
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚίΙ TOT ΛΑΟΓ.
-«-C-OOO ιΟβΟί^,οο ..-οο-ο «.-oooc-ooo -̂0-0-0 ΟΟΟΟ ί-ΟΟΛοΟ-ΟΟ Ο

Φ ΓΑΑΑΔΙΟ Ν ΙΑ'. --------  ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 1S55.

ΠΕΡΙ ΑΗ1ΤΕΙΑΣ.
Q t '*

ϋ  λησ.εία, χαταμαστίζβυσα τόν τόπον πότε πλειό- 
τερον πότε ολιγώτερον, κατά περιόδους, εκθέτη τό έ
θνος ημών εις κατάκρισιν μεταξύ των πολιτισμένω» 
εθνών της Ευρώπης, άποτρέπει τούς έν τη αλλοδαπή 
κατοικοΰντας Ελληνας τοΰ νά έλΟωσι ν’ άποκαταστα- 
Οώσι παρ ήμΓν, δυσκολεύει μεγάλως την άνάπτυςιν της 
γεωργίας καί τοΰ εμπορίου, χρησίμευε' ώς μέσον κα- 
τακρίσεως, των έν ένεργεία μέν υπουργείων ώς ανικάνων 
νά καταδιώξωσι την ληστείαν, των πιπτόντων δέ ώς 
υποΟαλπόντων οΰιήν ενεκα άντιπολιτεύσεως προς τά 
καθεστώτα, εκθέτει δέ μέγιστον μέρος πολιτών εις 
όικαστικάς καταοιώξεις, βάσιμους η μη, έ-νεκα συμμέ
τοχης ή συνεργείας έπϊ ληστεία.

Α- κατά καιρόν,^κυβερνήσεις, πρι£αίνοντος επί μέ- 
γα  τοΰ κακοϋ, έλάμβανον έκτακτα μέτρα πρός κατά- 
παυσιν της. ληστείας, καί έπέτυχον νά κατορΟώσωσι 
τοϋτο. Ά λ λ ’ ή κατάπαυσις της ληστείας συνέβαινεν,
/] μεταβα:νόντων πολλών εις τό οθωμανικόν κράτος, 
^ γ^ομένης αμνηστίας, ή συλλαμβκνομένων πολλών 
και ουλακιζομένων, Κάνέν ομως τών μέτρων τούτων* 
δέν ήδύνατο νά έμποοίση καί την επάνοδον τ-?|ς λη
στείας, διότι ο:' μέν μεταβαίνοντες εις τό όΟωμανι- 
"/ όν, ρ-ή ένασχολούμενοι εις πόρον τινα ζωης, καί 
μενοντες αργοί, άμα δέν ειχον πλέον νά εξοδεύσω-
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σιν, ή παρήρχετο ό κίνδυνος, έπανήρχοντο αυθις 
είς τον ληστρικον βιον, οί οε αμνηστευομενοι, ε
πειδή ή αμνηστία δέν συνεπισύρει και τήν έξα- 
λειψιν τών περί άποζημιώσεως ιδιωτικών απαιτήσε
ων, άμα εΤς ή δύω τών ?α]στευθεντων έκινοΰντο οικα- 
στικώς κατά τών ληστευσάντων, ουτοι άπεσύροντο 

• πάλιν εΐς τά όρη έπαναλαμβάνοντες τό εργον τοϋ 
ληστοϋ, οί δέ φυλακιζόμενοι, επειδή όλοι δέν φονεύον
ται, μή καταδικαζόμενων όλων εΐς θάνατον, ή με
ταβαλλόμενης της ποινής οιά βασιλικής χαριτος, 
άφοϋ έπίτινα έτη διέμεινον εις τας φυλακάς, χωρίς νά 
ληφΟή κάνέν μέσον σωφρονιστικόν ύπερ αυτών, και ά
φοϋ έβαρύνοντο τόν αργόν και άθλιον έν τοΐς ύπο- 
γείοις βίον, διερρήγνυον τάς εΐρκτάς καί έςήρχοντο 
πολύ χειρότεροι, παρ’ ό,τι ήσαν πρότερον, λησταί. Διά 
τοϋτο ή ληστεία έπαναφαίνεται κατά περιόδους, Οετου- 
σα είς άνησυχίαν τούς πολίτας καί καταμαστίί,ουσα τήν 
κοινωνίαν, τό δέ χειρότερον, ένθαρρύνουσα με τό παρά
δειγμά της καί άλλους πολίτας ν’ άκολουΟήσωσι τόν
ίδιον βιον. . ^

Τά έ κ τ α κ τ α  λοιπόν πρός καταοιωξιν τής ληστείας 
μέτρα, ένεργούμενα ιος άνωτέρω είπομεν, οεν είναι 
δυνατόν νά έπιφέρωιι τελείαν καί διαρκή έξάλεζψιν τής 
ληστείας, άλλά καί άν ύποθέσωμεν πρός ώραν ότι τοΰ
το ε ΐν α ι  δυνατόν, καθόσον άφορα τήν ύπάρχουσαν λ η 

σ τε ία ν ,δυςυχώ ς τοϋτο καί μόνον τών πρός καταστροφήν 
λτ,στείαζ μέσων δέν εΐναι ικανόν. Έ άν κόπτωμεν είς 

τόν κήπον ήμών τά άγριον χόρτον οπερ ολαπτει την 
φυτείαν μας, δέν κατορΟόνομεν ομως νά κ ά μ ω μ εν  

π λ ίρ η  καί τελείαν τήν κάθαρσιν, ενόσω ό σπόρος τοϋ

Κακού φυ-ίοϋ μένει· εΐς τόν κήπόν μας, καί τό ήδη 6λα* 
στάνον μικρόν άγριον χόρτον τό άφίνομεν νά αύξήση, 
να σκληρυνθή καί νά ρίψη τόν σπόρον του.

, Ή  *0ίνωνι'α R ?  έ'χει βεβαίως πολλήν ομοιότητα 
με τον κήπον. Δέν άρκεΐ νά καταστρέψωυιεν τούς 
έν ένεργεία ληστάς, ώς τά επιβλαβή είς τήν φυτείαν 
χόρτα, είναι άνα'γκη να μήν άφήσωμεν νά διαδεχθώσιν 
αυτούς άλλοι, είναι άνάγκη νά έξαλειψωμεν τόν σπό
ρον τοΰ κακού άπό τήν κοινωνίαν μας ρ-ζηδόν, κα-' 
τότε μόνον θέλομεν δυνηθη νά κ α τα π ο λεμ ή ^ ,εν  τό 
ολεθριον τοΰτο κακόν έπιτυχώς, καί νά τό εξαλείψω- 
[Λεν καθ ολοκληρίαν.

Απο την ιδέαν ταύτην όρμώμενοι πρό ένός περί- 
που^ετους έδημοσιεύσαμεν διά τής έφημερίδος «ή  ’Α 
θήνα»· οιατριβην περί ληστείας, προτείνοντες ποια μέ
σα ριζικής έξαλείψεως τοΰ κακοΰ τούτου ένομίσαμεν 
κατάλληλα, καί έπροτρέψαμεν καί την κυβέρνησιν καί 
τον λαον να πράξη έκαστος, το κ<*0’ έαυτόν, ό,τι 
συντελεί πρός τόν κοι.νωφελέστατον τοΰτον σκο- 
πον, τήν ^ ξ ό « ω « γ  τής ληστείας.' Ά λ λ ’ επειδή 
• α εις τας εφημερίδας δημοσιευόμενα δέν διαμέ- 

νουσι διαρκώς ύπ’ οψιν τοϋ κοινοΰ, άλλά λησμο- 
νουνται, αμα παρέλθη τό φύλλον καί παραρρ'ιφθή, έ- 
νομισαμεν αναγκαρν νά δημοσιεύσωμε* τήν οιατριβτν · 
ταύτην _ καί διά της Βιβλιοθήκης τΛ  Λαοϋ, έπί τώ . 
σκοπΰ οχΕ μόνον νά κάμωμεν ,άνάμνησιν τών όσα τό- * 
τε ε ο η μ ο j  ι ε ύ σα μ ε ν, ά,λλά νά διατηρήσωμεν, όσον ένε- 

-ι, οιαρκεσ.ερον τάς ίοεας ταύτας είς κυκλοφορίαν 
μεταξύ τοΰ λαοΰ, διότι εΐναι ένδεχόμενον, ο,τι δέν'έκ- 
~'-μαται σήμερον όπως πρεπε-, ό,τι οέν λαμβάνετα:



ύπ’ οψιν,-δ,τι δέν ένεργεϊται, αύρ'.ον νά έκτιμηθή οεον- 
τω - νά γένη παραδεκτόν χαί νά τεθή είς ενέργειαν 
παρά προσώπων τοιούτων, εϊς τά όποΐα δύναται να 
βλαστάνη καί νά καρποφορ·/) ό όρΟός λογος, όπως; ο 
σπόρος της παραβολής τοϋ εύαγγελίου εις την αγαθήν

Ϊ Ψ ·
Ιδού ή διατριβή. ,
Ή  ληστεία καταμαστίζει πολλάς έπαρχιας της L· 

ληνικης ’Επικράτειας, ιδίως όμως τήν Στερεάν. Είναι 
δέ περιεργείας άξιον πώς ή μάστιξ αΰτη τής κοινω/ιας
διατηρείται άπό τ ή ν  έ π ο χ ή ν  τ ώ ν  'Ομηρικών χρόνων

μέ/ρ ι της σήμερον διασώζουσα τόν αύτον σχεδόν χα 
ρακτήρα πάντοτε (α) καϊ άπολαύουσα εις την καρδιάν 
τοϋ λαοϋ αίσθημα συμπαθείας μάλλον ή αποστροφής.

ΙΙοΐα είναι τά αίτια, διά τά όποΐα ό λαός δεν άπο- 
στρέφεται τόν ληστήν, ώς άποστρέφεται ^τόν δολοφο 
νον, τόν νυκτοκλέπτην, καί άλλους άλλων αισχρών 
πράξεων ενόχους ; ΙΙόθεν προέρχεται τό νά εχη ούτος

(α) Ετρέποντο πρό; ληστείαν, ήγουρενων άνδρών ού τών ά- 

δυνατωτάτων, κέρδους τοΰ αφετέρου αύτών ενεκα καί τοί; ασΟε- 

νέσι τροφή;· και προσπίπτοντε; πόλεσιν ατείχιστοι; και κατα 

κώμα; ο ί κ ο ψ έ ν α ι ς ,  -ζοτταζον, καί τί. πλίΐστον τον β̂ ίου εντεύ

θεν έ-οιοΰντο, ού* εχοντό; πω αισχύνην τούτου του έργου, φ-- 

ροντο; δέ Tt καϊ δόςαν μάλλον δτιλοΰσι δε τών τε ΐϊπειρωτών 

τινέ; ετι καί νΰν, οί; κόσμο; καλώ; τοΰ τοδραν, καί οί παλαιοί 

τών ποιητών τά; πύστεις τών κχτατφόντων πανταχοΰ όμοίως 

έρωτώντε; εϊ λησταί είσιν ώ; ουτε ών πυνθάνονται α π α ς ι ο υ ν -  

των τό εργον, οί; τ ’ έ~ιαελέ; ει/) ειδενα’· ού/. δνειδι,ο.τω 

(Θουκυδ.)

συμπάθειαν πρός τόν ληστήν, νά τοϋ δίδη συνδρομήν 
και νά μήν τόν προδίδη ; Ό ταν δέ ή έξουσία δυνηθή νά 
τόν καταστρέψη μέ τόν πέλεκυν τής δικαιοσύνης, ό 
χωρικός νά τραγωδη τάς πράξεις του, χαί νά διατηρη 
διά τής τοιαύτης παραοόσεως τήν ιστορίαν αύτοϋ;

Δέν πρέπει νά ύποθέσωμεν ότι μόνη ή άπό πατέρα 
εις υιόν παράδοσις τοιούτων ιδεών, ή ή Ιμπνευσις τοι
ούτων αισθημάτων, είναι ή μόνη, ή ή κυριωτέρα αίτια, 
ήτις φέρει τό άποτέλεσμα τοΰτο. ΙΙρέπει νά ύπάρχω- 
σι, καί άλλα αίτια, τά όποΐα διαιωνίζουσι τρόπον τινά 
τά αισθήματα, καϊ τοΰτο έρχόμεθα νά έξετάσωμεν.

Τί εΐναι ή ληστεία; Α ρπαγή ξένης περιουσία·: διά 
6ίας προφανοϋς. ’Εϊς τήν έκτέλεσιν τοιαύτης πράξεως 
απαιτείται τόλμη, άνδρία χαί πολεμική Εκανότης. Τά 
πράγμ,ατα ταΰτα είναι άξια Οαυμασμοϋ αύτά καθ’ έ- 
αυτα. Δέν πρέπει δέ νά παραξενευώμεθα, άν ό λαός 
Οαυμάζη ταΰτα καί έπί τοΰ ληστοϋ, διότι καί καλη- 
τέρας άνατροφής άνθρωποι κρίνοντες τήν πολεμικήν 
άξιαν τών πράξεων τοΰ ληστοϋ, δέν δύνανται νά μή 
Οαυμάσωσι καί νά μήν άποδώσωσι τόν άνήκοντα έπαι
νον, προσθέτοντες μϊίνον ότι τοιαΰτα προτερήματα ή 
σαν άξια χαλητέρας τύχης, ή ότι δέν ήρμοζαν είς έ- 
πονείδιστον πραξιν.

Έάν ό λαός Οαυμάζη πολλάκις τήν πραξιν καί τά 
κατ’ αύτήν προτερήματα τοϋ πράττοντος, χωρίς νά 
έξετάσή τά προκαλέσαντα αύτήν αίτια, άν ήσαν νόμι-' 
μα, ή δίκαια, μήπως μεγάλοι κατακτηταί, σημαντικό: 
στρατηγοί, ισχυρότατα κράτη, δέν πράττουσι πολλά
κις είς μέγα, ό,τι ό ληστής πράττει είς μικρόν ; Μή
πως δέν ύπήρξαν ποιηταί, ιστορικοί, συγγραφίΐς, οί-



τινες εξύμνησαν τάς πράξεις τών μεγάλων ληστών ·, 
τ; παράδοξον λοιπόν άν καί ό λαός έξυμνή τούς ίδι- 

κούς του ήρωας ληστάς ;
"Γστερον άπό τό πρώτον τοΰτο αίσθημα τοΰ θαυμα

σμού τής άνδρίας τοΰ ληστοΰ συμπίπτει ν’ αύξυνΟή 
ή έντύπωσις αύτη καί άπό αίτιας εύγενεΐς, ή φαινομέ- 
νας τοιαύτας, αιτινες τυχόν ήνάγκασαν τόν ληστήν 
νά καταφυγή είς τόν ληστρικόν βίον, καί τοιαΰτα πα
ραδείγματα δέν είναι σπάνια. Ό  ληστής λ. χ .  ήτο 
νέος, ωραίος, καί ανδρείος, άλλά πτωχός· ήγάπησε 
νέαν ώραίαν, καί άντηγαπήΟη παρ’ αύτής· άλλ’ ό πα
τήρ αύτής έπροτίμησε νέον πλούσιον καί τήν ύπάνορευ- 
σεν ακόυσαν. fO ληστής έφόνευσε τόν άντίζηλον, ήρ- 
πασε τήν ερωμένην του, ή, άν δέν τήν ήρπασε, με- 
νει είς αύτήν άφιερωμένος καί τήν λατρεύει, κακο
ποιεί δέ τούς συγγενείς αύτής εως νά τούς άναγκαση 
νά τοΰ τήν δώσωσι. Τοιαύτη αιτία φαίνεται άρκε/ια δι
καιολογημένη είς τά όμματα τοΰ χωρικόν.

'Γπήρχέ τ ις  χωρικός νέος καί άνορεΐος, και ειχεν 
ώραίαν γυναίκα, τήν οποίαν άπεπειραΟησαν νά παρασυ- 
ρωσι διά βίας ή πειθοΰς ό ’Οθωμανός διοικητής τοΰ 
χωρίου, ή ό χριστιανός Κοτζάμπασης· άν ούτος πρός 
έκδίκησιν εφόνευσεν αύτούς, καί μετεβη είς τά ληστρι
κά σώματα, δέν ελκύει τήν συμπάθειαν τοΰ λαοΰ υπέρ 
έαυτοΰ ·,

~ί1τό τ ις  ποιμήν ή γεωργός, καί προσκαλεσΟείς άπό 
τήν εξουσίαν διά κατηγορίαν πλαστήν, ή άληΟή μέν, 
άλλ’ άσήμαντον, ώς τήν κλοπήν λ . χ .  ενός προβάτου, 
έοάρΟη άνηλεώς. Έάν έκδικούμενος έφόνευσε τον συ
κοφάντην, ή τόν άντιπρόσωπον τής εξουσίας, δεν φαι-

VcTdi είς τά όμματα τοΰ λα:>ϋ άξιος συμπαΟείας, μή 
ανεχθείς τήν άτιμωσιν ταύτην ;

Τοιαΰτα καί πολλά αλλα παραδείγματα δμοια εμ
πνέουν είς τόν λαόν αισθήματα συμπαΟείας, τά όποια 
ύπεραυξάνουσιν, δταν αί προειρημέναι πράξεις συν?- 
δεύωνται καί μέ άλλας έμφαινούσας γενναιότητα καί 
ευγένειαν αισθημάτων, ώς τά νά μήν βλάπτη τόν λαόν, 
αλλα νά περιορίζη τήν έκδίκησιν είς τούς αιτίους κα'· 
εις τήν εξουσίαν, ήτις τόν καταδιώκει, ώς τό νά μήν 
καταδεχθή νά δολοφονήση τόν εχθρόν του, άλλά νά 
τον εκδικηΟή διά τής ιδίας αύτοΰ χειρός, καί άφοΰ τόν 
είοοποιήση, τό νά έκτελή ακριβώς τά χριστιανικά κ α 
θήκοντα^.), καί νά προσφέρη μέρος τών ληστρικών 
του κεροών εις εκκλησιαστικά καταστήματα κτλ.

Πολλαί το:αΰται περιστάσεις σχηματιζουσι τήν πε- 
ποιΟησιν τοΰ λαοΰ· θεωρεί ούτος  τόν ληστήν ώς άδι- 
κηΟ^ντα, καί έπομένως ώς καταδιωκόμενοι άδικως, 
και διά τοΰτο δεν τοΰ άρνεΐται τήν τροοήν, δταν τοΰ 
τήν ζητήση, καί τόν κρύπτει, δτ α ν  κινδυνεύη. ΠρόσΟες 
δτι έπί Τουρκοκρατίας ειχεν ό λαός καί έτι πλέον ΐ- 
σχυροτέρας αίτιας ο*ά νά υπερασπίζεται περισσότερον 
τούς ληστάς* διότι οι’ αύτών έβλάπτοντο οί Τούρκοι» 
τούς όποιους ό λαός ποτέ δέν ήδύνατο νά υποφέρη· 
καί οιότι ούτοι τό έν ετος ήσαν κλέπται, καί τό έτε-

Λ

(α) Μια ί τ ω ς  τών σνί'ΛαιΙτικωτέρων αιτιών, ή'τΐ{ γ,ΰ'ηςε τ η ν  

5uvxu.iv τοϋ άρχιληΐϊτο» ητον ή αυστηρά τνίρηαις τών

ν/ϊ τ̂ειών. Ιίερϊπλανωαενο? είς .̂'/ΐ'ττριχ.άς ττράςείς κατά τήν με- 

γαλήν, τετταρακοστήν, έφερε ρ Ο ’ έαυτοΰ ε ίς τήν πιίραν του οα- 

οττερ έττροςίνει ν είς τά #μμ.ατχ τοϋ 7,αοΰ.



ρον άρμ ατωλοί, χαί οέν η το μέτρον φρονήσεως είς τόν 
χωρικόν νά μήν δώση συνδρομήν είς τον κλέπτην, ένώ 
τό έργόμενον ετος ήδύνατο νά ήναι ούτος άρματω7»ός.

Μολονότι αί πλειότερα'. τών άνωτέρω περιστάσεων 
έξέλιπον μετά τήν έπανάστασιν, μ 1 όλα ταΰτα ό λαός 
κατά τό μάλλον χαί ήττον εύρίσκει άκόμη αιτίας συμ- 
παΟείας· ό εις τών ληστών.έκληρώΟη άοίκως στρα
τεύσιμος καί έδραπέτευσεν, άλλος έπροφυλακίσΟη ά- 
δίκως πολλούς μήνας, καί δραπετεύσας κατέφυγεν είς 
τόν ληστρικόν βίον, ύπάρχουν καί πολλά, ά λλα  αίτια 
κατά τό μάλλον  καί ήττον παρακινητικά πρός συμ
πάθειαν. Ά λ λ ά  καί έπί υποθέσει ότι θέλει έξαλειφΟή 
ή συμπάθεια αύτη, ύπάρχει αιτία φόβου, δι’ όν ό χω ρι
κός δέν τολμά , όχι νά προδώση, ά λ λ ’ ούδέ νά άρνηΟή 
συνδρομήν εις τόν ληστήν.

Διά νά έξαλειφΟή ή ληστεία, πρέπει 1) νά έκριζώ- 
σωμεν άπό τήν καρδίαν τοΰ χωρικού παν αίσθημα συμ- 
παΟείας πρός τόν ληστήν, τιαριστάνοντες είς τά όμ- 
μ.ατα τοϋ λαοϋ τήν αισχρότητα τής πράξεως ταύτης· 
2) νά έξαλείψωμεν τόν φόβον τής ζημίας, καί 3) νά 
τόν προφυλάξο.»μεν άπό τόν κίνδυνον τής ζωής του. 
ΙΙώ ς όέ είναι δυνατοί νά κατορΟωΟώσιν όλα ταϋτα, έρ- 
χόμεΟα νά τό έξετάσωμεν.

Ώ ς  πρός τό πρώτον.
ΈξεΟέσαμεν τούς λόγους, δι’ ούς ό χωρικός δέν θε

ωρεί μέ περιφρόνησίν τόν λησ τήν, ώς περιφρονεΐ τόν 
κλέπτην καί δολοφόνον. Είπομεν ότι ό "ληστρικός βίος 
πρό άμνημονεύτων χρόνων ύπήρχε ζηλωτός είς τά  όμ- 
ματα τοϋ λαόν, όστις εβλεπεν είς τόν ληστήν τήν ει
κόνα τής έλευΟερίας, τήν όποιαν δέν έχαιρεν έπί του ρ-

κοκρατίας. Άνεφέραμεν ότι ό χωρικός, βλέπων εις τόν 
ληστήν τήν τόλμην τών έπιχειρήσεων, τήν περιφοόνη- 
σιν τών κινδύνων καί τήν άφοβίαν τοΰ θανάτου, ή έ- 
Ορήνει τή/\ καταστροφήν του, ή εψαλλε τά ς  νίκας του 
είς τάς έορτάς καί τάς πανηγύρεις. Τοιοϋτον είδος βίου 
μεταξύ τών χωρικών δέν ήτο δυνατόν νά μήν έμπνεύ- 
ση είς αύτούς άγάπην πρός τόν ληστρικόν βίον καί 
συμπάθειαν πρός τόν ληστήν· έκ τούτου δέ, δοθείσης 
περιστάσεως, οί τολμηρότεροι καί δραστηριώτεροι, ή 
οί μάλλον άνήσυχοι τών νέων έναγκαλίζονται τόν λη
στρικόν βίον, ό'χι μόνον άνευ συναισθήσεως ότι πράτ- 
τουσιν άξιοκατάκριτον έργον, ά λ λ ’ άκόμη καί μέ τήν 
ιδέαν τοϋ νά διαιωνίσωσι τήν φήμην των μέ πράξεις 
άνδρίας καί τόλμης. Ά ν ά γκ η  λοιπόν νά καταπολε- 
μήσωμεν τήν ιδέαν ταύτην τοϋ χωρικοϋ, καί νά έκρι- 
ζώσωμεν άπό τήν καρδίαν του παν ύπέρ τοϋ ληστοϋ 
καί τοΰ ληστρικοΰ βίου αίσθημα, καί νά στρέψωμεν 
άλλαχοΰ τήν πρός τάς έπισήμους πράξεις κλίσιν τών 
μάλλον άνησύχων διά νά κατορΟώσωμεν δέ τοϋτο, ά
νάγκη νά έξαλείψωμεν προηγουμένως τάς ιδέας ταύτας 
καί άπό τάς μητέρα^ τών παίδων, αϊτινες είναι τά κα
ταλληλότερα όργανα νά τάς μεταδίδωσιν είς τά  τέκνα 
τω ν έκ νεαράς ηλικίας διά παντός μέσου, ώς καί διά 
τώ ν ιδίων αύτών νανουρισμάτων. Ή  έξάλειψις αύτη 
δέν δύναται νά γενη άλλω ς έπιτυχέστερον, είμή διά 
τής έκπαιδεύσεως άμφοτέρων τών φύλων, πρό πάν-* 
των δέ είς τά  μέρη, όπου αί "ίδέαι αύτσι επικρατούν 
περισσότερον. Τό νά ’συστηΟώσι λοιπόν σχολεία είς έ
κάστην κοινότητα δι’ άμφότερα τά  φύλα, καί νά 
οιαδοΟώσι δι’ αύτών ιδέα: πολιτισμού, και ορθότερα



φρονήματα περί της δ ιαγω γής τη ς κοινωνίας, είναι 
τό πρώτον καί θεμελιώδες μέσον, τό όποιον δύναται 
νά βπιφέρη ριζικήν πληγήν είς τήν ληστείαν, καί συγ
χρόνως ουσιώδη βελτίωσιν της κοινωνίας καί πρόοδον 
αύτης είς τόν πολιτισμόν. (1)

Ά λ λ ά  ποΰ διδάσκα?νθί τόσοι καί διδασκάλισσαι, 5- 
σαι άπαιτοΰνται διά νά διορισΟώσιν είς έχάστην κοινό
τα τα ; Ποιος νά πληρώση τούς μισθούς, ά®οΰ καί τό 
δημόσιον καί αί κοινότητες είναι τήν σήμερον είς έν
δειαν; ’Ιδού τί φρονοΰμεν περί τοϋ πρώτου.

‘Η  παιδεία τήν οποίαν πρέπει ν’ άποκτήση ό ?>.αός, 
πρέπει νά ήναι μάλλον περιορισμένη τη ς σήμερον 
επιβαλλόμενης είς τούς δημοδιδασκάλους. Πρέπει νά 
συστηΟή τά ςις τ ις  διδασκάλων καί διδασκαλισσών, ή - 
τ ις  νά μήν σπουδάζη όλοτελώς τήν άρχαίαν γλώσσαν, 
είμήαόνον τήν όμιλουμένην,νά γνωρίζη άνάγνωσιν,γρα
φήν, άριΟμητικήν, γυμναστικήν μέν οί άνδρες, χειρο
τεχνήματα δέαί γυναίκες, έν συντόμω δέ, νά γνωρίζω- 
σι κατήχησιν, ίεράν ιστορίαν καί ηθικήν. Τό νά έκ- 
παιδεύωντάι είς Α θήνας καί οί νέοι καί αί νέαι, όσοι 
πρόκειται νά χρησιμεύσωσι διά το επάγγελμα  τοΰτο 
είναι καί πολυέξοδον καί δύσκολον, καί δέν επ ιτυ γ χ ά 
νει καί τοΰ σκοποΰ· διότι οί έν ΆΟήναις έκπαιδευόμ,ε-

( 1 ) ‘Οαι^ο^ντε; τερί τών χωρικών καί προ'ΐταθοΰντε; νά 

άττοδείξωαεν είς αύτούς τΰ αϊ·σχρ6ν τή; πράξεω;, όρεΟ.οαεν νά 

κατακρίνωμεν καί τινα; τών σνιΐλαντικών τή; κοινωνία:, οίτι- 

νες παρε&ίχΟηααν εί; τά; τραπέ'α; των καί εί; τάς συνανα- 

βτρο^ά; των άμνη-τευθέντα; λν-,στά;, ώ; νά έςήλειψεν ή * '  

υ.'ΐχζχίζ τ/.ν αίτ/ρόν/ιτα τής ττρaςε'.ος.

