προστίθησι κατη
γορίαν, ήτοι τήν σπανίαν αύτοΰ νοημοσύνην.

Τραγική φαίνεται μοι ή ιστορία τής ψυχή; ταύ 
τη; χαί φοβερά ή ίατόρία τή; άγωγτ,ς Ούδαμοΰ εϊ- 
δον καταπληχτιχωτέραν εικόνα τή; ισχύος τοΰ άγα- 
θοΰ καί τοΰ πονηροΰ, άλγεινότερον θέαμα άνθρωπίνου 
πλάσματος, διαφθαρέντος ύπ' αύτών έκείνων, ο'έτινε; 
έμελλον νά ήθικοποιήσωσιν αύτό.

Μή γένοιτο ν' άποπλύνω τδν Γάστωνα άπδ τών 
εγκλημάτων, ί’να επιβαρύνω δι' αύτών του; διδα
σκάλου; αύτοΰ. Άφοΰ τοσοΰτο έπραξαν κακδν, εξά
γεται δ’τι ειχον σπέρμα τι έν εαυτοί;. Άλλ' εΐχεν

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

έκέϊνο; χαί άλλα έν έαυτώ σπέρματα, σπέρματα τι
μής, σπέρματα ευγνωμοσύνης. Καλλώ; ταΰτα καλ
λιεργούμενα θά ήδύναντο νά καταπνίξωσιν έκέϊνα,άν
τί νά καταπνιγώσι ύπδ τούτων. 'II άγωγή δέν είναι 
άλλ’ ή μάχη· πρόκειται έν αύτή νά δπλίσωμεν δ’,τι 
άγαθδν έχομεν κατά παντδ; δ’,τι πονηρόν έχομεν.' 
Δέν ήτο βεβαίως πονηρόν τι 3ν τδ παιδίον τοΰτο, δπερ· 
τήν ήμέραν τή; αποχωρήσει»; τοΰ παιδαγωγού αύτοΰ 
έπιπτεν δλολύζων έπί τή; κλίνη; αύτοΰ. . . Καί ή 
φωνή έκείνη, ή φωνή εκείνη, ή σπαραξικάρδιο; φωνή 
χαί προφητική.......... θά έπροτίμων νά δώσω
ί'να βραχίονα διά νά μείνητε πλησίον μου. 
. . . Δέν Οά έλεγε' τι; δ’τι τδ μέλλον άνοίγεται ένώ
πιον αύτοΰ, δτι πάντα τά μέλλοντα έγκλήματα δρ- 
βοΰνται πρδ τών οφθαλμών αύτοΰ καί δ’τι τδ τάλαν 
παιδίον ρίπτεται μετ’άπελπισία; πρδ τών ποδών τοΰ 
σωτήρο;:

ΙΙάντα εξηγούνται διά τή; μοιραία; λέξεω;, ήν 
άπήγγειλεν ή κυρία Μογλάτ, έπανέλαβεν δ χόριο; 
Βρέβ, χαί ένεχαράχθη έπί τοΰ μετώπου τοΰ παιδίου, 
ώ; τδ όνομά του' κινητόν! κινητόν! δηλαδή άσθενέ;! 
Ώ! ή αδυναμία, ή άδυναμία, ή δλεθριωτάτη πασών 
τών κακιών, άφοΰ αυτή τά πάντα περικλείει, άφοΰ 
δύναται εΐ; πάντα ν’ άγάγη. Τί ώφελεϊ εί; τδ 
άσθενέ; πλάσμα νά ήναι άγαθδν, εύθυ, δίκαιον, άφοΰ 
ή ψυχή αύτοΰ είναι εις τήν διάχρισιν τή; μοχθηρία;, 
τή; άδιχίας, τή; διαφθορά; τών άλλων; Ή άδυναμία 
είναι μέσον τοΰ νά κταταί τι; πάσα; τά; περιστοι- 
χιζούσας ήμα; ήθικά; νόσου;. Αυτή λοιπδν χαθ’ έαυ
τήν είναι αθεράπευτο; κακία; Πρέπει λοιπδν νά έγ- 

καρτερώμεν εις αύτήν διά τά τέκνα -ήμών ώ; εΐ; 
πεπρωμένου; Εί; ταΰτα άπαντα ήμϊν ή τοΰ Γάστω- 
νο; άνάμνησι;. Δείχνυσιν ήμϊν τδ διπλοΰν χαί άπει
ρον τή; αγωγή; κράτος, παν ο,τι δύναται νά πράξη 
έπ’ άγαθώ, παν ό',τι δύναται εί; τδ κακόν.

