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Π Ε Ρ Ι Κ Λ Η Σ

’Έ λεγαν ποτε τινές οτι ή εις τά  ήθη τοΰ Περικλεούς, 
τοϋ μεγάλου των ’Αθηναίων στρατηγού, φαινομένη σε- 
μνότης, η το κατά προσποίησιν· παρών Ζήνων ό φι
λόσοφος, «Έπεθύμουν, είπε, καί ύμεις να ένομίζετε

ε”νδ^ ον το  νά μεταχεφι'ζεσθε τοίαύτην π ρ ο σ π ο ίη σ ή
έννοών βέβαια, οτι ή προσποίησή επί των καλών είναι 
αδύνατόν μέ τόν καιρόν καί κ α τ’ ολίγον νά μήν γεν- 
νήση ζήλον καί συνήθειαν τοϋ πράττειν τό αγαθόν.

Της συμβουλής ταότης μεγίστην χρείαν έ'χομεν η 
μείς σήμερον, διότι ή εις τό άρτισύστατον ημών κράτος 
είσαχθεΐσα, καί γ ιγα νιια ίο ις  βήν,ασι προοδεύουσα δια
φθορά, έπέφερεν εις τινας τό αποτέλεσμα, όχι μο'νον 
να μην άποστρέφωνται^τάς αΐσχράς πράξεις, ά λ λ ’ ουδέ 
καν να προσποιώνται ότι τάς υποστρέφονται, περιφρο- 
νοϋντες οΰτω τήν κοινήν ύπόληψιν, # καί άναφαινόμενοι 
μαλιστα προστάται τής παρανομίας καί τής αδικίας, 
αΐσχρως ενεργό υμένων. Εύρέθησαν έν ταΓς ιδίαις ημών 
Βουλαις πρόσωπα, άποτρέψαντα τήν εξουσίαν από τοϋ 
να θεώρηση επονείδιστα καί αξιόποινα εργα, τάς κατά 
τάς έκλογάς άναιδώς καί άσυστόλως ένεργουμένας 
καλπονοθεύσεις καί άλλας αΐσχράς πράξεις, δι’ ών ή ρ - ’ 
πάγησαν τά  ίερώτερα δικαιώματα από τους πολίτας 
τής εκλογής του λαοΰ.

’Εάν δένήναι δυνατόν νά έμπνεύσωμεν εις άπαντας 
τό αίσθημα τής αρετής καί δικαιοσύνης, δπερ εΐναι τό
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σ/]μαντΐκωτερον μέσον τής ύπάρξεως καί προόδου τών 
άρτισυστάτων κοινωνιών, τουλάχιστον άς εΰχηδώμεν 
τήν προσποίησιν, καθ’ ον τρόπον άπεδιδετο αυτή είς 
τον ΙΙερίκλέα παρά τών εχθρών του, καί πρός τόν 
σκοπόν, δι' ον έσυμβούλευεν αυτήν ό Ζήνων είς άπαν- 
τας. Προσποιούμενοι δτι άσπαζόμεΟα τήν αρετήν, δτι 
άποδεχόμεΟα. τάς άγαΟάς πράξεις, καί άν οέν κατορ- 
Οώσωμεν δ,τι ελεγεν ό Ζήνων, τό νά έπιφέρωμεν κατ’ό- 
λίγον ολίγον τήν μίμησιν τών κσλών έργων, τουλά
χιστον, μή πράττοντες άναιδώς καί άσυστόλως τό 
αισχρόν, καί προσπαθοΰντες νά ύ/τοκρύπτωμεν τήν 
τοιαύτη·/ διάΟεσιν ήμών, θέλομεν δεικνύει, άν καί 
κατ’ επιφάνειαν μόνον, δτι σεβόμεΟα τήν αρετήν καί 
τήν δικαιοσύνην, καί φειδόμεθα τής κοινής ύπολήψεως 
δεικνύοντες δτι θηρεύομεν ταύτην, άν καί διά τής προσ- 
ποιήσεως.

Καί εΐς τήν προσποίησιν ταύτην τό κέρδος δέν είναι 
μικρόν. Διά τής προσποιήσεως φαίνεται αιδώς τις, ήτις 
ύποχρεοΐ τόν προσποιούμενο'; νά μήν πράττη τά αισ
χρά, καϊ ούτως άποφεύγομεν τήν ά ν α ί δ ε ι α ν ,  ήτις 
είναι τό μεγαλήτερον πάντων τών νοσημάτων τής 
κοινωνίας.

Τήν μίμησιν τών καλών, δσα είς τούς ήμετέρους 
προγόνους εύρίσκομεν, Οέλοντες νά έμπνεύσωμεν καί 
είς τήν παρούσαν γενεάν, καί μάλιστα είς τήν νεο
λαίαν, είς ήν πρέπει νά στηρίζωνται αί μεγαλήτεραί 
ελπίδες του έθνους, ένησχολήΟημεν πρό καιροΰ φέ- 
ροντες εις γνώσιν τοΰ κοινού τούς βίους τών ένδοξων 
άνδρών τής άρχαιότητος, καί έκ τών μεταγενε
στέρων, δσους ένομίσαμεν άρμοδίους πρός μίμησιν.
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αύτοϋ άνθρωποι επωνομα^·αν N o j v ,  ειτ~ οια τα>, μ ^ ι α -  

λας καϊ βαθείας αύτοϋ φιλοσοφικάς γνώσεις, ητε  διότι 
έθεώρει τόν νοΰν ώς άρχήν διακοσμήσεως τοϋ παντός.

Ό  Περικλής ούτε είς γέλω τα  έκινεΐτο ποτέ, καί τό 
βάδισμα αύτοϋ ητον ομαλόν καί ομοιόμορφον, ή δέ 
ενδυμασία του συνεσταλμένη, καί όμιλών δεν μετέβαλλε 
τήν φωνήν του άπό πάθος. Πρό πάντων όμως, τοσοΰ- 
τον μεγάλη καί εύρεϊα ητον ή υπομονή αύτοϋ, ώστε 
ύβριζόμενός ποτε άπό τινα βδελυρόν καί άκόλαστον 
άνθρωπον, ύπέμεινεν ολόκληρον ημέραν έν τή άγορα 
άκούων έν σιωπή τά κατ’αύτοϋ λεγάμενα, καί ενεργών 
συγχρόνως κατεπειγουσας τίνάς υποθέσεις του. Γελευ- 
ταϊον, γενομένης εσπέρας, ένώ μετέβαινεν ούτος εις 
τήν οικίαν του, ό άνθρωπος ηκολουθει κατόπιν ^ου λε- 
νω ν άπειρους βλασφημίας κατ’ αύτοϋ. Μέλλων δε νά 
είσέλθη είς τήν οικίαν του ό Περικλής, και παρατη
ρήσας οτι ήτον ήδη σκότος, διέταξεν ένα τών υπηρε
τών του νά λάβη φώς καί νά συνοδεύση τόν άνθρωπον 
μέχρι τής οικίας του. Τοιαύτη πραότης, τοιαύτη άνε- 
ξικακία, τ ίς  δύναται νά μήν όμολογήση ότι είναι άς:α

τής εύαγγελικής ηθικής ·,
Ά π ό  τήν φιλοσοφίαν τοϋ Άναξαγορου άπήλαυσε 

καί άλλο αγαθόν ό Περικλής, τό νά μήν κυριεύεται 
άπό τάς έπικρατούσας είς τήν έποχήν του δεισιδαιμο
νίας. Έ νώ  ήτο ποτέ έτοιμος πρός έκστρατείαν καί 
έπρόκειτο νά έπιβιβασθή είς τό πλοΐον, έγένετο έκλ^:- 
ψις τοΰ ήλιου. Ό λ ο ι  οί στρατιώται, καί οι σημαν- 
τικώτεροι τής μετ’ αύτοϋ στρατιάς, Οεωροϋν.^ς ώ ,  ά 
παίσιον τό σημειον, δέν ήσαν πρόθυμοι νά έπιβιβασθω- 
σ ιν  ό δέ Περικλής, ύψώσας τήν χλαμίδα του, καί άπο-

ποτεΐνόμενος πρός τόν κυβερνήτην τοΰ πλοίου. αΤί π α 
ράδοξον, ειπε, συμβαίνει, άν δέν δύνασαι νά μέ ίδής 
ύπαρχούσης μεταξύ ήμών τής χλ α μ ίδ ο ς ;» Ά ναπτύξας 
οέ, δσςν ήτον δυνατόν, τούς λόγους τοΰ φαινομένου τού
του, έπεισε xji  τόν κυβερνήτην καί τήν έπίλοιπον ς-ρα- 
τιάν νά έπιβώσιν άφόβως είς τά π7,οΐα καί ν’ άναχω- 
ρήσωσιν.

Ό  Περικλής δέν έτόλμησε κατ’ άρχάς νά έπι^ει- 
ρήση τά πολίτικά φοβούμενος άφ’ένός μέν,διότι ώμοία- 
ζε τόν Πεισίστρατον καί κατά τό είδος, καί κατά τήν 
γλυκύτητα τής φωνής καί κατά τήν ταχύτητα τής 
γλώσσας, άφ’ ετέρου δέ, διότι ών πλούσιος, καί κατα 
γόμενος έκ γένους λαμπροΰ, περιστοίχούμενος καί 
άπό φίλους δυνατούς, ύπώπτευε μή φθονηθή καί ύπο- 
πέση είς τήν ποινήν τοϋ έξοστρακισμοϋ (α)· διά τοΰτο 
ένησχολεΐτο τόν πλειότερον καιρόν είς τάς εκστρατείας, 
καί άνεδεικνύετο είς ταύτας άνδρεΐος ένταυτώ καί φι- 
λοκίνουνος. Ά φοΰ όμως άπέθανεν ό ’Αριστείδης, καί 
ό Θεμιστοκλής άπεβλήθη, ό δε Κίμων διέμενεν ώς έπί

ία) Εξοστρακισμός έλέγετο είδος τι έςορίας, τό όπβ’ ον έ- 

νηργει ό λαός εναντίον ένός τών καθ’ ύπερβολτ,ν έςε^όντων πο

λιτών διά τόν φόβον τ·?;ς τυραννίας καί πρός αποφυγήν κοι

νών διενέξεων, έπις,ερουσών διαίρεσιν είς τους πολίτας. ΐ/νν;ρ- 

γεΐτο δε ώς έ;ης. Εκαστος τών πολιτών έγρα^εν έπι ός-ράκου 

(κεραμιδιού) τό ονου.α τοϋ πολίτου, τόν όποιον ήθελε νά έςο- 

ρισωσι, και ερριπτεν αύτό είς τόπον έπι τούτοι ώρισμένον 

οταν δε τό ποσόν τών οστράκων εφθ̂ νεν εις ώρισμένον τινά 

άριΟι/.όν, έζωρίζετο ό έγγεγραμμένος εϊς ταΰτα πολίτες διά 

μίαν δεκαετίαν. Ξ,ινέβαινΐν δμως ένίοτε δ:ά κοινά ς άνάνκας 

'ά ανακαλώσι τόν έςοσταακιζόμενον.



τό πλειςον εις έκς-ρατείας έκτος της Ε λλάδος, 6 Περι
κλής έδόΟη τότε είς τά πολιτικά προστεθείς εϊς τήν με
ρίδα τοϋ δήμου, καί τοι μή ών έκ φύσεως δημοτικός, ώς 
άν^κων ε:ς τήν τών πλουσίων καί ολιγαρχικών μερίδα 
διά τόν πλούτον καί τό γένος του. Φοβούμενος δέ μή 
δώση υπόνοιαν ότι επιθυμεί τυραννίαν, καί βλέπων 
άφ’ ετέρου τόν Κιμωνα, όντα αριστοκρατικόν καί 
άγαπώμενον και τιμώμενον παρά τών ολιγαρχικών, 
κα νεφυγεν εις τον οήμ,ον, έπί τώ  σκοπώ τοϋ νά κατορ- 
Οώση ασφάλειαν είς εαυτόν καί ν’ άποκτήση δύναμιν 
κ α τ ’ έκείνου·

Ι α . ip ον άπο την απόφασιν ταυτ'/jv έβαλε νέαν τά 
ξιν είς τόν τρόπον τής ζωής του. Είς μίαν καί μόνην 
όδον τον εβλεπον πάντοτε βαδίζοντα, τήν φέρουσαν 
είς τήν αγοράν καί τό βουλετήριον άπέφευγε δε πάν
τοτε τάς εις οεΐπνα προσκλήσεις, καί τάς περί τά  
τοιαΰτα συνειθίςομενας φιλοφρονήσεις. Τοσοΰτον δέ έ- 
πεμεινεν εις την άποφασιν ταύτην, ώστε είς τό μα- 
κρυτατον τοΰ πολιτικοΰ του βιου στάδιον ποτέ δέν με- 
τεβ /j είς όεΐπνον ούόενός τών φίλων του· μόνον είς 
τούς γάμους Εύρυπτολεμου τοΰ άνεψιοϋ του έπήγε, 
και έκει έστάθη μόνον μέχρι τών σπονδών καί άνεχώ- 
ρ/]σε. Δεν ήρκει δε τοϋτο, άλλα Οέλων νά μή προ- 
ςενηση είς τόν οήμον κόρον τής πρό αυτόν εύνοιας, 
οέν ώμίλει συνεχώς και διά πασαν ύπόΟεσιν πρός αύτόν, 
άλλ’ έκοιαλειμμάτων μόνον, καί προκειμένης σημαν
τικής ύποΟέσεως, τάς άλλας δέ υποθέσεις άφινε νά έ- 
νεργώνται παρά τών φίλων του·*.

Είτε έκ τοΰ τρόπου τούτου, είτε διά τήν μετά τοΰ 
Άναξαγορου συνδιαίτησιν, τοσχύτην ρητορικήν ικανό-

τ/1τα και γλαφυρότατα άπέκτησεν ό Περικλής, ώστε 
τόν ώνομασχν Ολύμπιον, βοοντώντα, καί άςράπτοντχ 
καί φέροντα τόν κεραυνόν έπί τής γλώσσης του. Το- 
σχυτ/jv οε πειθώ ένεπνεε οιά τών λόγων του, ώστε 
Θουχυόιόης ό Μιλησιος, ερωτωμενος ποτέ παρά τοϋ 
Ά ρχιδάμου, τις έκ τών δύω, αύτοΰ καί τοΰ Περι
κλεούς, παλαίει καλητερον· « Οταν, εΐπεν, έγώ π α 
λαιών ρίπτω αύτόν, ούτος λέγων ότι δέν έπεσε, μετα
βάλλει τήν γνώμην τών παρόντων καί υπερισχύει. » 
Ίοσοϋτον δέ προσεκτικός ήτον είς τούς λόγους του, 
ώστε διευΟυνόμενος πρός τό βήμα ηύχετο νά μήν δια- 
φύγη αύτόν κανείς λόγος ανάρμοστος είς τήν προκει- 
μένην ύπόΟεσιν.

Μ όλας τάς υπέρ τοϋ δήμου προσπαΟείας του ό 
Περικλής δέν ήδύνατο νά ύπερισχύση τοΰ Κίμωνος ώς 
πρός τήν άπόλαυσιν τής εύνοιας τοϋ  ̂λαοϋ, διότι ό Κ ί
μων, έχων αφθονίαν πλούτου καί χρημάτων, έδιδε 
συν^ρομ/ιν εις τούς πτωχούς, έπρομήΟευε δειπνον είς 
τούς έχοντας άνάγκην, προσέφερεν ένδύματα είς 
τούς γεροντωτερους, και, άφαιρέσας _τούς φραγμούς 
τών κτημάτων του, έσυγχώρει είς άπαντας νά λαμβά- 
νιοσιν απο τά έν αύτοΓς όπωρικά. Θέλων δέ νά ύπερ- 
βή τόν Κιμωνα τιμώμενον καί άγαπώμενον δι’ αύτά 
κατέφυγεν εις τό νά δηρ,αγωγήση τόν όχλον χορηγή- 
σχς αύτώ ώφελήματα έκ τών δημοσίων χρημάτων, ά- 
νχΟ^τας αύτώ πολλάς δικας, αϊτινες πρότερον άνήκον 
εις τόν Αρει ον ΙΙάγον, καί προσδιορίσας μισθόν είς 
ιθύς λαμβάνοντας μέρος; είς αύτάς· τό δέ μεγαλή

τερον, διένεμε τά έκ τών φόρων τών συμμάχων χρ ή 
ματα είς τόν λαόν διά νά έξοδεύη ουτος είς τά θέατρα.



Διά τών μέσων τούτων, ών τινα οέν είναι επαινετά, 
κατώρθωσεν ώστε ή μέν δύναμις τοϋ Άρείου Πάγου 
νά καταλυθη, κατά μέγα μέρος, ό δέ Κίμων νά κατη- 
γορηθή ώς φιλολάκων καϊ νά έξορισ0ή· Τοσοΰτον ό 
ΙΙίρικλής ύπερίσχυσε τδτε πλησίον τοΰ λαοΰ!

Ε πε ιδή  δμως μετά τινα καιρόν, έπελθόντων τών 
Λακεδαιμονίων εις τήν Α ττ ικ ή ν ,  ό Κίμω^ έοραμεν 
όμοΰ μέ τους φυλέτας του εις τά όπλα, θέλων ν’ α
πόδειξη δι’ έργων ψευδή τήν κ ατ’ αύτοΰ έπϊ λακωνι
σμό) κατηγορίαν τών εναντίων του, οί φίΛοι τοΰ 
Περικλέους άπέβαλαν τής μάχης τόν Κίμωνα ώς 
φυγάδα. Μολονότι δέ ό Περικλής ήγωνίσθη λαμπρό
τατα  εΐς τήν μάχην ταύτην, καί έρριψοκινδύνευσε και 
τόν ίδιον εαυτόν του, δέν κατώρθωσε νά νικήση. I I  
συμβασα λοιπόν ήττα  άφ’ ενός, καί ό κατά τήν μά
χην ταύτην θάνατος όλων σχεδόν τών έπί λακωνισμώ 
κατηγορουμένων φίλων τοΰ Κίμωνος έπέφεραν μετα- 
votav είς τούς ’Αθηναίους καί πόθον τοΰ Κίμωνος, 
καθόσον μάλιστα ύπώπτευον νέον άγώνα κατά τό έ- 
π?ο)'όμενον εαρ·. Ταΰτα σίσθανσθείς ο Περικλής ε- 
σπευσε πρός χάριν τοΰ λαοΰ νά προσκαλέση τόν Κι- 
μωνα άπό τήν εξορίαν, γράψας ό ίδιος τό περί τής ε
πανόδου αΰτοΰ ψήφισμα.

Άποθανόντος μετά ταΰτα τοΰ Κίμωνος είς τήν 
κατά τήν Κύπρον έκστρατείαν,^θέλοντες οι αριστοκρα
τικοί νά άντιτάξωσί τινα πρός τήν δύναμιν τοΰ Περι- 
κ'λέους, κατασταθεΐσαν ήδη ώς μοναρχίαν σχεδόν, άνύ- 
ψωσαν του Θουκυδίδην, άνδρα συνετόν και συγγενή 
τοΰ Κίμωνος, διά νά άντιπαραταχθη πρός τόν Περι- 
κλέα. Ούτος, ών πολιτικώτερος τοΰ Κίμωνος και γυ-

μνασμένος καλήτερον είς τά ρητορικά, άντετάττέτο 
πρός τόν ΙΙερι/.λέα έπί τοΰ βήματος, καί συγχεντρώ- 
σας περί εαυτόν τούς καλούς καί αγαθούς όνομαζομέ
νους τότε, έσχημάτισε δύναμιν, ήτις άντεστάθμιζε πρός 
τήν τοΰ Περικλεούς, καί κατέστησεν είς δύω δλους 
τούς πολίτας, ώστε οί μέν νά δνομασθώσι δήμος, οί 
οε ολιγαρχικοί. Διά νά άντικρούση λοιπόν τήν δύναμιν 
τών περί Θουκυδίδην ό Περικλής, κατέφυγεν εΐς πολ- 
λάς πρός Τόν δήμον περιποιήσεις, καί χορηγήσεις ώ- 
φελειώ ν έπεμπε κατ’ έτος εξήκοντα τριήρεις είς έκ- 
στρατείαν, καί διετήρει διά τοΰ μέτρου τούτου έπί 
οκτώ μήνας τούς πολίτας ύπό μισθόν, γυμνάζων συγ
χρόνως αύτούς καί είς τήν κατά θάλασσαν εκστρα
τείαν. "Επεμψε δέ καί είς διαφόρους αποικίας πολλούς, 
ώς είς Χερρόνησον, είς Νάξον, είς "Ανδρον εΐς Θρά
κην, είς Ιτα λ ία ν  καί άλλαχοΰ. ’Έπραττε δέ δλα ταΰτα 
έπί τώ  σκοπώ τοΰ νά έλαφρώση τήν πόλιν άπό λαόν 
γινόμενον πολυπράγμονα δι’ αργίαν, νά θεραπεύση τάς 
άνάγκας τοΰ δήμου, καί τέλος νά θέση τούς άποικι- 
ζομέ.ους ώς φρουράν είς τούς συμμάχους διά νά μή 
νεωτερίζωσιν.

Ό ,τ ι  δμως έ'δωκε μεγάλην αφορμήν λόγων μεταξύ 
νών εναντίων του, ήτον ή κατασκευή τών μεγάλων 
καί πολυτελών αφιερωμάτων, είς τά όποια εξωδεύοντο 
τά έκ τών φόρων τών συμμάχων συναγόμενα χρήματα. 
Κατέκρινον οέ τά πραγμα προτείνοντες δτι τά χ ρ ή 
ματα ταΰτα έδίδοντο παρά τών συμμάχων διά τον πρός 
τούς βαρβάρους πόλεμον, καί δχι πρός καλλωπισμόν 
τής πόλεως τών ’Αθηνών. Ά 7 .λ ’ ό Περικ7νής δίκαιο-, 
λογούμενο; έλεγεν δτι τά χρήματα δέν άνήκουσίν είς



τούς δίδοντας άλλ’ είς τούς λαμβάνοντας· οί δέ Α θη 
ναίοι άγωνιζόμενοι αύτοί μόνοι ύπέρ τών συμμάχων 
οέν οφείλουν κανένα λόγον πρός αύτούς περί τής χρή- 
σεως τών χρημάτων. Ποία οέ καλητέρα παρά ταύτην 
ήδύνατο νά γενή χρήσις, καθ’ ήν ή μέν πόλις καλλω
πίζεται μέ λαμπρά καί πο7^υτελή άφιερώματα, αί οέ 
τέχνα». πασαι προάγονται, ό δέ λαός εργαζόμενος δύ- 
ναται νά εύρίσκη πόρον ζωής πρός θεραπείαν τών α
ναγκών αύτοϋ-, Ά λ λ ’ ή κυριωτέρα αιτία δι’ ήν έγένετο 
τοϋτο, ήτο τό νά χορηγώντας μέσα ώφελείας είς τόν 
λαόν τών Αθηνών, ώστε νά οιατηρή ουτος πάντοτε 
τήν πρός αύτόν αγάπην.

Ά λλά  μ ’ όλα ταϋτα, ό Θουκυδίδης έπέμενε κατη- 
γορών καί φωνάζων κατ’ αύτοϋ, δτι κατασπατα?»α τά 
δημόσια χρήματα, τήν δέ κατηγορίαν ταύτην ύπεστή- 
ριζον καί πολλοί άλλοι τών ρητόρων άπό τοΰ βήμα
τος, ώστε ό ΙΙερικλής ήρώτησε τόν δήμον έκκλησιά- 
ζοντα, άν φαίνωνται αύτώ πολλά τά έξοδευΟέντα χρή
ματα. ΆποκριΟεντων δέ ότι είναι πάμπολα.—  «Δέχο
μαι έγώ, εΐπεν, ώστε δλα ταΰτα νά περάσωσιν είς έ- 
οικόν μου λογαριασμόν, άλλά νά επιγράψω είς δλα 
τά άναΟήματα τό έοικόν μου όνομα.» Άκούσας ό λαός 
τήν πρότασιν ταύτην, εί'τε διότι έΟαύμασε τήν μεγα- 
λοφροσύνην τοΰ ανθρώπου, είτε διότι έφιλοτιμεΐτο νά 
λάβη αύτός τήν έκ τών έργων τούτων δόξαν, έφώνα- 
ξαν διά μιας όλοι προτείνοντες νά γίνωνται τά έξοδα 
έκ τών δημοσίων χρημάτων. ΚατορΟώσας τοΰτο έπέ- 
πεσε κατά τοΰ Θουκυδίδου, καί κ'ίχτώρΟωσεν, άν καί 
μέ κίνδυνον, νά έξοστρακίση αύτόν καί νά όίαλύση τήν 
με*' αύτοΰ μερίδα, ούσαν εναντίαν του.

Κατρπτρέψας ούτω τήν αντίπαλον έαυτω μεοίδα ό 
ΙΙερικλής, κατώρΟωσεν ώστε δλα τά πράγματα τών 
Αθηνών καί πολιτικά καί στρατιωτικά νά περιέλθω- 

σιν εις χειράς του· αύτός δέ κ.ατασταΟεΐς μόνος αρ
χών δέν ήτο πλέον, ώς πρότερον, δημαγωγικός καί 
παρασυρομενος τροπον τινά άπό τάς όρέξεις τοΰ λαοϋ, 
άλλ έξ έναντιας, πότε μέν πείΟων, πότε δέ καί βιά- 
ι_ων τόν οήι/,ον, έδιοικησεν έπί πολλά έτη τήν πολι
τείαν, ώς ό καλός κυβερνήτης διευθύνει τό πλοιόν του. 
Αλλά το νά μενωσι πάντοτε καί είς πάντα εύπει- 

Οεις οι Αθηναίοι οέν ήτον άποτέλεσμα τής εύγ?.ωττίας 
του, άλλά τής εμπιστοσύνης, τήν όποιαν ειχον άπαντες 
είς αύτόν, ώς πρός άνδρα έξέχοντα κατά τήν φρόνη- 
σιν και οοξαν, καί ώς εντελώς άδωροδόκητον* διότι, άν 
και έλαβε ούναμίν καί εξουσίαν καί βασιλέων άνωτέ
ραν, οεν ηύξησεν ούδέ κατά μίαν δραχμήν τήν περιου
σίαν του.

Δεν ήμέλει δμως ό Περικλής τήν έκτης βελτιώσεως 
τής περιουσίας του καί έκ τής οικονομίας αύξησιν 
τοΰ πλούτου του. Ώ ς  μέτρον δέ οικονομίας ειχε πα- 
ραοίχΟή, τό νά π-ολή τούς καρπούς του άμα συλλεγο- 
μενους, ν άγοράζ·^ δέ ύστερον άπό τήν άγοράν δλα 
νά άναγχαιά του. Τοΰτο τό μέτρον έΟεώρει ώς μα)>- 
λον οικονομικόν, οιοτι άπέφευγε τήν έν τή οικία γινο- 
μενην τών πραγμάτων σπατάλην, είς ήν δέν είχε και
ρόν να 'έφορα, είς δέ τήν έκ τής άγορας προμήθειαν 
τών πραγμάτων, γινομένην καθ’ ημέραν, καί κατ’ ολί
γον, καί είς ώρισμένα ποσά, δέν ήτον εύκολος ή κατά- 
χρησις. Ά λλά  τό μέτρον τοΰτο έλύπει καθ’ υπερβο
λήν τούς υιούς τοΰ Περικλεούς, μή εύχαριστουμενονς.