νοι δέν θέλουν εύχαριστηΟή νά μεταβώσιν είς άποκέν- 
τρους κοινότητας, όπου συνήθως ή ληστεία έχει τήν 
φωλεάν της, ή θέλουν άπαιτεΐ μεγάλους μισθούς, ένε
κα τών διά τήν έκπαίοευσιν των μεγάλων προκατα
βολών. Ά νάγκη  λοιπόν οί κατά τήν πρωτεύουσαν έ- 
κάστης επαρχίας διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι νά ε- 
χωσι καθήκον νά διδάσκωσι τά άνωνέρω μαθήματα 
είς νέους ή νεας, τάς οποίας ήθελε πέμπει έκάστη 
κοινότης , έπί τώ  σκοπώ τοΰ νά χρησιμεύσωσιν άκο
λούΟως ώς διοασκαλοι καί διδασκάλισσαι τής κοινότητος. 
Η  ί ί  έξέτ ασις αύτών, άν άπέκτησαν τάς αναγκαίας 
γνώ σεις, καί κατέστησαν ικανοί πρός διδασκαλίαν τής 
νεολαίας τής κοιν ότητος αύτών, νά γίνετα ι είς τήν ί
διαν πρωτεύου σαν τή ς επαρχίας παρά τών έν αύτή 
οιοασκαλων, παρόντων τών διοικητικών καί δημοτικών 
υπαλλήλων· ή δέ άπόδειξις τής τελειοποιήσεως αύτών 
νά υποβάλλεται είς τόν νομάρχην, όστις νά δίδη τήν 
άδειαν τοΰ νά μετέρχω  νται τό έργον τοΰ διδασκάλου 
είς τάς κοινότητας μόνον, όπου δέν ύπάρχουσι δημο- 
τ ιχά  σχολεία.

Ό τα ν  οί διδάσκα^&ι ήναι έντόπιοι, δύνανται νά εύ- 
χαριστηΟώσιν είς όλιγώτερον μισθόν, διότι Ιχουσιν 
έντός τής κοινότητος καί άλλα  συμφέροντα, οί δέ κά
τοικοι τής ίδιας κοινότητος δύνανται, ώς καί ήδη συμβαί
νει είς πολλά χω ρία,και ώς συνέβαινε καί πρό τής έπα- 
ναστάαεως, ν’ άνταμε ίβωσι τόν διδάσκαλον μέ τά ίδια* 
αύτών προϊόντα, σίτον, ή αραβόσιτον κτλ . ή*εργαζόμε
νοι ύπέρ αύτοΰ μέ τά  ζευγάρια ή καί μέ τάς χεΐράς 
τω ν. Οί διδάσκα?νθΐ ούτοι, έάν μάλιστα δοθή είς αύ
τούς ή ύπόσχεσις τοΰ νά κατασταΟώσί ποτε ιερείς τής



κοινότητος, θέλουν έργάζεσθαι προθύμως καί άφιλο- 
κερδώς, καί θέλουν πολιτεύεσθαι τ ιμ ίω ςκ α ί φρονίμως· 
Ά λ λ ’ είς μικράς κοινότητας, δπου δέν είναι εύκολον 
νά διατηοηθώσι δύω σχολεία καί άρρένων καί Οηλέων, 
νομίζομεν καλόν νά γίνετα ι έν μόνον σχολεΐον, άλλά 
τοΰτο νά διευθύνεται άπό διδασχάλισσαν μάλλον παρά 
άπό διδάσκαλον· διότι αι γυναίκες είναι καταλληλό- 
τεοαι πρός τήν έκπαίδευσιν της νεολαίας κατά τήν 
παιδικήν αυτών ηλικίαν, καί διότι αί μέν γυναίκες όύ- 
νανται να διδάξωσιν όλα τά  μαθήματα τών παίδων, 
βνω οι άνδρες δέν δύνανται νά διδάξωσιν όλα τά μαθή
ματα των κορασίων, ώς χειροτεχνήμα τα κτλ . καί διότι 
αί γυναίκες δύνανται νά εύχαριστηθώσιν είς όλ ιγώ 
τερον μισθόν παρά τούς άνορας, δυναμένους νά μετα- 
βώσι καί μακρύτερον πρός πορισμόν.

Έ ά ν  κατορθωθή νά γνωρίζωσιν όλοι οί νέοι γ ρ ά μ 
ματα , τότε πρέπει νά δημοσιεύωνται καί βιβλία κατάλ
ληλα πρός φωτισμόν καί έκπαίδευσιν τοΰ λαοϋ,  πρός 
βελτίωσιν τών ηθών του, καί πρός έξάλειψιν δεισι
δαιμονιών καί άτοπων έθίμων καί παραδόξων ιδεών, 
άτινα, ένεκα τή ς ' άμαθείας, έπιπελάζουσιν είς αύτόν. 
Τά δέ βιβλία ταΰτα νά κατασταθώσιν όσον έ'νεστιν 
εΰωνότερα είς τόν λαόν. Έ άν  ταΰτα λάβω σι χώραν, 
2έν είναι παράδοξον νά ίδωμεν τόν  ποιμένα έχοντα είς 
τήν πήραν του βιβλίον νά άκολουθ?] τό ποιμνιον, κα1 
δταν τοποθέτηση αύτό ύπό τήν σκιάν τών οένίρων^ 
νά καθήση καί αύτός κ ά ί νά πέρνα τήν ώραν της ά- 
ναπαύσεως, όση δέν άναγκαιοΐ ' διά τόν ύπνον, πότε 
μέν είς τή'» άνάγνωσιν, καί πότε είς τήν διά φλογέ
ρας δ·.α;/.έδχ3:ν. ΙΙόσας ώρας καί ό γεω ρ γό ; κατά

[i.SG’/jj/.spt χαι  7&ζ εορζοίζ ΟεΧει έζο^εόει  ε^ς τ τ ν  
άνάγνωσιν ! καί πόσον σημαντική θέλει εισθαι ή έκ 
τούτου ώφέλεια !

‘ Ιπάρχουν όμως άνθρωποι άνησύχου κατασκευής 
καί εχοντες κλίσιν πρός βιον δραματικόν τρόπον τινά 
καί άνήσυχον οί τοιοΰτοι πρέπει νά λάβωσιν έξ άο- 

καί έκ τής ίοιας αύτών ανατροφής, διεύθυνσιν πρός 
τό στρατιωτικόν στάδιον, έξαλειφομένης τής ήδη ύ- 
παρχούτης άποστροφής τοΰ λαοΰ πρός τόν τα κ τ ι
κόν στρατόν, καί στρεφομένης τής κλίσεως πρός 
έργα άληθώς ένδοξα καί επίσημα.

Ως πρός τό δεύτερον.

Φροντίσαντες νά έξαλειψωμεν άπό τόν λαόν τ /ν  
ύπερ τοΰ ληστρικοΰ βίου ιδέαν, άνάγκη συγχρόνως νά 
έξαλειψωμεν καί τόν φόβον τή ς  ζημίας. Ό  λη σ τή ; 
φονεύει τά φορτηγά, ή καταστρέφει τά ποίμνια, ή καίει 
τήν οικίαν τοΰ χωρικοΰ δστις τον έπρόδωκεν είς τήν 
έξουσίαν ή - δεν τοΰ εδωκε τροφήν. .Τ ό  παράδειγμα 
τοΰτο προξενεί φόβον είς τόν λαόν, ώστε ό ληστής 
καί τροφήν λαμβάν^εύκόλω ς καί κρύπτεται έπιμελώ ς 
παρά τών χω ρικώ ν, η ςέ εξουσία δέν ήμπορεΐ νά κα- 
τορθώση τήν σύλληψιν ή τήν καταστροφήν αύτοΰ· εί
ναι δέ παραδείγματα ότι πολλάκις παρευρέθησαν συγ
χρόνως είς τήν αύτήν στάνην καί λησταί καί άνθρω
ποι τής εξουσίας, καταδιώκοντες τςΐις ληστάς.

Ο φοβος τή ς ζημίας χρησιμεύει ώ ς ΐ^ α ιο λ ό γ η σ ις ' 
ε:ς τόν χωρικόν, δ-ο'τι προστατεύει τόν ληστήν, και 
..οσοΰτο μάλλον, καθ’ δσον ή αποφυγή τής ζημίας 

είναι άδύνατος, μάλιστα είς τούς ποιμένας καί τούς 
κατοίκους μικρών κοινοτήτων. fO φόβος τ ? ς  τιμω οή-



σεως διά της δικαστικής όδοΰ ,δέν είναι ικανός νά ου- 
δετερώση τήν έπενέργειαν τοΰ λ])βτριχοΰ φόβου, διότι 
ό χωρικός προμηθ.υων τροφάς, η μή παραδίδων τόν 
ληστήν, ε χ η  ελπίδα ότι δέν θέλει άνακαλυφθή, ήπρο- 
τ ιμ α  να πέση είς τήν οργήν τών νόμων καί τής εξου
σίας, παρά είς τήν έκδίκησιν τοΰ ληστοΰ, διότι διά μέν 
τοΰ δικαστηρίου ενδέχεται νά άθωωθή δΓ ελλειψιν α 
ποδείξεων, διά τής συμπαΟείας τών δικαστών, έκτι- 
μώντων τό δύσκολον τής Οέιεως τοΰ χωρικοΰ, και δι’ 
άλλων μέσων- άλλά καί άν υποπέση είς τήν τιμώρη- 
σιν, αΰτη Οέ’λει εισθαι νόμιμος, καί θέλει άποβλεπει 
τό πρόσωπον αύτοΰ μόνον, καί όχι τήν οικογένειαν 
καί τήν περιουσίαν του, ένώ ή έκ μέρους τοΰ ληστοΰ 
έκδίκησις είναι τρομερά, καί έπεκτείνεται καί είς τό 
πρόσωπον του καί είς τοΰ συγγενείς του καί είς τήν

περιουσίαν του.
Διά νά έπιτύχωμεν λοιπόν νά κατορΟώσωμεν, ώ 

στε ό χωρικός νά μήν παρέχη συνδρομήν είς τόν λ η 
στήν, άνάγκη ν’ άφαιρέιωμεν τόν cp-όβον τη ς έκ μέρους 
τοΰ ληστοΰ ζημίας. ΚατορΟοΰτα^ δέ τοΰτο, έάν διά 
νόμου άποφασισΟη ώστε οί ζημιούμενοι έκ μέρους τών 
ληστών ν’ άποζημιόνωνται αμέσως. Ό  δέ τρόπος τής 
άποζημιώ ΐεω ς νά γένη ώς έξης. Αμα λαβούσης χ ώ 
ραν τοιαύΐης ζημίας, ή κυβέρνησις νά φροντίση νά έ- 
ξακριβώση τήν π,-αξίν καί νά εκτίμηση τήν άξίαν τής 

‘■ζημίας, καί αμέσως, άνευ μεγάλων διατυπώσεων, νά 
πληρώση είς τόν παΟόντα τό άντίτιμο^ τής ζημίας* ά- 
κολούΟως δετό ποσόν τοΰτο νά έ π ι β λ η θ η  είς τούς κατοί
κους τοΰ δήμου, ή τής έπαρχίας, κατ’ αναλογίαν τών 
εισοδημάτων ένός έκάστου. τά όποΐα νά είσπράττωτναι

παρά τών εισπρα κτόρων ή τοΰ δημοσίου ή τοΰ δήμου. (1) 
Ιό  είδος τοΰτο τής α λληλεγγύης τρόπον τινα με- 

«αξύ τών κατοίκων Οελει εισθαι ώς άσφαλιστική ε
ταιρία υπέρ τών παρά τών ληστών ζημιουμένων. Χο
ρηγών έκαστος μικρόν μέρος πρός άποζημίωσιν τοΰ 
πάσχοντος, καθίσταται αυτός ασφαλής, ώστε νά μήν 
υποπέση ποτέ εις ζημίαν έκ μέρους τών ληστών. ‘Η - 
δε βεβαίωσις αΰτη, ένω χορηγεί ικανήν άφοβίαν τή ς 
έκ μέρους τοΰ ληστοΰ ζημίας, άφαιρεΐ καί πασαν αι- 
•ίαν συμπαΟείας έκ μέρους τών δικαστών πρός αύτόν, 
ητις λαμβάνει κατά τό παρόν χώραν εις τάς καρδίας 
αΰ.ώ ν, θεωρουντων ώς ούσκολον καί επικίνδυνον τήν 
Οεσιν τοΰ χωρικοΰ καί ποιμένος άπέναντι τών λ η 
στών. JJ άποζημιωσις α ΰ τη  ματαιόνει καί τόν σχο-  
πον της εκοικησεως τοΰ ληστοΰ, διότι αύτός γνω ρί- 
ζων ότι ό χωρικός Οελει άποζημιωθή άφεύκτως δι’ ό- 
ποιανδήποτε βλάβην καί άν πάθη. θέλει άναγκασθή νά 
παραιτηΟη άπό τό μέσον τοΰτο τής έκδικήσεως, ώς 
ανωφελές, καί θέλει μόνον περιορισΟή είς τό μέσον 
τής έπί τοΰ προσώτ^υ τοΰ πολίτου^έκδικήσεως·

Ως πρός τό τρ ί το ν  διά νά προφυλαχΟη όσον ενεστιν

(1 ) Ανά'/κ·/) νά υ.τ;ν ϋ.,άρχωσιν ύπά'λΧνΙηι ταοιαβάλλονί^ς 

π ρ ό σ φ α τ α  είς -ιόν ζτ-,αιωθέντα, <W. νά λιβω^ν αυτοί μέ

ρος τ·?,ς άποζ/,ριιώσεως, ώ; δυστυχώς συμβαίνει έπί τ·?;ς διδο- 

ααοιβ/,ς οιά τ ήν καταστροφήν τών λν^^ών, 'νίτις οκα-' 

νιώτατα φθάνε-. Sir, εί; τάς χεΐρας τό* είς ταύτ,.ν ^ντελοΰν- 

ω̂ν,̂  ως ε-ί τό πλεκτο ί δέ μόνον τό /·7.-:;υ διαβιβάζεται είς 

«ύτού?, ,χένοντος τοϋ ετέρου ψ,ίσεως είς τάς χεΐρας δ ι’ ών διέρ

χεται. Τοικϋτα τταράίείγματκ δυστυχώ: δέν ε'να·. c-ά  ια.



6 πολίτης άπό τόν έπαπειλοΰντα τοΰτον κίνδυνον, όχι 
μόνον αί δημοτικοί άοχαι πρέπει νά έχουν τασιν πρός 
κατας-ροφήν τη ς λης·ειας, αΚΚά και οί παρεοροι εκάςης 
κοινότηνος νά ήναι τοιοΰτοι, ώστε νά γνωριςωσι κα
λώ ς όλους τούς κατοίκους, καί βοηθούμενοι άπό τόν 
κλητήρα καί αγροφύλακα νά γνωρίζουν άν κάνεις αύ
τών είναι ύποπτου διαγω γής καί εχη σχέσεις μετά 
λτστρικών συμμοριών ό άγροφύλαξ μάλιστα είναι εις 
θέσιν νά βλέπη, άν άνεφάνησαν ί'χνη είς τήν περιφε- 
ρειαν τοΰ χωρίου, καί άν τις τών κατοίκων εχη σχε- 
σεις μετά υπόπτων άνθρώ.πων κτλ .

Είναι άληθές, ότι ή προφύλαξις τοΰ πολίτου, καί 
μάλιστα τών ποιμένων ή τών ζώντων είς μικράς κοι-

·\ % Λ  f  “V , · > *  }  Κ

νότητας yo>prxu>v, είναι πολυ ουσκολος, αλλ είναι 
καί αί περιστάσεις σπάνιαι, καθ’ άς οί λησταί θέ
λουν λάβει τοιαΰτα μέτρα έκδικήσεως εις τό πρόσω- 
πον τοΰ έχΟροΰ τω ν, διότι κατά τοΰ άρνηθεντος νά οω- 
ση άρτον, ή γνωστοποιήσαντος άπλώς τήν οιάβασιν των, 
οέν άποφασίζουσι νά λάβωσι σκληρά έκοικ/]σεως μέ
τρα, άλλά μόνο^ κατ’ εκείνου, όστις έςαπατών αύτούς 
ύπό τό πρόσχημα φιλίας ήθελε κάμει προδοσίαν αύ
τών πρός τούς ύπηρέτας τής εξουσίας, και έκ τούτου 
ήΟεί^ον πάΟει ή κίνδυνευσει νά παΟωσιν οί λησται* άλλ  
όστις άφ5 ετέρου ήΟελεν εύρεθή είς όμοίαν περίστασιν, 
γνωρίζων τόν κίνδυνον εις ον είναι εκτεθειμένος, θέλει 

° προφυλάττεί έαυτόν άναλόγως τοϋ επικειμένου αύτώ 

κινδύνου.
Κ αθ’ όσον δέ άοορα τά  στρατιωτικά ή διοικητικά 

μέτρα, τά όποια ή κυβέρνησις οφείλει νά λάβη , συνι- 

στώμεν τά  εξής·

Οπου τό κέρδος παριαταται σημαντικώτερον έκεΓ 
και ή τόλμη τοϋ ληστοϋ άποβαίνει μεγαλήτερα, καί 
ή επιμονή έντονωτέρα. Τοιαΰται περιστάσεις είναι, ή 
συγκροτησις εμπορικών πανηγύρεων, καί ή μεταφορά  
εμπορευμάτων καί χρημάτων. 'I I  κυβέρνησις κατά τά ς 
περιστάσεις ταύτας οφείλει νά δίδη συνδρομήν πρός 

' φύλαξιν τών μεταβαινόντων είς τάς πανηγύρεις εμπό
ρων, καί, τοποθετοΰσα είς καταλλήλους τόπους στρα
τιωτικούς σταθμούς, νά μήν άφίνη τούς ληστάς * νά 
εύρωσιν εύκαιρίαν γυμνώσεως.

ΙΙολύ δύναται νά ματαιώση τούς σκοπούς τής λη- 
ς-ειας και άν ή κυβέρνησις ήΟελεν ευκολύνει,όσον,ένες-ι 
τήν μεταβίβασιν τών μετρητών άπό πόλεως είς πόλιν 
οια των ταμείων, διότι οέν υπάρχει εμπορική συγκοι
νωνία εις τό εσωτερικόν άπό πόλεως εϊς πόλιν διά νά 
ευρισκη τ ις  ευκόλως συναλλάγματα ,  οι’ ών νά μετα-  
φέρη τά χρήματά του εϊς τά ς πόλεις, όπου πρόκειται 
νά γένωσι προμήθειαι εμπορευμάτων. Οί λνσταί δέν 
έλκονται^τόσον άπό τά εμπορεύματα, όσον άπό τά  με
τρητά■ δταν οε ληφΟή τό μέτρον τής^διά τών ταμείων 
μεταφοράς των χ ρ η μ ^ ω ν , ή συστηματική μέν ληστεία 
θέλει λάβει έπαισθητήν έλάττω σιν, θέλει οέ όλοτελώ ς 
έξαλειφθή ή άπό χωρικούς αύτοσχεδιαζομένη καθ’ ήν 
περιπτωσιν ούτοι λαμβάνουσι πληροφορίας μεταφοράς 
χρημάτων ^διά τώ9 παρακειμένων εί̂ ς τά χωρία των 
οημοσίων οδών. · ^  #

Ά λ λ ’ επειδή ή ληστεία δέν εΤν«: δυνατόν νά διατη- 
ρηΟη άνευ προδοτών 'καί κατασκόπων, ή κυβέρνησις 
τα άτομα ταΰτα τών προδοτών πρέπει νά καταπολε-



μέν τούς ληστάς; επερχομένους προφανώς καί δ ιά ίή ς  
βίας, δύναταί τ ις  νά προφυλαχθβ, άπό τούς προοοτας 
δμως είναι άδύνατον, ή πολύ δύσκολον, διότι ούτοι, 
φέροντες τό πρόσωπον τοϋ τιμίου καί καλού πολίτου 
έν τώ  μέσω της κοινωνίας, άπατοϋν τό κοινόν και ε 
νεργούν ατιμω ρητί τά  καταστρεπτικά πρός τήν κοι
νωνίαν έργα των. Τό τοιοϋτον είδος τών προδοτών 
διαμένει κατά μέγα μέρος εις τάς πόλεις, καί είναι 
εργον της άστυνομίας νά έξετάζη περί αύτών Υπάρ
χουν βέβαια καί κατά τά  χωρία τοιοΰτοι* ά λλ  επει
δή κατά τά  χωρία δέν υπάρχουν μεγάλαι κα
ταστάσεις, καί πρό πάντων εις χρήματα , η εξ αυτών 
ζημία είναι όλιγωτέρα, ή δέ άναχάλυψις αύτών δια 
τήν όλιγότητα τοΰ πληθυσμού δέν είναι τόσον δύ

σκολος, όσον εις τάς πόλεις, (α)
Ό τα ν  όλα τά  άνωτέρω έκτεθέντα μέτρα τεθώσιν 

είς ενέργειαν καί έφαρμοσΟώσι μετά π ρ ο σ ο χή  κα: α 
κρίβειας έπί τινα ετη συνεχώς, δέν διστάζομεν  ̂ ν ά π ι- 
στεύσωμεν, ότι όχι μόνον ή ληστεία θέλει έςαλειφΟη,

(1) Δυστυχώς 7) ληστεία έπί τινα καιρόν άπέ/.τν,σεν ισχυ

ρούς προστάτας μεταξύ σημαντικών ατόμων τί,ς κοινωνίας. 

Ελεεινότερα κοινωνία δ*ν νιμπορεΐ νά ϋπάρςνι άλλη παρά τΛ,ν 

ύποστηρίζουσαν τ/,ν ληστείαν διά νά πορισδή πολίτικων ισχΰν, 

·?ι αθεμίτους ώοελείας. Διατν,ρουμέντις τοιαύτ/,ς καταστάσεως 

πραγαάτων, . / Α ν  πρέπει νά Ιχωμεν ούδεμίαν έλπ'.δα βελτιώ· 

σ ε ω ς ,' διότι τό διά τ&ν έ/.τεΟέντων μέτρων οΪΛοδομούμενον 

θέλει καταρρέει διά τ ή ς  έκ μέρους τών ισχυρών ενισχυσεως τ7 ,ς  

ληστείας. Άνάγχΐ) λο'.,τόν νά καταπολεμηθ-?) ή λ^ τεια διά 

έ^αλείψεως τής προστασίας των.

αλλά και η κοινωνία έν γεν ξι θέλει έπαισθητώς βελ- 
τιωθή.

I ik P I  ΓϊΊΝΆΙΚΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗ!’.

Η λ ικ ία  μέχρι τοΰ δεκάτου έκτου έ το υ ς . '

-ΠΟΓΔ11 ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

 ̂ Οτι υπάρχει φυσική συνάφεια μεταξύ τών διανοητι
κών δυνάμεων τών γυναικών κ-u τών ωραίων τεννών 
εινε αναμφίβολο;. Παν ό,τι άπαιτοΰσιν αί τέχναϊ αύ
ταί, τό άπαντα τις παρά ταις γυναιξίν. 'Τ ’ αύτά ψυ
χικά οωρα τά θελκτικόν καί ισχυρόν καθιστώντα τό 
αουνατον φύλον, ή ευαισθησία, ή ζωηρότης τών έντυ- 
πωσεων, το πνεύμα της έμπνεύσεως, ή φυσίσή ο-λοκα- 
λ:α, ,  επιθυμία τοϋ καθωραίζειν τόν υλικόν κόσμον 
επι^τη βάσει^θείας καί καθαρωτέρας ιδέας, αύταί είσίν 
αι οιαϋεσεις οι ων προάγονται καί άνθβϋσιν αί τε'7 να: 
Λ: ώΡ» ί»  Ώ Χ, αΙ, Χαβώ ; xai τό ώ ρ.ίο ,
*χ·. «ροαγωγ-ήν ώ ^ χ ο υ , .ν  I ,  rjj '

ϋυεΛλ/]ς των εχθρικών καί ενόχων παθών. Κ αθ’ ήν 
εποχην υπήρξαν τό άντ:κείμενον είδωλολατοικής ά^ο 
σιωσεως, βωμοί άνηγέρθησαν είς θεότητας γ υ ν α ίκ α ς .  
Αι μουσαι επροσωποποίησαν τά φυσ:κά διανοητικά δώ
ρα, κα: άντεπροσωπευσαν τάς επ -σ τ^μ α ^  αίτινες ζη . 
τοΰσιν ύψος ιδεών, καί ευγλω ττίαν έ κ ο ^ ω ς .  ’J f c f  
τοσοΰτον δηληδή τό πνεΰμα τ ώ ν ’ώραιοτέρων αριστουρ
γημάτω ν τ^ ς  ανθρωπίνου μεγαλοφυ-ας φαίνεται δυνά- 
μενον νά ζωογονήση τά ς  γυναίκας.

Ίαυτα  δέ πάντα δέν εινε παρά μία μόνιν εποψίς της
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άληβείας, ούχί ή ακριβέστατη. To με-
γαλειον τής τελείας γυναικός εΐνε έτι μεΐζον. Το βλέμ
μα αύτης άντα,αχλα ούρανίαν λάμψιν, ή δέ άγνότης 
-χαί άγιότης μετριάζει τήν έχφρασιν. Δεν πρεπει να 
παοίσταται ενώπιον τών όφΟαλμών ήμων ή υλική ω- 
ραιότης τής μορφής, τών κινήσεων, τών ήχων καί χρ ω 
μάτων, άλλά έ2ώ κάτω  είς τήν γήν εν τή  γυναικι 
πρέπει νά ύπάρχη ό τύπος τής αιωνίου τής ψυχής ω

ραιότητας.
Ά λ λ ’ άφήσωμεν τάς ύψτλοτέρας αύτας παρατηρή

σεις, καί ά ;  ίλθωμεν είς τό προσωπικόν ζήτημα. Ού- 
δεμία αμφιβολία, οτι γυνή έλευΟέρα υποχρεώσεων, καί 
ύποτεταγμένη άπλώς είς τούς τής θρησκείας καί ήθι- 
κής νόμους, ίχ ε ι τό 3-καίωμα νά καλλιεργή τα φυσικά 
τη ς  π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α ,  τά μάλλον πρός τα ς αθώας αυ- 
τ ? ς  κλίσεις άνταποκρινόμενα. Ά λ λ  αυστηροί συ /γρα 
φείς καταοέρονται κατά τής σπουδής τών τεχνών και 
ιδίως τής μουσικής, διότι, ώς λέγουσιν, αυται παρα- 
γουσι συγκινήσεις ζωηράς, πόθους πρός αναπτυξιν αυ
τώ ν, μ α τα ιό τη τα  τοΰ έπί μ α λ λ ο ν ^ α ΐ μάλλον ,,ωηρο- 
τέοου γινομένου έκφραστικοΰ, άπώλειαν μενισ -ην χρο 
νοΰ, καί φυσικήν καί συχνοτάτην ευκαιρίας τοΰ μορ- 
οόνειν σβέσεις επικινδύνους. Ά λ λ α  οεν εινε μεγάλη 

. δυσκολία ν’ άνατρέψωμεν τάς έσφαλμένας αύτάς \ t s ας. 
Καί τω ό ν τ ι ^  τίνος π ρ ό κειτα ι; Μήπως πρόκειται 

'ν ’ άναβιβάσωμεν τάς ώ,ραίας τέχνας είς την υφηλοτε- 
Ραν αύτών περ ιοπήν/ ν1 άν,πτύξω μεν οΚ ψ  την ώυνα- 
L  αύτών, καί νά μήν θεωρήσωμεν τήν μαθήτριαν 
παοά ώς ιέρειαν τής τοιαύτης τών τεχνώ ν Λατρείας, 
ούχί βεβαίως ! Οί συγγενείς 2έν «ποβλΐπουσιν ε!ς την

δόξαν της τέχνης, ούδ’ ύπ’ όψιν των εχουσιν έτεοον 
ή το τή ς κόρης των συμφέρον. Εύχαρίστησιν θέλου- 
αι να παρατχωσιν εΐς αύτήν, καί με' σον άναπτυξεω-

^  V O ™ ™ ™  τ ι δέλγητρον. Δι’ αύτούς ή
τέχνη δεν εΐνε τό κύριον χαί ούσιώδες· εΐνε έπουσιώ- 
οες ευχαριστον, χαι προσθήκη κοσμήματος, τό όποιον 
άλλω ς χάνει τήν άξίαν, άν δέν ύποβάλληται ε?ς τό 
συνολον. Τό πρδγμα  λοιπόν θεωρείται ενταύθα κ α τ’ 
αναλογίαν καί ούχί απολύτως.

