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II  Ρ  Ο Λ Ο Γ Ο Σ,

?ΪΑ μικρά έθνη καταντώσι πάντοτε ερμαιον τοΰ ΐσχ·:» 
ροτέρου. Είναι αληθές οτι πολλάκις ή αντιζηλία, ή 
άλλα συμφέροντα, χορηγούν προστάτας εις τούς άοι* 
νάτους, άλλα καί τοΰτο οέν είναι πλήρης θεραπεία 
τοΰ κακοΰ. Π ολλάκις δ ,τι θέλει ν’ άποφύγη τ ις  διά 
της συνδρομής τοΰ ενός, αναγκάζεται νά τό οεχθή 
έκουσίως προερχόμενο-; άπό τον ίδιον προστάτην, καί 
ενίοτε ίσως ή συνδρομή τοΰ φίλου άποβαίνει χειρότερα 
τής έκ μέρους τοΰ άντιφερομένου έθνους καταδιώξεως.

Μόνη λοιπόν θεραπεία είναι τό νά ήναι τά μικρά 
έθνη, δσον ένεστιν εις τήν φύσιν καί ιδιότητα αύτών, 
ισχυρότερα. Η θ ικ ώ ς  λοιπόν τό έθνος γίνετα ι ισχυρόν, 
δταν ήναι εις ομόνοιαν, φυσικώς δέ δταν εις τόν ύπάρτ 
χοντα αριθμόν τών κατοίκων τοϋ δύναται νά εύρη με- 
γαλήτερον ποσόν υπερασπιστών έν περιπτώσει κίνδυ
νου. Περί τοΰ τελευταίου τούτου θέλομεν κάμει όλ ίγα ς 
παρατηρήσεις σχετικώ ς ώ ς πρός τήν Ε λλ ά δα .

ΓΙ ί  Ε λ λ ά ς ,  καί ώς έκ τής μικρότητος τών πόρο)* . 
τη ς, καί ώς έκ τής όλιγότητος τών κα το ίκ ω ν  της, 
δέν δύναται νά διατηρή αριθμόν στρατιωτών άνώτερον 
τών δέκα χιλιάδων. Α λ λ ά  καί έχουσα τόσον στρατόν
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δέν ήμπορεΐ νά συγκέντρωση χαι δέση εις χίνησιν πε
ρισσότερον άπό τό ήμισυ. Τόσον σώμα είναι άράγε 
δυνατόν νά άποκρούση έχθριχάς δυνάμεις έπερχομένας, 
£στω καί όθωμανικάς άκόμη, αι όποιαι λογίζονται ότι 
εχουσιν όλων τών εθνών όλιγωτέραν στρατιωτικήν ικα
νότητα καί έμπειρίαν; Έ άν δέ αδύνατον ήναι ν’ άπο- 
κρούση τοιαύτην δύναμιν έπερχομένην, ήμπορεΐ ποτέ νά 
λογισΟη ότι δύναται νά λάβη έπιθετικήν θέσιν ·, ’Α λλά 
καθ’ όσον μέν άφορα τήν τελευταίαν περίπτωσιν, υπο
μονή. Περιοριζομένη εις μιχρόν κύκλον έδάφους, καί 
κατά συνέπειαν περικλείουσα εις μικρόν ορίζοντα τάς 
ιδέας καί αναμνήσεις της, ή Ε λ λ ά ς  δύναται νά μήν ζη- 
τήση νά εμβη εις εύρύτερον στάδιον πράξεων, αλλά πώ ς 
θέλει δυνηΟή ν’ άποκρούση τά ς άδικους έπιΟέσεις άλλων; 
καί τοιαΰται δέν είναι άπίΟανον εις τήν φύσιν τών αν
θρωπίνων πραγμάτω ν νά επέλΟωσι τάχιον ή βράδιον 
εις αύτήν.

Δέν πρέπει νά εχη τ ις  προ άφθαλμών τά  συμβάντα 
τη ς έπαναστάσεως. Τότε είχομεν νά κάμωμεν μέ ε χ 
θρόν μή εχοντα όλοτελώς στρατιωτικήν τάξιν, και 
ήγωνιζόμεθα υπό τόν κίνδυνον τοϋ νά άπολέσωμεν καί 
τήν φυσικήν καί την θρησκευτικήν ήμών ύπαρξιν, καί 
μ 1 όλα ταΰτα, άνευ τής μεσολαβήσεως τών ευρωπαϊ
κών δυνάμεων, ό στρατός τοΰ Ίμβραήμη ήΟελεν ίσως 
φέρει είς πέρας, άν όχι τήν ύποδούλωσιν, τήν κατα
στροφήν όμως τών Ε λλή νω ν. ’Α λλά  τώρα ό π ό λ ψ ο ς  
γ ίνεται διαφορετικά, καί πολύ μέρος άνΟρώπων θέλει 
προτιμήσει ίσως τήν ύλικήν ύπαρξιν άντι τών ήθικών 
χαι πολιτικών ώφελημάτων. Έ π ε ιτα , τό μάκρος τοϋ 
πολέμου κατά τήν έπανάς-ασιν είχε γυμνάσει τον Έ λ λ η -
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να και καταστήσει αύτόν στρατιώτην, άφοΰ άπαξ Γλαβε 
τά όπλα· καί μ ’όλα ταΰτα, καί κατά τήν περίστασιν ταύ
την άκόμη, είδομεν πολλούς έγκαταλιπόντας τό όπλο» 
διά νά λάβωσι τό άροτρον ύπό τή* εξουσίαν τών όθωμα- 
νών. Όσον ολίγα  καί άν ήναι τά παραδείγματα ταΰτα, 
είναι μολοντούτο άξια παρατηρήσεως. ’Ανάγκη λοιπόν 
νά εύρωμεν άλλο θεραπείας μέιον, καί τοιοΰτον ήμεϊς 
νομίζομεν τό  ακόλουθον.

1. Έ κασ τος πολίτης Έ λ λ η ν , φΟάνων τό εικοστόν 
έτος τής ηλικίας του νά ήναι ύπόχρεως νά διδαχθή 
τήν στρατιωτικήν έξάσκησιν έπί δύω έτη, ή χάν έπί 
τρεις έξαμηνίας.

2. Ό λ ο ι όσοι φθάνουσι τό εικοστόν ετος, νά συνα- 
Οροίζωνται, οι μέν κατά τήν πρώτην μαρτίου, οί δέ 
κατά τήν πρώτην σεπτεμβρίου, εϊς τήν πρωτεύουσαν 
τοΰ δήμου, όπου νά γυμνάζωνται εις τήν στρατιω τι
κήν άπό προγυμναστάς διωρισμένους παρά τής κυβερ- 
νήσεως.

3 . Κ ατά τήν δευτέραν εξαμηνίαν, οι τής πρώτης νά 
μεταβώσιν είς τήν πρωτεύουσαν τής επαρχίας άνα- 
πληρούμενοι είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ δήμου άπό τούς 
φθάνοντας τό εικοστόν έτος. Κατά δέ τήν τρίτην εξα
μηνίαν, οί μέν έν τή πρωτευούση τής επαρχίας νά 
μεταβαίνωσιν είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Νομοΰ, οί δέ 
έν τή πρωτευούση τοϋ δήμου νά μεταβαίνωσίν είς τήν 
πρωτεύουσαν τής έπαρχίας.

4. Κατά τά ς πρωτευούσας ταύτας θέλουν ύπαρχει · 
άξιωματικοί, οί'τινες θέλουν γυμνάζει αυτούς είς τε 
λειότερα στρατιωτικά γυμνάσματα, καί έξελίξεις άπαι- 
τούσας μεγαλήτεοον αριθμόν στρατιωτών.



5. Έ άν Οεωρηθή άναγχαιον, ήμποροΰν νά μεταβαί- 
νωσιν όλοι ή μέρος έπί δύο μ·?]νας είς τήν πρωτεύου
σαν τοΰ κράτους ο?ά νά κάμνωσιν εκεί στρατιωτικά 
γυμνάσματα είς μέγαν αριθμόν στρατιωτών καί νά 
έπιθεωρώνται παρά της κυβερνήσεως. Μεταβαίνοντες 
οέ νά γυμνάζωνται ώς είς εκστρατείαν, στρατοπεδεύον- 
τες  έκτός, καί λαμβάνοντες τάς άναγκαίας προφυλά
ξεις ώς νά διήρχοντο διά της πολέμιας κτλ·

6. Καθ’ ολον τό διάστημα τν]ς υπηρεσίας, άπο- 
σπάσματα, Εναλλάξ διοριζομενα, θέλουν έκ πληροί τήν 
υπηρεσίαν καθ’ έκαστον μέρος, είτε πρός καταδίωξιν 
ληστών, είτε πρός σύλληψιν κακούργων, είτε πρός 
πασαν άλλην υπηρεσίαν.

7. Ή  ενδυμασία νά ήναι μέν ομοιόμορφος, άλλά νά 
τήν προμηθεύεται έκαστος έξ ίδιων του· νά ήναι δέ ή 
ελληνική, καί ό'σον ένεστιν άπλουστέρα, καί τοιαύτη, 
ώστε νά μήν μένη άχρηστος είς τόν στρατιώτην καί 
όταν παύση ή υπηρεσία του.

8. Ή  κυβέρνησις οφείλει νά τούς χορηγη όπλα καί 
τροφήν, καί σκηνάς, οταν πρόκειται νά μεταβαίνωσιν 
είς διαστήματα μακρύτερα τοΰ νομοΰ.

9 . Οί οΰτω γυμναζόμενοι στρατιώται Επανερχόμε
νοι είς τόν δήμον, θέλουν καταγράφεσθαι είς κατάλο
γον καί θέλουν ?^αμβάνει μέρος κατά σειράν είς χα- 
ταδίωξιν ληστών, καί είς πασαν άλλην πράξιν, καθ’ 
ήν οί έν Ενεργεία στρατεύσιμοι δεν θέλουν μόνοι Ε- 
παρκεί.

Ε π ειδή  δέν παραδεχόμεθα ούδεμίαν έξαίρεσιν, καί 
ομως οί ενασχολούμενοι είς Επιστημονικά έργα δέν 
πρέπει νά δυσχολευθώσιν άπό τό διάστημα τής ά /ω -

τέρω στρατιωτικής υπηρεσίας εις τάς σπουδάς των, 
νομίζομεν καλόν οί τοιοϋτοι νά γυμνάζωνται ιδίως 
είς τήν στρατιωτικήν έξάσκησιν, καί μόνον νά ύπο- 
βάλλωνται είς έξέτασιν στρατιωτικής επιτροπής, ή τ ις , 
αν τούς εΰρη ίκανώς γυμνασμένους,νά τούς  ά πα λλά τ- 
τη τή ς υπηρεσίας ταύτης.

Διά τοΰ τρόπου τούτου θέλουν κατασταθή στρατιώ* 
ται όλοι οί πολιτα ι, καί είς πασαν Εχθρικήν έφοδον, 
ολοι συσσωματούμενοι δύνανται νά ύπερασπισθώσιν 
έαυτούς, ή τουλάχιστον, αναι ίκανώτεροι ν’ άποκρού* 
σωσι τόν Εχθρόν, άφ’ όσον δύνανται νά πράξωσι τοΰ
το σήμερον.

Ε πειδή  ομως κατά τό προτεινόμενον σύστημα έκα
στος διαμένει υπερασπιζόμενος μόνον τήν πατρίδα του, 
ή κυδέρνί]σις, άν εχη χρηματικά μέσα, δύναται νά συ- 
στήση καί έτερον σώμα στρατιωτικόν, άλλ’ όχι κατ? 
άπογραφήν, ά λλ’ έξ Εθελοντών προσδιορίζουσα μισθόν 
άνάλογον ώστε νά εύχαριστώνται νά καταγράφωντα: 
είς αύτό.

Τό μέτρον τοΰτο τοσοΰτον μάλλον άναγκαιον δύ* 
ναται νά θεωρηθη, καθ’ όσον υπάρχουν άνθρωποι φύ- 
σεως άνησύχου καί φιλότιμου, οίτινες ήμποροΰσαν νά 
διαταράττουν τήν κοινωνίαν, έάν δέν Επρομηθεύετο είς 
αύτούς στάδιον άλλο, καθ’ δ και είς έαυτούς καί είς 
τήν πατρίδα των νά κατασταθώσιν ώφέλιμοι.

Διά τών άνωτέρω έκτεθέντων δύο τρόπων, χαθ’ 
όσον μέν άφορα ξενικήν Επιδρομήν, όλοι οι πολιται 
γίνονται ικανοί πρός άντίκρουσιν. Ό τα ν  δέ θέλη ή 
χυβέρνησις νά χάμη επιθετικόν κ α τ’ άλλων πόλεμον, 
δύναται μέν νά εύρν] πάντοτε ετοίμους στρατιώ τας,



ά) νλά τότε μόνον θέλει δυνηθη νά κατορθώ τ/j στρα
τολογίαν, δταν θέλει έχει άφθονα μέσα.

Γούτο δέ τοσοΰτο μάλλον είναι εύλογον, καθ’ δσον 
απαραίτητον μέν διά τήν ϋπαρξιν καϊ ευημερίαν έκα
στου έθνους είναι τό νά δύναται νά υπερασπίζεται εαυ
τό, γινόμενης κ α τ’ αύτοΰ έπιθέσεως- δέν εΐναι δμως 
ομοίως απαραίτητον διά τήν ευτυχίαν του καί τό νά 
έπιτεθή αυτό κ α τ’ άλλων· ώστε είς επιθετικόν πόλε
μον δέν πρέπει νά ϋποβάλεται ύπο/ρεω τικώ ς ό π ο λ ί
τη ς , άλλ1 όσοι θέλουν, έλκυόμενοι άπό χρηματικά  ή 
αλλα συμφέροντα, εκείνοι μόνον νά έχουν εύκο?,ίαν νά 
θεραπεύσωσι τάς επιθυμίας των.

Διά τοΰ μέτρου τούτου θέλει δοθή στρατιωτική αγω 
γή  ε’·ί ^ό έθνος τό όποιον θέλει κατασταθή ισχυρόν. 
Ά λ λ ’ άν τοΰτο δέν θεωρηθή κατάλληλον έπί τοΰ π α 
ρόντος, καί πρόκειται νά εξακολούθηση τό ήδη ύπαρ
χον σύστημα τής στρατολογίας, διά νά κατασταθή 
τοΰτο, δσον ένεστι πλειότερον, έθνικώς ώφέλιμον, νο
μίζομεν καλάν νά ληφθή τό άκόλουθον μέτρον.

Νά τροπολογηθή ό περί άπογραφής νόμος ώστε 
όλοt οί νέοι οί φθάνοντες τό εικοστόν έτος τή ς η
λικ ίας των νά καταγράφωνται εϊς τόν κατάλογον τών 
στρατευσίμων .άνευ ούδεμιας εξαιρέσεως· έκαστος τών 
καταγραφομένων είς τόν κατάλογον νά ήναι ύπόχρεως 
νά πληρόνη έπί τέσσαρα έτη είκοσι έως τριάκοντα 
δραχμάς κατ’ έτος. Γινομένης δέ κληρώσεως, ή καί 
άνευ κλήρου, άν τοΰτο εΐναι δυνατόν, νά πέμπεται ό 
ανάλογος άριθμός τών στρατευσίμου είς τόν στρατόν" 
ά λλ’ είς έκαστον αύτών νά δίδεται εν ποσόν άπό 500  
έως 600  δραχμάς διά νά χρησιμεύσωτιν ί ίς  άποζημίω-

σιν αύτών. Έ άν  οί κληρωθέντες δέν εΐναι ικανοί, ή δέν 
θέλουν νά υπηρετήσουν είς τόν στρατόν, νά άντικατα- 
στήνουν ετέρους έκ τών έγγεγραμμένω ν είς τούς κα
ταλόγους διά τοΰ χρηματιχοΰ ποσοΰ, τό όποιον ήθε
λαν λάβει αύτοί, άν επήγαινον είς τόν στρατόν.

ΙΙόσον έπιζήμιος καί πόσον καταπιεστικός εΐναι είς 
τούς πολίτας ό νόμος, καί πόσον άδικος κ α τ’ ουσίαν, 
άνεφέραμεν είς πλάτος είς τά ύπ’άρ. Α '. καί ΙΑ ', φυλ
λάδια τής Βιβλιοθήκης τοΰ λαοΰ, σελ. 70 καί 8 4 3 , ώστε 
Οεωροΰμεν περιττόν νά έπαναλάβωμεν ήδη τά αύτά π ρ ά γ
ματα. Νομίζομεν όμως άναγκαΐον νά προσθέσωμεν ενταύ
θα δτι ή είς τόν στρατόν υπηρεσία πρέπ$ι νά χρησιμεύ- 
ση ώς μέσον πολιτισμού είς τον λαόν τής Ε λ λ ά δ ο ς .

'Ω ς έπί τό πλεΐστον κατατάττονται είς τόν στρα
τόν οι τής κατω τάτης τάξεω ς τοΰ λαοΰ νέοι, διότι 
αύτοί δέν δύνανται νά διαφύγωσιν άπό τά  δίκτυα τών 
νόμων, ώ ς οί πλούσιοι καί ισχυροί, οίτινες τά  σχίζου- 
σι καί διέρχονται. Έ ν  ώ δέ στεροΰνται τεσσάρων έτών 
καιρόν είς τήν υπηρεσίαν καί γίνονται τρόπον τινά αύ
τοί θύματα υπέρ τής λοιπής κοινωνίας, ήθελεν εΐσθαι 
πολύ πικρόν νά κατασταθώσι προσέτι καί άχρηστοι 
καί ώς πρός τόν μέλλοντα αύτών βίον, άφιέμενοι είς 
τήν διαφθοράν καί τήν έξαχρείωσιν, είς τήν οποίαν ώς 
έπί τό πλεΐστον συμβαίνει νά έκπίπτωσιν άνθρωποι με- 
ταβαίνοντες, είς τόσον νεαράν ηλικίαν, άπό τά  χωρία 
είς τάς πόλεις, καί άπό τήν άγνοιαν καί τήν άπειρίαν 
είς τήν διαφθοράν. Έ άν οι τοιοΰτοι άποκτήσωσι τάς 
κακάς έξεις τών πόλεων, άφοΰ μάλιστα άπέμαθον ήδη 
καί δ ,τι ήξευρον είς τά χωρία των, είναι κίνδυνος νά 
κατασταθώσι μάστιγες τής κοινωνίας.
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Έ άν όμως ύπάρχη πρόνοια, ώστε Ερχόμενοι oi vesi 
είς τόν στρατόν, όμοϋ μέ τήν οπλασκίαν νά λαμβάνω- 
σι καί άλλην τίνα ανατροφήν διδασκόμενοι τήν άνά- 
γνωσιν καί την ήθικήν, ή μανθάνοντες κάνέν άλλο έρ
γον χρήσιμον είς τόν μέλλοντα βίον των, οί τοιοΰτοί 
Επανερχόμενοι είς τάς πατρίδας τω ν, θέλουν σχημ ατί
ζει κέντρον, καθ' δ θέλουν συνέρχεσθαι δλοί οί νέοε 
τή ς  πατρίδος τω ν, καί θέλουν αποβλέπει πρός αυτούς 
καί τούς μιμεΐσθαι, καθ’ όσον τό παράδειγμα, κείμενον 
πρό τών οφθαλμών των, θέλει φέρει άξιόλογον άποτε- 
λεσμα: Έ ντό ς  ολίγων Ετών οί Επανερχόμενοι είς τά ς  
εστίας των στρατεύσιμοι, θέλουν δώσει χαρακτήρα πο
λιτισμού είς τούς κατοίκους τών χωρίων, πραγρα , τά 
όποιον κατ’ ούδένα άλλον τρόπον δέν είναι ευκο7νον νά 
άπολα ύσωμεν.

Τό πρώτον τών δύω ανωτέρω σχεδίων μας φαίνεται- 
τό ώφελιμώτερον καί καταλληλότερων. Έ δόσαμεν μι- 
κράν μόνον περί αύτοΰ νύξιν, καί προτρέπομεν τόν λαόν 
τή ς  Ε λλάδος νά σκεφθη περί τούτου, καί νά λάβη 
πρόνοιαν ώστε μίαν ημέραν νά τό βάλη είς Ενέργειαν. 
Έ άν  ό άδύνατος γίνεται δι’ αύτοΰ τοΰ μέτρου δυνα
τός, πόσον ισχυρότερος καθίσταται δι’ αύτοΰ ό ήδη 
ισχυρός υπά ρχω ν! Ά λ λ ’ Επειδή έως νά κατορΟωθη 
τοΰτο, πρέπει νά ύπάρχη τι σύστημα άπογραφής, συ-t 
νιστώμεν μεγάλω ς τήν διόρθωσιν τοΰ παρόντος περί 
άπογραφής νόμου, καθ’ δν τρόπον άνωτέρω Εξεθέσα- 
μεν. Συνιστώμεν όμως μεγάλω ς καί είς τόν λαόν καί 
είς τήν κυβέρνησιν τό νά λάβωσι πρόνοιαν περί τής 
καλής ανατροφής καί Εκπαιδεύσεως τών ελεεινών του- 
%<ύ'> τής κοινωνίας θυμάτων, πρό πάντων διά τό συμ·

)(»»)(
φέρον τής ιδίας κοινωνίας. Π03ον εύχάριστον ήθελεν 
είσθαι είς τόν πολίτην ελληνα νά εύρίσκη είς τόν 
στρατιώτην, αδελφόν καί όχι Εχθρόν, προστάτην καί 
οχι διώκτην, φύλακα καί όχι άρπαγα τής περιουσίας 
τ ο υ ! Καί όποιον αίσθημα άγαλλιάσεως είς τήν κυβέρ- 
νησιν, άν ήθελε κατορθώνει τούς μέν στρατιώ τες νά 
καταστήση ηθικούς καί άγαθούς, είς δέ τούς πολιτας 
νά Χ°ρ?]γήσ ί] τήν άσφάλειαν καί ευημερίαν δι’ αύτών !
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Οί έξοχοι καί μεγάλοι άνδρες όχι μόνον κατά τόν 
βίον αύτών διά των έργων καί τής αρετής των άπε- 
βησαν ώφέλιμοι είς τάς πατρίδας των, αλλά καί μ ετά  
θάνατον υπήρξαν πολύ πλέον ώφελιμώτεροι. διότι ή 
ώφέλεια δέν περιωρίσΟη μόνον είς τάς πατρίδας τω ν, 
καί είς τήν Εποχήν των μόνον, ά λλ’ έξηπλώΟη καί είς 
όλα τά έθνη, καί καθ’ όλας τάς Επερχομένας γενεάς, 
διότι ό βίος καί αί πράξεις αύτών πρόκεινται λαμπρόν 
παράδειγμα πρός ρ,ίμησιν. Ό λ ο ι δέ όσοι Επιθυμούν νά 
βελτιώσουν έαυτούς, άποβλέποντες πρός τούτους, ώς 
είς κανόνα, δύνανται v i ρυθμίζωσι τάς πράξεις των 
καί όλην έν γένει τήν διαγωγήν των. Τοιοΰτον έξοχον 
παράδειγμα πρός μίμησιν ύπήρξεν ό ΈπαμινώνΒας.

Πολλοί έπροσπάΟησαν νά γίνω τι μίμηταί τών Εςό- , 
χω ν αύτοΰ προτερημάτων, ά λ λ ’ όστις πλειότερον Επι
θύμησε νά έξομοιωΟή μέ αύτόν, καί μεγαλητέραςπρός 
^οΰτο κατέβαλε π^οτταΟείας ύπήρξεν ό Φ ιλοπόίμτν,



ΉΒυνήθη μέν νά μίμηΟή τάς στρατιωτικάς αύτοΰ άρε- 
τ ά ;  κ.χί νά δώση λαμπρά δείγματα της έπ ιτυ /ία ς  του. 
Κατώρθωσε νά μή μείνη ύποδεέστερος ώς πρός τήν κα- 
ταφρόνησιν της άδικου άποκτήσεως τοΰ πλούτου, ώς 
πρός τήν μετριότητα τών ενδυμάτων καί τής τροφής, 
καί έν γένει ώς πρός τήν όλιγάρκειαν, άλλά δέν ήδυ- 
νήΟη νά πλησιάση είς τήν άνεξικακίαν, καί είς τήν με
γαλοψυχίαν τοΰ Έπαμινώνδα, όστις καί στρατηγών 
καί ίόιωτεύων έξετέλει μέ τήν αύτήν απάθειαν τά  κα- 
Οήκοντά του, χω ρίς νά δυσαρεστηΟη διότι οί συμπο- 
λ ΐτα ί του, ύστερον άπό τοσαύτας λαμπράς πράξεις του, 
τον έκαμαν Τελεσίαρχον, ή τόν ήνάγκασαν νά έξέλΟη 
είς εκστρατείαν ώ ς άπλοΰς στρατιώ της. Ό  Φ ιλοποί
μην δέν ήδυνήΟη νά νικήση τό πάθος τής φ ιλοτιμίας, 
ένίοτε ά .αίρου καί επιβλαβούς, καί τήν οξύτητα τοΰ 
θυμοΰ άπό τόν όποιον φυσικώς έκυριεύετο. Ά π ό  τά  
πάθη ταΰτα παρασυρόμενος, καί πρός τήν Σπάρτην 
έφέρΟη σκληρώς καί άπανΟρώπως, όταν μετέβαλε τό 
πολίτευμα αύτής,' καί πρός τήν ίδιαν αύτοΰ πατρίδα, 
όταν πρός έκδίκησιν τής πρός αύτόν άδιαφορίας ήρέ- 
Οισε τά ς περίοικους κώμας νά άποστώσι τής συμμα- 
χ ία ς  της. Μ’ όλα ταΰτα, άν καί έλλειπής κατά τοΰτο, 
ούχ ήττον θεωρείται ώ ς είς τών ένδοξοτέρων άνδρών 
τή ς  άρχαιότητος· διότι όμοΰ μέ τήν άνδρίαν, τήν τόλ
μην, τήν στρατηγικήν ικανότητα, είχε πολλω τάτας 
κοινωνικάς άρετάς, τών όποιων χνριώτεραι ήσαν τό 
άδωροδόκητον, ή όλιγάρκεια καί ή μετριότης είς τά 
πρός τροφήν καί ένίυμασίαν άναγόμενα.

Τοσοΰτον δέ σημαντικώτερος πρέπει νά θεωρήται, 
όσον μεγαλήτερα έμ τό ϊια  ύτ^ρενίκησε, καί όσον πλειό-

τερον, καίτοι δι’ όλιγωτέρο^ν μέσων, ύψώΟη. Γεννηθείς 
είς εποχήν, καθ’ ήν όλα τά  κατά τήν Ε λ λ ά δ α  π ο λ ι
τεύματα είχον ήδη καταστραφή, ή δέ πολιτική αρετή 
δεν έγνωρίζετο πλέον, είμή είς μικρά καί σπάνια δείγ 
ματα, τών οποίων ή λά μ ψ ις, ουσα διαβατική, ώς ή 
αστραπή, δέν ήδύνατο νά διαμείνη διαρκώς καί νά φώ
τιση τρόπον τινά τούς Έ λλη να ς, διά νά βαδίσωσι τόν 
δρόμον τή ς αρετής καί του καθήκοντος* καθ’ ήν ή 
στρατιωτική αγω γή τών πολιτώ ν εΐχεν όλοτελώς κα- 
ταφρονηθή, καί τά πλειότερα πολεμικά έργα έγίνοντο 
διά μισθοφόρων* καθ’ ήν τό πνεΰμα τή ς διαιρέσεως καί 
αντιζηλίας εΐχε τοσοΰτον ριζωθή μεταξύ τών σημαντι- 
κωτέρων πόλεων τής Ε λ λ ά δο ς , ώστε ούοεμία συνεν- 
νόησις έφαίνετο πλέον δυνατή- ά λ λ ’έπροτίμων κάλλιον 
τόν μακεδονικόν ζυγόν, παρά νά άναγνωρίσωσιν υπε
ροχήν εις τινα τών σημαντικωτέρων τής Ε λ λ ά δο ς  πο
λ ιτε ιώ ν  έάν κατέστη έξοχος, εΐναι άπόδειξις ότι βε
βαίως εΐχεν έν έαυτώ έξοχόν τ ι, τό όποιον έκαμε νά 
φανή ώς φαεινός άστήρ κατά τόν πολιτικόν ορίζοντα, 
διά τό όποιον καί Τ ω μ α ιός τ ις  πολύ άρμοδίως ώνόμα- 
σεν αύτόν έσχατον τών έξοχων Ε λλή νω ν.

