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Ιί>ΐΣ εν των προλαβόντων φυλλαδίων τής Βιβλιοθήκης 
■τοΰ Λαοΰ έπροτείναμεν τήν στρατιωτικήν έξάσκησιν 
ταυ λαοΰ τής Ε λ λ ά δ ο ς , ώς τό μόνον μέσον St’ ου δυ- 
νάμεδα νά ύπερασπίσωμεν εαυτούς. "Οσον μεγάλη όμως 
καί άν κατασταΟή ή ούναμις τή ς Ε λ λ ά δο ς , οΰτω προ- 
παρασκευασμένη, πάλιν οέν πρέπει νά ΟεωρηΟή σημαν
τική πρός επίΟεσιν, έκτος μόνον άν ύποτεθη ότι λόγοι 
θρησκείας καί έΟνότητος διευκολύνουν τήν πρόοδον. 
Ά λ λ ’ άν πστε ήναι πεπρωμένον νά κατασταθη ή Ε λ 
λ ά ς  επιθετική, τοΰτο οέν ήμπορεΐ νά λάβη χώραν είμή 
κατά θάλασσαν. II Ε λ λ ά ς  έσώθ/j διά τοΰ ναυτικοϋ 
τη ς επί Θεμιστοκλέους, έδοξάσΟη έπί Κ ίμωνος, υπήρξε 
καί διετήρησε τήν έλευΟερίχν της ενόσω ή τον ϊσχυοά 
κατά Θάλασσαν, έξέτεινε διά τοΰ ναυτικοϋ τήν ϊσχύν 
της, καί έπλημμύρισεν όλον τον κόσμον άπό τά ς αποι
κίας της. Ώ ς  καί κατά τήν τελευταίαν έπανάστασιν, 

,ή Ε λ λ ά ς  εις το ναυτικόν τη ς οφείλει κατά μέγα μ έ
ρος τήν σωτηρίαν της.

Ό ,^ ι  έσυμβουλεύσαμεν νά γένη διά τον λαόν τής 
Έ λλάδός κατά ξηράν, τήν στρατιωτικήν έξάσκησιν, 
τοϋτο τό έχομεν οώρον τής φύσεως κατά θάλασσαν.
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Ή  'Ε λλ ά ς συγκείμενη κατά μέγα μέρος άπο νήσους 
καί παραλίους πόλεις, και εχουσα σημαν *ικον εμπορι
κόν ναυτικόν προπαρασκευάζει τόσον αριθμόν ναυτών, 
όσ:ν δέν εχουσίν ισως ούδέ τά  ναυτικώτερα έθνη τοΰ 
κόσμου. Κ ατά πασαν λοιπόν έποψήν ή Ελλάς ώυναται 
νά εχη ναύτας καί πλειοτέρους του αναγκαίου αριθ
μού· ά λλ’ άν καί ύπάρχη τό κυριώτερον στοιχεΐον της 
συστάσεως ναυτικοϋ, λείπουν δμως τά όύω μεγαλη- 
τερα καί σημαντικώτερα, χρήματά  πρός κατασκευήν 
πλοίων, καί οί διοιχησοντες ταΰτα άξιωματικοι Ως 
πρός τό πρώτον, έπειδή είναι μακρας πραγματείας 
Ιργον, Οέλομεν άκολοόόως ομιλήσει, περιοριζόμεθα δέ 
έπί τοΰ παρόντος εις τό δεύτερον.

Ό λ ο ι λέγουν ότι ή Τουρκική δύναμις εΐναι ετοιμόρ
ροπος, όλοι ύποπτεύουν ότι ολαι αι καταβαλλομεναι 
υπέρ αυτής προσπάθειαι δέν θέλουν άυνηθή νά τήν 
διασώσωσιν άπό τόν όλεθρον. Δεν λεγω  νά συμπραξω- 
μεν ήμεις όλοτελώς είς τήν καταστροφήν αύτής· άλλ 
άν, ή οίκοθεν διά τήν ίδιαν αύτοΰ αδυναμίαν, ή προ σ- 
βαλλόμενον παρ’ ετέρων ισχυρών,τό οίκοδομημα τοΰτο 
καταπέση, τίς άλλος παρ’ ήμας εχει μεγαλήτερα δ ι
καιώματα έπί τών έρειπίων του ·, άλλά τά δικαιώματα 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ισχυρά άν δέν συνοοεύωνται 
μέ δύω άλλά πράγματα , τήν πραγματικήν ίσχύν, καί 
τήν ηθικήν βεβαίωσιν ότι δυνάμεθα νά καθέξωμεν τόν 
τόπον τοΰτον είς τρόπον ώστε νά εξασφαλίζονται τα  

* συμφέροντα ό7^ων τών ευρωπαϊκών Δυνάμεων ; ο^ς προς 
τό δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,θέλομενάλλοτε ομιλήσει εις π/να .ο.,, οιο. ι  
εΐναι μέγα καί σποοδαΐον άντικείμενον, περιοριζόμεθα 

δ έ  μόνον είς τό πρώτον σήμερον.

Και άν δέν εχη τ[ς τόν σκοπόν τής πρός ά /λ ο ν  έπι- 
θεσεως, συνέσεως όμως Ιργον εΐναι τό νά ήναι τ ις  ΐ- 
σχυρός, διότι οϋτως άποτρέπει τούς έχοντας διάθεσιν 
νά έπιτεΟώσι κ α τ’ αύτοΰ, ή, καί έν περιπτώσει έπιθέ- 
σεως, αναγκαζει τόν έπιτιθεμενον νά έχη πρό όφθαλμών 
οτι θελει ύποφερει τοσαΰτα, όσα όεν θέλουν άναλογεί 
μέ τά  προσοοκωμενα εκ- της έπιθέσεως ώφελήματα.

Εχοντες, ω ς ανωτέρω εΐπομεν, τό κυριώτερον στοι- 
χειον τή ς συστάσεως τοΰ ναυτικοϋ, τούς ναύτας, πρέ* 
πει άναγκαίως νά προπαρασκευάσωμεν και τούς αναγ
καίους άςιωματικούς και άνάλογον πυροβολικόν. Είναι 
τα ΰ .α  δυσκατόρθωτα; Η μείς έςεναντίας τοσοΰτον εύ
κολα Οεωροΰμεν άμφοτερα, ώστε νομίζομεν ότι μόνη ή 
Οέλησις άρκεί νά τά πραγματοποίηση· καί ιδού πώς.

Ιπάρχουν κεφάλαια διά τήν σύστασιν ναυτικής 
σχολής, και τίποτε άλλο, δέν χρειάζεται παρά κεφά
λαια, διά νά κατορθωθή τό πραγμα. Ά λ λ ά  καί άν δέν 
ήθελον υπάρχει κεφάλαια, καί άν έμελλε νά παρουσια- 
σθώσι τά  μεγαλήτερα τοΰ κόσμου έμπόδια, πρέπει 
άράγε νά μήν φροντίση τό έθνος διά τό κυριώτερον μέ
σον καί τής ύπάρξεως καί τή ς δόξης του; Π ροτιμητό- 
τερον ήθελεν εΐσθαι νά έλα ττώση έπί τό ή μι συ τόν 
στρατόν της ξηρας, διότι, ούτε είς έπίθεσιν ούτε είς 
υπερασπισιν είναι ούτος ικανός, ώς είς τό προλαβόν 
φυλλάδιον έξηγήθημεν, και διότι διά τά ς παρατά
ξεις καί τά ς πομπάς καί διά τήν έσωτερικήν ύπη- 
ρεσιαν δύναται νά άρκέση καί τό ήμισυ αύτοΰ * μόνον, 
παρα νά μένη ούτω παρημελημένον τά σημαντικώτερον 
μέσον τής έθνικής εύκλειας, άλλά δέν εΐναι άδύνατον 
νά συνυπάρξουν καί άμφότερχ.



Θέλ:: εΐπει τ ις  όμως, εις τί θέλομεν μετα^έίρισθή 
τούς διίασκομένους τήν ναυτικήν, μή εχοντες π λ ο ΐα ; 
Έ άν οί πόροι τοΰ έθνους μας δέν επαρκούν νά κατα- 
σκευάσωμεν τρίκροτα, έλικοκίνητα, άτμο'πλοια, νομί- 
ζομεν δμως δτι ήμπορούσαμεν νά κατασκευάσωμεν μέ- 
γαν αριθμόν πλοιαρίων πολεμικών, εις τά  όποΐα νά 
τοποθετήσωμεν αύτούς. Δύνατα'ί τ ις  πολύ καλά νά γυ - 
μνασθή εις μικρόν, δ ,τι πρόκειται νά πράξη ύστερον 
εις μ έγα . Τό μικρογραφικόν τοΰτο ναυτικόν, μ 1 δλον 
ότι οιά τήν πειρατείαν καϊ τήν εσωτερικήν υπηρεσίαν 
τοΰ κράτους είναι καταλλ/)λότατον, άλλά καί όλως 
άχρηστον ώς πρός τόν σκοπόν τοΰτον άν ήτον , 
έπρεπε μ ’ όλον τοΰτο νά συγκροτηθή καί νά οιατ.*ρη- 
θη μόνον καϊ μόνον ώς μέσον προπαρασκευης καί δι
δασκαλίας.

Κ αθ’ δσον δ’ άφορα τό πυροβολικόν, είναι δυνατόν 
νά προπαρασκευασθη μέγας αριθμός πυροβολιστών, άν 
ληοθη τό μέτρον, πρώτον μέν τό σώμα τοΰ πυροβο
λικού νά διπλασιασΟη, έλαττουμένων τών άλλων σω
μάτω ν, έπειτα δέ νά κατατάττουν εις αύτό όλους τούς 
έκ τών κατοίκων τών νήσων στρατευσίμους, καί μά
λιστα τούς έχοντας ήδη ναυτικήν πείραν.

Ά λ λ ’ έν περιπτώσει καθ’ ήν όλα ταΰτα ήΟελον εύ- 
ρεΟή προπαρεσκευασμένα, ήΟελεν είπει τ ις , εις τ ί ήθε
λαν μάς χρησιμεύσει μή ύπάρχοντος στόλου ; Ά π α ν - 
τώμεν· όστις εύρίσχεται προπαρεσκευασμένος, ποτέ·δέν 
μετανοεί· Έ άν μέν δέν παρουσιασΟη ή περίστασις δι’ήν 
προπαρασκευάζεται, δεν χάνει τίποτε· έάν όμως ή μέν 
περίστασις παρουσιασΟη, ό δέ άνθρωπος εύρεΟή ανέ
τοιμος δέν στερείται τό παν ; ό δέ Π λούταρχος λέγει

δτι τίποτε δέν φέρει π'λειοτέραν αισχύνην είς τόν ς-ρα- 
τηγόν δσον ή έκφρασις « ού προσεδόκησα. η

Ά λ λ ’ έως νά γένωσιν όλα ταΰτα δέν είναι αρά γε 
ένδεχόμενον νά βελτιωΟη ή κατάστασις τοΰ έθνους ; 
Δέν εΐναι ένδεχόμενον νά παρουσιασθώσιν εύνοϊκαί καί 
εύεργετικαί εϊς τό έθνος περιστάσεις ·, Ά λ λ ά  καί τ ί
ποτε τέλος πάντων νά μήν έπέλθη, αύτή καθ’ έαυτήν 
ή κατάστασις τοΰ ναυτικοϋ μας ήμπορεΐ νά θεωρηθη 
σπουδαιοτάτη. Ό τα ν  ήμεις έχωμεν δλην τήν άναγ- 
καίαν πρός σύστασιν στόλου ύλην. είναι αρά γε  άδύ- 
ναΐον άλλη δύναμις εχουσα πλοΰτον νά ζητήση τήν 
συμμαχίαν μ α ς ; καί ή ένωσις τών δύω τούτων μέσων 
νά έπιφέρητήν σύστασιν τοΰ στόλου ·, Ά λ λ ά  και πραγ- 
ματικώ ς νά μήν λάβη χώραν τό τοιοΰτον, μόνη ή ιδέα 
ότι δύναται ποτέ νά γενη τοΰτο, θέλει καταστήσει ό- 
λιγώ τερον έπιθετικούς καθ’ ήμών τούς άλλους.

Ά λ λ ’ εκτός όλων τούτων, ή τάσις μόνον πρός βελ- 
τίωσιν τής καταστάσεως ήμών θέλει δώσει είς τό έ
θνος μας ηθικήν βαρύτητα, ώστε διά τήν έπί τών μ ι
κρών καλήν διεύθυνσιν, ν’ άνατεθη εις αύτό καί μεγα- 
λητέρων πραγμάτω ν διεύθυνσις. « Έ π ί όλίγα  ής π ιςό ς  
έπί πολλών σε καταστήσω ».

Ά ποπερατοΰντες τάς παρατηρήσεις ταύτας όφείλο- 
μεν νά προσθεσωμεν ότι ό άδύνατος εΐναι πάντοτε έρ- 
μαιον τοΰ ϊσχυροτέρου, καί όστις δέν προσπαθεί μ ’δλας 
τας ουνάμεις του νά βελτιώση τήν κατάστασιν του 
καθιστάμενος ισχυρότερος, άντιβαίνει εις τούς νόμους 
τής φυσεως τούς παραγγέλλοντας τήν άπόκτησιν τών 
προς υπερασπισιν άναγκαίων μέσω ν εΐναι δέ κατας-ρο- 
φεις και όχι κυβερνήται εθνών όσοι παραμελοΰσι και



( Ί  μονον τών προς ΐσχυροποιησιν άναγκαίων μέσων, 
έστω ''•κι τό μικροτερον κα: τό  άσημαντώτερον.

— οοοο—

Κ  1 31 Ω λ .

Έκατηγόρησαν ώς λακω νίζοντχ τόν Ιίιμω να, έ/Λ 
έκ τών ένόοξοτερων στρατηγών των ’Αθηνών, καί έκ 
τών άκεραιότερον χαρακτήρα έχόντων Ε λλή νω ν, διότι 
όταν ή μέν Σπάρτη έκειτο όλ/; σωρός ερείπιων, άπο- 
τελεσμα τρομερωτάτojv σεισμών, οί δέ περίοικοι καί 
οί Ε ίλω τες άποστατήσαντες έπήρχοντο μέ τά  όπλα 
εις τάς χεΐρας κ α τ’ αύτής κινούμενοι άπό τρομερά έκ- 
οικήσεως αισθήματα, τινές δέ τών άσυνέτων δημαγω 
γών τών Αθηνώ ν έπρότεινον είς τούς Αθηναίους νά 
έπιπέσωσι καί αυτοί κατά της Σπάρτης καί νά έπιφέ- 
ρωσιν είς αύτήν τήν τελευταιαν πληγήν τής κατα
στροφής, ό Κίμων έμπνεόμενος άπό μεγαλοφροσύνης 
αισθήματα, άπόγενικώτερον πνεύμα καί όρθοτέρας περί 
τών γενικών συμφερόντων τής Ε λ λ ά δο ς ίοέας, είπεν 
ε:ς τούς ’Αθηναίους τόν άξιομνημόνευτον εκείνον λ ό 
γον « Μή έάτε τήν Ε λλά δα  χω λήν, ουδέ τήν πόλιν 
έτερόζυγα η όστις έσωσε τήν Σπάρτην, καί συν αύτή 
οιεσωσε καί παρέτεινε τήν ίσχύν τής Ε λλά δος, γενό- 
μενος α ίτιος τή ς λάμποότητος καί δόξης, τήν όποιαν 
τά Σπαρτιατικά όπ?.α έπέφερον εις τήν Ε λ λ ά δα  έπί 
’Αγησιλάου καί άλλων ένδοξων αύτής στρατηγών* διό
τι Οαυμάζων τό πολίτευμα τής Σπάρτης καί σεβόμενος 
τήν όποιαν εΰρισκεν είς τούς πολίτας αύτής καί πο

λιτικήν καί ιδιωτικήν άρετήν, έσυνείθιζε νά λέγη πρός 
τούς ’Αθηναίους, οσάκις τούς έβλεπε παρεκτρεπομέ- 
νους είς άτοπα « άλλ’ ού Λακεδαιμόνιοί γ ε  τοιοϋτοι »* 
διότι ένα τών υίών του ώνόμασε Λακεδαιμόνιον, καί 
διότι προθυμότερον αύτός παρά πάντα άλλον προσέ- 
φερε τήν οικίαν του είς φιλοξενίαν τών Λακεδαιμονίων, 
οσάκις ούτοι διά πολ ιτικά ς ή ίδιωτικάς υποθέσεις έ- 
λάμβαν;ν άνάγκην νά έρχωνται είς τήν πόλιν τών 
'Αθηνών. ’Α λλ’ ήτο τοΰτο Λακωνισμός έπονείδιστος ; 
ήούνατο νά προσάψη μώμον είς τήν διαγωγήν τοϋ ί ί ί -  
μωνος; Ή μ ε ΐς  νομίζομεν όχι. Καί μολοντούτο ή μομ
φή αύτη παρ’ ολίγον νά φέρη τόν Κίμωνα είς τόν τά 
φον (α) φιλοτιμούμενον ν’ άποδείξη διά τών πραγμά
των ότι δέν είναι φίλος τών Λακεδαιμονίων, εΐμή μό
νον όταν αί άπαιτήσεις των είναι δίκαιαι, καί ότι τό 
αίσθημα τοϋ πατριωτισμού εΐναι καί τής φ ιλίας ταύ
της άνώτερον είς τήν καρδίαν του. Έφρόνει άρά γε 
τά  τών Μακεδόνων ό Φωκίων όταν βλέπων άφ’ ενός 
μέν τήν κατά τάς έκστρατείας άταξίαν τών συμπολι
τών του καί τήν θρασύτητα τών έν Ά θήνα ις δημ αγω 
γώ ν, άφ’ ετέρου δέ τήν στρατιωτικήν έξάσκησιν τών 
μακεδονικών στρατευμάτων, τά  όποια άποθνήσκων ό 
Φ ίλ ιππος έγκα τέλειπεν . είς τόν νέον καί πρός στρα- 
τιω τικάς πράξεις σπαργώντα ’Αλέξανδρον, έσυμβούλευε 
τούς Α θηναίους νά μήν έρεθίζωσι τον κοιμώμενον λέ-

(α )  Ά ν  έσυγ/ώ ρουν είς τόν Κίυ.ωνα νά ταρε'->ρε9·?ί είς τόν 

κατά  Λακεδαιμονίων άγώ να ήθελε φονευΟη καί αύτός ό|-/.οϋ ρ.έ 
τους στενωτέρους κα'. σηναντικωτέρους τών οΟ.ων του ; δ ’α  /.« -  

τ « τέρ ω ).



ο ν τα ; Ό τα ν  άναλογιζόμενος τά  δεινά τοΰ ρ,ετχξύ τών 
'Ελλήνων πολέμου άφ’ ένός, χαί άφ’ ετέρου τό μέγα 
καί πρός ίσχύν καί πρός δόξαν όφελος της 'Ελλάδος, 
άν ό πόλεμος ήθελε μεταβιβασΟή άπό της Ε λλά δος 
εις τήν Άσ'.αν, προέτρεπε τόν Α λέξανδρον είς τοΰτο 
δει/.νύων τό μέγα  καί ευρύ κατά τήν ’Ασίαν στάδίον 
τή ς  δόξης του, έσυμβούλευε δέ καί τούς συμπολίτας 
του νά παραχωρήσωσιν είς αύτόν τήν αρχηγίαν τοιαύ- 
της κατά τών βαρβάρων εκστρατείας ·, Έμακεδόνιζεν 
ό Φ ωκίων, όστις άπέβαλε τά  μεγαλοπρεπή δώρα τοΰ 
’Αλεξάνδρου, είπών ότι άν ό ’Αλέξανδρος φρονή καλά 
υπέρ τής 'Ελλάδος, εχει δωρεάν τήν φιλίαν τ ο υ ; Ό τα ν  
άποβάλλων τάς δωρεάς τοΰ ’Αντιπάτρου ελεγεν « Οΰ 
ούνασαι, ώ ’Α ντίπατρε, καί φίλω καί κόλακί χρή- 
σΟαι Φωκίωνι »; Δέν ήτο βέβαια τοΰτο μακεδονισμός, 
άλλ’ άκριβής τών πραγμάτω ν διάγνωσις, καί κρίσις 
όρθή περί τοΰ κατά τάς περιστάσεις καί τόν καιρόν 
αρμοδίου πολιτεύματος τής πατρ ίίος του. Εύρίσκομεν 
δμως κατά τήν αύτήν εποχήν τοΰ Φωκίο^νος παράδειγ
μα μακεοονισμοΰ είς τόν Δημάδην, ένα τών Ορασυτέ* 
ρων καί άπληστοτέρων δημαγωγών τών ’Αθηνών, δ;ά 
τον όποιον πρός άντιπαράΟεσιν τής άρετής τοΰ Φ ω- 
κιωνος έλεγεν ό αύτός ’Α ντίπατρος « Έ κ  δύω φίλων, 
τούς όποιους έχει έν ΆΟήναις τόν Φωκίωνα καί τόν 
Δημάδην, τόν μέν πρώτον, ποτέ δέν ήδυνήΟη νά πείση 
διά νά λάβη δώρον, τόν δέ Δημάδην ποτέ δέν ήδυνήΟη 
νά έμπλήση δώρων ».

Το ιοΰτον προ:ίμιον ένομίσαμεν άναγκαϊον νά προ- 
τάξωμεν είς τόν βίον τοΰ Κίμωνος εχοντες πρό όφθαλ- 
μών δτι άροΰ άπεκτήσαμεν ελευθερίαν και αυτονομίαν,

καί εύρισκόμεΟα είς διαρκείς μετά τών ξένων εθνών 
σ;/έσεις, δέν θέλουν λείψει περιστάσεις καΟ’άς είς πο7ν- 
λούς ένδέχεται ν’ άποδίδεται ή πρός τ ι έθνος έξιοια· 
σμένη σχέσις, όποιαν τήν άπέδιδον είς τόν Κίμωνα- 
ά λ λ ’ δστις κυριεύεται άπό αληθή πατριωτισμοΰ αισθή
ματα  οφείλει νά σκέπτεται ώς ό Κίμων καί ό Φ ωκίων, 
καί νά λέγη έκάστοτε ώς ο τελευταίος αύτών «ούδύ-  
νασαι καί φίλω καί κόλακι χρήσΟαι Φωκίωνι », καί ν’ 
άπέχη μακράν τής πονηριάς καί απληστίας τοΰ Δημά- 
δου, διότι άλλω ς δύνανται νά ειπωσι καί περί τούτου 
δ ,τι έλεγον καί περί εκείνου άλλοτε, δτι πολιτεύεται 
τής πατρίδος του τά ναυάγια.

Ό  Κίμων ήτον υίός τοΰ Μ ιλτιάδου, τοΰ κατά τόν 
Μαραθώνα νικήσαντος τούς ΙΙέρσας, καί τής Ί ίγ η σ ι-  
πύλης, Ουγατρός τοΰ έν Θράκη Βασιλέως Ό λόρου. 
ΑποΟανοντος τοΰ Μιλτιάδου έν τή φυλακή, διότι δέν 
είχε νά πληρώση πεντήκοντα τάλαντα, είς τά  όποΐα 
είχε καταδικασΟή, ό Κίμων έμεινε πολύ νέος άνευ προ
στασίας καί, ώς λέγουν, δέν έλαβε καλήν καί έλευΟέ- 
ριον ανατροφήν έκατηγορήΟη μάλιστα ώς άτακτος 
καί πολυπότης. Δέν ειχε μέν δεινότητα καί στωμυλίαν 
αττικήν, ήτον όμως γενναίος καί μέ χαρακτήρα άλη
Οή καί άπροσποίητον. Έ νώ  δέ ειχε τόλμην ώς ό Μ ιλ
τιάδης, σύνεσιν ώ ς ό Θεμιστοκλής, ήτο δικαιότερος 
άμφοτέρων, καί ανώτερος κατά τήν πολιτικήν αρετήν.

Ιίρώ τος άνεγνώρισε τήν άξίαν καί σπουδαιότητα 
τή ς συμβουλής τοΰ Θεμιστοκλέους, τοΰ νά άφήσο;σι 
τήν πόλιν καί νά καταφύγωσιν είς τά  πλοΐα  έπί τοΰ 
μηδικοΰ πολέμου, καί πρώτος έβαλεν αύτήν είς ενέρ
γειαν άναβάς όμοΰ μέ τούς φίλους του εις τήν άκρο-



ί» λ ιν  διά νά εναπόθεση εις τον ναόν τής ’Αθήνας χ α 
λινόν τινα τόν όποιον έκράτει εΐς τάς χεΐράς του, ά- 
ποοεικνυων με τοΰτο ότι κατά τήν παρούσαν περιστα- 
σιν δεν χρειάζεται ή πόλις ιππικήν άλλά ναυτικήν 
δύναμιν. Λαβών ώε άπό τόν ναόν άσπίοα άπό τά  έν 
αύτώ κρεμάμενα αφιερώματα, κατέβαινε φαιδρός πρός 
k/jv θάλασσαν, οπερ ένεπνευσε μέγα  θάρρος καί είς τους 
Λοιπούς Αθηναίους, ώστε έβαλαν είς πλήρη ενέργειαν 
τό σχεοιον τοΰ Θεμιστοκλέους, τά όποιον Ισωσε τότε 
τήν Ε λλ ά δα .

Η  τόλμη καί η άνδρία, μεθ’ ής ήγωνίσθη κατά τήν 
ενοοςον ταυτην πάλην, ένέπνευσαν αγάπην είς τούς πο- 
λ ιτα ς  προς αυτόν, ώ ;ε  πολλοί αυνηθροίζοντο περί αυ
τόν, παρακινοΰντές τον νά σκέπτεται ήδη καί ν’ άνα- 

εργα άξια τοΰ Μαραθώνος* ά λλ’ ο ,τι ήνοιξε καί 
κατεστησεν εύρυτερον τό πολιτικόν αΰτοΰ στάδιον ύ
πήρξεν άφ ενός μέν ή πρός τόν Θεμιστοκλέα δυσαρέ
σκεια τών πολιτώ ν, διότι όσον ό Θεμιστοκλής κατέστη 
αγέρωχος και περιαυτολογώ , τόσον ό Κίμων ήτον 
άπλοΰς, αφελής καί πρά^ς, άφ’ ετέρου δέ ή προστασία 
και εύνοια τοΰ Άριστείδου, όστις βλέπων πολιτικήν 
ευφυΐαν είς τό ήθος τοΰ Κίμ-υνος, έπροσπάθει νά τόν 
καταστήση άντιπαλον εΐς τήν τόλμην καί δεινότητα 
τοΰ Θεμιστοκλέους.

