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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

0ΜΙΪΙΜΟΤΙΙΧ Ελ ΛΘΙΙΛ ΑΙΪ.

Έν τή Εφημέριοι της 'Εταιρίας της Υγιεινής άναγινώ- 
σχομεν δημοσιευσιν ένδιαφέρουσαν άπό πληροφοριών τοϋ 
’ίατροσυνεορίου, σχετιχώς πρός τήν θνησιμότητα τής πό- 
λεως τών ’Αθηνών χατά ΜάΕον έ. έ. Ώς γνωστόν έχ τής τε
λευταίας άπογραφής τοϋ 1879, ό αριθμός τών κατοίκων 
τής πόλεως μετά τών περιχώρων αναβιβάζεται εις 65,523, 
μή ύπολογιζομένου τοϋ έν αΰτη στρατού. Έπί πληθυσμού 
λοιπόν 70,000 περίπου ανθρώπων άπεβίωσαν, κατά τόν περί 
ου πρόκειται μήνα, 76 άρρενες καί 63 θήλεις, τό όλον 139, 
έξ ών 133 έν τή πόλει χαί 6 έν τοΐς περιχώροις, 18 έν τώ 
Δημοτιχω Νοσοκομείω, 1 έν τώ Στρατιωτικοί Νοσοκομείω 
καί 120 έν ταϊς οίκίαις αύτών. Έκ τών τελευταίων 14 άνή- 
κουσιν εις τό ά τμήμα τής πόλεως, 1 9 είς τό β', 26 είς τό 
γ’, 1 3 είς τό δ', 9 είς τό έ, καί 33 είς τό ς·'.

Κατά λογον ήλικίας 3 άπεβίωσαν έντός τοϋ πρώτου μη
νάς τής ζωής, 32 άνω τοϋ μηνός μέχρι τοΰ έτους, 17 άπό
I —5 ετών, 4 άπό 5—10 ετών, 5 άπό 10—15 ετών, 7 άπό 
15—20 ετών, 10 άπό 20—30 ετών, 9 άπό 30—40 ετών,
II άπό 40—50 ετών, I 3 άπό 50—60 έτών, 6 άπό 60 — 
70 έτών, 12 άπό 70—80 έτών, 7 άπό 80—90 έτών, 3 άπό 
90—100 έτών.

"Οσον άφορα τάς νόσους, έξ ών προέκυψαν αί περί ών ό 
λόγος άποβιώσε'.ς, ιδού πώς κατατάσσονται αυται: Εύφλο- 
γία 1 (άρρεν), όστρακία 1 (θήλυ), ιλαρά 1 (0.), τυφοειδής πυ
ρετός 2(1 α. 1 0.), οιφθερΐτις 3 (1 α. 2 θ.), χοκκύτης 5 (2 α. 3 
0.’),κακοήθης πυρετός 2(1 α. 1 0.), σηψαιμία ί (α.),έγκεφαλο-
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νωτιαία μηνιγγίτης 2 (α.), μηνιγγΐτις (!, έξ ών 2 έζ φυμα
τιώδους μηνιγγίτιδος (3 α. 3 0.) έγκεφ. αποπληξία ΰ (2 α. 4- 
0.), άλλα νοσήματα τοΰ νευρικού συστήματος 3 (2 α. Ί 0.), 
τέτανος 2 ήτο: 1 τραυματικός καί 1 ρευματικός (1 α. 1 0.). 
βρογχΐτις 3 (2 α. 1 0.), πνευμονία I 2 (α.), φΟίσις πνευμονιζή 
1 3 (8 α. 5 0.), φυματίωσις ! 0 (6 α. ί 0.), άλλα νοσήματα 
τών αναπνευστικών οργάνων 1 (α.), νόσοι τής ζαρδίας 8 (3 
α. 5 0), νόσοι τοΰ γαστροεντερικοΰ σωλήνος 21, ήτοι 13 έκ 
γαστροεντερικοΰ ζατάρρου, 1 έκ δυσεντεροειδοΰς ζατάρρου,
1 έζ χολεροειδους έντερίτιδος, 1 έζ καρκίνου τοΰ στομά
χου, 1 έξ έγζολεασμοΰ τών έντερων, 2 έζ περιτονίτιδος,
2 έζ φυματώσεως τών μεσεντεριων αδένων (9 α. 12 0.), νό
σοι τοΰ ήπατος 1 (α.), νόσοι τών ούροποιητιζών ζαί γεννη- 
τιζών οργάνων 12(11 α. 1 0.), γεροντικός μαρασμός δ (0.), 
ατροφία ο (2 α. 3 0.), άτελής άνάπτυξις 1 (0.), πρόωρος το
κετός 1 (0.), έπιλόχιος πυρετός 3 (0.), δηλητηρίασις 1 (0.), 
τραύματα 1 (α.), διάφορα άλλα νοσήματα δ, ήτοι 2 έζ κα
κοήθων νεοπλασμάτων, 1 έκ γαστρομηνίγγίτιδος, 1 έξ ο
ξιάς τραυματικής μηνιγγίτιδας, 1 έκ περιτονίτιδας άπό λι
θοτομίας (3 α. 2 0.), άγνωστος αιτία 1 (0.).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. TftN OIIVOIW ΤΟΓ 1 «82

Οί οίνοι τής παραγωγής τοΰ 1882 έφορολογήΟησαν 
διά του ζατά τό έτος τούτου ΐσχύοντος έγγειου φόρου. Οί 
οίνοι τοΰ 1883 ζαί τών έπομένων έτών, ζαταργηθέντος 
τοΰ έγγειου φόρου, θέλουσι του λοιποΰ φορο’λογεισΟαι διά 
τοΰ νέου φόρου τοΰ δικαιώματος έπί τής καταναλώσεως. 
Έρωταται: είναι δίκαιον νά φορολογηΟώσιν οί οίνοι τοΰ 
1882 κατ’ έξαίρεσιν καί διά τοΰ δικαιώματος τής κατανα 
λώσεως; Τίνος ένεκα οί οίνοι τοΰ 1882 νά διατελώσιν ύπό 

φορολογικούς όρους (διπλή φορολογία) χείρονας τών προη
γουμένων ζαί έπομένων έτών ;

Τό ζήτημα έν γένει τοϋτο ζαί τό άδικον τής τοιαύτης φο
ρολογικής άξιώσεως τοΰ ύπουργείου πραγματεύεται ή κα
τωτέρω δημοσιευόμενη αναφορά τών έν Άθήναις οίνοπω
λών, περί τής όποιας άναγινώσκομεν έν τώ «Υ π ε ρ α σ π ι- 
στήτοϋ Λαοΰ» (26 Ιουνίου 1883) τά έπόμενα :

«Ή άναφορά τών έν Άθήναις οίνοπωλών είναι ιστορι
κόν μνημεΐον, τό όποιον δύναται νά χρησιμεύση είς τό όλον 
θέμα τής τραπεζοκυβερνητικής έταιρίας, ή όποια διευθύνει 
τήν 'Ελλάδα. ΙΙρόζειται κατ’ αύτήν περί ειρηνικής διαδη- 
λώσεως τών έμποροβιομηχάνων τής πρωτευούσης. Συν- 
αΟροισΟέντες ούτοι περί τούς πενταζοσίους τήν πρωίαν τής 
παρελΟούσης πέμπτης έν τή ζατα τήν οδόν ’Ακαδημίας οικία 
τοΰ κ. Οικονόμου, καί έπιζοινωνήσαντες έν πνεύματι αγά
πης ζαί δικαιοσύνης λαϊκής, διευΟύνΟησαν κατόπιν πρός τό 
ύπουργεΐον τών Οικονομικών, μή ευρόντες δέ έκεϊ τόν πρω
θυπουργόν, διευΟύνΟησαν πρός τό ύπουργεΐον τών Στρατιω
τικών, όπου τόν έπέτυχον έν τώ μέσω όλης τής πρωΟυ- 
πουργιζής δυνάμεώς του. Ό πρωθυπουργός άνέγνωσε τήν 
έγχειρισΟεΐσαν αύτώ αναφοράν, έκυψε τήν κεφαλήν καί έ- 
δέ/Οη τό λαϊκόν ράπισμα. Μέ τήν συνήθη δέ φρασεολογίαν 
του άπήντησεν εις τήν έπιτροπήν τών οίνοπωλών, ότι δέν 
0ά έξαναγζασΟώσιν ούτοι είς τήν πληρωμήν τοΰ διπλοΰ 
φόρου, τον όποιον ζητοΰσι παρ’ αύτών τά μέτρα του, μέχρις 
δτου συνέλΟη ή Βουλή καί αποφασίσει έπί τοΰ ζητήματος 
τής αναφοράς. Ή συνάΟροισις, άρκεσΟεΐσα είς τήν πρωΟυ- 
πουργιζήν άπάντησιν, διελύΟη, άφοΰ προηγουμένως έδωζε 
δείγμα επιβλητικής συνεργασίας τοΰ Λαοΰ. Τό ιδιαιτέρως 
χαρακτηριστικόν ήτο ό καταλαβών τήν πρωΟυπουργιζήν 
κυβέρνησιν φόβος. Χωροφυλακή, πεζικόν, ιππικόν, περιπο- 
λίαι, αστυνόμοι καί αστυνομικοί κλητήρες, όλα είς ζίνησιν. 
Λύτόχρημα ή συνοικία τής κεντρικής συναΟροίσεως ήτο πο- 
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λιορζημένη. Ούτω πάντοτε οί ένοχοι φοβούνται τήν οργήν 
τοΰ Λαοΰ, ή όποια ζατά μικρόν παρασκευάζεται, συνειθίζει 
ζαί πειθαρχεί. Τήν έπομένην έν τούτοις ημέραν αί τής δευτέ- 
ρας χειρός έφημ.ερίδες τοΰ πρωθυπουργού ήοχισαν νά άνα- 
μασσοΰν τούς λόγους του. Γνωρίζομεν τήν ψευδοπολιτιχήν 
τοΰ ανθρώπου τούτου. "Ινα εί'μεθα όμως δίκαιοι, πρέπει νά 
όμολογήσωμεν ότι έν τη «Ώρα» αύτοϋ ήσχύνθη νά διαψεύση 
τόν εαυτόν του.»

Λ W Λ «■» Ο I*  Λ

ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ ΟΙΝΟ Π ΩΔΩΝ

ΙΙρός τό έπί τών Οικονομικών 'Vnoupyecov.

Μεθ’ όσα ύπεβάλομεν άλλοτε πρός τήν Βουλήν: διά τής 
άπό 25 Δεκεμβρίου Ι882 αναφοράς ήμών, δέν έχομεν σκο
πόν ίνα εισέλΟωμεν νΰν εις τήν έσωτεριζήν αξίαν τοΰ νόμου 
ΑΡΚΓ τής 27 ’Απριλίου 1 883, περί επιβολής δικαιώμα
τος ζα εαναλώσεως έπί τοΰ οίνου. Έννοούμεν ότι ή πολι
τεία έχει τό δικαίωμα τής φορολογίας, άλλ’ έννοούμεν έπί
σης ότι ή άσζησις τοΰ δικαιώματος τούτου δέον νά στηρί- 
ζηται πάντοτε έπί τής έπιστήμης ζαί τής πείρας, αίτινες 
δυστυχώς ζαθυστερούσιν έν τώ προζειμένω νομοθετήματι. 
Έν τή αναφορά ήμών έκείνη είχομεν υποδηλώσει τούς ά· 
ναγζ.αίους διά τήν ορθήν διασκευήν αύτοϋ όρους. Άλλ’ ή 
Βουλή, ύπό τάς γνωστάς περιστάσεις τής διοιζούσης τόν τό
πον κυβερνητικής διατελοΰσα, έζρινεν άλλως. Τώρα άφοΰ 
ώς πολϊται ώμιλήσαμεν, ώς ύπήζοοι άνάγκη νά ύποταχθώ- 
μεν. Έρωτάται έν τούτοις μέχρι ποιου σημείου φθάνουσι τά 
όρια τής ύποταγής, ζαί νομίζομεν ότι άκατάκριτος είναι ή 
ιδέα, ότι τά όρια ταϋτα σταματώσιν έν τή αύστηρά περιφέ
ρεια τής νομιμότητος. Κερί τούτου ή παρούσα ήμών 
αναφορά.

Ο οικονομικός έφορος Αττικής, παρερμηνεύω? τόν νόμον 
τής 27 ’Απριλίου 1883, πολιορκεί άπό τίνος τήν ήμετέραν 

οίνοπωλικήν βιομηχανίαν διά τό τέλος τής φορολογίας 
τών οίνων, τούς οποίους πρό τοΰ νόμου τούτου είχομεν άπο- 
ταμίεύσει καί μεταφέρει έν τοϊς οίνοπωλείοις ήμών. Καί άλη- 
Θεύειμέν ότι τό άρθρον 1 τοΰ νόμου επιβάλλει άπό τής δη- 
μοσιεύσεώς του δικαίωμα καταναλώσεως έπί τοΰ λιανιζώς 
πιολουμένου οίνου, έξαρτά όμως τήν φορολογίαν ταύτην έκ 
διατάξεων, αίτινες έν τώ αύτώ νόμω άπαλλάττουσι τούς πρό 
αύτού άποταμιευθέντας ζαί μετενεχΟέντας οίνους. Ή άλλη- 
λουχία τής έννοιας τών διατάξεων τούτων έχει ώς έξής:

Έν γένει ή διαδικασία τής προζειμένης φορολογίας άρ- 
χεται δι’ αίτήσεως τών φορολογούμενων, Έπί γράμμασι τό 
άρθρον 3 τοΰ νόμου ορίζει, ότι «ό άποταμιεύων ή μεταφέ
ρω·? οίνους. . . οφείλει νά ζητήση άπό τόν οικονομικόν έ
φορον. . . ειδικήν περί τούτου άδειαν». ΙΙροφανώς ή σημασία 
τοΰ ένεστώτος χρόνου, τόν οποίον μεταχειρίζεται ό νομο
θέτης, άφορα τούς μετά τήν έζδοσιν τοΰ νόμου άποταμιευο- 
μένους ζαί μεταφερομένους οίνους. Άλλά δύναται νά έρω- 
τήση τις πρός τί τότε ό ορισμός τοΰ άρθρου ί τοΰ προκει
μένου νόμου, καθ’ ό οί έξασζοϋντες τό οινοπωλιζόν έργον 
οφείλουν έντός ει’κοσιν ημερών άπό τής δημοσιεύσεων τού 
νόμου νά ζητήσωσι τήν άδειαν ; Ό ορισμός ούτος πρέπει έν 
τη λογική ερμηνεία τής γραμματικής τού νόμου διασκευής 
• α συνδυασΟή πρός τήν έκτεΟεϊσαν τοΰ ένεστώτος χρόνου 
άνωτέρω έξηγηθεϊσαν έννοιαν, καί περιλαμβάνει τοιουτοτρό
πως τάς άπό τής ήμέρας τής δημοσίεύσεως τοΰ νόμου άπο- 
ταμιεύσεις οίνων ζαί μεταφοράς.

Δέν πταίομεν ημείς έπί τω νομοθετιζω ζενώ, τό όποιον 
ή έσπευσμένη φορολογική πολιτική άφήζεν εις τό φιλοτέχνη
μά της. Είναι ζαί άλλα μείζονα έτι κενά, μεταξύ τών όποι
ων ιδιαιτέραν έχει σημασίαν ζαί σχετίζεται πρός τήν ήμετέ
ραν έποψιν τό επόμενον. Ό νόμος έν άρΟρω 3 ορίζει προθε
σμίαν πρός υποβολήν τής αίτήσεως τόν Οκτώβριον μήνα, 
όστις έπι τοϋ προκειμένου είναι ό τοΰ έτους 1883· οί ήδη 



182 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΙ1ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΤΟΥ 1882 183

άσζοΰντες τήν οίνοπωλικήν βιομηχανίαν ζατά τό άρΟρον 4 
δέον νά αΐτήσωσι τήν άδειαν, ώς έρρέθη, έντός τών πρώτων 
τοΰ νόμου 20 ημερών οί μετά τόν ’Οκτώβριον 1883 έπιχει- 
ροΰντες πώλησιν οίνων δέον νά αΐτήσωσι τήν άδειαν προ πά
σης πωλήσεως· οί δέ άπό τής λήξεως τής είκοσαημέρου 
προθεσμίας μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου 1883,πο'τε πρέπει νά αΐ- 
τήσωσι τήν άδειαν; Κενόν επίσης χαρακτηριστικόν.

