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Π ΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Τ Ο Ϊ Λ Α Ο ϊ.

Επεκαλεσθημεν πολλάκις είς τά προλαβόντα <ρυ?ν- 
λαοια της Βιβλιοθήκης τοϋ Λαοΰ τήν πρόνοιαν τής 
κυβερνησεως είς το νά βελτίωση τήν κάτάστασιν τών 
οημοόιοασκαλων, ώς τών χυριωτέρων όργάνων τής 
βελτιώσεως τής καταστάσεως τοΰ λαοΰ τής Έ λλά - 
οος, και εις το νά κατχστήση όσον ενεστιν ευρύτερα 
και έπιτυχεστερα τά μέσα τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ. 
Είναι όμολογουμενον ότι διά τής έκπαιδεύσεως καί 

αρμοδίου ανατροφής τοΰ λαοϋ ή κοινωνική κατά- 
στασις βελτιοΰται καί τά εγκλήματα ολιγοστεύουν 
κατ ολίγον ολίγον καί έκλείπουσιν άπό αυτήν έλπι- 
ςομεν ότι ή Κυβέρνησις, τής όποιας καθήκον είναι ή 
6ελτιωΑς τής κοινωνίας, θέλει πράξει, τό καθ’ έαυ- 
τήν, ο,τι είναι καταλληλον πρός επιτυχίαν τοΰ κοινω- 
?ελοΰς τούτου σκοποΰ. Ά λ λ ’ άν ή Κυβέρνησις δέν 

■ πραξη τίποτε, ή δέν πράξη όσα πρέπει έπϊ τοΰ αντι
κειμένου τούτου, ό λαός τής Ελλάδος πρέπει άρά γε 
α?Ρ°ν τις και αμέριμνος νά μένη άδιάφορος θεατής 
τών γινομένων, ώς νά μήν πρόκειται περί τής άπο- 
καταστάσεως καί τής ευημερίας του; Τοιαύτη άναλγησία 
ήθελε λογισθή έσχάτης κατακρίσεως άξια. Ό  λαός 
οιά τών νομίμων μέσων του όφείλει νά έπικαλ-σθή 
άπό τήν εξουσίαν παν ό,τι δύναται νά συντελέση πρός 
τόν ιερόν σκοπόν της έκπαιδεύσεως του, εάν αυτη αύ-
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Οώρμητος δέν σπεύση νά πράξη τοϋτο. Ά λ λ ά  οέν άρ
χει μόνον τοΰτο, ή Κυβέρνησις, καί προθυμίαν άκόμη 
άν εχη, άδύνατον είνα:, είς τήν παρούσαν αύτης κατά
στασήν, νά πράξη δ,τι ή άνάγκη τοΰ λαοΰ άπαίτεΐ· 
ό λαός λοιπόν οφείλει νά καταβάλη καί αύτάς δλας 
τάς δυνατάς προσπαθείας του διά τήν έκπαίδευσιν του 
καί τήν βελτίωσιν της ήθικης καί πολίτικης κατα
στάσεως αύτοΰ.

Πολυχρόνιος τυραννία έπέφερε τήν έξάλειψιν σχε
δόν τών γραμμάτων. Τάς κακάς συνεπείας της άμα- 
Οίας είδομεν πρό πάντων κατά τήν έφαρμογήν τών 
νέων νόμων. Ό λ α ι  αί καταπιέσεις τών ενοικιαστών 
οέν έχουν ώς πρώτην καί κυριωτέραν πηγήν τήν άμά- 
Οειαν ή τό αγράμματον τών φορολογούμενων; "Ολαι 
αί άπάται καί δολιότητες αί γινόμεναι κατά τάς ψη
φοφορίας δέν έχουν κυριωτέρως αύτήν τήν α ιτ ίαν; 
Ό  λαός, δστις κατά μέν τάς ψηφοφορίας καθίσταται 
δργανον τών ραδιούργων καί άπα^εώνων, καί ποτέ οέν 
πράττει κατά συνείδησιν τό καθήκον του, κυρίως 
οιότι είναι άγράμματος, κατά δέ τήν φορολογίαν κα
θίσταται δργανον τών αισχρών καί δολίων ενεργειών 
τοΰ ένοίχιαστοΰ, δέν πρέπει νά καταβάλη πασαν προσ
πάθειαν ο:ά νά άπαλλαχθη άπαξ διά παντός άπό τήν 
ελεεινήν ταύτην κατάστασιν ;

Ά λ λ ά  πώς δύναται νά κατορΟωθή το ΰ το ; Εις 
καί μόνος είναι ό τρόπος, ό τή ς  έκπαιδεύσεως. Μή 
δυνάμενος ό άμαθής πατήρ νά οιδαχθη αύτός πλέον, 
οφείλει νά φροντίση διά τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων 
του. ’Εάν ό υίός γνωρίζη γράμματα, ό πατήρ δέν 
κινδυνεύει πλέον νά ύπόκειται είς τά δεινά τής άμα-

Θείας, τά όποια άνωτερω έξεθέσαμεν, καί διά τοΰ μέ
σου τούτου άποφευγει, κατά μεγα μέρος τουλάχιστον, 
τάς ζημίας, τάς έξαχρειώσεις, τάς περιπλοκάς, μέ τάς 
οποίας καθ’ήμέραν περιβάλλεται. Ά λ λ ά  καί άν ό πατήο 
οέν αισθάνεται, ή νομίζηότι δέν έ'χει άνάγκην της έκπαι- 
οεύσεως τοΰ τέκνου του δι’ίδίαν αύτοΰ ώφέλειαν, ά©είλει 
νά εκπαίδευση τά τέκνον του μόνον καί μόνον διά τήν 
μέλλουσαν αποκατάστασή αύτοΰ. Ό π ω ς  σήμερον 
προέβη ή κοινωνία, ή έκπαίδευσις θεωρείται ώς τό ση- 
μαντικώτερον μέσον πρός εύημερίαν καί τής κοινωνίας 
καί τών άτόμων. Ό  πατήρ, ερχόμενος είς γάμον, 
άναδέχεται τό ιερόν χρέος, όχι νά προάξη άπλώς είς 
τόν κόσμον τέκνα, άλλά νά προμηθεύση είς αύτά δλα 
τά μέσα τής μελλούσης εύημερίας των· διότι ή ζωή 
πολλάκις άποβαίνει βάρος, δταν αύτη δέν καθίσταται 
ευάρεστος είς τόν εχοντα αύτήν. Τά ίεράν τοΰτο
χρέος οφείλει νά έ'χη πάντοτε πρό όφθαλμών ό πατήρ, 
καί πρός έκτέλεσιν αύτοΰ χοεωστεΐ νά καταβάλη π α 
σαν προσπάθειαν. Έ άν τοιαύτη προσπάθεια έλαμβά- 
νετο άπό τούς γονείς, άφ’ δτου έπαυσεν ό άγων τής 
έπαναστάσεως, δέν ήθελον υπάρχει τόσοι νέοι όλοτε- 
λώ ς άγράμματοι, καί μάλιστα εις τινα μέρη, ώς τήν 
Εύβοιαν, δπου ούτε σύμβουλοι, ούτε δήμαρχοι εύρί- 
σκονται είδότες νά θέτωσι καν τήν ύπογραφήν των είς 
τά δημόσια έγγραφα. Έ άν τοιαύτη άμέλεια έκ μέ
ρους τών γονέων έξακολουθή καί είς τά μέλλον, τολ- 
μώμεν να ειπωμεν οτι πρός τοιουτους γονείς ούδευ.ίαν 
ευγνωμοσύνην, οΰδεμίαν συνδρομήν. ·/·. ύπο·τ-·<·ο· ;,.ν ο 
φείλουν τά τέκνα των.

"Ισως τινές τών γονέων, καί μάλιστα οί κατοικοϋν-
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τες είς χωρία, προτείνωσι τήν ελλειψιν τών μέσων, 
καί τάς δυσκολίας τοΰ νά πέμπωσι τά τέκνα των είς 
τά δημοτικά σχολεία, κείμενα πολλάκις μακράν τοΰ 
χωρίου των. Οί λόγοι οϋτοι δέν εΐναι ικανοί. Όσον 
πτω χός  καί άν ηναι ό πατήρ, οφείλει νά θεώρηση τό 
διά τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων του εξοδον άναγκαιό- 
τερον καί αυτών τών πρός τροφήν αναγκαίων εξό
δω ν οφείλει νά έργασΟή πλειότερον, οφείλει νά έ- 
λαττώση καί αύτήν τήν περιουσίαν, τήν όποιαν προε
τοιμάζει διά ν’ άφήση είς τά  τέκνα του, οφείλει νά 
πράξη τά πάντα διά νά κατορΟώση τήν έκπαίδευσιν 
τών τέκνων του. Έ άν  δέ ύπάρχωσι κοινότητες, κεί- 
μεναι μακράν τών πρωτευουσών τών δήμων, καί έπο
μένως καθίσταται αδύνατος ή δύσκολος, ή μεταβίβασις 
είς ταύτας μικρών παιδαρίων, ή πρέπει νά φροντί- 
σωσιν αί ΐδιαι κοινότητες νά συστήσωσίν, άδεια τής 
κυβερνήσεως, γραμματοδιδασκάλους άπλοΰς, διά νά 
διδάσκωσι τά τέκνα των, ενόσω είναι είς μικράν η λ ι
κίαν, ή, αν ή κοινότης ήναι πολυανΟρωποτέρα, νά έπι- 
καλεσδη τήν συνδρομήν τής κυβερνήσεως καί νά συν- 
δράμη καί αύτή διά νά συστηθή δημοτικόν σχολεΐον 
έν αύτή. Όπωσδήποτε όμως καί ή Κυβέρνησις καί οί 
πολιται οφείλουν πρό παντός άλλου καί έκπαιδεύσωσι 
καί δώσωσιν άνάλογον άνατροφήν είς τήν νεολαίαν άμ- 
φοτέρων τών φ ύλω ν  διότι, κυριωτέρως τό μέσον τής 
έκπαιδεύσεως καί άνατοοφής θέλει συντελέσει καί είς 
τήν γενικήν εύημερίαν τοΰ έθνους και είς τήν εύημε
ρίαν ϊδί^>ς τών άτόμων-

Λέγοντες όμως έκπαίδευσιν δέν έννοοΰμεν ν’ άπο- 
δώσωμεν είς τούς παΐδας τοιαύτην παιδείαν ώ ιτ ε  νά

τούς άπομακρύνωμεν άπό τά έργα τών πατέρων των, 
καί νά έπιβαρύνωμεν τήν κυβέρνησιν μέ σμήνος απαι
τητών ύπουργημάτων. Ή  έκπαίδευσις τοΰ λαοϋ 
φρονοΰμεν ότι πρέπει νά ήναι μετριωτάτη, τοιαύτη ό
μως ώστε ό έκπαιδευόμενος κατ’ αύτήν νά έ'χη τοιαύ
τας άρχάς, καί τοιοΰτον τρόπον διδασκαλίας, ώστε 
καί μόνος, επανερχόμενος είς τήν πατρικήν οικίαν, 
καί άναλαμβάνων τάς έργασίας τοΰ πατρός του, νά 
έ'χη τήν δύναμιν νά βελτιώση τήν κατάστασιν του δυ- 
νάμενος νά πρόσκτηση νέας γνώσεις διά τής άναγνώ- 
σεως καί τής ιδιαιτέρας μελέτης.

Διά νά κατασταΟή δέ εΐς τοΰτο ικανός ό εκπαιδευό
μενος νομίζομεν πρώτον καί απαραίτητον έργον νά 
διδαχΘή καλώς τήν γραμματικήν τής γλώσσης του, 
είς τρόπον ώστε νά έννοή καλώς όλα τά είς τήν γλώ σ
σαν του γραφόμενα βιβλία, καί νά γράφη όρΘώς καί 
κατά κανόνας αύτήν. "Εκαστος οφείλει νά γνωρίζη 
τήν γραμματικήν, καί έπειδή ή γραμματική τής αρ
χαίας  ελληνικής είναι άνώτερον τής έκπαιδεύσεως τοΰ 
λαοϋ έργον, θεωροϋμεν αναγκαιότατο'/, απαραίτητον 
μάλιστα, τό νά διδάσκεται ό λαός τήν γραμματικήν 
τής γλώσσης του. Αί Οεωρίαι ότι ό λαός δύναται νά 
όμιλή τήν γνώσσαν τών αρχαίων προγόνων του, 
καθ’ ήμας, είναι χίμαιρα, καί μέσον μάλιστα συντεΐνον 
είς τό νά μένη ό λαός αιωνίως είς αμάθειαν· διότι 
ούτε αύτός έχει τόσον καιρόν, όσος άτταιτΐΐται πρός 
μάΟησιν τής έλληνικής γλώσσης, καί αμαρτάνει τά 
μέγιστα όστις οίοει τοιαύτην συμβουλήν είς αύτόν.

Διά νά φωτίσωμεν τόν λαόν πρέπει, νά ΰμίλήσωμεν 
γλώσσαν καταληπτήν είς αύτόν. Ό τ α ν  δέ λάβωμεν



τον σκοπόν τοΰ ν’ άπομακρύνωμεν όλίγον κατ’όλίγον 
τούς ξενισμούς, τοΰ νά είσάξωμεν λέξεις της άρ- 
χαισς, όσαι λείπουν είς τήν όμιλουμένην, τοΰ νά δια- 
όωσωμεν διά τών βιβλίων τρόπους εκφράσεων καΟα- 
ρωτερους και πρασεγγίζον τας όλίγον κατ’ όλίγον είς 
τάς γλαφυρότητας της αρχαίας γλώσσης, δυνάμεθα 
νά βελτιωσωμεν καί τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ, καί νά 
άνυψώσωμεν ταύτην είς τήν καλλονήν τή ς  αρχαίας, 
όσον τοΰτο είναι δυνατόν.

Ιν.πομεν ότι έκαστος οφείλει νά έ’χη γνώσιν μιας 
γραμματικής, διά νά δύναται νά έκφράζη κατά κανό
νας τάς ΐοε'ας του, είπομεν ότι ή γραμματική τής αρ
χαίας ελληνικής δέν πρέπει νά έπιβληΟή είς τήν έκ- 
παιοευσιν τοϋ λαοΰ, καί ώς αναρμόδια, καί ώς άσυν- 
τελης* άνάγκη λοιπόν τό έπί τής έκπαιδεύσεως ΓΥ- 
πουργεΐον νά κανονίση όριστικώς τήν χρήσιν της 
γραμματικής τής όμιλουμένης γλώσσης διά τά δη
μοτικά σχολεία, καί νά έπιβάλη τοιοϋτον χρέοςν ώστε 
κανείς τών παίδων νά μήν δύναται νά λάβη άπόδειξιν 
ότι έτελείωσε τάς έν αύτώ σπουδάς του, χωρίς νά ε- 
χη  πληρεστάτην γνώσιν αύτής.

£άν ό λαός φροντίζη διά τήν βελτίωσιν τής κατα- 
στασεως του, έάν θεωρη τήν έκπαίδευσίν του ώς μέσον 
απαραίτητον προς τήν εύημερίαν του, πρέπει αύτός ό 
ιοιος νά απαίτηση την είς τά δημοτικά σχολεία εισαγωγήν 
τής γραμματικής τής όμιλουμένης καί νά έκβιάση τρόπον 
τινά τήν κυβερνησιν, έάν αΰτη βραδύνη νά βάλη τού
το είς ένεργειαν. Λέγομεν βραδύνει, διότι έχομεν 
πλήρη πεποιθησιν, ότι έξάπαντος Οελει είσαχΟή πα- 
ρα τώ λα ώ είς χρήσιν ή γραμματική τής όμιλου-

μενης· τόσον Οεωροΰμεν τό πραγμα απαραίτητον.
‘Ως πρός τά λοιπά μαθήματα, τά  όποία πρέπει νά 

διδάσκωνται οί παΐοες κατά τά δημοτικά σχο7,εΐα, νο- 
μίζομεν, ότι είναι αρκετά τά κανονισμένα, προτείνομε» 
μόνον ότι ευχής εργον ήτο νά προσδιορισθη καί έν 
μάθημα έπι τών κυριωτέρων άρχών τής γεωργικής, 
διότι ή μεγαλήτερα μερίς τοΰ έθνους συνίσταται έκ 
γεωργών, καί διότι έκαστος, είς όποιανδήποτε τάξιν 
καί άν άνήκη, όφειλ^ει νά εχη άρχάς τινας τής γεωρ
γ ικής .  ‘Ομοίως άναγκαΐον Οεωροΰμεν καϊ εν μάθηρια 
έπί τής νομοθεσίας μας, ώστε ό νέος νά άποκτα τήν 
δύναμιν τοΰ νά έννοήση τούς νόμους, τής γνώσεως 
τών οποίων τόσον άπαραιτήτως έχει άνάγκην.
Οί νόμοι άλ7.οτε οέν ήσαν γραπτοί, άλλ’ έοιοάσκοντο 
είς τούς παΐδας, όταν έξεπαιδεύοντο. ‘Η  γνώσις τών 
νόμων είναι άπαραίτητος πάντοτε καί είς πάντα άν
θρωπον, διότι έξ αύτών πηγάζουν τά δικαιώματα και 
αί υποχρεώσεις έκάστου· όταν δέ έκαστος γνωρίζη 
ταΰτα καλώς, δέν είναι εύκολον νά έκπέση είς παρα
βάσεις αύτών, γνωρίζων καλώς καί τάς συνεπείας τών 
παραβάσεων. Ιίόσοι σήμερον γίνονται θύματα τής ά 
γνοιας τών νόμων, διότι πράττουν ένίοτε έργα, τά ό
ποΐα νομίζουν ώς μή έπισύροντα ποινήν, ή έπισύρον- 
τα  άλλην μικροτέραν παρά τήν όποιαν πραγματικώς 
έπιφέρουσι ! Πόσον δέ άδικος άποβαίνει ή τιμώρησις 
ανθρώπου έ /π ιπτοντος είς παραβάσεις ένεκα τής ά- 
γνοίας τών νόμων ! Πόσα δέ εγκλήματα θέλουν προ- 
ληφθή, όταν όλοι έκ νεαρά; ηλικίας γνωρίσωσι τούς 
νόμους και τάς συνεπείας τών παραβάσεων αύτών !



ΠΕΡΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Δημοσιεύσαντες οιά της Βιβλιοθήκης τοϋ Ααοΰ (φυλ. 
Ζ .  σελ. 513) διατριβήν περί ταμιευτηρίων, συντεταγ- 
μενην ύπ άνδρός, καί έννοοΰντος τήν ανάγκην τής συ
στάσεως αυτών, καί έπ'ιθυμοΰντος τήν έκ τή ς  όσον έ’- 
νεστι ταχύτερον συστάσεως αύτών ώφέλειαν, έρχόμεθα 
και ήμεΐς νά συστήσωμεν τό ούσιωδέστατον τοΰτο έρ- 
γον και πρός τήν κυβέρνησιν ήμών καί πρός τόν λαόν 
τής ‘Ελλάδος.

’Αν καί ή έκ τής συστάσεως τοιούτω·/ καταστημά
των ώφελεια εγενετο πρό χρόνων πολλών γνωστή έν 
Ευρώπη, άν καί οί έν τη διατριβή προτεινόμενο: λόγοι 
είναι αρκετά ισχυροί καί πειστικοί, ο^στε ν’ αποβαίνη 
π ιρ ιττή  πασα νεωτέρα έπ’ αύτών παρατήρησις, ένομί- 
σαμεν όμως χρέος ήμών νά κάμωμεν τινας παρατηρή
σεις, κυρίως, περί τοϋ τρόπου τής συστάσεως αύτών, 
έπί τή ύποΟέσει, καθ’ ήν ούτε ή Κυβέρνησις, ούτε ή 
εθνική Τράπεζα ήθελον έγκρίνει νά ένασχοληθώσιν είς 
τά  περί τήν σύστασιν αύτών αναγόμενα.

Ή  τράπεζα έ'χει έντολεΐς, τών οποίων τ ά 1 συμ
φέροντα ένδέχεται νά άντίκεινται μέ τά έκ τής συ
στάσεως τών ταμιευτηρίων προκύψοντα άγαθά. ‘H 
κυβέρνησις έ'χει, άληθώς, καθήκον νά ένεργήση παν ό, τι 
είναι αύτη ουνατον πρός σύστασιν τών ταμιευτηρίων, 
διά τήν διπλήν ωφέλειαν, καί τοΰ νά ύπάρχη μέρος 
ασφαλές, εις δ νά έναποταμιεύωνται τά περισσεύματα, 
ή αί οίκονομίαι τών μικρών τής κοινωνίας τάξεων, καί 
τοΰ νά εύοεθώσι μέσα συνδρομής είς τούς μικροκτη-

ματίας καϊ γεωργούς, όπερ ήθελε προέλθει έκ τής συ
στάσεως τών γεωργικών τραπεζών άλλ’ εύρισκομένη 
αιωνίως εις πολιτικούς περισπασμούς, εις χρηματικάς 
δυσκολίας καί εις πολλά ς άλλας περιπλοκάς, καί ύ- 
ποκειμένη είς συχνοτάτας προσωπικάς μεταβολάς, δέν 
λαμβάνει καιρόν νά πράξη δσα ώφειλε νά πράξη καλά 
είς τόν τόπον, καί άν ύποτεθή ότι εχει αΰτη όλην τήν 
δυνατήν προθυμίαν καί αγαθήν διάθεσιν.

