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ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.

Αςιεπαινοι swat a μφοτεροι οι επί τής έκπαιδεύ- 
σεως υπουργοί, ό μέν πρώτος διότι έπεχείρησεν, ό οέ 
οεύτερος διότι έτακτοποιησε τό περί συστάσεως βιβλιο
θηκών ζήτημα. ’Αλλά τό πράγμα δέν άρκεΐ έως εδώ.
ΙποΟέτοντες ότι υπάρχουν βιβλία, καί ταΰτα κατάλ

ληλα προ' φωτισμόν του κοινού, (οπερ όμως άγνοοϋ- 
μεν) νομίζομεν δτι αΰτό καί μόνον τό πράγμα οέν εί
ναι ικανόν προς επιτυχίαν τοϋ σκοπού, όστις έπροκά- 
λεσε τό μέτροντοΰτο.

Σκοπός είναι βέβαια ή επί πλέον οιάοοσις τών 
φωτων, άλλα οιά του μέτρου τούτου ή οιάοοσις τών 
φώτων πρόκειται νά γεν/] κατά πόλεις, καί εις τάς 
άνωτέρας τάξεις της κοινωνίας, αΐτινες* επιδιώκουν τήν 
άνωτέραν εκπαίδευσιν. 'Γί ωφελείται όμως έκ τούτου ό 
λαό,, του όποιου προ^παντων πρεπει’ νά έπιδιώκωμεν 
τόν φωτισμόν και τήν ήΟρίήν μόρ^ρωσιν, εάν προτιΟέ- 
μεΟα νά εΰημερήση ή ελληνική κοινωνία;

Ειπομεν καί έπανελάβομεν πολλάκις, ότι, οέν είναι 
ουνατόν νά προοδε^ση τό έθνος μας και νά φΟάση εις 
τόν προορισμόν του, εάν, δέν δοΟηπ’όλ?τική ανατροφή 
εις αΰτό, έάν ό φωτισμός δέν κατασταΟή κρινώτερος, 
(έννοοϋμεν άνάλογον, μέ τήν τάξιν τοϋ λαοϋ φωτι- 
σμόν). Έάν ηθική καί θρησκευτική έκπαίδευσις δέν έμ
πνευση έκ νεαράί ηλικίας τά σπέρματα τής άρετής,
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άδύνατον είναι νά βϊλτίωΟη οΰτε ηθικώς οΰτε υλικώ , 
έν γένει ή κατάστασις τοΰ λαοϋ της Έλλάοος.

ΓΩς εν μέσον συντελεστικόν πρός τόν μεγαν τοΰτον 
σκοπόν έΟεωρήσαμεν πρό πολλών έτών τήν σύστασιν 
τών Βιβλιοθηκών, όχι κατά πόλεις, όπως τωρα άπε- 
φασισΟη, άλλά κατά δήμους, κατά κοινότητας, καί 
ιδού τΐ είπομεν κατά τό 1852 (ΒιβλιοΟ. τοΰ Λαοΰ 

φυλ. έ. σελ. 408).
« Διά νά έπιτύχη λοιπόν ό λαός της ‘Ελλαοος, ή- 

» τοι νά καταστήση τάς άναγκαιοτέρας γνώσεις όσον 
η ένεστι κοινοτερας μεταξύ αύτοϋ, φρονοΰμεν ότι ε- 
» κας-ον χωρίον πρέπει νά συς-ήση βιβλιοθήκην έκ βι- 
n βλίων άναλόγων μέ τήν νοεράν αύτοϋ άνάπτυξιν, και 
τ> ώς δείγμα προσεφέραμεν καί ήμεΐς τήν Βιβλιοθήκην 
λ τοϋ Ααοΰ. η

’Αλλαχού δέ έπροσΟέσαμεν (ΒιβλιοΟ. τοΰ Ααοϋ σελ. 
550 τοΰ 1852) « Έσυμβουλεύσαμεν εις τόν λαόν τής 
λ Ε λλάδος τήν σύστασιν Βιβλιοθήκης εις έχας-ον χω - 
» ρίον καί ύπεδείξαμεν καί τά μέσα δι’ ών ητο ουνατόν 
» νά κατορΟωΟή τοΰτο, τ ις  ήξεύρει ποσοι έΟεώρησαν 
j) άνεπίδεκτον έκτελέσεως τήν «ρότασιν ταύτην, πόσοι 
» τήν ύπέλαβον ίσω'ς γελοίΐχν, μολαταύτα ήμεΐς είμε- 
» θα ένδομύχως πεπεισμένοι, ότι καί επιδεκτική έκτε- 
» λεσεως.είναι, καί ώφελιμωτάτη θέλει άποβή εΐς τόν 

• η λαόν τής 'Ελλάδος. Θεωροϋμεν Λύτ/]ν έπιδεκτικήν 
η έκτελέσεως·· ?ιά£ι άμα ό λαός της ‘Ελλάοος δείξει 
» τήν εύγ^νή έπιΟυμί^κ-ν· τοΰ νά βελτιώση τήν κατα- 
λ στασιν αύτοΰ, και έπιχειρήση μ ετά  μικρά καί άσΟε- 
» νή αύτοϋ μ έ ια ,  δέν είναι ούδεμ;α αμφιβολία ότι Οε- 
» λουν δράμει μέ πολλήν προθυμίαν καί γενναιότητα

• όλοι οί απανταχού πλούσιο-/ ομογενείς νά δώσω*

" , £ίας ε ίί  αύτόν διά νά επιτυχή τά μέσα
» γ ήζ οε/<Ίί(ύ(7εώζ του. λ

Είπομεν, καί εις κανένα δέν πρέπει νά ύπάονη ή

μαστιξ οεν είναι δυνατόν νά έκριζωΟή χαΟολοκληρίαν 
απο t/jv Ελλαοα, εΐμή διά τοϋ φωτισμοΰ καί τ ή ς  έκ- 
παιδευσεως τοΰ λαοΰ (Β,βλιοΟ. τοΰ Λαοΰ φυλ I V  

σ ,λ .  801 του 1855). Ευχής Ιργον ήτον ό λαός νά 
εννοηση οικοΟεν το συμφέρον του καί νά τό ενεργή™,

*?εί0ν2 όι̂ υ χ ώ ς ,  άφ’ έαυτοϋ μέν ακόμη δέν κα
τέστη ΐχανός να επιδίωξη μόνος του τό αγαθόν, τοϋ 
οποίου εχει ανάγκην, οί δέ προϊστάμενοι αύτοϋ δεν ά- 
πλονουσιν αύτώ τήν χειρα διά να τόν έξάξωσι τοϋ 
σκο.ους τής ^αμαΟειας, νομίζομεν ότι ή κυβέρνησις 

εΐνα:, Τ0 καταλληλότερον μέσον τοϋ νά βελτίωση ττν 
καταστασιν τοΰ λαοΰ δι’ ών προείπομεν μέσων.” Καί 
καθήκον εχει, καί τό ίδιον αύτής συμφέρον πρέπει νά 
τ/;ν οοηγήση, εΐς τό νά κατορΟώση νά καταστήση 
τον λαόν όσον ένεστιν ήΟικώτερον και εύπορώτερον 
οιοτι ο ανευ ηθικής * αί άνευ πόρων λαός, δύναται 
μεν έπί τινα καιρόν νά διοικηται δ;ά τής βίας, ώς 
χορεύει η άλυσσόδετος άρκτος, ά λ λ ’,όταν θραύση ποτέ 
ιά οεσμά του, καί τών αγρίων θηρίων χειρότερες  δύ-

'!7'Τα· να *Λ-α«τα©7ϊ, καί τήν παντελή τ*ς  κοινωνίας 
αποσύνδεαν νά έπιφέρη.

,  λοιπόν αναγκαιότατο·; νά προσδιορισθη
οια νομού οτι έκ τών εισοδημάτων, έκάστου δήμου 
πεντ, έπί τοΐς 0)0 -Λ,ά προσοιοοισΟώσι εΐς σύστασιν 
Βιβλιοθηκών κατά κοινότητας.



Τά άπχρτίζοντα αύτάς βιβλία πρέπει νά ηναι άνά- 
λο γα  τών αναγκών καί της καταστάσεως τοΰ λαοϋ, 
χαί αν τοιαΰτα δέν ύπάρχωσι, νά προσκαλεσθώσιν οι 
λόγιοι νά συντάξωσιν, ή νά μεταφράσωσι, η οε 
κυβέρνησις, άνταμειβουσα τόν κ ό π ο ν τ ώ ν  συντα
κτών ή μεταφραστών, νά τά  έκδώση ίδιαις οαπαναις, 
νά τά διανείμη δέ είς τάς κοινότητας λαμβανουσα 
άφ1 έκάατης τήν τιμήν τοϋ βιβλίου, (ήτις Οα συνιστα- 
ται μόνον άπό τά έξοδα αύτοϋ) έχ τοϋ κεφαλαίου του 
πρός σύστασιν Βιβλιοθηκών προσδιορισμένου, ως ανω
τέρω είπομεν, όπερ πρέπει νά παρακατατίθεται εις 
τά κατ’ επαρχίας ταμεία διά νά χρησιμεύση προς τον

σκοπόν τοΰτον.
Εύχόμεθα ό,τι ηδη ήρχισεν, έάν δέν ήναι προς το

θεαθήναι μόνον, νά έπεκτανθη καί μέχρι τών χωρίων, 
διά νά έπεΛθη ή άνήκουσα ώφελεια.

Όμιλοΰντες άλλοτε περί τής έκπαιδεύσεως τοϋ λα
οϋ, ύπεδείξαμ,εν εις τήν κυβέρνησιν καί τάς άτελει- 
ας τοΰ παρόντος συστήματος τής οημοτικής έκπαι 
οεύσεως, ώς καί τάς δυσκολίας καί περιπλοκας, εις 
αςύπόκεινται οί δημοδιδάσκαλέ, οιτινες είναι τά μο
νά σχεδόν όργανα τής ηθικής και υλική·, β-λαωσεως 
τοΰ λαοΰ. Έπρο,τείναμεν δέ ότι μόνοι πρός θερα
πείαν app-ootot είναι οί άνθρωποι τής πείρας. Έ ύ /^

• ρίστως είίομεν ότι, .εις τήν περί βΑτιώσεως τοΰ περί 
. δημοτικής έκπαιδεύσεως συστήματος έκαλέίθησαν και 

δημοδιδάσκαλοι. Εύχόμεθα ώστε ουτοι νά προτε.νωσ. 
θαρραλαίως τά μ έ ια  τής διβρθώσεως, οσα μακρα 
τ;εΓοα πρέπει νά τους έοιόαξε, *·£· Ι^ή7 συσ-αν^  
σι νά έπιμείνωσιν εις τήν κατάργησιν πραγμάτων,

άτινα κατά πεποίθησιν αύτοί Χωρούν έπεβλαβή ή α
νωφελή. Εύχόμεθα ώστε καί τά λοιπά συγκροτοΰντα 
τήν επιτροπήν μέλη νά μήν έργασθώσιν έκ προκατα- 
ληφιεως, ή κ α τ ’ άνθρωπαρέσκειαν, άλλά νά έκφρά- 
σωσιν εϊλικρινώς καί άφόβως τήν γνώμην των. ’Ε 
κείνο ομως διά τό όποιον κάμνομεν θερμοτέρας τάς 
ευχας μας είναι ότι ή έ'κθεσις αύτών νά μήν λάβη 
την τύχην άλλων εκθέσεων, κειμένων είς τά άρνεΓα 
τοϋ υπουργείου, καί έπικεκαλυμμένων μέ παχυτάτην 
κονιν  άλλά τά προταθησόμενα μέτρα βελτιώσεως 
να ένεργηθώσιν άμέσως, διότι, καθ’ ήμας, ούδέν σπου- 
οαιοτερον παρά τήν έκπαίδευσιν τοϋ λαοΰ υπάρχει. Νο- 
μιζομεν δέ ότι τό ύπουργειον ήθελε πράξει εργον φρο- 
νησεως νά μήν άρκεσθη εις ταΰτα καί μόνον, άλλά νά 
.^αραο^χθή καί άλλο τ ι  μετρον, νά συνιστα κατ’ ετος 
πενταμελή επιτροπήν έκ τών νοημονεστέρων δημοδι- 
οασκαλων, οιτινες κατά τήν έποχήν τών διακοπών με- 
ταβαινοντες εις τήν πρωτεύουσαν νά> συσκέπτωνται 
περι τοΰ έν ένεργεία συστήματος τής έκπαιδεύσεως, 
να παρατηρώτι τάς άτελείας και έλ\είψεις ,άν  τυχόν 
ύπάρχωτι .οιαϋται, και τάς βελτιώσεις, όσαι πρέπει 
να επιφερθώσιν εις αύτό. Η  έργασία αΰτη, άνατιθεμέ- 
ν/] έναλλάξ εις τούς δημοδιδασκάλους θέλει φιλότιμη- 
σει αύτούς τά μέγιστα,καί θέλουν ένασχοληθεΐουτοι μ ε 
τά ζήλου^και προθυμίας εϊς τήν έφαρμρ-^ήν τοΰ συςήμα- 
τος τή-ς διδασκαλίας, διά νά δυνηθώσιν ουτω νά'ευ-* 

ΡωΓ  τάς άτελε'α? τά« έπενεκτέας βελτιώσεις.
, Αλλά δίά νά 7 ένί  ή έκπαίδευσις τοϋ λαοΰ τελειό

τερα, άνάγκη νά υπ^ρξωσι καί μέσα άφθονώτεοα, τά 
και ό λ α «  στερείται, ΧΧί ή κυβί:νησις δέν έ



χει άφθονα. Είπομεν άλλοτε οτι τό δημόσιόν οφείλει 
μάλλον νά έξοδιυση οιά τήν έκπαιόευσιν τοϋ λαοϋ, 
παρά οιά τήν άνωτέραν έκπαίοευσιν. Εμμενοντες εις 
τήν ιδέαν ταύτην, τήν οποίαν καί δικαιαν καί εύλογον 
έθεωρήσαμεν, προτείνομεν, ότι οί εις τά γυμνάσιά και 
τό πανεπιστήμιον εκπαιδευόμενοι νέοι πρέπει νά υπο- 
βληθώσιν εις τοιαΰτα δίδακτρα,ώστε οι’ αύτών, ώς έ γ 
γιστα, νά οίκονομώνται οι μισθοί τών οιοασκαλων. 
Ό , τ ι  δέ ήδη έξοδεύει δι’ αύτούς ή κυβέρνησις νά τό ς*ρέ- 
ψη πρός όφελος τής όημοόιδασκαλιας.

Ό  σκοπός δι’ ον κατηργήθησαν τά μοναστήρια, ύ- 
πήρξεν ή έκπαίδευσις* φρονοϋμεν ότι όλαι αί έκ τών 
διαλελυμένων μοναστηρίων πρόσοδοι πρέπει νά κ^τα- 
βληΟώσι διά μόνην τήν έκπαίοευσιν, άλλά νά άρχήσω- 
μεν άντιστροφως αφ ο 5τι σήμερον γίνεται* οηλαοή, 
νά πληρωθώσι πρώτον όλα τά άναγκαΐα οιά τήν δη
μοτικήν έκπαίοευσιν έξοόα, όσα οέν είναι ουνατον νά 
καταβάλωσιν οί λαοί, καί ακολούθως τά οιά τήν άνω- 
τέρχν έκπαίδευσιν, άν περισσεύη έκ τών μοναστηρια
κών κτημάτων. Τά μοναστηριακά κτήματα είναι άφιε- 
ρώματα τοϋ 7*αοϋ πρός άγαθοε^(όν τινα σκοπον. Ο 
άφιερώσας ταΰτα ?^αός είναι δικαιοτερον νά λαβη καί 
τήν έκ τών προσόδων αύτών ώφελειαν, ήτοι άφοΰ 
δέν διανέμωνται ταΰτα είς έλέη καί α7-.λα βοηθηματα,

,  ̂ , Vf ' f
κατά τόν άρχικογ σ,κοπον τής αφιερωσεως, τουλάχι
στον, τό εισόδημα αύτών πρέπει νά χρησιμεύση είς 
τήν έκπαίοευσιν τών ‘τέκνων τοϋ λαοϋ. Γά οε προς 
τήν άνωτέραν έκπαίοευσιν έξοδα πρέπει νά χορηγη- 
Οώσιν ά~ό τά γενικά τοϋ κρατου^ έσοοα, καί άπό τούς 
θέλοντας νά προμηθίυθώσ: τήν άνωτέραν παιδείαν,

οΐτιν:ς λογίζονται εύποροι. ’Εξαιρέσεις άπορων εύ$υών 
νέων δύνανται νά λάβωσι χώραν, όταν τό μέτρον ‘τοϋ
το, κριθέν ώφέλιμον, τεθή είς ενέργειαν. Έ λπίζομεν  
οτι αφιλοκερδής καί ωφέλιμος συμβουλή επαναλαμ
βανόμενη πολλάκις θέλει τέλος πάντων είσακουσθή.

ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΓΑΦΙΙΣ.

Ο προκείμενος νόμος λίαν αναγκαίος πρός κατάρ- 
τισιν έθνικοΒ έ/ληνικοΰ στρατού, τοσοΰτον κακώς ε

φαρμόζεται, σήμερον μάλιστα, ώστε κατέστη αληθής 
μάστιξ τής κοινωνίας μας, καί έν τών αίσχροτέρων μέ
σων τών αδικιών, τών δωροδοκιών καί τής διαφθοράς, 
άς διά τάς άμαρ τίας μας τόσον άποτόλμως ήγαπή- 
σαμεν.

Κατά τό αρθοον 2. ό εθνικός στρατός σχηματίζε
ται διά καταταξεως εθελοντών καί διά τής άπογραφής· 
τά 6ε άρθρα 4. και 5. κανονίζουν τόν τρόπον τής κα- 
τατάξεως καί τής άπογραφής, άλλά ί ι  παρετηρήσα- 
μεν πάντοτε νά γίνεται ; Ό λ ο ι  σχεδόν οί δήμαρχοι, οί 
τυρανισκοι ούτοι τών δημοτών αύτών, καταγράφουν 
είς τούς σ τρ α το λ ο γ ικ ές  καταλόγους, όσους βούλον
ται, κερδιζοντες αρκετά άπό τούς μή καταγραφομέ
νους, κατά προηγουμένην συννενόηβιν, καί μή λαμβά
νοντες ύπ όψιν, ούτε ήλικίαν, ούτε πρωτοτοκίαν, ούτε 
“ ΡΧ'Ίγεσίαν, ούτε‘άλλην τινά διάταξήν j o u  νςμου, έάν 
οε κατά τό άρθρον δωδέκατον γίνουν περί παραλείψεως" 
παράπονα άπό τινα, απερ ενεκεν* τής άμαθείας, ‘ τής 
πτωχείας και πρό πάντων τοϋ φόβου τής έκδικήσεως 
τών δημάρχων κινδυνεύουν νά έκλείψωσι, καί έπί πο
λύ περιωρίσθησαν, πρό πάντων σήμερον, οί δήμαρχοι,



ώς έπί τό Σ ειστόν, συνεννοούμενοι μετά τών προσΟε- 
τομένων, άφ’ ους δωροδοκούνται, ή άλλως λαμβάνουν 
διαφόρους ώφελείας, λόγιο μεσιτείας πρός έξαίρεσιν, 
ή άλλως πρός έξαφάνισιν ή πρός άπό^ριψιν της έν- 
στάσεως τών παραπόνων, επιτυγχάνουν τήν έξαίρεσιν, 
καί ούτως ό δικαίως παρσπονεθείς άδικεΐται και περι- 
φρονεΐται, καί λέγομεν δτι έπιτυγχάνουν, διότι οί δή
μαρχοι, καί πριν διορισθώσι, καί άφοϋ διορισΟοΰν,φρον
τίζουν διαφοροτρόπως νά σχετισΟώσι μέ τάς διοικητι
κός, στρατιωτικάς καί ίατρικάς άρχάς, ‘πρός έπιτευ- 
ξιν μελλουσών ώφελειών, τάς οποίας διανείμουν ώς α 
δελφοί εΐρηνικώς καί λάθρα παντός ξένου προσώπου, 
καί ενεκεν τούτου καί ένεκεν πολλών άλλων αιτιών, 
διότι βλέπομεν ότι οί έπαιτοϋντες θέσεις δημάρχων, 
θυσιάζουν χρήματα, κόπους, τιμήν καί πολλά άλλα τ ι 
μαλφή πράγματα πρός επ ιτυχίαν καί βεβαίως, τίς ή 
δύνατο νά θυσιάση άπειρα αγαθά διά νά γίνη δήμαρ
χος μέ μισθόν «δρ. 4 0 0 —  1000, τό έτος, τάς οποίας 
εύκόλως άλλως ήδύνατο ^ά καρπωΟη,έάν οέν ειχε πολ- 
λάς άλλας μεγ?λητέρας ώφελείας, κλέπτων καί σφε- 
τεριζόμενος τών συμπολιτών του τόν πλούτον ·, Γών 
λόγων μου δέ τούτων τινα άλλην άπόδειξιν θέλομεν 
ή τήν ένεστώσαν σ.χηματισ6εΐσαν σημαντικήν περιου
σίαν δημάρχων πλείστων, οιτινες πριν του οιορισμοϋ 
των δέν ειχον τρίΐς,κάν πήχεις τόπον διά νά ΟαφΟώσι, 

"καί οιτινες οιά τοΰ μισΟοΰ των και μονού, .οΐς 
αδύνατον V άποκτήσ&σι τοιαΰτα-, Διότι έάν γίνη προσ
φυγή καί είς τό ύπουργεΐον, Οελει ζητηΟώσι πληρο
φορία'. παρά τοΰ νομάρχου, όστιξ δίδει αύτάς πρός το 
συμφέρον έαυτοΰ καί τοΰ δήμαρχον. Απόόειξις πρός

τοΐς άλλοις αισχρά τις πράξις ήτις ελαβε κατ’ αύτάς 
χώραν εΐς Τριπολιν. Εις τούς καταλόγους τοΰ Δήμου 
Τριπόλεως ύπαρχε γεγραμμένος καί ό Ιωάννης Στα- 
Οόπουλος, τό έπάγγελμα ντεμιρτσής, καί επειδή ούτος 
πολλά έθυσίασε διάνα σωΟή, έξηρέθη, άλλ’ ή έξαίρεσις 
οεν παρεδεχθη, καί ένώ κατεζητεΐτο άπεβίωσε, καί έν 
τούτοις κατεδιώχθ/] άντ’ αύτοΰ εις έτερος Ίω . ΣταΟό- 
πουλος μαθητής. Εΐς μάτην οΐ>τος προσεκλαύθη δτι 
οέν είναι ό ζητούμενος, τό ύπουργεΐον, καί τοι γνωρι- 
ζον δτι άλλος ο εΐς καί έτερος ό ζητούμενος, ούχ’ ή
τον όιεταξε τήν σύλληψιν τοΰ Σταθοπούλου μαθητου, 
διότι ή νομαρχία ειπεν δτι ουτος έστίν. Ιδού ποια ή 
έξήγησις καί ή εφαρμογή τών νομαρχικών καθηκόντων 
Εάν άπό τούς γεγραμμένους είς τούς καταλόγους γ ί 

νουν ένστασεις περι πχρηλικιότητος, περί πρωτοτό
κιας, πεοί μονογενισεως, ουτοι ραδιουργία δημαρχι- 
*η, ως έπί τό πλεΐστον απορρίπτονται, καί έντεΰθεν 
πολλοί παρήλικες καί μονογενείς κατατάττονται είς 
τόν στρατόν. Έάν πάλιν έτεροι παρουσιάσωσιν άπο- 
οειξεις καί αποφάσεις νομαρχικάς, ότι είς δύω ή πλεί- 
οτα συνεχή έτη έξηρεΟησαν, ώς παρήλικες, δέν εισα
κούονται, ώστε ούτω όιοικητικώς τό δεδικασμένον εί
ναι μηοέν, καθότι τό ύπουργεΐον λέγει δτι συμβαίνουν 
καταχρήσεις είς τας τοιούτου είδους εξαιρέσεις καί 
πρέπει νά έγγραφώσιν έκ νέου, ά λλ’ άφοΰ κατάδηλον 
ένταΰθα γίνεται, δτι έμφιλοχωροΰν καταχρήσεις, δια*
.ι τάς ανεχεται ή κυβέρνησις, ίϊιατι τούς ε’νόχους νο- 
μαρχας Οεν τιμω ρεί; ’Α λλά τί πρώτον καί τί ύστε
ρον νά είπη τις δίά 'τό προκείμενον άντικείμενον;

Ούτε οι νόμοιμας, ούτε αι παροΰσαι περιστάσεις μας



συγχωροΰν νά μνημονεύσωμεν καί ένταΰΟα πρόσωπα, 
τά όποΐα ύπερεπλούτησαν διορισθέντα δήμαρχοί, νο- 
μάρχαι, έπαρχοι, ιατροί, μοίραρχο' κτλ. ή κυβέρνησις 
μας ευκόλως δύναται νά τά εύρη, καί μάλιστα ουνά- 
μεθα νά εϊπωμεν οτι καί πολλά γνωρίζει, άλλά  τά ά- 
νέ/εται έκ συμπαθείας, έκ συστάσεων, καί έκ διαφόρων 
άλ?>ων λόγων, οΰς πάντες γνωρίζομεν, καί τήν συζή- 
τησιν καί εκΟεσιν τών οποίων οΰδεΐς δυστυχώς έν τοις 
πράγμασι σήμερον ένασμενίζεται ν’ άκούση. Τοιαύτη ή 
κατάστασις τοΰ έλλη ικοΰ λαοΰ, διότι ή πλεονεξία, ό 
έγωϊσμός, ό άλληλένδετος δεσμός, όστις ένόνει όλας 
τάς άογάς σχεδόν πρός τον αύτόν σκοπόν καί πρός τό 
αύτό τελικόν άποτελεσμα, είναι ή βάσις τοΰ οικοδο
μήματος τής πολιτείας μας* καί όμως, όλοι φωνάζο- 
μεν κατά τής σημερινής έξαχρειώσεως, και όμως όλοι 
καταζητοΰμεν διοίκησιν φρονιμωτέραν καί πατρικωτέ- 
ραν, άλλά μένομεν μέ τούς ξηρούς τούτους μόνον λ ό 
γους είς τά χείλη άποΟνήσκοντα:, διότι άμα έλΟωμεν 
οί πλεΐστοι έν ταΐς πράγμασιν, άλησμονώμεν τούς λό
γους μας, καί προβαίνομεν, Οαρ^αλαιότερον μάλιστα, 
πρός τήν διαφθοράν, καί τό χείρίστον, άρνούμεΟα καί 
τούς φίλους μας, οϊτινες μας άνέδειξαν άρχοντας* κα
θότι θέλουν μας ε’ίπει άναισχύντους καί προδότας* διό
τι δέν έγεννήΟη είσέτι ό άνήρ έκείνος, όστις, ώς άλλος 
Κολβέρ, πρόκειται .δι’ · ένός λόγου νά κατασυν,τρίψη 
τό σαθρόν οικοδόμημα τής κατοικίας μας ! Ώ  πόσον 
εύτυχεΐς 0έ7^ομεν κληθί], έάν ειδωμεν τόν τοιοϋτον άν- 
δρα γίΜνώμ^νονείς τάς σημερινές μάλιστα περιστάσεις , 
καί άΟλιότητας τής κλασσικής πα’τρίδος μας,καί ένερ- 
γοΰντα ότι ή όρΟή πολιτική διακε'λεύει, πρός οόξαν

τού λαοΰ καί τής βασιλείας, άλλ’ άς έπανέλΟωμεν είς 
τό θέμα μας.

