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ΠΙΪΡ1 ΤΟΥ Κ.ΛΙΙΡΟΥ Τ11Σ ΕΛΛΑΑ02.

Λαός άνευ θρησκείας είναι αγέλη θηρίων, τών ό 
ποιων ή συνοίκησις αποβαίνει άθλια, διότι .ούτε ή ηθική, 
ούτε ό πολιτικός νόμος δύνανται νά Οέσωσιν εις τόν 
άνθρωπον τοιοΰτον χαλινόν^ ώστε, καί δυνάμενος νά 
πράξη το κακόν χωρίς νά γνωσθη, νά περιστκ7.η εξ 
αυτών. ‘11 ηθική ούτε πάγκοινον μάθημα δύνατα: ν’ ά- 
ποβη, ούτε εισδύει είς τάβάΟί) δλων τών καρδιών, εις 
τρόπον ώστε αί άρχαι αΰτης νά θεωρώ/ται απαρασά
λευτοι. Ό  δέ πολιτικός νόμος δέν είναι πάντοτε μ έ 
σον ικανόν πρός περιστολήν τών αμαρτημάτων, οσά
κις ό άνθρωπος θεωρεί, ότι δύναται νά ύπεκφεύγη τ ;ν  
τιμώρησιν τοϋ νόμου, τολμών νά πράξη τό αμάρτημα, 
άν χαλινός τις  ανώτερος δέν τόν έμποοιζη. ‘Ο χ α λ ι 
νός ουτος είναι ή θρησκεία, κα.ί ό χαλινός ουτος τόσον 
μάλλον είναι ώφελιμώτερος, όσον άποτρέπων τον άν
θρωπον άπό τοϋ νά πράξη τό κακόν, όταν τοϋ παρί- 
σταται ευκολία νά πράξη τοΰτο χωρίς νά φοβηθή 
τον πολιτικόν νόμον, τόν συνειθίζει εις τό νά άποτρέ
φεται τό κακόν καί τήν αδικίαν καί νά γίνεται άγα- 
Οώτερος άπομακρύνων πάντοτε τάς ιδέας του άπό τήν 
μελετην τής πράξεώς τοΰ κακοϋ.

Τοιοΰτον μέσον' πρός αποτροπήν τοΰ μεγαλητέρου 
τών κοινωνιών κινδύνου, οποίον είναι ή θρησκεία, 
και αν δέν ήθελεν υπάρχει όλοτελώς, έπρεπε νά τό έ-
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πινοήσωμεν επειδή ομως ύπάρχει, πρέπει νά φροντί- 
σωμεν νά τό καταστήσωμεν δσον ένεστι προακτικώτε- 
ρον ώφελείας. ‘Η  θρησκεία εχει τούς λειτουργούς τ/]ς, 
πρός τούς οποίους ό λαός της ‘Ελλάδος προσφέρει ά- 
περιόριστον σέβας καί εμπιστοσύνην. Α λ λ 1 άράγε άπο- 
λαμβάνομεν δι1 αυτών τήν ώφέλειαν, τήν οποίαν ή 
θρησκεία έπρεπε νά χορηγη εΐς τήν κοινωνίαν·, Αυπού- 
μεθα διότι δέν δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν καταφατι- 
κώς. Τό ιερατείον είναι οι ποιμένες τοϋ λογικού ποι
μνίου· ό ποιμήν τών προβάτων φροντίζει νά όδηγη τό 
ποίίΛνιόν του είς νομάς καταλλήλους, νά ποτίζη έν ώ 
ρα άρμοδία αύτό, νά τό περιποιήται έν άσθενεία, καί 
ένγένει λαμβάνει όλα τά  μέτρα όσα συντελοΰν είς τό 
νά φέρη αύτό είς έντελεστάτην κατάστασιν υγείας καί 
αφθονίας· άλλά πράττει άρά γε  τό ίδιον καί ό τών λ ο 
γικών προβάτων ποιμήν ·, δυστυχώς πολύ σπάνια πρέ
πει νά ήναι τά παραδείγματα τοϋ άληθοΰς ποιμένος. 
‘Ο αληθής ποιμήν πρέπει νά γνωρίζει άπό ποίας έ 
ξεις, άπό ποια πάθη, άπό ποια ελαττώματα  κυριεύε
ται εν έκαστον τών λογικών του προβάτων, πρέπει νά 
μανθάνη τά δυστυχήματα, τάς άσθενείας καί τάς ά- 
νάγκας έκάστου, καί αύθώρμητος νά τρέχη τόν μέν 
ν1 άποτρέψη νουθετών καί συμβουλεύων άπό άτοπα, είς 
τά όποια δύναται .νά παρασυρθη ώς έκ τών έλατω- 
μάτων καί τών κακών έξεων του, τόν δέ ν ά  παρηγο- 
ρήση διά τών λόγων καί τών θρησκευτικών παραδειγ
μάτων άφ1 ενός, προσπαθών άφ1 ετέρου νά συστήση 
τήν δυστυχίαν καί άνάγκην είς τήν άγάπην καί τήν 
συνδρομήν τών δυνατωτέρων έν τη κοινωνία μελών. 
Προλαμβάνω-/ τον ένα καί θεραπεύων τόν ετερον ό Εε-

ρεύς ουτος καθίσταται άληθής πατήρ, καί τά σέβας · 
καί ή άγάπη τών ενοριτών του καθίσταται ακλόνητος. 
Καθόσον δέ ή ύπόληψις αύτοΰ αυξάνει μεταξύ τοΰ λα
οΰ του, κατά τοσοΰτον καί ή εντολή αύτοΰ άποβαίνει 
έπιτυχεστέρα, κατά τοσοΰτον καί τά κακά εκλείπουν 
άπό τήν κοινωνίαν, ήτ ις  δύναται ούτω νά προβή είς 
τον άνώτατον βαθμόν τής ευημερίας. ’Α λλά δυστυχώς 
τό ιερατείο ν κατά μέγα  μέρος εύρίσκεται είς αμά
θειαν καί δέν δύναται νά προσφέρη είς τόν λαόν τάς 
συμβουλάς καί νουθεσίας, τάς όποιας δύναται νά χο- 
ρηγήση ή γνώσις καί τής εκκλησιαστικής· καί τή ς '’ε
ξωτερικής παιδείας. Δεν γνωρίζουν ούδέ τήν εντολήν 
αύτών οι πλειότεροι. Τό ιερατικόν έργον κ ατ’ αύτούς 
είναι πόρος ζωής έ:< τών προσφερομένων παρά τοΰ 
λαοΰ δωρημάτων διά τήν έχτέλεσιν ιεροτελεστιών τ ι-  
νών, καί περιορίζονται μόνον είς τά πώ ς πλειότερα νά 
συναθροισωσιν άλλ οί ιερείς, καί άνευ πολλής παιδείαν, 
και άπολς'.μβάνοντες καί τάς νομίμους αύτών ώφελείας, 
ήόύναντο και πάλιν νά έκπληρώσωσι τό μεγάλη τερον 
μέρος τ/)ς έντολής αύτών, τά νά φροντίζωσι περί τής 
ήθικής καί θρησκευτικής βελτιώσεως τοΰ λαοΰ. Έ άν  
ό ίερεύς πολιτεύεται άξίώς τοΰ ίερατικοΰ αύτοΰ χα -  
ρακτήρος, ό λαός άπονέμει πολλήν τιμήν καί μέγι-  
στον σέβας πρός αύτόν, επομένως εχει μεγιστην ύπα- 
κο/]/ και εύπειθειαν εις τάς συμβουλάς καί νουθεσίας 
του· μεγάλως λοιπόν δύναται νά συντέλεση είς τήν 
ήσυχιαν και εύημεριαν τοΰ ποιμνίου.

Α λλ  άν ούτοι άμεριμνοΰντες διά τά άνατεθειμένα 
είς αύτούς ιερά καθήκοντα, δέν φροντίζουν, εΐμή μόνον 
πώς νά κουρεύουν τά πρόβατα τοΰ ποιμνίου των, είναι
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δίκαιον οί προϊστάμενοι αύτών ’Ε π ί σ κ ο π ο ι  νά άφι* 
νουν αυτούς εις τήν άνοικείαν ταύτην κατάστασιν ·, Οι 
άναλαβόντες τήν ά/ωτάτην έποπτείαν τοΰ κλήρου Ε 
π ί σ κ ο π ο ι  εΐναι ώς έπί τό πλεΐστον παιδείας / α β ά 
ρετης κάτοχοι, και γνωρίζουν κατά τό μάλλον καί ήτ- 
τον τά ιερά αύτών καθήκοντα, άνάγκη λοιπον να λά- 
βωσι μέτρα, ν’ άποκαταστήσωσι τόν κλήρον άληθεΐς 
ποιμένας καί έχπληρωτάς τής ανατεθειμένης αύτοις εν
τολής. Ά λ λ ά  οιά νά χατορΟώσωσι ταΰτα, αναγκη νά 
έπισκέπτωνται συνεχώς τά ποίμνια αύτών, καί νά βλέ- 
πωσιν έκ τοΰ πλησίον πώς οί ιερείς έκπληροΰν τά  κα- 
Orκοντά των, νά τούς κατασταίνωσι οέ τελείους και 
ακριβείς εις τό έργον των διά τοΰ ίδιου αύτών παρα
δείγματος. ‘Η  συμβουλή δέν ακούεται όταν και ή πρά- 
ξις δέν εΐναι όμοια μέ τήν συμβουλήν. Αί άγαθαι πρά
ξεις προτρέπουν αΰταί καθ’ έαυτάς πρός μιμησιν, και 
περιττή άποβαίνει ή διά λόγου προτροπή εις όμοιας 
περιστάσεις. ’Εάν ό έ π  ί σ κ ο π ό ς  έπισκεφθή τον π ά 
σχοντα είς τήν οικίαν του, καί τοΰ προσφέρη την συν
δρομήν καί παρηγορίαν, τήν όποιαν καί οικοθεν και 
διά προτροπής πρός άλλους Ουναται νά κ αμ /j, ι.ς /] 
νάγκη προτροπής εις τόν ιερέα νά πράξη ομοίως είς ό- 
μ ο ί α ν  περίπτωοιν, τό παράδειγμα τοΰτο ένετυπωθη βα- 
Οέως είς τήν καρδιαν τοΰ ίερέως, κα; άούνατον είναι 
νά μήν σπεύση κατά τό μάλλον καί ήττον νά τό μ ι .  
μηθή. ’Εάν κηρύττων τόν λόγον τοΰ Θεοΰ, οχι εις τας 
πόλεις, όπου οί πλειότεροι ίσως γνωρίζουν τα  κοι
νωνικά καθήκοντα, άν δέν γνωρίζουν ακριβώς τα θρη
σκευτικά, άλλ’ είς τά χωρία, όπου ή αμάθεια και η 
άγνοια εΐναι πλήρεις, καί μεταξύ τών τάξεων εκει-

νων τής κοινωνίας, όπου κοινότερον πράττονται τά ε
πιβλαβέστερα είς τήν κοινωνίαν άμαρτήματα, κατορθώση 
νά μεταβάλη τάς κακάς έξεις, καί νά διορθώση τινά 
ελαττώματα, τό πρός τήν κοινωνίαν όφελος αποβαί
νει μέγιστον, καί διά τήν επιτυχίαν ταύτην οφείλεται 
μέγιστος έπαινος είς τό ίερατεΐον. ’Ε ά ν λ .χ .  έξαλειφθή, 
ή μετριάση καν, τό κακόν τής ψευδορκίας, τό όποιον 
ήρ'/ίσε ν’ άποβαίνη τοσοΰτον 67νέθριον εις τήν κοινω
νίαν, ένώ όλοτελώς δεν ύπήρχε πρό τής έπαναστά- 
σε(ος, όποία χάρις πρέπει νά οφείλεται εϊς τόν κλήρον, 
έάν κατορθώση το ΰ το ; ίίοσάκις τό ίερατεΐον ήτον πρό 
τής έπαναστάσεως τό έπιτυχέστερον μέσον τοΰ συμβι
βασμού είς τάς μεταξύ τών πολιτών διενέξεις! ΙΙόσαι 
καταστρεπτικαί διά τούς πολίτας δίκαι δέν ήθελον έκ- 
λείψει, εάν τό συμβιβαστικόν τοΰτο μέσον έλαμβανε 
καί ήδη χώραν μεταξύ τών π ο λ ιτώ ν ! ’Εννοείται όμως 
ότι τότε δύναται νά εχη έπιτυχίαν τό πράγμα, ό'ταν 
τό ίερατεΐον ήναι άξιοσέβαστον είς τά όμματα τοΰ 
λαοΰ· καί διά νά ήναι άξιοσέβαστον,πρέπει νά ήναι μορ~ 
φωμένον κατά τούς ό'ρους τής θείας καϊ ίεράς αύτοΰ 
έντολής.

Τό ελληνικόν έθνος δέν ήρχ^σε σχεδόν άκόμη τό 
μέγα καί λαμπρόν στάδιον, τό όποιο» εΐναι προωρι- 
σμένον νά διατρέξη είς τον κόσμον. Διά νά φθάση 
εις τήν δόξαν καί τήν περιωπήν εκείνην είς τήν όποιαν 
τό κάλοΰν ένδοξοι προγονικαι άναμνήσεις, και έξιδια- 
σμέναι περιστάσεις τής εποχής, άνάγκη νά προπαρα- 
σκευασθη καί νά κατασταθή άξιον αύτής. Θρησκευτική 
ένότης καί ηθική μόρφωσις άνάλογος τοΰ προσδοκω- 
μενού μέλλοντος είναι άπαραίτητα πρός έπιτυχίαν.



Καί πρός τά ούω ταΰτα τό ιερατεΐον είναι ό πρώτος 
καί καταλληλότερος οδηγός.

Έ ά ν  τό ιερατείον δέν ένόησε τήν μεγάλην καί ίε- 
ράν ταύτην εντολήν του, έάν άοιαφ'οροΰν οέν φροντίζη 
νά βάλη αυτήν είς ένέργειχν, είναι μεγίστης κατα- 
κρίσεως άξιον, καί μάλιστα οί προϊστάμενο: αύτοΰ. ’Ο
φείλουν δέ νά δώσωσι λόγον πρός τόν άνώτερον ποιμένα 
τη ς  Ε κκλησ ίας  τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, εΐς 
τό ΙΟνος καί εΐς τήν μέλλουσαν γενεά ν  θέλουν δέ επι
σύρει έφ’ έαυτούς τήν δργήν τοΰ Κυρίου διά τήν άμέ- 
λειαν καί τήν μή έκτέλεσιν τών εντολών αύτών, τήν 
κατάκρεσιν δέ καί τό άνάθεμα τής παρούσης καί μ ελ-  
λούσης γενεάς, τών όποιων θέλουν καταστρέψει ή 
βραδύνει τήν μέλλουσαν πρόοδον.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.

/

Ό  άσπονδότερος έχ.Ορός τής Χριστιανικής διδα
σκαλίας, καί ό σκληρότερος διώκτης τών έπαγγελο- 
μένων αύτήν, άπέβη μ ετ ’ όλίγον διά τής θείας χάρι- 
τος ό ένΟερμότερος ζηλωτής τής πίστεως, καί ό δρα- 
στηριώτερος κήρυξ τής Χριστιανικής διδασκαλίας, δς 
τ ις  πρός έκτέλεσιν τοΰ μεγάλου έργου τής άπσστολής 
αύτοΰ, όχι μόνον άνεδέχΟη ευχαρίστως νά περιτρέξη 
πολλούς τόπους τής οικουμένης διά νά κηρύξη τό 
Ινύαγγέλιον τής άληΟείας, καί δχι μόνον κατεφρόνη- 
σε τούς παρουσιασΟέντας αύτώ κινδύνους, άλλά προέβη 
καί πλειότερον άκόμη* έπροκάλεσε πολλάκις αύτούς 
μέ τόν σκοπόν τοΰ νά έμπνεύση θάρρος διά τοΰ παρα
δείγματος του είς τούς άσΟενεστέρους τή πίστει, καί

μή τολμώντας νά ριψοκινδυνεύσωσι διά τήν έκτέλεσιν 
τής ενδόξου αύτών άποστολής.

Ό  ΙΤαΰλος ώνομάζετο πρότερον Σαούλ καί έγεννή- 
Οη εΐς τήν Ταρσόν τής Κιλικίας, κατά τάς άρχάς τοΰ 
χριστιανικού έτους, έκ γονέων Ιουδαίων, οιτινες τόν 
έπεμψαν είς Ιεροσόλυμα νά διδαχΟή τόν Μωσαϊκόν 
νόμον, άφοΰ έδιοάχΟη προτερον τήν Ελληνικήν πα ι
δείαν. Έ χ ω  ν δέ φαντασίαν ζωηροτάτην, καί διδαχθείς 
άπό τούς Φαρισαίους, άσπονδους εχθρούς τής νέας δι
δασκαλίας τοΰ Ίησοΰ, κατέστη εις τών σκληρότερων 
καταδιωκτών αύτής, ώστε, νέος έ'τι, έφύλαττε τά ένδύ- 
ματα τών Ιουδαίων, οιτινες έφόνευσαν τόν πρωτομάο- 
τυρα Στέφανον. Έ πήρξε  πρωταίτιος σχεδόν καί τοΰ 
θανάτου τοΰ ’Αποστόλου ’Ιακώβου τοΰ μικροΰ, διε- 
^ειρας ενάντιον του τόν όχλον, δστις τον έΟανάτωσεν.
Η  σκηρότης, μέ τήν όποιαν κατεδίωκε τήν Χριστια

νικήν. πίστιν, άποδεικνύεται καί άπό τήν ιδίαν αύτοΰ 
ομολογίαν. Δέν ήρκεσαν εΐς αύτόν δ σας καταδρομάς 
έπέφερεν εΐς τούς έν Ιερουσαλήμ πιστούς, έζητησε δύ- 
ναμιν νά μεταβή καί είς τήν Δαμασκόν διά νά συλ
λαβή τούς πρωτίστους τών έκει διαμενόντων πιστών, 
οιά νά τους φερη εΐς Ιερουσαλήμ. Ά λ λ ’ όλίγον πριν 
είσέλθη είς Δαμασκόν, έφάνη λάμψις  είς αύτόν, ήτ ις  
τόν εΟάμβωσε καί τόν έ'καμε νά πέση κατά γης ,  ή- 
κουσε όέ φωνήν λέγουσαν «Σαούλ, Σαούλ, τί μέ διώ
κεις ;—  Γίς ει σύ, Κύριε; (έρώτησεν ό Σαούλ)— Έ γ ώ  . 
εΐμ: ό Ιησοΰς, (έπανέλαβεν ή φωνή) εγείρου, είσελΟε 
είς^ τήν πόλιν, καί έκεϊ θέλεις όδηγηΟή τί νά πράξης».

Ο -α ουλ  ηγερΟη, άλλ έπειοη οεν έβλεπε,μ’δλον ότι 
ε ιχεν άνο'κτούς τούς οφθαλμούς, ώδηγήΟη είς τήν Δα-



μασχόν χειραγωγούμενος παρά τών μετ αύτοΰ.
Έ κ  θείας δέ άποκαλύψεως οδηγούμενος εις τών έν 

Δαμασκώ πιστών, Ά ν  ανίας ονομαζομενος, προσελα^ο 
τόν Παύλον, καί τόν έβάπτισεν. Ά π ό  δέ της εποχής 
ταύτης άπέβη ό Παύλος εις τών θερμότερων όπαδων της 
Χριστιανικής διδασκαλίας, καί ό πλέον ενθϊρμος και 
διάπυρος ζηλωτής τού κηρύγματος τοϋ Εύαγγελίου. 
Διαμένων έν Δαμασκώ έκήρυττεν εις τάς συναγωγάς 
τών Ιουδαίων· ούτοι δέ μή δυνάμενοι νά ύπερνικήσωσι 
τήν μεγάλην δύναμιν τών λόγων του, άπεφάσισαν νά 
τόν φονεύσωσιν. Ε πειδή  πρός τον σκοπόν τοΰτον ετοπο- 
θετήθησαν είς τάς πύλας άνθρωποι παραφυλάττοντες 
ημέραν καί νύκτα διά νά τόν συλλάβωσιν, οι μαθηταί 
κατεβίβασαν αύτόν άπό τό τε ίχος της πόλεως έν>ο,  
καλαθιού. Ά λ λ ’ ό Παύλος, άντΐ νά ύπάγη νά κρυ- 
©θη διά τόν κίνδυνον, τόν όποιον μόλις άπέφογεν, ές 
εναντίας μετέβη εις ‘Ιεροσόλυμα. Έ χε ι  ό σύλλογος 
τών πιστών εΐχεν άκόμη τήν ένθύμησιν τών όσα ύπε- 
φερε παρ’αύτοϋ, καί άν ο Βαρνάβας δέν τούς εβεοαιονε 
περί τή ς .μ ετα β ο λή ; αύτοΰ, ήτον άδύνατον νά τόν πα- 
ραδεχθώσιν. Έπαρουσιάσθη λοιπόν εις τούς άποστό- 
λους Πέτρον καί ’Ιάκωβον. Ά λ λ ’ επειδή και πάλιν οι 
Ιουδαίοι τον κατεδίωκον,ήναγχάσθη νά φύγη είς Και
σαρείαν, και έκειθεν είς Ταρσόν τής Κιλικίας, τοϋ π α 
τρίδα του, άπ’ όπου ό άπόστολος Βαρνάβας τόν μετέ- 
φερεν είς Α ντιόχε ιαν . Είς τήν πόλιν ταύτην ό αριθ
μός τών πιστών ηύξησεν αρκετά, ώστε δέ ήτον α
νάγκη της παρουσίας του. Ύ στερον άπό μίαν συνέν- 
τευξιν μετά τοϋ Αποστόλου Πέτρου είς 
λιν ταύτην, «νεχώρησεν όμοΰ μέ τόν Βαρνάβαν οια να

διαδώση τό κήρυγμα είς τήν Σε'λεύκειαν καί τήν Κύ
προν. Κατά τήν νήσον ταύτην κατώρθωσε νά φέρη είς 
τήν Χριστιανικήν πίστιν τον Σέργιον Παύλον, άφού διά 
θαύματος έτύφ)>ωσε τόν μάγον Βάρ ’Ιησού. Μεταβάς 
άκολούΟως είς τήν έν Π ισιδία  Α ντιόχειαν , δέν εγει- 
νε δεκτός. Διωκόμενος άπό τόν λαόν μετά κραυγών 
έξήλθε τής πόλεως, καί τινάξας τόν κονιορκτύν τών 
υποδημάτων αύτοΰ, μετέβη είς Ίκόν ιον  άλλά και εκεί 
καταδιωχθείς δέν κατώρθωσε τίποτε άλλο, παρά μό
νον τήν προσέλευσιν είς τήν Χριστιανικήν πίστιν τής 
Ά γ ι α ς  Θέκ'λας, ήτ ις  ύπηρξεν ή πρωτομάρτυς τής χρ ι 
στιανικής διδασκαλίας.

Ό  ΙΙαϋλος περιοδεύων μετά τοϋ Βαρ-.άβα καί έλ- 
Οόντες είς τήν έν Αυκαονία πόλιν Λύστραν ελαβον 
άμφότεροι μεγίστην υποδοχήν, διότι έθεράπευσαν ενα 
παραλυτικόν. Οι ιερείς καί οί άρχοντες  έπήγαινον νά 
προσφέρωσιν είς αύτούς Ουσίαν, όνομάζοντες τόν μέν 
Βαρνάβα Δία, τόν δέ Παύλον Έ ρ μ ή ν  άλλ’ οι Ίου ■ 
δαίοι τή ;  Πισιδίας έπελθόντες είς τήν πόλιν ταύτην 
διήγειραν τό λαόν κ ατ’ αύτών, ώστε εκείνοι, οίτινες 
ήρχοντο νά προσφέρωσι θυσίας είς αύτο·?;, έλιθοβο- 
λησαν τόν ’Απόστολον ΙΙαϋλον, ώστε εμεινεν ημιθα
νής κατά γη ς .  Τήν επιούσαν μετακομισθείς εις Δέρ- 
βην καί προσελκύσας πο7>λούς είς τήν Χριστιανικήν δι- 
οασκαλιαν, έπανηλθεν εις Λύστραν, Ίκόνιον καί ’Αν
τιόχειαν, καί έτακτοποίησε τάς έν αύταις εκκλησίας. 
Διέβη άκολούΟως διά τής ΙΙισιοίας καί Παμφυλίας, καί 
κηρύςις τόν λόγον τοϋ Θεού είς Πέργην καί Ά τ ά -  
λειαν, έπανηλθεν είς Α ντιόχε ιαν ,  όπου διέμεινεν ίκα- 
νόν καιρόν. Επειδή  οέ εγεννήθη έν σχίσμα μεταξύ



τών πιστών της πόλεως ταύτης, διότι τινες ήΟελον 
νά ύπάρχη καϊ ή περιτομή και το βάπτισμα, ό Παύλος 

μετά τοΰ Βαρνάβα δέν παρεδέχΟησαν τήν γνώμην ταύ
την, άλλά μεταβάντες εΐς Ιεροσόλυμά ύπέβαλον τό 
ζήτημα είς τόν σύλλογον τών Α ποστόλω ν. Επειδή 
δέ παρεοέχθηταν τό νά μήν ύποχρεόνωνται οί άπό τά 
έθνη προσερ/όμενοι είς τήν Χριστιανικήν πίστιν νά 
περιτέμνωνται, έπανή'λθον είς τήν ’Αντιόχειαν καί κοι- 
νοποιήσαντες είς τούς πιστούς τήν .γνώ μην τών ’Α 
ποστόλων, έπαυσαν τό άναφυέν αύτό σχίσμα.