"Οταν λ οιπόν διετυπώσαμεν τήν άρχήν, ότι ή αύστηρά πε
ριφέρεια τοΰ προζειμένου νόμου δέον νά χρησιμεύση ώς βά- 
σις πρός έπίλυσιν τοΰ άνά χειρας ζητήματος, είχομεν ού μό
νον ζατά θεωρίαν άλλά ζαί ζατά πράξιν άναμφισβήτητον 
δικαίωμα. Άλλά καί άλλοθεν τό πολιτιζώς ζαί νομικώς σό
λοικο·/ τής άξιώσεως νά φορολογηθώσιν οί προ τοΰ νόμου 
άποταμιευθέντες ζαί μετενεχθέντες οίνοι ημών προζύπτει 
άριδήλως. Τό άρΟρον 23 τοΰ προζειμένου νόμου αναφέρει 
έπί λέξει, ότι «ό έγγειος φόρος έπί τών άμπέλων ζαί έπί 
τών διά θαλάσσης ή ξηράς μεταφερομένων οίνων, γλεύζους 
ή σταφυλών, καταργεΐται». Ή κατάργησις αΰτη άφορα τήν 
μετά τόν νόμον οινοπαραγωγήν τοϋ 1883. Ό έγγειος φόρος 
τοϋ 1882 τών άμπέλων ζαί τών μετενεχθέντων ζατά τό 
έτος τούτο οίνων έπ/.ηρώθη, ζαί άν οφείλεται ένιαχοΰ δέν ά- 
φέθη.

Τούτων ούτως έχόντων, άφ ενός ή ζατάργησις αύτη τοΰ 
εγγείου φόρου ζαί άφ’ έτέρου ή επιβολή τοΰ δικαιώματος 
τής ζαταναλώσεως, άγουσιν εις τό άφιλονείκητον συμπέρα
σμα, ότι πρόκειται περί άνταλλαγής τοΰ πρώτου φόρου διά 
του δευτέρου. Έζ τής όλης δέ οικονομίας τοΰ νόμου έξάγε- 
ται, ότι δέν έννοεΐ ουτος νά φορολογήση τούς πρό αύτοΰ ά- 
ποταμιευθέντας οίνους ζαί διά τών δύο φόρων όμοΰ, ήτοι ζαί 
διά τοΰ πληρωθέντος έγγειου φόρου ζαί διά τοΰ ζητούμενου 
νΰν διζαιώματος έπί τής ζαταναλώσεως. Μία σζέψις δύναται 
νά ρίψη τοσοΰτον φώς έπί τής προχειμένης έρεύνης, ώστε 
μόνον άν ή ένεστώσα ζυβερνητιζή ήτον άποφασισμένη νά μή 

ύποχωοήση ούδέ ένώπιον εκτρώματος, συγχωρεΐται είς τήν 
ήμετέραν βιομηχανίαν ό φόβος, ότι πρόκειται οί ιδρώτες αύ
τής παρά πάσαν φορολογικήν δικαιοσύνην νά δεκατισθώσιν. 
Έ σζέψις αΰτη εΐναι ή άζόλουθος:

Οί ζατά τό σωτήριον έτος 1883 παραχθησόμενοι ύπό τής 
'Ελληνικής γής οίνοι ζαί άποταμιευθησόμενοι ύπό τών οίνο- 
πωλών άδιστάζτως Οέλουσι πληρώσει μόνον δικαίωμα κα
ταναλώσεως, έφ’ όσον ζατηργήθη ό έγγειος φόρος. Είς τί 
άοά γε'ήμαρτήσαμεν ήμεΐς, οί άποταμιεύσαντες έν έτει 1 882 
οίνους τής παραγωγής αύτοΰ, ώστε νά πληρώσωμεν δύο φό
ρους, καί τό / έγγειον δηλ, καί τόν τής ζαταναλώσεως; "Οτι 
έπληρώσαμεν τόν έγγειον τό μαρτυρεί ή άγορά τών ήμετέ- 
ρων οίνων, διά τής όποιας ό παραγωγός είσήλθεν εις όλας 
τάς προζαταβολάς του επομένως ζαί τήν τοϋ φόρου. Τί ζη
τεί λοιπόν σήμερον παρ' ημών ή οικονομική διοίκησις τής 
έπιζρατείας; Ζητεί δύο δέρματα έξ ενός προβάτου! Δημιουρ
γεί έναντίον ήμών βαρυτάτην δημοσιονομικήν έξαίρεσιν. 
’Ενώ οί μεθ’ ημάς οΐνοπώλαι Οά πληρώσωσι ένα φόρον τόν 
τής καταναλώσεως, ήμεΐς απειλούμενα διά τής ποινικής 
πανοπλίας τοϋ νόμου καί καλούμεθα νά πληρώσωμεν δύο 
φόρους. Μήπως διότι έχρησιμεύσαμεν ώς άπαθεΐς μάρτυρες 
τοϋ τελευταίου, ή τοιαύτη καταπιεστική εξαίρεσες άνήζει ή- 

μιν ώς βραβεΐον;
Άγόμεθα νά έλπίζωμεν, ότι αί άνωτέρω εύλογοι παραστά

σεις ήμών Οέλουσιν έν πνεύματι δικαιοσύνης μελετηθή καί 
ότι τό ύπουργειον θέλει έζδώσει τάς δέουσας διαταγάς, ΐνα 
σταματήση ή έναντίον ήμών φορολογική τοΰ οικονομικού έφο

ρου εκστρατεία.

Ύποσημειούμεθα εύσεβάστως.

Έν Άθήναις τή 23 Ιουνίου 1883.

("Επονται αί ύπογραφαί)



1ΙΕΡΙ Γ1ΟΛΛΑΠΛΑ.ΣΓΑ.ΣΜΟΤ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 185
18 ί- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε11ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ-

Τό ζήτημα τοΰ πολλαπλασιασμού τών δένδρων έν Έ7.- 
λάδι δύναται νά θεωρηθή ώς έν τών μεγαλειτέρων έθνικών 
ζητημάτων. Ή χώρα όλοέν άπογυμνοΰται, προβαινούσης 
δέ της καταστάσεως ταύτης, σημαντίζωτάτη απειλείται με
ταβολή είς τόν εθνολογικόν τής έπικρατείας χαρακτήρα. 
Διά τοϋτο ύπολαμβάνομεν, ότι εύρυτάτης έσεται πολιτικής 
σζέψεως έργον ή άνάπτυξις τών δασών καί ό πολλαπλασια
σμός τών καλλιεργουμένων δένδρων. Ή έποψις μάλιστα τών 
τελευταίων ήδύνατο νά θεωρηθή ώς εισφορά τής ήμερου φύ- 
σεως προς τήν άγρίαν φύσιν καί έν γένει ώς τροπή τοΰ πο
λιτισμού, δστις, άφοΰ κατέστρεψε διά τής χρήσεως ζαί τής 
καταχρήσεως τά άοχέγονα δάση, πρόκειται διά τών εξημε
ρωμένων φυτειών αύτοΰ νά έπαναφέρη ζατά τό έφιζτόν τήν 
δυνατήν ζατά τάς διαφόρους χώρας δασικήν αρμονίαν.

Ό πολλαπλασιασμός τών δένδρων ανήκει είς ειδικόν 
κλάδον γνώσεων, τάς όποιας ή έθνική οικονομία έπιθυμεϊ 
κοινός καϊ τά μάλιστα διαδεδομένας, δπως διά τής συζητή- 
σεως καί τής έφαρμογής ό καρπός τών πρακτικών μεταρ
ρυθμίσεων έπέλθη. Άπό τοιαύτης τίνος άρχής αί έπο'με- 
ναι περί πολλαπλασιασμού τών δένδρων όδηγίαΐ τής «γεωρ
γικής οικονομίας» τοΰ Παλαιολόγου άνήκουσιν εϊς ιδιαιτέ
ραν κοινωνικής μελέτης έργασίαν :

Τά δένδρα καθώς καί τά πολλά ποώδη φυτά δέν πολλα- 
πλασιάζονται μόνον διά τών σπερμάτων, αλλά καί διά του 
περιτραχήλιου, τοϋ στελέχους, τών κλάδων, τών κλόνων καί 
τών ριζών των. "Ολα αύτά τά μέρη, διά τής βοήθειας τής 
θερμότητος και τής ύγρασίας, έχουν τήν ιδιότητα νά γεν
νούν 0 η λ ά ς, αί όποΐαι, έξερχόμεναι διά τοΰ φλοιού, ανα
πτύσσονται και, όταν εύρεθούν είς γήν, δίδουν ρίζας και βλα
στούς. Αύτό τό βλέπομεν καθημέραν είς τάς φυομένας περί 

τούς κορμούς πο/.λών δένδρων παραφυάδας, αί όποΐαι γεν- 
νώνται άπό τό περιτραχήλιον αύτοΰ, καθώς και είς τά πα- 
ραβλαστήματα τών βολβών τοιουτοτρόπως ομοίως ριζό- 
νουν αί καταβολάδες καί τά μοσχεύματα. Λί ριζαι πο7ιλών 
δένδρων γεννούν ομοίως Οηλάς καί δίδουν πολλάκις άφ’ εαυ
τών άναφυάδας, αί όποΐαι αποκτούν ιδιαιτέρας ρίζας καί 
γίνονται μεγάλα καί ξεχωριστά δένδρα (1).

Τά προερχόμενα άπό παραφυάδας, καταβολάδας, ή μο
σχεύματα δένδρα δέν φθάνουν ποτέ είς τόν αύτόν βαθμόν 
τής δυνάμεως, τοΰ μεγέθους καί τής ώραιότητος, καθώς 
εκείνα όσα γεννώνται άπό σπέρμα. Διά τοΰ σπαρσιματος κα- 
τορθόνομεν ομοίως νέα είδη φυτών, έκ τών οποίων πολλά 
είναι πολύτιμα καί άξια περιέργειας. Ό σπόρος είναι μέν τό 
φυσικώτερον μέσον, έπειδή δι’ αύτοΰ πο7,λαπλασιάςονται 
μόνα των όλα τά άγρια ποώδη καί ξυλώδη φυτά, καί ό άν
θρωπος πρέπει νά ακόλουθή τόν νόμον τής φύσεως,— υπάρ
χουν όμως περιστάσεις, ζατά τάς οποίας ή τέχνη έκτελου- 
μένη μέ φρόνησιν δίδει ώφέλιμα αποτελέσματα.

Έπαρατηρήθη πρός τούτοις ότι τά όπωροφόρα δένδρα, 
όσα πολλαπλασιάζονται διά τών παρασπάδων ή κλόνων, οια- 
τηροΰν συνήθως τάς μητρικός ποιότητας αύτών, εν ω τά 
άπό σπόρον φυτευόμενα χάνουν τάς καλάς ιδιότητάς των. 
Σπανίως λ. χ. τό καλόν ροοάζινον, τό καλόν μήλον φυτευό- 
μενον άπό σπέρμα δίδει τόν αύτόν καρπόν. ΊΙ παρατήρησις 
αύτη είναι παλαιοτάτη. Ό Θεόφραστος λέγει: «Καί τά μέν 
άπό παρασπάδος ή παραφυάδος ή όλως άπό φυτευτηρίων 
πεφυτευμένα πάντα δοκεΐ τούς καρπούς έξομοιοΰν. "Οσα όέ 
άπό τοΰ καρπού τών δυναμένων κα'ι ούτω βλαστά’-ειν άπανθ’ 
ώς είπεΐν χείρω, τά δέ καί ό7,ως έξίσταται τού γένους»

Άν καί άπό σπέρματος μεταγεννώνται όλα τά δένδρα 
όσα σπερματογονοΰν, έπειδή όμως τ.'.ές σπόροι αργούν νά

(I) Καί αύτά τά φύλλα τών ιταχέων φυτών, ώ; ή κάζ.τοί, φυτίυόιιτνα 
τ·; καλήν γην, ρ.ζόνουν και γίνονται [ϊ'.αίττρα φυτά.
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φυτρώσουν, ή τά φυτά αύτών νά μεγαλώσουν ή επειδή, ώς 
έρρέθη, έζτρέπονται τοϋ γένους των, προιιμάται πολλάκις 
τό φύτευμα διά μοσχευμάτων ή καταβολάδων. Έπαρατηρή- 
Οη πρός τούτοις, ότι τά διά τής τελευταίας αύτής μεθόδου 
φυόμενα δένδρα δίδουν ενίοτε καρπούς χωρίς σπέρμα· τά 
τοιαϋτα δέ δένδρα είναι πολύτιμα δι’αύτόν τόν χαρακτήρα 
τών καρπών των (Ί).

Οί προσδιωρισμένοι διά σπάρσιμον σπόροι πρέπει νά ήναι 
ώριμώτατοι, νά συνάζωνται άπό εύρωστα καί καλά δένδρα 
εις καιρόν εύδιον, νά έκΟέτωνται εις μέτριον άέρα διά νά 
έξατμισθή ή υγρασία των, ήτις ήμπορει νά τούς φθείρη, καί 
νά μή ξηραίνωνται εις τήν φωτίαν, όπου χάνουν τήν θλα
στικήν δύναμίν των. Διά νά ήναι δέ τις βέβαιος περί τού · 
των, πρέπει νά τούς συνάζη μόνος του εί δυνατόν. "Οταν δέν 
φυτεύωνται άμέσως, πρέπει νά φυλάττωνται εις σακούλια ή 
κουτιά καλοκλεισμένα καί εϊς στεγνόν μέρος όπου τά ζώα 
δέν ήμποροϋν νά τούς βλάψουν. "Οταν Οέλη τις νά τούς με- 
ταφέρη εις μακρυνόν μέρος, είναι ανάγκη νά τούς κλείη εϊς 
κιβώτια καλώς παραγεμισμένα μέ μνίον, ή μαλλίον εϊς τρό
πον ώστε ό άήο νά μή είσέρχηται παντελώς. Ή βλαστική 
δύναμις τών σπόρων ήμπορει νά διαρκέση πολύν καιρόν, 
όταν τούς φυλάξη τις άπό τόν άέρα, τό ψύχος, τήν ύγρα- 
σίαν καί άκόμη άπό τήν Θερμότητα καί τό φώς. Οσοι σπό
ροι εύρίσκονται είς λοβούς, πρέπει νά μένουν είς αύτούς έως 
νά σπαροΰν, επειδή τοιουτοτρόπως διατηρούνται καλήτε- 
ρον. Οί ελαιώδεις σπόροι φθείρονται ταχυτερον.

Τινες σπόροι φυτρόνουν μετά μερικάς μόνον ήμέρας άφοϋ 
φυτευΟοϋν άλλοι μένουν πολλάς έβδομάδας καί μήνας. "0- 
Οεν καί διά νά ταχύνουν τό φύτρωμα τών τελευταίων, με-

(2) "Οσα δί?3ρα φελιάζοντα; μέ ί\Ο·’ματα λαμ5ινίμ:να άπό οίνδρ» <ρ£- 
ροντα καρπούς άπυρρτ’νους, προάγςυν καρπούς μέ απέρματα’ άλλα τελευ
ταίο? χάνουν καί αύτά τή·/ σπερματογονίαν τω·/. 