Ο περί άπογραφής νόμος, ό εϊς τών πολλών, προ
δρόμων τής πλεονεξίας καί τοΰ έγωίσμοϋ, καί ιδίως 
τά άρθρ. 4. καί 5 πρέπει νά τροπολογηδώσιν άλλως 
οιά νά λείψη ή άδικία καί ή διαφθορά. Έπειδή δέ ώς 
πο7>ΐται προσκαλούμεθα άπό τό σύνταγμα καί άπό τό 
προς τήν πατρίοα χρέος νά δώσωμεν τήν γνώμην μας, 
έκΟέττομεν αύτήν μετά παρρησίας, πειΟόμενοι ότι τό 
ύπουργεΐον Οελει πραγματοποίηση αύτήν, ώς κατάλλη
λον, έαν άλλην καταλληλοτέραν καί όρΟετέραν δέν εύρη.

Ε ίς  τό υπουργικόν συμβούλιον άναμφιλέκτως είναι 
γνωστός ό πληθυσμός τοΰ βασΛείου τής Ε λλάδος ,  καί 
γνωστοτερον τό ποσόν τών πόλεων, κωμοπόλεων καί 
χωρίων αύτοΰ, πρέπει λοιπόν νά νομοθέτηση ϊνα έκά- 
στη πόλις, κωμόπολις καί χωρίον προσφέρη κατ’ ετος 
τον άναγκαΐον αριθμόν τών στρατιωτών πρός τήν κυ- 
βερνησιν κατά τόν έξης τρόπον. Είς-έκάστην αύτών 
νά οιορισΟή επιτροπή έκ τών καλλίστων κατοίκων, έ- 
γνωσμενων cεά τήν χρηστότητα καί ανεξαρτησίαν των, 
ητις  είς τήν άρχήν τόυ έτους όρκιζομένη τακτικώς, 
νά καταγραφή όλα τά ονόματα τών έχόντων τ ’ άληθή 
προσόντα τοΰ στρατευσίμου, λαμβά.νουσα ύπ’ όψιν τάς 
έξαιρεσεις τοΰ άρθρου 10 τροπολογηθησομένο'υ ώς πα- 
ρακατιον Οελομεν είπει, τά όποΐα ό^ό|ζατα νά ρίπτη 
εις κληρωτίδα καί νά έξάγη εξ αύτοΰ τ ’ άναγκαΐα, τά· 
όποΐα ν άπερχωνται εις τόν στρατόν, έκτό£ έάν προ- 
τιμώσι ν’ άντικαταστάΟώσ: κατά τό άρΟρον 11 τοΰ 
παρόντος νόμου. Έπειδή δέ πρέπει νά ύπαρξη καί ά- 
ναλογ:α, οηλαδή επειδή δεν είναι δίκαιον όλαι αι πό-



λεις, κωμοπόλείς καί κώμαι τό αύτό ποσόν νά συνει
σφέρουν, ά λ λ ’ έκάστη άναλόγως τών κατοίκων της, 
άνάγκη νά όρίζη κατ’ έτος ή κυβέρνησις, όποΐα χ ω 
ρία έκάστης έπαρχίας, ή κάλλιον έκάστου δήμου, ο
φείλουν κατά τοϋτο τό έτος νά συνεισφέρωσι, καί όποΐα 
τό επόμενον. Ώ ς  π. χ .  ό δήμος της Τεγαιας της Μαν- 
τινείας, σύγκειται άπά 18 χωρία, όλα οέ ομοϋ συνει
σφέρουν ήδη κ α τ ’ έτος οκτω νεοσύλλεκτους, πρεπει 
λοιπόν οί οκτώ ουτοι νά διανεμηΟώσιν εΐς όλα τά χ ω 
ρία, τά δέ όρθώτερον καί δικαιότερον έστί, διά νά μή 
συμβαίνη έκάστοτε αδικία, νά ληφΟώσιν ύπ’ όψιν δέκα 
έτών συναπτών νεοσύλλεκτοι, ήτοι πρόσωπα ογοοήκον- 
τα καί διά διατάγματος νά όρισΟή, ότι τά πρόσωπα 
ταΰτα πρέπει νά δώση κατά τήν δεκαετίαν ταυτην ό 
περί ου ό λόγος δήμος, καί όρισμένως τά δεΐνα χωρίον, 
τά δεΐνα έτος, τόσους, τό δεΐνα τόσους καί καθ’ έξης. 
Τούτων γενομένων ιδίως είς τάς κώμας, είς άς τρεις 
κάτοικοι είσίν αρκετοί ϊνα διοριζωνται έπιτροπή, και 
οιτινες θέλουν καλεΐ τούς συγχωρίους των διά νά τούς 
καταδείξωσι τόν σκοπόν τοΰ νόμου, οί όποιοι ασμένως 
θέλουν τόν παραδεχΟή ώς χρέος· άπαραίτητον καί ούχί 
ώς ήδη γίνεται, Οεωρούμενόν, ώς δυσάρεστον καί άοι- 
κον καθήκον, θέλς; έκλείψει ή διαφθορά καί ό δόλος, 
καθόσον *άς τ ις  θέλει όιΐόει ότι είς τήν καταγραφήν 
καί έκλογήν δέν χωρεΐ άπάτη καί ά3ικία.

« Διά v i  έπιτύχη δέ ή άρ^ή αύτη, άνάγκη νά όρισΟώ- 
σι καί πο’Λαί άποζημιώσεως ύπέρ τοΰ δημοσίου και 
τοΰ άδικηΟέντος, κατά τών επιτροπών τούτων, έν πε- 
ριπτώσει καθ’ ήν παρανόμως καταγράψουν τινά έάν 
οΰτος παρεπο.νέΟη πρός αύτήν δικαίως καί όεν είσηκου-

*

σθη· γενομένου δέ καί τούτου,'πασα τυχόν κατάχρτσις 
ή αμέλεια θέλει έκλείψει τόσω μάλλον, όσον οί άπο- 
τελοΰντες μέρος τής έπιτροπής θέλουν είσΟαι πολιται, 
οιτινες γνωρίζουν τούς συμπολίτας των καθ’ όλην τήν 
σημασίαν τής λέξεως.

Τό άρθρον 1U. ώς είπομεν, ποιεΐ μνείαν τών υπα
γόμενων είς έξαίρεσιν, χαθ’ ήμας είς τό άρθρον τοϋτο 
πρέπει νά προστεΟώσι τά έξης·

Τοΰ §. 1. Οί ορισμοί πρέπει νά έκτανΟώσιν, ϊνα μή 
δύνανται οί έγγαμοι ν’ άπέρχωνται είς τόν στρατόν, 
έάν ά. συγκατοικοΰν μέ τούς γονείς των καί έχουν καί 
έτεροϋς αδελφούς ύπαγομένους είς τούς περί στρατο
λογίας ορισμούς, ότε άντ’ εκείνων θέλουν άπέρχεσΟαι 
οί άμέσως έπόμενοι αύτών, έάν όμως δέν ύπάρχουν 
στρατεύσιμοι άλλοι αοελφοι ουνανται ν’ άπέρχωνται 
καί οί έγγαμοι ουτοι· 1, έάν οί γονείς των είσίν είς 
κατάστασιν νά θρεψωσι τήν οικογένειαν τοΰ στρατευ
σίμου. 2, Έ ά ν  έχουν άλλους αδελφούς μικροτάρους 
μέν τών 18 έτών άλλ’ ικανούς ϊνα έργάζωνται ύπέρ 
πασ/]ς τής οίκογενείας* και 3 , έάν οί έγγαμοι ούτοι 
έχουν καί ιδίαν περι<*?σίαν καί όλιγώτερα τών τριών 
τέκνων· έξαίρεσις τών όρων τούτων γίνεται έάν ό έγ 
γαμος, ό μή συντρεχόμενος άπά ,τούς τρεις τούτους 
ορούς, εχει πλέον τών τριών άουνάτων παίόΐον.

β. Δέν συγκατοικοΰν μέ τούς γ ο ν π ς  των, ά λ λ ’ ή- * 
ναι άρχηγέται οίκογενείας. ' %

Είς τούς τοΰ §. 3. ορισμούς «πρέπει νά*ύποχΟώσιν 
καί οί συγγραφείς. *

Είς τούς σκοτεινούς καί γεμοντας ά ιικ ιώ νόρίυς τοϋ 
§· 4. πρέπει νά ποοστεθώσι τά εξής·



Ι , .Έ ά ν  πατήρ οικογένειας εχη τρείς υιούς ικανούς 
πρός τό ύπηρετήσαι τόν στρατόν, τότε ό πρωτότοκος 
αύτοδικαίως, είτε έγγα μος , είτε άγαμος εΐναι εξαιρεί
ται καί κληρόνεται ό άμεσως επόμενος, ή καί ό τρί
τος, έν συγκαταΟέσει τοΰ οευτερου και τών γονέων 

του, ούδέποτε όμως καί άμφότεροι.
2 .  Έ άν ό πατήρ της οίκογενείας εχη τέσσαρας υι

ούς στρατευσίμους, ό πρώτος, ώς πρωτοτοκος, έςαι- 
ρεΐται, έκ δέ τών λοιπών τριών, ό είς δύναται νά κλη- 
ρωΟη κατά τό πρώτον ετος, ό ετερος οέ κατά συγκα- 
κατάΟεσιν καί προτίμησήν τών γονέων, κατά τό 
τρίτον έτος, έάν οέν ύπάρχουν έτεροι στρατεύσιμοι 
είς τήν αύτήν πόλιν, κωμόπολιν καί κώμην, οιά 
τήν συμπλήρωσιν τοΰ άπαιτουμένου άριΟμοΰ με- 

χρις ότιυ εκπληρώνει τήν θητείαν του ό πρώτος 

υίός.
3. Έάν πατήρ οίκογενείας έχει πλείονα τών τριών 

τέκνων, καί ά λ λ α μ-ν ικανά πρός τό κληρωΟηναι, ά λ 
λα  δέ άνίκανα, τότε, έάν μέν τά ικανά είσί τέσσαρα, 
εφαρμόζεται ό ά^ω §. 2. έάν οέ όλιγωτερα ό §. 1, έκ
τός έάν ό ικανός είναι ό πρωτοτβκος, όστις χαριν τ^ς 

πρωτοτόκιας, πάντοτε εξαιρείται.
4. Έ άν πατήρ οίκογενείας εχη πλέον τών τεσσά

ρων ικανών υίών, τότε δύναται κατά μέν τό πρώτον 
έτος νά χληρωΟή d c ,  κατά τό τρίτοί ετερος καί κατά 
«ό τέ 'αρτον μετά τήν άποφοίτησιν τοΰ πρώτου στρα
τιώτου άδελφοΰ του ό*·τρίτος.

ό. Αέν συγχωρεΐται ίνα πατίΐρ οίκογενείας κατά 
τό αύτό έτος άποστέλη, ή οισ/j πρός κλήρωσήν, 
πλέον τοΰ ενός τίκνου του, ή πλέον τών τριών,

έν διαστήματί της νεοσυλεξίίις, καί αδιάφορος ό α 
ριθμός χαί η πληΟύς τών τέκνων του.

Ε:ς τους ορούς τοΰ § 7 πρέπει νά προσχεΘώσι, δι’ 
αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως καί καταχρήσεως, τά 
έςαιρετικα ελαττώματα όρισμένως.

Ιαυτα ένομισαμεν δίκαιον νά προσΟέσωμεν είς τάς  
εξαιρεσείς,^ διότι ώς άπεδείγΟη, καί άποδεικνύεται καθ’ 
εκαστην, ουτο: εξηγούντο κατά τήν θέλησιν τών δή
μαρχων και τών νομαρχών καί έπάοχων καί ούδέποτε
XCC .0C ^0 OCXCttOV XCti ΤΟν VOfJlQV·

, £ , - Ρ = - μ ε ν  έγγάμους άρχηγ&τας οικογενειών, 
απαχΟεντας εις τόν στρατόν, χωρίς ν ’ άκουσΘώσι χάν 

τα παράπονά των. Έγνωρίσαμεν άλλους μονογενείς, 
μάλιστα έχοντας πολυπληθή οικογένειαν, μή δυνηΟέν- 
τας ν ’ άποφύγωσι τήν στρατολογίαν. Είδομεν ετέρους 
-χον.α^ γό ν α ς  καί άλλους άδελφούς, καί όμως άποφυ- 

γοντας την στρατολογίαν εναντίον τοΰ νόμου καί τοΰ ' 
όικαίσυ. Είδομεν πατέρας μέ πέντε *αί περισσότερα 
τέκνα, μή καταγραφέντα είς στρατολογικόν τινά κα
τάλογον πώποτε. Είδομεν δέ απεναντίας πατέρα μέ 
εξ τέκνα άποστείλοντ» έ* ανάγκης είς* τόν στρατόν τά 
τέσσαρα κληρωθέντα κατά* δόλον £αί πάθος, έναντίον 
παντος θείου καί άνΟρωπίνου νόμ?υ. Είδομεν τρια
κονταετείς μή έξαιρεΟέντας καί δεκαπενταετΐις παοα- 

δεχΟέντας· εί’όομε* τέλος έξαιρεΟέντας νάριν έλατωμά- * 
•ων ανυπάρκτων, νέους ικανούς, κάί κληρωΟέντας νέ— 
0IJ?> πράγματι ανικάνους. "* ·

δοΰ πώ̂ , έξ/^γ/.0/]·καί πώς εξηγείται ό προκείμενος 

ν3μ °^  α7:ο τας άΡΖ“<> αιτινες όρκισΟεΐσαι ύποχρεοΰν- 
Τ3! V“ έίίΤελώϊί τά χ ρ έ /j των κατά τόν νόμον καί τό



δίκαιον. ’Ιδού ί 1 άποτελέσματα της ανοχής ή μάλλον 
της αδιαφορίας της κυβερνήσεως καί της χαλαρώσεως 
τοΰ λαοΰ. Ά λ λ ’ έως πότε ή κατάχρησις καί ή αναί
δεια θέλουν βασιλεύει είς τήν ‘Ελλάδα.

Α . Κ.. Π ΑΠ ΛΖΑΨ ΕΙΓΟ Π ΟΪΛΟ Σ,

Σ. Σ. Διστάζομεν νά πιστεύσωμεν οτι ή έκ πολι
τών συστηθησομένη επιτροπή θέλει έκλεχθή άπό πρό
σωπα αρμόδια πρός τόν. σκοπόν της εκλογής της, 
διότι ή κυβέρνησις θέλει ζητήσει πληροφορίας άπό 
τόν νομάρχην, καί οΰτος άπό τόν δήμαρχον, καί έπο- 
μενως τό πνεΰμα τοΰ φατρίασμοΰ και τοΰ συμφέρον
τος θέλει /ρησιμεύση ώς βάσις της εκλογής. Έ πειτα , 
καί τούτου μή ύπάρξαντος, είναι δυνατόν, όταν μετα
ξύ τών τής άνωτέρας τάξεως άνΟρώπων εύρίσκομεν 
επιρρέπειαν είς τήν κατάχρηση», καί αδυναμίαν ή ά- 
τολμίαν είς τήν ακριβή έκ τέλεσήν τών καθηκόντων, 
νά έπιτύ^ωμεν ταΰτα είς άπλοΰς χωρικούς; Ά λ λ ά  
μόλα ταΰτα, καί διά τών προτεινομένων μέτρων οεν 
θεραπεύεται ή ριζική άδικία τοξ^νόμου, ήτις είναι ή 
έξης. Ά πό  εκατόν* νέους »:ληρωσ;μους, λαμβανονται 
εξ συνήθως, τοΰτο επαναλαμβάνεται έπί έξ έτη, και 
τότε όσοι οέν ύποπέιωσιν είς τόν κλήρον μενουσιν ε- 

1 λ&ύΟεροι. Έ κ  τών έκατόν νέων, κΛηρουμένων κατ’ 
,έτος εξ, καί έΛαναλαμβανομένης τής κληρώσεως έπι 

εξ έτη, υποβάλλοντας είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ στρατοΰ 
τριάκοντα έξ, άπαλλάττοντοι δ έ^ ί λοιποί μέχρι τών 
έκατόν, διά ποιον λόγον οί κληρφΟέντες τριάκοντα έξ, 
νά γένωσι θύματα ύπέρ τής κοινωνίας, οι οζ λοιποί να

γένωσι θύματα ύπέρ τής κοινωνίας, οί δέ λοιποί νά 
μείνωσιν ελεύθεροι ; Δέν ήτο δίκαιον, οι άπαλαγέν- ,,
τες ν’ άποζημ-.όνωσι τούς κλήρου μένους χρηματικώ ς, 
οιά νά εύρίσκωσιν ούτοι μικράν συνδρομήν έπονερχό- 
μενοι εις τάς οικίας τω ν ;  ΙΕερί τοΰ αντικειμένου τούτου 
ώμιλήσαμεν κ α τ ’ έκτασιν είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ 
Λαοΰ (ορα φυλ. Α '. σελ. 70 καί φυλ. Γ .  σελ. 843  , , «
τοΰ 1S52. καί φυλ. Β. σελ. 81 τοΰ 1855.)

’ϋΟη καί εθιμχ τών Ε λλήνω ν καί πρά- „ 

ξεις κατά τήν έπανάστασιν. Τ"'"*
II ΕΕΟΜΟΛΟΓΠΞΙΣ. ^

Βεβαρυμένος ποτέ άπό βιοτικάς τινάς οχληρίας, 
άπεφάσισα πρός διασκέδασιν νά κάμω έν μικρόν ταξεί- 
δ'.ον εως ε»ς τό μοναστήριον τοΰ ίίρουσοΰ, τό όποιον, ^  
καίτοι κατοικών πλησίον, ποτέ δέν εϊχον έπισκεφθή.
Ά μ α  έ'γεπεν ή άπόφασις, τά πάντα έτοιμάσθησαν διά 
τήν οδοιπορίαν, καί μ ετ ’ όλίγον ήμην *είς τόν δρόμον 
όμοΰ μέ ένα ύπηρέτην καί τόν αγω γιάτην μου.

Μολονότι διέβημεν άτρό κρημνούς αποτόμους, άπό 
στενούς καί άνωμάΓους  ̂ δρόμους, δι’ ών γίνεται ή 
είς τό μοναστηριον μεταοασις, έφΟασα, χωρίς νά 
με συμβη κάνέν ουσαρεστον καθ’ οδόν, μίαν ώραν σχε- 
cov πρό τής δύσεως τοΰ ήλιου, μόλις κατέβην άπό .
τόν ίππον, καί ύπηρέται τής Μονής ·μέ ώδήγησαν είς 
τόν θάλαμον τοΰ ήγουνένου, όπου μέ τοσοΰτον πλειο-*  
τέραν προθυμίαν έδρα^,ον, δσον μεγαλητεραν άνάγκην 
άναπαύσεως ειχον, ύστερον άπό επίπονον καί έπικίν^· 
δυνον π,οοείαν.ι

Ό  ηγούμενος μέ ύπεδέχθη με πολλήν φιλοφροσύ-
— ό/

Τ



νην καί αγαθότητα. Ί ϊ τ ο  γέρων είς ηλικίαν περίπου 
έβδομήκοντα έτών. θ', μελάνες καί ζωηρό; ετί οφθαλ
μοί του, τό πλατύ μέτωπον, καί ή λευκή κα: δασειά 
του γενεκχς ένεπνεον σέβας είς τόν θεατήν, και κα- 
τήρτιζον έν είδος γεροντικής ώραιοτητος άξιαγαπητον 
έν ταυτώ καί άξιοσέοαστον, τήν οποίαν ή γλυκυτης 
χαί ήμερότης τής φωνής καΟίστανεν έτι πλέον εύαρε- 
στον. Ό ταν έκάΟησα πλησίον τοΰ παραθύρου, καί έ
στρεψα τά βλέμματά μου είς τόν ορίζοντα, έκυριεύΟην 
άπό έν είδος έκστάσεως, Οαυμασμοΰ καί τρόμου· διότι 
είδον έμαυτον περικυκλούμενον άπό σειράν άποτόμων 
καί υψηλών όρέων, τών οποίων οι κρημνωόεις βράχοι 
είς διαφόρους διαστάσεις είναι κατά κάθετον διατετμ/]- 
μένοι. Ό  παρακείμενος ρύαξ, τόσον βαθύς είναι και 
τοσοΰτον άπότομοι καί κρημνωόεις αι οχΟαι του, ώστε 
είναι άδύνατον νά διευΟύνη τις είς αύτόν τό βλέμμα 
του χωρίς νά κυριευΟή άπο αίσθημα φόβου. Ικανήν 
ώραν έμεινα κυριευμένος άπό τάς τρομεράς ταυτας εν
τυπώσεις, καί μόλις ή γλυκεία καί έναρμόνιος φωνή 
τοΰ ηγουμένου,., ήτις ήτον #εϊς άντιπαράΟεσιν τροπον 
τινα μέ τήν άγριότητα τών φυ?ικών αντικείμενων, με 
έπανέφερεν είς έμαυτόν.

Αί πρώται όμιλίαι μας περιεστρεφοντο εις τήν ι 
στορίαν τής Μονής, άπό τήν άρχήν τής κτίσεως αύ
τής έως είς rj]v, τελευτάίαν κατάστασιν της, τάς προ- 

■' σόδους, τήν οιεύΟυνσίν , τής περιουσίας καί άλλα πε
ρίεργα, μέ τά όποΐ* έπεράσαμεν ίκανάς ώρας, εω* 
ου έτελείωσε καί ή τράπεζα, ήτις ήτο πολύ άφΟονο>- 
τέρα άπ’ ο,τι ήδυνάμην νά έλπίζώ εις τοσοΰτον άπό- 
κρημνον καί άπόκεντρον τόπον.

Δέν πιστεύω (είπον είς τον ηγούμενον) νά χαίρωσιν 
οί πατέρες μεταξύ τής κοινωνίας τοσαύτην έμπιστο- 
σύνην, ώστε νά ήμποροΰν ν’ άποτρέψωσιν έπικείμενα 
κακά,ή ν’ άποδώσωσιν ικανοποιήσεις είς ήδη πραχΟέν- 
τα'και τ?ύτου μ ή ύπάρχοντος,δέν ήξεύρω άν οένπρέ- 
πη νά νομίζωμεν ό'τι ό μοναστικός βίος δέν έχπληροΐ 
πλέον τόν ιερόν σκοπόν τής συστάσεως αύτοΰ.—  Μέ 
Οετεις είς τήν άνάγκην (λέγει μείδιών ό ηγούμενος) 
νά ύπερασπισθώ τό τάγμα μου, οτι δέν τρώγομεν 
άνωφελώς τόν άρτον τοΰ χριστιανοΰ, Δέν θέλω όμως 
έμβει είς λεπτομερείας καί διηγήσεις άνεκδότων περι
φερόμενων είς τά στόματα πολλών, έγώ θέλω σοΰ εί
πε? εν ανέκδοτον, τό όποιον έλαβε χώραν είς έμέ τόν 
ίδιον, καί άπ1 αύτό δύνασαι νά τραβήσης συμπεράσμα
τα περί τοΰ αντικειμένου τής ομιλίας μας. —  Θέλεις 
μεγάλως με εύχαριστήσει (ειπον πρός τόν ηγούμενον) 
έάν έπιστρέψω άπά τό μοναστήριον πλέον θεοφοβού
μενος παρ’ ό,τι ήμην όταν ήλθα· καί τό ταξείδιόν μου 
οέν Οελει άποβή χωρίς καρπόν,

ΙΙρό τινων χρόνων (ήρχισεν ό ηγούμενος τήν όιή- 
γησιν) ήμην έπιφορτΤσμένος άπορούς πατέρας τής 
Μονής νά περιελΟω τήν επαρχίαν τής ΦΟιώτιδος διά 
νά συνάξω τάς προσφερομένας είς τώ μοναστήριον δω
ρεάς τών κατοίκων. Ένύκτονεν ήδη όταν έπλησίαζα 
είς έν χωρίον, όπ?υ έμελλον. νά δια^ε^ω εκείνην τήν 
νύκτα.-Διαβαίνων δέ πλησίον τής έκκλησίας, οπού ήτον* 
καί νεκροταφεΐον, σκιαζόμενον άτ?ό τρεΐ; ούρ'ανομήκεις 
ορΰς, τών όποιων οί κλώνοι κατέπιπτον σχεδάν έως 
είς τήν γήν προσήλωσα είς αύτό τά βλέμματά 
μου. Αί αμυδραί άκτϊνες τής σελήνης } αί διαδε-



χθεΐσαι τάς τοϋ ήλιου, δύσαντος ήδη, διερχόμεναί 
ota τών κλάδων τών δένδρων, ή βαθύτατη γαλήνη, ή- 
τ ις  έπεκράτει κ α τ ’ έκείιην τήν ώραν, και ή παντελής 
της φύσεως ησυχία καί ήρεμία, ήτις  δέν διεκόπτετο 
είμή άπό τούς τριγμούς τών τριζωνίων, τών τετίγων 
τών θερινών νυκτών, δλα ταΰτα διήγειραν είς τήν 
φαντασίαν μου τήν εικόνα τής μελλουσης ησυχίας 
καί άναπαύσεως, καί άνελογιζόμην κατ’ έμαυτόν τήν 
ματαιότητα τοϋ ανθρωπίνου βίου, διά τόν όποιον έμ- 
βαίνομεν είς τόσας περιπλοκάς, καί τόσας φροντίδας. 
Έ νώ  δέ έπροχώρουν έχων τόν μέν νοΰν μου κυριευμέ- 
νον άπό τους άνωτέρω συλλογισμούς, τό δέ βλέμμα 
είς τήν μελαγχολικήν Οέσιν τοϋ νεκροταφείου,έξαίφνης 
άκούω κρότον είς τά μνήματα, προερχόμενον έκ της 
θραύσεως ξηρών κλωναρίων καί έκ τοΰ ήχου τών ξηρών 
καταγής κειμένων φύλλων,έξ ών διεκρίνετσ τό βήμα βα?ί- 
ζοντος άνΟρώπου· παρατηρήσας δέ μετά προσοχής, θεω
ρώ άνθρωπον ΐινά άποσυρόμενον πρός τά ενδότερα. 
Δέν ήμην χαρακτήρας ώστε νά πιστεύσω είς φαντά
σματα, ή βρυκολάκκο υς, ά λ λ ’ ή πρώτη ιδέα ήτ ις  ρ.οΰ 
έγεννήθη ήτο, μήπως λησταί τινες είσήλθον είς το νε- 
κροταφεΐον διά νά περιμείνωσιν έκεΐ έως νά εύρωσί 
καιρόν νά ένεργήβωσι ληστρικήν Ttva πραξιν είς τό 
χωρίον. Συλλογιζόμενος ομως καλήτερον, ότι τοιοϋτον 
τ ι  οέν ήμποροάσ» νά ύπαρξη είς τοπον, τοσοΰτον πλη
σίον εϊς τό χωρίον, καί είς ώραν όχι πολύ πρΌχωρη- 
μένην τής νυκτός, έ/.αβον τήν τόλμην, χωρίς νά δια- 
κόψω τήν πορείαν μου, νά φωνάξω πρός τό μέρος ό
που έφάνη ή θέα τοΰ άνΟρώπου. '« Ευλογημένε, όστις 
καί άν ήσαι, πλησίασε νά σέ έρωτήσωμεν. » Ενόσω έ-

STT/wrcjictcjCi? socoxa xotipov τον έν Tco χονχ γ ττ -  
ρίω νά [Λέ παρατηρητή καί άφ’ ο5 έφώναξα, έγνωρί- 
οθην ότι ημην μοναχός, ώστε ειδον πλησιάζον βραδέ
ως, άλ7χά μέ θάρρος, τό  άντικείμενον, τό όποιον έκί- 
νησε τήν προσοχήν μου- ήτον δέ τοΰτο ένδεδυμένον 
μαΰρα άπό κεφαλής μέχρι πόθων, καί πλησιάσαν μέ 
ήρώτησε π ζητώ. Έ κ  της φωνής έγνώρισα ότι ήτο 
γυνή· άπό δέ τάς προσβαλλουσας ς-ιγμιαίως είς τό πρό- 
σωπόν της ακτίνας, ειδον ότι ήτον αρκετά προχωρη
μένη κατά την ηλικίαν καί εις τ  ό πρόσωπον δέν έ- 
φαινετο, είμή δέρμα μόνον καί κόκκαλα· τοσοΰτον έ- 
φαίνετο ισχνή!— «Σκοπεύω νά μείνω άπόψε είς τό χ ω 
ρίον, (εΐπον πρός αύτήν) καί επιθυμώ νά οδηγηθώ είς 
τήν οικίαν ένός τών πλέον έλεημόνων καί φιλανθρώ- 
πω ν».— (c Έ άν εύχαριστήται ή πανοσ-ότης σου (εΐπεν ή 
μαυροφόρος αΰτη γυνή) ήμπορώ νά σας οδηγήσω είς 
την έδικήν μου οικίαν. Είναι μικρά, άλλ’ ελπίζω νά 
έχετε εις αύτήν δ λ ις  τάς άναπαύσεις.σχς. π Καλη- 
τεραν προσκλησιν οεν επεθυμουν άπ’ αύτήν, διά τοΰτο 
παρεοεχΟην αμέσως, καί ακολουθών αύτήν έφθασα μ ε τ ’ 
όλίγον εις τήν ο ι κ ι α κ ή ς ,  κειμένην όχι πολύ μακράν 
τοΰ νεκροταφείου.

