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Περι συνεταιρισμού.

Συνετα ιρ ισμ ός ιώ ν  π ρ ώ τω ν Ιν  τ φ  κόσμω  α νθρώ πω ν'— τών Α ρ γ ο 

ναυτώ ν-— τώ ν κ α τά  τή ς  Τ ρ ω ά δ ο ς '— τώ ν  Ά μ φ ικ τυ ό νω ν-— τώ ν σταυ

ροφόρων'— τώ ν Ά γ γ λ ω ν  πρός κατά κτη σ ιν τώ ν  ’Ινδιών"— τών Α υ

στριακών τοϋ Λ όυδ '— τών Ε λ λ ή ν ω ν  πρός άνάκτησιν τή ς  ανεξαρτη

σίας"— τή ς φ ιλεκπα ιδευτικής Ιτα ΐρ ία ς '— πρός άνέγερσιν γυμνασίου έν 

Κ αλά μ α '.ς '— προς άνέγερσιν τή ς  Χ ρυσοσπηλαιοτίσσης'— Κ ατεπείγουσα 

ανάγκη τοΰ συνεταιρισμού πρός αύξησιν τώ ν  προϊόντων τή ς  ’Α νατο

λής*—  δ ια τί δέν προώδευσε τό ίπποφορβεΐον, δ ια τ ί δέν άκμάζει ή  γ ε 

ω ργική  σχολή , καί δ ια τί κατεστράφη τό  ζα χα ροπο ιε ΐον-— σχέδιον συ- 
στάσεω ς ετα ιρ ία ς πρός βελτίω σ ιν τή ς  ηθικής, κα ί ένίσχυσ ιν τή ς  γ ε 

ω ργίας, τή ς  κτηνοτροφ ίας καί τή ς  δενδροφυτείας.

Εν τών μεγαλειτέρων ελατηρίων, δ ι’ ών προάγεται η ένίοτε 
καί β λ α π τε ια ι ή άν9ρωπότγ;ς είναι άναντιρρήτως και ό συνε
ταιρισμός, τουτέστιν ή σύμπραξις πολλών ατόμων πρός έκτέ- 
λεσιν έπιχειρήσεώς τίνος, τήν δποίαν δέν δύναται νά έκτελέση 
έν μόνον άτομον. Καί άν μέν ό συνεταιρισμός γείντι πρός τό 
καλόν τής άνβρωπότητος, τότε ούδεμία ϊσως έν τώ  κόσμω μ ε 
μονωμένη έπιχείρησις δύναται νά προζενϊίση είς αύτήν τοσαϋτα 
εύεργετήματα, οσα ό συνεταιρισμός' δ ιότι ή σύμπραξις τών 
πολλών είναι άναντιρρήτως πολΰ ισχυρότερα τής προσπαθείας
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τοϋ ένός, δσον δή ποτε μεγάλη^και αν ή ναι αΰτη· αν δέ ό συν
εταιρισμός γείνϊ) πρός βλάβην τής άνθρωπότητος, τότε ή έκ 
τοΰ συνεταιρισμού τούτου βλάβη έξαρταται πρώτον μέν έκ τοϋ 
άριθμοϋ τών ατόμων τής πρός το  κακόν συμπράςεως· όευτερον 
δέ έκ τοϋ αριθμού τών άτόμων, καθ' ών γίνετα ι ό συνεταιρι
σμός, καί τρίτον έκ τής ποιότητος τών συνεταιρι^θέντων πρός 
τε  τ-ίιν βλάβην καί πρός την άπόκρουσιν ταύτης ?| πρός τήν 
άμυναν" κατ’ ευτυχίαν δμως τής άνθρωπότητος ό πρός βλάβην 
αύτής συ\έταΐ[ίισμός ουδέποτε εύσσκιμεΐ* οί δέ συνεταιριζόμενοι 
πρός τό  κακόν κακήν κακώς άπώλυνται, έκπλύνοντες πάντοτε 
τ ’ άνομνίματά τω ν δι' έπονειδίστου θανάτου έπί τής λαιμητό
μου, η τής αγχόνης.

0  δέ πρός τό καλόν συνεταιρισμός, καίτοι τεραστίαν λαβών 
άνάπτυξιν κατά τοί)ς δύο τελευταίους αιώνας, φρονοΰμεν δμως 
οτι δέν ητο άγνωστος καί παρά τοΐς άρχαίοις. Καί πρώτον πα- 
ρατηροΰμεν, οτι φυσικώτατον ητον άμέσως άπό της εποχής τών 
υιών τοΰ Αδάμ καί τής Εύας, δπου ε?ς έξ αύτών άπηντησε 
π . χ .  λίθον ογκώδη, φράσοντα την πορείαν αύτοΰ, ν’ απαίτησή 
τήν βοήθειαν τοΰ άδελφοΰ του η τού όμοιου του, ίνα άρωσιν 
άπό κοινοΰ τό πρόσκομμα" καί ιδοΰ ή πρώτη ιδέα τοϋ συνε
ταιρισμού. Φυσικώτατον ητο έπίσης, δπου δέν έδύνατο είς μόνος 
νά καταβάλλν) θηρίον vi νά έκριζώσνι δένδρον, ν άπαιτήση τήν 
άπό κοινοΰ συνδρομήν $ βοήθειαν καί άλλων, ΐνα έκτελέσωσιν 
δμοΰ τό ποθούμενον έπ ί άναλόγω ώφελεία έκ τής έπ ιτυχίας. 0  
πρός τό καλόν λοιπόν συνεταιρισμός χρονολογείται ίσως άμέ
σως άπό τής πρώτης πολυπλασιάσεως τοΰ άνθρωπίνου γένους· 
βραδύτερον δέ άπαντώμεν τόν συνεταιρισμόν καί είς μεγάλας 
καί γιγαντιαίας τώ  δντι επιχειρήσεις.

Κ ατά τά πρώτα ετη τής συστάσεως τοϋ έλληνικοϋ έθνους 
έρημίσθη, δτι εις τήν Κολχίδα υπήρχε χρυσόμαλλόν τ ι  δέρας (το- 
μάριον), υπό τεραστίου τινός δράκοντος φυλασσόμενον- τό νά 
ταξειδεύσνι δέ τις τότε μόνος του ί, μόνον διά τών ιδίων του 
έξόδων καί δυνάμεων είς την Κολχίδα ήτο ίσως θαϋμα μεγα- 
λείτερον τοϋ νά ταξειδεύση τις σήμ,ερον είς την Σελήνην η εις 
τόν Ηλιον. Ο ,τι λοιπόν δέν ητο δυνατόν νά πράςν) είς, έπραξαν 
οί συνεταιρισθέντες μέ τόν ίάσωνα Λργοναϋται- κατεσκεύασαν 
άπό κοινοΰ πλοΐον κατάλληλον, διήλθον δ ι’ αύτοΰ τάς άείποτε 
κατά τήν μυθολογίαν συγκρουομένας, καί τούτου ένεκα συμ- 
κλ^γάδας όνομασθείσας πέτρας, εφθασαν είς ττ,ν Κολχίδα, άπε-

χβ»μ»βαν διά φαρμάκων ή ίσως καί έφόνευσαν κατά συμβουλήν 
τής Μήδειας τόν φυλάσσοντα τό χρυσόμαλλον δέρας δράκοντα, 
*αι έπανήλθον εις τήν Ελλαδα νικηταί καί τροπαιοΰχοι> φέρον- 
τες μεθ έαυτών ού μόνον τά μυθολογούμενον χρυσόμαλλον 
δέρας, άλλά καί αύτήν τήν προδότριαν Μηδείαν.

τοΰτο μ.έν είναι το μυθολογούμενον πεοί τοΰ Συνεταιρι
σμού τοΰ ϊασωνος καί τών Αργοναυτών’ τό πιθανώτερον δίΛως 
είναι, δτι έν Κολχίδι ή έγίνωσκον τέχνην τινά πολύτιμον, τήν 
όποιαν έφυλαττον μυστικήν, ί  ϋπήρχεν έκεΐ έπικερδέστατόν τ ι  
έμ.πόριον, τό όποιον είς ούδένα ξένον έπετρέπετο νά μετέλθη. 
Ο- δε Ελληνες, θελοντες νά ώφεληθώσιν εκ τούτων, συνεταιρί- 
σθησαν υπό τόν ϊασωνα, διέβησαν διά τοΰ καταστένου τής Κων
σταντινουπόλεως, διήλθον τό πρός την Μαύρην θάλασσαν ετι 
στενότερον άκρον αύτοϋ, είς 8 έναυάγουν ώς έπί τό πλεΐστον τά  
πλοία, ένεκα τής περί τά  ναυτικά τότε άπεφίας ούχ ήττον 
η ενεκα τ?,ς στενότητος τοϋ μέρους καί τοΰ αποτόμου τών πε
τρών, τας όποιας δι αύτό τοΰτο έθεώρουν ώς άείποτε συγκρουο· 
μεν ας, άπήλθον εις την Κολχίδα, καί, μή δυνηθέντες νά μάθωσιν 
έκεΐ την πολύτιμον τέχνην ή νά λάβωσι τήν άδειαν νά μετέλ- 
θωσιν έκεΐ το επικερδεστατον έμπόριον, κατώρθωσαν νά φέρωσιν 
είς τα  νερα των την γινώσκουσαν αύτά Μήδειαν, θυγατέρα τοϋ 
Βασιλέως τής Κολχίδος Αίήτου, καί μ ε τ ’ αύτής, έρασθείσης τοΰ 
άρχηγοϋ των, έπανήλθον είς τήν Ελλάδα, συνεπιφέροντες τήν 
τε λείαν (τέχνην ή κέρδη έκ τού έμπορίου) καί τήν έρωμένην 
τοϋ Ιάσώνος' τοΰτο δε είναι κατά τοσοΰτον πιθανώτερον, καθ* 
δσον ή Μήδεια εμυθολογεΐτο ώς γυνή πολύπειρος, εύφυής καί 
τολμηρωτατη* έίεωρεΐτο μαλιστα καί ώς μάγισσα.

ί)ς είδός τ ι συνεταιρισμοΰ ήθελε θεωρήσει τις ΐ'σως καί. τήν 
είς την Τρωαδα τών Ελλήνων εκστρατείαν, ητις έγένετο ούχί 
βεβαίως πρός έκμαθησιν τέχνης τινός καί ωφέλειαν τής άνθρω- 
πότητος, άλλα πρός ίκανοποίησιν τής προσβληθίίσης τιμής τοϋ 
έλληνος Βασιλέως Μενελάου, ουτινος τήν έπίζηλον σύζυγον Ελέ
νην, τήν διά κλήρου παραχωρηθεΐσαν αύτώ ΰφ’ όλων τών λοι
πών αντιζήλων αύτής εραστών, Βασιλέων τής Ελλάδος, έπί 
έγγυησει μάλιστα τοΰ νά προστατεύσωσιν άπαντες άπό κοινοΰ * 
τόν δια κλήρου λαχοντα ώς σύζυγον, έκλεψεν, ώς γνωστόν, ό 
Τρωαδίτης Αλέξανδρος Πάρης, υιός τοϋ Βασιλέως τής Τρωάδος 
Πριάμου.

Ως είδός τ ι  συνεταιρισμού ήθελε θεωρήσει τις ομοίως καί τδ



Αμφικτυονικόν συνέδριον, είς 8 συνεδέθησαν πρός κοινήν άμυναν 
ούχί μόνον άπαντα τά  τότε έν έλλάδι Κράτη καί άπασαι αι 
πολιτεϊα ι, άλλά, τρόπον τινά, καί άπαντες οί Ελληνες.

Είδος συνεταιρισμού ητο βραδύτερον καί άπασαι αί εις τούς 
αγίους τόπους έκστρατεΐαι τών σταυροφόρων, καθ’ άς άπαντες 
ούτοι συνεδέθησαν πρός άλλήλους, ύπεσχέθησαν άμοιβαίαν συν
δρομήν καί σύμπραζιν πρός άπελευθέρωσιν τών άγίων τόπων 
άπό τών Τούρκων, καί άποχατάστασιν αύτών είς χριστιανικόν 
Κράτος, ανεξάρτητον.

Διά τοΰ συνεταιρισμού τής εταιρίας τών Ινδιών, κατέκτησε 
καί ό Α γγλία τ ά  άπειρα έκατομμύρια τών ϊνδών, καί ούκ ο
λίγους βασιλικούς καί αύτοκρατορικούς θρόνους αύτών, τούς 
όποιους η έκρήμνισαν έπειτα καθ’ ολοκληρίαν οί συνεταιρισθέντες 
έμποροι Αγγλοι, ή, κατά τά  συμφέροντά των, κατέστησαν υπο
τελείς φόρου. Είς τόν συνεταιρισμόν οφείλει έπίσης τό Αγγλικόν 
έθνος ούχί μόνον τό μέγεθος τής πολιτικής του βαρύτητος, άλλα 
πρός τούτοις καί τά τεράςιά πλούτη, άτιν* σήμερον είναι συσω- 
ρευμένα έν Αγγλία, ή καί αύτήν πρός τούτοις τήν θαλασσο- 
κρατορίαν.

Είς τόν συνεταιρισμόν τής έταιρίας τοϋ Λόύδ οφείλει ομοίως 
καί ή Αύστρία τήν άνάκτησιν τής ισχύος της άπό τής έκπτώ- 
σεως, ην είχον πάθει τά  τε οικονομικά της, καί τό ναυτικόν 
της κατά τά  τέλη τοΰ παρελθόντος καί κατά τά ς  άρχάς τοΰ 
ένεστώτος αίώνος.

Είς τόν συνεταιρισμόν τέλος τής φιλικής έταιρίας οφείλει 
καί ή όλλάς τήν πρωτοβουλίαν τούλάχιστον τής ανεξαρτη
σίας της.

Ηθέλαμεν δέ πληρώσει τόμους ολοκλήρους, έάν ήθέλαμεν 
έπιχειρ/,σγ) νά περιγράψωμεν ένταΰθα τά  άπειρα εύεργετή- 
ματα , όσα παρέσχεν είς τήν ανθρωπότητα ό συνεταιρισμός 
πολλών ανθρώπων, κύριον σκοπόν έχόντων τό  πράττειν τό κα* 
λόν είς άλλους ή καί αύτό τό κέρδιζαν άνευ παρανόμου r  άνη- 
θίκου βλάβης τρίτων. Αλλά περί τούτου δέν πρόκειται ένταΰθα, 
διότι ήθελεν είσθαι τό αύτό ώς νά ήθέλαμεν άποδΐίξει ότι τό 
φώς π . χ . είναι καλλίτερον τοΰ σκότους, ή ότι τό ζ·?,ν έντίμως 
είναι καλλίτερον τοΰ άποθνήσκειν αίσγρώς καί άτίμως.