‘Υπαρχουσών λοιπόν τών δυσκολιών τούτων, αί'τι- 
νες βραδύνουσιν, ή όλοτελώς δέν συγχωροΟσι τήν συ- 
στασιν τοιούτων έπωφελών καταστημάτων, είναι δί
καιον ό λαός τής ‘Ελλάδος νά μένη άμέριμνος στε
ρούμενος τοιούτων άναγκαίων είς τήν προαγωγήν καί 
τήν εύημερίαν του αγαθώ ν; Δέν πρέπει νά σκεφθή ώρί- 
μως πώς δύναται νά άναπληρώση αύτός ό ,τ ι  ούτε ή 
Τράπεζα, οΰτε ή κυβέρνησις δύναται νά πράξη υπέρ 
αύτοΰ ·, ‘Ο λαός κυρίως πάσχει στερούμενος τά έκ 
τή ς  συστάσεως τών τοιούτων αγαθοεργών καταστη
μάτων αγαθά· είναι συμφέρον, είναι δίκαιον νά μήν 
λάβη αύτός τήν άνήκουσαν πρόνοιαν διά νά μήν παρα- 
τείνεται έπί π?\έον ή συστασις τοιούτου κοινωφελε- 
στάτου έργου ; ’Αλλά λέγοντες λαόν, δέν έννοοΰμεν 
τάς τελευταίας τάξεις τής κοινωνίας, αιτινες οΰτε 
τήν δύναμιν, οΰτε τάς άναγκαίας γνώσεις, ούτε τά 
μέσα έχουσι πρός έκτέλεσιν τοιούτων αγαθών. Ά π ό  
τάς τάξεις ταύτας δένάπαιτοΰμεν, εΐμή τήν παραδοχήν 
καί την πρόθυμον σύμπραξιν είς μέτρα, άτ'να κυριω- 
τέρως άποβλέπουσι τήν ιδίαν αύτών εύημερίαν άλλά 
τήν έπιχείρησιν καί τήν έπίμονον καί δραστήριον έκ- 
τέλεσιν άπαιτοϋμεν άπό τούς κατά τάς πόλεις καί



κατά τούς δήμους προϊσταμένους, χαί διά νά πράξωσι 
τό καλόν εις τούς συμπολίτας των, καί διά νά συμμε- 
θεξωσι καί αύτοί τών καλών της γενικής τοΰ λαοΰ 
ευημερίας. Θέλουν ούτοι νά προ'ίστανται τών συμπο
λιτών των ; θέλουν ν’ άπολαύουν τήν ύπόληψιν αύ
τών ; Θέλουν νά τιμώνται διά της ψήφου των είς τάς 
ο/]μοτ:κάς και βουλευτικας έκλογας 5 ],Λς φανώσιν ώ- 
φελιμοι εις αύτους δια τής συστασεως τοιούτων καλών, 
καί τότε δέν είναι άναγκασμένοι ούτε τήν εξουσίαν νά 
κολακεύωσι, διά τήν άπόκτησιν τοιούτων θέσεων, ούτε 
νά έρπωσι χαμερπώς ενώπιον τών δυνατών της ημέ
ρας, άγοράζοντες τάς Θέσεις ταύτας μέ θυσίας της 
ιοιας αύτών συνειόησεως και πολλάκις διά χρημάτων.

Επείΰή όρ.ως πολλάκις τών καλών πραγμάτων ή 
έν:ργεια οεν γίνεται, όχι δι’ έλλειψιν άγαθής προαιρέ- 
σεως καί προθυμίας είς τούς έχοντας τό χρέος νά 
πράξωσι ταΰτα, ά λλ’ ενεκεν άγνοιας μέν τινων, καί ά- 
κηοιας άλλων, οιτινες, ή δεν νομίζουσι δυνατόν νά 
πραγματοποι/]θώσι διάοορα σχέδια, ή δέν γίνονται 
αύτοί πρώτο: είς τό νά τά έπιχειρήσωσιν έν γένει δέ, 
οιοτι οεν έγεννηθη εισέτι παρ’ ήμΐν τό πνεΰμα τοΰ συν
εταιρισμού, ή μεγαλουργός εκείνη δύναμις, ή τ ις  παρά
γει τά μεγαλήτερα θαύματα είς τήν βιομηχανίαν διά 
τής συγκεντρωσεως των μέσων καί τών γνώσεων.

Νομίζομεν λοιπόν άναγκαΐον νά προτρέψωμεν τούς 
σημαντικωτέρους κατ’ επαρχίαν κτηματίας νά κατα- 
βάλωσι πάσαν φροντίδα οιά τήν σύστασιν τών τοσοΰ
τον άναγκαιων ταμιευτηρίων καί γεωργικών τραπεζών, 
ές ών θέλουν πηγάσει σηματικώταται ώφέλειαι καί είς 
τούς συμπολίτας των καί είς εαυτούς. ’£άν έναγκα-

λισθώσι προθύμως τήν ιδέαν ταύτην, θέλουν εϋρει βε
βαίως καί τά μέσα τής έκτελέσαως· προτείνομεν δέ 
καί ήμτΐς τόν έξης τρόπον, δίδοντες άφοομήν ®κέψεως 
εϊς έμπειροτέρους, διά νά εύρωσι καταλληλότερα 
μέσα.

Διά νά παρακατατεθώσι χρήματα είς κατάστημά τ ι ,  
άπαιτεΐται πρώτον νά παρέχη άρκετάς εγγυήσεις άσφα
λείας , ότι τά κατατιθέμενα χρήματα δέν κινδυ- 
νεύουσι, δεύτερον οτι ή χρήσις τών κατατιθεμένων 
χρημάτων θέλει γίνει κατα τόν άρχικον σκοπόν της 
συστάσεως αύτοΰ.

Τό πρώτον δύναται νά ύπαρξη, νομίζομεν, άν είκοσι 
τριάκοντα ή καί πλειότεροι έκ τών κτηματιών είς έκά
στην επαρχίαν συστήσωσιν έταιρίαν μετοχικήν, άσφα- 
λίζων έκαστος τό κατάστημα δι’ άκινήτων κτημάτων, 
υποθηκευμένων πρός τόν σκοπόν τοΰτον, δι’ όσον εύχα- 
ριστεΐται νά έ'χη ποσόν συμμέτοχης. Οί ούτω γινόμενοι 
μέτοχοι νάσυστήσωσι τράπεζαν εχουσαν τό δικαίωμα νά 
οεχθη χρήματα μέχρι τοΰ πέμπτου της άξίας τοΰ ό
λου  τών μετοχών. Οί μέτοχοι ούτοι δύνανται νά κά- 
μωσι δι’ επιτροπής τήν άμοιβαίαν έξέλεγξιν τών με
τοχών, άν έξασφαλιζωνται προσηκόντως διά τών ύπο- 
Οηκευομένων κτημάτων. Ό τ α ν  τό μέτρον τοΰτο έκ- 
τελεσθή ά/ριβώς, νομίζομεν οτι υπάρχει πλήρης άσφά- 
λεια. 0 Ϊ μέτοχοι ούτοι πρέπει νά εκλέξουν καί τά  πρό
σωπα τά όποΐα θέλουν θεωρηθη αναγκαία διά τήν oc- 
εύθυνσιν της τραπέζης ,  άφοΰ συντάξουν καί επικυρώ
σουν τόν οργανισμόν αύτης.

Τό δεύτερον εναπόκειται κυρίως είς τήν εκλογήν 
των προσώπων, κεφά.'αίον, είς τό όποιον πρέπει παν-



τοΰ καί πάντοτε νά καταβάλλεται ή μεγαλητέρα φρον- 
τ ίς .  Τά πρόσωπα, καί μάλιστα κατά τήν αρχήν, δέν 
αρκεί μόνον νά παρέχουν έχέγγυ α  πίστεως καί τ ιμ ιό
τητας, άνάγκη νά έ'χωσιν ικανότητα καί νοημοσύνην 
οιά νά άπαντήσωσιν όλας τάς αναπόφευκτους είς τήν 
σύστασιν νέων καταστημάτων δυσκολίας, καί νά έξο- 
μαλύνωσι τήν οδόν, τήν όποιαν όλοι άκολούθως όύ- 
νανται νά βαδίζωσιν άνευ προσκομμάτων.

Ευχής έργον ήτον, άν τινες τών πλουσιωτέρων κα
τοίκων ήθελον σπεύσει νά δανεισωσι τό κατάστημα 
τοΰτο, διά νά κάμη εναοξιν τών έργασιών του, διότι 
όλα τά πράγματα  είς τήν αρχήν είναι δύσκολα, πολύ 
■μάλλον όσα κατά πρώτον είσάγονται, καί είναι είς 
τούς πολλούς άγνωστα, άπό τινας δέ θεωροΰνται καί 
ανεκτέλεστα ή όλως απίθανα.

’Εάν τά  κατατιθέμενα είς τήν τράπεζαν ταύτην 
χρήματα δέν είναι άνάλογα ^ών άπαίτήσεων, οί διευ- 
Ούνοντες αύτήν δύνανται νά προσκαλέσωσι πολλούς έκ 
τών πλουσίων ομογενών, οιτινες'εχουσι χρήματα είς 
τραπέζας ξένων εθνών, καί είς διαφόρους επιχειρή
σεις, παρ' ών ίσως ούδε τέσσαρα τοΐς ο)ο λαμβάνουν 
τόκον, διά νά μεταφέρωσι μέρος τών κεφαλαίων των 
είς τήν πατρίδα των, καί νά ώφελήσωσιν αύτήν, ωφε
λούμενοι καί οί ίδιοι άπό τόν τόκον, όστις ίσως θέλει 
εισθαι ανώτερος εκείνου τον όποιον ήδη λαμβάνουσιν.

Νομίζομεν περιττόν νά έμβωμεν είς λεπτομερείας 
πλειοτέρας περί τοΰ τρόπου, καθ’ όν αί τράπεζαι αύ- 
ται δύνανται νά κατασταθώσιν ώοελιαώτεραι είς τον
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τόπον, διότι πρέπει προηγουμένως νά πεισθώσιν οί ση- 
μαντι;'ώτερ>ο! τών κατ’ έπαρχίας κτηματιών ότι τό

πράγμα οέν είναι άκατόρθωτον, ότι δύναται νά παρέςη 
σημαντικήν ωφέλειαν είς τόν τόπον, όχι μόνον άνευ 
ζημίας αύτών, ά λ λ ’ ίσως καί μέ τινα ωφέλειαν. Έ άν  
λ .  χ .  ή τράπεζα αΰτη, δανειζόμενη πρός 4 τοΐς ο)ο 
καί δανείζουσα πρός ές, άπολαμβάνη περίσσευμα· τό 
περίσσευμα τοΰτο, μετά τήν πλερωμήν τών έξόδων, 
δύναται νά διανεμ/)0ή μεταξύ τών μετόχων, άναλόγως 
τοΰ ποσοΰ τής μετοχής έκάστου· άλλ’ έκτός τής ώφε
λείας ταύτης, ήτ ις ,  άν καί μικρά, δύναται όμως νά 
θεωρηθή σημαντική, καθ’ όσον δέν κατετέθη κάνέν κε- 
φάλαιον χρηματικόν δι’αύτήν, θέλουν συμμετέχει καί 
αυτοί τής γενικής ώφελείας όρ.οΰ μέ τούς λοιπούς 
συμπολίτας των.

Επειδή  διά τήν ελλειψιν τοΰ πνεύματος τοΰ συνε
ταιρισμού, ώς προείπομεν, διά τό καινοφανές τοΰ π ρ ά γ 
ματος, διά τάς όλίγας περί τοΰ αντικειμένου τούτου 
γνώσεις τών πλειοτέρω'/, καί διά τά δύσπιστον άλλων, 
αποβαίνει πολύ δύσκολος ή παραδοχή τοιούτου μέτρου, 
όστις ήθελε πρώτος επιχειρήσει τήν σύστασιν τοιαύ- 
της τραπέζης πρέπει νά καταταχθή μεταξύ τών με- 
γαλητέρων εύεργετών τής Ε λ λ ά δο ς ,  κατά τήν ιδέαν 
ήμών, διότι ήθελε χρησιμεύσει ώς πρωταίτιος νά εί- 
σαχθή είς αύτήν τοσοΰτον μέγα άγαθόν, όποιον ή συ- 
στασις τοιούτου κοινωφελούς καταστήματος.

Είπομεν καί άλλοτε ότι δέν πρέπει νά περιμένωμεν 
τά πάντα άπό τήν κυβέρνησιν. ΙΙρέπει νά σκεφθώμεν 
οί Γδιοι περί τών συμφερόντων ήμών, καί νά φροντί- 
σωμεν νά ένεργήσωμεν πάν ό,τι συντελεί είς τήν επ ι
τυχίαν αύτών, έπικα’λούμενοι μόνον τήν συνδρομήν 
τής κυβερνήσεως, όπου αΰτη είναι απαραίτητος. Ό τ ι



δέ ουνάμεθα νά κατορθώιωμεν καί πλείο'τερα χαλά, 
παρ' όσα τινες πιστεύουσιν, άπόοειξις ή δημοτική άρ- 
χ ή  Σύρου, ήτις διά τοϋ συνεταιρισμού επραξεν ίκανά 
καλά εις τόν τόπον,  καϊ ηύξησε καί τά δημοτικά αύ· 
τη ς  εισοδήματα.

Ά νά γκη  όχι μόνον τά υπάρχοντα κεφάλαια εις 
τόν τόπον νά τά διαθέτωμεν πρός όφελος της γεωο- 
γ ίας, ήτ ις  είναι κυριωτέρα πρόσοδος της Ε λλά δος ,  
άλλά νά προκαλέσωμεν και άλλα νέα κεφάλαια είς 
τόν τόπον, διά νά δώσωμεν στάδιον καί εις βιοαηνα-
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νιας, των οποίων εχομεν απαραίτητον αναγκην.

Πολύς άριθμός νέων ακολουθεί τό στάδιον τής 
σπουδής πρό πολλών έτών. Ό  άριθμός τών αναγ
καίων δικηγόρων συνεπληρώθη, ό τών ιατρών συπλη- 
ροΰτα[ ήδη, ποίαν ένασχόλησιν, ή ποιον πόρον ζωής 
θέλουν ζητησει οι λο ιπο ί; Συμφέρει νά έπιπέσουν ά- 
παντες είς τήν κυβέρνησιν ζητοϋντες υπουργήματα; 
Καί δύναται ή κυβέρνησις νά μεταχειρισθη άπαντας; 
Δεν ήτον ευχής έργον, ώστε μέρος τής σπουδαζούσης 
νεολαίας νά ένασχοληθή είς τό έμπόριον, είς σύστα- 
σΐν βιομηχανικών καταστημάτων, είς κτηματομισθώ- 
σεις (α), εις γεωργικάς κα: άλλας έπιχειρήσεις, άφ’ών

(«) ‘ II τάξις τών κτηματομισθωτών (fermiers) εν Εύρώ- 

π·(ΐ ύ~άρχει πολυπληθής καί εύπορος. 'Ηδύνατο νά κατα- 

σταθη και εϊς την ‘Ελλάδα, 3* ot μεν νέοι έφρόντιζον ν’ άπο- 

κτώσι καί γεωργικάς γνώτεις, οί δέ ΐδιοκτήται κτημάτων 

νά έκΐΛΐσθώ7ΐ πολυετώς ταΰτα μέ συμφωνίας ώστε οί κτηαα- 

τοαισθωταί νά δΰνζνται νά ώφελώνται έκ της βελτιώσεως, 

την όποιαν ήθελον άναδϊχθή νά κάμωσιν εις τά κτνίμϊτα

πολλάκις πλουτίζονται οί άνθρωποι, ένώ διά του εύ- 
τελοϋς μισθού τοϋ υπαλλήλου μόλις δύνανται νά ζή - 

σωσιν·, καί ένώ διά ν’ άπολαύσωσι μικράν τινα θέσιν, 
πρέπει νά ταπεινωθώσιν ένώπιον τών ισχυρών, καί νά 
Ουσιάσωσι πολλάκις τήν συνείδησίν των, ή νά προσφέ- 
ρωσι χρήματα διά νά έπιτύχωσιν αύτήν ;

Ά λ λ ά  διά νά στρέψωμεν τήν προσοχήν τών νέων 
καί πρός τό στάδιον τοϋτο, άνάγκη νά ύπάρχωσιν είς 
τόν τόπον χρήματα, διά νά εύρίσκωσι προχείρως 
τά μέσα τής έκτελέσεως, καί νά μήν εύρίσκωνται είς 
τήν άνάγκην, ώς συμβαίνει σήμερον είς τούς δανει
ζόμενους, νά παραχωρώσιν όλας τάς έκ τών έπιχειρή- 
σεών των ώφελείας είς τόκους, καί αύτοί νά κατασταί- 
νωνται δυστυχείς.

’Ιδού πόσον ήΟελεν ώφελήσει τήν Ε λ λ ά δα ,  όστις 
διά παντός μέτου ήθελε προσπαθήσει νά κατορΟώση 
ώστε νά συρρεύσωσι είς αύτήν κεφάλαια, άτινα τ ό 
σον άναγκαια θεωρούνται δ:ά τήν πρόοδον καί τήν 
εύημερίαν αύτής.

κατά τό διάστημα τής εκμισθώσεως. ’Αλλ’ ή κυβέρνησις, πρό 

πάντων, ήδύνατο νά προάξη την τάξιν τών κτηματομισθω- 

τών, έάν έςεμίσθου πολυετώς τά εθνικά κτήματα. Περί τοϋ 

μέτρου τούτου, ώμιλήσααεν εί; £ν τών ποολαβόντων φυλλα

δίων (Β’.β τοΰ Λαοΰ φυλ. Γ. σελ. 192) θέλομεν δμως ανα

πτύξει προσεχώς τό θέυ.α τοΰτο μέ πλε’.οτέρας λεπτομε'είας.



11ΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ Α Τ Α  ΤΗ Ν  ΕΠΑΝΛ^ΤΑΣΙΝ,

II ΑΡΑΧΟΒΑ.

Δ. (Σονέχεια καί. τέλος)

Ο ί π ο λ ι ο ρ κ ο ύ μ ε ν ο ι .

Έ ντό ς  σκηνής ύπηρέτα: έπροσπάθουν νά άνάψωσι 
φωτίαν έπί ύγρας γης ,  θέτοντες έπ’ αύτης ξύλα τά 
οποΐα ελαβον απο τά σαμμαρια τών φορτηνών των. 
Ε ΐς τά ενδότερα δέ της σκηνής έκάθητο σ τ α υ ρ ο π ό -  
δ ι μεσαίας ηλικίας άνθρωπος περιτυλιγμένος μέ πα- 
χυτάτην κοκκίνην γ ο ύ ν α ν -  είχε δέ τήν κεφαλήν ά- 
κουμβησμένην εΐς τήν χεΐρά του, τήν οποίαν καί αύτήν 
ειχεν άκουμβησμένην είς τό γόνυ του. Δεινοί διαλογι
σμοί έκυρίευαν τήν κεφαλήν του, καί έφαίνετο ώς νά 
μήν έδιδεν όλοτελώς προσοχήν είς τά  περί αύτόν δια- 
τρέχοντα. Μο'λα ταΰτα ψυΟιρισμός τ ις ,  γινόμενος έ'ξω- 
Οεν τής σκηνής, τοϋ οποίου όλίγον κατ’όλίγον /;ύξα- 
νεν ό τόνος, ώς ό ήχος τών κυμάτων, κατά τήν άρ- 
χήν τής τρικυμίας, τοΰ έκίνησε τήν περιέργειαν. ’Έ 
μαθε δέ ότι οί αρχηγοί καί οί αξιωματικοί τής ύπ’αύ- 
τόν στρατιάς  συνήλΟον έξω τής σκηνής έπί σκοπώ 
νά τοΰ όμιλήσωσι περί τής ένεστώσης καταστάτεως 
τοϋ στρατού. Καί τώ  όντι, ούτοι συνελΟόντες πρό ικα
νής ώρας, καί ευρισκόμενοι είς διαφωνίαν περί τοΰ 
τρόπου καθ’ δν εμελλον νά προσφερΟώσι πρός αύτόν, 
έφιλονείκουν μεταξύ τ ω ν  καί καθ’ όσον δίήρκει ή δια
φωνία, κατά τοσοΰτον υψοΰτο ό τόνος τής φωνής τών 
θρασυτέρων άξιωαατικών.— Ά ςέλ θ ω σ ιν  έντός, είπεν ό 
Κ εχαγιάμπεης, (διότι ούτος ήτον δ ανωτέρω περιγρα-