Καί μή λησμονηθήτω δ'τι έξ αύτών τούτων τών 
χειλέων τοΰ ταλαίπωρου έκείνου θύματος τή; άδυνα
μία; έξήλθον αί λέξεις, αί’τινες δέον νά χρησιμεύωσιν 
ήμϊν ώ; στήριγμα καί οδηγός· Ό έξάδελφό; μου 
Κονδέ οέν Οά έπραττεν ό',τι έπραξεν, έάν 
είχε τά παραδείγματα, άπερ έγώ εχω.

Ούδέν προστίθημι εΐ; τδν λόγον τοΰτον λόγον το 
σοΰτο παράδοξον έν τώ στόματι ένδ; παιδίου.—’Εκ
φράζει τά πάντα!

Ε. Lecouvb.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Έζεδόθη εσχάτως εν Κωνσταντινουπόλει 
, ύπό τον τίτλον "Ανθη Παρνάοοια βιβλίον 

περιέχον «ύμνους καί άλλα τινά μελύδρια τή 

άρχαία δωρίδιδιαλέκτω κα! μέλει ποικίλφ». 

Ποιητής τών άρχαίων τούτων έλληνικών ποιη
μάτων είναι ό Τήνιος τήν πατρίδα κ. Νικό
λαος Περπινιάνης, δυτικός μέν τό δόγμα καί 
δή καί άποστολικός ίεοοκήρυξ καί κανονικός 

τοΰ 'Αγίου Τάφου, άλλ’έλληνικώτατο; τήν 
έθνότητα καί τήν καρδίαν. Ή Μοΰσα, ήτις 
εμπνέει τόν ποιητήν, κατέρχεται άληθώς έκ 

τών κορυφών τοΰ Έλικώνος καί, ίνα τάς φρά
σεις τοΰ ποιητοΰ μεταχειρισθώμεν, ένδιέτριψεν 

ύπό τάς συνηρεφεϊς δάφνας τοΰ Παρνασσού 

κα! παρά τάς καλλινάους ροάς τής Ύαντείας 
Ίπποκρήνης. Πρός τό ιερόν όνομα τής πατρί- 
δος, τοΰ βασιλέως κα! τή; βασιλίσσης, τοΰ 
βασιλόπαιδος Κωνσταντίνου ένθουσιά ιδία ό 

ποιητής καί ύπερηφάνως άνακραυγάζει περί 

τών ΐοστεφάνων Αθηνών προκειμένου ό έλλην 

ποιητής πρός τήν Εύρώπην.
Σοΰσ’, Εύρώπα, τας νεόρτου κάρτες αυξον Έλλάδο;, 

καί νέως όψη Πλάτωνα; καί νεωχμώ; Σωκράτεις, 
τώ; Δαμοσθένει; τ’ίν ιδοις, ήδέ τώ; ΙΙερικλέας.

Τάν αύτάν καί νΰν γλυκέϊαν Ελλάς αύραν άμπνέει, 
ήδ’αύταΐς καί νΰν έρωαϊς φέρβεται τά πνεύματα, 

I ήρωας φύει δέ τόσσους οσ’ άρουρα δένδρα. 
I Τάς ποιήσεις τάς ύπό πάσαν έποψιν έθνικάς 

τοΰκ.Περπινιάνη άναγινώσκοντες ήσθάνθημεν 
αίσθημα εύφροσύνης έπ! τώ ότι δέν έξέλιπεν 

όλως ή μεγάλη γενεά τών Βησσαριώνων και 
τών Μουσούρων, ή γενεά, ήτις συνετάσσετο 
μέν θρησκευτικώς τώ λατινικό δόγματι, άλ

λ’ούκ ήμνημόνει τής έλληνικής αύτής κατα
γωγής κα! ύπέρ τής μ.ητρός Ελλάδος πεζώς τε 

και έμμέτρως τήν προστασίαν επικαλείτο 
συμπάσης τής Εύρώπης. Ούτω ποτέ Μάρκος 
ο Μουσοΰρος, ώς νΰν ό ήμέτερος ποιητής, έλεγε 

t πρός τήν Εύρώπην:
ϊ Γραικός, ό δουλεία νΰν κατατρυχόμενος 

άρχαίης άρετής, ?ν’ελεύθερον ήμαρ ιδηται, 
μνήσεται, ούτάζων δήϊον ένδομύχως.

C87

Πόσον διάφορος ό "Ελλην τήν έθνότητα καί 

τήν καρδίαν καθολικός Νικόλαος Περπινιάνης 
τών άνθρώπων έκείνων, οίτινες πρώτον δόγμα 

I τοΰ λατινικού θρησκεύματος ηγούνται τήν 

άπάρνησιν τής έλληνικής αύτών έθνότητος 

καί μιξοβάρβαρόν τινα έλληνικήν λατινικοϊς 
γράμμασι πειρώνται διδάσκειν! ’Εκείνοι κα- 
ταβιβάζουσι τόν’Ελληνα είς άπύθμενα βάθη 

έκβαοβαρώσεως τής γλώσσης αύτών, ουτος 
εύχεται όπως «ή έλληνική ήμών νεολαία άνα- 
βή έναμίλλως τόν ιερόν Έλικώνα, άφεΐσα αύ- 

τφ τόν άσκαυλον μόνον τοΰ ποιμένος καί τό 
εύχος τής πρωτοβουλίας» (Προλογ. σελ. δ'). 