Ό  Φ ιλοποίμην έγεννήΟη είς Μεγαλούπολιν* ό πα
τήρ του ώνομάζετο Κραΰγις καί ήτον εΐς τών σημαν
τικότερω ν έν αύτή π ο λ ιτώ ν  ά λλ’ ά,τοΟανόντος τούτου, 
ό Φ ιλοποίμην εμεινεν Ορφανός, άνετράφη άπό ένα πα
τρικόν αύτοΰ φίλον τόν έκ Μαντινείας Κλέανορον, ός 
τ ις  εφρόντισε καί τοΰ έδωκε λαμπράν άνατροφήν. Ό 
ταν οέ προέβη κατά τήν ηλικίαν έτέθη ύπό τήν επι
μέλειαν δύω συμπολιτών του, τοΰ Έκοήμου καί Δη- 
μοφάνους, οιτινες καί φιλοσοφικάς γνώσεις ε ΐ/ον , δι-



οαχΟέντες τήν φιλοσοφίαν τοϋ Π λάτω νος, καί είς ·κο- 
λ ιτ ιχά ς  πράξεις  έλαβον μέρος,ΕλευΟερώσαντες τήν πα
τρίδα των άπδ τόν τύραννον ’Αριστόδημον καί δόντες 
συνδρομήν είς τόν "Αρατον, όταν ουτος εξέβαλε Νικο- 
χ λ έ α  τόν Σικυώνος τύραννον· άλλα τό λαμπρότερον 
αύτών έργον ύπήρξεν ή τακτοποίησές τών Κυρηναίων, 
τούς οποίους εύρισκομένους είς Εμφυλίους διενέξεις καί 
ταραχάς, καθησύχασαν καί έτακτοποίησαν Οέσαντες 
άρίστους νόμους είς αύτούς.

Ό τα ν  έτελείωσεν ό Φ ιλοποίμην τά ς  σπουδάς του, 
είς μέν τάς εκστρατείας, τά ς οποίας έκαμναν οί πο- 
λ ϊτα ι είς τήν Λακωνικήν πρός λεηλασίαν, έσυνείθισε 
πρώτος μέν νά κινα, τελευταίος δέ νά Επιστρέφη· ο~- 
ταν δέ δέν ύπήρχε τοιαύτη τ ις  α ιτία , Ενησχολεΐτο είς 
τό κυνηγιον καί τήν γεωργίαν* διότι δι’ α ϊτώ ν κατε- 
στήνετο ελαφρότερος καί δυνατώτερος. Ό ,τ ι  δέ κέρδος 
άπελάμβανεν άπό τά ς εκστρατείας, τό έξώδευεν είς 
αγορά > ίππων καί όπλων καί είς Ελευθέρωσιν α ιχμ α
λώτων* τά δέ οικιακά του έπροσπάΟει νά βελτιώτ/] διά 
τή ς γεω ργίας, θεωρών τό μέσον τοΰτο τοϋ πλουτι- 
σμοϋ ώ ς τό δικαιότερον, καί άναγκαιότερον* διότι πρέ
πει νά εχη τις ιδίαν περιουσίαν διά νά μήν Επιθυμήση 
ν’ άρπάση τά τών άλλων.

Κ αθ’ όσον δ’ άφορδ τήν νοεράν αύτοϋ άνάπτυξιν, 
ήκουε προΟύμως μόνο; ό ια  ήδύναντο νά συντελοϋν 
πρός άπόκτησιν τής άρετής. Ή γ ά π α  έκ τών ομηρικών 
ποιημάτων τά  διεγείροντα πρός άνορίαν τήν φαντασίαν* 
ά λλ’ ήτον όλως προσηλωμένος είς τά  περί τα κ τικ ή ς 
συγγράμματα καί είς τήν ιστορίαν τών πράξεων τοϋ 
’Αλεξάνδρου, φρονδν ότι δ! λόγοι πρέπει νά έφαρμό-.

ζωνται είς τά πράγματα , άλλως μένουν άχρηστοι καί 
άκαρποι. Τοσοΰτον δέ προσηλωμένος ήτον είς τήν Ε- 
φαρμογήν τών τακτικώ ν θεωρημάτων, οοστε Εφαρμό- 
ζων ταΰτα εις τά πράγματα  καί τούς τόπους, προέβη 
είς τήν έξάσκησιν καί πέραν σχεδόν τοΰ ικανοϋ.

Μ ίτον ήδη τριακονταετής τήν ηλικίαν, όταν κατά 
πρώτον παρευρέΟη είς σημαντικήν πολεμικήν πράξιν. 
Κλεομένης δ Βασιλεύς τών Λακεδαιμονίων έπέπεσε δια 
νυκτός είς τήν Μ εγαλούπολιν, καί είσελΟών διά τής 
βίας είς αύτήν, τήν Εκυρίευσε μέχρι τή ς άγοράς. Ό  
Φιλοποίμην, καίτοι μέ τόλμην καί άνδρίαν άγωνισΟεΐς, 
δέν ήδυνήΟη νά Εξώση τόν Κλεομένην τής πόλεω ς, 
κατώρΟωσεν όμως νά εύγάλη τούς πολίτας άπό τήν 
πόλιν, άγωνιζόμενος μ ετ ’ επιμονής Εναντίον τών κα- 
ταδιωκόντων αύτούς, ώστε άνεχώρησε τελευταίος, ά
φοϋ έφονεύθη ό ίππος του, καί έπλ/;γώΟη καί αύτός ο 
ίδιος. Ό τα ν  δέ ό Κλεομένης πέμψας είς Μεσσήνην, 
όπου είχον καταφύγει οί Μεγα7.ουπολιται, τού ; Επρο- 
σκάλει νά Επανέ7νθωσι, και ύπέσχετο νά παραδώση είς 
αύτούς καί τά χρήματα καί τον τόπον τω ν, ό Φ ιλο
ποίμην άντέτεινεν Επιμονως, είπών πρός τούς πολίτας 
ότι ό Κλεομένης, παραδίδων τήν πόλιν, ζητεί διά τοϋ 
μέσου τούτου νά άποκτήση καί τούς πολίτας διά νά 
δύναται νά κρατή καί τήν πόλιν μέ πλειοτέραν βε* 
βαιότητα. Μέ τούς λόγους τούτους Εμπόδισε μέν τούς 
πολίτας, ά λλ ’ έδωκεν άφορμήν είς τόν Κλεομένην νά 
καταστρέψη τά  πλειότερα μέρη τής πόλεως καί οϋτο> 
νά άναχωρήση.

Ό τ α /  ό Φ ιλοποίμην όμοϋ μέ τό ιππικόν τΰ ν  συμ
πολιτών του παρευρέΟη είς τήν Εν Σελλασι'^ι μεταξύ
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’Αντιγόνου καί Κλεομένους μάχην, εύρίσκετο παρατε- 
ταγμένος είς τήν άκραν της φ άλαγγος, πλησίον τοΰ ίππ ι- 
κοΰ τών Ιλλυρ ιώ ν, τό όποιον ήτον ώ ς φραγμός κατά 
τά άκρον αυτής, καϊ είς τό όποιον είχε δοθή παραγ
γελ ία  άπό τόν ’Αντίγονον νά μένη εϊς εφεδρείαν, εως 
οϋ ύψωθή παρά τοΟ Βασιλέως είς τό άλ7ο κεράς 
τή ς φάλαγγος σημεΐον ώρισμένον. ’Ενώ δέ τό πεζικόν 
τών ’Ιλλυριών μαχόμενον μετά τών Λακεδαιμονίων 
άπεμακρύνθη τοΰ ιππικού τ :ϋ  διαμένοντος εϊς έφεδρείαν, 
ό αδελφός τοΰ Κλεομένους Εύκλείδας,παρατηρήσας τά 
γενόμενον είς τούς Ίλλυριοΰς οιάσπασμα, επεμψεν α
μέσως εν σώμα ψΛών άπό τά όπισθεν αυτών μέ π α 
ραγγελίαν νά έπιπέση εϊς αύτούς μένοντας μακράν 
τών ίππέων. ’Εκτελεσθείσης τής παραγγελίας ταύτης 
τοΰ Εύκλείδα, καί προσβαλλομένων τών ’Ιλλυριών, 
έπαρατήρησεν ό Φ ιλοποίμην, ότι δέν ήτο μέγα  έργον 
νά έπιπέση μέ τά ιππικόν είς τούς ψιλούς, καί θεω
ρών τήν περίστασιν άρμοδίαν πρός τοΰτο, έκοίνοποίησε 
τό σχέδιόν του είς τούς Βασιλικούς· ά λ λ ’ ούτοι, 6/ 1 
μόνον δέν έπείθοντο, άλλά καί τόν κατεφρόνουν ύπο- 
λαμβάνοντες αύτόν ώ ς παράφρονα· διότι δέν εΐχεν ά
κόμη αποκτήσει τοσαύτην δόξαν, όση έχρειάζετο διά 
νά τόν καταστήση άξιόπιστον πρός τοιοΰτον μέγα  ς-ρα- 
τήγημα. Ή ναγκάσθη λοιπόν νά παραλάβη τούς συμ- 
πολίτας του καί νά έφορμήση αύτός μ ετ ’ αύτών. Τρέ- 
ψας τούς εχθρούς εις φυγήν καθ’ήν πολύς φόνος έγ ι- 
νετο αύτών, καί θέλων ετι περισσότερον νά έμψυχώση 
τούς βασιλικούς, διά νά έπιπέσωσιν είς τούς εχθρούς, 
ευρισκομένους είς ταραχήν, άφήκε τόν ίππον του, καί 
πεζός, μ ’ όλον ότι ήτον ένδεδυμένος θώρακα καί
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πικήν στολήν, προέβαινεν άνάμεσα είς τόπους δυσβά- 
τους καί διακοπτομένους άπό φάραγγας καί λάκκους, 
φιλοτιμούμενος νά ύπερνικήση όλας τά ς  παρουσιαζο- 
μένας δυσκολίας. Είς τήν περίστασιν ταύτην π ληγό- 
νεται άπό βέλος, τό όποιον διεπέρασε καί τούς δύω 
μηρούς του· ή πληγή  δέν ήτο μέν καίρια, ά λ λ ’ ό Φ ι
λοποίμην έκρατήθη είς τόν τόπον ώς δεμένος τρόπον 
τινά, διότι δέν έδύνατο πλέον νά βαδίση· τό δέ χειρό
τερον ήτον, ότι τό βέλος, εχον τήν μύτην αγκυλω τήν, 
οεν ήτο εΰκολον νά συρθη όπισω καί νά έξαχθη, χαί 
κάνεις- δεν έτόλμα νά βάλη χεΐρα είς αΰτό. Γ0  Φ ιλο 
ποίμην βλέπων ότι ή μάχη ήτον εϊς τήν άκμήν τη ς, 
και σφαοαζων πρός τόν αγώνα άπό τόν θυμόν καί τήν 
φιλοτιμίαν, βιάζει τούς πόδας του πρός βάδισμα, χαί 
συντρίψας ούτω τό βέλος διέταξε νά εύγάλωσιν αύτά 
είς δύο κομμάτια, καί ώρμησεν όμοΰ μέ τούς προμά
χους εις τόν αγώνα, έμψυχώσας πρός τήν μάχην καί 
τούς λοιπούς άγωνιζομένους. Μετά τήν μάχην ταύτην 
ό Αντίγονος, τοΰ όποιου τήν προσοχήν δέν διέφυγεν ή 
άνωτέρω πράξις τοΰ Φιλοποίμενος, πειράζων τούς Μα- 
κεοονας ηρωτησε οιατι έκινησαν τό ιππικόν άνευ δια
τα γή ς του· επειδή δέ ουτοι άπήντησαν ότι έβιάσθη- 
σαν άπό εν μεγαλοπο?\ΐτικόν μειράκιον εναντίον τής 
γνώ μης των νά ελθωσιν είς μάχην μετά τών εχθρών, 
γελάσας ό Α ντίγονος «Καί όμως, ειπε, τό μειοάκιον 
τοΰτο έκαμεν εργον μεγάλου ήγεμόνος ».

H  πράςις αύτη έπεφερε μεγάλην δόξαν είς τον Φι- 
λοποίμενα, ώστε και ό ’Α ντίγονος ελαβε μεγίστην ε
πιθυμίαν νά τόν παραλαβή μαζί του δίόων είς αύτόν 
τήν αρχηγίαν ένός στρατιωτικού σώματος καί χρήμα-



¥«· ά λ λ ’ ο Φιλοποίμην γνωρίζων ότι δέν ητον εύθε* 
το ς έκ φύσεως είς τό νά άρχεται, δέν παρεδέχθη τήν 
πρότασιν. Μή θέλων όμως νά μένη αργός, μετέβη εις 
Κρήτην έπί σκοπώ νά / άβη μέρος είς τάς έκεΐ εκ
στρατείας. Τοσοΰτον δέ έγυμνάσθη είς τόν τρόπον τοϋ 
πολεμεϊν τών Κρητών, ώ ; καί είς τόν τρόπον τής 
ζωής των,ώστε άμα έπεστρεψε, διωρίσ5η ίππαρχος τών 
’Α χαιών.

Οί ιππείς τών ’Α χαιών, κατ’ έ/.έίνην τήν εποχήν, 
εΤχον μικρούς καί άθλιους ίππους, τούς όποιους έπρο-* 
μηθεύοντο, όταν διωριζετο εκστρατεία· ήσαν δέ όλως 
άγύμναστοι, διότι ώς έπί τό πλεΐστον άπέφευγον τάς 
εκστρατείας άντικατασταίνοντες άλλους είς τόν τόπον 
τ ω ν  όλοι οί πρό τοϋ Φιλοποίμενος διοριζόμενοι αρχη
γοί παρέβλεπον τοϋτο, φοβούμενοι τούς ίππεΐς, έχον
τα ς  μεγίστην δύναμιν, ά λλ ’ ό Φιλοποίμην δέν παρέβλε* 
ψε τίποτε πρός διόρθωσιν τοϋ κακοϋ. ΙΤεριερχόμενος 
τά ς πόλεις καί παρακινών καί γενι/.ώς κ>ί μερικώς 
τούς νέους καί προσπαΟών νά έμπνευση είς αύτούς φι* 
λοτιμ ίαν, τιμωρών δέ τινας ενίοτε, ότε ήτον ανάγκη, 
κατώρΟωσεν είς ολίγον καιρόν νά έμπνεύση είς αύτούς 
μέγα θάρρος καί προθυμίαν, τά όποια ετι μάλλον ηύ» 
ξησε διά τής είς τήν τακτικήν γυμνάσεως καί διά τών 
παρατάξεων, τάς όποιας έκαμνεν επίτηδες όπου εμελ- 
λον περισσότεροι νά τούς ιδοϋν. Τοσοΰτον δέ εύστρο- 
φον καί εύκίνητον κατέστησε τό ιππικόν τών ’Αχαιών, 
ώστε έπέσυρε τόν θαυμασμόν όλων τών Ε λλή νω ν.

Ή το ν  δέ καί είς τάς άτομικάς μονομαχίας ό Φιλο* 
ποίμην πολύ γυμνασμένος καί επιδέξιος, ώστε ο:αν 
κατά τινα σομπλοκήν ά ίππαρχος τών Πλείων Δημό-

φαντός έξελθών τής παρατάξεως έπροσκάλεσεν εις μο
νομαχίαν τόν Φιλοπο.μενα, ουτος δεχθείς τήν πρόσ- 
κλησιν καί έφορμήσας κατ’ αύτοϋ κτυπα μέ τό δόρυ 
καί φονεύει τόν Δαμόφαντον. "Αμα δέ ουτος έφονεύθη, 
οί εχθροί όλοι έτράπησαν είς φυγήν, καί τό έργον ό
λον άπεδόθη είς τήν άτομικήν άνδρίαν τοϋ Φ ιλοποίμε- 
νος, ώστε έφαίνετο οτι κάνεις δέν ήτο καλήτερος άπό 
αύτόν, ούτε νέος, ώς πρός τήν σωματικήν δύναμιν, 
ούτε γέρων, ώς πρός τήν σύνεσιν, ά λλ ’ έθεωρεΐτο ίκα- 
νώ τατος καί νά πολεμήση ώ ς άτομον καί να διοικήση 
στράτευμα ώ ς στρατηγός.

Ή  ’Α χαϊκή συμμαχία είχε πρό τοϋ Φιλοποίμενος 
συστηθή όιά τοϋ ’Αράτου, ά λ λ ’ οϋτος μή έχων μεγά- 
λην στρατηγικήν ικανότητα κατά τούς άγώνας, τά 
πλειότερα έργα κατώρθωσε μέ ομ ιλίας, μέ πραότητα 
καί μέ φρόνησιν, κατά μέγα  μέρος δέ διά τή ς συνδρο
μής τών Μακεδόνων, τών όποιων έπεκαλεΐτο πάντοτε 
τήν προστασίαν. Ά λ λ ’ όταν ό Φ ιλοποίμην προέβη είς 
τά  πράγματα , καί έφάνη πολεμιστής ίκανώτατος, έμ- 
πνεύσας τόλμην καί άνδρίαν είς τούς ’Α χαιούς διά τής 
είς τάς μ άχας επ ιτυχίας του, κατέςησε τούς ’Αχαιούς 
ικανούς ν’ άντιτάσσωνται μόνοι των πρός τούς ίσχυ- 
ροτέρους αύτών άντιπάλους, καί νά μήν εχωσιν ανάγ
κην ξένης προστασίας.

’Α λλά τό μεγαλήτερον έργον τοϋ Φιλοποίμενος, τό 
όποιον ηύξησε τήν δύναμιν τών ’Αχαιών είς τόν άνώ- 
τατον βαθμόν, ύπήρξεν ή μεταβολή καί τελειοποίησις 
τοϋ συνήθους οπλισμού τών ’Α χαιών.

ΚατορθώσΛς νά πείση τούς συμπολίτας του είς τό 
νά μεταβάλω ν. τον οπλισμόν των καθ’ δν τρόπον

7
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ουτος έθεώρει καταλληλότερον, κατέστησεν αύτούς 
σταθερούς πολεμιστάς, καϊ τούς ένέπλησε τόλμης καί 
θάρρους ώστε κατεστάθησαν άνίκητοι. ’Ακολούθως δέ 
κατώρθωσε νά τ :ύ ς  άποτρέψη άπό τήν πολυτέλειαν 
ά λ λ ’ επειδή αυτή ήτο βαθέως ριζωμένη είς τήν καρ- 
δίαν τω ν, καϊ δέν ήτο δυνατόν νά έξαλειφθη εντελώ ς, 
μετέφερε τήν πο7^υτέλειαν άπό ΐά  ένδύματα καί τάς 
τροφάς είς τά  όπλα καί τάς στρατιωτικάς σκευάς, ώ
στε εντός όλίγου ή πόλις κατέστη στρατιωτικόν έρ- 
γαστήριον, ένασχολουμένων όλων είς κατασκευήν ά- 
σπίδων καί χαλινών, είς χρυσώσεις θωράκων, καί είς 
βαφάς τών εις τάς περικεφαλαίας τιθεμένων πτερών. 
Ό λ α  δέ ταΰτα ηύξανον τήν τόλμην καί τό θάρρος αύ
τών. Ά φοΰ δέ ούτως τούς έστόλισεν, έπεχείρησε νά 
τούς γύμναση είς τήν τακτικήν, καί' ουτοί μέ πολ7*ήν 
προθυμίαν ύπήκουον. Τοσοΰτον δέ θάρρος ώς έκ το ύ 
του έγεννήθη είς τάς καρδίας τών νέων, ώστε ήσαν 
ανυπόμονοι, πότε νά δοθή αιτία μάχης διά νά φανν] 
πόσον ύπερέχουσι τώ / εναντίων.

'Υ πήρχε τότε τύραννος τών Λακεδαιμονίων ό Μα* 
χανίδας, όστις συλλέξας πολλήν καί μεγάλην στρα
τιάν έπεβουλεύετο νά καθυποτάξη τούς Πελοποννη- 
σίους, καί επ’ αύτώ τώ  στοπώ είσέβαλεν είς Μ ανΐί- 
νειαν. "Αμα ό Φιλοποίμην έμαθε τήν ει'δησιν ταύτην, 
έξεστράτευσε κ α τ’ αύτοΰ· παρετάχθησαν δέ πλησίον 
τής πόλεως, εχοντες πολλούς μισθοφόρους έκαστος, 
καί όλα τά πολιτικά στρατεύματά τω ν. Συγκροτηθεί- 
σης τής μ άχης, ό Μ αχανίδας μέ τούς μισθοφόρους 
του τρέψας είς φυγήν τούς'Γαραντίνους καί άκοντίςάς 
οί όποιοι ήσαν παρατεταγμένοι έμπροσθεν τών Ά χ α ι-

) (  Μ  ) ί

ών, ήκολούθει νά καταδιώκη αύτούς, εως ου άπέρασέ 
καί άπό τούς ’Α χαιούς, ενώ ούτοι έφυλαττον ακόμη 
τήν τάξιν των. Ό  Φ ιλοποίμην έπροσποιεΐτο ότι δέν 
έθεώρει σημαντικήν τήν τροπήν τών μισθοφόρων του, 
ενώ άλλοι ένόμιζον ότι κατεστράφη όλοτελώς ή δυνά- 
μ ις τών ’Α χαιών. Ίοών όμως πόσον μέγα  σφάλμα έ- 
καμεν ό Μ αχανίδας νά μήν έπιπέση αμέσως κατά τής 
παρατάξεως τών ’Α χαιών, άλλά νά διώκη τούς φεύ
γο ντα ς άφίνων κενόν διάστημα είς τήν ίδικήν του φά
λ α γ γ α , δέν άντέκρουσεν αύτόν, άλλά τόν άφησε νά 
διαβη καί νά άκολουθη καταδιώκω'/ τούς φεύγοντας, 
ώστε νά γένη μέγα κενόν είς τήν φ άλαγγα  αύτοΰ4 
τότε δέ έφορμήσας άπό τό πλάγιον της φ άλαγγος μέρος 
επεπεσεν είς τούς Λακεδαιμονίους, ένώ ούτε αρχηγόν 
ειχον, ούτε ήλπιζον νά πολεμηθώσιν, άφοΰ εβλεπον τόν 
Μαχανίδαν νικήσαντα καί καταδιώκοντα τούς μισθο
φόρους τών Α χα ιώ ν . Νικήσας τούτους ό Φ ιλοποίμην, 
καϊ φονεύσας πολλούς τών Λακεδαιμονίων, ώρμησε 
πρός τόν Μαχανίδαν έπιστρέφοντα άπό τήν δίωξίν μέ 
τούς μισθοφόρους του. Μεταξύ τών δύω τούτων πο- 
?νεμιστών ύπήρχε τάφρος είς τής όποιας τάς πλευράς 
έτρεχον άμφότεροι έφιπποι, ό μέν Μ αχανίδας προσπα
θούν μεγάλω ς νά περάση διά νά σωΟή, ό δέ Φ ιλοποί
μην έπιμένων νά μήν τόν άφήση· ό δέ μεταξύ αύτών 
αγών οέν ώμοιαζεν άγώνα στρατηγών μαχομένων, ά λ λ ’ 
ό Μ αχανίδας ώμοίαζε θηρίον, τό όποιον συνεκέντρονεν 
ολας αύτοΰ τα ς σωματικάς δυνάμεις, διά νά αποφυγή* 
τό# κινόυνον επικειμένου τρομερού κυνηγού τοΰ Φ ιλο- 
ποίμενος. ΤελευταΓον ό Μ αχανίδας βιάσας τόν ίππον
μέ τούς πτερνιστήράς του, τόν ήνάγκασε νά περάση
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τήν τάφρον· άλλα μολονότι ήτο δυνατός καί θυμοει
δής ό ίππος, δέν ήουνήθη νά περάση τήν τάφρον διά 
μιας, ά λλ ’ άκουμβήσας τούς έμπροσθινούς πόδας του 
εις τήν πέραν όχθην της τάφρου έβιάζετο νά ά ν α β ή . 

Ε ις τήν στιγμήν ταύτην καταφθάνει ό Φ ιλοποίμην και 
στρέψας όλίγον πλα γ ίω ς τόν ίππον του, διότι δένήδύ- 
νατο νά κτυπήση τόν Μαχανίδαν προφυλαττό;/ενον άπό 
τήν κεφαλήν τοϋ ίδικοΰ του ίππου, έκτύπησε τόν Μ α
χα ν ίδ α ν  μέ τό δόρυ του καί ώθών τόν έκρήμνισεν άπό 

τόν ίππον.
Μετά τήν μάχην ταύτην διορισθείς ό Φ ιλοποίμην 

τό δεύτερον στρατηγός τών ’Α χαιώ ν, και μή έχων 
στρατιω τικάς ένατχολήσεις μετέβη εις τήν έν Νεμέα 
πανήγυριν, όπου έπέδειξεν εις τούς Έ λλη να ς τήν φα- 
λ α γ γ α  ).αμπρώς στολισμένην, καί κινουμένην τα κ τ ι-  
κώς μέ δύναμιν ένταυτώ καί ταχύτητα . ’Έ πειτα  δέ 
παραλαβών μεθ’ έαυτοϋ τούς νέους, οιτίνες ήσαν εις 
τήν άκμήν τω ν, όμοιοι κατά τάς ήλικίας, καί ένδεδυ- 
μένοι λαμπράς στρατιωτικάς στολάς, είσήλθεν εις τό 
θέατρον, καθ’ ήν στιγμήν ήτο μουσικός άγών, καί εΐς 
τών κιθαρωδών ψάλλων τούς Πέρσας τοϋ Τιμοθέου 
έκαμεν άρχήν άπό τόν εξής στίχον.

«Κλεινόν έλευθερίας τεύχω  μέγαν Έ λ λά δ ι κόσμον.» 
Συγχρόνω ς δέ μέ τήν λαμπρότητα τής φωνής καί τήν 
ποιητικήν μεγαλοπρέπειαν, όλοι οί εύρισκόμενοι εΐς τό 
θέατρον άπέβλεψαν πρός τόν Φ ίλοποίμενα, καί άνευ- 
φήμησαν μέ κρότον καί χαράν έλπίζοντες ότι θέλουν 
ουνηθή ν’ άνακτήσωσι τό παλαιόν τών Ε λλή νω ν άξίω- 
μ ? , καί ότι διά τοϋ άποκτηθέντος θάρρους θέλουν 
πλησιάσει τό φρόνημα τή ς αρχαίας εποχής.
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Τοσ:ϋτον δέ έστερεώθη ή ύπόληψις τοϋ Φ ιλοποί- 
μενος, καί τοσοΰτον θάρρος ένέπνευσεν είς τά  στρα
τεύματα , ώστε, άμα διωρίζετο αύτός στρατηγός, όλοι 
ήσαν πρόθυμοι, οξείς καί δραστήριοι, ενώ έλυποΰντο 
όταν άνελάμβανεν άλλος τήν στρατηγίαν. Έφοβοΰντο 
δέ καί οι έχθροί του τό όνομα καί τήν δόξαν αύτοϋ, 
καί έφάνη τοϋτο άπό διαφόρους πράξεις. Φ ίλ ιππος, ό 
Βασιλεύς τών” Μακεδόνων, υπόθετων ότι οί ’Αχαιοί 
θέλουν ύποταχθή εΐς αύτόν, άμα λείψη ό Φ ιλοποίμην, 
εβαλε νά τόν δολοφονήσωσιν είς τό Ά ρ γ ο ς , αλλά γε - 
νομένης γνωστής τής επιβουλής ταύτης, ό μέν Φ ιλο
ποίμην διεσώθη, ό δέ Φ ίλ ιππος κατέστη είς όλους μ ι
σητός δι’ αύτό.

