
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΡΗΧΙΣ

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.

Εις δύο γενικά' κατηγορίας δύναται νά διαιρεΟή ό τής Ευ
ρώπης πληθυσμός, εις έπικρατείας άριθμούσας κατοίκους δε
κάδας έκατομμυρίων καί είς έπικρατείας άριθμούσας μονάδας 
έκατομμυρίων. Ή έπομένη κλιμακηδόν έ'κθεσις δίδει την έαυ- 
τής έπί τοϋ προκειμένου έννοιαν από καταστατικών πληροφοριών 
συγκεντρωθεισών τω 1880 ΰπό Behm καί Wagner : — 1) 
Γωσσία 72 ’/, εκατομμύρια (παραλείπονται αί χιλιάδες), Γερ
μανία 44 */,»»  Αυστρο-ουγγαρία 37 6/10> Γαλλία 36 Ο/1Ο, ’Αγ
γλία, Σκωτία καί ’Ιρλανδία 34 */,,  Ιταλία 28 'Ισπανία 
1 6 ’/10· ~ 2) Ευρωπαϊκή Τουρκία 5 7/10, Βέλγιον 5 Ρουμα
νία 5 7J0’ Πορτογαλλία 4 710, Σουηδία 4, Όλανδία 3 9/10, ’Ελ
βετία 2t/l0, Δανία 1 9[10. Βουλγαρία 1 %, Νορβηγία 1 71β, 
'Ελλάς (κατά την άπογραφήν τοϋ 1879) 1 6/*ο»  Σερβία 1 7»> 
Βοσνία καί ’Ερζεγοβίνη 1 710, Μαυροβούνιου a/w. — Πρό τής 
ένώσεως λοιπόν τής Θεσσαλίας καί τοϋ τμήματος τής ’Ηπεί
ρου μετά τής 'Ελλάδος ό πληθυσμός ταύτης ανήκει είς την 
τελευταίαν τών όλιγανθρωποτέοων έπικρατειών τετρακτύν. 
Μετά τήν ενωσιν δέ προεβιβάσθη άνω τοϋ τής Δανίας, μέχρι 
δύο περίπου εκατομμυρίων κατά τούς πιθανωτέρους υπολογι
σμούς άναβιβασθείς.

’Εάν λάβωμεν ώς σημεϊον συγκρίσεως τάς άπογραφάς τών 
έ'ών 1861, 1870 καί 1879, παρατηροϋμεν δτι ηυξησεν ό 
Ελληνικός πληθυσμός από μεν τοϋ 1861 μέχρι τοϋ 1870 
κατά 132,415 πρόσωπα, ήτοι ένιαυσίως 13,241, κατά μέ- 
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σον δρον 1 τοϊς θ)0, άπδ δέ του 1870 μέχρι τού 1879 κατά 
221,576, ήτοι ένιαυσίως 24,651, κατά μέσον δρον 1,69 
τοϊς θ)0. 'Η τελευταία αύξησις, έάν ύποτεθή κανονικώς προα- 
γομένη εις το μέλλον, υπόσχεται τον διπλασιασμόν τοϋ πλη
θυσμού τής Ελλάδος εις 41 ’/, έ’τη αντί τών 48 εις ά έν τή 
συγκριτική τών Εύρωπαϊκών έθνών καταστατική ύπελογίσθη. 
Κατ’ αυτήν ιδού πώς έχει ό διπλασιασμός τοϋ πληθυσμού : 
Σερβία 29 έτη, ’Αγγλία 44, 'Ελλάς 48, Νορβηγία 52, Ισπα
νία 55, Δανία 56, Ρωσσία 56, Πρωσσία 57, Όλανδία 58, 
Σουηδία 62, Βέλγιον 79, Πορτογαλλία 84, Αυστρία 95, ’Ελ
βετία 99, Βαυαρία 15S, Γαλλία 165, Ουγγαρία 294.

Ή κατά 221,576 πρόσωπα αύξησις τοϋ πληθυσμού τής 
'Ελλάδος άπό τοϋ 1870 μέχρι τοϋ 1879 διανέμεται ώς εξής 
μεταξύ τών διαφόρων τμημάτων αυτής. Στερεά Ελλάς 23, 
58 τοϊς θ)0, Εύβοια 17,17 τοϊς θ]0, Πελοπόννησος 15,91 
τοϊς θ)0, Κυκλάδες 7,07 τοϊς θ)0, Έπτάννησος 6,50 τοϊς 
θ)0. Κατ’ έπαρχίας ή μεγαλητέρα μέν αύξησις παρατηρεϊται 
έν ’Αττική 5,68 τοϊς θ)0, έν ΓΙαξοϊς 4,40 τοϊς θ)0, έν 
Αίγιαλεία 3,86 τοϊς θ)0, έν Φθιώτιδι 3,26 τοϊς θ)0, κλπ. ή 
μικρότερα δέ αύξηξις παρατηρεϊται έν Εύρυτανία 0,59 τοϊς 
θ)0, έν Κέρκυρα 0,41 τοϊς θ)0, έν Σύρω 0,27 τοϊς θ)0, έν 
Σάμη 0,22 τοϊς θ)0 χλπ. ’Εν τούτοις ύπάρχουσι και έπαρ- 
χίαι έν αίς παρατηρεϊται έλάττωσις τοϋ πληθυσμού ώς εξής: 
Ζακύνθου 0,01 τοϊς θ)0, "Γδρας και Τροιζηνίας 0,10 τοϊς 
θ)0, Κραναίας 0,38 τοϊς θ)0, Θήρας 0,93 τοϊς θ)0, Σπετσών 
και Έρμιονίδος 1,68 τοϊς θ)0.

Ό άπογραφείς έν έτει 1879 πληθυσμός τής Ελλάδος δια
νέμεται εις τά διάφορα τμήματα ώς έξής : Πελοπόννησος 
709,245. Στερεά Ελλάς 441,033· 'Επτάννησος 244,433*  
Κυκλάδες 132,020· Εύβοια 83,352· λοιπαΐ νήσοι 43,684. 
Τοιουτοτρόπως υπολογιζόμενης τής έκτάσεως τοϋ Έλληνι- 
κοϋ Κράτους εις 50,2 1 1 □ χιλιόμετρα, ό δλικός πληθυσμός 
αύτοϋ αναλογεί εις 33 σχεδόν κατοίκους καθ’ έκαστον □ χι
λιόμετρου. Ή κατά τήν χωρικήν έχτασιν διανομή αύτη τού 

Ελληνικού πληθυσμού διατελεΐ εις τήν έπομένην σχέσιν προς 
τά έπί τών λοιπών Ευρωπαϊκών κρατών παρατηρούμενα 
φαινόμενα, άρχομένης τής συγκρίσεως από τών άραιότε· 
ρον κατωκημένων χωρών: ά) Νορβηγία 5,5 κάτοικοι κατά 
□ χιλιόμετρον· β') Σουηδία 9,3· γ') Ρωσσία 13,6· δ') Τουρ
κία 23,3· έ) Μαυροβούνιου 27,1· ς') Σερβία 30,0· ζ') 'Ελ
λάς 33,0· ή)’Ισπανία 33,2· θ') Πορτογαλλία 44,7· ί) Δανία 
46,7· ιά) Αυστρο ουγγαρία 57,5· ιβ') ’Ελβετία 64,5· ιγ') 
Γαλλία 68,3· ιδ') Γερμανία 75,9· ιέ) Ιταλία 90,7· ις') ’Αγ
γλία, Σκωτία και ’Ιρλανδία 100,1· ιζ') ’Ολλανδία 110,2· ιή) 

Βέλγιον 172,7.
"Οσον άφορα τήν έν τω έσωτερικώ τής Ελλάδος κατά νο

μούς και □ χιλιόμετρα διανομήν τοϋ πληθυσμού, έχει αύτη 
κλιμακηδόν ώς έξής: Λ') Κατά νομούς’ ά) Νομός ’Αττικής 
και Βοιωτίας 185,364 κάτοικοι· β') Άχαίας και “Ηλιδος 181, 
632, γ') Μεσσηνίας 155,760, δ') Αρκαδίας 148,600, έ) 
’Ακαρνανίας και Αιτωλίας 138,444, ς') Άργολίδος και Κο 
ρινθίας 136,081 (έν οΐς 13,259 τής νήσου τών Κηθύρων)· 
ζ ) Κυκλάδων 132,020· ή) Φθιώτιδος καί Φωκίδος 128,440· 
θ') Λακωνίας 121,116· ί) Κερκύρας 106,109 (έν οίς 23,083 
τής νήσου Λευκάδος καί 5,002 τής νήσου ΙΙαξών)· ιά) Εύ
βοιας 95,136· ιβ') Κεφαλληνίας 80,543 (έν οις 12,222 τής 
νήσου Ιθάκης) καί ιγ') Ζακύνθου 44,522.- Β') Κατά □ χι
λιόμετρου· ά) Νομός Κερκύρας 132,69 κάτοικοι (ή νήσος Λεύ
κάς 57,13 καί ή τών Παξών 74,65) β') Ζακύνθου 106,77· 
γ') Κεφαλληνίας 84,87 (ή νήσος Ιθάκη 40,74)· δ') Κυκλά
δων 55,03· έ) Μεσσηνίας 49,04- ς') Άχαίας καί “Ηλιδος 
34,38· ζ') ’Αρκαδίας 34,19· ή) Λακωνίας 32,30· θ') Άττι 
κής καί Βοιωτίας 28,84· ί) Άργολίδος καί Κορινθίας 24,85 
(ή νήσος Κήθυρα 116,22)· ιά) Φθιώτιδος καί Φωκίδος 24, 
16· ιβ') Εύβοιας 23,3 4 καί ιγ')’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας 
17,67.

Ή άπογραφή τού 1879 αναβιβάζει εις 357,727 τάς οικο
γένειας τής Ελλάδος, ή σχέσις τών οποίων πρός τον γενικόν 
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τής έπικρατείας πληθυσμόν άποδεικνύει ον. κατά μέσον δρον 
4,62 πράσωπα άποτελοϋσιν έν Έλλάδι την οικογένειαν. Ύπό 
την έποψιν ταύτην πολυαριθμοτέρα είναι ή ’Ελβετική οικογέ
νεια, περιλαμβάνουσα 4,96 πρόσωπα, κατόπιν δ’ αύτής έρχον
ται ή Βελγική 4,84, ή Πορτογαλλιχή 4,70, ή Ελληνική 
4,62, ή Αυστριακή 4,59, ή ’Αγγλική 4,47, ή Γαλλική 3, 
57, κλπ. Ή κατά μέσον όρον διανομή των οικογενειών κατά 
□ χιλιόμετρου υπολογίζεται έν Έλλάδι εις 7,12, έχει δέ κλι- 
μακηδόν ώς εξής κατά νομούς : ά) Κερκύρας 28,22 (17,77 
έν Παξοϊς και 11,57 έν Αευκάδι)· β') Ζακύνθου 20,13· γ') 
Κεφαλληνίας 18,55 (8,49 έν ’Ιθάκη)· δ') Κυκλάδων 13,92· 
έ) Μεσσηνίας 10,29· ς') ’Αττικής και Βοιωτίας 9,94· ζ') 
Λακωνίας 8,00· ή) Άχαίας και ’Ίίλιδος 7,11· θ') Αρκαδίας 
6,88· ι) Άργολίδος καί Κορινθίας 5,29 (25,35 έν Κυθήροις)· 
ιά) Εύβοιας 5,22· ιβ') Φθιώτιδας καί Φωκίδος 4,86· ιγ') Α
καρνανίας καί Αιτωλίας 3,74.

Τπο τήν εποψιν τού φύλου οί 1,679,470 κάτοικοι τής 
'Ελλάδος διαιρούνται εις 880,952 άρρενας καί 798,518 Οή- 
λεις. Ίΐ σχέσις του άρρενος φύλου προς τό θήλυ είναι έπί 
τοϊς ο)Ο τοϋ ολου πληθυσμού 52,45 κατά το πρώτον καί 
47,55 κατά τό δεύτερον. Περισσεύουσι λοιπόν οί άνδρες κατά 
5 περίπου τοϊς θ)0 έν Έλλάδι, κατ’ άντίθεσιν προς τά έν άλ- 
λαις έπιχρατείαις έξαγόμενα τής καταστατικής.

Μεταξύ των 1,679,470 κατοίκων τής Ελλάδος κατά τό 
1875 έτος 554,462 ήσαν έγγαμοι ήτοι 33,52 τοϊς θ 0, 112, 
334 χήροι 6 τοϊς θ)0 καί 986,683 άγαμοι 59 τοϊς θ)0. Καί 
πάλιν έγγαμοι άρρενες 27 7,758 (οί πλείονες έν Κυθήροις 54, 
16 τοϊς θ)0, καί οί έλάσσονες έν ’Αττική 29,13 τοϊς θ/0), 
έγγαμοι Οήλεις 276,704 (οί πλείονες έν Ιίαξοϊς 38,53 τοϊς 
θ)0 καί οί έλάσσονες έν Μεσολογγίω 31,42 τοϊς θ)0)· ’/ή?01 
άρρενες 24,694 (οί πλείονες έν Τήνω 5,35 τοϊς θ)0 καί οί 
έλάσσονες έν Εύρυτανία 1,85 τοϊς θ)0), χήροι Οήλεις 87,6 40 
(οί πλείονες έν Παξοϊς 15,82 τοϊς θ)0 καί οί έλάσσονες έν 
Κέα 7,32 τοϊς θ)0)· άγαμοι άρρενες 552,519 (οί πλείονες 

έν ’Αττική 68,51 τοϊς θ)0, καί οί έλάσσονες έν Τήνω 58,68 
τοϊς θ)0), άγαμοι Οήλεις 434,164 (οί πλείονες έν Καρυστία 
57,7 1 τοϊς θ)0 καί οί έλάσσονες έν Γορτυνία 51,40 τοϊς ο/Ο).

ΊΙ καθ’ ήλικίας διανομή τοϋ πληθυσμού τής Ελλάδος πα- 
ριστα τό εξής φαινόμενον έν τή άπογραφή τού 1879. Ή πο
λυπληθέστερα ηλικία είναι ά) ή των 1 — 5 έτών αριθμούσα 
233,049 πρόσωπα ήτοι 14,09 τοϊς θ)0, κατόπιν δ’ αύτής 
έρχονται β') ή ήλικία τών 5 —10 έτών αριθμούσα 212,578 
ήτοι 12,85 τοϊς ο)Ο, γ') ή τών 10 —15 έτών αριθμούσα 
186,526 ήτοι 11,28 τοϊς θ)0, δ') ή τών 15 — 20 έτών αρι
θμούσα 163,024 ήτοι 9,86 τοϊς θ)0, έ) ή τών 25 — 30 έτών 
αριθμούσα 141,955 ήτοι 8,58 τοϊς θ)0, ς') ή τών 35 — 40 
έτών αριθμούσα 124,193 ήτοι 7,51 τοϊς θ)0, ζ') ή τών 20 
— 25 έτών αριθμούσα 122,537 ήτοι 7,41 τοϊς θ)0, ή) ή 
τών 30 — 35 έτών αριθμούσα 109,67 5 ήτοι 6,63 τοϊς θ)Ο, 
θ') ή τών 40 — 45 έτών αριθμούσα 88,298 ήτοι 5,35 τοϊς 
θ)0, ι') ή τών 45 —50 έτών αριθμούσα 77,308 ήτοι 4,67 τοϊς 
θ)0, ιά) ή τών 55 - 60 οτών αριθμούσα 49,608 ήτοι 3,90 
τοϊς θ)0, ιβ') ή τών 50—55 έτών αριθμούσα 41,415 ήτοι 
2,50 τοϊς θ)0, ιγ') ή τών 65 — 70 έτών αριθμούσα 28,679 
ήτοι 1,73 τοϊς θ)0, ιδ') ή τών 60 — 65 έτών αριθμούσα 28, 
102 ήτοι 1,70 τοϊς ο)Ο, ιέ) ή τών 0—12 μηνών αριθμούσα 
1 6,682 ήτοι 1,0 1 τοϊς θ)0, ις') ή τών 70 — 75 έτών αριθ
μούσα 12,630 ήτοι 0,76 τοϊς θ’.Ο, ιζ') ή τών 75— 80 έτών 
αριθμούσα 10,410 ήτοι 0,63 τοϊς θ)0, ιή) ή τών 80 — 85 
έτών αριθμούσα 3,1 15 ήτοι 19 τοϊς θ)0, ιθ') ή τών 85—90 
έτών αριθμούσα 2,143 ήτοι 0,13 τοϊς θ)0, κ') ή τών 90 — 95 
έτών αριθμούσα 596 ήτοι 0,04 τοϊς θ)0, κά) ή τών 95 — 
100 έτών αριθμούσα 505 ήτοι 0,03 τοϊς θ)0, καί κβ ) ή άνω 
τών 100 έτών αριθμούσα 252 ήτοι 0,02 τοϊς θ)0.

'Γπό τήν έποψιν τής έκπαιδεύσεως οί κάτοικοι τής Ελλά
δος διαιρούνται εις 318,949 γινώσκοντας γράμματα καί εις 
1,331,472 μή γινώσκοντας. Οί δεύτεροι είναι ύπερτετρα- 
πλάσιοι τών πρώτων ! Πόσος ακόμη δρόμος μέχρις ού φωτι- 
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σθώσιν cl πολλοί! Ή μεταξύ τών δύο φύλων διανομή τής 
άγραματοσύνης έχει ώς έξής: 69 τοϊς θ)Ο άρρενες καί 93 
τοϊς θ)Ο Οήλεις στερούνται τής γραμματικής λαμπάδας. Οί 
πλείονες γινώσκοντες γράμματα άπαντώνται έν ’Αττική 54 
τοϊς q)0 άρρενες και 29 τοϊς θ)0 Οήλεις- οί έλάσσονες δέ 
γινώσκοντες γράμματα, όσον μέν άφορα τούς άρρενας, έν τή 
Μεγαλουπόλει 14 τοϊς θ)Ο, όσον δέ άφορα τούς Οήλεις έν Δω- 
ρίδι, Μεγαλουπόλει, ΙΙυλία, Ναυπακτία καί Μέση 1 τοϊς θ)Ο.

ΊΙ εις έπιτηδεύματα κατάταξις του 'Ελληνικού πληθυσμού 
έξηκριβώθη έπι 609,039 μόνον κατοίκων, δηλαδή κατ’έλασ- 
σον τοϋ ήμίσεος τών κατοίκων. Τοιουτοτρόπως κατά τήν ά- 
πογραφήν τοϋ 1879 ύπάρχουσι κλιμακηδον έν Έλλάδι 207, 
846 γεωργοί, 46,645 ποιμένες, 44,959 βιομήχανοι, 42,966 
έργάται (έξ ών 4,7 32 έργάτριαι), 41,035 ύπηρέται (έξ ών 
15,598 ύπηρέτριαι), 34,133 έμποροι, 32,345 κτηματίας 25, 
437 ύπηρέται, 21,788 στρατιωτικοί (έξ ών 2,002 τοϋ πολε
μικού ναυτικού και 1,265 έν άργία), 21,337 ναυτικοί (έξ ών 
5,180 έν τή αλλοδαπή', 10,478 υπάλληλοι δημόσιοι και δη
μοτικοί (οί τελευταίοι 2,872), 7,952 κληρικοί, 2,818 διδά
σκαλοι (έξών 624 διδασκάλισσα·.), 2,415 άγωγιαται, 1,800 
καλλιτέχναι, 1690 δικηγόροι, 1280 ιατροί, 820 μαϊαι, 705 
μηχανικοί, 447 φαρμακοποιοί, 74 δημοσιογράφοι. Πόσον μι
κρός είναι δ τελευταίος αριθμός σχετικώς προς τόν όποιον προ
ξενεί θόρυβον !

