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ΠΕΡΙ TOT ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΟΜΟΪ.

Προ πολλοΰ καιροΰ ώμιλήσ^μεν .τυρί τοϋ περί άπο- 
γραοής νόμου άποόείξαντες ά?1 έ-ός μέν τήν ένυπάρ- 
χσ υσ αν  είς τάς βά'εις τοΰ νόμου αδικίαν, ά'̂ ’ έτέρου 
δέ τάς περί. τήν εκτελεσιν αύτοϋ γινομένας παρανο
μίας. ΙιςεΟεσαμεν τά αποτελέσματα καί της αδικίας 
ταυτης και τών παρανομιών, τα όποια άτ.έβ ;σαν είς 
τήν κοινωνίαν ολέθρια, of ότι έπλήΟυναν τήν Ληστείαν 
οιά τών οραπετεύσεων και λειπ ταμιών. Ά λ λ α  δυστυ
χώς .' οωνή υμών όέν είσηκούσΟη, ό νόμος εξακολου
θεί  νά ύπάρχη ό ίόιος καί ό αριθμός τών στι ατευσί- 
μων τοϋ ένεστώτος έτους ώυίσΟη ανώτερος τοΰ τών 
προλαβοντων ετώ ν έκ τούτου όχι μόν;ν τά άποτελέ- 
σμα ·α θέλουν έςακολουθεΐ καταμαστίί,οντα ά^ιαχοπως 
τήν Ελλη <ικην κοινωνίαν· άλλ1 άκόμη είναι ίτ_ο; κίν- 
ουνος κζί νά πλεονασωιι. Νότε θέλει σταματήσει τό 
κακόν τοΰτο; Ποτε Οελει γένει σκέψις περί βελτιώ- 
σ^ως τής καταστάσεως μεγάλου άριΟμοΰ ανθρώπων, 
τους όποιους με τήν μεγάλη τέραν άπανθρωπίαν προσ- 
φερομεν θύματα ύπερ τής σωτηρίας καί διατηρήσεως 
τοΰ όλου τής-κοινωνίας; Μέσον θεραπείας έπιδιώκον- 
τες πάντοτε Οελομεν καί πάλιν καί πολλάκις ομιλή
σει περι τοΰ σπουοαιοτατου τούτ υ, καθ’ ήρ.ας, άντι- 
κειμ,ένου Έαν είς τόν πολιτισμένον κόσμον εύρέΟη- 
σαν άνθρωποι, οίτινες καμπτόμενοι άπό τά δεινά, εις
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τά όποια υποβάλλονται τά κτήνη ύπό άσπλάγχνων 
καί άνηλεών ιδιοκτητών, καί κινούμενοι άπό συμπά
θειαν προς ταΰτα άδίκως πάσχοντα, συνέστησαν εται
ρίας οιά νά άπα?>7.άξωσιν αυτά άπό τήν κακήν μετα- 
χείρησιν τών κυρίων των, καί κατώρθω.σάν νά πλου
τίσω σι τους ποινικούς κώδηκας μέ τήν προσθήκην νέων 
νόμων κολαζο'ντων τήν πρός τά  κτήνη άσπλαγχνίαν, 
βελτιώσαντες ούτω τήν κατάστασιν αύτών, δύναται 
νά λογισΟή παράξενον, άν ήμεις ΰψώσαμεν τήν φωνήν 
ήμών ύπέρ άνΟρώπων, τούς όποιους ή δύναμις του ό
λου τής κοινωνίας καταδικάζει αδίκως είς τό νά γέ-  
νωσιν αύτοί θύματα ύπέρ τοΰ ολου μέ Ουσίαν τής ζωής 
καί τών συμφερόντων των;

Ή  ύπεράσπισις τής κοινωνίας άνήκει έν γένει εις 
όλα τά μέλη αύτής. Έ καστος  πρέπει νά συντελέση 
είς τοΰτο. Δέν άρκεΐ δέ τό νά υποβάλλεται μόνον έ 
καστος είς τήν κλήρωσιν, μέ τό αποτέλεσμα δέ τής 
κληρώσεως τό βάρος μέν ολον νά π ίπτη  είς τό εν μ έ 
ρος, τό κληρουμενον, ή ώφελεια δέ ό7.η εϊς τό έτερον 
τό μή κληρωθέν τοιουτος νόμος πρέπει νά θεωρηθη 
ώς στηριζόμενος είς τάς βάσεις της λ ε ο ν τ ε ί ο υ  
σ υ μ φ ω ν ί α ς .  Έ άν  δέν πρόκηται όλα τά μέλη τής 
κοινωνίας νά ύπηρετήσωσιν αύτήν . ώς στρατιώται ε
ναλλάξ, οπζρ είναι τό δικαιότερον >.αί κχταλ7.η7,ότε- 
ρον, τούλάχιστον, έπιβαλλομένου τοϋ βάρους είς τινας 
ρ,όνον, οιτινες ώς έπί τό πλεΐστον είναι οί όλιγώτερα 
έν τή κοινωνία έχοντες αγαθά, είναι δίκαιον ν’ άπο'δο- 
Οώσι καί ώρελήματα τινά πρός αύτούς είς άντιστάθ- 
μισιν καί ίκανοποίησιν. Οί κτηματία ' καί πλούσιοι, 
οιτινες ώφελοΰνται πλειότερον έκ της έν καλή τάξει

διατηρήσεως τής κοινωνίας καί οΐ'τινες πλειότερα θέ
λουν άπολέσει άγαΟά, άν αύτη καταστραφή, αύτοί, 
διαφεύγοντες μάλιστα συνήθως τά  δίκτυα τοΰ νόμου 
τή ς  κληρώσεως διά πολλών μέσων· δέν ήτο αρά γε  
δίκαιον νά χορηγώσιν άποζημίωσίν τινα είς τούς άπα- 
γομένους είς τ/;ν στρατιωτικήν υπηρεσίαν κληρούχους; 
Διά τ ί  ό κληρούμενος ν’ απομακρύνεται έπί τετραετίαν 

TrctTptoo^ Toiij τών γονέων, τώ ν συγγενώ ν xcu 
τών φίλων του-, Διά τ ί  νά στερήται τάς έκ τής τε- 
τραίτοϋς έργασίας του ώφελείας υπηρετών τήν κοινω
νίαν; Διατί, όπερ είναι και τό μεγαλήτερον, νάπροσ- 
φέρη καί τήν ίδιαν του ζωήν ύπέρ τών συμφερόντων 
τής κοινωνίας, καί νά άφίνη είς απορίαν καί απελπι
σία; σύζυγον καί τέκνα (διότι πολλάκις συμβαίνει νά 
εχωσι τοιαΰτα, οιά τήν συνήθειαν τοΰ νά ύπανδρεύω- 
σιν οι γονείς τά τέκνα των είς νεαράν η λ ικ ία ν )  ή γο 
νείς πτωχούς καί άόυνατους; Έ άν  ύπάρχη νόμος έ- 
πιοάλλων τοϋτο, μήπως οί συντάξαντες τόν νόμον 
t-οΰι,ον οέν ήσαν άνθρωποι; Μήπως ό,τι ούτοι έπρα- 
ξαν κακόν, δέν δύνανται άλλοι νά τό έπανορθώσωσιν; 
Έ ά ν  όμοιος νόμος ύπάρχη καί είς άλλα καί μάλιστα 
προωδευμένα εϊς τόν πολιτισμόν κράτη, όπερ είναι τό 
καταφυγιον τών άνευ διακρίσεως παραδεχόμενων παν 
ό',τι υπάρχει είς τά έθνη ταΰτα^ μήπως τοΰτο άποδει- 
κνύει, ότι ουτος είναι αλάνθαστος ;■ Δέν βλέπομεν πό- 
σαι βελτιώσεις γίνονται καθ’ ημέραν είς τούς νόμους 
και αυτών τών προ πολλών αιώνων πολιτισμένων κρα
τώ ν ;  Επειτα, άν τοιοΰτος στρατολογικός νόμος διατη- 
ρήται είς τινα κράτη, έκεΐ διατηρείται ΐσως, διότι δέν εί
ναι εύκολος ή μεταβολή, ώς προσβαλλομένων δι’αύτής
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τών συμφερόντων τάξ-.ώς τίνος, ή τ ις  ήμπορεΐ νά έ'χη 
τοσαύτην δύναμιν έν τη κοινωνία εκείνη, ώστε νά μήν 
παραδεχθή τοιαύτην μεταβολήν, ά λ λ ’ οι Έ λληνες, με
ταξύ τών οποίων ούδ ίχνος πρός διάκρισιν τάξεων υ
πάρχει, οέν είναι άτοπον νά παραδεχθώμεν καί νά οια- 
τηρώμεν νόμον στηριζόμενον έπι τοιούτων αδίκων καί 
αντικοινωνικών βάσεων ; Έ ά ν  λοιπόν ένυπάρχη είς τόν 
νόμον ή αδικία, τήν οποίαν χαταδεικνύομεν, διά τ ί  νά 
μήν τήν θεραπεύσώμεν; Τ ίς  οέ δύναται νά άρνηθή τήν 
αδικίαν ταύτην τοΰ νόμου ; ΈπικαλούμίΟα καί πάλιν 
τήν προσοχήν τοΰ υπουργείου, καί τών Βουλευτικών 
σωμάτων, ιδίως δέ τοΰ [/.άλλον έκ τής 'ιατηρήσεως 
τοΰ νόμου -πάσχοντος λαοΰ τής Ε λλάδος· προτείνο- 
μεν δέ θεραπείαν όποιαν καί άλλοτε είπομεν. Έανδέν ή 
ναι δυνατόν νά ύπηρετώσιν άπαντες στρατιωτικώς τήν 
πατρίδα δι’ ώρισμένον τινά χρόνον, ώς είς εν τών προ· 
λαβόντων ήμών φυλλαδίων είπομεν, τούλάχιστον, γ ι 
νόμενης τής κληρώσεως, ό λαμβάνων τόν υποχρεωτι
κόν άριθμόν νά λαμβάνη είς άποζημίωσιν παρά τοΰ 
δήμου ή παρά 'ώ ν  λοιπών κληρούχων έξακοσ'ας δραχ- 
μας, τάς οποίας, έάν μέν εύχαριστήται καί δύναται ό 
ίδιος νά υπηρέτηση στρατιω τικώ ς, νά διαθέτη ύπέρ 
έαυτοΰ· έάν οέ δέν θέλη νά υπηρέτηση, νά οίδη ταύ
τας είς άντικατάστασιν ετέρου. Ό σ τ ις  εύχαρίστως 
προσέρχεται είς τόν στρατόν, δύναται καί όγλίγωρα 
νά διδα^Οη καί προθύμως νά υπηρέτηση, όστις όμοις 
φέρεται είς αύτόν άκουσίως καί δέσμιος, ώς κακούργος, 
ποτέ δεν ήμπορεΐ νά κατασταθή πρόθυμος καί πιστός 
στραστιώτης, συναισθανόμενος τήν γενομέ/ην αύτώ α
δικίαν παρά τ3ϋ νόμου, ούδέ. θέλει ευχαρίστως ύπη-

ρετήσει κοινωνίαν, ήτ ίς  άναγκάζει αύτόν νά καταστα
θή θΰμα ύπέρ αύτής, καταστρεφομέ-^ων όλων τών οι
κιακών του συμφερό'των άνευ :ύδαμιάς ίκανοποιήσεως. 
Έ άν δέ τ έ  άττοτ^/νέσματα τής δυσαρεσκείας ήναι δρα
π ετεύ σ ε ι  καί λειποταξίαι έν καιρώ ομαλών περιστά-t ι t ι
σεων, τ ί  πρέπει να πζριρέ'*7] τ ις  έν περ&πτώ:>ει άνω- 
μαλιών, εσωτερικώ; ταραχών, εμφυλίων πολέμων κα) 
άλλων  όμοιων περιστάσεων ;

Δέν είναι μόνον τοΰτο τό μέρος τοΰ νόμου, όπερ 
άίταίτεΐ τήν οποίαν έξιθεσαμεν διόρθωσιν, υπάρχει καί 
άλλη όχι όλιγώτερον σπουδαία, περί τής οποίας θέ
λομεν έν παρόδφ ομιλήσει έπί τοΰ παρόντος έχοντες 
σκοπόν νά κάμωμεν λεπτομερεστέραν άκολούίως άνά- 
πτυξιν.

Ό  στρατιώτης καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής τετρα
ετούς υπηρεσίας του, τίποτε παρά τήν στρατιωτικήν 
έξάσκησιν, δέν μανθάνει πλειότερον. Είναι αληθές ότι 
τινες τών στρατιωτών ήδυνήθησαν νά μάθωσιν ολίγα 
γράμματα, άλλα τοΰτο ήτον αποτέλεσμα τής ιδίας 
αύτών προθυμίας. Ή  κυβέρνησις δέ» ε'χει έπιβεβλη- 
μένην είς τούς στρατιώτας τήν ύποχρέωσιν τοΰ νά δι
δαχθώ ιι γράμματα, καί ν’ άποκτήσωσ; καί άλλας συν- 
τελεστικάς πρός τόν κοινωνικόν βίον γνώσεις, δ;’ ών 
νά βελτιώσωσι τήν ήθικήν αύτών κατάστασιν, καί έ- 
πανερχόμε ό ι  εις τάς πατρίδας των νά δια'ώσωσιν καί 
είς τούς λοιπούς συμπολίτας των παράδειγμα π ο λ ιτ ι 
σμού καί εύνομίας. ’λ λ λ ’ ό,τι νομίζομεν μεγαλήτερον 
αδίκημα είς τούς στρατιώτας τούτους, καί μάλιστα είς 
τούς όσοι έχουν τήν προθυμίαν νά έξακολουθήσωσι διαρ- 
κώςτό στρατιωτικόν στάδιον, είναι τόνάμήχορηγώ σιν



είς αύτούς μέσα έκπαιδεύσεως τοιαΰτα, ώστε μετά τίνα 
καιρόν νά δύνανται νά προβώσιν εις τήν τάξιν του ά- 
ξιωμχτικοϋ, Ε ΐς τήν Ε λ λ ά δ α  δπου προνομιούχο: τά 
ξεις δέν ύπάρχωσιν, εΐς τόν στρατιώτην εΐναι ανοικτόν 
τό στάίΐον νά προβή μέχρι καί αύτής τής βαθμιδος 
τοϋ στρατηγού, έάν εχη τά άπαιτούμενα προτερήματα. 
Ά λ λ ά  πώς ν’ άποκτήση τάς αναγκαίας γνώσεις, 
όταν ούδεμία περί τούτου πρόνοια έλήφθη; Νομίζομεν 
καθ’ υπερβολήν άδικον είς τόν στρατιώτην, έάν εχη 
προτερήματα καί ιδιότητας ίκανάς διά νά προβή, νά 
μήν τοΰ χορηγηΟώσιν άνάλογα πρός τοϋτο μέσα. Ε ί
ναι άδικον αύτός μέν νά μένη αιωνίως στρατιώτης, νά 
έπιβάλωνται δε άξιωματικοί διδασκόμενοι είς τό στρα
τιωτικόν σχολεΐον, καί μάλιστα δαπάνη τής εξουσίας. 
Τό μέτρον τοϋτο είναι καί άδικον καί έξαιρετικόν τρό
πον τινά ύπερ μιας τάξεως άνθρώπων, τήν ο
ποίαν έκτρέφουσι και έκπαιδεύουσι δημοσία δαπάνη, 
καί τήν όποιαν τελευταιον έπιβάλουν καί έπί τοϋ στρα
τού. Ή  εις τά στρατιωτικά σχολεία έκπαίδευσις εί
ναι απαραίτητος, τό όμολογοΰμεν, άλλά διά τό μη
χανικόν αόνον, καί τό πυροβολικόν, οπερ ά π α ιτε ΐ έ ξ ι— 

διασμένας γνώσεις· όσα δέ άναγκαιοϋν είς τούς άξιω- 
ματικούς τοΰ πεζικοΰ καί τοϋ ίππικοΰ νομίζομεν ότι 
δύνανται νά τά  διδαχθώσι καί άπλοι στρατιώται, έάν 
ε'χωσίν εύφυίαν τινά πρός ταϋτα. Πρ οτείνομεν λοιπόν 
νά συστηθή σχολεΐον στρατιωτικόν, έντός έκάστου 
τάγματος ,  είς τό όποιον άναγκαιως νά ύποβάλωντσ! 
όλοι οι στρατιώται, κατ’ άρχάς μέν διδασκόμενοι γρ α 
φήν, άνάγνωσιν, άριθμητικήν καί κατήχησή, καί ό,τι 
άλλο' κριΟή αρμόδιον, άκολούθως- δέ -ό' μέν στρατιω-

τη ς  νά διδάσκεται όσα πρέπει νά γνωρίζη ό δεκανεύς, 
ό δεκανεύς νά διδάσκεται όσα πρέπει νά γνωρίζη ό 
λοχίας καί οί λοιποί ύπαξ'ωματικοί, ουτοι δέ τε7>ευ- 
ταΐον, όσα πρέπει νά γνωρίζουν οί άξιωματικοί, ώστε 
ό στρατιώτης, εχων πρό οφθαλμών τήν πρόοδον ταύ
την, νά φροντίζη ν’ άποκτα πάντοτε γνώσεις άνωτέ- 
ρας. ’Ό χ ι  μόνον δέ έπιτυγχάνων τόν βαθμόν τοϋ άξι- 
ωματικοϋ έκπληροΐ αύτόν άξίως, άλλά καί μή επ ιτυ
χών αύτόν καθίσταται πολύ καλήτερος είς τήν κοι
νωνίαν, παρ’ά /  δέν είχε τάς γνώσεις ταύτας. Τοιαύτη 
έκπαίδευσις, ένω είναι άναγκαιοτάτη καί ώφελιμωτά- 
τη ,  δέν άπαιτεΐ καί κάνέν έξοδον, διότι τήν διδασκα
λίαν ταύτην δύνανται νά ένεργώσιν αξιωματικοί καί 
ύπαξιωματικοί άνήκοντες είς τό ίδιον σώμα.

Π ΕΡΙ ΑΝ Α ΤΡΟ Φ Η Σ ΤΩΝ ΠΑΙΛΩΝ.

(Μετάρρατις έκ τοϋ γαλλικού.)

Είμαι εντελώς πεπεισμένος, ότι ή άνατροφή δύνα- 
ται ν’ άρχιση άμα τό παιδίον βλέπει καί έννοεΐ· μέ 
τήν λέξιν δέ έννοεΐ θέλω νά εϊιιω τό νά καταλαμβάνη 
τουλάχιστον μέ σημεία, έάν όχι διά τής ομιλίας. Έ 
χω  βεβαιότητα, ότι τό παιδίον δύναται άπό τής επο
χή ς  ταύτης ν’ άποκτήση καλάς ή κακάς έξεις, μέ 
μεγίστην ευκολίαν, κατά τήν επιμέλειαν καί τήν διεύ- 
θυνσίν, τήν όποιαν θέλουν δώσει είς αύτό.

Τό παιοιον, όταν θέλη νά τοϋ δώσουν κάνέν πράγμα, 
φωνάζει, και τοϋτο είναι ό πρώτος τρόπος τοϋ νά έ- 
ξηγήση τήν θέλησιν του. Σπεύδουν, ώς έπί τό πλει- 
στον, νά θεραπεύσουν τήν έπιθυμίαν του, Συρόμενο?



άπό τό ένστικτον, διότι, κατά τήν άρχήν ταύτην, μό
νον τό ένστικτον ενεργεί έν αύτώ, έναγκαλίζεται τό 
μέσον τοΰτο και τό μεταχειρίζεται καθ’ υπερβολήν. 
Έ π ιτυγχάνον  ούτως, αποκτά πλέον τήν έξιν, <ωστε 
δέν είναι τρόπος νά τήν έγκαταλείψη, τουλάχιστον 
διά πολύν καιρόν, ή μέγρ ις  ου, αναπτυσσόμενων τώ* 
αίσθήσεών τον, άποκτήση νέας άπαιτήσεις, καί χρεια- 
σΟώσι διάφορα μέσα περιστολής.

Ά λ λ ά  δέν πρέπει νά ήναί τ ις  άπατημένος· δταν ή 
πρώτη αΰτη ηλικία παραμεληθή, αί δυσκολ’αι πληθύ- 
νονται εις τό μέλλον, καί τά σφάλματα γίνονται 
πολυαριθμότερα.

Κάνέν ελάττωμα δέν πρέπει νά λογίζεται μικρόν* 
πάσα κακή έξις φέρει μεΟ’ έαυτής τόν καρπόν της. 
‘Ο παράσιτος μυκης (μανιτάρι) αρχίζει άπό λευκόν 
τ ι  σημεΐον, μεγαλύνεται δμως, ύψοΰται, εκτείνεται 
και περιέχει ουσίας φχρμακεράς, αι όποΐαι έξαπλοΰν 
ται έπι της περί αύτόν γης  και δια δίδουν σπέρματα 
φαρμ κερά. "Εν ελάττωμα γέννα πάντοτε εν η πολλά 
άλλα, διότι κατά φύσιν δλα τά  πράγματα  τείνουν εις 
τό νά άνχ,γε νώνται καί νά πληθύνωνται. Καί τά ηθι
κά φυτά ομοιάζουν τό γενικόν σύστημα· άνάγκη λοι
πόν ή να τά περιποιηθη τις, ή νά τά καταστρέφη έκ 
πρώ της άρχής.

Κάνέν ελάττωμα δέν πρέπει νά τό με^αχειρισΟη τις  
μ ’ άδιαφορίαν ολίγη επιμέλεια καί ολίγη προσοχή 
θίλει αποδείξει τήν ορθότητα της σκέψεως ταύτης.

*.\ς μήν είπη τ ις  δτι, κατά τήν πρώτον ηλικίαν, τό 
παιδίον δέν δύναται νά όδηγηθη άπό τ ά ;  προώρους 
ταύτας διδασκαλίας. ’Επαναλαμβάνω νά είπω δτι, και

άν ύποθέσωμεν δτι δέν άνεφάνη έν αύτώ ούδ’ ή πρώτ^ 
άληΟής λάμψις της νοήσεως, μόνο/ τό ένς-ικτον άρκεΐ, 
ώς προφανέστατα παρατηροϋμεν τοΰτο είς τά ζώα.

Είδα σκύλον τινά γαυγίζοντα καί δρυόμενον οχι 
μό^ον διά νά τοΰ δώσουν δ,τι τοΰ ήτον άναγκαΐον, 
άλλα διά νά άσχολώνται μετ’ αύτοΰ. ‘Ο ίδιος ουτος 
σκύλος, μεταξύ πολλών άλλων έξεων, ειχε καί τό νά 
μήν 0·λη να πίνη νερόν, είμή διά χουλιαρίου, τόν ό 
ποιον ό διατρέφων αύτόν τοϋ έπαρουσίαζεν εύαρέστως. 
Ά πο /ω ρ ισθε ίς  δμως μετά ταϋτα άπό τόν κύριόν του, 
δστις κα/,ήτερον δύναται νά όνοαασθη υπηρέτης του, 
κατέστη ήσυχος, καί έπαυσε τοϋ νά ήναι δχληρός, έν 
ένί λ ό γ ω ,  έθεραπεύθη. Τά παράδειγμα τοΰτο, άν καί 
φαίνεται παιδαριώδες, υποστηρίζει δμως τήν πεποίθη- 
σίν μου, καί καταστρέφει πάσαν πρό^ασιν διά νά μήν 
ένασχοληθώσιν άπ’ άρχής είς τήν καλλιέργειαν ταυ- 
την, είς τήν όποιαν πρέπει νά άρχίσωσιν, ώς και κα
τά πάσαν άλλην, διά νά έκριζώσωσι τά χόρτα πριν 
σπείρωσι τόν άγρόν.

Πρώτη λοιπόν δυσ ολία παρίσταται τό νά έξαλει- 
ψουν τήν Οέλησιν, τήν όποιαν τό παιδίον εξηγεί έπι- 
μόνως η μέ τρόπον όχληρόν. Ά ρ κ ε ΐ  δέ πρός τοΰτο 
τό να μήν υπακούσουν άμέσως εις τήν φωνήν ταύτην, 
δταν δέν προέρχ ται άπό πάθος τ ι ,  ::αΐ νά προσπαθή
σουν νά διασκεδάζουν μέ ήμερότητα τό παιδιον. Ί ε -  
λευταΐον, τίποτε να μήν δώσουν εις αύτό, έαν δέν παυ
σουν έντελώς αί φωναί του.

’Αφοΰ τό παιδίον άρχίση νά δμιλν^, τό εργον λαμ-: 
βάνει πλειοτέραν έπεκτασιν, καί πρ πει νά προσέχη 
τ ις  μέ πλειοτέραν επιμέλειαν τόν άνήσυχον τρόπον τ*ΰ



Λαΐδίου εΐς τάς αιτήσεις του, διότι αυται μεταβάλλον
ται ε?ς θυμόν, έάν άμέσως δέν έπιφέρη τ ις  τήν δι- 
όρθωσιν.

Ι ώ π;χρ2οειγμα έν γένει έχε; πολλήν δύναμιν, καί 
είναι άούνατον ώστε τό παιδίον, δπερ αντιλαμβάνεται 
πάντων, νά μήν άποκτήση άπό τούς περί αύτό τήν 
ησυχίαν τ/;ν όποιαν με τον καιρόν άποκτα διά τής μ:- 
μ/]σί,ως, καί εΐς τήν όποιαν σύρεται κατ’όλίγον διά τοΰ 
ένστικτου. Εάν όμως τό μέτρον τοΰτο δέν άρκη, διά 
νά έξαλειψωμεν τήν δυσάρεστον ταύτην διάΟεσιν, τήν 
οποίαν τόσον ούσίώοες είναι νά έξαλειψωμεν, συνιστώ 
εν Θεραπευτικόν μέσον άπλούστατον, τό όποιον εΐδον 
έπιτυγχάνον πληρέστατα* είναι δέ τό έξης·

ΙΙαιδίον τι ειχε τοσοΰτον βιαιον θυμόν, ώστε έστρι- 
φογυρίζετο εις τάς άγκάλας τοϋ κρατοΰντος αύτό, 
έ j ,ν.το μαυροκοκκινον και ώς ξηρόν, καί ήτον φό
βο* μην τοΰ έλθουν σπασμοί. ‘Ό σα μέσα καί άν έμε-
•·Χ/1είΡ-^0/]σαν εις το νά έξαλειψωσι τήν δυσάρεστον 

ταυτην διάθεσιν άπέτυχον. Πρώτην όμως φοράν, κα
θ ήν συνέβη τοΰτο άκολούθως, άπέφυγαν τοΰ νά τά 
όμιλησωσι διόλου και το απεθεσαν έπί τοΰ έδάφους είς 
sv των άποκεντρων δω ματίω ν ή μήτηρ του έστάθη εΐς 
τό ίδιον δωμάτιον προσποιούμενη, ότι άναγινώσκει μέ 
πολλήν ησυχίαν. Μετά τινας στ ιγμάς ,  αι φωναί έ
παυσαν, καί τότε ή μήτηρ διέταξε καί μετέφεραν τό 
τεκ /ον οί* τον θάλαμόν της έν άκρα ησυχία, τό έ- 

X ^αν οί* τό στρώμα, καί έπεμψε νά προσκαλέσουν 
-ό/ ιατρόν, όστις, κ ατ’ εΐσήγησιν τής μητρός, συμ- 
μορφουμενος εΐς τό νά παίξωσι μικράν κωμωδίαν, καί 
Cκρατηρών κτό.ν σφυγμόν τοΰ υποτιθεμένου άσθενοΰς

ειπεν, ότι τό πάθος είναι νευρικόν έκ τών δεινότερων, 
τό όποιον ήδύνατο νά έπι φέρη πυρετόν έπικίνδυνον, 
έάν έπανήρχετο· διώρισε λοιπόν νά μείνη τό παιδίον 
είς τό στρώμμα, νά φυλάξη δίαιταν, καί νά μεταχει- 
ρισθή μόνον πτυσάνην έως τήν αύριον. Ποτέ ύστερον 
άπό τό μέτρον τοΰτο δέν έπανήλθεν ό θυμός.

Αί πρώται περί θρησκείας διδασκαλίαι πρέπει νά δο- 
θώσι κατα τήν νεαράν ταύτην ήλικίαν. Πρέπει νά λέ- 
γ η  τις είς τό παιδίον, ότι ό Θεός εκαμεν όλα όσα καλά 
πράγματα  βλέπει, τά δένδρα, τά άνθη, τά πτηνά, παν 
ό,τι βλέπει μέ θαυμασμόν. Ό  Θεός έπλασε τον πατέ
ρα του, τήν μητέρα του, όλους τούς άνθρώπους, ώς 
καί αύτό τό ίδιον. Ό  Θεός εΐναι ό κύριος τοΰ παντός, 
καί βλέπει καί άκούει όλα. Πάσαν έσπέραν λοιπόν καί 
πάταν πρωίαν νά τό βάλουν νά λέγη  μερικά λόγια  έν 
είδει προσευχής, καί νά τό συνειθίζουν ούτω νά γνωρίζη 
ότι υπάρχει θεία ΙΙρόνοια, ήτις εΐναι ή βάσις πάσης ε
ξουσίας καί πάσης ηθικής. Πόσον ΐσχυράν συνδρομήν 
ουναται νά λάβη φρόνιμος μήτηρ άπό τήν πρώτην έμ- 
πνευσιν της ευγνωμοσύνης καί τής ά γ ά π η ς ! Τό παι- 
διον έκ τούτων άποκτα τήν άγάπην πρός τούς γονείς 
του, οιτινες άντιπροσωπευούουσt τόν Θεόν έπί τής γης .

Συνειθιζε τό παιδίον νά πηγαίνη τήν έλεημοσύνην 
σου εις τόν πτωχόν γέροντα καί είς τήν ρακένδυτον 
γρα ία ν  άς δίδη είς τό πτωχόν παιδίον μέρος τοΰ κου- 
λουρί ου, τό όποιον τοΰ δίδουν ανοίξατε τήν καρδίαν 
του εις τήν ένέργειαν τής έλεημοσύνης· άκολούθως 
δε δύνασθε νά τροποποιήσετε τά κινήματα αύτής* πρέ·4 
πει.ένωρίς νά ρίψετε τά πρώτα σπέρματα. Ή  συμπά-> 
Οειά του άς έκτείνεται καί μέχρι τών κτηνών; > Βλέπει



τ ις  πολλάκις παιδιά γελώ ντχ  κα: χτυπώντα τάς χε ΐ- 
ρας, οταν σφάζωσι κάνέν πτηνόν, ή κάνέν άλλο κ τή 
νος. Απομακρύνατε αττό τά τέκνα σας δλα αύτά τά 
θ ά μ α τα ,  άτινα σκληούνουν τήν καρδίαν, καί δύνανται 
νά^ χουν  ώς πρό- τήν ηθικήν δλέθρια αποτελέσματα. 
Διοα,ατε αύτά, ότι καί τά  ζώα αίσθάνοντα: πόνους, ώς 
καί οί άνθρωπο:, κ*ί ότι είναι βάρβαρον καί ανάξιον 
ερ yov νά κακομεταχειρίζεται τήν δύναμίν του ε:’ς τό 
να βασανιζη, έβγάζον τά πτερά, κόπτον τούς πόδας, 
καί και ον  ̂ ή χτυπών αυτά. Μή συγ/ω ρήτε  ποτέ 
να μεταχειρίζονται τά σκληρά παιγνίδια, τά  όποΐα πο
λύ προθύμως τά παιδία μεταχειρίζονται πρός τα α 

ία ,ώα, διότι καί αύτά προσπαθούν ενίοτε μέ τάς ά- 
σ(λν-., .ω /  ουναμεις νά έκδικηθώσιν. Είδα ίππον τινά 
δυσαρεστηθέντα ατό τήν πολύωρον ένόχλησιν έκ μ έ 
ρους παιδιού, νά τό σπρώξη μίαν ημέραν άπό την φά- 
τνην του, καί να τό δαγκάση είς τοιοϋτον τρόπον, ώστ£, 
άν δένεπρόφθαναν νά δώσουν βοήθειαν ήθελε τόφονεύσει.

( ripeirei να φροντίσωσι νά διδάξωσιν ένωρίς το παι- 
δ:ον άπλας περί καλής συμπεριφορά; διδασκαλίας, 
χωρίς όμως νά άπομακρύνωντ,ι τής φύσεως. Δέν θέ
λω  νά ειπω ότι πρέπει νά κατασταίνουν τά παιδία μι- 

μ^χανάς, οχ:, ά λ λ ’ ότι πρέπει ν ά /ν α ι  εύπρόσιτα, 
ΰποχρίωτικά, καί πρό πάντων νά μήν ομιλούν περί 
έαυ.ών. Δέν ε:νχ: άνάγκη νά είπω πόσον τ ά π ο λ υ -  

. χ α ϊ ύ  ε υ μ έ  να  παιόίχ, τά όποΐα δικαίως λέγονται 
τ ρ ο μ ε ρ ά  π α ι δ ί α ,  καταντούν άφόρητ ',  μόνο: οί 
γον;».ς των δύνανται ν’ άρέσκωνται είς τά οχληρά φερ
σίματα αυτών, τά όποΐα οί ξένοι δέν ήμποροΰν νά υ*
π»ρ*ρ5^.

Πρέπει νά εχωμεν πρό οφθαλμών, ότι είναι πολύ 
ούσιώδες νά εχη πρός τούς ύπηρέτας τό παιδίον άρ- 
μόδιον φέρσιμον, νχ τούς εύχαριστή μέ εύγένειαν διά 
τ ά ;  οποίας τοΰ άποδίδουσι μικράς ευεργεσίας, πρέ
πει ποό πάντων νά έ'χη εύγνωμοσύνην πρός τήν τρο
φόν του, πρέπει νά τά κάμνουν νά έννοήσουν, ότι ή α
γάπη καί ή άφοσίωσις δέν πληρώνονται μέ χρήματα.

Συγχρόνως δέ πρέπει ν ' άποφεύγουν όσον ενεστι τήν 
συναναστροφήν ανθρώπων, οίτινες διά τής ομιλίας καί 
τών συνηθειών των ήθελον άντιπράττε: είς τό σύστημα 
τή ς  παρ’ ύμών διδομένης άνατροφής. Έ άν  ή κατά- 
στασίς σας τό συγχωρή, μή θέτετε πλησίον τοΰ π α ι
διού σα;, καί διά τά ;  πρώ τα ; άκόμη φροντίδας, είμή 
γυναίκα μή εχουσαν κάνέν ιδίωμα τής κατωτάτης τ ά 
ξεως τοΰ λαοΰ Πολλάκις συμβαίνει, ο>στε ό,τ: π ρ ά τ
τει τ ις  περί άνατροφής, νά καταστρέφεται άπό τούς πε- 
ρικυκλοΰντας τό πχιδίον. ’Αδ:άκρ:τοι λόγοι,  καί έπι- 
κρίσεις δι’ όσα άπαγορεύουσιν ο: γονείς είς τά  τέκνα 
των, αυτά είναι οί αληθείς κίνδυνο:, τούς οποίους π ρ έ 
πει ν’ άποφύγη τις  δ:ά πάσης θυσίας.