Έπολιόρκουν ποτέ οί Βοιωτοί τά Μέγαρα καί ήσαν 
εγγύς νά τά κυριεύσωσι, διότι ε 'χον ήδη στημένας είς 
τά  τείχη  τάς κλίμακας. Διαδίδεται έξαίφνης είδησις, 
ότι πλησιάζει ό Φ ιλοποίμην έρχόμενος είς βοήθειαν 
τώ ν Μεγαρέων, καί οί Βοιωτοί εφυγον άμέσως άφή- 
σαντες τάς κλίμακας εΐς τά τε ίχη . Ό τα ν  δέ ό Νάβις, 
όστις ήτο τύραννος τών Αακεδαιμονίων μετά τόν Μ α
χανίδαν, έκυρίευσεν έξαίφνης τήν Μεσσήνην, ό Φ ιλο 
ποίμην παρεκίνησε τον στρατηγόν τών Α χα ιώ ν  νά 
οράμη είς βοήθειαν τών Μεσσηνίων ά λ λ ’ αύτός δέν 
ύπήκουσε, λέγω ν ότι δέν είναι πλέον ούδεμία έλπίς σω
τηρίας δι’ αύτούς, άφοϋ είσήλθον έντός τής πόλεως 
οί εχθροί. Ό  Φ ιλοποίμην δέν ειχεν ούδεμίαν δύναμιν, 
άλλά μή ύποφέρων νά μή δοθή συνδρομή εΐς τούς 
Μεσσηνίους, παρεκίνησε τούς συμπολίτας του νά τόν 
άκολουθήτω^ιν, οϋτοι δέ εδραμον ύπ’ αύτόν χω ρίς νά 
περιμείνωσιν ούτε χειροτονίαν, ούτε άλλην ένέργειαν



y.tn-i νόμους, ά λ λ ’ ώς νά ύπαγορεύετο τρόπον τίνά 
άπό τήν φύσιν τό νά ύπακούωσιν είς τόν καλήτερον, 
Πριν ό’ ετι φθάση είς τήν πόλιν ό Φ ιλοποίμην, μ χ - 
θών τόν ερχομόν αύτοΰ ό Νάβις έξήλθε τη ς πόλεως 
?cal εφυγεν, ή δέ Μεσσήνη έλευθερώθη ενεκα τής προ
θύμου συνδρομής τοΰ Φιλοποίμενος, καϊ τοΰ φόβου, 
τόν όποιον ή παρουσία του ένέπνεεν είς τους εχθρούς.

Μή δυνάμενος δέ νά ύποφέρη τήν αργίαν ό Φ ιλο
ποίμην, καί επειδή είς τήν πατρίδα του δέν υπήρχε 
κανείς πόλεμος, μετέβη είς Κρήτην προσκαλεσθείς άπό 
τούς Γορτυνίους διά νά στρατηγήση είς τούς κατά τών 
εναντίων αύτών πολέμους. Τοσοΰτον δέ επιτήδειος κα
τέστη καί είς τά είδος τοΰ Κρητικού πολέμου, συνι-τ 
σταμένου κυρίως είς σοφίσματα, δόλους, ένέδρας καί 
κλοπείας, ώστε είς όλίγον διάστημα καιροΰ άπέδειξεν 
ότι οί Κρήτες ήσαν παιδάρια παραβαλλόμενοι μ ετ’αύ- 
τοΰ, αί δέ πράξεις των άνόητοι καί μάταιαι παραβαλ
λόμενα ι μέ τά  πανουργεύματα τοΰ Φιλοποίμενος.

Ά λ λ ά  κατά τό διάστημα τής άπουσί?ς τοΰ Φ ιλο- 
ποίμενος συνέβη ό κατά τών Μ εγαλουπολιτών πόλε
μος τοΰ ΪΝάβιδος. Τοσοΰτον δέ έστενοχωρήθησαν ουτοι 
πολιορκούμενοι εντός τής πόλεως, ώστε ήναγκάσθησαν 
νά σπέρνωσι τούς στενωπούς διά νά προμηΟεύωνται 
τροφήν. Ά γανακτοΰντες κατά τοΰ Φιλοποίμενος, συ- 
νέλαβον τήν ιδέαν νά τόν στερήσωσι τών πολιτικώ ν 
αύτοΰ δικα ιω μάτω ν ά λ λ ’ ci Α χα ιο ί εμπόδισαν τά 
πράγμα  πέμψαντες βοήθειαν είς αύτούς υπό τόν στρα
τηγόν αύτών Α ριστόξενον, όστις δέν άφησε νά έκτε- 
λεσθη ή κατά τοΰ Φιλοποίμενος καταδίκη, μ ’ όλον ότι 
q ?j ~ o ;  ήτον άτομικά; εχθρός αύτοΰ,

ΈπανελΟών ό Φιλοποίμην άπό τήν Κρήτην μέ νέαν 
οόξαν καί λαμπρότητα διά τάς έκεΓ πράξεις του διω- 
ρίσθη ά ρ /η γό ς τών Α χα ιώ ν  είς τόν κατά τοΰ Νάβΐτ 
δος πόλεμον, συμμαχούντων καί τών Τ ω μαίω ν. Ά λ λ  
έπιχειρήσας νά πολεμήση καί διά θαλάσσης δέν έδειξε 
κατά τήν ναυμαχίαν όσην άνδρίαν καί τόλμην εΐχεν 
είς τούς κατά ξηραν άγώνας. Α πέδειξε δέ ότι έκάστη 
πραξις άπαιτεΐ έξιδιασμένας γνώσεις καί πείραν, καί 
ή γύμνασις είναι μέγα μέρος τή ς άνδρίας. Ά ν  δέ καί 
έπεριφρσνήΟη παρά τών εναντίων του, διότι δέν ήγω - 
νίσθη καλώς κατά θάλασσαν, αύτός πλεύσας εναντίον 
αύτών πολιορκούντων τά Γύθειον, καί άποβιβάσας τήν 
νύκτα τούς στρατιώ τας, χω ρίς νά ύποπτεύωσιν οί εχ 
θροί τοιοΰτον κίνημα, εβαλε πΰρ είς τά ς σκηνάς,κατέ- 
καυσε τό στρατόπεδον, καί έφόνευσε πολλούς.

Μ ετά τινας ημέρας, ενώ ό Φιλοποίμην εύρίσκετο 
είς δυσχωρίας τινάς, έφάνη αίφνιδίως ό Νάβις ερχό
μενος κατ’ αύτοΰ. Τοσοΰτον δέ έφοβήΟησαν οί Α χ α ιο ί 
ώστε δέν εΐyov πλέον ελπίδας περί τή ς σωτηρίας τ ω ν  
ά λλ’ ό Φ ιλοποίμην παρατηρήσας είς μίαν στιγμήν τήν 
θέσιν τοΰ τόπου, καί ολίγον κινήσας τήν φ άλαγγα , 
καί έφαρμόσας αύτήν κατά τόν τόπον χω ρίς τινα θό
ρυβον ή ταραχήν, όχι μόνον άπέφυγε τόν κίνδυνον, 
άλλά πολεμήσας ετρεψεν είς φυγήν τούς έχΟρούς, και 
άπέδειξεν ότι ή τακτική είναι τό ούσιωδέστερον μέρος 
τής πολεμικής τ έ /ν η ς . Ά φοΰ δέ οί εχθροί έτράπησαν 
είς φυγήν ό Φ ιλοποίμην δέν άφησε νά τούς καταδιώ- 
ξωσιν, ά λλ ’ έστρατοπέδευσεν, ενόσω ήτον έτι ήμέρα. 
Συμπεραίνων δέ ότι οί έχθροί εμελλον τήν νύκτα άπό 
εις καί δύω νά πηγαίνωσιν είς την τ.ό'Κνι, στέλλει πολ-



Λούς τών ’Α χαιών καί κάμνουσιν ένέδρας πλησίον τ / ς  
πολεως, οιτινες έρονευσαν πολλούς τών εναντίων.

Ε πειδή  δέ Τ ίτος, ό ‘Ρωμαίων στρατηγός, μή ύπο- 
©έρων τούς άποδιδομένους είς τόν Φιλοποιμενα έπαί- 
νους, καί τά ς εΐς αύτόν προσοερομένας κατά τά θέα
τρα τιμάς άπο τούς Ελληνας, ενώ αύτός έπραξε πο
λύ λαμπρότερα εργα έλευθερωσας δι’ ένος κηρύγμα
τος όλους τούς "Ελληνας, άπεφάσισε καί διέλυσε τόν 
πρός Νάβιν πόλεμον, διά νά μήν ύπάρχη αιτία ά γώ - 

. ν:ον Οίά τόν Φιλοποιμενα. Ά λ λ ’ ή τύχη έπαρουσίασεν 
άλλην περίστασιν είς αύτόν. Ό  Νάβις έδολοοονήθη 
άπό τούς Α ίτωλούς, καί ή Σπάρτη ένέπεσεν είς τα - 
ραχας- ό οε Φιλοποίμην, ώοελουμενος άπό τόν καιρόν, 
επ ιπ ίπτει με δύναμιν κ α τ’ αύτής, καί άλλο μέν διά 
τή ς πειθοΰς, άλλο δέ διά τής βίας κατώρΟωσε νά οέ- 
ρη καί τήν Σπάρτην ε ίς  τήν Α χα ϊκ ή ν  Συμπολιτείαν, 
τό όποιον μεγάλω ς εύχαρίστησ* τούς Α χα ιο ύ ς (διότι 
τό αξίωμα - καί ή δύναμις τής Σ πάρτης ήσαν μεγάλα, 
και ή ενωσις τοιαύτης πόλεως δέν ήτο μικρόν έργον). 
ΕπεριποιηΟη όέ καί τούς άρίστους τών Λακεδαιμο

νίων ό Φιλοποίμην, ώστε έλαβαν ελπίδας ότι αυτός 
θέλει κατασταθή ούλαξ τής ελευθερίας των.

Μ ετά τινα δέ καιρόν οί Λακεδαιμόνιοι έοαίνοντο ότι 
έπεθύμουν μεταβολάς, καί ό τότε στρατηγός τών 
Α χα ιώ ν  Αιοφάνης ήθελε νά τιυ,ωρήση αύτούς· ό Φ ι
λοποίμην έπροσπάθησε νά καταπραύνη τόν Διοοάνην, 
καί νά τόν άποτρέψη άπό τόν κατά τών Λακεδαιμο
νίων πόλεμον, προτείνων ότι δέν πρέπει νά κινήσωσιν 
έπιτοπίους ταραχάς, ενώ έπίκειν'ται είς τήν Ε λ λ ά δα  
δ*ω μεγάλα στρατόπεδα τό τοΰ Ά ντιόχου  καί τό τών

'Ρωμαίων. Ά λ λ ’ ό Διοφάνης αδιαφορών εις τας προ- 
τροπάς τοΰ Φιλοποίμενος έξεστράτευσεν όμοΰ μέ τόν 
Τίτον κατά τής Σπάρτης. Τότε ό Φ ιλοποίμην έλαβε 
τήν τόλμην νά επιχείρηση έργον, μέγα  μέν ά λλ’ ό χ ι 
νόμιμον, ούδ’ άκριβώς δίκαιον. Μετέβη αμέσως είς 
τήν Αακεδαίμονα, καί ενώ αύτός ήτον ιδιώτης, Ικλει- 
σεν εξω τής πολεως τόν στρατηγόν τών ’Αχαιών καί 
τόν Ύ πατον τών 'Ρωμαίω ν. Συμβιβάσας δέ τάς έν τή 
Σπάρτη ταραχάς έπανέ'ρερεν αυθις τούς Λακεδαιμο
νίους, ώς ήσαν καί πρότερον, είς τήν συμπολιτείαν τών 
Α χα ιώ ν .

Ά λ λ ’ όσα ακολούθως επραξε κατά τών Λακεδαι
μονίων ήσαν δε:νά καί ανοίκεια είς άνδρα, σπουδά- 
σαντα μάλιστα νά μιμηθη τόν ΈπαμινώνΒαν. "Ον 
στρατηγός τών ’Α χαιών ό Φ ιλοποίμην, καί εύρών α ι
τίαν τινά κατά των Λακεδαιμονίων, έπανέοερεν είς τή ν  
πόλιν τούς ουγάδας αύτών καί έοόνευσε τινάς τών 
Σπαρτιατών, έκρήμνισε δέ καί τά  τείχη τής πόλεω ς, καί 
πολύ μέρος έκ τών τόπων τής Λακωνικής τό εοω/.εν 
εις τούς Μ εγαλοπολίτας. Ε ίς όσους δέ οί τύραννοι 
ειχον δώσει τά δικαιώματα τοΰ πολίτου, όλους τού
τους τούς μετέοερεν είς Ά χα ια ν , τρεις χ ιλ ιάδας μ ά 
λιστα εξ αύτών, οιτινες δέν ήθελον ν’ άπομακρυνθώσιν 
άπό τήν Δακωνικήν, τούς έπώλησεν ώς αίμαλώτους, 
καί άπό τά χρήματα  ταΰτα κατεσκεύασε στοάν είς τήν 
Μ εγαλούπολιν πρός π'λειοτέραν έξουθένισιν. Ά λ λ α  τό 
οεινοτερον καί σκληρότερον όλων ήτον, ότι ύπεχρέωσε · 
τούς νέους Λακεδαιμονίους νά έκπαιδεύωνται κατά τόν 
Αχαϊκόν τρόπον, καί νά έγκαταλείψωσι τήν Λυκούο- 
γειον αγω γήν, ορονών ότι δέν ήτο δυνατόν νά τα-



πεινωθώσιν ουτοι, έν όσω διέμενον είς εκείνους τούς 
νόμους.

Άφοΰ οί ΓΡωμαΐοι ένίκησαν καί κατέβαλον τόν Ά ν - 
τιοχον, ή δύναμίς των άπέβη μεγίστη, καί αύτοί έπέμ- 
βαινον πλέον τολμηρότερο'/ εϊς τά  έλληνικά πράγ
ματα · διότι οί δημαγωγοί έφιλοτιμοΰντο τ ίς  τοΰ άλ
λου νά φανή πρός αύτούς κολακευτικώτερος· ώστε ή 
πτώ σ ις της ουναμεως τών Ε λλή νω ν δέν άπεΐχε πλέον 
έπι πολυ. Μόλις ό Φ ιλοποίμην ήδυνήθη νά παρατείνη 
έπί τινα ετι καιρόν τήν άγωνίαν τή ς Ε λ λά δο ς, πότε 
μέν ύπείκων καί ένδίδων κατά τόν καιρόν, πότε δέ άν- 
τικρούων καί προσπαθών νά σύρη πρός τήν έλευθερίαν 
τούς έχοντας λόγον καί δύναμιν ήτον όμως ώς έκ 
τή ς μεγαλοφροσύνης του καί πλέον τοΰ δέοντος φι- 
λόνεικος, ώ ς φαίνεται άπό τό ακόλουθον Μάνιος, ό 
ύπατος τών Ρωμαίων, οστις ένικησε τόν Ά ντίο χο ν , 
έζήτησεν άπό τούς Α χ α ιο ύ ς  νά άφήσωιι τούς φυγά- 
οας Αακεοαιμονιους νά έπα.ελθωσιν εϊς τήν πατρίδα 
τ ω /, συνεπραττε οε κα: ό Τ ίτο ς , άλλ’ ό Φ ιλοποίμην 
έμπόοισε τοΰτο, όχι άπό αντιπάθειαν πρός τούς φυ- 
γάοας, άλλά θέλων νά ένεργηθη τοΰτο διά τών ’Αχαιών 
και αύτοΰ, καϊ όχι πρός y άριν τοΰ Τίτου καί τών 
Ρωμαίων. Τό επόμενον δέ έτος, ών ό Φιλοποίμην 

στρατηγός, έσυγχώρησε νά έπανέλθωσιν οί φυγάδες.
ϋ τ ο ν  έβδομηκοντούτης τήν ηλικίαν, ότε όγδόην 

ήθη φοράν έξελεχθ/] στρατηγός. Ή λ π ιζε  νά περάση 
. ήσύχως τό οιάστημα τής στρατηγίας ταύτης· διότι 

οί ιιλληνες έπαυσαν τάς φιλονεικίας, άφοΰ έξησθένη- 
σαν αί δυνάμεις τ ω ν  άλλά φαίνεται ότι εϊς τό  τέλος 
TiV β:ου του έτιμωρήθη τρόπον τινά άπό τήν θε:αν

δίκην ώστε νά πέση ζών είς τάς χειρας τών εχθρών’ 
διότι παοευρεθείς ποτε είς τίνα συναναστροφήν, όπου 
έγίνετο λόγος διά τίνα, θεωρούμενο»/ ώς έμπειρον τών 
στρατιωτικών έργων. «Καί πώ ς δύναταί τ ις , είπε, νά 
θεώρηση ώς άξιον στρατιωτικόν άνδρα εκείνον, όστις 
έσυλλήφθη ζών παρά τών πο λεμ ίω ν;» Ό  δέ τρόπος 
τής καταστροφής αύτοΰ ήτο τοιοΰτος.

Μεσσήνιός τ ις  ονομαζόμενος Δεινοκράτης, ιδιαίτερος 
έγΟρός τοΰ Φ ιλοποίμενος, μισητός όμως καί είς τούς 
άλλους διά τήν πονηριάν καί άκολασίαν του, ένήργη- 
σε ν’ άποστατήσωσιν οι Μεσσήνιοι άπό τούς ’Αχαιούς, 
καί ήλθεν είδησις ότι έμελλε νά κυριευση καϊ κώμην 
τινά όνομ,αζομένην Κολωνίδα. Ό  Φ ιλοποίμην εύρίσκε- 
το κατ’ έκείνην τήν έποχήν είς "Αργος πάσχων άπό 
πυρετόν· όταν δέ έμαθε ταΰτα έδραμε μέ πολλήν σπου
δήν είς τήν Μ εγαλούπολιν, καί άπό έκει παραλαβών 
τού ; ίππεΐς μόνον έκίνησε πρός τήν Μεσσήνην. Συνί- 
στατο δέ τό ιππικόν άπό τούς ένδοξοτέρους τών πο λ ι
τών, ά λ λ ’ ήσαν όλοι σχεδόν νέοι, καί είχον έκστρα- 
τεύσει άπό ζήλον καί άπό άγάπην πρός τόν Φιλοποί- 
μενα.

Π ηγαίνοντες ουτοι πρός τήν Ms σσήνην, άπήντησαν 
τόν Δεινοκράτην είς τιναλόφον, καί πολεμήσαντες μ ετ’ 
αύτοΰ τόν έτρεψαν είς φυγήν, άλλά τήν αύτήν σ τ ιγ 
μήν έπήρχοντο κ α τ’ αύτών πεντακόσιοι στρατιώται, 
οιτινες έφύλαττον τόν τόπον· τοΰτο ϊδόντες καϊ οί νι- 
κηθέντες επέστρεψαν καί αύτοί καί έσυνάζοντο όλοι 
όμοΰ είς τούς πέριξ λόφους. Φοβηθείς έκ τούτου ό Φ ι
λοποίμην μή κυκλωθώσι, καί θέλουν νά διαφύλαξη τούς 
ίππζΐς, άνεχώρησε διά τινων δύσβατων τόπων, μένων



αύτός τελευταίος, έφορμών πολλακις "κατα τών εναν
τίω ν, καί σύρων τούς εχθρούς πρός τό μέρος του, διά 
νά οώση καιρόν φυγής είς τούς επίλοιπους. Οί εχθροί 
δέν έτόλμων νά έπιπέσωσι κατά τοϋ Φιλοποίμενος, 
αλλά συνηθροίζοντο περί αύτόν καί έφώναζον μακρό- 
Οεν. ΤελευταΤον βραδύνων ό Φ ιλοποίμην είς τήν άνα- 
χώρησίν του, έως ού άπομακρυνθώσιν οί νέοι, εύρέΟη 
άνεπαισθήτως μόνος έν τώ  μέσω πολλών πολέμιων* 
άλλα καί ούτως δέν έτόλμησαν νά ελθωσιν είς χειρας 
μ ε τ ’ αύτοϋ οί έχθροί, ε^όιπτον δέ μόνον μακρόθεν βέ-
7.η. Ό  Φ ιλοποίμην αναγκαζόμενος νά αναχωρώ άπό 
μέρη πετρώδη καί δύσβατα, καί μή δυνάμενος νά προ- 
βή εύκόλως καί ταχέιος, έκτύπα τόν ίππον του, ουτος 
δε σκοντάψας τόν έρριψε κατά γη ς . ’Ενώ δέ ό Φ ίλο- 
ποίμην, ών αδύνατος άπό τήν άσθένειαν καί άτονισμέ- 
νος άπό τον κόπον, δέν ήδύνατο εύκόλως νά κινηθη, 
κτυπήσας καί είς τήν κεφαλήν κατά τήν πτώσιν, έ
μεινε πολλήν ώραν άφωνος, ώστε οί έναντίοι, νομίζον- 
τες ότι άπέθανεν, έπεχείρησαν νά τόν λαφυραγωγή- 
σωσι περιστρέοοντες τό σώμά του διά νά τό γυμνώ - 
σωσιν. Ά φοϋ ομως ουτος αισθανθείς καί σηκώσαςτήν 
κεφαλήν έκύτταξε τούς περί εαυτόν, τόν έπερικύκλω- 
σαν πολλοί, καί δέσαντες τά ς χεϊράς του όπισθεν τόν 
μετε’φερον μέ ύβρεις πολλάς καί προσβολάς, ένώ δέν 
ήλπ ιζίν  οΟδ’ είς τό ονειρόντου νά πάθη ταϋτα άπό τόν 
Δεινοκράτην.

Ό τα ν  οί εύρισκόμενοί είς τήν πόλιν η κ ου σαν τήν 
ειδησιν ταύτην συνηθροίζοντο μέ πολλήν έπαρσιν περί 
τά ς  πύλας, ά λ λ ’ ίδόντες τόν Φιλοποίμενα συρόμενον 
άναξίως, καί ένθυμηθέντες τήν π  ο; τέραν αύτοϋ δόξαν

καί τά τρόπαια, τοσοΰτον έλυπήθησαν καί έσυμπόνε* 
σαν, ώστε καί έδάκρυσαν, καί έπεριφρόνησαν τήν άν- 
θρωπίνην δύναμιν, ώ ς άπιστον καί μηδαμινόν πραγμα. 
Κ α τ’ όλίγον δέ διεδίδοντο καί Χόγοι φιλανθρωπίας είς 
πολλούς, ότι πρέπει νά ένθυμ^θώσι τάς προτέρας 
πρός αύτ:ύς εύεργεσίας τοϋ Φ ιλοποίμενος, καί τήν 
οποίαν το ΐς  άπέδωκεν ελευθερίαν άποοιώξας τόν τ ύ 
ραννον Ν άβιν ολίγοι δέ μόνον κολα,.εύοντες τόν Δει- 
νοκράτην ελ .γον  ότι πρέπει νά βασανίσωσι καί ούτω 
νά θανατώσωσι τόν Φιλοποίμενα- διότι έν γένει μέν 
εΐναι σκληρός εχθρός καί άδιάλλακτος, πρός τόν Δει- 
νοκράτ^ν όμως θέλει εισθαι φαβερώτερος, έάν διασω- 
θή, άφοϋ ύβρίσθή ούτως καί έγένετο α ιχμάλω τος. Μ’ 
όλα ταΰτα τόν μετέφερον είς εν οίκημα υπόγειον μή 
7ναμβάνον άπό κάνέν μέρος ούτε φώς ούτε αέρα, εχον 
δέ μόνον μίαν όπήν άνωθεν τήν οποίαν εκλειον μέ ένα
7.ίθ:ν. Ά φοϋ κατέθεσαν είς αύτό τόν Φ ιλοποίμενα, 
έκλεισαν τήν τρύπαν ρ.έ τόν 7αθον, καί εβα7^αν ανθρώ
πους είς τά  πέριξ πρός φύλαξιν.

Ά λ λ ’ ό Δεινοκράτης φοβούμενος μήν καταφθάση 
κάμμία βοήθεια άπό τούς Α χα ιο ύ ς καί σωθή ό Φι7νθ- 
ποίμην, καί Οέλων νά προλάβη τοΰτο, άμα ένύκτωσε καί 
άπεμακρύνθη τό πλήθος τών Μεσσηνίων, έπεμψεν είς τό 
δΐκημα, όπου ήτον ό Φ ιλοποίμην, ένα ύπηρέτην τοΰ 
Δημοσίου διά νά δώση t-ίς αύτόν φάρμακον(τό κώνειον),καί 
νάπαραςαθή έως νά τό πίη ό Φ ιλ :πο ίμην. Έ τ υ χ ε  λο ι
πόν ό Φιλοποίμην νά ήναι εξαπλωμένος χω ρίς νά κοιμά
ται άλλα κυριευμένος άπό λύπην καί ταραχήν, όταν δέ 
είδε τό ©ώς κα. τον ύπηρέτην ίστάμενον πλησίον του 
μέ τό φάρμ^κον π ς  τήν χειρα, συγκεντρώσας είςέαυ-



κ " ο  κ
τον τάς ουναμεις του, μόλις κατώρθωσε νά καθίση, 
χαί λαβών εις χεΐρας τό ποτήριον ήρώτησε τον άνθρω
πον, άν έμαθε τ ι περί τών ιππέων καϊ μάλιστα το Ο 
Αυκορτα. Μαθών δέ άπό αύτόν ότι οί πλειότεροι διε- 
σώθησαν, ύψωσε τήν κεφαλήν του, καί ίδών μέ ήμερον 
βλέμμα τόν άνθρωπον «Μέ ευχαριστείς (ειπε) μέ τήν 
είδησινταύτην, διότι τουλάχιστον δέν είμεθα είς όλα 
συστυχεΐς β, και χω ρ ίς νά είπη άλλο τι επιε τό φάρ- 
μακον, καί παλιν έξηπλώθη καί έσβυσεν αμέσως καί 
χω ρίς δυσκολίαν διά τήν κατέχουσάν αύτόν άδυναμίαν.

Οι δε ιππείς τών ’Α χαιών, άφοΰ συνήχθησαν άπό 
τήν φυγήν, καί δέν έφαίνετο είς κάνέν μέρος ό Φ ιλο
ποίμην, έσταθησαν πολλήν ώραν περιμένοντες καί φω- 
ναζοντες κατ’ όνεμα αύτόν, καί κατακρίνοντες εαυτούς 
οιοτι αφησαν αισχρώς τόν στρατηγόν των, ενώ εκείνος 
έρόιψοκιννυνευσε τήν ζωήν του δι’ αύτούς* ώς δέ τέ 
λος πάντων έρευνώντες χαί έξετάζοντες έμαθον τήν 
σύλληψιν αύτοΰ, άνήγγειλον τό πράγμα είς τά ς π ό 
λ ε ις  τών ’Αχαιών, καί αυται θεωρήσασαι τοΰτο ώ ς με
γίστων συμφοράν των, επεμψαν πρεσβείαν διά νά ζη- 
τήσωσι τόν Φ ιλοποίμενα άπό τούς Μεσσηνίους, καί 
συγχρόνως προετοιμάζοντο είς εκστρατείαν.