ταχειρίζονται διάφορα μέσα, καθώς τό μούσκευμα τό όποιον 
πρέπει νά γίνεται μέ προσοχήν καί μετριότητα, επειδή ήμ- 
πορεϊ νά βλάψη, τό σπάσιμον τών πυρρήνων, τό όποιον και 
αύτό, άν καί ενίοτε ταχύνη τήν βλάστησιν, συνήθως όμως 
βλάπτει, διότι τά σπέρματα, εύρισζόμενα γυμνά, σήπονται 
καί τρώγονται άπό τά έντομα πριν προφΘάσουν νά βλαστή- 
σουν. Οί Εύρωπαΐοι συνειθίζουν τό κ ο υ κ ο ύ 'Κ ω μ α· δη
λαδή βάλλουν τό φΟινόπωρον εις κιβώτια ή είς μίαν τρύπαν 
μέ άμμον ή μέ χώμα κατά στρώματα τά διά φύτευμα σζλη- 
ροπύρρηνα σπέρματά των, καθώς τά ροδάκινα, τά βερίκοκ- 
κα, τάς ελαίας, ή καί τά κάστανα καί βαλανίδια· τά ποτί
ζουν δέ άπό καιρόν είς καιρόν καί τά άφίνουν είς αύτήν τήν 
κατάστασιν έ'ως τήν ώραν τοΰ φυτεύματος. Είς τό διάστημα 
αύτό όχι μόνον τό όστρακον τών πυρρήνων μαλακόνει κατ’ 
ολίγον είς τό χώμα, άλλά καί ό βλαστός δέν σκληρύνεται 
ούτε χάνει τήν δύναμίν του· ή δέ βλάστησις άρχμζουσα έν 
ησυχία καί ασφαλεία είναι άρκετά άνεπτυγμένη όταν φυ- 
τευΟή τό σπέρμα εϊς τήν γήν. Ή μέθοδος αύτή είναι πολλά 
συνειθισμένη μεταξύ τών δενδροκόμων τής Εύρώπης. Τά διά 
φύτρωμα είς κιβώτιον βαλλόμενα σπέρματα μέ χώμα, δέν 
πρέπει νά ήναι σωρευμένα καί πυκνά, διά νά μ.ή έμπερδεύων- 
ται οί βλαστοί των φυτρόνοντες.

Διά τινα σπέρματα ώς τής σουρβέας, μεσπιλέας καί λευ- 
χακάνθης, ώς σκληρότερα, μεταχειρίζονται περίεργόν τινα 
τρόπον διά νά ταχύνουν τήν βλάστασίν των. Τούς άναχα- 
τόνουν είς τήν τροφήν τών ορνίθων, βάλλοντες αύτά είς πλα
κούντα, είς ψωμί, ή καί δίδοντες αύτά μοναχά· συνάζουν 
έπειτα τάς κοπριάς αύτών τών πτηνών καί τάς σπείρουν. 
«Ραίνεται ότι ή χώνευσις μαλακόνει τό σκληρόν δέρμα αύτών 
τών σπερμάτων.

Φυτεύοντες τά διάφορα σπέρματα, πρέπει όσον τό δυνατόν 
νά προσέχωμεν ώστε νά θέτωνται είς τήν γήν κατά τήν ό
ποιαν ειχον εϊς τό δένδρον φυσικήν Οέσιν, δηλ. μέ τήν κορυ

z
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φήν επάνω· επειδή άπό αύτό τό μέρος έβγαίνει τά βλάστη
μα, τό όποιον, άν τό σπέρμα ήναι άναποδογυρισμένον, βιά
ζεται νά γυρίση διά νά λάβη τήν φυσικήν πρός τά άνω θέσιν 
του· τό αύτό ύποφέρει καί ή ρίζα, ήτις τείνει πρός τά κάτω 
Οιά νά βυζάξη άπό τήν γήν τάς άναγκίας διά τήν τροφήν τού 
φυτοΰ ούσίας. Μεταξύ αύτών τών δυσκολιών τό φυτόν ρι
ψοκινδυνεύει νά φαγωδή άπό τούς σκώληκας καί νά καζο- 
πάΟη (1). Αύτήν τήν φυσικήν παρατήρησιν, τήν όποιαν οί 
παλαιοί άναφέρουν, οί νέοι γεωπόνοι άμελοΰν όλως διόλου. 
Ναι μεν διά τά φυτά τά σπειρόμενα εις τάς άρουρας δεν 
ήμπορεί τις νά ώφεληθη άπό αύτήν τήν παρατήρησιν. Διά 
τά μεγάλα όμω5 σπέρματα τών δένδρων, τά όποια φυτεύον
ται άνά έν εις τρύπας, ήμπορεί εύκόλως τις νά προσέξη, 
ώστε νά βάλλωνται ζατά τήν φυσικήν θέσιν των.

Παραφυάδες.

Παραφυάς λέγεται ό περί τό στέλεχος ή τό περιτρα
χήλιου φυόμενος βλαστός, ό όποιος έχει τινάς ρίζας ή τού
λάχιστον 0 η λ ά ς. Πολλά δένδρα δίδουν φυσικών παραφυά
δας, καί μεταξύ αύτών, τά πρώτα είναι οί κυδωνέαι, αί δα- 
μασζηνέαι, καί αί ζερασέαι. Οί κηπουροί ενίοτε βιάζουν τινά 
δένδρα νά δώσουν παραφυάδας, περιζόπτουτες μίαν ρίζαν 
πλησίον τοΰ στελέχους καί δένοντες αύτήν. Τά άσδενέστε- 
ρα δένδρα, τά. έχοντα απαλόν φλοιόν καί τά ευρισκόμενα εις 
ύγρά ζαί ελαφρά έδάφη, δίδουν συνήθως περισσοτέρας πα
ραφυάδας· άλλά αί παραπολλαί γενικώς εξαντλούν τό δέν
δρου, έν ω καί αύται είναι ισ^ναί· ό’Όεν και πρέπει νά εμπο
δίζεται ή υπερβολική παραφυαδοφυϊα. ’Ενίοτε αί παραφυά
δες άποζτοΟν ιδιαιτέρας καλάς ρίζας· αί τοιαΰται μεταφυ-

(I) Διά βεββ’.ωΟώ περ· τούτου, ϊφύτευσα τόν Ίανου<ίρ·.ο< άμύγοαλχ. 
Ta μέν άναποδογυρισμίν» «φύτρωσαν tic 40 ήμερα.·, κα· 3 «ίς τά ίέζα έ- 
σάπτ,σαν, έν ψ τά φυτί νΟέντα μ; τό μυ: ·ρ'ον μέρος έπάνω ΐόγήζϊν ά τό 
τήν γήν (Ις 2a ήμέρας ζαί ί·< μόνον «Ις τα ίέχα άπέτυχίν. 

όμεναι γίνονται δένδρα κάλλιστα, καί προτιμότερα άπο τά 
διά σπόρου φυόμενα, διότι καρποφορούν ταχύτερα, άλλα 
συνήθως είναι βραχυβιώτερα άπό αύτά· τινά δέ δίδουν καρ
πούς αγόνους. ΚατυρΟόνουν ομοίως τάς παραφυάδας ν' άπο- 
ζτήσουν ρίζας ύψόνοντες σωρόν χώματος τριγύρω τού στε
λέχους ζαί βρέχοντες αύτάς ενίοτε. Τινά δένδρα ώς ή έ/.αία, 
καί αφού καούν η κοπούν, δίδουν παραφυάδας· άφίνουν λοι
πόν τά στελέχη ή μόνον τάς ρίζας των, αί όποϊαι καλλιερ
γούμενοι καί περιποιούμενοι δίδουν κάδε χρόνον νέους βλα
στούς καλούς διά μεταφύτευμα· αί παραφυάδες πρέπει νά 
άραιόνωνται όταν ήναι πολύ πυζναί, νά καθαρίζονται άπό 
τά μικρότερα βλαστήματα και άπό τά πολλά κλονάριά των, 
καί όταν έλθη ό καιρός τού φυτεύματος, νά έκριζόνωνται 
έπιτηδείως, ή, άν δέν έχουν ρίζας, νά κόπτονται μέ τό εξόγ
κωμα όθεν έφύτρωσαν άπό τό στέλεχος, καί ούτω νά φυ- 
τεύωνται.

Ή ζαταβολάς συνίσταται είς τό νά παραχώση τις είς 
τήν γήν ένα κλάδον ή ένα παραβλάστημα δένδρου χωρίς 
νά τό ξεχωρίση άπό τήν μ.ητέρα του, ζαί νά τό άναγζάση 
διά σχισίματος, δεσίματος ή άπλής ύγρασίας νά ριζώση 
ζαί νά σχηματίση νέον δένδρου. "Οσα δένδρα έχουν παρα- 
βλαστήματα ή κλόνους φυόμενους τριγύρω τού κορμού ζαί 
πλησίον τής γής, σκεπάζονται απλώς μέ σωρούς χώματος, 
τούς όποιους επισκιάζουν καί κρατούν δροσερούς έως νά 
ριζώσουν τά καταβαλλόμενα. Είναι όμως τινά δένδρα σκλη- 
ρόφλοια, τά όποια πρέπει νά κλίνωνται, νά παραχώνονται 
όλα είς τήν γήν καί νά ποτίζωντοι άφθονώτερα. Τινές μά
λιστα σκάπτουν λάκκους περιφερείς τριγύρω τού στελέχους 
καί είς αύτούς καταβάλλουν τούς κλώνους, τούς οποίους 
σκεπάζουν μέ ψιλόν χώμα καί ύψόνου > τάς άκρας των έξω 
άπό τήν γήν. Τοιουτοτρόπως σχεδόν καταβάλλεται ή άμπε
λος.
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Υπάρχουν τινά παλαιά δένδρα, τά οποία δέν καρποφο
ρούν πλέον κόπτουν λοιπόν τούς χορμούς των σύρριζα, 
τούς παραχώνουν, τούς ποτίζουν, καί άφοΰ αποκτήσουν 
τριγύρω νέους κλάδους, τούς πλαγιάζουν, καί μετά έν χρό
νον αποκτούν έρριζα δένδρα καλά διά μεταφύτευμα. Ό χυ
μός παραμερα ενίοτε άπό τόν πλαγίασθέντα κλώνον καί ά- 
ναβαίνει κατ’ ευθείαν είς τό δένδρον διά νά τόν εμποδίσουν 
λοιπόν, κόπτουν τινάς άπό τούς άνωτέρω κλώνους, οίό- 
ποοί, μένοντες, σύρουν δλην τήν τροφήν καί άφίνουν τήν 
καταβολάδα νά λιμοκτονή.

Τίνά δένδρα ή καί φυτά δέν ριζόνουν μόνον διά τοΰ παρα
χώματος, άλλ’ έχουν χρείαν καί δεσίματος ή καί σχισί
ματος. Τό είδος αυτό τών καταβολάδων γίνεται εις κλώνους 
δύο χρόνων, τούς όποιους σχίζουν έως εις τήν μέσην καί 
όριζοντείως είς τό μέρος όπου ενώνεται τό νέον μέ τό πα
λαιόν ξύλον. Άπό τό όριζόντειον αύτό σχίσιμον προχω- 
ροΰντες πρός τήν άκραν του κλώνου σχίζουν τόν κορμόν 
πλαγίως καί έως δύο ή τρία δάκτυλα, κατά τό χόνδρος του 
ξύλου· τόν λυγίζουν διά νά κάμη αγκωνήν καί τόν παοα- 
χώνουν είς τήν γήν ή είς κοφίνιον ή είς γάστραν μέ χώμα· 
έμπήγουν δέ έπάνωθεν αύτοΰ δίκρανον ξύλον διά νά μήν 
άνασηκωθή, ύψόνουν τήν άκραν του καί τόν ποτίζουν συχνά 
έως νά ριζώση. Τό δέσιμον συνειθίζουν διά τάς λεμονοπορ- 
τακαλέας καί άλλα σκληρόδερμα δένδρα έχοντα κλώνους 
υψηλούς καί δυνατούς, τούς όποιους δέν ήμπορούν νά λυ
γίσουν. Τούς σχίζουν λοιπόν κατά τόν Μάϊον, εκβάλλουν 
έν δάκτυλον φλοιού, τούς δένουν, καί τούς περνούν είς 
γάστρας ή κούφας σχισμένας πλαγίως, τρυπημένας κάτω
θεν καί έμπεριεχούσας ψιλόν καί καλόν χώμα· είς τό μέρος 
αύτό συνγκεντρούμενος ό άναβαίνων καί καταβαίνων χυμός, 
προξενεί έν όξόγκωμα, άπό τό όποιον άκολούθως έκβαίνουν 
ρίζαι. Τάς γάστρας ή κούφας αύτάς δένουν είς ένα κλώνον 
καί ποτίζουν καθημέραν. Τινές διά νά φυλάξουν υγρασίαν 

άέναον είς αύτάς, βάλλουν πλησίον άγγείον μέ νερόν, είς 
το όποιον βουτούν τήν μίαν άκραν μιάς μάλλινης λωρίδος 
καί τήν άλλην έμπήγουν ολίγον είς τό χώμα τής γάστρας. 
Τό νερόν αντλείται διά τοΰ μαλλιού καί μεταβαίνει άπό τό 
έν είς τό άλλο μέρος. Τό φθινόπωρον κόπτουν τόν κλώνον 
κάτωθεν τής γάστρας έπιτηδείως μέ πριόνι καί τυλίοντες 
τάς νέας ρίζας όμοΰ μέ τό περί αύτάς χώμα, τόν φέρουν 
καί τόν φυτεύουν είς τόν τόπον του. Τινές κάμνουν πολ- 
λάς τοιαύτας καταβολάδας είς έν καί τό αύτό δένδρον· άλλ’ 
αύται πρέπει πάντοτε νά γίνωνται μέ μετριότητα διά τούς 
προαναφερθέντας λόγους.

*Ολαι έν γένει αί καταβολάδες πρέπει νά είναι σκεπασμέναι 
μέ μνΐον ή άχυρον διά νά μή τάς προσάβλλη ό ήλιος καί ό 
άνεμος, καί νά σκαλίζεται ενίοτε τό χώμά των Τό κα- 
ταβάλσιμον άρχίζει άπό τόν Φεβρουάριον καί έξακολουθεϊ 
έως τέλη Μαίου. Ξεσκεπάζουν τό φθινόπωρον τό μέρος τοΰ 
καταβαλσίματος, καί, άν δέν απέκτησαν άρκετάς ρίζας, τό 
σκεπάζουν πάλιν καί τό άφίνουν έως τόν ερχόμενον χρόνον, 
διακόπτοντες τό πότισμα τόν χειμώνα μόνον.

Μοσχεύματα.

Μόσχευμα ονομάζεται κλώνος όποιοςδήποτε ή καί παρα
φυάς, ήτις, χωριζομένη άπό τό δένδρον καί φυτευομένη, έξα- 
κολουθεϊ νά τρέφηται,, νά ριζώνη καί νά σχηματίζη νέον 
δένδρον, τό όποιον έχει όλας σχεδόν τάς ιδιότητας τής μη- 
τρός του. Διά νά είμπορέση τό μόσχευμα νά έπιτύχη, πρέπει 
νά έχη ένταυτώ αρκετόν χυμόν, με τήν βοήθειαν τού όποι
ων Οά γεννηθούν αί Οηλαί, αί πρώται ρίζαι καί οί βλαστοί 
του καί νά φυτεύηται είς γήν δροσεράν καί μανήν διά νά δυ- 
νηθούν άκολούθως νά έκτανθούν αί ρίζαι του.

