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Μ ε γ α λ ε ιό τ α τ ε !

Ως πρώτος καρπός τοϋ έλληνικοΰ Πανεπιστημίου, μόλις 

άναγορευβεΐς έν αύτώ διδάκτωρ, [καΘήκόν μου Ιερόν ένόμισα ν’ 

ασχοληθώ είς την καλλιέργειαν ιώ ν  επιστημών, ί'να άποτίσω 

ουτω τά  δίδακτρα. Θεοϋ δ' εύδοκοϋντος, τινά μέν των προϊόν

των της διανοίας μου μετεφράιθησαν καϊ εις ξένας γλώσσας· 

τινά δε άλλα έβραβευθηοαν καί ίιπό τής Ακαδημαϊκής Συγκλή

του τοΰ Πανεπιστημίου· και τά  άρτι δ-/;μοσιευ()έντα, καίτοι π ά 

ρεργα καί έχ τοΰ προχείρου γενόμενα, έφείλκυσαν όμως την 

εύμενειαν καί τής Ϋμετέρας Μεγαλειότητος.

ΛΙ μέν ά'χρι τοΰδε πολιτικαί θύελαι της πατοίδος, αί έσαεί 

άποτοβηβεΐσαι 0—6 τής Μεγαλειότητας Σου, ήνάγκασαν καί έμέ 

νά διακόψω πρός καιρόν τάς τοιαύτας εργασίας. 6  δέ έλευσις 

της Μεγαλειοτητός 2ου, έγγυωμένη διά παντός την ειρήνην, την 

ά ^ ά λ ε taVj τήν δικαιοσύνην, τί,ν ευημερίαν, καί τό δ ι’ αύτών 

j λω ; γινόμενόν αληθές μεγαλεΐον τής πατρίδος, έπανέ·ρερε καί 

c,Ji '  είς τάς συνήθεις εργασίας.



Παν λοιπόν τό 6*  έμοϋ δγ,μοσιευβησόμενον τού λοιποϋ έν 

τ % πατρίδι κοινωφελές η έπιστνιμονικόν είναι απόρροια ν| ποοιόν 

τής έν αυτί, παρουσίας Σου. Συνοδεία δέ έπεκράτει παρά τοϊς 

άρχαίοις νά προσφ έρει τάς άπαρχάς τ ω ν  προϊόντων των ® ε | 

τιν ι τι ίίγεμόνι. Τ ις καλής ταύττ,ς συν,,θείας μιμητής καγω 

«φιερώνω τά  έν τώ πρώτω τόμω τής Μέλισσας μου δημοσιευ- 

Οησόμενα κοινωφελή I  έπιστημονικά προϊόντα τής διάνοιας μου 

εις Σέ, Βασιλεύ, ώς άπαρχάς. Εϊ6ε δέ ή θεία πρόνοια νά κατα- 

ατήβ-τι τόν έν τϊ) πατρίδι βίον Σου, τοσοϋτον γόνιμον εύεργε- 

τημάτων καί τΟΊοϋτον γλυκυν, οσον γόνιμος εύεργημάτων χαι 

παύσεως πόνων είναι εις τήν άνθ, ωπότητα ό κηρός τής Μελίσσης^ 

τής όποιας φέρει τό σύγγραμμά μου τοϋτο τό τε συμβολον κα 

τό ονομα, καί όσον γλυκυ είναι ιδίως τό μελί τή« A Or, ναι/, η; 

καί Τμγιττείου Με>ίσσ/,ς, όπερ πανταχοϋ τοϋ κόσμου δικαίως 

θεωρείται ως τό ί,δύτερον και γλυκυτερον.

Εν Αθνίναις τ/,ν 1 ίανουαριου 1 8 6 4 .

Τ?ς Υμετέρας Μεγαλειότητος

πιστός '.πν.οος και θεράπων

ΑΝΑΣΤ. W. ΓΟΥΔ4Σ

Λιδάκτωο ττ,ς ιατρικής, Ιππότης τοϋ τάγματος 
άνίιυ  Στανισλάου. μέλος διαφόρων 

σοοών έταιοιών.λ

Η ΜΕΛΙΣΣΑ

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

Φ Τ Α Α 4 .  Λ ',  xa l Β '. χα τά  I Α Ν Ο Τ Α Ρ .  Χα1 Φ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ .

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
, Ινδούς εις τάςποοτροπάς των φίλων, ενθαρρυνθείς 
εκ τ ’̂  ευΗ*ενείας τής Έθνοσυνελεύσεως, και πλήρη  
πεποιθησιν Ιχων εις την αγαθήν προαίρεσιν τή ςΚ υ -  

ερν,ησεως, επαναλαμβάνω από τής 1 Ίανουαρ. 1864  
1 ^ ιν Μελισσης κατά τόν εξής τρόπον.
, , π ^°ή^ειναι γενικώς σχεδόν παραδεδεγμένον, δτι 

αι αποτελοΰσαι την ιατρικήν επιστήμαι καί οί λει
τουργοί αύτών είναι τά  δραστηριώτερα όργανα πρός 

ια£ οσιν του πολιτισμού καί ηθικήν ανατροφήν των
’ a^ci? ' το τ̂ο τ ° π α ? έμοΰ, ί'.'ς αρχισυντάκτου, 
εκ ο Γ,σομενον περιοδικόν σύγγραμμα, δνομασθησό- 
μενον τοΰ λοιπού « Μ έ λ ι σ σ α  τ ω ν  ’Α θ η ν ώ ν »  θέλει 
αποολεπει κυρίως πρός τόν σκοπόν τούτον.

ουτου δέ ένεκα θέλει δημοσιεύει μέν καί τού λοι- 
^ V3t και διαιτητικάς πραγματείας, 

-Τ νΛ . :ΐ πεΡώ°ψ*βάνει επίσης καί πάσαν άλλην κοι- 
_  J £ Γ| ^Ραγματείαν ή εΓδησιν, εκτός μόνον τών 

ω7"1κ(̂ ν και πολιτικών, αΐτινες επί οΰδεμιά 
«< ρ ί^σει θελουσι δημοσιεύεσθαι διά τής Μελίσσης 
τ.ων Αθηνών.



Και περί μέν τής ποιότητας των δημοσιευθησο- 
μένων ιατρικών και διαιτητικών πραγματειών δεν 
άπόκειται είς ημάς να διαλάβωμεν τι ενταύθα. Ε 
ξαετής αδιάλειπτος έκδοσις της Ιατρικής Μελίσσης 
παρέχει, νομίζομεν, ικανόν τεκμηριον, οτι και του 
λοιπού ούδενος θελομεν φεισθή, ινα δικαιώσωμεν ι.ας 
προσδοκίας του κοινού.

Κοινωφελείς δέ πραγματείας θελομεν δημοσιεύει 
τοιαΰτας, ώστε να μη θεωρώνται μέν άχρηστοι εις 
τόν λόγιον και επιστήμονα, άλλα κυρίως >ά χρησι- 
μεύωσι πρός διδασκαλίαν τοϋ λαοΰ· τουτεστιν εν αυ- 
ταΐς έλπίζομεν να ευρίσκη τροφήν και ό έμπορος, 
και ό βιομήχανος, καί ό κτηματίας και δ κτηνοτρό- 
φος, και ό γεωργός, η και ό πάσης ταξεως άνθρωπος, 
ό δυνάμενος μόνον να αναγινωσκη. Προς τον σκο
πόν δέ τούτον θέλομεν μεταχειρίζεσθαι γλώσσαν κα- 
θαράν μέν, άλλ’ άπλουστάτην καί. τοίς πάσι κατα
ληπτήν. Αί δέ άρτι δημοσιευθέίσαι περι λ ε ι ο α- 
δ ί ω ν ,  δ ε ν δ ρ ο φ υ τ ε ι α ς  κ α ι  κ τ η ν ο τ  ρο- 
φ ί α ς καθώς και ή π ε ρ ' ι  π ο τ ι σ τ ι κ ώ ν  κ α ι  
π ο σ ί μ ω ν  υ δ ά τ ω ν έ ν τ γ ι  Α τ τ ι κ γ ι  πραγ- 
ματεΐαι ημών, ών, εν μια έβδομάδι, και τοι ανατυ- 
ποοθεισών και διά των εφημερίδων, εξηντληθησαν 
ομως άπαντα  τ ’ άντίτυπα, και αίτινες θά ξαναδη- 
μοσιευθώσιν ένταΰθα, αι πραγματέΐαι, λεγομεν, αϋ- 
ται παρέχουσιν ικανόν τεκμήριον, οτι και του λοι
πού περι τοιούτων ζητημάτων καί κατά τον αυτόν 
τρόπον θ’ άσχοληθώμεν.

Κ ατά  τάς πρώτας ημέρας έκάστου μηνός θελει 
έκδίδεσθαι φυλλάδιον, εκ τριών τυπογραφικών φύλ
λων συγκείμενον, και είς σχή μ α  μεγάλου ογδόου, 
άπαραλλάκτου ώς του τής Ιατρικής Μελίσσης. * 

Έπιθυμοΰντες δέ νά παρέξωμεν στάδιον συναγω
νισμού καί εύγενούς άμίλλης είς τούς εΰαρεστηθησο- 
μένους ν’ άσχοληθώσιν είς συγγραφήν  ̂κοινωφελών 
πραγματειώ ν, ύποσχόμεθα έκατοντάδραχμον μεν

αμοιβήν δι’ έκάστην πραγματείαν, έξ Ινάς τυπογρα-

λ Γα°ν fiffUT,tStÎ V7iV‘,“<?0?fi)C7av τήν κοινήν Ls^- λ,ιανχαικριθησομενην παρ’ ήμώ νκαίτουπαο’ r S v

π-ω του "°- ^  όη^ οσιε^σεω? εν ταΐς σελίσι τού
πρώτου τυπογραφικού φύλλου τής Μ ελ-'σστ-τών 

- / ο ι ΐ Ξ ΐ ? τ γ ,κ ° ν ? α χ μ θ 'η δέ ά ίΧΟΐβήν δ ι ’̂ ά σ τ η ν
*?ι0^ ν η ν  αξίαν δημο- 

σι υ ,εω , εν ταις σελισι του δευτέρου τυπογραφικού
Ικάσττνκαΐ ^ ° σΐπεν™ δΡαΧ Ρ ν , τέλος, άμϊιβήν δι’ 
Ι ^ σ ^ ,  κριθτ,σομενην αξίαν δηαοσιεύσεως δ ιατώ ν  
του τριτου^φυλλου σελίδων. Μόνον δέ είς τας μικοο-
ί 1 1 τ 1 7 θ 'Γ τα  °?^°μένηςυλικής έκτάσεω ςποαγ- 
^  π ?οσφερει τό άνάλογον τάς δε τ,

στόν ' ~ " /^ aJixaT£ta? πρέπει νά γίνηταιγνω - 
? εί5 ^  το °νομα τού συγγραφέως καί νά 
ηναι αυτη λ-αν ευανάγνωστος καί εύληπτοτάτη.

τ ' ,σ^ δ?0^  «ναι μόνον έτησία, καίποοπλτρω - 
«-εα ορίζεται δέ διά αέν "■mV ev ’ΛΑ-/ Ρ Τ

w * ;  „ τ ·

χ α τ ’  Ι τ ο ?  « ‘ S  S f a y . . . «

Οελουσιν έκδίθ'Λ ^  3υ^α’ας '^Ι^ρας τού Ίανουαρίου
οίου δ τ Ι Λ τ  ν ?υλλαδια, τό τοϋ Ίανουα-
* ™  0 ̂ Λαοη και Φεβρουάριου.

σ j f w *  1ί?ωτ;’ϋ°ύ^  Τ άστου νομού καί Ιν έ /ά -  
στ ρ  Μεγάλου πόλε ι του εξωτ*οιχοΠ f l i w  στνίσει r/v·—,   - » «^τ-ρικου υε/ομεν κατα-

? ?lTO5 δώ τε ^  διανο-

Τ α Τ
· ώ ? ο ί  Κ ΐ Γ £ ™ £ “  to r is  δ· αύ·

o r o v s / r ^ i J * ?  ’̂ ■ ' ! ί ν μ π ί ϊ
W i i S a  π ”ρ ΐθ8 ” ν  « W W *  « 1 1«  π χ σ α ν



Π αν δ,τι άφορα την σύνταξιν πρεπει νά διευθύ- 
νηται προς ημάς. Π αν δέ δ,τι την οικονομικήν δια- 
χείρισιν' πρέπει ν’ άπευθύνηται π ρ ό ς   ̂τόν Κύριον 
Κ ωνστ. Ά ντω νιαδην, βιβλιοπώλην, εις την οοον 
Περικλέους άριθ. 226 . ^

Ά ν  Άθήναις την 1 Ίαννουαρίου 1οο4 .
Ό  αρχισυντάκτης 

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΪΔΑΣ ιατρός. ^
Μόλις παρήλθον τριάκοντα ώραι από τής δημο- 

σιεύσεως τής περί ποτιστικών καί ποσίμων υδα- 
των έν τη  ’Α ττική πραγματείας μας, και ή λυτού  
'Ελληνική Μεγαλέιότης, ό λαοφιλέστατος ημών Βα
σιλεύς, γνοΰσα καί μελετήσασα επισταμένως το 
περιεχόμενον, επεμψεν εις την οικίαν μας τον Κ α
θηγητήν Κύριον Κ εππΐνον νά μάς έκφραση την^τε 
Βασιλικήν καί τήν τοΰ Κόμητος Κυρίου Σπόνεχ.ευα
ρέσκειαν διά ταύτην τε καί διά τήν περί λειβαδιών, 
δενδροφυτείας, καί κτηνοτροφίας πραγματείαν μας. - 
Αημοσιεύομεν δέ ιό  περιστατικόν τούτο, ΐνα και,α- 
δείξωμεν πόσον κτ,δεται ή Αύτού Μεγαλειότης περι 
τής ευημερίας τών υπηκόων Χης, και πόϋον γινώ- 
σκει νά ζωπυροΐ τόν ζήλον τών περι  ̂τά  τοιαΰτα  
εργα άσχολουμένων. ’Ακολούθως δε ελαβομεν και τα  
εξής ’έγγραφα. Δημοσιεύομεν δε και τα ύτα , ινα  ̂έκ- 
φράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην μας προς τε τήν Αύτού 
Μεγαλειότητα, πρός τήν Εθνοσυνέλευσιν, πρός τον 
Κ . υπουργόν τών Εσωτερικών, πρός τόν Κ . Δημαρ- 
χον, πρός τόν Κ . Πρόεδρον τού δημοτικού Συμβου
λίου, πρός τόν τύπον, καί ποος απασαν την κοινω
νίαν διά την ευμένειαν, μεθ’ ής άπεδεξαντο και έκρι
ναν τά  μικρά ημών οιλο πονήματα.

Αριθ. 2 6 3 6 .

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Τ Η Σ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ  Β ' .  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Σ ϊ Ν Ε Λ Ε Τ Σ Ε Ω Σ .

’Ασμένως έδέξατο τό Προεδρεΐον τήν υφ υμών γε· 
-,νομένην προσφοράν 250  αντιτύπων τής ύμετερας

TZSpl TUOTlCTtXCOV KCLl 7Z0Gl[L(x)V 8V TY) 3A.TTCX,7] ΟδάτίΟν
άξιολόγου πραγματείας, ήτίς, κατά τήν αέτησιν υ
μών, διενεμήθη ήδη εις τούς Κ . πληρεξουσίους.

Διευθύνοντες δέ ύμΐν άντίγραφον τών πρακτικών 
τής επί τη  προσφορά ταύτη εύαρεσκείας τής Συ- 

νελεύσεως,^ συγχαίρομεν υμάς, Κύριε, διά τε τήν 
αξίαν τού έργου καί τήν περί τά καλά άοκνο ν υμών 
προσπάθειαν.

Έ ν Άθήναις, τήν 23  Δεκεμβρίου 1863,
‘Ο Πρόεδρος I. Λ. ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ.

Σ Γ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ι Σ  Ρ Π Θ ' .  Τ ή ;  1 1  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 8 6 3 .

(Απόσπασμα έκ τών πρακτικών της Συνελεύσεως.)
Άνεκοίνωσεν ύστερον ό Πρόεδρος δτι ό ιατρός Κ . 

Αναστάσιος Ν . Γούδας προσέφερεν εις τήν Συνέ- 
λευσιν 2 5 0  αντίτυπα τής άρτι δημοσιευθείσης πραγ
ματείας του περι ποτιστικών καί ποσίμων ύδάτων 
εν τη  Αττικνί, ινα διανεμηθώσιν εις τούς πληρεξου
σίους.

Ή  Συνέλευσις άπεφήνατο νά εκφρασθτί ή εύαοέ 
σκεια της εις τόν δωρητήν.

"Οτι ακριβές απόσπασμα.
Έ ν ’Αθήναις, τήν 23  Δεκεμβρίου 1863 .
‘Ο Πρόεδρος τής Συνελεύσεως I. Α. ΜΕΣ2ΙΝΕΖΠΣ.

Π{<ος τον Κ ύρ ιον A . IV. Γονόαν.
, * ° περί ^ποτιστικών καί ποσίμων ύδάτων έν ττ, 
Α ττική ζήτημα,^ τού οποίου πραγματείαν έδημοσι- 

'S αρτι και άπεστείλατε ίκανά αντίτυπα αύ-ευσατ
^  ,  I (  · » w w w 'AJ ΙΑ/ /  U.L/ —

της εις το υπό τήν διεύθυνσίν μας υπουργείο ν , είναι 
οεδαιως, Κύριε, εν τών σπουδαιοτέρων καί ζω τι- 
κωτερων τής χώρας ταυτης, ήτις υποφέρει τοσούτον 
By- “ Λ* λϋΐψυδρ^ας. Αί σκέψεις δέ, αί εν τή  π οα γ-  
μ ^ τ .,α ^ μ ώ ν  ταυτη Ικτιθέμεναι, είναι ούχ ήττον 
σπουοαιαι, καί ώς τοιαϋται θέλουν ληφθή ύ π ’ οψιν
προσηκόντως. 

Έ ν



την εργασίαν Σας., υπέρ ενός λίαν κοινωφελούς έργου, 
ο Ιον τό προκείμενον.

Εν Αθήναις, τήν 2 4  Δεκεμβρίου 1 8 6 3 .
‘Ο ‘Υπουργός  Δ. ΒΟΓΑΓΑΡΗΣ.

Αριθμ. 7 4 8 1 .

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ .
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Α Θ ΙΙΝ Ω Ν .

Πρός zbr Κ ύριον Ά ν α ο τά σ \ο γ  Γ ούδατ. 
Ευχαρίστως αποδεχόμενοι τήν εξ εκατόν αντιτύ

πων τής άρτι δημοσιευθείσης εμβριθούς υμών πραγ- 
ματείας περι ποσίμων και ποτιστικών ύδάτων εν 
τη  ’Α ττική προσφοράν, Σας έκφράζομεν τάς ευ
χαριστίας ημών διά τά  ύπερ του Λήμου άγαθά υμών 
αισθήματα και διά τήν άφιλοκερδή υμών προθυμίαν 
είς έξέτασιν αντικειμένων πρωτίστης ανάγκης.

Εν Αθήναις τήν 1 3  Δεκεμβρίου 1 8 6 3 ,
*0 Λ ή α α ρ χ ο ΐ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΖΙΚΛΡΗΣ. 

Φ ίΐε  Κ ύρ ιε  Γ(.ύόοι.
Ελαβον τά  αντίτυπα της περί ποτκτικών καί ποσίμων ύδάτων 

έν τή Αττική άξιολόγου υμών πραγματείας, κ*ί λυπούμαι 
δ ιότι δέν δύναμαι, κατά τήν ύμετέραν παραγγελίαν, νά προσ- 
<ρέ:ω αύτά είς τδ δημοτικήν συμβαύλιον τών Αθηναίων, οπερ, 
ώς γινώ 'κετε, προ πολλού <5ιατελεΐ έν αργία.

Συγχωρήσατε μοι όμως έκ προκαταβολής νά ευχαριστήσω 
ΰμας έ& μέρους πάντων τών συνάδελφων μου δια τ/,ν φιλόφρονα 
ύυ.ών προσφοράν καί νά συγχαρώ ύμίν διά τούς νεαρούς μόχθους, 
οΰς αφιλοκερδώς καταβάλλετε υπέρ τής διορθώσεως τών μή κα
λώς κειμένων. Τοιοϋτοι αγώνες, γόνιμοι αγαθών καρπών, τ ι -  
μώσιν ά7νν,θώς τους λογί^^ς ανδρας καί άνορθοΰσι την επ·στη~ 
μην, καθιστώντες αυτής τήν ωφέλειαν τοίς πασιν επαισθητην. 
Είθε καί άλλοι μιμηθώσιν όμας, ασχολούμενοι, ως ΰμεΐς, μετά 
φιλοσοφικής αταραξίας, έν μέσω τοΰ πβτάγου τών π ο λη κ ώ ν  
παθών, είς έργα κοινωφελή καί τεΰοντα  εις τήν προαγωγν,ν 
τής Ολικής τοΰ Κθνους εύημερί^ς.

Δεχθητε π α ρ κ α λ ώ  τήν δ^αβεβαίωσιν τής προς ΰμας υπολη* 
4 «ώς μου.

Εν Α0ή αις, τήν 2 \  Δεκεμβρίου 1 8 6 3 .
I. Γ. ΣΟΓΓΖΟΣ.

Έρευναι περι τών^ αιτίων τής μή αύξήσεως τοΰ 
πληβυσμου κατα τινα μέρη τής 'Ανατολής.

Ανατολήν ώς γνωστόν, 0ί Ευρωπαίοι τής Δύσεως όνομά^ου- 
σι πάσαν τήν χωράν, τήν πρός Ανατολάς αυτών κειαένην Κυ
ρίως δε * Ανατολή κατ’ «ύτοΰς άρχεται «πδ τών ‘ΐονι'ων νή-
1  ? λλαόο« *αί περιλαμβάνει σύμπασαν τών Εύρω-
παικήν ί  ουρκιαν, ουδε τή ς Αίγύπτου έξα ιρ ο υ μ ^ς . ?

Καθ «πασαν δέ σχεδόν τήν χώραν ταύτην δυστυχώς ή έπ ι-
στημη των στατιστικών παρατηρήσεων * είναι π ά ν τ , άγνωστος
/) Ρίσκεται εις την νηπιότητά της- ώστε, ό θέλων' να̂  πρ«ν- 
μα.ευθ/, περι του εν λόγω ζητήματος, δέν δύναται νά στηρί- 

χ«(ι επί των στατιοτ(.κών παρατηρήσεων καί νά έξαγάνη αλάν
θαστα καί μαθηματικήν ά,ρίβε,αν ίχοντα σ υ μ π ίρ ά ϊμ Ε α  

Κ αίτοι δέ τούτων ούτως έχόντων, σμικρόν τ ι εάν προσέ?η

Γή έκπλ ε π ΐ ’τ δ ν  a,Jl TWV έν Ανατολ^  δύναται νά
ούδειΓιδ άλλ· / ” π?. ° ^ νε<Ιτάτηί άντΐ9^ εω*· * «  ^ λ α δ ή  ένΟυοεμια «λλ/, ισως εν τω  κόσμω χώρ* ύπάρχει τοσαύτη
μ<5της του ανθρωπίνου γένους, καϊ έν ούδεμια τοσαύτη βραδύ- 
τ»ς η στασιμότης ή μάλιστα καί οπισθοδρόμησή εί; τήν αδξη- 
Γ  Η άντίθεσίς αδτη πα ρά 'το ίς Τούρκοις μά-

ο Γ τ Γ Γ Τ · εΤ · έκπλ^ · τΐκωτε'?α, όλότΐ γονιμώτεροι e L
νω ν ς( χ ί " '  ^  ~ 1 κατα-γ γ  ,ς, και ως έκ της ανανεωσεως τώς χαρεμίων αύτών μέ ώ-
C 5 , α Γ τ 7 > · κα1 ^  τ °ΰ - ί  όκνηροϋ
vowiLoi τε °ς ω ί ε>4„τ0υ ®Ρ'/,<,χε<5Ρ-«τος, έπτά  έπιτρέποντος 
λ ο Κ"4ρα) ’ π “Ραβ*λόμενοι πρός τους 
ό-ισθοδηη J'? 7Γ/ίί Ανατολής, τόσω καί στασιμώτεροι ^ καί 

r ά ^  «δ^ ν  τοϋ πληθυσμού.
Υαλου ^ ιη ~ Τ^ ~  ’ ν’!40υσ“Ρ·Εν έν Σμύρνη, δτι πρό τοΰ με-
τή πόλει έκ *γων0ί’ ^ άναλοΤία τοϋ πληθυσμού τών Τούρκων έν

έβη καί εις ι/εν ^  Τ° αύτ° ο™ συν-
μας δέ αυτη V ?  6 TS??V ^ αλιστα e “ 0iAiv έν Κρήτη. Η Ικπληξίς 

^  έν Σμύρνη
δτι δ ιά  τώ ν τριών ί *  °V’ πασ* 0ντα ''■°'1 α? ελω« δ.ηγηδέντα, 
είκοσι τέσσαρα τέκνα γυν? κών„%του μονιμοποίησε μέν

ixfv '  j ΖΚ τουτων ολων ^υ0 (Λνον έπι^ώσι. 
«ύτών X  Ανατολικών λαών, ίσως δέ

ywv ζωων, δεν εχομεν άνάγκην, φρονοΰμεν,.



νά φέρωμεν πολλά παραδείγματα· διότι γνωστόν είναι, ότι καί 
ή βάρβαρος και απάνθρωπος συνήθεια τοΰ ευνουχίζεις τους φρου
ρούς και Οπερέτας τών γυναικών έν τι, Ανατολή επενοηθη. 
Καίτοι δέ τε λ ε ιο π ο ιη θ ε ίς  είς τοσοΰτον έν τγ, Λύσει, ώστε 
έξαιοοΰσίν άκινδύνως τάς ώοθήκας καί άγελάδων και φορδαόων, 
μόνον όμως είς τά  ζώα μεταχειρίζονται αυτήν, καί τοϋτο μό
νον γάριν κερδοσκοπίας. Τί δέ νά εϊ««μεν περί τής παρα φυσιν 
άσελγείας τών Ανατολικών λαών καί κ α τ’εξοχήν τών Τούρκων, 
οϊτινες, πρός πρόχειρον έκπλήρωσιν τής κτηνώδους επιθυμίας 
των φέρουσι πάντοτε μεθ’έαυτών έραστάς, τά  λεγάμενα ου.Ια- 
rca- δεν συντελεί 5 ρά γε ή συνήθεια αυτή είς τον έκφαύλισίν 
τοϋ ανθρωπίνου γένους καί είς τήν έλάττωσιν τοϋ πληθυσμού; 
γνωστόν δέ είναι, δτι ό δαπανών έ<ρ’ δ μή δει, όλίγας δυνά
μεις θά ί -0  νά δαπανήση έφ’ δ  δει. όθεν δύναται μ έ ^ ο  Τούρ
κος νά γονιμοποίησή πολλά, ώσπερ καί ό ήμερος λαγωος, αλλα 
σμικρόν συντελεί, ώσπερ εκείνος, είς τήν αύςησιν τοϋ πληθυσμού.

Αλλως δέ δεν είναι παράδοξον έκ τής γονιμοτητος μάλλον 
$ gx τής άνδρίας τών Τούρκων νά ελκωσι τήν καταγωγήν των 
καί αί γαλλικαί φράσεις « fort coinme un T urque δυνατός 
χ α 0 ώ ς  erac loupxoc*  καί «grand comme le Turque^ /« v « f  
χα0ώς· ό Τονρχος·» διότι ναι μέν έπί τών σταυροφοριών επο- 
λέμησαν πολλάκις οί Τούρκοι κατά τών Γάλλων κ ενικησαν’ αμ- 
φιβάλλομεν όμως, άν κατέστησαν καί τοσοΰτον ισχυροί, ωστε 
νά επιβάλλουν ώς παροιμιώδη την άνδρίαν των είς έθνος φυσ?.ι 
μ ά χ ι μ ο ν  κ α ί  φιλότιμον, οίον τό Γαλλικόν. Ε ν ώ  τήν γονιμότητα 
τών Τούρκων καί τόπρός τό παιδοποιείν μεγαλεϊόντων αναγνω- 
ρίζουτιν άπασαι αί πό>εις, έν αίς κατοίκησαν Τούρκοι* αυται 
άναγνωρίζουσι δυστυχώς καί τήν παροιμιώδη παιόαραστιαν των 
Τούρκων· καί έφ’ όσον μέν ούτοι διετήρουν τόν κατακτητικόν 
ναοακτήρα αυτών, ενδέχεται νά ηύζανε κατά τ ι  καί ό πληθυ
σμός τω 'ν άμα δέ έκλείσθησαν είς τά  χαρέμιά των καί επεόω- 
θησαν είς τήν λαγνείαν, έξέπεσαν πολύ κατά τε τόν πληθυσμόν, 
κατά τήν πολιτικήν σημασίαν, καί κατ’ αυτήν τήν σωματικήν 
δύναμιν. Τίς όμιλών περί Τούρκων δέν άρτύνει τήν ομιλίαν του 
καί μέ άπείοους κατ’αύτών μή περιποιητικάς εκφράσεις όια τήν 
λαγνείαν τω ν; Αυπούμεθχ διότι δέν δυνάμεθα νά διηγηθώμεν 
περιστατικόν τ ι, όπερ ίδίοις δμμασιν εΐόομεν μ ε τ ά  .ά  Κριμαϊ 
κά έν Κωνσταντινουπόλει, καί όπερ εμφαίνει καλλιον παντος 
άλλου τήν ιδέαν, ήν ε/ουσιν οί Γάλλοι σήμερον περι τής π ο ' 
λεμικήί αρετής καί τής λαγνείας των Τούρκων.

0  υπεροχή λοιπόν τής γονιμοτητος πάντων τών Ανατολι
κών λαών, ή καί αυτών τών αλόγων ζώων, είναι άδιαφιλονεί- 
κητος. Τό δέ στάσιμον, ή μάλιστα καί όπισθοδρομικόν τής αύ- 
ξήσεως τοΰ πληθυσμού αυτών, άναγνωρίζομεν τό μέν έχ τής 
πληθ;ος τών ελληνικών πόλεων, αίτινες άλλοτε ήσαν διεσπαρ- 
μέναι καθ’ ά'πασαν τήν Ανατολήν καί έκ τοΰ τεραστίου πλη
θυσμού αυτώ ν τό δέ έκ τής ύπαρχούσης σήαερον έν τή  Ανατολή 
μεγάλης έρημίας. Αλλοτε μέν καί κατά μικράς αποστάσεις 
ευρισκέ τις πολυπληθεστάτας πόλεις, κώμας, καί χωρία· σήμε
ρον δέ πανταχοϋ σχεδόν τής Ανατολής, ούδ’ αύτής τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος έξαιρουμένης, τής οποίας έν τούτοις ό πληθυσμός 
ηυξησε μεγαλως μετα την άπελευ^έρωσίν της, σήμερον λέγο- 
μεν, πανταχοϋ σχεδόν τής Ανατολής είναι τναγκασαένος τ ις  νά 
όδευση έφιππος ή πεζός είς δυο ή τριών η τεσσάρων ή καί 
πλειοτέρων ώρών άπόστασιν, ΐ«α ευργ| ψυχήν ζώσαν.

Αλλά τ ί εγειναν τά πλήθη, τά  όποια άλλοτε ησαν τόσον 
πολϋ πεπυκνωμένα έν τ·?ί Ανατολή, ώστε συχνά πυκνά μετώ - 
κιζον είς τήν Δύσιν ή καί είς άλλα σμικρότερον πληθυσρόν £- 
χοντα μέρη τής Ανατολής ; Μήπως δέν ύπάρχουσι καί σήμερον 
ετι κατα τα παράλια τοΰ Εύξείνου Πόντου πολλαί ελληνικάί ά- 
ποικιαι, μαρτυροΰσαι τον άλλοτε ίιπερβάλλοντα πληθυσμόν τής 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας ; Μήπως δυνανται ν άρνηθώσιτήν έλληνικήν 
καταγωγήν αυτών πολλοί τ ών τής μεσημβρινής Γαλλίας κα- 
τοικ.ων ; Μήπως δέν σεμνύνονται οί τοΰ εύδαίμονος τούτου 
τόπου ανδρες να όνομάζωσι καί σήμερον έτι πολλάς επιχειρή
σεις και ούκ ολίγα προϊόντα τής βιομηχανίας των μέ τά  αυτά 
ελληνικά ονόματα, με τα  όποια τά  όνομάζουσι καί σήμερον οί 
τους Τρωγλοδύτας όμοιάζοντες πρόγονοί των ; μήπως δέν όμι- 
λειται και σήμερον είς πολλά τής Κορσικής μέρη ή Ελληνική 
γλώσσα άπαραλλάκτως σχεδόν, ό'πως όμιλεΐται και έν Ελλάδι ; 
Μήπως ή Σικελία καί άπασα σχεδόν ή μεσημβρινή Ιταλία δέν 
ό 'ομά,ετα ι και σήμερον ύπό τών πεπαιδευμένων Ιταλών M s-  
γόώ,η E . I M c ;

Φεΰ! παρακμάζουσι, φαίνεται, καί οί τόποι, ώσπερ τά  έθνη, 
οί άν ρωποι, κτλ.^έν τη φύσει ό»τα" ά λλ ’όχι, ουδέποτε είναι δυ
νατόν νά παύση η νά μεταβληθίί ή γονιμότης τόπου τινός, έφ’ 
ο^ον οϋτος ευρισκεται ύπό τάς αύτάς ουρανίους περιστάσεις, ύπό 
τας ό,.οιας αιωνίως καί άναλλοιώτιος έτέθη ύπό τοϋ δ/ιμιουργοΰ 
Τ°ΰ παντός, ΐϊπειδ/ι δέ ούτε πρός τόν Ηλιον, ούτε π ίός τήν



Σελιίνην, οΰτε πρός παν οίόν δό ποτέ ουράνιον σώμα μίτε™ 
βλιΐθη ποτέ ή σχέσις τής Ανατολής, άρα δέν μετεβληθη καί ή 
γοηαότης αύτΐς. Γονιμ-ότης λοιπόν υπάρχει έν τή Ανατολή, 
ώσπερ ύπάρχει καί παρά τοϊς Κινέζοις έν τΤί Ασία, άλλ’ έ ;-  
έλιπεν άπ’ αύτών ό βίος, καί τούτου ένεκα μυριάόας καί εκα
τομμύρια Κινέζων δαμάζουσιν όλίγιστοι ΕύρωτϊαΐοΙ τής Δύιεως· 
παρά τισι δε λαοϊς τής Ανατολής ό πληθυσμός μένει στάσιμος 
ί  καί όσημέραι έλαττοΰται. Αλλο δέ γονιμόττ,ς καί ά λ λ ι βίος 
νΐ ζωή. II μ,έν είναι αυθύπαρκτος, ή δέ καλλιεργητή· τό δέ αύ- 
θύπαρκτον γίνεται μέν καί αυτομάτως, άλλά δέν ζή, διότι κατά  
τόν Αριστοτέλην οΰτε τό ΰδωρ είναι αύθύπαρκτον, ούτε ά—ό τοϋ 
ξύλου γίνεται αυτομάτως κλίνη αοΰτε γάρ αύτό ποιεί τό ΰδωρ 
ζώον άφ’ έαυτοΰ, ο>’>τε τό ξύλον κλίνην, άλλ ή τέχνη» (1 ). II 
μέν συντελεί μόνον είς τ/,ν αύξησιν τοϋ αριθμού τών γεννήσεων, 
ό δέ είς τήν πραγματικήν αύξησιν τοΰ πληθυσμού. II μ,έν είναι 
ένστικτος, ό δέ έπίκτητος καί, ούτως είπεΐν, τεχνικός. Οί όελαοι 
τής Ανατολής άπώλεσαν μ.έν δυστυχώς πρό ττολλοϋ καί μόλις 
σήμερον άνακτώσι τον βίον, όιετήρησαν δε απαραμειωτον την 
γονιμότητα· τινές μάλιστα λαοί τής Ανατολής καί έπολαπλα- 
σίαταν αύτήν, Ενεκα διαφόρων περιστάσεων εύχάριστον δέ είναι, 
ότι τής εύγενοϋς τοίύτης ττροσπαθείας τών Ανατολικών λαών 
πρός άνάκτησιν τοϋ βίου δέν εξαιρούνται ούτε οί Τούρκοι- άλ
λοτε μ.έν ώς γνωστόν καί ό έλάχιστσς τών Τούρκων ειχε την 
άξίο>σιν νά η ναι καί νά ονομάζεται άγάς, τουτέσην άνθρωπος 
ούδέν πράττων, καί άπό τών έργων τών άλλων ζών. Σήμερον 
όμως πολλοί τών Τούρκων, φρονίμως ποιοϋντες, άφησαν κατά  
μέρος τό άγαλίκι καί άρχισαν νά σπουδάζουν τέχνας καί ν’άσχο · 
λώνται είς έργα. Μέ πολλην μας εύχαρίστησιν είδομεν έν Σμύρν·/) 
Τούρκους τινάς καί ΰπηρέτα; εμπορικών καταστημάτων. Εύχά- 
ριστον θά ητο, έάν ci Τούρκοι ήσχολώντο καί περί τήν μάΟτ;- 
οιν ολίγων τινών γραμμάτω ν, διδασκόντων τά  τοΰ βίου" διότι 
μέ μ-όνα τά θρησκευτικά γράμμ,ατα, τά όποια διδάσκεται μέρος 
τοϋ Τουρκικοΰ λαού, δύναται μέν ούτος νά διατήρνι καί νά πο· 
λυπλασιάστ) μάλιστα τήν γονιμότητά του, δέν δύναται όμως 
ούτε νά εΰδαιμονηστί, οίίτε ν ’ αϋ̂ τήογ; κατά τόν πλτ,θυσμ.όν, ού
τε ν’ άνακτήσγ) βίον" διά νά γίνωμεν δέ εύληπτότεροι, άναφε- 
ρομεν ενταύθα καί έν παράδειγμα έκ τών αλόγων ζώων. 0

(1) ΐδε ΑοιΤοτέλους περί γενννίαεως καί φθοράς Β. β \  Κεφ. ’4·

ίμερος λαγωος, π . χ . είναι Γσως τό γονιμώτερον μεταξύ τών 
τετραπόδων ζώων. έξ  ένός ζεύγους (άρρενοςκαί θήλεως ήμέρου 
λαγωοΰ; δύνανται κατά τόν Κύριον Λουδοβίκον Ραβαγκώ (Louis 
Ravagpaux), αν μή κάθωσί τ ι, νά παραχθώαν έν τώ δια- 
στνίματι τεσσάρων ετών, πλείονα τοϋ ένός εκατομμυρίου όμοια 
τούτοις ζώα (1 )· άλλ’ όμως άμφιβάλλομεν, άν έν τώ  κόσμο» 
ύπάρχωσι λαγωοί ήμεροι πλειότεροι τών ’>ροβάτων, ατινα 
άπαξ του έτους, ώς γνωστόν, γεννώσ··, καί ώ’ς έπί τό πλεΐστον 
έκάστοτε έν, καί ούχί δώδεκα δ καί δεκατέσσερα ώς οί λ α 
γωοί. Τά πρινόμιον τοϋ αύξάνεσθαι καί πληθύνεσθαι ή φύσις 
έχάρισε, φαίνεται, ούχί εις τό άτομον η τήν κτηνώδη αύτοΰ 
επιθυμίαν πρός γονιμοποίησιν, άλλ’ είς τόν βαθμόν τής τελειό- 
τητος· καί διά τούτο οί Ανατολΐται έφ’ όσον έγίνοντο τελειό
τεροι άλλοτε, κατά τοσοΰτον καί έπληθύνοντο’ άμα δέ ήρξατο 
ί  άποκτήνωσις αύτών, ένέσκηψε καί ή έρη'μωσις τής χώρας των.

Πάντων μέν τών λαών τής Ανατολής άναντι(5ρήτ«ς γονιμό
τεροι είναι οί Τούρκοι, κατά δεύτερον δέ λόγον' οί Aouivioi 
καί έσχατοι πάντων οι Ελληνες. Αλλ’ οξτοι, καίτοι μή τόσον’ 
γονιμοι όσον οί Ίοΰρκοι καί οί Αρμένιοι, αύξάνουσιν όμως 
πλειότερον άμφοτέρων τούτων κατά τόν πληθυσμόν ένιοι δέ’ 
ϊοίως οί τάς παραλίους πόλεις οίκοΰντες,καί εύδαιμονοΰσι πλειό- 
τερον τών τε Τούρκων καί τών Αρμενίων.

, 1 ά ισχυρότερα δέ ελατη'ρια, τά  συντελοϋντα μεγάλως είς 
ττ,ν βελτιω-ιν ί  χειροτέρευαιν τοϋ βίου καί επομένως είς τήν 
αύξτ,σιν η ελάττωσιν τοΰ πληθυσμού είναι ζό ποΛίτβυιια, τό 
iivot,; τοΰ βίουj xa l ή χα Ζ ίκ 'ργεια  της γψ ,.

Π ερί πο.Ιίτεύιιατος.

Είναι σχίδόν άπίστευτος ή ύπενέργεια καλοϋ τίνος πολιτεύ
ματος^ εις τήν βελτίω^ιν τοΰ βίου καί είς τήν αύξησιν τοΰ πλη- 
υσμ,οΰ λαοΰ τίνος. Οσω δέ λογικώτερον, όσω φιλανθρωπό- 

τερον καί όσφ προνοητικώτερον είναι τό πολίτευμα λαοΰ τίνος,
V εύ α/μον-στερον βίον διάγει ούτος, καί τόσιρ τα^ύτερον

(1) ίδε La vraie mani^re, d’ dlever de multiplier, et d’ 
angraisser les Lapins par Louis Ravageaux, τετάρτη έκδοσις 
Των Παρισίων σελ. 10 .
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αϋξά ει κατά τόν πληθυσμόν. Εκπληκτικώτατα παραδείγματα 
του κανόνος τούτου (Αας παρέχει ή Α|&ερικ4· Εν χωρα ταυτη 
■7co6 όγδο^-οντα ετών, 7Γ*Χ*/ΐν τινο>ν αΧΧων Κρατών, δυο τινα 
ιδίως διεκρίθησαν, τ£> τών Ηνωμένων Πολιτειών καί το τοΰ 
Μεξικού. Εις <χ[/.φότερα τά  Κράτη ταΰτα η τε εκτασις καί ή 
ευφορία τ*7,ς γης δεν διαφερουσι τΐο^υ* δεν διεφερεν εττισης ττολυ 
καί 6 πληθυσμός τών Κρατών τούτων προ όγδονίκοντα έτών 
έκαστον ε?^ε τριών με^ρι τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκους· 
Είς άμφότερα τά Κράτη ταΰτα  καί αυτό τό άχ?ι τοϋδε πολί
τευμα ήτο όμοιον o'jyi μόνον κατ επιφανειαν άλλα και κα ι 
όνομα. Αμφότερα εϊχον τό δημοκρα-ιικόν πολίτευμα. Αλλά 
κατά τό πολίτευμα τοϋ Μεξικού ότέ μέν ύπίρίσχυεν ή όχλο- 
κοατεία, άλλοτε δέ ή θεοκρατείχ" του δε άλλου πολιτεύματος 
τάς μέν βάσεις εθεσεν ό αείμνηστος Βασιγκτώ*· τήν δέ κορω
νίδα, οί διάδοχος αυτού' έπολιτεύθησαν δέ ούτοι τοιουτοτρο- 
πως, ώστε μόλ'ς παρουσιάζετο ή ανάγκη ούχί μόνον κοινωνίας 
τινός, άλλά καί ατόμου, και αμέσως τό Κράτος, χρήσιν^ποιουν 
τοϋ πολιτεύματος του, έθεράπευε τήν ανάγκην ταύτην. Αμα δέ 
γεννώμενοι οι πολΐται τών όνωμενων πολιτειών ώς πρώτον 
καί κύριον μάδημα έδ.δάσκοντο πρώτον μέν τό τοϋ Ευαγγελίου 
«δ συ μισείς, έτέρω μι) ποιήσ^ς»  καί δεύτερον τό νά σέοωνται 
τους νόμους της πατρίδος των. Τούτων δέ ενεκα είς μέν τας 
ίΐνωμένας πολιτείας ό άριθμός τών κατοίκων έδεκαπλασιάσθη 
έν τώ  διαστήματι όγδοήκοντα έτών, εί; όε τό Μελικόν άμφι- 
βάλλομεν άν έδιπλασιάσθη.

Ε?ναι μέν αληθές, ότι είς την τεραστίαν ταύτην αΰςησιν τοϋ 
πληθυσμού τών Ηνωμένων πολιτειών συνετελεσε πολυ καί η 
συρροή άποίκων καθώς επίσης καί ή προσαρτησις άλλων τινών 
πολιτειών* άλλά κυρίως συνετέλεσε τό ειόος τοΰ πολιτεύματος 
καί ή πατρική πρόνο α τής Κυβερντίσεως, διότι άλλως συρροή 
μεγάλη άποίκων έγίνετο καί είς τό Μεξικόν. Αλλ έν μεν τα ϊς 
Ηνωμέναις πολιτείαις τό πολίτευμα έχρησιμευεν ως φιλόστορ
γος καί οικονόμο; πατήρ πρός τά  τέκνα του" έν δέ τώ Μίξικώ 
ή άένναος πάλη τής θεοκρατείας πρός τήν όχλοκρατεΐαν συ^ετε- 
λει πρός έρήμωσιν τοϋ τόπου. Καθώς δέ ό φιλόστοργος καί οι
κονόμος πατήρ φροντίζει πρώτον μέν νηπιοθϊν ν άναθρέψ^ 
Επειτα δέ νά έκπαιδεύσ») τά  τε*να του, και έπειτα να σχήμα* 
τ ίσ γ  καί κληροδοτήσ-/) είς αΰτά Ικανήν καί έδραιαν καί δσον 
ένεστιν άδιάφθορον περιουσίαν, ουτω καί τό καλόν πολίτευμα 
φροντίζει ν’ άνατρέφιρ καί έκπαιδεύνι καλώς τούς λαοϋς, προ

λαμβάνει καί θεραπεύει έγκαίρως καί διά κατάλληλων μέσων 
τάς παρεκτροπάς, έπαναφέρει αΰτοΰς είς τήν όδόν τής εϋΊύτη- 
τος, τής δικαιοσύνης καί της πραγματικής εΰδαιμονίας,καί ούτω 
συντελεί τεραστίως ού μόνον είς τήν βελτίωσιν τοϋ β.ου αϋτών, 
άλλά καί είς τήν αΰζησιν τοϋ πληθυσμού.