φόμενος)· καί άμέσως είσήλΟον έντός τής σκηνής ot 
προκριτώτεροι τής στρατιας, άλλοι εμενον παρά τήν 
είσοδον, πλήθος δέ στρατιωτών έκ τών συνόδευόν- 
των τούς αξιωματικούς τούτους, καί έκ περιεργείας, 
διότι έπρόκειτο ν’ άποφασισθή κατά τήν στιγμήν ταύ
την μέγα ζήτημα, κατεΐχεν ολα τά πέριξ τής σκηνής 
συσφιγγόμενον περί αύτήν. Μεγάλη δέ προσοχή κα
τεΐχεν άπαντας, καί οι άπωτέρω τής σκηνής παρεκά- 
λουν τούς πλησιάζοντας διά νά κοινοποιώσ·. προθύμως 
πρός αύτούς τά  λεγάμενα έντός τής σκηνής, ώστε έ
καστος λόγος, διαδιδόμενος άπό στόμα εΐς στόμα, έ'<ρΟα- 
νεν έν άκαρεί μέχρι τοΰ έξωτέρου κύκλου τών περί 
τήν σκηνήν, καί έκεΐΟεν ώς αστραπή διεδίδετο εΐς άπαν 
τό στρατόπεδον. Ε ίς  έκ τών συνελθοντιον, ό προκρι- 
τώτερος, —  Μ π έ η ,  εΐπε, περιμένομεν τόσας ημέρας 
βοήθειαν διά νά σωΟώμεν άπό τόν κίνδυνον τοΰτον ιδού 
έματαιώθησαν αι ελπίδες μας. Τί εχομεν νά κάμωμεν 
διά νά μήν χαΟώμεν -, Ό > ος ό στρατός είναι εΐς ανησυ
χίαν.—- CH  δύναμις τοΰ μεγάλου ήμών Π α τ  ι σ j ά χ  
είναι μεγάλη, άπεκρίθη ό Κ ε χ  α γ  2 ά μ π  ε η ς, καί πρέπει 
νά εχωμεν θάρρος· ό δέ ένδοξος ήμών αρχηγός, ό συ- 
νετώτατος Κιουταχής, τοΰ οποίου ή άνδρία είναι ακα
ταδάμαστος, θέλει καταφΟάσει ό ίδιος μέ μεγάλας 
δυνάμεις, όχι μόνον ήμας ν’ άπαλλάξη άπό τόν κίν
δυνον, άλλά καί νά καταστρέψη όλίγον άριθμόν κ λ ε 
π τ ώ ν ,  οι όποιοι έτόλμησαν νά σηκώσωσι χεΐρα είς βα
σιλικά στρατεύματα.» Καθ’ όσον οί λό γο ι  ούτοι εξη
γούντο διά τού διερμηνεως, διότι οί πλειότεροι τών 
Αλβανών δέν έγνώριζον τουρκικά, κατά τοσοΰτον ή 
δυσαρέσκεια καί ή άγανάκτησις έζωγραφιζετο εΐς τά
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πρόσωπα, τών αρωματικών. Είς δέ έχ  τών βραδύτε
ρων, Γχέκας τήν πατρίδα, Ιχων μεσαίαν ήλικίαν, άλλ’ 
ανάστημα τόσον υψηλόν ώστε, άν και μένων εις τά  
γόνατα, έφαίνετο ίσος μέ μετρίου άναστήματος άνδρα, 
έταραχθη πλειοτερον τών άλλων, καί στρέψας όργί- 
λον βλέμμα πρός τόν Κεχαγϊάμπεην. —  Δέν βλέπεις, 
ειπεν, οτι κινδυνευομεν να πέσωμεν όλοι εις τάς γε ΐ-  
ρας τών φ  ω μ  α ί ω ν, νά μας φονεύσουν, ή, όπερ 
είναι τό χειρότερον, νά μας πάρουν τά δ.ιλα, νά μάς 
περιφέρουν άπό χωρίον εις χωρίον ώς γυναίκας, καί 
νά μας υβρίζουν ώς και τά  μικρά παιδία είς τάς ο- 
^ους ; Γί λέγει \ τ ί  λεγει* » ήρώτησεν ό Κεχαγ^άμ- 
πεης τόν διερμηνέα μή γνωρίζων τά Ά λβανίτικα. Έ 
νώ δέ ό δΐΞρμηνεύς έξήγει ταΰτα, ό Γχέχας έξηχολού- 
©d να λεγη επιτείνων κατ’ ολίγον όλίγον περισσότε- 
τερον και τον τονον τής φωνής του άναλόγως μέ τήν 
αύξησιν τής άγανακτήσεώς του. —  Περιμένομεν ήμερα 
τη ήμερα τήν βοήθειαν, καί δσον προχωρεί ό καιρός, 
τόσον χειροτερεύει ή κατάστασις μας. Τροφαί δέν μας 
εμειναν όιολου, τά ζώά μας έ ψ ό φ η σ α ν  άπό τήν 
ελλειψιν τής τροφής κα: άπό τό ψύχος· ήμεις χαθή- 
μεθα ήμέραν καί νύκτα εκτεθειμένοι είς τήν βροχήν, 
καί οι ποοες μας μένουν βυθισμένοι μ έ^pt τοΰ γόνα- 
τος εϊς τήν λάσπην, έκάψαμεν όλα τά σαμμάρια καί 
δεν εχομεν πλέον μέ τί νά άνάψωμεν φωτιάν, καί άν 
άκομη μεινωμεν κάμμίαν β ρ α δ ι ά ν  έδώ δέν Οά ε- 
χωμεν τήν δύναμιν ούτε νά ταραχθώμεν άπό τόν τό
πον μας, πολύ μάλλον νά πολεμήσωμεν μέ τόν ε
χθρόν, καί νά έλπισωμεν νά σωθώμεν. »

1 ήν φωνήν τούτου, ήτις , ώς έκ τοΰ αύξάνοντος Ου-

μοΰ, έγίνετο έντονωτέρα, ήκουσαν οι περιϊστάμενοι είς 
τήν σκηνήν, καί ουτοι τήν διέδωσαν ώς αστραπήν έως 
εις τά  άκρα τοΰ στρατοπέδου, καί φωνή έπιδοκιμασίας 
ύψώθη πανταχοΰ, τήν όποιαν‘διεδέχθη άκολούδως υ
πόκωφος βοή καί ψιθυρισμός, προερχόμενος άπό τάς 
συνομιλίας τών στρατιωτών , οΓπνες, σχηματίζοντες 
κύκλους, συνδιελέγοντο ζωηρώς περί τής ένεστώσης 
τών πραγμάτων καταστάσεως. Μή Ιχων. τί νά άντιτά- 
ξη είς ταΰτα ό Κεγαγίάμπεης, άπετάνθη πρός αύτούς 
μέ γλυκύτητα .— Παιδιά μου, είπε, βλέπω τόν κίνδυ
νον, οστις έπαπειλεΐ όλους μας, καί εχω τήν επιθυ
μίαν χαί τήν ευχαρίστησιν νά συντελέσω πρός σωτη
ρίαν ' τοΰ στρατοΰ, εστω καί μέ τήν ίδιαν μου ζωήν. 
Έπειδή δμως δέν είναι ό Μουστάμπεης έδώ, ούδέ δυ- 
νάμεθα νά τόν προσκαλέσωμεν, ώς άσθενή, άς συνέλ- 
Οωμεν όλοι είς τήν σκηνήν αύτοΰ καί έχει άς συγκρο- 
τήσωμεν συμβούλιον, καί ό ,τ ι  άποφασισθη, ειμα:έτοι
μος νά τό παραδεχθώ καί έγώ. —  Καλά λέγει, καλά 
λέγει·» έφώναξάν τινες τώνάφοσιαψένων ιδίως εϊς τόν 
Κεχαγιάμπεην, και έκεΐ άς άποφασισθη τό πράγμα- 
καί ούτως άπεμακρύνθη τό πλήθος άπό τήν σκηνήν 
τοΰ Κεχαγιάμπεη, καί διευθύνετο πρός τήν τοΰ Μου- 
στάμπεη, άλλ’ έντός αυτής τά  πράγματα ήσαν πολύ 
ετι χειρότερα.

‘Ο Μουστάμπεης περιερχόμενος τήν προτεραίαν 
τούς είς τά  άκρα τής στρατιας μαχομένους διά νά 
τούς ένθα(δρύνη, έκτυπήθη άπό βό?»ι ον  ελληνικόν είς 
τό f/έτωπον. Ή  πλ/)γή κατ’ άρχάς δέν έφάνη βαρεία, 
δ:ότι ήτον άπό μακράν καί μόλις έμπήχθη είς τό 
χ ό κ κ α λ  ο ν τοΰ μετώπου, άλλά φαίνεται ότι τό
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ψύχος καί ή έλλειψις της αναγκαίας περιποιήσεως 
κατέστησαν αύτήν επικίνδυνον. ‘Ο Μουστάμπεης λοι
πόν συναισθανόμενος τήν δεινότητα της πληγης του 
καί τήν αθλιότητα τοϋ στρατού, καί προβλέπων τήν έ- 
πικειμένην καταστροφήν, έπροσκά?^εσε πλησίον του τόν 
αδελφόν του Καρεμφίλμπεην. Τοϋτο δέ έγίνετο καθ’ 
ήν ώραν ό περί τήν σκηνήν τοΰ Κεχαγιάμπεη θόρυβος 
ειχε φθάσει είς τον άνώτατον βαθμόν, ώστε κατήντη- 
σε καί είς τάς άκοάς τοΰ Μουστάμπεη. ‘Υποπτεύων δέ 
ουτος δ, τ ι  πραγματικώς διέτρεχε, καί εχων στρατη
γικήν ίκανόνητα ώστε νά έννοήση δτι ή διέξοδος άπό 
τοιαύτην πραγμάτων κατάστασιν ήτο σχεδόν άδύνα- 
τος, έσκέπτετο πώς νά μήν πέση ζών είς τάς χεΐρας 
τών ‘Ελλήνων. Ζητήσας νά τόνβάλωσι νά καθήση, καί 
άκουμβών τήν κεφαλήν είς τούς ώμους τοΰ άδελφοΰ 
του.— Αδελφέ μου, τοΰ είπε, ή κατάατασίς μου είναι 
δεινή* άλλά καί ή έδική σας δέν εΐναι πλειότερον ευχά 
ριστος. Μόνον μέσον σωτηρίας μένει είς έσας νά σω- 
θητε διά της φυγής, καί κύριος οιδε πόσοι καί κατ’ 
αύτόν τον τρόπον θέλουν διαφύγει τόν θάνατον. Δι’έμέ 
δμως δέν ύπάρχει ούδεμία έλπ!ς σωτηρίας* τό νά σω
θώ διά της φυγής, ώς ύμεΐς, είναι άπολύτως αδύνα
τον είς έμέ* δέν πρέπει δέ ούδέ σείς νά κινδυνεύσετε 
έξ αιτίας μου. ’Εγώ θά άποθάνω* δ, τι δέ άφεύκτως 
θέλει γένει άργότερον, κάμετέ το σείς ταχύτερον. Μό
νον τήν κεφαλήν μου άπαιτώ καί άπό σε άδελφε, και 
άπό τούς πιστούς μου ύπηρέτας νά μοΰ διασωσε- 
τε .  Δέν κατεδέχθην νά παραδοθώ ζών είς τόν Κα- 
ραϊσκάκην, καί νά καυχαται δτι τόν έπροσκυνησε 
τοιοϋτος αρχηγός, όποιος υπήρξα έγώ. Δ:ν θίλω  2έ

ούτε τήν κεφαλήν μου νά λάβη ποτέ είς χεΐρας, καί 
νά καυχηθη είς τούς παρόντας αξιωματικούς του δτι 
κατώρθωσε νά πάρη τήν κεφαλήν τοΰ Μουστάμπεη, 
καί νά τήν δώση εις τούς χωρικούς του νά τήν έξυ- 
βρίσωσι κυλίοντες αύτήν είς τάς οδούς, καίλακτίζον- 
τες  αύττν πρός έκδίκησιν τών δσα έπαθαν άπό έμέ.
— Μή βάλλης τοιαύτας ύποψίας, άπήντησεν ό Καρεμ- 
φίλμπεης· έγώ  θέλω σέ πάρει είς του ωμόν μου, καί 
ή θέλω σέ διασώσει, ή θά χαθώμεν καί οί δύω δμοϋ, 
οκροΰ πληρώσουν ακριβά τό αίμά μας δσοι πρώτοι μάς 
πλησιάσωσιν. »

’Ενώ έγίνοντο ταΰτα έντός της σκηνης, συνήχθη 
μέγα πλήθος αξιωματικών καί στρατιωτών έξωθεν 
αύτης καί ανήγγειλαν είς τόν Καρεμφίλμπεην δτι 
ήρχετο ήδη καί ό Κεχαγιά μπέης. Ά λ λ ’ ό Καρεμ- 
φίλμπεης, γνωστοποιήσας είς τούς αξιωματικούς τήν 
έπικίνδυνον καί άπελπιστικήν θέσιν τοΰ άδελφοΰ του, 
τούς είπε νά σκεφθώσι μόνοι των περί της σωτηρίας 
των, διότι αύτόν δέν πρέπει νά τόν θεωρώσι π7νέον 
μεταξύ τών ζώντων. Τά αύτά ανήγγειλε καί είς τόν 
Κεχαγιάμπεην διά νά μήν λάβη τόν κόπον νά ελθη 
είς τήν σκηνήν τοΰ Μουστάμπεη. Ά μ α  άπό στόματος 
είς στόμα διεοόθη ή εϊίησις αύτη, δεινή απελπισία έ- 
κυρίευσεν δλον τό στρατόπεδον. Γενική σαοπή καί κα
τήφεια έπεκράτησε κατά πρώτον , άκολούθως δέ έτρε- 
χον άπό τό εν είς τό άλλο μέρος οί στρατιώται εύρί- * 
σκοντες τούς φίλους των καί συσκεπτόμενοι περί τοΰ 
τρόπου της σωτηρίας των, χωρίς δμως να λαμβάνωσι 
κάνέν οριστικόν μέτρον. ‘Ο δέ Κεχαγ·.άμπεης μαθών 
τήν άπηλπισμένην κατάστασιν ταϋ Μουστάμπεη εμει-



νεν ώς άπόπληκτος διά τινας στιγμάς, έπειτα  έπανελ- 
Οών είς τήν σκηνήν του έπεσε κατά γης .  χωρίς νά δύ- 
νατβι ούτε νά συλλογισΟή ούτε νά πράξη τί πρός σω
τηρίαν τοΰ στρατοΰ του.

Καθ’ ήν στιγμήν έγίνοντο ταΰτα, έπιπτε σ ι γ α λ ή  
βροχή, ή οποία πρό δύω ήμερων ήκολούθει σγεδόν α
διάκοπος, άλλά τήν βροχήν ταύτην διεδέχΟη χιών, 
κατ’ άρχάς μέν όλίγη καί αραιά, ακολούθως δέ πυ- 
κνωτερα και εις μεγάλους όγκους, ώς σ κ α μ ά  γ κ  ι α 
βαμβακιού, όταν σ τ ι β ά ζ ε τ α ι .  Ε ίς όλίγας στιγμάς 
όλος ο Ίοπος έλευκανΟη άπο τήν γιόνα, καί είς μίαν 
ώραν, το βάθος αύτής εγενετο πλειότερον μιας πιθα
μής, ωστε οι Ελληνες, έκτος όλιγωτάτων, διατηρούν- 
των τάς θεσεις των, οι λοιποί μετέοησαν είς τάς οι
κίας οιά νά ζεσταΟώσιν. Αίφνης άχούεται φωνή, ότι I- 
φυγον οί Τούρκοι, καί άμέσως έξέοχονται άπό τάς 
οικίας πρός καταοιωξιν αύτών. Ά λ λ ά  μόλις έκαμαν 
δλίγα βήματα, καί ίδόντες τούς εχθρούς διαμένοντας 
εις τάς ίοίας θέσεις των, έπανήλθον πάλιν είς τάς 
οικίας. Τοιαύτη ήτον ή κατάστασις τών πολιορκούν- 
των δταν ο Γκεκας, περί ου προαναφέραμεν, άπελπι- 
σθείς δλως τοΰ υά έπιτύχη άλλο μέσον σωτηρίας, συγ- 
κεντρώσας περί Ιαυτόυ τούς ίσχυροτέρους καί τό λμ η- 
ροτερους τών φίλων του, ώρμησε νά έξέλΟη τών όχυ- 
ρωματων. Επιπεσων οέ εις τούς φυλάττοντας τήν 
πρός Παρνασσόν όοόν, τούς ήνάγκασε νά άνοίξωσι δ ί 
οδον είς αύτόν. £ ’.

II ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

Γό κίνημα τών Γκεκι:ων έπηκολούΟησαν οι π?,η-

σιέστιροι καί ισχυρότεροι τών όδωμανων, καί διέβησαν 
φεύγοντες πρός τό όρος, έως πεντακόσιοι ήέξακόοιοι, 
οί λοιποί έπήκολούΟουν καθ’ ας δυνάμεις είχενεκαστος 
έξερχόμενοι τοΰ στρατοπέδου. Ειχον ήδη έξέ?.0ει οι 
πλειότεροι, όταν οί ύπηρέται τοΰ Κεχαγιάμπεη έπαρα- 
κάλουν αύτόν νά άναχωρήση. Έκίνησε καί αύτός μηχα
νικώς, περιφρουρούμενος άπό τούς μεΟ’ έαυτοΰ, άλλά 
το πράγμα είχε λάβει άλλην μορφήν μεταξύ τών 
στρατιωτών τής πολιορκίας. Οί άποσυρΟέντες καί ά- 
φήσαντες τήν δίοδον ανοιχτήν είς τούς Τούρκους ανήγ
γειλαν άμέσως τήν φυγήν είς τόν Καραϊσκάκην, καί 
έζήτουν βοήθειαν διά νά καταδιώξωσι τούς έχΟρούς.
Ο Καραϊσκάκης έξήλθε τής οικίας του μόνος καί διέ

ταξε πολλούς τών στρατιωτών νά φωνάζωσιν ότι οί 
Τοΰρκοι εφυγον, καί νά έξέλΟωαιν οί Έ λληνες  είς κα- 
ταδίωξιν. Ά λ λ ’ οί στρατίώται, άπατηΟέντες πρό όλ ί
γου διά τής ψευδοΰς περί φυγής τών Τούρκων φήμης, 
καί βλέποντες νά π ίπτη κατά συνέχειαν καί μέ όρμήν 
ή χιών, ώς καί πρότερον, ούτε έπίστευον, ούτε προθυ
μίαν ειχον νά δράμωσιν είς καταδίωξιν, ώστε ό Κα- 
ραϊσκάκης ήναγκάσΟη νά φωνάζη καί νά καλη κ ατ’ ό
νομα τούς σημαντικωτέρους καί τούς μάλλον φιλοτί- - 
μους τών σωματαρχών. Ά λ λ ά  δυστυχώς, καί οί ολί
γοι έξερχόμενοι πρός καταδίωξιν, μή βλέποντες πλέον 
τούς Τούρκους, διότι άπό τήν υπερβολήν τής χαταπι-  
πτούσης χιόνος δέν ήδύναντο νά βλέπωσιν ούδέ πεντή- · 
κοντά βήματα μακράν εαυτών, καί μή άκούοντες κρό
τον πυροβόλου διά νά είκάίωσιν έκ τούτου κατά π ό 
σον απεΐχον οί μαχόμενοι, οιευΟύνοντο πρός τό τουρ* 
κι-κόν στρατόπεδον ο:ά νά λαφυραγωγήαωσι τά εν



αύτφ .,  Ολα ταΰτα έκαμαν τόν Καραϊσκάκην νά νομίζ'/j 
οτι οί Τούρκοι διέφυγον αβλαβείς, ή όλίγην ύποστάν- 
τες ζ η μ ^ ν ,  κα; ήτον εϊς μεγίστην άδημονιαν. Διά νά 
ένΟαρρύντ) δέ έπί πλέον τήν καταδίωξιν, ύποσχέδη χ ρ η 

ματικήν αμοιβήν, έάν ήθελον φέρει τούς αρχηγούς 
ζώντας, ή καν τάς κεφαλάς των, ύποσχεδείς αμοιβήν 
καί δι’ έκάστην κεφαλήν όδωμανοΰ κομιζομένην 
προς αύτόν. Ά λ λ ’ ό Καραϊσκάκης εύρίσκετο εϊς ά 
γνοιαν τών γινομένων· διότι οί πρώτοι συγκεντρωδέν- 
ν°’ Ελληνες, αφοϋ άφησαν και διεβησαν οί πρώτοι 
των Οδωμανών, τών όποιων δέν ήδύναντο ν’ άποχρού- 
σωσι τήν ορμήν, διακόψαντες έπειτα τήν σειράν τών 
φευγοντων, κατεδίωκον έκ τών έμπροσδέν των τούς 
έχοντας άκμαιοτερας τάς δυνάμεις των, καί έφόνευον 
όσους έπρόφΟανον, προτιμώντες καί έκ τούτων τούς 
προοοευοντας· όσους δέ άφιναν όπισδέν των, ερχόμε
νοι άλλοι κατόπιν έφόνευον ή ήχμαλώτιζον. Πολλοί 
οε βλαμμένοι εϊς τους πόόας, καί μή δυνάμενοι νά βα- 
οίσωσιν, ή πληγωδέντες καθ’ οδόν, έ'πιπτον κατά γ η ς  

και έπροσποιοϋντο τόν άποδαμμένον, διότι οί πρώτοι 
άπαντώντες αύτούς λαμβάνοντες τά όπλα καί τά κ ε- 
μ έ ρ ι ά τ ω ν  τούς άφιναν πάλιν εξαπλωμένους, νο- 
μίζοντες αύτούς νεκρούς. Έ κ  τούτων πολλοί άπω- 
λέσδησαν πλακωδέντες άπό τήν χιόνα, πολλοί όμως 
έσυλληφδησαν αιχμάλωτοι· διότι ερχόμενοι κατόπιν 
όλων οί ψ υ χ  ο υ ι ο ί έκάστης μ ά γ κ α ς ,  καί οί συνή- 
δως .ονομαζόμενοι χ α ν τ ζ α ρ ο ΰ λ α ι ,  καί μή εύρί- 
σκοντες άλλα λαφυρχ έπεχειρουν νά λάβουν καί τά 
ενδύματα τών φονευμένων, όσα ήσαν έτι εϊς κατάστα
σ ή  νά δίόσωσιν ώφέλειάν τινα είς αυτούς. Ά λ λ ’ όταν

ουτίί έπεχείρουν νά έκδύσουν ’ τούς νομιζομένους ώς 
νεκρούς, ούτοι ήναγκάζοντο νά δείξωσι πλέον ότί 
ζώσι, καί νά έπικαλεσδώσι τήν συμπάδειαν τών έκ- 
δυόντων αύτους. Πολλοί διά νά σώσωσι τήν ζωήν 
των, έπρότειναν ότι έχουν κρυμμένα χρήματα, καί ύ- 
πεσχέδησαν νά τά δώσωσιν είς αύτούς, όταν τούς δια- 
τηρήσωσι τήν ζωήν. Ά λ λ ά  τό μέτρον τοΰτο έπέτυ- 
χεν είς τούς ήξεύροντας ελληνικά Τούρκους, ή είς 
τούς γνωρίζοντας τήν αλβανικήν Έ λ λ η να ς ,  δυστυχώς 
όμως δέν ώφέλησε τούς μετά τοϋ Κεχαγιάμπεη. Ου
τος ,  μή εχων ελπίδα νά σωδη διά τής φυγής, έ- 
ξε7^δών μέ ολίγους τών υπηρετών του, όσοι δέν ήδύ
ναντο νά φύγωσιν, έκάδησεν έπί τίνος πέτρας, λέγων 
τουρκιστί είς τούς έπερχομένους Έ λληνας νά τόν ζο>- 
γρήσωσι, διότι είναι ό ίνεχαγιάμπεης. Τά αύτά έφώ- 
ναζον καί οί περί αύτόν ύπηρέται του, ά λλ ’ οί έπερ- 
χόμενοι κατ’ αύτοϋ Έ λληνες  δέν έγνώριζαν τορκικά. 
Συνέπεσε δέ νά έπέλβωσι κ α τ ’ αύτοϋ τινές έκ τών έ- 
ξελΟόντων άπό τό Μεσολόγγιον κατά τήν πτώσιν 
αύτοϋ· έπειδή δέ ούτοι, παδόντε*ς πολλήν φθοράν άπό 
τούς κατέχοντας τότε τούς πρόποδας τοϋ όρους ’Α λ 
βανούς τοϋ Μουστάμπεη, δέν έφρόντισαν ούτε διά τούς 
λογους, ούτε διά τάς παρακλήσεις αύτών, ουτε καν έ- 
στοχασΟησαν ότι ζωγροϋντες ήδύναντο νά ώφεληδώσι 
περισσότερον· διά τοΰτο έπιπεσόντες κατ’ αύτών τούς 
κατέκοψαν.