Είναι πολλών ειδών μοσχεύματα· ιδού τά κυριώτερα: Ιον 
Ή απλή ράβδος, συνισταμένη είς κλώνον ένός χρόνου· τήν 
συνειθίζουν διά τά φιλόθερμα δένδρα. 2ον 'Ο διπλούς κλάδος 
συγκείμενος άπό νέον κλώνον, έχοντα καί μέρος ξύλου τού
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παρελθόντος χρόνου· τόν μεταχειρίζονται διά τάς ελαίας, 
μηλεας, άπίας κλπ. 3ον Ή παρασπάς δηλ. κλώνος νέος καί 
καλός, τόν όποιον δέν έκκόπτουν μέ μαχαίρι, άλλα ξεκολ
λούν όμοϋ μέ τήν μασχαλίοα, διά τής όποιας είναι κολλημέ
νος εις τόν κορμόν φυτεύουν δέ τοιουτοτρόπως τήν συχήν, 
τήν ροιάν κλπ. και τήν ονομάζουν οί γεωργοί μας ξε μα- 
σ χ α λ ί ο α. Ιον Ή πτέρνα, ράβδος έχουσα εις τήν άκραν έν 
οζον, κοτσάνι παρά τών αμπελουργών λεγόμενον, τό όποιον 
είναι είδος εξογκώματος γεννηΟέντος είς τό μέρος τοϋ 
κλαόεύματος. "Οσα κλήματα έχουν πτέρναν, έπιτυχαίνουν 
καλήτερον, επειδή τό μέρος αύτό, καθώς καί ή μασχάλη τών 
παρασπάδων είναι συντελεστικώτατα εις τήν ριζοφυίαν 5ο ν 
Ό π ά σ σ α λ ο ς, όστις δέν είναι άλλο είμή χονδρός και μα
κρύς κλάδος, τόν όποιον μεταχειρίζονται διά τάς λεύκας 
καί άλλα φίλυδρα δένδρα. 6ον 'Ο π ο λ ύ κ λ ω ν ο ς κ λ ά- 
δ ο ς, τόν όποιον πλαγιάζουν είς ευρύχωρον λάκκον, καί 
άλλοτε μεν σκεπάζουν όλους τούς κλώνους διά νά ριζώσουν, 
και άφίνουν έξω όλίγον άπό τό χονδρότερον μέρος τοϋ 
κλάδου, δθεν φύεται ό νέος βλαστός καί σχηματίζεται τό 
οένορον, τό όποιον τρεφόμενο? άπό πολλάς ρίζας γίνεται 
εύρωστο? καί δυνατόν, άλλοτε δέ παραχώνουν αύτό τό μέ
ρος άφινοντες έξω τάς άκρας τών κλόνων διά νά αποκτή
σουν πολλά δένδρα. Τόν τελευταΐον αύτόν τρόπον μεταχει
ρίζονται διά νά περιφράξου; τούς αγρούς,έλη κτλ.7ον Ή δ ε- 
σ μ ί ς, δηλ. πολλαί ψιλαί ράβδοι, δεμέναι όμοϋ καί παραχω- 
μεναι είς τήν γήν, αί όποιαι, άφοϋ ριζώσουν, χωρίζονται καί 
φυτεύονται ξεχωριστά· πολλαπλασιάζουν τοιουτοτρόπως 
τους λύγους, τά φραγκοστάφυλα κτλ.

Μοσχεύματα ονομάζονται ομοίως τά κλονάρια τινών Φυ
τών ώς τής γαροφαλίας, ή τά φύλλα τινών παχέων φυτών, 
τά όποια έκκοπτόμενα άπό τήν μητέρα των φυτεύονται, ή 
καί αί παραφυάδες τών βολβορρίζων φυτών.

‘Εν γένει οί διά μόσχευμα κλώνοι πρέπει νά λαμβάνωνται 

άπό τά ισχυρότερα, εύκαρπέστερα, καί άκμάζοντα δένδρα. 
Τό ξύλον νά ήναι λεΐον καί άοζον διά νά άναιβοκαταιβαίνη 
ό χυμός εύκολώτερα. Τά μοσχεύματα νά κόπτωνται μέ κο- 
πτερά μαχαιρίδια καί νά μή βλάπτεται ό φλοιός, διότι είς 
αύτό τό μέρος Οά γίνη το εξόγκωμα· δθεν καί δέν πρέπει 
νά πελεκώνται αί άκραι, ούτε νά καίωνται καθώς τό συνειΟί- 
ζουν τινές. "Οταν τά μοσχεύματα ήναι κομμένα προ πολ- 
λοϋ, νά βάλλωνται τινάς ημέρας είς νερόν· νά φυτεύωνται 
δέ πάντοτε είς γήν καλλιεργημένην, διά νά ήμποροϋν νά 
είσέρχωνται είς αυτήν καί νά φθάνουν εϊς τάς ρίζας ό αήρ 
καί ή αναγκαία Οερμότης. Ό Θεόφραστος συμβουλεύει νά 
φυτεύωμεν τά μοσχεύματα κατά τήν Οέσιν, τήν όποιαν ειχον 
είς τά δένδρα δθεν έκόπησαν (1)· άλλ’αύτή ή προφύλαξις 
δέν εΐναι τόσον αναγκαία. Τό επάνω μέρος τοΰ μοσχεύμα
τος πρέπει νά κόπτεται λοξά διά νά γλυστροϋν τά νερά είς 
τόν κατήφορον καί νά σκεπάζεται μέ άργιλον μεμιγμένην 
μέ κοπριάν ή μέ πίσσαν, διά νά μή εξατμίζεται ή ίκμάς του. 
Συνήθως φυτεύουν τά μοσχεύματα είς τρύπας, τάς όποιας 
άνοίγουν μέ δυνατά παλούκια ή μέ σίδηρους λωστούς, τούς 
όποιους έμπήγοντες δυνατά είς τήν γήν σαλεύουν εμπρός 
καί όπίσω διά νά γίνουν αί τρύπαι πλατύτεραι άπό τό μ.ό- 
σχευμα· άφοϋ δέ εμβάλλουν αυτά έπιτηδείως, γεμίζουν τήν 
τρύπαν μέ καλόν χώμα, τό όποιον πατοΰν μέ τήν άκραν τοϋ 
λωστοΰ. Αυτός ό τρόπος είναι καλός διά τούς χονδρούς 
πασσάλους φυτευομένους είς δροσερούς τόπους, όπου ή ύ- 
γρασία τής γής είναι ικανή νά ταχύνη τήν ριζοφυίαν. "Οταν 
όμως τά μοσχεύματα ήναι λεπτά καί άπαλά, όταν ή γή δέν 
ήναι φύσει ύγρά, καί όταν τό δένδρα δέν ήναι φίλυδρα, τά 
όποια ώς άπαλόφλοια ριζόνουν εύκολα, τότε πρέπει νά άνοί- 
γωνται λάκκοι μεγαλήτεροι καί νά σκάπτεται ή γή, επειδή

(1) <Τιθέναι δέ κατα την βέσιν ήν περ είχαν έπ>. τών δένδρων, τήν πρός 
βορραν, καΐ τήν πρός μεσημβρίαν, καΐ τήν πρός εω, καΐ τήν πρός δυσμάς » 
(Περί φυτ. ίστορ. 2, Ο.)

ΕΤΟΣ 11—ΦΎΛ. 125—ΙΟΎΛΙΟΣ 1885. 15
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άλλως χάνει τις τούς κόπους του. Διά τά έξοδα δέ τοΰ σκα
ψίματος άποζημιοΰται τις άπό τήν επιτυχίαν τών μοσχευ
μάτων, τά όποια όταν στενοχωροΰνται, δυσκόλως άναπτύσ- 
σουν ρίζας, χωρίς τήν βοήθειαν τών οποίων ξηραίνονται, άν 
καί ενίοτε βλαστάνουν κατ’ άρχάς καί φαίνωνται ότι έπια- 
σαν. Ή εύρισκομένη εις τό ξύλον ίκμάς είναι αίτια τής άπα- 
τηλής αύτής βλαστήσεως.

Τά μοσχεύματα πρέπει νά φυτεύωνται είς βάθος άνάλογον 
μέ τό πάχος των καί τήν ποιότητα τοΰ έδάφους. Οί χον
δροί κλάδοι γενικώς έμπήγονται είς βάθος 2 ή 3 ποδών οί 
ψιλότεροι ένα περίπου πόδα. Οί παλαιοί έσχιζαν τά μοσχεύ
ματα καί έβαλλον είς τό σχίσιμον μίαν πέτραν διά νά εύκο- 
λύνουν τήν άνάφυσίν τών ριζών. «’Εάν δέ μή ύπόρριζα τά 
φυτά, μηδέ ύπόπρεμνα λαμβάνειν ενδέχεται, καθάπερ ή τής 
έλαίας, σχίσαντες τό ξύλον κάτωθεν καί λίθον έμβάλλον- 
τες φυτεύειν ». Άρίστη συμβουλή, τήν οποίαν αί γυναϊ- 
κές μας χωρίς νά διαβάσουν τόν Θεόφραστον μεταχειρίζον
ται διά τά έκ καταβολάδων φύτευμα τών γαροφαλέων. Τά 
μοσχεύματα φυτεύονται πότε όριζοντείως καί πότε κατά κά
θετον ή πλάγιος θέσις είναι προτιμηέα, έπειδή όχι μόνον 
άπό τήν άκραν, άλλά καί άπό τούς οφθαλμούς τοΰ ξύλου 
έβγαίνοΰνρίζαι καίβλαστοί όταν ήναι παραχωμένοι είς καλήν 
γήν. Τά σκληρά πρό πάντων δένδρα πρέπει γενικώς νά πλα- 
γιάζωνται, καί αύτόν τόν τρόπον μεταχειρίζονται διά τάς 
έλαίας είς τόν Μιστράν. Τά μοσχεύματα πρέπει νά φυλάτ- 
τωνται τόν πρώτον χρόνον άπό τούς'μεγάλους καύσωνας, 
τά πάγη καί τούς άνέμους, οί όποιοι ξηραίνουν τήν φλοΰδά 
των πριν αί νέαι ρίζαι άρχίσουν νά τά τρέφουν· δθεν καί τά 
τυλίουν μέ άχυρα. ΙΙολλοί συνειθίζουν νά κόπτουν είς τόν 
δεύτερον χρόνον τά μοσχεύματα σύρριζα διά νά δώσουν πε- 
ρισσοτέραν δύναμιν είς τάς ρίζας των. Αύτό είναι μέν καλόν 
δι’ όσα μοσχεύματα δείχνουν άσθενή βλάστησιν, περιττόν δέ 

οιά τά ρωμαλαΐα, τά όποια περιποιούμενα γίνονται καλά 
δένδρα τόν πρώτον χρόνον τοΰ φυτεύματος.

ΙΙολλαπ.λασέασες δεά τών ριζών.

Τινά δένδρα δέν δίδουν σπέρματα, τούλάχιστον είς τό κλί
μα μας, ούτε πιάνουν διά τών μοσχευμάτων, καταβολάδων ή 
τής έγκεντρίσεως· αύτά πολλαπλασιάζονται διά τών ριζών 
των. Ξεσκεπάζουν τόν Μάρτιον μίαν καί ή καί περισσοτέρας 
πλαγίας ρίζας, τάς ξεχωρίζουν καί τάς τραβοΰν έξω, είς 
τρόπον ώστε ή άκρα των μόνη νά ήναι χωμένη καί νά τρέ
φεται είς τήν γήν, τό δέ έπίλοίπον μέρος νά ήναι έκθεμένον 
είς τήν άτμοσφαΐραντάς ποτίζουν ένίοτε,καί τάς σκεπάζουν 
είς τούς ύπερβολικούς καύσωνας. Είς αύτήν τήν θέσιν αί ρί- 
ζαιέκβάλλουν οφθαλμούς, άπό τούς οποίους φύονται κλώνοι 
καί μετά ένα ή δύο χρόνους γίνονται καλά δενδρουλάκια. 
Τά χωρίζουν τότε μέ μέρος ρίζης καί τά φυτεύουν. Αύτόν 
τόν τρόπον ήμπορεί νά μεταχειρισθή τις διά κάθε δένδρον. 
Τά φελιασμένα όμως χάνουν τάς ιδιότητάς των, έπειδή τό 
μέρος τοΰ δένδρου, τό όποιον είναι κάτωθεν τοϋ φελιάσμα- 
τος, διατηρεί τάς αρχαίας του ποιότητας.

Έγζέντρισις.

Ή έγκέντρισις (φέλιασμα) είναι μία άπό τάς πλέον άγχί- 
νοας καί παλαιάς άνακαλύψεις. Διά μέσου αύτής τής πο
λυτίμου μεθόδου διατηρούνται είς τήν καθαρότητά των, τε
λειοποιούνται καίπο)<λαπλασιάζονται τά διάφορα είδη τών 

όπωροφόρων δένδρων.
Διά νά έπιτύχη καί νά τελεσφόρηση τό φέλιασμα, πρέπει 

νά προσέξης, ώστε το δένδρον όπου θέλεις έγκεντρίσει, νά έ- 
χη άναλογίαν μέ έκεϊνο,άπό τό όποιον θά λάβης τό έ ν θ ε μ α 
τό όποιον κεντρί, κεντράδι καί μπόλι απλώς λέγεται. Ή κί- 
νησις τοΰ χυμού νά ήναι σύγχρονος καί είς τά δύο δένδρα· τά 
φύλλα των νά γεννώνται καί νά πίπτουν είς τόν αύτόν και
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ρόν· ή αρμογή μέ τό άρμοσθέν μέρος νά ήναι προσηρμοσμένη 
τοιουτοτρόπως, ώστε ή άνάβασις ζαί ζατάβασις τοϋ χυμοϋ 
καί ή κοινωνία αύτοΰ μεταξύ τών δύο ετερογενών μερών νά 
μή εύρίσκη κάνέν έμπόδιον.

’Επειδή τινες άγνοοΰν τήν μεταξύ διαφόρων δένδρων ομοι
ότητα καί άναλογίαν, άναφέρω τινά παραδείγματα. Τό βύσ- 
σινον είναι τοϋ αύτοΰ γένους ζαί έχει άναλογίαν μέ τό κε
ράσι· τό άμύγδαλον μέ τό δαμάσζηνον, τό ροδάκινον, τό βε- 
ρίχοζχον ζαί τά τοιαϋτα· τό μήλον μέ τό άπίδι ζαί κυδώνι· 
τό λεμόνι μέ τό πορτοζάλλι, τό κίτρον καί τά παρόμοια. Τό 
σϋκον, ή έλαια, τό καστανόν, τό συζάμινον, τό καρύδι, τό 
ρόδι ζαί τινα άλλα δέν έχουν ομοιότητα ούτε άναμεταξύ των 
ούτε μέ άλλα όπωροφόρα δένδρα, ό'Οεν καί έγζεντρίζονται 
συνήθως εις τά όμοιοειδή μέ αύτά άγρια ή ήμερα δένδρα (1).

Τό ένΟεμα μεταδίδει εις τό έμφυτευόμενον δένδρον όλας 
του σχεδόν τάς ποιότητας· άλλ’ ό γεννηΟησόμενος έζ του 
■ρελιάσματος καρπός σώζει πολλάκις τινάς ιδιότητας καί 
τοΰ έγκεντριζομένου δένδρου. ΈπαρατηρήΟη ότι τά φελια- 
σθέντα δένδρα άποκτοϋν μέν καρπούς τελειότερους, πλήν 
όλιγωτέρους· καρποφορούν δέ σπανιώτερα καί διαρκούν όλι- 
γώτερον καιρόν, παρά έάν δέν είχον φελιασΟή. Διά τοϋτο 
καί όταν έχη τις δένδρα, τά όποια δίδουν πλουσίους καί αρ
κετά καλούς καρπούς, πρέπει νά εύχαριστήται, καί νά μή 
ζητή νά τελειοποίηση τό εΐδός των. Ή έγκέντρισις έμποδί- 
ζει κατά τό μάλλον καί ήττον τήν έλευθέραν κίνησιν τοΰ 
χυμού καί τήν κοινωνίαν αύτοϋ μεταξύ τής ρίζης, τοϋ κορ
μού καί τών κλάδων· συγκεντρούμενος δέ είς τούς καρπούς, 
άποτελεϊ μέν αύτούς μεγαλητέρους, πλήν τό δένδρον στε-

(1) Καθ' ήμέραν γίνονται δοκιμαί μ«τα(ύ έτερογινών δένδρων «λλά τϊ 
τοιαϋτα έγκοντρίσματα, δν καί έπιτυχαίνοον πολλάκις, δέν τελιαίοροΰν 
δμως ποτέ. 