, Αθ1πόν τό νά βλέπωμεν τόσον μεγάλους κίνδυνους 
εις τήν σπουδήν τή ς μουσικής, δέν σημαίνει ή ότι δυ- 
σπιστοΰμεν είς τήν καλήν αίσθησιν. Ν ’ άποδώσωμεν 
οε εις τα ς τέχνας τήν δύναμιν τοΰ άναπτύσσειν σ υ γ
κινήσεις καί πάθη, ισοδύναμε? μέ τό νά δώσωμεν αύταϊς 
ουναμιν, ήν καθ’ έαυτάς δέν έχουσίν. ’Έ πειτα  μήπω ς 
εινε τ ις  υποχρεωμένος νά έξοικειώση τήν κόρην του 

με ποιησιν διεφθαρμένην ; Ποιος σοί λέγει νά μάθη- 
την κόρην σου νά ψάλλη λόγια , τά  όχοΐα ούδέ νά λέ- 
γη , ουδε νά άκούη πρέπει ; Δέν δυνασαι είς τήν μου- 
σικην, καθώς καί πόντου ά λλοθι, νά-εκλέγης ; ' Τά έ -  
λαττω ματα  λοιπόν τοΰ πολιτισμού καί τών ήθών είσί 
τοσον βαθέα, ώστε δέν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τό 
τοσον καθαρόν καί εύδιάγνωστον καλόν, άπό τοΰ συ- 
νυπαρχοντος κακοΰ ;

 ̂ f l  ευχαριστησις, ήν παρέχει ή.-όργ^νική μουσική 
εινε μαλιστα άθωοτάτης φύσεως· κ ε ν α ί,\λ α φ ρ α ί, καί 
ανευ αντικειμένου εντυπώσεις δέί ύπερασπίζουσιν εί μή 
καυαρα καί άγνά αισθήματα είς τήν νεαράν ψυχήν. Τό 
παν αυτόθι εινε ά'ϋλον, ιδεώδες· ή χ 0! ώς διά μαγείας 
ί/.πεμπομεν5ΐ ομοιάζουσιν έναέρ-α πνεύματα, ξένα τοΰ



κόσμου τούτου, ύψοϋντα ημάς έπί τών ελαφρών π τ ε 
ρών των. Ε ίς τήν φωνητικήν μουσικήν τωόντι αι προ
σωπικά· συμπάθειαι έχουσι μείζονα ενεργητικότητα. 
Τωόντι αυτόθι άνευρίσκομεν τήν ανθρωπότητα, αλλα 
τήν ανθρωπότητα ένδοξον. Ή  εύηχος φωνή τοϋ α- 
βματος, συγκρινομένη μέ τόν διαλεκτικόν θόρυβόν, οεν 
μας δεικνύει όποία θέλει εισθαι ή έπουράνιος ζωή κατα 
σύγκρισιν πρός τήν άθλίαν αύτήν επίγειον ·, Δέν εινε 
μέσον τό τοιοϋτον τοϋ διαθε'τειν τά  αίσθήματα, τοϋ α- 
ναπτύσσειν τήν ψυχήν Ορησκευτικώς ; καϊ τι αλλο η 
αύτό ζητεί ή ανατροφή ; —  Διό βλέπομεν ότι και τα 
αύστηοότερα θρησκεύματα παρεδεχθησαν τά  θρησκευτι
κά άσματα, τήν συμφωνίαν αύτήν τών φωνών τοϋ προς 
λατρείαν τοϋ ύψίστου ήθροισμένου λαοϋ, οπου η 
πρός Θεόν καί πρός τόν πλησίον αγάπη συνενοϋνται. 
Διπλή λοιπόν τοιαύτη εμπνευσις ύπηγόρευσεν άλλοτε 
τούς ψαλμούς, τάς ύψηλάς έκείνας προσευχας των α- 
πωτάτων χρόνων, αϊτινες μάς παρέχουσι και  ̂ μέχρι 
τοΰ νΰν δείγματα τών ώραιοτέρων δεήσεων όια τας 
ποικ ίλλας καί κρίσιμους της ζωης περιπετειας. ν 
αύτώ τώ Ε ύαγγελίω  ή φωνή τής Μαρίας υφουται εν 
τόνο) λαμπρώ καϊ διατόρω οιά νά έξυμνήση τ/]> μ/]·ρ 
κ τν 'δ ό ξα ν ! ΙΙώ ς λοιπόν ν’ άπαγορεύσωμεν είς την 
νυναΐκα την ώραιοτέραν εκφρασιν τών αισθημάτων 
«-ης ·, ΙΙώ ς ν’ άρννηθώμέν αύτη τήν καλλιέργειαν οω- 
'ρου ο υ σ ι κ ο ΰ ^ ώ ρ ο υ ‘θελκτικού, τοϋ οποίου τήν ασκησίν 
καθιεροΐ ή θρησκεία ; ' - ' Ά  μουσική ευχαριστεί τα  παι
δία, θελκτικήν καθιστά τήν οικιακήν διαμονήν, κρατεί 
έν περιβόλω στενωτέρω μέν, άλλά μάλλον ζων,ρω, του, 
συζύγους, ' καί αδελφούς καί συγγενείς, Αυτη *  Ί

νέα κόρη διά της μουσικής θέλει άνακτα ποτέ τήν γ α 
λήνην εκείνην, ήν μυρίαι δυσχέρεια: καί λύπαι τοϋ τα 
λαίπωρου τουτου βίου Οά τής άφαιρώσι.

I ο'αϋτα ο ε αντιλέγοντες κατά τών φανταζομ,ένων 
κινούνους πολλούς τών γυναικείων ηθών έκ της σπου
δής τών ωραίων τεχνώ ν, μακράν εϊμεθα τοΰ νά μή συ- 
σταίνομεν έπιτήρησιν έπί τής ανατροφής τών νεανίδων. 
Ζώσι μέν αί ώραΐαι τέχναι διά τοΰ ένΟουσιασμοΰ, αύ- 
ξουσ: κα: Οαυμασιως αναπτύσσονται υπό τήν έξαψιν 
τών αισθημάτων, προάγονται δ:ά το:ούτων όρμων, ά λλ’ 
εχουσιν άνάγκην συγχρόνως καί αρμονίας, καί ή έκ- 
φρασίς των πρέπει νά ήνε σύμφωνος μέ τήν φυσικήν 
σεμνότητα, καί κοσμιότητα τής νέας κόρης. ’Α πα γο
ρεύομε* ούτως είς τάς ωραίας τέχνας τόν μ εγα λή τε
ρον μετεωρισμόν αύτών, περιτέμνομεν όλίγον τά π τ ε 
ρά των, ά λ λ ’ έν τούτοις ά-ρίνομεν αύταΐς είσέτι θέλ
γητρα . Επιτρεπομεν αύταΐς νά έκφράζωσι διά τών 
γλυκύτερων μέσων τήν οιά καλύμματος,διαφαινομένην 
ευαισθησίαν, τήν κεκαλυμμένην έκείνην συγκίνησιν, 
ήτις μεταοιΟεται έν<·> κρύπτετα ι. Ά λ λ ’ είσαι βέβαιος, 
ουνατα: τ ις  νά εϊπη, ότι ή φλόξ Οά περιορισθή ; Ναι* 
οιότ: σπανιως εύρίσκεται Μοζάρ τ ις  ή Μαλιβράν, μ ε 
γαλοφυείς όηλαοη τε^νιτα :.

Ομολογοϋμεν τωόντι ότί αί νεάνιδές μας μετρίως 
αναπτύσσονται είς τάς ωραίας τέχ'νας.^ .Ά λ λ ά  πρός 
τ ι τότε τοσαύτη και χρόνου καί χρημάτων^ απώλεια 
Δ:ά το κλειοοκυμοαλον τόσα: ύπο τών συγγενών έγέ- 
νοντο Ουσίαι, τόσα δάκρυα εχυσεν ή κόρη, καί έπί τ έ 
λους σπανιως ν άκούη αύτή λέςιν υποχρεωτικήν ύπό 
τών παρισταμένων καί άκροωμένων; Ά λ λ ’ είπομεν ήδη



ον. θέλομέ'» τήν μουσικήν παρά τα ϊς νέαις ούχί οιά νά 
παραγάγη μεγαλοφυίας, άλλά οιά νά άναπτύξη τήν 

ψυχήν.
Ε ίς μέρη, ενθα δέν διευκολύνεται ή καλλιέργεια τών 

ηθικών δώρων, ούτε ύπο τοϋ κλίματος, οΰ.ε ύπό έ ν .; -  
λοΰς καί καλής οιδασ καλιας, οι οιοασκαλοι παρ α
ξίαν έκτιμώσι συνήθως τά ς  νέας· ύποθέτουσιν έν αύταις 
Ο'άθεσιν καί έπιτηδειότητα μειζονα τής πραγματικής, 
και χω ρίς νά τάς κάμωσι νά αίσΟανΟώσι τήν ωραιότη
τα  τή ς  τ έ /ν η ς , τάς ύποβάλλουσιν εις διοασκαλίαν 
χαλεπήν, καί άρκούντως δύσκολου. Μ ηχανισμός λοι
πόν ξηρός εΐνε τό άντικείμενον όλων τών επιμελειών 
των. ’ Εκτοτε αί πλείους τών άρξαμίνων τή» έκμά- 
Οησιν τής τέχνης μένουσι καθ’ οδόν, καί όταν κατα 
τύχην μαθήτρια τ ις , χάρις ε-ς τ ήν ίοιάζουσαν αύτή 
διάΟεσιν, άψηφα τάς τραχύτητας καί ύπερνικα τά ς ύ- 
λ ικάς δυσκολίας, οί διδάσκαλοι ασυνήθεις είς τοιαύτην 
πρόοδον, εγκώ μια έπιδαψιλεύουσι το ιαΰτα , ώστε έςα- 
πτετα ι ή ματαιότης τής νέας, πριν ή γνωρίση τό θέλ- 

γητρον τής τ έ χ '^ ς .  ^
’Ιδού έν τούτοις όποιαν Οέλ^ομεν τήν μουσικήν, κα- 

Οαράν, γλυκεΐαν, εκφραστικήν, άλλω ς, δέν εινε ή θόρυ
βος. ’Επειδή δέ έκάστη τέχνη α ίτεΐ τήν άσκησιν ενός 
οργάνου τοΰ σώματος, ή δε μουσική καΟοοηγει τό 
ούς, ό διδάσκαλος πρέπει νά μορφώσ/] πρό παντός τήν 

* ακοήν τή ς ' \£ας. Ή  έκτίμησις τών ήχω ν, τοΰ χρόνου, 
τής ένώσεως αύτώ ν  ίτρός συμφωνίαν, πρός δε τ?]ς 
α ιρέιεω ς τοΰ χρόνου είς ίσα διαστήματα, Οά παραγά- 
γη  ώραΐον καί θελκτικόν. Δεν εινε όέ τό τοιοΰι,ον ά 
•πώλεια χρόνου, ά λλ’ ά^αγκαιότατον. Α λλω ς, ο τε-

•
χνίτκ;ς διδάσκαλος άποφασίζει ταχέω ς, άν μαθήτριά 
τ ις  ήνε έπιδεκτική προόδων.

J όν χορόν ήθελέ. τ ις  θεωρήσει ώ ς ματαίαν τέχνην, 
άν ήδύνατο νά τόν άποκλείση άπό τήν άνατροφήν χω ρίς 
νά έκθέτ/j τήν μαθήτριαν είς έλάττωμα. Καί ώς πρός 
τοΰτο, καθώς καί είς παν άλλο, τό νά πράττη τ ις , ό ,τι 
γενικώ ς πράττεται εΐνε μέν άρχή τετριμμένη, ά λ λ 1 ε 
ξαίρετος. Ιίόσον άτοπον εΐνε νά όμιλώσιν οι γονείς 
περιφρονητικώς περί πράγματος, τό όποιον διατάσσω- 
σιν είς τά τέκνα των νά τό έκμάθωσιν ! "Α λλω ς, εΰ- 
οιάκριτος εινε ή άναγκαία καί άπαραίτητος σπουδή άπά 
εκείνην, ήν έπιτρέπεται νά έγκαταλείψη τ ις  όψέποτε 
θελήσει.

‘Η  ζωγραφική ίσως ήττον συντείνει πρός άνάπτυ- 
ξιν τή ς ψυχής τών ν9ανίοων, μάλιστα θρησκευτικήν. 
Μονόν είς τούς μεγάλους ζωγράφους έπετράπη νά 
οώσωσίν είς τήν μορφήν τών άγιων παρθένων, τοΰ 
Γήοοΰ Χοιστοΰ αύτοΰ, έκφρασιν πληοςΰ?αν τήν καρ- 

οίάν ουρανίας καί βαθείας συγκινήσεως. Ά λ λ ’ ή τέ 
χνη  αυτη παράγει ετερον άποτέλεσμα, τό όποιον δέν 
εινε ξένον ώς πρός τήν θρησκείαν. Κάμνει τόν άνθρω
πον ν άγαπα, νά θαυμάζη τήν φύσιν, νά βλέπη αύ- 
την ως τεχν ίτη ς, v i διαγράφη τά ς σκηνάς έκείνας 
καθ άς προ πάντων ή ψυχή παραδίδεται είς τό Οέ?ν- 
γητρον ρεμβώ3ους μελέτης ! ό άπειρον ίζων θέσεις καί 
θέλγητρα φυσικά έχει τό ευτυχές ’ προνά^ιιον τοΰ νά* 
άναγεννα γλυκέα αισθήματα 3;α |ράρω ν τόπους ένθα ή 
ψυχή είσέουσεν άλλοτε.

•Ας ένΟαρόύνωμεν λοιπόν τοιαύτην έργασίαν τών 
ν ε α ν ίω ν  0 ’ άναπολή αύταις μίαν ήμέρα; τά  ήσυχα



καί αθώα πχίγνιχ τής πρώτης ηλικίας καϊ τήν ενθύ- 
μησιν τών συγγενών, οιτινες τας ήγαπων, και ήτοι- 
μασαν τήν άληθή αύτών ευτυχίαν

Ένταΰθα το διευθύνον ό’ργανον εινε ή όρασις. Πρέ
πει νά μάθωσιν α’. μαθητοιαι νά εκτιμώσι την αςίαν 
τών γωνιών, τό μέγεθος τών γραμμών, τάς όιαστα- 
σεις, τάς αναλογίας καί τά τ3ΐαϋτα . Ά λ λ ’ έν τού- 
το'.ς οέν πρέπει νά έκβιάζωμεν τήν φύσιν. Έμπνευσον 
εί δυνατόν, κλίσιν καί επιθυμίαν πρός τήν τέχνην, άλ
λά μήν άσωτεύης τόν καιρόν. Συλλογίσθητι ότι αί τέ- 
χναι δέν εινε μ1 ολα ταϋτα, ειμη πολυτελεία ’■η·» 
ης. ‘Η  τοιαύτη δέ παρατήρησις, καθ’ ημάς, εινε τόσον 
ισχυρά, ώστε νομίζομεν ότι άδύνατον καθίσταται νά 
σπουδάση μία νέα κατ’ αυτήν τήν εποχήν τής ζωής 
καί τήν μουσικήν καί τήν ζωγραφικήν, χωρίς νά πα- 
ραβλάψη τό έπίλοιπον της ανατροφές.

^ημειωτέον ότι πρώτον πρεπει νά γίνεται η σπουοή 
τής μουσικής,· βιότι τά αισθητικά όργανα, έκ τής άσκή- 
σεως τοϋ οποίου έξαρταται ή επιτυχία ή μή της σπου
δής αύτής τής τέχνης, πρέπει νά^ρφ ω θώ σ ι πρωΐμως, 
ένώ είς τήν ζωγραφικήν δύναται τις κατά πάσαν ηλι
κίαν νά τελειοποιηθώ). Γ. Γ.

Ηεοί τής ώφελείας τών σιδηροδρόμων ώς έκ τής
V, ι

1 · μ ετο ικ ίσ εω ς τών γεωργικών προϊόντων.
t.

£ E x. toj γαλλικού)

Ά ν  καί δέν ύπάρχουν σιδηρόδρομοι είς τήν Έ λ λ  α-

δα, (α) διά νά ώφεληΟώμεν έξ αύτών είς τήν μεταφοράν 
τών γεωργικών προϊόντων, ένομίσαμεν όμως άναγ
καΐον νά μεταφέρωμεν είς τήν Ιίιοβλιοθήκην τοϋ Λαοϋ 
μέρη τινά της διατριβής ταύτης, δι’ ών άναπτύσσον- 
ται ΐοεαι περί τής γεωργίας, αιτινες δύνανται νά έ- 
φαρμοσΟώσιν επωφελώς καί παρ’ ήμϊν. Άφοϋ διαδώ- 
σωμεν είς τό κοινόν τάς ιδέας τής διατριβής ταύτης 
θέλομεν κάμει άκολούθως παρατηρήσεις κατά πόσον 
αί ίοέαι αυται δύνανται νά έφαρμοσθώσι καί παρ’ ήμϊν 
καί όποια; ώφελείας πρόξενοι δύνανται ν’ άποβώσιν 
αυται εΐς τήν 'Ελλάδα.

Ιδού ή διατριβή.
Η  επιστήμη τοϋ πλού του, όνομαζομένη πολιτική

(α) Αυστυχως, οϋδ άπλώ; άμαςητάς όδοϋ; εχομεν είς τό 

κράτος μας, και στερουμεΟα έν γενει τά; έκ τή; εϋκόλου καϊ 

όλιγοεςόδου συγκοινωνίας ώφελείας, Εσυστήσαμεν άλλοτε 

το Tcpi όδο-οιίας σημαντικωτατον άντικείμενον, καί ά—εδείζα- 

μεν ότι δεν είναι τοσοΰτον, οσον υποτίθεται, δυσκατόρθωτον. 

’Αλλά δυστυχώ; αί κατά καιρόν κυβερνήσεις τής -Ελλάδο; ε- 

δειςαν μέχρι λόγων καί εγγράφων τήν προθυμίαν τ ω ν , τοτέ δέ 

δεν κατάντησαν είς τά πράγματα. ’Αλλά πώς νά φθ σ̂ουν είς 

τα πράγματα, δταν οί μέν υπουργοί ηναι εφήμεροι, οί δέ υπάλ

ληλοι των υπουργείων νομίζουν» ότι έζε~λτίρ«σζν τά καθήκοντα 

των5 έάν συνεταίαν όίηγίας καί διατάςεις μακροσχοινεϊς καί 

πολυπλόκους, τάς όποία; ϊσως ούδε διαικητίΛ/Λ· υπάλληλοι 

δύνανται νά έννοησωσι, πολΰ.μάλλον .δηυ.οτι/.οί καιΝιπλοΐ πολΐ- 

ται; ΕυχόμεΟα εί; την κυβέρνησιν καί τοΰ; ΰ.ταλλήλους αΰτή{ 

όλιγωτέραν γραφικήν εργασίαν, καί πλειοτέραν πρακτικήν ένίρ- 

γειαν, όλινωτ/ραν διά λόγων καί πίειοτέρχν διά πραγμάτων 

ΐπίίειζιν,"

\



οικονομία, περιλαμβάνει τρία διακεκριμένα αντικείμενα* 
τήν παραγωγήν, τήν διανομήν και τήν καταναλωσιν

τοΰ πλούτου.
Ή  πολιτική οικονομία οφείλει νά ένασχολήται 

πλειότερον περί τής γεω ργίας, ή τις  είναι ή σημαντι- 
κωτέρα τών πηγών τοΰ πλουτου, αλλά  ουστυχώς οεν 
συμβαίνει πάντοτε ούτω. Περίφημος τ ις  σχολή οικονο
μολόγων έθεσιν ώς άρχήν ότι μονη πηγή  πλούτου 
είναι ή γή* ‘Π  σχολή αΰτη, πρωτεύων της οποίας ήτο 
ό περίφημος Κεσνέης, όστις έπωνομάσΟη φ υ σ ι ο 
κ ρ ά τ η ς ,  δέν έγνώρισεν άκριβώς τήν αλήθειαν. Οι 
μ ετ’ αύτόν μεγάλοι οικονομολόγοι απέδειξαν εναργέ
στατα, ότι ή βιομηχανία, άν και, ώς έπί τό πλεΐστον, 
κάμνει 7 ρησιν γεωργικών προϊοντων , πάντοτε οε 
προϊόντων της γ ή ς ,  παρέχει όμως εις τά  άκα- 
τέργαστα προϊόντα τιμήν τινά οιά τή ς ίδιοποιησεως και 
α νταλλαγής, καί έπομένως φέρει προσθήκην πλούτου, 
τήν οποίαν c£v. εϊχον ταΰτα κ α τ’ ά ρχάς. Έ κ  τούτου 
παρήγον τό  συμπέρασμα ότι καϊ ή βιομηχανία, ή ή χ ε ι
ροτεχνική εργασία, ήτο πηγή πλούτου ώς και ή γεω ρ
γία . Ά λ λ ’ έκ τής υπερβολής τών φ υ σ ι ο κ ρ α τ ώ  ν,τά  
έθνη,καϊ μ ετ’ αύτών καί αι κυβερνήσεις τω ν ,π ο λ λά κ ις  
παρεξετράπησαν είς τήν αντίθετον υπερβολήν, καί, πρό 
ένός καί ήμίσεως αίώνος,όλοι σχεδόν οί νόμοι έγίνοντο, 
όλαι σχεδόν αί δκ^τιμήσεις συνετάχθησαν,καί όλα σχεδόν 

• τά  δημόσια^ργα έ|ετελέσθησαν έξόχως ύπέρ τής χειρο
τεχνικής έργασίας. Arti τοΰτο ή γεω ργία , άν καί δέν ο π ι
σθοδρόμησε,δέν ήκολούθησεν όμως ομοίως τήν προοοον 
τοΰδημοσιου πλούτου,καί ένώ ή μέν τρέχουσα τιμή τώ ν  
χειροτεχνημάτων προβαίνει παντβτε έλατ?ουμενη,χωρι,

νά ελαττοΰται συγχρόνως και ή κατάστασις τών γε ι-  
ρονακτών ή τιμή τών προϊόντων τής γεω ργίας προ
βαίνει αύξάνουσα, χωρίς νά βελτιωθη ή κατάστασις 
ουτε τών γεωργών ούτε τών ίοιοκτητών τών κτημάτων.

Ιοΰτο, καθ ήμας, προερχετχι έκ τοΰ ό τ ι 'ή  προο- 
οος τών επιστημών και τών τεκνών, και ή άνάτιτυξις 
τών μέσων τής συγκοινωνίας, συντρέχουν τούς τρεις 
κλάδους τοϋ πλούτου τούς άναγομένους εις τήν χειρο
τεχνικήν έργασίαν, ή τ :ι τήν παραγω γήν, τήν διανο
μήν, και τήν καταναλώσω, ένω τά αύτά μέσα τή ς 
συγκοινωνίας δέν ανέπτυξαν, ώ ς πρός τήν γεω ργίαν, 
είμή μόνον τήν διανομήν καί τήν καταναλωσιν, πολλά 
όλίγον δέ προήγαγον τήν παραγωγήν.

1ης παρατηρήσεως ταύτης άπο'δειξιν εΰρίικομεν εις 
τήν λεπτομερν) περιγραφήν τών διά τών σιδηροδρό
μων γινομένων μετακομίσεων τών γεω ργικώ ν προϊόν
των, οιοτι ή ποσοτης τών πρός βελτίωσιν καί λ ίπ α 
σμα τών γαιών μεταοερομενων υλών δέν οθάνουσιν 
εις τά  7 τοις 0 )0  έπι τοΰ όλου τών γεω ργικώ ν μ ετα 
φορών, ένφ τά καταναλισκόμενα γεω ργικά  προϊόντα 
φθάνουσιν είς 93 toi^ O jO.

Ά λ λ ’ έπρεπε νά συμβαίνη τό ά η ίθετον, δι^'τι τό 
προϊόν, ή τά καταναλώσιμα εισοδήματα εΐναι πλού
τος συγκεντρωμένος είς μικρόν όγκον, ένώ αί λ ιπαν- 
τικαί ύλαι καί ή κάπρος έχουν μ ίγα ν  όγκον καί πολ
λά μικρ'αν άξίαν. Έ πειδή οε τά γεω ργικά  προϊόντα . 
μεταφέρονται είς τούς κατά τά ς πόλεις καταναλωτάς, 
φοβούμεθα μήπως ή έξακολούθησις τής μεταφοράς 
ταύτης, άνευ επανόςου, έπιφέρη τήν έλάττωσιν τή ς 
παραγω γικής ταύτης δυνάμεως τών γαιών.



'Εάν at με γαλαι πόλεις καθίστανται βάραθρα, οι.ου 
μβταφέρονται καί κ α · : αναλίσκονται άναριΟμητα ποσά 
γεωργικών προϊόντων, είναι δμως και κέντρον παρα
γω γή ς γαιοχαχυντικώ ν υλών, αϊτινες, ύπό τρεις οια- 
κεκριμένας μορφάς, δύνανται νά χρησιμεύσωσιν εϊς 
τήν γεωργίαν πρός διατήρησή της γονιμότητος των 
γαιών, έάν at υλαι αύται διασκορπίζονται έπ’ αύτών. 
Αί υλαι αυται συνίστανται άπό τάς ακαθαρσίας τών 
όοών ή τόν βόρβορον, άπό τήν άνΟρωπινην κόπρον, καί 

άπό τά  λείψανα τών ςώων.
Αί άκαΟαρσίαι τών όοών χρησιμεύουν συνήθως εϊς 

τούς καλλιεργητάς τών πλησίον της πόλεως π ερ γο 
λιών. Είναι άληθες ότι δ-ν έγένετο άκόμη ή ά π α ι-θυ

μένη μετά λόγου χρησις αύτών, ά λ λ ’ είναι έλπϊς οτι 
ή έπέκτασις τών αναγκών τοιάύτης καλλιέργεια*, 
καί ή διάδοσις πλειοτέρων γνώσεων είς τούς κηπου
ρούς, θέλουν επιφέρει τήν κατ’ ολίγον» όλίγον καλη- 
τέοαν  ‘/ρησιν τών ύλών τούτων. Ά λ λ ’ επειδή ή γονι- 
μοποιητική αύτών δύναμις είναι πολλά περιωρισμεν/] 
παραβαλλόμενη μέ τάς δύω άλλας ϋλας, περι ών 
μέλλομεν νά όμιλήσωμεν, εΙνίΤ? άμφίβολ:ν αν, διά 
πολύν άκόμη καιρόν, θέλει εισθαι ωφέλιμος ή οιά -ών 
σιδηροδρόμων μετακόμισις α ύτώ ν άφινομεν λοιπόν 

κατά μέρος αύτό τό ειοος.
Εις τών συνεργατών ήμών, ό κύριος Μ ιλλος έοημο- 

. σίευσεν ύίοίΐνημά τ ι περιεργότατον κα; διοακτικώτα- 
τον περί τώ ν  άκαΟ αρσ ιοδοχείων τώ ν Παρισσίων, έξ ου 
άρυόμεΟα άξιολόγους στατικάς πληροφορίας.