Μετά τήν φυγήν τών ΙΙερσών άπό τής Ε λ λ ά δο ς ό 
Κίμων διωρίσθη στρατηγός όμοΰ μέ τόν Ά ριστείοην 
έπί τοΰ έξ^Χθοντος πρός καταοίωξιν τών έχθρών στό
λου. Ειχον δέ τότε τήν κατά θάλασσαν άρχήν οι Λα- 
κεδαιμόνιοι, τήν οποίαν εΐχον αναθέσει είς τόν Παυσα
νίαν. Θ Κίμων κατώρθωσε νά καταστήση μεγίστην

τάξιν καί πειθαρχίαν εΐς τούς συμπολίτας του, ώστε 
νά διακρίνωνται μεγάλω ν ίλώ ν τών λοιπών Ελλήνων. 
’Επειδή δέ ό Παυσανίας έφέρετο βαρβάρως καί αύθα- 
δώς πρός τούς συμμάχους, ό Κίμων έκ συμφώνου με
τά  τοΰ Άριστείδου, φερόμενοι άγαθώς καί περιποιη
τικών πρός αύτούς κατώρθωσαν νά έλκύσωσίν όλων 
αύτών τήν αγάπην, καί νά λάβωσι πραγματικώ ς τήν 
άρχηγίαν, τήν όποιαν κατά τό φαινόμενον μόνον ειχον 
οί Λακεδαιμόνιοι. ’Ακολούθως όμως, παραστησαντες 
είς τήν Σπάρτην πόσον επιζήμιος άπέβαινεν ή οιαγω- 
γή  τοϋ Παυσανίου είς τά  κοινά τών Ε λλήνω ν συμφέ
ροντα, κατώρθοοσαν νά πείσωσιν αύτήν ν’ άνακαλέση 
τόν Παυσανίαν.

Κατασταθείς ούτως ό Κίμων αρχηγός τής έκστρα
τείας ταύτης, καί μαθών ότι Πέρσαι, άνήκοντες είς 
σημαντικάς οίκογενείας καί συγγενείς τοΰ βασΓλέως, 
κατέχοντές τήν πόλιν Ή ίόνα , κειμένην έπί τφ  Στρυ- 
μόνι ποταμώ , ήνώχλουν τούς περί αυτήν κατοικοϋν- 
τα ς Έ λ λ η να ς, έπλευσε κατ’ αύτών, καί πρώτον μέν 
νικήσας έξω τής πόλειυς τ-.ύς Πέοσας τούς ήνάγκασε 
νά κλεισθώσιν έντός τών τειχώ ν αύτής, έπ :ιτα  στή- 
σας στενήν πολιορκίαν, καί έμποδίσας τήν εισαγωγήν 
τροφίμων, είς τοιαύτην έλλειψιν καί άνάγκην έφερε 
τούς πολιορκουμένους, ώστε νά βάλωσι πΰρ είς τάς 
οικίας καί νά κατακαώσι καί αυτοί καί όλη ή περιου
σία των. Τόν τόπον τοΰτον κατοικήσαντες άκολούθως 
οί Α θηναίοι έσυγχώρησαν νά έγγραφώσιν είς τού? 
Έ ρμ ας διάφοροι έπιγραφαί πρός έπαινον τοΰ Κιμωνος, 
ένω είς κάνένα τών προτέρων στρατηγών δέν έσυγχώ 
ρησαν τοιοΰτον τ ι.  Φαίνεται δέ δτι ο· ’Αθηναίοι εύχα»



ρκϊτήΟησαν πολύ άπό τήν πραξιν ταύτην του Ινίμωνος, 
διότι, οιά μεν τών άλλων στρατηγών άπέφυγαν τοΰ 
νά παθωσι δυστύχημα τ ι, χαί ύπερασπίσθησαν μόνον 
εαυτούς, διά τοΰ Κ ίρωνος όμως καί έβλαψαν τούς π ο 
λεμίους χαί τόπους· ικανούς απέκτησαν, όπου έκαμαν 
σημαντικάς άποικίας.

Εκυρίευσεν ό Κίμων καί τήν Σκύρον έξ α ιτίας τοι- 
αύτης. Οί κατοικοϋντες τήν νήσον ταύτην Δόλοπες, 
μή ένασχολούμενοι είς τήν γεωργίαν εζων άπό πειρα
τείας, τελευταιον κατήντησαν νά γυμνόνωσι καί τούς 
είς τήν νήσον των ερχομένους ξένους. Συλλαβόντες 
κατ αύτόν τόν τρόπον καί Θετταλούς τινας έμπορους 
τούς έγύμνώσαν καί τούς έφυλάκισαν* ά λλ’ ούτοι δρα- 
πετευσαντες εκ τής φυλακής καί προσφυγόντες είς το 
Αμφικτυσνικόν Συνέοριον έλαβον άπόφασιν καταδικά- 

ζουσαν τούς Σκυρίους ν’ άποζημιώσωσι τούς Θεττα- 
λους. Ά λ λ 1 έπείδή οι κάτοικοι τής Σκύρου δέν ήθελον 
νά πληρώσωσιν όλοι κοινώς τά  χρήματα , ά λλ’ άνέ- 
Οετον τό βάρος είς τούς άρπάσαντας τά πράγματα  τών 
Θ ετταλών, οί τελευταίοι οΰτοι φοβούμενοι μήν ύπο- 
χρεωθώσιν είς τοΰτο παρά τών συμπολιτών των, έπρο- 
σκαλεσαν τόν Κίμωνα νά παραλαβή τήν πόλιν τήν ο
ποίαν ήσαν έτοιμοι αύτοί νά τοΰ παραδώσωσι. Ιίαρα- 
λαβών ό Κίμων τήν νήσον κατέπαυσε τήν πειρατείαν. 
Επειδή δέ ύπηρχε χρησμός νά μετακομίσωσιν εις Α 

θήνας τά  όστά τοΰ Θησέως, όστις φυγών έξ Α θηνώ ν 
εις  Σκύρον έδολοφονήθη εκεί παρά τοΰ Λυχσμήδους, ό 
Κίμων έπεφορτίσΟη νά άνεύρη τόν τάφον αύτοΰ· άνευ- 
ρών δέ μόλις αύτόν, καί λαβών τά  όστά είς τήν ιδίαν 
αύτοΰ τριήρη τά μετέοερεν είς Α θήνας μεγαλοπρεπώ ς,

όπερ έπροξένησε ρεγίστην εύχαρίστησιν είς τόν λαόν 
τών Α θηνώ ν.

Ά ποκτήσας άπό τάς εκστρατείας ό Κίμων ικανήν 
περιουσίαν, ό ,τι ώφελήΟη άπό τούς πολεμίους τόέξώ - 
δευε πρός όφελος τών πολιτών. Ά φαιρέσας τούς φραγ
μούς τών άγρών του έδωκεν είς τούς πτω χούς καί 
τούς ξένους εξουσίαν νά λαμβάνωσιν άπό όλα τά  έν 
αύτοις όπωρικά· κατεσκευάζοντο δέ είς τήν οικίαν του 
καί φαγητά, λ ιτά  μέν, ά λλ1 έπαρκοϋντα είς πολ'λούς, 
καί ό Οέλων άττό τούς πένητας είχε τό έλεύθέρον νά 
εισέρχεται είς τήν οικίαν καί νά δειπνή. Ε ίχε δέ μαζί 
του, οσάκις έξήρχετο τής οικίας του, νέους τινάς κα
λώς ένοεουμένους, έάν δέ καθ’ όδόν άπήντα γέροντας 
έκ τώ ν πολιτώ ν ένοεουμένους πτω χικά , έδιδεν είς αύ
τούς έκ τών ένδυμάτων τά όποια έφερον οί μ ετ1 αύ
τοΰ νέοι. Οί αύτοί δέ νέοι ειγον  μ.Ο1 εαυτών καί χρή
ματα, καί όταν άπήντων κατά τήν αγοράν πολίτας, 
οιτινες ήσαν μέν πρότερον έν καλή καταστάσεί, τότε 
δέ ειχον καταντήσει είς ένδειαν, πλησιάζοντες είς αύ
τούς τούς έβαλλαν εις τάς χεΐρας τά  χρήματα  έν σιω
πή καί άνευ τινός έπιδείξεως· διό κατήντησαν νά λέ
γουν γενικώ ς περί τοΰ Ιίίμω νος, ότι άποκτα τά χρή - 
ρ.ατα διά νά τά  μεταχειρίζεται, τά  μεταχειρίζεται δέ 
διά νά τιμάτα ι. Τινές ύπελάμβανον ώς κολακείαν πρός 
τόν όχλον τόν τρόπον τοΰτον τοΰ Κίμωνος, ά λλ’ ή 
άλλη αύτοΰ δ ιαγω γή , ούσα άριστοκρατική καί λακω 
νική, άπεδείκνυεν έσφαλμένας τά ς ιδέας των. Τοσοΰτον 
δέ μάλλον, καθ’όσον καί πρός τόν Θεμιστοκλέα άντέ- 
στη μετά τοΰ Ά ριστείδου, και πρός τόν ’Εφιάλτην 
ύστερον μόνος του, διότι ό μεν πρώτος έκολάκευε πέ-



pa - t i l  δέοντος τόν % o v ,  ό δεύτερος οέ όιότι ήλά τ- 
τωσε τήν δύναμιν τής βουλής τοΰ Αρει ου ΙΙαγου πρός

χάριν τοΰ δήμου.
Ό  Κίμων διέμεΐνε καθαρός πάσης δωροδοκίας, άν 

καί έκτος τοΰ Άριστείδου καί ’Εφιάλτου όλοι οί λο ι
ποί κατά τό μάλλον καί ήττον κατηγοροΰντο ώς υπο
κείμενο: εΐς τοΰτο τό πάθος· άναφερετ,.ι δε καί παρά
δειγμά τι περί τοΰ άδωροδοκήτου αύτοΰ τό εξής. Ροι- 
σάκης τ ις , άποστατήσας άπό τόν βασιλέα τώ / ΙΙερσων, 
καί έλΟών εΐς ’Αθήνας με πολλά χρήματα, οια νά έπι- 
καλεσθη ύπεράσπισιν, επεσεν είς τά ς χεϊρας τών συκο
φαντών οιτινες τόν κατεσπάραττον. Μή βλέπων δέ τρό
πον διά νά διαούγη τάς χεΐρας αύτών κατεφυγεν είς 
τόν Κίμωνα επικαλούμενος τήν προστασίαν του· διά νά 
επιτυχή δε ά 3φαλέ~τερον, εΟεσε παρά τήν Ούραν αύ
τοΰ δύω φιάλας, γεμίσας αΰτάς τήν μέν με άργυροΰς 
ττν  δέ μέ χρυσοΰς δαρεικούς. Ο Κίμων ίδών ταύτας 
καί μ ε ιδ ιά ιζς «Τι προτιμάς; ειπε πρός τόν άνθρωπον 
το ΰτ .ν , μισθωτόν ή φίλον νά έχης τόν Κίμωνα»; Α - 
παντήσαντος δέ τούτου ότι προτιμά νά τόν εχη φίλο /·
« Αοιπόν, είπεν ό Κ ιμων, λαβε αύτά και ύπαγ~ όταν 
είμαι φίλος, δύναμαι καί αύτά νά τά  μεταχειρισθώ ό

ταν λάβω ανάγκην. «
’Επειδή δέ οι σύμμαχοι τ ώ ν ’Αθηναίων, μετά τήν άπο- 

μάκρυνσιν τών Π ερσώ ν,μή βλεποντες κανένα κίνόυνον, 
καί έπιθυμοΰίτες νά ήσυχάσωσι πλέον καί νά ζώσιν έν 
ειρήνη διά τής γεω ργίας, δέν ήθελαν ούτε πλοΐα 
ούτε άνθρώπους νά δώσωσι οιά τά ς εκστρατείας, 
οΕ μέν άλλοι στρατηγοί τώ ν ’Αθηναίων ή ν ά γ κ α , ο ν  τούς 
συμν.άχους νά έκτελώ?ι τά  συμπεφωνημένα, καί έτ ι-

μώρουν τούς μή έκτελοΰντας αύτά, διά τό όποιον καθί
σταντο επαχθείς καί δυσάρεστοι πρός τούς συμμάχους· 
ό Κίμων όμως έπροτίμησε τόν άντίθετον δρόμον κατά 
τήν στρατηγίαν του* βίαν μέν δέν έπέφ-.ρεν εΐς κανένα, 
άλλά λαμβάνων χρήματα καί πλοΐα κενά άπό τούς 
συμμάχους, όσοι δέν ήθελον νά έκστρατεύσωσι μεθ’ έ- 
αυτοΰ, αύτούς μέν τούς άφινεν ήσύχους είς τάς οΐκια- 
κάς τιον εργασίας, άφοΰ οέν η’σθάνοντο οΕ ίδιοι πόσον 
άτύμφορον ήτον είς αύτούς νά κατασταθώσιν άνίκανοι 
πρός πόλεμον διά τής άπό τάς εκστρατείας έλλείψεως, 
έμβιβάζων δέ είς τά  πλοία  πολλούς έκ τών ’Αθηναίων 
εναλλάξ, καί γυμνάζων αύτούς είς τά ς έκστρατείας, 
κατώρθωσε νά καταστήση αύτούς κυρίους τών συμμά
χω ν διά τών χρημάτω ν τα όποια έχορήγουν αύτοί οί 
toto:.

Διά τών άλληλοδιαδόχων εκστρατειών του ό Κίμων 
κατώρθωσε νά συστείλη πολύ καί νά ταπεινώση τ ή /  
δύναμιν τοΰ βασιλέως τών ΙΤερσών, άλλα μέν μέρη τή ς 
έπικρατειας αύτοΰ έκπορθών, άλλα δέ προσλαμβάνων 
άποστατοΰν~α άπ’ εκείνον, άλλά τό λαμπρότερον αύτοΰ 
εργον ύπήοξε κατά τόν Εύρυμέδοντα, όπου έν μια η
μέρα ένίκησεν είς δύω μ άχας καί κατά γ η ν  καί κατά 
θάλασσαν. Ό  Κίμων μαθών ότι πρός βοήθειαν τών 
Περσών ήρχετο καί στόλος τ ις  Φοινικικός άπό εξή
κοντα περίπου πλοΐα  συγκείμενος, καί θέλων νά προ- 
λάβη ταΰτα, επλευσεν εναντίον τοΰ περσικού στόλου μέ 
άπόφασιν νά τόν βιάση είς μάχην πρό τής άφίξεως τών 
Φ οιν ίκω ν .  ΟΕ ΓΓέρσαι κατ’ άρχάς μή εχοντες σκοπόν 
μάχης άπεσύρθησαν εις τόν ποταμόν, ά λ λ ’ ύστερον 
βλέποντες τήν άπόφασιν τών ’Αθηναίων τοΰ νά έλθω-



Civ άφεύκτως εις σύγκρουσιν, έξέπλευσαν καί αύτοί 
Ιχοντες διπλάσιον περίπου αριθμόν πλοίων, άλλά μή 
δυνηθέντες ν’ άντικρούσωσι τήν ορμήν τών ’Αθηναίων 
έτράπησαν είς φυγήν, καί άλλοι μέν έξήλΟον είς τήν 
ξηράν όπου ήτον ο πεζικος στρατός, άλλοι Oi /.ατ** 
στοάφησαν κατά θάλασσαν ύπό τών ’Αθηναίων.

Βλέπων οέ ό Κίμων δτι ό πεζικός στρατός τοΰ 
έχθροΰ συνήλΟεν είς τό παράλιον διά νά δώση βοήθειαν 
είς τό ναυτικόν, καί ήτον έτοιμος καί άκουραστος, έδί- 
σταζε κατ’ ά ρ /ά ς νά διατάξη άποβασιν βλέπων δμως 
τούς ’Αθηναίους έχοντας μέγα θάρρος ώς έκ τής νί
κης, καί πολλήν προθυμίαν πρός νεον άγώνα, τούς 
άπεβίβαζεν είς τήν ξηράν καί αύτοί έφορμοΰσαν κατά 
τών πολεμίων τρέχοντες καί κραυγάζοντες. Οί ΙΙερσαι 
έδέχθησαν άνδρείως τήν σύγκρουσιν, καί συνεκροτήΟη 
ίσ /υρά καί πεισματώδης μ άχη , είς τήν όποιαν έφονευ- 
Οησαν πολλοί καί σημαντικοί έκ τών ’Αθηναίων, άλ
λά τέλος κατώρΟωσαν νά τρέψωσιν εις φυγήν τούς 
εχθρούς, τών οποίων οιήρπασαν και τό στρατοπεδον. 
Έ  μάχη  αΰτη, καθ’ ήν οί ’Αθηναίοι ελαβον διακόσια 
περσικά πλοΐα α ιχμάλω τα, έκτος τών καταστραφεντο)ν, 
τόσον έταπείνωσε τό φρόνημα τοΰ βασιλέως τών 13ερ- 
σών, ώστε παρεδέχΟη τήν περιβοητον συνΟηκην ειρη- 
νης καθ’ ήν ό έχΟρός έπρεπε ν’ άπέχη « ίππου δρόμον 
άπό τάς έλληνικάς Οαλασσας, και εντός Κυανεων και 
Χελιοονίων νά μήν πλέη μέ μακράν καί χαλκέμβολον 

νήα. »
Έ κ  τής πωλήσεως τών λαφύρων δσα παρά τών ε χ 

θρών έλαβεν ό Κ ίμων, όχι μόνον χρηματικός ώφελείας 
έλαβεν ό δήμος ίκανάς,άλλ  εύκολυνΟη να κατασκευασ/]

/α ι τό νότιον μέρος τοΰ τείχους τής άκροπόλεως. Λ έ
γουν οε δτι καί ό Κ ίμων πλουτισΟείς άπό τήν περί^ 
στασιν ταύτην έκαμε τά έξοδα διά νά Οεμελιώσωσι μέ- 
ρ^ς τών μακρών τειχώ ν, όπου εΐχον άπαντήσει δυσκο- 
λια 3 οιο'. το βαλτώοες τοΰ τοπου, εστολισε οέ μέ δεν
δροφυτείας καί τήν αγοράν έφερεν ΰδατα είς τ ή ν ’Ακα
δημίαν κόσμησα; αύτήν καί μέ συσκίους περιπάτους 
καί μέ δρόμους καθαρούς.

Εκπλεύσας ποτέ διά νά κυριεύση τήν Χερρο'νησον 
κατεχομενην παρά τών ΙΤερσών, καί έχων μόνον τέσ- 
σαρας τριήρης, έκαταφρονήΟη παρ’αύτών οιά τήν όλε- 
γοτη τα  τής ουνάμεως, ενώ αύτοί ειχονκα: τήν συμμα- 
χίαν τών πέριξ Θρακών. Ά λ λ ’αύτός έφορμήσας μέ τάς 
τέσσαρας τριήρης του εκυρίευσεν δλας τάς τών εναν
τίω ν, ούσας δεκατρείς. Ά πβδιώ ξα ς λοιπόν τούς ΙΤέρ- 
σας, καί νικήσας τούς Θράκας, έφερεν ύπό τήν έξου- 
σιαν τής πολεως τήν Χερρόνησον. Μετά τήν πραξιν 
ταυτην έπολεμησε τούς Θασιους άποστατήσαντας, 
έκυρίευσε τριάκοντα τρεΐς τριήρης αύτ ών ,  υπέταξε 
τήν πόλιν των διά πολιορκίας, έκυρίευσε καί τά με- 
ταλλεΐατοΰ χρυσοί) τά όποια έξουσίαζον οί βάσιοι είς 
τήν πέραν στερεάν, όμοΰ καί δλον δσον τόπον εξου
σία,ον αύτοι. Ά λ λ ’ ενώ, μετά. τά ς πράξεις ταύτας, έ
φαίνετο πολύ εύκολον νά προχωρήση πρός Μακεδονίαν 
καί νά έξουσιάση πολΰν τόπον αύτής, ό Κίμων μή Οε- 
λ/]σας να πράξη τοΰτο, έδωκεν αιτίαν νά κατηγορηΟη 
δτι έπεισΟη οιά δώρων παρά τοΰ βασιλέως τής Μακε- 
ιονιας Αλ-ςανορου, και μόλις οιεφυγε τ/^ν καταδίκην 
είσαχΟείς είς δίκην δ ι’ αύτό.

Διαμένων έν τή πόλει έ Κίμων δέν ά^ινε τόν δή-
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ρ.ον νά ύπερισχύσ'/j τή ς άριστοκρατίας, χαί νά λάβτ) 
αύτός όλην τήν δύναμιν. Ά φοϋ όμως ουτος έξέπλευ- 
σεν είς τήν έχστρατείαν, οι περί τόν Έ φαλτην, έν οίς 
ττο  καί ό Π ερικλής, μετέβαλαν τό πολίτευμα έπί τό 
δημοκρατικώτερον, άφαιρέσαντες τό μεγαλήτερον μ έ
ρος τών δικών άπό τόν Ά ρειον Π άγον, καί μεταβιβα- 
σαντες ταύτας είς τόν λαόν τοϋ όποιου αυτοί ήσαν 
κύριοι. Έ πανελθώ ν ό Κίμων καί ών δυσαρεστημενος 
διά τήν μεταβολήν, έπροσπάθει νά έπαναφέρη τά πράγ- 
γα τα  έπί τό άριστοκρατικώτερον όπως ήσαν έπί Κ λει- 
σθένους. Διά νά μήν έπιτύχη όμως τόν σκοπόν τοΰτον 
ό Κ ίμω ν, οί έναντίοι του, μεταξύ τών άλλων κατη
γοριών, τάς οποίας τοΰ άπέδιδον, τόν έκατηγόρησαν 
καί έπί Αακωνισμώ προτεΐναντες ότι ένα τών υιών 
του ώνόμασε Λακεδαιμόνιον, και ότι συνεχώς, ομιλών 
πρός τούς Α θηναίους, έσυνείΟιζε νά λέγη , όταν δεν 
ήρέσκετο είς τά παρ’ αύτών λεγομενα ή πραττομενα 
« Ά λ λ ’ οί Λακεδαιμόνιοι δέν είναι τοιοΰτοι. » Α λλ 
ό ,τι πλειότερον συνετέλεσεν είς τό νά έπ ιτυχη  το σχε- 
διον τών έναντίων του ήτο τό άχολουθον. Καταστρα- 
φείσ/]ς τής Σπάρτης ολοκλήρου άπό τρομερον τινα 
σεισμόν, όλοι οί περίοικοι καί οί Ε ίλω τες άπεστάτη- 
σαν κατά τών Λακεδαιμονίων, καί συμμαχήσαντες 
μετά τών Μεσσηνιων έκινηθησαν εις πόλεμον κατά 
τών Σπαρτιατών, ούτοι δέ έπεμψ ίν εις ’Αθήνας ζ/]- 
τοΰντες βοήθειαν. ’Ενώ ό Εφιάλτης οεν αφίνε τ /jv 
πόλιν νά δώση βοήθειαν, λεγων ότι δεν πρεπει ν άνα- 
γείρουν πόλιν ουσαν άντίπαλον τών Α θηνώ ν, ό Κιμων 
έπεισε τούς Α θηναίους νά πεμψουν βοήθειαν, ειπων 
τόν άξιομνημόνευτον λόγον ότι δέν πρεπει ν άφησουν

«ούτε τήν 'Ελλάδα χω λήν, ούτε τήν πόλιν έτερόζυγα».
Οί Λακεδαιμόνιοι λαβόντες καί πάλιν ανάγκην άπό 

τούς Α θηναίους διά τόν έν Ίθώ μη πρές Μεσσηνίους 
και Ε ίλω τα ς πόλεμόν, τούς έπροσκάλεσαν αύΟις, καί 
οϋτοι προΟύμως μετέβησαν είς βοήθειαν α ύτώ ν ’ά λλ’ 
οί Λακεδαιμόνιοι φοβηθέντες τήν τόλμην καί λαμπρό
τατα  αύτών, τούς άπεπεμψαν μόνους αύτούς έξ όλων 
τών συμμάχων. Οϋτοι έπανελΟόν^ς και εχοντες δυσα
ρέσκειαν πρός τούς φίλους τών Λακεδαιμονίων κα- 
τώρΟωσαν νά έξοστρακίσωσι τόν Κίμωνα.

Κ α τ α τ ο  διάστημα, καθ’ ό διέμενεν ό Κίμων ώς έξ- 
οστρακισμένος μακράν των Α θηνώ ν, συνέβη νά δι«- 
βαινωσιν οί Λακεδαιμόνιοι πλησίον τή ς Α τ τ ικ ή ς  καί 
νά στρατοπεδεύσωσιν είς Τ άναγραν οί δέ Αθηναίοι 
έξήλθον κατ’ αύτών μέ σκοπόν νά σαγχροτήσωσι μ ά 
χην. Της μάχης ταύτης θέλω- νά συμμεθέξη χαί ό 
Κιμων ήνώθη μέ τούς έκ τή ς φυλής του καί ήτον 
πρόθυμός ν’ αντίκρουση τούς Λακεδαιμονίους· ά λ λ ’ οί 
έχθροί του φωνάζοντες καί διαδίδοντες ότι έχει σκο
πόν να κάμη ταραχήν εις τόν στρατόν, καί νά φέρη 
εις την πολιν τούς Λακεδαιμονίους, κατώρθωσαν ώστε 
ή Βουλή τών πεντακοσίων νά θεωρήση ταΰτα πιθανά, 
και να οιατάξη τούς στρατηγούς νά μή δεχθώσιν αύ
τόν εις τό στρατόπεδον.

Ο Κιμων άνεχώοησεν, ά λλ’ έπαρακάλεσε θερμώς 
τους φίλους του, όσοι μάλιστα έκατηγορήθ/ραν έπί 
Αακωνισμώ, ν ’ άγωνισθώσιν άνδρείως πρός τούς εχ 
θρούς οια νά δειξωσι δι’ έργων πρός τούς πολίτας ότι 
ή κατηγορία αύτη είναι ψευδής. Ουτοι δέ λαβόντες 
την πανοπλίαν τοΰ Κίμωνος είς τόν λόχον των, ώς
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νά έδιο'.κοΰντο o-TjOsv παρ’ αύτοΰ τοΰ ίδίόυ, καί ενω·· 
Οέντες όλοι όμοΰ ήγωνίσθησαν μέ τοσαύτην άνδρίαν 
χαί έπιμονήν, ώστε όλοι οντες εκατόν κατά τόν αριθ

μόν έφονεύθησαν.
Τό συμβάν τοΰτο εφερεν εις μεταμελειαν τούς Α·* 

θηναίους, διότι αδίκως έχατηγόρησαν τούς ανθρώπους. 
Έ κ  τούτου οέ έμαλακυνθη και ή πρός τόν Κιμωνα ά- 
γανάχτησις, ώστε άφ’ ένός μεν εχσντες ύπ όψιν των 
τά ς ευεργεσίας του, άφ’ ετέρου δέ Ιχοντες ^ανάγκην 
αύτοΰ, διότι ένικήθησαν έν Τανάγρα εϊς μεγάλην μά
χην, και διότι τό ερχόμενον εαρ ήτον υποψία νά είσ- 
βάλη Πελοποννησιακός στρατός είς τήν ’Α ττικήν, έ- 
προσκάλεσαν τόν Κίμωνα δ:ά ψηφίσματος, ό'περ εγρα- 
ψεν ό ίδιος Περικλής, εις τών εναντίων τοΰ Κίμωνος.