νά γίνωνται μέ τοσαύτην ακρίβειαν τά έξοδα, καί έ- 
δωκεν αφορμήν είς σοβαράς δυσαρεσκείας· άλλ’ όταν 
τίς φροντιζη ώστε νά επαρκώ σι τά εισοδήματα του εΐς 
τάς άνάγκας του, καί νά μήν βιάζεται νά καταφεύγη 
είς δάνεια, ή δωροδοκίας, τών όποιων άμφοτέρων αί 
συνέπείαε είναι επιβλαβείς καί δυσάρεστοι, δέν πράττε» 
βεβαίως εργον αξιον κατακρίσεως, ώστε τά παράπονα 
τών υιών τοϋ Περικ'Λέους οέν δύνανται νά θεωρηθώ- 
σιν εύλογα.

Ό  Περικλής βέλων νά σύνδεση τούς Έ λληνας διά 
κοινού τινός δεσμοϋ, καί νά καταστήση κέντρον τάς 
’Αθήνας, όπερ ήθελε καταστήσει τήν πόλιν ταύτην 
καί ένδοξον καί ίσχυράν, έγραψε ψήφισμα νά συνέλθω- 
σιν είς Αθήνας αντιπρόσωποι όλων τών Ελλήνων, είς 
όποιονδήποτε μέρος γης καί άν κατοικώσι, διά νά σκε- 
φθώσι περί τών ιερών, άτινα κατέκαυσαν οί βάρβαροι, 
καί περί θυσιών, τάς όποιας όοείλουσιν οι Έ λληνες νά 
προσφέρωσιν είς τούς θεούς, ύποσχεθέντες ταύτας δταν 
εΐχον τόν πρός τούς βαρβάρους πόλεμον, καί προσέτι 
πώς νά κατασταθη είς άπαντας ελεύθερα ή θαλασσο
πλοΐα, καί νά ύπάρχη γενική καί διαρκής ειρήνη. Τό 
μετρον τοϋτο οέν έτελεσφόρησεν, άντιπραξάντων τών 
Λακεδαιμονίων, ούχ’ ήττον δμως άποδεικνύει τήν με- 
γαλοφροσύνην καί πολιτικήν σύνεσιν τοϋ Περικλεούς.

Ώ ς στρατιωτικός εξεταζόμενος ό Περικλής έθαυ- 
μάζετο πρό πάντων διά τήν ασφάλειαν, τήν όποιαν 
Λρόντιζε νά διατηρη πάντοτε εΐς τήν ύπ’ αύτώ στρα
τιάν, μή παραδεχόμενος νά συγκροτήση έκουσίως μά
χην καί νά κινδυνεύση, εάν ήτον άδηλος ή εκβασις αυ
τής, καί μή παρασυρόμενος άπό τό παράδειγμα τών

διά μεγάλα έργα Οαυμααθέντών στρατηγών διά τοΰτο 
συχνά έλεγε πρός τούς ’Αθηναίους, δτι καθόσον άπό 
αύτόν κρεμαται, θέλουν μένει διά παντός άθάνατοι. 
Ε ίς τό σύστημα τοϋτο στηριζόμενος άπέτρεπε ποτέ 
τόν Τολμίδηυ, προθυμοποίούμενον νά είσβάλη είς τήν 
Βοιωτίαν, ένώ δεν ήτον άρμόδιος καιρός. ’Επειδή δέ 
ούτος διά τάς προλαβούσας εΐς τά πολεμικά επιτυχίας 
του, καί διά τήν όποιαν ειχεν αποκτήσει έξ αύτών φ ή 
μην έπέμενε, καί κατώρθωσε νά πείση τούς άριστους 
καί φιλοτιμωτάτους έκ τών νέων νά τόν ακολουθήσω - 
σιν, δ Περικλής, μή δυνάμενος άλλως νά τόν πείση, 
τοϋ είπε τόν άξιομνημόνευτον λόγον «Έάν είς έμέ 
δέν πείθεσαι, τουλάχιστον περίμεινε νά συμβουλευθης 
τόν σοφώτατον σύμβου) ον, τόν χρόνον.» Ό  λόγος ούτος 
δέν έκαμε τότε άμέσως τήν άνήκουσαν εντύπωση/, ακο
λούθως δμως, έλθούσης είοήσεως δτι ό Τολμίοης, νι
κηθείς είς μεγάλην μάχην κατά τήν Κορώνειαν, άπέ- 
Οανεν όμοϋ μέ π ο λ λ ο ύ ς  έκ τών σημαντικωτερων πολι
τών, ή γνώμη αύτη έφερε μεγάλην δόξαν καί δπόλη- 
ψιν είς τόν ΙΙερικλέα, ώς άνθρωπον φρόνιμον ένταυτώ 
καί φιλοπολίτην.

Έ κ  τών στρατηγικών έργων τοϋ Περικλεούς τά 
σημαντίκώτερα καί θαυμαστότερα είναι τά άκόλουθα. 
Έκστρατεύσας είς Χερσόνησον έφερε χιλίους άποίκους 
’Αθηναίους, καί κατασκευάσας τείχος είς τόν ’ίσθαόν 
άπό τήν μίαν θάλασσαν εως τήν άλλην καί άλλα οχυ
ρώματα έξησφάλισεν αύτήν -άπό τάς έπιδρομάς τών 
περιοικούντων Θρακών, καί άπό τάς έπικρατούσας λη 
στείας. Έτοιμάσας στόλον άπό έκατόν τριήρης περιήλ- 
Οΐν όλην τήν Πελοπόννησον, ο /ι μόνον λεηλάτησες



τάς παραλίου; πόλεις, άλλά καί είς πολλάς τώ-; με
σογείων προχωρήσας ήνάγκίϊσε Ota τών έν τοΐς πλοίοις 
στοατιωτών τούς πολίτας νά κλεισθώσιν έντός τών 
τειχών, τούς οέ Σικυωνίους άντιΛαρκταχθέντας έν Νε
μέα ένίκησεν είς σημαντικήν μάχην. Παραλαβών δέ 
στρατιώτας από τήν Ά χαίαν, ούσαν φίλην, διέβη είς 
τήν αντίκρυ στερεάν, καί κατέδραμε τήν ’Ακαρνανίαν, 
πολιορκήσας τούς Οίνεάδας, καί προξενήσας σημαντι
κ ά ' ζημίας είς τ  ούς αγρούς.

ΓΙροπαρασκευάσας οέ μέγαν καί λαμπρόν στόλον εί- 
σέπ7νευσεν είς τόν Πόντον, καί είς μέν τάς έλληνικάς 
πόλεις έχορήγησε συνδρομήν, οποίας έκάστη ειχεν 
άνάγκην, φερόμενος φιλανΟρώπως, είς δέ τά βάρβαρα 
έθνη καί τούς βασιλείς αυτών έπέδειξε τό μέγεθος τών 
δυνάμεων αύτοϋ, διά τών οποίων κατέστη κύριος όλης 
της θαλάσσης. Είς δέ τούς Σινωπεις, έχοντας πόλε
μον μετά τοϋ τυράννου Τημισήλεω, άφησε στρατιωτι
κήν δύναμιν ύπό τόν Λάμαχον καί πλοΐα. ΔιωχΟέντος 
δέ τοϋ τυράννου, έπεμψεν έξακοσίους έΟελοντάς νά συγ- 
κατοικήσωσι μέ τούς Σινωπεις, λαμβάνοντες είς δια
νομήν τάς οικίας καί τούς αγρούς τοΰ τυράννου καί 
<τών μετ’ αύτοΰ. Άπέκρουσεν όμο^ς ό Περικλής όλας 
τάς έπικινδύνους επιθυμίας τών συμπο7^ιτών του, ώς 
τά νά έκστρατεύσωσι πάλιν είς Αίγυπτον, νά έπιχει- 
ρησωσι κατά τής Σικελίας πόλεμον, είς δν οί περί τόν 
Άλκιβιάδην μετά ταΰτα παρέσυρον τούς ’Αθηναίους 
καί κατεστράφησαν, καί νά όνειρεύωνται τινές τήν κα- 
τάκτησιν τής Τυρρηνίας καί Ιναρχηδδνος. Έκστρατεύ- 
σας καί είς Δελφούς, άπέδωκε πάλιν τό μαντεΐον είς 
τούς Φωκεΐς, άπό τούς οποίους τό εϊχον άφαιρέσει

πρότερον οί Λακεδαιμόνιοι καίπαραδόσει αύτό είς τούς 
Δελφούς.

Έπειδή δε οί Λακεδαιμόνιοι έξ άντιζηλίας έφέροντο 
πάντοτε έχΟρικώς πρός τούς ’Αθηναίους, ό Περικλής 
δεν έπεχείρει μακρινάς εκστρατείας, έχων πάντοτε 
πρόνοιαν νά μήν κινδυνεύση ή πόλις έκ μέρους τών 
Λακεδαιμονίων. Ευρισκόμενος δέ ποτέ εις τινα κατά 
τής Εύβοιας εκστρατείαν, καί μαΟών δτι οί Λακεδαι
μόνιοι ύπό τόν Βασιλέα αύτών Ιΐλειστώνακτα είσέβα- 
λον είς τήν ’Αττικήν, έπέστρεψεν αμέσως· άλλά μή 
έχων ικανήν δύναμιν νά συγκροτήση μάχην μετ’αύτών, 
συνεννοήΟη μέ τόν Κλεαρίδην, δςτις ήτο σύμβουλος 
τοΰ νέου βασιλέως, καί τόν έπεισε διά χρημάτων νά ένερ- 
γήση τήν άπό τής ’Αττικής άναχώρησιν τών Πελοπον- 
νησιων. Ά λ λ ’ οί Λακεδαιμόνιο! άγανακτήσαντες διά 
τήν άναχώρησιν, τόν μέν Πλειστώνακτα κατεδίκασαν 
είς μεγίστην χρηματικήν ποινήν, τήν όποιαν μή δυνά- 
μενος νά έκπληρώση, έφυγεν έκ τής Λακεδαίμονος, 
τόν δέν Ιίλεαρίδην, φυγόντα, κατεδίκασαν είς θάνατον. 
’Απαλλαγείς άπό τήν έκστρατείαν ταύτην ό Περικλής 
έπέστρεψεν είς Εύβοιαν, κατέιτρεψε διαφόρους πόλεις, 
έδίωξεν άπό τήν Χαλκίδα τούς σημαντικωτέροΰς τών 
πο7νΐτών,όνομαζομένους ίπποβότας, καί έξέβαλεν όλους 
τούς Ίστιαιεΐς άπό τόν τόπον των, διότι, αίχμαλωτί- 
σαντες πλοΐον άττικόν, έφόνευσαν τούς ανθρώπους· 
τόν δέ τόπον αύτών έκατοίκισεν άπό ’Αθηναίους.

ΆκολούΟως, γενομένων σπονδών μεταξύ Αθηναίων 
καί Λακεδαιμονίων, ό Περικλής έπεχειρησε τόν κατά 
Σαμίων πόλεμον, χάριν τής Ασπασίας, ώς λέγεται· 
διότι πολεμοΰντες οί Σάμιοι πρός τούς Μ'.λησίδυς,χαί



ποο'/α7^εσ0ίντες παοά τών Αθηναίων νά παΰσωσι τόν 
πόλεμον καί νά άναθέσωσίν ε ί; αυτούς τήν οιάλυσιν 
της διαφοράς ταύτης, δέν ύπήκουσαν. Πτον os ή Μί
λητος πατρίς τής ’Ασπασίας, τήν όποιαν ό Περικλής 
έλαβεν εΐς γυναίκα άγαπήσας αύτήν καΟυπερβολήν οιά 
τήν φρόνησιν καί σοφίαν μάλλον ή οιά τήν ωραιότητα 
αύτής. Τόν πόλεμον τοΰτον κατέπαυσεν ό Περικλής 
μεταβάς μετά στόλου εΐς Σάμον, κατα7νύσας τήν ολι
γαρχίαν, καί λαβών ομήρους πεντήκοντα έκ τών ση- 
μαντικωτέρων πολιτών ,και άλλους τοσους παΐοας ές 
αύτών, τούς οποίους επεμίεν εΐς Αήμνον. "Αν οε και 
προσέφερον ικανά χρήματα καί οί δμηροι διά νά μή 
σταλώσιν εΐς Αήμνον, και άλλοι τών πλουσίων πο
λιτώ ν διά νά μήν κάμη δημοκρατίαν εις τήν πόλιν ό 
Περικλής, ουτος καταφρονήσας δλα ταΰτα, και χ ιλ ι- 
ους έτι δαρεικούς, τούς οποίους σατράπης τις τοΰ βασι- 
λέως τών Περσών, ό ΠισούΟνης, τοΰ προσέφερεν αύτω 
οιά νά μήν μεταβάλη τό πολίτευμα τών Σαμίων, έσύ- 
στησε δημοκρατίαν, καί έπέστρεψεν εις τάς Αθήνας. 
Ά λ λ 1 οί Σάμιοι άπεστάτησαν άμέιως, κατορθώσαντες 
οιά τοΰ ΙΙισούΟνου νά κλαπώσιν έκ Αήμνου οί δμηροι 
αύτών.

Ά μ α  λαβών τήν είδησιν τής άποστασιας ό Περι
κλής, έπλευσε μέ στόλον κατ’ αύτών, άλλ’ ούτοι οχι 
μόνον έμενον άφοβοι κ α ί  προπαρασκευάζοντο έν τή πό- 
λει, άλλ’ ελαβον τήν τόλμην καί νά άντικρούσωσιν 
αύτόν κατά θάλασσαν. Νικήσας δέ αύτούς εις σημαν
τικήν ναυμαχίαν, καί καταδιώξας μέχρι τοΰ λιμένος 
έκυρίευσε καί αύτόν, καί έσύστησε τακτικήν πολιρκιαν. 
Έλθούσης οέ καί άλλης νέας δυνάμεως εξ ’Αθηνών, ό

Περικλής λαβών εξήκοντα τρίήρεις έπλευσε πρός Κύ
προν, είτε διά νέας επιχειρήσεις, είτε διά νά άντικρού- 
ση φοινικικόν τινα στόλον ερχόμενον πρός βοήθειαν τών 
Σαμίων. Ά λλά  κατά τήν απουσίαν αύτοΰ, Μέλισσος ό 
φιλόσοφος, ών τότε στρατηγός τών Σαμίων, Οεωρήσας 
κατάλληλον τόν καιρόν, έπεισε τούς συμπολίτας του 
νά έπιπέσωσι κατά τών ’Αθηναίων. Νικήσαντες δέ οί 
Σάμιοι κατά τήν μάχην ταύτην, όχι μόνον άνδρας πολ
λούς αιχμαλώτισαν, άλλά καταστρέψαντες καί πολλά 
πλοία τών ’Αθηναίων, κατώρΟωσαν νά εΐσάξωσι διά Οα- 
*λάσσης είς τήν πόλιν δσα τών πρός πόλεμον άναγκαίων 
έστεροΰντο πρότερον. Είς δλων οέ τών αιχμαλώτων 
Αθηναίων τό μέτωπον έστιξαν οί Σάμιοι γλαΰκα, διότι 
καί οί 'Αθηναίοι ειχον πράξει τό αύτό πρός τούς Σα- 
μίους στίξαντες είς τό μέτωπον έκάστου σάμαιναν, εί
δος τι πλοίου, ούτως όνομαζόμενον.

Μαθών ό Περικλής τό δυστύχημα τοΰτο, έδραμεν 
αμέ σως  εΐς βοήθειαν, καί άντιπαραταχθέντας τούς Σα- 
μιους τους ένικησε καί τούς άπέκ7νεισε στενώς άνεγεί- 
ρας έξωθεν τείχος, σκοπίύων μά7.7.ον μέ τόν καιρόν 
ή με τήν όύναμιν τών δπ7>ων νά ύποτάξη αύτούς. Συγ
χρόνως δμως β7^έπων τούς ’Αθηναίους έπιθυμοΰντας 
τήν οιά μάχης άποπεράτωσιν τοΰ πολ έ μου ,  διαιρέσας 
αύτούς εις οκτώ μερίδας, άφησε τήν μίαν είς απρα
ξίαν, ένώ αί 7.οιπαί ένησχο7^οΰντο εΐς τόν πό7^εμον. 
Μ’ δ7,ας δέ τάς προσπαθείας καί τάς μηχανάς δσας, 
έμεταχειοίσθη είς τήν πολιορκίαν ό Περικ7>ής, μόλις 
είς έννία μήνας κατώρθωσε νά ύποτάξη τούς Σαμίους. 
Κατεδαφίσας έπειτα τά τείχη αύτών καί 7*αβών τά 
π7*οϊά των καί ομήρους, προσϊιορίσας δέ καί χοη-
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ματικήν τεοΕνήν,έ-πανηΧθεν είς ’Αθήνας, δπου ένήργησε 
ταα>άς τών έν τώ πολέμω τούτω πεσόντων, καί έξε - 
φώνησε λαμπρόν έπ1 αύτοΐς επιτάφιον. Ή  νίκη αΰτη 
τοϋ Περικλεούς έΟεωοήΟη ώς μία τών σημαντικωτάτων, 
διότι οί Σάμιοι παρ’ όλίγον ήλθον ν’ άφαιρέσωσι τήν 
κατά θάλασσαν δύναμιν τών ’Αθηναίων.

Μετά τοϋτο, έπήλΟεν ό ΙΙελοπονν'ησιακός πόλεμος, 
τοϋ όποιου κυριώτερα σϊτια λέγονται τά έξης* πρώτον 
μέν ότι οί ’Αθηναίοι έπεμψαν δέκα τριήρεις ύπό τόν 
υίόν τοϋ Κίμωνος, Λακεδαιμόνιον, πρός βοήθειαν τών 
Κερκυραίων, έπαναστάντων κατά τών ΚορινΟίων, τών 
όποίων ήσαν άποικοι· δεύτερον, διότι άπέκλεισαν τούς 
Μεγσρεΐς απ’ όλας τάς πόλεις καί τούς λιμένας τούς 
ύπ’ αύτών κατεχομένους. Άμφότεροί ούτοι, καί οί Κο- 
ρίνΟιοι καί οί Μεγαρεΐς, άνέφερον τά παράπονά των είς 
τούς Λακεδαιμονίους* τρίτον παράπονον, άλλ’ όχι 
φανερόν, διότι δέν έτόλμων νά τό έκδέσωσι φανερώς, 
ύπηρξεν έκ μέρους τών Αίγινητών, προτεινόντων ότι 
αδικούνται καί βλάπτονται παρά τών Αθηναίων. Τε- 
λευταιον, ή άποστασία καί πολιορκία της ΙΙοτιοαιας 
έκορύφωσε τό κακόν. Μολοντούτο ό πόλεμος ούτος ή
θελε σβύσει είς τήν άρχήν του, διότι ό βασιλεύς τών 
Λακεδαιμονίων Άρχίδαμος, έπιΟυμών νά λυΟώσιν αι 
ύπάρξασαι διαφοραί συμβιβαστικώς, κατεπράϋνε τους 
συμμάχους, ίσ_ος δέ καί όλοτελώς δεν ήθελε συμβή, άν 
οι άΟηναΐοι έπείΟοντο νά άκυρώσωσι τό κατά Μεγα- 
ρέων ψήφισμα. Τό νά μή λυΟη όμως τό ψήφισμα 
τοϋτο όλη ή αιτία αποδίδεται είς τόν ΙΙερικλέα.

Τρεΐς αίτίαι άναφέρονται ότι παρεκίνησαν είς τοϋτο 
τόν Περικλέα, ποια όμως τών τριών είναι αληθής, υ

πάρχει άδηλον. Οί μέν λέγουσιν ότι δέν ήθέλησε νά 
λύση τό ψήφισμα τοϋτο διά νά μή φαν/j ένδίδων 
και νά οώση αφορμήν εις τούς Λακεδαιμονίους νά Οεω- 
ρήσωσι τοϋτο ώς άρχήν ύποχωρήσεως, οί δέ ότι διά 
να καμη έπιοειξιν ουναμεως έπεριφρόνησε τούς Λακε
δαιμονίους έναντιουμενος εις τήν άπαίτησιν αύτών. 
Ιρίτη δέ αιτία λέγεται ότι, ύποχρεούμενος νά δώση 
λογαριασμόν της μακρας του διαχειρήσεως είς τούς 
πρυτάνεις, επέσπευσε τόν πόλεμον διότι εις τήν πε- 
ριστασίν τοϋ πολέμου ηλπιζεν ότι ή μέν πόλις ήθελεν 
αποβλέπει πρός αύτόν διά τό άξίωμα και τήν δύναμιν 
του, οι δε εχθροί του ήθελον ταπεινωΟή είς τρόπον 
ώστε νά όιασκεοασθώσίν όλαι αί παρ’ αύτών γινόμεναι 
κατηγοριαι κατ’ αύτοΰ.

Οί ο=. Λακεδαιμόνιοι, επιΟυμοϋντες ν’ άπομακρύνωσι 
τον Περίκλεχ εκ τών Αθηνών, οιοτι ήλπιζον, άτοβλη- 
Οέντος τουτου, ότι ήθελον εΰρει μα?'.ακωτέρους καί εύ- 
πειΟες-έρους τούς Αθηναίους, έζήτησαν παρ’ αύτών νά 
έκβάλωσι τής πολεως τόάγος (ήτοι τήν ώςμιαράν ένεκα 
παρανομου τίνος πραξεως Οεωρουμένην γενεάν) έλπίζον- 
τες μέ τοϋτο νά έξωσθή καί ό Περικλής διότι μητρόθεν 
άνήκεν εις τήν γενεάν ταύτην. Ά λ λ ’ ή αίτησις αΰτη 
-ών Λακεοαιμονιων έπεφερεν όλως εναντίον αποτέλε
σμα. Π  έκ μέρους τών πολεμίων κατά τοϋ Περι
κλεούς καταορομή ένεπνευσεν είς τούς πολίτας πλειο- 
τεραν πίστιν και τιμήν πρός αύτόν, διότι ένόησαν κα
λώς o n  ct Λακεδαιμόνιοι ένεργοΰν ταΰτα άπό οόβον 
καί μίσος κατ’ αύτοΰ. Ό  δέ Περικλής πρός πλειοτέ- 
ραν έτι ασφάλειαν καί αποφυγήν τοΰ έκ τής δ/αβολής 
*ινούνου προεΐπεν είς τούς Αθηναίους ότι άν ό Ά ρ χ ί-



οαμος. λόγω τής ίοιαιτερας πρός αύτόν φιλίας, οεν 
καύση τοΰς αγρούς καί τάς έπαΰλεχς του, παραχωριΐ 
ταύτας εΐς τήν πόλιν.

Ο; Λακεδαιμόνιοι δέ, είσβαλόντες εΐς τήν Α ττικήν 
έπροχώρησαν μέχρι τών Άχαρνών, όπου καί έστρα- 
τοπέοευσαν, καύσαντες όλα τά χατά τόν το π ο ν  τής 
οιαβάσεως αύτών γεωργικά εργα. ίΐλπίί,ον οε ότι οί 
’Αθηναίοι, μή ύποφέροντες τήν καταστροφήν ταύτην 
ήΟελον έξέλθει είς μάχην. Ά λ λ ’ ό Περικλής μή νο- 
μίζων καλόν νά συνάψη μάχην πρός εξήκοντα χ ιλ ιά 
δας όπλίτας, όσοι ήσαν οί πρώτοι είσβαλοντες J Γε/>.ο- 
ποννήσιοι καί Βοιωτοί, καί κατ απραίνω ν τούς πολίτας 
όσοι ήΟελον τήν μάχην καί έλυποδντο οιά τάς κατα- 
οτροφάς· « Τά δένδρα, ειπεν, όταν κοπώσι, γίνωνται 
πάλιν όγλίγωρα, άλλ’ ανθρώπους οεν είναι εύκολον 
νά εΰρωμεν όταν ουτοι άπολεσθώσι. « 31 όλας οέ τάς 
προτροπάς τών φίλων του, μ’ όλας τάς κατακρίνεις 
τών εχθρών του, καί μ’ ολα τά σκώμματα τών κατα- 
γελώντων τήν στρατηγίαν αύτοϋ ώς ανανορον, αύτός 
ένέμεινε πάντοτε εΐς τάς ιδίας του και άπεφυγε τήν 
μάχην, εως ου οι πολέμιοι άνεχώρησαν άπό τήν Α τ
τικήν. Έπεμψεν όμως έν τώ μεταξύ στόλον κατά 
τών ΙΙελοποννησίων, άναΟείς είς άλλον τήν στρατηγίαν, 
διότι έθεώρει άναγκαίαν }τήν κατά τήν πόλιν οιαμονήν 
του ένεκα τών περιστάσεων.

Επειδή όμχς οί πολιται έπαΟον άπό τά δεινά τοΰ 
πολέμου, ό ΙΙερι/λής' Οίλων ν’ άνακουφίση αύτούς 
διένειμε χρήματα, καί τούς κατεγραφεν εις Οιανομήν 
γαιών, διότι έξώΐας τούς Αΐγινήτας διαμοίρασε τάς 
γαίας αύτών είς τού; λχβάτ;* ; οιά κλήρου τόδικαιω-

μα τοϋτο Αθηναίους. ’Επαρηγοροϋντο οέ όπωσοΰν και 
έξ όσων δεινών επαθον οί πολέμιοι· διότι ό μέν στόλος 
έλεηλάτησε πολλά ς κώμας καί μικράς πόλεις, αύτός 
δε έχστρατεύσας είς τήν Μεγαρικήν διά ξηρας, έπε- 
φερε πανταχοϋ φθοράν καί καταστροφήν. Τό μέτρον 
τοΰτο τής αμοιβαίας καταστροφής εμελλε ν’ άναγκάση 
άμφότερα τά μέρη νά έλΟωσιν είς ταχείαν διάλυσιν 
τών οιενέξ-.ων, ώς ένόμιζεν ό Περικλής, άλλά δυστυ- 
χώς, ή έπισυμβασα είς τήν πόλιν δεινή νόσος, ήτις 
κατέστρεψε τό μεγαλήτερον μέρος τών έν ηλικία 
άνδρών, έγέννησε δυσαρέσκειαν κατά τοϋ ΙΙερικλέοΰς* 
διότι όλα τά έκ τής άσθενείας δεινά άπεδόθησαν εΐς 
αύτόν, όστις εΤχε διατάξει νά συσσωρευθώσιν εΐς τήν 
πόλιν όλοι οί κατοικοϋντες έξω είς τά χωρία καί τάς 
έξοχάς, καί νά διαμείνωσιν έν ώρα θέρους είς μικράς 
καί πνιγηράς κατοικίας, άσθ.νοϋντες καί καταστρεφό- 
μενοι άλληλοδιαδόχως, χωρίς νά κατασταθώσι χρήσι
μοι, είς ούδέν.

θελων οε ό Ιίερικλής άφ’ ενός μέν νά έπιφέρη θε
ραπείαν τινά είς τά δεινά ταϋτα, άφ’έτ·έρου δέ νά προξε- 
νηση βλάβην είς τούς πολεμίους, ήτοίμασεν έκατόν 
πεντήκοντα πλοία, είς τά όποΐα έπιβιβάσας πολλούς 
όπλιτας καί ιππείς, άνεχώρησεν είς έκστρατείαν, άλλά 
ουστυχώς, αί έλπιδες τών πολιτών καί ό φόβος τών
πολεμίων υπήρξαν πολύ ανώτερα τών κατά τ·τν έκ- 

, ,  * % 
στρατειαν ταυτην πολεμικών πράξεων· διότι ή νόσος,
γενομένη μεγαλητερα είς τόν στρατόν, καί μεταδιδο-
μένη είς άπαντας, ώς καί είς τούς οπωσδήποτε πλη-”
σιάζοντας είς αύτόν, τοσοΰτον άπήλπισε καί έ δ': έθισε
τούς ’Αθηναίους, ώστε όλαι αί πρός παρηγοριάν καί



ένθάρ(5υνσιν αύτών προσπάθειαι τοΰ Περικλεούς άπέ- 
βησαν μάταιαι. Ή  δέ αγανάκτησές τών ’Αθηναίων 
προε'βη ώστε νά άφαιρέσωσι τήν στρατηγίαν άπό τόν 
ΙΙερικλέα, καί νά άποφασίσωσι χρηματικήν ποινήν 
κατ’ αύτοΰ.