Διδάσκετε τα παιδία νά δίδουν λόγον διά παν, ό,τι 
έινα: άνάλογον είς τήν ήλικίχν του. Δίδετε άπόκρισίν 
σαφή καί μετά φ:λοφροσύνης είς τάς ερωτήσεις του. 
Μην κά/,νετε πρός αύτά άπαντήσεις πρός ύπεκφυ- 
γήν, είπέτε του τήν αλήθειαν, άν τοΰτο ήναι δυνχ- 
τόν, άπο/.ριθήτε είς ταΰτα άπλώς, ότ: δέν δύνασθε νά 
τό κάμετε, δ:ότ: δεν ήμποροΰν νά σας έννοήσουν.'

’Αρχίσατε τήν μ^τά λόγου άνατροφήν άπό τήν έ
ποψην κ^θ ήν τό πα:δίον είναι άκόμη είς τά σπάργανα. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου θέλετε κατορθώσει νά άποτρε-



ψετε το παιδίον άπό τάς άρχάς τ·?: νηπιότητός του 
άπό τάς είς το κακόν κλίσεις, καί νά αναπτύξετε συγ
χρόνως τί]ν κρισιν, τον νοΰν κα: τήν καρδίαν του.

Ε:να: θαυμασμού αξιον, πόσα παιδία άνατρεφόμενα 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον προοδεύουν είς τήν άνάπτυξιν 
της κρίσεως. Είδον παιδία νά κάμνωσ: σκέψεις καί ά- 
ποκρ:σε:ς Οαυμασίας διά τήν όρθότητά των, καί άλλα 
τα οποία έδείκνυον άπειρον λ ιπτότητα  είς αύτάς. Θέ
λω Gi/jf/jOij περί τούτου ουω παραδείγματα, τών ο
ποίων υπήρξα.αύτόπτης έγώ ό ίδιος.

Ίρ ιετές  περίπου κοράσ:ον έρωτοΰσε πότε ή τροφός 
του, τήν οποίαν ήγάπα καθ’ υπερβολήν, έμελλε νά έλΟη 
να τό ίδη. «Μετά τό γεΰμ α» τοΰ άπεκρίΟησαν. « Ά ς  
/ευματίσωμεν λοιπόν άμεσως» άνεφώνησεν αύτό.

Είς όμοίας ηλικίας παιδίον έδειχναν τήν προτομήν 
(εικόνα μέχρι τοΰ στήθους) φίλου τινός τοΰ πατρός 
του, όστις εύρίσκετο παρών καί ήθελε νά ίδη αν τόν 
γνωρίζη. « Ά  πόσον άσχημος είναι» έφώναξε ' τό παι- 
βιον χωρίς νά Οέλη· έπειτα έρυθρικών έπρόσΟεσε μετά 
συγκινήσεως «όστις δέν έχει πόδας.η Τις δύναται νά 
εύρη άπόκρισιν μέ πλειότερον πνεΰμα καί άγαθότητα;

Θ: γονείς μ δΧα ταΰτα τών παίδων δέν πρέπει νά 
κυριευωνται απο τήν μικράν εύχαρίστησιν της φιλαυ
τίας, ώστε νά άναφέρουν τάς έπιτυχημένας άποκρίσεις 
των τέκνων των. Καί τωόντι, αί άποκρίσεις αυται, αί 

. όποια: κίνοΰν ενίοτε τόν θαυμασμόν μας, έ'*όέχετα: νά 
γενουν άνευ σκέψεως, κα! ομοίως μέ τά θαυμάσια κτυ
πήματα .ών σφαιρών, τά όποια έπί τοΰ σφαιριστηρίου 
φέρουν τούς άνελπιστους τής τύχης συνδυασμούς. Διά 
τοΰτο, ο: έπα:νο:, ή ό θαυμασμός τών γονέων είς

τοιαύτας περιπτώσεις θέλουν επιφέρει πολύ δυσάρε
στον άποτέλεσμα, κινοΰντες τήν φιλαυτίαν τοΰ παίδίου, 
καί μεταβάλλοντες έν έαυτώ τήν φυσικήν κατάστασιν.

Ειδα παιδία διεφθαρμένα κατ’ αύτόν τό^ τρόπον 
άπό τάς περί τών άστεϊσμών αύτών ομιλίας τών γο-. 
νέων των, νά παρατηρούν ποιον άποτέλεσμα φέρε: ή 
ομιλία των, όταν ό.μίλουν ένώπιον ξένων. Τοΰτο δέν ά- 
παιτε: σχόλια ο:ά νά τό έννοήσωμεν.

Μεγίστην προσοχήν πρέπει νά έχωσιν οί γονείς διά 
νά μήν δείχνη κάνεις ένώπ:ον τών τέκνων των παιδα- 
ρ:ώδε:ς φόβους δ:ά κάνέν ζωΰφιον, διά κάνέν ζώον κτλ. 
Δέν πρέπει ν’ άπα:τοΰν άπό τό παιδίον νά έγγίζη πραγ- 
μα δυσάρεστον, εΐναι καλόν όμως νά τό βλέπη χωρίς 
νά τοΰ κάμνη έντύπωσιν. Μέ τόν ορθόν λόγον καί μέ 
τό παράδειγμα έπιτυγχάνομεν είς ταΰτα άριστα.

Εΐδον γυναίκας νά έβγάζωσ: δυνατάς φωνάς, όταν 
βλέπω j! σφήκαν, άλλας νά ένοχληΟώσιν έπα:σΟητώς 
άπό τήν θέαν άράχνης, π ο ν τ ι κ ο ΰ ,  κάμπης. Εΐναι ά
νάγκη νά ύπερνικήση τις έκ νεαρας ηλικίας τήν απο
στροφήν ταύτην.

Ό τα ν  συμβαίνη τρικυμία, μή συγχωρήτε νά δεί
χνουν φόβον έμπροσθεν τοΰ παιοίου σας. Μήν τό πα- 
ρακινήτε νά πράξη τ: έναντίον τής άνηκούσης προφυ- 
λάξεως, άλλά κάμετέ το νά θαυμάζη τήν μεγαλοπρέ
πειαν τοΰ λαμπροΰ τούτου θεάματος, καί δότε οϋτως 
εύγενή διεύθυνσιν είς τάς ιδέας του.

Ό  φόβος εΐνα: αίσθημα επιβλαβέστατο-;, τό όποιον 
παντί σΟένει πρέπε: ν1 άπομαχρύνώμεν. Δέν πρέπε: 
λοιπόν ν1 άνεχώμεθα νά φοβίζουν τά παιδία με τήν 
Μ οΰ τ α  ν, μέ τόν βώμπυραν, μέ τόν λύκον κτλ. "Ο τρό -



μος, τόν όποιον τοιαυται διηγήσεις προξενούν εις ά 
θλια μικρά όντα, -ήμπορεΐ νά έπιφέρη πολύ δυσάρε
στα και επιβλαβέστατα πρός τήν υγείαν άποτελέ ;ματα. 
Πολύ δύσχολον είναι νά κατορΟώσωμεν τάς τροφούς νά 
μην μεταχειρίζονται τά φοβερίσματα ταΰτα, διχ νά κά
μουν τό παιδίον νά σιωπήση. Μεγίστη προσοχή χρειά
ζεται^ ως πρός τούτο, έν γένει δέ πρέπει όσον ένεστιν 
όλιγώτερον ν’ άπομακρύνη τις άπό πλησίον του τό 
τέκνον του, διότι αύτό και μόνον είναι τό άσφαλέστε- 
ρον πρός αποφυγήν μέσον.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΝ ΕΛ.Λ ΙΙΝΩΝ Κ ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Κ Α Τ Α  ΤΗΝ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ. II ΑΡΑΧΟΒΑ.

(Συνέχεια δρα ουλ. ΣΤ . σελ. 432)

(Μόλις ίϋυσεν ό ήλιος, καϊ άνεμος λεπτός «νέων ά
πό τάς χιονοσκεπείς κορυφάς τοϋ Παρνασσού οιέχεε 
μεγιστην ψυχροτ/] .α, ητις διεπερα ταχύτατα καί τούς 
καλώς ένδεδυμένους, άλλ’ όσοι δέν ειχον επανωφόρια, 
ητον άδύνατον ν’ άνθέξωσιν είς τήν μεγίστην τοΰ ψύ
χους σφ^δρότητα. Οί πλειότεροι οέ τών ‘Ελλήνων, 
ο.ι,ινος ειχον τοποθ^τηθή περί τό όθωμανικόν στοα- 
τοπεόον, δέν ειχον λάβει μεθ’ εαυτών τας κ ά π α ς 
των, ώς ερχόμενοι ανευ άποσκευών, διά νά ήναι ε- 
τοιμοι πρός μάχην. Έλθόντες δέ άπό μακράν όοοιπο- 

' ptav, καί πολεμήσαντες πολλήν ώραν άνευ διακοπής, 
ύπαρχούση^ κατά τήν ημέραν ζωηρας τής προσβολής 
τών ηλιακών άκτί*νων, ησαν οί πλειότεροι εϊς υπερβολήν 
ίδρωμένοι,όπερ κατέσταινε τό ψύχος ά ?όρητ ν είς αυτούς. 

Δέν ητοόε  δυνατόν ν’ άνάψωσι φ ω τ ι ά ς -  διότι ήδύ-

ναντο νάφαίνωνται άπό τούς εχθρούς ποιας Οεσεις κατέ- 
χουσι, καί πόσοι είναι κατά τόν'αριθμόν, καί πρό'πάντων 
διά νά μήν προσβάλλωνται απ’ αύτούς φαινόμενο! είς 
τήν λάμψιν τοϋ πυρός. Διά ταΰτα, άν καί ό άρχηγός 
διέταξε νά παραμείνωσιν απαντάς οι Έ λληνες εϊς στε
νήν πολιορκίαν περί τό εχθρικόν στρατόπεδον, διά νά 
μήν άφήσουν τούς εχθρούς νά φύγωσι διά νυκτός έάν 
ειχον τοιοϋτον σκοπόν, μόλις τό πέμπτον μέρος διέ- 
μεινε διαρκώς περί τό εχθρικόν στρατόπεδον, καί ου- 
τ°ι άφοΰ παρεδέχθησαν τά μέτρον τοΰ νά διαδέχονται 
εναλλάξ αλληλους. Αμα τό ψΰχος καθίστατο άοό- 
ρητον εις τινας έκ τών πολιορκουντων στρατιωτών, 
ούτοι μετέβαινον εϊς νό χωρίον, όπου’ε-χον κατάλυμα 
οί στρατιώται των (ή μ ά γ κ α  τ ω ν )  καί έκει ευρισκον 
άφΟονον πυρ, όπερ έκαιε δι’ όλης τής νυκτός, καί έ
πιναν ικανόν οίνον, τόν όποιον ειχον έγκαταλείψει φυ- 
γόντες οι χωρικοί. ’Αναλαμβάνοντες ουτω τάς δυνά
μεις των έπανήρχοντο είς τήν Θέσιν τ ω ν  ά λλ ’ ώς 
συμβαίνει είς στρατεύματα· άπειρα τακτικής πειθαρ
χίας, ουτε όλοι έπανήρχοντο εγκαίρως είς τήν θέσιν, 
ουτε καί οί επανερχόμενοι διέμενον όσον επρεπε. Πολ
λοί εύρόντες άφθονίαν οίνου επιον μέ τόσην υπερβολήν 
ώστε μεθυσθεντες δέν ήσαν πλέον εϊς κατάστασιν νά 
μεταβώσιν είς τήν πολιορκίαν, άλλ’ έμεναν εξαπλω
μένοι κατά γης είς τάς οικίας καί βυθισμένοι εϊς βα- 
θύτατον ύπνον. Έάν λοιπόν κατά τήν νύκτα ταύτην 

εχθροί ήθελον επιχειρήσει νά άναχωρήσωσιν, ήτο 
πολύ ένδεχόμενον νά διαφύγωσιν άκινδύνως, ή τούλά
χιστον μ- όλιγην ζημίαν, άλλ’ είς τήν γενομένην με
ταξύ τών δύω αρχηγών του όθωμανικοΰ σ τρατοΰ σύ-
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σκεψιν δέν ένεκρίθη τό μέτρον τοΰτο, διότι ό μέν Ks- 
χαγιάμπεης στηριζόμενος είς τό αξίωμά του καί είς τήν 
εύνοιαν του Κ,ιουταχή, ήλπιζε ταχειαν βοήθειαν, ό δέ 
Μουστάμπεης, ύψηλοφρονών διά τάς έως τότε ν 'κας 
του, δέν κατεδέχετο νά φύγη διά νυκτός. Ε ίχε  δέ καί 
άλλην αιτίαν διά νά μήν παραδεχθή τό μέτριν τοΰτο. 
Ελάμβανε μισθούς διά μέγαν αριθμόν στρατιωτών, ένω 

πραγματιχώ ς μόλις ειχε τό τρίτον αύτών. Τό νά φύγη 
λοιπόν κρυφίως, έκτός τής προσβολής, τόν εξέθετε 
καί είς κίνδυνον ένώπιον τοΰ Κ,ιουταχή. ΆπεφασίσΘη 
λοιπόν νά διαμείνωσι, καί κατώρθωσαν τήν αυτήν νύ
κτα  νά πέμψωσιν άγγελιοφόρους είς τά πλησιέστερα 
στρατόπεδα διά νά δράμωσιν εΐς βοήθειαν αυτών.

Οί Τούρκοι ειχον διασώσει δλας τάς άποσκευάς τ ω ν  
συγκεντρωΟέντες δέ είς μικράν εκτασιν τόπου, κα! το- 
ποθετήσαντες τά φορτηγά καί τάς άποσκευάς περι 
εαυτούς, δέν ΰπέφερον άπό τό ψύχος δσον οί Έ λ λ η ν ες .  
Ά λ λ ά  τήν έπιοΰσαν, πριν ετι άνατείλει ό Ή λ ιο ς ,  οί 
Έ λληνες  ήσαν άπαντες είς τάς θέσεις των ώχυρωμέ- 
νοι είς μικρούς προμαχώνας, κατεσκευασμένους είς ά- 
ποστασιν μικράν απ’ άλλήλων, ώστε νά μήν ήναι δυ
νατόν νά έξέλθωσιν οί όθωμανοί άπό τά μεταξύ αύ
τών διαστήματα. Ισχυρότατοι δέ προμαχώνες άνη- 
γέρθησαν πρός τά μέρη, δθεν ήτον ενδεχόμενον νά δο- 
κιμάσωσιν οί Τούρκοι τήν άναχώρησιν, καί άμέσως 
ήρχίσεν αμφοτέρωθεν σφοδρός πυροβολισμός· άλλ1 ή 
βλάβη τών Τούρκων δέν ήτο μεγάλη , διότι καί αυτοί 
κατεσκευασαν προμαχώνας καί έμάχοντο όπισθεν αυ
τών. I I  άναχώρησις όμως αυτών καθίστατο όλίγον 
κατ όλίγον άίυνατος, διότι όλα τά Ε λ λ η ν ικά  στρα

τιωτικά αποσπάσματα διετάχθησαν νά συγκεντρωθώ- 
σιν είς Α ράχοβαν δσον τό ταχύτερον, έστάλησαν δέ 
καί ίκανά σώματα διά νά κατέχωσι τάς θέσεις, δθεν 
έμελλε πιθανώς νά γένη ή φυγή τών έχΟρών συγχρό
νως δέ τά σώματα ταΰτα εΐχον έντολήν νά άποκρού- 
σωσι πασαν νέαν βοήθειαν, ή τ ις  ήθελεν άποπειραΟη 
νά διαβη δι1 αύτών. Κ,αί προσέτι ικανόν σώμα στρα- 
τοΰ ήτον έτοιμον νά δράμη είς τά στενά, άν τυ χό ν 'ή -  
Οελεν έπέλθη μεγάλη δύναμις έχΟρική.

Τήν τρίτην ημέραν άπό τής πολιορκίας ταύτης 
συσσωματωθέντες πολλοί τών είς Δαύλιαν καί άλλας 
θέσεις κατεχβντων όθωμανών, διηρέθησαν είς δύω σώ
ματα, έν, τό μικρότερον καί έλαφρότερον, ήτον έπι- 
φορτισμένον νά ύπάγη διά τής άπό τοΰ ΙΙαρνασοΰ ό
δοΰ, τό δέ διά του Ζεμενοΰ, δπερ έκόμιζε καί πλήθος 
φορτηγών. Φαίνεται δέ δτι τό σχέο-ον αύτών ήτον, οί 
μέν Οιά τοΰ Παρνασοΰ πηγαίνοντες νά προβώσιν είς 
μέρος φαινόμενον άπό τό άνω τής Ά ρ α χό β η ς  Τουρκι- 
κον στρατοπεοον, και νά πυροβολήσωσιν έκειθεν δίδον- 
τες  είόησιν ούτως εις τους οικείους των δτι έρχονται 
ύπερ αύτών, διά νά προπαρασκευασθώσι καί αυτοί πρός 
εξοόον* συγχρόνως οε νά κινήσωσι τήν προσοχήν τών 
Ελλήνων πρός έκεινο τό μέρος, διά νά μείνη όλ ιγω - 

τεοα ουναμις πρός τό μέρος τοΰ Ζεμενοΰ, δθεν πραγ- 
ματικώς έσκόπευον νά έξέλθωσιν. 0? δέ διά τοΰ Ζεμενοΰ, 
έάν δέν άπαντήσωσιν Ελληνικήν δύναμιν νά προβώσι μέ- * 
χρι τής Αραχόβης* άν δέ ήθελον απαντήσει τοιαύτην, 
νά συγκροτήσωσι μάχην, καί νά διαμένωτιν ε ΐς’ταύτην 
δσον ενεστι πλειότερον διά νά εύκολύνωσιν ουτω|τήν έξο
δον τών κατά τήν Αράχοβαν αποκλεισμένων οικείων των.
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Οί διά τοΰ Παρνασσού ερχόμενο* έξετέλεσαν τήν π α 
ραγγελίαν των καί πυροβολήσαντες έπί λόφου τίνος κα
ταφανούς έδωκαν τήν είδησιν, οί οέ πολιορκούμενοι 
παρατηρήσαντες πανταχόθεν τούς περί εαυτούς Έ λ 
ληνας, καί ίδόντες τό πρός τόν ΙΙαρνασόν μέρος μή 
φυλαττόμενον μέ ικανόν αριθμόν Ε λ λ ή νω ν ,  διότι άπό 
αύτοΰ όλιγώτερον έπίστευον νά κάμωσιν έξοδον οί ε χ 
θροί, ώρμησαν πρός τοϋτο τά μέρος. ΆποσυρΟέντων 
δέ τών Ε λλήνω ν είς τήν πρώτην ορμήν, ουτοι έξήλ- 
Οον και πέραν τών προμαχώνων τών Ε λ λή νω ν , ά λ λ ’αί 
φωναί καί ό θόρυβος άμφοτέρων τών στρατοπέδων έ- 
δωκαν αιτίαν εις τόν Καρχϊσκά/.ην νά παρατηρήση τόν 
κίνδυνον καί νά δράμη ταχέω ς πρός τό μέρος τοΰτο 
αυτοπροσώπως προσκαλών όνομαστί τούς σημαντικω- 
ε ρους έκ τών φυλαττοντων τους προμαχώνας, άφ’ ών 
διήρχετο, καί λαμβάνων αύτούς μεθ’ έαυτοΰ διά ν’ αύ- 
ξήση ούτω τήν ύπ ’ αύτόν δύναμιν. Ά λ λ ’ οί Τούρκοι, 
είτε διότι άντεκρούοντο παρ’ αύτών, είτε διότι τό μέ
ρος τοΰτο οέν ήτον εύθετον πρός φυγήν, είτε διότι δέν 
ήλθεν ή άπό ζεμενόν προσοοκωμένη δύναμις, δέν προώ- 
δευσαν περισσότερον, ά λ λ ’ έπανήλθον είς τάς πρώτας 
Οεσεις των. Ό τ α ν  τό κίνημα τοΰτο τών εχθρών έμα- 
ταιώθη, ό Καραϊσκάκης επεμψε δύναμιν καί πρός τούς 
διά τοΰ Παρνασσού ερχομένους εχθρούς, καί πρός τούς 
eta τοΰ ζεμενοΰ. Ά λ λ ’ οί μέν διά τοΰ Παρνασσού πυ- 
ροβολησαντες μόνον, ώς άνωτέρω, έπέστρεψαν είς Δαύ- 
λιαν, χωρίς ουοε καν να αποπειραθώσι νά προχωρή- 
σωσι περισσότερον. Οί δέ έν Ζεμενώ, έλθόντες είς τό 
στενόν καί εύρόντες τήν διάβασιν κενήν, (διότι οί Έ λ 
ληνες άπεσυρθησαν εις τάς δύω πλευράς έπί σκοπώ

νά άφήσωσι τούς έχθρούς νά προοδεύσω σι περισσότε
ρον έντός τοΰ στενοΰ καί νά τούς προξενήσωσι μ εγχ-  
λητέραν βλάβην έμποδίζοντες τήν έπάνοδον αύτών) 
προώδευσαν όλίγον διάςημα, ά λλ ’οί Έ λληνες  έξελθόντες 
άπό τάς δύω πλευράς,άπέκοψαν όσους εύρον ήδη είσε?^- 
θόντας είς τό στενόν, τούς όποιους έφόνευσαν σχεδόν ά- 
παντας, κυριεύσαντες καί όλα τά μετ’αύτών φορτηγά* οί 
μ.ή είσελθόντες όμως είς τά στενά δίέφυγονάβλαβεΐς οντες 
ώς έπί τό πλεΐστον ιππείς. Εΐχεν ήδη τελειώσει ή μάχη 
όταν έφθασε καί ή παρά τοΰ Ιναραϊσκάκη ςαλεΐσα βοήθεια.

Ματαιωθείσης τής άποπείρας ταύτης, οί Τούρκοι 
άπέβαλαν τήν έλπίδα τοΰ νά λάβωσι βοήθειαν άπό τά 
π?^ησίον στρατόπεδα, διά τοΰτο έζήτησχν άπό τόν Κα- 
ραϊσκάκην νά τούς συγχωρηΟή νά έξέλΟωσι διά συν
θηκών, άλλ’ ό Καραϊσκάκης, οιά νά τούς συγχώρηση 
τήν έξοδον, έζήτησε νά κενώσωσι καί πχραδώσωσιν είς 
αύτόν τό φρούριον τής Ά μφίσσης καί τήν πόλιν τής 
Αεβαδείας, μέχρις ου δέ έκτελεσθη ή πζράδοσίς αύ
τών, νά μείνωσι παρ’ αύτώ ώς ένέχυρα οί δύω άρχη- 
γοί τής ’Οθωμανικής στρατιάς. Ά λ λ ά  τοιοϋτον μέ
τρον δέν ήτο δυνατ·ν νά παραδεχθώσιν ούτοι φοβού
μενοι τοΰ Κιουταχη τήν άγανάκτησιν καί έκδίκησιν. 
Έκολακεύετο μόλα ταΰτα ό Κεχαϊάμπεης ότι μανθά- 
νων τόν κίνδυνον αύτοΰ ό Κιουταχής ήθελε σπεύσει νά 
πέμψη δύναμιν ικανήν όχι μόνον νά άπαλλάξη αύτούς 
τοΰ έπικειμένου κινδύνου,άλλά καί νά καταστρέψη όλό- · 
κληρον τό σώμα τοϋ Καραϊσκάκη. Μέ τάς έλπίοας λο ι
πόν ταύτας άπεφάσισαν νά διαμείνωσιν είς τήν Οέσιν των, 
άν καί ή κατάστασις των ήρ*/:σε νά χειροτερεύη έ π α ι- 
σθητώς, καί ό κίνδυνος ν’ άποβαί^η σημαντικώτερος.
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ΠΕΡΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

• ΑΡΘΡ. 13'.

Είοομεν, ότι είς προγενεστέρας έπέ>χάς, μή φω- 
τιζομένας ύπό τη ς  σωτηρίου λαμπάδος τοϋ Χριστια 
νισμοϋ, παρεγνωρισθη ό προορισμός τοϋ γυναικείου 
φύλου. Ό  άνήρ, παραφερόμενος άπό τάς κακάς αύ- 
τοϋ ορέξεις και τάς κχκιστας άρχάς του, καϊ καταχρώ- 
μενος τής ισχύος του, ύπεδούλωσε τήν γυναίκα, δι
καιολογούμενος διά τοϋ οτι το άδύνατον αύτό πλάσμα 
έόημιουργήΟη δι’ αύτόν, ήτον άποκλειστικώς ίδικόν 
του, και ό'τι ούόενα αλλο ειχεν έπί τής γ η ς  προορι
σμόν, εΐμή νά ύπηοετή τάς ορέξεις του, καί νά εύχα- 
ριστη τάς επιθυμίας του. Ή  δουλική αύτή θέσις διέ- 
στρ,ψε τήν εύσεβή καί τρυφεράν ψυχήν τής γυναικός. 
Χί γυνη φύσει άγαπα τόν Θεόν, άφοαιοϋται έγκαρ- 

δίως εΐς αύτόν, συμμορφοϋται μέ τάς θελήσεις αύτοΰ, 
άλλα καταστασα ουστυχής, έγεινεν ήττον εύγνώμων. 
-τενοχωρουμένη καί καταπιεζομένη είς όλον αύτής τόν 
βιον, δεν έούνατο νά εκπλήρωσή τήν θείαν εντολήν, 
ϊπεοουλωθη όλως ό νοϋς της, καί πασαι αί φροντί

δες αύτής έτεινον είς τό νά κάμψη τόν άκαμπτον χ α 
ρακτήρα τοϋ τυράννου συζύγου της.

Θ Χριστιανισμός, ώς είπομεν, εθηκε τέρμα εΐς τά 
γυναικεία βασανα, καθιερωσε τήν ελευθερίαν τής συζύ
γου εις το συνοικεσιον, τηρούμενων ούχ’ ήττον των 
κατά τόν ιερόν αύτόν δεσμόν θείων δικαίων. ’Α παιτεί
ται κεφαλή τής οίκογενείας, ύπακοή άνέκκλητρς τών 
τέκνων πρός εύδαιμονίαν αύτής, και διά τοϋτο ένομο-

θέτησεν ό Θεός, είπών είς τήν Εύαν, «σύ θά ύποτάσ- 
σησαι εΐς τόν άνδρα σου’ » άλλως ή ησυχία καί εύοαι- 
μονία τοϋ οίκου δέν ύφισταται. Η  τοιαύτη υπεροχή 
τοϋ άνδρός ούτε κατάχρησις ισχύος είνε, ούτε αρπαγή 
προνομίων. Ό  άνήρ ισχυρότερος, ζωηρότερος, δρα
στηριότερος, προφυλάσσει τήν οικογένειαν άπό πάσης 
προσβολής, καί προβλέπει καί φροντίζει περι τής συν- 
τηρήσεώς της κοπιάζων καί κινδυνεύων πολ7*άκις. Εν 
ίδρώτι λοιπόν τοϋ προσώπου του τήν τοιαύτην άπο
στολήν προσπαθών νά έκπληρώση, έχει βέβαια τό δι
καίωμα νά έπιβάλη άρχάς και ορούς συντελοϋντας και 
διευκολύνοντας τήν επιτυχία* τών σκοπών και προ
σπαθειών του* Κοπιάζων και κινδυνεύων έςησφαλισε 
τήν ΰπαρξιν έαυτοϋ τε καί τής οικογειας του, κατε- 
βαλεν ολόκληρα δάση, διέγραψεν όοούς, εκτισε π ό 
λεις, συνέστησε κοινωνίαν πρός κοινήν άσφα7νειαν και 
ευτυχίαν, καί ταϋτα πάντα άνευ τής συνεργείας τής 
γυναικός, άσχολουμένης ταύτης εις αλλα οικειοτερα 
τώ όργανισμώ καί τώ προορισμω αύτής έργα· δεν εί
χε  λοιπόν άδικον νά μή συμβίυλευθή ταυτην εις τήν 
σύιτασιν καί διεύθυνσιν τών κοινών, και νά την ά- 
ποκλείση τών πολιτικών δίκαιων. Ωστε τήν σή- 
μ.ερον, νόυοι έπί τής Χριστιανικής ισοτητος σ τ /j- 
ριζόμενοι, ήμερότης καί γλυκύτ/]ς ηθών, προστα- 
τόυουσι τήν άδύνατον γυναίκα* ιερός δε θρησκευ
τικός όρκος συσφίγγει τόν συζυγικόν δεσμόν. Η* 
γυνή είς τάς πράξεις της, εΐς τήν όλην διαγωγήν της 
αισθάνεται τήν γυναικεΐαν αύτής φύσιν. Τό Εύαγγε- 
λιον, λέγον είς αύτάς « Αί γυναίκες τοΐς ίδίοις άνδρά- 
» σιν ύποτάσσεσθε, ώς τώ  Κυρίω. τ, Τάς διδάσκει συγ



χρόνως κα: ότι ενώπιον τοΰ Θεοΰ δέν υπάρχει άνισό- 
τη ς  μεταξύ τών ανθρωπίνων πλασμάτων. « ΙΙάντες 
» υιοί Θεοΰ έστέ οιά της πίστεως έν Χριστώ Ίησοΰ· 
ι> ούκ ένι δοΰλος, ουδέ ελεύθερος· ούκ ένι άρσεν καί 
» θήλυ, πάντες γάρ ύμεΐς είς έστέ έν Χριστώ Ίησοΰ.η 

Έ νώ  λοιπόν τοιαύτη είνε ή έπιρροή τοϋ γυναικείου 
φύλου, και τόσον σωτήριος διά τάς κοινωνίας ό προο- 
ρισμο'ς του, έντοσούτω έλαχίστην έδωκαν προσοχήν μ έ 
χρ ι τοΰίε είς δ,τι δύναται, καλλιεργοϋν τά ς  εύγενεϊς 
ψυχικάς όιαθεσεις της γυναικός, νά παράσχη καρπούς 
ώφελιμωτάτους καί δι’ οικογένειαν καί διά κοινωνίαν. 
Ο άνήρ οεν Οελει νά αναγνώριση άλλον σκοπόν εϊς 

τήν γυναίκα, παρά τό νά ήνε άπλώς σύζυγος, και είς 
τήν νέαν κόρην τά νά γείνη σύζυγος είς τό μέλλον, 
κα: παν προτέρημα τής γυναικός μή έχον σχέσιν μέ 
τά συμφέροντα του,  ούδεμίαν έχει, κατά τήν κρίσιν 
αύτοϋ, άξίαν. Καί μολαταΰτα τό νά ύπανδρευΟη ή 
γυνή είνε μεν φυσικόν, ά λ λ ’ ούχί καί άναγκαΐον διά 
τοϋτο βλέπομεν ότι πλεισται γυναίκες, διά νά μήν 
ειπωμεν αί ημισεις σχεδόν όλων τών γυναικών, είσίν 
άγαμοι, και ούδεμία κοινωνική διάταξις τάς ύποχρεοΐ 
εις τόν γ ά μ ο ν  ώστε είνε αναγκαΐον δι’ άνατροφής 
και έκπαιοευσεως νά άναπτυχΟώσιν είς τήν νέαν αί 
οιανοητικχί έκεΐναι δυνάμεις, δι’ ών έλπίζεται ή μέλ- 
λουσα αύτής φρόνησις, ευτυχία, χρησιμότης, καί ά
ξια, όποια και άν ήνε ή τύχη της καί ή άποκατάστασίς 
της. Α λλα  τό τοιοϋτον οέν ήθέλησε νά παοαδεχθη ό 
εγωιστής άνηρ· άν ποτε κατεδέχΟη ν ’ άσχοληθη στ ιγ -  
μάς τινας περί γυναικείας έκπαιδεύσεως, αί σκέψεις 
αύτοϋ υπήρξαν όλως περιωρισμέναι καί προσωπικαί*

διό ότε μέν άπεφάσισε νά έπιτρεψη τοιαυτην άνατρο- 
φήν, ήτις  ούδέν έτερον, ήπαΟη νά έμπνευση είς την 
γυναίκα· ότε δέ ύπό τό πρίσμα τών προσωπικών του 
συμφερόντων, τής ματαιότητος, καί τών οικονομικών 
ιδεών αύτοϋ, ήθέλησε νά τάς καταστήση δούλας και 
τίποτε περισσότερον. Και τήν σήμερον άκομη, όπό.ο 
αί περιωρισμέναι σύται περί γυναικός ίοέαι οεν ύφι- 
στανται καθ’ ολοκληρίαν, Οεωροϋσι τήν γυναικειαν 
έκπαίδευσιν ούχί ώς άναγκαιαν διά τό άτομον αύ .ης 
καθ’ έαυτό, άλλν’ ώς κα7ν.όν μέσον άνατροφής της οί- 
κογενείας άναδε^όμενοι ν ’ άναγνωρίσωσι τούλά- 
χιστον ότι ή τοιαύτη γυνή καί μόνη δύναται νά οώση 
είς τά τέκνα τάς πρώτας και υγιείς Ορησκευτικας καί 
κοινωνικάς άρχάς, ώστε έπιστήμαι, καί ηθική και 
κοινωνικά', γνώσεις είσίν είς τάς γυναίκας άντικ-ΐ-^ 
μενα προωρισμένης σπουδής, τών όποιων περιωρισμέ- 
νην ιδέαν πρέπει νά έyωσt, και ταύτην ύπό όρους τινας· 
ώς καί αύτός ό Ρουσώ κατέχεται άπό τάς εγωιστι- 
κάς τών άνδρών ιδέας, δογματιζων είς τόν Αιμίλιόν 
του, ότι «όλη ή άνατροφή καί έκπαίδευσις τών γυ- 
» ναικών πρέπει νά ήνε σχετική πρός τούς άνορας· νά 
β άρέσκωσιν είς αύτούς, νά τοις ήνε χρήσιμοι, νά προ- 
» σπαθώσι ν’ άγαπώνται και νά τιμώνται παρ α υ τώ ν  
η νά τούς άνατρέφωσι νέους, νά τούς περιποιώνται έ- 
» νήλικας, καί άνορας γενομένους νά συμβουλευωσι 
λ καί παρηγορώσιν αύτούς· νά καΟιστώσι τήν ζωήν· 
ί) αύτών εύχάριατον ’καί γλυκεΐαν, ίόού τά  χρέη τών 
« γυναικών καθ’ όλους τούς χρόνους, καί ταΰτα πρε- 
η πει νά μανθάνωσιν έκ νεαράς ηλικίας.» Ναι μεν η 
γυνή πρέπει ν’ άναφέρηται είς τό ον εκείνο μετά τοΰ



όποιου ή εκ φύσεως ή ένεκα της κλίσεώς της συνεδεσε 
τήν έαυτής ύπαρξιν καί τ ύ χ η ν  ά λ λ ’ εΐς αυτήν καί 
μόνην τήν ιδέαν π ρ ε π ε ι  νά περιορίζεται; μόνον πρός 
τόν άνδρα εχει καθήκοντα; Ή  νέα λοιπόν δέν έχει κα
θήκον .α προς τας αλλας γυναίκας; μονον τήν ανάγ
κην τοϋ άγαπαν πρέπει νά έκμχνθάνη καί αυτήν καί 
μόνην τήν κιδυνώΒη ώθησιν πρέπει νά λαμβάνη ή ψυ- 
χή  τ η ς ; Ε ις τήν ματαιαν αυτήν κοινωνίαν χ ίλ ιχ ι  
γνώμχι Οά πχραστησωσιν εις τήν νέχν ώς νόμον τό νά 
έλκύη τοΰς άνδρας, και ν’ άρέσκη εΐς αυτούς. Α ί 
τοιαϋται έκ μχταιότητος προτροπχί Οά ύπαγορεύσωσιν 
εις αυτήν οράσεις αισθηματικάς, αιτινες κατόπιν έπι- 
κινουνως αντηχησωσιν είς τήν ιδίαν αύτής καρδίαν 
αναμφιβολως κατ άρχάς ή νέα Οά κάμη εφαρμογήν 
αύτών είς τόν μέλλοντα σύζυγόν της. Ά λ λ ά  τό κα
κόν, ότι αί φράσεις αύταΐ δεν περιορίζονται διά μόνην 
τήν ίεράν συζυγικήν άγάπην, λαμβάνουσιν εκτενέ
στερα όρια, άναφερονται είς φανταστικήν ευτυχίαν 
άπλώς ούω υπάρξεων ένουμένων είς τήν άνάγκην τοϋ 
νά ζή τ ις  έντός ετέρου, τοϋ νά ηναι ή ψυχή αύτοΰ. , 
Κχι τά  τοιαΰτα φαντασιοκοπήματα είς πόσας γυναί
κας, καί ύπάνδρους άκόμη, παραίτια έγένοντο δακρύων 
καί λύπης, ίίροσηλών τ ις  ίλην  τήν διάνοιαν όλας τάς 
έλπιοας ενός αδυνάτου καί εύαισΟήτου όντος έπί τών 
αισθημάτων ετέρου ευμετάβλητου, άκριβοϋς, ύπερφιά- 

• 7.ου, δύναται νά μορφώση μητέρας φρονίμους, καί χ ή 
ρας οιατεΟειμένας νά Ουσιάσωσι τό παν διά τήν εύτυ- 
χιαν τών τέκνων ·, Ά λ λ ’ ύποθέσωμεν, ότι άγνός ά- 
γνοτατος εΐνε ό πόθος τοϋ άγάπαν και άρέσκειν είς 
τόν σύζυγον, και το'τε άκόμη ό πάθος αύτός οέν πρέ

πει νά ήνε τό μόνον έλατήριον της γυναικός. ΒαΟεΐα 
λοιπόν άροσίωσις καί αγάπη, ένουμένη μέ μεγάλην 
ιδέαν τοΰ /ρέους κχθιστα τόν συζυγικόν δεσμόν ακρι
βόν καί ιερό/· όταν ομως λείπωσιν αί καθαραί πηγαί,  
ύποπτος πρέπει νά ήνε ό τοιοϋτος πόθος.