Ύπό τήν έποψιν τής θρησκείας, ό πληθυσμός τής Ελλάδος 
άποτελεϊται ύπό 1,635,698 ορθοδόξων χριστιανών, υπό 14, 
67 7 χριστιανών ετεροδόξων καί ύπό 3,392 Αλλοθρήσκων, τό 
πλεϊστον ’Ιουδαίων.

Εις 31,969 συμποσοϋνται οί έν Έλλάδι οΐκοϋντες άλλο- 
δαποί, διαιρούμενοι κατ’ έθνος ώς έξής: ‘Οθωμανοί ύπήκοοι 
23,133, ’Ιταλοί 3,104, "Αγγλοι 2,187, Γάλλοι 534, Αυ
στριακοί 364, Γερμανοί 314, Ρώσσοι 101, Σέρβοι 71, Ρου- 
μοϋνοι 54, Βούλγαροι 50, ‘Ελβετοί 40, ’Αμερικανοί 34, Αι
γύπτιοι 21, κλπ. 1964, έξ ών 1897 έθνικότητος άγνωστου.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ.

’Από τοΰ πρώτου δένδρου τής έλαίας, τό όποιον έφύτευσεν 
ή Άθηνά επί τοϋ Κολωνοϋ, μέχρι τής φυσικής βλαστήσεως 
τής έλαίας καθ’ δλας τάς χώρας, έν αίς οί κλιματικοί οροί τό 
έπιτρέπουσιν, είναι άπόστασις τήν όποιαν αί είκασίαι δέν έκρι
ναν άξιον νά διαβώσι. Κατ’άρχάς ό μύθος θαυμάζει τήν φύ- 
σιν, ίνα ε"λθη κατόπιν ή σειρά του νά Οαυμασθή καί αύτός. Τό 
άκριβές είναι ότι ή έλαια καλλιεργείται άπο άμνημονεύτων 
χρόνων ύπό τών έπιζητούντων τό έλαιον αυτής, καί θά καλ- 
λιεργήται ένόσω ύφίσταται ή άνάγκη τών έλαιωδών στοι

χείων έν τή οικονομία τής βιωτικής.
ΊΙ καλλιέργεια τής έλαίας διέτρεξε πολλάς περιόδους. 

’Από τής άγριας περιόδου μετέβη διαδοχικώς εις τήν βάρβα
ρον, ίνα εΐσέλθη εις τήν πεπολιτισμένην, χωρίς διά τοϋτο νά 
άλλοιωθή ό αιώνιος κύκλος τής άναμίξεως όλων τών περιό
δων καί τής έπιστροφής πολλάκις τοϋ άνθρωπίνου γένους εις 
τά σημεϊα τών πρώτων αναχωρήσεων αυτού. Πλήρης είναι ή 
ιστορία αύτού άπό τεμάχια συντετριμμένων πολιτισμών, τά 
όποια έκ νέου ζωογονεί ή βαρβαρότης, ϊνα καί πάλιν άρχίση 
ό άτελείωτος αύτής δρόμος τής πλάσεως. Απανταχού ό ύπέρ- 
τατος αύτός νόμος λειτουργεί, καί έν τώ άστυ καί έν τφ άγρω. 
"Ερχεται μία γενεά, ήτις ήμερόνει τήν φύσιν, καί έτέρα ήτις 
έξαγριόνει αυτήν. ΤΙ καλλιέργεια τών δένδρων καί φυτών, ώς 
πάσα άλλη, ύποκειται εις τόν νόμον τούτον. Όσον άφορα τήν 
έλαίαν, ή καλλιέργεια αύτής δύναται νά συνδεθή νΰν πρός τής 
πεπολιτισμένης περιόδου τά έξαγόμενα, τά όποια ό Gaspai’lll 

έν τοϊς έξής έκθέτει:
— "Αν έξαιρέσωμεν γαίας τινάς, εις τάς οποίας έκαλλιέρ- 

γουν σησάμιον, οί άρχαϊοι έκ δύω μόνον δένδρων έπορίζοντο έ- 
λαιον εδώδιμον, ήτοι έκ τής έλαίας καί τής καρύας, καί έκ μέν 
τής πρώτης εις τάς Οερμάς χώρας, έκ δέ τής δευτέρας εις τάς 
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ψυχρότερα; ή τάς μάλλον όρεινάς. Παντβχοΰ οπού οί "Ελληνες 
έσύστησαν αποικίας, έφερον μεθ’ εαυτών τό αγαπητόν αυτών 
δένδρον, πλούτον αληθή τής πατρίδος των, τοϋ οποίου ή καλ
λιέργεια έχρησίμευεν εις αύτούς ώς άπόδειξις τής φρονήσεως 
τοϋ ιδιοκτήτου, τοϋ ένασχολουμένου εις τήν καλλιέργειαν τοϋ 
αφιερωμένου εις τήν Άθηνάν δένδρου. Άλλ’ έπί τών οχθών τής 
Προβιγκίας ή έλαια δεν ευρίσκει τό κλίμα τής γενεθλίου αυ
τής γής. Το δένδρον τοΰτο είναι δένδρον τής μεσημβρίας, και 
ευρίσκεται καθ’ δλας τάς όχθας τής Έρυθράς θαλάσσης μέ
χρι τής εύδαίμονος ’Αραβίας. Σκεπάζει τά χαμηλότερα όρη 
τής μικράς ’Ασίας, έκεϊνα τοϋ "Ατλαντος, τών αρκτικών με
ρών τής ’Αφρικής, και τάς νήσους τής Μεσογείου. Άλλ’άφοΰ 
έπήδησε τήν θάλασσαν ταύτην, δεν απομακρύνεται ποσώς 
τής προφυλακής τής όχθης, χωρίς νά ύποκύψη εις χειμώνας 
λίαν σκληρούς εις αυτό, καί, άν προχωρήση ακόμη προς άρ
κτον ή προς δυσμάς, δεν εύρίσκει πλέον θέρος αρκετά θερμόν 
διά νά ώριμάση τον καρπόν του. Ή έλαια είναι εις στενά όρια 
περιωρισμένη, έξ αιτίας τών δύω τούτων περιστάσεων, έπί τής 
’Ηπείρου τής Εύρώπης, καί διά τοΰτο περιεγράψαμεν τά όρια 
τής χώρας, ήτις αρμόζει εις τήν καλλιέργειαν αύτής.

"Αν παρατηρήσωμεν, δτι εις τούς τόπους οπού ή ύπαρξις 
τής έλαίας είναι, ούτως εΐπεΐν, αιώνια, ένασχολεϊ αύτη γαίας 
αί'τινες, άνευ αύτής, δεν θά είχον κάμμίαν αξίαν, καί οτι μό
λον τοΰτο δίδει, άνευ τίνος φροντίδος, εισοδήματα αξίας σχε
δόν μεγαλητέρας τών εισοδημάτων τών καλητέρων γαιών 
τών υποβεβλημένων εις παρημελημένην καλλιέργειαν, δεν 
δυνάμεθα ν’ άμφιβάλωμεν ότι αί χώραι έκεϊναι, δπου βασι
λεύει ήμιβαρβαρότης, θέλουν έξακολουθεϊ νά παράγωσι πολύ 
έλαιον, όσηδήποτε καί άν είναι ή έλάττωσις τών τιμών, μέ 
τήν οποίαν ήμπορεΐ ν’ άπειλή αύτάς ό διαγωνισμός τών έλαιο- 
φόρων σπόρων. Θέλει είσθαι άρα τό ίδιον διά τήν έλαίαν τήν 
μεταφυτευθεϊσαν εις τήν Εύρώπην, εις κλίματα δπου ή ύπαρ- 
ξις αύτής διατρέχει κινδύνους, δπου είναι έκτεθειμένη, οχι μό
νον εις τον διαγωνισμόν τών τιμών, άλλ’ ακόμη οπού ή ά- 

φθονία τών βραχιόνων κ»ί ή ζωηρότης τών καλλιεργειών θέ
λουν αναγκάσει αύτήν νά παλαίση με άλλα φυτά ή δένδρα, 
καθώς τήν άμπελον καί τήν μωρέαν, τών οποίων ή αδξησις 
καί ή καρποφορία είναι ταχύτερα, καί τά όποια δέν ύπόκειν- 
ται εις τάς καταστροφάς τής έλαίας; Τά άποτελέσματα τής 
ήμετέρας άναλύσεως θέλουν λύσει το σπουδαΐον τοΰτο ζήτη
μα, θέλομεν δε παρατηρήσει έν τή παρούση εκθέσει, οτιήόπι- 
σθοδρόμησις τής καλλιέργειας τής έλαίας, εις τάς χώρας ταύ- 
τας, πηγάζει έκ τής παραμελήσεως τής εις αύτήν εφαρμο
γής τών τελειοποιήσεων εκείνων, αί'τινες άφθόνως χορηγοΰντα[ 
εις τάς αντιζήλους αύτής καλλιέργειας. Καί άν άποδείξωμεν, 
οτι εις τά έσχατα ταΰτα όρια, εις τάς προφυλακάς τής έπι
κρατείας της, ή έλαια δύναται ακόμη νά διαφιλονεικήση τά 
πρωτεία εις τάς καλλιέργειας έκείνας, δυνάμεθα νά συμπερά- 
νωμεν δτι, μίαν ημέραν, δταν οί ώραϊοι τόποι, οί περικυκλοϋν- 
τες τήν Μεσόγειον, έξυπνήσωσιν από τον μακρόν αύτών ύπνον, 
ήμποροϋν ν’άνακτήσωσι τήν αποκλειστικήν τοϋ ελαίου παρα
γωγήν, καί δυνάμεθα μάλιστα νά είπωμεν περί τής τοιαύτης 
τών προνομιούχων τούτων τόπων παραγωγής δ,τι ό ’Αρθού
ρος Γιούγκ έλεγε περί τής παραγωγής τών ποτών· «Τι νά 
στοχασθώμεν περί έκείνων τών δένδρων, τά όποια σκεπάζουν 
κατ’ έτος τάς χειροτέρας γαίας μέ προϊόντα ίσης άξίας μέ 
έκεΐνα τοϋ σίτου; Ή κατοχή τοιούτου στοιχείου είναι κατοχή 

άναμφισβητήτου υπεροχής. »

Λ'. Β.Ιάστησις τής ΐ.ΙαΙας.

Ή έκ σπέρματος φυομένη έλαια ρίπτει ρίζας καθέτους, καί 
ακολούθως σχηματίζει τό σύμπλεγμα τών όριζοντείων αύτής 
ριζών, δσον τό δυνατόν πλησιέσιερά τής έπιφανείας τοϋ εδά
φους, προσέχουσα, διά τήν διάρκειαν τής αναγκαίας εις αύτήν 
υγρασίας, έπί τής γής εις ήν έκτείνεται. Ό Κ. Άμορώ ανα
φέρει δτι ειδεν έλαια <, μέσου χόνδρου, πεφυτευμένην εις τά ά
κρα μεγάλου λάκκου, καί κεκλιμένην κατά τό ήμισυ υπό λαί- 
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λαπος. Έφαίνοντο αί γυμναί ρίζαι της, χονδραι όσον ό βρα
χέων, έξ ών αί μέν ήσαν όριζόντειοι, αί δέ κάθετοι. Μεταξύ 
τών τελευταίων ύπήρχον τινές βυθιζόμεναι μέχρι τεσσάρων 
μέτρων, άλλ’αύται ειρπον πλησίον τής έξωτεριχής έπιφανείας 
τοϋ λάζου, καί ε’μενον έζτεθειμέναι εις τήν επιρροήν τοϋ έξω- 
τεριχοΰ άέρος, όπως και αί όριζόντειοι, αί'τινες ήσαν ήπλωμέ- 
ναι έπί τής έπιπέδου έπιφανείας τοϋ έδάφους. Ή διάθεσις αϋτη 
τής έλαίας, εις τό νά ριζόνη εις μικρόν βάθος, είναι τόσον με
γάλη ώστε, οσάκις παραχώση τις αύτήν πολύ, σχηματίζον
ται άνωθεν τής στεφάνης νέαι ρίζαι πολυάριθμοι, ό χυμός 
σταματά έχει, καί προξενεϊται βαθμηδόν έξόγκωσις, ήτοι 
έξοχή τις ξυλώδης, πλήρης ζωής, ώστε καί τά έλάχιστα τε
μάχια τής έξοχής ταύτης, χωρισθέντα τοϋ κορμοϋ, δύνανται 
αμέσως νά δώσωσιν ΰπαρξιν εις νέα έλαιόφυτα.

Εις τήν φυσικήν πορείαν τής άναπτύξεώς των άφινόμενοι 
οι κλάδοι τής έλαίας, ύψοΰνται εις σχήμα πυραμίδας. Τοιου
τοτρόπως δύνανται νά λάβωσι μεγάλας διαστάσεις. Ειδον 
έγώ εις τήν Κορσικήν, πλησίον του 'Ρολιανοΰ, έλαίας αΐ- 
τινες είχον ύψος 17 μέχρι 18 μέτρων. Ό χονδρότερος κορ
μός, τόν όποιον είδον πλησίον τών κυανών πηγών τών 
Συρακουσών, είχε 2 μέτρων διάμετρον, άλλ’ ή έλαια έκείνη 
έφαίνετο κακομεταχειρισμένη καί εις τήν φθίσιν της. Αί ήμέ- 
τεραι έξηκονταετεϊς έλαϊαι τής Προβιγκίας σκεπάζουν διά τοϋ 
φυλλώματος αυτών περιφέρειαν 5 μέχρις 8 μέτρων, καί ό κορ
μός αύτών έχει πλησίον τοϋ έδάφους 25 μέχρι 30 έκατοστών 
διάμετρον.

Τά κλωνάρια τής έλαίας είναι έτερόστοιχα έπί τών κλά
δων, φέρουν δέ φύλλα έπίσης έτερόστοιχα, τών οποίων ή διάρ*  
κεια είναι έκ 2 μέχρι 3 έτών. Έκ τής μασχάλης αυτών φύ
ονται νέα κλωνάρια, τών όποιων αί μασχαλιαΐαι βλάσται δεν 
αναπτύσσονται τόν αυτόν χρόνον, αλλά τόν επόμενον γεννοϋν 
ά νθο σ τ α φ υλ ά ς· αύται δέ γεννώνται πάντοτε έπί ξύλου 
διετοΟς.

Ή άνθισις τής έλαίας λαμβάνει χώραν, όταν ή μέση θερ

μοκρασία φθάνη εις τόν -J- 18 ή τόν -ψ- 19 βαθμόν. Ή στα
φυλή αργεί ν’ άναπτυχθή, καί ή άνθισις διαρκεϊ πολλάκις δύω 
μήνας. Άλλ’όταν τό άνθος φυλλορροήση, ό καρπός δένει έντός 
μιας έβδομάδος. Ή σταφυλή αύτη σύγκειται έκ δωδεκάδος 
άνθέων, τών όποιων τό μεγαλήτερον μέρος έξαμβλοϋται, καί 
έπί τέλους δεν μένουν παρά μία ή δύω έλαϊαι, σπανίως δέ 
τρεις ή τέσσαρες, εις έκάστην σταφυλήν. ’Ακολούθως μέγα 
μέρος έξ έκείνων ό'σαι έδεσαν ξηραίνονται χαί πίπτουν χωρίς 
νά χονδρύνωσι. Μετά δύω μήνας, άπό τοϋ τέλους τής άνθί- 
σεως, δ πυρήν σκληρύνεται, καί τό άμύγδαλον, τό όποιον περι
έχει, είναι λευχόν χαί στερεόν. "Αμα δ πυρήν σχηματισθή, 
δέν αύξάνει πλέον, αύξάνει μόνον δ όγκος τοϋ κρέατος τής 
έλαίας· περιέχει δέ κατ’ άρχάς μόνον ούσίαν τινά ύδαρή, με- 
ταβαλλομένην όλίγον κατ’ όλίγον εις γαλ.άκτωμα, τό ό
ποιον βαθμηδόν μεταποιείται έπί τέλους εις έλαιον, μέχρι 
τής έποχής τής ώριμάνσεως τής έλαίας. Κατά τό θέρος 
πίπτει μεγάλη ποσότης έλαιών, ξηραινομένων είτε ένεκα τής 
ξηρασίας, είτε ένεκα τών υπό τών έντόμων προξενουμένων 

προσβολών.
Ή έντελής ώριμανσις τής έλαίας, θεωρούμενης ώς παραγω

γής τοϋ έλαίου, γίνεται όταν αυτή περιέχη τήν μεγαλητέραν 
ποσότητα αύτοϋ, καί ή ποσότης αυξάνει μέχρι τής στιγμής» 
καθ’ ήν δ καρπός άποσπάται άφ’ έαυτοΰ έκ τοϋ δένδρου καί 
πίπτει. Τοΰτο δέ δέν λαμβάνει χώραν προ τοϋ μαίου τοϋ έρ- 
χομένου έτους, έποχήν καθ’ ήν τό δένδρον αρχίζει ν’ άνθίζη 
έκ νέου. Ή έλαια, τής όποιας ακόμη δέν μετεβλήθη τό χρώ
μα, περιέχει πολύ γαλάκτωμα. "Οταν λαμβάνη χρώμα έρυ- 
θρωπόν ή κιτρινωπόν, κατά τό είδος αύτής, ή αναλογία τοϋ 
έλαίου είναι ήδη μεγαλητέρα, καί έπί τέλους δέν περιέχει 
άλλο τι παρά έλαιον, όταν αυτή έλαβε τό οριστικόν χρώμα 
της, τό όποιον έν γένει είναι μαϋρον. Κατά τον Γανδόλφιον, 
ή σχέσις τών ποσοτήτων του έλαίου, κατά τάς τρεις ταύτας 
καταστάσεις, είναι όμοια τής τών αριθμών 2:4:5. Κατά 
τήν γενομένην εις τά παράλια τής Γενούης έκτίμησιν, ποσό- 
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της τις έλαιον, έξαχθέντος από αριθμόν τινα έλαιών και όν- 
τος 2 κατά τόν νοέμβριον, θέλει εΐσθαι 3 κατά τόν προσεχή 
μάϊον.

//. dtxlyxtia τών έ.Ιαιοό ενόχων.