Ό  Παΰ/νος λαβών μεΟ’ έαυτοΰ τόν Σίλαν έξηκο- 
λούΟησεν ύστερον τό κήρυγμα είς τάς πόλεις τής 1υ- 
ρίας, καί Κ ιλικία; καί Αυκαονίας. Παραλαβών ύστε
ρον τόν Τιμόθεον μετέβη είς Φρυγίαν καί Γαλατίαν, 
άλλά δέν έκήρυξεν ένταΰΟα τόν λόγον τοΰ Θεοΰ, έμ- 
ποοισΟείς παρά τοΰ Α γ ίο υ  Πνεύματος. ΈκειΟεν με
τέβη είς Μακεδονίαν. Ε ίς δέ τήν πόλιν Φιλίππους Οε- 
ραπεύσας νέαν τινά δαιμόνιζαμένην, έκατηγορήΟη πα
ρά τών κυρίων αύτής ένώπιον τής εξουσίας, καί ρα- 
βοισθείς έτεθη είς τήν φυλακήν όμοΰ μέ τόν συνέ
ταιρον αύτοΰ Σίλαν. Ό  δεσμοφύλαξ, καθ’ άς έλαβεν 
αύστηράς διαταγάς περί αύτών, τούς εβαλεν είς τήν 
βαθυτέραν φυλακήν, άλλά τήν νύκτα, προσευχομένων 
αυτών είς τόν Θεόν, έγένετο σεισμός μέγας ,  διά τοΰ 
οποίου ήνοίχΟησαν αί Ούραι, ό δέ δεσμοφύλαξ, φοβη
θείς μή έοραπέτευσαν οί φυλακισμένοι, ήτον έγγύ ς  νά 
αύτοχειριασθή* ειδοποιηθείς δε ότε έκουσίως έμειναν 
έν τή φυλακή, έπίστευσεν είς Θεόν, καί μεΟ’ όλης αύ- 
τοΰ τής οίκογενείας προσήλΟεν είς τόν Χριστιανισμόν* 
ά λλ’ ό Παΰλος, καί τοι ειδοποιηθείς οτι μένει έ/.εύ9ε-

ρος νά φύγη, δεν ήΟέλησεν, άλλ’ έπρότεινεν οτι πρέ
πει νά άφεΟή έπισήμως άπό τάς ιδίας άρχάς έλεύΟε- 
ρος, ώς πολίτης 'Ρωμαίος, όπερ καί έγένετο. ’Ακολού
θως μετέβη είς Ά μφ ίπολ ιν ,  Ά πολω νίαν καί Θεσσα
λονίκην ά λ λ ’ είς τήν τελευταίαν ταύτην πόλιν έκιν- 
δύνευσε νά ΟανατωΟή. Τόν αύτόν σχεδόν κίνδυνον ύπέ- 
στη καί είς Βέρροιαν. Ά λ λ ’ είς τάς ’Αθήνας ή απο
στολή αύτοΰ επέτυχε καλήτερον. Ίδώ ν  έν αύτή ναόν 
τινα έπιγραφόμενον « τώ άγνώστω'Θεω »— « Τοΰτον τόν 
θεον, εϊπον εΐς τους Αθηναίους, τόν οποίον έτιμήσατε 
μέ ναόν χωρίς νά γνωρίζετε, έρχομαι νά σας άναγγεί- 
λω  σήμερον λ. Κατώρθωσε δέ νά φέρη πολλούς είς τήν 
πίστιν, μεταξύ τών όποιων και ένα Ά ρειοπαγίτην, τόν 
Διονύσιον.

Μβταβάς άκολούθως εις τήν Κόρινθον ώδήγησε 
πολλούς εΐς τήν Χριστιανικήν πίστιν, διά τό όποιον 
υπεπεσεν είς νέας καταδρομά;- ά λ λ ’ ό άνθύπατος, ε 
νώπιον του οποίου έκατηγορήΟη διά τήν κηρυττομένην 
παρ’ αύτοΰ νέαν θρησκείαν, -δέν παρεδέχθη τάς κατη
γορίας, είπών οτι δέν εΐναι εργον του νά έπέμβη εΐς 
Ορησκευτικάς οιενέξεις. Διελθών άκολούθως τήν Γα
λατίαν καί Φρυγίαν μετέβη εΐς ’Έφεσον. ’Εκεί δέ διά 
των θαυμάτων του τοσοΰτον ηύξησε τόν αριθμόν τών 
ε ί,  Χριστόν προσερχομένων, ώστε εις χρυσοχόος, όνο- 
μ* -^ Μ ^ ρ ίο ς ,  βλεπων ότι διά τής νέας θρη
σκεία; κατεστρέφετο ή έκ τών άγαλμάτω ν τή ς  Ά ρ -  
τεμιδο; ώφέλεια αύτοΰ· διότι δέν έζητοΰντο πλέον, 
οιεγείρει τόν λαόν κατά τοΰ Α ποστόλου, ώστε ουτος 
ήναγκάσθη νά άναχωρήση. Μεταβαίνων εΐς Μακεδο
νίαν διά τής Τρωάδος, κατά τήν είς τήν πόλιν ταύτην



διαμονήν του, άνέστησεν ένα νέον όν:μαζόμενον Ευ- 
τυχον,' δ ;τ ις  έπεσεν άπό τό τρ ίτο / πάτωμα μιας οι
κία;. Με τ α ία ;  δέ διά θαλάσση; πάλιν εϊς τήν ’Ασίαν, 
διευθύνετο πρό; τά 'Ιεροσόλυμα, μ ’ δλον ότι προέ- 
βλεπε και ό ιοιος, ώ ;  καί άλλοι τών άποστόλων προεΐ- 
δ :ν ,τόν  οιά μαρτυρίου θάνατον αύτοϋ. Ά λ λ ’ ό ΐ ΐα ΰ λο ς  
α'Γπάγω (έλεγεν) ν’ άποθάνω Οιά τό-» Κύριον μου.»

Έ λθώ ν  ε ί;  Ιεροσόλυμα, καί συνομιλήσας μετά τών 
λοιπών ’Αποστόλων, έξηλθε διδάσκων τό κήρυγμα τοϋ 
Εύαγγελίου δημοσίως, έλΟύν Οαρραλαιω; ώςκαΐ ο>. ος  
τοϋ ναοΰ τών ’Ιουδαίων ουτοι δε άγανακτήσαντες τόν 
έξέβαλον τοϋ ίεροϋ, διώκοντες καί κτυπώντες, ωστε 
ήθελον τόν θανατώσει, έάν ό Έ π α ρ χ ο ς  Λυσίας δέν ή
θελε τόν λάβει άπό τάς χεΐρας αύτών μέ τήν ύπό- 
σ/εσιν ν’ άποδώση είς αύτούς δικαιοσύνην. ΓεΟεις είς 
τά δεσμά μετεκομίσΟη είς τό 'Ρωμαϊκόν στρατόπεδον 
έ ; τώ μέσω τοϋ μανιώοου; π7^ήθους, αί-οϋν -ος μ=.ν 
επιμονής τόν θάνατον αύτοϋ. Μ αταίω ; διά τής διοα- 
y η ;  του έπροσπάθησε νά πεισ/] τό έξηγριωμένον π λ ή 
θος, αύτό έπέμενε ζητοϋν τόν θάνατον αυτοϋ, και τόν 
κατέκρινεν ώς απατεώνα. Ό Λ υ σ :α ;  πάρασυρομενος 
άπό τήν όρμήν τοϋ πλήθους διέταξε νά ραβδίσωσι^ τόν 
Άπόστο7*ον· ά7*7ν’ δταν έμαθεν δτι ήτο πο7ατης Ρ ω 
μαίος, ο / ι  μόνον τήν τιμώρησιν ταύτην άπέτρεψεν, ο.λ- 
7νά μετανόησε καί διότι τόν εβα7.εν εις τά οεσμα. Α7ν- 
λ ’ ό λαός άφ’ ένός, καί ό άρχιερεύς άφ’ ετέρου, τοσοϋ- 
τον έπέχεινον διά τήν καταστροφήν τοϋ άποστολου, 
ώστε ό Αυσίας διά νά τόν σώση, τόν επεμψεν εις τήν 
Καισαρείαν είς τόν Φήλικα, Έ παρχον  της Ίουδαίας, 

διά νά 2:κασθη παρ’ αύτοϋ.

Δύω έτη διέμεινεν ύπό κράτησιν ό ΙΙαϋ/.ο^ εις Και- 
σάρειαν, καί ή θεία χάρις τόν διεφύ7.αττε πάντοτε ς·α· 
Οερόν. Ά λ λ ’ δταν ό νέο; διοικητής Πόρκιος Φηστος 
ήθέλησε νά τόν πέμψη αυθις είς Ιεροσόλυμα, ό Παΰ- 
7νΟ; έπεκαλέσθη τόν Καίσαρα. Ηαρευρεθείς κ ατ’ έκει* 
νην τήν έποχήν καί ό Η ρ ώ δ η ς ,  ώ ;  καί Βερενίκη ή σύ
ζυγο; αύτοϋ, έζήτησαν ν’ άκούσωσι τόν ίίαυλόν. Γο- 
σοϋτον δέ έδικαιολογήθη ένώπιον αυτών, ώστε ό Διοι
κητής κατ’ αίτησιν αύτών, ήθε7^ε τόν άποΛυσει ώς ά- 
θώον, έάν δεν έφοβεΐτο τόν αύτοκράτορα, τοϋ όποιου 
τό δνομα εΐχεν ήδη έπικαλεσθη ό Παθ7»ος. Ά π εσ τα λ η  
7\οιπόν ό ’Απόστολος είς Ί  ώμτν συνοδευόμενος άπό 
ένα έκατόνταρχον. Καθ’ όδόν συνέβη δεινή τρικυμία, 
καθ’ ήν τό πλοίο ν έσυντρίφθη είς τούς βράχους της 
Μελίτης, ά λ λ ’ δλοι οί έν αύτώ έπιβάται καί ν αυτοί 
διεσώθησαν είς τήν ξηράν, καί έλαβαν άπό τού; κα
τοίκους τήν άναγκαίαν περιποίησιν. Έκεΐθεν έπιβιβα- 
σθείς είς έτερον π7-.οΐον μετεκομίσθ/] τέλος είς 'Ρ ώ 
μην, καί διέυ,εινεν έκεΐ δύο έτη δέσμιος μέν, ά λ λ ’ έ
χω ν τήν ελευθερίαν νά κηρυττη τόν 7>όγον τοϋ Θεοϋ. 
Ε πειδή  δέ έτόλμησε νά κατηχήση είς τήν Χ ριςιαπκήν 
πίστιν καί μίαν άπό τάς ερωμένας τοΰ ΙΝέρωνος, ό τύ 
ραννος ούτος διέταξε τόν θάνατον αύτοϋ. Καθόπολιτ/,ς 
δέ 'Ρωμαίος, υπεβλήθη είς τήν ποινήν τής άποκεφαλί· 
σεως είς τό G5 έτος άπό Χριστοϋ γεννήσεως. Ιυνε- 
γραψεν ό ΙΙαϋ7.ος δεκατέσσαρας έπιστο/>άς, εις τάς ο
ποίας έμφαίνεται ή καθαρά ήθική τής Χριστιανικής 
πίστεως.

Τό ΰρος τών έπιστο7»ών τούτων έν γένει έχει σα
φήνειαν, ύψος καί δύναμιν καί είς ταύτας, έκτος τών



δογμχτι/ώ ν  ερμηνειών, τών εξηγήσεων τών μυστηρίων, 
καί τών αναπτύξεων τοΰ Ευαγγελίου, υπάρχουν γνώ- 
μαι ήθικης, καί τά καθήκοντα τοΰ ιδιώτου ώς καί τοΰ 
χρίστι»νοΰ. Τόσον οέ οιά τήν ευγλωττίαν του, ώς καί 
διά τήν μεγάλην αύτοΰ επιμονήν εΐς τό κήρυγμα, καί 
οιά τούς οποίους ύπέστη κινδύνους, ώνομάαθη κορυφαίος 
τών Α ποστόλω ν, επωνυμία, τήν οποίαν αύ τάς καί ό- 
ΙΙέτρος έκ τών ’Αποστόλων μόνοι ελαβον.

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Α Ρ . Β'.

Ό μιλήσαντες είς τό πρώτον ήμών άρ. (Βιβ. τοΰ 
Ααοΰ φυλ. έ. σελ. 35) περί τοΰ τρόπου καΟ’ον νομίζο- 
μεν κατάλληλον νά οωτισΟώσι καί έκπαιδευθώσι τάi I 4
κοράσια τοΰ λαοΰ, όσον ένεστι ταχύτερον καί καταλ- 
ληλότερον, νομίζομεν ότι έλλείπομεν είς σημαντικόν 
ήμών καθήκον, έάν οέν είπωμέν τι καί περί τών γ υ 
ναικών, όσαι οέν εύτυχησαν νά λάβωσιν έπιμελημένην 
άνατροφήν καί έκπαίδευσιν* έξελΟοΰσαι οέ της τ ά ξ ε ι ς  
τών κορασίων ελαβον ήδη μέρος είς τήν κοινωνίαν.

Καθώς νομίζομεν ότι κατά πάσαν ήλικίαν οί άνορες 
δύνανται νά βελτιώσωσι τήν νοητικήν καί ηθικήν αύ
τών κατάστασιν, καί διά τοΰτο γράφομεν υπέρ αύτών, 

■φρονοΰντες ότι όσον αργά καί άν έπέλΟη ή έπι τό βέλ- 
τιον μεταβολή, πάντοτε είναι ώφέλιμος, ώς έχουσα με- 
γίστην επιρροήν είς τήν μόροωσιν τών τέκνων, ούτοι 
φρονοΰμεν καί περί τών γυναικών, καί πολύ πλειότε
ρον άναγκαίχν θέωροΰμεν τήν βί/.τίωσίν τής κατακτά-

σεως αύτών, καθόσον, ώς προείπομεν, αυται είναι τά 
κυριώτερχ όργανα της μορφώσεως τών τέκνων.

’Από τήν ιδέαν ταύτην έμπνεόμενοι έθεωρήσαμεν ά- 
ναγκαιον νά άφιερώσωμεν μέρος τής Βιβλιοθήκης τοΰ 
Λαοΰ εΐς τό νά χορηγήσωμεν, τό καθ’ ημάς, μέσα 
βελτιωσεως της νοεράς καί ήθικης καταστάσεως τών 
γυναικών. Θελομεν λοιπόν δημοσιεύσει β ’ους ενδόξων 
γυναικών, καί φέρει είς παράδειγμα πράξεις ενάρετους, 
έραν.ζομενοι άπό όλας τάς έποχάς, καί άπό όλα τά 
έθνη, άρχόμενοι όμως πρώτον άπό τούς προγόνους ή
μών, τών όποιων τό παράδειγμα πρέπει νά μάς έμπνέη 
μεγαλητέραν έπιθυμίαν μιμήσεως διά τήν οικειότητα.

Ά λ λ ’ έπειόή ώς έπί τό πλεϊστον αί γυναίκες δέν έ- 
λάμβανον μέχρι τουδε έπιμελημένην άνατροφήν, καί 
πολλαι εξ αύτών ένδέχεται νά εύρίσκωνται είς άγνοιαν 
τών καθηκόντων της συζύγου, τη ςμ ητρό ς ,  της ο ι κ ο 
κ υ ρ ά ς ,  έν γένει, Οέλομεν άπό καιρόν εΐς καιρόν αναφέ
ρει περί υγιεινής, περί καθαριότητας, καί έν γένει π ε 
ρί οικιακής οικονομίας, διά νά συμπληρώσωμεν οΰτω 
τό έργον ήμών, τό νά κατασταθώσιν αί γυναίκες, άγα- 
πηται συζυγοι είς τούς άνδρας των, προσφιλείς μη- 
τερες είς τά τέκνα των, σεΰασταί είς τούς ύπηρέτας 
και έντιμοι κα: ευυπόληπτοι είς τήν κοινωνίαν.

Ιά  καθήκοντα της γυναικός, ώς συζύγου καί ο ι κ ο 
κ υ ρ ά ς ,  τά διέγραψε πρό αιώνων ό Σολομώ ν κα: βε
βαίως, άπό τήν έποχήν ταύτην πρέπει ' νά άρχίσωμεν, 
όια να πεισωμεν εύκολώτερον πόσον πλειοτέραν προσο
χήν πρεπει ν’ άποδώσωμεν είς τό άντικείμενον τοΰτο, 
τά όποιον τόσον σπουοαιον έθεωρήθη άπό χιλιάδων έτών, 
κα: τά όποιον άναντιρρήτως πρέ.τει νά ήναι μεγάλης



προσοχή.; κα ;μελέτη ; άξιον, όταν είς διάατημα τοσου- 
των αιώνων έξακολουθή ν’ άττολαύη πάντοτε την αυ
τήν ύπόληψιν. Ιδο ύ  ή παρά τον Σολομώντος περιγρα

φή της καλής Οικοκυράς.
«Τίς δύναται νά εύρη γυναίκα άξίαν ·, Μ τοιαύτη α

ξίζει καί τών πολυτελών λίθων πλειότερον. Ήκαρδία 
τοϋ άνδρό; τ η ;  έχεί θάρρος είς αυτήν, ^διότι γ ί ^ τ α ι  
ποόξενο; πολλών άγαθών, ενεργούσα καθ’ο7.ον τόνβι ο/  
αύτής άγαΟά καί ό'χι κακά ύπέρ τοϋ άνδρός της. Προ- 
μηθευθεΐσα μαλλία καί λινάριον κατέστησε ταϋτα χ ρ ή 
σιμα διά τών ιδίων αύτής χειρών. Φέρει μακρόΟεν, ώς 
τά  πλοΐα τών εμπόρων, καί συναθροίζει όλα τά προ; τον 
βίον άναγκαΐα. ’Εγείρεται ν ύ κ τ α  καί διαμοιράζει τροφήν 
είς τούς ύπηρέτας καί εργασίαν εις τάς υπηρέτριας. 
Βλέπει αγρόν τινα πωλούμενον καί τον άγοραζει, α
κολούθως τόν φυτεύει καί τόν κάμνει προσοδοοόρον. 
Ζώνει καλώς τήν μέσην της και προσηλόν^ι . i ,  χ·-ΐ 
ράς της είς τήν εργασίαν. Ά φοϋ έδοκίμασεν jS u  ή ερ
γασία είναι καλόν πραγμα, ό λύχνος της δέν σβυνει 
καθ’ ολην τήν νύκτα. Άποβλέπουσα πάντοτε είς την 
ώφέλειαν καταγίνεται άδιακόπω; εις τό άδρακτιον. 
Ά πλόνει καί άνοίγει τήν χεΤρά της εις βοήθειαν τών 
πτω χώ ν. Δέν εχει φροντίδα; περί τ ώ ν  πραγματων της 
οικίας ό σύζυγος αύτής οταν ήναι χειμών, οιο τ̂ι όλοι 
οί έν τή οικία ευρισκόμενοι έχουν δίπλα ενδύματα. 
Κατασκευάζει επανωφόρια τοϋ άνδρός της καί ενδύμα
τα ΐδικά της άπό βύσσον καί πορφύραν. Ό  άνήρ αύτης 
γίνεται αξιοπαρατήρητος ώς έκ τών ενδυμάτων του, ό
ταν συνεδριάζη είς τάς πύλας τής πόλεως μετά  ̂ τών 
γερόντων. Κατασκευάζει π  αν ία καί ζωνάρια τά οποία

πωλει είς τούς εμπόρους. Υ πάρχε ι ισχυρά καί εύ ,τ ρ ε -  

πης. κα: ζή μέ εύχαρίςτησιν έως είς τάς τελευταίας 
ημέρας τής ζωής της. Ή  ομιλία της γίνεται μέ «ρό- 
νησίν καί κατά τό πρέπον, καί ή γλωσσά της είναι 
καλώς γυμνασμένη είς περιποιητικάς έκφράσεις. Δια
μένει διαρκώς είς τήν οικίαν της επιτηρούσα αϋτγ-ν 
και ποτέ^ δέν τρώγει τόν άρτον της έν άργία. Τά τ έ 
κνα της έλΟόντα είς ηλικίαν τήν μακαρίζουν, διότι *- 
πλούτησαν δ.’ αύτής, ό δέ σύζυγος αύτής τήν επαινεί. 
Πολλαι θυγατέρες απέκτησαν πλούτον, πολλαι άπέ- 
κτησαν ούναμιν, σύ ομως ύπερέβης πάσας. Ό  φιλάρε
σκος τρόπος τής γυναικός καί τό κάλλος εΤναί ποάγ- 
ματα μάταια, μόνη δέ ή γυνή ήτις  έχει τόν φόβον τοΰ 

υ είναι άξια επαίνων. Ά ς  άποδώσωσιν άπαντες έ
παινον είς αύτήν διά τά έργα τών χειρών της, καί ό 
ΐίιος συζυγος αύτής ας τήν έπαινή ευρισκόμενος είς 
τάς ουνελίυσεις τών συμπολιτών του.»

Ή  γυνή έδόθη σύντροφος είς τόν σύζυγον, καί άνε
τε λήγεις αύτήν ή διεύθυνσις τοΰ οίκου· έάν £έν γνωρί-

, . πως νάένεΡΥήσ’Λ τά άνήκοντα είς αύτήν έ'ργα, ό,τι 
ό άνήρ διά τών προσπαθειών του εισάγει είς τήν οι
κία/ ή ^υνή τό καταστρεφει διά τής απειρίας καί ά- 
νο’,κονομησίας της. Ιδού τ ί  λέγει περί τούτου ό Σ ω 
κράτης, οστις χοριώτερον ένησχόλησε τάς φυλοσοφι- 
κας αυτοΰ ερευνάς εις τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως 
τής κοινωνίας καί τήν εύημερίαν αύτής.

. · · « Ιωρα δέ ή οεκία ήμών αύτη είναι κοινή· 
οιοτι και έγώ καταθέτω ε ί ς  τ ό κοινόν όλα όσα έχω , 
και συ ολα οσα πράγματα  έφερες τά κατέθεσες ήδη 
είς τό κοινόν. Δέν πρέπει δέ νά παρατηρώμεν ποιος έξ
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ήμών κατέθεσεν είς τό κοινόν πλειότερα πράγματα ,ά7- 
λά  πρέπει νά γνωρίζωμεν ότι όστις έξ ήμών είναι 
καλήτερος σύντροφος έκεΐνος καταθέτει καί τά καλή-

τερα πράγματα.
. . . « Ί ω ν  φρονίμων συζύγων Ιργον είναι νά φε- 

ρωνται μέ τοιοϋτον τρόπον, ώστε όσα μέν πραγματα 
έχουν, νά τά διατηρώσιν είς καλλίστην κατάστασιν, νά 
άποκτοϋν δέ καλώς καί δικαίως καί άλλα όσον ενεστι 

πλειότερα.
. . . « Γ0  Θεός έκαμε τήν φύσιν τής γυναικός κα

τάλληλον διά τά έντός τής οικίας έργα χαί φροντίδας, 
τήν δέ τοϋ άνδρός διά τά  έξω. Είς τήν γυναίκα άνέ- 
θεσε καί τό νά φυλάττη τά φερόμενα εις τήν οικίαν 
πράγματα  . . . Γνωρίζοντες ποια έργα άνετέθησαν είς 
έκαστον ήμών παρά τοϋ θεοϋ, πρεπει να φροτιζωμεν 
νά ένεργώμεν όσον ενεστι καλήτερον τά άνηκοντα εις 
έκαστον ήμών έργα . . . Ά ν ά γ κ η  νά μενης καί σύ είς 
τήν οικίαν καί όσοι μέν έκ τών υπηρετών έχουν ερ
γασία ν έξω, τούτους νά φροντιζης να τους στελης, 
όσοι δέ έχουν έργασίαν έντός τής οικίας, είς του- 
τους νά επιστάτης ή ιδία, καί όσα πράγματα  φέ
ρουν είς τήν οικίαν νά τά λαμβάνης σύ, καί όσα μέν 
έξ αύτών πρέπει νά έξοδευθώσι, νά τά μοιράζης μόνη 
σου, όσα δέ περισσεύουσι, πρέπει νά λάβης πρόνοιαν 
νά τά φυλάξης, διά νά μήν συμβή ώστε όσα εχει τ ις  
προσδιωρισμένα δι’ έν έτος έξοδευθώσιν εις ένα μήνα.

. . . « Τό τερπνότερον δέ πάντων είναι ότι άν φα- 
νής καλητέρα άπ’ έμέ, θέλεις καταστήσει καί έμέ έοι- 
κόν σου υπηρέτην, καί δέν θέλεις έχει αιτίαν νά φο- 
βηθής μήπως, προχωρούσης τής ήλικίας, δλιγρστεύ-

ση ή τιμή τήν όπαίαν σοΰ προσφέρουν έν τή οικία η
μών,^ α λ λ ’ έξ^έναντιας νάπιστεύσης ότι γηράζουσα 
πλειότερον, όσον καλήτερος σύντροφος καί έμοΰ καί 
τών τέκνων ώς πρός τά οικιακά πράγματα θέλεις γέ- 
vf ‘>, Tocroy πλειοτέραν τιμήν θέλεις απολαμβάνει έν τή 
οικία ο .ν .ι  .ά καλά και αγαθά δέν πληθύνονται είς 
τάς οικίας άπό τάς ώραιότητας, ά λλ ' άπό τάς έν τώ 
βίω άρετας. (ώενοφ. Οίκονοι/,ικός)

I I  τακτοποιησις τών έν τή οικία πραγμάτων είναι 
εργον εξιδιασμένον τών γυναικών, έάν δέν γνωρίζουν, 
η δεν καταδέχονται (έάν ήναι έκ τών πλουσίων καί τών 
της ανώτατης τάξεως γυναικών) νά ένασχοληθώσιν 
εις το εργον τοΰτο, άς άκούσωσι τ ί  λέγει περί τούτου 
ό Φενελών.

« Αι πλειότερα! τών γυναικών παραμελούν τήν ο ι
κονομίαν ως εργον ταπεινόν, όπερ άνήκει μόνον είς χ ω 
ρικούς. εις ανθρώπους τής κατωτάτης τάξεως, μ ά λ ι
στα δε οσαι άνατρέφονται είς τήν μαλθακότητα, τήν ά- 
φθονίαν, τήν αργίαν, άποφεύγουσι καί περιφρονοϋσι πα- 
σαν περί τουτου λεπτομέρειαν.

« H  καθαριότης, ή τάξις καί ή επιμέλεια, είναι 
βασις τής άληθοΰς οικονομίας. Μήν άνέχεσθε άκα- 
Οαρσίαν καί άταξίαν  τά μέγιστα δέ συντελεί είς τήν 
οικονομίαν και τήν καθαριότητα τό νά διατηρή τ ις  έ
καστον πράγμα είς τόν τόπον του. Ό  κανών ουτος 
φαίνεται ασήμαντος, καί όμως ήθελεν έχει σημαντι-, 
κωτατα αποτελέσματα, έάν ακριβώς έτηρειτο. Λ αμ
βάνεις άνάγκην πράγματός τίνος, ούδέ στιγμήν δέν 
χάνεις πρός ζήτησιν αύτοΰ. Ούτε σύγχυσις, ούτε φι- 
λονεικία, ούτε δυσκολία υπάρχει, οταν λαμβάνη τ ις  

Ι ’ 2 7 * '



ανάγκην αυτόν ατίΛονεΐζ την χεΐρα καί το λαμβανεις, 
δταν οέ τελείωσης τό εργον σου, τό άποθέτεις πάλιν 
εις τόν τόπον, έξ oh τό έλαβες.

« Ή  αξιόλογος αΰτη τάξις αποτελεί μέγιστον μέ
ρος τής χαΟαριότητος. ή ακριβής αΰτη διάταξις γ ίνε 
ται άμέσως άξ'.οπαρατήρητος. Έ κ το ς  όέ τουτου, ε 
πειδή ή θέσις τήν όποιαν αποδίδουν εις έκαστον π ρ ά γ 
μα είναι ή άρμοδιωτέρα δι1 αύτό, όχι μονον διά νά ευ
χάριστη τήν δρασιν, άλλ’ άκομη και όιά τήν καλήν 
φύλαξιν αύτοϋ, προκύπτει δτι όλιγώτερον φθείρεται 
αύτοϋ παρά άλλοϋ, δέν βλαπτεται άπο κανεν εκτατόν 
συμβάν, μάλιστα διαφυλάττεται καθαρόν. Παραδ. χα -  
ριν, έν άγκεΐον δέν μένει έκτεθειμένον ύπό τόν κο- 
ριορκτόν, ούτε είς κίνδυνον νά συντρίφθη, έάν τό απο- 
θέσωσιν είς τήνθέσιν του άμα γένη χρήσις αυτού. Τό 
πνεΰμα τής άκριβείας, τό όποιον οδηγεί είς τήν τά- 
ξιν, οδηγεί όμοίως είς τήν καθαριότητα, καί όμοΰ μέ 
τά ς  ώφελείας ταύτας επέρχεται καί άλλη τό νά άφαι- 
ρέση τ ις  διά τής έξεως ταύτης άπό τούς ύπηρέτας τό 
πνεΰμα τής άμελείας καί τής συγχύσεως.»