ΙΙολλάκις ή γυνή όλην τήν ύπαρξιν της είς τήν ά 
γάπην άφιεροϋ-τα, αίφνης βλέπει ότι τήν κολακεύουσιν 
ώς μικρόν παιδίον, καί άποφασίζουσι π=ρί πράγματος 
τό όποιον τά μάλιστα τήν ένδιαφέρει, χωρίς νά τήν 
συμβουλευθώσιν! Διά μιας τότε κχταστρέφεται τό 
ονειρον τής εύτυχίας τη ς!  Διά μιας ή καρδια της κα- 
ταφαρμακεύεται σκληρώς έγκαταλειπομένη !

w r  % f  ~  '  ~  Ό  ~  'Και παντα ταυτα προέρχονται εκ του ζιοους τής α- 
νατροφης, τό όποιον έξ αρχής λαμβάνει ή νέα κόρη* 
όταν ιδίως πλησιάζη ή εποχή τής υπανδρείας, ή μή
τηρ, ώς μεγάλω ς και ζωηρώς ένδιαφερομένη, παραδέ
χετα ι,  τάς περί τό άρέσκειν επιτυχίας τής κόρης της ,  
προκειμένου νά Οέλξη αύτή καί νά καταπείση τόν μ έλ 
λοντα αύτής σύζυγον. Οΰδεμιας λοιπόν συμβου
λής φείδεται, καί ούδενός μέσου πρός έπιτυχίαν τοΰ 
τοιούτου. Ά λ λ ’ ή επιθυμία αύτή τοϋ νά αίχμαλωτιση 
καρδίαν, ήτ ις  είς τήν μητέρα (άς τό ύποθέσωμεν) συ- 
νεκεντρόνετο καί περιορί^ετο έπί ενός μόνου υποκει
μένου, παρά τή κόρη λαμβάνει χ ιλ ίας  διευθύνσεις· νο
μίζει αύτή ότι εινε άνάγκη νά κάμνη έντύπωσιν ώς 
λέγετα ι·  καί είς πνεύματα μέν ελαφρά και έπιπσ?.αια 
τό άποτέλεσμα τής τοιαύτης άρχης θέλει εισθαι έρω- 
τοτροπία (coquetterie), αξιόμεμπτος ούχ ηττον και 
αύτή, ά λλ ’ είς τρυφεράς καί ευαίσθητους ψυχάς ή κιν
δυνώδης αύτή αρχή καθίσταται θερμός πόθο;, τοϋ ά -



γαπάαΟ... χαί λα τρ ύ εα θα ι, χαί αύτή stve ή μ . γα λ , .  
τέρα δυστυχία εϊς ήν δύναται νά έκτεθή ή γυνή. Καί 
κατ αύτήν τήν ίδέχν πόσον σκ>ηρόν είναι, νέα άνα- 
πτυχθεΐσα μέ τήν φιλαρέσκειαν, νά μήν άρεσκη ! νά μή 
κάμνη έντύπωσιν! καθ’ έκάστην θανασίμως πληγώνε
ται, έγκαταλελειμμένη ούσα έντή κοινωνία, όπου ούχί 
πολύς καί μετ’ εύφημίας γίνεται περί αύτής λόγος.

Ενόσω λοιπόν ό άνήρ έπί τή βάσει τών έγωϊστι- 
κων αύτοϋ ίόεών, οιδη εις τήν γυναικειαν ανατροφήν 
ωΟησιν σύμφωνον μέ τά προσωπικά αύτοΰ συμφέροντα, 
ούδεποτε θέλει έχει σύζυγον καί σύντροφον, ήτις άλη- 
Οως νά τόν Οέλγη καί νά παρηγορή, και ούδέποτε θέ
λει ευρει τήν ευτελή εύτυχίαν του εις τό συνοικέσιον.

Γ. Γ.
ΠΕΡΙ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΕΩΣ ΑΓΡΙΕΛΑΙΩ Ν

ΙΙολύς λόγος έγένετο κατά διαφόρους έποχάς περί 
έγκεντρίσεως τών άγριελαιών. Οί μέν, είτε πιστεύον- 
τες, ειτε κατά προσποίησιν, παρέστησαν τήν έγκέντρι- 
σιν τών άγριελαιών, ώς πακτωλόν χρυσίου διά τήν Ε λ 
λάδα, οί δε έΟεώρησαν ώς γελοίαν καί άπίΟανον τήν 
προ τεινομενην έξ αύτής ώφέλειαν, και περιεφρόνησαν 
ώς ούδενός λόγου άξιον τό ζήτημα. Καί οί μέν καί οί 
Oc, νομίζομεν, ότι ήπατηΟησαν, έάν δέν ένήργουν διά 
ν α.ϋ,α .ησωσιν άλλους. Ούτε ακένωτων θησαυρών πη- 
γ <1 θέλει κατασταθή ή εγκέντρισις τών άγριελαιών, 
ούτε πάλιν ή εξ αύτής ώφέλεια πρέπει νά θεωρηθη ώς 
όλοτελώς ασήμαντος καί περιφρονήσεως αξία. Νομί
ζομεν ότι ή έξ αύτής ώφέλεια ήμπορ :ΐ ν’ άποβή όπω- 
σοϋν σπουοαια καί όιά τό έθνος καί διά τούς ΐδιώτας

διτινες άμφότεροί έχουν μεγίστην άνάγκην νέ,υν πό
ρων, εύρισκόμενοι άμφότεροί εϊς τήν αύτήν σχεδόν οι
κονομικήν κατάστασιν. Ά λ λ ά  πρό πάντων νομίζομεν 
άξιον προσο/ής τό εργον τής έγκεντρίσεως τών ά- 
γριελαιών άφορώντες πρός τό συμφέρον τής εργατικής 
τάξεως τοϋ λαοϋ τής Ελλάδος, ήτις ήδύνατο νά έξο- 
δεύση μέρος τοΰ καιροΰ τής έργασίας του είς τήν έγ- 
κέντρισιν τών άγριελαιών έπί τώ σκοπώ τοΰ ν’ από
λαυση όχι μόνον ετήσιον πόρον ζωής σταθερόν, άλλά 
νά κατασταθή καί κύριος ιδιοκτησίας, όπερ άλλως κα. 
τέστη άδύνατον, άροΰ ό υπάρχων περί προικοδοτήσεως 
νόμος άπέτυχεν, νέος δε, τίς οιόεν, έάν ποτε θέλει έκ- 
δοθή; Έάν δέποτε ύπαρξη καί νέος περί προικοδο- 
τήσεως νόμος, μήπως ήτον άδύνατον νά νομοθετηθή 
νάλάβη τις εϊς προικοδότησίν καί τό ρέρος τών ά- 
γριελαιών ό'περ έξημέρωσεν ;

Έ κ  τοιούτων σκέψεων όρριώμενοι ένομίσαμεν άναγ
καΐον νάκάμωμεν λεπτομερείς καί έκτεταμένας παρατη
ρήσεις περί τής έγκεντρίσεως τών άγριελαιών κατατά- 
ξαντες ταύτας εϊς άρθρα, δυνάμενα ν’ άπαρτίσωσιν 
όλα όμοΰ εν νομοσχέδιον. Έ πί έκάστου δέ άρθρου 
προσετέθη ή έπεξήγησις τών λόγων δι’ ούς ούτως έ- 
συντάχθη τοΰτο, οιτινες όλοι όμοϋ δύνανται ν’ άπαρ- 
τίσωσι τήν συνοδεύουσαν συνήθως τά νομοσχέδια αϊ- 
τιολογικήν έκθεσιν.

fH  εις τό κοινόν δημοσίευσις τοιούτων σχεδίων νο- · 
μίζομεν ότι δίδουσα άρορμήν λόγων καί συζητήσεων 
μεταξύ διαφόρων τάξεων τής κοινωνίας, δύναται νά 
χορηγήση πολλά φώτα καί πρός τά νομοθετικά σώ
ματα, διά νά καταστήσωσιν όσον ενεστι τελειότερσν



τόν νόμον, καί πρός τήν Κυβέρνησιν διά νά ώφεληΟή, 
άν Ο έλη άπό τάς οδηγίας τής πείρας, χαί νά μήν πε
ριορίζεται είς θεωρίας  άφηρημένας, όπως συνήθως γ ί 
νεται, ά λλ ’ ή δημοσιότης αΰτη πρό πάντων μας φαί
νεται α ν α γ κ α ιό τ α τ η  οιά νά πεισΟή ό λαός, όστις είναι 
καϊ ό μόνος έκτελεστής, ότι ό νόμ,ος επιδέχεται έκτέ- 
λεσίν καϊ εφαρμογήν, καί ότι δύναται ν’ άποβη αΰτώ 
ώφέλιμον, διά νά δεχθή προΟΰμως τήν έξημέρωσιν 
τών άγριελαιών, τής οποίας τόσον ταχύτερα θέλει εΐ- 
σΟαι ή ώφέλεια, όσον ταχύτερον έπιχειρηΟή τό εργον.

Ιδού τό σχέίΐον.
Ά ρ -  ί . )  Αί έθνίκαί άγριελαΐαι, καθ’ άς θέσεις 

τοΰ κράτους έγκριθή παρά τής κυβερνήσεως, θέλουν 
παραχωρηθή εις έξημέρωσιν εις ίδιώτας μετά τής γης, 
έφ ών αύται ύπάρχουσιν.

Τό μέρος, όπερ εχον άγριελαίας προσδιορίζεται 
πρός έξημέρωσιν, θέλει κατχμετρηθή παρά τοΰ δημο
σίου διά γεωμέτρου, διαιρεθή εΐς τεμάχια, όροθετηθή 
πρ;σηκόντως,κα: καταγραφή ύπό αΰξοντα άριθμόν,θέλει 
δέ γίνεσθαι σημείωσις πόσας άγριελαίας έχει έκαστον 
στρέμμα καί πόσας όλικώς έκαστον τεμάχιον. '

Αν μεταξύ τών τεμαχίων τούτων υπάρχουν γαΐαι 
μή έχουσαι όλοτελώς άγριελαίας νά παραχωρηθώσιν εις 
έλαιοφυτειαν, έάν θεωρηθή άναγκαΐον, διά νά ύπαρξη 
συνεχής ό άποκατασταθησόμενος έλαιών, καί νά χορη- 
γηθώσι πλειότεραί ευκολία ι είς τους καλλιεργητάς.

Έκαστον τεμάχιον θέλει συγκεισθαι άπό δώδεκα 
βασιλικά στρέμματα, έάν τοπικαί δυσκολίαι καϊ φυσικά 
όρια δέν κατασταίνουν άπαραιτήτως άναγκαΐον τό νά* 
δοθή μεγαλητέρα ήμικροτέρα έκτασις είς τινα τεμά^Ία

Εί; τό #ρ9ρον τοΰτο ορίζονται αί υποχρεώσει; τοϋ δημ.οσίοΛ 

‘Ο πρώτο; παράγραφο; επιβάλλει εί; τό δημόσιον τό χρέος τον 

νά προσδιορίση τά; θεσει; καθ’ ά; θέλουν δοθή άγριελαϊαι πρό; 

έξημέρωσιν· τό εργον τοΰτο άνετέθη εί; τήν κυβέρνησιν διά νά 

έξετάση 3ν συμφέρη ε”; τινα Οέσιν ή παχαρώρησι; τών άγριλαιών 

καί δεν προκύπτουν δυσχέρειαι δ ι’ α; θέλει προτιμήσει νά μήν 

κάμ/ι τήν παραχώρησιν. Επειδή 5ε τοιοΰτον’μέτρον πολλάκι; η- 

δύνατο νά θεωρηθη άναγ/.αϊον,^τον άδικον νά έπιβάλωμεν εί; τόν 

γεωργόν τόν χ,όπον και τά έξοδα διά νά κάμη αΐ-ησιν διά θέ- 

σ’.ν, εί; ην δέν συμφέρει εϊ; τό δημόσιον νά έπιτρίψη τήν έξη- 

μέρωσιν.

Α ί διατάξει; τοϋ δευτέρου παραγράφου έκ πρώτη; οψεω; 

φαίνονται σπουδαιόταται. Τό μέν δημόσιον θέλει εχει ακριβή 

περιγραφήν τοΰ παραχωρουμένου κτήματο:, ώςτε εί; πάσαν 

εποχήν νά δύναται νά παραβάλη τήν πρώτην κατάσταπν αύ

τοΰ μέ τά; έπιγενομένα; .βελτιώνει;, ό δέ καλλιεργητή;, λαμ- 

βάνων τήν αύτήν περιγραφήν διά τοΰ έγγράφου τ ί;  άδεια;, καί 

εχων αύτήν πάντοτε δεν φοβείται νά πάθη έκ δολιεΰσεως· έπί 

τής περιγραφή; ταύτης θέλουν τελευταϊον δοθή καί τά παρα

χωρητήρια παρά τοΰ δημοσίου καί εί; τό μερίδιόν του, αν α ί

τηση ό καλλιεργητή; νά πρόσκτηση και αύτό.

Τό νά δοθώτιν εί; έλαιοφυτειαν καί γαΐαι ύπάρχουσαι με

ταξύ άγριλαιών έθεωρήθη άναγκαΐον διά νά άποκαταστηθή εί; 

καί συνεχή; έλαιών, διότι καί τό δημόσιον εύκολύνεται ώ; πρό; 

τή έπιτηρησιν καί τήν εΐσπραξιν τών φόρων, δταν τά κτήματα 

είναι συνεχή καί ομοιόμορφα, καί ό καλλιεργητή; ωφελείται 

σημαντικά, διότι ή φύλαξι; όμοιων κτημάτων καί συνεχομένων 

γίνεται εύκολωτέρα, καί όλιγοεξοδωτέρα.

Επειδή ή έξημέρωσι; τών έλαιών δέν εΐναι δυνατόν νά γένη 

δ ι’ εργολάβων μ,εταχειριζομένων έργάτα; μισθωτού; πρός τό 

εργον τοΰτο, άλλά διά τών γεωργών τ ι;  ‘Ελλάδο;, καί έπειδή 

ούτοι εχοντες ήδ/j κυρίαν τινά ένασχόλησιν, ώ; τήν γεωργιγήν,



δέν οροΰν νά έ;οδεύσουν δλον έν γένει τον καιρόν των ε’ς 

μόνον τό εργον τ?,; έ'ημερώσεως τών άγριελαιών, εκρίθ/ι άρνό- 

διον ώστε είς τά τεμάχια νά μην δοθνί μεγάλη εκτασις, άλλά 

τόση, οση νά ηναι πιθανόν δτι μία οικογένεια δύναται έντός 

τριών η τεσσάρων έτών τό πολύ, να τήν έκχερσώση /.αί νά 

άτοτεοατώττι δλην τήν καλλιέργειαν δώδεκα λοιπόν στρέμματα 

βασιλικά είναι αρκετά δ ι’ έκάστην οικογένειαν’ ή εργασία τής 

έκχερσώτεως τής γή; και τής έγκεντρώσεως δεν γίνεται κατά 

πάσαν έποχήν τοϋ έτους, άλλά μόνον κατά τό διάστημα τοΰ 

χειμ.ώνος καί έν ρ.έρει κατά τάς άρχάς τής άνοίςεως. Κατά τό 

διάστημα τοΰτο ό γεωργός ήμπορεΐ νά εχν) διαθεσίμους τό 

πολύ σαράντα ήυ-έρας άραιρουμένων τών εορτών, τής κακοκαι

ρίας καί τών δ ι’ άλλας αναγκαίας έργασίας χρησίμων ημερών. 

’Εςοδεύων ταΰτα; ό γεωργός είς τήν έκχέρσωσιν τής γή; 

δεν Θέλει δ-ινηΟή νά έκχερσώσν) περισσότερον τών δύω μέχρι 

τριών στοεμαάτων, διότι πρός έκχέρσω·:ιν έκάστου στρέμμα

τος, εχοντος μάλιστα θάμνου; καί ρίζας δένδρων, χρειάζονται 

τουλάχιστον δεκαπέντε εως είκοσι ήμεοοκάματα.

Επειδή δέ δέν ητον δυνατόν νά άποπερατωθή ή έκχέρσωσις 

■ϊαχύτδρον τών τεσσάρων έτών, αν είς μόνος έμελλε νά ένζσχο - 

λτιθή εί; τό εργον τοΰτο, δέν ήτο καλόν νά δοθώσι μεγαλη'τερα 

τεμάχια, τά όποια νά μ.ένωσιν έπί πολϋν καιρόν άκαλλιέργητα 

ύπό τήν διάθεσίν τών γεωργών' ουτε ητον δίκαιον ν’ άπαιτή- 

σωμεν άπό τόν γεωργόν πλειότερον τοϋ ο,τι ήδύνατο νά πράξη 

χο>ρίς νά δυσκολευθη εϊς τάς συνήθεις έργασίας του.

’Εάν δμως οίκογένειά τις εχη πλειοτέρους τοΰ ένός δυναμέ

νους νά έργασθώσι καί κατορθώστι νά άποπερατώσ/ι ταχέως τήν 

έκχέρσωσιν, δύναται νά λάβη άλλο τεμάχιον; ώς κατωτέρω 

κανονίζεται.

ΆρΟ. 2.) ‘Υποχρεώνεις τοΰ άναδεχομένου τήν έ- 
ξημέρωσιν τών άγριελαιών είναι αί έξης.

ά.) Νά καθαρίση και έγκεντρίση τάς ύπαρχούσας

εν τώ παραχωρηΟησομένω αύτώ τεμαχιω άγριελαίας.
β.) Έάν ή μεταξύ τών άγριελαιών γη ηναι κατά

φυτος άπό θάμνους καί άκαρπα δένδρα, όφείλει νά τά 
καταστρέψη καϊ νά καλλιεργήση τήν γην απείρων έν 
αΰτη όποιους έγκρίνει καρπούς.

γ . )  Έάνέντός ένός βασιλικού στρέματος γης υπαγό
μενης είς τήν τοΰ άνωτέρου παραγράφου κατηγορίαν υ 
πάρχουν δώδεκα τουλάχιστον έλαιόδενδρα άγρια, ό 
άναδεχόμενος τήν Ιξημέρωτιν δέν εΐναι ύπόχρεως νά 
φυτεύση άλλα, έκτος άν έ ίδιος εύχαριστήται νά πρά
ξη τοΰτο, ή άντά δένδρα δέν είναι εις άνάλογον άπό- 
στασιν άπ’ άλλήλων.

δ.) Έάν δμως ή γή εΐναι πρό τής π α ραχωρήσεως 
εκχερσωμένη καί καλλιεργείται, ό άναδεχόμενος τήν 
έξημέρωσιν τών έν τώ τμήματι τούτω άγριελαιών ό- 
φείλει όσοσδήποτε καϊ άν ήναι ό άριΟμός αύτών, νά 
φυτεύση τό μένον έτι κενόν διάστημα, εως ου κατα
στήση κατά στρέμμα είκοσι έλαιόφυτα.

έ.) Έάν μεταξύ τών άγριελαιών εύρ,ίσκωνται άγρια- 
πιδέαι, ή άλλα άγρια όπωρο30ρα δένδρα, οφείλει νά 
καΟαρίση καί έγκεντρίση καί ταΰτα, άν δέν προτιμά νά 
φυτεύση είς τόν τόπον αύτών έλαιόδενδρα.

ς . )  Νά έξακολουθή κατ’ έτος καΟαρίζων μέν καί 
περιποιούμενος τά έλαιόφυτα, καλλειεργών δέ καί 
σπείρων τήν περιέχουσαν αύτά γην.

Κατά τάς διαφόρους ποιότητας τών γαιών υποβάλλονται 

καί αί υποχρεώσεις εϊς τους καλλιερνητά;.

Πρώτη ΰττοχρέωσις είναι ή κάθαρσις καί ή έγκέντρισις τών 

άγριελαιών, διότι αυται δύναντχι νά προο^ε/ου/, καί αν ά 

κόμη *ό γή δέν έκχερσωθή, ή δέ ένκέντριπς δύναται νά έν:ρ-
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y.'.Or, / al rptv άκόαη έπιχειρισθ/i κάνεν εΤ^ο; καλλιε.γεί*;.

Δευτέρα ΰποχρέωσι; εΐναι τά να κοπώσι και καταστραφώσι 

τά μεταξύ τών άγοιελαιών δένδρα καί οί θάμνοι· διότι τχ>τα 

εμποδίζουν άπό τά νία κεντρώματα τόν άέρα καί τόν ήλιαν 

άτινα είναι πολύ συντελεστικά ε!; τγ,ν άνάπτυξιν και τήν 

πρόοδον αύτών Α/.ολούθω; πρέπει νά έκχερσωθή ή γή, νά 

σκαφίί καλώς καί νά κχΟχρισθή άπό τάς ρίζας, αιτινες άποό 

ροφοΰν τήν ικμάδα καί δυσκολεύουν τήν άνάπτυξιν τών r.t- 

ζών τών έλαιών.

Επειδή δέκα έλαιόδενδρχ έντός ενός στρέμματος είναι αέ- 

τριος αριθμός, έάν ταϋτα έχωσιν άνάλο,ον άπόστασιν άπ’ άλ- 

λήλων, καί έ τζζι δή όπου τό μεταξύ τών άγοιελαιών διάστη’/,χ 

κατέχεται άπό θάμνους καί ρίζας δένδρων άπαιτεΐται πλειο- 

τέρα εργασία, έθεωρ'/,θ/·, καλόν νά μήν ΰποχρεωθ?, ό καλλιεο- 

γητής νά φυτεύση άλλα έλαιόφυτα, έκτός μόνον αν τά δέκα 

έλαιόφυτα κεΐνται πλησίον άλλνίλων, καί μένει μέρος ικανόν 

τ ί;  γής άνευ δένδρων. Επειδή δέ κατά τάς ποιότητας τ ις  

γης καί κατά τάς θέσεις, είς εν στρέμμα γης ήμποροϋν νά 

φυτευθώσι καί μέχρι τών είκοσι έλαιοδένδρων, άφέθ/; εΐς την 

έ'ουσίαν τοϋ καλλιεργητοΰ νά <ρυ Γεύση έκουσίως δσα κρίνει 

αύτάς άναγκαΐον νά προσθέσ/ι πρός τά ήδη υπάρχοντα.

Όπου ομως ή γή ητον καί πρός τής παρα/ωρήσεως *αλ- 

λιεργητη, επιβάλλεται ή ίιποχρέωσις εΐς τόν καλλιεργητήν νά 

«ρυτεύσι[) νέα έλαιόφυτα μέ/ρι τών είκοσι, διότι ουτος μή έ· 

χων νά εξοδεύση και.όν είς έκχέρσωσιν, δύναται νά προ/.η- 

θευθή έλαιόφυτα καί νά τά φυτεύτ/i.

‘Ο πέμπτος παράγραφος άφίνει είς τ?(ν έξουσίαν τοϋ καλ- 

λιεργητοΰ να ένκεντρίση τάς τυχόν μεταξύ τών άγοιελαιών 

ΰταρχούσας άγρναπιδίας ή άλλα όπωροφόρα δένδρα, ή νά ου- 

τδύ;η άγριελαίας. Τό μέτρον τοϋτο έθεω_:ήθη άναγκαΐον νά 

μείνη εί; τήν εξουσίαν τού καλλιεργητοΰ. Είναι άληθέ; δτι τά 

νΤίοίοφόρα δένδρα έγκεντριζόμενα ήθελαν προάΓε1. τα^ύτερ*

καρπόν, παρά άνεί; τόπον αύτών έφυτεΰοντο άγριελαϊαι, άλλ'έ- 

πειδή τά όπωροφόρα, άν δέν φυλάττωνται καλώ;, δεν δίδουν 

Ούδεμίαν απολαβήν, διότι τοϋ; καρπού; τούς διχρπάζουν, ή 

δέ φύλαξις δέ» είναι εΰκολον νά γεν?,, διότι ό καρπός αύτών δεν 

εΐναι σύγχρονο; μέ τά; ελαία;, ώστε οί αύτοί φύλακες νά προ

σέχουν καί τά όπωροφόρα, εΐναι καλήτερα νά φυτευθώσιν έ- 

λαΐαι, έάν δμως ό καλλιεργητή; εχη αιτία; νά νομίζει δτι δύ- 

ναται νά προφυλάττη τού; καρπού;, ώστε νά εχη ωφέλειαν έξ 

αύτών, ήμπορεΐ νά προτίμηση τήν έγκέντρισιν τών όπω- 

ροφόρων.

Επειδή δέν-αρκεί μόνον νά έγκεντρισθώσιν αί άγριελαϊαι η 

νά φυτευθώσι νέαι, καί νά έκχερσωΟ/ί ή γή, άλλά διά τήν 

πρόοδον καί τήν καλήν άποκατάστασιν τοΰ έλαιώνος άπαιτεΐ- 

τα ι κατ’έτο; περιποίησίς τών έλαιών καί καλλιέργεια τών yatojv, 

επιβάλλεται ή ύπο/ρέωσι; αύτη δια τοϋ § ς ' . τοϋ παρόντος 

άρθρου τοϋ νόμου είς τόν καλλιεργητήν.

Ά ρ .  3.) Έ άν  εΐς προθεσμίαν δύω έτών, άπό της 
παρχχώρήσεως τών τεμαχίων δέν κάμη όλοτελώς έ- 
ναρξιν της έγκεντρ-σεως τών άγριε7^αιών καί τής έκ- 
χερτώ ιεω ς  της γ η ς  ό άναδεχθεΐς τήν καλλιέργειαν, 
έκπίπτει αυτοδικαίως τοϋ παραχωρηθέντος αύτω δι
καιώματος, καί δύναται νά παραχωρηθη τό τεμάχιον 
είς ετερον.

Επειδή τό εργον τής έςημερώσεως τών άγοιελαιών πρέπει 

νά ένεργηθη δσον τά ταχύτερον διότι δσον προϊμώτερον γένη ή 

καλλιέργεια, τόσον ταχύτερον άρχεται ή παραγωγέ τοΰ καρ- 

ποϋ, έτέθη ό ορός τοϋ άρθρου τούτου, τοΰ νά άφαιρήται τό τε- * 

μάχιον άπό τά; ψείρας τοΰ καλλιεργητοΰ, καί νά δίδεται εί; 

ετερον, έάν είς διάστημα δύω έτών δέν κάμη έναρξιν τή; καλ

λιέργεια;. Απαιτείται δέ παρ’ αύτοΰ νά κάμη μόνον εναρξ ιν, 

διότι άφοϋ έπιχειρτ^τει τι; £ν εργον, οπωσδήποτε πρέπει νά τά 

προάςη. Επειτα δίδονται τοσαϋτα ωφελήματα παρά τοϋ νό-
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μου εί; τον καλλιεργητήν, ώστε άναγ/.αίω; πρέ~ει νά προθυ- 

>;.o-otr,6'j διά τήν καλλιέργειαν. Τό δέ άοΟρον τοΰτο θέλει α 

φόρα μόνον τοΰ; άπαντήσαντα; ανυπέρβλητα έμπόδια, (^πολυ

χρόνιον ασθένειαν, η θάνατον τοΰ καλλιεργητοΰ, η άλλα; ά- 

π:οσδοκήτους περιστατεις.

Ά ρ .  4.) Ούτε έκ τών έγκεντριζομένων έλαιοδέν- 
ορων ουτε έκ τών έντός τών τεμαχίων καλλιεργούμε
νων γαιών πληρόνεται κάνέν ειΒος φόρου κατά τά π ρ ώ 
τα τέσσαρα έτη άπό της άδειας της παραχωρήσεως.

ά.) Ό σ τ ις  έντός δύω έτών άπό της άδειας έκπλ η
ρώσει ο λ α ς  τάς επιβα7^λομένας αύτώ διά τοϋ παρόν
τος νόμου υποχρεώσεις, άποκτα δικαίωμα νά μήν π λ η 
ρώ"’/; κανένα φόρον ουτε διά τό προϊόν τών έλαιών, 
ούτε διά τούς έκ τοϋ έδάφους προαγομένους καρπούς 
επί δέκα συνεχή έτη· καί περί πλέον θέλει δίδεσΟαι 
αύτώ νομισματόσημον χρυσοΰν αξίας δέκα δραχμών 
φέρον άφ’ ένός μέν τά βασιλικά παράσημα, έφ’ ετέρου 
δέ έπιγραφήν « Έ πιμελείας και Φιλοπονίας βαθ

μός ΑΛ »
β.) Ό σ τ ις  εκπληρώσει τάς άνωτέρω ΰπσχρεώσεις 

εις τό διαστην.α τριών ετών απο της αοειας, άποκτα 
τό αύτό δικαίωμα της άνωτέρω σημειουμένης άτελείας 
έπί όκτώ έτη άπό της άοείας, καί περιπ7νέον 0έ7^ει δί- 
δεσΟαι αύτώ νομισματόσημον άργυροϋν οέρον επ ιγρα 
φήν «Έπιμελείας καί Φιλοπονίας βαθμός δεύτερος. » 

γ . )  Ό σ τ ι ς  οέ έκπληρώσει τάς ύποχρεώσεις του είς 
διάστημα, τεσσάρων έτών άπό της άδειας, άποκτα τό 
αύτό δικαίωμα τής άτελείας έπί έξ έτη άπό τής ά 
δειας, θέλει δέ δοθή είς αύτόν καί νομισματόσημον 
χαλκοϋν οέρον δσα καί τά άνωτέρω ρ.ε την διαφοράν
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μόνον ότι θέλει σημέιωθή «Έ πιμελείας καί Φιλοπο- 
νίας βαθμός τρίτος.

βεωροΰντε; τήν έγκέντρισιν τών άγριελαιών ώ; σπουδαιον 

εργον διά τό έλτιζόμενον άπ'.αύτοΰ όφελος, ένομίσαμεν κα 

τάλληλον νά δώσωμεν τόσα ωφελήματα εί; τέν καλλιεργητήν, 

ώστε γνωρίσας και πεισθείς περί της ώφελείας τη; έπινειρη- 

σεω; νά άναδεχΟή] προθύμω; καί άμέσως αύτήν διά τοΰτο 

έχορν,γήθη γενικώς πρό; άπαντα; τους καλλιεργητά; άτέλε'α 

τ.αντο; φόρου έπί τών προϊόντων τών ποτραχΟοσομ.ένων άπό 

τά τεμά/ιά των έπί τίσσαρα έτη.

Τό δημόσιον δέν άπελάμβανε τίποτε άπό τά παραχωοού- 

μενα ταΰτα τεμάχια, έπομένως παραχωρούν την ατέλειαν 

ταυτην, οεν στερείται τίποτε άπ ί τάς ένεστώσας προσόδους 

του. Επειτα ή ωφέλεια την οποίαν »;δύ;ατο ν’ άπολαύση, 

έάν ήΟελεν έπιβάλει έγγειον φόρον, δεν ήΟελεν εισθαι σημαν

τική· διότι αί έγκεντριζόμεναι έλαΐαι ούδενα καρπόν δύνανται 

νά φέροισι κα :ά τά πρώτα τέσσαρα έτη, αί δ! γαΐαι δεν θί· 

λβυν έκχερσωθή διά μιας, άλλά κατ' όλίγον, ώ; προείπομεν, 

ώστε μόλις Οά ε-ίχεριωΟοΰν ολόκληρα κατά τήν πρώτ/,ν τε - 

τραετίαν, έκχερσουμένου ένός τετάρτου ΐτως κατ’ έτος. ’Εάν 

λοιπον δεν ηίέλαμεν δώ?ει αυτήν τήν ο!>ρέλειαν είς τόν καλ* 

λιεογητγν, τήν όποιαν νά ΰπολάβη ώς πρόχειρον και τα- 

χειαν απο,ημίωσιν τών καταβαλλόμενων κόπων του, ήδύνατο 

α̂ μ/)ν έ̂πιχειρήσν) το εργον, διότι οί γεωργοί έ/οντες προχεί- 

ρους και κατεπειγούσας άνάγκας προτιμούν τάς έργασίας, αΐ- 

τινες θέλουν δώσει ε’ς αύτοΰ; ταχυτέραν, άλλ' Ιστω καί όλι- 

γωτεραν ώφελειαν. ’β*τός δε τούτου δλα’. αί γαΐαι, ο που 6- 

Τ·^?Ά°')Ί άγριελαιαι, σπάνίω; είναι εύφοροι ώ; πρό; άλλα 

προϊόντα καί μάλιστα ώ; πρό; δημητριακούς καρπούς, ώστε 

τά προϊόντα αύτών θέλουν εισθαι ασήμαντα. Εί; πολλά δέ 

μέρη ίσως διά τό ανώμαλον καί πετρώδες τοϋ εδάφους, ούίε- 

μία σπορά θέλει άποβή κατορθωτή.