Δύω ήμέραι μεγάλου παγετού ίσχυσαν τώ 1709 διά νά 
ξηρανθώσι σχεδόν δλαι αί έλαϊαι τοϋ Περπινιάν εις Νίκαιαν. 
Κατεστράφησαν καί πάλιν χατά τό 1789, έ'νεχα ισχυρών πα
γετών, διαρκεσάντων δεκαεννέα ημέρας, καθ' ας τό θερμόμε· 
τρον εις Όράνζ κατέβη μέχρι τοϋ 15°,63. ’Αλλά, κατ’άμ- 
φοτερας περιστάσεις ταύτας, ώς και κατά τό 1820 και τό 
1830, παρετήρησαν δτι ολαι σχεδόν αί έλαϊαι διετηρήθησαν 
εις τό μέρος έκεϊνο τής χώρας οπού τό πάγωμα εγεινεν άργό- 
τερα, ύπό τήν έπιρροήν καιρού Ομιχλώδους, βροχής, βορείου 
άνεμου, δυνατού και ψυχρού, ένώ απεναντίας κατεστρέφοντο, 
προσβαλλόμεναι υπό ψύχους, όλιγώτερον ίσχυροϋ, άν τό πά 
γωμα έπήρχετο με ήλιον λαμπρόν χαϊ καιρόν αίθριον, καθώς 
συνέβη τω 1811, καθ’ δ τριών ημερών παγετός 9°, 37 υπήρ- 
ξεν ολέθριος εις τάς έλαίας τάς χειμένας προς μεσημβρίαν τοϋ 
Δουράνς καί μακράν τών δχθών τοϋ 'Ροδανού, οπού τό πά
γωμα συνέβη μέ ήλιον ώραΐον και άνατολικομεσημβρινόν άνε
μον ήσυχον, ένώ πλησίον τοϋ Ροδανού, καί πρός άρκτον τοϋ 
Δουράνς τό πάγωμα συνωδεύθϊ] μέ μικράν βροχήν καί αί 
έλαϊαι ποσώς δέν υπέφ-ρον. Ό κίνδυνος λοιπόν συνίσταται είς 
τήν έντασιν καί τήν συνεχή διάρκειαν τών παγετών, ώς καί 
εις τήν ταχύτητα τοϋ παγώματος. Αογαριάζοντες δλας ταύ- 
τας τάς πλησίον τών αρκτικών μεθορίων τής χώρας τών έ· 
λαιών περιστάσεις, καί λαμβάνοντες σημείωσιν τής ©ύσεως 
καί τής έκτάσεως τών περιπετειών δσαι προέρχονται έκ τοι- 
ούτων περιστάσεων, εύρίσκομεν ώς πιθανόν οτι, κατά πάσαν 
τεσσαρακονταετή περίοδον, Οέλομεν δοκιμάζει μίαν καταστρο
φήν τοιαύτης φύσεως, ΰποχρεοϋσαν ήμδς νά κόπτωμεν τάς 
έλαίας πρόρριζα, διότι ποτέ δέν χάνονται αί ρίζαι των, καί ή 
άναβλάστησις δένδρου, έρριζωμένου, είναι ταχεία, καρποφορεί 

δέ τούτο ταχύτερα άπό δένδρον νεωστι πεφυτευμένον.

Γ'. ΣύνΟεσις τής ΐ.ΙαΙας.

Χωρίς νά έγκύψωμεν εις τάς άτελεϊς δοκιμάς τοϋ Σιέβε, 
Οέλομεν αναφέρει ένταΰθα τά αποτελέσματα έκείνων τοϋ 
Σταγχόβιτς περί τών έλαιών τής ’Ιλλυρίας, έξ ών πληροφο- 
ρούμεθα, δτι ή σύνθεσις τοϋ καρποΰ τούτου διαφέρει κατά τά 
διάφορα είδη τών έλαιών, περί ών πρόκειται.

Ή σάρξ τοϋ καρποΰ, ζυγιζομένη, περιέχει
Έλαιον. Έλαιοκόκκια ξηρά

'Ύδωρ τής βλαστήσεως 51,25
"Ινας καί λείψανα φυτικά 14,38 14,38
Έλαιον.......................... 9,39 9,93

Ό πυρήν περιέχει·
’Έλαιον τοϋ πυρήνος
Ξυλώδη λείψανα 20,00 20,00
’Έλαιον τοϋ αμυγδάλου

τοϋ πυρήνος 0,62 0,62 »
Λείψανα τοϋ αμυγδάλου 0,16 » 0,16
Χαμός (φύρα) 4,20 » »

100,00 10,01 34,54.

Ούτως έπήγασεν, είς βάρος, 0,10 ελαίου καί 0,34 έλαιο- 
κοκκίων. Ταϋτα δέ περιέχουν 0,77 τοϊς θ)0 άζώτου. Τό ε- 
λαιον τοΰτο, κατά τήν στιγμήν τής συγκομιδής, δίδει ώς έγ
γιστα 1,5 μέχρι 2 τοϊς θ)0 φυτικά λείψανα. ΊΙ άμόργη, είς 
ξηράν κατάστασιν, μετρεϊ G τοϊς θ)0 άζώτου. Παραδεχόμε
νοι τήν άνάλυσιν ταύτην ώς τύπον (θέλομεν δέίδει ακολούθως 
οτι ήδυνάμεθα νά έκλέξωμεν είδη έλαιών τών όποιων ή πα
ραγωγή ήθελεν εΐσθαι συμφερωτέρα), παρατηροϋμεν δτι έλαιό- 
δενδρα μέτριον έ'χοντα καρπόν, φέρουν περιπλέον και φύλλα 
ζυγίζοντα τό ήμισυ τών έλαιών. Ή διάρκεια τών φύλλων εί
ναι διετής. Ταϋτα δέ αναλογούν, είς χλωράν κατάστασιν, μέ 
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0>50 τοϊς θ)0 αζώτου. Ούτω, χωρίς νά λογαριάσωμεν τί δύ- 
ναται νά περιέχη ξύλον κατ' έτος κοπριζόμενον, έχομεν εις 
100 χιλιόγραμμα έλαιών :

34 χιλ., 46 έλαιοκοκκίων, άναλογούντων
|*έ  θ,?7 0,265 άζώτου

Ο, 1 5 άμόργης τοϋ έλαίου, άναλο-
γοϋντος τοϊς θ)0 0,090

50 χιλ. φύλλων, τών όποιων 25 μό
νον κατ’έτος 0,125

0,480.
Καί δϊ έκάστην παραγωγήν ενός χιλιόγραμμου έλαίου, 
07,048 άζώτου, ώς έγγιστα 12 χιλιόγραμμα κόπρου τοϋ 
κτηνοστασίου.

Κατά τάς γενομένας παρ’ ημών δοκιμάς, τάς οποίας άνε- 
φέραμεν εις τά ήμέτερα Γεωργικά ’Απομνημονεύμα
τα, 1600 νέα έλαιόδενδρα, κείμενα εις Ταρασκόνην, παρή- 
γαγον, εντός επτά έτών, χωρίς νά κοπρισθώσι, 3107, 40 έ
λαίου. Ό αύτός αριθμός τών φυτών, κοπρισθείς, έδιδε 7137, 
92. Διαφορά 4037,52. Ό νέος ούτος ελαίων έλάμβανε κατά 
τριετίαν 127877 κόπρου, μετρούσης 517,15 άζώτου. Ούτως 
έκαστον χιλιόγραμμου έλαίου παρήχθη διά κοπρίσματος πε 
ριέχοντος:

51, 15
—, ~ θλ, 1 ~ άζώτου.
403,52

Τά δένδρα, ώς πολύ νέα, δέν ήδύναντο νά ώφεληθώσιν άπό 
τόσον μεγάλην ποσότητα κόπρου τοϋ κτηνοστασίου, διότι δέν 
είχον πολλάς ρίζας άνεπτυγμένας, καί μέγα μέρος αυτής έδα- 
πανατο εις πλουσίαν έκβλάστησιν αχρήστων χόρτων. Όπως 
καί άν έχη, 100 χιλιόγρ. κόπρου παρήγαγον 37,3 έλαίου.

Άφ’ ετέρου αί μή κοπρισθεϊσαι έλαϊαι είχον άντλήσει κατά 
τό αυτό χρονικόν διάστημα άπό τήν άτμοσφαϊραν ποσότητα 
θρεπτικών υλών έκφραζομένων διά 31070,048=147,88 ά
ζώτου, ή 27,12 κατ' έτος. 'Π κεφαλή ενός έκάστου έκ τών 

δένδρων τούτων έπαρουσίαζε σχήμα σχεδόν σφαιροειδές, έχον 
έξωτερικήν έπιφάνειαν 3μτ, 14, καί ή όλότης τών 1600 δέν
δρων ειχεν έπιφάνειαν 502 4 μέτρων τετραγωνικών. Ούτως 
έχομεν, έπί 100 μέτρων τετραγωνικών, άπορρόφησιν,

2 12
—ΣΙ——=0,0 42 4,

50
ίσοδυναμοΰσαν μικρόν τι όλιγώτερον μέ τήν περιεκτικότητα 
ένός χιλιογράμμου έλαίου. Εις τήν ηλικίαν τών 35 έτών, 
ή κεφαλή τών έλαιών, έχουσα διάμετρον έκ 3 μέτρων, 
έπαρουσίαζε σφαίρας έξ 28μτ, 26, άπορροφώσας 0,0120, 
ΐσοδυναμοϋντα μέ τήν άξίαν 200 γραμμών έλαίου. Ή δέ πα
ραγωγή δέκα στρεμμάτων γής άκοπρίστου, περιεχούσης 200 
έλαιόδενδρα, δέν ήδύνατο νά ύπερβή κατά τήν ήλικίαν ταύ- 
την τά 50 χιλιόγραμμα έλαίου.

Τά καλά είδη τών έλαιών περιέχουν πλειότερον έλαιον 
παρ’ έκεϊνα τά όποια δ Στάγχοβιτς μετεχειρίσθη εις τάς δο
κιμάς του. Κατά τά έτη καθ’ ά τό προϊόν εΰδοκιμεϊ, καί οτε 
οί καρποί είναι πλήρεις χυμών κατεργασμένων, τό είδος τό 
δποϊον δνομάζομεν blaiiquclle, καί καλλιεργοΰμεν εις Τα
ρασκόνην, μάς δίδει 9 χιλιόγραμμα έλαίου εις 39 χιλιόγραμ
μα έλαιών, ή 0,23 τοϋ βάρους τών καρπών καί 0,15 κατά 
τά έτη μέσης καρποφορίας.

4'. Είδη ι.Ιαιων.

Εΰρίσκεται μέγας αριθμός άγριελαιών έπί τών βουνών τών 
έκτεινομένων πρός τά παράλια τής Προβιγκίας, καί έπί τών 
βουνών τής Κορσικής, τής ’Αφρικής καί τής Ισπανίας. Άπο- 
δίδουσι τήν σποράν τών άγριελαιών εις τά πολυάριθμα σμήνη 
τών πτηνών, καί προ πάντων εις τάς κίχλας καί τούς ψώ- 
ρους (μαυροπούλια), τά όποια φέρουν βλάβας σημαντικάς εις 
τάς έλαιοφυτείας. Μέγα μέρος τών άγριων τούτων φυτών πα
ράγουν έλαίας, τών όποιων δ πυρήν είναι μόλις ένδεδυμένος μέ 
σάρκα τινά, άλλ’ εύρίσκονται μεταξύ αυτών καί τινα είδη τά 



496 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΪΣΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ 497

όποια αξίζει νά διαχρίνωνται, καί είναι εύαπόδεικτον ότι διά 
τής μεταφυτεύσεως τούτων έπολλαπλασιάσθη ό αριθμός τών 
ειδών των έλαιών, διότι οί αρχαίοι μάς περιγράφουσι πολύ δλι- 
γωτερα είδη παρ' οσα γνωρίζομεν σήμερον. Είς τήν Καλα
βρίαν καί τήν Σικελίαν έπρεπε νά άναζητηθώσιν αί συνωνυ- 
μίαι τών ειδών τούτων, διότι πας τόπος καλλιεργεί έξ αύτών 
και συνιστα όσα είναι εις αύτόν ίδιάζοντα· άν προστεΟή δέ είς 
τήν περίστασιν ταύτην καί ή πληθύς τών τοπικών όνομάτων, 
γίνεται χάος δύσκολου νά διασκεδασθή. ΉΘέλομεν είπεΐ, συμ- 
φώνως μέ τόν Κάτωνα, Savum in his locis oprimam di
cent esse, cam maxinie sevito, δηλαδή: προτιμήσατε 
νάκαλλιεργήτε έ κείνο τό είδος τύ όποιον 
θεωρείται τό καλήτερον εις τόν τόπον σας. 
Αλλά τό φρόνιμον τούτο αξίωμα είναι έν μέρει αξίωμα τών 
όκνηρών, οί'τινες ήδύναντο νά άπατηθώσι, καθόσον ή άτακτος 
ανάμιξες δλιγοκάρπων ειδών υπάρχει ακόμη είς τούς έλαιώνας 
τών όλίγων προωδευμένων είς τήν καλλιέργειαν ταύτην ί- 
παρχιών, καί καθόσον ή ύπόληψις τήν οποίαν είς αύτά απο
δίδουν στηρίζεται είς δευτερευούσας ποιότητας. Άλλ’είναι βέ
βαιον έπίσης, ότι είς τούς τόπους όπου ή καλλιέργεια είναι 
προωδευμένη, οί καλλιεργηταί έλευθερώθησαν διά τοϋ κεντρώ
ματος έξ όλων τών -χειροτέρων ειδών, καί δέν είρίσκονται 
πλέον είς τά μέρη ταϋτα είμή δύω ή τρία είδη έκλεκτά. Τά 
καλά είδη πρέπει νά τά ζητώμεν είς τάς έπαρχίας έκείνας 
όπου τό προϊόν τοϋ ελαίου είναι τό χυριώτερον προϊόν τοϋ τό
που. Σκοπόν δέν έχομεν νά περιγράψωμεν ένταΰθα όλα τά 
είδη τά όποια εύρίσκονται είς τήν χώραν τής έλαίας. Μάκρος 
ήθελεν εισθαι δ κατάλογος όλων τών ειδών όσα μάς κάμνουν 
γνωστά δ Γαριδέλ, ό Βερνάρδος, ό Άμορω, δ Ταβαντή, καί 
διά τοϋτο παραπέμπομεν είς τά συγγράμματα τούτων τούς 
θέλοντας νά έπιχειρισθώσιν έ’ργον τοιοϋτον. Άρκούμεθα μόνον 
νά δώσωμεν ένταΰθα γενικά; τινας άρχάς, δυναμένας νά χει- 
Ραγωγήσωσι τόν μέλλοντα νά έκλέξη τά καλήτερα είδη.

Κατά τήν ώρίμανσιν αί έλαϊαι είναι έν γένει μαϋραι. 'Γ- 

πάρχουν όμως είδη τινά, τά όποια κιτρινίζουν μόνον. Τοιούτου 
είδους είναι καί ή έξαίρετος blanquelte τής γής τοϋ Βω (προς 
τό μεσημβρινόν πλάγιον τών Άλπείων τής Προβιγκίας). Ε
πειδή δ πυρήν τής έλαίας είναι ώοειδής, καθ’ όσον τό σχήμα 
τοϋ καρπού διακρίνεται πλησιάζον είς τό σφαιρικόν σχήμα, 
κατά τοσοΰτον έχει καί πλειοτέραν σάρχα. Τά καλήτερα είδη 
είναι έν γένει χονδρότερα είς τήν άκραν παρά είς τήν βάσιν 
(μέρος πλησιέστερον τοϋ κοτσάλου). Αί μυτεραί έλαϊαι έν γε- 
νει παράγουν δλιγώτερον έλαιον. Αί χονδρότεροι, αϊτινες έπι- 
ζητοϋνται προς τροφήν, διότι είς μίαν χαψάν παρέχουν μεγα- 
λητέραν ποσότητα σαρκός, δέν είναι πάντοτε σχετιχώς προς 
τό όλου τοϋ βάρους των έχουσαι πλειότερον έλαιον. Τέλος 
πάντων, αν Οέλη τις νά λάβη μαθηματικήν άπόδειξιν, πρέπει 
νά άποχωρήση τό κρέας έκ τοϋ πυρήνος χαί νά έγκαταλείψη 
τήν καλλιέργειαν έκείνου τοϋ είδους τής έλαίας, τής όποιας 
τό κρέας δέν είναι τριπλάσιον τούλάχιστον τοϋ πυρήνος· άλλ
η δοκιμή πρέπει νά γείνη πρό τοϋ χειμώνος. Ή έξαγωγή τοϋ 
έλαίου ώρισμένης τίνος ποσότητος έλαιών, καί ή χατωτέρα 
ή άνωτέρα τοϋ δεχάτου τοϋ βάρυυς τών έλαιών αναλογία, 
θέλει εισθαι έ'νδειξι; έτι μάλλον βεβαιότερα.

Είναι μολαταύτα καί άλλη παρατήρησις τήν όποιαν δέν 
πρέπει νά παραμελήση οστις έμφυτεύει έλαιώνα πλησίον τών 
μεθορίων τής χώρας· πρέπει δηλαδή νά λάβη ύπ’όψιν τήν α
γριότητα τών δένδρων καί τήν ιδιότητα τοϋ ν' άντέχωσιν είς 
τό ψύχος. Είς τόν τόπον δπου ή έλαια υποφέρει συνεχέστε
ρου άπό σκληρούς χειμώνας, έγκεντρίζουσι τάς νέας φυτείας 
καί τά άναβλαστήματα τών ξηραθέντων μέ κεντράδια λαμ- 
βανόμενα άπό δένδρα, τά δποϊα δέν κατεβλήθησαν ύπό τοϋ 
ψύχους, καί τοιουτοτρόπως πολλαπλασιάζουσιν έκεΐνα τά εί
δη, τά δποϊα είναι μέν ισχυρότερα, δέν είναι όμως πάντοτε 
τά μάλλον παραγωγικά. Ή πρόνοια αυτή είναι καλή πρό 
πάντων, όταν δέν πρόκειται νά έπιταχυνθή ή άνάπτυξις τών 
φυτειών διά πλούσιας καλλιέργειας, καί τά δένδρα θελουσι 
καρποφορεί καί είς έποχάς, καθ' ας δύνανται νά παρευσιασθώσι

‘ ETOS 9—ΦΓ4. 107-ΙΑΧΟΓΛΡΙΟΣ |«82. 3? 
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νέοι κίνδυνοι καταστροφής. Δυνάμεθα όμως νά προφυλαχθώ- 
μεν από τάς τοιαύτας συνέπειας, συγκρίνοντες τάς πιθανότη
τας τών κινδύνων τούτων μέ τά προϊόντα έκείνων τών έλαιο- 
δένδρων, άτινα παράγουσιν έλαιον κατά το τρίτον ή τό ήμισυ 
πλειότερον, καί μέ τήν ταχύτητα μέ τήν οποίαν τά τοιαϋτα 
δένδρα άναβλαστάνουσιν, άποκτήσαντα άπαξ, διά πλούσιας 
καλλιέργειας, ρίζας άφθονους καί ίσχυράς.

Ε . Mt'tret όι ur προ/ιηθευό/ιεθα τα φυτά.