Ά φοΰ προέβη τό σκότος ίκανώς, τότε μόλις άφη
σαν οί Έ λ λ η νες  τήν δίωξιν καί έπανήλδον είς τό χ ω 
ριών. Ά λ λ ’ όλαι τών επανερχόμενων αί πληροφορία{ 
δεν ήσαν ί/.αναί νά πείσωσι τόν Καραϊσκάκην περί τοΰ



μεγέθους της φθοράς -τών εχθρών. Μολονότι οέ άν
θρωποι γνωρίζοντες καλώς τόν Κεχαγιάμπεην, έβε- 
βαίωσαν τόν Καραϊσ/.άκην, ότι ή κομισΘεΐσα αϋτώ κε
φαλή ήτο πραγματικώς εκείνου , μολονότι έκο- 
μίσθη καί ή κεφαλή του Μουστάμπεη , τήν ο
ποίαν φέροντες μεΟ’ εαυτών οί περί τον Καρεμφίλμ
πεην φεύγοντες, έρριψαν παρά τήν οδόν καταδιωκόμε- 
vot καί φοβούμενοι μή καταστραφώσι καί αότοί, μ όλα 
ταΰτα ήτον είς αγωνίαν δί’ όλης τής νυκτός, ότι οέν 
επαΟαν οί εχθροί όσα ήτο δυνατόν νά πάΟωσιν άλλά 
τήν έπιοΰσαν, πριν έτι άνατείλη ό ήλιος, τό μεγαλη- 
τερον μέρος τοΰ στρατού διευΟύνθη πρός τό μέοος, 
ο9εν οιευΟύνΟησαν φεύγοντες οί έχΟροί, διά .νά εΰρη 
λάφυρα καί νά φέρη κεφαλάς, διότι, ώς προείπομεν, ό 
Καραϊσκάκης ειχεν ύποσχεΟή αμοιβήν δε’ έκάστην κε
φαλήν. Έ καστος δέ τούτων λαμβάνων όσα ευρισκε λά 
φυρα καί μιαν κεφαλήν έπανήρχετο, ώστε βλέπων ήδη τό 
πλήθος τών κεφαλών ό Καραϊσκάκης μόλις έβεβαιώΟη 
περί τοΰ μεγάλου τών Τούρκων δλέΟρου, άλλά καί 
οΰτως οέν έγνωρίσθη ακριβώς τό κακόν διότι πολλοί 
τών Τούρκων άποπλανηΟέντες τήν νύκτα ,ώ ςμή εύρίσκον- 
τες διέξοδον, έξαπλοΰντο έπί τής χιόνος διάνά ξ ε ν υ 
χ τ ί σ ω  σι,  καί έσκεπάζοντο άπό έτέραν, ήτ ις  έξακο- 
λούΟει πιπτουσα δι’ όλης τής νυκτός· ώστε πολλά 
πτώ ματα  άνεκαλύφθησαν τήν έπομένην ά ν ο ι ξ ι ν, καί 
πολλοί τών χωρικών ελαβον σημαντιχάς ώφελείας 
άιτό τά όπλα /α ί  τά χρήματα αύτών.
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Ά ν  έκ τής άπλής παρατηρήσεως θελήση τι£ νά έ- 
ξαγάγη συμπεράσματα περί τοΰ προορισμού τών γ υ 
ναικών, θέλει εύρει ότι ολίγα ίχνη άφίνουσιν αϋται 
τής διαβάσεώς των. Έ ν ώ  ό ά>ήρ διά τών έργων του 
μετέβαλε τό πρόσωπον τής γης ,  ένώ μνημεία, καί κα- 
Οιδρύματα, καί έργα -ιεχνικά, καί έπιστημονικαί μεγά- 
λαι ανακαλύψεις μαρτυροΰσι τήν άπειρον ένεργητικό- 
τητα, ήν ανέπτυξε τό πνεΰμα αύτοΰ, άναλόγως τών 
καθ’ έκάστην αύξομένων αναγκών φυσικών τε και εθνι
κών, απεναντίας ή άίύνατος καί έλαφρά τής γυναι- 
κός φύσις φαίνεται ο’ιονεί άπορροφηΟεΐσα έν τή τοΰ 
άνορός στερεά - καί εύρώστω.—  Ά λ λ ’ αύτό τοΰτο μας 
οεικνεύει, ότι μάτην ζητοΰμεν αύτόΟι τόν γυναικεΐον 
προορισμόν. Τά έργα τής γυναικός-είσί πάντοτε ζών- 
τα· εΐνε τά τέκνα της, τά όποΐα εφερεν έντός τών 
σπλάγχνων της, έζωογόνησε οιά τοΰ πνεύματός της, 
καί έθέρμανε διά τής τρυφερότητός της* είναι αί άλ- 
ληλοδιάδοχοι γενεαί, έπί τών οποίων εσχε μεγάλην 
έπιρροήν, έπιρροήν κεκρυμμένην μέν, καί ούχί τόσον 
καθαρά ορατήν, ά λ λ ’ ΐσχυράν καί μέχρις αϊωνιότη- 
τος έκτεινομένην, καθ’ ό ένεργήσασαν καί ένεργοΰσαν 
έπί τών ψυχών αύτών. Τό δίκαιον λοιπόν, ή αλήθεια, 
τά πρώτα καθήκοντα τής άνΟρωπότητος, έπεβλήΟησαν 
είς άμφότερα τά φύλα, άλλά βέβαια μέ διαφοράς τινας. 
Τά γενικά συμφέροντ*, ή ύπεράσπισις τής οίκογενείας, 
τής πόλεως, της πατρίδος, τής κοινωνίας, έπασχολεΐ 
τόν άνδοα. Ή  δέ έπιμέλν.Λ τών ατομικών, ή περιωρι-



σμένου κύκλου συμφερόντων, επεσεν είς τήν μερίδα 
τών γυναικών.

Ή  γυνή λοιπόν προώρισται νά τε7«,ειοποιήση τόν ι
διωτικόν βίον έντός τών ύπό τής θείας προνοίας τε- 
θέιτων ορίων· καί τοΰτο εφαρμόζεται εϊς δλας τάς τά
ξεις τής κοινωνίας* π τω χή  ή πλούσια, ύπανδρευμένη 
ή ελεύθερα, ή γυνή εχει τήν επιρροήν της έπί τής ι
διωτικής ζωής, καί τό πλεΐστον τής είκογενείακής ευ
δαιμονίας έκ ταύτης έξαρτάταί· τό τοιοϋτον δέν ση
μαίνει, ότι ή έπιρροή τής γυναικός δέν εκτείνεται είς 
άπώτερον κύκλον- έπιρρέει μέν έπί τοΰ άτόμου, άλλά 
καί έπί τών σχέσεων αύτοΰ πρός τούς όμοιους του· ώστε 
ή έπενέργεια αύτής έπί τοΰ γενικοΰ εινε έμμεσος, ά λ 
λά καί ούτως τό στάδιόν των είνε μέγα καί εύγενές. 
Α ί γυναίκες γεννώνται παιδαγωγοί, είς τάς χεΐρας 
των κεΐται ή ηθική τών τέκνων, τών μελλόντων αύτών 
κυρίων τής γή ς ,  τό δέ παράδειγμα, τό όποιον δύναν- 
ται αύταί νά δώσωσι, καί τό Οέλγητρον δ διαχέουσιν 
έπί τών άλλων ηλικιών, παρέχουσι μέσα βελτιώσεως 
είς πασαν στιγμήν. Έ ν  τή οικία μορφοΰνται αί ίδε'αι καί 
τά ήθη, άτινα στ/]ρίζουσι τά  καθεστώτα, ή τήν ανα
τροπήν αύτών παρασκευάζουσιν. Είνε δ’ άληΟές, ότι 
έν τή πολιτεία, παν ό,τι δέν βασίζεται έπί τών α λη
θών οικογενειακών συμφερόντων πίπτει, ή κακούς έκ- 
φέρει καρπούς· έπειδή δέ τά πλεΐστα τών τοιούτων 
συμφερόντων ένεπιστεύΟησαν εις τάς γυναίκας, έπειδή 
αύταί καί έν τή ύλική διατάξει πολλήν έχουσιν ενέρ
γειαν, ήΟικώς ζωογονοΰσι καί μεταδίδουσι τά αισθή
ματα, τήν ζωήν δηλαδή τής ψυχής, καί τό άένναον τών 
πράξεων έλατήριον, διά ταΰτα τό στάδιον της ένες?-

γείας των, άν καί φαίνεται σκοτεινόν, είνε άπειρον. 
Έ κ  τής άδιαλείπτου δ’ άλληλϋπιδράσεως τοΰ δημο
σίου καί ιδιωτικοΰ βίου πλεΐστον καρποΰται ό πολ ιτ ι
σμός· διότι ένώ νέα έκάστοτε φώτα έκ τής έξωτερικής 
κινήσεως είσδύουσιν έν τοΐς σπλάγχνοις τής οίκογε- 
νείας, αύταί άνταποδίδουσι παραδείγματα τακτοποιή- 
σεως έντελεστέρας, καί ήττον ύποκειμένης είς δια- 
τάραξιν ύπό τών παντοίων έλαττωματων, ώστε η κα
λώ ς κινούμενη οικιακή διοίκηιις διά χιλίων όχετών 
διοχετεύει είς τήν κοινωνίαν καΟαρώτερα στοιχεία 
συντηρήσεως καί προαγωγής.

Ό σ ω  λοιπόν καλλίτερον έκπληρώση τόν προορι
σμόν της ή γυνή, τόσω μείζονα καί εύτυχεστέραν 
έξει έπιρροήν έν τή ιδιαζούση αύτή σφαίρα ένεργη- 
τικότητος. Ή  σ ύ ζ υ γ ο ς  λοιπόν γυνή, ώς σύζυγος, 
ώς μήτηρ, ώς οικοδέσποινα, έπί περισσοτέρων άτόμων 
επενεργούσα, λαμβάνεταί ώς τύπος έντελής τοΰ γ έ 
νους της είς τήν κοινήν γνώμην. "Η άνύπανδρος γυνή 
κατά τό φαινόμενον είνε μάλλον ελεύθερα· άλλ’ άλη- 
θώς ύπό πολλάς επόψεις εύρίσκεται έστενοχωρημένη. 
'Υποτεθείσΰω ότι τά  φώτα έπεξέτειναν τόν στενόν 
τής ένεργείας της κύκλον* πάντοτε, έν τούτοις, ή νέα 
κόρη, άνατρεφομένη ύπό μητρός έν ύποταγή ζώσης, 
φυσικώς συμμορφωΟήσεται μ ετ ’ αύτής· όφείλει ν’ ά- 
ποκτήση τό πνεΰμα τής εύπειΟείας, καί εύλαβείας, 
καί τήν διάθεσιν τοΰ νά κάμπτη τήν Οελησίν της ένοίι- 
πιον τής τοΰ άλλου· διότι άλλως Οά συρΟή ένώπιον 
τής έπαπειλούσης αύτήν κοινής γνώμης. Καί ούτω 
πρέπει! διότι γυνή αύΟάδης, καί μή αίδουμένη τήν 
γκοινήν νώμην, θέλει άποτύχει εξάπαντος· καί σκλη-



ρ όν είνε ν’ άκούσωσιν αί γυναίκες τούς άνορας ψυ- 
χρώς λέγοντας «Δέν έ'χουσι πλέον αύταί νρείαν 
ήμών . «

Αι γυναίκες λοιπόν πρέπει νά γινώσκωσι τούς νό
μους τών χρεών των, καϊ εύχερώς τούς μανθάνουσι, 
οιότί αρκούντως έπροικίσθησαν νοερώς ύπό της φύ- 
σεως, μολονότι ό εγωισμός εΐνε εν τών έλαττωμάτων 
των. ‘Η  θρησκεία είνε τό καλλίτερον μέσον της γνώ- 
σεως τών χρεών των. Θέλεις ή γυνή νά Ιχη  χαρακτή
ρα εύπειθή άνευ ποταπότητος, εύκαμψίαν άνευ έντε- 
λοϋς φιλαρεσκείας, κα! καλοκάγαθαν άνεξάντλητον ; 
Κάμε την Χριστίανήν· διότι, ώς είπομεν, ή γυνή έγεν- 
νήθη διά τόν χριστιανισμόν ! Τά φυσικά της δώρα ή- 
θε?νον λείπει, άν δέν έλάτρευε τόν Σωτήρα, κατά τό 
Εύαγγέλιον- επρεπε νά καταφεύγη πάντοτε εις τήν 
χρίσιν και τόν όρθόν λ ό γ ο ν  δηλαδή εις δρόμον βραδύν 
καϊ λίαν περιπεπλεγμένο'/. Διά της θρησκείας βλέπει 
τήν σύζυγον άφοσιωμένην, τήν μητέρα τρυφεράν, τήν ' 
χριστιανήν εύσπλαγχνον. Βλέπει τά ελαττώματα τοΰ 
χαρακτήρός της, τάς ελλείψεις τών φώτων της, καί τής 
σταθερότητος τών θελήσεών της· υποτάσσεται εις τόν 
άνδρα διά τοΰ λόγου, ούχΐ μόνον άπό αίσθημα άγάπής 
καί χρέους, άλλά και άπό συναίσθησιν τής υπεροχής 
αύτοΰ. Δυνατόν μέν ή καθαρότης τών αισθημάτων καί 
τά  φυσικά αύτής δώρα νά έξισώνται μέ τά τοΰ άνδρός, 
άλλ’ άναγνωρίζει κατόπιν ότι παιδεία συνήθως βασι- 
μωτερα, καί γνώσις τής άνθρωπίνου ζωής πρακτικω- 
τερα, δίόουσιν εϊς τό λογικόν τοΰ άνδρός στερεότητα, 
ήν αύτή δέν εχει, καί ή περί τούτου τοιαύτη πεποίθη- 
σις καθίσταται εύχάριστον στήριγμά τη ς .— Τό αΐϊθη-
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μα τής ιερότητος τοΰ συζυγίκοΰ οεσμοΰ τήν κάμνει 
νά θεωρή τό έλάχιστον μεταξύ τών συζύγων νέφος ώς 
ισχυρόν πρός τήν άμοιβαίαν εύτυχίαν καί καλλιτέρευ- 
σιν έμπόδιον.

Τό αύτό πνεΰμα όδηγεΐ τήν γυναίκα καί είς τήν οι
κιακήν διοίκησιν ή εύχη της εΐνε ώστε ή οικία νά κα- 
ταστή άπαύγασαα παντός ό,τι καθαρόν καί ύψηλόν έν 
τώ  άνθρωπίνω βίοι. Τήν τάξιν καί ώραιότητα θέλει 
πέριξ αύτής βασιλεύουσαν, ώς τήν βλέπει είς τό π α ν  
τό δέ πνεΰμα τής λεπτομερείας, ήνωμένον μέ τό υψος 
τών συλλογισμών, καί τάς ύλικάς φροντίδας έξευγενίζο- 
μένας διά τής σταθεράς άσκήσεως τών δυνάμεων τής 
άθανάτου ψυχής. Α,ί εύχαί αύτής όμως άτελώς έκ- 
πληροΰνται· συχνά άπαταται είς τούς συλλογισμούς  
της, καί τότε δοκιμάζεται ή γλυκύτης καί υπομονή 
της. Χωρίς νά παραιτήται ποτέ άπό τοΰ νά τείνη πρός 
τό βέλτιον, καί μή έλπίζουσα πολύ ούδέ είς έαυτήν 
ούδέ είς τούς άλλους, άποφεύγει μολοντοΰτο τό νά 
προσκρούη κατά τών άνικήτων δυσκολιών.

Αν παρατηρήσωμεν τήν γυναίκα κατά τάς διαφό
ρους παριστάσεις καί θέτεις εϊς άς εύρίσκεται, Οά ά- 
ναγνωρισωμεν εν αύτή τόν αύτόν χαρακτήρα. 'Υπό 
τό χράτος τών γονέων καί συγγενών της, βλέτομεν 
τήν κόρην ύποτασσαμένην καί άφοσιωμένην. ’liv ώρα 
γάμου γενομένη, άν έν τή καρδία της έγκλείη προαί- 
σΟησιν μελλούσης χαί νεας ευδαιμονίας, τή ε'ϊκε άδύ
νατον νά συλλάδη αύτήν άνευ στενής ένώσεως τών πό- 
Oojv κα: τών άρχών. ΐίίητέρα κατασταταν, Οά τήν ΐ- 
οωμεν συνετήν, σταθεράν, ύπ^μονητικήν, -πιστόν όρ- 
γανον τής θείας βουλήσεως καί κατάλληλον νά μετα-



οώση αύτ/jv είς τάς νεαράς ψυχάς. Ά ν  δ’ ύποβληθή 
εΐς τό δυστύχημα της χηρείας, κ ατ’ ούδέν μεταβάλ
λει τόν όποιον προέθετο σκοπόν· καλουμένη τότε εΐς 
τήν κηδεμονίαν καί διοι'κ/]σιν τών τέκνων της, θά 
προσπαΟήση ν’ απόκτηση τάς γνώσεις, ών στερήται. 
Κα: τέλος, άν ούοέποτε συζυγίας δεσμούς έ’λαβε, καί 
τοτε εχεε ενώπιον της εύρύ ένεργείας στάδιον, τό  στά
διον δηλαδή τοϋ νά πράττη τό καλόν, καί νά τελειο
ποίηση έν έαοτη όλας τάς δωρηθείσας αΰτη δυνάμεις 

ψυχής.

‘Οποΐαι λοιπόν ποιότητες απαιτούνται πρός μόρφω- 
έξαιρέτου γυναικός! Όποια  φυσικά δώρα κατά τό φαι- 
νομενον αντίθετα να συγχωνευθώσιν πρός ούρανίαν αρ
μονίαν ! Και που νά εΰρωμεν τοιοΰτον τέλειον ύπο- 
γραμμον ; Ούόείς τόπος γνωστός παρέχει τό άνα7\- 
λοιωτον και ιερόν τοϋ άδυνά^ου καί ακινήτου αύτοϋ 
όντος, ούδέν εύρισκεται όμοιάζον τήν ά ν Ο ρ ω π ί ν η ν  
σ ο φ ί α ν  π ρ ο σ ω π ο π ε π ο ι η μ έ ν η ν ,  καί τοιαύτην 
οποία παριστατο είς τό πνεΰμα τών Ε λ λ ή ν ω ν  ύπό 
τούς σοβαρούς χαρακτήρας τή ς  Αθήνας. Ά ς  μήν έλ- 
πιση κάνεις τά εύρη παρόμοιον τύπον είς τήν είδωλο- 
λατρειαν· καί έν τούτοις, έν τώ  μέσω τής έπιβληΟείσης 
είς τάς γυναίκας οουλειας, υψηλή τ ις  γνώμη περί τοϋ 
φύλου τουτου ένίοτε διήλθε τήν διάνοιαν τών αρχαίων! 
Πόση ώραιοαης ενυπάρχει εΐς τήν ιδέαν τών τόσον α
γνών έκεινων Έ σ τ ι ά δ ω ν ,  είς άς ήτον έμπιστευμένη 
ή διατήρησις τοϋ Ί  ε ρ ο ϋ π υ ρ ό ς !