Αφοϋ διά τοΰ πρώτου παραγράφου ένθαρρύνομεν άπαντα; 

τοΰ; καλλιεργητά; νά άναδεχθώσι τήν καλλιέργειαν, ητον α

νάγκη, διά νά τοΰ; παρακίνήσωμεν νά έπιταχύνωσι τήν καλ

λιέργειαν, καί ουτω νά άρχίσν) ταχύτερον καϊ ή πρόσοδο; τών 

έλαιών, νά ^ορηγήσωμεν εϊ; αύτοΰ; μέσα τινά προτρεπτικά 

■πρό; τόν σκοπόν τοΰτον και ώ; τοιαΰτα έθεωρήσαμεν τά εί; 

τοΰ; τρεϊ; παραγράφου; τοΰ παρόντος άρθρου διαλαμβανόμενα.

0  παραχωρουμε'νη δι’ αύτών εΐς τοΰ; καλλιεργητά; ωφέ

λεια ίσω; φανή υπερβολική' άλλ' ήμεΐς φρονοΰμεν δτι τό έ

θνος δέν πρέπει νά άποβλέψν) εί; την ·παροΰσαν άλλ’ είς 

■τήν μέλλουσαν ώφέλειαν· νά θυσιάσνι δέ τήν παρούσαν μ ι- 

κράν διά τήν μέλλουσαν μεγάλην. Είπομεν δτι σήμ:ρον τό 

έθνος δέν άπολαμβάνει τίποτε άπό τοΰς έκχερθησομέ- 

νους ελαιώνας, μετά δεκαετίαν δμω; τό δημόσιον θέλει εχει 

εξ στρέμματα έλαιοστάσιον άπό έκαστον τελάχιον, τών ό

ποιων ή άξια, έν ω, πρίν δοθώσιν είς καλλιέργειαν, δέν ΰπε- 

ρέβαινεν ίσως τάς δέκα δραχμάς κατά στρέμμα, άφοϋ καλλιερ- 

γηθώσι και περάσωσι δέκα έτη, θά ΰπερβαίνη βεβαίως τά; 

εκατόν δραχμάς κατά στρέμμα, ώστε διά τή; έκχερσώσεω; 

ταύτης δεκαπλασιάζεται τούλάχιστον ή άξια τών εί; τήν διά- 

θεσιν τοΰ δημοσίου μενόντων στρεμμάτων, άλλ’ έκτός τού

του θέλει απολαμβάνει έτησιον εισόδημα άπό μεν τό μερίδιον 

τοΰ καλλιεργητοΰ εγγειον φόρον, δστις μετά τήν δεκαετίαν, 

δσον ολίγα; και άν ύποτεθ/ί, θέλει εισθαι οκτώ εως δέκα 

δραχμά; κατά στρέμμα, άπό δέ τό μερίδιον τοϋ δημοσίου διά 

εγγειον κα'ι έπι/αρπείας φόρον, δώδεκα εω; δεκαπέντε δραχ- 

μά; κατά στρέμμα. Κα ί επειδή καί έκ τοΰ νΰν παραγομένου 

έλαίου τό μεγαλήτε,,ον μέρος έξάγεται έκτό; τοΰ κράτου;, 

εννοείται δτι δλον τό προστεθητόμενον διά τή; καλλιεργεία; 

ταύτης προϊόν θέλει έξαχθή τής έπικρατείας. Επειδή δέ τό 

δν,μόσιον λαμβάνει τελώνιόν άπό αύτό, θέλει προστεθή εις 

τήν άνωτέοω κατά στρέμμα ώφέλειαν τοϋ δημοσίου και ετε-

ρον ποσόν έκ δρ. ΐ;ω; ε ', ΰπολογιζομε/ου Ολου τοϋ προιοντο; 

ενός στρέμματος είς έκατόν όκάδας έλαίου, ή έκατόν δρα/- 

μάς κατά μέσον δ:ον. Απέναντι λοιπόν τοσαύτης προσδοκώ- 

μένης ώφελείας ητον δίκαιον νά χορηγήσωμεν είς τόν καλλιερ

γητήν τοσοΰτον μεγαλήτερα ωφελήματα, δσα ησαν ίκανά νά 

τόν πείσωσι νά προσηλωθη, εί; τήν καλλιέργειαν, καί νά τήν 

κάμη δσον τό ταχύτερον.

Την έκ τής δενδροφυτείας ε’ν γένει ωφέλειαν άνε γνώρισαν 

πολλά κράτη καϊ έπροσπάΟησαν νά τήν ένθαρρύνωβι δι ωφε

λημάτων. Η Γαλλίχ δταν ήθέλησε νά είσάξη τήν συναμινοφυ- 

τϊίαν έπροσδιόρισεν ήμισυ-φράγκον ώς άμοιβήν δι’ έκαστον φυ

τόν συκαμινίας είς τόν φυτεύοντα τοιαύτας· ή δέ Βενετία ε- 

προσδιόρισεν ομοίως χρηματικά καί άλλα ωφελήματα προς 

έαψύ/ωσιν τών άναδεχομένων τήν έλαιοφυτείαν. “Γστερον λοι

πόν άπό τοιαΰτα πρραδείνματα, και άπό τήν βεβαιότητα τής 

ώφελείας τή; έπι/ειρήσεω; ταυτη; ήμπορο~ν νά θεωρ/θώσιν ύ- 

περβολικαϊ αί υποχρεώσεις αυται;

Αλλ- έκτός τούτου, ή κυβέρνησις παραχωρεί μόνον δ.τι δέν 

ήδύνατο νά ώφελϊθη, εΐμή μόνον διά τοϋ ίδίου τοίτου μέτρου’ 

καϊ ίδοΰ πώ:. Όστις έκαμε τήν καλλιέργειαν έντός τών πρώ

των δύω έτών, μετά δέκα έτη θελει δίδει τό όποιον άνωτερο> 

είπομεν εισόδημα, άλλ’ άς παρατηρήσωμεν τί θέλει άπολαμ- 

βάνει μετά δεκαετίαν άπό τοΰς μή έκτελέσαντες τήν καλλιέρ

γειαν έντός τών δύω π:ώτων έτών, καϊ άς λάβωμεν ώς βάσιν 

εκείνον τόν καλλιεργητήν δστις όλίγον κατ’ όλίγον άπεπερκ- 

τωσε τό εργον του. Εάν κατά τό πρώτον ετος έκαλλιεργησεν 

§ν πέμπτον τοΰ τεμαχίου, μόνον τό εντοϋτο πέμτίτον θελει άπο- 

φέρει καρπόν τόσον δσον καϊ τό τοΰ πρώτου καλλιεργητοΰ, τά 

λοιπά πέμπτα θέλουν άποφέρει όλιγώτερον άναλόγως τοΰ καιροΰ 

τής έκ/ερσώ'Τεως έκάστου· ώττε μόλις-υετά Εξ ή οκτώ έτη ΰιτε- 

ρον άπό τήν πρώτη/ δεκαετίαν Οά κατχντήσν) καϊ τοϋτο τό 

τεμάχιον είς βχθμόν κ/ρποφορία; όμοιον με τό τών κχτά τά



δύω -ρώτα-ετ/i έκχερσωθεντων. Είναι άληθέ; ότι τό δημό

σιον απολαμβάνει εγγειον φόρο-/ κατά τήν δεκαετίαν άπό τά 

μή Ο-αγόμενα ε·!; τά; κατηγορίας ταύτα; τεμάχια, άλλ’ είναι 

όμολογούμενον επίσης ότι ό έγ-ε·.ο; φόρος τών δημητριακών 

καρκών και μάλιστα εί; τόπου; όπου υπάρχουν άγριελαΐαι 

δεν ήμπορεΐ νά εχη κάμμίαν αναλογίαν μέ τόν φόρον τών ε

λαίων. Αλλά καί άν ήτο ό'μοιο;, τά δημόσιον δεν βλάπτεται 

τίποτε διά τής διδόμενης άτελείας εί; τοΰ; καλητέρου; καλ- 

λιεργητά;· διότι άν δέν λαμβάτ;ι παρ’ αύτών κατά τά πρώτα 

έτη έγγειον φόρον, λαμβάνει μετά τήν δεκαετίαν τόσον πε

ρισσότερα, όσον ανώτερος εΐναι ό φόρος τών έλαιών άπό τον 

τών δημητριακών καρπών. ΤΙΙτον λοιπόν εύλογον νά γένι) 

ή παρα/ώρησις αΰτη ώ; μέσον προτροπής πρός ταχυτέραν έκ· 

χέρσωσιν.

Ισως τινές ήθελον προτείνει ώς αρκετόν μέσον πρός ένθάρ- 

ρυνσιν τό νά γένη μόνον ή παραχώρησις αυτη, άλλ’ ήμεΐς θεω- 

ροϋμεν αναγκαία άμφότερα τά μέτρα ταΰτα· διότι οΰτε μό

νον τό νομισματόσημον, άνευ υλικής ώφελείας, ητον ικανόν, 

και μάλιστα εί; τήν τά 'ΐν ' τών ανθρώπων εκείνων, οιτινες 

μόνον άπο άπλοΰν φιλοτιμίας αίσθημα δέν είναι δυνατόν νά 

παρακινηθώσιν, ουτε μ,όνον ή υλική ώφέλεια ήδύνατο νά θερα- 

πευσ·») τήν φιλοτιμίαν τών εΰαισθητοτέρων αεταξΰ τών καλ

λιεργητών, καί νά ένθαρρύν/ι καί άλλου; όμοιους πρό; μίμη- 

etv. E iv  δέ τινες ήθελον νομίσει τό δ'ά τά νομισματόσημχ 

ταΰτα έξοδον μέγα, ά; λάβνι Ολ " όψιν τά ΰπό τοΰ Ηενοφώ/- 

τ>; λεγόμενα. α Είδε φοβεΐ, ώ ‘Ιερών, μή έν πολλοί; άθλων 

προτεθειμενων πολλαί όαπάναι γίγνωνται, έννόησον, ότι οΰκ 

έστιν έμπορεύμ.ατα λυσιτελέστερα, ή ότα άνθρωποι άθλων ώ- 

νίϋνταϊ.Β (Ξενφ. ‘Ιίρ. κερ. IX. § 1 I.)

Αρ. 5.) ΠαρελΟορσης της τετραετίας καθ’ ήν 
χαρίζεται ατέλεια γενικώς  είς άπαντας οί καλλιεργη- 
τα; τών άγριελαιών υπόκεΐνται νά πληρόνωσι φόρον έγ 

γειον τόσον διά τό προϊόν τών έλαιοδένδρων, ώς καί 
οιά τά προϊόν τών σπειρομένων είς τό έδαφος αύτών 
καρπών μέχρι τοϋ δεκάτου έτους άπό της άδειας, 
εκτός τών υπαγομένων εϊς τάς τρεις τοΰ άνωτέρω άρ
θρου κατηγορίας.

Επειδή πολλοί δεν θέλουν άποπερατώτει τό εργον τή; καλ-. 

λιεογεία; έντό; τή; τετραετία;, καί δέν θέλουν άπολαύτει τάς 

ώφελεία; τοΰ άνωτέρω άρθρου, οί τοιοΰτοι θέλουν πληρόνει 

έγγειον φόρον μετά παρέλε^τιν τών τεσσάρων έτών. Τά τέσ

σαρα δέ ταΰτα λογίζονται άπό τή; άρχής τής άδεια;. ‘Υπο

βαλλόμενοι δε εί; έγγειον φόρον ΰποχρεοϋνται ο/'- μόνον δ ι’ ό 

σα; έκχερσώσεις- εκαμον κατά τήν πρώ-.ην τετραετίαν, άλλά 

και δ ι’ όσας κάμουν εί; τό μέλλον· δέν έδόθη δέ δικαίωμα 

ώστε έκαστον μέρο; τοΰ τεμαχίου νά μέν/) αφορολόγητον διά 

τέσσαρα ετ/) άπό τής έκχερσώ-εω;, άλλ" ή ατέλεια έδόθη όλι- 

κώ; είς τό τεμάχιον καί διά τά πρώτα τέσσαρα έτ/·· ώστε ά- 

φεθη είς τήν εξουσίαν τών καλλιεργητών νά ώφεληθώσι διά τής 

προθυμίας των.

’Ά ρ. Γ>.) ’Από τοϋ δεκώτου έτους καί έξης ό κ α λ 
λιεργητής τών έξημερωΟεισών έλαιών θέλει πληρόνει 
άπό όλον μέν τό κτήμα έγγειον φόρον δέκα τοις 0 | Ο 
καί διά τάς προαγομένας ελαίας καί διά τούς σπείρο- 
μένους καρπούς, ά~ά τά ήμισυ δέ άοιιπρέτως καί φό
ρον έπικαρπείας ομοίως δι1 όλα τά ποοαγόμενα 
προϊόντα.

Δεν παραδεχόμεθα τό μέτρον τή; διανομή; τών έςημερω- 

Οεντων άγριελαιοδένδρων, διότι και κατά τήν διανομήν είναι 

ένδεχόμενον νά γίνωνται καταχρήσεις καί δολιότητε;, ώστε 

τό δημόσιον νά λάβ/ι ή μικρότερον τεμάχιον ή χειρότερον, καί 

διότι καί μετά τήν διανομήν εΐναι ένδεχόμενον ό ιδιώτη; 

ρεταβάλλων τά όρια νά σφετερισθή μέρο; τοΰ δημοσίου κτή-



ματο;. Εκτο; δε τουτου τα '/.—' f j x τx τοΰ δημοσίου δέν 

καλλιεργούνται ώ; τά τών ιδιωτών, καί πάντοτε εκπίπτουν 

τ ις  άςιας των, ως άπεδείχθη άττό δία κτήματα ιδιωτών έ- 

λα ιε διά πλειστηριασμού το δημόσιον απέναντι όφειλομένων 

πρός αύτό, τά όποΐα οχι μό<ον δέν άπέφερον πλέον είς το δη- 

ρ.όσιον δ α̂ άτελάμβανον οί ίδιοκτήται, άλλά καί έκινδύνευ- 

σαν νά καταστραφώσιν όλοτελώς. Περιπλέον δέ ή διαίρετι; αυ

τή εί; δυω έκάστου τεμαχίου ήθελε φέρει δυσκολίας καί εί; 

τους ίδιωτα; και εις τό δ/,μόσιον, διότι ούτε τά τών ιδιωτών 

ούτε τ/  τοΰ δημοσίου μερίδια ήδύναντο νά ήναι κατά μέρος, 

αλλ εναλλας Ιν μερίδιον ιδιωτικόν καί £ν δημότιον, ώστε καί 

εις την φυλαξιν, καί είς τήν νομήν τών έν αύτοΓς χόρτων, κ?.ί 

είς τ/,ν σύναξιν τών καρπών ήθελον άπαντάτθαι προσκόμματα 

και δυσκολιαι. Δια ταΰτα έθεωρήθη καλύτερον νά μένωσι τά 

μερίδια τοϋ δημοσίου είς τού; αύτοΰ; καλλιεργητά;, οΐτιν^ 

νά δίδωσιν άπό τή; δεκαετίας καί έξη; φόρον έπικαρπεία; 

έπι τοΰ ημίσεω; κτηματο; άδιαιρέτω;, ό δέ φόρο; οΰτο; έποοσ- 

διορίσθη δέκα τοις ένατον ώ; καί έπι τών έθνικοϊδιοκτήτων 

λεγομένων' ώστε τό δημόσιον, έάν τό ποσόν τοΰ προϊόντο; ένό; 

τεμαχίου άναβαίνη εί; έκατόν όκάδα; ελαιον, θέλει λαμβάνει 

δέκα μέν ώ; φόρον έγγειον έπί δλου τοΰ κτήματος, πέντε δέ 

δια Φορον έπικαρπεία; άπό τό /μισυ, ήτοι άπό τά; πενήντα 

τα; αναλογούσα; εις τό δβμοσιον. Όντα λοιπόν τά συμφέ

ροντα τοΰ δημοσίου συνδεδεμένα άδιασπάστω; μετά τών τοϋ 

ιδιώτου, ποτέ δέν δύνανται νά βλαφθώσι, άλλά πάντοτε θέ

λουν προβαίνει προοδεύοντα.

Αρ.  7. Δύνανται οί καλλιεργηταΐ ν’ άποκτήσωσι
τό κτήμα ώς ίό'οκ—vjc»cav πλήρη, έάν, έκτός τοΰ εΐς 
τό ανωτέρω άρθρον άναφερομένου φόρου έπικαρπείας, 
πληρόνωσιν έπί τοϋ ήμίσεως καί ετερον ποσόν Ισον μέ 
τό της έπικαρπείας έπί δίκα συνεχή έτη.

Έ άν  Οελωσιν οί κχλλιεαγηταί ν’ άπαλλάξωσι τό

κτήμα των τής ύποχρεώσεως ταύτης, καί να τό ζάμω- 
σιν ιδιοκτησίαν των καί πριν τής παραλεύσεως ολο
κλήρου τής δεκαετίας, δύνανται νά δώσωσιν είς τό δη
μόσιον μετά μίαν πενταετίαν διά μιας όσον φόρον έδω- 
καν εις τά πέντε έτη, έάν δέ ζητήσωσι τοϋτο άργώτε- 
ρον, θέλουν δώσει διά τά υπόλοιπα έτη όσον καρπόν 
έδωκαν έπί όμο'ιον αριθμόν άμέσως παρέλθόντων έτών.

’Επειδή τιυες ήμποροΰν νά μην εύ/αριστώνται νά καλ- 

λιεργώσιν ώ; άνω και τό μερίδιον τοΰ δημοσίου πληρόνοντες 

διά παντός φόρον έπικαρπίας δ ι’ αύτό, έθεωρήθη άναγκαΐον 

νά εΰριθή τρόπος, δΓ οΰ ό ιδιώτης νά δύναται νά τό κάμη μίαν 

φοράν ιδιοκτησίαν του. 0  τρόπος ούτος είναι τό νά δίδη ό 

ιδιώτης διά δέκα συνεχή έτη κ>ΐ έτερον ποσόν δμο’.ον με τόν 

φόρον της έπικαρπείας, ήτοι δέκα τοΐς έλατόν. ό  τρόπο; ού- 

το; έν ώ έχει μεγάλην εύκολίαν ώ; πρό; τόν ιδιώτην, είναι 

ίκανώς ωφέλιμο; καί είς τό δημόσιον, διότι τοΰτο λαμβάνον δέκα 

τοΐ; έκατόν έπί τοϋ ακαθαρίστου εισόδημα το; τοϋ κτήματος 

διά μίαν δεκαετίαν άπολαμβάνει τό δεκαπλοΰν τοΰ ετησίου 

είσοδήυ.ατοτ, τό όποιον είσοδυναμεΐ μέ τήν άςίαν τοΰ κτήμα

τος. Αλλ’ έκτό; τούτου, καθ’ δλον τό διάστημα τή; δεκαε

τία; ό τή; έπικαρπείας φόρο; εξακολουθεί νά δίδεται εί; τό 

δηυ.όσιον, ένώ, καθ’ δσον ό ιδιώτη; πληρόνει τά; έτησίας 

δόσει; του είς τό δηυ,όσιον, έπρεπε νά έλαττοΰται τό ποσόν 

τής έπικαρπεία,· διότι ό ιδιώτης πληρώσα; τήν πρώτην δό- 

<πν τοΰ τιμήματος τρόπον τινά τοϋ κτήματος, κατέστη ν.υριος 

τοΰ ενός δεκάτου τοϋ κτήματος, διά τό όποιον οέν έπρεπε 

νά πλ/ιρόνη επικαρπίαν, ήτοι άντί δέκα τό ποσόν τή; ε π ι

καρπία; έπρεπε νά πεοιορισθίί εί; έννέα καί ούτω καθε;ή;* 

ώστε γινόμενη; κατ’ έτος τοιαύτης έκπτώσεως, ή επικαρπία 

έ··.;λλε νά περιορίσθή μόνον εί; πεντήκοντα πέντε δι δλον τό 

διάστημα τή; δεκαετία;. Τά περιπλέον λοιπόν μέχρι τοΰ 

ποσοΰ τών έκατόν, τά όποΐα ώ; επικαρπίαν λαμβάνει τό δη·



μόσιον κατα την έννοιαν τοΰ νόμου, πρΐπει νά άναλογίσθώ- 

σ·.ν ω; τοκο; τών χρημάτων τή; άςία; τοΰ π α ρ αχ (ο ο ο'.ι μ έν ο υ 

κτήματα;· ώστε δ·ά -ήν πα;αχώρησιν ταύττ,ν τό δμόσιον 

ά,.ολαμβανε·. I -t5 άν ί ί εκατόν, και τοσοΰτος τόκο; δέν πρ£- 

π ίΐ νά AovicOvi ώ; μικρόν οοελο;.

Εθεωρ/:9η δε καταλληλότερον νά έξοφλη9| τό κτή-Ακ 5ιά 

.οΰ ίΉου εισοδημ-χτο; π»ρά ^ιά /ρημάτων, πρώτον μέν, ίιό -  

τ ι ω; πρό; τοΰτο δεν απαιτείται ού ε̂μ,ία εργασία δύσ/.ολο;, 

άλλ ω; εισπράττει τό δημόσιον τόν έγγειον φόρον, εισπράττει 

χαί τήν επικαρπίαν καί το τίμημα τοϋ κτήματος, ένώ, διά νά 

προσδιορισθ^ είς χρήματα, έπρεπε νζ γένωσι διαιρέσεις, εκτι

μήσεις, πλειστηριασμ.ο!, τών ό.ιοίων αί δυσκολίαι εΐναι μέ- 

γισται.

Μια καί μόνη περίπτωσις υπάρχει καθ’ ?,·/ τό δημόσιον ήμ- 

πορεϊ νά ζημιωΟή άπό τήν ούτω γινομένην παραχώρησιν τών 

τεμαχίων. Οσοι άγροί δέν έκαλλιεργήΟησαν καλώς καί κατά τά 

πρώτα έτη δεν θέλουν άποφέρει ικανήν πρόσοδο·', ώ; τά ές άρ- 

χή; και καλώς καλλιεργηΟεντα· οί καλλιεργηταί λοιπόν τών 

τεμαχίων τούτων θέλουν αποκτήσει ταΰτα προσφέροντε; όλι- 

γωτεραν τιμήν διά τή; έτηηου προσόδου αυτών.

Μολονότι ήόΰνατό τι; νά προσδιορίσει διά τοϋ νόμου δτι 

δεν δύναται τι; ν’ άπο::τήσγ| τήν μερίδα τοϋ δημοσίου ώ; ι 

διοκτησίαν εάν δέν παρελΟν; μία δεκαετία άφ’ δτου έτελείωσεν 

όλο/λήρου τοΰ τεμαχίου τήν καλλιέργειαν, μόλον τοΰτο δέν 

εΟεωεηΟη τοΰτο άναγκαΐον, διότι ό καλλιεργητή; δέν δύ- 

ν/ται νά δολιευΟν; και ν άφήτ/ι έπίτηδε; άκαλλιέργητον 

το τεμάχιο ν του διότι ενυπάρχει άδιαιρέτως έ-/ αύτώ καί τό 

έάικον του εισούημα. Εαν λοιπόν τοΰτο δέν έβελτιώΟη δσον 

εποεπε, πρεπει νά προέκυψεν άπό ανώτερα ί'τω; τή; δυνάμ.εως 

τοΰ καλλιεργητοΰ αίτια, ασθένειαν ν) θάνατον, ή άπό άτ,υ.οσφαι- 

f'-κας περιπετεία;, η άπό φυτικά έλαττώμζτα τοΰ τόπου κτλ. 

λ'.ά δ.ά ταΰτα δέ/ είναι δίκαιον τ). τιμωρήσωμεν τόν ϋ-c-

κύψαντα εϊ; ταΰτα καλλιεργητήν διά τινο; έν τώ νόμοι έςαι- 

ρέσεω;. Επειτα, οπωσδήποτε ουτος υποτίθεται άρχίσα; τήν 

καλλιέργειαν έντό; τών δύω πρώτοιν έτών, διότι άλλως ήΟελεν 

άφαιρεθ?) τό τεμάχιον άπ’ αύτοΰ, ώστε διά το έν δέκατον το\) 

κτήματος, τό όποιον έςαγοράζε., τρόπον τινα διά τής πληρω

μής τοϋ καρποϋ, υποτίθεται δτι υπάρχει μία δεκαετία άπό 

τής ένάρςεως τής καλλιεργείας. Είναι άληθέ; δτι οί επιμελέ

στεροι τών καλλιεργητών θέλουν δώσει πλειότερα εί; τό έθνος 

διά τήν καλητέραν κατάστασιν τοϋ κτήματος, άλλ’ ούτοι δέν 

βλάπτονται έκ τούτου, έ' εναντίας ωφελούνται σημαντικά συ- 

νάζοντε; άναλόγως μεγάλην ποσότητα καρπού διά τήν αναλο

γίαν των, καί περιπλέον θέλουν» άπολαύσει τήν έκ μέρους τοΰ 

δημοσίου άποδιδομενην πρό; τήν φιλοπονίαν αύτών ωφέλειαν, 

ϊό  δημόσιον μόνον ήμπορεΐ νά Οει·ιρηθ/) ώς ζημιούμενον διότι 

απολαμβάνει όλιγώτερον άπό τά μή καλώς καλλιεργημένα 

τεμάχια' άλλά τοιαύτη κατ’ άκοίβειαν ισορροπία εί; τά πράγ

ματα δέν εΐναι δυνατόν νά ύπαρξη.

ό  δεύτερο; παράγραφος τοϋ άρθρου τούτου δύναται νά φέρη 

ώφέλειαν είς τό δημόσιον διά τή; πρό τή; προθεσμία; πλη

ρωμή; τών φόρων· δ:ά τοΰτο έΟεωρήΟη άναγκαΐος, ούχ ηττον 

όμως ούτο; εΐναι καί πρό; τόν ιδιώτην ώφέλιμο;. Παραχωρών 

έ/ό; έτου; ίδια αύτοΰ εισοδήματα προλαμβάνει ν’ άποκτήση 

τό κτήμα ώ; έντελή ιδιοκτησίαν πέντε έτη προ τή; προθεσ

μία;. Τό δημόσιον -ήδύνατο ίσοι; ν’ άπολαύτη περισσότερα 

λαμβάνων κατ’ ετο; τόν καρπόν, διότι πιθανώς ή καρποφορία 

προβαίνει όλοέν εί; τό καλύτερον, άΚ\ά λαμβάνων διά μιας 

τού; καρποϋ; δύναται νά εξόφληση δανειστά; του πρό; τούς 

όποιου; πληρόνει τόκους. ’ Έπρεπε·/ άφ ετέρου νά δώσωμεν τήν 

ελπίδα ταύτην τή; ώφελεία; εί; τόν καλλιεργητήν διά νά προ

θυμοποιηθώ νά κάμη δσον έ'νεστι ταχύτερο·/ τήν έ;αγοράν τοΰ 

κτήματο;, άλλά τό μέτρον τοΰτο τή; εξαγορά; δέν έκρίΟη ω

φέλιμον πρός τό δημόσιον νά γίνεται, είμή μετά τό πέμπτο ν



ε:ο; άπό τή; παρελεύ:εω; τή; δεκαετία;, διότι τό φ>τόν τ ί;  

ελαία; θεωρείται εί; πλήρη ακμήν κοιτά τό δεκατον πέμπτο* 

έτο; Ί?,ζ ήλικία; του. *Αν δέ και τα πέντε ταΰτα έτη εδωκαν 

όλιγώτερον καρπόν τοΰ ό'σον πιθανώ; θά δώσουν διά τά έπερ- 

χόμενα πέντε έτη, μόλον τοΰτο δέν. έλήιρθ/ι τοΰτο ύπ’ όψιν, διό

τ ι ο καλλιεργητή; θέλει πληρώσει άκριβώ; τό ή’Αΐσυ τοΰ κτή- 

ματο;, ένω πρεπει νά εχη πλειότερα πληρωμένα, διότι ένώ 

κατ ετο; πλορόνο τό δέκατο ν τή; άξια; τοΰ κτηματο;, ό φό

ρο; τή; επικαρπία; έξακ ολουΟεϊ νά μένη ό ίδιο;, ένώ έπρεπε 

κατ’ 2το; νά έκπίπτεται τά 2ν δέκατον αύτοΰ’ τό δέκατον 

λοιπόν τοΰ καταβληθέντο; φόρου επικαρπία; κατά τά πέντε έ 

τη έπρεπε νά καταστήση όλιγώτερον τό υπόλοιπον μέρος τή; 

αξία; τοΰ κτήματος, λ. χ. έάν ή τιμή τοΰ κτήματο; ισοδυνα- 

μοΰσε μέ 100 δραχμά;, άοοΰ ά καλλιεργητή; ήθελε δώ;ει τό 

πρώτον έτο; τό ί ι  δεκατον, ήΟελον μένει 90 αί δραχμαί, ό 

τόκο; λοιπόν τών 100 δέν είναι πλέον δέκα, άλλ’ έννέα έ.τί 

τών έννενήκοντα, τό δε λοιπόν πο'όν μεταφέρεται εί; έκπτω- 

σιν τή; ά;ία; τοΰ κτήματος· ουτω λοιπόν ό καλλιεργητή; πλή

ρωσα; τό δεύ.ερον ετο; διά τό κτήμα ένδεκα, τά τρίτον δώ 

δεκα, τό τέταρτον δεκατρεί; καί τά πέμπτον δεκατέσιαρα; 

έπλήρωσε τά δέκατα τοΰ ό'λου κτήματος, καί μόλα ταΰτα 

ύποχρεοΰτα·. πάλιν νά έξαγοράση τό ή'μισυ. ’Εάν παρέλθουν 

πλειότεοα τών πέντε έτών, όταν ό καλλιεργητή; Οελήση νά έ- 

ξαγοράση τό κτήμα, τά μέτρον τοΰ νόμου είναι καταλληλότε

ρο-̂  διότι τά άμέσω; παρελθόντα έτη λογίζονται πιθανώ; μάλ

λον εύφορα τών άπωτέρων.

”Α ρ .  8.) "Ολο: οί λαβόντες άδεία; έγκεντρίσεως 
άγριελαιών δύνανται νά μεταβιβάσωσιν είς άλλους ο
λόκληρον ή μέρος τών τεμαχίων κατά πασαν εποχήν 
και περίστασιν καί είς οποίαν κατάστασιν εύρίσκονται, 
όμοΟ μέ τά άποκτ/ιθέντα οιά τής άδειας δικαιώματα 
έπι τ/}ς κ α λλ ιερ γε ίς  αύτών. Οί άναδεχόμενοι δμως

τά δικαιώματα ταϋτα υπάγονται καί είς τάς έπιβαλλο- 
μένας παρά τοϋ παρόντος νόμου υποχρεώσεις.

Γινόμενης τοιαύτης παραχωρήσεως ό άποκτών τό 
δικαίωμα τοϋτο οφείλει νά παρουσίαση δι’ άναρορας 
του πρός τήν εφορίαν τό συμβόλαιον τής μεταβιβά- 
σεως, καί νά καταγραφή καί ουτος είς τόν κατάλογον 
τών καλλιεργητών τών άγριελαιών.

Οί λαβόντες άδειας έγκεντρίσεως άγριελαιών έχουν 
τό δικαίωμα καί νά προικίσωσι καί νά δωρήσωσι τά 
τεμάχιά των διαμενόντων πάντοτε άθικτων καί άμε- 
τατρέπτων τών δικαιωμάτων τοΰ δημοσίου, καί προ
σέτι επιτρέπεται είς αύτούς νά ύποθηκεύσ^σι ταϋτα 
άνευ βλάβης τών δικαιωμάτων τοϋ δημοσίου.

1£ μεταβίβασι; τών δικαιωμάτων τή; έκχερσώσεω; έθεωρήθη 

απαραίτητο; διά πολλβΰ; λόγου; καί ίδιου; διά τοΰ; έξη;.

ά.) ’Εάν ό καλλιεργητή; άσθενήση, η άναγκασθή νά μετοι- 

κήτη, $ δι’ όποιανδήποτε άλλην αιτίαν δέν δύναται νά εξακο

λουθήσει τήν καλλιέργειαν, έ/ο>ν τό δικαίωμα τή; μεταβιβά- 

σεω; τών δικαιωμάτων του, δύναται νά ώρεληθ/ί κάτι τ ι άπό 

τοΰ; κόπου; δσου; ήθελεν εχει καταβεβλημένου;, τό δέ δημό

σιον ωφελείται καλύτερον άντικαθισταμένου. ουτω; έτέρου εί; 

τήν καλλιέργειαν, παρά αν έλάμβανε τό κτήμα μέ τά; έν αύ- 

τ;ο βελτιώσει;· διότι έω; νά εϋρεθή άντικαστάτη; ήθελε κα- 

ταστραφή πααα έν αύτω βελτίωσι;.

β.) ‘Υπάρχουν άνθρωποι έργατικοί, οί όποιοι δύνανται νά 

αποπερατώσουν όγλίγωρα τήν καλλιέργειαν, καί τό κτήμα νά 

τό καταστήσο>σι ζηλευτόν εί; άλλου; εύπορου; καί μή εργατι

κού;. Οί τελευταίοι οϋτοι ήθελον επιθυμήσει νά μεταβιβαιθώ- 

σι τά δικαιώματα εί; έαυτοΰ;, ή διά νά τά νίμωνται οί ίδ ιοι, 

η νά τά χοοηγήσωσι προίκα εί; θυγατέρα; των, ή νά μείνωσιν 

ώ; ασφαλή; περιουσία εί; τά τέκνα των μετά θάνατον, τά



κτήματα άποκχτασταθivra κατά τά πρώτα πέντε έτη $εν α 

παιτούν έξι5ιχ·σμένας γνώσεις καί φροντίδας διά τ/,ν καλλιέρ · 

γειαν, ώστε κ,αΟείς δύναται νά διατ/,ρτί αύτά· δ ύναται λοιπόν 

ό εύπορο; νά προσφέρϊ) άνάλονον τιμήν εί; τό κτήμα, ό Ssx.cc· 

ταστήσα; αύτό καλλιεργητή; άπολαμβάνων τ/,ν αμοιβήν τών 

μέχρι τής έποχή; ταύτη; κόπων καί άγώνων του, παραχω

ρεί τό κτήμα τοϋτο και πηγαίνει εί; άναζήτησιν έτερου τεμα

χίου διά νά καταστήσ/ι και αύτό ώ; και τό πρώτον.

γ.) ‘Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μή Οέλοντε; νά έξακολου- 

θί) η μετα τοϋ δημοσίου συντροφιά των εΐς τό κτήαα μετά 

τ/,ν δεκαετίαν. Επειδή Sz δέν έγκρίνεται άπό τόν νόμον ή 

διανομή τοϋ κτήματο; μεταξύ τοϋ καλλιεργητοΰ καϊ τοϋ δη

μοσίου, έπρεπε νά δοθή είς αύτοΰ; ενερο; τρόπο; απαλλαγής* 

S ιά τοϋτο εθεωρήθη ά/αγκαΐον ή μεταβίβασις τών δικαιωμά

των μεταςΰ τών ιδιωτών καί ή εςαγορά τών πρός τό δημόσιον 

υποχρεώσεων.