I I  γυνή με ώοήγ-ησεν είς εν οίκημα χαμόγαιον μέν, 
άλλά καθαρόν, καί άφοϋ έστρωσε καί έκάθησα, μετέ- 
βη νά όοηγήση τ8ύς ύπηρέτας δ ιά ^ ν ά  τοποθετήσωσι 
τά  ζώα μου, καί νά έτοιμάση τροφήν. Μέν'ων κατ’ έ-*, 
μαυτόν έθαυμαζον πώς αύτη νά^ήνα: μόνη? διατί νά 
ήναι ένοεουμενη ούτως είς τά μαϋρα ; πώς εύρίσκετο 
είς τό νεκροταφεΐον', καί άποδίδων όλα ταϋτα είς ση
μαντικήν τινα λύπην, έσκεπτόμην νά τήν ανταμείψω



διά τήν φιλοξενίαν της μέ παρηγορίας καταλλήλους 
πρός τάς περιστάσεις της.

Τά δεΐπνον οέν έβράδυνε πολύ, άλλ’ έτοιμάσθη καί 
όγλίγωρα καί άνάλογον μέ τήν όρεξιν, ήτις ήτον αρ
κετά μεγάλη διά τήν οδοιπορίαν καί τον κόπον. Ά φοϋ 
δέ έΟεράπευσα πρώτον τήν ανάγκην ταύτην, ήρώ- 
τησα τήν γυναίκα πώς εύρισκεται μόνη, καί έάν δέν 
εχη οικογένειαν.— «"Α χ! πάτερ μου, (λέγει ή γυνή, καί 
οέρε; είς τά όμματα εν μανούλιον διά νά σπογίση τά 
ήδη ποταμηδάν ρέοντα δάκρυά της) δέν ήμην μόνη, εΐ- 
χον οικογένειαν αρκετήν. Ό  σύζυγός μου ήτον ίερεύς, 
καί είχον πέντε τέκνα, ά λ λ ’ ήδη έμεινα μόνη καί έρη
μος, δι άνα πίω μόνη δλην τήν πικρίαν τής στερή- 
σεως καί της λύπης. fH  θεία πρόνοια σέ άπέστειλεν 
άπόψε διά νά έπιφέρης μ'αν θεραπείαν είς τήν βαθέως 
πληγωμένων καρδίαν μου* διότι δέν άρκεΐ ή απώλεια 
τοΰ συζύγου κα; τών φιλτάτων μου, δέν μοΰ φθάνει ή 
έρήμωσις εΐς τήν οποίαν εύρίσκομαι, δέν ήμπορώ νά 
έχω ουδέ στιγμήν ψυχικής ήσυ/ίας· καί τό χε ιρότε
ρον δι’ έμέ είναι, ότι τά 'παρόντα δεινά μου μοΰ φαί
νονται μηδέν ώς πρός ό'σα μέ περιμένουν είς τό μέλ
λον » καί διεκόπη άπό τά οάκρυα.—  «ΤΙ μακροΟυμία 
καί εύσπλαγχνία τοϋ Κυρίου, (τής εΐπον εγώ) είναι πέ
λαγος  άνεξάντλητον· μή δειλίας λοιπόν, καί πίστευε 
ότι δύναται νά Ο^απεύση παντός είδους π ληγάς ,  άρκει 

'νά  έπικαλεσθή τ ι ς  έν καΟαρα καροία καί μετά "κατα- 
νύξεως τήν συγχώρησιν.— Θέλεις μέ συγχωρήσει, (ει- 
πεν ή γυνή μέ διακεκομμένων φωνήν) έάν σέ βαρύνω 
μέ τήν διήγησιν λυπηρών περιστατικών άλλά πολλούς 
χρόνους έχουν ταύτα καταπλακωμένην τήν καρδίαν

μου, χωρίς νά δυνηΟώ ποτέ νά· ελαφρωθώ· και κινδυ
νεύω νά κατ-αστρσφώ καί έγώ. Δέν μέ λυπεϊ ή στέρη. 
σις τής ζω^ς* τοιαύτη ζωή, όποια ή έδική μου, είναι 
βάρος καί όχι εύχαρίστησις· άλλά δέν ήμπορώ νά εύ- 
ρεΟώ πρό τής τελευταίας στιγμής τοΰ θανάτου εΐς τήν 
ηρεμίαν καί γαλήνην τής ψυχής, τήν όποιαν αισθάνε
ται ό αγαθός, όστις εύρισκόμενος εΐς τήν πύλην τοΰ 
θανάτου κάμνει καθ’ εαυτόν τόν λογαριασμόν τών 
πράξεων τής ζωής του, καί εύρίσκει αιτίας νά εύχα- 
ριστηθή διά τάς αγαθοεργίας του, καί ουτω κρούει μέ 
θάρρος τήν θύραν, καί εισέρχεται είς τήν άλλην ζωήν* 
Ε υτυχής έάν ήδυνάμην νά εύρεθώ εΐς τοιαύτην κατά- 
στασίν, καί νά κλείσω εύχαρίστως τά όμματα, τά ό
ποια ούδέν εύχάριστον άντικείμενον έχουσιν έπί τής 
γη ς ,  καί δέν χρησιμεύουν εΐμή ώς πηγαί δακρύ
ων, άενάως χυνομένων άπό αύτά , χω ρίς  ελπ ίδα ,  
νά λάβωσι ποτέ άλλον σχηματισμόν παρά τόν τή ς  
λύπης η.

Ό  γοερός τόνος τής φωνής, καί ή ζωηρότης τή ς  
λύπης, δι’ ών έξέφραζεν ή άθλια αύτη γυνή τήν δυ
στυχίαν της μέ έκίνηοαν είς συναίσθη’σιν 7\ύπης, ώστε 
παρ’ όλίγον νά δακρύσω /α ί  ό ίδιύς.— « ”Ε χε  πάντοτε 
τήν έλπίδα σου είς τόν Θεόν τοΰ ελέους, (τής εϊπον έν 
κατανύξει) καί αύτός δύναται νά έπιφέρϊ] -θεραπείαν 
καί είς τάς πλέο^ άνιάτους φαινομένας π ληγά ς .— Σύ 
μόνος, πανοσιώτατε, (είπεν ή γυνή μέ ταπείνωσιν έν-Α 
ταυτώ, καί κατάνυξιν) είσαι άγγεΛος άπασταλμένος 
παρά τοΰ ΘεΛ τοΰ έλέους, καί είς τάς συμβουλάς 
καί τήν συνδρομήν σου έλπίζω θεραπείαν τών δεινών 
μου, άν ετι είναι δυνατή »· καί καθίσασα όλίγον άνα-



παύτικώτερα, διότι έως τότε έμενε γονατιστή, ήρχισε 
τήν έξης διήγησιν.

« Ό  σύζυγός μου ήτον ιερεύς* οέν είχε μεγάλην 
περιουσίαν, άλλά καλλιεργών μόνος του τά κτήματά 
του, καί ωφελούμενος και άπό τούς κατοίκους, οιτινες 
τοϋ έχορήγουν δωρεάς τινάς διά τάς όποιας έτέλει ύπέρ 
αυτών ιεροπραξίας, οΐκονόμει όλα του τά έξοδα, ώστε 
νά ζή πτω χικά  μέν καί μέτρια, ά λλ’ έν άνέσει, καί 
χω ρίς  ελλειψιν ούδενός τών άπαραιτήτως αναγκαίων».

« Ειχον ήδη πέντε τέκνα, όταν ήρχησεν ή έπανά- 
στασις. fI I  πατρίς μας οέν άντέσχεν έπί πολύ είς 
τήν όρμήν τών ’Οθωμανών πο λ λά  χωρία α ίχμαλωτί- 
σθησαν καί τά λοιπά έσκορπίσθ ησαν πρός τά όρη διά 
νά άποφύγωσι τόν θάνατον καί τήν αιχμαλωσίαν. Αυ
τή καί μόνη έπαρουσιάζετο σωτηρίας έλπ ίς ,  καί αύτήν 
ένηγκαλίσθημεν καί ήμεΐς. Χρήματα δέν ειχομεν, ούτε 
πολύτιμα πράγματα, έ/.τός μικρών τινων ασημικών* 
ό σύζυγός μου Λαβών μίαν πήραν είς τόν ώμον, καε 
ούω τέκνα άπό τάς χεΐρας, έκίνησαν είς φυγήν, κα'· 
έγώ τον ήκολούθουν έχουσα είς τάς άγκάλας τό μ ι- 
κρότ:ρον τών τέκνων μου, ένός Λ'ρίπου έτους ήλικίας, 
φορτωθεί®α όλίγον άλευρον,* καί όσα έκ τών ενδυμά
των ήδυνάμην νά σηκώσω, καί Οέσασα τά δύω μεγα- 
λήτερα τών τέκνων μου μεταξύ έμοϋ καί τοϋ συζύγου 
μου, ούτως έπορέυόμην με βίαν π^ός τό όρος μετά 
τοϋ συζύγου μου, μή δυνάμενοι άπό τόν φόβον ούδέ νά 
κλαύσωμεν' διά τήν  ίλεεινήν θέσιν μας· διότι έρχόμε- 
νοι άλλοι κατόπιν ή μ ώ ν  άνήγγελον ότι έπλησίαζον οί. 
’Οθωμανοί καταδιώκοντες ήμας· κ“αί πραγματικώ ς με
τά έν τέταρτον τής ώρα; ε οομεν τό πΰρ ν’ άναλάμψη

είς τάς οικίας τοΰ χωρίου μάς πυρπολουμένας παρά 
τ ώ ν ’Οθωμανών ».

« Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον προοδεύοντες άνέ^ημεν 
εως εις τήν κορυφήν τοϋ όρους, όπου εύρόντες καί 
άλλους καθημένους,'άπεφασίσαμεν, καί ήμεΐς νά διανυ- 
κτερεύσωμεν. Ά λ λ ’ ήτο δυνατόν νά ύπνώσωμεν χ ω 
ρίς σκεπάσματα,, ένώ τήν νύκτα τό ψύχος γίνεται έπί 
τών κορυφών τών όρέων διαπεραστικώτατον καί δριμύ- 
τατον; Έ χλέςαμεν ενα τόπον κατάφυτον άπό θάμνους, 
καί έβάλαμεν κατά σειράν τά τέκνα μας,ό δέ σύζυγός 
μου κ’ έγώ έπλαγιάσαμεν είς τά δύω άκρα διά νά τά 
προφυλάττωμεν άπό τό λεπτόν καί ψυχρόν τής νυκτός 
άπόγαιον. Ποτέ μεγαλήτερα νύξ δέν έφάνη είς έμέ, 
καί ποτέ δέν έπεθύμησα περισσότερον τάς άκτίνας τοϋ 
ήλιου, ώς έκείνην τήν φοράν. Μόλις δέ έφάνη ό ή 
λιος είς τόν ορίζοντα, καί άνεχωρήσαμεν έκεΐθεν οιευ- 
Ουνόμενοι πρός τά Κράββαρα, όπου ήλπίζομεν ότι ήμ- 
πορούσαμεν νά είμεθα έκτός κινδύνου διά τό δύσβατον 
τοΰ τόπου ».

α ’Α λλά πριν ετι φθασωμεν είς τό πρώτον χωρίον, 
παρουσιάζονται καθ’ ''6’οόν πέντε ένοπλοι, οιτινες ζη- 
τοϋντες δήθεν τροφήν άπό*τόν σύζυγόν μου, τοΰ αρ
πάζουν τήν πήραν άπό τόν ώμον, , καί άφοΰ ήρπασαν 
τήν μόνην έλπίόα τής σωτηρίας μας, τά ολίγα άση- 
μικά, τά όποΐα δΐεσώσαμεν, έξετίναξαν καί τό έδικόν 
μου φορτίον, καί λαβόντες καί άπό αύτό ό,τι τούς ή-·» 
ρεσεν, άνεχώρησαν είς τά πλάγια  της όδοΰ. Ή  λή- 
στευσις αύτη μας έρριψεν είς απελπισ ίαν  διότι έντός 
ολίγου δέν εΐχαμεν ’πλέον ούτε άλευρον, ούτε χρήμα
τα Οιά νά προμηθίυθώ’ΐεν. Ύστερον άπό όλίγον στιγ-
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μών σκέψιν ένεΟαρρύνΟη ό σύζυγός μου (βεβαίως άπό 
τήν προς Θεόν ελπίδα), καί μας παρεκίνει νά σπεύδω- 
μεν διά νά μεταβώμεν είς τήν Πελοπόννησον διότι ώς 
ελεγεν, είς κάνέν μέρος τής στερεά; οέν δυνάμεθα νά 
εχωμεν πλέον ασφάλειαν ·.

«Ούτω βαδίζοντες, καί τροφοδοτούμενοι άπό τούς 
κατοίκους, άφ’ ών διεβαίνομεν, έφΟάσαμεν είς Γαλαξί- 
otov, δπου έπιβάντες είς μικρόν πλοιάριον διαβιβάσθη- 
μεν είς Λουτράκι, δόντες διά ναύλον δ,τι εύχαριστήΟη 
ο πλοίαρχος νά δεχΟή άπό τό έδικόν μου φορτίον. 
Έκεΐθεν άπεφασίσαμεν νά μεταβώμεν είς ’Ά ργος, δπου 
ήκούαμεν δτί υπήρχαν τΐν>ές συμπατριώται ήμών διά 
νά λάβωμεν συνδρομήν παρ’ αύτών διά τήν άποκατά- 
στασίν μας.

s ΈφΟάσαμεν πρός τό έσπέρας είς εν χωρίον, τοΰ 
οποίου κατ’ έκείνας τάς ημέρας ειχεν άποΟάνει ό εφη
μέριος. Ό  οικοδεσπότης, δςτις μας έοέχθη είς τήν οι
κίαν του διά νά„ περάσωμεν τήν νύκτα, μαΟών τήν ά- 
θλίαν κατάστασιν ήμών, μάς έπρότεινεν, άν Οέλωμεν, 
νά μείνωμεν είς τό χωρίον δεχόμενοι τήν εφημερίαν. 
Ό  σύζυγός μου μή γνωρίζων, « ί ήδύνατο είς ’Άργος 
νά έλπίση καλητέραν τύχην| άπεφάσίσε κ’ έδέχΟη τήν 
εφημερίαν τοΰ χωρίου, καθ’ άς συμφωνίας τοΰ έποότει- 
ναν οί κά·:οικοι ».

« Μάς εδωκαν κατοικίαν άλλά στερούμενοι παντός 
,αναγκαίου, καί μή εχοντες μέσα νά προμηΟευθώμεν, 
κατεφεύγομεν είς το&ν κατοίκους, καί πρό πάντων είς 
τόν πρώτον, δστις μάς έ φ ι λ  ο ξ έ ν ηV ε, καί ό όποιος ήτο 
καί ό προθυμότερος είς τό νά μάς·· χορηγη πάντοτε καί 
ευχαρίστως πάσαν συνδρομήν, ώστέ π?νειότερον έβοη-
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ΟούμεΟα παρ αύτιΰ, ή παρ’ όλων τών λοιπών χω 
ρικών ».

« Μίαν ημέραν, ή :ις είθε νά μήν ειχεν εύρηΟή, τά 
δύω μεγαλήτερα τέκνα μου έπήγαν διά ξύλα. Ένώ 
δέ έκοπτον καί έτοίμαζον ταΰτα, βλέπουσιν είς τό άυ- 
τικρυ μέρος τοΰ βουνοϋ τόν χωρικόν, δςτις,ώ ς άνωτέ
ρω εϊπον, ρ,ας έφιλοξένησε κατά πρώτον, καί μας είχε 
τοσοΰτον υποχρεωμένους· επαρατήρησαν δέ δτι είσήλ- 
Οεν είς εν σπήλαιον, δπου διέμεινεν όλίγην ώραν, κα; 
έπειτα έξελΟών άνεχώρησε πρός τό χωρίον, χωρίς νά 
προμηΟευΟή ξύλα, χωρίς νά εχη πλησίον ποίμνιον, καί 
χωρίς νά φαίνεται κάμμία προφανής αιτία, διά τ /jv ό 
ποιαν έπήγεν ό χωρικός είς αύτό τό μέρος, καί ει- 
σήλΟεν είς τό σπήλαιον ».

« Ά πό  τοιούτους συλλογισμούς κινούμενος ό μεγα- 
λήτερος τών υιών μου, λέγει πρός τόν άδελφόν του 
κ Δέν πηγαίνομεν νά ίοώμεν τί ήθελεν αύτός ό άν
θρωπος εις τά σπήλαιον ; Ή μεΐς έχομav καιρόν νά ύ- 
πάγωμεν κ’ έκεΐ, καί νά φέρωμεν καί είς τό χωρίον 
ενωρίς τά ξύλα. ΙΙαρεδέχΟ/] καί ό μικρότερος τήν 
πρότασιν, και έπή'^ίν άμέσως. Παρατηροΰντες δέ 
τά βήματα και τά μερη τοΰ σπηλαίου, τά όποΐα έπε- 
σκεφθη ό χωρικός,βλέπουσιν εις j£v με'ρος τό χώμα 
ως νεοσκαμμένον, καί σκάψαντες όλίγον, εύρίσκοασιν 
εν άγκεΐον γεμάίον φ \  ω ρ ί α, τό^τ^οΐον ελαβον άμί- 
σως, -καί άφοΰ έξωμάλυναν τόν τόπον ώς ήτον πρότε·» 
ρον,άνεχώρησαν μέ προφύλαξιν "άΐιό τό σπήλάιον,καί λ α 
βόντες τά ξύλα έπέστρεψαν είς τήν οικίαν μας />.

« Ά μ α  ήλθαν, π'αρέδωκαν είς έμέ . τό άγκεΐον μέ 
τά χρήματα, καί μοΰ είπαν όλην τήν ιστορίαν τό δέ



εσπέρας, ό'ταν έκοιμήΟησαν τά  μικρότερα παιδία, χα ί 

προέβη άρχετά ή νύξ, έ γώ  άνέφερα είς του σύζυγον 
τά  γεγονότα , καί εφερον εμπρός του τό άγκειον μέ 
τά  ολω ρία, τό ήνοιξα καί τό έκένωσα κ α :ά  γ η ς .  

Ε νθυμούμαι καί τώρα άκόμη τήν ζωηράν έντύπωσιν, 
τήν όποιαν έπροξένησαν είς τόν σύζυγόνμου τά  φλω - 
ρία, σωρευμένα έμπροσθεν του· ά λ λ 1 άφοΰ ηχούσε τήν 
διήγησιν τών υιών μ α ς ,  καί έσκέφθη ώριμότεοον, ή 

τύψ ις  τοΰ συνειδότος διά τήν αξιόποινον ταύτην πρά- 
ξιν ύπερ ίσχυσεν  ήρχισε νά έπιπλήττν] τά  τέχνα του, 
διά τ ί  νά έπιχε'ρήσωσι τοιαύτην π ρ α ξ ι ν  ά λ λ ’ έγώ  κ α τ ’ 

ά ρ χά ς  μέν έοικαιολόγουν άπ7>.ώς τά παιδία , ώ ς  περιερ-
'  '  « ι  ~  r/ Λ  ̂ β” \ ^

γε ια  φερομενα προεοησαν εως αυτου· οταν οε ειοα, οτι 
έπέμενε νά προσκαλέσωμεν τό πρω'ί τόν χωρικόν, νά 
τοΰ τά  δώσωμεν, καί νά τοΰ ζητήσωμεν συγγνώμην, 
έχασα πλέον τήν υπομονήν, καί μ ’ ένα τόνον άγανα- 
κτήσεως ένταυτώ καί επιμονής— «Δέν σκέπτεσαι διό
λου ορθά, δέσποτα, (λέγω  πρός τόν σύζυγόν μου). rO 
Θεός μάς στέλει εν μέσον σωτηρίας, καί ήμεΐς  νά τό 
άποβάλωμεν ασ τόχα σ τα ; Δέν βλέπεις  ότι είμεθα γ υ 
μνοί, ότι πλησιάζει ό χε ιμώ ν, κ ί ί ,  άνευ ενδυμάτων καί 
σκεπνσμάτων, μέλλομεν ν’ άτοθάνωμεν άπό τό ψύχος; 

Δέν βλέπεις ποια ά * ρ ί β ε ι α έπικρατεΐ είς τό ψωμιον ; 
Εάν δέν "μας φθάνουν τά  είσ5θήματα τή ς  εφημερίας, 

η έάν μάς άποβά\ουν άπό έδώ, δέν στοχάζεσαι ότι Οά 
•■αποθάνωμέν τής  πείνας ; "Επειτα ποιον κακόν κ·άμνο- 

μεν ; ΜεταχειριζόμεΟα°, διά νά ζήσωμεν ήμε ΐς  καί τά  
τέκνα μας , τά  χρ ή μ α τα  εκείνα,* τά όποΐα δέν ήσαν 
τ ή ς  πρώτης ανάγκης είς εκείνοι, όστις τά  έκρυψε. 
Τέλος πάντων άς μεταχειρισθώμεν μέρος αυτών οιά

νά περάσωμεν τον δυστυχή τοΰτον καιρόν, καί όταν 

άναζητήτη ό χω ρ ικός  τά  χρ ή μ α τα ,  τοΰ τά έπιστρέφο- 
μεν, άντικαθιστώντες καί όσα ήθέλομεν μεταχείρισθή. » 

Ό  σύζυγός μ^υ νίσΟάνετο βαθυτάτην λύπην διά τούς 
λόγους  μου τούτους , ή λ λ α ξε  διαφόρους όψεις, ά λ λ ’ 

ήτον αδυνάτου χαρκκτήρος , καί όταν είδε καί τά  τ έ 
κνα συμφωνοΰντα μά7Λον μέ έμέ, άπελπισθείς  τοΰ νά 
μας μ εταβάλη τήν γνώ μ η ν— « Ά κ ο υσ α ι ,  Εύα (ειπε πρός 

έμέ). Τήν ξένην περιουσίαν κάνέν δικαίωμα δέν έ χ ο 
μεν ήμεΐς διά νά τήν μεταχειρίσθώμεν, καί άν ήναι 

π ερ ιτ τή  είς τόν κύριόν τη ς .  ’Εάν είμεθα π τω χ ο ί  καί 
ενδεείς, ό Θεός τοΰ έλέους, όστις καί έως έδώ μάς διέ

σωσε, δύναται νά μάς διατηρήση καί τοΰ λοιποΰ. Τ ό  
δ ικαιολόγημα ότι ήμ,ποροΰμεν ένα καιρόν νά τά  ά π ο -  
όώσωμεν, δέν πρέπει νά τά θέωρήσωμεν, ώς ισχυρόν. 
Ό τ α ν  κανείς κάμη άρχήν νά μεταχείρισθή τό  ξένον 
ώ ς  έόικόν του, δεν φροντίζει π7*έον διά τήν  άντικατά-  
στασιν. Άλ7>ά καί άν ύποθέσωμεν ότι· θέ?%ει 7νάβει αύ
τήν  τήν προθυμίαν, έγαι ά ρ ά γ ε  πάντοτε  εύκο7.α τ ά  
μεσα τή ς  άντικαταστάσεω ς; Έ γ ώ  προβ7νέπω άπό τοΰ- 

οεοτ ι  έμβηκαμεν είς'Μήν αμαρτίαν έως είς τόν 7.αιμόν 
καί τρεμει άπό τοΰδε ή καροία μου πώ ς θέλομεν δώ
σει μίαν ημέραν 7>όγον είς τόν φοβερόν κριτήν ». Καί 
ταΰτα  είπών άπεσύρθη ολίγον καί σκεπασθείς έπεσε νά 
κοιμηΟή. Έ γ ώ  δε μετρήσασα τ ά  χ ο ^ ^ α τ α  όμοΰ μέ τά  
παιδία μου,έκοάτησα διά χρήσιν οσα έξ αύτών ήσαν συ» 
νειθέστερα είς κυκλοφορίαν καί 3έν έδιδαν ύ*οψίαν έξο- 
δευόμενα άπό ή μ α ς /  καί τά /νοιπά τ ά  έ χ ω ϊα  είς τήν 
γην  εΐς μέρος γ ν ω ίτ ό ν  μόνον είς έμέ καί τόν μ εγα -  
γαλήτερον τώ ν υιών μου. »



« Μετά εξ μήνας έπήγεν ό χωρικός εις τό σπήλαι- 
ον δία νά εύγάλη τά χρήματά του. Ά λ λ ’ οποία έστά- 
θη ή άπορία του νά μήν τά εύρη! Ή  λύπη του ύπήρξε 
μεγίστη, άλλά  καί τ ί  ήδύνατο νά κάμη, όταν κάνέν 
διδόμενον δεν είχε νά ύποπτεύση διά κανένα τίποτε ; 
Κατέφυγε λοιπόν εις τά θρησκευτικά μέσα· καί οιευ- 
θυνθείς είς τόν σύζυγόν μου, τοϋ έπρότεινε νά όμιλή- 
ση έπ’ εκκλησίας, έάν τις εύρήκε τά χρήματα, νά τά 
2ώση πνευματικώ τώ τρόπω, καί εύχαρίστως ύπεσχέ- 
θη νά δώση καί μίαν εύλογον αμοιβήν. Ό  σύζυγός 
μου μ ’ έπρότεινε τήν εσπέραν εκείνην νά δώσωμεν 
τά χρήματα, ώς δήθεν παραδοθέντα ά π ’ άλλον είς αύ 
τόν, κα; όσα λείπουν νά εϊπωμεν ότι τά εκράτησε οι’ 
άμοιβήν όστις τάευρε.— «Καλά έστοχάοθης αύτό (λέ
γω  μέ αύθάδειαν είς τόν σύζυγόν μου), ά λ λ ’ άν, άαοΰ 
λαβη τά χρήματα, ζητήση καί τά έλλείποντα ·, Ά ν  
σέ βιάση δίά τής έξουσίας νά μαρτυρήσης- ποιος τά έ
κλεψε ·, Ά ν  είπη οτι τό ποσόν ήτο οιπλάσιον καί τρ ι
πλάσιον, καί σέ παρα δώση καί σέ καί τά  τέκνα ρ.ας 
είς τήν έξουσίαν και σάς ξυλίσουν κα: σάς φυλακίσουν, 
ποιον μέσον διορθώσεως εύοίσκει^είς ολα αύτά ; » Μέ 
τούς λόγους τούτους άπέτρ^ψα τόν σύζυγόν μου άπό 
τόν όποιον είχε συλλάβει αγαθόν σκοπόν· διότι δέν 
ειχε δύναμινχαρακτήρος διά νά έπιμεινη περισσότερον.»