α'. Ή σπορά φαίνεται ή φυσικωτέρα μέθοδος διά νά προ- 
μηθευώμεθα φυτάδιον καί μολοντούτο, ή μέθοδος αυτή είναι 
δλιγώτερον έν χρήσει. Άντέτάξαν κατά τής μεθόδου ταύτης 
τήν δυσκολίαν τής φυτρώσεως τών σπόρων, ήτις συνήθως δέν 
γίνεται είμή άφοϋ μείνωσιν ούτοι έπί δύω έτη είς τήν γήν, άλλ’ 
έγεινεν ήδη γνωστόν ότι, όταν σπάσωμεν τούς πυρήνας καί 
σπείρωμεν τά αμύγδαλα αύτών, φυτρόνουν τάχιστα. Ήμεϊς 
πρώτοι έβάλομεν είς πράξιν καί έκοινοποιήσαμεν τήν μέθοδον 
ταύτην κατά τό 1822. Δύσκολον μόνον ήτον τό νά σπαται 
ό πυρήν, χωρίς νά βλάπτεται τό αμύγδαλου. Ό Κ. Γασκέτ 
έφεϋρεν έργαλεϊον, διά τοϋ όποιου ή εργασία αυτή έπέτυχεν 
αξιόλογα. Όταν τά αμύγδαλα έξαχθώσιν έκ τών πυρήνων, 
διαβρέχονται μέ άνάμιγμα έκ κόπρου βοείου καί γής άργιλ- 
λώδους, καί σπείρονται πυκνά κατά τόν 'Απρίλιον. Τά νέα 
έλαιόφυτα δέν άργοΰν νά φυτρώσωσιν, καί τότε άραιοϋνται 
καί μεταφυτεύονται κατά τό έπόμενον έτος, είς άπόστασιν 
μεταξύ ίων Ομ. 80, είς γήν καλώς δουλευμένην, κοπρισμέ- 
νην καί ποτιζομένην τακτικώς. Προσέχουν δέ νά διατηρώσι 
τήν φυτείαν καθαράν άπό χόρτα. Τό έβδομον έτος λαμβά- 
νουσι τά ήμίση τών φυτών πρός έμφύτευσιν, άφοϋ προηγου
μένως κεντρωΟώσιν έκαστον δέ στοιχίζει είς τόν φυτουργόν, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής δαπάνης τοϋ κεντρώματος, 45 
λεπτά.

β’. Λαμβάνομεν ευκόλως επίσης φυτάδιον, άποσπώντες 

σχίζας, έχούσας όλίγον φλοιόν άποφύσεως βλαστοφορου, ευρι
σκόμενης είς τήν βάσιν τοϋ κορμού τών μεγάλων έλαιών. Αί 
σχίζαι αύται φυτεύονται τήν άνοιξιν είς γήν καλοδουλευμέ- 
νην καί είς άπόστασιν Ομ, 80. Ήμεϊς αυτοί άνεπληρώσαμεν 
πολλάς έλλείψεις τοϋ έλεώνος, μετά τόν μέγαν παγετόν τοϋ 
1789, μέ έλαιόφυτα παραχθέντα κατά τήν μέθοδον ταύτην.

γ'. Δυνάμεθα άκόμη νά φυτεύσωμεν μοσχεύματα (γροθιά), 
δι’ άλλης τινός μεθόδου, ?.αμβάνοντες δηλαδή κλάδους 0μ,02 
μέχρι Ομ, 03 διαμέτρου, τούς όποιους χώνομεν είς τήν γήν, 
εις βάθος 9μ, 20, ή λαμβάνοντες καί κλαδία λιανότερα καί 
μακρότερα, τά όποια στρώνομεν είς τήν γήν είς βάθος Ομ,2Ο. 
ΊΙ μέθοδος αύτη πρό πάντων έκτελεϊται είς τήν 'Ισπανίαν. 
Ό Βερνάρδος, ίδών τό δμοιόμορφον τών ειδών είς τούς έλαιο- 
φόρους τόπους, έσυμπέρανεν οτι ή μέθοδος αυτή ήτον άλλοτε 
γενικώς έν χρήσει, διότι δίδει δένδρα άκέραια άπό τής βάσεως 
(άκέντρωτα), καί ή μέθοδος αυτή είναι ή περιγραφομένη καί 
άτό τούς αρχαίους τής γεωργίας συγγραφείς.

δ’. Ή μέθοδος, ή μάλλον έν χρήσει σήμερον, συνίσταται 
είς το νά μεταχειρίζωνται τάς παραφυάδας τάς γενομένας 
είς τήν βάσιν τών έλαιών, άποσπώντες αύτάς μέ τινας ρίζας, 
όταν απέκτησαν τό άπαιτούμενον διά τήν μεταφύτευσιν πά
χος, δηλαδή όταν απέκτησαν Ομ, 03 διάμετρον. Κατά τά 
συνήθη έτη, τά έλαιόφυτα ταϋτα πωλοΰνται άπό 2 μέ
χρι 3 φράγκων. Άλλ’ είναι εύθηνότερα μετά τά έτη τής έκ 
τών παγετών προερχομένης θνησιμότητος, διότι πάσα έλαια, 
κοπεϊσα είς τήν βάσιν, δίδει ύπαρξιν είς πλήθος παραφυάδων, 
πλειοτέρων άπό τάς άπαιτουμένας πρός άναπλήρωσιν τών έκ 
τοϋ παγετοΟ ζημιών.

ε'. Είς τούς τόπους οπού φυτρόνουσι πολλαί άγριελαΐαι 
είς τά δάση καί τά βουνά, έκλέγουν τάς καλητέρας καί τάς 
μεταφυτεύουσιν εις τάς έλαιοφυτείας. Τά πλειότερα τών φυ
τών τούτων, φαγωμένα άπό τά πρόβατα, είναι συνήθως γε- 
γηρακότα, στρεβλωμένα καί καχεκτικά, καί μόλις εις τινας 
μεμονωμένα; ή δυσπρόσιτους θέσεις εΰρίσκονται δλίγαεύθαλή.
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Έμπορε? όμως νά σχηματίση τις φυτώριον έκ νέων φυτών 
μονοετών, τά όποια νά μεταφυτεύση είς καλόν έδαφος.

ΊΙ έπιτυχία τής έμφυτεύσεως τών έλαιών συνίσταται, καθ’ 
ήμας είς τήν έκλογήν δένδρων δυνατών, υγειών, έχόντων 
πολλάς ρίζας, καί δυναμένων νά καρποφορήσωσιν άμέσως. 
Διά τοΰτο δ γεωργός, δστις έννοεϊ τό συμφέρον του δεν πρέπει 
νά πτοηΟή άπό τήν τιμήν τών δένδρων, όταν πρόκειται νά 
προμηθευθή τοιαϋτα. Οί φυτοχόμοι Οέλουσιν έκτελέσει τό 
συμφέρον τό όποιον Οέλουσιν επιτύχει, παράγοντες δένδρα 
ολως έτοιμα και καλώς περιποιημένα, καί εύρισκοντες καλάς 
τιμάς, προχειμένου νά τά πωλήσωσιν είς τόν τόπον των. Τό 
συμφέρον τοϋ γεωργού συνίσταται είς τήν άπόκτησιν νέων 
δένδρων, προερχόμενων άπό σπόρους, ώς είπομεν άνωτέρω, 
και άπό τοϋ έβδομου έτους δύναται ν’ άφαιρή τά ήμίση τών 
φυτών, ν’ άφίνη δέ τάάλλα ήμίση είς άπόστασιν 1μ, 60. Τά 
τοιαϋτα φυτώρια, φυτώρια προσδοκίας ονομαζόμενα, διατηρούν
ται, καλώς δουλευόμενα καί κοπριζόμενα, και μέχρι τοϋ δέ
κατου τετάρτου έτους αύτών δύνανται νά δώσωσι δενδρύλλια 
τά όποια, δύω έτη μετά τήν έμφύτευσίν των Οέλουσιν εΙσΟαι 
ίσα μέ τά πρό 14 έτών φυτευΟέντα. Ιδού αί λεπτομέρεια! 
τής τοιαύτης έπιχειρήσεως.

'Ερ.φύτευσις νέων φυτών ex απόρου εντός εκος στρέμματος 
χηπουριχής^ στεγνής χαί ι.Ιαφράς.

1. ’Επικαρπία τής γής (118 χιλιόγραμμα σίτου κατ’έτος)
έπί 7 έτη . . . . . . . . . . 825Ζ

2. Λιπάσματα είτε είς τήν άρχήν ^ιφΟέντα, είτε κατά
τό λοιπόν διάστημα τής φυτείας, μετροϋντα 
50 χιλιόγραμμα άζώτου...................................... 335

3. 1562 φυτά έκ σπόρου πρός 3 χιλιόγ. σίτου τά 100 47
4. Άνασκαφή τής γής είς βάθος Ομ, 50 . . . . 160
5. Τρεις καλλιέργεια1, κατ’ έτος...........................233
6. Κέντρωμα καί ξεμπουμπούκιασμα.................... 290

1891Χ

Κάθε φυτόν άξίζει πρός
1!21=>17,2 σίτου (λεπτά 32).

1562

Τό έβδομον έτος πωλοΰνται τά ήμίση τών φυτών έπικερ- 
δώς. Άλλ’ ύποΟέτομεν δτι έπωλήΟησαν είς τήν πραγματικήν 
των άξίαν. Ό λογαριασμός τότε τοϋ φυτωρίου τής προσδο

κίας θέλει εισΟαι δ εξής :

1. Τιμή τών μενόντων είς τό φυτώριον φυτών 9457, 5 σίτου
2. ’Επικαρπία τής γής έπί επτά έτερα έτη 826, Ο
3. Λιπάσματα 150 χιλ. άζώτου (3 κοπρί-

σματα).............................. 1005, Ο
4. Έτήσιαι κα>λιέργειαι................ 233, Ο
5. Κλαδεύματα καί φροντίδες .... 290, Ο

32997. 5
Τόν 14 χρόνον λαμβάνομεν 782 φυτά,

3299
άξίζοντα ■ =47, 2 σίτου (1 φρ. 13) έκαστον.

ι 82
Τοιαϋτα φυτά άξίζουν πλειότερον τών 6 φράγκων είς τήν 

άγοράν, καί ή έπιτυχία τής φυτείας είναι αναμφίβολος.

ΣΤ'. Γη χατά.ΙΛη.Ιος είς την ε.Ιαίαν.

Ή έλαια ολίγον κατ’ όλίγον έδιώχΟη είς τάς ξηράς, τάς 
άνύδρους και τάς άβαΟεΐς γαίας, είς τάς όποιας ή καλλιέργεια 
τών άντιζήλων αύτής, ή άμπελος καί ή μωρέα, δέν δύναται 
νά ευδοκιμήση. Δέν έπιχειρίζονται πλέον τήν έμφύτευσίν έλαι- 
ώνων είς γαίας βαθείας καί πλούσιας· καί όμως είς τοιαϋτα 
έδάφη ή έλαια ήμπορεϊ νά φΟάση είς τήν έντέλειαν τής βλα- 
στήσεώς της. Είς τά τροχαλώδη εδάφη, δπου ανέχονται αυ
τήν είσέτι, καί δπου έμφυτεύουσιν αύτήν ένίοτε, δίδει δλίγους 
καρπούς, καί ή τοιαύτη μετριότης τοϋ προϊόντος αύτής γίνε
ται πρόξενος ώστε ή καλλιέργειά της νά μην έ’χη τόσην ϋπό- 

ληψιν.
Ή έλαια, καλώς περιποιούμενη, έΟεωρεϊτο άπό τόν καιρόν 
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τοϋ Κολουμέλλα ώς το πρώτιστον τών δένδρων. Κατ’ έκεί- 
νους όμως τούς καιρούς δεν έξώριζον αυτήν είς τάς αγόνους 
χαράδρας, άλλ’ ήτο προσδιωρισμένη διά τα καλήτερα έδά
φη, και έθεωρεϊτο άξια τής μάλλον πεφροντισμένης καλλιέρ
γειας, καθώς φαίνεται ακόμη είς τήν 'Γυρρηνίαν και είς τούς 
έλαιώνας τής Προβιγκίας- Είδομεν προσέτι έλαίας έμφυτευ- 
μένας είς τά κοιλώματα τών βράχων, διδούσας αρκετόν 
προϊόν, και τοϋτο προήρχετο έκ τοϋ δτι έξήπλονον τάς ρίζας 
των έντός τών χασμάτων τών βρά/ων, ή διότι έρ^ίπτοντο 
είς αύτάς αρκετά λιπάσματα, καθώς είς τάς έντός κιβωτίων 
καλλιεργουμένας πορτοκαλλέας. Τοιοϋτος όμως δέν είναι ό 
σκοπός τής καλής καλλιέργειας. Ή έλαια έχει τήν ιδιότητα 
νά όποφέρη τήν κακήν μεταχείρισιν πλειότερον άπό τά λοιπά 
δένδρα. ’Αλλά δέν δίδει άφθονον προϊόν άλλοΰ, παρά μόνον 
είς θέσεις όπου και άλλα δένδρα εύδοκιμοϋν. Αί έλαιοφυτεϊαι 
δέν λαμβάνουν μεγάλην έκτασιν διά μόνον τον λόγον δτι ά- 
ναγκαζόμεθα νά προσδοκώμεν έπί μακρον χρόνον τό προϊόν αυ
τών, οσάκις ή έμφύτευσις γίνεται κατά τάς κοινάς μεθόδους. 
Κατεδείξαμεν ήδη τά καλήτερα μέσα τής συντομεύσεως τοϋ 
χρόνου τής προσδοκίας μας ταύτης.

Ή έλαια ευδοκιμεί είς δλα τά είδη τής γης. ’Άν φαίνεται 
δτι φοβείται τήν άργιλλώδη γήν, τοϋτο συμβαίνει διότι αυτή 
είναι συνήθως υγρά κατά τόν χειμώνα, καϊ πραγματικώς ό 
δρος ούτος είναι ό μόνος είς τ ήν έλαίαν ασύμφορος. Π αρετή- 
ρήθη είς Βάρ δτι ή φυτευθεΐσα είς τιτανώδη έδάφη ήτον πο- 
λυκαρποτέρα παρά τήν φυτευΟεϊσαν έπί τών σ/ιστολίΟων καί 
γρανιτών. Δέν πειράζει, άλλως τε, άν ή έπιφάνεια τοϋ έδά 
φους ήναι πετρώδης, φθάνει μόνον τά λιθάρια νά ήναι μεμιγ- 
μένα είς τα κατώτερα στρώματα μέ μεγάλην ποσότητα γής. 
"Ενεκα τής έλαίας καθίστανται ούτω χρήσιμα έδάφη, τών 
όποιων ή έπιφάνεια είναι τοσοΰτον ξηρά καί άνυδρος, ώστε τά 
προϊόντα τών έπετείων φυτών δέν δΰνανται είς αύτά νά εύδο- 
κιμήσωσιν.

"Αν ο αγρός ήναι εύκολον νά ποτισθή, ήμπορεϊ νά πρόκυψη 

μεγίστη ώφέλεία έκ τής ευκολίας ταύτης, διά τής έπιτυχίας 
τών προϊόντων. Είς τά δροσερά έδάφη τό προϊόν είναι έν γέ- 
νει άνάλογον μέ τήν ηλιακήν θερμότητα, τήν όποιαν διατηρεί 
τό έδαφος, καί τήν όποιαν δέχονται τά σκιερά σώματα. Διά 
τοϋτο ή έκθεσις τοϋ έδάφους έχει μεγάλην έπιρροήν είς τήν 
καλλιέργειαν τής έλαίας. Τά σκεπάσματα δέν έχουν μικρο- 
τέραν έπιρροήν, καί δυνάμεΟα νά κρίνωμεν έκ τοϋ ακολούθου 
πειράματος. Θερμόμετρου, τεθέν είς τόν ήλιον έπί τοίχου υψω
μένου δύω μέτρα, άνωθεν τοϋ θερμομέτρου, πρός μεσημβρίαν, 
μας έδωκε θερμότητα δλιγωτέραν κατά G έ’ως 7 βαθμούς, είς 
τό ήμέτερον κλίμα, άπέναντι τοϋ ψυχροϋ βορείου άνεμου, 
παρα άν δ τοίχος είχεν ύψος 13 μέτρων άνωθεν τοϋ θερμομέ
τρου. Ό ψυχρός άνεμος κλίνει άνωθεν τής άκρας τοϋ τοίχου 
καί ψυχραίνει τον ευρισκόμενον είς έπαφήν μέ τό έργαλεϊον. 
Τό πείραμα τοϋτο μάς έξηγεϊ τά καλά αποτελέσματα, τά ό
ποια δίδουν αί πρός μεσημβρίαν κεκλιμέναι καί προφυλαγμέ- 
ναι έλαιοφυτεϊαι. Δέν δυνάμεΟα μολαταύτα νά μή προσθέσω- 
μεν δτι αί τοιαϋται έλαιοφυτεϊαι είναι μάλλον έκτεθειμέναι 
εις τά αιφνίδια παγώματα.

Ζ'. Ζ/ερΐ ijtyvttvffta»'.

Αί έμφυτεύσεις γίνονται διαφοροτρόπως, κατά τήν φύσιν 
τοϋ έδάφους. "Αν ή τροχαλώδης ή πετρώδης γή δέν είναι 
κατάλληλος πρός παραγωγήν έπετείων φυτών, πρέπει νά 
σκεπάση τις ολόκληρον τήν έπιφάνειαν αύτής μέ έλαίας. 
Άπ’ έναντίας άν τό έδαφος ήναι έπιδεκτικόν νά φέρη άλλα 
προϊόντα, πρέπει αί έλαϊαι νά φυτευθώσιν είς σειράς άπεχού- 
σας πρός άλληλας, εις τρόπον ώστε νά μένη μεταξύ αύτών 
διάστημα έλεύθερον, προσδιωρισμένον δι’ άλλας καλλιέρ
γειας. Τάς φυτείας ταύτας δνομάζουν, είς τά μεσημβρινά 
μέρη, σ τ ο ι χά δ α ς ‘II έλαια τόσον περισσότερον συμβι
βάζεται μέ τόν τρόπον τούτον τής έμφυτεύσεως, καθόσον ή 
κεφαλή αύτής (τό σώμά της) είναι μικροτέρα τής τών άλ
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λων δένδρων, σχετικώς μέ τό εισόδημα, ή δέ έξάτμιοις τήν 
όποιαν προξενεί είς τό έδαφος είναι μετριωτέρα καί στεγνόνει 
αυτό ίλιγώτερον καί τέλος πάντων ή σκιά αύτής είναι όλι- 
γώτερον ψυχρά, τών φύλλων αύτής θερμαινομένων πλειότε
ρον άπά τά φύλλα τών έχόντων ίσχυροτέραν έξάτμισιν δέν
δρων, ώς τής μωρέας, τής καρύας, κτλ. Ή έμφύτευσις είς 

ταινίας έχει άκόμη τό πλεονέκτημα νά χρησιμοποιή 
τό έοαφος καθ’ όλην τήν νεαράν ηλικίαν τών δένδρων, και 
νά μήν έπιβαρύνωνται ταϋτα μέ τό βλον τής έπικαρπίας, 
τών έξόδων τής καλλιέργειας και τών λιπασμών τής γής.

Ό προσδιορισμένος πρός έμφύτευσιν αγρός καλλιεργείται 
είς βάθος Ομ, 40 διά νά δύνανται αί ρίζαι νά έκτείνωνται 
έλευθέρως, διά νά μή λιμνάζωσι τά ϋδατα είς τήν έπιφάνειαν, 
χαέ διά νά διατηρήται ή δροσερότης του έδάφους. Άν ό 
αγρός ήναι κάθυγρος, πρέπει ν’ άπαλλαχθή τής υγρασίας διά 
χανδάκων υπογείων (διά τής δχετεύσεως). Όταν ή γή έχη 
πολλήν άγριάδα, πρέπει, προ τής έμφυτεύσεως τών έλαιών, 
νά σπαρώσι πολλάκις είς αύτήν κατά συνέχειαν σκαλιστικά 
προϊόντα διά νά καταστραφη. Δέν πρέπει δέ νά γείνη ή βα- 
Οεΐα καλλιέργεια είς τό έδαφος, προτοϋ ή άγριάδα έξαλειφθή.