Τοιαϋτα δέ καλά παραδείγματα άρίστου πολιτεύματος μας 
παρέχει ού μόνον ή Αμερική, άλλά καί αυτή ή Ευρώπη, έν 
Α γγλία π . χ . καίτοι μικοάν, καί μόλις διά τό ημισυ τοϋ π λ η 
θυσμού αύτής άρκοΰσαν έκτασιν έ^ούσ^, ό πληθυσμός όμως 
διπλασιάζεται έντός είκο·ιν έννέα έτών' έν δέ τή  Πρωσσία, έντός 
τεσσαράκοντα καί ένός έτους· έν τη έλευθέρα ήλλάδι, έντός 
τεσσαράκοντα τεσσάρων έτώ ν έν τή Σαξωνία, έντός πεντήκοντα 
δ ίο ' έν τή Δανιμαρκία, έντός πεντήκοντα έξ· έν τη Γαλλία, 
έντός έκατόν είκοσι δύο' έν τή Βελγική, έντό; έκχτόν πεντή
κοντα όκτώ· καί έν τή Αυστρία, έντός έχ.ατόν έννενη'κοντα ό*τώ 
έτών (1 ). Λυπούμεθα δέ διότι δέν δυνάμεθα νά δημ,οσιεύσωμεν 
πίνακα τής αύ'ήσεως η έλαττώσεω; τού πληθυσμού καί άλλων 
έθνών, ί'να άποδείξωμεν διά πλειοτέρων παραδειγμάτων τήν 
ορθότητα τοΰ ΐσχυρισμοΰ μας. Παρ’ άξιοπίστου δέ πηγής έμά- 
θομεν, ότι καί έν Ρωσσία ό πληθυσμός αυξάνει μεγάλως' έν τή 
χώρα ταύτν) τήν έλλειψιν συντάγματος καί έλευθερίου πολι
τεύματος άντικαΟιστά, φαίνεται, ή άγαθή προαίρεσις τής πεφω
τισμένης Κυβερνήσεως· ένώ έν άλλοις Κράτεσιν, ό'που έπικρατεϊ 
είτε ό θρησκευτικός φανατισμός, εί'τε ό αυθαίρετος δεσποτισμός, 
είτε ή όχλοκρατεία, έκεϊ καί ό βίος τών λαών είναι άθλιος καί 
6 πληθυσμός αντί ν’ αύξήσγ], έλαττούται.

Αλλά διατί νά καταφεύγωμεν αρά γε είς ξένων έθνών παρα
δείγματα καί ιστορίαν · Δεν μάς παρέχει άρά γε έκπληκτικώ* 
τατα χερί τούτου παραδείγματα καί αύτή ή ελληνική ιστορία ; 
II Ελλάς άλλοτε ήκμασεν, έδοξάσθη, καί έξέπληςε τόν κόσμον 
ούχΐ μόνον με τήν μεγαλοφυΐαν τών έν αυτή οίκούντων, άλλα 
καί μέ τήν τεραστίαν αύξησιν τού πληθυσμού των. Ταϋτα δέ 
έγι.νοντο τότε έν Ελλάδι διότι κατά μέν τό πολίτευμα τοϋ 
Δρακοντος καί αύτή ή άργία έτι,ιχωρεΐτο μέ θάνατον αωστε χά ι 
τους άργιασ ά. iorzac άποθνήσχειη>(%). Κατά δέ τούς νόμους τοϋ

(1) ΐδε επίσημον Στατιστικήν της Ελλάδος σελ. 4 .
(2) ίδε Πλουτάρχου βίον Σόλωνος.
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Σίλωνος βό υίός εκείνος, τόν δπο'ον & πατήρ του δέν έ^ίδα:ε 
τέ/νην τινά, δέν ώφειλε νά διαθρεψη τόν πατέρα του» (1 ). 
Κ ατά δέ τό πολίτευμα τοϋ Λυκούργου ούΜ ς  ί’π  *?/>).« μ ο ιχό ς  
i r  Σ π ά ρ τη .  Μ εταφράζουν rf' ένταϋθα ολόκληρον τό εερί τού
του /ω ρ ίο ν ,  ϊνα γείνωμεν πιστευτώτεροι. « Απομντμονεύεται 
ϊχ α ί "λόγος παναρχαίου τινός Σπαρτιάτου, όνομαζομένου Γερ*- 
ιιδα, δστ<ς έρωτηθείς ύπό τίνος ξένου περί της ποινές, τής έπι- 
ιβαλλομένης είς τους μοιχούς, είτεν αείς ήμάς ( /Μ  μου »νΜ ς  
νΰπάοχει μοιχός  »· « έάν δμως ύπαρξη; ύπέλαβ-ν ό ξένος» 
ατότε πληρώνει, άπήντησεν ό Γεράδας, ταϋρον τόσον μέγαν, 
»οσης νά έξαπλώνη τόν λαιμόν του άπό τοϋ Ταΰγετου «αί 
»νά ττο-ισθ-/) είς τόν Εύρώταν.» Καί πώς είναι δυνατόν νά 
Β/πάρξϊί το'.οϋτος ταΰρος; άπήντησεν ό ζένος- γελάσας δέ ό 
ϊΓεραδας, προσέθηκε, άλλά πώς EiVat dvvazbr  > ά ύπαρξη χαί 
μ ο ιχός i r  Σ πάρτη]»  (2)

έφ* όσον λοιπόν κατά τους νόμους τοϋ Λυκούργου οΰ f^0vov 
τ ό σπέρμα τών ακολάστων περί τάς συνουσίας έθεωρεΐτο άκαρ- 
πον, άλλ’ έτιμωρεϊτο καί αύτή ή φλυαρία τών νέων (3) έφ 
όσον ό ένδοξος στρατηγός τών Αθηναίων Φωκίων, καιτοι τοσά
κις σώτας τήν πατρίδα του, έσκέπτετο δμως πώς ν ’ άφαιρέση 
μέρος τ ι  τοϋ λόγου, 8ν έμελλε ν ’ άπαγγείλη εις τούς συμπα- 
τριώτας του, ούχί βεβαίως ϊνα μή προσκρούση είς τούς νόμους 
τής πατρικός του, άλλ’ ινα μή πρόσκρουση καί είς αύτήν τήν 
εύαισθησίαν τών συμπατριωτών του (4), έφ’ δσον κατά τούς 
νόμους τοϋ Λυκούργου άιταντες οί ηλικιωμένοι Σπαρτιάται έ9εω- 
ροϋντο καί πατέρες καί παιδαγωγοί καί άρχοντες τ ώ ν  νεωτέ- 
ρων, ώστε καί έδίκαζον καί κατεδίκαζον καί έτιμώρουν αύ- 
τούς άτακτοϋντας (5), έφ' δσον κατά  τούς νόμους τοϋ Σό^ωνος, 
ή βία, το υ τέσ τ ιν  ή τιμωρία έκάθητο πάντοτε πληιίον τής δ ι 
καιοσύνης αόμου 6iar τε  xa l d ixcuoairqr σοταρμόοας » (6 ), 
έφ’ δσον οί Ελληνες έφρόνουν καί έπραττον κατά τήν σοφοιτά-

(1) ϊδε Πλουτάρχου βίον Σόλωνος.
(2) ίδε αυτόθι βίον Λυκούργου.
(3) ϊ ϊ ε  αυτόθι.
(4) ϊδε αυτόθι βίον Φωκίωνος.
(5 ) ϊδε αυτόθι βίον Λυκούργου.
(6) ϊδε αυτόθι βίον Σόλωνος.

την συμβουλήν τοϋ ίσοκράτους, δογματίσαντος, δτι τ ό η  μόκογ  
εϋδαι μ^γουοιγ α ί πόλεις, o ta r  τις  γομίί,η τό είς a .l.ior γεγό·> 
j/s rn r  άΜ χημα ώς tfiwr, έφ’ δσον λέγομ.εν οί Ελληνες είχον 
τοιοϋτον πολίτευμα καί ιδίως έφ’ δσον έσέβοντο ές τοσοΰτον 
τούς νόμους τί|ς πατρίδος των, ώστε ή μέν μήτηρ τοΰ Παυσα- 
νίου δέν συνεστάλη νά συμμεθέξη μετά τών άλλων Σπαρτια
τισσών είς τήν έκτέλεσιν τής θανατικής ποινής τοΰ υίοϋ της, 
φωραθέντος προδότου τής πατρίδος του καί καταδικασθέντος 
είς θάνατον (1), ό δέ Μ ιλτιάδης, καίτοι σώσας πολλάκις τήν 
πατρίδα του, καθείργετο δμως είς τάς φυλακάς, ί'να πλήρωση 
τό πρός τό δημόσιον χρέος του, έφ’ δσον λέγομεν οί Ελληνες 
εί^ον τοιοϋτον πολίτευμα καί έσέβοντο ουτω τούς νόμους τής 
πατρίδος των, έξέπλ·/;ξαν τόν κόσμ,ον ού μόνον διά τήν μεγαλο- 
φυίαν των διά τήν σοφίαν τα»ν καί διά τήν πολεμικήν των δό
ξαν, άλλ’ ιδίως καί διά τήν τεραστίαν αύξησιν τοΰ πληθυσμού 
των. Οπου καίάν άπήρχετό τις τότε,έλληνικάς αποικίας εύρισκε.

Μόλις δμως διεφθάρησαν τά  καλά πολιτεύματα τών 
Ελλήνων, μόλις ούτοι ήρξαντο νά μή σέβωνται τούς νόμ.ους 
τής πατρίδος των, καί ού μόνον ό πληθυσμός των έιτα- 
θε τεραστίαν έλάττωσιν, άλλά καί τής άρχαίας αύτών μεγα· 
λοφυίας καί δόξης έξέπεσαν είς το'ΐοΰτο , ώστε πρό τοϋ άγώ - 
νος μας καί αύτοί οί Τούρκοι έθεώρουν τούς Ελληνας ώς κτήνη 
καί μόνον έπί πληρωμή όνειδιστικοΰ φόρου, τον χαρατσ 'ου, 
έπετρεπον είς αύτούς νά ζώσι. Τί δέ έγειναν αί τοσαΰταί άρ- 
χα ΐα ι έλληνικαί πόλεις, αί διεσπαρμένη καθ’ δλην τήν Ανα
τολήν ; Ποϋ κεϊται σήμερον ή πρωτεύουσα τοΰ έκπλήξαντος 
καί αύτούς τούς Ρωμαίους, Πύρρου, τοϋ Βαοιλ'ως τής Ηπείρου ; 
Είς ποιαν κατάστασίν εύρίσκεται σήμερον ή πρωτεύουσα τοΰ 
Βασιλέως τών Μακεδόνων, άφ ής όρμώμενος ό Μέγας Αλέξαν
δρος κατέκτησεν άπαντα σχεδόν τόν τότε γνωστόν κόσμον ; 
Φευ! τινών μέν έκ τών άλλοτε όνομαιτών τούτων πόλεων καί 
αυτα τά ονόματα έλησμονή^ησαν- τίνών δέ άλλων μόλις τά  
ερείπια εύ^ίσκομεν σήμερον, καί είς τινας άλλ ας κατοικοϋσιν 
ήθη κουκουβάγαι πλειότεραι τών άν^ρώπων. Ιίίς τήν οϊκτρίν 
ταυ την έρήμωσιν τής χώρας κατά τήν Ανατολήν καί είς τήν 
φρικωόη έκπτωσιν τής δόξης τών κατοίκων αυτής ούδέν ίσως



συνετελεσε πλειότερον τοϋ κα/.οΰ πολιτεύματος και τής έλλεί- 
ψεως σεβασμού πρός τους κειμένους νόμους.

Κ αί πολίτευμα μέν, ήμεΐς τουλάχιστον οί έν τή έλευδίρ* 
Ελλάδι οίκοϋντες Ελλ/ινες, έχομεν ήδη τό καλλίτερον καί εντε- 
λέστε;ον τοϋ κόσμου' διότι ούδεν τψοντι καταλληλότ*- 
ρον της συνταγματικής μοναρχία; πολίτευμα- διά τούτο 
καί μεταξύ τών έν τή Ανατολή λαών ήμεΐς αύξάνομεν πλειό- 
τερον πάντων κατά τόν πληθυσμόν είδε καί άλλοι λαοι να 
εΐχον ομοιον τοϋ ήμετέρου πολίτευμα, είδε ποό πάντων νά 
τ,δικοπο'.οϋντο οί λαοί τής Ανατολής, καί νά μή νομ'.ζωσι π . χ . 
οί μέν χριστιανοί, οτι δεν είναι άι/αρτία νά κλέψη τις άπ 6 τό 
δημόσιον η άπό τοΰ; Τούρκους' ουτοι δε, ότι δέν είναι άμαρτιχ 
νά ψευδομαρτυρώ») τ ι ς  κατά χριστιανού. Κατά δε τόν σ κ α 
σμόν πρός τούς νόμους καί τήν ήδι/.ήν είθε νά έμιμοϋντο οί 
Λνατολϊται τόν Ανατολίατν Καραγεώργην, ηγεμόνα τ ι ς  Σερ
βίας, όστις έφόνευσε μέ τάς ιδίας ro j  χεϊρ“ « τών α«ελ? ον του> 
παρανοΛΤίσαντα (1 )' ϊ, τόν έπίσης Ανατολίτην Φωκίωνα, είπόν- 
τ α 'ε ίς  τόν γαμβ,όν του, κατηγορούμενον επί δωροόωκία «αλλ 
»έγώ σε ώ Χαρίκλεις έπί πάσι τοΐς δικαίοις γαμβρόν σε έποιη- 
»σάμην (2 ).

Ο τ ι ελειπεν άγρι τοϋδε άο’ ίμώ ν, τών έν τή έλευδέρα Ελ- 
λά δ ι’ οίκούντων Ελλήνων, ητό ή ειλικρινής εφαρμογή τοϋ συν
τάγματος, άλλά καί ταύτην άπεκτήσαμεν ήδη, χάρις είς τους 
είλικρινώ; μοχδήσαντας υπέρ τής Ο/.τωβριανής μεταπολιτεύσεως 
καί ιδίως υπέρ τής αντικαταστάσεων τής κακής διά καλής καί 
τιμ ία ς συνταγματικής μοναρχίας. Δ'.ά νά έφ*ρμοσδή όμως ειλι- 
κρινώ; τό σύνταγμα είναι απολύτως άναγκηον νά ήδικοποιη- 
Qi-μεν καί ήμεΐς καί '-ά συνε.δίσωμεν είς τό νά σεβώμεδα τούς 
νόμους της ‘πατρίδος μας. Ούδέν τωόντι διά τάς κοινωνίας 
όλεδριώτερον τής δολιότητος, όδεν δ ή π ο τε  καί αν προερχηται 
αυτη, από τών λαών η άπό τών Κυβερνήσεων* καί ούόέν πρός 
τήν εύδαιμονίαν καί την αύξησιν τοϋ πληδυσμοϋ κοινωνίας τινός 
συντελεστικώτερον τοϋ σεβασμού πρό^ τους νόμους. Σμικρόν τ ι 
έάν άποπειραδή ό άρχόμενος ν’ άποφύγιρ 7 νά δολιευδή τους νό
μους τής πατρίδος του, παρέχει είς τόν άρχοντα, αν ούχι τό

(1 ) ϊδε llis to r ie  o f  Servia, by Ranke.
(2 ) ϊδε Πλουτάρχου βίον Φωκίωνος.

δικαίωμα, τούλάχιστον όμως εύλογοφανή πρόιρασιν ν’ άποφύγγ) 
ή νά δολιευδή πλειότερον τούτους. Τότε δέ τό κακόν γίνεται 
μιγαλείτερον* διότι ό άρχων καί μέσα έχει περισσότερα καί 
σ^νήδως έ-ιτηδειότερο; τοϋ άρχομένου είναι είς τό νά δΛ ιεύη- 
τα ι, όταν θέλ-zj, άτιμωρήτω; τους νόμους. ΙΙαρεΐετράπημεν κατά 
τ ι  τοϋ προορισμού μας, άλλ ήτο άναγκαΐον, ϊνα καταδειχδή ή 
ισχύς τοϋ πολιτεύματος καί τοΰ πρός τούς νόμους σεοΛσμοϋ 
είς την αύξησιν τοϋ πληδυσμοϋ.

J l fp i  τον ic'thvc τον βίον.

Οσω όκνηρότερον είναι τό είδος τοϋ βίου λαού τίνος, όσω 
ήδυπαδέστεοος, τρυφηλότερος καί λαγνώτερος είναι ούτος, τόσω 
χείρων είναι ή κοινωνική κατάστασίς του καί τόσω βραδύτε- 
ρον αύξάνει ό πληδυσμός του. Κ αί τοϋ γενικοΰ τούτου καί ού- 
δεμίαν έςαίρεσιν έπιδεχομένου κανόνος, έκπληκτικώτατα π α 
ραδείγματα μας παρέχουσιν οί εργατικοί λαοί τής Δύσεως, 
παραβαλόμενοι πρός τούς ό*νηρούς ώς έ,τί τό πλεϊστον λαούς 
τής Ανατολής. Εν τή Αγγλία π. χ . όπου ο! άνδρωποι καί κοι- 
μώμενοι, ούτως είπεϊν, εργάζονται, καί όπον είναι άγνωστα 
τα  καφρενεϊα καί τά λοιπά κ α 'α γώ γ ια  τής άπωλείας τού 
χρόνου, ό πληδυσμός διπλασιάζεται, ώς ειπομεν, έντός εΐκοσο 
εννέα έτών* έν δέ τή Ανατολή, τή έξαιρέσει τής έλευδερας Ελ- 
λάύος, περιλαμβα»ουαης ήδη καί τήν Ειττάννησον, ό πληδυσμός 
ούχί μονον δέν αύξάνει, άλλά δυστυχώς κατά  τινα μέρη καί 
έλαττούται.

Ινα δέ έννοήση τ ι ;  κάλλιον τούτο, άρκεΐ νά ένδυμηδή ότι 
έν μέν τώ  Αονδίνω, τώ  περί τά  τρία έκατομμύρια κατοίκων 
Ιχοντι, Ε]\ μόνον υπάρχει καφοενεΐον, τό όνομαζόμενον Γα.Ι- 
Μ,χον, καί τοΰτο διατηρείται καί συχνάζεται ύπό ξένων. Είναι 
οέ σπάνιον πράγμα νά εύρη τις έν Μεγαλουπόλει ταύτη Αγγλον 
άρΐ'Οϋντα κατά τάς έργασίμους ήμερα; καί ώρας. Εν δέ τή 
Ανατηλτ καί τά  μικρώτατα χωρία έχουσι δύο καί τρία ή καί 
«λειό .̂ «.ρα καφφενεΐα, έν οίς σκοτώνουν τόν καιρόν των οί 
Ανατολι,ται, ο{ μ εν ά<ριονιζόμενο·., οί δέ ροφούντες τόν ναργ*ε- 

εν των, άλλοι πίνοντες τόν καφφέν των, άλλοι χαρτοπαιζον- 
τες, καί άλλοι τρώγοντες γλυκύσματα. Εν τ?ι Αγγλία ό μέν 
εργα.ικός λαος έργαζεται, ώς είπομεν, άδιαλείπτως καί ένίοτε 
..«ραν τοϋ μέτρου, ίν* κερδίζη τά  πρός τό ζί,ν· οί δέ μ.ή ήναγ- 
Χ*σμ»νοι όντες νά έργάζωνται πρός τούτο, έπινοοΰσι μυρίους



τρόπους, ίν* μ-r σήπωνται έ/. τής άπραξίας. έντεΰβεν πήγα* 
ζουσιν αί τεράστιαι περιηγήσεις τών Αγγλων, αί γενόμεναι 
ένίοτε καί μέ κίνδυνον *τνίς ζωής των είς λαοΰς άγνωστους, ά
γριους καί βαρβάρους, ούδέν βέλγνιτρον παρέχοντας- έντεϋθεν 
εχουσι τήν καταγωγήν των καί τά  άπειρα καί πολυπληθεστατα 
ιπποδρόμια, καθώς έπίσης καί τά  έκπληκτικά κκί έπικινδυνω- 
δέστατα έπί των παγωμένων λιμ-νών ολισθήματα η γλιοτρι- 
ματα , καθ’ ά μυριάδες άνθρωποι, φέροντες επίτηδες κατεσκευα- 
σμένα πέδιλα , άμίλλώνται έπ ί τοΰ πάγου τίς νά φθάση ταχύ- 
τερον τοϋ έτέρου είς τό τέρμα, ούχί βαδιζων η πηδών ή τρέ
νων η μετακινών τούς πόδας του, άλλα στηρίζων αυτούς διαρ- 
χώς έπί τοϋ πάγου καί ώθών άσ«λεύτως τό σώμα πρός τα  
πρόσω μέχρι τοϋ τέρματος. Είναι ανυπολόγιστα τά  όυ ατυχή* 
ματα, τά  συμβαίνοντοτ έπί τής παιδιάς '/j τής πάλης ταυτης 
παρά τοϊς Αγγλοις, άλλ' ομως ούτοι ούδεποτε άρνοϋνται αύτ/,ν, 
Γίνα μ'Λ σαπήσωσιν έκ τής αργίας, έν δέ τή Ανατολή 6 έργα* 
τικός λχός έ:γάζεται, ώς έπί τό πλεϊστον, ίνα πληρών/ι φόρους, 
καί τρέφη δ ι’ αϋτών τους άγάδας, τούς κτηματίας ή τους 
υπαλλήλους· ούτοι δέ μή ήναγκασμένοι δντες νά έργάζωνται, 
σήπονται ώς έπί τό πλίϊστον είς τά χαρέμια, καί είς τά  καφ- 
φενεΐα, χρησιμεύοντες μόνον ώς κακόν παράδειγμα τοϋ άγαθου 
λαού.

Τά δέ όνειδιστικώτερον καί άλγεινότερον δι* ήμάς τούς Ανα- 
τολίτας, καί ιδίως τους Ελληνας, είναι, ότι τάς καλάς ταυτας 
συνήθειας δέν έπενόησαν, άλλ’ έμιμήθησαν οί Αγγλοι άπά τάς 
συνήθειας τών προγόνων μας. Διότι, έάν ήναι άληθής ή μαρτυρία 
τοΰ Πλουτάρχου, ό Λυκούργος καί ό Σόλων πρίν νομοθετήσωσιν 
είς τάς πατρίδας των περιηγήθησαν είς άπαντα τά πεφω τι
σμένα έθνη. ό  δέ Ηρόδοτος ήτο άδόνατον νά περιγράψγι με το- 
σαύτην λεπτομέρειαν τά  ήθη καί έθιμα τών έθνών, άν μή π ε 
ριηγείτο έν αύτοίς, καί συνέζη μάλιστα έπί πολΰ καί συνανε- 
στρέφετο μ ε τ’ αύτών- άδόνατον -ήτο έπίσης καί ό Ομ.τρος ν 
άναπτύςη τοσαύτην σοφίαν καί πολυμάθειαν είς τε τήν ίλιάδα  
•/α) είς τήν Οδύσσειαν, άν μή περιηγείτο πολλά έθνη, καί άν 
μή έβλεπε^, ή τουλάχιστον (επειδή φημίζεται τυφλός) άν μή 
άντελαμ.βάνητο διά τών ίδιων αυτού αισθήσεων τά  ήθη καί 
έθιμ,α πολλών έθνών. Τί δέ νά εΐπωμεν περί τ ί ς  γυμναστικής 
τών Ελλήνων ; Καί ήτο ποτέ έν α τό ν  νά λογιοθή τις τότε ώς 
έχων άνατροφήν καί παιδείαν, άν μή ήτο εντελώς κάτοχος της 
γυμναστικής; Τά ά παραδείγματα οΰτε σήμερον ελλείπ'.υ-

civ άπά τών Ελλήνων* γινώσκομεν σεβάσμιον καθηγ/ιτήν, τόν 
Κύριον Παγώντα, δστίς  δεν ευχαριστείται, 5ν μή γυμνασθή καί 
άν μή περιπατήση έ ι ί  πολλάς ώρας καθ έκάστην- γινώσκομεν 
έτερόν τινα πλούσ·ον κ*ί μή φιλάογυρον, αλλά μάλιστα καί 
γεν-αΐον, δστις καί κατά τόν χειμώνα καί κατά τό θέρος μίαν 
άπλήν άνδρομίδαν μαλίνην έχει διά στρώμα- άλλά τά  καλά 
ταϋτα παραδείγματα δυστυχώς περιπαίζονται παρ’ ήμΐν σήμε- 
σήμερον, καί νομ.ίζονται σχολαστικοί οί δίδοντες αύτά. Πλού
σιός τ ις  Αθηναίος μάς ήρώτησε πρά ήμερών τ ί νά κάμη διά 
τήν πολυσιρκίαν του* άφοϋ δέ τοϋ έσυστήσαμ*ν τήν γυμνα
στικήν, μας έστρεψε τά  νώτα μέ τινα καγχασμόν ίσως. Σεβά
σμιό; τ ις  κληρικός μάς έζήτησεν επίσης πρό πολλοϋ όμοίαν 
συμβουλήν^ άφοϋ δέ τοϋ έσυστήσαμεν τόν κ*θ’ έκάστην έπ μη- 
κυνόμε\ον περίπατον καί τήν μέχρι κοποισεως έργασίαν, μάς 
έ^έλαβεν ίσως <ος τρελούς, καί πολύ πιθανόν μέ άπίιρα λάμβδα. 
Ί ίς  ποτε έκ τών σηπομένων πλουσίων μας έφρόντισε διά τοϋ 
παραόειγματός του τούλάχιστον νά έμψυχώσν) τόν σεβάσμιον 
Παγώντα ; Δέν ήτο άρά γε άναγκαίον νά έπιβληθή ή γυμνα
στική είς άπαντα τά  σχολεία και γυμνάσια ώς υποχρεωτικόν 
μαθημ.α ; Α λλ ά; έξακολουθήσωμεν τήν σύγκρισιν τών Ανατο
λικών μετά τών λαών τής Αύσεως καί ιδίως μετά τών Αγγλων.

( τ ί  Αγγλία ή Κυβέρνησις, καίτοι πλουσιοπαρόχως πλη- 
ρωνουσα τους υπαλλήλους τνις, ϊσχυρώς ύποστηρίζο jox καί προ- 
στατεύουσα αύτούς, καί μεγίστην, ού μόνον ύπέο αύτών, άλλά 
καί ύπ?ρ τών οικογενειών των, μέριμναν λαμβάνουσα, σπανίως 
ομω: πολιορκειται υπό τών άπαιτούντων ύπαλληλικάς θέσεις. 
Ι'.ν δέ τή Ανατολή, αί Κυβερνήσεις, καίτοι γλίσχοως πληρώνου* 
σαι του« υπαλλήλους, καί σπανίως προστατεύουσαι αύτοΰς, καί 
o ’j εμιαν σχεδόν περί αύτών πρόνοιαν λαμβάνουσαι, άλλ’ένίοτε 
μαλιστα καί άποπέμπουσαι αύτούς ώς σκεύη άχρηστα, έν τή 
Ανατολή, λέγομεν, καίτοι τοιούτων ούσών ώς έπί τό πλίϊστον 
τών Κυβερνήσεων, άλλ δμως αείποτε σχεδόν έκπολιορκοϋνταϊ 
αυται ύπό τών αίτούντων ΰπαλληλικάς θέσεις. Μόλ-ς κενοϋταί 
„ ,1 ί -tt'* κουμερκιαρθυ η κΧητήρος, καί άμέσοις παρουσιάζονται 
άπειροι μν/ιστήρίς· ώ 1 ,JV έγίνωσκον ο1· λαοί τής Ανατολής 
πόση α η γίνεται είς αύτούς έκ τής αργίας, ούδέποτε ήθελον 
χα νίΐ .όν καιρόν των εις τά  καφφενεΐα, καί ούδέποτε ήθελον 

v)Tc.i παρά τών Κυβερνήσεων υπαλληλίαν, καταδ'ικάζουσαν αύ* 
ου, ως έιτί τό πλευτον  είς βίον άμέριμνον, ή μεριμνώντα μό

νο/ προς εΛτέλεσίν τής παραγγελίας ή διαταγής άλλου, ούδέ-



ττοτε δέ πρός ευδαιμονίαν τοϋ υπάλληλου η τής οί*ογενείας
αύτου.

Αλλά διά τ ί  νά καταφεύγωμεν καί ένταΰθα έίς ζένων εθνών 
παραδείγματα ; Καί μεταξύ τών λαών τής Ανατολής εΰρίικο- 
μεν μεγίστην διαφοράν, έάν παραοαλλωμεν αύτους πρός άλλη- 
λους. Οί κατοικοΰντες τά ορη π . χ .  Αλβανοί, Ζαγορίσιοι, καί 
Γραμμενοχωρΐται έν [Ιπείρω, καθώς καί οι Αγραφιώται, Καλ- 
λιδρομΐται, καί Μανιάται έν τή έλευδέρα Ελλάδι, επειδή ένεκα 
τής τρα^ύτητος τοΰ τότου των είναι ήναγχασμενοι να έργα- 
ζωνται νυχθημερόν, ίνα προσπορίζωνταί τά  προς το ζήν, οί 
ορεινοί,λέγομεν, ουτοι λαοί αύξάνουσι κατά τόν πληθυσμόν πολύ 
ταχύτερον τών λοιπών λαών τής Ανατολής, τών κατοικούντων 
παιδιάδας, ευκόλως παρεχούσας τά  πρός τό ζήν, καί όλιγώτρον 
ε εκα τούτου έργαζομένι· ν τών άνθρωπων. Εν άπασι τοΐς μνη- 
μονευθίϊσιν'όρεινοΐς τόποις,άπαντα τά χωρία καί αί κ ιλύβαι τών 
χωρικών βρ'-θουσιν εύρωστοτάτων κ ιϊ ωραίων παιδιών* έν δέ τοΐς 
χωρίοις τών εύφορων πεδιάδων τής Φθιωτιδος, τής Θεσπρω
τίας, τής Θ:σσαλίας καί τής ΐίλιδος μόλις ευρίσκει τ ις  *αχε- 
κ τ ικ ώ τα 'ά  τινα τεκνάρια νωθρών ως έπι το πλεΐστον γονέων 
καί βρα-/υβίων. Πρός έξήγησιν τοΰ φαινομένου τού:ου όέν πρε* 
πει τις νά λη'τμονήσϊ) οτι έν μέν τή  Μάνη, ^ ·χ·, διά να προμη- 
θευθώσι τήν όλίγην κριθήν των καί τα λούπινα των είναι άπαντα  
τά  μέλη τής οίκογενείας Αναγκασμένα νά έργάζωντ^ς νυχθημε
ρόν, τινά ρ έν μέ τό άροτρον, άλλα δε με σκαπάνας, άλλα με 
δικέλλας καί άλλα μέ άλλα γεωργικά εργαλεία. Εν δέ τνί 
ίίλ ιό \, έν τή Φίιώτιδ'. καί έν άπασι τοΐς εύφόροις τόποις μόλις 
εργάζονται άνετως έπί πέντε ή £ξ μήνας τοΰ έτους οί άνθρω
ποι καί προσπορίζονται άφθόνως τά  πρός τό ζήν· τό δε έπι- 
λοιπον μέρος τοΰ χρόνου δαπανώσιν ως επι το πλεΐστον εις τα  
καφφενεΐα καί είς διασκεδάσεις, είς τήν αΰριον άνα^άλλοντες 
συνεχώς καί αύτά τά  σπουδαιότατα καί τα πλέον κατεπε γοντα 
τών έργων των. Τό φαινόμενον τοΰτο τής αύξήσίως τοΰ π λη 
θυσμού πχρά τοΐς έργαζομέΌΐς λαοϊς ένογεΐ άριστα καί ό άφο· 
ρισμός τοΰ ίπποκρά^όυς, λέγονιος «οί τρεφόμενοι παρά φυ-ιιν 
νοσοΰσιιι (1 ) τρέφονται δε παρά φύσιν μόνον οί ό*νηρθί. 0  όέ 
Λυκούργος γινώσκων ό’τ ι  «τό σπέρμα τών πρός τά ; συνουσίας 
ακολάστων (καί τοιοΰτοι βεβαίω; είναι οί οκνηροί καί τρυφηλόν

( 1 ) ϊδε ίπποκοάτοις άφορ. 17  τμήμα β '.

βίον διάγοντες) ayo ro r ec τα  ποΛΜι χα ϊ axapjtt'/r iattrJ) 
έφρόντισε νά έξορίσ/,, ώς εΐδομεν, άπό τής πατρίδος του τήν 
μοιχίαν.

Ο έργατικός λοιπόν βίο; τών λαών είναι στοιχεΐον άναπό- 
φευκτον ούχί μόνον πρός άπόλαυσιν υλικής εύημερίας, άλλά 
καί πρός αΰξησιν τοΰ πλτθυσμού* τοΰτο καλώς γινώσκοντες οί 
Ελληνες κατά μέν τά πολίτευμα τοϋ Λυκούργου « τά  σώματα 
»τών παρθένων κατεκούραζον μέ δρόμους, μέ παλαίστρας, μέ 
»τό ρίψιμον τής πέτρα; ή τών ακοντίων, ώστε τών τε  γεννω- 
Βμένων ή ρίζωσις νά γίνη ισχυρά εις ίσ/υρά σώματα, καί νά 
ϋβλαστήσ*/) κάλλιον, καί «ί αί παρθένοι ν’άντέ^ωσι καρτερικώ* 
ϊτερον καί εύκολώτερον είς τάς ωδίνας τού τοκετού» (1 ).

Κ ατά δέ τό πολίτευμα τού Σόλωνος οί Ελληνες έ»ομοθίτη- 
σαν τήν βουλήν τοΰ Αρείου Πάγου αϊνα έξετάζη πόθεν έκαστος 
ιπροσπορίζηται τά πρός τό ζήν καί τιμωρνί το ;,ς άογού; (2 ).» 
Αλλως δέ κατά τ4 αυτό πολίτευμα οί Ελληνες δέν ήθελον «τόν 
ϊ  γάμον νά ήναι ήγορασμένος καί μισθοφόρος, άλλά πρό; τέκνο- 
ιποίησιν καί χάρίν, καί άμοιβαίαν αγάπην τών συζύγων (3 ),» 
ό αύτός δέ Σόλων ένομοθετησεν, ώστε καί αό περίπατος τών 
ΐγυναικών, καί τά πένθιμα καθώς καί τά  έορτάιιμα ένδύ- 
ίμ α τ α  αϋτών νά φέρωσιν ώς τύπυν πάντοτε τό ΐιόσμιον καί νά 
ϊάπέχω Ή  τού άτάκτου και ακολάστου’ δέν έπέτρετε δέ νά έ- 
Βχωσιν αί γυναίκες μαζί τω / ούδέν φαγόΉμον η ποτόν μεγα- 
«λειτέρας άξίας τοΰ οβολού, καί ούδέ σκιάδιον νά φέρωσιν αύται 
ιμεγχλείτερον τοΰ πη^υαίου (4).» 0  δέ Σπαρτιάτης Λυκούργος 
εμπόδιζε τούς νεωτερους τών τριάκοντα έτών καί νά καταβαί- 
νωσιν είς τήν αγοράν, ούτε καν πρός προαη'θειαν τών άναγκαίων, 
άλλά ταϋτα έτρεπε νά προμηθεύωνται διά τών φίλων καί έρα- 
στων (εννοείται τών έχόντων μεγαλειτέραν τούτων ήλ'.κίαν καί 
χρησιμευόντων ούχί κατά τήν κοινήν έννοιαν τής λέξεω; epa- 
cr& r, άλλ ώσπερ ό Σωκράτης πρός τόν Αλκιβιάδην)" καί αϋ- 
τους δέ]τοΰς γέροντας ήτο έντροπ'ΐ κατά τότoλίτεJμα τοΟ Λυ· 
κουργου, νά βλέπη τίς συν:χώς διαβαίνοντας είς τήν αγοράν (5).»

(1) ΐόε Πλουτάρχου βίον Λυκούργου.
(2) ϊδε αύτόθι βίον Σόλωνος.
(3) ϊδέ αύτόθι.
(4) Ιόε Πλουτάρχου βίον Λυκούργου,
(5) ϊδέ αυτόθι. ”



Αλλως δέ γνωστό τατον ήτο καί παροιμιώδε; μαλιστα παρά 
ιο ϊς  Ελλη'ιι το «αργία  μήτ<\ρ χάσης χα χία ς i n i  καί τό /ρνο»· 
otfcWr· όνειδος d l.V άεργίη»  δηλαδή οίον δήποτε έντιμον εργον 
καί μετέρχηταί τις δεν είναι εντροπή, άλλ εντροπή είναι τό 
νά κάθηται άργός ήθελον δ» προσθέσει ένταΰθά οι αρχαίοι έλ- 
ληνες, έ»ν έζοΰσαν σήμερον, δτι ούχί μόνον εντροπή είναι το να 
κάθηταί τις άργός, άλλά είναι καί άσεβεια ?ι ιεροσυλία τό να 
κωπροσκυλιάζη είς τά καφφενεΐιχ- διότι έάν ήναι άληθέ:, ότι ό 
δημιουργό; τοϋ παντός έπλασε τόν άνθρωπον κ α τ ’ εικόνα ©εοΰ 
κα. δμοίωσιν, πας ό συντελών πρός βλάβην τοΰ άνθρώπου, ίερο- 
συλϊΐ κατά τοϋ Θεοϋ. οΰδείς δε είναι ίεροσυλώτατος κατα ,οΰ 
Θεοϋ, είμή έκεΐνος, οστις φονεύει έαυτον διά τής άογίας ό όε 
πένης έν τή Ανατολή δέν πρέπει να αίτιαται άλλον όιά τλν 
πενίαν, είμή μόνον τόν εαυτόν του, διότι ούδεις τοπο» έν τω  κο
σμώ Είναι πλουσιώτερος τής Λνα τολής' άρκεΐ μόνον νά κιντ,θή 
τ ις  έν α ύ 'ώ , άοκϊΐ μόνον νά μή δ*πανα τόν καιρόν του είς τά  
καφφενεΐα καί άμέσως πλουτίζει, οίον δήποτε επάγγελμά ή έρ- 
γον καί άν μίτέλθη. Ινα πεισθή δε τις περί τούτου άρκεΐ να εν- 
Φυχηθίί, οτι έν μέν τή Αγγλία π . χ . τό ήμερομίσΗον το') έργα- 
του λογίζεται κατά μέιον όρον ώς πλτρωνόμενον άνά τεσσαρα- 
κοντχ έκατοστά τής δραχμής ίτο ι σαραντα λ επ τά - έν <>έ τη 
Ανατολή είναι άδύνατον νά εΰρωμεν καί τόν χειρότερον εργάτην 
χωρίς νά πληρώβωμεν τουλάχιστον μίαν δραχμήν δια τό η μ ε
ρομίσθιόν του, τό δέ σύνηθες ήμερομίσθ.ον του εργάτου πλ/ιρω- 
νομεν δύο καί τρεις δραχμάς. Τοΰτο όε έξηγεϊ καί άλλο τ ι 
λυπηρότατον δ ι ’ ήμας, o n  δηλαδη έν μεν τή Α γγλία άπαντες 
έργάζωνται καί ενίοτε δέν εύρίσκουσιν εργασίαν· έν δε τή Ανα
τολή όλίγιστοι εργάζονται καί οί 'λοιποί κωπροσ/.υλιαζομεν. 
Κ αί καθ’ 8ν μάλιστα χρόνον όφθαλμιφανώς βλεπομεν ότι τά  
πλέον περιφρονημένα παρ ήμΐν επαγγέλματα ένίοτε είναι καί τα  
έπικερδέττερα.

Γνωρίζομεν παντοπώλας, πωλοΰντα; άλλοτε σαρδέλας καί ε
λαίας καίαήάονουμένους μέν ούδέ σήμερον τό έντιμον τούτοέπαγ- 
γελμά των, άλλ ομ.ως κερδίσαντας ά ι αύτοϋ εκατομμύρια’ γνωρι- 
ζωμεν σκαφτιάδας, οΐτινες καί σήμερον ετι σκάπτουσιν, άλλα δεν 
καταδέχονται βεβαίως ν’ άλλαξωσι τήν τσάπαν των μέ τό δ ί
πλωμα τοΰ γερουσιαστοϋ, δ ιότι πρό τών οφθαλμών των ϊχουσιν 
οΰκ ολίγους γερουσιαστάί, οΐτινες άλλοτε μέν ησαν πλούσιοι- γε- 
νόμ.ενοι δέ γερουσιασταί έπτώχυναν, καί σήμερον λ:μ.ώττουσι· 
γνωρίζομεν σανδαλοποιοΰς (παπουτσίδας', γνωρίζομεν λεπτό ·ρ-

γοΰς (μαραγκούς) γνωρίζομεν τυπογράφους, γνώοίζομεν άπλοΰς 
στοιχειοθέτας, γνωρίζομεν κτίστας, γνωρίζομεν έργάτας, ήμε- 
ροκαματαρέους καλουμένους, οΐτινες μόνον δ^ότι εργάζονται, 
μόνον δ:ότι έπέμεινον είς τό ερ^ον τω ν, κατέστησαν τοσοΰτον 
πλούσιοι, ώστε έν και ρω ανάγκης τής πατρίδος έδυ^ήθί,οαν νά 
συνεισφέρωσιν ούτοι άσυγκρίτως πλειότερα καί αύτών τών υ
πουργών καί αύτών τών γερουσιαστών ή στρατηγών, ή καί αύ
τών τών άνωτέρων τοϋ Κράτους υπαλλήλου. Ω έάν έδυνάμεθα 
νά μεταοώοωμεν τάς πεπειθήσεις μας είς τους άγαθωτάτους 
λαο^ς τής Ανατολής, ταχέως ήθέλαμ.εν λάβα τήν μεγαλειτέραν 
τών εύχαριστήσεων, τοϋ τά  ίδώμεν δηλαδή τούτους μέν άιιαν- 
τας πλουσίους καί εύδαιμονοΰντας· τάς δέ κυβερνήσεις αύτών, 
άμηχανοΰιας πρός εΰρεσιν υπαλλήλων.

Αλλ άς έπανέλθοψ,εν είς τούς άρχαίους, ίν άνακουφισθώμεν 
κατά τ ι  τής καταλα6ούσης ήαάς θλίψεως. Ούδ έστεροϋντο οΐ 
έλληνες μεγάλων άνδρών, διδόντων είς τούς μικροτέρους τό κα
λόν παράδειγμα τής έργατικότητος, τής μετριοφροσύνης, τής 
λ ιτότητος, τής οικονομία:, καί τοϋ πατριωτισμού. Εάν ήναι ά 
ληθής ή μαρτυρία τοΰ Πλουτάρχου, κατ’ αύτόν ό Φωκίων αόμο* 
»λογίίται ότι έλαβε τεσσαράκοντα πέντε στρατηγίας, καί ούδ’ 
ϊά π α ;  παρευρέθη έπί τών αρχαιρεσιών, άλλ’ αείποτε άπαντα 
ίεχειροτόνΟυν καί προσε*άλουν αύτόν καί ότι είς τάς κα τά  
®χ<·’ραν εκστρατείας άείποτε έ^άδιζεν άνυπόδυτος καί γυμνός, 
»εκτός μόνον, έάν ήτο ψύχος δριμϋ καί άνυπόφορον, ώστε πα ί- 
κζοντες υι εν έκστρατεία στρατιώται ώς σύμβολον δριμέως χει* 
»μώνο; έθεωρουν τό νά ΐόωσι τ Γ.ν Φωκ,ίωνα ένδεδυδυμένον όμο- 
»ολογεΐται επίσης κατά τόν Πλούταρχον, ότι τήν γυναίκα τοΰ 
ϊΦωκίωνος οί Πρέσβεις τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, τοϋ πέμψαν- 
»τος όι αύτων τοτε είς τόν Φωκίωνα εκατόν τάλαντα δωρεάν, 
»ούρον jia rxocour  δηλαδή Cvfiwroi’oar, καί τούτον εύρον d r -  
i tM  v rza  ύόωρ ix  τοϋ ψ ρ ία τος,Ινη  π .Ιννητονς πόδας.τ> ΐίώ ν  
οέ τά  δώρα ό Φωκίων ήρώτησε κ δ ια τί μεταξύ πολλών Αθη- 
ίνα ιω ν^ ίς αΰτόν μόνον προσφέρει ό Αλέξανδρος τοσαΰτα δώρα;» 
«διότι σέ μ,όνον νομίζει άνδρα καλόν κάγαθόν άπικρίναντο οί 
ϊπ-εσοεις «λοιπόν άς μέ άφήοει ού μόνον νά φαί ωμαι, άλλά 
»καί νά ημαι πάντοτε τοιούτος, είπεν ό Φωκίων (1 ).»