« Ά λ λ ’ όταν μετά τινας ημέρας ό «χωρικός έπρότει- 
^εν είς τόν σύζυγόν μου ότι άφοΰ κάνεις δέν όψ,ο7.ό- 
γησέ τι π&ρί τών χρημάτων, είναι άνάγκη νά άφορίση 
τόν κλέπτην τρεις κατά συνέχειαν κυριακάς, ό σύζυ
γός  μου έπέπεσεν είς έμέ μέ έπιμονήν μεγίστην ο:ά 
νά δώσωμεν τά χρήματα- καί όταν έγώ τοΰ έκαμνα

παρατηρήσεις, ώς καί τρότερ'ον, μοΰ λέγει μέ άγανά- 
κτησιν.—  « Έ γ ώ  Οά λάβω τά χρήματα^ Οά τά ύπάγω 
μόνος μου εις τήν οικίαν του, Οά τά δώσω, καί δι’ όσα 
λείπουν Οά πέσω είς τούς πόδας του νά τοΰ ζητήσω 
συγχώρησιν. Ά ν  δέν πεισΟή νά τά χαρίση, θέλω τοϋ 
δώσει ομόλογον, καί θέλω -δουλεύσει έως νά τόν εξο
φλήσω ». Ά λ λ 1 έγώ ούδ’ είς ταΰτα δέν έπείσθην, έ- 
πιμένουσα είς τά έδικά μου δικαιολογήματα. Έ λπίζω ν 
ό σύζυγός μου νά μέ μεταπείση, έπρότεινεν είς τόν 
χωρικόν νά μακρύνωσιν άκόμη τόν άφορισμόν καί τώ  
όντι τόν έμάκρυνε τρεις κατά συνέχειαν κυριακάς. 
Ά λ λ ά  τελευταΐον έπέμεινεν ό χωρικός, καί ήρχισε νά 
κατακρίνη τόν σύζυγόν μου, διότι τόσον βραδύνει. ’Έ 
μελλε λοιπόν άφεύκτως τήν πρώτην κυριακήν νά κά
μη τόν άφορισμόν οθεν τό σάββατον τό εσπέρας έ· 
πανέλαβε πρός έμέ όλας τάς παρατηρήσεις του, καί 
μοΰ άπέτεινε θερμάς παρακλήσεις, ά λ λ ’ έγώ έπέμενον. 
Ά γανακτήσας τέλος πάντων μέ έξυλοφόρτωσε, καί 
πολύ δυνατά, ένώ ποτέ άλλοτε, μέχρι τής στιγμής 
εκείνης, ούδέ λόγον σκληρόν δέν είχεν είπει πρός έμέ. 
Ά λ λ ’ έγώ καί ούτώΐ;* εξακολούθησα νά επιμένω. Εύ- 
ρέθη λοιπόν είς τήν ανάγκην νά ’άφορίση τήν κυρ:α- 
κήν ταύτην, καί άλλας δύω κατά σ,υνέχειαν κυριακάς ».

« Μετά την φιλονεικίαν ταύτην πάντοτε "μέν ό σύ
ζυγός μου έξέφρ&ζε δυσαρεσκείας, διότι δέν τόν ύπή- 
κουσ*, ά λλ ’ όχι πλέον μέ πικρίαν καί άγανάκτησιν* 
καί μάλιστα,όταν μετά τινα καιρόν συνέβ/j ύπερβολική 
πείνα, εΐς τήν όποιαν έβοηθήθημεν άρκετά διά τών 
χρημάτων τούτων, 'καί άνευ τούτων ήθέλαμεν κινδυ
νεύσει, δέν μοΰ άνέφερε πλέον τίποτε*.



« Μετά πολλά έτη άποκατασταθέντων τών πραγ
μάτων της πατρίδος μας, έπί Κυβερνήτου, άπεφασισα- 
μεν καί έπανήλθομεν είς τήν πατρίδα μας. Έ νώ  οε 
άποκατεστάθημεν καλώς· διότι έκτός'τών είρημένων 
χρημάτων είχομεν αποκτήσει καί άλλην ιδιαιτέραν κα- 
τάστασιν, καί έσ/.επτόμεθα ήδη περί άποκαταστά- 
σεως τών τέκνα, ν μας, έξαίφνης άσθενει ό πρώτος μου 
υίός καί αποθνήσκει^ καί είς ένός έτους διάστημα α
ποθνήσκουν άλλα δύω τών τέκνων μας· μου έμεινε 
δέ μία θυγάτηρ άκόμη καί είς υίός· άλλ’ ό σύζυγός 
μου δέν εϊ/ε πλέον τήν αύτήν ησυχίαν, είτε διότι άπέ- 
δωκε τόν θάνατον τών τέκνων μας είς τήν άποοτέρη- 
σιν τών ξένων χρημάτων, ε’ίτε διότι έπροχώρει είς τήν 
ήλικίαν καί έγοβεΐτο  μήν άποΟάνη, χωρίς νά ου- 
νηθή νά έπιφέρη κάμμίαν διόρθωσιν μετά τινας 
μήνας άσΟενήσας άπέΟανε καί αύτός. Ά λλά  μέλλων 
νά παραδώση τήν ψυχήν του, μ’ έκάλεσε πλησίον του, 
καί μέ παρακλητικόν ύφος μοΰ λέγει « Βλέπεις ότι.ά- 
ποΟνήσκω, πριν κάμωμεν κάμμίαν διόρθωσιν οιά τήν 
άποστέρησιν τών χρημάτων. Ποιον λόγον θέλω δώσε: 
είς τόν φοβερόν καί άδέκαστον«κριτήν*,» Έ γώ  συναι
σθανόμενη τό βάρος τής ένοχης μου, καί θέλων νά 
φέρω είς τόν άποθνήσκοντα σύζυγόν μου, κατά τήν τε 
λευταία-/ Ί  λύτην τοΰ θανάτου ώραν, τήν γαλήνην καί 
ηρεμίαν, τής οποίας εΐχεν άνάγκην, “έοωκα ύπόσχεσιν 
©τι θέλω υπάγει μόνη μου νά άποδώσω τά χρήματα 
είς τον κύριόν των ή “τούς κληρονόμους αύτοϋ, καί νά 
έξαετήσω τήν συγχώρησήν, καί έτι πλέον νά κάμω καί 
εις άλλους ευεργεσίας πρός έξάλειψιν πάσης κηλίοος 
ένεκα τής αξιοκατακρίτου ταύτης πράξεως. Παρηγο-
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ρηΟε-ς άπό τούς λόγους μου τούτους παρέδωκεν έν ει
ρήνη καί γαλήνη τό πνεΰμά του λ.

^  « Πως ουτε σύ, ουτε ό σύζυγός σου (εΐπον έγώ) 
οέν εξομ ολογή στε  τό άμάρτημα τοΰτο είς τινα πνευ
ματικόν, διά νά σάς συμβουλεύση άνάλογον τινα θερα
πείαν ; Κατά to  διάστημα της έπαναστάσεως (άπο- 
κρινεται αυτή) δέν ύπήρχον πνευματικοί, καί πολλοί 
εκ του κλήρου ειχον άπομακρυνθή άπό τόν θρησκευ
τικόν χαρακτήρα, τόν όποιον επρεπε νά φέρωσ:^. Έ άν  
δέ ποτε έρωτήσαμεν τινάς έκ τών τυχόντων ιερέων, 
ή πνευματικών, ούτοι μάς έλεγον ότι δυνάμεΟα νά έκ- 
πλύνωμεν τήν αμαρτίαν ήμών δίδοντες σαρανταλείτουρ- 
γα ,  καί βοηθήματα είς μ οναστήρ ι·  ά λ λ ’ ή θεραπεία 
αυτη εις ημάς δέν έφάνη έπιτυχής, μ ’ όλον ότι δέν έ- 
βάλαμεν ούδ’ αύτήν είς ένεργειαν. Ή  κατάστασις αυ
τή τοΰ κλήρου έξηκολουθησε νά μένη ή αύτή καί με
τά τήν άποκατάστασίν τών πραγμάτων, ώστε κάνεις 
των πνευματικών, είς όσους υπέβαλα’ τό άμάρτημα 
τούτο, δέν εγνώριζεν, ή δέν ήδυνήθη νά μεταχείρισθή 
λογους ικανούς νά με πείσωσι περί της θεραπείας αύ
τοΰ, καί περί τών μέσων,^ μέ τά ,όποια  ήδυνάμην νά 
φθάσω εις αύτήν- καί νά καθησυχάσω έντελώς τήν τα- 
ραττομένην συνείδησίν μου ».

, “ ΕΙναί άλ/;θές^ότι εκλινεν ή καρδία μου διά νά έπι- 
φέρω τήν οιόρθωσιν τοΰ ά δ ικ ή μ α τ ο ί^ ύ τ ο υ 1 ά λ λ ’ ε
πειδή 'είμεθα άπομεμακρυσμένοι άπό τό χωρίον, όπου' 
ύπηρχεν^ό κύριος τών χρημάτων,’ ή οι κληρονόμοι του, 
και έπειδή ήθελον νά άποκαταστήσω τήν θυγατέρα 
μου πρώτον, δέν έξετέλεσα τήν ύπόσχεσιν. Ά λ λ ’ ένώ 
ειχον ήδη τά  πάντα έτοιμα διά νά^ύπανορεύσω τήν
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θυγατέρα μου, άσΟενεϊ καϊ αΰτη, καί έντός οκτώ ή 
μερων αποθνήσκει. Ό  θάνατος αύτής, ώς καί ή προ- 
λαβοΰσα λύπη έπέφερον φΟίσιν είς τον μόνον έτι υιόν 
μου, καί στερούσα' καί αύτόν άφοΰ ειχεν ήδη τε
λειώσει τάς σπουδάς του, καί μας εδιδεν ελπίδας νά 
καθέξη ένα αρκετά καλόν τόπον μεταξύ των κατοί
κων τής πατρίδος μου ».

«Όλους τούτους ενταφίασα είς τό νεκροταφεΐον, είς 
τό όποιον μ ’ εύρες, καί λαμβάνω τήν μόνην ηδονήν, 
τήν όποιαν δύναμαι έτι νά αισθανθώ, νά μεταβαί
νω καθ’ εσπέραν είς τούς τάφους των, κειμένους ό
λους κατά σειράν, νά άνάπτω άπό μίαν λαμπάδα είς 
έκαστον, χαί νά δίαμένω έκεΐ κλαίουσα έως νά καη ή 
λαμπάς.  ’Επανέρχομαι δέ ί ίς  τήν άΟλίαν ταύτην κα
τοικίαν, όπου διαμένω μόνη καί έρημος, μοιρολογούσα 
ολην τήν νύκτα ώς οί νυκτικόρακες. Δέν φοβούμαι 
τόν θάνατον διότι ή ζωή δέν έχει ούδεμίαν τέρψιν, 
ή εύχαρίστησιν „ δι’ έμέ· ά λ λ ’ είμαι άνήσυχος, πολε- 
μουμένη άπο τήν τύψιν τοΰ συνειδότος, καί τυράννου- 
μένη άπό τήν μή έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεως, τήν ό
ποιαν έδωκα είς τόν σύζυγόν μο«*ν Μοΰ παρίσταται δέ 
πολλάκις είς τήν φ&ντασίαν' μου ώς νά μοΰ λέγη  τούς 
αύτούς λόγους, τούς οποίους άπέτεινε πρός έμέ κατά 
τάς τελευταίας στιγμάς τής ζωής αύτοΰ, καί ώς νά ά- 
γανακτή κατ’ έμοΰ». *'

,  Τοιαύτη ήτον ή διήγησίς τής δυστυχοΰς ταύτης 
γυναικός. ■ Ή  έντύπωσίς τήν όποιαν μ ’ επροξένησεν 
ήτο μεγίστη, καί ικανήν ώραν διέμενα σιωπών τέλος 
πάντων τής εϊπον. α Είναι τώ  όντ'. μεγίστη ή δυστυχία 
σου, καί ή κατάστασίς σου άΟλιεστάτη. Ά λ λ ά  καί

είς τό βάθος τής θαλάσσης άν βυΟισΟήτις, πάλίν πρέ
πει νά πρασπαΟήση διά νά σωθή* καί ή σωτηρία δέν 
βραδύνει νά έπέλΟη, όταν μέ συντριβήν καρδίας καί 
μέ μετάνοιαν έπ:καλεσθή τ ις  τήν Οείαν παντοδυναμίαν. 
Ένθαρ(5υνόμενος δέ άπό τήν Οείαν βοήθειαν, δεν πρέ
πει νά διστάση, άλλά νά έπιχειρήση μέ θάρρος. Κά
νεις τόπος δεν είναι τόσον μακράν, ώστε νά μήν δύνα- 
ται νά φθάση τις  μέ τήν Οείαν άντίληψιν, καί κάνέν 
επιχείρημα δέν μένει άτελεσφόρητον, όταν τ ις  τό έ- 
πιχειρίζεται, άναΟέτων είς τόν Ύψιστον τάς έλπίδας 
του. Σέ συμβουλεύω λοιπόν νά ύπάγης μόνη σου νά 
εύρης τόν χωρίχόν, καί νά τοΰ δώσης τά χρήματα* 
καί άν αύτός δέν ύπάρχη, νά τά δώσης είς τ?ύς κλη
ρονόμους του* άλλ’ άν τυχόν έξηλείφΟησαν όλοι οί 
κληρονόμοι τοΰ άδικηθέντος, τότε νά παραδώσης τά 
χρήματα είς κοινωφε?«έ; τι κατάστημα. Τοίαΰτα πρά- 
ξασα δύνασαι ν’ ανάπαυσης τήν συνείδησίν σου, ικανο
ποιούσα τόν άδικηΟέντα, καί έκ πληρούσα καί τάς πρός 
τόν σύζυγόν σου δοθείσας ύποσχέσεις ». Τήν παραγγε
λίαν ταύτ/jv δέν έβράδυνε διόλου νά έκπληρώση, ά λ λ ’ 
άμέσως τό πρωί τή^'έπομένης ημέρας, πριν έτι έγώ 
αναχωρήσω δί’ άλλο χωρίον, αυτή άνεχώρησε διά 
τήν ΓΙελοπόνησον· καί μετά καιρόν, έμαθον ότι καί αύ
τά τά χρήματα έδωκεν είς τόν κύριον αύτών, έτι ζών- 
τα, καί όλην τή'? περιουσίαν αύτής δ'ένειμεν είς βοη
θήματα. » η

Βλέπετε λοιπόν (έπρόσΟεσεν *ό ήγούμενδς άποτεί- 
νόμενος πρός έμέ) ότι ή διο'ρΟωσις ένός τοιούτου α
μαρτήματος δέν ήθελε γένει ίσως, έάν έγώ τυχών έκ 
περιστάσεως, δεν ήΟελον δώσει είς τήν γυναίκα τήν



συμβουλήν ταύτην, καί οέν ήθελον τήν ενθαρρύνει οιά 
τήν έκτέλεσιν. ΙΙόσον δέ πλειότερον ή γυνή αύτη ή
δύνατο νά ώφεληθή, έάν έξωμολογεΐτο τδ αμάρτημα 
αύτής είς πνευματικόν ικανόν, δστις ήθελε κατορθώ
σει νά πείση αύτήν νά κάμη τήν διόρθωσιν, πριν ί τ ι  

άπωλέση τά τέκνα καί τόν σύζυγον αύτής. Είναι πολύ 
πιθανόν, άν δχι δλοι, τούλάχιστον δμως ό ίερεύς, 
νά έγεινε θΰμα τής τύψεως τοΰ συνειδότος.

ΠΕΓΙ Τ11Σ ΛΑΡΝΛΚΟΣ ΤΟΥ ΚΎΨΕΛΟΥ.

Έ κ  τών σημαντικωτέρων σκευών τών έπιδειχθέντων 
είς τήν έν Λονδίνου εκθεσιν διά τήν καλλιτεχνίαν καί 
άρ ίστην  κατασκευήν αύτών, υπήρξαν ή αύστριακή κλί
νη (σελ. 15 καί άριθμός εικονογραφίας 1 1 U τής παρά 
τοΰ Κ, Στ. Ξένου έκθέ33ως) καί τοΰ άβακος τοΰ Κε- 
νιλγόρθου (σελ. 29 καί άριθ. 158 τής αύτής έκθέσεως). 
Τό μέν πρώτον,, κατασκευασθέν διά νά προσφερθή δώ- 
ρον άπό ήγεμόνος πρός ηγεμόνα μετά τήν είς τήν 
παγκόσμιον Ικθεσιν έπίδειξιν τής καλλ ιτεχν ίας αύτοΰ, 
μας δίδει αφορμήν νά συμπεράν^-μεν δτι κατεβλήθη 
διά τήν κατασκευήν &ύτοΰ καί τέχνη ένταυτώ καί π ο 
λυτέλεια, ήτοι παν δ,τι ήδύνατο νά συντελέση είς δσον 
ένεστι μεγαλητέραν άνύψωσιν τής δόξης τοΰ τεχνίτου 
καί τής φιλοκαλίας τοΰ προσφέροντυς ήγεμόνος· τό 
δεύτερον δέ, άν καί δέν εχη τήν συνδρομήν ήγεμόνος, 
διότι είναι-εργον προ* 'έπίδειξιν μόνον τής κατά τήν 
τέχνην ίκανότητος τοΰ κατασκευαστοΰ, ούχ’ ήττον δ 
μως δεικνύει ότι μεγ'άλη κατεβλήθη προσπάθεια διά νά 
κατασταθή τό σκεΰος τοΰτο θαυμαστόν διά τή·» καλλι-
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τεχνίαν του· ώς καί τώ όντι κατέστη τοιοΰτον, καί διά 
τήν τέχνην, καί διά τήν παράστασιν ολοκλήρου μυθι
στορήματος τοΰ Ούατελσκοτου, άπό τό όποιον έλαβε 
και τήν έπωνυμίαν του.

Άμφότερα τά σκεύη ταΰτα δύνανται νά θεωρηθώ- 
σιν ως οείγματα τής προοδου, τήν οποίαν έπί τή ς έ- 
νεστώσης έποχής έλαβεν ήξυλογλυφική τέχνη· άλλ’ ε- 
καμεν άρά γε αύτη τόσας προόδους, ώστε νά άμαυρώ- 
ση τάς αρχαίας έποχάς, ώς έγένετο ήδη έπί διαφόρων 
άλλων αντικειμένων ; "Ημείς νομίζομεν δχι· καί τήν 
ιδέαν μας στηρίζομεν είς τήν όποιαν θέλομεν εκθέσει 
παρατήρησιν έπί τής περιγραφής τής Λάρνακος τοΰ 
Κυψέλου, μόνου άρχαίου σκεύους, διαβιβασθέν τος είς 
τήν αιωνιότητα οιά τής περιγραφής τοΰ Παυσανία· δι- 
δ ι ΐ} αν και έκ πολλών τεμαχίων ιστορικών άποδεικνύ- 
ε .α ι το μεγεθος τής ποτυτελειας τών οικιακών σκευών 
τών αρχαίων, προερχομένης τόσον έκ τής ύλης, δσον 
καί έκ τής έπιδεξίου κατασκευής, δέν εύρισκεται δμως 
λεπτομερής περιγραφή ούδενός τοιούτου είδους αρι
στοτεχνήματος, καθ’ δσον ήμεΐς γνωρίζομεν.

Π  Αάρνας αύτη έγένετο, ή πρ9 τής έποχής όλίγον 
τοΰ Κυψέλου, τυράννου τής Κορίνθου, ή άκρ'ιβώς κατά 
την έποχήν αύτοΰ. Τό πρώτον εικάζεται έκ τών λε
γομένων δτι ό Κύψελος,βρέφος δν, έκρύβη έν τή Λάρ- 
νακι παρά τής μητρός αύτοΰ, δτε ένε^ήτουν αύτό οί 
άποστ'αλέντες νά τό φονευσωσι, τό δεύτερον συμπε-" 
ραίνεται έκ τοΰ δτι δ Κύψελος ένδέχεται νά κατε- 
σκεύασε τήν Λάρνακα είς άνάμνησιν τοΰ θαύματος τής 
σωτηρίας του, καί νά ανέθεσαν αύτήν είς τούς θεούς 
ένεκεν ευγνωμοσύνης.



Έ άν  ύποΟέσωμεν ότι τό  σκεύος τοΰτο κατεσκευά- 
σΟη έξ ύπαρχής οιά νά προσφερθή δώρον εϊς τούς θεούς 
άπό ηγεμόνα, οποίος ύπηρξεν ό Κύψελος, δυναμεθα 
νά συμπεράνωμεν ότι κατεβλήθη δι’ αύτό φροντίς διά 
νά κατασκευασθή αρμόδιον καί τοϋ Θεοϋ, πρός ον ποο- 
σεφέρετο, καί τοϋ ήγεμόνος, όστις τό προσεφερεν. 
Ά λ λ ’ άν ύποΟέσωμεν ότι τοϋτο ήτο σκεϋος είς οικίαν 
ιδιωτικήν, είτε πρός χρήσιν, είτε καί πρός καλλω πι
σμόν αύτής, καί μολαταϋτα έΟεωρήΟη άξιον νά προσ- 
φερθή είς τούς θεούς, καί νά έκτεθή είς ναόν,δπου συ- 
νέρρεεν άφ’ όλης τής Ε λλάδος πλήθος θεατών, όποια 
ύπήρχεν ή Ί ί λ ι ς ,  διά τήν έν αύτή τελουμένην πανήγυ- 
ριν τών ’Ολυμπίων,πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι ή ξυ
λογλυφ ική, καί ή τέχνη τής κατασκευής τοιούτων 
σκευών, ειχε φθάσει είς ύψηλότατον βαθμόν καλλιτε
χνίας, καί μάλιστα όταν είς ταϋτα προσΟεσωμεν 
ότι, μετά πολλάς γενεάς ύστερον , ήξίωσεν αύτό 
περιγραφής λεπτομερούς ιστορικός, όποιος ό ΙΙαυ- 
σανίας.

Έ κ  τών σκέψεων τούτων όρμώμενοι προβαινομεν 
είς τό νά είπωμεν, έτι αί ν,^ώτεραι γενεαί ύπερτεροϋν 
τάς άρχαίας είς πολλάς νέας εφευρέσεις· καθ’ όσον 
όμως άφορα διαφόρ’ους τέχνας, έν αις καί ή ξυλογ'λυ- 
φία, δεν έφΟασαν άκόμη τήν αρχαίας. Πρός ένίσχυ- 
σιν τής ιδέας τοίύΐης θέλομεν έκΟέσει λεπτομερώς τήν 
περιγραφήν τοϋ σκεύους τούτου, 0εωρηθέντος Οαυμα- 
σίου, καί παραδοθέντος είς τήν αιωνιότητα διά τής πε
ριγραφής τοϋ Ιίαυσανίου. 0

Ουτε τό μέγεθος ούτε τό σχήμα τοΰ σκεύους τού
του άναφερεται· λέγεται δέ μόνον ότι ήτον έκ κέδρου

και ότι ήσαν διηρημενα τά έπν αύτώ έξεικο»ούμενα είς 
πέντε μέρη διαζρινόμενα άπ’ άλλήλων.