’Αλλά τά μέν πολιτικά δυστυχήματα τοΰ ΙΙερι- 
κλε'ους, άν καί δέν ήσαν εύκαταφρόνητα, έμελλον όγλί- 
γωρα νά μετριασθώσιν ή καί νά παύσωσιν όλοτελώς* 
τά οικιακά του δμως πάθη ήσαν καί μεγάλα καί άνε- 
πίδεκτα θεραπείας· διότι ό μέν πρωτότοκος υιός αύτοΰ 
Εάνθιππος, έπιθυμών νά έξοδεύη πλειότερα τών δσα 
παρεδέχετο ή οικονομία τοΰ πατρός του, έδανείσθ/] 
παρά τίνος τών φίλων του χρήματα. Έπειδή δέ ό 
Περικλής δέν ήθέλησε νά άναγνωρίση καί άποοώση 
ταΰτα, ό υιός αύτοϋ δυσαρεστηΟείς καί άγανακτήσας 
διέδιδε πολλάς κατηγορίας κατ’ αύτοΰ, καί διέμεινεδια- 
τηρών τήν κατ’ αύτοΰ εχθραν μέχρι της τελευτής του, 
συμβάσης κατά τήν έποχήν τής νόσου, δτε καί οί πλειό- 
τεροι τών φίλων του καί οί πλησιέστεροι τών συγγενών 
του άπέθανονάλλ’δλα τά δυστυχήματα ταΰτα τά ύπέ- 
φερε μέ τήν συνήθη του γενναιότητα καί άταραξίαν 
δταν δμως, άποθανόντος καί τοϋ τελευταίου έκ τών 
γνησίων τέκνων του, όνομαζομένου Παράλου, προσήλ- 
θε νά προσφέρη αύτώ στέφανον άνθέων, δέν ήδυνήΟη, 
μ ’ δλας τάς προσπαθείας του, νά διατηρήση τήν συ
νήθη του μεγαλοψυχίαν, δταν ερριψεν επ’ αύτοϋ τό 
βλέμμα του, άλλ’ έξέπεσεν είς κλαυθμούς καί δά
κρυα, δπερ ποτέ καθ’ δλην τήν οιάρκειαν τοϋ βίου του 
δέν έπραξε·

Δέν παρήλθε πολύς καιρός καί οί ’Αθηναίοι, άφοΰ

έοοκίμασα·/ διαφόρους στρατηγούς καί ρήτορας, καί ει- 
δον δτι ούδείς εΐχεν άνάλογον τής σημαντικότητος 
τών περιστάσεων βαρύτητα, καί άξίωμα πρός τοιαύτην 
άρχήν, έπόθησαν πάλιν τόν ΙΙερικλέα, καί παρεκάλουν 
αύθις αύτόν πρό τό βήμα καί τήν στρατηγίαν. Ά λ λ ’ 
ουτος έμενεν έν τη οικία του ένεκα τοϋ πένθους καί 
τής λύπης του έως ου, πεισθεΐς άπό τόν Άλκιβιάδην 
καί τούς λοιπούς φίλους του, είσήλθε πάλιν είς τά 
πολιτικά πράγματα καί έδέχθη τήν στρατηγίαν. ’Αλλά 
κατά τήν στρατηγίαν ταύτην ούδεμία άξιοσημείωτος 
πράξις άναφέρεταί, είμή δτι έζήτησε παρά τοϋ δήμου 
νά λυθη όπερί τών νόθων νόμος, τόν όποιον αύτός ό 
’ίδιος είχεν ενεργήσει μετ’ επιμονής πρότερον. Μολο
νότι δέ ένεκα τοϋ νόμου τούτου συνέδησαν άλλοτε με- 
γάλαι διενέξεις καί έπήλθον όχι μικρά δυστυχήματα, 
διότι πέντε χιλιάδες σχεδόν άνδρες, άποδειχθέντες ώς 
νόθοι, έπωλήθησαν, ό δήμος τών ’Αθηναίων καμφθείς 
άπό τήν περί τά τέκνα δυστυχίαν τοϋ Περικλεούς πα- 
ρεδέχθη τήν μεταβολήν τοϋνόμου, καί έσυγχώρησε νά 
καταγραφή ώς γνήσιος ό νόθος υιός αύτοϋ όνομα- 
σθείς καί αύτός μέ τό ίδιον τοϋ πατρός όνομα. 
Έφάνη δέ δτι έτιμωρήθη ό Περικλής διά τήν υπερο
ψίαν καί μεγαλαυχίαν, ήν έδειξεν έπί τής έςελέγξεως 
τών νόθων, άναγκασΟείς τρόπον τινά νά άκυρώση νό
μον, τόν όποιον αύτός ό ίδιος ένήργησε μέ τοσαύτην 
επιμονήν άλλοτε.

Ά λ λ ’ ή νόσος έπήλθε τέλος καί εις τόν ίδιον Πε- 
ρικλέα, όχι δμως όξεία ώς είς πολλούς άλλους, άλλά 
κατ’ όλίγον καί βραδέως έσυρεν αύτόν πρός τόν θά
νατον, Ητον δέ περί τά τέλη τοΰ βίου του, δταν οι



φίλοι καί οί οικείο: του, καθήμενοι περί αυτόν, άπηρίθ- 
μουν τάς νίκα; του καί όσ α τρόπαια κατά τάς δια
φόρους έκστρατείας του έστησε, νομίζοντες ότι εΐ- 
χον έκλείψει αι αισθήσεις του. Ά λ λ ’ αύτός άκού- 
σας πάντα ταΰτα, άνεφώνησεν· β Ένθυμεΐσθε καί άνα- 
φέρετε πράγματα, τά όποΐα πολλάκις είναι έργον της 
τύχης, καί άπεο πολλοί άλλοι στρατηγοί έπραξαν τά 
κάλλιστον όμως καί μέγιστο-; δέν τό λέγετε, ότι ούδείς 
τών Αθηναίων έφόρεσε δι’ έμέ μέλαν ένδυμα.»

Ή  επιείκεια, ή πραότης καί ή μεγαλοφροσύνη τοϋ 
άνδρός τούτου έγνωρίσθη μετά τόν θάνατόν του· διότι 
όσοι, ζώντος αύτοϋ, έβαρύνοντο τήν δύναμιν του, ώς 
έπισκοτίζουσαν αύτούς, άμα ουτος έξέλειπε, καί ήλθον 
είς δοκιμασίαν άλλων δημαγωγών, ώμολόγουν ότι 
ούδείς ήτο μετριώτερος έν ύπερηφανεία , καί σε
μνότερος έν πραότητι. Ή  δέ έπίφθονος δύναμις, ,

τήν όποιαν ώνόμαζον πρότερον μοναρχίαν καί τυραν
νίαν, ύπήρξε στήριγμα καί σωτηρία της πολιτείας. 
Τόση κακία ύπήρχε τότε είς τά πράγματα, καί τόση 
κλίσις πρός αύτήν, ώστε μόλις αύτός ήδύνατο νά τήν 
καταστήση άσθενή καί ταπεινήν, καί νά μήν άφήση 
νά κατασταθη ή εξουσία άφόρητος δι1 αύτης.

Έ κ  τοϋ περί νόμων Συγγράμματος τοϋ
Α. Κ.. ΗΑΙΙΠΑΖΑΦΙΡΟΠΟΥΛΟΪ
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ΕΚ.ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΤ Π'. ΝΟΜΟΥ, ΠΕΡΙ ΧΟΓΙ1- 

ΓΙ1ΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜ Μ ΑΤΟΣ Γ1ΙΣ 

ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΟΝ.

Ό  ΙΓ. Νόμος οιέταξεν όρθώς, ϊνα οοθή δωρεά είς

έκαστον γεωργόν, εν στρέμμα γης διά νά τό νέμεται 
καί καρποϋται, όπως βούλεται, άνευ φορολογίας, τό δέ 
προκείμενον διάταγμα της 3 .  Αύγουστου 1 8 5 0 ,  α ν α 

φέρει διαφόρους διασαφήσεις τοϋ νόμου, άλλ’ώς παρε- 
τηρήθη μέχρι τοϋοε, ούδείς νόμος, ούδέν διάταγμα, δύ- 
ναται είς τήν Ελλάδα νά έκτελεσθη, διότι περικαλύ
πτεται άπό τόσους τύπους, τόσα έξοδα καί τόσην πλο
κήν, ώστε δύναται τα ς τις νά εί’πη, ότι οί νόμοι καί τά 
διατάγματα τά πρός ώφέλειαν τοΰ λαοΰ έκδοθέντα, 
είσί σκιά τις  καί ούδέν έτερον.

Ώ ς  γνωρίζομεν, τό διάταγμα τοϋτο, καί κατά συνέ
πειαν και ό IT. νόμος, δέν έπραγματοποιήθησαν είσέτι 
μολονότι παρήλθον τέσσαρα περίπου έτη, καί ούτε θέ
λει ποτε πραγματοποιηθούν, ένόσω ύπάρχει είς ένέρ- 
γειαν τό έν ισχύ!; της φορολογίας σύστημα, καί 
ένόσω ή Κυβέρνησις έπιμένει νά περιποιηται τόν 
λαόν, ώς τόν περιποιείται. Πολλοί γεωργοί, καθ’ έ
καστον έτος, αναγκάζονται ν’ άναφερθώσιν είς τάς 
οιοικητικάς καί οίκονομικάς άρχάς, κατά τών ενοι
κιαστών, ο’.τινες δέν λαμβάνουν ύπ’ όψιν τό διά
ταγμα τοϋτο και τόν Π \  Νόμον, διότι βλάπτουν τά 
συμφέροντα, των, αίτοΰντες ϊνα μή φορολογηθη τό ενΐ 
στρέμμα, όπερ ή Κυβέρνησις τοΐς παρεχώρησε κα 
όπερ μετεσχημάτισάν τινες είς χαριέστατον κήπον, καί 
όμως τόν άί ρ χ  πλήττουν, διότι ούοένν ένεργεΐται* όθεν 
αναγκάζονται νά πληρονωσι τά όαειλόμενον καί νά 
φορολογώνται καί μέ τό έξοδευόμενον χαρτόσημον καί 
μέ πληρωμήν συντάξεων τών άναοορών. Ιίολλοί γεωρ
γοί πολλάκις έζήτησαν νά έφαρμοσθώσιν αί διατάξεις 
τοϋ προκειμένου νόμου καί διατάγματος καί μάλιστα



εκείνο! τών άρθρων 1. 2. 7. 8 . καί 10. άλλ’ είσετί 
οέν είσηκούσΟησαν, καί κύριος γινώσκει, έω ; πότε θέ
λουν είσακουσθη, δθεν έκ τούτων ώφελούμενοι οί ένοι- 
κιασταί, καταπιέζουν τούς γεωργούς, πολύ χείρον ή πριν 
τ^ ς έκδόσεως τοΰ δ ιατάγματος τούτου καί τοΰ Νόμου.

Έ κ  πρώτης μελέτης τοΰ προκειμένου δ ιατάγματος, 
έκαστος άποοεΐ, άναλογιζόμενος τό πολυσύνθετον κα: 
τό  δυσεφάρμοστον αύτοΰ, καί βεβαίως, άφοΰ Οέττει είς 
ενέργειαν όλας τάς δημοτικάς, διοικητικάς καί οίκο- 
νομικάς άρχάς διά τόσην μικράν παραχώρησιν, άφοΰ 
απαιτεί τόσην ένέργειαν, τόσα έγγραφα, τόσους κό
πους, τόσας αιτήσεις, ενστάσεις, καταμετρήσεις καί 
τόσην εργασίαν, δέν εχει δίκαιον πας τ ις  νά είπη, δτ5. 
τό προκείμενον διάταγμα έποιήΟη πρός περίγελων· 
μάλλον τών γεω ργώ ν, ή πρός βοήθειαν·, Πας τ ις  δύνα- 
τα ι νά γίνη Νομοθέτης, άλλά τό νομοθετεΐν εχει οια- 
φόρους δυνάμεις, αϊτινες άποκαλύπτουν καί νοΰν, κρι- 
σιν καί πείραν, άλλά καί άφροσύνην, άκρισίαν καί ά- 
πειρ ίαν λυπούμεΟα δε καθότι ένταΰΟα βίαζόμεΟα νά 
ειπωμεν δτι ό Νομοθέτης τοΰ προκειμένου Διαταγμα- 
τος δέν ώδηγήΟη άπό νοΰν καί φρόνησίν, άλλ ουτε 
άπό πείραν καί βεβαίως, κατοικών τ ις  έν τώ  μέσω 
της πολυκυμάντου πόλεως τών ’Αθηνών καί ούδέν άλλα 
καΟεκάστην πράττων, ή νά τρώγη καί πίνη ή ν’ άπέρ- 
χετα ι είς τό γραφεΐόν του καί νά συναναστρέφεται, νά 
χαρτοπαίζη καί νά κοιμάται άμερίμνως, ή και νά με
λετά  ένίοτε τ ’ άψυχα βιβλία, καί νά μεταφράζη δια
τά γμ ατα  καί νόμους ξένω; εθνών, οιτινες ποσώς οεν 
δύνανται νά έφαρμοσΟώσιν είς τήν Ε λλ ά δα , και τους 
όποιους περιπλέκει έτι μάλλον, Οέλων ποΰ καί ποΰ νά

τούς μεταποιή κατά τήν δρεξι'ν του, καί ουδέποτε κατά 
τάς άνάγκας τοΰ λαοΰ, πώ ς δύναται ν’ άποκτήση π ε ί
ραν, άφοΰ μαλιστα οεν καταδέχεται νά έρωτήση καί 
άλλους, και μαλιστα τους έπιστημονικώς καί πρακτι- 
κ ώ , είοημονας τοΰ άντικειμενου, όπερ πρόκειται νά 
νομοΟετήση, άφοΰ νομίζη αγενές νά συνομιλήση μέ 
χωρικούς, ή βζναύσους τεχν ίτα ς , νά περιέλθη χω ρία 
καί νά κατοίκηση καί συμφάγη μάλιστα μέ γεω ργούς; 
Ό  Μ έγας Π έτρος, ό άναμορφωτής τών ‘Ρώσσων, έγέ- 
νετο άληθώς Μ έγας αύτοκράτωρ, συγχρόνως καί Μ έ
γ α ς  Νομοθέτης, οιοτι πρώτον έσυγκοινώνησε μέ γεωρ
γούς, με τεχν ίτας, μ επιστήμονας καί μέ παντός 
άλλου είδους διαφόρων εθνών ανθρώπους, καί ειτα 
έγενετο Νομοθέτης τοΰ έθνους του, δπερ έμεγάλυνε 
καί έδόξασεν. Ούτω καί υμείς, ΝομοΟέτα: της Ε λ 
λάδος, έαν Οελετε νά δοξάσετε εαυτούς καί τό έθνος 
σα ς, πρεπε! νά καταόεχΟήτε νά συναναστραφητε, 
ούχί μονον με τον μεγάλον λεγόμενον κόσμον, 
άλλά καί με όλας τάς τάξεις τών πολιτών, οιτινες 
θέλουν σάς φωτίσει είς πολλά, τά όπ.οΐα ούτε κατ’δναρ 
3Cotv ειοοtTSj xctt εαν ό vojjloOsttj^ τ ο Ο  τυερε οΰ ό
λόγος ύιαταγματος ειγε τήν τοιαύτην τύχην καί Οέ- 
λησιν, ήθελε ποιήσει αύτό ούτω πηγήν ευτυχίας καί 
άνακουφισεως τών όυστυχών γεωργών, οιτινες έφΟα- 
σαν ηόη εις τήν άθλιεστέραν κατάσταην.

Καθ’ ημάς, έάν ή Κυβέρνησις έπιΟυμη τήν εφαρμο
γήν τοΰ Η  . Νομού, πρεπει νά έξαφανιση τό προκείμε
νον διάταγμα καί τό μεταβάλη άλλως· επειδή δέ έκρί- 
ναμεν δίκαιον νά έξετάσωμεν τούς νόμους καί τά δια- 
τάγματά  μας, δσον μάς συγχωρούν ο: δυνάμεις μας,



δ ε ν  νομίζομεν άπω σ κ ο π ο ΰ ,  έάν παραθέσωμεν καί τήν 
μεταβολήν, ήν κρίνομεν κατάλληλον, πιστεύοντες ότι 
έκτελοΰμεν έργον ίερόν κα: ώφέλιμον τη πατρίδι.

Είπομεν πολλά χοΰ, καί θέλομεν άλλαχοΰ εξακο
λουθήσει νά είπωμεν, ότι οί Δήμαρχοι, ώς οί δημοτικοί 
νόμοι ύφίστανται,είναι οί λυμεώνες της κοινωνίας μας, 
όθεν είναι άδύνατον νά ένεργήσωσι τόν νόμον τοΰτον, άν 
καί ή Κυβέρνησις δέν θέση τήν μεγίστην προσοχήν· διά 
τοΰτο πρέπει, διά τοΰ νέου διατάγματος, νά διορισθη 
εις έκαστον δήμον ειδική τ ις  επιτροπή, άνεξάοτητος 
τών δημαρχικών επεμβάσεων, είτε άπό χωρικούς, είτε 
άπό πολίτας, φρονίμους όμως, αγαθούς και άπαθεΐς, 
οιτινες απερχόμενοι εις όλα τά χωρία αυτοπροσώπως 
νά προσκαλέσωσι τούς γεωργούς καϊ νά τούς έρωτή- 
σωσι διά νά έκφρασθώσιν ιδιαιτέρως έκαστος, περί 
τοΰ άγροΰ ή γηπέδου τοΰ ένός στρέμματος, όπερ επι
θυμεί ν’άποκτήση έντός ή εκτός τοΰ Δήμου των, τοΰτο 
δέ, έάν δέν παραδεχθη ή διανομή της γή ς , ή τ ις  θέλε: 
καταστήσει τό διάταγμα τοΰτο π ερ ιττό ν  ή προφορική 
αύτη έκφρασις ένός έκάστου νά καταχωρήται εύθύς 
είς έπί τούτω πεποιημένον βιβλίον, τό όποιον μετά τό 
πέρας τής διαγραφής, καί έντός ρητής προθεσμίας, νά 
στέληται πρός τήν Νομαρχίαν. Ό  Νομάρχης παραγ- 
γέλ λ ε ι τόν Έφορον, ίνχ άπέλθ/; μετά τοΰ Γεωγράφου 
καί τών έπιτροτ^ών, έντός ;5ητοΰ χρόνου, είς τά χωρία 
καί καταμετρήσω^: τά γήπεδα, άπερ εύθύς νά παρα· 
δώσωσιν πρός τούς γεωργούς, μέ ρητώς εκπεφρασμένα 
όρια, γεγραμμένα είς έγγραφον παραχωρητήοιον, σύν
τομον καί περιεκτικόν τών ιδιωμάτων τοΰ παραχωρου- 
μένου, τοϋ όποιου τό /τρωτοτυπον είς τχκτικά  πρώτο-

ΜΓ.λλα, εις βιολιά συρραμενα, νά παρακατατίθενται 
είς τό 1 ραφεΐον τή ς Εφοριχς, άν αι Έφορίαι ύπαρςω- 
σιν, άλλω ς είς τό τής Νομαρχίας. Τούτων οέ γενομέ- 
νων και ό Π '. Νόμος ένεργεΐται, καί οί γεω ργοί σώ
ζονται πολλών πειρατηρίων, καί οί ένοικιασταί οέν δύ- 
νανται νά βασανίζωσι καί άδικώσι τούς γεωργούς.

ΠΚΡΙ ΦΑΛΑΓΓΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΩΝ.

(έ* τον ούτον).

Διά τοΰ άπό 2 0  Μαίου 1834 δ ιατάγματος, ή τότε 
κυβέρνησις έβουλήθη άξιως έαυτής νά περίθαλψη καί 
βραβεύση τούς άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς καί 
στρατιώ τας καί ναύτας τοΰ στρατοΰ τής ξηρας και 
τής θαλασσής, τούς ύπερ πατρίδος άγωνισθέντας, 
προς οε και τάς χήρας αύτών καί ορφανά, διά ν1 άπο- 
,οειξη ότι σέβεται τά δικαιώματα τών άγωνιστών. Ε ίς 
τό διάταγμα τοΰτο άποφασίζονται τά έξης σπουδαιό
τατα συμφέροντα τών στρατιωτικών καί ναυτικών, 
ο/;λαοή όλων σχεοόν τών έλλήνων, καθότι τ ις  τών Ελ
λήνων δέν έπολέμησε κατά γην τε καί θάλασσαν ύπέρ 
■ άν-ξαρτησίας του 1. Δωρεά γ ή ;  καλλιεργησίμου 
εθνικής, άναλόγως τής θέσεως τοΰ ζώντος, ή άποθα- 
νοντος στρατιωτικού, άξίας δραχμών 1 2 0 0 — 7 0 0 0  είς 
καρποφόρον χώραν, κατ’ έγκρισιν τής κυβερνήσεως· 2. 
οωρεά επίσης ούω στρεμμάτων γή ς , ρρός κατασκευήν 
οικου καί φύτευσιν κήπου· ή δωρεά όμως αΰτη άφαι- 
ρείται, είς τούς άποκατασταθέντας άξιωματικούς όρι- 
σμένως είς δήμον τινά καί έχοντας όποιανοήποτε ιδιο
κτησίαν, δύνανται όμως ούτοι νά λάβωσιν ένταϋθα, 
την δωρηθεΐ;αν άλλην γην. ;3. Αί γαΐαι αυται θέλουν



χρησιμεύσει άποκλειστικώς πρός στερέωσιν καί αύ- 
ξησιν της οικιακής των άποκαταστάσεως, oOtv θέλουν 
καλλιεργεΐσθαι, δέν θέλουν έκποιεΐσθαι, ή δίοεσθαι πρός 
έμφύτευσιν, ή έπιβαρύνεσθαι μέ οίαδήποτε βάρη, καί 

θέλουν φορολογεΐσθαι μέ τέσσαρα μόνον τοΐς 0 )0 κ α τ ’έ- 
τος. 4. Έ άν οί νέοι κύριοι παραμελήσωσι τήν καλλιέρ
γειαν, θέλουν καλλιεργεΐσθαι παρά τοϋ δήμου, εις βά
ρος και oif εξόδων αυτών. 5 . Οί κύριοι ύποχρεοΰνται 
νά φυτεύσωσι κατά διαδοχήν τάς γα ίας των, μέ διά
φορα όπωροφόρα δένδρα, άλλως καί τοϋτο θέλει γίνε- 
οθαί παρά τών δήμων, δι’ έξόδων τών αμελούνταν 
G. Θέλει δοθη καί χρηματική τ ις  χορήγησις είς τούς 
πτω χούς στρατιωτικούς, δι1 έξοδα τής πρώτης άποκα- 
ταστάσεως, χάριν τής οποίας, τοΐς άφίεται καί τό ά- 
πλοϋν δέκατον, κατά τά δύω πρώτα έτη τής παραχω - 
ρήσεως, κα; ό ετήσιος φόρος, κατά τά  τρία πρώτα έτη 
καί 7 . Τό ύπουργεΐον τών εσωτερικών θέλει άμέσως 
αρχίσει τά ς έργασίας τής καταμετρήσεως, καί άκο
λούθως καί τής παραδόσεως.

Τό διάταγμα τοΰτο άφορα ιδίως τούς πτω χούς ς-ρατι- 
ωτικούς, άλλ’ ώς είς πάντας είναι γνωστόν, όλοι σχεδόν 
οί έλληνες, άπολέσαντες τήν μικράν αύτών περιουσίαν, 
άποκατεστάθησαν ούτως πτω χοί καί έπομένως αύτό, 
καθ’ ήμας, είναι γενικόν, πλήν διά τούς άξιωματικούς* 
διότι κατά τό άρθρον, 2. άπαιτεΐται ούτοι νά ήναι γε- 
γραμμένοι είς τά Μητρώα, ένώ διά τ ;ύ ς  στρατιώ τας, 
ναύτας καί ύπαξιωματικούς άπαιτεΐται πιστοποιητικό'/ 
περί τοϋ ότι έπολέμησαν ύπερ πατρίδος* βλέπομεν δέ 
έξ αύτοϋ, ότι ή κυβέρνησις ήθέλησεν άφ’ ενός, νά 
βραβεύση τούς παθόντας, καί άφ’ ετέρου νά ώφελήση

καί τό δημόσιον ταμεΐον, διά τής κ α τ’ ετος σπουδαίας 
καί^ δραστήριου χαλλιεργείας καί διά τής φυτεύσέως 
δένδρων όθενεΐς τάς ψυχάς τών Ε λλήνω ν ^διαμένει 
ή πρός τήν άντιβασιλείαν καί πρός τούς τότε ύπουρ- 
γούς εύγνωμοσύνη, όταν άναγινώσκωσι τό δ ιάταγμα 
τούτο, δπερ δυστυχώς, δέν έπρβγματοποιήθη, πρός 
βλάβην και τοϋ λαοϋ καί τής κυβερνήσεως, χ  ένεκεν 
ήμών τών ίδιων, τών έριζόντων καί φθονούντών παν 
καλόν.

Διά τοϋ άπό 1 ίανουαριου 183S νόμου, περί παρα- 
χωρήσεως εθνικών γαιών εΐς τούς φ αλαγγίτας, άπο- 
δεικνύεται έτι μάλλον πατρικωτέρα ή κυβέρνησις- 1. 
διότι έξέτεινε τό άνω διάταγμα γενικώς καί εΐς όλους 
τούς αξιωματικούς τούς είς ενέργειαν, 2. Διότι τό πο- 
σόν τών άξιωματικών, τά περιοριζόμενον μέχρι τών 
70 0 0  δραχμών, ηύξησε μέχρι τών 8400  καί έτι πρός 
διά τούς λαμβάνοντας μισθόν, μείζονα τών 140 δραχ. 
κατά μήνα, καί έπομένως έσυγχώρησε νά λάβωσι κα: 
περισσοτέρας γαιας. 3 . Δ ι’ έκαστον φαλαγγίτην, έσυγ- 

άν0^ ^  ^ τ ω σ ι ς  καί νά δοθή γραμμάτιον 
δι ού δύναται ν’ άγ^ράση κτήματα άίιαθετα, όπου 
βούλεται, και 4. Διότι τοΐς δίδεται καί ενός έτους μισθός 
εις 24 μηνιαίας ίσας δόσεις, όν δύνανται νά καταβά- 
λωσι, πρός άγοράν καί άλλων κτημάτων.