Ojw  δέ εύάριθμα καί άν ήναι κ α τ’άρχάς τά  συνεταιριζόμενα 
άτομα, όσω μικρά καί άν ήναι τά  μέσα, τά  όποια θά δύναν-

τα ι νά διαθέτωσι, συνεταιριζόμενα, οίίτε ν’ ώποθα|3ρύ\ωνται πρέ
πει, οίίτε νά όπισθοδρομώσιν άρκεϊ μόνον ό σκοπός των νά ήναι 
τίμιος καί ιερός, άρκεΐ μόνον νά έργβσθώσι μέ ειλικρίνειαν, καί 
πάντοτε σχεδόν εύδοκιμοΰσιν, ένίοτε μάλιστα, καί οί άπό σμι· 
κοών όρμώμενοι καί οί λίαν ευάριθμοι όντες, δΰνανται νά δια- 
πράξωσι τεράστια.

Τίς ποτε ήθελε πιστεύσει κατά  τό 1 8 1 4  ότι τέσσαρες νέοι 
ό Σκουφάς, ό Τσιακάλωφ, ό Αναγνωστόπουλος καί ό Ξάνθης, 
άποροι καί άποτυχόντες μάλιστα είς τάς πρώτας έμπορικάς 
έπιχειρήσεις των, ήθελον πραγματοποιήσει έν τώ  διαστήματι 
έπτά μόνον έτών τήν γιγαντια ίαν τφ  όντι έπιχείρησίν των ; 
άλλ’ όμως ή σύγχρονος Ελληνική έπανάστασις είναι ή τρανω· 
τέρα άπόδειξις τοΰ ισχυρισμού μας. Τίς ποτε ήθελε πιστεύσει 
ότι ένας Κοκώνης, συνεταιριζόμενος τό πρώτον μετά τών μακα
ριτών Ιακώβου Ρίζου, Γ. Αίνιάνου, Γενναδίου καί τινων άλλων έκ 
τών ζώντων ήθελε δώσει έν Αθήναις τοσαύτην ώθησιν είς τήν 
έκπαίδευσιν τοΰ γυναικείου φύλου, ώστε σήμερον αί έν Αθήναις 
έκπαιδευθεΐσαι διδασκάλισσαι νά διδάσκωσι τό θήλυ φύλον καθ’ 
άπασαν τήν Ανατολήν, ν’ άπέρχωνται μάλιστα καί είς τήν 
Δύσιν ; ά λ λ ’ όμως τό Αρσάκειον Παρθεναγωγεΐον καί τά κατά 
πάσαν σχεδόν  τήν Ανατολήν εκπαιδευτήρια τοΰ γυναικείου φύ
λου, τά  διευθυνόμενα ύπό διδασκαλισσών, έκπαιδευθεισών τή 
επιμέλεια καί ένεκα τής συστάσεως τής Φιλεκπαιδευτικής έ
ταιρίας, είναι ή διασαλπιστικωτάτη ά-όδειξις τοϋ ότι όσον 
ευάριθμα xa i α ν  ηναι τά  κατά  πρώτον συνετα ιριζόμενα  μ έ ·  
1 η, όσον ολίγα  xal a r  δύνανται >ά διαθέτωσι κατ' άρχάς  
μέσα , όταν ό σκοπός τω ν rjrai ιερός·, δεν πρέπει οΰτε ν ' 
άποθαρρύνω νται οΰτε νά  όπιοθοδρομώσι.

Τρανωτάτην άπόδειξιν τοϋ ισχυρισμού μας τούτου παρέχει 
πρό τών οφθαλμών μας καί ή δημαρχία Σύρου, ?)τις σήμερον 
έχει τά  λαμπρότερα καί έπικερδέστατα δημοτικά καταστήμα
τα  μόνον καί μόνον, διότι συνεταιρίσθησαν πρός τόν σκοπόν τού
τον είλικρινώς καί άφιλοκερδώς οί έκεΐ δημόται, καί ουτω έκ 
τοΰ μή οντος σχεδόν έπλασαν τεραστίους πόρους τοϋ έπί τής 
ξηράς πέτρας καί έπί τοϋ άγονου βράχου έγκατασταθέντος 
δήμου των.

Τρανήν άπόδειξιν τοΰ ισχυρισμού μας τούτου μάς παρέχουσι 
κα ί αί Κ αλάμαι, αίτινες σήμερον έχουσι τό καλλίτερον ϊσως έν 
τώ  Κράτει γυμνάσιον μόνον καί μόνον, διότι τρείς έμποροι οί



Κύριοι Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Σπυρίδων Αλεξανδράκης καί Π. 
Σκλαβέας, έντρεπόμενοι νά βλέπωσι τό γυμ,νάσιον τή ; πόλεώς 
των συνεχώς μετατοπιζόμενον κατά τάς ορέξεις τών Νομαρχών 
και τών Δημάρχων, κατά την ΐσχύν τών Βουλευτών καί κατά 
τά  συμφέροντα τών προστατευομένων ΰχό τούτων πολιτών, 
έντρεπόμενοι, λέγομεν, νά βλέχωσι μαθν;τάς καί διδασκάλους, 
μετατοπιζομένους ώς σκηνίτα; οί τρεις ούτοι έντιμοι έμποροι, 
συνεταιρίσθησαν χρός άλλήλους, καί άνευ ίσως της ελάχιστης 
ζημίας των έπροίκισαν τήν πατρίδα των μέ Εν ώραΐον γυμνά- 
σιον.

Τρανήν άχόδειξιν τοϋ ισχυρισμού μας έλπίζομεν νά φέρωσιν 
δσον οΰπω καί οί έχίτροποι τής έν τή  πρωτευούσ·/ί εκκλησίας 
της Χρυσοσπηλαιοτίσης, οΐτινες, καίτοι μικρότατους πόρους έ- 
χοντες, συνεταιρισθέντες ό'μως είλικρινώς, είμεθα πεπεισμένοι, 
δτι τή βοήθεια τών χριστιανών, θά μάς προικίσωσ^ν δσον οΰπω 
μέ ένα λαμπρότατον καί περικαλέστατον ναόν.

Α χ ! τ ί  ίέν  έδύνατο καί τ ί  δέν δύναταί τ ις  νά πράξν) έν έ λ -  
λάδι ή κ*ι καθ άπασαν τήν Ανατολήν διά τοϋ συνεταιρισμού ; 
Καί υπάρχει πλούτος μεγαλείτερος ή κέρδη άφθονώτερα της διά 
συνεταιρισμού έκμεταλλεύσεώς τών παντοίων ιαματικών ύδά
των της Ελλάδος; Καί δύνανται ποτε νά συγκριθώσι τά  τών 
πλουσίων ήμών ομογενών έν τί) αλλοδαπή κέρδη, μέ τά  κέρδη 
έκεΐνα, τά όποια ήθελον άπολαύσει είς τήν Ανατολήν, είς τόν 
τόπον της γεννήσεώς των, πλησίον τών γονέων, πλησίον τών 
συγγενών, καί πλησίον τών φίλων των, έάν συνεταιρίζοντο καί 
έπεχείριζον π . χ .  οί μέν την συστηματικήν βαμβακοφυτείαν 
κατά τάς εύ^ορωτάτας πεδιάδας τής Ηλιδος, Φθιώτιδος καί 
Αεβαδίας- οί δέ, τήν οινοποιίαν πανταχοϋ σχεδόν τής Ανατο
λής· άλλοι, τήν έξόρυξιν γαιανθράκων έκ τών πλοιισιωτάτων 
άνΑρακωρυχείων της Ελλάδος- άλλοι, τήν αποξήρανσή της Κω- 
παίδος καί ιήν χρησιμοποίησιν τών ύδάτων αυτής είς τάς π ε 
διάδας τής Α ττικής- άλλοι, τήν κτηνοτροφίαν χατά  τόν ευρω
παϊκόν τρόπον* άλλοι, τήν δενδροφυτείαν καί μεταξοποιίαν είς 
τό έπιδεκτικώτατον πρός τούτο κλίμα τής Ελλάδος· άλλο’·, τήν 
έ*μετάλλευσιν διαφόρων πολυτίμων ορυκτών άλλοι, τήν τελειο- 
ποίησιν διαφόρων έκ φύσεως καλών δντων προϊόντων τής Ανα
τολής, καί δύνανται, λέγομεν, νά συγκριθώσι τά  έκ τοιούτων 
επιχειρήσεων κέρίνι μέ τά κέρδη έκεΐνα, τά  όποια σήμερον έ- 
χουσιν ούτοι, εμπορευόμενοι είς τήν Ευρώπην μόνον τά  ύπάρ-

-χοντα προϊόντα τής Ανατολής; άλλά τά κέρδη ταϋτα είναι 
έτοιμα, έν ώ τά  προτεινόμενα πρέπει νά δημιουργηθώσι- μ άλι
στα άποκρινόμέθα, πλήν τά ηδη υπάρχοντα έτοιμα κέρδη σμι- 
κρόν κατά «μικρόν έλαττοϋνται, καί πιθανόν βραδύτερον νά  
έκλείψωσι* πρώτον μέν διότι όσημέραι αύξάνει ό άριθμός τών 
συναγωνιστών, δεύτερον δέ διότι μέ τό επικρατούν ηδη σύστη
μα έν τή Ανατολή δσω αύξάνει ό άριθμός τών κερδοσκόπων, 
τόσω έλαττοϋται ή χοσότης τών έμπορευσίμων ειδών. Εν ώ, 
έάν συνεταιρίζοντο τινές τών πλουσίων ομογενών, καί έπ εχε ί
ριζον έμχορείαν κυρίως πρός άνάχτυξιν τών προϊόντων τή ; Ανα
τολής, τότε καί ουτοι ή'θελον κερδίσει μυθώδη ϊσως καί άνυ- 
πολόγιστα κέρδη, καί τό διά τών Ανατολικών προϊόντων έν τή 
Λύσει έμπόριον, γ!9ελε διατνρεΐσθαι πάντοτε άκμαϊον.

Αλλως τε οΰτε εύσυνείδητον είναι οΰτε ηβικόν νά χροσπαθή 
τις νά ώφιλήται καί νά συσσωρεύει χλούτον, κεοδίζων αιωνίως 
μόνον έκ τών ύχαρχόντων προϊόντων τοϋ δυστυχούς Ανατολί- 
του, καί έν ώ δύναται διά τού έκ τούτων κερδηθεντος πλούτου 
του καί νά συντελέσϊ] τεραστίως εις τήν αΰξησιν τών προϊόν
των τούτων καί πλειότερα πάντοτε νά κερδίζνι, νά μή θέλϊΐ νά 
πράττη τούτο, άλλά νά έπασχολή τόν περισσεύοντα πλοϋτόν 
του πάντοτε πρός βελτίωσιν τής Λύσεως καί είς έπιχειρησει;, 
σμικρά ώς έπί τό πλεΐστον κέρδη άποφεοούσα;. ΓΙοία τών έν 
τη Δυιει συνεταιρικών επιχειρήσεων παρέσχεν είς τά  χρηματικά  
κεφάλαια τών συνεταίρων τοσαϋτα κερ^η, δσα παρεσχε καί χάν-  
τοτε θά παρέχτ] ή εθνική Τράχεζα τής έλλάδος ·, Κ ατεξανί- 
στανται, καί δικαίως τινες τών έν τή Αυσει αχοκατεστημενων 
ομογενών, κατά τών έν τή Ανατολή διαμ,ενόντων άδελφών αύ
τών, λέγοντες, δτι είναι άνάγωγοι, δτι είναι ταραχοποιοί, οτι 
άπαντες ζητοϋσιν ύπαλληλικάς υπηρεσίας, καί ότι οί μή εχον- 
τες τοιαύτας αιωνίως άντιπολιτεύονται τας Κυβερνήσεις. Δεν 
άρνούμεθα δτι τά πλεΐστα τούτων είναι κατά δυστυχίαν άλ·/)- 
θή, καί πρώτοι ήμεΐς βάλομεν τόν λίθον κατ έκεινων εκ τών 
έν τή Ανατολή διαμενόντων, οΐτινες άμελοϋσι τά  ιδια αυτών 
έργα, καί άντιπολιτεύονται χάριν ΰχαλληλικών υπηρεσιών. 
Αλλά μόνον ούτοι άρά γε είναι ένοχοι τής τοιαύτης καταστα- 
σεως τών χρ α γμ ά τω ν έν τή Ανατολή καί ιδίως έν Ελ^αδι ; ώ 
δώσατε δ ι’ έπιχειρήσεων έντιμο* πόρον ζωής είς τους έν τή 
Ανατολή διαμένοντας σείς οί έν τή  Δύσει πλουτοϋντες εκ τού
των Ανατολΐται, καί τότε σάς ΰποσχόμεθα, δτι αί έν τή Ανα
τολή Κυβερνήσεις θά εύρεθώσιν είς τήν μεγαλειτέραν άμ ηχα-



νιαν πρός ευρεσιν υπάλληλων έφ’όσον δμως βεις έπασχολεΐτε τα 
κεφχλαιά σας έν τ·?, Δύσει, δέν έχετε πολύ δίκαιον νά έλέγχη- 
τα ι τους έν τή Ανατολή διαμένοντας αδελφούς σας διά τάς 
ελλείψεις των, διότι έχουσι καί ουτοι τό άναμφισβήτητον δι- 
καίωμα νά φροντίσω-si περί τής διατηρη'σεώς των δ ι’ υπαλλη
λικών θέσεων ούχ ήττον 3 διά πάσης άλλης έπασχολήσιως.