’Εκείνοι αισχύνονται όμολογείν τήν 'Ελλά

δα πατρίδα, ούτος γράφει «πρός έπαινον 
κα! τιμήν τής άναγεννωμένης ήμών πατρί
δας, τής οποίας καί τοΰ έλαχίστου τέκνου ή 

δόξα έσται άλλως τε καί ιΤόζα ήβίζε'ρα» 
(αύτόθι). Εύκταΐον άληθώς θά ήτο τό παρά
δειγμα τοΰ άγαθοΰ τούτου καθολικού τέκνου 
τής ‘Ελλάδος ν’ άπομιμηθώσιν οί πολλοί τών 
όμοδόξων αύτώ κα! έάν νΰν σεμνύνωνται έπί 
τγ Ρώμη ώς θρησκευτική αύτών πατρίδι, δι- 

πλούν έξουσι τό σέμνωμα τήν μεγάλην ’Ελ

λάδα έΟνικήν άνομολογοΰντες μητέρα.
Έκ τών τοΰ ποιητοΰ άναδημοσιεύομεν σή

μερον τόν έπόμενον είς τόν βασιλέα Γεώργιον 
ύμνον, προσηρμοσμένον πρός τό Γ είδος ’Ολυμ

πίων Πινδάρου.
ΣΤΡΟΦΗ Α'. ΚΟΑΟΝ Η'.

Οίνον, είπεν ό Δίρκα; λ.ιγυρδ; κύκνο; 

αινεί παλαιόν, νέα δ" άνβεα 
ύμνων· παλαιόν μέν άρα, Μοϊσαι, 
κλέο; γ’ΆΟανϊν έπεσι δόντες, 
δεΐ καί τδ νέον λεγέμεν. 
Τί κρέϊον δ’, Ώνα, Σέο 
κούρα; έπί Κέκροπο; αύγέστερον 
κρατδ; λάμπει μάργαρον;

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ A'. ΚΟΑΟΝ Η'.

Μελέων γλυκερόν νέκταρ έκ τών πάλαι 
άγ’ άμφε'ρωμεν βασιλεϊ νέφ 
Γεωργίω τω Οεοπροβλάτω 
συν άγανάϊσιν χέλυο; όμφαΐς, 
κηρός σέβα; δφλόμενον, 
μέγα γάρ τό μεδέ-

i
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ειν, ευ δέ οιε'πειν λεώς, ίνθεον, 

Σύ, Νάς, άμφοτέρ'έμπρέπεις.
ΕΠΩιΛΟΣ Α'. ΚΩΛΟΝ θ'.

Σύ μέν Κάδρου χερί κρατέεις σκαπτρον, 
φρεσί δέ ταΤσι Πανδίονος, 'Ελλάδι καί 
λαού; διέπεις ού Θεοΰ άτερ βούλας, 
■πρδ; όρμον σκάφος πόλεως ευθύ τ’ άγινε~ς 
συνε'σει σέθεν έρυκάνων σίνεα πατρίδος 
Χριστοΰ κατά τρόπον, Οαμά τοΰ δυαχέ- 
του Κεχροπίων περικάδεαι, 
μή έκποτ’όκέλλωσι, σπιλάσι, 
κα'ι πέτρσις κυρσέμεναι.

ΣΤΡΟΦΗ Β'. ΚΑΛΟΝ 11'.
Αί δ’ ‘Έω ταραχαί, χ’ Έσπερίη; κλόνο; 
τοΰδ’έστ’έλεγχος λόγου, ών ροπάΐς 
σοφοί περ άνδρες παρεπλάγησαν, 
φρένων ιδ’έςω γέγονεν έθνεα 
φρικταΤς μανίαις τε φθάρεν 
κάλλαλοσφαγίαις, 
μικροΰ δ’έδει, κα'ι Ελλά; αύτ’ ώλετ’, Sv, 
ε! σύ μή Μέντωρ γε'νεο.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Β'. ΚΩΛΟΝ II'.
Έσέτι σάλο; εύθυπλόαν πραγμάτων 
δδον παρέλκει κλονε'ων σοφών 
νόον, βαθείας τε μελετάς, σταθ
μόν ΐδ’ ίσον νΰν άμαχον εϋρεΤν 
μέλλοντος έτ’ έμβρέμεται 
μέλαν ή ρόΟιον.
Τύ δ’/Ωνα, σοφίης σευ άμφ’ήτορι 
σώσει; θ' Ελλάδα καί πόλιν.