Ως έξαγεται επίσης, έκ τών άπό 4 Μαρτίου 1838. 
καί 18 Οβρίου 1S 4 1 διαταγμάτων, περί πληρωμής, διά ’ 
πιστωτικών γραμματίω ν, τώ ν ’ παρά τών φ αλαγγι- 
■ ών άγορασθεντων έΟ'/ικών φθαρτών κτημάτων καί 

γαιών, κλ. ή κυβέρνησις έσυγχώρησε, πατρ ίκώτερον 
τι φερομένη, ινα οί άγοράσαντες κ τή μ α τα  έθν κά



και γα ίας, άξιωματικοί τής φάλαγκος πληρώσωσι το 
αντίτιμο», καθ’ όσον 5έν έξωρλήΟ/] έτ-, διά π ιστω 
τικών φαλαγγιτικώ ν γραμματίω ν, ή νά συμψηφΐζώσι 
τήν τιμήν της αγοράς μέ τήν αξίαν ιών αύτών γρ α μ 

ματίων. ' vg V ν Λ  νΛη«'θώφθ0ϋ 3νυθ VfcUT*
Τοιαΰτα ένομοθετήσατο ή κυβέρνησις, άλλά τ ις ή λ -

π ιζε , τ ις  έφαντάζετο, νά ναυάγήσωσιν άπό απραξίαν, 
έν πλήρει νηνεμία αί Οεΐαι αληθώς αΰται διατάξεις, 
καί νά φΟάσωσι, μετά τό σύνταγμα μά?αστα, εις τήν 
μάλλον έπίψογον αχρηστίαν, καί είς τήν σκληροτέραν 
αδικ ίαν; Είναι βέβαιον οτι πριν τής μεταβολής τή ς  3 
7βρίου 1843 πολλοί αξιωματικοί ελαβον γα ίας, απέ
ναντι γραμματίων καί άλλα γραμμάτια , άνευ γαιώ ν, 
ά λλ ’ οί ύπαξιωματικοΐ, οί στρατιώται καί ναϋται οεν 
ήδυνήθησαν νά 7νάβωσι τοιαύτας γα ίας, ή κτήματα , 
διότι ή έξουσία άκολούΟως μεταμεληθεΐσα, διά τό τό- 
σο-'» μέγα καλόν, ήρνήθη νά εκπλήρωσή, ό ,τι ένομοθε
τήσατο, ήρνήθη μάλιστα νά περιΟάλψη δεόντως τούς 
άληθεΐς άγω νιστάς καί περιωρίσθη νά έκτεινη τά δ ι
καιώματα καί νά βραβεύση μάλιστα  τινάς ισχυρούς 
φίλους τη*, διά γαιώ ν, τίτλω ν, βαθμών κλ. άνευ δι
καιωμάτων, χ ωρί ς  νά συλλογισθη, ότι ά^ικει τόν λαόν 
καί τό δημόσιον, καί τόν λαόν μέν, διότι δέν τώ Άοε ι 
μέρος, άφ’ ό,τι προσαπεκτήσατο, διά τοϋ πολέμου καί 
τών άπειρων θυσιών του, όπως άποκτα τά  πρός τό ι,ήν 
άναγκαΐα αύτοϋ καί τή ς οικογενείας του, καί οιοτι 
περιώρισε τά δικαιώματα αύτοϋ είς έλάχιστόν τι και 
τά έπεξέτεινε μόνον είς ευάριθμα τινά όντα άοίκα>ς* 
τό δημόσιον δέ, διότι, έάν κατά γράμμα ετίθεντο εις 
ενέργειαν τά διατάγματα ταΰτα, ή γή  ήθελε καλλιερ-

j -ΐσθαι εντελεστερον xat πληρωθή άπειρου δενδροφυ- 
τείας· διά δέ^τούτου ή κυβέρνησις ήθελεν ώφελεΐσθαι 
σ/]μ*ντικα. Α ς έρωτήσωμεν όμως τήν Κυβέρνησίν, 
οι άποκτήσαντες γην φ αλαγγΐτα ι, ή άλλοι διά γραμ 
ματίων, συνεμορφώθησαν μέ τά  ρηθέντα καί τά π α 
ραπλήσια αύτών διατάγματα-, καί άν δέν συνεμορφώθη
σαν, τίδιεπράξατο χ α τ ’ αύτών; Έ κ  πείρας γνωρίζομεν, 
δτι οι αποκτησαντες κτήματα καί μάλιστα γα ία ς  έκ 
γραμματίω ν, ούδέν διεπράξαντο επ’ αύτώ ν, ούτε δέ ή 
κυβέρνησις έφρόντισε ποτέ νά θέση είς ενέργειαν ό ,τ ι 
προαποφασίσατο* καί έντεϋθεν διότι απέραντα πεδία 
είναι άκαλλιέργητα καί αδενδρα, καί έντεϋθεν διότι τό 
Δημόσιόν ύστερεΐται σημαντικά κεφάλαια, ών εχει 
άνάγκην, έπιβάλλει φόρους έπί φόρων, ένώ δέν είχε 
τούτων άνάγκην, έάν ή γεω ργία  άνεπτύσσετο, όπως 
άπαιτείτο. Α ς έρωτήσωμεν Ιτ ι αύτήν, τ ί γίνονται 
^όσα Γραμματια μή έξαργυρωθέντα είσέτι εις γα ίας; 

Γνωρίζομεν δτι πολλά  τούτων σήπονται έν γωνία κιβω
τίων, ό’.ότι όέν συγχωρεΐται πλέον έκποίησις γα ιώ ν,πολ
λά τούτων πωλώνται διά μετρητών ‘καθ’ έκάστην μέ 
εκπεσμόν οΟ SO το ις 0 )0 , τά όποΐα άποκτώντες εύά- 
ριθμοι τινές τοκογλύφοι, συμψηφίζουν αύτά, δυνάμει 
τοϋ άπό 1S 9βρίου 1841 διατάγματος καί έντεϋθεν 
π ?οέρχονται τά εξής κακα. 1. Οί άποκτήσαντες αύτά 
φ αλαγγΐτα ι άντί 1 ,000  λόγου χάριν δραχμών είς γα ίας, . 
λαμβάνουν μετρητάς 2 0 0 — 5 00  τά ς όποιας φθείρουν 
"άχιστα  εις τάς άνάγ^ας των· έάν έλάμβανον γα ίας, 
ήθελον άποκτδ άρκετά κατ’ έτος έκ τοΰ εισοδήματος.
2. Οί άγοράζοντες αύτά έμποροι, τά συμψηφίζουν είς 
Τ«ί*ς, ας ελαβον κατά προικοδότησίν, ή άλλω ς κα:
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ούτως άπατοϋν τήν Κυβέρνησιν καί πληρούν, πολλών 
χρημάτων τό βαλάντιο ν των, οιοτι εάν ελαβον γαία.,, 
άξιας 5 ,000  δρ. λόγου χάριν, πληρόνουν εις τήν Κυ- 
βέρνησιν μόνον ύρ. 1 0 0 0 — 2500 ώστε ι,ημιοϋται σπου
δαίος τό Δημόσιον. 3. Οί άγοράζοντες γα ίας άπέ- 
ναντι τών φαλαγγιτικώ ν Γραμματίων δέν φροντίζουν 
ποσώς νά συμμορφωθώσι μέ τό άπο 20 Μαιου 1834 
Β. διάταγμα, ούτε δέ ή εξουσία ένήργησε ποτε τά  
κατ’ αυτών νομαθετηθέντα, έάν δέ μεταπωλήσωσιν αύ
τάς είς άλλους, τάς πωλοϋν μέ κέροος, εκατόν, ω , 
έγγ ισ τα , τοΐς έκατόν, τό όποιον έπρεπε νά ήναι κέρ
δος τοϋ δημοσίου· οϋτοι δέ επίσης δέν φροντίζουν νά 
έκτελέσωσιν ό,τι προαπεφασίσθη διά τών άνω δ ιαταγ
μάτω ν, καί οΰτω βαδίζομεν όλοι μας εις λαβύρινθον 
βορβορώδη, όστις γέννα καθ εκαστην χολερικάς ήΟι- 
κάς καί ύλικάς άσθενείας, αιτινες μας έφαρπαςουν 
καθ’ έκάστην καί μας Οανατόνουν άώρως. Τοιαύτη ή 
κατάστασίς έθνους, τοΰ όποιου αι κυβερνήσεις υπήρ
ξαν ύλικαί καί μάταιοι. Ά λ λ ’ έως πότε ή σκοτοδίνη 
αύτη θέλει μας κυριεύει; έως πότε Οελομεν ακολου
θεί τά διαβήματα λειτουργών, εχθρών τής πατρώ ος; 
Η  ένεστώσα Κυβέρνησις, πρέπει νά συμπλήρωσή, ό,τι 
κενόν άφησαν αί παρελθοΰσαι, τό δέ κενόν τοϋτο άπο- 
δεικνύει, ότι ή μή πραγματοποίησις καί τών προκει- 
μένων διαταγμάτων διέφθειρε καί έπτώ χυνε τόν λαόν, 
καί άδίκησε πάντας τοΰς πολεμήσαντας ύπερ πατρίοος, 
ότι είναι αίσχος μας, οί ξένοι ν,ομοθεται νά νομοθετή- 
σωσι τοιούτους αγαθούς νόμους υπέρ ξένων, καιημε'-·, 
οί εντόπιοι ν’ άΟετώμεν αύτούς και περιυβριζομεν, ότι 
ή μή ενέργεια τών άποφασισθεντων έμηϊενίσε τήν

γεωργίαν, έσμίκρυνε τό έμπόριον, έ/ολώβωσε τήν βιο- 
μηχβνίαν. Τ ίς δύναται νά είπη ότι ή γεωργία δέν 
ε-.ναι ή πρώτη πηγή τοϋ πλουτισμού; Διατί λοιπόν, 
ένώ τά  διατάγματα ταΰτα περί τοϋ Δημοσίου καί ίδιω- 
τικοϋ πλούτου έφρόντισαν, ot’ o καί έποιήθησαν, δέν 
πραγματοποιούνται; Δέν είναι αιώνιον αίσχος, νά 
βλέπωμεν σήμερον, τούς φ αλα γγίτα ς καί τούς άλλους 
άγωνιστάς έπαίτας, ή άγύρτας, κλέπτας, καί κακούς;
Δέν προσαποκτώμεν αιώνιον όνειδος, διότι διά της άθε- 
τήσεως τών διαταγμάτω ν τούτων, έπλουτίσαμεν ά το 
μα τινά καί έπτωχύναμαν ολόκληρον λαόν; Δέν έχει 
πας τ ις  δίκαιον ν’ άναθεματίζη πατριώτας τινάς, σφε- 
τερισθέντας τά  πλούτη τής Ε λ λά δο ς, καί μή φρον- 
τίσαντας διά τάς άληθεΐς άνάγκας τοΰ λαοϋ; Δέν βλέ
πει ή κυβέρνησις ότι αί παρελθοΰσαι έξουσίαι άναγκά- 
ζουν αύτήν, ένεκεν τών ύπαρχόντων νόμων, νά θυσιάζη 
κατ’ ετος, είς συντάξεις κ τλ . ήμισυ σχεδόν έκατομ- 
μύοιον δρ. όπερ ήδύνατο νά ώφεληθη, έάν έδιδεν άπαξ 
καί δια παντός είς έχοντας δικαιώματα συντάξεως, γά-  
ριν τών ύπέρ πατρςοος εκδουλεύσεων τω ν, γραμμάτια 
ή γα ία ς , άπό τάς όποιας ήδύναντο, τό μέν δημόσιον 
νά καρπωθή, διά τής καλλητέρας καλλιεργείας, ήμισυ 
έτι έκατομύριον δρ. οι δέ λαβόντες αύτά πολύ περισ
σότερον ή όσον λαμβάνουν σήμερον έκ τών συν- · 
τάξεων;. %

Ή  ένεστώσα Κυβέρνησις, ,άνέλαβε τήν διεύθυνσιν 
τής ΙΙολιτείας μας ε,ίς σοβαράς περιστάσεις, οφείλει 
λοιπόν νά έξοντώση παν ό,τι σοβαρωτέρας δύναται νά 
καταστήση αύτάς καί νά πραγματοποιήση τόν προκεί- 
μενον νόμον, διά τής διανομής τής γη ς , καθόσον, ώς
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εί'πομεν ανωτέρω, όλοι οί Έ λληνες έπολεμησάν, δθεν 
όλοι δικαιούνται ανταμοιβές καί καθόσον πρέπει πλέον 
ν’ άποδείξη, ότι οέν καταδέχεται ν' άκολουθή διαβή
ματα λειτουργών πεσόντων, οιτινες πολλά κατά τοΰ 
Ελληνικού λαοΰ έπραξαν.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΉΣΕΩΣ.

Συνέχεια (δρα φυλ. θ', σελί; 710). .

’Ά λλο όμως ό / ι  όλιγώτερον σπουδαΐον άντικείμενον 
υπάρχει, πώ ςνά προικοδοτήσωμεν τούς κατοίκους τών 
κοινοτήτων, όπου δέν ύπάρχουν εθνικά; γαΐαι. Όσον 
σπουδαΐον είναι τοΰτο, όσον ώφελιμώτεοον δύναται ν’ ά- 
ποβη, τόσον δυσκολώτερον παρίσταται, διότι όχι μό
νον ύπάρχουν αί δυσκολιαι αι προερχομεναι έκ τών θε
σμών, τών συνδεόντων τούς κατοίκους μέ τήν κοινό
τητα εΐς τήν όποιαν κατοικούν, τάς όποιας άνωτέρω 
έξεθέσαμεν, άλλ’ υπάρχει, πρό πάντων, τό αίσθημα 
της πρός τόν τόπον της γεννήσεως άγάπης, τό όποιον 
εΐς πολλούς κατάντα ακατανίκητος, Ύπάρχουν πα
ραδείγματα ότι πολλοί ο ρε ι ν ώ ν  καί αγόνων τόπων κά
τοικοι, άν καί περιηλθον πολλάς και μεγάλας έπικρα- 
τείας πολιτισμένων έθνών, άν καί έκατοίκηβαν έπί 
πολύ είς λαμπράς καί σημαντι/άς πόλεις της Ευρώ
πης, είς τά έσχάτα όμως τοΰ βιου των έπεθύμησαν νά 
έπανέλθωσιν εΐς τόν τόπον της γ 4ννήσεώς των, κα1. νά 
παραδώσωσιν έκεΐ τό πνεΰμα όπρυ και τό έλαοον. Πό
σον τό αίσθημα τοΰτο πρέπει νά Οεωρηθη βαθύτερα 
έντυπωμένον είς εκείνους, οιτινες έι,ησαν διαρκώς έντος 
τών κοινοτήτων των καί ποτέ δέν έξηλθον άπ’ αύτάς !

Άνάγκη λοιπόν νά πολεμήσωμεν καί νά θεραπεύσω- 
μεν όλα ταΰτα, διά νά κατορθώσωμεν τόν ακοπόν της 
μετοικίσεως.

Ά ν  δέ καί παρουσιάζονται μέγισται δυσκολία!, ά 
νάγκη όμως ή κυβέρνησις νά λάβη παν μέτρον συντεΐ- 
νον πρός επιτυχίαν, διότι ή ώφέλεια τής έκ τών ορει
νών καί άγονων τόπων μετοικίσεως είς ευφόρους έ
θνικάς πεδιάδας δέν άποβλέπει μόνον τούς μετοικίζον
τας, άλλά καί τό έθνος,τοΰ όποιου θέλουν αυξήσει αί πρό
σοδοι διά της μετοικήσεως ταύτης. Ά πό  τήν προικοδό- 
τησιν τών εις έθνικάς γαίας κατοικουσών οικογενειών, 
τό δημόσιον δέν θέλει εχει μεγάλας ώφελείας, διότι οί 
κατοικοϋντες ταύτας τάς καλλιεργούν, και ήδη, και 
πληρόνουσι φόρους· διαφορά θέλει εισθαι μόνον ή έκ 
τής βελτιώσεως. "Οταν όμως μετο-.κισθώσιν οικογέ
νεια». άπό ορεινούς καί άφόρους τόπους, όλη ή προερ- 
χομένη έκ τής μετοικήσεως ώφέλεια θέλει εισθαι νέα. Διά 
τοϋτο νομίζομεν ότι ή κυβέρνησις, πρός επιτυχίαν του 
μέτρου τούτου, πρέπει νά χορηγήση είς έκαστον τών 
μετοικιζομένων άνά πεντακοσίας δραχμάς διά νά κάμη 
κατοικίαν καί νά ^προμηθευθη σπόρους καί τά άναγ- 
καΐα γεωργικά εργαλεία.

Ενδέχεται νά ειπωσί τινες, ότι ή κυβέρνησις εύρι- 
σκομένη είς άνάγκας καί δυσκολίας πάντοτε δέν εινα ι 
είς θέσιν νά κάμη τοιοΰτον έξοδον. Άπαντώμεν ότι * 
μέτρον,’οΰτω συντεΐνον πρός αύξησή τών προσόδων,· 
όφείλει ή κυβέρνησις νά τό έν&γκαλισθη, όποιαδήποτε 
καί άν ήναι ή οικοδομική αύτής κατάστασις* άλλ’ 
ήμεΐς νομίζομεν ότι δέν θέλει απαντήσει τόσας δυσκο
λίας, όσας έκ πρώτης οψεως δύναται τις νά φαντασθη.



Τό σ/έδιον τής μετοικίσεως οέν είναι δυνατό* νά 
εκτελεσθί] οιά μιας, άλλά κατ’ όλίγον. Ά ν  ύποΟέσω- 
μεν ότι κατά πρώτον ή κυβέρνησις θέλει μετοικίσει 
πεντακοσίας οικογενείας, θέλει δι’ αύτάς χρειασθή πο
σόν 250,000 δραχμών. Ά λ λ ά  πεντακόσιαι οικογέ- 
νειαι, μετοικισθεισαι εις τήν νέαν κοινότητα, θέλουν όω- 
σει δι’ έγγειον φόρον ποσότητά τινα προϊόντων, θέλουν 
δώσει καί ετερον Τσον ποσόν διά δόσιν τής προικοοο- 
τήσεως* έάν άνα'λογίσωμεν πρός μίαν καί ήμίσειαν 
δραχμήν έκαστον στρέμμα δι’ έγγειον φόρον καί διά 
δόσιν προικοδοτήσεως, τό δλον γίνεται εκατόν-πεντή
κοντα χιλιάδες, ώστε άν τό επόμενον έτος μετοικι- 
σΟώσιν έτεραι πεντακόσια», οικογένειαι, ή κυβέρνησις 
δέν θέλει χρειασθή 250,ΟοΟ όσας κατά πρώτον κατέ- 
βαλεν, άλλά μόνον έκατόν, διότι αί λοιπαι έκατόν πεν
τήκοντα θέλουν άναπληρωθή άπό τό προϊόν τών πεν- 
τακοσίων οικογενειών. Τό τρίτον έτος όχι μονον δεν 
Οελει έξοδεύσει ά®’ έαυτής ή κυβέρνησις οι άλλον 
τόσον αριθμόν μετοικιζομένων οικογενειών, άλλά θε- 
λει έχει καί περίσσευμα, έκ τών εισπράξεων τών με- 
τοικιζομένων, διότι αί 1500 οίκο^νειαι θέλουν ά/το- 
φέρει πρόσοδον δρ. 450,000 έξ ών Οελει έχε ι έξοοα 
διά έννεακοσίας οικογενείας, καί ούτω καθεξής θελει. 
προβαίνει τό πραγμα έπί τό βέλτιον. Ούτω λοιπόν μ ι
κρά καταβολή χρημάτων θέλει επιφέρει σημαντικά ά- 

• ποτε7νέσματα.
’Ενδέχεται τινές νά νομίζουν τάς ΐοεας ταυτας άνε- 

πιδέκτους έκτελέσεως, ήμεις νδμίζομεν τό εναντίον. 
Καί περί τής ώφε7νείας και περί τοΰ δυνατοΰ τής έκ
τελέσεως τοΰ μέτρου τούτου είμεθα πληρέστατα πε*

πεισμένοι. Απαιτείται μόνον κατάλ7α]λος τρόπος έκ- 
τε7\έσεως, καί περί τούτου ΟέΧομεν κάμει τινάς πα
ρατηρήσεις.

Ά π ιιτε ΐτα ι νά πείσωμεν πρώτον τούς κατοίκους τών 
ορεινών κ·;ί άγονων τόπιυν νά παραδεχθώσι τό μετρον 
τής μετοικήσεως, καί 2. Νά καταστήσωμεν τόν συ
νοικισμόν είς τοιαύτην κα7νήν κατάστασιν, ώστε νάχρη- 
σιμεύση ώς παράδειγμα, είς τό νά δεχΟώσι και a7J»oi 
προθύμως τήν μετοικησιν.

Ώ  πρός τό πρώτον λοιπόν, ή κυβέρνησις, άναγγέ-
7.ουσα τόν συνοικισμόν είς άπαντας, οφείλει νά προ- 
σκαλέση πρός έπιχείρησιν τής μετοικήσεως άνδρας 
νοήμονας, τιμίους καί έναρέτους, οιτινες ήθε7^ον παρα- 
δεχΟή νά χρησιμεύσωσιν ώς όργανα τής έκτε7>εσεως 
τοΰ έργου* ουτοι δέ νά προσπαΟήσωσι νά πείσωσι τούς 
κατοίκους τών μετοικισθησομένων τόπων διά νά πα- 
ραδίχθώσι τό μέτρον τής μετοικήσεως, ώς μετρον 
σωτήριον δι’ αύτούς, καί ύποσχόμενον τήν μέ7.λουσαν 
εύημερίαν των. Όσοι δέ παραδεχΟώσι τό μέτρον τοΰτο, 
άνάγκη νά εκποιήσωσιν όσας ιδιοκτησίας έχουσιν εις 
τόν τόπον, τόν όπβΐον θέ7^ουσιν έγ>»ατχ7.ειψει. ’Επειοή 
δέ τοιαύτη πώλησις ένδέχεται νά μήν ήναι εύκολος, ή 
κυβέρνησις πρέπει νά τήν εύκολύνη διά τοΰ έξης μέ
τρου. ’Εάν ό μετοικών δέν εύρη άγοραστήν τής περιου
σίας του, έχοντα χρήματα, ή κυβέρνησις νά παρεμ- 
βαίνη -είς τήν περίστασιν ταύτην, %καί ν’ άναδεχεται 
αύτή πρός τόν μετοικίζοντα νά συμψηφίση τό ποσόν 
τής αξίας τών κτημάτων ε;ς όσα ούτος Οελει 7.άβει 
είς προικοδότησίν εις τόν νέον τόπον τοΰ συνοικισμού 
του, τήν άξίαν δέ ταύτην θέλει 7,άβει παρά τοΰ άγο-



ραστοΰ τών χτημάτων κατά τόν νόμον τη ; προικοδο- 
τήσεως. Μέ τόν τρόπον τοΰτον γ ί ν ε τ α ι  διπλή ή ώφέ- 
λεια, καί εΐς τόν μένοντα καί εΐς τόν μετοικιζόμενον. 
Τοιαύτας καί άλλας όμοιας ευκολίας πρέπει νά ύπο- 
σχεΟη ή κυβέρνησις πρός έκτέλεσιν τοϋ σχεδίου τού
του. Ά λλά  τάς υποσχέσεις της, καί μάλιστα κατ’ 
άρχάς, πρέπει νά τάς εκπλήρωσή μέ τήν μεγαλητέ- 
ραν δυνατήν άκρίβειαν, καί μέ όσον τό δυνατόν όλι- 
γωτέρας περιπλοκάς καί δυσκολίας έκ μέρους τών υ
παλλήλων της. Οί έκτελέσοντες τό έργον τοϋτο υ
πάλληλοι πρέπει νά ήναι άκεραίου χαρακτήρας, τίμιοι, 
νοήμονες καί ενεργητικοί, ώστε όχι μόνον προσκόμ
ματα νά μήν έπιφέρουν, άλλ’ άκόμη καί νά προλαμβά
νουν καί νά θεραπεύουν τάς άνάγκας καί άπαιτήσεις 
τών μετοικιζομένων. Λέγομεν ταϋτα, διότι πολλοί 
τών υπαλλήλων μεταχειρίζονται τά πάντα ώς μέσον 
παρανόμων ώφελειών, καί λέγεται μάλιστα περί 
τών προικοδοτήσεων, ότι διά τούς. προσφέροντας ιδιαι
τέρας ώφελείας έξεδίδοντο τά παραχωρητήρια, δι’ ό
σους δε δεν έδιδαν τοιαύτας, δέν έγίνοντο πωραχωρή- 
σεις. Καί τώ όντι. υπάρχει μέγας ^άριθμός εκκρεμών 
προικοοοτήσεων δέκα ήδη καί επέκεινα ετη.

Τάς ώφελείας τοΰ μέτρου τούτου, άν πεισΟή ότι 
ύπαρχουσι τοιαϋται, όφείλει ή κυβέρνησις νά τάς κά- 

. Ρ-73 γνωστας είς άπαντας, καί πρό πάντων είς τούς 
μετοικισθησομένου^, διά της δημοσιογραφίας, δι’ εγ 
κυκλίων της, δι’ ιεροκηρύκων, καί τελευταΐον διά τοϋ 
ίερεως έκάστης κοινότατος, εΐς τρύς όποιους δύναται 
ν άναθέση καί τήν σύνταξιν τών καταλόγων τών αί- 
τούντων τήν μετοίκησιν κατοίκων τής παρ’ αύτών έ-

φορευομένης κοινότητος, καί τή» διεύθυνσίν αύτών είς 
τήν προσδιορισθησομένην πρός έκτέλεσιν τοΰ μέτρου 
τούτου άρχήν.

'Π  κυβέρνησις όφείλει νά έκλέξη, πρό πάντων εΐς 
τάς άρχάς, τόπους διά τόν συνοικισμόν, ε·/όντας όσον 
ένεστι πλειότερα προσόντα υγιεινής καί εύαρέστου κα
τοικίας, νά σχεδιάση τάς οδούς τής συνοικισθησομένης 
κοινότητος, νά χορηγήση τό οΐκόπεδον καί περί αύτό 
εν στρέμμα γης δωρεάν, ώς είπομεν. ’Επειδή δέ έπί 
τών άλλαγών τοΰ κλίματος συμβαίνουν πάντοτε ά- 
σθένειαι, ό κατά τήν επαρχίαν είς ήν γίνεται ό συνοι
κισμός, ιατρός ή άλλος έπί τούτω διοριζόμενος, οφεί
λει νά μεταβαίνη συνεχώς, καί νά διαμένη καί ήμέρας 
ίκανάς εκεί, διά νά έπισκεφθη τούς τυχόν άσθενησαν- 
τας, νά δώση δέ καί οδηγίας άναλόγους εΐς τούς συ- 
νοικιζομένους, ιδίως δέ εΐς τόν άρχηγόν τής κοινότη- 
τος καί τόν ιερέα αύτής, ποια μέτρα υγιεινής ή θερα
πευτικής πρέπει νά μεταχειρίζωνται οί κάτοικοι αύτής, 
καί ποιοι νόσοι επικρατούν, ποιος άνεμος εΐναι έπιβλα- 
βής εΐς αύτήν, πώς πρέπει νά προφυλάττεται έκα
στος κτλ. · : *

Ό  μεγαλήτερος κίνδυνος τών μετοικιζμένων είναι 
ό έκ τών άσθενειών, αιτινες συμβαίνουσιν έκ της άλ- 
λαγής τοΰ κλίματος. Έ άν έπί δύω τρία έτη ληφθώσι 
κατάλληλα μέτρα, ώστε νά λάβωσιν οί κάτοικοι τήν 
άναγκαία? συνδρομήν, είς τό μέλλον, καί αί άσθένειαι . 
ολιγοστεύουν, ή εξαλείφονται, καί ό κάτοικος συνδέε
ται μέ τόυ τόπον, ώσϊε νά άρέσκεται πλέον είς αύ
τόν, καί προμηθεύεται καί όλα τά πρός τόν βίον α
ναγκαία, ώστε νά ζη έν άνέσει. Ά μ α  ό πρώτος ουτος



χίναυνοί ι κ ο έ λ β η ,  ή  ύ π α ρξις ιαΟ « ι ΐΊθ ΐ ΐΜ |Μ ί χιΟι'οτ*- 

τα*, τοΰ λοιποϋ βΐβχία.
Ή  κοινότης έπί τινα έτη πρεπει να ήναι αυθύπαρ

κτος, νά διοριζη τόν προϊστάμενόν της, καί νά μήν 
συγχωνευΟη εϊς τάς δημοτικάς έκλογάς, διότι οί αύτό- 
χΟονες κάτοικοι ένιέχεται νά έχωσιν άντιζηλιαν τινά 
κατ’αύτης, καϊ νά έπιφέρωσιν έμπόδια εις τήν πρόοδον
καϊ άποκατάστασίν της.