Πρό; πλείονα ένθάρρυνσίν τώ\ι καλλιεργητών έθεωρήθη άναγ- 

καϊον και να υποθηκεύεται τό κτήμα, καϊ νά δίδεται εί; προί

κα κτλ. άλλά διατηρούμενων πάντοτε των αύτών δικαιωμά

των τοΰ δημοσίου και άμετατρέπτων τών ύποχρεώσεων τοΰ 

καλλιεργητοΰ είς όποιονδήποτε καί δ ι’ όποιανδήποτε αιτίαν 

γεν·/) ή μεταβίβασις.

”Λρ. 0.) Ο' κάτοικοι τής κοινότητος, δπου υπάρ
χουν αί πρός παραχώρησήν προσίιωρισμέναι άγριελαϊαι 
προτιμώντας παντός άλλου αίτοΰντος, νά λάβωσιν 
άνά εν τεμμάχιον κατ’ οικογένειαν, έάν έντός δύω μη
νών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρο’ντος νο'μου ή ε 
νός μηνός άπό τής διαιρέσεως τών τεμαχίων, παρου- 
σιάσωσιν αΐτησιν είς τήν οικονομικήν άρχήν τής έπαρ
χ ίας είς ήν υπάγονται, ή καί κατά πασαν άλλην έ- 
ποχήν, έάν υπάρχουν ετι τεμάχια διαθέσιμα.

Οσον πλητιεΊτ.-ρα είναι τά πρόσωπα πρό; τόν τόπον τής

καλλιεργεία;, τόσον άρμοδιώτερα είναι ταΰτα πρό; τήν καλ

λιέργειαν ταυτην, άλλ εκτο; τούτου, δεν ήτο δίκαιον ν’ άπο- 

κλεισθώσιν οί κάτοικοι μια; κοινότητο; άπό τήν έξημέρωσιν 

τών έντό; τή; περιφερείας αύτής άγριελαιών διά τής προτιμή- 

CiCo^ Υ.*χι τ / ; ζ  Φ υ ρ ρ ο /ίζ  ccXTvcov oc tc co *t ε ρ go ν j/,ερών jcc'toijccov. Δ ^ ν  

ήτον δμως άφ’ ετέρου δίκαιον νά δοθή είς τάς κοινότητας άπο- 

κλειστικόν είς μόνα; αύτά; δικαίωμα έξημερώσεως, διότι δέν 

ήθελον φροντίσεί νά κάμωσί ταχέω; τήν καλλιέργειαν, διά 

τοϋτο κανονίζεται διά τοϋ νόμου δτι προτιμώνται οί κάτοικοι 

νά λάβωσι πρώτοι άνά εν τεμάχιον κατ’ οικογένειαν, άν δμως 

ζητησωσι τοϋτο έντό; διμήνου προθεσμίας άπό -τής δηαοσιεύ- 

σεως τοΰ νόμου, ή, άν τό δημόσιον καί πρό τής προθεσμίας 

ταυτης διαίρεση άγριελαιώνας είς τεμάχια, έντό; ενός μηνός 

άπό τή; διαιρεσεως τών τεμαχίων. Τά μέτρον τοΰτο έθεωρήθη 

άναγκαΐον <5ιά νά μήν άποκλείωνται οί άλλων μερών κάτοικοι 

άναμένοντες πολών καιρόν έ'ω; νά άπορασίσωσιν οί κάτοικοι έ- 

καστης κοινοτητος. Επειδή ομω; ή προθεσμία αΰτη δεν ήτο 

καλόν να ηναι εντελώς άποκλειστική διά τοΰ; μή άναοεο- 

Οεντας εγκαίρως, διετηρήθζ. ε ί ς  αΐτοΰς τά δικαίωμα, νά λαμ- 

βάνωσι και μετά ταΰτα, άλλ’ άν υπάρχουν διαθέσιμα τεμάχια, 

καί ανευ ούδεμια; προτιμήσεως.

Α ρ. 10.) Κανείς δέν δύναται νά λάβη δεύτερον 
^μαχιον ,  έάν δεν έςεπληρωσεν ακριβώς καί έντελώς 
τά ς  υποχρεώσεις του εις τό πρώτον παραχωρηΟέν αϋ- 
τώ  τεμάχιον.

Ε,ιειδ/ι πολλοί ές άπληστίας, τρόπον τινά, ή έξ άλλης τίνος 

κερδοσκοπίας, ενδέχεται νά ζητήσουν πλειόΐερα τοΰ ενός τεμά

χια, καί επειτα νά μήν τά καλλιεργώσι ταχέως ώς μή εχον- 

τες τάς άναγκαίας χεΐρας, καί ν’ άδιαφορώσιν άν ή καλλιέρ

γεια βραδύν/) καί πέραν τών δέκα έτών, έθεωρήθη άναγκαία ή 

ύποχρέωσις αυτή τοσοΰτον μάλλον, καθόσον οί φιλόπονοι δέν 

«παντουν κάνέν έμπόδιον είς τήν φιλοπονίαν των, διότι καί
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έντός τοΰ πρώτοι έτους, αν αποπερατώνουν την καλλιέργειαν 

τοΰ έ/ός τεμαχίου, δύνανται νά λάβουν και δεύτερον, και υ.ε- 

τά τό δεύτερον, Οπό τοϋ; αύτούς δρους καί τρίτο*/.

Ά ρ .  11.) Έ κ τ ο ς  τών δύω άνωτέρευ περιπτώσεων 
(άρ. 9 καί ΙΟ-) ούδεμία αϊτησις περί έξημερώσεως ά- 
γριελαιών αποβάλλετα ι έάν ό έτών εχη νόμιμον η λ ι
κ ία ν  κάνεις άλλος δρος δέν είναι άναγκαΐος.

II σπουδαιότη; τοΰ έργου τη; έγκεντρίσεως τών άγριελαιών 

απαιτεί νά μήν παρεμβάλωμεν κάνέν έμπόδιον είς τοϋ; καλλι- 

εργητάς. Μόνον συςατικόν απαιτείται νά sy vj ό αϊτών, νόμιμον 

ήλικίαν, διότι άνευ τούτου δέν δύναται νά κάμη νομίμως ού- 

δεαίαν συναλλαγήν, κατά συνέπειαν ουτε ή μετά τοΰ δημοσίου 

συμφωνία του δύναται να έ/η κΰρο;, οΰ-ε μεταβίβασιν δύναται 

νά κάμ·/) τών δικαιωμάτων του, ουτε ά'λλην τινα διάθεσιν. Ο 

ταν δέ αύτός και μόνος ό δρος ΰπάοχη, κάμμία άλλη παρατή- 

ρησις δέν χρειάζεται. Μετά τήν είς τά δύω προλαβόντα άρθρα 

εξαίρεσήν, δλοι και εντόπιοι και ξένοι πρέπει νά ?,ναι δεκτοί 

πρός έξημέρωσιν άγριελαιών.

Ά ρ .  12.) Ή  αίτησις γίνεται δι’ άναφορας πρός 
τόν οικονομικόν έφορον, ό δέ αϊτών δέν υποβάλλεται 
ούτε εις έξοδον κάνέν, ουτε εϊς φροντίδας. Ά λ λ ’ ό 
Έφορος όφ-ίλει νά συνεννοηΟν] ρ.ετά τοϋ υπουργείου, 
καί άποπερατωΟείσης πάσης έργασίας, καλει τόν αί- 
τοϋντα διά νά παραδώση αύτώ τήν άδειαν τη ς  παρα- 
χωρήσεως. Έ γχε ιρ ίζω ν  δέ αύτώ τήν άδειαν όμοΰ μέ 
εν άντίτυπον τοΰ νόμου λαμβάνει άπόδειξιν παραλαβής 
παρ’ αύτοΰ.

0  λαός, είς τόν όποιον κυριωτέρω; στηρίζονται αί περί Ικ- 

χερσώσεως τών άγριελαιών έλπίδε;, άποίτρέφεται τά; περι- 

πλοκάς, το; δυσκολίας καί τά προσκόμματα, τά όποΐα άπαν

τα είς τοΰ; υπαλλήλους, δέν θέλε·, δέ νά πρ^καταβάλη και κά-

\ Ϊ ί έξοδον, έστω κάί μιχρόν, μάλιστα δταν δέν περιμένή πρό

χειρον ώφέλειαν, καί δταν ή έκβασις τής αίτήσεω; δέν εΐναι 

βεβαία· διά τοΰτο δλα τά έξοδα πρέπει νά καταβάλλωνται π α 

ρά τοΰ δημοσίου, κχί νά δ ο 0 ?, δσον ενε-τι μεγάλη τέρα εύκολία 

εί; τόν αίτοΰντα τήν άδειαν τή; έκ/ερσώσεως. Κα ί τό έξοδον 

καί ή φροντίς πρέπει νά θ;ωρηθώσιν ούτιδανά έκ μέρους τοΰ 

δημοσίου απέναντι τών προσδ>κωμένων μετά καιρόν σημαντι- 

κωτάτων ωφέλημά ίων.

’Επειδή ό νόμο; καί ή άδεια έκ μέρου; τοϋ δημοσίου, ή δέ 

άναφορά έκ μέρου; τοΰ καλλιεργητοΰ, άπαρτίζουν τό μεταξύ 

άμφοτέρων συνάλλαγμα, άπαιτεΐται χπόδειξις παοαλαβή; τής 

άδειας έκ μέρους τοΰ καλλιεργητοΰ διά νά χρησιμεύση αυτή 

ώ; ενζρξις τής καλλιεργείας· διότι αί άδειαι πολλάκις καί τοι 

έτοιμα'., ήμποροΰν νά μή/ δοΟώσιν άμέσως, ή νά παραπέσω σ', 

καί νά κινδυνεύσουν ούτω τά δικαιώματα τοϋ καλλιεργητοΰ.

Ά ρ .  13.) Ε π ιτρέπετα ι  είς τούς άναδεχομένους 
τήν έξημέρωτιν τών άγριελαιών, έάν πρόκειται νά φυ- 
τεύσωσιν είς τά έντός τών τεμαχίων κενά διαστήματα 
έλαιόφυτα πρός συμπλήρωτιν τοΰ άριΟμοΰ τών έλαιο- 
δένδρων, όσων είναι χωρητικόν τό τεμάχιον, νά λαμ- 
βάνωσι φυτά άγριελαιών άπό όλα τά δάση τοΰ δημο
σίου, όπου ύπάρχωσι τοιαΰτα, άνευ ούδεμιάς πληρω 
μής, καί άνευ ούδεμιάς δασονομικής άδειας, δέν έπι - 
τρέπεται δέ τοΰτο μόνον έπί τών τεμαχίων τών 
προιδιορισΟέντων διά καλλιέργειαν.

Τό νά χαρισΟώσι τά άγρια έλαιόφυτα τών δασών τοϋ δημο

σίου, καί τό νά μήν δοθή κάμμία δυσκολία είς τούς καλλιεργη- 

σάς διά νά τά έξάγωτιν ές αύτών καί τά μεταφυτεύωσιν ει; 

τοϋ; έλαιώνάς των πρέπει νά θεωρηθη άναγκαιότατον καί άπα- 

ραίτητον, ’Αλλά καί άνευ τούτου, ή έπιτήρησι; τών δασοφυ

λάκων έπί τής έκφυτεύσίως καί ή πληρωμή δικαιώματος τινο;
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πρός τά δ/,μόσιον άπ’ αύτών όχι μόνον δεν θελει φέρει κάνέν 

οφελος, άλλά θέλει γεννήσει πολλά; δυσαρέσκειας καί καταπι

έσει; είς τοϋ; καλλιεργητά;· τά άγρια έλαιόφυτα κεϊνται σπο

ράδην, ώστε δέν έπιτηρώνται εύκόλως, ό δέ καλλιεργητής δέν 

δύναται ταύτοχρόνω; νά έκφυτεύση, εΐμή ατα ε/ει τήν ευκολίαν 

νά φυτεύση εί; μίαν η δύω τό πολύ ημέρα;· δεν δύναται λο ι

πόν καθ’ ήξεραν νχ προσκαλή δασοφύλακα νά παρατηρη τά 

έκφυτευόμενα έλαιόφυτα, ούτε υπάρχει κάνει; τρόπος έςελέγ- 

ξεως τών εϊσπραχθίΐσομένων τυχόν διά ταΰτα χρημάτων ώστε 

θέλει χορηγηθή μόνον εί; τόν δασοφύλακα μέσον παρανόμου 

ώφελεία; προς βλάβην καί τοΰ καλλιεργητοΰ καί τοΰ δημοσίου. 

Τόσον δέ μεγάλη πρέπει νά θεωρηθή ή δυσκολία τοΰ καλλιερ- 

γητοΰ, άν τυχόν ήθελεν έγκριθή τοιούτο μέτρον περί τών άγριε- 

λαιών, ώστε ήθελε προτιμήσει ίσως νά μήν άναλάβη όλοτελώς 

τό έργον, παρά νά ΰποβληθη είς τά; έκτοιούτου μέτρου δυσα

ρέσκειας.

Ά ρ .  14.) ΟΕ λαμβάνοντες τεμάχια πρός έξημέρω- 
σιν άγριελαιών, έχουν και τό δικαίωμα τής νομής τών 
φυόμενων εν αύτοις χόρτων, ώστε ούδεΐς τών κτηνο- 
τρόφων, καί άν άκόμη λαμβάνη διανομήν λειβαδιού 
είς τήν κοινότητα δπου κεϊνται τά  έξημερωΟησόμενα 
έλαιόδενδρα, δύναται νά νέμη έν αύτοις τά ποίμνιά του, 
άλλ’ ό καλλιεργητής έκάστου τεμαχίου είναι κύριος 
νά διάθεση τήν νομήν τοΰ τεμαχίου του κατά τήν ι
δίαν αύτοΰ αρέσκειαν.

Τό δικαίωμα τής νομής τοΰ μόρτου έπρεπε νά θεωρηθή ά- 

ναπόσπαστον άπά τόν καλλιεργητήν. Α ί έγκεντριζόμεναι έλαΐαι 

έχουν μεγάλην ανάγκην προΐυλάξειυς άπά τά κτήνη, ποά πάν

των ό'μως άπά τάς αίγας· διά τοϋτο κάνεν κτήνο; δέν πρίπει 

νά είσ/ρ^εται είς τόν έλαιώνα άνευ τής είδήσεως καί τής συγ- 

καταΟ/σεω; τοΰ καλλιεργητοΰ. ’Εάν δ τυχών τών ποιμίνων

ήθελεν ϊ/ζ'· τό ελεύθερον νά νέμη έν αύτοΐς τά ποίμνιά του, 

καί νά διαβαίνωτιν άναλλάξ πολλοί ποιμένες άπό έκαστον τε

μάχιον, άδύνατον ητον νά γνωρισθη ποιος ήθελε προξενήσει 

βλάβην είςτά έλαιόδενδρα, καί ούτε ό ιδιοκτήτης, ούτε ό άγρο 

φύλαξ ήμποροΰσε νά έξχρκίση είς τήν προφύλαξιν αύτών. διά 

τοΰτο ή νομή άνχγκαίως έπρεπε νά δοθή είς τήν εξουσίαν τοΰ 

καλλιεργητοΰ.

ΠΕΡΙ ΠΡ1Κ0Λ0ΤΙ12ΕΩ2.

Συνέχεια Βιβ. τοΰ Λαοΰ (δρ. φύλ. Ζ ’. σελ. )

Πολλαί γνώμαι ύπάρχουσι περί τής έκτάσεως τής 
έπιδεκτικής καλλιεργείας καί τής καλλιεργούμενης 
γ ή ς  τής Ε λλά δο ς ,  καί άλλοι μέν αναβιβάζουν τήν έ- 
πιδεκτικήν κα)Λιεργείας γήν αύτής, είς 30 έκατομύ- 
ρια στρέμματα,· άλλοι είς 25 . καί άλλοι είς περισσό
τερα, ή όλιγώτερα, άλλοι δέ λέγουν, δτι ή νΰν κ α λ 
λιεργούμενη γή ,  άναβαίνει είς τρία ή τέσσαρα έκατο- 
μύρ;α μόνον, εχοντες ύπ’ όψιν τό πληρονόμενον είς 
τό δημόσιον δικαίωμα δπερ είναι άδύνατον νά κανονίση 
τό ποσόν τών γαιών, καθόσον οί πλεϊστοι καρποί σφε
τερίζονται διαφόρως, καί καθόσον πολλαί γαΐαι δέν 
καλλιεργώνται κατ’ έτος, καί άλλοι είς περισσότερα, 
άλλοι επίσης προσΟέτοντες είς τήν καλλιεργουμένην 
γήν καί τάς φυτευθείσας έκ διαφόρων φυτειών, άνα- 
β:βά·,ουν αύτάς εΐς πέντε, δέκα καί είκοσιν έκατομύ- 
ρια κτλ .  Ά π ό  πολλούς επίσης ήκούσαμεν δτι καλ- · 
λιεργούμεναι γαΐαι καί δενδροφυτευμέναι έξ όπωροφό- 
ρων καί άλλων χρησίμων δένδρων είσί είκοσιν, ώς 
έγγ ιστα , έκατομύρια στρεμμάτων, ά λ λ ’ ήμεΐς ούτε 
τών μέν τήν γνώμην παραδεχόμεΟα, ούτε εΐς τών δέ
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τούς 7^όγους πειΟόμεθα, καί ί λ λ ω ;  πιστεύομεν, ότι 
θέλομεν ανακαλύψει τό ώς έγγ ιστα  αληθές αύτης 
ποσόν.

Κατά τούς π ίνακα; του πληθυσμού τοϋ κράτους, 
τοϋ έτους 1854. 'Π  Ε λ λ ά ς  κατοικεΐται άπό 1, 0 4 2 ,  
527· ήτοι άπό οικογενείας 2 0 8 ,0 0 0 ,  ώς έγγ ιστα . 
Έ κ  τούτων, εις τάς δέκα πρωτευούσας τών νομών, 
κατοικούν ιΐυχαί 94,9  I 6· ήτοι οικογένεια'. 1 8 ,9 8 3  
ώς έγγ ιστα, εξ ών 4 ,5 0 0  μόνον άναντιρ^ήτως εϊσί 
γεωργοί. Ε ις τάς πόλεις καί κωμοπόλεις, Πειραιώς, 
Αιγίνης, Θηβών, Αεβαδίας, Ά μ φ ίση ς ,  Ναύπακτού, 
Ά ρ γ ο υ ς ,  Πόρου, Καστρίου, Κόρινθου, Βοστίτσης, 
Καλαβρύτων, Πύργου, Αεωνιδίου, Καρυταίνης, Δημη- 
τσάνης, Βυτίνης, Ααγκαδίων, Στεμνίτσης, Αεοντα- 
ρίου, Νησιού, Νεοκάστρου, Κορώνης, Μεθώνης, Φ ι 
λιατρών, Άνδριτσαίνης καϊ Μονεμβασίας, κατοικούν 
6G1C9· ήτοι οϊκογένειαι 1 4 ,000  ώς έγγιστα, έξ ών 
αί εννέα χιλιάδες τούλάχιστον, εϊσί γεωργικαί. Ε ίς  
Μύκωνον, Σύρον, Κέαν, Σίφνον, Θερμια, ’Άνδρον, 
Τήνον, Νάξον, Σαντορίνην και Μή7νον κατοικούν 
2 7 ,719· ήτοι οικογένειαι 5 ,0 0 0  ώς έγγ ιστα , έξ ών 
αί 2,000 τούλάχιστον, είσίν γεωργικαί. Είς Γαλαξί- 
διον τέλος, Ύ δραν, Πέτσας καί Κρανίδιον, κατοικούν 
άτομα 3 3 ,4 9 7 ,  ήτοι οικογένειαι 7 ,0 0 0  ώς έγγιστα, 
έξ ών μόλις 9 0 0 ,  οικογένειαι δύνανται νά ύποτεΟώσι 
γεωργικαί, ώστε έκ τών οικογενειών τών πόλεων τού
των καί κωμοπόλεων, συνισταμένων είς 4 4 ,9 8 3 ,  μόλις 
αί 16,400· είσί τής Δήμητρας ύπηρέται, έκ τών λ ο ι 
πών δέ οικογενειών μέχρι τών 2 0 8 ,0 0 0 ,  μόλις οί
20,000 δύνανται νά ύποτεΟώσι μή γεωργικαί, ώστε

τό όλον τών γεωργικών οικογενειών, είσίν 159 ,117 . 
έάν λοιπόν, ώς έγγ ιστα, ύπο7>ογίσωμεν, ότι έκαστη 
οικογένεια τών γεωργών τούτων, καλλιεργεί άνά 90 
στρέμματα γη ς  έΟνίκης, ιδιοκτήτου καί δενδρσφυτευ- 
μένης κ τλ .  συμπεριλαμβανομένων καί τών ιδιοκτήτων 
ή μή γαιών τών 4 8 ,5 8 3 ,  μή γεωργικών οικογενειών, 
ών τά κτήματα καλλιεργώνται άπό τούς ίδιως γεω ρ 
γούς, θέλομεν έχει εϊς άΟροισιν, καλλιεργουμένην γην
15,000.000 ώς έγγιστα  στρέμματα, ό όρος οέ ουτος 
τών 90 στρεμμάτων οέν δύναται νά περιορισθη, καΟο- 
σον γνωστόν έστίν οτι πολλοί γεωργοί καλλιεργούν 
πλίον  τών 150 στρεμμάτων, ότι πολλοί μεν γεωργοί 
εξουσιάζουν γην μεγαλητέρας έκτάσεως καί ότι αι 
γαΐαι αυται καλλιεργώνται μέν καθ’ έκαστον έτος, ού 
σπέρονται όμως, καί καθόσον, όσον καί αν μειώσωμεν 
τάς κ αλλ ι ε ργη μ ένας γαίας, οέν έμποροϋμεν πωποτε 
νά είπωμεν, ότι πεντήκοντα τούλάχιστον στρέμματα 
γ η ς ,  δέν σπέρει κατ’ έτος ό γεωργός καν έτερα 50 . 
τό έτερον έτος. Τούτου παραδεχΟησομένου ώς άλη- 
Οοϋς παρατηροϋμεν τά  έξης.

Έ κ  τών δεκαπέντν τούτων έκατομμυρίω στρεμμά
των γη ς ,  πρέπει ν’ άφαιρέσωμεν τό τέταρτον, ώς έ γ 
γ ιστα , άνήκον είς διαφόρους ίδιοκτήτας καί τό έτερον 
τέταρτον χρησιμεΰον είς διαφόρους φυτείας, ή εύρι- 
σκόμενον ύπό ίδιοκτήτας έκ Γραμματίων, άποζημιώ- * 
σεων, κ τλ .  ώττε μένουν 7 ,5 0 0 ,0 ,0 .  στρέμματα έθνι-, 
κής γ η ς  καλλιεργούμενης σήμερον. Έ άν  λοιπόν ύπο- 
Οέιωμεν, ότι έκ τών διακοσίων όκτώ χιλιάδων οικο
γενειών, αί τεσσαράκοντα ώς έγγ ιστα  χιλιάδες,, έπροι- 
κοδοτήΟησαν, ώς ειρηται, διαρόρ»ς, μένουν ά-ροικο-



οοτηται, ως λοιπχί 170 ,000  ώς έγγ ιστα, έκαστη τών 
όποιων, απέναντι πλέον τών 3003 δραχμών, θέλει 
λάβει γα ίας  36  στρέμματα κατά μέσον όρον, καθότι ώς 
ειπαμεν, έάν μέν λάβη γα ίας πρώτης ποιότητος καί 
τοτάρτης, με τήν τιμήν τοϋ κατωτέρου όρου, θέλει 
λάβει στρέμματα 40. έάνδέΒ.καί Γ. στρέμματα 32. τό 
οημοσιον θέλει παραχωρήσει εις αύτούς στρέμματα εξ 
έκατομύρια καί έκατόν είκοσι χιλιάδας, υπόλοιπον, 
σ .ρεμματα I ,  380 ,000 .  πλήν τών βαλτωδών πεδίων 
άτινα δύνανται νά διαθρεψωσιν έκατομύριον ψυχών καί 
πλήν έτερων άγονων σήμερον γαιών, οιτινες ύπερβαί- 
νουν τάς καλλιεργουμένας καί αϊτινες δύνανται νά 
καλλίοργηΟώσι, και πλην τών προσθηκών έπί τοϋ τελευ
ταίου όρου της τιμής της Κυβερνήσεως, αϊτινες θέ
λουν ελαττώσει τό ποσόν την προικοδοτηθείσης γης . 
Εάν οε νομοΟετηΟη ότι πας προικοδοτηθείς μένει α

φορολόγητος καϊ μόνον διά τά βάρη της Κυβερνήσεως 
ύποχρεοϋται νά πληρόνη καλλιεργών ή μή, διά μέν 
τή γην της πρώτης τάξεως, δραχμάς δύω κ α τ ’ έ'τος, 
οι εκείνην τηςδευτέρας, δραχμήν μίαν καί ήμίσειαν, 
δι’ εκείνην τής τρίτης δρ. μίαν καί διά τήν τής τ ε 
τάρτης, λεπτά 50. τ ις  δέν συναισθάνεται ότι οί “Έ λ
ληνες θέλουν δεχΟή ασμένως τήν μικράν ταύτην ύπο- 
χρέωσιν, άφοΰ δύνανται όταν Οέλωσι νά σπείρωσι, νά 
Οερίζωσι καί άλωνίζωσιν, όταν δέν θέλουν έπιτηρεΐσΟαι 
από έπιστάτας, ένοικιαστάς, φύλακας κ τλ .  όταν δέν 
θέλουν κλϋπτεσΟαι, ύοριί,,εσθαι, πλα ιτογράφεσθαι, καί 
περιφρονεΐσθαι και όταν θέλουν πληρόνει δημοτικούς 
φόρους, ώς είπομεν εϊς τόν § Δήμος, όταν τέλος θέ
λουν πληρόνει όλιγώτερα ά'ο’ όσα ήδ/j διά τών ύφι-

σταμένων φορολογικών νόμίον; Ά ς  εϊδωμεν οέ 
καί τήν ώφέλειαν τοϋ Δημοσίου καί.

Α '. )  ΓΩςείπομεν άνωθι, έκαστος οικογενειάρχης θέ
λει λάβει πρώτης μέν καί τετάρτης τάξεως στρέμμα
τα 40. δευτέρας δέ καί τρίτης στρέμματα 3 2 .  κατά 
συνέπειαν, ό μέν λαβών τήν Α. καί τήν Δ. τάξιν θέ
λει πληρόνει είς μετρητά κατ’ έτος δρ. 27 περίπου, ό 
δέ τήν Β. καί Γ. 37 . μέσος όρος δραχ. 3 '-. ήτοι οί
170.0  )0 οίκογενειάρχαι Θέλουν πληρόνει κ ατ’ ετος 
είς τό δημόσιον δρ. 5 ,440 ,000 .

Β'.) Έ άν δέ ή έξουσία έφαρμόση τήν αύτήν άρχήν 
τή ς  φορολογίας και έπί τών ιδιοκτήτων γαιών, έκ 
στρεμμάτων 3 ,7 50 .000 , ήτοι τό τέταρτον, ώς εϊπο- 
μεν τών στρεμμάτων 15,000,000 γαιών, αϊτινες πρέ
πει ομοίως νά διαιρεθώσιν είς τέσσαρας ϊσας ποιότη
τας ,  θέλει άπολαμβάνει κ α τ ’ έτος έτέρας δραχμάς
4 .0 8 7 .0 0 0  ώς έγγ ιστα , έάν ύποΟέσωμεν ότι είς πα- 
σαν τάξιν ανήκουν άνά 9 3 7 ,0 0 0  στρέμματα.

Γ '.)  Έπειδή δέ ώς έκ τοϋ νέου συστήματος, οί ά- 
άποθηκάριοι, αί άποθήκαι, οί απεσταλμένοι, οί έκτιμη- 
τα ί,  οί φύλακες κ τλ .  θέλουν έκλείψει, τό Δημόσιον θέ
λει ώφελεΐσθαι έτ ι , .ό ,τ ι  σήμερον έξοδεύει, ήτοι δραχ
μάς 500,0 )0 ύ ς  έγγιστα. Πλήν όμως τούτων υπάρ
χουν καί τά έξης κέρδη.

1.) Δραχμαί 30,00;). έκ τών δικών, ά ;  κ ατ’ έτος 
έξοδεύει είς δικηγόρους.

2.) Δραχμαί 200,003 περίπου, ά ς  έξοδεύει είς τούς 
έφορους, οιτινες θέλουν εισθαι περιτται, καθόσον τά 
χρέη των θέλουν άνατεθή είς τάς Νομαρχίας χ τ λ .  ώς 
είς τούς §. Έφρρίαι καί Νομαρχία: είπομεν.



3.) Δραχμαί^Οα,ΟΟΟ τουλάχιστον, αιτινες κατα- 
τρώγονται εκ διαφόρων καταχρήσεων άπά τούς άπο- 
θηκαρίους·, απεσταλμένους κτλ .

4 ) ΔρβχμβΙ 4 ,6 8 7 ,0 0 0  περίπου, έάν έπ! τών π ε 
ριπολίων, ελαιώνων καί λοιπών δενδροφυτειών καί τών 
άλλων γαιών, έκ Γραμματίων, κ τ λ .  συνισταμένων, 
εις στρέμματα 3 ,750,000. τό άλλο δηλαδή τέταρτον, 
έφαρμόση τήν αύτ^ν αρχήν, ην θέλει παραοεχθη καί’ 
διά τάς λοιπάς γα ία ς  ώς είπομεν.

Έ άν όμως έφαρμόση τήν έξης άρχήν διά τά ιδίως 
περιβόλια, ελαιώνας, σταφιδώνας αμπελώνας καί δεν
δροφυτείας, τό ποσόν τοΰτο, θέλει εισθαι πολύ άνώ
τερον, ήτοι έάν έκαστο; ιδιοκτήτης αύτών, πληρόνη 
κατ ετος, διά μεν τάς αμπέλους τάς φερούσας γλεΰ- 
κος πλέον τών 400 μποτσών, δραχμάς τέσσαρας, κα- 
τα στρέμμα, διά τάς φερούσας μέχρι τών 200 μ π ο 
τσών, δραχμάς ούω καί οιά. τάς φερούσας κατώτερον 
ποσόν, δραχμήν μίαν. Διά τά ς  σταφιδοφυτείας δραχ
μάς δέκα κατά στρέμμα, έάν εκφέρουν ποσόν, πλε'ον 
τών 1000 λιτρών, δραχμάς οκτώ, έάν πλέον τών ό- 
κτακοσίων λιτρών, δραχμάς εξ, έάν πλέον τών 500 
και οραχμάς 4 οια τ όλιγώτερον ποσό /, διά τάς μω- 
ρεοφυτϊίας έλαιοφυτείας, πορτοκαλεώνας, βαλανιδοφυ 
τειας κτλ .  οραχμάς G— 10 δι’ έκαστον στρέμμα. Ε 
πειδή δέ, ώς πολλαχοΰ είπομεν, έκαστος ιδιοκτήτης 
πρέπει νά ύποχρεωθη νά φυτεύση εις τάς γα ίας καί 
μωρεζς και έλαιας καί άλλα όπωροφόρα δένδρα, τότε 
μετά παρελευσιν δεκαετίας τό πολύ, τό παραγόμενον 
έκ τών Οενοροφυτειών κέρδος·, θέλει εισθαι μέγα, διότι, 
έάν υποθεσωμεν, ότι έκαστος μόνον τών προικοδοτη-

θέντων, έμφυτεύσεί είς τά 30 στρέμματα τών γαιών 
του, μόνον δύω στρέμματα δενδροφυτειαν, έπειδή όλη 
ή γή  δέν είναι δίκαιον, ούτε δυνατόν νά φυτευθη, τότε, 
έκτός τών 32 δραχμών, θέλει πληρόνει ετι  καί δραχ
μάς 14 ώς έγγιστα, κατ’ έτος, ήτοι αί 170000 οικογέ

νεια: δραχμάς 2 ,350 ,000 .
Έ κ  τούτων απάντων βλέπομεν οτι σήμερον ή κυ- 

βέρνησις εισπράττει έκ Δημητριακών καρπών κ τ λ .  
μετά πο'λλοΰ μόχθου, μονον 7 ,000,<·00 οραχμάς ώ ,  
είπομεν, ένώ κατά τόν ήμέτεοον υπολογισμόν, θέλει 
εισπράττει'άνευ κόπου σχεδόν.

1.) Έ κ  τών προκοδοτήσεων .
2.) Έ κ  τών ιδιοκτήτων καί 

άλλων γ α ι ώ ν ...............................................»
3 .) Έ κ  τών άποδιδομένιον σή

μερον εΐς χρήματα φόρων . . . . »
4.) Έ κ  τών μισθών τών άπο- 

Οηκαρίων κτ?ν................................ »
5 .) Έ κ  δικών κ τ λ ..............................
6.) Έ κ  τών έφοριών »
C.) Έ κ  καταχρήσεων . . . »

Τό όλον Δραχ.
Ε ίς  ταύτας δέ οέν προσθέττομεν τό

τά ς  έμρετεύσεις εισόδημα τών 4 ,000 ,000 , ουτε το εκ 
τών πωλήσεων τών μύλων καί λοιπών έθνικών κτήμα- < 
των, ούτε τό έκ τοΰ συστήματος τής νέας φορολογίας 
τών φυτειών παραχθησόμενον κέρδος, δπερ άναμφισ- 
βήτητον έστίν  ώστε τό σημερινόν εισόδημα τοϋ δη
μοσίου? θέλει ύπερδιπλασκλαθη άνευ βάρους πρός τον

. 5 ,440 ,000 .

4 ,0 8 7 ,0 0 3 .

4 ,687 ,000·

503,003- 
30 ,0 0 0 .  

200,000· 
200 OGO-

1 5 ,744 ,000 . 
μέλλον μετά



λαόν, μετά χαράς μάλιστα αύτοΰ, ό'στίς πληρόνει π ε 
ρισσότερα κα: κατακλέπτεται.