Έ πανελθώ ν ό Κίμων διέλυσεν αμέσως τόν π όλε
μον καί εφερε τάς πόλεις είς συμφιλιωσιν. 1 ενομε- 
νης δέ τής ειρήνης, βλέπων ό Κίμων οτιοι  Αθηναίοι, 
συνειθίσαντες είς τόν πόλεμον οεν ηούναντο να μενω- 
σιν ήσυχοι, καί μή Οέλων άφ’ έτέρου ώστε οι Ε λ λη 
νες βλέποντες αύτούς περιπλέοντας μέ πολλά πλοΐα 
είς τάς νήσους καί τήν Πελοπόννησον νά 7*άβωσιν ά- 
οορμήν εμφυλίων πολέμων, καί νά γεννηθώσι παραπο- 
να κατά της πόλεως, άπεφάσισε νά μεταχειρισΟη πρός 
τούς βαρβάρους τήν πρός τόν πόλεμον προθυμίαν 
τών συμπολιτών του, διά νά τούς γυμνάζη καί συγ
χρόνως νά τούς πλουτίζη άπό τούς φυσικούς εχθρούς 

τών Ε λλήνω ν.
Έ το ιμ άσας λοιπόν διακοσίας τριήρεις άνεχώρησεν 

έξ ’Αθηνών, καί πέμψ ας εξήκοντα έξ αύτών είς Α ί
γυπτον μέ τάς 7.οιπάς ένίκησε τόν στόλον τοΰ Βασι-
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λεω ς τών ΓΙερσών, καί περιπλέων εφερεν είς τήν υπο
ταγήν τών Αθηναίων όιαφόρους τών παραλίων πόλεων, 
συγχρόνως οέ είχε καί τήν προσοχήν του είς τά 
κατά τήν Α ίγυπτον πλοία διά νά δώση έν άνάγκη καί 
ε ι, ταΰτα συνορομην. Α λλ’ ενώ προπαρεσκευάζετο είς 
μεγαν αγώνα καί έσκέπτετο περί καταστροφής τοΰ 
Ιίερσικοΰ Βασιλείου άπέθανεν άπό νόσον, ή άπό π λ η 
γήν τήν όποιαν έλαβε παρά τών εχθρών. Πριν δμως 
άποθάνη διέταξε τούς μ ε τ ’ αύτοΰ νά άναχωρήσωσιν 
έκεΐθεν καί νά έπανέλθωσιν είς ’Αθήνας χω ρίς-νά  κοι- 
νοποιήσωσι τόν θάνατόν του. Συνέβη δέ ώστε ούτε οί 
σύμμαχοι ούτε οί εχθροί νά μάθωσι τόν θάνατον αύ
τοΰ έν διαστηματι τριακοντα ημερών, καί οί ’Αθηναίοι 
έπανήλθον είς τάς ’Αθήνας Ιχοντες στρατηγόν τόν 
Κιμωνα κα: τοι άποθανοντα. ’Από τής εποχής ταύτης 
κανείς τών Ε λλή νω ν  στρατηγών δέν ελαβε τήν ιδέαν 
τοΰ πρός τούς βαρβάρους πολέμου* είς δλην δέ τήν 
Ελλάδα καταπλημμυρήσαντες οί δημαγω γοί καί οί 

ταραχοποιοί έπέφερον πλήθος εμφυλίων πολέμων καί 
μεγαλα  δεινά εις τούς Έ λλ η να ς, ώστε οί βάρβαροι 
ελαβον καιρόν νά έξουσ'άσωσιν δλας σχεδόν τάς συμ- 
μ αχ ικάς πόλεις, ενώ ούδέ γραμματοκομιστής τών 
Ηερσών ^ουναντο να ελθη εις αύτάς στρατηγοΟν- 
τος τοΰ Κίμωνος. Πόσον μέγα  δυστύχημα διά τά 
έθνη είναι ή στέρησις τοιούτων ενάρετων καί μεγάλων 
άνορών, οιτινες κατά τήν διάρκειαν τοΰ βίου των κατα- · 
σταινουσιν ενδόξους συνάμα καί εύδαίμονας τάς πα« 
τρίδας τω ν.
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ΙΝΎ ΠΚΑΙ Α Π Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ .

Μετέβαινον άπό Πειραιώς εΐς Ναύπλιον διά τοΰ ά- 
τμοκινήταυ* ό ουρανός ήτο καΟαρώτατος, καί ή σελή
νη διέχυνε μεγαλοπρεπώς τά ς άργυρας άκτίνας της 
κατά τόν.ορίζοντα. Ή  μία ακτή διεδέχετο τήν ά λ 
λην κατά τήν ταχείαν πορείαν τοΰ άτμοπλοίου* κύ
κλοι δέ διάφοροι έσχηματίσθησαν έπί τοΰ καταστρώ
ματος έκ τών έπιβατών, οιτινες, άν καί ύπ’ ούδεμιας 
ί'^ως φιλικής σχέσεως συνεοέοντο, έσύστησαν μολον
τούτο συνομιλίας δεικνυοντες οικειότητα οποίαν ούτ’ 
ειχον πριν εύρεθώσιν όμοΰ είς τό άτμοπλοιον, ούτε 
θέλουν πλέον λάβει άμα έξέλΟωσιν αύτοΰ. Τ άς συν
ομιλίας ταύτας έπροκάλει τρόπον τινα ό καιρός καί 
ή περίστασις. Εί’ς τινας έκ τών κύκλων τούτων ειχεν 
όλοτελώς σβεσθή ή ομιλία, τινών μέν έκ τώ ν επιβα
τών κοιμηΟέντων ήδη. τινών δέ ετοιμαζόμενων προς 
τοΰτο* είς άλλους δέ ήλαττοΰτο ή ζωηρότης τή ς συν- 
διαλέξεως , έκενωΟέντων όλων τών άντικειμενων 
τό όποια συνήθως λέγοντα ι είς τοιαύτας περιστάσεις 
καί τοιαύτας συνεντεύξεις, ότε έπλησιάζομεν ήδη εις 
τήν ’Ύ δραν, κα! ή πόλις άνεφάνη μακρόΟεν ύπό τήν 
μεγαλοπρεπή αύτής μορφήν, τής οποίας τήν λαμπρό
τη τα  ηύξανεν έτι μάλλον τό φώς τής σελήνης άντα- 
νακλώμενον άπό τάς λεύκάς καί μεγαλοπρεπείς αύτής 
οικοδομάς.

"Οταν ήκούσΟη φωνή « ή "Ι δρα ή Ί  δρα η όλοι έ- 
στρέψαμεν τα  βλέμματα πρός τήν ένοοξον ταυτην π ό 
λιν καί αμέσως αύτη ύπήρξε νέον άντικειμενον συνοια- 
λέξεω ς είς τούς μή διαλυΟέντας ετι κυκλους, Ε ις

τόν κύκλον, τοΰ οποίου καί εγώ  άπετέλουν μέρος, ύ- 
πήρχεν εις μεγάλου άναστήματος άνθρωπος, δστις ώς 
έκ τοΰ ένούματος καί τής προφοράς έφαίνετο άνήκων 
εί'ς τινα τών δύο ναυτικών νήσων. Κ ατά τό διάστη
μα τών άχρι τή ς  στιγμής ταύτης συνομιλιών, αύτός 
οέν κατεΟεσεν είς τον κοινόν έρανον τής συνδιαλέξεως 
εΐμή μονοσυλλάβους τινάς λέξεις, καί ταύτας οσάκις 
ηναγκαζετο νά τας μεταχειρισΟή έρωτώμενος παρά τ ι-  
νων έκ τών συνόιαλεγομένων, οίτινες τοΰ διέκοπτον τήν 
συνεχείαν τών σκέψεων άπό τάς όποιας έφαίνετο κα- 
τεχόμενος. Ή  φωνή περί τής πλησιάσεως είς τήν Ύ -  
οραν έφανη οτι πλειοτεραν έντυπωσιν καί συγκίνησιν 
εκαμεν είς αύτόν. Ά τενίσ ας ουτος περιπαθές πρός αύ
τήν βλέμμα, και προσηλώσας τοΰτο έπί τινας σ τ ιγ - 
μάς επ’ αύτήν, έφάνη κυριευόμενος άπό συλλογισμούς 
οιτινες έκαμαν νά ύγρανΟώσιν οί μεγάλοι καί μελάνες 
αύτοΰ οφθαλμοί. 'Π  κατάστασις αύτοΰ μοΰ ένέπνευσε 
συμπάθειαν, καί αύτη μοΰ έγέννησε τήν έπιΟυμίαν νά 
έλθω είς συνομιλίαν μ ετ ’ αύτοΰ* Προσποιούμενος δέ 
ότι δέν έννόησα τήν οποίαν ύπέστη άλλοίωσιν ,
• Κύριε, τοΰ εϊπον, νομίζω δτι εϊσΟε 'Υδραίος καί 
συναισΟανεσΟε εύχαριστησιν επανερχόμενος είς τήν έν
οοξον ταύτην νήσον, ή τ ις  τόσον ένεργόν μέρος έλαβε 
κατά τήνέπανάστασιν.—  Είμαι άληθώς 'Υδραίος, άπε- 
κρίΟ/] οϋτος, άλλά πολύν καιρόν^λείπω άπό εδώ. Ό τα ν  
κατά πρώτον ήδη έστρεψα τούς οφθαλμούς πρός τήν 
πολιν, καί έσυλλογίσΟην οτι ή πόλις αύτη ούσα έλευ- 
Οέρα, δταν δλη ή Ε λ λ ά ς  έστέναζεν ύπό τόν βαρύν 
τής τυραννίας ζυγόν, υπήρξε τό καταφύγιο ν ό'λων 
τών καταδιωκομένων καί κινουνευόντων 'Ελλήνων,



τούς οποίους παρεδέχθη ώς κατοίκους τη ς, έφιλοξέ- 
νησε καί έπλούτισεν δτι σήμερον τα τέκνα της έγ- 
χατχλείπουσιν αύτήν οιά παντός, μή δυνάμενα νά εχω - 
σιν |ν  αύτή άρτον δτι τά  μεγαλοπρεπή ταΰτα 
παλάτια  άπογυμνωΟέντα προηγουμένως άπό τά  αργυρά 
καί χρυσά σκεύη, καί άπό τά  λαμπρά καί μεγαλο
πρεπή έπιπλα, μένουν ήδη έρημα, ώστε νά κάμνωσιν 
αί γλαΰκες άφόβως τάς φωλεάς των είς αύτά· 
δταν ήλΟεν είς τόν νοΰν μου πώ ς άλλοτε έπανερχό- 
μην άπό τά ταξείδια καί τ,ώς τώρα, τοσοΰτον συνέ* 
κινήΟη ή καροία μου, ώστε δεν ήδυνήΟην νά πνίξω έν 
αΰτη τήν συναίσΟησιν τής λύπης μου, καί δάκρυα θερ
μά άνέδραμον είς τούς οφθαλμούς μου. Ποσάκις έγώ 
είσήλΟον είς τόν λιμένα τοΰτ:ν  οιοικών εν τών μ εγά 
λ η  τέρων πλοίων, τό όποιον ήτο βαρυφορτωμενον άπύ 
Ισ π ανικ ά  δύστηλα , καί άπό λαμπρά σκεύη καί 
έπ ιπλα  ! ΙΙόσον γαυριών προέβαίνον είς τήν πολιν 
Ιχω ν  νά αναγγείλω  πρός τούς φίλους καί σ»ρμετό
χους μου σημαντικώτατον κέρδος ! Ι ίώ ς  δέ ήδη ε
πανέρχομαι ύστερον άπό πολυετή απουσίαν ! έξηκο- 
λούΟησε στενάξας· ’Ό χ ι μόνον δώρα τινά οια, τά τέκνα 
μου δέν εύκολύνΟην νά προμηθευΟώ κατά τήν συνήθει
αν τών άπό μακρυνά ταξείίια  επανερχόμενων, άλλ’ 
ούδέ τά  πρός τροφήν άπαραιτήτως αναγκαία τής οικο
γένειας μου ήδυνήΟην νά οικονομήσω διά μίαν καν εξα
μηνίαν. Ειχον αποφασίσει νά μήν έπιστρέψω ο’όλου, 
άλλά τό πατρικόν φίλτρον καί αι παρακινήσεις τών 
φίλων μου μέ κατέπεισαν ά λλ’ ήδη πλησιασας και 
συγκρίνων τούς προτέρους χρόνους μέ τούς παροντας, 
Κ.αί βλέπων τοσαύτην μεγάλην διαφοράν μετενοησα,

ώστε πρό ολίγου διελογιζόμην νά μήν εξέλΟω όλοτζ- 
λώ ς τοΰ πλοίου. —  Είναι τώ  δντι άξια λύπης ή κατά- 
στασις αΰτη, εΐπον έγώ , ά λλ’ είναι έλπίς δτι θέ
λει ΟεραπευΟή, άφοΰ ή ίνυβέρνησις εκαμεν έσχάτω ς 
νομον οια να όιοεται κατ ετος ποσον τι εις λογαρια
σμόν τών δσα αί τρεις ναυτικαί νήσοι έχουν νά λα μ - 
βανωσιν εις άποζ/]μίωσ’,ν. —  ’ΙΓκουσα τό ρ,έτρον τοΰτο, 
είπε μ ’ άδιαφορίαν ό Υ δραίος, ά λλ ’ αύτό δέν είναι δυ
νατόν νά φερη ριζικήν θεραπείαν τοΰ κακοΰ· καί κάμε 
τήν εφαρμογήν είς έμέ. Τό ποσόν, τό όποιον έπροσδιο- 
ρισΟη να οιόεται έτησίως, μόλις ίσως αποτελεί δύω 
έπι τοις εκατόν έπί τοΰ ποσοΰ τών άποζτμιώσεων. 
Εάν εγώ , εχων νά λαρ,βάνω πεντήκοντα χιλ ιάδάς 

δραχμών, λάβω χ ιλ ία ς , εις τ ί θέλουν αϋται χρησιμεύ
σει ; δυνανται νά βελτιώσωσι τήν κατάστασίν μου', 
Αύται οεν χρησιμεύουν δι’ άλλο είμή νά μήν άποΰά- 
νωμεν άπό τήν πείναν. Καί τί νομίζετε δτι ήμπο- 
ροΰσε νά έπιφέρη τήν θεραπείαν τής ένεστώσης κατα- 
στάσεως τή ς  π α τρ ίδο ςσ α ς; ’Ερώτησα έγώ . —  ΐ ί  ώ- 
φελει νά γνωρίζωμεν ήμεις, είπε- τό π?.ν κρέμαται 
άπό τήν Κυβέρνησιν.

Ι ό  κακόν, ήκολούΟησε λέγω ν ό Υ δραίος μετά βαΟύν 
στεναγμόν, δέν είναι όλοτελώς θεραπείας άνεπίδεκτον. 
U. θεραπεία, βραδέως μέν καί μέ δυσκολίαν, άλλά  δύ- 

ναται τελευταιον νά έπέλΟη, άλλά τ ις  νά τήν φέρη;—  
ίσω ς η Οε:α Πρόνοια μίαν ημέραν ευκολύνει τά  π ρ ά γ 

ματα - εΐπον έγώ· Έ ω ς  ου δέ παρουσιασθή τοιαύτη 
περίστασις, τίποτε δέν βλάπτ=ι νά κάμνωμεν καί 
ήμεις λόγον περί τών μέσων τής διορΟώσεως. Καί άν 
ποτ^ έσκεφθητε περι τοΰ αντιχειρ.ένου τούτου κάμετέ



μου τήν χάρίν νά κοινοποιήσετε καί εΐς εμέ τάς σκέψεις 
σας· διότι συμπονώ έκ καρδίας διά τά  δεινά τή ς πα- 
τρίδος σας καί φοβούμαι μήπως ό έοικός σας μαρα
σμός διαδοθή καί εΐς τό λοιπόν τής Ε λ λ ά δο ς ναυτι
κ όν  τοιοΰτος δέ μαρασμός είναι τά όλεθριώτερον π ά 
θος διά τήν Ε λ λ ά δ α  ούσαν ναυτικήν, καί σωΟεΐσαν 
ώ ς κατά τούς αρχαίους χρόνους ουτω καί κατά τούς 
εσχάτους τούτους τή ς έπαναστάσεως διά τοΰ ενδόξου 
αύτής ναυτικοΰ. —  Μ’ ό'λον οτι ή ψυχική μου κατά- 
στασις δέν είναι κατάλληλος είς άνάπτυξιν τοιούτων 
ιδεών καί σχεδίων, άπεκρίθη ό Ύ δραΐος, θέλω μόλον 
τοΰτο σάς είπει μίαν ιδέαν, τήν όποιαν πρό καιροΰ 
μέν συνέλαβον, άλλ’ έπί τών λεπτομερειών τή ς όποιας 
δέν έσκέφΟην συστηματικώς, ούδ’ εξέτασα ακριβώς τά 
περί εφαρμογής αύτής· διότι δέν έπίστευον οτι υπάρ
χε ι διάΟεσις, καί τρόμος τοΰ νά έκτελεσΟή αύτη άπό 
τούς έχοντας τήν δύναμιν νά τήν έκτελέσωσι. Διά 
τοΰτο όταν δέν έννοεΐτέ τ ι έντελώς, ή φρονείτε τ ι άνε- 
πίδεκτον έφαρμογής, ή έκτελέσεως, μοΰ κάμνετε 
τήν χάριν νά μοΰ αποτείνετε ερωτήσεις πρός διασα- 
φησιν τοΰ π ρ ά γμ α το ς .—  Ευχαρίστως, ειπον, θέλω 
εκπληρώσει τήν παραγγελίαν ταύτην, καθ’ όσον μ ά λ ι
στα αύτη άποβλέπει τήν όποιαν έχω επιθυμίαν προς
πληρεστέραν τοΰ σχεδίου άνάπτυξ 

— Ό ποιανδήποτε θεραπείαν χαί άνφαντασΟή τ ις , ειπεν 
ρ Υ δραίος, άφοϋ έσιώπησεν ολίγον, ώς Οέλων νά άνα- 
καλέση είς τήν μνήμην του παρε/^Οουσας ίδεας, τό 
μέσον τή ς έκτελέσεως θέλει είσΟαι πάντοτε ή Κυβέρ- 
νησις. Διά τοΰτο άνάγκη ν’ άποδώσωμεν είς αύτήν, 
όχι μόνον α γ α θ ή ν  ό ι ά Ο ε σ ι ν ,  όχι μόνον ν ο η τ ι -

κ ή ν καί π ρ α κ τ  ι κ ή ν ι κ α ν ό τ η τ α ,  άλλά καί δ η- 
μ ο σ ι α ν  π ί σ τ ί ν ,  άνευ τής οποίας τά πάντα είναι 
μάταια. Ό τα ν  αποδώσωμεν τά ς ιδιότητας ταύτας, καί 
πρό πάντων τήν τελευταίαν, είς τήν Κυβέρνησίν μας, 
ιδού πώ ς φρονώ ότι δύναται νά έπέλΟη ή θεραπεία τοΰ 
κακοΰ.

1. Νά έκδοΟώσι δι’έκαστον' ποσόν άποζημιώσεως εί- 
κοσιτέσσαρα γραμμάτια  πληρωτέα εΐς τόν κομιστήν τό 
μέν μετά εν έτος, τό δέ μετά δύω, καί ουτω κ 
μέχρι τών είκοσιτεσσάρων.

2. Λά προσδιορισΟή τόκος τεσσαρα έπί τοις εκατόν 
πληρωτέος είς τήν προθεσμίαν τής έξοφλήσεως έκά- 
στου γραμματίου.

3. Νά ήναι δεκτά τά γραμμάτια  είς άγοράς εθνικών 
γαιών και φθαρτών κτημάτω ν, έκαστον είς τήν προ
θεσμίαν τής έξοφλήσεώς του.

—κοπ*ς τών τοιούτων τοϋ σχεδίου μέτρων είναι ό 
ακόλουθος.

Έ άν τά γραμμάτια , όσα ήθελον έκδοΟή, ήσαν όλα 
όμοΰ ταυτοχρόνως δεκτά εΐς τά ς εκποιήσεις, όλοι οΐ 
εχοντες τοιαΰτα ήΟελον συσσωρευΟή διά νά λάβωσι 
μέρος είς τά ς εκποιήσεις ταύτας, ή ήΟελον σπεύσει 
νά τά πωλήσωσιν είς άλλους έχοντας σκοπόν άποκτή- 
σεως γ α ιώ ν  έκ τούτου δέ ήΟελον έπέλΟει τά  έξης 
άτοπα.

1. Οί εχοντες τά γραμμάτια  ταΰτα, διά νά δυνηΟώσι 
νά τά  διαΟεσωσιν είς γα ίας, ήΟελον άναγκασθή, ύπάρ- 
χοντος μεγάλου συναγωνισμοϋ ένεκα τή ς πληΟύος 
τών γραμματίων, νά προσφέρωσι μεγίστας τ ιμ ά ς  εΐς 
τά πωλούμενα κτήματα, ώ ς συνέβη άλλοτε είς πολλά

αΟεξής



μέρη έπί τών προικοδοτήσεων, καί κατα συνέπειαν 
ταΰτα νά μήν παράγωσιν άνάλογον κέρδος έπί τών 
κατατεθέντων κεφαλαίου. Έ κ  τούτου δέ, δεν ήθελε 
πηγάσει ούδεμία ωφέλεια εις τόν εχοντχ τό γραμμα- 
τιον, καί δέν ήΟ.λεν έκπληρωΟή ό σκοπός τοΰ παρόν

τος σχεδίου.
2 . Ό σοι δέν έχουν τήν ευκολίαν ή τήν Θέλησιν ν’ά- 

γοράσωσι καί νά διαθέσωσι γα ίας, θέλουν πωλησει τά  
γραμμάτιά  των. Ύ πάρχοντος δέ τοσοΰτον μεγάλου 
άριΟμοΰ γραμματίω ν είς κυκλοφορίαν, ή τιμή  αύτών 
άναγκαίως θέλει έκπέσει καθ’ υπερβολήν.

3» Δέν συμφέρει ούο’ είς τον λαον τής Ελλαοος 
νά πωληθή διά μιας τοσοΰτον μέγα  ποσόν γαιώ ν, όσον 
θέλει χρειασθη πρός έξόφλησιν όλου τοΰ ποσοΰ τών 
αποζημιώσεων* διότι οί κάτοικοι τή ς Ελλαοος γεωρ
γοί είναι πτω χο ί άκόμη, καί δεν έχουν χρήματα  όσα 
χρειάζονται διά νά άποκτήσωσι μέρος γα ιώ ν, ένώ ,γε- 
νομένης τής έκποιησεως βαθμηώόν, θέλουν άαοκ./]σ^ι 
τά  μέσα τοΰ ν’ άγοράσωσι καί αύτοί. Είναι οε κα- 
λήτερον νά ήναι αί γαΐαΐ μοιρασμεναι εις πολλούς 
παρά νά συγκεντρωθώσιν εις ολίγους.

Έ ά ν  ή Κυβέρνησις ήθελε παραδεχθή τό μέτρον 
τοΰτο, ήθελε καί αύτή ή ίδια ώφελ/;θή, μή αναγκαζό
μενη νά δώση, ώς ήδη, είς λογαριασμόν τών αποζη
μιώσεων άπό τά  ύπαρχοντα εσοοα, ένω εχει τοσαυ *ας 
άνάγκας* δίδουσα δέ γα ίας ή άλλα φθαρτά κτήματα 
είς πώλησιν, όχι μόνον δέν επιβαρύνεται ώς άνωτέρω, 
άλλά θέλει έχει καί άλλην ωφέλειαν έκ τής άποοε- 
κατώσεως τών πωλουμένων γαιών, α.τινες θέλουν τε- 
Οή είς καλητέραν καλλιέργειαν μεταβιβαζόμενα-, είς

χ ε ΐ( ας ίοιωτών, —  Ά λ λ ά  καί κατά το σχέοιον τοΰτί 
ειπον εγώ , δέν βλέπω πώς θέλει βεληω θή ή κατάς-α- 
σις τών ναυτικών. Λαμβάνων έκαστος τό εικοστόν 
τέταρτον μέρος κατ’ έτος, δέν πιστεύω νά λάβη 
πολύ περισσόττερον άφ’ όσα ύπεσχέθη νά τούς δίδη 
κ α τ’ έτος ή Κυβέρνησις* λαμβάνων δέ κατ’ όλίγον ο
λίγον έκαστος δεν δύναται νά εχη ώοέλειαν άποβλέ- 
πουσαν τήν βελτίωσιν τή ς μελούσης αύτοΰ κοταστά-
G>£CO~.

Δεν φρονώ ούτως, άπεκρίθη ό Υδραίος* έχων 
Χε ο̂α? μου όλοκληρον τό άνήκον είς εμέ ποσέν 

τών αποζημιώσεων είς τοιαΰτα γραμμάτια , δύναμαι νά 
τό οιαθεσω όλον, είτε πωλών αύτό είς άλλους, ε ίτ3 
έξασραλίζων δι1 αύτοΰ ένα δανειστήν παρ’ ου νά λάβω 
ίκανον ποσόν χρημάτων, διά νά βάλω είς κίνησιν τάς 
νοεράς καί σω ματικάς μου δυνάμεις. Έ άν λ . χ . εγώ 
ειχον τό ήμισυ τοΰ ποσοΰ τών άνηκουσών είς εμέ απο
ζημιώσεων, ηθελον κατασκευάσει εν πλοΐον διά τοΰ 
όποιου καί εγώ ήΟελον απολαμβάνει αρκετά, καί τρ ιά 
κοντα τούλάχιστον οίκογενείας συγγενών καί φί} ων 
μου ήθελον καταστήσει εύτυχεΐς, χορηγών έργα ;ίαν 
είς τούς αρχηγούς αύτών. —  Ψοβοΰμαι, μήπως αί ί- 

οεαι αυται οεν έπιοεχονται πραγνατοποίν^σιν, είπον 
εγώ , διότι δέν υπάρχουν είς τήν \Ε λλά :α  κεφάλαια, 
και κατά συνεπειαν οέν ήθελε γίνει ευκολία χρημάτων 
κα: μετά τήν έκδοσιν τών γραμματίω ν τούτων.