Εις τήν πρωτεύουσαν έκάστης επαρχίας πρέπει νά
συστηΟή παρά της κυβερνήσεως φυτόριον διάφορων όπω- 
ροφόρων και άλλων ωφέλιμων οενορων, έξ ών νά χο- 
ρηγήται δωρεάν εϊς έκαστον τών σ υ ν ο ικ ισ μ έν ω ν  πο- 
σότης τις δένδρων, προ πάντων οια νά φυτευσ/] περι 
τήν οικίαν του, όπερ συντελεί τά μέγιστα και οιά »ήν 
υγείαν τών κατοίκων.

Τά όρια τών νεοσχηματιζομενων κοινοτήτων πρέ
πει νά ηναι καλώς διακεκριμένα, διά νά μήν έρχωνται 
είς διανέξεις μ-έ τούς κατοίκους τών πέριξ κοινοτή
των, όπερ αύξάνει τάς άντιπαΟείας. Ιίρεπει οε νά ηναι 
καί άνάλογα τοϋ άριδμοϋ τών συνοικιζομενων, υπο
τιθεμένου ότι έκαστος πρέπει νά €χη πεντε άγε/.αοια, 
τρεις ίππους, καί πεντήκοντα αϊγιδοπρόβατα, έκτός

* ι
τών άροτήρων βοών του.

Έάν μεταχειρισΟώμεν τό μέτρον τοΰτο είς τρόπον 
ώστε νά έπιτύχη εντελώς, καϊ έάν ύποΟεσωμεν ότι είς 
διάστημα δεκαετίας θέλουν μετοικισθη δέκα μόνον 
χιλιάδες οικογένειαι,' ΟέΛουν αύξυνΟή αί πρόσοδοι τοϋ 
δημοσίου, μόνον έξ έγγειων φσρων, εν ήμισυ εκατομμύ- 
ριον, έκτός της τ ιμ ή ' τών προικοοοτουμενων κτημά
των, ήτις δέν ε’.νχι ευκαταφρόνητο; και αύτή. Ολον

οέ τό ποσόν θέλει εισθαι προσθήκη* διότι αί κοινότη
τες, όΟεν έγένετ ο ή μετοίκησις, θέλουν δίδει τούς αύ
τούς φόρους καί είς τό μέλλον, διότι τά μικρά κτήματα 
τών μετοικισΟέντων θέλουν καλλιεργηΟή άπό τούς μέ
νοντας.

Γί.ίς πρός τόν τρόπον, καθ’ ον πρέπει νά έξοφληθη 
ή τιμή τών κροικοδοτουμένων πραγμάτω ν, νομίζομεν 
ότι πρέπει νά ήναι πολύ συγκαταβατικός, διότι τό δη
μόσιον διατηρούν άχρηστους τάς προικοοοτουμένα; 
γα ίας, καί μή άπολαμβάνον ούδεμίαν έξ αύτών ώφέ- 
λειαν, πρέπει νά άρκεσΟη νά λάβη τήν τιμήν εις 
μακράς δόσεις άν:υ τόκου, άποβλέπον ιδίως είς τήν έξ 
εγγείω ν φόρων ώφέλειαν, καί στηριζόμενον είς τήν 
ιδέαν ότι ό γεω ργός, όταν εύημερη, εΐναι πάντοτε είς 
τήν διάΟεσιν τοϋ δημοσίου. Έ π ί υποθέσει ότι ή άξια 
τών προικοδοτουμένων κτημάτων άνχβαίνει είς 303 0 
δραχμάς, ήμπορεΐ νά προσδιορισδη νά πληρωΟη είς 
τριάκοντα έτη, άνά έκατόν δραχμάς κατ’ έτος, ή έπί 
είκοσιν έτη άνά 146 καί μισήν.

Όφείλομεν όμως νά συστήσωμεν πολύ τό νά άφεΟη 
ελεύθερον είς τόν προικοδοτούμενον τό νά πωλη εϊς 
έτερον τό όλον ή μέρος τής προικοδοτήσεώς του, 
διατηρούμενων πάντοτε τών πρός τό δημόσιον υπο
χρεώσεων, καί μεταβιβαζόμενων τούτων είς τόν νέον 
άγοραστήν.

Ό  πρόικοοοτούμενος, καί μάλιστα ό έξ άλλης επαρ
χίας μετοικιζόμενος, ενδέχεται νά ύποπέση είς δυστυ
χήματα , άτινα καΟιστύϋν αδύνατον είς αύτόν τήν καλ
λιέργειαν τών προικοδοτηΟέντων αύτώ  άγρών, όλων ή 
έν μέρει, ενδέχεται νά έπέλΟωσιν αίτίαι, δΓ άς οέν



δύναται νά διαμένη έντός τής κοινότητος ταύτης· εις 
τοιαύτας περιπτώσεις, έάν εχη τό δικαίωμα τοϋ νά 
πωλήση τήν  προικοδότησήν του, τό ρέν δημόσιον δέ*> 
στερείται τίποτε, αύτός δμως ήμπορεΐ νά λαβή παρά 
τού άγοραστοΰ δσα κατέβαλεν ήδη είς πληρωμήν τοϋ 
δημοσίου, καί ν’ άποζημιωθή δι’ δσας τυχόν έκαμε 
βελτιώσεις. Τό μέτρον τοϋτο δύναται νά συντελέση 
μεγάλω ς πρός ευκολίαν τοϋ συνοικισμοϋ.

Προσέτι νομίζομεν άναγκαΐον, ή τιμή νά προσδιο- 
ρισθή κατ’ άγρόν, ό δέ προικοδοτούμενος νά δύναται 
νά δίδη τήν έτησίαν δόσιν του, δχι διά τό δλον άδιαι- 
ρέτως τής προικοκτησίας, άλλά δι’ένα έκαστον άγρόν, 
ο ποιον θέλει κατά προτίμησιν ν’ άπαλλάξη τής υπο
θήκης. Συμπληρώσας λοιπόν ό προικοδοτούμενος διά 
τών ετησίων του δόσεων τήν τιμήν ενός άγροϋ, νά εχη 
τό δικαίωμα νά αίτηση τήν έξάλειψιν τής υποθήκης 
αύτοΰ, ώστε, άν διά φυτείας, ή άλλης σημαντικής βελ- 
τιώσεως, κατέστησεν αύτόν άξιον μεγαλητέρας τιμής, 
νά δύναται νά ύποθηκεύση αύτόν διά νά λάβή δάνειον, 
ή καί νά έκποιήση αύτόν ελεύθερον υποθήκης, έάν εύρη 
συμφέρουσαν τιμήν.

Έ λπίζομεν δτι διά τών μέτρων τούτων ή κυβέρνη- 
σις θέλει διαθέσει ώφελίμως ίκανάς έθνικάς γα ία ς, 
ά λλ ’ είναι άνάγκη νά φροντίση νά κατασταθώσιν δσον 
ένεστι πλειότεραι έξ αύτών προσοδοφόροι. Είπομεν 
άλλοτε (Β’.βλιοθ. τοϋ λαοϋ φυλ. Γ '. σελ. 192 .) δτι ή 
κυβέρνησις πρέπει νά λάβη πλειοτέραν πρόνοιαν διά τήν 
καταγραφήν καί όροθέτησιν τών έθνικών γαιώ ν, καϊ 
ν’ άποκαταστήση ταύτας προσοδοφόρους. Ά φοϋ χορη- 
γήση εΐς τούς κατοίκους τάς αναγκαίας γα ίας καθ’ ό’»

τρόπον προείπομεν, δσαι γαΐαι τοϋ δημοσίου μένουν 
αδιάθετοι, καί δέν πρόκειται νά χρήσιμε ύσωσι πρός 
συνοικισμόν, πρέπει νά διατεθώσι κατ’ άλλον τρόπον, 
παρέχοντα ώφελείας είς τό δημόσιον. Αί γαΐαι αυται 
όροθετημέναι καλώς πανταχόθεν, δύνανται νά έκμι- 
σθωθώσιν έπί δεχαετίαν είς μισθωτάς, καθ’ Εν τρόπον 
οί ΐδιοκτήται έκμισθοΰσι τάς έδικάς των γαίας.

Ά λ λ ά  ποίαν ώφέλειαν δύναται νά εχη ό κτηματο- 
μισθωτής ουτος, θέλει είπει τ ις , άφοΰδλοι οί κάτοικοι 
τής Ελλάδος θέλουν έχει ιδίας γαίας νά καλλιεργή- 
σωσιν; Πρώτην ωφέλειαν θέλει έχει ό κτηματομι- 
σθωτής άπό τήν κτηνοτροφίαν. "Εχων τό δικσίωμα 
νά διαθέτη τάς νομάς τοΰ κτήματος, δυνατοί νά ένασ- 
χοληθή είς τήν κτηνοτροφίαν, ή νά έκμισθώση ταύτην 
εΐς ποιμένας, έάν δέν έ'χη ίδια ποίμνια. Τό κτήμα 
τοΰτο, προφυλαττόμενον καλώς διά νά μήν βοσκηθή πα
ράκαιρα καί παρά κτηνοτροφών μή έχόντων δικαίωμα, 
θέλει κατασταθή χρήσιμον είς βοσκήν. Έάν δέ συμ- 
περάνωμεν άπό τό ποσόν τής ώφελείας, τήν όποιαν 
άπολαμβάνουν ΐδιοκτήται λειβαδιών, μόνον διά τό ξε- 
χείμασμα, δπερ ένίοτε ύπερβαίνη τήν δραχμήν κατά 
κεφαλήν έπί τών προβάτων, πρέπει νά σύρωμεν συμ
πέρασμα δτι, κτήμα δυνάμενον νά έ'χη νομήν διά ξεχεί- 
μασμα χιλίων προβάτων, θέλει προάγει χιλίας δραχ
μάς εισόδημα, δπερ καταστρέφεται έπί ματαίω σήμε
ρον, παραχωρουμένων τών έθνικών κτημάτων είς δια- * 
νομήν κτηνοτροφών, άνευ ούδεμιάς ώφελείας τοΰ δημο
σίου, καί πολλάκις άνευ ώφελείας καί τοΰ κτηνοτρό- 
οου, διότι τήν νομήν ταύτην δεν τήν λαμβάνει δωρεάν 
άπό τούς έχοντας τό έργον τής διανομής υπαλλήλους.



Έ κτός δμως τών ευκολιών, όσας διά τοΰ τρόπου 
τούτου θέλομεν προμηθεύσει ςίς τήν κτηνοτροφίαν, ό- 
στις μισθώνει τοιοΰτον κτήμα, δύναται νά κάμη καί 
καλλιέργειαν» κα: βελτιώσεις έν αύτώ, ώστε νά έλπ ί- 
ζη άναλόγους ώφελείας παρ’ αύτοϋ. "Οστις μισθώση 
τοιοΰτον κτήμα, εχων πρό οφθαλμών νά λάβη όσον ε> 
νεστι πλειοτέρας ώφελείας παρΓ αύτοΰ, μάλιστα άν 
τύ^η νά εχη καί κεφάλαια, θέλει φροντίσει νά κάμη 
δσον τό δυνατόν πλειοτέραν καλλιέργειαν. Δέν πρέπει 
δέ νά ύποθέσωμεν δτι θέλει άπαντήσει δυσκολίας εις 
τοΰτο, διότι δλοι οί κάτοικοι 0έ7νθυν ένασ^ολεΐσθαι εΐς 
τάς προικοκτησίας των. Πολλάκις άπό πολυμελείς 
οίκογενείας άποσπώνται νέοι τινές μισΟούμενοι εΐς άλ
λους, άλλ’ έκτός τούτου, συνήθως, όλων τών ορεινών μ ε
ρών οί κάτοικοι καταβαίνουσιν τάς εΐς πεδιάδας ζητοΰν 
τες εργασίαν, καί διαμένουσιν έν αύταΐς άπό τάς άρ
χά ς τοΰ φθινοπώρου έως τά  μέ^α τής άνοιξεως. Κ ατά 
τήν εποχήν ταύτην γίνεται ή καλλιέργεια, ώστε δι1 
αύτών μίσΟουμένων ό κτηματομισΟωτής δύναται νά 
κάμη όσην καλλιέργειαν θέλει· έκτός δέ τούτων, εΐς 
διαφόρους έπαρχίας έρχονται καί έξ άλλων επικρα
τειών άνθρωποί, ώς έπταν,ήσιοι καί όθωμανοί υπήκοοι.

Πόσον ώφέλιμον καί εΐς τό δημόσιον καί είς τούς 
Έ λληνα ς δύναται ν* άποβή τό μέτρον τοΰτο τής δεκαε- 
τοΰς ένοικιάσεως τών δημοσίων κτημάτω ν, άς συμπε- 
ράνη τις άπό τά  έξής.

'Ο τόπος μένων άργός (καί τοΰτον έννοοΰμεν ήμεΐς 
τά τεθή εΐς ένέργειαν) δέν παράγει οΰδεμίαν ώφέλειαν 
ούτε πρός τό δημόσιον ούτε ποός ιδιώτην. Είπομεν 
δτι καί έκ τής νομής δέν παράγεται ούδεμία ώφέλεια

ούτε εΐς τό δημόσιον ούτε εΐς τόν ιδιώτην. Έ αν ύπο
θέσωμεν νά έκμισθωθή κτήμα εκ χιλ ίω ν στρεμμάτων 
συγκείμενον, ό μισθωτής προφυλάττων αύτό καλώς 
δύναται νά εχη έτησίως νομήν διά χ ίλ ια  πρόβατα, καί 
άνάλογα χονδρά ζώα, ώστε θέλει λάβει όφελος χ ιλ ίω ν 
περίπου δραχμών έκ τούτου καί μόνου τοΰ άρθρου. 
Έ άν έκ τών χιλ ίω ν στρεμμάτων καλλιεργήση μόνον 
τό πέμπτον μέρος, καί σπείρη έκατόν κοιλά σίτου έν 
αύτοις, έάν, ύπολογιζομένης τής καρποφορίας μεσαίας, 
γένη τό δλον τοΰ καρποΰ επτακόσια κοιλά, τό μέν 
δημόσιον θέλει εχει έξ έγγειου φόρου κοιλά έβδομή- 
κοντα, ή δραχμάς τριακοσίας, ό δε κτηματομισθωτής 
θέλει λάβει άνεξόδως τούλάχιατον έκατόν, ήτοι δρ. 
500. Έ άν καλλιεργήση στρέμματά τινα καπνοΰ, έάν 
έ'χη ύδωρ τό κτήμα διά νά σπείρη ορύζιον, ή άοαβόσιτα 
κ τλ . ό κτηματομισθωτής τούλάχις-ον θέλει άπολαμβάνει 
δύω χιλιάδας δραχμών. Διά τήν μίσθωσιν λοιπόν κτήμα
τος, τό όποιον θέλει τοΰ άποφέρει βεβαίαν τοιαύτην ώφέ- 
λειαν, καί θέλει παρέχει ελπίδάς προόδου καί αύξήσεως 
τών προσόδων, εΐναι δυνατόν νά μήν προσφέρη διά 
μίσθωμα τής νομής τούλάχιστον πεντακόσιες δραχμάς·, 
έάν προσθέσωμεν είς τό μίσθωμα τοΰτο καί τό έξ ε γ 
γείων φόρων εσοδον, όπερ δύναται ν’ άναβή καί αύτό 
είς άλλας πεντακοσίας, τό δημόσιον θέλει άπολαμβά- 
νειχ ιλ ίας δραχμάς,ήτοι μίαν δραχμήν κατά ς-ρέμμα.Έάν 
λοιπόν τό δημόσιον διαθέτη ούτω μ ίγαν άριθμόν ς-ρεμ- 
μάτων, θέλει αύξήσει σημαντικά τά έσοδα αύτοϋ, καί 
τοιαύτην ώρέλειαν δέν πρέπει νά τήν περιφρόνηση, καί 
άν άκόμη μετριάσωμεν τόν ύπολογισμόν ήμών έπί τό 
ήμισυ. Πόση δέ άλλη ώφέλεια θέλει προελθεί έκ τ :ύ -



του είς τό έθνος, διότι μέγας άριθμός ανθρώπων θέ
λουν εϋρει έπωφελή ένασχόλησιν, καί αποκτήσει στα
θερόν πόρον ζω ής !

-W. ί Ι1ΘΗ Κ Α Ι  Ε Θ Ι Μ Α  Τ Ω Ν  ΕΑΑ11ΝΩΝ Κ Α Ι  

Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  Κ Α Τ Α  ΤΙ 1Ν Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ν  .

Ή  ανέλπιστος υποδοχή.

Της τελευταίας είς τήν άνατολικήν Ε λλά δα  έκςρα- 
τείας τοϋ Καραϊσκάκη σκοπός ήτο νά έμποοισθώσιιν αί εϊς 
τό  πολιορκούν τό φρούριον τών ’Αθηνών ςρατόπεδον με- 
τακομιςομεναι έκ Θεσσαλίας τροφαί να έμψυχωθώσιν ή 
νά βιασθώσιν οί κάτοικοι νά άποσείσωσ tv έκ νέου τόν 
οθωμανικόν ζυγόν, καϊ νά κατορθωθη διά τών μέσων 
τούτων ή διάλυσις τοϋ πολιορκητικού στρατοπέδου· 
διότι σύδεμία ελπίς υπήρχε νά προσβληθή κατά πρό
σωπον καί νά καταστραφή πολυάριθμος τουρκική 
στρατιά άπό τοσοΰτον όλιγην δύναμιν-, οποία τότε ήτον 
ή ύπό τόν Καραϊσκάκην. Έ π ί τώ σκοπώ τούτω, μετά 
τήν είς ’Αράχοβαν σημαντικήν κ^τροφήν τοϋ Κ εχα- 
γιάμπεη καί Μουστάμπεη, καί τήν μάχην τοϋ Τουρκο- 
γωρίου καί τής Φοντάνας, όπου άίρνίρεσαν όλας τάς 
τροφάς, έφόνευσαν μέρος τής συνοδευούσης αύτάς οθω
μανικής στρατιάς, καί οπισθοδρόμησαν τό υπόλοιπον, 
6 Καρα'ισκακης έπεμψεν είς διαφόρους επαρχίας άπο- 
σπάσματα στρατιωτικά ύπό τούς σημαντικωτέρους 
στρατιωτικούς άρχηγούς διά νά έκτελέσωσι τόν προεκ- 
τεθεντα σκοπόν τής νέας έπαναστάσεως. 'Γ π ό  ενα τών 
αρχηγών τούτων, όστις εμελλε νά μεταβή διά τών 
Κραββάρων είς τήν Φθιώτιδα, ήκολούθησα χαί εγώ»

Ι ΐ  περιοο»ια αύτ/] εγινετο εν τω μεσω τοϋ χειμώνος, 
καί διά χωρίων, τά όποια ειχον ήδη ύ παστή πολλών 
ειδών κινδύνους, γυμνώσεις καί αποστερήσεις, ώστε μ ό 
νον όςτις περιήλθε κατ’ έκείνας τά ς  έποχάς δύναται 
νά συμπεράνη μέ πόσας ζακοπαθείας καί έλλείψεις^έ- 
γίνετο τοιαύτη όδοιπορεία, καί έν καιρώ μάλιστα χ ε ι
μώνος.

Καθ’ όδον μας κατέλαβε βροχή, ή τ ις  κατ’ άρχάς 
μέν ήτον ολίγη και ψιλή, άκολούθως όμως άπέβη ραγ
δαία, καί τελευταίο ν μετεβλήθη είς χιόνα. Έ νώ  δέ έ- 
πλησιάζομεν είς εν χωρίον τών Κραββάρων, όνομαζό- 
μενον Κ λεπά, είς άπό έκάστην συνοδίαν (μάγγαν) στρα
τιω τών, όμοϋ μέ τούς σιτιστάς (τζαούσηδες) έπροπο- 
ρεύθησαν είς τό χωρίον διά νά έτοιμάσωσι, κατά τήν 
συνήθειαν, καταλύματα. Έφθάσαμεν είς τό χωρίον 
ότε ένυκτωσε πλέον, ό οε ύπηρετών με στρατιώτης, 
τόν όποιον εφερον μαζί μου διά νά Ιχη  κ'αί τήν φρον
τίδα τοϋ ήμιόνου μου, έφώναξε δυνατά τό όνομα τοϋ 
προαποσταλεντος. Ίό  αύτό έπραττον καί όλοι οί λο ι
ποί στρατιώται, ώστε αι πολλαί φωναί, τό σκότος τής 
νυκτός, ή έπιπιπτουσα χιω ν, κατέσταινε περίεργον τ /ν  
σκηνήν ταύτην. Έ ν  τώ μέσω τοϋ θορύβου τούτου, καί 
ύστερον άπό πολλάς καί συγκεχυμένας φωνάς μεταξύ 
τών έρχομένων καί τών προαποσταλμένων, ό υπηρέτης 
μου άνεγνώρισε τήν φωνήν τοϋ προαποσταλεντος ός-ις 
μας έκαλει πρός τό μέρος, όπου ειχε λάβει κατάλυμα. 
Εφθασα τέλος εις τήν κατοικίαν άποκαμωμένος άπό 
• ήν ιππασίαν είς τοσοΰτον ούσβατχ μέρη, όποΐα εΐναι 

τά  κράββαρα* ή ώε βροχή, επί τοσοΰτον είχε διαπερά- 
σει όλα μου τά ένδύματα, ώστε έκυριεύθην άπό πολ-
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λήν ανησυχίαν περί τής υγείας μου, μή εχων έτερα εν
δύματα διά νά έβγάλω τά βρεμμένα, διότι οι λαμβά- 
νοντες μέρος είς τοιαύτας εκστρατείας οέν εφεραν μεΟ 
εαυτών άλλα παρ’ δσα έφόρουν ενδύματα. Άνέβαινον 
λοιπόν είς τήν οικίαν μέ μεγίστην άθυμίαν σ υ λ λ ο γ ισ 
μένος πώ ς έμελλον ν’ άποφύγω τόν έπαπειλούμενον 
κίνδυνον. Ά λ λ ’ όποιος έστάΟη ό Θαυμασμός μου δταν, 
άμα είσήλθον είς τήν Ούραν τοϋ δωματίου, βλέπω ζω- 
ηροτάτην φωτίαν, καί δύω όρνιθας, ψηνομένας εις τό 
πλάγιον αυτής· πλησίον δέ αύτής εν στρώμα, ίκανώς 
πασχύ, τό όποιον κατ’ εκείνην τήν εποχήν, καί είς τοι-  
αΰτα μέρη, ήτο σπανιώτατον θέαμα. Έ νώ  έγώ έθαύ- 
μαζον δι’ δσα έβλεπον παρ’ ελπίδα, καί έτερπόμην έκ 
τή ς θέας αύτών « Ά γ α π α ς  νά άλλάξης ; μοΰ λέγει 
ό προαποσταλείς στρατιώτης. —  Καί ποΰ ύπάρχουν 
τά  ένδύματά μας ·, 'Η μείς δέν έφροντίσαμεν νά τά  
πάρωμεν μαζί μας, άπεκρίθην είρωνικώς έγώ . —  Ι 
δού ένδύματα, λέγει, καί περισσότερα άπ’ δσα μας 
χρειάζονται·—  Καί ποιος σοΰ τά έπρομήθευσεν αύτά ; 
τοΰ είπον μέ θαυμασμόν μου. —  'Ο οίκοοεσποτης, α
ποκρίνεται. Έ γ ώ  ύποπτεύσας δτι μεταχειοίσθη ό στρα
τιώ της κάνέν βίαιον μέσον διά νά προμηθευθη τα ένόυ- 
ματα ταΰτα, άπέτεινα βλέμμα άπειλητικόν πρός αύτόν, 
δι’ οϋ σιωπηλώς τόν κατέκρινον, άν μετεχειρίσθ/] το ι
οΰτον μέσον. Αύτός δέ έννοήσας άμέσω ς.—  Ποτε μου, 
λέγει, δέν μοΰ έτυχε νά καταλύσω εις εύγενικώτερον 
οικοδεσπότην. Ά μ α  τοΰ ειπον δτι ή οικία του έπροσ- 
διορίσθη κατάλυμα διά σέ, άμέσως οιεταξε καί έκα
μαν δλην τήν οποίαν βλέπεις έτοιμασίαν, χω ρίς έγω  
νά προτείνω τό παραμικρόν, καί έφεραν καί τά ένού-
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ματα χωρίς έγώ νά τά ζητήσω· καί καταγίνονται ά 
κόμη καί είς άλλας ετοιμασίας.

Ό  τρόπος ούτος τοΰ οικοδεσπότου μοΰ άοάνη άνε- 
ξήγητος· μ ’ δλον τοΰτο έγώ εσπευσα νά ώφεληθώ άπό 
τήν άγαθότητα αύτοΰ. Ά λ λ α ξ α  λοιπόν ένδύματα, έ- 
κάθησα πλησίον είς τήν φωτίαν, καί ήρχισα ήδη νά 
τέρπωμαι διττώς άπό τό ψήσιμον τών όρνίθων καί διά 
τής όψεως καί διά τής οσμής* ή δέ έπιθυμία τής άπο- 
λαύσεως αύτών άπέβαινε ζωηροτέρα, δταν βλέπω τόν 
οικοδεσπότην έρχόμενον πρό έμέ.

Ή το ν  ίερεύς, εβδομηκοντούτης περίπου τήν η λ ι
κίαν, σεβάσμιος μέν ώς έκ τής λευκής αύτοΰ γε- 
νειάδος, ά λλ ’ όχι σοβαρός. Μετά τούς πρώτους χ α ι
ρετισμούς, εσπευσα έγώ νά προσφέρω είς αύτόν τήν εύ- 
γνωμοσύνην μου διά τήν όπο;αν μ ’ έκαμε περιποιητι
κήν υποδοχήν. —  Τί είναι ταΰτα, ώς πρός δσα έγώ ο
φείλω πρός σ έ ; λέγει ό ίερεύς. Ά λ λ ’ αύτά τά λέγο- 
γεν άκολούθως. Κατά τό παρόν είναι ώρα νά δείπνή- 
σωμεν. Καί άμέσως έφών/]σε τούς οικείους του νά οέ- 
ρωσι τήν τράπεζαν. σ(_)ςτις έτυχε νά εύρεθή είς το ι
αύτην περίστασιν,οποίαν άνωτέρω έπεριγράψαμεν,αύτός 
μόνος ούναται νά έκτιμήση τήν άςίαν τοιαύτης τρα- 
πέζης, τήν όποιαν κατέστησεν έτι Οελκτικωτέραν οίνος 
εκλεκτός, τόν όποιον έφύλαττεν έν άποκρύφω ό γέρων 
ίερεύς οιά τόν έαυτόν του, καί τόν όποιον έθυσίασε δι’ 
έμέ μέ τήν ίδιαν εύχαρίστησιν, μέ τήν οποίαν έπρό- 
σφερε τόν μόσχον τόν σι :ευτόν ό πατήρ τοΰ έπανελ- 
Οόντος είς τήν πατρικήν οικίαν άσώτου υίοΰ.