Α λλ όταν εφθασεν ή είδησις τοΰ θανάτου τοΰ Φ ι- 
λοποιμενος εις τούς ’Α χαιούς, είς μέν τάς πόλεις διε- 
οοθη γενική κατήφεια και πένθος, όλοι δέ οί έν ήλι-* 
κία, όμοϋ μέ τούς προβούλους, συνελθόντες είς τήν 
Μ εγαλουπολιν, απεφασισαν να μήν άναβάλωσιν ούδέ 
πρός στιγμήν τήν τιμώρησιν τών Μεσσηνίων, καί 
εκλεςαντες στρατηγόν τόν Αυκόρταν είσέβαλον είς τήν 
Μεσσηνίαν καί έπροξενοΰσαν ζημίας σημαντικάς είς

)( in X
τόν τόπον, έως ου συμφωνήσαντες μεταξύ των οί 
Μεσσήνιοι έδέχθησαν τούς ’Αχαιούς. Τότε ό μέν Δει- 
νακράτης έφονεύθη μόνος τόυ, ώς χαί όλοι όσοι έδω- 
καν γνώμην νά φονεύσωσι τόν Φιλοποίμενα, τούς δέ 
άλλους συνέλαβεν ό Αυκόρτας. Καύσαντες δέ τό σώμα 
τοΰ Φ ιλοποίμενος, καί θέσαντες τά κόκκαλα είς υδρίαν, 
έπέστοεφον, όχι άτάκτω ς καί ώς έτυχεν, ά λλ’ ένώ- 
σαντες με την κηδείαν καί επινίκιόν τινα πομπήν έπο- 
ρεύοντο έστεφανωμένοι, φέροντες μεθ’ έαυτών καί τούς 
εχθρούς οεόεμενους. Τήν δέ υδρίαν, στολισμένην άπό 
πλήθος ταινιών καί στεφάνων είς τρόπον ώστε σχεδόν 
δέν έφαίνετο, τήν έβάσταζεν είς χεΐρας ό υιός τοΰ 
στρατηγοΰ τών ’Α χαιών Πολύβιος, συνοδευόμενος άπό 
τούς πρωτίστους τών ’Α χ α ιώ ν  έπηκολούθουν δέ οι 
στρατιώται ώπλισμένοι καί έχοντες στολισμένους τούς 
ίππους των. Οι δέ κάτοικοι τών μεταξύ πόλεων καί 
κωμών, όθεν διέβαινον, ύπεδέχοντο τόν Φιλοποίμενα 
ως οτε έπανήρχετο άτ.ό εκστρατείαν, καί συνώδευον 
έως την Μ εγαλούπολιν. Ό τα ν  δέ έφθασαν είς τήν πό- 
λιν, καί συνήλθον καί οί γέροντες μέ τά ς γυναίκας 
και τά τέκνα, δέν ήκούετο, είμή γενικός όλοφυρμός* 
οιότι έλυποΰντο ώς στερηΟέντες όμοΰ μέ τόν Φ ιλο- 
ποιμενα καί τό νά ήναι πρώτοι μεταξύ τών ’Αχαιών; 
Εταφη λοιπόν ένδόξως καί έπί τοΰ τάφου αύτοΰ έλ ι- 

Οοβολήθησαν οί α ιχμάλω τοι τών Μεσσηνίων.
Επειδή δέ ένεκα τής μ εγίστης ύπολήψεως, τήν 

όποιαν εΐχεν άποκτήσει ό Φιλοποίμην, εΐχον ςήσει είς 
οιαφορους πόλεις πολλάς εικόνας πρός τιμήν αύτοΰ, 
‘.Ρωμαΐός τ ις , μετά τήν καταστροφήν τής Κορίνθου, 
οτε ή ‘Ε λλάς όλη είχε καταντήσει είς μεγίστην ον-
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στυχίαν, έκιχμε πρότασιν να καταστρέψω ιιν όλας τάς 
εικόνας ταύτας, κατήγορων τον Φιλοποίμενα ώς ζών- 
τα , ότι ητον εχθρός πρός τούς ‘Ρωμα'ους καί επιβλα
βής είς τά συρ,φέροντα αύτών. Ή  δίκη αύτη έγένετσ 
ενώπιον τοΰ Μομρίσυ καί τών 'Ρωμαίων ΙΙρεσβευτών, 
καί ύπερασπίσθη τό μίρος τοΰ Φιλοποίμενος ό Π ολύ
βιος. Δέν εύρέθη "λοιπόν δίκαιον νά καταστρέψωσι τάς 
τ ιρ ά ς τοιούτου ένδοξου ά/δρός, ρ ’ ό'λον ότι πραγρα- 
τικώ ς ά,ιτέπραξε καί είς τόν Τίτον καί είς τ ί ν  ΛΙά- 
νιον. Διε'κρινον δέ κατά τήν δίκην ταύτην τήν ώφέλειαν 
άπό τήν άοετήν, καί άπεφάσισαν «ρΟώς, ότι είς ρέν 
τούς ώφελοΰντας οφείλεται χάρις καί άρ-οιβή άπό τούς 
εύεργετηθέντας, είς δέ τούς αγαθούς οφείλεται τιρή  
άπό τούς αγαθούς.

 0000----
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Ό ποιον αΓ'θηρα ηδονής καί εύχαριστήσεως κατα
κυριεύει τήν καρδίαν τοΰ άναγνώστο,ι, όταν οΛτος διερ- 
χόρενος τήν ιστορίαν τών εθνών δύναται έν τώ  μέσω 
πορφυροφόρων ή έστερρένων κακούργων ν’ άπαντήση 
καί τινα έκ τών καθηρένων έπί τών θρόνων γέροντα 
τόν φιλοσοφικόν ρ,ανδύαν έπί τής πορφύρας, καί δυνά- 
ρ.ενον νά Οεωρΐ; τούς ύπ’ αύτοΰ διοικουρένους λαούς 
ρέ καρδίαν άγαθοΰ πατρός, 5υσιάζοντος καί τήν ιδίαν 
αύτοΰ ησυχίαν καί ύπαρξιν ύπέρ τών τέκνων του.

Ε υτυχείς οί λαοί, οί άξιούρ,ενοι τοιούτο>ν ηγεμόνων ! 
ενώ θεραπεύουσιν ούτοι τά δυστυχήματα πολλών προ-
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λαβουσών γενεών, φέρουσι τά πράγματα  τοΰ έθνους 
των διά τών άριστων νόρων καί τών σοφών διατάξεων, 
ιδίως δέ διά τής προσωπικής αύτών άρετής καί ίκα- 
νοτητος, είς τοιαύτην εύδαίρονα κατάστασιν, ώστε έπί 
πολλάς γενεάς καί ρετά τόν θάνατον τοιούτων ευερ
γετώ ν, ή εύδαιρονία βασιλεύει ρεταξύ τών λαών τής 
παρ’ αύτών διοικηθείσης έπικρατείας. Ά π ό  τοιαύτην 
ιδέαν έκυριεύθηρεν, όταν άνέγνωρ,εν τήν ιστορίαν Φρι- 
δερίκου τοΰ Β". καί τοσοΰτον πλειότερον έθαυράσαρεν 
τόν ρέγαν τοΰτον άνδρα, καθ’ όσον ρεταξύ τών αρε
τών αύτοΰ, ρεταξύ τών διαφόρων πράξεών του, ρετα
ξύ τών πολλών κινδύνων, είς τούς όποιους έξετέθη, 
τίποτε δέν εύρομεν νά κατακρίνωμεν είς αύτόν είτε 
ώ ς ηγεμόνα, ειτε ώς φιλόσοφον, εί'τε ώς άπλοΰν άνθρω
πον Οεωρούμενον. θεωροΰντες δέ ότι τό παράδειγμα 
τοιούτων ηγεμόνων είναι ώφελιρώτατον, ένορίσαρεν 
άναγκαΤον νά ρεταφέρωρεν καί είς τήν Βιβλιοθήκην 
τοΰ Λαοΰ τήν βιογραφίαν τοΰ ενδόξου τούτου καί ρ ε 
γάλου άνδρός.

Φριδερΐκος ό Β '. έγεννήθη έν Βερολίνω,τήν 24 Ί α -  
νουαρίου 1812. άπό τόν Φριδερΐκον Γουλιελρον βασι
λέα τής Προυσίας. Ό  ήγερών ουτος φρονών ότι τά 
ρόνα άνήκοντα είς τόν βασιλέα έργα είναι ή πολερική 
καί ή οίκονορία, έφρόντισε νά δώνη όλως στρατιω τι
κήν άνατροφήν είς τόν υίόν του, ώστε τά παιδικά αύ
τοΰ παίγνια  ήδύναντο ν’άπαρτίσωσιν ολόκληρον οπλο
θήκην. Ώ ν  ύπόχρεως ό νέος Φριδερΐκος νά διέλθη δι’ ό
λων τών στρατιωτικών βαθρών, πολλάκις ύπήρξεν είς 
τών είς τήν πύλην τοΰ παλκτίου τοΰ πατρός του 
<soo'jοούντων, ά λ λ ’ άπό τοΰτο δέν έμποοίσθη τοΰ νά< t 4 ' * 1



σπ^υδάζτ], ιδίως δέ νά μανΟάνη τά  γα λλ ικά , άν καί <5 
πατήρ του εΐχεν εναντίαν γνώμην, φρονών δτι δέν 
ήδύναντο τά  γράμματα  νά ήναι αναγκαία ή χρήσιμα 
είς βασίλέα. « Ό  φιλάρεσκος ουτος κύριος (petil maitre) 
έλεγε συνήθως ό πατήρ του, θέλει είς δλα μας είσάξει 
την διαφθοράν.» Ά λ λ ’ αί έναντιώσεις τοΰ πατρός του 
δέν ήσαν μο'νον μέχρι λόγου, συνωδεύοντο ενίοτε καί μέ 
ποινάς καί μέ διαφόρους εκφράσεις καί ενδείξεις δυσα
ρέσκειας. Ό  Γουλιέλμος ήτο πέρα τοΰ δέοντος άπότο- 
ρ,ος, δλαι δέ αί διασκεδάσεις του συνίσταντο είς τό 
κυνήγιον, τήν έπιθεώρησιν τών στρατών καί τό καπνι
στήριό'/ του, ώστε ό νέος Φριδερίκος μή δυνάμενος νά 
ύποφέρη περισσότερον έζήτησε νά τοΰ δοθή άδεια νά 
έξέλθη είς π ερ ιή γη σ ιν · ά λ λ ’ επειδή δέν τοΰ τήν εδω- 
καν, άπεφάσισε νά άναχωρήση καί άνευ άδειας συνο- 
δευόμενος υπό  δύω τών σ τενω τέρω ν φίλων του, Κ ά τ- 
τον καί Κεΐθον* ήτο δέ τότε είς ήλικίαν δέκα οκτώ 
ετών. ΆνακαλυφΟέντος δμως τοΰ περί φυγής σχεδίου, 
ό μέν Κ άττος συνελήφΟη, ό δέ ΚεΐΟος έξέφυγε τόν 
κίνδυνον, καί ό Φριδερίκος έτέΟη ύπό κράτησιν είς τό 
έν Κυστρίνο) φρούριον, δπου, πρός πλειοτέραν έπίτασιν 
τη ς τιμω ρίας του,τοΰ άπηγόρευσαν τήν χρήσιν βιβλίων 
καί χάρτου, μή συγχωρήσαντες αύτώ ούδέ τόν αυλόν, 
τόν όποιον άριστα μεταχειρίζετο.

Κ ατά τήν διάρκειαν τη ς φυλακής του, βλέπει έξαί- 
φνης, ήμέραν τινά , τέσσαρας ς-ρατιώτας,προπορευομε- 
νου γέροντος τινός άξιωματικοΰ, νά παρουσιασΟώσιν 
είς αύτόν δακρύοντες· ό Φριδερίκος άμα ίδών αύτούς 
ύπέΟεσεν δτι ήτον άπόφασις νά τόν Οανατώσωσι, καί 
διετέΟ/] αμέσως πρός τοΰτο χω ρίς διόλου νά ταραχθή·

Ό τα ν  δμως ώδήγησαν αύτόν είς έν παράΟυρον, καί εΐ- 
οεν ανελπιστως τόν φίλον του Κάττον παραδίδοντα τήν 
κεφαλήν του είς τόν δήμιον, « "Αχ Κ άττε, άνεφώνη- 
σεν έκτείνων πρός αύτόν τάς χεϊρας, συγχώρησον, 
συγχώρησαν μοι ! » καί έπεσε κάτω λειποθυμημένος. 
Ό  Γουλιέλμος ήθελε νά είσαχΟή είς δίκην καί ό υιός 
του, α λλ  εύτυχώς δεν παρεοέχΟησαν τοΰτο οί δικασταί, 
διο ήρκεσΟη εις τό νά τόν διατηρήση δέκα όκτώ ετι 
μήνας είς τήν φυλακήν. Τοΰ άπέδωκε δέ τήν ελευθε
ρίαν, δταν άπεφάσισε καί τόν συνέζευξε μετά τή ς ’Ε 
λισάβετ Βρυνσβίκης· ποτέ δμως δέν συγκατετέΟη νά 
τον συγχώρηση εντελώς, καί κυριωτέρα αίτια  τής δυ
σαρέσκειας του ητον οιοτι ό Φριδερίκος ήγάπα τήν 
σπουδήν τών επιστημών καί τεχνών.

ΑποΟανοντος τοΰ Γουλιέλμου, ό ΦριδερΓκος διεδέχ- 
Οη αύτόν τό 1740 έτος· άλλά μόλις ελαβεν είς χε ί-  
ρας το σκήπαρον, καί εύρεΟη είς τήν άνάγκην νά έμ- 
πλεχΟη είς πόλεμόν. ’ΑποΟανοντος τοΰ αύτοκράτορος 
Καρόλου τοΰ . καί διαδεχθείσης αύτόν τής Ουγατρός 
του Μαρίας Θηρεσίας, ό Φριδερίκοςέπρότεινεν άρχαίας 
τινας αξιώσεις περι τή ς Χιλεσίας, καί είσήλΟε μέ ς·ρα- 
τευματα έν αύτη. Μετά πολλάς δέ επ ιτυχείς μ ay ας 
ήνάγκασε τούς εχθρούς νά παραχωρήσωσι ταύτην, ώς 
και τήν κομητείαν τή ς Γλατσης. Μετά τρία έτη έπανέ- 
λαβεν αυΟις τόν πόλεμον κατά τής Μαρίας Θηρεσίας,ώς 
βασιλίσσης τής Ο ύγγαριας, καί ύπό τήν πρόφασιν τοΰ νά 
την αναγκαση ν αναγνώριση τήν άναγόρευσιν τοΰ Καρό
λου Ζ . Δια τών νεων νικών του κατώρθωσε νάέπιβεβαιώ- 
σωσιν είς αύτόν οιά νεων συνθηκών τήν κατοχήν τής "Α νω 
και Κάτω Σ ιλεσ ίαςώ ς καί τή ς  κομητ;ίας της Γ λάτση ί.

. . ' ' S*
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Διέμεινεν ικανά έτη έν ειρήνη έως ου ή 'Ρωσσία, ή 
αυτοκρατορία τη ς Γερμανίας, ό Αυστριακός οίκος, ή 
Σαξωνία, ή Σουηδία καί ή Γαλλία συνεμάχησαν κατ’ 
αύτοΰ. Έ νω  δέ οί μέν Γάλλοι κατέσχον τάς επαρχίας 
τοϋ Φριδερίκου άπό τήν πόλιν τή ς Γέλδρης μέχρι τής 
έπί τοΰ Ούεσέρου Μινδένης, οί δέ 'Ρώσσοι έκυρίευσαν 
έλόκληρον τήν επαρχίαν τής Προυσίας, καί τά  αυ
στριακά στρατεύματα είσήρχοντο είς τήν Σιλεσίαν, ό 
Φριδερικος έθεωρείτο ώς καθ’ ολοκληρίαν άπηλπισμε- 
νος· ά λλ’ ή φρόνησις καί ή άνδρία του συνετέλεσαν είς 
τό νά μεταβληθώσι τάχιστα  τά  πράγματα  ύπέρ αύτοΰ. 
Κ ατά  τά  Σαξωνικά μεθόρια είς 'Ροσβάχην συγκροτή- 
σας σημαντικήν μάχην κατά τών Γάλλων καί Αυ
στριακών έκέρδισε τοσοΰτον έπιφανεστέραν νίκην, δσον 
όλιγώ τατοι έκ τών οικείων του έφονεύθησαν.

Τοΰτο δέ ήτον άποτέλεσμα τή ς τάξεως τήν οποίαν 
είχεν είσάξει είς τά  στρατεύματά του, καί τών εξελί
ξεων, τάς οποίας ό στρατός του ένήργησε μέ τόσην 
μεγάλην ακρίβειαν, ώστε οί εχθροί είς πρώτην προσ
βολήν έτράπησαν είς φυγήν έντρομοι. Ό  Φριδερικος 
ηύξησεν είς τόν άνώτατον βαθμόν τήν δόξαν του επι
τυχώ ν, έντός ενός μηνός, νά κερδίση νέαν σημαντικω- 
τέραν νίκην μετά πεισματω'δεστάτην μάχην κατά τών 
αύστριακών στρατευμάτων, πλησίον τής Βρεσλάβης. 
Έπανέφερεν είς τήν εξουσίαν του τήν πόλιν ταύτην 
καί ήχμαλώ τισε δεκαπέντε χιλ ιάδας στρατιώ τας, τά  
δέ υπόλοιπα μέρη τής Σιλεσίας έπανήλθον αυθις είς 
τήν υποταγήν του. Τ έλος, τοσαύτας έπ ιτυχεΐς πράξεις 
ένήργησε, καί μέ τόσην έπιδεξιότητα καί ταχύτητα  
έθεράπευσεν όσας ύπέστη ζημίας, ώστε δλαι αί προσ-
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πάθειαι τών κατ’ αύτοΰ σϋμμαχησάντων άπέβηδαν μά- 
τα ια ι. Διά συνθήκης, λαβούσης χώραν μετά τά συμ
βάντα ταΰτα, ή ’Αυστρία έπεβεβαίωσεν είς τόν βα
σιλέα τής Προυσσίας τήν παραχώρησιν τής Σιλεσίας. 
καί διετέλεσαν άμφότερα τά  κράτη έν ειρήνη έπί ικα
νά έτη, έως ου κατά τό 1777 ήλθον πάλιν είς πόλε
μον, καί πάλιν μετά δύω ετη ά π ο κ α τέσ τη σ α ν  τήν ει
ρήνην μεταξύ των. "Υστερον δέ άπό πολλά έτη ό Φ ρι- 
δερΐκος κατώρθωσε νά συστήση συμμαχίαν μέ πολλούς 
εκλέκτορας καί ηγεμόνας τής αυτοκρατορίας έπί σκο
πώ  τοϋ νά καταστήση στερεάν τήν ησυχίαν τής Γερ
μανίας.

Δια/,ύσας ό Φριδερικος όλας τάς άνησυχούσας αύ
τόν διαφοράς, καί έξασφαλίσας τάς κα^ακτηθείσας χ ώ 
ρας, κατέβαλεν δλην τήν φροντίδα του διά νά προάξη 
καί νά καταστήση άκμάζουσαν τήν δικαιοσύνην, τό 
έμπόριον καί τά ς  τέχνας. Κατά δέ τά  τελευταία εξ 
έτη τής ζω ής του, έμπνεόμενος άπό αισθήματα άγα- 
Οότητος, ένησχολήθη είς άγαθοεργίας υπέρ τών δυστυ
χώ ν, καί προσδ;ώρισε τό έννατον μέρος τών εισοδη
μάτων του είς τό νά θεραπεύη τά δυστυχήματα, καί 
νά άνεγείρη έπωφελή καταστήματα.

Έ νω  δέ ή ύγεία του ήμεροι τή ήμερα έξέπιπτεν, αύ
τός έφαίνετο ώς νά μήν ανησυχεί διόλου. Ό τ ε  οί ια
τροί του άνήγγειλαν είς αύτόν δτι έπασχεν άπό ΰδρω- 
πα τοΰ στήθους, άσθένεια άπό τήν οποίαν καί άπέθα- 
νεν ύστερον, αύτός έξέτασεν έπιμελώ ς περί όλων τών 
προόδων, τάς οποίας αυτή δύναται νά λάβη, διά νά 
παραβάλη ταύτας μέ δ ,τι η’σθάνετο έν έχυτώ· ακολού
θως δε ποτέ δέν έξέφρασε κάνέν παράπονον δι’ αύτήν,



καί ήκολούθησε τάς συνήθεις εργασίας του μέχρι της 
15 Αύγουστου 17ί?6. Κ ατά οέ τήν ή μέραν ταύτην τα- 
κτοποιήσας όλας τάς μετά τών υπουργών υποθέσεις 
του καί έκπληρώσας διά τελευταίαν φοράν τά έργα τοΰ 
βασιλέως μέ τοσαύτην σύνεσιν καί xpiatv, ώς νά ήτον 
είς πλήρη υγείαν, άττέπεμψεν δλους τούς ανθρώπους, 
ήσύχασεν όλίγον, καί έπειτα διέταξε καί τοΰ έφερον 
άστακούς, ζυμαριχά, χαί άλλα φαγητά, όποια καί ό 
υγιέστερος  ς-όμαχος δέν ήθελεν εύκολυνΟη νά χώνευση· 
έφαγεν άπ’ όλα ταΰτα μέ μεγίστην ορεξιν, έπιε δια
φόρων ειδών οίνους, χαί μ ετ’ όλίγον έπεσεν είς ληΟαρ- 
γ ιχόν  χάρον, όστις διήρκεσε ρ-έχρι τοΰ θανάτου του, 
συμβάντα τήν δεκάτην έβδόμην τοΰ ρηνός. Παρέμεΐνε 
πλησίον του εΤς μόνος υπηρέτης· ό δέ βασιλεύς άπο- 
καρωμένος έπί θρονίου έζήτησεν ύδωρ, Ιπιεν ό; ίγον, 
καί μετά ταΰτα έξΐψύχησεν άνευ άγωνίας χαί πόνου. 
Έ ίθελεν είπει τ ις  βλέπων τήν κατάστασιν ταύτην ότι 
ρ.ετέβαινεν άπό τούς κόπους διεξοδικής καί έπιμό^Οου 
ήμέρας είς τήν ήσυχίαν άναπαυτικωτάτου ύπνου- ήτο 
οέ έβδορ/ηχοντα τεσσάρων ετών, ότε άπέθανε. Τό τε- 
λευταΐσν τοΰτο γεΰμα, άποτέλεσμα τή ς φαντασίας α
σθενούς, ευρισκομένου είς τό τέλος τοΰ βίου του, δέν 
πρέπει νά δώση κακήν ιδέαν περί αύτοΰ· διότι ό ήγε- 
μών ούτος ήτον είς τόν άνώτατον βαθμόν ολιγαρκής, 
καί ούδείς άλλος τών συγχρόνων αύτοΰ ήγεμόνων ει^εν 
όλιγωτέρους μαγείρους παρ’ αύτόν.

Διά τών καθ’ όλον τόν βίον πράξεών του ό Φριδε- 
ρΐχος έφάνη ώ ς ήγεμών ρ.έν φροντίζων άδιακόπως διά 
τήν εύτυχίαν καί δόξαν τοΰ έθνους του, ώς φιλόσοφος, 
δέ, διά τήν μελέτην καί εΟρεσιν τής άληθείας, θεωρών

αύτήν ώς άναγκιιότατον πραγμα. Ό τα ν  άποβλέψη τις 
είς όλα τά  έργα αύτοΰ, καί είς τήν θαυμαστήν τάξιν 
τήν όποιαν εβαλεν είς τά πράγματα τοΰ βασιλείου του, 
θχυαάζει πώ ς μόνον τό διάστημα τής ζωής του ήδυ- 
νήθη νά έξαρκέση είς τούτο- άλλά πείθεται, όταν πλη- 
ροφορηθή ότι είχε μεγίστην φροντίδα νά οίκονομη άρι
στα τόν καιρόν του, ώστε νά μή χάνη έπί ματαίω ούδέ 
μίαν στιγμήν. Έξώδευεν όλιγώ τατον καιρόν διά τόν 
ύπνον· διότι έκοιμάτο είς τάς δέκα ώρας τό έσπέρας 
καί έξυπνα είς τά ς τέσσαρας· έν άνάγχη δέ όλ ιγώ - 
στευε χαί αύτό άκόμη τό διάστημα. Ό  κοιτών του 
κατά πρώτην όψιν έφαίνετο ώς ναός τού Μορφέως βο
λισμένος άπό τάς χάρ ιτας, ά λ λ ’ ότε άνυψούντο τά  πα
ραπετάσματα, τ ί έβλεπε τις  έν αύτώ ; Τήν συνήθη 
βιβλιοθήκην τοΰ ήγεμόνος, όπισθεν δέ τίνος παραπετά
σματος μίαν μικράν κλίνην έξ ιμάντων με έν μόνον 
στρώμα, είς τήν οποίαν άνεπαύετο ό βασιλεύς ! Μόνον 
έν τέταρτον τής ώρας έξώδευε πρός στολισμόν του· 
καί τήν πλειοτέραν είς τοΰτο έργασίαν έκαμνε μονος 
του. Μετά τοΰτο είσήρχοντο γραρ.ματείς τινες φέρον- 
τες  τά  υπουργικά έγγραφα· ό Φριδερίκος άνεγίνωσκεν 
όλα, καί ή έγραφε μόνος του, ή υπαγόρευε καί έγρα
φαν είς τό περιΟώριον τάς άπαντήσεις. Μετά μεσημ
βρίαν οέ έπανέφερον τά έγγραφα άποπερατωμένα καί 
τά  ύπέγραφεν. Έ κ  τών έγγράφων, τά  όποια έλάμβανε 
τή ν  πρωίαν, έθετε κατά μέρος εκείνα, τών ότοίων ή 

θελε νά κάμη μόνος του τάς άπαντήσεις. Ή  πρώτη 
αύτη έργασία, άρχομένη κατά τήν τετάρτην ώραν έτε- 
λείονε τήν έβδόμην· άπό τήν έβδόμην δέ ρ.έχρι τής 
όγδοης έοιδεν άκρόασιν εϊς τόν διοικητήν τή ς ΙΙοστδά-



μης καί εις τούς ϋπασπιστάς του, ακολούθως τοΰ έ
φερναν σικολάταν, καί είργάζετο μόνος του μέχρι τη ς 
ένδε?άτης, ότε ανέβαινε τον ίππον καί έξήρ'/ετο είς 
έπιθεώρησιν τοΰ στρατοΰ, καί ακολούθως διευθυνετο είς 
περίπατον.

Ό τα ν  δέν έξήρχετο πρό μεσημβρίας, έδέχετο τούς 
οικείους του είς συναναστροφήν μετά τήν ένδεκάτην 
ώραν, άλλά κατά τά  τελευταία έτη τής ζωής του τούς 
άπέπεμπε περί τήν δωδεκάτην διότι έγεύετο μόνος. 
Οί γραμματείς, τούς όποιους έδέχθη τήν πρωίαν, έπα- 
νήρχοντο μετά  μεσημβρίαν, τούς έδέχετο, υπέγραφε 
καί διέταττε νά σφραγίζωνται τά  έγγραφα έπί παρου- 
σια του· οσων οε τα ς επιγραφας εκαμνεν ο ιοιος, κα
νείς άλλος παρά τούς κομιστάς τών έγγράφων δέν ή-
V ' f  \ y ry  \ > f  r > r  rf >

ουνατο να ιοη την επιγραφήν. ]ην πεμπτην ωραν επα- 
νήρχοντο οί συνίστώντες τήν συναναστροφήν αύτοΰ καϊ 
διέμενον μέχρι τής έκτης, ή τής έβδομης, τότε δέ ά- 
ποσυρομένων τούτων, έκάλει μουσικούς τινας, ή τόν 
άναγνώστην του. Ε ν ίο τε  έλάμβανεν ό ίδιος τό βιβλίον 
εις τάς χεΐράς του καί άνεγίνωσκε μεγαλοφώνως. ”J [ -  
θελε δέ νά κάμνωσι τήν άνάγνωσιν βραδέως καί μ ’ένα 
και τόν αύτόν τόνον διαρκώς, χω ρίς νά μεταχειρίζων- 
τα ι φωνασκίας. Μετά μ ια ; ώρας άνάγνωσιν, έδείπνει 
μέ εκλεκτήν συντροφιάν, καί είς τήν περίστασιν ταύ
την παρεδίδετο καθ’ ολοκληρίαν είς τήν φιλίαν καί 
είς τάς ήδονάς τής ίσότητος, όσον ήτο δυνατόν είς 

,βασιλέα. Ι ίαν είδος στενοχώριας ήτον άπομεμακρυσμέ- 
νον τής συντροφιάς ταύτης, καί μόνη ή θυμηδία ήτον 
άντικείμενον τής συνομιλίας· ώμίλουν άνεξαιρέτως πε
ρί πολιτικής, μεταφυσικής καί ιστορίας. Έ άν δέ ποτε

κατά τήν ζωηρότητα τή ς συνομιλίας καί τών φιλονει- 
κιών συνέβαινε νν. δυσαρεστηθη ό Φριδερίκος, καί νά 
άναλάβη ύφος ηγεμονικόν « 'Η συχία , Κύριοι, έλεγεν 
αμέσως ό Βολταιρος, διότι εισέρχεται ό Βασιλεύς τής 
Προυσίας ». Ό  δέ Φριδερίκος έκυριεύετο ώς καί οί λ ο ι
ποί άπό γέλω τα .