■Ουδέποτε ένεπνέετο μάλλον ό Μίλτων, παρ’ όταν 
διέγραφε τήν Οαυμασίαν εικόνα τής Εΰας, αθώας είσέτι, 
και τοιαύτης, - οποία έπεφάνη τήν αυγήν τής δημιουρ

γίας. fM ενάρετος σύζυγος, περιγραφεισα ύπό τοϋ Σο- 
λομώντος, άνήκει όλως εΐς τήν άρχαίαν κοινωνίαν, καί 
«.ίς αυστηροτεραν Ημέραν όεικνυει τό πνεΰμα τοϋ πρώ 
του νόμου. Ά λ λ  ένταΰθα, καθώς παντοΰ, τό Θέ7.- 
γητρον ηνωμέναν μετά τής σεμνότητος εύρισκεται έν 
τώ Κύαγγελίω. Αυτόθι ή χριστιανή γυνή παρουσιάζε
ται ύπό χαρακτήρας πάντοτε δικαίους καί περιπαθείς. 
Τοιαύτη είναι ή μακαρία Παρθένος Μαρία, ήτ ις  κλη- 
Οεϊσα είς τόν ύψηλοτερον προορισμόν ενθυμείτο τάς 
ουρανίας υποσχέσεις καί τάς διετήρει έν τή καρδια αύ
τής. « Καί ή μήτηρ αύτοΰ οιετήρει πάντα τά ρήματα 
» αύτοΰ έν τή καρδία αύτής » Λουκάς. Κεφάλ. 10 
51 . Τοιαύτη είναι προσέτι ή άλλη έκείνη Μαρία, ή- 
τις  καΟημένη παρά τούς πόδας τοΰ Σωτήρος, ύποδε- 
χομενη τούς Θείους αύτοΰ λόγους, έξέλεξε τήν καλήν 
μεριοα, ήτις οέν ήθελε τή άφαιρεθή. κ Μαρία δέ τήν 
» αγαθήν μερίδα έξελέξατο, ήτις ούκ άφαιρεΟήσεται
* απ’ αύτής. » Αουκ. Ινεφ· 10 42 . —  Τοιαύτη τέλος 
ήπηρξεν ή γυνή, περί ής όμιλεΐ ο άγιος Πέτρος, καί 
ής « κόσμος έστω ό κρυπτός τής καρδίας άνθρωπος έν 
» τώ άφθαρτο) τοΰ πραέος καί ήσυχίου πνεύματος , δ
* έστ;ν ενώπιον τοϋθεοΰ  πολυτελές". » Πέτρου επιστο
λή Α.' Κεφ. Τ '. 4.

KVPJE 2 1Ά ΤΑΚΤΑ 

ΤΗ Σ ΒΙΒΛΙΟΘΠΚΜ ^ Τ Ο )- ΛΑΟΤ.

Εΐς δύο άλλεπάληλΐ άρθρα τοϋ άλλως χρησιμοτά- 

■®υ ιΙ'-λλην«ήν κοινωνίαν συγγράμματος σας,
ελάβατε ώς θέμα τήν έπ:/-ρισιν τής δ ιαγω γής τών δη-
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μοσίων ύπάλλήλων, επισωρεύοντας χατ αύτων αιτια- 
σεις, αϊτινες μας φαίνονται λίαν αύστηραί, χαί τό ού- 
σιωοέττερον, λίαν γενικευμέναι. (α)

Δέν προτιθέμεθχ ν’άναλάβωμεν τήν ύπεράσπισιν της 
υπαλληλίας, εις τάς τάξεις τής οποίας πολλά, δυστυ
χώ ς ,  υπήρξαν παραδείγματα άσυνειοησίας χαί καχοη- 
θείας, ούχ ήττον δμως at επικρίσεις πρέπει νά ώσι 
δίκαιαι, καί ν’ άναζητηται πρό πάντων ή πηγή τοϋ 
κακοϋ, δπως διά τής καταδιώςεως αυτής δυνηθώ- 
atv οί επιτετραμμένοι τήν θεραπείαν νά με’-αχειρισΟώ- 
σι τά κατάλληλα πρός θεραπείαν φάρμακα, (β)

(α) 2. ίσως δεν είπομεν ούδέ πολοστ'/ιμόριον τών δσα ή-

δύνατό τις νά είπνι περί τοΰτον. Τήν κατά*ρισιν όμως δεν τήν 

γενικεύομεν καθ’ όλων τών υπαλλήλων, έ̂  εναντίας σειομεθα 

τους ικανούς καί τίμιους τότον πλειότερον, δσον σπανιωτεροι ε ί

ναι. ‘ Η κατάκρισις τών κακών ωφελεί καί τοϋ; ίδιον; καλού; 

υπαλλήλους, διότι δίδεται αιτία νά τιμώνται πλειότερον οΰ · 

το'·. ‘Υπεδείξαμεν όμως εί; τήν κνβέρνησιν μεσα τινα Οετοντχ 

είς πειρασμόν zαι αύτοΰ; τον; τιμίοΟς και εναρ;τους, δ'-α να λϊι- 

φθώβι μέτρα, ώστε ν’ άφα'.ρεδώσι τοιοΰτοι πειρασμοί άπ αύτούς.

(β )  Σ. Σ.  ‘Ο λοτελώ ; δέν είσήλθομεν εί; προσω πικότητας. 

Κς εναντίας μά λισ τα  άποφεύγομεν ταύτας π ά ντοτε , διότι ο χ ι  

μόνον δέν έτιφίρουν διόρΟωσιν, ά λλ ' έξ έναντίας γεννώσι μ ΐσο; 

άνευ ώφελείας. ‘ Η μεις δέν τείνου.εν είς τό νά διορθώσωμεν τό  

δείνα ή δείνα πρόσωπον άπό τήν άποδιδομένην αυτώ κατα*  

χρήσιν, έ ;  εναντίας μάλιστα  ζητοΰμεν τήν διόρθωσιν τοΰ υ π α λ 
λήλου έν γ ίν ε 1·, τοσοΰτον μ ά λλον κ α θ’ δσον ή καλή ύπαλλ/,λ.ία  

συντελεί μεγάλω ς και είς τήν έ π ’ α γα θ ό  μόρφωσιν τοϋ λαοΰ. 

Κ αί άν δέν έφοβούμεθα τήν έκ τών υπαλλήλω ν έπερχομένη/ 

είς τόν λαόν διαφθοράν, π ο τέ  ίσως δεν ήΟέλαμεν κάμει λόγον  

περί αυτώ ν.

‘Η  λύμη τών καταχρήσεων είναι νόσημα δυστυχώς 
άναπόσπαστον άπό πασαν κοινωνίαν, καί ουτε τά  εκ
τεταμένα φώτα, ουτε ό άνώτατος πολιτισμός, ούτε ή 
επιτήρησις τών άνωτέρων ή ό ελεγχος  τών εύφρονούν- 
των, δύνανται νά έκριζώσωιι τό φθοροποιόν τοϋτο νό
σημα πρόρριζα· άπόδειξις ή άρχαία ‘Ελλάς , καθ’ ήν 
διάφοροί τών διασημοτέρων άνδρών έκατηγορήΟησαν 
έπι νοσφισμώ τών δημοσίων, αί δέ μάλλον εξευγενι
σμένοι καί πεφωτισμένοι έπικράτειαι τής Ευρώπης, ό- 
ποΐαι εΐνε ή Γαλλία καί ’Α γγλ ία ,  έδωκαν όμοιας φύ- 
σεως παραδείγματα, διότι υπουργοί κατ3δικάσ0ησαν 
δ'.ά καταχρήσεις, καί στρατηγοί διάσημοι έπεβαρύνθη- 
σαν διά τοιούτων κατηγοριών, (γ)

Τά συμπτώματα /νοιπόν τοϋ νοσήματος τούτου η 
τον επόμενον ν’ άναφανώσι καί είς τήν νέ^ν ‘Ελληνι
κήν επικράτειαν, άμα γεννηθεΐσαν, καί νά συμπαρα- 
κολουθήσω-tv αυτήν κατά τάς διαφόρους οάσεις τοϋ 
πολυκυμάντου αύτής βίου· ά λ λ ’ ό,τι επρεπε νά έΰχό- 
μεθα καί νά έπιδιώκωμεν ήτον, ώστε τό κακόν, πολε- 
μούμενον εγκαίρως διά προσφορών θεραπευτικών μέ-

( ϊ )  -■ -■ -υμφκνοΰυ.εν καθ’ ολοκληρίαν μέ τόν συντάκτην 

τής ό ια τρ ιβ τς , δτι ή κατάχρησις είναι νόσημα κοινόν είς τά  έ 

θνη· ά λλα  τό νόστιμα τοΰτο αποβαίνει πολύ  φΟοροποιότερον είς 

τά  άρτισύστατα κα! αδύνατα κράτη, ?, είς τά  άρχαΐα  καί ά π ο - * 

καταστ/,μένα . Α ί νόσοι, είς τά ς όποιας' άντέχουν οί άνδρες,· 

και είναι ίσως ανεπαίσθητοι αύτοΐς, π ολλάκ ις άποβαίνουσι θα

νατηφόροι είς τά  νή π ια .. ‘ II διαφθορά είναι πάθος τώ ν ;:αρ*<-
γ  , (

uctov κοινωνιών* ει; τν,ν νεαραν δν.ω; ττολιτείαν ρ.ας είναι 

κίνδυνος νά επιφέρω τόν θ ά να το ν  διά τοΰτο είναι μεγίστης π ρ ο 

σοχή; καί προφυλάξ-ως ά ξια .



σων, να μή ουνν ^ί( νά έπικρατήση εΐς τό απαλόν χαί 
ευπαθές είσέτι κοινωνικόν μας σώμα, μήπως ίσχυρό- 
τερον γενόμενον καταβάλη αύτό, καί παρασύρη είς 
τήν έξόντωσιν.

Δυστυχώς δμως άπ’αύτής τής άποκαταστάσεως τοΰ 
άρτισυστάτου έλληνικοΰ Κράτους ούδεμια έλήφθη πρό
νοια έπί τοΰ ουσιωδέστατου καί ζωτικωτάτου τούτου 
αντικειμένου. £Η  διεύΟυνσις τών πραγμάτων, έναποτε- 
Οεΐσα είς ξένους, ο'ύς ούτε γενικά ούτε μερικά συμφέ
ροντα προσήλοναν ε'ς τόν λαόν, δν έκλήθησαν νά άνα- 
πλάσωσι, καί δι’ εύφρονος διοικήσεως νά όδηγήσωσιν 
είς τόν πλουτισμόν, έοείχΟησαν δλως ανάξιοι τής ύψη- 
λής  εντολής, ήν ελαβον. Εξαιρούμενων όλιγίστων 
προσώπων παιδείας καί γνώσεων, (οιτινες είyov μέν τήν 
οιάΟεσιν νά κατασταθώσιν ώφέλιμοι είς τόν τόπον, ά λ 
λά δέν ήδύναντο νά πραγματοποιήσωσιν αύτήν άπο- 
χρώντως διά τήν άγνοιαν τών ηθών καί τοΰ χαρακτή- 
ρος τοΰ έθνους) οί λοιποί δέν άπέβλεπον είς άλλο εί- 
μή τινι τρόπω νά πλουτήσωσι περισσότερον καί ταχύ
τερον διά ν’ άπομακρυνΟώσιν άκολ^ούΟίος πρός άνετον 
απολαβήν τών ωφελημάτων των. Έ ίπερ ί τάςδιαρπαγάς 
τών δημοσίων θρασύτης τών ξένων τούτων ύπήρξε τό πρώ
τον δηλητήριον τό όποιον είσέδυσεν είς τά σπλάγχνα τοΰ 
έθνους, διότι έχρησίμευσεν είς διδασκαλίαν τοΰ κακοΰ είς 
τούς είσε'τι άπειρους καί άτολμους περί τά τοιαΰτα Έ λ λ η 
νας. ’Αντίτήςπεριμενομένης έκμέρουςτούτων διδασκα
λίας περί τήν διεξαγωγήν τών διαφόρων κλάδων τής 
δημοσίου υπηρεσίας, διά τοΰ παραδείγματος των έδί- 
δαξαν τούς περί αύτούς τόν εύσχημον τρόπον τοΰ 
κλέπτειν τά  δημόσια διά τής τηρήσεως τύπων τινών,

καΟιστώντων ουσεξέλεγκτον τήν κατάχρησιν. Οί φύσει 
ρέποντες είς τήν ίδιωφέλειαν ένόμισαν, ότι ή κατά- 
χρησις, έκτελουμένη άπό εξευγενισμένους άνδρχς, δέν 
είνε τόσον μεμπτή, όσον ένόμιζον πρότερον.

ΈπήλΟεν ή μεταβολή τής τρίτης Σεπτεμβρίου. Τίς 
έξ ήμών δέν περιέμενεν έξ αύτής τήν πραγματοποίη- 
σιν τών θερμότερων χαί έγκαρδιωτερών εύ^ών του περί 
εύημερίας τοΰ έθνους διά τής άποσκορακίσεως όλων 
τών ελαττωμάτων, τά όποια παρεισήξαν οί ξένοι είς 
τήν πατρίδα μ α ς ;  Ά λ λ ά  δυστυχώς, μετ’όλίγον αί ελ
πίδες αυται έψεύσθησρν σκληρώς, καί όλαι αί προσ- 
δο/,ίαι, αί .δικαιότερα: άρχαί, έφάνησαν ονειροπολή
ματα. Ή  μεταβολή αύτη άντί νά έπιχύση βάλσα- 
μον άσχολουμένη πρό πάντων είς τήν σύστασιν καί 
μόρφωσιν καλής υπαλληλίας, ύπήρξε δίστομος ρομ
φαία δι’ αύτήν μέχρι τοΰδε. Ά ν  καί αί κυριώτεραι 
θέσεις ήσαν κατειλημμέναι ύπό ξένων, ή λοιπή όμως υ
παλληλία, ή έξ εντοπίων συγκροτουμένη, έμενε πρό
τερον μονίμως είς τά ίδια· σπανίως έπαύετο ύπάλλη- 
λος, καί τοΰτο ένεκα άποχρώντων λόγων, οί ικανοί 
διεκρίνοντο, καί ό τυχών δέν εισήγετο είς δημασίαν τινά 
θέσιν, συνεπεία ’άπλής συστάσεως ίσχυροΰ τίνος, ούδέ 
κατελάμβανε θέσιν μή σχετικώς άνάλογον τής ικανό
τητάς του, οί δέ ύποδεέστεροι ήλπιζον εύλογως προα
γωγήν, συνεπεία αρχαιότητας καί ίκανότητος περί * 
τήν ύπηρεσίαν όθεν έκαστος αύτών εσέβετο καί έφο-· 
βεΐτο τόν προϊστάμενόν του, διότι ήξευρεν, ότι ά π ’ αύ
τόν έξήρτητο rt σύστκσις καί ή προαγωγή του ή ή τ ι 
μωρία αύτοΰ. Έ ν  ένί λόγω, ύπήρχεν εις ενέργειαν ή 
Ίεραρχική τάξις, ή άποχαταστηθεΐσα είς τά πολ ιτ ι



σμένα έθνη, χαί ήτ ις  θεωρείται εύλόγως ώς ή πρώτη 
βάσις παστός όργανισμένου Κράτους· αύτη ένισχυο- 
μένη καί μεταρρυθμιζόμενη έπί τό έλληνικώτερον 
ύπέσχετο, προϊόντως τοϋ Χρόνου, τήν μόρφωσιν ικα
νών καί ειδικών ανθρώπων εις έκαστον κλάδον τής 
δημοσίου υπηρεσίας. "Αν ύπάρχωσιν ήδη τινά πρό
σωπα έν τη ύπηρεσία, καί έκτός αύτής, δ'.ακρινόμενα 
έπί ίκανότητι, άνήκουσιν είς τήν πρό τής 3ης 7βρίου 
έποχήν. "Εκτοτε τί βλέπομεν καθεκάστην, Ά κ α τα -  
παύστους μεταρρυθμίσεις νόμων κα: οργανισμών καθ’ό- 
λους τούς κλάδους τής δημοσίου ύπηρεσίας, καί συ- 
νεπεία αύτών άναστάτωσιν άδιάκοπον προσώπων 
καί πραγμάτων. Ά νθρωποι,  μόλις περιβληθέντες με 
τόν μανδύαν τοΰ Δημοσίου υπαλλήλου, άνευ άνατρο
φής τίνος, μή σπουδάσαντες κάμμίαν επιστήμην, καί 
μή έκπαιδευθέντες άρκούντως ούδέ τήν έλληνικήν, 
μηδέ μελετήσαντες ξένας νομοθεσίας, ούδέ διά πολυ
χρονίου πείρας καί δοκιμασιών προσκτήσαντες γ ν ώ 
σεις πρακτικάς, τοσοΰτον άναγκαίας είς τόν δημόσιον 
άνθρωπον, άντικατέστησαν τούς κατατρίψΑ τας μέγα 
μέρος τοϋ βίου των είς τήν υπηρεσίαν. Οί τοιοΰτοι, έξ 
άμαθείας καί πλήρεις έγωϊσμοΰ, παρουσιάζονται αύτο- 
σχέδιοι συντάκται νόμων, θεωρητικώς καί πρακτικώς 
άθλιων, άνεπιδέκτων εφαρμογής, καθό άτελών καί 
άσυναρτήτων, ώς έπί τό πολύ, καί πολλάκις άντικει- 
μένων άλλήλοις, ή άνα7ναμβάνωσιν άνωτέρας διοί- 
κητικάς ή οίκονομικάς θέσεις. Ά ν  λοιπόν είς τάς 
άνωτέρας ύπηρεσίας συνέβησαν τοιαΰτα, δύναται τ ις  
νά συμπεράνη τί ήκολούθησε καί τί άκολουθεΐ είς τάς 
κατωτέρας. ΙΙόθεν προέρχεται τοΰτο; Ένεκα τής άσ-

βέστου δίψης τής ύπουργομανίας καί τής άναδείξεως 
δημιουργημάτων έκ μέρους τών μετά βραδείας περιό
δου καταβαλόντων άλλήλους αρχολιπάρων. Ούτοι 
παν άλλο σκεπτόμενοι, ή τό συμφέρον τοΰ Κράτους, 
ειχον τάς δημοσίας θέσεις ώς τόσα Τιμάρια τά όποΐα 
διένειμον, άμα είσεπήδον είς τά πράγματα, είς^τούς 
περί αύτούς, *πρός αμοιβήν τών ύπέρ αύτών, ή τών 
φίλων των κατά τάς σπουδαρχικάς τ·ών ένεργείας έκ- 
δουλεύσεων, καί ενίοτε καί 6ι’ άλλας μάλλον μεμπτάς 
αιτίας. Έ κ το τε  ούδείς τών Δημοσίων ύπαλλήλων ε·νε 
πλέον άσφαλής *ίς τήν θέσιν του, καθεκαστην ο~ 
βλέπων τόν πέλεκυν επικείμενον, οεν ουναται νά εχη 
ττν  προσοχήν του παρά μονον εις το, πώς νά π^ρα- 
τείνη ή ν’ άποτρέψη τήν πτώσιν, στερούσαν αύτόν 
τοΰ μόνου πόρου τοΰ ζην· ούτω β/.έπομεν, έκτο, ολι- 
γίστων έξαιρέσεων, τούς υπαλλήλους γινομένους τ α 
πεινά όργανα τών ισχυρών, και τών οργάνων αύ.ών, 
όπως άποκτήσωσι προστάτας, καί πολλούς μερί
μνων τας περί θεραπείας τών έπικειμένων οικονομικών 
άναγκώντων, καί προς οικονομία'* έφοοιων κατά .ήν 
έκ τής ύπηρεσίας άπομάκρυνσιν των, ή οιά να με ,α -  
χειρισΟώσι τά  έκ παρανόμου ώφελε'.ας κέροη πρός ά- 
νάκτησιν νέας θέσεως. Δεν ένθυμοΰμαι, πρό τή^, 3ης 
7 βρίου, παράδειγμα Ταμιακοϋ υπάλληλου κλεψαντος 
τά έν τώ  Ταμείω χρήματα’ εκτοτε όμως π/>ειους τών .  
δέκα Ταμιών έλήστευσαν τά ύπό-τήν έμπιστο συν 
των Ταμεία, καί άπώ7νεσε τό Δημόσιον μετρητά πολ
λάς εκ α το ν τά δ α ς  χιλιάδων δραχμών. Έ κ  τ<ον ληστών 
τούτων μόλις δύο, οι ήττον ένοχοι, ύφιστανται τήν ά- 
νήκουσαν εις τήν διαγωγήν των ποινήν, οί οέ λοιποί υ-



πεξίφι>γαν αύτήν, χαϊ τινές μάλιστα ανέκτησαν οημο- 
σιαν ύπηρεσίαν. Έ κ  τούτων πάντων τ ί  έξάγεται ·, Ό τ ι ,  
αν συμβαινωσι καταχρήσεις, άν δέν έχωμεν πιστούς 
κα: ικανούς υπαλλήλους, άν οί εχοντες τοιαΰτα πλεο
νεκτήματα θεωρ:ΰνται ώς σπάνια φαινόμενα, τίς 5 
πταίων; τό κακόν βεβαίως δέν προέρχεται άπό τούς 
υπαλλήλους.