Ας μή λησμονήσωσι δέ οί έν τή Δύσει ομογενείς, ό τι δσον δή 
ποτε πλούτον καί άν κερδίσωσιν έκεΐ, ό'σα δη ποτε ευεργετή
ματα καί αν κάμω ιι, ό'σην δή ποτε διά τοΰ πλούτου των πο
λιτικήν σημασίαν καί άν άποκτήσωσιν, ουδέποτε θά έξισωθώσι 
πρό; τους μυρίους καλλίτερους η καί όμοιους τούτων υπάρχον
τας έκεϊ ιθαγενείς, άλλά πάντοτε θά θεωρώνται ξένοι, καί αεί
ποτε θά εχωσι τά  δευτερεϊα καί τριτ£ϊα· ούτε τά  τέκνα τοΰ 
Ράλλη, τοΰ Ροδοκανάιιη, ή τοΰ Σπάρταλη, θά έξισωθώσι ποτέ 
μέ τά τέκνα τοΰ Πήλ, τοΰ Ρώσελ η τοϋ Παλμερστώνος· οΰτε 
τά  τέκνα τοΰ Σίνα, μέ τά τέκνα τοΰ Ε σ τιρχά ζν  οΰτε τά  τέκνα 
τοΰ Βερναρδάκη μέ τά  τέκνα του Γκορτσακώφ ή τοΰ Νεσελρώδ, 
ocx 6 η ποτε πλούτη καί άν ήθελον κληρονομήσει τά  έξ Ανατο
λικής καταγωγής τέκνα, όσην δη ποτε παιδείαν καί άν μάθω- 
σι καί δσην δη ποτε Ικανότητα καί άν άναπτύξωσι· έν ώ έν τή 
Ανατολή τά  τέκνα ταΰτα θά δύνανται ευκόλως ν’ αντίμετρών! 
τα ι πρός τά  τέκνα τών μεγάλων άνδρών τής λοιπής Ευρώπης. 
Τοΰ γενικού τούτοj κανόνος μιαν μόνον ήμεϊς τουλάχιστον 
εςαίρεσιν γινώσκομεν τήν τοϋ μακαρίτου Κυβερνήτου, τόν όποιον 
υίοθετ/σεν, οδτως εί-εΐν, ή ομόθρησκος Ρωσσί*. Α λλ’ ή έξαί- 
ρεσις αυτή είναι μοναδική καί έγένετο μόνον ΰπέρ τοϋ Κυβερ
νήτου καί μόνον έν Ρωσσία, όπου καί άλλων πατρίδων τέκνα 
υίοθετηθ/ισαν άλλοτε- έν δέ τή Ανατολή ό Ανατολίτης σμικρόν 

^περέχή^τών άλλων είτε κατά τήν αρετήν, είτε κατά 
την^ διάνοιαν, εΐτε κατά τόν πλούτον, παντα /ο ) καί πάντοτε 
θά ηναι ό πρώτιστος- όλιγίστους θά έχει έπί τού παρόντος τούς 
ανταγωνιστάς μεταξύ όμογενών του, καί ούδένα σχεδόν έκ τών 
ιθαγενών, διότι καθώς τούς Α νατολ ίτη  δεν άναγνωρίζουσιν ώς 
ιόια αυτών προϊόντα οΰτε ή ομίχλη τού Λονδίνου, οΰτε τά 
παγη τής Πετρουπόλεως, οΰτω καί τούς λεγομένους Φράγγους 
η Ευρωπαίους δέν θ άναγνωρίζωσιν ώς προϊόντα των οΰτε τό 
ώραΐον κλίμα τής Ανατολίς, ουτε ό αίθριος ουρανός αύτής, οΰτε 
ό ήμερος αήρ της, οΰτε ή διαύγεια τής ατμόσφαιρας τη ;.

Αλλ έν τνί Ανατολή δεν υπάρχουν θέατρα, δέν υπάρχουν

διασκεδάσεις, δέν υπάρχει βίος άνετος, δέν υπάρχει άσφάλεια, 
ένια/οΰ δέν ύπήρχον άχρι τοΰδε, ϊσως δέν υπάρχουν καί σήμε
ρον ε τ ι οΰτε νόμοι. Μάλιστα’ άπαντα ταΰτα  ή είναι σπάνια ή 
έλλείπουσιν άπό τής Ανατολής, διότι δυστυχώς ό Ανατολίτης 
έγκατελείφθη (άχ σπαράσσεται ή καρδία μας καί νά τό ένθυ* 
μηθώμεν) καί ΰπ αύτών τών ομοθρήσκων καί όμογενών του 
είς τήν τύχην του. Αλλά ποια θέατρα, ποΐαι διασκεδάσεις, 
ποιος βίος άνετος, ποία άσφάλεια, ποιοι νόμοι ύπήρχον έν ταΐς 
ίνδίαις, πρό τής κατακτήσεως αύτών ύπό τής Αγγλικής έτα ι· 
ρίας ; Α παντα όμως ταϋτα έγένοντο ώς διά μαγείας, άμα έγ- 
κατασταθέντων έκεΐ τών συνεταιρισθέντων Α γγλω ν η πώς θέ
λετε, Κύριοι βαθύπλουτοι Ανατολΐται, όσοι έντρυφάτε έν τή 
Δύσει, νά ύπάρξωσιν η νά γείνωσιν άπαντα ταΰτα έν τή  Ανα
τολή, δταν σεϊς μέν τά κεφάλαιά σας έπασχολεΐτ? πρός κατα
σκευήν σιδηροδρόμων τής Δύσεω;, ό δέ δυστυχής Ανατολίτης, ό 
όμογενής σας, δ όμόθρησκός σας, δ συγγενής σας ή ό αδελφός 
σας αναγκάζεται νά μεταφέρω τό βαμβάκιόν του καί τά  λοιπά 
προϊόντα του ή έπί ώμων όνων η έπί τών ίδιων αύτού ώμων 
είς δέκα καί εϊ*οσιν ωρών άπόστασιν, ϊνα τά  πωλήσή εις ύ μ ίς  
καί κερδίσητε δ ι’ αύτών τά  πλούτη έκεΐνα, τά όποια επειτα 
έπασχολεΐτε πρός ώφέλειαν τής Δύσεως ;

Καί δέν στερούνται μέν πατριωτισμού καί οί Ανατολΐται, 
τουναντίον μάλιστα είναι σχεδόν άδύνατον ή τουλάχιστον λίαν 
σπάνιον νά εΰρή τις τόν πατριωτισμόν τών Ζωσιμάδων, τού 
Στουρνάρη καί πολλών άλλων έκ τών ζώντων Ανατολιτών είς 
τήν ιστορίαν τών άλλων έθνών. Αλλά δυστυχώς πολλοί τών 
Ανατολιτών δέν γνωρίζουσι τόν τρόπον, ϊνα μεταχειρισθώσι 
μόνον έπί καταλλήλω ώφελεία τής πατρίδος τόν πατριωτίσμόν 
των, καί τούτου ενεκα πολλοί μέν δαπανώνται είς μάτην, άλλοι 
δέ, καί εναντίον τής άγαθής των προαιρέσεως, πρός βλάβην τής 
πατρίδος. Καί δέν γνωρίζομεν άχρι τής σήμερον τουλάχιστον 
βλάβην τής πατρίδος μεγαλειτέραν, τής γενομένης έπ ί των 
Κριμαϊκών εν£<α τοΰ υπέρμετρου πατριωτισμού τών Ελλήνων. 
Απειρα έκατομμύρια προσέφερον ούτοι τότε. Αλλως δέ κατά 
πόσον άρά γε ώφελοΰσι σήμερον τήν πατρίδα αί λαμπραί π . χ . 
Ακαδ/ιμίαι, όταν στερώμεθα καί τών στοιχειοδεστέρων διδα
κτικών συγγραμμάτων, στερώμεθα δρόμων, στερώμεθα άνα- 
τροφίς, καί πνιγώμεθα έν τοΐς ποταμοϊς ;

Θέλετε λοιπόν έμποροι τών Ανατολικών προϊόντων νά διαιω-



νισθώσι τά  άπό τούτων κέρδη σας ; θέλετε αείποτε μέν ν’ 
αύ^άνωσι καί νά πολυπλασιάζωνται, ούδέποτε δέ νά έλαττω- 
θώσιν ή καί νά έκλείψωσιν, όπως κίνδυνος είναι νά γείννj τοΰτο 
μετ ού πολύ ; θελετε νά γείν/ι ή Ανατολή τάχιστα  άλλος 
επίγειος παράδεισος ; θέλετε νά λυθΐί άναιμωτί καί αύτό τό 
άπό καταβολή; κόσμου έπασ^ολοΰν τήν Δύσιν Ανατολικόν ζή
τημα  ; αν θελετε όλα ταΰτα, συνεταιρισθήτε δσον τά χ ισ τα  
πρός αύξτ,σιν τών προϊόντων τής Ανατολής, ή καί τεχνητήν 
βελτιωαιν αύτών, έκ φυσεως αρίστων όντων' συνεταιρισθήτε 
προς έκμετάλλευσιν τών λοιπών πάντη άνεκμεταλλεύτων όν
των προϊόντων αύτής, καί τότε θά πεισθήτε, ό τι ό πλούτος 
δεν εύρισκεται μονον είς τά  ^ρυσορυχεϊα τής Αυστραλίας ή τής 
Καλλιφρονιας, άλλά καί πρό τών όφθιλμών σας, είς τήν γήν 
τής γεννήσεώς σας, εις τήν εστίαν άλλοτε τών οώτων καί τοϋ 
πολιτισμού. Οί δέ νόμοι, ή ασφάλεια καί ό άνετος βίος τής 
Δυσεως δεν κατεβτ,σαν έξ ούρανοϋ. Ανθρωποι έδημιούργησαν 
ταϋτα καί έν τή  Δύσει, μιμούμενοι μάλιστα κατά πολλά τοΰς 
προγονούς μας Ανατολίτας. ίνα δέ πεισθήτε περί τούτου, κ α τ ’ 
άξιοπιστοτατην διαβεζαίωσιν σάς διαβεβαιοϋμεν καί ήμεΐς, ότι 
και σήμερον έτι σώζονται ίχννι αμαξιτών όδών και έν αύτώ 
τώ  Παρνασώ, έν Κύθνω καί άλλαχοϋ, άλλ’ ά π ’ αύτών ήδη δυ
στυχώς μόνον άγριαι αίγες καί δορκάδες διέρχονται. Τά δέ 
άνευρεθέντα ή'δη ευτυχώς θέατρα τού ήρώδου καί τοϋ Βάκχου 
μαρτυροΰσι τρανώτατα περί τοϋ άνετου βίου, τόν όποιον άλ
λοτε διήγον οί πρόγονοί μας Ανατολΐται έν τϊ) Ανατολή.

Καί γεωργού; ί  κτηνοτρόφους θέλετε νά κάμετε τούς εμπο
ρευόμενους τά  άνατολικά προϊόντα ; Απαγε τής βλασφημίας, 
γνωρίζομεν κάλλιστα τό άβροδίωιτον πολλών έκ τών έν ταΐς 
μεγαλουπολεσι τής Εύρώπης έμπορευομένων δμ,ογενών, καί σε- 
βομεθα αύτο υπερμέτρως. Αλλ εις τόν αιώνα, καθ’ δν ζώμεν, 
ούτε ή γεωργία συνίσταται είς τό νά σκάπτν] τις μέ τήν τσ ά
παν, ουτε ή κτηνοτροφία είς τό νά βόσκνι ποίμνια καί μάλ ι
στα αιγας. Γνωρίζομεν όμως έπίσ'/ις ότι παρά νά πολιορκήταί 
τ ις  αιωνίως υπό τής ομίχλης ή νά κλείηται μέ διπλά καί τρ ι
πλά  παραθυρόφυλλα, ινα μή ξεπαγώσνι, έργαζόμενος εις τό γρα- 
φεΐόν του ως έμπορος τών υπαρχόντων ήδη Ανατολικών προϊόν
των, είναι μυριάκις προτιμότερον νά έργάζηται έν τή Α ν α τ ο λ ή  

και νά διευ^ύνν; έκ τοϋ γραφείου του τάς πρός παραγωγήν προϊ- 
οντων επιχειρήσεις του- διότι έν μεν τή  Δύσει, άν κουρασθή 
μονον είς τό θεατοον δύναταί τ ις  νά καταφύγνι, η και εις κατα-

γώγιόν τι διαφθοράς ή καί άνεπανορθώτου καταστροφής τής 
υγείας καί τή; περιουσίας του, έάν ήναι άγαμος, άλλά καί έκεΐ 
θά τόν παρακολουθώσιν ή όμίχλη καί τό ψύχος, ώσπερ αί σκιαί 
τά  σώ αατα’ έν δέ τή Ανατολή πάσαν οΐαν δ ή ποτε κούρασιν 
διασκεδάζει ή φύσις μέ τό γλυκύτατον κλίμα της, μέ τόν άνέ- 
φελον ουρανόν της *αί μ.έ τόν ήμερον άέρα της. Αλλά τά  κέρδη ; 
Κέρδη, έπαναλαμβάνομεν, είναι άσυγκρίτως πλειότερα έν τή 
Ανατολή. Α λλά διά τί δέν ευδοκίμησε τό ζαχαροποιεΐον έν τή  
Φθιώτιδι, καί τό ίπποφορβεϊον έν Λαυπλία ; διατί δέν άκμάζει 
ή γεωργική σχολή, καίτοι υπό άξίου καθηγητοΰ ηδη διοι- 
κουμένη ; Τά δύο τελευταία ταϋ τα δέν εύδοκίμησαν, διότι όιευ- 
θύνοντο υπό τής Κυβερνήσεως. Πανταχοϋ δέ τού κόσμου άπε- 
δείχθη ήδη ότι ούδεμία τοιαύτη έπιχείρησις ευδοκιμεί, δταν 
διευθύνηται ΰπίι τής Ιίυβερνήσεως. Οταν δέ ή Κυβέρνησις έχί) 
τά  πλεονεκτήματα τών άχρι τοϋδε Κυβερνήσεων τής Ελλάδο?, 
τότε πάσα τοιαύτη έπιχείρ/ισις καταστρέφεται είς τάς χειρ ας 
τοιαύτης Κυβερνήσεως. Αλλά τό ζαχαροποιεΐον ; Ω ,τοϋτο κρύ
πτει τώ όντι μυστήριόν τι, τό όποιον καιρός είναι ήδη ν ’ άτ:ο- 
κιλύψωμεν. Γινώσκομεν δέ μέ λεπτομέρειαν τά  έ~ ί της συστά- 
σεως αύτοΰ καί τά μετά ταΰτα διατρέξαντα, διότι έχρηματί- 
σαμεν μέ τήν επιστήμην μας έπί εν έτος υπάλληλοι τοϋ κατα
στήματος τούτου.

Το κατάστημα τοΟτο εύθΰς έξ άρχής συνεστήθη ούχί ινα 
εύδοκιμήστι, άλλά πρός άλλον τινά πολιτικόν ίσως σκοπόν.

ίδρυταί αύτοϋ υπήρξαν Βέλγος τ ις  Ρομπερτής καί Γάλλος 
Βιλεροά. Ούτοι ήλθον έν Ελλάδι, φέροντες μόνον μ,ίαν άπόμα- 
χον γινομένην έν άλλω καταστήματι μηχανήν, άνορασβεΐσαν 
καί τ«ύτην ώς καινουργή μέν (καινούργιων), άλλά ί ιά  μ ετο 
χών τού μέλλοντος νά συστηΑή ζαχαροποιείου. £φερον όμως 
πρός τούτοις οί Γάλλοι καθιδρυταί καί έτερόν τ ι  παντοδύνα
μον έφόδιον, τήν σόστασιν δηλαδή τοΰ τότε πρέσβεως τής Ε λ
λάδος έν Γαλλία Κ,ωλέτου εις τε τήν Κυβέρνησιν τής Ελλάδος, 
καί είς τούς μακαρίτας Αδάμ Δούκαν καί Σοφιανόπουλον.