Περί τά  τέλη τής ζωής του, άποβαλών τήν συνή
θειαν τοΰ νά δείπνα, είργάζετο άκόμη μόνος του έως 
τήν στιγμήν, καθ’ήν έσυνείθιζε νά αναπαύεται όλίγον διά 
νά έπα- αλαμβάνη τάς εργασίας του τήν έπιοΰσαν. « Δ έ ν  
ε ί μ α ι  β α σ ι λ ε ύ ς  π ρ ό ς  ι δ ί α ν  μ ο υ  τ έ ρ ψ ι ν »  έλε
γεν· ό δέ λόγος ουτος, βαθύς καθ' έαυτόν, άπέβαινεν 
εκφραστικός ύψους είς τά χείλη  ήγεμόνος είδότος ότι 
ή ζωή καί αί έλπίδες πολυαρίθμου λαοΰ κρέμανται 
άπό τήν καλήν ή κακήν χρήσιν τοΰ καιροΰ του. -

Ή  οικονομία, τήν οποίαν ό ήγεμών ούτος έθεσεν είς 
τήν χρήσιν τοΰ καιροΰ του, άνεφαίνετο καί είς τήν χρη
ματικήν διαχείρισιν, ένώ, πριν ετι άναβή είς τόν θρό
νον, ήτο μεγαλόδωρος, άσωτος μάλιστα. Έ λ ε γ ε  δέ 
ακολούθως περί τούτου « Τ ό τ ε  έ δ ι δ α  τ ή ν  Ε δ ι κ ή ν  
μ ο υ  π ε ρ ι ο υ σ ί α ν ,  ά λ λ ’ ή δ η ,  γ ε ν ό μ ε ν ο ς  β α σ ι 
λ ε ύ ς ,  ε ί μ α ι  ο ι κ ο ν ό μ ο ς  τ ή ς  π ε ρ ι ο υ σ ί α ς  τ ώ ν  
υ π η κ ό ω ν  μ ο υ  ». ίίερ ίΐρονώ ν άπ’ όλους πλειότερον 
τά ς πομπώδεις έπιδείξεις, ώνόμαζεν αύτάς θεατρικούς 
στολισμούς- ένδεδυμένος δέ πάντοτε άπλα, εΐχεν είς 
κακήν ύπόληψιν τούς ένασχολουρένους πολύ είς τούς 
στολισμούς. Δέκα μόνον υποκάμισα εύρέθησαν, όταν- 
άπέθανε, καί ταΰτα ήσαν ίκανώς μεταχειρισμένα.

Τοσοΰτον ήγάπα τάς σπουδάς, ώστε, έάν δέν ήτο 
βασιλεύς, έμελλε νά συγκαταριθμήται μεταξύ τών



άξιολόγων συγγραφέων, Ιίυριώτερα συγγράμματα τού
του είναι ό Ά ντιμακιαβέλης, σύγγραμμα το όποιον συ
νέταξε πριν φΟάση τό  εικοστόν έτος της ηλικίας του, 
απομνημονεύματα τοΰ Βρανδεμβούργου, εν καλόν ποίη
μα περί τέχνης πο'λέμου, έπιστολάς, έν α ί ς  ύπάρχου- 
σιν αξιόλογα πράγματα , καί ώδαί πολλά μέτριαι 
κατά τήν αξίαν. Τό παραδοξότερον δέ πάντων είναι, 
πώ ς έπιβεβαρυμένος άπό τά πράγματα  τοΰ βασιλείου 
του ηδυνήΟη νά ένασχοληΟη καί είς ποιήματα. Ά λ λ ’ό 
Οαυμ,ασμός άποβαίνει πολύ μεγαλήτερος, όταν μάΟη 
τ ις  oTt κατά τά ς δεινοτέρας περιστάσεις τοΰ βίου του, 
τοσοΰτον διέμενε κύριος έαυτοΰ καί δέν έταράττετο, 
ώστε ήδύνατο νά ένασχολήται καί είς τά  έργα τών 
Μουσών έν Φ οσβάχη, ότε είχαν διαρπάσει όλας τάς 
επαρχίας του, τήν προτεραίαν τής μάχης, καΟην έμελ- 
λεν ί'σως νά καταστραφν διά παντός, περιστοιχούμε- 
νος άπό τόσους συλλογισμούς, οιτινες άλληλοδιαδόχως 
τόν έτάραττον, άπό τόσας περί τής στρατιάς του φρον
τίδας, καί άπό τά ς προπαρασκευάς τής μάχης, άπέ- 
στελλε στιχουργίας (ποιήματα) πρός τόν Βολταΐρον 
καί Δαργένσον* καί οί στίχοι ούτοι είναι οί καλήτεροι 
ίσως τών όσους κατά τήν ζωήν του έκαμεν.

”Ε χω ν νοΰν ζωηρόν καί άγχίνοιαν έλεγεν αποφθέγ
ματα  έπιτυχή* ένασχοληΟείς δέ καθ’ύπερβολήν είς τήν 
μελέτην καί τών βιβλίων καί τών άνθρώπων, έκαμνε 
παρατηρήσεις άκριβεΐς καί λαμπροτάτας. Ά πέδω καν 
είς αύτόν τό έπώνυμον Μ έ γ α ς  καί  Μ ο ν α δ ι κ ό ς ,  
καί νομίζομεν ότι ούδείς άλλος ήγεμών παρ’ αύτόν, 
έλαβε δικαιότερον τήν έπωνυμίαν ταύτην. Ων στρατιώ 
της ά φ ο β ο ς ,  στρατηγός επιδέξιος καί δυνάμενο; ν’άνυ-

ψωΟή αμέσως μετά τήν ήτταν, νομοΟέτης φιλάνΟριοπος, 
ήγεμών εργατικός καί πολίτης, φιλόσοφος φωτισμένος, 
άνθρωπος αξιαγάπητος, φίλος πιστότατος, έπρεπε νά 
ήναι μ έ γ α ς  θεωρούμενος ώ ς άπλοΰς ιδιώτης, είναι 
όρως 31 ο ν α δ ι κ ό ς θεωρούμενος ώς βασιλεύς.

— οοοο—

Ο Μ Α Ν Ι Α Τ Η  Σ.

Μετακομιζόμενος άπό μίαν είς άλλην οικίαν πρό τίνος 
καιοοΰ έπροσκάλεσα δύω βαστάίους διά νά βοηΟώσιν είς 
τό φόρτωμα καί τόέκφόρτωμα τής άμάξης. ’Αμφότεροί 
έξηκολούθησαν μέ πολλήν προθυμίαν τό έργον τω ν, 
ά λ λ ’ ό γεροντώτερος έδειξεν εις τήν εργασίαν του πλειο- 
τέραν πρ:Ουμίαν, οποίαν δέν ήτο δίκαιον νά έλπίζη τ ις  
άπό τήν τάξιν είς τήν οποίαν ανήκε;. Ό τα ν  έτελείω- 
σεν ή έργασία, καί τούς έκάλεσα διά νά τούς πληρώ 
σω τόν κόπον των, αποτεινόμενος πρός τόν γεροντό- 
τερον —  Πσία ε?ναι ή πατρ ίς σου; τοΰ είπον. —  Εί
μαι Μ ανιάτης, άπεκρίΟη, καί ή κακή μας μοίρα μάς 
εφερεν έοώ νά κάμνωμεν τόν βαστάζον διά νά ζήσωμεν.

’Ε',ω άριΟμοΰσα τά λεπτά , τά όποια ώφειλον νά 
τούς δώσω, ήλθεν είς τόν νοΰν μου όπόσον άγέρωχος 
ήτον ό χαρακτήρ τών αρχαίων Σπαρτιατών, καί άνε- 
καλεσα είς τήν μνήμην μου τήν περίστασιν εκείνην, 
καθ ήν οι σύμμαχοι τών Λακεδαιμονίων παρεπονέΟη-· 
σαν διά τι νά στρατηγώνται άπό τούς Σπαρτιάτας, ένω 
αύτοι είναι πλειότεροι αύτών· ό δέ ’Α γησίλαος, όστις 
ητο στρατηγός τοΰ σώματος τούτου κατά τήν περί-



πτωσιν ταύτην, θέλων νά τούς έξηγήση διά πραγμά
των καί 071 οιά λόγω ν τήν αιτίαν, διεταξε νά καΟή-

r  r  '  r  Aσωσιν οί σύμμαχοι όλοι ενωμένοι, χωριστά οε οι Λα
κεδαιμόνιοι, έπειτα έκήρυττε νά σηκωΟώσιν όρθιοι πρώ
τον οί κεραμιδοποιοί, έπειτα οί χα λ κ ε ϊς , ειτα οί τέ
κτονες, καί ακολούθως οί άλλοι τεχνΐται* οεν έμειναν 
λοιπόν καθήμενοι, είμή μόνον οί Λακεόαιμονίοι, « Ιοού, 
λέγει τότε γελών ό ’Α γησίλαος, ιδού ή αιτία οιά τήν 
οποίαν οί Σπαρτιαταί εΐ-’αι αρχηγοί τών άλλων Ε λ 
λήνων κατά τούς πολέμους, διότι αύτοί μόνοι είναι 
στρατιώ ται, οί δέ άλλοι κυρίως μεν είναι τεχνΐτα ι, έν 
παρέργω δέ καί πρός όλίγον μόνον μετέρχονται τό έρ
γον τοΰ στρατιώτου. » ’Ενώ έσύγκρινα λσιπον τά  άρχαια 
παραδείγματα μέ τά νέα, μοΰ έγεννήθη ή ίοεα πόσον τά 
έθνη δύνανται διά καλής νομοθεσίας καί αρμοδίου άγω- 
γ η ς  νά κατασταθώσι σημχντικά καί νά εύδαιμονήσωσι, 
καί τουναντίον πόσον έξαχρειόνονται, όταν όχι μόνον 
ούδεμία πρόνοια ύπέρ τής βελ.τίώσεως αύτών λαμβά- 
νεται, άλλ,ά μάλιστα καί ώθ.ΰνται καί ένθαρρύνονται 
είς τό κακόν μέ παραδείγματα διαφθορας καί έςαχρει- 
ω σ εω ς! Δίδων δέ τά  χρήματα πρός τόν γεροντώτερ'.ν 
τών βαστάζων. —  Διά τ ί μετέρχεσαι αύτό τό έπά [- 
γελμ α  τοΰ είπον, καί μάλιστα είς προχωρημένην η λ ι

κίαν, όποια εΐναι ή έδική σου ·,
—  Διότι κάνέν άλλο έργον οεν είχα νά καμω διά 

νά εύγάζω τά  έξοδά μου, άπεκρίθη ουτος. Ο τοπος μας 
' εΐναι πετρώδης καί άκαρπος, καί μέ μεγάλους κόπους 

ήμποροΰμεν νά άπολαύσωμεν όλίγην κριθήν καί καμ- 
πόσα Λούπινα. ’Α λλά  μήπως έχομεν άρκετόν τόπον, 
έ ϊτω  /.αί τοιοΰτον άχαρπον, διά νά ήμποροΰμεν να έρ-

γαζόμεθα, καί ν’ άπολαμβάνωμεν τά άναγκαΐα τής ζωής 
μ α ς; Έ π ε ιτα  μήπως μ ’έμαθαν γράμματα νά κάμω τό 
έμπόριον, ή μήπως μ ’ έδίδαξαν κάμμίαν τέχνην διά νά 
ήμπορώ νά ζήσω δι’ αύτής ; Έ άν έξακολουθοΰσα νά 
μένο) είς τήν πατρίδα μου πεινών καί στερούμενος, ή 
θελαν άναγκασθή ή νά καταφεύγω συχνά εις τό έλεος 
τών γειτόνων μου, ή νά αρπάζω τήν νύκτα καί κρυ
φίως ό,τι ήθελε μοΰ χρειασθή. Τό πρώτον δέν έκατα- 
δεχόμην νά τό  κάμω· διότι εΐναι έντροπή άνθρωπος 
έχων όλα τά  μέλη τοΰ σώματός του ύγιή νά ζ'/)τή ε
λεημοσύνην τό δεύτερον εΐναι σύνηθες εις πολλούς τών 
κατοίκων τής πατρίδος μου, καί έγώ πολλάκις μετήλ- 
θον αύτήν τήν έργασίαν· άλλά τό έργον τοΰτο πρέπει 
νά ήναι τις  νέος διά νά τό κάμνη μέ έπιτηδειότητα, 
ώστε νά μή φανερόνεται. Έ γ ώ  δέ φοβούμενος τάς συ- 
νεπείας τοιαύτης πράξεως, άν ήθελ^εν άνακαλυφθή, 
έπροτίμησα νά έργάζωμαι εδώ τό έργον τοΰτο, άν καί 
καταφρονημένον, παρά νά πεινώ, ή νά έντροπιάζωμαι 
συχνά, μή έπιτυχαίνων είς τήν πατρίδα μου.

—  Εΐται εύχαριστημέν ς άπό αύτόν τόν τρόπον τής 
ζωής ; τοΰ εΐπον έγώ.

—  Π ώ ς εΐναι δυνατόν νά μ ’ ευχάριστή εν επιτήδευ
μα, τοΰ οποίου κάνέν σχεδόν άλλο χειρότερον ή πλειο- 
τέρας περιφρονήσεως άξιον δέν υπάρχει; άπήντησεν 
ούτος. ’Α λλά  τ ί νά κ ά μ ω ; πρέπει νά ζήσω, καί διά 
νά ζήσω πρέπει νά έργασθώ.

—  "Οταν δέν εΐσαι ευχαριστημένος άπό τό έργον 
σου, τοΰ εΐπον, έφρόντισας κάν διά τά  τέκνα σου, διά 
νά μήν καταντήσουν καί αύτά νά κάμνουν τό Γδιο-ν έ- 
δικόν σου έργον, άφοΰ ομολογείς ότι εΐναι άθλιον ;



-— Ιναί τ ί ήμπορώ νά κάμω εγώ διά τά  τέκνα μου, 
οταν μέ πολλήν δυσκολίαν ή απορώ νά προμηθ:ύσω 
την τροφήν των ·, Ή  Κυβέρνησις ήμποροΰσε νά συστή- 
ση σ·/ο'λεία, καί νά μεταχειρισθη άλλους τρόπους διά 
νά μας εΰγάλτ) άπό τήν άθλίαν κατάστασιν εις τήν ο
ποίαν εύρισκόμεθα.

—  Συμφωνώ ότι ή Κυβέρνησις ήμποροΰσε νά πράξη 
πολλά  διά νά βελτίώσν) τήν κατάστασίν σας· άλλα 
δέν «μαί σύμφωνος ότι καί ό ιδιώτης μόνος του δέν 
δύναται νά κατορθώση κάτι τι διά τό καλόν τών τέ
κνων του. Νομίζεις άδύνατον νά συστήση μία κοινότης 
εν σχολεΐον διά νά διδάξη μερικά γράμματα  τά  τέκνα 
είς μίαν ηλικίαν, καθ’ ήν τίποτε άλλο δέν δύνανται 
νά πράξωσι ταΰτα πρός όφελος τών γονέων των ; Μ ή
πω ς εΐς σέ 7̂ . χ .  ήτον άδύνατ:ν, όταν ήλθες ένταΰθα, 
νά λάβης μαζί σου καί εν τών τέκνων σου, καί νά μοι- 
ράζης μ ετ’ αύτοΰ τόν άρτον, τόν όποιον τρώ γεις και 
σύ ό ίδιος, ή νά τοΰ δίδης ό,τι είσαι άναγκασμένος νά 
τοΰ προμηθεύης καί τώρα ότε μένει είς τήν πατρίοα 
σου, νά τόν στέλλης δέ είς τό σχο7ν.ειον διά νά μάθη 
μερικά γράμρ,ατα, καί άκο7>ούθως νά διδαχθη μίαν τέ 
χνην, άπό τήν όποιαν νά πορίζεται τά άναγκαΐά του, 
καί νά ζη άφθόνως·,— Δέν ήτον καλήτερον καί δι’έσέ καί
CS \  > Ρ /  \  '  τ  ^οια τον υιον σου, παρα να μενη ουτος εις την πατριοα 
του χω ρίς νά κάμνη τίποτε, ή μικροΰ λόγου  άξια έρ
γ α , νά τόν δώσης είς ναυτικήν εργασίαν ή είς άλλην 
•τινά βιομηχανίαν νά ύπερετήση διά τινα καιρόν, έως 
νά μάθη εν επιτήδευμα διά νά ζ ή ; Έ άν δέ δέν δύνασαι 
νά δώσης καλητέραν άνατροφήν εΐς τά τέκνα σου ό \α ,  
εν μόνον έξ αύτών άν έπιτύχη νά 7νάβη καλήν άποκα-

τάστασιν, αύτό θέλει άνοίξει Ούραν καί διά τά άλλα 
τέκνα σου, καί δι’ άλλους συγγενείς σου, ίσως καί 
διά πολ7νούς άλλους  συμπατριώτας σου. Πόσοι Ίω αν- 
νΐται, Ζαγορίσιοι, Μετσοβιται καί άλλοι ώφελήθησαν 
άπό συγγενείς, ή συμπατριώτας των άποκαταστημέ- 
νους είς ξένους τόπους, καί άπέκτησαν καί αύτοί ση- 
μαντικάς καταστάσεις !

—  Αύτή ή γνώμη μοΰ φαίνεται καλή,άπεκρίθη, καί 
άμα ύπάγω είς τήν πατρίδα μου, 0έ7νω φέρει καί ένα 
υιόν μου επανερχόμενος διά νά τόν βά7^ω νά μάθη γράμ
ματα, ή κάμμίαν τέχνην, διά νά λάβω κ’ εγώ  κάμ- 
μίαν βοήθειαν εΐς τά  γηρί’ματά μου* καί άν μοΰ εύγη 
είς καλόν ή συ άβουλη αύτη, θά σέ ένθυμοΰμαι είς 
όλην μου τήν ζωήν, καί λαβών τά  χρήματα αναχώ
ρησε. Μένο)ν έγώ μόνος, καί εχων άκόμη κατά νοΰν 
αύτό τό άντικείμενον, έλ.εγον κατ’έμαυτόν. ΙΓοσον γ ε 
λοίος ΟέΧεί φανη εις τινας ό διάλογος ουτος μετά τοΰ 
βαστάζου' καί μ 1 ό7̂ α ταΰτα πόσον σπουοαΐον άντικεί- 
μενον πρέπει νά τό θεωρήση τοΰτο ό φρόνιμος άνθρω
π ο ς ! Ε ίς τήν Μάνην μένουν άργοί τόσοι άνθρωποι, ή 
έργάζωνται εΐς πράγματα , τά  όποια δέν άποδίδουν άνα- 
7^όγους ώφελείας, ένω είς το κράτος μας έρχονται 
κατ’ έτος δύω περίπου χιλ ιάδες Γκέγκιδες, καί δύω 
έως τρεις χιλιάδες· κτίστα ι, σανιδοποιοί καί άλλοι έρ- 
γάτα ι άπό τό οθωμανικόν κράτος, οιτινες διαμένουσιν 
έπτά  μήνας περίπου είς τήν Ε λ λ ά δα . Έ άν ύπο7νογί- 
σωμεν πρός μίαν δραχμήν τό ήμεροκάματον, καί άν · 
ύποθέσοιμεν ότι ούτοι θέΛουν έργασθή διακοσίας η
μέρας, έξάγομεν ότι οί άνθρωποι ούτοι 7^αμβάνουν έν 
περίπου έκατομμύριον δραχμών, τό όποιον εξάγεται



εις νόμισμα ά π ό τ ό  κράτος. Έ άν  αύτό τό ποσόν ήθε- 
λεν εύρεθή τρόπος νά λαμβάνεται άπό κατοίκους της 
ϊδίας ημών έπικρατείας, δέν ήθελεν αρά γε  προκύψει 
διπλή ωφέλεια-, Πέντε μέν χιλ ιάδες άνθρωποι νά κα- 
ταστασταθώσιν ευτυχέστεροι διά της εργασίας τω ν, τό 
κράτος δέ νά έ'χη τήν ωφέλειαν τοΰ νά μένη εντός αύ- 
τοϋ τό νόμισμα μεταβιβαζόμενο'/ εϊς τάς χεΐρας εμ
πόρων, γεωργών καϊ βιομηχάνων έλλήνων, παρ’ ών 
τθελον προμηθευθή ούτοι τά  άναγκαΐα τοΰ βίου των ;

Ή  ιδέα αϋτη έγέννησεν ά λ λ η ν  όταν λαός τ ις  δέν 
i y ’/j πόρον ζω ής, δέν ήμπορεΐ νά ηναι ήσυχος· θέλει 
βιασθή ν’ άρπάση άπό τούς^άλλους, είτε κ α τ’ άτομον, 
είτε όλοι όμοϋ έκ συνεννοήσεως. Έ κ  τοιούτων αίτιων 
καϊ έσωτερικώς εκλονίσθησαν αί κοινωνίαι, καϊ αί γει- 
τνιάζουσαι έπικράτειαι πολλάκις έπαθον. Ά ρ α  καϊ ή 
Κυβίρνησις, καί έκ τών πολιτών οί Ιχοντες τ ί ν ’ άπο- 
λέσωσιν εϊς περίστασιν ανωμαλιών, οφείλουν νά φρον
τίζουν ώστε όλα τά  μέλη της κοινωνίας- νά ούνανται 
νά έ-/ωσι τά  πρός τό ζην αναγκαία, καί νά έπινοήσω- 
σι τρόπους, ώ ςε νά δύνανται ούτοι νά πορίζωνται ταΰ
τα  διά της εργασίας των. Δέν έκινδυνευσεν ή Ε λ λ η 
νική Κυβέρνησές νά ταπεινωθϊ) ένώπιον τής Μάνης, 
όταν ήθέλησε νά έπιβάλη είς αύτήν φορολογικούς νό
μους, οιτινες έμελλο > νά όλιγοστεύσωσι τήν τροφήν 
τοΰ Μανιάτου, ή τις  καί άνευ τούτου δέν έξήρκει πρός 
■διατήρησίν το υ ; Δέν πρέπει αρά γε  νά ΟεωρηΟή ώς τα- 

' πείνωσις τής Έ λ λ . Κυβερνήσεως καί τό νά άναγκα- 
σΟή νά εχη άλλο σύστημα φορολογίας δι’ αύτόν τόν 
τόπον;

Δέν είναι αρά γ ε  κίνδυνος μήπως έπί αφορίας, ή

άλλων δυστυχημάτων, οί άνθρωποι ουτοι στερούμενοι 
άρτου, τόν ζητήσωσι διά τής βίας άπό τούς γε ίτονα ς;

Ά π ό  τούς συλλογισμούς τούτους έπήλθεν άλλη ιδέα· 
πώ ς δύναται νά προληφθη τό κακόν, καί νά γένη ρ ιζ ι
κή θεραπεία ;

Ε ίς πετρώδεις καί άκάρπους τόπους, όπου δέν είναι 
δυνατόν νά παράγω νται άν άλογα μέ τόν πληθυσμόν 
τών κατοίκων φυσικά προϊόντα, οί κάτοικοι ή πρέπει 
νά δοΟώσιν εϊς τήν ναυτιλίαν, ή πρέπει νά διδαχΟώσΐ 
τέχνας, ώστε διά τών μέσων τούτων νά άναπληρόνε- 
τα ι ή έκ τοΰ αγόνου καί άκάρπου τών γαιώ ν έλλειψ ις, 
καί νά ήμποροΰν νά ζώσιν οί κάτοικοι αύτών έν άνέσει. 
Ά λ λ ά  τ ίς  πρέπει νά κάμη τοΰτο ; Κατά πρώτον 7>ό- 
γον όφείλουσιν οί ίδιοι κάτοικοι φροντίζοντας διά τήν 
{δίαν αύτών εύημερίαν νά έναγκαλισθώσιν επιτηδεύμα
τα  καί έργα, διά τών όποιων ν’ άπολαύσωσι τά  πρός 
τό ζην άναγκαιά των. Ά λ λ ά  κυριωτέρως είναι έργον 
τής Κυβερνήσεως, ή τ ις , ώς ά .τιπρόσω πος τής κοινω
νίας έν γ ίνε ι, όφει'7 ει νά προνοή διά τήν άσφάλειαν 
καί εύημερίαν τής κοινωνίας, καί νά άφαιρή πάσαν αι
τίαν, δυναμένην νά φέρη σύγκρουσιν καί βλάβην τινά 
καί όλικώς καί μερικώς είς αύτήν.

Ά λ λ ά  καί άποδεχομένη τό μέτρον τοΰτο ή κυβέρ- 
νησις πώς δύναται νά φέρη τήν θεραπείαν ;

Ά ς  ύποθέσωμεν ότι είς τήν Μάνην υπάρχει πληθυ
σμός έκ δέκα χιλιάδων ψυχών. Έ κ  τούτων τά  τέσ- 
σαρα πέμ πτα  πρέπει νά θεωρηθώσιν άνθρωποι ίκανο: . 
δι’ έργασίαν, συμπεριλαμβανομένων άνδρών καί γυναι^- 
κών. Έ άν  άφαιρέσωμεν άκόμη τό εν πέμπτον διά τήν 
γεω ργίαν, τήν ποιμαντικήν, τήν αλιείαν κ τλ . τά τρία
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πέμπτα  ή τό ήμισυ τοΰ πληθυσμού ήμποροΟν νά μ έ
νουν διαθέσιμα διά πασαν εργασ ίαν έκαστος εργάτης 
έάν πορίζεται μόνον όγδοήκοντα λεπτά την ημέραν, 
δύναται μέ τό ήμισυ νά οίκονομή τάς άτομικάς του 
άνάγκας, τό δέ άλλο ήμισυ νά του χρησιμεύη δι1 άπο- 
θεματικόν κεφάλαιον, ενόσω μένει μόνος, ή διά τά  τέ
κνα του, δταν εχη τοιαϋτα. Μία κοινωνία λοιπόν, εΐς 
τήν όποιαν ήθελε προστεΟή τοσαύτη ωφέλεια διά της 
εργασίας, δέν ήτο δυνατόν νά μήν κατασταΟή εύπορος 
καί ευτυχής.

Ά λ λ ’ οποίου είδους Εργασία νά προμηΟευΟη πρός 
επιτυχίαν τοϋ σκοποϋ τούτου ;

Υ πάρχει πλησίον τή ς Μάνης εν σημαντικόν προϊόν 
τή ς  μετάξης, δέν ήτον άρά γ ε  δυνατόν νά συστηΟώσιν 
υφαντήρια μεταξωτών είς θέσεις αρμόδιας, ώστε οί έρ- 
γά τα ί, άνδρες καί γυναίκες, νά μεταβαίνωσιν εύκόλως 
νά έργάζωνται είς αύτά ;

Είσήχθη είς τήν Ε λ λ ά δ α  ή χρήσις τών ψάθινων 
σκιαδίων δέν ήτον αρά γε  δυνατόν νά διδαχΟή ή τέ
χνη αύτη είς τάς γυναίκας καί τά κοράσια τών Μ α
νιατών, διά νά μήν έξάγω μΐν εν σημαντικόν χρηματι
κόν ποσόν άπό τό κράτος μας μεταφέροντ;ς ταϋτα άπό 
τήν Εύρώπην ;

Ά λ λ ’ άν ταϋτα, ή άλλα δμοιχ δέν κατορΟόνονται, 
ή καί ενώ ταϋτα ένεργοϋνται, δέν ήτον άρά γε  δυνατόν 
νά γένωσιν άποικίαι τινές έξ αύτών είς εύφορους τό- 
π ιυ ς , τούς οποίους οί νυν κατοικοϋντες δέν είναι αρ
κετοί νά καλλιεργήσωσιν ;

Ά λ λ ’ εύχαριστοΰνται ούτοι νά έγκαταλείπωσι τόν 
τόπον τής γενέσ ;ώ ς των καί νά μεταβώσιν άλλου ;

Λεν προτιμούν άρά γε νά μένωτι δυστυχείς είς τήν 
πατριοα των, παρχ νχ μετοικισΟώσιν;

Εάν άπο πολλά μερη τής Εύρωπης μετοικίζονται 
είς τήν Α μερικήν άναοεχόμενο; νά κάμωσιν έξάμηνον 
πολλακις ταξειδιον, είναι άρά γε  άδύνατον νά μετα- 
βώσιν άπό τήν Μάνην είς τήν Ή λ ι8 α  ή τήν Αεβαδείαν, 
δταν βεβαιωΟώσιν ότι ή μετοίκησις αύτη θέλει τούς 
καταστήσει εύτυχεΐς;

Α λλά πώ ς νά βεβαιωΟώσιν ότι μεταναστεύοντες δύ- 
νανται ν’ άποκασταΟώσιν εύτυχεΐς ;

Εάν /} Κυβέρνησις ύπολογιζουσα τήν ώφέλειαν, τήν 
οποίαν θέλει λάβει Οέτουσα εΐς καλλιέργειαν μέγαν 
αριθμόν εύφορων άγρών, καί έ'χουοα ύπ ’ ό'ψιν δτι ού- 
δεμία μετανάστευσις έκ τών έκτός τοϋ κράτους δύνα- 
τα ι εύκόλως νά κατορΟωΟή μ ετ’ Επιτυχίας, χορηγήση 
άναλόγους ώφελείας, πώς είναι δυνατόν ν’ άποποιηΟώ- 
σι̂  μετανάστευσιν, ή τις  θέλει μεταφέρει αύτούς άπό τήν 
κολασιν είς τόν παράδεισον, ή άπό τήν έρημον είς τήν 
γήν τής επαγγελίας ; Α π α ιτε ίτα ι μόνον νά πληροφο- 
ρηΟωσιν ακριβώς καί μετά θετικότατος δτι ή γή  αύτη 
θέλει άποβη τώ  δντι γή  τή ς επαγγελ ία ς δι’ αύτούς, 
και οεν θέλει κατασταΟη κοιλάς τοϋ κλαυΟμώνος.