Φενελών.
Τά καθήκοντα τής συζύγου έκπληρούμενα έπιμελώς, 

μάλιστα άπό τάς κατεχούσας τήν άνωτάτην τάξιν 
τή ς  κοινωνίας γυναΐ/.ας, έλκουν πρός αύτάς τό σέβας 
καί τόν θαυμασμόν δλων τών άνθρώπων, ώς καί με
ταξύ τών μή πεπολιτευμένων έθνών.

Οί ύποταχθέντες είς τήν Γαλλίαν άρχηγοί τών κα
τά  τήν Αφρικήν πολεμίων αύτή φυλών έλθόντες είς 
Γαλλίαν έζήτησαν νά έπισκεφθώσι τήν σύζυγον τοΰ 
5«χτά τήν Αφρικήν ύπάρξαντος άρχηγοΰ τής έκστρα-

li'jtgtoTO'jj χαι Tcctpo'JcjtocdOsvTÊ  είζ οεύτήν έ- 
ξέφρασαν δτι ηλθον νά τής έξηγήσωσι τό σέβας των 
διότι ευρισκον έν αύτή τό πρωτότυπον τής καλής ο ι 
κ ο κ υ ρ ά ς .  Π  έξήγησις αΰτη έπροξένησε μεγίστην 
εύχαρίστησιν είς τήν συνετήν σύζυγον τοΰ Βυζώτου, 
κα: θεωρήσασα τοΰτο ώς τόν μεγαλήτερον έπαινον, τόν 
όποιον ήδύναντο νάτής άποδώσωσιν, εύχαρίστησε μ εγ ά 
λω ς τούς άφρικανούς αρχηγούς. Ά λ λ ά  πόσαι γυνα ί
κες ούτε γνωρίζουν ούτε εκτιμούν έπαξίως τά  καθή
κοντα τα ΰ τα !

Ά λ λ ’ ή γυνή πανταχοΰ μέν είναι συγκοινωνός καί 
βοηθός τοΰ άνδρός της, είς τήν γεωργίαν δμως είναι 
σύντροφος άχώριστος, άναπόφευκτος, καί τά προτέρη
μ α .α  αυτής, εις τήν ταξιν ταυτην πρό πάντων, είναι ά- 
ναγκαιότατα. ΙΙρός εκτίμησιν τής άξίας τής γυναικός 
πλησίον τοΰ άγροτικόν βίον μετερχομένου άνδρός με- 
ταφερομεν ενταύθα όσα εΐπεν ό πρόεδρος ένός γεωο- 
γικοΰ συλλογου έν Γαλλία άποτεινόμενος πρός τάς κυ
ρίας, αϊτινες παρευρεθησαν είς τήν όμήγυριν ταύτην.

“ ' Ερχομαι έν όνόματι δλων τών γεωργών νά σάς 
ευχαριστήσω, Κυριαι μου, οιοτt διά τής παρουσίας ύ 
μών έπροσθέσατε είς τήν πανήγυριν ήμών νέον θέλγη- 
τρον, τό όποιον ύμεΐς μόναι ήδύνασθε νά χορηγήσετε 
είς αύτην. Δέν σάς παρεκίνησε κάνέν νέον θέαμα διά 
νά Ιλθητε έν τώ  μέσω ήμώ ν,άλλ’ήλθετε έκτιμώσαιδρ- 
θώς διά τής άγχινοίας ύμών δ,τι εΐναι μέγα, δ,τι ει-· 
ναι ώφέλιμον. ’Αρχίσατε λοιπόν νά γνωρίζετε, νά εκτι
μάτε τήν γεωργίαν* είθε δέ έντός ολίγου, κυρίαι μου, 
ν’ αγαπήσετε αύτήν άληθώς.»

« Ε ίς  ούδεμίαν έξ δλων τών τάξεων τοϋ βίου δύ-



ναται ή γυνή νά ήναι είς τον άνώτατον βαθμόν α χώ 
ριστος σύντροφος, συνεργάτης π α ν το τ ιν ό ς ,  συμπλήρω
μα τοϋ άνδρός, ώς είς τόν αγροτικόν βίον. Εις τάς 
πόλεις, ή γυνή οέν συμμετέχει όλοτελώς τών έργων 
τοϋ άνδρός της· δέν συμπράττει μ ετ’ αύτοΰ εΐς τήν 
σύνταξιν τών άποφάσεων, δέν συντάττει πράξεις, δέν 
γράφει δικηγορικά έγγραφα, ή διοίκησις όλων τών π ο 
λ ιτ ικών πραγμάτων γίνεται άνευ τής γνώ μης καί συν
δρομής αύτής, άλλ’ εΐς τόν άγροτικόν βίον αύτη συμ
μερίζεται εξίσου τά έργα, τάς προσδοκίας και τάς επι
τυχ ίας  τοΰ συζύγου της. Ά ν ευ  ταύτης αί προσπάΟειαι 
τοΰ συζύγου της άποβαίνουσιν άκαρποι, και τά πρός 
ψύλαξιν έναποταμιευόμενα πράγματα  χανονται· μετ 
αύτής όμως βασιλεύει εΐς τήν οικίαν ή παράγουσα τήν 
αφθονίαν οικονομία, τής οποίας αύτή γνωρίζει τό μυ
στήριον, καί ή παρουσία της καθαρίζει τά ήθη τής οι
κίας δια^έουσα έν αύτή τήν εύωΰιαν τής άρετής και 
τής θρησκείας, άρετών τάς όποιας ό Θεός εθεσεν εις 
τό βάθος τής καρδίας δλων τών γυναικών. »

« Καί ομως ολέθρια τ ις  πρόληψις προερχομένη δυ
στυχώς άπό πλημμελή άνατροφήν, τήν οποίαν δεν δυ- 
νάμ'Οα νά  μή στιγματίσωμεν ένταΰθα, άπεμάκρυνε 
του αγροτικού βίου εύγενών γυνοζίκοον^ αιτιτοζ
ήδόναντο νά κατασταΟώοιν ευτυχείς έν αυτώ, και νά 

άνοίξωσιν ένδοξον στάδιον είς τήν άγχίνοιαν καί δρα
στηριότητα αύτών.

« Πολλοί άγαθιΐ άνδρες, ένθερμοι ζηλωταί τής γ ε 
ωργίας, μελετήσαντες καλώς καί προπαρασκευασθέντες 
διά νά άφιερωθώσιν είς τάς έργασίας αύτής, άπετρά- 
πησαν τούτου τοΰ σταδίου διά τήν ουσκολιαν τοΰ νά

εύρωσι σύντροφον γυναίκα άνάλογον τής κοινωνικής 
αύτών τάξεως, καί τής νοητικ ής αύτών βαθμίδος.»

« Τό κακόν τοϋτο είναι πραγματικόν, είναι μέγι- 
στον, καί φέρει έμπόδιον είς τήν πρόοδον τή ς  γεωργίας 
μεγαλήτερον άφ’ ό,τι ένγένει δύναταί τ ις  νά στο- 
χασθή. Ά πέτρεψε τοΰτο πολλούς άνδρας, οιτινες διά 
τών φώτων καί τοΰ πλούτου των ήθελον ένισχύσει τά 
μέγιστα τόν άριθμόν τών προοδευτικών γ ε ω ρ γ ώ ν .»

.  Ά λ λ ά  τό κακόν τοΰτο, Κυρίαι μου, δέν είναί γ ε 
νικόν, καί είμαι εύτυχής βλέπων ένταΰθα π7α]θύν γ υ 
ναικών, αΐτινες έγνώρισαν οτι ό κατά τούς άγρούς βίος 
είναι γαλήνη τής ψυχής, έν βήμα πλησιέστερον πρός 
τόν Θεόν, ύγεία δι’ έαυτάς, καί δύναμις καί ρώμη διά ' 
τά τέκνα των. »

α Είθε τό εύγενές τοΰτο παράδειγμα νά φέρη καρ
πόν, καί ή πρός τούς άγρούς ήμών μετοικεσία ν’ ά- 
ποβή γ ε ν ικ ή .»

ν "Ελθετε, Kupt'at μου, νά συνοικήσετε τάς έξοχάς 
μας, έλθετε νά μεταφέρετε έν αύταίς τήν άνεξάντλη- 
τόν εύσπλαγχνίαν ύμών, τάς περιποιήσεις καί τάς πα- 
ρηγορΐας έκείνας, τάς οποίας ύμείς μόναι γνωρίζετε 
νά δίδετε, θέλετε κατορθώσει νά έπικρατώσι πανταχοϋ 
αί χάριτες καί ή εύγένεια, αΐτινες κοσμοΰσι φυσικώς 
καί ύμας, καί θέλετε διαδώσει Ίό  παράδειγμα τώνάξιε- 
ράστων προτερημάτων σας. »

« Θέλετε δέ συντελέσει ούτως τά μέγιστα είς ·ςό 
εργον τής νοερας καί ηθικής τελείοποιήσεως τών κα
τοίκων τών άγρών ήμών έν τή πάλη ταύτη τής π τ ω 
χείας καί είς τήν έξάπλωσιν τής εύημερίας, συνθήμα
τα, άτι να εγγεγραμμένα είς τήν σημαίαν τών ά-



γροτικών συλλογών χρησιμεύουσιν πρός συγκέντρωσιν 
ημών/»

Δυστυχώς αί γυναίκες της Ε λ λ ά δ ο ς  άσπασΟεΐσαι 
πρόωρα τόν ευρωπαϊκόν πολιτισμόν έγκατέλειπον τ ά  
όποΐα ειχον ήθη καί έθιμα διά νά άντικαταστήσωσί 
νεα, άλλ αφησαν τά όποΐα εϊχον χωρίς νά δυνηδώσι 
ν αποκτησωσιν άληΟη ευρωπαϊσμόν. Έμβαίνουσαι εις 
αύτόν ανευ έξετασεως και κρίσεως, ένηγκαλίσθησαν ώς 
έπι το πλεΐστον τά κακα, διότι ή τών κακών μίμησις 
είναι πολύ εΰκολωτέρα της τών καλών. Τί δέ προηλ- 
Οεν έκ τουτου; έπίόοσις μεγίστη εις τήν καταστρεπτι
κήν τών οικογενειών μάστιγα, τήν πολυτέλειαν και τάς 
μεταβολάς τοϋ συρμοϋ, εις τήν πλήρη καί τελείαν πα- 
ραμελησίν τής οικιακής οικονομίας ή τών έργων τής 
Κ α λ ή ς  Ο ι κ ο κ υ ρ ά ς .  Ένόμισαν ότι κυριώτερον έρ
γον τής γυναικός εΐναι νά στολίζεται πολυτελώς καθ’ 
ημέραν, καί διαμένουσα άπό πρωίας μέχρι τής εσπέρας 
εις τήν αίθουσαν τής οικίας της νά δέχεται τούς άργούς 
και άφροντιοας άνΟρώ/ιους, καί ν’ άκουη τετριμμένας 
καί άηοεΐς ομιλίας, μεταξύ τών όποιων διασπείρονται 
και άναισχυντοι κολακεΐαι διά νά γλυκαίνωσι τά ώτα 
τών κυριών, όσαι δέν έχουν τήν κρίσιν καί ικανότητα 
νά τάς έννοήσωσι.
Τοίαύτην όδόν βαδίζοντες εφΟασαν πολλοί ήδη είς τήν 
καταστροφήν, στερούμενοι τών άναγκαίων, καί πολ
λούς έτι περιμενει τά αύτό τέλος, έάν δέν έξυπνή- 
σωσιν άπό τήν λήθαργον εϊς όν ευρίσκονται. Ά λ λ λ ’ αί 
γυναίκες, αϊτινες φαίνονται ή αιτία τής καταστροφής 
αύται πάλιν κυριωτέρως δύνανται νά συντελέσω- 
σι και είς τήν σωτηρίαν τών οικιών των, έάν αίσΟαν-

Οώσιν εγκαίρως ότι ό δρόμος τόν όποιον βαδίζουσιν 
άγει αύτάς πανοικί εις τήν άπώλειαν, καί άποτρέψα- 
σαι τό προσωπον άπο τόν κρημνόν πρός όν φέρονται, 
κλεί^ωσι τα ώτα προς τας φωνας τής πολυτελείας 
καί τών άλλων παθών, έπανέλΟωσιν είς τάς οίκιακάς 
φροντίδας, καί άναλάβωσι μετά προθυμίας τήν οικια
κήν αύτών οικονομίαν, ήτ ις  είναι ή μόνη άγκυρα τών 
οικογενειών, πρό πάντων δέ είς τήν ‘Ελλάδα, όπου αί 
καταστάσεις είναι μικρόταται καί άβέβαιοι. Ά ς  έλπί- 
σωμεν ότι το κακόν οεν εΐναι άΟεράπευτον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΙΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ.

 ̂ ΈγκαΟιδρυΟεισης τής Μοναρχίας είς τήν 'Ελλάδα, 
μια τών πρώτων φροντίδων τής νέας Κυβερνήσεως ύ- 
πήρξεν, ώς ήτον επόμενον, νά είσάξη νέον Δημοτικόν 
οργανισμόν πρός άντικατάστασιν τού τών Δημογερον
τιών συστήματος, κριθέντος άσυμβιβάστου μέ τάς π ε 
ρί Δημοτικής διοικήσεως ύγειεΐς άρχάς, τάς παραδε- 
χΟείσας είς τήν πεφωτισμένην Ευρώπην. Ά λ λ ’ οί ά- 
ναοεχθέντες τό υψηλόν καθήκον τοϋ ΝομοΟετου,συντά- 
ξαντες τόν έν ίσχύϊ Δημοτικόν Νόμον, δέν ελαβον ύπ ’ 
όψιν τήν διανοητικήν κατάστασιν τοϋ έθνους, ούτε 
τας παντοίας φυσικάς καί πολιτικάς δυσχερείας, άφευ
κτους συνεπείας τοϋ έπιβαρυναντος έπί πολλούς α ιώ
νας  ̂ εις τόν 'Ελληνικόν τράχηλον βαρβάρου ζυγοϋ. 
Ενόμισαν, ότι αρκεΐ ή έκδοσις ένός Νόμου ν’ άνατρέ- 

ψ/] και τά ς  έξεις τών κατοίκων, καί άπό λαοΰ, εύφυοϋς 
μέν καί ζωηρού, άλλ’ άμαΟοϋς ένεκα τής φωτοσβέστου 
τουρκικής εξουσίας, τής όποιας άρτίως άπαλλάγη,
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καί άγευστου τών έκ τής ευνομίας καλών, ν’ άποδείξν] 
αυτόν Ισον μέ τούς Εύρωπαϊκούς λαούς, έκ τών νομο
θεσιών τών όποιων ήρύσθησαν τάς νομοθετικας των 
διατάξεις, /ω ρ ίς  νά άναλογισθώσιν ύπό ποιας δοκιμα
σίας δ'.ήλΟον οί λαοί ούτοι, καί πόσοι αιώνες παρήλθον 
μεχρις ού τελειοποιήσωσι τάς νομοθεσίας των διά βαθ
μιαίων, άναλόγως τής υλικής καί διανοητικής προό
δου αύτών, μεταβολών καί βελτιώσεων, καί ότι όσον 
καί άν ην3 κατά θεωρίαν ύγιεΐς αί άρχαί Νόμου τινός, 
δέν δύνανται νά ηνε έοαρμοστέαι είς πασαν έπικρά- 
τειαν άοιακρίτως.

Οί καρποί τής τοιαύτας τών συνταξάντων τόν Δη
μοτικόν μας Νόμον απειρίας καί απρονοησίας υπήρ
ξαν ολέθριοι είς τήν ελληνικήν κοινωνίαν, καί είς 
αύτήν κατά μέγα μέρος πρέπει ν’ άποδίδωμεν τό, ότι 
ό λαός μετά είκοσιδύο ετών ειρηνικήν κατάστασιν όχι 
μόνον δεν άπέκτησ;ν άνάλογον πολιτικήν άνατροφήν, 
άνευ τής όποιας δέν δύναται παρά νά άγνοή κατ’ ού- 
σίαν τά είς τήν πολιτείαν δικαιώματα καί τάς ύπο- 
χρεώσεις αύτοΰ, ά λλ’ άπέκτησε κακάς έξεις περί τήν 
έξάσκησιν τών πρώτων καί παντοιοτρόπως προσπα
θεί νά ύπεκφύγη τών δευτέρων τήν έκπλήρωσιν.

Τά κυριώτερα ελαττώματα καί αί ελλείψεις τοΰ Δή
μο τικοΰ Νόμου έξηλέγχθησαν άμα ήρχισεν ήέφαρμο- 
γ ή  αύτοΰ, καί πολλά  άλλα  άνεκαλύφθησαν άκολού- 
Οως, άλλά  κατά τό εικοσαετές άπό τής εισαγωγής 
αύτοΰ μακρόν διάστημα, ούδείς έφοόντισε περί θερα
πείας* Οί δέ κατά καιρούς ύπουργοί, άναγκαζόμενοι 
νά λύωσι τάς ύποβαλλομένας είς αύτούς ύπό τών Δι
οικητικών άρχών απορίας, άντί ν άναλάβωσι τοΰ ό

λου Νόμου τήν μεταόρύθμισιν μορφωνοντες αύτόν ά
ναλόγως με τήν ηθικήν τοΰ Λαοΰ κατάστασιν, έξέδι- 
δον εγκυκλίους διά τών όποιων άνεπλήρουν αύθαιρέ- 
τω ς  τήν σιωπήν ή άσάφειαν τοϋ Νόμου* συνέβη δέ, 
ώςτε πολλαι τών εγκυκλίων τούτων νά ώσιν άντιφα- 
τικαί καί άναιροΰσαι ή μία τήν άλλλην. ώστε ή Δη- 
μο,τική Νομοθεσία καί ή έπ’ αύτής νομολογία, ολό
κληρα βιβλία σχηματίζουσα, κατέστη λαβύρινθος α 
διέξοδος, έντός τοΰ οποίου μόνοι οί σπουδάρχαι καί 
πλεονέκται εύρίσκουσι τό συμφέρον αύτών καρπούμε- 
νοι τούς ιδρώτας τοΰ λαοΰ καί άναχαιτίζοντες ούτω 
τή ς  Ε λλη ν ική ς  κοινωνίας τήν άνάπτυξιν, κρατώσιν 
αύτήν είς καχεκτικήν κατάστασιν άναξίαν τής ευφυΐας 
καί ζωηρότητάς των.

Ό σ α  άνωτέρω έξεθέσαμεν οέν εΤναι ύπερβολαί. όςίς 
σπουδάσει συστηματικώς καί έκ τοΰ σύνεγγυς μέ ποια 
μέσα καί τρόπους εκλέγονται αί Δημοτικαί άρχαί, πώ ς 
αυται διαχειρίζονται τό οικονομικόν τών Δήμων, τήν 
κατάστασιν τής άστυνομικής, άγορανομικής καί άγρο- 
νομικής υπηρεσίας, θέλει πεισθή, ότι όσα λέγονται 
σποράδην καί άορίστως περί άΟλιότητος τών Δημοτι
κών άρχών, είναι πολύ υποδεέστερα τοΰ πραγματικού.

Ταΰτα άναμφιβόλως εχοντες ύ π ’ όψιν οί νΰν διέ- 
ποντες τά τής πολιτείας ήμών καί έπιθυμοϋντες νά ε
πιφέρω-ι θεραπείαν σκέπτονται περί μεταρρυθμίσεως 
τοΰ Δημοτικού Νόμου, καθά καί έν τώ  ύπουργικώ προ- 
γράμματι, καί διά τοΰ βχσιλικοϋλόγου άνήγγειλον Ά -  
γνοοΰμεν άν συνετάχθη με'χρι τοΰδε περί τούτου νομο- 
σχέδιον, καί όποΐαι αί παραδεχθεΐσαι μ εταρρυθμ ίσει



Αν δε και πεπείσμεδα, ότι ή σύνταξις τοΰ Νομοσχε
δίου ανετέΟη εϊς άνδρας ένώνοντας τήν θεωρίαν μέ 
τήν πείραν, άξίους τοιούτου σπουδαιοτάτου διά τόν 
Ελληνικόν λαόν έργου, δέν νομίζομεν δμως αλυσιτε

λές, ούδ’ άνάρμοστον, συντελοϋντες κατά τό ένόν πρός 
τόν τελικόν σκοπόν, τήν διόρθωσιν τών κακών, νά έκ- 
θεσωμεν καί ημείς σκέψεις τίνάς καί γνώμην περί δια
τάξεων τινών, τάς οποίας ή πολυχρόνιος πείρα άπο- 
οεικνεύει ώς παραδεκτάς είς τόν προκείμενον νόμον πρός 
τό συμφέρον τών Δ ήμω ν άπόκειται δέ είς τήν κρί- 
σ:ν τών ικανών καί άρμοδιωτέρων νά βασανίσωσι ταυ- 
τας καί παραδεχθώ™  όσας κρίνωσί παραδοχής άξίας.

At μεταρρυθμίσεις πρό πάντων, πρέπει νά περίς-ρα- 
φώσ:ν έπί τών έξης άντικειμένων,

Α . Ν ’ άφαιρεΟή ή άπαίτησις τιμήματος έκ μέρους 
τών ψηφηφόρων καΟά ορίζει τό αρ. 62 τοΰ περί Δή
μων Νόμου, καί έπιτραπη τό δικαίωμα τής ψήφου είς 
όλους τούς Δημότας τούς έχοντας τάς ιδιότητας τοΰ 
άρ. 13. τοΰ αύτοϋ Νόμου· Υ π ά ρ χε ι  εις πολλούς, μή 
μ ιλετήσαντας έκ τοΰ πλησίον τά πράγματα, ή ιδέα 
του απαραιτήτου τοϋ τ ιμήματος εις τούς ψηφοφόρους 
ως παρεχοντος δήθεν έγγυήσεις είς τήν κοινωνίαν, 
ά λ λ ’ ή θεωρία αΰτη σχηματισΟείσα έν τή Εύρώπη, ό
που ή κτηματική τάξις ,  ώς καί όλαι αί λοιπαί τάξεις, 
είναι σχηματισμέναι πρό αιώνων καί, έκτος έξαιρέσεων 
ατομικών, διατελοΰσιν άμετάβλητοι, δέν δύναται νά 
ΟεωρηΟή ώς έφαρμοστέα έπ’ άγαΟώ καί έν τη Έ λλάδι 
εις ήν τοιαυτη κτηματική τάξις δεν έμορφώΟη εισέτι, 
και τά κτήματα μεταβαίνουσιν άπό πρόσωπον είς πρό
σωπον εντός όλιγοχρονίου διαστήματος, πλήθος δέ

πολιτών, ίσως- πλέον τοΰ ήμίσεως, δέν έχουσι σπιθα
μήν ιδιοκτήτου γ η ς ,  καλλιεργοϋντες άλλων ή έθνι- 
κάς. ’Εκτός τούτου, κατά τόν έν ίσχύϊ Νόμον, μεταξύ 
τών φόρων τών παρεχόντων τό δικαίωμα τής ψήφου 
εΐναι καί ό έπί τών ζώων, τά οποία πωλούμενα ή ψο- 
φοΰντα ένεκα χειμώνος ή πλημμύρας, καΟιστώσι τόν 
σήμερον πληρώσαντα έξ αύτών 1 5 0 — 300 δραχμών, 
φόρον, αύριον μή εχοντα ούδέν κεφάλαιον, άντιπροσω- 
πεΰον τόν τοιοϋτον φόρον. ’Εκτός τούτου καθίσταται 
πολλά εύκολον ν’ άποκτήση τ ις  τοιαύτης φύσεως φό
ρον δι’είκονικής άγοράς ζώων τάς παραμονάς τής εκ
λογής ήδιάδηλώσεως άνυπάρκτωνζώων, Ουσιάζων χ ά -  
ριν τής σπουδαρχίας,τόν συνεπεία τής δηλώσεως ταύτης 
πληρωΟησόμενον φόρον ’Ιδίως δέ οί χοιροβοσκοί καθί
στανται εύκόλως μάλλον φσρο7νθγούμενοι, δηλοΰντες 
είς όνομά των τούς παρ’ αύτών φυλαττορ,ένους χ ο ί 
ρους, ών ό φόρος εΐναι ΐσος μέ τόν τών βοών καί 
ίππων.

fH  ηθική καί διανοητική κατάστασις τοΰ λαοΰ τής 
Έλλάοος είναι σχεδόν, ή αύτή παντοΰ, είτε διά τών 
κτημάτων αύτοϋ πληρόνει φόρους εις τό δημόσιον, ή 
μετερχόμενος επιτήδευμά τι,  ή εΐναι Ναύτης καί δέν 
πληρόνει τίποτε ή έλάχιστον τίμημα· πρός τ ί  λοιπόν 
ή διάκρισις μεταξύ φορολογούμενων καί μή, άφοΰ τά 
μέν κεφάλαια τά παριστώντα τόν φόρον είναι έφήμερα 
και ίοανικά, ή δέ ποιότης τών προσώπων εΐναι ή αύτή; 
ό'λα ταϋτα ίσως ήθέλαμεν παρατρέξει χάριν άπλώς 
τής περί τιμήματος άρχής, άν δέν ύπήρχεν άλλο πρό
σκομμα, τό τής έξακριβώσεως τής δημοσίου φορολο
γίας. Είναι γνωσταί αί έκάστοτε γινόμενα', κατακραυ-



γαί κατά της παραδεχθείσης έν ταις δημαιρεσίαις φο
ρολογίας, ώς άνυπάρκτου καί εικονικής.

At κα .ακραυγαι αϋται οεν είναι άοικαιολόγητοι, 
καθ όσον, μή ύπάρχοντος τακτικοϋ φορολογικού συ
στήματος εν £Ελλάοι καί βιβλίων φορολογίας οι όλα 
τά  υποβχλλομενα είς άμεσον φόρον είδη, άποβαίνει 
αδύνατος ή άνακάλυψις της άληθείας· πώς π. χ .  θέ
λε ι  εύρεθή ό φορος της μετάξης, ό τών βαλανιδιών, ό 
της σταφίδος, άφοϋ συγκεντρώνονται όλικώς ύπό τών 
εμπόρων, καί άγνοοϋνται οί παραγαγόντες αυτήν κυ
ρίως φορολογούμενοι; πώ ς ό τής ρητίνης, ό τών κα- 
στάνων κτλ. δασικών προϊόντων; πώ ς θέλει διακριΟή 
ή γνησιότης τών καθ’ έκάστην έπί πλαστογραφία κα
ταγγελλόμενων οιπλοτύπων τών ένοικιαστών τών δη
μητριακών καρπών, εκ τών όποιων πολλά έξελέγθη- 
σαν και όικαστικώς το ιαΰτα ; Διά νά λείψωσι λοιπόν 
όλα ταΰτα καί αι έκ τούτων προσγινόμεναι δυσχέρεια!, 
συμφερει νά έκλειψη τό τίμημα άπό τούς ψηφη- 
φόρους.