Καί ώς έκ τής όοοιπορείας, καί ώς έκ τών παρακι
νήσεων τοΰ γέροντος ίερέως, καί έφαγον καί επιον

49*



ύπέρ τό διπλάσιον τοΰ συνήθους. Ό τα ν  οέ έσήκωσαν 
τά  φαγητά, ό ίερεύς διέταξε καί εφερον εν άγκειον μέ 
μήλα, τά  ποτήρια καί τό κρασί, κα- άφοΰ παρέπεμψε 
τούς στρατιώ τας νά οειπνήσωσιν όμοΰ μέ τούς υιούς 
του είς τράπεζαν χωριστήν, —  Ά ς  πίωμεν άκόμη ολί
γον, λέγει πρός έμέ, διότι καί οί δύω έχομεν άνάγχην, 
έγώ διά τά γηρατειά μου, καί σύ διά τόν κόπον, καί 
έκένωσε τό ποτήριόν του διά νά έμψυχώαη καί έμέ, 
όςτις εϊχον ήδη αρχίσει νά μήν τολμώ νά πιω  περισ
σότερον. —  ’’-Εχεις άνάγκην νά πίης άκόμη, μοΰ είπε, 
διά νά κοιμηθής ήσύχως καί νά άνανεώσης τάς δυνά
μεις, αί όποιαι,άιτό τόν κόπον καί τό κρύος έξηντλή- 
Οησαν. —  Αύτό ήμπορεΐ νά γένη, τοΰ είπον, ά λ λ 1 είναι 
άνάγκη τώρα νά έκπληρώσης καί τήν ύπόσχεσίν σου, 
διά νά μοΰ είπής πόΟεν προέρχεται ή τόση καλωσύνη 
είς τήν ύποδοχήν ταύτην. Ούτε έγώ άπήντησα είς κά- 
νένα άλλον όμοίαν, ούτε σύ μεταχειρίζεσαι βεβαίως αύ
τήν πρός όλους γενικώς τούς καταλύοντας είς τήν οι
κίαν σου.—  ’Ε γώ  νά σέ εύχαριστήσω, εΐπεν ό ξενοδό
χος μου· καί ήρχισεν ούτως τή» διήγησιν.

u ΙΙρό δεκαπέντε περίπου έτών έπεχείρησα εν ταξεί- 
διον είς Κωνσταντινούπολιν διά νά προμηθευτώ χρή 
ματα άπό τούς συμπαθείς καί φιλελεήμονας ανθρώ
πους, πρός τούς οποίους έμελλον νά άναφέρω δυστυ
χήματα , συμβάντα δήθεν είς έμέ, μ ’άλλους, λόγους,'νά  
κάμω τόν έπαίτην, ειπε μέ χαμηλοτέραν φωνήν καί 
μειδιών πρός έμέ. Ή  τυραννία τοΰ Ά λ ή  πασά, καί 
ή ληστεία, αντικείμενα έξάκουσία κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν, ήσαν τά  μέσα τοΰ νά έλκύσω τήν συμπάθειαν 

τών άνθριοπων, Μολονότι έγώ δέν εϊχον ύποφερεί

,ύτε άπό τήν τυραννίαν τοΰ Ά λ ή  πασά, ούτε άπό τήν 
ληστείαν. Ά ν  δέ καί πολλοί δέν έδιδαν πίστιν είς τάς 
οιηγήσεις ταύτας γνωριζοντες πόσον κατεχράσθησαν 
αύτών οί συμπατριώταί μου, μολοντούτο εύρίσκον- 
το αγαθοί καί συμπαθείς άνθρωποι, οιτινες μάς έλυ- 
ποΰντο καί μάς εδιδον ελεημοσύνην γνωρίζετε δέ ότι 
καί όλίγον διδόμενον άπό πολλούς γίνεται πολύ μέ τόν 
καιρόν. ’Ακολουθών τήν πορείαν ταύτην εφθασα είς 
ενχωοιον τοΰ καταστένου, και άκούσας περί τίνος ση
μαντικής κυρίας ότι είναι ύπερβολικά ευλαβής καί έ- 
λεήμων, διευθύνθην πρός αύτήν· διά νά κινήσω δέ αύ
τήν είς πλειοτέραν συμπάθειαν, έκτ ός τών συνήθων 
μέσων τή ς τυραννίας τοΰ Ά λ ή  πάσα καί τή ς λης-είας, 
προσέθεσα καί ότι ύπήγα είς προσκύνησιν τοΰ άγιου 
Ίάφου, καί ότι έπρομηθεύθην έκεΐ ενα σταυρόν θαυ
ματουργόν, τόν όποιον έπαρουσίασα είς αύτήν διά νά 
άσπασθη, και τοΰ όποιου έμεγάλυνα καθ’ ύπερβολήν 
τήν ιερότητα καί τήν θαυματουργόν δύναμιν.»

«Αί γυναίκες τής Κωνσταντινουπόλεως είναι έν γ έ -  
νει εύλαβεις, άλλ’ αυτή ύπερέβαινε πολύ τάς άλλα;· δέν 
ειχεν όμως κρίσιν ικανήν, διά νά όδηγήται δι’ αύτής είς 
τά ς πράξεις της· άμα είδε τόν σταυρόν, καί ήκουσε καί 
περί τής Οαυματοποιοΰ αύτοΰ δυνάμεως,έπεθύμησε νάτόν 
άποκτήση. Ό  σταυρός ήτον όρειχάλκινος, καί άπλής 
κατασκευής, ώστε ή ύλική αύτοϋ άξία δέν ήτο πλειο- 
τέρα τώ ν  πέντε γ  ρ ο σ ι ω ν  ά λ λ ’ ή κυρία, διά τήν θαυ
ματουργόν αύτοΰ δύναμιν, μοΰ έπρότεινε νά μοϋ προ- 
σφέρη πεντήκοντα ρ ό υ μ π  ι έ δ ε ς διά νά τόν πωλήσω είς 
αύτήν. ’Ε γώ  δέν έτόλμων νά κάμω τήν παραχώρησιν 
διά νά μήν φανή ή άπάτη μου, ά λλ’ είς τήν κυρίαν



είπον παρακλητικώς τρόπον τινά νά μήν έπιμείνη ί ίς  
τήν αΐ'τησιν ταύτην, διά νά μή στερήση ένα ίερέα άπό 
τό κυριώτερον κατά τοΰ διαβόλου όπλον του, καί τό σ η- 
μ α ν τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  μ έ σ ο ν  τ ή ς  ά π ο  λ α β ή ς  τ ο υ .  
Ά λ λ ’ αΰτη, όσον εβλεπεν έμέ άντιτείνοντα, τόσον ηύ- 
ξανε τήν επιθυμίαν τής άποκτήσεως. —  Έ γ ώ  σε ι
κανοποιώ (λέγει) ώστε νά μήν σοΰ άποφανή ή έλλει- 
ψ ις αΰτη· σοΰ προσφέρω έκατόν ρ ο υ μ π  ι έ δ ε ς. Ε πειδή  
δέ εβλεπεν ότι έδίσταζα νά συγκατατεθώ. —  Σοΰ 
δίδω, λέγει, έκατόν πενήντα ρ ο υ μ π ι έ δ ε ς ,  καί θέ
λω  σοΰ γνωρίζει άκόμη καί μεγίστην ύποχρέωσιν. Έ ν  
ω δέ έγώ έταλαντευόμην, όχι διά τήν μεγάλην έπιθυ- 
μίαν τής διατηρήσεως τοΰ στραυροΰ, άλλά φοβού
μενος τάς συνεπείας τοιαύτης πωλήσεως, άμέσως πη
γαίνει είς τό ε ρ μ ά ρ ι ο ν  αυτής, λαμβάνει μίαν σ α κ -  
κ ο ΰ λ α ν ,  θέτει είς αύτήν τήν χεΐρά τ η ς , ’λαμβάνει εν 
ά π λ ό χ ε ι ρ ο ν  άπό τά έν αύτή νομίσματα καί θέτεε 
έμπροσθεν μου ένα μικρόν σωρόν ρ ο υ μ π ι έ δ ω ν ,  όλων 
νεωστί χατεσκευασμένων, καί πριν έτι έκτεΟώσιν εις 
κυκλοφορίαν καί ύτρστώσι τάς κολοβώσεις, εΐς τάς ό
ποιας άπληστοι καί άσυνείδητοι προκροΰσται τών πό
λεων τούς ύποβάλλουσι κατά τό διάστημα τής κυκλο
φορίας των. Τό ποσόν τοΰτο μοΰ έφάνη κατά συμπε
ρασμόν νά ύπερέβαινε τόν άριθμόν τών διακοσίων. Γ1ό 
ζωηρόν καί πυριλααπές χρώμά τω ν, σοΰ ομολογώ, με 
έζάλισεν, ώστε κανένα άλλον υπολογισμόν περί τοΰ μ έλ
λοντος δέν έκαμα πλέον,άλλ’ ελαβον τά χρήματα ,τά  έθε
σα είς τόν κόλπον μου, καί παρέδωκά είς τήν κυρίαν τόν 
σταυρόν, εύχόμενος ν’ άποβή έξίσου θαυματουργός καί 
είς τάς έδικάς τη ς, ώ ςκαί ε ίςτά ςέδ ικά ςμ ου  χή ρας. »

ο 'Λ μα έξήλθον τής οικίας, % χισα νά σκέπτωμαι 
περί τής πράξεώς μου- έσυλογιζόμην πόσον άξιόποινος 
ήτον ή άπάτη, τήν οποίαν μετεχειρίσθην, καί πολλάκις 
μοΰ ήλθε νά έπιστρέψω και νά κάμω τήν διόρθωσιν 
άλλ’ ή μαγευτική δύναμις τοΰ χρυσοΰ άντενήργει είς τήν 
καρδίαν μου, πλησίον τής όποιας ήτο ουτος τοποθετη
μένος, ώστε άπεφάσισα ν’ άπομα/,ρυνθώ άμέσως τοΰ 
χωρίου διά παν ενδεχόμενον. Διευθυνόμην λοιπόν διά 
ξηράς είς εν τών παρακειμένων χωρίων, περιπατών μέ 
έσπευσμένον μέν βήμα, ά λλ ’ είς τρόπον ώστε νά μήν 
δώσω ύπονοίας ότι φεύγω βιαίως. Πολύ συχνά έστρε- 
φον είς τά όπίσω τό πρόσωπον μου, παρατηρών άν 
κάνεις δέν άκολουθή κατόπιν μου. Έ νώ  έπλησίαζα νά 
είσέλθω εί,ς τό χωρίον, καί έτάχυνον μάλιστα πλειό
τερον τά βήματά μου, έλπίζων ότι άποφεύγω ήδη πάν
τα  κίνδυνον, βλέπω τινά έρχόμενον δρομαίως κατόπιν 
μου. Ή  καρδία μου έταράχθη, ά λ λ ά , ύποθέτων ότι 
είναι ένδεχόμενον νά μήν είναι δι’ έμέ, έξηκολούθουν 
τόν δρόμον μου, καί έσχημάτισα τόν έαυτον μου, ώστε 
νά μή δώσω ούδεμίαν έξωτερικήν αιτίαν διά νά έν- 
νοήσωσιν ό,τι έτρεχεν είς τήν καρδίαν μου. Έντοσούτω 
ό άνθρωπος τρέχων όγλιγωρότερα άπό έμέ, μέ έπλη- 
σίασεν ίκανώς, καί άκούω νά μέ φωνάζη. « Δέσποτα, 
Δέσποτα». Μή δυνάμενος πλέον νά άμφιβάλλω, οτι ή 
φωνή αΰτη άπετείνετο πρός έμέ, έγύρισα πρός τόν ά- 
κολουθοΰντά με, και ειδον ότι μοΰ έκαμνε νόημα διά 
νά σταθώ. Έστάθην διότι τίποτε άλλο δέ ήδυνάμην νά 
πράξω είς τήν περίστασιν ταύτην. "Όταν δέ έπλησία- 
σεν ό άνθρωπος, όστις ήτο κατακόκκινος άπό τόν βίαι- 
ον δρόμον καί πνιγμένος είς τόν ιδρώτα. «Παρακαλώ



(λέγει) νά καθήσωμεν όλίγον είς κάνέν» μέρος, κάτι 
τινά σας ε ίπ ώ .» Ή  φωνή αΰτη ώς σπαθίον δίέτρεξεν 
εις τά έντόσθιά μου, καί ένέκρωσε τάς δυνάμεις μου· 
προσποιούμενος μολοντούτο ό'λην τήν δυνατήν άδια- 
φορίαν, διευθύ^Θην είς εν μέρος έξθ3θεν της όδοΰ, καί 
έκάθησα. Ά φοΰ έκάθήσεν ό άνθρωπος ουτος, έσπόγ- 
γισε κατ’ έπανάληψιν τόν ίδρωτά του, καί Ιλαβεν ό- 
λίγην άνάπαυσιν, ώστε νά δύναται νά όμιλήση. «Ε ί
μαι απεσταλμένος, μοΰ λέγει, άπό ένα, όστις δέν 
έπιθυμ.εΐ νά σέ έκθεση είς τό κοινόν διά μίαν πράξιν, 
τήν όποιαν σήμερον έκαμες. Έ χ ε ι  δλην τήν έπιθυμίαν 
νά κάμη μίαν ειρηνικήν διόρθωσιν, ήτις νά προφυλάξη 
τήν ύπόληψιν σου, καί νά μήν σέ έκθέση είς κάνένα 
κίνδυνον. Ά ν  όμως άντιτείνης, καί θέλησης νά άπο- 
ποιηθης, είμαι παραγγελμένος νά ειδοποιήσω τήν οθω
μανικήν άρχήν διά νά σέ συλλάβη· καί ήμπορεϊς νά 
στοχασθης, άν Οέλης δυνηθή νά έκφύγης ευκόλως 
τούς όνυχας τής οθωμανικής εξουσίας.» Έ συλλογί- 
σθην όλίγον, άν έπρεπε νά άρνηθώ τά πάντα, καί νά 
έπιμεινω σταθερώς είς τήν άρνησιν ά λλ ’ άοοϋ άφ’ έ
νός ελαβον ύπ1 όψιν τήν καταδίωξιν τής εξουσίας καί 
τά ς  συνεπείας αύτης, άφ’ έτέρου δέ τήν ημερότατα, 
μεθ ης μοΰ έπροσφέρετο μία εύλογος διόρθωσις, άπε- 
φάσισα νά υπακούσω καί νά έπιστρέψω, άν καί ή έπι- 
θυμία τών χρημάτων ήτο βαθέως ριζωμένη είς τήν 

-καροιαν μου. Ή  αποτυχία τοΰ κέρδους, ή ποικιλία τών 
περιστάσεων, καί ή αγωνία περί τοΰ μέλλοντος τοσοΰ
τον μέ εϊχον κυριεύσει, ώστε ούδέ καν έρώτησα είς 
ποιον έμελλε νά μέ παρουσιάση ό απεσταλμένος 
ούτος, άλλ’ ήκολούθησα, σκεπτικός καί έν σ:ω-

π ή , τόν οδηγόν μου, έως οΰ έφθάσαμαν είς τό 
χωρίον. (Ακολουθεί.)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ TH 2 XPHSE.Q2 ΤΟΥ 

ΘΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝ.

Ή  έν τη Έ λλάδι καταστροφή τών άμπέλων, καί κυ
ρίως τών σταφιδών, όχι μόνον κατέστρεψε μέγαν ά- 
ριθμόν ίδιωτών, τών όποιων όλοι οί πόροι συνί- 
σταντο είς τό προϊόν τοΰτο, ά λ λ ’ έπέφεοε σημαντικήν 
έλάττωσιν καί είς τάς προσόδους τοΰ δημοσίου, ώστε 
ή άσθένεια τών άμπέλων, άν είς άλλα κράτη έπέφερε 
σημαντικάς ζημίας, είς τήν Ε λλά δα  έπέφερε πλήρη 
καί τελείαν καταστροφήν. Όσον δέ μέγα είναι τό κα
κόν, τόσον πλειοτέρα πρέπει νά ύπάρξη ή φροντίς τή ς 
θεραπείας αύτοΰ. Έπιθυμοΰντες νά συντελέσωμεν καί 
ήμεΐς, δημοσιεύομεν τήν ακόλουθον διατριβήν, τήν ο
ποίαν έκαστος δύναται νά κρίνη καί νά εκτίμηση έκ 
τής άναγνώσεως, τόσον μόνον ήμεις λέγομεν, ότι, ή 
πείρα, ήτις ώδήγησε τόν συγγραφέα είς τά ς παρατη
ρήσεις του, είναι ικανή αίτια πίστεω ς είς τούς λόγους 
αύτοΰ. Έ π ε ιτα  τοσοΰτον μεγάλη πρέπει νά ηναι είς 
τό έθνος μας ή επιθυμία τής άπομακρύνσεως τοιαύτης 
νόσου άπό τόν τόπον μας, ώστε τά πάντα πρέπει ν ’ 
άποπειραθώμεν, διά νά έπιτύχωμεν τέλος τό μέσον ό
περ δύναται νά έπιφέρη τό άποτέλεσμα. ’Ιδού ή δια
τριβή.

Κ ατά τά 1854 καί 185> άπεπειράθην πολλά  μέ
σα διά νά καταπολεμήσω τήν. νόσον τών άμπέλων. Ε 
πιτυχώ ν νά κατορθώσω τοΰτο έπί 72 έκατοάρων (πε



ρίπου 3 5 0  ο  απλικώ ν στρεμμάτων) άμπέλων, αιτινες 
ώς πρός τό χώ μα, τήν θέσιν, τά κλήματα, καί τήν 
καλλιέργειαν έχουν δλας τάς ποικιλίας δσας άπαντα 
τ ις  είς τάς άμπέλους τών μεσημβρινών μερών (τής 
Γ αλλίας), καί παρατηρήσας δτι ή έπιτυχία  αΰτη έπα- 
νελήφθη θετικώτατα είς δύω κατά συνέχειαν έτη, άν 
καί ό τρόπος τή ς βλαστήσεως ήτο διάφορος, έβεβαιώ- 
Οην εντελώς, δτι ή νόσος τής άμπέλου δύναται νά χα- 
ταπολεμηΟή έπ ιτυχώ ς είς όποιανδήποτε περίστασιν καί 
άν άναφανή.

1. Περί τών άρμοδίων πρός άντίκρουσιν τής νόσου 
τών άμπέλων πρακτικών μέσων.

Κατά τά 1 S 5 4 ,  έκαμα δοκιμάς, μέ παραλληλισμόν 
καί μέ τήν άπαιτουμένην είς μεΟοδικάς έρευνας επιμέ
λειαν, έπί είκοσι δύω διαφόρων μέσων, άποτέλεσμα τών 
οποίων είναι πλήθος τρόπων, έρμηνειών κτλ . μέ τά 
όποια έπιβαρύνΟησαν οί άμπελουργοί, άφότου ένέσκηψεν 
ή νόσος· διαιρώ δέ αύτάς ώς έξης.

X η μ ι κ ά μ έ  σ α περιέχοντα 1. άλειμμα διά βύρ- 
σης (βούρτζας) _ με άλας θει'ίκόν ή μέ χάλκανΟον 
(vitriol) είτε όλοχλήρων τ ώ ν  κ ο υ ρ β ού λ ω  ν, μετά τήν 
κάΟαρσιν αύτών άπό τάς παλαιάς φλούδας των, είτε 
μόνον τών κλώνων μετά τό τέλος ταΰ κλαδεύματος 
καί τήν άφαίρεσιν τών β ε ρ γ ώ ν ,  ήτοι άπό τάς άρχάς 
φεβρουαρίου έως τά  μέσα μαρτίου, διαλυομένου θειϊχοΰ 

* χαλκοΰ ( s u l f a t e  de cuivre) έν ΰδατι κ α τ’ άναλογίαν τεσ
σάρων πρός εκατόν ΰδατος.

2. ΙΙλύσιμον διά βύρσης είτε ‘ολοκλήρων τών κ ο ύ ρ 
β ο υ λ ω ν ,  είτε μόνον τών κλώνων, κ α τά  τήν αύτήν ά- 

νωτέρω εποχήν, με υγρόν τ ι καθαρτικόν, συνταχδεν

παρά τοΰ Κ. Ιίω βή, καΟηγητοΰ εις τήν έν Μοντ- 
πελιέρη σχολήν της φαρμακείας, καί τοΰ οποίου τό 
ένεργητικώτερον μέσον είναι ή όξΰ άρσενικοΰ, ή άλας 
αύτοΰ, ή θειοΰχος σ ο' δ α.

3. Ά λ λ ε ιμ μ α  μέ κατράμιον έξ άνθρακικου όξέως 
ολοκλήρου τοΰ κλήματος, ά'^οΰ προηγουμένως άφαιρε- 
θώσιν δλαι αί φ λ ο ϋ δ α ι .  Έ  εργασία αΰτη έγίνετο 
μετά τό κλάδευμα, καί πριν έτι άνοιξουν τά  β ο μ β ο ύ- 
κ ι α ,  κατά τόν μάρτιον.

4 . Πλυσιμον τών σταφυ/^ών μέ ΰδωρ περιέχον άλ- 
καλι, ή σαπούνιον, κατά τόν Ιούλιον καί Αύγουστον.

5. Κάπνισμα μέ άτμόν θείου καίομένου, ή μέ θειϊ- 
κον οξύ* ή εργασία αΰτη έγίνετο, όταν κατά πρώτον 
άρχιζουν νά φ ο υ σ κ ό ν ο υ ν  τά βομβούκια τοΰ κλή
ματος.

6. Τό θε ιον είς κόνιν σκορπιζόμενον άφότου άνοί- 
γουν τά κλήματα εως νά φανώσι σταφυλαί.

7. Μ ίγματα θείου τριμμένου μέ άλλας κόνεις άδρα- 
νεΐς, ή με άνθρακικόν τίτανον. Θειον ήνωμένον μέ τ ίτα - 
νον (suifure de calcium) σκορπιζόμενον έπί τών κλημάτων, 
ώς καί τό ίδιον θειον τριμμένον, άφ’ ής έπογής άνοί- 
γουν τά κλήματα έως νά φανώσι σταφυλαί.

8. Κονιορκτούς, σ τ ά  κ τ  α ς κ τλ .

ΜΕΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ.
% Υ

9. Τήν χρήτιν τοΰ πυρός, ήτοι νά περνοΰν άπό τά 
ζλήματα, άφοϋ κλαδευθώσι, φλόγας άπό λαμπάδας έκ 
Χατραμίου.

10. Βραστόν ΰδωρ ^υνόμενον έπί τώ ν  κλώνων καί 
τών κ ου ρ β ο υ λ ώ ν  μετά τό κλάδευμα.



1 1. Βούρτζισμα τών σταφυλών κατά τόν τρόπον τοϊ> 
Κατάνη, κατά τόν ’Ιούλιον καί Αύγουστον.

Μ ΕΣΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ.

1 2 .Παράχωμα ολοκλήρου τ ο ϋ κ ο υ ρ β ο ύ λ ο υ  άπό τά 
μέσα ιανοναρίου εως τά μέσα μαρτίου, μετά τό κλά- 
δευμα.

] 3. Κόψιμον τών κορυφών τών κλημάτων είς δια
φόρους έποχάς.

14. Κλάοευμα, πρώιμον, ή όψιμον.
15. Κλάοευμα όψιμον όμοΰ μέ χάραγμα είς τόν 

κορμόν μετά τήν κάθαρσιν αύτοΰ άπό τάς φλοΰδάς 
του, κατά τόν ιταλικόν τρόπον.

16. Κόψ'.μον τών βλασταρίων κατά τά ς οδηγίας 
τοΰ Φάβρη,

17. Τό παράχωμα τών κλώνων έν είδει καταβο-
> r <\

α̂οων.

18. Τό έπί τής γ ή ς  στρώσιμον τών κλώνων.
19. Τόν έγκεντρισμόν.
20. Καπνίσματα διαφόρων ειδών,

ΜΕΣΑ ΣΥΜ Μ ΙΚΤΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ.

2 1 . Παράχωμα ολοκλήρου τοΰ κορμοΰ καί συγχρό
νως κ α τ ρ ά ν ω  μ α  τών κεφαλών.

2 2 . Τήν χρήσιν, είτε έπί τών κεφαλών τοΰ κλήμα
τος έν ώρα χειμώ νος, είτε έπί τών σταφυ*Λών έν ώρα 
θέρους, κόλλας έκ γαιομ,ήλων, καί θείου κατά τήν ερ
μηνείαν τοΰ Έσκάλου.

Ό λω ν τών άνωτέρω μέσων,κατά τό μάλλον καί ήττον, 
έκαμα οοκιμάς, ή δέ ιδέα, ήτις διεύΟυνε τάς δοκιμάς 
μου, ήτον ή ακόλουθος. Νά καταστρέψω, όσον ενδέχε
ται έντελώς, τά σπέρματα τής νόσου, διά ν’ άποφύγω 
τήν πρώιμον επάνοδον αύτής, ή τ ις  καθίσταται μάλλον 
φθοροποιά ή πασαν νέαν προσβολήν, άν τοΰτο είναι 
ουνατόν. Έ ν  ένι λόγω , νά εΰρεΟώ είς τήν Οέσιν, καθ’ 
ήν εύρίσκεται τ ις  όταν πρώτον ένσκήπτη ή νόσος, διότι 
κατά τήν περίπτωσιν ταύτην, ό καρπός δέν βλάπτεται 
τοσον, ώς έφάνη κατά τά 1851 καί 1 852 , καί δύνα- 
ται ούτω νά περιμένη ώστε ή εξάλειψις τής νόσου νά 
έπέλΟη άφ’ έαυτής. Ά λ λ ’ όλαι αί προσοοχίαι μου ά- 
πεβησαν μάταιαι. Τ ί νόσος άνεφάνη κατά διαφόρους 
έποχάς, άπό 9 μα'ίου έως είκοσι ίουλίου, ά λ λ ’ όπου 
άργώτερον ένέσ/ηψεν, εκεί ή φθορά έπήλΰε μεγαλη- 
τερα, ώστε ή καρποφορία κατεστράφη όλοτελώς.

Ουτε μέ τό όψιμον κλάδευμα, ούτε μέ τό χάραγμα, 
ούτε μέ τό βλαστολόγημα, ούτε μέ τό βούρτζισμα 
τών σταφυλών, ή τό πλύσιμον αύτών, ούτε μέ τά  
Λοιπά όμοια μέσα ήμπόρεσα νά επιτύχω  ώφέλειαν 
τινά, τό δέ παράχωμα τών κορμών, έκτός τοΰ ότι εί
ναι άνωφελες, άποβαίνει καί άκατόοΟωτον εις μεγάλης 
εκτάσεως άμπεΛους.