-—οοοο—

ΘΑΥΜΑ Γ/.

£0 Κολοτσό; τν;; Ρ(55ου.

Ου,,ος ήτον αγαλμα τοϋ Α πόλλωνός έκ χαλκοϋ·
ώνομάσΟη δέ Κολοσσός διά τό ύπερβάλλον μέγεθος
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Λύτου. Οί 'Ρόδιοι άντέστησαν μέ πολλή* άνδρίαν καί 
επιμονήν εϊς τήν πολιορκίαν, την όποιαν Δημητριος ό 
Πολιορκητής έστησε περί τά τείχη  τω ν. Μ’ όλην δέ 
τήν πολιορκητικήν αγχίνοιαν και τά  μεγάλα  έργα, τά  
όποια μετεχειρίσθη ούτος κατά τήν πο7^ιορκιαν, οεν 
ίσ /υσε νά κυριεύση τήν πολιν. Συμοιβασθεις τελευ- 
ταιον μ ετ’ αύτών, καϊ λύσας τήν πολιορκίαν έγκατε.- 
λειπε μέγα μέρος τών πολιορκητικών μηχανών ώ ς οώ- 
ρον είς τούς 'Ροδίους. Έ κ  τών μηχανών τούτων, τάς 
οποίας έπώλησαν οί 'Ρόδιοι, συνήχΟησαν τριακόσια 
τάλαντα  (1 ,3 7 0 ,0 2 5  φράγ.), καϊ τό ποσόν τοΰτο άπε- 
φάσισαν νά μεταχειρ'σθώσιν εϊς κατασκευήν τοΰ εϊρη-

μένου αγάλματος.
Ό  Χάρης, μαθητής τοΰ Λυσίππου, εις τών άριστων 

τεχνητώ ν έκ τή ς ποΛεως Λίνδου τής ίόιας νήσου, ά- 
νεδέχθη τήν κατασκευήν, καί ποοωδευσεν ικανώς εϊς 
τό  έ'ργον ά λ λ 1 επειδή είχε λανθασθή είς τόν προϋπο
λογισμόν τών άναγκαίων εξόδων, καϊ τά  χρήματα  
έτελείωσαν πριν τελειώση τό έργον, άλλα δέ δέν ήθε- 
λον νά ' / ο ρ η γ ή σ ω σ ι ν  οί 'Ρόδιοι, αύτοχειριασθεϊς έγκα- 
τέ7^ειπε τό έργον ατελές. Ά νέλαβε οέ τήν τελειοποίη- 
σιν αύτοΰ άλλος έκ τής αύτής πατρίδας, επίσης ά δ ο 
ξος τεχν ίτης, ονομαζόμενος Λ άχης, όστις και έφερε ν

είς πέρας τό μέγα τοΰτο εργον.
Ώ ς  τό έργον ήτο παράδοξον, ούτω παραοοξος και 

καινοφανής πρέπει νά Οεωρηθή καϊ ό τρόπος της κα- 
- τασκευής* αύτοΰ. Ά φοΰ κατεσκεύασαν έκ μαρμάρου 

λευκοΰ τά  βάθρα, έπί τών οποίων έπρεπε νά στηθή το 
άγαλμα, Ιστησεν εκεί ό τεχνίτης τά  χωνευτήριά του, 
καί κατεσκεύασδ πρώτον τούς πόδης μέχρι τών άστρα-

γάλω ν, ακολούθως δέ τό άπό τών άστραγάλων μέχρι 
τών γονάτων μέρος, καί ούτω καθεξής· διότι άν κατε- 
σκεύαζεν ιδίως τά  μέλη, καί έπειτα νά τά προσαρμόση 
είς τόν τόπον τω ν, ήτον άδύνατον άνθρωπίνη δύναμις 
νά τά  μεταφέρη άπό τόν τόπον τή ς κατασκευής είς 
τό μέρος, όπου έπρεπε νά τεθώσιν.

Ή το ν  δέ τό έσω τοΰ άγάλματος κενόν (κούφιον)· 
άλλά διά νά συνδέωνται καλώς τά μέλη τοΰ άγαλμα- 
τος μετεχειρίσθη ό τεχν ίτης έσωθεν διαφόρους συνοέ- 
σμους σιδηροΰς, εκπληκτικούς διά τόν όγκον καί τό 
μέγεθος, καί άλλα  έργα τά  όποια έξεπληττον τόν 
θεατήν όχι δλιγώτερον άφ1 ό, τ ι έξέπληττε τό εξωτε

ρικόν τοΰ άγάλματος.
Τό άγαλμα τοΰτο εΐχεν ύψος έβδομήκοντα πηχώ ν, 

ώ ς άναφέρεται είς τό εξής επίγραμμα,

«Τόν έν 'Ρόδω Κο7,οσσόν επτάκις δέκα 
Χάρης έποίει πηχέων ό Λίνδιος* η

ά λ λ ’ υπάρχουν καί άλλα  ι γνώμαι ότι έφθχνε και 
μ έ /ρ ι τών εκατόν είκοσι πηχώ ν. Διά τήν κατα
σκευήν αύτοΰ έχρειάσθη πεντακοσίων ταλάντων χα7.- 
κός καί τριακοσίων τ α λ ά ν τ ω ν  σίδηρος- οιά νά κρίνη 
δέ τ ις  περί τοΰ όγκου αύτοΰ, άρκεΐ νά γνωριζη ότι 
μόλις ό άνθρωπος ήδύνατο νά π ε ρ ϊ λ ά β η  είς τά ς ά γ - 
κάλας του τόν άντίχειρα, ή τόν μέγαν δάκτυλον τής 
χειρος αύτοΰ. Τό άγα7«μα τοΰτο ίστατο έπί ένός πορ- 
θμοΰ πρό τοΰ 7»ιμένος έχον τόν ένα πόδα εις την μιαν 
άκραν καί τόν α,Χ'Κον εϊς τήν άλ7,τν, υ π ο κ ά τ ω  οε τών 
σκελών αύτοΰ διήρχοντο τά πλοία  μέ τά  ιστία των 

Αναπεπταμένα.



Τό έξαίσιον τοΰτο εργον έγένετο κατά τό 280 ετος 
ΓΙ. X. άλλα δέν διήρκεσεν ό'ρθιον τόσον καιρόν, όσον 
έπρεπε νά άναλογη μέ τό μέγεθος αύτοΰ. Ε ίς πεντή- 
χοντα έξ έτη μετά τήν κατασκευήν του έκρημνίσθη 
άπό τινα σφοδρόν σεισμόν· άλλα καί ούτω κείμενος 
κατά γης ουχ ήττον ένέπνεε θαυμασμόν είς τούς θεα- 
τά ς αύτοΰ. Ε ίς τών Βασιλέων της Α ίγυπτου, ό Ιίτο - 
λεμαϊος, έδωκεν είς τούς 'Ροδίους τρεις χιλ ιάδας τά 
λαντα δ;ά νά τόν άναγείρωσιν, άλλ’ ουτοι, ε?τε διότι 
ήτο τό εργον δύσκολον, ειτε διότι ήθελον νά κάμωσι 
καλητέραν χρήσήν τών χρημάτω ν, διέδιοκαν ότι έμπο- 
οιζοντο άπό τινα χρησμόν νά άνεγείρωσιν αύτόν, καί 
ούτως έξώδευσαν τά  χρήματα είς επισκευήν τών τει
χώ ν τή ς πόλεως καί προμήθειαν άλλων άναγκαίων 
πρός άσφάλειαν αύτής.

Διέμεινεν ό Κολοσσός ουτος κείμενος κατά γη ς  μ έ
χρι του G72 έτους (κατ’ άλλους δέ G53), οτε ή Τ’ό- 
οος έκυριεύΟη άπό τούς Σαρακηνούς. Ό  δέ άρχηγός 
αύτών τόν έπώλησεν εις τινα έβραΐον, όστις κατακό- 
ψας αύτόν είς τεμάχια  τόν κατέστρεψε καί τόν μετε- 
κόμισε διά θαλάσσης είς τά  παράλια τής Συρίας, έκεί- 
Οεν δέ έφόρτωσεν έννεακοσίας καμήλους καί τόν μετέ- 
φερεν είς τήν πατρίδα του ’Έ μμεσαν, όπου έπώλησε 
τόν χαλκόν. Δέν είναι όλ'οι οί συγγραφείς σύμφωνοι 
περί τής άρχής, διαρκείας καί του τέλους τοΰ έξοχου 
τούτου έργου τής άρχαιότητος, ά λ λ ’ ημείς παρεδέχ- 
Οημεν τά υπό πλειοτέρων όμολογούμενα.

Ε Π Ι ΤΟ Υ Π Ε Ρ Ι  Λ Η Μ Ώ Ν  ΚΟΜ ΟΥ.

16. ’Εάν διά του συμβολαίου τοΰ διορισμού όλοι 
οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, ή τινές αύτών, άναφερό- 
μενοι δνομαστί είς τό συμβόλαιον, άναθέσωσιν είς τόν 
Δημογέροντα καί τό δικαίωμα τοΰ νά άντιπροσωπεύη 
αύτούς ένώπιον τών διοικητικών, οικονομικών καί δι
καστικών άρχών, καθ’ όσον άφορα καί τάς ιδίας ενός 
έκαστου υποθέσεις, ό Δημογέρων θέλει ενεργεί καί δι’ 
ένα έκαστον τών κατοίκων τής κοινότητος άτομικώς 
ένώπιον όλων τών είρημένων άρχών, υπογραφών άνα- 
φοράς, καταγγέλω ν αξιοποίνους πράξεις κτλ .

Ό  Δημογέρων ένεκα τή ς όποιας είναι έπιφορτισμέ- 
νος υπηρεσίας τής κοινότητος δέν ύπόκειται είς τό νά 
δέχεται κατάλυμα, έξαιρεΐται τών σωματικών έργα- 
σιών, καί δέν υποβάλλονται είς άγγαρίαν τά  φορτηγά 
του* έκτός τούτου δέ δύναται ή κοινότης νά τοΰ ύπο- 
σχεΟή καί αμοιβήν, τήν οποίαν δύναται νά άναφέρη είς 
τό  έγγραφον τοΰ διορισμού του, προσδιορίζουσα τό πο
σόν καί τόν τρόπον τή ς πληρωμής αύτοΰ.

Ε ίς όλας τάς συνεπειας, αίτινες πηγάζουσιν άπό 
τάς συμφωνίας τάς όποιας ήθελε κάμει ό Δημογέρων, 
ήτοι μισθούς τών άγροφυλάκων καί τοΰ κλητήρος, καί 
έξοδα δικών κτλ . ύπόκεινται όλα τά μέλη τής κοινό- 
τητος, καί θέλουν άναλογισθή ταΰτα είς αύτούς, καθ’ 
ον τρόπον ήθελε προσδιορίσει ή κοινότης, είτε κατά 
τήν αναλογίαν τών εισοδημάτων, είτε κατ’ έκτίμησιν 
τή ς περιουσίας, είτε κατά οίκογενείας.

’Εάν ή κοινότης εχη περιουσίαν, τά εισοδήματα αύ-



τής θέλουν χρησιμεύσει εΐς πληρωμήν τών εξόδων έάν 
δέ,πληρωθέντων τών έξόδων,μένει ποσόν άπό τά  εισοδή
ματα , ή θέλουν τά μεταχειρισθή πρός όφελος της κοινό- 
τητος, ή είς αγαθοεργά καταστήματα, έάν ύπάρχωσιν, 
ή θέλουν μ,οιρασθή εΐς τά μέλη της κοινότητος καθ’ δν 
τρόπον ήθελε προσδιορισθή παρά της ιδίας κοινότητος.

Ό  Δημογέρων, άπαξ τοΰ έν.αυτοϋ, ε'.ναι είς χρέος 
να συγκαλή τα μέλη ολα της κοινοτητος και να οιοη 
λογαριασμόν της έτησίσυ διαχειρήσεώς του. Έ άν ό 
λογαριασμός εχη περιπλοκάς, καί ή συνέλευσις της 
κοινότητος δέν εχη καιρόν, δύναται νά διορίση έπι- 
τροπήν διά νά έξελέγξη τόν λογαριασμόν αύτοΰ.

Έ άν  ο Δημογέρων δυστροπήση νά δώση λογαρια
σμόν, καί κράτη χρήματα της κοινότητος, ή κοινότης 
διοοίζουσα τόν διάδοχον αύτοΰ δύναται νά τοΰ οωση 
καί τήν εντολήν νά παραλαβή τόν λογαριασμόν, καί 
νά έκ.βιάση αύτόν καί δικαστικώς. Τά μέλη έκαστης 
κοινότητος δέν δύνανται νά παύσουν τούς δημογέρον
τα ς  πρό τή ς προθεσμίας, έκτός έάν ουτοι κατηγορη- 
θώσιν ένώπιον τών δικαστηρίων καί κηρυχθώσιν ένο
χο ι παρανομιών καί βλάβης τών συμφερόντων τοΰ ίδιου 
Δήμου, ή ενεκα ποινής, ήτις έπάγει τήν στέρησιν τών
πολιτικώ ν δ καιωμάτων.

Έ  κοινότης διατηρεί εΐς έαυτήν τό δικαίωμα, καί
ένεργεΐ αύτό έπί συνελεύσεων γινομένων είς ώρισμένας 
έποχάς,

1 . Τοΰ νά δεχθη δωρεάς καί κληρονομιάς.
2 . Τοΰ νά κάμη χάριτας καί δωρεάς.
3. Τοΰ νά κάμη πωλήσεις και αγοράς ακινήτων 

χτημάτω ν.

4. Τοΰ νά κάμη πολυετείς ένοικιάσεις.
5. Τοΰ νά παραχωρήση δικαιώματα οικοδομής μη

χανών, μύλων, κ τλ . επάνω είς γα ίας έδικάς της, καί 
διά παραχωρήσεως ύδχ-ος, τοϋ οποίου εχει τήν χρήσιν.

6. ΙΝά έκχερσώση δάση κ τλ .

Περί Δήμ ου.

Ό  Δήμος συνίσταται ή άπό μίαν κοινότητα, άν αύ
τη εχη άρκοϋντα άριθμόν κατοίκων πρός σύστασιν δή- 
μου, ή άπό πολλάς κοινότητας, οΐον πόλεις, κώ μας, 
καί χωρία, άτινα, όλα όμοΰ ηνωμένα, αποτελούν τόν 
διά τήν σύςασιν δήμου άπαιτούμενον άριθμόν κατοίκων.

Ό σ τ ις  είναι μέλος κοινότητος, είναι καί δημότη; 
τοϋ δήρ.ου, τοΰ οποίου μ,έρος άπαρτίζει καί ή κοινότης 
αύτη· θεωρείται δέ δημ,ότης ενόσω δέν μεταβιβάση νο- 
μ ίμω ς ό ίδιος τά δημοτικά του δικαιώματα είς άλλον 
δήμον, ή κοινότητα. Δέν δύναται δέ νά ήναι ταυτό
χρονος μέλος δύω κοινοτήτων ή δύω δήμων.

(Α κολουθεί.)
Σημ. Έ π :ιδή  αί παρατηρήσεις ήμών ανάγονται εΐς 

τόν ήδη ύπάρχοντχ δημοτικόν νόμον, καί έπειδή προ- 
παρεσκευάσθη νομοσχέδιον περί μεταρίυθμίσεω ς αύτοΰ, 
ένομίσαμεν άναγκαΐον ν’ άναβάλωμεν τήν δημοσίευσιν

λ . r  r  r f  ν  ν * ,  \  fτων παρατηρήσεων μας, εο>ς ου ιοωμ,εν το νομοσχε- 
διον, διά νά όμιλήσωμεν μόνον περί όσων μεταρρυθμί
σεων'δέν ήθε7\ε διαλαμβάνει τοΰτο, καί νά μήν κάμω- 
μεν λόγον περί τών τροποποιήσεων, τάς οποίας παρα
δέχεται τό νομοσχέδιον καί είς τάς όποιας ένίεχεται 
νά ζ\ ■ εΟα σύμ,σωνοι καί ήμεΐς.

— 3 0 0 0 —  ί



X 138  )(

Ι ΙΕ Ρ Ι Μ ΕΤΑ ΞΟ Κ Λ Ω ΣΤΙΚ Η Σ.

Έγκαινιασθέντος κατ’ αύτάς τοΰ νέου ένταΰθα μ ε
ταξοκλωστηρίου, μεταξύ πολλών καί διαφόρων ομιλιών, 
είς ας έοωκε τοΰτο αφορμήν, έρρεθη και ότι ή κυβερ- 
νησις διά νά ύποστηρίξ/] τό βιομηχανικόν τοΰτο κα
τάστημα πρέπει νά έπιβάλη μεγαν τελωνικον όασμον 
εις τά  κουκούλια, διά νά έμποδίση ή νά ελάττωση τόν 
έπί τη ς άγορας αύτών συναγωνισμόν τών έξωθεν αγο
ραστών. Ή  ιδέα αΰτη, άν καί οεν εχη ίσως ούοεμιαν 
ύπόστασιν, επειδή όμως o’j y  ήττον ουναται να κυκλο- 
φορη είς τάς κεφαλάς τινων ώς ώφελιμος, ενομισαμεν 
άναγκαΐον νά κάμω μεντινάς παρατηρήσεις έπ αύτής.

Δεν έσπουδάσαμεν πολιτικήν οικονομίαν, η πείρα ό
μω ς μ α ; έκαμε νά συλλέξωμεν μερικάς ιδέας έξ ών 
ποριζόμεΟα καί τά  συμπεράσματα μας, καί ταΰτα ύπο- 
βάλλομεν είς τό κοινόν διά νά όώσωμεν αφορμήν ώρι- 
μωτέρων σκέψεων.

rO παραγω γός προϊόντος τινός διά νά οιατηρηθη είς 
τήν έξακολούΟησιν τής εργασίας του, άνάγκη διά τής 
πωλήσεως τοΰ προϊόντος του νά εύγάί,η όλα τα  εξοοα 
τής παραγω γής, είς τά όποΐα συμπεριλαμβάνεται καί 
ή κατανάλωσις τοΰ καιροΰ τοΰ παραγωγού, άλλως εύ- 
ρίσκεται είς απαραίτητον ανάγκην νά έγκαταλείψη τό 
έργον του, διότι αποβαίνει έπιί-ήμιον εις αύτόν.

Ό  δγοράζων τό προϊόν πρός μεταπώλησιν έμπορος 
δέν αγοράζει αύτο, έάν ηναι είς τοιαυτην τιμήν, οποίαν 
δέν δύναται νά λαβη αύτός έκ τής είς τους κατανα- 

λω τάς μεταπωλήσεων.
Έ κ το ς  λοιπόν τώνπροϊόντων τής πρώ της άναγκης,

X Ι3 !’ X .

τά όποΐα άπαραιτήτως π ρ έπ ΐΐν ’άγορασθώσιν εις όποιαν- 
δήποτε τιμήν καί άν κατχντήσωσι, τά λοιπά υποβαλλό
μενα είς φόρους τόσον υπέρογκους, ώστε νά μή συμ- 
φέρη είς τούς κχταναλω τάς ή άγοραστάς ή χρήσις ή ή 
αγορά αύτών, δέν θέλουν έχει όλοτελώς ζήτησιν, ή 
θέλει ολιγοστεύσει αϋτη κατ’ αναλογίαν τοΰ έπιβαλ- 
λορ,ένου βάρους- καί τότε οί παραγωγοί αύτών θέλουν 
εύρεθή είς τήν ανάγκην νά έγκαταλείψωσ: τήν παρα
γω γήν ταύτην, ή νά τήν μετριάσωσιν έπί πολύ.

Έ άν όμως τά  βάρη εΐναι ανάλογα μέ τήν γενικήν 
ισορροπίαν τής τιμής τοΰ προϊόντος, ή ζήτησις θέλει 
υπάρχει καί οί παραγωγοί θέλουν, ομοίως έξακολουθή 
έπωφελώς τό έργον των.

Έ άν έπί τής εξαγω γής τών κουκουλίων προσδιορι- 
σΟή ύπερβολικός τελωνικός δασμός, ή ό είς αγοράν 
αύτών συναγωνισμός ξένων αγοραστών θέλει παυσει, 
άν οί παραγωγοί έμμένουν ν ’ άπαιτώσι τήν αύτήν τ ι 
μήν τοΰ προϊόντος, ή πρέπει διά νά έξακολουθη ή έξα- 
γω γή , οί παραγωγοί τών κουκουλίων νά έκπέσωσιν 
άπό τήν τιμήν αύτών τό ια  όσα άναλογοΰν μέ τόν 
έπιβληθέντα τελωνικόν δασμόν. Τό δεύτερον δέ τοΰτο 
είναι τό πιθανώτερον κατ’ άρχάς, διότι οί παραγιογοί 
πρέπει άπαραιτήτως νά πωλήσοισι τό προϊόν τω ν  ά λλ’ 
έάν παρατηρήσωσιν ότι έκ τής πωλήσεως δέν καλύ
πτονται τά έξοδα τής παραγω γής, θέλουν κ α τ ' όλίγον 
έγκαταλείψει εργασίαν άΐϊοκαταστάσαν έπιζήμιον ή μή 
ώφέλιμον είς αύτούς.

Συμφέρει είς τήν Κυβέρνησιν νά έπιφέρη τοιαυτην 
Οανατηφόρον πληγήν είς βιομηχανίαν, άφ’ ής ζή μ εγ ί
στη κλάσις τής Έ λ λ η ν ιχη ς  κοινωνίας, διά νά ένθαρ-



όύνη άλλην κλάσιν πολύ ύποδεεστέραν της πρώτης \ 
Είναι δίκαιον ν’ άρπάση άπό τήν μίαν διά νά δώση εις 
τήν ετέοαν ώφε7νήματα, ένω ή μεν πρεπει νά σύγκει- 
τα ι άπό δεκακισνιλίας τούλάχιστόν οίκογενείας, ή δέ 
μόλις θέλει σύγκεισθαι άπό πεντακοσιους έργάτα ς;

Ά λ λ ’ είναι ανάγκη, θέλει ειπει τ ις , νά ύποστηρι- 
χθή παρά της Κυβερ ήσεως καί ή βιομηχανία της με
ταξοκλω στικής. Μ άλιστα· ά λλ’ ή ύποστήριξις νά γένη 
όχι διά της βλάβης άλλων, ή τ ις  τελευταΐον Οελει με- 
ταδοθή καί είς τήν ίοιαν τ α j την βιομηχανίαν, την ο
ποίαν έπιθυμοϋν ήδη νά ύποστηριξωσιν.

Έ άν οί παραγω γοί τών κουκουλίων, μή εχοντες ά
ν αλόγους ώφελείας έκ της παραγω γής ταυτης, μετρια- 
σωσιν ή έγκαταλείψωσιν όλως οιολου τήν εργασίαν, 
ήμπορεΐ νά εχη ύπαρξιν και ή μ εταξοκλω στική ; Ε γ -  
καταλειπομένης της παραγω γής τών κουκουλίων, δεν 
θέλει ύποστη τό δημόσιον σημαντικήν ζημίαν στερού- 
ρ,ενον χαί τον εγγειον cpopov Ίών xouxouAkov ^

Νομίζομεν λοιπόν δτι ό έπί τής εξαγω γής τών κου- 
κουλίων τελωνικός δασμός πρέπει νά ήναι μέτριος. 
Συνήθως ή τιμή  τών στεγνών κουκουλίων, είναι δεκα 
έως δώδεκα δραχμάς ή όκά* ό ήδη υπάρχων φόρος όγ- 
δοήκοντα λεπτά , άναλογεΐ μέ όκτώ ή έπτά το ΐς 0 | ο 
είναι άρα μέτριος- ίσως καί μία δραχμή δέν δύναται 
νά Οεωοηθη ύπέρμετρος· άλλά περιπλέον τοϋ ποσοΰ 
τούτου όσον μεγαλήτερος φόρος έπιβληθη, τόσον ή π α 

ραγωγή θέλε ι έπιβαρυνθή.
'Ω ς προς ένθάρρυνσιν δέ τής βιομηχανίας τής με

ταξοκλω στικής, ήμπορεΐ ή κυβέρνησις, άν θελη, ή να 
μήν έπιβάλη όλο τελώ ς τελώ πον έπι τής εξα γω γή ,

τή ς  μετάξης, ή νά έπιβάλη μόνον όσον καί είς τά κου
κούλια, άφίνουσα έλευθέραν τελωνίου τήν βιομηχα
νίαν τής κλω στικής. Τρεις περίπου οκάδες κουκου
λίων στεγνών αποτελούν μίαν όκάν μετάξης· ό τελω - 
νικός φόρος λοιπόν τριών οκάδων κουκουλίων δύναται 
νά έπιβληθη εΐς μίαν όκάν μετάξης, καί τοϋτο είναι 
καί δίκαιον καί ώοέλιμον, καί τό μόνον ίσως τό όποιον 
ή κυβέρνησις δύναται νά κάμη εύλόγως ύπερ τή ς βιο
μηχανίας ταύτης.

Οί έργολάβοι τής μεταξοκλωστικής θέλουν έχει ω
φέλειαν 1) πληρόνοντες τελωνικόν φόρον όχι έπί τής 
άξίας τής μετάξης, άλλ1 έπί τ ί ς  αξίας τών κουκου
λίω ν, 2) έξοδεύοντες εΐς μετακόμισιν όλιγώ τερα παρ’ 
όσα έξοδεύουν οί μεταφέροντες εντεύθεν κουκούλια, διό
τι μεταφέρουν μίαν όκάν μέταξα> αντί τριών όκάδων 
κουκουλίων.

Ά λ λ ά  διά νά προ;δεύσωσιν άμφότεραι αυται αί 
βιομηχανικαί κλάσεις, χο>ρις νά παραβλάπτωσιν ή μία 
τήν άλλην, καί μάλιστα νά ώφελώνται άμοιβαίως, νο
μίζομεν άναγκαΐον νά ληφθώσι τά εξής μέτρα.

Διά νά προοδεύση ή παραγω γή τών κουκουλίων, α 
νάγκη να έπιβληθη ό φορις είς τάς συκαμινέας, ώς 
άλλοτε είπομεν (Β:βλιοθ. του Λαοϋ φυλ. ς·'. σελ. 445) 
καί ό παραγω γός τών κουκουλίων νά μήν ύπόκηται 
είς τάς καταπιέσεις τών ενοικιαστών, άλλά νά μένη 
όλοτελώς ελεύθερος. Έ χ ω ν  δέ τοιαύτας εύκολίας, καί 
βλέπων τήν έκ τής εργασίας ταύτης ωφέλειαν, θέλει 
ένασχοληθή καί είς φυτείαν συκαμινεών.