Καί τό μέν πρώτον μέρος είχε τόν Πέλοπα έφ’ άρ
ματος, φεύγοντα μετά τη ς  Ίπποδαμείας· οί δέ σύρον- 
τες  τό όχημα τούτου ίπποι ήσαν πτερωτοί. Κατόπιν 
ήρχετο ό Οίνόμαος διώ/.ων τόν Πέλοπα μέ όχημα συ- 
ρόμενον άπό δύω ΐππους. ΆκολούΟως έφαίνετο ό οί
κος τοΰ Άμφιαράου, όπου γυνή τ ις  έκράτει τόν Ά μ -  
φίλοχον, νήπιον όντα, έμπροσθεν δέ τής οικίας ιστατο 
ή Έριφίλη κρατοΰσα είς χε ΐρας τόν όρμον (περιδέρ- 
ραιον) καί πλησίον αύτής ήσαν αί θυγατέρες της Ευ
ρυδίκη καί Δημώνασσα καί ό Ά λκ μ α ίω ν  γυμνός. Έ 
πειτα παρίστατο τό όχημα τοϋ Άμφιαράου έπί τοϋ 
όποιου ιστατο ό ηνίοχος Βάτων κρατών τάς τνι'ας διά 
τής μιας χειρός καί λόγχην  διά τής έτέρας, ό δέ ’> μ - 
φιάραος έφαίνετο ώς άναβαίνων είς τό όχημα,διότι τόν 
ένα πόοα εΐχεν έπί τοϋ ό χρήματος, καί τόν έτερον έπί 
τής γης· Παρίστατο ο£ ώς βλέπω ν αγρίως πρός τήν 
Έριφίλην, καί έχων γυμνόν τό ξίφος εις τήν χεΐρα. 
Ακολούθως παρίστατο ό αγών τοΰ Πελίου, καθ’ δν ή- 
γωνίζοντο οί Άργον&Βται, καΟημένου τοϋ Ή ρακλέους 
έπί θρόνου ώς αγωνοθέτου. ’Όπισθεν τοϋ Ήρακλέους 
έφαίνετο γυνή αύλοΰσα μέ φρυγίου,ς αυλούς. Ή γ ω ν ί -  
^,οντο δέ μέ οχήματα,συρόμενα άπό δύω ΓπΛους,ό Π ί- 
σος τοΰ Περιήρους, ό Αστερίων το ^ Κ ο μ ή τ ο υ ,  ό 11ο- 
λυδεύκης, ό Ά δ μ η το ς ,  καί ό Εύφημος τοΰ Ποσειδώ- 
νος, όςτις έφαίνετο νικητής. Ε ίς  τήν πάλην ήγωνί- 
ζοντο ό Πηλεύς κ α ί 'ό  Ίάσων, χωρίς νά ύπερισχύση 
κάνεις έξ αύτών. Ό  Εύρυβώτας ήγωνίζετο είς τόν δ ί
σκον, ό δέ Μελανιών, ΙΝίεοσθεύς, Φα7»αρεύς, Α ργε ίος



καί ’Ίφικλος ήγωνίζοντσ είς τό σ-τάοιον, καί ό τελευ
ταίος έφαίνετο νικητής στεφανούμενος άπό τόν ’Ά κ α ν
θον. Γ0  Ίόλαος έφαίνετο ν ο η τ ή ς  είς τό άρμα. 'Γ -  
πηρχον καί θεαταί είς τόν άγώνα, μεταξύ τών όποιων 
διεκρίνοντο αί θυγατέρες τοΰ ΙΙελίου. Έφαίν^ντο καί 
τρίποδες κείμενο; κατά γης ,  διά νά χρησιμεύωσιν ώς 
βραβεία τών νικητών. Μετά τόν άγώνα τοΰτον έφαί
νετο 6 Η ρ α κ λ ή ς  ρίπτων τόξα κατά της ύδρας, ιστα- 
μένης πλησίον αύτοΰ της ΆΟηνάς. Μετά τοΰτον έ- 
φαινετο ό Φινεύς καί οί Βορεάδαι καταδιώκοντες τάς 
Ά ρπύας.

Είς τό δεύτερον μέρος παρίστατο ή νύξ κρατού
σα μέ τήν δεξιάν χείρά της παιδίον λευκόν, κοιμώ- 
μενον, εξηγούν τόν ύπνον, καί μέ τήν άριστεράν πα ι
δίον μέλαν, έμφαΐνον τόν θάνατον. Πλησίον έφαίνε
το γυνή εύειδής σφίγγουσα διά τής μιας χειρός της 
είς τόν λαιμόν έτέραν άσχημον γυναίκα, καί τύπτου- 
σα διά τής άλλης αύτήν, όπερ παρίστανε τήν δίκτ4ν 
καί τήν άδικ'.αν. Ακολούθως δύω άλλαι γυναίκες έ- 
τριβον φάρμακα εις όλμους (γουδιά)· Μετά ταΰτα π α 
ρίστατο ό Τδας προπορευόμενος,*ί.άί ή Μάρπησσα άκο- 
λουθοΰσα, όπου -ήτο καί τό εξής επίγραμμα.

ο’Ίδας Μάρπησσαν καλλίσφυρον, ;ή ν οί Α π ό λ λ ω ν
« Ά ρπασε, τήν έκ ναοΰ άγει πάλιν ούκ’ άέκουσαν. 

Μετά τήν σκηνήν ταύτην έφαίνετο ό' Ζεύς φορών χ ι -  
ί;ώνα καί προσφέρων είς τήν Ά λκμήνην  διά τή ς .μ ιας  
μέν γειρός'ποτήριον, διά τής έτέρας δέ περιδέρραιον. 
“Υστερον έφαίνετο ό Μενέλαος, οστις ώπλισμένος καί 
κρατών ξίφος, ώρμα νά φονεύση ^τήν Ελένην. Ά κ ο 
λούθως έφαίνετο ή Μήδεια ζαθημένη έπί θρόνου* ί-

σταντο δέ είς μέν τά δεξιά' αύτής ό Ίάσων. είς 
δέ τά αριστερά ή Αφροδίτη, όπου -ήτο τό έξης έ- 
πίγραμμα.

« Μήδειαν Ίάσων γαμέει, κέλεται δ1 Άφροδιτα. 
Μετά ταΰτα ήσαν αί ΜοΟσαι παριστανόμεναι ώς ά- 
δουσαι, καί έν τώ  μέσω αύτών ήτον ό Ά π ό λ ω ν ,  υ 
πήρχε δέ καί έπίγραμμα.

« Λατοιδας οδτος τ α χ ’ άναξ έκάεργος Α πόλλω ν.
« Μοΰσαι δι1 άμφ’ αύτόν,χαρίεις χορός,αΤσι κατάρχει. 

Έ π ε ιτα  παρίστατο ό ’Ά τλ α ς  φέρων τούς ούρανούς 
είς τόν ώμον καί κρατών μήλα είς χεΐρας, έπήρχε- 
το δέ κατ’ αύτοΰ ό Η ρ α κλ ή ς  μέ γυμνόν ξίφος, ύπήρ- 
χε  δέ καί έπίγραμμα.

α Ά τ λ α ς  δ’ ούρανόν ουτος εχει,τά  δέ μήλα μεθήσει. 
Μετά τοΰτον έφαίνετο ό Ά ρ η ς  εχων μεθ’ έαυτοΰ 
τήν Άφροοίτην, καί ό ΙΓηλεύς κρατών τήν Θέτιδα, 
έκ τής χειρός τής όποιας εβγαινεν όφις όρμων πρός 
τόν Πηλέα. Τελευταΐον έφαίνοντο αί Γοργόνες διώκου- 
σαι τόν Περσέα.

Είς τό τρίτον μέρος παρίαταντο στρατεύματα, με
ταξύ τών οποίων ήσδν καί πεζοί καί ίππεΐς, καί έφαί- 
νοντο ώς προπαρασκευαζό[1ενοι εί^ μάχην, έπειτα ώς 
άναγνωρισθέντες, άσπαζόμ3νοι άλλήλους.

Είς τό τέταρτον δέ έφαίνετο ό Βορέας εχων ούράν 
όφεων αντί ποοώ^, καί άρπάζων τήν^Ώρείθειαν. Έ 
πειτα, ό άγών τοΰ Ίίρακλέους καί τοΰ Γτηρυόνου, παρι- 
στανοαένου τριπλασίου κατά το»μέγεθος. Μετά τοΰ
τον ό Θησεύς κρατών* είς χεΐρας λύραν, καί πλησίον 
αύτοΰ ή Αριάδνη κρατούσα είς χεΐρας στέφανον. Έ 
πειτα παριστάνετο ό Ά χ ιλ λ ε ύ ς  μαχόμενος πρός τόν



τόν Μέμνονα· πλησίον 'οέ αύτών ΐσταντο αί μητέρες 
των. Μετά ταΟτα έφαίνετο ό Μελανιών,καί πλησίον αύ
τών ή Α ταλάντη κρατούσα νεβρόν έλάφου. Έ πειτα  
παοιστάνοντο οί Διόσκουροι, ών ό εις αγένειος· μετα
ξύ δέ αύτών ιστατο ή Ελένη, και πρό τών ποδών 
αύτης έκειτο ή ΑίΌρα, ένδεδυμένη μέλανα φορέματα. 
Ητο δέ πλησίον καί επίγραμμα.

« Τυνδαρίδα Έλέναν φέρετον, ΑίΟραν δ’ ΆΟέναΟεν 
α Έ λκετον.
Ιστερον άπό τοϋτο έφαίνετο κείμενος κατά γης 

ό Μφιδάμας τοΰ Άντήνορος, έμπροσθεν δέ αύτοΰ πα- 
ριστάνετο ό Κόων μαχόμενος ΙΙρός τόν ’Αγαμέμνονα· 
ύπηρχε δέ καί έπίγραμμα.

α Ίφιδάμας ούτός τε, Κόων περιμάρναται αύτοϋ. 
Έ ντός οέ της άσπίδος τοΰ Άγαμέμνονος παριστάνετο 
ό φόβο;, έχων κεφαλήν λέοντος, καί έπ’ αύτοΰ ήν έ- 
έπίγρα^μα.

α Ουτος μεν φόβος ές-ί βροτών,ό δ’ έχων ’Αγαμέμνων. 
Γστερον άπό τήν σκηνήν ταύτ/jv παριστάνετο ό 

Έ ρμης οδηγών τάς τρεις θεάς είς τόν ΙΙάριν, ύπηρχε 
δέ καί επίγραμμα.

« Έρμείας δδ ’Αλεξάνορω δείκνυσι διαιτη 
« τοϋ είδους, Ήραν καί ’Αθήναν καί Άφροοίτ/jv. 
’Ακολούθως ύπήρχεν ή "Αρτεμις πτερωτή, κρατού

σα διά τής δεξια^χειρός πάρδαλιν, καί διά τής άρι- 
,,στεράς λέοντα· καί έπειτα ο Αίας έλκων τήν -Κασ
σάνδραν άπό τόν ναά; τής ’Αθήνας, διτου ήτον καί 
επίγραμμα.

κ Αίας Κασσάνδραν άπ’ Άθηνάίας Αοκρός έλκε. 
Μετά τοΰτο, έφαίνετο ό Πολυνείκης πεσών εΐςτά γό-

νατα, ό δέ Ετεοκλής ορμών κα αυτοΰ, όπισθεν Oi 
τοΰ Πολυνείκους ιστατο ή Κήρ (τό πεπρωμένον) μέ ό- 
δόντας άγριους καί όνυχας καμπύλους. Τελευταΐον οε 
ήτον ό Διόνυσος έντός σπηλαίου έξαπλωμενος, εχων 
γένεια καί μακρύ ένδυμα, καί κρατών εις χειρας 
χρυσοΰν ποτήριον, περί αύτόν οε ήσαν, κλήματα, μ/]-

λέαι. καί ροιαί.
Είς τό πεμπτον μέρος έφαινοντο, έντός σπηλαίου, 

κείμενοι έπί κλίνης, άνήρ και γυνή, τεσσαρες οε θε
ραπαινίδες έφαίνοντο πρό-τής θύρ ας τοΰ σπηλαίου ερ
γαζόμενα: δσα έργα αναφέρει ό Όμηρος περί τής Κίρ
κης. Έ πειτα  ήτον ν.ς Κένταυρος, Ιχων πόοας ίππου, 
τά δέ έμπροσθεν μέρη άνδρώπινα· εικάζεται δέ δτι ήτον 
ό Χείρων επειταήσαν αί νηρηίδες έπί οχημάτων συρόμε
νων άπό δύω χρυσοπτέρους ίππους, έπειτα ήΘετις λαμ- 
βάνουσα τά δπλα τοϋ Ά χιλλέω ς άπό τόν Ηφαισ.ο^, 
φαινόμενον δτι οέν είχε τούς πόδας υγιείς- όπισθεν 6ε 
αύτοΰ ήκολούΟει υπηρέτης κρατών πυοάγραν. Μετα  ̂
ταΰτα ήτον ή Ναυσικάα μέ τήν δούλην της, άμφότε- 
ραι έπί ήμιόνων καταβαινουσαι είς τόν ποταμον. Ε 
πειτα παριστάν-το ό Ηρακλής το£εύων τούς Κενταύ
ρους, έξ ών φαίνονται καί τινες φονευμενοι. Ούτω οε  

συνεπληροΰτο τό δλον τής εργασίας.

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΤΣΕΩ2 ΤΩΝ ΚΑΘ.ν«2ΕΡ0Υ!ΝΤΩΝ 

ΕΙί ΛΙΑΨΟΡΩΝ ΧΡΙ1-ΕΩΝ.Λ ·»

Πρός τόν συντάκ^ν τής Βιβλιοθήκης τοΰ Ααοΰ.

’Επειδή ή συγχώνευσις τών καΟυστερουντων έκ δια
φόρων χρήσεων δέν άφορδ μονον το οημοσιον καί τους



ταμιας, εις τούς όποιους θέλει χορηγήσει μ εγ ίσ τη ς  
ευκολίας, ως κατωτέρω  θέλομεν εκθέσει, ά λλ ’ αποβλέ
πει κα; τους πολίτας, αναγκαζόμενους νά δέχωνται 
συχνότερον τάς επισκέψεις τών εισπρακτόρων, πότε 
οιά τό Ιν καί πότε διά τό άλλο είδος τών φόρων, νά 
φυλαττωσιν ιδίας άποδείξεις δι’ έκαστου φόρον καί δί’ 
εκαττην δόσιν, τό όποιον είναι όχληρόν καί μάλιστα 
εις αγραμματους χωρικούς, και πολλάκις έπιζήμιον, 
διότι αναγκάζονται νά πληρόνωσι δΐς τόν αύτόν φό
ρον, άν άπώλεσαν τήν περί τούτου άπόδειξιν, καί άν 
τά  πρώτα χρήματα δέν εΐσήλθον ε?ς τό ταμεΐον, όπερ 
πολλάκις  συνέβη, ένόμισα ότι δύναμαι νά αιτήσω παρ’ 
ύμών τήν δημοσίευσιν τής άκολούθου διατριβής εΐς τήν 
Βιβλιοθήκην τοΰ Λαοΰ σκοπόν εχουσαν τήν κοινήν ω 
φέλειαν, δθεν δήποτε και αν αύτη δύναται νά προ- 
έλθη.

 ̂ Δίδομεν άφορμήν διά της διατριβής ταύτης εΐς τό 
νά ληφθη πρόνοια πρός θεραπείαν κατάλληλον ενός 
κακοΰ, δπερ άφαιρεΐ μέγα μέρος τοΰ καιροΰ τών τα 
μιών και άλλων ύπαλλήλων, καί^Ιναι οχληρόν καί έ- 
νιοτε επιζήμιον εΐς τρύς φορο.λογουμένους, δλα δέ ταΰ
τα άνευ ώφελείας τινός, ή άνάγκης. (α),

Ούδείς .άλλος βέβαια παρά τούς ταμίας αισθάνεται

λ (α) W ί'.ατριβ·/) ί ϊ ΐ/ )  ε-.vzi εργον οικονομικοί} υπαλλήλου, 

Οια-ιελεσαντος έπί πολύ είς,την υπηρεσίαν, καί σ^εφθεντος ώ- 
ρ.ι/,ω, ,ιερι τών προς τακτοπο'.'/ιτιν καί ι̂όρΟωσιν αύτη; μέτρων.

Γοσοίτον προθυμότερον ίημοσιζύομεν αύτήν εΐς τ& κοινόν, 

o-τον οιϊ'Τιωίεττέραν νομίζομεν τ/,ν δλτ,ν, καί ώφελιμωτίροιν τ/,ν 
O r^O jkvilV .

περισσότερον τήν άνάγκην τής 'συγχωνεύσεως τών άπό 
κλεισμένας χρήσεις καθυστερούντων, διότι βλέπουν, 
δτι όιά τοΰ μέσου τουτου ήθελαν άποφύγει τήν έκδο- 
σιν πολλών γραμματίων, καί ή σύνταξίς τών ετησίων 
λογαριασμών των, ώς καί τών άπολογισμών, ήθελεν 
άποκατασταθή πολύ εύχερεστέρα καί συντομωτέρα· ή 
άνάγκη αύτη τής συγχωνεύσεως καθίσταται έτι μάλλον 
επαισθητή διά τούς λιανικούς φόρους, ή είσπραξις 
τών όποιων είναι άνατεθειμένη είς τούς ταμιακούς εί- 
σπράκτορας. Είναι γνωστόν δτι ό άριθμός τών πινά
κων, εις τούς όποιους περιέχονται οί λιανικοί φόροι 
έκάστης χρησεως, άναβαίνει είς οκτώ, δέκα, δεκαπέν- 

καί κατα τον έφετεινόν φορολογικόν νόμον, δύνα- 
ΐα ι  νά φθάση εις τεσσαράκοντα δύο, καί δτι ούδείς έκ 
τών πινάκων τούτων εξαντλείται καθ’ ολοκληρίαν. Υ 
πάρχουν λοιπόν έχχρεμεΐς  δι’ έκαστον δήμον έκατόν 
περίπου κατάλογοι, οί όποιοι άπαντες ειναί συγκεν
τρωμένοι είς τάς χεΐρα-ς τών είσπρακαόρων επειδή δέ 
πας είσπράκτωρ εχει δύο ή τρεις δήμους είς τήν δι
καιοδοσίαν του, έάν είσπράξη, ί\> διαστήματι ενός ή δύο 
μηνών, χ ιλ ίας δ ρ α χ μ ή  άπό κλεισμένας χρήσεις, αί 
δραχμαί αύται ενδέχεται *χ άνήκοΐιν εΐς εκατόν, είς 
διακοσίους, ή καί είς πλειοτέρους πίνακας. Είναι λοι
πόν ήναγκασμένος νά συντάξη χωριστήν κατάστασιν 
οιά τάς εισπράξεις έκάστου πίνακος, -̂ ό δέ ταμεΐον νά 
έκοώση τοιαΰτα γραμμάτια  παραδόσεως καί τοσαΰτα . 
τριπλότυπα, δσαι είναι αί καταστάσεις, τινές τών ό
ποιων περιέχουσι μόλις μίαν δραχμήν ή πεντήκοντα 
λεπτά· άς φαντασθή^τις ήδη πόσος κόπος χρειάζεται 
οιά τήν εγγραφήν τών γραμματίων τούτων εΐς τό κα-



Οημερινόν, οιά τήν σύνταξιν τών δεκαημέρων κατα
σ τ ά σ ε ω ν , οιά τόν καταρτισμόν τών μηνιαίων λιμών, 
καί πόσον έκ τ η ;  πληθύος ταυ τη ;  τών γραμματίων 
καθίσταται δυσχερής ή κατάστρωσις τών άπολογισμών 
καί ή τών ετησίων λογαριασμών τών ταμείων.

Προκειμένη; όθεν της άνάγκης τοΰ νά συγχωνευ- 
Οώσι τά καθυστεροΰντα τών κλεισμένων χρήσ?ων διά 
νά λείψη ή ματαία αΰτη και επίπονος πολυγραφία, ή 
τον ευχής έργον, έάν ή συγχώνευσις έγίνετο καθ’ όν 
τρόπον είναι έκτεθειμένον εις τήν περί μεταβολής τοΰ 
φορολογικού συστήματος διατριβήν, δημοσ-ευΟεΐσαν εις 
τήν Βιβλιοθήκην τοΰ λαοΰ (φυλ.Λ '.σ*λ.29θ.) έάν δηλ. συ - 
νεκεντροΰντο εις μιαν έκκαθαρισιν όλα τά χρε/] έκα^ου 
οφειλέτου έξ οίασδήποτε πηγής καί άν προέρχονται, 
καί αί τοιαΰται εκκαθαρίσεις, άφοΰ έπεδίδοντο εις 
τούς έ^ειλέτας και εξεΟικα^,οντο αί προταΟ/|σομ*ναι ύπ 
αυτών άντιρρήσεις, κατεχωροΰντο εϊς εν βιβλίον ε ι
σπρακτέων, τή όποιον ήΟελεν εισθαι τό γενικόν βιβλίον ’ 
τών εισπρακτέων όλων τών μέχρι τούόε κλεισμενων 
χρήσεων άλλ’ ή τοιαύτη συγχώνευσις προϋποΟεττε: 
τήν άπαλλαγήν τών οφειλετών,/λχπό τούς δεδουλευμέ
νους τόκους καί τήν υπαγωγήν όλων τών χρεών εις 
γενικά μέτρα έπιεικείας, άλλως τε άπαιτεΐ και π ο λ 
λήν έργασίαν εκ μέρους τών ταμιακών καί τών άλλων 
οικονομικών άρχών, όποιαν είναι άού·.ατον νά καμωσιν,

,. έν όσω ή τρέχουσα υπηρεσία μένει όπω; εχη σήμερον 
οιά τοΰτο· ή συγχώνενσΐς πρεπει νά ένεργηθη κατα τινα 
άλλον τρόπον άπλούστερον καί* εύκολώτερον, καί ώς 
τοιοϋτον έγώ νομίζω τό έξης. ‘

1. Λά καταργηΟώσι τά άρθρα και τά κεφάλαια οιά

τάς εισπράξεις τών κλεισμένων χρήσεων καί νά άρκε- 
σΟώμεν είς τό νά γνωρίζωμεν μόνον είς ποίαν χρήσιν 
ά,νήκει έκάστ/] είσπραξις, δηλ. πόσα είσπράττωνται 
άπό τά καΟυστερήματα έκάστου έτους. Ά φοΰ πάσα 
χρήσις διαρκεΐ είκοσι δύο μήνας, καί άφοΰ έντός τοΰ 
χρονικού τούτου διαστήματος καταβάλληται πάσα 
προσπάθεια διά τήν είσπραξιν τών εσόδων αύτής, καί 
δέν μένουν είμή λείψανά τινα. περί της είσπράξεως 
τών όποιων δέν υπάρχουν πολλαί έλπίδες, έπρεπεν ό
μοΰ μέ τό κλείσιμον τής χρήσεως νά κλείηται όριστι- 
κώς καί ό λογαριασμός τών διαφό,οων αύτης κεφαλαίων 
καί άρθρων,καί όλαι αί μετά ταΰτα εισπράξεις νάσημει- 
οΰνται μέ εν μόνον κονδύλιον. Βλέπετε ότι άπό τεσ
σαράκοντα εκατομμύρια, είς τά  όποΐα συμποσοΰνται τά 
όφειλόμενα άπό κλεισμένας χρήσεις, μόλις είσπράτ- 
τονται κατ έτος GOO— 700 χ ιλ .  άξίζει λοιπόν τόν 
κόπον διά τοσοΰτον μικρόν ποσόν νά έκδίδωνται μυριά- 
οες γραμματίων, νά άπασχολώνται τοΐτοΰτον τά τ α 
μεία, τό 1 εν. Αογιστήριον, καί τό έλεγκτικόν συνέ- 
οριον; καί διά τ ί ;  διά νά γνωριζωμε,ν τά άρθρα καί 
•α κεφαλαία του προϋπολογισμού, εις τα όποια άντ- 
κουν αί εισπράξεις έκάστης χρήσεως.

2. Αφού παραδεχθώμεν αύτήν ,τήν άρχήν, οί τα 
μία:, όοηγουμενοι άπό τά  βιβλία τών εισπρακτέων ή 
μάλλον άπό τούς ετησίους λογαριασμούς τ«υν, θέλουν 
μεταφερει εις εν ή π?^ειότερα (άναλόγως τοϋ άριθμοΰ ’ 
τών οφειλετών) βιβλία τά καθυς·ερί?ϋντα άπό κ?^εισμένας 
χρήσεις· είς τό βιβλίων τοϋτο θέλουν καταγραφή.κατά 
σειράν οι πρό τοϋ 18*33 όφειλέται, άκολούΟως οί τοΰ 
1S33 άνευ δικρίσεως κεφαλαίων κα: άρθρων, έπ ί’.τα
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οί τοΰ 1831 χαί ούτω κ*θίξής μ,έ^ρt τής τελευταίας 
τών κλεισμένων χρήσεων διά τά χρέη έκαστος χρήσε- 
ως Οελει φυλαχθή χωριστός αύξων άριθμός τών οφει
λετών καί θέλει γενεΐ ιδιαιτέρα άθροισις· οί όφειλό- 
μενοι λιανικοί φόροι θέλουν συγκεφαλαιωθή κατά δή
μον καί θέλουν σημειωΟή μέ εν κονδύλι ον επ’ όνόματι 
τοϋ σχετικού δήμου. ’Εννοείται δέ δτι θέλει άφεθή μ ε 
ταξύ τών όνομάτων τών όφειλετών ό άναγκαΐος 
τόπος διά νά σημειοϋνται αί μέλλουσαΐ είσπρά- 
ξεις.

3. Διά τούς όφειλομένους λιανικούς φόρους έκάστης 
χρήσεως θέλει συνταχθή είς ονομαστικός χατάλογος. 
Είς τόν κατάλογον τοΰτον, δστις θέλει φέρει τό όνο
μα τής αρμοδίου χρήσεως, θέλουν έγγραφή κατ’ αύ- 
ξοντα άριθμόν όλοι οί καθυστεροϋντες τούς φόρους 
των φορολογούμενοι. ’Εκτός δέ του όφειλομένου πο
σοϋ, θέλουν περιέχει είς ιδιαιτέρας στήλας τό είδος 
τοΰ φόρου καί* τόν άριθμόν τοϋ καταλόγου, έκ τοϋ 
οποίου έγένετο ή άντιγραφή, διά νά ήναι εύχερής 
πασα έξέλεγξις ,κα ί παραβολή· οί γενικοί ούτοι κατά 
χρήσιν κατάλογοι, τούς όποιους* θέλουν παραβάλλει 6 
ταμίας και ό οίκον, έφορος μετά τών έξ ών άντεγρά- 
φησαν και θέλουν επικυρώσει διά τής ύπογραφής των, 
θέλουν μένει είς τό ταμεΐον ώς παρας-ατικά, άντίγραφα 
δέ αύτών θέλουν.*δοθή εις τούς είσπράκτορας, οί όποιοι

Όβλουν πίραδιδει τοϋ λοιπού τάς εισπράξεις έκάστης 
χρήσεως διά μιας καταστάσεως διά νά έκδίδηται εν 
μόνον γραμμάτιον.

4. Τοΰ κατά β'. συνταχθησομενου γενικού βιβλίου 
τών καθυστερούντων οπό κλεισμένας χρήσεις, Οέ/.ει ύ-

ποβληθή εν άντίγραφον εις τό Γεν. Λογιστήριον καί 
έτερον εις τό Ελεγκτικόν 2υνέδριον· έπί τοΰ πρώτου 
θέλουν γίνεσθαι αί άναγκαΐαι πιστώσεις διά τάς ένερ- 
γουμενας εισπράξεις έπι τή βασει τών μηνιαίων λ μ ώ ν  
τό δεύτερον θέλει χρησιμεύσει διά τήν επεξεργασίαν 
τών ετήσιων λμών, οιτινες διά τάς κλεισμένας χρή
σεις οέν είναι πλέον άνάγκη νά καταστρόνωνται, όπως 
σήμερον, αλλά θέλουν εισθαι άπλή σημείωσες τών έν
τός του έτους ένεργηθεισών εισπράξεων κατά χρησιν.

5. Ά μ α  κλείη έκάστη χρησις, οί ταμίαι θέλουν με
ταφέρει τά καΟυστεροϋντα είς τό γεν. βιβλίον, καί θέ
λουν ύποβάλλει :α άναγκαία άντίγραφα είς τό Γεν. 
Λογιστήριον χαί τό ελεγκτικόν Ιυνέδριρν διά νά προ- 
σαρτώνται ή νά άντιγράφωνται είς τά παρ’ αύτοις 
βιβλία.