χαμήλω μα τών κλώνων ώστε αί σταφυλαί νά 
εγγιζωσιν έπί τοΰ εδάφους, παράγει ώφέλειάν τινα είς 

όλίγον προσβληδείσας αμπέλους, ά λλ ’ όπου ή νό- 
σ°ς είναι άρχαία καί ισχυρά, ό καρπός δεν διαφεύγει 
τήν οιαφΟοράν. Έ κ τό ς  3έ τούτου, έάν ό καιρός ήναι 
υγρός κατά τήν έποχήν τοΰ τρυγητοΰ, αί προσεγγί
ζ εσ α ι είς τό έδαφος σταφυλαί σήπονται. Κα6’ όλας



οέ τάς περιστάσεις ταύτας ό έξ αύτών παραγόμενος 
οίνος είναι πολύ μέτριος.

Ούτε τό μέτρον της έγκεντρίσεως έπεφερεν ώφέ- 
λειάν τινα, ούτε τό  μέτρον του κοπρίσματος · μάλ ι
στα τό κόπρισμα αύξάνει έτι μάλλον τήν νόσον, διά 
τοϋτο πολύ μέτριον πρέπει νά γίνεται κατά τήν εποχήν 
τη ς  νόσου.

Ό μοίω ς άτελεσφόρητα άπέβησαν καί τά  μέσα τοϋ 
κατρανώματος καί τλ . Μόνον ή χρησις τοϋ Οειϊκοΰ 
οξέος, (κατά τό άρθ, 5 )  έπέφερεν ώστε τά  κλήματα 
νά άνθέξουν πλειότερον είς τήν νόσον, καί νά διατηρή
σουν μέρος τοϋ καρποϋ αύτών.

'Π  χρησις όμως τοϋ θείου τριμμένου είς ψιλήν κόνιν 
έπέφερεν άποτέλεσμα διαρκές. 'Οσάκις έπέΟεσα τοϋτο 
έπί τών προσβεβλημένων παρα τής νόσου κλημάτων, 
παρετήρησα ότι, άν τά  πράσινα μέρη τοϋ κλήματος, 
κλώνοι, φύλλα, καρπός, δέν ειχεν άλλοιωθή, ή βελ
τίωσές αύτών ήτον προφανής. "Οταν όμως ή χρησις 
αύτοϋ γίνεται πάρωρα, άφοϋ δηλαδή ή νόσος προχω- 
ρήση πολύ καί φέρει καταστροφήν, δέν πρέπει νά πε- 
ριμέν/] τ ις  ώφέλειαν.

’Α.πό τά ς διαφόρους δοκιμάς μου έβεβαιώΟην οτι εί
ναι μέν δυνατόν νά έξαλείψη τ ις  διά διαφόρων μέσων 
τά  σπέρματα τής νόσου, άλλ’ ή νόσος δέν καταστρέ- 
φεται ώ ς έκ τούτου, διότι, άμα τό κλήμα άρχίση νά 
βλάστηση, πλή 0ος σπερμάτων, φερόμενα άπό τόν άνε
μον, έπικάθην τα ι είς τά  πράσινα μέρη τοϋ κλήματος, 
καί είς ολίγων ημερών διάστήμα, ή νόσος άναπτύσσε- 
ται καί καταστρέφει καί τό κλήμα καί τόν καρπόν.

ΙΙρίν άκόμη ή νόσο ς άναφανή είς μέρος τι, ο αηρ

δεν περιέχει μέγαν άριθμόν σπερμάτων τοϋ ώϊδίου, 
τά δέ ερχόμενα άκολούθως, ώς ερχόμενα μακρόθεν 
φθάνουσι πολύ ά ρ γ ά ,  είναι όλίγα, καί προσβάλλουν 
κλήματα σποράδην. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή νό
σος είναι είς τήν άρχήν της  καί κάμνει όλίγην ζημίαν. 
Ά λ λ ’ άργότερον, όταν όλος ό τόπος προσβληθή παρά 
τής νόσου, ό δέ άήρ καταπλυμμηρεΐται περίοδικώς άπό 
σπέρματα τής νόσου, πρέπει νά καταπολέμηση τις τήν 
νόσον έπί τών χλωρών μερών τοΰ κλήματος,όταν αύτη 
φαίνεται ότι είναι είς τήν άρχήν της. Τοΰτο δέ κατορ- 
θοΰται έπιτυχέστατα διά τοϋ άνθους τοΰ θείου, όπερ 
έχει δύω ιδιότητας άναγκαίας εις τό νά καταςαθή κατ’ 
έξαίρεσιν μέσον θεραπευτικόν. Ά φ ’ ένός μέρους, τό 
θειον καταστρεφει τό ώίδιον άμα προσέγγιση είς αύτό, 
άφ έτερου οέ, διά τήν μεγάλην λεπτότητά του, επικα
λύπτει όλους τους βλαστούς τοϋ κλήματος, άμα σκ^ρ- 
πισθή έπ αύτοϋ, και καταστρέφει ούτω παν φθοροποι
όν σπέρμα. Π τιμή τοΰ θειου είναι μετρ ία, καί ή 
χρησις αύτοϋ κοινοτάτη, καί άκίνδυνος.

Καί εις όσα κλήματα έκαμα τάς άνωτέρω δοκιμάς, 
μετεχειρισθην τό θειον μετά τήν άποτυχίαν αύτών, 
και έπετυχον νά διασώσω τούς καρπούς, ένώ όπου δέν 
έκαμα χρησιν τοϋ θείου, οι καρποί κατεστράφησαν. 
Οπου όέ οίς και τρις μετεχειρισθην αύτό, όλα: αί 

σταφυλαί δ:ετηρηθησαν. ΙΙροσέτ: δέ ο: κλώνοι τών κλη
μάτων, εις ά μετεχειρισθην τό θειον, έγένοντο μακρεΐς, 
ουνατοί, καί ώραίου χρώματος, χωρίς νά φαίνωνται 
εις ταΰτα,διόλου σχεδόν, μέλαιναι κηλίδες, ένώ έξ 
έναντιας τών λοιπών κλημάτων οί κλώνοι ήσαν μαΰρο ι 
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Πεισθείςάπό τοΰ 1854 περί τών κα).ών αποτελεσμά
των τοΰ θείου,μετεχειρίσΟην αύτό κατά τά  1855 εϊς όλας 
τά ς άμπέλους μου, αϊτινες συνίστανται άπό διαφόρων 
ποιοτήτων γα ίας, και περί έχουσι διαφόρων είοών κλή
ματα, άτινα άπέχουσιν άλλήλων εν ήμισυ μέτρον, 
καί έχουσιν υψος άπό δέχα εως είκοσι εκατοστά τοϋ 
μέτρου.

2. ΧΡΙΙΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ.

ΜετεχειρίσΟην τό θειον κατά τά  1854 , άπό τήν 18 
άπριλίου εως τήν 17 αύγούστου, (άρχάς άπριλίου εως 
άρχάςαύγούστου,καθ’ ήμας) καί κατά  τά 1855 ,άπό  19 
μαϊου εως 4 αύγούστου, έπέτυχον δέ άριστα. Κ ατά τά 
1855 ,εις τά μ ά λ λ ο ν  προσβεβλημένα άπό τήν νόσον κ λή 
ματα,τά  όποΐα άπό τά  1 ί*52 καί έξης δέν έτρυγήΟησαν, 
καί είς όσα έφάνησαν προσβληΟ έντα κατά τήν 24 άπριλ ί
ου,είς όλα ταΰτα έγένετο χρήσις τοΰ θείου είς τρεις φο
ράς, τήν 19 μαίου, τήν 5 ίουνίου, καί τήν 9 ίουλίου, 
καί τοϋτο καί μόνον ήρκεσεν αί άμπελοι αυται είναι 
είς άριστην βλάστησιν, όποία είς οΰδεμίαν άλλην έ 
ποχήν ύπηρξεν όμοία· αί σταφυλαί ήρχισαν νά χρω μα- 
τίζωνται, ώστε ή καρποφορία είναι άσφαλής. Καί ό
που ή νόσος έκαμε τήν μεγαλητέραν προσβολήν, δέν 
μετεχειρίσΟην τό θεΐον πλειότερον άπό τρεις φοράς, 
τήν 9 ίουνίου, 4 άπριλίου, καί 1. αΰγοΰστου. Ε ίς τάς 
πλειοτέρας όμως άμπέλους μου ή χρήσις τοΰ θείου 
εις δύω μόνον φοράς έφάνη άρκετή· είς άλλας μέν τήν 
9 έως τήν 11 ίουνίου, καί τήν 12 αύγούστου, είς ά λ 
λας δέ τήν 2G έως 27 ίουνίου, τήν 17 έως 21 ίου-

λίου. Ε ίς τινα εΐοη κλημάτων καί ή ΙιαΟάπαξ γενομε- 
νη χρήσις τοΰ θείου ύπηρξεν άρκετή. Ό  αύτός τρόπος 
εφερε τά αύτά αποτελέσματα καί είς τά 1S54 καί είς 
τά 1855, άν καί μεγίστη διαφορά της άτμοσφαίρος 
ύπηρξεν είς τά δύω τ^ΰτα ετη, ών τό πρώτονύπήοξεν 
πολύ άχρεΐον διά τάς άμπέλους, ένώ τό δεύτερον υ
πάρχει άρκετά καλόν.
Νομίζω λοιπόν ότι ή χρήσις τοϋ θείου, ένεργουμένη 
τρεΐς φοράς, είναι άρκετή νά προφυλάξη τά ς  μάλλον 
προσοεβλημένας άπό τήν νόσον άμπέλους* άνώτατος 
δέ όρος ήμπορεΐ νά ήναι ή έπί τέσσαρας φοράς χρήσις· 
Είς τινα είδη σταφυ7αον δύω μόνον φοραί άρκοΰν καί 
είς τινας μ ία  καί μόνη.

’Ά ς  μήν είπη δέ τ ίς  ότι ή έδική μου άμπελος είναι 
είς μέρος όλίγον ποοσβαλλόμενον άπό τήν νόσον. ‘Η  
κοινότης, όπου υπάρχει καί ή έδική μου άμπελος, 
προίεβλήθη ύπό τής νόσου άπό τά 1851 καί 1852 
ένώ τάς έδικάςμου άμπέλους κατά τά 1854 καί 1855 κα- 
τώρθωσα νά τάς προφυλάξω άπό τήν νόσον, αί τώ ν 
γειτόνων μου, καί κατά τά 1855 άκόμη εύρίσκονται 
είς όλως άντίθετον κατάστασιν. Κατά τά 1854 έγ 'ΐω - 
στοποίησά είς τήν γεωργικήν εταιρίαν τής Έ ρ ώ λτη ς 
τήν έπιτυχίαν μου, καί τήν έπαρακάλεσα νά διορίση 
επιτροπήν διά νά βεβαίωση αύτήν, άλλά περιστάσεις 
δέν έσυγχώρησαν νά ένεργηθη ή αίτησίς μου· μολον
τούτο ή έπι'τυχία μου έγένετο άξιοσ^μείωτος είς τόν 
τόπον, ή κατά τά  1855 μάλιστα κινεΐ θαυμασμόν εις 
όλους τούς έπισκεπτομένους τάς άμπέλους μου γεωρ
γούς. Ά λ λ ω ς  τε, δέν ε’μαι έγώ μόνος ό μεταχειρί
σ ε ι ς  τό θειον διάφοροι τών κατοίκων τής Έ ρώ λτης
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χαί είς διαφόρους θέσεις, ώς καί είς διάφορα είδη στα- 
φυλών μετεχειρίσθησαν έπιτυχώ ς τά θειον, καί είς ρ,ι - 
·:ράς καί είς μεγάλας ιδιοκτησίας·

3. ΙΙερίτής έποχής καθ’ ήν γίνετα ι χρησις τοΰ θεί
ου. —  Μεταχείρησις τών προσβεβλημένων παρά της 
νόσου άμπέλων. —  Ιίερι τών άμπέλων είς άς έγένετο 
χρησις τοΰ θείου τό παρελθόν έτος.

Έ άν αί γνώμαι τών σημαντικωτέρων γεωργών εί
ναι τοσοΰτον διηρημέναι περί της θεραπευτικής ένερ- 
γείας τοΰ θείου έπί της νόσου τών άμπέλων, προέρ
χετα ι τοΰτο διότι, διά νά χατορθώση τ ις  νά έπιτύγη 
πρέπει νά κάμη τήν εφαρμογήν είς ώρισμένην σ τ ιγ 
μήν, ή τ ις  δέν είναι πάντοτε ή αύτή, ούτε είς έκαστον 
τεμάχιον αμπέλου, ούτε είς έκαστον κλήμα. Δέν έπέ- 
τυχόν τινες, διότι δέν ένήργησαν άρμοδίως, ή δέν έ- 
πανέλαβον δσον έπρεπε τήν χρησιν τοΰ θειου. Κ ατάλ
ληλος καιρός πρός τό έργον τοΰτο είναι, δταν ή νόσος 
άναφαίνεται είς τά  κλήματα* έάν βραδύνουν πολύ είς 
τοΰτο, ή άν τό ώ'ίδιον έπεκτανθή έπί πολύ είς τό 
κλήμα, άδύνατον είναι νά έπιφέρωσι τήν θεραπείαν αύ
τοΰ. άλλ’ είς τινα μέν είδη κλημάτων, αί σταφυλαί 
θέλουν όλοτελώς κατασπραφή, είς άλλα δέ θέλουν άλ- 
λοιωθή γινόμεναι μελανόφαιοι, καί θέλουν σχάσει είς τόν 
καιρόν τής ώριμότητος. Ε ΐς τοιαύτην περίστασιν θέ
λουν είπεί δτι τόΓ θειον δεν ένεργεΐ έπί τοΰ ώϊδίου, 

'δ τ ι δεν πιστεύουν, δτι καλήτερον είναι νά μήν κάμη 
τ ις  τίποτε κτλ. Χρειάζεται μεγάλη έπιδεξιότης διά νά 
γνωρίση τ ις  πότε είναι αρμόδιος καιρός, μολοντοΰτο 
ιδού πώς δύναται τ ις  νά γνωρίση αύτόν, καί α κ ο λ ο ύ 

θως νά ένεργήση έπί τών κυρίωτέοων ειδών τών -αφυλών.

Είς τινα ει’όη κλημάτων, les carignant άναφαίνεται 
ή νόσος άπό τόν άπρίλιον άκόμη, καί έπεκτείνεται 
κατά τόν μάϊον. Ά νά γκη  τότε νά κόψη τις  αλύπητα 
δλα τά βλαστάρια, καί άμέσως νά κάμη χρησιν τοΰ 
θείου. Τά βλαστάρια ταΰτα ήτο δυνατόν νά θεραπευ- 
θώσιν, ά λλ ’ επειδή κυριεύονται πολύ άπό τήν νόσον, μέ
νουν πάντοτε ζ ο υ ρ ι α σ μ έ ν α ,  καί παράγουν άσή- 
μαντον καρπόν. Έ άν κατά τήν χρησιν τοΰ θείου ό ή 
λιος ήναι διαρκής, καί τό θειον μείνη έπί 48 ώρας 
έπί τών κλημάτων, χωρίς νά ξεπλυθή άπό τήν βρο
χήν, ή έπιτυχία  είναι βέβαια, άλλ’ αύτη οέν γνω ρί
ζεται εΐμή μετά πολλάς ημέρας, δτε τά  προσβεβλη, 
μένα βλαστάρια χάνουν τήν όσμήν τής μ ο ΰ χ λ α ς ,  
ή τ ις  παρακολουθεί τό ώ'ίδιον καί χαρακτηρίζει τήν 
νόσον. Παρατηρών τ ις  μετά προσοχής τά νέα φύλλα 
βλέπει δτι αί λευκαί κηλίδες έγειναν σ τ α κ τ ε ρ α ί ,  
δτι δέν έχουν πλέον έπ’ αύτών κόνιν, καί δτι καί αύ
ταί άπώλεσαν τήν οσμήν των. Ή  άσθένεια λοιπόν 
έκ λ^π ε ι διά τρεις περίπου εβδομάδας. Ε ίς τό διάστη
μα τοΰτο τά  βλαστάρια αυξάνουν, ά λ /ά  πρέπει νά τά 
παρατηρή τις μετά προσοχής· έάν ίδη δτι τά  νέα φύλ
λα τής κορυφής σκεπάζονται κατά τό όπισθεν αύτών 
μέρος καί είς τάς σχισματιάς άπό λεύκάς κηλίδας, 
πρέπει νά ήναι βέβαιο; δτι ή νόσος όγλίγω ρα θέλει 
επανελθεί. Τότε λοιπόν πρέπει νά κάμη γενικώς χρή- 
σΐντοΰ θείου καί έπί τών σταφυλών, καί έπί τών φ ύλ
λων καί έπί τών κλώνων, ένεργώνώς είς τό πρώτον, πα
ρατηρών νά ήναι ό καιρός θερμός καί νά μήν ξεπλύνη 
ή βροχή τό.θειον άμέσως. Ή  ένέργεια αύτοΰ θέλει
διαοκέσει τούλάνιστον έπί τρεις εβδομάδας. Η  έπιτή- 
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ρησις άπό της εποχής ταύτης χαί έξης πρέπει νά ί -  
ξακολουθη· Πρέπει νά καμωσι καί τρίτην χρήσιν τοΰ 
θείου καί τετάρτην, αν φανή άναγκαΐον.

Είς άλ7*α είδη κλημάτων le siramons ή νόσος επέρ
χεται βραδύτερον, ήτοι μετά τά μέσα τοΰ μαίου άνα- 
φαινονται βλαιτάρια  προσβεβλημένα άπό τό ώΐδιον, 
ά λλ’ ολίγα καί σποράδην. Κ ατά τά τέλη μαίου πρέπει 
νά '/όψη τις  δλα ταΰτα, ή νόσος δμως καί ούτω θέ
λε*. έπέλΟει άκολούΟως, είτε τόν ίούνιον, εί’τε τόν ιού - 
λ ίο ν  σημεία οέ αύτής είναι κιτρίνισμα τών φύλλων 
μέ κηλίδας 7*ευκάς περί τάς σχισματιάς τών φύλλων 
καί τήν κορυφήν τών βλασταρίων, καί μέ όλίγον ζ ά
ρ ω μ α  τών φύλλων αύτώ». Κατά τήν περίστασιν ταύ
την απαιτείται γενική χρήσις τοΰ θείου, καθ’ δν τρό
πον προείπομεν. Ε ίς δέκα ημέρας τό κλήμα άναλαμ- 
βάνει ώραΐον χρώμα, καί ή είς τά άκρα τών φύλλων 
λευκή κόνις έξαλείφεται. Ά π ό  τής εποχής ταύτης 
ή νόσος απομακρύνεται έπί είκοσιν έως τριάκοντα ήμέ- 
ρας, μετά τοΰτο δέ άναφαίνονται νέας προσβολής ση - 
μεΐα, δτε πρέπει νάγένη τό δεύτερον χρήσις τοΰ θείου, 
έάν δέ ή νόσος φαίνεται έπίμονος, πρέπει ή έργασία 
αύτη νά άνανεωθή καί τρίτον καί τέταρτον. Τό σκόρ- 
πισμα τοΰ θείου πρέπει νά γίνεται διά φυσητήρων καί 
γενικώς έφ’ δλου τοΰ κλήματος, ήτοι νά προσκολ- 
ληθή αύτό είς δλα τά χλω ρά μέρη αύτών. Έ άν δμως 

■ ή δεύτερα χρήσις τοΰ θείου έπιτύχη, άποβαίνει περιττή 
πασα νέα χρήσις αύτοΰ.*

• Παρετήρησα μετά προσοχής τίαί παρέβαλα κατά τά 
1855 τάς άμπέλους, είς άς έγένετο χρήσις τοΰ θείου 
μ ’ έζείνας είς τάς οποίας οέν έγένετο, χαί ειοον δτι

καί είς τάς μέν καί είς τάς δέ ή νόσος άνεφάνη κατά 
τήν αύτήν έποχήν καί μέ τήν αύτή^ έντασιν. Κατά 
τά 185 4, έκαμ,α χρήσιν τοΰ θείου έπί τινων άμπέλων 
άπό τήν 7 έως τήν 17 τοΰ αύγούστου, ή έργασία 
αΰτη έγένετο τόσον άργά, ώστε ήδύνατο νά χρησιμεύ- 
ση ώς προφυλακτικόν μέσον είς τά κλήματα, καί δ
μως τό ώ ίδιον άνεφάνη είς τά  βλαστάρια τών κλημά
των κατά τόν επόμενον μάϊον. 'Η  χρήσις λοιπόν τοΰ 
θείου, ή τ ις  έξαρκεΐ νά καταβάλη τήν νόσον τοΰ κ/νή

ματος καί νά ματαίωση τά αποτελέσματα αύτής, 
δέν κατορΟόνει ώστε νά μήν έπανέλθη ή νόσος καί τό 
επόμενον έτος. Ό θεν τό Θειον τό όποιον μεταχειριζό- 
μεθα δέν είναι μέιον προφυλακτικόν κατά τής άσθε- 
νειας,καί διά τοΰτο δέν γίνεται χρήσις αύτοΰ καί κατά τήν 
άρχήν τή ς βλαστησεως. ‘Π  πείρα άπέδειξενδτιπρέπει νά* 
επαναλαμβάνεται συνεχώς ή χρήσις τοΰ θείου, διά νά 
προέλθουν ώφελιμα αποτελέσματα. Τ ό θειον εΐναι μέ
σον χατ έξοχή·/ καταστρεπτικόν τοΰ ώϊοίου, δπερ 
καταστρέφεται άμα προσέγγιση α ύτώ  τό θεΐον. ‘Η  ε 
νέργεια τοϋ θείου είναι θεραπευτική, καί ούδένα άλλον 
χαρακτήρα έχει, δπερ άκολούΟως θέλομεν αποδείξει.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΙΣ 

ΜΑος τις γεωργικής επιτροπής τής Ερώλττις.

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ε Α Λ Ε Ι Ψ Ε Ω 2  ΟΡ ΓΑ ΝΙ ΣΜ ΟΥ ΤΩΝ Ν Ο Μ Α Ρ 

Χ Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι  ΤΟΥ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  ΛΥΤΟΥ.

Δεν ήθε?να έπιληφθή τοΰ θέματος τούτου, άν δέν ει- 
χον τήν ενδόμυχον πεποίθησιν δτι ό οργανισμός ουτος, 
ώς έχει ήδη, έξεταζόμενος ύπό τήν διπλήν έποψιν,



τοϋ δίκαιου ώς πρός τό προσωπικόν, καί τών συμφε
ρόντων τών διοικουμένων, δέν έμπεριεΐχευ ελαττώ μα

τα ουσιώδη έπ ι^ ο ή ν  εχοντα ώς πρός τό κα>*ώς έννο- 
ούμενον συμφέρον της ελληνικής έπικρατείας.

Τό νομαρ/ιακόν σύστημα, όποιον παρεδέχθη κατά τό 
ετος 1 8 3 3 , άμα τη έγκαθιδρύσει της βασιλικής εξου
σίας, περιεΐχεν όλα τά  συστατικά εύρωπαϊκοΰ διοικητι
κού συστήματος, καταλλήλου να διοργανίση άρτισύ- 
στατον Κράτος, έγγυούμενον τήν τακτικήν διεξαγωγήν 
τών δημοσίων καί ιδιωτικών υποθέσεων. Έ τέθη κο
ρυφαίος τής διοικητικής ιεραρχίας τοΰ Νομοΰ εις νο
μάρχης, είχε παρ’ αυτώ διευθυντήν ως συμβουλον και 
συμπράκτορα, καί έν άνάγκη ώς αναπληρωτήν, καί 
γραμματέα πρός παρασκευήν καί διεκπεραίωσιν τών 
συζητηθεισών υποθέσεων. ’Επειδή δέ ήσαν άναγκαία 
υποδεέστερα όργανα διά τό γραφικόν μέρος τή ς υπη
ρεσίας, προσδιωρίσθη εν ποσόν έκ δραχ. 4 ,0 0 0  έτη 
σίως, ώς έπιχορήγησις διά τήν μίσθωσιν τοΰ προσιο- 
πικοΰ τούτου, τοΰ οποίου ή έκλογή έξ ορθής καί ύγει- 
οΰς σκέψεως ένετςιστεύθη είς αύτόν. Τ ί ύγιεστερον 
καί ορθότερο ν, προκειμένου περί άρτισυστατου όημο- 
σίου υπηρεσίας, παρά ν’ άφεθή είς τόν προϊστάμενέ 
τής υπηρεσίας ταύτης ή έκλογή τών άρμοόιωτέρων 
προσώπων, τά όποΐα έμελλε νά μεταχειρισθή εις τήν 
διεξαγωγήν τή ς γραφικής αύτοΰ ύπηρεσίας ; Έ κ τό ς 

' τούτου ένομοθετήθη κα: ή σύστασις πολυμελοΰς συμ
βουλίου τοΰ νομαρχιακού, είς τήν σύσκεψιν τοΰ οποίου 
εμελλέ νά ύποβάλλη τάς σπουδαιοτέρας καί δυσχερε- 
στέρας τοΰ Νομοΰ υποθέσεις, καί έπικαλεΐσθαι τήν 
γνωμοδότησίν του. Τοιοΰτος οργανισμός ύπό ς-ενωτε-

ρα όρια διεΐπε καί τήν ύπηρεσίαν τών,επαρχιών, ε ις  
τόν οργανισμόν όμως τών οποίων, ή πεΐρα άπέδειξεν 
άτελείας τινας τάς όποιας ό χρόνος καί ή επιμέλεια 
αρχόντων πεφωτισμένων καί μεριμνώντων είλικρινώς 
καί μετά πατριωτικής φροντίδος, ήδύναντο εύκόλως 
ν’ άναπληρώσωσιν.

Τόν άξιόλογον τοΰτον οργανισμόν πολλά ύπέρ'τοΰ 
έθνους άγαθά ύποσχόμενον, απειροκαλία καί σπουδαρ
χική  τάσις κατώρθωσαν νά καταργήσωσι κατά τό έτος 
1836· καί ν’ άντικαταστήσωσ: διά τοΰ διοικητικοΰ ορ
γανισμού, τοΰ όποιου τά πο7Λά ελαττώ ματα δέν πρό
κειται ήδη νά έκθέσωμεν είς τά στενά όρια τής δια
τριβής ταύτης, καί τά όποΐα ταχέω ς κατεδείχθησαν, 
άλλά βραδέως έλήφθησαν ύπό σπουδαίαν όψιν, ώς πάν
τοτε σχεδόν ακολουθεί, κατά δυστυχίαν, είς τήν Ε λ 
λάδα.

Άπεφασίσθη τέλος πάντων νά έπανέλθωμεν είς τό 
νομαρχιακόν σύστημα, καί κατά τό έτος 1845 ύπε- 
βλήθη είς τάς βουλάς τό περί τούτων νομοσχέοιον 
άντί όμως νά τεθη είς ένέργειαν ό καταργηθείς κανο
νισμός μέ τινας άναγκαιας μικράς μεταρρυθμίσεις, 
άπό πνεΰμα κακώς έννοουμένης οικονομίας έξόδων,πα- 
ρελείφθ/] ή θέσις τοΰ νομοδιευθυντοΰ, ή μισθοδοσία τοΰ 
νομάρχου ήλαττώθη έκ 500 είς 4 0 0  δραχμάς, τά έξο
δα τ ή ς  περιοδείας, ώς καί τά τής γραφικής έπιχορτ;- 
γήσεως έμηδενίσθησαν, καί τοΰ ύποδέεστέρου πρόσω- · 
πικοΰ μέχρι καί αύτοΰ τοΰ κλήτήρ ;ς ό διοριτμός υπε
βλήθη είς τήν αρμοδιότητα τοΰ υπουργείου τών έσω- 
τερικών.