Τά περί κ-αΟαρσιοδοχείων ζήτημα είναι μεγάλης σπου-

οαιότητος διά τάς μεγάλας πόλεις. Ιό  υπόμνημα -cj

Κ . Μιλλου δεικνύει διά πόσων' δοκιμών καί ψηλαφή
σεω ν μή^έπιτυχουσών κατήντησαν νά φΟάσωσίν είς 
την παρούσαν λύσιν, ήτις καί αύτή άκόμη είναι προ
σωρινή- 850  κυβικά μέτρα ύλης στερεάς καί ύγοας 
μεταφερονται,^καΟ1 ημέραν, εϊς Βονδήν, ήτοι, αί μέν 
στερεαί υλαι δι’ αμαξών καί διά τοΰ ϋδατος, αί δέ 
ύγραί δι’ αντλιών. Ε ίς τήν Βονδήν, έκ 32 έκατοά- 
ρων, οκτώ είναι σκαμμένα ώ ς λίμνη, όκτώ νοτσ ι- 
μευουν δια νά τρίβουν επ’ αύτών τά ς ϋλας, τά  λοι- 
πα μενουν ώς παράρτημα δι’ άλλην χρήσιν.

Τά 850  ταΰτα κυβικά μέτρα εξατμίζονται, μ ετα γ 
γίζοντα ι, τρίβονται, άνακατόνονται είς τροπον ώστε 
η δύναμις αύτών συγκεντροΰται είς μικρότατον ό γ 
κον. Οταν δεν ύποστώσι τάς τροποποιήσεις ταύτας, 
καταντούν εις «ξίαν 40 φράγκων τό κυβικόν μέτρον, 
οια το^ οποίον δέν ευρίσκουν άγοραστάς. Καί τώ  όντι 
~ω ς οι γ ιω ργο ί νά πληρώσουν 40 φράγκα τό 'κυβι
κόν μετρον καί χωριστά τά έξοδα τής μ ε τα κ ό μ ισ έ ς , 
ε;ω  οια^δυω^φραγκα αγοράζουν τήν κόπρον τών αγρο
κήπιων,ητις αν και δεκαπεντάκις είναι κατωτέρα τη ς ύ
λης ταυτης,μολοντ^·· jo  είναι είς συμΦ'έρωτέραν τιμήν ;

Α, ίγ* T O a o V , T i s  ^
με.^ι εις χασκευην χημικώ ν προϊόντων, φέρονται οιά

% i...o.ajo, . 5ν Ιεναν, ό σ τ ις  άποκαΟισταιαι ού- 
τω  μεγα βορβορο^χειον.

, ° ,  * Ρ άΡ Μ ς τών Heptfftwv, έ'χών πρρ οφΟαλαών 
το μεγα  τοΰτο ζήτημα, προσπα&εϊ νά τό λύση οέοων 
•ας ύγράς Ολας δι’ όχετώ ν, Οδατος καί ^  αϋτάς 

εντός ρυακων  ̂ η άλλων οχετών ένώ μονόν τάς στε- 
p-ας υλας πρόκ:ιται νά μετακομίσωσιν.



Ν

Μέ δϋβαρέβχβίάν μας ήθέλαμεν ίοει ήμεΐς νά χα(ΐώ- 
βιν επί ματαίω έντός τοΰ Σένα Ολαι τοσοΰτον άρμο- 
διαι πρός γονιμοποίησή τών γαιών. Ό σην δέ προσπά
θειαν καί άν καταβάλη ή άστυνομία τών Παρισιων εις 
τό  νά προμηθεύση είς δλας τάς οικίας ^ ^ κ α Ο ’ όλα 
τά  πατώ ματα άπό μίαν βρύσην καΟαροΰ ύδατος ε'.ς 
έκαστον,' άμφιβάλλομεν, άν, μετά πολλά έτη, θέλει 
κατορΟωΟή ώστε όλαι αί ύγραί δλαι τών κοπρώνων 
νά διαβιβααθώσιν είς ρύακας καί οχετούς.

Νομίζομεν ότι ήδύνατο νά προέλΟη λύσις καλητερα, 
συντομωτέρα, καί μάλιστα ώφελ'.μωτέρα οια των σ ι

δηροδρόμων.
Παραδεχόμενοι τήν κοινώς ήδη άνεγνωρισμενην αρ

χή ν , τοΰ διαχωρισμοΰ τών στερεών άπό τάς ύγράς 
Ολας, δυνάμεθα, διά της εφαρμογής τοΰ μέσου της οια- 
λύσεως της κακής όσμης, κατασταΟέν ήδη είς; παντας 
κοινότατον, νά μεταφέρωμεν, χω ρίς νά προελθη κανεν 
άτοπον, δι’ ιδιαιτέρων φορείων, κα? νά παραοωσωμεν 
εΐς μικράν τιμήν είς τούς γεωργούς, χω ρίς να γένη 
χάαα ία  σχευασία αύτών. ' ϋ ς  π ρ ό ς  τάς ύγράς οε, αν 
καί είναι μεμιγμεναι μέ καβαρον^-ωρ, όπερ ελαττονει 
τήν δύναμιν αύτών, έχουν μολαταύτα δύναμιν γονιμο
π ο ι ό ν  τ ο σ ο ΰ τ ο ν  μάλλον μεγαλητέοαν, όσον τα εν αύτοις 
περιεχόμενα αμωνιαχά άλατα έξομοιοΰνται εύκολωτε- 
ρον μέ τά  ουτά. Καί τώ όντι, όλο; ό κόσμος γνω ρ ί
ζει ποιον Ομιλος απολαμβάνουν cE Φλαμανδοι «πο τα 
ούρα ειτε καθαρά είνα,, είτε μή. Ά λ λ ω ς  τε , τά υ
γρά ταΰτα, άπογωρισΟέντα τών στερεών, είναι πολυ 
όλιγώτερον ύποχείμενα είς διαφθοράν, καί δύνανται 
ν ά  διατηρηΟώσιν έπί πολύ άμεταχείριστα. Ούτω α ο ι -

^  ^  ■ ΰλ“  ^ ^ Χ ω ο ιζό μ εν α ι της
οσμής, αι οε^υγραι μέ οΰσαι ύποχείμεναΐ εί.- τανύν 
αναβρασμόν, δύνανται άμοότεραι νά μεταχομίσθώσι 
οιά τών σηδηροδρόμων.

'Ϊ1 πόλις τών Παρισιων λαμβάνει τήν σήμίώδν άπό 
την επι της χαΟάρσεως τών αναγκαίων εργολαβίαν 9·Γ» 
εκα . ,  τά ' τοΰ σράγκου είς έκαστον κυβικόν μέτρον, οί 
οε εργολάβοι λαμβάνουν άπό τούς ίδιοκτήτας διά ττν  
χάθαρσιν τών άναγκαίων των έπτά έως εννέα φράγκα 
οι έκαστον κυβικόν μέτρον, άς προσδιορίσωμεν κατά 
μέσον όρον ο χτώ . ’Επειδή αι έπί της χαΟάρσεως τών 
αναγκαίων έταιρεΐαι δέν ήθελον εισθαι ύπόχρεοι νά 
μετακομιςωσι τάς ϋλας είς τήν Ιίιλλέτην καί Bouorv, 
οπως πράττουν τοΰτο σήμερον, δυνάμεθα νά παραδε- 
χθωμεν ότι at υλαι αύται μεταφερόμεναι εις τό κατά 
τήν πόλιν^ροσδιωρισμένον μέρος δέν έτηβαρύνονται μέ 
κα »εν έξοδον, καί ότι έπί τοΰ ποσοΰ, όπερ οί ίδιοκτη- 
ται πληρονουν, δυνάμεθα νά προσθέσουν άχόμη έν 
φραγκον τό κυβικόν μέτρον δι’ έξοδα φ ορτώ σεις καί 
εκφορτωσεως. Ή  ανθρώπινη κόπρος έ>ει γονιμοποιόν 
ουναμιν οεκαπεντάκις |>.εγαλητέρ*ν τών είς τά  αγρο
κήπια κοπρών τών κτηνών, διότι ό Κ. Γιραρδινος,' είς 

70 π5^  κ°π Ρω '  εγχειρίδιόν του, λέγει (σελ. 4 0 ) οτι 
KSOO χιλ ιόγραμμα (α) άρκοΰν νά κοπρίσωσιν εν έκα- 
τόαρο* (πέντε περίπου βασιλικά σ τ ρ έ μ μ ά ) ,  ένώ νοει- 
αζονται 30 ,000  χιλ ιόγραμμα κόπρου' τών ά ^ Ο ^ ί , , ν  
οι έκαστον έκατόορον. Μέ 1 50 Χοιπόν κυβΙκά μέτρα

(*) Τ* χΛ!<ίγί*ο.μον {co^v/ys; y~ 3 I 2 'jtoi'j.iot.



Ολης στερεας ήδύνατο τ ις  νά κοπρίση εβδομήντα πέν
τε έκατόαρα, ήτοι κατ’ έτος 2 7 ,3 7 5 .

Έ πειδή δέ ή κόπρος τών αγροκηπίων, παραβαλο- 
μένη μέ τό ανθρώπινον ουρος, ίσοοαναμεΐ με 55. 1)2 
επί το ις 100 (ώς 7.έγει ό Κ. Γίαϋένος καί ό Κ. Βου- 
σ ιγκώ λτος) χρειάζονται 1G,C50 χιλιόγραμμα οιά νά 
κοπρισΟή εν έκατοαρον 7 0 0 ,0 0 0  λοιπόν χιλ ιόνοαμ- 
μα, παραγόμεναι καθ’ ημέραν εις τούς Παρισσιους, 
δύνανται νά κοπρίσωσι 4 2 εκατοαρα καΟ ημέραν, ή 
1 5 ,3 3 0  εκατοαρα κατ’ έτος, ήτο ι όλικώς 4 2 ,7 0 0  έ
κατόαρα δύναται μόνη ή πόλις τών Παρισιων νά κο
πρίση, ένώ σήμερον όλη ή Ολη αυτη πηγαίνει χαμένη. 
Ά λ λ ά  αι 4 2 ,7 0 0  έκατόαρα ήδύναντο νά καρποφοοή- 
σωσι σίτον 851,1)00 έκατόλ ιτρα , ή νά χρησιμεύϊωσιν 
εις τροφήν 2 2 ,3 0 0  κτηνών, ή το ι νά χορηγήσωσι τό 
εν τρίτον τής τροφής τών Παρισιων, είτε εις άρτον, 
είτε είς κρέας. Έ πειδή  δε το ^αύτό συμβαίνει και 
είς όλας τά ς.λο ιπάς μ εγάλας πό7^εις, έκτός μονιν 
τής Φλάνδρης, όπου μετεχειρίζονται ήδη ώφελι- 
μως τάς ύλας ~αύτας, δύναται νά ε ίπ η τ ις , ανευ ύπερ- 
βολής, ότι ή γεω ργική παραγω γή ύύναται νά αύξυν- 
Οή κατά εν όγδοον τούλάχιστον, έάν μεταχείρισθή 
ώοελίμως τήν άνθρωπίνην κόπρον, ή τ ις  σήμερον π η 
γαίνει όλως διόλου χαμένη................. Καθ’ όσον άφορα
τους γεωργούς,, δέν εΐναι εΰκολον- νά τούς κάμωμεν 
νά παραδξ,χΟώσι τήν χρήσιν τής κόπρου ταύτης* άλ
λά καί τό καλόν μεταδίδεται εύκολως ώς καί το 
κακόν. Είς διαφόρους επαρχίας ήοχισαν νά ι,ητοΰν 

ήδη τήν άνθρωπίνην κόπρον έν Αιλλη τα ούρα ·ών 
καφεπωλείων αγοράζονται παρά γεωργών, τά αναγ-

χαια τοΰ σταθμού τοΰ σιδηροδρόμου τής Μάντης, με. 
ταξυ 1 ούρσης χαϊ Ά γ γ έ ρ η ς , καθαρίζονται άνευ πλη
ρωμής άπό ένα γεωργόν. Κατά δέ τόν σιδηρόδρομον 
τής Ά ρκτου, ή εταιρία τών σιδηροδρόμων έχει καί α
πολαβήν άπό τά άναγκαιά τι-ς. ‘Υπάρχει λοιπόν ελ
πίς οτι μέ δλίγην ένθάρρυνσιν έκ μέρους τής εξου
σίας και τών γεωργικών επιτροπών, μέ τό παράδειγμα 
τών μεγάλων ιδιοκτητών, καί διά τής έλαττώσεως 
τών έξόδων τής μετακομίσεως, θέλει συντόμως κατορ- 
ωΟή ή χρήσις τών ύλών τούτων.

_ avat ί  κ2’προς τών ζώων ή μόνη γονιμοποιός 
ουσία, τήν όποιαν ή γεωργία πρέπει νά ζητή άπό τούς 
σιδηροδρόμους, ύπάρχουν τρία είδη ακόμη, τά όποΐα 
πρεπει νά αναφέρωμεν, επειδή ή τιμή των, τό βάρος 
-ων, και ij έκ τής χρήσεως αύτών ώφέλεια, καθι
στούν άναγκαίαν τήν διά τών σιδηροδρόμων μετακό- 
μισιν,  ̂ άλλά μέ σημαντικήν έ'κπτωσιν τής διατιμήσε- 
ως. Αι υλαι αΰται είναι ή τίτανος (α) (q.arne), ‘ή ά
σβεστος, καί ή γύψος.

Πόσαι γαΐαι κατεστάΟησαν καρποφόροι διά τής τι- 
τανου, και ποσαι έχασαν τήν γ^ ιμ ό τ /]τά  των, διότι 
έπαυσαν να  ̂κάμνουν χρήσιν αύτής ! Έάν είς όλας 
^ά* ^αιας ο=.ν είναι χρήσιμος ή τιτανος, ήμποροΟμεν 
ομως νά παραδεχΟώμεν, άνευ ύπερβ,λής, ότι τό ή - 
μ'-συ τν|ς καλλιεργησίμου γής τής Γαλλίας έχει ά- 
*άγκην τής χρήσεως τ-τάνου. Τό μόνον έμ-όοιον τοϋ

(«) Μετα/ει?1ζ6(/.εθα ττ;ν λέ'ιν τίτ-/νο; είς τό εϊ^οί τ?ς 

ϊϋς, 6πε? ovr-χ.ώ,- υπάρξει τοιοϋτον, ττ;ν όνον.αα'αν άοβε- 

p -ος ε;; τ/,ν Six τεχν/ις χατατκεναζορ.έν/,ν τίτανον.



νά μή γίνε*at '/.ρησις της ύλης ταυτης, ήτις οέν εύρι- 
σκεται, πανταχοΰ, άν και εις άλλα μέρη είναι αφθο;ος 
ποοέρχεται άπό τήν τιμήν της μετχκομισεως.

rH  τίτανος δύναται ν’ άτοβή χρίσιμος εΐς τήν γ ε 
ωργίαν, άν ή τιμή  αύτής οέν ύπερβαίνη τά  τέσσαρα 
φράγκα το κυβικόν μέτρον, 31-:άν λοιπόν τό έξοδον 
τή ς εξαγω γής αύτής δέν ύπερβαίνή τό έν φράγκον, 
δύναται,· επιβαλλόμενων άκόμη τριών φράγκων δι’ έ
ξοδα μετακομίσεως, νά ήναι χρήσιμος είς τήν γεω ρ

γίαν.
Ή  άσβεστος ύπήρξε μαγική ράβδος διά τήν Μαίνην. 

Εύρίσκομεν εΐς τήν περίεργον εκθεσιν τοΰ Κ. Κονδέου, 
περί τών σιδηροδρόμων τών δυτικών μερών, τά θαυμά
σια άποτε7.έσματα τή ς  χρήσεως τής ύλης ταύτης. 
Ιδο ύ  τί έλεγεν ό Κ. Κονδέος κατά τά 1846 . « Αί 
χέρσοι γα ΐα ι τής Μαίνής, έγένοντο εύφοροι, καί άξιό- 
λογα  τεχνητά λειβαδιά διά τής τιτάνου, φυσικά δε 
λειβάδια καΐ,,αί καλλιεργήσι μοι γα ΐα ι έβελτιώΟησαν 
τά  μέγιστα δι’ αύτής, καί τά  κτήνη έπολλαπλασιά- 
σθησαν. Ό  νομός τής Μαϋέννης, δστις πρότερον δέν 
παρήγεν άρκοΰσαν πρός τροφΤν του ποσότητα σίτου, 
εξάγει σήμερον 1 ,300 ,000 , έκατόλιτρα και τό παρι- 
σ τ ά ν ο ν τ ή ν  άξίαν τής γη ς κεφάλαιον έτριπλασιάσθη.»

Τήν άσβεστον έμεταχειρίσΟησαν ώφελίμως οί γεωρ
γοί άγορ*ζοντε(Τ α ύ τ ή ν  πρός φράγκα 2 ό  τόν τόνον 
δύναται λοιπόν άναντιρρήτως νά χρησιμεύση μεγάλως 
είς τήν πρόοδον τ ή ί  γεωργίας.

Τό τρίτον πρός βελτίωσιν τών γαιώ ν μέσον, περι 
ου πρόκειται νά όμιλήσωμεν, είναι ή γύψος. Ό λ ο ς  ο 
κόσμος ήκουσε βέβαια τό μέσον τής άποδείξεως τ^ ς

ώφελείας αύτής, όπερ μετεχειρίσθη ό Φραγχλΐνος διά 
νά πείση τούς δύσπιστούς γεωργούς. ’Επί ένός λειβα- 
οιου, σπαρμένου τριφύλλιον, έγραψεν είς μεγάλα γράμ
ματα με γύψον « είς τό μέρος τοΰτο έσκορπίσθη γύ 
ψος. » Οταν δε ή λ Οεν ό καιρός νά κόψουν τό τ ρ ιφ ύ λ -  

λιον, τά γράμματα έξεΐχον τοΰ άλλου τριφυλλίου, ώς 
τά ανάγλυφά έπανω είς τ/]ν πλαχα. 'Η. γύψος εΐναι ώ - 
φε?>,!μος και ακαυστος ώς καί x χυμένη, καί χρησιμεύει 
καλήτερον όταν ήναι κόνις, παρ’ όταν ήναι τεμάχια. 
Η  κόνις τής γύψου δύναται νά χρησιμεύση καί πρός 

όιατήρησιν τής δυνάμεως τής κόπρου καί ώς μέσον 
βελτιωσεως είς τούς λαχανοκήπους.

ΙΓεριορίζομεν ένταΰθα τάς παρατηρήσεις μας διότι 
ήθελησαμεν νά καταστήσωμεν αύτάς συντομωτέρας καί 
σαφεστερας, ελπίι,ομεν όέ ότι τό ζήτημα τοΰτο δέν 
θέλει μείνει άλυτον.

Λ. ΜΑΡΣΙΑΛΙΙΣ.

Μηχανικός έπί τών γεφυρών κτλ.

Ιίρός τήν δημοτικήν ά ρ γ ψ  ’Αθηνών.

Ιίερί καθαριότητας τής πόλεως καί περί 

βεί.τιώσεως τών περί αύτήν άγρών.

Εοη[Λοσιευσαμεν τήν ανωτέρω  διατριβήν διά νά δώ- 
σωμεν εΐς πολλούς νά έυνοήσωσιν, άφ’ ενό^ μέν ότι * 
τό περί βελτιώσεως τών άγρών οιά τής κόπρου καί 
άλλων λίπαντικών ύλών ζήτημα είναι σπουδαιότατον, 
άφ’ ετέρου δέ ότι δύναται έκ τής χρήσεως τής ανθρω
πίνου κόπρου νά προελθη οιπλοΰν άπετέλεσμα, ή βελ-



τίωσις τών αγρών, καί ή έκ της καθαριότητος τών 
πόλεων υγεία τών κατοίκων. Ό ,τ ι λοιπόν είναι άντι- 
κείμενον σκέψεως μεταξύ πολιτισμένων έΟνών( οέν 
εΐναι βέβαια άναξι.ν σκεψεως παρ ημΐν.

Όρμώμενοι άπό τήν άρχήν ταύτην θέλομεν κάμει 
παρατηρήσεις τινας περί της πόλεως τών ’Αθηνών ώς 
πρός τό άντικείμενον τοΰτο. ΕύχόμεΟα οέ ώστε ή οη- 
μοτική αρχή (πρός ήν πέμπομεν εν φυλλάδιον δωρεάν, 
διότι οέν είναι συνδρομητής μας) νά ώφεληθή έκ τών 
παρατηρήσεων τούτων, καί νά πράξη ό,τι είναι ουνα* 
τόν πρός καθαριότητα τής πόλεως, και πρός βελτιω- 
σιν τών περί αύτήν αγρών, άμφότερα συντελοΰντα τα 
μέγιστα διά τήν ύγείαν καί εύημερίαν τών κατοίκων 
αύτής.

ri l  πόλις τών ’Αθηνών, άν ήναι έπιζήτητος είς τούς 
ξένους, τοΰτο προέρχεται άπό τάς έν τή άκροπόλει 
άρχαιότητος αύτής, πρός έπί σκεψιν τών όποιων έρ
χονται συνεχώς παντός έθνους καί πάτ/]ς τάξεως άν
θρωποι. Ούτοι δέ βεβαίως είναι εκ τών κατα τόπου-, 
σημαντικωτέρω*. Άναβαίνοντε^ούτοι είς τήν Ακρό- 
πολιν τί βλέπουσιν τό μεταξύ τής πόλεως καί τής 
ακρας διάστημα ; Παρακαλοΰμεν τόν δήμαρχον ΆΟη 
νών νά παρατηρήση ό ίοΓος, διότι ήμεις δέν θέλομεν 
νά κάμωμεν τήν περιγραφήν- t

*11 αγορά. έκάστης πόλεως είναι τό παρά ,πλειοτε- 
ρων άνθρώΐτων συχναζρμενον μέρος, καί όπου ικανόν 
πλήθος διαμένει διαρκώς, όποια είναι ή καταστασι-, 
τοΰ άπό τά ιχθυοπωλεία διερχομένου στενωποΰ, και 
τοΰ πλησίον τοΰ κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς  τής χωροφυλακής; Α- 
ποσιωπώμεν τόσα άλλα μέρη τής πόλεως άποπέμπον-

τα κακίστας αναθυμιάσεις- διά’ τί ή ακαθαρσία αύτη 
ή τοσοΰτον επιβλαβής είς τήν ύγείαν τών πολιτών, 
καί ή τοσοΰτον όνειδος έπιφέρουσα είς τήν δημοτικήν 
άρχήν, μή προνοοΰσαν κατά τό καθήκον αύτής περί 
τής υγείας τών κατοίκων; Ακούσαμε ν οτι ήσθάνθη 
τό άτοπον τοΰτο ή δημοτική άρχή? και έβαλε κατά 
νοΰν νά θεραπεύση τό κακόν κατασκευάζουσα αναγ
καία είς διάφορα μέρη τής πόλεως, άλλ’ άπαντα δυ
σκολίας ανυπερβλήτους, διότι, διά νά κατασκευασθώσιν 
άναγκαΐα, χρειάζονται πολλά έξοδα, καί ό δήμος είναι 
πτωχός· έπειτα τόπος κατάλληλος διά τήν σύστασιν 
τοιούτων άναγκαίων δέν υπάρχει, διότι κάνεις τών 
πολιτών δέν παραδέχεται νά κατασκευάσωσι πλησίον 
του άναγκαΐον, co όποιον ώς έκ τής άκαθαρσίας, όχι 
μόνον ενοχλητικόν, άλλά καί εις τήν ύγείαν επιβλαβές 
Οελει άποβή. Τά έμπόδια }οιπόν ταΰτα έθεωρήθησαν
’ » ’ " y rακατανίκητα,και ουτω τα πραγματα πρεπει νά μένουν 
ε:ς τήν αύτήν πάντοτε κατάστασιν.

Εάν όμως ήτο δυνατόν νά κατορθω’θή ή κάθαρσις 
τής πολεως με όλιγα έξοδα κατ’ άρχάς, ύστερον δέ 
νά προέρχεται καί «ώφέλεια εκ τής έπιχειρήσεως 
ταυτης, οεν ήτο άραγε τοΰτΐίϋίργόν άξιον τής προσο
χή ς τής δημοτικής αρχής ·, Νομίζομεν ότι έκπληροΰ- 
μεν ούσιώοες καθήκον άφιεροΰντες όλίγας στιγμάς έ- 
νασχολήσεως εις -ϊοσοΰτον κοινώς ώφέλιμον άντικεί- 
μενον.' · *

Αλλά πριν προβώμεν εις τον τροπον, οι’ ο'ΰ δυνάμεθα 
νά κατορθώσωμεν, καίΐ έπομένως νά διατηρήσωμεν, τήν 
καθαριότητα, άνάγκη νά πείσωμεν καί τήν δημοτικτν 
άρχήν,,καί τού; λοιπούς κατοίκους τών ’Αθηνών, ότι



ή άνΟρωπίνη κόπρος, έλουσα οεκαπεντάκις πλειοτέραν 
της τών κτηνών κόπρου δύναμιν πρός γονιμοποίησιν τών 
γαιών, δύναται νά κατασταθή ώφελιμωτάτη εις τάς 
λεπτάς καϊ όλίγον εύφορους γα ίας τών ’Αθηνών. ΙΙερί 
τη ς δυνάμεως της Ολης ταύτης άρκοϋν αί είς τήν ανω
τέρω δημοσιευθεΐσαν διατριβήν παρ ατήσεις αξιότιμων 
άνδρών μένει μόνον πώ ς νά πεισθώσιν οί άνθρωποί 
νά κάμωσ/. χρησιν αύτής, διότι μόλις όλίγοι ήρχίσαν 
νά μεταχειρίζωνται αύτήν, καί τοϋτο έρχόμεθα ν’ ά- 
νάπτύξωμεν πρώτον.

‘Η  παροΰ?α κατασκευή τών άναγκαίων εχει τά  έ 
ξης άτοπα.

1. Έ κ  τών λάκκων, δπου ή ανθρώπινη κόπρος συσ
σωρεύεται και διαμένει έπί πολύν καιρόν, ό'χι μόνον 
άποφορά μεγάλη ανέρχεται και διαδίδεται εΐς όλην 
τήν οικίαν έπιφέρουσα, έκτός τής οχληράς δυσωδίας, 
καί σημαντικήν βλάβην είς τήν ύγείαν τών κατοίκων, 
άλλά καί έκ τών ριπτομίνων είς τούς λάκκους ύγρών, 
κα: διαμενοντων .διαρκώς έν αύτοις, διαδίδεται κακή 
ποιότης είς τά ς πέριξ γα ίας καί δι’ αύτών είς τά 
πλησιέστερα φρέατα. ’Αν δέ καί' ολίγα φρέατα παρέ
χουν πόσιμον ύδωρ εΐς Αθήνας, ούχ ήττον βλάβη τις 
δύναται νά προέλΟη έξ αύτών. Ε ΐς πολλά δέ μέρη έν- 
δέχεται νά είσχωρή καί μέχρι τών ύδραγωγε(ων, τά 
όποΐα έπί πολύν καιρόν μένουν χοχλασμένα, πότε εις 

, τό εν μέρδς καί πότε είς τό έτερον.
2. Έ ά '/ο ί  λάκκοι» ουτοι γεμίσωσι καί είναι άνάγ

κη νά καθαρισθώσι, τότε εΐς όλην τήν περι τό καΟα- 
ριζόμειον άναγκαΐον συνοικίαν άναπέμπεται αφόρητος 
ουοωίία, ή τις  οιαρ/.εΐ πολλάκις έπί 24 ώρας. Αν οε

καί ή έργασία αύτη γίνεται πάντοτε τήν νύκτα, ούχ 
ήττον δμως αποβαίνει όχληρά, και είς τούς έχοντας 
τά ς  οικίας των έπι τών όοών, όθεν αί ύλαι αυται 
μετακαμίζονται.