Άν τά δένδρα θά φυτευθώσι πεπυκνωμένα, πρέπει νά πα
ρατηρηθώ τό ύψος είς τό όποιον φθάνουν αί μεγάλαι έλαϊαι 
τοϋ τόπου. Τό ύψος τοΰτο θέλει προσδιορίσει τήν άπόστασιν 
τών δένδρων πρός άλληλα, διότι ή έλαια κρατεί τόν καρπόν 
καί παράγει τήν άναγκαίαν αύτοΰ ποσότητα μόνον είς τά μέρη 
αύτής τά είς τόν ήλιον έκτεθειμένα. Είναι λοιπόν έπάναγκες 
ώστε έπί τής έαρινής ισημερίας τά δένδρα νά μή σκεπάζων- 
ταε άμοιβαιως ύπό τής σκιάς των. Διά νά μήν έμβωμεν είς 
πολύπλοκον λογαριασμόν περί τών διαφόρων άζιμούθων τοϋ 
ήλιου, κατά τάς διαφόρους έποχάς τής πορείας του, λέγομεν 
μόνον οτι ένεργεϊ τις μεθ’ ικανής άκριβείας, έμφυτεύων τάς 
σειράς τών δένδρων άπ’ άρκτου πρός μεσημβρίαν, και δίδων 
εις αύτά τοιαύτην μεταξύ των άπόστασιν, ώστε τό πρός με
σημβρίαν νά μή δύναται νά σκεπάση διά τής σκιάς του τό 

πρός άρκτον αύτοΰ, κατά τήν μεσημβρίαν τής 22 μαρτίου 
(νέου έτους). Πρέπει πρό πάντων νά προσδιορισθή τό κατά 
τήν μεσημβρίαν ύψος τοϋ ήλιου τής ημέρας έκείνης καί τό 
πλάτος τοϋ τόπου όπου πρόκειται νά γείνη ή φυτουργία. Κατα 
τήν ισημερίαν τής άποκλίσεως τοϋ ήλιου, ούσης είς τό μη
δενικόν, τό μεσημβρινόν ύψος αύτοΰ είναι τό συμπλήρωμα τοϋ 
πλάτους. Ούτω, κατά τό πλάτος τής Όράνζ (44’ 8'), κατά 
τήν ισημερίαν, έχομεν Μ=90—44’ 8'=45· 52'. Γνωρίζον- 
τες τότε τό ύψος είς τό όποιον ύψοΰνται τά δένδρα, καί ύποθέ- 
τοντες ότι τό ύψος αύτών δύναται νά φθάση τά5 μέτρα, πρέ
πει νά άναλύσωμεν τό Ορθογώνιον τρίγωνον ΑΒΓ, τοϋ οποίου 
τό A Β είναι τό ύψος τοϋ δένδρου, Ισον 5 μέτρων. Ή γωνία 
Γ είναι τό μεσημβρινόν ύψος=45° 52. Ή γωνία Α=44’ 81, 
καί έχομεν τήν άναλογίαν: Ή μί το νον τών 44’ 8’: 5:: Η
μίτονον τών 45’ 52':Χ=5μ, 15. Τοιουτοτρόπως, προς 
τά άρκτικά μεθόρια τής χώρας τών έλαιών, ήέλαχίστη άπό- 
στασις τών δένδρων πρέπει νά είναι σχεδόν Γση τοϋ ύψους αύ
τών. Οι γεωργοί τών μεσημβρινών έπαρχιών τής Γαλλίας, 
παραδεχθέντες τήν άπόστασιν τών 5 μέτρων, εύρον τήν άπό- 
στασιν είς τήν όποιαν τά δένδρα των πρέπει νά φυτεύωνται 
διά νά μή στερώνται τον ήλιον. Είς τήν Αλγερίαν (36° 47 
πλάτους) έχομεν μεσημβρινόν ύψος τοϋ ήλιου, κατά τήν ιση
μερίαν, Μ=53*  13'. Άν τά δένδρα τής ’Αλγερίας ύψοΰνται 
10 μέτρα, έχομεν τήν άναλογίαν ΊΙμίτο νον 36 47: 10:: 
Ημίτονον 53’ 13': X =7μ, 48. "Οσερ πλησιάζωμεν προς 
τόν ισημερινόν, τοσούτω περισσότερον ή άπόστασις τών δέν
δρων, άναλόγως τοϋ ύψους των, πρέπει νά είναι μικρότερα.

Άν τό έδαφος είναι κατάλληλον νά έμφυτευθη εις ται
νίας, δίδουν είς αύτας πλάτος 8 μέχρι 10 μέτρων, καί είς 
τάς σειράς τά δένδρα δύνανται νά μήν άπέχωσι πλειότερον 
άπό τήν δεικνυομένην έκ τοϋ υπολογισμού άπόστασιν. Αν 
δέν ήμπορή νά μεταφυτεύση τις τήν έλαίαν, άφαιρών αύτήν 
άπό τόφυτώριον μ’ δλον τό χώμά της, καί χωρίς νά συμπλε 
χθώσιν αί ρίζαι της, πρέπει νά τής κόψή τούς κλάδους, προ- 
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τοϋ τήν βάλή είς τήν γην. Άν δέ ήτον έγκεντρισμένη είς τό 
φυτώριον, καί δέν είχε σχηματισμένην κεφαλήν, κόπτουν τό 
’Τελεχος αύτής είς τό ύψος τό όποιον σκοπεύουν νά δώσωσιν 
είς τόν κορμόν της, και είς τήν Οέσιν οπού θέλουν νά γείνωσιν 
οί κλάδοι της (νά στεφάνωσή). Ό προσδιορισμός τοϋ ύψους 
αύτοϋ έξαρτάται έκ πολλών περιστάσεων. Τό δένδρον είναι 
κατά τοσοϋτον ίσχυρότερον, καθόσον είναι χαμηλότερον βλα- 
στάνει μέ περισσοτέραν εύχαρίστησιν. Συμβαίνει πολλάκις 
κατά τάς ξηράς ανοίξεις νά βλαστάνωσι τά νέα φυτά κάτω
θεν, και νά ξηραίνεται τό υπόλοιπον στέλεχος. Αί χαμηλαί 
έλαϊαι βλαστάνουσι καλήτερα άπό τάς ύψηλάς. Πρέπει διά 
τούτο νά προτιμώμεν τό πρώτον τρόπον. Τό ΰψος άνωθεν τοϋ 
λάκκου νά ήναι λίαν μικρόν. Μία τών ώραιοτέρων έλαιοφυ 
τειών, τάς οποίας εΓδομεν, είχεν υψηλά τά στελέχη μόνον 
Ομ,25. ’Εν γένει διδουσιν είς τας έ) αίας ΰψος Ομ,80 εκατοστών. 
Άλλ' αν τά ποίμνια έμβαίνωσιν εις τόν έλαιώνα, καί δέν ήναι 
γεγυμνασμένα, όπως ήναι τά λεγάμενα ευαίσθητα είς 
τούς έλαιοφόρους τόπους, όπου τά ζώα ταϋτα δέν τολμώσι 
νά ΰψώσωσι τήν κεφαλήν διά νά κυττάξωσι τό φύλλωμα 
τών έλαιοδένδρων, διά τό όποιον είναι τόσον λαίμαργα, πρέ
πει ν’ άποφασίση τις άπ’ άρχής νά κάμη τό στεφάνωμα τών 
κλάδων είς ΰψος είς τό όποιον τά ζώα νά μή φθάσωσιν, ήτοι 
1 μ,50 ή 2 μέτρων. Αί ύψηλαί αύται φυτεϊαι ευδοκιμούν όλι- 
γωτερον, καί μάλιστα είς τά στεγνά έδάφη. Τά δένδρα 
έχουσι τήν τάσιν νά βλαστάνωσι χαμηλά, πρέπει δέ ό κορ
μός νά βλαστοκοπήται άκαταπαύστως, και απαιτείται τότε 
νά παρέλθη πολύς καιρός μέχρις ου σχηματίσωσι καλήν κε
φαλήν. Τά πλανώμενα ποίμνια είναι τό μεγαλήτερον έμπό- 
διον είς τήν έπιτυχίαν τών έλαιοφυτειών έκεϊ όπου υποφέ
ρουν νά έχωσι τοιαΰτα.

ΤΙ φυτεία δύναται νά γείνη κατά πάσαν ώραν τοϋ έτους, 
και τό θέρος άκόμη, μέ τήν διαφοράν δτι πρέπει νά ποτίζεται 
άφθόνως μέχρις ού πιάση έντελώς. Έφυτεύσαμεν ουτω χον
δρότατα δένδρα, τά όποια ή εύθυγράμμησις όδοϋ τίνος μάς 

ύπεχρέωσε ν’ άφαιρέσωμεν. Έντός δύο έτών άνεπτύχθησαν οί 
κλάδοι, τούς όποιους ειχομεν άφαερέσει, και ειχον άναλάβει 
τό πρότερον σχήμά των. Αλλά, πρός άποφυγήν τής δαπάνης 
τών ποτισμάτων, πρέπει νά προτιμηθή τό φθινόπωρον προς 
έμφύτευσιν είς στεγνάς γαίας. Ό χυμός τοϋ νέου έλαιοδέν- 
δρου, στερηθέντος τής κεφαλής του, σταματά, καί δύναται 
διά τοϋτο νά μήν ΰποφέρη, άν συμβή μέγα ψϋχος. Είς τάς 
δροσεράς ή ύγράς κατά τόν χειμώνα γαίας, πρέπει νά φυ· 
τεύτ] τις τό έαρ.

Άν το έδαφος δέν άνεσκάφη έντελώς, πρέπει νά γείνωσιν 
οί λάκκοι έξ 1μ,5Ο, τετραγωνικοί, και βαθεϊς 0μ,70. Έντός 
μιας ημέρας δύναται ν’ άνοιχθώσι 8 ή 9 τοιοϋτοι λάκκοι 
παρ' ένος άνδρός. Άλλ’ άν κάμη τις άνασκαφήν, δύναται νά 
άρκεσθή ν’ άνοιξη λάκκον χωρουντα τό προσκολλημένον είς 
τάς ρίζας τοϋ δένδρου χώμα, τό όποιον δέν πρέπει νά χωθή 
βαθύτερα άφ’δσον ήτον προτήτερα είς τήν γήν χωμένον. Άν 
και φροντίζωσι νά ποτιζωσι τάς φυτευομένας κατά τήν άνοι- 
ξιν έλαίας, έπειδή όμως δέν γίνεται έντελές τό πότισμα, 
όταν μάλιστα πρόκειται νά μετακομισθή τό ΰδωρ μακρόθεν, 
συμβαίνει όχι σπανίως ν’ άποτυγχάνη τό δέκατον τών φυ
τών. Έκ τών φθινοπωρικών φυτουργειών ημείς έχάσαμεν 
όλίγιστα.

Είδαμεν ε!ς τήν Κορσικήν εκτεταμένους έλαιώνας, τών όποιων 
τό έδαφος δέν έκαλλιεργεϊτο παντάπασιν. Επειδή το έδαφος 
δέν άνήκει είς τόν ιδιοκτήτην τών δένδρων, ό κύριος τοϋ έδά
φους μεταχειρίζεται αύτό ώς λειβάδιον, και δέν άνέχεται διά 
τών άροτριώσεων νά καταστραφή τόποόφυτον ένδυμα 
τής νομής. Έκ τούτου προέρχεται οτι τά έπέτεια φυτά δα- 
πανώσι τήν ουσίαν τής γής, άπορροφώσι τήν ύγρασίαν, και ή 
γή, ήτις ποτέ δέν έδουλεύθη, χρησιμεύει ώς φωλεά είς τούς 
σκώληκας καί τά έντομα όσα προσβάλουν τάς έλαίας. Διά 
τοϋτο, εις τά μέρη έκεϊνα, λογαριάζουν μόνον μίαν καλήν καρ
ποφορίαν άνά πάσαν πέντε έτών περίοδον. Δι’ άλλους λόγους, 
ίσως, οί έλαιώνες τής Σικελίας δέν λαμβάνουσι καλητέραν
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περιποίησιν. Καί όμως ή έλαια αισθάνεται τά αποτελέσματα 
τά μάλλον φανερά τοϋ καθαρίσματος και τής θρίψεως τής 
γής, κα'ι δύναται νά διακρίνη τις διά τοϋ οφθαλμού τάς 
έλαίας δσαι καί συχνά και καλά καλλιεργούνται. Αί καλλι
έργεια». δέν πρέπει νά γίνωνται βαθεϊαι, άν τά δένδρα προ 
πολλοϋ καιροΰ έσυνείθισαν εις έπιπόλαιον έργασίαν, διότι άλ
λως ήθελον β/<άπτεσθαι αί πλησίον τής έπιφανείας ρίζαι. Είναι 
όμως ωφέλιμον νά συνειθίζωσιν απ’ αρχής τά νέα έλαιόφυτα 
εις έργασίαν βάθους Ομ,27 τούλάχιστον, και τοΰτο συνήθως 
κατορθοΰται, δταν κατά τά πρώτα έτη καλλιεργηθώσιν είςτά 
κενά διαστήματα τών μικρών έλαιοδένδρων φυτά έπέτεια. "Ο
που αί έλαϊαι συλλέγονται τον νοέμβριον, τό πρώτον δούλευμα 
γίνεται εύθύς μετά τήν συλλογήν. Ακολούθως σκαλίζεται 
τρεις φοράς ή γή, καί πρώτην μεν, άφοΰ παρέλθωσι τά ψύχη 
τοϋ χειμώνος, δευτέραν κατά τον μάϊον, δταν τά έπέτεια 
χόρτα βλαστήσωσι καλώς, καϊ προτοϋ παύση ή άνθισις των, 
καί τριτην κατά τόν αυγουστον διά νά έκριζωθώσι καί κατα- 
στραφώσιν ή άγρωστις καί τά ζώσιμα φυτά. Αί έργασίαι 
αύται γίνωνται καί διά τοϋ άροτρου, κατα τάς αΰτάς έποχάς, 
αλλά δέν απαλλάσσεται τις έκ τούτου άπό τοϋ νά περισκά- 
πτη έκάστοτε τά στελέχη τών δένδρων, τά όποια δέν δύνα
ται νά πλησιάση το άροτρου. Διά τοϋ τελευταίου σκαλίσμα- 
τος ρίπτεται ή κόπρος πλησίον τών στελεχών, καί παραχώ
νονται ταϋτα προ τοϋ χειμώνος. ’Οσάκις τά δένδρα περισκά- 
πτωνται, άφαιροΰνται άπό αύτά αί έπιπόλαιαι £ίζαι, αί προερ 
χόμεναι έκ τοϋ παραχώσματος, καί αί νέαι προσέτι 
παραφυάδες. Αί τρεις αύται έργασίαι, αΐ σταυροειδώς γινόμε
νοι, άξίζουσιν είςήμάς 3,05 χιλιόγραμμα σίτου, κατά δεκάδα 
στρεμμάτων πρέπει δέ νά προσθέσωμεν, διά τόπέριξ τών δέν
δρων γινόμενον διά τής άξίνης σκάλισμα, 26 χιλιόγρααμα 
σίτου, κατά πάσαν έκατοστύν δένδρων.

Ή ξηρασία προσδιορίζει ενίοτε τήν πτώσιν τοϋ καρπού. 
Είς τόπους οπού δύνανται νά μεταχειρισθώσι τό πότισμα, πο· 
τίζουσι τό έδαφος, άλλά δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρησις 

τής πράξεως ταύτης. Είς τόν νομόν τών Στομίων τοϋ 
’ΡοδανοΟ περιορίζονται είς τρία τό πολύ ποτίσματα. Φέ- 
ρουσι τό ύδωρ μέ αυλάκια μέχρι τών ριζών τών δένδρων, 
κατά τό άνθισμα, καί κατά τάς έποχάς τάς μάλλον ξηράς 
τοΰ θέρους

Είς τά έδάφη τά πεφυτευμένα εις τ α ιν ίας, τό κόπρισμα 
τών παρενθέντων φυτών άρκεΐ διά νά λάδωσι καί αί έλαϊαι 
έξ αύτοϋ τήν τροφήν των. Άλλ’ όταν, ένεκα τοϋ σχήματός 
των ή τοΰ κλαδεύματός των, ή ένεκα τής φύσεως τής έπι
φανείας τοϋ έδάφους, αί καλλιέργειαν αύται δέν λαμβάνωσι 
χώραν, πρέπει νά ριφθή είς τά δένδρα ό αναγκαίος είς αύτά 
λιπασμός. Συνήθως αρχίζουν νά κοπρίζωσι τάς έλαίας, άφοΰ 
άρχίσωσιν αύται νά καρποφορώσιν, άλλ’ ή έποχή αύτη ήθ3· 
λεν έπιταχύνεσθαι, άν έκοπρίζοντο άπό τής νεαράς των ηλι
κίας. Αί ρίζαι των είναι τότε δλιγώτερον έκτεταμέναι, καί ή 
κόπρος ρίπτεται πέριξ τοΰ στελέχους. Τής πρώτης αξίας 
προσοχής καρποφορίας, οδσης έκ 07,3 κατά δένδρον, καί 
17,12 άζώτου, δίδοντος 1 χιλιόγραμμου έλαίου, πρέπει νά 
ριφθή είς τά δένδρα, κατά τά πρώτα έτη, λίπασμα μετρούν 
0,3X1,12=07,336 άζώτου. "Οταν τό δένδρον άρχίζη νά 
παράγη, πρέπει όχι μόνον νά λαμβάνωμεν ύπ' όψιν τήν ση
μερινήν του παραγωγήν, άλλά και νά προβλέπωμεν διά τήν 
αύξησιν τοϋ σώματός του. Προσθέτομεν δέ τό δέκατον τοϋ λι
πασμού, τόν οποίον άπαιτεΐ τό έτήσιον αύτοϋ εισόδημα· ού
τως, άφ' ής τό δένδρον άρχίση νά παράγη 07,3, δίδομεν είς 
αύτό λίπασμα, μετρούν 07,37 άζώτου, καί είς τό δένδρον τό 
όποιον παρήγαγεν 1 χιλιόγραμμου έλαίου, I Ζ.1,12=2,24-|-0, 
22=2/.,46. Δέν πρέπει ν’άπελπίζώμεθα ποτέ διά έλαιώνα, 
παραμεληθέντα πολύν χρόνον, διότι εύκόλως ή έλαια άνανε- 
οϋται διά τών λιπασμών.

Είς τά έδάφη, όπου τά λούπινα εύδοκιμοϋν, δύναται νά 
σπειρη τις τοιαϋτα φυτά μεταξύ τών δένδρων; διά νά τά χώση 
μετά ταΰτα είς τό έδαφος, ώς χλωρόν λιπασμόν. Τά λούπινα 
είναι έξαίρετος λιπασμός. Είναι τό ίδιον ώς νά σπείρη τις 
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κουκιά, άν τό έδαφος είναι πλούσιον και αρκετά δροσερόν κα'ι 
έπιτήδειον πρός παραγωγήν τοιούτου φυτού. Και τά λούπινα 
και τά κουκιά δανείζονται τά στοιχεία τής διατροφής των 
έκ τής ατμόσφαιρας. Τό χώσιμον τής πύξου είναι έπίσης μέ- 
γας πόρος είς τούς τόπους οπού τό φυτόν τούτο είναι κοινόν. 
Είς τά ήμέτερα παράλια τής Μεσογείου κάμνουν μεγάλην 
χρήσιν τού οόνακος (aruildo donax), οστις παράγεται είς 
τά περιβάλλοντα αύτήν πολυάριθμα ίλη.