Τοι.ΰτον δε ενεργητικόν καί δραστήριο» καί σώρρονα βίαν



διάγοντες οί Ελληνες χα'ι τοιαϋτα παραδείγματα εχοντίς ού
δέν παράδοξον, έάν έξέπληξαν και εκπλήττουν έτι καί σήμερον 
τόν κόσμον μέ τ/,ν μεγαλοφυίαν των· καί φυβικώτατον ή το νά 
καταπλημμυρήσωσιν άπαταν τήν τότε γνωστήν οικουμένην με 
τήν τεραστίαν αύ'ησιν τοΰ πληθυσμού των καί μέ τάς αποικίας 
των. ό  6έλων δέ καί σήμερον νά συντελέσγ) είς τήν αναγκαίο - 
τάτην αύςησιν τοΰ πληθυσμού τής πατρίδας του, εις τήν αλη
θή ευδαιμονίαν καί είς τό μεγαλεΐον αυτής, άς μ ιμείτα ι άν 
ούχί τόν Φωκίωνα, όγδοηκοντούτη όντα στρατηγόν καί πε
ζόν καί άνυπόδυτον βαδίζο \τα , καί μέ τάς ίδιας του χεϊρας 
άντλοΰντα ΰδωρ, ΐνα πλύνη τούς πόδας του, η τήν γυναίκα 
αύτοϋ καί ζυμώνουσαν καί πλύνουσαν, τουλάχιστον άς μ ι
μείτα ι έκ τών ζώντων τούς Ελληνας έκείνους, οϊτινες ούτε 
τσιράπια φέρουσιν είς τάς χεϊρας, ούτε έφ’ άιιάξης περιφέρονται 
έντός τής σπιθαμιαίαν εκτασιν έχούσης πόλεως τών Αθηνών, 
οΰτε τάς οδούς αυτής σαρώνουσι |*έ βαρύτιμα Ενδύματα" άς 
μάς έπιτραπνί δέ νά μεταφράσωμεν ένταΰθα καί έτερον χωρίον 
τοϋ Πλουτάρχου, έπικνροΰν τ/,ν λ ιτότη τα , μεθ’ ής έζων οί πρό
γονοι ημών καί τον εργατικόν βίον, 8ν διήγον άπαντες σχεδόν 
άλλ’ ιδίως ό Φωκίων. « Επειδή δέ έβλεπεν (ό Φωκίων) τούς 
» Αθηναίους βαρυθίμοϋντας καί φωνάζοντας διέταξε τόν κήρυκα 
? σαλπιστήν νά κήρυξη «άπαντες οί μεταξύ τής ήβης καί τοϋ 
ϊεξηκοστού έτους Αθηναίοι νά λάβωσι πέντε ημερών τροφάς καί 
»νά τόν άκολουθήσωσιν ε·θύ; άπό τής εκκλησίας είς τήν έκστρα- 
»τείαν- κ ’ επειδή έμουρμούριζον οί γεροντώτεροι, έφώναζον 
ϊκ α ί άνεπηδοΰσαν, αήσυχάσατε τούς είπεν ό Φωκίων, διότι καί 
»έγώ ό ογδοηκονταετής στρατηγός σας θά συνεκστρατεύσω^Ι).

Ούτε ψυχουιούς δέ είχε τότε ό Φωκίων, Ϊνα φέρωσι τό τη* 
λεσκόπιον, τό τάσι, τήν καπνοσύριγγα καί τ ’ άλλα βάρη τοϋ 
στρατηγού των, ούτε σπαθαρίους ft ύπασπιστάς, ί'να φέρωσι τά 
οπλα αύτοϋ, δ ιό η  περί τούτων ουδόλως όμιλεϊ ή Ιστορία, άλλ’ 
αυτός αύτότατος φαίνεται ό γερο-στρατι-,γός Φωκίων έφορτώθη 
είς τούς ώμους του τών πέντε ημερών τ>ς πρός χρήσίν τοι» 
τροφάς κ’ έβάδιζεν έμπρός, ί'να δώσν) τό καλόν παράδειγμα, 
άλλως δέν είχε τό δικαίωμα νά έπιπλήξγι τους γεροντωτέρους 
διά τήν μουρμούραν των.

Αΐ δέ γυναίκες, αί θέλουσαι νά γεννώσιν άνευ πολλών πόνων

ευτραφή καί μακρόβια, καί καρτερικά καί μάχιμα τέκνα, καί 
άν δέν δύνανται νά μιμηθώσι τάς Σπαρτιάτιδας πα.θένους, 
αϊτινες, ϊνα γεννώσι Λυκούργους καί Λεωνίδας, ήναγκάζοντο ύπό 
τ^ϋ νόμου καί νά πηδώσι καί νά πα^αίωσι καί τήν πέτραν καί 
τό άκόντιον νά ρίιττωσι, καί άν δέν δύνανται λέγομεν νά μ ι- 
μώνται ταύτας, ά ; μ ιμώνται τούλάχιττον τάς κυρίας ϊκείνας, 
αϊτινες ούτε ώς πάπια ι περιπατοΰσι μόλις δύο βήματα καί 
κουράζονται, ούτε τά  τέκνα των έμπιστεύονται είς παραμάνας, 
ούτε αίσχύνονται, άλλά τουναντίον καυχώνται καί εις τό μ α -  
γειρεϊον νά είσέρχωνται, καί τά  ένδύματα αύτών, καί τών τ έ 
κνων των, καί τών άνδρών τοιν νά ράπτωσιν, ένίοτε δέ καί νά 
ζυμόνωσι καί νά πλύνωσιν, ώσπερ ή κυρία Φωκίωνος. Καί »ύ- 
Tat μέν αί γ  ̂ ναΐκεί, κατά τόν Σωκράτην,«συνεργαζόμεναι μετά  
Βτών συζύγων αύτών, συντελοϋσιν είς τ/,ν αύ'ησιν τής περιου- 
ισ ία ς καί τήν ευδαιμονίαν τω ν' αί δέ μή τοιαϋται συντελοϋσιν 
»είς τήν καταστροφήν τής περιουσίας τοιν (1).» Ας μή λησμονη- 
σωσι δέ οί κάτοικοι τών Μεγαλουπόλεων,ό'τι έφ’όσον δέν έργά- 
ζονται, δύνανται μέν νά τέξω ιι πολλά τέκνα, ώσπερ οί λαγωοί, 
σπανίως δμως θά έχ ω ιι τήν χαράν νά τά  ίδωσιν ύεκτοϋν- 
τα , καί έτ ι σπανιώτερον νά ΐδωσι κληρονομούντα τά  φυσικά ή 
επίκτητα πλεονεκτήματα τών γονέων τ ω ν  άλλ’ ώς έπί τό 
πλεΐστον τά  τ=κνα των η θά ηναι θνησκόγενα, ή θ άπ^θνήσκωσι 
βραδύτερον μέ μαρασμόν η μέ φθίσιν, ή θά ζώσι μέν, άλλά μ ι
κρόν θά διαφέρωσι τών βλακών, καί ώς έπί τό πλεΐστον δά 
χρησιμεύο^σιν ώς όνειδος τοϋ πατρικού αύτών όνόαατος.

Ινα δέ πεισβώτι κάλλιον πεοί τούτου, άς μή λησμονήσωσιν 
ό'τι έφ’ όσον έν Σπάρτη καί έν Αθήναις έιέβοντο τούς νόμους 
τοϋ Λυκούργου καί τοϋ Σόλωνος, έφ’ ό'σον έμιμοΰντο τά παρα
δείγματα  τ*ς μητρός τοϋ Παυσανίου, τοϋ Φωκίωνος καί τ ι ς  
κυρίας Φωκίωνος, αί πόλεις αύται έγέννουν καί Λεωνίδας, καί 
Αριστείδας, καί Σωκράτα; καί Φωκίωνας· μόλις δε ήρξαντο νά 
στη'νωσιν χιλίο-ις ανδριάντας άτό Πειραιώς μέχρις Αθηνών καί 
είς τόν δυληπρεπή Δημήτριον τόν Φχληρέα, καί αμέσως οί Ρω 
μαίοι ώνόμασαν τούς Ελληνας μέ τό περιφρονητικόν ονομα 
γραιχίΛ οι' ότε δέ κατήντησαν οί μέν άρχοντες τών Ελλήνων, καί 
τοι ΰγιαίνοντες καί δύο πόδας ύγιεΐς καί υγιέστατους έ/οντες, 
•πρός έπίδειξιν δμως μεγαλείου νά σύρωνται μάλλον άκουμβοϋν-



τες εις τούς ώμου; τών υπηρετών των, η v i βαδιζωσιν* οί δέ 
άρχόμϊνοι νά έξΛμνώσι καί τά  καλτάκια, καί τά κεφτάνια, 
καί τάς φενάκας, καί τά  χρυσοκέντητα ενδύματα καί στολί- 
σ μ α 'α  οϋ μόνον τών αρχόντων των, άλλά καί τών ίτπω ν αυ
τών, δτε οί £λληνες κατήχησαν νά έξυμνώσι καί τάς άσελ- 
γειας καί τάς λαγνείας τών δεσποτών των, τότε (ώ κάλλιον νά 
μή ύπήρχεν ή Ελλάς τότε) ή μέν Ανατολή έρτμώθη κατοίκων* 
ίίς δε τάς κλεινάς Αθήνας, είς τήν μέγαν πληϋυσμόν έχουσαν 
άλλοτε Κόρινθον καί είς ά>λας όμ.οίας τούτων πόλεις, κατώ- 
κουν κουκουβάγχι πλειότεραι τών ανθρώπων* οΰτοι δέ, καίτοι 
γνήσιοι γνησιώτατοι απόγονοι τοϋ Λεωνίδα, τοϋ Αγηιιλαου, 
τοϋ Φωκίωνος καί τοϋ Θεμιστοκλέους δντες, ήναγκάζοντο δμως 
νά πληρώνωσι καί χαράτσι είς τούς Τούρκους, ί'να έπιτρέπωσιν 
είς αυτούς νά φέρωσι τάς κεφαλάς έπί τών ώμων.

Π ερι χα .ΙΜ ΐογίΙας τής γης.

Μεγάλως δέ συντελεί ού μόνον είς τήν εύδαιμο-ίαν τών κα
τοίκων, άλλά καί είς τήν αύ'ησιν το? πληθυσρ.οϋ αύτών καί ή 
καλλιέργεια τής γής. όσον έπί τών άρχαιοτάτων χρόνων 
είς τά  πέριξ τών Παρισίων καί τοϋ Λονδίνου ή γή ήτο ακαλ
λιέργητος, ψαράδες τινές μόνον κατωκουν έκεΐ καί άγρια θηρία, 
βούβαλοι ϊσως ή αγριόχοιροι. Μόλις δμως ήρχισεν έν αύτοΐς ή 
άνάπτυξις τής καλλιεργείας τ /ic γης 'καί αμέσως τά  μέρη ταϋτα 
κατωκήθησαν ύπδ τοσούτου πληδυσμοϋ, ώστε είς άμφοτέρας τάς 
Μεγαλουπόλεις ταύτας, καίτοι τεραστίας έχούσας οικοδομάς καί 
ίλεγιστας έκτάσεις, ευρίσκει τ ις  δμως καί μυριάόας ανθρώπων 
πάντη αστέγων καί μή έχόντων κατά τήν κοινήν παροιμίαν ποϋ 
τήν κεφαλήν κλίναι. Περιττόν δέ είναι νά εϊπωμεν δτι αί βα- 
σίλισσαι αΰται τών πόλ'.ων καί όλης σχεδόν τής ανθρωπότη
τας, αί χρησιμεύουσαι άλλοτε πρός κατοίκησ'-ν ψαράδων κ Α  ά · 
γρίων θηρίων, ήδη κ-χτέστησαν τά  κέντρα τών φώτων καί τοϋ 
πολιτισμού μειεβλήθησαν, ούτως είπεΐν είς έτίγειον παράδεισον 
καί έν αύταΐς οί/.οϋσι σήμερον άγγελοι μάλλον ή άνθρωποι.

Αλλά δ ιατί νά καταφεύγωμεν άρχ γε είς τούς παναρχαίους 
χρόνους; Καί αύτή ή Πετρούπολις δέν ητο άρά γε προ διακο
νιών έτών κατοικία αρκούδων; έν αϋτ(ί δέν 3ύρεν ά ρα γε μ.όνον 
καλύβας τινας κυνηγών ό Μέγας Πέτρος, δτε άπήλθεν έκεΐ, ΐνα 
θεμελιώσ/) τόν τρίτον τούτον έπίγε··ον παράδεισον, καί νά άσ- 
φαλήση ούτω τό μεγαλίϊον τής Ρ ω σ ίας; ή καί ττολλαί άλλαι

ίϊόλίΐς τοϋ άπεράντου τούτου Κράτους η καί αύτή ή ώραιοτάτη 
Οδησσός δεν ητο αρχ γε πρό ολίγου σμικρά καί άγνωστα χ ω 
ρία; Καί δέν μετεβ»ήθησαν ήδη, άμα άναπτυχθείσης τής κ α '-  
λιεργ-ίας,^είς άλη9ή γ?ιν της έπαγγελίας; Δεν ητο φρικώδης καί 
παροιμιώδης μάλιστα μόλις πρό έκατόν έτών ή ερήμωσις τής 
Α ίγύττου καί ή άνωμβρία αυτής; Δέν έγεννάτο εκεί τ ό τ 5 ώς έπί 
τό πλεΐστον ή πανώλης; καί έκειθεν δεν μετε^ίδετο είς ίλην 
τήν^έτιφάνειαν τής γής κ ’ έμάστιζε πάσαν τήν ανθρωπότητα ; 
Τι ε j'iivsv Spx γε ηόη ή μ,άστι, έκεινη τοϋ άνθρωπίνου γένους; 
Διατί δέν ακούεται ήδη είς κάνέν μέρος τής Εύρώπης ; Μόνον 
αρά γε είς τα λοιμοκαθαρτήρια, είς τά  ύγιονομεΐα, καί είς τά  
λχζχρέτα όφειλομεν τό μεγα τοϋτο ευεργέτημα τοϋ αίώνός μας, 
ή πιθανότερον καί είς τόν τούρκον Μ εχμέτ ’Αλήν, ό'στις εδοκε 
τήν^ πρώτην ωθησιν είς τήν καλλιέ,γειαν τί|ς γής κατά τά  μέρη 
έκεΐνα ; Καί είς τ ί ηθϊλον ώφελεΐ τά  λοιμ.οκαθχρτήρ·.® καί τά  
λαζαρέτα σήμερον μάλιστα μέ τήν εύκολωτάτην δ ιά ‘τοϋ άτμοϋ 
συγκοινωνίαν, άν άεννάως έγεννάτο ώς καί πρότερον έν Α ίγύπτω  
ή πανώλης, ενεκα της ΰπερεκχειλίσεως τοϋ Λείλου κ α ί τής έκ 
ταύτης σήψεως τών πτω μάτω ν τών κρο<οδύλων είς τήν επιφά
νειαν τής γης ; Καί δέν υπερεκχειλίζει σήμερον ό Νείλος ; βε
βαιότατα,^ καί ίσως συχνότερον. ’Αλλά μόλις άποσύροντα’ι τά  
νερά «ύτοΰ, ή μαλιστα καί πριν άποσυρθώιίι ταϋτα, έρχεται ή 
πρόνοια τής Κυβερνήσεως καί ή ευεργετική χειρ τού γεωργού 
καί μεταβάλλουν άπαντα έκεΐνα τά  πτώ ματα  είς χρυσόν ή 
μάλλον είπεΐν είς πλούτον καί τοϋ χρυσού πολυτιμότερον.

Αλλοτε μέν έν Α ίγύπτψ, ακαλλιέργητου οΰ'σης τής χώρας, 
καί μή ύπαρχούστ* δενδροφυτείας, μόλις άπαξ καθ’ εξαμηνίαν 
ή και κα τ έτος έορεχε* σήμερον δέ, καλλιεργηθείσης τής γής, 
βρέχει συνεχώς, οί άνθρωποι μάλιστα ένίοτε βαρύνονται τήν 
βροχήν. Πρό εβδομάδων τινών, δτε ημείς ενταύθα έπάσχομίν 
φρικωδώς ύπό τής άνωμβρίας, έν έπιστολνί φίλου εϊδομεν, δτι 
έπ ί τεσσαράκοντα ήμερων έβρεχε καθ’ έκάστην έν Αλεξάνδρειά. 
Γνωστόν δέ είναι, δτι δπου υπάρχει συγκεκραμένος ό καιρός, 
δπου ύ ίάρχει ανεπτυγμένη ή καλλιέργεια τής γής και ή δ^νδρο- 
Φυτεία, έκεΐ είναι αδύνατον καί νά μή ΰγιαίνωσι κα! νά μή 
ζώσι πλειότερον οί άνθρωποι καί νά μή αύξάντ] ό πληθυσμός 
των. Περί δέ τών πόλεων καί χωρών, είς <2ς έπικρατεΐ καϋσος 
ΐδου τ ι λέγει ό Ιπποκράτης· · . ·αοί μέν άνδρες έχουσι τάς κε- 
ϊφαλάς ύγράς καί φλεγματιί,δεις, καί τάς κοιλία; συχνά ταρασ- 
»σομένας, καί τά γϊννητικά μόρια ώς έπί τό πλεΐστον άτονώ- 
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«τέρα, δεν δΰνανται οΰτε νά φάγωσιν, οΰτε νά πίοι^ι μέ όρε* 
»ξιν· · · ·α ΐ δε γυναίκ'ς είναι vosr.pai καί ροώύεις, όηλαόή έκ 
ϊμικρας αφορμής πάσχουσιν αιμορραγίας, ή λευκορροίας· · · · 
«Πολλαί μένουσι στεΐραι, ούκ έκ φύσεις ούται το ιαΰτα ι. Πολ- 
»λαί άλλαι έκτιτρώ jhouiti συνέχω;- είς δέ τά  πα ιδία  συμβαί- 
»νουσι σπασμοί καί άσθματα» ( l j .

Συγκραβέντος λοιπόν ήδη τοΰ καύσου έν Α ΐγύπτω , οΐ τε αν* 
θρωιτΜ ζώσι καί ύγια'νουσι πλειότερον, καί ό πληθυσμός α ϊτώ ν  
αύςάνει μεγάλως. Κατά δυστυχίαν στερούμεδα στατιστικών 
παρατηρήσεων τής χώρας εκείνη;, ί'ν’ άποοίίξωμεν τούτο καί 
μέ μαθηματικήν ακρίβειαν.

Αυπηροτάτην δέ δυστυχώς άντίθεσιν μας παρέχει έ'τερ·'ς τις 
ιόπος άλλοτε ευδαίμων καί σχεδόν κοσμοκράτωρ, ή 'Ρ ώ μη. Εν 
τή  χώρα ταύτη έ ; όσων ημείς γιγνώσκομεν οϋδαμοϋ συνέβαινεν 
έπ ί της άκμής τών Ρωμαίων έκείνο, δ~ερ συμβαίνει σήμερον 
είς τά  Ποντινά καλούμενα έλη, άφ’ όπου δέν δύναταί τις οΰτε 
καν νά διέλθ/ι, χωρίς νά πάθη πυρετόν" τουναντίον μάλιστα 
πολλοί συγγραφείς περιγράφουσιν ώς ύγιεστάτην καί εύφορωτά- 
την τήν γην τής Ιταλίας δλης καί ίδίω ; τά  πέρις τής Ρώμης. 
Περί τούτου, μή έχοντες άλλον πρόχειρό τεριν συγγραφέα, πραγ- 
ματευόμενον ιδίως περί τοϋ κλίματος τών περι; τής Ρώμης, 
άποτπώμεν τά έ 'ή ; έκ τοΰ 2 ·ρά?ωνος. α ίπ α σ α  δέ αύτών ή 
»γη διαφερόντως έλαιόφυτός έστι και άμπελόφυτος, βάλανόν 
3>τε εκφέρει πολλήν σπο,δαία δέ καί βοσκημαΐί τοϊς τε άλ- 
»λοΐ', καί δή τό τών ήμιόνων γένος τών Ρεατίνων διωνόμα- 
»σται δαυμαστώς· ώς δ ’ είπείν, άτασα ή Ιταλία δρεμμάτων 
»τε άρίστη τροφός καί καρπών έστι» (2). Περί δε τών πέρ ι; 
τής Ρώμης χωρίων, ΐδου χ ι λέγει ό αύτος συγγραφευς πα^ακα* 
τιών. οΑπασα δ ’ έστίν εύδα'μων κ ΐ ί  πάμφορος, πλήν ολίγων 
»τινών χωρίων τών κατά τήν παραλίαν, ό'σα έλώδη καί νοιηρά, 
ϊο ία  τα  τών Αρ'ϊεατών καί τά  μεταξύ Αντίου καί Λαουϊνίου 
» μέχρι Ταρακίνων, καί τό Κ,ιρκαίον, η εί τινα ορεινά καί πε- 
ϊτρώ δη. Καί ταϋτα δ' ού τε>είως αργά, ούδ’ άχρηστα’ άλλά 
»νομάς παρέχει δαψιλείς, η υλην, η καρπούς τινας ελειους η 
κπε-τραίους. Τό δέ Καίκουβον, ελώδες δν, εύοινοτάτ/,ν άμπελον

( 1 ) ϊδε ίπποκρ. περί τόπων, αέρων καί ύδάτων.
(2) ϊδε Στράβωνος Γεωγραφικών βιβλίον έ. Ιταλία.

®τρέφ£5, τήν δενδρϊτιν» ( 1 ). Παρακατιών δέ ό αύτός συγγρα- 
φευς μετά τήν^ περιγραφήν τώ ν πέρ,ξ τής Ρώμης, προσεπιφέρει 
τα  ε;ης. «Ταυτα μέν ούν ή φύσις τής χώρας παρέχεται τά  
«ευτυχήματα τη  πολει. Προσέθεταν δέ οί Ρωμαίοι καί τά  έκ 
Βττς προνοίας. Τών γ ίρ  Ελλήνων περί τάς κτίσεις μάλιστα εύ- 
Βστοχηται όοςαντων, δτι κάλλους εστοχάζοντο, καί έρυανότη- 
κτος, καί^ λιμένων καί χώρας εύφυοΰς. Ούτοι προύνόησαν μ ά- 
» λ ίστα , (ον (ολιγώρησαν εκείνο·, στρώσεως όδών, καί i,r} iTMv 
ϊ  εισαγωγής, καί ύπονόμων, τών δυναμένων έ«κλύζ. ν τά λύ- 
ιμ α τ α  τής πόλεως είς τόν Τίβεριν. Εστρωσαν δέ καί -ά ς  κατά 
«την^ χωράν οδούς, π ρ ο σ ιτ έ ς  έκκοπάς τε λόφων, καί έγχώ σα ; 
» « « λ α 4 ω ν .. " Κ α ί  τά περικείμενα έργα, καί το έδαφος"ποά- 
»,ον οι έτους, και αί τών λόφων σιεφάναι τών ύπέρ τοϋ πο- 
ιτα μ ου  μέχρι τοϋ ρείδρου σκηνογραφικήν οψνν έπιδεικνυμένων, 
ϊόυσαπαλλακτον παρέχουσι τήν δεανϊ (2).

Αλλά τότε μέν άπαντα τά  πέρις τής Ρώμης ηΤσαν Χατά τόν 
-τρ ,οω να  ϊν σ α χ ά .Ι Ια χ τα  φ  M a r , έν αϋ:οίς εί/ 0 ν τά  περι- 
καλέστατα ε ώ /μχά ανάκτορά τ ων 0£ κοσμοκράτορες π ο λ ίτη

1 5  ^ γΐί· “ ·ψ Ε?ον ds εί« ·ά Ποντινά ταϋτα ιδίως έλη βού
βαλοι τινες και «γρ.,οχοφοι ένδ:αιτώντα«, ή Γ«ος καί τινες λη- 

,ω ?Ρ^·ωδης αντίδεαις ! ή γή τών Φελά χα1 β ( ί  ■_ 
νων, η πατρις αλ>οτε τής πανώλους, τή πρωτοβουλία ένός 

ουρκου, να γεινη σήμερον γή  τής επαγγελίας- ή δέ γή τών 
Βατ.λ=ων των βασιλευόντων Βασιλέων μέ ολ,ς τάς εύνάς y«i 
λιτανείας τών Παπών καί Καρδιναλίων μέ δλην τήν πατρικήν 
αυτών στοργή, πρός τούς Βασιλείς καί λαούς δλου τοϋ κόσμου,* 

ους οποίους απαντας, ώς γνωστόν, άποκαλοϋσι zexra  των ή 
γ /1, λέγομεν αυτη να καταντήσ/) σήμερον ένδιαίτημα άγριων 
θ/ϊρίων, αφ ου δεν δύνανται οΰτε κίίν νά διέλβωσιν α τ ιμ ίο η τ ί

χζ ΐ ' £ % Τ Μ' α« στΡ#ωμεν τούς οφθαλμούς μας έντευβεν 
*αί ας .λδωμεν εις τα  ίδια, ίσως εύρομεν αναψυχήν τινα.

'^ 'ι  Ê £u5l“ f τ / ;« Κυβερνησεως έν Αθήναις, ήλθον καί 
α ,^ ρ α .  πλουσίαι οικογενειαι. ΓΙασών δέ τών οικογενειών τού-

1 7 - 1 *  χ V έ"· Τών «ύτ° χ 0̂ ω ν τά  βρέφη ή ά^εβίωναν 
αμο.ως υ .ό  ανίατου τινός διάρροιας, ή περιέπιπτον είς μαρα-

(1) ίδε Στράβωνος Γεωγραφιών βιβλίον έ. Ιταλία.
(2 ) ϊδε αύτόθι.



σμόν καί τοϋ θανάτου χειρονα. Τοΰτο ίδόντες οί τότε ίατροίΤ 
καί μ.ή δυνάμενοι οΰτε το κακόν νά Θϊρα-εύσωΉ", οΰτε τά  α ί
τια  τϊ,ς φθοράς ταύ-.ης νά έξηγήσωσιν έκ τοϋ προ/είρ ου, τήν 
μεν νόσ·.ν ύπέλαβον ώς ίδιάζουσάν τινα ένδημικήν, τινές μάλι
στα καί ώνόμασαν αύτήν ty e jo xzcro r διάρροια}· τής Α ττ \~  
χήζ. Σ.>νελθοντες δε είς γενικές cυνεδριάιεις καί συμβούλια εν 
τώ  καταστήΐλατι τής ιατρικής έταιρίας, έταξαν βραβεία ούκ 
ευκαταφρόνητα εκ τε τοΰ τότε Β«σιλέως καί της Κυβεονήσεως 
εις συγγοάψοντα καί έξα*ριβώσοντα τά αίτια , εΐ διινατέν δε 
καί τήν θεραπείαν τϊ,ς βρεφο:;τόνθυ ταύτκς διαρροίχς. Καί συγ
γρ α φ ε ί ς  μέν σπουδαίος, ούδείς παρδυσιάσθ.-, πλήν τοϋ μακαρί
του Αχελωΐδου, καίτοι δίς καί τρις παρατεινάιης τϊ,ς έταιρίας 
τ»ν διάρκειαν το'ι συναγωνισμού, ή  βρεφοκτάνος δμως διάρροια 
ήρχισε νά έλαττοΰται, καθ’ δσον άνεπτύσσετο ή καλλιέργεια 
τϊ,ς γής. ίίδη δέ σ πα 'ΐώ τατα  άκούομεν νά όμιλώσι περί τής 
διαρροίας ταύτης, καί £/ομ.εν ενδόμυχον πεποίθν,σιν, οτι ήθελε 
λησυιονηθή καί αύτό τό ονβμα αύνής, άν σμικρόν τ ι έπιμελώ- 
μεθα τ/,ν καλλιέργειαν τής γής καί ιδίως τ/,ν δενδροφυτείαν έν 
τή Αττική.

Αλλά πρός Θεοϋ πώς είναι ποτέ δυνατόν νά μή αισθανώ- 
μεΟα καί ίμ ε ϊς , καί ιδίως τά  άτυχή τέκνα μας καί μάλιστα τά 
νήπιά μκς, κ*ί τό ψϋ)Ός δριμύτερον, καί τόν καΰσον διαπερα- 
στικώτερον, δταν τά  ορη μας ήναι γυυνά δένδρων, όταν ταΰτα, 
μόλις φυόμενα, εϊτε καταστρέφονται υπό τών αιγών, εΐιε  έ<ρι* 
ζοϋνται διά τής άξίνης τών άσβεστοκαμιν'.ποιών, εϊτε κα ί πυρ- 
πολοΰνται ενίοτε υπό τών ποιμένων, διά νά λ ιπ ά ν ω ιι! ! μέ 
τήν στάκτην των τήν γήν κοί φυτρώσ·/) ουτω χόρτον;Πώς ε ιν ίΐ  
ποτέ δυνατόν εις τόν φύτει αϊθριον ούρανόν τής Αττικής νά 
μ.ή αΐοθανώμ.ε9α καί τά ψϋ^ος δρίμ.ύτερον καί τόν καύσωνα 
διαπεραστικώτερον, δταν ουδέ ρανίς ΰδατος έξατμίζηται έν τή 
άτμ,οσφαίρα, ΐνα συγκεράση κατά τ ι  τό φύσει αϊθριον αυτής ; 
Πώς είναι ποτέ δυνατόν ν’ αύξηση, δπως έπρεπε, τεραστίως δ 
πληθυσμός μας, δταν καί σήμερον ακόμη άροτοιώμεν με τό 
ά'ροτρον τής εποχής τοΰ Ησιόδου, καί δέν δυνόμεθι ν’ άπέλ- 
Οωμεν εις άπαντα τά  έν τή Αττική κτήματά μας έφ’ άμάξης; 
Πώς είναι ποτέ δυνατόν νά μας άντανείψη ή γεωργία μας, δταν 
τάς μέν ελαίας μας έγκαταλιμπάνωμέν ώς έπί τά πλεΐστον είς 
τό έλεος τής θείας προνοίας· άπό δέ τής γής μας, ητις είναι 
ή μήτηρ, οΰτως είπεΐν, τϊ,ς ελαίας καί τής άμπέλου, ζητοϋμεν 
νά μας δώση και σίτον, καί χριθήν, καί κουκιά, καί αραβόσιτον,

y ωρ'ς καθολου νά ένθυμηθώ.-εν, δτι ταϋτα μόνον είς παχεΐας 
γαίας εΰδοκιμοϋσι, καί χωρίς καθόλου νά φροντίζωμεν καν νά 
κοπρίζωμεν τάς γαίας μας, παραβλέποντες κατά τοΰτο κ ι ί  
αύτό τό τοΰ Ξενοφώντος γνωμικόν, λέγοντας αούό’ ana ή γή  
άνθρώπω έβτί χρή μ α τα , δστις εργάζεται α υτήν , ώστε Γ,ημιοΰ- 
Ο0αι εργαζόμενος \ t{  1) Πώς είναι ποτέ δυνατόν νά εύδοκιμ,ήον] 
ή κτηνοτροφία μας, δταν ούδεμίαν υπέρ αύτής πρόνοιαν λαμ,βά- 
νομεν ; Ηκούσαμεν κατ’ αύτάς, δτι ένεκα τ ι ς  δριμύτη ος τοϋ 
χειμώνος, κατεστράφησαν άπειρα ποίμνια έν Ελλάδι- αλλ’ η
μείς θχυμάζομεν πώς είναι ποτέ δυνατόν νά ύπάρξωσι ποίμνια 
κατά τινα μέρη τής Ελλάδος μέ τόν συνήθη τρόπον τής 
κτηνοτροφίας μ*ς καί άνευ τής ύπάρξεως δριμέως χε ιμ ώ 
νος. Μ ετ’ εύχαοιστήσεώς μας δμως είϊομεν πρό τίνων έβδο- 
μάδων φρόνιμόν τιν* κάτοικο» Αθηνών, οίκαδομ-ήσαντα παρά 
τό άρχαϊον σφαγιΐον ίριστβν κτηνοτροφεΐον, καί διατρέφοντα έν 
αύτώ άγ;λάδας καί βόας κατά τόν εύρωπαϊκόν τρόπον- άννοοϋ- 
μεν τό δνομά του, ϊνα τόν συγχαρώμ,εν άπό καρδίας. Εάν δέ 
έδυνάμεθα, έν τών καλλίτερων τοϋ Κράτους άριστείων ή παοα- 
σήμων ήθέλαμεν προσφέρει είς τον Κύριον Χρηστάκην Ζαχαρί* 
τσαν, δστις πρώτος έν τή ’Α ττική έπεχείρησε νά διατρέφη 
αγελάδας κατά τόν ευρωπαϊκόν τρόπον.

Διά νά υπάρξη ζώόν τ ι ή φυτάν έν τώ  κόσμω, πρέπει νά ΰ- 
πάρξγ) πρότερον ή άναγκαία τροφή του* οΰ^ε ψάρια γεννώνται 
fi ζώσιν εις τά βουνά, ο^τε πρόβατα είναι ποτέ δυνατόν νά 
ύπάρζωσιν είς τήν θάλασσαν. Διά νά ύπάρξωσι ψάρια ιΐς τήν 
δάλα ισαν, πρέπει αΰτη νά εχτρ νερά καί τήν άναγκαιαν τροφήν 
τω ν- διά νά ύπάρξωσι καί ποίμνια εις τήν ξηράν, πρέπε; καί 
αΰτη νά εχτ, τήν άναγκαίαν τροφήν των' καί έφ’ δ'σον μέν τά  
πάντα  εύρίσκοντο έν άγρία καταστάσει, καί ό άνθρωπος, θέλων 
νά ώφελήται άπό τά  λοιπά ζώα μόνον μέ τό δικαίωμα τοΟ 
ΐσχυροτέρου η τοΰ νοημονεστέρου, τότε δέν εί/εν άνάγκην νά 
φροντίζη περί τής τροφής των, δπου άν εΰρισκεν αύτά καί συνε- 
λάμβανεν η έσκότωνεν,έδύνατο καί νά καρποΰται άπό τε τά κρέας 
καί άπό τό δέρμα, άπαραλλάκτως, ώσπερ οί άγριος τών Ινδιών. 
Αμα δμως δ «νθρωπας συνέλαβε τήν ιδέαν νά έξημερωθή, καί 
τ ά  μέν καλλίτερα μέρη τής γής, τά  παράγοντα τήν καλλίτερων 
τροφήν διά τά  ζώα, ν’ άφαιρέσ»ι ά π ’ αύτά, καί νά μ ετϊχειο ι-

;1) ϊδ ί  ΐενοφ. οικονομικόν Κεφάλ. ά.



οΟίί πρός ήδυχάθειάν του’ τά δέ ζώα νά υποτάξγ) είς τήν διαρ
κή χυριότητά του, ϊνα καρχωθή καί άπό τό γάλα, καί άχο τό 
μαλλί, καί άπό τήν γένκεσιν αύτών, τότε έξ ανάγκες έπρεπε 
νά φροντίση καί περι τής τροφής των. Αλλως είναι καί πρός 
τόν θεόν ασέβεια τό νά μή άφίνωμεν τά  ζώα νά ζώσιν έλεύ - 
θεοα είς τήν έρημον, δπως αϋτά θέλωσιν, ίι τουλάχιστον νά μή 
τά  σφάζωμεν ή τά  σκοτώνωμεν, άμα ερχόμενα είς τ/,ν κατο
χήν καί κυριότητα μας, άλλ’ έν τοιούτοις νά μή φροντίζωμεν 
καί Χϊρί τής τροπής των. Ο οΰτω χως μεταχειοιζόμενος τά  
ζώα άνδροιπος είναι καί τοϋ Θηρίου θηριωδέστεροι. Θέλεις άν
θρωπε νά ώ^εληθίις ά~ό τό ζώον ; φρόντισε περί τής τροφής 
του- άλλως αφες το νά ζ γ  ελεύθερον καί έν άγρία καταστά<τει’ 
μή γίνεσαι άδικώτερος τούτου, μή γίνεσαι θηριωδέστερος τών 
λύκων καί τών τίγρεων' διότι καί τά θηρία ταϋτα σχαράττουσι 
μέν τά  αθώα ποίμνια χρ^ς χόρτασιν τής χείνης των, δεν τά  
τυραννοΰσιν όμως, ώς cu καί μέ τό άλμεγμα, καί μ.έ τό κούρευ- 
μα, καί με τήν πείναν.

’Αλλά χώς θά σχηματίσω τεχνητά λειβάδε'α, χ . ’/ .  είς τήν 
’Αττικήν ; χοϋ θά εΰρω vsaov νά χοτίσω αύτά ; Ούδέν τούτων 
άπλούατερον καί ούδεν εύκολώτερον. Καί άν ή Κυβέρνησις η δ 
δήμος η έταιρία τις δέν φροντίσουν (3χερ είναι πρόωρον καί νά 
ύχοχτευώμεθα ήδη) νά δεκαπλασιάσουν τά  χοτιστικά νερά τής 
’Αττικής, δύνασαι γεωργέ ή κτηνοτρόφε καί μόνος σου η συνϊ- 
ταιριζδν.ενος μέ τόν γείτονα σου νά βελτιώσνις τήν τύχην σου 
καί νά γείνης χλούσ Ος. Οπου δή χοτε σχεδόν τής Αττικής καί 
αν σκάψνκ, καί ιδίως εις τά χαρόχθια τοΰ Κηφισσοϋ καί ϊλισ- 
σοΰ, θά εΐ'ρτι; είς μικράν άχόστασιν αχό τής έχιφανείας τής 
γης νερόν άφθονον καί άνεξάντλ/,τον κατασκεύασον άντλίαν η 
νώριαν, καί μ.έ μικράν δαπάνην 6ά χοτίζν;ς τέσσαρα τουλάχι
στον στρέμματα γης καθ’ έκάστην ημέραν’ μ.ή σέ τρομάζουν τά 
1'ζοδα τής άνορόΐς τών μηχανών τούτων, δέν είναι μεγάλα- 
άλλους αμέσως άπό τοϋ χρώτου έτους θά κερδίσ/,ς τά  έ’;οδα 
τα ϋ τα  έκ τής αύξήσεως τών προϊόντων σου.

Δέν είναι δέ ποράδοξον ν ΐ  εύδοκιμώσιν έν τ /j ’Α ττική καί 
τά  ζηρικά είδη τών τεχνητών λειβαδιών’ ήμεΐς έκάμ.αμεν άπό- 
χειραν πέρυσιν έσπείραμεν έν Πχτησίοις έννέα στρεμμάτων ζ/)- 
ρικόν άγρόν, παντα^οθεν χεριχεφραγμένον μ ΐ τοίχον λιθόκτιΓον· 
ευδοκίμησε νομίζομεν, άλλά κατά δυστυχίαν εφέτος μάς τόν 
έβλαψε, μόλις φυτοώσχντος τοΰ χόρτου, χο ’.μην τ ις , τον όποιον

κ*τεμυνη'σαμεν χρό χολλοϋ, άλλ’ είσέτι δέν έμάθαυεν οΰτε κά< 
αν έδκάσθη. Λυχη:ότατον δέ είναι ότι ήμεΐς αύτοί, καίτοι μή 
δ.τες εξ έχαγγέλματος κτηνοτρόφοι, καί άκμαζούσης έτι τής 
έτ«ναστά?εως, άπή/θημεν δμως είς τό πταισματοδικείο ', ίνα 
δικασθώμ,εν διά βλάβην,τήν όποιαν οίίτε ήμεΐς έκαμαν οΰτε ητο 
δυνατόν νά κάμωσιν αί άγελά^ες μας, αείποτε  δεδεμέναι ουσχ!, 
καί έν σταΰλοις διατρεφόμεναι· χερ.ττόν είναι νά εϊπωαεν δ τ ι 
ήθωώθημεν. Εν χλήρει δε ά ποκ ιτχττάσ ει τών πραγμάτων ούχί 
μό ον νά μ.ή τιμωρώνται, άλλ οΰτε καν νά δικάζωνται, ή τού- 
λάχιστον ν ανευρίσκονται οί ανυπολογίστους βλάβας xooU - 
νοΰντες ποιμένες.

Ε π ίλ ο γ ο ς .

θέλεις λοιπον λαέ τ / ς  Ανατολής νά γείνης χλούσος καί 
ευδαίμων ; θέλεις ν αύ£άνγ| ό πληθυσμός τής χχτρίδος σου \  
θελεις να γινης μ.ακρόβιος ; θελεις να ζώσι τά  τέκνα οου καί 
νά rivai εύρωστα καί ώραΐα ; θέλεις ν’ άνακτήσν] τήν άργχίαν 
της δόξαν καί εύκλειαν ή χατρίς σου ; θέλεις νά ξαναγείνη 
α ίτη  γή τής έχαγγελιας ; θελεις νά ζηλεύουν οί κάτοικοι τοϋ 
Λονδίνου, τών Παρισίων, τής Πετοουχόλεως, η καί πάσης ά λ 
λης οι ας δή ποτε χώρας τήν πατρίδα σου ; θέλεις νά τοελλαί- 
νωνται διά τήν γλυκύ τ/, τα τοΰ κλίματός της, δ.ά τό'αίθριο ν 
καί ήμερον τοϋ άέρος της, διά τήν διαύγειαν τής άτμοσραίρας 
της, διά τήν ήδυτητα τών προϊόντων της καί διά τά  κάλλη τών 
ά .ώπων τΤιί πλούσιοι τών μεγάλου πόλεων τούτων, ν’ άφί- 
νουν αύτά;, καί νά έ'ρχωνται νά κατοικούν είς τήν Ανατολήν 

νά καταστήσουν αύτήν διά τής σοφ'ας των καί διά τοΰ- 
πλουτου των άλλην έδέμ , δπως ητο καί άλλοτε ·

«ν θελης ολ* ταΰτα  λαέ τής ’Ανατολής άπ$ βϊ έςαρτά- 
τα ι νά τ  άπολαύσν);- διά ν’ άςιωθής δέ τούτων, χρώτον μέν 
Ê /.0J *ίς τόν θεόν να οωτιζγ) τάς Κυβερνήσεις νά διοικώσι 

α .ρικώ , τον τόπον τούτον’ συντελεί και σΰ είς τοϋτο δσον 
υνασαι διά συμβουλών καί ειρηνικών μ.έσων, άλλά χρό χάν- 

■ ων μή λησμονής gTt οφείλεις νά σέβ/ισαι τους νόμους τής 
,.ατριίο , σου. Δεύτερον δέ έργάζου δσον δύνασαι χλειότερον, 
ε.,ιμενε είς τά έργον σου, μή άποθαρρύνεσαι άπό μίαν άποτυ- 
χιαν i f  rij e.iijaiyrj vdo rij  bxouorij τά  πάντα κτω νται. 
λε^ει καί αύτό τό ιερόν εΰαγγε'λιον. '

λ  ,.όφευγε τ/,ν πολυτέλειαν καί τήν ματαιότητα.



Καλλιίργησον όσον δύνασαι έντελέστερον καί πλειότερον τόν 
τόπον αου.

Αντικατάστησον προτωρινώς τήν λειψανδρίαν διά μηχανών.
Προστάτευσον τά  δένδρα σου, φύτευσον καί άλλα, όσα δύνα* 

σαι πλεωτερα, διότι αύτά σο'ι τταρέχουν πλούτον.

Μετάβαλε δσον τάχιον τό είδος της κτηνοτροφίας σου, διότι 
ίο  σήμερον ύπαρχον ούχί μόνον δέν σε ωφελεί, άΧ)Λ  καί σέ 
βλάπτει.

Απαντα σχεδόν τά  προϊόντα σου είναι έκ φΰσεως εκλεκτά" 
τελειοποίησον αύτά καί διά της τέχνης, ίνα μή δύναται ούδείς 
λαός έν τώ  κόσριφ νά συναγωνισθϊί μέ σέ.

Εκμετάλλευσον τά  έν τώ  τόπω  σου άφθονα άλλα προϊόντα.
Μιμοΰ τών δυτικών λαών μόνον τό φίλεργον.
όφελνίσου προσωρινώς άπό τής σοφίας των, μέχρις ου άνα- 

πτύξτ^ς σύ τελειοτέραν.
’Απόφευγε τάς κακάς έξεις.
Γενοΰ πάντοτε καλλίτερος Ίεαυτοΰ.
Φρόντισε νά πλάσης πόρον ζωής, έξαρτώμενον μόνον άπό τής 

ίκανότητος καί δραστηριότητός σου.
Μή καταδέχεσαι νά ζητνίσ/ις νά γείνιρς υπάλληλος, καί μά

λιστα ύποσκελίζων άλλους.

’Αγάπα τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν, οΐόν δη ποτε θρήσκευ
μα καί άν έχνι ούτος- άμφιβάλλομεν ά* θά δικάσνι τινά ό Θεός 
διά τό θρήσκευμα, τό οποίον έ*ληρονόμησεν ά~ό τους γο\είς 
του. Αυστηρότατα δμως 6ά δικάσνι καί σκληρότατα θά τ ιμ ω - 
ρήστι ττάντα οιόν δή ποτε άνθρωπον διά τάς κακάς πράξεις του, 
καί ιδίως διά τήν οκνηρίαν του.

0  δημιουργός σου σ’ έπλασε κ α τ’ εικόνα Θεοΰ καί χαθ όμοί- 
ωσιν’ προσπάθησε νά μη τόν έντροπιάσης καί κατά  τά  έογα σου.

Φρόντισαν νά ήναι ταΰτα δσον τό δυνατόν τελειότερα.

Μιμοΰ τόν Θεμιστοκλέα, τόν όποιον δεν άφινε νά ήσυ/άζη 
τό τοόπαιον τοΰ Μιλτιάδου.

Μιμοΰ τήν αρετήν τοΰ Σωκράτους.
Μιμοΰ τήν δικαιοσύνην τοΰ ’Α ριστείου.
Μιμοΰ τον πατριωτισμόν τοΰ Δημοσθένους.

Μιμοΰ τήν σοφίαν τοΰ Ξενοφώντος, δστις στρατιωτικός ών, 
άνεδείχθη συνάμα καί είς τών σοφότερων καί γλαφυρωτέρων 
συγγραφέων τής έποχής του.

Μιαοΰ τόν Φωχίωνα, δστις δέν κατεδέχετο νά "ίναι παρών 
είς τάς άρχαιρεσίας, δτε έξελέγετο στρατηγός.

Μιμοΰ τήν λ ιτότητα  αύτοΰ τε, τοΰ Επαμινώνδου, εν εχοντος 
επανωφόριον, καί τήν τοΰ ’Αγισιλάου, δστις κ ιίτο ι χωλός ών 
καί βασιλεύς, δέν κατεδέχετο δμως νά ίππεύνι είς τάς έκστρα- 
τείας.

Μιαοΰ τούτους, πρόγονοί σου ’Ανατολΐται ησαν άπαντες.
Πολιτεύσου, λέγομεν, ουτω, ώ λαέ τής 'Ανατολής καί τότε, 

άλλά μόνον τότε, ούδείς ισως έν τ φ  κόσμω λαός θά ήναι ζηλευ- 
τότερός σου, καί ούδεμία χώρα εύδαιμονεστέρα τής ’Ανατολής.