Τά ατοπήματα τών μεταρρυθμίσεων τ;ύτω ν δέν ει-



ναι δύσκο7^ον νά κατανόήσωσιν οί ά χειρότεροι περί τήν 
έξέτασιν τών τοιούτων άντικειμένων. Ά π ό  τής έγκαθι- 
δρύσεως τής Β. εξουσίας εϊχον παρέλθη δεκατρία έτη· 
κατά τό διάστημα τοϋτο, ή υπηρεσία άνεπτύχΟη πολ- 
λαπλασίως, διότι εις κράτος άρτισύστατον, όποιον τό 
ελληνικόν,τά πάντα έχουσι/ άνάγκην ρυθμίσεωςκαί κανο
νισμού,έπομένως οί νομάρχαι καθό όντες τά  κυριώτε- 
ρα όργανα τής κυβερνήσεως, συγκεντρόνουσιν εις έαυ- 
τούς τά πλεΐσ:ον μέρος τών δημοσίων υποθέσεων, έξ 
ών τάς μέν όφείλουσι νά προπαρασκευάσω?! διά νά ύ- 
ποβληΟώσιν εις τήν άπόφασιν τής κυβερνήσεως, τάςδέ 
διεξάγουσιν ιδία αύτών άρμοδιότητι, ηύξύνθησαν, ενεκα 
τής «ρύσεως αύτής τής ύπηρεσίας καί προσετίθεντο ούκ 
όλίγα ι περί τήν διεξαγωγήν αύτών, ένεκα τών μεσο- 
λαβησασών πολιτικών άνωμαλιών, δυσχέρειαι· διά τοϋ 
ίδίου όργανισμοϋ κατηργήΟη ή θέσις τοϋ διευθυντοΰ, 
όστις  ώς σύμβουλος καί συνεργάτης ήδύνατο, συμμε- 
ριζόμενος τών διαφόρων άντικειμένων τής ύπηρεσίας 
νά συντρέχη ού’σιωδώς είς τήν ταχυτέραν μ ετ’ ώριμου 
σκέψεως προπαρασκευήν καί περαίωσιν τών αντικειμέ
νων τής ύπηρεσίαζ. Πρός άντιστάΟμισιν τρόπον τινά 
είς τήν έλλειψιν τοΰ τοιούτου υπαλλήλου, ηύξύνΟη 
κατά τι ό μισθός καί ό βαθμός τοΰ γραμματέως τής 
νομαρχίας, ώ ς νά είναι δυνατόν νά διπλασιάση τοΰ ύ
παλλήλου τούτου τάς φυσικάς δυνάμεις καί τήν ικα

νό τη τα  ή προσθήκη πεντήκοντα δραχμώ ν είς τήν μΐ’- 
νιαι'αν μισθοδοσίαν το υ ,.δ ιά  νά δύναται νά έπαρκή εις 
τήν έκπλήρωσιν καθηκόντων, τά όποΐα ποότερον διεξή- 
γον δύω πρόσωπα,έξ ων ό έκλείψας διευθυντής άπαιτεΐτο 
νά είναι άνθρωπος ύψηλοτέρας πίριοπής καί άνωτέρων

γνώσεων. Τ ί προέκυψεν έκ τής τοιαύτης μετα^ρυθμί- 
σεως ούδένα λανθάνει. Ό λ α ι αί ύποθέσεις έκάστης νο
μαρχίας, έν μέρει μέν ένεκα τής, ώς έπί τό πολύ, πρω- 
τοπειρίας τών καταλαμβανόντων τάς νομαρχιακάς 
θέσεις, έν μέρει δέ ένεκα τής άσχολίας αύτών είς α
κροάσεις καί άλλα έξωτερικά άντικείμενα, καί άλλοτε 
διά τήν απουσίαν ή έλλειψιν προϊσταμένου,, έπισω- 
ρεύονται είς τόν γραμματέα τής νομαρχίας. Ε ίς τόν 
ύπάλληλον τοΰτον όσην καί άν άποδώση τις ικανότητα 
καί ζήλον καταντά άδύνατον τοΰ νά έπαρκέση μόνος 
είς τήν έγκαιρον, ακριβή καί μετά ώριμου σκέψεως διε
ξαγω γήν τοσούτων καί τοιούτων υποθέσεων τής ύπη
ρεσίας· άν οέ τύχη μετρίας ίκανότητος καί άμοιρεΐ 
ζήλου, αί υποθέσεις τών πολιτών κάί τής κυβερνήσεως 
κακώς διεξάγονται ή περιπλέκονται και δια[ιονίζον
ται μέ ζημίας ανυπολογίστους τοϋ κράτους καί τών 
πολιτών.

Καί τά  τοϋ ύποδεεστέρου προσωπικοΰ τών νομαρ
χιών ούχ ήττον διετέθησαν έλαττω ματικώ ς. Θέσις λο- 
γιστοΰ δέν ύπάρχει, ένώ άπαιτεΐται τοιοΰτος διά τήν 
τακτικήν διεξαγωγήν τών λογιστικών έργασιών τής νο- 
μαρχίας,καί διά νά έξελέγχη τούς δημοτικούς εΐσπρά- 
κτορας καί έπιβλέπη είς τήν κατάστρωσιν τών δημο
τικών απολογισμών, οιτινες, ένεκα ” έλλείψεως τής 
τοιαύτης έπιβλέψεως, έμειναν έπί τοσοΰτον χρόνον χ ω 
ρίς νά καταστρωθώσι καί έξελεγχθώ σι, καί όθεν προέ
κυψεν ή ένεστώσα κρίσιμος τών δήμων οικονομική 
κατάστασις. Οί γράφεις διοριζόμενοι ούχί κατ’ έκλογήν 
πολλάκις, καί άντικατασταινόμενοι συνεχώς, δέν παρέ- 
χουσιν, ώς έπί τό πολύ, είμή ανεπαρκή υπηρεσίαν. 
’Ε κτός τούτου μή ύπαρχούσης" βαθμολογίας μεταξύ 
αύτών, δέν άμοίβονται* οί εύδοκιμοΰντες άλλά μένου- 
σιν είς τήν αύτήν βαθμίδα μέ άλλους ούδέν έχοντας 
προσόν, καί έντεϋθεν τό κέντρον τή ς άμιλλης οέν ύπάρ -



χει καί ό ζήλος, μόλις άναφυόμενος, σβένυται, δ ι’ ελ- 
λειψιν ενθαρρυντικών μέσων. Τοΰ πρωτοκολλιστοΰ 
ή πολυάσχολος υπηρεσία καί ή έμπιστευτική θέσις δέν 
άμοίβεταί ποσώς διά της άσημάντου μισθοδοσίας τών 
60 δραχμών, καί ό βαθμός αύτοΰ όλίγον διαφέρων τοΰ 
γραφέως δέν δύναται νά θεωρηθη ώς βαθμολογία εί-; 
προβιβασμόν.

Και ταΰτα μέν ώς πρός τούς νομάρχας καί τό προ
σ ω πικόν  αυτών· καθ’ οσον δ’ άφορα τοΰς έπάρχους 
δέν έλήφθη ύπ’ όψιν είς τόν νέον όργανισμόν ή άνάγ
κη της είς τάξεις δίαιρέσεως αύτών, άναλόγως της ση- 
μαντικότητος καί τοΰ πολυάσχολου έκάστης επαρχίας* 
Τό συμφέρον της υπηρεσίας καί ή δικαιοσύνη άπαιτεΐ 
ώστε οί έπαρχοι, οί διοριζόμενοι είς τάς σημαντικωτέ- 
ρας έπαρχίας, καΟό ευρισκόμενοι εις εύρύτερον κύκλον 
καί περιστοιχούμενοι άπό πολυειδεΐς καί δυσχερεστέ- 
ρας άσχολίας, καί μισθόν πλειότερον ν’ άπολαμβάνωσι 
καί ό βαθμός αύτών νά ηναι άνώτερος, τό δέ προσω
πικόν τοΰ γραφείου των άνάλογον μέ τάς άνάγκας της 
υπηρεσίας· ή τοιούτη είς τάξεις διαίρεσις συντελεί 
καί κατ’ ά λλ ίν  λόγον πρός τό συμφέρον της υπηρε
σίας, διότι προστίθεται νέος βαθαός είς τήν διοικητι
κήν ιεραρχίαν, μεγάλως κολοβωμέ^ην καί κατα τοΰτο, 
επαυξανόμενων τών μέσων της βαθμολογικής κΛ’.μακος, 
όπερ συντελεί είς τήν ένθάρρυνσιν τών είς κατωτέ- 

, ρας βαθμίδας διατελούντων, καί επαυξάνει τόν ζήλον 
των έπ’ έλπίδϊ τοΰ νά κατασταθώσιν άξιοι προαγωγής 
έκ τής Β '. είς τήν Α \  τάξιν τών έπαρχων, διά νά 
προβώσιν άκολοόθως είς τήν τοΰ διευθυντοΰ καί οΰτω 
καθ’ έξης. Έξετάνθην ικανώς, ά λλ” ίσως ήττον τοΰ 
δέοντος, ώς ποός τήν κατάοειξίν τών ελλείψεων τοΰ 
νομαρχιακού όργανισμοΰ. ΙΓρός θεραπείαν τούτων θεω
ρώ αναγκαίας τάς έφεξής μεταρρυθμίσεις.

Α*. Οί μισθοί τών νομαρχιών ν’ αύξυνθώσιν εις

δραχμάς πεντακοσίας κατά μήνα. Ε ις δέ τούς νομάρ
χα ς ’Α ττικής, Κυκλάδων καί ’Αφαίας νά άναοεχθή ή 
κυβέρνησις τήν πληρωμήν τοΰ ένοικίου αύτών· είς τάς 
τρεΐς ταύτας πόλεις, καί ιδίως είς τάς δύω πρώ τας, εί
ναι γνωστόν, δ ιι όλα τά  έξοδα είναι μεγάλα  καί δυσα
νάλογα μέ τάς κανονισμένας μισθοδοσίας, καθόσον μά
λιστα οί'Όμάρχαι είναι άναγκασμένοι, ώ ςέκ τής ενερ
γητικής αύτών Οέσεως, νά ύποβάλλωνται είς παντοΐα 
έκτακτα έξοδα, τών οποίων εΐναι άπηλλαγμένοι οί νο- 
μάρ-/αι τών λοιπών νομών.

Β ’.Νά συςηθώσιν έκ νέου θέσεις διευθυντών λαμβανον- 
των τόν τίτλον τοΰ ύπονομάρχου καί μισθόν δρ. τριακοσί- 
ων· είς τούς ύπονομάρχας τούτους, τούς διατελοΰντας έν 
τοΐςτρ^σι προρνημονευθεΐσι νομοΐς, νά χοραγήται τό έ
νοίκιον τής κατοικίας των μέχρι δραχ.πεντήκοντα οωρεάν.

Γ '.  Ό  γραμματεύς τής νομαρχίας μέ μισθόν δραχ. 
έκατόν πεντήκοντα νά χαραχτηρισθη μέ βαθμόν ύπουρ- 
γικοΰ γραμματέως ά. τάξεως, η δέ θέσις τοΰ ύπο- 
γραμματέω ς νά καταργηθή.

Δ '. Νά συστηθη θέσις λογιστοΰ μέ μισθόν όραχμών 
εκατόν τεσσαράκοντα καί βαθμόν ύπουργικοΰ γραμμα- 
τέω ς β '. τάξεως.

Τά καθήκοντα τούτου θέλουν περιστρέφεοθαι είς τήν 
διεξαγωγήν τών λογιστικώ ν εργασιών τής νομαρχίας 
καί τον έλεγχον τής διαχειρίσεως .τώ ν οτμοτικών ύ
παλλήλων τοΰ Νομοΰ. ΙΙρός τον σκοπόν τοΰτον θέλει 
άποστέλλεσθαι έκάστοτε πρός έπιθεώρησιν τών δημο
τικών ταμείων.

Ε '. Τά έξοδα τής περιοδείας τοΰ ,νομάρχου ν’ αύ- 
ξυνθώσιν είς δραχμάς πεντακοσίας, καί τών έπαρχων 
είς 200 , καί 1*50· έτησίως, διότι είναι βέβαιον οτι τό 
ήδη προσοιωρισμένον 2πί τούτω ποσόν είναι όλως άνε- 
παρκές, άν έπιχειρήσωσιν ούτοι περιοδείαν ακριβή καί 
γενικήν, ήτις καί μόνη δύναται ν’ άποβη επωφελής.



’Ά λλω ς, είναι προτιμώτερον νά καταργηθή ή τοιαύτη 
οαπάνη, καθό έπιβαρύνουσα άνευ καρπού τίνος τό δη
μόσιον ταμειον μέ έξοδα.

Σ Τ '. Οί έπαρχοι νά διαιρεθώσιν είς δύω τάξεις ά. 
καί β ', καί εις μέν τούς τής ά. τάξεως νά προσδιορι- 
σθή μισθός δραχ. 225, είς δέ τούς τής β '.  δρ. 200 .

Οί παρ’ αύτοΐς γραμματείς νά διαιρεθώσι κατά τόν 
αύτόν τρόπον, καί είς μ£ν του πρώτου βαθμοϋ νά προσ- 
διορισθή μισθός έκ δρ. 1 3 0 ,είς δέ τούς δευτέρου op. ] 20. 
μέ βαθμόν όποιο-; έχουσιν ήδη, άλλά  προηγουμένου τοϋ 
τή ς ά. τάξεως και προτιμωμένου είς τούς προβιβασμούς.

Ζ ’. Τών πρωτοκολλιστών τών νομαρχών ό μισθός 
ν’ αύξυνθή είς δραχ. 100 καί τών τών έπάρχων είς 
δραχμάς 70. καί 80.

Οί γραφείς νά διαιρεθώσιν είς ά. καί β’. τάξεως καί 
είς άντιγραφεΐς, είς τούς πρώτους νά προσδιορισθή 
μισθός δρ. GO, είς τούς δευτέρους δρ. 50 . και εϊς τούς 
τρίτους δρ. 40.

Η '.  ‘JI έπιχορήγησις τών μέν νομαρχιών ν’ αύξυνθή 
είς δρ. 60 (είς τούς Νομούς ’Α ττικής, Κυκλάδων καί 
Ά χ α ΐα ς  είς δραχ. 80.) καί νά ένεργήται ή προμήθεια 
έπί λογοδοσία, είς μέν τάς νομαρχίας ύπό τών λ ο γ ι
στών, είς δέ τά έπαρχεϊα ύπό τοϋ γραμματέως τοϋ ε
παρχείου.

0 '.  Ό σάκις μεταβαίνει ό νομάρχης ή ό έπαρχος είς 
μέρος τι πρός ένέργειαν διοικητικών προανακρίσεων, 
ή δι’ άλλην άναγκαίαν καί σπουδαίαν ύπηρεσίαν, ν’ ά- 
πολαμβάνη δι’ έξοδα όδοιπορείας, ό μέν πρώτος δραχ. 
δώδεκα καθεκάσ,την, ό δέ έπαρχος άνά δρ. 6. καί 8.

Οί εισαγγελείς καί οί άνακριταί λαμβάνουσι καί έ- 
πιμίσθιον διά τάς τοιαύτας έκδρομάς* διατί νά μή κα- 
νονισθή καί διά τούς διοικητικούς ύπαλλήλους ή πλη
ρωμή τών οδοιπορικών έξόδων των τούλάχιστον, καί 
νά άναγκάζωνται νά πεοιμένωσι μήνας, εωςού έγκριθή

ή τοιαύτης φύσ:ως άσήμαντος δαπάνη 10— 20 δραχ
μών, αναγκαζόμενοι νά ύποβάλωσι λογαριασμόν καί 
αποδείξεις, καί ικανόν είσέτι χρόνον μέχρι τής έκδό- 
σεως τοϋ περί πληρωμής έντάλματος; Έ νεκα τοιούτων 
προσκομμάτων, πολλάκις ύποθέσεις ούσιώδεις μένουσιν 
έπί πολύ έκκρεμεις διά τάς παρεπομένας δαπάνας τής 
οδοιπορίας καί τό άβέβ^ιον τής πληρωμής τών έξόδων.

I . Οί άναπληροϋντες τούς προϊσταμένους αύτών δι
οικητικοί υπάλληλοι νά άπο)ναμβάνωσι κατά τό διά
στημα τής άναπληρώσεως τό εν τρίτον τής μισθοδο
σίας έκείνων ούς αναπληροϋσιν.

Κ '. Ούδείς τών διοικητικών υπαλλήλων νά -δύναται 
νά προαχθή είμή κατά τήν κανονισμένην ώ ς άκολιύ- 
θως ιεραρχίαν.

Ούδείς δύναται νά προαχθή, άν δέν διετελεσεν ή 
οέν διατελέση, είς ήν ελαβε θέσιν, έν ετος τούλάχιστόν, 
καί άν δέν συνίσταται είς τόν προβιβασμόν έκ τοϋ βι- 
βλ ίου τής ποιότητος. Υ πάλληλοι παυθέντες καί κρι- 
θέντες άξιοι νά έπανέλθωσιν είς τήν ύπηρεσίαν δέν 
δύνανται νά καταπατήσωσι τήν άρχαιότητα καί τά  δι
καιώματα τών ισοβαθμίων των.

Διά τής έφαρμογής τών άνωτέρω τροποποποιήσεων 
τακτοποιείται καί έξ ασφαλίζεται ή ιεραρχία τής διοι
κητικής ύπαλληλίας, έκλείπουσι τά άδικήματα καί α ί 
παρεισαγωγαί προσώπων ούδέν άλλο προσόν κεκτημέ- 
νων, έκτός τής προστασίας ισχυρών, και τών οποίων 
ή είς τήν ύπηρεσίαν εισβολή έπέφερε μέχρι τοϋδε τά 
λυπηρόν άποτέλεσμα τοϋ νά μή μορφωθώσιν ικανοί 
καί πεφωτισμένοι είς τήν ύπηρεσίαν διοικητικοί ύπάλ- 
ληλοι.

ΑΓ ΓΕΛ ΙΑ.

Υ πόμνημα περί δημοδιδασκαλίας, ήτοι τής τοΰ λαοΰ 
παιδείας, ύπό Α. Ίωαννίδου νομαρχικοΰ διδασκάλου.

"Οτι ή έκπαίδευσις τοϋ λαοϋ είναι σπουδαιότατον



άντικείμενον, ότι at βελτιώσεις εις το έργον τ ί ς  ον] - 
μοδιδασκαλίας πρέπει νά δειχθώσι παρά τών ίόιων δη
μοδιδασκάλων, τών ευρισκομένων εΐς άμεσον συνάφειαν 
μετά τοϋ λαοϋ, και δυναμένων νά γνωρίζωτι τάς άναγ- 
κας των , τάς προλήψεις των κτλ , αν^,πτυςαμ&ν 
ταϋτα κατ’ εκτασιν πολλάκις εΐς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ 
Λαοϋ. Ευχαρίστως ήδη βλέπομεν δτι ή θεραπεία άπαι- 
τεΐται άπό τοΰς κάλλιον παντός άλλου είδότας τήν 
νόσον. Ό  κύριος Ίωαννίδης, μετερχόμενος έπί πολλά 
έτη τά  έργα τοΰ νομαρχικοΰ διδασκάλου, κατέστη βε
βαίως αρμόδιος διά νά δώση γνώμην έπ: τής έκπαι- 
δεύσεως τοΰ λαοΰ. ΕυχόμεΟα ώστε καϊ άλλοι τών συ
ναδέλφων του νά κάμωσι παρατηρήσεις, καί νά προ- 
τείνωσι καί αύτοί, άν παρελειψε τι ουτος εις τό σπου- 
δαιότατον τοΰτο άντικείμενον, τήν έκπαίδευσιν τοϋ 
λαοΰ. ΕυχόμεΟα ώστε οί λόγοι αύτοΰ, καί όλων 
-τώνσυμβουλευόντων τήν εξουσίαν νά διαβιβάζωνται «είς 
ώτα άκουόντων » καί νά μήν μενωσιν ούτοι άνευ 
αποτελέσματος, ώς «φωνή βοώντος έν τη έρημω.» Ο
σον δμως καί άν άδιαφορήση ή έξουσια, Οελει εύρεΟη 
ποτέ είς τήν ανάγκην νά άκούση, ή θέλουν εύρεΟή υ
πουργοί φιλότιμοι ένταυτώ καί φιλοπάτριοες, ώστε νά 
λάβωσι πρόνοιαν περί αύτοΰ. Διά τοΰτο έκαστος ουνά- 
μενος νά συμβοΰλεύση τό καλόν,'καινά προτεινη μεσα 
εύκολώτερα έκτελέσεως αύτοΰ, πρέπει άπαραιτήτως νά 
τό κάμη.

Εύχής έργον ήτον ό Ιν. Ίωαννίδης νά εκαμνε λογον 
καί περί γυμναστικής τών παίδων, πράγματος τοσοΰ
τον αναγκαίου καί διά τήν υγείαν και διά τήν καλήν 
σωματικήν, άνάπτυξιν αύτών.

Δέν βλέπομεν είς τό βιβλίον τοΰ Κ. Ίωαννίόου ού οέ 
πρόνοιαν άνάλογον περί τής άγω γής τών παιοων κατά 
τάς ώρας, καθ’ άς δέν ένασχολοΰνται είς τά σχολεΐον. 
Έ άν δέν ληφΟή τοιαύτη πρόνοια, δ,τι εκαοτος τών παί-

δων θέλει άποκτα έν τή σχολή, Οελει τό χάνει, μενών 
άνεπιτήρητος κατά τάς λοιπός ώρας τής ημέρας. 'Η 
μείς έξεφράσαμεν τήν έπιθυμίαν τοϋ νά ύπάρχη πολυ
μελής τις  επιτροπή είς έκαστον δημοτικόν σχολεΐον, 
εν δέ τών μελών αύτής νά επισκέπτεται καθ’ ημέραν 
τό σχολεΐον, νά παρευρίσκεται κατά τήν ώραν τών 
σωματικών εξασκήσεων τών παίδων, καί νά εχη έπι- 
τηρητικήν έξουσίαν έπί τών παίδων δπου καί είς Οποίαν 
ώραν άπαντήση τούτους. Έ άν δέ έκαστος κατά δεκα
πενθημερίαν μόνον πρόκειται νά έκτελέση τά έργα ταΰ
τα , δέν θέλει δυσκολευθή νά πβραδεχθή τοιαύτην ύπο- 
χοέωσιν. Γ1Ι ηθική β ίλτίω σ ις τής κοινωνίας είναι τόού- 
σιωδέστερον, καί πρός έπιτυχίαν αύτής κυρίως έπιζη- 
τεΐτα ι καί ό φωτισμός τοΰ λαοΰ. ’Ανάγκη λοιπόν νά 
καταβάλωμεν άνάλογον φροντίδα πρός ηθικήν μόρφω- 
σιν τής νεολαίας.

Έ χο μ εν  δμως όλως διάφορον γνώμην μετά τοΰ Κ. 
Ίωαννίδου, καθόσον άφορα τήν γραμματικήν.

■ Ε ίς τούς παΐοας τοΰ λαοΰ πρέπει νά δώσωμεν π α ι
δείαν άνάλογον τής τάξεώς των. Δέν θεωροϋμεν άναγ
καΐον νά μεταβώσιν ούτοι είς σχολεία έλληνικά. 'Π  
παιδεία των πρέπει νά άποπερατοΰται έντός τών δημο
τικών σχολείων. Τούτου τεθέντος, τ ί χρησιμεύει είς 
αύτούς ή γραμματική της ελληνικής -γλώσσης, δταν 
οέν πρόκειται νά διδαχΟώσιν αύτήν, πρός τ ί ό παραλ
ληλισμός τής άρχαίας μέ τήν τής όμιλουμένης; πρός 
τ ί ή ένασχόλησις τών παίδων είς τούς δυίκούς άριΟ- 
μούς, είς εγκλίσεις, ώς τήν εύκτικήν κτλ. καί είς χρό
νους ώς τόν παρακείμενον κτλ . τών οποίων ή χρησις 
οέν υπάρχει είς τήν όμιλουμέ/ην ;

Είναι όμολογούμενον δτι ούδέ^ τό δεκατον ■ τών εΐς 
~ά δημοτικά σχολεία διδασκόμενων παίδων δέν μετα- 
βαίνουσιν είς τά  ελληνικά, καί έκ τούτων ουδέ τό τρ ί
τον δέν άποπερατόνουν τάς έν αύτοις σπουδάς των.



Λεν -προκύπτει λοιπόν έ/. τούτον δτί δλοι ουτοί απο
μακρύνονται των σχολείων χωρίς νά γνωρίζωσι κάμ- 
μίαν γραμματικήν, διότι τήν μέυ τη ; αρχαίας δέν δύ- 
νανται νά τήν διδαχθώσι πλήρη, ή δέ της όμιλουμενης 
δέν εισήχθη εις χρησιν εϊμή έν παρόδω; "Οστις δέν 
γ ν ω ρ ί ζ ε ι  γραμματικήν της γλώτσης του δέν δύναται 
νά γράφη κατά κανόνας, ούδ’ άλλην γλώσσαν νά δι- 
δαχθή, άν ποτε περιστάσεις του συγχωρήσουν νά τε 
λειοποίηση τάς σπουδάς του. Νομίζω λοιπόν δτι εις 
τά δημοτικά σχολεία πρέπει άπαραιτήτως νά διδάσκε
ται ή γραμματική τής όμιλουμενης, καί μόνη αυτή· 
καί δστις των παίδων δέν διδαχθή αυτήν πλήρη, νά 
μήν λαμβάνη άπόδειξιν δτι έτελείωσε τάς έν τω σχο- 
λείω τούτω σπουδάς του.

Μόνην ένστασιν δύναται νά κάμη τις, ότι θά διδά- 
σκωνται τήν γραμματικήν τής όμιλουμενης καί όσοι 
των παίδων θέλουν μεταβή εις τά έλληνικά σχολεία, 
δπου άναγκαίως θά μάθουν τήν ελληνικήν γραμματι
κήν. Εις τοϋτο άπαντώμεν. Ο αριθμός τούτων είναι 
τόσον ολίγος, ώς ανωτέρω έξεθέσαμεν, ώστε δέν πρέ
πε ι  νά μεταβληθή δι’ αυτόν ή τάξις αϋτη, επειδή δέ 
μεταξύ των δύο γραμματικών υπάρχει μεγάλη ομοιο- 
της, δσα μάθη τις εις τήν γραμματικήν της όμιλου- 
μένης, θέλουν του χρησιμεύσει, έ^'τος ολιγιστων εξαι
ρέσεων, καί εις την μάθησιν τής ελληνικής, ώστε ή 
γραμματική τής όμιλουμενης θέλει συντελεσει εις την 
τα^^υτέραν έκμάθησιν τής ελληνικής.

Ό  κύριος Ίωαννίδης είναι αξιέπαινος διά τήν προθυμί
αν τοΰ νά φανή ωφέλιμος εις τον λαόν, καί εϋχομεθανά 
μίμηθώσι και άλλοι τό παράδειγμα αύτοϋ* διά τής συ- 
ζητήσεως τά π ρ ά γ μ α τ / αναπτύσσονται καί πείθουν καί 
τούς διστάζοντας, ενώ ή σιωπή θεωρείται ώς νεκρωσι-, 
ή αδιαφορία, καί ούδεμία ώφελεια ουναται νά προελθ/] 
έξ αυτής.