Οί υπάλληλο' Κράτους τινός δέν αναφύονται ώς 
αυτοφυή φυτά. Διά νά σχηματίσωσιν αί Κυβερνήσεις 
τ^ς  ευνομούμενης Ευρώπης πιστούς καί ικανούς υπαλ
λήλους, φροντιζουσι πώς νά παρασκευάσωσιν αύτούς 
εγκαίρως, ώς πράττει ό καλός αγρονόμος, όστις έ- 
πιθυμών νά μορφώση κήπον εκλεκτών δένδρων ή άν- 
Οεων, σχηματίζει φυτόριον. Γ1ί καλή Κυβέρνησις 
προσλαμβάνει τον υπάλληλον άφοϋ ευρει είς αύτόν τά 
πρώ συστατικά στοιχεία, τόν οοκιμαζει δι’ άναλόγου 
χρονικοϋ διαστήματος εις μικράς θέσεις, καί όταν 
πεισθή πεοί της άξιας αύτοϋ, τόν τοποθετεί καταλλή
λω ς,  τόν έμψυχον:: περιοδικώς δι’ αμοιβών αναλο
γών, ειτε ηθικών ειτε υλικών, τόν προάγει,  όταν ίδη 
αύτόν προβιβασμοϋ αξιον, προσέχει νά. μή προσβάλη 
τήν φιλοτιμίαν του, ούτε τά δικαιώματά του, και πε
ριποιείται, όσον αόν τε, τάς άνακαλυφΟείσας αύτοϋ 
προδιαθέσεις, διά νά παράξη όσον οιόν τε πλειοτέρας 
ώφελείας έκ της υπηρεσίας του. Τοιουτοτρόπως δια
κρίνει τους έξοχου ευφυΐας καί διαπρέποντας, καί φέρει 
αύτούς πλησιεστερα τοϋ κέντρου της Κυβερνήσεως 
διά νά τή ήνε χρησιμώτεροι. Παρ’ ήμΐν συμβαίνει ό~ 
λον τουναντίον ελλείπει πρό πάντων ή μονιμότης, 
ώς έκ τής όπο:ας κάνεις δέν εΐνε βέβαιος ότι θέλει

μένει είς τήν Οέσιν του, περί δε'προβιβασμοϋ λόγω ι 
κανότητας καί πολυχρονίου υπηρεσίας, ούδέ καν δύ- 
νατα: νά τολμήση νά σχηματίση έλπίδα βάσιμον. ’Α 
πεναντίας ό ικανός, ό τίμιος κα: ευσυνείδητος, καί^άν 
διασωθη, μένη παρηγκωνισμένος, διότι μή ών εύκαμ
πτος εΐς τάς παρανόμους θελήσεις τών ισχυρών, δέν 
προστατεύεται τη εύνοικη συστάσει αύτών παρά τ ί |  
Κυβερνήσει καί σχεδόν λησμανεϊται. "Αν δέ συμβη 
προβιβασμός, έξετάζων τ ις  θέλει μάθει ότι είνε άπόρ- 
ροια, οί/'. ίκανότητος, τιμιότητας, καί άρχαιότητος, 
άλλά ισχυρών συστάσεων, καί άντί ώφελείας επιφέρει 
ώς έπί τά πολύ βλάβην καί σύγχυσιν εις τήν ύπηρε
σίαν. 'Υπάρχει καί ελλειψις σπουδαιοτάτη, μή Οερα- 
πευΟεΐσα είσέτι διά Νόμου. 1ί ελλειψις αύτη εΐνε ή 
μή διά νόμου έξασφάλισις πόρου τοΰ ζην τών ένεκα 
ηλικίας ή βαρέων νοσημάτων καΟισταμένων ανικάνων 
δημοσίων υπαλλήλων, οιτινες ένεκα της πολυχρονίου 
ύπηρεσίας δικαιούνται ν’ άπαιτήσωσι περίΟαλψιν διά 
συνταξιοδοτήσεως.

Είς τήν Γαλλίαν έπηλΟον τόσαι μεταβολαί, καί ό
μως κάμμία τών κατά καιρούς Κυβερνήσεων δέν πα- 
ρήλλαξε τό άνωτέρω, σωτήριον διά παν xc-λώς διοι- 
κούμενον Κράτος, σύστημα τής έ/.λογής, τής μονι- 
μότητος καί τής δίακρίσεο>ς τών καλών ύπαλλήλων, 
καί διά τοΰτο βλέπομεν, ότι μ ’ όλας τάς μεταβολάς 
ταύτας, ή Κυβέρνησις αύτη υπηρετείται άπό ίκανότη- .  
τας. Ά ν  λοιπόν καί έν τή Έ λλάδι δέν παύση πλέον 
τό σύστημα της προσωπικότητας, καί δέν έξασφαλισΟη 
εΐς τό μέλλον ή τύχη τών ύπαλλήλων, άς μή περι- 
μένωμεν κάνέν καλόν, αί δέ καταχρήσεις δέν θέλουν



παυσει γινόμενα!, καταχρήσεις αϊτινες όχι μονον όια- 
τηροϋσι τό "Εθνος εις καχεκτικήν κατάστασιν, ά λ λ ’ ά- 
πειλοϋσι κα! μαρασμόν πρόωρον, ένώ ένυπαρχουσίν εις 
τό Έ θνος όλα τά στοιχεία τής υγείας και της ευε
ξίας. Α.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΣ.

Ένεργητικότης λέγεται ισχυρά ώθησις είς τό ένερ- 
γεϊν, κατά τό μάλλον καί ήττον επίμονος, πηγάζουσά 
άπό εσωτερικόν τι αίσθημα ζωηρότητος καί κινήσεως.

‘Η  ένεργητικότης είναι φυσική ή ηθική, σωματική 
ή ψυχική. Φυσική ένεργητικότης είναι όταν Φύω άτο
μά, lyovTa τήν αυτήν ήλικίαν, τό αύτό γένος, τήν 
αυτήν κρασιν, καί ύχοβληθέντα εις τόν αύτόν τρόπον 
τοΰ ζήν, είς τάς αύτάς γυμνάσεις, καϊ είς τό αύτό 
είδος τής ανατροφής, οέν άποκτώσι τήν αύτήν δρα
στηριότητα καί τόλμην, μολονότι άμφότερα μαίνον
ται y αίροντα όμοίαν υγείαν καί εχοντα όμοιαν κατα
σκευήν καί όμοίαν δύναμιν.

Φαίνεται ότι ή ένεργητικότης μεταδίδεται είς τά 
τέκνα άπό τούς γονείς. Ό τ α ν  ούτοι είναι εις τήν άκ- 
μήν τής ηλικίας, καί είς τό πΰρ τών πρώτων έρώτων, 
θέλουν μεταδώσει εις τά τέκνα των πολύ πλζιοτέραν 
ένεογητικότητα, π^ρ1 όσην άποκτώσι τά γεννωμενα ά
πό γονείςίκνενευρισμένους άπό τά γηρατεΐα ή άπό άλ
λας αιτίας. Ά πόδειξις  τούτου είναι τά τέκνα τών 
Λακεδαιμονίων, και τά έκ κλεψιγαμίας γεννώμενα, τά 
μέν, διότι οί γάμοι έγίνοντ® πάντοτε είς τήν άκ- 
μήν τής ηλικίας, τά δέ, διότι συλλαμβάνονται είς τήν 
ορμητικήν φλ^όγα τοΰ κρυφίου έρωτος.

Κατά συνέπειαν καί ή άνθρωπίνη φυλή δύναται νά 
βελτιωθη, ώς βλέπομεν ότ: βελτιοΰνται καί διαφόρων 
ζώων γένη, ώς τών ίππων κτλ. Ά λ λ ά ,  καί άν έκ φύ- 
σεως ήθελον δοθή είς τό άτοαον τά σπέρματα τής έ- 
νεργητικότητος , ταΰτα ένδέχεται νά έξασθενήσωσιν, 
ή νά έξουδενωθώσιν, ώστε νά καταντήση είς πλήρη 
χαύνωσιν, έάν δέν δοθή άνάλογος ανατροφή πρός άνά- 
πτυξιν τών σπερμάτων τούτων, καί ένίσχυσιν καί πρό
οδον αύτών. ‘Ο Αυκοϋργος άπέδειξε τοΰτο διά τής δια
φόρου άνατροφής τών δύω κυνών κατά πρώτον, καί ΰ- 
σ ίεοον διά της άνατροφής ολοκλήρου τοΰ έθνους τών 
Σπαρτιατών, οιτινες, καθ' όσον μέν άνετρέφοντο διά 
τών νόμων τοΰ Λυκούργου, ήσαν οι άνδρειότεροι καί 
τολμηρότεροι όλων τών ‘Ελλήνων, όταν δέ άπεμα· 
κρύνθησαν άπό αύτούς, ήνέχθησαν τούς σκληρότερους 
τυράννους, καί έγένοντο πολλάκις λεΐα καί άνδράποδα 
τών Αίτωλών καί άλλων έθνών.

ψυχική όμως ένεργητικότης φαίνεται ότι έχει 
τήν άρχήν της μάλλον είς τήν ύπεροχήν τοϋ νευρικοϋ 
συστήματος καί τήν αισθητικότητα. ‘Υπάρχουν άνθρω
ποι όντες μέν λιγνοί καί άσθενοΰς κράσεως, ά λ λ ’ έ- 
χοντες άκαταδάμαστον δραστηριότητα, οντες διαπύ- 
ρου χαραστήρος, έπιμένοντες ένΟέρμως είς τάς έπι- 
χειρήσεις των, καί, άκλόνητοι είς τάς θελήσεις των, 
εΐναι πρόθυμοι νά άναδεχθώσι μετ’ έπι μονής παντός 
είδους κινδύνους. Τοιοΰτοι, πρό πάντων, είναι οί χ ο 
λερικής κράσεως, οιτινες εχουσι σφυγμόν ταχύν καί 
θερμότητα καυστικήν ώζ τών πυρεσσόντων, άνησυχίαν, 
Ηναι ευερέθιστοι είς οργήν, οξύθυμοι καί έχουσιν ύπνον 
διακεκομμένον, έκ τών όπο’.ων προκύπτει ότι ουτοι έ- ,



χουσιν έλατήριον άκαταδάμαστον, καί μέγιβτον νευρι
κόν ερεθισμόν.

Έ κ τό ς  της ενεργητικότατος, ήτις  έκ φύσεως γεν- 
νάται είς τά άτομα, ύπάρχουν τινά μέσα δυνάμενα νά 
αύξήσωσιν, ή νά έλαττώσωσ;ν αυτήν  καί πρώτον μέν 
είναι τό κλίμα, ι ό  όποιον άναλόγως τής φύσεως αυ
τού δύναται νά έπι φέρη είς τοΰς άνΟρώπους πλειοτέ- 
ραυ ή όλιγωτέραν ενεργητικότητα. Έ ν  γένει, οί κατοι- 
κοΰντες τήν Ευρώπην είναι τολμηρότεροι, έργατικώ- 
τεροι καί δραστηριώτεροι τών ’Ασιανών. Οί χατοι- 
κοϋντες είς τά βουνά, είς τόπους κρημνώδεις, προσβαλ- 
λομένους άπό τοΰς άνεμους, είναι ένεργητικώτεροι τών 
είς τάς πεδιάδας, τάς κοιλάδας, καί είς μέρη όπου ό 
άήρ είναι υγρός, θερμός καί χαυνωτικός. Οί ’Αθηναίοι, 
έθεωροϋντο ζωηρότεροι καί άγχινούστεροι άπό τούς 
Βοιωτούς. Και τώ  όντι, καθ’ όλην τήν γήϊνον σφαίραν 
ήμποροΰμεν νά κάμωμεν τήν παρατήρησιν, οτι οί ορει
νοί .φέρονται μέ πολλήν ενεργητικότητα κατά τής τυ 
ραννίας, όχι τόσον διότι έχουν πεποίθησιν είς τήν ο
χυρότητα τών τόπων, άλλά διότι ενυπάρχει είς αύτούς 
τόλμη αγέρωχος καί ακαταδάμαστος· έξ έναντίας 
οί κατοικοϋντες είς τάς πεδιάδας υποκύπτουν τόν αύ- 
χένα εύκόλως είς τούς παρουσιαζομένους κατακτητάς.

Αί νήσοι προσέτι φαίνεται ότι άναπτύσουν τήν ένεο- 
γητικότητα είς τούς ανθρώπους. Οί κάτοικοι τών με
ρών τούτων, περιπλέοντες πάντοτε Οαλάσσας, καταφεύ- 
γοντες είς τούς παρά τών τρικυμιών προσβαλλομένους 
βράχους, καί άντιπαλαιοντες πάντοτε μέ μεγάλους κιν
δύνους, άποκτοΰν τόλμην καί ενεργητικότητα πλειο- 
τέραν παρά τοΰς κατοίκους τών παρακειμένων είς τάς

νήσους ηπείρων, καί φαίνονται κατεχόμενοί άπό ιδέας 
περί τής αξίας καί δυνάμεως εαυτών άνωτέρας τής 
πραγματικότητος.

Προσέτι είναι όμολογούμενον, ότι τό είδος τής τρο
φής έχει μεγίστην επιρροήν είς τήν ένεργητικότητα. 
Όσοι τρέφονται μέ κρέατα, μέ τροφάς δυναμοποιάς, 
έρεθιστικάς, άρτυμένας μέ αρώματα, έχουν πλειοτέραν 
φυσικήν ίσ·/ύν καί ένεργητικότητα, παρά οί τρεφόμε
νοι μέ ρίζας, μέ καρπούς καί μέ γλυκέα ή μωράν γεϋ- 
σιν έ^οντα λαχανικά.

Ά λ λ ά  τό είδος τής κυβερνήσεως καί ό αρμόδιος 
τρόπος τής άνατροφής, συνδυαζόμενα καί μέ τήν θρη
σκείαν, συντελοϋν μεγάλως είς τό νά αύξήσωσιν, ή 
νά έλαττώσωσι τήν ένεργητικότητα τών εθνών, έπί 
τών όποιων ένεργοϋνται αυται. Διά νά γνωρίσωμεν πό
σον τό ειοος τής κυβερνήσεως δύναται νά αύξήση, ή 
νά έλαττώση τήν ένεργητικότητα ενός έθνους, άς παρα- 
τηρήσωμεν τό ‘Ρωμαϊκόν. Οί άρ^αιοι έ κείνοι 'Ρ ω 
μαίοι, οιτινες διά τής ισχύος αύτών κατέστησαν 
κύριοι τοϋ παλαιοϋ κόσμου, αγέρωχοι έπί τοϋ βήμα
τος, καί έπί τής ύπατικής έδρας, ώς καί όταν ειχον τό 
ξίφος είς χεΐρας, παρήκμασαν, καί έξέπεσαν τής αξίας 
των, άμα άπώλεσαν τήν αρετήν καί τήν ελευθερίαν.
Οί Έ λλ η νες ,  τό πρώτιστον έθνος τοϋ κόσμου διά τήν 
άγ^ίνο:άν του, τάς τέ^νας του, τήν άνδρίαν του, ό
ποιοι άπέβησαν μετά τήν εΐς τούς ‘Ρωμαίους ύποδού- * 
λωσιν αύτών ! Ό τα ν  τά έθνη διασώζουν τήν έλευθε- 
ρίαν των, τήν μητέρά πάσης ενεργητικότητας, εί
ναι πλήοη τόλμης καί ενθουσιασμού· κυριευθέντα 
δέ άπό τήν πολυτέλειαν καί τήν χαυνότητα , ύπο-



οουλόνονται, λησμονούν τούς θριάμβους των, χαί εκ
πίπτουν εις εν είδος άξιοκατακρίτου άπαθίας καί χαυ- 
νώσεως, ώστε ή Σπάρτη  καθίσταται, ώς άλλη Σύβα- 
ρις. Έ θνη τινά κατέστησαν διά παντός υπόδουλα* διότι 
νόμοι, ήθη καί έθιμα αρμόδια πρός τόν σκοπόν τοΰτον 
τους έδεσαν διά παντός τάς χεΐρας.

"Όστις θέλει νά φθάση εις τόν άνιότατον βαθμόν της 
ένεργητικότητος, της όποιας ή ιδιοσυγκρασία του είναι 
επιδεκτική, πρέπει νά γνωριζη τά έξης.

1. "Οτι ή ενεργητικότης άναπτύσεται κυριωτέρως 
εϊς τούς άνορας, εις τήν ώριμον ηλικίαν, καί εις τάς 
χολερικάς κράσεις.

2. "Οτι ή ένεργητικότης υπάρχει κατ’ εξοχήν εις 
τους κατοικοΰντας εις τόπον εχοντα άέρα στεγνόν, 
καθαρόν, ζωηρόν, καί τερπνόν ώς τών βουνών, καί 
μάλλον ψυχρόν παρά θερμόν.

3. 'Οτι ή ένεργητικότης πρέπει νά διατηρήται δι’ά- 
ναλόγων γυμνάσεων, ώς τό κυνήγιον, και άλλας πρά
ξεις τόσον φυσικής ώς καϊ ηθικής Ισχύος, καί διά ζωής 
άνεξαρτήτου, καθ’ ήν ή ψυχή νά έμπνέεται μέ ύψηλά 
καϊ γενναία αισθήματα.

4. Ό τ ι  πρέπει νά τρέφεται τ ις  χυριωτέρως μέ 
τρο-ράς κρεατώδεις, ν’ άπέχη άπό πολλά ποτά, νά μήν 
ύπόκεΐται είς μέθην χαί ν’ άπομακρύνη τάς ήδονάς, 
αΐτινες έκχαυνοΰσι τόν χαρακτήρα.

ό. Ό τ ι ή έρημία, ή μοναξιά, ή καί ή όλίγη μέ 
τούς άνθρώπους συγκοινωνία, αυξάνουν τήν ενεργητι
κότητα, καθώς ή όρασις δυ'Λχμοΰται εϊς τό σκότος, 
και οιορα καί έντός αύτοΰ τά αντικείμενα. Τά αισθή
ματα εϊς τοιαύτην κατάστασιν μή σπαταλευόμενα

μεταξύ πολλών άν ̂ κειμένων γίνονται βιαιότερα.
G. Ά λ λ ά  τό σημαντικώτερον μέσον πρός διατή- 

ρησιν τής ένεργητικότητος είναι ή αποχή τών ήδονών. 
ΙΙόσον ή κατάχρησις αΰτη, λέγει άξιόλογός τ ις  πα- 
παρατηρητής, ό Ά ρετα ΐος, έκχαυνόνει τά σώματα, 
καί έξασθενίζ ι καί τούς ίσχυροτέρους νόας, ήμποροΰ- 
ρ,εν νά τό τεαρατΥ]ρ7]3ω[/.εν εις του* εύνουχους, οιτίνες 
xccToĉ ToctvovTott ^uvsttxtoost^ xctt ανανόροί, ένω ot ε- 
χοντες έν έαυτοΐς τό σπέρμα τοΰτο τής ζωής είναι 
άνδρεΐοι, ζωηροί, ένεργητικοί, τολμηροί και γ*νναΐοι. 
Διά της άπο·/ής τών ήδονών άτομα άσθενοΰς κράσεως 
κατορθόνονν νά ύπερνικοΰν άνδρας ρωμαλαίους, όταν 
ούτοι έκνευρίζω/ται διά τής καταχρήσεως τών ή 

δονών .
Έ  ένεργητικότης, ούτω διατηρουμένη, είναι τό ε

λατή ι,ιον, διά τοΰ όποιου ο νους άνυψοΰται, ή ποιησις 
στολίζεται μέ εύγενή αισθήματα καί ποικιλεται με 
λαμπράς καί ζωηράς εικόνας, αί δέ ώραΐαι τέχναι 
λαμπρύνονται, ένώ ή κατάχρησις τών ήδονών ψυχραί
νει τήν φαντασίαν, καί καταστρέφει τόν ενθουσιασμόν.

Πόσα 7,αμπρά παραδείγματα τής ένεργητικότητος 
ταύτης μ Ίς  παρέχει ή ιστορία τών άρχαίων χρόνων, 
προπάντω ν τής 'Ρώμης, καί τής Σπάρτης! Πόσον 
ή άγάπη τής πατρίδος καί έλευθερίας άνύψονε τους 
άνδρας τούτους ύπεράνω τής ανθρώπινης φύσεως! Π ό 
σον τά άνδρικά ταΰτα αισθήματα ηύξανον τήν μεγα- .

λοι>ροσύνην αύτών !
Ά νευ  τοιαύτης ένεργητικότητος δέν είναι δυνατόν 

νά άνυψωθή τις είς τόν βαθμόν έκεΐνον όστις κατα- 
σταίνει* τούς έξοχους νόας, καί νά μεθέξη των σπιν-



Οήρων εκείνων τής ζωής, οιτινες άπχθανχτίζουσι τοΰς 
ανθρώπους.

Ή  ένεργητικότης λοιπόν εΐναι ή ιερά πηγή τοϋ έν* 
Οουσιασμοϋ ή εστία της άνδρίας καί της οόξης, αιτινες 
λαμπρύνουσι τοΰς ένδοξοτέρους αιώνας, χαί τά γεν- 
ναιο'τερα τοϋ κόσμου έθνη.

Έ κ  τοϋ εναντίου δέ ή φυσική ή ηθική έξαχρείωσις,
f ' < r Λ Λ « /J ί «η χαμερπεια και η οιαφυορα σουνουσι παντος ειοους 
αγχίνοιαν, και οΰτω βυθίζονται εΐς τό όνειδος καί τά 
έθνη χαθώς καί τά άτομα.

Ματαίως εν έθνος άγανακτεΐ έν τώ  κρύπτω τής 
καρδιας του διά τόν έπικείμένον είς αύτό ζυγόν τής 
δουλείας. Ώ ς  ή ελευθερία χαί ή άρετή ήσαν ή αιτία 
τής ζωής αύτοϋ, οϋτως ή δουλεία καί ή διαφθορά γ ί 
νονται <5 τάφος του.

ι

π ι:ρι τ ε χ ν ι -ιτ ω ν  λ ιβ α δ ιω ν .