Β .) ‘Ο άριθμός τών μελών τοΰ Δημοτικοΰ Συμβου
λίου 'νά έλαττωθή εΐς τό ήμισυ τοΰ ήδη προσδιορισμέ
νου κατά τό άρθρ. 59 τοΰ περί Δήμων Νόμου άριθμοϋ. 
Νά εκλέγεται δέ συγχρόνως ίσος άριθμός συμπληρω
τικών μελών πρός άναπλήρωσιν τών κενουμένων θέ
σεων καί τών οικαιολογουμένως άπόντων. Ή  έλάττω- 
σις αύτη είναι άναγκαία διά νά εύκολύνηται ή κατάρ- 
τισις τών συνεδριάσεων είς ήν άπαντώνται ήδη τόσαι 
δυσχέρειαι, καί διά νά έλαττο^Οη ό άριθμός τών 
σπουδαρχούντων τάς τοιαύτας θέσεις. Οί πολλοί καί 
αμαθείς σύμβουλοι δένώφελοϋν, έξ εναντίας βλάπτουν,

ώς άποδεικνύει ή πείρα. Πρόεδρος δέ αύτοΰ νά ήναι 
αυτοδικαίως ό λαβών τάς πλειοτέρας ψήφους έν τή έ
κλογή τοΰ Συμβουλίου, καί νά προστεθή ή θέσις αν
τιπροέδρου, μή προβλεπομένη κατά τον έν ίσχύϊ Νο
μόν, ένώ τοιαύτη θέσις άπεδείχθη άναγκαία.

Κάνεις νά μή δύναται νά έκλεχθή χωρίς νά γνωρί- 
ζη γράμματα, καί νά άποκλεισθώσι τοΰ δικαιώματος 
τής έκλογής οί όφείλοντες είς τόν Δήμον καί οί υ
πόλογοι όντες έπί δημοτική διαχειρίσει. Τό Δημοτικόν 
συμβούλιον νά άντικαθίσταται κατά τριετίαν όλικώς.

Β , Ή  σύνταξις τοΰ δημαιρεσιακοΰ καταλόγου καί 
ή έκλογή τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου νά άνατίθεται 
εις έπί τούτω δημότην έκ τών εύκαταστατοτέρων καί 
λογιωτέρων, έξηγμένον έκ τοΰ Έπαρχιακοΰ καταλό
γου, μηδεμίαν ύποστάντα ένώπιον τών Δικαστηρίων 
ποινήν, καί μή όφείλοντα οπωσδήποτε είς τό Δημοτι
κόν Ταμεΐον, ούδ’ εχοντα διαφοράν μέ τόν Δήμον. Τοΰ 
δημότου τούτου ή έκλογή θέλει γ'νεσθαι διά Β. Δια
τάγματος έπί τή βάσει καταλόγου δώδεκα προσώπων 
συντεταγμένου ύπό τ ίΰ  αρμοδίου Δημάρχου ή Έ π α ρ 
χου. Τρία οέ μέλη έκ τοϋ αύτοΰ καταλόγου έξηγμέ- 
να διά κλήρου δημοσίως ύπό τοϋ Νομάρχου ή Έ π ά ρ -  
χου, έπί παρουσία τοΰ Είρηνοδίκου, θέλουν δικάζει ά- 
νεκκλήτως τάς κατά τοΰ δημαιρεσιακοΰ καταλόγου 
ενστάσεις, καί συμπαρεδρεύει είς τήν ψηφοφορίαν.

(άκολουθεΐ.)
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II Α Ρ Α Χ Ο Β Α .

(Συνέχει?.)
Β'·

Ή  νύξ ήτον ασέληνο;, ά λ λ ’ άστροφεγγιά έσυγχώ- 
ρεί είς τούς οδοιπόρους νά βαοίζωσιν άνευ κινδύνου 
ν’ άποπλανηΟώσιν. Ό τ α ν  ό Γαρδικιώτης έπλησίαζε 
περί τήν Αράχοβαν έδωκε παραγγελίαν καί είς τούς 
πρό αύτοϋ καί είς τούςμετ’ αύτόν πορευομένους νά στα- 
ματήσωσι τήν πορείαν τω ν /Ο  εις έσφύριζεν ελαφρά ώς-ε 
μόλις ν’άκουσθή άπό τόν πλησίον του, κινούμενης οέ ώς 
έκτουτου της προσοχής αύτοϋ, τοϋ ελεγε τήν π α ρ α γ γ ε 
λίαν τοϋ νά σταΟη, άκολ^ύθιος δέ είς τινα όπωσοΰν 
εύρύχωρον Οέσιν τής όδοϋ διετάχΟη κατ’ αύτόν τόν τρό
πον ή συγκέντρωσις όλου τοϋ σώματος* Γενομένης 
συσκέψεως, ένεκρίΟη νά πλησιάσωσιν είς τήν πόλιν 
έκ διαφόρων διευθύσεων καί μέ προσεκτικήν καί άκρι- 
βή παρατήρησήν μήπως ή πόλις προκατελήφθη παρά 
τών ’Οθωμανών· έν οέ άπόσπασμα στρατιωτικόν δι- 
ευθυνθη πρός τήν εκκλησίαν διά νά παρατηρήση άν δέν 
κατέχεται παρ’ εχθρών καί νά δώση άμέσως είδη σιν 
καί πρός τούς λοιπούς νά διευθυνθώσι πρός αύτήν.

Τό φώς τών άστέρων ύπεχώρει ήδη είς τό ροδό- 
Χρουν τ?)ς ήοΰς φώς, καί τοΰτο διελύετο ήδη άπό τήν  
λαμπρότητα τών ηλιακών άκτίνων, όταν οί περί τόν 
Γαρδικιώτην έπλησίαζον ήδη περί τήν ’Αράχοβαν καί 
άπό δλας τάς παρατηρήσεις των δέν έφαίνετο κάνέν 
σημεΐον ότι ύπήρχον έχΟpot είς τό χωρίον. ’Αμέσως

λοιπόν διευθύνθησαν πρός τήν εκκλησίαν, καί μόλις 
φθάσαντες έπεχείρησαν τήν δχύρωσιν αύτής· άπο- 
σπάσματα δέ τινα διευθύνθησαν πρός τάς πέριξ οικίας, 
τάς όποιας καί κατέλαβον έστάλησαν δέ καί τινες 
νά κατασκόπευσών τούς έχθρούς άπό άμφοτέρας τάς 
οδούς όΟεν έμελλαν νά έλθωσιν. Οί δέ τοποθετηθέντες 
εις τας οικίας έτρυποϋσαν τούς τοίχους μέ τά χ  α ν -  
τ ζ ά ρ ι  ά τ ω ν δ ι ά  νά κατασκευάσωσι μ α σ γ  ά λ  ι α, έπί 
τής ς-έγης κατεσκευασαν π  ο λ  ε μ ί ς  ρ α ς ή σ ε ρ ι π  ό- 
λ ι α ,  στένοντες μίαν έπάνω τής άλλης πολλάς κε
ραμίδας.

Μόλις ,παρήλθεν ολίγη ώρα μετά τήν εις τήν εκ
κλησίαν καί τάς οικίας τοποθέτησιν τών περί τόν Γαρ- 
δικιώτην, καί Βάγιαν, καί οί σκοποί ε'φεραν τήν είδησίν 
οτι^οί μέν διά τοΰ Παρνασοΰ ερχόμενοι ΐοΰρκοι έπλη- 
σιαζαν ηδη πρός τό χωρίον, οί δέ.διά τής πεδιάδος έφαι- 
νοντο πλησιάζοντες πρός τόν Ζεμενόν. ’Α λλά  συγ
χρόνως άνεφάνη καταβαίνουσα είς τά π λάγ ια  τοϋ αν
τίκρυ τής Ά ραχόβης βουνοϋ καί ή μετά τοϋ X. Π έ
τρου ελληνική δύναμις. 'Q Γαρδικιώτης διέταξε νά 
μήν πυροβοληση κάνεις, ούδέ νά δώτωσι σημεΐόν τι 
πρός τούς ΌΟωμανούς δι’ ου νά γνωρίσωτι τήν άφί- 
ξιν των είς τό χωρίον* ά λ λ ’ οί προπορευόμενοι έκ τών 
Τούρκων, πλησιάσαντες μέχρι βολής τ ο υ φ  εκ ίου,  έ- 
ς-άθησαν καί έπεριμενον καί τούς όπισθεν ερχομένους. 
Το μετρον δέ τοΰτο ήναγκάσθησαν νά τό λάβωσιν, όχι 
τόσον λόγω  στρατιωτικής προφυλάξεως, δσον διότι 
ύπώπτευσαν εναντίον τι μή ίδόντες τούς κατοίκους νά 
δραμωσιν εις προϋπάντησιν αύτών. Τέλος συνελθόν- 
τες ικανοί άλβανοί καί παρατηρήσαντες τάς έπί τών
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οικιών πολεμίστρας, έξ ών έβεβαιώθησαν οτι το χ ω -  
ρίον κατείχετο παρ’ εχθρών, ηρχισαν νά προβαίνωσι 
πρός αύτόπυροβολώντες καί προφυλαττόμενοι όπισθεν 
τών πετρωτή κοιλωμάτων της γη ς ,  όπου ήσαν απρόσ
βλητοι άπό τό έχθρικόν πΰρ. Ό  άμοιβαίος πυροβολι
σμός κατέστη ικανώς δραστήριος, καί καθ’ οσον επηρ- 
χοντο καί άλλοι άλβανοί, κατά τοσοΰτον οι πρώτοι 
έπλησίαζον πρός τ ο ΰ ;Έ λ λ η ν α ς ,  καί προέβαινο* κατ αυ

τών έκδιαφόρων θεσεων.
Ά λ λ ’ όσοι έκ τών κατοίκων ετυχον ^είς την πόλιν, 

ίδόντες, άμα «ξύπνησαν, τήν άφιξιν τώ ν 'Ε λλήνω ν, καί 
μετ '  όλίγον τήν έφοδον τών Τούρκων, καί άκουσαντες 
καί τόν πυροβολισμόν, τοσοΰτον έταράχθησαν αναλο- 
γιζόμενοι τάς συνεπείας μάχης εξολοθρευτικές,  ̂ της 
οποίας ήθελεν ε ι σ θ α ι , άν ύπερίσχυον οί όθωμανοί, άφευ- 
κτον άποτέλεσμα διαρπαγή τών πραγματων, α ιχμα
λωσία τών γυναικών καί παιδιών, καί θάνατος ολων 
τών έν ηλικία ά ξ ε ν ω ν ,  ώστε έκαστος συγκεντρόνων 
-περί εαυτόν τήν οίκογένειάν του, καί λαμβάνων εις 
χεΐρας δ,τι έπρόφθανεν έκ τής περιουσίας του εφευγε 
μέ φόβον καί άπελπισίαν. Ά λ λ ’ ώς συμβαίνει εις τοι
αύτας δεινάς κα! έπικινούνους περιστάσεις, έκαστος 
έχων πρό δφθαλμών τήν ιδίαν του σωτηρίαν, και έ- 
πεκτείνων τήν συμπάΟειάν του είς μόνα τά προσφιλέ
στερα ε ί ς  αύτόν δντα, καθίστατο άκαμπτος πρός τούς 
άλλους, καί έφευγε δρομαίως χωρίς νάδώση τινα συν
δρομήν είς δσους ήθελεν άπαντήσει καθ’όδόν πάσχοντας, 
κλείων πολλάκις τά ώτα ώς καί είς αύτήν τήν φωνήν 
τής συγγενείας καί φιλίας. Γυναίκες Ικλαιον άνακα- 
λοΟσαι μεγαλοφώνως τά τέκνα των, τά όποια ειχον

άποπλανηθή, καί παιδία άπολέσαντ* τούς γονείς καί 
συγγενείς των προέβαίνον κλαίοντα καί επικαλούμενα 
έξ όνόματος τού; γονείς καί τούς στενωτέρους αύτών 
συγγενείς- άττέβλεπον δέ μ ε τ ’ άνησυχίας πρός τούς 
όιαβαινον .ας, μήπως άπαντήσωσιν εις αυτούς φιλικόν 
τι πρόσωπον, τοΰ όποιου νά έπικαλεσθώσΐ τήν συν- 
ορομην. Εοώ ζώον τι βαρυφορτωμένον έπεσεν είς δύσ- 
βατόν τι μέρος τής όδοΰ, καί ό κύριος αύτοΰ ματαίως 
επικαλείται τήν συνδρομήν τών διαβαινόντων διάνα τόν 
βοηθήσωσ: νά τό αηκώση. Ό λ ο ι  διαβαίνουσι δρομαίο>ς 
άπό τά πλάγια  τή ς  όδοΰ χωρίς νά δώσωσιν άκρόασιν είς 
τά ς  παρακλήσεις του. ’ίι,κεί φήμη διαδίδεται ότι εφθασαν 
οί Ιοΰρκοι φονεύοντες καί αίχμαλωτίζοντες, καί όλοι διά 
μιας επιταχυνουν τήν πορείαν των, φιλόστοργος δέ μή- 
τηρ,εχουσα μικρόν βρέφος εις τάς άγκάλας της, καί ο
δηγούσα διά τής χειρός μικρόν παιδιον, τοΰ όποιου τά 
ασθενή βήματα δέν δύνανται νά έξομοιωθώσι μέ τά 
τών άλλων φευγόντων, ματαίως επικαλείται τήν συν
δρομήν τών διαβαινόντων, αύτοί φεύγουν φεύγουν καί 
αύξάνουν τήν άγωνίαν καί τόν φόβον της· ματαίως ε 
πιζητεί μεταξύ αύτών φιλικόν πρόσωπον, είς τοΰ ό
ποιου τήν φροντίδα νά εναπόθεση τό φίλτατον αύτό 
κειμήλιον ματαίως βιάςει τό τέκνον της νά περιπα- 
τήση, καί μεταχειρίζεται πρός αύτό άλληλοδιαδόχως 
παρακλήσεις, άπειλάς, επιπλήξεις, ολα μένουν άνευ 
άποτελέσματος, διότι δέν ύπάρχει ή πρός έκτέλεσιν . .  
τής μητρικής θελήσεως άναγκαία φυσική δύναμις. 
’Εκεί διαιρούμενης της όδοΰ είς δύω καί διαχωριζομέ- 
νων καί τών φευγόντων είς δύω, πατήρ, δστις προεκ- 
πέμψχς τά τέκνα μετά της συζύγου του καί ένασχο-



λουμένος νά λάβη τι τών άναγχαίων ή πολυτίμων 
πραγμάτων του μεθ’ έαυτοΰ εμεινεν ύστερος, παρα
τηρεί μ ε τ ’ άδημονίας άμφοτέρας τ ά ς  οδούς, έρωτα 
μ ετ’ άνησυχίας πρός ποίαν έκ τών δύω οδών Steu- 
θύνθτσαν τά φίλτατα αύτώ πρόσωπα, καί μή δυνάμε- 
νος νά λάβη" ούδεμίαν πληροφορίαν, διότι ούδείς ή
δύνατο νά γνωρίζη, ένώ όλοι Ιφευγον, χάνεις δέ δέν έ- 
πανήοχετο, όστις μόνος ήδύνατο νά δώση περί τουτου 
πληροφορίαν, κινείται προς τήν μίαν όδον, καί μετα- 
νοών μετ’ όλίγον στρέφεται πρός τήν έτέοαν, καί τα 
λαντευόμενος ούτως έκφέρεται εις δάκρυα φοβούμενος 
I n  δέν Οίλει δυνηθή νά δώση συνδρομήν εις την σύ
ζυγον καί τά τέκνα του, είς καιρόν καθ’ ον Ιχουσι 
μεγαλητέραν άνάγκην τής συνδρομή αύτοΰ. Τοιουτος 
κίνδυνος, τοιαΰτα περιστατικά, τοιουτος θόρυβός ησαν 
{'κανά νά έκπλήξωσι τόν νοϋν καί νά συγκινήσωσι την 
καροίαν καί τοΰ μδλλον άταράχου άνδρός, πολυ μάλ
λον γυναικών καί παιδιών εύτυχώς ό μ ω ς  ή παρατα- 
σις τ ι ς  μάχης δέν έσυγχώρησεν είς τούς άλβανους να 
έπιχεφήσωσι τήν οιχμαλωσίαν καί λεηλασίαν, τας ο- 
rJ ; q Οπώπτευον οί κάτοικοι τής Ά ρα χοβ ης ,  και ουτω 
διεσώθησαν αβλαβείς άπαντες είς τά απότομα μερη

κ α ί  τ ά  σπήλαια τοΟ ΠαρνασοΟ.  ̂ _ ν  . ν
Ά λ λ ’ ή μάχη έξηκολούθει ζωηρως εις την εκκ ./]-
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πρός τάς οικίας καί τήν εκκλησίαν, άλ>’ οί έντός αύ
τών άντέχοντες ΐσχυρώς δέν διέκοψαν όλοτελώς τό 
πΰρ. Κ α τ’ αύτήν τήν ώραν εφθανεν ήδη και τό ύπό 
τόν Χατζή Πέτρον σώμα καί κατέλαβε λόφον τινα 
πεοί τό χωριον, έφανη δέ καί ό Καραϊσκάκης έρχό- 
μενος άπό τόν Ζεμενόν κατόπιν τών Τούρκων. Σκο- 
πεύων ουτος νά άποκλείση, εΐ δυνατόν, τούς ’Οθωμα
νούς, τούς άφησε νάδιαβώσι τά στενά τοΰ Ζεμενοΰ, 
και νά προβώσι πρός τήν ’Αράχοβαν κατά τό σχέ- 
διον τ ω ν  ερχόμενος δέ αύτός κατόπιν των καί είδο- 
ποιησας προηγουμένως καί τούς εις Άμφισσαν καί τά 
περιξ διά νά έλθωσι πρός αύτόν έξ άντιθέτου όδοΰ ήλ- 
πιζε νά κατορθωση νά λάβη εις τό μέσον τούς έχθρούς 
περικλειων αύτούς πανταχόθεν.

Ο Καραίσκακης, άμα έπλησίασε, διέταξεν άποσπά- 
σματα τινα νά ά ν ο ι ξ ω σ ι  πρός τό αριστερόν τής 
Αραχοβης μέρος, καί συγχρόνως ταΰτα μέν έκείθεν, 

αύτός οε κατά προσωπον, προσέβαλαν πανταχόθεν τόν 
εχθρόν, ώστε ουτος πολεμούμενος και άπό τούς εν
τός τοΰ χωρίου καί άπό τούς έξωθεν ερχομένους, άν 
και πολυπληθέστερος αύτών, οέν ήδυνήθη νά άνθέξη 
ί^εχΡ1 τέλους, )»αι ήναγκασθη νά λάβη τήν πρός Ά μ 
φισσαν όοόν πολεμούμενος άπό τά όσπίσθια, καί άπο- 
συρόμενος καί αύτός μέ πόλεμον. Ά λ λ ά  μόλις έπρο- 
χωρησεν όλίγον καί άπαντα μέγα Ε λληνικόν σώμα 
ύπό τόν Αυωβουνιώτην καί Πανουργίαν ερχόμενον έ- 
ναντίον του άπό τήν αύτήν όδον, δι’ ής έλπιζεν αύτός 
νά οιαβή πρός Αμφισσαν. Οί Τούρκοι, ένώ ύπεχώρουν 
απο την Αράχοβαν πολερ,ουμενοι απο τους περί τον 
Καραϊσκάκήν, άπαντήσαντες έμπροσθεν τό σώμα τοΰ-



το o=v ήδύναντο πλέον ούτε νά διαμένωσιν είς ’Α ρά 
χοβαν, ούτε νά προβώσι πρός Ά μ φ ισ σ α ν  ήναγκάσθη- 
σαν λοιπόν νά διευθυνθώσι πρός θέσιν τινά κειμένην 
άνωθεν της Ά ραχόβης,  τήν οποίαν καί κατέλαβον· ο? 
δέ έκ διαφόρων διευθύνσεων έλθόντες Έ λ λ η ν ε ς  έτοπο- 
θετήθησαν περί τ ό ’Οθωμανικόν στρατόπεδον, καί τό α
πέκλεισαν πανταχόθεν πυροβολοΰντες κατ’αύτοΰ,έωςού 
τό σκότος της νυκτός κατέπαυσεν όλοτελώς τόνπόλεμον. 

—  (ακολουθεί.)
•ΠΕΡΙ Κ. Τ U NOT ΡΟΦΙΑ ϊ .

Πριν έμβωμεν είς άνάπτυξιν τοΰ ουσιώδους τούτου 
κλάδου της γεωργίας, ένομίσαμεν άναγκαΐον νά προ· 
τάξωμεν τάς έξης περί βελτιώσεως τών κτηνών π λ η 
ροφορίας, τάς οποίας έρανίσθημεν έκ τοΰ Γαλλικού.

. . . « Ή  περίοδος τών συναγωνισμών τών κτηνών έ- 
λαμπρύνθη διά της έν Δουβλίνω έκθέσεως, γενομένης 
τήν 18 ’Απριλίου. Καί πάλιν ό Κ. Τουβνελέης έλαβε 
τάς πρώτας δάφνας είς τήν κλάσιν τών άγελαδίων 
Δυρχάμης. Ή  δάμαλις, τήν όποιαν έπαρουσίασεν είς 
τήν εκθεσιν, όνομαζομένη ΊΡοάννη δούκισσα δευτέρα, 
ηλικίας δύω καί ήμισυ ετών, έλαβε τά  άκόλουθα βρα
βεία, τό πρώτον βραβεΐον τής κ?*άσεως, τά μέγα  άρ- 
γυροΰν νομισματόσημον, τά μέγα χρυσοΰν νομισμα- 
τόσημον, διότι ήτον ή ώραιοτέρα έγγυος δάμαλις έξ 
όσων έφέρθησαν είς τήν εκθεσιν, καί τό ποτήρίον τής 
προκλήσεως (challcngecup) τό όποιον προσέφερον ή 
λέσχη τών κτηματομισθωτών ίρλανδών, έχον άξι'αν 
3 ,150  φράγκων. Έκέρδισε λοιπόν ή λαμπρά αύτη δά- 
μ α λ ις  έξ περίπου χιλιάδων φράγκων βραβεία. Είς τήν

κλάτιν τών ταύρων, τών γεννηθέντων είς τά 
1 853 , ό Κ. Τουβνελέη ύπήρξεν ομοίως ευτυχής. Ό  
ταΰρός του, ονομαζόμενος μ α σ τ ρ ο β ο υ τ ε ρ φ λ ή ς ,  
γέννημα τής περίφημου αγελάδας Β ο υ τ ε ρ φ λ ή ς ,  ή- 
τ ις  έλαβε τά πλειότερα βραβεία, όποια κάνέν ά^ρι 
τοΰδε ζώον δέν έλαβε, μεταξύ τών όποιων ήτο καί τό 
περίφημον ποτήρίον Π ο ύ ρ κ ε λ ο ν ,  περί ού ώμιλήσα- 
μεν εις εν τών προγενεστέρων ήμών ήμερολογίων, 
ό ταΰρος ούτος, λέγομεν, έλαβε τό πρώτον βραβει;ν 
τής χλάσεως. Ό  Κ. Βάρνης ό περίφημος ’Ιρλανδός 
κτηνοτρόφος, διετήρησε καί αύτός τήν όποιαν έχαιρ,ε 
λαμπράν ύπόληψιν, καί έθριάβευσεν είς τάς λοιπάς 
κλάσεις. »

« Μετά τόν συναγωνισμόν, έγένοντο πολλαι πωλή- 
σεις· απίστευτοι ποσότητες γ  ρημάτων προσεφέρθησαν 
οιά τά  καλήτερα κτήνη καί δέν έγένοντο δεκταί· θέ- 
λομεν μολαταΰτα αναφέρει ένα ταΰρον, Ιχοντα ενός 
έτους ηλικίαν, όστις έπωλήθη άπό τόν Κ. Βάρνην 
3 ,0 7 5  φράγκα είς τόν Κ. Κοπίγκερον, όστις μετά 
τινας στιγμάς άπέρ^ιψε τήν έκ 5 ,0 0 0  φράγκων προσ
φοράν τοΰ Μαρκεσίου Ούατερφόρδου. Ό  Κ. Βάρνης 
οέν έδέχθ/] 8 ,000  φράγκα διά τήν δάμαλιν αύτοΰ τήν 
όνομαζομένη ν Βαρόνισσαν, καί 5 ,0 0 0  δι’ άλλην τι- 
νά δάμαλιν, έκ μητρός μόνον αδελφήν αύτής. Πολλοί 
ταΰροι έμισθώθησχν είς μεγίστας τιμάς 2ΰ00  —  3000 
φράγκα κατ’ έτος.

a ΙΙμερας τινάς ύστερον άπό ταΰτα, τήν 21 άπρι- 
λιου, τό μικρόν χωρίον Χενδόνιον, έξ μίλια άπέ^ον τοΰ 
Λονδίνου, ύπήρξε θέατρον άλλης διάσημου πράξεως, 
ήτις εΐλκυσ; τά εκλεκτότερα πρόσωπα τών γεωργικών



~'ί·ΐ Α γ γ λ ία ς .  Ολο: οι σημαντικωτεροι κτηνοτροφοι, 
όλο: οι περιφημότεροι γεωργοί συνήλθον έν αύτώ οιά 
νά παρευρεθώσιν είς τήν διά πλειοδοσίας πώλησιν τοΰ 
περίφημου ποιμνίου τοΰ Κ. Τανκεράη. ’Εφέρθη τό 
ποίμνίον, τό όποιον συνίστατο άπό άτομα άνήκοντα είς 
οίκογενείας περίφημους, ώς τήν Όξφόρδην, τήν Γουί- 
νην, τήν Βοριγτόνην, τήν Μινέρβην, ολας περίφημους 
οίκογενείας και έπιζητητους* επειτα, υπό μίαν σκηνήν 
εύρύχωρον, τριακόσια εως τετρακόσια άτομα έκάθηντσ 
είς μεγαλοπρεπή τράπεζαν, είς άλλας δέ σκηνάς, στη- 
μένας περί α}τήν, ήσαν τοποθετημένα; αξιέραστοι κυ
ρία!, έλθοΰσαί διά τήν περιέργειαν τοΰ νά ίδωσι τήν 

παράδοξον ταύτην θέαν τελευτά Γον περί τόν περίβολον 
τοΰτον, οστις ητο προσδιωρισμένος διά τήν δημοπρα
σίαν, σταοιον, είς τό όποιον πλειοδόται άγγλοι,  γάλλοι 
χαι άμερικανοι εμελλον νά συγκρο υσθώσιν ώς εις α
ληθή άγώνα,συνεθλιβετο πλήθος πεπυκνωμένον καί σκε
πτικόν, τό όποιον όλίγοί ά στυνομοφύλακες ήσαν ικα
νοί νά έπίβλέπωσι.

« Δύω άγελάδες έκ τής οίκογενείας ’Οξφόρδης έ- 
πέτυχον τήν άνωτάτην τιμήν, ή μία έπωλήθη 13, 7 80  
φράγκα, ή άλλη 12 ,6 0 0 ,  at δύω όμοΰ 2 0 ,3 8 0  φράγκα.