Οί Κύριοι καθιδρυταί καί διευθυνταί, άμα λαβόντες παρα τής 
Κυβερνήσεως τήν άδειαν καί τήν παραχώρησήν γα'.ών, εσύστη- 
σαν γραφεΐον έν Αθήναις, γραφεΐον έν Θήζαις, γραφεΐον έν 
Αεβαδία, γραφεΐον έν Λαμία, γραφεΐον έν Πειραιεΐ, γραφεΐον 
ίσως καί έν Σμύρν/ι καί γραφεΐον έν Κωνσταντινουπόλει. Ως 
γραφεία δέ ένοικίασαν τάς λαμπροτέρας έν τα ΐς πόλεσι ταύ-



ταις οίκίαις" έν τοΐς γραφείοις τούτοις ήρχίσεν ή πώλησις τών 
μετοχών, γενομένη πάντοτε τή μεσιτεία τοΰ μακαρίτου Αδάμ  
Δου*α καί τών πρακτόρων του1 άμα έγκατασταθέντων τών 
γραφείων καί πωληθεισών τών μετοχών, οί μέν διευθυνταί ήγό- 
ρασαν καί δύο γολέτας, ϊνα μεταφέρωσι τό ποός πώλησιν ζά- 
χαρι εις τάς αγοράς τής Ανατολής· δέν ήμέλησαν δέ ν’ άγορα'- 
σωσι συνάμα καί δύο ωραιότατα πλο ιάρ^  πρός αλιείαν καί 
διαϊκέδασιν τών κυρίων μετόχων !! ό δέ μεσίτης καί προμη
θευτής μακαρίτης Αδάμ Δούκας έπροθυμοποιήθη άμέσως νά 
συμφωνήση καί προπληρώσει τήν προμήθειαν άπειρων έκατομ - 
μυρίων κανταρίων καυσοξύλων πρός κατασκευήν της ζαχάρεως. 
ΓΙοΙν δέ τεθή ό θεμέλιος λίθος τοΰ καταστήματος οί Κύριοι 
διενθυνται μετεπέμψαντο έκ Γαλλίας καί ά'παν τό προσωπικόν, 
μη άμελήσαντες νά μεταφέρωσιν έκεΐθεν καί αύτόν τόν παΐδα, 
όστις εμελλε νά κινή τόν φυσηρόν άσκόν τοΰ χαλκέως, τοΰ 
μέλλοντος νά έπισκευάζ·/) τάς τυχόν φθειρομένας μηχανάς. έ π ί  
δέ τών εγκαινίων τοΰ καταστήματος, τί δέν έγένετο, ϊνα εύχα- 
ριστηθώσιν οι Έλληνες μ έτο χο ι; Τους μέν έκ τοΰ καταστήματος 
πυροβολισμούς τότε πιστεύομεν ό'τι ή'κουσαν καί οί τάς Αθή
νας οικοΰντες μέτοχοι" ο δε καμπανίτης έτερόχθων οίνος καί ό 
Βορδιγγάλιος έπί τρεις ολοκλήρους ημέρας έμονομάχουν μέ τόν 
αύτόχθονα ριτινίτ/,ν καί παρ’ ολίγον να τόν καταβάλλουν, άν 
δέν ήρχετο είς επικουρίαν του ό παρακείμενος ποταμός Μέλας. 
Πόσα βραβεία δέν έδωσαν τότε οί Κύριοι διευθυνταί καί είς 
τραγφδιστάς, και είς αύλητάς, καί είς χορευτάς καί είς σκο- 
πευτάς ;

_ Μ^ ά  τήν έγκαινίασιν ήρξατο ή εργασία, άλλά τότε τά  έκ 
τής πωλήσεως δλων τών μετοχών χρήματα (δύο περίπου έκα
τομμύρια νομίζομεν) εύρέθησαν κατηναλωμένα είς τοιαύτας 
προπαρασκευαστικάς εργασίας. Συστάσει δμως τοΰ Κωλέτου 
ήλθεν εις επικουρίαν ή Κυβέρνησις, άλλά τότε τά  έκ ταύτης 
δοθέντα χρήματα ώμοίαζον τάς ρανίδας τοΰ ύδατος, μέ τάς 
όποιας θέλει τις νά κατασβύση μεγάλην πυρκαϊάν" μόλις πρός 
έξαμηνον σίτισιν τοΰ Κυρίου διευθυντοΰ καί διατήρησιν τών 
γραφείων αύτοΰ και τών αλιευτικών πλοίων του καί τών τής 
ιππασίας ίππων του ήρκεσαν. Βραδύτερον ήλθεν έξ Αγγλίας 
Αγγλος τις, ό Κύριος Μπόνϊρ, φέρων μεθ’ έαυτοΰ έν περίπου 
έκατομμύριον φράγγων, ί'να έπασχολήστ) ταΰτα  είς τήν Ανατο
λήν. Οί μέν διευθυνταί δέν εβράδυναν νά μάθωσι τοΰτο διά τών 
πρακτόρων των. ό  δε αγαθός Μπόνερ^μπιΤευθείς, άνέλαβεν εϋσυ-

νειδήτως τήν καλλιέργειαν τής γής τήν έκ ταύτης προμή
θειαν τής πρώτης ύλης- άλλ’ ή διαφθορά ήτο τόσον πολυ προ- 
κεχωρημένη τότε, ώστε μετά εξ μήνας ό εύπιστος Μπόνίρ, έπα* 
νελθών έκ τίνος περιοδείας του είς τήν Ανατολήν, δέν έτόλμησε 
νά έξέλθη τοΰ πλοίου είς Πειραιά, ίνα μή φυλακισθή έκ τών π ι
σ τ ω τ ώ ν  τής έπιχειρήαεο' ς του. Επανήλθεν εις την πατρίδα του, 
ενθυμούμενος μόνον, δτι έν Ελλάδι έγενετο θΰμα ττς εύπιστίας 
του" τήν εύπιστίαν του βμως ταύτην εύτυχώς δέν έξεμεταλ- 
λεύθησαν Ελληνες, άλλά Ευρωπαίοι, έξ ών τινες κατέχουσι καί 
υψηλάς μάλιστα θέσεις. Μ ετ’ ού πολύ δέ άπελθόντων τών δ ι
ευθυντών είς τήν Εύρώπην, έπωλήθη τό υλικόν τοΰ καταστήμα
τος διά δημοπρασίας ούχί ύπό τών μετόχων, διότι ούτοι άναμέ- 
νουσιν έτι νά λάβωσι τά  ύπό τών μακαριτών Αόάμ Δούκα καί Σο- 
φιανοπούλο.ι ΰποσχεθέντα διακόσια το ΐς εκατόν , άλλ ύπο τών 
χο ρη γη σ ά ντω ν  πίστωσιν είς τό κατάστημα πρός άεργον διατρο
φήν τοΰ προσωπικού αύτοΰ. Εμακρυγορήσαμεν ύπέρ τό δεον, 
άλλ’ ητο άναγκαΐον νά δικαιωθή ή Ελλάς, πολλάκις κατηγο- 
ρηθεΐσα, δτι ούδέν παράγει, καΓάπαντας τούς έπιχειρήσαντας 
νά πράξωσί τ ι  έν αύτή καταστρέφει. Η Ελλάς ούδέν παράγει ; 
Τά παράγοντα τό ζάχαρι λευκογούλια (betraves), όταν έν 1 αλ- 
λια ζυγίζωσι κατά μέσον δρον άνά μίαν ό*άν έκαστον, λ ο γ ί
ζονται άριστα" ήμεΐς δέ έν τώ  έν Φθιώτιδι ζαχαροποιειω έζυγι 
σαμεν μέ τάς ιδίας ήμών χεΐρας λευκογουλιον ένδεκα οκάδων, 
άν καλώς ένθυμούμεθα" ό δέ μακαρίτης Ζήσης Σκουμπουρδής, 
ώς μάς έβεβαίωσε κ α τ’ αύτάς ό άξιότιμος Κύριος Λ. Αίνιάν 
παρήγαγε πολλά λευκογούλια, ζυγίζοντα άνά έπτά όκαδας 
έκαστον" ή Ελλάς δέν π α ρ ά γει; ούδένα τόπον γινώσκομεν πα- 
ραγωγικώτερον τής Ελλάδος κατά τε τ ΐν  γεωργίαν, τήν κτηνο
τροφίαν καί τήν δενδροφυτείαν·'δυνάμεθα δέ μετά πεποιθήσεως 
νά είπωμεν καί νά διαβεβαιώσωμεν, δτι ούδένα λαόν γινώσκο- 
μεν νοημονέστερον τοΰ Ελληνικού, ϊνα εφαρμόση το διδαχθεν, 
καί ούδένα ίσως εύαγωγότερον καί τιμιωτερον ιδίως είς τάς 
γεωργι*άς του καί κτηνοτροφικάς συναλλαγάς καί δοσοληψίας.

Ταΰτα δέ πάντα  δέν είναι απλαι θ&ωρίαι ουτε μύθοι. Καίτοι 
δέ ούτε τόν οικονομολόγον έπαγγελόμενοι,ούτε άλλην τινά άζιω- 
σιν έχοντες, ύπ ’ εύθύνην μας δμως καί πάντγ άφιλοκερδώς δυ
νάμεθα νά καταδείξωμεν τούς παντοειδείς πόρους, άφ ών δύ
ναταί τις νά κερδίσγ) μυθώδη πλούτη έν τή Ανατολή, έάν δια 
τοΰ συνεταιρισμού καί άλλων έπασχολήσγ) τά κεφάλαιά του έν 
γένει μέν είς τήν αύξησιν τών προϊόντων αύτής, έν μέρει δ*



καί είς τήν βελτίωσιν αύτών, ή είς τήν έκμετάλλευσιν άλλων, 
παντη άνεκμεταλλεύτων ή καί αγνώστων ετι έν τή  εμπορεία 
προϊόντων Μετ’ ^άμετρου δέ εύχαριστη'σεως άναγγέλλομεν,'δτι 
εγενετο ήδη έναρζις τοιούτων εμπορικών επιχειρήσεων, ό  αξιό
τιμος έμπορος Κ. Εμμ. Μηταράκιΐς πρό καιρού άπεχαιρέτησε τήν 
γεγτ,ρακυΐαν Δύσιν καί κατέστη έν Αθη'ναις, μετερχόμενος έμπό· 
ριον ιόιως πρός αύξησιν τών προϊόντων καί βελτίωσιν αύτών η 
καί έκμετάλλϊυσιν αγνώστων. Μετ’ άνεκφράστου δέ άγαλλιά- 
σεως ηκούσαμεν δτι ευδοκιμεί, καί ή'θελεν ευδοκιμήσει πλειότε
ρον, αν μή τώ  παρενεβάλοντο προσκόμματα τινα ύπό τών ά'- 
χρι τον St Κυβερνήσεων. Απαντα δέ τά πάσης (ρύσεως προσκόμ
ματα  πιστεύομεν άδιστάκτως δτι ό συνεταιρισμό? πολλών δύνα- 
τα ι ευκόλως νά υπερνικηση. Πιστεύομεν S' έπίστς άδιστάκτως, 
οτι οΰτε οί αξιότιμοι Κύριοι Μελάς καί Μαντζαβΐνος μετημελή- 
θησαν, όιότι έγκατέλειπον τήν Δύσιν καί έπασχολοΰσιν έν τή 
Ανατολή τά τε  χρηματικά κεφάλαιά των καί τήν ικανότητά 
των εις τοιαύτης -ρύσεως έμπορικάς έπιχειρήσεις. Αλλά τ ί δέν 
εουναντο άρά γε νά πράζωσ.ν ούτοι $ ά'λλοι, έάν συνεταιρίζον- 
το καί μέ άλλους προς αΰ;ησιν τών προϊόντων τ?!ς Ανατολής, 
ή πρός βελτίωσιν της ποιότητος αύτών, jj καί πρός έκμετάλ- 
λευσιν άλλων, πάντ·/; άνεκμεταλλεύτων ; Δέκα μόνον τοιοΰτοι 
εαν συνεταιρίζοντο πρός τόν σκοπόν τούτον, πιστεύομεν άδι- 
στακτως, δτι τάχιστα  ή'θελον μεταβάλλει τήν Ανατολήν είς 
γην της έπαγγελίας.

 ̂ Φρονοΰμεν δέ έν πεποιθη'σει, δτι μύριαι τοιαύται έπινειρή- 
σεις θα γεινωσιν δσον οΰπω ύπό τών εύπορούντων εμπόρων 
Ανατολιτών. Εάν δέ παρ’ έλπίδα βρ*δύνωσιν ούτοι, τότε κ ίν- 
όυνος είναι νά περιέλδγ) ή Ανατολή είς χεΐρας ά λλω ν έ'ναρξίς 
τις μαλιστα εγένετο πρός τοΰτο· οΐ σιδηρόδρομοι τής Σμύρνης 
εφυγον, νομίζομεν, άπό τών χειρών τών Ανατολιτών, καί π ε -  
ριηΛθον είς χεΐρας τών Αγγλων. Προσέξατε Ανατολΐται μή φύ
γουν από τών^ χειρών σας καί αί εύφορώταται πεδιάδες τής 
Θεσσαλίας,^ καί αί ύπερτεροΰσαι τήν εύφορίαν τής Α ίγύπτου 
πεόιαόες τής Αργολίδος, τής Ηλιδος, τής Κορινθίας, τής Βοιω
τίας καί τής Φδ,ώτιδος· έν αύταΐς ΰ-άρχει πακτωλός. Είναι 
αόυνα'ον^ νά μή τόν μυρπθώσιν οί Φράγγοι, 0ί όποιοι δέν είναι 
κουτοί, ώσπερ τινές τούς νομίζουσι. Τότε δέ σείς Ανατολΐται 
«α καθησθε μακράν τοΰ Παραδεξου, μετροΰντες καί άναμε- 
τροΰντες τά  ρό ττα  σας καί περιμένοντες νά σάς έλεήσωσιν 
οί εν τ /j Ανατολή έπιχειρηματίαι Φράγγοι μέ ψυ/ία  τινά ή

περισσεύματα τών επιχειρήσεων των· άλλά μέχρις δτου γίνωσι 
ταϋτα , τουτέστι μέχρις δτου ελθωσι κεφάλαια έν τή Ανατολή 
καί γείνει δι αύτών έναρξις γιγαντιαίων επιχειρήσεων, άναγ- 
καΐον εΐναι καί ήμεΐς οί ζώντες έν τή Ανατολή Ανατολΐται νά 
μ.ή μείνωμεν μέ τάς χεΐρας εσταυρωμένα?, άλλά νά συιιεταιρι- 
σθώμεν πρό πάντων πρός βελτίωσιν της ηθικής μας και ένίσχυ- 
σιν τής γεωργίας μας, της κτηνοτροφίας μας, καί της δενδρο- 
φυτείας μας- δ ιότι ναι μέν τά  ήθη ήμών είναι έκ φύσεως ήμε- 
ρώτατα, άλλά δυστυχώς είναι πάντ·/) ακαλλιέργητα, καί ούτε 
ητο δυνατόν νά καλλιεργηθώσι ταΰτα ένωρίτερον, ηδη μόλις 
άνακτωμένων ήμών βίον πολιτικόν καί διά τόσων αιώνων δου
λείας, σκότους, καί βαρβαρότητος διελθόντων.