ϊΐϊπον είς τήν αρχήν, άπήντησεν ό Άόραΐος, 
ότι τό παν κρεμαται άπό τήν Κυβέρνησιν, καί οτι αϋ- 
τ/] πρέπει νά εχη τήν θέλησιν ',ά συστήση τήν δ η- 

μ ο σ ι α ν  π ι σ τ ι ν  αύτής. Έ άν έκαστος ήναι



βέβαιος περί, της ακριβούς έκτελέσεώς τών ύπο ίχΙ*  
σεων της εξουσίας, δέν δυσκολεύεται νά θέση τα χρή 
ματά του είς κυκλοφορίαν. Είναι αληθές δτι εντός 
της 'Ελλάδος οεν υπάρχουν πολλά χρηματικά κεφά
λαια· άλλά πόσοι ομογενείς ρας έχουν εκατομμύριά 
χρημάτων διατεθειμένα εϊς τραπέζας ξένων εθνών, καί 
εϊς επιχειρήσεις κατά τήν αλλοδαπήν μέ τόκον τρία 
καί τέσσαρα τοις έκατόν ; ’Εάν ή Κυβέρνησις κάμη 
γνωστήν εϊς αύτούς τ ή ν  κ α λ ή ν  π ι σ τ ι ν  τ η ς  είναι 
αμφιβολία ότι όλοι αυτοί θέλουν μεταβιβάσει τά κε
φάλαιά των είς τήν ‘Ελλάδα κατά προτίμηση», διά νά 
κατασταθώσιν ωφέλιμοι εις τήν πατριοα των , Α λλ 
εκτός τής ιδέας τοΰ δτι μεταφέροντες τά  κεφάλαιά 
των εϊς τήν 'Ελλάδα καθίστανται ωφέλιμοι είς αυτήν 
θέλουν εΰρει καί καλήτερα συμφέροντα. Ά γοράζον- 
τες τά  γρα;»μάτια ταΰτα είς. τήν πραγματικήν των 
αξίαν ήθελον άπολαμβάνει τόκον τέσσαρα τοις έκατόν, 
ά λ λ ’ άν ταΰτα ήθε7^ον τά  άγοράσει με ε/πτω ιίιν , τό 
όποιον εΐναι άφευκτον κατά τά ς παρούσας άναγκας 
τών ναυτικών, δσον Οελει έκπεσθή η άςια τοΰ γραμ
ματίου τόσον Οελει αυξήσει ό τοκος' έγω  λ . χ .  οια 
νά δυνηθώ νά κατασκευάσω εν πλοΐον καί νά οώσω 
ώθησιν είς τάς νοεράς καί σωματικάς μου δυνάμεις 
διά νά εύγω άπό τήν λυπηράν καί δυσάρεστον άνάγ- 
γκην τοΰ νά πολιορκώ καθ’ ημέραν τά ς Ούρας τών 
υπουργών είς τάς ’Αθήνας, διά νά επιτύχω  έλνεεινήν 
τινα θέσιν υπαλλήλου, ήθελον άποφασίσει νά δώσω τά 
γραμμάτιά  μου είς το ήμισυ σχεοόν τής πραγματικής 
άξίας,, διότι δ ,τι στερούμαι άφ’ ένός, ελπίζω νά τό 
κερδίσω άο’ ετέρου, και πολυ πλειοτερον μαλιστα, και

νά είμαι καί είς άλλους ώφέλιμος. Ό σ τ ις  λοιπόν θέ
λει άγοράσει τΓ γρα μ μ ά τιά μ ου  πρός 50 τοις 100 θέλει 
έχει τόκον όκτώ τοις έκατόν αντί τεσσάρων είς ποιον 
λοιπόν μέρος τη ς Ευρώπης δύναται νά έ'χη τ ις  το 
σοΰτον μέγα, τοσοΰτον ασφαλές καϊ τοσοΰτον διαρκές 
κεροος; αλλά καί άν δέν επρόχειτο νά λάβωσίν ούτοι 
τας ωφελειας ταύτας, έάν μόνον ήθελαν λάβει ύπ’ δψιν 
δτι ή επιτυχία  τοΰ άγώνος μας κατά μέγιστον μέρος 
οφείλεται εϊς τό ναυτικόν, ήθελον δέ εκτιμήσει τ ί άξί- 
ζει ή έθνικότης, τήν όποιαν αύτοί, διά τής χύσεως τοΰ 
αίματος  ̂ ήμών και τής καταστροφής τών περιουσιών 
μας, άπήλαυσαν καϊ χαίρουσι σήμερον, έπρεπε νά δρά- 
μωσιν αύθώρμ/;τοι εις βοήθειαν ήμών, λαμβάνοντεςτά  
γραμμάτια  ταΰτα είς τήν πραγματικήν αύτών αξίαν, 
τοσοΰτον δέ προθυμότερον έπρεπε νά πράξωσι τοΰτο, 
καθ οσον πασα συνδρομή διδόμενη είς τό ναυτικόν συν
τελείς εις τήν διατήρησιν της ανεξαρτησίας της 'Ε λ λ ά 
δος, ή τ ις  ουσα θέσις ναυτική, δέν ήμπορεΐ εϊς ούδέν
άλλο παρά εις τό ναυτικόν νά εχη κυριωτέρως τά ς ελ
πίδας της.

’Ενώ έλέγομεν ταΰτα ήκούσθη θόρυβος καί έφάνη 
μεγίστη κίνησις μεταξύ τών επιβατών προετοιμάζομε- 
νων οια την εξοδον· —  Ι έ  ευχαριστώ, φίλε, ειπε πρός 
εμε ο Τ δραιος ^μ έ  ΰφος ψυχικής γαλήνης· ή ομιλία 
*.(ν όποιαν μ  έοωχες αιτίαν νά κάμω, μοΰ άπεμάκρυ- 

νε, πρός ώραν τουλάχιστον, τούς δυσάρεστους διαλο
γισμούς, και μεταβαίνω είς τήν πατρίδα μου, άν όχι 
φαιορότερος, τουλάχιστον άπό όλιγωτέραν λύπην κυ
ριευμένος. Ά ς  Ιλπίζωμεν είς τόν Θεόν, τοΰ άπεκρί- 

θην έΤώ > έλθηκαιρός, καθον τόσχέδιοντοΰτο



Siν θέλει ΟεωρηΟη ώς χίμαιρα, ισως δέ χαί είς του; 
κατά τήν αλλοδαπήν ομογενείς ήμών έμπνευσθώσι τά 
ύπέρ ήμών αγαθά αισθήματα, καί έπέλΟη θεραπεία 
κατάλληλος- καί'οΰτως αύτός μέν έξήλΟε τοΰ πλοίου, 
εγώ  δέ έξηκολούΟησα τά είς Ναύπλιον ταξείδιόν μου, 
σκεπτόμενος έπί τών ανωτέρω αντικειμένων, τά  όποια 
καθ’δσον πλειότερον έβασάνιζον, κατά τοσοΰτον τα ευρίΓ  

σκον όχι ανεπίδεκτα πραγματοπαήσεω ς.

-OOGO-

Π Ε Ρ Ι ΕΘΝΙΚΟΝ ΓΑΙΩ Ν,

Έ άν ίδ:ώτης έρωτώμενος περί τή ς  ποσότητος και 
ποιότητος τών αγρών τον, δέν έγνώριζε τ ι να «παν* 
τήση περί αύτών, καθείς ήθελε κατα/.ρίνει αυτόν ως 
παρά»ελοΰντα εν τών κυριωτέρων έργων του. Δέν πρε· 
πει αράγε ομοίως αξία /.ατακρίσεως νά ΟεωοηΟη και 
ή Κυβέρνησις της Έ λάδος έάν δέν γνωρίζη Λ τε  το 
ποσόν ούτε τά ποιόν τών είς τό Δημόσιον άνηκουσών 
γαιώ ν, Καί μ ’ολον τοΰτο δυστυχώς όχι μάνον δέν γ ν ω 
ρίζει τα ύ τα ί, ά λ λ ’ ούδέ καν πρόνοιαν τινα ελαβε οια 
νά τάς γνωρίση καί είς τό μέλλον, έστω καί βραδύ- 
τερον. Καί μολαταύτα αί έΟνικαί γα ΐα ι είναι ή κυριω- 
τέρα περιουσία τοΰ εΟ<ους ές ής πορίν-ται ιή* σΓ, 
μαντικωτέραν πρόσοδον, καί διά τής όποιας πρόκειται 
ν’ άπαλλαχθη ποτέ άπό τά  έπικείμενα αύτώ μέγιστα

βάρη τών δάνειων.
Τ ί συμβαίνει έκ τής άγνοιας ταύτης-, Έ άν πολλαι 

περί ορίων διενέξεις γεννώνται μεταξύ ιδιωτών γειτο -

νω ν, οιτινες καλλιεργοΰντες μόνοι των τούς άγρούς 
των είναι είς κατάστασιν νά γνωρίζωτιν έκ τής καθη
μερινής έπιτηρήσεως άν καί μίαν μόνην αύλακιάν το ΐς 
ήΟελον καταπατήσει άλλοι, ποσαι άρά γε  καταπατή
σεις έγένοντο τών γαιών τοΰ δημοσίου ·, καί πόσαι 
είναι άκόμη δυνατόν νά γένωσιν, ενόσω μένουσιν άνευ 
ούδεμιας έπιτηρήσεως ή προστασίας ;

Εκτός τών αρχαίων ιδιοκτητών ύπάρχουσι καί νέοι 
άποκτήσαντες γα ίας διά προικοδοτήσεως, ή διά φα
λα γγιτ ικώ ν  γραμ μ ά τιω ν  ούτοι έλαβον τά ς γα ίας είς 
όποίας ευχαριστήθηκαν θέσεις- έχουσι δέ ώ ς έπί 
τό πλείστον συνορίτην πανταχόΟεν τό δημόσιον. Τ ίς 
έμποίιζει t o j τους νά εκτειν&ίνται πρός τήν μίαν ή ττν  
άλλην πλευράν, ό'ταν σημεία όροθετικά σταθερά δέν 
υπαρχω σιν; Έ άν δέ ύπάρχωσι μέν σημεία άροθετή- 
σεο>ς, άλλά τό ποσόν τών έντός τών όρίων τούτων 
διαγραμμένω ν γα;ών είναι πλειότερα τών προικοδο- 
τ/;Οεντων στρεμμάτων, τά όποιον έγένετο έκ συνεννοή- 
σεως τών καταμετρητών καί τών αγοραστών, διά τί νά 
μένη τά πραγμα  άνεξέταστον ; Ίσ ω ς  ειπει τ ις  ότι θέ
λει γένει μίαν ημέραν άναθεώρτρις, καί Οελει εύρεθη 
.ο πλεοναζον, άλλ άρα γε  Οελει ύποβληΟή δικαστι- 
κώς είς αποζημιώσεις ό κ α τέχω ντά ς πεοιπλέον γα ίας, 
εαν ουτος δέν έξήλΟε τών όρίων άτινα περιγράφουσι 
το κτήμά του, καί μάλιστα έάν αί παραχωρηθεΐσαι 
γαΐαι μεταβ'βασθώσιν είς άλλα πρόσωπα, τά  όποια * 
6εν ήμποροΰν νά Οεωρηθώσιν ώς δολιευθέντα κατά τήν 
άπόκτησιν τοΰ κτήματος ;

7 ί  καλλιέργεια τών γαιών καθ’ ημέραν προοδεύει, 
καί κατά συνέπειαν γίνονται πολλαι εκχερσώσεις γ α ι-
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ών βαλτωδών, δασωδών ή άπλώ ς μή ύποβληθεισών 
πρότερον είς καλλιέργειαν* έάν καταλάβη τ ις  τοιαύτας 
γα ιας τοΰ δημοσίου καί έκχερσώση ταύτας ώ ς ίδικάς 
του, τ ις  θέλει εξελέγξει αύτόν άφοΰ δέν έφαίνετο κα
νείς κάτοχος διά νά βεβαιώση ουτος είς ποιον 
άνήκουσιν αί γα ια ι ; Έ άν οέ τό δημόσιον είδοποιη- 
θέν ζητήση πληροφορίας περί της κυριότητος τών 
γαιώ ν, θέλει άραγε δυσκολευθή ό ιδιώτης νά προσάξη 
μάρτυρας υπέρ έαυτοΰ διά νά άποδείξη καί τήν κυρι
ότητα, έχων ήδη καί τήν κατοχήν αυτών ;

Θέλει είπει τ ις  δτι έπρόβλεψεν ό φορολογικός νό
μος άναθεΐς τήν φροντίδα τής άνακαλύψεως τών κατα- 
πατουμένων έθνικών γαιών είς τους ένοικιαστάς, καί 
ύποσχεθείς ώφέλειάν τινα έκ τή ς άνακαλύψεως, ά λλ’ 
είναι άράγε δυνατόν νά προέλθη άπό τόν νόμον τό 
προσδοκώμενον αποτέλεσμα; νομίζομεν όχι. '0  ενοι
κιαστής διαμένει εξ μήνας είς τόν τόπον, τοΰ όποιου 
ενοίκιασε τάς προσόδους, άφορα μόνον είς τό ΐόικόν 
του συμφέρον, καί όλίγον φροντίζει διά τό συμφέρον 
τοΰ δημοσίου· δυσκόλως δέ δύναται ν’ άνακαλύψη κα
ταπατήσεις, έάν πολλοί τών κατοίκων ήναι συμμέτο- 
yot είς ταύτας. Ά λ λ ά  καί έάν πληροφορηθή κατα- 
πάτησίν τινα, θέλει άποτανΟή πρός τόν καταπατητήν 
προτείνουν είς αύτόν συμβιβασμόν διά νά μήν χάση 
τόν ετήσιον αύτοΰ φόρον, όλίγον φρόντιζαν διά τήν 
ζημίαν τοΰ δημοσίου* ό δέ καταπατητής θέλει παρα- 
δεχΟή τόν συμβιβασμόν τοσοΰτον προθυμότερον, καό- 
σον δέν θέλει έχει μέσα νά υποστήριξή διοικητικώς, 
ή διχαστικώς τά  δίκαιά του· έάν δέ ό συμβιβασμός 
δέν επιτυχή, τότε μόνον θέλει ένεργήσει ό ενοικιαστής

τήν μήνυσίν περί τή ς  καταπατήσεων. Προτιμά δέ 
νά συμβιβασθή ό ενοικιαστής μετά τοΰ καταπατητου, 
διότι τά  άπό τή ς μηνύσεως οφέλη είναι μακρυνά καί 
αβέβαια, ενώ τά διά τοΰ συμβιβασμού είναι καί τα χύ 
τερα καί βεβαιότερα. Συμβιβασΰείς ό ενοικιαστής μετά 
τοΰ καταπατητου τών γαιών, εκδίδει διπλότυπον φορο
λογ ία ς ώς έπί ιδιοκτήτων γαιών, καί ό καταπατητής 
έχει πλέον άπόδειξιν νόμιμον κατοχής.

‘I I  κατάστασις αΰτη έξακολουΟει να ύπάρχη άπό 
τής αρχής τή ς έπαναστάσεως, καί δύναται νά συμπε- 
(>άνη έκαστος πόση ζημία γίνεται κ α τ’ έτος είς τό δη
μόσιον καί μ ’όλα ταΰτα ούδεμία φροντίς έ/»ήφθη μέ
χρ ι τής σήμερον.

Έ άν άφ1 ένός αί γα ία ι τοΰ δημοσίσυ καταπατοΟν- 
τα ι, αί οέ πρόσοδοι αύτοΰ άφ’έτέρου όχι μόνον δέν αύ- 
ξάνουσιν άλλά καί κλέπτονται πολλάκις παρά τών ύ- 
παλλή7.ων, πόθίν θέλε; άναπληρωΟή τό ελ/^ειμα τό 
όποιον κατ’ έτος μένει άπό τά  έξοδα; ΠόΟεν θέ
λουν πληρωΟή τά  εσωτερικά καί εξωτερικά δάνεια * 
Έ ω ς  πότε θέλει δυνηθή τό δημόσιον νά μακρύνη τά ς 
πληρωμάς αύτών ; Ά λ7.ά, καί έάν δύναται νά τά ς  
μακρύνη, συμφέρει νά έπισωρεύη έφ1 έαυτό χρέη, διά 
τά όποια ίσως μίαν ήμέραν θέλει πληρώσει καί τόκον
έπί τόκω.»

Εάν ή υπομονή τών έξωτερικών δανειστών μας έ- 
ξαντληθή π7^έον, τό όποιον βεβαίως Θέ7 ε̂ι συμβή ποτέ, 
καί μεταχειρισθώσιν ούτοι αναγκαστικά μέσα διά τήν 
π  7//] ρω μήν αύτών, πόθενκαί πώς θέλει τάπ7<.ηρώσει τό 
Δημόσιον ; Ά π ό  νέα δάνεια δέν είναι δυνατόν, διότι τά 
δημόσιον μή πλήρωσαν τακτικώ ς τάς δόσεις του, θ&.
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ωρεΐται ώ ς κακής πίστεω ς οφειλέτης,  μή εχον cs 
•/.αί προσόδους άρκούσας, ώστε νά κάμνη τά απαραί
τητα  έξοδα της υπηρεσίας, και νά μένη καί ποσόνδιά 
πληρωμήν τοΰ τόκου καί τοΰ χρεολύτρου, θεωρείται 
καί άναξιόχρεων τοσοΰτο μάλλον καθόσον έκ τη ς δια- 
χειρήσεως τη ς .δημοσίου περιουσίας, γινόμενης ά- 
μελώς καί μέ άδιαφορίαν ή μέ πνεΰμα καταχρήσεως, 
οΰδεμία ελπίς προόδου καί αύξήσεως τών πόρων τοΰ 
δημοσίου ήθελε φαίνεσθαι.

Έ άν οί δανεισταί ούτοι άφαιρέσωσιν άναγκαστικώ ς 
τινάς τών δημοσίων πόρων διά νά πληρωθώσι τά  δά
νεια αύτών, μέ πο-ια έξοδα ή Κυβέρνησις θέλε: δυνη- 
θη νά ένεργήση τήν υπηρεσίαν αύτής δ'ά νά μή πα- 
ραλύση όλοτελώς ; Ή  θέλει έκθέσει εϊς δημοπρασίαν 
δημόσια κτήματα , καί θέλει τά πωλήσει παρά τιμήν, 
οΰσα είς τήν άνάγκην νά τά  πώληση διά μετρητών, τά  
όποια τοσοΰτο^ σπάνια είναι είς τήν Ε λ λά δα , ή θέλει 
επιβάλει νέους φόρους διά ν’ άναπληρώση τό παρουσί- 
αζόμενον έλειμμα.

Έ άν επιτυχή τό πρώτον, άν καί έπιζήμιον, δέν θέ
λει υποφέρει άμέσως ό λαός τής Ε λ λ ά δ ο ς  τήν έξ 
αύτοΰ προκύπτουσαν ζημ ίαν ά λ λ 1 άν δέν έπιτύχη, και 
εύρεθή τό δημόσιον εις τήν άνάγκην νά καταφυγή είς 
άλλους φόρους, εις ποίαν κατάστασιν θέλουν εύρεθή 
οί κάτοικοι τή ς Ε λλά δος, οιτινες δέν είναι εις κατά- 
στασιν ούδέ τούς παρόντας φόρους νά βαστάσωσιν, όν
τα ς  άνωτέρους τών δυνάμεώ/ τω ν, καί θεωρούμενους 
ίκανώς έπαχθεΐς ·, Ά ναμφιβόλω ς καί ή Κυβέρνησις 
καί ό λαός θέλουν εύρεθή είς δείνας περιπλοκάς, τών 
όποιων βεβαίως ή λύσις δέν θέλει άποβή ευάρεστος,

εύτε είς τό εν ούτε εις τό άλλο μέρος· ά / λ ά  καί εάν 
ύποθέσωμεν ότι ή βία αΰτη τής πληρωμής δέν θέλει 
έπέλθει συντόμως, συμφέρει νά πληθύνωνται ούτως τά 
χρέη τοΰ δημοσίου διά τής συσσωρεύσεως τών καθυστε- 
ρούντων τόκων καί χρεολυσίων ; ά λ λ ’ όσον καί άν 
παραταθή ή υπομονή αύτη, μίαν ημέραν όμως πρέπει 
άπαραιτήτως νά γείνη ή έξόφλησις, καί μή γενομένης 
ούδεμιας βελτιώσεως τών πόρων τοΰ δημοσίου, πάλιν 
θελομεν καταντήσει είς τήν αναγκαστικήν πληρωμήν, 
καί κατά τήν κοινήν παροιμίαν, τό χρέος οσον πλειό- 
τερον βραδύνει, τοσοΰτον χειροτέραν ημέραν πληρω 
μής περιμένει.

Έ άν αι παρατηρήσεις αυται εΐναι βάσιμοι, έκαστος 
φορολογούμενος λαμβάνων ύπ’ όψιν τόν κίνδυνο/ είς 
τόν οποίον άφεύκτως μίαν ημέραν θέλει εύρεθή, ο
φείλει νά σκεφθη περί τοΰ άντικειμένου τούτου πο
λύ σπουδαίως· διότι δέν εΐναι μόνον λόγος χρημα
τικής βλάβης, εΐναι κίνδυνος καταστροφής. Δέν 
πρέπει δέ νά άναπαυθή είς όσα μέτρα λαμβά
νει ή θέλει λάβει ή Κυβέρνησις του πρός θεραπεί
αν τοΰ κακοΰ τούτου, έάν ταΰτα δέν εΐναι τοιαΰτα 
ώστε νά ύπόσχωνται βεβαίως τήν θεραπείαν αύτοΰ. 
Π ώς δέ θέλει γνωρίσει έάν ταΰτα εΐναι κατάλληλα 
πρός τόν προτιθεμενον σκοπόν τής θεραπείας τοΰ κ α 
κοΰ, έάν δέν άναπτυχθώσιν ένώπιον αύτοΰ είς τρόπον 
δυνάμενον νά πείση αύτόν περί τής επ ιτυχίας ·, Δύω 
τρόποι άναπτύξεως αύτών υπάρχουν οί συνηθέστεροι 
καί νομιμώτεροι, ό εις έπί τοΰ βήματος τών Βουλών, 
καί ό έτερος διά τής δημοσιογραφίας. Ό  πρώτος ει- 
ν«ι ό άμεσος καιό επιτυχέστερος ώ ςέκ  τής φύσεως αύ-



τοΰ· αλλ είς την Ελλάοα ήμττορεΐ άράγε νά έπιτυχη 
τοΰ σκοποΰ τούτου; Έ άν λάβωμεν ύπ ’ οψιν τό πα
ρελθόν, πολύ πρεπει περί τούτου νά οιστάζωμεν. Μέ
νει λοιπον είς τήν δημοσιογραφίαν νά εκπλήρωσή τό 
ιερόν τοΰτο καθήκον.

Προς τόν σκοπον τοΰτον ένομίσαμεν άναγκαΐον νά 
Οέσωμεν ύπ οψιν τοΰ κοινοΰ τά ς  ακολούθους παρα
τηρήσεις.

Διά νά γνωριση τό Δημόσιον ακριβώς τήν περιου^ 
σιαν του, και νά σκεφθή επομένως περί τοΰ τρο’που 
καθ όν ουναται νά διαθειη χαλήτερον καί ώφελιμώτερον 
αύτήν, πρεπει νά κάμη τήν καταγραφήν αυτής. Τοΰ
το τινες τό Οεωροΰν ώς έργον δύσκολον καί μακρο
χρόνιον. Α λλά και άν πραγρα τικώ ς ή εργασία αύτη 
ήθελεν εϊσΟαι τοιαύτη, τό δημόσιον, άπαραιτήτως ο
φείλει νά τήν καμη, ή νά τ /jv άρχίση τουλάχιστον, 
οιότι δταν άρχιση τ ις , θ ίλει καί τελειώσει μιαν ημέ
ρ α ν  καθόσον δε θέλει προβαίνει ή έργασία, κατά το
σοΰτον Οελει έλαττοΰσθαι ή ζημία, ή αυξάνει ή ώφέ- 
λεια τοΰ δημοσίου· ά λλ’ ήμεΐς νομίζομεν οτι είναι δυ
νατόν νά γένη ή καταγραφή τών γαιών ακριβής, νά 
έκτελεσΟή συντόμως καί νά μήν έπιβαρυνΟή τό Δημό
σιον μέ μεγάλα  έξοδα, καί ιδού πώς.

Τόσον μεγάλη είναι ή επιθυμία τής σπουδής είς 
το έθνος μας, ώστε διά μέν τό δικηγορικόν στάοιον 
δεν ύπάρχουν πλέον θέσεις κεναί, ήτοι έπλεόνασεν έπί 
τοσοΰτον ό αριθμός τών δικηγόρων, ώστε οί νέοι νο- 
μίκο. δεν δύνανται νά έλπίσωσιν ώφελείας άπό τό  δι
κηγορικόν στάδιον, έκτός άν έχωσιν έξοχα προτερή
ματα ή μεγάλας τοπικάς σχέσεις· εις ολίγον δ:ά-

στηαα καιροΰ σΟμπληρουνται καί αί θέσεις τών ια
τρ ώ ν  αί τών διδασκάλων είναι άπό καιροΰ συμπλη
ρωμένοι, ή δέν Οεωροΰνται τόσον έπίζηλοι ώστε νά 
ύπάρχη συναγωνισμός σπουδαστών δι1 αύτάς· μ ’δλα 
ταΰτα υπάρχει μέγας αριθμός σπουδαστών, οιτινες δέν 
θέλουν εύρει εργασίαν άποπερατοΰντες τάς σπουδάς 
αυτών.

Έ άν τό οημοσιον ήθελε προσ/αλέσει είς τήν ύπηρε- 
σιαν τοΰ οικονομικού κλάδου νέους τοιούτους σπουδα- 
στάς, οιά νά τούς μεταχειρισθή είς τήν καταμέτρησιν 
τών γαιώ ν, δέν ήθελε δυσκολευθη νά εύρη άριθμόν 
ικανόν άλλά διά νά προση?νωθώσιν ουτοι είς τό ερ
γον των, άνάγκη νά κανονισΟη διά νόμου ή υπηρεσία 
αύτη καί νά άσφαλισΟή ή μέλλουσα υ~αρξις αύτών 
καί ή πρόοδός τω ν, ήτοι νά δοθη είς αυτούς κατά πρώ

τον βαθμός γραμματέω ς έφορίας, καί νά μή συγχω ρή- 
τα ιείςκάνένα  άλλον νά λάβη θέσιν οικονομικοΰ εφόρου, 
έάν δεν έξασκήση πρότερον τό έργον τή ς  καταμετρή
σ ε ις  τών γαιών είς ώρισμένου καιροΰ διάστημα, 
προσέτι νά προσδιορισθη ότι ούδείς δύναται νά καΟέξη 
Οέσιν τινα παρά τώ  ύπουργείω τών Οικονομικών, έάν 
οεν είναι έκ τής τάξεως ταύτης τών γεωμετρών, καί 
δέν προβή ίεραρχικώς ώς γραμματεύς έφορου, ώς έ
φορος καί καθεξής.

Εάν δύω το:οΰτοι προσκολληθώσιν είς έκάστην εφο
ρίαν, καί έργασΟώσι διαρκώς, ήμπορεΐ νά συμπεράνη 
τ ις  πο5ον σημαντική θέλει άποβή ή έργασία των εΐς 
τό τέλος τοΰ έτους. Ε πειδή  δέ εΐς πολλάς έπαρχίας, 
δέν ύπάρχουσιν όλοτελώς, ή όΧίγα μόνον έθνικά, ήμ- 
ποροΰν νά μήν διορισθώσιν είς ταύτας γεω μέτραι, ή



6t διορισΟησόμενοι νά έργασΟώσιν είς τάς πλει(έτεροί 
εθνικά κτήματα έχούσας έπορχίας.

Μένει ήοϊ] νά έξετάσωμεν τό περί τών εξόδων αυ
τώ ν ζήτημα.