Τό κεφάλαιον τής κτηνοτροφίας έθεωρήθη ώς τό 
ούσιωοέστατον, ύστερον άπό τό τών δημητριακών καρ
πών, καϊ δικαίως, διότι τό προϊόν τής κτηνοτροφίας, τό 
κρέας, είναι τό μόνον μέσον όπερ δύναται νά άναπλη- 
ρώση τήν ελλειψιν τοϋ άρτου, ή νά μετριάση τουλά
χιστον τήν χρήσιν αύτοϋ.

Ml κτηνοτροφία είναι άχώριστος άπό τήν γεωργίαν, 
διότι χορηγεί τά κυριώτερα μέσα τής καλλιέργειας, 
τόν ίππον καί τόν βουν, οιτινες σύρουν τό άροτρών καί 
μεταφέρουν τούς καρπούς, καί ‘διότι ή εύοορία τών ά- 
γρώ* οφείλεται κατά μέγα μέρος είς τήν κόπρον, 
προϊόν κυριωτέρως τών κτηνών. .

Έ άν άφεθώμεν μόνον είς τά κατά φύ jiV φυόμενον χόρ
των έπί τής γη ς ,  όχι μόνον μέγας άριθμός κτηνών δέν ού-
VGC ν ά  OCAACC TO  X T '/jV O £  O iV  O’JVCCTGCi VCC c rJp£G X 7*  OC-

φθονον τροφήν κατά πάντα τόπον,κατά πασαν ώραν τοϋ έ
τους,καί χατά πασαν ώραν τοϋ ημερονυκτίου. Τάς δυσκο
λίας ταύτας παρατηρήσαντες μεταζυ τών προοοευσάντων 
είς τάς γεωργικάς καί οίκονομικάς θεωρίας έθνο">ν, καί 
σκεπτόμενοι οτι όσον πλειότερον αυξάνει ό άριθμός τών 
κτηνών, τόσον πληθύνονται καί τά προϊόντα τής γεω ρ
γίας, όσον δέ ταϋτα πλειοτέραν αφθονίαν τροφής χο- 
ρηγοϋσιν είς τόν άνθρωπον, τόσον πλειότερον συντρέ
χουν είς τήν ησυχίαν καί εύημερίαν τής κοινωνίας, έ- 
στοχάσθησαν πώς νά κατορθώσωσιν, ώστε είς ό λ ιγώ 
τερον τόπον νά διατηρώσι πλειότερα κτήνη, καί ώς 
μόνον μέσον εύρέθη ή σύστασις τών τεχνητών λειβα
διών, διά τών όποιων ήδύναντο νά προμηθεύωνται με- 
γ ίστας ποσότητας χόρτου άναλόγως τής έχτάσεως 
τών γαιών. Ά λ λ 1 επειδή ούτε εν είδος μόρτου ήτον 
αρμόδιον πρός τροφήν παντός είδους κτηνών, ούτε έ 
κάστη γή  ήδύνατο νά ήναι κατάλληλος πρός παντός 
είδους χόρτου παραγωγήν, ούτε πασα ώρα τοΰ έ 
τους ήδύνατο νά ήναι άομοδία πρός παραγωγήν παν
τός είδους χόρτου, διά νά Οεραπεύσωσιν όλα ταΰτα, 
χαι νά καταστησωσιν ώφελιμωτέραν τήν σύστασιν τών · 
τεχνητών λειβαδιών, εύρον διάφορα είδη χόρτων, τών 
όποιων ή χρήσις ύπέσχετο πλειοτέραν ώφέλειαν.

Είς τήν Ε λ λ ά δα ,  δυστυχώς, ή σύστασις τών τ ε 
χνητών λιβαδίων είναι όλοτελώς άγνωστος, έκτός 
μόνον τοΰ έ/. μηδικής πόας (τριφυλλίου), τοΰ όποιου 
ή χοήσις είσήχθ/] είς όλιγώτατα μέρη. Ά λ λ ά  καί
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άν παντα/οΰ ήθελεν είσαχθή ή χρήσις αύτοϋ, ό σχΟ·* 
πός της συστάσεως τών τεχνητών λιβαιιων, ήτοι ή 
αύξησις τοϋ άριθμοϋ παντός είδους κτηνών, δεν δύνα- 
ται νά πραγματοποιηθή μόνον οι’ αύτοϋ. Γ1ό τριφύλ- 
λιον είναι μέν άφθονον προϊόν, ά λλ ’ απαιτεί άπαραι- 
τήτως νά ποτίζεται καί νά κοπρίζεται καλώς, εργα
σία, ήτ ις  δέν είναι εύκολος εϊς πάσαν Οέσιν καί εϊς 
πάντα άνθρωπον, απαιτεί νά σπέρνεται είς γην έχου- 
σαν βάθος, διά νά εΐσδύωσιν έν αύτήαί μακραί καί δια
περαστικοί ρίζαι του. Ό τ α ν  δέ ταϋτα λείψουν, τά 
τριφύλλιον δέν δύναται νά τελεσφόρηση, ή τούλάχι
στον νά προάξη άνάλογον ώφέλειαν. Διά τοϋτο κα- 
τέφυγαν είς τήν καλλιέργειαν καί άλλων ειδών χόρ
των. Κατά τήν ποιότητα λοιπόν τών γαιών μεταχει- 
ρίσθησαν καϊ χόρτα είς τήν σποράν τών τεχνητών 
λιβαδίων, δυνάμενα νά τελεσφορήσωσι και νά προά- 
ξωσιν άναλόγους ώφελείας.

Δέν ήρκεσεν δμως ούδέ τοΰτο μόνον. Τά τεχνητά 
λιβάδια προάγουν χόρτον άφθονον μόνον τό θέρος. 
Μ ετά τό φΟινόπωρον, ή ώφέλειά των είναι ολίγη και 
άσήμαντος· κατέφυγον λοιπόν είς φυτά βλαστανοντα 
κατά τόν χειμώνα, καί εϊς ρίζας, δι’ ών νά χορηγώσ: 
χλωράν τροφήν είς τά κτήνη, διότι ή ξηρά τροφή, 
έκτος τών δυσκολιών τής έναποΟηκεύσεως κτλ . δέν 
είναι καί άρκετα υγιεινή, διδόμενη διαρκώς είς τά 
κτήνη, ή δέν συντελεί εϊς τήν πάχυνσιν, έάν δέν ήναι 
ποικίλη. Διά ταΰτα, ό κατάλογος τών πρός τροφήν 
τών κτηνών άναγκαίων χόρτων έπλουτισθη με άλλα 
διάφορα είδη φυτών χρησίμων κατά τύ μάλλον κα’. 
ήττον πρός τόν σκοπόν τοΰτον.

Τεχνητά λιβάδια ώνομάσθησαν διότι σπείρονται, καί 
πρός διαφοράν τών δσα φυσικώς ύπάρχουσι τοιαΰτα.

Διά τής σποράς οχι μόνον έπιτυγχάνομεν ό ,τ ι ή 
φύσις μας χορηγεί διά τών φυσικών λιβαδίων, άλλά 
κατορθόνομεν νά άναπληρώσωμεν καί πολλάς ελλεί
ψεις τής φύσεως, προερχομένας ώς έκ τής διαφοράς 
τών γαιών, ώς έκ τοΰ είδους τών χόρτων, ώς έκ τής 
χρησεως τοΰ ΰδατος κτλ . ώστε ή έκ τών τεχνητών 
λιβαδίων ώφέλεια δύναται ν’ άποβή πολύ σημαντικό
τερα τής τών φυσικών· διότι 6 άνθρωπος, έξετάσας 
τήν φύσιν έκάστου φυτού άρμοδίου πρός παραγωγήν 
χόρτου, εύρίσκει καί εϊς ποιον «δος γη ς άρέσκεται τοϋ
το πλειότερον , ώστε δύναται όχι μόνον πλειότερον 
προϊόν ν’ άπολαμβάνη, άλλά καί όπου φυσικώς δέν υ- 
πήρχον λιβάδια, δι’όποιανδήποτε αιτίαν, δύναται ό άν
θρωπος διά τής τέχνης νά κατορθώση τοϋτο μεταχει- 
ριζομενος όποιον ειίος χορτοφόρου φυτοΰ άρέσκεται 
πλειοτερον είς τό είδος τής γή ς , δπερ έχει είς τήν έ- 
ξουσίαν του.

Ό λ α  τά πρός χόρτον χρήσιμα φυτά, δσα ύπάρχου- 
σιν εϊς τά φυσικά λιβάδια, χρησιμεύουσι καί είς σπο
ράν τών τεχνητώ ν λιβαδίων, μέ μόνην τήν παρατή- 
ρησιν δτι έκαστον αύτών άρέσκεται κατ’ έξαίρεσιν εις 
εν είδος μάλλον γή ς , ή είς έτερον, και ένταΰθα συν
τρέχει ή τέχνη διά νά προαχθή άπΟ δοθεϊσάν τινα έκ- 
τασιν γής δσον ενεστι πλειότερα ποσότης χόρτου.

Κυριώτερα δμως είδη χορτοφόρων φυτών έξ ών συ- 
νίστανται τά τεχνητά λειβάδια, είναι ή μηδική πόα. 
κοινώς ήμερον τριφύλλιον (Inzerne) ή όνοβρυ/ίς, σα
νόν (sain foin) και το άγριον τριφύλλιον ^trefle).
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“Όσα είπομεν περί τής κ α λ λ ιε ρ γ ε ίς  τοΰ ήμερου 
τριφυλλίου (Βιβ. τοΰ Λαοΰ φυλ.Β  . σελ. lG -ί.) εφαρ
μόζονται καί είς τήν καλλιέργειαν καί τών δύω ά λ 
λων χορτοφόρων φυτών, με τήν οιαφοραν μονον οτι ή 
μέν όνοβρυχίς αντέχει πολύ χαί είς τό ψύχος καί είς 
τήν ξηρασίαν, καί επιτυγχάνει είς γαίας, αιτινες οΰτε 
διά τό ήμερον οΰτε διά τό άγριον τριφύλλιον είναι αρ
κούντως κατάλληλοι. Τό δέ άγριον τρ ιφ ύ λ λ ιο ν  τελε- 

\ σφορεΐ είς αργιλώδεις χαι άμμώοεις γαίας, έστω καί 
νά μήν εχωσιν αυται αρκετόν βάθος, άρχει μόνον νά 
εχωσιν όλίγην δροσερότητα ή υγρασίαν.

Έ κ τό ς  τών τεχνητών λιβαδίων, άτινα δύνανται νά 
διατηρηΟώσι καί μέχριΒεκαπέντε έτών, τά όποΐα ομως 
είνα: συμφερώτερον νά μήν διατηρώσι πλέον τών έπτά, 
ύπάρ*/ουσι καί τινα χορτοφόρα φυτά, άτινα, σπειοόμενα 
όμοΰ μέ τού" δημητριακούς καρπούς, καθίστανται ώ- 
οέλιμα. Μετά τό θέρισμα τών καρπών τούτων, ύπάρ- 
χει άφθονος βοσκή είς τά ποίμνια δ:’ εν ετος. ΙΙολλά- 
κις φυλαττόμενα αύτά άπό τά ζώα τήν ανοιξίν, γ ίν ο ν 

ται καλά διά κόψιμον, ακολούθως οέ χρησιμεύουν εις 
βοσκήν τών ποιμνίων μέχρι τοΰ φθινοπώρου, δτε όρ- 
γόνουσι τόν αγρόν καί τον σπέρνουσι σίτον.

Το άγριον τριφύλλι ον θεωρείται ώς εν τών καταλ- 
ληλοτέρων πρός τόν σκοπόν τοΰτον χορτοφορων φυ
τών, διότι ό / ι  μόνον δέν εμποδίζει τόν σίτον, σπειρο- 
μενον όμοΰ μέ αύτόν, οιοτι όεν αποκτά πολύ ΰψος, α λ 
λά, κα: όταν ό σίτος ΟερισΟη, παρέχει άφθονον και ά- 
ξιόλογον τροφήν είς όλα τά είδη τών κτηνών. Παρε- 
τηρήΟη δέ ότι καί τό έπόμ^νον έτίος ό αύτός άγρος 
σπειρόν ενος σΤτον καρποφορεί φξιόλογα. ‘Π  βελτιω-

οις αΰτη, ή προέρχεται έκ της ιδίας φύσεως τοΰ φυτοΰ 
τουτου, ή είναι έμμεσον άποτέλεσμα, διότι τά ζώα, 
εύρίσκοντα άδιακόπως τροφήν είς τόν άγρόν, καί δια- 
μένοντα έπί πολύν καιρόν έπ1 αύτών, κατασταίνουσι 
διά τής κόπρου των γονιμώτερον αύτόν.

Διά τής σποράς χορτοφόρου τινός φυτοΰ έντός τών 
δημητριακών καρπών, δύναται ό γεωργός νά καταστή
ση ώφελιμώτερον τόν άγρόν, διότι άντί ν’ άφήση αύ
τόν χέρσον μετά τήν σύναξιν τών δημητριακών καρ
πών καί ούτω νά μείνη άχρηστος, κατά τήν επικρα
τούσαν συνήθειαν, ήμπορεΐ νά λάβη τήν έκ τοΰ χόρ
του ώ ϊέλειαν, ήτις δέν 8Wat ευκαταφρόνητος. ‘Ο άγρός 
ούτος κατά τον άνωτέρ<ο τρόπον, όχι μόνον θέλει ω 
φελήσει τόν ιδιοκτήτην αύτοΰ δ:ά τ ή ;  βοσκής τήν ο
ποίαν χορηγεί είς τά ζώα, άλλά καί οιά τής ευφορίας, 
είς ήν διά τοΰ μέσου τούτου προπαρασκευάζεται.

At’ όλων όμως τών έκτεΟέντων τρόπων ό γεωργός 
οεν ουναται νά εχη χλωρόν χόρτον, ή ύγράν τροφήν 
τόν χειμώνα διά τά κτήνη του· διηνεκής δέ χρήσις τοΰ 
ξηροΰ χόρτου, όχι μόνον είναι πολυέξοδος, άλλά δέν εί
ναι καί συντελεστική πρός πάχυνσιν τών κτηνών, διά 
τοΰτο κατέφυγον είς άλλα φυτά, τά όποΐα διατηροΰσι 
χ)*ωρά καθ’ όλον σχεδόν τόν χειμώνα τά φύλλα των, 
καί είς ρίζας, αιτινες παράγουσιν ικανήν αφθονίαν ύ- 
γρας τροφής. Έ κ  τών πρώτων ύπάρχουσι διάφορα είδη 
κράμβης, έκ τών δευτέρων τά γαιόμηλα, τά κοκκινο* 
γούλια δέ, τά δαυκία, ή βουνιάς καί άλλα όμοια χρη- 
σιμεύουσι συγχρόνωζ καί διά τών φύλλων των καί διά 
τών ριζών των, ώστε διά τής αφθονίας καί τής' ποιχι- 
λίας τής τροφής, κατώρΟωσαν νά τρέφωσιν άφΟονως



τά κτήνη, νά τά κατασταίνωσιν ισχυρά πρός εργασίαν, 
νά τά πα^^νωιι, διά νά παράγουν πλειότερον και κα- 
λήτερον κρέας, καί τελευταΐον οιά της πληΟύος τών 
κτηνών νά άπολαμβάνωσι πλειοτέραν κόπρον, καί κα
τά  συνέπειαν, νά κατασταίνωσιν εύφορους πλειοτέρας 
γα ίας ,  καί ν’ αύξάνωσι σημαντικώτατα τάς έκ της 
γεωργίας ώφελείας. ΙΙερί τής έκ τών χόρτων τούτων 
καί τών £ιζών ώφελείας, ώς καί περί της καλλιέργει
ας αυτών θέλομεν κάμει άκολούΟως λόγον.

Π ΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΑΟΤIIΞΕΩΣ.

Περί τοϋ σπουδαιοτάτου αντικειμένου της προικο- 
δοτήσεως, τοϋ οποίου ή πραγματοποίησή δύναται νά 
καταστήση ίδιοκτήτας γαιών τό μεγαλήτερον μέρος 
τών κατοίκων της Ε λ λ ά δο ς ,  καί έπομένως νά τούς 
καταστήση ευτυχείς, όσα καί άν £ηθώσι, πάλιν δέν 
πρέπει νά θεωρηθώσιν ίκανά, προκειμένου μάλιστα νά 
συνταχθή ήδη ό περί προικοδοτήσεως νόμος, άν επί
σημοι υποσχέσεις υπουργών θεωρώνται ύποχρεωτικαί 
διά τούς διαδόχους των. Ή  ύπόΟεσις αύτη πρέπει νά 
συζητηθή μεταξύ τών έχόντων συμφέρον πρό πάντων, 
ήτοι τοϋ λαοϋ, όστις εΐναι είς κατάστασιν νά γνωρίση 
καί τάς ώφελείας καί τάς ευκολίας τής έκτε7^έσεως.

‘ Πρός τόν σκοπόν τοΰτον έδημοσιεύσαμεν έκτεταμένην τι- 
νά διατριβήν περί τούτου, έρχόμεΟα δέ ήδη νά κάμωμεν 
καί άλλας τινάς παρατηρήσεις, έλπίζοντες ότι έκ τής 
παραβολής τών ιδεών, έκ τής σΐίζητήσεως αύτών με
ταξύ τών προσώπων, άτινα είσίν άρμοδιώτεροι κριταί, 
νά σχηματισθή γενική πεπιίθησις, όπερ καί τ ή ν  σύν-

ταξιν τών νόμων ευκολύνει, καί τά μέσα τής έκτελέ- 
σεως κατασταίνει Ιπιτυχή.

ΠαραδεχόμεΟα ότι ή οικογένεια πρέπει νά προικο- 
δοτηΟή μέ έκατόν βασιλικά στρέμματα γής ,  όποιαδή- 
ποτε καί άν ήναι ή άξια αύτών. Τοσαύτη ποσότης 
στρεμράτων είναι απαραίτητος είς έκαστον γεωργόν.
1 πάρχουσι γεωργοί δυνάμενοι νά χαλλιεργήσωσι καί 

πλειοτέραν ποσότητα στρεμμάτων, άλλ’ επειδή πολ
λοί καλ / ιεργοΰν και όλιγώ τερα,  παραδεχόμεΟα ώς μέ
σον όρον τήν ποσότητα τών έκατόν στρεμμάτων.

Περί τοΰ ποια πρέπει νά ήναι τά προσόντα τοΰ 
προΐ’/.οδοτουμένου, δέν νομίζομεν άναγκαΐον νά είπω- 
μεν ήμεις άλλο, είμή ότι εύχής εργον Οεωροΰμεν νά 
ήναι όσον ένεστιν ευρύτερα ταΰτα, διά τόν λόγον ότι 
ή προικοδότησις τών ελληνικών οικογενειών άφορα 
συγχρόνως καί τό δημόσιον συμφέρον, διότι οί προικο- 
οοτούμενοι θέλουν καταςήσει γονιμωτέρας καί προακτι- 
κωτερας τάς γαίας, όσας λάβωσιν είς προικοδότησίν,

Άπαιτοΰμεν όμως προνόμια τινά υπέρ μιας τάξεως 
προικοδοτούνένων, τά όποΐα Οεωροΰμεν απαραίτητα.

Έκαστος έλλην εΐναι κάτοικος μιας κοινότητος, είτε 
γεννηθείς είτε άποκατασταΟείς ύστερον έν αύτή, έπο
μένως έκτισεν οικίαν, ή καλύβην, έκαμε φυτείαν τινά, 
καί συνεδέθη ίσως διά συγγενικών δεσμών ή άλλων 
σχέσεων. Εις τόν ούτω συνδεδεμένον μετά τής κοι- * 
νότητος δέν συμφέρει νά δοθή ή προικοδότησις του,, 
είμή έντός τής κοινότητάς του, άν ύπάοχωσιν έΟνι- 
καί γαΐαι.

Πρέπει λοιπόν νά Οέσωμεν είς δύω κατηγορίας τάς 
κοινόιςτας, όπου υπάρχουν έθνικνι γαΐαι πρός προικο-



δότησιν. 1. Τάς έχούσας γαίας έθνικάς όλιγωτέρα« 
τοΰ άριθμοΰ δσος αναλογεί πρός τό ποσόν τών προι- 
κοδοτηθησομένων οικογενειών, καί 2. Τάς έχούσας 
πλειοτέρας.

Έ π ί  μέν τών της πρώτης κατηγορίας, νομίζομεν οτι 
όσαι γαΐαι ύπάρχουν έντός της κοινότητος πρέπει νά 
μοιρασθώσιν εΐς τούς κατοίκους αύτης, διδόμενου ίσου 
άριΟμοΰ στρεμμάτων εις έκάστην τών έχουσών δικαίω
μα προικοδοτήσεως οικογενειών. ‘Ο οέ τρόπος της 
διανομής αυτών (έάν δέν εύχαριστώνται οί κάτοικοι 
νά λάβη έκαστος είς προικοδότησιν τάς ύπ’ αύτοΰ κα- 
τεχομένας γαίας) νομίζομεν κατάλληλον νά γένη 
ώς έξης.