Ενταύθα επρεπεν ίσως νά ε'πωμέν τινα ιδίως καί περί τών 
αιτίων τής φθοράς τών βρεφών έν τή ’Ανατολή· άλλά τά  αίτια  
ταΰτα, καίτοι καταληπτά καί προφανέστατα μάλιστα γενόμε- 
ν ϊ ,  καί εξ δσων ένταΰθα έξεθεσαμεν, έπιφυλασσόμεθα δμως νά 
πραγματευθώμεν ακολούθως δ ι’ ιδιαιτέρων, όλως διαιτητικών 
πραγματειών.

Περί ενδερμικτίς χρήσεως τής κινίνης κατά  
τών διαλειπόντων πυρετών.

Η αείποτε φιλόξενος Ιωνία καί ιδίως ή Σμύρνη, ή πρώτ·/] 
περ'.θάλψαυα φιλανθρώπως τους έκ τε τών ’Αθηνών, τούς έκ 
Κύθνου, έκ Σύρου καί έκ Ναυπλίας ένεκα πολιτικών λόγων έκ- 
πατρισθέναας, δέν εμεινεν άξενος οΰτε είς τήν ιατρικήν. Μετά 
τήν έν τί) πόλει εκείνη διάσωσιν τής πολυειδώς καί πολυτρό» 
π ω , διακινδυνευσάσης κατά τό 1 8 6 2  ζωής μας καί μετά τινας 
άναγκαιοτάτας πολαικάς εργασίας πρός εύόδωσιν τών ένθερμων 
εθνικών εύχών άπεδύθημεν είς τήν έξάσκησιν τής ιατρικής καί 
πρός ευρεσιν πόρου ζωής καί πρός σμικράν τινα άνακούφισιν 
τών άπορωτέρων έκ τών τότε πολιτικών θυμάτων καί συν
τρόφων τής εξορίας μας, καί πρός διασκέδασιν τής έκ πολλών 
αιτίω ν ύπερβολικής ήμών θλίψεως.

Κ αί πόσον μέν μέγα χα ί εύρύτατον εΤ'/at τό στάδςον, τό 
όποιον παρέχει σύμπασα μέν -/> ’Ανατολή, άλλ’ ιδίως ή Μικρά 
Ασ;α, είς τούς Νέους ήμών ιατρούς, καί ιδίως τούς σπουδάζον

τας έτιμελώς έν τώ  έλληνικώ Πανεπιστημίω, δέν προτιθέμεθα 
ένταΰθα νά καταδειξωμίν διά πολλώ ν αρκεί μόνον νά είπω-



ftsv δ τ ι καί τριτοετείς ή δευτεροετείς φοιτηταί τής Ι β τ ρ ι* ^
μή όυνάμενοι ένεκα έλλείψεως πόρων v i εξακολουθήσουν ένταϋ- 
6* τά μαδήματα των, καί άπελθόντες εις τήν ’Ανατολήν, μό
λις έκήρυξαν δτι είναι ιατροί καί έπολιτεύβησ*ν κοτμιως, σπου- 
«α ,ο /τες κατ ίδιαν, δσχ δέν έδυνήθνισαν νά διδα/θώσιν έν τώ 
Πανεπιστημίω, μόλις λέγομεν έπολιτεύθ^,σαν ουτω" καί αμέσως 
ούχ ί^όνονπόρον  ζωής εύρον άφθονον, άλλά καί έπλούτισαν είς 
τοσοϋτον, ώστε καί δ ι’ ιδίων τ ων έξ·δων άπ^λθον έπειτα είς 
-Τήν Ευρώπην καί έτελειοποχήθησαν. Καί δσοι μέν έπανΐλθον 
και αυθις είς τήν Ανατολήν, σήμερον είναι πλουσιώτατοι* 
δσοι δε, έπερειδόμενοι δικαίως είς τήν πα:διίαν των, ηλθον έν
ταΰθα κα'^εθήρευσαν ΰπαλληλικάς θέσεις, καίτοι τινές έξ αύτών 
δικαίως άζ-.ωθεντες τούτων, σήμερον δμως μέ δλην τήν έκτετα- 
μένην παιδείαν των καί τάς α'λλως Επιζήλους θέσεις των, είναι 
ίσως δυστυχεστεροι, παρ’ δτε, φοιτηταί δντες, μετήρνοντο 
•τον̂  ιατρόν εί; τήν Ανατολήν πρός εδρεσιν πόρου ζωής. ’Αλλά 
περι τούτων δέν πρόκειται ένταΰθα.

, ό  ®ζιότιμος συνάδελφος Κύριος Τασσώ, Αγγλος, νομίζομεν, 
τήν καταγωγήν, άποχατεστημένος έν 2μυρνγ], καί ιατρός τοϋ 
έν τή πόλει εκείνη νοσοκομείου τοϋ σιδηροδρόμου, ημέραν τινά 
τοΰ Ιουλίου μ ά ; δΐ/,γηίη τό^ έξης περίεργον περιστατικόν έθερά- 
πευε τινα πασ χο /τα  ίσχιάδα, συμπεπλεγμέν»ν με τ ά διαλει- 
ποντων πυρετών. Καί κατά μέν της ισχιά ϊος, μ ετχ  τήν α π ο 
τυχίαν άλλων τινών φαρμάκων, άπεφάσισε να έγχύΐ'/ι είς τό 
δέρμα τ 0ΰ άρρωστου μικράν τινα  ποσότητα διαλελυμένης Οε- 
ρατρίνης. Μόλις^δέ γενομίνης της μικράς ταύτης έγχειοίσεως, 
συνελαοε τήν ίόέαν νά εγχύσ* καί κινίνην διαλελυμένην κατά 
τών όιαλειπόντων πυρετών έπειδή δέ πρώτην έκει'νην r/jv φο
ράν μετεχειρίζετο τό φάρμακον τούτο είς εγχύσεις, δέν έτο'λ- 
μησε να εγχύσ/) πλέον τών τριών κόκων, έν πεπυκνωμέντ) καί 
ίιπερωςειδωμέν·^  ̂διαλύσει* παρά πάσαν δέ προσδοκίαν ‘ % τε. 
ισχιά; ίάθ/j καί ό διαλείπων ττυρετος δέν έπανήλθεν.

Η εγχυσις έγενετο μόλις μιαν ώραν πρό τής «ροσδοκωμέν^ 
εισβολής τοϋ πυρετού. Μετά πολλής δέ περιέργειας παρετήρη- 

σεν ό ά ,ιότιμος συνάδελφος, δτι, άντί τών συμπτωμάτων τοϋ 

πυρετού, επήλθαν είς ιόν άρρωστον άπαντα τά συμπτώματα τ^ς 

ουτω δή καλούμενης κινινώσεως- τουτέστι βοή τώ ν ώτων κατά 

πρώτον, καί έπειτα μεγίστη άνακούφ-.σις κχί εύχαρίστησι;· ό δε

π υ κ τό ς δέν έιπανήλΒεν οΰτε κατά τήν δευτέραν οΰτε κατά τήν 
τρίτην οΰτε κατ άλλην τινά αύτοϋ περίοδον.

Τό περιστατικόν τοΰτο ένεθάρρυνε τοσοΰτον τόν ιατρόν, 
ωστε έπανέλαβε τά  αύτά, τουτεστι τήν έγχυσιν ύπερωξειδω- 
μέν-Λς καί συμπεπυκνωμένης διαλύσεως τής κινίνης καί είς έτε 
ρον άρρωστον, πάσχοντα μόνον διαλείποντας πυρετούς- ή δέ 
άμεσος ίασις και τούτου, ά'νευ μάλιστα υποτροπής τίνος ή επα
νόδου, ΰπεχρέωσε τόν άξιότιμΟν συνάδελφον νά πολοπλασιάση 
τά  πε ράματα καί πάντοτε μ ετ’ έπιτυχίας· δτε δέ μάς διη
γείτο τό περιστατικόν τοΰτο, ούτος μέν, μάς ελεγεν, είχε θερα
πεύσει κατά τόν τρόπον τοΰτον περί τούς τριακοσίους αρρώ
στους, ό δέ Κύριος Μακ-Ραίθ άρχίατρος τοϋ νοσοκομείου τοΰ 
σιδηροδρόμου περί τους εκατόν, καί ό Κύριος Χοΰδ, διακεκρι
μένος έπίσης ιατρός έν Σμύρνν) ούκ ολίγους. Συν τί) χαρακτηρι- 
ζούσν] ύέ άπαντας τοΰς σοφούς Ευρωπαίους έπιεικεία καί ά γα - 
θύτη τι πρός ημάς τοΰς-μόλις ανακτώντας βίον Ανατολίτας 6 
Κύριος Τασσώ εύ*ρεστήθη ού μόνον νά μάς ξενάγηση άμέσως 
εις τό νοσοκομειον, καί μάς έπιδείξ-/) πολΛοΰς έν αύτώ άναρ- 
ρωνυμένους καί ίαθέντας παρ’ αύτοϋ διά τών έγ^ύσεων τής 
κινίνης, άλλά καί νά έκτελέστι ένώπιόν μας τήν έγχείρισιν 
ταύτην, η τ ι; γ ίιε τα ι κατά τόν εξής τρόπον.

Ο ιατρός είχε πρότερον διαλελυμένην καί ΰπερωξειδωμένην 
ποσότητα τινα κινίνης έντός φιαλιδίου, τό όποιον μάλιστα καί 
εφερε πάντοτε ι/εθ εαυτού, ίνα έχν] πρόχειρον τήν χρήσιν* συ
νήθως δε διαλύεται εν μέρος κινίνης είς τέσσαρα μέρη ΰδατος 
πηγαίου καί προστίθενται έπειτα  τοσαΰται σταγόνες θειϊκοϋ 
ό’,έως δσαι άρκοϋσι πρός εντελή έξουδετέρωσιν έκ τής διαλύ- 
σεως δε ταυτης εθεσεν ό ιατρός δέκα καί £ξ σταγόνας (περιε- 
χούσας τέσσαρας κόκκους κινίνης) έντός σμικροϋ κλυστηοιδίου, 
έκ τών πρός έγχυσιν είς τήν ουρήθραν, η εις συριγγώδη έλκη. 
Προπαρασκευασθεντος δε ούτω τοϋ κλυσττ,ριδίου, ό ιατρός διά 
μεν τοϋ άντιχειρος καί τοϋ λιχανοϋ τής άριστεράς του y ειρός 
εσχ/ιμα ·ιοε πτυχήν τοϋ δερματο; εις ένα τών βραχιόνοιν τοϋ 
αρρώστου, διά δέ τ ίς  δε;ιάς χειρός του έμπειξε στενόστωμον 
νυσ.ερί ,ιον άμέσως κατωτέρω τοΰ λιχανοϋ τής άριστεράς ^ει- 
ρός του εις τήν πτυχήν τοϋ δέρματος τοΰ αρρώστου μέ/ο ι 
κατεμβατήσεως, τουτεττι μέχρις ού Γ,σδανθη oTt τό νυστήριον 
δΐι,.έρασε το όερμα κ εφθασεν είς τόν κυττερώ'ίη ιστόν τότε δέ 
χαλάσας την πτυχήν, έςεβαλε τό νυοτήοιον" δ:ά δέ τού στομίου



τής δ ι’ «χύτου σχηματκΛείσης μιχράς τομής τοΰ δέρματος τοϋ 
.άρρωστου είσήγαγε τό ρίγχος ή τήν λεπτοτάτην ' άκραν τοΰ 
κλυστηριδίου, καί πιέσας τό εμβολον αύτοΰ έξετέλεσε τ/,ν έγ- 
χι<σιν. Η έγχείρισίς αυτή είναι άπλουατάτη. Δύνχται νά έκτε- 
λεσ/ι αύτήν ευκόλως και 6 οΰδεποτε έκτελέσας ούδεμίαν χειρουρ- 
Τ ^ Λ  fTXst?1<Jlv ί*"ρ4ϊ ΐ  π ϊς  σίός δη ποτε άνθρωπος. Είναι 
δέ άδιάφορον είς οίβν δ·/ί ποτε μέρος τοΰ ανθρωπίνου δέρματος 
καί αν έκτελειθή, αδιάφορος είναι έπίτης καί ή ώρα τής ή αέ
ρας η ή περίοδος τού πυρετού, καθ'ώς ήθελεν έκτελεσθή- ό Κύ- 
Ρ'.ος Τασσώ μάλιστα κατά προτίμησιν έξ:τέλει ταύτην έπ ί τής 
μεγαλειτέρας ακμής τοΰ παροξυσμού· τότε, μάς έλεγε, τά  
αποτελέσματα γίνονται καταληπτότερα, διότι συνήθως μόλις 
παρέρχεται ήμισεια περιπου ώρα καί άρ,έσως, προηγοθέντων τών 
συμπτωμάτων τής κινινώσεως, ανακουφίζεταιό άρρωστος, δ ια 
λυόμενου τοΰ πυρετού δ ι’ ιδρώτων.

Κ ατά δέ τήν άζιοπιστοτάτην διαβεβαίωσιν τοΰ Κυοίου 
Τασσώ ούδέποτε είτε έπί-τής έγχειρίσεως ταύτης είτε καί μετά 
ταΰτα^ έτήλθε δυσάρεστόν τ ι - τρίς η τετράκις, νομίζομεν, μάς 
ε’π=·ν δτι έσχηματίιθη οίδημά τ ι άσήμαντον έπί τοΰ μέρους 
τοΰ διρματος, ένθα έγένετο ή έγχείρησις, άλλά τά,οίδημα τοΰτο 
έίερχπεύθη αυτομάτως η βοηθούμενον ίιπό έλαφ;άς π ιέσεις τοΰ 
ογκου διά κυκλοτερούς περιδεσεως τοΰ όλου σκέλους' άπαξ δε η 

{ ει'πε τά οίδημα τοΰτο μετέβη είς έλαφράν έμπύησιν' 
αλλα και επί τών εξαιρετικών τούτων περιπτώσεων ό πυρετός 
οΰχ ήττον έθεραπευθη" έτ ί δε τών περιπτώσεων εκείνων, καθ’ 
άς ό Κύριος Ταίσώ έφοβεΐτο υποτροπήν, έπανελάμβανε καί 
α,.α^ έτι τήν έγχειρισιν μετά  πέντε η ήμέρας άπό τής 
εκτελέσεως τής πρώτης.

Ία ύτα  ίδόντες καί άκούσαντες παρά συναδέλφου άξιοπίς-οτά· 
του, έσπεύσαι/εν καί ήμείς είς έκτέλεσιν πειραμάτω ν μετε- 
χειρίσθημεν δετή ν  μέθοδον ταύτηνείς δεκαπέντε περίπου άρρω
στους, θεραπευομένους παρ ήμών έν Σμύρνη πάντοτε μ ε τ ’ έπ ι- 
τυΧ^·<·> 'Λα* ουδέποτε μέ δυσάρεσχόν τ ι έπακόλουθον' σμικράν 
τινα  τροποποίησιν έκάμαμεν μόνον έ τ ΐ  τό άφοβώτεοον τοΰ άρ
ρωστου, μετεχειρίοθημεν δηλαδή αντί τοΰ νυστηρίου, (τοΰ ό
ποιου τήν θεαν φοβούνται, ώς γνωστόν, τινές τών αρρώστων) 
τήν δοκιμαστικήν σμίλην μετά δέ τήν διάτρησιν τού δέρμα
τος μέχρι τού κυτταρώδους ίστοΰ, άφίναμεν έν αύτώ τά σωλη
νάριων τ?ίς σμίλης· έξαγαγόντ*? δ  αύτήν, ένεχέουεν τήν δ ιά-

λυσιν, καί ή μέν επιτυχία μας παρηκολούθησεν, ώς είπομεν, 
πάντοτε είς τά  όλίγα τότε πειράματα μας* δεν έδυνήθημεν 
ομως ούτε νά πολυπλασια'σωμεν ταϋτα , οΰτε νά ίδωμεν τά 
τελικόν άποτίλεσμα, διά νά εϊμεθα βέβαιοι καί περί τών υπο
τροπών.

Σκληρά καί απάνθρωπος πολιτική τής τότε Κυβερνήσεώς μας,, 
φθονήτα'τα φαίνεται καί αύτόν τόν ά'ρτον, τόν όποιον β^βρεγ- 
μένον μέ τά πικρά τής έςορίας δάκρυα έτρώγομεν έν Σμύρνη, 
άπητησε παρά τής άλλως φιλανθοο>που δειχθείσης είς ΰμ.ας 
τουλάχιστον τότε Τουρκικής Κυβερνήσεώς ή τήν έγκαθειρξιν 
ήμών είς τό ϊκόνιον, δέκα ημέρα;, ώς γνωΤόν, άιτέχον τής Σμύρ- 
νης, ή τήν άπέ*ασιν άπό τοΰ τουρκικού εδάφους' προύτιμήσα* 
μεν τά δεύτερον. Μόλις δέ φθάσαντες είς Παρισίους ό αξιότι
μος καί σοφός συνάδελφος Ασμωδαΐος Λατούρ, αρχισυντάκτης 
τής Ιατρικής ένώσεως μάς παρέσχεν ετ ι πολυτιμοτέραν ιατρι
κήν φιλοξέν ε··αν ( 1 )· δια τής πολυτίμου έρτμερίδος του έδημο- 
σιεύσαμεν τό περιστατικόν τοΰτο γαλλιστί. Ανάγκαι δέ τινες 
τής τότε έν τι) πατρίδι λυπηράς καταστάσεως τών πραγμά

(1) Θελουσι μάς επιτρέψει ot άναγνώσται νά μή διέλθωμεν 
έν <5ΐγvj καί έτερόν τ ι υψηλής ανατροφής καί γενναιοφροσύνης. 
τεκμήριον τοΰ σοφού τούτου συναδέ'φου πρός ήμάς' ύπό εύγε· 
νους αισθήματος καί σεβασμού προς τούς προγόνους ήμών όρ- 
μωμενος εύηρεστήθη πρό δεκαετίας ν’ άνταλλάσττ, τήν πολύτι
μον αύτοΰ Ιατρικήν Ενωσιν καί μέ τήν Ιατρικήν Μέλισσαν- άλλ’ 
αυτή ώς γνωστόν έπαυσε νά έκδίδηταί πρό πενταετίας, ό δέ 
συντάκτης αύτής, διελθών διά πυράς, οΰτως είπείν, καί ύδα— 
τος, μόλις διεσώθη" ταΰτα δέ πάντα ούχί μόνον τό παράπαν· 
δέν ήλάττωσαν τήν πρός τά  ελληνικά δυστυχήματα συμπά
θειαν καί γέννα οφροσύνην τοΰ αρχισυντάκτου τής Ιατρικής Ε- 
νώσεως τών ΙΙαρισίων, άλλά τουναντίον καί ηΰξησαν, ούτως εΐ- 
■πεϊν, τόν ζήλον αύτοΰ. Μόλις έγεινε γνωστόν είς τόν Κύριον 
Λατοΰρ δτι διά πολιτικούς λόγους έφυλακίσθ/;ΐ/εν καί μάς ζ-  
πεμπεν είς τάς φυλακάς τά πολύτιμον αύτοΰ σύγγραμμα, άκο- 
λούδως μάς παρηκολοθ6ησε καί είς τήν έςορίαν μα-ς' μάς τό έ- 
πεαπεν είς Σμύρνην, μάς τά έτευ,πεν είς ΤΙαρισίους, μάς τό 
Ιπεμπεν είς Λονδίνον, μάς τά πέα,πει καί ά'/ρι σήμερον ένταΰ- 

ώς αντάλλαγμα τίνος j τής Ιατρικής Μελίσσης.



των μας ΰπεχρεωσαν αμέσως μετά τήν δ*μοσίευσιν ταύτην ν* 
άπέλθωμεν είς Λονδινον, κ’ έκείθεν νά έπανελθωμεν είς τοΰς 
κόλπους τής πατρίόος· ώστε ές ιδίας μέν άντιλήψεως άγνοοϋ* 
μεν τήν έντύπωσιν,^ην προϋξένησεν έν τή έστία εκείνη τών 
φώτων ή ήμετέρα δημοσίευσις. ό  μετά ταΰτα  δμως απελθών 
εκεί Κύριος Χρησπδιις ειπεν είς πολλούς, ώς ήκούσαμεν, οτι 
έ'γεινε πολύς έκεΐ λόγος περί αύτής.

Εν τή έστία εκείνη τών φώτων κ ι ί  τοϋ πολιτισμού, έν η 
τα  παντα ΰποοάλλονται υπό την δοκιμασίαν, καί ούδεν xotvoj- 
φελές ουδέποτε ολιγωρεΐται, ήτο αδύνατον νά μή προξενήση 
έντυπωσιν τοιαυτη δημοσίευσις —αρ οίου δή ποτε γενοιιένη, 
Λιοτι έάν τώ οντι όιά πλειοτερων πειραμάτων καταδεινδή ή 
εντελής επ ιτυχία  της μεθόδου ταύτης, τότε θέλει προσγείνει 
μεγίστη ώφ&λεια εϊς τε τήν επιστήμην καί είς τήν ανθρωπό
τητα.

Ποσάκις τώ  δ η ι  έπί κακοήθων τινών πυρ:τών είτε ενεκα 
ουσεπεσχέτο.ν έμέτων, εΓτε ένεκα διαρροί«ς δέν δυνάμεθα νά 
κάμωμεν χρήσιν τής κινίνη; οΰτε άπό τοΰ στόματος οΰτε άπό 
τοΰ άφεδρώνος ; η καί άν δυνάμεθα νά κάμωμεν αύτήν,  0ύδε- 
μιαν έλπίζομεν ώφελειαν, διότι τό φάρμακον, μόλις είσερχόμε- 
νον, άποπεμπεται ; Ποσακις έπ ί άλλων τινών νοσημάτων είναι 
μέν ένδεδειγμένη καί ή χρήσις τής κινίνης, άλλά' φοοούμεθχ 
αύτήν, είτε ένεκα ύπάρχοντος ύπερμέτρου έρεδισμοΰ κατά τόν 
πεπτηκόν σωλήνα, είτε ένεκα άλλης τινός αιτίας ; Ποσάκις έπ ί 
τών παγετωδών χαλουμένων πυρετών δέν z y ' μεν ανάγκην νά 
εϊσάξωμεν όσον ένεστι τάχιον καί διά παντός οΐου δή ποτε π ό 
ρου κινίνην είς τόν οργανισμόν ; γνωστόν 3έ είναι δτι τινά  τού- 
λάχιστον φάρμακα άπορροφοϋνται διά τοΟ δέργατος πολΰ τ α -  
χύτερον.

«νακαλυψεως ταύτης είς τήν ανθρωπότητα καί 
ιδίως εις τήν άπορον τάξςν τών κοινωνιών ωφέλεια έσεται έπίσης 
μεγάλη καί ανυπολόγιστος. Κατά τόν Κ. Τρουσσώ ούδείς πα 
θών πυρετούς διαλείποντας δύναται νά θεώρηση εαυτόν έντε- 
λώς άπηλλαγμένον τοΰ νοσήματος, άν μή παρέλδωσι δύο μήνες 
άπό τοΰ τελευταίου παροξυσμού, καί άν μή ό άρρωστος δα π α 
νά"/1 πολλάς καί βαρυτίμους καί άηδεστάτας δόσεις κιν ίνης $  
κίνας. Καί κατά τήν μέθοδον δέ τοΰ διάσημου τούτου καδηγητοΰ, 
καθ *̂ ν όμολογουμένως καί άσφαλέστερον θεραπεύεται ό πά.-

eyi.iv, καί όλιγωτέρα χρήσις φαρμάκων γίνετα ι,κα ί κα τ’αύτ/,ν^ 
λεγομιν, τήν μέθοδον, ό άρρωστος είναι ήναγκασμενος νά δ / -  
πανήση είς δώδεκα δόσεις έντός έξήκοντα πέντε ήμεοών είτε 
διακ'.σίους τεσσαράκοντα κόκκους κινίνης, εί'τε σαράντα μέν 
κόκκους κινίνης καί είκοσι δράυ,ια κίνας. Καί έπί υποθέσει δέ 
οτι τά  φάρμακα ταΰτα  καί άνώθευτα θά προμηθευθή ό άρρω
στος, καί εΰωνα, ούχ ήττον ομως θά δαπανήσνι μόνον διά τήν 
προμήθειαν αύτών τούλάχιστον δϊκα δραχμάς μέ^οις είκοσιν, 
ένώ διά τής μεθόδου του Κυρίου 'Γασσώ δαπανά ήμισείαν ή τό 
πολΰ μίαν δραχμήν" άντί δέ τοΰ άνεπαισΟήτου πόνου, τοΰ γενο- 
μένου έκ τής παρακεντήσεως, άποφεΰγει τήν άηδεστάτην π ι 
κρίαν τής κίνας η τοΰ κινίνου. Πρός δέ τούτοις Eyει καί εν 
μεγα άλλο πλεονέκτημα, τοΰ νά δύναται δη^αδλ, άν μετα /ει- 
ριοθή τήν μέθοδον τοΰ Κ. Τασσώ, νά κάμτ) συνίμα χρήσιν καί 
άλλων φαρμάκων καί κατ’ έξοχήν σ ιδ^ου, έάν ey/| ανάγκην 
τούτου’ ένώ διά τής κοινής χρήσιως τών σκευασιών τής κίνας 
δεν δυνάμεθα πάντοτε νά κάμωμεν συνάμα χρήσιν καί σιδήρου, 
■ή καί άλλων φαρμάκων. Αλλως δέ δέν παρήλθεν έτι ό φόβος 
τής έλλείψεως κίνας καί κινίνης* διότι γνωστόν είναι δτι τών 
μέν φαρμάκων τούτων ή χρήσις καθ έκάστην αυξάνει καί πο- 
λυπλασιάζεται- κατά δυστυχίαν δέ δσον αύξάνει ή /ρήσις αύ
τών, τοσοϋτον έ^αττοΰται ό άρ.θμός τών δένδρων, έξ ών ταΰτα 
παράγονται, καί οΰτε εΰ/.ολον είναι οΰτε δυνατόν ί'σως νά πολυ- 
πλασιασθώσι τά  δένδρα ταΰτα είς τήν Ευρώπην διά νέας φυ
τείας.

ΔΓ δλους λοιπόν τούτους τοΰς λόγους παρακαλοΰμεν θερμώς 
τοΰς συναδέλφους καί ιδίως τοΰς διευθύνοντας νοσοκομεία ή 
φιλανθρωπικά καταΤήματα, είς τά  όποια τοΰ τε χρόνου καί τοϋ 
αργυρίου ή οίκονομ,ία είναι Αναγκαιότατα, ν’ άποπειρχθώσι τοι- 
■ούτων πειραμάτων διά τής έγχύσεως τής κινίνης κατά τήν με- 
ίοδον τοΰ Κ'ρίου Τασσώ,



Περι τής δι’ άνατρίψεων επιτυχούς και άβλα- 
βεστάτης χρήσεως τή ς κινίνης κατά τών 

διαλειπόντων πυρετών.

Κατα τας κρχας Δεκεμβρίου ό δί*α τελά ρ ω ν  τότε ρ.ηνών 
έχα.ν ή>ι*ι'αν υΙός ήμών Κλευθερΐος, έν x-/j περιόδω μέν τής 
όό'οντοφυίας ευρισκόμενος, άλλά πάντοιε απύρετος ών, ήοξατο τό 
πρώτον νά έμή δίς ή καί τα'ι; τοΰ ημερονυκτίου καί ν’άποπατή 
εκκρίματα όζοντα όζυδώσεως. Απαντα τά κατά τ ις  μίκίας ταύ· 
τ/ις, και άλλως συνήθους παρα τοΐς νηπίρις αδιαθεσίας ιάματα 
άπεοησαν ανωφελή* τό κακόν όσηρ,εραι ηΰξανε, καί μας ήνίγκαβε 
να έπικαλεσθώμεν εις βοήθειαν τά  φώτα και τήν εμπειρίαν δύο 
άςιοτιμων συναδέλφων, τοΰ Κυρίου Ολυμπίου καί Αλβανχκη. 
Ουτε ηρ.εϊς άπειρακις οΰτε οί αξιότιμοι οδτοι συνάδελφοι ά τα ξ  
ή καί δίς τής ήμέρας έπισκεπτόμενοι τόν μικρόν μας Ελευδέ- 
ριον ευρομεν αυτόν πυρέσσοντα η αλλο τ ι  εύδιάγνωστον νόση- 
μα^πάσχοντα' άλλ έν τούτοις τό κακόν ηΰξανε* μόλις έδη'λαζεν 
ό άρρωστος καί άπεπεμπε τό γάλα δ ι’ έμέτου ή διαρροίας ·?, 
παντη απεπτον ^ μόλις όζειϊωμένον καί είς τυρόν μεταβληδέν" 
ούδεμίαν δέ άλλην τροφήν ήδελεν η ητο δυνατόν ‘ν’ άνεχδν; ό 
μικρός του στόμαχος, έ κ  τούτων ό'λων καί άν μή έπήλθε πράγ
μ α τι, ητο ομως έγγύς να έπέλδν), τέλειος μαρασμός.

Εν μεγίστ·/) αμηχανία ευρισκόμενοι περί τοϋ πρακτέου, εσπέ
ραν τινά επί τής φυσικής ήμών εκείνης άγ'ονίας, τήν «ποίαν 
μονόν οί πατέρας τέκνων δυνανται νά έννοήσωσιν καί ούδΐίς 
κάλαμος είναι ικανός νά περιγράψ·/;, έπ ί τής αγωνίας ρας, λέ- 
^■ομεν ταυτης, μή δυναμενοι ένεκα τοΰ έμέτου καί τής διάρ
ροιας νά μετα^ειρισδώμεν διά τοΰ πεπτικού σωλήνος παν οίόν 
οη ,.οτε φαρμακον, πολυ δε όλιγώτερον τήν κινίνην, περί τής 
χ^σ είος τής οποίας άλλως ούδεμίαν εί'χομεν ενδειξιν, άπεφασί- 
σαμ^ν νά μεταχειρισδώμεν αύτήν δι άνατρίψεων’ έγράψαμεν 
λοιπόν συνταγήν, καθ $ν ρκςέπεμφθη άμέσώς ήμισεία δραχμή 
θειϊκής κινιντς, διαλελυμένης είς τέσσαρας δραχμάς άπλοΰ πη- 
, aio j ΰ·)α*.ος καί έςουδετηρωμένης δ ι άρκούσης ποσότητος 
θειι*οΰ ο-.^ως. Πρό τής έλεύσεως τοΰ φαρμάκου άνετρίψαρ,εν μέ 
τεμαχ-.ον ξηροϋ μάλλινου υφάσματος άπασαν τήν κοιλίαν καί 
•^ν ■?αΧγ|^ ον μικροΰ ρ,ας άρρωστου, t'va έρεδίσωμεν οΰτω 
τό όί,ρμα αύτοΰ καί καταστησωμεν έπιδε/.-ικώτερον πρός τα-

y-jτέραν άπορρόφησιν τοΰ φαρμάκου. Ελθόντος δε καί τούτου; 
έδερμάναμεν βμικρόν τ ι  τό υγρόν, θεσαντες εντός χλιαρού ύδ*- 
το ; τό περιέ/ον τό φαρμακον ύέλι'Όν άγγειον, καί άμέΐω ς έ
πειτα, έμβάπτοντες μίκρότατόν τ ι τεμάχιον μαλλ.νου υφάσμα
τος είς τήν οΰτω χλιανδεϊσαν όιάλκσιν τής κινίνης, άνετοίψαμεν 
δ ι’ αύτήί έπί ιινας στιγμάς το κατά τήν κοιλίαν καί τόν 
τράχηλον δέρμα τοΰ Ελευθερίου μας, καί έβάλαμεν αύτόν 
εις τήν κλίν>ν δι δλης τής νυκτός έδήλασε μέν τρίς, άλλ’άπαζ 
ίμ εσ ε’ τήν δε πρωίαν έφάνη διά πρώτην τότε φοράν καί μικρά 
τις καί ευάρεστος έφίδρωτις κ>θ άπαν τό δέρμα· δ ι’ όλης της 
ίπιούσης ήμέρας έδήλασε πολλάκις ό άρρωστο;, άλλ’ ούδ άπαξ 
ήμεσε, άπεπάτησεν δμω; δίς, αλλ ητο κατά πάντα  ησυ/ο;· 
τήν έπιοΰσαν εσπέραν έπ»νελάβομεν τήν αύτήν άνάτριψιν- τήν δέ 
τρίτην ήμέραν ό ρ-ικρός μας άρρωστος ήτο έν πλή.ει άναρρώσει, 
καί μάς έπλήρωσε μάλιστα δαψιλέστατα μέ τά  νηπιακά του 
6ω πεύματα’ έν τω  διαστ/,ν.ατι μιας έβδομάδος άνέκτνοε πάσας 
τάς άπωλεοδείσας πρότερον σάρκας του, πάσαν τήν εύρωστίαν, 
καί πλήρη τήν νηπιακήν αύτοΰ χάριν.

Τ/,ν δεκάτην ήμέραν άπί> τής πρώτης άνατρίψ?ως έπ^λ^ε μ ι
κρά τις ανησυχία τήν νύκτα, καδ' ην κ*ί ημεσεν άπαξ, άλλά 
τότε δέν έ^άοαρ.εν καθόλου καιρόν· άμέσως τήν έπιοΰσ»ν έ<5ώ- 
καμεν ί ς  κόκκους τανικής κινίνης είς τρεις δόσεις· τήν μ ε τ ’ 
αύτήν ομοίως’ καί εκτοτε ό μικρός ήμών Ελευδέρ.ος χαίρει 
πλήρη υγείαν, ρ.ή ενοχλούμενος οΰτε ύπό τής όμαλώς βαινού- 
σης οδοντοφυΐας, οΰτε ύπό εμετού, οΰτε ύπό διαρρο'-ας.

ή ;  νά ήτο, φαίνεται, προωρισμένον νά έπικυρωθή τό περι- 
στατικόν τοΰτο καί δ*.’ άλλων όρ.οίων, κατά τά  μέσα Δεκεμ
βρίου προσίκλήδημεν ύπό τοΰ Κ οιμα Δημητοίου, άρτοπώλου, νά 
(Ιερ«πεύ?ωμ*ν τόν δέκα πέντε ρ.ν,νών ήλικίαν εχοντα υιόν αύτοΰ 
Ανασζ-άοιον, πάσχοντα άπαραλλάκτως, ώσπερ καί ό ρ.ικρός ή- 
μων Ελευθέριος. Πλήρη δέ εχοντες πεποίθησιν ε·'ς τήν χρησιμό
τητα  καί ιδίως είς τήν παντελή ελλειψιν βλάβης έκ, τής /ρή - 
«εως τοΰ φαρμάκου^ πρόσφατον τό παράδειγμα, ούδ’ έπί 
σ τιγμήν έύιστάσαμεν· παρηγγείλ»μεν τάς αύτάς άνατρίψεις, 
Καί την έπιοΰσαν, εύρόντες τόν μικρόν Αναστάσιον έν καλή κα- 
ταστασιι καί μή έμο&ντα, χάριν οικονομίας χρημάτων, άπεπει- 
ραθημεν νά δώσωμίν δ-ά τοΰ στόματος τήν τανικήν ,κ·.\ ίνην. 
Μόλις όμως έγένετο χρ ίε ις  μιας δόσεως καί ό εμετός έπανήλ- 
ίε , διαρκεσάσης τής ναυτίας δι όλης τής ήμέοας- άλλά δεύτερα 
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άνάτριψις διά τ?< '-θίύ'κτς κινίνη*, δικαιώσασα τ.ληρίβTscra 
τάς προσδοκίας μας, άπβκατέστ-/ιιε ιόν μ·,*ρόν ’Αναστάσιον είς 
πλήρη υγείαν.

Περί δέ τά  τέλη τοΰ αύτοΰ μηνάς προσεκλήθηαεν είς Π α
τήσια νά θεραπεύσωμεν ένα τής «ύτής περίπου ηλικίας, καί 
τά αύτά πάσχονταυιόν έντιμου μέν, άλλ άπορου πατρός. Μετά 
τήν έξοιχονόμισιν τών πρός πρ'μήδειαν τοϋ όυστυχώς μ ι  λιαν 
εΰώνου τούτου φαρμάκου, έγένετο χ ρ ίε ις  αύτοϋ, όιαλελυμέ ου 
μάλιστα, κατά σοαβου^ήν τοϋ Κυρίου Κρίνου, έν γλιχερίνν)· καί 
ν) έπ ιτυχία  παρηκολούθησεν έκ τού σύνεγγυς τήν χρήσιν, άμε- 
βως μάλιστα μετά τήν πρώτην έπισκεψςν* καί οΰΟέ εϊδομεν 
δευτέραν φοράν -.όν πάσχοντα, έμάθαμεν δμως δτι ίάθη έκτο- 
τε  εντελώς.

Τά περιστατικά δέ ταϋτα, καίτοι ολίγα τόν αριθμόν, δέν 
sivai δμως καί σμικροϋ λόγοι» άξια τ/,ν σημασίαν, όταν μάλι* 
στα άναλογισθώμεν, δτ ι το μόνΓ·ν πραγμ», δπερ διακινδονεύο- 
μεν διά τής τοιαύτης χρήσεως τοϋ φαρμάκου, είναι βμικρά 
τ ίς  π ο σ ίτ /ς  χρημάτα-v, τριών μέχρι τεσσάρων η τό πολύ πέντε 
δραχμών, έ*εΐνο St δπερ δ ι’ αύτοϋ δυνάμιθα νά κερ^ίσωμεν 
είναι τό πολυτιμότερον έν τώ κόσμω χρτμα, τήν ζωήν δηλ. τών 
τέκνων μας, τήν οποίαν πολλάκις, ώσπερ συνέβη παρά τώ  
μικρώ ήμών έλευθερίώ, ούδέν άλλο φάρμακον καί ούόεμία άλ
λη θεραπευτική μέθοδος είναι Ικανά νά διασώ>ο^ν. Αλλως δέ 
τό φάραακον τοΰτο δυνατοί νά μετ»χειριθθ$ πάνΐτ) άγόβως 
καί πας οΐός δή ποτε οικογενειάρχης, κατά πάσαν οΐαν δη ποτε 
ώραν καί περίοδον τ^ς νόσου, καί έ—ί πάσης οιας δή ποτε άλλης 
ύποτιθεμένης η έ'δίχομε-.ης νόσου, καί άνευ τής συμβουλής ια
τρού καί άνευ συνταγής αότοΰ, καί άνευ τής προσθέσεως τοΰ 
θίιϊκ&ΰ όξέως* άοκεΐ μόνον νά ί / γ  τις κινίνον καί νερόν καί 
δύναται εύκόλως καί πάντγ) άφόβως νά μεταχειρισθή τάς άνα- 
τριψεις* έν έλλείψει δε θειϊκοϋ οξέως δύ αταί τ ις  νά μεταχει- 
ρισδή έπιτυχώς, άντ’αύτοΰ καί τοϋ ϋδατο;, οινόπνευμα η άπλήν 
ρακήν, διαλύων είς τέσσαρα δράμια ενός έκ τών ύγρών τούτων 
ήμισείαν δραχμήν θειϊκής κινίνης* έν έλλείψει δέ οινοπνεύματος 
ί  ρακής επιτυγχάνεται ό αύτός σκοπός, έάν διαλύσωμεν τήν 
χινίνην είς άπλοΰν ύδωρ καί προσθέσωμεν δέκα ή δεκαπέντε ή 
καί είκοσι σταγόνας ζ'Λ>μοΰ τοϋ λεμονιού* έν έλλείψει δέ καί 
τούτου, δυνάμεθα, άντί τοϋ νερού καί τοΰ ζωμοϋ τοϋ λεμονίου 
νά μεταχειρισθώμεν καί δξος· ώστε κατά τόν τρόιιον τούτον 
καθίσταται εύκολωτάτη καί .Titrrjj άβΜιΛης ή δ -i- τών άνα-

τρίψεων χρήσις τής θειϊκής κινίνη; είς πάντα οΐόν δη' ποτε ά ν
θρωπον έ.τΐ παντός, ώς είπομεν, νοσήματος, καί έπί πάση; 
ήλικ ία ;. .

Είναι μεν άληθΐς δτι παρά τοΐς ηλικιωμένοις δέν άοκεΐ β ε- 
‘ βαίως κατά τήν μέθοδον ταύτην τοιαύτη  ποσότης φαρμάκου* 
άλλά τότε άρκΰ μόν.ν νά προσθέσωμεν τό τετραπλάσιον η 
πενταπλάσιον ή καί τό έςαπλάσιον τής ποαότητος τοϋ φαρ
μάκου, άρκεΐ μόνον ν’ άνα'ρίψωμ ν πρότίριν κατά τ ι έντονώ- 
τερον τό δέρμα, καί εϊμε'ία πεπεισ μέοι πληρέστατα, οτι θά 
έχωμεν τό αύτό άποτελεσμα* άλλως ούδέν, ώς πολλάκις είπο- 
μεν, καί δεν 6ά παύσωμεν νά έπαναλαμβάνωμεν, δυνάμεθα νά 
διακινδυν-ύσωμεν,είμή όλίγας τινάς δρ ιχμ ά ς διά τήν ά 'ία ν  τού 
φαρμάκου* άλλά προκειμένου περί ζωής, είς ούδένα, νομίζομεν, 
επιτρέπεται νά σκέπτηται περί χρημάτων, καί μάλιστα πε ;1 
τοϋ ποσοϋ τών δέκα τό πολύ δρα/μ,ών, τάς οποίας θά διακιν- 
δυνεύσν; διά τήν προμήθειαν τής κινίνης.

Τά περιττατικον δέ τοΰτο είναι, νομίζομεν, ά 'ιον  πολλής 
προσοχή;, ιδίως παρά τοΐς ξενοις, τοΐς πϊριηγουμεΌΐς είς μέρη, 
ένθα έπιπολάζουσι διαλείποντες πυρετοί. Ούδεποτε καθ’ ή /α ς  
πρέπει νά περιηγώνται ούτοι είς τοιαύ^α μέρη, χωρίς νά φέ-, 
ρωσι μαζί των τέσσερα; τουλάχιστον δρα/μάς κινίνιης. Εϋθύς 
δε άμα α ίσθχ 'θώ «  κόπωσίν τινα, ή άδι*θεσίαν, ή άνατρ ι/ιά - 
σεις, ή χαταιρίσματα καί άνακουρδίτματα ασυνήθη, νά διαλύ- 
σωσι δύο ή τρια δράμια κινίνη; είς όκτώ ή δέκα δράμια χ λ ια 
ρού ύάατος, νά στάζωσ;ν έν αύτώ και τόν ζωμόν ήχίσεω; λε
μονιού, κ ι ί  άφοϋ προτερον ά-ατρίψωσιν οπως ούν ίτχ^ρώς τήν 
κοιλίαν των, τον τράχηλόν των, καί τάς μασχάλας των μέ ξη- 
ραν φλανελαν, άμεσω; έπειτα έ τ ί  τών μερών τούτων ν’ άνατρί- 
ψωσι τήν όιαλελυμένην κινίνην μέχρις άπορίοφήσεως. Μ ετά 
παρελϊυσιν δέ ιΐκοσι τεσσάρων ώρών, έάν μή -ιΰρωσιν ιατρόν, 
νά έπαναλάβωσι τά  αύτά, καί άς ηναι βέβαια, δτι στανίως έν 
έλλάδι θά λάβωσιν άρορμήν νά μεταμεληθώσι διά τήν μα- 
ταίαν δαπάνην τής κινίντ,ς.

Τό περιστατικόν τοΰτο, έαν ήτο γνωστόν πρό τριάκοντα 
μόλις έτών, ούτε ήμεϊς ήθέλαμεν σεμνύνε-ιθαι σήμερον, δτι έχο- 
μ!.ν έμπεπιστίυμενα ώς ίεράν παοακαταθ/ίκην τά  μέν όστα τοϋ 
Μυλλερ είς τήν Ακαδημία* τοϋ Πλάτωνος, τήν δέ καρδίαν τοΰ 
Λενορμανοι είς τό Πανεπιστήμ,ιον, ούτε ή επιστήμη ήθελεν 
άπωλεσ^ τοσον ποοωρως τοιούτοος πολιτίμους καί ενδόξους 
άνίρας, ούτε αί πατριόες αύτών ήθ:λον θϊωρεΐ ίσως τήν άτυχή
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Ελλάδα, ώς ·, ήν ά;»νον, ένταφιάζουσαν έν τοΐς κόλποι; της 
καί τούς ιύεργετιίσαντας αύτήν.

Αλλά δίν ητο αρά*γε γνωστή τότε ή χρτσις τής κινίντς Si* 
ά'.ατρίψεων ; γνωστή, γνωστότατη εύθύς μάλιστα άπό τής έπο- 
χής τή; ά ακαλύψεως τ /ς  κινίνης* και ήθελεν είσθαι αυτόχρημα 
παραλογισμός τό νά ίχωμε» ήμεΐς τήν αξίωσή τ ις  έφευρέσεως 
ή άνακαλύψεως* άλλ’ άπαντες έθεωρούσαμεν τήν δ ι’ άνατρί- 
ψεων χρήσ.ν τής κίΝίν/,ς ώς βοη&ητιχόν ίαμα, xal χρησιμεύου- 
cav μόνον βοηθητικώς, οσάκις ό πυρετός συλλαμβάνεται έπ* 
αύτοΦορω. Τό περιστατικόν ομως τοΰ μικροϋ μας Ελευθερίου 
κ»ί τά μετ’ αύτό άποδεικνύουσι πληρέστοτα πρώτον μέν δτ>. 
πυρετός δύναται νά ΰττάοξν;, καί ό^άκις δέν συλλαμβάνεται επ' 
«ύτοφόρω, ουτε βταν ό άρρωσος έπισκέπτηται μετά προθυμίας 
δπό δύο έμπειροτά-ων ιατρών, καί ένός πατρός ίατρΛΰ,μή στε- 
ρουμένου ισ*»ς πείράν xtva καί περί πυρετών ιδίως* τό περι- 
στατικόν τοΰτο άποδεικνύει επίσης οτι ή δι' άνατρίψεων χρή- 
σις τής κινίνης είναι ικανή area  rijc ί . Ια χ ίο τ η ζ  6Λάβη< ούχί 
μόνον νά βοηθήσΥ) είς τήν σωτηρίαν τοΰ άρρωστου, άλλά καί 
ν* σώσγ) βάτόν. Τήν πεποίίησιν λοιπόν ταύτην μ£νον θέλομε·» 
νά μεταδώσωμεν είς τούς άναγνώστας τής Μελίσσης τών Αθη
νών καί ούδεμίαν άλλην Ιχομε» περί έφευρέσεως ή άνακαλά- 
ψεως άςίωσίΥ.