ρειται τής ευεργετικής βοήθειας του, αδυνατεί ζαί συντέ- 

μνεται ή ζωή του.
Οί παλαιοί έγνώριζαν τρία είδη φελιάσματος : τόν έ μ- 

φ υ λ ι σ μ ό ν, τόν έ γ κ ε ν τ ρ ι σ μ ό ν καί τόν ένοφΟαλ- 
μ ι σ μ ό ν. Τόν πρώτον μετεχειρίζοντο διά τά δένδρα, τών 
όποιων ό φλοιός έχει πολύ ύγρόν, ώς ή συζή· τόν έκτε- 
λοΰσαν δέ κόπεοντες όριζοντείως τόν κορμόν τοΰ δένδρου 
καί έμβάλλοντες τό ένΟεμα μεταξύ τοϋ φλοιοϋ καί τοϋ ξύλου. 
Τόν δεύτερον μετεχειρίζοντο διά τά λεπτόφλοια και ξηρά 
δένδρα, τών όποιων ό χυμός δέν κυκλοφορεί διά τοΰ φλοιού, 
άλλά είς τήν έντεριώνην, ώς ή άμπελος, τήν όποιαν έσχι- 
ζον είς τήν μέσην άφ’ ού έκοπτον τό στέλεχος, ζαί είς τό 
σχίσιμον έβαλον τό ένΟεμα. Τόν τρίτον μετεχειρίζοντο γε
νικώς διά κάθε δένδρον, τοΰ οποίου ό φλοιός σηζόνεται καθ' 
δν καιρόν ό χυμός είναι είς κίνησιν τόν έκτελοΰσαν δέ πλα
γίως έίς τόν κορμόν ή είς τούς κλάδους, σχίζοντες έπίτη- 
δείως τόν φλοιόν καί έμβάλλοντες είς τό σχισΟέν ή έκφλουδι- 
σΟέν μέρος έν κομμάτι άλλου φλοιοϋ έχοντος ένα οφθαλμόν. 
Αύται αί τρεις μέθοδοι είναι ζαί σήμερον πανταχοϋ είς χρή
σιν, ζαί άν έλαβον διαφόρους τροπολογίας άπό τούς Εύρω- 
παίους, είναι όμως ή βάσις όλων σχεδόν τών πολυαρίθμων 

έγζεντρίσεων.
Είς τήν Ελλάδα μεταχειρίζονται σήμερον δύο είδη φ ε- 

λ ι ά σ μ α τ ο ς. Τόν παλαιόν έγζεντρισμόν, τόν όποιον ονο
μάζουν άλλοϋ ζ α λ ά μ ι, άλλοϋ κονδύλι καί άλλοϋ 
σχιστό, καί τόν ένοφθαλμισμόν, τόν όποιον άλλοι λέγουν 
στο μάτι ζαί άλλοι σ τ ή ν φ λ ο ϋ δ α ν μπολιάζουν δέ 
στο μάτι τάς μέν έλαίας ζαί μηλέας τόν Μάϊον, τάς δέ συ- 
ζάς, άμυγδαλέας, ροδακινέας καί μωρέας τόν Αύγουστον. 
Τά κλήματα καί τάς ροδέας π α ρ ε μ π ή γ ο υ ν μέ κ α λ ά- 
μ ι τό καλοκαίρι. Αύτά τά φελιάσματα, τά όποια, άν καί δέν 
έκτελώνται μέ τήν άπαιτουμένην άκρίβειαν καί τέχνην, ή
θελον είναι ώφέλιμα άν ήσαν κοινότερα· άλλά κατά δυστυ-
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χίαν πολλά όλίγοι γεωργοί καταγίνονται είς τήν έξημέρω- 
σιν τών αγρίων όπωροφόρων δένδρων, τά όποια σκεπάζουν 
τά βουνά μας. ΓΙαντοΰ εόρίσκει τις άγριελαίας καί αχλά
δας (κοριτζιάς) και τούτο έμπροσθεν τών χωρίων και μετα
ξύ τών αρουρών. Τό φέλιασμα δέν άπαιτεϊ ούτε κόπον πο- 
λύν, ούτε έξοδα· τινών στιγμών εργασία και ολίγη έπαγρύ- 
πνησις αρκεί άλλά πόσον άνταμείβει τόν έπιχειριζόμενον 
αύτό ! Τά όπωρικά μας, τά όποια είναι σήμερον όχι μόνον 
σπάνια, άλλά και παρακατινής ποιότητος, διά τής έγκεν- 
τρίσεως μόνον ήμποροΰν νά βελτιωθούν.

Εις τήν Εύρώπην διά τής πολυτίμου αύτής μεθόδου κα
τόρθωσαν νά πολλαπλασιάσουν επ’ άπειρον τά καλά είδη 
τών όπωρών. Είς κατάλογόν τινα σταλθέντα είς εμέ άπό 
ένα δενδροκόμον τής Γαλλίας ηΰρα 140 είδη μηλέων, άλλα 
τόσα άπιδεών, 89 είδη ροδάκινων, 80 βερικκόκων, δαμασκη
νών κ„τλ. Τά περισσότερα καί καλλίτερα άπό αύτά τά είδη 
έγραψα ζαί μέ έστειλαν διά τό δενδροκομείο'? τής ΤίρυνΟος, 
έπί σκοπώ νά έγκεντρίσω μέ αύτά άλλα έντόπια, ή έζ σπερ
μάτων προερχόμενα δένδρα, ζαί νά τά πολλαπλασιάσω είς 
τό κράτος. Τά ξένα αύτά δένδρα όλα σχεδόν έπέτυχον ζαί 
πολλά ήδη έζαρποφόρησαν· όστις έπιΟυμει, ήμπορει νά ζη- 
τήση άπό αύτά ένθέματα, τά όποια χρεωστεϊ, νομίζω, νά 
δώση είς αύτούς ό έπιστάτης τοΰ δενδροκομείου, έπειδή ό 
σκοπός τής συστάσεως τού καταστήματος τούτου ήτον καί 
ή πολλαπλασίασις τών δένδρων.

Τά είδη τών φελιασμάτων, τά όποια οί Εύρωποϊοι μετα
χειρίζονται σήμερον ύπερβαίνουν τά 70· τά κυριώτερα όμως 
είναι 5 : ό ένοφθαλμ. ισμός, ό έγκεντρισμός, ό 
έμφυλισμός, τό διά π λ η σ ι α σ μ ο ύ φέλιασμα, 
καί τό α ύ λ ώ δ ε ς έ ν 0 ε μ ά τ ι σ μ α, τά όποια τροπολο
γούνται κατά διαφόρους τρόπους. Πριν έμβω είς τήν περι
γραφήν αύτών, άς εφοδιάσω τόν έγκεντριστήν. Λύτός πρέ
πει νά προετοιμάση τά ένθέματα, νά έχη μίαν κοπτεράν
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σμίλην, έν κλαδευτήρων, έν πριόνιον, έν σφυρίον καί έν μα
χαίρι διά τό σχίσιμον τών δένδρων, μιζράς τινας σφήνας ή 
πασσαλίσζους, σπάγον, ή βούρλον, ή καλήτερα χονοροζλω- 
σμένον μαλλίον διά τά δεσίματα ζαί άλειφήν, συγκειμένην 
άπό άργιλώδη παχειαν γήν ζαί βόλβιτον (ζοπρίαν βοών)· 
όλα αυτά βάλλουν είς μικρόν ζιβώτιον, διαλέγουν στεγνήν 
άνήνεμον καί δροσερήν ήμέραν καί «ρελιάζουν ζατά τάς άζο- 

λούθους εύρωπαϊζάς ερμηνείας.
Ό έ ν ο φ 0 α λ μ ι σ μ ό ς συνίσταται είς τό νά προσαρ- 

μοσθή μέρος φλοιού, έχοντος ένα καλόν οφθαλμόν, είς τόν 
κορμόν ή κλάδον τού αύτού ή άλλου τίνος δένδρου, τού ό
ποιου έσχισαν τόν φλοιόν. Είναι διάφορα είδη ένοφθαλμι- 
σμού· τό συνηθέστερον είναι, τό όνομασθέν παρά τών Γάλ
λων πέλτη (ccnsson) έξ αίτιας τού σχήματος τού έμπλά- 
στρου. Τό χάραγμα είς τό δένδρον γίνεται διά τής σμίλης, 
ήτις σχίζει τόν φλοιόν έως είς τό στέαρ καί είς τό σχήμα Τ. 
Άνοίγουν έπιτηδείως τά δύο χείλη τήςδερμίδοςμέ τήν άλλην 
άκραν τής σμίλης, καί έμβάλλουν τό έμπλαστρον (1)μεταξύ 
αύτών άφίνοντες τόν οφθαλμόν άσζεπή· δένουν έπειτα τό 
μέρος σφικτά ζαί τό αλείφουν μέ τό προαναφερΟέν μίγμα. Τό 
έμπλαστρον είναι φ’λοιός τρυφερού κλώνου, άπό τόν όποιον 
άφαιρούν όλον σχεδόν τό ξύλον,χωρίς παντελώς νά βλάψουν 
τό 6 ι 6 λ ι ά ρ ι ο ν ή τήν λευκήν ζαί ψιλήν φλούδαν προ- 
σζολλημένην είς τόν φλοιόν· επειδή άπό τήν άκεραιότητα 
αύτού τοϋ τρυφερού μέρους ζρέμαται ή έπιτυχία τού ένο- 
φθαλμισμού. Ό οφθαλμός τού έμπλάστρου πρέπει νά ήναι 
καλομεστωμένος· όταν δέν ήναι τοίοΰτος καί βιάζωνται νά 
ενοφθαλμίσουν, παχύνουν τήν ώρίμανσίν του λυγίζοντες 
τούς άνωθεν αύτού κλώνους· ό χυμός τότε οπισθοδρομεί καί 
τρέφει τόν οφθαλμόν τά φύλλα πρέπει νά κόπτωνται καί

(1)Οΰτω όνομάζετα·. τό παρά τών έν ‘Ελλάδι γεωργών μπόλι ?, 

κεντράδι λεγόμενον.
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ν’ άφίνεται μόνον ό μίσχος (1)· τό ένοφΟαλμιζόμενον μέρος 
νά ήναι λεΐον καί άοζον.

Ό ένοφθαλμισμός γίνεται εις δύο έποχάς , τόν Μάίον και 
τόν Αύγουστον, ότε ό χυμός αναλαμβάνει τήν χίνησίν του, 
ήτις έλαττοΰται άπό τούς μεγάλους καύσονας τοΰ θέρους· 
κατ’αύτήν μάλιστα τήν εποχήν ενοφθαλμίζουν περισσότε
ρον εις τά δενδροκομεία τής Εύρώπης τά μεταζύ πρώτου καί 
πέμπτου έτους όπωροφόρα δένδρα. Τόν δεύτερον αύτόν ενο
φθαλμισμόν ονομάζουν οί Γάλλοι φέλιασμα κ ο ι μ ι 
σ μ έ ν ο ν· επειδή ό οφθαλμός δέν άνοίγει είμή τήν έρχομε- 
νην άνοιξιν. ’Αν καί αύτός ήναι ό πλέον συνειΟισμένος, ό εα
ρινός όμως είναι προτιμότερος, ώς βεβαιότερος· επειδή ό 
χυμός τότε είναι εις μεγάλην κίνησιν καί συσσωματόνει εύ
κολα τά δύο ξύλα, καθώς τό λέγει και ό θεόφραστος : «Τήν 
εαρινήν ώραν έπαινοϋσιν έπ’ ισημερίας, έτι κυόντων άμα 
γάρ τή έγκυήσει καί βλαστήσει, καί ό φλοιός έπιφύεται καί 
περιλαμβάνει». Ό όψιμος ένοφθαλμισμός εΐναι καταφύγιου 
δι’ όσα δένδρα άιέέτυχον τήν άνοιξιν τότε τά ξαναφελιάζουν 
εις κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ν μάτι τόν Αύγουστον, καί άν δέν 
επιτύχουν ούτε τότε, επαναλαμβάνουν τήν δοκιμήν καί έκ 
τρίτου τήν δευτέραν άνοιξιν. Καί αύτό είναι τό προτέρημα 
αύτοϋ τοΰ είδους τοΰ φελιάσματος, έπειδή έπαναλαμβάνεται 
πολλαΐς φοραϊς εις τό αύτό άτομον, έν ώ ό έγκεντρισμός ή 
έμφυλισμός, οί όποιοι απαιτούν τήν τομήν τοΰ δένδρου, δέν 
ήμποροΰν νά έπαναληφθοΰν, έπειδή κάθε φοράν πρέπει νά 
κόψη τις βαθύτερα τόν κορμόν.

Εκτός τής πέλτης, ενοφθαλμίζουν καί δι’ άλλου τρόπου. 
Κόπτουν τρίγωνα, τετράγωνα, ή άλλου σχήματος κομμά
τια φλούδας, τά όποια έμβάλλουν εις τό έκφλουδισθέν μέρος 
τοΰ κορμοΰ, εις τό όποιον πρέπει νά έφαρμόζεται τό έμ-

(1) Εΐναι καλόν νά συμπίπτη ό οφθαλμός τοΰ έμπλαστρου με τόν όφ- 
βαλμόν τοΰ στελέχους, έπειδή ή σύμφυσις γίνεται τότε ευκολότερα, κατά 
τόν Δίοφάνην. 