Πρό; τόν σκοπόν τοΰτον ήμεΐς προτείνομεν έκ τοΰ προχείρου 
τά  έξης.

Εκαστος οΐας δη ποτε θρησκείας καί έθνότητος καί άν vjvat, 
ουδέποτε δμως ύποστάς ποινήν τινα οΐαν δή ποτε διά πάσαν 
οΐαν δή ποτε άτιμο)τικήν πράξιν, αισθανόμενος τήν άνάγκην τής 
συστάσεω; τοιαύτης εταιρίας, καί δυνάμενος νά διαθέτ·/) κα τ’έτος 
πρός τόν σκοπόν τοΰτον τούλάχιστον δραχμάς δώδεκα, νά κλεί- 
σ·/) είς φάχελλον δεκάδραχμον χαρτονόμισμα καί νά πεμψϊ) αύ
τό ώς παρακαταθήκην είς τήν εθνικήν τράπεζαν μέ τήν έξης 
επιγραφήν «πρός τήν εθνικήν τράπεζαν τής Ελλάδος είς Αθή
νας συνδρομή πρός σνστασιν της ’A ra zo .ltx ής ετα ιρίας  ύπό · · 
(τό δνομα τοΰ πέμποντος).

Συλλεγέντων δέ τριακοσίων τοιούτων δεκαδράχμων επιστο
λών, ό Κύριος Διοικητής τής 'Γραπέζης νά συγκαλέσν) είς συ- 
νέλευσιν τούς έν Αθήναις διαμένοντας, ινα καταρτίαωσι τήν 
έταιρίαν έν περιπτώσει δέ δημοσίας άποποιήσεως τοΰ Κυρίου 
Διοικητοΰ τής Τραπέζης, δεχόμ.εθα καί ήμεΐς εις τό γραφεΐον 
μας μ,όνον τάς είδοποιητηρίους έπιστολάς τών θελόντων νά μ ι-  
τάσχωσι τής έταιρίας· ΰποσχόμεθα δέ νά συγκαλέσωμεν διά 
τών έφημ,ερίδων συνέλευσιν είς τό Πανεπιστήμιον τήν πρώτην 
Κυριακήν μετά  τήν παραλαβήν τριακοσίων τοιούτων ειδοποιη
τηρίων επιστολών.

Κύριος σκοπός τής συστάσεως τής έταιρίας ταύτης πρέπει 
νά ηναι ώς ειπομεν, ή βελτίωσις τής ηθική; καί ή ένίσχυσίς 
τής προόδου είς τήν γεωργίαν, είς ^ήν κτηνοτροφίαν καί είς 
τήν δενδροφυτείαν. Πρό πάσης άλλης πράςεως οί συνεταιριζό-



μενοι, πρέπει αμέσως νά ζητήσουν παρά της Ελληνικής KuStp- 
νήσεως τήν άδειαν τής συστάσεως τοιαύτης εταιρίας, καί νά 
παρακαλέσωσι τήν Αύτού Ελληνικήν Μεγαλειότητα νά κηρυχθίί 
προστάτης αύτής. Τούτων δέ γενομένων, νά προβώσιν οί συνε- 
λευσόμενοι είς τήν σύνταξιν τοϋ κανονισμού.

Ως προχειρότατον δέ σχεδιον κανονισμού ήμεϊς προτείνομεν 
τό έξής.

1. Συσταίνεται έν Αθήναις εταιρία ίιπό τήν έπωνυμίαν

ίΗ  εν Ά θ ή ν α ις  ’A ruzoM xi) εταιρία .

2 . Σκοπός τ ίς  έταιρίας ταύτης είναι ή βελτίωσις τής ήθι- 
κής καί ή ένίσχυσις τής προόδου είς τήν γεωργίαν, εις τήν κ τη 
νοτροφίαν (1 ) καί είς τήν δενδροφυτείαν.

3 . Πρός έπιτυχίαν τοϋ πρώτου σκοποΰ έκαστος μέν έταϊρος 
οφείλει ούδέποτε νά συναλλάσσηται έν γνώσει μέ πάντα οΐον 
δή ποτε ύποσταντα άτιμοτικήν τινα ποινήν ή δέ εταιρία ο
φείλει νά έπαιντ, δημοσία, άναλόγως δέ τής εύπορίας τ/,ς καί 
ν άμείβ·/; διά μεταλλοσήμου χρυσοΰ, αργυρού ή χαλκοϋ ή καί 
δια χρημάτων πάσαν οίαν δή ποτε έξοχον καί ένάρετον πραξιν, 
κηρύττουσα συνάμα καί τόν πράξαντα αύτήν μέλος έπίτιμον, 
έαν έχνι καί τά λοιπά προσόντα, καί έάν δέν ηναι ήδη η δέν 
θέλν) νά γείνη τακτικόν αύτής μέλος. Τάς τοιαύτας δέ έναρέ- 
τους πράξεις ή έταιρί» θά μα'θάν/] διά τών κατά τόπους πρα
κτόρων της καί θ’ άμείβτ) οΐ'/.οθίν ή τή συστάσει προσώπων, 
εύεργετν,θεντων διά τής έξασκήσεως τών έναρέτων τούτων πρά
ξεων, ούδέποτε δέ τή αιτήσει τών πραττόντων.

4 . Πρός έπιτυχίαν δέ τοϋ δευτέρου σκοποϋ ή εταιρία ποοσω- 
ρινώς θέλει κατασκευάσει μεταλλόσημα /ρυσα, αργυρά καί χά λ - 
κ ιν ι, φέροντα έξ ένός μέν τή» προτομήν τής Αύτοΰ έλληνικής 
Μεγαλειότητος, έάν εύαρεστηθή νά δώαγ τήν πρός τοϋτο συγ- 
καταθεσίν Της, τούναντίον δέ στέφανον δάφνης καί πέριξ ένός

(1) Δια τής λεςεως %τιινοτρθγια ή εταιρία πρέπει νά έννοή 
τό ήμερον ειόος αύτής κατά τόν εύρωπαϊκόν τρόπον, καί τοΰτο 
μονον πρέπει να προστατίύ·/]· τήν δέ διά τών ημιάγριων αιγών 

κτηνοτροφίαν ούχί μόνον δέν πρέπει νά προστΛτεύη, άλλά καί 
νά συντελή είς τήν παντελή έξάλειψιν αύτής.

τούτων τά  γράμματα *ή εν Α θήναις ’Α να το .Ιιχη  ετα ιρ ία ' a 
έξ άλλου δέ «βραβείον άρετής τω  · ■ · - (τό δνομα τοϋ λαμβά- 
νοντος)· έν δέ τώ  συνοδεύοντι τό μεταλλόσημον τοϋτο διπλώ - 
μ α τ ι θά γείνηται μνεία καί περί τοϋ είδους τής άρετής ή τής 
προόδου, ένεκα τών οποίων ήξιώθη τοϋ βραβείου ό λαμβάνων 
αύτό,

5. Καί τά μέν χρυσά μεταλλόσημα, τρία μόνον κατ έτος, 
θά δίδωνταί είς εκείνους, οΐτινες ήθελαν άποό'είξει δ ι’ έπισήμων 
έγγράφων, ό'τι συνετέλεσαν πλειότερον παντός άλλου είς τήν 
άνάπτυξιν τής γεωργίας, ή τής κτηνοτροφίας ή τής δενδρο
φυτείας κατά τήν Ανατολήν ώστε έν έκάστω τών κλάδων τού
των θά οίδεται κ α τ’ έτος £ν χρυσοϋν μεταλλόσημον.

6 . Οί νομίσαντες ό'τι έγένοντο άξιοι τοιούτου γέρατος δύναν- 
τα ι νά πέμπωσιν είς τό διοικητικόν συμβούλιον τής έταυίας τάς 
έπισήμους άποδείξεις των μέχρι τής 1 8  Σεπτεμβρίου έκάστου 
έτους· τήν δέ 1 8  όκτωβρίου θ’ άνακηρύσσηται δημοσία τό ονο- 
μα τοϋ βραβευθέντος, κ ϊ ί  θά πέμπηται είς αύτόν παραχρήμα, 
δαπάνη τής έταιρίας, τό τε χρυσοϋν μεταλλόσημον καί τό συ- 
νοδεΰον αύτό δίπλω μα.

7. Αργυρά δέ μεταλλόσημα, φέροντα τά  αύτά σύμβο
λα καϊ γράμματα, θά δίδωνται ύπό τ?;ς έταιρίας κα τ’ έ
τος τριπλάσια τοϋ άριθμοϋ τών νομών, δσους ήθελεν έχει 
τό Ελληνικόν Κράτος, ώστε έν έκάστω νομφ θά βραβεύωνται 
δ ι’ ένός τούτων είς μέν γεωργός, εις δέ κτηνοτρόφος καί είς 
δενδροφυτευτή;, τουτέστι θά βραβεύηται εκείνος, ό'στις δι έπι- 
σήμων έγγράφων ήθελεν άποδείξει, ό'τι έν τω  νομώ συνετέλεσε 
πλειότερον παντός άλλου εί; τήν άνάπτυξιν ή τής γεωργίας, 
η τής κτηνοτροφίας ή τής δενδροφυτείας· άλλά καί ούτος θά 
πέμπ/) έγκαίρως τάς έγγράφους αποδείξεις του είς τό διοικη
τικόν συμβούλιον τής έταιρίας, καί θά λαμβάνν) τό άργυροϋν 
μεταλλόσημον καί τό συνοδεϋον αύτό δίπλωμα τήν 18  ό κ τω 
βρίου.

8 . Χαλκά δέ μεταλλόσημα, φέροντα τά αύτά μέν γράμμα
τα , άλλ’ώς σύμβολον μόνον στίρανον δάφνη:, θά δίδωνται κ α τ’ 
έτος τριπλάσια τοΰ άοιθμοΰ τών έπαρχιών, ό'σας ήθελεν έχει τό 
Ελληνικόν Κράτος, ώςε έν έκάς·η έπαρχία θά βραβεύωνται κ α τ’ 
έτος διά τοϋ χαλκοϋ μεταλλοιήμου τρεις’ είς μέν ύπέρ τής γεο>ρ· 
γίας, είς δέ υπέρ τής κτηνοτροφίας καί είς τρίτος ύπέρ τής
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δενδροφυτεία;' θά βραβεύεται δέ εκείνο;, δστις οι’ επισήμων 
έγγραφων ήθελεν αποδείξει, δτι έν τη έ-αρχία , ϊΐ έν τ·?ί έκλογι- 
κΫ) περιφερεία, συνετέλεσε πλειότερον παντός άλλου είς τήν ανά
πτυξήν ν| τής γεωργίας, η τής κτηνοτροφίας η τής δενδροφϋτείας.

9 . Γίάσαι αί έγγραφοι αποδείξεις πρέπει νά φέρωσι τήν μαρ
τυρίαν τουλάχιστον τεσσάρων έντιμων πολιτών, καί ένό; ίερέως 
η παρέδρου’ και αί μέν άφορώσαι τάς έπαρχίας πρέπει νά φέρω
σι πρός τούτοις και τήν μαρτυρίαν τοΰ δημάρχου, η έν έλλεί
ψει τούτου, ένός είρηνοδίκου, ή ενός συμβολαιογράφου, οΐτινες 
πρέπει νά έπικυρώσι καί τήν υπογραφήν τών μαρτύρων. Αί δέ 
άφορώσαι τρϋς νομούς, πρέπει άφεύκτως νά φέρωσι και τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Νομάρχου καί τήν παρ’ αύτοΰ έπικύρωσιν τών 
υπογραφών τών λοιπών μαρτύρων" ή δέ εταιρία πέποιθεν, οτι 
καί ή Κύβέρνησις θά δώσ·/) περί τούτου οδηγίας καί διαταγάς 
είς τοΰς ΙΝομάρχας. Αί άφορώσαι τέλος τό χρυσοϋν μετάλλό- 
σημον αποδείξεις πρέπει νά φέρώσι πρός τόύτοις καί τήι» μαρ
τυρίαν τοΰ κατά τήν χώραν τής Ανατολής, ενθα έγένετό ή πρό
οδος, νομάρχου ή διοικητόϋ, τόΰ κατά την χώραν ταύτην άρχιε- 
ρέω; ί  θρησκευτικού αρχηγού, καί τόΰ κατά την χώραν οικο
νομικού έφόρου, $ υπουργού τών Οικονομικών. Τούτων δέ άί 
μαρτυρίαι, άν δέν γναι δυνατόν νά βεβαιώνωσιν έξ ιδίας άντι· 
λήψεως τήν πρόοδον, άναγκαΐον δμως καθίσταται νά βεβαιώ- 
νωσι ιό  άξιόπιστον τών μ,αρτύρων.

1 0 . Αί μέν άποδείξεις είναι δεκταί καί είς άπλοϋν χάρτην, ή 
πρός εγγραφήν όμως αύτών καί πρός έπικύρωσιν δαπάνη είναι 
είς βάρος τοΰ συναγωνιζομένου.

1 1 . IΙλήν τών μεταλλοσήμων ή έταιρία άναλόγως τών πό
ρων της θά παοέχ·/] ώς δώρον η ώς βραβεΐον κατ’ έτος καί δσα 
δύναται νά διαθέτνι κατάλληλα πρός τόν σκοπόν έκάστου εργα
λεία, ή σποράν ή καί είδη έκ τών έν τνί Ευρώπη τελειότερων· 
θά παρέχνι δέ ταΰτα  κατά πρότΐμησιν μέν είς τούς προσεγγί- 
σαντας ν’ άξιωθώσι τόΰ μεταλλοσημου' κατά παμψήφόν δε 
άπόφασιν το') διοικητικού συμβουλίου καί είς τούς έχοντας α
νάγκην τούτων ώς δάνεια ΐί ώς βραβεία. Επί μέν τής πρώτης 
περιπτώσεως τά δάνεια πρέπει νά έπιστρέφωνται άτοκα μέν 
καί άνευ ενοικίου, άλλά σώα καί έν καλη, καταστάσει μετά 
παρέλευσιν τής άνάγκη;· έπί δέ τής δευτέρας τά  βραβεία θά 
συνοδεύωνται καί ό"ό καταλλήλου επιστολής τής έταιρίας.

12 . Τό διοικητικόν συμβούλιον τής έταιρίας κ ατ' έγγραφον
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αϊτησιν τριών τουλάχιστον συναιτέρων οφείλει νά καταβάλλη 
καί πάσαν αύτοϋ τήν ηθικήν ίσχύν παρά ταΐς Κυβερνησεσι πρός 
άρσιν τών τυχόν υπαρχόντων κυβερνητικών ή άλλων εγχωρίων 
προσκομμάτων είς τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας, τής κτηνοτρο
φίας καί τής δενδροφυτείας.