Περι λειβαδιών, κτηνοτροφίας καί δενδροφυτείας..

(’Έκδοσή Τετάρτη.)

ϊυζητουμένων έν τή  Ε&νοσυνελεύσει τών περί λιιβαδίων προ
τάσεων καί πάντων προθυμοπαιουμένων νά προβτατεύοωσι τήν 
κτηνοτροφίαν, σκόπιμον νομίζομεν νά δημοσιεύσωμεν καί ήμεΐς 
τάς περί τβύτου όλίγας σκέψεις.

Πανταχοϋ τοΰ κόσμου είναι ήδη αποδεδειγμένοι ότ« δσον 
ωφέλιμος είναι ή ήμερος κτηνοτροφία, τόσον άλεΙρία καί κατα
στρεπτική μάλιστα διά τήν γεωργίαν είναι ή έν ήμιβγρία κα- 
ταστάσει ο&σα* διότι ή μέν πρώτη προάγει τήν γεωργίαν, ή δ^ 
δευτέρα καταστρέφει «ύτήν. Η πρώτη καθίσταται θησαυρός πο
λύτιμος είς τά  πεπολιτισμέν* cft-o»* ή δ««τίρα άρμόίει μόνον 
ίϊς τά  βάρβαρα καί τ4  νομαδικόν βίον διάγοντα έθνη. Η πρώ
τη , λ»π»(νθνσ* τήν γή··,. κατ^ιστολίζει «>τήν διά διαφόρων.
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φ'ΐΤων καί δ^νδρ«■' ή δευτέρχ πρός ύπαρξίν της είνκι ήναγκ*·» 
σ*ιένη νά έκοιζώσΐ), νά καταστρέψ7ΐ κχί νά μηδ*νί*»ι πχν το ίν 
τη  yr, φυόμενον.

Τούτου παραδίκτοΰ γενο'λίνου, άς έζετά ίώ μ· ν ή^η ποιον 
είναι τό εί^ος τής κτηνοτροφίας, τό έν Ελλάδι ύπαρχον.

Κτηνοτρόφοι παρ ήμϊν εί*αι οί λεγόμενοι γκαραγκούνιδες ^ 
βλαχοποιμένες, οίτιν-ς, κύριοι οντ;; κτηνών τινω /, καί άς έ τ ΐ  
τό πλεΐστον προβάτων ή αιγών, μεταα>έ;ουσι ταϋτα πρός νομήν 
τό μέν εαο εις τά #:η* τό δέ φθινότωρον, είς τά ; πεδιάδας. 
Εκεί δέ, πληρώνοντες φόρον τινά είς τό δημόσιον ή είς τήν 
κοινότητα, ένοικιά’̂ ουσι μόνον τήν νομήν τοΰ τής ώρα; εκείνης 
φυσ·κοΰ χόρτου* *αί έάν μέν τό χόρτον τούτο εύδοκιμήσνι καί 
δέν καταστραφή, ένεκα θεομηνίας ηνός, τά πο μνια ώς έπί τό 
πλε στον εύδοκ μ οΰιι κ»ί άποζηακόνο'ΐσι κατά τ ι τοϋς ποιμέ
νας* έαν ομως το χόρτον δέν εύδοκιμήσν] ή κχτα ιτρ>φή, τότε 
συγκαταττρέφονται καί τά ποίμνια* οί δε ποιμένες μένουσιν 
ο ύ /ί σπανιως μέ τάς ποκ/ενικάς ράβδους των* τοιοϋτον σπα- 
ραξικαρδιον (,εαμα κατά δυστυχίαν συνέβη έφέτος όλίγας εβδο
μάδας μετά  τ*ν δημοσίευσιν τής πρώτη; έκ'ίόσεως τής άνά 
χεΤρας πραγματείας. Ούδέποτε δέ πχρ’ ούδενί τών παρ’ ήι/ΐν 
π·Ί'<ένων έ^ήλδ:ν ή ιδέα τού νά φροντί··η να προμηθευτή έγ- 
κ αίρω;, να προπαρασκευαση ή ν άποθηκεύση τό πρός τροφήν 
τοΰ ποιμνίου to  j χόρτον. Τό σύστημα δε τοΰ 'ο  ούχί μόνο» 
διακινδυνεύει τήν ϋπαρζιν τοΰ ποιμνίου το», άλλά κκί καθιστά 
πάντή, άχρηστον είς τήν γεωργίαν καί τό σημαντικώτερον τού 
ποιμνίου του προϊόν, t t /r  χό.τρον. Η μόνη πρόνοια, τήν όποίαν 
λαμοάνο σιν ένίοτε δυστυχώς οί ποιμέν-ς παρ’ ήμΐν περί τής 
τροφής τών ποιμνίων των, είναι τό νά πυρπολήσωσιν έν ώρα 
θέρους τα  μέρη, ά'περ προτίθενται νά έ οικιάσωσιν ώς λειβάδι* 
κατά το φθ νοπωρον, ί'να φυτρώση, έν αύτοΐς κατά τόν χε ιμ ώ 
να νέον χορτον, καί ϊνα λιπαοθή τούτο έκ τής τέφρας τού κα- 
έντος παλαιού, ή ς  έπίμετρον δέ πάντων τούτων συμβαίνει καί 
τό έ,ής. έάν κατά τά  χειμερινά ίζ  ϋποθέσεως λειβάδια σώ- 
ζω νται δένδρα τινά, τ» 0τα κατ’ ετο; έλαττοΰνται, διότι κιάτ’ 
έτος ύλοτομοϋνται, ί \α  χρησιμεύσωσι πρός κατασκευήν τών κ α τ’ 
έτος άνανεουμένων σκηνών τών ποιαένων. Εάν πλησίον τών λει
βαδιών τούτων υπάρχω ,ι καί άγροί έβπαρμένοι, ούτοι ώς έπί 
τό  πλίϊστον χαταστρέφονται ύπό τών ποιμνίων ένεκοε άπροσε- 
ν * ί  Ά κα*ής ίΐλ ιί7ΐω ; τών ροι^έν^ν, \ χ .  ουτω γ» νώντα»



«περα ι δί/.αι και διενέξεις μεταξύ ποιμένων καί γεωργών. 6  
μακαρίτης Π οτλ 'ς , νομίζομεν, απέδειξε διά στατιστικής, δτι 
τά δύο τρίτα τών δικών παρά τοΐς Είρηννδικείοις πηγάζουσιν 
έκ ό'ιενεξεων μεταξύ γ·· «οργών καί ποιμένων. Εάν έν τοΐς λει- 
βαδίοις σώζωνται ρίζαι τι^ές άγριων λαχάνων, s£>Tat κατα- 
στρέφονται ύπό τών γ  *να κών τών ποιμένων, έχριζουσών ώς 
γνωστόν % κοπτουσών τά  λάχανα μέ μέγα μέρος τών ριζών ίω ν.

Πο(α δέ ή ωφέλεια έ* τοΰ τμιαγρίου τούτου είδους τ ι ς  
κτηνοτροφίας ; ούχί σπανίως είπομεν, οί ποιμένες ένεκα τής 
πανιελοϋς άκηδ ας των πρός προπαρασκευήν τροφής διά τά  
ποίμνιά των, ή ένε/.α θεομηνίας, μένουσι κύριοι μό ον τών ποι- 
μενικών ράβδων των· άλλά καί έ~ί τ -J υποθέσει, δτι ν) Θεία 
Τ)ρόνο·α προεφύλαξεν αύτοΰς παντός κακού, πάλιν /) έκ τοΰ 
ήι/,ιαγρίου είδους τής κτηνοτροφίας ώΐέλεια δέν αναλογεί πρός 
τοΰς κόπους, τάς δαπάνας καί τοΰς κινδύνους τών κτηνοτρό- 
φων ή β'/ay  οποιμ;νων, διότι ούτοι, όπως ζώ ιιν, αιωνίως είναι 
εκτεθειμένοι είς παντοειδείς κινδύνους καί είς μεγάλας ζημίας 
καί δαπάνας. Καί πρώτον πάντων, οΰδεμίαν έχοντες σταθεράν 
διαμονήν, κ α τ’ ετος σχεδόν εχουσιν ανάγκην καί νέας προστα
σίας τοϋ Αημάρχου, τού ΓΙαρέδ-ου, τοΰ Μοιράρχου, - ού Ενωμο
τάρχου η τοΰ Χωροφύλακας, είς ών τήν δικαιοδοσίαν όπάγον- 
τα ι, ώς ξένοι" διά νά τύχωσι δέ τής προστασίας ταύτης, ανάγ
κη πασα νά ταίσωσιν 6λο·.»ς τούτους, $ μέρ ς αύ ών. Τούτων 
τα ίζ ι a('rcity, διεγείρεται ή ορεξις καί πολλών άλλων' επειδή δέ 
οί ποιμένες δεν δύνανται νά zotcrdar  «ύτοπ^ο^ιρέτως δλους 
τοΰς έχοντας αξιώσεις, διά τοΰτο οί τολμηρότεροι τούτων μ ε 
τασχηματίζονται· είς λ^ττάς ή κλέπτας, έ* μέ-ει μ |ν , ίνα σιτί- 
ζωνται ϋπό τών ποιμένων διά κριών καί τράγων· ένίοτε δέ, 
/-αί ΐνα συντροσεύωσι μ ετ’ αύτών πρός λνίστευσιν άλλων, ό  εν 
βπ ·υ τοιαύτα ποίμνια καί ποιμ-.νες, έκεΐ ε?ναι σχεδόν άδύνα- 
τον νά μή ύπάρχωσι καί λησταί καί κλέπται.

Τούτων δε πάντων ένεκα ο£ παρ’ ήμΐν κτηνοτρόφοι, τρέφουσι 
μέν ποίμνια, ζώσιν δμως ώς έπί τό π/εΐστον ώ; άλλοι Αρκά
δες διά βαλάνων, λαχάνων καί καλαμποκιού  άρτου· κρέας δέ 
τρώγουσι σπανίως καί ώς έπ ί τό πλεΐστον, δταν κατοΓθώσ«υσι 
νά κλέψωσι σφακτόν τ ι  έκ τοϋ ποιμνίου τοΰ γείτονός των. ό λ ι-  
γίστους όέ ήκούσαμεν παρ ήμϊν βλαχοποιμένας εύποροΰντας, 
καί ούόένα σχεδά* εϊδομεν ζώντα άνθρωτίνως, άλλ’ « π ιν τα ς  
ήμιαγρίως. δέ rrirrswucyoi ττληο^στατ^ *τι οί όωμα»

»

λαιότατοι o&Tot ανδρες τά ήμισυ τών κόπων, οδς καταβάλϋου- 
σιν ήδ«ι διά τοΰ ήμιαγρίο.» είδους τής κτηνοτροφίας, άν κατέ- 
βαλλον διά τού ή<έ?ου, τό ί,μισυ τών κττ,νών, άπερ ήδη δια- 
τρέφουσιν έν τμιαγρία κατασ;άσε-, άν διέτρετ-ον έν ίμέρω, καί 
πάντα; τοΰς κνδ,ινους ήθελον άπ φύγει, καί άνθρωπινώτερον 
βίον ήθελον ζή, καί είς τήν άνάττυ;ιν τής γεωργίας ήθελον 
συντελεί τά  μέγιστα, καί είς τό Κράτος ήθελον παρέχει άσυγ- 
κρίτως μεγαλειτέρας ώφελείας, καί είς τήν κοινωνίαν ήθελον 
κατασταθή χρησιχώ τείοι’ άς ίδωμεν δέ τ ί  περί τούτου λέγει 
ό Ξενοφών. κΟύ-.οϋν καί τά  πρότατα ωσαύτως, εϊ τις όιά το 
μή έπίστασθαι προοάτοις χράσβαι ζη μ ο ΐτο»  ( 1 ).

Αλ>ως είναι άδύνατον νά ύπο'ογίσ/ι τ ις  άκριβώς ή καί ώς 
έγγιστα  τήν έκ τοΰ είδους τούτου τ?,ς κτ/,νοτροφίας ωφέλειαν 
δ ιότι άμφιβάλλομεν, άν τις έκ τών κτ/,νοτρόφων μας ηναι είς 
κ α τά ιτασ ιν  νά ΰπολογίση ταύτην· έξ όσων δμως είπομεν κα τα 
δεικνύεται σαφ:στατα, δτι πάνυ σμικροϋ λόγου άξία η καί μ η 
δαμινή είναι ή ωφέλεια αυτη* ίνα καταδείίωμεν δέ καί τήν 
έ* τοϋ ήμέρου είδους τής κτηνοτροφίας ώφίλειαν, π .έπει νά 
σημειώσω Λεν ότι μ ία  άγελάς, έν ήμαγρ ία  κατ^στάσει, μόλις 
κατά δ.ετί·ιν παρέ/ει ένα άθλιον μόσ/ον καί ούδέν τ ι πλέον' 
έν ω μία άλλο άγελάς, δ.ατρΐοομένη έν ήμεριρ καταττάσει, 
παρέχει άλανθάστως κ α τ’ ετο; ένα ά;ιόλογον μόσχον καί πρός 
τού ο·.ς καθαρόν είιόδ/ιμα π:ντακοσίων περίπου όοαχμών' ό 
άμφιβάλλων περί τούτου ά^ ε»αρΐ(7 ·ηθ·ρ νά έπισκεφθ^ τάς έν 
τώ  άγροκηπε ω ήμών άγελχδας, α ί πνες καί σήμερον έτ ι, καίτοι 
κατειτοαμμένων έτι δντων, ένεκα τώ ν γνωστών είς τήν κοι
νωνίαν λό;-ων, τών γεοργιχών μας προϊόντων, καί άγοραζομί- 
νης τής τροφής, μάς παρεχουβιν έκαστη κατά μήνα εισόδημα 
άνά 2 5 — 3 0  δ|>αχμά;.

όθεν άντί νά φ^οντίζωσιν οί Κύριοι πληρεξούσιοι περί τοΰ 
είδους τούτου τής κτηνοτροφίας, ήθελον πρά;ει κάλλιον, φρο- 
νούμίν, άν έφρόντιζον πράς άντικατάστασιν αύτοϋ διά τοϋ ή 
μέρου είδους τής κτηνοτροφίας· άλλά τ ί θά κάμωμεν τάς ύταρ- 
χούσας ήδη νομάς ή τά  λειβάδια ·, Τόποι έρημοι καί πάντνι 
άχρηστοι είς τήν γεωργίαν ολίγοι, φρονούμεν, ύπάρχουσιν έν 
Ελλάδι* οί πλεΐστοι δέ τών χρήσιμευοντων σήμερον ώς λϊ'.βά-

(1) ih Ξ̂ νορώντος Οικονομικόν Κ;φ*λ. ά.



δια ypr,ίΐυιεύουσι πρός μεγίστην βλάβην ή καί καταστροφή;» 
τής γεωργίας καί τής ίενδροφυταας, διότι είς πολλά τής Ελ
λάδος μέρη ώς λειβάίϊια χρησίμεύουσιν οί μή σπει.:όυ ενοι τό  
έτος έχεΐνο αγροί. Καί ώΐιελοΰν-αι μέν κατά τ ι  οί ίδιοκτήται 
έ* τής ένοικιάσεως αυτών ώς λειβαδιών κατά το ε-.ος εκείνο' 
έάν έγίνωσκον Ομως πόσης ζημίας πρόξενοι γίνονται είς τους 
αγρούς των άντί τ ι ς  μ,ηδαμινι-ς τα ύ τι)ς ώφελείας, ήθελον άπο- 
ποιηθή κ ϊθ  ολοκληρίαν ταύτην. Οί γεωργοί παρ’ ήμΐν σπείρο·;- 
gi τους αγρούς των μόνον κατά διετίαν η τριετίαν, ϊνα ζεκου- 
pacfifc ci. Καί ξεκουράζονται μέν τώ  δντι οί αγροί, όταν μ.ένωσι 
πάντνι έλεύθεροι, καί σήπηΛαι έν αύτοίς τό έξ αύτών φυόμενον 
φόρτον, όταν όμω; τοΰτο έκκρ ζώνηται ύπό τώ ν -οιμ»ίων, 
όταν ή πολύτιμος κόπρος τούτων δεν μένη έν αύ-;οΐς, ϊνα τά  
λιτ:ά'·τί, ά λλ ’ ί  άπόλλυται είς την έρημον, ή διά τώ ν ραγδαίων 
β ρο/ώ ν παρασύρηται είς τάς χαράδρας, είς τους ποταμού; η 
είς τήν θάλασσαν, τότε οί αγροί ούχί μόνον δέν ξεκουράζονται, 
άλλά καταστρέοονται. Αλλως δέ ούδ.'ίς άγρός έ'χεί ανάγκη* 
άνέσεως ϊνα γονιμοπ·.ιήση, άρκεΐ μόνον νά καλλιεργήται καλώς 
καί τεχνιέντω ς, άρκεΐ μόνον νά λ ιπ α ζ /τ ϊ ΐ ,  καί είναι ικανός νά 
Τταρέχν; είσόδτμα ούχί μόνον άπαξ, άλλά καί πολλάκις κ α τ’ 
έτος" ϊνα δέ γίνωμεν εύληπτώτερο'. κατά τοΰτο, άναγκαζόμ,,θα 
ν’ άναφέρωμεν ώς πρόχειρον παράδειγμα αήν Αττικήν.

Ούτε εθνικά ούτε κοινοιτικά λειβάδία ύττάρχουσιν ή είναι δυ
νατόν νά ΰπάρχωσιν έν τή Αττική, άλλ’ ομο^ς άπειρα ποίμνια, 
καί ώς έπί τό πλεΐστον αιγών, παραχειμαζουσιν έν αύτή* iSto- 
κ τή το ι δέ τών λεγομένων τούτων λειβαδ'ων είναι κατ’ έξοχων 
μέν τά τρία Μοναστήρια Πεντέλης, Ασωιιάτων καί Καισα^ιανής* 
/α τ ά  δεύτερον δέ λόγον καί τινες άλλοι κτηματίαι· καί τό μέν 
Γζ'ολων τούτων τών λειβαδιών έίσόδημβ άμφιβάλλομεν πολύ 
έάν -/-ναι ποτέ δυνατόν ν’ άναβή είς είκοσι *al πέντε κ α τ’ ετος 
χιλ ιάδας δραχμών. Ποία δέ εί'-αι ή βλάβη της γεωργίας καί 
της κοινωνίας άπε'ναντι τής σμιχράς ταύτης ωφέλειας, τήν {- 
•τοίαν έχουσιν ώς έπί τό πλεΐστο>, ώ< εϊπομεν. τά. μοναστή
ρια ; Πρώτον πάντων κα τ’ ε:θς σχεδόν πυρπολεΐται μέγα μέ
ρος τών έκ τών ^έριξ τών Αθηνών ολίγων δασών έκ τών ποι
μένων. Είναι δέ φυσικώς καί μαθ'Λματικώς άποδεδειγμένον, οτι 
δσω γυμνότερος δένδρων καθίστατοι τόπος τις, τόσω σπανιώ» 
τεραί καί ραγδαιότεραι καθίστανται καί αί βροχαί- καί ένεκα 
μέν της σπάνης τούτων ή ττς  άνωμ.βρίας καταξηραίνεται παν 
τό έν τή γή «/υό.ε.ον δίνόρον ? φόρτον. ί , · :Μ  δέ τών ^ειμ ά -

iptrvv, τοΰ; όποίουί σχηματίζονσιν αί ραγδαΐαι βροχαί, έκπλύνε- 
τα ι καί έ λ ϊτ τ 'ΰ τ α ι  σμι»ρόν κατά σμικρόν πάσα ή πρός βλά* 
στητιν ίκμάς τής γής, Καί είναι σπαραξικάρδιον θέβμα τό νά 
6λέπη τ ι ς  *αί ά π ’ αυτής τής Πρωτευούσης τοΰ Κράτους τό  
μέν θέρος νά καίωνται έπί εβδομάδας ολοκλήρους τά  δάση, τόν 
δέ φθινόπω:ον νά καταστρέφωνται άπειραι οίκ'.γίνΕΐαι έκ τών 
χειμάρων τών χαταξήρων έν καιρώ θέρους δντων Κηφισσοΰ καί 
ίλ  σσοΰ. Η δέ άλλη ζημία , ήτις χροσγίνεται είς τά λοιπά κτή
ματα τών Αθ/νών καί είς τ  ήν υγείαν τών άνθρώ-ων έκ τής 
άνωμ.βρίας, είναι άνεπολόγιστος. ϊνα πεισθ/; δέ τις περί τούτοιυ, 
άρχει ν’ άναμΛν'σωμεν δτ» τήν έκ μό-ης τ ή ς  γυμνότα
τος τοΰ τόπου προερχομένην άλλοτε μεγίστων φθοράν τών βρε
φών καί αυτή ή ιατρική έταιρία ένόμισεν ώς ίδιάζουσαν νόοον, 
καί προεκήρνξί κ α τ ’ αύτής βροβιϊα· καί ή ιδιάζουν* νόσος 
νιλ'ϊττώθ-/) τότε μόνον, ώσπερ άπεδείξαμεν τούτο μ«θ ματικώς 
ά /λ ο -ε  διά τής πρα(·ματείας ήμών περί κλίματΟ; Αθηνών (1 )̂  
ό τε  ήρξ*το ν’ άνα~τύσσητ»ι κατά τ ι  ή δενδροφυτεί*’ τ ί δέ νά 
εϊπ η  τις π=ρί τοΰ καταξήρου καί πνιγνροΰ εκείνου καύσου, τόν 
όποιον διά τήν γυμνότατα τοΰ τόπου αΐοθανόμεθα άπαντες, 
όσοι ζώμεν κατά τό θέρος έν Αθήνα· ς ; Πώς νά περιγράψη τις 
τά  σύννεφα τοΰ κονιορτοΰ, άτινα διά τήν αύτήν αιτίαν γεν· 
νώνται έν τή Αττική έπί ολίγης άνωμβρίας καί μόλις πνεόν- 
τ;ον έξ αντιθέτων μ,ερών άνεμ,ων ;

Λς ιατροί δέ, είκοσι τέντε περίπου ετη ζώντες έν Ελλάδι, 
είκοσι έτη έξασκοΰντε; έν Αθτ]ναις τό τοΰ ίατροΰ επάγ^-ελμα, 
καί τινα ιατρικά έργα δημοσιεύσαντες, δυνάαεθϊ ν’ άποδείξω- 
μεν υέ μαθι-ματικ/ν, οΰ 'ω ς είπεΐν, ακρίβειαν, ό'τι ή πυρπόλη- 
σίς των δασών προξενεί είς τήν Ελλάδ* ζ»μίαν, καί ώς πρός 
τήν αύξησιν -τοΰ πληθυσμού καί ώς πρός τήν εύζωΐ*ν τών *α- 
τοίκων, άσυγκρίτως μεγαλειτέραν έκείνης, τήν όποιαν ή Ελλάς 
ήθελε πάθει, εάν κα τ’ ετος ειχεν ενα Κ-ιμ.*ϊκόν πόλεμον. Ού^έν 
έν τώ  κόσμω έθνος ήθελεν είσθαι ϊσως γονιμώτερον τοΰ Ελλη
νικόν, καί έν ούδενί έν τώ  κόσμω τόπω γίνετα ι κυρίως £»εκα 
τ ή ί  γνμνότητος αύτοΰ τοσαύτη θραϋσις τών βρεφών ή ορερο-

(1 ) ϊδε ίατρ. Μελίσσης τόμ. ειτον σελ. 4 9 — 1 0 1 ’ έν αύτίί 
υπάρχει λελανθασμένον μόνον τό περί πληϊυσμοΰ τής άοναίας
έ η & ο ί  ι ; λ .  8 5  Κ α ;  8 9 .



κτονία, δα/ι έν έλλάδι. Τοΰτο θ’ άιτοδείζωμ.εν πλατύτερον, εάν 
σΰν ®εώ άρχίσωμεν τ/,ν έκδοσιν τ ί ;  Μελίσοης, (καί τοΰτο νο
μ ίζ ο μ ε  άπεδείχθηγίίγ) ά.κούντως, έζ δσων έ^ημοσιεύσαμεν ήδ/ι 
περί τή ν  αιτίων τή ; μή αύξήσεως τοϋ πληθυσμού είς τήν Ανα
τολήν). Επί δε τοϋ παρόντος ά ρ κ ΐ μόνον νά εΐπωμεν, δτι τά 
έλλ·'.νικάν έθνος έπϊ μέν τής αρχαιότητας, καίτοι ουδέποτε ήσυ- 
χάσαν, άλλ’ άείπο τε σχεδόν πολεμοϋν, έν διαστήματι όμως 
ολίγων έτών κατεπλημμύρν,σεν άπαντα σχεδόν τάν τότε γνω
στόν χόιμον δι άποικ ών. ΐίδη δέ, /.αίτο. έπ; τριακονταετίαν 
έν άπολέμω καί ειρηνική καταστάσει ύπαρχον, δέν ήδυνήθνι 
δμως ο·3 τε νά διπλασιάσΐ) τόν πληθυσμόν του. Αιά νά κατα- 
βτ-ή-ωμεν δέ καταφανεστέραν τλν έκ τής πυρπολη'σεως τών 
δα σών άνυπολόγιστον βλάβην καί ε·!; αύτήν τήν ΰγείαν τών 
ανθρώπων, άρκεί νά ένθυμηδώμεν ό'τι ό πατήρ τής φυσικής ίς-ο- 
ρίο·ς Αριστοτέλης έδογμάτισεν ό'τι α ό τα ν  τό πνρ θερμα ίτΐ)  
τό ν  άί'ρα, ovtor: όί τά  G vrta  σώματα, χα τ  ά ΐά γ κ η ν  ταϋτα  
θά .·τά σ \ω σ ιη  ( 1 ).

Π έάν έγίνωσκον οί κύριοι τών έν τή Αττική λειβ ιδ ίω ν πό
σην βλάοην προΕενοϋσιν είς τήν κοινωνίαν διά νά ώφελώνται 
ούτοι δλιγίαττας δραχμάς, πιστεύομεν άδιττάκτω ς δτι ήθελον 
πέμψει οϊκοθεν είς κόρακας τήν διά τόσων κακών τή ; κοινω
νίας προσγινομένην αύτοΐς ώ:£*ειαν.

Απαντα τά κακά ταϋτα  καθ’ ή 'ά ς  δυνατόν -ητο νά έλαττω- 
δώτ’.ν, ίσως δε κ>ϊ νά έ<λείψωσι" δυνιτάν είναι έπίσης και τά 
κλίμα τών λθ/)νών νά κατασταθή τά τερπνότερον καί εύ<ραέ· 
στερον κλίμα τοϋ κόσμου, έά< έ ημεληθώμεν κατά τ ι τ/,ν δεν- 
δροφυτείαν· άλλα διά νά εύίοκιμήτ/) αυτή, καί διά νά γείνωσι 
γον>μώτερα τά  κτήματα τών ίδ/ινών, πρέπει νά μετασ /ημα- 
τπθ?) τό οϋδεμ'αν ώφίλ*ιαν παρεχον εί{ τήν γεω-γίχν, πολλάς 
δέ βλάβα; είς ταύτην τε καί εί; τήν κοινωνίαν π:ο;ενοϋν άγριον 
είδίς τής κτηνοτροφίας, είς τά εύεργετικώτατον *αΙ χρ η τ ιμ ύ - 
τατον ήμερον ε:δ<ς αύτ-ς. Κ α τ’ εξιχήν δε άπά τή ; Αττικής 
π ρ ίϋ ϊΐ  νά έκλείψujoiv αί α'.γες καί αί άσβεστ;>κάμινοι.

Είναι απίστευτο; τφ  οντι ή καταστ;οφή, τήν οποίαν προ- 
ξε<οΰσιν αί αίγες καί αί έν χρνίσει ασβεστοκάμινοι εις τλν άνά- 
πτυξιν τής δΐνδροφυτείας Καί ή μέν α ί ;  είναι Ικανή δένδρον

X I) ίδε Αρ’.τ τ α '.  **ρΐ γεν ^-πω ; και φί^ρά; βιβλ. ί .  χ.ερ.

δεκαπέντε καί εϊκοσιν έτών ήλικίας νά καταδαμάσ κ νά έκφυλ- 
λήσ·/), νά έκφλουδίση καί έπ ί τέλους νά καταστρέψΐ). Κατά δέ 
τό έπικρατοϋν είδος τής κ»μινοποιΐας, ό καμινοποιάς έκριζώ- 
νει ούχί μόνον τοΰς θάμνους και τά  φρύγανα, άλλά καί άπαντα 
τά  προστυχόντα δένδρα η καί Φυτά, ίνα χρησιμοποιήση ταΰτα 
εί: τήν κάμινόν του. Αδιάφορον δέ είναι είς αύτοΰς καί έϊς 
τοΰς οίγοπώλας, έάν χάριν αύτών π ά σ /η  σύμπασα ή κο νωνία. 
ίνα δέ καταστήσωμεν σαφειτέραν τήν έκ τών άσβεστο- 
καμί ων βλάβτ,ν, αρκεί νά είπωμεν καί δυνάμεθα ούχί μό
νον ν άποδείξωμεν, άλ^ά καί νά πραγματοποιήσωμεν τά  ήδιη 
λεγάμενα, ότι δηλαδή σύμπας ό έκ '•■ής π^λεως Αθηνών φαλα
κρός φαινόμενος Υμηττός, σύμπας ό Κορυδαλός καί ό Πάρνης, 
καί σύμπαντες οί ττέριζ τών Αθηνών λόφοι, καί αυτομάτως δυ
νατόν ήτο νά καλυφθώ'.ιν ΰπά δασών γονιμωτάτων, ώσπερ ησαν 
κεκαλυμμένα χαί άλ>οτε, έάν. έξωρίζοντο άπό τής Αττικής αί 
αίγες καί αί ατβεστοκάμινοι- ό άμφιβάλλων περί τούτου, άς 
ώπελθη είς τάν Υμηττόν, καί έκεΐ θά εύρη έκατομμύρια ρ.ζών 
αγρίων έλαιών, αιωνίως διαιιενουσών έν θαμνώδει καταστάσεν, 
ένεκα τής είς αΰτάς, άμα βλαστα^ούσα;, γενομένης ΰπά τών 
αιγών βλά'.ν,ς. έάν δέ καί μέ το πείραμα τοΰ»ο μέντι ό έλά- 
y '.Ίτος δισταγμός, άς άπέλθν) είς τά μόλις μίαν ώραν άπέχ&ν 
τάν  Αθηνών κτήμα τοϋ Κ. Ανδρέα Κουμπατή, τά καΧούμενον 
E vjinpj η Ε χκ .Ιη σ ίτ , καί τό πρός άρκτον τών Πατησίων κεί
μενον έν αύτώ δέλει άπαντήσει πανταχοϋ μέν τήν προξενου- 
μ.ένην ύ~ά τών αίγών έρήμωσιν· έν τώ  μέσω δέ τής έρημώ- 
σεω; ταύττ,ς, σμικράν καί ώραιότατον λοφίσκον, κεκιλυμμένον 
ΰπό πυκνοτάτου φυσικοϋ δάσους, σ^ηματισδέντος αϋτοφυώς, 
διότι ό καλάς κάγαδος Κ Κ ουμπατή;, ένοικιάζων ολας σχεδόν 
τάς γαίας του πρός νομ.ήν αίγών, άπηγόρευσε τήν είσοδον αύ
τών μόνον άπό τοϋ προσφιλούς του λόφου. Εάν δέ δέν άρκ?) 
καί τό π  ίραμα τοϋτο, ίς  στρέψ/i καί τοΰς ύ^θαλμούς του πράς 
άρκτον ι ή .  7ΐόλεοΗ είς τόν κατάζτίρον ή πετ^ωδεστατον Αγ- 
χεσμ^ν ^ Λικαβητόν, έκεΐ δέλ;ι ίδεΐ ώραιότατον δάσος σχημα- 
τ  σΟέν έπί τών πετρών διά τής έπιμελείας τοϋ φιλοκάλ.ου Κ. 
Ανεστη Χατζοπουλου- έάν καί τά πειρ»μα τοΰτο δέν άρκή, άς * 
οτρεψν) του; οφθαλμούς του είς τοΰς *εριζ τών Αθηνών λοφί
σκους, καί πολλαχοΰ αύτά.ν θέλει ί^εΐ δ τ ι «ρχεται ά σχηματι
σμός φυσικοϋ δ»σους, μόνον και μόνον διότι ή πρώην Βασί
λισ σ α , σπιίρασα έν αύτοΐς δενδρίδιά τινα , άτηγόρευσε τήν νο
μήν αίγών. δ ,τ ι  Λβιττάν κατώ ιθ^τεν είς άπλοΰς ιτολίτ·.",:, καί



γ'ρων μάλιστα ό Κ. Κουμπατής έν Τω κ τ ιίμ ϊτ ίΐο υ , τοΰτο όβν 
ητο άρα δυνατόν νά κατορθώσ/] £ν Κράτος δλόκληρον, $ του
λάχιστον μία Αημαοχία *οτά τά  πέριξ τών Α θηνών όρη ; Εάν 
δέ πρόκητ»ι ν’ άποζημιωθώσι κατά  τ ι  τα μή λίαν άποροι όντα 
μοναστγίρ α η καί οι λοιποί κύριοι τών κατά τά  πέρις λειβα
διών, είναι μυριάκις προτιμώτΐρον νά έπιβλη^τ, είς τους πολι* 
τ α ; καί ιόρος τις, πρό; άποζημίωσιν, παρά \ά  π ά 'χ η  σύμπα- 
«α ή Λθηναϊκή κοινωνία, ίνα εύζω^σιν είκοσι καλόγηροι. Αλ
λως δέ εϊμεΒα πεπασ μ ϊν-ι πληρέστατα, οτι πολλοί ίό·ο- 
*τήτα ι τών το'-ούτων λεγομένων λε·βαδίων. άποβλεποντες 
εις τε  τήν γε ικήν καί εϊ; τήν ιδίαν αύτών μέλλουσαν έκ τής 
(έναπτύξεως τής δενδροφυτείας ώφ'λείαν, ευχαρίστως ήθελον 
ΰποστή τήν έκ τ ί ς  μη ένοικιάσεως τών λειβαδιών των ζημίαν, 
έάν είχον τήν βεβαιότητα, ό'τι ταϋτα, μ ή ένοικιαζόμενα, δ;ν 
ήθϊλο· καταστρέφει θαι oCiy ηττον ύπό τών αίγοποιμένων, γ ινό 
μενα ουτ6, πάν-οτε βορά αύ-.ών προίκα καί δωρεά»· ευχαρί
στως e έ άναγγέλλομεν ότι sU κύριος τοιούτου λειβαδιού ό Κ. 
Σπυρίδων Πιυλιδης μέ πολ 'ήν  συγκίνησιν τής ψυχής του μας 
ε ίπε’ « Ποτέ δέ' ήθελα έκμισθώσει τό κτήμα μου πρός βόσκη- 
■ιχτ.ν, εάν ήδυνάαην νά περιορίσω τά  προσερχόμενα έν αύτώ 
»λ«βραίως ξένα ποίμνιά, καί ήθελα προσπαθήσει παντοοτρόπως 
ϊ<αι δια φυτεύσεως νά αποκτήσω επιδεκτικά είς τό έδαφος 

-ϊδίνδρα, ώς κ«ι μέ/ο ι σήμερον ούκ ολίγα έφύτευσα είς περ'-ω- 
ϊρισμενον και πρθ|/υλ»γμένον μέ.ος αύτοΰ».

Αντί δέ τών έν ’/ρήσει ασβεστοκαμίνων άνάγκη είναι νά εί- 
σαχ^ώσι τά ιδ ιά  τών ανθράκων καί μάλιστα τών γαιανθράκων, 
ϊνα χ£ησ>μοτο'ήσωαεν οϋτω καί τοΰς τής Κύμης γαιάνθρακα; 
μας, καί φθάσώνε» ταχέως είς τά κατώτερα στρώματα αύτών, 
όπου βεβαίω; δέλομεν εΰρει άσυγκρίτως καλλιτέ:ους" άλλά και 
άλλως, έάν π ίόκ 'τα ι νά ζομΕ^θίί κατά τ ι ή κοινωνί* ενεκα 
τής παυσε·· ς κατά την Αττικήν τουλάχιστον τών έν χρήσει 
ασβεστοκαμίνων, είναι μυριάκις π ;ν ιμ ό τ ε ;ο ν  νά Οποστώμεν 
και τήν ζημίαν ταύτην καί νά πρθμηθευώμ[.θα άλλαχόθεν τήν 

0 ασβεστον, παρά νά κα'αστρέφωσιν οί άσβεστοκαμινοποιοί συν 
τοΐς άγρίοις θάμ.οις καί τά πραστυχόντα δενδρίλια.

Καί ταΰτ* μέν περί τών κατά τ *  πέριξ τής Αττικής λει
βαδιών’ τά δέ λοιπά λειβά ίια  τοϋ Κράτους η τών δ?μων η 
τώ ν κοινοτήτων, όπου ταϋτα δέν προξενοΰβι βλάβας είς *τβ
φ *)ϊγ ίν* ,.& >  5t»WffouVi οί w'ifK-ι πλήρεξοΰΐΌΐ, !χω ς  κάλλιον

νομίσωσιν’ πάντοτε δμως 3ς μή λησμονήσουν Ζτι τάχιον ή 
βράδιον τό Κράτος θέλει άναγκασθή νά λάβτ) μέτρα κτάλληλα 
καί ριζικά, ϊνα μετβσχηματισθή σύμπασα εί δυνατόν ή έν αύτώ 
άγρία καί άχρηστος η μάλιστα καί επιβλαβής κτηνοτροφία εις 
ί,μερον καί εύεργετικω τάττ.ν  καί τότε τά μέν φνσι/.ά λειβάδι*  
θά μετα*χηματισθώσιν είς άγρούς γονιμωτάτους. Πρός τροφήν 
δέ τών ήυέρων ζωων θά μεταχειρισθώσιν οί κτηνοτρόφοι τά  
τε /νη τά  λειβάδία’ άλλ’ cl· τοΰτο δέν είναι δυνατόν νά γείν-y 
έ π ί τοΰ παρόντος δι’ άπαντα τά  ποίμνιά, άς γείνν, τ&ύλάχιζΌν 
μόνον διά τά έξ αιγών συγκείμενα, καί άς άφεθώσιν έπί τινα  
£τη τά  άθωότερα έκ προβάτων ποίμνια, δπως ησαν.

Ας πιστ?ύσωσι δέ οί Κύριοι Πληρεξούσιοι οτι έφ’ δσον θέλο- 
μεν νά ώφελώμεθα έκ τών φυσικών λειβαδιών, καί έφ" δσον 
διατηρώμεν τό ήμιάγοιον είδος τής κτηνοτροφίας, αιωνίως θά 
πβθαίνωμεν τό τής γαλής τοϋ Αίοώπου, ήτΐ£ ϊνα λύζν] (γλύψ?)) 
καί τό ρινίον τοΰ χαλκέως, κατέΓρεψε τελε^ταίον καί τήν γλώσ* 
βάν της’ άς άκού^ωμεν περί τούτου τ ί  λέγει καί ό Ξενοφών. 
«Τώ μή έ-ισ^αμένω  ϊπποις χρήσθαι, οΰκ ειη χρήματα οί ίπ 
ποι, ούδέ ή γή, ούδέ τά  πρόβατ*, οόδέ άργύριον, ούίέ άλλο 
ούδέν, όταν τις μή έπίσταοθαι χ:αοβαι» (1 ).

Λς προχειρότατον δέ καί πρακτικόν συμπέρασμα τών σκε-r 
ψεών μας τούτων προτεί.ομεν τά έξής.

1) Νά άπαγορευθώσι διά νόμου η τε νομή αιγών καί ή έ* 
χρήσει άσβεστοκαμινοποιία τουλάχιστον άπό τής Αττικής καί 
άφ’ δσων ά*λ«ν μερών τοΰ Κράτους είναι κατε^ειγόντως αναγ
καία ή δβνδροφυτεια. ή ς  όρια δέ τή? άπαγορεύσεως ταύτης 
κατά τήν Αττικήν όριζονταϊ τά  ίζτ,ς’

6  Πειραιεϋς, τό Μοναστήριον τοΰ Aa©vfot> καί ή πρός τάς 
Αίήνας κλίσις ή ή ^οή τών ύδάτων πάντων τών πέριξ αύτής 
«ύτής όρέων, οίον τοΰ Κορυδαλοΰ, τοΰ Πάβνιθος, τοΰ Πεντελι- 
χοΰ καί τοϋ Τμητοϋ* είς δέ τά  εντός τής περιφερείας ταύτης 
δρη, εννοείται, ότι -ή· ά*«γόρβυβις αΰτη είναι καθολική, περι- 
λαμβάνουσα πάσαν αύτών την περιφέρειαν. Μετ’ εύχαριστήσεωί 
δ ’ έμάθομεν μετά τήν δημοσίευσιν τής πρώτης έκδόσεως τής 
άνά χεΐρας πραγματείας, ό τ ι καί κατά πολλά άλλα μέρα τοΰ

CI) ϊδε Ξίνοο. οΐ/.ονομικά,-κε*.. β *



Κράτους καί ιδίως κατά τήν Πελοπόννησον, άπηγορεύθη ή δ* 
παρςις αιγών ήμιαγρίων.

2 ) Ν* έπιβληθή φόρος βαρύτατος είς τάς α’γας, τάς αγελά
δας, τάς φορβά^ας, καί εις άπαντα τά λοιπά ζώα, τά  εντός 
τών λοιπών [/.ερών τοΰ Κράτους έν ήμιαγρία καιαστάσει νεμό- 
(«να.

3 ) Νά μείνγ, ό αυτός φόρος έπί πεν-αετίαν είς τά πρόβατα, 
μετά δέ ταϋτα νχ διπλασιασθή έπί πενταετίαν.

4) Νά κηρυχθώσιν έπί δεκαετίαν αφορολόγητα, αί άμελγό- 
μεναι άγελάδ.-ς, οί μερινοί, κ ι ί  πάντα τά λοιπά ζώα, τά έν 
σταύλοις καί δ ta  τεχνιτών λειβαδιών νεμ όμ εα .

Πρός αποφυγήν δέ πάσης παρεξηγϊ|σίως ΰχοσχόμεθα, δτι άν 
είσακουσβφσιν αί εύχαί μα;, εύχβρίστως θά πληρώσων.ιν ήαεΐς 
έιιί δεκαετίαν διά τάς αγελάδας μας τόν διπλάσιαν τοϋ σημε
ρινού φό:ον.

5 ) Νά έκλεχθώσι κατά την Πελοπόννησον καί την Στεριάν 
Ελλαδα, άνά είς ορεινός καί είς πεδινός τόπος, περιέχων πσλλά 
βτρέμματα εθνικής γής, καί ιδίως βοσκήσιμου, καί νά προχη- 
ρυχθή διά νόμου, οτι έκαστος γκαρχγκούνης η βλαχοπημήν, 
θέλων να συνοικισθή στερεώς έν έκάστιο τών τόπων τούτων, 
©ελει λ ιμβάνει άπό τοΰ Κράτους δωρεάν, ένός μ?ν στρέμματος 
γην καί τριακοσίας δρα/μάς μετρητάς πρός οϊκοδ μήν οικίας 
καί κήπου έν τω  συνοικισθ/ηομενφ χωρίω" τριάκοντα δέ στοέμ- 
ματα  γής έπίσης δωρεάν κατά τά  πέριξ τοΰ χωρίου τούτου 
ΐί.έρη, πρός γεωργίαν ή κατασκίυήν τεχνητών ληβαδίων.

Εννοείται δε οτι την δωρουμενην ταύτην γήν δέν δύναται 
οΰτε νά έκποιήσντ ουτε νά υποθηκεύση έπί πεντηκονταετίαν δ 
γενησόμενος ιδιοκτήτες αυτής.

Τ. Γ. Πρό τής ένάρξ·:ως τής συζητήσεως έπέμψααεν εις τήν 
Εθνοσυνέλευσιν τήν έξής αναφοράν.

Π ρ ο; τη ν  Δ ευ τέρ α ν έν Ά θ η ν α ις  ’Εθνοσυνέλευσιν  

τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν .

t Κ ύ ρ ιε  Πρύεδρι.

 ̂ Μη δυναμενος νά περατώσω πρό τής σημερινής συνεδριάσεως 
τήν έκτυπωσιν πραγματείας μου τινός περί τοΰ σπουδαιοτάτου 
ζητηματος ιώ ν λειβαδίων, λαμβάνω τό θάρρος νά περικλείσ»

ένταΰθα τάς τυπογραφικάς διορθώσεις αύτής. Εάν δ ’ έν αΰτνΐ 
εΰρητέ τ ι, διευκρινίζον τό ζήτηιιχ ή συντελοΰν πρός τήν άνά- 
πτυξιν τής ευημερίας τής πατρίδος, διατάξητε, παρακαλώ, τήν 
άνάγνωσιν αύτής πρό τής συζητήσεως. Επιφυλάττομαι δέ νά 
προσφέρω μετά τήν έκτύπωσιν είς τοΰς Κυρίους Πληρεξουσ ους 
«νά £ν άντίτυπον. Ϋποσημειοΰμαι μετά τοΰ προσήκοντος σε-· 
βασμοΰ.

Εν Αθήναις, τήν 1 μ. μ . τή ; 2 0  Νοεμβρίου 1 8 6 3 .

Αναστ. Ν. Γούδας.

6  δέ Κύριος Πρόεδρος, ώς μας έβεβαίωσαν πολλοί μάρτυρες 
αύτήκοο'., είπε περίπου τά  έ;ής· αό Κ. Γούδας ζητεί τήν άνα- 
ιβολήν τής συζητήσεως διότι έχει {Λίαν πραγματείαν π=ρί λει- 
ϊβαδίω ν υπό τά  πιεστήρια.»