πλαστρον ακριβώς. Τοιουτοτρόπως συνήθως έγκεντρόνουν 
εις τήν 'Ελλάδα τάς άγριας έλαίας. ’Ενίοτε ένοχθαλμίζουν 
τούς κορμούς τινων δένδρων, τών όποιων οί κλώνοι εΐναι 
αραιοί διά νά δώσουν είς αύτά τήν άναγκαίαν καί διά τήν 
διανομήν τοΰ χυμοΰ καί διά τόν στολισμόν ίσομετρίαν· άλ
λοτε πάλιν ένοφθαλμίζουν άπό δύο ή τρία μέρη τοΰ αύτοϋ 
δένδρου, έπί σκοπώ νά δώσουν εϊς αύτό παράξενα, πλήν εύά- 
ρεστα σχήματα. 'Γινές ένοφθαλμίζουν δύο είδη οπωρών εϊς 
τό αύτό δένδρον· αύτό ή πρέπει τις νά τό άποφεύγη όλως 
διόλου, ή νά μή τό έκτελή συγχρόνως, άλλά μετά ένα χρό
νον ύστερον άπό τόν πρώτον ενοφθαλμισμόν, έπειδή τά διά
φορα είδη τών καρπών καί έπομένως τών έμπλάστρων δέν 
σύρουν μέ τήν αύτήν δύναμιν τόν χυμόν· οθεν τά ασθενέστε
ρα πάσχουν, καί άν επιτύχουν κατά πρώτον, σπανίως όμως 

τελεσφορούν.
Ό έ γ κ ε ν τ ρ ι σ μ ό ς, τόν όποιον καί σχιστόν φ έ 

λ ι α σ μ α ήμποροΰμεν νά όνομάσωμεν, γίνεται κατά τήν 
έαρινήν άνάβασιν τοΰ χυμοΰ, δηλ. τόν Φεβρουάριον καί Μάρ
τιον, έκτελεΐται δέ ώς έφεξής : Κόπτουν μέ πριόνιον όριζον- 
τείως τόν κορμόν τοΰ δένδρου μίαν πιθαμήν ύψηλότερα άπό 
τήν γήν, σχίζουν μέ μαχαίρι καί σφυρίον τήν πριονισθείσαν 
έπιφάνειαν είς βάθος τριών, τεσσάρων ή πέντε δακτύλων, 
κατά τό πάχος του κορμοΰ καί τό έ ν θ εμ. α, καί βάλλουν 
εις τό σχίσιμον έν κλαδάκι μέ τρείς όχθαλμούς έχον μάκρος 
πέντε έως έξ δακτύλων, καί κομμένον σφηνοειδώς, δηλαδή 
μυτερόν καί λεπτόν είς τό μέρος, όπου Οά έμβη είς τό σχίσι
μον. Είς τό έν πλάγιον αύτοϋ τοΰ κοφθένεος μέρους άφίνουν 
τόν φλοιόν άκέραιον. Τό ένθεμα πρέπει νά έμβη εϊς τρόπον, 
ώστε ή μεταξύ τοΰ φλοιού καί στέα’τος γραμμή νά άντικρύ- 
ζη μέ τήν αύτήν γραμμήν τής αρμογής, έπειδή δΓ αύτοϋ τοΰ 
μέρους Οά γίνη ή κυκλοφορία τοΰ χυμοΰ. Τά έξωθεν μέρη 
τοΰ φλοιού δέν εΐναι άνάγκη ν’ άντικρύζουν, έάν τό έγκεν- 
τρούμενον δένδρον ήναι τής αύτής διαμέτρου μέ τό ένθεμα· 
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τότε τό δένδρον πρέπει νά σχισθη εΐς τήν μέσην άπό τό έν 
μέρος είς τό άλλο, τό δέ ένΟεμα νά κοπή σφηνοειδώς μέν, 
άλλά νά μένη ό φλοιός του ακέραιος και άπό τά δύο πλάγια· 
έμβάλλοντες δέ αυτό είς τό σχίσιμον προσέχουν τότε ώστε 
αί δύο επιδερμίδες αύτοΰ νά άντικρύζουν μέ τήν περιφέρειαν 
τοΰ δένδρου· άλλ*  αύτό είναι σπάνιον. Συνήθως τό σχίσιμον 
γίνεται εις μίαν άκραν μόνον, κα’ι είς αύτήν εμβάλλουν τό 
ένΟεμα. ’Ενίοτε άντί ένός κάμνουν δύο ή περισσότερα σχισί
ματα τριγύρω καί τά ένθεματίζουν όλα· αύτό είναι καλόν, 
επειδή, άν έν τών ένΟεμάτων άποτύχη έπιτυχαίνουν τά άλ
λα· δέν πρέπει όμως νά έγκεντρίζωνται συγχρόνως δύο ή 
τρία διάφορα είδη,καθώς τινες τό κάμνουν. Ήμπορεΐ έν τού- 
τοις νά έγκεντρίση τις δύο δύοικα δένδρα είς εν, διά νά έχη 
καί τά δύο γένη είς τό αύτό δένδρον. Είς τινα μέρη, άφοϋ 
άποζεφαλίσουν τό δένδρον, άφίνουν είς τήν επιφάνειαν τοΰ 
κοφΟέντος μέρους έν τρίγωνον σκάψιμον, ζαί είς αύτό έμ
πήγουν τό ένΟεμα ζομμένον έπίσης τριγωνιαίως· τινές δέ, 
άντί του ένθέματος, ζόπτουν τριγωνιαίως καί σουβλεοά τόν 
κορμόν, σκάπτουν δέ τό ένΟεμα καί τό εφαρμόζουν είς τό 
έξέχον μέρος τού κορμού· τοιουτοτρόπως φελιάζουν πολλοί 
τάς αμπέλους των.

Τά ένΟέματα δέν πρέπει νά έμβαίνουν μέ δυσκολίαν καί 
νά τρίβωνται· μεταχειρίζονται πασσαλίσκους άπό δυνατόν 
ξύλον οί όποιοι εμβαλλόμενοι είς τό σχίσιμον, τδ κρατούν 
ανοικτόν έως νά έμβη κατά τάξιν τό ένΟεμα. Τραβοΰν μετά 
ταϋτα τόν πασσαλίσζον, δένουν τό μέρος, τό αλείφουν καί 
τό σκεπάζουν μέ πανί· έμπήγουν δέ πρός τούτοις πλησίον 
τού έγζεντρίσματος ένα υψηλόν καί χονδρόν κλάδον, διά νά 
ζάθηνται εις αύτόν τά πουλιά, τά όποια χωρίς αύτήν τήν 
προφύλαξιν ήμπορούν νά ριφθοΰν έπάνω είς τό έγζέντρισμα 
ζαί νά τό μετατοπίσουν ή νά τό σπάσουν. Είς τήν 'Ελλάδα 
συνειθίζουν νά ρίπτουν χώμα έπάνω είς τήν έπιφάνειαν τοΰ 
κοφΟέντος δένδρου ζαί νά τό δένουν μέ πανίον, χωρίς νά τό 

αλείψουν· άλλ’ αύτό είναι μέσον άτελές, έπειδή ή βροχή 
πλύνει τό χώμα καί ξεσκεπάζει τό μέρος.

"Οταν πιάσουν περισσότερα άπό έν ένΟεμα, άφίνουν τό 
καλήτερον ζαί ζόπτουν τά άλλα· ξαναλείφουν τήν πληγήν 
ζαί τήν σκεπάζουν έως ότου τά κοψίματα ζαί ή έπιφάνεια 
τοΰ φελιασΟέντος μέρους νά σκεπασθούν μέ τό έξόγζωμα 
όπου σχηματίζει ό οπός. Χωρίς αύτήν τήν προφύλαξιν τά 
όμβρια ύδατα εισέρχονται είς τά χαράγματα, ή δέ έπιφά- 
νεια μένουσα άσζέπαστος ξηραίνεται άπό τόν άέρα, ζαί τό 
ύγρόν δέν ήμπορεΐ πλέον νά τήν σζεπάση. “Οταν άρχίση ό 
χυμός νά άναβαίνη είς τό ένΟεμα, πρέπει νά κοπούν τά φύλ
λα όσα έβγαίνουν κάτωθεν τού έγζεντρίσματος· έπειδή ά- 
φαιροΰν τόν χυμόν, οστις είναι αναγκαίος διά τήν τροφήν 
τοΰ έμβόλου, καί έζΟέτουν είς κίνδυνον τήν επιτυχίαν του. 
Άφίνουν όμως δύο ή τρία φύλλα διά νά σύρουν τόν χυμόν 
πρός τά άνω. Αύτός ό κανών είναι γενικός διά παν είδος 
φελιάσματος. Είναι άναγζαΐον νά ποτίζη τις τό έγζεντρι- 
σθέν δένδρον καί νά δροσίζη μέ σπογγάρι τό έγκέντρωμα 
κάθε βράδυ, έπειδή ό άνεμος καί ό ήλιος ξηραίνοντες τόν 
φλοιόν καί τούς οφθαλμούς, γίνονται αίτιοι τής αποτυχίας 
τοΰ φελιάσματος.

Υπάρχει έν είδος περιεργοτάτου έγκεντρισμοΰ, διά τόν 
όποιον μεταχειρίζονται ένθέματα μέ φύλλα, άνθη, καί ενίοτε 
μέ άρτιδεμένον καρπόν. Άφοΰ κόψουν όριζοντείως τόν κορ
μόν τοΰ δένδρου καί σχίσουν αύτό είς τήν άκραν ή άλλως 
πώς έμβάλλουν τό κλαδί, τό όποιον άν έπιτύχη καρποφορεί 
τόν αύτόν χρόνον. Τό έγζέντρισμα αύτό, τό όποιον είς τήν 
Γαλλίαν μεταχειρίζονται πρό πάντων διά τάς πορτοκαΛέας, 
άπαιτεΐ πολλήν προσοχήν, ίσκιον ζαί ποτίσματα· ήμπορεΐ 
δέ τις μετά δύο χρόνους άφοΰ φυτεύση έν σπέρμα, νά τό έγ
κεντρίση ζαί νά φάγη άμέσως καρπόν. Προσθέτω όμως ότι 
ή πρώιμος αύτη καρποφορία είναι έναντία είς τήν μακρόβιο- 
τητα τών φυτών.
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Ό έμφυλισμός γίνεται ώς ακολούθως· άφοΰ κόψουν 
όριζοντείως τό δένδρον, άντ'ι νά τό σχίσουν εις τήν μέσην 
ή είς τήν άκραν, έμπήγουν έπιτηδείως ένα πασσαλίσκον με
ταξύ τοΰ ξύλου και τοΰ φλοιού, όστις ξεκολλά ευκόλως 
όταν ό χυμός ήναι εις κίνησιν. Εις τό παρά τόν πασσαλί
σκον ευρισκόμενον χάραγμα έμβάλλουν έπιτηδείως τό έν- 
Οεμα, τό όποιον λεπτύνουν εις τήν μίαν άκραν άφαιρουντες 
και τόν φλοιόν αύτοΰ και μέρος ξύλου. Τραβούν έπειτα τόν 
πασσαλίσκον, τό σχίσιμον σφίγγεται, τό δένουν, τό αλεί
φουν ζαί τό επιμελούνται καθώς τό προηγούμενου έγκέντρι- 
σμα. Ώς έπί τό πλεΐστον βάλλουν πολλά ένθέματα γύρω- 
Οεν τοΰ πριονισθέντος κορμού, άνοίγοντες τόν φλοιόν εις 
διάφορα μέρη, καί τότε τό ονομάζουν στεφανοειδές 
έ μ φ ύ λ ι σ μ α. Οί παλαιοί έσχιζον καί τήν επιδερμίδα τοΰ 
όριζοντείως κοφθέντος δένδρου, καί διά τοΰ σχισίματος έμ- 
βαζαν τά ένθέματα μεταξύ αύτής καί τοΰ ξύλου. Μεταχει
ρίζονται καί οί νεότεροι αύτό τό έμφύλισμα, τό όποιον ονο
μάζουν θ ε ο φ ρ α σ τ ι κ ό ν. Τό έμφύλισμα έν γένει μετα
χειρίζονται διά τά γονυπαχή όπωροφόρα δένδρα, έπιτυχαί- 
νει δέ καλήτερα εις εκείνα, όσων οί καρποί έχουν κόκκους 
παρά είς τά πηρυνοφόρα.

Τό διά π λ η σ ι α σ μ ο ΰ φέλιασμα γίνεται μεταξύ 
δύο ή καί περισσοτέρων κλάδων, ή νέων στελεχών ή καί ρι
ζών, έκ τών όποιων άφοΰ άφαιοέσουν είς έν μέρος τόν φλοιόν 
καί ολίγον στέαρ, πλησιάζουν τά έχφλουδισΟέντα μέρη πα- 
σχίζοντες ν’ άντικρύσουν όσον δυνατόν τούς φλοιούς των 
καθώς καί τό στέαρ, τά δένουν έπειτα δυνατά διά νά μή 
μείνη μεταξύ κενόν, καί τά αλείφουν ή σκεπάζουν τό δέσι
μο ν. Τά κοψίματα γίνονται πότε κατά μάκρος, καί πότε σκά
πτουν τά δύο μέρη τετραγωνιαίως ένόνοντες αύτά άκριβώς.

Αύτό τό είδος τού φελιάσματος, τόσον επαινούμενου άπό 
τόν Βιργίλιον, τό μεταχειρίζονται σήμερον διά τά δένδρα, 
όσα δέν ήμποροΰν νά φελιασθοΰν εύκολα μέ άλλον τρόπον, 

καθώς ή καρυδέα καί τινα άλλα. Φυτεύουν λοιπόν πλησίον 
αύτών έν ή δύο δένδρα, είς τά όποια θέλουν αύτά καί ήμ
ποροΰν νά μεταδώσουν τό είδος των, καί άφοΰ ριζώσουν, 
συνδέουν τούς κλάδους των. Τά ξένα δένδρα πλησιάζουν μέ 
τάς γάστρας.

Τό διά πλησιασμοΰ φέλιασμα έκτελεΐται καί μέ άλλους 
τρόπους. Πελεκούν τήν κορυφήν τών νέων δένδρων, όσα θέ
λουν νά μεταχειρισθουν ώς ένθέματα δίδοντες είς αύτήν σχή- 
μαόκονδυλίου ή άκρας αυλού (φλογέρας), σχίζουν έπειτα 
τόν κορμόν τοΰ παραφυομένου δένδρου, τό όποιον θέλουν νά 
φελιάσουν, καί σηκόνοντες τόν φλοιόν, έμβάλλουν είς τό 
σχίσιμον τήν προπαρασζευασθεΐσαν άκραν, δένουν έπειτα 
σφικτά τό μέρος ζαί τό αλείφουν. Οί “Αγγλοι οί όποιοι συν- 
ειθίζουν ιδιαιτέρως αύτό τό φέλιασμα, κόπτουν αύλοειδώς 
ζαί τό ένθεματισθησόμενον δένδρον ζαί τό ένθεμα, συγχρό
νως δέ σχίζουν ολίγον τήν έπιφάνειαν τοΰ πρώτου, καί ά- 
φίνουν κατά τήν μέσην τού δευτέρου όλίγον ξύλον τοΰ αύ
τοΰ μάκρους μέ τό σχίσιμον, είς τό όποιον έμβαίνει ακρι
βώς τό έξέχον μέρος, ζαί τότε ή έπιτυχία τοΰ ένθέματος 
είναι βεβαιότερα.

Τινές πάλιν τρυποΰν τό στέλεχος, ζαί είς τήν τρύπαν 
έμπήγουν τόν κλάδον τοΰ παρακειμένου δένδρου, αφού τόν 
κόψουν μυτερώς εϊς τήν άκραν. “Αλλοι πλησιάζουν πολλούς 
κλάδους τριγύρω ενός στελέχους, είς τό όποιον τούς ένθε- 
ματίζουν διά νά κατορθώσουν συγχρόνως πολλά νέα είδη, 
καί άλλοι κλίνουν τούς μακρούς κλάδους ενός δένδρου καί 
τούς φελιάζουν είς τά μέρη, όπου αύτοί είναι αραιότεροι, διά 
νά δώσουν ίσομετρίαν είς τό δένδρον. Δΐ αύτοΰ τού είδους 
τοΰ φελιάσματος άλλάζουν επίσης ή άνανεόνουν τούς κλά
δους δύο γειτνιαζόντων δένδρων,ένόνουν είς έν άτομον τά δύ- « C ~ Τ -J rf V /οικα ειοη, τα οποία είναι ακαρπα όταν ήναι μοναχα· κατορ- 
θόνουν ξύλα κυρτά γονιώδη, άναγζαΐα εις τήν ναυτικήν καί 
τάς τέχνας· παρατείνουν τήν διάρκειαν τών παλαιών δέν- 
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δρω·?, όσων τό στέλεχος έπαπειλεϊ θάνατον, ένΟεματίζοντες 
τάς ρίζας των ή τούς κλάδους των μέ άλλα ή εις άλλα ά
τομα· ταχύνουν τήν αυξησιν νέων πολυτίμων δένδρων, είς 
είς τόν κορμόν τών όποιων ένΟεματίζου? κλάδους παρακει
μένων ομοιογενών δένδρων διά νά πολλαπλασιάσουν τά μέσα 
τής τροφής των- τέλος στολίζουν τούς ’Αγγλικούς κήπους 
μέ τόξα καί άλλα ευάρεστα σχήματα.