13. Ο λαμβάνων τό χρυσοϋν μεταλλόσημον δέν δύναται 
κατά τό αύτό έτος νά λάβη κ *1 τό  αργυρούς έζίσης καί 6 
λαμβάνων τοΰτο δέν δύναται νά λάβ/t καί τό χαλκοΰν.

Καί ταΰτα μέν πρέπει νά πράττη ή έταιρί* πρός άδξη*ν 
τής πάράγώγής· περιττόν δέ β?τ)«ι νά εΐπωμεν, δτι |»ός προϊ
όντος, τΐμ: Κ ορινθ/αχής ϊτταγΐδο*;, δέν π :έπε ι ν ’ αύξήση ή πα- 
ράγώγή, ττρ'.ν καταβλΐθη ή δέουσα πρό'σπάθεια πρό^ αύξηδίν 
τής κάταναλώσεω;· πρός βελτίωσιν δε τής ποιότητος πρέπει 
νά πράττ·/) τά  έξης.

14. Νά προσφέρνι κατ’ ετος τρία μέν χρυσά (εν μ,έν υπέρ της 
βελτιώσεως τών γεωργικών προϊόντων, £ν δε υπέρ τής βελτιώ
σεις τών κτηνοτροφιών, καί εν τρ ίτο ι Οπέρ τή ; βέλτιώσεως 
τών δενδρο^ιυτικών προϊόντων) μβταΧλόσήμ.* έίς πάντα όΓό» 
όή ποτε θρησκεύματος η έθνότήτος Ανατόλίτήν, δστις ήθίλε 
πεμψει είς τήν έταιρί'αν δεϊγμά καλλίτερα; ποιότητΟ; ένός έκ 
τών προϊόντων τών μνημοθευβέντώι) κλάδων.

Καί τα  μεν μή φθειρόμενα δείγματα δύναταί τις νά πέμπη 
είς τήν έταιρίαν έν παντί χρόνω- τά  δέ φθειρόμενα η μή δ ια 
τηρούμενα πρέπει νά παρουσιά'ζωνται έν καιρώ καταλλήΧω’ τό 
δέ διοικητικόν συμβούλιον θά λαμ.βάνη σημειώσεις καί θ' άπο· 
νέμτ, τά  βραβεία δημοσία κατά τήν επέτειον τής έταιρίας 
πανηγυριν, τήν 18 Οκτωβρίου.

15 . Νά προσφέρη επίσης κα τ’ ετος τριπΧάσιον άριθμόν τοϋ 
τών νομών τοΰ έλληνικοϋ Κράτους αργυρών μεταλλοση'μών, ίνα 
βοαβί,ύωνται δ ι’ ένό; τούτων έν έκάστω νομώ είς μέν διά τήν
βελτιωσιν τών προϊόντων τής γεωργία;, είς δέ έτερος διά- τήν 
βίλτίω σίν τών προϊόντων τής κτηνοτροφίας, καί είς τρίτος διά 
την βελτιώσιν τών προϊοντων τής δενδροφυτεία;. Τά δείγμ-ατα 
τών προϊόντων τούτων νά πεμπωνται είς τό διοικητικόν uuu.- 
βόύλιο> τί,ς εταιρίας, ώσπερ και ανωτέρω έρρέθη.

16. Νά προσφερ·/] έπίσης κατ ετος τριπλάσιον άριθμόν τοϋ 
άρ'.θμ.οΰ τών επαρχιών τοϋ Ελληνικού Κράτους χαλκών μεταλλο- 
σήμων, ίνα βραβεύηται δι ένός τούτων έν έκάστή επ ά ;χ ία  είς



μέν διά τήν βελτίωσιν τών προϊόντων τ ι ς  γεωργίας, εΐς δέ διά 
τήν βελτίωσή τών προϊόντων τ ί ς  κτηνοτροφίας, καί είς τρίτος 
διά τήν βελτίωσιν τών προϊόντων τής δενδροφυτείας. Τά δείγ 
ματα τών προϊόντων τούτων θά πέμπω νται είς τό διοικητικόν 
συμβούλιον τής έταιρίας, ώσπερ καί ανωτέρω έρρέθη.

Κατά τόν αύτόν τρόπον ή έταιρία θ’ άπονέμη κατ’ ετος μό
νον ίιπέρ τής γεωργίας τής κτηνοτροφίας καί τής δενδροφυτείας 
εξ μέν χρυσά μεταλλόσημα- έίαπλάσιον αριθμόν τοΰ άριθμοΰ 
τών νομών τοΰ έλληνικοΰ Κράτους, αργυρά· καί έξαπλάσιον 
αριθμόν τοΰ άριθμοΰ τών επαρχιών τοΰ έλλην. Κράτους, χαλκά' 
υπέρ δέ τής βελτιώσεως τής ηθικής, ό'σα νομίσει αναγκαία, και 
όσα οί πόροι της ήθελον τής τό επιτρέψει· ά λλ ’ έν πάση περι- 
πτώσει τά  μέν χρυσά, νομίζομεν, ούδέποτε πρέπει νά ηναι 
πλειότερα τών δέκα κατ’ ετος· τά  δέ άργυρα, ούδέποτε πλειό
τερα τών εκατόν’ καί τά  χαλκά, ούδέποτε πλειότερα τών πεν- 
τακοσίων κ α τ’ ετος.

1 7 . Τά πρός βελτίωσιν τής ηθικής μεταλλόσημα θά παρέ- 
χω ντα ι αδιακρίτως εις παντός θρησκεύματος, πάσης έΟνότηιος, 
παντός φύλου, πάσης κοινωνικής τάξεως καί παντός έπαγγέλ- 
ματος άνθρωπον· δ ι’αύτών θά βραβεύηται ή αρετή, οπου δή ποτε 
καί αν ήθελεν εύρει αύτήν ή έταιρία.

Λ ΐυΐκητιχογ συμβούΜ οτ.

1 8 . Η έταιρία θά διοικήται ύφ’ ένός δωδεκαμελοΰς συμβου
λίου, ένός προέδρου, ένός γενικοΰ γραμματέως καί ένός ταμία. 
Τόν πρόεδρον, τόν γενικόν γραμματέα, καί τόν ταμίαν κωλυο- 
μένους θ άντικατασταίνωσιν είς τών τριών άντιπροέδρων, οίτι- 
νες θά έκλέγωνται μέν έπ ί τών άρχαιρεσιών, άλλά θά συνε- 
δριάζωσι μόνον, ό'ταν θά άντικασταίνωσιν ένα τών έλλειπόντων.

1 9 . Τά μέλη τοΰ διοικητικού συμβουλίου διαιρούνται είς 
τέσσαρας κατηγορίας" οίον τρία μέν μέλη αύτού θά έκλέγωνται 
κατ έτος, ϊνα φροντίζωσι μόνον πρός βελτίωσιν τής ηθικής- 
τρία δέ έτερα, πρός άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τής γεωργίας· τρ ία  
έτερα, πρός άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τής κτηνοτροφίας· καί έτε
ρα τρία, πρός άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τής δενδροφυτείας.

2 0 . 0  πρόίδρος θά προεδρεύ·/) είς τά ; κατά μήνα τακτικάς

καί εΐς τάς κ α τ’αιτησιν δέκα μελών τής έταιρίας έκτάκτους συνε
δριάσεις τοΰ διοικητικού συμβουλίου, καί θά ΰπογράφ·/] πάσαν 
τήν άλληλογραφίαν.

2 1 . 0  ταμίας θά είσπράττη διά διπλωτύπων αποδείξεων 
πάσας τάς συνδρομάς καί προσφοράς καί άπαντα τά δώρα καί 
θά έξαργυρώνΐ) τά  είς λογαριασμόν τής έταιρίας εντάλματα.

2 2 . Ο δέ γραμματεϋς θά διατηρή πάσαν τήν άλληλογραφίαν 
τής έταιρίας, καί τά  πρακτικά· θά δέχετα ι πάσαν τήν άνταπό- 
κρισιν, καί θά διανέμη τά  είς έκαστον τμήμα άνήκοντα έγγρα
φα· έκαστον δέ τμήμα  θά μεταβιβάζη τάς πράξεις του είς τόν 
γενικόν γραμματέα καί ούτος θά τάς έκτελή έν όνόματι τής 
έταιρίας καί σύν τή υπογραφή τοΰ προέδρου.

2 3 . Τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν πρώτην Σεπτεμβρίου 
έκάατου έτους θά συγκαλή τό διοικητικόν συμβούλιον γενικήν 
συνέλευσιν τών μελών τής έταιρίας* έν τή  συνελεύσει ταύτ») 
θά έκλέγωνται πρός τούτοις άνά τρία μέλη είς έκαστον τμήιχα, 
ϊνα σχηματίσωσι τό έν έκάστω τμ ή μ α τι κρίτήριον τών έλλανο- 
δικών, οίτινε; άποφασίζουσι όριστικώς περί τής άπονομής τών 
μεταλλοσήμων.

2 4 . Εν περιπτώσει ίσοψηφίας τών έξ μελών έκαστου κριτη
ρίου προσκαλείται παρ’ αύτού είς ιδιαιτέραν συνεδρίασιν καί ό 
πρόεδρος τής έταιρίας, και ουτω, προστιθεμένης και τής ψήφου 
τοΰ προέδρου, θά καταρτίζεται ή πλειονοψηφία.

2 5 .  έκάστου κριτηρίου ή κατά τόν τρόπον τούτον σχημα- 
τισθεϊσα γνώμη είναι υποχρεωτική είς τήν ολομέλειαν τής 
έταιρίας· τά  δέ πρόσθετα ταϋτα μέλη θά έξελέγχωσι καί τούς 
λογαριασμούς η τήν διαχείρησιν τού παρελθόντος έτους, καί θά 
ύποβάλλωσίν έκθϊσιν είς τήν έτα'ρίαν.

2 6 .  Κ ατά τήν 18 Οκτωβρίου έκάστου έτους συγκαλεΐται 
έτέρα γενική συνέλευσις, καθ’ ην άπονέμονται τά βραβεία καί 
γίνονται αί άρχαιρεσίαι πρός άνανέωσιν τού διοικητού συμβου
λίου τής έταιρίας.

2 7 . Μέλος τής έταιρίας γίνεται πας, δστις συμπεπληρωμένον 
έχων τό δέκατον όγδοον έτος δέν ΰπέστη ποτέ ποινήν ένεκα 
ατιμωτικής πράξεως, καί υπόσχεται δ ι’ εγγράφου αίτήσεώς 
του είς τήν έταιρίαν, ό τι ούδέποτε θέλει συναλλαγεΐ έν γνώσει 
μέ πάντα οίόν δή ποτε ύποστάντα ποινήν ένεκα ά τ ιμ ω τικ ίς  
πράξεως. Τήν αίτησιν πέμπει είς τόν γραμματέα, ουτος δέ 
κατά τήν πρώτην συνίδρίασιν ύποβάλλει είς τδ διοικητικόν



β υ μ β ούλιον τ^ς έτο^ρίας, καί τοΰτο άποφασίζει τήν παραδοχήν 
η τήν άπόρριψιν κατά πλειονοψηφίαν γενομένης της παοαδο- 
χής, έγγράφεται το δνομα τοΰ συνεταίρου έν τώ μητρώω καί 
πέμπετα ι είς αύτόν τό δίπλωμα. Επί τής παραλαβής δέ τούτου 
προσφέρει είς τό ταμεΐον τ ί ς  έταιρίας 6 συνέταιρος δ,τι προαι
ρείται.

2 8 . Πας δστις ήθελε προσφέρει εΐς τήν έταιρί*ν εϊτε άπαξ 
ποσόν μεΐζον των χιλίων δραχμών, είτε κ α τ ’ ετος καί Ιπ ί δε
καπενταετίαν ποσόν μεΐζον τών εκατόν δραχμών, ονομάζεται 
βοηθός της έταιρίας, καί τό δνορια αύτοΰ έγγράτεται είς ιδιαί
τερον μητρώον.

2Q. Πας §σ τ^  ·<θ?λε προσφέρερ εις τ·ήν εταιρίαν εϊτε άπαξ 
ποσόν μεΐζον τών ^έ^α χιλιάδων δραχμών, είτε κβρ ετος $ofi 
έπί δεκαπενταετίαν ποσόν μεΐζον τών χιλίων δραχμών, ονομά
ζετα ι ευεργετης τ ί ;  έτβμρ($ς, xofi τό δγομα αύτοΰ εγγρά φ ετε 
εί^ τό μητρώον τών ευεργετών.

3 0 . Μετά δεκαετίαν άπό τ ί ς  συστάσεως αΰτίς ή έταιρία 
θέλει ανεγείρει είς επιφανέστατων τ ι  μέρος τ ί ς  πόλεως Αθηνών 
στήλην τετράγωνον, φορούσαν έπ’ αύτης καί κατάλληλον άν- 
δοιαντα. Επί 'μέν την πρός άνατολάς επιφάνειαν τη ; στήλης 
θελουσιν έγκολάφθη μεγάλοι; καί χρυσοΐς γράμμασι τά  ό 'όμ α- 
τα  τών ευεργετών της έταιρίας’ 'έπί δέ τήν πρός δυσμάς θέ- 
λουσιν έγκρλϊφθή μεγάλοις καί έρυθροΐς γράμμ,άσι τά ονόματα 
τών βοηθών· έπί τήν πρός άρκτον θελόυσιν έγκολάφθη μεσαίοι; 
καί κυανοΐς γράμμασν τά  ονόματα τών ά^ιωθέντων’ τοΰ χρυσοΰ 
μεταλλοσήμόυ- καί έπί την πρός μεσημβρίαν θέλουσιν έγκολαφΟή 
μικροΐς καί πρασίνοις γράμμασι τά ονόματα τών άξιωθέντων 
τοΰ άργυροΰ μεταλλοσήμου’ κατά δε τήν βάσιν πασών τών 
έπιφανειών θέλ,ουσιν έγκολάφθη μικροΐς γράυμασιν άπα\/τα τά  
ονόματα τών άξιωβέντων τοϋ χαλκοϋ παρασήμοί).

3 1 . Μετά τήν άνέγερσιν της στήλης δσοι τών βραβευδέντων 
εϋαρεστρϋνται δυνανται ya. έπιστρέψωσιν είς τήν έταιρίαν τά  
μεταλλόσημα, διότι τότε ά)ς αιώνιον τεκμήριο ν τής β:α- 
βεόσεως αύτών θέλε  ̂ χρησίμευες ή στήλ?). όσοι δε έπιθυμρϋσι νά 
τά  διριτηρήσω^ιν είς τάς οίκογενείας των, ϊνα χρΐσιμεύωσι καί 
| |ς  τά  τέκνα έλζίτήρ^ πρός μίμη?ιν τί>γ άρετών τών γονέαν
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εταιρίαν μόνον τό άντίτιμον της μεταλλικής άξίας τοϋ μ ϊτα λ -  '  
λοσήμου καί τοΰτο κατά τλν ίδιαν έκάστου προαίρεσιν.

