
Β ΙΒ Λ Ο 0Η Κ Η  ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

C OO Cv»0O ~-O O O ««<M I c ο ο ο  ΟΟΟ Ο ο ο ο ο  0 λ>0 t Ο-Ο-Ο· 0 0 0 ^ 3  ̂ ο - ο .  V&

Φ Υ Λ Λ Λ Λ Ι Ο Ν  Ε '.  ------- Μ Α Ι Ο Σ  1 8 5 5 .

Η  ΑΓΙΑ ΕΙΡΗ Ν Η .

Ή  ένδοξος τών Αθηνών πόλις, ήτις υπήρξε μήτηρ 
χαί τροφός πολλών επισήμων άνδρών της άρχαιότη- 
τος, παρήγαγε καί κατά τά μέσα της Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας εν πρόσωπον ιστορικόν, τήν αγίαν Ειρήνην. 
Ή  τύχη φαίνεται ότι ήθέλησε νά κάμη έπίδειξιν τής 
μεταβλητικής αυτής ώυναμεως άνυψώσασα έκ μηδαμι
νής καταστάσεως τήν αγίαν Ειρήνην εις τήν άνωτά- 
την περιωπήν, τόν αύτοκρατοριχόν θρόνον τής Κων
σταντινουπόλεως, κρημνίσασα ταύτην, χαί έπαναγα- 
γοϋσα αύθις εις τόν θρόνον, τήν έρριψε τελευταιον εις 
τήν πρωτην, και έτι χειροτεραν ίσως τής πρώτης, 
κατάστασιν· λέγομεν χειροτέραν, διότι όστις ύψώθη 
είς τήν άνωτάτην τοϋ βίου περιωπήν καί έγεύθη τών 
νομιζομένων αύτοΰ άγαθών δέν είναι δυνατόν νά μήν 
ύποφέρ·/) πλειότερον διά τήν στέρησιν αύτών, παρά άν 
άπ’ άρχης δέν τά είχε. Μολαταύτα καθ’ ό'λας τάς πε
ριστάσεις τοϋ βιου της έπολιτεύθη αύτη άρμοδίως, μέ 
πολιτικήν συνεσιν, μέ αγαθότητα καί μέ φιλανθρωπίαν, 
κατα τόν καιρόν τής δόξης της, μέ γενναιότητα, μέ 
υπομονήν, μέ θρησκευτικήν άνοχήν κατά τήν έπο/ήν 
τών δυστυχιών της. Μια καί μόνη δυσάρεστος περί-
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στάσις, ή άφαίρεσις στέμματος άπο τήν κεφαλήν 
τοϋ υίοΰ τη ς , καί ή τιμώ ρησα αύτοΰ οιά της στερησεως 
τών οφθαλμών, έπέσυρε καθ έαυτής τήν κατακρισιν. 
Ά λ λ ’ άν δέν ήδυνήθη νά δικαιολογηθή αρκούντως δι’ 
αύτήν ώστε νά μήν θεωρηθη ώς έξαμαρτήσασα, του
λάχιστον ή κατάργησις τη ς αίρεσεως τών είκονομαχων, 
ή άναστήλωσις τών άγιων εικόνων, το πλήθος τών 
ευεργετημάτων, τά  όποια προ0υμως επραξε, και τε- 
λευταΐον τά  δάκρυα, τά  όποια ποταμηδόν έρρευσαν άπό 
τούς όφθαλμούς αύτης, πρέπει βεβαίως νά έξέπλυναν 
τό  αμάρτημα· ’ Εχουσα δέ προ οφθαλμών, οτι η μετά
νοια είναι άοελφή της άθωοτητος, έλαβε βεβαίως τί^ν 
τόλμην νά κρούση τήν θύραν τοΰ παραοείσου, και νά 
εύρη χώραν μεταξύ τών κατοίκων αύτοΰ.

Ή  άγία  Ειρήνη έγεννήθη είς τάς ’Αθήνας άπό άση- 
μάντους γονείς- έμεινε δέ όρφανή καί πτω χή- ά λλ’ ήτον 
ωραία, άγχίνους καί άξιεραστος, ώστε όταν τ)]ν είοεν 
ό βασιλεύς τή ς Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος ό 
Κοπρώνυμος, γέρων ήώη ών, θελχθεις άπό τά  θέλγη
τρα καί τά  π ρ ο τ ε ρ ή μ α τ α  αύτής, τήν έζητησε νά τήν 
συζεύξη μέ τόν υιον αυτοΰ Αεοντκ, οστις έμελλε νά 
ήναι καί ό διάδοχος αύτοΰ. Οί γάμοι έορτάσθησαν μέ 
μεγάλην πομπήν- καί ό Αεων έόειξεν είς τήν ώρα;αν 
αύτοΰ σύζυγον τοσαύτην κλισιν, ώστε αύτη έκυρίευσε 
καθ1 ολοκληρίαν τά  πνεΰμα του. Ε πεκρα.ει κα . 
έκείνην τήν εποχήν ή αιρεσις τών είκονομάχων, καί ή 
εξουσία κατεδίωκεν αύστηρώς τούς λατρεύοντας τά ς 
εικόνας- ή Βασίλισσα διά τής προς τόν Βασιλέα επ ιρ
ροής της κατώρθωσε νά μετριάση όπωσοΰν τόν κατα- 
οιωγμόν, καί τοΰτο εύχαρίςησε τοΰς προσκυνοΰντας τάς

εικόνας, ώστε έντός ολίγου μέγας άριθμός κληρικών καί 
άλλων σημαντικών άνδρών συνεσπειρώθησαν περί αύτήν.

Ά λ λ ’ ό Αεων δέν ήτο ύγειοΰς κράσεως, καί ή ζωή 
του ύπήρξεν όλιγοχρόνιος. Ά ποθνήσκων δέ έγκατε- 
λειπε τό σκήπτρον εις τήν αγίαν Ειρήνην, τήν οποίαν 
άφησε καί έπίτροπον τοΰ τέκνου των Κωνσταντίνου, 
όστις μόλις ήτο δεκαετής. Κατά τό  διάστημα τής 
άνηλικιότητος τών διαδόχων κεντώνται αί φιλοτιμίαί 
τών σπουδαρχών, έν^ργοΰνται τολμηρότερον αί στά
σεις, καί επέρχονται αί έξωτερικαί προσβολαι. Ά λ λ ’ή 
άγία Ειρήνη έδειξεν εΐς τήν περίστασιν ταύτην προτέ
ρημα .α έξοχου άνδρός, καί κατώρθωσεν έντός όλίγου 
νά καταπνίξη άλας τά ς στάσεις, νά έκριζώση τάς α
παιτήσεις τινών, και νά ματαιώση τά ς Ραδιουργίας 
άλλων, ώστε έντός όλίγου έξησφάλισε τό έσωτερικόν 
τοΰ κράτους, και κατεστησε σεβαστήν τήν εξουσίαν 
τη ς. Επομένως έστρεψε τήν προσοχήν τη ς καί εΐς 
τό εξωτερικό*. Ή τ ο  τότε ισχυρότερος τών βασιλέων 
τ^ ς  Δύσεως ό Καρολομάγνος (C h arlem ag n e)· ύπο- 
πτεύουσα τό κατακτητικόν αύτοΰ πνεΰμα έφεΰρε τρό
πον νά σύνδεση σχέσεις μ ετ ’ αύτοΰ. Έ δω κεν ύπόσχεσιν 
νά λάβη ώς σύζυγον τοΰ υίοΰ της Κωνσταντίνου τήν 
θυγατέραν αύτοΰ 'Ροτρούδην.

Οι Ιαρακηνοί έκαμναν μεγάλας προόδους κατά τήν 
Ασίαν, διευθύνθη κατ’ αύτών αυτοπροσώπως, άλλά 

μ  όλας τάς όποιας κατέβαλε προσπαθείας δέν ήδυνήθη 
νά έπ ιτύχη τήν καταστροφήν αύτών- διά νά καταπαύση 
λοιπόν τάς έκ τών επιδρομών αύτών προσγινομένας 
εις τό κράτος της ζημίας έβιάσθη νά κάμη μ ετ ’ αύτών 
συνθήκην όχι τόσον έπωφελή.



Meta τήν πρός τούς Σαρακηνούς ειρήνην έστρεψε 
τάς δυνάμεις της πρός την Σικελίαν, την οποίαν ύπέ- 
ταξεν· έκστρατεύσασα δέ ή ιδία προσωπικώς είς τήν 
Ελλάδα, άτιεδίωξε τούς Σλάβους, οιτινες εϊχον έξου- 
σ’.άσει αύτήν έπ! Κοπρωνύμου. Κατά τήν έποχήν ταύ
την ή αΐρεσις τών είκονομάχων έπέφερε μεγάλην διαί- 
ρεσιν είς τό κράτος, καί ή αγία Ειρήνη συλλογ-.ζομένη 
δτι τοσοΰτοι πρό αύτής ίσχυρο! βασιλείς, προσπαΟη- 
σαντες μέ πολλήν επιμονήν και μέ τρομεράς κακώσεις 
και βασάνους νά καταργήσωσι τήν προσκύνησιν τών 
εικόνων οχι μόνον τοΰτο δέν ηίυνηδησαν να κατορϋω- 
σωσιν, άλλ1 έξησθένησαν τό κράτος διά τής έπελθού- 
πης διαίρέσεως, άπεφάσισε να φέρη όιορβωσιν οια να 
παύση τήν περαιτέρω πρόοδον τοΰ κακοΰ, καί νά ήσυ- 
χάση τό κράτος κατασπαραττόμενον ένεκα τής αίρέ- 
σεως ταύτης. Γνωρίζουσα £>έ έκ τών πρόκατοχων της 
δτι διοικητικά μόνον μέτρα δέν είναι έπαρκή πρός 
διόρθωσιν άπεφάσισε νά συγκαλέση Οικουμενικήν σύνο
δον διά νά έξαλειφθή τό σκάνδαλον τοΰτο. Ά λ λ ’ ένώ 
συνήρχοντο είς Κωνσταντινούπολιν οί Α ρχιερείς, ή 
φρουρά τής πόλεως συγκείμενη ώς έπ! τό πλεΐστον 
άπό είκονοκλάστας έξυβρισε τινάς έξ αυτών. Η  Βα
σίλισσα δυσαρεστηθεΐσα έκ τούτου, διέλυσες άμέσως 
την φρουράν, κα! διέταξε νά μεταβώσιν εις Νίκαιαν οι 
διά τήν σύνοδον συνελΟόντες πατερες. Εκεί ή συνοόος 
συζητήσασα τό άντικείμενον τοΰτο, άπεφάσισε κα! έθέ- 
σπισε τήν προσκύνησιν τών εικόνων καί ούτως έπαυσε 
τό μέγα έκ τής αίρέσεως τών είκονομάχων προελθόν 
σκάνδαλον (1).

(1) Ή  είκων χρησιμεύει είς διδασκαλίαν τών αγραμμάτων 

διότι ή διά τή; εί*όνο; παράστασι; εξάγει πολλάκις τά γινά-

Ή  Βασίλισσα βλέπουσα δτι τό μετά τής Βερτρούόης 
συνοικέσιον τοΰ υιοΰ της παρετείνετο, και νομίζουσαότι 
ήπαράτασις αύτη είχε πολιτικόν σκοπόν, τήνκατάκτη- 
σιν τής ’Ιταλίας, καί δέν έμελλε ποτέ νά πραγματο- 
ποιηΟή, ύπάνδρευσε τόν υιόν της μέ νέαν τινα ώραίαν 
μέν καθ’ υπερβολήν, άλλ’ οχι καί άπό σημαντικήν οικο
γένειαν. Ό  Κωνσταντίνος εΐχεν ήδη είκοσι ετών ηλι
κίαν, άλλ’ή μήτηρ αύτοΰ τόν διετήρει πάντοτε μακράν 
τών πραγμάτων, διοικοΰσα μόνη τήν βασιλείαν, ώστε 
οΰτος έρεθιζόμενος άπό τούς φίλους του, είχε παρα- 
δεχθή τήν γνώμην αύτών τοΰ νά λάβη τάς ήνίας τοΰ

μένα, καί τά κάμνει νά εισχωρώ ιωσιν είς τό βάθο; τή; καρ- 

δία; τοΰ θεατού. Βλέπων τι; εικόνα τινό; δέν εΐναι δυνατόν νά 

μν,ν λάβη αφορμήν νά μάθν) τί; ό έν τί, εϊκόνι παριστανόμενο;, 

καί κατά συνέπειαν όποιο; ΰπήοςεν ό βίο; αύτοΰ, διά τίνα λόγον 

έτέθη ή είκών αύτοΰ, καί διά τ ί προσφέρεται σέβα; πρό; αυτήν 

παρά πάντων καί εί; τόσα; γενεάς. II είκών λοιπόν καθίστατο 

έμψυχο; βιογραφία τοΰ έν αύτη παριστανομένοϋ, καί διαδιδο- 

μένη άπό στόματο; εί; στόμα διαιωνίζετο, καί καθίστατο 

κοινοτάτη. ’Εκ τούτων προκύπτει δτι ή ΰπαρξις τών εικόνων 

•̂ τον εΐδό; τ ι διδασκαλίας διά τόν λαόν. Εάν δέ άπίδωκαν 

μέγα σέβα; πρό; αύτά;, τό σέβα; δέν άπεδίδετο εϊς τήν υλην 

έξ ής ή είκών, άλλ’ είς τό παριστανόμενον δι’ αύτής πρόσωπον, 

κ ‘Η τιμή τή; είκόνος έπί τό πρωτότυπον μεταβαίνει, » εΤπεν 

ό Μέγας Βασίλειος. ’Εάν δ ί βασιλεϊ; κατέστρεψαν πόλεις καί 

έφόνευσαν πλήθος ανθρώπων, διότι έςνβρισ^ν τάς εικόνας των, - 

ητο δυνατόν χριστιανοί, έμπνεόμενοι άπό θρησκευτικά αισθή

ματα, νά μήν έξηγήσωσι τ/,ν απέχθειάν των μέ προφανή σημεία 

αποδοκιμασία; εις τούς εξυβρίζοντας τάς εικόνας προσώπων είς 

τά άπβία οϋτοι lip^prpov άπεριόριστον ->Ε?α; 7.χ\ άφοτίωϊΐν;



κράτους χαί νά έξορίση τήν μητέρα του είς τήν Σικε
λίαν. Ά λ λ 1 αυτή άνακαλύψασα τήν συνωμοσίαν, κα
ταδίκασε τοΰς ένοχους είς -εξορίαν, τόν δέ υιόν αύτης 
περιώρισεν ώς απειθή νά μείνη ύπό κράτησιν είς τόν 
θάλαμον αύτοΰ καί ν’ άπέ/η  πάσης πολίτικης εργασίας. 
Έζητησε δέ καί άπό τούς στρατιώτας της φρουράς νά 
όρκισΟώσιν, δτι είς αύτήν καί μόνην νά ύπακούωσιν τοΰ 
λοιποΰ. Ά λ λ ’ οί έκ τοΰ θέματος τών Αρμενίων ήρ- 
νήΟησαν νά δώσωσι τοιοΰτον όρκον. Ή  άντίστασις αϋτη 
διεδόθη εις τόν στρατόν, καί κατέστη γενική έπανά- 
στασις, ώστε ό Κωνσταντίνος άνέλαβε τήν διοίκησιν 
τοΰ βασιλείου μόνος, καί έξώρισε τήν μητέρα του είς 
τήν οικίαν αύτης έν τοίς Ελευθερίου, τήν οποίαν είχε 
κτίσει αύτή ή ιδία πρό πολλοΰ.

Ή  άγία Ειρήνη ύπέφερε τήν εξορίαν χωρίς νά 
δείξη διόλου δυσαρέσκειαν έλκύσασα δέ είς έαυτήν χαί 
τήν άγάπην τών μεγιστάνων καί τών σημαντικών έκ 
τοΰ κλήρου, οιτινες τήν έπεσκέπτοντο, κατώρθωσε νά 
πείση τόν βασιλέα δι’ αύτών νά τήν άνακαλέση είς τήν 
αύλήν, όπερ καί έγένετο μετά δεκαπεντάμηνον έξορίαν. 
Ά λ λ ’ ό Κωνσταντίνος, όστις σύδ’ άνατροφήν άρμοδίαν 
έλαβεν, ούδ’ ειχεν έξοχου άνδρός προτερήματα, διοι- 
κών άνεπιτηδείως τό βασίλειον καί μεταχειριζόμενος 
μέ παράλογον αυστηρότητα τούς στρατιώτας, άπώλε- 
σεν όλοτελώς τήν άγάπην αύτών. Ό λα ι αί εκστρα
τεία! του άπέβησαν δυστυχείς, καί ή κατ’ αύτοΰ δυσα
ρέσκεια κατέστη γενική, μάλιστα δταν διαζευχΟείς 
άνευ λόγου τήν βασιλικήν αύτοΰ σύζυγον, ύπανδρευθη 
έτέραν. Ή  μήτηρ του, ώφελουμένη άπό τάς περι
στάσεις ταύτας, όχι μόνον οέν έπροσπάΟει νά φέρη

θεραπείαν τινα είς τά πράγματα, άλλά ουγχωρήσασα 
νά συςηθή|καί συνωμοσία κατά τοΰ υίοΰ της* τόν έτριψε 
τοΰ θρόνου, καί τόν έΟεσεν είς τά δεσμά. Ά λ λ ’ οί συνω- 
μόται αύτης διά νά άποφύγωσι πασαν είς τό μέλλον από
πειραν νέας ςάσεως, καί νά έκριζώσωσιν όλας τάς προσ
δοκίας τών φίλων τοΰ Κωνσταντίνου, τόν έτύφλωσαν.

Ή  άγία Ειρήνη στερεωΟεΐσα αυθις είς τόν θρόνον 
έδιοίκει μέ πολλήν άγαθότητα καί έπιεικειαν. Έ προ ί- 
κισεν εκκλησίας καί μοναστήρια, άνήγειρε νοσοκομεία, 
ελάττωσε τούς φόρους, έπαυσε τάς κατά τών όφειλε- 
τών τοΰ δημοσίου καταδιώξεις, έπανέφερεν είς τάς 
πατρίδας των τούς έξορίστους, καί κατώρθωσε διά τών 
πράξεων τούτων νά έπιβάλη σιωπήν ε ίς  δλους τούς 
έναντίους της. Άνεκάλυψε δέ καί τινα συνωμοσίαν 
ένεργηΟεΐσαν καθ’ έαυτης ύπό δύω τών ίδιων της ευ
νούχων, τούς όποιους ειχεν υψώσει είς τήν άξίαν τών 
Πατ ρικίων καί κατώρθωσε νά καταστρέψη αύτήν χαί 
νά τιμωρήση καί τούς αιτίους.

Βλέπουσα ή άγία Ειρήνη δτι ό Καρολομάγνος άπέ- 
βλεπε πάντοτε είς τήν κατάκτησιν τοΰ άνατολικοΰ βα
σιλείου, καί Οέλουσα νά προλάβη πασαν μετ’ αύτοΰ 
διένεξιν, παρεδέχΟη τήν πρότασιν τοΰ νά συζευχΟη μετ’ 
αύτοΰ. Ά λ λ ’ έν τώ μεταξύ τούτω, πριν κατορΟώση 
νά φέρη είς εκβασιν τούς σκοπούς τούτους, είς τών 
στρατηγών αύτής, ό Βαρδάνης, έπωνομαζόμενος Τοΰρ- 
κος, κηρύττεται άπό τήν στρατιάν αύτοΰ Βασιλεύς, 
άφ’ ετέρου δέ εύνοϋχοι τινές αύτης άνηκηρύττουσι βα
σιλέα τόν Οησαυροφύλακα Νιχηφόρον καί ματαιόνουσιν 
όλα τά σχέδια αύτής.

Ό  Νικηφόρος, χρισΟείς μυστικώς άπό τόν ΤΤατριάρ-



χην Tapiatov, παρουσιάζεται τήν έπιοΰσαν εις τήν 
αγίαν Ειρήνην, κειμένην ασθενή έπί της κλίνης -ιης, 
χαί διαμαρτύρεται ενώπιον της, δτι διά της βίας τόν 
ύψωσαν είς τόν θρόνον, καί ορκίζεται ότι εΐναι έτοιμος 
νά προσφέρη καί τήν εξουσίαν καί τήν ζωήν του υπέρ 
αύτής. Ή  Βασίλισσα δέν έζήτησεν οϋδέν άπό αυτόν, 
είμή νά τήν άφήση νά ζήση έν ειρήνη είς τήν έν τοις 
’Ελευθερίου οικίαν της, μένουσα είς τήν έρημίαν κα: 
κλαίουσα τά άμαρτήματά της. Ό  Νικηφόρος έπρο- 
σποιήθη οτι παραδέχεται τοΰτο, άλλ’ έπί συμφωνία νά 
παραδοθώσιν είς αυτόν όλοι οί θησαυροί τοΰ Βασιλείου. 
"Αμα όμως κατέστη είς τήν έξουσίαν καί παρέλαβε 
τούς θησαυρούς, έξώρισε τήν άγίαν Ειρήνην, εις τήν 
νήσον τοΰ Πρίγκιπος λεγομένην, επομένως ύποπτεύων 
μήπως ό λαός, δυσαρεστημένος κατ’ αύτοΰ, τήν έπα- 
ναφέρη είς τόν θρόνον, τήν έξώρισεν εις Λέσβον, όπου 
διέμεινε φρουρουμένη άπό στρατιώτας, κα! μή εχουσα 
οΰδέν μέσον ύπάρξεως. "Ολον τό διάστημα τής κατά 
τήν Λέσβον διαμονής της ή άγια Ειρήνη έπέρασε μέ 
τήν μεγαλητέραν ένδειαν ήναγκάζετο νά νήθη λΐνον 
διά νά πορίζεται τά πρός τό ζην. Ένδυθασα δέ τό 
μοναχικόν σχήμα, καί μετονομασθεΐσα Ξένη, Ικλαυσε 
πικρώς διά τά κατά τόν βίον αύτής αμαρτήματα, καί άπε- 
βανεν έν μετανοία είς τά 803, είς ηλικίαν 51 έτών. Οί 
πατέρες τής ’Εκκλησίας διά τήν παΰσιν τοΰ έκ τής 
αίρέσεως τών είκονομάχων σκανδάλου, διά τάς απείρους 
αύτής άγαθοεργίας, καί διά τήν έπί τέλους τοΰ βίου 
αύτής μετάνοιαν, κακουχίαν, και ταπείνωσιν, τήν κατέ
ταξαν είς τήν σειράν τών αγίων, καί εορτάζεται τήν 
13 τοΰ Αύγουστου μηνός.