α Καί οί ταΰροι ομοίως έπωλήθησαν καλώς. Ό  ε
πονομάζομε νος Αούξ έκ Καμβρίδγης, τέκνον τοΰ 
μ ε γ ά λ ο υ  Δ ο υ κ ό ς ,  τοΰ πρό δύω έτών πωληθέντος 
26 , 250 φράγκα, έπωλήθη 7 ,350  φράγκα.

Ε ίς τήν δημοπρασίαν ταύτην  έξετέθησαν 100 κτή
νη, 76  θήλεα, άγελά ία :,  δαμάλα! καί μοσχάρια, 
καί 24 άρσενα πάσης ηλικίας. ’Εκ τής πωλήσεως έ- 
ξήχθη ποσόν ολικόν 1 9 6 ,5 8 5  φράγκα· ό μέσος ό-

ρος λοιπόν 1 ,966  φράγκα δι’ έκαστον ζώον.
« Είς δημοπρασίαν τινά, κατά τό 1810 , ό μέσος ό

ρος τών πωληθεντων ζώων άνέβη είς 3 ,7 8 5 »
« Είς όμοίαν κατά τό 1817 άνέβη ό μέσος όρος 

είς 3,220»

« Ε ίς  όμοίαν κατά τά 1846 άνέβη είς 1721 »
« Ε ίς  έτέραν κατά τά 1853 άνέβη είς 3 ,775». 
Άναγινώσκων τις τά άνωτέρω, καί παρα βάλλω ν 

ταΰτα μέ τήν ένεστώσαν κατάστασιν τής Ε λ λ ά δο ς  
ο,ις πρός τήν κτηνοτροφίαν, δέν εύρίσκεται άρά γε  εις 
Οέσιν νά νομίση ότι ταϋτα είναι μυθώδη, ή ίδ!οτρο- 
πιαι άνθρώπων πλουσίων, οίτινες προσπαθούν νάέπι-  
νοήσωσι τρόπους παραδόξους είς τό νά κάμνωσ! παρά
λογα κα: ματαια εξοοα; Καί όμως, όχι μόνον είναι θε
τικόν καί βέβαιον, ότι ταΰρος έπωλήθη δι’ 26,000 
φραγκα, κα'. άλλος έμισθώθη έτησίως διά 3 ,000, καί 
ότι άγελαοα έπωλήθη διά 13 ,8 0 0  φράγκα, ά λ λ ά  δέν 
CL/ναται νά Οεωρηθή τό πράγμα καί ώς ιδιοτροπία, 
οιοτι πρό πολλών έτών καί παρά πολλών καί σημαν
τικών άτομων ακολουθείται, καθώς βλέπομεν είς τόν 
πίνακα τοΰ μέσου όρου τής τ ιμής τών κτηνών κατά 
τούς πλειστηριασμούς, οιτ:ν3ς γίνονται άπό τοΰ 18 1 0  
μέχρι τής σήμερον.

Διατι ρύδεμια φροντίς περί βελτιώσεως τής κτηνο
τροφίας εις τήν Ελλαδα έλήφθη μέχρι τής σήμερον; 

Δέν έχει 5ρά γε  ή Ε λ λ ά ς  πολλά καί άφθονα μέσα 
πρός πρόοδον και βελτίωσιν τή ς  κτηνοτροφίας ; Οέλο- 
μεν έ'λθει εις έξέτασιν τοϋ πράγματος μέ λύπην μας, 
καθ όσον θελομεν !θε! ότι, οχ! μόνον δέν έγένετο άο- 
μοδία χρήσις τών άφθονων καί απείρων μέσων, τά ό



ποια πρός τοΰτο έχει ή Ε λ λ ά ς ,  άλλά μάλιστα διετέ- 
θησαν ταΰτα εις τρόπον ώστε τό χαχόν νά προβαίνη, 
καί ή κτηνοτροφία νά διατηρήται γλ ίσχρω ς και άθλίως 
παρ έκεινων μόνον, οιτινες δέν δύνανται νά ύπάρξω- 
σ’.ν άνευ αύτης.

Ι ό  ύημόσιον είναι ό μόνος σχεδόν κύριος τών λε ι
βαδιών, διότι άφοΰ Ιλαβεν αύτό άπασαν τήν ’Οθωμανι
κήν ιδιοκτησίαν καί τήν δημοσίαν καί τήν ιδιωτικήν, 
έκτος μικρών εξαιρέσεων, ήρπασεν άκολούΟως καί τά  
?.ειβάδια τών κοινοτήτων, καί συνεχέντρωσε τά πάντα 
εις τή'< εξουσίαν καί διάΟεσίν του· άς έξετάσωμεν τ ώ 
ρα πώς διατίθενται ταΰτα.

Δίς τοΰ ένιαυτοΰ συνέρχονται έπιτροπαί έκ δημοτι
κών υπαλλήλων, αϊτινες διανέμουσιν είς τούς κτηνο- 
τρόφους τά  λειβάδια, τά δέ κατά τών πράξεων αύτών 
παράπονα τά επεξεργάζεται καί τά θεραπεύει έπι τροπή 
συγκείμενη άπό τόν Νομάρχην, τόν Είρηνοδίχην καί τόν 
’Έφορον. ΙΙώς γίνεται ή διανομή αΰτη, ποια μέσα μετα
χειρίζονται οί θέλοντες νά έπιτύχωσι νά τοις δοθη 
δικαίωμα νομής είς λειβάδια, πώς λαμβάνουν άνθρω
ποι μή εχονιες ούδέ εν πρόβατον, καί πώς αποκλείον
ται διόλου, ή έν μέρει, άλλοι, καί τοι έχοντες μέγαν 
άριθμόν ποιμνίων, είναι τόσον δημοσίως γνωστά, ώ ς  
έκτεθέντα καί ένώπιον τών δικαστηρίων άκόμη, ώστε 
παραιτούμεθα νά τά άναφέρωμεν, τόσον μόνον λέγο- 
μεν δτι ύ π  ά ρ χ  ε ι σ χ ο λ ε ί ο  ν δ ι α φ θ ο ρ ά ς  έ π ί ση-  
μ ο ν ,  τ ό  ό π ο ι ο ν  έ ξ α χ ρ ε ι ο ΐ  κ α ί  τ ο ύ ς  υ π α λ 
λ ή λ ο υ ς  κ α ί  τ ο ύ  ς π ο λ ί  τ α  ς. ”Α.ς έξετάσωμεν ό
μως καί τά αποτελέσματα τοΰ τοίούτου τρόπου της 
διαΟέσεως αύτών.

Τά λειβάδια μέχρι τής στ ιγμής καθ’ ήν άποπερα- 
τωθη όριστικώς ή διανομή, καί λάβωσι τά διανεμητή - 
ρια οί κτηνοτρόφ®!, μένουν αφύλακτα· δλαι λοιπόν αί 
παρακείμενα', κοινότητες, καί οι διαβαίνοντες, ή π λ η 
σίον ευρισκόμενοι ποιμένες, νέμουν έν αύτοΐς φανερώς 
ή κρυφίως τά  ποίμνια αύτών, ώστε ό λαβών είς δια
νομήν έν λειβάδιον πρέπει νά τό φυλάξη διά νά βλά
στηση νέον χόρτον, διότι, όταν τό λαμβάνη είς τήν 
εξουσίαν του, είναι ολως βοσκημένον. Λέν παράγει λο ι
πόν τό 7,ειβάδιον ούτε τό τρίτον τής ώφελείας, τήν 
όποιαν καλώς απ’ άρχής φυλαττόμενον ήδύνατο νά 
π^ρεςη.

Ο ένεργών τήν διανομήν σύλλογος, διά νά λαμβάνη 
πλειοτέρας ώφελείας, καί νά (5ίπτη στάχτην είς τά  
όμματά τινων, οιτινες γίνονται φορτίον εις αύτόν καί 
ολιγοστεύουν τάς ώφελείας του, προσδιορίζει χω ρητι
κότητα τών λειβαδιών είς διπλάσιάν καί τριπλασίαν 
ποσότητα εκείνης, τήν όποιαν πραγμ α τικώ ς  ήδύνατο 
νά εχη τό λειβάδιον, άν έφυλάττετο αβλαβές. ’Επειδή 
οε καταστρέφεται πρόωρα τό χόρτον, ώς άνω είπομεν, 
ή χωρητικότης τότε άποβαίνει τετραπλασίως άνιοτέρα 
τής πραγματιχης. ’Επειδή προσέτι δέν δίδουν διανο
μήν εις έκαστον κτηνοτρόφον δι’ όλα τά ποίμνιά του,  
αν ηναι πολλά, τότε εις τό λειβάδιον εισέρχονται δύω 
και τρεις, πολλάκις και πλειότεροι κτηνοτρόφοι. Καί 
έπειοή συνήθως δέν δύνανται ούτοι νά συνέλθωσι καί 
νά συνεννοηθώσιν εγκαίρως περί της φυλάξεως καί 
όιαιρεσεως, οί πλησιέστερον διαμένοντες κτηνοτρόφοι, 
ή οί θρασύτεροι τών συντρόφων τούτων, καί μάλιστα 
οσοιϊχουν μισθωμένα ιδιόκτητα λειβάδια, και δέν σκο



πεύουν νά περάσουν τό βαρύ μέρος τοΰ /ε ιμώ νος εΐς 
αΰτά, φέρουν έντός τών λειβαδιών τά ποίμνιά των καί 
βόσκουν ταΰτα ανεξαιρέτως έπί όλων αυτών, ώστε ό 
ταν ελθωσιν οί λοιποί σύντροφοι είς τήν διανομήν οέν 
ευρίσκουν όλοτελώς χόρτον. Μέ τοιαύτην λοιπόν 
πραγμάτων κατάστασιν δύναται νά προβή ή κτηνο
τροφία ;

Ισως ήδύνατό τ ις  νά παράβλεψη τήν πρός τούςκτη- 
νοτρόφους γινομένην ζημίαν οιά της διανομής, έάν ή
δύνατο ν’ άντιτάξyj ώφελείας τινάς τοΰ δημοσίου, άλλά 
δυστυχώς τό δημόσιον δέν εχει οΰδεμίαν ώφέλειαν δέν 
είναι λοιπόν μεγίστη ά π ο ν ο ι α  νά διατηρήται εν μέ
τρον άπό τό όποιον τό μέν δημόσιον οέν ώφελεΐται τ ί 
ποτε, οί δέ κτηνοτροφοι ζημιόνονται, άγοράζοντες διά 
δωροδοκιών κάκιστης καταστάσεως λειβάδια,ή δέ κτη
νοτροφία έν γένει δέν δύναται νά λάοη οΰδεμίαν πρόο- 
οον, οί οέ υπάλληλοι τοΰ δημοσίου κα'ι τών δήμων 
έξαχρειοΰνται διά τής δια φθοράς, είς τήν όποιαν συρ„- 
παρασύρουσι καί μέγα μέρος τής ελληνικής κοινωνίας ;

Ελπίζοντες ότι είναι πιθανόν, άν όχι δι’άλλον λό
γον, τουλάχιστον διά νά θέση έκτος πειρασμοΰ τούς 
υπαλλήλους της ή Κυβέρνησις, καί νά προφυλάξη τήν 
ύπόληψίν των, νά άποφασίση νά κάμη διόρθωσίν τινα, 
ένομίσαμεν άναγκαΐον νά κάμωμεν τάς άκολούθους 
παρατηρήσεις.

Ταλει βαδια υπάγονται εΐς δύο κατηγορίας, πρώτον τά 
καθ αΰτο έθνικά, καί δεύτερον τά τών κοινοτήτων, τά 
όποια τό δημόσιον άφτ-ρεσεν αδίκως καί άνωφελώς ά 
πό αΰτάς. Καθ’ όσον άφορ3 τά τής δευτέρας κα
τηγορίας, θεωροΰμεν εργον δίκαιον καί ώφέλιμον

ένταυτω νά τά άπιδώσν} είς τάς κοιλότητας.
’Εάν άνατρέξωμεν είς τήν αρχήν τής συστάσεως 

τών κοινοτήτων, θέλομεν Γδει ότι έκάστη κοινότης 
έχει όρια, και, ώς εχει ανάγκην άγρών διά νά προμη- 
θευθή τόν σετόν της, οΰτως εχει ανάγκην καί βοσκής 
διά νά διατηρή τά κτήνη της, έπειδή κατά μέγα μέρος 
οι άγροί μένοντες άκαλλιέργητοι συνιστοΰν τά  λειβά- 
δια. Ό , τ ι  λοιπόν συντείνει πρός τήν δπαρξιν καί συν- 
τήρησιν τής κοινότητος δέν ήτο δυνατόν νά άκήκη εΐς 
έτερον, ενώ κεΤται έντός τών όρίων της. ’Εάν κατά 
ώιαφόρους έποχάς έξετάσωμεν τήν κατάστασιν τών 
κοινοτήτων, θέλομεν ευρει ότι έκάστη κοινότης νέμε- 
ται καί διαθέτει όλην τήν έντός τών όρίων της περι
ουσίαν άνεξαρτήτως. Έ άν καταντήσώμεν καί είς τήν 
εποχήν τής παρά τών ’Οθωμανών ΰποδουλώσεως τών 
‘Ελλήνων, θέλομεν εΰρει, ώς καί είς αύτήν άκόμη, ότι 
οί κατακτηταί ήμών, έκτός τών κοινοτήτων τάς ό
ποιας κατέστρ-ψαν, άρπάσαντες αύτοί όλην τήν περι
ουσίαν των, καί ταΰτα είσί τά λεγόμενα τζεφλίκια, 
έσεβασθησαν όλας τάς λοιπάς, καί διετήρησαν άνέπαφα 
τά όποια έχαιρον αυται δικαιώματα έπί τών έντός 
τών όρίων αύτών συμπεριλαμβανομένων γαιών, δασών 
καί λειβαδιών, είτε διότι αΰται υπεβλήθησαν είς αΰ- 
τοΰς Οιά συμβιβασμών, .είτε διότι δέν ήσαν ποιότητος 
τοιαυτης ώστε νά έπισύρουν τή ν  απληστίαν των. 
Γοσοΰτον όε ιερόν καί άπαραβίαστον έΟεωρήθη τό δι
καίωμα τοΰτο, ώστε υπήρξε καί νόμος Ό θω μα ικός 
προσδιορίζων ότι ή α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ς  κ ο ι ν ό τ η ς ,  ή 
τ  ό κ ε φ α λ  ο χ  ώ ρ ι ο ν λ ε γ ό μ ε ν ο ν ,  δ έ ν  έ γ  ί ν ε τ ο 
τ ζ ε φ λ ί κ ι ,  καί μέ τόν νόμον τοΰτον άπέκρουσαν πολ-



λαί κοινότητες τάς άποπείρ::ς άπληστων καί αγρίων 
ιδιωτών ’Οθωμανών, οιτινες έπροσπάθουν ν’ αναιρέσουν 
τά ς  ιδιοκτησίας των καί νά τάς καταστήσωσι τζε- 
φλίκια. Ό τ ι  οέ αί κοινότητες εϊχον πλήρη εξουσίαν 
καί ελευθερίαν εις τήν οιαχειρησιν τών λειβαδιών 
των υπάρχουν πλήθος άποδείξεων. ΪΤολλαί κοινότητες 
έδανείσθησαν επί υποθήκη τών λειβαδιών των, καί πολ- 
7^αί έπώλησαν μέρος αύτών πρός ίδιώτας. Πολλαί δέ 
διαφερθεΐσαι μεταξύ των περί ορίων κατέφυγον είς 
τάς δικαστικάς όθωμανικάς άρχάς, αϊτινες άπεφάσι- 
σαν τήν διένεξιν άποδίδουσαι είς τήν μίαν ή τήν ά λ 
λην τό δικαίωμα τής νομής τών άμφισβητουμένων 
μερών. ’Ά λ λ η  δέ όχι μικρά άπόδειξις είναι ότι οί 
σπαχήδες, πρός ούς εΐχε μεταβιβασθή τό δικαίωμα 
τή ς  άποδεκατώσεως παρά τοΰ κυριάρχου Σουλτάνου, 
δέν ήδύναντο νά ένοικιάσωσι εις ποιμένας τάς έντός 
τών ορίων τών κοινοτήτων νομάς, ά λλ ’ έλάμβανον 
μόνον, άπό τά εν αύτοΐς ποίμνια τόν ώρισμένον ποι- 
μνιακόν φόρον είτε κατά κεφαλήν, είτε κατ’ άποκοπήν, 
ή δέ τοποθέτησις ξένων ποιμνίων έγίνετο παρά τής 
ιδίας κοινότητος, όταν αύτη δέν ε’ιχεν ικανά ποίμνια 
διά νά βοσκήσωσιν όλον τό χόρτον τών λειβα

διών της.
Ή  κοινότης οέν δύναται νά θεωρηθη ότι ενεργεί 

πλήρη τά δικαιώματα της καί εύρίσκεται είς άνεξάρ- 
τητον οιαχειρησιν τής περιουσίας της, όταν άλλος έ- 
ξουσιάζη τήν νομήν τοϋ χόρτου, δέν δύναται δέ ούδέ 
νά προαχθη, ούδέ νά προάξη τήν κτηνοτροφίαν της, 
έάν δέν εχη αύτή μόνη, καί πλήρη, τήν χρήσιν τής 
ν 'μ ή ς  τών έντοΐ; όρίοις αύτής χόρτων. Φρονοΰμεν οε

ότι, και άν πραγματικώς αί κοινότητες δέν εϊχον τό 
δικαίωμα τής νομής τών έντός τών ορίων των χόρτων, 
μολονότι έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων άπ$δεικνύεται 
τό έναντίον, ή Κυβέρνησις αύτή ώφειλε νά ταΐς τό 
χορηγήση, διά νά συντελέση είς τήν πρόοδον τής κτη
νοτροφίας και εις τήν εύημερίαν τών κοινοτήτων.

Έ ά ν  ήθελον άποδοθη είς τάς κοινότητας τά  λει- 
δάοιά των, καί ή έλευθέρα διαχείρησις αύτών, μέγα 
μέρος σκηνιτών ποιμένων, οιτινες σήμερον μεταβαί- 
νουσιν άπό τό εν εις τό άλλο άκρον τής ‘Ελλάδος, 
ήθελον προσοιορισει τήν σταθεράν κατοικίαν των εϊς 
τινα τών κοινοτήτων, όπου ήθελον συμβιβάζεσθαι τά 
συμφέροντά των διά τήν αφθονίαν τών λειβαδιών, καί 
ήθελαμεν λειψει ισως και απο έν τών σημαντικωτέρων 
μέσων τής διατηρήσεως τή ς  ληστείας εις τήν πατρ ί
δα μας. Γ

Εάν όμω ; προτείνη ή Κυβέρνησις ότι άφαιροϋσα 
τ ά ;  νομάς τών κοινοτήτων έ'πραξεν ώς κηδεμών, έπί 
τώ  σκοπώ τοϋ νά διάθεση καταλληλότερον τάς π ιρ ι-  
ουσίας τών κοινοτήτων, άπαντώμεν ότι χειροτέραν 
χρησιν έκεινης, τήν όποιαν ό κηδεμών επραςε, δέν ή- 
το ποτέ δυνατόν νά πράξη ό κηδεμονευόμενος, όσον ά
πειρος ή άσωτος καί άν ήθελε θεωρηθη. Διανέμει ό 
κηδεμών τήν περιουσίαν τοϋ κηδεμονευόμενου χωρίς 
νά λαμβάνη ούδεμίαν ώφέλειαν ούτε ό κηδεμών ούτϊ 
ό χηδεμονευομενος· ιυραΐα προστασία!

Αποοιοουσα ή κυβέρνησις τά λειβάδια είς τάς κοι
νότητας, (αϊτινες εις έναντίαν περίστασιν, είμεθα βέ
βαιοι, ότι και οικαστικώς άκόμη ήδύναντο νά τάς έπα- 
ναλάβωσιν, όφείλει νά σκεφθη καί περί διαθέσεως τών



καθαυτό εθνικών. ’Επειδή δέ τά πρότερον λεγόμενα 
τζεφλίκια, πρέπει καί αυτά νά κατασταθώσιν άνεξάρ- 
τητοι κοινότητες, ή Κυβέρνησις όφείλει, συνιστώσα 
ταΰτα, νά χορηγήση, άναλόγως του άοιθμοΰ τών κα
τοίκων έκάστης, καϊ τάς άναγκαίας πρός καλλιέργειαν 
γα ίας, καί τήν άναγκαίαν περιφέρειαν διά βοσκήν τών 
ποιμνίων των, καί πλήρη κυριότητα καί χρήσιν τών 
έν τη περιφερε:α αυτής γαιών καί λειβαδιών. Όπου 
όμως οι κάτοικοι είναι όλίγοι, αί δέ γαΐαι πολλαι, τό 
τε νά δοθή είς τοΰς κατοίκους ή αναγκαία περιφέρεια, 
αί λοιπαί δέ γαΐαι, καλώς όροθετημέναι, νά δοθώσιν 
εις ένοικίασιν, καθ’ ον τρόπον έξεθέσαμεν είς τό φύλ. 
1 . σελ. 192 τής Βιβλιοθήκης τοΰΑαοΟ.

Αφοϋ είπομεν ό,τι έθεωρήσαμεν άναγκαΐον νά πρά
ξη η κυβέρνησις, άς έλθωμεν ήδη καί τ ί  οφείλει νά 
πράξη ό λαος πρός βελτίωσιν τής κτηνοτροφίας. Μέ- 
γ α  μέρος βοών καί διά τήν γεωργίαν καί διά τήν τρο
φήν είσάγομεν άπό τό όθωμανικόν κράτος. Έ άν ή 
Ε λ λ ά ς  Έέν ήτον εύθετος πρός κτηνοτροφίαν, έάν έκαλ- 
λιεργεΐτο τόσον ώστε νά μήν μένωσιν ίκαναί γαΐαι πρός 
παραγωγήν χόρτων, υπομονή· έπρεπεν άναγκαίως νά 
πληρόνωμεν τόν φόρον τοΰτον εις τήν Τουρκίαν. ’Α λ 
λά  τώρα, διατί ύποκείμεθα είς τήν πληρωμήν τοιούτου 
φόρου; Δύω αίτια κυρίους νομίζομεν ότι μας ύποχρεό- 
νουν είς τοΰτο, πρώτον διότι δέν έχομεν καλής φυλής 
άγελαοια, καί δεύτερον διότι δέν γνωρίζομεν τόν τρό
πον τής άνατροφής καί παχύνσεως αύτών. ’.Πδύνατο 
νά θεραπευθή τό πρώτον, έάν έκαστος ιδιοκτήτης κ τή 
ματος, έκάστη κοινότης έφρόντιζον νά προμηΟεύωνται 
άρίστης ποιότητος ταύρους, καί συγχρόνως έλάμβα-

νον πρόνοιαν ώστε κάνέν άλλο άοιεν κακής 
τος να μήν μένη είς τήν αγέλην. Ό τα ν  βλέπωμε^; ότι 
ευροθησαν άνθρωποι νά δώσωσι 3 0 0 0  φράγκα δ»ά νά 
μ^θωσωσιν ένα ταΰρον δι’ έν έτος είς τήν αγέλην 
•ων, πρεπει έκ τούτου νά συμπεράνωμεν, πόσον στ- 

μαντικον μέσον πρός βελτίωσιν τή ς  φυλής τών άγε- 
Λαοιων είναι τοΰτο, καί επομένως πόσης οροντίδος 
είναι αξιον. Περιεργείας αξιον είναι ότι ένώ έπί τουρ
κοκρατίας ό προσδιορισμένες δι’ έκάστην αγέλην ταΰ- 
ρος « χ ε  πλήρη έλευθερίαν είς τήν βοσκήν του, καί 
οεν υπεκειτο είς άποζημίωσιν ό κύριος αύτοΰ δι’ όσας

, ΐ ψ ί « ϊ ,  (χ«ί τοΰτο βεβαίως ένί-
νετο επι σκοπώ βελτιώσεως τών κτηνών), ήδη κάνέν
μέσον προς βελτίωσιν τής καταστάσεως τών κτηνών 
οεν λαμβανεται. J I  αδιαφορία αυτή πρέπει τέλος Πάν
των να παύση, καί κυβέρνησις καί ίδιώται πρέπει κοι
νώς να συντελέσωσιν είς τήν βελτίωσιν ταύτην. Με
ταξύ πολλών άλλων μέσων αρμοδίων πρός βελτίωσήν 
1(07 κτνΙνων είναι καί τό τοΰ συναγωνισμού δι’ έκθέ- 

« « ν , ο π ο ί ο ν  είδομεν είς τήν αρχήν τή ς  παρσύσης

d t  «31·»» τ ή ,  Εύρώπην.
£«V ? χ Ά ρ , , , , ς  8έ, δύ,ατα·, ή ίέν  | χ ε , iv  

Vpovtiaj, να προοδίορ ί^  Spafti*  {l4 - i j ;

* Τ Τ "  *'5 “ ύΤ’ ν 5τι >“Λ*5 π=.ό·
Τ.,τ ° \  τ ο ό λ ά χ , , ,ο ,  οί δ·ί(Λ0Ι e;
oa; γίνονται Ι φ » ,  ^ ο ρ , χ , Γ  4  ί -
το *«λο , να προσ5·ορ,',ωΙΙ m i  8,' 6 ‘

'] ε νον φερει να έκθέσωσιν εΐς τάς πανηγύρεις ταύτας
« Ρ ^ τη ς  ποιότητος κτήνη; Καί ε,ς τά μέρη, όπου τώ-

δίδονται άπιστευτο- καί μυθώδεις τρόπον τινά τι-
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μαί .είς τ χ  κτήνη, καί έχει κ ατ’ όλίγον όλίγον ήρχι- 
σαν καί προεβησαν οεν πρεπει λοιπον ούο ημείς ν ά- 
πελπισθώμεν έάν προσπχθήση τ ις  νά σηκωΟη, δταν 
πέση, Οά σηκωΟη τέλος πάντων, καί ΐσως οώιη εις 
αυτόν τήν χειρα και κάνεις τών κατά τύχην οιαβαι* 
νόντων· ά λλ ’ εάν ύχαριστήται κείμενος είς τήν λάσπην, 
καί δέν καταβάλλει ούδεμιαν προσπάθειαν, αιωνίως 
θέλει κείτεσθαι, χωρίς νά άξιόνεται οΰοε τοϋ έλέους τών 
περιϊσταμένων καί διαβαινόντων, οιοτί ούδε καν φρον „ι^ει 
πώς νά σηκωΟη κ α ίνάτεΟ ηείς  καλητεραν καταστασιν.

1ΊΕΡΙ ΙΙΑΕΚΤΡΙΙίΟΤ ΤίΙΛΕΓΡΑΦΟΥ

(έχ. τοΰ Γαλλικού.)