Μολονότι ή μέλλουσα νά πρόκυψη ώφέλεια έκ τη ς 
παραοοχής τοΰ έργου τούτου είναι μεγίστη κα: όμο- 
λογουμενη, ώστε τό εξοοον δέν πρέπει νά χρησιμεύση 
ώς αίτια έμποοιου, μολοντούτο νομίζομεν ότι εϊς 
τό  τέλος της έτησιοο εργασίας ή έξ αύτης ώφέλεια 
θέλει είσΟαι πολύ ανώτερα τών καταβληΟησομένων 
έξόοων. Κ ατ έτος οέ ή αύξησις της ώφελείας θέλει 
πολλαπλασιαζεσΟαι, χαθόσον καί αί εργασία! Οέλου- 
σι προβαίνει διπλασιαζόμενα:. Τήν έκ της καταμε- 
τρησεως ώφέλειαν θέλει συμπεράνει τ ις  έξ όσων κα
τωτέρω Οέλομεν ειπει περί αύτης.

Αι γα ια ι τοΰ Δημοσίου φορολογούνται ή διατίθεν
τα ι ιος και πριν της έπαναστάσεως, καί χειρότερα 
ισως άκόμη* διότι τ ινές τών ιδιοκτητών ’Οθωμανών 
εκαμναν σημαντικας βελτιώσεις εϊς τά κτήματα αύ
τών ενώ το δημόσιόν οέν κάμνει ούδεμίαν. Ό τα ν  τά  
κτήματα ταΰτα καταγραφώσι καταμετρηΟέντα άκρι- 
βώς, το οημοσιον δύναται νά τά  δια θέση κ α τ’ άλλον 
τροπον, ώστε νά λαμβάνη πλειοτέρας ώφελείας άφ’ ό
σας άπολαμβανει σήμερον λόγω  έπικαρπίας φόρου.

Α λλα  ο:ά νά προβη είς τήν διάΟεσιν ταύτην τών 
κτημάτω ν, άνάγκη πρώτον νά χορηγήση είς τούς κα
τοίκους, όπου υπάρχουν τοιαΰτοι* όσας γα ίας χρειάζον
τα ι πρός καλλιέργειαν, είτε όλικώς είς όλους όρ,οΰ* 
ειτε μερικώς είς ένα έκαστον.

Ιά ς γ α ια ς  ταύτας. θέλει τ ά ;  παραχωρήσει τό δη

μόσιον ή κατ’ έκτίμησιν, ή ύπό τήν ήδη ύπάρχουσαν 
συμφωνίαν τοΰ νά πληρόνωσι φόρον έπικαρπίας, ή 
κατά τινα έπιείκέστερον προικοκτησίας νόμον.

Τάς λοιπάς οέ γαίας έκάστου χωρίου, ή όλας, έάν 
ύπάρχη έλπίς νά έκποιηθώσιν όλαι, ή μέρος όροθετη- 
μένον ακριβώς, δπου είναι πιΟανότης ν’ άγορασΟη τοΰ
το, δύναται νά τάς πώληση τό δημόσιον μέ μετρητά 
ή μέ προθεσμίας.

Ό που όαως αί ναίαι είναι πολλαί καί δέν είναι 5υ-»  ̂ 4
νατόν νά εύρεθώσιν άγορασταί, ή όίεου μέρος μέν πω- 
ληθη, μέρος δέ μείνει άπώλητον. τό μένον είς τήν δ:ά- 
Οεσιν τοΰ δημοσίου μέρος δύναται νά ένοίκιάση τό δη
μόσιον πενταετώ ς, ή δεκαετώς, ώς ένοικιάζονται καί 
τά κτήματα τών ιδιωτών, καί θέλει άπολαμβάνει ό ε 
νοικιαστής όσας ώφελείας απολαμβάνουν καί οί ίοιω- 
κτήτα:, ύποκείμενος καί ούτος, ώς καί έκεινοι, είς τόν 
Ιγγειον φόρον τόν άποδιδόμενον είς τά δημόσιον.

Είναι άρά γε  δυνατόν νά ένοικιασΟώσιν αί γα ΐα ι αύ-
τ α ι ; Ί ίμ π ο ρ ε ΐν ά  προέλΟη πλειοτέρα ωφέλεια τ α_ ά τον 
φόρον της έπικαρπίας, τόν όποιον απολαμβάνει τό δη
μόσιον; Καί τά  δύω ταΰτα έρωτήματα είναι σπου
δαιότατα. ’Ιδού δέ ποΰ στηριζόμεΟα διά νά πιστεύω- 
μεν ότι εΐναι δυνατόν νά πραγματοποιηΟώσιν άμφο- 
τερα.

Γίνεται ήδη ή ένοικίάσις τών φόρων τοΰ Δημοσίου 
όι εν έτος. Δυσκόλως δύναται τ ις  νά γνωριζη άκριβώς 
τήν κατάστασιν τοΰ ένοικιαζομένου κτήματος, τίποτε 
οέ δέν δύναται νά πράξη πρός αύξησιν τών φόρων, 
μολαταΰτα τόσον πλήθος ενοικιαστών παρουσιάζεται* 
ώστε έκ τοΰ συναγωνισμού ή ένοικίάσις αποβαίνει έπι-τ*



ζήμιος εις τούς ένοικιαστάς. Ά π όδειξ ις  δέ βεβαία τής 
μεν πληθυος τών ενοικιαστών είναι, ο ιό τ ι  ποτέ, ή 
σπανιώτατα μένουν κτήματα εΐς τήν δίάΟβσιν τοΰ Δ η ' 
μοσίου, της δέ ζημίας αύτοΰ, διότι μ ’δλα τά ασφαλι
στικά  μέτρα, τά  όποια λαμβάνει τύ Δημόσιον /.ατά 
των ενοικιαστών, πάλιν μένουν πολλοί έξ αύτών οφεί
λετα ι προς τό Δημόσιον, άφοΰ σύναξη τοΰτο έν όνό- 
μ α τ ι αυτών όλα τά προϊόντα τών ένοικιασΟέντων χω 
ρίων.

Οταν λοιπον διά τήν έτησίαν ταύτην ένοικίασιν εύ- 
ρίσκονται τοτοΰτοι ένοικιασται, διά μίαν πολυετή ένοι- 
κιασιν, εις τήν όποιαν θέλει δυνηθη νά έλπίση ώφε- 
λείας ό ενοικιαστής και άπό τήν ιδίαν αύτοΰ εργασίαν, 
είναι δυνατόν νά μήν εύρεΟώσιν ενο ικ ιαστεί;

Ιοού δέ αι ώφέλειαι εις τάς όποιας θέλει στηριχΟ^ 
ό ενοικιαστής οιά νά καμη τήν ένοικίασιν ταύτην.

1. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει τό τρίτον τοΰ προϊόντος 
απο τους γεωργούς του, έάν χορηγη τινά βοηθήματα, 
ή είκοσι τοις εκατόν έπι τοΰ ακαθαρίστου προϊόντος, 
όταν δέν χορηγη ούοεμίαν βοήθειαν. 'Οσοι δέ κατα
βάλλουν πλειότερα κεφάλαια, άγοράζοντες βόας, καί 
κάμνοντες τήν καλλιέργειαν δ ι’ύπηρετών, άπολαμβά- 
νουν έτι πλειοτερας ώφελείας. Ό  ενοικιαστής λοιπόν 
εχων τό κτήμα οιά μίαν πενταετίαν, ή δεκαετίαν είς 
την κατοχήν του, θέλει φροντίσει νά τό καταστήση 
o'jov ενεστι προακτικώτερον καταβάλλων και κεφά
λαια, καί τάς σωματικάς καί νοεράς αύτοΰ δυνάμεις, 
έκ χερσών τας παχειας γα ία ς , κοπρίζων τάς άδυνά- 

τους, σπέρνων προϊόντα σημαντικωτέρας αξίας ή άρ- 
μοοιω τ-px εις την φύ·:ιν κα! τήν πί.-ότητα τών γα ιώ ν.

2. Γνωρίμων καθαρώς τά όρια καί τήν εκτασιν τοΰ 
κ τή μ α τ:ς  Οελει παρατηρήσει άν ήναι χρήσιμον πρός 
κτηνοτροφίαν, καί θέλει προμηθευΟή όσα κτήνη είναι 
δυνατόν νά τραφώσιν έντός αύτοΰ καί νά ώφεληθη 
άπό τήν κτηνοτροφίαν ταύτην. Ά λ λ ά  καί άν δέν εχη 
κεφάλαια ίζανα δι’ αύτήν, ή δέν θέλει νά εμβη είς τάς 
φροντίδας, ό ενοικιαστής φυλάττων καλώς τά  λειβά- 
δια τοΰ κτήματος, θέλει ενοικιάζει ταΰτα 3·ς άλλους 
ποιμένας, καί Οελει άπολαμβάνΐΐ .όσα καί οι ίδιοκτη- 
ται άπό τά λειβαδιά αύτών, ένω τήν σήμερον ούδε- 
μίαν έξ αύτών ώφέλειαν έχει τό Δημόσιον.

Είπομεν τάς κυριωτέρας ώφελείας της ένοικιάσεως 
ταύτης, άφίνομεν νά ύπολογίση έκαστος τάς λοιπάς.  
Α ς έξετάσωμεν ήδη καί τάς έξ αύτής ώφελείας τοΰ 

Δημοσίου.
Ό σ τ ις  πρόκειται νά ένοικιάση εν κτήμα τοιοΰτον, 

Οελει ύπολογίσει πρώτον τήν όποιαν δύναται νά λάβη 
ώφε/^ειαν έκ τοΰ λειβαδιού, ή τ ις  όσον άνέξοοος είναι, 
τόσον καί βεβαία, καί δεύτερον τήν έκ τής καλλιέρ
γειας· άναλόγως λοιπόν τών προσδοκωμένων ώτελειών 
θελει προσΟεσει καί τιμήν είς τήν ένοικίασιν ώστε τό 
Δημόσιον θέλει λάβει τιμήν άπό τό κτήμα τοΰτο, ό
ποιαν δέν έλάμβανε μέχρι τ^ΰοε· και θέλει λάβει τ ι 
μήν καί ά π ’ έκεΐνα, τά όποια δέν ήσαν όλοτελώ ς μέ
χρι τοΰδε προσοδοφόρα* καί αύτη μέν είναι ή άμεσος 
ωφέλεια.

Ά )  λ ’ ύπάρχει καί άλλη πλαγία  ώφέλεια πολύ ταύ
της ; π  σημαντικωτέρα. Ό  ενοικιαστής έλπίζων είς 
τήν ένοικίασιν ταύτην διά νά άποκτήση πόοον πλου-1 * I <1 ί
τ:σμοΰ, θέλει, ώ ς προείπομεν, προσπαθήσει νά καλλιερ-



γήση τό κτήμα ώστε νά δώση όσον ένεστι πλειότε- 
ρον προϊόν. Τό προϊόν τοΰτο θέλει άποδεκατισΟή κατά 
τόν περί φορολογίας νόμον, ώστε το Δημόσιον θέλει 
άπο7>αύσει άπό τό κτήμα τοΰτο φόρον έγγειον όσον 
δέν άπελάμβανε μέχρι τοΰδε.

Ά λ λ ά  πώς θέλει δυνηΟή ό ενοικιαστής νά κάμη τήν 
καλλιέργειαν τοΰ κτήματος, όταν δέν. κατοικεΐται άπό 
ανθρώπους, ή οί κατοικοΰντες έχουσι τάς ιδικάς των 
γα ία ς, καθ’ ον τρόπο,ν ανωτέρω ειπομεν ; Ό σ τ ις  κάμη 
τοιαυτην πολυετή ένοικίασιν θέλει κάμει τά ς περί 
τούτου σκέψεις του. Έ άν δέ; υπάρχουν κάτοικοι 
πλεονα^,οντες εντός τοΰ χωρίου, τους οποίους νά μετα- 
χειρίσΟή εϊς τήν υπηρεσίαν του χορηγών τά μέσα 
τή ς καλλιεργείας, έάν δέν δύναται νά εύρη μισθωτούς 
μεταξύ τών ίδιων τοΰ χωρίου κατοίκων, έάν δέν εύρί- 
σκη ούδ’ είς τά πέριξ χωρία, θέλει κροσκαλέσει τοι- 
ούτους άπό τά ορεινά μέρη, οιτινες δέν έχουσι γα ίας 
νά καλλιεργήσωσιν εις τά  χωρία των, καί συνήθως 
μεταβαίνουσιν είς τάς πεδιάδας ζητοΰντες έργασίαν. 
Τό σπάρσιμον τοΰ σίτου γίνεται καθ’ ήν έποχήν δύ- 
νανται ούτοι άφόβως νά διαμένω σιν είς τάς πεδιάδας, 
όμοιως καί τά διά τήν μέλλουσσαν σποράν οργώματα 
ήτοι άπό τοΰ άγιου Δημητρίου, εως τοΰ αγίου Γεωρ
γίου. Κατά τό διάστημα λοιπόν τοΰτο γίνεται όλη ή 
εργασία τών σιτηρών, μένει μόνον τό θέρισμα, άλλά 
καί διά τήν έργασίαν ταύτην περιέρχονται Οερισταί άπό 
χωρίον είς χωρίον, ώστε ούδ’ είς τοΰτο θέλουν άπαν- 
τήσει δυσκολίας· έπειτα κατά τήν κοινήν παροιμίαν, 
άσπαρτον ήμπορεΐ νά μείνη τό χωράφιον άΟέριστον ό
μω ς όχι.

Έ κ  τούτων όλων προκύπτει ότι ή ώφέλεια ΐοϋ δη
μοσίου θέλει άποβή σήμάντικωτάτη διά τής πολυετοΰς 
ένοικιάσεως· άλλά μέ ποια κεφάλαια θέλει είπε: τ ις  
θέλουν ουνηδή οι ένοικιασταί νά κάμωσι τάς βελτιώ 
σεις, ενώ οι ε^οντες ιδιοκτησίας δέν δύναται νά ποο- 
μηΟευΟώσι κεφάλαια διά τήν βελτίωσιν τών ιδιοκτη
σιών των ; Είναι άληΟές ότι τοΰτο είναι τό ουσκο- 
λώτερον τής ύποΟέσεως· ά λ λ ’ όταν ή Κυβέρνησις θέ
ληση νά συνδράμη τούς ένοικιαστάς, έξ ών πρόκειται 
νά λάβη τοσοΰτον σημαντικήν ώφέ7«ειαν,'δέν είναι ού
δέ τοΰτο άκατορΟωτον. Καί είς περίστασιν όμως καθ’ 
ήν ή Κυβέρνησις δέν θέλει, ή δέν δύναται νά δώση 
τήν συνδρομήν ταύτην, υπάρχει εν μέσον θεραπείας, 
τό όποιον Οέλομεν εκθέσει άκολούΟως.

Υ πά ρχει καί μία άλλη έναντιότης, ότι οί ένοικια- 
σταί δέν πληρόνουσι τό δημόσιον, ώς συνέβη είς τάς 
ενοικιάσεις τών μοναστηριακών κτημάτω ν, τών έλαιω- 
νων κ τλ . Νομίζομεν ότι διά τίνος κτηματικής έγγυή - 
σεως, ώς συμβαίνει καί έπί τών λοιπών ένοικιάσεων, 
καί κυρίως διά τής έπιτηρήσεοος τών ύπαλλήλων, άπο- 
φεύγει τό δημόσιον τόν κίνδυνον τής ζημίας ταύτης. 
Ά λ λ ’ ό ,τι Οεωροΰμεν απαραίτητον είς τήν ένοικίασιν 
ταύτην καί διά τήν πρόοδον τοΰ ένοικιαστοΰ κα'ι διά 
τήν εύκολίαν τής πλερω μής τοΰ ένοικίου, είναι τό νά 
μήν μεταχειρισΟώσιν οί ύπάλλη7^οι τοΰ δημοσίου μέσα 
δόλια πρός αύξησιν τοΰ ένοικίου καί τό νά μήν ύπο- · 
χρεωΟή ό ενοικιαστής να πληοόνη τάς δόσεις άπό ί- 
δικά του κεφάλαια, άλλ’ άπό τάς ώφε/^είας τοΰ ίδιου 
κτήματος· τό πρώτον επιτυγχάνετα ι όταν τό δημόσιον 
έ’χον αρχήν νά συναλλάττηται έν καλή πίστει μετά τών



Ιδιωτών οέν συγχωρεί εΐς τούς υπαλλήλους του νά 
μεταχειοίζωνται δόλια μέσα, τό δεύτερον δέ έάν ή δό- 
σ:ς τοΰ πρώτου έτους προσδιορισΟή νά πληρωΟή τόν 
μαίον τοΰ δευτέρου έτους, καί ουτω καθεξής. Όσους 
καί όποιουσδήποτε καρπούς καί άν εχη  ό ένοικιαστής 
θέλει άφεύκτως τούς πωλήσει μέχρι της εποχής ταύ
της. Ιό μετρον δε τοΰτο τό Οεωροΰμεν άναγκαΐον 
δ:ά νά μήν βιάζεται ό ενοικιαστής, ώς έκ της πληρω 
μής τοΰ ενοικίου, νά πωλη παρά τιμήν τά προϊόντα του.

Ι ό  μετρον τής ένοικιάσεως δύναται νά έμβη εΐς έ- 
νέργειαν καί πριν τή ς δλης καταμετρήσεως, ήτοι καθ’ 
όσον γίνεται ή καταμέτρησις, κατά τοσοΰτον νά έμ- 
βαινη εΐς ένέργειαν καί τό μέτρον τής ένοικιάσεως- ή 
επ ιτυχία  δέ τών πρώτων ένοικιαστών θέλει έμπνεύσει 
θάρρος και εις τούς λοιπούς ώ στϊ ν’ άναδεχθώσι μέ 
πλειοτέραν προθυμίαν τήν ένοικίασιν, καί ή ώφέλεια 
τοΰ Δημοσίου ν’ άποβή σημαντικωτέρα.

Ό τ α ν  ή καταμέτρησις τών γαιών τοΰ Δημοσίου ά- 
π®περατωΟη, τότε τό Δημόσιον δύναται νά έπιχειρή- 
ση και τήν καταμέτρησιν τών ιδιοκτησιών, καί νά κα
ταστήση τό τοσοΰτον ά/αγκαΐον κτηματολόγιον, κατά 
συνέπειαν δέ νά παραδεχΟή καί άλλο σύστημα φορο
λογίας παρά τό ήδη ύπάρχον, τοΰ όποιου τά άτοτα 
είναι πανδήμως όμολογούμενα· πρό πάντων δέ δύο τά 
σημαντικωτέρα- 1. Τά εμπόδια τά όποια έπιβάλλει 
ι ΐ ς  τάς γεω ργικάς έργασίας. καί αί κατά άναγκαίαν 
συνέπειαν προερχόμεναι καταπιέσεις, καί 2. Ί ΐ  άβεβαιό- 
τη ς  τοΰ ετησίου ποσοΰ τών εσόδων τοΰ Δημοσίου.

Καθόσον θέλει ένεργ,εΐσΟαι ή καταμέτρησις τών γα ι- 
ών, όύναται τό δημόσιον νά κανονίζη εις χρ τμ α τα τό  πο-

σόν τοΰ φόρου έκαστου αγροΰ έκ τών εΐς τούς χω ρ ι
κούς παραχωρουμένων, καί τοΰτο διά νά δώση άφορμήν 
νά πεισθώσιν οι ιδιόκτηται είς τό νά παραδεχθώσιν 
άκολούΟως τόν είς χρήματα φόρον έπί τών κτημάτων 
αύτών.

Ά λ λ ’ έκτός τών καλών, όσα τό άνωτέρω μέτρον 
Οελει έπιφέρε1, ώ ς προείπομεν, θέλει έχει  ώς άφευ- 
κτον συνέπειαν καί τά έξης.

] . )  Θέλει άπαλλαχΟή ή Κυβέρνησις άπό σμήνη αν
θρώπων, οιτινες καθ’ ημέραν πολιορκούν τά ς Ούρας 
τών ύπουργειων ζητοΰντες πόρον ζωής, καί θέτουν εΐς 
κινησιν και βουλευτάς καί γερουσιαστές πρός έπιτυ- 
χίαν μικρας τίνος Οέσεως υπαλλήλου, άπό τήν όποιαν 
μόλις δύνανται νά διαθρέψωσιν έαυτούς, πολύ μάλλον 
νά διατηρήσωσι καί οικογένειαν.

2 ) Διότι εΐς όλον τό μέγα τοΰτο σμήνος τών ύπουρ- 
γηματοθηρών ήμπορεΐ νά δοΟή ρέσον έργασίας, διά 
τή ς οποίας καί είς έαυτούς νά χορηγήσωσι μέσαύπάρ- 
ξεως, καί είς τό δημόσιον νά κατασταΟώσιν ώφέλιμοι, 
ένω ήδη μέ-νουν ο;ς κηφηνες, ζώντες άπό τούς ιδρώτας 
τών άλλων, καί παραγκωνιζόμ-.νοι άλληλοδιαδόχως ό 
είς άπό τόν έτερον.

3 .) Διότι ήμπορεΐ ν’ άνοιχΟη στάδιον καί είς τούς 
έν TiptvOi διδασκομένους τήν γεωργικήν υποτρόφους· 
τής εξουσίας, οί όποιοι κάνέν μέλλον δέν βλέπουν ε
νώπιον των σήμερον, ένω ήδύνατο διά τής πολυετοΰς 
ένοικιάσεως τών έΟνικών κτημάτω ν, και αύτοί νά ώ- 
φεληΟώσι διά τώ ν γεωργικών γνώσεων τά ς όποιας ά·



« έ χ α β α ν  -(α) καί τό δημόσιον νά ώφεληΟη, είσαγομέ- 
νου δ' αύτών τελειοτερου τρόπου γεω ργίας, χαί δια- 
οιδομενου κατ ολίγον κ α ί εις τούς λοιπούς γεω ργούς 
τής  "Ελλάϊος.

(α )  Μ δλονοτι είς τό  κατάστ/,μα  τοΰτο <̂ έν 6ττάρ/ει τρόπος  

διόΛ ΐκαλιας τής γεω ργία; όποιος τρέπ ει νά νίναι, λαμβανομέ*  

ντ;ςομω: υπ όψιν άφ ένός μέν τής μεγάλτις προόδου τ-7ς γεω ργίας  

εις τήν Ευρώπην, καί τής μ εγίστης άμαθίας τών ‘Ελλήνων γ ε 

ωργών άφ ετέ:ό υ ; ή μετάβασις ά π ό  τόν έ'να τρόπον είς τόν 

έτερον, νομίζομ.εν δτι £έν πρέπει γ ίν? λ ά  μ ια : , ά λλά  κατ' <5- 

λ ίγο ν , βελτίουμένου κα τά  "μικρόν τοΰ παρόντος τρόπου τού  

γεω ργεΐν, δ ιότι ούτε έ ίγα λ εϊα  τελειοποιημένα ίυ νά μ εθ α  νά 

» / ωμεν πα ντα χοΰ , ούτε ά μ αςω τοί οδοί υπάρξουν κ τλ . κ τ λ .

Ο ,τ ι  ου,ως γ ό ν α τ ο  μ ε γ ά λ ο ς  νά έπεκτείννι τάς ώφελείας τής 

γεω ργίας είναι, νομ ίζομ εν, νά συττϊ,θ^ ενταύθα σχολεΐον γεω ρ

γ ικ ή ς, έφαρμοζομένων τών θεωριών έπ ί τής πράςεω ς, είς τό  

όποιον ο χ ι μόνον οί υπότροφοι τής Κυβερνήσεως καί οί r U a -  

«σκαλισταί νά δ ιδά τκω ντχι αύτήν, ά λλά  καί διάφοροι τώ ν έντο* 

πίω ν γεωργών νά κάμνωσι παρατηρήσεις καί νά βλέπω σι π ρ ά γ 

μ α τι τήν εκ τής μ εταβολής τοΰ τρόπου τοΰ καλλιεργεΐν ώφε- 

W .  Πρό πάντω ν δέ. επειδή μ έγα ς αριθμός έ/. τώ ν'επαρχιώ ν  

εύρισκεται π ά ντοτε είς τήν πρωτευ ό τ α ν , ούτοι ήδύ/αντο νά 

πεισθώσι διά  τής παρατν-ρ^εω ς περί τής έ/. τής βελτιώ αεω ς  

του ένεστω το; τρόπου τοϋ γεω ργεΐν ώφελείας, καί νχ  δ ιδά σκω - 

σι κ α ί ε ι ;  τά ; ε,τ«?/> ς  τάς εύκολοτέρας έκ τών μ εταβολώ ν.

 0000---

Θ Α ΪΜ Α  ’  .

1\Ι α υ η  ω λ  ε ΐ  ο ν.

Τό έξαίσιον τοΰτο  άριστβύργημα της τέχνης ανα
καλεί είς τήν μνήμην τών άνΟρώπων τά  εύγενη καί 
τρυφερά αισθήματα τ /jς προσφιλεστερας καϊ περιπα- 
Οεστέι ας τών συζύγων, άφ’ ρσας ή αρχαία εποχή έ- 
γέννησεν. H  ’Αρτεμίσια, βασίλισσα της Καρίας, το 
σοΰτον περίπαΟώς ηγάπησε τόν σύζυγον αύτης Μαύ- 
σωλον, ώστε, όταν ούτος άπέθκνεν, καύσασα ΐό  σώμα 
του τό έκαμε σ τά κ τ/jv καί τό επιε μέ τόν οίνον. Θέ- 
Λουσα οέ ν ’ άποΟανατίση τήν μνήμην του άπεφάσισε 
νά κατασκευάση μνημεΐον άνάλογον μέ τό μέγεθος 
που πάθους τό όποιον έκυρίευε τήν καροίαν της. Σ υ γ - 
καλέσασα λοιπόν τούς ένδρξοτέρους λιθοξόους εκεί
νης πης εποχής, ]>ρύαξιν, Σκόπαν, Αεωχάρην, Τ ιμ ό
θεον, καί ΙίύΟιν άνέΟεσεν είς αύτούς τήν εκτέλεσιν., καί 
ούτως ό μέν Σκόπας έλαβε τήν ’Ανατολικήν πλευράν, 
ό Τιμόθεος τήν πρός μεσημβρίαν, ό Λ εω χάρης τήν 
πρός Ρυσμάς και ό Βρυαξις τήν πρός άρκτον· ό δέ 
I ίύΟις άνεοέχΟη νά κατασκευάση άρμα μέ τέσσαρας 
ίππους (τεΟριππον), όλοι δε όμοΰ έμελλον νά κατα
σ κ ευ ά σ ε ι τήν πυραμίδα, έφ’ ής ήθελε τεθή τό τέ- 
Ορ ίππον.