>

ΗΘ1Ι ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ι1ΡΑΞΚΙΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ.

Ούδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι ή ίττορία θέλει άπα- 
θανατίσει τάς κατά τήν έπανάττασίν μας λαμπράς πρά
ξεις, τών όποιων άποτέλεσμα ύπήρξεν ή ελευθερία καί 
αύτονομία μας. Ά λ λ ’ έκ τής ιστορίας, άσχολουμένης 
είς τά γενικά καί τά ούσιώδη μόνον, δέν είναι δυνατόν 
νά μάθωσιν οί μεταγενέστεροι τάς λεπτομερείας τών 
κακουχιών καί στερήσεων, τών δυσκολιών καί εμπο
δίων, τών κινδύνων καί τών παθημάτων πρός τά 
όποΐα ήσαν άναγκασμένοι νά άντιπαλαίσωσιν οί υπέρ 
τής έλευθερίας άγωνισθέντες.

Ά φ ’ έτέρου, έπειδή ώς έκ τών μετά τοΰ εύρωπαϊκοΰ 
κόσμου σχέσεων, τάς όποιας έλάβομεν μετά τήν έπανά- 
στασίν, καί μάλιστα μετά τήν σύστασιν τής Βασιλείας, 
ήρχίσαμεν νά μεταβάλλωμεν τά ήθη καί τά έθιμα ήμών 
έπί τό εύρωπαίκώτερον, (άν καί μή έκλέγοντες πάν
τοτε τό καλόν) είναι ένδεχόμενον, μετά τινα ετη, οί 
μεταγενέστεροι νά κατασταθώσιν όλως διάφοροι τών 
προγενεστέρων.

Διά τάς δύω ταύτας περιστάσεις πολλά ίσως μέρη 
τής ιστορίας θέλουν καταντά δυσνόητα είς τούς μετα
γενεστέρους, άγνοοΰντας τά ήθη καί έθιμα τών προγε
νεστέρων, καί μή γνωρίζοντας τάς λεπτομερείας τών 
πραξδων, ούδέ τόν τρόπον τής διαίτης τόσον τοΰ στρα
τιώτου όσον καί τοΰ πολίτου κατά τήν διάρκειαν τής 
έπαναστάσεως.

Θεωροΰντες όχι μόνον ωφέλιμον, άλλά καί άναγ- 
χαΐον βοήθημα τής ιστορίας, τό νά γένωσι γνωστά διά



τής γραφής τά ήθη χαί τά έθιμα τών Ελλήνων κατά 
τήν έπανάστασιν, χαί αί λεπτομέρειαι πολεμικών πρά
ξεων, έξ ών άναφαίνεται είς ποιας στερήσεις, είς ποιας 
κακουχίας, εις πο:α Ιμποόια, είς ποιους κινδύνους έξε— 
τέθησαν οί έπιχειρήσαντες τό μέγα καί λαμπρόν της 
έπαναστάσεως έργον, πώς άντεπάλαισαν άνενδότως 
πρός όλα ταϋτα καθ όλον τό διάστημά της έπανα
στάσεως, καί πώς διά της επιμονής καί άνδρίας των 
κατώρθωσαν νά έλκύσωσιν όλου τοϋ πολιτισμένου κόσμου 
τήν συμπάθειαν, της όποιας καρπός ύπήρξεν ή ελευθερία 
καί ανεξαρτησία, ήν ήδη άπολαύομεν, δημοσιεύομεν τό 
κατωτέρω δοκίμιον, έπιγραφόμενον ή ’Α ρ ά χ ο β α .

Διά νά γένη ή περιγραφή τών ηθών καί εθίμων ακρι
βής, είναι άπαραιτήτως αναγκαίο·/ νά μεταχειρισθώμεν 
τήν γλώσσαν τοϋ λαοΰ, τουλάχιστον, είς τά μέρη εκεί
να, τά όποια δέν ήτο δυνατόν νά έκθέσωμεν χωρίς νά 
ύποπέσωμεν είς τόν κίνδυνον τοϋ νά μήν έννοηθώμεν 
οϋτε άπό τόν λαόν ούτε άπό τούς λογίους· έκθέτομεν 
ομως άραιωμένας τάς λέξεις έκείνας, τάς όποιας έπρε- 
πεν άναγκαίως νά μεταχειρισθώμεν, άν καί δέν ήναι 
γνωστή ή καταγωγή αύτών, ή δέν είναι γενικώς κοινή 
ή σημασία των* καί τοΰτο διά νά δώσωμεν μικράν α
φορμήν είς τοΰς λογίους νά έννοήσωσι πόσον ούσκολον 
εΐναι νά γράψη τις  είς τήν γλώσσαν μας περί άντικει- 
μένων τέχνης, ύλης κτλ· χαί νά μήν φρονώσιν ότι, ώς 
είς τό φιλολογικόν μέρος καί τάς εφημερίδας δύναται 
τις νά γράψη τήν γλώσσαν καθαρά, ούτω καί εις πά
σαν άλλην ύπόθεσιν.

Η  ΑΡΑΧΟΒΑ

Α'·

Εσπέραν τινα κατά τάς τελευταίας ημέρας τοΰ 
νοεμβρίου, πϋρ ζωηρόν έκαιεν είς τήν γ ω ν ί α ν  (πυ- 
ρεστίαν) οικίας, ήτις και άπ’ αρχής τής κατασκευής 
αύτής οεν εόειχνεν ούτε ά^θονίαν καταστάσεως ούτε 
άρχιτεκτονικήν ικανότητα τοϋ κυρίου της* έλαβε ο 

ακολούθως και ουσιώδεις έπί τό χείρον άλλοιώσεις, 
ένεκα τοΰ ύπαρχοντος μεταξύ Τούρκων καί Ελλήνων 
πολέμου. Τ! οικία αύτη ειχεν έξ αρχής πάτωμα, άλ
λ  ές αυτοϋ δεν έμενεν οΰοέ μία σανις πλέον, έκ δέτής 
στέγης οιετηρηθη μονον όσον μέρος έσκέηαζε τόν περί 
τήν γωνίαν τόπον, διότι οι άλληλοδιαδόχως διαβαίνον- 
τες Ιοϋρκοι και Έ λληνες, διανυκτερεύοντες έν αύτή 
έκαιον όσην έχ τής ξυλικής αύτής ήτο δυνατόν ν’ ά- 
ποσπάσωσι, διατηροϋντες μόνον καί έκ τής στέγης 
αύτής τό κείμενον επι τής γωνίας μέρος, διότι έπροφύ- 
λαττε τούς περι αύτήν καθημένους έν ώρα χειμώνοςάπό 
τήν επήρειαν τής βροχής. Μικρός λύχνος έκ λευκοσιδήρου 
(τενεκέ) έκρεματο άπο τίνος πασσάλου έμπηγμένου 
εις τόν τοίχον κατά τόν καιρόν τής οικοδομής αύτοΰ, 
καί οιέοιόεν αμυδρον φώς είς τά ένδον τής οικίας, ώς·ε 
ό εξωΟεν ερχόμενος άδύνατον ήτο νά διακρίνη εύκρι- 
νώς τά πρόσωπα τών έν αύτή εύρισχομένων. Έπεκρά- 
τει ομως μεγίστη σιωπή, διότι είς τών έναύτήέκειτο 
πλησίον τής γωνίας έξαπλωμένος έπί μικροΰ τάπητος, 
έχων ύπ1 αύτόν κλώνους έλάτης ύπεστρωμένους.

Ολως αντίθετος ήτον ή σκηνή ήτις έλάμβανε χώ 



ραν είς τό προαύλιο·;. ' ϊ'πήρχεν ενταύθα πυρά επιμή
κης, χαί εϊς τάς δύω πλευράς αύτης έσυγυρίζοντο δύω 
σφακτά σ ο υ β λ ι σ μ έ ν α  χαί περιεζωσμένα εις τήν 
μέσην των έκαστον μέ τό έξ αύτοΰ κατασκευασθέν 
σ π λ η ν ά ν τε ρ ο ν · πλησίον δέ τών σφαχτών καί χα,- 
μηλότερον, έπί έλαφρας ανθρακιάς, έγυρίζοντο δύω μι- 
χρότεραι σ ο ϋ β λ α ι  έχουσαι περιτυλιγμένον πάντοθεν 
περί έαυτάς τό κ ο υ κο υ ρ έ τ σ ι ο ν. Τάς εργασίας 
ταύτας έκαμνον νέοι στρατιώται έλληνες καθήμενοι 
πλησίον της πυράς, περιρρεόμενοι άπό ιδρώτα, καί 
στρέφοντες συνεχώς τό πρόσωπον πρός τά όπισθεν διά 
ν’ άποφεύγωσι τήν μεγάλην θερμότητα της πυράς. 
Πλησίον τοΰ τοίχου της οικίας ήσαν εξαπλωμένοι έπί 
τών χόρτων, (διότι ή αυλή εκείνη, ένεκα της απουσίας 
τών κατοίκων, ήτο χαταπράσινος άπό διάφορα χόρτα) 
δέκα εως δώδεκα στρατιώται έλληνες, οιτινες άν καί 
εξαπλωμένοι κατά γής, εφερον είς τήν ζώνην των τά 
π ι ς - ό λ ι α  καί τό γ ι α τ α γ ά ν ι  τ ω ν  καί τάς π α λ ά 
σ κ α ς  των, άκουμβώντες τάς κεφαλάς των έπί δύω ή 
τριών κεραμίδων, τεθειμένων έπί γης άντιστρόφως, καί 
έπεχόντων τόπον προσκεφαλαίου. Νέος δέ τις ώρα Ιος 

καί ύψηλοΰ άναστήματος έκάθητο έπάνω είς τόν ήμι- 
κρημνισμένον τοίχον της αυλής καί έ'παιζε τό λ  ι ο- 
γ κ ά ρ ι ο ν ,  τραγουδών συγχρόνως καί διάφοραήρωϊκά 
καί ερωτικά έπιτόπια άσματα. Ή  σκηνή αυτη διήρκει 
είς αύτήν τήν κατάστασιν έως ού έψήθησαν τά σφακτά, 
καί τά έστησαν όρθια .έπί τοΰ τοίχου τής οικίας, τό δέ 
κ ο υ κ ο υ ρ έ τ σ ι ο ν  ώς καί τό σ π λ η ν ά ν τ ε ρ ο ν ,  
άφοΰ, μετρηθεντα μέ αρχιτεκτονικήν άκρίβειαν διά ξυ- 
λίνου μέτρου, Σκόπησαν είς τόσα Ισα κομμάτια, oca  ήσαν

χαί τά άτομα, έμοιράσθησαν είς τούς παρευρισκομένους^ 
περιερχομένου τοΰ ψήσαντος αύτά μέ τήν σ ο ΰ β λ α ν  
είς τήν χεϊρα καί παρουσιάζοντος αύτήν κατά σειράν 
είς άπαντας, έκαστος τών όποιων πιάνων μέτήνχειρα 
τό κομμάτιον τό εσυρεν άπό τήν σ ο ύ β λ α ν .  Ό λο ι 
έτρωγον συγχρόνως, εις δέ τών ψ υ χ ο ϋ ι ώ ν  περιέ
φερε κατά σειράν εν π α γ ο ύ ρ ι ο ν  μέ (5 α κ ή ν ,  άπό τό 
όποιον έτράβα έκαστος μέ σφυριγμόν δυνατόν τό ρ α 
χ ίο ν ,  άφοΰ προηγουμένως ηύχετο τήν ύγείαν είς 
τούς συνεταίρους του.

Μετά τήν διανομήν τοΰ κουκουρετσίου έπεχείρτ,σαν 
τό λ ι ά ν ι σ μ α  τών σφαχτών, καί έγίνετο ετοιμασία 
τοΰ δείπνου. Ό  εξαπλωμένος παρά τήν γωνίαν έσηκώ- 
θη, όταν προσεφέρθη αύτώ τό κ ου χο υ ρ έ τ  σ ι ο ν , 
έμπροσθεν του δέ έστρωσαν μίαν ζ υ μ ώ σ τ ρ α ν  ( ί ) ,  
καί επέθεσαν έπ’ αύτής κομμάτια κ ο υ λ ο ύ ρ α ς  λ ε ι 
ψ ή ς  έξ άλεύρου κριθής άκοσκινίστου, τήν πλάτην 
ένός τών καλητέρων σ φ α χ τ ώ ν ,  μέρος άπό τά κ ο ν -  
τ  ο π λ  ε ύ ρ ι α ,  καί τεμάχιά τινα έκ τών λ  α γ  α ρ ώ ν 
τοΰ παχυτέρου σφακτοΰ».

Ά λ λ 1 ένώ έθεσαν πλησίον αύτοΰ τήν τράπεζαν ταύ
την, καί ήρχίσε νά τρώγη μηχανικώς καί χωρίς νά 
όμιλή, ώς νά μήν ήθελε νά διακόψη τήν σειράν τών σκέ
ψεων, άπό τάς όποιας κατείχετο, έπαρουσιάσθη ένώ- 
πιόν του στρατιώτης έκ τ3|ς εμπροσθοφυλακής τοΰ ς-ρα- 
τοΰ άναγγέλων αύτώ, δτι κ α λ ό γ η ρ ό ς τ ι ς  ήλθε διά

(1) Δέρμα τράγου,ξυρισμένον ά~ό τά; τρίχχί του, κα:. έχον 

σχήμα κυκλικόν, ώνομάσΟτ; St ζυμώττρα ίιό τ ι έπι τούτοι» έζύ- 
μοναν τον άρτον των οί στρατιίόται κ*τά τήν έπανάστασιν.



νυκτός πρός αύτούς προτείνων ότι εχ ε ι  κατεπείγουσαν 
ανάγκην νά ιδη άμέσως τόν Ιναραϊσκάκην, ότι ώδή- 
γησεν αύτόν, καί εύρίσκεται έξω είς τό προαύλιον. 
Ά μέσω ς ό Καραϊσκάκης (διότι ούτος ήτον ό δείπνων) 
οιέταξεν ένα τών παρισταμένων στρατιωτών νά φέρη 
τόν κ α λ ό γ η ρ ο ν  ένώπιόν του· καί τήν αύτήν σ τιγ
μήν είσηλθεν ούτος. ΤΗτο μόλις τριακονταετής τήν 
ηλικίαν, καί ύπό τό ρ ά σ ο ν  καί τόν μέλανα σ κ ο ύ 
φ ο ν  διέλαμπε πλειότερον ή καλλονή προσώπου με
γάλου καί αρμονικού. «Είμαι, λέγει ό κ α λ ό γ ε ρ ο ς ,  
άνεψιός καί υ π ο τ α κ τ ι κ ό ς  τοϋ ηγουμένου τοΰ κατά 
τήν Δαύλιαν Μοναστηριού ' Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ ,  καί έστά- 
λην νά κοινοποιήσω πρός σέ εν μυστικόν, τό όποιον 
ομως κάνεις άλλος παρά σέ δέν πρέπει νά άκούση ». 
«ΤραβιχΟήτε όλοι σας έξω» λέγει ό Καραϊσκάκης απο
τεινόμενος πρός τούς περί αύτόν πρός δέ τόν κα7νό- 
γηρον κ Κάθεσαι πλησίον μου, είπε, νά δειπνήσωμεν, 
επειδή εύρέΟης είς ταύτην τήν ώραν ». Ό  ύ π ο τ α κ 
τ ι κ ό ς  έδίσταζεν, άλλ’ ό Καραϊσκάκης τόν ήνάγκασε 
τρόπον τινά νά καΟήση καί έπερίμενε μέ άνησυχίαν νά 
άκούση τό μυστικόν. Ά λ λ ’ ό υ π ο τ α κ τ ι κ ό ς  έδίσταζε 
νά άρχίση, καί κυττάζων συνεχώς πρός ένα νέον ίστά- 
μενον έμπροσθεν μέ τό τ  ά σι εΐς χεΐρας και κιρνώντα 
τόν Καραϊσκάκην, έφαίνετο ώς νά έλεγε διά τοϋ συμ
βολικού τούτου τρόπου πρός τόν Καραϊσκάκην, ότι δέν 
τολμώ νά εξηγηθώ ένώπιον τοϋ παρόντος στρατιώ
του. —  «Ώμί7 ει έλευθέρως» είπεν ό Καραϊσκάκης, έννοή- 
σαςτήν αιτίαν τσϋ δισταγμού του, «ό Ζαφείρης είναι ό 
πιστώτερος τών υπηρετών μου» (1). —  «Μέ έστειλεν ό

(1) ‘Ο Ζχ'ρείρ/,ς ητο γυνή p i ανδρικήν ένιϊυιι.α'ϊίαν παρα

κολουθούσα τ6ν Καραϊτκάκνίν. Ητο όθονχανίς καί βαπτιοθεϊ- 

σα ώνοιιάσθη Μαριγώ, ίτ ις  ^ίέμεινϊ πάντοτε παρά τ<7» Καραϊ- 

ςγ.χγ.τ, ρ.έρτρι τοΰ θανάτου του.

ηγούμενος .νά αναγγείλω πρός σέ »> είπεν ό καλό- 
γηρος «ότι  είς τό μοναστήριόν μας εύρίσκεται ό Κε- 
χαγιάμπεης τοϋ Κιουταχή, καί ό Μουστάμπεης, μέ 
δύω ήμισυ έως τρεις χιλιάδας τούρκων σταθμευόντων 
είς Δαύλιαν καί άλλα χωρία, καί σκοπεύουν αΰριον τό 
πρωί νά διαβώσιν άπό Αράχοβαν καί νά ύπάγωσιν εΐς 
Άμφισσαν νά λύσωσι τήν πολιορκίαν τών έν τώ  φρου- 
ρίω άποκλεισμένωνόΟωμανών.»—  «Πώς έμαθε τόσ·/έ- 
διον τοϋτο ό ηγούμενος, καί πώς έβεβαιώΟη ότι τοϋτο 
πρόκειται νά τό ενεργήσουν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
καί αύριον,ο είπεν ό Καραϊσκάκης. —  «Εις τών υ π ο 
τ α κ τ ι κ ώ ν  τοΰ μοναστηριού, όστις έφερε τά διά τήν 
τράπεζαν τών άρχηγών τούτων αναγκαία, δειπνούντων 
άμφοτερων όμοΰ εις τό μοναστήριον, γνωρίζων τήν 
τουρκικήν γλώσσαν ήκουσε τό σχέδιον, τό όποιον έκα- 
μεν ό Μουστάμπεης, καί έκοινοποίει εΐς τόν Κ ε/α - 
γίαμπεην, καί το ειπεν αμέσως πρός τόν ήγούμενον, όστις 
έσπευσε νά μέπέμψη πρός σέδιά νάσοϋ αναγγείλω τοϋτο 
έγκαιρως και νά λαβής μέτρα πρός άντίκρουσιν. » —  
« Κατά ποιον τρόπον μέλλουν νά κάμουν τό κίνημα; ει- 
πεν ό Καραϊσκάκης— «Έως π 5'ντακόσιοι Αλβανοί» άπήν- 
τησεν ό ύ π ο τ α κ τ ι κ ό ς ,  «Οά σηκωΟώσι πριν έ ξ η - 
μ ε ρώ σ η και Οά μεταβώσι οιά τοϋ ΙΙαρνασοΰ εΐς Α ρ ά 
χοβαν, όιά νά τήν πιασωσιν, τό δέ λοιπόν στράτευμα νά 
οιαβη οιά τοϋ Ζεμενοϋ(Ι). Έάν είς τό στενόν τοϋτο 
άπαντήση άντίκρουσιν, οί προπορευΟέντες είς Αράχοβαν 
0ελουν όραμει εις βοήθειαν τών κατά τό ζεμενόν, έπι-

I 1 ) σχ,’-ττή όδό; δ - ο -j έ<ρονεύθο ό Λάιος ΰπ4 τοΰ Ο ί-



π!~Γοντες άπό τά σ~:σΟ:α τών Ε λ λ ή νω ν , άν τυχόν  

ύπάρχη κάνέν σώμα φυλάττον τήν δίοδον. » —  u Ή ξεύ-  

ρουν ποΰ εύρισκόμεθα ή μ εις ; η λέγει ό Κ αραϊσκάκης.—
« Νομίζουν ότι εισθε άκόμη είς Δομπρέναν, καί οΰτο> 
τους έβεβχίωσε καί ό ηγούμενος, μολονότι έγνώρίζε 
τό φθάσιμόν σας έδω μαθών τοΰτο άπό ενα τών υπη
ρετών τοΰ μοναστηριού, δστις ερχόμενος άπήντησε καθ' 
όδόν στρατιώτας τινάς έκ τών έδικών σα ς . » —  «Ευχα
ριστώ τόν ηγούμενον διά τήν πατριωτικήν πράξίν του » 
εΐπεν ό Καραϊσκάκης. « ’Επίστρεψον άμέσως πρός αύ
τόν, καί είπέτου τάς ευχαριστήσεις μου, καί νά διορίση 
νά κάμνωσιν εύχάς καί παρακλήσεις υπέρ ήμών, οιτινες 
άγωνιζόμεθα διά την πίστιν καί τήν πατρίδα, μ ’ δλας 
τάς ελλείψεις και τάς δυστυχίας, είς τάς όποιας ύπο- 
κείμεθα ενεκα τής έρημώσεως τοΰ Τόπου.