θ . Λ’.ίάιίειγια "ije ί.ΙαΙας.

Εις τούς ώπισθοδρομημένους τόπους τών μεσημβρινών με
ρών τής χώρας, δέν κλαδεύουσι ποσώς τήν έλαίαν. Τοιουτο
τρόπως τό δένδρον λαμβάνει σχήμα πυραμοειδές, ύψηλότατον. 
Οί κλώνοι του, πολύ ή όλίγον άπέχοντες άπ’ άλλήλων, είναι 
δυσπλησίαστοι, και δ χυμός, ύποχρεωμένος νά διατρέφη μα- 
κρότατα κλωνάρια, δια νά φθάση είς τούς καρπούς, δέν δίδει 
ποτέ προϊόν ανάλογου μέ τόν όγκον τής κεφαλής τοϋ δένδρου.

Διά νά διευθύνεται καλώς το κλάδευμα τής έλαίας, πρέπει 
νά έννοήσωσιν οί καλλιεργηταί καλώς τά έπόμενα γεγονότα: 
Ιον Ή έλαια άνθεϊ μόνον είς βλαστούς διετείς. 2ον Τά άνθη 
δέν δένουσι, καί δέν παράγουσι καρπόν, είμή δταν ήναι έκτε- 
θειμένα είς τάς ήλιακάς αχτίνας, κατά τό μεταλήτερον μέ
ρος τής ημέρας. 3ον Τά οριζόντεια κλωνάρια, ή τά κρεμά- 
μενα, είναι τά μάλλον καρποφόρα, και οί κάθετοι κλώνοι δέν 
παράγουσι ποτέ καρπόν. ·1ον "Όταν ΰπάρχη μέγας άριθμός 
καρποφόρων κλώνων, δ καρπός γίνεται μικρός, δίδει όλίγον 
έλαιον, και ή συγκομιδή γίνεται άνά πάσαν διετίαν (διαλεί- 
πουσα).

Αί άρχαι αϋται είναι άπολύτως άγνωστοι είς τούς βαρβά
ρους πρακτικούς, τούς κλαδεύοντας τήν έλαίαν είς τούς χον
δρούς αύτής κλώνους, και οίτινες, φαίνεται, τήν Οεωροϋσιν ώς 
δένδρον προσδιωρισμένον νά δίδη καυσόξυλα μάλλον παρά 
καρπούς. Τό κλάδευμα είναι προσέτι λανθασμένου καί είς 
πολλούς άλλους τόπους, μάλλον προωδευμένους, καί μόνον 

είς τάς δχθας τού Δουράνς πλησιάζει είς τήν τελειότητα. 
’Ενταύθα τό κλάδευμα συνίσταται Ιον είς τό νά άφαιρώνται 
δλοι οί κλώνοι οίτινες ύψοΰνται καΟέτως, καί οίτινες είναι ά· 
ληθεϊς γαστρίμαργοι· 2ον είς τό νά κόπτωνται τά κούτ
σουρα, οί ξηροί κλώνοι και τά πλάγια κλωνάρια, άτινα έξέρ- 
χονται και ύπερβαίνουσιν όλα τά λοιπά είς τό μήκος· 3ον είς 
τό ν’ άφαιρώνται έκ τών ένιαυσίων κλωναρίων έκεϊνα τά οποία 
είνα ιπλέον μέσα, νά μένη δέ έφ- έκάστου κλωναριού, είς 
δσα διατηρούνται, ή άκρινή φούντα, καί τινες άλλαι φοΰν- 
ται πλησιέστεραι τής πρώτης, διότι αύται μόναι έχουσι δύ- 
ναμιν καρποφόρου, ένώ ήθελεν έζαμβλωθή μέγα μέρος τών 
άνθών, άν δ χυμός οιενέμετο είς περισσοτέρας φούντας, έπί 
τού αύτοΰ κλώνου. Τοιουτοτρόπως πρέπει νά σχηματίζωνται 
δένδρα στρογγυλότατα, σχεδόν σφαιρικά, πλήρη είς τό σύνο- 
λον αύτών, τών δποίων οί κλώνοι είς τό σύνολον αύτών, τών 
όποιων οί κλώνοι νά ήναι διατεθειμένοι ούτω πως ώστε νά μή 
έμπερδεύωνται, οί δέ χαμηλότεροι νά κρέμανται είς τρόπον 
ώστε νά κρύπτωσιν άπό τόν οφθαλμόν τό μεγαλήτερον μέρος 
τού στελέχους, νά είναι δέ ίκανώς αραιωμένοι, ώστε νά ήμ 
πορή νά χώνη τις τήν χεΐρά του είς τό έσωτερικόν τοϋ δέν
δρου, χωρ'.ς νά βοηθήται διά τής άλλης πρός μετατόπισιν 
τών κλώνων.

Ό Κ. Λαρδιέ νομίζει δτι άπέκτησε τήν πείραν, βλαστο- 
λογών κατ’ έ'τος τούς κλώνους, αντί νά τούς άραιώνη δια τού 
κλαδεύματος, ν' άπολαμβάνη εισόδημα ένιαύσιον, ένώ τό ει
σόδημα δέν είναι πραγματικώς παρά διετές (διαλείπον), είς 
δένδρα παραφορτωμένα μέ κλώνους δευτερεύοντας κατά τό 
δεύτερον έτος, καθ’ δ δίδουν τό μέγα αύτών εισόδημα.

Διά να σχηματισθή ή κεφαλή τών νέων δένδρων πρέπει 
άπό τής 1 άπριλίου νά βλαστολογηθή τό στέλεχος καλώς, 
νά κοπώσιν οί έξέχοντες κλώνοι είς τρόπον ώστε νά ίσορρο- 
πήσωσι τά διάφορα μέρη τοϋ δένδρου, καί νά δλιγοστεύση ό 
άριθμός τών δευτερευόντων βλαστών τών κλώνων ούτω πως 
ώστε νά λάβωσι δύναμιν οί έπάκριοι βλαστοί.
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Γ. Νοσήματα τής ί.ΙαΙας.

Ή μεγαλύτερα μάστιξ τής έλαίας είναι άναμφισβητήτως 
ή μεγάλη τοΰ ψύχους έντασις, παρακολουθουμένη άπό ξεπά- 
γωμα (διάλυσιν τοϋ πάγου) γρήγορον. Όταν ή έλαια προσ- 
βληθή έχ τοϋ παγετού, τά φύλλα της κιτρινίζουν και πί
πτουν, δ φλοιός αύτής μαλακόνει καί γαγγραινοϋται. Όλα 
τά μέρη τοΰ δένδρου, οσα παρουσιάζουν τδ τελευταίου τοΰτο 
σύμπτωμα, είναι χαμένα. Περιμένουν λοιπόν τήν άνοιξιν διά 
νά γνωρίσωσι τήν έ'κτασιν τοϋ κακού, καί τότε κόπτουν έως 
έκεϊνο τό μέρος δπου διετηρήθη ή ζωή. Οί κλώνοι δσοι διε- 
τηρήθησαν δέν άργοΰν νά πετάξωσι νέους βλαστούς. "Αν δέ 
και τό στέλεχος αύτό προσεβλήθη, τό κόπτουν μέχρι ρίζης, 
χαί αί ρίζαι, αί'τινες διατηρούνται πάντοτε καί κατά τούς 
δυνατωτέρους χειμώνας, πετοϋν πολυαρίθμους παραφυάδας. 
Άφίνουν δύω ή τρεις έξ αύτών, αί'τινες, βοηθούμεναι άπό το 
σόνολον τών ριζών των, αύξάνουν καί καρποφορούν ταχέως.

Ό Βερνάρδος λέγει δτι παρετήρησεν, δπόταν έλαια τις εί
ναι πλησίον άμυγδαλέας, τάχιστα ξηραινομένης (ένεκα βέ
βαια κρυπτογάμου τίνος τών ριζών της) δέν άργεϊ καί αύτή 
ν’ άκολουθήση τήν αύτήν τύχην.

Τά έντομα είναι ακολούθως οί κυριώτεροι έχθροί τής έλαίας. 
Μεταξύ αύτών ή έρυθρά κοχενίλλη, ήτις έπικάθηται εις τούς 
κλώνους, πολλαπλασιάζεται καθ’ υπερβολήν, καί προξενεί 
τήν μετάγγισιν τοΰ χυμόν, ή όποια προσβάλλει τό δένδρον 
και καθιστά αύτό μελανού χρώματος, καί έπί τέλους τό ξη
ραίνει, άφοΰ τό κατέστησεν άκαρπον έπί πολλά έτη. Δέν εί
ναι άμφιβολία δτι τό ζεμάτισμα τών προσβεβλημένων κλώ
νων, δπως τό μεταχειρίζονται διά νά καταστρέψωσι τήν πυ- 
ραλίδα τής αμπέλου, δύναται νά έλευθερώση τήν έλαίαν άπό 
τόν έχθρόν τοΰτον, δστις καταστρέφει έλαιώνας δλοκλήρους.

Ή μυϊα τής έλαίας κατέστη τό άντικείμενον τής μελέ
της πολλών φυσικών. Ό Κ. Γκερέν Μεννεβίλ συμβουλεύει μέ
σον τό όποιον έπροτάθη ήδη άπό τόν Κ. Λαρδιέ, καί συνίστα- 

ται είς τήν έπιμελή συλλογήν τών έλαιών, άμα άναγνωρισθή 
δτι έτρυπήθησαν υπό τής μυίας. Δίδουσι τότε βεβαίως δλι- 
γώτερον έλαιον, άλλ’έκτος δτι τό έλαιον, τό όποιον περιμένει 
τις άργότερα άπό τρυπημένας έλαίας, είναι χαλασμένον, διά 
τοΰ μέσου τούτου καταστρέφεται άμέσως ή γέννησες τών 
μυιών, τριβομένου τοΰ σκώληκος αύτών μετά τοΰ καρποΰ. 
Άφίνομεν είς άλλας χεϊρας τήν λεπτομέρειαν τοΰ πράγματος 
τούτου, ώς καί τήν έξέτασιν άλλων βλαβών, δλιγώτερον ση
μαντικών, προξενουμένων άπό άλλα έντομα.

ΙΑ . Σύ>'αζις των i.lauor.

'Ισχυροί λόγοι άπαιτοΰσι νά γίνεται ή σύναξις τοϋ καρπού 
προ τής έντελοΰς ώριμάνσεώς του. *Αν  καί είναι γνωστόν δτι 
ή ποσότης τοΰ έλαιον, τοΰ περιεχομένου έντός τής έλαίας, 
αύξάνει μέχρι τής στιγμής,καθ’ ήν αυτή άποσπαται άφ’ έαυτής 
έκ τοΰ δένδρου, έπειδή όμως ή ώρίμανσις αύτη είναι διαδοχι
κή, ή σύναξις τών έλαιών έπρεπε νά γίνεται έπίσης διαδοχι- 
κώς. Άλλ’ήθελε προκόψει ή άνάγκη,ώστε έπί πολλούς κατά 
συνέχειαν μήνας νά συνάζωνται αί πίπτουσαι έλαϊαι, ώς έπί 
τό πλεϊστον μολυσμέναι άπό χώμα, κατά τούς βροχερούς 
καιρούς- ήθελε τις προσέτι άναγκάζεσθαι νά φυλάττη αύτάς 
πολύν καιρόν, μέχρις ού σύναξη ικανόν αριθμόν διά νά τάς 
μεταφέρη είς τό έλαιοτριβεϊον, άλλ’ ήθελον τότε ά ν ά π τ ε ι 
(ζυμοΰσθαι) καί ήθελεν έξάγεσθαι έλαιον κακής ποιότητος- 
ήθελε περιπλέον μένει πάντοτε ποσότης τις έλαιών, ήτις ή
θελεν άποσπάσθαι πολύ όψιμα, καί έπρεπε νά ραβδίζωνται, άν 
τά δένδρα ήσαν μεγάλα, ώστε νά τελειόνη ή συλλογή έγ- 
καίρως, καί δέν ήθελεν ούτως αποφεύγει τις τήν βλάβην, τήν 
όποιαν τοιαύτη έργασία προξενεί είς τά δένδρα. Έπί τέλους, 
άν δ καρπός διέρχεται τόν χειμώνα αβλαβής έπί τών δένδρων 
είς τούς τόπους δπου οί παγετοί είναι σπάνιοι καί όλίγον δυ
νατοί, άν ή έλαια ώριμάζη καί χονδραίνη κατά τήν έποχήν 
ταύτην, δέν συμβαίνει όμως τό ίδιον καί είς έκεϊνα τά μέρη

ΕΤΟΣ 9-ΦΪΑ. 107—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1882, 33 
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όπου ό χειμών είναι σκληρές, καί οπού ή έλαια παγόνουσα 
αμέσως αποσυντίθεται· άλλως τε, οφείλεις ν’ άκολουθήσης τό 
Ε'θιμον τοϋ τόπου, εις τόν όποιον κατοικείς, και όπου τά Ελαιο
τριβεία χλειουσι, μετά παρέλευσιν ώρισμένης Εποχής.

*Αν προσθέσωμεν εις τούς λόγους τούτους και τόν λόγον 
δτι, κατά τόν χειμώνα, αί έλαϊαι είναι Εκτεθειμένα», είς κλέ- 
πτας, δτι οί ποντικοί, οί ψάροι καί οί κόσσυφοι προαφαιροϋσιν 
ικανόν μέρος τοϋ προϊόντος, δυνάμεθα νά έννοήσωμεν δτι ή 
προκύπτουσα ζημία έκ τής ποσότητος τοΰ Ελαίου, τοϋ παρα- 
γομένου άπό Ελαίας, συλλεχθείσας πρό τής εντελούς ώριμάν- 
σεώς των, είναι μέγας συμψηφισμός.

Πρός άρκτον τής χώρας συνάζουσι τάς Ελαίας, βταν άρχί- 
ζωσι ν’ άλλάζωσι χρώμα, ήτοι κατά τήν 1 νοεμβρίου, καί 
Εξακολουθούσι τήν σύναξιν μέχρι τής 15 — 20 δεκεμβρίου. 
Είς τούς τόπους οπού ό πληθυσμός είναι βλίγος, κατ’ άναλο 
γίαν τοΰ αριθμού τών δένδρων, περιμένουσι τήν φυσικήν πτώ- 
σιν τοϋ καρποϋ, ή μάλλον ραβδίζουσι τά δένδρα μέ μακράς 
ράβδους. ’Αποτρόπαιος συνήθεια, διότι κολοβόνοντες τά νέα 
βλαστάρια, καταστρέφουσι τήν Ελπίδα τών μελλόντων προϊ
όντων, καί βλάπτουσι τήν κανονικήν άνάπτυξιν τών δένδρων. 
Τό δένδρον λαμβάνει άνίσους κλώνους, άχροτηριάζεται, καί ή 
κεφαλή αύτοΰ διόλου δέν άνταποκρίνεται μέ τό πάχος τοΰ 
στελέχους. Ή έλαια είναι πολυμοτέρα τών κερασιών, τά όποια 
συνάζουσιν έ’ν πρός εν, και, κατά τόν τρόπον τούτον, συνά
ζουσι αύτήν είς τούς τόπους οπού λόγοι ισχυρότεροι δέν άναγ- 
κάζουσιν τούς κτηματίας είς τό νά μή προαπασχολώνται περί 
τοϋ μέλλοντος τών συλλογών καί τής καλής ποιότητος τών 
προϊόντων.

Τό διά τής χε’.ρός σύναγμα απαιτεί τόσον περισσότερον 
καιρόν, δσον τά δένδρα έχουσιν δλιγώτερον καρπόν. Εις τά 
χαμηλά δένδρα εν ημερομίσθιον γυναικός δίδει, κατά μέσον 
ορον, 30 χιλιογρ. έλαιών, παραγουσών ένίοτε 7 χιλ. Ελαίου, 
άλλοτε δέ μόνον 3 χιλιογρ., αλλά, κατά μέσον ορον, 4 χιλ. 
5, "Ενεκα τοϋ γινομένου συναγωνισμού διά νά λάβη έκαστο;

Εργάτας, τά ημερομίσθια είναι άκριβώτερα κατά έν τέταρτον 
παρά τά συνήθη ημερομίσθια, καί πληρό/ovTat άπό 37,75 
μέχρι 47 σίτου, επιβαρύνεται δέ ούτως έκαστον χιλιόγραμμον 
Ελαίου μέ 07,89 σίτου (33 εκατοστά).

Αί άρτίως συλλεχθεϊσαι έλαϊαι δίδουσι δλιγώτερον έλαιον 
παρ’ έκείνας τών όποιων ή σάρξ ύπέκυψεν είς αρχήν τινα άπο- 
συνθέσεως. Τρίβονται δλιγώτερον εύκόλως. Αί κυψέλαι των 
μένουσιν άκέραιαι, καί τό έ'λαιον άποσπάται έξ αύτών μέ δυσ
κολίαν. Αλλά τό ελαιον τούτο είναι πολύ έντελέστερον, διότι 
δέν ύπέστη αρχήν τινα δξειδώσεως ή ταγγίσματος, διατηρεί 
πολύν καιρόν τήν γεΰσιν τοΰ καρποϋ, καί δλίγην πικρίαν, γεΰ- 
σιν τοσοϋτον έπιζητουμένην άπό τούς κατοίκους τής Προβιγ- 
κίας, τήν όποιαν όμως άποφεύγουσιν οί κάτοικοι τών αρκτι
κών μερών. ’Άν πρόκειται νά μετακομισθώσιν αί έλαϊαι τα
χέως είς τό έλαιοτριβεϊον, άπλόνονται προηγουμένως έπί τοΰ 
σανιδώματος, είς στρώμματα λεπτά, τά όποια, άπό καιροΰ 
είς καιρόν, ανακατώνονται διά νά μή άνάψωσι. Άλλ’ άν τό 
άλεσμα αύτών μέλλνγ νά βραδύνη, δ Κ. Λώρ συμβουλεύει νά 
τάς κλείωμεν είς κιβώτια, ή είς κάδους άνοικτούς άνωθεν, χαί 
νά τάς στιβάζομεν £ίπτοντες αύτάς, καθόσον συνάζωνται, καί 
πατοϋντες αύτάς μετά προσοχής διά νά μή σπώσι. Σχημα
τίζεται ούτως όγκος ύπό τοΰ άέρος άδιαπέραστος, οστις δέν 
άποκτα μούχλαν, ούτε ύπόκειται είς ζύμωσιν. Ακολούθως δέ 
πρέπει νά σκεπασθώσι μέ ψάθας διά νά ήναι προφυλαγμέναι 
άπό τό ψύχος. Τότε δύναται νά άργοπορήση ή Εξαγωγή τοΰ 
έλαίου πολύν καιρόν. Ό Κ. Λώρ αναφέρει τό παράδειγμα ιδιο
κτήτου ξστις, συνάξας τόν νοέμβριον καί δεκέμβριον, έξήγαγε 
τό Ε'λαιον κατά τόν άπρίλιον, μεταχειρισθείς τήν μέθοδον 
ταύτην. Τό ελαιον ήτον άφθονον καί Εξαιρέτου ποιότητος, 
Επωλήθη δέ είς τήν αύτήν τιμήν Εκείνου τό όποιον είχε πα- 
ραχθή πρό τοΰ χειμώνος.