6. Εαν με .ά το κλεισιμον τής χρησεως συμπέση νά 
βεβαιωθώσιν εισπρακτέα υπαγόμενα είς αύτήν, θέλουν 
έγγράφεσθαι είς τό άνωτέρω βιβλίον κάτωθι τών ο
φειλετών τής αύτής χρήσεως, καί θέλουν είδοποιεΐσΟαι 
άμεσως τό Γεν. Λογιστήριον και τό Συνέδριον διά νά 
κάμωσι τάς αύτάς '-εγγραφάς είς τά παρ’ αύτοις 
βιβλία.

Κατά τόν άνωτέρω τρόπον νομίζω, δτι ήθελε κα-
•ασταθη πολύ εύκολοτέρα χαί ήπαράδοσις τών'ταμείων
άπό προκατόχου είς διάδοχον,διότι ά ν^  νά παραδίδη ό
πρώτος εις τόν δεύτερον ονομαστικούς καταλόγους δ- ·
λων τών καθυστερούτων, ήδύνατο»διά τάς πλειοτέρας
Χρήσεις νά παραδίδη βημειώσεις τών γενομένων είσ-
πραςεων ή χαί νά έ /π ίπτωνται αυται άπό τό ολικόν 
ποσόν.



’Επειδή δέ ό λόγος περί άπλοποιήσεως τής ταμια
κής ύπηρεσίας, οεν κρίνω αποσκοποϋ vet σας προσθέσω 
καί τά ακόλουθα ώς πρός τό άντίκείμενον τοΰτο.

Κ,αί πρώτον νομίζω, ότι πρέπει νά ληφθή πρόνοια  

περί τακτοποιήσεως τών εισπρακτέων άπό τέλη χαρ
τοσήμου, ποινικά έξοδα, καί πειθαρχικάς ποινάς τών 
ποινικών άποφάϊεων. Είναι γνωστόν ότι όπως είναι 
σήμερον κανονισμένον τό μέρος τοΰτο τής υπηρεσίας, 
άμα καταδικασθη τις άπό τό ποινικόν δικαστήριον, ό 

αρμόδιος γραμματεύς οφείλει νά υποβαλη εις το  τα- 
μεΐον απ’ ευθείας μέν απόσπασμα τής καταδικαστικής 
άποφάσεως περιέχον τήν έκζαθαρισιν τοΰ χαρτοσήμου 
τό όποιον έδαπανήθη είς τήν δίκην ταύτην, διά τοΰ νο
μάρχου δέ π ίνα κα  τών ποινικών έξόδων, καί έάν ύπάρ
χη πρόστιμον ή χρηματική ποινή, πρέπει νά στείλη 
έτερον άπόσπασμα διά τοΰ είσαγγελέως, Έπειοή οέ 
τά έσοδα ταΰτα υπάγονται είς διάφορα τοΰ προϋπολο
γισμού άρθρα,1 ό ταμίας οφείλει νά έκδώση ιδιαίτερα 
διπλότυπα εισπρακτέων, /.αΐ νά κάμη χωριστάς έγγρα- 
φάς εις τό βιβλίον τών εισπρακτέων, όταν δέ είσπρα- 
χθώσιν, είναι υποχρεωμένος νά'ίκδίδη τρία γραμμάτια, 
εν διά τά τέλη χαρτοσήμου, άλλο διά τά ποινικά έξο
δα, καί άλλο διά τήν ποινήν τό γελοιωδέστερον δέ άπό 
όλα είναι ότι πρέπει νά δαπανάται καί χαρτόσημον ίσης 
αξίας μέ τά π^οω θέντα  τέλη χαρτοσήμου· ώς έκ 

'  τούτου βλέπει τις είς τό τέλος τοΰ μηνός τούς ταμίας 
νά εξάγουν άπό τήν ‘αποθήκην χιλίων ή καί έπεκεινα 
δραχμών χαρτόσημον καί νά το προσκολλώσιν είς τα 
γραμμάτια τής παραδόσεως διά συντόμου πράξεως, οια 

- τήν καταχώρησιν τής οποίας έφ1 όλων τών προσαρ-

τωμένων φύλλων δαπανάται πολλάκις ολόκληρος έ* 
βοομας· έγώ φρονώ, ότι όλα τά έσοδα ταΰτα ήδύναν
το νά συγχωνευΟώσιν είς Εν άρθρον ύπό τόν τίτλον 
οικαστικά έξοδα, καί τότε ό μέν γραμματεύς τοϋ δι
καστηρίου ήθελε πέμπει έν μόνον άπόσπασμα τής ποι
νικής άποφάσεως είς τόν ταμίαν άντί τών τριών’, τά 
όποΐα ςυντάττει ήδη, καί διά τά όποΐα βάλλει εις ένα- 
σχόλησιν τόν νομάρχην καί τόν εισαγγελέα, ό δέ τα
μίας ηθελεν έκοίόει εν μόνον διπλότυπόν εισπρακτέων, 
ήθελε κάμνει μίαν εγγραφήν, ήθελεν εκδίδει έν γραμ
μάτιον παραλαβής, καί ήθελεν αποφεύγει τήν προσάρ- 
τησιν τοΰ χαρτοσήμου, ήτις καί έπίπονος καί δαπανη
ρά είναι· διά τής συγχωνεύσεως ταύτης καί ό όγκος 
τών βιβλίων τών εισπρακτέων ήθελεν έλαττωθή, καί 
ό αριθμός τών διπλοτύπων εισπρακτέων καί γραμμα
τίων παραλαβής ήΟελεν άοκετά περιορισθή.

2. Ιάπερί  πωλήσςως τοΰ έρυΟροσήμου χαρτοσήμου 
πρεπει να κανονισΟώσιν άλλω ς πως. Γ1ό χαρτόσημον 
τοϋτο πωλείται, ώς γνωρίζετε, παρά τοϋ δημοσίου εις 
τά ήμισυ τής ονομαστικής αύτοΰ αξίας, Έ ν τούτοις οί 

ταμία: χρεοΰνται μέ τί/’όλον αύτής, καί διά τοϋτο όταν 
πωλώσι χιλίων π. χ . δραχμών χαρτόσημον δικαστη
ρίων, επειδή πληρώνονται εις μετρητά πεντακοσίας μό
νον δραχμάς, είναι υπόχρεοι νά ζητώσι καί ’νά λαμ- 
βάνωσι παρά τοϋ αγοραστοϋ εικονικήν άπόδειξιν περί 
τοΰ δ~Λ τώ έδωκαν αύτοί άλλας πε/τακοσίας δραχμάς " 
οια οικαιωμά του, τάς τοιαύτας* αποδείξεις’ ύποβάλ- 
λουσι κατά μήνα είς^ο ύπουργεΐον, καίει ;  τούς δευτε- 
ρευοντας οιατάκτας και έκδίδεται ένταλμα διά τοϋ όποιου
'  Υ  /γ

ισοζυγίζεται ό λμός τής πωλήσεως τοϋ χαρτοσήμου.
59* ■



Έ γ ώ  φρονώ, ότι ήδύνατο νά λείψη όλοσχερώς τό 
χαρτόσημον τών δικαστηρίων, καί όσα έγγραφα γρά
φονται ήδη έπ’ αύτοΰ νά γράφωνται έπί χαρτοσήμου 
μελανής σφραγίδος εχοντος τό ήμισυ τή ς  αξίας αύ
τοΰ· π. χ .  τά επιδοτήρια νά γράφωνται έπί χαρτοσή
μου 50 λεπτών, καί οί κλητήρες νά λαμβάνουν άλλα 
πεντήκοντα διά δικαίωμά των. Έ άν δμως ή κυβέρνη- 
σις θέλη νά διατηρήση τό είδος τοΰτο τοΰ χαρτοσήμου 
διά νά γνωρίζη πόσα άπολαμβάνουν οί μεταχειριζόμε- 
νοι αύτό υπάλληλοι, άς χρεόνη τόν ταμίαν μέ τά ή- 
μισυ τής όνομαστικής του άξίαςδιά νά λείψουν καί αί 
είκονικαί αποδείξεις καί τά έντάλματα.

3. Πρέπει νά ληφθή ή πρόνοια περί έπλοποιήσεως 
τής πληρωμής τών μισθών τών υπαλλήλων· καθ’ δν 
τρόπον είναι σήμ ερον κανονισμένον τό άντικείμενον 
τοΰτο, είναι άδύνατον νά λάβουν είς χε ΐράς των υπάλ
ληλοι τό τής πληρωμής ένταλμα πρό τής 15 ή 20 
τοΰ επομένου μηνός* άλλά μέ τούς μισθούς τούς ο
ποίους έ'χουσι, καί μέ τά ς  άνά γκας  είς άς οί περισσό
τεροι διατελοΰ^ιν, οι πλεΐστοι λαμβάνουσιν ανάγκην 
άμα τελειώ-η ό μτ]ν· καταφεύγ^υσι λοιπόν είς τόν 
ταμίαν, καί ούτος άναγκάζεται νά πληρώση τούς δε
δουλευμένους μισθούς των χωρίς ένταλμα* διά τής 
τοιαύτης δέ προπληρωμής, ού μόνον άναδέχεται μ ε γ ά 
λην εύθύνην, ά λλ ’ υποβάλλεται είς τρομεράν περιπλο
κήν, διότι άναγκάζεται νά κρατή ιδιαιτέραν σημείω- 
σιν τών τοιούτων πληρωμών, καί δταν έρχωνται τά έν
τάλματα, νά εύρισκη τάς άποδε;ξεις καί νά τάς προ- 
σαρτα.

Έ γώ  είμαι τής ιδέας δτι ο:ά τήν πληρωμήν τής

f

μισθοδοσίας τών τακτικών υπαλλήλων δέν έπρεπε νά 
ύπάρχη ούδεμία διατύπωσις. "Άμα διορίζεται ή μετα
τίθεται ό ύπάλληλος είς τινα έπαρχίαν, τό αρμόδιον 
ύπουργεΐον έπρεπε νά είοοποιή τόν ταμίαν, ούτος δέ 
έπρεπε νά τόν πληρόνη λαμβά νων τήν άπόδειξίν του, 
θεωρημένην άπό τόν προϊστάμενον τοΰ γραφείου, είς ο 
ανήκει^ πρός βεβαίωπν τοΰ δτι δικαιούται νά λάβη 
πλήρη τόΤΝϊ^βθόν κατά τόν μήνα εκείνον. Έάν δμως 
οιά τό ομοιόμορφον Οεωρήτα; άναγκαία ή έκοοσις έν- 
τ  αλμάτων κα; διά τούς μισθούς τών τακτικών ύπαλ- 
ληλων, έπρεπε νά άνοίγωνται αί άναγκαίαι πιστώσεις 
παρά τοΐς οευτερεύουσι διατάκταις καί τοΐς ταμίαις 
απας οι ολον το ετος* τουτου οε γενομενου, οί υ
πάλληλοι έκαστου γραφείου ήδυν αντο νά συντάττωσι 
τήν μισθοδοτικήν των κατάστασιν έπί τοΰ άναλόγου 
χαρτοσήμου, άφίνοντες έπ1 αύτής στήλην διά νά θέ- 
τωσι τάς ύπογραφάς των πρός βεβαίωσιν τής εξοφλή— 
σεως* αί τοιαΰται καταστάσεις ήθελ<?ν συγκεντρόνε- 
σθαι εις τά γραφεία τών δευτερευόντων διατακτών τήν 
τελευταιαν ημέραν τοΰ μηνός. Έ ντός t δέ δύω ή τρ ιώ ν 
ημερών ήθελον εισθαι ε1"8εδομένα τά έντάλματα,τά όποΐα 
εξοφλούμενα οιά τής ύπογραφής τών ληπτόρων, ήθε
λον άποστέλλεσθαι είς τόν ταμίαν,, δστις ήθελεν εξο
φλεί οιά μιας έκαστον ένταλμα, άπαλλαττόμ'ενος οϋ- 
τω τοΰ μεγάλου κόπου καί τής περιπλοκής τοΰ νά 
πληρώση χωριστά έκαστον άτομον κατ’ αύτόν τόν" 
τροπον οε ήθελαν γίνεσθαι καί τά χρηματικά έντάλ
ματα τοσοΰτον όγκα^ρη δσον είναι σήμερον.

Κατ έμε, άπειροι απλοποιήσεις ήμποροΰν νά έπε- 
νεχθώσιν εις τήν ταμιακήν ύπηρεσίαν, άλλά πρέπει νά



ύπάρχη διάΟίσις εις τήν κεντρικήν εξουσίαν νά τάς 
παραδεχθη καί νά τάς βάλη είς πράξιν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΪ ΑΛΑΤΟΣ ΩΦΕΛΕΙΩΝ.

Τό μαγειρικόν άλας, δνομαζόμενον καί κατ’ εξοχήν 
άλας, άνευ επιθέτου τινός, ή εξάγεται ώς ορυκτόν 
άπό τήν γήν, όπου μεγάλαι ποσότητες έναπρταμιεύ- 
Οησάν παρά τής φύσεως, ή κατασκευάζεται διά τοΰ 
θαλασσίου ΰδατος..

Τό άλας είναι άντικείμενον τής πρώτης ανάγκης, 
ώς εΐσερχόμενον εις παντός σχεδόν είδους τροφήν τών 
ανθρώπων. Ό  πτω χός  μάλιστα πολλάκις μεταχειρί
ζεται τό άλας ώς προσφάγιον, ένόνων αύτό μέ όρίγα- 
νον, καί κατασταίνων ήδύτερον τόν άρτον του.

Ό  πτω χός  εχει πλειοτέραν άνάγκην τοΰ άλατος, 
παρά τον πλούσιον, διότι οι’ αύτοΰ κατασταίνει φ αγώ 
σιμα διάφοοα πράγματα, άτινα άνευ αύτοΰ άδύνατον

I ι I I 1 ι 7

ήτον νά κατασταθώσι τοιαΰτα. Διά τοΰτο, ό π τω χός  
κάμνει πλειοτέραν χρησιν τοΰ άλατος παρά τόν πλού- 

'σιον, όστις δύνα,ται νά προμηθεύεται μέγα μέρος τρο
φών μή έχουσών άνάγκην άλατος, ώς τά γλυκίσμα
τα κτλ.

Ί ΐ  γεωργία έχίί  μεγίστην άνάγκην τοϋ άλατος, 
διότι δι’ αύτοΰ κάκιστης ποιότητος χόρτον καθίστα
ται φαγώσιμον ««ς τά ζώα, καί διότι αύτό συντελεί 

'τ ά  μέγιστα διά τήν υγείαν, τήν παχύτητα  καί τήν 
καλήν ποιότητα τοΰ κρέατος τών κτηνών.

Τό άλας θεωρείται ώς ούσι(\ έξόχως θρεπτική» 
διότι συντελεί τά μέγιστα  εΐς τήν χώνευσιν, καί κα- 
τασται'νει Ορε πτικω τάτας όλας σχεδόν τας τροφάς,

αιτινες άνευ αύτοΰ εχουσι μωράν γεΰσιν, καί δέν εΐναι 
Ορεπτικαί, ένεκα τών άνεμων τούς οποίους προκαλοϋν.

Ως καί ή κόπρος άκόμη τών κτηνών, είς τά όποια 
δίδεται άλας, καί τά όποΐα μεγάλως έπιζητοΰσιν αύτό, 
γίνεται πολύ καλητέρα πρός εύφορίαν, καί ή ενέργεια 
αύτής ταχυτέρα.

Τ ά β λ α ς  χρησιεύει είς κατασκευήν τής σόδας, αυ
τή δέ εϊναΤ"$*» τών σημαντικωτέρων προϊόντων πρός 
κατασκευήν σαπωνίων, ύέλου, καί εΐς πολλά  άλλα χ η 
μικά εργα.

Τοσοΰτον λοιπόν πολύχρηστον προϊόν, καί δυνά- 
μενον νά κατασταθη μεγίστων ώφελειών πρόξενον 
καί είς τά δημόσιον καί είς τούς ίδιώτας, έσφαλμέ- 
vat Οεωρ'.αΐ τό κατέστησαν άχρηστον σχεδόν εΐς 
τήν ‘Ελλάδα, καί τό χειρότερον, χρησιμεύει ώς μέ
σον διαφθοράς τών είς αύτό ένασχολουμένων ύπα?ν- 
λήλων.

Η  ελληνική κυβέρνησις έχε ι ήδη εισόδημα άπό τά 
άλας τριακόσια; περίπον χ ιλ ιά δ α ς  δραχμών. Διά νά 
λάβη δέ αύτό τό ποσόν πρέπει νά πωληθή άλας έκά- 
οες 3 ,7 5 0 ,0 0 0 ’ άλλ*5ράγε τόσον μόνον άλαςδύναταί 
νά θεωρηθή ώς άναπληροΰν όλα ς τάς άνάγκας τοΰ 
το'που ;; ·»

71 Ε λ λ ά ς ,  όμοΰ μέ τοΰς παρεπιοημοΰνΐας ξένους^ 
έχει πληθυσμόν εξ 1 ,2 υ 0 ,0 0 0  περίπ^μ. Έ άν  ύποθέσω
μεν ότι έκαστον άτομον, κατά μέσον όρον,κάμνει χρή* 
σιν ήμίσείας οκας άλατος κατά ρ^να,όπερ ϊ^ως είναι καϊ 
τοΰ ίκανοΰάλιγώτερ^, ή γενική καθ’ όλον τό κράτος 
κατανάλωσις τοΰ άλατος πρέπει νά συνίσταται εις οκ. 
/ ,2 0 0 ,0 0 0  τουλάχιστον.



:ί·
1 παρχουν εις τήν Ε λ λά δα  γιδοπρόβατα, ή λιανά 

λεγάμενα κτήνη 4 ,5 0 0 ,0 0 0  περίπου, έάν είς έκαστον 
αύτών δοθή έτησιως ήμισυ μόνον όκας άλατος, προ
κύπτει ότι τό είς ταΰτα έξοδευόμενον ποσόν συνί- 
σ τα τα ί  εϊς όχάδας 2,250,000.

Γοΰ άλατος γίνεται χρήσις εις άλάτισμα τυρών, 
έλαιών, δερμάτων κτλ . έάν ύπολογίσωμεν μόυ£>ν. τά ε
ξαγόμενα τοϋ κράτους έκ τών προϊόνιώί'τούτων ήμ- 
ποροΰμεν νά ύπολογίσωμεν ώς έγγιστα 1,000,000. 
Ιό  όλον λοιπόν τοΰ καταναλισκομένου άλατος άναβαίνει 
] 0 ,4 5 0 ;000, τό ποσόν τοΰτο πρός όκτώ λεπτά 
φέρει δραχμάς. 836 ,000 .
εισπράττει δέ ώ ς  άνω τό δημόσιον. 300,000.

ελλείπουν άρα 5 3 6 ,0 0 0
ήτοι ώς έγγιστα τά δύω τρίτα τοΰ όλου έκ τοΰ  κα- 
ταναλισκομένου άλατος.

Ι-ΐναι λοιπόν,δίκαιον νά διατηρήται φόρος, τοΰ ό
ποιου τό εν μόνον τρίτον εισέρχεται εις τό ταμεΐον, 
τά οε ούω τρίτα διαρπάζονται παρά τών υπαλλήλων, 
εις τούς όποιους άλληλοδιαδ&^ως έπιβάλλεταε τό 
στίγμα τής καταχρήσεως ·, *

Α λλά  καί διά νά είσπραχθή τό ποσόν τοΰτο πό- 
σας ουσκελιας έπιφερουν είς τόν καταναλωτήν, πόσα 
χασοημερια εις τόν μακρόΟεν έρχομέ^ον γεωργόν, καί 

,ποσον καταχρηστικόν καί αυθαίρετον πολλάκις. είναι 
καί τό λύγισμα αύτοΰ!“ Τό χειρότερον δέ πάντων εί
ναι, ότ: τό σύστημα τοΰτο τοΰ μ\ νοπωλείου καθίστα
ται έπιζήμιον τά  μέγιστα καί είς 'τούς ΐδιώτας, διότι 
ένεκα τής μεγάλης τιμής τοΰ_ άλατος τά κτήνη μόλις

τό τρίτον έξοδεύουν τοϋ όσο·> ήτον άναγκαΐον πρός 
χρήσιν αύτών, καί ή γεωργία στερείται τά ς  έκ τής 
χρήσεως αύτοϋ ώφελείας.

ΙΙρίν τής έπαναστάσεως, καί ικανά μετ’ αύτήν ετη, 
εκ τών κατά τήν νΰν έλευθέραν Ε λ λ ά δα  αλυκών έ- 
ξήγοντο εκατομμύρια άλατος είς τάς γειτονικάς ε
παρχίας τής Τουρκίας* Τήν σήμερον ούδεμία σχεδόν 
έξαγωγή*,’̂ ,* ι^ α ι  διά τάς κατά τήν πώλησιν καί έξα- 
γω γήν  άκατανικήτους δυσκολίας καί περιπλοκάς, καί 
ούτω καί τό δημόσιον έστερήθη σημαντικού έσόδου, 
καί οί εργαζόμενοι είς τήν  καλλιέργειαν τών αλυκών 

άπώλεσαν μέγα μέρος τών έκ τής έργασίας των ώφε- 
λειών.

Τό άλας δέν παράγει, ώς άνωτέρω είπομεν, ούδε- 
μίαν σχεδόν ώφέλειαν πρός τό δημόσιον, έπιφέρει μά
λιστα π λα γ ίω ς  καί ζημ ίας  σημαντικάς καί πρός τό 
δημόσιον καί πρός τούς ίδιώτας, ένεκα τής υπέρογκου 
τιμής καί τής μή άρμοδίου διαχειρήσ^ως αύτοϋ, ένώ 
ήδύνατο νά άποβή σημαντικώτατον προϊόν διά τό δη
μόσιον, ώφελιμώτατον δέεις ολην έν γένει τήν κοινω
νίαν, καί μέσον π ο ρ ίσ ο υ  είς τήν τάξιν τών ανθρώ
πων, οιτινες θέλουν ένασ^οληθή £ίς τήν καλλιέργειαν 
αύτοΰ· έπιθυμοΰντες να συντελέσωμεν είς τό νά κατα
σταθή όσον πρέπει επωφελές τό πολύτιμον τοΰτο π ρ ο ϊ ό ν  

έρχόμεθα είς άνα^τυξιν αύτοΰ.
Τό, δημόσιον καταργούν τό μονοπωλεΐον τοϋ άλα-, 

τος, καί ένοικιάζον πολυετώς * ίλ α ς  τάς «λυκάς τοϋ 
κράτους, καί δύω μ φ ο ν  λεπτά άν προσδιορίση τήν τ ι 
μήν τοΰ άλατος, θέΓει απολαύσει πλειότερον εισόδημα



Οί ένοικιασταί τών αλυκών εργαζόμενοί οι’ έαυτούς 
θέλουν έξοδεύει είς τήν καλλιέργειαν τών αλυκών πο
λύ όλιγώτερα, απ’ ό'σα σήμερον γίνονται έξ οδα, καί 
θέλουν προάγει πολύ πλειότερον ποσόν άλατος απ’ ό
σον σήμερον παράγεται, γινόμενης της καλλιεργείας 
οι’ επιστατών τοϋ δημοσίου. Είναι ήδη άποδεδειγμένον 
καί άναντίρρητον τοΰτο όχι μόνον παρ’ ήμϊν, άλλά 
καί παρ’ έ'Ονεσι πολύ πλειότερον παρ’ ήμ^;- τακτοποιη- 
μένοις. Τά διά τήν παραγωγήν τοΰ άλατος έξοδα δέν 
ή μπορούν νά ύπερβώσι τό εν τέταρτον τοΰ λεπτοΰ είς 
έκάστην όκάν,έάν δέπωλήσωσι πρός δύω λ ε π τά  μόνον τήν 
όκάν,θέλουν εχει κέρδος εν λεπτόν καί τρία τέταρτα. Εί- 
μεΟα δέ βέβα :οι ότι οι ένοικιασταί θέλουν άφεύκτως 
δώσει δι’ ένοίκιον πρός τό δημόσιον ό,τι σήμερον αύτό 
άπολαμβάνει ώς καθαρόν εισόδημα, διότι θέλουν έχει 
τήν βεβαιότητα ότι καί πρός δύω λεπτά πωλοΰντες 
τό άλας, θέλουν απολαύσει καί ό,τι πρόκειται νά δώ- 
σωσι δι’ ένοίκιον,, καί νά εύγάλωσι τά έξοδα, καί νά κερ- 
οήσωσιν άκόμη, καί ιδού διατί λέγομεν ότι θέλει έχει 
τήν βεβαιότητα ταύτην.

‘Τπελογίσαμεν ότι τό κατ^ναλ/σκόμενον είς τά κρά
τος όλας άναβαίνει Γείς 1 0 ,4 5 0 ,0 0 0  όκάδα·ς τό ποσόν 
τοΰτο πρός δύω λεπτά ή οκά φέρει δρα^. 2 0 9 ,θθ0 .

Θέλει γένει αυξησις είς τήν έπί τών λ ι 
ανών κτηνών κατανάλωσιν 1 ,500,000 ip .  30,000.

Θέλει ό'μοίως έξοδευθή είς τά χονδρά 
κτήνη, είς*τά όποΐα τιωρα σχεδόν δέν δί
δουν τίποτε, οκάδες άλας εν έκα’.ρμμύ- 
ριον όπερ φέρει δρ. ν 20 ,000 .

’Επέρχεται άκολούθως τ9 τή ς  έξαγωγής κεφά- 

λαιον.
Ά π ό  τάς ά>υκάς Μεσολογγίου έοωδιάζετο μέ άλας 

όλη ή Σκόνδρα και τά πέριξ αύτής. ’Εάν δέν λανθα- 
νόμεθα, τρία έως τέσσαρα έκατομμύρια ήμποροΰσε νά 
ήναι ή εξαγωγή τοΰ μέρους τούτου. Ά π ό  τήν έν Λα
μία αλυκήν έοωδιάζετο όλη ή Θεσσαλία μέχρι τοϋ 
Πίνδου κα ϊ 'Ί^χρ ι τής Θεσσαλονίκης· δύω ίσως έκα
τομμύρια ήμποροΰσε νά έξαχθή καί άπό αύτήν  προ- 
σθέτοντες, διά πέντε έκατομμύρια εξαγόμενα είς ξένα 
κράτη, δρ. 100 χιλιάδας, έχομεν ποσόν δρ. 359 χ ι 
λιάδων.