Αυποΰμαι πολΰ διότι ήλλοιώθο καθ ολοκληρίαν μέν καί πρός 
μεγίστην προσβολήν τής ΰττολήψίώς μου, άλλ’ώς tc te  έπίςευον 
ά>ευ προθεσεως, ή σαφεστάτη έννοια τής αναφοράς μου ταύτης.

Περι ποτιστικών και ποσίμων ύδάτων 
έν τη Άττικ·?|.

(Έκοοτι; τρίτη.1)

Η παρ’ άξίαν ίσως ευμενής υποδοχή, τής οποίας ήζιώθ-^ τί> 
περί λειβαόίων, κτηνοτροφίας καί δενδροφυτείας σμικρόν ήμών 
φυλλάδιον, καλοκάγαθοι τινες προτροπαί φίλων, πρόσθες δέ καΛ 
τό άζιοδάκρυτον τώ  οντι θέαμα, δπερ κατά παν θέρος ή καί. 
κατά πάσαν σχεδόν ήμέραν έπαναλαμβάνεται έν τή  κοινωνία 
μας, τό νά βλέπγ  τ ις  δν,λαδή ένθεν μέν είς τήν πεδιάδα, π ά - 
σαν σχεδόν τήν φυτικήν φύσιν πάντοτε σχεδόν διψώσαν, ενθεν 
δε έν τή πόλει, ποΰ μέν γυναίκας, συνωθουμένας είς τ ’ αναβρυ
τήρια καί πολλάς ώρας έκεΐ παραμενούσας, ϊνα πληρώσωσιν υ- 
δατος τα  υδροφόρα ά γγ ϊΐά  των, ποΰ δέ ΰπήρέτας μονομαχοΰν- 
τας μέ τάς στάμνας είς τάς χεΐρας καί διαφιλονεικοΰντας τήν 
προτεραιότητα τής πληρώσεως αύτών, πάντοτε σχεδόν μέ κίν
δυνον, ένίοτε δέ καί μέ συντριβήν, τών άθώων τούτων άγγείων, 
καί άλλαχοϋ τά  συντρίμματα αυτών, πλ.ήροΰντα τάς όδοί*ς 
Τ^αντο-.ε μέ βλάβης τών πολιτών, ταΰτα λέγομεν πάντα μάς



έπιβάλλουσι τό καθήκον νά δημοσιεύσωμεν τά ; όλίγας ταΰτ* ; 
σκέψεις καί περί ζηττματος, τό όποιον διαφεύγει μέν την άρμο* 
διό ■τίιτ* τών γνώσεών μας, δέν ά -α ιτ ε ΐ όμως, φρονοϋμεν, καί 
πολλήν σοφίαν, ϊνα διευκριν/ιθή.

Κ αί πρώτον πάντων διΛκήρύττομεν οτι ούτε ύδραυλικάς γνώ
σεις Ιχομεν ουτε οικονομολογικήν τ, διοικητικήν τινα άξίωσιν, 
άλλ  άπλήν μόνον καί φυσικήν επιθυμίαν νά συντελέσωμεν καί 
‘ημείς τό κατά δύναμιν εϊς τό καλόν της πατρίδος μας, ήδη 
μάλιστα , ότε πρόκειται νά μεταβληθώσιν ίσως τά  πάντα έπί 
τά  κρείττω’ καί τοΰτο ϊνα μη φανώμεν καθυςερούντες τό καθήκον. 
Αλλως τε βέβαιον είναι, οτι έν τνί Α ττική ύπήρχον άλλοτε, 
ύπάρχουσιν ίσως ετ ι καί σήμερον ύδατα ικανά νά έπαρκέσωσιν 
είς τάς άνάγκας ούχί μόνον τοϋ σήμερον ύπάρχοντος πληθυσμού, 
άλλά καί δεκαπλασίου τούτου.

Κ αί γινώσκομεν έκ της ιστορίας, ότι έν τή Α ττική ύπήρχον 
άλλοτε έπ ί όμαλών μέν περιστάσεων περί τάς πεντακοσίας 
χ ιλ ιά δ α ς κατοίκων' έπί δέ τοΰ Πελοπονησιακοΰ πολέμου πιθα
νόν νά έπεσωρεύθησαν έν αύτή καί πολύ πλειότεροι, ίσως νά 
Ιφθασε τότε ό πληθυσμός τής Α ττικής καί μέχρι τοϋ εκατομ
μυρίου, 0  έφιέμενος λεπττ>μερεστέρων περί τούτου πληροφοριών 
ας άναγνώση τόν βίον τοϋ Περικλέους ύπό Πλουτάρχου' τ α π ο 
μνημονεύματα τοΰ Ξενοφώντος βιβλ. γ '. κεφ. ζ  . η καί τόν 
Κλίντων& (Fasti Hellenic! τόμ. β ', σελ. 472— 476.

Καί ΤΓήγαί μέν πολλάί ύδάτων έν τη Α ττική καί πληθυσμός 
μέγας μνημονεύονται παρά τοΐς άχαίοις ίίλλησιν" ούδαμού δέ 
"ημείς τουλάχιστον άπ^ντήσαμεν παρ’ αύτοΐς μνημονευομένήν 
καί την μαστίζουσαν ήμας σήμερον δίψαν.

Και ο μεν Πλατών μνημονεύει ότι πρό αύτοΰ υπήρξε κρήνη 
και κατα ττν  Ακροπολιν «κρήνη δ ’ ήν μία κατά τόν νΰν τής 
«Ακροπόλεως τόπον, ί,ς άποσβεσθείσης ύπό τών σεισμών τά  νΰν 
»ναματα σμικρά κύκλω καταλέλειπτα ι, τοΐς δέ τότε πάσι 
Βπαρεΐχεν dtpfforor ρεύμα, εύκραης ουσα προς χειμώνά τε καί 
7)θέρος» (1). 6  δέ Πλίνιος μνημονεύει τριών πηγών, τής Κηφι
σίας, τής Ααρίνης καί τής Καλλιρρόης (2)Γ ό δέ Στράβων μννι-

(1) ίδε Πλάτωνές Κριτίαν.
. (2) ϊδε Πλινί^υ H ist. N a t  T.ibr. X X X I.

μονεύει κάί άλλων. «Είσί μέν νΰν αί πηγαί, λέγει, καθαρού 
»καί ποσίμου ύδατος, ώς φασιν έκτος τών Διοχώρους καλού- 
»μένων πυλών, πλησίον τού Λυκείου ( I ) - πρός δέ τούτοις ό 
Στράβων μνημονεύει καί δύο m r a u u r .  «Ποταμοί δ ’ έστίν, ό 
»μέν Κηφισσός έκ Τρινεμιών τάς άρχάς εχων, ρέων δέ διά  τοΰ 
«πεδίου, έφ’ ού καί ή γέφυρα καί οί γεφυρισμοί. Λιά δέ τών 
«σκελών, τών άπό τοΰ Αστεος είς τόν Πειραια καθήκόντων, έκ- 
«δίδωσιν εϊς τά Φαληρικόν, χειμαρρώδης τό πλέον" θέρους δε 
»μειοΰται τελείως" έ'τι δέ τοιοΰτος μάλλον ό ΐλισσός, έκ θατέ- 
»ρου μέρους τοΰ Αστεος ρέων είς την αύ-ιήν παραλίαν, έκ τών 
»ύπερ τής Αγρας καί τοΰ Λυκείου μερών, καί τής πηγής, ην 
βύμνήσεν έν Ψαίδρω Πλάτων» (2). ό  δέ Παυσανίας μνημονεύει 
καί τοΰ Πριδανοΰ ώς ποταμού. «Ποταμοί δέ Λθηναίοις ρέουσιν 
» ΐλισσός τε  καί Πριδανώ τώ  Κ ελτικώ  κατά τά  αύτά ονοι/.α 
»έχων, έκδιδούς είς τόν ίλισσόν» (3 ).

Τοιουτων λοιπον και τοσούτων ύπαρχουσών άλλοτε έν τή  
Αττική κρηνών τε καί ποταμών, είναι ποτέ δυνατόν νά μη 
υπάρχουν σήμερον έν αύτή ύδατα ικανά πρός τάς άνάγκας μόλις 
τοϋ όεκατημορίου τών κατοίκω ν; άλλά τά  ύδατα, ενδέχεται 
ν’ άντιλέξγι τ ις , είσίν άνάλογα τής φυτείας τόπου τινός" δσφ δέ 
πυκνότερα είναι αΰτη, τόσω άφθονώτερα καί τά  ύδατα* ύπήρχον 
λοιπόν άλλοτε άφθονα έν τή Α ττική ύδατα, δ ιότι άπασα ή χώ 
ρα αύτής ήτο ού μόνον κατάφυτος κατά τόν Πλάτωνα, άλλά 
καί εύφορωτάτη καί εύκραεστάτη, κατά τε  τούτον κατά τόν 
Ξενοφώντα καί κατά τόν Αριστείδήν τόν ρήτορα.

Καί περί μέν τής φυτείας τής χώρας καί τής εύφορίας αύτής ό 
Πλατών λεγει τά  έξης" μεταφράζομεν δέ ταϋτα καί είς τήν καθο
μιλουμένην, ΐναγείνωμεν εύληπτότεροι τοΐς πασι. «Εκ τώνόρέων 
8 τής Αττικής τινά νϋν μέν μόνον είς τάς μέλισσας παρε/ουσι τρο
π ή ν ,  άλλ ού προ πολλοΰ έν αύτοΐς ύπήρχον δένδρα πρός οϊκο- 
»δομήν μεγίστων οικιών, ών τά  στεγάσματα, έκ τών όρέων 
» τούτων ύλοτομηθέντα, σώζονται καί μέχρι τής σήμερον. Κ ατά 
»ο- την πρός εύφορίαν άρεττν ή γή τής Α ττικής ύπερβαίνει 
» <.αταν άλλην ύπερ τών όρεων αύτής κειμένήν, δ ιά  τούτο είναι

(1) Στράβ. Γεωγρ. βιβλ. έννατον κέφ. ά. §. 10 . Ά ν τ ικ ή .
(2 ) ϊδε αύτόθι § 2 4  Ά τ τ ιχ ή .
(3) ϊδε Παυσ. βιβλ. ά. κεφ. 19 § 0,

ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΙΙΝΩΝ Τόμος Α'. 5



»ίκανή νά διατρίφτ) μέγα στρατόπεδον, συλλεγέν έν αύτν; έκ 
»τών περίοικων. 'Γούτο δέ είναι μέγα τεκμήριον της εύφορίας 
» αύτης, άλλά καί οπως έμεινε σήμερον ή γη της Αττικής είναι 
»πάμφορος, εΰκαρπος, καί παραγωγική παντός είδους ζώων». (1 ).

Αλλαχοϋ δέ ό αυτός συγγραφεϋς λέγει τά  έξης.
»Φαιδρός ■ · · · Αλλά πού θέλεις νά καθίσωμεν καί ν’ άνα- 

» γνώσωμεν ;
»Σωκρ. Ας στρέψω μεν έδώ πρός τόν ίλισσόν, έπειτα δπου 

Βεΰρωμεν ησυχίαν καθήμεθα.
»Φαΐδρ. Καλώς έτυχε νά ήμαι καί ζυπόδητος' δ ιότι σύ νο- 

»μίζεις, ό'τι είναι εύκολώτερον νά διαβαίνωμεν ένταΰθα βρέ— 
»·/οντες τους πόδας, άλλως δέ κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ 
»ετους καί την ώραν της ημέρας τοΰτο δέν είναι δυσάρεστον.

»Σωκρ. Προχωρεί καί εκλεζε τόπον, ίνα καθίσωμεν.
»Φαϊδρ. Βλέπεις εκείνην την ύψηλοτάτην πλάτανον j
»Σωκρ. Μάλιστα.
»Φαΐδρ. Εκεί είναι σκιά καί αεράκι καί χλόη, δπου δυνάμε* 

»0α, έάν θέλωμεν, καί νά ξαπλωθώμεν.
»Σωκρ. Προχώρει λοιπόν.
»Φαΐδρ. Είπέ μοι Σωκράτα, δέν λέγεται^ ό'τι έντεΰθέν που a 

«Βορέας ήρπασε την εύμοροοΰλαν ;
»Σωκρ. Μάλιστα.
»Φαϊδρ. Εδώ λοιπόν φαίνεται δτι ύπάρχουσι χαρίεντα, κα- 

«θαρά καί διαφαν? ΰδατα, επιτήδεια νά παρακινώσι τάς κόρα; 
»νά παίζουν παρ’ αύτά.

»Σωκρ. Ούχί έδώ, άλλά δύο η τρία στάδια κατωτέρω (πι- 
«θανόν ολίγον τ ι  κατωτέρω τοϋ νΰν σφαγείου) ά λλ ’ είπέ μου 
φίλε ! δέν είναι αύτό τό δένδρον, εις 6 μας »ώδηγοΰσες;

»Φαΐδρ. Μάλιστα.
»Σ«οκρ. Μά την ΙΙραν είναι άςιόλογον' δ ιότι καί ή πλάτανος 

»αΰτή είναι ώραιοτάτή, ολοστρόγγυλος καί υψηλή, καί ή ιτέα 
«επίσης υψηλή καί σύσκιος καί ώραιοτάτή, καί έν τή άκμνί της 
«άνθήσεώς της οϋσα, κατευωδιάζει τόν τόπον' καί ή πηγή έπί- 
ϊσής είναι χαριετάτη ' τό δέ υπό τήν πλάτανον ρέον ΰδωρ φαίνε- 
« τα ι ό'τι είναι πολΰ ψυχρόν, ώς δύναται τ ις  νά συμπεράνί) έκ 
»τοΰ έν αύτώ βυθισθέντος ποδός’ καί ώς έκ τών κορών τε καί 
3αγαλμάτων φαίνεται ό'τι είναι ιερόν νυμφών τινων καί τοΰ

(1) ίδε Π λάτ. Κ αιτίαν.

ί) Αχελώου" η άν θέλη,ς, τό εύάερον τοΰ τόπου, πόσον άγαπητόν 
»καί τερπνόν είναι, πόσον εύχάριστον διά τό καλοκαίρι, καί 
»πόσον θαυμάσια συναρμολογεΐται τό λιγυρόν τοΰτο πρός τό 
Βτετέρισμα τών τεττίγω ν ' άλλά τό χαριέστατον πάντων είναι 
»ή χλόη, ητις έκεΐ αντίκρυ είναι ικανή, καί καταλληλότατη, 
»ΐνα έξαπλώσ-/) τ ις  έπ’ αύτης τήν κεφαλήν» ( 1 ).

Ο δέ Ξενοφών,περί προσόδων της Αττικής πραγματευόμενος,λέ·» 
γε ιτά δε. «ό  τόπος της Αττικής έκ φύσεως παρέχει π.Ιείστας  προ* 
»σόδους, πρός άπόδειξιν δέ τούτου θέλω περιγράψει τήν φύσιν 
8της /ώρας τής Αττικής* άπασαι λοιπόν αί ώραι τοΰ έτους 
«είναι πραόταται' δ ιότι τά  άλλαχοϋ μή δυνάμενα οΰτε νά βλα- 
Βστησωσιν, ένταΰθα καρποφοροΰσιν» (2). ό  δέ Αριστείδης ό ρη* 
τωρ λέγει τά  έξης’ «Εν τή  Αττική ούδέν έκ φύσεως είναι άρ- 
«γόν, ούδ’ είναι ποτέ δυνατόν νά έπέλθν) δυσχέρειά τις περί. 
«τάς προσόδους" διότι ένταΰθα πολλά πράγματα ούχί μόνον 
Βαύτοφυώς γίνονται καί άνευ σποράς, ά λ λ ’ ύπερτεροΰσι τά  τών 
»εύγέων χωρών. Πρός δέ τούτοις ΰπάρχουσιν έν τή  Α ττική 
«ρεύματα άλυπα diraojy  ποταμών καί πηγα ί άφθονοι καί 
«καρποί παντός είδους; κάλλιστοί πάντων τών έν τάΐς λοιπαΐς 
«χώραις καί περιφανείς» (3).

Η  άντίρρήσις δέ αυτή, ό'τι δηλαδή ύπήρχον ά'λλοτε έν τνί 
Αττικν) άφθονα- ΰδατα, διότι πάσα ή χώρα αύτης ήτο κατάφυ
τος, είναι τώ ό'ντι ίσχυροτάτη, ά λ λ ’ ούχ ήττον ίσχυριζόμεθα, 
δτι τά  άρχαΐα ΰδατα καί άν ήλαττώθησαν κατά τ ι, ενεκα τή£ 
γυμνότητας τοΰ τόπου, δέν άπωλέσθησαν ό'μως καί καθ ολοκλη
ρίαν, καί δυνατόν είναι ν’ άνευρεθώσι, καθώς επίσης δυνατόν εί
ναι καί αυθις νά γείνή κατάφυτος καί εύφορωτάτη ή Αττική* 
πρός τοΰτο δμως άπαιτεΐται θέλησις, έπιμέλεια, καί έζακρίβω- 
σις τοΰ μεγίστου καθήκοντος καί συμφέροντος, δπερ άπαντες 
έχομεν νά άσχοληθώμεν σπουδαίως περί τούτου.

Α λλά διά νά εύδοκιμήσΤι ή δενδροφυτεία, έχομεν ανάγκην 
ύδάτων’ διά ν’ αύζήσωσι δέ τά ΰδατα, πρέπει ν’ άναπτυχθή ή 
δενδροφυτεία' ό συλλογισμός ούτος είναι τόσον φυσικός καί τό- 
σον σαφής, ώστε ήθελε φέρει είς άμηχανίαν καί ημάς αυτούς, άν

(1) ίδε Πλάτωνος Φαιδρόν.
(2 ) ίδε Εενοφ. περί προσόδων κεφ. ά.
(3) ϊδε Λριστ, Παναθηναϊκόν τόμ. ά. σελ. 162 έκο. Λειψίας.
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μή, διά μεν τής περί λειβαδιών, δενδροφυτείας καί κτηνοτροφίας 
πραγματείας, άπείεικνύωμεν μετά μαθηματικής άκριβείας, οτι ή 
όενόροφυτεία εύκολώτατον είναι ν’ άναπτυχθή, έν τή Αττική καί 
δ ιά  τών ύπαρχόντο>ν ύδάτων, άρκεΐ μόνον έξορισθώσιν ά—’ αύτής 
αί αίγες καί αί ασβεστοκάμινοι- διά δέ τής άνά χείρας θέλομεν 
άποδείξει οτι νερά όπάρχουν άφθονα έν τί) Α ττική, άλλά δυς- 
τυχώς ούτε των έν τνί έπιφανεία αύτής γίνεται οικονομική ypr,- 
σις, ούτε πρός άνακάλυψιν τών ύπό τήν επιφάνειαν άφθονωτέ- 
ptov κατεβλήθη ή δέουσα προσπάθεια. Πριν δέ προβώμεν είς 
τοΰτο, άναγκαΐον Θεωροΰμεν νά ληφθή πρόνοια καί περί τών 
έξής αντικειμένων- σμικρών μέν, άλλά μεγάλα προσκόμματα πα- 
ρεχόντων είς τήν άνάπτυξιν τής δενδροφυτείας.

Γνωστόν είναι, οτι οί γεωργοί παρ’ ήμΐν μεταχειρίζονται πρός 
άροτρίασιν σχεδόν μόνον βόας- ώς έπί τό πλεΐστον δέ έκαστος 
γεωργός εχει καί ένα περιττόν βόα- συνήθεια δέ παρά τοΐς 
γεωργοΐς έπικρατεϊ τό νά φορτώνωσιν έπ ί όνου τήν σποράν, τό 
άροτρον, καί άπαντα τά  γεωργικά έργαλεΐα, νά έπιβαίνωσι δέ 
καί ούτοι έπ αύτοΰ, καί, προπορευομένων ελευθέριος καί κατά 
βούλήσιν τών βοών, νά φθάνωσιν ούτω άπαντα, λογικά τε  καί 
άλογα ζώα, είς τό πρός γεώργτ,σιν κτήμα- έκεΐ δέ τό μέν ζεύγος 
τών βοών τίθεται ύπό τόν ζυγόν- ό δέ ονος καί ό περιττός βοΰς 
νέμονται δ ι όλης τής “ημέρας ελεύθεροι έν τώ  αύτώ άγρώ η έν 
τοΐς παρακειμένοις" επειδή δέ σπανίως εύρίσκουσιν έν ώρα χ ε ι 
μώνας μάλιΤα τροφήν πρός βόσκησιν,καταφεύγουσιν είς τά  έν τοΐς 
άγροΐς δένδρα, καί τρώγουσι τά  φύλλα, τούς βλαστούς η ένίοτε 
καί τόν φλοιόν αύτών- περιττόν δέ είναι νά εΐπωμεν, οτι καί μέ- 
χρις ού φθάσουν εις τό πρός γεώργησιν κτήμα, άπαντες οί βόες 
χα ί ό φέρων τόν ζευγηλάτήν ό'νος προξενοΰσι καθ’ οδόν μεγάλων 
ζήμίαν είς τά  δένδρα καί σπαρτά τών κτημάτων, δ ι ’ ών διέρ
χονται.

ϊα ΰ τα  λοιπόν άπαντα πρέπει ν’ άπαγορευθώσιν άστυνομικώς 
Όσον τάχιον- ούδένα τοΰ λοιποΰ πρέπει νά όδηγώσιν οί βόες καί 
νά φέρτ) ό όνος κατά βούλησιν είς τό πρός καλλιέργειαν κτήμα ' 
άλλ ό γεωργός, καπιστρωμένους εχων τούς βόας καί τόν ονον, 
νά όδήγή τούτους λογικώς καί άνευ βλάβης άλλων. Πρ4ς τοΐς 
άλλοις δέ ά γεωργός πρέπει νά φέρν) είς τόν άγρόν καί τήν ήμε- 
ρησιαν τροφήν τοΰ τε περιττού βοός καί τοΰ δνου καί νά εχνι ταΰ- 
τα  πάντοτε καπιστρωμένα- άλλως διά  παν έλευθέρως νεμόμενον 
έν τοΐς άγροΐς κτήνος, είτε προξενήσει τοΰτο είς αύτούς ζημίαν 
ΐιν ά , είτε μή, ό ίδιοκτητής νά πληρών/ι πρόστιμον μέγα.

Μόνη δέ ή άπαγόρευσις αΰτϊΐ καί μόνη ή έξορία ιώ ν αιγών 
καί τών άσβεστοκαμίνων άπό τής Αττικής είναι ικανά νά προ- 
στατεύσωσι τήν ύπάρχουσαν δενδροφυτείαν καί νά συντελέσωσιν 
ούτω μεγάλως διά τής άναπτύξεως αύτής είς τήν αύξησιν τής 
ποσότητος τών ύδάτων. ίσως δέ τ ις  νομίσει υπερβολικόν τόν 
περί δενδροφυτείας καί προστασίας τών αύτοφυών δένδρων ζή
λον μας, άλλά θέλει μας δικαιώσει πληρέστατα, έλπίζομεν, 
δταν μάθγ), δτι καί έν αύτή τή πλουσιοηάτνι Γαλλία, τή  άπει
ρα καί άπέραντα δάση έχούσν,, έξεδόθη κατά τό 1 8 6 0  νόμος 
περί δασοπο ι'ίας τών Αλπεων καί πάντων αύτής τών γυμνών 
όρέων. ίδού δέ τώ  οντι τ ί  άναγινώσκομεν περί τούτου είς τά  
τελευταία φϋλλα τής Εφημερίδος τών Συζητήσεων.

«ί'ΐ διεύθυνσις τών ύδάτων καί δασών επιδιώκει δραστηρίως 
ϊτ ή ν  λύσιν τοΰ περί δασοποιΐας ζητήματος- ό δέ Ινύριος Γενι- 
»κός διευθυντής τών δασών, θέλων ν’ άντιληφθή ίδίαις άντιλή- 
ϊψεσι περί τής έπ ιτυχίας τής δασοποιίας, διέτρεξεν άπαντα τά  
»μέρη τών Αλπεων καί τών λοιπών όρέων, είς α ένεργεΐται 
»κατά τόν άπό 2 8  Ιουλίου 3 8 6 0  νόμον ή δασοποι'ί'α. Παντα- 
» / m  δε τών μερών τούτων ή δασοποι'ί'α ένεργεΐται δραστ·/,ρίως 
»καί πανταχοϋ έπέτυ^εν άξιολογοιτατα, καί είς τό πείσμα 
Βμάλιστα τών κατά τό τελευταΐον ετος καύσεων καί τής ξη* 
«ρασίας» (1). Αλλά καί άλλως φρονοϋμεν διά σμικρας τίνος 
μάλιστα δαπάνης και ολίγης φρονήσεως δυνατόν είναι νά πολυ- 
πλασιασθώσι τά  έν τ-?ί Αττικτί ύδατα.

Κ αί πρώτον πάντων οί ποταμοί Κήφισσός καί ΐλισσός, καί 
αν μή ήσαν άλλοτε όμοιοι τοΰ Ρήνου ή τοΰ Λουνάβεως, ήσαν 
δμως δπως δή ποτε ποταμοί, κατά μέν τόν Λριστείδην αέναοι. 
Κ ατά δέ τόν Στράβωνα χειμαρρώδεις τό πλέον- ά λλ ’ ό ΐλισσός 
κ α τ αύτόν έρρεεν έκ θατέρου μέρους τοΰ Αστεος, ποτίζων άρα 
πασαν τήν πεδιάδα, ην κατά τόν Εενοφώντα κατέσταινεν ικα
νήν νά χαρέχν) τοσαύτας προσόδους, ώστε νά μή έπέρ^ηται ού
δέποτε δυσχέρεια, άλλά τούναντίον νά τρέφ·/) κατά τόν Π λάτω 
να στρατόπεδον πολύ τό τών περίοικων- οί ποταμοί λοιπόν 
ούτοι σήμερον είναι σχεδόν κατάξηροι, τά  δέ νάματα αύτών 
φρονοϋμεν δέν άπωλέσθησαν, ά λ λ ’ η παρεξετράπησαν τής άρ- 
χαίας αύτών κοίτης, η κατεπλακώθησαν έξ επιχω μάτω ν- πρός 
άπόδειξιν δέ τούτου φέρομεν τά  έξής.

( 1) ϊδε Journal dcs Debats 30 Novembre 1863.



1) Οπου δ ή ποτε τών οχθών τών ποταμών τούτων καί οιν 
σκάψγι τ ις , θέλει εύρει ποτάμιον, διαυγέστατον, καί άνεξάντλη·· 
τον ύδωρ. ΓΙρο έπτά περίπου έτών ήγοράσαμεν έκ τύχης τό 
εκατόν μόλις μέτρα άπέχον της σημερινής κοίτης τοΰ Κιφησσοϋ 
ποταμού άγροκήπιόν μας. Κατά συμβουλήν δέ φίλου, τοϋ Κ. 
Β. Πετμεζά, έπεχειρήσαμεν έν αύτώ τήν άνόρυξιν φρέατος" έπί 
οκτώ περίπου μέτρων βάθους εύρομεν μόνον έπιχώσεις γής' μετά 
δέ ταϋτα έπί ού ο μέτρων εύρομεν μόνον ποτάμιον άμμον καί 
στρογγύλους λίθους' έπειτα δέ εύρομεν καί σμικράν μέν, ά λλ ’ 
άνεξάντλητον ποσότητα ύδατος. ΓΙρός θεμελίωσιν τοΰ φρέατος 
άπγιτεΐτο ή έξάντλησις τούτου, άλλά τριάκοντα ρωμαλαιότατοι 
έργάται, εργαζόμενοι άδιαλείπτως διά  δώδεκα άσκών, δέν έστά- 
ίησαν ικανοί ουδέ κατά σταγόνα νά έλαττώσιοσι τό ύδωρ' τού- 
ναντίον μάλιστα, οσω πλειότερον ήντλουν, τοσούτώ πλειότερον 
ηύξανεν ή ποσότης αύτοϋ, Ε πί τέλους έθεμελιώσαμεν τό φρέαρ, 
καί σήμερον λογιζόμεθα ευτυχείς, διότι διά μόνης τής εργα
σίας τής ήμερες δυνάμεθα νά ποτίσωμεν Εξ στρέμματα άγροΰ, 
χωρίς νά έλαττωθτί τό παράπαν ή ποσότης τοϋ ύδατος' ε’ίμεθα 
δε πληρέστατα πεπεισμένοι, ό'τι καί δεκαπλασίαν ταύτης πο
σότητα έάν έδυνάμεθα ν’ άντλώμεν καθ’έκάστήν, ούδέποτε ήθε
λε μάς έλλείψει ύδωρ. Τό ύδωρ τοΰτο δεν είναι άρα δυνατόν 
νά μετοχετευθνί διά σωλήνων είς κατωφερέστερα κτήματα, νά 
φθάσΥ) μέχρι τής έπιφανείας τής γής καί ούτω νά ποτίζγ) τά  
κτήματα  ταΰτα, άνευ κόπου καί δαπάνης πρός άντλησιν; Λέν 
είναι άρα δυνατόν ν’ άνορυχθώσι μετά τής αύτής έπιτυχίας 
ανωτέρω τοΰ αγροκηπίου ήμών καί έτερα δμοια φρέατα, καί ού» 
τω  νά ποτίζωνται άνεξόδως καί άπαντα τά  κατωφερέστερα τών 
φρεάτων τούτων καί άνωφερέστερα τοΰ αγροκηπίου ήμών κτή
ματα  ; τό αύτό πείραμα μετά τής αύτής έπιτυχίας δέν είναι 
άρα δυνατόν νά γείν/ι καί κατά τήν απέναντι τοΰ αγροκηπίου 
ήμών όχθην τοΰ Κιφησσοΰ ποταμοΰ ; Πολλών δε τοιούτων γε- 
νομένων, η ενός γενικοΰ μέτρου λαμβα·νομένου, δέν είναι άρα 
δυνατόν νά διπλασιασθΐ, καί τριπλασιασθΐ, τό σήμερον ύπάρχον 
ΰδωρ τοΰ Κηφισσοΰ ποταμοΰ ;

2) Ο μέν Ιλισσός ποταμός σήμερον είνα·. κατάξήρος. Μόνον 
χατωτέρω της είς τό νεκροταφεϊον άγούσης γεφύρας φαίνεται, 
δτι καταρρέει σμικρά τις  ποσότης ύδατος, ό'περ καί άμέσως χ ά ι 
νεται. Τά παρόχθια δμως αύτοϋ είς σμικράν τ ι  βάθος άπό τής 
έπιφανείας τής γής ή τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ, νομίζομεν, ό'τι 
εχουσιν ά'φθονον καί άνεξάντλητον ύδιορ' τοΰτο δέ έξάγομίν έκ.

τών έξης περιστατικών. Κ ατά τήν μεσημβρινήν όχθην τοΰ πο
ταμοΰ τούτου ώκοδομήθη, ώς γνωστόν, τό σφαγεϊον' εν αύτώ 
άνωρύχθη φρέαρ, μόλις άπέχον πεντήκοντα μέτρα της κοίτης 
τοΰ ποταμού' έν τώ  φρέατι δέ τούτφ τό νερόν είναι και αφθο- 
νον καί άνεξάντλητον. Τό περιστατικόν δέ τοΰτο δέν μάς πε ί
θει άρά γε, δτι δσα. εϊπομεν δτι δυνάμεθα νά πραξωμεν μετά 
μεγίστης πιθανότήτος έπιτυχίας είς τά  παρόχθια τοΰ Κηφισσοΰ 
πρός αύξησιν τής ποσότητας τοΰ ύδατος, δέν μάς πείθει, λέγοτ 
μεν, δτι αύτά ταΰτα δυνάμεθα νά τά  έφαρμόσωμεν μετά μεγα- 
λειτέρας ίσως πιθανότήτος' έπιτυχίας καί είς τά  παρόχθια του 
ίλισσοΰ ; άλλως ένταΰθα ύπάρχει καί άλλη τις μεγαλειτερα εν- 
δειξις τής πιθανότήτος τής επιτυχίας.

Κ ατά τήν αύτήν μεσημβρινήν όχθην τοΰ αύτοΰ ποταμοΰ και 
ε ίς  εκατόν πεοίπου βημάτων άπόστασιν άπο τής κοίτης αύτοΰ 
άναβρύει αενάως ή πηγή, ή λεγομέν* τό  repo τοΰ Covrob' τό 
νερό δέ τούτο τοΰ βουνού δέν είναι, άρά γε τό αύτό νερό τής 
Καλλιρρόης ή τοΰ ίλισσοϋ, παρεκτετοπισμένον ένεκα έπ ιχώ - 
σεων ; Καθώς δέ παρεξετόπισε τό ρεϊθρον τοΰτο, δεν ειναι^ πιθανόν 
νά παρεξετόπισαν καί άλλα, καί νά ρέωσιν ένθεν καί ένθεν^τής 
σημερινής κοίτης τοΰ ΐλισσοΰ ύπογείως ; Ούτε ύδραυλικοί ειμε- 
θα, ώς άρχόμενοι τού λόγου είπομεν, ούτε άλλην τινά άςίωσιν 
έχομεν, άπλουστάτη δμως σκέψις μάς οδηγεί εις τό συμπέρα
σμα, δτι καί σήμερον ύπάρχουσιν ύδατα έν τή  Αττικνί, ρεουσιν 
δμως ύπογείως' καί φρονοΰμεν ό'τι δέν είναι δύσκολον νά εύρε- 
θώσι καί νά φθάσωσιν είς τήν έπιφάνειαν.

3) Αμέσως κατωτέρω τής διερχομένης διά. τίνος ρύακος, π ι
θανόν δέ τοΰ Ηριδανοΰ, γεφύρας, τής άγούσης ά ς  Πατήσια, έν- 
τεϋθεν τής οικίας τοΰ Κ. Ταμπακοπούλου, καθ’ έκάστήν βλέπο- 
μεν άναβρύον άπό τής κοίτής τοΰ ποταμοΰ η τοΰ ρύακος τούτου 
σμικρόν νάμα ύδατος, τό όποιον μάλιστα χρησιμοποιοΰσι τινές 
διά  προχώματος,σχηματίζοντας λιμνίδιον η .Ιο ύ τΙα γ  κατωτέρω 
τής άναβρύσεως αύτοΰ. Από τοΰλιμνιδίου δέ τούτου άντλδσιν 
ΰδωρ πρός πότισιν τών κατά τήν όδόν τ(ον Πατησίων οενορων. 
Καί τό περιστατικόν δέ τοΰτο δεν έμφαίνει άρα γε ότι κατω
τέρω τγ,ς έπιφανείας τής κοίτης ταύτής ρεουσιν ύπογείως π λ ι ό 
τερα ύδατα ; Αέν είναι άρά γε δυνατόν καί ταΰτα νά ελθωσι 
δ ι ’ ύδραυλικών μεθόδων ή δ ι’ άλλου τινός τροπου εις την έπι- 
<ράνειαν τής γής καί νά παρέξωσιν ούτω πλούτον άμετρο· V-ς 
τήν γεωργίαν καί είς την δενδροφυτειαν j



μέρους των όιοικήτικών αρχών, ή 
έταιρίας τίνος, ϊνα κατασταθώσι χρήσιμα καί παρέξωσιν άφθονον 
πλούτον. Καί έπ ί σμικρόν δε έάν έδιστάζωμεν ήδη περί τής 
καλής θελήσεως τής Κυβερνήσεως, ήθέλαμεν σιωπήσει τελείως, 
δ ιότι πρό πολλοϋ άηδιάσαμεν ν’ άκούωμεν μέ κίνδυνον μάλ ι- 
στα τής. ζωής μας καί ού σμικράν βλάβην τής υγείας καν τής 
περιουσίας μας τό «<ρωη) ΰοώντος i r  τή έρ^ιω.τ)

Πλήν δε τής δια  τοιούτων άποπειρών έλπιζομένης κατά με- 
την πιθανότητα αύξήσεως των ποτιστικών ύδάτων, και τά

άνήκοντα εις τούς έν Σεπολίοις καί αλλαχού 
κήπους' οί δέ κηπουροί ποτίζουσι κατά σειράν ό εις κατόπιν 
τού άλλου, καί ούτω δέν άπόλλυται είς μάτην πρός κατάβρε- 
ξιν τών λεγομένων ά μ πο .Ιύν  τό ύδωρ. Αλλά τούτο, ώς γνω
στόν, κατά τήν Αττικήν τουλάχιστον, χρησιμεύει τά  μέγιστα 
καί εν καιρω χειμώνας πρός πότισιν τών ελαιώνων, τών άμπε- 
λωνων καί τών λοιπών άγρών. Τόν χειμώνα "λαιπά ν άπαντα 
τά  ποτιστικά ύδατα άνήκουσιν είς άπαντα τά  λοιπά κτήματα, 
καί τούς κήπους. Λιά νά γίνηται δέ κατά σειράν τό πότισμα 
τών κτηαατων οί μεν αρχαίοι πρόγονοι ήμών ειχον τούς λεγο
μένους ύδροδιανομεϊς’ τά αξίωμα δέ τούτο ητο τόσω έντιμον, 
ώστε κατά τήν διαβεβαίωσιν φίλου μας τινός φιλολόγου, κα- 
τε ίχετο  καί ύπό τοϋ Θεμιστοκλέους. Οί δέ τοϋρκοι οιώριζον 
τους λεγομένους ποταμάρχας, οΐτινες καθήκον εΐχ ον νά διανέ- 
μωσι κατά σειράν το ύδωρ, λαμβάνοντες άποζημίωσιν άνά ενα 
.tap&r πρός πότισιν έκάστου έλαιοδένδρου, καί ούτω καθεξής· 
άλλ άντί τής ευτελούς ταύτής άποζημιώσεως, ώφειλον νά εΐ- 
δοποιώσιν ακριβώς έκαστον ιδιοκτήτην περί τής ημέρας, καθην 
τό ποτιστικον ύόωρ εμελλε νά διέλΟνι έκ τοϋ κτήματός του, 
ενίοτε μάλιστα αύτοί ούτοι οί ποταμάρχαι έπότιζον '■.ά κτή
ματα άντί εύτελεστάτης τινός άποζημιώσεως.

σήμερον δέ τά  ποτιστικά ύδα*.α οϊκειοποιήθη ό δήμος, φθο- 
νησας φαίνεται καί ούτος τήν ευδαιμονίαν τής γάτας τοϋ 
Αίσωπου’ ενοικιάζει δε ταϋτα κα τ’ ετος ή εισπράττει τόν

έκ τούτων προκύπ-.ον-ια όχι εύκαταφρόνητον φόρον διά λο
γαριασμόν τοϋ δήμου’ ά λλ ’ ό ένοικιαστής ή ό είσπράκτωρ τοϋ 
<ρόρου μόνον καθήκον νομίζουσιν ότι έχουσι νά είσπράξωσιν η 
βεβαιώσωσι τόν φόρον. Εκαστος λοιπόν ιδιοκτήτης, άμα λαβών 
τήν άδειαν άπό αοϋ ένοικιαστοϋ η τοϋ είσπράκτορος τών φόρων 
τών ποτιστικών ύδάτων, μετοχετεύει ταϋτα, ό'που άν βούληται’ 
«διάφορον δέ άν, ούτω μεαοχετευόμενα τά  ύδατα, καταστρέ- 
φουσιν όλας αάς δημοσίους οδούς, κα ι βλάπτουσιν άπαντα τά  
κτήματα, άφ’ ών διέρχονται’ αδιαφορεί έπίσης ό έπιθυμών νά 
ποτίσνι τά  κτήματά του, άν μόλις τό δεκατημόριον τοϋ ούτω 
διοχεαευομένου ύδατος άφικνεΐται είς ταϋτα, άρκεΐ μόνον ούτος 
νά ποτίσνι αύτά.

Τοιοϋτον σύστήμα, εννοείται οικοθεν, οτι είναι ολέθρων, 
καταστρεπτικόν. ΓΙρός θεραπείαν δέ τοϋ κακού απαιτείτα ι νά 
διορίζωνται μέν ποταμάρχαι, άλλά τίμ ιο ι άνθρωποι, καί καλώς 
πληρωνόμενοι’ νά όρισθώσι δέ καί πέντε ή εξ γενικαί άμπολαί, 
άφ’ ών νά διέρχηται τό ύδωρ’ οί δέ ποταμάρχαι, λαμβάνοντες 
έκ τών κτηματιών σμικρόν τινα φόρον μόνον πρός επαρκή 
συντήρησίν των, να εχωσι τό καθήκον νά είδοποιωσι κα τ’ οίκον 
άπαντας τούς ίδιοκτήτας περί τής ημέρας, *αθ’ vjv θά διέλβνι 
τό ύδωρ άπό τής πλησίον τοϋ κτήματός των αμπολής’ έν και
ρώ δέ ανάγκης κατά παραγγελίαν τοϋ ιδιοκτήτου νά έ} ωσιν 
ούτοι τήν ύποχρέωσιν καί νά ποτίζωσι τά  κτήματά του, 
μέ μικράν τινα άποζήμίωσιν’ φόρος δέ ή μάλιστα καί πρόστιμον 
μέγα νά έπιβληθνί μόνον είς εκείνους, οΐτινες δέν φροντίζουσι νά 
ποτίζωσι τά  κτήματά των, καί έν καιρω χειμώνος, όταν ταϋ
τα  έχωσιν ανάγκην ποτίσματος.

Τό σύστημα τούτο ένδέχεται νά ζημιώσν) κατ’ ετος τόν δή
μον τέσσαρας μέχρι πέντε χιλ ιάδων δραχμών’ ά λλ’ ή ωφέλεια, 
τήν όποιαν θά εχνι ούτος αμέσως άπό τοϋ πρώτου έτους έκ τής 
αύςήσεως τών προϊόντων, καί τής έκ τούτων αύξήσεως τών δη
μοτικών φόρων, εί'μεθα πεπεισμένοι πληρέστατα, ό'τι εσεται 
ο ιπλασία. Αλλως, έφ’ όσον ό δήμος ενοικιάζει τά  ύδατα, η 
έφ όσον εισπράττει έξ αύτών βαρυ^άτους φόρους, ϊνα έπαρκνί 
είς άλλας ματαίας καί περιττάς δαπάνας, αιωνίως ούτος μέν 
θά πάσχή τό τής γαλής τοϋ Αισώπου πάθημα, οί δέ φορολο
γούμενοι κτηματίαι αιωνίως θά εχωσι τά  μαλ’ά ά π ’ εξω άπό 
τήν σκούφιαν, διά νά ήναι κατά τήν παροιμίαν καλοί ραγιάδες.

Πλήν δέ τών ύδάτων τούτων ύπάρχουσι καί άλλα τινά, όλως
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μεν χειμερινά. άλλά πολύτιμα, σχήματιζόμενα έκ τής άναλύ- 
οεως τής χιόνος κατα τόν Πάρνηθά, και 'ποτιζοντα κατα τον 
χειμώνα ί, ενίοτε καί μέχρι τ ι ς  άνοίξεως μέγα μέρος τών κτη
μάτων τής Αττικής. Τά ΰδατα ταϋτα ονομάζονται τής Γ ια ν -  
γον.ΐας· άπό Γιαννούλαν τινά, φαίνεται, πρώτην φροντίσασαν νά 
συνδέσιτι διά προχωμάτων και δεσεων τάς προς τ/,ν Αττικήν 
υπώρειαν χαράδρας τΟϋ Πάρνηθος, καί νά χρησιμοποίηση^ ουτω 
τό δ ι’ αύτών διερχόμενον έκ τής άναλύσεως τής χιόνος ΰδωρ είς 
τ ά  κτήματα τών Αθηναίων.