Τά έξοδα τοΰ Ελαιοτριβείου πολύ διαφέρουσι κατά τού; τό
που; ή κατά τήν Εντέλειαν τής Εργασίας. Όπου τό έλαιον 
εξάγεται, δσον το δυνατόν, Εντελώς, καί δπου τά ζώα δέν Οέ-
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λουσι τά έλαιοκόκκια, διότι etvat πολύ στυμμένα, εύρίσκομεν, 
ώς π. χ. έν Μασσαλί^, έξοδα 4 φράγκων διά μίαν ποσότητα 
έλαιών, δίδουσαν, κατά μέσον δρον, 28Χ,85, δηλαδή 14 έκα- 
τοστά κατά χιλιογρ. έλαίου (ΟΧ,5 σίτου). Έν Ταρασκόνη 
στοιχίζει 12 έκατοστά. Εις άλλα πάλιν μέρη, οί ίδιοχτήται 
πληρόνουσι μέ τρόπον πολύν άνισον, άφίνοντες τά έλαιόλαδα, 
άλλα τό έθιμον τοϋτο γίνεται πρόξενον πολλών καταχρήσεων.

ΙΒ'. ΤποΛογισμάς της άζίας τοϋ ί.Ιαίοΐ’Ί κατά τάς 
διαφόρους βίσιις.

Μεγίστη είναι ή ύπάρχουσα διαφορά μεταξύ τών Ακαθα
ρίστων εισοδημάτων τών έλαιοφυτειών. Είς τήν Κορσικήν, 
οπού υπάρχουσι δένδρα, οίδοντα έντός ένός καί τοϋ αϋτοΰ 
έτους, άνά 150 χιλιόγραμμα έλαίου, και όπου μέγας αριθμός 
έλαιών παράγει άνά 64 χιλιόγραμμα έλαίου, άλλί δπου αί 
αίτίαι τής καταστροφής είναι τόσον μεγάλα'., ώστε δέν δύνα- 
ταί τις νά λογαριάση ασφαλώς είμή μίαν μόνην καλήν καρ 
ποφορίαν έπί 5 ή 6 έτη, ή μέση παραγωγή τών δένδρων 
τούτων δέν είναι μεγαλητέρα τών 9 ή 10 χιλιογράμμων 
έλαίου. ’Επειδή αί έλαϊαι είναι φυτευμέναι είς άπόστασιν 15 
μέχρι 16 μέτρων, υπάρχουσι 42 κατά δέκα στρέμματα, δίδου- 
σαι προϊόν 420 χιλιογράμμων έλαίου, μέσης τιμής 90 φράγκ. 
τά 100 χιλιόγραμμα, ή 378 φράγκα κατά 10 στρέμματα. Είς 
τήν Ισπανίαν αί έλαϊαι θεωρούνται οτι άπέκτησαν αρκετήν 
δύναμιν, όταν παράγωσι 114 χιλιόγραμμα έλαίου (9 άρρό- 
βας). Τό νά δύνανται νά λαμβάνωσι τοσοΰτον εισόδημα άπό 
γήν τήν όποιαν άφίνουσι χέρσον, άφοϋ έφύτευσαν είς αύτήν 
έλαιόδενδρα καί έγκατέλειψαν αύτά είς τάς δυνάμεις των, 
είναι προνόμιον τό όποιον πηγάζει έκ τοϋ κλίματος, άπό τό 
όποιον δμως οΐ κάτοικοι πολλά ολίγον γνωρίζουσι νά ώφελη- 
Οώσι, ’Άν αίτίαι άλλαι δέν ήσαν έναντίαι είς τήνχρήσιν τών 
καλλιεργειών, ώστε δι’ αύτών νά χαταστρέφωνται αί φω- 
λεαι τών έντόμων, τά όποια πληροϋσι τό ποόφυτον τής γής 
ένδυμα, άν ύπέβαλλον άπ’ άρχής τής έμφυτεύσεως τά δένδρα 

των είς κλάδευμα κατά κανόνας, άν έκράτουν τά δένδρα 
χαμηλότερα, καί έρριπτον είς αυτά κόπρον άνάλογον είς τό 
εισόδημα, ποια καλλιέργεια έλαιοφόρων σπόρων ήδύνατο νά 
παλαίση μέ τάς θαυμασίας τής έλαίας ιδιότητας! Άν πρό 
17 έτών, οί ήμέτεροι άποικοι τής ’Αλγερίας έφύτευον καί 
έπεριποιοϋντο τάς έλαίας, αντί νά δοκιμάζωσι καλλιέργειας 
άλλας, άκατορθώτους κατά τήν παρούσαν κατάστασιν τοϋ 
πληθυσμού, ήθελον εΙσθαι σήμερον πλούσιοι. ΊΙ διαβεβαίωσις 
αύτη θέλει κατά τοσοΰτον περισσότερον άποβή άψευδεστέρα, 
καθόσον έρχόμεθα ν’ άποδείξωμεν τήν πιθανότητα και τά 
πλεονεκτήματα καλλιέργειας λογικής καί παραγωγοΰ τής 
έλαίας κατά τά άρκτικά μεθόρια τής χώρας, όπου ή καλλιέρ
γεια αύτη έχει κατ’αύτής δλας τάς έπιζημίους περιπέτειας.

ΎποΟέτομεν λοιπόν έλαιοφυτείαν γενομένην έν τώ νομφ 
τών Στομίων τοϋ 'Ροδανού, έπί γής άρκετά βαθείας, ώστε αί 
ρίζαι τών φυτών νά εύρίσκωσιν είς αύτήν δροσερότητα καί 
γήν ποιότητας καλής πρός παραγωγήν βρίζης. Παραδεχόμεθα 
τάς τελειοτέρας μεθόδους, άνευ τών όποιων φυτεία τις παρου
σιάζει πάντοτε ζημίαν, διότι ή συγχεφαλαίωσις τών τόκων 
δέν δύναται πλέον νά σκεπασθή άπό τοϋ προϊόντος. Είς τό 
κλίμα τοϋτο φυτεύομεν τάς έλαίας ημών είς άπόστασιν 3 
μέτρων.

Λαπάναι της φνπίας.

Βαθεϊα καλλιέργεια τοϋ έδάφους διά δύο 
ίππων............................................................. 190'Ζ. σίτου

400 έλαιόφυτα 14 έτών, έκ τοϋ φυτωρίου, 

κεντρωμένα· τά λαμβάνομεν πρός 1 φρ.

14 (4’Ζ,20 σίτου)...................................... 1664
Έμφύτευσις, πρός Ο'Ζ,3 3 σίτου δ’ έκαστον

δένδρον (0 φρ. 09)...................................... 123

1986
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KaJ.litpyuai ίτήσιοι·

Τόκοι τής έμφυτεύσεως................................... 238,50
Τρεις έργασίαι διά τής σκαπάνης................ 151,20
Παράχωσμα του δένδρου, εις τήν αρχήν τοϋ 

χειμώνος, καί χώσιμον τής κόπρου, 1 5 
ημερομίσθια......................,..·.... 89,20

Κλάδευμα καί έτήσιον βλαστολόγημα. . . 89,25

568,15
Ή έπικαρπία τής γής σκεπάζεται άπό τάς καλλιέργειας, 

τάς οποίας ένεργοϋσι συνήθως έντός τών κενών διαστημάτων, 
καί αί όποϊαικατά τοσοΰτον περισσότερον εύδοκιμώσι, καθόσον 
τό έδαφος είναι βαθέως καλλιεργημένον. Τό δεύτερον έτος τής 
έμφυτεύσεως, τό δένδρον άρχίζει νά παράγη, καί θέλει δίδει 
κατά τά έφεξής έτη, κατά μέσον ορον, Ο'Ζ,6 έλαίου, ποσό
τητα τήν οποίαν δύναται ν' αύξηση τις διά προβαινόν- 
των λιπασμών, ώς Οέλομεν ίδεΐ πάραυτα. "Εχομεν 
άπό 400 δένδρα 420 χιλιογρ. έλαίου, τό όποιον άπαιτεϊ τάς 
έφεξής δαπάνας :

Μέρος τοϋ λιπασμού τόν όποιον τό δένδρον ήντλησεν άπό 
τόν ριφθέντα είς τά μεταξύ καλλιεργούμενα προϊόντα 0,039

Χ240=9'Ζ,36 άζώτου, πλέον ™=10Χ,29.. 68χ,33 σίτου

Σύναξις τοϋ καρποΰ 0,89‘Ζ 240...................  202,60
Έκπίεσις 0,50X240....................................... 120,00
Καλλιέργεια......................   528,20

919,73
υ ί ν, ι iΈκαστον χιλιόγραμμον έλαίου στοιχίζει ----------=3‘Z,82

2 40
(1 φράγκον). ΊΙ μέση τιμή τοϋ έκλεκτοϋ έλαίου είναι 1 φρ. 
55. Ή πρώτη αύτη δεκαετής περίοδος άφίνει μικρόν τι κέρδος.

Διά νά δώσωμεν ιδέαν τής προόδου τήν όποιαν δύνανται 
νά λάβωσιν αί καλώς περιποιούμενα·, έλαϊαι, πρέπει ν’ άναφέ- 
ρωμεν, τήν όποιαν ό Κ. Βουσκέ, άρχαϊος άντιπρόσωπος, έκα- 
μεν, είς "Αγιον Ιππόλυτον (Γάρδ), δοκιμήν. Τό 15 έτος τής 
έμφυτεύσεως κατώρθωσε να παράγωσιν αί έλαϊαι του 2Ζ,5 
έλαίου, ρίπτων είς αύτάς κατ’ έτος άνά 75 χιλ. κόπρου, με- 
τρώσης 0,25 άζώτου, τά δέ ιδιαιτέρως περιποιούμενα δένδρα, 

τά όποϊα είχε πλησίον τής αγροικίας, έδιδον, κατά τήν ιδίαν 
ηλικίαν, μέχρι 5 χιλ. έλαίου. Πρέπει νά έπανέλθωμεν είς όσα 
περί λιπασμάτων έξεΟέσαμεν. Εΐδαμεν ότι μετεχειρίσθημεν 
0,12 άζώτου διά παν παραχΟέν χιλιόγραμμον έλαίου.Ένταΰ-

Λ19_0,1Π 8.·Ιμ.Γ,« τοϋ Κ. Bouvxt,

ποσότητα τριπλασίαν τής ύπό τοϋ συσχετισμού τών προϊ
όντων δεικνυόμενης. Βλέπομεν οτι ή έλαια, ήτις πληρόνει 
καλώς τήν ολην ποσότητα, είναι μόλα ταϋτα δένδρον δα
πανηρόν άπορροφών τούς λιπασμούς τής γής, καί πιθανώς 
δεν ποιεϊχρήσιν είμή έκείνων οί’τινες είναι είς κατάστασιν ά- 
ποσυνθέσεως προχωρημένης και άρκετά διαλελυμένοι. Νομί- 
ζομεν λοιπόν ότι πρέπει νά έπιμείνωμεν ώς πρός τήν ωφελι
μότητα τών έμφυτεύσεων είς ταινίας πέριξ τών 
ά γ ρ ώ ν, συγχωρούσας έτησίους καλλιέργειας, καλώς λι- 
παινομένας. Τότε ή έλαια λαμβάνει μόνον τό μέρος της άπό 
τούς λιπασμούς, οΐτινες χρησιμεύουσιν είς τάς καλλιέργειας 
έκείνας, καί ούτως ή δαπάνη αύτής καταντά μετριωτάτη. 
’Αλλά άς παραδεχθώμεν, καθ’ ολην αύτής τήν έκτασιν, τήν 
έλάττωσιν τήν όποιαν έρχόμεθα διττώς νά βεβαιώσωμεν, κρί- 

νοντες περί τών αποτελεσμάτων αύτής.
Όταν αί έλαϊαι ημών παράγουσιν 1 χιλιογρ. έλαίου, τό 

όποιον λαμβάνομεν ώς μέσον όρον τών επομένων έτών, θέλο
με ν έχει τό έξής πόρισμα :

Έξοδα καλλιέργειας μένουν τά αύτά . . . 528,20 σίτου
Διά 400 χιλ. έλαίου λιπασμός 0,12X400

1
Το«=48 χιλιογρ. άζώτου καί περιπλέον,

52 χιλ........................................................ 348,40
Σύναξις Ο, 89X400 ................................... 356,00
Έκπίεσις 0,50X400.................................... 200,00

1432,60
1432,60

Τό χιλιογ. τοϋ έλαίου θέλει στοιχίσει —--θθ— =3 χιλιογ.55 

σίτου (96 λεπτά), καί τά δέκα στρέμματα τής γής Οέλουσι
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δώσει είσόδημα καθαρόν 1,55 - 0,96)Χ400=240 φράγκα.
Τήν τρίτην δεκαετή περίοδον ή μέση παραγωγή θέλει ει· 

σθαι τούλάχιστον έκ 2Χ,5 καί θέλομεν έχει τό έξης πόρισμα·.

Δαπάναι καλλιέργειας...................................... 528,20
4000 χιλ. έλαίου 120χ άζώτου, πλέον

1
—ήτοι 132 88 ί,4010 1

Σύναξις 0,89X1000 ..................................... 890,00
Έκπίεσις 0,50X1000................................... 500,00

2802,60

2802 60Τό χιλιογ. τοΰ έλαίου θέλει στοιχίσει ---------—=»2’Ζ,80 (76
'· * 1 ααα ’ '

λεπτά), και τά δέκα στρέμματα τής γής θέλουσι παράξει I 
φρ. 55—0,76X1000—790 φρ.

Νομίζομεν ότι ή πρόοδος θέλει είσθαι άκόμη ταχύτερα, άν 
αύξηση τις τους λιπασμούς κατά τά εισοδήματα τά όποια 
λαμβάνει, και άν μεταχειρίζηται λιπάσματα εύκόλως διαλυό
μενα. Άν δέ Ονηοιμότης τις, έπελθουσα, διακόψη τήν εύτυχή 
ταύτην σειράν, τά νέα έλαιόφητα, άναβλαστάνοντα κάτωθεν, 
θέλουσι καρποφορήσει ταχέως, καί δέν άργοϋσι νά έπαναλά- 
βωσι τήν παραγωγήν τής ήλικίας των. Άλλά, χάριν τής 
τοιαύτης έπιτυχίας, συμβουλεύομεν ν’άφίνωνται πολλαΐ παρα
φυάδες, αί'τινες νά σχηματίζωσι προσγείως τήν κεφαλήν τής 
έλαίας. Οΰτω πως δβνάμεθα νά ώφεληθώμεν δέκα έτη, καί 
ή πρώτη δεκαετής περίοδος θέλει παράξει δ,τι έλογαριάσαμεν 
διά τήν δευτέραν. Ή παρατήρησις αυτή είναι λί»ν ούσιώδης, 
διότι, μή υπαρχόντων κλάδων άνταποκρινομένων, μέρος τών 
παλαιών ριζών ξηραίνεται, καί δ μοναδικός βλαστός, τόν ό
ποιον άφίνομεν, είναι ήναγκασμένος άργότερα νά σχηματίση 
νέας ίδικάς του ρίζας.

Ύποθέτομεν ήδη οτι εύρισκόμεθα εις τόπον όπου ή έλαια 
είναι ή αΐωνία, καί ή μέση παραγωγή δύναται νά φθάση, 
καθώς συμβαίνει είς τάς έλαίας τής Κορσικής, είς GO χιλιόγ. 

κατ’ έτος, προϊόν τό όποιον αί κακαί καλλιέργειαι όλιγο- 
στεύουσιν είς τόν τόπον έκεϊνον είς 10 χιλιογ. καί όμως θεω
ρούσα άμετρον τήν ωφέλειαν τών τοιούτων φυτειών. Διά νά 
δώσωμεν ιδέαν τινα τής πιθανότητος τοϋ οτι δύνανται νά πα- 
λαίσωσι μέ τό έλαιον τής έλαίας, τό παραχθέν ίιπό τοιούτους 
ορούς, τά έ'λαια τών σπόρων, έκθέτομεν προσέτι ένταΰθα τόν 
τελευταϊον τούτον λογαριασμόν. Έφυτεύθησαν μόνον 200 
δένδρα κατά δέκα στρέμματα γής, καί παράγουσι 12,000 

χιλιόγ. έλαίου.
Δαπάναι τής καλλιέργειας.................................... 528,20 σίτου
12,000 χ. έλαίου, 1584 χ. άζώτου.. 16612,80
Σύναξις 0,89X12000 ...............................  10680,00
Έκπίεσις 0,50X12000 ........................... 6000,00

28821,00

Ή τιμή ένός χιλιογ. έλαίου θέλει εισΟαι 
28221

12000
27, 40 σί

του, ή 65 λεπτά. Τά δέκα στρέμματα θέλουσι δώσει εισόδημα 
(1,55 — 0,65)Χ 12000—10,800 φράγκα.