 ̂ Πρός τάς παρατηρήσεις μας όμως ταύτας, πολλοί 
θέλουν αντιτάξει, οί πλεΐστοι μάλ:στα θέλουν είπε:, 
ότι αί ίοέαι μας είσίν εύτοπικαί, οί όλίγώτερον όμως 
αυστηροί θέλουν προσθέτει ότι τό σύστημα τοϋτο θέ
λει βλάψει, άντί νά ώφελήση 1, διότι πλεΐστοι πολΐ- 
τα{, μή γεωργοί, κυριεύουσι χ ιλ ιάδας στρεμμάτων 
γα:ας καί έν περ:πτωσε: καθ’ ήν προικοδοτηθώσ:·/ οί 
γεωργοί, τότε αί γαΐαι αύτών, θέλουν μείνει χέρσαι 
καθόσον, αύτοί μέν οί ίδ:οκτήται, δέν δύνανται νά 'τά ς  
καλλιεργώσιν, οί δε γεωργοί, θέλουν περίορίζεσθαι νά 
καλλιεργώσι τάς έδικάς των γαίας, άς ελαβον έκ δια
φόρων αγορών, καί έκ προικοδοτήσεων 2, διότι είναι 
άοίκον κα: καταστρεπτικόν, ότι ό μή γεωργών πλέον 
τάς γα:ας του πολίτης, κύριος χιλιων, λόγου χάριν, 
στρεμμάτων γαιών, νά πληρόντ] δι’ αύτάς είς τό έ- 
Ονο.,, κατά τόν μν^μονευθέντα ύπολογισμόν, διά μεν 
τά 2 5 0  στρέμματα τ^ ς  ά. ποιότητος δραχμάς 5 0 3  

οιά τά 2 5 0 ,  τής β'. δραχμάς 3 7 5 ,  διά τά  2 5 0 ,  τής 
Τ · °?α·Υ.\*·άς κα* °'·ά 2 5 0  τής ο \  ποιότητος δραχ
μάς 1 2 5  τό όλον ορ. 1 2 3 0 .  άφοΰ οΰδέν, ή μικρόν, 
ώφεληθήσεται* 3 , δ:ότι οί γεωργοί συναισθανόμενοι 
ότι αδιάθετοι έτ: γ α ’.αι έθνικαί μένουν πολλαί, δέν 
θέλουν παραδεχθή νά καλλιεργώσι μεσιακώς ή άλλως 
π ω ,  τάς ΐόιοκτητους γαιας τών πολιτών, ώς γίνεται 
σήμερον, άλλά θέλουν καθέςε: τάς έθνικάς καί οΰτω 
κα: άλλω ς  τών ΐοιοκτητών πολιτών αί γαΐαι θέλουν 
μείνει κεχερσωμεναι* 4 , διότι καί είς τήν κυβέρνησιν 
αυτήν οεν συμφέρει νά μενωσιν διαθέσιμοι γαΐα:,

άφ’ άς δύναται νά ώφελήται μεγάλως, όθεν σιωπ/]λώς 
ή πλαγ ίω ς,  διά συμφωνίας θέλει βιάσει ή πείσε: τούς 
γεωργούς  νά καλλιεργώσιν τάς διαθεσίμους έθνικάς 
γαίας καί άποδίδωσίν αύτώ είς χρήματα τούς φόρους 
των συμφώνως μέ τόν άνω υπολογισμόν, ή καί μέ ά λ
λον  παραπλήσιον 5, δ:ότι τό ποσόν ■ τοΰ φόρου τών 
δύω, μιας καί ήμισείας, μιας, καί ήμισείας δραχμής, 
εΐναι υπερβολικόν καί πρέπει νά έλαττωθή· 6, διότι εί
ναι άδικον νά έφαρμόση τήν αύτήν φορο’λογίαν καί είς 
τάς ιδιοκτήτους καί τάς έθνικάς γαίας· 7, διότι δέν 
εινα: όρθόν καί δίκαιον νά πληρόνη κατ’ έτος ό προ:- 
κοδοτηθείς, ή πας άλλος  γα:οκτήμων, τό νενομισμέ- 
νον ποσόν, καθόσον δυνατόν πολλαί γαΐαι νά μείνουν 
εν ή πλείονα έτη άκαλλ:έργητο:, καθόσον πολλαί 
γαΐαι άπαξ εις δύο έτη σπέροντα: καί καθόσον δυνα
τόν ζολλο'ι άγροί νά μή παράςωσιν εισόδημά τ: έκ 
θεομηνίας ή άλλης τινός αιτίας· 8, διότι είς τήν αύ
τήν κατηγορίαν τών ιδιοκτήτων γαιών, ύπάγοντα: και 
αί οπωσδήποτε δωρ/]Οεΐσαι είς Κρήτας, φαλαγγ ίτας  
κτλ . καί επομένως ή Κυβέρνησις οέν πρέπει νά κατα- 
δικάση τούτους νά πληρόνωσι τό αύτό ποσόν όπερ 
πληρόνουν καί οί ήδη προικοδοτηθησόμενοι μέ τάς 
έθνικάς γαίας· G, διότι είνα: άδικον νά καταδικασθώ- 
σιν οί ίδ:οκτήται περιβολίων, σταφιδώνων κτλ. είς τήν 
πληρωμήν ήν περιγράψαμεν άνω είς τόν §. 5. καθότι 
αΰτη είναι ύπερβολική· καί 10· διότι ο: άλλας φυτείχς 
ένεργήσαντες, δέν πρέπει νά ύποχρεωθώσ:ν είς άλλην 
πληρωμήν ή εις όσην ύποχρεωθήσονται κατά τήν έκ- 
τασίν καί τήν ποιότητα τής γή ς  ήν έξουσ:άζουν κτλ .  
Πρός τας άντιτάςεις ταύτας, παρατηροΰμεν τά έξ·?;.



’Επί τοΰ Α. λόγου. Είπομεν, δτι έκαστος τών προι·* 
κοδοτηΟέντων θέλει λάβει είς προικοδότησιν 3G στρέμ
ματα γαιών έΟ.ιχών, έάν δέ ύποθέσωμεν κατά μέσον 
όρον δτι έκαστος τών γεωργών έξουσιάζει έτερα εί
κοσι στρέμματα, θέλει καλλιεργεί στρέμματα 5G, ά
τινα ώς γνωστόν τοΐς πάσι διά τόν γεωργόν είναι ο
λ ίγα ,  καθόσον έκαστος γεωργός δύναται έπιτυχώς νά 
καλλιεργώ έκατόν τουλάχιστον στρέμματα κατ’ έτος, 
και έπομένως, επειδή μέχρι τών έκατόν τώ μένουν^ύ- 
στέρημα στρέμματα 4 4 ,  θέλει βιασθή νά καλλιεργή 
άπό τούς μή ίδιοκτήτας γεωργούς, τά 14 το υ λ άχ ι
στον στρέμματα, καθόσον πασίγνωστον έπίσης έστίν, 
δτι οι γεωργοί μας, άν καί έχουν διακόσια στρέμματα 
γαιών είς τήν κυριότητά των καί κατοχήν, παρα- 
πονοΰνται διότι δέν τούς έξαρκοΰν, καθόσον πρέπει και 
έν έναντια περιπτώσει οι μή γεωργοί ίδιοκτήται νά 
γινωσι γεωργοί έν μέρει, ή έάν θέλουν νά πλουτώσι, 
νά πληρόνωσι διά νά καλλιεργώσι τά κτήματά των, 
ώς άπό πολλούς καί σήμερον έ π ιτυ /ώ ς  γίνεται, ή νά 
φροντίσωσι νά φέρωσι γεωργούς έκ. τής δούλης Ε λ 
λάδος, ή ξένους, οιτινες σωρηδόν, ασμένως, θέλουν 
κατοικήσει εις Ε λ λ ά δα  καί τότε θέλουν γίνει καί εύερ- 
γέτα ι τοϋ έθνους καί αίτιοι εθνικής δόξης.

Έ π ί  τοϋ δευτέρου λόγου. ΓΩς γνωστόν έστι τοΐς 
πασι, πολλοί μεγαλοκτήμονες, διά διαφόρους λόγους, 
και ιδίως, ένεκεν άορανείας καί άβΑ τηριας, δέν καλ- 
λιεργοϋν σήμερον όλοι τάς γαίας των, ά λλά  μόλις τό 
τρίτον, έκ δέ τών ?νθΐπών δύω τρίτων δέν απολαμβά
νουν μέν τόσα, δσα ήδύναντο νά κ?ρ3ίζωσιν, έάν έκ- 
καλλιέργουν αύτά, oOy’ ήττον δμως, αρκετά ώφελών-

)( C23 (
'Ται, καθότι τά μή καλλιεργούμενα κτήματά των, χρή·* 
σιμεύουν είς λειβάδια, ένοικιαζόμενα πρός τούς ποιμέ
νας χ-Λ τούς έχοντας άλλα ζώα, έάν λοιπόν παραδεχ- 
θώμεν τό νέον σύστημα τής φορολογίας, μήπως οί 
γαιοκτήμονες ούτοι, δέν δύνανται πάλιν νά καλλιερ- 
γώσιν, ύπό τίμιας συμφωνίας, δσας γαίας καλλιερ
γούν καί σήμερον; άλλως δμως, ό μεγαλοκτήμων ού
τος μένει άδρανής καί αβέλτερος σήμερον, διότι γνω 
ρίζει δτι θέλει πληρώσει μόνον τό νόμιμον, έκ τών 
παραγόντων εισόδημα κτημάτων του, έάν δμως ύπο- 
χρεοϋται καλλιεργών, ή μή, τάς γα ίας του, νά π λ η 
ρόνη ώρισμένον ποσόν, είμεθα βέβαιοι δτι θέλει φρον
τίσει νά μηίενιση καί άδράνειαν καί αβελτηρίαν καί δλαις 
ουνάμεσιν έπιόοθή είς τήν καλλιέργειαν αύτών, τού
του οέ γενομένου, ώφεληθήσεται καί αύτός πολύ π ε 
ρισσότερον, καί παράδειγμα καλόν θέλει δόσει είς τούς 
όμοιους του καί τά τοιαΰτα μεγάλα ελαττώματα θέ
λουν έκλείψει, καί μυριάδες στρεμμάτων γαιών θ έ 
λουν καλλιεργεΐσθαι, αίτινες αδίκως σήμερον μένουν 
κεχερσωμεναι, καί ή εργασία, ή παραγωγοτέρα δύνα- 
μις τοΰ πλούτου, θέλει τιμηθή καί αύξυνθη.

Επι τοΰ τρίτου λογου —  Είπομεν προηγουμένως, 
δτι πολλαί γαΐαι, μετά τήν προικοδότησιν, θέλουν μεί
νει ααθεσιμοι, άλλ ένθυμούμεθα, δτι οΰδέν εισόδημα 
οι αύτάς προσοιωρίσαμεν, άρα αί γαΐαι αυται υποτί
θεται δτι θέλουν μείνει χέρσα ι, μέχρ ις  δτου μικρόν 
κατα μικρόν προικοδοτηθώσιν, ε ίκά 'εται δμως σιωπη- 
λώ ς, δτι η κυβέρνησις δέν θέλει, δι’ όποιονδήποτε λ ό 
γον, συγχωρεΐ τήν καλλιέργειαν αύτών. ΙΙρός χάριν 
δμως τών ένστασιολόγων τούτων προσθέττομεν έν-
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T a j ja ,  προς ανχπληρωσιν τών προηγουμένων, ότι 
ο ούδεϊς γεω ργό-,  ή άλλος τις  πολίτης δύναται νά 
καλλιεργή πλέον έθνικάς γαίας, δι’ όποιονδήποτε λ ό 
γον. η 1 ήν προσθήκην 6ε ταύτην, ό νέος περί προικο- 
δοτήσεως νόμος, πρέπει ν ’ άναφέρη, ώς προσάρτημα 
άναγκαιοτατον, καθόσον τοιουτοτρόπως καί οί άντι- 
τεινοντες δεν θέλουν ούνασθαι πλέον νά ψέγωσι τήν 
Κυβέρνησιν, χαί καθόσον οί γεωργοί θέλουν περιορί- 
ζεσθαι νά καλλιεργώ σι γα ίας, των μή γεωργών ιδιο
κτήτων, άλλω ς ομως,  παρατηροϋμεν τά έξης, πρός 
τους μή γεωργούς κτήματος. Πρέπει αρα γε  νά έμμέ- 
νωσιν οί γεωργοί μας πενέσται αυτών, ώς ύπάρχουν 
εις Ιουρκίαν, Ιταλ ία ν  καί 'Ρωσσίαν, δπου, ιδίως οί 
γεωργοί, είσίν ύπόχρεοι νά καλλιεργώσι τά κτήματα 
τών μεγαλοκτημόνων εύγενών; Ά λ λ ά  τά τοιαΰτα 
τιμαριωτικά προνόμια, είναι έξωλέστατα, δθεν δέν πρέ- 
™  να τά  έναγκαλιζώμεθα οί Έ λ λ ηνες .  Καί έν υποθέσει 

καθ’ ην ό γεω ργός  θέλει χαθέξει έθνικάς γαίας, 6 ι
διοκτήτης όφείλει νά καλλιεργή τά κτήματά  του, 
έάν δέν θέλ /j νά^πληρόνη δ,τι ύποχρεωθήσεται παρά 
νομού, ανευ εισοδήματος, αν δέ άναγχασθή νά πληρώ 
ση δια την καλλιέργειαν αύτών, ή πληρωμή αΰτη, 
Οελει άναχουφίζεσθαι άπό τό εισόδημα, άλλλω ς ας 
πώληση τά κτήματά του είς ανδρας αγαπώντας’ τήν 
εργασίαν, διά νά μή παραπονήται. Πόσοι σήμερον μή 
γεωργοί κτηματίαι πληρόνουν γεωργούς ‘έξ ε π α γ 
γέλματος, διά νά καλλιεργήσωσι, σπείρωσι χαί θερί- 
σωσι τούς άγρούς των ; Διατί λοιπόν οί τοιοϋτοι θυ
σιάζουν τόσα έξοδα; υποτίθεται λοιπόν, δτι έξοδεύον- 

c·*701 ε!’ ΖΨ  καλλιέργειαν, κερδίζουν περισσότε-

^ερον, ή άν έδιοον τάς γα ίας των ύπό συμφωνίας είς 
γεωργούς.  Διατί λοιπόν νά μή παραδεχθώμεν τήν 
τοιαύτην άρχήν καί διά τούς μεγαλοκτήμονας; "Η 
νομίζουν δτι δέν ύπάρχουν γεωργοί είς τήν Ε λ λ ά δ α  
διά νά καλλιεργώσι τά κτήματα τών μή γεωργών, έπί 
πληρωμη ; Ώ  ! ή πεΐρα πόσων μεγάλων αντικειμένων 
ποιεί τόν άνθρωπον γνώστην ! Ή  πεΐρα λοιπόν μας ά- 
ποδεικνύει, δτι ό γεωργός, δσας γα ίας καί άν καλλιερ- 
γ η  ιδίας, άσμένως έπί μ ι/ρα  πληρωμη, δύναται νά 
καλλιεργή καί κτήματα  άλλων, καθόσον καί καιρόν 
καί ικανότητα και δραστηριότητα έχει. ’Ιδού λοιπόν 
ότι καί άλλως, ή τρίτη ένστασις δέν έχει ύπόστασιν.

Έ π ί  του τετάρτου λόγου. Μολονότι άνωθι είπομεν, 
δτι πρέπει νά προστεθη είς τόν υέον νόμον ρητή διά- 
ταξις περί μή καλλιεργείας τών εθνικών άδιαθέτων 
γαιών, μολαταύτα διαφόρως ένταΰθα άνακγαζόμεθα 
ν ’ άντικρούσωμεν τό ένστασιολόγημα τοΰτο. Ή  κυ- 
βέρνησίς μας,  φρονοΰμεν, ώς σύγκειτ^ι σήμερον, δέν 
θέλει καταοεχθη νά πράξη δ ,τι είς τόν τέταρτον λ ό 
γον λέγουν οι άυτιτείνοντες. Α '.) Καθότι γνωστόν 
έστί τοΐς πάσιν ό'τι δ,τι ενεργεί, τό πράττει διά ν’αύξή- 
σητά εϊσοοήματά της· άφοϋ λοιπόν ύπεδείξαμεν αύτ·?, 
δτι θέλει ώφελεϊσθαι έκ τών γαιών δρ. J 5,66-1,000 
κατ ετος, άντι τών δραχμών 7 ,000,000, άς περσήμε- 
ρον ώφελεϊται, έπεται δτι καί μόνη θέλει συναισθανθη 
τό άτοπον τοιαύτης δ ιαγωγής. Β'.) Καθότι έχουσα 
τοσα εισοοήματα, έκ μονον τών γαιών, τόσα κέρδη έξ 
άλλων λόγων, περί ών πολλαχοΰ της συγγραφής μας 
ταύτης έπο-.ήσαμεν λόγον, θέλει φροτίσει καί έαοτήν 
ν’ άναδείξη αξίαν καί άγαπητήν είς τόν λαόν, καί τούς
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μή γεωργούς κτηματίας νά πλουτίση, καθόσον σύγ· 
κειται άπό Έ λ λ η να ς ,  κατέχοντας γα ίας ,  άς έπίσης δέν 
δύνανται νά καλλιεργήσωσιν* άρα τό συμφέρον των αύ
τό  τούς άναγκάζει νά μή διαφθείρωσιν ό,τι διέπουν. 
Γ*'. Καθότι, ά-ροϋ ό Έ λ λ η ν  έκ τών γαιών του θέλει 
πληρόνει τό διπλοϋν περίπου τοϋ σήμερον πληρονο- 
μένου, επί ται δτι δσον άφιλόπατρίς καί άν ύποτείή , 
δέν θέλει καταδεχθή νά έξοντώση πολλούς οίκογε- 
νειάρχας.

Έ π ί  τοϋ πέμπτου λόγου. Έ ά ν  σήμερον έξετάσωμεν, 
πόσον πληρόνει πας κάτοχος έθνικών άγρών, ή πας 
ιδιοκτήτης, θέλομεν είδει οτι πληρόνει τουλάχιστον, 
(καϊ ό δρος ουτος, είς ούδεμίαν, σχεδόν, άναλόγως, ώς 
είπομεν, περίστασιν, δύναται νά έλαττωθή), όκάοας 
καρποϋ εϊκοσιεννέα, άναλόγως οι έκαστον στρέμμα, 
καί διά τούς ιδιοκτήτους όκάδας ένδεκα, ώς έγγιστα, 
έάν ύπολογίσωμεν, δτι αί γαΐαι τής Γ. και Δ. τας^ως, 
άπαξ κατά δύω έτη καρποφορούν, ως κάτωθι πλατύ- 
τερον άναπτυσσόμεθα. ΙΙαραδεχομενοι οε οτι έκαστη 
όκά σίτου εχει τουλάχιστον 22 λεπτά , έκαστη όκά 
κριθής λεπ. J 6, έκαστη όκά σμιγοϋ. 18· και έκα
στη όκά άραβοσίτου λεπ. 14. θέλομε^ ειδει δτι ό μέ
σος δρος έστί λεπτά 1 7 ώς έγγ ιστα, όθεν οιά τάς 2 J 
όκάοες, άς κατ’ έτος σήμερον δίδει ό έθνικούς α 
γρούς σπέρων πληρόνει δραχμάς 4 καί 9 3 | 0 0 ,  ένώ, 
διά τοϋ προτανθέντος μέτρου, θελει πληρόνει όι έ 
καστον έπίσης στρέμμα, άναλόγως, δραχμήν μίαν και 
251 0 0 . Διά τάς 11 δέ όκάδας, ό ιδιοκτήτους γαίας 
καλλιεργών καί σπέρων, δραχμήν μίαν καί 8 7 ( 0 0  κα
τά  μέσον δρον, έάν δέ κάλλιεργη κατά τό ημισυ και

έθνικούς δρ. 3 καί 4 0 )0 0  άντί της μνημονευθείσης 
τιμής τών δρ. μιας καί 25 ]  00. "Αρα ή προτεινομένη 
φορολογία είναι μικρότατη καί έπομένως, κακώς ισχυ
ρίζονται, δτι έί'ΐαι υπερβολική. Καθόσον άφορα τόν 
λόγον τοϋ δτι αί πλεΐσται τών γαιών των είς δύω έτη 
δίδουν εν καί μόνον εισόδημα, καί έπομένως διά δύω 
ετη ό ιδιοκτήτης δίδει διπλοϋς φόρους, παρατηροϋμεν
1) δτι τής δευτέρας τάξεως, ή έθνική γ ή ,  πληρόνει 
φόρον κατά τήν άνω άναλογίαν ώς έγγ ιστα  κατ’ έτος 
40  οκάδων, τιμωμένων δρ. έξ καί 80 | 00· ένώ θέλει 
πληρώση κατά τό σχέδιόν μας φόρον, δραχμήν μίαν 
καί 50[ 00 μόνον, διότι καί αύται κ α τ ’ έτος σπέρον- 
ται. 2.) Ό τ ι  τής τρίτης τάξεως, πληρόνουν είς δύω 
έτη, σήμερον, όκάδας είκοσι τούλάχιστον, τιμωμένας 
δραχμάς τρεις καί 4o'jOrJ· ένώ θέλει πληρώσει διά τά 
δύω έτη, μόνον δραχμάς δύω. 3) Ό τ ι  τής τετάρτης 
τάξεως, θέλει δόσει τούλάχιστον δώδεκα όκάδας φό
ρον, είς τά δύω έτη, τιμωμένας δραχμάς δύω καί 
4 0 [0 0 ·  ένώ, κατά τό σχέδιόν μας, θέλει πληρώσει 
φόρον κατά τά δύω ετη, μόνον δραχμήν μίαν, καί 4) 
δτι τής πρώτης τάξεως γ η ς  τό στρέμμα, θέλει δώσει 
00 όκάδας τό έτος τουλάχιστον φόρον, τιμωμένας 
οο. δέκα καί 20,00* ένώ θέλει πληρόνει δύω μόνον 
δρ. κατ’ έτος* ήτοι κατά μέτ'ον όρον, έκαστον στρέμ
μα τών τεσσάρων τούτων ποιοτήτων, δρ. 5 καί , 
G1 |00 .  G) Ό τ ι  τής πρώτης τάξεως ή ιδιόκτητος γ η  
δίδει σήμερον φόρον όκάδας 24 , ή δραχμάς τέσσαρας 
καί 8 ] 00 κατ’ έτος, άντί τών δύω άς θέλει πληρόνει 
κατά τό σχέδιόν μας, δτι τής δευτέρας τάξεως δίδει 
φόρον, δκ. 1G, ήτοι δραχμάς 2 καί 72 ]00 άντί
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δραχμής μιας καί ήμισείας, ότι της τρίτης δίδει φόρον 
bx. όκτώ, ή δραχμήν μίαν καί 36]00  κατά δύω έτη, 
καί ότι τής τετάρτης δίδει ©όρον έπίσης κατά διετίαν, 
όκ. πεντε, ή λεπτά 85, ήτοι κατά μέσον όρον, κατά 
στρέμμα ιδιόκτητον δραχμήν μίαν καί 97|00  άπερ, 
θέλει κατά τό σχέδιόν μας πληρόνει, έάν υπολογίσω- 
μεν, ώς καί είς τάς έθνικάς, ότι τής πρώτης καί τής 
δευτερας ταξεως αί γαΐαι, κατ’ έτος σπέρονται, δίδου- 
σαι κατά μέσον όρον δραχμάς τρεις καί 40)00· διότι 
τό δλον έστί, δραχμαί 6 καί 8 0 )00 ' τέσσαρες καί 
S)00 διά τό στρέμμα τής Α. τάξεως καί 2 καί 72 ,00 

διά τό τής Β. καί ότι τής τρίτης καί τετάρτης, δίδουν 
είς δύω έτη, ή μέν δρ. 1 καί 36)00· ή δέ, λεπτά 85· 
ήτο: δρ. 2 καί 21)90 κατά μέσον όρον έκαστον στρέμ
μα πληρόνει ήδη δραχμήν μίαν καί 97)00· ένώ, κατά 
τό  σχέδιόν μας, θέλει πληρόνει τήν δραχμήν μίαν καί 
25 λεπτά . Άπόδε:ξ:ς  ότ: τά προτε:νόμενα είσίν έπ:ει- 
ζέστερα διά τούς φορολογούμενους καί έπικερδέστερα 
είς τήν εξουσίαν συγχρόνως.

Έ π ι  τοΰ έκτου λόγου. Είναι αληθές ότι σήμερον 
ό ίάιοκτήτης γαιών πληρόνει όλιγώτερον άπό τόν 
κάτοχον εθνικών γαιών, είνα: όμως άναμφίλεκτον, ότι 
τό όλιγώτερον τοΰτο είνα: πάλ:ν όλιγώτερον άρ’ όσον 
ιφοτείνομεν, έν τώ  παρόντ: μέρει. Α) Διότι ό ιδιοκτή
τ ε ς  Α. τάξεως γης  πληρόνε: σήμερον, ώς είπομεν, δρ. 
4 και t>)uO, ό τής β . δρ. 2 καί 72 )0 0 , ό τής τρ.'της, 
δρ. I καί 36)00 κατά δύω έτη καί ό τ'ής Δ. λεπτά 
83· έπίσης κατά δύω έτη, ένώ, ώς έπίσης ειπαμεν, 
θέλει πληρόνε: κατ’ έτος, διά τήν» πρώτην ποιότητα, 
δραχμάς δύω, δ:ά τήν δευτεραν, I καί 5 0 ,0 0 '  διά τήν

τρίτην, δρ. μίαν καί διά τήν τετάρτην, λεπτά 50· άρα, 
πλήν τών άλλων ωφελειών έκ τής καταργήσεως τώΛ, 
φόρων, πλήν τοϋ σημέρινοΰ φορολογικού συστήματος, 
όπερ άπεδείχθη άθλιον καί δυσάρεστον καί δ:ά τοΰτο, 
ζητοΰμεν τήν κατάργησίν του, θέλει ώφελεΐσθαι, έκ 
μέν τής Α, ποιότητος, δραχμάς, δύω καί 8)00. έκ 
τής δευτέρας, δρ. 1 καί 22,00· έκ τής τρίτης, δέ καί 
τετάρτης Θέ7.ε: ζημιόνεσθαι μέν 79 7>επτά κατ’ έτος, 
διότι Θέ7,ει πληρόνει δραχμάς τρεις είς τά όύω έτη 
άντί δραχμών 2 καί 21· άπερ ήδη π7*ηρόνει, άλλά 
Θέ7.ει ώφε7^εΐσ0αι πά7^ιν έκ τής Α. καί Β. πο:ότητος, 
δραχμάς, τρεις καί ^0)00, έξ ών, άφοΰ έκπέσωμεν 
τά 79 7νεπιά τής ζημίας ταύτης, μένουν καί κέρδος 
δραχμαί 2 καί 51)00. ’Απόδειξις ότι καί ό λόγος  
ουτος , άβάσιμος έστίν. "Αν όμως θεωρήσωμεν, ίσχυ- 
ράν τήν ένστασιν τούτων, ή έάν θέλη ή Κυβέρνησις νά 
έλαττώση έτι τήν φορο7,ογίαν ταύτην τών ιδιο
κτήτων γαιών, δύνχτα:, νομίζομεν, ν’ άναφέρη
έν τώ νέ:ρ νόμω, ότι α: ιδιόκτητοι γαΐαι δίαιρού- 
μεναι έπίσης είς τέσσαρις κ7,άσε:ς, θέλουν π7.η- 
ρόνει τον έξ?;ς φόρον, οί μέν τής Α. κλάσεως, 
δραχμήν μίαν καί ήμίσειαν τό στρέμμα, αί τής 
Β. δραχμήν μίαν, αί τής τρίτης, 7>επτά 80, καί αι 
τής τετάρτης, λεπτά 40. Τούτου δέ γενομένου τό πο
σόν τών 4,GS7,000 ΟέΧει περιορισθή διά τάς 937 ,500  
ιδιοκτήτους γαίας Α. ποιότητος, είς δρ 1,405,950,· 
διά τάς 9 3 7 ,5 0 ) .  τής δευτέρας είς δρ. !)37,500. 
διά τάς 93 7 ,500 .  τής τρ ίτης, είς δρ. 750,000 . καϊ 
δ:ά τάς 937 ,5 0 0  τής τετάρτης είς δρ. 375 ,000 . τό 
όλον εϊς δρ. 3 ,4 6 8 ,4 5 0 .  ώστε, τό δημόσιον εισόδημα



τών 15,664,000 θέλει περιορισθή εις δρ. 14 ,445,450. 
Τούτου δέ παραδεχθησομένου, πιστεύομίν, ό’τι οί έν- 
στασιολόγοι θέλουν σιωπήσει.

Έ π ί του 7 λόγου. Είναι αληθές, ότι ήθελεν είσθαί 
άδικον νά φορολογείται τ ις  άνευ εισοδήματος, άλλ’ εί
ναι άληΟεστερον, ότι έάν ό κύριος τών γαιών ύπο- 
χρεοΰται εις πληρωμήν, καί άδιάφορον, έάν εσπειρεν, ή 
μή, τάς γαίας του, θέλει άναγκασθή νά καλλιεργή καί 
σπέρη πάντοτε αύτάς επιμελέστατα, διά νά πληρόνη 
καί τούς φόρους τίυ  καί νά ώφελήται* ό δέ λόγος τοΰ 
ότι, πολλοί άγροί άπαξ μόνον σπέρονται εις δύω έτη, 
καί τοϋ ότι, έ'κτακται περιστάσεις δύνανται νά έξαφα- 
νισωσι την σποράν, οεν είναι ισχυροί πρός δικαιολό
γησα . 1) Δι’ όσα είπαμεν άνωτέρω. 2) Διότι έπήλΟε 
πλέον ό καιρός καθ’ δν πρέπει νά παραδεχθώμεν τό 
σύστημα τής άλλεπισπορίας, τό έπικρατοϋν εις τά 
πλειστα της Ευρώπης κράτη καί ιδίως είς Α γγλ ία ν  
Ελβετίαν καί ’Ολλανδίαν, τά μάλλον γεωργικά έθνη, 
καθ’ δ* μετά τόν θερισμόν τοϋ άγροΰ, ό αγρός, έν 
ώρα καλλιέργειας, δέν όργόνεται άπλώς, καί έγκατα- 
λιπεται δι Εν ολόκληρον ετος, άνευ σποράς, ώ ςπράτ- 
τεται είς Ε λλάδα , άλλά σπέρεται διά διαφόρων οσ
πρίων καί ιδίως διά τριφυλλίου μελιλώτου καί άλλων 
τοιούτων σπορών, άτινα έχουν τό ιδίωμα νά παχύνωσι 
τούς άγρούς καί άτινα, έκτός τοϋ ότι πωλούμενα, φέ
ρουν άρκετόν εισόδημα, προσάγουν καί άρκοϋσαν 
καί παχεΐαν τροφήν και εις τά ζώα τοΰ γεωργοΰ καί 
άλλως καί εις τόν αγρόν αύτόν εις δν συχνάζουν πρός 
τροφήν τά ζώα, άπερ διά της κόπρου αύτών νέον λίπος 
άφινωσιν εις αύτούς. 3) Διότι αί εκτατοί δυστυχίαν

τών άγρών είσί σπάνιοι, άλλως μήπως κα*. αί μεγαλαί 
εύτυχίαι δέν ώφελοΰν μόνους τούς γεωργούς, μήπως 
καί όσα δίδουν έν δυστυχία σήμερον οί γεωργοί, δέν 
είναι άνώτερα τών όσων θέλουν δίδει, κατά τό νέον 
τής φορολογίας σύστημα *,

Έ π ι τοϋ 8 λόγου. Είναι άναντί^ρητον ότι οί οπωσ
δήποτε λαβόντες γαίας έκ δωρεών τής Κυβερνήσεως 
θεωροϋνται κύριοι, ούχ ήττον όμως, πο?νλαι τοιαϋται 
γαΐαι υπάγονται είς πολλάς υποχρεώσεις, αιτινες δυ
στυχώς είσέτι δέν έξεπληρώθησαν, ούχ’ ήττον ότι, ή 
Κυβέρνησις δέν άπεκδύθη τινών δικαιωμάτων της έπί 
τών άγρών τούτων άλλως τήν γήν ταύτην ελαβον ού- . 
τοι κατά θέλησιν τής Κυβερνήσεως, μάλιστα τινες,. 
άνευ δικαιωμάτων, καί ή κυβέρνησις, ώς είπομεν, θέ
λει ά-ραιρέσει άπ’ αύτάς παν δουλικόν βάρος, διά νά 
μείνη έλευθέρα ιδιοκτησία, έπομένως δι’ όλα ταΰτα, 
πρέπει νά ύποχρεωθώσιν είς τήν αύτήν πληρωμήν, εις 
ο:αν καί οί προικοδοτηθησόμενοι.

Έ π ί τοϋ ί) λόγου. Έάν ίδω μεν τάς σημερινάς κα
ταπιέσεις, τήν ύπερβολήν τών φόρων, ούς πληρόνουν 
οί ιδιοκτήται τών περιβολίων, σταφιδώνων κτλ. θέλο
μεν ομολογήσει, ότι οί νέοι φόροι, περί ών είς τόν §. 5. 
ώμιλήσαμεν, είναι ελάχιστος· άλλως πρέπει νά έννοή- 
ση πλέον ό λαός, ότι ή Κυβέρνησις δέν δύναται ν’ ά- 
νεχθη ινα τινές κτηματίαι αμπέλων, άπατήσαντες 
τήν Κυβέρνησιν, πληρόνωσι πεντήκοντα μόνον λεπτά, 
ή καί μίαν δραχμήν, δι’ έκαστον στρέμμα, κατά τόν 
νόμον, περί πληρωμής κατά στρέμμα τοΰ φόρου αύ
τών, άφοΰ άποδεδειγμένον έστί, ότι πολλοί έξά- 
γουν έξ αύτοΰ γλεΰκος άξιας €θ δο. ώς έγγιστα, έξ



ών δέκα άρχουν είς ολην τήν έτησιαν καλλιέργειαν τον.
Επί τοΰ δέκατου λόγου. Αί φυτεία!, μολονότι 6- 

περ^πλεονασαν, μολαταύτα, έάν οέν προσήνεγκον 
■περισσότερον κέρδος ή αί άπλαι γα-αι, ουδέποτε οί 
χύρ'οι αυτών ήθελον δεχθί] νά έμφυτεύσωσιν αυτά?, ή 
νά έξακολουθώσι νά διατηρώσιν αύτάς πεφυτευμένας* 
αρα κα! ό τελευταίος ουτος λόγος οεν είναι ισχυρός 
καθοσον έτι, εκτός τοϋ ότι, κατά τήν σημερινήν φορο
λογίαν, πληρονουν πολυ άνωτερον ποσόν, ή όσον έξε~ 
Οέσαμεν, θέλουν άπαλλάτεσθαι και πολλών άλλων 
βαρών, έξόοων καί κοπών, διά ν ’ άπέλθωσιν πότε είς 

■ Δήμαρχον, ποτ:  είς τόν Έφορον, πότε εις τον Νο
μάρχην, ποτε είς τόν είσπράκτορα, πότε εις τόν ένοικια- 
σ .ήν κτλ. οιά νά οηλώσωσιν ή πληρώσωσιν, ή άποσο- 
βησωσ! τήν καταχρησιν, ή νά ζητήσωσιν αναβολήν π λη 
ρωμές, ή νά παραπονεθώσι.