3. Οί άναοεχόμενοι τοιαύτην έργασίαν, όχι μόνον 
υποφέρουν σημαντικά κατά τήν έκτέλεσιν αύτής, άλλά 
πολΛακις βλαπτεται και η ύγεια των καί κινδυνεύει 
καί ή ζωή των.

4 . Έ νεκα  τής δυσαρέσκειας, τήν όποιαν τοιαύτη έρ
γασία προξενεί εις τούς ένεργοΰντας αύτήν, ή α ντιμ ι
σθία τών έργαζομένων είναι υπέρογκος, καί τό έξοδον 
τοΰτο αποβαίνει σημαντικώτατον είς τούς κυρίους τών 
οικιών.

Ό λ α  δέ ταΰτα γίνονται, διότι δέν ύπάρχουσιν ο χε
τοί δυνάμενοι νά δεχΟώσι τάς ακαθαρσίας όλης τής 
πόλεως. Ά λ λ ά  καί άν ύπήρχον τοιοΰτοι όχετοί, έ- 
χρειαι,ετο και ποταμός ύόατος, όςτις διερχόμενος διά 
τών οχετών νά σύρη τάς άκαΟαρσίας, μόνον δέ τό τών 
βρύ3εων ύδωρ, ή τό έκ τών βροχών, δέν εΐναι ικανόν νά 
φέρη αύτό τό άποτέλεσμα.

ί ίς  έκ τών δυσκολιών τούτων και η δημαρχία τών 
’Αθηνών άπαντα εμπόδια είς την κατασκευήν δημοσίων 
αναγκαίων* καί οιά τοΰτο έγκαταλειπει τήν πόλιν εΐς 
τήν ιδίαν αύτής τ ύ χ  ην

Νομίζομεν όμώς ότι δύναται νά ύπάρξη τρόπος, 
ώστε καί άναγκαία δημόσια νά κατασκευασΟώσι χωρίς* 
νά έχωσι τάς ανωτέρω έλλείψείς* καί δυσκολίας, καί 
ή πόλις νά εχη μεγίάτην καθαριότητα· Ό λ α  δέ ταΰ
τα νά γίνωνται μέ πολύ όλιγώτερα έξοδα, τώυ οσα 
ήδη προϋπολογίζονται- καί ιδού πώς.



1. Νά κατχσκευασθώσι βαρέλια μέ χονδράς καί δυ- 
νατάς δόγας, χω ρητικότητος μέχρι τών πεντήκοντα 
όκάοων, έκ τών οποίων τά  μ,έν νά χρησιμεύωσι οιά τό 
ούρος, τά  δέ διά τήν στερεάν ύ λ η ν  καί τό μέν διά 
τό  ουρος νά εχη μικράν οπήν, ώστε μόνον επιτιθεμέ
νου '/ωνίου νά δύναται νά ούρηση τ ις ,  ή να ρίψη ουρα 
έν αύτώ- τό δέ, νά εχη μέν μεγαλητέραν οπήν, άλλά 
νά r /η  πώμα έφαρμοζόμενον τόσον καλώ ς, ώστε ού- 
δεμία έξάτμισις νά εξέρχεται. Νά ύπάρχη δέ τό κλεί- 
σιμον εύκολον καί στερεόν, ώστε ρ,ένον οιαρκώς κλει- 
σμένον, έκτός μόνον όταν ήναι έν χρήσει, δεν θέλει 
άναδίδει κακάς όσμάς· ύπάρχουν μολαταύτα καί π ρ ά γ
ματα διαλύεντα τήν κακήν οσμήν, καί τόν έκ της ά- 
ναθυμιάσεως κίνδυνον, ώστε άπαξ ή δις τ?]ς ήμεοα, νά 
καθαρίζεται ό τόπος, όπου διατηρούνται τά βαρέλια 

ταΰτα.
2. "Οταν παραδεχθη τ ις  τήν κατασκευήν τών βαρ*- 

λίων, τότε o y ι μόνον παραπήγματα ήμπορεΐ νά κα^α- 
σχευάση είς τόπον αναγκαίων, άλλά καί οικήματα ήμ
ποροΰν νά y ρησιμεύσωσι πρός τόν σκοπόν τοΰτον,ενοι
κιαζόμενα παρά τής ρ,ημοτίκής όφχής.

3. 1 Είς έκαστον άναγκαΐον πρεπει νά τοποΟετηΟώσι 
δ^ω έκ τών άνωτέρω βαρελίων, τό μεν οιά τό ούρος, 

τό δέ διά τήν στερεάν ύλην.
4. ΙΓρέπει νά διορισθώσιν άνθρωποι νά παραλαμβα- 

νωσι τά  γεμιζόμενα βαρέλια, τοποΟετοΰντες άμέσως 
έτερα κενά. ΙΓρός τό1* σκοπόν τοΰτον πρέπει νά ύπάρ
χη  άριθμός τ ις  διαθέσιμος βαρελίων, τά  όποΐα πρεπει 
νά μεταχειοίζωνται, εως ού κενωθώσι και /αθαρισθώ.1. 
τά λοιπά. ν

ό . Ί ά ουρα (επειδή ένταΰθα είς ούοεμίαν χημικήν 
κατασκευήν δύνανται νά χρησιμεύσωαι) δύνανται άμέ
σως νά μεταοέρωνται είς τούς αγρούς καί νά χύνωνται 
έπ ’ αύτών, διότι ούδεμίαν ένόχλησιν δύνανται νά έπι- 
ψέρωσιν, ούτε καθ’ οδόν ώς προείπομεν, ούτε δια/εόμε- 
να κατά τούς άγρούς.

Ο .Ά λ λ Γ ή στερεά ύλη πρέπει νά ύποστη τινάς τρο
ποποιήσεις διά νά κατασταθή εύχρηστος είς τήν κό- 
πρισιν τών άγρών καί ιδίως τών περιβολίων. "Οστις 
θέλει νά κάμη χρήσιν τοιαύτης κοπρ ίας, άνάγκη νά ε- 
χ η  είς τόν άγρόν του ένα λάκκον, εχοντα μόνον μιας 
πιθαμής £άθος, πλάτος δέ άνάλογον μέ τή ν  βληθησο- 
μ.ένην είς αύτόν ύλην, τό δέ έξερχόμενον χώ μα νά τό 
συσσωρεύση είς τάς πλευράς αύτοΰ. Έ ντό ς τοΰ λάκκου 
τούτου θέλουν ρίψει τήν στερεάν κόπρον, θέλουν σκορ
πίσει έπ’ αύτής μέρος άσβεστου, ή τ ις , ένώ καταστρέ
φει τήν ουσωοιαν, επιταχύνει καί τήν ενέργειαν τής 
κόπρου επ', τών άγρών, θέλουν ριψε; , έπ ’ αύτών τό 
έξαχθέν χώ μα, καί θέλουν τό άνακατώσει μέ τήν κό
προν, ύστερον δέ δύνανται νά μεταφίρωσιν αύτήν εις 
όποιον μέρος θέλουν νά κο]Μίσ<·>τ^.

7. Τά βαρέλια, όταν κενωθώσι, μεταοέρονται είς 
ώρισμένον τόπον, όπου γεμ ίζονται ϋδωρ καί διαμέ- 
νουσιν ουτιος, έως οϋ τεθώσιν αυθις είς χρήσιν, όταν 
γεμίσωσιν άλλα έαρέλια. ·,

S. Το μετρον τοΰτο, όχι μόνον διά τά  δημόσια ά
ναγκαΐα ήμπορεΐ νά χρησιμεύση’ άλλά καί είς όλους 
τούς ίοιοκτήτας οικιών, διότι έκαστος οικοδεσπότες 
έχων, άναλόγως τής έκτάσεως τής οικίας του, δύω ή 
τ;σσαρα βαρέλια, δύνατα: νά κάμη χρήσιν αύτών,



αντί τοΰ νά έ'χη άναγκαΐον μέ ‘λάκκον ή μέ υπόνομον, 
διότι καί δυσωδίαν δέν θέλουν άναπέμπει ταΰτα, καί 
τα  έξοδα τη ς μετακομίσεως τών βαρελίων θέλουν εΐ- 
σθαι πολύ όλιγώτερα τώ ν όσα χρειάζεται ήδη πρός 
κάθαοσιν τώ<; άναγκαίων του.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον ήδύνατο νά σχηματισθή 
εργολαβία, ή τ ις  νά προμηθεύη τά βαρέλια είς όλους 
τούς προτιμώντας ταΰτα ιδιοκτήτας, καί νά άναδέχε- 
ται καί τήν εις τούς άγρούς μεταφοράν αύτών έπι ώ - 
ρισμένη πληρωμη, άμα είδοποιηθή ότι τά βαρέλια έ- 
γέμισαν.

Διά τοΰ άνωτέρου τρόπου βλέπομεν ότι είναι δυνα
τόν νά ύπάρξη καΟαριότης εΐς τήν πόλιν, άνευ τοΰ με
γάλου ποσοΰ τών έξόδων, άπερ προϋπολογίι,ουσιν. Α ς 
έξετάσωμεν ήδη καί ποίας ώφελείας είναι ώς πρός τήν 
γεωργίαν πρόξενον τό μέτρον τοΰτο.

Είπομεν άνωτέρω ότι ή δύναμις τής άνΟρωπίνου κό
πρου είναι δεκα-ενταπλασίως άνωτέρα τής κόπρου 
τών κτηνών. Έ άν λοιπόν έν στρέμμα γη ς κοπρίζεται 
μέ δύω χιλιάδας όκάδας κόπρου τών κτηνών, με ό
μοίαν κατά τά βάρό^.,πο,σ,^τητα ανθρωπίνου κοπριάς, 
κοπρίζονται δεκαπέντε στρέμματα. Γαΐαι, Οεωρούμεναι 
άγονοι σχεδόν, διά τής κοπριάς άποκτοΰν πρώτου βαΟ* 
μοΰ γονιμότητα, ή τ ις  δ ιατηρίΐτα ι έπί τρία σχεοόν ετη’ 
έν στρέμμα γ?ς»< καλώ ς κοπρισμενον, ούναται νά 
προαγάγη δεκαπλάσιον σχεδόν καρπόν παρ όσον ήθε
λε προάξει, ον άκοπρίστον, ά λλ’ όσον καί αν μετριά- 
σωμεν άκόμη τήν ευφορίαν αύτοΰ, ή ώφέλεια καί π ά 
λ ιν θέλει εισθαι σημαντικωτάτη. Έ κασ τον λο ιπόν  

στρέμμα, δεχόμενων ήμισυ κοιλόν σπόρον σίτου, θελει

προάξει καρπόν κοίλων εξ· ύποθέτοντες ότι τά τρία ή 
θελε τά  προάξει καί άκόπριστον όν, πρέπει νά συμπε- 
ράνωμεν ότι τρία κοιλά κατά στρέμμα είναι προϊόν 
τοΰ κοπρίσματος· τρία κοιλά κατά μέσον όρον πρός 
δραχμάς πέντε,φέρουν δραχμάς δεκαπέντε. Έ χ ω ν  λοιπόν 
πρό οφθαλμών έκαστος τών γεωργών, ότι δύναται διά 
τοΰ κοπρίσματος ν’ αύξηση τοσοΰτον τάς προσόδους 
του, δύναται νά μήν παραδεχθή ν ά έξοδεύση μέρο£ τώ ν 
ελπίι,ομενων κερδών του, διά νά τοΰ μείνουν βεβαίως 
τά  επίλοιπα ;

Ύ π ολογί σαντες κατά στρέμμα τήν ώφέλειαν, άς 
έξετάσωμεν μέχρι τίνος δύναται νά φθάση αύτη όλ ι
κώς. Έ άν ύποθέσωμεν ότι είς ’Αθήνας κατοικούν 3 0 , 
000 άνθρωποι, και καθ’ ημέραν κατά μέσον όρον χο - 
ρηγοΰσι μιαν όκάν κόπρου ύγρας καί στερεας, θέλει 
έξάγεσθαι 30 ,000  όκάδες καθ’ ημέραν. Έ άν δέ ύποθέ- 
σωμεν ότ: δύνανται νά κοπρισθώσι δι’ αύτών τριάκον
τα στρέμματα καθ ημέραν, θέλουν κο,πρισθή, τό έτος,
]0 ,9 5 0  στρέμματα· έάν δέ έκαστον στρέμμα προάγη 
δέκα πέντε δραχμάς, ώ.ς προείπομεν^ θέλει συμποσοΰ- 
σθαι τό έκ τής ανθρώ πινης κ ο π ρ ^ μ ς  ετήσιον όφελος 
εις Αθήνας μόνον, 165 ,250  δραχμάς. Ό λον δέ τό 
όφελος τοΰτο, όπερ πολύ μετρίω ς ύπελογίσαμεν, τήν 
σήμερον, όχι μόνον ύπαγε: χαμέ/ον, άλλά προκύπτει 
καί βλάβη τή ς υγείας τών πολιτώ ν, καί όλα όσα ά- 
το π α  επ ερ^ ρ α φ α ί/,εν  ανω τέρω · ·

Έ  κάμαμε ν τον άνωτέρω ύποΐογισμόν έπί τοΰ προϊ
όντος τοΰ σίτου, άλλά πόσα προϊόντα είναι πολυτιμώ - 
τερα τοΰ σ ίτου; Ό  καπνός λ . χ .  και τά περιβόλια 
πόσον άνωτέραν ώφέλειαν τής τοΰ σίτου ήθελον ποοά-



ξει, έάν έκοπρίζοντο άρμοδίως διά τ ς  κοπριας τα ύτης ',  
Ά νακεφαλα ιοΰντες  λ έγο μ εν ,  ότ ι  ύπάρχουν π ο λλά  

μέσα ώοελε ίας καί πλουτισμοί), τά  όποΐα παοαμελοϋ- 
μεν ή περιφρονοΰμεν έξ άγνο ιας  ισως, ή ο λ ίγη ς  φρον- 

τίδος χαί παρατηρήσεως. Ε ύ χ ή ς  έργον ητον ώστε έ 
καστος, δυνάμενος νά εύρη τό ωφέλιμον, νά τό έκθετη 

είς τό κοινόν, διά νά κατορθωθη νά προέλΟη ήάνήκου- 
σα ώφέλεια. *Αν δέ καί είμεθα πεπεισμένοι, ότι πο?ν- 
λοί δέν θέλουν όλοτελώ ς άξιώσει άναγνώσεως τήν 
διατριβήν ταύτην, ότι πολλοί θέλουν γελάσει δια τά  

άναφερόμενα, καί ότι τινές θέλουν οικτειρει ήμας διά τόν 
όποιον έξωδεύσαμεν καιρόν εις συγγραφήν α ύ τη ς ,  ώ ς 

περί ματαίου π ρ ά γ μ α τ ο ς ,  ήμεΐς  ούχ ήττον  έπεμείνα- 
μεν είς τό νά ένασχοληθώμεν είς τό  άντικείμενον τοϋ» 

το, άφοΰ έπείσθημεν περί τή ς  π ρ α γ μ α τ ικ ή ς  ώφε?.είας 
αύτοΰ, κάί άφοΰ έχομεν πρό οφθαλμώ ν, ότι και εις τών 
ένδοξοτέοων στρατιω τικώ ν τή ς  άρχαίας ‘Ε λλ α ο ο ς ,  ό 
’Επαμινώνδας, ο / ι  μόνον οεν άπηξιωσε νά οεχθή τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ Τελεσιάρχου, έχουσαν ώ ς  έ γ γ ισ τ α  τά 
αύτό άντικείμενον» όπερ καί ήμεΐς ο ιαπραγματευόμεθα , 
άλ λά  τοσαύτην φροντίδα  ̂και Επιμέλειαν κατεβαλε 

πρός έ χ τ ελ 3 3 ΐν τ ή ς  ύπηρεσίας τα ύ τη ς ,  άν χαι .ώ  έ- 
δόθ/j πρός περιφρόνησιν, ώστε άπό τής  έποχή ς  αύτοΰ 
καί ύστερον ή ύπηρε,ν.α τοΰ Τελεσιάρχου, τ α κ τ ο π ο ι /j- 
θεΐσα, καί κατασταθεΐσα διά τοϋ ’Είίαμινώνοα ώφέλι- 

μος ,  άπέβη, ένεκεν αύτοΰ, έντιμος καί σημαντική είς 

τό  μέλλον. ' ‘·

λ  » "ί -  1 0 \ Α  -Ο.  Λ  t. ^ ί
\  .λΐ  -Γ1 ·· /

'  ^  )( 8 4 7  X ·

Ε  θη καί έθιμα τών 'Ελλήνων καί πράξεις — V
χατ^ την εζαναττασιν·

II Α Ν Ε Λ Π Ι Σ Τ Ο Σ  Τ Π Ο Δ Ο Χ Ι Ι .

(Συν/χεια δρα 1. οελ. 7G3)

Ο όο/]γος μου μέ έφερεν ένώπιον σεβασμίου τίνος 
γέροντος ίερεως, πρός τόν όποιον εΐπεν ότι έγώ ήμην 
ό πωλητής τοΰ σταυροΰ. Μολονότι δέ έγώ ήμην 
ρυπαρώς ένοεόυμενος οιά νά κινώ πλειότερον τήν συμ
πάθειαν τών χριστιανών, ούτος έσηχώθη, μέ ύπεοέ/θη 
φίλοφρόνως, χαί μοΰ προσέφερε τόν έν Χριστώ α 
σπασμόν.

Αφοΰ έκαθήσαμεν α Άοελφέ μου, μοΰ είπε μέ γα 
λήνην καί άγαθότητα, μια δυσάρεστος περίστασις μοΰ 
έπαρουσιάσθη σήμερον,είς ήν εύρέθην περιπεπλεγμένος μέ 
δυσαρέσκειαν μου. Ιίοτέ οέν, άγαπώ νά άναμιγνύωμαι 
είς ξενας ύποθέσεις, άλλ’ είς τήν περίστασιν ταύτην 
ήναγκάσθην νά άνακατωθώ διά νά δ^υκολύνω τήν λύ- 
σιν μιας ύποθέσεως," ήτις^άλλώ^χμποροΰσε ν’ άποβή 
πρός ύμας ολέθρια, καί δι ύμών νά προσάψη όνειδος 
είς όλον τό ίερατεΐον. Ή  χυμία . . . . .  μ ’ έπροσκά- 
λεσεν εις τήν οικίαν της, καί ^ίέ εν είδος άγαλλιά- 
σεως μ εοειξεν ενα σταυρόν όρειχά^κινον, τόν όποιον 
άπεκτησε πρό ολίγοι» μέ τήν δόσιν ικανής ποσότητοξ 
ρ ο υ μ π ι έ ο ω ν ,  κα: μοΰ ειπεί οτι ό Σταυρός ούτος 
έχει θαυματουργόν δύναμιν κτλ . Μέ ήρώτησε δέ περί 
αύτοΰ, όχι τόσον διά νά ζητήση τήν γνώμην μου, όσον 
νά κάμη :π·.οε:ξΐν τής άποκτήσεώς της. Έ γώ  παρα-



ΐηρήσάς τόν Σταυρόν δέν εϊοα εΐς αυτόν ούόεμιαν υ
λικήν αξίαν, τήν οέ υπερφυσικήν δύναμιν, τήν οποίαν 
αυτή μοΰ περιέγραφε, οέν ειχον λόγους νά άναγνω- 
ρίσω, καί νά παραδεχθώ· διά τοΰτο άμεσο>ς τής εΐπον 
ό’τι ήπατήΟη, ότι ή υλική άξία τοΰ Σταυροΰ είναι μη
δέν, ή οέ άποδιδομένη εις αυτόν θαυματουργός ούνα- 
μις δέν πρέπει νά ήναι αληθής. Δέν ήδυνάμην να κά
μω άλλην άπάντησιν πρός τήν κυρίαν, άφοΰ έζήτεί 
τήν γνώμην μου έπί τής άγορας ταύτης. Ή  γυνή, 
όταν ακούσε τοΰς ίνογους μου, έμεινεν ως άποπληκτος, 
οχι τόσον διότι έχασε τά χρήματα, διότι αΰτη ήτον 
εις κατάστασιν νά περιφρόνηση τοιαύτην ποσότητα, 
ά λλ’ όσον διότι έματαιοΰτο ή ύπόληψις, τήν όποιαν εΐ- 
χεν άποδώσει εΐς τόν σταυρόν έπηρχετο δέ και ή λύ 
πη, διότι ήπατήθη. Φοβούμενος έγώ μήπως ή Κυρία ά- 
ναφέρη τό πράγμα εις τόν σύζυγον αυτής, ουτος όε έκ
θεση τήν ύπόΟεσιν εΐς τήν τουρκικήν εξουσίαν και ά- 
παιτήση νά τιμωρηθή ό ένεργός τοιαύτης άπάτης πρός 
παραδειγματισμόν, ώστε νά μήν τολμώσι ν’ άπατώσι 
τάς συζύγους τοίν και νά αρπαζωσι οο?νΐως τά χρ*]- 
ματα αύτών, άνε&οχ^^ϊ^/ν θεραπεύσω έγώ τό πραγμα 
χωρίς νά άφήσω νά έχτεθήτε, υμείς μεν διά τήν άπα- 
την, αύτή δέ διά τήν εύπιστίαν της, καί διά τοΰτο ε- 
πεμψα καί σας έκατσα. Έ χ ετε  τήν εύχαρίστησιν νά 
διορΟωδή τό πραγμα εΐρηνικώς; « Τοσοΰτον ειχον θελ- 
χ9ή άπό τήν γλυκεΐαν ταύτην, ομιλίαν, ώστε άμέσως 
άπήντησα. » 1 Αφιεροΰμαι όλως εΐς την προστασίαν σας, 
καί κάμετε ό,τι εγκρίνετε. ' Έ γώ  αναπαύομαι είς ύμας 
εχων πεποίθησιν ότι θέλετε φροντίσει νά μήν έκτεΟή 
πέριπλέον ό ιερατικός χαρακτήρ, τόν όποιον έμόλυνα

μέ τήν πράξίν μου —  Έ λ εις τά  χρ ή μ α τα ; μέ efer* 
καί όταν; έγώ έβεβαίωσα τοΰτο. —  Ά ς  ύπάγωμεν 
■πρός τήν ιδίαν κυρίαν, έπρόσΟεσε, διά νά έπικαλεσΟώ- 
μεν τήν επιείκειαν καί τήν συγνώμην αύτής.

Μετέβημεν άμέσως είς τήν κυρίαν, καί άμα έπα· 
ρουσιάσΟημεν εις αύτήν. —  Ίοού, λέγει ό γέρων ιε- 
ρεύς, σας φέρω τόν άοικήσαντα, καί σας παρακαλώ, 
άφοΰ ίκανοποιηΟήτε διά τής παραλαβής τών χρημά
των σας, ν άπονειμετε εις αύτόν, πλήρη καί έκ καρ- 
δίας συγχώρησιν· Ένευσεν δέ πρός έμέ νά δώσω 
'•ί- Χρήρ·ατ’α άμέσως εύγαλα ταΰτα άπό τον κόλ-
·»0 I 2C3C. '72 Z'JXiiy. TOV G Ο Ο όΐ V, 7ΓΟΟ-

σκαλών τήν κυρίαν νά λάβηαύτά. Έ ζ ή ν /p z  δέ συγνώ
μην διά τά  γεγονότα. —  Δότε ήδη τόν σταυρόν εΐς 
τόν αοελφον, λέγει ό γέρων ίερεύς πρός τήν κυρίαν, δια 
νά σας άφήσωμεν είς ησυχίαν.
J i γυνήλαβοΰσα τόν ς·αυρόν εις χεΐρας ο:ά νά τόνποο* 

σφέρηείςέμε, μολονότι ή θαυματουργός ρςίτοΰ δύναμις 
ώμολογήθη πλαστή,τοσοΰτον όμως ήτο ^Λριευμενη άπό 
τήν ύπερ αύτοΰ ΐοεαν,ώς-ε έουσκολεύετο ν5(πίςεύση τ /ν  ά- 
λήθειαν, άφοΰ άπας έδώ/.ε π^τιν. < ^το  ψεϋδος, καί δέν 

κα/.ά νά οωτη όπισω τόν σταυρόν,άφ’ ετέ
ρου οέέντρέπετο οιότι εφερεν είς τοιαύτην περιπλοκήν 
εν ΐερί>>μενον πρόσωπον, τοΰ όποίου/εφοδεΐτο τήν κα- 
τάραν. ’Αποτεινόμενη λοιπόν πρός .έμέ. —  Παρα
καλώ, είπε, νά συγχωρήσητε τήν άστοχασίαν μου, διά 
τήν οποίαν σας έβαλα εΐς τοιοΰτοί κόπον καί λαβοΰ
σα μέρος τών ρ ο υ μ π ι ε δ ω  ν, έως πεντήκοντα,τούς έΟε- 
C£v ε’·ί χεΓράς μου, μοΰ έζητησε συγνώμην, και μέ 
έπαρακάλεσε νά εΰχωμαι υπέρ τής μονογενούς αύτής
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θογατρο'ς. Λαβών έγώ άνεληίστως τήν ποσότητα ταύ
την καί ευχαριστηθείς άπό τήν διέξοδον, τήν οποίαν 
έλαβεν ή ύπόθεσις, έπαρακάλεσα κ’ έγώ τήν κυρίαν 
νά παραδεχθη τόν σταυρόν. "Αμα ήκουσεν ή κυρία 
τήν προσφοράν ταύτην, έμειδίασε, καί έφαιδρύνθη τό 
πρόσωπον της, ώστε άπεχωρίσθημεν Ιχοντες έκαστος 
ιδίαν αιτίαν εύχαριστήσεως άπό τήν λύσιν τής περί
πλοκου ταύτης σκηνής.

Ά μ α  έξήλθομεν τής οικίας, έγώ άποχαφετήσας 
τον γέροντα ίερέα, έσκόπευον νά άπομακρυνθώ- άλλ' 
αύτός —  Δέν είναι δίκαιον ,  λέγε», ν ’ άπομακρυνθής 
άπό έδώ, /ω ρίς νά άναπαύθης άπό τόν κόπον, είς 
τόν όποιον σέ ύπέβαλα. Ά ς  ύπάγωμεν νά γευθώμεν 
είς τήν οικίαν μου, νά άναπαύθης όλίγον, /.α: ούτω 
πηγαίνεις είς τήν ευλογίαν τοΰ κυρίου.

Άφοΰ έγεύθημεν, έμείναμεν μόνοι, καί τότε ό γ έ 
ρων ίερεύς μοΰ άπετεΐνε τούς έξής λογους, οί όποιοι 
τοσαύτην έντύπωσιν έκαμαν είς τόν νοΰν μου, ώστε 
έως τή ν  σήμε^ν τούς ένθυμοϋμαι άπαραλακτως, και 
σώζεται είς τ 'φ  μνήμην μου καί ό χαρακτήρ και ό 
τόνος, τής φωνη£ £θΰ σεβασμίου έ κείνου γέροντος. 
« Αδελφέ μου, λέγει,' ύπέπεσες είς μίαν άξιόποινον 
πραξιν, είς εν άμάρτημα, διά τό όποιον έκινούνευσες 
έκκλησιαστικώς μέ»·. νά τιμωρηθης μέ τήν καθαιρεσιν, 
ή μέ πολυετή άργίαν,πολιτικώς δέ ^.ε φυλακισιν. Είναι 
λυπηρόν πραγμα έν γένει ό χριστιανός νά έκπίστη εις 
τοιαΰτα αμαρτήματα^, άλλά διά τό ίερατεΐον είναι μέ
γα  όνειδος· διότι είναι μέγα άίοπον, εκείνοι οιτινες 
οφείλουν νά προφυλλάττωσι, καί νά νο^θετώσι τούς. 
χριστιανούς διά νά μήν παρασύρωνται είς άξιοποινους

φράξεις, αυτοί ούτοι νά έκπίπτωσιν εϊς αύτάς. Εύΐυ* 
χώς, τό πραγμα έοιορΟώθη, καί δέν έπίκειται πλέον 
πολίτικώς ούδείς κίνδυνος, ελπίζω δέ ότι καί Ορησκευ- 
τικως, διά τής μετανοίας καί. κατανύξεως, επικαλούμε
νος τό θειον έλεοςθελεις καθαρίσει τήν ψυχήν σου άπό 
ι/·.ν χ γ Κι:α ταύτην, κα; θελεις έκπλυνει τόν ρύπον τής 
άμαρτίας. Α λλ’ είναι δίκαιον νά έκβάλωμεν καί rrv  
ρίζαν τοΰ κακοΰ άπό τήν καρδίαν μας. ΙΙρέπει νά ό- 
χυρωθώμεν είς τρόπον, ώστε νά μην δύναται νά πα
ρασύρω ήμας ό οιάοολος είς πράξεις αδίκους.