Ά μ α  άνεχώρησεν ό καλόγηρος, ό Καραϊσκάκης διέ- 
ταξεν άμέσως νά προσκαλέσωσι τόν Γαρδικιώτην Γρί
βαν, τόν Γ. Βάγιαν, καί τόν X. Χατζή Πέτρου. "Όταν 
δέ οδτοι ήλθαν τούς έγνωστοποίησε τό σχέδιον τών 
έχθρών καί έπρότεινει εις τόν Γαρδικιώτην καί Βάγιαν 
νά άναχωρήσωσιν άμέσως διά τήν Αράχοβαν, καί νά 
προλάβωσι νά πιάσωσί τήν εκκλησίαν καί τάς όχυρω- 
τέρας τών περί αύτήν οικιών, καί νά προσβά)»ωσι τούς 
όθωμανούς, οιτινες εμελλον νά Ιλθωσι διά τοΰ Παρ- 
νασοΰ εις αύτήν, κατά τό γνωστοποιηθέν αύτώ σχε- 
δίον τών τούρκων άρχηγών. Τόν δέ Χριστόδουλον 
X. Πέτρου διέταξε νά άναχωρήση, όλίγον πριν έξημε- 
ρώση, καί νά διαβη διά τοΰ μεταξύ Διστόμου και Ά -  
ραχόβης όρους καί νά διευθυνΟή πρός τήν Αράχοβάν 
διά νά φθάση εις βοήθειαν τοΰ Γαρδικιώτου καί Βαγια,

αν τυχόν άρχίση ό πόλεμος, ερχομένων τών Τούρκων 
εναντίον του.

Ά μ α  έδωκε τάς διαταγάς ταύτας ό Καραϊσκάκης, 
έκάλεσεν δλους τούς λοιπούς ύπ1 αύτόν σ ω μ α τά ργα ς  

καί τούς διέταξε νά έτοιμάσωσι διά νυκτός άρτον, διότι, 
άμα άνατείλει τήν έπιοΰσαν ό ήλιος, θέλουν άναχωρήσει 
πρός εκστρατείαν. Τό ίδιον μέτρον τής προετοιμασίας 
παρηγγειλε και εις τούς μετ αύτοΰ ιδίως διαμένοντας 
στρατιώτας, ώστε δπου πρό ολίγου έψήνοντο τά σφα
κτά, άναψαν έκ νέου φωτιάν διά νά ψήσουν τό ψ ω- 
μ ι ό ν τ ω ν  οί στρατιώται. Τρεις στρατιώται, έχων 
έκαστος έμπροσθεν την (,υμωστραν του, έρ^ιψαν τό 
άλευρον έπ’ αύτών, καί άφοΰ έζύμωσαν τόν άρτον 
τόν έπλασαν είς κουλοΰραν έπί τής ιδίας ζυμώ- 
στρας, καί άνοιξαντες τοπον έντος τής πυράς έβαλαν 
τάς κουλούρας,  καί έσκέπασαν αύτάς καί μέ ψιλήν 
σ π ρ ο ύ χ ν η ν  πρώτον, καί έπειτα μέ θ ρ ά κ α ν  καί 
έπρόσεχαν παρατηροΰντες έκαστος  έως ού ψηθώσι 
κα λώ ς  αι κ ο υ λ ο ΰ ρ α ι .  ’Ενώ έγίνετο έξωθεν εις τό 
προαύλιον ή εργα σ ία  αΰτη, ό Καραϊσκάκης έπροσκά- 
λεσε τόν γραμματέα του νά γράψη γράμματα πρός 
οιαφόρους αρχηγούς, τούς πολιορκοΰντας τό <ρρούριον 
τής Άμφίσσης, καί πρός άλλους ευρισκομένους είς διά
φορα τών περιξ χο^ρίων πρός έκτέλεσιν διαφόρων παραγ
γελιών. Ο γραμματεύς καθήσας ς - α υ ρ ο π ό δ ι  έμπρο
σθεν τοΰ αρχηγού έβγαλε τά κ α λ α μ ά ρ ι ο ν  άπό τήν 
ςώνην του καί άκουμβήσας τόν χάρτην είς τό γόνυ του 
εγραψε τάςέπιστολάς, κρατοΰντος τόν λύχνον ς-ρατιώ- 
του τινός πλησίον είς τό γόνυ αύτοΰ· ταύτας ύπογραοεί* 
σας έσφράγισε καί παρέδωκεν είς τόν αρχηγόν. ’Επειδή
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οέ ό Καραϊσκάκης, δέν έμπιστεύετο εις τούς χωρικούς 
όσοι εϊχον μείνει είς τό χωρίον έκουσίως, η διότι δέν 
έπρόλαβον νά φύγωσι, συντροφεύων ένα χωρικόν 
μ ’ ένα στρατιώτην τούς επεμπεν άμέσως μ έ  τάς έπι- 
στολάς υποσχόμενος αμοιβήν άξιόλογον είς έκείνους, 
οιτινες ήθελον κατορθώσει νά φέρωσιν έγκαίρως τάς 
έπιστο7\άς πρός ους διευθύνοντο και άπείλών αύτίύς 
αν βραδύνωσιν, ή δέν το7,μήσωσι νά κομίσωσιν εγκαί
ρως αύτάς.

Έ ω ς ού ένεργηθώσιν όλα ταΰτα, έπέρασε τό μεγα- 
7.ήτερον μέρος τής νυκτός, ό δέ Καραϊσκάκης έξηπλώθη 
δπως έκάθητσ, καί 7.αβών έπάνω του τήν κ ά π α ν  έ- 
μεινεν είς τοιαύτην κατάστασιν εως δύω ώρας και πά
λιν έσηκώθη· έξε7νθών δέ ό7νίγον εξω καϊ παρατηρήσας 
τήν κατάστασιν τοΰ καιροΰ είσήλθε πάλιν μέ πολλήν 
εύ·/αρίστησιν, παρατηρήσας δτι ή ήμέρα έκεινη έδειχνεν 
ότι έμε7.λε νά ήναι έκ τών 7^αμπροτέρων τοΰ φθινο
πώρου. Διέταξε 7,οιπόν νά έξυπνίσωσι τ ο ύ ς  περί αύτον
διά νά προπαρασκευάσωσι τά πάντα πρός άναχωρησιν.

(Ακολουθεί)

ΙΙΕ Ρ Ι ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-

Λρθρον Α'.

Είναι πανδήμως όμο7,ογούμενον ήοη δτι τό γυναι- 
κεΐον φύ7^ον όχι μόνον πρεπει νά συμβαδίι,,η μετά ι ώ ν  

άνδρών ώς πρός τήν άνατροφήν καί τήν έκπαίοευσιν, 
άλλ’ δτι μά7αστα εχει καί πλειοτέρας προσοχής και 
οροντίδος άνάγκην, καθ’ δσον η βελτιωσις τής ηθικές 
μοcοώσεως τών γυναικών συντελεί τά μέγιστα και

'πρός τήν ηθικήν μόρφωσιν τών άνδρών. Ή  γυνή, γ ι
νόμενη μήτηρ, εχει ύπό τήν άμεσον διεύθυνσίν της τό 
νεογεννηθέν τέκνον, ώστε αύτή, καί μόνη σχεδόν αύτή, 
έχει δλα τά μέσα τοΰ νά δώση τάς πρώτας άρχάς
τής ανατροφής, νά ένθαρρύνη τάς πρός τό καλόν κλί
σεις τοΰ τέκνου της, νά εξάλειψη ή νά μεταβά7νη τάς
πρός τό κακόν, νά έμπνευση τά πρώτα σπέρματα τής
αρετής, νά δώση τάς πρώτας τής θρησκείας άρχάς, 
και να καταβά7νη τα πρώτα θεμε?\ΐα τής ανατροφές, 
όι όλων δέ τούτων νά διαγράψη τρόπον τινά τό μέλ- 
λον στάδιον τοΰ τέκνου της. Αί κατά τήν ήλικίαν 
ταύτην έμπνεύσεις έντυποΰνται τόσον βαθέως ώστε 
μένουσι καθ δλην τήν οιαρκειαν τοΰ βίου ανεξάλειπτοι.

Εχουσαι 7νθΐπόν αί γυναίκες τόσον μέγα μέρος έπ: 
Γ^ς ανατροφής τών ανδρών, κα! συντελοΰσαι τοσοΰτον 
ώς πρός τήν μέλλουσαν ευτυχίαν ή δυστυχίαν αύτών, 
άναγκαιως πρέπει αδται νά κατασταθώσιν άρμόδιαι είς 
το να διευθύνωσι τήν πρώτην ήλικίαν τών τέκνων των 
πρός τό κοινόν τής κοινωνίας συμφέρον, τήν ηθικήν 
κα' θρησκευτικήν μόρφωσιν αύτών.

Είς τοΰτο οέν πίστεύομεν νά ύπάρχη ούδεμία άμφι- 
οολια, άλλά πώς δύναται νά κατορθωθή τοΰτο ; Τά 
πρός έκπαίοευσιν τοΰ γυναικείου φύλου 7νηφθέντα άχρι 
ιθΰο„ μέτρα είναι άρκετα ; είναι συντε7^εστικά πρός τόν 

σκοπόν τ ^ , εθνικής άναμορφωσεως ; περί τούτου Θέ7\0~ 
μεν κάμει παρατηρήσεις.

Εννοείται οίκοθεν δτι διά νά έπιτύχωμεν έντε7>ώς 
τον σκοπόν τής έθνικής μορφώσεως, άνάγκη νά μορ- 
φωθή πρότερον τό γυναικειον φύλον, όχι έν μέρει είς 
τινας μόνον τάξεις τής κοινωνίας και είς τινα μόνον μέρη

9 *)*
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τοϋ κράτους· ή έκπαίδευσις καί μόρφωσις τοϋ γυναι
κείου φύλου πρέπει νά γένη γενική καθόλον τό κράτος, 
ώς καί εΐς τά μικρότατα καί τά μάλλον άπόκεντρα 
χωρία αύτοΰ. Διά νά κατορθωθη τοϋτο πρέπει νάέπ ι- 
βληθή ή ύποχρέωσις είς έκαστον πατέρα νά Stδάξη είς 
τό κοράσιόν του ώρισμένα τινά μαθήματα καί χειρο
τεχνήματα είς ηλικίαν ώρισμένην μέχρι τών δώδεκα ή 
δεκατριών ετών, άλλά συγχρόνως νά δώση καί άνα- 
τροφήν τινα κατά τό διάστημα τοΰτο τής έκπαιδεύσεως 
τόσον ώς προς τήν μόρφωσιν τών ηθών όσον καί ώς 
πρός τά θρησκευτικά καθήκοντα.

Ά λ λ ά  πώς νά κατορθωθη τοϋτο, ενώ σχολεία τών 
κορασίων δέν ύπάρχουσιν όχι είς τά χωρία, όχι είς τάς 
πρωτευούσας τών δήμων, άλλ’ούδ’ είς τάς πλειοτέρας 
πρωτευούσας τών επαρχιών ·, Διά τών όλίγων υπαρ
χόντων σχολείων, καί διά τοϋ τρόπου καθ’ όν εις ταϋτα 
γίνεται ή έκπαίδευσις, είναι δυνατόν νά έπιτύχη ή γ ε 
νική καθ’ όλον τό κράτος έκπαίδευσις τών κορασίων ·, 
Τοϋτο καθ’ ήμάς είναι απολύτως άδύνατον· διότι ό δι
δασκόμενος άριθμός τών κορασίων είναι άναλόγως τοϋ 
πληθυσμού τής Ελλάδος μικρότατος, άλλά μήπως καί 
αύτός ό άριθμός διδάσκεται έπί σκοπώ νά μεταδώση 
είς άλλους όσα μανθάνει; μήπως τό ήμίσυ αύτοϋ; 
μήπως τό τέταρτον; μήπως τά δέκατον ·, Δυστυχώς 
είς διάστημα δεκαπέντε έτών, άν έξετάση τις  πόσα κο
ράσια έδιδάχθησαν έπί σκοπώ νά χρησιμεύσωσιν ώς 
δημοδιδασκάλισσαι, δεν θέλει εύρει ίσως ούτε εκατόν 
πεντήκοντα, έξ αύτών δε ούδέ τό ήμισυ ίσως μετερ- 
χεται τό έργον τής δημοΒιδασκαλίσσης. Έάν πρόβαι- 
νωμεν κατά τήν άναλογίαν ταύτην, ούδ’ είς πεντήκον-

τα έτη  δέν θέλει έξαπλωθή ή έκπαίδευσις τών κορα
σίων είς όλον τό κράτος.

Ά λ λ ά  μήπως αύτό καί μόνον τό έμπόδιον ύπάρ^ει-, 
Ό  έν ένεργεία τρόπος τής έκπαιδεύσεως άποβλέπει 
μόνον τήν άνωτάτην τάξιν τής κοινωνίας* ίσως καί ώς 
πρός αύτήν άκόμη ήδύνατο νά εύρη τις πολλά μάταια καί 
περιττά. Ά λ λ ’ όστις εχει τά μέσα είναι άδιάφορον άν 
έξοδεύση καί περιττά’ ώς πρός τάς κατωτέρας όμως 
τάξεις τής κοινωνίας εΤ.'αι άπαραίτητος ή οικονομία 
καί τών έξόδων καί τοΰ καιροΰ. Έ πειτα  διά πράγ
ματα, τών όποιων ποτέ δέν θέλει κάμει τις χρήσιν 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ βίου του, πρός τίνα σκοπόν 
νά έξοδεύη καιρόν-καί χρήματα*, Ά λ λ ’ ή άπόκτησις 
αύτών, πρός τήν άπώλειαν τοϋ καιροΰ καί τών έξόδων, 
έχει καί εν άλλο μέγα άτοπον, τό όποιον εΐναι μεγίστης 
προσοχής άξιον. Αί είς μικράν τάξιν της κοινωνίας 
άνήκουσαι νέαΐ, λαμβάνουσαι τοιαύτην άνατροφήν καί 
έκπαίδευσιν, δέν έπιθυμοΰν πλέον νά έπανέλθωσιν είς τήν 
τάξιν τών γονέων καί συγγενών τω ν  ά λλ’ άποκτήσα- 
σαι ιδέας καί έξεις τών άνωτέρων τάξεων, προσπαθούν 
νά εύρωσι καλητέραν τύχην, διά τοϋτο καί όσαι 
νέα: έκλεξαν νά ζήσωσι μέ τό έργον τής διδασκαλίσ- 
σ/]ς έπιθυμοΰν νά διαμένωσι πάντοτε είς τάς πόλεις 
και είς τήν μεγάλην κοινωνίαν, καί διοριζόμεναι είς μι- 
κρας πόλεις καί είς πρωτευούσας δήμων, προτι
μούν μάλλον νά παραιτήσωσιν όλοτελώς τό διδασκα
λικόν έργον, παρά νά άπομακρυνθώσι τών πόλεων 
καί τής μεγάλης κοινωνίας· διά τούτο πολλαι έξ 
αύτών κατέστησαν δυστυχείς μή θέλουσαι νά έπα- 
νέλθωσιν είς τήν πρώτην τάξιν των, καί μή έχουσαί



τά μέσα νά φθάσωσιν εΐς τήν άνωτέραν. Ή  οέ πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον τάσις αύτών έδωκεν άφορμήν νά 
μένωσιν αύται έπί πολύ, ή οιά παντός, άγαμοί, διότι 
είς τήν τάξιν μέν, πρός τήν οποίαν τείνουσι τό βλέμμα 
των, δέν δύνανται νά εϋρωσι συζύγους, είς ήν δέ ήσαν, 
o y i  μόνον αύταί δέν εύχαριστοΰνται νά ζητήσωσι συ* 
ζύγους, άλλ1 ούδ1 οί άνδρες ευχαριστούνται νά λάβωσι 
τοιαύτας γυναίκας, έχούσας ιδέας καί έξεις άνωτέρας 
τής τάξεως, τήν όποιαν αυτοί κατέχουσιν είς τήν κοι
νωνίαν.

Έ κ  τούτων άποοεικνυεται ότι τά υπάρχοντα εκπαι
δευτικά τών κορασίων καταστήματα δέν είναι καταλ- 
ληλα είς τό νά Οεραπεύσωσι τάς περί έκπαιδεύσεως 
άνάγκας τοΰ έθνους. Επομένως πρεπει νά ληφθη 
πρόνοια περί πράγματος τοσοΰτον σπουδαίου, όποιον 
είναι ή έκπαίδευσις τών κορασίων τοΰ λαοΰ.

Είπομεν άλλοτε (Βιβλιοθ. τοΰ Λαοΰ φυλ. I . σε- 
λ ίς 867) ότι ή έκπαίδευσις τών κορασίων τοΰ λαοϋ 
πρέπει νά δεαερέρ*/] πο7.ύ τής ήδη έν χρήσει είς τά εκ
παιδευτικά τών κορασίων καταστήματα. Έπροτειναμεν 
ότι πρέπει νά διαιρεΟη ή διδασκαλία τών κορασίων είς 
δύω βαθμούς. Ό  πρώτος, όστις θέλει αφορά τήν έκ- 
παίδευσιν τών κορασίων τής τάξεως τοϋ λαοΰ, πρέπει 
νά ήναι ίκανώς περιωρισμένος. "Ο,τι όμως φρονοΰμεν 
άπαραίτητον είς τόν βαθμόν τοΰτον είναι η όιθασκα7νΐα 
τής γραμματικής τής όμιλουμένης γλωσσης, και ή 
μάθησις χειροτεχνημάτων παραγωγικών ώφελείας και 
ό'χι ματαίας έπιδείξεως.

Ά λ λ ά  καί γενομένης τής διαιρέσεως τής οιοασκα- 
λίας εις δύω, ώς άνω, βαθμούς, παλιν 6υσ/ολος Θε7*ει

εΐσθαι ή εύρεσις διδα;κα7»ισσών διά τούς δήμους καί τά 
χωρία. Αί κάτοικοι τών πόλεων νέαι δέν ευχαριστούν
ται νά μεταβαίνωσιν είς τάς επαρχίας καί τά χωρία 
άνευ τών γονέων καί συγγενών των εύρισκόμεναι είς 
νεαράν ή7νΐκίαν, έκτός μόνον άν πρόκειται νά έπιτύχωσι 
μεγά7*.α συμφέροντα, ένεκα τών όποιων νά δύνανται νά 
παραλαμβάνωσι καί τούς γονείς των μεθ’ έαυτών, άλ7^ά 
τοιαϋτα δέν είναι δυνατόν νά ευρωσιν, ύπάρχοντος τοΰ 
έθνους έν γένει πτωχοϋ. Νομίζομεν 7*οιπόν συμφέρον 
νά συστηθή κατά νομόν σχο7^εΐον τών κορασίων, είς τό 
όποιον νά πέμπωνται άφ’ έκάστης κοινότητος κοράσια 
πρός τόν σκοπόν τοϋ νά έκπαιδευθώσι διά νά διδάξω- 
σιν επομένως τά  κοράσια τής ιδίας αύτών κοινότητος. 
Νέα τις  λοιπόν, όσον τρυφεράς ήλικίας καί άν ή, δια- 
μένουσα πλησίον τών γονέων καί συγγενών της δύνα- 
ται νά έκπληροι τά έργα τής διδασκαλίσσης 7*αμβά- 
νουσα μικρόν μόνον μισθόν καί πολλάκις είς είδη, ώς 
συνήθως συμβαίνει εις τά χωρία.

Τό νά άπαιτή τις  άπό τάς διδασκαλίσσας τών δή
μων καί χωρίων νά συμπληρώσωσιν όλα τά κανονισμέ
να τήν σήμερον είς τά εκπαιδευτικά καταστήματα 
μαθήματα, νά 7^άβωσι βαθμόν διδασκα7νίσσης, καί ούτοι 
νά μετέλθωσι τό έργον των, είναι τό αύτό ώς νά κα
ταδικάζουν τον 7>.αόν τής Έλ7^άοος είς παντε7^ή άγνοιαν 
και αμάθειαν. ΙΙοία νέα, κατατρίψασα έξ ή έπτά έτη 
τουλάχιστον είς τό νά έπιτύχη τόν βαθμόν τής διδα- 
σκαλίσσης, θέλει εύχαριστηθη νά μετέλθη τό έργον τής 
διδασκαλίσσης είς δήμους καί χωρία άπόκεντρα, 7.αμ- 
βάνουσα μικράν καί άσήμαντον αντιμισθίαν; διότι ση- 
μαντικωτέραν οέν δύνανται νά δώσουν οί χωοικοί ώς



έκ της ένδεοΰς αύτών καταστάσεως ά©’ένός, καί ώς 
έξ έλλείψεως φιλοκαλίας άφ’ έτέρου. Έ άν όμως, πε- 
ριορισθείσης ώς άνωτέρω της σπουδής τών κορασίων 
είς μόνον τά απαραίτητα μαθήματα καί χειροτεχνήμα
τα, συστηθώσι κατά νομούς σχολεία τών κορασίων έπί 
τώ σκοπώ τοΰ νά προπαρασκευάσωσι διδασκαλίσσας 
διά τούς δήμους καί τά χωρία, καί γένη παραδεκτόν 
τό μέτρον τοΰ νά εύρη καί πέμψη έκάστη κοινότης έν 
κοράσιον διά νά άποκτήση τάς αναγκαίας γνώσης είς 
τό νά κατασταθή διδασκάλισσα της κοινότητος, είς μίαν 
μόνην δεκαετίαν έλπίζομεν νά μήν ύπαρξη κοινότης άνευ 
δϊδασκα7ασσης, έάν μάλιστα ή Κυβέρνησις παρεδεχθη 
τό μέτρον τοΰ νά βιάση τάς κοινότητας έκείνας, .όσα5 
ήθελον εύρεθή κατεχόμεναι άπό άνοικείαν τοΰ έλλη- 
νίκοΰ ονόματος άφιλοκαλίαν πρός τήν σπουδήν, ώστε 
νά μήν πέμψωσιν άμέσως τάς διδαχθησομένας νέας 

ϊ ό  μέτρον τοΰτο τής έκπαιδεύσεως τών κορασίων 
δύναται νά επιφέρη καί μίαν άλλην όχι εύκαταφρόνη- 
τον ωφέλειαν. Ε ίς μικράς κοινότητας, όπου ή σύστα- 
σις δύω σχολείων άρμενων καί Οηλέων τέκνων δέν είναι 
εύκολος, αί γυναίκες δύνανται καλήτερον νά διδάσκω- 
σιν άμφότερα τά φύλα, παρά οί άνδρες· έ'πειτα εύκο- 
λώτερον δύνανται αί γυναίκες νά άρκεσΟώσΐν είς όλίγην 
μισθοδοσίαν παρά τούς άνδρας, οιτινες δύνανται νά με- 
ταβαίνωσιν εύκολως όπου ύπάρχει μεγαλήτερον συμ
φέρον, ή νά έκλέγωσίν έπικερδέστερον τρόπον ζωής, 
ένώ διά τάς γυναίκας δέν υπάρχουν αί αύταί εύκολίαι.