Είπομεν άλλοτε (Β ιβλ. τοΰ Λαοϋ φυλ. Ε . σελ. 388) 
ότι ή συκαμινέα δύναται νά συνυπάρξη μέ τήν άμπελον



χαί νά δίοη είς τόν ιδιοκτήτην αύτης όφελος Ισον μέ 
τά  έξοδα της καλλιεργείας της αμπέλου. Συμβουλέυ
σα ντες τότε νά φυτεύσωσι συκαμινέας εντός τών στα
φιδαμπέλων έπροτείναμεν καί μέ ποιον τρόπον δύναν- 
τα ι νά κάμωσι μ ’ όλιγώτερα έξοδα τήν φυτείαν ταύ
την. ΙΤροσΟέτομεν τώρα ότι ή συκαμινέα, όχι μόνον δέν 
βλάπτει καί τά  φυσικά ή τεχνητά λειβάδια είς τήν 
παραγω γήν του μόρτου, ά λλ’ έξ εναντίας ήμπορεΐ νά 
συντελέση σημαντικά καί είς τήν κτηνοτροφίαν διά τών 
φύλλων της.

Ά λ λ ’ έπειδή δέν έχουν ό'λοι τάς ευκολίας, ή τήν 
πείραν νά καταστήσωσι φυτόρια συκαμινεών, ή Ινυβέρ- 
νησις ήδύνατο νά συστήση είς έκάστην επαρχίαν άνά εν 
φυτόριον, καί νά δίδη δωρεάν, ή είς μικροτάτην τιμήν 
τά  φυτά είς όλους τούς έπιΟυμοΰντας νά φυτεύσωσιν.

Ή  Ε λ λ ά ς  όλη είναι εύθετος διά τήν καλλιέργειαν 
τών συκαμινεών ή συχαμινέα δίδει τό φύλλον της χω - 
ρ’ς νά βλάψη τά  ύπ’ αύτήν καλλιεργούμενα φυτά, καί 
χω ρίς νά εχη άνάγκην ιδιαιτέρας καλλιεργείας· τό δέ 
σημαντικώτερον είναι ότι ή παραγω γή τών κουκου
λίων, γινόμενη ώς έπί τό πλεΐστον άπό γυναίκας καί 
κοράσια, δέν άφαιρεΐ όλοτελώς χεΐρας άπό τήν γεωρ
γίαν. Είναι λοιπόν τά κουκούλια προϊόν τοΰ οποίου 
τήν παραγωγήν πρέπει μεγάλω ς νά έμψυχώση ή Κυ- 
βέονησις· διότι όσον μεγάλη καί εκτεταμένη καί άν 
γένη ή συκαμινοφυτεί?, ποτέ δέν είναι φόβος μήπως 
λείψη ή κατανάλωσι;, ώς συνέβη έπί της σταφιδοφυ- 
τείας (α). Καθ’ όσον λοιπόν αυξάνει ή συκαμινοφυτεία,

(α ) Ιδοϋ τ ί έλέγαμεν -ε ρ ί  σταφιδοφυτέίας καί συκΛμϊνοφυ-

κατά τοσοΰτον θέλει προάγεσΟαι καί ή μεταξοκλω
στική.

Ά λ λ ’ ύπάρχει καί άλλο είδος βιομηχανίας συνδεό- 
μενον μέ ταύτας, καί περί τοΰ όποιου πρέπει νά γένη 
πρόνοια διά να προοδεύση καί αύτό, διότι, καθ’ ημάς,

τείας κατά τά  ! 8 3 5  διά  τής Α νθολογίας τώ ν Κοινωφελών 

γνώσεων (σελίς 1 1 S ) .

« Π εριορίζοντες τήν καλλιέργειαν τώ ν δημνιτριακών καρπών 

είς μόνους τοΰ; αναγκαίους δ ιά  τόν τ ό π ο ν , άνάγκη νά δώσω- 

μεν εις τόν γεω ργόν εργασίαν, τήν οποίαν νά γνω ρίζη καί νά  

δύναται νά κάμν) και άπό τήν οποίαν νά έλπ ίζϊ] δσον ένεστ^ 

συντομώτερον νά ώφεληΟ/,· Οέλομεν λοιπόν εξετάσει τά  διάφορα  

προϊόντα, κα ί θ:λομεν γνω μοδοτήσει είς ποία κυριωτέριος πρέ

π ει νά Ινα σχολη θί). η

"Εν άπό τά  προϊόντα  τά  ό π οΐα  δίδουν τό  μεγαλήτερον κέρ

δος εϊς τόν ιδ ιό κ τη τ η /, είναι τό τών σταφ ιδαμ πέλω ν. Ο ταν άπό  

όλίγη ν γη ν , καί μ έ ο λ ίγα  έξοδα ετησίου καλλιεργείας, δυνάμεΟα 

νά άπολαμβάνω μεν μ έγα  όφελος, άναμφιβόλω ς έπ ιτυ γχά να μ εν  

τόν κύριον σκοπόν τής γεω ργίας· ά λλά  μ ’ δλας τά ς ώφελείας, 

τά ς οποίας ύπ έσ χετα ι ό κλάδος ου-.ο:, εϊμεθα μακράν τοΰ νά  

συμβουλεύσωμεν τους γεω ργούς νά προστιλωθώιιν εϊς αύτόν. 

Ε ίναι παρατηρημένον δτι τό  προϊόν αύτό δέν επ ιτυ γχά νει α νε

ξαιρέτως εϊς δλα τ ά  μέρη, καί δοκίμια , γενόμενα είς διάφορα  

μέρη, καί είς διαφόρων ποιοτήτω ν γα ία ς, βεβαιοΰν τόν λόγον  

μας· ά λλά  καί δπου ήθελεν εΐναι π ιθανότης επ ιτυ χ ία ς , ή φυτεία  

του αποβαίνει πολυέξοδος δ ιά  τήν βραδύτητα τής καρποφορίας, 

καί ή ολιγότη ς τώ ν κεφαλαίων είναι μ έγα  έμ π ό δ ιο ν  είς τούς 

γεω ργού:. ’Έ π ε ι τ α ,  τ ό  π ρ ο ϊ ό ν  τ ο ΰ τ ο  θ έ λ ε ι  ε ΐ σ Ο α ι  

έ π ω φ ε λ έ ς  έ ν  ο σ ω  ε ΐ ν α ι  ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν  ώς  π ρ ό ς  τ ά ς  

α ι τ ή σ ε ι ς  τ ώ ν  ά ν α λ ω τ ώ ν  ά μ α  δ μ ω ς  γ έ ν τ )  π ε ρ ι σ σ ό 

τ ε ρ ο ν ,  ή τ ι μ ή  τ  0 υ θ έ λ ε ι  έ κ π έ σ ε ι ·  ώ σ τ ε  δ σ ο ν  κ α ί  άν



τοΰτο είναι, μάλιστα κατ’ άρχάς, ώφελιμώτερον καί 
τοΰ μεταξοκλωστηρίου, διότι Οελει ένασχολησει πλειο» 
τερον αριθμόν εργατών. Είναι ίε  τοΰτο η μετα^οϋ- 
φαντική. rH  χρησις τών μεταζωτών υφασματων είσ- 
ήχθη είς τήν Ε λ λ ά δα  κατά δυστυχίαν πλειότερον

α ύ ξ ή σ ν 1 π ο σ ό τ η ς  τ ο ϋ  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς ,  ή ω φ έ λ ε ι α  ό-  

λ ι κ ώ ς  θ ε ω ρ ο υ μ έ ν η  θ έ λ ε ι  ε ί σ θ α ι  ή α ύ τ ή ,  η ό λ ι -

ν  ω τ έ  3 α.  τι• *
Κατωτέρω δέ (σελ. 139.)

« "Εν προϊόν όμως τό όποιον ευδοκιμεί εΐς ό'λην εν γένει την 

‘Ε λλά δ α , και είς πεδινόν και είς ορεινόν, καί εΐς άνυδρον και 

εις ποτιστικόν τόπ ον, καί τό  όποιον εΐς μικρόν όγκον ε /ε ι  μ ε 

γάλων ά ζία ν , είναι εύμετακόμιστον, δέν ύπόκειται εις κίνδυνους, 

δέν ά π α ιτεϊ άποθη*ας, έχε'· π ά ντο τε  ζη τη τιν , δ ιότι είναι έν 

yp'/,Γει είς όλον τόν κόσμον, έν τοιοϋτον προϊόν λέγο μ εν , πρέπει 

νά έλκύίϊΐ τήν π ;ο σ ο /ή ν  και τώ ν ιδιω τών και τοϋ δημοσίου εις 

τήν ‘Ε λλάδα· τοΰτο δέ είναι ή μετάξη  Είς π ο λ λ ά ς έπ α ρ /ία ς  

τής ‘Ε λλάδος ώς είς τήν Δ ακεδαίμονα, τήν Α χα ία ν , τήν Φθιώ

τ ιδ α , τήν Ν α υπχκ τία ν κ τ λ . ή μ ετα ;ου ογια  ένεργε.ται με ε π ι 

μονήν, καί οι κάτοικοι αύτών τών μερών γν;οριταντε, έκ π-ίρας 

τήν ωφέλειαν αύτοΰ τοΰ προϊόντο;, αύιάνουν βαθμηδόν την π ρ ο 

θυμίαν των· ά λ λ ’ ή έκ της μεταξουργίας ωφέλεια είναι π ο λ λ ά  

μικρά ώς πρός εκείνην, τής ό~οίας είναι έπιδεκτική ή Ε λλάς  

ώς πρό; τήν φύσιν τ η :, τήν θέσιν τη ς, καί τήν νοητικότη τα τώ ν

κατοίκων της. η
u Α ί συκαμινέαι τελεσφορούν είς παντός είδους γη ν, εΐς π ε δ ι

ν ο ύ ς  κ α ί  ορεινούς τόπους, είς άνυδοα καί είς π οτισ τ ικ ά  μερη, 

μέ τήν διαφοράν μόνον ότι είς τήν π α χεια ν  και ποτιστικήν γ?|ν 

δύναται νά έπ ιτύχουν καλλίτερα , καί νά άποβοΰν πολυφυλλώ - 

τεραι, καί εύτραφέστεραι ά λλα  π ά ντο τε , και εις του , ί.λέον ά 

Ολίους τόπ ους, ή συκαμινέα θέλει δώσει πλε'οτεραν ώ φέλειαν

fcap' όσον τό έσυγχώρει ή κατάστασίς της. ’Επειδή 
ομως είσήχθν), είναι μεγεστ/j ωφέλεια νά κατασκευά- 
ζωνται τά υφάσματα ταΰτα εντός τη ς Ε λ λά δο ς . ’Ε κτός 
τών εργατών, οιτινες θέλουν ώφεληθή ένασχολούμενοι

παρα παν άλλο προϊόν. Είς τήν καλλιέργειαν λοιπόν τοΰ π ο 

λυτίμου τούτου φυτοΰ φρονοΰμεν ότι πρέπει νά ένασ/οληθώ σιν  

οι γεω ργοί κατ έςαίρε-ιν. "Ο ον προϊόν καί άν γένη , δεν είναι 

κίνδυνος να μείνη ά π ώ λη τ ο ν ,η  νά έκτ.έση πολύ ή τιμ ή  του , διότι 

ενώ ή μ έτα ςα  είναι έν χ ρ ίζ ε ι  είς ολον τον κόσμον, ύπάρχουσι » 

πολλά  μέρη, όπου ή συκαμίνέα δέν τελεσφορεί, καί επομένως 

ή μ έταξα  μ ετα κ ο μ ί,ετ α ι άλλαχόθεν εΐς αύτά. »

« Τήν φυτείαν τών συκαμινεΰν καί τήν μ ετα ςουργίά ν /ρ εο ί-  

στεΐ και ή κυβέρνησις, καί αί δημοτικοί ά ρχα ί, κα ί οί σημ.αντί- 

κώτεροι κτη μ ατία ι νά συστησωσιν εΐς τούς Ελληνας γεω ργούς. 

Ο ποιασδηποτε άμοιβάς καί αν ύποσχεθώ σι πρός έμ ψ ύ/ω σ tv 

&υτών? εινχι |/.ικραι ως τυρός το ελττιζότ,ενον ορελος' έρ(Λτ;νειαι? 

παρατηρήσεις, δ ιδα σ κα λία ’, περί τοΰ αντικειμένου τούτου, ολα  

πρι·>.^ί νά έπιδαψιλευθώσιν είς τούς γεω ργούς, διά  νά δοθώσιν 

εις την καλλιέργειαν τών συκαμινιών καί τήν μ ετ α ζο π ο ιΐα ν  δέν 

άγνοώ ότι ή καλλιέργεια τώ ν συκαμινεών α π α ιτε ί κεφάλαια, 

τω ν οποίων κατά  τό  παρόν στερούνται οί Ελληνες γεω ργοί, 

και τοσον πλειοτερον, καθοσον φυτά δέν υπάρχου :ιν είς τόν τό 

πον μ α ς, κα ι είμεθα αναγκασμένοι νά προμηθευθώμ,εν μακρόθεν  

ά λλά  δυνάμεθα ν αποφΰγωμεν τήν πολυέξοδον μετακόμισίν τώ ν  

φυτών, εαν σπείρω μ ά  τόν σπόρον τής συκαμινέας μόνοι μ α ς, 

π ρ ά γ μ α  τό όποιον δεν ά π α ιτεΐ μ εγά λα  έ^οδα, καί έπ ιτυ γχά νει  

ευκόλως πανταχοΰ· έως ού νά γένωσιν ικανά τά  φυτά διά  </ετα- 

φύτευμα, ισως κατά  μ έγα  μέρος οί γεω ργοί θέλουν αποκτήσει * 

τά ς άπαιτουμενας ευκολίας, η θέλει π ρ α γμ α το π ο ιη θ /i ή σύττα- 

σ1-» -ή , τραπεζής, και τ ο τ ι  θέλουν δυνηθή νά κά'Λωσι τήν φυ

τείαν άναλόγω ς της σημαντικότατος, τής όποιας είναι άξία . »
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εις τήν υφαντικήν χαί εις τάς συνδεομένας μ ετ’ αύτής 
τέχνας, ώ ς βαφικήν κτλ . Οέλομεν άποφύγει καί τό νά 
έξάγωμεν έτησίως άπό τό κράτος ικανόν ποσόν χρη 
μάτων διά τήν εισαγωγήν μεταξωτών υφασμάτων. Ε 
πειδή δέ τά υφάσματα ταΰτα θέλουν γένει εύθηνότερα 
εϊς τή ν /Ε λ λά δα , διότι δέν θέλουν έπιβαρύνεσθαι μέ 
δίπλα έξοδα μεταφορας καί τελωνίου καί όταν έξάγεται 
εντεύθεν ή ύλη, καί δταν ακολούθως είσάγεται τό ύφα
σμα, ή μέτρίασις τής τιμής θέλει αύξήσει τήν κατα- 
νάλωσιν. ’Εκ τούτου λοιπόν θέλει ποοκύψει τό νά μήν 
έξέρχωνται πλέον άπό τήν Ε λ λ ά δ α  χρήματα διά τήν 
εισαγωγήν μεταξωτών υφασμάτων, τό νά έμψυχωθη ή 
επιτόπιος βιομηχανία καί νά εύρωσι πόρον ζωής πολλοί 
έκ τής εργατικής τάςεω ς τών Ε λλή νω ν, καί μάλιστα 
γυναίκες, αίτινες δυσκολώτερον ίσως ούνανται νά προ- 
μηθεύωνται εργασίαν, καί τό νά προοδεύσωσι συγχρό
νως καί τά  τρία είδη τή ς βιομηχανίας, συντελοΰντος 
έκάστου αύτών καί είς τήν πρόοδον τοΰ ετέρου.

 6ο 00—

Τ  Ρ  I Φ  Υ Λ λ  I Ο Ν.

(Μτ,δικ,/ι τ ό α . )

Τό πολυτιμώτερον ώς πρός τήν κτηνοτροφίαν χόρ- 
τον είναι άναντιρρήτως τό τριφυλλιον. .11 αφθονία . ?ίς 
παραγω γής, ή θρεπτική ούσία του, καί ή είς παντός 
είδους γα ίας επιτυχία  του τό καθιστά είς τήν πρώτην 
τάξιν τών πρός τροφήν τών ζωων χρησίμων χόρτων.

Π  καλλιέργεια τοΰ τριφυλλίου πανταχοΰ μέν δύ- 
ναται νά θεωρηθή αναγκαία, ά λλ’ ζ ΐς  τά μέρη δπου 
φυσικά λειβάδια δέν ύπάρχουσιν, ή τουλάχιστον δέν 
υπάρχου σιν αρκετά ενεκα τής λεπτότητος τών γαιών, 
ή δι’ άλλους τινάς λόγους, ή καλλιέργεια αύτοΰ πρέ
πει νά θεωρηθη απαραίτητος, καί μ ’ όλον τοΰτο είς 
όλιγώ τατα  μέρη τής Ε λλ ά δο ς γίνεται αυτη.

Και όπου άκόμη ενδέχεται νά ύπάρχωσι φυσικά λει- 
βαόια, ή καλλιέργεια τοΰ τριφυλλιού δύναται νά θεω- 
ρηθη επωφελής· διότι πρώτον μέν κόπτεται τετράκ ις 
και πεντάκις, ενώ τά φυσικά λειβάδια μόνον άπαξ κό
πτονται· δεύτερον δύναται νά καλλιεργηθή πλησίον 
τή ς πόλεως, τοΰ χωρίου ή της κατοικίας τοΰ κ αλ- 
Λιεργητοΰ, τό όποιον είναι μέγα  όφελος δι’ αύτόν δο- 
ναμενον νά μετακομίζη ευκόλως τό προϊόν είς τήν 
κατοικίαν του διά τήν γειτνίασιν, όπερ εΐναι σημαντι- 
κώτκτον διά τά ογκώδη προϊόντα.

Ιό  τριφύλλιον είναι τρ ιττώ ς ώφέλιμον είς τήν γεω ρ
γ ία ν  1) Ό ν  άφθονον καί θρεπτικώτατον συντελεί 
τά μέγιστα εις τήν πρόοδον τής κτηνοτροφίας καί τήν 
έξ αύτής ώφέλειαν τοΰ γεωργού. 2) Δυνάμενος ό γ ε 
ω ργός νά τρέφη δι’ αύτοΰ ευκόλως πλειότερα κτήνη, 
απολαμβάνει πλειοτέραν κάπρον έξ αύτών, ήτις βελ- 
τιονει τάς λοιπάς αύτοΰ γα ίας διά τοΰ κοπρίσματος. 
3) Ιό  τριφύλλιον εχει τ/]ν ιδιότητα νά βελτιόνη καί 
τον αγρόν, έπί τοΰ οποίου σπέονεται, διότι καί άν ό- 
λοτελώς δεν κοπρισθή ουτος, τά κατ’ έτος πίπτοντα 
εις το εόαφος άφθονα φύλλα τοΰ τριφυλλίου μεταδί
δουν εις τήν γην τήν παχυντικήν ύλην, τήν οποίαν 
ταΰτα άπορ^οφώσιν έκ τής ατμόσφαιρας.



Διά τούς ανωτέρω έκτεθέντας λόγους σύνιστώμεψ 
εις το κοινόν τών Ε λλή νω ν  τήν καλλιέργειαν αύτοΰ, 
βεβαιοΰντες αύτό ότι ή έκ τούτου ώφελεια θέλει είσΟαι 
μεγίστη  είς αυτούς, καί θέλουν αμέσως γνωρίσει τά  
αποτελέσματα. Έ λπίζοντες δτι οί λόγοι ήμών θέλουν 
λάβει τήν άνήκουσαν υποδοχήν προβαίνομεν εις τά  κα
θέκαστα τής καλλιεργείας.

Ε ίς παντός είδους γην δύναται νά τελεσφόρηση τό 
τριφύλλι ον, έκτος μόνον είς β ϊλτώ δη καί διατηρούσαν 
έπί πολύ έν έαυτή άναβρυστικά υδατα, άρέσκεται δμως 
κυριώτερον είς αμμώδη, εύθριπτον καί έλαφράν. Κ αθ’ 

τά μέρη τής Ε λ λ ά δ ο ς  καί πεδινά καί όρεινά δύ- 
jdiται νά καλλιεργηθή έπ ιτυχώ ς, ά λ λ ’ είς τά  θερμό- 

θέλει δώ ιει πλειότερον προϊόν παρ’ είς τά  ψυχρό- 
, ’Ε πιτυγχάνει ομοίως καί εις τά όμα7^ά ώς και 

τά  κατωφερή μέρη, άλλ’ είς τά  κατωφερή χρειά- 
=ται μεγαλητέρα φροντίς είς τό πότισμα, καί μαλ(- 

στα δταν κατά πρώτον σπαρθή.
Ό  άγρός δπου πρέπει νά σπαρθή τό τριφύλλιον 

ποέπει νά ήναι δσον τό δυνατόν π7α)σιέστερον εις τήν 
κατοικίαν τοΰ καλλιεργητοΰ, ή δπου θέλει γίνει ή χρή- 

ις τοΰ χόρτου. H  σπορά αυτοΰ γίνεται ή τ /jv ανοιξιν, 
τό φθινόπωρον είς τά  μερη δμως όπου συμβαίνει 
ιχος καί πάγος, ένδέχεται νά μήν έπιτύχη ή φθινο- 

·■' σ::ορά, διότι σχιζομένη καί άνυψουμένη ή γή  
τοΰ πάγου κόπτει τάς ρίζας, και καταστρέφει τό 
)ν, ον εϊτέτι άδύνατον. Ο άγρος προ τή ς σποράς 

νά καλλίοργηθη διά τοΰ άροτρου ώστε τό χώ μα 
τ^σταθή δσον ενεστι ψιλωτερον. Εάν ό τόπος 

•αώδης καί εύθοιπτος, δύω μόνον οργώματα ει-

ναι αρκετά, έάν δμως ή γή  δέν τρίβεται ευκόλως, καί 
κάμνει βώλους μεγάλους, άνάγκη καί οργώματα π ε 
ρισσότερα καί σβαρνίσμ^τα νά γένωσι πρό τή ς σποράς. 
Ό τα ν  δέ ό άγρός προπαρασκευασθή ούτως, τότε γ ίν ε 
ται ή σπορά ώς έξης.

Ό  σπόρος τοΰ τριφυλλίου είναι πολύ ψιλός, διά νά 
μήν π ίπτη  λοιπόν πολύς διά μιας ριπτόμενος διά τής 
χειρός, άνάγκη νά τόν ένώσουν μέ τριπλασίαν ή τε - 
τραπλασίαν ποσότητα άμμου ψιλής, ή στάκτης, ή ψιλοΰ 
χώ μ α τος, ούτω δέ ένωμένον τόν σπόρον νά τόν ρίπτη 
έπί τοΰ άγροΰ ό γεω ργός. Δι’ εν στρέμμα βασιλικόν 
γη ς  χρειάζονται τρεις όκάδες σπόρος· εΐναι καλήτερον 
νά σπαρθή πυκνότερον, ή άραιότερον διότι τό πυκνό- 
τερον κάμνει τόν κορμόν τοΰ τριφυλλίου λεπτότερων, 
καί έπομένως τρυφερώτερον· ώστε τά  τρώγοντα αύτό 
ζώα δέν άφίνουσιν όλοτελώς περίσσευμα. Μ ετά τό ρί- 
ψιμον τοΰ σπόρου άρκεΐ μόνον εν σβάρνισμα διά νά 
σκεπάση τόν σπόρον μέ )ώ μ α . Ή μπορεΐ καί διά τοΰ 
άροτρου νά σκεπάση τον σπόρον ώ ς καί είς τούς οημη- 
τριακούς καρπούς· ά λλ’ έπειδή κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
μέρος τοΰ σπόρου ήμπορεΐ νά πέση πολύ βαθέως καί 
νά μήν φυτρώση, διά τοΰτο είναι προτιμητότερον νά 
καλυοθη δ σπόρος δι’ ένός σβαρνίσματος.

’Επειδή δέ τό φυτόν τοΰ τριφυλλίου γενναται άδύ
νατον καί τρυφερόν είναι ώφέλιμον νά σπαρθή έντός 
τοΰ ίδιου άγροΰ κριθή, ή βρώμη, διά νά προφυ7\άττη 
τό φυτόν τοΰ τριφυλ7νίου κατ’ άρχάς· ά λ λ 1 ό καρπός 
ουτος πρέπει νά σπαρθή άραιά, διά νά μήν θλίβη οιά 
τής πυκνότητός του και β7*άψη επομένους τήν β7.α- 
στησιν τοΰ τριφυ/.λίου. Τό ή μι συ τοΰ σπόρου, τόν ό»



ίίοΐον χρειάζονται εΐς εν στρέμμα κρι6ής ή βρώμης, 
δταν ταΰτα σπέρνονται μόνα, άρχει δταν σπαρθή 6μοΰ 
μέ τί» τριφύλλιον. Δύναται δέ 6 γεω ργός ή νά σπείρη 
τήν κ piOvjv ή τήν βρώμην ώς συνήθως μέ τό άροτρον, 
καί άκο?.ούΟίος νά σπείρη τόν σπόρον τοΰ τριφυλλίου 
και νά τον σβαρνίση, ή νά σπείρη και τούς δύω σ?;ό- 
ρους τόν ένα κατόπιν τοΰ άλλου, καί τήν κριΟήν δηλ. 
ή τήν βρώμην καί τό τριφύλλιον, καί άκολούΟως νά 
σβαρνίση τόν αγρόν διά νά σκεπασΟώσι συγχρόνως άμ- 
οότερα.
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Τό σπάρσιμον τοΰ τριφυλλίου δύναται νά γένη άπό 
τά ς  άρχάς φεβρουαρίου έως είς τά τέλη άπριλίου. Ε ις 
τόπους αμμώδεις καί ελαφρούς πρεπει νά γίνεται πρωί- 
μώτερον, είς δέ τούς παχεΐς καί ύγρούς αργότερα, διότι 
δέν θερμαίνεται όγλίγω ρα ή γή  διά νά έπιταχύνη τό 
φύτρωμα καί τήν βλάστησιν τοΰ τριφυλλίου. Ε ιτε 
πρώιμα ομως πρόκειται νά σπαρΟή, εϊτε όψιμα, είναι 
καλόν νά σπαρΟή δτε ό καιρός φαίνεται κλίνων είς 
βροχήν διότι έάν μ ετά 'τό  σπάρσιμον έπέλθη ελαφρά 
τ ις  βροχή, ή επιτυχία  τοΰ τρι φυλλίου είναι άφευκτος 
καί σημαντική. ’Εάν όμως μετά τόν σπάρσιμον συμβη 
ξηρασία, καί μάλιστα είς δσα τριφύλλια σπαρΟώσιν 
άπό τά μέσα μαρτίου καί ύστερον, είναι ανάγκη νά πο- 
τισΟη τό τριφύλλιον διότι άλλω ς καταλαμβανόμενον 
άπό τήν ξηρασίαν, ένω είναι έ’τι αδύνατον τό τριφύλ- 
λιον, καταστρέφεται* άλλά τό πότισμα τοΰτο πρέπει 
νά γένη μέ πολλήν έπιδεξιότητα· καί μάλιστα άν ό 
τόπος ήναι κατηφορικός, διότι παρασύρεται τό χώ μα 
άπό τό νερόν, καί ομοΰ μέ τό χώ μ α  παρασύρεται και 
τό φυτόν τοΰ τριφυλλίου, καί καταστρέφεται.

Μετά τό πρώτον πότισμα τοΰ τριφυλλίου, έάν άκο- 
λουΟή ξηρασία, τό πότισμα πρέπει νά επαναλαμβάνε
ται είς δέκα ή δεκαπέντε ημέρας, άναλόγ<ώ> μέ τήν 
ποιότητα τής γ η ς  καί τήν παρουσιαζομένην άνάγκην. 
"Οταν δέ ή κριΟή ή ή βρώμη εύγάλη τούς στάχυας, 
πριν έτι ούϊοι άνΟίσωσι, πρέπει νά κοπή τό σπαρτόν 
μέ τήν κοσσιάν έως δύω δάκτυλα ύψηλότερον τοΰ εδά
φους· καί τό χόρτον, ώς είναι ένωμένον όμοΰ μέ τά 
τριφύλλιον, άφοΰ στεγνώση δσον π ρέπα , τό συνάγουν 
καί τό μεταφέρουσιν εΐς τόν άχυρώνα.

Δύω ή τρεις ημέρας μετά τό σήκωμα τοΰ χόρτου  
είναι ανάγκη νά ποτισΟή τό τριφύλλιον καί άκολούΟως 
νά ποτίζεται κατά δέκα ημέρας. Ό τα ν  δέ τά τριφυλ- 
λιον αύξηση αρκετά καί εύγάλη τό άνθος του, τότε 
πάλιν πρέτει νά κοπή. Α κολούθω ς δέ θέλει ποτίζει 
καί κόπτει τό τριφύλλιον του ό γεω ργός, ώς άνωτερω 
έσημειώΟη.