Έ ξ  όλων τών θαυμάσιων όσα ή επιστήμη και ό 
νέος πολιτισμός παρήγαγε, τό μάλλον έκπλητταν καί 
ταράττον είς τόν άνώτατον βαθμόν τήν φαντασίαν, 
εΐναι ό ηλεκτρικός τηλέγραφος, όστις εΐναι τό άξιο- 
Οαύμχστον καί άκατανόητον μέσον τοϋ διαβιβάι,ειν 
τά διανοήματα άπό έν εις άλλο μέρος με ταχύτητα  
όμοίαν, άν όχι καί πλειοτέραν, εκείνης με τήν όποιαν 
διαβιβάζομε* τόν λόγον. Πολλοί τώνήμετέρων αναγνω
στών, άν καί εΐδον έκ τοϋ πλησίον τάς ένεργειας τοϋ 
φαινομένου τούτου, άγνοοϋν όμως τόν μηχανισμόν καί 
τάς άρχάς τής έφαρμογής τής ηλεκτρικής εις την τη 
λεγραφικήν ανταπόκρισή, θέλομεν προσπαθήσει νά 
τάς έξηγήσωμεν άφαιροϋντες άπό τάς διασαφήσεις ταύ
τα ς  τήν μορφήν και τούς τεχνικούς όρους, ά τυ α  κα 
τασταίνουν ένίοτε τήν έπιστημην άχα .ανο<] .ον είς 

τούς μή μεμυημένους αύτήν.

Α λλα  πριν προβώμεν είς- τάς λεπτομερίας τών μ υ 
στήριων^ της τηλεγραφικής ηλεκτρικής,^νομίζομεν κα
λόν νά ειπωμεν κάτι τι περί γαλβανισμού,. όστις είναι 
το κυριώτερον, διά νά μήν είπω τό μοναδικόν μέσον 
τής ένεργειας.

τυχη, ή τ ις  ώς έπί τό πλεΐστον έγέννησε τάς α
νακαλύψεις, έγεινεν αίτια ώστε κατά τά 1790 ιατρός 
τ ις  έν Κολωνία νά παρατηρήση κατά πρώτον τάς ι- 
οιοτητας μετάλλινου σύρματος προσεγγίζοντος εις μ έ 
ρη τινα όργανικοϋ σώματος. Ό  "ιατρός ούτος, όστις 
ωνομαζετο Γαλβάνης, παρετήρησεν ότι βάτραχος άνευ 
κεφαλής και έντοσθίων πάσχει συστολάς κατά τό 
μάλλον η ήττον βιαιας, έάν διά τίνος μετάλλινου σύρ
ματος θέσουν εις συγκοινωνίαν ένα τών μυώνων το υ ’μέ 
εν νεϋρόν του. Έντεϋθεν έλαβεν άρχήν ή τεχνητή η 
λεκτρική, είς τήν όποιαν ή βολταϊκή στήλη Ιοωκε νέαν 
έξαισ ίαν πρ,όοοον.

_ - ϋ λ ί γ °ί, ®Tvoo0y ' ^ γ1 τί έστϊ βολταϊκή στήλη, άλλά 
πολλοί οέν γνωρίζουν άπό ποια στοιχεία συνίσταται 
αυτη, καί διά τοΰτο θέλομεν κάμει λόγον περί αυτών.

Εν άγκειον έξ αργίλου ή έν ποτήριον τό γεμίζουν 
«πο εν ποσόν Οειϊκοϋ όξέος ένωμένον μέ έξαπλάσιον 
υοωρ- βυθίζουν έντός τοϋ ύγροϋ τούτου μίαν πλάκα 
νευδαργυρου (ζίγκου) καί μίαν χαλκοΰ, χω ρ ίς  νά έγ- 
γιζωσιν^ ή μ ία τ ήν άλλην, ά λλ’ 05σαι δεδε,-έναι 
κα. /j μ.α καί  ̂ή άλλη άπό χονδρόν σύρμα χάλκινον, καί 
αυτο χωρισμένον. Ή  προπαρασχευή αΰτη όνομάζετα- 
σ τ ο ι χ ε ι ο ν  έν μόνον τοιοϋτον δέν άρχει νά σοστήαη 

χ την βολταϊκήν στήλην, χρειάζονται τέσσαρα, δέκα, ε 
κατόν, κατά τήν δύνχαιν τήν όποιαν θέλουν νά έπι-
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τύχωσιν. Ά ρ χε ι  νά Οεσωσι ταΰτα πλευρόν με πλευ
ράν, καί νά δέσωσιντόπροσκολλημένον εις τόν ψευδάρ
γυρον σύρμα μέ τό εις τόν χαλκόν τοΰ πλησιεστερου 
άγκείου προσκολλημένον σύρμα, εις τρόπον'ώστε νά 
σχηματισθή άλυσσος συνεχής μετάλλων άνομοίων, καί 
νά μεν/) ελεύθερον μόνον τό σύρμα τοΰ χαλκοΰ τοΰ 
πρώτου στοιχείου, καί τό σύρμα τοΰ ψευδαργύρου τοΰ 
τελευταίου. Τά ουω ταΰτα σύρματα, τά όποΐα χρ/]σ.- 
μεύουν ώς δ'.άβασις τοΰ ήλεχτρικοΰ ρεύματος, ό/ομα- 
ζονται ά γ ω γ ο ί ,  αί δε άκραι αύτών, έψ ών ή ηλεκ 
τρική εισδύει, ονομάζονται ή μέν π ο λ ο ς  θ ε τ ι κ ό ς ,  
ή δέ π  ό > ο ς ά ρ ν η τ ι κ ό ς κατά λόγον τής διαφόρου 
φύσεω; τής ηλεκτρικής ήτ ις  εξέρχεται.

Ό  καιοός καί ή πεΐρα απέδειξαν ότι ή βολταϊκή 
στήλη έχει άτελείας τινας, τάς όποια; ή επιστήμη έ- 
προσπάθησε να θεραπεύση. Τήν σήμερον ή γενικωτέρως 
γενομένη παραδεκτή στήλη, καί ή καθ έλους τοΰ; λ ί 
γους θεωρούμενη τελειότερα, εΐναι ή έφευρεθεΐσα 
άπό τόν φυσικόν Βύνσωνα, καί αυτήν μονήν μεταχει

ρίζονται εϊς τούς σιδηροδρόμους.
Συνίσταται αΰτη άπό άγκειον χυλινοροειοες ές ύε- 

λου, ή αργίλου, πλήρες ΰδατος μεμιγμένου μετά Οειί- 
κοϋ οξέος· έντό; τοΰ ύγροΰ τούτου βυθίζουν μίαν 
πλάκα ψευδαργύρου εχουσαν κυκλικόν σχήμα, εις ε- 
τερον δέ άγκειον σινικόν, έχον τά τρία τέταρτα π λ ή 
ρ η  νιτρικού οξέος, πλέει κύλινδρος έξ άνθράκος. I -  

καστον τών δύω τούτων σωμάτων έχει σύρμα χ ά λ κ ι 
νου, δι’ ου συνιστώ'ΐν άλυσσον όμοιαν με τήν τ ?4ς 
βολταϊκής στήλης, προσέχοντες πάντοτε να θετωσιν 
εις συγκοινωνίαν τάς διαφόρου φύσϊω; ουσίας, η-
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τοι τόν ψευδάργυρον καί τόν άνθρ-/κα.
ί ΐ  στήλη τοΰ Βύ;σωνος ύπερτερεΐ όλας τάς λοιπά ς 

κατά τήν διάρκειαν καί τήν δύναμιν. Αί δύω δέ 
αύται πολύτιμοι ιδιότητες τήν κατέστησαν προτιμη- 
τοτέραν εις τήν ηλεκτρικήν τηλεγραφίαν, όπου 
διά τήν ταχύτητα , καί τήν συνέχειαν της έργα
σίας απαιτείται μέσον άδιακόπου ένεργείας.

Διά νά δύνανται δυω άτομα, μακράν ευρισκόμενα, 
νά άνταποκρίνωνται πρός άλληλα διά τής ήλεκτρικής, 
άνάγκη έκαστον αύτών νά ήναι έφωδιασμένεν μέ δύω 
ειδών σύνεργα, τό εν μέν είδος διά νά μεταδίδη, τό 
άλλο οε οια νά οεχεται τάς ειδήσεις. Τά σύνεργα ταΰ
τα συγκοινωνούν άπό τό εν μέρος, όπου κεΐνται τά 
τοΰ ένός ειοους, με το αντίθετον, όπου κεΐνται τά  τοΰ 
άλλου, οιά σύρματος μετάλλινου τεντωμένου είς τό μ ε 
ταξύ οιάστημα καί ύποστηριζομένου άπό πάλους έ 
χοντας ύποβάθρας έκ σινείου (porcelainr), ουσίας, ήτις 
εχει κατ εξοχήν ούναμιν ά π  ο μ ο ν ώ σ ε ω ς, ήτοι είναι 
άνεπιοεκτος εισδύσεως τοΰ ήλεκτρισμοΰ. Τά άνωτέρω 
σημειούμενα σύνεργα είναι 

 ̂ 1. Εις πίναξ, έφ’ού ύπάρχουν κυκλικώς έπίγεγραα- 
μένα, ώς αι ώρα: είς τό ώρολόγιον, όλα τά στοιχεία 
του αλφαβήτου, όντα διαχωρισμένα ά π ’ άλλήλων, καί 
αρχομεν α έκ δεξιών άπό τό πρώτον, τελειόνοντα δέ ά- 
ριστερώς είς το τελευτα ΐον  μεταξύ αυτών υπάρχει . 
διάστημα, διακοπτόμενον άπό σταυρόν, τεθειμένον έπί 
κορυφής κα: δεικνύοντα τό μέρος όπου πρέπει νά γ έ 
νη στάσις.

2. 3Ιία βελόνη είς τό χέντρον κινητή.

ο. Εις μοχλος  έκ σιδήρου ά π α λ οΟ έφηρμοσμέ-/ος



έπί τίνος ελατηρίου, τοΰ οποίου μ ετ ’ όλίγον θέλομεν 
εκθέσει τήν ουσιώδη εργασίαν.

4. Ε ΐς μικρός κάλαμος ή μ ασ ο ΰ ρ t (bobine) άπό ή 
λεκτρο— μαγνήτην, δπερ είναι άπλοΰς κάλαμος περικα- 
λυπτόμενος άπό πολλούς γύρους σύρματος προφυλατ- 
τομένου ατό επικάλυμμα έκ μεταξω τής κλωστής. - 

Τό σύνεργον, δπερ όνομάζεται ά π ο σ τ ο λ ε ύ ς ,  είναι 
προ-τέτι έφωδιασμένον μέ μίαν βολταϊκήν στήλην, τήν 
οποίαν φυσικά οέν έχει τό σύνεργον π α ρ α δ ο χ ε ύ ς .

Ιδο ύ  ή εργασία τήν οποίαν έκτελεΐ έκαστον τών 
προσημειωΟέντων εργαλείων, έν τή απαριθμήσει τών 
οποίων δέν άνεφέραμεν τούς εις κίνησιν αύτών συντε- 
7νθΰντας τροχούς, τών όποιων ή ενέργεια είναι σχετι- 
κώς ουσιώδης.

"Ας ύποθέσωμεν κατά πρώτον ότι τό ήλεκτρίκόν 
ρεΰμα δέν είναι συνεχές. "Εκαστος τών καλαμισκων 
(μασουρίων) τοΰ ήλεκτρομαγνήτου, τοΰ συνιστώντος τήν 
ά/ραν τής τηλεγραφικής γραμμής, ένεργεΐκατα τήν 
θέλησιν τοΰ ένεργοΰντος. Τό κίνημα έκτελεΐται διερ- 
χομένου τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος διά τών περιτυλιγ- 
μένων εΐς τόν καλαμίσκον (μασούριον) συρμάτων. Τα 
ηλεκτρικόν ύγρον έχον τήν ιδιότητα νά έλκη τόν ά- 
π α 7 * ό ν  σίδηρον, έλκει πρός τό μασούριον τόν μοχ
λόν, τόν όποιον έλατήριόν τι τείνει εΐς τό νά τόν σύ- 
pTj αύθις είς τά  όπίσω. Ά ποκατασταθεντος τοΰ ή7νεκ- 
τρικοΰ ρεύματος, ό μοχλός κινείται πρός τά έμπροσθεν, 
διακοπέντος δέ αύτοΰ, ό μοχλός έπανερχέται άμεσω., 
πρός τά όπίσω. Έ κ  τής πέρα καϊ εδώθε κινήσεως, τήν 
οποίαν ενεργεί κατά Θέλησιν πάντοτε ό έ κ  τ ε λ ε σ τ ή ς  
(opcralcur), διότι εΐς αύτόν άπόκειται να εισάξη ή ν ά έμ -

ποδ ίση τό ηλεκτρικόν υγρόν, άποτελε'ι'ται ή τέχνη τοΰ 
ήλεκτρικοΰ τηλεγράφου. Καί τωόντι, διά τών έπιφε- 
ρομένων εις τήν βελόνην κινήσεων κατορΟοΰται τό νά 
περιτρεχη αύτη κατα θέλησιν ολας, ή μέρος τών διαι
ρέσεων τοΰ πίνακος (cadran) "Ας ύποθέσωμεν λ. / .  
ότι πρόκειται νάγράψωμεν τήν φράσιν κ α λ ή  η μ έ ρ α ,  
ή βελόνη Οέλεε κάμει πρώτον τόσα κινήματα όσα εί
ναι τά στοιχεία άπο τό Α. έως τό Κ . έπειτα τόσα 
άλλα κινήματα, όσα χρειαζονται διά νά τελειώση όλα 
τά στοιχεία τοΰ άλβαβήτου μέχρι τοΰ τέλους, διά νά 
έπανελθη ούτως εΐς τό Α.. έπειτα τόσα κινήματα όσα 
είναι τά στοιχεία μέχρι τοΰ Α. καί ούτω καθεξής.

.Τί εργασία αυτη, ήτις είναι πολλά διεξοδική είς τό 
νά τήν περιγραψωμεν, έκτελεΐται σχεδόν τόσον τ α 
χέως, όσον καί ό λόγος, έάν ήναι επιδέξιοι οί ένεργοΰν- 
τες  αύτήν. Ό λ ο ν  τά μυστήριον τοΰτο συνίσταται είς 
τό νά διέρχεται ή βελόνη ταχέω ς άπό τά στοιχεία, τά 
όποια δέν ύπάρχουν είς τήν παριστανομένην λέξιν, καί 
νά στεκεται είς τό στοιχεΐον, τά όποιον θέλει νά δειξη, 
όλίγον μέν καιρόν, ά λ λ ’ άρκετάν ώστε νά γένη γνω 
στόν τό σημεΐον τοΰτο είς τόν ανταποκριτήν. Είναι ού- 
σιωοώς άναγκαιον ώατε ό έ , ν ε ρ γ η τ ή ς  (ούτως ονο
μάζεται ό όιαβιβαζων τήν εΐδησιν) νά παρατηρή άπό 
καιρόν εΐς καιρόν τόν π α  ρ αδ  έ κ τ  η ν πίνακα, διά νά 
βεοαιωθή ότι ό ανταποκριτής του ένόησε κ α λ ώ ς  τά ς  
όιαβιβαι,ομένας ειδήσεις. Έ ν  περιπτώσει λ ά θ ο υ ς ,  ή δια
κοπής κατά τύχην, ούτος δίδει τό σημεΐον διά νά γένη 
στάσις είς τό στοιχεΐον, έξ ού ή φράσις άπέβη ακατά
ληπτος.

Δεν θέλομεν εΐσέλΟει εΐς τάς λεπτομερείας τών τρο-



χών, ο;’ ών καθίσταται περίπλοκος ή μ,ηχανή τοΰ ή- 
λεκτρικου τηλεγράφου, ούτε είς τά οιάψορα σύνεργα, 
δσα μεταχειρίζονται είς τοΰς σιδηροδρόμους της Γ α λ 
λίας καί άλλαχοΰ. Ά ρ κ ε ΐ  εΐς τόν αναγνώστην τό νά 
γνωρίζη δτι, έκτός μικρών τροπολογιών, ή άρχή είναι 
πανταχοΰ ή αύτή, καί ό'τι ή συγκοινωνία συνιστάται 
πάντοτε διά της κινήσεως, τήν οποίαν επιφέρει ή μα- 
γνίτισις τοΰ ά π α λ ο ΰ  σιδήρου. Διά νά δώσωμεν δμως 
ιδέαν τινα περί της ταχύτητος , δι’ής ό ηλεκτρικός τη
λέγραφος μεταδίδει τήν ιδέαν άπό έν μέρος είς τό ε- 
τερον, άς προσθέσωμεν μόνον δτί, κατά άκριβεστάτους 
υπολογισμούς, τό ηλεκτρικόν υγρόν διατρέχει 100 ,0 0 0  
χιλιόμετρα είς έκαστον δεύτερον λεπτόν, ή δέ ταχύτης 
αύτη δύναται ν’ άναβιβασθή είς 180,000 χιλιόμετρα 
έάν τό σύρμα τής συγκοινωνίας είναι έκ χαλκοΰ καί 
δχι έκ σιδήρου, ένω ή σφαίρα κανονιού δέν υπερβαίνει 
τά 900 μέτρα είς τό αύτό διάστημα τοΰ καιροΰ,.

ΠΕΡΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Πολλά παράπονα γίνονται κατά τών υπαλλήλων έ
νεκα καταχρήσεων, καί μεγάλη κατακραυγή διά τοΰ 
τύπου κ ατ’ α ύ τώ ν  έκτός δέ τών κρύφιων καί μή άπο- 
δεδειγμένων καταχρήσεων, αιτινες μ ’ δλον τοΰτο ούχ 
ήττον είναι πραγματικαί, υπάρχουν καί άλλαι, γινομε- 
ναι διά κλοπής τών ταμείων κτλ .  Τά άντικείμενον τοΰ
το καθίσταται πολύ σπουδαιον, δχι τόσον δι’ δσα στε
ρείται τό δημόσιον, ή δι’ δσα πάσχει ό ιδιώτης ένεκα 
τών καταχρήσεων τούτων, δσον ένεκα τής διαφθοράς 
ή " ’.ς, ώς μόλυσμα κολλητικόν, έπαπειλεΐ όλην τήν

Ελληνικήν κοινωνίαν. ’Απαιτείται λοιπόν καί ουσιώ
δης σκέψις έπ1 αύτοΰ, καί έκαστος πολίτης όφείλει νά 
έπιστήση τήν προσοχήν του, καί νά προτείνη μέσα πρός 
θεραπείαν κατάλληλα.

Ε ίς  τήν βάσιν ταύτην Οεμελιούμενοι και ημείς έ- 
τολμήσαμεν νά κάμωμεν τάς άκολούθους παρατηρήσεις.

’Αλλά οιά νά προβώμεν είς τά πρός θεραπείαν κα
τάλληλα μέσα, ανάγκη προηγουμένως νά έξετάσωμεν 
τά  αίτια τής διαφθοράς· διότι χωρίς νά γνωρίσωμεν 
τήν αιτίαν, δέν είναι δυνατόν, ή τούλάχιστον δέν εί
ναι εύκολον, νά έπιτύχωμεν εΐς τήν θεραπείαν. Νομί
ζομεν λοιπόν ότι κυριώτεραι αίτίαι είναι αί έξης.

1. Πολύ πρόωρα είσήχθη δυστυχώς είς τό έθνος 
μας ή πολυτέλεια. Τό κακόν τοΰτο τόσον πλέον 
έπίφοβον καί έπικίνδυνον είναι, καθ’ δσον είσάγεται 
διά τής γυναικωνίτιδος, δπου εικάζεται (τουλάχιστον 
κατά πιθανώτερον λόγον) δτι καί ή κρίσις είναι άσθε- 
νεστέρα καί τά πάθη ισχυρότερα. Ό τ α ν  ό υπάλλη
λος αναγκάζεται νά έξοδεύση πλειότερα τοΰ μισΟοΰ του, 
(καί σπανίως εύρίσκει τ ις  υπαλλήλους έ /οντας  καί 
άλλον πόρον έκτός τοΰ μισΟοΰ) δέν μένει αμφιβολία 
δτι θελει εΰρ^ι έν κενόν είς τό ταμειόν του, τό όποιον 
βέβαια θέλει προσπαθήσει νά άναπληρώση μέ άλλα μέ
σα, τά όποια βεβαίως δέν θέλουν εισθαι έντιμα.

2. Ο ύπάλ7νηλος, δταν δέν εχη βεβαίαν τήν διατή- 
ρησιν του, καί γνωρίζει έξ ιδίας πείρας καί έκ παρχ- 
δείγματος άλλων δτι δύναται νά παυθή χωρίς νά δώ- 
ση αιτίαν, άλλά μόνον κατά θέλησιν τής έξουσίας, εΰ- 
ρίσκεται είς τήν ανάγκην, καί άν δέν ενυπήρχε ν εΐς 
αύτόν ή διάθεσις τής καταχρήσεως, νά προσπαθήση νά



λάοη παρανομούς ώφελείας οιά νά δυνηθή νά ο'ατ/"- 
ρ/]θή εις τόν καιρόν τής πολιτ ικής του αργίας, διότι 
άπό μόνον τόν μισθόν δέν είναι δυνατόν νά κάμη ο ι 

κονομίας, άπό τάς όποιας νά θεραπεύση τά ς  άναποφεύ- 
κτους άνάγκας του.

3. Ή  Κυβέρνησις εϊς πολλάς υπηρεσίας δέν μετα 
χειρίζεται τους καταλλήλους ανθρώπους, δέν οδηγεί
ται εις τους διορισμούς άπό τήν αρμοδιότητα του διο
ρισμένου, άλλ’ άπό τήν Οέλησιν άτόμων, τά  όποΐα 
ένεργοΰσι κατ’ εύνοιαν, ή έκ συμφέροντος. Ό  άκα- 
ταλλήλω ς λοιπόν διοριζόμενος γνωρίζει ότι ή υπη
ρεσία του θέλει είσθαι προσωρινή, καί επομένως ότι 
πρεπει^νά προμηθευθή, όσον τό ταχύτερον, τάςπροκα- 
ταοολάς του, και νά έφοοιασθή καί διά τόν καιρόν της 
παύσ ώς του, τήν οποίαν αναγκαίος πρέπει νά πε- 
ριμένη.

4 II συχνή άπό τόπου είς τόπον μετάΟεσις έκ» 
θέττει τόν υπάλληλον εϊς έξοδα, κα: μάλιστα όταν 
ί.ροκειται ά*.όμικράς πόλεις νά μεταβώσιν εϊς μεγάλας 
υπάλληλοι έχοντες οίκογενειας. "Οταν ό μισθός δέν 
σκ^πάζη τάς εκτάκτους ταύτας δαπάνας, είναι όμολο- 
γούμενον ότι έκ δανείων δέν θέλει τάς αναπληρώσει ό 
υπάλληλος.

5. Ό τα ν ,  είτε διά τούς προεκτεθέντας, είτε δι’ ά λ 
λους λόγους, ή κατάχρησις εισχώρηση εϊς τήν άνωτά- 
τ/]ν τάςιν τών υπαλλήλων, είναι άπαραιτήτως επόμε
νον, ότι αΰτη θελει άφεύκτως διαβιβασθή καί εϊς τούς 
κ α υ τ ερ ο ύ ς ,  και μάλιστα όταν οί άνώτεροι δέν ούναν- 
ι.αι νά ένεργήσωσιν έπι τών υποδεεστέρων υπαλλήλων 

επιτήρητιν κα: έξέλεγξιν τής δ ιαγωγής α ύ τώ ν  διότι

μή οντες αύτοί καθαροί δέν τολμώσι ν1 άπαιτήσωσι 
πλειοτέραν καθαρότητα άπό τούς υποδεεστέρους αύτών.

6. Ό τ α ν  ή κατάχρησις άπαξ εϊσαχθή, τό μόλυσμα 
διαδίδεται καί μεταξύ τών πολιτών, όσοι εχουσιν 
υποθέσεις μετά τών υπαλλήλων. Καί άν υπάλ
ληλός τ ις  δέν εΐχεν άπ αρχής τόν σκοπόν τοΰ νά κά
μνη καταχρήσεις, όταν πολίτης τόν προκαλέση εύκο- 
λύνων όλα τά μέσα τής καταχρήσεως, είναι επόμενον 
νά τόν παρασύρη· διότι ούτε πολλοί, ούτε καθ’ όλας 
τάς έποχάς αναφαίνονται Φωκίονες· καί τοσοΰτο μάλ
λον καθ’ όσον έκαστος δύναται νά παρηγορή εαυτόν 
λέγω ν ότι όλοι είναι τοιοΰτοι.

7. Ή  Κυβέρνησις επέβαλε πολ?^άκις ε?ς τούς υπαλ
λήλους της Οέλησιν άδικον και παράνομον, μέ τήν ό
ποιαν οί ύπάλληλοι ήναγκάσθησαν νά συμμορφωθώσι, 
οιότι άλλως ήθελον παυθή, καί παυόμενοι δέν εϊχον 
κάνένα πόρον ζωής. Τοΰτο ύπεχρέωσε τούς υπαλλή
λους νά είπωσι καθ’ έαυτούς « Έ άν διά τήν Κυβέρνη- 
σιν κάμνω τήν παρανομίαν, διατί νά μήν κάμω αύτήν 
καί διά τό συμφέρον μου ;» Ό  υπάλληλος εξάγει δι
καίως τό συμπέρασμα, ότι, άφοΰ δύναται τ ις  νά πα- 
ραβή τόν νόμον καί τό δίκαιον, δέν είναι πλέον ύπό- 
χρεως νά έξετάση τήν αιτίαν.

S. 1ά περί δωροδοκίας άρθρα τής πολιτικής δικο
νομίας είναι είς τοιοϋτον τρόπον διατεθειμένα, ώστε 
είναι άούνατον νά άποδειχθή ή δωροδοκία* ό δωροδο-' 
κων, όστις είναι τό κυριώτερον πρόσωπον πρός άπό- 
οειξιν τής πράξεως, αύτός έχει συμφέρον νά κρύψη 
τήν δωροδοκίαν διότι τιμωρείται ώ ς συνεργός αύτής.

!>. ΊΓ Κυβέρνησις έθεσεν υποψηφίους Βουλευτάς ν?ς



εκλογής της ανθρώπους μή έχοντας ώς in i τό πλειστον 
-τήν  βεβαιότητα της έπιτυχίας, καί οί υπάλληλο: της ε

ξουσίας καί οί υποψήφιοι έδωκαν υποσχέσεις είς πολλούς 
δ:ά να συμπράξωσι διά τήν επιτυχίαν τών Βουλευτών 
ουτοι δε ώς επ', τό πλεΐστον δέν είναι έκ τών φιλήσυχων 
καιτιμιων πολιτών. Μετά τήν επιτυχίαν έπρεπε νάδοΟή 
ανταμοιβή τις  είς αυτούς, και ώς τοιαύτην έδώρησαν 
είς αυτούς υπουργήματα. Ουτοι έΟεώρησαν τήν υπη
ρεσίαν ώς τ  ι μ ά ρ ι ο ν, καί έπροσπάΟησαν νά πορισΟώ- 
σιν δσον τό δυνατόν περισσότερα τυχηρά, χωρίς νά 
σκανδαλισΟώσι πολύ διά τόν τρόπον της απολαβής 
αύτώ ν  διότι τ ί  είχαν νά φοβηΟώσιν, δταν έπροστα- 
.ουον.ο απο τους Βουλευτας, καί οι αυτών άπο τήν 

εξουσίαν; Έ κ  τούτου προέκυψεν δτι, μ ’ δλας τάς λε- 
γομένας καταχρήσεις, όλιγώτατοι εισήχΟησαν εις 
δίκην, καί ουτοι διά μικράς ίσως καί ασήμαντους κα- 

ΧΡή®«ί· (ακολουθεί.)