Οί ένοικιασταί λοιπόν δίδοντες 300 χ ιλ .  δραχμάς 
οι’ ένοίκιον θέλουν απολαύσει 59 χ ιλ .  δι’ έξοδα καί 
κέρδη. Έ άν  έκπέσωμεν τά έξοδα πρός 1)4 τοΰ λ ε 
πτοΰ, ήτοι δρ. 4 4 ,8 7 5  μένει καί κέρδος δραχμαί 

14,125.
fO ύπολογισμάς ούτος γίνεται έπί. διδόμενων γνω 

στών, άλλ’ άν έπροσδιορίζετο ή τιμή τού άλατος πρός 
3 λεπτά ή οκά, πόσον μεγαλητέρα ήθελεν άποβή ή 
ώφέλεια; Πόσας δέ%*£κ&ι.η ώφελείας δύναται νά ύπο- 
λογίσητις ύπέρ τών καλλιεργητών καί ύπέρ τοΰ δη
μοσίου ;

Οί καλλιεργηταί τών άλυκών φροντίζοντας διά τό 
ίδιον αύτών συμφέρον, θέλουν κατο^ώ σει νά παράγω- 
ot, μέ όσον ενεστιν όλιγώτερα έξοόα, π7^ειότερον ποσον 
άλατος, καί θέλουν προσπαΟή^Ε* νά αυξήσουν τήν είς 
ξένα κράτη έ ξ α γ ω ^ ν  τοϋ άλατος εύκολύνοντες τά 
μέσα καί έλαττόνοΤτες τήν τιμήν αύτοϋ.

Είς πολλά πλόΐα λ. χ .  ήδύναντο νά μεταχειρίζων-



ται ώς έρμα άλας, καί* νά το μεταφέρωσιν εϊς άλλα 
κράτη, όπου νά τό οίόωσιν εις όλιγωτέραν ισως τιμήν 
άπ όσην ένοεχεται νά κοστιζη ή εξαγωγή αύτοΰ εις 
τον τοπον εκείνον. Ά λ λ ’ υπάρχει χημ:κή τις έργα
σία, οιά της οποίας ήδύνατο νά κατασταθή χρήσιμος 
καί επικερδής μεγάλη ποσότης άλατος, καί μάλιστα 
είς τήν χρήσιν ταύτην νά μεταχειρ:σθώσι τά κατώτε
ρα άλατα, και όσα ισως έ* τής μή άναΛ^ου""καθαρό
τητας οεν ήουναντο νά ήναι χρήσιμα πρός τροφήν τών 
ανθρώπων. Ή  έργασία αΰτη εΐνα» τό νά κατασκευά
ζεται έκ τοΰ άλατος σόδα, ήτις χρησιμεύει είς τήν 
κατασκευήν σαπωνίου, και ύέλου, είς τά βαφεΓα κτλ·

Τό προϊόν τούτο μετεφέρετο είς Γαλλίαν άπό τήν 
Ισπανίαν, τήν Σικελίαν καί τήν Αίγυπτον, όπου τήν 

κατεσκεύαζον καίοντες τά παρά τούς αίγιαλούς φυό
μενα χόρτα, άλλά μετά τήν χημικήν άνακάλυψιν τής 
άπό τό άλας κατασκευής αύτής, κατασκευάζεται είς 
τόν τόπον γινομένη εύθηνοτέρα τής ξενικής.

Αλλ είς τήν Ιαλλιαν τό άλας εχει ύπέρ τά τριά
κοντα λεπτά ή όκά, καί μολαταύτα, ή κατασκευή τής 
σόόας θεωρείται συμφέρουσα^ Ί?αν όμως αύτη κατε- 
σκευαζετο είς τήν Ε λλάδα, καί άπό τούς αύτούς έρ- 
γάτας, τούς έξάγον#τας τό άλας, ή τούς ένοικιαστάς 
τών αλυκών, ή άπό ά λ λ ο υ ς  εργολάβους δυναμένοος 
νά πορίί,ωνται τ ^ ά λ α ς  είς εύθηνοτάτην τιμήν, δέν ή- 
Οελεν είσαχΟή εν μέσον πορισμοΰ καί ώφελείας εις ι
κανόν άριθμόν ΈλλήνΐϋΙ; Τπαρχούσης μικρας τής τ ι
μής τοΰ άλατος, καί ύπο;ιΟεμένω\ τών αύτών τής κα
τασκευής έξόδων, ή τιμή τής σόοας Οελει εΙσΟαι είς 
τήν Ελλάδα τοσοΰτον κατώτερα τή ; έν τή Γαλλία,

ώστε, προστιθεμένων καί όλων τών έξόδων τής μετα- 
κομισεως καί τών τελωνικών όικαιωμάτων, πάλιν θέ
λει κοστίζει ή ελληνική σόδα πολύ όλιγώτερον τής 
γαλλικής, ώστε νά γίνη πώλησίς ικανή αύτής. Ό ,τ ι 
λεγομεν περι τής Γαλλίας, ήμπορεΐ νά έφαρμόζεται 
και εις πολλά αλλα κράτη. ’Εάν τό πραγμα τοΰτο 
κατο[(θωθή, όπως πιστεύομεν, διότι δέν βλέπομεν α
κατανίκητα ε^ποοια, θελου απολαύσει ωφέλειαν, καί ό 
τοπος, ενααχολουμενων πολλών άνΟρώπων εϊς τήν 
εξαγωγήν τού άλατος, καί είς τήν κατασκευήν τής σό · 
δας, καί τό δημόσιον λαμβάνον τελωνικά δικαιώματα, 
καί ή ναυτιλία ένασχολουμένη εις τήν μεταφοράν. Ό 
λα ταΰτα τά στερουμεθα ήδη, καί είς θησαυρός μένει 
κεκρυμμένος καί άχρηστος.

Αλλ ο: έμμενοντες είς τόν πλημμελή κύκλον τών 
πραγμάτων, είς δν περιστρεφόμεθα, τις ήξεύρει πόσο,ς 
αντιρρήσεις όύνανται νά κάμωσιν, διά νά μήν έξέλθω- 
μεν τής σκολιάς ταύτης όδοΰ. ’Ισως θέλουν είπει οτε 
οί ένοικιασταί τών αλυκών ήμποροΰν νά μή κατασκευ- 
αζωσι καλής ποιότητος άλας, νά κρταπιέζωσι τούς 
άγοραστάς διά ζυγίσματο/ς μή ακριβούς κτλ. νά εύρε- 
Οώσιν είς διενέξεις, όταν τελειώση ή προθεσμία τής 
ενοικιασεως, οι πρώτοι μέ τούς δευτέρους ένοικιαστάς, 
έχοντες άμφότεροί άλας, καί πωλώντες εις άνομοί ας 
τιμάς* οιοτι ό πρώτος, ήμπορεΐ νά π»·»λή είς πολύ κα- 
τωτέραν τιμήν παρά τόν δεύτερον, κα: ούτως νά ζη- 
μιωθή αύτός έκ τούτου κτλ. :"

Έ π ί ών άντιρρήσίών τούτων δυνάμεθα ν’ άπαντή- 
σωμεν ώς έξης*

Ώ ς  πρός τήν κατασκευήν κα: πώλησιν άλατος κα



κής ποιότητος, άν καί οέν πιστεύωμεν νά ύπαρξη τοί- 
οΰτόν τι, otoxt τό συμφέρον υπαγορεύει εΐς έκαστον νά 
κάμη δσον ένεστι καλήτερον τό προϊόν της βιομηχα
νίας του, οιά ν’ απόκτηση πλειοτέρους άγοραστάς, νο- 
μίζομεν δμως δτι πας κίνδυνος εκλείπει,δταν τεθήείς τό 
ένοικιαστήριον δρος ρητός, νά μην πωλή ό ένοικιας-ής 
κακής ποιότητος άλας, δείγμα δέ καλοΰ άλατος, δ- 
μοιον μέ τό όποιον πρέπει νά ήναι καί **τ£ΐς τό μέλ
λον πωλησόμενον, νά τεθή έσφραγισμένον είς τήν δι
οικητικήν άρ χή ν ,  δταν δέ ύπάρξη παράπονον, τότε ό 
ενοικιαστής, παραπεμπόμενος εΐς τό δικαστήριον παρά 
τοΰ δημοσίου, ή καταμηνυόμενος παρά τοΰ ίίιώτου, δύ- 

ναται νά ύποβάλλεται είς πρόστιμο ν άνάλογον μέ τήν 
παράβασιν, καί είς άλλας επιζήμιους συνεπείας.

Ώ ς  πρός τάς κατά τό ζύγισμα ελλείψεις κτλ.
Ή  πώλησις τοΰ άλατος ήμπορεΐ νά γένη διά τοΰ 

κοιλοΰ μαΛλον, ή διά ζυγίσματος. Ό ν το ς  δέ τοϋ κοί
λου σιδηροΰ καί έσφραγισμέ.ου παρά τής εξουσίας, 
δέν ύπάρχει ούδείς κίνδυνος ζημίας είς τόν αγοραστήν · 
βραδύτητας δέ καί ά?νλας καταπιέσεις δέν δύναται νά· φ /
πράξη ό πωλών, διότι αύτός^’χ ! ·  τό έκ τής πωλήσεως 
νόμιμον όφελος, και οέν είναι είς τήν Οέσιν τών ύ 
παλλήλων τοΰ δημοσίου, οιτινες ελπίζουν νά ώφελη- 
Οώσιν άπό καταπιέσεις. Ά λ λ ά  καί περί τούτων ήμ- 
πορΰ  νά σημειωθ£ είς τό ένοικιαστήριον, οτι διά πά- 
•σαν περί τήν πώλησίν κατάχρησιν, θέλει καταμηνύε— 
σΟαι παρά ’ιοΰ πα0όντ5ί*;καΐ τιμωρεΐσθαι.

Ινυριωτέρα δμως τών άντιρρήσ^ιν είναι ή τελευταία. 
Ό τ ι  οί πρώτοι ένοικιασταί κατά τό τέλος τής ένοι- 
κιάσεώς -cov θέλουν έξάξει μεγάλας ποσότητας άλα

τος, τάς όποιας θέλουν έξακάλουθεΐ νά πωλώσιν είς 
κατωτέραν τ ιμ ή ν ,  καί νά ζημιόνωσι τούς νέους ένοι- 
κιαστάς.

Ώ ς  πρός τό μέτρον τοΰτο ήμπορεΐ νά συμφωνηθή 
κατά τήν πρώτην ένοικίασιν μεταξύ τοΰ δημοσίου καί 
τοΰ ένοικιαστοΰ, δτι δσον άλας εύρεθή άπώλητον είς 
τόν ένοικιαστήν κατά τό τέλος τής ένοικιάσεως, ουτος 
νά ήναι ύ π ό χ ^ ω ς  νά τό παραχωρήση είς τόν διάδο
χον ένοικιαστήν πρός ήμισυ λεπτόν τήν όκάν, ό δέ νέ
ος ένοικιαστής, ένοικιάζων τήν αλυκήν νά γνωρίζη δτι 
θέλει λάβει είς τήν εξουσίαν του δλον τό ύπάρ^ον ά
λας  τοΰ πρώτου ένοικιαστοΰ είς τήν άνωτέραν τιμήν, 
ώστε διά τοΰ μέτρου τούτου νά μήν προέρχεται ούδε- 
μία δυσκολία ή περιπλοκή. Ά λ λ ά  καί άν είς ελλειψιν 
τοΰ άνωτέρω μέτρου ύποθέσωμεν δτι ό πρώτος ένοικια- 
στής ήθελεν έφοδιασθή κατά τό τέλος τής ένοικιάσε- 
ως μέ μεγάλην ποσότητα άλατος, καί ήθελεν εξακο
λουθεί νά πωλή καί κατά τήν νέαν ένοικίασιν, κάμ- 
μία πραγματική ζημία δέν θέλει προέλθει είς τόν δεύ
τερον ένοικιαστήν, διότι, δ ,τι εκαμεν ό πρώτος ενοι
κιαστής πρός τόν δεύτε^ν , θέλει κάμει ό δεύτερος 
πρός τόν τρίτον, καί ούτω καθεξής- εχων λοιπόν έκα
στος πρό οφθαλμών τά  γινόμενα, θέλει κάμνει τήν έ- 
νοικίασιν, ύπολογίζων τά έκ τής πωλήσεως ταύτης 
αποτελέσματα.

Άποοεικνυομένων άβασίμων καί τών αντιρρήσεων,νο- 
μίζομεν οτι ή κυβέρνησις δύναίίΏ νά λάβη ύπό σπου· 
οαιαν εποψιν τό π ερΥ άλατος ζήτημα, καί νά μήν δι- 
στάση νά παραδεχθν} μίαν μεταρρύθμισιν, έξ ής θέ
λει προκύψει σημαντικωτάτη ώαέλεια καί είς τό δημό



σιον καί εις τούς ιδρώτας, χαί θέλει παυσει τοϋ λοι
πού '  ή έξαχρείωσις, είς τήν όποιαν ύπόκεινται χατά 
τό μ ά λ λ ο ν  καί ήττον οί πλειότεροι τών υπαλλήλων, 
εις τήν διαχειρησιν τών οποίων ανατίθεται ή εξαγωγή 
καί ή πώλησις τοϋ άλατος.

Π ΕΡΙ Κ ΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΤΡΑΦΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ.

Ό λ α  τά όπωροφόρα δένδρα καταντούν τέλος πάν
των νά δώσωσι καρπόν, όποία χαί είναι ή ρωμαλαιό- 
τη ς  των (όσον καί άν ήναι θραψερά), άρχει μόνον νά 
περιμείνη τ ις  ώστε τό  στέλεχος αυτών ν’ άποκτήση 
άνάπτυξίν άνάλογον μέ τήν ρωμαλαιότητά των.

Ό τ α ν  όμως όπωροφόρα, φυτευμένα είς παχεΐαν καί 
εύφορον γην, άν καί άπέχτησαν αρκετόν μέγεθος, δεν 
καρποφορούν, άς έξετάσωμεν ποια μέσα δύνανται νά 
συντελέσωσι πρός τόν σκοπόν τοΰτον.

Τά όπωροφόρα δέν άρχίζουν νά κάμνωσι κάλυκας 
δ ι’ άνθη, είμή όταν λάβωσιν άνάλογον άνάπτυξίν. 
Βλάστησις ισχυρά καί ταχεία κυκλοφορία τοΰ ύγροΰ, 
φαίνεται ότι πρόξενοΰν βλάβην ·%ίξ τήν άνάπτυξίν τών 
οργάνων τούτων. Φαίνεται *6τι είναι άνάγκη ώστε τό 
ύγρόν νά διέρχεται βραδέως διά τών κλώνων, νά δια* 
μένη πλειότερον καιρόν είς τα φύλλα, άτινα είναι τά 
τροποποιοΰντα αυτόν όργανα, καί ού^ω νά μεταπλα- 
.αθη είς τό γλοιώδες ύγρόν, όπερ συντελεί είς τόν,πρώ- 
τον σχηματισμόν τώ> ♦•.αρπών.

Καί τωόντι, βλέπομεν οτι ταλνέα δένδρα κατ’ άρ
χά ς  έχουν μόνον ένα κορμόν, καί ·μόλις μικρούς τινας 
κλώνους επ’ αύτοΰ. Διά τοΰτο ό άπό τάς ^ίζας άνερ-

χόμενος χυμός, μή έχων ^νά διατρέςη, είμή ευ
θεία ν τίνα γραμμήν, διατρέχει αύτήν μέ πολλήν τ α 
χύτητα , καί φθάνει τοσοΰτον άφθονος είς τά φύλλα, 
ώστε πο7Λά ολίγον λ α γ α ρ ί ζ ε τ α ι  έντός αύτών, καί 
διά τοΰτο δέν άνχφαίνονται άκόμη χάλυκες άνθοφό- 
ροι ( β ο μ β  ο ύ κ ι α ) .  Ά λ λ ά  μ ετ’ όλίγον ό άριθμός τών 
κλώνον αύξάνει, ό χυμός διατρέχει σειράς κατά τά  
μάλλον καί ήττον διακεκομμένας διά τών κόμβων, 
καί ή κυκλοφορία των γίνεται βραδύτερα, καί έρχεται 
είς τά φύλλα κατά μικροτέρας ποσότητος διά μ ιας, 
καί καλήτερον λ  α γ  α ρ ι σ μ. έ ν ο ς. Τότε άναοαίνον- 
ται άνθη, καί ή ποσότης αύτών αύξάνει καθόσον αυ
ξάνει καί ή ηλικία τοΰ δένδρου. Ό τ ι  δέ ή παραγωγή 
τών άνθέων άπαιτεΐ ώστε ό άπό τάς ρίζας προερχό
μενος χυμός νά ήναι πολύ μέτριος, άποδεικνύεται καί 
έκ τοΰ ότι τό άνθισμα τοσοΰτον προϊμώτερα γίνεται, 
είς διάφορα ει’δη οπωροφόρων, όσον ταχύτερα είναι ή 
αϋξησις, καί όσον όγλιγωρότερα άποκτοΰν κλώνους, 
οιτινες φέρουν προσκόμματα είς τήν κυκλοφορίαν τών 
ύγρών. Έ κ τ ό ς  οε τούτου, έπί τών αύτών όπωροφό-
ρων, καί έπί της αύτης ήλικίας, καί τών αύτών εί-
·> - - . * - . ί  \οών, τα αουνατα και ά χ, α μ ν ά οένορα άνθίζουν προ-
τήτερα άπό τά ύγιή καί εύτραφή.

Εκ τούτου προκύπτει ότι παν ό’-,τι τείνει £ίς τό νά 
ελαττονη τήν ενέργειαν τοΰ χυμοΰ τών ρίζών έπί τών 
καλύκων, ώφελεΐ είς τήν άνάπτυξίν ‘τών άνθέων. Ά ς  
ιοωμεν τωρα με ποια μέσα πρακτικής δυνάμεθα νά έ- 
πιτυχωμεν τό άποτελεσμα τούτο έπί τών περι ών ό 
Λόγος οπωροφόρων. "

ϋΟ



X X
1. ΚΛΑΔΕΥΑ]Α ΟΊΙΜΟχλ.

Πρέπει νά χλαδεύσωμεν μέ τήν συνήθη επιμέλειαν 
τά  όπωροφόρα, άλλά οιά νά πράξωμεν τοΰτο, πρέπει 
νά περιμεινωμεν ώστε οί νέοι βλαστοί νά άποκτήσουν 
ούω έως τρία έκατοστόμετρα, άναλόγως μέ τήν δύνα- 
μιν τών δένδρων τούτων. ΙΙράττοντες ούτω κάμνομζν 
ώστε μέγα μέρος τής ένεργείας τοΰ χυμοΰ θέλεξίέξο- 
οευΟή είς όφελος τών είς τά άκρα τών κλώνων κει
μένων βλαστών, ένφ άν ουτοι έκόπτοντο πρώιμα, δ 
ταν συνήθως γίνεται τά κλάδευμα τών δένδρων, δέν 
ήθελεν έξοδευθή εΐς τούτους μεγάλη ποσότης τοΰ χ υ 
μοΰ· καί ούτως δέν ήθελον προαχθή κάλυκες άνθοφό
ροι. Τό μέτρον δμως τοΰτο, όφείλομεν νά τό όμολο- 
γήσωμεν, είναι άλέθριον διά τήν ροδακινιάν καί βερυ- 
κοκκιάν, διότι αυξάνει τήν άσθένειαν τοΰ κόμμιος.

2. ΚΑΛΑΕΤΜ Α ΜΑΚΡΓΚΛΩΝΟΝ.

Νά κόπτωμ3·ν έκαστον νέον κλώνον μακρύτερον τοΰ 
συνήθους, και τόσον μακρύτερον νά τόν άφίνωμεν, 
δσον ρωμαλαιότερον εΐναι τό δένδρον διότι ό χυμός 
διαιρούμενος "εΐς έκαστον κάλΰχ«·Φών κλώνων, καί έ- 
λαττουμένης ούτω της ένερ^ ίας  τοΰ χυμοΰ, τά β ο μ- 
β ο ύ κ ι α θέλουν εύκολώτερα καρποφορήσει.

3. A 110X11 KAAAETMA'JPS:.

.  Πρέπει ν’ άναβάλη τις  τό κλάδευμα, καί νά κόπτη 
μόνον, ή νά μήν άφίν^ ?;.'ά γεννώνται δσοι κλώνοι ήμ- 
ποροΰσαν νά άσχημίιουν τήν ρορ^ήν τοΰ δένδρου.

Τήν τοιαύτην δέ κατάστασιν νά τήν παρατείνη τις 
έως ού καρποφορήση τό δένδρον.

Καθώς τά μακρύ κλάδευμα συντελεί, ώς άνωτέρω 
είπομεν, είς τήν ταχείαν καρποφορίαν τοΰ δένδρου, 
ούτω καί ή παντελής αποχή κλαδεύματος συντελεί 
πρός τόν αύτόν σκοπόν, διότι διασκορπιζομένου τοΰ 
χυμοΰ είς πλειότερα μέρη, παράγει ταχύτερον τό φυ- 
τάν «νθοφόρους κάλυκας.

% 4 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΙΛΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΕ ΑΣ.

Δύναται τις ' νά έπιτύχη ταχείαν καρποφορίαν διά 
τοΰ ακολούθου τρόπου τής έγκεντρίσεως. Κατά τά τ έ 
λη αύγούστου, εκλεγεί β ο μ β ο ύ κ ι α  καρποφόρα (γνω 
ρίζεται τό. τοιοΰτον έκ τοΰ σχήματος· διότι tlvai χον- 
δρότερον, καί ώς έγκαστρωμένον τρόπον τινά, ένώ τό 
μή τοιοΰτον εΐναι λεπτότερον καί σουβληρότερον) και 
βλασταρια έχοντα είς τήν κορυφήν τοιοΰτον άνθοφόρον 
β ο μ β ο ύ κ ι ο ν ,  πρέπει νά κόψη δλα τά φύλλα 
αύτών, χωρίς νά τά άποσπάση άπό ^ήν ρίζαν των, 
νά κόψη τό κάτω μέρος τοΰ έγκεντριζομένου κ λ ώ 
νου, καθ ον τροπον τά κόπτομεν όταν έγκεντρί- 
ι,ω^εν εις τήν φλοΰδαν, ακολούθως νά σχίση τήν 
φλοΰοαν τοΰ κορμοΰ η τοΰ κλώνου, ώς δταν κεν- 
ΐρόνουν είς το μ α τ ι ,  νά βάλη τά κεντρώματα 
ταΰτα εις τήν φλοΰδαν, καί νά τήν δέση άκολούθως, 
κατά τήν συνήθειαν, νά άλείψη δέ τήν χαραγματιάν 
με τήν κεντραλειφήν, τήν οποίαν συνήθως μεταχειρί
ζονται. 1ά κεντρώματα ταΰτα δ ιά ’ νά έπίτύχωσι, 
πρεπει νά ήναι τής αύτής συγγενείας. Τά κλωναρά- 
κια ταΰτα συγκολλώνται μέ τούς κλώνους καί τόν 
κορμόν, και την έπο'ενην άνοιξιν ανθίζουν καί καρπο
φορούν. Τήν εγκέντρισιν ταύτην δύναται τις νά κάμη 
και τον μάρτίόν, αλλά ουσκολώτερο/ έπιτυχάίνει. Εΐς

GO*



τήν περίστασιν ομως ‘ταύτην άνάγκη νά κόψη £wt 
μήνα προτήτερα τούς κλώνους, τούς οποίους θέλει νά 
μεταχείρισθή διά κεντρώματα, καί νά τούς /ω ση  είς 
τό χώμα είς τόπ:>ν κατάσκιον, εως ού λάβη άνάγκην 
νά τούς μεταχείρισθή.

'Οταν ρωμαλαΐόν τι δένδρον σκεπασθ'/j οΰ?ω μέ 
τοιαΰτα κεντοώμ.ατα, καί ταΰτα άνθήσωσι, τότε .j yu- 
μ.ός διαδίδεται είς τούς καρπούς, οί δέ.·νέοι κλώνοι, 
λαμβανοντες όλιγώτερον χυμόν, δέν Οά βλαστήσουν 
μέ πολλήν ορμήν, άλλά  θέλουν καρποφορήσει. Τόν 
τρόπον τοΰτον μετεχειρίσθην πολλάκις, καί πάντοτε 
έβεβαιώθην διά τήν επιτυχίαν του.

5. ΛΙΓΓΣΜΑ ΤΩΝ ΚΛΩΝΩΝ.

Πρεπει έκαστον κλώνον τοΰ δένδρου νά τόν σχημα- 
τιςωμεν ώς τόξον, γυρίζοντες τήν κορυφήν έκάστου 
κλώνου προς το έοαφος με οεσμούς. Τό έντός τοϋ 
κύκλου μέρος τοϋ κλώνου, λαμβανον όλίγον χυμόν, 
καρποφορεί ευκολωτερα και άφθονωτερα. Τόσην δέ α 
φθονίαν καρπών προάγει τό δενδρον κατ1 αύτόν τόν 
τρόπον, ώστε άπό τήν μεγάλης*'καρποφορίαν έξχν- 
τλοΰνται αί δυνάμεις* του κατ καταστρέφεται, διά τοΰ
το τό μετρον τοΰτο ούναταί τις  νά τό μεταχείρισθή 
έως ού τό.οενορον άρχίση νά εμβη είς καρποφορίαν.

*
6 .  Ξ Ε Λ ^ Κ λ ΩΜΑ TOV ΔΕΝΔΡΟΥ.

·>

Ιήν ά ;; :ξ ιν  πρέπει**·, έβγάζη τ ις  τό χώμα άπό τάς 
ρίν,ας τοΰ δένδρου, ώστε νά μένωειν άνο:κταί αί με
γαλήτερα' ρι^αι αύτοΰ είς διάστημα δύω ποδών περί
που τριγύρω ε:ς τον κορμόν. Ξεχώνοντας τάς ρίζας,

καί έκθέτοντες αύτας είς τας επιρροάς τοϋ φωτός καί 
τής ξηρασίας, άτινα εμποδίζουν τήν ενέργειαν αύτών, 
κατορθόνομεν ώστε ν’ άφαιρέσωμεν άπό τό δένδρον τήν 
μεγάλην δύναμιν, καί ούτω νά τό καταστήσωμεν καρ- 

ποοόρον.* \

7 . 'δακτυλιοειδείς ^αραγμ-ατιαι επι τοΰ κορμοΰ.
Τ*ΐ·μέτρον τοΰτον μόνον είς τά γηγαρτοφόρους καρ

πούς παράγοντα δένδρα ουναταί τ ις  να το μεταχείρισθή, 
διότι δίδει αφορμήν είς τήν άσθενειαν τής κ ό λ λ α ς  
(κόμμι) έπί τών άμυγδαλοφορους καρπούς φερόντων. 
Γίνεται δέ τοΰτο καθ’ ήν έποχήν ή βλάστησις δέν εΐναι 
εις ενέργειαν, κατά τόν έξης τροπον. Προς τον π ά 
τον τοϋ κορμοΰ τοΰ δενορου κόπτεις εν οακτυλίοιο1# 
άπό τήν φλοΰδαν έχον πλάτος έξ χιλιοστά τοΰ μέ
τρου, και τόσον βαθεως ώστε νά έγγιση είς την έπ ι-  
καλύπτουσαν τό ξύλνον έπιδερμιόα, ν^τοι τό μ έ 
σα μέρος τής φλοΰδας. ’Επειδή ό χ« μ ο ς  άπό τάς ρί
ζας μεταφέρεται είς τά φύλλα Οιά τής έντός τοΰ 
ολοιοϋ καϊ τοΰ ξυλου έπιόερμ.ίοος, ή οακτυλιοειόής 
7 αραγματία επιφέρει τό νά στεγνωση άπό τον ά- 
έρα ή μία άκρα αΐίτί.ς, κα ί οΰτω νά ουσκολευ- 
Οή ή άνάβασις τοΰ χυμοϋ είς το δενδρον. Η  δυ
σκολία τής άναβάσεως καί κατα,βάσεως τών χυμών 
δυσκολεύει τήν πρόοδον τής βλαστήσεως του δένδρου, 
καϊ επιφέρει τήν καρποφορίαν. Τό χάραγμα δέν πρέ
πει νά ηναι πλατύτερον απ’ ό ,τι είπομεν, οιότι άλλως 
άογεΐ νά θρέψη ή χάραγμά-,Λ Ρ  καί νά ένωΰή μέ τό 
άνω χε ίλος- γινόμενης δέ βραδέως τής κυκλοφορίας 
τών υγρών, τό δένδρον έκτίθεται είς κινουνον νά κα- 
ταστραφή. ‘Η  χαραγματιά  γινόμενη, όποία είπομεν



ανωτέρω, θεραπεύεται έντός ενός έτους, θρέφεται εν
τελώ ς, καί ή βραδύτης της κυκλοφορίας μόνον διά τό 
έτος τοϋτο, επιφέρει τήν καρποφορίαν είς τό δένδρον.