3 2 . ρ,ατά πάσαν δέ δεκαετίαν θέλει άνεγείρεσθαι καί όμοία 
στήλη, έν f  θά έγκολάπτωνται ομοίως τά  ονόματα τών ευερ
γετών, τών βοηθών, και τών άριστευόντων.

Καί ταϋτα μέν έγράψαμεν έκ τοϋ προχείρου, ϊνα χρησιμεΰ- 
σωσι μόνον ώς βάσις πρός σύνταξιν τοΰ κάνονονισμοϋ της εται
ρίας· άπέχομεν δέ πολύ τοΰ νά θεωρώμεν αύτά ώς τέλεια η 
καί ώς τά  καλλίτερα- τουναντίον μάλιστα παρακαλοϋμεν τους 
συναδέλφους δημοσιογράφους η καί πάντα πολίτην, καί ίδίω; 
τού; έν τή αλλοδαπή διαμενοντας νά έπιλη-ρθώσι σπουδαίως 
τής ύποθέσεως ταύτης καί νά μάς φωτίσωσι μέ τάς παρατη - 
ρήσεις των, ϊνα συζητηθίί καί δημοσία ό οργανισμός τ ί ς  έτα ι
ρία; πρό της καταρτίσεως αύτης. Ταύτης δέ τήν σύστασιν 
θεωροΰμεν άναγκαιοτάτην- διότι, έάν μέν μείνη ή Ανατολή, όπως 
έχει σήμερον, αιωνίως θά φθισια καί αείποτε θά παρέχει περι- 
πλοκάς είς άπαντα τόν κόσμον. Αν δέ τούναντίον δοθη ώθησίς 
τις πρός βελτίωσιν τής ήθικης καί αύξησιν της ευημερίας, τότε 
ή Ανατολή, δυναμένη νά διαθρέψν] δεκαπλάσιον τοΰ σήμερον 
υπάρχοντα; πληθυσμού αύτης, καί αύτή μέν θά εύδαιμονήσ?ι 
άφ’ έαυτής, καί είς τήν Αύσιν θά παρέξν] ανυπολόγιστα εύερ- 
γετήματα, προσελκύουσα ή άπορροφώσα, ούτως είπεΐν, τόν 
πλεονάζοντα έκεΐ καί δυσπραγοϋντα πληθυσμόν, καί καθιστώσα 
αύτόν εύδαίμονα έν τοΐς κόλποις της.

Ά θήναι, λιμήν θαλάσσιος.

Υπό πάντων όμολογεΐται τό λάθος τοϋ νά μετατεθή ή πρω
τεύουσα τοΰ Ελληνικού Βασιλείου είς ’Αθήνας. Οί Βαυαροί, οί- 
κοΰντες χώραν μεσόγειον, δέν έδύναντο νά έννοώσι τά μεγάλα 
πλεονεκτήματα κατοικία; παραλίου’ νομίσαντε; δέ, δ τ ι διά 
τοϋ κλεινόΰ τών ’Αθηνών ονόματος ήθελον καταστήσει τήν 
Πρωτεύουσαν τής Ελληνικής Βασιλείας λαμπροτέραν, ήδίκησαν 
τήν τε έπιστήμην καί τούς σημερινούς ’Αθηναίους, διότι, τοϋ 
μέν έδάφου; καλυφθέντο; ή δ ΐ ύπό οί/.οδομών, εμεινίν, ώ ; ίσαν, 
κεκρυμμένοι εί; τά  έγκατα τής γης άπειροι θησαυροί αρχαίων



αριστουργημάτων οί δέ νέοι ’Αθηναίοι, μακράν οντες τής θα
λάσσης, έχουσι πολυδάπανον την -τε συγκοινωνίαν των μέ τά 
λοιπά τοΰ Βασιλείου μέρη καί την προσπόρισιν τών αναγκαίων 
τοΰ βίου. Εάν ή νέα πρωτεύουσα έκτιζητο είς τόν Ισθμόν $ 
είς τόν Πειραιά, ήθελεν εχει δλας τάς έκ της θαλασσοπλοΐας ευ
κολίας- τό δέ έδαφος τών Αθηνών ήθελε μείνει ελεύθερον δ ι’ 
άνασκαφάς.

Αλλά τά  γενόμενα ούκ απογίνονται· αί Αθήναι είναι Πρω
τεύουσα τοΰ έλληνικοΰ Βασιλείου, καί καθό τοιαύτη, είναι τό 
κέντρον,. πρός 8, ώς έκ περιφερείς, τείνουσιν ό'λα τοΰ Κράτους 
τά  μέρη’ έν τούτοις ό'λη ή Επτάννησος, ή Πελοπόννησος, αί 
Κυκλάδες καί αί Σποράδες νήσοι, ή Εύβοια, τ ’ ανατολικά καί 
δυτικά παράλια τ ι ς  Στερεάς Ελλάδος καί δλαι αί μετά τής Ευ
ρώπης καί τής ’Ανατολής πολιτικαί καί έμπορικαί σχέσεις δια
μείβονται διά τοΰ Πειραιώς, άπέχοντος τών ’Αθηνών έπτά χ ι 
λιόμετρα.

Καί ένόσω μέν ό πληθυσμός τών ’Αθηνών ητο μικρό, αί 
κναγκαι αύτοΰ εύκόλως οΐκονομ-Οΰντο" τό μέν διά τών προϊόν
των τής Αττικής, τό δέ καί διά τίνος έξωθεν εισαγωγής· άλλ’ 
ή πρόοδος τοΰ πληθυσμού άφ’ ένός καί ή μετά τήν μεταπολί
τευσή τοΰ 1 8 4 3  ιδίως αύξησις τών σχέσεων τής Πρωτευούσης 
μετά τών έπ^ρχιών κατέστησαν έπαισθητά τό τε δαπανηρόν τοΰ 
βίου καί τήν διά τοΰ Πειραιώς συγκοινωνίαν, διότι ή σημερινή 
γεωργία καί κτηνοτροφία τής ’Α ττικής δέν δύνανται νά θρέ- 
ψωσι τοΰ; κατοίκους τής Πρωτευούσης· πρό; θεραπείαν τών 
αναγκών τούτων έπροτάθησαν διάφορα μέσα. Οί μέν έπρότει- 
ναν τήν κατασκευήν ίπποσιδηροδρόμου ά π ’ ’Αθηνών είς Πει
ραιά, όυναμένου εις ευτελείς τιμάς νά μεταβιβάζγ) τοΰς άνθρώ- 
πους καί νά μετακομίζτι τά πράγματα- οί δέ ίσχυρίσθησαν, δ τ ι 
πρεπει νά άρκεσθώμεν είς τά  υπάρχοντα μέσα τών έν χρήσει ά- 
μ.αξών καί λεωφορείων" καί άλλοι, τήν κατασκευήν σιδηροδρό
μου, ό'περ καί έγένετο δεκτόν- άλλά μολονότι παρήλθον έκτοτε 
άοκετά έτη άπό τής παραχωρήσεως τής έργολαβίας ταύτης, καί 
ούδ έναρζιν βλέπομεν τών έργασιών της κατασκευές αύτοΰ, 
και ως έκ τούτου δικαιούμεθα ν άμφιβάλλωμεν περί τής πραγ- 
μ.ατοποιήσεώς του. Διά τοΰτο 6μ.ως δέν δυσαρεστούμεθα, φρο- 
νοΰντες έν πεποιθήσει, ότι δ ι’ αύτοΰ δέν εΐναι δυνατόν νά 
ίκανοποιηθώσι κ α τ’ εύχήν αί άνάγκαι τής Πρωτευούσης· πρέπίι 
καθ ήμας νά τεθή( είς ένέργειαν άλλο μέσον συγκοινωνίας’ τοΰ

μέσου δέ τούτου θέλομεν περιγράψει κατωτέρω τά  πλεονε
κτήματα.

Ας έξετάσωμεν κατά πρώτον ποίαι καί πόσαι αί άνάγκαι 
τών ’Αθηνών, πώς ένεργεΐται ή μεταξύ ’Αθηνών καί Πειραιώς 
συγκοινωνία, καί άν αυτη θέλη βελτιωθή διά τοΰ σιδηροδρό
μου. Μετά ταΰτα θέλομεν ελθει είς τήν έξέτασιν τοΰ παρ’ 
ήμών προτεινομένου μέσου.

Π  συγκοινωνία προτίθετα ι τη ν  μ ετα χύμ ια ιν  ά . Ανθρώ
πω ν καί (> . πραγμά τω ν παντός είδους.

Α ' .

Μ ετακόμισις άνθρώπων.

Εχουσιν άνάγκην νά καταβαίνωσιν είς Πειραιά καί ν’άναβαί- 
νωσιν έκεΐθεν πολλάκις τοΰ έτους οί Βουλευταί, οί Γερουσιασταί, 
οί πολυπληθείς μαθηταί, οί διά θέσεις, δίκας καί έμπορείαν έκ 
τών έπαρχιών είς ’Αθήνας ερχόμενοι, οί διοριζόμενοι καί παυό- 
μ,ενοι υπάλληλοι, οί χάριν περιηγήσεως έπισκεπτόμενοι τάς 
’Αθήνας, οί έκ τοΟ έςωτερικοΰ φέροντες ένταΰθα πρός πώλησιν 
τρόφιμα παντός είδους καί έμπορεύματα, οί συνοδεύοντες ή 
άναμένοντες συγγενείς η φίλους ερχομένους η άπερχομένους, καί 
τέλος ολόκληρος σχεδόν ό πληθυσμός τών ’Αθηνών, άναβοκατα- 
βαινων άπαξ τούλάχιστον τής ημέρας καθ’ ό'λον τό θέρος χάριν 
τών λουτρών καί πρός τούτοις αυτοί οί κάταικοι τοΰ Πειραιώς.

Καί οί μ.έν είς τάς επαρχία; έξ ’Αθηνών απερχόμενοι υ π ο 
βάλλονται είς τάς έξης δαπάνας. #

ά) Δ ι’ άμαξαν κατά μέν τήν αστυνομικήν διβτιμησιν 3 1 /2  
δραχμάς, συνήθως ό'μως δραχ. 5 — 8 ένίοτε καί 1 0  ά π ’ ’Αθη
νών είς Πειραιά.

6 ') Διά τό άκάτιον, δπερ έκ τής άκτής μεταφέρει αύτοΰς 
έπ ί τοΰ ατμοκίνητου δρ. 3 — 5 ένίοτε καί περιπλέον- συνήθως 
δέ προστίθεται καί τ ις  πληρωμή είς αχθοφόρους, οΐτινες αυθόρ
μητοι, άρπάζοντες έκ τής άμάξης, μετακομίζουσιν είς τό άκά
τιον τά πράγματα τών ταξειδιωτών.

γ ')  Πολλοί καταβαίνουσιν είς Πειραιά κατά τήν έν τώ  δρο- 
μολογίφ τοΰ ατμοκίνητου ώρισμένην ημέραν καί ώραν, άλλά



πολλάκις, καί μάλιστα τον χειμώνα, τά  ατμοκίνητα φθάνουβι
μετά πολλάς ώρας η και ημέρας, ώστε αναγκάζονται οί ταξει- 
διώ ται νά ένοικιάζωσι δω μάτια είς ξενοδοχεΐον, υποβαλλόμενοι 
ούτως είς νέαν δαπά^νιν 3— 5 δραχμών καθ έκάστην’ τήν φορο
λογίαν ταύτην τελοϋσι καί δσοι, ιν’ άποφύγωσι τήν ένόχλΐ- 
σιν τής πρωίας, *αταβαίνουσιν άφ’έσπε'ρας είς 1}ειραιά.

Ιίάν άθροίσωμεν τά  έξοδα ταΰτα,θέλομεν εδρει ποσόν αρκούν
τ ω ς  μεγάλον, χωρίς νά προσθέσωμ,εν τάς ήμεραργίας, τάς απε
ρίγραπτους ενοχλήσεις έκ τών λεμβούχων (βαρκάριδων), συχνά 
δέ και τάς άπωλείας τών π ρα γμ ά τω ν ο σ τ ί ς  έταξειδευσεν ενθυ
μείτα ι καλώς πόσον αί διακεκομμένοι αΰται μεταβιβάσεις καθι- 
στώσι τδ ταζείδιον πολυδάπανον καί όχληρότατον καί

δ') Οσοι καταβαίνουσιν είς Πειραιά χάριν τών λουτρών κατά 
μέν τήν αστυνομικήν διατίμησιν πλήρόνουσι δραχμάς 7 διά 
τήν ά'μαςαν, συνήθως δμως άνω τοϋ ποσοϋ τούτου· δλαι αί 
ανωτέρω δαπάναι δύνανται νά ΰπολογισθώσιν είς εν έκατομ.- 
μύριον δραχμών κατ έτος.

Β '.

Meraxoiitffic πραγμάτων.

Επειδή, ώς είπαμεν ήδη, τά  προϊόντα τής ’Αττικής δέν δύ- 
νανται νά έπαρκέσ<οσιν είς τάς άνάγκας τών κατοίκοιν τής 
Πρωτέυούσης, προμηθεύονται ούτοι διά θαλάσσνις έκ τε τών ε
παρχιών τοϋ βασιλείου καί έκ τοΰ έξωτερικοΰ σιτηρά, ζώα, 
προϊόντα τής κτηνοτροφίας, οπώρας, ξυλείαν, καυσόξυλα, άν
θρακας κ«ί δλα τά  ευρωπαϊκά εμπορεύματα· δλα δέ ταϋτα, με- 
τακομιζομενα έχ, Πειραιώς είς ’Αθήνας, επιβαρύνονται μέ τά  

,ε^ο^α τής μετακομίσεως* πολλά δέ είδη καί μ.έ τδ κέρδος τών 
μ.?ταπρατών^ ώστε πολλών τοιούτων ή τψ-ή έν Αθήναις είναι 
ττολυ ανώτερα τής έν Πειραιεΐ- καθόσον κυβερνήται πλοιαρίων, 
άγοραζοντες είς τά ; νήσους καί είς τά  παράλια τής Πελοπον- 
νήσου καί τής Στερέάς εδώδιμα κλπ. τά  μέτακομ,ίζωσιν είς τον 
Πειραιά, τα πωλώσιν έντός τών άρασμένων πλοίων των. Εκ τών 
Αθηνών δέ καταβαίνοντες οί μεταπράται, άγοράζωσιν αύτά καί 

τα  μβταπωλώσιν έν τή Προιτευούσν; εί; τιμάς διπλάσιάς.