ΠΕΡΙ ΛΙΙΜ02Ι0ΓΡΑΦΙΛΣ ΕΝ ΕΛΛΑΛΙ.

Ιπ ά ρ χε ι  έν Έ λλά δ ι,  κατ’ άναλόγιαν τοΰ πληθυ
σμού αύτής μέγας αριθμός πολιτικών εφημερίδων ό 
Οε περί τυπου νόμος, άν καί δέν ήναι δσον ήδύνατο ί 
σως νά ήναι έλεύΟερος, δέν είναι μολοντούτο τοιοΰτος, 
ώστε νά έμποδιζη τόν ιερόν σκοπόν τής Δημοσιογρα- 
φ'.ας. Ά λ λ ’ αρα γε  έκπληροι ή δημοσιογραφία έν Έ λ -  
λάδι τήν ιεράν αύτής εντολήν; Δυστυχώς δχι. Ή  
Δημοσιογραφία διά νά κατορθωτή τόν ύπέρ τών γενι
κών συμφερόντων ιερόν αύτής σκοπόν, πρέπει νά μόρ
φωση τήν κοινήν γνώμην, ώστε ή φωνή τής Δημόσιο-

γραφίας νά κατασταΟή φωνή λαοΰ, ή δέ φωνή τοΰ 
λαοΰ, 0εωρουμένη ακολούθως ώς φωνή «Κυρί ου» νά 
φέρη τό έπιΟυμητόν άποτέλεσμα. Ά λ λ ’ ή Δημοσιογρα
φία πολύ μακράν άπέχει τοΰ νά φέρη αύτό τό άποτέ

λεσμα· καί ιδού οιατί.
Τ Ι  έφημεριοογραφία είς τήν Ε λ λ ά δ α  είναι πόρος 

ζωής ή μέσον πλουτισμοΰ είς τούς μετερχομένους αύ
τήν. Τούτου τεΟέντος, επεται αναγκαίους δτι έκαστος 
τ ώ ν  Δ η μ οσ ιογρά φ ω ν  Οελει εκτελεΐ το εργον του απο- 

βλέπων πάντοτε είς τόν σκοπον, τόν όποιον προέΟετο, 
τήν κερδοσκοπίαν. Κ α τ’ άπαραίτητον επομένως άνάγ- 
κην πρέπει ν’ άποφεύγη παν μέσον δυνάμενον νά φέρη 
πρόσκομμα είς τόν σκοπόν τοΰτον, και να έναγκαλί- 
ζεται δ,τι δύναται νά συντελέση πρός επιτυχίαν. Εκ 
τούτου έκάστη έφημερίς ή καθίσταται δργσνον τοΰ υ
πουργείου, μισΟοδοτουμένη παρ’ αύτοΰ, ή μή επ ιτυγχά- 
νουσα τοΰτο, μεταβαίνει είς τήν άντιπολιτευσιν. Μι- 
σΟώσας ό έφημεριδογράφος εαυτόν είς τήν κυβέρνησιν 
είναι ύ π ό /ρ ίω ς  νά ύπερασπίζεται δλας ανεξαιρέτως 
τάς πράξεις αύτής, καλάς ή κακάς, διότι κάνεις οεν 
π7»ηρόνη διά νά τόν κατακρίνουν. Έ άν  έναγκαλισθή 
τήν άντιπολιτευσιν, εύρίσκεται είς τήν ανάγκην, οιά νά 
εχη τήν ύποστήριξιν αύτής, νά κ ατα κ ρ ίνη  δλας τ ά ς  

πράξεις τής έξουσίας καλάς ή κακάς, καί επειδή συνή
θως έν τή Έ λλάδι ή άντιπολίτευσις δέν προστατεύη 
άρχάς, άλλά  συμφέροντα καί πρόσωπα, ανάγκη ο π ο - .  
λεμος νά γίνεται κατά προσώπων. Ι ία τ ’άμφοτερας λο ι
πόν τάς περιστάσεις ό Δημοσιογράφος εύρίσκεται μ α 
κράν τοϋ κέντρου τοϋ προορισμού του. Τι οέ συμβαί
νει έκ τούτου; Καί οί μέν καί οι δέ, θεωρούμενοι ώς



υπηρετούντο iota συμφέροντα, δέν πιστεύονται, καί ε 
πομένως οέν συντελούν όλοτελώς είς τό νά μορφώ- 
σωαι τήν κοινήν γνώμην. Προσθέσατε ότι.τινές τών 
έφημεριδογράφων έκαμαν τοσαύτας συνεχείς μεταβο- 
λάς, κατακρίνοντες σήμερον ό,τι χΟές έπ-/,νουν, ώστε 
καί άληθείας τοΰ εύαγγελίου άν είπωσιν, ό λοός δέν 
τολμά νά τάς παραδεχθν], ύποπτεύων ότι κάτι τι συμ
φέρον ύπο κρύπτεται είς τήν κήρ«ξιν τών άληθ3ΐών 
τούτων, ώστε αδύνατον είναι νά σχηματίσθή ούτως 
κοινή γνώμη έν Έ λ λ ά δ ι .

Ά λ λ ’ ή τοιαύτϊ] κατάστασις τών πραγμάτων είναι 
φυσική συνέπεια τής ένεστώσης καταστάσεως τής έφη- 
μεριδογραφίας έν τή Έ λ λ ά δ ι .  Ή  έφημεριδογραφία έ· 
νεργουμένη ώς προείπομεν ώς έργον κερδοσκοπικόν, 
καϊ διατηρουμένη ώς έπί τό πλεΐστον άπό τάς έκθεσεις 
τών κατασχέσεων, διότι ούτε αί ύπουργικαί ώφέλειαι, 
ούτε τών άντιπολιτευομένων αί σύνδρομα! είναι ίκαναί 
νά τάς πλουτίσωσιν, ή νά τάς ύποστηρίξωσι, δέν δύνα- 
ται νά πράξη, είμή ό',τι πράττει, ούδέ πρέπει δικαίως 
ν άπαιτήσωμεν πλειότερον παρ’ αύτής. Δέν πρέπει 
ν άπαιτώμεν άπό τόν έφημεριδογράφον νά Ουσιάση τά 
μερικά του συμφέροντα υπέρ τών γενικών, ένώ άν
θρωποι εύποροι καί είς άνωτέρας κοινωνικάς τάξεις 
ευρισκόμενοι Ουσιάζουσι προφανώς καί άσυστόλως τά 
γενικά συμφέροντα πρός άπολαβήν ιδιαιτέρων ώφελη- 
μάτων.

Ά λ λ ά  πώς δύναται νά κατασταθή ή έφημεριδογρα- 
φια ώφέλιμος είς τήν Ε λ λ ά δα ,  καί νά έκπληρώση τήν 
ιεράν αυτής έντολήν τό νά μορφώση τήν κοινήνγνώ- 
μ η ν ;  Τοΰτο έρχόμεθα νά σημειώσωμεν ενταύθα.

1. Έ ν  άτομον, καί μάλιστα είς τήν ‘Ελλάδα, όπου 
αί καταστάσεις είναι μικρά! κχί ασήμαντοι, δέν ήμπο- 
ρεϊ ν’ άναδεχΟή είς έαυτό τούς κινδύνους είς όσους θέ
λει ύπόκεισΟαι ή έφημεριδογραφία εχουσα κύριον σκο
πόν τό εθνικόν συμφέρον, καί έπιδιώκουσα διά παντός 
τρόπου αύτό. Ά ν ά γ κ η  λοιπόν νά συστηθή εταιρία, ή^ 
τ ις  νά καταθεση τά άναγκαία πρός σύστασιν άνεξαρ- 
τήτου έφημερίδος Κεφάλαια. Διαμεριζομεν/]ς τής χρ η 
ματικής ευθύνης εις πολλούς καί εύπορους, ή δημο
σιογραφία δύναται νά έ'χη ελεύθερον στάδιον εις τήν έκ- 
φρασιν τών ιδεών όλων, όσαι συντελοΰν προς επιτυχίαν 
τοΰ ύπέρ τοΰ κοινοΰ συμφέροντος σκοποϋ. Έ  δέ εξου
σία βλέπουσα ότι καί διά τής καταδιώξεως, καί διά 
τής επιβολής προστίμων κτλ .  δέν δύναται νά κατα- 
στρέψη τήν έφημερίδα ταύτην, θέλγει παύσει άπό τοΰ 
νά καταφύγη τοΰ λοιποΰ είς ανόμους και άοικους κα
ταδιώξεις, άποδεικνυομένας άνεπιτυχεΐς πρός έκτέλε- 
σιν τοΰ σχεδίου αύτής.

Εννοείται οΐ'κοΟεν ότι ή εταιρία αΰτη πρέπει νά 
σύγκειται έκ τών εύπορωτέρων άπο^ασιστικωτέρων και 
προθυμότερων πρός τό κοινόν συμφέρον, οιτινες καί 
πλειότερον θέλουν κινδυνεύσει, άν τά πράγματα χειρο- 
τερεύσωσι, καί πλειότερον θέλουν ώφεληΟη, άν ταΰτα 
βελτιωΟώσιν.

2. Ή  σύνταξις έφημερίδος προτιΟεμένης τοιοϋτον 
μέγαν καί ιερόν σκοπόν, οποίον προείπομεν, οεν πρεπει 
νά γίνεται παρ’ ένός. Ιίάνείς, καί μάλιστα είς τήν Ε λ
λάδα, δέν δύναται νά εχη τοσαύτας καί τοιαύτας ι 
δέας, όποίαι άπαιτοΰνται διά τήν σύνταξιν έφημερίδος, 
ήτις  θέλει εγει άντικείμενον παντός είδους θέματα-



πολιτικά, οικονομικά κτλ. καί ή τ ι ς  πρεπει νά μορφώ
ση τήν κοινήν γνώμην έπ: ένός έκαστου αυτών.

Δέν άρκεΐ δέ οί γράφοντες είς τήν εφημερίδα ταύτην 
νά ήναι απλώς λόγιοι, πρέπει νά ήναι πολιτικοί άν- 
δρες, εχοντες σύστημα άρχών καί ιδεών, και προσέτι 
τά παρ ένος έκαστου αύτών συνταττόμενα άρθρα, νά 
φέρωσι κάτωθεν καί τήν ίδιαν υπογραφήν τοΰ συντά- 
ξαντος αύτό. Κάνεις ώέν θέλει έκΟΛει είς τό κοινόν ι
δέας, έάν δέν είναι πεπεισμένος περί της ορθότητας 
αύτών, ούδέ Οέλοΰσι τάς εκθέσει είς τρόπον μή άρμό- 
ζοντα είς τόν χαρακτήρα και τήν αξιοπρέπειαν αιύτοϋ, 
σεβόμενος έαυτόν καί τήν ύπόληψιν τοΰ κοινοΰ. Ό τ α ν  
δέποτε  ούτος ελθη είς τά πράγματα, θέλει αισχυνΟή νά 
έν.ργηση άλλα παρ ό?α τοτοΰτον δημοσίως ύπε^τή- 
ριξε προτερον, εκτός άν,προέβη είς τοιοϋτον βαθμόν 
άναιοειας, ώστε νά νομίζη ότι δέν έχε; άνάγκην ούδε- 
μιας οικαιολογήσεως· άλλά τοιαΰτα παραδείγματα νσ- 
μιςομεν ότι είναι πολύ σπάνια.

3. Ιοιαυτη έφημερίς προστατεύουσα τά εθνικά συμ
φέροντα, καί συστημένη ώς άνωτέρω είπομεν, πρέπει 
να κατασταθή όσον ενεστι γενικωτέρα, καί ή άνάγνω- 
σις αύτής μάλλον εφικτή είς τόν λαόν, διά νά έπέλθη 
εύκολώτερον καί έπιτυχέστερον τό αποτέλεσμα τής 
συστασεως αύτής. Καί επειδή δέν θέλει υπάρχει ού- 
οεις κεροο^κοπιας σκοπός, πρέπει νά προσδιορισθή ή 
τιμή αύτής είς τό τέταρτον μόνον τής τ ιμής τών ση- 
μαντικωτερων σήμερον εφημερίδων τής {Ελ?νάοος, ήτοι 
ίέκα έως δώδεκα δραχμάς κατ έτος. "Αν το~οΰτον 
συγκαταβιβασθή ή τιμή τής έφημερίδος ταύτης, έάν 
αΰτη συστηθή ύπό τούς άνωτέρω όρους, καί ίδιότη-

τος, έάν μόνον έν έ'τος διατηρηθη, διά νά πεισΟώσιν 
οί άνθρωποι περί τής άκριβοΰς έκπληρώσεως τών υπο
σχέσεων αύτής καί τοϋ σκοποϋ τή ς  συστάσεως, τό 
κέρδος θέλει άποβή ύστερον πολύ σημαντικώτερον, 
παρ’ όσον ήδη άπολαύουσιν αί σημαντικώτεραι εφη
μερίδες τής έποχής· καί ό λόγος είναι άπλούστατος. 
Δέν γίνεται τ ις  σήμερον συνδρομητής είς τάς έφημε- 
ρίδας, διότι ή τιμή των είναι υπέρογκος, ώς πρός τήν 
Ε λλ ά δα  , καί διότι, δι’ούς προείπομεν άνωτέρω λόγους, 
δέν έχει τοιαύτην πρός αύτάς ύπόληψιν, ώστε ν’ ά- 
ποφασίση νά κάμη, καί έκ τοΰ υστερήματος άκόμη, τήν 
Ουσίαν τή ς  πληρωμής τών χρημάτων. Ό τ α ν  λοιπόν 
ή μέν τιμή τής έφημερίδος κατασταθή τοσοΰτον μ ι 
κρά, η οέ υποληψις τοσοΰτον μεγάλη, καΟ1 όσα προεί'- 
πομεν, δέν υπάρχει ούδεμία άμφιβολία ότι θέλει αυ
ξήσει τοσοΰτον ό άριΟμός τών συνδρομητών, ώστε διά 
της πληΟυος αύτών, όχι μονον ν1 αναπληρόνωνται τά 
έξοδα, άλλα  και νά μενη άποθεματικόν κεφάλαιον, διά 
τοϋ όποιου νά πληρόνωνται καί έκτακτα έξοδα, καί τό 
όποιον νά χρησιμεύση και δι’ άλλα ώφέλιμα πράγματα.

Γο δυσκολωτερον πάντων είναι πώς νά εύρεΟώσιν οί 
άνθρωποι, οιτινες θέλουν συστήσει τήν έταιρίαν ταύ
την και θέλουν άναδεχΟή την σύνταξιν τής έφημερίδος.

Είναι άληθες ότι είς τήν παροϋσαν κατάστασιν τής 
Ελλαοος, ότε εις όλων τάς πράξεις έλατήριον είναι 

τό άτομικόν συμφέρον, καί όπου αί μέν ανεξάρτητοι 
καταστασεις είναι όλιγαι, τό δέ πνεΰμα τοΰ συνεταιοι- 
σμοϋ δεν προήχΟη, είναι πολύ δύσκολον νά εύρεΟώσι 
τοιαΰτα άτομα, άτινα νά προΟέσωσι σκοπόν τ ή ς έ π ι - 
νειρήσεως αύτών u.ivov τό κοινόν συμφέρον. "Αν καί
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οέν πρέπει, απελπιζόμενοι καθ’ ολοκληρίαν, ν’ άπο 
οωσωμεν είς τήν Ελλάδα τοσαύτην στείρωσιν ενάρετων 
άνορών, μόλα ταΰτα, άν τό καθαρόν της άρετής αί
σθημα, άπομεμακρυσμένον πάσης έλπίδος ιδιαιτέρας 
ώφελείας, δέν είναι δυνατόν νά έμπνευση είς τούς Έ λ -  
ληνας τοιαΰτα πατριωτικά αισθήματα, δέν είναι άδύνα- 
Έον νά κατορΟωθή τοϋτο έν περιπτώσει, καθ’ ην τό 
μερικόν συμφέρον συνδέεται μέ τό γενικόν. ’Εκτός τής 
ώφελείας, τήν όποιαν τά μέλη τοιαύτης εταιρίας 
θέλουν λάβει άπό τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων 
' π α ·ρίόος, έκτος τής ύποληψεως τήν όποιαν θέ
λουν άπολαυσει άπό το έθνος οί άναδεχθησόμενοί το ι
οΰτον κοινωφελές έργον, έκτός τής δόξης, τήν όποιαν 
θέλουν αποκτήσει, ά / κατορθώσωσι νά πείσωσι τήν 
Κυβέρνησιν νά παραδεχθη τάς άρχάς αυτών, καί νά 
έπελθη εις τό έθνος έκ τής μεταβολής ταύτης ή προσ- 
οοκωμένη ώφελεια, είναι πολύ ενδεχόμενον ώστ ε ήΚυ-  
βερνησις, παραδεχόμενη τό σύστημα καί τάς άρχάς 
αύτών, νά προσλαβη αύτούς καί νά τούς μεταχειρισθη 
είς τήν έξουσιαν οιά τήν έκτέλεσιν τών άρχών, τάς ό 
ποιας ήθελε παοαδεχθή. Έάν έπιτΰχωσι τοΰτο, ποια
μεγαλητέρα άμοιβή οι’ αύτούς ; καί ποιον μεγαλήτε- 
ρον συμφέρον άπό αύτό ;

Ά ς  λάβωμεν ομως τό πράγμα καί ύπό άλλην μίαν 
αντίθετον εποψιν. Οι Βουλευταί, εκλεγόμενος ώς προ- 
ειπομεν, υπό τήν επιρροήν τής εξουσίας, καί μή ύπαρ- 
χού^ης άντιπολιτεύσεως όλοτελώς, δέν δύνανται νά 
έ/.πληρωσωσι καί τόν σκοπόν, δι’ ον προσηλώθησαν 
εις τήν εςουσιαν, τό νά έπιτύχωσιν ιδιαίτερα ώφελή- 

ΐΐολλοι ισως δέν ήδυνήθησαν νά λάβωσιν άπό

έκτακτους ώφελείας όσα εοωκαν είς έκ:άκτους δαπα
νάς οιά τήν άπόκτησιν τής βουλευτικής Οέσεως, καί ή - ' 
ναγκασθησαν νά έξοφλήσωσι τά χρέη των άπό τόν τα
κτικόν αύτών μισθόν. ΙΙόθεν δέ προήλθε τοΰτο'; διότι 
μή υπαρχούσης άντιπολιτεύσεως, ή εξουσία δέν ε’νεν 
οΰδεμίαν ανάγκην τής ψήφου .τών βουλευτών, δυναμένη 
να ιαθετη απασας κατά τήν αρέσκειαν αύτής. Καί 
αν τις αϊτών ωφελήματα τινά παρά τής έξουσίάς καί 

α;'ΐβανων ^δυσαρεστεΐτο, ητον τοΰτο όλως άδια- 
φορον είς τούς υπουργούς· £[0'Χι μή ύπαρχούσης άντι- 
πολιτευσεως οεν ητο έπίφοβ;ς  μή προστεθώ) είς Λ τήν.

πιτυγχανε .α ι, προς τι ή πρός τήν εξουσίαν τοσαύτη
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π α ρ ε λ θ ό ν .ούτε αύτοί θέλουν ώφεληθη άτομ ικώ ς ,  ούτε τό 
δημόσιον θέλουν ώφελήσει. Δέν πιστεύομεν δέ νά υπάρ
χουν τοσοΰτον μικροπεπεΐς άνθρωποι, ώστε νά έπιΟυ- 
jxoO-j τήν βουλευτικήν Οέσιν άπλώ ς καί μόνον διά τήν 
απολαβήν τοϋ μισθοΰ, καί δι’ αυτό καί μόνον νά γ ί -  
νωνται αίτιοι ώστε ν’ άρπάζωσι τρόπον τινά διά ρα 
διουργιών καί άλλων παρανόμων, χαμερπών και αισ
χρών μέσων τήν Οέσιν τοϋ Βουλευτοϋ άπό άλλους, 
οιτινες ήθελον έκλεχθή διά τής έλευθέρας Οελήσεως τοϋ 
λαοΰ, καί οιτινες ήθελον ίσως δυνηΟή νά φανώσι μάλλον 
αύτών ώφέλιμοι είς τά γενικά τοΰ έθνους συμφέροντα.

Ά πα ιτοϋτες  άπό τούς έκ7.εγομένους βουλευτάς καί 
άπό τούς έφημεριοογράφους τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων αύτών, δέν εΐναι δίκαιον νά άπαιτήσωμεν τοΰτο 
καί άπό τόν λαόν, όστις πλειότερον θέλει πάθει άπό τά 
άποτελέσματα τής κακής τών πραγμάτων όιευθυνσεως ;

Έ καστος  δύναται ν? έννοήση οποίον ΟεΧ ι̂ εισΟαι 
τό αποτέλεσμα τής μή πληρωμής τών χρεών τοϋ Δη
μοσίου. Μέλλων ό λαός τής Ε λ λ ά δο ς  νά ύποκύψη αυ
τός είς τήν έξόφλησιν αύτών, έάν τό δημόσιον δέν θέ
λει εισθαι άξιόχρεον, εΐναι αρά γε  δίκαιον νά βλέπη 
μ ’ άϊιάφορον όμμα τά γινόμενα, καί ν ’ άφίνη τό κα
κόν νά προβαίνη μέ τοσοΰτον γ ιγαντια ΐα  βήματα; Νο
μίζομε > όχι· άλλά πώ ς δύναται νά έπιφέρη τήν θερα
πείαν, Ό  τρόπος εΐναι εΐς καί μόνος. Πρέπει νά φω- 
τισΟή διά τής δημοσιογραφίας και νά γνωρίση. τά συμ- 
οέροντα τοϋ έθνους, μορφουμένης συγχρόνως και τής 
κοινής γνώμης δι’αύτής. Ά φοΰ έννοηση ότι ή καταστα- 
σις τών πραγμάτων εΐναι οποίαν ήμεις τήν περιγραφο- 
μεν, ότι έπίκειται κίνδυνος καταστροφής, ότι πρεπει

άναγκαιως νά λάβη μέτρα πρός σωτηρίαν του, πρέπει 
νά εΰρη τά καταλληλότερα πρόσωπα είς τήν επαρ
χίαν του, τά όποΐα 0ελουν εισθαι ικανά ν’ άπαντήσω- 
σι τό κακόν, νά λάοη έκ τής προλαβούσης δ ιαγωγής 
αύτών τήν βεβαίωσιν ότι θέλουν ουτοι έργασΟή προ- 
Ούμως και άμεροληπτως διά τήν διόρθωσιν τοϋ κακοΰ, 
και οΰ . ως  ακολούθως νά κάμη τήν βουλευτικήν έκλο- 
γήν. Έ χ ω ν  τήν άπόφασιν ταύτην δέν θέλει βεβαίως 
παρασυρθή ούτε άπό ραδιουργίας, ούτε άπό παραβιά
σει ς τής έξουσιας, διά νά μήν φέρη είς πέρας τόν σκο
πόν αύ:οϋ. Δέν είναι οέ ούδεμία αμφιβολία ότι θέλει 
φέρει τοΰτον εις έκβασιν διά τής νομίμου έπιμονής του.

—  000—

ΘΑΤΜΛ ΣΤ’.

ΤΑ  ΊΈΙΧΙΙ Τ]]2 ΒΛΒΙ’ΛΩΛόΣ.

H  Βχβυλών ύπήρξεν ή μεγάλητέρα καί πλουσιω- 
.ερα πόλις τής αρχαίας εποχής· ή δέ δύναμις τών βα

σιλέων αύτής τοσοΰτον μεγάλη, ώστε κατέχτησαν μέ- 
γα^μερος τών πέριξ εθνών, καί προέβησαν μέχρι τής 
Ινδίας- ύπερεβ/j δε όλους τούς πρό αύτής βασιλείς ή 

Σεμίραμις, καί οιά τά  στρατιωτικά έργα, καί διά τής 
οικ.οοομής τών τειχών τής Βαβυλώνος, τά όποΐα το
σοΰτον μέγα εργον έθεωρήθησαν, ώστε συγκατετάχΟη- 
σαν είς τά επτά θαύματα τής άρχαιότητος.

Ιά τείχη ταΰτα, τά όποΐα περιέκλειον όλην τήν 
πόλιν, λέγουν ότι εϊχον μήκος τετρακοσίων όγδοη- 
κοντά σταδίων, ώστε μόλις εις μίαν ολόκληρον ημέ
ραν ήδύνατο νά περιέλθη ταχυδρόμος αύτά· τό ύψος



τών τειχών τούτων ήτο διακοσίων πηχών, τό δέ π λά 
τος αύτών πεντήκοντα, ό δέ τρόπος τη ς  κατασκευής 
αύτών έγένετο ώς έξης.

Έσκαπτον τάφρον, μέ τό εξαγόμενον δέ χώμα κα- 
τασκεύαζον πλίνθους, τάς όποιας ψήνοντες έμεταχει- 
ρίζοντο εϊς τήν οικοδομήν. Διά νά κτισθή δέ τοιοϋτον 
τείχος είνχι φανερόν πόσον πλατεία καί βαθεΐα πρέπει 
νά έγίνετο ή τάφρος. Έ π ί  της εσωτερικής όχθης τής 
τάφρου έγίνετο ή οικοδομή τών τειχών. Έ θ ετα ν  μίαν 
σειράν πλίνθων, καί επ’ αύτών έχυνον ύγράν άσφαλ
τον, (είδος π ίστη;) διά νά γεμίζη τά κενά διαστήματα 
καϊ νά συνδέη άδ'.ασπάστως αύτά’ μετά τριάκοντα σει
ράς πλι'νΟω <, έστρωναν μιαν σειράν καλαμιών, τά ό
ποΐα συνέδεον καϊ αύτά διά της άσφάλτου, καϊ οϋτω 
καθ’ έξη; μέχρι τής κορυφή;. "Εκτισαν δέ καί είς αρ
μόδια μέρη καί αποστήματα πύργου; διακοσίους πεν
τήκοντα πρός φύλαξιν τών τειχών. Ε κ τ ό ς  δέ τών 
περί τήν πόλιν τειχών έ/.τισε καί έτερα είς τάς δύω 
πλευράς τοϋ Εύφράτου, διερχομέ.ου διά τ ή ;  πόλεως 
ώστε ή πόλις, .διαιροομένη εις δύω έτερομήκη τετρά
γωνα διά τοΰ ποταμοΰ, έξησφαλίζετο διά τείχους καί 
άπό τάς πλευράς αύτοϋ. Έ  πόλις ήτο ρυμοτομημένη 
είς όδούς ευθείας καί σταυρωτά;. Ειχε') εκατόν πύλας 
πρός τά έξω, έκαστη δέ όδός άπολήγουσα εις τό τείχος 
τοϋ ποταμοϋ ειχε καί Ούραν πρός τόν ποταμόν καί κα- 
τάβασ ιν  κατασκεύασε δέ καϊ ύπό τόν ποταμόν οιαοα- 
σιν, δι’ ής μετεβαινεν άπό τά βασίλεια τοϋ ένός τ ε 
τραγώνου τής πόλεως είς τό άλλο, ώστε ή ύπό τούς 
ποταμούς διάβασις δέν είναι έργον πρωτοφανές.