Τό πολύτιμον τοΰτο ΰδωρ παρετηρήθη, οτι κα τ’ έτος σχεδόν 
έλαττοΰται' κατά δέ τά  τελευταία ταΰτα έτη έχρησίμευε σχε 
δον άποκλειστικώς πρός πότισιν τοΰ κτήματος τής πρώην Βα- 
βιλίσσης. Α ίτια δέ τής έλαττώσεως τούτου ήκούσαμεν ότι είναι 
ή κατά τινας μεντώ ν χαραδρών ολική καταστροφή τών δεσεων 
καί προχωμάτων, κατά τινας δέ άλλας μερική καί εύθεράπευ- 
τος. Ανάγκη πάσα λοιπόν νά έπισκευασθώσιν δσον ένεστι τάχιον 
καί αί δέσεις αύται, νά έφαρμοσθώσι δέ καί ένταΰθα δσα ειπομεν 
προηγουμένως,

Πρός μεγάλην δέ αΰξήσιν τών ποτιστικών ύδάτων, καίτοι- 
οτερούμενοι ώς ειπομεν, υδραυλικών γνωσεων και ούδεμίαν άςί- 
<o5 tv έχοντες, μετά πεποιδ/σειος όμως προτείνομεν τα  εζ?,ς ε
πειδή ές δσων ανωτέρω ειπομεν, είναι σχεδόν βέβαιον, δτι παρα 
ταϊς οχθαις καί υπό τάς σημερινάς κοιτάς τών ποταμών δύνα- 
τα ί τις νά εΰρτι άφθονον καί άνεζαντλητον υδωρ, δια τοΰτο κα
λόν είναι νά έκλεχθώσι κατάλληλοί τινες δεσεις κατας τάς 
αρχαίας η τάς σημερινάς κοίτας τών ποταμών Κηφισσοΰ, Ιλισ- 
σοΰ καίΗριδανοΰ. Επί τώνθέσεων δε τούτων πρώτον μεν νά παρο- 
χετευθή τό ήδη τυχόν ρέον υδωρ,ίνα ρενι και τοΰ λοιποΰ, ώσπερ 
πρότερον" έπειτα δέ έφ’έκάστης τών θεσεων τούτων νά άνορυχθνι 
έπικαρσίως τής κοίτης τοΰ ποταμοΰ χάνδαζ, διερχομενος αύτην, 
διήκων έκατέριοθεν πέραν τών οχθών, καί έχων μήκος μεν εκα
τόν περίπου μέτρων, πλάτος δε δυο η τριών, και βάθος άναλο- 
γον τής έπιτυχίας η τής εύρέσεως ΰόατο,' ούδεποτε δμως νά 
παύση, ή πρός τό βάθος έξόρυξις, άν μή εύρεδή άποχρώσα ποσότης 
ΰδατος’ διά  τοϋ τρόπου τούτου εϊμεθα σχεδόν πληρέστατα π — 
πεισυέ'ιοι, δτι δύναται τ ις  νά εΰρνι άοθονον ποσοτητα ΰδατος, 
ζέοντος ύπογείως" τούτου δέ γενομενου, δεν είναι δύσκολον ισως 
νά διοχετευθνί διά σωλήνων τό ΰδωρ εις κατωφερεστερα μέρη, 
μ.έχρις ού φδάσν, είς τήν επιφάνειαν τής γής καί κατασταδ/j οΰ-

τ μ  παραγωγικόν άφδόνου πλούτου. Ενταΰθα δεν είναι άκαιρον 
ίσως νά παραθέσωμεν τήν περί τούτου κρίσιν καί δύο σοφών: 
Γάλλων, τοΰ φιλελληνικωτάτου δήλαδή Σιατοβριάνδου, περιή- 
γηθέντος τήν Ελλάδα, ώς γνωστόν, κατά τά  1 8 0 6 , καί τοΰ Κ, 
φωβέλλου, προξένου οντος τότε τής Γαλλίας έν Αθηναις. ίδου 
λοιπόν τ ί  λέγει περί τούτου ό Κ, Σιατοβριάνδος εις τό οδοιπο
ρικόν του, «Αμα σκάψγ] τ ις , ώς μοί είπεν ό Κ. Φωβέλλος, τήν 
»κοίτην τοΰ ίλισσοΰ, ευρίσκει ΰδωρ είς όλίγιστον βάθος, καί 
»τοΰτο τόσω καλώς γνωρίζουσιν αί έκεΐ Αλβαναί, ώστε πλύ- 
»νουσαι, άνοίγουσι μικράν έν τή  άμμώ όπήν, έξ ής τό ΰδωρ 
»άναβλύζει άμέσως. Φαίνεται λοιπόν δτι ή κοίτη τοΰ Ιλισσοΰ 
?έπληρώθγι βαθμηδόν ύπό λίθων μετ’ άμμου μεμιγμένων, κατα- 
»κλυσθέντων άπό τών πλησιοχώρων όρέων, ώστε ό ποταμός 
«ούτος ρέει πιθανώς μεταξύ δύο στρωμμάτων άμμου» ( 1 ). 
6 ,τ ι  λοιπόν αί Αλβαναί γυναίκες έπραττον έπί Τουρκίας, ίνα 
πλύνωσιν, δέν δυνάμεθα άρα καί δέν πρέπει νά έπιχειρήσωμεν 
ήμεΐς ήδη, διά  νά ποτίσωμεν τά  κτήματά μας καί νά θησαυ- 
ρίσωμεν πλοΰτον ;

Α λλ’ άν τό μέσον τοΰτο είναι δυσεκτέλεστον, τότε καί δ ι’ 
αντλιών νομίζομεν καί άλλων μηχανών καί σωλήνων δύναταί τ ις  
σήμερον νά διοχετεύση είς τήν επιφάνειαν ΰδ»ρκα'ι ν’άνυψώσν) μά- 

λιΤα έκ μεγίς·ου βάδους καί ποταμούς όλοκληρους’ έν τή, έκθέσει τοΰ 

Λονδίνου εϊδομεν τοιαύτην μηχανήν, ικανήν ν’άνυψώσσνι ίσως καθ’ 
ολοκληρίαν τόν μεγαλείτερον ποταμόν τής Ελλάδος. Αλλως δέδέν 

είναι μακράν ήμών ή εποχή, φρονοΰμεν, καθ’ ην καί άνευ δαπά
νης θά δυνάμεθα ν’ άνυψώμεν μεγίστας ποσότητας ύδάτων καί 
άπό μεγίστου βάθους, Αλλά καί άνευ τούτου, τοσαύτην πεποί- 

θησιν έχομεν περί τής έπιτυχίας τών λοιπών προτεινομένων 
ένταΰθα μέσων, ώστε έάν αί περιστάσεις ήμών ησαν εύνοϊκώτεραι 
καί μας παρεχωρεΐτο προνόμιόν τ ι ,  ούδένα ήθέλαμεν έχει δ ι
σταγμόν ν’ άναδεχθώαεν ημείς τοιαύτας επιχειρήσεις, σμικρά 
μέν διακινδυνευούσας, μέγιστα δέ έπαγγελλομένας, Καί ταΰτα 
μέν περί τούτων, ΐίδη δέ

(1) ίδε Σιατοβριάνδου οδοιπορικόν τόμ. β’. σελ. 4 1 — 42  
μετάφρ. Ραίδου.
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U to l ποσίμων ύδάτων.

Τά ύδατα ταϋτα, ώς και άρχόμενοι τοΰ λόγου άπεδείξαμεν, 
ησαν άφθονα άλλοτε, τοΰτο δε εξάγεται,πλήν τών λοιπών μνημο- 
νευθείσών αποδείξεων, καί έκ της πληθύος τών υδραγωγείων, τά  
όποια ούκ ολίγοι εύρίσκουσι, θέλοντες νά σκάψωσι πρός θεμελί- 
ωσιν οικων' τοΰτο εξάγεται έπίσης καί έκ της πληθύος τών έν 
τνί πόλει φρεάτων, τά  όποια δέν iy  ουσι στάσιμον η φρεάτιον 
ύδωρ, άλλά διαβατικόν, πηγαΐον, και άνεξάντλητον. Τοιαΰτα 
δέ φρέατα, έξ όσων ημείς γιγνώσκομεν, υπάρχουν εις τάς οικίας 
τών Κυρίων Γ. Αντωνιάδη, ίιο. Φιλήμονος, Ααμιανοϋ Γεωργίου 
και άλλων πολλών. Παμμέγεθες δέ ύδραγωγεΐον, πλήρες μάλιτα  
ΰδατος, ήκούσα^εν, ότι άνεκαλύφθη. πρό πολλοΰ και έν τώ  ναω 
τοϋ αγίου Νικοδήμου, ότε έπετκευάζετο, ώς γνωστόν, ό ναός 
ούτος, δαπάννι της Αύτοκρατορικής Ρωσσικής Κυβερνήσεως. I I 
εΰρεσις λοιπόν τοκετώ ν υδραγωγείων και ή ύπαρξις τοιούτων 
φρεάτων τ ί άλλο σημαίνει είμή, ό'τι είσήρχοντο άλλοτε είς τήν 
πόλιν και άλλα πολλά ύδατα, άτινα σήμερον η παρεξετράχη- 
σαν η κατεπλακώθησαν ύπό τών κατά καιρούς έπινώσεων ;

Λιά σμικράς τίνος περί τούτου μερίμνης, έπί τής έλεύσεως 
τής Κυβερνήσεως έν Αθήναις, ήθελον άνακαλυφθή, νομίζομεν, 
άπειρα ύδατα, έξ ών τά  πλεΐστα ενδεχόμενον ήτο νά άφικνοΰν- 
το καί μέχρι της έπιφανείας τής πόλεως' τά  δέ λοιπά ήδύναν- 
το νά χρησιμεΰσωσιν είς τήν πεδιάδα πρός πότισιν τών κτημά
των. ήδη  δέ,πολλών οίκοδομηδεισών οικιών, ή περι τούτου έπι- 
χείρησις καθίσταται δυσχερεστέρα τε  και δαπανηρωτέρα' ά λ λ ’ 
ούχ·ήττον εν τισ ι τών αρχαίων τούτων υδραγωγείων, ή τών 
διαβατικόν ύδιορ έχόντων φρεάτων, και ήδη σκόπιμον είναι νά 
γείν/ι τ ις  απόπειρα. Αλλίος δέ δέν είναι ουτε λίαν δαπανηρόν 
οΰτε δύσκολον νά τεθώσι στερεαΐ άντλίαι έπ ί τών έχόντων δια
βατικόν ύδωρ φβεάτων, καί νά μετασχηματισθώσι ταϋτα είς 
βρύσεις πρός χρήσιν τοϋ δημοσίου. Εύ'/αρίστως μάλιστα εΐδομεν, 
ότι εν τισ ι τών φρεάτο^ν τούτων έφηρμόσθη ήδη τό σύστημα 
τοΰτο υπό τών ιδιοκτητών πρός χρήσιν αύτών η τών γειτόνων. 
Αντί λοιπόν νά ζητη ή δημαρχία νά δανεισθή τεράστιον ποσόν 
χρημάτων πρός μετοχέτευσιν ύδάτων έκ μακρυνών μερών, οίκο? 
νομικώτερον και σκοπιμώτερον είναι, νομίζομεν, έπ ί μέν τοϋ 
παρόντος νά μεταχειρισΟη τό σύστημα τοΰτο, ακολούθως δέ 
δύναται νά προβή καί είς μεγαλειτέρας έπιχειρήσεις.
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Τϊρίν δέ καταφύγνι διά μεγάλης δαπάνης είς τά  απώ τατα 
προτιμότερον είναι νομίζομεν, ν’ άποπειραθή τά  έξής. Επειδή 
άπαντα σχεδόν τά  ευρισκόμενα υδραγωγεία καί τά  διαβατικόν 
ύδωρ r/ο ντα  φρεατα διευθύνονται πρός τό άρκτικο-άνατολικόν 
μέρος τής πόλεως, τό πρός τούς αμπελοκήπους, έπειδή τό μέρος 
τοϋτο είναι τώ' όντι ού μόνον τό άνωφερέστερον έκ τών πέριξ 
τής πόλεως, άλλά καί τό προσφορώτερον πρός δίοδον ύδάτων, 
καταρρεόντων ύπογείως άπό τοΰ Πεντελικοϋ, διά τοϋτο πάσαν 
ήμών τήν μέριμναν καί προσοχήν πρός εύρεσιν ύδάτων πρέπει 
νά έπιστήσωμεν κατά τό μέρος τοΰτο ή είς ζώνην τινά, άρχο- 
μένην σμικρόν τ ι  πέραν τής Μονής τών Ασωμάτων καί διευθυ- 
νομένην έπικαρσίως πρός τόν ίλισσόν. Καί ενταύθα δέ φρονοϋμεν, 
ότι μετά τήν άναγκαίανπροφύλαξιν τοϋ υπάρχοντας ήδη υδραγω
γείου καί τής όδοϋ, δύναταί τ ις  μετά πολλή; έλπίδος έπ ιτυ- 
χ  ίας νά έξορύξτ, τάφρον έπικαρσίως τής όδοϋ καί μέχρι τών 
υπωρειών τοϋ Αγχέσμου’ ένταϋθα δέ είναι αδύνατόν νά μή εύρνι 
τ ις  άφθονα ύδατα υπόγεια, διότι άλλως δέν εξηγείται ή έν τή  
πόλει εύρεσις τοσαύτης πλησμονής αρχαίων υδραγωγείων καί 
φρεάτων, έχόντων διαβατικόν ύδωρ. Αναλόγως δέ τής άποστά- 
σεως τών εύρεθησομένων ύδάτων άπό τής σημερινής έπιφανείας 
τής γης, δύναταί τ ις  η νά μετοχετεύσν) ταϋτα δ ι’ υδραγωγείων 
είς τήν πόλιν η καί ν’ άρδεύσνι δ ι’ άντλιών ή μηχανών' είπο- 
μεν δέ προηγουμένως, ότι τοιαϋται ύπάρχουσιν ήδη πολλαί καί 
εύχρηστοι έν Εύρώπν).

Εύδύς μετά τήν δημοσίευσιν τής πραγματείας ταύτης έμά- 
θομεν, οτι ό Κύριος ϊω . Παπαρρηγόπουλος, Γενικός Πρόξενος 
τής Ρωσσίας, i j  ων γαίας κατά τά  μέρη, όπου ώρίσαμεν νά γε ί- 
WV) χάνδαξ, πωλεϊ ταύτας ώς οικόπεδα' οί δ ’ έν αύταΐς οίκοόο- 
μοϋντες, μόλις άνορύττουσι είς μέτρα τινά βάθους πρός κατα
σκευήν φρεάτων, εύρίσκουσι νερόν άφθονον, άνεξάντλητον, διαυ- 
γέστατον καί ήδύτατον' σμικρόν δέ τ ι  πέραν τοΰ μέρους τούτο» 
καί ό Αρειοπαγίτης Κύριος ϊωαννίδης κατεσκεύάσε πέντε τοιαϋ- 
τα  φρέατα έντός τοΰ κτήματός τΟυ.

Εάν δέ τό μέσον τοϋτο φανή λίαν δαπανηρόν, είς τό αύτό πε
ρίπου άποτέλεσμα δύναταί τ ις  νά φθάση καί δ ιά  τής έξορύξεως 
οέκα περίπου φρεάτων κατά τήν αύτήν ομως πάντοτε γραμμήν. 
Εν ένί ή καί έν πλείοσι τούτων είναι αδύνατον νά μή εύρη τ ις  
τήν δίοδον μεγάλης ποσότητος ύδατος, διευθυνομένου πρός τήν 
πόλιν' τότε δέ εφαρμόζει ή τήν διοχέτευσήν η τήν δ ν’ άντλιών



η άλλων μηχανών άνύψωσιν" έν τη τελευταία δέ τάύτη περι·» 
πτώσει έλπίζομεν, δτι δέν θελομεν μεταχειρισθή, ώσπερ καί κατά 
τό παρελθόν έτος πρός κατάβρεξιν δήθεν τής όδοΰ Πειοαιώς 
έπτα  ρωμαλαιους άνόρας, ανα έξηκοντα κατά μήνα δραχαάς 
μισθοδοτουμένους, ίνα έκτελέσωσιν εργασίαν ϊσην τής έν τώ  
άγροκηπίώ ήμών έκτελουμένης ΰφ’ ένός ίππου- η όνου, μόλις 
ήμίσειαν δραχμήν καθ’ έκάστην ήμέραν δαπανώντας' τουτέστι 
δέν θελομεν μεταχειρισθή με τεραστίαν δαπάνην έπτά άνθρώ- 
πινα πλασματα, προς έργασιαν εύκολως εκτελουμένην ΰφ’ ένός 
κτήνους και με έλαχίστην δαπάνην. Γράφοντες δέ πρός άνάγνω- 
σιν κυρίως τών έν Αθηναις οίκούντων δέν έχομεν ανάγκην νά διη- 
γ/ίθώμεν έν λεπτομερεια το θέαμα, όπερ έβλεπέ τ ις  εις άπαντα 
τα  φρεατα, τα  κατα μήκος τής όδοΰ Πειραιώς κατά τό παρελθόν 
έ·ος ευχομεθα μαλιστα να μ*/] ευρεθη και ευρωπαΐος τ ις  Λβοΰτ, 
να περιγραψη λεπτομερώς το θέαμα τοΰτο, καί ουτω ν’ άποδεί- 
ξη, ότι και στμερον έτι είμεθα έν Αθηναις είς κατάστασιν χεί- 
ρονα τής εποχής τοΰ Ησιόδου.

Αλλ άι επιχειρήσεις αυται απαιτοΰσι δαπάνας, τό δέ τα -1 
μεΐΟν τοΰ δήμου είναι κατάχρεων, ένδέχεται ν’ άντιλέξη τ ις ' 
βεβαίως έφ’ δσον δαπανώμεν ' έφ’ ά μη δει, ολίγα έξομεν έφ* 
ά δεί τουτεστιν έφ οσον δεν διδαχθώμεν άπαντες σμικροί τε καί 
μεγάλοι άρχοντες και άρνομενοι την οικονομίαν τοΰ τ ε  χρόνου 
καί τοΰ αργυρίου, καί την λ ιτότητα , ουδέποτε θέλομεν δυνηθή 
να έπαρκεσωμεν ουτε είς τα  άπολύτως αναγκαία' καί ούδέν, 
νομίζομεν, άναγκαιοτερον τοΰ υδατος είς πάσαν την ζώσαν φύ- 
σιν. Α λλ’ ό καιρός τής σπατάλης τοΰ τε  δημοσίου, τοΰ δήμο* 
τικοΰ καί τοΰ ίδιωτικοΰ πλούτου παρήλθεν ήδη η δσον οΰπω 
παρελεύσεται άνεπιστρεπτί’ θά εΐσέλθωμεν τάχιστα , αν έτι δέν 
είσήλθομεν, είς όδόν προόδου καί εύημερίας’ καί τότε έξ άπαντος 
το δημοτικόν ταμεϊον θά εύπορήση τούλάχιστον πρός κατά- 
σβεσιν τής δίψης τών πολιτών.

Αλλως δέ ή ποός τοιαΰτα έργα δαπάνη οΰτε μεγάλη εΐναι, 
νομίζομεν, ούτε δυσεύρετος, μέ έκατόν περίπου χιλιάδων δραχ
μών δαπανην, τιμιως όμως γινομένην, δύναταί τ ις , άν ούχί νά 
οεκαπλασιάση, τούλάχιστον δμως νά διπλασιάση καί τριπλα
σιάσει τα  τε  ποτιστικά καί τά  πόσιμα υδατα τής Αττικής. 
Αλλά καί άν άλλως δέν είναι δυνατόν νά έξευρεθη τό ποσόν 
τοΰτο, τοτε είναι μυριάκις προτιμότερον νά έπιβληθ'η πρός τοΰ
το φόρος τις εις τοΰς πολίτας, παρά νά μαραίνηται έν τή  Α τ-

-τ·.·/.Λ πάσα ή φύσις, νά διψά ή κοινωνία καί νά πάσχη η άνθρω- 
πότης έκ τής γυμνότητας της χώρας καί της ξηρασίας τών έν 
αύτη ποταμών. Ταΰτα δέ καί περί τούτων’ δέν δυναμεθα δε 
νά δώσωμεν πέρας είς την προχειροτάτην ταύτην πραγματείαν, 
χωρίς νά παραθέσωμεν καί τό έξης τεμάχιον έκ τοΰ οδοιπορι
κού τοΰ φιλελληνικωτάτου Σιατωβριάνδου.

»Εχαιρον άναχωρησας δ ιά  νυκτος, δ ιότι ηθελον λυχηθή πολ- 
»λώ μάλλον, χ  οριζόμενος τών ερειπίων τών Αθηνών, φωτιζο- 
«μένων υπό τοΰ ήλιου, εν ω τοτε όέν εβλεπον τουλάχιστον, ως 
«ή Αγαρ, δ ,τι έμελλον νά μη έπανίδω πλέον. Αφείς τόν χαλινόν 
«έπί τοΰ τραχήλου τοΰ ϊππου, είπόμην τώ  οδηγώ καί τφ  1ω- 
«σηφ, παραδεδομένος είς διαλογισμούς και βλεπων δι. όλης 
«τής όδοΰ παράδοξον τώ  δντι οναρ. Μοί έφαίνετο ότι μοί ειχ» 
» παραχωρηθή ή τής Αττικής ηγεμονία, έγω δε έκηρυττον εις 
«πασαν την Ευρώπην, προσκαλών τοΰς βαρυνθέντας τάς έπανα- 
ΐ)στάσεις νά συνέλθωσιν έν τοΐς έρειπίοις τών Αθηνών, ένθα 
»ύπεσχόμην αύτοΐς άνάπαυσιν καί άσφάλειαν. Κατεσκεύαζον δέ 
»καί όδοΰς, άνήγειρον ξενώνας καί προητοίμαζον τά  πάντα υπέρ 
«τών οδοιπόρων’ ήγόραζον μάλιστα καί λιμένα έν τώ  κόλπω 
»τής Ναυπάκτου, ίνα τήν άπό Ολτράντου είς Αθήνας μετάβασιν 
«καταστήσω εύκολωτέραν. Αλλ ούόε τών μνημείων ήμέλουν, 
«άνεγείρων τά  άριστουργήματα τής Ακροπόλεως συμφώνως τώ  
«έκ τών έρειπίυ>ν αύτών είκαζομενω σχεδιω’ την δε πολιν 
«περιζωννύων δ ι’ άχυρών τειχών, ίνα εξασφαλίσω αύτήν άπό 
«τών έπιδρομών τών Τούρκων. Μετά ταΰτα άνίδρυον ΙΙανεπι- 
«στήμιον, είς δ προσήρχοντο οί παϊδες πανταχόθεν τής Εύρώ- 
«πης, ίνα διδαχθώσι τήν τε  άρχαίαν καί Την νεωτέραν έλλη- 
«νικήν. Παρεκάλουν δέ καί τοΰς Υδραίους, ίνα έγκαταστώσιν έν 
«Πειραιεΐ, σχηματίζων ουτω καί τό ναυτικόν. Τά γυμνά όρη 
«εφύ TEroy διά ιχιζύοιν, τ ζ α ο (t)V οντο) νόωρ zoic ποτ& μοΐς. Την 
«δέ γεωργίαν ένεθάρρυνον, προσκαλών Ελβετούς και Γερμανούς, 
«ίνα διδάξωσι τοΰς Αλβανούς. Εβλεπα τάς Αθήνας δια  νεων 
«καθ’ έκάστήν άνακαλύψεων άνεγειρομένας οίονεί έκ τοΰ τάφου 
«αύτών. Αλλά τέλος πάντων φθάσας είς Κερατίαν έξύπνησα 
s καί εΰρέθην πτω χός Γ > ά ΐη κ  ώς καί πρότερον» (1).

Καί τό μέν ονειρον τοΰ Σιατοβριάνδου έπραγματοποιήθη κατά

(1 ) ϊδε όδοιπορ. Σιατοβριάνδου τόμ. β . σελ. 6 7 — 6 8  με
τά  φρασις Ροΐδου.



πολλά, tv* μη είπωμεν καί κατά πλεΐστα" κατά τινα μάλιστα 
ή πραγματο*»ίησις ύπερέβη τάς προσδοκίας, όμολογουμένως 
δμως απολείπονται ετι καί πολλά, καί ίσως άν ούχί τά  ουσιω
δέστερα, τουλάχιστον δμως τά  ριζικώτερα, δ ιότι άνευ υλικής 
ανεξαρτησίας είναι πολύ σπανία καί δυσεύρετος ή ηθική ανε
ξαρτησία. Πεΰκα δε καί ά'λλα όπωροφόρα δένδρα δεν έφυτεΰσα- 
μεν ακόμη εις τά  ορη μας κατά τήν σοφωτάτην συμβουλήν τοΰ 
Ειατοβριάνδου' τά  δέ αυτομάτως φυόμενα άφίνομεν νά κατα- 
στρέφωνται ύπό τών αιγών' νερά δε εις τους ποταμούς μας ακό
μη δέν έδώσαμεν, ϊνα μάς δώσωσι καί ούτοι πλούτον, δ ι’ ου 
κρατύνεται ή ελευθερία' ό αγαπών λοιπόν εΐλικρινώς τ/,ν έλευ- 
θερίαν, άς παύση νά φροντίζη περί υπαλληλικής δέσεως, άς έπι- 
δοθή είς την γεωργίαν, εις την δενδροφυτείαν, είς τ/,ν κτηνο
τροφίαν η είς παν ά'λλο τίμιον, ανεξάρτητον καί αύΟύπαρκτον 
επάγγελμα, ί'να γενόμενος ευδαίμων, συντελέση είς τό ά'ρτι 
έγγί,ον μεγαλεϊον, είς την άληθή δόξαν καί είς τ/,ν άκράδαν- 
τον ευδαιμονίαν τής πατρίδος του.

Α λλ ένταϋθα ίσως άντιτάξη τις  την σημερινήν οίκτράν τώ  
δντι κατάστασιν τής γεωργίας, πάντη ήμελημένης οϋσης παρ’ 
*ΐμίν καί πάντη άπροστατεύτου ύπό τής Κυβερνήσεως, καί τού- 
των ένεκα μη άμοιβούσης τούς γεωργούς. Τώ δντι ή γεωργία, 
όπως έχει σήμερον, φτώχιαν μόνον με τά  φορτώματα προξενεί" 
άν δμως έπιμεληθώμεν αύτήν, καί ίόίως άν προστατευθή αύτη, 
ώς έλπίζομεν, ύπό τής Κυβερν/σεως, τότε δύναται νά μας πα- 
ρέξη άφθονον πλούτον. Διά νά πεισθώμεν δε περί τούτου άς έν- 
θυμηθώμεν τα  έξής' ότι δηλ. ό μέν Μ ιλτιάδης ό Μαραθωνομάχος, 
καίτοι σώσας την πατρίδα του άπό τών Περσών, άμελήσας δμως 
τά  κτήματά του, άπέθανεν είς τάς φυλακάς διά πεντήκοντα 
τάλαντα, τά  όποια έχρεωστοϋσεν είς τό δημόσιον' δεν έχορά J 
τευον φαίνεται οί πρόγονοί μας, όπως ήμεΐς σήμερον, μέ τούς 
χρεώστας τοϋ δημοσίου, οίοι δή ποτε καί άν ήσαν ούτοι. ό  δέ 
υίος του Κίμων, καίτοι κατ ούδέν στερήσας τής πατρικής δό- 

ίσως μάλιστα καί ύπερτερήσας αύτ/ν, έπιμελούμενος δμως 
συναμα καί τά  κτήματά του, εγεινε τόσον πλούσιος, ώστε έκρή- 
μνισε τούς φραγμούς, αύτών, ϊνα είσέρχωνται οί πολΐται καί 
τρώγωσιν έλευθέρως καρπούς' πρός δέ τούτοις καθ’ έκάστην έφι- 
λοξενει είς την οικίαν του δλους τούς θέλοντας πτωχούς. Τόν 
πλούτον δέ τοϋτον βεβαίως δέν τόν έθησαύρισεν ό Κίμων έκ 
δώρων καί πσλεμικών λαφύρων, ώσπερ έσυκοφάντησαν αύτόν ό 
Εφιάλτης καί άλλοι' δ ιότι κατά την αύθεντικωτάτην μαρτυ-

giav τοϋ Πλουτάρχου τόν μεν βάρβαρον Ροισάκην, τον αποστά
την τού Βασιλέως, τόν προσφυγόντα είς τ/,ν οικίαν τοΰ Κίαω- 
νος καί ένχποθέσαντα έκεί ώς δώρον δύο φιάλας γεμάτας, τ/,ν 
μεν έξ αργυρών την δέ έκ χρυσών Δαρεικών, ό Κίμων μειδιά- 
σας ήρώτησε «φίλον μέ θέλεις η μισθωτόν ;» ό δέ Ροισάκης 
είπε αφίλον»' λοιπόν άπήντησεν ό Κίμων «πάρετα αύτά όπί- 
σω, καί άν λάβω ανάγκην, θά τά  μεταχειρισθώ, όταν γίνω φί
λος σου».

Δεν έγεινε λοιπόν πλούσιος έκ δωροδοκιών ό Κίμων, ά λ λ ’ 
ώσπερ ό ίδιος άπολογούμενος είπε (ίμιμούμενος τη ν  εΰ τU t ta r  
καί τη ν  σωφροσύνην τών Λ ακεδαιμονίω ν»  ( 1) έπιμελούμενος 
δέ βεβαίως καί τά  κτήματά του. Αλλά μόνη άρά γε ή άρχαία 
ιστορία μας παρέχει τοιαϋτα παραδείγματα ; δέν εύρίσκομεν 
αρά γε καί είς τ/,ν σύγχρονον, την πρό τών οφθαλμών μας, 
δμοια ; Πολλά έόυνάμεθανά μνημονεύσωμεν,έάν μας έπετρέπητο.

Τοιαΰτ* δέ περίπου είναι καί τά  συγγράμματα, τά  πλεΐ- 
στα μάλιστα τούτων έπιστημονικά, τά  όποια έζητήσαμεν καί 
παρά τής Εθνοσυνελεύσεως καί παρά τής Κυβερνήσεως νά δημο- 
σιεύωμεν όλοσχερεΐ δαπάνη τοϋ δημοσίου, καί τοϋτο μόνον, 
ϊνα μη καταναλισκώμεθα καί ή^η περί τά  τοιαϋτα, πολλά 
άλλοτε παθόντες καί δαπανήσαντες. Αλλ’ άχρι τής σήμερον μ ό 
νον ή Κυβέρνητις μας παρεχώρησεν ευκολίας τινάς, μόνον era, 
/</) σηπώμεθα έκ τής απραξίας. 6  δέ Κύριος Πρόεδ^-ος τής Συ- 
νελεύσεως, καίτοι πολλά κι ς αίτησάσης αύτής τήν άποπεράτω- 
σιν τής έκκρεμύϋς αίτήαεώς μας, δέν εύηρεστ/,'θη δμως νά έπ ι- 
τρέψη τήν έπανάληψιν τή ; μή άποπερατωθείσης ψηφοφορίας.

Ήαα,ρττ,αένων δώρθο^σις.

έ π ί  τής συ^γρα|/ής τών ερευνών περί τών αιτίων της μη 
«υ,ησεως τοϋ πληθυσμού κατά Ttva μέρη τής Ανατολτς μάς 
διέφυγον ανοίκεια τινα ϊσω; έπιχείρη'ματα καί τινες τολμηριί 
εκβράσεις, ατινα μ ε - ’ εύχαριστη'ιεως κατά ειλικρινή παρατή- 
ρηυιν φίλου σπεύδομεν νά διορθώτωμεν. Εν τή  σελίδι 19 π . χ .

(1 ) ϊδε Πλουτάρχου βίον Κίμωνος. 

ΜΕΛΙΣΣΑ ΛΘΠΝΩΝ Τόμος α '.



επιθυμούν re< νά ΐμπνεύσωμ.εν είς τοΰς κατα τά πολλά δκιτηρους 
λ ιούς τής Ανατολής τον έρωτα υπέρ τής εργασίας, με·εχ«ιρί- 
οβγ,μεν ώς παράδειγμα τόν τοϋ Λράκοντος νόμον, καθ όν / . i t  

κύτ·>, ή αργία έτιμωρεϊτο με θάνα ον. Τούτο ζε^αίως είναι ΰ- 
πεΓβολή, ούδ' ήμεϊς άνεφέραμεν τόν περί άργίαϋ Δρακόντιον %ό- 
μον, ώς έφαρμόσιμον αλλά μόνον, ώς παράδειγμα τής αυστη
ρότητας τών αρχαίων κατά τϊ,ς αργίας.

Εν ττ  α ;' £^ι 21  άποτόμως πως λέγομεν τα  εζ ίς ' ο μόλις 
ϊδμω ς διεφθάρησαν τά  καλά πολιτεύματα τ ώ ν  Ελλ,'ήνω'', μόλις 
ΐοδτο ι ίρζαντο νά μή σέβωνται τούς νόμους τής πατρίδος των 
χκα ίού  [/όνον ό πληθυσμός των έπαθε τεραστίαν έλάττωσιν, 
Λάλλά καί τής αρχαίας αυτών μεγαλοφυίας καί δό;ης έ;έπε- 
τ>σαν είς τοσοϋτον, ώστε πρό τοϋ άγώνός μας καί αυτοί οί 
»ΐοϋρκοι έθεώρουν τοΰς Ελληνας ώ; κτήνη.»

Τούτο τώ  δντι είναι μία λίαν απότομος ιστορική μεταβα- 
σις άπό τής εποχής τής εύκλειας είς την εποχήν τής άδο;ί«ς. 
Αλλά, καίτοι όμο’λογοϋντες τό σφάλμα ήμών, καί μή άγνοοϋντες 
ίσως τά μεσολαβήσαντα κατά τό μεταξύ τοϋτο μέγα χρονικόν 
διά-Γημα, δέν έδυνάμεθα δμως ν’ άναφέρωμεν δλ'α ταϋτα, διότι 
τότε ήθελαμεν γράψει ιστορίαν, $ φιλοσοφίαν, ή Ιστορίαν τ?.ς 
φιλοιοφίας, r, φιλοσοφίαν τής ιστορίας, καί τοιαύτην έπεμοασιν 
ήμεις είς άλλότρια καθήκοντα ουδέποτε διενοήθημεν νά πράξ'«μεν. 
Λπλοϋν άϊσθηνα πατριωτισμού μάς παρεκίνησε νά γράψωμεν 
τ ίν  πραγματείαν ταύτην καί μόνον, ινα διεγε ρωμεν τό αισ*)η- 
μα τής φιλεργεί»ς, τής έγκρατεία:, καί τού πρός τούς νόμους 
σεβασμού είς τούς μή λίαν φίλεργους, καί κατά τά πολλά τρυ» 
φηλοΰς λαούς τής Ανατολής. Πρός επιτυχίαν τοϋ σκοπού τού
του μετεχειρίσθ^μεν έκ τής αρχαιότητας καί παραδείγματα 
τολυηρά καί ανεφάρμοστα σήμερον άλλ οί επιεικείς άναγνώ- 
σται έλπίζομεν δτι 6’ άποβλέψωσι μόνον είς τ/,ν πρόθεπν μα ;, 
καί ουδόλως θά λ-πτολογήσωσιν είς τό άν άρμόζη σήμερον εις 
στρατϊ,γόν π . χ . νά περιπατη γυμνός καί ξυπόόυτος, ώσπερ ό 
Φωκίων- άλλως δε ί.μεΐς αύτοί έν ταϊς σελίσι 3 0 — 31 δεν συμ- 
βουλεύομεν τούς Ανατολίτας νά μιμηθωσι κατά τοϋτο τόν 
Φωκίωνα, $ τά ; τραχύτατον βίον διαγοΰσας Σπαρτιατ'.δας παρ
θένους, άλλά μόνον συνπτώμεν τήν κατά τό δυνατόν άφέ- 
λειαν, τήν λ ιτότητα , τήν εργατικότητα καί τήν οίκονομ.ίαν.

έκ τ ή ς  αναγνώ σεις τής αύτής σελίδος 19 θά σκανδ*λιιθώ - 
οιν ίσως τινές καί μέ τάς στατιστικάς παρατηρήσεις περί τής

διπλασιάσεως τοϋ πληθυσμού κατά Ttva ευρωπαϊκά Κράτη, 
πώς είναι πο ε δυ'ατον νά πιστϊύση τις π . χ ,  δτι έν μέν τή 
Α γγλία  ό πληθυσμός διπλασιάζεται έντός εΐκοσιν έννεα έ τ ώ ν  
έν όέ τί) Γαλλία, έντός εκατόν εϊκοιι δύο’ έν τή  Βελγική, έντός 
έκατόν πεντή'.οντα οκτώ’ καί έν τί, Αυστρία, έντός έιατόν έννε 
νήκοντα οκτώ έτών ;

Αλλά τάς στατιστίκάς ταύτας παρατηρήσεις δεν έπλάσαμεν 
ήμεί,’ άντεγράψαμεν ή μεταφράσαμεν αύτάς ευσυνείδητους έκ 
τής επισήμου στατιστικής τής Κυβερνήσεως, παραπέμπομεν 
μ άλ ισ τχ καί είς τήν σελίδα αύτής. Εν αύτη δέ έσ-μειωθ/ισαν 
αυται κατα τά ; στατιστικές παρατηρήσεις τοϋ γενικού διευ- 
θυντού τών στατιστικών παρατηρήσεων τής Γαλλίας Κυρίου 
Legoyt. ΐίδημοσιεώθησαν δε τό πρώτον διά τής έφημεριδος τής 
στατιστικής εταιρίας τών Παρισίων. Αυπουμεθα διότι δεν δυ 
νάμεθα να παραπέμψωμεν κ ι ί  είς τό< αριθμόν καί είς τήν σε* 
λ ίδα  τής έφ.ι&μερίδος τ ιύ τη ς· άλλ’ ή /ε ΐς  πάλιν επαναλαμβάνο
υ ν ,  δτι μετΐφράσαμεν εόσυνειδήτως έκ τής έπισήμου σ τατιστι
κής τής ήμετερας Κυβερνήσεως.

Λέν άμφιβάλλομεν δε οτι καί κ α τ’ ά'λλ* πολΛά θά φανώμεν 
είς τούς άναγνώστας η έλλειπεΐς περί τάς γνώσεις ή τολμηροί 
περί τάς εκβράσεις καί πεπο θήσεις" άλλά πάλιν έπαναλαμβά- 
νομ,εν, δτι οΰτε τ ίν  ίστ^ρ ογράφον, ούτε τόν φιλόσοφον, οΰτε 
τόν ηθικολόγον έπαγγε>·λόμεθ«. Μετ’ ευγνωμοσύνης θ’ άκούσω- 
μεν πάσας τάς πρός ίιόρθωσιν τών σφαλμάτων ήμών παρατη
ρήσεις" άλλως δέ, άς μή λησμονή ιωσιν οί Βελήσοντες τυχόν νά 
μάς έτικρίνωσιν, δτι γράφομεν μόνον, ί'να γίνωμεν εύληπτοι 
είς τόν πολύτιμον λαόν τής Ανατολής, ούδεποτε δέ συνελάβο- 
μεν τ>.ν ίδεαν νά φωτίσωμεν ήμεϊς,οί έν τώ σ·.ότει ευρισκόμενοι 
Α νατολΐται, τ /jV άπασ-ρ<πτο>-tn έκ τών φώτων Λύσιν* άλλ’ 
οΰχ ήττον καλώς γινώσ^ομεν, δτι οί ζώντες έν τη  έποχη ταύτη 
ΑνατοΛΪτα·, έάν έχωμεν άλ/,θή πατριωτισμόν, πρέπει ν χ θ ΐω  · 
ρώμεν έαυτούς ώς γέφυ;αν ή ώς π τώ μ α τα , έπ ι τών όποίω ' θά 
πατήσω ΐιν  οί μεταγενέστεροι ήμών, ίν’ άνυψώσωσι τήν π α τρ ί
δα είς το άληθέ; μ,εγαλΰ^., είς τήν άρχαίαν εΰκλειαν καί είς 
τ/,ν πραγμ.ατικήν εύημερίαν. Σμικρόν δε τ ι έάν π»ρε.ικλίνωμεν 
τής γραμμής ταύτης, οί μέν φοβούμενοι, ίνα μή έπικρι^ώμεν 
έπί έλλείψει τελειότατος τών έργων ήμών ΰπά τών σοιών τής 
Δύσεως ή καί αύτών τών μεταγενεστέρων ήμών Α νατολιτώ ν 
οί δέ, ίν* μή δαπανήσωμεν καί άλλοι, ίνα μή έκτεθώμεν είς



ένίε/ομένας πρ',σβολάς καί δυσαρέσκειας, σμικρόν τ ι, λέγου.εν, 
έάν παρεκκλίνωμεν τή ; γραμμής ταύτης, θά δώτωμεν μίαν 
ήαέραν λόγον ενώπιον Θεού καί ανθρώπων, διότι ουτε γάμος 
γίνεται κατά τήν κοινήν παροιμίαν χωρ’ς κριαρ^α, ουτε εΟνυ; 
άναπλάσσονται χοαίς μάρτυρας καί βψ.ατα.

Θά συγχωρη'σνι αρά γε ή ιστορία η καί ή Κυβέρνησις πολ
λούς καδηγητά; τοΰ Πανεπιστημίου, οΐτινες πρό τριάκοντα 
ετών διδάσκουσιν κα>, άν Qu/i δαψιλώς, τουλάχιστον όμως 
ανελλιπώς, πληρώνονται, άλλ’ ούδεμίαν λέξιν έπιστημονικήν $ 
κοινωφελή έϊημοσίευσαν, καίτοι μεγίστ/,ς ύπαρχούσης πρός 
τοΰτο ανάγκης’; Κ ατά τ ί αρά γε ώφέληβε τό έθνος ή μεγάλη 
τώ  ον τ t σοφία τινών, δταν ούτοι επιμελώς φροντίζωσι να κρυ· 
πτωσιν αύτήν ύπα τό μόδιον ; Καί δύνανταί ποτε οί καθηγη- 
τα ί νά ηναι εύσυνειδήτω; αύστηροι κατά τών φοιτητών και 
ακροατών των, δταν ούτοι καίτοι [ζεγαλα διπλώ ματα φεροντε;,. 
δεν έδημοσίευσαν δμως έτι τά  άπερ διδασκουσι προ τριακοντ* 
έτών μλθ/ίματά ίων ; Παύομεν, ϊνα μή παρεξηγη^ώμεν.

Πεο'ι τοΰ μέλλοντος της Α νατολής.

Παρ’ άξιοπίστου πηγή; έμάθομεν τό  έ;ής περιστατικού. 
Πλουσ'ιώτατός τις Γάλλος έκ Μασσαλίας προσεκάλεσεν εντεύθεν- 
έλληνίδα τινά διδάσκαλον, έκπα δευθεΐσαν- έν τώ  Αρσακείψ- 
Πιοθενανωγείω, ϊνα δώσνι δ ι’ αΰ:ής είς τά  τέκνα του καί έλ- 
ληκικήν άνατρίφήν. Ομογενή; δε τις Ανατολίτης, μαθών τοΰτο» 
παρεκάλεσε τόν Γάλλον νά τώ  είπτι τήν α ιτ ία ν  αμέσως λοιπόν 
ό Γάλλος τώ  άπήντησεν ώς έξής περίπου. αΣ ύμπα ια  ή Δύσις, 
β ί λ ε  μου, έγήρασεν ηόη* καί τούτου Ινεκα- η ουόόλως ευρίσκει· 
»τις στάδιον έν αύτίί, fi μετά μεγίστης δυσκολίας. II όέ Ανα- 
»τολή μόλις ήδη άναγενναται και είναι άσυγκρίτως πλουσιω- 
»τέοα τής Δυσεως κατά τε  τά φυσι·*ά πλεονεκτήματα καί κατά  
»τά  προϊόντα* έν αύτή μόνον ό μ*) βέλων δέν δύναται να ευργ) 
»ς·άδιον, ό δέθέλων, ό γινώσκων έντελώς τά  ήθη καί έθιμα τών 
£ Ανατολικών λαών, και ό κχτέχω ν συνάμα καί ευρωπαϊκήν ά- 
» τροφήν, έάν θέλησή, δύναται νά πράξγι θαύματα. Αντί λοιπόν 
»ν' άφήσω τά  τέκνα μου νά εΰρωσι σταδιον έν τϊί Δυσίΐ, οπου 
»θά εχωσι μυρίους άνταγωνιστάς, προτίθεμαι νά πέμψαν ταϋτα
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-»είς τήν Ανχτολην, δπου εύκολώτατα καί μετά μεγίστης έλπ ί- 
»δος έπιτυχίας τεραστίων κερδών θ άπασχο»ήσωσι τά  τε 
«χρην-ατικα κεφάλαια καί τήν λοιπήν ικανότητά των. Προσε- 
ιχ,άλεσα δέ καί έλληνίδα δςδάσκαλον, ώστε τά  τέκνα μου νά;
Λ /άΟωσι παρ’ αΰτίς τήν ελληνικήν γλώισαν τόσον καλώ;, δσον 
»καί τήν μητρικήν των, η δσον γινώτκουσιν οί Κ'*ληνες τήν 
ιέλληνικήν, καί οΰτω νά μή διακρίνωνται τών Ελλήνων εις 
»τάς κατά τήν Ανατολήν μελλούσας επιχειρήσεις τω ν».

Τό πεοιστατικόν τοϋτο είναι ικανόν νομίζομεν νά μάς διδά- 
ξη πολλά ποάγμ«τα* καί πρώτον πάντων, ότι ποέτει ν άπο· 
χαιρετήσωμεν διά παντός τήν οκνηρίαν καί \ά  έτοιμασθώμε» είς 
συναγωνισμόν μετά  τών φίλεργων λ ιώ ν τής Λυσεως, διότι ά λ 
λως, έάν συναγωνισθώμεν μετ αύτών, ημείς μεν έχοντες ώς 
σύντροφον Try συνήθη οκνηρίαν μας, ούτοι δ» το φύσει φίλερ- 
γόν των, κίνδυ'-ος είναι ήν.ε;ς μέν £/ τή πατρίδι ήμών νά γε ί- 
νωμεν είλωτες, οί δε λαοί τής λύσεως,έρχο'μενοι έν τή  Λν*τολή, 
νά γείνωσι κύριοι αύτής. Καί τότε πάλιν ενδέχεται νά φωνά- 
ζωυ.εν ά'παντες οί Ανατολϊται αύτόχθονές τε καί έτερόχθονες. 
«Π ρός Θεοϋ μας η^άνησαν cl έτερόχθονες. Φράγγοι της Λ ύ 
νε ως, η-ίθον καί εγειναν κύριοι zijc yijc τών πατέρων μ α ς, 
χαί έχ.Ιούτιοατ έν αντίy, tv  ώ ημείς Q> avzojftovsc Α  νατό- 
Μ τα ι J-.ftd txoper.v  Αλλά τότε πιστεύομεν ούίεις θά μας λυ- 
π ε ϊτα ι, διότι αίτιοι τής πτώ χίας μας θκ εί'μεθα ίμ ε ΐ;. Κ ατά
δεύτεοον δέ λόγον ποεπει νά σπεύσωμεν είς θεραπείαν καί τινων * · » * » , . 
άλλων έλαττωμ.άτων μας, όλιγώτερον γνωστών παρα τοΐς λαοϊς
τής Δόσεως. Ούτοι π . y .  σπανίως έπιθυμοΰσι νά κερδίσωσι ί>’. 
άτιμω ν μέσων, έν ώ παρ’ ήμΐν τοΐς Ανατολίταις ώς επί τό 
πλείστον κύρης σκοπός είναι τό κέρ-toc, άδιαροροϋρ.εν δε π :ρί 
τών μέσων, SC ών βέλομεν νά χερδίσωμεν. Καί κατά μέν τάς 
πρώτας ήμών επιχειρήσεις, 'ί, συναλλαγάς μετά τών Φράγκων 
ένδεχε-αι νά εύδοκιμήσωμεν· ούδίποτε δμω; πρέπει νά /,ησμο- 
νώαεν τήν κοινήν μέν, άλλά δ ιδακ τκω τάτην παροιμίαν, λέγου- 
σαν, «χαί άπό τά  χα .Ιύς συναγμένα  πέρνει, ύ ΰιάΰο.Ιος (δη
λαδή κατχστρέφονται) τά  ;ιισά' τά  ύ ΐ xa x iic  σννηγιιένα  <ϊνγ- 

ν.αταστρέψονσί χα ί τόν κύριόν τω ΐ.»