Τό οιά πλησιασμού φέλιασμα έκτελείται καθημερινώς 
άπό τήν φύσιν είς τούς κλάδους τών πυκνών δένδρων, οί 
όποιοι κλωνούμενοι άπό τόν άνεμον τρίβονται αναμεταξύ 
των καί σχίζονται. Μετά τήν παύσιν τοϋ άνεμου τά τριφΟέν- 
τα μέρή πλησιάζουν, καί μετ’ όλίγον γίνεται ή σύμχυσις. 
Αύτό συμβαίνει ομοίως καί είς τά. φύλλα, τούς καρπούς και 
τά όπωρικά, τά όποια πληγωΟέντα άπό κάνέν έντομον ή 
άλλως πως, συμφύονται ευρισκόμενα είς συνάφειαν καί συ- 
ναυξάνουν. Τό φέλιασμα αύτό έκτελείται είς όλους τούς και
ρούς τοϋ χρόνου, εξαιρούμενων τών μεγάλων καυσόνων καί 
παγετών. Τήν άνοιξιν όμως καί τό φθινόπωρον έπιτυχαίνει 
καλήτερα. Ό ένΟεματισΟεΐς κλάδος χωρίζεται άπό τήν ρίζαν 
του μετά ένα χρόνον.

Διά τοΰ πλησιασμού φελιάζουν τάς ρίζας διαφόρων δέν
δρων αναμεταξύ των, άκολουΟοϋντες τάς προαναφερΟείσας 
οδηγίας. Τό έγκέντρισμα τών ριζών είναι πολύτιμον διά τά 
δένδρα όσα δέν έχουν άλλα ανάλογα είδη, μέ τά όποια ήμ- 
πορεΐ τις νά τά φελιάση. Κλίνουν ένα κλάδον αύτών καί τόν 
έγκεντρίζουν είς τήν ρίζαν των, τήν όποιαν ξεχωρίζουν μετά 
ταϋτα καί φυτεύουν άλλου.

Τό α ύ λ ώ δ ε ς ένΟεμάτισμα γίνεται ώς ακολού
θως : Κόπτουν τό δένδρον έπάνωΟεν ένός μέρους όπου ό 
φλοιός είναι λείος καί άοζος, σχίζουν έπειτα γύρω τριγύρω 
τον φλοιόν καί ξεκολλούν έπιτηοειως τά κοφΟέντα λωρία, 
τραβών τες αύτά πρός τό κάτω μέρος, άπό τό όποιον κρα
τούνται. Ετοιμάζουν συγχρόνως τό ένθεμα, τό όποιον συνί- 

σταται είς κομμάτι φλοιού έχοντος, σχήμα δακτυλιδιού, τό 
όποιον περιφερώς ξεκολλούν άπό άλλο δένδρον. Ή φλούδα 
αύτη πρέπει νά έχη πλάτος δύο δακτύλων καί δύο ή τρεις 
οφθαλμούς τού άπερασμένου χρόνου, οί όποιοι είς τό έκφλού- 
δισμα δέν πρέπει νά βλαφθούν παντελώς ούτε έξωθεν ούτε 
έσωθεν. Τήν οακτυλοειδή αύτήν φλούδαν έμβάζουν έπιτη- 
δείω είς τό έκφλουδισθέν μέρος τού δένδρου, τήν σκεπάζουν 
μέ τάς λωρίδας άφίνοντες τούς οφθαλμούς ασκεπείς, τήν 
δένουν καί τήν αλείφουν. Άν τό ένθεμα ήναι φαρδύτερο·? 
άπό τό ένθεματισθέν δένδρον, άφαιροϋν μέρος αύτού· άν 
ήναι στενώτερον, τό σχίζουν καί προσθέτουν έν άλλο κομ
μάτι φλοιού τοΰ αύτού είδους. Τό φέλιασμα αύτό περισσό
τερόν άπό κάθε άλλο πρέπει νά γίνεται μέ ταχύτητα διά νά 
μή στεγνώση ή γλισχρώδης ύλη άπό τόν ήλιον καί άπό τόν 
άέρα· τό μεταχειρίζονται δέ κυρίως διά τάς ζαστανέας τήν 
άνοιξιν.

Είναι ζαί άλλα είδη φελιάσματος, τά όποια άποσιωπώ ώς 
άντικείμενα μάλλον περιέργειας παρά ώφελείας. ’Αναφέρω 
δέ τά δύο άκόλουΟα; τό ποώδες λεγόμενον φέλιασμα, τό 
όποιον μεταχειρίζονται διά τά φυτά ζαί δσα δένδρα είναι α
κόμη νέα ζαί ποώδη. Έκτελείται δέ ζαί διά τού έγκεντρι- 
σμού καί τοΰ ενοφθαλμισμού, οθεν καί δέν εΐναι είδος ιδιαί
τερον. Πρέπει όμως νά γίνεται μέ ταχύτητα, μέ προσοχήν, 
καί νά σκεπάζωνται καλά τά έγζεντρισΟέντα μέρη, επειδή ό 
ήλιος καί ό αήρ ξηραίνουν άμέσως τά απαλά ένΟέματα· διά 
τούτο καί οί Εύρωπαϊοι φελιάζουν είς ύποστέγια τά εξωτικά 
ποώδη φυτά των. Αύτό τό φέλιασμα μεταχειρίζονται έπί
σης καί διά τά ρητινώδη δένδρα, τά όποια, δταν ήναι ακόμη 
νέα καί ποώδη, έχουν τόν οπόν όλιγώτερον ρητινώδη καί 
πυκνόν, καί έπομένως, ώς ρευστότερο·?, συντελεστικώτερον 
είς τήν σύμφυσιν τών δύο μερών.—Τό δεύτερον ονομάζεται 
ανθισμένο·? φέλιασμα, διότι τό ένθεμα συνίσταται είς κομ
μάτι φλοιού, τό όποιον φέρει ένα κλάδον μέ φύλλα καί άν-
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άνθη· τό ένθεματίζουν δέ είς τόν κορμόν νέων ή παλαιών 
δένδρων, έκ τών όποιων έκβά'λλουν έν ομοιόμορφον μέ
ρος φλοιού. Τό φέλιασμα αύτό, καθώς καί τό προειρημέ
νο'?, γίνεται τήν άνοιξιν· τό μεταχειρίζονται δέ ενίοτε διά νά 
πολλαπλασιάσουν τούς κλόνους τών γυμνών στελεχών ή 
νά κατορθώσουν τήν καρποφορίαν τινών δένδρων, τά όποια 
είναι μέν ρωμαλέα καί καλά, άλλά διά τήν ύπερβολήν του 
χυμοΰ δέν καρποφορούν. Ό άμέσως σχημ,ατιζόμενος καρπός 
τοΰ ένθέματος σύρει εΐς εαυτόν τόν χυμόν καί ευκολύνει τό 
δέσιμον τών άλλων καρπών.

Γενικαέ παρατηρήσεις.

Άπό τά περιγραφέντα φελιάσματα, τά πρώτα δύο είναι 
τά συνειδέστερα, καί άγκαλά τό άποτέλεσμα τοϋ ενοφθαλ
μισμού ζαί έγζεντρισμοΰ, καθώς καί τών λοιπών άλλων, 
είναι τά αύτά, προτιμούν δμως ώς στερεώτερον τόν έγκεν- 
τρισμόν διά τά δένδρα, όσα θέλουν νά άφήσουν νά ύψηλώ- 
σουν, διότι διά τοΰ μετά ταύτα γινομένου εξογκώματος σκε
πάζεται ή όριζόντειος επιφάνεια τοΰ κοψίματος οΟεν φύεται 
τό ένΟεμα, καί τό δένδρον τότε σπανίως γίνεται ζοΐλον, καί 
δέν κινδυνεύει νά σπάση άπό τούς δυνατούς ανέμους. Ό ενο
φθαλμισμός έξ εναντίας είναι προτιμότερος διά τά νανοφυή 
δένδρα.

Όταν ένοφΟαλμίζης είς κλαδία, πρέπει νά ζόπτης τά 
λοιπά ζαί νά άφίνης μόνον τά δυνατώτερα, τά όποια ένο- 
φθαλμιζόμενα δέχονται καλήτερα τό έμπλαστρον. Οί όφΟαλ- 
μοί τών έμπλαστρων ή ένΟεμάτων έν γένει πρέπει νά ήναι 
καλοθρεμμένοι· τοιούτοι δέ ευρίσκονται κατά τήν μέσην τών 
κλοναρίων· οί πρός τό κάτω μέρος είναι ισχνοί, οί δέ τής 
κορυφής δέν είναι τόσον μεστωμένοι. Όλα έν γένει τά ένΟέ- 
ματα πρέπει νά λαμβάνωνται άπό ακμαία, εύγενή ζαί πολύ- 
ζαρπα δένδρα μέ ζοπτερά κλαδευτήρια. Τά διά τόν έμφυλι- 
σμόν ζαί έγζεντρισμόν ένΟέματα πρέπει νά έχουν δύο χρό

νων ξύλον, τούλάχιστον είς τό μέρος όπου Οά έμβη εΐς τό 
σχίσιμον, επειδή τότε τό ξύλον έχον περισσότερον στέαρ ζαί 
μήτραν καρποφορεί ταχύτερα.

Ό Φλωρέντίος παραγγέλλεί νά ζόατωμεν αύτά τά ένθέ- 
ματα τινά καιρόν πρό τού έγζεντρίσματος, καί νά τά βάλ- 
λωμεν μέ χώμα είς άγγειον καλοκλεισμένον. Τό ένΟεμα, λέ
γει, ύποφέρεί φυσικά ζοπτόμενον, έπομένως δταν ζέον ακό
μη ζαί όγχωμένον έμβληθή άμέσως, μαραίνεται πριν γενή ή 
ένωσις, έζ τούτου έπεται χαύνωσις μεταξύ τού έντεΟέντος 
καί ύπο δεχόμενου ξύλου· ό δέ άήρ είσχωρών είς τά κοίλα 
μέρη έμποδίζει τήν σύμφυσιν. "Οταν όμως κοπούν τά ένΟέ
ματα όλίγας ημέρας προτήτερα και βαλΟούν είς σζεπασμέ- 
νον μέρος, έκεϊ ύποφέρουν τήν έζ τής τομής συστολήν έγ- 
ζεντριζόμενα δέ έπειτα, ούτε χαύνωσις ακολουθεί ούτε ό άήρ 
εισδύει. Εις τους σημερινούς γεωπόνους δέν ευρίσκει τις αυ
τήν παρατήρησιν μάς λέγουν όμως ότι οί διά τά ένΟέματα 
κλώνοι πρέπει νά κόπτωνται τόν Ιανουάριον καί νά φυλάτ- 
τωνται είς άμμον, ή χώμα, ή ύγρόν μνίον, μακράν τής ξη
ρασίας, τής πολλής υγρασίας καί τών παγετών, καί νά μή 
κόπτωνται σφηνοειδώς παρά τήν ώραν, ζαθ' ήν Οά χρησι
μεύσου διά να ήναι νωπόν τό ζόψιμον. "Οσον δέ τά έμπλα
στρα, αύτά δέν ήμπορούν να φυλαχθούν πολύν καιρόν, διότι 
πρέπει νά κοπούν όταν ό χυμός ήναι είς κίνησιν. Ήμπορεΐ 
όμο>ς τις νά κόψη ακεραίους κλώνους τούς όποιους άφοΰ έζ- 
φυλλίση, νά βάλλρ είς νερόν καί έπισζιασμένον μέρος· τοιου- 
τοόπως διατηρούνται νωπά τινάς ημέρας· άν όμως Οέλη νά 
τά στείλη τις μακράν, πρέπει νά τά βουτήση είς μέλι, τό ό
ποιοι' εμποδίζει τήν συνάφειαν τού άέρος να τά ξηραίνη. Μέ 
αύτόν τόν τρόπον κρατούνται ολόκληρον μήνα, πλυνόμενα 
δέ έπειτα είναι άριστα διά τόν ενοφθαλμισμόν. Είς όλα έν γέ- 
νει τά φελιάσματα ή έργασία πρέπει νά γίνεται μέ ταχύ
τητα και χωρίς αναβολήν καιρού, δια νά μή έξατμίζωνται 
τά κοφΟέντα μέρη.

ΕΤΟΣ U—ΦΤΛ. Γ25—ΙΟΤΛΙΟΣ 1885. Η
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Δέκα ή δεκαπέντε ημέρας μετά τό φέλιασμα, λύουν ολί
γον τά δεσίματα διά νά ευκολύνουν την άνάβασιν τοΰ χυ
μού· Δέν τά εκβάλλουν όμως έξ ολοκλήρου, παρά όταν τε
λείωση ή σύμφυσις. Τά εαρινά «ρελιάσματα άνοίγουν συνήθως 
εις όλίγας -ημέρας- τά τοΰ Αύγούστου άνοίγουν τήν άνοιξιν· 
ε’νίοτε όμως οί εαρινοί ενοφθαλμισμοί δέν άνοίγουν είμή τό 
φθινόπωρον ή καί τήν έρχομένην άνοιξιν άν καΐ ενίοτε φαί- 
νωνται ξηροί οί οφθαλμαί τών έμπλαστρων, ό φλοιός εΐναι 
ένικμος, καί ενωμένος μέ τό δένδρον.

Ευθύς όπου τό ένθεμα άρχίση νά άναπτύσσεται, άφαιροΰν 
όλα τά κάτωθεν αύτοΰ φυόμενα φύλλα καθώς ζαί τινα τών 
άνωθεν. Τά λοιπά κόπτονται άφοΰ βεβαΐωθή τις ότι έπέτυ- 
χεν τό φέλιασμα, επειδή είναι άναγκαΐον νά σύρουν τόν χυ
μόν πρός τά άνω. Γήν άνοιξιν τοΰ δευτέρου χρόνου κόπτουν 
τάς κεφαλάς τών ένοφΟαλμισθέντων δένδρων διά νά μή διευ
θύνεται πλέον ή τροχή είς αύτάς, άλλά εις τήν αρμογήν.

Τό κοψιμον νά γίνεται δύο δακτύλους υψηλότερα άπό τήν 
αρμογήν και πρός τό όπισθεν μέρος. "Οταν γίνεται πολύ 
ύψηλά συμβαίνει κύρτωσις. Τόν ερχόμενον χειμώνα κόπτουν 
τό εξόγκωμα τοΰ φελιάσματος, καί κλαδεύουν τό δένδρον 
άν ήναι προσδιωρισμένον νά γίνη ύψηλόν, κόπτουν τούς 
πλαγίους κλώνους του· άν Οά μείνη μικρόν, τούς άφίνουν. 
*Όσα δένδρα άπέτυχον κατά τόν πρώτον ή καί τόν δεύτερον 
ένοφθαλμισμον, πρέπει νά κόπτωνται σύρριζα καί νά έγζεν- 
τρίζωνται είς τήν επιφάνειαν τής γης. Αύτός ό έγζεντρι- 
σμός είναι καλός διά κάθε δένδρον επειδή τό μέρος όπου γί
νεται ή πληγή, ευρισκόμενον είς συνάφειαν μέ τήν γήν, δίδει 
ρίζας, καί τό δέδρον γίνεται έπομένως στερεώτερον.

Οσα δένδρα εΐναι προσδιωρισμένα νά μείνουν νάνα,πρέπει 
νά ένοφθαλμίζωνται τόν δεύτερον χρόνον τής ήλικίας των. 
Οσα έχεις σκοπόν ν’ άφήσης νά ύψηλώσουν, τά έγζεντρί- 

ζεις τόν τρίτον ή καλήτερα τόν τέταρτον χρόνον. ’Εν γένει 
είναι καλήτερον νά φελιάζης δύο, ή τουλάχιστον ένα χρόνον 

μετά τό μεταφύτευμα· διότι άν γίνη ή εργασία αυτή πριν 
τά δένδρα ριζώσουν καλά, εύρισκόμενα άτονισμένα έξ αίτιας 
τοΰ μετατοπίσματος καί τής άκρωτηριάσεως, δέν ύποφέ- 
ρουν ευκόλως και άλλην πληγήν, δυσκόλως δέ ήμποροΰν 
νά θρέψουν τό ένθεμα. Οί φρόνιμοι δενοροκόμοι φελιάζουν 
είς τόν τόπον ένα τούλάχιστον χρόνον πριν μεταφυτεύσουν, 
διότι άν δέν έπιτύχη τό φέλιασμα, δέν χάνουν τόν κόπον 
τοΰ μεταφυτεύματος.