Μ έρ ο ς  τοϋ  ΰ δ α τ ο ;  τοϋ Ε ύφ ράτου  μ ετεφ ερ ον  και

εις την περί τά τε ίχη  τάφρον, ώστε ή πόλις αΰτη ή 
δύνατο νά θεωρηθη άπόρθητο; εχουσα τοιαύτην κατα
σκευήν, μόλα ταϋτα δέν ήδυνήΟη νά διαφυγή τήν ύ- 
πιδούλωσιν, όταν Κύρος, ό βασιλεύς τών Περσών, έ- 
πολιορκησεν αύτήν, και όταν ή πολυτέλεια καί διαφθο
ρά κατέστησεν άνάνδρους τούς κατοικοϋντας αύτήν.

ΙΙΕΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΝ ΜΕΤΑΞ02ΚΩΛΙΙ-  

ΚΟΤΡΟΦΙΑΣ.

ί ί  έπαισθ/]-ή αυξησις τής τ ιμής τών κουκουλίων 
άφ’ ένός, καί ή βλάβη τήν όποιαν ή μεταξοσκωληκο
τροφία ύπεστη είς διάφορα μέρη τής ‘Ελλάδος άφ’ έ- 
τερου, με πείθουν νά κάμω γνωστόν είς τούς μετα- 
ξοσκωλ/]κοτρόφους τής ‘Ελλάδος τόν τρόπον καθ’ ον 
ένήργησαν φθινοπωρινήν μεταξοσκωληκοτροφίαν έν 
Ια λ λ ια ,  ήτις έπετυχεν ίκανώς, καί ύπόσχεται ώφελι- 
μώτατα  άποτελέσματα, μάλιστα είς εκείνους έκ τών 
μεταξοσκωληκοτροφιών, τών όποιων ή εαρινή εργασία 
έματαιωθη, καί ων αί συκαμινέαι έμειναν άχρηστοι.

Αλλά ^πρίν προβώμεν είς τοϋτο, νομίζομεν άναγ- 
καιον να δώσωμεν γνώμην είς άπαντας τούς σκωλη- 
κοτροφους, νά έχωσι πάντοτε διπλοΰν καί τριπλού-/ 
σπορον κουκουλίων, τοΰ όσον χρειάζονται διά τήν με
ταξοσκωληκοτροφίαν των, καί άφοΰ άνοίξουν τόν ά 
ναγκαΐον, νά φυλάττωσι τόνέπίλοιπον είς τόπον ψυ- - 
χρόν, όπου να μήν δύναται νά άνοιξη. Έ άν δέ ό πρώ- 
>os άπορος δέν άνοιςη έκ τίνος περιστάσεως, ή άν 

βλαφθώσιν έπαιοθητώς οί σκώληκες, νά άνοίγη έτερον 
μέρος σπόρου, έξ εκείνου τόν όποιον έχει φυλαγμένο ν,

*
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καί ουτω ν’ άναπληρόνη τήν ζημίαν. Έ άν  δέ ή πρώτη 
τ ρ ο φ ή  έπιτύχη, τον λοιπόν σπόρον δύναται νά τόν 
μεταχειρισθη τό φθινόπωρον, καθ’ ον τρόπον θέλ&ι ί- 
δε: κατωτέρω. Προτρέπομεν τοΰς έπιμελεστέρους και 
περίεργοτέρους τών μεταξοσκωληκοτροφιών νά κάμω- 
σι δοκιμάς είς μ:κράς ποσότητας, άνύποπτεύωσι νά έ- 
ξαπλωθώσιν εις πολλά έξοδα διά τό άβέβαιον τοΰ 
αποτελέσματος. Ιδού  πώς 3ιευ0ύνθζ) ή φθινοπωρινή 
μεταξοσκωληκοτροφία.

« Έ λαβον (λέγει ό συγγραφεύς τής διατριβής) τόν 
σπόρον τών κουκουλίων τήν 10 Σεπτεμβρίου φυλαγ- 
μένον εις κουτίον καλώς διατηρούρ,ενον, καί έ'χον δι
αφόρους δπάς (τρύπας) διά νά διέρχεται έλευθέρως 
ό αήρ. Τόν έβαλα διά νά ά ν ο ι ξ η  τήν 12 τοΰ μηνός, 
θέσας αύτόν εις θερμοκρασίαν 25 βαθμών τοϋ θερμο
μέτρου. Τήν 14 έφάνησαν ότι ήνοιξαν μερικοί σπόροι, 
άλλά τό άνοιγμα έπραγματοποιήθη τήν 15, καί έςη- 
κολούθησε καί τήν 16 καί τήν 17. Ό λ ο υ ς  τούς ά- 
νοίξαντας σκώληκας διέθεσα είς τρόπον ώστε νά κά- 
μωσιν όλοι συγχρόνως τόν πρώτον ύπνον άλλά τό 
άνοιγμα δέν έτελείωσεν έως έδώ, έξηκολούθησε καί 
τήν 18, 19, 20 , καί έως τήν 21 τοϋ Σεπτεμβρίου, 
διατηρούμενης τής θερμοκρασίας πάντοτε είς τόν αύ
τόν βαθμόν. Ά π ό  30 δράμια σπόρου τά  όποια μετε- 
■χειρίσθην, ήνοιξαν μόνον τά 25, τά λοιπά πέντε δέν ή- 
νοιξαν, καί φαίνεται ύπέφερε βλάβην τινα ό σπόρος.

Διγ'ρεσα είς δύω τάξεις τούς μεταξοσκώληκας, είς 
τήν πρώτην κατέταξα τούς μέχρι τής 17 άνοίξαντας, 
είς τήν δευτέραν όλους τούς μετά ταΰτα. "Ολοι δέ ή 
σαν δυνατοί, καί εΤχον πολλά καλήν δ ε ι ξ ' ν .  Κατά

τήν πρώτην ηλικίαν τούς έδιδα τροφήν τά τρυφερά 
ούλλα τής κορυφής τών μικρών άκεντρώτων συκα- 
μινεών, αιτινες ειχον κοπή τόν Μάϊον καί ’Ιούνιον, τά 
έδιδα δέ άφοϋ τά  έ τ ρ ι β α ,  ώς συνήθως κάμνουν είς 
τοιαύτην ηλικίαν.

α ‘I I  πρώτη τάξις έκοιμήθη τήν 22 Σεπτεμβρίου, 
ή δέ δευτέρα τήν 24, είς άμφοτέρας δέ τάς τάξεις ή 
εργασία αύτη έγένετο τακτικώς καί εύκόλως.

« Οί σκώληκες τής πρώτης τάξεως έξήλθο·/ τοΰ 
δευτέρου ύπνου τήν 28 τοϋ Σεπτεμβρίου, οί δέ τής 
δευτέρας τή'/ 29. Καί ό δεύτερος ούτος ύπνος έγένετο 
μ ’ εύκολίαν, ώς καί ό πρώτος. Κατά τήν τρίτην ηλ ι
κίαν έδϊδον είς τούς σκώληκας τροφήν τά τρυφερά 
φύλλα τής κορυφής τών κλώνων τών έμφυλλ’.ασμέ - 
νων συκαμινεών, αιτινες ε’.χον κοπή τόν Μάϊον καί 
Ιούνιον.

« Ό  τρίτος ύπνος έγένετο διεξοδικώτερος καί έπι- 
πονώτερος τών δύω πρώτων, μολοντοΰτο ό τής πρώ
της τάξεως έτελείωσε τήν 5 Όκτωμβρίου, ό δέ τής 
δευτέρας τήν G. Τινές τών σκωληκων έμειναν ναρ
κωμένο: έπί τοϋ στρώματος αύτών, διότ: δέν εΤχεν 
άκόμη τελε:ώσει ό ύπνος. Δ:ά νά κατορθώσω να φέ
ρω είς ισότητα τρόπον τινα τούς σκώληκας τών δύω 
τούτων τάξεων, άναγκάσθην νά κάμο> καί τρίτην τ ά 
ξιν, ή τ ις  έτελείωσε τόν τρίτον ύπνον τήν 7 τοϋ ’Ο
κτωβρίου.

u Άφοϋ έδωκα έπί δύω ημέρας είς τούς σηκωθέν- 
τας άπό τόν τρίτον ύπνον σκώληκας τροφήν τρυφερά 
φύλλα συναγμένα άπό τάς κορυφάς τών κλώνων έμ- 
φυλλ:ασμένων συκα[/:νεών, κοπεισών κατά τ ό ν ’Ιούνιον,



άκολούθως τοΰς έδωκα φύλλα γεν ωμέ να (ώριμα) τά όποια 
έκόπτοντο εύκόλως άπό τήν συκαμινέαν, συρόμενα ε
λαφρώς διά της χειρ ί ς .  Έ φαγαν πολύ καλά τά φύλ
λα ταΰτα, άφινοντα μόνον τά νεΰρα, της μέσης καί 
τών πλευρών. Έπέρασαν οέ τήν τετάρτην ηλικίαν 
οείχνοντα ότι είχον δύναμιν, και ήσαν έν πλήρει υ
γεία. Αν καί έφαίνοντο έν τώ μεταξύ σκώληκές τινες 
βραδυποροΰντες, δέν εύρέΟησαν όμως όλοτελώς άιΟε-  
νεϊς μέχρι τής ημέρας ταύτης.

« Ο τέταρτος ύπνος τής πρώτης τάξεως έτελ.είω- 
σε τήν 12 ’Οκτωβρίου, τής δευτέρας τήν 14, τής δέ 
τρίτης τήν 1 / .  Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής τρ ί
της ηλικίας έοιοα τροφήν είς τούς σκώληκας φύλλα 
συκαμινεών άποκοπτόμενα ευκόλως διά τής χειρός, 
όποια μεταχειρίζονται προς τροφήν τών ζώων, οί σκώ- 
Ληχες όμως προώδευον άρΐίτα , έπαρατήρουν μόνον 
μεταςύ αύτών τινάς κίτρινους. Έφρόντιζα όμως, ώς 
προσδιορίζει ό Κ. Μεϋνάρδος, νά μ ο υ σ κ ε ύ ω  τά 
φύλλα ραντιζων αύτά ελαφρώς μέ νερόν, πριν τά δώ
σω εις τροφήν, διά νά άναπληρώσω τήν υγρασίαν, 
τήν όποιαν έχουν μέν τά φύλλα τής άνοίξεως, στε
ρούνται όμως τά τοΰ φθινοπώρου, καί ή όποία είναι 
άναγκαία διά τήν υγείαν τών σκωλήκων.

« Οι σκώληκες ήρχισαν νά κ λ α ρ ό ν ω σ ι ν ,  οί μέν 
τ η ;  πρώτη; τάξεω ; τήν  21 ’Οκτωβρίου, οί τής δευ
τέρας τήν 23, καί οί τής τρίτης τήν 25. Μετά τρεις 
ημέρας δεν έμενε πλέον ούδέ εις σκώληξ έπ: τοϋ 
στρώματος, όλοι άνέβησαν είς τά κ λ α ρ ί α ,  καί είρ- 
γαζοντο δραστηρίω; είς τό νά πλέξωσι τά κουκούλια 
των, τά έτελ^είωταν οέ είς τό συνειΟισμέ/ον διάστη

μα, καί ήσαν ταΰτα σκληρά καί καλώς πλεγμένα. 
Ό λοι οί σκώληκες έκαμαν κουκούλια. Τινές έξ αύτών, 
οίτινες έμειναν όπίσω καί ήσαν μικροί, έκατάφΟασαν 
καί αύτοί, καί έκαμαν κουκούλια έξίσου καλά, καθώς 
καί οί πρώτοι. Είκοσι χιλιόγραμμα κουκουλίων ύπήρξε 
τά προϊόν τής.έργασίας ταύτης, (άναλογεϊ δύω οκά
δες κουκούλια είς έν δράμι σπόρου).

« Έάν είς έργασίαν γινομένην πρός δοκιμήν, όπου 
πηγαίνει τις ψηλαφών τά πάντα, διότι δέν είνα: άκό
μη όριστικώς διαγεγραμμένος ό δρόμος, τόν όποιον 
οφείλει τις νά βαδίση, τό άποτέλεσμα δέν άπέβη τό
σον λαμπρόν, δύναται όμως νά έλπίση τις ότι έπ:οεχε- 
ται βελτίωσιν, μαλιστα έπινοουμενων νεων τρόπων πρός 
διατήρησιν τοΰ σ-όρου. Αι ωφέλεια: δευτέρας τ ρ ο -  
φ ή ς  μεταξοσκωλήκων, κατά τά φθινόπωρον είναι ά- 
νεκτιμηταΐί διότι τείνουν είς τά νά διπλασιάσουν τό 
προϊόν τών συκαμινεών, χωρίς νά έπεφέρωσιν ούδε- 
μίαν βλάβην εις ταύτας, όπερ είναι ήδη αρκετά ου
σιώδες, »

ΠΕΡΙ ΧΡΠΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΠΝΩΝ 

E li' ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ.

(έ/. τοΰ Γαλλικού.)

Δεν πρέπει νά κχταστρέφωμεν τά μικρά πτηνά, δι
ότι είναι ώφέλιμα είς τήν γεωργίαν. ’Ανηγγείλαμεν. 
τοΰτο μίαν φοράν, τό έπαναλχμβάνομεν καί πάλιν διά 
νά προσΟέσωμεν ό,τι ήδη βεβαιώΟη άπό πολλούς έμ
πειρους γεωργούς καί άπό άγροτικάς εταιρίας.

Ο .αν πτηνον τι κτυπδ δυνατά με τό ράμφος του



μεταξύ εϊς τάς άγάνας τών άσταχύων, τό κατακρί- 
νουσιν ότι τρώγει τους κόκκους, ά λ λ ’ έκ τοϋ εναν
τίου πολλαχ'.ς αύτά ζητεί καί τρώγει  τό κατεσθίον 
τόν κόκκον έντομον.

Ό λ α  τά μικρά πτηνά τά οποία είς τινας επαρχίας 
καταστρεφουσι φονεύοντες μέγαν αριθμόν, τρέφονται 
μονον μέ μυισιτσας (είδος μικρών μυιών), σκωληκά- 
κια και καμπας, και φθείρουσι μέγαν αριθμόν αυτών.

Εν ζεύγος σπουργιτίων, διά νά θρέψη τά μικρά του, 
εξολοθρεύει κατά τό διάστημα της διατροφές αυτών, 
3,3GO κάμπας καθ’ εβδομάδα, πρός 40 τήν ώραν, έάν 
ύποθέσωμεν δτι μόνον δώδεκα ώρας τήν ημέραν ένα- 
σχολείται εις άναζήτησιν αυτών. Δέν λογαριάζομεν 
6έ τά πεταλούδας, καϊ τά άλλα πτερωτά έντομα, τά 
οποία, έάν έζων, ήθελον γεννήσει άπειρον πλήθος 
καμπών.

Ως καί ό βασιλίσκος (τρυποφράκτης), τό μικρό- 
τερον τών πτηνών, συντρέχει είς βοήθειαν τοΰ ανθρώ
που, ό:ά νά διαφυλάξη τούς καρπούς αυτού άπό τήν 
καταστροφήν, τήν όποιαν έπιφέρουσι τά ζωΰφια.

Εις τινα? πολιτείας τής ’Αμερικής έπαρατήρησαν 
ποιας ώφελείας δύνανται νά έχωσιν άπό τά πτηνά 
ταΰτα, διά τά όποία, ώς λέγει ό Κ. Βάξτων είς τήν 
περί Πενσυλβανιας ιστορίαν του, κρεμούν άπό τίνος 
πασσαλου εις πάσαν χωρικήν οικίαν έν ξύ?»ινον κιβώ- 

^τιον, οιά νά χατασκευάσωσίν έκεί τήν φωλεάν των, τό 
όποιον επιτυγχάνει πάντοτε.

Ό τ α ν  τά πτηνά ταΰτα έβγάλωσι τά μικρά των, 
ζητούν μέ μεγάλην προσπάθειαν ζωύφια διά τροφήν 
αυτών. Παρατηρητής τ ις ,  φίλος τοϋ Κ. Βάξτονος, ά-

παρίθμησε μέ μίαν διαρκή προσοχήν πόσα ταξείδια 
έκαμεν εν ζεύγος βασιλίσκων, κατοικούν είς έν τοιοϋ
τον κιβώτιον άπαρίθμησεν ότι πεντήκοντα ταξείδια έκα
μεν έκαστον αύτών είς μίαν ώραν κατά μέσον όρον 
διότι ό άνώτατος όρος ήτον εξήντα, καί ό ελάχιστος 
σαράντα· έπανήρχοντο δέ 7 I φοράς άμφότερα φέροντα 
άπό £ν ζωΰφιον είς τήν μύτην. Τό κυνήγιον τοΰτο  δι- 
αρκεί άνευ διακοπής όλην τήν ήμέραν. Έ άν  λάβωμεν 
ώς μέσον όρον πεντήκοντα ταξείδια τήν ώραν, θέλο
μεν εΰρει ότι εϊς μίαν εβδομάδα κατ^στράφησαν 4 ,2 0 0  
ζωύφια, λογιζομένης τήςήμέρας πρός δώδεκα ώρας.

Τά αύτά δυνάμεθα νά ειπωμεν καί περί πολλών 
άλλων πτηνών, τά όποία δύνανται μέν νά τζυμπώσιν 
ενίοτε χαί κεράσια ή άλλας όπώρας, άλλά δύνανται 
νά παράξωσι μεγάλας ώφελείας είς τήν γεωργίαν 
καταστρέφοντα μέγαν άριθμόν ζωϋφίων.

Ιίολλά  δημοτικά συμβούλια έζήτησαν έπίσήμως ά
πό τήν Κυβέρνησιν νά προτείνη νόμον άπαγορεύοντα 
τό κυνήγιον τών πτηνών καί παν μέσον καταστροφής 
αύτών, διά νά καταστρέφωνται δι’ οιύτών τά φθείρον- 
τα τους καρπούς ζωύφια, τά όποΐα δύνανται νά θεω- 
ρώνται ώς μάστιξ τής γεω ργίας .

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ Ο Ϊ Χ  Λ ΑΝ

(έ/. τοΰ Γαλλικού.)

Πλήθος οικιακών πραγμάτων καθημερινής χρήσεως 
προσβάλλονται καί φθείρονται ταχέως άπό τήν μού
χλαν, τοιαΰτα δέ είναι ή κόλλα, ή μελάνη, τά κατεργα
σμένα δέρματα, οί καρποί, τά  βιβλία κτλ.



1ά αρώματα, και πρό πάντων τά αίθερώδη έλαια 
προφυλάττουν έπιτυχώς τά πράγματα  άπό τό μέσον 
τοΰτο της καταστροφής.

Εάν βαλοον ολίγον έλαιον τερεβίνθου εις άγχεΐον 
περιεχον κολλάν, καί τό σκεπάσουν, ευρίσκουν τήν κόλ
λαν είς τήν πρώτην της δροσερότητα, ίτα ν  τήν άνοί- 
ςουν,^ όσον καιρόν καί άν εμεινεν ούτω κλεισμένη.

Ολιγίστη ποσοτης ελαίου της λ ε β ά ν τ α ς  η τών 
γαρουφαλων βαλλόμενη εις τήν μελάνην εμποδίζει τό 
μούχλιασμα, κα: παν αλλο αίθέριον έλαιον (essentiel) 
φέρει τό αυτό αποτέλεσμα.

Εις τάς άποθηκας τών στρατιωτικών άποσκευών, 
όπου ή οιατήρησις τών υποδημάτων καί τών χαλινών 
έπιφερει μεγαλα έξοοα, και όπου ή μ ο ΰ χ λ α  είς όλί- 
γα ς  ημέρας καμνει μεγάλην φθοράν, κατώρθωσαν ν’ά- 
ποφύγουν τάς φθοράς ταύτας οιά τών αιθέριων ελαίων, 
πρό πάντων οε οιά τοΰ ελαίου της τερεβινθίνης, τό ό
ποιον, προς τοις άλλοις, έχει καί τό καλόν νά ήναι ό- 
λιγοτιμώτερον τών άλλων.

Ολιγαι σταλαγματίαι τοΰ ελαίου τούτου άρκοΰν είς 
μίαν βιβλιοθήκην νά τήν προφυλάξουν άπό τήν έκ τής 
μ ο ύ χ λ α ς  προερχομένην βλάβην.

Επετυχεν^ όμοιως ή χρήσις αύτοΰ καϊ πρός οιατή- 
ρησιν τών οημητριακών καρπών, πράγματος τόσον 
σημαντικού, και τοσον δυσκόλου, καί μάλιστα κατά 
τάς διά θαλάσσης μετακομίσεις αύτοΰ.

Τελευταϊον, ota τών αιθέριων ελαίων, καί μάλιστα 
οιά τοΰ προρρηΟεντος, κατωρθώθη νά Ιπιτύχη έντελέςα- 
τα ή όιατήρησις ζοιολογικών συλλογών. Γεμίζοντες μίαν 
ίϊυστην (φούσκαν) άπό έλαιον τερεβενΟίνης,καί κρεμώντες 
αύτήν εις τόν τόπον, όπου ιΐναι έναποτεΟειμένη ή συλ
λογή, κατορΟονουν όχι μόνον ν’ άπομακρύνουν όλα τά 
ζωύφια, άλλ άκόμη καταςρεφουν καί εκείνα τά όποια 
αποβαίνουν καταςρεπτικώτερα είς τά άσυλα ταΰτα τής 
επιστήμης, τούς κανθάρους, τάς σκολοπένΒρα; κτλ.

ί Ι Ι Ν Λ Ξ .
ΦΤΑΛΑΔΙΟΝ Α'.

Πρόλογο;, ττερί τής κατασ-.άσεω: τοϋ Λαοΰ 
Λυκοΰ:γο;
Εσθνίρ
0 υίό5 τής χη'ρα;

Τά έπτά θαύματα τοϋ κόσμου _\- 
I7s.pi'. δημοτικής εκπαιδεύσεως 

ΐι5ίρατηρ·^σεΐ; ε— ι τοΰ περί Δ τιμών νόαου 
όρύζιον

ΦΤΑΛΑΔΙΟΝ Β ’.

Πρόλογο;, $ περί στρατιωτικής έκπαιίιύτεως
Φιλοποίμην
Φριδερίκος ό Β'.
‘Ο Μανιάτης 
Θαύμα Β'.

Παρατηρήσεις έ" ί τοΰ ττερL δήμων νόμου
Περι μεταξοκλωστικής
Τριφύλλιον
Εκδίκησις

Περί μαύρης βαφή; τών είς τοΰ; χ-^ους ξόλων 

ΦΤΑΛΑΔΙΟΝ Γ*  

Πρόλογο; ·?, περί ναυτικού τή; ‘Ελλάδ<};
Κίμων 

'ν.'Καυτι/.αΙ ά-αιτησεί;

Περί εθνικών γαιών 

Θαύμα 7' . ΒΙαυσω>εΐον 

Περί έκπαιδεύσεως τοΰ λο«οΰ 
ΒΙελισσοκομίχ 
Περί οδοποιία;

Περί τοϋ εμπορίου τών σιτηρών 
Αγγελία.

ΦΤΑΛΑΔΙΟΝ Δ'. 
Κωνσταντίνο; ό Μέγας 
0  Μαθητής

Περί μεταβολή; τοΰ φορολογικού συττηυ,ατο;
 ̂ ©αΰμα δ ', ό νχός τή; ’Αρτέμιος έν Κφέσώ’ ^

1.
8. 

28. 
35 . 
47. 
52. 
63. 
72.

81.
sa .

112.
123.
131.
1 5 .
138.
164.
156.
1 GO.

161.
160.
182.
192.
209.
21 It
219.
226.
230.
239.

241.
275·
290.

.— 3 2 1.



Π ε,Ι έκπαιδευσεω; τοΰ λαοΰ 3 2 3 .
Πεοί εμπορίου τών σιτηρών 333 .

ΦΤΛΛΑΜΟΝ Ε*.

ί ΐ  Α γία  Είρτ'ντι  ̂ 3 ο / .
Ιΐθκι καί έθιμα τών ‘Ελλ/,νων */αι π :α ;ε ις  κ ατα  τγ,ν 
έπανά ιτασ ιν  3 4 3 .
Η  άράχοβα
Περί έκπαιδεύσεως τώ ν γυναικών 3 5 1 .
Τά περί τα /υδρομ ικώ ν τελών νομοσχέδιων 3 6 2 .
Περί έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ 3 7 1 .
θ α ΰ μ α  Ε '.  Αί πυραμίδες ττ,ς Α ίγυπτου  .f .  3 7 8 .
Περί καταμετρησεως τώ ν όδών 3 7 9 .
ΓΙβρΙ συκαμ.ινοφυτείας 3 8 3 .
Περί κοπρίσματο; τώ ν γαιώ ν διά  τν.ς τταραχώτεα'ς τών 
χλ.ωρών χόρτων 3 9 0 .
Πεοί τ·?,ς έκ τώ ν λουπίνων ώφελείας είς τους άγροΰς 3 9 3 .
Περί τών εξ ασφοδέλων (σφερδουκλίων) πνεύματος (f  α*7,ς) 39G . 
Περί κατασκευ/i; τοΰ κερζσοπνεύματος 2 9 7 .
Περί διαττρνίσεως τοΰ σπόρου τώ ν υεταξω σκολι^ω ν 3 9 8 .
ίχΟυέλαιον πρός πάχυνα  w τώ ν κτν,νών 3 9 9 .

ΊΎΛΛΑΔΙΟΝ Σ Τ '.

Περί τοΰ Κλ·/,ρο·; ττ.ς ‘ΐΥλλάδος 4 0 1 .
‘Ο ’Α πόστολος Π αύλο; —» 4 0 6 .
Περί έκπαιδεΰαεω ς τώ ν γυναικών 4 1 4 .
Παρατν,ρήσεις έ π ΐ τοΰ περί Δήμων νόμου 4 2 5 .

 ΐίθν, κ α ί έθιμα τώ ν ‘Ελλήνων καί πράξεις κ α τά  τά,ν έ·
πανάστασιν, 11 Ά ρ ά /ο β α  ·* '  432 .

Λ V  Q

Περί κτηνοτροφίας. r η
Πεοί ηλεκτρικού Τηλεγράφου* ·
Περί υπαλλήλων 4 3 6 .
Περί Δημοσιογραφίας έν ‘Ε λλά δι 4 6 0 .
Θκϋμα Σ Τ '. Τά τε ίχ -fl τΫ,ς Βαβυλώνας 4 6 9 .
Περί φ θ ινο π ω ρ ιν ή  μεταξοσκωληκοτροφίας  ̂ λ  r *
Περί χρησιμότατος τών πτν,νών ε>ς τϊ,ν γεω ργίαν 7 ο .
Τρόπο; προφυλλάξεως άπό τ·/,ν μούχλαν 4 7 7 ί
Π ίναξ τ /.ς έξαμν.νίας ‘