Α λ λ  όταν προώδευσεν ικανώς ή έργασ(α αϋπη, τ 
Αρτεμίσια μή δυνηθεϊσα νά άπομακρύνη τήν λύπην, 

μ όλα όσα έπραττεν υπέρ τοΰ άποΟανόντος συζύγου 
της, έγένετο θύμα της συζιγικης αγάπης, καί άπέΟα- 
νεν είς δύο έτη, άφ’ ότου ήρχισεν ή κατασκευή τοϋ
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μνημείου. ’Επειδή δέ τό εργον τοΰτο έμελλε νά μεί- 
νν) ατελές, διότι ό αδελφός καί διάδοχος τη ς ’Α ρτεμί
σιας δέν ήθελε νά καταβάλν) τά άπαιτούμενα έξοδα, 
οι αναδεχθέντες αύτό άριστοτέχναι άπεφάσισαν νά έξα- 
κολουθησωσι και τελειωσωσι τό έργον άνευ άντιμι- 
σθίας λυπουμενοι νά μείνη άτελές καί νά καταστραφη 
τοιοΰτον εργον, τό όποιον έμελλε ν’ άπαθανατίση τά 
ονόματα αύτών μάλλον παρά τό τοΰ Μαυσώλου. 
Τό λαμπρότατον τοΰτο μνημεΐον, τό όποιον ώνομά- 
σθη Μαυσωλείων άπό τό όνομα τοϋ Μαυσώλου, έδω- 
κε τήν αρχήν να όνομάζωνται Μαυσωλεία καϊ όλα τά  
έξεχοντα οιά τό μεγεθος ή τήν κατασκευήν μνημεία. 
Έ κτισθη οέ τοΰτο εις τήν ’Αλικαρνασσόν, πόλιν τής 
Καρίας, όπου ήτον ή έ'δρα τοΰ Βασιλείου τής ’Α ρτε
μίσιας, είς Οέσιν άρμοδίαν και επιδεικτικήν. Τό μνη- 
μεΐον τοΰτο ήτο τετράγωνον, και είχε περιφέρειαν τε- 
τρακοσίων ένδεκα ποδώ ν περί δέ τήν περιφέρειαν αύ
τοΰ ύπήρχον τριάκοντα εξ στήλαι, έφ’ ών έστηρίζετο 
τό  εξω πρόσωπον τοΰ οικοδομήματος. Έ π ί τοΰ τε
τραγώνου τούτου, τό όποιον είχεν εΐκοσιπέντε πηχών 
ύψος, άνηγέρΟη ή πυραμίς, και έπί τής πυραμίδος έ- 
τέθη τό τέθοιππον, ώστε τό ύψος όλον τοΰ οικοδομή
ματος ήτον εκατόν τεσσαράκοντα ποδών.

Τό λαμπρόν τοΰτο τής τέχνης αριστούργημα κα- 
τεσκευάσθη κατά τό 3 53  π . X. είναι δέ άγνωστον πό
τε  κατεστράφη, καί είς τ ί έχρησίμευσεν ή ύλη, ή τ ις  
διά πσλύν καιρόν έπέσυρε τόν θαυμασμόν όλου τοΰ 
κόσμου.

Π Ε Ρ Ι ΕΚΠΑ ΙΑΈΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ.

Είπομεν είς έν τών προλαβοντων φυλλαδίων τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Ααοΰ όσα ένομίσαμεν κατάλληλα περί 
τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου αντικειμένου, περί τοΰ ό
ποιου νομίζομεν ότι δέν έλήφΟη τοσαυτη πρόνοια, όσης 
αύτό είναι άξιον. Έ άν  τά μέτρα, τών όποιων έπροτεί- 
ναμεν τήν παραδοχήν, δέν είναι δυνατόν νά έκτελε- 
σθώσιν καθ’ ολοκληρίαν ή έν μέρε’, έάν ήναι πραγ- 
ματικώ ς ή δέν είναι ώφέλιμα, είναι άνάγκη νά ύπο- 
βληθώσιν είς έξέτασιν. Ά λ λ ά  τήν έξέτασιν ταύτην 
πρέπει νά κάμη επιτροπή, μέλη τή ς όποιας άπαραι- 
τή τω ς πρέπει νά ύπάρξωσι δύο ή τρεις έκ τών νοημο- 
νεστέρων καί άρχαιοτέρων δημοδιδασκάλων. Οί δημο
διδάσκαλοι, ευρισκόμενοι είς καθημερινήν συνάφειαν 
μετά τοΰ λαοΰ, γνωρίζουν καί τάς άνάγκας του, α ιτι- 
νες πρέπει νά]θεραπευθώσι, καί τά ς προλήψεις του, τάς 
οποίας πρέπει νά έξαλείψωσι. Μακρά περί τό εργον 
τοΰ διδάσκειν πεΐρα τούς απέδειξε κατά ποιον τρόπον 
γίνετα ι καταλληλότερον ή διδασκαλία, ποια είναι τά 
μεθοδικώτερα πρός διδασκαλίαν βιβλία, καί ποιος τρό
πος άραοδιώτερος πρός ταχυτέραν έκπαίδευσιν, καί 
ηθικήν άνάπτυξίν. Έ ν  γένει δέ κατά ποιον τρόπον έν- 
σπείρονται τά  σπέρματα τής άρετής είς τάς άπαλάς 
καρδίας τών παίδων, άνευ τοΰ όποιου άδύνατον νά εύ- 
ημερίση ποτέ κοινωνία. Πασα βραδύτης είς τό νά πραχ- 
θή ό,τι είναι δυνατόν είναι αξιοκατάκριτος, διότι έκ 
τή ς βραδύτητος ταύτης ή 'Ελληνική κοινων.'α δέν προ
οδεύει όπως ήτο δίκαιον νά προδεύση είς τον παρόντα
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αιώνα τοΰ φωτισμού καί τή ς παιδείας. Έ προτείναμε^ 
άλλοτε (α) τήν είς τά δημοτικά σχολεία εισαγωγήν 
μαθήματος γεω ργικής. Έ άν άπό τά 18.36 τό μάθη
μα τούτο ηθελεν εισαχθή εΐς τά δημοτικά σχολεία, πό- 

προλήψεις τών γεωργών τή ς  Ε λλ ά δο ς οέν ηθελον 
εξαλείφθή ! πόσων προϊόντων νέων ή καλλιέργεια δέν 
ήθελε') εισαχθή ! καί πόσων ήδη υπαρχόντων  δέν ήθε- 
λε βελτιωθή ! Ά λ λ ά  δυστυχώς δέν έλήφθη τοσαύτη 
πρόνοια όσην άπαιτεΐ τό σπουδαιότατοι τοΰτο άντι- 
κείμενον διότι άν καί εΐσήχθη το μάθημα τοΰτο είς 
το οίοασκαλεΐον, δέν υπάρχουν όμως βιβλία γεω ργικής 
μεθοδικά, τά  όποΓα οί διδάσκαλοι πρέπει νά μ εταχει- 
ρισθώσι μεταβαίνοντες είς τό εργον τ ω ν  άνευ δέ 
τούτου, ματαία αποβαίνει καί ή σπουδή τής γεω ρ γ ι
κής, όπως γίνεται. ΜΧομίζομεν οτι ή Κυβέρνησις τδύ* 
νατο νά είσάξη μ ετ ’ επ ιτυχίας τό μάθημα το ΰ το 'ε ίς  
τα  δημοτικά σχολεία, έάν διέταττε τήν μετάορασιν 
ν:ω ργικοΰ  τίνος καταλλήλου πρός τόν σκοπόν τοΰτον 
βιβλίου, ή άν έπροκήρυττε βραβειον είς τόν όστις ήθελε 
συντάξει τοιοΰτον, και ήθελεν έγκριθή τοΰτο παρ’* έπ ι-

(α ) « Λ'.7.τι εις τά  δημοτικά σ χο λ είχ  δ ΐν  staviyOyj και I'; 

μαθημα γεωργικής· το όποιον είναι άναγκαιότερον άπό π ο λ λ ά  

ά λλα  τ ά  όποια  ί/ποχρεουνται νά διδάσκω νται οί δ / .υ ^ Μ ά -  

σκαλοι ; ‘ I I  γεω ργία κ-/ι η κτηνοτροφία είναι το εργον τοϋ με· 

γαλητέρου μέρους τοΰ ‘Ελληνικοΰ λαοΰ , ώστε ? ω < ο ν τ ε ς  αύ- 

• όν τό να το  τελειοποίηση ήθελαμεν δώσει νέαν ζωην είς

τόν κλάξον τοΰτον τοΰ πλουτισμού » , ( Α νθ ο λο γ ία  τώ ν κοινο- 

&ιλ·ώνγνώ:εων φυμάδ. 8 . Noεμβρ. 1 8 3 6  σελ 11 ϊ) ).

τροπής αρμονίας νά τό κρίνη (α), καί προσέτι άν έλάμ- 
βανε τό μέτρον νά συστήση ένταΰθα πρότυπον άγρο- 
κήπιον, όπου τό μάθημα τοΰτο νά γίνετα ι μ ε τ ’ εφαρ
μ ογής καί όχι μέ άπλάς μόνον θεωρίας- διότι κυριω- 
τέρως ή πραξις τής γεω ργίας είναι μάλλον αναγκαία 
είς τόν λαόν παρά αί θεωρία:.

Έ άν ή Κυβέρνησις θεωρή,|ό'πως καί ήμεΐς Οεωροΰμεν, 
τό περί έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ άντικείμενον σπου- 
δαΐον, καί άν παραδεχθή τό μέτρον τοΰ νά συστήση 
επιτροπήν διά νά γνωμοδο.τήση περί τούτου, νομίζομεν 
άπαραίτητον, δι’ ο,ΰς προεξεθέσαμεν. λόγους, νά προσ-: 
λάβη ώς μέλη τής έπιστροπής ταύτης καί δημοδιδασκά
λους- νομίζομεν δέ ότι δέν θέλε; δυσκολευθή νά εύρη 
ίκανούς καί προπαρασκευασμένους μάλιστα, ώ ς είκά-

^α) Λ ί έπ ιτρ ο π α ι, ύπό την.έξέτασιν τών οποίω ν ύποβάλλον.- 

τκ ι β ιβλία , πρεπει νά σύγκ?ινται άπό ά τομ α  ε /ο ν τ α  ιδίω ς γνο')- 

σμ ς έπ ί τοΰ αντικειμένου, έ π ί  τοΰ όποίο^ πρόκειται νά δ ικά  · 

σωσιν, οίον ιατροί διά βιβλία  ιατρικής, διδάσκαλέ'. δ ιά  β ιβ λίκ  

διδακτικά  κ τ λ . νά διορίζωνται δε εϊδικφς διά  μίαν και μόνην 

ύτόθεσιν ώς ένορκοι, λαμβανόμενοι εκτινο; κα ταλόγου  κ α τά  

κληοον. Εάν τό μέτρον τοΰτο ήθελε ληφθτί, δέν ήθέλαμεν  

ίατροΰ; κρίνοντας περί γραμματικώ ν η άλλω ν διδακτικώ ν β ι 

βλίω ν, και νά επιβαρύνω':» την συνείδησίν τω ν δίδοντες γνώ μην  

έπι π ρα γμ ά τω ν έφ’ ών δέν έσκέφ,θησαν. καί τ ά  όπ οια  δέν είναι 

ίσως ικανοί νά γνω ρίζω σι. Τοιαΰται έπ ιτοοπα ί δεν είναι πολυ··
* ι  V

μ ελεΐς , άν και σύγκεινται άπό π ο λ λ ά  ά τομ α , δ ιότ ι την γ ν ώ - * 

μην ένάς καί μόνου παραδέχονται άνευ έξετάσεως και οί λ ο ιπ ο ί,

‘II σΰστασις δε τώ ν επιτροπώ ν δέν ε ίχ ε  βεβα-α εξ αργής 

τόν σκοπόν τοΰ νά έμπίιτεΰω νται ; ϊ:  την γνώ μην ςνός κκ·, 

μ.όνου.
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ζομεν, διότι έχομεν πρό οφθαλμών εν σχέδιον περί τή ς 
οημοδιδασκαλίας, ύπό τήν μορφήν νομοσχεδίου, τό 
όποιον κατωτέρω Οέλομεν δημοσιεύσει, διευθυνθέν πρός 
ημας άπο τίνος τών αρχαιοτέρων δημοδιδασκάλων, 
καϊ μιαν αγγελίαν άλλου άξιοτίμου δημοδιδασκάλου 
περϊ βελτιώσεως της δημοοιδασκαλίας, τήν όποιαν 
όμοιως κατωτέρω δημοσιεύομεν.

Έ κ  τούτων προκύπτει ότι ό κλάδος ουτος δέν ε- 
μεινεν άργός κα1· άμίριμνος ώ ς πρός τά άφοοώντα τήν 
βελτίωσίν του. Εναπόκειτα ι όμως είς τήν Κυβέρνη- 
σιν νά ώφεληθή άπό τά  άπστέλεσματα τή ς μακρας 
πείρας αυτών, χ%\ νά ένεργήσν] τά ς βελτιώσεις, όσας 
τουλάχιστον συγχωρει ή ένεστώσα κατάστασις τή ς 
πατρίοος μας. Ά λ λ ά  λέγοντες Κυβέρνησιν δέν έννοοΰ- 
μεν μόνους τούς Υ πουργούς, έννοΰμεν πρό πάντων 
τούς βουλευτάς, οιτινες εΐναι εϊς Οέσιν νά γνωρίζωσι 
καλητερον τάς αναγκας τοΰ λαοΰ, ώς όντες εις άμε
σον συναφειαν μετ αύτοΰ, καί παρά τών όποιων ό λα 
ός έχει δίκαιον νά άπαιτή τήν έκπλήρωσιν τής μ εγ ά 
λης εντολής, τήν όποιαν έπέβαλεν είς αύτόν, τήν βελ- 
τ-ωσιν καί εύημερίαν τής κοινωνίας.

ΙίΕ Φ Α  ΛΑΙΟΝ Α '.

Π ε ρ ί  μ ι σ θ ο δ ο σ ί α ς ·

Αρθρ. 1. Οι μισθοί τών κατά τήν επικράτειαν δη
μοσίων άλληλοόιδ. σχολείων διδασκάλων προσδιορί
ζονται ώς εφεξής.

Α '. Τών δημοδιδ. Α '. τάξεως καί Νομαρχιακών εϊς 
δραχ. 24 0 0  κατ’ έ'τος.

Β '. Τών Ε παρχιακώ ν είς 1800 .
Γ '. Τών Δημοδιδ. Β '. τάξεω ς καί βοηθών τής αύτης 

είς 1440.
Δ '. Τών δημοδιδ. Γ ’. τάξεω ς καί ύποδιδ. τής αύ

τή ς  εϊς 9 6 0 .

Ά ρ θ ρ . 2 . Ε ις  τόν ετήσιον ρ,ισθόν έκάστου συμπε- 
ρί7^αμβάνονταΐ καί άπασαι αι μηνιαιαι άποδοχαί, όσας 
τό αρθρον 24 τών άπό 6 φευβρουαρ. 1834 όργανικοΰ 
διατάγματος παρέχει.

Κ Ε Φ . Β '.

Περί έπιχορογνίσεως προς τούς Νορ,αρχικοΰς καί Ε π α ρ 

χιακούς Δημοδιδασκάλους δ ι’ εζοδα  περιοδίας.

Ά ρ θ ρ . 3. Έ κ το ς  τοΰ μισθοΰ, θέλει χορηγεΐσθαι έ- 
τησίως εις έκαστον τών έν τώ  1 άρθρω § ά. καί β . 
δημοδιδ. άνάλογον ποσόν διά τά  έξοδα άγω γίω ν κλ. 
τών κατά τό άρθρ. 21 τοΰ μνησθέντος δ ιατάγματος 
περιοδειών έκατέρου αύτών, ένεργουμένων όμως εφά
παξ τοΰ ένιαυτοΰ, καί τοΰ μέν ύπό τόν § 1 προσδιο
ρίζεται είς δραχ. 4 0 0 , τοΰ 3έ ύπό τόν § 2 είς 150.

Τά δ1 έξοοα έκτάκτω ν τυχόν επιθεωρήσεων κατα- . 
λογίζονται εϊς βάρος τοϋ έπιβαρυνομένου έκ τοΰ άπο- 
τελέσματος τής έπιθεωρήσεως, καί προσδιορίζονται άνα- 
λ ό γω ς τής άποστάσεως είς δραχμάς 5 δι’ έκάστην 
ημέραν.



Αρθρ. 4 . Ό  τεταγμ ίνος μισθός τών δημοδιδ. ΟΥλεί- 
«ληρ&εσθαι τα χτιχώ ς είς δώδεκα ίσας δόσεις έκ το3 
δημοσίου ταμείου, ώ ς καί τών λοιπών δημοσίων υπάλ
ληλων.

, ’£ κ  τοΰ αύτοΰ TaF '™  θέλουν χορηγείσΟαι καί τά  
sv τω προηγουμένω αοθρω 3 οριζόμενα ποσά μετά 
την επίσημον βεβαίωσιν της ένεργείας τη ς περιοδείας ή' 
τη ς έπίθεωρήσεως.

Αρθρ. 5. Οί εις άοε,ιαν· απουσίας πλείονα τών 14 
ήμερων διατελέσαντες δημοδίδ. ή βοηθοί χαί ύποδιδ,

, ‘ 0'J /u a · πληρωμής τοΰ μισθοΰ τών περιπλέα·* 
ημερών.

Κ ΕΦ . Γ .

hop-, ύ-οχρεώτεων τών γένεΐ.

Αρθρ. 6. Ε ίς βάρος έκαστου δημοδ. λογίζονται 
•λ α τα  μικρά έξοδα του υπό τήν διεύθυνσίν του δημ,οτ. 
σκολείου.

Συνίστανταί δε ταϋτα .

α .) Ε ίς τήν ΰλην της γραφικής αύτοΰ υπηρεσίας.
6 ·) Ε ις ra. όιαφορα κ α τα ιτ ιχ α  τοΰ σχολείου.
Γ ·) Ε ίς οιαφορα διάφορων ελέγχω ν, ευσήμων κλ» 

αμοιβές γραμματίω ν έντυπα φύλλα.

Κ Ε Φ . Α \

ttzpt CtOJTscov τών v̂iuojv.

* ! ' ί ·  ~■ ϊ · *  *ώ» έν τώ  ! . as&p. τοΰ π ιο ό ν ν

ΙΝομόυ ώρισμένων μισθών τά δημοτ. ταμεία τών σ^ε* 
τικών δήμων θέλουν πληρόνει είς 12 ίσας δόσεις πρός 
το δημόσιον διά τών παρ’ αύτοίς δημοτ. είσπροκτόρων·*

])' τοϋ της Α '. κατηγορίας δραχμάς 1 800 .
2). Λ η IV. η » 12 GO.
3) Λ Λ Γ ’. » Λ 9C0’.
4) J) » Α .  « » G00.

Οί αρμόδιοί ταμία», τοϋ Κράτους κατά προτίμησιν 
θέλουν κρατεί /.ατά. μηνιαίας δόσεις τά είρημέναποσά έκ 
τών πρώτων δημοτ. παρακαταθηκών ή εισπράξεων τοϋ 
οικείου δήμου. "Οπου δέ δέν ένεργοΰνται δι’ αύτών εισ
πράξεις δημοτ. οόρων θέλουν, εισπράττει ταϋτα παρά 
τών δημοτικών είσπρακτόρων έοαρμοζομέ-κον κ α τ’ αύ- 
τών όλων τών περί καταδιώξεως τών καθυστερούντων 
μέτρων, έν τϊ.εριπτώσςι κα&υστηρήσεως.

Ά ρθρ.. 8. Ε ίς βάρος τών δήμων εννοούνται καί ό
λ α  τά λοιπά έξοοα· οϊο,ν 1) τά  πρός άνέγερσιν διδακ
τηρίω ν 2) τά  προς συντήρησήν καί καλλωπισμόν 
τών υπαρχόντω ν 3) τά  διά τήν προμήθειαν ή διατή- 
ρησιν τοΰ έν αύτοίς. κινητού καί ακινήτου ύλικοϋ καί 
τήν αγοράν β ιβλ ίω ν  4) τά  διά τήν μισθοδοσίαν υπη
ρετών ή π ιιδονόμ ω ν ό)- τά  διά τήν έξαργύρωσιν τών 
εύσήμων κλ. αμοιβής γραμματίω ν καί τήν προμήθειαν 
βραβείων διά τάς δημοσίους εξετάσεις, καί προϋπολο
γίζοντα ι κ α τ’ έτος, ώς καί τά λοιπά έξοδα τών δή
μων, τή έπιμελεία τώ ν διοικητικών άρχών, κατά τά,· 
περί τούτων είδικώς διατεταγμένα.

Ά ρ θρ . 9 . Τό δημοτ. συμβούλιον ενός έκάστου τών 
δήμων, έχοντος κατά τήν περιψέρειάν του εν ή πλεί.·* 
sva οημοτ. σχολεία θέλε: προνοξΐ κατ’ έτος διά τοΰ



δημοτικού προΰπο) ογισμοΰ, τά , άπό τά προηγούμενα 
άρθρ. 7 χαί 8 προβλεπομένας δαπάνας κατά τους ο
ρούς τοΰ περί δήμων νόμου.

"Αρθρ. 10 . Ε ίς τά έσοδα έχάστου δήμου θέλουν 
προϋπολογίζεσθαι κατ’ έτος καί δίδακτρα άπό 30— 90 
λεπτά  τόν μήνα δι’ έκαστον παΐδα, καταγεγραμμένον 
ώ ς μαθητήν είς τά  κατάστιχα  τοΰ σχολείου, ώς καί 
τά  παρά τών γονέων ή επιτρόπων καί κηδεμόνων 
τών μή τα κτικώ ς φοιτώντων είς αύτό παίδων, πλη - 
ρονόμενα πρόστιμα, κατά τούς όρους τοΰ άρθρου 
6 τοΰ περί δημοδιδασκαλίας όργανίκοΰ νόμου.

0? δέ γονείς ή οί επίτροποι καί κηδεμόνες τών 
παίδων θέλουν άποδίδει τά  δίδακτρα ταΰτα κατά μήνα 
διά τοΰ άρμοδίου είσπράκτορος εις τό δημοτ. ταμεϊον.

’Εξαιρούνται τής φορολογίας ταύτης. 

α. Οί αποδεδειγμένοι άποροι καί ενδεείς γονείς, 
β ' Οί έχοντες είς τό σχολεΐον πλείονας τών δύο 

Λαίδών. Διά τούς περιπλέον τοΐς χαρίζεται ή πληρωμή 
μόνον τών δύο· καί

γ '.  Ό σοι παίδες ορφανοί γονέων δέν έ'χουσιν ικανόν 
εισόδημα.

Κ ΕΦ . Ε '.

Αρθρ. άκροτίλεύταιον.

’Άρθρ. 11. Ε ίς τόν γεν. προϋπολογισμόν τών ε
σόδων καί εξόδων τοΰ κράτους Οέλουσι προΰπολογί- 
ζεσθαι κ α τ’ έ'τος, τη έπιμελεία τοΰ άρμοδίου ύπουρ-

γοΰ καί τά περί μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων, λα μ - 
βανομένων ύπ’ όψιν, ώς πρός τό πληρωνομενον έκ τών 
δημοτικών ταμείων μέρος αύτής, τών δημοτικών προ
ϋπολογισμών, ' οίτινες υποβάλλονται πρός τοΰτο είς 
τήν Κυβέρνησιν παρά τών Διοιχ. ’Αρχών όιά τοΰ άρ- 
μοδίου ‘Υπουργείου.

Ά ρ θρ . 12. Ά π α σ α ι αι διατάξεις τοΰ παρόντος νό
μου εφαρμόζονται καί ώς πρός τάς κατά τόπους όι- 
δασκαλίσσας καί ύπόδιδασκαλίσσας τών δημοσίων σχο
λείων τών κορασίων. ΙΙάσα δέ διάταξις προηγουμέ
νου νόμου ή Β . δ ιατάγματος άκυροΰται.

(άκολουθει.)

—  0 0 0 0 ----------

Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ο Κ Ο Μ Ι Α .

Εϊπομεν άλλοτε (Βιβλιοθ. τοΰ Ααοΰ φυλ. <γ \  σελ. 
44 9 )  ότι ό κλάδος τής με7ασσοκομίας είναι ώφελιμώ- 
τατος ύπό διπλήν έ'ποψιν* 1) διότι επιδέχεται μ εγ ί- 
στην άνάπτυξίν, χω ρίς ν’ άφαιρη χεΐρας άπό τήν γ ε 
ωργίαν, ή άλλην τινά βιομηχανίαν, καί 2) διότι τό 
προϊόν αύτής, καί ιδίως ό κηρός, δύναται νά εξάγεται 
τοΰ κράτους, και νά είσάγωνται άντ’ αύτοΰ χρήματα . 
Θεωροΰμεν άναγκαΐον νά προσθέσωμεν ήδη ότι ή με
λισσοκομία άπό τών άρχαίων άκόμη χρόνων έθεωρήθη 
σπουδαΐον Ιργον, καί σημαντικός κλάδος τν^ς γεω ρ
γ ία ς . Περί αύτοΰ ήξίωσαν νά γράψωσιν ένδοξο ι άρ- 
γαΐοι συγγραφείς, ώς ό Β ιργίλ ιος, καί νά κάμωσιν 
εύνοϊκάς διοικητικάς διατάξεις, ώς ό αύτοκράτωο τοΰ



X 2'20 Υ<

Βυζαντίου ’Αναστάσιος- άλλά τό περιεργότερον, τό· ό . 
ποιον όφειλομεν νά γνωρίσωμεν, είναι δτι έπί τών Π α- 
λαιολογω ν, αύτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως, 
ύπήρξε όιάταξις νά χορηγήται βραβειρν εις τούς γε^ 
ωργούς δ;’ έκ,άστην κυψέλην μελισσώ ν ώ ς καί οί Ό τ  
Οωμανοϊ Σουλτάνοι άκόμη, έκτιμώ ντες τήν- σπουδαιότ 
τη τα  τοΰ άντικειμένου τούτου, άπέδωκαν σημαντικήν 
προστασίαν εϊς τόν κλάδον τοΰτον τής γεω ργίας προς-r 
οιορισαντες διά νόμου^ ώστε τά κοφίνια τών μελισσών 
'ίά μήν πωλώνται πρός πληρωμήν χρεών του* μελισ- 
σοκομου, ούο’ ά'λ καθύστερη ούτος φόρους πρός τό δη
μ ό σ ιο ς

Είναι άληθες ότι εϊς τούς αρχαίους χρόνους έγίνε- 
το μεγάλη χρήσις τοΰ μέλιτος διά τήν ελλειψιν τής 
ζαχαρεως, καί διά τοΰτο ίσως έθ:ωρεΐτο τόσον σημαν
τικόν προϊόν, άλλά τήν σήμερον ή χρήσις τή ς ζαχά- 
ρεως ήλάττωσε πολύ τήν άξίαν τοΰ μέλ ιτος, μ ’ όλον 
τοΰτο ή έξ αύτοΰ ώφέλεια, ό'σον μικρά καί άν θεωρη- 
θή, παλ.ιν είναι άνάλογος άποζημίωσις τών έργων τοΰ 
μελισσοκόμου, ά λ λ ’ ήμεις δέν ευρίσκομεν είς τό μέλι 
τήν σημαντικωτέραν ώ φ έλειαν υπάρχει αύτη είς τό / 
χηρόν, καί ή χρήσις αυτή ούτε έλαττώ θη, άν καί διά
φοροι καυστικαϊ ΰλαι νέαι άνεκαλύφθησαν, ούτε θέλει 
ςσως ποτέ έλαττωθή· διά τοΰτο καί ή άξία αύτοΰ δια-, 
μένει, καί θέλει ίσως διαμένει διά. παντός ή αύτή.