Άναπτύξαντες έν συντόμω τό περί έκπαιδεύσεως 
τοΰ Οήλεος φύλου ζήτημα νομίζομεν άναγκαΐον νά 
προσθέσωμεν ένταΰθα ότι αί ϊδέαι τινών τοΰ νά έπιβά-

λωμεν είς τόν λαόν τής Ελλάδος νά όμιλή καί νά 
γράφη τήν γλώσσαν τοΰ Δημοσθένους καί ΙΙλάτωνος 
είναι χίμαιρα, τήν όποιαν άν έπιδιώξωμεν, θέλομεν 
πέσε' είς τρομερώτατα άτοπα καί είς βλάβην τών πρός 
έκπαίδευσιν συμφερόντων τοΰ λαοΰ. Είναι δυνατόν νά 
έννοήση καί νά όμιλήση τήν γλώσσαν τοΰ ΙΙλάτωνος 
έθνος τοΰ όποιου τό έν πέμπτον ίσως δέν γνωρίζει όλο- 
τελώς τήν όμιλουμένην ελληνικήν, άλλ’ όμιλεΐ άλβα- 
νικχ, τά τρία δέ τέταρτα δέν ήξεύρουν όλοτελώς 
γράμματα; Είναι λοιπόν εύκολον, νά έχωμεν θείαν δύ- 
ναμιν νά φωτισωμεν τόν λαόν τής Ελλάδος, ώς ό Χρι
στός άνέδειξε τούς άλιεΐς άποστόλους, καί νά τόν 
κάμωμεν νά γνωρίση ό,τι δεν έμαθεν, ούδ’ εχει τόν 
καιρόν καί τήν δύναμιν νά μάθη; Έάν ζητώμεν 
νά φωτισωμεν τόν λαόν έκθέτοντες τά πράγρ,ατα 
είς γλώσσαν τήν όποιαν δέν εννοεί, θέλομεν τόν 
σκοτίσει περισσότερον, καί θέλομεν τόν φέρει είς 
σύγχυσιν, ώστε ή κακώς νά έννοή, ή διόλου νά μήν 
έννοη ό,τι θέλομεν νά τόν διοάξωμεν. Δέν λέγω ότι 
δέν πρέπει νά καθαρίσωμεν τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ, 
έξ έναντίας μάλιστα θεωρώ τοΰτο απαραίτητον, άλλ1 
άφοΰ κανονίσωμεν τήν όποιαν όμιλεΐ γλώσσαν διά τής 
γραμματικής, νά έπιφέρωμεν ακολούθως τάς βελτιώ
σεις προσπαθοΰντες νά προσεγγίζωμεν όσον ενεστιν είς 
τήν άρχαιαν λέγομεν όσον ενεστι, διότι ή άνάστασις 
άποθανούσης γλώσσης, έ^ούσης μάλιστα σπουδαίας 
διαφοράς κατά τάς διαφόρους έποχάς, έπί Ομήρου, 
έπί Περικλέους, έπί Μακεδόνων, έπί 'Ρωμαίων, έπι 
τών Βυζαντινών κτλ. κτλ. δέν είναι δυνατή, και μά
λιστα έπιβαλλομένη διά μιας.



V ΤΟ Π ΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΝΌΜΟΣΧΕΔΙΟΝ. (1)

Δέν είμεθα αρμόδιοι νά κρίνωμεν άν ό διά τοΰ νομο
σχεδίου είσαγόμενος νέος τρόπος τοΰ είσπράττειν τά 
ταχυδρομικά τέλη ύπόκειται είς καλητέραν έξέλεγξιν 
παρά τόν παρόντα, άν έφαρμόζεται εΐς τήν Ελλάδα 
ευκόλως, καί άν αί περιπλοκαΐ είς τά διά ζυγίου κα- 
νονιζόμενα τέλη δέν είναι μεγαλήτεραι κτλ . τό μέρος 
τοΰτο άς τό έξετάσωσιν εμπειρότεροι περί τά τοιαΰτα· 
ήμεΐς περ,ιοριζόμ30α νά κάμωμεν λόγον μόνον 1. περί 
της ποσότητος τών τελών, καί 2. περί της άσφαλείας 
της ιδιωτικής άλληλογραφίας.

Είναι άρχή όμολογουμένη κοινώς ότι τό πωλούμε- 
νον εις κατωτέραν τιμήν προϊόν, μεταξύ άλλων όμοιων 
κατα τε τήν ποσότητα καί ποιότητα, δίδει, όλικώς 
Οεωρουμένου τοΰ πράγματος, πλειότερον κέρδος παρά 
τά είς μεγαλητέραν τιμήν πωλουμενα· ό δέ λόγος εί
ναι προφανής. Τό εύωνον αυξάνει τόν άριθμόν τών 
καταναλωτών, ή πλειοτέρα κατανάλωσις ενθαρρύνει

(1) Η παρούσα διατριβή έμελλε νά καταχωρηθί) είς τό προ- 
λαβόν φυλλάδιον έπηδή ομως δέν έχώρησεν είς εκείνο διάπληθΰν 
άλλης ίίλ·/):, έ'αεινε νά δημοσιευθνί είς τό παρόν. ”Αν καί φαί
νεται ήδη πάρωρος, ένομίσαριεν μολοντούτο άναγκαίαν τήν (S'·/; - 
[ΛΟσίευσίν της διά τάς έν αυτί) ιδίας, περί ών δέν γίνεται λόγος 
είς τό νον,οσχέδ’.ον, καί αϊτινες δύνανται νά χρησι .̂εύσωσιν είς 
τό νά δοθνί άφορυ,ή θεραπείας άτοπων τινών καί βελτιώσεως 
έν γένει τού τανυ5ροαι·/.ο"ι ν."> γ»—?* '•-νιοεσία:, π;ό πάντων 
κατά τοΰ: δ/ί'ΐ.ου;.

τήν παραγω γήν, όσον δέ πλειοτέρα είναι ή παραγωγή  
τόσον μεγαλήτερον άποβαινει τό κέρδος, διότι όλίγον  

κέρδος έκ πολλώ ν άποτελεΐ ποσόν άνώτερον τοΰ μ ε
γάλου κέρδους έξ όλίγω ν.

Έ φαρμόζοντες τό παράδειγμα τοΰτο καί έπί τών 
ταχυδρομικών τελών πρέπει νά σύρωμεν τά έξης συμ
περάσματα.

Διά τοΰ ταχυδρομείου γίνεται τήν σήμερον συγκοινω

νία μόνον τών άπαραιτήτως άναγκαιων μεταξύ τών ιδιω
τών ιδεών καί ειδήσεων* διότι τό ταχυδρομικόν τέλος , 
όν ύπέρογκον άναλόγως τής καταστάσεως τών έλλήνων, 
δέν συγχωρει πλειοτέραν έπέκτασιν τής συγκοινωνίας 
ταύτης· άνάγκη λοιπόν νά καταστήσωμεν όσον ένεστι 
μάλλον εφικτήν τήν διά τών ταχυδρομείων συγκοινω
νίαν τών ιδεών είς όλας έν γένει τάς τάξεις τής  
έλληνικής κοινωνίας, καί διά πράγματα μή όντα ούτε 
τής πρώτης άνάγκης, ούτε κατεπείγοντα, καί οΰτω ν’ 
αύξήσωμεν τήν έκ τών ταχυδρομικών τελών πρόσοδον 
όχι έπιβάλλοντες υπέρογκα τέλη , άλλά κατασταίνον- 
τες εύκολωτέραν τήν ταχυδρομικήν συγκοινωνίαν είς 
πλειοτέρους.

Ν ομίζομεν λοιπόν ότι τό ταχυδρομικόν τέλος τών 
επιστολών πρέπει νά προσδιορισθη άναλόγως τής κα
ταστάσεως τοΰ μεγαλητερου μέρους τοΰ λαοΰ τής  
Ε λλάδος, ήτοι πρός λεπτά δέκα είς τήν μονόφυλλον 
έπιστολήν.

Διά ν ’ άπολαύσωμεν τά αύτά ταχυδρομικά τέλη , 
όσα καί σήμερον είσπράττονται, ανάγκη νά γένη τρι
πλάσιος ό άριθμός τών ήδη είς ταχυδρομικά τέλη ύπο- 
βαλλομένων επιστολών. Ά λ λ ’ είναι αμφιβολία ότι



θέλει πενταπλασιασθΐ}, δεκαπλασιασθή ίσως, ό αριθμός  

τών επιστολών, δταν τό μέσον τοΰτο της συγκοινω
νίας κατασταθή εφικτόν είς δλας τάς τάξεις της κοι
νωνίας; Ά λ λ ά  καί άν έπρόκειτο νά μήν γένη ούδεμία 
αΰξησις της έκ τών ταχυδρομικών τελών προσόδου, 
δέν καθίσταται ή Κυβέρνησις άξια της ευλογίας τοΰ 
λαοΰ χορηγοΰσα τάς ευκολίας της διά τών ταχυδρο
μείων συγκοινωνίας είς τριπλάσιον αριθμόν έλλήνων 
άνευ ζ/]μίας τ η ς ; Ά λ λ ’ ήμεις δυνάμεΟα νά βεβαιώ- 
σωμεν δτι άφεύκτως θέλουν τριπλασιασθη αί έκ τών 
ταχυδρομικών τελών πρόσοδοι, διότι οί μαθηταί τών 
διαφόρων εκπαιδευτικών καταστημάτων, οί στρατιώται» 
οί ΰπηρέται άμφοτέρων τών φύλων, καί έν γένει δλοι 
οί άπομακρυνόμενοι τών πατρίδων των, καί μεταβαι- 
νοντες άπό δήμου είς δήμον κτλ. οχι μόνον θέλουν 
πέμπει διά τοΰ ταχυδρομείου τάς έπιστολάς των, τάς 
όποιας ήθη πέμπουν δι1 ευκαιριών, άλλά θέλουν γράφει 
καί πολύ συνεχέστερον ή πρότερον, καί άνευ ανάγκης 
πολλάκις, καί όχι πλέον πολλάς έπιστολάς έντός μιας, 
τό όποιον πράττουν τήν σήμερον, δπου τοΰτο συμβιβά
ζεται, πρός άποφυγήν μεγαλητέρου ταχυδρομικοΰ 
τέλους.

Τό ταχυδρομικόν τέλος δέν είναι ήδη άποζημίωσις 
διά τά κατά τήν αποστολήν τών επιστολών γινόμενα 
έξοδα άναλόγως τοΰ βάρους, διότι άν τοΰτο ύπήρχεν, 
έπί τών έπιστολών ήθελε πληρόνεσθαι τό αναλογούν 
μέρος έκ τών έξόοων, ήθελε λαμβάνει ή κυβέρνησις καϊ 
έν όφελος διά τάς γινομένας προκαταβολάς αυτής, ή 
τόν τόκον τών προκαταβαλλόμενων χρημάτων, καί δέν 
ήθελε καταστήσει τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν δημο

σίαν πρόσοδον* άλλά δέν υπάρχει ούτω τό πράγμα. 
Τό ταχυδρομικόν τέλος τών έπιστολών είναι φόρος ώς 
ό τοΰ χαρτοσήμου καί τών έπιτηδευμάτων, καϊ φορο
λογείται τρόπον τινα τό δι’ αύτών ένεργούμενον συμ
φέρον τών ιδιωτών δέν εΐναι 'λοιπόν τό βάρος τών 
διά τοΰ ταχυδρομείου πεμπομένων έπιστολών, τό όποιον 
πρέπει νά κανονίζη τό ταχυδρομικόν τέλος, διά τοΰτο 
δέν πρέπει νά ύπόκειται καί είς πολλάς καί λεπτολό
γους διατυπώσεις, αίτινες φέρουν δυσκολίας καί πε- 
ριπλοκάς είς τούς πέμποντας αύτάς.

Καθόσον λοιπόν άφορα τάς έπιστολάς, ήδύνατο νά 
προσδιορισθη εις καί μόνος δρος βάρους, τόν όποιον 
δέν πρέπει νά ύπερβαίνωσιν έπί ποινή τοΰ νά μήν γ ί-  
νωνται παραδεκταί είς τό ταχυδρομεΐον. ΙΙαν δ,τι δμως 
δέν εΐναι έπιστολαί, δύναται νά κανονισθη κατά τά βά
ρος, άλλά κατά μικράν τινα κλίμακα, έχουσαν πέντε 
εξ τό πολύ βαθμίδας μόνον, καί ταύτας ευδιάκριτους.

Τούτου δέ ύπάρχοντος έκαστος ζυγίζων τό άπα- 
στελλόμενον πράγμα. διά τών κοινών ζυγίων θέλει δια
κρίνει ευκόλως ποιον εΐναι τό νόμιμον ταχυδρομικόν 
τέλος, καί θέλει τό επιθέτει άκριβώς καί άρμοδίως, 
ώστε νά μήν προέλθη δυσκολία τις  είς τήν άποστολήν.

Μία άλλη άξία προσοχής περίπτωσις υπάρχει, ή 
οιά τοΰ ταχυδρομείου αποστολή τών έφημερίδων καϊ 
των περιοδικών συγγραμμάτων. Τό έθνος μας έχει 
μεγιστην άνάγκην φωτισμού καί έκπαιδεύσεως, παν . 
δ,τι δέ συντείνει είς τοΰτο εύχής έργον ήτο νά μένη 
όλοτελώς αφορολόγητον, διο'τι ή φορολογία καταντά 
εις τόν καταναλωτήν, δστις εΐναι ό λαός, τοΰ οποίου 
όφειλβμεν νά ένθαόρύνωμεν τήν έκπαίοευσιν καί τόν



φωτισμόν καί τότε άκόμη, ότε  αύτός δέν ήθελεν ε γ ε ί  

τήν διάθεσιν νά φωτισθή μόνος του. Ά λ λ ’ άν τέλος 
πάντων πρέπει νά πληρόνη τι καί αυτός ό κλάδος, τά 
τέλος τοΰτο πρέπει νά ήναι όσον ενεστιν όλιγώτερον, 
οιά την ευκολίαν τών καταναλωτών, και κατά συνέπειαν 
οιά τήν αύξησιν τοΰ άριθμοΰ αύτών. Ούο’ είς τοΰτο 
τό άντικείμενον δέν πρέπει νά θέτωμεν τό έθνος μας 
είς σύγκρισιν μέ πλούσια καί μεγάλα εθνη, άλλά νά 
έξετάζωμεν παρ’ ύμΐν αΰτοΐς τά πράγματα·

Ητον άχρι τοΰ^ε προσδιωρισμένον τό ταχυδρομικόν 
τέλος τών εφημερίδων λ .  4 έπί έκαστον φύλλον. Έ ά ν  
έκαστον φύλλον πωλήτα: είκοσι λεπτά, ό έφημεριδο- 
γράφος πληρόνει τό πέμπτον της τιμής αύτοΰ, ήτοι 
είκοσι τοις Of Ο έπί τής αξίας τοΰ πράγματος. Ά λ λ ’άν 
έκπέσωμεν τό ταχυδρομικόν τοΰτο τέλος, καί άλλο 
τοσον ποσον οιά τυπωτικά έκαστου φύλλου καί άλλα 
τινά εξοόα άπαραίτητα, δέν ρ.ένει ούδέ τό ήμισυ πρός 
ό<ρε7̂ ος τοΰ έφημεριδογράφου. Τό ταχυδρομικόν τότε 
τέλος ίσοδυναμεϊ μέ πεντήκοντα τοις Oj 0 έπί τοΰ 
προιοντος τοΰ έφημεριδογράφου. Τό έπί τών έφημε- 
ρίόων λοιπον τέλος και εν μόνον λεπτόν νά προσδισ- 
ρισΟη, πάλιν Οελει είσοδυναμει μέ πέντε έπί τής εκατόν.

Οποΐονόήποτε ομως καί άν άποφαρισθη τό τέλος έπί 
τών προιοντων τοϋ τυπου, δέν πρέπει νά προσδιορισθη 
τοΰτο κατά φυλλον τυπογραφικόν, καί ν’ αύξάνη άνα
λόγω ς τών φύλλων, άλλά κατά τεμμάχιον·. έπί περιο
δικών όμως συγγραμμάτων, συγκειμένων άπό πλειό- 
τερα τοϋ ενός τυπογραφικοΰ φύλλου, ή πρέπει, καθόσον 
είναι όγκωδεστερον τό σύγγραμμα, κατά τοσοΰτον νά 
σμικρυνεται τά ταχυδρομικόν τέλος, ή πρέπει νά

προσδιορισθη τό ταχυδρομικόν τέλος έπ! τής άξιας 
τοϋ φυλλαδίου. Ή μεΐς νομίζομεν προτιμητότερον τόν 
δεύτερον τοΰτον τρόπον, ώς δικαιότερον καί συμφερώ- 
τερον πρός τόν σκοπόν τοΰ φωτισμού τοΰ ?ναοΰ· δι- 
καιότερον μέν, διότι δέν πρέπει νά φορο/νογήται έξίσου 
φυλλάδιον άξιας μιας δραχμής, μέ έτερον άξιας δύοι 
δραχμών, άφοϋ ώς προείπομεν, δέν πρέπει νά /νάβωμεν 
ύπ’ όψιν τό βάρος είς προσδιορισμόν τοΰ ταχυδρομικού 
τέλους- συμφερώτερον δέ πρός τόν λαόν, διότι ό,τι ό 
συγγραφεύς θέ/^ει νά καταστήση όσον ενεστιν εύωνότε- 
ρον είς τόν λαόν διά τής συγκαταβάσεως κα:ά τήν τ ι
μήν, δέν πρέπει, νά τό δυσκολεύη ή προσθήκη άνωτέ- 
ρου ταχυδρομικού τέλους. ΈρχόμεΟα είς τό δεύτερον.

Ή  άσφάλεια τών έπιστο7^ών είναι τό κυριώτερον 
αίτιον τής προόδου τών ταχυδρομείων, καί τής αύξή- 
σεως τών ταχυδρομικών τελών.

Είς δύω ειδών κινδύνους ύπόκειται ή δι’ έπιστολών 
σκγκοινωνία, τήν 7νήστευσιν καθ’ όδόν καί τήν παρα- 
βίασιν διά τών ιδίων ταχυδρομικών ύπαλ7νή7^ων.

Τό πρώτον δέν έπιδέχεται ιδιαιτέραν θεραπείαν. θέ- 
7̂ ει παύσει νά πράττηται όταν έξαλειφθη ή μαστιζουσα 
τόν τόπον επάρατος ληστεία, άλ7.ά τό δεύτερον άνά- 
γεται είς τήν Ιίυβέρνησιν καί δύναται νά τό Οεραπεύση 
βε7^τιόνουσα τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν.

ίίς  καί είς τούς7\οιπούς κ/λάδους τής δημοσίου υπη
ρεσίας, ουτω καί είς τόν ταχυδρομικόν, οί ισχυροί έχουν 
τάς συστάσεις των. Οί οϋτωπροστατευόμενοι, μή φοβού
μενοι νά πάθωσιν, είναι άμελές-εροι ώς πρός τήν έκπλή- 
ρωσιν τών καθηκόντων, καί π ο λ λ ά χ ις  παραπίπτουσιν 
πέ'.ςολσ,ί καί εφημερίδες, ή δίδοντσι άργότερον κτλ. κτλ.



Ευχής έργον ητον, οι άνήκοντες είς τόν κλάδον τοΰ
τον, οχι μόνον νά ήναι διαρκείς είς τό ίδιον έργον άλλ 
άκόμη και νά διαμένωσι πάντοτε εις τόν ίοιον τόπον 

νωρίς νά μετατίθενται ποτέ, είμή λόγω προβιβασμού, 
καί τοΰτο κατά τήν ιδίαν των άρεσκειαν· διότι εργα
ζόμενοι πάντοτε είς τό αυτό έργον καθίστανται ικα- _ 
νώτεροι, έπιδεξιώτεροι, καί πρό πάντων ταχύτεροι είς 
τήν υπηρεσίαν των, δπερ είναι τό σημαντικώτερον προσόν 
ταχυδρομικού υπαλλήλου· έργαζομενοι οέ και εις >όν 
αύτόν τόπον λαμβάνουν γνώσιν τών άνΟρώπων, τοΰ χα 
ρακτήρας τής γραφής έκάστου κτλ. κτλ. άπερκαταςαι- 
νουν αύτούς ταχυτέρους είς τήν υπηρεσίαν των, έκτος 
τοΰ ότι διαμένοντες πάντοτε είς τόν αύτόν τόπον ού- 
νανται νά κάμωσι καί ιδιωτικά συμφέροντα, τό όποιον 
δέν δύνανται νά πράξωσι μετατιθέμενοι συνεχώς. 
Μολονότι είς τάς κυριωτέρας ταχυδρομιχάς θέσεις 
δέν έγένετο μετάΟεσις, είναι καλόν νά γενικευΟή τό 
πράγμα, διά νά παύση καί τό νά κατασταίνωνται είς 
τήν υπηρεσίαν ταύτην άνίκανοι μή έχοντες αλλρ προ
σόν, είμή τήν σύστασιν ισχυρών τής ημέρας.