8. Κ.ΟΨΙΜΟΝ ΤΟΝ ΡΙΖΩΝ.

Πρέπει νά ξεχώση τις, τήν άνοιξιν, τό δένδρο^, ώςε 
νά φαίνεται εν μέρος τών ριζών του, εξ αύτών ΐ έ ' ν ά  
κόψη μέρος άναλόγως μέ τήν ρωμαλαιότητα τοϋ φυ- 
.οΟ} έτυειτα νά tgc£ (7X£tcqc(7/j TuccXtV f/,έ τό cotov ycoj/,17..

Τό μέτρον τοϋτο εΐναι συντελεστικώτατον εΐς τό νά 
έλαττώση τάς δυνάμεις τοϋ δένδρου, άλλά πολλάκις 
έχει τό άτοπον τοΰ νά άδυνατίζη τό δένδρον πλέον 
τοϋ δέοντος, διότι μή γνωρίζων τ ις  τήν έκτασιν τών 
ριζών ένδέχεται νά κόψη πλειοτέρας τοϋ άναγκαίου.

9. ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ.

Πρέπει νά μεταφυτεύη τις  τά δένδρα, καθ’ ήν ε
ποχήν δεν είναι ΐ ί ς  ενέργειαν ή βλάστησις, φυλάττων 
όσας πλειοτέρας ρίζας δύναται νά διατηρήση, καί προ- 
σεχων νά καμη με μεγάλην έπιμέλειαν τό φύτευμα. 
Οσον όμως καί άν προσέξη τ^ς '^ατά  τήν μεταφύτευ- 

σιν, οεν είναι δυνατόν νά μήν κοπώσιν οί άκραι τών 
ριζών, ή τα γ  ε νε ι α λεγομενα. Τοΰτο δέ μόνον άρ
χει  νά έπιφέρη τήν καρποφορίαν τών δένδρων. Γίνεται 
οε εύκολώτερα έπ/ τών νέων δένδρων, καί έπιτυχέστε- 
ρον έπί τών έχόντων γηγαρτοφόρους καρπούς, ή έπί 
τών έχοντ'ων άμυγδα \ζ$όρονς.

Δύναται τ ις  νά μεταχειρισθή 6*α μέσα διορθώσεως 
είπομεν άνωτέρω, ή άλληλοδιαδόχίιίς, όπως τά έξε- 
βεσαμεν, έως ου νά κατορΟωΟη ή καρποφορία, ή νά με-

ταχειρισΟή συγχρόνως τινά ’έξ αύτών, έάν φοβήται 
μήπως έν μόνον έξ αύτών οεν φέρη τό προσοοκώ- 
μενον άποτέλεσμα.

Τελειόνοντες τόν λόγον μας, άς προσΟέσωμεν ότι 
τά  συντείνοντα είς έπιτάχυνσιν τής καρποφορίας μεσα, 
καθίστανται έπιβλαβή, όλιγοστεύοντα τήν διάρκειαν 
τοϋ ε|ς τοιαΰτα μέτρα ύποβαλλομένου δένδρου. Α ναγ- 
κάξ^ζτες τό δένδρον νά καρποφορήση, έμποδίζομεν 
τήν μεγαλητέραν άνάπτυξιν τοΰ στελέχους, όπερ έ- 
πιφέρει τήν όλιγόστευσιν τής διαρκείας τής ζωής, ά- 
φαιροΰν τά μέσα τοϋ νά άνθέξη είς τήν έκ τής καρ
ποφορίας έλάττωσιν τών δυνάμεων.

(Εκ τον γαλλικού) 

Α Ν ΕΞΙΚ Α Κ ΙΑ.

Λαμπρόν παράδειγμα άνεξικακίας, άξιας τής ευαγ
γελικής διδασκαλίας, εύρίσκομεν κατά τούς τ ελ ευ 
ταίους χρόνους τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.^ 

Χοιροβοσκός τ ις ,  δάξ τά γένος, κα^ονομ α ,ομ ενος  
Συρμπάνος, ήτο καδ’ υπερβολήν π ισ τ ίς  πρός^ τόν Αύ- 
τοκράτορα ’Ανδρόνικον τόν Παλαιολνγον. Ο στρα
τοπεδάρχης τώ ν  περί τήν  ‘Ροδόπην έπ α ρ χ ιώ ν ,  ενερ
γών ύπέρ τοϋ γέροντος ΓΙαλαιολόγου κατά τοϋ  νέου 
’Ανδρονίκου, συνελαβε τον Συρμπάναν, καί μη δυνά- 
μενος νά μεταβάλη την ,γνώμην αύτοΰ, τοϋ άφνίρεσε 
τήν περιουσίαν, τόν έβασανισε πολυειοώς, τοϋ εξερρι- 
ζωσε τούς όδόντας, καί τελευταϊον μέ πυρω μένον  σί
δηρον τοΰ έσημάδευσε τήν παρειάν άλλά μή δυνηθεις 
μ ’ όλα τά βασανιστήρια ταϋτα νά τόν άιτοσπάση τής 
πρός ’Ανδρόνικον τόν νέον πίστεως τον έβαλενείς τη ν
φυλακήν. ^

Ό  νέος ’Ανδρόνικος έκ σ τρ 3 ^ εύ σ ας έκ Κ ω νιταντ ι-  
νουπόλεως ήρχετο πρός τά  μέρη ταΰτα, ό δε i -υρμ- 
'πάνος λαβών τα μ£σα νά δραπετεύσω τής φυ7^ακής έ ' 
ού>αξε ςρατεύματα καί έπήλθε κατά τής Ροοόπης.



Οι οέ έν αύτή φοβηθέντες τήν ελευαίν τοϋ νέου Ά ν- 
ορονιχου, και βοηθούμενοι άπό τόν Συρμπάνον άπεστά- 
τησαν κατά τοϋ στρατοπεδάρχου, τον συνέλαβον καί 
τον εφυλαττον νά τόν παοαδώσωσι δέσμιον εί; τόν νέον 
Αυτοκρατορα· οί αρχηγοί οέ αυτών όμοΰ μέ τόν Συομ- 
πανον μετέβησαν εις τό στρατόπεδον τοϋ νέου. Ά ν-

.... - . - ^ ^ ν ν , ρ α ν ,  ο συρμπάνος έμενέν ενώπιον τοϋ 
βασιλέως, ως Οέλων κάτι τι νά εί'πη πρός αυτόν. Έ -  
πειοη οε ο βασιλεύς έδωχε τήν άδειαν, ό Συρμπάνος 
προσκυνησας μέχρι τοΰ εδάφους ' έζήτησε συγνώαην 
αν χοιροβοσκός καί βάρβαρος ών τολμά ν’ άποτείνη 
λόγον πρός τόν βασιλέα. Συγχωρήσαντος δέ τοΰ βα'- 
Ci~'£y V  “ Μεγαλειότατε, εΐπεν ό Συρμπάνος, παρα- 
*αλω θερμώς νά δοθή .συγχώρησις εις τόν στρατοπε- 
οαρχην». ‘ο βασιλεύς τοσοΰτον έΘαύμασε διά τήν ποό- 
τασιν ταύτην, ώ-τε δέν ήδύνατο νά τήν πιστεύση ώς ά- 
ληϋΐνην,  ̂ άλλά .τήν ένόμισεν ώς αστεϊσμόν, καί διά 
τούτο ερωτησε L;0v Συρμπάνον περί αύτής. Άφοΰ δε 
ο -υρμπανος έβεβαίωσεν ότι αληθώς κάμνει τήν αίτησιν 
ταυτην. « ‘Ο στρατοπεδάρχης ούτος, λέγει ό Αΰτο- 
χρατωρ, σοΰ άφνίρεσε τήν περιουσίαν, σοΰ έξερρίζωσε 
-ου̂ , οοντας, σοΰ κατέστρε^ “τήν οικογένειαν, καί 
σε εσημαοευσεν ώς κάκοΰργον μέ πυρωμένον σίδηρον, 
κα!, τά ° ψ εΐ«  ταΰτα μένουσιν ανεξάλειπτα εις τό

χου, και άποκτήσας σήμερον μέ τήν Οείαν βοήθειαν 
και με τήν συνδρομήν τ $  Τ. Μεγαλειότητας, τοσαύ- 
τη,ι λαμπρότητα, ώστε νά δύναμαι νά επιτύχω τήν 
συγχώρησην τοιούτων σημαντικών 'ανθρώπων καί φί- 

Τδί βασιλέως,είναι μικρόν πρά γμα τοΟτο;— Έάν σύ,

ε’ πεν ό βασιλεύς, ών βάρβαρος καϊ αμαθής, έλαβες 
τοιαύτην διάΟεσιν, πόσον έγώ πρέπει νά φανώ συγ- 
καταβατικώτερος;» καί έοωκεν άμεσως τήν συγχω- 
ρησιν. Ά λ λ ’ ό Συρμπάνος δέν ήρκέσΟη είς τοΰτο, έ
καμε καί νέαν πρότασιν νά τοΰ χαρισθώσι και τά ει- 
σοδήΆ τά του. ‘Ο βασιλεύς παρεδέχθη χαί τήν πρό- 
τασιν/ταύτην, ό δέ Συρμπάνος λαβών τά περι τού
των διατάγματα, καί προσκυνησας τον βασιλέα ανε- 
•/ώρησεν είς ‘Ροδόπην διά νά φέρη ό ΐοιος· είς τόν 
στρατοπεδάρχην τήν χαροποιάν ταύτην αγγελίαν.

(Έκ τ ϊς  Βυζαντινής ίατορίάς)

Πρός τούς συνδρομητάς τής Βιβλιοθήκης τοϋ Ααοΰ.
"Οσοι έκ τών συνδρομητών έπιΟυμοΰν νά εξακολου

θήσουν καί είς τό μέλλον τήν συνδρομήν των, παρα- 
χαλοϋνται νά μάς είδοποιήσωσι πρό τοΰ τέλους τοΰ 
παρόντος έτους, διά νά μήν γένη διακ««ί^τής άποστό
λης τών φυλλαδίων. I \ »

"Οσοι δέν έπλήρωσαν είσέτι τάς συνορομάς των πα- 
ραχαλοΰνται νά τάς π7.ηρώσωσιν είς τούς ταμίας τής 
διαμονής των, καί νά μας πέμψωσι χρηματικόν γ ρ α μ 
μάτιον, ή νά τάς παραοώρωσιν είς τούς επιφορτισμέ
νους παρ’ ήμών τήν είσπραξιν τών συνδρομών, οΐτί- 
νες καί αύτοί παρακαλοΰνται νά διευΟύνωσς^ πρός ή 
μας τάς εισπράξεις των πρό τοΰ τέλους τοΰ παρόντος 

\  έτους. Έ ν  Ά θήναις τήν 30 9βρίου 1855.

f  Α Γ Γ Ε Α ~

Μέλλοντες νά έξακολουΟήσωμεν τρίτον ήδη ετος 
νην δημοσίευσιν τή<-< Βιβλιοθήκης τοΰ Ααοΰ έπικαλού- 
με$« τήν σύμπραξιν, τών μέν λογίων διά διατριβών



X 9 * ί  χ
βυντελουσών. εΐς ~όν σκοπόν τοϋ έ ',νΛ., '  ~ 
βελτίωσιν τής καταστάσεως τ Α Ζ '  ^

ρων, διά τής χρηματικής αύτών σ υ ν ο > ^ ς /  ‘Η  & Γ

; t r  ^ τ ίς^, ·  UAoi λοιπον οφείλουν νά συντελέσωσι ποό- 
πιτυχιαν του ίεροΰ τούτου σκοπού. Θέλομεν πρ5σπα

ποικιλωτερον και ωοελιμώτερον. Συγνρο'νω-· δ^ > - 

«ύτοΰ, κατεβ,βάσαμεν τήν έτηκαν όύτΊΤ  συνδρομήν

P W  τ *  το0 ΛαοΟ,

“ ν α*ψ'ψ·™ ’-ψ ™ ·, τ«0 ε 6,ο ? ώ „ 05 εί τ* ν 
ομίλουμένην ελληνικήν. ^

Εν ζ ^ ^ ί ς  τήν 26 νοεμβρίου JS55.
£μ/] συνδρομής διά τοϋ έντός τοϋ yoa-ovir 

συνορομητάς. * κράτους

Έτ',,ία 8ρ,χμ 5.................................. ......
ΐι α̂μ ν̂ίαια. - .ν

rp   ̂ 6 .
Ιριμηνιαια. , *

λ . ν Λ Γ ■ ' ίΧτέ; · ° ° χ?άταος π Ρο ο Λ '« ™  * « » « -
, - οκασ.ον μέρος ταχυδρομικά έξοδα.

» = ^ « ! Χ Γ Λ ϊατα!·= .α χυ ο ρ ο ^ η υ .

a w *  8 έΓ ρά " *  π(,3ξένο··-· « ί  * f W  t f cέλληνικης κυβερνήσεως, * ^
Ίϊ φολλ®, Το5 λήγοντος jTol,{| ^  s!; . ,ω

τομ-'υς, καί μέ πίνακας, πωΛωνται αντι οραχμων
Δ. Α'ΐΝΙΑΝ.

\

Π ΙΝ Α Ξ  Τ Π Σ  ΔΕΥ Τ ΕΡΑ Σ Ε 2Α Μ Η Ν ΙΑ Σ  

^  ΤΟΥ 1835.

" Ί  φ υ λ . ζ \

Περί δημοοιοαβχάλων. 481
Φι7νάνορου γυναικός άπόφασις. 4 86
Παρατηρήσεις έπί τοϋ περί δήμων νόμου. 495
Περί υπαλλήλων. 502
Περί ταμιευτήριών. 513
Θαϋμα Ζ'. Οί κρεμαστοί κήποι. 528
Περί προικοδοτήσεως. 5^9
Περί προορισμού τών γυναικών. 553
Περί καπνοΰ (Νικοτιανής). V - v  559

Φ ΥΛ. Η '.  I  Ν -

ΙΙερι τοΰ_περί άπογραφής νο'μου. 561
Περί άνατροφής τών παίδων. 567
"ΠΟ/] καί έθιμα τ^ νέλ λ ή νω ν  καί πράξεις

κατά τήν έπανάσταο^ν. Ή  Αράχοβα. 57 6
Περί προορισμού τών γυναικών. 582
Περί έγκεντρίσεως άγριελαιών. . 5SS
ΙΙερΐ προικο3:*ήσεως. 613
Περί φωτογραφίας. - 639
Περί υγιεινής ώς έκ τών τ^ φ ίμ ω ν .  W 5  42 
Περί άγροτικής οικονομίας έν ’Α γγλ ία .  650

'  Φ ΥΛ. Θ '.

Ιερί έκπαιδεύσεως τοϋ λαοΰ. 657



Περι ταμιευτηρίων καί γεωργικών τρα-

'  9 ~ ε£ων· 664
Πθη καί έθιμα τών ‘Ελλήνων καί πράξεις

κατά τήν έπανάστασιν. 'Π  ’Αράχοβα, 672  
ΙΙερ: προορισμού τών γυναικών. 6S3
Περί υπαλλήλων.
Περί ένεργητικότητος.
Περί τεχνητών λειβαδιών. 7 0 4
Περί προικοδοτήσεως. 7 | ^
Περί τροφής τών νεων μοσχαρίων. 7 17
ΙΙώς νά χάνη τό κρέας τήν έκ της π ο 

λυκαιρίας κακήν όσμήν. 7 1 3
Ιατρικόν οιά τήν ψώραν τών κτηνών. V 7 1 9  

Περί πολυκαιρισμένου άρτου. 7 2 0

ΦΥΛ. I'.
Περικλής. V 721
Περί χορηγήίΓεως ένός στρέμματος γής

είς έκαστοι γεωργόν» y. 744
Περί φαλαγγιτικών γραμματίων. 7 4 ί)
Περί προικοοοτήσεως συνέχεια. 756
Ηθη και έθιμα τών ελληνων *λαι πράξ3ΐς 

κατά τήν έπανάστασιν. ‘Η  άνέλπι- 
στος υποδοχή. 7GS

Περί τοΰ τρόπου τής χρήσεως του θείου f -  
έπί τών άμπέλων. ·* 7 77

ΙΙερί τής ελλειψεως όργανίσμοΰ τών νο-
μαρχών κα: περί-νφ προσωπικοί αύτών. 789 

Α γγελία περί δημοοιδασκαλίας κτλ. 7 9 S
ΦΥΛ. ΙΑ'. *

Περί ληστείας. S O l^ '

S37

Περί γυναικείας άνατροφ ής->> 819
Περί τής ώφελείας τών σιδηροδρόμων ώς 

έκ τής μετακομίσεως τών γεωργιζών 
προϊόντων. $20

Πρός τήν δημοτικήν άρχήν ’Αθηνών,
«ερί καΟαριότητος τής πολεως, καί 

— περί βελτιώσεως τών περί αύτήν άγρών.
’Ή δη καί έθιμα τών Ε λλ ή νω ν  καί πράξεις 

κατά τήν επανάστασήν. ‘Η  άνέλπιστος 
υποδοχή. 84

ΙΙερι τής χρήσεως/ τοϋ θειου επί τή>, 

άμπέλου.
ΙΙερί σποράς δημητριακών καρπών κτλ .

Περί γεωργίας. >
Περί γαιομή'Λων.
ΙΙρός τούς πυνδρομητάς τής Β ιδ λ ιο ^ κ η ς  

τοϋ Ααοΰ.
’Α γγελ ία .

Α Λ Φ Α Β Η ΤΙΚ Ο Σ ΠΙ ΝΛΞ TOV ΕΤΟ Υ Σ.

· . .  α .

Α γ ί α  Ειρήνη. * * 337
’Ασφόδελος (σφερδούκλι) κατασκευή

ρακίου. 3!rt>
’Απόστολος ΙΙΛΰλος. ^  40(»
’Απογραφή —  περί τ ο ΰ —ανόμου. 5 01 ·
’Ανατροφή τών παίοων. ·Γ>(+7-
’Αγροτική οικονομία έν ’Α γγλ ία .  ΟόΟ
’Ά ρτος— περί πολυκαιρισμένου, =  720

γγελία —  περί δημοοιδασκαλίας 79S —  SCO,



Αγριελαια, περί έγκεντρίσεως. 5SS

Β.

Βαφή μαύρη ^  100
Γ.

Γυνή —  ανατροφή —  81!) —  έκπαί-
δευσις — 351 —  414 —  προορι- f
σμός —  553 —  582 —  683.

Γεωργία 87 4 .
Ι'αιόμηλα 8 7 8 .
Γαΐαι έθνικαί 192.
Γυναικός φιλάνορου άπόφασις. 480

Γεωργική τράπεζα 664.

Δήμος —  έπί τοΰ περί δήμων νόμου 
63 — 135 —  495.

Δημοσιογραφία έν ‘Ελλάδι —  160. 
Δημοδιδάσκαλοι 4 8 1 .
Δημοτική αρχή ’Αθηνών 837.

Δημητριακοί καρποί, περί σποράς αυτών SCO. λ

Έκπαίδευσις —  τοΰ λαοΰ··—  1. —
211 —  223 —  371. 057. —  
στρατιωτική— S I ναυτική 1 61 
—  Δημοτική —  52 _  τ ών γ υ·φ 
ναικών 3 5 1 — 414.

Έ σθήρ..2 8.
Έκδίκησις 156.

Έ θ ιμ α — 345 , 4 3 2 ,  576, 6 7 2 ,  £6 8 ,  847,
Έ νερ γη τ ικ ό τη ς  6 9 8 .

Η.-

Έ θ η  καί έθιμα τών Ε λλήνω ν  —345 
432 , 576 ,  672 , 768 , 847.

Θ.
Θειον —  περί τής χρήσεως αύτοΰ 

έπι τών άμπέλων 7 7 7 ,  859,
ΘΪίΰμα Α. 56 —  Β \  — 131 —

Γ. 209. Δ'. 321 —  Ε'. 378.
ΣΎ' —  4 09  — Ζ'. 528.

I.
ΊχΟυέλαίον — παχυντικόν τών χτη-/ 

νών 399 .
’ Ιατ.ικόν διά τήν ψώραν τών κτενών 719.

Κ.

Κίμων — 166.
Κωνσταντίνος ό Μέγας —  241.

Κόπρισμα διά παρα/ώ'ΐεως χλωρών χόρτων 390. 
Κερασόπνευμα —  297.
Κλήρος ·—  Ttipl τοϋ τής Ελλάδος 401.1 

Κτηνοτροφία —  438.
Καπνός (νικοτιανή) — 559.

Λ.

Λυκούργος — 8. V *
Λούπινα, περί της εί*τους άγροΰ; ώφελείας 

αύτών .— 393.
Λειβάδιον —  περί τε/νητών λε’.βαρίων —  η ( ) ί .  
Κρέας, πολυκαιρισαένον —  719. ·

Ληστεία — .SOI.

Μ. ·»
Μανιάτη; —  ό —  123.
Μεταξοκλωστική —  138.
Μελισσοκομία 2 1 9 ..

Μαθητής —  ό —  275,
Μεταξοσκώληξ— ίιατήρησίς τοϋ σπόρου 398. 

φθινοπωρινή διατροφή αύτοϋ —  4 7 !.



ΤΜοΰ/'λα— ττροΐΰλαςι; ά~ο τήν |Αθϋχλιν 4 /.

Μοσ/άοιον —  -ερι -τρορτ,ς αύτών 1 1 η.

Λ Ν ·
,y Ν*υτιχ»1 άπαίτ^-τεt? —  182.

Ναυτικά έκπαίδεΜϊΐς — 161.
Νθ[χ.αρ/ία,' περ!. έλλείψεως όργχνκΐοΰ νορρ* 

νιών κτλ. 789.
Ο.

’Ορύζιον —  ” 2.
ι0$δ:, κχταίλέτ^η'τι; αύτών * 3 7 0 .

Π.

11-.τ,να —  -/ον ι̂αόττ·,: αύτών ε·.; ~ν> νειοργίαν 4G5.

Προικοδόττιτις —  529 —  61 3 7 10,

ΠεοΙκλνίς 7 2 1.
' Σ.

—  έι/.πορ'ον atTco  ̂ 230 3 j 3.

ΣυκχϊΛίνοφυτεία 3S3. (
ν - ?έ* αα  —  π χ ? χ /ώ ?·Λ7ΐ; ε-Λ; —  είς του ; γ ε ω ρ γ ο ύ ς  - 4 4 ,  
v i- fl?̂ po7-o; —  «sol τ ί;  ώρελείχ^ αύτών ώ; '/. τή; ρ.ε- 

τ*κο'Λ'.·τεο> -̂^ν γεωργικών προϊόντων 8-<*.

V  '■! τ ·

Τριφύλλιον 164.
Τα/υίρθ(Α’.κ*.τέλ·/ι —  3G2.

. Τααιευτ/,ρια— 510.
Υ.

Υιό; —  ό υιό: τ ΐ ζ  /ir>xz —  3ϋ.

‘ Υπάλλήλοι, 455. 502 689.
‘ Υγιεινή ώ; έκ τών τροφίαων G42 .

•Φ.

Φιλοποίαν,ν. 80.

Φριδερικος ό β\ 1 ·2.
Φορολογικήν σύττνψ.α, μεταβολή 290.

Φοιτογρ'ίόϊα; 639. '·
Φαλα-γιτικά γρα(Λΐ/.ατια. >49. '

Ψ.
ψώρα, ί-/τρικό ν αύτή; έ-1 τών κτηνών. 719. '
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ΤΙΜΗ ΤΙ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΠΛ. ΠΡΩΤΕΑ

Δι’ εν ε τ ο ς ..................................* · ,αΧ·
Διά μίαν ε ξ α μ η ν ί α ν ...........................  n
Διά μίαν τριμηνίαν.............................
Είς  τούς έκτός της Ε λ λά δο ς  συνδρομητάς - 00σ_ 

τίθενται τά έξοδα της αποστολής, άν δέν π ρ ο τ ι ^  

νά τά άναδεχθώσιν οί ιίιοι.
ΈκΒίδεται εν φυλλάδιον κατά μήνα.
Οί δ’ εν έτος καταγραφόμενοι συνδρομηταί λα μ 

βάνουν δωρεάν τά έλδοθέντα ήδη δύω παραρτήματα]  ̂
τόν βίον τοϋ Γερμανού Π. Πατρών καί τούς δύω j  

Άντωνίνους.
 00000--

ΑΙ STNAPOMAI ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

’Εν Ά θήνα ις  είς τό τυπογραφεϊον τοϋ Φιλοπατρι- 
δος κ ατά τήν οδόν Χρυσοσπηλαιοτίσσης, άριθ. Ιο .

’Εν ταΐς έπαρχίαις τοϋ Κράτους παρά^ ιοις έπι ^  
στάταις τοϋ Ταχυδρομείου καί τοις δημοδιοασκάλ; 

Έ κ τ ό ς  δέ παρά τοΐς Κυρίοις Προξένοις.

— οοοοο—

Ή  βιβλιοθήκη τοϋ Λαοϋ ανταλλάσσεται μέ παντ, 
είδους περιοδικά συγγράμματα καί εφημερίδας. ^

? Δέ/ε-αι διατριβάς άρορώσας τήν βελτίωσιν τ^ς ( 
X ,  καταστά-εως τοϋ λαοϋ, έάν αύται άνάγοντ«  ε ί ς ^  

| πράγματά υπαγόμενα είς τήν νόησιν τοϋ λαού και 
ι είναι είς νλώσσαν έννοουμένην παρ’ αύτοϋ.

ο

Γ Γ \