Τά δένδρα, οθεν Οά λάβης ένθέματα ή έμπλαστρα, πρέπει 
νάήναι 3 τούλάχιστον χρόνων καί νά έφεραν καρπόν, επειδή 
άν ήναι πολύ νέα καί άν δέν έκαρποφόρησαν, οί καρποί τών 
έγκεντρισθέντων δένδρων είναι ισχνοί ή αύτά πίπτουν μετά 
τινας χρόνους είς παντελή ακαρπίαν. Καί αύτή εΐναι μία 
άπό τάς αιτίας, διά τήν οποίαν τινά δένδρα παύουν έξαφνα 
άπό τοΰ νά καρποφορούν. Τότε πρέπει τις νά έγζεντρίση έκ 
νέου.

Πολλοί κηπουροί, διά νά τελειοποιήσουν τά είδη τών οπω
ρών των,φελιάζουν δύο καί τρεις φοράς τό αύτό δένδρον.Τοΰ- 
το ήμπορει νά έφαρμ.οσθή και είς τόν ενοφθαλμισμόν καί είς 
τόν έγκεντρισμόν. Ή έπανάληψις γίνεται τόν έρχόμενον 
χρόνον επάνω είς τό βλάστημα τοΰ πρώτου φελιάσματος· 
έκαμαν δοκιμάς συγκριτικός καί έβεβαιώθησαν, ότι διά τής 
έπαναλήψεως ταύτης τελειοποιοΰται οί καρποί χωρίς νά 
άργοπορήση πολύ ή καρποφορία τοΰ δένδρου διά τόν μεσο- 
λοβήσαντα χρόνον δηλ. δένδρον έγκεντρισθέν ή ένοφθαλμι- 
σθέν άπαξ καρποφορεί σχεδόν συγχρόνως μέ τό καθυπο- 
βληθέν δύο άλλεπαλλήλους φοράς είς αύτήν τήν έργασίαν. 
Εΐναι τινά νέα δένδρα, τά όποια διά τήν φύσιν τοΰ εδάφους 
έχουν τόσον πολύν χυμόν, ώστε πνίγουν τό έγκέντρωμα· 
αύτά πρέπει νά φελιάζωνται άφοΰ παύση ή όρμή τοΰ χυμοΰ.

Μεταχειρίζονται ένίοτε τό φέλιασμα διά νά ιατρεύσουν 
δυσειδή τινα πληγήν δένδρων καλλωπισμού. Κόπτουν λοι
πόν τήν πληγήν καί έφαρμόζουν είς αύτήν έν ομοιόμορφον
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κομμάτι φλοιού, τό όποιον συμφύεται ζαί τό διορθόνει. Αύτό 
είναι τό αληθές έμπλαστρο ν.

Ήμπορεί νά ταχύνη τις τήν ώρίμανσιν τών όψιχάρπων 
δένδρων έγκεντρίζων αύτά εις ταχύκαρπα,καίτό άνάπαλιν. 
Τά μαλακά απίδια καί όσα λυόνουν εις τό στόμα, γίνονται 
στερεότερα έγκεντριζόμενα εις αχλάδας. Αίμηλέαι έπιτυ- 
χαίνουν καλήτερα είς ξυνόμηλα, ή μικρόμηλα, καί αί άπιαι 
είς τάς κυδωνέας, πλήν αύται δέν είναι μακρόβιοι άν ζαί τα- 
χύκαρποι· αί άχλάδαι είναι προτιμότερα'. Οί δενδροκόμοι τής 
Γαλλίας συνειΟίζουν νά σπείρουν κόκκους μήλων, τούς ο
ποίους συνάζοντες είς τά σιχεροποιεΐα καί είς τά έξ αύτών 
γεννηθησόμενα δενδρία, ένοφθαλμίζουν μετά 1 ή 2 χρόνους 
τάς μηλέας των, αί όποια». τοιουτοτρόπως έπιτυχαίνουν 
θαυμάσια. Εΐναι έν είδος μήλων λεγόμενον τού π α ρ α δ ε ί- 
σ ο.υ· επάνω είς αύτά έγκεντρίζουν τάς χαμαιζήλους μη
λέας, αί όποια» στολίζουν τούς κήπους. Τάς ροδακινέας, βε- 
ριχοκκέας χαί δαμασχηνέας ένοφθαλμίζουν είς μαύρας δαμα- 
σκηνέας, τάς όποιας αποκτούν φυτεύοντες πυρήνας, ή είς 
άμυγδαλέας, αίτινες πολλαπλασιάζονται εύχολώτατα διά 
φυτευομένων αμυγδάλων.

Είς τά παλαιά γεωπονικά άπήντησα διάφορα φελιάσματα 
μεταξύ ομοιογενών και πολλάκις ετερογενών δένδρων. ’Α
ναφέρω τά πιθανότερα. Ή συκάμινος ένΟεματίζεται, ώς λέ
γει ό Διοφάνης, είς καστανέαν, πτελέαν και λεύκην ή συ- 
ζή είς συκαμινον καί πλάτανον τά άπίδια είς συκάμινον γί
νονται έρυθρά· τό κάρυον έγζεντρίζεται είς κόμαρον ή ροιά 
ένΟεματίζεται είς ιτέαν· ή δάφνη έγκεντρίζεναι είς μελιάν· 
ή δέ καστανέα είς καρύαν, δρύν καί φηγόν· ή κερασέα είς τέρ- 
μυνθον· ή κυδωνιά είς όξυάζανθαν τό περσικόν είς κεράσι· ή 
μυρσίνη ένΟεματίζεται είς ιτέαν ή κιτρέα ώς λεπτόφλοιος 
δυσζόλως έμφυλιζεται. Άν χατορθόση νά έμφυλίση τις είς 
αύτήν μήλον, Οά κάμη τά λεγάμενα κιτρόμηλα, λέγει ό Ά- 
ψυρτος. Τό κίτριον έγζεντρίζεται πολύ χαλά είς ροιάν,
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λέγει ό Δίδυμος· ό δέ Φλωρέντίος μάς βαιβαιόνει ότι ή έ
λαια έγκεντριζομένη είς άμπελον φέρει καρπόν έλαίοστάφυ- 
λον. ΙΙολλά άπό αύτά τά φελιάσματα ήμποροΰν νά έπιτύ- 
χουν, ώς νομίζω. Όλα όμως δέν τά έγγυώμαι.

Ή έγκέντρισις, ώς ώφελιμωτάτη καί ώς αναγκαιότα
τη είς τήν Ελλάδα, πρέπει νά προσηλώση ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν τών γεωργών καί τών κτηματιών μας, καθώς 
καί τής κυβερνήσεως, ήτις πρέπει νά ένΟαρρύνρ τούς πρώ
τους μέ εμψυχώσεις καί άμοιβάς διά νά έγκεντρίσουν καί 
νά έξημερώσουν όσον δυνατόν περισσότερα δένδρα. Αΰτη 
ή τέχνη, τήν όποιαν τόσον επιμελούνται είς τήν Εύρώπην, 
πλουτίζει καθημέραν τήν γεωργίαν μέ νέα είδη ξυλωδών 
φυτών. Διά τοΰ έγχεντρίσματος ταχύνεται ή καρποφορία 
τών δένδρων καί έξ αύτών πολλά ξένα συνειΟίζουν εύκόλως 
είς νέον κλίμα. Τό έγχέντρισμα, λέγει ό Ροζιέρος, μεταβάλ
λει τά σχληρά, στιφά καί ξινά προϊόντα είς νόστιμον, εύά- 
ρεστον χαί ύγιή τροφήν, ήτις όδύνει καί τόν πτωχόν καί τόν 
πλούσιον. Αύτό τό είδος τής πολλαπλασιάσεως τών φυτών 
εΐναι τό πλέον θελκτικόν διά τόν φωτισμένον γεωργόν, 
έπειδή χορηγεί είς αύτόν μέσα γόνιμα καί ποικίλα, διά τών 
οποίων γυμνάζει εύχαρίστως τόν νούν του καί πλουτίζει τήν 
τέχνην μέ εύαρέστους καί ώφελίμους ανακαλύψεις.

ΕΡΓΑΝΙΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΝ ΔΙΩΡΥΓΟΝ-

Αί έργασίαι τής διωρύξεως τού Ισθμού τής Κορίνθου, 
πληροφορούμεθα έκ τής άναγνωσθείσης έκΟέσεως έν τή τε
λευταία γενική συνελεύσει τής άναλαβούσης τήν έπιχείρησιν 
ταύτην έταιρίας, παρεχωρήθησαν είς τήν «'Εταιρίαν τών Γε
φυρών χαί τών σιδηρών έργων » άντί δραχμών 2ί,600,000.
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'Επομένως μέχρι τοΰ έκ 30,000,000 δραχ. κεφαλαίου τής 
Εταιρίας τής Κορινθιακής Διώρυγος απομένει ικανόν ποσόν 
διά τήν λοιπήν συμπλήρωσιν τής έπιχειρήσεως.

Κατά τήν είρημένην έκθεσιν, έπί τών στομίων τής διώρυ
γος, πρός τόν Κορινθιακόν καί τόν Σαρωνικόν κόλπον, έτέ- 
θησαν ήδη τά θεμέλια τών σχηματισΟησομένων πόλεων. 
Αί ζατά τά σημεία ταϋτα μέχρι τοΰδε έγερθεΐσαι οικοδομά1, 
είναι λίθινοι ζαί ξύλιναι, ύπολογίζονται δέ εις 98, καλύ- 
πτουσαι 27,24-0 τετρ. μέτρα. Έζ τών οικιών τούτων 83 
μ'ζν χρη^ιμεύουσιν εΐς γραφεία καί κατοικίας τών ύπαλλή
λων ζαί έργατών τήν έταιρίας, I 5 δέ εΐς άποθήζας καί Εργο
στάσια (6,500 τετρ. μέτρα). Αί οίζοδομαί τής διευθύνσεως 
λογίζονται ιδιαιτέρως.

Ώς γνωστόν ό Ισθμός τής Κορίνθου δέν διαζρίνεται έπί 
άφθόνω υδρονομή. Έν τούτοις κατεσζευάσθησαν φρέατα, 
συνδεθέντα δέ πρός πηγήν τινα τών περιχώρων έδωσαν τρο
φήν είς ύδραγωγεΐον γενικής διαζλαδώσεως 3,800 μέτρων, 
διά τοΰ όποιου ώς ζαί άπό δεξαμενών τών ύετείων ύδάτων 
έπρομηθεύθη ό έργαζόμενος τήν διώρυγα τοΰ ίσθμοΰ πληθυ
σμός δι’ άφθονου ζαί ύγιεινοΰ ΰδατος.

Έπί τοΰ Σαρωνιζοΰ κόλπου ζατεσζεύασεν ή έταιρία λι
μένα μήκους 250 μέτρων, έν τώ όποίω φυλάττεται τό ναυ
τικόν υλικόν τό χρήσιμον είς τήν κατασκευήν τής διώρυγος 
και είς έξασφάλισιν τών διαφόρων έκφορτώσεων. "Ομοιος 
λιμενικός χώρος, άλλά διά ξύλων πεφραγμένος, ζατεσζευ- 
άσθη ζαί πρός τόν Κορινθιακόν κόλπον.

Ή έζχωμάτωσις ένεργεΐται δραστηρίως. Μεγάλη ήδη 
ζατα τό σύστημα Βάλλ μηχανή δυνάμεως 30 ίππων λει
τουργεί έπί τοΰ πρός τόν Σαρωνικόν κόλπον έδάφους τοΰ 
Ισθμοΰ. Έτέρα δέ όμοια μηχανή τοποθετείται έπί τώ αύτώ 
τής διωρύξεως άποτελέσματι έπί τοΰ πρός τόν Κορινθιακόν 
κόλπον έδάφους. Ή άφαίρεσις τών χωμάτων ένεργεΐται διά 
τριών ατμομηχανών συρουσών εκατόν φοατηγίδας άμάξας. 
Έντός δύο έτών έλπίζεται ή συντέλεσις τής αναγκαίας διά 

τήν διώρυγα έζχωματώσεως. ΙΙολλήν έν γένει πρός τό έρ
γον βοήθειαν παρέχει ό ζατασζευασθείς διά τάς άνάγκας 
τής τομής τοΰ ίσθμοΰ σιδηρόδρομος, έχων μήκος 2, 600 
μέτρων καί μεταφέρων τάς μηχανάς, τό υλικόν ζαί τά χώ
ματα κατά τάς τοπικός καί τεχνιζάς περιστάσεις τής έπι
χειρήσεως.

Τό προσωπικόν τής έταιρίας έπί τοΰ Ίσθμοΰ άποτελεΐται 
έξ 89 ύπαλλήλων, έζ τών όποιων 6 άνήκουσιν είς τήν ά- 
νωτέραν διεύθυνσιν καί 83 εΐς τήν γενικήν έζτέλεσιν, δΐηρη- 
μένοι ούτοι κατά τους διαφόρους κλάδους τής έπιχειρήσεως 
ώς έξής : 23 εΐς τήν διεύθυνσιν τών έργων, 34 είς τήν ύπη- 
ρεσίαν τοΰ ύλικοϋ, 9 έν ταϊς άποθήζαις, 6 είς τό ταμεΐον, 5 
είς τό λογιστικόν, 4 είς τηλεγράφους (τά εργοστάσια 
τής έταιρίας κατά τά διάφορα σημεία τής διορύξεως συγ- 
ζοινωνοΰσι διά τηλεγράφου καί τηλεφώνου), 2 είς τήν ύγειο- 
νομιζήν ύπηρεοιαν. Ή διώρυξις τοΰ Ίσθμοΰ είναι διηρημένη 
είς τέσσαρα τμήματα, τά όποια όμοΰ περιλαμβάνουσι πλη
θυσμόν 1,800 άνθρώπων. Έν τώ πληθυσμώ τούτω οί κυ
ρίως έργάται είναι 1,000, έκτος τών είς τάς βοηθητικός 
ύπηρεσίας άσχολουμένων.

ΊΙ οικονομική κατάστασις τής έταιρίας έζπροσωπεΐται 
ύπό τών έπομένων άριθμών.Κατά τό τέλος τής χρήσεως τοΰ 
έτους 1882 ύπήρχον έν τώ ταμείω αύτής 3, 0Ι 9, 258 δραχ. 
Τά μέχρι τοΰδε έζτελεσθέντα έργα είς έζχωματώσεις, ισοπε
δώσεις, έργοστάσια, οικοδομάς κλπ. άναβαίνουσιν είς 1,300 
000 δραχ. Τό ύπάρχον έπί τοΰ Ίσθμοΰ ύλιζόν τής έταιρίας 
άναβαίνει εΐς 1,500,000 δραχ. ΙΙαραλείπομεν τό παραγγελ- 
Οέν υλικόν είς έξακολούθησιν τών αναγκαίων διά τήν έπιχεί- 
ρησιν προμηθειών, ύπολογιζόμενον είς 1,400,000 δραχμάς. 
Καθόσον προχωρεί τό έργον, κατά τοσοΰτον τό κεφάλαιον 
τών δαπανών θέλει αύξήσει, καί είναι ό μόνος όρος αύτός 
εΐς ταχείαν τής έπιχειρήσεως άποπεράτωσιν.
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