ΙΤροχωρήσαντες έως εδώ νομίζομεν άναγκαΐον να 
προσθέσωμεν ότι ή ταχυδρομική υπηρεσία πρέπει^ νά 
τακτοποιηΟή μέχρι τών π ρω τευουσώ ν τών δήμων, και να 
ύπάρχη τάξις τις καί ευθύνη αληθής και πραγματική 
είς τούς ένεργοΰντας τά δημοτικά ταχυορομεΐα. Ού- 
δεμία άσφάλεια, ούδεμία βεβαιότης ύπάρχει ουτε κατα 
τήν άποστολήν, ούτε κατά τήν παραλαβήν τώ / έπι 
στολών, καί πολλά παραδείγματα υπεξαιρέσεων έπι
στολών παρά τοις δημοτικοΐς ταχυδρομείοις ύπάρχου- 
σιν. rfl Ε λ λ ά ς  έχει όλίγας πόλεις, ώς έπί τό πλεΐστον

καΤοικεΐται κατά χωρία· άνάγκη λοιπόν ή ασφάλεια 
τής δι’ έπιστολών συγκοινωνίας νά έπεκτανΟή μέχρι 
τών πρωτευουσών τών δήμων. Έ άν πρός τακτοποίη- 
σιν τοΰ μέσου τούτου χρειασθώσι πλειότερα έξοδα, 
ταΰτα θέλουν έξαχθή άπό τό προκύψον οφελ^ος έκ τής 
τακτοποιήσεως καί τής άσφαλείας τής ταχυδρομικής 
συγκοινωνίας μέχρι τών δήμων.

Ά λ λ ’ άν μεταξύ τών δήμων τής στερεας ύπάρχη 
συγκοινωνία, έστω καί ατελής καί άνευ τής άνηκούσης 
άσφαλείας, ποια όμως συγκοινωνία ύπάρχει μεταξύ 
τών νήσων τοΰ Αιγαίου ΪΙελάγους ; Έάν πρέπη νά 
πιστεύσωμεν ότι πολλάκις συμβάντα έν ΆΟήναις έγέ- 
νοντο γνωστά έν Θήρα, μια τών σημαντικωτέρων, 
παραγωγικωτέρων καί έμπορικωτέρων νήσ^ν, διά τών 
έκ Μασσαλίας άφικνουμένων έφημερίδων, τ ί πρέπει νά 
είπωμεν διά τάς λοιπάς ·, 'Η  κατάστασις αύτών ώς 
πρός τήν μεταξύ των καί ώς πρός τήν μετά τής πρω- 
τευούσης τοΰ νομοΰ των συγκοινωνίαν εΐναι έλεεινή* 
καί μολοντούτο ποτέ είς ούδεμίαν άλλην έποχήν έξετι- 
μήΟησαν καλήτερον τά έκ τής ευκολίας τοΰ συγκοινωνεί'/ 
άγαΟά. Ή  κυβέρνησις έδωχε τήν πρώτην πρός τοΰτο 
ώθησιν ύποσχεΟεΐσα συνδρομήν είς άτμοπλοϊκήν έται- 
ρίαν ήτις ήθελε πρός τόν σκοπόν τοΰτον συστηΟή. Ά -  
ποκειται λοιπόν είς τούς έμπορους τής Σύρου καί τούς 
εύπορωτερους κατοίκους τών νήσων νά συστήσωσιν, 
δσον ενεστι ταχύτερον, τήν εταιρίαν ταύτην, ήτις θέλει t 
άποβή μεγίστων ωφελειών πρόξενος εις δλας έν γένει 
τάς νήσους.

Οί έμποροι τής Σύρου, τής φιλοκαλίας τών όποιων 
ύποίρχουν τόσα σημαντικά δείγματα, θέλουν άράγε
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παραμελήσει έπί πολύ τοιοΰτον ευεργετικόν κα! ωφέ
λιμον ένταυτώ έργον, τό όποιον θελει πλουτίσει τήν 
αγοράν αύτης άπό όλα τά προϊόντα τών νήσων, καί 
ευκολύνει καί είς τούς άπορους τά μεσα της ύπάρξεως 
καί άναπαύσεως*,

Δεν άρκεΐ όμως τό νά συστήσωσι, τήν εταιρίαν προς 
τόν σκοπόν μόνον τής μεταξύ τών νήσων συγκοινω
νίας* ήτον εύχης εργον νά λάβωσι τοιαΰτα μέτρα ωστε 
τοΰ λοιπού νά κατασκευάζωνται τά άτμόπλοια εις τήν 
ίδίαννησον τής Σύρου, καί νά φέρωσιν άλλαχόθεν τε- 
y νίτας δι’όσα πράγματα δέν είναι δυνατόν να κατα- 
σκευασθώσιν ήδ/] είς τόν τόπον, διά νά έπεκτανθή έν 
είδος βιομηχανίας, τό όποιον θέλει άποβη ώφελιμώτα- 
τον, όχι μόνον είς τήν νήσον ταύτην, άλλ’ έν γένει εΐς 
ολην τήν Ελλάδα. Ό  άτμός άντικαταστήνει ήδη τόν 
άνεμον είς τήν ναυτικήν, έν τώ μέσω της άπανταχοΰ 
γενομένης παραδεκτής ταύτης μεταβολής ήμπορεΐ ή 
Ε λ λ ά ς  μόνη νά μένη στάσιμος *, ΠαραοεχΟεΐσα δε την 
μεταβολήν ταύτην, συμφέρει νά προμηθεύεται έτοιμα 
τά άτμόπλοια έξωθεν, έάν ήναι δυνατόν νά προμηθεύε
ται ταΰτα εΐς τόν τόπον της *, Δεν πρεπει να περιμε- 
νωμεν τά πάντα άπό τήν κυβέρνησιν, ήτις μάλιστα 
δέν είναι άρμοδία είς τό νά άναδεχΟη τοιαΰτα έργα* 
οι νοημονέστεροι καί εύπορώτεροι πρέπει νά σχηματι- 
σωσι τό κέντρον, καί δύνανται επομένως νά έφελκύσωσι 
περί έαυτούς καί άλλο π?^ήθος συμβοηΟών, και τοτε, 
συντρεχούσνις καί τής κυβερνήσεως, τά πάντα είναι 
δυνατόν νά κατορθωθώσι.

ΙΤΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

Καί πάλιν περί έκπαιδεύσεως, διότι δ,α καί άν εΕ- 
π η τις  περί τής ύποΟέσεως ταύτης, είναι πάντοτε ολίγα, 
τόσον σπουδαία νομίζομεν αύτά ! Καί τωόντι ποιον άλλο 
πράγμα όυναται νά θεωρηθη σπουδαιο'τερον παρά τήν 
έθνικήν έκπαίδευσιν καί άνατροφήν; Είναι άναντίρρη- 
τον οτι ή παιδεία, συνοδευομένη μετά άναλόγου ανα
τροφής, έξημερόνει τά ήθη, έξαλείφει ή μετριάζει τά 
σπέρματα της κακίας, έλαττόνει τόν άριθμόν τών άξιο- 
ποίνων πραςεων, και φέρει τήν κοινωνίαν εΐς τήν άνή- 
κουσαν εύημερίαν. Είναι λοιπόν απαραίτητον όχι μόνον 
νά έπεκτανθή ή έκπαίδευσις, όσον ένεστι πλειότερον, 
άλλά καί νά έκτελήται μέ τρόπον όσον ενεστιν άρμο- 
διωτεοον προς έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ τής εθνικής ευη
μερίας. ’Αλλά δυστυχώς είς τήν πρωτεύουσαν έπι- 
κρατεΐ τό πνεΰμα τών θεωριών καί της άδιακρίτου 
άπομιμήσεως τών ξένων θεσμών καί εθίμων καί ο·/1 
το πνεύμα τής π;ίρας καί τής εφαρμογής τών θεωριών 
κατά τά ήθη καί τά έ'θιμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τοΰ 
όποιου ο^ν ουναμεθα εΐμή κατ όλίγον όλίγον νά με- 
τριάσωμεν ή νά έξαλείψωμεν τάς προλήψεις, καί νά 
μεταβάλωμεν .ας έςεις, και ούτιο να τόν φέρωμεν έπί 
το^τελειότερον. ’Εκτός δέ τούτου έπικρατεΐ τό πνεΰμα 
.οΰ νά γίνωνται τά πραγματα μάλλον πρός τό θεαθή
ναι, και όχι έπι σκοπώ πραγματικής ώφελείας* διά τοΰτο 
ζητούνται μέν πληροφορίαι δι’ αλλεπαλλήλων εγκυ
κλίων, συσσωρεύονται ομως αυται είς τά υπουργεία, κα. 
μένουσιν ύπό τό βάρος τοΰ κονιορκτοΰ άμετακίνηται,’όλα| 
δέ αί ελπίδες, τάς οποίας ό λαός συλλαμβάνει περί

21*



ευτυχέστερου μέλλοντος, άποβαίνουσι μάταιοι. Καί 
άν οέ ττοτε εορεθώ^ίν είζ tvjv ctvciyx'/jv χ ά τ ίτ ι vet Tcpcc- 
ξωσι, τοΰτο οεν γίνεται ποτέ κατά τάς δοΟεισας πλη- 
ροφοοίας, αϊτινες ως έπι το πΛεϊστον είναι άποτελεσμα 
πολυχρονίου πειρας} αλλα παλιν κατα τας αν^πιόεκ- 
τους έιφαρμογής θεωρίας. Επιθυμεί τις νά γνωρίσ/j τήν 
κατάστασιν της έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ καθ’ δ'λον τό 
κράτος, νά μάθη τάς ελλείψεις, καί νά όδηγηΟή είς 
τά  πρός θεραπείαν αύτών κατάλληλα μεσα ·, δεν εχει 
άνάγκην νά περιέλΟη τό κράτος, άρκεΐ νά κάμη μι- 
κράν περιοδείαν είς τά διάφορά χωρία της Αττικής 
διά νά ίδη ότι έκ τών πέντε δήμων αύτης οί δύω μό
νον έχουσι δημοτικούς διόασκιίλους, ένώ όχι μόνον 
κατά δήμους έπρεπε νά ύπαρχωσι σχολεία, άλλά και 
είς τά μεγαλήτερα καί πολυανΟρωπότερα χωρία. Εάν 
ή περιοδεία αΰτη ήθελε λάβει χώραν, ό περιοδεύων 
ήθελε λάβει καί άλλας πλειοτέρας αιτίας σκέψεως. 
Κατά τήν περιοδείαν του ταύτην ήΟελεν ΐοει δτι όχι 
μόνον οι γέροντες, αί γυναίκες και τά παιοία οεν ήθε
λαν εννοεί τή ν  ομιλίαν του, έκτος άν γνώριμη τήν αλ
βανικήν, άλλά καί πολλοί τών άνδρών άκόμη ήθελον 
άκροάζεσΟαι έκθαμβοι άκούοντες μέν τόν ήχον ελλη
νικής φωνής μή δυνάμενοι όμως νά έννοήσωσιν ειμή 
μόνον πράγματα τής πρώτης άναγκης.

Διατί δεν ύπάρχουσι σχολεία; διά τί δέν προώδευσεν 
ούδέ εν βήμα ό λαος ούτος προς την εκπχιόευσιν και 
τήν δι’ αύτής βελτιωσιν τών ηθών του; οεν έχει μεσα; ή 
δέν έχει Οέλησιν; ’Εάν τό πρώτον, πρέπει νά σπεύση ή 
κυβέρνησις νά χορηγήση ταΰτα· έάν τό όεύτζρον, πρέ
πει oyt μόνον νά συντάξη νομούς έπιβαλλοντας εις

τούς όλιγωροΰντας τήν έκπαίδευσιν πολίτας τήν ύπο- 
χρέωσιν τοΰ νά έκπαιδεύσωσι καί άναΟρέψωσι τά τ έ 
κνα των, άλλά καί νά φροντίση διά τήν πλήρη καί 
άκρίβή εφαρμογήν αύτών (1).

(I)  ‘Ο αξιότιμο; καθηγητής Κ . Στροϋμπο; διά του περί 

Ανατροφές καί Πανδεύσεως άξιολόγου συγγράμματος αύτοΰ, 

προτείνει πολλά; βελτιώσεις εί; το ύπαρχον ήδη σ ύ ο τ ψ χ  τη; 

έκπαιδεύσεως, α·ϊτινε; δύνανται ν’ άποβώσιν ώφελιμωταται ει; 

τήν ‘ Ελληνικήν κοινωνίαν, δεικνύει δε και ει; ποια πρεπει ώ; 

προ; τόν σκοπόν τοΰτον νά μιμώμεΟα τοΰ; Ευρωπαίου;. ‘Ο 

περί τών όλιγωρούντων τήν έκπαίδευσιν τ ώ ν  τέκνων των ύπαρ

χων έν Πρωσία νόμο; είναι αξιολογώ τατο; καί πατρικώτατοί 

καί μεταφεοόμενος καί εί; τήν ‘Ελλάδα δύναται νά κατασταθή 

συντελεστικώτατο; πρό; τόν σκοπόν τής έκπαιδεύσεω; δπου δεν, 

υπάρξει θέλησις. ΐδοΰ ό νομος.

« Αν αί νουθεσίαι δέν άρκώσι, νά γίνηται χρήοις αυστηρών 

μ έ τ ρ ω ν  κατά τών γονέων, τών κηδεμόνων και τών κυρίων 

δηλαδή τά παιδία νά φέρωνται εί; τήν σχολήν ύπό άστυνομικου 

κλητήρος, ν; οί γονείς νά καταδικά'ζωνται είς ποινά; άναλόγου; 

νι είς πρόστιμα- μή δυνάμενοι δέ νά αποτίσωσιν αύτα, να κα- 

ταδικάζωνται είς φυλακήν η είς έργασίαν προς όφελος της κοι

νότατος. Α ί ποιναί αύται δύνανται μέν ν’ αύξάνωσι βαθμηδόν, 

ουδέποτε δέ νά ύπερβαίνωσι τήν μεγίστην ποινήν, την υπό τοΰ 

πλημμελειοδικείου έπιβαλλομέν/,ν η.
« Τά δέ πρόστιμα, αποφασισμένα ύπό της επαγρυπνουσης 

επιτροπής, είσπράττονται, χρείας τυχούσης, συνεργεία τ?;ς  ̂

αστυνομία; καί άποτίθενται είς τό ταμεϊον τής επιτροπής II 

αστυνομία έπιφορτίζεται καί τήν έκτέλεσιν τών λοιπών ποινών».

W ‘Οσάκις δ αποφασισθή ποινν  ̂ φυλακής η εργασία; προς 

όφελος τής κοινότητος, νά λη-pOf, πασα πρόνοια περί τών τέ-



Τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων περί τήν πρωτεύου
σαν τοΰ βασιλείου, χαι διευθυνοντων το υπουργείον τής 
έκπαιόεύσεως έπί πολλά ετη υπουργών αυτοχθόνων 
άθηναίων ήμπορεΐ νά θεωρηθή άξιέπαινος;

Έ άν  λοιπόν περί τήν πρωτεύουσαν Γοΰ κράτους 
ύπάρχη τοιαύτη πραγμάτων κατάστασις, δέν είναι 
επόμενον οτι μακρύτερον ύπάρχει πολύ ετι χειρότερα 
α υ τή } Προς τι λοιπον πλειότεραι άλλαι παρά ταύτας

κνων, ΐνα μή μένωσιν έγκαιαλελειμμένα, διαρκούσης τ ίς  τών 

γονέων ποινής ».

α Είς έπίμετρον δέ τής ποινής, είς ήν οί γονείς κατεδικάσθη- 

σαν, ύποκεινται ούτοι, έπί τή αίτήοει τής έπαγρυπνούσης έπι- 

τροπης, και εις στερησιν τ?;ς βοήθειας, τής ^ορηγουμένης αύτοϊς 

ύπό τοΰ δημοσίου ».

« Οϋδεποτε ομως στερούνται της συνδρομής, ή'τις δίδεται 

πρός ανατροφήν τών παιδων, αλλά μονον παύουσιν άπό τοΰ 

διαχειρίζεσθαι αύτήν ».

« Δέν δύνανται νά μετάσχωσιν ούτ’ άλλης τινός συνδρομής, 

ύπό τοϋ δημοσίου γινόμενης, πριν ή έκπληρώ-τωσι πρός τά έαυ- 

τών τέκνα τα χρέη τοϋ οικογενειάρχου καί εύσυνειδήτου γρι» 

στιανοϋ, τά είς τήν άνατροφήν άναφερόμενα η.

u Δέν δύνανται προσέτι νά έχωσι μέρος είς τήν διοίκησιν της 

κοινότητος, ή είς τήν κυβέρνησιν εκκλησίας τινός ή σχολής, η 

ι  Εάν αί ποιναΐ αυται δέν έπαρκώσι, δίδεται είς τά τέκνα 

ιδιαίτερος επίτροπος, έπαγρυπνών περ'ι τά τής άνατροφής αύ

τών, ή είς παρεπίτροπος είς τά έπιτροπευόμενα. η

« Οσοι τών ίσραηλιτών γονέων έπιμένουσι παρακούοντε: τάς 

έπιταγας τών αρμοδίοιν άρχών, στερούνται τών πολιτικών 

δικαιωματων έν ταϊς έπαρχίαις έκείναις, έν αί; ισχύει τό άπό 

11 Βίαιου I 812 διάταγμα. »

πληροφορίας ’Ά ν εχη τήν διάθεσιν καί τόν σκοπόν νά 
πράξη*άληθώς τό καλόν, δέν λείπονται πληροφορίαι, 
άλλ’άν ό σκοπός είναι μόνον πρόςτό θεαθήναι, τότε όσα 
καί άν λέγωνται καί άν γράφωνται όλα είναι μάταια.

"Ας ελθωμεν ήδη είς τό έτερον θέμα.
Ή  Κυβέρνησις Οέλουσα νά εύκολύνη τά  μέσα τοΰ 

ν’ άποκτήσωσιν άνωτέραν έκπαίδευσιν καί όσοι έχουν 
μέν αρμοδίους πρός τοΰτο ιδιότητας δέν έχουν όμως 
χρηματικά μέσα ένομοθετησε νά οιοριζωνται ύποτροφοι.

Ά λ λ ά  πώς έκτελεΐται ό νόμος ουτος·, διορίζονται 
πάντοτε υπότροφοι εχοντες τάς άπο τον νόμον άπαι- 
τουμένας ιδιότητας \ ήθελεν εισθαι επιθυμητόν, άν ήσαν

α II άαέλεια ολοκλήρων κοινοτήτων ή οικογενειών τινω ν, 

σημειοϋται μεν είς τάς δημοσιευομένας έκθέσεις, άποσιω πώ νταί

ομως τά  πρόσ,ωπα. »
« Σ υγχω ρεΐται είς τούς διαμαρτυρομένους και λατίνους ιερείς 

νά κρίνωσιν αύτοΐ μέχρι τίνος δύνανται νά μεταχειρισθώ σι κ α 

ταλλήλω ς και κατά  τά ς περιστάσεις τήν ήθικήν δύναμιν αυτών 

έπ ί τοϋ λαοϋ. Έ ξα'.ρέτως ομως διά  τώ ν δ ιδ α χώ ν, όσας έκφω- 

νοϋσιν έπ ί της ένάρςειος τών μαθημάτω ν, θελουσιν ενασχοληθή  

είς τό \ά  παροτρύνω*?', τούς γονείς να επ ιμ ελώ ντα ι τής άνα- 

τροφής τών ιδίων τέκνων καί πέμ π ω σ ιν  αυτα τακτικω ς εις τ α  

σκολεία· δύνανται μά λισ τα  κ α ι ν ά  ύ π α ινίττω ντα ι τά  σημαν- 

τικ,ώτεοα πα ρα δείγμ ατα  τ ι ς  ά μ ελεία ς τώ ν χρεών τούτω ν. 

Προσέτι δέν δ έ /ο ν τ α ι είς τά ς περί τών άγίω ν όώρων και περι 

Μ εταλήψεως διδασκαλίας αυτών ούδέν πα ιδ ίον, μή φερον ά πο-  

δεικ τικ ά  μαρτυροϋντα, ότι ά πεπεράτω σε τόν δ ιά  τά  σ χολεία  

προσδιωρισμένον χρόνον, ή οτι φοιτόί είσετι ανελλιπώ ς εις 

τα ϋ τα , ή δτι ελαβεν ή λαμβάνει ανατροφήν κ α τ ’ ιδίαν. » (Ν ό 

μος περί οργανισμού τής δημοσί-ας έκ π α ιδ εύ « ω ; έν Π ρ ω ισ ία ).