Τόν έρχόμενον χειμώνα δύναται νά κοπριση το τρι - 
φύλλιον σκορπίζων επ’ αύτοΰ κόποον, ή τά εξαγόμενα 
άπό τάφρους, ή χαλάσματα  τοίχων άσβες-οκτίστων. "Ο,τι 
όμως μεγάλω ς ωφελεί είς τήν επιτυχή βλάστησιν τοΰ 
τριφυλλίου είναι τό νά σκορπίση τ ις  έπ’ αύτοΰ ψιλο- 
τριμμένον γύψ ον τό δέ σκόρπισμα εΐναι καλόν νά γ έ 
νη κατά τάς άρχάς τής άνοίξεως, καί εΐς ημέραν κλί- 
νουσαν εΐς βροχήν διά νά μή παρασύρη ό άνεμος τ/;ν 
έπιπασσομένην κόνιν τοΰ γύψου.

Έ άν έπι τύχη τό σπάρσιμον τοΰ τρι φυλλίου, τοΰτο 
δύναται νά διατηρηΟή καρποφόρον έως δέκα ετη, ά λλ ' 
επειδή μετά τά  πέντε ετ /j άρχηνα νά όλιγοστεύη ή γο - 
νιμοτης του, ί'.ναι καλόν κατά τό πέμπτον ετος νά



Μ είρη άλλο τριφύλλιον, τό δέ έκτον έτος νά χαλάση τά  
παλαιόν, καί ούτω νά έξακολουθη πάντοτε εί ςτόέξ<)ς·

- ώστε άδιακόπως νά διατηρη τό αυτό ποσόν τοΰ τρ ι
φυλλιού. Ε πειδή  οέ ή ρίζα τοΰ τριφυλλίου έ μ βαίνει 
πολύ εις τό βάθος, άνάγκη νά σκάφη μέ τήν ά ξινήν 
διά νά κοπώσιν αί ρίζα:, καί άκολούΟως νά καλλιερ- 
γηθη ό άγρός μέ τό ζευγάριον.

Όποιονοήποτε προϊόν καί άν σπαρθ'/j εις τόν τόπον 
τοΰ παλαιού τριφυλλίου - επιτυγχάνει άριστα- ·. άλλά 
τό ώφελιμώτερον καί έπικερδέστερον προϊόν, τό όποιον 
πρέπει νά καλλιεργήση τ ις  είς τό παλαιοτρίφυλλον-εί
ναι ό καπνός· διότι είς τοΰτο γίνεται καί πλειότερος 
καπνός καί καλητέρας ποιότητος. Δύναται δέ ο καπνός 
έπιτυχώ ς νά καλλιεργηται διά τρία κατά συνέπειαν 
έτη, άκολούΟως ήμπορίΐ νά σπείρη δημητριακούς καρ
πούς διά δύω έτη, καί πάλιν νά σπείρη τόν άγρόν τοΰ
τον τριφύλλιον καί. νά χαλάση τό ύπαρχον, καθ’ δν 
τρόπον ανωτέρω έξεθέσαμεν.

Έ άν θέλη τις νά συνάξη σπόρον άπό τό τριφύλλιον 
του, δέν πρέπει νά κάμη τοΰτο κατά τά τρία πρώτα 
έτη, έως νά δυναμώση καλώς τό τριφύ?^λιον. Ό τα ν  δέ 
άποφασίση νά τό άφήση νά κάμη σπόρον, άφοΰ τό κό
ψη τήν πρώτην φοράν κατά τόν άπρίλιον, νά τό άρή- 
ση άκολούΟως νά κάμη σπόρον διότι άν δέν τά κόψη 
μίαν φοράν, ή βλάστησις τοσοΰτον δυνατή καί ζωηρά 
γίνετα ι, ώστε τό τριφύλλιον δέν δύναται νά σταθη όρ- 
θιον καί π ίπ τε ι, δπερ επιφέρει τήν σήψιν καί τοΰ φυ-. 
τοΰ καί τοΰ σπόρου.

Ό  σπόρος τοΰ τριφυλλίου δέν ώριμάζει όλος συγ
χρόνως, άλλά κατ’ όλίγον όλίγον. Δέν πρέπει λοιπόν

ό γεωργός νά περιμένη νά ώριμάση όλος, ά λ λ ’ όταν
ν Λ  r/ 2 Ί  '  ' r ' ' rιοη οτι το μεγαλητερον μέρος ωρίμασε, τοτε πρεπει 
νά κόψη τό τριφύλλι ον, καί άμέσως νά τό μεταφέρη 
άπό τόν άγρόν εις τό άλώνίον, όπου νά άπλωθη αύτό 
έως νά ξηρανθη· άνάγκη δέ νά τό γυρίση φέρων τό επά
νω κάτω καί τό άνάπαλιν καί έξανοίγων αύτό όπου εί
ναι συσσωρευμένον τελευταιον δέ νά τό άλωνίση, καθν 
δν τρόπον συνήθως άλωνίζουσι τήν κριθήν, εύγάζοντες 
μέ τά δικουλια άπό καιρόν εϊς καιρόν τό τριφύλλιον, 
άπό τό όποιον ήθελε τιναχθή ό σπόρος· όταν δέ εύγά- 
λωσι τό χονδρόν τριφύλλιον, ώς εύγάζουσι καί τήν 
κριθαριάν, τό έπίλοιπον τό λιχνίζουσι καί τό καθαρί- 
ζουσι καί οΰτω καθαρίζεται ό σπόρος.

Ό  σπόρος τοΰ Τριφυλλίου διατηρεί τήν γονιμότητά 
του καί δύω καί τρία έτη, ά λλ1 έπιτυχαίνει καλήτερα 
ό νεωτερος. Θεωρείται δέ ώς καλήτερος ό εχων ζωη- 
ροτερον τό κίτρινο·» χρώ μα του καί ών ψωμωμένος, τό 
όποιον γνωρίζεται όταν συντρίψη τ ις  κόκκους τινάς έξ 
αύτοΰ εις τούς όδοντας του. Οί μελανοί καί μικροί σπόροι 
ω ς έπί τό πλεϊς-ον δέν είναι γόνιμοι, καί διά τοΰτο πρέ
πει νά έ’χη  τ ις  προσοχήν είς τήν έκλογήν τοΰ σπόρου.

Εν στρέμμα τριφυλλίου, άν κοπη τέσσαρας φοράς, 
τό όποιον είναι τό συνηθέστερον, παράγει φόρτον ξη
ρόν περίπου τρεις χ ιλ ιάδας όκάδας, τό όποιον δέν εί
ναι μικρόν εισόδημα, έάν μάλιστα ύπο?νογίση τ ις  καί τάς 
εκ τοΰ χόρτου προκυπτούσας ώφελείας ώς πρός τήν 
κτηνοτροφίαν, καί τά έκ τής κτηνοτροφίας κόπρισμα, 
τών άγρών. Οταν δέ άφεθη διά σπόρον, εν στρέμμα 
τριφυλλίου παράγει εως έκατόν όκάδας σπόρου, όταν 
έπιτύχη.



Το τριφύλλιον δέν βλάπτει τήν καρποφορίαν τών 
δένδρων, διά τοΰτο ήμπορεΐ τ ις  νά σπείρη πρώτον τρ ι
φύλλων τόν άγρόν, τόν όποιον Οελει νά φύτευση όπωρο- 
φο'ρα δένδρα ή συκαμινέας· άμα δέ τελείωση τήν σπο
ράν τοΰ τριφυλλίου νά φυτευση τά δενόρα, τά όπ^ΐα 
δέν 7 ρειάζονται πλέον ούοεμιχν περιποιησιν, ειμή τήν 
άποδιδομένην εϊς τό τριφύλλιον. Δύναται δέ τήν δεν
δροφυτείαν εντός τοΰ τριφυλλίου να την καμ^ και τό 
δεύτερον καί τρίτον ετος, άλλ’ εΐναι χαλήτεραν νά τήν 
κάμνη είς τήν αρχήν, διά νά διαρκή περισσότερον yai- 
ρόν τό τριφύλλιον. Τό τριφύλλι ον ούτω διατεθειμένον, 
δέν παράγει μέν τόσον πολϋν χορτον, άλλ ό ιοωκτ<]- 
της άποζημιόνεται από τόν καρπόν της οενοροφυτείας. 
Ό τα ν  όμως ή δενδροφυτεία εΐναι άπό συκαμινέας, έπειδή 
τό θέρος κόπτονται και οεν χαμνουσι διολου σκιάν εϊς 
τό τριφύλλιον, τοΰτο κάμνει χόρτου ώς καί όπου δέν 
υπάρχει δενδροφυτεια.
Έ κασ τος γεω ργός δυνάμενος νά εχη πλησίον της κα
τοικίας του δέκα στρέμματα ποτιστικού άγροΰ δύναται 
μεγάλω ς νά ώφεληΟη σπέρνων τό ήμισυ άνά πεντε ετη 
άλληλοδιαοόχως τριφύλλιον καί καπνόν, ώς ανωτέρω 
είπομεν· διότι καί άπό τό τριφύλλιον Οελει ώφελεΐσθαι 
έμμέσως διά τής κτηνοτροφίας, καί άπό τόν καπνόν, 
όςτις εΐναι εν τών πλουσιωτέρων προϊόντων. Λέγομεν 
δέ νά ήναι ό άγρός πλησίον τής κατοικίας, διότι όταν 
ήναι πληδίον, ενόσω μέν έχε ι τόν άγρόν σπαρμενον 
τριφύλλιον, Ιχει τήν ευκολίαν τής μετακομίσεως τοΰ 
μόρτου μέν άπό τόν άγρόν εις τόν αχυρώνα όςτις^συνή- 
Οως γίνετα ι πλησίον τής κατοικίας, τής κόπρου οε άπό 
τήν οικίαν εις τόν αγρόν* εν όσω δέ έχν. αυτόν φυτευ-

μένον καπνόν, ε'/ει τήν ευκολίαν τοΰ νά μετακομίζη 
τά  φύλλα, καί νά κάμνη διαφόρους εργασίας είς τόν 
άγρό > έκ τελουμένας διά τών τεκνο^ν του, ώς εΐπομεν 
είς το περί καλλιεργείας τοΰ καπνού άρΟρον ημών. (Β ι
βλιοθήκη τοΰ Λαοΰ σελ. 772. )

Ό λ α  τά  ζώα τρώγουσι μέ πολλήν απληστίαν τό τρ ι
φύλλων, ώστε είς τά  άναμηρυκώμενα τοΰτο άποβαίνει 
θανατ/φόρον, δταν τρώ γεται χλωρόν έπί τοΰ άγροΰ, ή 
άμα κοπή· διότι τά ζώα τρώγουν τοσοΰτον πολύ, καί 
μετά τοσαύτης όρέξεως, ώστε γεμίζει τα χέω ς ή κοι 
λία  τ ω ν  κατά οέ τήν άναζύμωσιν εξάγει τοσοΰτον ά- 
ζωτον άέρα, ώστε τό ζώον πρίσκεται, καί δέν δύναται 
πλέον ούδέ κάν νά κινηΟή· πίπτον δέ κατά γη ς  άπο- 
Ονήσκει. ’Ανάγκη λοιπόν είς τά  άναμηρυκώμενα ζώα, 
ποτέ νά μήν συγχωρη νά φάγουν χλ'ορόν τριφύλλι ο ν  
ήμποροΰν δμως νά τό δώσουν άκινδύνως, όταν κοπέν 
άφεΟή νά μαρανθη έπί μίαν ημέραν.

Έ άν όμως τυχόν ή βώδιον, ή αγελάδα φάγη τρι
φύλλων, καί ΰποπέση είς τό π /θ ο ς  τοΰτο, έάν μέν ή
ναι τό πάθος είς τήν άρχήν, πρέπει νά ύποβάλη τό 
ζώον εις κίνησιν πολλήν καί βιαίαν, διά νά διαλυθί] 
κατά  τόν τρόπον τοΰτον ό άτμός, δ ςτις  έπέφερε τό 
πρίξιμον. Έ άν  δμως τό πρίξιμον προώδευσε πολύ, 
τότε πρέπει νά ενεργήσουν εν τρύπημα είς τά  λαγαρά 
(δρα ,Βιβλ. τοΰ Λαοΰ φυλ. Τ 'σ ελ . 4 7 θ ) διά νά έξέλθη 
έξ αύτοΰ ό άτμός.

Τό τριφύλλιον εΐναι θρεπτικόν είς όλ.α τά  ζώα, είς, 
οέ τάς αγελάδας εΐναι προακτικόν γάλακτος είς τό ό
ποιον μάλιστα δίδει άρίστην ποιότητα.

OOOJ---
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Ή  έκδίκησις είναι πάθος τό όποιον γενναται άπό 
τήν ευαισθησίαν, ήτοι τήν μεγάλην έντύπωσιν τήν έ« 
ποίαν κάμνει ή προσβολή, ή άλλο άδίκημα,καί διατη
ρείται ζωηρόν διά τής μνήμης· ή έκδίκησις εχει τήν 
πηγήν της άπό τήν περί τής ιδίας έκαστου συντη- 
ρήσεως φροντίδα, και τήν ύπεράσπισιν τών πραγ - 
μάτων καί δικαιωμάτων αύτοΰ. Ό τα ν  έπεκρατει τ  ο 
δικαίωμα τοΰ ίσχυροτέρου (άν τοΰτο ουναται ν άλ ο-  
γισΟή δικαίωμα), ή έκδίκησις άπέβαινεν άφευκτος συ
νέπεια τής βίας και ανομίας, τήν οποίαν ένήργουν ο ί 
ισχυροί τόσων έπί τών προσώπων, ώς καί έπί τών δι
καιωμάτων ή πραγμάτω ν τών άουνάτων. Ά λ λ ’ όταν 
οί νόμοι άποκατεστάθησαν είς τήν κοινωνίαν και ένο- 
μοΟίτήθη νά λαμβάνωσιν οί πολιται δι’ αυτών ικανο- 
ποίησιν διά τάς πρός τά  πρόσωπα καί τά πράγματα  
αύτών άδικίας καί παρανομίας^ ή διά τής ιδίας αύ
τών δυνάμεως γινόμενη έκδίκησις τών παθόντων ά τό - 
μων δέν δύναται πλέον να εχη -/ώραν. Δεν δύναται δέ 
νά νομισθή ώς ύπαγόρευμα του πάθους τή ς έκδική- 
σεοίς τό νά κ αγγείλη  τ ις  είς τά ς άρχάς τήν γενομέ- 
νην κατ’ αύτοΰ άδικίαν, ή προσβολήν* .ή δέ παρά τών 
ν07.ων άποδιδομένη ίκανοποίησις είναι νόμιμος, καί δέν 
άποτρέπεται ούδ’ άπό τήν ηθ ικήν ή καταγγελία  αυτη 
αποβαίνει μάλιστα ενίοτε, υποχρεωτική είς τόν παθόν- 

j a  όταν άποβλέπη γενικόν τής κοινωνίας συμφέρον.
Ά λ λ ’ ύπάρχουν περιστάσεις καθ’ ας ή ά ιικ ία  πράτ- 

τετα ι είς ταοΰτον τρόπον, ώ ςε ή άπόδειξις αυτής απο
βαίνει όλοτελώς άδύνατος,_ κατά συνέπιιαν καί ή διά

μέσολαβήσεως τών νόμων ίκανοποίησις. Πώς δυνατοί 
κατά τήν περίστασιν ταύτην ό παθών νά πνιξη τό πά- 
6ος τής έκδικήσεως ·, ’Εάν λ . χ .  έμπιστευΟείς τ ις  χρη
ματικήν παρακαταθήκην εις τινα , χω ρίς νά εχη ούδε- 
μίαν άπόδειξιν δυναμένην^έν περιπτώσει άρνήσεως τοΰ 
λαβόντος,νά πείση τόν δικαστήν περί τής άληθείας τοΰ 
πράγματος είς τρόπον ώστε νά διατάξη ούτος τήν δι’ 
άποδόσεως ίκανοποίησιν, δέν εχη ούδεμίαν έλπίδα θερα
πείας διά τοΰ νόμου, δέν θέλει εύρεΟή είς τήν άνάγκην 
τοΰ νά άποδώση διά τής ίδιας αύτοΰ δυνάμεως κακόν 
άντί κακοΰ είς τον διά τής κατακρατήσεως τής παρα
καταθήκης άδικήσαντα αύτόν; ’Ενταΰθα έπέρχεται ή 
θρησκεία διά νά έπιφέρη τήν θεραπείαν, καί νά έκριζώ- 
ση όλοτελώς άπό τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου τό πάθος 
τή ς έ/δικήσεως. Τήν ίκανοποίησιν, τήν οποίαν οί νόμοι 
δέν δύνανται ν’ άποοώσωσιν είς τόν παθόντα, τήν άνέ- 
θεσεν είς τήν μέλλουσαν κρίσιν καί άνταπόδοσιν. Ή  
Χριστιανική θρησκεία τοσοΰτον προέβη είς τό άντικεί- 
μενον τοΰτο, ώστε πολλοί θεωροΰν τάς έπ’ αύτοΰ δι
δασκαλίας αυτής ώς άνεπιδέκτους έκτελέσσως. « ’Α 
γαπάτε τούς εχθρούς ύμών, εύχεσθε ύπέρ τών έπηρεα- 
ζόντων ύμας »· « τώ τύπτοντί σοι έπί τήν δεξιάν σια
γόνα, στρέψον αύτώ καί τήν έτέραν κτλ . » Τά παραγ
γέλμ ατα  ταΰτα, κηρυχθεντα μέν πρώτον, έπιβεβαιω- 
Οέντα δέ ύστερον καί διά πράξεως παρά τοΰ ίδιου Οε- 
μελιωτοΰ τής πίστεω ς ήμών Ίησοΰ εύχομένου έπί τοΰ 
σταυροΰ « Π άτερ, άφες αύτοις, ου γάρ οίδασι τ ί πον- 
οΰσιν η ά ζαιτοΟν τήν παντελή τοΰ πάθους τής έκδική
σεως έκρίζωσιν άπό τά ς καρδίας τών άνθρώπων.

Ά λ λ ’ ίσχυσαν ταΰτα νά οώσωσιν είς τήν άνθρωπό-



τητα  τήν ηθικήν, τήν οποίαν απαιτεί ή χριστιανική 
π ι πτ ι ς ;  Είναι αληθές δτι προήγαγον αρκετούς καο- 
πούς, αλλ δχι όσων εχει ανάγκην ή κοινωνία. Τ ίς 
ηθελεν εύρεΟή τοσοΰτον άγριος  καί απάνθρωπος, ώστε 
εύ*ργετουμενος άπο τινα, έν^ο κακοποιεί αύτόν, δέν ή- 
Οελεν έλθει εις συναίσθησιν, ώστε νά παραίτηση τόν 
τοιοΰτον τρόπον τής ζωής ; Τ ίς δέν έννοει π ’όσον ή 
θελε βελτιωΟή σημαντικώς ή κοινωνία, έάν ετίθεντο 
ε ι, ενέργειαν τά εύαγγελικά  ταΰτα παραγγέλματα  ; 
Α λλά δυστυχώς ή κακία υπερισχύει εις τάς καοδίας 

ημών καί δχι μόνον οέν συμμορφούμεΟα μέ τάς εύαγ- 
γελικάς ταυτας έντολας, αλλ εξ εναντίας τοσοΰτον 
κυριευόμεΟα άπό τό  πάδος τής έκδικήσεως, καί τοιαύ
την έξιν λαμβανομεν εις αύτό ώστε καταντώμεν είς 
• ήν άλογιαν, τοΰ νά κτυπώμεν τήν πέτραν είς τήν ό

ποιαν τυχόν εσκοντάψαμεν, νά άναΟεματίζωμεν τόν 
άνεμον, τόν ήλιον, καί άλλα  άν.τικεί./ενα, δταν ταΰτα 
δέν κάμνωσι τάς ένεργείας των κατά τήν Οέλησίν καί 
επιθυμίαν ημώ ν, όπως α λ ό γ α ς  άπαιτοΰμεν.

Α λλ έκτος των άτοπων και παραλόγων τούτων 
μέσων έκδικήσεως, άτινα δέν φέρουν άλλην βλάβην 
εΐς την κοινωνίαν, εΐμή τό νά ένισχόωσιν είς τά ςκ α ρ - 
δίας τών άνΟρώπων διά τή ς έξεως τό πάθος τής έκδι- 
κησεως, ποσοι οεν φυλαττουν διά πολλά έτη κεκρυμ- 
μένβν είς τήν καρδίαν των τό όλέΟριον τοΰτο πάθος, 
και τελευταΐον καταφεύγουν είς δολοφονίας, δηλητη
ριάσεις, εμπρησμούς και τοσα άλλα καταστρεπτικά 
μ^σα κρύφια καί φανερά! ΙΙοσοι δ;ά νά κορέσωσι τό 
πάθος τή ς έκοικήσεως δέν κατέστησαν επιζήμιοι είς 
μεγαν αριθμόν άΟώων, καί πολλά/.ις έγειναν καί τής

ιδίας αύτών πατρίοος καταστροφεΐς ! Τό πάθος τής 
έκδικήσεως τοσοΰτον μάλλον έπίφοβον είναι, όσον ε 
νεργεί έν κρύπτω καί σκοτία τά ς πράξεις του, καί δέν 
έξαλείφεται άπό τήν καρδίαν, εΐμή άφοΰ βαφώσιν είς 
τό αιμα αί χεΓρές του. Πόσον άγριοι καί άμορφοι πρέ
πει νά θεωρηΟώσιν οί χαρακτήρες τοΰ κυριευομένου άπό 
τοιοΰτον πάθος ! Πόσον άνήσυχος καί είς διηνεκή τα 
ραχήν εύρίσκεται ή καρδία του ! Πόσον δέ ή συγχώ - 
ρησις τοΰ άμαρτήσαντος και ή εύγενής παράβλεψις τής 
άδικίας άνυψοΐ τούς χαρακτήρας ώ ς καί τοΰ κατω τά- 
τη ς  τάξεως άνθριυπου ! ή συγχώρησις άνυψόνει τόν 
άνθρωπον μέχρι τοΰ Δημιουργοΰ τοΰ παντός, καί τόν 
κατασταίνει όμοιον μέ αύτόν κατά τήν αγαθότητα.

Ά λ λ ’ έάν ή έκδίκησις παρίσταται είς ημάς μέ το ι
αύτην τερατώδη μορφήν, καί τοσοΰτον άπαίσια χρώ 
ματα, τ ί πρέπει νά είπωμεν δι’ εκείνους, οιτινες έ- 
πιχειρίζονται νά πράξωσι παντός είδους κακουργή
ματα χω ρίς νά έχωσιν ούδεμιαν άφορμήν έκδικήσεω;, 
καί κατά ανθρώπων ειρηνικών καί άγαΟοποιών μ άλ ι
στα ; Διά τούτους δέν δυνάμεθα νά είπωμεν άλλο, εΐ 
μή ό'τι ταΰτα  ε'ιναι τέρατα, είναι θηρία, τά όποια κακή 
τύχη  επιπίπτουν είς τήν κοινωνίαν προς διατάραξιν 
τή ς  ειρήνης καί ησυχίας αύτής.
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Π Ε Ρ Ι Μ Α Υ ΡΗ Σ Β Α Φ Π Σ

Ί ω ν  ε ί ς  τ ο ύ ς  κ ή π ο υ ς  ξ ύ λ ω ν .♦ ·

Κήπου οος τ ις  μελλων νά βάψη έκ νέου τά  ξύλα του 
Οερμοκήπ^υ του, και Οέλων νά βάλη είς ενέργειαν τήν 
θεωρίαν περί άπορροφήαεως της θερμότατος οιά τού 
μελανού χρω ματυς, καί νά ώφελήση ούτω τά  έν αύτώ 
φυτά, έμεταχειρισθη πρός τόν σκοπόν τοΰτον τό κα- 
τράμι τό οποίον γίνεται άπό τούς γαιάνθρακας (lionille) 
έξ ών κατασκευάζεται τό αέριον (gnz) τό χρήσιμον 
είς φσιτισμόν* ή Ολη αυτή, εκτός τής ώφελείας τήν 
όποιαν έχορήγει διά τό μαΰρον χρώ μα, παρείχε καί 
ωφέλειαν σημαντικήν ένεκα της πολύ μέτριας τιμής 
τη ς παραβαλλόμενη μέ τάς άλλας όμοιας βαφάς. Ή  
βαοή έγένετο πρ.ν τοΰ χειμώνος· κατά τά έ'αρ οέ ό 
κηπουρός παρετήρησε μέ θαυμασμόν του ότι ctt άρά- 
χναι καί άλλα ζωύφια, τά όποια συνήθως εύρίσκοντο 
και έπροξενουν βλάβην είς τά φυτά, έξέλιπον άπό τόν 
Οερμόκηπον.

Παρετηρησε προσέτι ότι εν κλήμα, τά όποιον έκιν* 
ουνευε νά ξηρανΟή καί ήτον μαραμένον, έζωογοννήΟη 
εις τροπον ώς·ε εκαρποφόρησε καί άξιολόγους στα φυλάς.

Εκ τουτου οδηγούμενος ό κηπουρός προέβη καί είς 
άλλας απόπειρας μεταχειρισΟείς τήν βαφήν ταύτην καί 
είς τάς κραββατίνας καί τούς χάρακας τών κλημάτων 
καί ά λ /ω ν  δένδρων είς τό ύπαιθρον, έξέλιπον 0έ καί 
απ’ αύτών αί κάμπαι καί άλλα επιβλαβή ζωύφια τά ό
ποΐα ύπηρχον άλλοτε· τά  δέ φυτά προήγαγον άξιολό- 
γους καρπούς.

(Έ κ  γαλλικώ ν εφημερίδων.)

ΙΙερί εθνικών γαιώ ν................. » 192
Θαΰμα τρίτον Μαυσωλεΐον. . . » 209
ΙΙερί έκπαιδεύσεως τοΰ Ααοΰ. . ρ 211
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ΙΙερί του εμπορίου τών σιτηρών. » 230



Τ ΙΜ Η  ΤΗ Σ ΣΧΝΛΙΌΜΗΣ: Π ΡΟ Π ΛΗ ΡΩ ΤΕΑ

Δ 7 Λ *'ι εν ετος , · « . · . * 12. . . . . . .  Δραχ.
Δίά μίαν ε ξ α μ η ν ί α ν .........................  » 7
Διά μίαν τριμηνίαν. . . . . .  » 4

Ε ις τούς έκτος της Ε λλά δος σ υνδρ ο μ ητή  προσ
τίθενται τά έξοδα της αποστολής, αν οέν προτιμώσι 
νά τά άναδεχΟώσιν οί Βίοι.

Έκδίδεται εν ουλ?,άδιον κατά μήνα.
Οί δι’ εν έτος καταγραφόμενοι συνδρομηταί λ α μ 

βάνουν δωρεάν τά έχδοθε'ντα ήδη δύω παραρτήματα, 
τόν βίον του Γερμανού Π. ΙΙατρών καί τούς δύω
Ά ντω νί νους.

.—  ΟΟΟΟΟ ----------

ΑΙ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

Έ ν  ΆΟήναις εις τό τυπογ ραοεΐον τοϋ Φίλοπάτρι- 
δος κατά τήν οδόν Χρυσοσπηλαιοτίσσης, άριβ. 15 .

Έ ν  τα ΐς έπαρχίαις τοϋ Κράτους παρά τοϊς έπι- 
στάταις τοϋ Ταχυδρομείου και τοΐς δημοδϊδασκάλοις, 

’Εκτός δέ παρά τοΐς Κυρίοις Προξένοις..

 00000--

Ή  Βιβλιοθήκη τοΰ Λ«οΰ ανταλλάσσεται μέ παντός 
είδους περιοδικά συγγράμματα καί εφημερίδας.

Δέχεται διατριβάς άφορώσας τήν βελτίωσιν της 
καταστάσεως τοΰ λαοϋ, εάν αυται ανάγονται εις 
πράγματα  υπαγόμενα εις τήν νόησιν τοϋ λαοϋ και 
είναι εις γλώσσαν έννοουμένην παρ’ αΰτοϋ.