Ό λ α ι  αί γαΐαι της κοινότητος ταύτης νά διαιρεθώ-, 
σιν είς τόσας μερίδας, όσοι είναι καί οί έ'χοντες τά δ ι
καίωμα της προικοδοτήσεως. Τάς δέ μερίδας ταύτας 
νά σύνθεση έπιτροπή έκ τών κατοίκων της ιδίας κοι- 
νότητος, βάλλουσα είς έκάστην μερίδα γαίας άναλά- 
γ ω ς  άπά έκάστην ποιότητα, ώστε έκάστη μερίς 
νά περιέχη έν έαυτη όχι μόνον άνάλογον άριθμόν 
στρεμμάτων έξ έκάστης ποιότητος γαιών, ά λ λ 1 ά
κόμη καί έξ όσων στέλνονται πρώιμα, όσα.ν όψιμα, ό
σων σπέρνονται παρ’ έτος κτλ .  Τήν συγκρότησιν οέ 
τών μερίδων πρέπει νά κάμωσιν οί προσδιορισθησόμε- 
νοι έκ τών κατοίκων μέ πλήρη ελευθερίαν, καί ή έρ- 

^γασία αυτών νά μήν έπιδέχεται ούδεμίαν άναθεώρησίΛ
Ό λ α ι  αί μερίδες, ούσαι όμοιαι καθ’ όλα, θέλουν ε- 

χε ι καί τήν αυτήν τιμήν είς χρήματα. Έάν, κατά 
τόν συνταχΟησόμενον νόμον, ή τιμή τών γαιών τού
των μέλλη νά πληρωθη εΐς χρήματά , αί μερίδες αϋ-

ται πρ:πει νά εκτιμηθώσιν, ά λ λ1 ή έκτίμησις αυτών 
οεν είναι εργον επίπονον, διότι, όταν μία μόνη έκτι- 
μηθη, ή τιμή αύτης Οελει προσδιορισθη καϊ διά τάς 
λοιπάς, όιότ; συγκείμενοι αι μερίδες άπά όμοιον άριθ- 
μόν καί όμοιαν ποιότητα γαιών δέν δύνανται νά δια- 
φέρωσι καί κατά τήν άξ'αν. Ά λ λ 1 ό τρόπος της έκ- 
τιμήσεως πρέπει νά ήναι αρμόδιος.

Δέν πρέπει νά ύπάρχη ό σκοπός τοΰ νά γυμνώσω- 
μεν οιά της προικοδοτήσεως κ'αί νά καταστήσωμεν δυ
στυχή τόν προικοδυτούμενον, ά λ λ ’ έξ εναντίας, νά χο- 
ρηγήσωμεν μ,έσα ώστε νά κατασταθη καί είς έαυτόν 
κα: είς τά δημόσιόν ώφέλιμος. Έ π ί  τή βάσει της αρ
χής ταύτης, τρέπει ή έκτίμησις νά γένη διά πραγμα- 
τογνωμόνων, τών οποίων ένα μέν νά διορίση ή κν.νό- 
της όλη όμοΰ, ένα δέ ή κυβέρνησις διά τοΰ κατά τήν 
επαρχίαν εκείνην αρμοδίου υπαλλήλου. Έ ν  διαφωνία 
οε νά προσδιορίζεται ό τρίτος παρά τοΰ άρμοδίου πρω- 
τοοικειου ο:ά κλήρου άπό αριθμόν τινα ονομάτων έκ 
τών σημαντικωτερων ίοιοκτητών τής έπαρχίας μή έ- 
χόντων ούδέν συμφέρον έκ της προικοδοτήσεως.

Κατάλογος τών ονομάτων τούτων θέλει υπάρχει 
είς χεΐρας τοΰ προέδρου, συγκείμενος άπό 20 έως 
24 άτομα, τών όποιων δώδεκα μέν θέλει έκλέξει τά 
επαρχιακόν συμβούλιον, δώδεκα δέ άπ’εύθείας ή κυ-

Γενομενης της εκτ ιμήσεις  τών μερίδων, θέλει συν- · 
ταχθη κατάλογος αύτών ύπό αύξοντα άριθμόν. Έ κ α 
στον τεμάχιον άγροΰ,* υπαγόμενου είς ένα τών άοιθ- 
μών τοΰ καταλόγου, θέλει εχει τόν αύτόν άριθμόν, καί 
θέλουν προσδιορισθη κ^ί άλλα διακριτικά σημεία, όσο:



ήθελον θεωρηθη αρμόδια, ώστε ούδεμία σΰγχυαις  νά 
ηναι δυνατόν νά συμβή. ’Ακολούθως οί αριθμοί ούτοι 
θέλουν καταγραφή είς τεμάχια  χάρτου όμοιοειδή, ’ίσα 
μέ τόν αριθμόν αύτών, καί τεθώσιν εις κάλπην, εϊς 
άλλα δέ τεμάχια χάρτου,  ίσα κατά τόν αριθμόν, θέλουν 
γραφή τά ονόματα τών προικοδοτηθησομένων, καί τε- 
Οη καί ταΰτα είς έτέραν κάλπην. "Εν παιδίον θέλει ε
ξάγει έκ της έχούσης τχ  όνόματα τών προικοδοτου- 
μένων κάλπης εν γραμμ-άτιον, τό όποιον θέλει παρα- 
δίδει εις τόν ένεργοΰντα τήν κλήρωσιν υπάλληλον ιοΰ 
δημοσίου, όστις θέλει τό άναγινώσκει μεγαλοφώνως, 
καί ακολούθως θέλει τό παραδίδει εϊς όντινα τών πα
ρόντων θέλει έκ περιεργείας νά τό Εδη· γραμματεΰς 
δέ τις τοΰ δημοσίου άφ’ ένός, καί τής κοινότητος άφ’ 
ετέρου, θέλουν έγγράψει τό έξαχθέν όνομα ύπό αυξον- 
τα αριθμόν, έπομένως έτερον παιδίον θέλει έξώςει εν 
γραμμάτιον άπό τήν έτέραν κάλπην, τήν έ'χουσαν τούς 
άριθμούς τών μερίδων. Τό έξαχθέν γραμμάτιον νά δο- 
Οη καί αύτό εις τόν υπάλληλον νά άναγνώση τόν α
ριθμόν, τόν όποιον θέλουν σημειώσει αντίκρυ τοΰ έξα- 
χθέντος ονόματος, καί οΰτω καθεξής μέχρι τέλους.

Τά πρακτικά ταΰτα θέλουν υπογραφή παρά τών άρ
χών, εις άς θέλει άνατεΟή ή έκτέλεσις αΰτη καί παρά 
τών μελών τής κοινότητος. \\χολοΰΟως τό δημόσιον 
θέλει δώ-ει τά άνήκοντα παραχωρητήρια, καθ’ δν τρό
πον εγκρίνει, συ/ιστώμεν μόνον τήν ταχύτητα  καί τήν 
αποχήν άπό πάσης περίπλοκου έργασίας, τήν όποιαν 
ύπεοβαλόντως υποστρέφονται οί γεωργοί.

ΙΙροτιμώμεν τόν τρόπον τήςοιά κλήρου παραχωρησεως 
παρά τόν διά συναγωνισμού· διότι ό τελευταίος άποβα:-

νει πάντοτε επιζήμιος είς τόν προικοδοτούμενον. ’Εάν μέν 
ό συναγωνισμός είναι γενικός, ήτοι έχουν καί άλλων κοι
νοτήτων κάτοικοιτό δικαίωμα νάπροσθέσωσιν,ό κάτοικος 
τής κοινότητος , όπου υπάρχουν τά προικοδοτούμενα 
κτήματα, εχων απαραίτητον άνάγκην νά προικοδοτηθή 
έντός αύτής, μεθ’ ής, ώς προείπομεν, συνδέεται διά 
πολλών καί άδιαλύτων δεσμών, ύποχρεοΰται νά προσ- 
θέση πάντοτε πλειότερα διά νά λάβη έξ άπαντος τούς 
αγρούς, άνευ τών όποιων δέν δύναται νά ύπάρςη. Καί 
άν οέ περιορισθή ό συναγωνισμός είς μόνους τούς κα ' 
τοίχους τής κοινότητος, όπου ένεργεΐται ή προίκοδό- 
τησις, πάλιν θέλει προέλθει τό άτοπον, ώστε οί μέν 
νά Λάβωσιν όλας τάς καλάς γαίας, όσοι είναι τολμη
ρότεροι είς τόν συναγωνισμόν, οί δέ όλας τάς κακάς, 
όσοι είναι άτολμώτεροι. ’Εκτός δε τούτου, κατά τήν 
περίστασιν ταύτην πρέπει ό προσδιορισμός τής ποοι- 
κοοοτησεως νά γενη, όχι πλέον είς στρέμματα, 
άλλ εις χρήματα. ’Εκ τούτου δέ θέλει προέλθει ώστε 
νά μήν λάβωσιν άπαντες τό αύτό ποσόν τών στρεμ
μάτων, άλλ  οί μέν, όσοι προσφέρωσι πλειότερα χρή
ματα, θέλουν λάβεί καλάς μέν γα ίας, ά λ λ ’ όλιγωτέ- 
ρας τών έκατόν στρεμμάτων, ώστε δέν θέλουν άποκτή- 
σει τόν εις έκαστον γεωργόν άναγκαΐον αριθμόν στρεμ
μάτων, οίοέ, όσοι προσφέρωσιν όλιγώτερα, θέλουν λά
βει πλειότερον ποσόν γαιών, τάς όποιας δέν θέλουν δύ- 
νασθαι νά καλλιεργώσιν. ’Εκτός δέ τούτου, καθ’ ό- 
σονπροβαίνει ή δημοπρασία, καί έκποιώνται κ τή μ α 
τα, κατά τοσοΰτον θέλει έλαττ:ΰσθαι ό άριθμός 
τών συναγωνιζομένων, ώστε οί μέν πρώτοι θέλουν 
αγοράσει είς μεγαλητέρας τιμάς, οί δέ ύστεροι είς ό-



λιγωτέρας, οιά τήν ελλειψιν τών συναγωνιστών.
‘Ως πρός τό δεύτερον, ήτοι τάς έχούσας πλειότερον 

ποσόν γαιών κοινότητας.
Έ ά ν  μέν ό άριθμός τών στρεμμάτων δεν ύπερβαίνη 

πολύ τήν άναλογοΰσαν εΐς προικοδότηση» τών κατοί
κων ποσότητα, τότε αί γαΐαι μέν θέλουν καταταχθή 
εΐς μερίδα^', καθ’ ον τρόπον είπομεν, καί θέλουν κλη- 
ρωθή μεταξύ τών κατοίκων της κοινότητος ταύτης, αί 
δέ πλεονάζουσάι μερίδες θέλουν μείνει διαθέσιμοι, οιά 
νά παραχωρηθώσιν είς ετέρων κοινοτήτων κατοίκους, 
όσοι ήΟελον εύχαριστηθη νά μετοικήσωσιν εις τήν κοι
νότητα ταύτην,

Έ άν όμως ή ποσότης τών γαιών είναι πολύ μεγα- 
λητέρα της άναλογούσης εΐς προικοδότησιν τών κα
τοίκων της κοινότητος, τότε πρέπει νά προσδιορισθη 
τόσον μέρος γης  έκ τοΰ όλου, όσον άναλογεΐ είς προι- 
κοδότησιν αύτών* τά {/έρος δέ τοΰτο νά συνταχΟη ώς 
ανωτέρω είς μερίδας, αιτινες νά δοθώσι Οιά κλήρου, 

είς τούς κατοίκους.
Κατά τόν τρόπον τοΰτον θέλομεν οιαθεσει δλας τάς 

κοινότητας, οσαι εύρίσκονται έντός εθνικών γαιών. Γό 
μέτρον τοΰτο θεωροϋμεν ώς άπαραίτητον, διότι όχι 
μόνον έκαστος πρέπει νά λάβη τήν προικοοότησίν του 
έντός τ·?ς κοινότητάς του, άλλ’ άκομη πρεπει ν άπο- 
φύγωμεν τ.άν μέτρον δυνάμενον νά υπερτίμηση την 
άξίαν τών προικοδοτουμένων αύτω γαιών. ‘Η  τιμή 
πρέπει νά ηναι δίκαια καί εύλογος, καί μάλλον πρός 
όφελος τοΰ γεωργοΰ, ή πρός”όφελος τοΰ δημοσίου· 
διότι ό γεωργός, ών είς καλήν καταστασιν, είναι πάν
τοτε είς Οέσιν νά συνδράμη τήν κυβέρνησιν, ενώ τού-

Ναντιον ουστυχών, οχι μονόν αποβαίνει ανωφελής ε'ιζ 
αύτήν, στερούμενος τών μέσων της προαγωγής του καί 
τής βελτιώσεως τών κτημάτων του, άλλά πολλάκις ά- 
ποβαινει και έπιζήμιος εΐς τήν κοινωνίαν, γινόμενος 
κακούργος, άφοΰ δέν έχει τά μέσα τής ύπάρξεως.

( Α κολουθεί).

ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ.

Πρό πολλών έτών οί Ά γ γ λ ο ι  παρεδέχθησαν μέθο
δόν τινα, δι’ ής δύνανται νά τρέφωσι τέσσαρα μοσχά
ρια μέ τό γάλα  μιας μόνης αγελάδας. Ή  μέθοδος 
αύτη, ήτις είναι άςία κοινοποιήσεως, συνίσταται α
πλώς είς τήν ενωσιν ύδατος έκ χόρτου ξ^ροΰ καί γ ά 
λακτος.

Ε ίς πήλινόν άγγεΐον, εχον καί σκέπασμα, βάλλουν 
χόρτον ψιλόν, απαλόν, καί καλώς τριμμένον, όσον τά 
αγγ&ΐον δύναται νά χ ωρήση. Γά πατοΟν όλίγον μέ 
την χεΐρα. γεμίζουν τό άγγεΐον μέ νερόν καθαρόν καί 
βραστόν, καί τό φυλαττουν καλώς πωμωμένον. Μετά 
δυω ώρας, τό ϋοωρ λαμβάνει τήν δύναμιν καί τάς 
ίοιοτητας τοΰ χόρτου καί χρώμα φαιόν ώς τό τοΰ 
τείου, διατηρείται δέ έπί δύω ημέρας, καίέν καιρώ θέ
ρους άκόμη.

Μεταχειρίζονται τά ύδωρ τοΰτο κατά, τόν ακόλου
θον τρόπον.

Τρεΐς ή τέσσαρας ημέρας άφοΰ γεννηθή τό μοσχά- * 
ριον, τοΰ δίδουν τήν συνήθη ποσότητα τοΰ πιοτιΰ εΐς 
εν φαγητόν, συνίσταται δέ τοΰτο άπό 3)4 γάλακτος 
καί ])1  άπό τό ώς ανωτέρω ζατασκευασθέν ύδωρ τοΰ 
χόρτου.



Μετά τρεΐς ή τέσσαρας ημέρας, βάλλουν μόνον 2)Τ  
γαλχκτος, χαί 1)3 υδατος τοΰ χόρτου, πρέπει δέ νά 
δίδουν είς το μοσχάριον τήν άναγκαίαν δόσιν πρω'ΐ καί 
έσπέρας, δίδοντες αύτό είς τόν βαθμόν τής θερμό
τητας, τόν όποιον έχει καί τό γά'λα της άγελάδας, 
καθ’ ήν στιγμήν άμέλγεται.

Ύστερον άπό τινας ημέρας, ολιγοστεύουν άκόμη 
τήν δόσιν τοΰ γάλακτος, είς τρόπον ώστε είς τήν άρ
χήν τοΰ δευτέρου μηνός ή δόσις νά συνίσταται απο
3)4 ϋδατος τοΰ χόρτου, καί άπό 1)1 γάλακτος . Τότε 
είναι καλόν νά πρόσθεση τ ις  καί μίαν χεριάν χόρτον 
άπαλόν, τό όποιον τό τρώγει κατ’ ολίγον όλίγον τό 
μοσχάριον· ή μ ά λ λ ο ν , έάν ό καιρός ήναι αρμόδιος, τό 
βάλλουν νά βόσκη είς καλόν λιβαόιον πεοιτριγυρισμε- 
νον μέ σ ο ΰ δ α ς καί πρσφυλαγμένον άπό τούς άνεμους. 
Τόν τρόπον τοΰτον τής τροφής δύνανται νά μεταχει- 
ρισθώσίν είς διάστημα τριών μηνών, είς τό τέλος όμως 
τοΰ καιροΰ τούτου, έάν τό μοσχάριον άρχίση νά βόσκη 
καλώς, ήμπορεΐ νά βάλη είς τήν δόσιν τοΰ ΰοατος τοΰ 
χόρτου ολίγον τι έλαττον τοΰ ένός τετάρτου γά λ α 
κτος, καί μάλιστα ήμποροΰν νά μεταχειρισθοΰν καί 
γάλα , τοΰ οποίου άφαιροΰν τήν κορυφήν, ήτοι άφοΰ 
εύγάλουν τό βούτυρον. Ό τ α ν  τελειώση καί ό τρίτος 
μήν. άρκεΐ νά δώσουν είς τό μοσχάριον μίαν φορά/ τήν 
ημέραν τό ϋδωρ τοΰ χόρτου, καί χωρίς νά τό ζεστά
νουν, έάν ήναι κατά τήν ώραν τοΰ θέρους.

ΓΗ  γεωργική Ε τα ιρ ία  τοΰ Κλερμόντου, ήτ ις  άπο- 
δίόει υπερβολικούς έπαίνους είς τήν μέθοδον τ α υ τ η ν ,  

λέγειι ότι άν ή Γαλλία ήθελε τρέφει κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον τά μοσχάριά της, οί γεωργοί δέν ήθελαν άναγ-

*άζεσθαι νά τά πωλώσιν άμα γεννηθώσιν, ώς πράτ
τουν ήδη. Ί ί  "Εταιρία αΰτη φρονεί ότ: οί τρέφοντες 
ούτω μοσχάρια ήθελον μεγάλω ς ώφεληθή, περιπλέον 
δέ καί οί καταναλωται ήθελαν τρώγει κρέας καλής 
ποιότητος καί εύθηνότερον.

(Ex του Γαλλικό·}).

ΠΩΣ ΝΑ ΧΑΝΙΙ ΤΟ ΚΡΕΑΣ  Τ1ΙΝ ΕΚ. ΤΙ1Σ 

ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΚ Η Ν  ΟΣΜΗΝ.

Είς τά χωρία, όπου δέν πωλείται κρέας, ό πολίτης 
εύρίσκεται ένίοτε είς άνάγκην νά σφάξη έδικόν του 
πρόβατον, ή ν’άγοράση άκέραιον, ή διά τήν έλλειψιν 
καθημερινής πωλήσεως κρέατος, νά πέρνη πλειότερον 
άπ’ όσον δύναται νά μεταχείρισθή είς μίαν ημέραν. Τό 
περισσεΰον λοιπόν ενδέχεται ένίοτε νά λαμβάνη κα
κήν όσμήν, όια τήν όποιαν ίσως αναγκάζεται τ ις  νά 
μήν τό μεταχείρισθή, άν καί δέν διεφθάρη είς τρόπον 
ώστε νά κατας-αθή άχρης-ον πρός τροφήν. ΙΤρός διόρθω- 
σιν τούτου μεταχειρίζονται τό έξης μέσον. Κάμνουν είς 
αύτά πολλάς τρύπας διαπερώντες αύτό άπό τό εν μέρος 
εις τό άλλο ( π ε ρ α  καί π έ ρ α ) ·  τό βάζουν έπειτα καί 
πέρνει μιαν βράσιν μέ βρυσικόν νερόν καί μέ κάρβουνα 
άπο ξυλα, ακολούθως τά έβγά^ουν, τό πλύνουν καλά, 
και χάνει πασαν οσμήν, γινόμενον κατάλληλον πρός 
τροφήν.

ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΑΝ ΤΩΝ ΚΤΗΝΩΝ.
Ο

Μεταξύ τών ιατρικών τά όποΐα μεταχειρίζονται 
πρός θεραπείαν αύτών άζά τήν ψώραν, τά ακόλουθον



είναι τό επ ιτυχέιτ ϊρον  καί ένταυτω εύκολώτερον β ά 
ζουν . εις άγγεϊον πήλινων τέσσαρας οϋγγίας άνθος 
θείου, καί μίαν λίτραν καρυδέλαιον, επιθέτουν αΰτό 
&ΐς φωτιάν συνεχή, άλλα μετρίαν. Άνακατόνουν αϋτά 
μέ εν ξύλον, εως ου μέ^ος τοΰ θείου διαλυΟη, καί τό 
έλαιον άποκτήση χρώμα έρυθρόοαtov. Τότε έβγάζουν 
τό άγγεΐον άπό τήν φωτιάν, καί προσθέτουν, πριν έτι 
κρυώση εντελώ ς, τέ>σαρας ούγγίας αιθέριου τερεβιν
θίνης, τό όποιον άνακατόνουν διά νά γένη όλον εν 
μ ίγμα· έπειτα με εν πτερόν άλείφουσιν έλαορά τό 
προσβεβλημένον μέρος των κτηνών.

ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΤΟΥ.

(εκ τοΰ γαλλικόν.)

Klvat γνωστόν ότι ό πολυκαιρισμένος άρτος, βαλ
λόμενος έκ νέου εις τόν φούρνον, άποκΐα όλας σχεδόν 
τά ς ιδιότητας τοΰ νωποϋ άρτου. Κ ατά τινας παρα
τη ρ ή σ ε ις ,  γενομένας εσχάτω ς εις Παριαίους άπό πο^λά 
μέλη της Α καδημίας των έπιστημών, προκύπτει ότι 
άρτος εξ ημερών, βαλΟείς εις τόν φούρνον καί ζεστα
θείς, εγεινεν εξίσου απαλός καί νωπός, ώς καί ot 
νεωστί ψημένοι, άλλα δεν εΐχε πλέον τό αΰτό βάρος, 
διότι ένφ πρότερον έζύγιζε 3 χ ιλ ιο γ . 69 , μέ τό ζέ
σταμα ειγ ζ  βάρος μόνον 2 χ ιλ . καί 5 7 0 .