Παρατηροϋμεν οτι δέκα μόνον στρεμμάτων φυτεία,φθάσασα 
είς τοιοϋτον βαθμόν παραγωγής, δέν δύναται μήτε νά διατη- 
ρηθή μήτε νά αύξήση είμή δια λιπασμών σημαντικωτάτων· 
τά έλαιοκόκκια τής έλαίας, τήν άποσύνθεσιν τών όποιων ήδύ- 
νατο νά προκαλέση τις διά τής ζυμώσεως αύτών, ήδύναντο 
νά χορηγήσωσι μέρος τών άπαιτουμένων λιπασμών, έκτος άν 
εύρίσκη νά τά έκποιήση ώς καύσιμον ύλην, καί νά τά άντι- 
καταστήση διά λιπασμών διαλυτών καί άγοραστών. Κατά 
τήν έποχήν ταύτην, τής όποιας περιγράφομεν τό άποτέλεσμα, 
ήθελεν είσθαι άδύνατον νά μεταχειρισθή τις κόπρον τοϋ σταύ- 
λου, διότι διά τοΰ μεγάλου αύτής όγκου ήθελε κρατεί τό έδα
φος σηκωμένον. Άλλά διά νά ρίψη τις είς τά δένδρα κόπρον 
μετρώσαν 0,12 άζώτου κατά χιλιόγ. πρέπει νά προμηθευθή 
άπό τά έλαιοκόκκια 0,026 καί άπό πλούσια άγορασμένα λι
πάσματα 0,094 το δλον 0,120. Είς περίστασιν καθ’ ήν δέν 
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ήθελε δυνηθή εύχόλως νά προμηθευθή τά λιπάσματα ταϋτα, 
υποτιθεμένου δτι, διά έκάστην δεχάδα στρεμμάτων, ειχεν 
έκ τών έλαιοχοχκίων 312 αζώτου,θέλει μείνει έλλειπής 1272. 
Τά 1272 ταϋταχιλιόγραμμα άζωτου θέλουν βεβαίως παραχΟή 
έκ τής χαταναλώσεως 112,700 χιλιογ. χόρτου λειβαδιού, έκ 
φυτών όσπριωδών, ή έκ 225,400 χιλιογ. χόρτου, όπως τό ή- 
μισυ τής κόπρου χρησιμεύση πρός διατήρησιν και άνανέωσιν 
τών λειβαδιών. 'Αλλά τό προϊόν τοϋτο παράγεται άπό λει
βαδιά έκ 275 στρεμμάτων ή έξ ισοδυνάμου ποσοϋ έτησίων 
λειβαδιών. Ή παρατήρησις αυτή φανερόνει τά όρια τής έκ- 
τάσεως τής τελειοποιημένης καλλιέργειας τής έλαίας. Τά 
όρια ταϋτα συνίστανται: 1) Είς τήν άνάγχην τής συγχρόνου 
παραγωγής μεγάλης ποσότητος χόρτου, ή γαιών σκεπασμέ
νων μέ χόρτα αύτοφυή,ώςδόνακας κλπ. 2) Είς τήν πιθανότητα 
του νά άγοράζη τις καί μεταχομίζη είς τόν έλαιώνα πλού
σια λιπάσματα. ’Εκτός τών όρων τούτων, ή άνευ λιπασμών 
καλλιέργεια είναι δυνατή, και ήμπορεϊ νά καθέξη μεγάλας εκ
τάσεις, δέν δύναται δέ νά περιορισθή άπό άλλο τι παρά άπό 
τόν άριθμόν τών αναγκαίων εις τήν συλλογήν τοϋ καρποϋ 
βραχιόνων. Τοιαύτη καλλιέργεια δύναται νά δώση ακόμη άρ- 
κετά μεγάλον καθαρόν εισόδημα. Τοϋ άκαθαρίστου προϊόν
τος συνισταμένου είς 378 φρ. κατά 10 στρέμματα (ώς άνω- 
τέρω έρρέθη), ή σύναξις θέλει στοιχίσει διά 420 χιλιόγ. έλαίου 
πρός 33 λεπτά τό χιλιογ. φρ. 138, ή έκπίεσις πρός 14 λε
πτά φρ. 58,80 τό δλον 196,80. Μένει καθαρόν εισόδημα 81, 
20, δηλαδή πολύ μεγαλήτερον έκείνου τών άλλων καλλιερ
γειών τών ώπισθοδρομημένων τούτων τόπων. "Εκαστον δέν
δρον δίδει 2 φρ. εισόδημα. Τά δένδρα, είς δλην αύτών τήν 
δύναμιν, πωλοϋνται έν τή Κορσική άπό 40 έως GO φράγκα 
έκαστον. Αί τιμαι αύται διαφέρουσι κατά τάς καρποφορίας 
τάς οποίας έ'δωκαν, και είναι μέν μεγαλήτεραι μετά καλήν 
τινα είσοδίαν, μικρότεραι δέ μετά πολλάς κακάς, ένώ έπρεπε 
ν’ άκολουθή τό εναντίον, κατόπιν τής διαλείψεως τών καρ
ποφοριών.

Έν τή Προβιγκία δνομάζουσι έλαίαν κατηρτισμένην τήν 
δίδουσαν ένα σάκκον έλαιών (39 χιλιογρ.) και παράγουσαν 
3χ,9 έλαίου. Χονδρή τις έλαια δύναται νά σχηματίσω; πολ
λάς χατηρτισμένας έλαίας. To 1 786, πρό τοΰ δύστυχους έτους 
1789,6 Γεράρδος άναφέρει ότι αί κατηρτισμέναι έλαϊαι έπω- 
λοϋντο πλησίον τής πόλεως άντι 60 φράγκων καί άντι 24, 
εις απόκεντρα μέρη. Ύπελόγιζε δέ ότι έντός 40 έτών τό έ- 
λαιόφυτον καθίσταται δένδρον κατηρτισμένον.

Μετά τούς λογαριασμούς τούς οποίους κατεχωρίσαμεν, κα
τεχωρίσαμεν, καλόν είναι νά φαίνηται ένταΰθα και έκεϊνος 
τόν όποιον ήστατιστική τών ΣτομίωντοϋΤο- 
δ α ν ο ϋ έδωκε διά τήν Μασσαλίαν :

κ/απάκαί έμφντεΰσεως είς 8 μέτρων άπόστασιν.

"Ανοιγμα 150 λάκκων, είς 1μ, 50 έπϊ Ομ, 75
πρός 25 λεπτά................................................... φρ. 37,40

’Αγορά 15 φυτών............................................. 300, »

Έξοδα έμφυτεύσεως............................................. » 7,50
Έν ή δύω ποτίσματα διά νά κατακαθίσω; ή γή

καί έξασφαλισθή ή έπιτυχία (4 ημερομίσθια
γυναικός).......................................................... > 3, »

φρ. 348, »

ετήσιοι.

Παράχωμα τοϋ στελέχους μετά τήν συλλογήν φρ. 93
Ιον ’Όργωμα διά τοϋ άροτρου κατά τόνχειμώνα

στραυροειδώς................................................... 30
2ον Όργωμα κατά τόν ’Απρίλιον ή Μάϊον » 30
Ξέχωσμα και σκάλισμα τών στελεχών. 3
3ον Όργωμα κατά τόν Αύγουστον > 30
Κόπρος διά 2 *],. στρέμματα κοπριζόμενα κατ’

» 30
Κλάδευμα 75 δένδρων (3 ημερομίσθια) . . » 9
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Σύναξις................................................................
Μετακόμισις είς τό έλαιοτριβεϊον, δύω ταξείδια

άμάξης .................................................................
Έκπίεσις.......................... ■...................................
Φόροι.......................................... ■...........................

Παραγωγή.

320 χιλιόγραμμα έλαίου πρός φρ. 25 .
Έχπίπτονται δαπάναι................................

Οΰτω κέρδος....................................................

Γ. Α.

18

Β 6
40

• 7

φρ. 212

• ?Ρ· 408

• φ?· 212

φρ. 188

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Πρόκειται περί τοϋ τμήματος έκείνου τής ’Αμερικής, τό 
όποιον κυριεύει ή τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Ομοσπονδία, καί 
περί τοϋ έν αύτώ έν διαστήματι ενός έτους,άπό τής 1 ’Ιουλίου 
1879 μέχρι τής 30 ’Ιουνίου 1880, παραχΟέντος χρυσού και 
αργύρου, κατά τό επόμενον είς δο>λάρια έξαγόμενον τής ει
δικής καταστατικής, ήνένήργησεν ή μεγάλη Δημοκρατία κατά 
τας παραγούσας πολύτιμα μέταλλα διαφόρους χώρας αύτής.

Χωραι Χρυσός ’.Αργυρος "O.lor
Αλάσκα 6,000 0 000
Αριζόνα 400,00 2,000,000 2,400,000

Καλλιφορνία 17,500,000 1,100,000 18,600,000
Κολοοάδο 3,200,000 17,000,000 20,000,000
Δακότα 3,600,000 70,000 3.670,000
Γεωργία 120,000 120.000
*Ιδαχο 1,980,000 450,000 2,430,000
Μοντάνζ 2,400,000 2,500,000 4,900,000

Είναι άξιον παρατηρήσεως βτι ή παραγωγή τοϋ χρυσοϋ πα
ρακολουθεί έν τή καταστατική ταύτη κατά πόδα τήν παρα-

Νεβάδα 4,800,000 10,000,000 15,700,000
Νέον Μεξικόν 130,000 425,000 555,000
Βόρειο; Καρολίνα 95,000 95,000
Ορεγώντ) 1,090,000 15,000 1,105,000
Νότειος Καρολίνα 15,000 15,000
Οΰτάχτ) 210,000 4,740,000 4,950,000
Βιργινία 10,000 10,000
Βάσιγκτων 410,000 ................ 410,000

20,000 20,000
Άλλαι περιφέρεια·. 14,000 14,000

ό'λον 36,000,000 39,200,000 75,200,000

I 4» *
γωγήν τοϋ άργύρου. Ή άναλογία 36 προς 39 δεν αποτελεί ση
μαντικόν έπί τοϋ καθορισμού τών τιμών διαχωρισμόν, τοϋ 
όποιου αί συνέπειαι πρέπει νά χριθώσιν έν τή καθολική αρμο
νία τής παγκοσμίου είς πολύτιμα μέταλλα παραγωγής. Ό
πως καί άν έχη, ή άργυρα φλέψ δεικνύει σημεία συναντήσεως 
πρός τήν χρυσήν φλέβα έν τφ σταδίω τοΰ παραγωγικού αΰ- 
τοϋ άγώνος, καίτό σύμπτωμα τής’Αμερικής υποκρύπτει σπου
δαιότατα στοιχεία οικονομικής τοϋ νομισματικού μέλλοντος 
άναθεωρήσεως.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.

Οί περί τά γεωγραφικά ασχολούμενοι, σχολαστικώς μονον 
ή παρέργως, θέλουσι βεβαίως έκπλαγή, ότι μεταξύ τών οια- 
φόρων άπόψεων τής γεωγραφίας υπάρχει καί μία ούδεμιας 
έτέρας ήττων ή νοσολογική. ’Ιατρική γεωγραφία σημαίνει 
πλήρη ιδεών άναστάτωσιν δι’ έκείνους, οϊτινες έν τή γραφική 
τής γής, βουνά καί κοιλάδας, όνόματα καί κατοίκους, σημεία 
στερεότυπα τοπικών διακρίσεων έσυνείθισβν νά προσδοκώσιν.
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Έν τούτοις έπιστήμονες πρώτης τάξεως προεβίβασαν τήν γεω
γραφικήν έννοιαν εις ύψος κατ’ εξοχήν άνθρωπικής έπιστήμης 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον, ώς π. χ. οί Hil’SCll, Farr, 
Walket, Boudin,Chervin κλπ. Προ δλίγου έτι ή έν Λομ
βαρδία Ιταλική ’Ακαδημία εταττε διαγώνισμα τήν νοσο
λογικήν γεωγραφίαν τής ’Ιταλίας, ύποβληθέντων δέ 
κατ’ αύτό διαφόρων υπομνημάτων, μεταξύ αυτών τό τοϋ κ. 
Sormani εΐλκυσε τήν γενικήν προσοχήν.

ΓΙαραλείποντες τά είδικώς τήν Ιταλικήν χερσόννησον έν- 
διαφεροντα θέματα τής έν είδει υπομνήματος πραγματείας 
ταύτης περί ιατρικής γεωγραφίας, άποβλέπομεν μάλλον εις 
τά έν αύτώ θέματα τά έχοντα διεθνή μάλλον χαρακτήρα. 
Ούτως, όσον αφορά έν γένει τήν έξασθένησιν τοϋ σωματικού όρ- 
γανισμοΰ, έξετάσθη αύτη έπί τοϋ στρατού τής 'Ιταλίας έν πε· 
ριόδφ 14 έτών, κατά τήν όποιαν, έπί 2,050,295 νεοσυλλέ
κτων, έθεωρήθησαν άνίκανοι πρός στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, 
λόγφ σωματικής έξασθενήσεως, 1 29,1 38 δηλαδή 62 τοϊς 
1000. Οί ύπό τοιούτου λόγου άπορριφθέντες έν Γαλλία νεο
σύλλεκτοι ύπελογίζοντο κατά τό έτος 1850 — 69 είς 14,9 
τοΓς 1000. Έπί 1000 νεοσυλλέκτων άπαντώνται χοιραδικοί 
5 έν ’Ιταλία και 9,92 έν Γαλλία.

Άλλ’ ιδιαιτέραν κέκτηται σημασίαν έν τή περί ής πρό
κειται ιατρική γεωγραφία ή Ονησιμότης, τήν όποιαν τά κατά 
τοπους νοσολογικά φαινόμενα έπιφέρουσι. Τοιουτοτρόπως οί 
έκ φθίσεως ένιαύσιοι θάνατοι υπολογίζονται έπί 1000 κατοί
κων ώς έξής έν ταϊς έπομέναις χώραις τής Εύρώπης ; Βέλ
γων (ι 856- 59) -3,7.- Βαυαρία (1873 - 74) 3,7. — Αυ- 
ςροουγγαρία (1873—74) 3,6. —’Αγγλία (18 7 2 - 7 6)2,2. — 
Ελβετία (1876) 2,0.—’Ισπανία (1880) 1,3. ’Αλλά τό φαι- 
νομενον τών έκ τής φθίσεως ένιαυσίων θανάτων άναπτύσσεται 
δρμητικωτερον έκεϊ ό’που δ πληθυσμός τών άνθρώπων συμπυ- 
χνοϋται καί έξόχως έν ταϊς βιομηχανικαϊς πόλεσι. Ύπό τήν 
έποψιν ταύτην είς τρεις κατηγορίας δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν 
τάς πόλεις τής Εύρώπης.

A') Β ό ρ ε ι ο ς Εύρώπη. Πράγα (1873 — 74) 8,9.— 
Βρυξέλλαι (1874 - 78) 7,4.—Γλασκόβ (1846 48) 7,0.—
Βουδεκέστη (1872 — 75) 6,9. — Βιέννη (1877) 6,7, — Λι- 
βερπούλ (1838 —40) 6,4. Β') Μέσ η Εύρώ πη. Κολω
νία (1877—78) 4,6.—Παρίσιοι (1839-77) 4,1-4,6.— 
Βελγικά! πόλεις (1856 — 59) 4,1. — Δρέσδη (1877 78)
3,9. —Φραγκφόρτ (1877 — 78) 3,9. — Μονάχον (1877 —78)
3,9. —Μιλάνον (1875 -78) 3,8. — Βολωνία (1875-78) 
3,8.—Βενετία (1875 -78) 3,7. — Βερολϊνον (1877 - 78)
3.5. —Στρασβούργον (1877 — 78) 3,5. — Ρώμη (1874 —78)
3,4.-Βορδώ (1858-60) 3,3.-Λιβόρνος (1876-78)3,3. 
Γ'. Μεσημβρινή Εύρώπη. Νεάπολις (1875 — 78) 
2,7—Τουρϊνον (1869 -76) 2,7. — Παλέρμον (1873 78)
2.6. -Γένουα (1875—78) 2,0. - Κατάνη(1877-78) 1,4. 
Έν γένει τό πόρισμα είναι, δτι ή έξοχή όλιγώτερα τών πό
λεων χορηγεί θύματα είς τήν μάστιγα τής φθίσεως, καί δτι 
οσον καταβαίνομεν πρός μεσημβρίαν τόσον τά κτυπήματα αύ
τής έλαττοϋνται.

Αί έκ τού τύφου καί τών τυφοειδών πυρετών καταστροφαϊ 
υπολογίζονται είς 1 — 2 ένιαυσίους θανάτους κατά πάσαν χι
λιάδα κατοίκων έν Μονάχω, Βιένη, Παρισίοις καί Βρυξέλαις. 
Ή άπό τής νόσου ταύτης ένιαυσία θνησιμότης έν’Ιταλία υπο
λογίζεται μεταξύ 2,60 τοϊς 1000, ώς έν Κατάνη, και 0,33 
τοϊς 1000 ώς έν Μεσσήνη. Έν γένει οί μικρότεροι αριθμοί τής 
έκ τών νόσων τούτων θνησιμότητας άπαντώνται έν Δρέσδη, 
Στουτγάρτη, Φραγκφόρτη, Τεργέστη καί έν ’Ελβετία 0,2 — 0,5 
τοϊς 1000. "Οσον άφορά τόν στρατόν, έν τώ όποιφ, ώς γνω
στόν, αίέκτών τυφοειδών πυρετών καταστροφαί έχουσί τι διαρ
κές, ιδού πώς υπολογίζεται ή ένιαυσία Ονησιμότης έν ταϊς έπο
μέναις χωραις έπί τοϊς 1000: Γαλλικός στρατός (1874 — 77) 
3,37.—Ιταλικός (1874 - 77) 2,00.—Λύστριακός (1874 - 
76) 1,60.- Πρωσσικός (1874-77)1,00. — Άγγλικός( 1876 
—78) 0,32. ΊΊ ύπό βαρυτέρους Ονησιμότητος όρουςδιατελοΰ- 
σα χώρα είναι ή Γαλλική καί ή ύπό έλαφροτέρους ή Αγγλική.
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Οί Ικ τής καταχρήσεως τών οινοπνευμάτων ένιαύσιοι κατά 
μέσον ορον θάνατοι ύπολογίζονται, καθ’ έκαστον έκατομμύριον 
κατοίκων, είς 1,77 μέν έν ’Ιταλία είς 40 — 80 δέ έν Σκανδι
ναβία καί Αγγλία.

Οί άπό βρογχίτου, πνευμονίας καί πλευρίτιδας ένιαύσιοι 
κατά μέσον δρον θάνατοι υπολογίζονται ώς έξής έν ταϊς έπο- 
μέναις πόλεσι κατά πάσαν χιλιάδα κατοίκων: ΆγγλικαΙ πό
λεις (1872 — 76) βρογχ. 2,2, πνευμ. καί πλευρ. 1,1.—Βρυ- 
ξέλαι (1874 — 78)βρογχ. 2,0, πνευμ. καί πλ. 2,2.—Παρίσιοι 
(1875 — 77) βρ. 2,2 πν. καί πλ. 1,9. — Βιέννη (1877) βρ. 
0,5 πν. καί πλ. 2,3. — Γενεύη (1838 - 55) βρ. 1,6, πν. και 
πλ. 1,3.—Τουρϊνον (1869 — 76) βρ. 2,4, πν. καί πλ. 2,8.— 
Γένουα (1875 —78) βρ. 3,3, πν. καί πλ. 2,9. — Βολωνία 
(1875—78) βρ. 1,2, πν. καί πλ. 2,7.—Αιβόρνος (1876 - 
78) βρ. 1,9, πν. καί πλ. 1,7. — Μεσσήνη (1876 —78) βρ. 
2,1, πν. καί πλ. 1,9.—Ρώμη (1874 -78) βρ. 1,4, πν. καί 
πλ. 4,1.

Αί αύτοχειρίαι άνήκουσιν είς νοσηράν κατάστασιν, τής 
όποιας τά διάφορα έλατήρια συνδυάζονται πρός ιδιαιτέραν τής 
θνησιμότητας έ'ποψιν. Τοιουτοτρόπως κατά μέσον δρον, έπί έκα
στου έκατομμυρίου κατοίκων, υπολογίζονται ώς έξής οί έξ αύ- 
τοχειρίας ένιαύσιοι θάνατοι έν ταϊς έπομέναις χώραις τής Ευρώ
πης: Δανιμαρκία (1871 — 76) 258.—Γαλλία (1871 — 75) 
150.—Πρωσσία (1868 —77) 145. - Αυστρία (1867—77) 
86. —Σουηδία (187 1 -75) 8 1. — Νορβηγία (1871 — 73) 
73.—’Αγγλία (1868-77) 68.-Βέλγιον (1870 —77) 72. 
—Ισπανία (1880) 36.—’Ιταλία (1868—77) 33.—’Ολλαν
δία 1869—72) 32.

Περίεργον! Ένομίζομεν, οτι ή αυτοχειρία συνδέεται πλειότε- 
ρον πρός τάς ποιητικάς περιγραφάς τής αηδιασμένης ’Αγγλι
κής ζωής, ένώ ή γλώσσα τών πεζών άριθμών άποκαλύπτει 
φοβέραν τήν πληγήν ταύτην τοϋ ηθικού καί ΰλικοϋ κόσμου 
έν τη πτωχή Δανιμαρκία !