Λιε συγχωρεΐς περιπλέον νά σοΰ κάμω μίαν παρα- 
τήρησιν, ότι ό τρόπος αύτός τής ζ η τ ε ί  ας ,  τόν ό
ποιον μεταχειρίζεσαι, είναι έξευτελιστικός καί έπονεί- 
ο^σ.ο, είς άπλοΰν άνθρωπον, άλλ5 είς ένα, φέροντα 
της ίερωσύνης τό ένδυμα, είναι άθλιος, είναι άξιοκατά- 
χ ρ ι .ο ς .  JIρέπει νά είμεθα και οια τών πράξεων ήμών, 
ώς κα: διά τοΰ εξωτερικού ήμών σχήματος, είς Οέσιν 
ώστε νάέλκωμεν εϊς έαυτούς τό σέβας τών χρισ πανών, 
καί όχι νά οίδωμεν αιτίας νά μ α ς  περ^ρονώσιν. Ή -  

^ύρω  τι θελεις μοΰ είπετ, επροσθεσε^' ό γέρων ίερεύς, 
οτι είσαι πτωχός, ότί οέν έχεις πο>ον ζωής. Γνωρίζω 
τοΰτο, άλλ έμεταχειρισθης πρότερον όλα τά τίμια 
μεσα .οΰ πορισμοΰ καί άπετυχες, διά νά ούνασαι νά 
οικαιολογηθής ότι έν άνάγκη κ α τ^ υ γες  είς τό άξιο- 
κατακριτον τοΰτο’ με-ον ; όχι βέοαι^· έκινηθης άπό 
τήν κακήν συνήθειαν της πατρίδος σου, καί άπό τήν' 
tOwCtv, Ο-t ό Οίά ToD jxsjo’j  τουτου 
εύκολώτερος καί όλιγώτερον κοπιαστικός. Ά λ λ ’ άν 
ήθελες εκτιμήσει, όπως πρέπει, τήν έξευτελιστεκ'/ν 
Οέσιν είς τήν οποίαν εύρίσκεται ό αληθής επαίτης



όστις οιά τινα σωματικήν ανικανότητα οέν δύναται νά 
μετέλθη χάνέ* έργον πρός πορισμόν, οέν ήθελες βε
βαίως παραδεχθή νά ύποβληθής είς αύτήν, προσποι
ούμενος μάλιστα καί παρουσιάζων ψευδώς τήν κατά- 
στασίν σου ώς τοιαύτην* καί όχι μόνον νά ύποφέρης 
τάς όχληρίας τοιαύτας δ ιαγωγής, άλλά νά εχης εΐς 
σεαυτόν καί τήν συναίσθησιν, δτί  διάγεις πλάττων 
άδιΊκόπως ψεύδη, δι1 ών νά έξαπατάς τούς χρ ιστια 
νούς διά νά κίνησης τήν συμπάθειαν είς τά ς  καρδίας 
αύτών. Έ ά ν  ήτο δυνατόν, έπρόσθεσεν ό σεβάσμιος 
γ έ ρ ω ν ,  νά άποκτάς μέ ενα τρόπον ζωής, άνά),ογον μέ 
τόν ιερόν χαρακτήρα τόν όποιον φέρεις, καί μέ τήν 
κοινωνικήν θέσιν σου,* όσα απολαμβάνεις διά τοϋ επο
νείδιστου τούτου τρόπου, καί πλειότερα μάλιστα, δέν 
ήθελες πριτιμήσει νά έγκαταλίπης αύτόν, διά νά έ- 
ναγκαλισδής εκείνον ; »

Τοσοΰτον κυριευμένος ήμην άπό τήν ομιλίαν ταύ
την, ώστε /ω ρ ις  νά έρωτήσω περί τοΰ τρόπου τής 
ζωής, τόν όποΓ»ν έστοχάζετο νά μοΰ προμηθεύσω, 
άν συμβιβάζεται ̂ μέ τάς περιστάσεις καί τά συμφέρον
τα  μου* —  Ά ν α θ έ τ ω ε ίς  υμάς έ^αυτόν, τοΰ εοπον μέ 
ζωηρότητα καί πεποίθησιν άποφασίσατε καί πράςατε 
περί έμοΰ ό ,τ ι έγκρίνετε. —  Φρονώ, λέγει, νά διορι- 
σθής εφημέριος είς\μίαν ένοριακήν εκκλησίαν έχουσαν 
άναλόγους άπολαβάς, ώστε μετά τινα έτη νά έπανέλ- 
θης εΐς τήν πατρίδα σου έ /ω ν  κατάστασιν όση θέλει 
είσθαι ικανή, οιά νά'περάσης έν άνέσει τό υπόλοιπον 
τής ζωής σου. Καί επειδή έγώ ' εύχαρίστως παρεδέ- 
χθην τοΰτο, έσηκώθη άμέσως, καί άϊήσας έμέ είς τήν 
οικίαν του, έπήγεν εις τόν αρχιερέα, μετ’ όλίγον οε

έπέστρεψε φέρων εΐς έμέ τήν είδησιν, ότι διωρίσθην 
εις μίαν χηρεΰουσαν Οέσιν έφημερίου άρκετά έπικεο- 
όή. Μ’ έσυμβούλευσε νά ένδυθώ άξιοπρεπώς j καί νά 
πολιτευθώ άρμοδίως του λοιποΰ, καί μέ οιεβεβαίωσεν 
ότι δέν θέλω μετανοήσει διά τήν μεταβολήν ταύτην . 
Καί τώ  όντι τοσοΰτον καλώς έπολιτεύθί]ν είς τό μ έ λ 
λον, καί τοσοΰτον είλκυσα τό σέβας καί τήν άγάπην 
τών ενοριτών μου, ώστε εις διάστημα τριών έτών ά- 
πήλαυσα διά τοΰ έργου τούτου, όσα διά τοϋ τρόπου 
τοΰ επαίτου, δέν ήτο δυνατόν νά άπολο,ύσω καθ’ όλην 
τήν διάρκειαν τής ζωής μου, καί περιπλέον έζησα έν 
άνέσει, τιμώμενος καί σεβόμενος παρά τών ένοριτών 
μου. Μετά τρία έτη έπανήλθον ένταΰθα, ήγόρασα τινά 
κτήματα, καί ί,ώ έν άνέσει, χαίρων καί ένταΰθα τήν 
μεγαλητέραν ύπόληψιν. “Ύστερον άπό ταΰτα, ήτο δυ
νατόν, λέγει, νά μήν τρέφω τήν μεγαλητέραν εύγνω- 
μοσύνην, καί νά μήν θεωρώ ώς ευεργέτην τόν σεβά
σμιον έκεινον γέροντα, όστις μέ έθεσε^είς τήν εύθεΐ- 
αν όδόν τής άρετής καί τής τιμιότητάς, καί μέ κα
τέστησε καί ψυχικώς κ&| σωματικώςςεύτυχή;

Ά λ λ α  βλέπω τήν απορίαν σο" Λαΐ τήν επιθυμίαν 
νά μάθης τ ίς  ήτον ό σεβάσμιος ούτος ίερεύς, καί τ ί  
κοινόν έχει μέ τήν αιτίαν, άφ’ ής προήχθημεν είς τήν 
οιήγησιν ταύτην. Ό  ίερεύς ούτος,*ητον ό πατήρ σου. 
~ύ εισουν πολύ μικρός κατ’ εκείνην ,τήν εποχήν, καί 
οέν πρεπει νά μ 1 ένθυμεΐσαι. Ε πειδή  δέ εις τόν πα-·· 
τέρα σου δέν έπραξα τίποτε διά’ νά δείξω’ τήν πρός 
αύτόν ευγνωμοσύνην μου, ένόμισα ότι έκπληρώ μικρόν 
μέρος τών πρός αύτόν ύποχρεώσεών μου, άποδίδων 
είς σέ μικράν μιας εσπέρας περιποίησιν. Ή  εύχαρί-



στησις μέ τήν όποιαν έξέφερε τούς τελευταίους τού
τους λόγους, κα! ή όποία ήτο καταφανής είς τό πρό
σωπον αύτοϋ, μ ’ ευχαρίστησε πολύ πλειότερον παοά 
τήν έκ της περιποιήσεως ηδονήν.

Μετά τινα σιωπήν άμφοτέρων ήμών —  Μέ συγ- 
χωρειτε, λέγω  πρός τόν ιερέα, νά σας κάμω καί έγώ 
μιαν παρατηρησιν. Άφοΰ υμείς εκ πείρας είδατε πό
σον ώφελήΟητε καί ηθικώς καί ύλικώς έγκαταλιπόν- 
τες τό εργον τοΰ επαίτου, καί προσηλωθέντες είς τά 
καθήκοντα τοΰ ίερατικοΰ επαγγέλματος σας, πώς δέν 
προσπαθείτε ν’ άποτρέψετε καί τούς συμπολίτας σας 
άπό τά έπονείδιστον έ'ργον τής επαιτείας ; -  Ά χ  ! 
πόσον προσπαθώ, άπεκριθη, καί πόσας ζωηράς παρακι
νήσεις καμνω καθ’ ήμέραν, άλλά δέν δύναμαι νά εί- 
σακουσθώ. 1 ό κακόν εκυρίευσεν όλους μέ τόσην έπι - 
μονήν, ώστε οέν πιστίύω έκουσίως ν’ άπομακρυνθώσι· 
συνειθιζουσιν άπό μικρά παιδία, ώστε ?ό πράγμα γ ί 
νεται έξις, καί ούτε έπονείδιστον φαίνεται είς αύτούς, 
ουτε ενοχλώντας άπό τάς ύβρεις καί τάς περιφρονήσεις, 
τάς όποιας τούς^αποτείνουσιν όλοι οί άνθρωποι, άλλά  
θεωρούν αύτό ώς ίν έπιτήδευμ.α'Ίντιμον, ώς είδος ά-■=*· . ν 4 . ‘ ,
ναγκαιας βιομηχανίας. —  Είς τά διάφορα χωρία τής 
επαρχίας σας, τά όποια διέτρεξα, ειπον έγώ, είδον άν- 
Ορώπους εύρώστους^. ώραίους, λαμπρώς στολισμένους, 
καί έχοντας μεταξύ τών συμπολιτών των πολιτικήν ή 
.στρατιωτικήν υπεροχήν. Εύρέθησαν άρά γε , καί αύ
τοί είς περιοδείας έπαιτ ικάς; Είναι δυνατόν νά έπα- 
νέλθωσιν είς αύτό τό έργον $ —1 Ή μπορώ μέ θάρρος 
νά σοΰ είπω, άπεκρίθη, ότι έκτός όλιγωτάτων εξαιρέ
σεων, όλοι οί κάτοικοι τών Κραββάρων μετήλθον τό

έ’ργον τοϋ έπαίτου, οί μέν έπρό'σποιήθησαν τόν τυφλόν, 
οί δέ τόν βωβόν, έχοντες εν άκρον γλώσσης κρεμασμέ- 
νον είς τόν μ,ικράν αύτών δάκτυλον, οί οέ τόν κ ο υ- 
λ  ό ν Ιχοντες τήν χεΐρα κρεμασμένην ώς νεκράν, έν ω 
όλοι ουτοι πραγματικώς ήσαν υγιέστατοι. Ά λ λ ’ έάν 
ήθελες ιδει τινά έξ αύτών έπανελθόντα είς τήν πατρί
δα του, η τ ο ν  άδύνατον νά τόν γνωρίσης· οιοτι ήθελες 
τόν εύρει υγιή, καί λαμπρώς έστολισμένον. Φαίνεται 
ότι πρός άποζημίωσιν τών όσα ύποφέρουσιν είς τάς 
περιοδείας, επανερχόμενοι ένδύονται λαμπρότερα παρά 
τούς κατοίκους τών πέριξ επαρχιών, είναι φιλοξενώ- 
τεροι, καί τοι κατοικοΰντες είς τοσοΰτον κρημνώδη 
καί άκαρπον τόπον, καί έξοδεύουσι·; άφθονώτερα είς 
τροφήν.

Μεταξύ τών κατοίκων λογίζεται ίσχυρώτερος όςτις 
δύναται νά εχη πλειότερα άτομα είς τάς περιοδείας 
ταύτας-, ή, κατά τήν συνήθη φράσιν τοϋ τόπου, όςτις 
έχει πλειότερα μ α τ ζ ο ύ κ ι α ,  έπί τών όποιων υπολο
γίζουν τάς χρηματικάς ώφελείας πρώτον, καί τήν πο
λιτικήν ίσχύν ύστερον. fH  έπανάσ^σ ις  έπέφερεν έμ- 
πόδιον ανυπέρβλητον·* εις τό εργον.τοΰτο· άλλά τοΰτο 
φοβούμαι ότι θέλει είσθαι προσωρινόν. Μετά τήν παϋ- 
σιν τοϋ πολέμου, τό εργον θέλει έπαναληφθή μέ τόν 
αύτόν ζήλον, έκτός ολίγων μόνο./ εξαιρέσεων, ώστε 
φρονώ ότι ό λαό’ς τής επαρχίας ταύτης έκουσίως οεν 
θέλει"άπομακρυνθή άπό τά εργον τούτο* Ή  κυβερνη,- 
σις μόνον, καί διά τής βίας, [Λολις θέλει· δυνηθή νά 
τό καταπαύση. —  Τό μέσον τής βίας δέν νομίζω ούτ3 
κατάλληλον καί επιτυχές, άπήντησα έγώ, ούτε έντι
μον πρός τούς συμπολίτας σας* δύναται λ .  χ .  ή κυ-



βερνησις νά καταδιώκη τούς έπαίΐας ποίνικώς καϊ νά 
τους άναγκάση νά μήν μετέρχωνται τό εργον τοΰτο 
εις τήν Ελλάδα, ά λ λ ’ ή ώφέλεια τών έπαιτών οέν 
προέρχεται άπό τήν Ε λ λ ά δ α .  Αύτοί μετέρχονται τό 
εργον είς τήν Τουρκίαν, καί μάλιστα εις τήν μικράν 
^Ασίαν, όπου ευρίσκουν πλειοτέραν υποδοχήν τά  ψεύ
δη καί  ̂ αί προσποιήσεις των. Τό μέτρον '  λοιπόν τής 
β:ας είναι ανεπαρκές· άλλα μέτρα ήμποροϋν νά εύρε- 
θώσι μάλλον κατάλληλα· και πρώτον νομίζω τό τής 
συμβουλής· ώς υμείς έοιορθώθητε διά μιας άρμοδίου 
συμβουλής, καί άπεμακρύνθητε άπό τό έπονείδιστον 
αύτό εργον, ούτω καί αυτοί δύνανται νά διορθωθώσιν, 
όταν άποτανθώσι πρός αύτούς συμβουλαί, κατάλληλοι 
οια τών σχολείων, διά τοΰ κλήρου, δι’ ιεροκηρύκων, 
οια συγγραμμάτων αρμοδίων κτλ. καί δεύτερον, όταν 
αποοείχΟή είς αύτούς τρόπος ν’ άπολαμβάνωσι πλειο- 
τερας ώφελείας μετερχόμενοι έντιμόν τι επάγγελμα. 
Αλ>ά διά νά κατορΟωθη τοϋτο, ή πρέπει ή κυβέρνη- 

σις^νά λάβη μέ-^οον ώστε νά παρέξη έργον είς αύτούς,
/] οι σημαντικώτΐ^οι τής επαρχίας νά λάβωσι πρό
νοιαν διά νά δείξωσιν. είς τούς συμπατριώτας των ποια 
εργα δύνανται νά « ρ Λ τΪΒ Β ίΜ το ί επωφελώς, όταν έγ-  
καταλε ίψ ω σ ιτό^  εργον τής ζ η τ ε ί  ας! Είναι αληθές 

ί) επαρχία αύτ/^, ρυσα πετρώδης καί άκαρπος, δέν 
* 'ίμπορεί να παρέξη γεωργικάς ώφελείας είς τούς κα

τοίκου^ ύπαρχεί όμως έν προϊόν, τό τής μετά
ξης, τό οποίον ήμπορεζ,νά έπεκτανθή μ ’ όλην τήν α 
θλιότητα τών γαιών τής βπβρχίας ταύτης. "Επειτα 
εαν κατορθωθη τό ίδιον προϊόν νά μήν εξέρχεται ά- 
χ α ι^ γ α σ το ν ,  ώς τήν σήμερον, ήμποροΰσε να’ παρέχη

ικανήν ώφέλειαν κατεργαζόμενον είς τόν τόπον. Έ άν 
οέ είς τά πολυανθρωπότερα χωρία αύτής ήθελον κα- 
τασταθή βιομηχανικά τινα καταστήματα, ήθελον συ- 
νέρχεσθαι είς ταΰτα έργάται καί άπό τά λοιπά χ ω 
ρία· ήθελε οέ άποβή πολύ ώφελιμώτερον είς αύτούς, 
έάν εργαζόμενοι έντός τής πατρίδος των ήθελον άπο- 
λαμβάνει έντίμως ένα πόρον ζωής, παρά νά περιέρχων- 
ται ως έπαΐται έχοντες επί τών ώμων τρία καί τέσ
σαρα σακκούλια δ;ά νά βάλλωσίν είς αύτά τά παρά 
τών χωρικών διδόμενα άλευρα καί κομμάτια ψωμίου, 
vs; προσποιώνται τον βωβόν, τόν κ α μ π ο ύ ρ η ν ,  τόν 
κ ο υ λ ό ν ,  καί νά προσπαθούν νά φανώσι διά τοιού- 
-ων ελεεινών προσποιήσεων, όσον τό δυνατόν, πλειότε
ρον άθλιοι, ανεχόμενοι καί όλας τάς άποδιδομένας 
εις αύτούς ύβρεις καί περιφρονήσεις· διότι έγένετο 
πλέον γνωστή ή οολια αύτών προσποίησις. Έ άν δέ 
ητον άπαραιτητως άναγκαΐον νά άπομακρύνωνται τής 
πατριοος των διά πόρον ζωής, διά τί νά μήν άποκα- 
τασταίνωοι τά τέκνα των είς ξένα κρά"|/), πλησίον έμ
πορων, τεχνιτών, βιομηχάνων κτλ , ^ ς  συμβαίνει είς 
.όσας άλλας πόλεις, ·®ίδν τά ’Ιωαν,νινα, τό Ζαγοριον 
.ό Μεσσοβον κτλ . κ τλ ,  έκ *ών όποιων προήχθησαν το- 

σοϋτον βαθυπλουτοι έμποροι, οιτινες ήνοιξαν δρο'μον 
και είς τούς λοιπούς πτωχούς καί^ένδεεΐς συμπατριώ
τας αυτών ; Μήπως καί άπό τούς ΐδίους κατοίκους 
τής έπάρχιας ταύτης οεν έχομεν έν καλόν παράδειγμα;» 
Οι κάτοικοι χωρίων τινων μετέρχονται τό επάγγελμα 

τοΰ χαλκέως (καζαντζή). Ούτοι μεταβαίνοντες είς άλ
λας έπαρχίας καί μετερχόμενοι τό έργον τοϋτο όχι 
μόνον ζώσιν έντίμως, άλλ’ έχουν κ?Ι κ<»ταστά?*ΐΓ »*.*.



γαλήτέρας τών μετερχομένων τό εργον τοΰ επαίτου. 
Έ άν  όλα ταΰτα ήθελον τεθή ύπ1 όψ’.ν τοΰ λαοΰ της 
έπαρχίας ταύτης, καί ήθελον, ώς άνωτέρω εΐπον, δοθή 
at άνήκουσαι συμβουλαί καί παρακινήσεις, λάβη οέ 
πρόνοιαν τινά καί ή κυβέρνησις (α), ή άν έκ τών 
κατοίκων, όσοι έχουσι τήν φιλοτιμίαν νά έξαλεί- 
ψωσιν αυτό τό όνειδος άπό τήν επαρχίαν τιον, 
προσπαθήσωσι μέ προθυμίαν, τά κακόν ελπίζω νά έ- 
ξαλειφθή άπό τ η  ρίζαν. Ά λ λ ’ έάν όλα ταΰτα μεί- 
νωσιν άπρακτα, εΐπεν ό ίερεύς, καί οί συμπολιταί 
μου θέλουν εξακολουθεί τόν ίδιον τρόπον, δέν μας 
μένει άλλη παρηγορία , είμή ότ: έχομεν καί άλ
λους συναδέλφους είς τά Σατανοχώρια τοΰ Καρ
πενησιού καί είς τάς Κλουτζίνας τών Καλαβρύτων,

(α) 2. Σ. Είπομεν εις τό περί προικοδοτήσεως αρθρον ήιιών 

πόσον ωφέλιμον είς τήν κυβέρνησιν εϊνχι νά μετοικισΟώσιν οί 

κάτοικοι άγονων καί ορεινών έπαρ/ιών είς εύφορους έθνικάς πε

διάδας. Καλήτέίρν μέσον πρός έςάλειψιν τοΰ επονείδιστου κα

κού τής έπΛίτείας^εν είναι αλλο παρά τήν μετοίκησιν ταύτ/ιν. 

Εάν ή κυβέρνησις καί οί πολΐται ένν;,·(.σωσι τό έκ τής μετοικε

σίας άμοιβαΐον όφεΉς,^νάγίτ/ί,'ά συντρέζωσιν έκαστος τά καθ’ 

έχυτόν είς τήν έπιτυ/ίαν ταύτην, -άλλά πολύ δύνανται νά συν- 

τελέσωσι πρός τόν σκοπόν τοΰτον οί νοημονέστεροι είς έκάστην 

κοινότητα, άφ’ ένός μέ\ φωτίζοντες τήν κυβέρνησιν τ ί δύναται 

αΰτη νά πράςιρ f~ irjχώς πρός έκτέλεσιν τοΰ μέτρου τούτου, 

"άφ’ έτχρου δέ προσπαθοΰντες νά νουΟετώσι τόν λαόν καί νά δει- 

κνύωσιν αύτώ διά λόγων “πειστικών καί παραδειγμάτων ττόσον 

μέγα θέλει άτοβή τό έκ τής μετοικεσίας όφελος καί είς τους 

μετοικιζομένους και είς τό δημόσιον. Κύχής εργον ητο νά εϊ- 

οακουσθώμεν δσ9ν τό δυνατόν τα^ύτερον !

οιτινες δύνανται νά συμμερίζωνται μεθ’ ήμών τά ί
διον όνειδος.

ΙΙερί της χρήσεως τοΰ θείου έπί τής άμπέλου.

Συνέχεια (ϊδ; φυλ. I . σελ. 777)

Ιίερί εργαλείων αρμοδίων πράς σκορπισμόν τοϋ θείου 
έπί τών πασχόντων έκ τής νόιου κλημάτων.

Καλητερος τροπος τοϋ νά σκορπίζουν τά θειον έπί 
τών ασθενών κλημάτων είναι τά νά τινάζωσιν αύτά 
διά τίνος φυσητήρος* διότι ούτω κατορθοΰτα: νά γ ί 
νεται έντελέστατα ό σκορπισμός τής κόνεως, ώστε νά 
σκεπάςεται όλη ή έπιφάνεια καί νά έκτελήται πλειο- 
τέρα έργασία.

Φυσητήρ καλήτερος καί οίκονομικώτερος είναι εκεί
νος τόν όποιον έγώ. κατεσκεύασα κατά τήν ιδέαν, τήν 
όποιαν ό Κ. Βέρνης, συνάδελφός ρου είς τήν γεω ργι
κήν εταιρίαν, έλαβε, τοΰ νά άφαιοέση τ,ό έπίπωμα άπά 
τον συνήθη φυσητήρα. Εις τήν β ά σ ι ν ^ ΰ  σωληνίσκου 
θέτουν έν πλέγμα  άπό σύρμα χονδρό^ίιιδηροϋν, διά τοϋ 
όποιου οεν αφινουν 'ίο θειον νά έξέρχεται είς γ  ρ ο μ- 
β ο ύ λ ι  α, καί προφυλάττουν αύτό άπο τήν ταχείαν κα
ταστροφήν, τήν οποίαν τά θειον επιφέρει είς τό λεπτόν 
σύρμα. J i  είσοδος καί ή έξοδος τ>οΰ άέρος γίνεται διά 
τοϋ σωληνίσκου. Ή  έξοδος πρέπει νά εχη είς τήν βά- 
σιν τη£ διάμετρον άρκετά μεγάλην' καί κλΐνουσαν είς. 
σχήμα κωνικόν. Κατασκευάζεται όπή τις  "έπί τοΰ έ 
πάνω τοΰ φυσητήρος* ξύλου( διά τής οποίας εισάγουν 
τό θειον, καί τήν οποίαν κλείουν έπομένως μέ δυνατόν 
πώμα, Τό ποσόν τοΰ θείου, όπερ συνήθως μέτριος



φυσητήρ χωρ?ΐ, είναι εν τέταρτον χιλιογράμμου (7S 
δράμια) καί δύνανται δ'.’ αύτοΰ ν ά θ ε ι α φ ώ σ ω σ ι  
τριάκοντα κ ο ύ ρ β ο υ λ α  δυνατά, όποια είναι κατά τόν 
ΐούλιον, ότε οί κλώνοι περιπλέκονται, καί κολύπτουν 
όλοτελώς τό έδαφος.

Προτερήματα τοϋ ώς άνωτέρω περιγραφομένου φυ- 
σητήρος είναι.

Ό τι είναι εΰ  θ η νό τ ερ ο ς ττν φυσητήρων, οιτι- 
τινες έχουσιν αποθήκην έκ λευκοδιδήρου (τενεκέ) με
ταξύ τοϋ σώματος τοϋ εργαλείου καί τοϋ σωληνίσκου* 
(ή τιμή του είναι' άπό 1 φράγκον καί ήμισυ μέχρι τών 
δύω, άντί πέντε.)

Ό τ ι  είναι μάλλον εύχρηστος.
Ό τ ι χωρεΐ πλειοτέραν ποσότητα θείου, καί κατά 

συνέπειαν ή έονασία γίνεται δι’ αύτοϋ όλιγοεξοδω-
« Γ  · ί  *

τέρα.
Ό τ ι σκορπίζει καλήτερον τό θειον, όπερ κινούμενον 

άπό :ήν είς ^άν αύτόν σω/ήνα είσοδον καί έξοδον 
τοϋ άέρος διασκορπίζεται κα)νήτέρον καί κάμνει όλι- 
γώτερα γρομβούρια (θρομβύλ'α).

Εΐς τήν κατασκε'υ^ τώ̂ > φυσητήρων τούτων πρέ
πει ώς επικάλυμμα νά μεταχειρίζεται τις  δέρμα ίσχυ- 
ρώτατον άπό τά κηλήτερα, διότι τά συνήθη τρυποϋν 
εύκόλως άπό τήν χρησιν καί φθείρονται άπό τό οξύ 
τοϋ άνθους τοΰ(. Οαίου.
' Παραγγέλματα διά τήν έπί τών νοσερών κλημά
των χρησιν τοϋ θείου*.

Μεταχειριζόμενοι τό θειον εναντίον τοϋ ώϊοιου πρε- 
πει ν’ ά/.ολουθώμεν τά έξης παραγγέλματα.