Εν περιπτωσει καθ’ ήν παραδεχθώμεν, ότι είς τήν 
Ελλάδα δέν καλλιεργώνται οπωσδήποτε, 15,000,000 

στρέμματα γής ,  άλλά μόνον 3 , 000,000 ώς αγροί, 
καθώς τινες ισχυρίζονται, τότε πάλιν, τό νέον προ- 
τεινόμενον σύστημα της φορολογίας, δηλαδή τό είς 
χρήματα, είναι ώφελιμώτερον καί έπικερδέστερον, έάν 
προστεθώσιν οι κάτωθι όροι, -/αί I) Τάς γα ίας ταύτας 
πρεπει νά δ:αιρεσωμεν, ώς άνω είπομεν, είς τέσσαρας 
ποιοτητας, και είς έκάστην, νά θεσωμεν άνά 7 5 0 ,0 0 0  
σ.ρέμμαοα γης ,  οιά αύτά οέ νά πληρόνωσιν οί γεω ρ
γοί, ότι πληρόνουν καί σήμερον είς φόρους κατά τόν 
άνω υπολογισμόν, έξ όσων σπέρωσιν αγρών. Τούτου 
γενομένου, θέλομεν συνάξει τά  έξης ποσά. Α.) Έ κ  
τών 3 /5 ,0 0 0  στρεμμάτων, πρώτης  ποιότητος

γαιών εθνικών, (διότι τό έτερον ήμισυ, μέχρι τών 
750,003- δηλ. στρεμμάτων, θεωροϋμεν ιδιόκτητον, 
λαρβάνοντες ύπ’ όψιν, ότι τό ήμισυ τών τριών έκατο- 
μυριων εΐναι ιδιόκτητον, ένώ τοιοϋτον δέν είναι, άλλά 
διά νά ύποδειξωμεν και μ ’ ολην τήν συγκατάβασιν 
ταύτην, τό άληθες όφελος καί ότι τό τε'ταοτον τοϋ 
όλου τούτου ποσοϋ είναι Α. ποιότητος, τό έτερον τ έ 
ταρτον δευτέρας καί καθεξής) πρός δέκα δραχμάς και 
20] 00, άς πληρόνει σήμερον ό γεωργός, ώς είπομεν, 
δρ. 4 ,203 ,750· ή καρπόν, πρός 00 οκάδες τό στρέμ
μα, όκάδας 22,500,000, ή κοιλά 1, 125 5000 πρός 
20 όκ. τό κοιλόν. β) Έ κ  τών 3 /5 ,0 0 0  στρεμμάτων 
ιδιοκτήτων, πρώτης ποιότητος, πρός δρ. 4 καί 8)00, 
ώς ειπαμεν, δρ. 1 ,507,050· ή καρπόν, πρός 20 όκ- 
κάδας, 9,000,000 ή κοιλά, 4.50,000. γ )  Έ κ  τών
375.000  στρεμμάτων, Β. ποιότητος, εθνικής γη ς ,  
πρός δρ. 6 καί SOjOO τό στρέμμα, δρ. 2,550,000· ή 
καρπόν πρός 40 όκαδ. τό στρέμμα, όκάδας 15,000.000 
κοιλά 750,0^0. δ) Εκ τών 375 ,000  στρεμμάτων Β. ποιό
τητος ιδιοκτήτου γης ,  πρός δρ. 2 και 2)00 δραχ. 
1,079,500ή καρπόν, πρός 1G όκάδας ϋ,ΟΟΟ,ΟΟΟ" ήτοι 
κοιλά 300,000. ε) Έ κ  τών 3 75 ,000 εθνικής γης ,  Γ. 
ποιότητος, πρός δρ. 3 καί 40 0 J τό στρέμμα, δραχ. 
1^275,000 ή καρπόν πρός 20 όκαδ. τό στρέμμα,
7.500.000 ήτοι κοιλά 3 7 5 ,0 0 0 .  ς·) Έ κ  τών 375 ,000  
στρεμμάτων, Γ. ποιότητος, πρός δρ. 1 καί 3G)00 δρ.
510 .000  ή καρπόν, πρός S όκαδ. τό στρέμμα, όκαδ.
3 ,000,000, ήτοι κοιλά 100,000. ζ) Έ κ  τών 370,000 
στρεμμάτων εθνικών, Δ. ποιότητος, πρός δρ. 2 καϊ 
4)00 τό στρέμμα, δραχ. 802 ,500  ή καρπόν, πρός 12



όκαδ. τό στρέμμα, όκαδ. 4 .500 ,000 ,  ήτοι κοιλά
223.000. καί vjj Έ κ  τών 375.000 στρεμμάτων ιδιο
κτήτων, Δ. ποιότητος, πρός λεπτά  S 5  τό στρέμμα, 
δρ. 318,750 ή καρπόν πρός πέντε όκάδας τό ςρ έχ -  
μα, όκάδας 1,875,000 ήτοι κοιλά 93,7ο0· τό δλον 
τώ ν δραχμών.

1) Έ κ  τών εθνικών άγρών, τών
τεσσάρων ποιοτήτων . . . .  Δρ. S,S31,2o0

2) Έ κ  τών ιδιοκτήτων . . .  » 3 ,415 ,300

Τό δλον δρ. 12,246,550
Τ όδλον δέ τών κοιλών.

1) Έ κ  τών εθνικών . . . κοιλά 2,475,000
2 )  Έ κ  τώ ν  ιδ ιο κ τή τω ν  . . . »  9 9 3 , 7 5 0

Τό όλον κοιλά 3,468,750
καί ούχί ώς ήδη συνάγεται κοι7νά 1 ,300,000 μόνον καί
7 .000.000 όραχμαί.

Β '.  Διότι πρέπει νά παραδεχθώμεν επίσης, ότι δύω 
εκατομμύρια τουλάχιστον γαιών είναι φυτευμένα, ή 
φυτεύονται κατ’ έτος άπό μωρέας, ελαίας, συκέας, 
μποστάνια, άμπέλους, σταφίδας κλπ . ώστε θέλει έχει 
εισόδημα τό έξης ή κυβέρνησις, ήτοι άπό μέν τά εθνι
κά πρός δραχμάς 5 καί 61 τό στρέμμα, κατά τόν
έκτεθέντα μέσον όρον . . . .  οραχ. 5 ,610,000

Ά π ό  δέ τάς ιδιοκτήτους . . » 2 ,830.000

Τό όλον δραχ. 8 ,440,000
Εΐς δ προσθέττοντες και τό άνω

ποσόν τ ώ ν ........................................» 12,216,550
Θέλομεν έχει τό όλον έκ τοϋ εί- __________

σοδήματος τών γαιών . . . °Ρ*Χ· 20 ,680 ,550

Ά λ λ ά  τό" τό ποσόν τοΰτο ύπελογίσαμεν ότι θέλει 
λαμβάνεσθαι κατ’ έτος, άπό τήν κυβέρνησιν, ένώ, ώς 
άληθές έστί, κατ’ έτος δέν σπέρονται οι άγροί παρά 
κατά διετίαν, καί έπομένως τινές θέλουν εί'πει ότι 
πρέπει v i  παραδεχθώμεν ώς ετήσιον εισόδημα δραχ. 
6 ,123,275, τό ήμισυ τοϋ άνω ποσοΰ, όπερ καί άλη
θές έάν ύποτεθη, πάλιν είναι πολύ άνώτερον τοϋ πο
σοΰ,όπερ λαμβάνει τό δημόσιον. Τό βέβαιον όμως είναι 
ότι κατά διετίαν δέν σπέρονται όλαι αί γαΐαι, καθότι 
αί τής Α. καί Β ποιότητος σπέρονται κατ’ έτος πάν
τοτε καί έπομένως πρέπει ούτω νά ύπολογίσωμεν τό 
κατ’ έτος εισόδημα, έν τη πρώτη περιπτώσει, ήτοι.

1. Εισόδημα έκ τής Α. καί Β ποιότητος τής εθνι
κής καί ιδιοκτήτου γης  δρ. 9 ,340,300
καί 2. Εισόδημα έκ τής Γ. καί Δ. ποι
ότητος τής αύτής γ η ς  . . . .  » 1,453,125

’Ή το ι τό όλον δραχ. 10,793,425 
Ά ν  όμως ίσχυρισθη τ ις  ότι καί τό ποσόν τοΰτο εί

ναι υπερβολικόν καί ό μέσος όρος τών 29 όκαδών, ή 
δραχ ιών 4 καί 93]0 0  μή άλ/]θής, ώς πρός τάς έθνι
κάς γαίας, ότι καί τό ποσόν επίσης τών δραχμών 2 
καί 83 ]0 0  τών ιδιοκτήτων 'γα ιώ ν , είναι επίσης υπερ
βολικόν, πάλιν καί τό τρίτον άν άφαιρέσωμεν, θέλει 
άπολαμβάνει τό δημόσιον κ ατ’ έτος δρ. 7 , 195,616:66 
ποσόν άνώτερον τών όσων μέχρ ι τοΰδε άπο7ναμβάνει 
καί όπερ μέ τό ποσόν τών 8 ,4 4 0 ,0 0 0 ,  τών πεφυτευ- 
μένων γαιών, γίνεται δραχμάς 1 5 ,6 3 5 ,6 1 6 :6 6 .

Διατί όμως, θέλουν πολλοί ε ίπε ι ,  τό ποσόν τοΰτο 
δέν συνάγεται σήμερον παρά τή ς  Κυβερνήσεως; Ά π α ν -  
τώμεν 1, διότι οί φορολογούμενοι π/.είστους φόρους



/ατχχλεπτουν, εν τω Οερισμφ και έν τοΐς άλωνίοις. 
2, διότι οί έπιστάται χαι οί άποΟηκάριοι σφετ3ρίζον- 
ται άκατα λόγιστα  ποσά, καί 3, Stott ουδέποτε έορόν- 
τισεν ή κυβέρνησις νά συνάξη τά όσα πρέπει νά συ- 
νάγη.

Διά νά πεισΟή δέ πας είσέτι άμφιβάλλων περί της 
αλήθειας τών λόγων μας τούτων, άς ?3η τί γίνεται, 
to-ως, έν ταΐς δημοπρασία ις. Πλήθος πολιτών Εγκα
ταλείπουν τήν βιομηχανίαν καί εμπορίαν των καί γ ί 
νονται ένοικιασταί, διατί λοιπόν πράττουν τοϋτο ; Διό
τι είναι βέβαιοι ότι μεγάλω ς θέλουν ώφελ^Οή ώς καί 
πραγματικώς συμβαίνει, καί διά τοϋτο πλεΐστοι Έ λ λ η ν ε ς  
άπεκτήσαντο έκ τών ένοικιάσεων, κολοσσαίας περιου
σίας. Άφοϋ λοιπόν τοϋτο άληΟές έστί, διατί ή Κυ- 
βερνησις μας, οεν Οέ/ει νά γνωρίση ποϋ υπάρχει ό α
ληθής πλουτισμός, πώς δύναται νά τον άπολαύση και 
πώς ν άποφύγη τήν πληρωμήν το'σων μισθών καί τ ό 
σων άλλων έξόοων; Διατί έγκαταλίπει τόν θησαυρόν 
εις μερικών τάς χεΐρας καί δέν τόν άπολαμβάνει, ένώ 
έχει αυτόν είς χεΐράς της, διά τό γενικόν καλόν ; Δέν 
^ ρ ε ο ^ ε τ α ι  ημέρα, καθ’ ήν είς τό συμβούλιον της νά 
μην έρευνα πώς ν’ αύξηση τά εισοδήματα τοϋ δημο
σίου, άλλά οιατι οεν βλεπει, ότι ο πλοΰτος έρπει υπό 
τούς πόοας της, καί δι1 ενός σοβαροϋ βήματος, δύνα- 
ται άμερίμνως νά τόν συνάγη ·, Άλλοίμονον ! άν τό 
σον μικρόν πραγμα δέν δύναται ν’ άνακαλύψη, πώς 
Οελει ου>ηΟή τά μεγάλα νά Οηρεύη; Ό  αληθής πλου - 
τισμος, 8,000,030 δραχμάς κατ’ έτος, εύρίσκεται υπό 
τά οιαβήματα τών ενοικιαστών, άν Οέλη λοιπόν νά 
τόν άπολαύση, πρέπει νάκαταργήση τάς ενοικιάσεις

και να παραοεχΟη, όσα προηγουμένως, έξεΟέσαμεν. Οί 
γεωργοί, οπωσδήποτε, πληρόνουν κ ατ’ ετος ' καί τό 
κέρδος ^τών ένοικιαστών καί τό όφλημα τής ένοικιά- 
σεως, δεν θέλουν λοιπόν δυσαρεστηΟη ά ; τά π'ληοό- 
νωσι κα: πάντοτε, ά-ροϋ μάλιστα θέλουν άπαλλαχΟη 
απο τούς άφορήτους ένοικιαστάς, έπιστάτας, ποινήτο- 
ρας, μηνυτορας, κλητήρας, χωροφύλακας, μεταβατι
κούς κ τλ ^  άφοϋ Θέλουν καταργηθη διάφοροι άλλοι φο'- 
ροι καί ιδίως οί δημοτικοί, άφοϋ θέλουν προικοδοτηΟη 
με ιδιοκτησίαν, άφοϋ θέλουν γνωρίσει τί οφείλουν νά 
πληρονωσι κατ’ έτος ώρισμένως, άφοϋ τέλος δέν θέ
λουν πλαστογράφεσΟαι, άπατάσΟαι, περιπλέκεσΟαι είς 
οικας καί ύβρίζεσθαι,· οϋτω μάλιστα πολλά κακουργή- 
ματα θέ>ουν έκλείψει, διά τά όποΐα χρόνον πολϋν έ- 
έςοδευουν τά δικαστήρια. Είθε, ή ταπεινή φωνή μας, 
νά είσακουσΟη, καθόσον πιστεύομεν, ώς γινώσκοντες 
τά συμβαινόμενα, ότι κατά μέσον όρον, ή τιμή τών 
καρπών οέν δύναται, άναλόγως, νά ήναι κατώτερα 
τών 17 λεπτών, ότι έλαττον τοΰ ποσοϋ τών 29 όκα- 
δών, άναλόγως τών ποιοτήτων τής γ η ς ,  δέν δύνανται 
να διδωσιν οί εθνικοί άγροί, ότι έλαττον τοϋ ποσοϋ 
τών 11 όκκαδών, άναλόγως, δέν δύνανται νά δίδωσιν 
οι ιδιόκτητοι άγροί, ότι οί ένοικιασταί ώφελοΰνται 
σ/]μαντικώς, ένώ τό όφελος τοΰτο ήδύνατο νά καρπω- 
Οή, ώς ειπαμεν, τό δημόσιον, ότι 3 ,000 ,000  στρεμμά
των γαΐαι σπερόμεναι κατ’ έτος παράγουν τό προει
ρημέναν ποσόν, όπερ δέν είσάγεται είς τάς άποΟήκας, 
διότι κλέπτεται, ότι άπο0/)κάριοι τινές, πλήν τοΰ 
μισΟοΰ των, ώφελήΟησαν δι’ έν έτος, έκαοτος, πλέον 
τών 3,000 δραχμών κα! ότι, άν άρ-.Ομήσωμεν τά κέρδη



τών ενοικιαστών, επιστατών κτλ. θέλομεν εύκόλωί 
Κατανοήσει, τί γ ίνεται τόσος πλούτος. Είς Τρίπολιν 
υπάρχουν εκατόν τουλάχιστον, ένοικιασται'· άν εί'πωμεν 
λοιπόν, κατ’ αναλογίαν, λαμβάνοντες ύπ’ δψιν καί 
τάς ζημίας, δτι έτος παρ’ έτος, έκαστος ώφελεΐται 
μόνον δραχ. πεντακοσίας, διότι έάν δέν ώφελώντο, 
δέν ήθελον εισθαι πάντοτε ένοικιασταί, ά λ λ ’ ήθελον 
παραιτηθή, θέλομεν είδει δτι  κερδίζουν 50 ,000  δραχ
μάς κατ’ έτος, κέρδος άνήκον είς τό δημόσιον. Τού
το τό κέρδος τών Τριπολιτών, λαμβάνοντες ύπ ’ δψιν 
καί υπολογίζοντας τά τών λοιπών ενοικιαστών, θέλο
μεν ειδει, δτι δσα λέγομεν, είσίν άληθή. Είθε τό νΰν 
ΓΓπουργεΐο* έξυπνήση άπό τήν νάρκωσιν, ήν κατά δια
δοχήν, ώ; έκ μαγίας, τώ  έδωρήσα^το αί παρελθοΰσαι 
Κυβερνήσεις,

Τό Μέρος Δεύτερον, διαιρείται εις πέντε άρθρα καί 
άφορα τήν προικοδότησίν τών Λήμων. Ή  προικοδό- 
τησις ένομοθετήθ/] κατά τό έτος 1835, διότι έπιστεύε- 
το τότε, δτι έκαστος δήμος τής Ε λλ ά δο ς  ήθελε 
φροντίσει, Γνα οίκοδομήση, έντός τής περιφερείας του, 
νοσοκομεΐον, πτωχοκομεϊον, ναούς, σχολεία, καί άλλα 
δημόσια καταστήματα, ίνα καταστήση κήπους, π λ α 
τείας, φρέατα, φυταλιάς, υδραγωγεία κ τλ .  Ά λ λ ’ έκ- 
τοτε μέχρι σήμερον άπεδείχθη δτι ούχί μόνον ταΰτα 
πάντα δέν έπραγματοποιήθ/|σαν ά λ λ ’ δτι καί ή δημο- 
τική  διαίρεσις είναι πλημμελής καί ή δημοτική π ε
ριουσία παραγωγός καταχρήσεων, καταπιέσεων καί 
άοικιών, διά τοΰτο έπροτείναμεν νέαν διαίρεσιν τών Δή
μων, διά ταΰτα, ειπαμεν δτι ή δημοτική περιουσία 
πρέπει νά έκλειψη καί ν’ άναλάβ/] μόνη ή Κυβέρνησις

να εςοοευη τα  προς ευι,ωΐαν τώ ν ^Ελλήνων άπαί* 
τούμ3να .

Επι τών γενικών ορισμών, ούδέν παρατηροΰμεν, ή 
δτι πρέπει νά οοθώσι νεαι προθεσμία:, νά διορισθώσι 
καταλληλοι και άκεραιοι ύπάλληλοι, καί νά παιδευ- 
θώσιν αί καταχρήσεις, αί μεροληψίαι καί αι άσωτίαι. 
Ιίοσον ευτυχείς θέλομεν λογισθί), έάν αί παρατηρή
σεις μας αυται ληφθώσιν ύπ ’ δψιν καί πραγματο- 
ποιηθώσιν,- άπό τήν κυβέρνησιν, όποιον δέ έπαινον θέ
λει άπολαύσει ή πραγματοποιήσασα αύτάς Κυβέρνη- 
σις καί όποιον κέρδος καί άνακούφισιν ό λαός, ό χρό
νος θέλει το αποδείξει. Είθε τό  νέαν ΓΤπουργεΐον, τό  
συγκείμενον άπό πρόσωπα άρκετά πεφωτισμένα, ε 
νεργήσει τήν τόσην επιθυμητήν διανομήν τής γης, 

ήτις κακώς έθεωρήθη άχρι τοΰδε άπό τινας ώς 
χίμαιρα.

Π ΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.

(έκ τοΰ γαλλικού)

Μια τών νεωτάτων καί περιεργωτάτων άνακαλύ- 
ψεων, ή φωτογραφία, εΤναι άκόμη δλως άγνωστος είς 
τόν λαόν τής Ε λ λ ά δο ς ,  ένώ κατέστη πάγκοινος είς 
τ /jv Εύρωπην. Ενομισαμεν λοιπόν άναγκαΐον νά δώ- 
σωμεν μικράν γνώσιν αύτής πρός τούς περιέργους δη- 
μοσιεύοντες τό άκόλουθον άρθρον μεταφρασθέν έκ τοΰ 
Γαλλικού.

'Π  φωτογραφία έλαβεν άρχήν κ α τ ά  τά  1GG5, δταν 
°  - Χ εή λ ο ς ,  σουηίός χη μ ικ ό ς ,  άνεκάλυψεν, δτι τό χ λ ω -  
ροΰχον τοΰ άργύρου έχει τήν ιδ ιότητα νά μαυρίζη, εύ- 

ρισκομενον ύπό τήν έπιδόοήν τοΰ φ ω τός . Ά π ό  τ ή ς



έποχής ταύτης ήτο γνωστός ό μ  έ λ  α ς θ ά λ α μ ο ς  
καί αί ιδιότητες αύτοϋ. Ό  μέλας θάλαμος  είναι κου- 
τίον κλεισμένον καλώς, εις τό όποιον τό φώς εισέρ
χετα ι μόνον διά τίνος όπής (τρύπας), έμπροβθεν τής 
όποιας έφαρμοζουν ενα φακοειδή υελον έκ τών συγκεν- 
τρουντων είς εν τάς ακτίνας. Αί ακτίνες τοΰ φωτός 
αϊτινες αντανακλώνται (έξέρχονται) άπό εξωτερικά 
αντικείμενα, διασταυροϋνται όταν διέρχωνται οιά της 
όπης ταυ της, και προάγουν έπι πράγματος, έχοντος 
όμαλήν τήν έπιφάνειαν καί τεθειμένου είς τό εσωτε
ρικόν τοΰ κιυτιου, τήν εικόνα τών ίδιων αύτών αντι
κείμενων αντίστροφον. ’Εκ τοΰ συνδυασμοΰ λοιπόν τών 
τοΰ μέλανος θαλαμου πραγμάτων καί τών τοϋ χ λ ω -  
ρουχου τοΰ αργύρου προέκυψεν ή φωτογραφία, ή ή 
τέχνη τη ς  Δαγκεροτυπίας. Μετά τόν Νιέψιον .Σαιν- 
βικτορα, όστις είναι αληθής έπι νοητής τής φωτογρα
φίας, και τον συνεργάτην αύτοΰ Δαγκέριον, ή νέα 
αΰτη τέχνη ε,:αμε μεγίστην πρόοδον. Οί τρόποι τούς 
οποίους τήν σήμερον μεταχειρίζονται είναι τόσον άπλοι 
και τόσον βέβαιοι, ώστε όλοι οί άνθρωποι δύνανται νά 
τούς βάλωσιν είς ένέργειαν. Θέλομεν ευχαριστήσει 
βέβαια τούςάναγνώστας ήμών χορηγοΰντες είς αύτούς 
περιγραφήν, άπό τήν όπ.»ίαν οδηγούμενοι θέλουν δυνη- 
θή νά κάμουν δοκιμάς οί ίδιοι, καί είς όλίγον διά
στημα καιροΰ νά κατορθώσουν νά επιτύχουν όσον και 
οι εμπειρότεροι τών φωτογράφων. ffl περιγραφή αΰτη 
έλήφθη περιληπτικώς άπό περιεργότατον καί σημαν- 
τικώτατον πόνημα τού Κ. Γεωργίου Βίλλου, ένός 
τών σοφωτέρων καί δοκιμωτέρων είς τά έργα ταΰτα.

Λαμβάνουν μίαν πλάκα χαλκινην έπικεκαλυμμένην

με άργυρον, τήν καθαρίζουν καλώς, έπειτα -tfv 
εκθέτουν, δι’ ολίγα λεπτά, πρώτον μέν είς τούς ά'.  
τμους τούς όποιους τό ίόδιον αποπέμπει αυτομάτως, 
ακολούθως^εις τους ατμούς βρωμίου εύρισκομένου είς 
οιαλυσιν, η πασης άλλης ούσίας έπιταχυνούσης τ ήν 
*ινη«ν και τής όποιας ή δραστικότης είναι γνω στΓ  

^πλαξ  αποκτα ούτως ιοιότητα νά επηρεάζεται ύπό 
του φωτός,· οσον χρειάζεται, και τίθεται είς τ *ν ί  
στιαν τοϋ μέλανος θαλάμου έπί όκτώ έως δέ' 
κα λεπτά. Οταν έβγάζουν αύτήν ά π ό τόν ^  
.λαμ ον  δεν παριστα ακόμη κανέν ορατόν ^ ο ν  

«λλα διατηρεί το κιτρινον χρώμα κλίνον πρός τό ίο- 
ειοες, οπερ ειχε καί πρότερον. Ή  είχών άκόμη δ^ν 
φαίνεται, και οια να φανερωθη, πρέπει ή πλάξ νά ύπο- 
βληθη εις νέαν τινα εργασίαν, νά τεθή έπί τών άτμω ν 
του υδράργυρου^ Την έπιθέτουν λοιπόν έπάνω είς χ 0,_
• ιο;, ε ι ,  -ον πάτον του οποίου είναι έναποτεθειμέννι 

* ο » ο η { τ «  ώ ρα ργύρου , τή ν  όποιαν 8«ρααινουσι 
50» «>» ΊΟ β α θ ιώ ν .  „ ύ{ έ ,  .<“ ·
^ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς  ά ψ ο ύ , -  ή π λ ά ξ  

tllatoTW tjt Sh ioc i^ o  ί π ’ α ύ τ ί5  ο ίδ έ ,  η μ εΓ ο ν  
ορ«το ,,  εξαιφνης οε 6 X 4 » ,  „ 5 έ ξ ε ρ χ ο μ , , , ,  £  j , *  

μαγείας εικόνα έντελεστάτην. Τό άξ,οσημε,ωτον τοΰ- 
το αποτελεσμα προέρχεται άπό τήν έπϊ τής έπιοα- 
νειας της μεταλίνου πλακός ανώμαλον συμπύκνωσιν 
των ατμών τοΰ υδραργύρου. Καί τώ  όντι σταγόνες 
μ ι/ρα ι  του υδραργύρου συμπυκνοΰνται έπί τών μερών 
οσα προσεβληθησαν διά τοΰ φωτός, άφίνουσαι άνέγ- 
γ ικτον το μέρος όπερ Ιμεινεν έν τή σκια. Έ κ  τοΰ π ε 
ρίεργου τουτου αποτελέσματος προκύπτει ότι τά οω-
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τισθέντα μέρη φαίνονται έπί τ η ς  π λ α κ ό ς  διά τνιοξ 
επ ιχρ ίσματος (βερνικώματος) έξ υδραργύρου. Διά νά 
άποπερατωθή ή άπόπειρα, μένει άκόμη  νά άφαιρεθή 

τό  μικρόν έξ ίοδίου καί βρωμίου επίχρ ισμα , τό  όποιον 
υπάρχει είς τ ά  σκιώδη μέρη τ η ς  εΐκόνος· κάμνουν δέ 
τοϋτο βυΟίζοντες τήν π λά κ α  είς θερμόν λουτρόν έξ 

ύποθειϊκής σόδας.
‘Η  φω τογραφική λοιπόν είκών έξέρχεται τότε  μ ’ ό 

λην αύτης  τήν 7^αμπρότητα, ά λ λ ’ είναι πολύ πρόσκαι
ρος, καί δέν άντέχει είς οΰδεμίαν έπαφήν. Τήν κα τα -  
σταίνουν δέ άφΟαρτον χύνοντες έπί τ ή ς  έπιφανείας 
μίαν χουλιαριάν διάλυσιν χλω ρούχου χρυσοϋ ένωμέ- 
νην μέ ύποΟειϊκήν σόδαν, τήν όποιαν θερμαίνουν έπί 
τή ς  πλα κ ό ς  διά τίνος λ υ χν ία ς  καιομέ'*ης μέ οινόπνευ
μα. Ό λ α ι  αί εργασία! αυται είναι εύκο7νώταται, καί 
δέν γ ίνονται είς ό7.ιγώτερον καιρόν παρ’ όσον ή μ ε ΐς  
Ιχρειάσθημεν διά νά τά  περιγράψωμεν.

Ό σ τ ι ς  επιθυμεί νά έ^ασχο7νηθή είς τό εργον τοΰτο 
πρός διασκέδασιν, όλ ίγω ν  ημερών έργασία μετά  προ
σοχής τοϋ εΐναι αρκετή. Γνωρίζομεν ε ν α τ ώ ν  έπιδεξιωτέ- 
ρων φωτογράφων, όστις εκαμε τά ς  π ρ ώ τα ς  του δοκι- 
μ ά ς  μέ εν κουτίον σ ι γ  ά ρ ω ν ’Ά λ λ ω ς  τε , οί μέ7»α- 
νες θάλαμοι κατέστησαν ήδη κοινότατοι είς τό έμπό-- 

ριον, καί ή τ ιμ ή  των εΐναι μετρία.

Π ΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗ Σ ΩΣ ΕΚ. ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(έ/. τοϋ Γαλλικού.)

Α ί τροφαί διαιρούνται είς στερεάς καί ύγράς.
Πάσα τροφή τοϋ ανθρώπου συνίβταται άπό τρία τού-

Γ » i 4 *

λάχιστον στοιχειώδη σώ ματα, ά θ ώ ρ α κ α ,  ό ξ υ γ ^ -  
ν ο ν καί ύ δ ρ ο γ  ό ν ο ν. Ό λ α ι  δέ αί Ιρευναι τών αρ

χαιότερων συγγραφέων πρός άνεύρεσίν ενός καί μόνου 
αρχικοϋ χα ί θρεπτικού στοιχείου έπέτυχον τόσον, ό 
σον καί αί τών ζητησάντων τήν άνεύρεσίν τοϋ φ ιλο- 
σοφικοϋ λίθου πρός θεραπείαν όλων τών κακών.

Η  ποιοτ/]ς τών τροφών πρεπει νά περ^αμβάνη τό 
εΰπεπτον αύτών, τήν θρεπτικότητα καί τήν έρεθι- 
στικότητα, ώ ςκ α ί τήν γεΰσ.ν, τήν όσμήντων κ .τ .λ . Τά 
δέ όργανα ιδιοποιούνται τάς ποιότητας αύτάς τών 
τροφών άναλόγως τοϋ βαθμοϋ τής ζωικής των άνα- 
πτύξεως.

Διαιρούνται αί τροφαί είς ι ν ώ δ ε ι ς ,  π η κ τ ω μ α -  
τ ώ δ ε ι ς ,  λ ε υ κ ω μ α τ ώ δ η ς ,  μ ι / ,  τ ά ς  (έκ τών 
τριών πρώ των συντιθεμένας), ά μ υ λ ώ δ ε ι ς  καί 
β 7ν ε / ν ω ό ε ι ς· έκτο ς  τούτων όμως τροφαί εΐνε καί 
οί καρποί, και τό γ α λ α ,  καί τά  καρυκεύματα*

Γας ίνωοεις τροφάς, βάσιν έχούσας τό ίνωμα, ά- 
ποτελοϋσιν αί σάρκες τών ανεπτυγμένων ζώων, αύταί 
μένουσι πλείονα χρόνον έντός τοϋ πεπτικού σωλήνος* 
οθεν^τά εντερα τών άποκλειστικώς ύπό σαρκών τρε- 
φομένων ζώών είσί βραχύτερα, ή τά τών ποοφάγων.
Αύταί δίδουσι τ ά ς  περισσοτέρας θρεπτικάς ουσίας, 
και τά  ό λ ιγώ τερα  π ερ ιττώ μ ω τα . Τ ά  κυριώτερα δέ 
κρέατα, ών κάμνομεν χρήσιν πρός τροφήν είσί τά  τοϋ 

βοός, τοϋ μόσχου, τοϋ προβάτου, τοϋ χοίρου, τοΰ * -
λα γω οΰ , καί κουνελίου, τ ή ς  νήσσας, τής  ’Ινδ ικής  
ορΟίνος (γά7νου), τοΰ όρνιθιου (κοτοποϋλι) καί τή ς  
χηνός . Τά τρώ γομεν δέ βραστά ή ψ ητά , ένίοτε δέ έ- 
Ψημένα μέ τόν ζωμόν τω ν ,  ώ ς  πν ιχ τά ,  ή μετά  χ ό ρ -
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των. Ά ν  τά βράσωμεν ύπό τήν επιρροήν του πυ- 
ρός έπί τινα χρόνον, μέ ποσόν ΰοατος έξαπλάσιον 
τοϋ βάρους των, λαμβάνομεν ζωμόν, όστις είνε 
ή βάσις πάσης τονικής τροφής. Τό κρέας τοΰ βοός 
δίδει τόν καλλίτερον ζω μόν  ή δέ γαλλική μ αγε ι
ρική παρασκευάζει τό καλλίτερον είδος τοΰ τοιού- 
του ζωμοΰ.

Ata νά κάμης εν καλόν ά γγε ΐο ν  φαγητού , λάβε 
τρε ΐς  λ ίτρ α ς  κρέατος βωδίου (άπό πίσω κομμάτι)  μέ 
τό  κόκκαλόν του, τό  όποιον νά ήνε 3 — 4 έκατοστό- 

γρ α μ μ α  π α χ ύ ,  και 3 — 6 μακρόν. Βάλε αύτά έντός 
λέβητος π/]λίνου κεχρισμένου έσωτερικώς, καί φέρον- 
το ς  π ώ μ α  (καπάκι) άχριστον έσωτερικώς, διά ν ’ α πορ
ρόφα,. καί ούχί ν’ άποβάλλη τόν άτμόν τοΰ βράζοντος 

ύδατος. Πρό σθεσον είς αύτά εν δαυκί είς τέσσαρα 
κομμένον, μίαν δέσμην πράσων, 5 — 6 κεφαλάς σκο- 
ρόδου, γυμνωμένας άπό τό πρώτον τω ν κά λυμ μα , καί 
ολ ίγον  σέλινον· πρός δέ εν κρόμμυον είς κλίβανον έ- 
φ^μένον διά νά δώση χρώ μ α , καί έπί όλων αύτών χ ύ 
σε 4 λ ίτρ α ς  ΰοατος καθαρού, καί άλας καί πέπερι 
όσον θέλεις. Βάλε τ α  είς φωτίαν έκ ξύλων, ή έκ 
ξυλανθράκων, καί έν ελλείψει αύτών έκ λ ιθανθράκων, 
ο ύ χ ί  ομως πολύ ζωηρώς καιομένων, άλ λά  μεταξύ τοΰ 
π ώ μ α το ς  καί τοΰ λέβη τος  βάλε εν τεμάχιον ξύλου, 
ώστε νά ύπάρχη διέξοδος είς τόν άτμόν .

Μ ετά μίαν ώραν έξάφρισέ το προσεκτικώ ς, καί 
πάλιν τή ν  δευτέραν ώραν, καί τότε  άφησε το είς έ- 
λαφρόν πΰρ έπί G σχεδόν ώρας. Τοιουτοτρόπως θα 
εχη ς  ζωμόν ί^ύχυμον καί αρκούντως δυνα μω τικόν  όταν 
οέν θέλης τό κρέας νά χάση πολύ άπό τήν ποιότητα

του βραζόμενον έπί π ο λλά  ς  ώρας, τό τε  άπό τάς  3 
λ ίτρ α ς  τοΰ κρέατος λάβε ήμίσειαν, κόψε την είς μ ι 
κρά κομμάτια , τό άφίνείς μόνον 4 ώρας είς τήν φω
τ ιάν , καί λαμβάνεις  ούτως εν κομμάτι τρέμον ώ ς 
π η κ τή ,  καί έ’χον  περισσοτέρας Ορεπτικάς ούσιας. Ά ν  
είς α ύ τ ίν  τον ζωμόν πρόσθεσης καί μίαν παλαιάν 
κόττα ν ,  Οά έχη ς  έξαίρετον τροφήν δι’ άναρρωνύοντα- 
ά λ λ ’ όταν Οά δοθη είς ασθενείς, πρέπει νά κόπτητα ι ό 
ζωμός, (ό ζωμός τή ς  όρνιθος είνε προτιμητότερος 
δ ι’ αύτούς·) Τον κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον κατασκευα- 
σθέν'Γα ζω μόν πρέπει, άμα έξαχΟέντα τοΰ πυράς, νά 
τόν μ ετα γγ ίσ ω μ εν  είς ά γγε ΐο ν  σινικόν ή έξ άργ ίλλου .

Τό ψητόν κρέας είνε τό 0ρεπτικώτερον, άλλά  διά 
στομάχους ισχυρούς, ώ ς  βραδέως πεπτόμενον. Τό δέ 
ψηνόμενον μέ τόν ζωμόν του, τη  προσθήκη όλίγου μ ό 
νον ύδατος, δίδεται κατά  προτίμησιν είς τούς νοερώς 

εργαζομένους, τώ ν  όποιων αι δυνάμεις ήττον  έξαν- 

τλοΰντα ι.
Ή  πο ιότης  τοΰ κρέατος δ ικαίως εγείρει τήν φρον

τίδα τώ ν ά ρ χ ώ ν  διότι καί ό Παϊγτάν παραδεχηται 
είς τά  μαθήματά  του, ότι αί,προσβάλλουσαι τά  ζώα νό
σοι, ώ ς άνθραξ, κορυζομίασμα κ τ λ .  δέν έπάγουσιν εις το 
κρέας τοιαύτας άλλοιώσεις, όποΐαι νά προξενησωσι 
σπουδαίας νόσους· καλόν όμως καί φρόνιμον είνε ν ’άπα- 
γορεύωνται αί τοιαΰται άπολύτω ς. Ο ύτω ς  άπαγορεύε- 
τα ι  ή πώ λησ ις  χοιρινού κρέατος λωβιασμένου.