Ή  Ε λλη ν ική  κυβέρνησις ώφειλε ν’ άποβλέψη είς 
τήν όποιαν δύναται νά, λάβη εμμέσως ώφέλειαν ένεκα 
τής εξαγω γής τών προϊόντων τή ς  μελισσοκομίας, καί 
όχι μόνον νά καταργήση τόν φόρον τοΰτον, άλλά καί 
νά προ'διορίσ^ βραβξϊον διά τόν μελ'σσοκόμον, ό^τι^

)-[ 221 ){

νδελε διατηρεί μεγαλήτερον άριθμόν μελισσίων και εις 
καλήν κατάστασιν διότι, ώς είπομεν, τό ειοος τοΰτο 
τής γεω ργικής βιομηχανίας ούτε χεΐρας άφαιρεΐ άπό 
τήν γεω ργίαν, ούτε είς κίνδυνον εκτίθεται, ώς ή κ τ η 
νοτροφία, τοΰ νά μήν εύρη τροφήν, όταν ύπερπλεονά- 
ση. Ή  Ε λ λ ά ς  εχουσα πολλά καί παντοια άνθη, καί 
καθ’ όλας σχεδόν τάς ώρας *οΰ ε'τδυς, είναι λειμών 
διά παντός άνεξάντλητος εϊς τήν μελισσοκομίαν.

Έ κ τιμ ώ ν τες  τήν σπουδαιότητα τοΰ άντικειμέ ου 
τούτου, έθεωρήσαμεν άναγκαΐον νά προτείνωμεν πρός 
τούς έν Έ λλά δι μελισσοκόμους έν μέσον αύςήσεως τοΰ 
άριθμοΰ τών μελισσίων, χωρίς νά ότερηθώσι τό προϊόν 
τό όποιον ήδύναντο ν’ άπο'λαύσωσι καταστρέφοντες ε- 
τησίω ς μέρος τών μελισσίων -ΐοιν.

"Εκαστος σίμβλος ( κ ο φ ί ν ι ο ν )  κατά μέσον όρον δύ*· 
ναΐα ι νά προάγη είς Χηρόν καθαρόν τό όγδοον μέρος 
τοΰ μέλιτος, ήτοι έάν εξάχθή μέλι οκτώ όκάδων Οελει 
έξα^Οή μία δ/.ά κηρός. ’Εάν λοιπόν συνήθως τό μέλι 
ίτωλεϊται πρός ήμίσειαν δραχμήν ή οκά, έκτος ολίγων 
εξαιρέσεων οπού τό μέλι πω λείτα ι είς πλειοτέραν τ ι
μήν, διότι έχει έξιδιασμένα προτερήματα, ώς τό τοΰ 
Ύ μ η το ΰ ,‘έκαστος σίμδλ^ς προάγει τέσσαρας δραχμάς. 
ά λ λ ’ ό κηρ'ός άξίζει τούλάχιστον έξ δραχμάς, τό ό
ποιον είναι ποσόν κατά έν τρίτον πλειότερον τής άξίας 
τοΰ μέλ ιτος. ’Εκτός δέ τούτου ή διατήρησις τοΰ κη- 
ροΰ είναι εύκολωτέρα τής τοΰ μέλιτος, καί ή πώ λή- 
όις ταχύτερα, διότι κατά μέγα μέρος εξάγεται εκτός 
τοΰ κράτους.

Ααμβάνοντες ύπ ’ οψιν τάς άνωτέρω παρατηρήσει^ 
κρίνομεν ωφέλιμον νά στρέ'].ωμεν,όσον ένεστι ιΐλειότ£-



ρον, πρός τοΰτο τό άντικείμενον τήν προσοχήν τοΰ με- 
λισσοκόμου, καί τοσοΰτον μάλλον, καθόσον ή μέν άφαί- 
ρεσες τοϋ κηρού οέν άποβatvee ποτέ σχεδόν επικίνδυνος 
είς τάς μέλισσας, ή δέ άφαίρεσις τοΰ μέλιτος αποβαίνει 
πολλάκις θανατηφόρος, έάν, κατά τινας μάλιςα  παρατε- 
ταμένους χειμώ νας, δέν φθάση τό μέ?^ι εις τροφήν τών 
μελισσών έως τήν άνοιξιν, ότε αί μέλισσαι εξέρχονται 
εις νέαν εργασίαν.

Τοσοΰτον δέ ώφελίμώτερον πρέπει νά θεωρηθη τό 
μέτρον τοΰτο, καθόσον ό μελισσοκόμος δύναται ν’ά- 
πολαμβάνη πάντοτε τήν έκ τοΰ κηροΰ ώφέλειαν, χ ω 
ρίς νά εύρεΟη είς τήν ανάγκην νά καταστρέψη ποτέ 
τά ς  μέλισσας, ουτε, έάν μεταβίβαση ταύτας είς άλλα 
κοφίνια διά νά λάβη όλον τό προϊόν αύτών, νά τάς 
μεταφέρη κατά τόν χειμώνα εις τόπον εύθετον, ώστε 
νά δύνανται νά έργασθώσιν αί μέλισσαι καί νά εύρίακωσι 
τροφήν είς τά  κατά τόν χειμώνα άνθοΰντα φυτά.

Ά λ λ ά  πριν ΙλΟωμεν είς τό μέτρον τοΰτο ας προ- 
σΟέσωμεν είς όσα άλλοτε είπομεν καί τά  έξης πρός 
αυξησιν τοΰ άριθμοΰ τών μελισσίων.

Ή  μέ7νΐσσα είναι ζώον εργατικόν καί φιλόπονον διά 
τοΰτο όταν γέμιση τό κοφίνιον άπό κηρόν καί μέλι, 
καί δέν έ'χη εργασίαν έκπέρ.πει αποικίας, ήτοι γο- 
νεύουσι. Π ολλοί τών μελισσοκόμων μεταχειρίζονται 
μέσα τινά, ώστε οέν άφίνουσι τά  μελίσσια νά στεί- 
λωσι τάς άποικίας τω ν, ήτοι νά γονεύσωσι μόνα των, 
άλλά τά χωρίζουσιν είς δύω κοφίνια, όταν ίοωσιν ότι, 
έπλήθυνεν αρκετά ό άριθμός τών μελισσών καί δένχω- 
ρεΐ πλέον έντός του κοφινιού, ή ότιμένουσιν είς άδρά- 
νειαν και αργίαν, μή εχουσαι πλέον τόπον διά νά

έργασθώσι. Δύω τρόπους μεταχειρίζονται είς τοΰ-to 
Ι .Τ ή ν  ημέραν, όταν αί μέλισσαι εύρίσκωνται κατά μέγα  
μέρος έξω τών κοφινίων ζητοΰσαι τροφήν, ό μελισσο- 
κόμος λαμβάνει τό κοφίνιον καί τό μεταφέρει είς ά λ 
λον τόπον, ίκανώς άπέχοντα τής προτέρας αύτοΰ θέ- 
σεως, καί είς τόπον τοΰ μεταφερθίντος τίθεται κοφί
νιον νέον κενόν, έ'χον μόνον δλίγην κηρόπητταν προ- 
σκολλημένην έντός. Ό σαι μέλισσαι ήσαν έξω είς 6ο- 
οκήν, έπανερχόμεναι έπιφορτισμέναι, καϊ μή εύρίσκου- 
σαι τήν άρχαίαν αυτών κατοικίαν, έπιτυγχάνουσαι δέ 
άλλην νέαν καί έτοίμην, άποφασίζουσι νά έπιχειρήσωσι 
τήν διόρθωσιν τή ς νέας ταύτης κατοικ ίας, καί άρχί- 
ζουσι μέ τοσαύτην δραστηριότητα τό εργον των, ώστε 
προξενεί θαυμασμόν ή τα χύτης μεθ’ ής έργάζονται. 
Ε ίς τό πρώτον κοφίνιον τό μ^ταφερθέν είς άλλο μέ
ρος επειδή υπάρχει πάντοτε αρκετός άριθμός μελισ
σών εργαζομένων, διότι πολλαι έπιστρέψασαι άπό τήν 
έργασιαν ένασχολοΰνται νά τοποθετήσωσιν άρμοοίως τά  
παρ’αύτών κομισθέντα, δέν γίνεται σχεδόν όλοτελώς 
διακοπή τή ς εργασίας* μάλιστα ετι μάλλον αυξάνει ή 
προθυμία, έλαττωθέντος του μεγάλου αριθμού τών μ ε
λισσών, καί γενομένης ευκολίας εις τά ς έργασίας διά 
τήν πλειοτέραν ευρυχωρίαν, τήν οποίαν άπήλαυσαν 
μετά τήν ελλειψιν τινών έξ αύτών. Ιπ α ν ιώ τα τα  άπο- 
τυγχανει τό μέτρον τοΰτο τή ς διαιρέσεως, καϊ μόνον 
είς το οευτερον κοφίνιον. Ε νίοτε  αί έπανερχόμεναι άπό 
τήν έργασίαν μέλισσαι, συνελθοΰσαι καί συγκεντρω- 
θεΐσαι όλαι όρ.οΰ, έάν δέν ευχαριστηθώσιν, εξέρχονται 
είς ζήτησιν νέας κατοικίας.

Ό  δεύτερος τρόπος τής διαιρέσεως γίνετα ι ώ ς έξης.



\ )  μελισσοκόμος στρέψας τό έπανω τοΰ κοφινιού κά- 
f  j), παρατηρεί έν 'ο ς , ευρίσκει τήν βασίλισσαν, τήν 
λαμβάνει είς χεΐρας καί τήν μεταφέρει είς έτερον 
νέ:ν κοφίνιον, είς τό βάθος τοΰ όποιου Οετ,ι προ/]* 
γουμένως μιαν κηρόπητταν. Τήν βασίλισσαν παρακο- 
κουΟοΰσιν πολλαϊ άλλαι μέλισσαι, άλλ έπειοή φαινε*- 
τα ι δτι δέν ούνανται νά μενωσιν άνευ αρχής τά με
λίσσια, άρ.α άπομακρυνθείσης τή ς βασιλίσσης, άλλη 
διάδοχος αύτής, έτοιμη φαίνεται πρός τόν σκοπον τοι> 
τον, διαδέχεται τήν άρχήν, και γίνεται κεντρον τών 
μενουσών είς τό  μελίσσιον με'λισσών, καί οϋτως είς 
άμφότερα εργάζονται αί μέλισσαι μέ πλειοτέραν προ
θυμίαν καί δραστηριότητα παρ’ δσην ποολαβ όντως 

πριν τής διαιρέσεως ειχον.
Ό  μελισσοκόμος είτε οιά τοΰ τροπου τούτου κατορ

θώσει τήν δισίρεσιν, είτε άπλώς περιμείνη τό γόνευμα·, 
συνειΟίζει πάντοτε ν ά  καταστρέφη εν τών δύω μελισ- 
σίων, καί συνήθως τό  παλαιότερον. Ά λ λ ’ ήμεις ν :μ ί- 
ζομεν δτι δύναται νά διατηρήσει άμφότερα τουλάχι
στον ενόσω μένουν καί τά  κ ο φ ίν ια  άσηπτα,και νά λαμ- 
β ά ν η  ωφέλειαν κ α τ’ έτος, οποίαν ήθελε λάβει άπαξ οιά 
τή ς καταστροφής αύτοΰ, καί ιδού πώς-

Τό μελίσσιον συνήθως τοποθετεί τό μελι εις τήν κο
ρυφήν τοΰ κοφινιού, είς τό κέντρον τοποθετεί τόν γόνον, 
τό δε κάτω μέρος, χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι  πρός κατοικίαν τών εργα
ζ ο μ έ ν ω ν  μελισσών, και μόλις τό μέρος τοΰτο τό γεμ ίζει 
μέλι κατά τάς άρχάς τοΰ φθινοπώρου. Έ ά νλ ο ιπ ό ν  άπό 
τήν άρχήν τοΰ εαρος, ήτοι άπό τάς άρχάς άπριλίου, ο 
μελισσοκόμος άναποδογυρίζων τό κρινίον Οελει κόψει 
τάς κάτ;ο άκρας τών κηοοτίττων, αιτινες συνήθως

feivai κεναΐ μέλ ιτος, θέλει λάβει εως μίαν λίτραν χή
ρου κοθαροΰ. Μετά τήν πραξιν ταύτην αί μέλισσαι 
διπλασιάζουν τήν πρός τήν έργασίαν δραστηριότητα 
αύτών, ώστε πολλάκις είς δέκα ημέρας άναπληρόνε- 
ται παρά τών μελισσών ό άφαιρεΟείς καιρός. Έ άν 
λοιπόν ό μελισσοκόμος έξακολουθή νά άφαιρή τόν 
κηρόν, οσάκις αί μέλισσαι τόν κατασκευάζουν, θέλει 
κατορθώσει νά συνάζη ύπέρ τήν μίαν καί ήμίσειαν 
όκάν κηροΰ, καί ρ.’ όλα ταΰτα νά έ'χη καί τά  δύω μ ε
λίσσια άβλαβή, καί είς καλλίστην κατάστασιν διά νά 
ξεχειμάσω σι, διότι τό εχον τό μέλι μέρος δέν πειρά- 
ζεται.

Τήν έργασίαν ταύτην δύναται νά κάμη έως τάς άρ
χά ς  Ιουλίου, ύστερον δέ νά άφήση τάς μέλισσας νά 
προπαρασκευασθώσι διά τόν χειμώνα.

Διά νά πεισΟη τ ις  πόσον ταχέω ς αί μέλισσαι άνα- 
πληροΰν τό άφαιρούμενον, άρκεΐ νά λάβωσιν ύπ’ ό'ψιν 
δτι γονοί μελισσών είς διάστημα ένός μηνάς, έν καιρώ 
άρμοδίω, γεμίζουσι τό κοφίνιον κηροπήττας, γενννώσι* 
καί είναι είς κατάστασιν νά έβγάλωσι νέον γονόν· έκ 
τούτου πρέπει νά πεισΟή άδιστάκτως ό μελισσοκόμος 
δτι δύναται νά προμηθευΟή τό άνωτέρω ποσόν τοΰ 
κηρίου.

Πρ οτείνομεν δέ τά  μέτρον τοΰτο διά νά προτρέψω- 
μεν τόν μελισσοκόμον νά παύση τοΰ νά φονεύη κ α τ’ 
έτος μέγαν αριθμόν μελισσών. Είναι άληθες δτι ό 
τρόπος τοΰ νά εύγάζωσι τάς μέλισσας άπό εν εις άλ
λο κοφίνιον, καί νά λαμβάνωσίν ύστερον τό κηρόμε- 
λον είναι ίκανώς γνω στός, άλλά τά  ούτω διαβιβαζό
μενα άφ’ ένός είς άλλο κοφίνιον μελίσσια δέν ή«Απο*



ροΰν νά οιατηρηθώσι -πάντοτε, καί εις παντα τοπον, 
καί μάλιστα δταν ή μεταβίβασις αύτη γένη αργά, ήτο; 
κατά τόν Σεπτέμβριον διά τούτο οί ένεργοΰντες τήν 
διαβίβασιν ταύτην εύρίσκονται είς τήν ανάγκην νά 
μεταφέρωσι τά  μελίσσια είς τόπον έχοντα και κατά 
τόν χειμώνα άνθη, ή μελύγραν, διότι άλλω ς κατα- 

στρέφονται.
Ε π ειδή  λοιπόν τοΰτο είναι έν μέρει μέν άδύνατον, έν 

μέρει δέ δύσκολον, διά τοϋτο προτρέπομεν τούς με- 
λισσοκόμους νά μεταχειριοθώσι τόν άνωτέρω τρόπον 
τή ς άφα'.ρέσεως τών κηροπήττων άποβλέποντες κυ
ρίως εΐς τήν έκ τοϋ κηροϋ ωφέλειαν, ούσαν σημαντι- 
κωτέραν, ώς προείπομεν. Έ άν  δέ ποτε θέ?^η διά τοϋ 
τρόπου τούτου ό μελισσοκόμος να προμηθευθΐ) καί 
μ έλ ι, δύναται νά κόψη βαθύτερον τά ς £>υω άκρινάς κη- 
ροπήττας· διότι εΐς ταύτας συνήθως δέν τοποθετοϋν 

αι μέλισσαι γονόν, άλλά μονον μελι.
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Π Ε Ρ Ι ΟΔΟ Π Ο ΙΙΑ Σ.

Μία τών σημαντικώνέρων αιτιώ ν, διά τάς όποιας 
μένομεν τοσοΰτον στάσιμοι είς τήν γεωργίαν, προβαι- 
νομεν είς τήν δυστυχίαν μέ μεγάλα  βήματα, καί κα- 
ταμαστιζόμεθα άπό τό  τρομερώτερον όλων τών κακών 
τήν ληστείαν, είναι ή έλλειψ ις άμαξητών οδών εΐς 
τήν πατρίδα μας. Καθ’ ή ν εποχήν αί κοινωνία-, τών 
Ιδεών γίνονται διά τών τηλεγράφων μέ τήν ταχύτητα  
τή ς αστραπής, at δέ διά τών σιδηροδρόμων μετ«βα?εις

τών ανθρώπων έφεραν είς τόσον ταχεΐαν συγκοινω*- 
νίαν τά  διάφορα μέρ^ τής Ευρώπης, ώστε έάν δέν 
έβλεπαν καί δέν ήκουαν διά τών ιδίων αύτών αισθή
σεων τά  άποτελέσματα τών θαυμασίων τούτων έφευ- 
ρέσεων, ήθελαν τά  νομίζει ώς μύθους καί διηγήματα 
τοϋ Σεβάχ θαλασσινού, οί Έ λ λ η νες  ουδέ έν βήμα προό
δου έκαμαν πρός άπλήν μόνον οδοποιίαν. Είναι 
αρά γ ε  τοΰτο άποτέλεσμα άναλγησίας τοϋ λα?ϋ τή ς 
Ε λ λ ά δ ο ς ; όχι βέβαια* διότι καί διά τήν έπί τοϋ στε
νού τή ς  Χαλκίδος γέφυραν προθύμως παρεδέχθη ό λαός 
νέον φόρον, καί διά τήν κατασκευήν λιμένος καί άμα- 
ξητής όδοϋ καθυπέβαλαν ύπό σημαντικώτατον φόρον 
τά  προϊόντα των οί κάτοικοι τής Η λ ε ία ς . ΙΙόθεν λο ι
πόν προέρχεται ή στασιμότης αύτη είς άντικείμενον 
τοσοΰτον σπουδαϊον, όποιον ή οδοποιία; Αυπούμεθα 
άποδίδοντες τήν αιτίαν είς πνεΰμά τι έπι κρατούν είς 
τό κυβερνητικόν μας σύστημα, τό όποιον θέλει νά 
κάμνη έπίδειξιν συντάττον ευεργετικούς καί ώφελίμους 
νόμους, άφίνον ομως αύτούς νά μένωσιν άνεκτέ- 
λεστοι. Τ ί λέγω  άνεκτέλεστοι; Νά παρεμβάλλων- 
ται τόσαι δυσκολίαι, τόσα προσκόματα κατά τήν 
έκτέλεσιν, ώστε νά έξαντλειται καί ή υπομονή τοϋ 
άπό μεγίστην δόσιν ανοχής κυριευομένου πολίτου. 
Υ π ά ρχει δέ καί άλλη απόρροια τοϋ πνεύματος τού
του τό νά μήν εύχαριστήται είς τό νά μήν έκτελή 
τούς ώφελίμους είς τόν λαόν νόμους, άνασχολουμένη · 
μόνον είς τούς φορολογικούς, άλλά καί τό νά θέλη 
νά εμπλέκεται είς όλα τά  κοινωφελή έργα, τά  όποια 
ίδιώται ή έταιρεΐαι άναδέχονται, καϊ νά φέρη προσκόμ
ματα είς αύτά διορίζουσα έπιστάτας κατχ συνέπειαν

]5*



πολιτικών σχέσεων, καί χαλαρόνουσα οϋτω τήν προ·» 
Ουρίαν τών φιλοκάλων.

Έ κ το ς  της πρόθυρου συμπράξεως τοΰ λαοΰ της Ε λ 
λάδος εις παν δ ,τι έν γένει άφβρα τήν βελτίωσιν τή ς 
τύχης '.ου, δεν βλέπομεν πόσον προθύμως άνεδέχθησαν 
τήν οδοποιίαν οί κάτοικοί μερών τινών τής Ε λλ ά δο ς ·, 
Έ κ τ ο ς  τών φόρων εις τούς οποίους καθυπεβλήΟησαν ευ
χαρίστω ς οί κάτοικοι τής "Ηλείας, ώ ς ανωτέρω ειπομεν, 
άκούομεν δτι μέ πολλήν προθυμίαν εργάζονται αύθώρμη- 
τοι είς τήν μεταξύ τών δήμων οδοποιίαν, άκούομεν ότι 
καί κατά τήν Μεσσηνίαν οί κάτοικοι τοΰ vc-μοΰ τούτου 
άπεδέχΟησαν μέ πολύν ζήλον τά ς περί οδοποιίας προ- 
τροπάς τοΰ συνετοΰ καί φιλοκάλου νομάρχου των, καί 
τό Ιργον τής οδοποιίας . προοδεύει θαυμάσια. Έ αν ή 
κυβέρνησις ήθελε καταβάλει πλειοτέραν προσοχήν είς 
τό  Ιργον τής οδοποιίας, πόσον προθύμως ήθελον συν
δράμει όλων τών μερών τής Ε λ λά δο ς οι κάτοικοι, καί 
μάλιστα οί τών μεσογείων, εϊς τούς οποίους ή οδο
ποιία δέν εΐναι μόνον μέσον άναπαυτικής μεταβάσεως, 
άλλά μέσον πλουτισμοΰ καί ώ φ ελείας!

Έβόσαμεν άλλοτε μικράν νύξιν περί τή ς εκ τής οδο
ποιίας ώφελείας εϊς τήν Ε λ λ ά δ α  (Βιβλιοθήκη τοΰ 
Λαοΰ φυλ. Θ ', σελ. 7 2 0 ), έπροτρέψαμεν τ :ύ ς  δήμους 
νά έπι^ειρίσωσι τήν μεταξύ τών πρωτευουσών τών δή
μων καί τών έπαρχιών οδοποιίαν διά τής σωματικής 
έργασίας γινόμενης κατά τινας τών ελαφρότερων εορ
τών τοΰ Iτους. Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν νά προ- 
τρέψωμεν τόν λαόν τής Έ λλά^ος νά Οεωρήση τό 
πραγμα ύπό σπουδαίαν εποψιν, καί \ά  μήν άφήση νά 
παρέρχεται έπί ματαίω τό πολυτιμώτερον τών δσα

έχει 6 πτω χός εϊς τήν έξουσίαν του, τόν καιρόν. Ε υ
χή ς Ιργον ήτον ή Κυβέρνησις νά διαγράψη τά ς δημο
σίας οδούς, διά νά όδηγηθώσι καί οί κάτοικοι τών δια
φόρων δήμων πρός ποιον κέντρον νά διευθύνωσι τάς έρ
γασίας των, ν’ άναδεχθή κατά πρώτον τήν κατασκευήν 
γεφυρών,καί νά έπιχειρήση άλλας έργασίας, θεωρουμέ
νας ώς άπαραιτήτους πρός όδοποίησιν, νά έπικαλεσΟή· 
οέ τήν διά σωματικής έργασίας σύμπραξιν τών γειτονευ- 
όντων δήμων, οιτινες είμεθα βέβαιοι δτι θέλουν προθύμως 
υπακούσει έκτιμώντες τήν έκ τής γειτνιάσεως τής 
οημοσίας όοοΰ ώφελειαν. Ά λ λ ά  καί άν ή Κυβέρνησις 
^εν μέσα ή τήν άνήκουσαν προθυμίαν, (δπερ
ήδη οιστάζομεν νά παραδεχθώμεν,) πρέπει αρά γ ε  οί 
κάτοικοι νά μενωσιν άμέριμνοι διά τήν έκτέλεσιν τό 
σον σημαντικού άγαθοΰ όποιον ή οδοποιία; Δέν πρέ
πει οί νοημονέστεροι κατά τάς επαρχίας καί τούς δή
μους άνθρωποι νά κάμωσι γνωστήν τήν έκ τή ς οδο
ποιίας ώφέλειαν καί είς τούς μή γνωρίζοντας ούδέ δυ- 
ναμένους νά έκτιμήσωσι τό έξ αύτής αγαθόν, καί όχι 
μόνον διά λόγου, άλλά καϊ διά παραδείγματος, νά προ- 
τρεψωσιν άπαντας τούς πολίτας είς τό νά μεταχειρι- 
σθώσι πρός κοινόν καλόν τόν καιρόν τών εορτών, τόν 
όποιον άλλω ς ήθελον έξοδεύει, όχι μόνον έπί ματαίω , 
άλλά καί πρός βλάβην τής υγείας καί περιουσίας τω ν, 
πινοντες ή παίζοντες τά χαρτία , ή ένασχολούμενοί 
εϊς άλλο τι ό'μοιον ένασχόλημα·, Ό  λαός είναι ε ύ ά - . 
γω γο ς, ομοιάζει τά πρόβατα. Ά ρ κ ε ΐ νά γένη τ ις  άρ- 
χη γό ς  καλού τίνος καϊ θέλει εύρει προθύμους οπαδούς, 
φθάνει μόνον νά έξορίσωσιν άπό τοιαΰτα κοινωφελή 
εργα τά ς  πολιτικάς αντιζηλίας, αιτινες μ ας σύρουν



κατ’ όλίγον όλίγον είς τόν όλεθρον. Πόσον δέ αρμό
διοι ήθελεν εισθαι οί ιερείς τών χωρίων πρός έπιτυ- 
χίαν τοϋ σκοποΰ τούτου, άν αύτοϊ, κατά τά ς έλαφράς 
έορτάς, κινοΰντες πρώτοι μέ τήν άξίνην είς τόν ώμον 
ήθελον προσκαλέσει τούς ύπ’ αύτούς λαούς είς τήν 
έκτέλεσιν τοιούτου κοινωφελούς καί σημαντικού έργου !
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Π Ε Ρ Ι ΤΟΥ ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ ΤΩΝ Σ ΙΤ Η Ρ Ω Ν .

(Ε κ τοϋ Γ αλλικού .)

Ό  Κ. Μαυρίκιος Βλόκος, μέλος τής κεντρικής 
γεω ργικής έταιρίας, έξακολουθεΐ τάς έπωφελεϊς αύτοδ 
έργασίας περί άγροτικής οικονομίας. Δημοσιεύσας πρό 
δύω ετών εν βιβλίον π ε ρ ί  τ ο ϋ  έ π ι κ ε ι μ έ ν ο υ  ε ί ς  
τ ό ν γ ε ω ρ γ ό ν  β ά ρ ο υ ς  ε ί ς  δ ι ά φ ο ρ α  μ ε ρ η  
τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς ,  μετέφρασεν έσχάτω ς έκ του γ ερ 
μανικού, μετά  προσθήκης καί ιδίων αύτοΰ σημειώσεων, 
πραγματείαν π ε ρ ί  τ ο ϋ  έ μ π ο ρ ί ο υ τ ώ ν  σ ι τ η ρ ώ ν  
κ α ι  π ε ρ ί  τ ώ ν  έν  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι  σ ι τ ο δ ε ί α ς  
λ η π τ έ ω ν  μ έ τ ρ ω ν ,  συνταχθεΐσαν παρά τοΰ Κ . 
'Ροσχέρου, καθηγητοΰ τής πολιτικής οικονομίας είς 
τό έν Λειψία πανείτιστήμιον. Ή  πραγματεία αύτη 
περιέχει άξιόλογον συνοπτικήν έκθεσιν περί τή ς ένε- 
στώσης καταστάσεως τοϋ ζητήματος τούτου, τής 
οποίας τήν άνάγνωσιν συνιστώμεν είς τούς όσοι θέ
λουν ν’ άποκτήσωσιν άληθεΐς ιδέας περί τή ς σημαντι
κής ταύτης ύποθέσεως, τήν οποίαν ενός αίώνος φιλο»

νειζίαι και παρατηρήσεις, γενόμεναί καθ’ όλα τά  
Εύρωπαικά κράτη, μόλις κατέστησαν ήδη εύκρινή.