1. Αί παρά τοϋ ώιοίου 6λ»φ & ϊ« ί άμπελοι πρέπεβ

νά καλλιεργώνται μέ μεγίστη ν επιμέλειαν, νά μην 
φαίνωνται όλοτελώς χόρτα έν αύταΐς, καί ή γη να ή 
ναι εύθριπτος. Ό , τ ι  έξασθενίζει τήν βλάστησιν, συν
τελεί πρός αύξησιν τή ς  άσθενείας, ώ ς  λ .  γ .  τό κα
κόν κλάοευμα, σκαψίματα σπάνια καί κακώς ένεργού- 
μενα, κτλ.

Έπιπίπτουσα ή νόσος διά του κρυπτόγαμου τού
του παρασίτου, ταράττει τήν βλάστησιν, διά τοϋτο 
πρέπει τις νά ένδυναμόνη τήν βλάστησιν ενεργών συγ
χρόνως νά εξάλειψη καί τό παράσιτον τοϋτο διά τοϋ 
θείου, καί ούτως έπιτυγχάνει πληρέστατα. ’Εάν δέ 
κοπρίσουν άμπελον κ'υριίυμένην άπό τήν νόσον, ά νά γ 
κη καί νά τήν καλλιεργήσουν καί νά τήν θειαφώσουν 
μέ έξ’.διασμένην έπιμέλειαν.

2 Καλήτερον νά κάμη τις χρησιν τοϋ θείου πρωϊ- 
μώτερον ή όψιμώτερον.

3. "Π χρησις τοϋ θείο·ο γινόμενη κατά τήν έπο- 
χήν τής άνθίσεως επ ιτυγχάνει καλήτερον, καί φαίνε
ται ότι ένεργει ώφελίμως :κατά τήν ώ.<αν ταύτην τής 
βλαστήσεως. Κατά τά 18 )1 καί 18^5  τά  κλήματα,
,έπ ι  τών οποίων έγεινε’χρήχϊΐς τοϋ θ,έίου κατά τήν έ 

ν ?  - ·  f  * ^  1 > ,  rποχην ταυτην, εδεσαν καλ ητερας σταφυλας παρα αι 
λοιπαί. Τά θειον καταστρέφει τό ψΐδίον καθ' ήν έπο- 
χήν κάμνει έπί τών σταουλίόν τήν μεγαλητε'ραν κα
ταστροφήν, καί ότι ή ένέργε ια αύτοΰ είναι άποτελε- 
οματικωτέρα.

4 . Ή  χρησις τοΰ θείου πρέπει έκάστοτΐ νά γ ίνε 
ται μέ πολλήν επιμέλειαν, καί νά έπικάθηται ή κόνις 
είς παν μέρος τών κλημάτων,, κλώνους, φύλλα καί 
καρπούς.



Δέν T.'jir.n νύ φείδεται τοΰ θείου, διότι είναι κακή 
οικονομία αυτή. ΙΙρέπει νά ρίπτουν τήν χόνιν έπί τοΰ 
κλήματος είτε στρεφόμενοι περί αύτό, είτε τοποθετού
μενοι άπό τά δύω άντίθετα αύτοΰ μέρη. Η  χρησις 
τοΰ θείου θεωρείται επιτυχής, όταν λαμβάνων τις  είς 
γε 'ρας μίαν σταφυλήν ή εν φύλλον, καί θεωρών αύτό 
άπέναντι τοΰ ή Χίου, παρατηρεί έπ’ αύτό κόκκους πολ
λούς άπό τήν ψιλήν κόνιν τοΰτο δέ επιτυγχάνεται διά 
τοΰ φυσητήρος μάλλον, ή δι1 άλλου τινός εργαλείου. 
ΙΙρέπει νά έ /  /] τ ις  πάντοτε πρό οφθαλμών ότι τό θειον δέν 
καταστρέφει τό ώ'ί'διον είμή όταν προσέγγιση είς αύτό.

5. Έ άν  τό θεΐον έκπλυθή διά τής βροχής τήν αύ
τήν ημέραν καθ’ ήν ήθελε σκορπισθή έπί τών κλημά- 
των, δύναταί τις άκινδύνως ν’ άναβάλη διά τινας ημέ
ρας τήν έπανάληψιν τής χρήσεως. Καί τοι έπελθού- 
σης τής βροχής, τά άποτελέσματα τής πρώτης του 
θείου χρήσεως εΐναι έπαισθητά, άρκεΐ μόνον ή θερμο
κρασία νά.φθάνη τόν 20 μέχρι τοΰ 2-5, βαθμόν τοΰ 
θερμομέτρου. '^Οταν τό κλήμα άποκνήση πολλά φύλ
λα, ώς τον ίού/^ον μήνα, όσον δυναταί καί άν ήναι αι 
βροχαί, δέν εμποδίζουν τήν ένέρνειαν τοΰ θείου, διότι

.  I* , ·  Λ , ' - Ν

τοσοΰτον καλώς'κοΛλα έ π ^ τ η ς  έχουσης τα ωϊοια επι- 
φανείας,ώς-ε τό ύδωρ δέν παρασύρει αύτά είμή άφοΰ πα- 
ρασύρη όμοΰ καί τα ξ ίδ ια ,  έπί τών οποίων αύτό εύρίσκε- 
ται. Διά τοΰτο,άπό τόν ίούλιον καί έξης,ή βροχή δέν φέ- 
_ρει ούδεμίαν δύσκολίαν ε?,ς τήν ένέογειαν τοΰ θείου.

Καί κατά τόν μάϊοΐ' δέ; καί τόν ίούνιον, όλιγώτερον  
βλάπτει ή βροχή άφ’ ό ,τ ι κ ατ’ άρχάς ένομίζετο.

G. Δέν πρέπει τ ις  νά έμποδισθή. ένεκα τοΰ άνεμου, 
τοΰ νά κάμη χρήσιν του θειου, όταν βλέπη ότι πρέπει

να πρας vj .οΰτο αν̂ ,υ αναβολής. ΜετεχειρίσΟην τό θειον 
κατά τον ίούνιον, πνεοντων σφοδρών άνεμων, καί ει- 
όον ότι τό άποτελεσμα άπεβη καλόν. ΙΙρέπει όμως 
κατά τήν περίστασιν ταύτην νά μεταχειρίζεται πλειό
τερον θειον παρά έν ώρα νηνεμίας, ά λ λ ’ ή παρατήρη- 
σις αΰτη είναι ασήμαντος, όταν ή έργασία ήναι κατε- 
πείγουσα.

7. Τό άποτελεσμα τής χρήσεως τοΰ θείου δέν δύ- 
να wCti νά τό  γνω ρ'τ/] είιχή ρ,ετά οεχατιεντε ν^χέρας. 

Καί τώ  όντι, πρέπει ή βλάστησις νά λάβη καιρόν διά 
νά έπαναλάβη τήν φυσικήν πορείαν της καί νά λάβη 
νέαν άνάπτυξιν. Έ άν , ημέρας τινάς ύστερον άπό τήν 

• Χ?ήσ:ν Tai:i 0£iOtJ σ’υμβή βροχή, τά άποτελέσματα τής 
χρήσεως τοΰ θειου, γίνονται δι’ αύτής έπαισθητότερα, 
όλον τό κλήμα άποκτα νέαν πρασινάδαν, καί στιλπνό- 
*Γί -α άςιαν παρατηρήσεως, ώστε τά φύλλα φαίνονται 
ώς βερνικωμένα.

S. Τό θεΐον δέν είναι προφυλακτικόν τής άσθενε/ac, 
διότι τοΰτο δέν εμποδίζει τήν γέννησφ&ύτής, διά τοΰ
το πρέπει νά επαναλαμβάνεται ή χ ρ ίε ις  αύτοΰ είς δια
στήματα άρκετά τακ-ίίκώς προσδιω γμένα. ΙΙρέπει νά 
πεοιμείνη τις νά φανώσι τά πρώτα συμπτώματα τ ις  
ασθένειας, καί τότε νά προστρέξη ,είς τ ή \  χρήσιν αύ
τοΰ. Ά πό  τήν άρχήν ταύτην οδηγούμενος τ ι ς  πρέπει 
νά ένεογή διά νά μήν εκτίθεται νά ^ά ^η  άνωφελή καί 
τυφλήν χρήσιν τοΰ θείου. ■*

9. Μετά τήν J0  αύγούστου, η χρήσις τόΰ θείου είς 
τά είδη -τών κόκκινων σταφυλών, τά όποΐα είναι πολύ 
κυριευμένα άπό τήν ασθένειαν όλίγον ώαελεΐ διά τ / ν•S / - 4 " ί
οιαττρήση τών αταουλω ν.U » i



10. Οταν αι σταφυλα^ καθ' ήν εποχήν είνα: ά- 
γουρ:οες, οεν προσβληθώσιν άπό το ώίδιον, μένουν 
τοϋ λο*ποΰ απρόσβλητοι. Έάν ομως προσβληθώσι 
κατά τήν εποχήν ταύτην, ή προσβολή εξακολουθεί 
να ενεργή έπιβλαβώς επ’ αύτών. Έ κ τούτου γίνεται 
οήλον διά τί ή χρησις το^ θείου ένεργουμένη [jl ε τ ά 
την ! ί> τοΰ ιουλίου, και έν ώρα αρμόδια, διατηρεί τάς 
ςταφυλάς ύγειεις μέχρι της ώρας τοΰ τρυγητοΰ. Τοΰτο ά- 
πεοειχθη άπο τήν πήραν, άφ’οτου άνεφάνη ή νόσος αΰτη.

Περί της ποσότητος τοΰ είς χρησιν τών ασθε
νών κλημάτων αναγκαίου θείου,

Δύναται τ:ς νά κάμη χρησιν τοΰ θείου κατά πασαν ώραν 
της ημέρας, άρκεΐ μόνον νά μήνβρέχη. Είνα: άδιάφορον 
άν ή επιφάνεια Ιο ’ ής σκορπίζεται αύτό ήναι στεγνή 
ή υγρά, αύτό ούχ’ ηττον επενεργεί έπ’ αύτής· φθά
νε: μόνον ή θερμοκρασία νά μήν ήνα: κατώτερα τών 
'lit βαΟαών τοΰ Οεοαοαέτοου, τό θειον θέλει κατα-k I i k k y
στρέψε: τό ώίδ/ρν όπου καί άν προσέγγιση είς αύτό.

Έ ν  τούτοις \μ ω ς καταλληλότερα χρησις τοΰ θεί
ου καί δυναμένηΗνά έπιφέρη . ταχυτέραν καί έπινυχε- 
ατέραν ώφέλειαν, αν^ι ή γινόμενη είς ημέραν σ τεγ
νήν καί θερμήν ύπάρχοντος ήλίου λαμπροΰ, καί άνε
μου έλαφροΰ' συντελοΰντος είς τά σκόρπισμα αύτοΰ, 
χωρίς δμως νά προξενή δυσκολίαν είς τήν εργασίαν, 
καί νά ήναι στργνή. ή επιφάνεια έπί της οποίας σκορ
πίζεται. ποοσκολάται πάντοτε δσον πρέπει παντοΰ 
δπου τό ώίδιον έξήπλωσέ τούς κλώνους του καί ανέ
πτυξε τά ριζίδιά του. Έ κ  τούτων ή επιφάνεια γίνε
ται χ ν ο υ δ ω τ ή ,  οί οέ πόροι των κατέχουν στερεώς 
τήν κόνιν, καί κυρίως τήν πολλά ψιλήν.

-  *"  < - Λ ν - ιροησεις κατά τής χρησεως τοϋ θείου.
1. Ό τ ι  ή ώφέλεια της χρησεως τοΰ θείου δέν ειναΙ 

ϋεβαια, διότι πολλάκις προσβληθεισα: άμπελοι έΟε- 
ραπεύθησαν άφ’ εαυτών αυτομάτως.

Γ/jv παραοοξον ταύτην αντ:ρόησ:ν άοίνομεν εΐς 
τήν όρθήν κρίσιν τών αναγνωστών μας. Λέγομεν δέ 
μονόν ότι άπεδείξαμεν οιά τής πείρας καί τών π ρ α γ 
μάτων, πόντον αΰτη ε^ναι παράλογος.

2. Οτι ή χρησις τοΰ θείου ειν^: πολυέξοδος.
Το είς τήν χρησιν τοΰ θείου γινόμενον έξοδον δέν 

ύπερβα;νει τό έβδομον τών λοιπών έξόοων τής καλ
λιέργειας τών άμπέλων. Συμφωνώ δτι καί τοσαύτη 
δέν είνα: ευκαταφρόνητος, άλλ’ άνταμείβεται πληρέ
στατα οιά τής προσθήκης άςίας έπί τοΰ οίνου.

3. Ό τ ι  τό θειον δίδε: κακήν γεΰσιν είς τάς σταφυ- 
/.άς, ήτις οιαοιοομενη καί ε:ς τόν givov κατασταίνει 
αύτόν άκατάλληλον πρός πόσιν.

Είναι αληθές δτι ό διά θειαφωμένων -σταιυλών κα- 
τασκευαζόμενος οίνος, λαμβάνει έπαισ0η;5ην γεΰσιν θείου 
άλλ’ δταν ούτος μ ε τ  α γ, γ  ε : σ θ ή, 4:ορθόνετα:, έξα- 
λειφομένης τής κακής"οσμ^ς. Ένω ^π ν ίζο υ ν  μέ θειον 
τά δ:ά οίνον προετοιμαζόμενα β α ρ έ λ ι ά".·; καί οΟτος 
δεν βλάπτεται έκ τής έργασίας τα-ύτης, ε’*ναι έπόμε- 
νον δτι και c  ε/. θειαφωμένων σταφυλών οίνοι δέν εί
ναι δυνατόν νά βλαοθώσι. ·,4 ν  Λ

4. Ό τ ι  δέν υπάρχει τοσαύτη ποσότης θείου δση ή - J 
ουνατο νά άρκέση, άν εΐς δλας τάς εκ νόσου προσβεβλημ- 
μενας αμπέλους έμελλον νά κάμωσι χρησιν τοΰ θείου.

Καί άν άκόμη ήθέλαμεν ύποθέσε: δτι ή νόσος τ? ς  
αμπέλου θέλει διαρκέσει έπί πολύ μέ τήν αύτήν έπι-
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μονήν, χαί ήθελον αποφασίσει νά χάμνωσι χρήσιν τοΰ 
θείου, δσον μέγα ποσόν θείου ήθελε χρειασθή, δέν 
είναι κίνδυνος νά γένη ελλειψις. Τό έμπόριον και ή 
βιομηχανία θέλουν προάγει άνάλογον τών αιτήσεων 
ποσότητα.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΑΡΗΣ 

Μ έλ:ς τής γεωργικής εταιρίας τοΰ Έρώλτου·

Περί σποράς δημητριακών καρπών, όρυζίου κτλ.

Δύω σημαντικώτατα αίτια εμπόδισαν εφέτος νά γ έ 
νη σπορά τών πρωίμων σιτηρών άναλόγως μέ τάς 
άνάγκας τοΰ τόπου καί μέ τάς εϊς τό Ιργον τοΰτο 
άα>ιερωμένας ψείρας. ΙΤρώτον καί ούσιωοεστερον είναι 
ή έλλειψις τοΰ σπόρου, διότι ώς έ/. τής όλιγότητος 
τής καρποφορίας ό σΓτος έγένετο ολίγος, καί έπομέ
νως οί γεωργοί δέν ήδυνήθησαν, όχι νά αύξήσωσι 
τόν σπόρον το?·ν, άλλ1 ούδέ χαν νά Οιατηρήσωσι Οιά 

τήν σποράν τι&· τήν αύτήν τοΰ σπόρου ποσότητα, τήν 
οποίαν χατά τα^προλαβόνταt ετη είχαν τήν συνήθειαν 
νά σπείρωσι* δε^ε^ον δέ είναι τό έκ τής ανομβρίας 
έμπόδιον -προ^'σποράν, όπερ είς πολλά μέρη τοΰ κρά
τους έπέφε/'ε τό νά μήν σπείρωσιν εγκαίρως διόλου, ή 
μικράν ποσότητα. Ό τ α ν  δέ έπήλθον αί βροχκί, έξα- 
κολουθοΰσαι συν*νώς έπέφερον άλλην δυσκολίαν είς 

° τήν σποράν, καί μάλιστα είς τά πεδινά μέρη, τήν έκ 
τής πολυομβρίας. Γενομένης λοιπόν τής σποράς τοΰ 
σίτου ολίγης καί μή εγκαίρου, επεται ότι καί είς 
τόν άνώτατον όρον άν.φθάση ή μέλλουσα κ α ρ π ο φ ο 

ρία, πάλιν τό ποσόν τοΰ σίτου μόλις θέλει εισθα

) ί  8 6 /  )(
^  *
ίσον μέ τό έφετεινόν προϊόν. Έ π ε τλ ΐ  έκ τούτου ότι 
και εις τό μέλλον ό τόπος δέν θέλει παράξει τόν ά- 
'ναγκαιον πρός τροφήν τών κατοίκων σίτον.

Διά ν’ άποφύγωμεν τάς έκ τής έλλείψεως ταυτη; 
επιζήμιους συνεπείας, άνάγκη νά εΰοωμεν μέσα άνα* 
πληρώσεως τοΰ κενοΰ τούτου. Νομίζομεν δέ ότι ποε'- 
πει νά ένασχοληθή ή γεωργία τής Ε λλά δο ς  είς καλ
λιέργειαν όψιμων δημητριακών καρπών καί άλλων 
χρήσιμων πρός τροφήν τών ανθρώπων προϊόντων έάν 
έπιτύχωμεν νά άναπληρώσωμεν τήν ελλειψιν ταύτην, 
όχι μόνον οεν θελει έξαχθή τοΰ κράτους χρηματικόν, 
τοΰ όποιου μαλιστα τοσαύτη σπάνις υπάρχει είς ττν  
‘Ελλαόα, άλλά δεν θέλομε·/ ύποβληθή είς τούς έκ τής 
σιτοοειας χινούνους, οί όποιοι, άν αΰτη παραταθη καί 
μετά τήν συγκομιδήν τών νέων -προϊόντων, θέλουν ει* 
σθαι έπίφοβοι.

Π αναπλήρωσες λοιπόν τοΰ κενοΰ τούτου δύναται 
νά γένη ώς εξής.

1· ^  ·αν οεν ήναι πλέον ουνατόν νά'γένη σπορά σί
του, οί γεωργοί νά έ^-.ολουθοΰν όλον τόν χε ι 
μώνα γεωργοΰντες τάς ^ ΐ ά ς  τον"'" .καί χάμνοντες 
αύ .άς έτοιμους πρός σποράν όταν δέ παμ.'υσιασΟή αρ
μονία περίστασις, ούνανται νά σπείρωσιν ’-’ψιμόσιτον, 
διμήνιον, μαρτιάκον, κριθήν κτλ. κατά δέ τόν μάρτισν 
όσπρια διάφορα καί γαιόμηλα, έξ x>/.cav δέ τούτων
ποσότητα πολύ πλειοτέραν τΤίς συνήθους. Τό έκ τών 

, , ° i 
προϊοντων τούτων περίσσευμα δύναται πολύ χαλά νά
χρησιμεύση είς άναπλήρωσιν τοΰ κενοΰ τοΰ π/;γάζον-
τος έκ τής έλλείψεως τής σποράς τοΰ σίτου.

-·  Έ ν  στμαντικώτατον προϊόν τό όποιον ήδύνατο
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νά άναπληροΐ ούσιωδεστάτην ελλειψιν, είν,/ι τό όρυ* 
ζΐον. Τό προϊόν τοϋτο κατέστη εις γενικωτάτην χρή
σιν καθ’ όλας τάς τάξεις της κοινωνίας, και άναπλη
ροΐ κατά μέγα μέρος τί)ν ελλειψιν τ οϋ άρτου. Εάν ή 
καλλιέργεια αύτοϋ έπεκτανθή, ή ωφέλεια θέλει άπο- 
βή σημαντικωτάτη ύπό τήν διπλήν έποψιν, καί διότι 
θέλομεν κατά μέγα μέρος θεραπεύσει τήν ελλειψιν 
τοϋ άρτου, και διότι δέν θέλομεν έξάγει χρήματα εις 
προμήθειαν αύτοϋ. Αλλα ουστυχώς, τοΰ προϊον.ος 
τούτου ή καλλιέργεια έπεριωρισθη επι τοσοΰτον διά 
λόγους δημοσίου υγείας, ώστε δύναται νά θεωρηθη 
ώς όλοτελώς σχεδόν πεπαυμένη. Καί όμως, ή καλ
λιέργεια αύτοϋ δέν εΐναι, νομίζομεν, τοσοΰτον επιβλα
βής εϊς τήν δημόσιόν υγείαν, όπω ς έξ άρχής υπέλα- 
βον αύτήν οί συντάξαντες τό κανονίζον τήν. καλλιέρ
γειαν αύτοϋ διάταγμα. ’Επειδή δέ ήμεις νομίζομεν, 
ότι ή άπαγόρευσις της καλλιεργείας αύτοϋ επιφέρει 
μεγαλτι τέραν ζημίαν οίκονομικώς, άπ’ όσην νομίζουν 
ότι επιφέρει t i t  τήν ύγείαν τών κατοίκων, έκριναμεν 
άναγκαΐον νά κφτωμεν παρατηρήσεις τινάς περι τού
του καϊ νά δώσον.εν έπομένως όδηγίας, πώς ή καλ
λιέργεια το?: .αημαντικωτάτου τούτου προιοντο.ς ούνα- 
ται νά γένη ώφελιμωτάτη ένεχα της άφθονίας τής 
καρποφορίας, χωρίς νά ύποβληθή εις κίνδυνον ή ΰ-

γ  λ,  t  '  2  V  · «  *"γεια των περιοικζ.υντων τους ορυ,ωνας.
0 Ή  άποοιδομένη είς τήν καλλιέργειαν τοϋ όρυζίου 
βλάβη δέν προέρχεται βεβαίως άπό τό φυτόν τοϋ **· 
ρυζίου, διότι τοϋτο δέν διαφέρει όλοτελώς τοϋ φυτοϋ 
τοϋ σίτου ή τής κριθής. ’Αποδίδεται είς τήν λίμνασιν 
τών ΰδάτων κατά τούς αγρούς, είς τούς όποιους καλ-

λιεργεΐται τό όρύζιον. Είναι άληθίς ότι άγροϊ π λ η μ -  
μυροϋντες άπό ύδατα στάσιμα, είς τά όποΐα γίνεται 
σήψις διαφόρων φυτών, καί ζωυφίων, αποπέμπουν μ ια- 
σματικάς ούσίας, έξ ών γεννώνται πυρετοί, ή παρά- 
γονται ζωύφια, ένοχ7χθϋντα τούς περιοικοΰντας είς 
αύτά.

’Αλλά τό μίασμα τοϋτο γεννάται άπό τήν στασι
μότητα τοϋ ύδατος καί τήνσήψιν, έάν όμως τά υδα- 
τα κινώνται, ούτε σήψεις γίνονται, ούτε μιασματικαι 

Ό λα ι άναπέμπονται, ώστε δέν επέρχεται ούδεμία βλά
βη είς τήν ύγείαν τών περιοικούντων, όσον πλησίον 
καί άν ύπάρξωσι ταΰτα. Κ α τ ά  συνέπειαν τούτων, ή 
καλλιέργεια τοϋ όρυζίου, γινομένη είς τρόπον ώστε 
τό έν αύτώ ύδωρ νά ήναι διαρκώς κινούμενον, δέν εί
ναι όυνατόν ν’ άποβή επιβλαβής είς τήν ύγείαν τών 
ανθρώπων, ’ίδού δέ τί άπαιτεΐται διά νά ήναι τό  ύ 
δωρ διηνεκώς κινούμενον. Ό , τ ι  θέλομεν είπή, τό λέ-  
γομεν μετά μακροχρόνιον πείραν, γεν·?αένην παρ’ ή
μών αύτών μετά προσοχής καί περιεργείας συγχρό
νως, ώστε δυνάμεθα νά εγγυηθώμεν .-^ερι αύτών. Ό -  
δηγοϋμεν τά ύοατα δ ί^όχετοϋ  ε ί ς ^ ύ ς  άγρούς, τούς 
όποιους θέλομεν νά σπείρωμεν όρύζιον^*-τά διαμοιρά- 
ϊ,ομεν εις ολην τήν έπιφάνειαν τ.οϋ άγ'οοδ τούτου, 
προδιαθέτοντες τόν άγρόν δι’ άρμοδίου έργασίας, ώ 
στε τό. ύδωρ νά σκεπάζη όλην τήν /π ι^άνειαν τοϋ ά- 
γροϋ, νά μήν μένη όμως στάσιμον, άλλά νά κινητά: 
πρός τήν χάτω άκραν τοΰ άγροΰ, όθεν έξέρχεται 
αύθις δι’ όχετοϋ χρησιμίύοντος είς τό νά διευθύνη 
είς άλλην χρήσιν τό ύδωρ. Τό ύδωρ καθ’ όλην τήν 
έπ:φάν«·ίαν τοΰ άγροΰ, όθεν διέρχεται, δέν έχει π λ α ο -



τερον τ ών δύω δακτύλων βάθος, κινούμενων οέ πάν
τοτε καί άνανεούμενον, διότι όσον εισέρχεται άνωθεν, 
εξέρχεται κάτωθεν, δέν παράγει σήψιν, ούδέ μιασμα- 
τικάς έπ(ρ(5οάς, επιβλαβείς είς τήν υγείαν τών άνθρώ- 
π ω ν  καί δταν δέ κοπή ποτέ τό ύδωρ, ό αγρός στραγ
γίζει άμέσως, τήν αυτήν σχεδόν ή μέραν, ώστε ουδέ 
κατά τήν περίστασιν ταύτην δύναται νά γένη σήψις 
επιβλαβής είς τήν υγείαν τών περιοικούντων.

Ά λ λ α  καί άν ώς έκ τής λίαν επιπέδου Οέσεώς τ ί 
νος άγροΰ ήδύνατο νά ήναι κίνδυνος μιασματικής ά- 
πορροίας, μήπως π ά ν τ ο τ ε  τοιαύτη απόρροια άποβαίνει 
επιζήμιος είς τήν υγείαν ·, Αί αναθυμιάσεις διά νά 
προξενήσωσι βλάβην, ή πρέπει νά ήναι πολύ πλησίον, 
ή πρέπει νά μεταφέρουν τα ι διά τών άνεμων είς τό κα- 
τοικούμενον μέρος. Είς πολλά μέρη τής Ε λ λ ά δ ο ς  οί 
άνεμοι είναι περιοδικοί, Έ άν δέ οϋτοι δέν φερούν άπ 
ευθείας τά μιάσματα είς κατοικούμενονμέρος,βλάβη τής 
υγείας δέ^εΐναι ^ιινατον νά προ&λΟη έκ τών ό ρ υ ζ ώ ν ω ν ,

Ά λ λ ’ έκτός γούτου, διά νά έξορισΟή τής Ε λ λ ά δο ς ,  
ή νά περιορισΟή μέγιστα ^  καλλιέργεια τοσοΰτον 
σ/;μαντικοΰ προϊ®»ος, όποιον τ ί  ορύζιον, έπρεπε νά

f  *Ν <4 / ^  *  1 ~  * \ r  /γενωσι οτι πραγμιατικως βλάπτει την υγείαν
ή καλλιέργεια τοΰ όρυζίου, γινομέν/j μάλιστα καθ’ gv 
τρόπον έξεΟέσαμεν, έπρεπε νά γένωσι παρατηρήσεις 
παρ’ έμπειρων ιατρών, οποία καί όπόση είναι ή βλάβη, 
•καί έπομένως νά ληφΟώσιν ανάλογα μέτρα, διότι, άν 
ή έκ τής καλλιεογείαζ· τοΰ όρυζίου βλάβη συνίσταται 
είς περιοδικούς πυρετούς, καί τούτους άκινδύνους, ή 
βλάβη αύτη τ?(ς υγείας δέν ίσοδυναμεΐ μέ τήν ζημίαν, 
τήν οποίαν προξενεί ο ί ζ ο ν ο μ ι κ ώ ς  τό έμπόδιον τής καλ-

λιεργείας τοΰ όρυζίου- διότι εν στρέμμα γης δύναται 
να παράξη τριάκοντα κοιλά όρυζίου καί έπέκεινα, όταν 
έπιτύχη, δπερ ίσοδυναμεΐ μέ δραχμάς όγδοήκοντα μέ- 
χρ ις  έκατόν καί τοσοΰτον εισόδημα είναι άνώτερον 
παντός είδους δημητριακοΰ καρποΰ.