Εις  Παρισίους, όπου καθ’ όοόν π ω λ ε ίτα ι  τό  κρέας 
δημοπρατούμενον, άφοϋ έξετασΟή ή ποιότης του, τ ί 
θεται έπ ’ αύτοΰ σ η μ ε ΐον  καί τό καλάν αύτό μετρον 
πρέπει νά παραδεχΟώσι παντοΰ. fI l  έν Β ελ γ ίω  Βασι



λ ική  ’Ιατρική  ’Α καδημία  άπεφάνθη, οτι δίκαιον εινε 
νά έπιτραπή η 'κα τα ν α λ ω σ ις  κρέατος υγ ιώ ν ίππω ν. 
Ά  ν καί σκληρότερον καί ήττον  θρεπτικόν τοϋ βοείου, δύ- 
ναται έντούτοις νά χρησιμεύση. ‘Ο ’Ιατρός Σοβέ εις τό π ε 
ρί υγιεινής σύγγραμ μά του  ύπέρ τη ς  χρήσεω ς τοϋ τών 

ίππω ν κρέατος ομ ίλω ν λ έγε ι ,  ότι « Ε ίς  τήν Δανιμαρ- 

» κίαν πρό τεσσαράκοντα έτών πω λ είτα ι  πο7α> τοιοΰ- 
» τον κρέας ε ϊς  τά  κρεοπωλεία , καί μέ τρία λ επ τά  
» ό λαός δύναται νά προμηθευθή μίαν λ ίτραν  τροφής 
» θρεπτικής άμα καί ύγιοϋς, καί νά δώση είς τήν 
» διαίτάν του μείζονα δύναμιν καί πο ικ ιλλ ίαν, χω ρ ίς  
» νά ύπερβη τή ς  αύστηρας ο ικονομίας τά  όρια. η ’Ε ν
τό ς  τοϋ λέβητος μάλ ιστα  κατασκευαζόμενον τό κρέας 
αύτό δίδει άξ ιόλογον τροφήν.

Διατηοοΰμεν τό κρέας πολλώ ν ζώων, και ίδίως τό 
χοιρινον, το  όποιον πρόσφατον εΐναι δύσπεπτον, καλύ- 
πτο ν τες  άπλώ ς αύτό μέ άλας (παστόν), ή έκθέτοντες 

αύτό, άφοΰ τό καλύψωμεν μέ άλα*, είς τόν καπνόν (χε ι-  
ρομέρι), ή τέλος , Οέτοντες αύτό άλατισμένον καί π λ ή 

ρες αρω μάτων είς εντερον βοός ή χοίρου, ώς οί άλ -  
λα ν τε ς  (λουκάνικά), καί δλα  τά  άλ λα  τοιαΰτα τώ ν 
άλλαντοπω λείω ν.

fH  χρήσις  αύτών, μ εγά λ η  ούσα είς τ ά ς  β ιομηχανι-  
κάς πόλε ις ,  εινε έπιβλαβεστάτη , καταντήσασα κατά- 

Χ Ρ Ψ ’- t ,  δυστυχώ ς οί έργάτα ι διά νά οίκονομή- 
σωσίν όλ ίγον  καιρόν μή μαγειρεύοντες, συχνά κατα- 
φευγουσίν είς ταΰτα· τά  αλατισμένα δμω ς χοιρινά 
ήττον  επιβλαβή γ ίνονται βραζόμενα μέ όσπρια· διότι 
τοτε  προστίθενται είς αύτά καί πο ιότητες βραστού 
κρέατος.

’Επειδή κρέατά τινα έπέφεραν δυσάρεστα σ υ μ π τ ώ 
μ α τα ,  εϊλκυσαν τήν πρ ο σ ο χή ν  τώ ν έπί τής  υγε ίας  συμ

βουλίων. Ό θ ε ν  τό τών Βρυξελλών άπηγόρευσε τήν 
πώ λησ ιν  τών κρεάτων εκείνων, άτινα ή οσμήν έκπέμ- 
πουσιν. ή ιώδη καί ύπομέλαιναν χροιάν έχουσιν, άντί 
κοκκίνην μέν έπί τοϋ κρεατώδους μέρους, κ ιτρ ί -  
νην δ ΐ έπί τοϋ πάγους. Τό καλόν κρέας π ρεπ :ι  προ
σέτι νά ήναι συμπαγές ,  καί πιεζόμενον ίσχυρώς νά έ- 
ξ ά γη  πολύν ζωμόν. Τό δέ έπί τ ή ς  υγε ίας  συμβού- 
λ ιον τών ΙΙαρισσίων έσημείωσε τά  βραστά καί διε
φθαρμένα κρέατα άπό τό είδος τών ά γγε ίω ν ,  είς τά  
όποΐα διαμένουσιν. Ά λ λ ο τ ε  δηλαδή μεταχειρίζοντο 
αγγε ία ,  τά  όποΐα προσεβάλλοντο άπό τό  ό'ξος καί 
τό όξυνωπόν άπόβρασμα· ήδη δμω ς ύποχρεοϋνται οί 
έμποροι βραστών κρεάτων νά τά  θέτωσιν έντός ά γ 
γείων άπό πηλόν , ή ξύλον, ή σίνειον (πορτσελάναν)  
έπίσης επιβλαβείς γ ίνονται αί τροφαί τηρούμεναι έν
τ ό ς  ά γγε ίω ν  χάλκ ινω ν . Καί άλλος κίνδυνος προκύ
π τε ι  άπό τόν εύρώτα (μούχλαν), δστις άναπτύσσεται 
μ ετά  τινα χρόνον εις τά βραστά κρέατα, καί παρετή- 

ρησαν, δτι τα χυ τέρ α  γ ίνετα ι ή άποσύνθεσις αύτή  είς 
τροφάς συνισταμένας έκ κρέατος όμοΰ και οσπρίων.

Τό λεύκω μα εύρίσκεται είς τό αίμα, είς τό λευκόν 
(άσπράδι) τώ ν ώών, καί είς άλ λα  μερη ζωων μή α- 
να π τυ /θ έν τω ν  είσέτι, ώ ς  τοΰ μόσχου. Ή  λευκι>:μα- 
^ώοης τροφή μένει τόσω όλιγώτερον χρόνον είς τόν · 
στόμαχον, δσω ήττον  έψημένη είνε· αρμόζει δε εις 
τούς άναρρωνύοντας καί τους αδύνατούς στομ ά χους ,  
επειδή δίδει τροφήν χω ρ ίς  κόπον. Τά κυριωτερα ύ έκ 
τούτων, τά έν χρήσει είς τά ς  τ ρ α π ϊζ α ς  μ α ς ,  είνε τ ά



αύγά  τών ορνίθων, ό ιχθύς, τά  όστρίδια τά  μύδια, ό 
μυελόν, τό ήπαρ, τό αίμα, καί ό θύμος άδήν (γαρ- 
γαλ ίθρα)  τοϋ μόσχου.

Τά νωπά όστρεα εύκόλως χωνεύονται, δυσκολώτε- 
ρον δεόταν ήνε ψημένα· επίσης καί τά μύδια* τά  τελ ευ 
τα ία  όμως αύτά λαμβάνουσ'.ν έξ αγνώστου α ιτ ία ς  ά λ -  
λοιωσίν τινα, δι’ ή ς  καθίστανται δηλητηριώδη, οθεν 
πρέπει ν ’ άπέχω μεν τη ς  χρήσεώς τω ν τόν Μάϊον, 
’Ιούνιον, ’Ιούλιον, καί Αύγουστον. Τ ινές  λέγουν, 
ά λ λ ’ έσφαλμένως, ότι τοϋτο συμβαίνει ενεκα τώ ν 
κ α ρ κ ι ν ι δ ί ω ν ( καβουρίων) τά  όποια εύρίσκονται έν

τό ς  τών κ ογχυλ ίω ν  τών μυδίων. Ή  κακή τω ν ενέργεια 

φαίνεται άπό τόν κεφαλόπονον καί στομαχόπονον, συ- 
νοδευόμενον άπό έρυθρότητα καί έξάνθίσιν τοϋ δέρ
ματος .  ’Εναντίον τη ς  δηλητηριάσεως αύτη ς  τώ ν μυ- 
ο:ων δίδεται εμετικόν άμέσω ς, βραδύτερσν καθάρσιον 

είς τον παθόντα, καί τεμά χ ιον  σακχάρου μέ 20  έως 2G 
σταγόνας αίθέρος, τό  όποιον έκμ υζα ,  καί ύδωρ μέ 

όξος μεμ ιγμένον. Τινές νομίζουν, άλ λά  κακώς, ότι 
τό  γ ά λ α  είνε άντίδοτον κατά της  το ιαύτης δη λ η τη -  
ριάσεως.

Ί ό  ώόν, ό ,τε  κρόκος δηλαδή καί τό λεύκω μα, είς 
ωμήν κατάστασιν, προξενεί μέν αποστροφήν, ά λ λ ’ εΐνε 
θρεπτικόν καί ε υ π επ το ν  ψηνόμενον γ ίνετα ι  βαρύ, 
πρεπει λοιπόν όλ ίγον  νά τό  ψένωμεν καί νά τό τρώ - 
γ ω μ εν  ή μέ ψωμί (μέ καψ ιάς) ,  ή ώς σ πογγω τόν  διά 
νά ήνε ευπεπτον.

Ό  μυελός, τό  ήπαρ, τό αίμα, κ α ί  ό θύμος άδήν 
τοϋ μόσχου πρέπει νά τρώ γω ντα ι πρόσφατα καί είς ό
λ ίγον  ποσόν. Τό λουκάνικον, τό  περιέ^ον πολύ λ ίπος

καί αρώ ματα, είναι βαρύ, σηπόμενον δέ γ ίνετα ι  έπι- 
βλαβέστατον, όθεν ά π α ιτε ΐτα ι  προσοχή είς τήν χρήσιν 
του μ εγ ά λ η .  Α ί π ηκτώ δε ις  τροφαί προέρχονται έκ 
τώ ν σαρκών, τό κύριον δέ αύτώ'ΐ στοιχεΐον, ή π η κ τ ή ,  
εύρίσκεται κυρίως είς μ ικράς ήλ ικ ία ς  ζώα, άλ λά  και 
εις τινα μέρη όλο>ν γεν ικ  ώς τώ ν ζ ώ ω ν  τοιαΰτα είσί 
τά  έντερα, οί πόδες κ :τ :λ :  πρέπει όμως πάντοτε νά ένό- 

νηται ή τροφή αύτή μέ ε ρ εθ ισ τ ικ ή ν  ούτω σκύλοι, τρ ε 
φόμενοι μέ μόνον πηκτήν , άποθνήσκουσι τη ς  πεινης* 
τοΰτο δέ δέν συμβαίνει, ότε αύτή εΐνε αλατισμένη· ή 
τροφή αύτή είνε καλλιτέρα τήν άνοιξιν, καί πρό πά ν

των είς πρόσωπα καθεστικον δ ιάγοντα  βίον.
Μ ι κ τ  α ί τροφαί είνε οί ίχΟεΐς, μετέχουσαι όλων 

τών προρρηθεισών πο ιοτήτω ν, πέπτοντα ι εύκόλως καί 
τρέφουσι χ ω ρ ίς  νά έρεθίσωσιν. οί θαλάσσιοι ίχθεΐς  
είσί θρεπτικώτεροι τών ποτα μ ίω ν, καί τοΰτο οιά τά 
ά λ α ς  τό  όποιον έχουσιν έν έαυτοΐς. Παρόμοιόν τ ι  
συμβαίνει καί είς τά  άγρια  πτηνά καί τά τών κοπα- 
δίων ζώ α, τά όποΐα τόσω μάλλον εύχυμα καί π ο λ ύ 
χ υ μ α  εΐνε, όσω κα λλ ίτερα  ή πο ιότης τοΰ εδάφους 
έπί τοϋ οποίου γεννώ ντα ι καί βόσκουσιν. Οί α λ α τ ι 
σμένοι καί καπνισμένοι ίχθεΐς  είναι κα κίστη τροφή· 
ή δέ κατά χρησ ίς  των φέρει έρπητικά εξα ν θή μα τα ,  καί 
σπειρία διάφορα, καί ερεθισμούς πα·;τοίους. Οι δέ πρόσ

φατοι καί οί καπνιστοί ίχθεΐς  άλλοιοϋνται είς υγρά  
μέρη τιθέμεναι. Οι το ιοΰτοι δέ, καθώς καί τά ο ιε - '  

φθαρμένα κρέατα, εΐνε επικίνδυνα, καί πρέπει νά τ  ά- 

ποφεύγωμεν.



ΠΙ-ΡΙ Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

( Α π ό σ - χ σ μ α  ί/ .  τοΰ Γχλλικοΰ) .

Εαν ποτέ  περίστασις έπαρουσιάσδη μέ τρόπον α λ η 
θώς διάσημον πρός άπόδειξιν τ η ς  α λ λ η λ ε γγ ύ η ς  τών 
συμφερόντων τών ’Ά γ γ λ ω ν  ιδ ιοκτητώ ν καί κ τημ ατο-  
μ ισθω τών, ά να ντ ι^ βή τω ς  ελαβε χώραν αΰτη κατά τήν 
έσχάτην ταύτην έποχήν , ότε ή ά γ γ λ ικ ή  εξουσία ένήρ- 
γησε  τήν τελω νικήν αύτής μετα^όύθμισιν, ή τ ις ,  ώ ς 
λ ε γ ε ι  ό Κ.. Ααβέρνης, ήτο  ζή τη μ α  ζω ής ή θανάτου 
διά τήν ιδίαν βρετανικήν έπικράτειαν· διότι τό π ρ ά γ 
μα προεοη έπι τοσοΰτον, ώστε έκ τή ς  όλοέν προβαι- 
νούσης ύπερτιμήσεως τών τροφίμων, έπαπειλεΐτο  ή 
άνυψωσις τοΰ μισθοϋ τών βιομηχάνων εργατώ ν, και 
κατα  συνεπειαν ή αύξησις τή ς  τ ι μ ή ς  τώ ν π α ρ α γ ω 

γ ικ ώ ν  μέσων τώ ν β ιομηχανικών προϊόντων. Ί ί  νά 
γένη  τ ό τ ε ;  ‘Η  μετρ ιότης τ ή ς  τ ιμ ή ς  (εύθηνία) τών 
βιομηχανικών προϊόντων τή ς  ’Α γ γ λ ία ς  υπήρξε μ έχρ ι 
τ ή ς  εποχής τα ύτης  ή ισχυρότερα αιτία  τοϋ νά π ω -  
λώ ντα ι ταΰτα  επωφελώς καθ’ όλας τοΰ κόσμου τά ς  
αγοράς. Η το ν  δυνατόν νά ζητήσωσι πλειοτέραν δι’αύ- 
τ ά  τ ιμήν  ; (νά τά  άκριβήνωσι). Ε ϊς  τήν περίπτωσίν 
ταυτην , ήόύναντο ν ’ άνθέξωσιν είς τόν συναγωνισμόν 
προϊοντων αντίπαλων, άτινα ήθελον άμέσως διαφιλο- 
νεικηση τά ς  έν τή άλλοοαπή  άγοράς ; Βεβαίως, οχ ι .  
‘ Η  ’Α γ γ λ ία  ύπερίσχυσε διά τή ς  έλλα τώ σ εω ς τή ς  τ ι 
μής (εύθηνίας). Έ κ τ ο τ ε  δέ οι π α ρ α γα γό ντες  τήν νί
κην αύτής όροι ύπήρξαν όροι ολοκλήρου τοϋ βιομη
χανικού  αύτή ς  σταΒίου-

‘0  Κ. ‘Ροβέρτος Ι Ιήλος ,  άνθρωπος ώ φ έλ ιμος ,  ήτο

τότε  είς τα  π ρ ά γ μ α τ α .  Ο ύτος έιγεν άντικρούσει ά λ 
λο τε  τούςύπερασπ»στάς τών περί ε ισαγω γής τώ ν σ ιτη 
ρών νόμων. Ά λ λ ’ έπρεπεν ήδη νά σωθή ό τόπος ,  νά 
προληφθή ό μεταξύ τών κλάσεων έπαπειλούμενος π ό 
λεμος , καί νά γένωσι παραχωρήσεις έν καιρώ άρμο- 

δίω. Ά λ λ 1 ό ‘Ροβέρτος Π ή λος ,  καί το ι παρουσια- 
σθέντων πρωτίστου βαθμοΰ συμφερόντων, δέν έκυρι- 
εύθη άπό δισταγμόν. Έ π ρ ό τε ινε  τήν π7>ήρη κατά ρ-  
γησιν τών κατά τήν  ε ισ αγω γήν  τώ ν τροφίμων λ α μ -  
βσνομένων φόρω ν καί, όπερ εΐναι καί παρατηρήσεως 
άξιον, τήν πρότασιν τοϋ πρωθυπουργοϋ τήν μ ε τ α σ χ η 
μάτισαν είς νόμον βουλαί, συνιστάμεναι ώ ς  επί τό 
πλεΐστον άπό αγροτικούς ίδ ιοκτήτας , ένώ ή πρότασις 
αΰτη συνεπέφερε μ εθ ’ έαυτής, γενομένη παραδεκτή, 
καί •’■ήν έκπτωσίν τών άγροτικών προσόδων.

Ι δ ο ύ  λοιπόν ή ά γ γ λ ικ ή  γ εω ρ γ ία  έτέθη είς άμεσον 
συναγωνισμόν μέ τά  εκ τή ς  άλλοδαπής κομίζομε να. 
τρόφιμα, άτινα δύνανται νά ε ίσάγωνται είς τόν τόπον 
όλως άτε?νώνιστα. ‘Ο κίνδυνος τή ς  ύπερτιμήσεω ς τώ ν  
τροφίμων καί τών έπακολουθούντων αύτάς κοινωνικών 
καί πολιτικώ ν συνεπειών άπεκρούσθη, τά  β ιομ ηχανι
κά κατα στήματα  έξακολουθοϋν πρβοδεύοντα, αι πό- 
7,εις έξακολουθοϋν ζητοΰσαι κρέατα καί γ εννή μ α τα  
άπό τά ς  γε ιτον ικά ς  πεδιάδας, ά λ λ ’ εΐ··αι πρόδη7»ον ό 
τι οί κ τημ ατομ ισθω τα ί δέν δύνανται π λ έ ίν ,  τούλάχιςΌν 
προσωρινώς,νά πληρώσωσι τό έκμίσθωμα κτημ άτω ν , τώ ν 
όποιων ή μίσθωσις έγένετο έπί τή ς  προλαβούσης προσ
τα τευτ ική ς  νομοθεσίας. ’Ε κ  τούτου προήλθον ε κ π τ ώ 
σεις άπό 10 εως 25  το ΐς  0 )0  έπί τών έγγε ιω ν  προσό
δων, καί μάλιστα  κατά τά ς  άργ ιλώ δεις  επα ρχίας .



Ά λ λ ’ ομως, καί τοϋτο είναι χαρακτηριστικόν ση
μεΐον τ ή ς  έν 'Α γ γ λ ί α  α γ ρ ο τ ικ ή ;  περιουσίάς, προέκυ- 
ψεν έκ τούτων τό νά ένχσχοληΟώτι παραποτέ  ζ ω η -  
ρότερον περί αγροτικώ ν βελτιώ σεω ν, περί ο p a y  ί-  

σ μ α τ ο ς  (α) περί κτηνών,περί γ εω ρ γ ικ ή ς  π ίστεως. Ι ίρό  
πολλοΰ ήδη, μ εγάλω ν  ιδ ιοκτησιών κύριοι ειχον διδα- 
χΟη τήν μ εγάλην  τέχνην  τοϋ έξοδεύειν επω φελώς μ έ 
γ α  μέρος τών εισοδημάτων τω ν έπί τών γαιώ ν των. 
Έ κ τ ο τ ε  συνέβη ώστε αί παραδόσεις αυται νά ισχυρο- 

ποιηΟώσι καί νά κατασταθώσι γεν ικώ τερα ί’ συνέβη 
ώστε τά πρός Οήραν ζώα νά παραχωρήσωσι τόν τόπον 
εις τά ω φέλιμα  κτήνη, οί φραγμοί νά κατασταΟώσιν 

όλ ιγώ τερο ι,  ό κτ/]ματομισΟωτής τέλος  πάντω ν νά 
μήν εχη  νά πληρώση τρία μ ισθώ ματα , εν διά τόν ιδιο
κτήτην , εν διά τ ά ς  φράκτας καί τρίτον οιά τά  α γ ρ ί 
μια (τά  πρός Οήραν ζώα).

Τό δ ρ ά ν t σ μ  α οπως τήν σήμερον ένεργεΐτα ι,  ε -

(α) έδέχΟην τήν λέζ'.ν 5 ρ ά ν ι σ μ α, διότι τοιαύτην τήν 

παρευέχΟησαν δλα τά εθνη τ ίς  Ευρώπης* διότι δέν ύπάοχει 

όμοια λίςις είς τήν γλώσσαν μας,ούδ ήτον ευ κ ο λ ον νά εζν, yr.Orj 

διά μιας λέί,εως έμφαινούσης τά κυριώτερα χαρακτηριστικά 

αυτής* καί δ1 ότι τελευτά;ον, δχι μόνον εχει χαρακτήρα έλλη- 

νΐκόν, άλλά νομίζω δτι εχει έλλν‘,νικήν καταγωγήν. Υπάρχει 

εί; την άρχαίαν έλληνικήν ή λέξι* 5 ρ ά ν ο ς, σημκίνουσα έρ- 

γασί»ν, πράςιν, εργον . . . .  Αλλ’ έπειδή δέν έςτ,γεΐ 

ώίΐσμένως τό είδσς τής έργασίας, καταφεύγομεν πρός συμπλή- 

ρωσιν εΐς τήν νεωτέραν ελληνικήν. Λέγεται δ ρ ά ν α (πρό πάν- 

το« κατά τ/,ν ΓΙελοπόννησον), οχετός ή τάφρος άνοινομένη είς 

τοΰς άγρούς, εϊτε πρός άποστράγγισιν τών έν αύτοις ΰδάτων, 

είτε πρό; όροΟίτησιν, εϊτε δ ι’ άλλην τ ’.νά αιτίαν καί ή λέςις

μ ελλ ε  ν1 άποβή έφεύρεσις α γ γ λ ικ ή ,  διότι είς ούδέν 
μέρος ήδύνατο νά κατασταΟη ώφελιμώτερον, ώς  είς 
τήν ’Α γ γ λ ία ν ,  έχουσαν ατμόσφαιραν όμιχ)*ώδη καί 

γ α ία ς  ύγράς. ‘ ΙΓ φύσις είχε πλάσει τόν τόπον τοΰτον 
εύφορον πρός χ ό ρ το ν ,  άλ λά  τό  δράνισμα, ώ ς  έπιτυ- 
χ ώ ς  λέγε ι ό Ιν. Ααβέρνης, έ ξή γα γε ,  τό δεύτερον, αύ
τόν τόν τόπον άπό τά υδατα. ’Α λλ α  τοΰτο οεν είναι 
τό παν, επρεπεν είς δοΟέντα τ ινά  τόπον νά εύρίσκωσι 
τροφήν καί πλειότεροι άνθρωποι καί πλειότερα κτήνη. 
ΈστοχάσΟησαν λοιπόν νά καταστήσωσιν ύγράν τήν 

κόπρον τών έκμισΟΰυμένων κτη μ ά τω ν ,  τοΰ νά τήν με- 

ταφέρωσιν υπογείως είς τόν πρός δν ορον αύτής, καί 
νά τήν μ ετα χε ιρ ίζο ν τα ι ώ ς  τ εχνη τή ν  βροχήν, ύπό τήν 
μορφήν π ο τ ί σ μ α τ ο ς  δ ι’ έ κ π  η δ ή σ ε ω ς. Ε κ  
τούτου έσπάρησανλειβάδια μέ αίραν αειθαλή (ray grassc) 

τή ς  ’Ι τα λ ία ς ,  τά  όποΐα ποτιζόμενα με τήν ύγράν 
κόπρον προήγαγον ‘20 έως 25 χι7αάδας χ ιλ ιό λ ιτρ α  
ξηρόν χόρτον κατά έκατόαρον, ήτοι έ π ρ α γμ -το π ο ιη -  
Οηοαν είς τό κλ ίμ α  τή ς  Σ κ ω τ ία ς ,  τ ά  φυτικά θ α ύ μ α 

τα  τή ς  Αομβαρδίας.
‘Ολόκληρον κεφάλαιον ύπό τήν έπιγραφήν π ε ρ ί  

τ ή ς  μ ε γ ά λ η ς ·  κ α  λ  ι ε ρ γ  ί α ς  άφιεροΐ ό Κ . 
Ααβέρνης έκθετων τ ά  νέα μέσα, ατ ινα έπενόησαν 
οι .Ά γ γ λ ο ι  πρός καλλιέργειαν. Βλέπει τ ι ς  έν αύ- 
τ ώ  άνατέλλον τρόπον τινα τό μ έλλον , ό δέ ση- ·

αΰτη κατέ:τη έπίσημος διά τοΰ Κολοκοτρώνου, όστις κ α ία  ,

τήν πολιορκίαν Τριπόλεως, κατεσκεύασε τοιαύτην δ ρ ά ν αν, 

διά νά έμποδίζν; τάς άπό Κ»:ΐνΟον έρχομένας Coηθε;ας, ήτις 

άπέβ/ι διάσημος διά τήν έν αύτΫι γενομένην μεγάλην μάχην, 

καθ ην έγένετο αυτή αίτιος τής νίκης εί; τοΰς Ελληνας.



{Λαντ'.κωτερός χαράκτηρ  τοΰ μ έλ λ ο ντο ς  τούτου stvoci 

ή προφανής τάσίς  τών α γ γ λ ω ν  γ εω ργώ ν  είς τό ν’ά- 
πομακρυνθώσι τοΰ ποιμενικοΰ σ υστήματος  καί νά 
προσεγγίσωσι τό γεω ργικόν. Είναι βέβαιον οτι at πε-  
ο'.αΟες 0-7.ουν χάσει ρ.ερος τών καλλονών αύτών, διό
τι δεν Οά φαινωνται π7^έον έν αύταις at πράσινοι 
νομαι τών χόρτω ν ποικι7νομεναι απο διαφόρων ειδών 
καί χρ ω μ ά τω ν  ποίμνια. Ά φ ’ ετέρου όμω ς τά σύστη- 
μα τ?]ς απομονωσεως και άπακ7*είσεως τών κτηνών 

Οελει λάβει  γεν ικωτέραν εφαρμογήν πρός έπιτυχ ίαν 
κρέατος, γ ά λ α κ το ς  καί κόπρου. Έ ά ν  δέ ή ποιότης 
τών ζωικών τούτων προϊόντων δέν είναι όσον είναι έ- 
πιθυμητόν κα7^ά, Οελει ά ν τ ισ το ιχε ΐ  είς τοΰτο ή ποσό- 
τ/]ς, ο,ισα μεγαλήτερα . Ά?ν7νά κα τά πα σ α ν  π ιθανότητα 
και μ  ολην τήν φήμην τη ς  ύπερβο7ακότητος τών Ά γ 
γ λ ω ν ,  τ ά  π ρ ά γ μ α τ α  δέν θέλουν καταντήσει είς το- 

σαυτην_ύπερβολήν, ώστε νά ,μήν 7νηφθή μέσος δρόμος 
μεταξύ τοΰ άρχαίου καί νέου συστήματος .

Α7>?νθς ούσιώοης χαρακτήρ  τοΰ μέ/Λ οντος τούτου 
τή ς  Α γ γ λ ί α ς  είναι ή χρήσις  άτμοκ ινήτω ν μηχανώ ν, 
προς ά7*ών:σμα, πρός 7,ιάνισμα τών χ ό ρ τω ν  καί τών 
ριζών, πρός σύνθλιψιν τών σπόρων καί τών άποστραγ-* 
γ ισ μ ά τω ν  ( tou itius ,  πρός  κοπάνισμα (κατασκευήν 

βουτύρου), πρός άνύψωσιν καί διασκορπισμόν τώ ν ύ δ ά -  
τω ν. 07να δε ταΰτα  βαδίζουν τα κ τ ικ ώ ς ,  δ ιότ ι ή σω
τηρία τή ς  γ εω ρ γ ία ς  θεωρείται ένταΰΟα ώ ς ζή τη μ α  κοι
νής σωτηρίας, ώστε καί αύτή ή ιδία κυβέρνησις υπάρ
χε ι  εις κίνησιν. Έ π εχ ε ίρ η σ ε  τήν πρός τήν γ εω ργ ία ν  
συνδρομήν τη ς  χορηγήσασα δάνειον 75 εκατομμυρίων 
λιρών στερ/.ινών είς τούς ίδ ιοκτήτας όσοι ήθελον νά

βά7^ωσι τό δ ρ ά ν ι σ μ  α είς ενεργεί αν είς τά ς  ίδιοκτη* 
σίας τω ν ,  καί προσδιορίσασα G 1)2 το ις  ο)ο κ α τ ’ έ 
το ς  πρός τόκον καί χρεόλυτρον τοΰ κεφα7.αίου έπί 
22  ετη.

Τά πρόβατα άποτε7.οΰν εν ό7,όκ7.ηρον κεφά7^αιον τοΰ 
Κ. Ααβ έρνη, όστις έπ 1 αύτών πρό πάντων προσπαθεί 
νά περιγράψη καθαρώς τό θετικόν πνεΰμα τών " Α γ -  

γ7νων κα7ιΛιεργητών. Ούτοι, Λέγει, δέν χάνουν τόν κα ι
ρόν καί τά  χρ ή μ α τά  των εις τολμηράς άποπείρας διά 
νά κατορΟώσωσι νά προάξωσιν έξόχω ς  λ ε π τ ά  μαλ7νία.
Lv  ’Α γ γ λ ί α  Οεωροΰν τό πρόβατον ώ ς  ζώον δυνάμε- 

νον νά κατασταθή ώφε7αμώτατον είς διαφόρους π ερ ι
στάσεις, νά δώση κόπρον θερμήν καί δραστηρίαν, κρέ
ας είς τά  κρεοπω?^εια, καί μ α λ λ ία  δευτέρας πο ιότητος .

‘Ο μιλοΰντες περ: τώ ν άγγ7^ικών προβάτων, νά μήν 
κάμω μεν λόγον  περί τοΰ Βα/.εβέ7Λου, ήθέ7^αμεν ύπο- 
πέσει είς άληθή άγνωμοσύνην. {0  Κ. Βακεβε7^7,ος, μέ- 
γ α ς  νοΰς ώ ς  πρός τό είδός του, έπενόησε τό π  ρ ό ω -  
ρ ο ν ,  ήτοι τήν ιδ ιότητα τών ζώων εις τό νά χορηγώ - 
σιν ένωρίς κρέας ώριμον διά τάκρεοπω7*εϊα, καίνάφΟά- 
νωσι τόν άνώτατον όρον τοΰ βάρους τω ν. Ε ιχεν ούτος 

παρατηρήσει ότι σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς  τ ι ς  ήδύνατο νά 
έπιφέρη κα7νήτερον άπό ά λ λ ο υ ς  τήν βελτίωσιν τήν  ό
ποιαν ώς πρός τοΰτο έζήτει, καί ότι ό έπιζητούμενος 
ούτος σ χη μ α τ ισ μ ό ς  ήδύνατο νά διαιωνίσθη διά τή ς  κα- 
7,ής έκλογής τών πρός γονιμοποίησιν τών ποιμνίων # 
κριών. Τούτου τεθέντος, ό Ι ί .  Βακεβέ7/λος εΐχεν ένα 
σκοπόν καί εν μέσον' τό εν πραττόμενον μ ε τ ’ επ ιμ ο 
νής έπέφερεν αύτώ  τά έτερον, καί ούτως έπ7>ούτισε 
τον τόπον του μέ αναρίθμητα πλούτ^ .



Μετά τά πρόβατα έρχονται τά χονδρά κτήνη. ‘Ο 
συγγραφεύς επαινεί τάς γ α λ λ ικ ά ;  αγελάδας ώς άνη- 
κούσας εις καλάς φυλάς, άλλ1 δταν έρχεται εις την 
κατανάλωσιν τών προϊόντων αυτών, τότε ή καλή πε
ρί αύτών ιδέα αποβαίνει κατά φαντασίαν καί όχι πραγ
ματική. Έ ν  Α γ γ λ ί α  πωλείται εις τάς άγοράς γάλα  
δύω μιλιάρδων ^δισεκατομμυρίων) λιτρών κατ’ έ'τος, 
είς τήν Γαλλίαν όμως πωλείται τό ήμισυ, καί, όπερ 
είναι λύπης άξιον, ή τιμή αύτοϋ είναι κατά τό ήμισυ 
κατώτερα. Οί Ά γ γ λ ο ι  κατώρΟωσαν νά πλάσωσι φυ
λάς  αγελάδων καταλλήλων και διά γάλα  καί διά κρέας 
διά τε τοϋ τρόπου τοϋ Βακζβέλλου, καί διότι ό ίππος 
όλίγον κατ’ ολίγον διαδέχεται τόν βοΰν είς τήν εργα
σίαν  ή δέ αντικατάστασής αϋτη έχει αιτίαν τήν μεγά^· 
λην τιμήν τοϋ βοός, χαί τήν μεγάλην κατανάλωσιν 
τοϋ κρέατος. Έ ν ω  λοιπόν ή μέν γεωργία έξέπιπτε 
τήν τιμήν τοϋ β;ός προτιμώσα τόν Γππον, ώς τα χύ -  
τερον, οι κρεοπώλαι άφ’ ετέρου άνύψοναν τήν τιμήν 
τοϋ κρέατος αύτοϋ- £Ως δέ συμβαίνει πανταχοϋ καί 
πάντοτε, ό βοΰς έστράφη πρός τόν τά πλειονα προσ- 
φέροντα.

Ουτω λοιπόν» ή αγγλ ική  γεωργία  , κατά τό σύνο- 
λον αύτης μάλιστα, είναι ώργανισμένη είς τρόπον ώστε 
νά έχη σκοπόν τήν παραγωγήν τών τροφίμων. Ά λ λ α  
διά νά θρέψη πολλούς ανθρώπους διά σίτου, ένόησεν 
ότι έπρεπε νά τρέφη πολλά ζώα μέ πολλά χόρτα. ‘Η  
ιδέα αΰτη, όσον απλή είναι,τόσον καΐόρΟή. Ι ό  νά εύρη 
τ ις  αύτήν, είναι τό αύτό ώς ν’ απέκτησε τό ύπομό- 
χ7.ιον, έπί τοΰ οποίου δύναται ν’ άκουμβήση ό μοχλός 
όστις δύναται νά κίνηση όλον τόν γεωργικόν κόσμον.