Καί άν μάς έτετρέπητο έόυνάμεθα ν’ άναφερωμεν μόρια π ε 
ριστατικά, έπικυροΰντα τό αληθές τής παροιμίας ταύτ^ς. Χί 

έ'γειναν π· /  · "ά μυθώδη πλούτη τοϋ Α^ή Π«£7. ;



Διά τί άρά γε έν μέν ττί Ανατολή ώς έπί τό πλεΐστον προά- 
γονται οί της μεσαίας καί κατ<«τέ:ας τά 'εω ς τοϋ λαού άνθρ··ι- 
—οι, καt <·'ς έττϊ τό πλϊΐστον διά τή<, έργασ·.ας των, σπα ίως δέ 
δ;α-ηρείται ό πλούτος καί ή ίσχ!.ς είς την δϊυτέραν γενεάν (1), 
έτ ι δέ σπανιώτε.ον είς "hν τρίτην, καί ούίέποτε σχεδόν είς 
τήν τετάρτην γενεάν τών πλουσίων ; Εν δέ τλ Δΰσϊΐ, κατ έςο- 
χήν έν Tvj Α γγλία, δ ακονίζονται αί πλούσιαι καί ίσχύουσαι 
οί^ογένε-αι. ίΜόνον άρά γε τό άλλόκοτον τώ  δντι κληρονομικόν 
δικαίωμα παρ’ Αγγλοις συντελεί είς τοΰτο, 7, πολΰ π  θανώτε- 
ρον, καί διότι ούτοι κατ’ έξοχήν έςετίμησαΊ τό τών προγόνων 
7)αών αξίωμα a j-porov  ψ είΰο υ»  καί όφελοΰνται κάλλιον ήμών 
τής δημώδους παροιμίας αάπό τά  καλώς κερδεμένα πέρνει 6 
διάβολος τά μισά ;j>

Περί εϋ?ογ:ας κα! Νομοϊατρων.

Από πολλών ήδη μν,νών πολλάς επαρχίας τοΰ Κράτους μ α 
στίζει ή νόσος εΰλ'.γία· ένεκα δέ τούτου πολλοί μέν άπεβίωσαν, 
ούκ ολίγοι δέ, μέγιστον διατρέ:αντες κίνόυνον, έσώθησαν μέν, 
άλλ’ τ, έσ τιγμ α τ ιο ένο ι τό δέρμα, ή καί κοιτά τ ι  πλειότερον 
βίβλαμμένοι. Καθ’ ^ν δ εποχήν έπρεπε νά διπλασιασθή και 
τριπλασιασθ·?: ή άμισθος ιατρική έπίξλεψις είς τόν λαόν, έπαύ- 
θ/,σαν, χάριν οικονομίας, καί αύτοί οί νομοϊατροί. Δέν άγνοοϋ- 
μεν οτι πρό τνς μεταπολιτεύσεως συνέβησαν πολλά ί καταχρή
σεις πιρί τοΰς διορισμού; νομοίατρών επίσης.γ.νώσκομεν δτι 
καί πολλοί ί ούτων ήμέλουν τά κοθήκοντά των καί μάλιστα 
τάς περιοδείας- άλλ’ ούδέν τούτων δικαιολογιΐ τ/,ν κατάργτ,σιν 
τών θ;σεων έπί τ ι ς  έ'σ*ήψ:ως μάλιστα Ευλογ ία ς .  Αλλά κ ι ΐ  
σύμπας ό ΰγιονουικός κλάδος διαχειρίζεται άρα όπως έπρεπε; 
0  διεοδύνων αύτόν δέν έπρεπε τ ’-ύλά/ιστον νά ψ α \  έπιστήμων 
ιατρός ; Δέν όμιλοΰμεν πολλά περι τούτου, ίνα μή παρεξηγη-

(1 ) Εάν ρή έφοβώμεθα τό τοϋ Σόλωνος e ούδΐνα Χρδ τοϋ 
τίΛους μακάριζε,ι> ολιγίστα; μόνον έκ τών γνωστών εξαιρέ

σεων ήδέλαμεν παρονσ άσει ένταΰθα, άλλά καί ταύτας σιωπώ-
μιν, ίνα μή παρ?ξν;γτ.θώμεν.,

&ώμεν Αναγκαιότατον δμως είναι νά ληφθή κατεπειγόντως μά
λιστα πρόνοια πρός περιστολήν τής ευλογίας.

ή ;  κατάλληλα δέ πρός τοΰτο μέτρα προτείνομεν έκ τοΰ 

προχείρου τα  ε;ης.

Είς Εκαστον νου.όν νά διορισθή αμέσως άνά είς ίατρόε καί 
άνά *οο βοηθοί αύτοϋ έμβολιασταί, ίνα έπ ιχειρίσ-σι γενικό» 
*νευ.βολιασιχόν πάντων ανεξαιρέτως τών κατοίκων του Κράτους· 
δ ιά  νά γείννι δέ τοϋτο δ τε ιατρός καί οί βοηθοί πρ:πει να 
περ;έλθωσιν άπό οικίας ε'ς οικίαν καί νά έμβο>ιάσωσιν ή ανεα.- 
βολιά ωσι καί διά τής βίας άταντα τά μέλη έκάστης οικογε- 
νείας· τούτου δέ άπαξ γενομϊνου καθ’ άπαν τό Κράτος, πρέπει 
ακολούθως νά λη Γθή ή έξης προνοια.

Εκ πείρας ήδη άπεδείχθη δτι τά άχρι τοΰδε μέσα πρός έμ- 
βολιασαόν τ ώ ν  κατοίκων δέν ησαν έπαρκη, W  ΰπεχρίων^ν 
είς έαβολιασμόν μόνον τάς μή έχούσας καί ανάγκην ύποχριω- 
σεακ' εύτόρο -ς ο ικ ο γένε ια ς '  είς δέ τάς άπορους, καί ιόΐι.,ς τας 
μή πεαπούσ*ς τά  τέκνα των είς τά  σχο εΐα οικογένειας, τα  
μέσα ταΰτα δέν Γσχυον. Τά ’ έκνα τών ποφένων, π . χ,^ τα  
όποια ο'-δέτοτε σχεδόν φοιτώσιν είς σχολεία, η τά  κορασ-α 
τ ώ ν  χωρικών, τά ό,τοΐα επίσης δ^ν προσέρχονται είς σχολεία, 
δέν ησαί ή να γκ ασ μ ένα  νά φέρωσιν ά- δεικτικόν εμβολιασμού 
διά νά γείνωσι παραδεκτά είς τά σχολ 'ϊα . Περιττόν όε είναι 
νά είπωμεν, δτι ή τάξις α .τ η  τής κοινωνίας είναι ή π ο 'υ π λ η - 
θ.στάτ/., 7υολοτΐ’Λθτατγ).

Αντί λοιπόν τών άχρι τοΰδε μέτρων ήμ ιίς προτείνομεν τα

έξή£·
Είς τό διδασκαλεΐον % είς τό σχολεΐον έκεϊνο, είς 8 θά έκ- 

-α ιδεύω νται τοΰ λοιπού οί δημοδ δάσκαλοι, νά όιδάσ ,ω νται 
όδ-οι κατά τό τελεν'ταΐον έτος τής μαθήσεως αύτών Οπό 
ΤΙνος ·ατ:οΰ καί τήν άπλουστάτην τέχνην τοΰ έμβολιαζειν* 
κατά δέ τάς διακοπά; έκάστου έτους νά τοΐς πέμπηται όααα- 
λίς καί ανάλογος συνωδία, καί νά διατάσσωνται, ινα περιφε- 
ρωνται, έκαστος εις τήν δικαιοδοσίαν του, καί εμβολιάζουν τα  
κατά τό έτος έκεΐνα γεννηθέντα τέκνα, έπ ί άν«λόγω τιν ί αμοι- 
β?., π'ηοωθησομένη ΰπό τών δηαοτικών ταμείων, έν περιπτω - 
σει, καθ’ f,v οί γονείς τοϋ έμβολιασθ^σομένου δεν δύνανται να 

ς:ληρώσωσιν αύΐήν.



Α·.ά νά γείννι δέ τοϋτο σκοιημώτερον, —pi—st νά διαταγώσιν 
υπό τής ίερας Συνόδου καί οί εφημέριοι η ένωρΐται έκαστου 
χωρίου ώ?ε, παρουσιαζομένου τοϋ ίμβολιαςοϋ η δημοδιδασκάλου 
εις έκαστον χωρίον, νά τοΐς παρέχωσιν ακριβή κατάλογον των 
γεννήσεων, νά τοΐς δεικνύωσι κα! τάς οικίας, ενδα έγίνοντο αδ- 
τα ι, να προτρεπωσι καί τους γονείς νά προσφέρωσι τά  τέκνα 
των είς εμβολιασμόν· ·έν περιπτώσει δέ άπειδείας, νά τους ά- 
πειλ/ίσωσι τό πρώτον, ότι Οχ τους έπιτιμήσωσι δημοσίως έν 
τή  &κκλ/;σια, να εκτελέσωσι μαλιστα καί την έπιτίο.ησιν ταύ
την Είς τούς άπειδοΰντας· φρονοϋμεν δέ έν πεποιθήσει, ότι τό 
μέτρον τοϋτο θά φέρτι αίσια αποτελέσματα είς τόν φύσει φιλό· 
τιμον ελληνικόν λαόν. Οπου δέ εύρεθώσι καί τινες λίαν σκλη
ροτράχηλοι, τότε νά επιτραπή είς τούς ιερείς, άν μή ΰπάρξ·/] 
ανάγκη, ή νόσος άπειλοΰσα τήν ζωήν, νά μή μεταδίδωσι τών 
άχράντων μυστηρίων είς ούδέν νεογνόν, μεγαλειτεραν τοϋ ένός 
ε.ους ήλικιαν εχον, χωρ·ς προτερον νά παρουσιάσωσιν οί γονείς 
του αποδεικτικόν έμβολιασμοϋ. Ιίιναι απίστευτος ή ευεργετική 
ΰπενέργεια, τήν όποιαν δύνανται νά έξασκήσωσι σεβάσμιοι ίε- 
f εις πρός διόρθωσιν σφαλμάτων τοϋ λαοϋ.

Ιϊπί τής έν Σκιάθω χολ έ, ας ά π α τ α  σχεδόν τά  αστυνομικά, 
τά  ΰγιονομικά χαί διοικητικά μέτρα υπήρξαν ανεπαρκή είς τό 
νά πείσωτι τόν λαόν πρώτον μέν ν’ άπέχ·/) τής ούροποσίας, τήν 
όποιαν οί Σκιαθΐται μεταχειρίζονται ώς προχαταοκτικόν ίαμα 
κατά παντός νοσήματος (1 )· δεύτερον δέ νά φυλά τ τη τήν άναγ-

(1 ) Α/.ιστί,υτον ίσως θα φανή εις τινας ότι καί σήμερον ετ ί 
μεταχειρίζονται έν^Ιιλλάδι πρός ποσιν τό ανθρώπινον ουρος ώς 
ίαμα. Γούτο κατά Ουστυχίαν eivai αληθές' καί δυνάμεδα νά εί* 
πωμεν, οτι ύπήρξαμεν μάρτυρες αύτόπται. Ε ;  όσων δμως γινώ- 
σκομεν μόνον έν τή νησω Σαάθου είναι έν χρήοει ‘ ή μισαρά 
αύτη βυνηθε^α' γίνεται δέ ώς έξής. Αμα νοσήσαντός τίνος, έκ 
πάσης οιας δή ποτέ αιτίας, προσφερεται εις αύτόν πρός πόσιν 
ποτήριον οΰρου, μόλις έκκενωθεντος ύπό πενταετή περίπου ήλ, - 
κίαν έχοντος π εδ ίο υ  άρρενος. Λέγεται δέ ότι σμικρόν τ ι μετά 
την πόσιν έρχεται συνήθως ίδρώς άφθονος καί ούτω λύεται τό 
νόσημα. Καί το ϋ το  μέν δέν είναι παράδοξον νά συμβαίνη ένίο
τε, έπ ί έλαφρών ιδίως κακοδιαθεσιών, ενεκα τής περιεχομένης 
εις τά ούρα άυμω-,ιας' συχνότερον όμως θά συμβαίνωσι βέβαιό*

καίαν καθαριότητα* καί τρίτον ν ’άπέχη τής χ  ρήσεως άώρων καρ
πών. Μόλις δμως κατεφύγαμεν είς σεβάσμιόν τινα ιερέα Διονύ
σιον, νομίζομεν, καλούμίνον, καί μονάζοντα εν τ ιν ι  διαλελυμέν/) 
Μονή, μόλις λέγομεν, έπεκαλέσθημεν τ ι ς  συνδρομής τοΰ ίέρο- 
μονάχου τούτου, καί παρεκαλέσαμεν αύτόν νά παραγγείλ^ καί 
έπ έκκλησίας όσα ημείς μέν κα9 έκάστην ώς ιατροί παρηγγέ- 
λαμεν, ό δέ αστυνόμος καί πταισματοδικτς ετιμώρουν τά καταγ* 
γελόμεν», μόλις λέγομεν εγειναν ταϋτα, καί αί δ ια ιτητικαί 
καταχρήσεις τοϋ λαοΰ έπαυσαν ώς διά μαγείας. Τοΰτο δέ προ
ήλθε διότι τάς μέν διαιτητικάς καταχρήσεις έχαρακτ/ρισεν ώς 
αυτοκτονίαν ό νουνεχής ιερομόναχος· τήν δε ούροποσίαν, ώς έν 
τών μεγαλειτερων αμαρτημάτων έν καιρώ χολέρας· καί ταΰτα 
μέν τότε, άλλ’ήόη δ ιάνα  έφαρμοοθώσι ταΰτα,πρέπει καί όδιευ- 
θύνων τόν ούσιω^έστατον ύγιονομικόν κλάδον τοΰ Κράτους νά 
έχη τούλά/ιστον δίπλωμα ίατροϋ. Πιστεύομεν δέ άδιστάκτως, 
ό τι παρήλθεν ήοη ανεπιστρεπτί ή εποχή έκείνη, καδ -̂ ν κα- 
τε ίχο ν ίο  καί αύταί αί έπιστημονικαί θέσεις κατά σύστασιν 
ίσχυροΰ τίνος τής ημέρας, κ’ έδίδοντο ώς αντάλλαγμα ψήφων’

τατα  καί πλεϊστα άλλα κακά έκ τής άποτροπαίου ταύτης 
βΐινηίΐιίας. Καί πρώτον πάντων ό πεπτικός σωλήν καί ιδίως ό 
στόμαχος είναι αδύνατον νά άνεχθ/i καί αυθις έν αύτώ τά  ύπ ’ 
άλλου όμοιου άνΟρωπίνου στομάχου άποκριδέκτα, ώς περιττά· 
έ*. τούτου λοιπόν θά συμβαίνουν βεβαίως φρικώίεις ναυτιάσεις 
καί έμετοί. Πλήν δε τούτων, γνωστόν είναι 0Tt τά  άνθρώπιν* 
«ΰρα περιέχουσι καί άλλα δριμέα καί δηλητήρια μάλιστα άλα
τα  καί ό;έα, οίον φωσφορικήν αμμωνίαν, ούρικήν άμμωνίαν, 
φωσφορικόν ό;ύ, ούρικόν ό;ύ καί τά  τοιαϋτα. Ταϋτα δέ, ένεκα 
τής δριμύτητός των, ένδέχεται τώ  δντι νά χρησιμεύσωσι καί 
ώς δηλητήριον, οταν μάλιστα προσφέοΜνται είς στόμαχον ήρε- 
Ο'.σμένον καί πεφλογισμένον, ώσπερ έπί τών φλεγμονών π . χ .  
τοΰ πεπτικού σωλήνος. Οθεν ή μισαρά αύτη καί αποτρόπαιος 
συνήθεια καλόν είναι νά στιγματισθ"/), ί'να παύση’ καί άν δέν 
άρκώσιν αί νουθεσίαι τών ιατρών καί τών φρονίμων ανθρώπων, 
καλόν είναι νά έπέλθγ) πρός σωτηρίαν τής πασχούσης άνθρωπό- 
τητος καί ή ευεργετική ύπενέργεια τής θρησκείας. Πρός επ ιτυ 
χίαν δέ τοϋ τοιούτου φιλανθρώπου σκοποΰ, καλόν είναι νά ίπ ι-  
βληθώσιν ύπό τών έξαγορευτών ή πνευματικών καί αί αΰιτη - 
ρόταται έκκλησιαστααΐ π^ιναί,



Kii δτι άν δέν δ ω;θώθησαν άχρ« τοϋδε πολλά τών κ ΐ '.ώ ; 
κείμενων, τά χ ισ τα  δρω ; θά διορθα/θώσιν. Ενωρίτε:ον δέ δεν 
ητο δυνατόν νά νείνη τούτο, ένεκα διαφόρων άλλ<ον ο jrsi:·.<5ϊ— 
βτ>των ττερισπασρών πασών τών μετά τήν έπχνάστ>σιν Κ·>- 
βερνήσ ων. Λέν λ έ γ ο ε ν  πλειότερα, ινα μή π*ρεξηγ·»θώμεν.
IJρός α π οφ υ γή ν  μ·*λισ~α πάσης οϊα; δη ποτε παρεξηγήσεω; είς 
τό υέλλον, διακηού’ τομ,εν δημοσία, δ τ ι ονδέποτι έφ δλου τοΰ 
βί'.υ ήυ-ών ()α θη.εύσωμεν πάσαν οϊαν δή πστε υπαλληλικήν 
υπηρεσίαν, πολύ δέ όλιγώτερον όιαικητικήν. Καθ/,κον ήμών 
θεωροΰμεν μον.ν νά μή άρννθώμεν τήν υπηρεσίαν μας είς τήν 
πατοίδα, εί δυνατόν μάλιστα καί αμισθί, όσάκις αύτη ήθελε 
λάβει ανάγκην ούτ?ς, »αΐ ήθελε μας προσκαλεσει νομίμ.ως καί 
διά τών καταλ'ήλ«»ν ο-νάνων' ονΛΐττοτε δέ νά ύποσ/.ελίσωμιν 
άλλου;. κ·»ί έτ: ούδεμικ προχ,άσει, ίνα τοΰς διαδεχθώμε* ή- 
με 'ς. Αλλως δέ εύκρινώς καί εν τιν ι μάλιστα λεπτομερεία 
περιεγράψαμίν δ·.ά τών παραινέσεων μας πρός τόν μέλλοντα 
Βασιλέα ν?,ς Ελλάδος, τών δύο περίπου μήνας πρό τής εκλογής 
τοϋ λαοφιλ στάτου ήμ ών Βασιλέως δτμοσιεοθε σών, τήν πο* 
ρείαν τής νεαράς Βασιλείας- ύπεδείξαμεν μάλιστα είς αυτήν 
καί τ  ΰς σκοπέλους. Μετ’ εύ/αρπτήσεως δέ βλέπ'.μεν, ό'τι ή 
δημοφιλής Βασιλι ά τοΰ Γεωργίου ύττερέβη κατά  πολλά καί 
«ύτ»ς τάς προσδοκίας ήμών αύτών, οί'τινες ώς πολυτιμότερο» 
τίτλον θεωροϋμεν τόν τοΰ πατριώτου Ελληνος. Εύζρι^έστατα 
νομίζοαεν, ττεριεγράψαμεν ένταΰθα, θά περιγράψωμεν δέ καί 
ακολούθως καί τήν πορείαν, ην ο.είλουσι ν’ ακολουθήσωσι καί 
π άντε; μέν οί λαοί τής Ανατολής, ιδίως όέ οί Ελληνες, ίνα 
εύδαιυ,ονήσωσι καί άνυψώσωσι τήν πατρ δα αύτών είς τήν άρ
χαίαν αύτής δόξαν καί εύ'κλειαν, καί είς τό αληθές μεγαλεΐον. 
Μεγ*'ειτέραν ταύτης φιλοδοξίαν ούτε είχομεν, ούτε θά έχω - 
μεν· εξεπληρώσαμεν τό πρός τήν πατρίδα καθήκον μας, καί 
είθ; νά ώφεληθώσιν οί ένδιαφερόμενοι.

Αρχαιολογικά.

Είς τό πρός άνατολάς καί σμικρόν τ ι  προς μεσημβρίαν τοΰ 
στρατιωτικού νοσοκομείου οίκόπεδόν μου, τό έκ δέκα χιλ ιάδω ν 
περίπου πήχεων συγκείμενον, άνεκαλύφθη πανάρχαιον οικοδό
μημα, τοϋ ό,τοίου τά άχρι τονδε φανέντα μέρη εχουσιν ούτως.

Εις τήν επιφάνειαν σχεδόν τής γής εύρέθησαν διεσπαρμένοι 
καί ούδεμίαν εχοντες πρός άλλνίλους n y ic ιν έβδομήχοντα πε
ρίπου όγκό>ιθ ι, τινές μέν *ογχιλ ίτα ι, -τινές δέ Κισσήρειοι, 
άλλοι Πειραϊκοί καί μαλακοί καί είς μαρμάρινος, ωραιότατα έ- 
πεξειργασμένος έν εϊδ:ι άναοάθρας.

Μετά τήν μετατόπησιν τών άσυναρμολογήτων τούτων λ ί
θων εύρέθησαν πάαπολλαί έτιχώ σει: γής καί πά,τν-, άκατεργά- 
στων π ε ιρ ώ ν  οικοδομήσιμων μ ε τ ’ αύτάς τριάκοντα περίπου τε
ράστιοι ογκόλιθοι, η ρός άλλ/λου; προσηρμοσμένοι, καί δύο σει
ράς άποτελοΰντε;. Εκ τούτων τινές μέν ε ίιι καλ>ώς έπεξειργα- 
σμένοι, ϊνα σχηματίσοπι πρόσωπον οίκοδομ/ματος, καί άλλοι 
άτελώς, Γνα χρ.,σιμεύσωσιν είς τό σώμα αύτοΰ καί ώς θεμέλια.

Πρός δυσρά; μέν τών λίθων τούτων εύρεθησαν τέσσαρες τά- 
Φοι κεράμιοι, έν οίς καί δύο φυάλαι ϋέ^ιναι άρχαΐαι καί σώαι, 
καί δύο λυχνίαι πύλι ναι· παρ’ αύτοΐς δέ εϋρέθη ώραιότατον 
άγαλμάτιον τριμδρφου Ρκάτηί, άρίστης ρέν έποχής, άλ^ά μή 
άποπερατωθ-ίσης έ^γασ’άς. Κατωτέρω τών τάφων τούδων εϋ
ρέθη καί πέμπτος τετρά·,ωνος αρχαίος, περιέχων τά λείψανα 
πολλών, φαίνεται, νεκρών, έν εΐδει πολυανδρίου, χαί κεκαλυμ- 

μ  ένος <̂ ιά μεγίστης μαρραρί\ης πλακός. Πρός δυσμ-άς τούτου 
εύρέθησαν δύο στήλαι ρέ έπιγραφάς. καί δύο τεμάχια  ώραιο· 
τάτης χρηπίδος άρίστης εργασίας έ* λίθου πορ ου, κ^ί άπόθραυ- 
σρα Κ'.ρινθιχ/οΰ κίονος. Πρ'ς βορίάν δέ τών λ·0ων τούτων, ο?· 
τινες φαίνεται δτι άποτελονσι τά  θεμέ>ια πύργου παναρχαίου, 
εύρεθ/ι τριβά^μιος κλίμαξ, στρογγυλόν έρφαίνουσα σχήρα, καί 
έκ λ  θων ίγκαι^'ε-ιτάτων σ γκειμένη. Βορειότερον δέ τής κλί
μακας εϋρεθη συνεχόμενος μ ετ’ αύτής τοίχος πανάρ/αιος, διευ- 
θυνομενος έκ νότου πρός άρκτον εί; 1 5  περίπου ρέτρων μήκος, 
συγκείμενος έκ Κισσηρείων ογκολίθων άοίστης επεξεργασίας, 
κα ί ε / ω ν  ύπέρ τά  θεμέλια γήσσωρα καί ύψος ενιαχού μέν 
τριών μ έτρι*>ν, ένια/Ού δέ τεσσάρων.

Πρό τ ι ς  εύρέσεως τοΰ πέρατος τοϋ τοίχου τούτου, εΰρέθη 
ετερας διευθυνόμενος έ ; άνατολών πρός δυτράς καί συγκείμενος 
έκ Πεντελικών μαρμαρίνων ογκολίθων, κατά γραμμήν μέν κει
μένων, άλλά μή έντελώς έπεξεφγασμέίων. 0  άνα«αλυφθείς 
ούτος τοίχος εχει δέκα περίπου μέτρων μΤίκος, έκτείνεται δέ 
εκατέρωθεν συνέχεια αύτοΰ, άλλά πέ-αν τών όρίων τοΟ κτήμα
τός μου ή πρό; ίχ·ηλάτησ.ν τών συνεχειών άνασκαφ* δ ιεκ ίπη . 
Κ αίτοι συγκείμενος ό τοίχο; ουτος έ* διαφο'ρου έ^εξεργασίας



λίθων, έραίνετο όμως ότι έμελλε νά συμπέσγ) μετά τοϋ προχ- 
νακαλυφθέντος, ινα σχηματίση γωνίαν ορθήν. Τοΰτο, πιστευό- 
μενον παρ’ δ>ων, μ,έ υπέβαλε λαί είς ματαίαν τινά δχπάνην 
πρός εΰρεσιν τών άπωλεσθέντων ιχνών τοΰ κατά πρώτον άνα* 
καλυφθέντος τοίχου. Αλλά μετά τήν ευρεσιν τών θεμελίων 
τούτου καί τής κλίμακος άνίκαλύφθη ό ό το δεύτεοον ανακα
λυφθείς τοίχος δέν έχει σχέιιν μέ τόν - :ώ rov, δ ιίτ  έ/.είνου
μέν φαίνεται ή συνέχεια όιήκουσα πέρα· -..ν  δ .■’<.■)- τ·>ΰ κτήμα- 
τό; μου, τούτου δέ έ/άδησαν μέν κα ·>τον τά ίχνη, αλλ’
άνευρέθησαν διή<.οντα καί ταΰτα  άπό ανατολών πρός δυσμάς.

Τό περίεργον τής άνακαλύύεω; ταύτης είναι ό'τι τό μέν σώ
μ α  τής κλίμακος «κι τού φαινομένου πύργου σύγκειται έκ λ ί
θων Κιβσηρείων· * όε βάσις η τά θεμέλια, έκ μαρμάρου. Πολ
λά 3ε Τεμάχια πλακών άρίστης επεξεργασίας μαρμάρου, εύρε- 
βέντα έν τή ανασκαφώ ν; καί αντή ή μορφή τής κλίμακος δέν 
τεκμαίρονται άρά γε δτι τό οικοδόμημα τοΰτο ήτο, ώσπερ καί 
άλλα λαμπρά άρ/α ϊα  οικοδομήματα, κατά τήν έπιοάνειαν 
αύτοΰ κεκαλυμμένον μέ πλάκας μαρμάρου άρίστης επεξεργα
σίας ;

■Ουδέποτε ασχοληθείς περί τά αρχαιολογικά, ούδεμίαν τολ
μώ  νά εκφέρω περί όλων τούτων κρίσιν, βέβαιον όμως «ραίνε
τα ι έκ τών άνακαλυφθέντων δύο τοίχων καί τι),, συνεχείας 
αΰ-ιών, οτι ό μέν είναι μέρος τών παναοχαίων τοιχών τής π ό - 
λεως· ό δέ, μέρος έτέρου οικοδομήματος (Μεγαλοπρεπούς.

Δημοσιεύων δέ ταΰτα αναγγέλλω ότι απαν τό κτήμα  μου 
τοΰτο αναγκάζομαι νά εκποιήσω, όπως έχει, ίνα πληρώσω τά  
διά τοΰς γνωστούς λόγους χρέη μου. ΙΙαραχωρώ δέ είς τ/,ν 
Κυβ έρνησιν, η είς τήν αρχαιολογικήν εταιρίαν, ί  καί είς πάν
τα  πολίτ/,ν τήν άδειαν, τής περαιτέρω άνασκαφής, πάντοτε 
όμως με τήν έπιφύλαξιν πάντων τών δικαιωμάτων μου καί 
μετά προηγηθεϊσαν είδοποίησίν μου. Αναγκαίον δέ θεωρώ νά 
προσθέσω ότι κατά τά  μέρη ταΰτα οί αρχαιολόγοι ύποθέτουσιν 
δ τ ι  ϋπήρνε τό ClSzlον τοΰ Πεοικλέου;, καί ό τι έκ τών άνακα*Λ ' J/ X k
λνφθεντων αχρι τοΰδε πεντακοοίων περίπου ογκολίθων όλίγι* 
<<70ΐ έχουσι μήκος μικρό~ερον τοΰ ένός Γαλλικού μέτρου.

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΥΛΑΣ.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

Πλήν τής ευλογίας, καΤαμαστίζουσι δυστυχώς τήν έλληνί» 
κήν κοινωνίαν καί άλλα εξανθήματα, olov ϊλερις καί οστρακιά. 
1·>. 17. Πατρών μας Ιίγραφον πρό ήμερών ότι δέν ήρκει r  ά μ ν  
χανία , εί; ?;ν έτέθ/; ή έκεΐ κοινωνία έκ τής οστρακιάς καί ίλέ- 
ρεω<, άλλ’ένέσκηψεν, ιδίως είς τό Γιον, καί ή Αραβική λεγομέντί 
εύλογία καί ο&τω κατέλαβε πανικός φό?θς τοΰς πολίτας.· Εν δέ 
τώ  Πειραιεΐ άπεβίωσε καί Αγγλος τνς αξιωματικός ΰπό οστρα
κιάς. Λναγκαΐον λοιπόν είναι νά σπεύστι ή Κυβέρν/,<ης είς τόν· 
διορισμόν καταλλήλων ιατρών ή νομοϊατρών. Πιστεύομεν δέ 
ότι έπί τής περιπτώσεως ταύτης τούλάχιστον δέν 6ά ληφθώσιν 
ί>π’ δψιν οΰτε τά  έπαναστατικά δικαιώματα, οΰτε αί συστάσεις 
τών πληρεξουσίων καί τών «λλοιν ισχυρών. Αλλά μόνον ή επ ι
στημονική ίκανότης καί ή δεδοκιμασμένη πείρα καί προθυμία 
πρός βοήθειαν τής πασχούσης άνθρωπότητος' και τοιούτων 
διακεκριμένων μάλιστα ιατρών ευτυχώς δέν στερείται ή πατρ'ς. 
Αλλά θά συγκατατεθώσιν άρά γε τινές ές αύτών, έγγηοάσαν- 
τες είς τάς έπιστήμας, καί δικαίως μεγαλοφρονοΰντες είς τάς 
έιτιστημονικάς γνώσεις των, νά διευθύνωνται ύπό άνεπιστημο· 
νος 5 ό σήμερον διευθύνουν τόν ιατρικόν καί ΰγιονομικόν κλάδον 
ενδέχεται νά vf/at είς τών άριστων πολιτικών άνδρών, ένδέ- 
χετα ι νά ^vat ό χρησιμότερος νομάρχης ΐ  καί όπουργός ή καί 
π:έσβυς τοΰ Κράτους, δέν δύναται όμως νά διευθύνϊί ευσυνεί
δητοι; καί μέ τάς άπαιτουμένας γνώσεις ενα καδ'αρώς έπιστη- 
μονικόν κλάδον, μόνον καί μόνον διότι στερείται επιστημονι
κών γνώσεων, καί ούδείς, οΰτε ίατροσυνέδρ;ον, οΰτε σύμβουλος, 
δύναται νά τώ  έμπνεύση ταύτας, «ν δέν τάς έδιδάχθη.

7-*, Είς τήν Περσίαν λέγετα ι ότι ϊνέσκηψεν ή πανώλης· ή, 
Κυβέρν/,σις έλαβεν όλα τά  άναγκαΐα μέτρα, ίΐνα προφυλά;·/;. 
τό Κράτος, έτέστησε δέ ιδίως τήν προσοχήν τών ΰγιονομικών 
καί λιμενικών άρχών είς τάς έκ τοΰ Περσικού κόλπου- καί τ α  
γειτνιάζοντα είς αύτόν παράλια προελεύσεις.·

—  0  χειλών πανταχοΰ τοΰ Κράτους ίΐ καί ολοκλήρου τής- 
Εύρώ-ιης υπήρξε δριμύτατος. Απειρα ποίμνια προβάτων, και; 
ιδίως αιγών κατίστράρηίαν καθ' ολοκληρίαν έν τή  άνατολικνί 
Ελλάδι λέγεται ότι μόνον τά  ςίκόσιτα πρόβατα διεσώθηααν,.



xai δ η  δύο ποίμνια άπωλέσ5»ισαν κχΟόλοκλτρίαν μαζί μέ τούς 
ποιμένας χχ\ τοΰ; κύνας· έν δ ί  τ?ί έ γ γ ίτ α τα  τής θαλάισης 
κειμέν/ι έλίυσίνι, τλ, ώ; χειααδιό< άλλοτε χρησιμευούσ/ι, Κλευ- 
βίνιός τις μάς ελεγε π « χ 9 ΐς , δ η  έκ Six*οσίων τεσσαράκοντα 
(«γάλων π.οβάτων όιεσώϊηίΓαν μόνον τά εκατόν έ;ήκοντχ· ϊνα 
διασωθώσι δέ καί τα -τχ , ήναγκάσθο ό ιδιόκτητης νά τά μαν- 
δρώστι έν σταύλοις, καί νά τά δ α  τρεφνι έπ ί πολλάς ημέρας μέ 
άχυρον, σιχνόν, /.αί κρι9η»’ έκ δέ τών άρνίων όλίγιστα μόνον 
διεσώθ'σαν.

—  Είναι απερίγραπτος καί λίαν ευχάριστος ή όρθή κρίσις 
τοΰ ελληνικού λαοΰ καί ή μεγάλη έπιθυμίχ αυτοΰ είς τό νά 
διδχσκηται τό καλόν καί τό ώφέλια,ον. Πχνταχόθεν σχεδόν τοΰ 
Κρά τους χαί καθ' έ '.άστην λ*μβχνο,·«.ίν άπαιτήσεις τοΰ περί 
λειβαδιών, δενδροφυτείας καί κτηνοτροφίας φυλλαδίου μα;· 
έςαντληΟείσης δ ’ αμέσως τής πρώτης έκδοσεως καί μή άρκε* 
σάσης τής αναδημοσιεύσει»; καί ί»πό δύο τών μεγαλειτερον κύ
κλον έχουσών έ}<ημερίδων, αναδημοσιεύεται ή πραγματεία 
αυτή καί έντχΰθχ. Πέρυσι μέν κατά τόν Λ’οέμβριον έτωλήθησχν 
ώς γνωστόν έπί δζ-,μοπρασία αί άγϊλάδες τή ; πρώην Βασι- 
λίσσης, καί τότε μέν, καίτοι πολλών ϋπαρ/όντων έτ ι χρημα
τικών κεφαλαίων εν τ -j κοινωνία, ολίγος όμως προσήλ9ον αγο
ρασ τή ' τούτου δέ ένεκα άπαντα τά  τοια^της φύσεως πολύτιιχα 
ζώα έπωληθησαν είς εύτελή τ ιμ ή /  ήμεΐς αύτοί ήγοράσαμεν 
τότε άρίστης ποιότητο; αγελάδες καί ένα έςοχο* ταύρον άνά 
διακοσίας έννενηκοντ* δρχχμάς έκαστον ζ«ο<· αί δ; ένιαύσιχι 
μοσχίδ;ς έπωληθησχν τότε κχί άνά έβδοχηκο τα  καί έςηκοντα ίι 
καί πεντηκοντα δραχμάς· εφέτος δε,καίτοι έτι όλιγωτέρων υπαρ
χόντων χρηματικών κεφαλαίων έν τλ, κοινωνία, δημοπρατηθέν- 
των δμως προχθές αγελαίω ν τινών καί μοσχίδων τοϋ δ,;[/.ο
σίου, έ ;  αύτών έκείνων τή ; πρώην Βασίλισσας, ή τιμή  αύτών 
έδιπλασιάσθη· αγελα ίες όμοιαι τών ήαετέρων, πέρυσιν άγορα- 
οθεΐσαι υπό του δημοσίου άντί διακοσίων έννενήκοντα δ ρ υ 
μών, εφέτος έπωλήθησαν άνά πϊντακοσία;" μοσχίδε; δέ έζάμηναι, 
πέρυσι πωληθεισών τών όμοίων ταύταις άνά πεντήκοντα ^ρ>χ* 
μάς, προχ9ές έπωληθησαν άνά εκατόν καί εκατόν είκοσι πέντε 
δραχμάς. Τί δεν δύναται νά πράξν] τ ις  μέ λαόν τόσον νοηνονα, 
τόσον ορθήν κρίσιν εχοντχ καί τόσον καλώ; εννοούν τα τό συμ
φέρον το·», άν μόνον γινώσκτ) νά πα ιδα γω γέ αυτόν, δ-.ερεθι,ων 
μόνο» τήν φ ιλοημίαν του, καί ούδέποτε μ>ταχειριζόμενο; τή» 
κτ^νώ δϊ βίαν *αί ϊδίω{ τήν απάτην ;. ' V ,

—  ή  βαμδακοβπορά πέρισιν έδιπλασιάσθ*; και έτριπλασιά- 
σθη, έφέ'ος δέ έλπ.ζόμενον είναι ή τριπλάσια νά δεκαπλασια- 
οθί}· τό δε έπιόν έτος είναι σχεδόν βέβαιον, ότι καί αύτό τό 
δεκαπλάσιον τοϋ τριπλασίου δ’ αϋ;ήση π 'ειότεοον, ή ΐσω; καί 
6ά δεκαπλασιαοθή αύθ.ς. Εάν δέ τ Κυβέρνησις δΐν ένοχληθί» υπό 
σπουδαίων τινών έιωτιρι/.ών ή έξωτερ κών περισπασμών καί 
φροντίσει συντόνως περί ττς  εύκολου συγκοινωνίας τού Κρά
τους καί περί τ^ς έλεύσεως yp/.ματικών κεφαλαίων, τοτε εΐυεΟα 
βέβαιοι, οτι, έν ω σηαερον έκπολιορκαται ύπό τών άπαιτούν- 
των ύ^αλληλικάς θέσεις, θά «ΰρ-θρ εις τήν μίγαλειτέραν ϊσως 
αμηχανίαν πρός ευρε ιν υπαλλήλων.

—  0  τής άμερικής πόλεμος κατά δυστυχίαν άκόμη δέν ε- 
παυσεν, ηδη δέ κινδ^νεύίΐ νά έκραγγ), άν μή εζερράγη έτι καί 
έτερος έν Εύ^ώπ^ πόλεμος, ό λεγόμενο; Δανο-γερμανικός. ό ,τ ι  
δέ προζενιί αίσ/ος είς τίΐν ανθρωπότητα καί θά έγκολάψγ] άνε- 
ξαλειπτον ίσως στίγμα είς την Ιστορίαν ού μόνον τοΰ δ ;κ ’τον> 
έννάτου αίώνος, άλλά καί μέχρι συντέλειας τοΰ κόσ^ο·, είναι 
δτι έν μέν ’ ώ νέφ κότμω έξερρχγη ό καταστρεπτικώτερος τών 
πολέμων καί χύνεται ποταμηδόν ιό  αίμα διά την διατνίρησιν 
τής δουλείας τών μα ιρων έν δέ τ^  Εύρωπη κινδυνεύει νά εκρ»- 
γνί, η ίσως καί έξερράγη ηδη γενικός καί καταστρεπτικός πό
λεμος. δ,ότι ή Δα-ία παρέζασα, κ α τ’ όμόφωνον καί πάμψηφον 
'αϊτητιν τοΰ αύτο-όμου έλληνικοΰ έθνους, καί συγκα:άθεσιν τώ ν 
τριών προστατριών τή; ΙίΑλάδο; μεγάλων Δυνάμεων, Βασιλέα 
είς τ»ν Ελλάδα, προέλαβε μέν καί κατέσβ/σεν έν τή Ανατολή 
τήν δάδα τής έπαναστάσεως, ητις ένδεχόμενον ητο, έάν έβρά· 

δενε μάλιστα ή κατάσβεσίς της, νά προκαλέστι άνυπολόγιστα 
δυστυ/ηαατα  εις πάσαν τήν άνθρωπότχτα, ένδεχόμενον η τ·  
μάλιστα νά κατακρ μνήστ; καί πολλούς άλλους θρόνους, ιδίως 

τινά; τώνείς τό αέ.ίιω θ εό ν»  στηριζομένων, άλλά κατά δυστυ
χ ία ν  δυσηρέστησε καί την Γερμανίαν, ν, ίιω ς  καί αϋτην  τήν 

φιλάνθρωπον Προπαγάνταν, α ίτ ι ες έθεώρουν φαίνεται την Ανα

τολήν ώς Γερμανικόν τιμάριον, καί ώς στάδιον εΰρύτατον, ένθα 

έδύνατο ή Προπαγάντα ιδίως νά σαγινεύση πολλούς καί νά γέ
μ ισ η  δ ι’ αύτών τόν Παράδεισβν. Η Δανί* λοιπόν έπέσυρε τό 

μίσος τής Γερμανίας καί τής Προπαγάντας, διότι συγκατίτέθ^ 

νά τρολάβ» καταστροφήν της *νθ:ωπότητος.



Π ερί τί/ς Μ εγά.Ιψ · ι’Μας.

Αγαθός τις, άλλα λίαν εύπιστο; πατριώτες μάς ήοώτησϊ 
Ττρό τινων εβδομάδων σπουδαίω;, τ ί  ®ρονο5μεν περί τής Μεγά
λης ιδέας α ή Μεγάλη ιδέα, φίλε μου, τώ  άπηντη σαμϊν ήτο καί 
»θά ·?,ναι τό αιώνιον δνειρόν μας, έπιθυμοΰμεν έ 'β έρ α ω ς'τή ν  
«χραγματοποίησίν της, φλεγόμεθα υπό τής επιθυμίας τοΰ νά 
»κατακτήσωμεν κχΐ τήν Πόλιν, καί τότε {χόνον θά λογισθ5[ζεν 
»εΰτυχεϊς, δταν άΐιωθώμΐν ν’ άκούσωμε* μίαν λειτουργία/ είς 
»τήν άγίαν Σοφίαν· άλλά διά ν άχολαΰσωμεν δλα ταϋτα τα - 
»χύτερο/, φρονοΰμεν, οτι άντί νά μετσχειρισθώμεν τό καουοφίλι, 
ι τ δ  όποιον ή ίη  μό/ον οί opsivol καί άπολίτευτοι μεταχειρίζον. 
» τα ι, η καί αύτά τά τοϋ τακτικοϋ στρατοΰ δ.τλ*, τά  όποια 
»σνίμερον δυΤυχώ; δεν δυνάμεθα νά μετα^ειρισθώμεν, δ ιότι δέν 
»τά έχομεν, καί διότι πεινώμεν, καί δέν έμποροΰμεν νά τά  κι- 
«,ήσωμεν, φρονοΰμεν δτι θά φθάσωμεν έκεΐ άσφαλέιτερον, 
»αν μεταχειρισθώμεν άροτρα, τέχνας, έπιστημας καί πο λ ιτ ι-  
»σμόν.» αΤά μέσα σου είναι τώ  δντι άσφαλή, άπηντησεν ό 
»άγαθός φίλος, άλλά λίαν βραδύπορα καί θά μας προλάβουν 
»οι Σέροοι καί οί Μαυροβούνιοι'» « τόσω καλλίτερον τώ  άπνιν- 
»τήσαμεν, διότι δέν θά κοπιάσωμεν πολΰ, είς τήν έκχέρσωσιν 
ϊτ ή ς  Ανατολής, θά μας τήν εκχερσώσουν άλλοι, κ«ί θα τήν κα· 
ιιτακτήσωμεν ήμεΐς μέ τά  συγγρά /ματα  τοΰ Ξενοφώντος, τού 
ϊΠλουτάρχου, τοΰ Πλάτωνος, τοΰ Αριστοτέλους, τοϋ ίπποκρά- 
®τους, καί τοΰ Δη.«σθένους, τά όποια δέν απαιτοΰν, νομιζο- 
μεν, πρός άνατύπωσιν % παράφρασιν τόσον κόπον, δσον ά π α ιτε ϊ 
ή έκχέρσωσις τής Ανατολής·» «αυτά είναι κουρουφέξαλα, προ- 
3>σέθηκεν, ό ιππότης Βασιλεύς ήΟίλε μας οδηγήσει είς τήν Ιΐό- 
»λιν, αν τον άφιναν ί,συχον οί διαβολοεπαναστάται’» «τό νά 
κόδ/γήσφ τ:ς άλλου; είς τήν Πόλιν είναι εΰκολώτατον, προσε- 
»θέσαμεν, άρκεΐ μό·ον νά i/r i  νά πλϊΐρώσ·/) τόν ναΰλόν τω ν »  
?Τ ά  Αυστριακά ατμόπλοια, μας άπηντησεν, ήθελον χαρίσει καί 
τόν ναΰλον, καθώς καί εις τά  1854’ ό δέ ιππότης Βασιλεύς δέν 
>ΐτο διίικολον νά διώ^Υ) τοΰς Τούρκους, αν ή μέν Αγγλία μας 
έδάνειζε τά πλοΐά τ*;; πρό; μεταφοράν αύτών, ή οέ Γαλλία 
καί Ρωσσία μας έϊάνειζε τοΰς στρατούς της προσωρινώ; τοϋ- 
λαχιΤον μέχρις δτου έζεκούμπιζεν ό Γαριβάλδη; άπό τής Ρώμχς 
εις την Κ,ωνσταντινοΰχίλιν τόν Πάπα, ινα χειροτονήσ/ι τόν ΐπ · 
ττοτην Βασιλέα Αύτοκράτορα της Ανατολή;· ■ · ·ήθελε δέ π*- 
ραταθή πλειότερον ό διάλογός μας, άν ή σύζυγός μας, έννοή- 
σασα τήν άμηχανίαν μας, δέν μας ελεγεν «ποτό^ως αΣά<; Γ,η- 
t o i r  ε ι \  άρρωστον. »