Ε ατά  συνέπειαν τών παρατηρήσεων τούτων, νομί- 
ζομεν δτι ή κυβέρνησις οφείλει νά λάβη ύπό ώριμον 
σκέψιν τό πραγμα, καί νά μήν άφήση νά έπιφέρη τό 
σον σημαντικήν ζημίαν είς τά συμφέροντα καί τοΰ δη
μοσίου καί τών ιδιωτών ή άπαγόρευσις τής καλλιέρ
γειας τοΰ όρυζίου. Ά λ λ ά  καί οί πολιται, όσοι έχουσι 
γαίας δυναμένας νά χρησιμεύσωσιν είς καλλιέργειαν 
όρυζίου, πρέπει νά έπικαλεσΟώσι δι’ άναφορώντων τήν 
κατάογησιν, ή καν τήν έπί τό βέλτιον τροποποίηση» 
τοΰ νόμου τούτου.

Έ κ τό ς  τής άμέσου ώφελείας, τήν όποιαν χορηγεί, 
διά τήν άφΟονίαν τοΰ προϊόντος, ή καλλιέργεια τοΰ 
όρυζίου, έχει καί άλλην όχι όλιγώτερον σημαντικήν 
ώφέλειαν, τήν λίπανσιν τών άγρών» Ε πειδή  τό όρύ- 
ζιον άπαιτεΐ νά μένη διαρκώς τό υοςορ έν αύτώ, δταν 
υπάρξουν βροχαί, κ ^  Οολόνουν τά«ν?τοτάμια ύδατα, ή 
ιλύς, ήτις κατά τήν περίστασιν ταύτήν.£ίσέρχετκι εις 
τούς άγρούς, καί μάλιστα κατά τ,ήν έποψήν τοΰ θέ
ρους, προξενεί μεγίστην ώφέλειαν, ώστε ό” ιδιοκτήτης 
τών άγρών τούτων, άφοΰ ούτω λιπανθώσι, δύναται 
έπί τριετίαν νά τούς σπέρνη δημητρια/ούς καρπούς* 
χωρίς νά χρειασΟή όλοτελώς κ οποίαν. Ιΐλείοτέρας λε- 
πτομερείας περί τοΰ' τρόπου τής καλλιεργείας τοΰ ό
ρυζίου εύρίσκει τ ις  εί; τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Λαοΰ 
φυλ. Α '. σελ. 72.



Μετά τό ορυζιον πρέπει νά θεωρηθη ώς εν τών ση- 
μαντικωτέρων προϊόντων τό γαιόμηλον, τό όποιον δύ- 
ναται μεγάλως νά συντελέση είς τήν άναπλήρωσιν τής 
έλλείψεως τοΰ σίτου. Ά λ λ ’ επειδή οδούς άμαξητάς 
χαί μέσα εύκολου μετακομίσεως δέν έχομεν, είς τά 
άπέχοντα της θαλάσσης μέρη δέν πρέπει νά καλλιερ- 
γηΟή, είμή μόνον όση άρχει πρός χρήσιν τών έντοπίων, 
μεγάλαι οέ επιχειρήσεις δέν δύνανται νά άποβώσιν ε 
πωφελείς, καί μάλιστα έάν ή έκπτωσις της τιμής 
τών σιτηρών έλαττώση τήν ζήτησιν τοΰ γαιομήλου. 
Φρονοΰμεν λοιπόν ότι έκαστος γεοιργός δύναται νά 
καλλιεργήση εν ή δύω στρέμματα εις γαιόμηλα, ή δέ 
καλλιέργεια αΰτη θέλει προάξει τόσον ποσόν όλιχώς, 
ώστε οί γεωργοί νά προμηΟεύσωσι τήν πρός ιδίαν των 
χρήσιν ποσότητα, και όση θέλει άναγκαιοι είς τούς μή 
γεωργούς κατοίκους τής ιδίας αύτών πατρίδος. Έ άν  
ύπαρξη ευφορία αύτής, ό γεωργός δύναται νά κάμη 
πλειοτέραν χρήαιν αύτής, ουσης δυσμεταχομίστου, κα& 
νά πωλήση πλειότερον σΐτον, έξ εκείνου, τον όποιον 
εμελλε νά καταναλώση πρός τροφήν του, διότι ό σί
τος, καί τοι επιβαρυνόμενος καϊ^μέ τά έξοδα τής με
τακομίσεως, ,/ζυναται καί πάλιν νά ήναι ώφελιμώτε- 
ρος είς τόν γεωργό'*, μετακομιζόμενος άλλαχοΟ.

'Γπάρχεΐ και άλλο σημαντικόν προϊόν είς τήν Έ λ -  
λά5α, τό όποιον άναπληροΐ τήν ελλειψιν τοϋ σίτου, 
μάλιστα εις τάς κατωτέρας τάξεις τής κοινωνίας. 
Ί ο  άραβόσιtov, όπερ 'εΐναι άρχετά πλούσιον προϊόν, 
έπιτυγ^άνει άξιόλογα είς τάς ιίλειοτέρας επαρχίας 
τής Ε λ λ ά δο ς ,  καί μάλιστα όπου υπάρχει άφΟονία ύ- 
ύατιον. Έκαστος Λοιπόν γεωργός, έχων πρό οφθαλμών

τήν ποσότητα τής είς άλλα σιτηρά σποράς του, οφεί
λει νά ^υθμίση τήν είς αραβόσιτον καλλιέργειαν, καί 
μάλιστα νά έπεκτείνη αύτήν καί πλειότερον, λαμβάνων 
ύπ’ οψιν ότι κατά προτίμησιν πρέπει νά έργασθν| είς 
τά προϊόντα τής πρώτης ανάγκης, τά άποτελοϋντα 
τήν τροφήν τών άνΟρώπων, καί άκολούΟως εις τά δεύ
τερα, τά όποΐα καλλιεργεί διά χρηματικήν άπολαβήν, 
καί δέν χρησιμεύουν πρός τροφήν τών άνΟρώπων.

Εΐναι άληθες ότι ό γεωργός έχων πρό οφθαλμών 
ν’ άπολαύση έκ τών γεωργικών του έργων όσον έ,νεστι 
μεγαλητέραν χρηματικήν ώφέλειαν, δέν θέλει ένασχο- 
ληθή είς τήν καλλιέργειαν τών σιτηρών, έάν, καλλι- 
εργών άλλα προϊόντα, δύναται νά ώφεληθή πλειότερον 
άπ’ αυτών· ά λλ ’ ένταΰθα πρέπει νά έπέμβη ή εξου
σία, όχι νά ύποχρεώση τόν γεωργόν νά ρυθμίση τάς 
έργασίας του άλλως παρά καθ’ δν τρόπον νομίζει αύ
τό ς  καταλληλότερον, άλλά προτείνουσα μέσα ένθαρ- 
ρύνσεως είς τούς ένασχολουμένους είς .τήν καλλιέρ
γειαν τών δημητριακών καρπών, τουλάχιστον καθόσον 
ααρκεΐ ή σιτοόεΓα. Ί α  μέσα τής ένΟς<έρύνσεως ταΰτα 
τοσοΰτον άναγκαιότερα^τρέπει νά 0εω,?η0ώσι κατά τήν 
έποχήν ταύτην, καθόσον, έπιτεινομένης λ·*ς σιτοδείας, 
έπικειται σημαντικός κίνδυνος είς τή.ν κοινονίαν ήμών, 
οιότι οί κάτοικοι τής Ε λ λ ά δο ς  έξήντλησαν'όλα cyz-  
οον τά μέσα τής ύπάρξεώς των αναγκαζόμενοι νά άγο- 
ράζωσι,' τόν μ έ ν  άρτον είς τριπλασίαν παρ’ άλλοτε τι- ·
μήν, όλα δέ τά λοιπά τρόφιμα 8it διπλάσιάν. Έ άν  οί
* , , .» , , ,

°ημητριακοι καρποί οι εν τώ  τοπω παραγομενοι ήσαν
ικανοί πρός διατροφή') τών κατοίκων, τό κακόν δέν
ήτο τοτοϋτον μέγα, διότι τό δ;ά τήν άγοράν τή ς  τοο-



φής χρήματα δέν έξήγοντο τοΰ κράτους, ά λ λ ’ έμενο» 
εΐς τόν τόπον μεταφερόμενα άπό τάς χεΐρας τοϋ ενός 
είς τοΰ άλλου Έ λληνος ,  καί χρησιμεύοντα πάλιν είς 
τάς άνάγκας τοϋ τόπου, άλλά δυστυχώς, αί είς δημη- 
τριακούς καρπούς πρόσοδοί της Ε λλάδος δέν επαρ
κούν είς τήν έτησίαν τροφήν τών κατοίκων της, καί 
λαμβάνει ανάγκην νά είσαγάγη δημητριακούς καρ
πούς πρός τροφήν, διά μίαν τριμηνίαν τουλάχιστον, 
όλων τών κατοίκων της.

Δυστυχώς δμως, κάνέν είδος ένΟαρρύνσεως δέν εί
ναι έν χρήσει είς τήν 'Ελλάδα· καί ήμεΐς μένομεν μέ 
τά όμματα κλειστά έν τώ  μέσω τοσούτων έΟνών, ά 
τινα οιά τών ένΟα^ρύνσεων έβελτίωσαν καί τήν γεωρ
γίαν καί τήν βιομηχανίαν, καί έγένοντο μεγίστων ω 
φελειών πρόξενα είς τας πατρίδας των. Ά λ λ ’ έάν 
άχρι τοϋδε, όμαλώς πρσβαινόντων τών πραγμάτων, 
δέν έγένετο γοήσις τοιουτω» μέσων ένθαρρύνσεως, ήδη 
ότε ό κίνδυνος*· τής σιτοδείας έπίκειται απειλών καί 
τήν ήσυχίαν κ̂ αί τήν ύπαρξιν τής 'Ελλάδος, είναι δί
καιον, εΐναι φρο,'λήσεως εργον. νά μήν ληφΟη πρόνοια
ποός άποφυγήν Τοσοΰτον επικινδύνου κακοϋ;

·.

>·ΠΙ·ΡΙ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ .

’ Λπό τόν λόγον τοϋ Δουπίνου, προέδρου 

γεωργικής τίνος έπιτροπής.

(ί Ά λ λ ά  οέν πρόκειται νά καλλιεργήσωμεν περισσο
ί  έραν έκτασιν γαιών* τό κυρ'ώτερον είναι νά κοΛλι- 
εργώμεν καλώς τάς αφιερωμένες είς τήν γεωργίαν

γαιας. Είναι έ/. πείρας γνωστόν ότι εν στρέμμα γης 
καλώς κοπρισμένης, καί καλώς δουλευμένης, προάγει 
ισον μέ τρία στρέμματα γη ς  μή κοπρισθείσης καί μή 
καλλιεργηΟεισης καλώς.

ο ΙΙρέπει λοιπόν νά φροντίσωμεν νά τελειοποιήσω- 
μεν τά γεωργικά μας εργαλεία,νά πολλαπλασιάσωμεν 
τάς κοπριάς καί νά τάς καταστήσωμεν άρμοδίας είς 
διάφορα ήδη καλλιεργείας. Ύπήρ^ον γρανιτικαί γαΐαι 
αιτινες πρό α'ώνων δέν παρήγον εΐμή σίκαλιν καί βρώ- 
μην,χάρις δμως είς τήν χρησιν τής τιτάνου (άσβέστου) 
πρό τινων έτών αί ίδιαι γαΐαι προάγουν σίτον βαρύτε- 
ρον καί καλλητέρας ποιότητος άπό τούς συλλεγομέ- 
νους είς τάς λεγομένας καλής ποιότητος γαίας.

α Ιδού οιατί διά τοΰ προγράμματος τής έπιτροπής 
μας προτείνομεν ειδικόν βραβεΐον καί νομισματόσημα 
τιμής είς εκείνους οιτινες ήθελον άνακαλύψει μάρνην 
(είδος τ'.τανώδους γής) ή ήΟελον κατασκευάσει τεχνη- 
τάς κοπρίας καλής ποιότητος διά νά προστεΟώσίν εΐς 
τάς φυσικάς. *

« Κύριοι, είναι δεκαπέντε ετη άφ’ ότου έσυστήθη ή 
επιτροπή μας. Δεν είνδι εΐς όλους προφανώς γνωστόν 
οτ: απο της εποχής ταυτης ή γεωργία·.ήμών έλαβε 
τάς κυριωτέρας βελτιώσεις ; Ύπό. τήν έ ρι^ροήν τοΰ 
καταστήματος τούτου, καί πληθυνομένων τών καλών 
παραδειγμάτων, εγχατελείφΟη πλέον τό σύστημα τοϋ 
ν’ άφίν'ουν άναλλάξ χέρσους τούς άγρούς. Ή  αλλη
λοδιαδοχή τών σπερμάτων έγνωρίσθη καλλίτερον καί 
οιετέθη καταλληλότερ'ον, εΐσήχΟησαν νέαι καλλιέργεια!, 
τό πότισμα διευθύνεται καλλίτερον, έπιμελέστερον καί 
συνεχέστερο·/, τά κτήνη έπολλαπλασιάσθησαν σημαν-



τι  κα, τά γένη αύτών άλληλοδ ιαδο^ως έβελτ^ώδησαν, 
και αι πεοιάοες προέβησαν εις μέγαν βαθμόν ευφορίας. 
Διά τούτο ό υπουργός της γεωργίας χορηγών εις ή
μας, και κατά τό παρόν ετος, τό χρυσοΰν νομισματό- 
σ/;μον, εγραφεν εις τήν συνοδεύουσαν αυτό επιστολήν, 
a Ωφελούμαι ευχαρίστως άπό τήν ευκαιρίαν νά έκ- 
φρασω εις τήν επιτροπήν τήν εύχαρίστησίν μου διά 
-άς έπωφελεις εργασίας της. » ΙΙρέπει λοιπόν νά ά- 
ναγνωρίσωμεν και νά κηρύξωμ3ν τήν ωφέλειαν τών ε 
πιτροπών. ’Επαίνεσα κατά τό παρελθόν έτος δικαίως 
τήν κυβέονησιν οιά τήν πρός τά γεωργικά καταστή
ματα προστασίαν της καί τά χορηγούμενα είς ταΰτα 
ένθα/5ρυντικά μέσα, ήδη οέ δέν δύναμαι νά μήν κατα
κρίνω εκείνους, οιτινες έχουν όλίγον πατριωτισμόν καί 
τόσον όλίγα φώτα, ώστε νά μήν έννοοΰν τήν ωφέλειαν 
τών συνελεύσεων τούτων.

if Κατακρίνω πρό πάντων εκείνους, οιτινες δέν προ
θυμοποιούνται .νά άπολαύσωσι τά βραβεία ήμών, καί 
εκείνους οιτινες είναι τοσον φειδωλοί ώστε άρκοΰνται 
νά οώσωσι τήν μ^ρί3α των ε;ς τά κοινά κεφάλαια διά 
νά αύξήσωσιν ούτω τό ύδωρ της πηγής, έξ ής μ ’ ό
λον τοΰτο ά γο ντα ι  μέ τοσαύτην εύγαρίστησιν. ’Ε π ι
καλούμαι λάιπόν τήν συνδρομήν άπάντων έν όνόματι 
τών άληβών συμφερόντων τοΰ τόπου. Ίδιοκτήται καί 
έκμισθωται, πολί,ται καί άνθρωποι τοΰ κόσμου, ολοι 
όσοι ζήτε μέ κάπποιαν άνεσιν, σας ερωτώ έάν δέν είναι 
μέγιστον συμφέρον εις τήν κοινωνίαν νά διαδοθή ή η
θική εις τάς έξοχάς, νά έμπνευσΟή εις όλους τούς έ- 
νασχολουμένους εις τήν γεωργίαν, σέβας πρός τό ε
πάγγελμά  των, και νά προαχθή περί υμάς. πρός ίδιον

ύμών όφελος, καί πρός ίδιαν ύμών άσφάλειαν, ή αγά
πη τής τάξεως καί τής έργασίας νά τιμηΟώσι διά τών 
άμοιβών αί άρεταί, αϊτινες μορφόνουν διακεκριμμένως 
τόν χαρακτήρα τοΰ γεωργού, νά ένθαρρυνθή τό θρη
σκευτικόν άμα και ηθικόν αίσθημα, τό όποιον εμπνέει 
ή έλπίς, ήν έχει ούτος παραοίίων τόν σπόρον είς τούς 
κόλπους τής γής , ή πρός τήν Θείαν Πρόνοιαν εύχαρί- 
στησις κατά τάς επιτυχίας, ή υπομονή έν πεοιπτώσει 
κινδύνων προερχομένων άπό θύελλας και κακούς και
ρούς, καί τέλος ή έπιμονή είς τό νά έπαναλάβη τάς 
έργασίας, καί δι’ αύτών νά προκαλέση είς νέαν εύα>ο- 
ρίαν τούς άγρούς, ό'σοι οέν έκαρποφόρησαν κατά τάς 
προσδοκίας του ;

I .  Σ. Πόσης λύπης πρόξενος καθίσταται ή κατά 
τήν γεωργίαν άθλιότης ήμών ! Πόσον καί ή κυβέρνη- 
σις, καί οί κτηματίαι καί οί κατ’ έπαρχαίς σημαντικοί 
αδιαφορούν τόν σηγαντικώτατον τοΰτον κλάδον τοΰ 
πλούτου τής Ε λλάδος  !

Η  Κυβέρνησις έχει τόσας γα ίας διαθεσίμους, αίτι- 
νες ούδεμίαν ώφέλειαν παρέχουσιν είς τό δημόσιον δέν 
ητον άρα γε  καλόν νά "προσδιορίση κ ατ’ έπαονίαν νιι % , * * I Λ» > έ
κατα τας εύφοοωτέρας μόνον, οπτυ ή μεταβολή ήδύ
νατο νά έπιφέρη σημαντικωτέραν ώφέλειαν, κτήμά τι 
έθνικόν νά καλλιεργήται κατά τούς νεωτέρόυς καί τ ε 
λειότερους τρόπους τής Εύρώπης δ;ά9νά βλέπουν οί 
Χατοικδι τών πέριξ μερών καί νά προδιαθέτώνται ε ι ς '  
τό νά μεταρρυθμίσωσι κ α τ ’ όλίγον καί αύτοί τάς γε- 
ωργικάς των έργασίας, νά εύρίσκωσι δέ στάδιον ένερ- 
γειας καί οί διδασκόμενοι τήν γεωργικήν νέοι ;

Δέν ήτον εύχής έργον ή γεωργική νά διδάσκεται



η ς  τήν πρωτεύουσαν ύπ’ όψιν καί της κυβερνήσεων 
καί πολλών έκ τών κατοίκων τών επαρχιών, ευρι
σκομένων ένταΰθα συνήθως ο;’ υποθέσεις των, οιά να 
διδάσκεται καλήτερον άπότι γίνεται σήμερον έν τη ε
ρημιά της Τίρινθος, καί ώφελιμώτερον, διότι γίνεται 
ύπό τάς όψεις πολλών ανθρώπων ·, —  Δέν ητον ώψί- 
7αμον νά στρέψωμεν πρός τόν κλάοον τοΰτον έν μ έ 
ρος της νεολαίας, ήτ ις  κατεπλημμύριαε τά πανεπι
στήμιο'/ καί έπλήρωσε τάς αίθουσας τών τής ιατρι
κής καί νομικής σχολών ·, Δέν ήτο εύρύτατον στα- 
διον οιά τούς διδαχθησομένους τήν γεωργίαν νά έπι- 
στατήσωσιν έθνικα κτήματα, καλλιεργοΰντες ταΰτα 
έπί τό εύρωπαΐκώτερον, ή να ένοικιάσωσι ταΰτα πο- 
λυετώ ς  καί νά εΰρωσιν ασφαλή πόρον ζωής οι εαυ
τούς, νά κατασταθώσι οέ έπωφελεΐς καί πρός τό δημό
σιον ; Ά λ λ ά  τί θά λέγωσιν άρά γε  όσοι τυχόν κατα
δέχονται ν’ ά/αγνώσωσι τάς παρατηρήσεις μας ! Ιίϋ- 
χή ς  έργον ήτον άν έλογον μόνον « Μακάριοι οι λεγον- 
τες είς ώτα άκουόντων» καί δέν ήθελον άποοωσει 
είς ήμάς καί εϋήθειαν ότι τολμώμεν νά φαντασθώμεν 
τοιαύτας μετο^βολάς καί βελτιώσεις!

π ι ·:ρ ε  γ α ι ο μ ι ι λ ω ν .

‘Ο κύριος Κορενουένδερος’ «τίσκεπτόμενος άγρο- 
κήπιόν τ ι  είς Μάκλεμβούργην έλαβε τήν ιδέαν νά με- 
ταφέρη είς Γαλ7νί;ν βολβούς τινας γαιομήλων υγει
ών, μέ επιδερμίδα ‘λευκόφαιον καί καλής ποιότητος. 
Οί βολβοί ούτοι έφυτεύθησαν είς τά πέρ'ξ τής Αιλλης 
μέ άλλα εντόπια γα,ιόμηλα, καί έγένετο και εις^ ταΰτα 

• ή αύτή προπαρασκευή καί ή αύτή καλλιέργεια. > Ί ά  έκ 
τής Μακλεμβούργηςν έβλάστησαν μέ πολλήν προθυ
μίαν, καί προήγαγυν μέγαν άριθμόν βολβών έντελώς 
υγειών, πολύ άλευρώοη καί άξιολογωτάτης γευσεως 
Τά έντόπια όμως γαιόμηλα , ‘/α τά  τό μάλλον 
καί ήττον, προσεβλήθησαν άπά τήν ασθένειαν,

ενφ τά έκ 1ερμα/;ας δέν πρόσεβλήθησαν όλοτελώς.
Έ κ  τούτων όρμώμενος ό R. Κορενουένδερος θεω

ρεί πιθανόν οτι, μίταφερομένων άπο καιρόν είς καιρόν 
σπόρων άπό τά αρκτικά μέρη, θέλουν άνανεωθή τά 
είοη, θελει προαχθή πλειότερον προϊόν, καί βολβοί 
καλητεοας ποιότητος. Ιίροσέτι κάμνει τήν παρατήρη- 
σΐν, ότι τά γαιόμηλα, μεταοερόμενα άπό ψυχρόν εις 
θερμόν κλίμα, βλ.αστανουν ζωηροτερον καί παράγουν 
πλειότερον προϊόν.

Τά έκ Μακλεμβούργης γαιόμηλα φυτευθέντα τόν 
επόμενόν άπριλιον όμοΰ μέ άλλα έντόπια γαιόμηλα, 
έβλάστησαν τακτικώτατα καί δεκαπέντε ημέρας πρό 
τών εντοπίων. Τήν σήμερον καθ’ όλα τά μέρη, όπου έ- 
φυτεύθησαν ταΰτα, είναι άσυκοκως καλήτερα τών λο ι
πών, καί προξενούν θαυμασμόν είς δλους τούς βλέπον
τας αύτά. ‘Η  δεύτερα αύτη έπιτυχία μάς κάμνει νά 
Οεωρήσωμεν ώς άξιοσημειωτον τήν ύπόθεσιν ταύτην.

(Εκ τοΰ γα λ λ ικ ο ί .)

Τίρός τούς συνδρομητάς τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λαοΰ.
Οσοι έκ τών συνδρομητών έπιθυμοΰν νά έξακο- 

λουθήτουν και είς τό μέλλον τήν συνδρομήν των, πα- 
ρακαλοΰνται νά μάς ειοοποιήσωσι πρό τοΰ τέλους τοΰ 
παρόντος έτους, διά νά μήν γένη διακοπή της άποςο- 
λής τών φυλλαδίων.

Οσοι οεν έ πλήρωσαν είσέτι τάς συνδρομάς των 
παρακαλοΰνται νά τά πληρώσωσίΆ είς τούς ταμίας 
τής Οιαμονής των, και νά μάς πέμψωσι χρηματικόν 
γραμμ,ατιον, ή ν ά τ ά ς  παραδώσωσιν είς τούς επιφορτι
σμένους παρ’ ήμών τήν εΐσπραξιν τών <?υνδρομών, οΐτι- 
νες καί αύτοι παρακα/. οΰνας νά. διευθύνωσι ,πρός ημάς 
■•ας εισπράξεις των πρό τοΰ τέλους τοΰ παρόντος 
έτους. Έ ν  Άθήναις τέν 30 ΰβρίου 1853.

•ΑΓΓΕΛΊΑ.
Μέλλοντες νά έξακολουθήσωμεν τρίτον ήδη έτος



<tvjv δημοσίευσιν της Βιβλιοθήκης τοΰ Ααοΰ έπικαλοϋ- 
μεθα τήν σύμπραξιν, των [/.εν λογιώ ν, διά διατριβών 
συντελουσών εις τόν σκοπόν τοΰ έργου ημών, τήν 
βελτίωσιν της καταστάσεως τοΰ λαοϋ, τών δέ εύπο
ρων, διά τής χρη μα τικές αύτών συνορομής. ΓΗ  βελ- 
τίω σις του λαοϋ εΐναι ή κρηπϊς της ευημερίας της 
κοινωνίας. Ό λ ο ι λοιπόν οφείλουν νά συντελέσωσι τΐρός 
επιτυχίαν τοΰ Εεροΰ τούτου σκοποΰ. θέλομεν προσπα
θήσει νά καταστήσωμεν τό Ιργον ημών όσον ενεστι 
ποικιλωτερον καί ώφελιμώτερον. i -υγχρόνως δέ διά 
νά καταστήσωμεν μ ίλλ ο ν  έφικτήν εις πλειοτέρους, 
καί ιδίως εις τάς τάξεις τοΰ λαοΰ, την άνάγνωσιν αύ- 
τοΰ, καταβιβάσαμεν τήν έτησίαν αύτοΰ συνδρομήν εις 
δραχμάς δέκα προπληρωτέας. Ε ις τούς έτησίως συν- 
δρομητάς Οέλορ,εν προσφέρει δωρεάν τό τρίτον παράρ
τημα τής Βιβλιοθήκης τοΰ Ααοΰ, ήτοι εκλογήν έκ τών 
απομνημονευμάτων τοΰ Ξενοφώντος εις τήν όμιλου- 
μένην ελληνικήν.

Έ ν  Ά θήνα ις τήν 2G νοεμβριου 18<>5.
Τιμή της συνδρομής διά τούς έν τός  ~οΰ κράτους 

συνδρομητάς. ν
Έ τησία  δραχάς......................................10.
Ε ξ α μ η ν ι α ί α .................................  <>.
Τριμηνιαία. . . . * · · ·  «5.

Διά τούς εκτός Ίου κρά'.ους προστίθενται τά άνά- 
λογα 8ι’ έκαστον μέρος ταχυδρομικά έξοδα.

Ή  συνδρομή γίνεται έντός μέν τοΰ κράτους παρά 
τοϊς δημοδιδασκάλοις, τοΐς δημάρχοις καί το ΐς έπι-
στάταις τοΰ ταχυδρομείου.

Έ κ τος δέ παρά τοΐς προξένοις καί πράκτορσι τής 
ελληνικής κυβερνήσεως.’

Τά φυλλάδια τοΰ λήγόντος έίους, δεμένα εις δύω 
τόμους, καί μέ πίνακας, πωλών^αι αντί δραχμών εξ.

Λ. ΑΤΙΜΑ.Λ1.