ΕΠΩιΛΟΣ Β'. ΚΩΛΟΝ θ'.
Τώ κεν ΰμνο; ευκλεής άνακείσθω Σοι, 
βασιλέων άριστ’, ώ με'γα τ’, αθάνατόν 
Ο’άμών κλέος, έρυμά τε φίλον πάτρας, 
Θεός δ’ ύψόΟεν Τίν άριστοπόνοισιν 
δπάσειε Δαναών χείρεσι κρατέειν, ποτέ 
αστών ξένων τε, χ’ ίμερόεσσαν ύγεί- 
αν, μακρίδιόν τε βίον πόροι, 
άνακτορίη; σεΰ τ’αΐπύ κράτος, 
καί ’γαΟών παν αφενός.

Παρουσιαστεί; τις προ τή; Ουράς γαλακτοπώλου·
— Πόσον πωλεϊτε τήν δκϊ τό γάλα ; ήρώτησεν.
— Όγοοήκοντα λεπτά, κύριε.
— Δέν έχετε άπό πεντήκοντα :
— Όχι, κύριε- άν όμως αγαπάτε, ήμποροΰμεν νά 

σάς κατασκευάσωμεν. (Έστί·).

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.— Κατά νεωτάτα;

γενικά; στατικά; ό πληθυσμός τοΰ ήμετέρου πλα
νήτου συμποσσΰται εις 1,439,300 ψυχάς, Άλλ’ 
ό αριθμό; ούτος δέν στηρίζεται έπί ακριβών υπο
λογισμών. καί προκειμένου μάλιστα περί Σινικής, 
’Αφρικής, Αύστραλίας καί Πολυνησίας.

ΊΙ Εύρώπη περιέχει 312,898,480 κατοίκους, 
ή Άσία 831,000,000, ή ’Αφρική 205,210,500, 
ή Αυστραλία καί Πολυνησία 4,411,300 καί ή 
’Αμερική 86,116,000.

Καθ’έτέραν στατικήν, δεικνύουσαν τήν κατά κρά 
τη καί πόλεις αύξησιν τών κατοίκων, εξάγεται S- 
τι άπό τοΰ 1829 μέχρι τοΰ 1875 δ πληΟυμό; η’· 
ξήΟη κατά τήν έπομένην αναλογίαν.

Έν Σαξωνία, Αγγλία καί Βελγική κατά 13 — 
10 το~ς εκατόν. Έν Δανιμαρκία Πρωσσία, Ιταλία, 
Σουηδία κατά 8 — 5. Έν Γαλλία κατά 0,05.

Έν δέ ταϊς μεγαλοπόλεσιν δ πληθυσμός ηυξησεν 
άπό τοΰ 1867 μέχρι τοΰ 1871, έν μέν Άνσβέρω, 
Στουτγάρδη, Βρέμη. Βερολίνω καί Φρακφόρτη κα
τά 44 — 32’ έν δέ Όδησώ, Άγίω Στεφάνιο, Πρε- 
σλάβα, Δρέσδη, Χούλλη, Άμβέρση, Λήδη, 1’λα- 
σκόβω, Άμβούργω, κατά 34 — 20, και τέλος έν 
Κοπεγχάγη, Βιέννη, Παλέρμω, Ρυττερδάμη, Βρυ- 
ξέλλαις, Λονδίνω, Βορδώ, Κολωνία, Παρισίοις καί 
Στοκόλμη κατά 16 — 8.

Έκ τών καταλόγων τούτον προκύπτει, οτι αί 
βιομηχανικοί χώραι καί τά κέντρα κέκτηνται τό 
εϋρύτερον μέρος τή; αύξήσεως ταύτης τοΰ πλη
θυσμού.

Π ΣΤΑΦΙΣ.—ΊΙ παγκόσμιο; έτησία σταφιδοπα- 
ραγωγή υπερβαίνει τού; 160,000 τόνους, ήτο· 
3,000,000 στατήρας. Σταφιδοφόροι χώραι εϊσιν 
'Ελλά; παράγουσα κατά μέσον όρον έτησίω; στατή

ρα; σταφίδα; 
Τουρκία παράγουσα έπίσης
Περσία » »
Ιταλία » »
Γαλλία » »
Ί σπανία » ι>

1,345,000
470,000
160,000
200,000
100,000
850,000

ΊΙ καλλίτερα σταφίς τοΰ κόσμου είναι ή τή; Μα- 
γάλα; Ισπανία). ΊΙ έπαρχία αύ’τη εισπράττει έτη
σίω; έκ 400,000 στατήρων σταφίδας ύπέρ τά 100 
εκατομμύρια φράγκων. Ένίοτε ό στατήρ τιμαται 
100—150 σελινίων. (Νέαι ’Ιδέαι).

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

τυποις Βουτυρά και Σ/ας.