μόνον ανίκανοι, καί δέν ήσαν καί κακοήθεις. Διορί
ζονται άναλόγως άπό έκαστον νομόν ή επαρχίαν; όχι, 
αλλα κατά τας έμπνευσεις τών ισχυρών. Εΐναι τοΰτο 
δίκαιον; είναι ωφέλιμον; νομίζομεν δτι δσον άδι
κον άλλο τόσον καί έπιζήμιον είναι είς τα συμφέ
ροντα τών κατοίκων τών επαρχιών άδικον μέν, διότ1 
καθ’ δν τρόπον επιβάλλονται τά βάρη είς τόν λαόν 
οΰτω πρεπει να διανεμωνται καί αί ώφέλειαι* επιβλαβές 
δέ διότι ό δι’ εξόδων της κυβερνήσεως εκπαιδευόμενος, 
έάν πρός καιρόν υπηρέτηση δπου διορισθή, θέλει τέ
λος πάντων άποκατασταθη είς τόν τόπον τής γενέ- 
σεώς του, δσον δέ ή κοινωνία εκείνη θέλει ώφεληθή 
προσλαμβανουσα είς τούς κόλπους της ένα καλώς έκ- 
παιδευθεντα καί άνατραφέντα άνθρωπον, τόσον ή στερη- 
θεΐσα τόν άνθρωπον τοΰτον κοινωνία θέλει βλαφθή.

Διά νά έκτελεσθή ό νόμος κατά τόν αρχικόν αύτοΰ 
σκοπόν, ήτοι τό νά μετέχωσιν δλαι έν γένει αί έπαρ- 
χιαι τοΰ ευεργετήματος τούτου καί διά νά παυσουν 
και ci έπι της έκπαιδεύσεως υπουργοί άπό τούς επι
κείμενους αύτοΐς πειρασμούς έκ μέρους τών ισχυρών, 
άνάγκη τό πραγμα νά κανονισθή είς τρόπον άμετάβλη- 
τον καί άνεπίδεκτον καταχρήσεως· καί ώς τοιοϋτον 
ήμεις νομ ίζομεν  τόν ακόλουθον.

Νά προσδιορισθή ό άριθμός τών υποτρόφων τής κυ- 
βερνησεως δσους έκαστος νομός ή έπαρχία οφείλει 
νά δώση. Έ ξ  μήνας πριν κενωθη ή θέσις τοΰ ύπάρ- 
χοντος ήδη υποτρόφου, νά γίνεται πρόσκλησις είς τήν 
οιοικητικήν άρχήν τοΰ νομοΰ τοΰ χορηγήσοντος τόν 
υποτροφον, διά νά προπ^ρασκευασθώσιν δλοι οι Ιχοντες 
τας ιόιότητας καί τάς απαιτήσεις τοΰ νά κατασταθώ-

σιν υπότροφοι. Τά πρός άπολαβήν τής υποτροφίας 
δικαιώματα νά έξετασθώσι παρά της διοικητικής άρ- 
χής, κάί νά άποφασισθώσι παρ’ αύτής, καταγραφομέ- 
νων δλων τών παρουσιαζόντιον τοιαύτας αιτήσεις ύπό 
αύξοντα αριθμόν, προηγουμένων τών έχόντων πλειότερα 
δικαιώματα πρός άπολαβήν ύποτροοίας, νά τεΟώσιν 
ύπό τήν έξέτασιν επιτροπής τίνος έκ τών καθηγητών 
τοΰ αρμοδίου γυμνασίου, ήτις  νά έκλέξη τρεις τούς 
εύφυεστέρους μεταξύ αύτών, έξ ών νά έκλέξη τό ύπουρ- 
γεΐον δντινα νομίσει καταλληλότερον πρός τό εΐδος 
τής παιδείας, τό όποιον θέλει νά προάξη πλειότερον .

. Μέ τόν τρόπον τοΰτον νομίζομεν δτι καί ό ύπουργός 
άποφεύγει τάς ο χ λ η ρ ά ς  καί άδιακρίτους συστάσεις, καί 
ή έπαρχία δέν χάνει έν τών σημαντικωτέρων δικαιω-

r  , r  ,  ,  ,  ,

ματων της, και η εκ του νομού ωφελεια γίνεται ση- 
μαντικωτέρα, πιπτούσης τής έκλογής είς νέους παρέ
χοντας ικανά έχέγγυα έκπαιδεύσεως καί ώφελείας.

Αντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ! Δέν έστάλητε είς τήν 
πρωτεύουσαν διά νά έπιβάλετε είς τούς λαούς τών 
έπαρχιών βάρη καί ύποχρεώσεις μόνον, οφείλετε νά 
προνοησετε καί διά τήν έκπαίδευσιν καί ηθικήν μόρ- 
φωσιν αύτών, έάν θέλετε νά ήσθαι άληθεΐς άντιπρόσω- 
ποι, και δέν ήλθετε νά έπιτύχετε μικρά καί άσήμαντα 
ίοιαιτερα ύμών συμφέροντα. Έ πιβάλλοντες τά βάρη 
είς τόν λαόν όφείλετε νά αντισταθμίσετε καί τά καλά 
τ ^  όποΐα έχορηγήσατε είς αύτόν κατά τήν διάρκειαν 
τής βουλευτικής ύμών περιόδου. Έ χ ετε  νά προτείνετε 
τοιαΰτα μέχρι τής σήμερον; όχι βέβαια. ΕίΌε τό μέλ
λον στάδιόν σας νά μήν άποβή τοσοΰτον άγονον δσον 
καί τό παρελθόν.



Θ Α Υ Μ Α  Ε · '

Α Ι ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗ Σ ΑΙΓΥΠΤΟΥ,

Τοσοΰτον σημαντίκώτερον έργον πρέπει νά θεωρη- 
θώσιν αί πυραμίδες της Αίγυπτου, δσον μόναι άπ1 δλα 
τά θαύματα τοϋ κόσμου αυται ήδυνήθησαν νά ύπερνι- 
κήσωσι καί τοϋ χρόνου τάς έπηρείας καί τών κατακτη* 
τών τάς εφόδους, και έν γένει πασαν και παντός εί
δους εναντιότητα, καί νά διαμείνωσι μάρτυρες της 
ιδίας αύτών δυνάμεως καί διαρκείας.

Δέν εΐναι γνωστόν διά ποιον κυρίως σκοπόν κατε- 
σκευάσθησαν τά έξαίσια ταϋτα οίκοδομήμα τα, νομίζου- 
σιν ομως γενικώς δτι έχρησίμευσαν ώς μνημεία τών 
βασιλέων της Αίγύπτου. ΓΗ  δέ εποχή της οικοδομής 
αύτών λογίζεται μεταγενεστέρα της τοϋ Όμηρου, διότι 
οϋτος γράφων πολλά περί Αίγύπτου δέν αναφέρει τι 
περί αύτών.

Φαίνεται οτι έκτίσθησαν πολλαι πυραμίδες, άλλά 
μόνον έως εξήκοντα διεσώθησαν, έξ ών τρεις είναι αί 
σημαντικώτεραι, καί κατά τό μέγεθος καί κατά τήν 
κατασκευήν, ή τοϋ Χέοπος, ή τοϋ Κεφρηνος, καί ή 
τοϋ Μυκερίου, ναιτινες συγκαταριθμοϋνται καί είς 
τά έπτά θαύματα της άρχαίας εποχής. Κεΐνται δέ 
όλαι πλησίον της Μέμφεως, έπί όρους τινός όνομα- 
ζομένου Αιβυκοΰ, εχοντος έκατόν ποδών ύψος άπό %ής 
έπιφανείας τοΰ ύδατος τοΰ Νείλου. Τήν κορυφήν τού
του, οΰσαν πετρώδη, έξωμάλυναν καί ίσοπέόωσαν πριν 
τής ένάρξεως τής οικοδομής τών πυραμίδων.

Έ καστη τών πλευρών τής πυραμίδος τοϋ Χεοπος

ειχε πλάτος οκτώ πλέθρων, καί όμοιον ύψος. Ή  οι
κοδομή της έγένετο μέ λίθους έχοντας τριάκοντα πο
δών μήκος έκαστος. Τοσοΰτον δέ έπιμελώς έγένετο 
ή οικοόομη αύτη, καί τοσοΰτον ευφυώς προσηρμόζοντο 
πρός άλλήλους οί λίθοι, ώστε δλη ή πυραμίς φαί
νεται ώς νά σύγκειται άπό εν καί μόνον τεμάχιον 
έχον λείαν καί όμαλωτάτην τήν επιφάνειαν. Οί λίθοι, 
έξ ών σύγκεινται αί πυραμίδες, ήσαν ποιότητος καλής 
καί άρμοδίας πρός τοιαύτας λαμπράς καί μεγαλοπρε
πείς οικοδομάς· έκομίζοντο δέ άπό τήν ’Αραβίαν διά 
τοϋ Νείλου. Είς τήν πυραμίδα ταύτην ήτο σημειωμέ- 
νον, ώς λέγει ό Ηρόδοτος, δτι μόνον διά σκόρδα, 
κρόμμυα καί ραφανίδας έξωδεύθησαν χίλια  έξακόσια 
τάλαντα άργυρίου. Αέγεται δτι διά τήν κατασκευήν 
τής πυραμίδος ταύτης έχρειάσθησαν είκοσι έτη.

Πλησίον τής πυραμίδος τοΰ Χέοπος υπάρχουν καί αί 
τοϋ Κεφρηνος καί τοΰ Μυκερίνου, άμφότεραι μέν μι
κρότερα! τής τοΰ Χέοπος, ή τοΰ Μυκερίνου δέ πολύ 
έτι μικροτέρα τής τοϋ Κεφρηνος.

Άφοϋ διά τής περιγραφής τής πυραμίδος τοΰ Χέο
πος έδώσαμεν είς τόν άναγνώστην ήμών νά έννοήση τό 
μέγεθος τοΰ έργου, νομίζομεν περιττόν νά προσθέσω- 
μεντι περί τών δύω άνωτέρο) πυραμίδων ώς καί περί

τών λοιπών, δσαι εί^έτι σώζονται, διότι όλαι αυται
8 *

είναι κατωτεραι καί άσήμαντοι τρόπον τινά παραβαλ
λόμενα! μ ετ’ αύτής.

Π ΕΡΙ ΚΑΤΑΜ ΕΤΡΗΣΕΩΣ ΓΩΝ ΟΔΩΝ.

Ευρωπαία τις Κυρία, έξιστοροϋσα τήν περιήγησίν της
έν τή ’Ανατολή, αναφέρει πρός τοΤς κλλοις καί τά



ακόλουθα* α Έ ν τη Συρία είναι πολύ δύσκολον νά πλη- 
ροφορηθη τις περί της άληθοϋς άποστάσεως τόπου τ ί
νος άπό άλλου, διότι δέν ήλθεν άκόμη εις τούς κα
τοίκους ή ιδέα να καταμετρήσουν τάς οδούς καί νά 
τάς διαιρέσουν είς λεύγας ή μίλια, άλλά κρίνουν περί 
της έκτάσεως αύτών ώς έκ τοΰ χρόνου, τόν όποιον 
έξοδεύει ό οδοιπόρος είς τό νά τάς διανύση. Ούτω π. χ . 
σάς λέγουν, δτι ή ’Αντιόχεια απέχει άπό τό Βεϊνάμ 
δέκα ώρας καί δμως ήμπορεΐτε νά φθάσητε έντός δκτώ 
ή καί νά έξοδεύσητε π7νέον τών δώδεκα άναλόγως της 
ταχύτητος, μέ τ /jv οποίαν οδοιπορείτε. »

Έ άν οί εύρωπαΐοι θαυμάζουν μέ τούς κατοίκους της 
Συρίας, διότι μετροϋσι τάς άποστάσεις μέ ώρας, τί 
αοά γε λέγουν δι’ ημάς, οί όποιοι άκολουθοΰμεν είσέτι 
τήν αύτήν μέθοδον, μολονότι έχομεν πρό είκοσιν ετών 
εύρωπαϊκήν Κυβέρνησιν καί καυχώμεθα, δτι είμεθα 
εξευγενισμένοι; Δέν είναι τωόντι εντροπή νά άποκρι- 
νώμεθα είς τόν έρωτώντα ήμας ξένον, δτι ή δείνα πόλις 
άπέχει άπό τήν δείνα τόσας ώρας, ένώ ά©’ ετέρου παρουσι- 
αζόμεΟα είς αύτόν μέ εύρωπα'ικά ενδύματα, ένώ χορεύομεν 
ευρωπαϊκούς χορούς, ένώ έχομεν Οέατρον καί ένώ προ- 
σπαθοΰμεν νά μιμηΟώμεν κατά πάντατούς εύρωπαίους;

Εΐναι αληθές, δτι έπρεπε κατά πρώτον νά διορΟώ- 
σωμεν τάς οδούς καί έπειτα νά τάς καταμετρήσωμεν 
άλλ’ άφοΰ τό πρώτον είναι δύσκολον, διότι απαιτεί καί 
χρόνον πολύν καί δαπάνας μεγάλας, διατί νά μή κά- 
μωμεν τούλάχιστον τό δεύτερον, τό οποίον, ένώ εΐναι 
άρκετά άναγκαΐον, δέν άπαιτεΐ σχεδόν κάνέν εξοδον 
καί δύναται νά περαιωθη έντός ολίγων ημερών *,

Φίλος μοΰ τις οικονομικός υπάλληλος με διηγείτο,

δτι ήλθεν είς διένεξιν μέ τούς κατοίκους κοινότητος 
τίνος ώς πρός τήν μετακόμισίν τών φόρων των* αύτός 
έλεγεν, δτι τό με’ρος, ένθα 'έπρεπε νά γενη ή μετα- 
κόμισις, δέν άπεΐχεν άπό τό χωρίον των πλέον τών 
πέντε ώ:ών καί επομένως άπη’τει νά μετακομίσωσιν 
έκεΐ δωρεάν τούς φόρους των, διότι ό τοΰ έτους εκεί
νου φορο7νογικός νόμος έπέβαλεν είς τούς φορολογου- 
μένους τήν ύποχρέωσίν τής έπί πέντε ώρας μετακο- 
μίσεως, οί δέ κάτοικοι ίσχυρίζοντο, δτι τό μέρος, ένθα 
ύπήρχεν ή άποθήκη, άπεΐχε πλέον τών όκτώ ώρών. 
Διά νά λείψη ή φιλονεικία, έθεωρήθη άναγκαΐον νά κα- 
ταμετρηΟή ή άπό τοΰ ένός μέρους είς τό άλλο άγουσα 
όδός, καί μολονότι εΰρέΟη τρία περίπου μυριόμετρα, ή 
καταμέτρησις έγένετο έντός εννέα ώρών καί ιδού πώς. 
Έ πήγαν άπό πρωίας είς τήν κοινότητα ό Γεωμετρης 
τής έπαρχίας, ό οίκον, υπάλληλος καί ό Δήμαρχος, 
ήγόρασαν σχοινίον, έχον μήκος είκοσι πεντε μέτρων, 
έπρομηθεύθησαν δέκα μικρά ξύλα έν είδει πασσάλων 
καί προσέλαβον δύο βοηθούς πεζούς, οί όποιοι έλαβον 
τά δύο άκρα τοΰ σχοινιού* έξεκίνησε λο ιπ ό ν  ό πρώτος 
κρατών είς χεΐράς του καί τούς πασσάλους, καί δτε 
έτελείωσε τό σχοινί, έστάθη καί έρριψε κατά γης ένα 
πάσσαλον, ακολούθως έπροχώρησε μέν αύτός, ήκολού- 
θει δέ μακρόθεν καί ό δεύτερος, καί δτε έφθασεν ου
τος είς τό μέρος, ένθα ήτον ό πάσσαλος, έστάθη καί 
τόν έπήρεν, ό δέ πρώτος βοηθάς έρρεψεν άλλον πασσα- 
λον. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έβάοιζον άδιακόπως καί 
οί δύο, έως ου όλοι οί πάσσαλοι, ριπτόμενοι άπό τόν 
πρώτον, έπέρασαν είς τάς χεΐρας τοΰ δευτέρου βοηθού* 
τότε συνεκεντρώθησαν όλοι είς τό μέρος, δπου Γστατο



6 πρώτος,^ έκαμεν ό Γεωμέτρης τήν άναγκαίαν στ- 
μείωσιν είς τό βιβλίον του, έπήρε π ά λ ιν  δλους  τούς 
πασσάλους ό πρώτος καί εξακολούθησαν κατά τόν 
wtov τρόπον, ώστε ένδιαστήματι έννέα ώρών διήλθον 
ολην τήν φιλονεικουμένην οδόν, της οποίας ή Ιχτασις 
ευρεθη 28 ,750  μέτρα.

Είναι δθεν καλόν νά διατάξη ή Κυβέρνησις τούς 
κατ επαρχίαν μηχανικούς νά καταμετρήσωσι πρώτον 
μεν τάς όδούς, αί έπαΐαι συνδέουν τάς πρωτευούσας 
των έπαρχιών, καί άκολούθως τάς συνδεούσας τάς 
εορας τών Δήμων μέ τήν πρωτεύουσαν της επαρχίας* 
ή εργασία δέ αύτη δύναται νά περαιωθτ) έντός ενός μη- 
νός καί δέν θέλει επιφέρει εξοδον πλέον τών χιλίων 
οραχμών δι’ όλον τό Κράτος. Ά λ λ ά  καί άνευ της 
συμπραξεως τής Κυβερνήσεως, φρονοΰμεν, ότι αί δη
μοτικά: Ά ρχα ί δύνανται νάπροβώσι κατά τόν άνωτέρω 
έκτεθέντα τρόπον είς τήν πραγματοποίησή τής κοι
νωφελούς ταύτης έργασίας.

, Η  ακΡι%  γνώσις τών άποστάσεων είναι άπαραι- 
τητως άναγκαία ού μόνον διά τούς όδοιποροΰντας, 
πολλοί τών οποίων, βασιζόμενοι είς τάς ώς έπί τό 
πολυ έσφαλμένας πληροφορίας τών κατοίκων, νυκτό- 
νουσι πολλάκις μακράν τοΰ μέρους, όπου προτίθενται νά 
φθασωσι, καί διακινδυνεύουσιν έν καιρώ χειμώνος τήν 
ζωήν των, άλλά προσέτι καί διά τάς μεταξύ τών πο
λιτών δίκας ώς πρός τήν τήρησιν τών προθεσμιών καί 
δια πολλά άντικείμενα της δημοσίου υπηρεσίας, οΓον 
την μετακόμισιν τών φόρων, τήν έκκαθάρισιν τών δι
καιωμάτων τών μαρτύρων κτλ. X.

ΠΕΡΙ ΣΪΚΑ Μ ΙΝ ΟΦΥ ΤΕΙΑΣ.

Ή  αύξησις τής τιμής τών κουκουλίων κατά τά 
προλαβόντα τελευταία έτη έκαμε πολλούς νά ένασχο- 
ληθώσι προθυμότερον είς τήν μεταξοσκωληκοτροφίαν* 
τό δέ έξ αύτής όφελος έπέφερε τό άποτέλεσμα τοΰ νά 
ένασχοληθώσι τινές καί είς τήν συκαμινοφυτείαν.

Τό έκ τής καλλιεργείας τών συκαμινεών όφελος, 
καί τό εύθετον τής Ε λ λ ά δο ς  πρός άνάπτυξιν τοΰ 
έπικερδεστάτου τούτου βιομηχανικού κλάδου, παρατη- 
ρήσαντες πρό πολλοΰ έπροτρέψαμεν άλλοτε κατά 
τά  1836 διά τίνος τότε έκδιδομένου περιοδικοΰ συγ
γράμματος τούς Έ λ λ ηνα ς  νά ένασχοληθώσιν είς τοΰτο 
τό εργον, παραιτούμενοι τής περαιτέρω έπεκτάσεως 
τής σταφιδοφυτείας. Πρό δύω έτών, ότε ήρχήσαμεν 
κατά πρώτον τήν δημοσίευσιν τής Βιβλιοθήκης τοΰ 
Ααοΰ, είπομεν (Βιβλ. τοΰ Λαοΰ φυλ. έ. σελ. 388) ότι 
ή συκαμινέα δύναται νά συνυπάρξη μέ τήν άμπελον, 
και προετρεψαμεν πολλούς, άντί νά καταστρέψωσι 
τά ς  άμπέλους καί σταφιδαμπέλους των ένεκα τής έκ 
τής άσθενείας προεθλούσης βλάβης, καί τής έκπτώ- 
σεως τής τ ιμής τών σταφιδών, νά φυτεύσωσιν έν αύ- 
τα ϊς μέγαν άριθμόν συκαμινεών, έξ ών θέλουν άπο- 
λαμβάνει τούλάχιστον τά έξοδα τής καλλιέργειας τών 
αμπέλων, ώστε καί έν αφορία οίνου ή σταφίδων νά 
μήν εύρισκεται είς κίνδυνον ό ιδιοκτήτης ν1 άφίνη ά- 
καλλιέργητον τήν άμπελον αύτοΰ.

Πολλοί μας έπρότειναν.
1.) Τό δύσκολον τοΰ νά προμηθευθώσι φυτά συ- 

καμίνεών.



2.) To νά προμηθευθώσι χρήματα πρός άπόκτησιν 
καί φύτευμα συκαμινεών.

Είς άπάντησιν τών δύω τούτων ερωτήσεων έρχό- 
μεΟα νά κάμωμεν μερικάς παρατηρήσεις.

Δέν υπάρχει οικογένεια είς τήν 'Ελλάδα, ώς καί 
έντός  τών μεγαλητέρων πόλεων, ήτις δέν έχει μικρόν 
κήπον διά λαχανικά ή διά άνθη καί πρός τέρψιν. Έ άν 
έντός τοΰ κήπου του κάμη έκαστος μίαν βραγιάν διά 
νά σπείρη σπόρον συκαμινεών, θέλει έχει τό επό
μενον έ'τος, έάν ή βραγιά αΰτη έ'χη τριών μέτρων μή
κος καί ένός πλάτος, φυτά ύπέρ τάς τρεις χιλιάδας. 
Τό έξοδον αϋ τών εΐναι όλως άσήμαντον διότι ό ιδιοκτή
τες  μόνος του, ώς περιποιείται τά άνθη του, δύναται 
νά περιποιηθη καί ταύτας.