Ό λ ο ι νομίζουν, καί μάλιστα οί γεω ργοί, δτι οί οι
κονομολόγοι, σκεπτόμενοι έν τη μοναξία τω ν, έκλαμ- 
βάνουν ώς πράγματα  τά  όνειροπολήματα άσθενοΰς 
φαντασίας, χω ρίς νά φροντίσωσιν άν ταΰτα στηρίζωνται 
είς πράγματα· διά τοϋτο δέν υπάρχει οικονομικόν ζή 
τημα, διά τό όποιον νά μήν έπροκαλέσθησαν πολλαι 
έρευναι έπί τής πράξεως, ιδίως ομως τό μέγα  εμπο
ρικόν ζήτημα, τά περί σιτηρών, άφ’ δτου έτέθη ύπό 
σκέψιν, εδωκεν είς όλα τά  εύρωπαικά κράτη άφορμήν 
ερευνών καί έξετάσεων, έκ τής παραβολής τών οποίων 
έξοχοι άνδρες κατώρθωσαν νά σύρωσι συμπεράσματα, 
τών οποίων τό δλον κατέστη άδιαφιλονείκητον. Τά 
άναφερόμενα εις τήν πραγματείαν ταύτην δέν είναι 
γνώ μη τοϋ Κ . 'Ροσχέρου, όσον σημαντική καί άν ήθε
λεν εισθαι αύτη, άλλά συμπέρασμα γενικής πείρας 
άναχθέν εις θεωρίαν καί διδασκόμενον ώς τοιοΰτον.

Ή  τιμή τοΰ σίτου, ώ ς καί παντός είδους έμπορευ- 
ματος, κανονίζεται κατά τά ς προσφοράς καί τάς ζη 
τήσεις· τοϋτο δέ εΐναι γενικός κανών. Ούσιώδη ομως 
αίτια  έπενεργοϋν είτε έπί τών αιτήσεων, είτε έπί τών 
προσφορών τών σιτηρών, καί δίδουν είς τό προϊόν 
τοϋτο ιδιαίτερον χαρακτήρα. Ή  ζήτησις δέν είναι ε
λεύθερα, ή τουλάχιστον τόσον έλευθέρα, δσον καί παν
τός άλλου προϊόντος· διά τοΰτο δταν ή σικολάτα, ή , 
άλλο τι δμοιον προϊόν, ύπερτιμαται, ό καταναλωτής 
έμπορει νά μήν άγοράση, ή δέ έλάττω σις τώ ν α ιτή 
σεων έπι φέρει αύτή καθ’έαυτήν τήν έκπτωσιν τής τ ι
μ ής. Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιον καί έπί τοΰ σίτου.



καέ μάλιστα είς τόπους όπου δέν υπάρχει άλλο είδος 
τροφές, διότι ή πρεπε». νά εχη τ ις  σίτον, ή πρέπει ν’ά- 
ποΟάνη. fl i  ζήτησις είναι μεγίστη καί καθημερινή, 
άποβλέπει άπειρους ποσότητας, ασχέτω ς πρός τάς 
άλλας άνάγκας, διότι έκαστος άνθρωπος έχει άπαραί- 
τητον άνάγκην μεγίστης ποσότητος διά νά ύπάρξη.

'ί ί ς  πρός τήν προσφοράν, ύπόχειται καί αΰτη εΐς 
όχι όλιγώτερον ίσχυράς έ π ι^ ο ά ς , καί πολύ μάλλον 
ποικίλας. Τά σιτηρά παράγονται πανταχοΰ, διά τοΰτβ 
καί ή προσφορά αποβαίνει γενική ως καί ή ζητησις* 
ένεκα δέ τής διαρκούς ζητήσεως τά  προιοντα ταΰτα 
είναι τά επικερδέστερα τής γεω ργίας, καί τά  άποοι- 
δοντα βεβαιοτέραν ω φέλειαν ά λλ’ύποκεινται είς τάς 
έπηρείας τών καιρών, όπερ απειλεί μεγίστους κίνδυ
νους, ένεκα τής ανάγκης τήν οποίαν άπαραιτήτως εχο- 
μεν αυτών. I Ιερί πλέον δέ, ή οιατήρησις αύτών είναι 
δύσκολος,καί ή τ ιμ η τώ ν , άναλόγως με τό βάρος των, 
είναι τόσον ταπεινή, ώστε δέν είναι δυνατόν νά μετα- 
φερθώσιν είς μεγάλα  διαστήματα χω ρίς νά γένη αύξη- 
σις τής τιμ ή ς αύτών.

Είναι επιθυμητόν νά ύπάρξωσι τρεις όροι ι ις  τήν 

τιμήν τών σιτηρών,
1. Πρέπει νά ύπάρξη όσον ένίστιν ολιγωτερα ota- 

φορά μεταξύ τής τιμ ής, ήτις δίδεται είς τόν παραγω
γόν, καί εκείνης τήν οποίαν δίδει ό καταναλωτής, δη
λαδή τά  έν τφ  μεταξύ έξοδα, ώς τό κέρδος τοΰ έμπο
ρου, τά  έξοδα τής μετακομίσεως κ τλ . νά έλαττωθώσιν 
όσον ένεστι περισσότερον.

2. Ή  τρέχουσα τιμή πρέπει νά ήναι τοιαύτη, ώστε 
να συμφέρη ομοίως καί είς τόν κατανωλήν καί εις τόν

παραγω γόν, δηλαδή ό μέν καταναλωτής νά δύναται 
νά προμηθευθή τήν άναγκαίαν ποσότητα τών καρπών, 
ό οέ παραγω γός νά εχη εύλογον κέρδος.

3. Π  τιμή νά ύπόκηται όσον ένεστιν όλιγώτερον 
είς μεταβολάς, τόσον άπό επαρχίας είς έπαρχίαν, ώς 
και άπό έτους είς έτος· καί νά γίνεται προσπάθαα, 
όσον ένεστι μεγαλητέρα,ώστε ό σίτος ούτε υπερβολικά 
ταπεινήν τιμήν νά λαμβάνη, ούτε ύπερβολικά μεγάλην, 
τά  όποια άμφότερα επιφέρουν σοβαρά άτοπα.

Ι ι  πρεπει νά πράςωμεν προς επ ιτυχίαν τών τριών 
τούτων όρων ;

1. Νά τελειοπο'.ήσωμεν μετά μεγίστης έπιμονής τά 
μεσα τής ο;ά παντός τρόπου συγκοινωνίας, άρχίζοντες 
άπό τά ς μικροτέρας μεταξύ τών χωρίων οδούς, καί 
προβαίνοντες μέχρι τών σιδηροδρόμων (1).

2 . Νά δοθή πληρεστάτη ασφάλεια καί έντελεστάτη 
ελευθερία είς τό έμπόριον τών σιτηρών, τόσον είς τά 
εσωτερικόν ώ ς καί είς τό εξωτερικόν.

3 . Νά οιαόοθώσι μέχρι καί τών κατωτάτων τάξ:ω ν 
τή ς κοινωνίας ακριβείς ίδεαι περί τών αληθών αιτιών 
τοσον τή ς άνυ'ψωσεως ώς καί τής έκπτώσεως τών τ ι 
μών, και περι τών αρμοδιωτέρων πρός θεραπείαν τού
του μέσων.

( 1 )  Καν ττρός έλάττω σιν τής τ ιμ ή ς τών σιτηρών θεωρούν 

τοσον σπουδαΐον εργον τήν ό ίοπ οιΐα ν  έν Εύρώπνι, δ~ου τοσοΰ- · 

τον αυτν) είναι ττοοωδείιν.ένη, τ ί  πρέπει νά ζΐ~ι·>υ.εν ήμεΐς $ιά  

τήν άθλιον Ε λ λ α ία , 5 - o j  οΆ  απλώς ή α ετά β α τ ι: ίέ ν  είναι 

δυνατόν νά γένν; άνευ πολυειδών κινδύνων, ^υτκολ,'.ών καί
i id L · ' / !



’Εννοείται δέ βτϊ δλα ταΰτα πρέπει νά ύπόκεινται 
εις τάς γενικάς α ιτίας, ήτοι τήν μετριότητα καί τήν 
καλήν χρήσιν τών φόρων, τήν άσφάλειαν τή ς ιδιο
κτησίας , τήν έλευθέραν κυκλοφορίαν τών κεφα
λαίων κτλ .

Περιττόν νομίζω νά επιμένω συνιστών τήν άοιάκο- 
πον τελειοποίησιν τή ς συγκοινωνίας καί τό μέσον τή ς 
πραγματοποιήσεως τών τριών άνωτέρω δρων. Τό π ρ α γ
μα είναι αύτοπόδεικτον, άλλω ς τε  περί αύτοΰ ώμίλησα 
είς τήν έ φ η μ ε ρ ί δ α τής π  ρ α κ τ  ι κ ή ς γ ε ω ρ γ ι 
κ ή ς ,  καϊ είναι περιττόν νά έπανέλθω είς τά  ίδια πράγ
ματα. Ά ς  μεταβώμεν είς τόν δεύτερον όρον· τήν 
ελευθερίαν τοΰ εμπορίου τών σιτηρών. Ή  ύπόθεσις 
αύτη είναι μάλλον ενδιαφέρουσα, καί δύναται νά δώση 
αιτίαν είς πολλάς διενέξεις. Δύω ειδών άντι£(5ήσεις κατά 
τή ς έλευθερίας τοΰ εμπορίου υπάρχουν, αί μέν προερ- 
χόμεναι άπό τούς καταναλω τάς, αί δέ άπό τούς π α 
ραγω γούς.

’Ιδού πρώτον αί τών καταναλωτών.

« Τό έμπόριον, λέγουν, πρέπει ώς έκ τή ς ίδιας του 
φύσεως νά εχη ώφελείας· ούδεμίαν άλλην παρατήρη- 
σιν θέλει ν’ άκούση. Ά λ λ ’ υμείς αυτοί λέγετε  ότι 
τό έμπόριον τών σιτηρών πρέπει νά κάμνη όσον τό δυ
νατόν όλιγώτερα κέρδη, άρα εύρίσκεσθε είς άντίφασιν 
πρός τάς ιδίας υμών ιδέας. Τοιαΰτα ιερά συμφέροντα, 
όποιον είναι ή τροφή τών λαών, δέν πρέπει νά μενωσιν 
είς τήν διάκρισιν τών κερδοσκο'πων. Ά νθρω ποι άνηλε- 
εΐς, Ιχοντες μεγάλα  κεφάλαια, δύνανται νά προστοι- 
χίσωσι τούς καρπούς εϊς “άς άγοράς, νά τβύς κρυ-

ψωσι, μάλιστα νά καταστρέψωσι μέρος αύτών, καί νά 
έπιφέρωσιν ούτω πλαστήν αύξησιν τή ς τ ιμ ή ς, δι’ ής 
νά πλουτισθώσιν αύτοί άπό τήν ένδειαν τοΰ λαοΰ. Καί 
χω ρίς ν’ άποδώσωμεν εις αύτούς άξιοποίνους ραδιουρ
γ ία ς , ένδεχεται πολλάκις ούτοι νά άπολαύσωσι μεγά 
λα  χερδη μεταβιβάζοντες τόν σΐτον άπό πτω χόν τό 
πον εις πλούσιον, καί ούτω νά φέρωσι τούς παραγω
γούς αύτοΰ είς παντελή ελλειψιν τροφής.»

1 παρχει τι άληθες μεταξύ τών φόβων τούτων, καί 
ό Κ· Ροσχέρος, ώς θέλομεν κατωτέρω παρατηρήσει, 
Οεν τούς θεωρεί ώ ς όλως ά,υποστάτους, άλλά πρέπει 
νά γίνεται διακρισις μεταξύ τών όσοι lyouv βασιμό- 
τη τα , καί τών όσοι δέν έχουν.

ϊπ ο θ έτω  πόλιν τινά πολιωρκημένην, χαί στερημί- 
νην πασης μετά παντός τοΰ λοιποΰ κόσμου συγκοι
νωνίας. Ε ίς  μόνος έμπορος, υποθέτω δέ ενα μόνον 
διά νά κάμω ζωηροτέραν τήν ύπόθεσιν, εχει σΐτον είς 
τάς άποθηκας του, καί όλος ό επίλοιπος λαός στε
ρείται. Είναι πρόδηλον ότι ό έμπορος ούτος είναι ό 
κύριος τή ς  ζωής καί τοΰ θανάτου τών συμπολιτών 
του* δύναται νά προσδιορίση είς τόν σΐτόν του όποιαν 
τιμήν θέλει, καί μάλιστα άν εχη τόσην μόνον ποσό
τη τα , όση δέν είναι άρκετή νά θρέψη όλον τόν κόσμον 
εως νά άνανεωθώσιν αί συγκοινωνιαί. Ε ίς τήν περί- 
στασιν ταυτην ό Κ . 'Ροσχέρος παραδέχεται, χαί όσον 
το κατ εμέ τό παραδέχομαι καί έγώ , ότι κατά τήν 
περιπτωσιν ταύτην ή εξουσία εχει δικαίωμα καί χρέος 
νά παραβίαση τήν ιδιοκτησίαν τοΰ έμπορου, νά λάβη 
τόν σΐτον αύτοΰ ό ι’ άποζημιώσεως, καί νά τόν δια— 
μοιραση εις τρόπον ώστε ν’ άποφύγη τήν πείναν, ή



ΐούλάχις-ον νά τήν άναϊτείλη δσον ενες-t περισσότερον, 
’Αντί πολιορκουμένης πόλεως υποθέτω μικρόν τινα 

τόπον παράγοντα σΐτον, άλλά στερούμενον παντος έτε- 
ρου πλούτου, καί περικυκλούμενον άπό έθνη ισχυρά 
καί πλούσια, τά  όποΐα στερούνται τροφίμων, καί άπη* 
γόρευσαν τήν εξαγωγήν αύτών. 'Υποθέτω δτι δλος ό 
σίτος τοΰ τόπου τούτου εύρίσκεται εις χεΐρας όλιγα- 
ρίθμων ιδιοκτητών ή έμπορων εϊς τήν ακμήν τοΰ νά 
τόν πωλήσωσιν είς μεγίστην τιμήν πρός τά  γειτονικά 
έθνη, καϊ νά φύγωσιν όμοΰ μέ τά  χρήματά  τ ω ν  π α 
ραδέχομαι δτι ή εξουσία έχει τό δικαίωμα καί τό 
χρέος νά άπαγορεύση τήν εξαγωγήν τών σιτηρών.

Τελευταΐον, υποθέτω δτι εις τινα τοπον, δπου ηδη 
έπικρατεΐ ή σιτοδεία, καϊ δπου δέν έρχονται καρποί, 
κερδοσκόπβς τ ις  συνεσωρευσεν εις τάς αποθ/"(κας του 
δλον τόν πλεονάζοντα σΐτον, και δτι τοτε, όιά νά 
δώση πλειοτέραν άξίαν είς τόν ύπολοιπον, καταστρέ
φει μέρος έξ αύτοΰ, είτε καίων είτε ριπτων αύτόν 
είς τό ύδωρ, ή τόν κρύπτει ή δέν τόν πω λεΐ είμή εις 
ύπέρμετρον τιμήν, παραδέχομαι άκόμη καί τότε δτι 
ή τοπική εξουσία έχει δικαίωμα και χρε°£ βάλη

τάξιν . f r '
Κ ατά τά ς διαφόρους ταύτας περιπτώσεις υπάρχει

άφορμή νά έφαρμοσθή ή νομική άρχή- υ π ε ρ β ο λ ή  
δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς ,  ύ π ε ρ β ο λ ή  ά δ ι κ ί α ς .

’Αφίνοντες κατά μέρος τά ς σπάνιάς και μεγιστας 
τ α ύ τ α ς  περιπτώσεις, ούσας όλως έξαιρετικάς, το άσφα- 
λέστερον μέσον τής θεραπείας τοΰ κινουνου, τόν ό
ποιον φοβούνται οι καταναλωταί, το άσφαλεστερον 
μέσον τοΰ νά διατν^ήται είς ισορροπίαν ή τιμή , τοΰ νά

εμποδιζωνται τά μονοπώλια, νά κατασταίνωνται άσφώ- 
λεΐς αί προμηθεύσεις, εΐναι, κατά τόν Κ. 'Ροσχέρον, 
ω , κα: κατά τους παρελθοντας καί παρόντας οικονο
μολόγους, ή ελευθερία τοΰ εμπορίου. Καί τώ  ό'ντι 
παρατηρήσατε ότι εις τά προεκτεθέντα παραδείγματα 
λείπει τό έμπόριον, καί μόνη ή Ιλλειψ ις αύτοΰ δικάι- 
λογεΐ τά  βίαια μέτρα. Οταν συνιστοΰν τήν έξαίρεσιν 
ώς κανόνα, τίθενται εκουσιως είς τήν δεινοτάτην πε- 
ριπτωσιν, καθ’ ήν ή κυκλοφορία διακόπτεται, ανεγεί
ρουν τό μονοπώλιον, καταστήνουν τόν σΐτον σπάνιον 
και επιφερουν τήν πείναν.

Α ς ίδωμεν ήδη καί τάς αντιρρήσεις τών παραγω- 
γ ώ ν  α ’Αναγνωρίζετε καί σεις αύτοί, λέγουν ουτοι, δτι 
έ'χομεν άνάγκην νά ύπάρχη μία τιμή κοινή τρέχουσα 
και τακτική, άλλά τήν τιμήν ταύτην δέν δυνάμεθα νά 
τήν άπολαύσωμεν, έάν παραδέχεσθε τήν έλευθερίαν τοΰ 
εμπορίου και ιδίως τήν έλευθερίαν τή ς εισαγω γής, διότι 
υπάρχουν τοποι εις τους οποίους ό σΐτος παράγεται 
οιά μικρότατων εξόδων, και όθεν δύνανται νά μεταφέ- 
ρωσι μεγίστης ποσότητος σΐτον είς τοιαύτην τιμήν 
ώστε ήμεις νά μή δυνηθώμεν νά άνθέξωμεν είς τόν 
συναγωνισμόν. Θέλομεν λοιπόν τότε εύρεθή είς τήν 
άνάγκην νά παύσωμεν τήν παραγω γήν, καί ή Γαλλία 
θελοΐ προμηθεύεσθαι τήν τροφήν της μόνον άπό τόν σΐ
τον τη ς Β αλτικής καί τής Μαύρης θαλάσσης. Έ άν 
συμβη πόλεμος, όστις νά διακόψη τάς έκεΐθεν μετακο
μίσεις, ή άν έπέλθη ποτέ αφορία, τό έθνος εύρίσκεται 
καταοικασμενον νά άποθάνη άπό τήν πείναν».

Οί φόβο: ουτο: ήθελον έχει ύπόστασίν έάν ήτο λό
γο ς περί μικροΰ τίνος τόπου, μή δντος ίχανώς εύθετου



πρός καλλιέργειαν τοΰ σίτου, καί περικυκλουμένου άπό 
μεγάλους καί παραγω γικούς τόπους, οιτινες κατά πα
σαν στιγμήν δύνανται νά έπιφέρωσιν αύτώ πείναν, ά λ λ ’ 
όταν ό λόγος  γίνετα ι  περί χώ ρας, όποια ή Γ αλλία , ή τις  
έχει πλειότερον τών πεντήκοντα εκατομμυρίων έκατοά- 
ρων έκτασιν, και πληθυσμόν τριάκοντα εξ έκατομυρίων 
ψυχών, δέν ήμπορώ νά παραδεχθώ τοιούτους φόβους· 
χρειαζεται, ώ ς όλοι γνωρίζουν, οιά τήν προμήθειαν τής 
έτησίου τροφής ένός τόπου, ώς ό ΐδικός μας, εκατόν 
πεντήκοντα εκατομμύρια έκατολίτρων σίτου Ιχοντα  όλα 
όμοΰ άξιαν ούω διλιούνια, καί ουνιστώντα βάρος καί 
όγκον τοιοΰτον, όποιος νά θαμβώση καί τήν φαντασίαν 
μας. Περιπλεον, ή έ'κτασις καί ή εύφορία τής Γαλλικής 
γ ή ς  είναι τοιαύτη, αναλογως μέ τόν πληθυσμόν τη ς, ώς-ε 
μόνον ό εσωτερικός συναγωνισμός άρκεΐ νά διατηρήση 
συνήθως τάς τιμάς είς ένα όρον, όστις δέν συγχω ρεΐ 
τήν εισαγωγήν τών ξένων σιτηρών. Οί καρποί ουτοι 
δύνανται, κατα τινας περιστάσεις, νά χρησιμεύσωσιν 
άλλ ώς προς τας τρέχουσας τ ιμ ά ς δέν δύνανται νά 
επιφέρωσιν, έκτος μονον είς εκτάκτους τινας περιστά
σεις, εΐμή άνεπαίσθητον άποτέλεσμα.

Α ί άνεξάντλητοι άποθήκαι τοΰ σίτου, τά ς  όποιας ή 
φαντασία τών παραγωγών παρίστανε πάντοτε ετοίμους 
ε ί ς τ ό ν ά  μας καταπλημμυρήσωσι, δέν υπάρχουν. Τοΰτο 
είναι ήδη άποδεδειγμένον έκ πείρας είς όλα τά ευρω
παϊκά εθνη, συμπερ ιλαμβανομένης καί αυτής τής Γ α λ 
λίας· όπως δέ έκαμα τήν παρατήρησιν είς τό περί 
άγροτικής οικονομίας τή ς ’Α γγλ ία ς  δοκίμιόν μου, ή 
κατάργησις τών τελωνιακών. τελών έπί παντός είδους 
τροφίμου δέν ήδυνήθη νά έπιφέρη τήν εκπτωσιν τών

έν τή μικρά ταύτη νήσο) τιμώ ν, μ ’όλον τό μέγεθος τών 
κεφαλαίων της καί τό πλήθος τών μέσων τής μ ετα 
κομίσεως, καί νά τά ς φέρη είς ισορροπίαν μέ τήν τρέ- 
χουσαν είς τόν έδικόν μας τόπον. Κ αθίσταται λοιπόν 
άδύνατον τό νά εισαχθή μέγα  πλήθος σιτηρών ξε
νικών εΐς τόν τόπον μας, διότι οί Ά γ γ λ ο ι  τά  πλη- 
ρόνουν είς καλλητέραν τιμήν παρ’ήμείς, διότι ό πληθυ
σμός των είναι άναλόγως πλειότερος καί πλουσιώτερος 
άπό τόν ίδικόν μας. (άκολουθει.)

— οοο—■

Α Γ Γ  Ε Λ I  Α .

’Εκ τή ς καθ’ ημέραν πείρας οδηγούμενος πολλάς 
πρό πολλοΰ παρετήρησα καί συνέλεξα έπί τό βέλτιον 
έπενεκτέας τροποποιήσεις τή καθεστώση Δημοδιδασκα- 
λία· ά τινας βούλομαι νΰν ύπό αίσιους οιωνούς κοινο- 
ποιήσαι διά τοΰ τύπου τοΐς συναδέλφοις μου καί πασι 
τοΐς ένδιαφερομένοις, ινα άναπληρώσωσι τά ς ελλείψεις 
μου, κοί διορθώσωσι τά  μή όρθώς γνωμοδοτούμενα 
δι’ ιδίων εκθέσεων πρός έπίτευξιν τοΰ έπιδιωκομένου 
μεγάλου σκοποΰ τή ς όσον ένεστιν εύχερεστέρας χαί 
άκριβεστέρας εθνικής άγω γής, καθιερωθησομένης διά 
Νόμου πληρεστέρου τοΰ τής 6 Φεβρουάριου 1834.

Ι ό  υπόμνημά μου τοΰτο έν κεφαλαίοις 16 καί πεν* 
ταπλασίοις περίπου παραγράφοις πραγματευόμενον ά .) 
Περί άνωτέρας καί κατωτέρας Παιδείας· β '.)  Περί κα
θηκόντων καί δικαιωμάτων τών διδασκάλων έν γένει* 
γ '. )  Οερί τών δημοδιδασκάλων ιδίως· δ '.) Περί μισθό-



οοσιας αΰ ιών εκ τοΰ Δ^μοσιΟυ Ιαμειου, αποζημίουμε- 
νου έκ τών αμέσων ο ψ ο τ .  φόρων· έ.) Περί εξασφαλί
σεων τοΰ μέλλοντος αύτών St’ ανάλογου συντάξεως 
έξ άποθεματικοΰ ταμείου· ς· \)  Περί Δημοτ. Σχολείων 
έν τοΐς δήμοις κ ι ί  τοΐς παρεδρείοις μετά πληρεστάτου 
υλικού· ζ ' .)  Περί τοΰ ΓπνικοΟ έπιθεωρη :οΰ· ή.) Περί 
έπιθεωρητικών επιτροπών καί έπιβλη~έων ποινών θ'.) 
Περί εξετάσεων και αμοιβών t .) ΐ\ίερι κ ατασ τιχω ν  
ιά.) Περί διδακτικών μεθόδων καί άπλοποιήσεως της 
Αλληλοδιδακτικές· ιβ .) Περ; ανώτερου καί κατωτέ

ρου τμήματος· ιγ '. )  Περί διδασκάλων χαί ύποδιδασκά- 
λ(ον* ιό .) Περί Π ρω τοτχόλω ν ιέ.) Περί διδακτικών 
βιβλίων- ιτ ' . )  Πεπι σχολείων κορασίων κλ. πληρώσει 
τρία περίπου τυπογραφικά φύλλα εις Ηον.

Λΐή έπαρχών δέ εις τήν δαπάνην τοΰ τύπου  έξαι- 
τοΰμαι την συνϊρομην τών συνάδελφων μου καί παντός 
λογίου, συνισταμένην εις δραχμήν, πληρωτέαν κατά 
τήν παραλαβήν τοΰ βιβλιδίου, περιέχοντος έν τέλει 
και ειτι άλλο σχετικόν, καί τόν κατάλογον τών συν
δρομητών, παρακαλουμένων πρός τοΰτο' ύπογράψαι εν
ταύθα εύαναγνώστως.

Έ ν  Καλάμαις, τήν 20  Ίανουαρίου 1855.

Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Ο Σ  Ι Ω ΑΝΝΙ ΔΗΣ.

Ν ο μ α ρ χ ι α κ ό ς  Δ η μ ο $ ι # ά < ; χ α λ ο ς .