Έάν όστις κάμη τήν έργασίαν ταύτην δέν έ'χη άνάγ- 
κην μεγάλου άριθμοΰ συκαμινεών, δύναται τό επόμενον 
ετος κατά τάς άρχάς μαρτίου νά εύγάλη τά φυτά τών 
συκαμινεών άπό τήν βραγιάν ταύτην, νά έκλέξη τά 
ισχυρότερα καί καλήτερα, καί, άφοΰ καλώς καλλιερ- 
γήση καί κοπρίση τήν ιδίαν βραγιάν, νά τά φυτεύση 
αμέσως είς αύτήν τοιαύτη βραγιά, οποίαν προείπο- 
μεν, ούναται νά χωρήση έως τριακόσια φυτά. Έάν 
όμως έ'χη άνάγκην πλειοτέρων φυτών, δύναται νά 
καμ/] όυω ή καί πλειοτερας βραγιάς. Τά φυτά ταΰτα 
έάν καλλιεργηθώσι καλώς καί ποτισθώσιν άρμοδιως 
ουνανται ν άποκτήσωσιν ύψος ένός καί ήμίσεως μέ
τρου, και πάχος (χόνορος) πλειότερον τοΰ δακτύλου.

Οσα φυτά οέν τοΰ χρειάζονται δύναται νά τά πω- 
ληση είς άλλους, τών όποιων δέν έπέτυχεν ή φυτεία, 
ή οεν είχαν τήν ευκολίαν νά κάμωσι τοιαύτην, είς δεσ-

μιοας, /j χερια^, ως συνήθως πωλουν το φυτόν τών 
πράσων καί κρομμύων, καί είναι ένδεχόμενον όχι μόνον 
νά εύγάλη τις τά έξοδα τής καλλιεργείας, άλλά καί 
νά λάβη καί ώφέλειαν.

Τά φυτά ταΰτα δύνανται νά μεταφυτευθώσιν έντός 
τών άμπέλων, καί νά εύδοκιμήσωσίν άριστα, όπου 
μα?^ιστα συνειθίζουν νά ποτίί,ωσι τάς αμπέλους, ή 
όπου υπάρχει ύδωρ διά νά τάς ποτίσωσιν. Έάν ό 
ιδιοκτήτης δέν έχει άνάγκην νά εύγάλη όλας τάς συ- 
καμινέας άπό τό φυτόριον, δύναται νά εύγάλη τάς κα- 
λητερας, τάς δέ λοιπάς άραιωθείσας νά έγκεντρίση 
κατά τόν μάϊον τοΰ έρχομένου έτους, τέσσαρα δάκτυ
λα ύψηλότερον τής γη ς, καί νά κόψη τόν έπάνω τοΰ 
έγκεντρίσματος κορμόν, ώστε, όταν μεταφυτευθή άκο
λούΟως το φυτόν, τό μέρος, όπουέγένετο ή έγκέντρω- 
σις, νά τεθή βαθύτερον τής έπιφανείας τής γης, ώστε 
άνποτε κοπή τό δένδοον τής συκαμινέας, νά έξέρχεται 
ν^ον και ήμερον φυτον. ΓΙΙ προμήθεια λοιπόν τών 
φυτών δέν εΐναι δύσκολος. Καθ’ δν τρόπον προείπομεν, 
έκαστος θελει έχει έν φυτόριον είς τήν διάθεσίν του, 
παρ ού θελει λαμβάνει φυτά οσάκις θέλει νά μεταου- 
wcja/j έντος τών αμπέλων του. Καί άν δέν εΰκολυνθή 

νά κάμη ταχέως τήν φυτείαν, τά φυτά τών συκαμι- 
νεών δυναμοΰνται καί προοδεύουν είς τό φυτόριον, ώστε 
ή εκ τής βραούτητος τής φυτεύσεως αύτών ζημία είς 
τόν ίοιοκτήτην οέν εΐναι πολύ σημαντική. ”Ας έξετά- 
σωμεν ήθη τό περί εξόδων τής φυτεύσεως τών συκα- 
μινεών ζήτημα.

Π συκαμινεα είναι έπιπολαιόρριζος καί έποαένως 
δεν ε;ναι άνάγκη νά φυτευθή βαθέως, καί μάλιστα



ουσα μικρά· θέλει λοιπόν χρειασθή λάκκος ενός ποδός 
βάθους, καί όμοιου π?χάτους. Είς μόνος άνθρωπος, 
εργαζόμενος μάλιστα μέ τόν λίσγον, δύναται νά κα
τασκευάσω διακοσίους λάκκους τήν ημέραν, δύω οε άν- 
θρο>ποι εΐς μίαν ημέραν δύνανται νά φυτεύσωσιν έν 
άνέσει τάς διακοσίας ταύτας συκαμινέας. Θέλει έξο- 
δεύσει λοιπόν τρία ήμεροκάματα διά τήν φυτείαν δια- 
κοσίων συκαμίνεών, τά τρία ήμεροκάματα θέλουν ισο
δύναμε! μέ τρεις, τέσσαρας ή πέντε δραχμάς. Ά λ λ ά  
καί εξ δραχμάς άν τά ύπολογίσωμεν, θέλουν άναλογει 
τρία λεπτά πρός έκάστην ρίζαν τό εξοδον λοιπόν 
τοΰτο δέν είναι άνώτερον τών δυνάμεων όλων τών 
ιδιοκτητών άλλ’ άν τέλος πάντων πολλοί όυσκο- 
λεύονται νά κάμωσι καί τό μικρόν τοΰτο εξοδον, του
λάχιστον 0(701 ιδιόκτητα', εργάζονται μόνοι των δεν 
ήτο δίκαιον νά προσπαθήσωσι νά ένεργήσωσι τήν φυ
τείαν ταύτην, ήτις άπό τής έποχής ταύτης καί εξής 
κάνέν έξοδον δέν άπαιτ'εΐ άπό τόν ιδιοκτήτην, ένω κα'. 
τήν άξίαν τοΰ κτήματος θέλει αυξήσει αΰτη, και έλ- 
πίδας μελλούσης προσόδου άσφαλοΰς θέλει τοΰ παρεχει;

Έ λπιζοντες ότι τοιαΰτα είναι ικανά νά πείσωσι 
τούς- ελληνας τά έπιδοθώσι πλειότερον εΐς τήν συκα- 
μινοφυτείαν, έρχόμεθα νά δώσωμεν οδηγίας τινας περί 
τοΰ τρόπου τής σποράς τών συκαμινεών και τής άναγ- 
καίας πεοιποιήσ-ως, διά νά έπιτύχωμεν, όσον ένεστι 
ταχύτερον, φυτά άρρ’όδια διά μεταφύτευμα.

1. Ά μ α  ώριμάσωσιν εντελώς τά συκάμινα, νά 
κουνήση τις τά δένδρον τής συκαμινέας διά νά πέσουν 
ταΰτα κατά γη ς , ή έπί σινδόνος, άν θέλη νά μήν κάμνη 
τον κόπον νά τά συνάγη άπό τήν γήν, και μαλιστα,

όπου τό έδαφος δέν είναι καθαρόν. Τά 'συκάμινα 
ταΰτα νά τά ζουλήση μέ τάς χεΐράςτου ώστε νά γέ- 
νωσιν ώς μία ζύμη νερουλή.. Ε ΐς τήν ζύμην ταύτην 
αναμιγνύει τριπλασίαν ποσότητα άμμου ψιλωτάτης ή 
χώματος ψιλοΰ, ώστε τό μίγμα τοΰτο νά μήν εχη 
χονδρά τεμάχια έν εαυτώ, καί νά δύναται νά σκορπισθή 
ριπτόμ·νον διά τής χειρός. fJET βραγιά, ήτις μέλλει 
νά δεχθή αύτόν, πρέπει νά ήναι καλώς σκαμμένη καί 
κοπρισμένη, καί τό χώμά της ψιλοτριμνένον, άφοΰ 
όε καλώς έξομαλυνθή ή επιφάνεια αύτής, νά ρίψη τόν 
σπόρον προσέχων νά μήν πέση άλλοΰ πολύς καί άλ- 
λοΰ όλίγος, μετά ταΰτα σκορπίζει έπί τής βραγιας 
πάλαιοκόπρι χωνευμένον κα* ψιλοτριμμένον, ώστε νά 
σκεπάση τήν έπιφάνειαν ενα ήμισυ μόνον δά/.τυλον. 
Αμέσως μετά τό φύτευμα πρέπει νά ποτίσωσι τήν 

βραγιάν διά σωλήνος τρυπητοΰ, ώστε νά μήν άνακα- 
τώση τήν επιφάνειαν τής βραγια;. ’Εάν δέν εχη τις 
τοιοΰτον έργαλεΐον δύναται νά ραντίση μέ τρόπον προ- 
φύλακτικόν οιά νά μήν κάμη κοιλώματα καί ανωμα
λίας είς τήν επιφάνειαν τής βραγιας. ’Εάν όμως 
εΖΪ! τ!<» τήν όιάθεσίν του νερόν διά νά ποτίση διά 
τής αυλακιάς, πρέπει νά καταβάλη μεγίστην προσοχήν 
εις τό πρώτον πότισμα, νά τό κάμνη κατ’ όλίγον, 
και παραφυλαττων νά μήν άφήση τό νερόν νά κάμη 
αύλακιάς και χαλάσματα έντός τής βραγιας. Ή  ού
τως άποκατασταθεΐσα βραγιά πρέπει νά ποτίζεται ήμέ- ’ 
ραν παρ ημέραν, ωστε να υπαρχη μέτρια μεν αλλά 
οιαρκής υγρασία* εις όκτω ήμέρας ό σττόρ^ς φυτρόνει, 
άλλα τό πότισμα πρεπει και πάλιν νά έξακολουθή 
καθ’ όλον τό διάστημα τοΰ θέοους.• V *



Έάν θέλητις νά σπείρη κατά σειράς τόν σπόρον 
τών συκαμινεών, άφοΰ ζουλήση τά συκάμινα καί τά 
κάμη ώς ζύμην νερου?/ήν, ώς προείπομεν, καί άφοΰ 
•προετοιμάση ώς άνωτέρω τήν βραγιάν, κάμνει έπί της 
βραγιας κατά πλάτος μικράς αυλακιάς άπεχούσας 
τεσσαρας πεντεδακτύλους άπ1 άλλήλων καί έχούσας 
εως εν δάκτυλον βάθος, εχει δέ κομμένας μαλίνους κλω- 
στάς ίσας μέ τάς αυλακιάς, τάς άνακατόνει έντός της 
ζύμης του σπόρου, ώστε κολ7^οΰν έπ1 αυτών ικανοί κόκ
κοι τοΰ σπόρου, καί τάς θέτει άκολούΟως είς τήν αυ
λακιάν, τήν όποιαν σκεπάζει μέ τό περί τάς πλευράς 
αύτης χώμα, ώστε ή κλωστή αύτη νά σκεπασΟη ήμισυ 
μόνον δάκτυλον άπό τό χώμα. Τάς βραγιάς ταύτας 
τάς περιποιείται ώς άνωτέρω έξεθέσαμεν καί ό σπόρος 
φυτρόνει κατά γραμμάς. Ό  τρόπος ουτος της σποράς 
έχει τήν ευκολίαν τοΰ βοτανίσματος, κα! είναι άναγ- 
καιότατος είς τόπους όπου φυτρόνουν πολλά χόρτα.

Είτε κατά τόν ένα τρόπον, είτε κατά τόν άλλον 
γένη ή σπορά, τό βοτάνισμα πρέπει νά γίνεται συχνό
τατα, ώστε όλοτελώς νά μήν ύπάρχη χόρτον μεταξύ 
τών συκαμινεών. Βοτανίζων τις ήμπορεΐ νά εύγάλη 
καί μερικά φυτά συκαμινεών όπου ταΰτα είναι πυκνά, 
διά νά τά άραιώση, καί νά εύδοκιμήσωσι κα?^ήτερον 
Έ άν ή γη είναι καλώς καλλιεργημένη καί κοπρισμένη, 
ποτισΟΐ] δέ έγκαίρως καί βοτανισΟη ή βραγιά, αί συ- 
κ&μινέαι, μάλιστα άν ηναι όπωσοΰνάραιαί, ήμποροΰν 
ν’ αποκτήσουν μέχρι τοΰ φθινοπώρου εως ήμίσεως μέ
τρου ύψος αί προθυμότεραι, καί άνάλογον χονδρότητα.

Κατά τάς άρχάς μαρτίου τοΰ επομένου έτους, ότε 
εΐναι ό κατάλληλος καιρός της άραιώσεως τών συκα-

μινεών, καλλιεργεί καλώς τόν τόπον, όπου θέλει νά 
μεταφυτεύση ταύτας, τον κοπρίζει καλώς, τον Siaipti 
είς βραγιάς έχούσας τριών μέτρων μήκος καί ένός 
πλάτος, καί φυτεύει έν αύταΐς τάς συκαμινέας κατά 
γραμμάς, άπεχούσας άλλήλων δώδεκα έως δεκαπέντε 
εκατοστά τοΰ μέτρου, ή Οέτων όκτώ μέν σειράς κατά 
π?>άτος, είκοσιτέσσαρας δέ κατά μήκος· έάν έ’χη σκοπόν 
νά τάς έγκεντρίση είς τόν τόπον, ήμπορεΐ νά τάς φυ- 
τεύση άραιότερα, έάν δέ θέλει νά τάς μεταφυτεύση άκεν- 
τρώτους, δύναται νά τάς φυτεύση όλίγον πυκνότερα.

Καί αί βραγιαί αυτά: πρέπει νά ποτίζωνται, νά σκα- 
λίζωνται καί νά βοτανίζωνται συνεχώς· διότι άπό τήν 
καλλιέργειαν πρόκειται νά γένη ή πρόοδος τών συ- 
καμινεών ταχύτερα. Τό έπόμενον έτος, κατά τόν μάϊον 
καί ίούνιον, δύναται νά έγκεντρίση τάς συκαμινέας. Ό  
έγκεντρισμός αύτών γίνεται πολύ εύκολα, άρκεΐ δύω 
τρεις φοράς νά παρατηρήση τις μετά προσοχής καί 
δύναται νά πράττη τήν έργασίαν ταύτην πρός διασκέ- 
δασιν. Ό ταν κάμη τά έγκέντρισμα, δύω δάκτυλα τό 
πολυ ύψηλοτερα τοΰ δέματος τοΰ έγκεντρίσμ,ατος κό
πτει τόν κορμόν τής συκαμινέας, καί έξακολουθεΐ τό 
πότισμα καί βοτάνισμα. 'Ύστερον άπό τήν έποχήν 
ταύτην, έχει πάντοτε συκαμινέας είς τήν διάθεσίν του 
άνεξόδως, καί δύναται νά φυτεύη οσάκις λαμβάνει 
άνάγκην.

Οταν λοιπόν τοσοΰτον ευκόλως δύναται νά κατορ.- 
Οώση τις φυτόριον συκαμινεών, δέν είναι άδικον νά μήν 
ένασχοληθή είς τοΰτο ; 'Η μείς συνιστώμεν τό πράγμα 
είς τούς νοημονεστέρους τών ιδιοκτητών, καί τούς 
πρστρεπομεν, καί άν πραγματικώς δέν έχουν σκοπόν



νά κάμουν συκαμινοφυτείαν, τουλάχιστον νά έργασθώ- 
σΐν είς τήν σύστασιν φυτορίων τοιούτων· διότι; ό κό
σμος πείθεται μάλλον διά τοΰ παραδείγματος παρά 
διά της διά λόγων προτροπής· διά τοΰτο νομί'ομεν 
πολύ άναγκαΐον νά έπιχειρήσωσι τινές άμέσως τήν 
σύστασιν τοιούτων φυτορίων. Ό στις άπό τοΰδε επί - 
χειρήστ], θέλει κερδήσει έν έτος, σπέρνων άμέσως έντός 
τοΰ μαίουου κα: ϊνίου, οτε είναι έποχή τής ωριμότη
τας τών συκάμινων. ’Εχων δέ τό φυτόν έτοιμον καί 
άνέξοδον τρόπον τινά, θέλει ευρει και καιρόν καί ευκο
λίαν νά κάμη τήν συκαμίνοφυτείαν.

Π Ε Ρ Ι  Κ .Ο Π ΡΙΣ Μ Α Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  Α Γ Ρ Ω Ν  Δ ΙΑ  Π Α Ρ Α Χ Ω 

Μ Α Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  Χ Λ Ω Ρ Ω Ν  Χ Ο Ρ Τ Ω Ν .

Είναι αληθές ό'τι ή χρήσις τής κόπρου πρός βελτίω- 
σιν τών άγρών δέν λαμβάνει χώραν εις τήν Ελλάδα 
εΐμή περί τάς πόλεις μόνον, καί ώς πρός τά περιβό
λια, άπό τά όποια ζητοΰμεν ν5 άπολαύσωμεν δύω καί 
τρία άλληλοοιαοόχως προϊόντα. Ώ ς  πρός τούς δημη- 
τριακούς καρπούς κάνε/ς ίσως δέν έκαμε χρήσιν τής 
κοπριάς, διότι ύπαρχούσης αφθονίας γαιών πανταχοΰ 
σχεδόν τής Ελλάδος, ένεκα τής όλιγανθρωπίας τών 
κατοίκων, δέν σπέρνουσι ποτέ ένα καί τόν αυτόν άγρόν 
πολλά κατά συνέχειαν έ'τη. Ό τα ν δέ ό άγρός μίνη 
δύω καί τρία έτη άκαλλιέργητος, άποκτα νέας πρός 
καρποφορίαν δυνάμεις έκ τής άτμοσφαιρας, ήτις άπο- 
θέτει τάς αναγκαίας πρός καρποφορίαν ουσίας. Εις 
τήν Ευρώπην όμως όπου ό ύπερβάλλων πληθυσμός 
τών κατοίκων άναγκάζει τούς γεωργούς νά καλλιερ- 
γώσιν άδιακόπως τούς αύτούς αγρούς,  καί νά έπιχει-

ρησωσι καί τήν καλλιέργειαν γαιών άνεπιδέκτων σχε
δόν καρποφορίας, προέβησαν είς τήν χρήσιν τής κοπριάς 
καί π ο λ λ ώ ν  ά λ λ ω ν  γαιοπαχυντικών ουσιών, όπου ήδύ- 
ν ϊ/το  νά προμηθεύωνται τοιαύτας, καί εΐς δοκιμάς δια
φόρων μέσων, τά όποια ήδύναντο νά βελτιώσωσι τήν 
κατάστασιν τών άγρών, είτε άν ούτοι ήσαν έξ άρχής 
αγόνου φύσεω;, είτε άν έξηντλήθη ή δύναμις των έκ 
τής διηνεκοΰς σποράς. Μεταξύ πολλών πρός βελτίω- 
σιν τών άγρών μέσων, άτινα είς διάφορα μέρη με“ ε- 
χειρίσθησαν, εν είλκυσε περισσότερον τήν προσοχήν 
ήμών, καί π 5ρί τούτου θέλομεν δημοσιεύσει άποσπά- 
σματάτινα έκδίαφόρων έφημερίδων. Είναι δέ τοΰτο 
τό είς τούς άγρούς παράχωμα τών χλωρών χόρτων, 
τό όποιον ίσοδυναμεΐ σχεδόν μ’ εν χ α λ ά ν  κόπρισμα. 
Ε ίς πολλά όρεινά χωρία καί δύσβατα, όπου ή προμή
θεια τής κοπριάς είναι δύσκολος, ή δέ μετακομισις 
αύτής, άν τυχόν γένη προμήθεια, είς άγρούς κειμένους 
μακράν τών κατοικιών είναι επίπονος  καί πολυέξοοος, 
τό μέσον τοΰ διά παραχώματος χ7^ωρών χόρτων κο- 
πρίσματος τοΰ άγροΰ άποβαίνει τό μονον καταφύγιον. 
Συνιστώμεν λοιπόν τήν χρήσιν τοΰ μέτρου τουτου είς 
όλους όσοι εύρίσκοντα! είς τήν περίπτωσιν ταύτην.

Ίοού τά αποσπάσματα.

Α '.

Ό  σοφός αγρονόμος (ό Κ. Νεσβίτης) Ικαμε πρώτον 
τήν παρατήρησιν ότι τά φυτά ελκουν τά στοιχεία τής 
τροφής αύτών άπό μέν τόν άέρα διά τών φύλλων, άπό 
δέ τήν γήν διά τών ριζών των, καί ότι ό άήρ χορηγεί



είς αύτά τήν μεγάλη τέραν ποσότητα τών στοιχείων 
τούτων. ’Ανέφερεν ώς παράδειγμα γαίας της Σκωτίας 
όλίγον καρποφόρους, αϊτινες φυτευθεΐσαι άπό πεύκας 
και ελάτου ς, έχουν πλειοτέραν φυτικήν ουσίαν παρ’ 
όσην ειχον πριν φυτευΟώσι, μολονότι μετά τό φύτευμα 
έξήχΟη άπ’αύτάς πολύ πλήθος ξύλων.

ΆκολούΟως προέβη εις τήν έπιθεώρησιν τών δια
φόρων μέσων, όσα μεταχειρίζονται διά νά εύκολύνωσι 
τήν αύξησιν της ευφορίας. «Σκοπός της γεωργίας 
εΐναι, ειπε, νά εύκολυνωμεν τό νά εϊσχωρήσωσι διά τών 
πόρων τοΰ χώματος τό άμμωνιακόν και άλλα! ουσία!, 
έξ ών συνίσταται ή ατμόσφαιρα. Αί ούσίαι αυται οχι 
μόνον συντελοΰν νά τρέφωσι τά άπορροφοΰντα αύτάς 
φυτα, άλλ’ άκόμη ένεργοΰν και εις τάς μ-ταλλικάς 
ϋλας καϊ τά ς κατασταίνουν ευδιάλυτους. Τό νά άφί- 
νουν άσπαρτα τά χωράφια δι’ εν ή καϊ πλειότερα έτη, 
δεν γίνεται δι’ άλλον σκοπόν, είμή διά νά έπισωρευ- 
Οώσιν εις τό χώμα αί ΰλαι όσαι είναι άναγκαΐαι διά 
νά έπιταχύνωσι τήν αύξησιν τών φυτών, τοΰτο άνα- 
λογει μέ εν κ ό π ρ ι σ μ α δ ιά  τ ο ΰ  ά έ ρ ο ς.

« Ας μεταοώμεν ήδη εις άλλο πολύ σπουδαιον άντι* 
κείμενον, το παραχωμα τών χλωρών χόρτων. Ή  κόπρος 
είναι εν τών cov ούκ άνευ εις τήν γεωργίαν. Ό λοι 
γνωρίςομεν εις τι συνίσταται, καί όλοι ήκούσαμεν άπό 
τούς γεωργούς ότι ούδεμια άλλη γα  ιοπαχυντική υλη 

•δύναται νά συγκριθη μετ’ αύτης. Δέν άντικρούω τήν 
περι κοπρίας άγαΟήν ύμών ιδέαν, έξ έναντίας σάς πα
ρακινώ νά οώσετε νεαν μέθοδον είς τήν παλαιάν, τήν 
όποιαν άκολουΟειτε. Ε λπ ίζω  νά σάς άποδείξω ότι άν 
ή κόπρος είναι ώφέλιμος εις τάς γαίας, δέν είναι μο-

λοντοΰτί μόνον αΰτη. Ήμποροΰμεν νά εΰρωμεν καί 
άλλα πράγματα τών οποίων τινά εΐναι μάλιστα καί 
καλλήτερα.

Είκοσι τόνοι τουρνέπης (είδος κράμβης) έσΟιόμενοι 
άπό τά πρόβατα έπί άγροΰ ένός στρέμματος, χωρίς 
νά δοθή είς ταΰτα άλλη τροφή, δίδουν όλιγωτέραν 
παχύτητα είς τήν γην, παρά όμοια ποσότης τοΰ αύτοΰ 
φυτοΰ, όταν κοπη καί παραχωΟή είς όμοιες έκτάσεως 
άγρόν. Ή  δέ γνώμη μου αΰτη έπιβεβαιοΰται άπό τήν 
πείραν καί οχι μόνον είς ένα τόπον, άλλ’ είς πολλούς.»

Β '.

ΠΕΡΙ TIJ2 ΕΚ. ΤΩΝ ΛΟΥΠΙΝΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΕΙΣ 

ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ.

1Γ μεγαλήτερα σημαντικότης τών λούπινων συνί- 
σταται έν γένει είς τήν διπλήν ιδιότητα, τό νά ήναι 
έν έκ τών χόρτων, άτινα πλειότερον βελτιόνουσι τήν 
καταστασιν τών άγρών, καί νά έπιτυγχάνωσιν είς τό 
πους τόσον πτωχούς, τόσον άμμώδεις καί ξηρούς, είς 
οποίους κάνέν άλλο χόρτον δέν βλαστάνει. Παράγον
τες οΰτω τό πρώτον χόρτον, έπΊτυγχάνομεν και τήν 
πρώτην γαιοπαχυντικήν ούσίαν.

Εις τάς έκ κίτρινου άμμου συνισταμένας γαίας έν 
τη Βρανοεμβουργη τής Πρωσίας, όπου άλλοτε εδώ 
κ έκει έφύοντο άΟλιά τινα χόρτα, καί εϊς τάς οποίας 
δέν ήδύνατο τις ν’ άποδώση ούδέ τό όνομα νομή, κατά τά 
τελευταία δέκα έτη καλλιεργοΰν εναλλάξ τά κίτρινα 
λούπινα, τά όποια παραχώνουν κατά τόν καιρόν τοΰ 
άνΟισματος, καί τήν σίκαλην, ήτις άπό Ιτους είς έτος



γίνεται χαλητέρα, ακολούθως άνεφύησαν ζα: έ'τερχ 
χόρτα και τό χώμα άπέβη κατάμαυρον άπό τήν φυτι- 
τικήν γην (humus). Τά λούπινα τά μετεχειρίσθησαν 
ώς παχυντικήν ύλην τών άγρών πρό; σποράν βρώμης, 
κριθής καί γαιομήλων.

Ό τα ν θε'λωσι νά μεταχειρισθωσι τά κίτρινα λού
πινα πρός πάχυνσιν τοΰ άγροΰ, τά παραχώνουσιν όταν 
ο: πρός τά κάτω λοβοί άρχηνοΰν νά μαυρίζουσι, τά 
οέ επάνω μέρη τοΰ χόρτου είναι είς πλήρη άνθησιν 
τά παραχώνουν δέ μέ τό άροτρον.

Ενίοτε μεταχειρίζονται τά λούπινα καί ώς χλωρόν 
χόρτον έν τώ μεταξύ καί άλλων χόρτων. Κόπτουν 
καθ’ ημέραν όσον χόρτον χλωρόν χρειάζονται έως είς 
τά μέσα τοΰ χειμώνρς.

Γ '.

Είς τά πέριξ της Φραγκφόρτης γεωργός τις άπο- 
λέσας τούς βόας του έκ τής περιπνευμονίας, δέν ήθέ- 
λησε ν’ άγοράση άμέσως άλλους. Ό σα λαθούρια Λοι
πόν καί τριφύλλια είχε σπαρμένα διά τροφήν τών ζώων 
του τά έπαράχωσεν είς τούς άγρούς, ό δέ σίτος τόν 
όποιον άκολούθως εσπειρεν έγένετο πολύ καλήτερος 
τών παρακειμένων, οιτινες έσπάρησαν είς άναπαυμένας 
καί κοπρίσμένας γαίας.

Είς τάς 'Ηνωμένας επαρχίας τής Άμερικήςόσοι έκ τών 
γεωργών δέν έχουν ζώα, είτε δι’ ελλειψιν τών είς τήν αγο
ράν αύτών άναγκαιούντων κεφα7^αίων, είτε δι’ ελλειψιν 
τών πρός φύλαξιν αύτών αρμοδίων ο ικ ο δ ο μ ώ ν ,  παραχώ- 
νουσι τό τριφύλλιον εις τούς άγρούς πριν άνθιση, ό δέ 
μετά τοΰτο σπειρόμενος σίτος γίνεται άξιολογώτατος.

}( 395 )( 

Λ'.

Ό  Κ. Ά νάλζης, διευθυντής τής Ό χενχείμης, παρα- 
χώσας είς τόν αγρόν χλωρόν τό χόρτον τοΰ τριφυλ- 
λίου του, επέτυχε νά θερίση σίτον καλήτερον, παρ’ 
όποιον ελαβεν άπό ομοιον άγρόν, όντα άνάπαυμα καί 
κοπ ρισμένον.

Ε'.

Ό  διδάκτωρ Έϊνχόρν εκαμεν υπολογισμόν τοΰ είς 
τούς κίτρινους θερμούς, λούπινα (lupin janne) περιε
χομένου άζώτου, καί εδρεν ότι τό χόρτον τοΰτο π ε 
ριέχει πλειότερον άζωτον παρά τήν κόπρον τών ζώων. 
Λόγω λοιπόν τοΰ άζώτου εν κόπρισμα διά λούπινων 
ειναι καλήτερον παρά κόπρισμα μέ συνήθη κοπριάν 
προσθετει όμως ότι ή κόπρος τών ζώων, έκτός τοΰ 
άζώτου, περιέχει καί μεταλλικάς ουσίας, αναγκαίας 
είς τήν βλάστησιν καί προαγωγήν τών φυτών, περισ
τεράς παρά τά κίτρινα λούπινα. ’Εν τοσούτω, καί ώς 
πρός τάς μεταλλιχάς ουσίας, τά κίτρινα λούπινα πε- 
ριεχουν πλειοτέοας παρά τά λοιπά φυτά, όσα μετα
χειρίζονται είς κόπρισμα, διά τοΰτο είναι καί ώφελι- 
μώτερα. Αί ρίζαι των είσδύουσαι είς τό βάθος ελκουν 
τάς ΰλας ταύτας άπό τό χώμα τό κατωτέρω τοΰ καλ
λιεργούμενου, ώς πράττει τοΰτο καί ή μηδική πόα 
(τριφύλλιον), καί τάς φέρουν είς τό ανωτέρω στρώμα 
τής γης, όπου χρησιμεύουν οιά νά καταστήσωσιν άφθο- 
νωτέραν τήν καρποφορίαν φυτών, τά όποια δέν ήτο 
δυνατόν νά έλκύσωσι ταύτας άπό τό βάθος τής γης.

Τά κίτρινα λούπινα μεταχειρίζονται και πρός τρο



φήν τών προβάτων κόπτουσι το χόρτον τοΰτο, και, 
άφοΰ στεγνώση, το συσσωρεύουσιν είς σωρούς τεσσά
ρων μέτρων περίπου υψους καί πέντε πλάτους· καί 
το σκεπάζουσι μέ καλαμιάν σίτου εχουσαν ένός μέτρου 
πάχος* μ~τά εξ εως όκτώ εβδομάδας τό γόρτον τοΰτο 
γίνεται κατάλληλον πρός τροφήν τών προβάτων.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΞ ΑΣΦΟΔΕΛΩΝ (ΣΦΕΡΔΟΥΚΛΙΩΝ 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΡΑΚΙΟΥ)

Η  άσθενεια τών άμπέλων έκαμε νά ζητήσωσιν άλλα 
προϊόντα πρός κατασκευήν πνεύματος (ρακίου), εν τών 
οποίων υπήρξε καί ό άσφόδελος, (σφερδοΰκλι). Ή έ ξ α -  
γ ω γή  αύτοΰ τοσοΰτον μάλλον ωφέλιμος άπέβη, καθό
σον, ένώ προμηθεύεται ΰλη πρός κατασκευήν πνεύμα
τος , καθαρίζεται καί ή γή  άπό τό φυτόν καί καθίσταται 
καταλληλοτέρα πρός καλλιέργειαν. ’Ιδού τ ί  λέγεται 
περί αύτοΰ είς γαλλικάς γεωργικάς εφημερίδας.

« Αί ρίζαι τοΰ φυτοΰ τούτου, έξαχθεΐσαι τής γής  
κατά τόν δεκέμβριον, περιεΐχον 18 τοις έκατόν ύλην 
επιδεκτικήν νά μετασχηματισθή είς ζάχαρην όμοίαν 
μέ τήν τής σταφυλής διά τοΰ μέσου τής θερμάνσεως 
καί τών οξέων. Κατασκευάζεται δέ πνεΰμα διαυγές 
καί εύάρεστον είς τήν γεΰσιν καί είς τήν οσφρησιν, 
διά τών εξής τρόπων.

1. Νά πλυθώσιν αί ρίζαι· 2· νά συνθλασθώσιν ό'χι 
τόσον πολύ διά λίθου, όποιος ό τών ελαιοτριβείων. 3* 
νά έκθλιφθώσι διά πιεστηρίου έως νά έξέλθη ύγρόν 
έως 60  ή 65 τοις έκατόν, δεικνύον δέκα ή δώδεκα 
βαθμούς τοΰ άραιομέτρου τοΰ Βωμαίου· 4. Νά τεθή 
τό ύγρόν είς βουτσία. ΐ ό  ύγρόν τοΰτο, άναλόγως τών

ριζών έξ ών παρήχθη, έ'χον φυσικά ζαχαρώδη ούσίαν, 
έρχεται είς άναβρασμόν, όταν εύρίσκεται είς θερμοκρα
σίαν 25 εως 30 βαθμών, ή ά.7λως πρέπει νά μορφώ- 
σωσι κατ’ άρχάς τήν ζάχαρην διά τοΰ άναβρασμοΰ καί 
τής είς τό θερμόν ύγρόν προσθήκης μικρας ποσότητος 
θείϊκοΰ όξέος, έπειτα νά πρόκαλέσουν τόν άναβρασμόν 
βάλλοντες έν αύτώ ζύμην έκ’βίρας.

5. Νά εύγάλουν τό πνεΰμα μέ τά άγκεΐα, μέ τά 
όποΐα συνήθως εύγάζουσι τό οινόπνευμα άπό τά κρα- 
σια ή τά  τ ζ ί π ο υ ρ α .  Έ κατόν  λίτραι τοιούτου εις 
άναβρασμόν ύπάρχοντος ύγροΰ παράγουν όκτώ λίτρας 
πνεύματος. Ε πειδή  αί ρίζαι τοΰ άσφοδέλου δέν δια
τηρούνται κα7^ώς, καί μάλιστα όταν ήναι κτυπημέναι 
άπό τά έργαλεΐα τών έξαγόντων αύτάς έργατών, πρέ
πει νά τάς μεταχειρισθή τ ις  όσον ενεστι συντομώτερον.

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΟΠΝΕΥΛΙΑΤΟΣ.

Ό τ α ν  τά κεράσια ώριμάσωσι καλώς, τά συνάζουν 
τό πρωί είς καιρόν στεγνόν, καί άφοΰ σηκωθή ή δρό
σος, κόπτουν μόνον τον καρπόν, άφίνοντες τάς ούράς 
ί ί ς  τό δένδρον. Άφοΰ συναχθοΰν τά κεράσια τά βάζουν 
είς κάδην, ή είς βαρέλιον μή ε /ον  φ ο ύ ν  τ ω μ α  άπό 
τό εν μέρος, επείτα τά άφίνουν εξ έβοομάοας έως δύω 
μήνας διά νά β ρ ά σ ο υ ν .  Ό τ α ν  τό βράσιμον φθάση 
εις τόν άνήκοντα βαθμόν, τό όποιον γνωρίζεται άπό 
τούς άφρούς, οιτινες σχηματίζονται καί κινούνται είς 
τήν επιφάνειαν τής κάδης ή τοΰ βαρελιού, καί άπό τό 
πλήθος τών ζωυφίων τά όποΐα περιτριγυρίζουν έπ’αύ
τών, έπιχειροΰν νά τά κατασκευάσουν πνεΰμα (νά τά 
εύγάλουν ρακί) διά τών συνήθων μέσων.



Διακόσιαι οκάδες κερασιών ούτω διατεθειμένα!, οί- . 
δουν τριάκοντα όκάδας κερασόπνευμα· αί δύω πρώτα! 
όκάο.ς έχουν πλειότερον πνεΰμα, άλλ1 αί δύω τελευ
ταία! έχουν όλιγώτερον Ινούμεναι όμως όμοΰ άποτε- 
λοΰν τόν βαθμόν 2 J ,  όστις είναι ό κατάλληλος πρός 
χρήσιν.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΪ1ΣΕΩ2 ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΤ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΠΚΩΝ.

Ό  σπόρος διά νά διατηρηθη αβλαβής, πρέπει νά φυ- 
λάττετα ι εΐς δωμάτιον, κείμενον πρός άρκτον, καί 
άνεπίοεκτον μεταβολών της θερμοκρασίας· δέν πρέπει 
δέ νά ήναι ουδέ υγρόν, διότι ή υγρασία γεννώσα μ ο ύ 
χ λ α ν  έπί τοΰ σπόρου γίνεται αιτία άσθενείας είς τοΰς 
έξ αύτοΰ γεννηθησομένους σκώληκας, μάλιστα, άν έπί 
πολύ διαμείνη είς τοιοΰτον μέρος, χάνε! όλοτελώς τήν 
γονιμότητά του (δέν άνοίγει). Δέν πρέπει δέ νά ηναι 
καί ύπερβολικόν ψύχος, όποιον επιφέρει πάγον. Ή  
θερμοκρασία τοΰ δωματίου πρέπει νά ήνα! 14 έως 15 
βαθμών τοΰ θερμομέτρου τοΰ 'Ρεωμύρου.

Έ ά ν  ό σπόρος ήναι κολλημένος είς τά π α ν  ί α ,  
όπου τόν έγέννησαν αί ά ν - α μ έ λ α ι ,  άρχει  νά ένώση 
τις  τάς τέσσαρας άκρας τοΰ πανίου μέ μίαν καρφίτζαν, 
καί νά τό κρεμάση άπό σύρμα σιδηροΰν. Έ άν  ό σπό
ρος έξεκόλλησεν άπό τό π α ν ί ο  ν , πρέπει νά τόν άπο- 
θέση είς κ ο υ τ ι ά ,  τών οποίων ό πάτος νά ήναι άπό 
κ α ν ά β ε ι ο - ν  (canevas) ώς τά κόσκινον, τό δέ βάθος 
αύτών νά μήν ήναι πλειότερον τών τεσσάροιν ή πέντε 
χιλιοστών τοΰ μέτρου. Τά κοοτία ταΰτα πρέπει νά 
σ/.επασθώσι μέ ομοιον κανάβειον, καί νά κρεμασθώσιν

είς τρόπον ώστε οί π ο ν τ ι κ ο ί  νά μήν δύνανται νά 
τόν βλάψωτιν. ,Λπό καιρόν είς καιρόν παρατηρούν 
μήν έπειράχθη ό σπόρος άπό ζωύφια, ύγρασίαν ή ά λ 
λας αίτιας. Ούτω πρέπει "νά φυλάττετα ι ό σπόρος 
καθ1 όλον τό χειμώνα* όταν όμως ή Οερμότης αύξηση 
καί φθάση είς τόν 15 βαθμόν, τότε τόν σπόρον πρέπει 
νά τόν μεταφέρη τ ις  είς ύπόγειον, άερικόν όμως καί 
στεγνόν, όπου νά τόν φυλάξη έως ού έλθη ό καιρός 
τοΰ άνοίγματος.

Ό τ α ν  ό σπόρος δέν ήναι καλός, οι έξ αύτοΰ γεννώ- 
μενοι σκώληκες ύποπίπτουν είς άσθενείας καί κατα- 
στοέοοντα;.ι ι

ΠΩΣ Ν' ΑΠΟΚ.ΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΟΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΟΝ ΘΕΛΕΙ.

«Γεωργική τις  έφημερίς αναφέρει άνακάλυψίν τινα 
αρκετά ουσιώδη, διά τήν γεωργίαν· είνα! δέ αύτη πώς 
νά παράγη όπωροφόρον τί δένδρον χωρίς νά μεταχει- 
ρισθη τήν έγκέντρισιν. Λαμβάνε! τ:ς ένα καλόν βλα
στόν μηλέας ή άπιδέας κτλ . τόν .οποίον έμπήγει είς 
έν γαίόμηλον, καί ούτω βαλμένον είς τό γαιόμηλον 
τόν φυτεύει είς τήν γην, είς τρόπον ώστε τέσσαρα 
έως πεντε δάκτυλα μόνον νά έξέχη τής έπιφανείας 
τής γης  ή κορυφή τοΰ βλαστού. Έ ν τό ς  όλίγου ό 
βλαστός κάμνει ρίζας, βλαστάνει καί καταντά νά γένη 
ώραιρν δένδρον, καί καρποφορεί άξιόλογα.

ΙΧΘΤΕΛΑΙΟΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣ 

ΠΑΧΤΝΣΙΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ.

Νέα εφαρμογή τοΰ έκ τοΰ ήπατος τοΰ σιλούρου 
(μουρούνας) κατασκευαζομένου ελαίου, έγένετο εν Ά γ -
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-{Χία, τήν οποίαν πρέπει ν! άναγγείλωμεν διά τό πε
ρίεργέ ν.

Κατά προτροπήν ίατροϋ τίνος είς κτηνοτρόφος με- 
τεχειρίσθη τό έλαιον τοϋ ήπατος τοϋ σιλούρου διά νά 
έπιταχύνη τήν πάχυνσιν τών κτηνών του· εδιδε δέ πρός 
μέν τούς χοίρους δύω ούγκίας καθ’ημέραν, καί όσην 
άλλην τροφήν ευχαριστούντο νά φάγωσιν, είς τά  πρό
βατα μίαν ούγκίαν, καί είς τά  μοσχάρια 1 1 |4 .

Οί χοίροι, πρό; ούς έδίδετο τό έλαιον, έτρωγαν 
όλιγωτΕραν τροφήν άπό τούς άλλους, είς ούς δέν έδί
δετο τό έλαιον, καί έπάχυναν πλειότερον, καί έπωλή- 
Οησαν είς πολύ καλητέραν τιμήν είς τάς αγοράς τοϋ 
Λονδίνου, διότι τό κρέας ήτο στερεόν καί σφικτόν. Ε ίς 
τά  πρόβατα τό άποτέλεσμα άπέβη μαλ'λον εύχάριστον. 
Τό πάχος ήτο πολύ ?'.ευκόν, καί τό κρέας έλαφρόν 
καί εύπεπτον. Ή  έλαφρότης μάλιστα έκίνησε τήν 
περιέργειαν τών κρεοπωλών, οΐτινες παρετήρησαν ότι 
τό βάρος τοϋ κρέατος δέν ήτον άνάλογον μέ ό'σον 
έδε ι χν εν ή Ο ε ωρ ία τ ου.

Ό  τρόπος δέ, καθ’ ον έδιδον τό έλαιον είς τά  ζώα 
ήτον ό έξης· διά τά  μοσχάρια, τό άνακάτοναν μέ π ί- 
τυρα καί ψιλοκομμένα άχυρα· διά τούς χοίρους, τό 
έβαζαν όμοϋ μέ τά ς  ξηράς τροφάς των, διά τά  πρό
βατα δέ έβρεχαν είς τό έλαιον κουκκιά τριμμένα.

Μ εγαλητέρα δόσις άπό τήν ανωτέρω σημειωθείσαν 
αποβαίνει επιβλαβής, διότι ταράττει τήν χώνευσιν, καί 
τό πάχος γίνετα ι κίτρινον καί λαμβάνει γεϋσιν ιχθύος.