Οί δέ φέροντε; έκ τής Εύρώπτις εμπορεύματα προσθετουτιν 
εί; τά ; τιμάς αύτών, δχι μόνον τά  πολλαπλά έξοδα τών δια
φόρων μετακομίσεων, άλλά κ α ί τά τών ήμεραργιών των, διότι

διά τήν παραλαβήν τών πραγματειών των, μεταβαίνουσι πολ
λάκις είς τόν Πειραιά, εμποδιζόμενοι ρύτως άπό τά  έργα των.

Δέν θέλομεν εισθαι μ.αχράν τής άληθείας, έάν ΰπολογίσωμ.εν 
είς έτερον έκατόμμύριον τά μ,ετακομιστικά καί τά πρόσθετα 
κέρδη τών έμπορων καί τών μεταπρατών.

’Από τάς ενοχλήσεις καί τάς πολλαπλάς δαπάνας, τάς οποίας 
άνωτέοω άπαριθμήσαμ.εν, θέλουσιν άρά γε άπαλλαχθή οί κάτοι
κοι τών 'Αθηνών διά τρΰ σιδηροδρόμου ; τοΰτο έρχόμεθα νά 
έξετάσωμεν.

JSivat μ.έν αληθές δτι διά τοΰ σιδηροδρόμου ταξειδεύει τις

ταρ ήμΐν άμ,αξών διανύει τ ις  τήν μ,ετ 
στασιν είς ήμ.ισείαν ώραν' διά τού σιδηροδρόμου θέλει διανύει 
αυτήν είς 10  λεπτά  ίσω ς’ άλλ’, έάν προσθέσωμεν τόν χρόνον, δν 
θέλει δαπανήσει ό τα ξ ιδ ιώ τη ς  διά νά λάβη τό είσιτήριον, νά 
παρασταθνί είς τό ζύγισμα τών πραγμάτων του, είς τήν έκδο- 
σιν τοΰ γραμματίου τής παραδόσέως αύτών καί τής πληρωμής 
τοϋ τυχόν ύπερβάλοντος βάρους, πρός δέ καί τόν χρόνον, καί) 
ον οφείλει νά περιμείνη έντός τοϋ πολυφορείου (\vagpn) τοΰ 
σιδηροδρόμου μέχρι τής Τίγμν.ς τής άναχωρήσεως, τήν χρονοτρι
βήν εις τήν άπόοασιν καί είς τήν παραλαβήν τών πραγμάτων 
του, ίίέλομεν ευρει, δτι ούδεμία θέλει ΰπά;χει διαφρρά ώς πρό; 
τήν ταχύτητα; δ'.'αν δέ λάβωμεν άφ’ ένός ύπ’ οψνν, δτι ή πλη
ρωμή τών θέσεων τρΰ σιδηροδρόμου δέν θέλει είσθαι εύθυνοτέρα 
τών σημερινών άμαξών, ούτε δ«ί του; άνθρώπςυ , οΰτε διά τά 
πράγματά, άφ’ ετέρου δέ δτν ό μέν σιδηρόδρομος θέλει έχει 
ό),:ισμένας τίνας άναχψρήσεις καθ’ ήμέραν, έν 6» σήμ.?ρθν κατά 
πάσαν στιγμήν εόρίσκει τις άμαξαν, άναχωρρΰσαν διά τόν Π ει
ραιά καί τ ’ άνάπαλιν, άμφιβάλλομ^ν έϊν  πρέπιτ, νά άναγνωρί- 
σωμεν υπεροχήν είς τόν έν λόγω σιδηρόδρομον.

Η δέ μετακόμισις τών πραγμ,άτων καί τών πραγματειών ή 
διά τοϋ σιδηροδρόμου τούτου ένεργηθησομένη, θέλει άποβή δα- 
πανηρωτέρα καί' δχληρωτέρα τής σημερινής, καθόσον έκ του 
τελωνείου Πειραιώς η έκ τών έπεισε αποθηκών τών έμπορων 
θέλει ειοθαι ανάγκη φορτηγών άμαξών, αίτινες νά μετακομίσωσι 
τά  έμπορεύματα είς τήν αποβάθραν τοΰ σιδηροδρόμου, δπου 
θέλήυσι ζυγισδή ταϋτα % μετρηθή διά τήν πληρωμής τών κο-



[Λίστρων· φθάνοντα δέ είς τήν ένταΰθα αποβάθραν, πάλιν διά 
φορτηγών αμαξών θέλουσι μετακομισθή είς τά  έμπορικά κατα
στήματα- άμφιβάλλομεν δέ, άν έμπόρευμ,α παραδοθέν εΐς τήν έν 
Πειραιεΐ αποβάθραν, θέλει ποτέ φθάσει αύθημερόν εΐς ’Αθήνας, 
συνήθως θέλουσι φθάνει μετά πολλάς ημέρας· ένώ, έάν έξακολου- 
θη'σγ) τόν δρόμον της ή φορτηγός άμαξα, θέλει φθάσει ταχύτε- 
ρον εις ’Αθνίνας, παρ’ όσος χρόνος θέλει παρέλθει εως ου φθάσν) 
V) σειρά της, Γνα παραδώστ] τό έμπόρευμα είς τους υπάλληλους 
τοϋ σιδηροδρόμου, οΐτινες θέλουσι τό ζυγίσει η τό μετρήσει διά 
την έ'κδοσιν τοΰ γραμματίου τ ίς  παραδόσεως καί τής πληρω
μής τών κομίστρων, έπίσης δέ χρόνος θέλει άπολεσθή διά τήν 
ένταΰθα παραλαβήν τοΰ έμπορεύματος, διότι πρώτον μέν θέλει 
άναζητηθή τοΰτο είς τάς άποθήκας τοΰ σιδηροδρόμου, καί μετά 
ταϋτα  θέλουσιν έκπληρωθή δλαι αί λεπτολόγοι διατυπώσεις πρός 
παραλαβήν αύτοΰ. Εάν τώρα Οπολογίσωμεν τά  κόμιςφα άμάξης 
έκ τοΰ τελωνείου η έκ τών αποθηκών εΐς τό έν Πειραιεΐ γρα- 
φεΐον τοΰ σιδηροδρόμου, τά  τοϋ σιδηροδρόμου καί τά  άπό τής 
έν Αθήναις αποβάθρας αύτοΰ είς τά εμπορικά καταστήματα, 
θελομ,εν εχει ποσόν πολύ άνώτερον τοΰ σήμερον έξοδευομένου 
διά τ^ν αύτήν μετακόμισιν.

Εκ τών ανωτέρω συνάγεται, δτι ό σιδηρόδρομος τοϋ Πει
ραιώς ούδεμίαν δύναται νά έπιφέρν) βελτίωσιν είς τήν συγκοι
νωνίαν τής Πρωτευούσης. Λέγοντες δέ τοϋτο, δέν κηρυττόμεθα 
άπολύτως κατά τών σιδηροδρόμων, άπαγε τής βλασφημίας ! 
άλλα κατά τοΰ μικροσκοπικοΰ τούτου σιδηροδρόμοο, όστις, έν ά  
θέλει υπαγαγει τόν κόσμον είς δλας τάς οχληράς διατυπώσεις 
καί τούς κινδύνους τών μεγάλων σιδηροδρόμων, ούδόλως θέλει 
συντελέσει εΐς τήν εύπραγίαν τών κατοίκων τής Πρωτευούσης, 
μή δυνάμενος ν’ άπαλλάξ·/] αύτούς τών ένοχλήσεων καί τών 
διαφόρων δαπανών, είς τάς όποιας ύποβάλλουσιν αύτούς σήμε
ρον αί αμαξαι, τά  έν Πειραιεΐ ξενοδοχεία, οί άχθοφόροι καί οί 
βαρκάριδες, οΐτινες δικαίως δύνανται νά όνομασθώσιν ή μάστιξ 
τών ταξειδευόντων- νομίζομεν μάλιστα, δτι οί ταξειδιώ ται θέ
λουσι προτιμά τάς συνήθεις «μάζας, και οί έμποροι τάς φορ- 
τηγας καί θέλουσιν άποφεύγει τόν σιδηρόδρομον ώς δαπανηρό- 
τερον καί όχληρότερον· ταϋτα  χαλώς γινώσκοντες οί έν Εύ- 
ρώπγ) έπιχειρηματίαι, άποφεύγουσι ν’ άναλάβωσι τήν κατασκευήν 
τοϋ έν λόγω σιδηροδρόμου.

Αποδειχθέντος τοϋ σιδηροδρόμου ανεπαρκούς, άς έξετάσωμεν

τό παρ ήμών προτεινόμενον μέσον τής συγκοινωνίας, δπερ έστίν 
ή κατασκευή πλευστής διώρυγος είτε έκ τοΰ Πειραιώς είτε έκ τοϋ 
Φαλήρου πρός τό κατάστημα τοΰ άερόφωτος η τήν πρώην πλα 
τείαν τοϋ Λουδοβίκου η είς άλλην καταλληλοτέραν θέσιν, π . χ .  
διώρυζ άρχομένη έ* τής Φαληρικϊ,ς άκτής καί διά τής κοίτης 
τοΰ ϊλισσοΰ φθάνουσα μέχρι τών στηλών τοϋ Ολυμ.πίου Διός.

Περί τοΰ δυνατού τής κατασκευής το ίϊύ τη ς διώρυγος κρί
νομεν περιττόν νά διαλάβωμεν, ώς άναμ,φισβητήτου, μετά τήν 
κατασκευήν μάλιΤα το^ούτων διωρύγων έν τή Εύρώπϊ],μετά τήν 
πλησιάζουσαν τομήν τοϋ ίοθμοΰ τοΰ Σουέζ καί τάς προτεινομένας 
τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Παναμά καί τοΰ τής Κορίνθου' τό ζήτημα έλύθη 
καί δέν έπιδέχεται συζήιησιν. Αλλά θέλομεν έ',ετάσει ά) κατά 
πόσον θέλει συντελέσει είς τήν.γενικήν εύπραγίαν διώρυξ, καθι· 
στώσα τάς Αθήνας λιμένα θαλάσσιον, καί β ) πόοη ή πιθανή 
δαπάνη τής κατασκευής αύτής.

Α '.

Εάν κατασκευασθ/j ή έν λόγω διώρυζ, τά  έμπορικά πλοία έκ 
τής θαλάσσης θέλουσιν εισπλέει δ ι’ αύτής είς τόν λιμένα τών 
Αθηνών καί θέλουσιν αποβιβάζει τάς πραγματείας άμέσως είς 
τήν ξηράν, δθεν θέλουσι μετακομίζεσθαι είς τά  καταστήματα 
η τάς άποθήκας τών έμπορων άνευ τής μεσολαβήσεως τών φορ
τηγών άκατατίων- τά  δέ πλοιάρια, τά  μετακομίζοντα έδώδι- 
μ,α καί λοιπά αναγκαία τοΰ βίου, ώς και τά διάφορα πλοία, τά 
είσπλέοντα είς τόν λιμένα τών Αθηνών, θέλουσι φέρει είς τήν 
Πρωτεύουσαν τήν αφθονίαν καί εύθυνίαν, διότι θέλουσι π ω λ ϊΐ 
ταΰτα  εντός τοΰ λιμ,ένος άμέσως πρός τους καταναλωτάς άνευ 
τής μεσολαβήσεως τών μεταπρατών. Είς δέ τάς διαφόρους άτμ ο- 
πλοϊκάς έταιρίας θέλουσι δοθή γήπεδα, έπ ί τών όποιων θέλουσιν 
οικοδομήσει τά  γραφεία και τάς άποθήκας των· τά δέ άτμοκί- 
νητα θέλουσι προαδένεσθοίι είς τήν άκτήν, ώστε έξ βύτών ν’ 
άποδαίνωσιν οί έπιβάται άμέσως είς τήν ξηράν άνευ τής μεσο
λαβήσεως τών άκατίων καί τών βαρκάριδων, ούτω λοιπόν οί 
μέν ταξειδεύοντες θέλουσιν άπαλλαγή τών σημερινών ένοχλή
σεων καί τών πολλών δαπανών, οί δέ κάτοικοι τών Αίηνών 
έν γένει θέλουσιν αγοράζει δλα τά  αναγκαία τοΰ βίου πολύ εύ- 
θυνότερα ϊΐ σήμερον, καθόσον είναι γνωστόν, δτι ό καταναλωτής 
πληρόνει δλα τά  πρόσθετα έξοδα τών εμπόρων, τά  μετακομι- 
Τικά καί τά κέοδη τών μεταπρατών. Τά δέ ατμοκίνητα τών δ ια 



φόρων εύρωπαϊκών γραμμών, προσορμιζόμενα δίς τόν Πειραιά 
δι ώρας τινάς δέν έπιτρέπουσί σήμερον εί; τούς έπιβάτας τών 
ν άνερχωνται είς ’Αθήνας· γενομένης δίχως τής διώρυγος, ό'λοι 
ούτοι θέλουσιν έπισκέπτεσθαι τάς ’Αθήνας, καί ουτοι λογίζον
τα ι εΐς πολλάς εκατοντάδας έτησίως. Εκ τοιούτων δέ επισκέ
ψεων Λέν θέλει είσθαι ασήμαντος ή τε υλική καί ή ήθική ωφέλεια 
τής Πρωτευούσης.

Εί καί κατά τ ’ άλλα ή έκ τής διώρυγος ωφέλεια θέλει εισθαι 
μεγίστη, ή διά τά θαλάσσια 6'μως λουτρά θέλει εισΟϊΐ ανυπο
λόγιστος' καθόσον τότε όλόκληρος 6 πληθυσμός τών ’Αθηνών 
θέλει λούεσθαι άνεξόδως είς τ/,ν διώρυγα ή είς τόν λιμένα τ ώ ν  

Αθηνών, εν ω σήμερον λούονται μόνον, οσοι δύναντάι νά πληρώ- 
νω3tv άμαζαν θέλει δέ υπάρχει ύδωρ άφθονον καί πρόχειρον διά 
τό κατάβρεγμα τών όδών κάτά  τό θέρος, κ*1 πρός τούτοις τό 
αυχμηρόν της ατμόσφαιρας θέλει έλαττώθή, διότι ή θαλάσσια 
αύρα θελει δροαίζει αύτήν κατά τό θέρος. Είναι δέ περιττόν νά 
είπωμεν κατά ποσον θέλει αύζήσει τήν ωραιότητα τ^ς Ελληνι
κές Πρωτευούσης ό λιμήν καί ή αέναος κίνησις τών πλοίων καί 
τών ατμοκίνητων. Κοινωνικώς δέ θεώρουμένου τοΰ πράγματος, 
■ή διώρυξ όχι μόνον θέλει επιφέρει οικονομίαν δύο περίπου εκα
τομμυρίων, τά  όποια σήμερον έκ περισσού πληρόνουσίν οί κά
τοικοι τών Αθηνών καί οΐ ταξειδεύοντες, άλλά θέλει έίΗτρέ* 
ψει ν' ασχοληθούν είς τί,ν γεωργίαν η είς άλλας βιομηχανίας 
τουλάχιστον 5 0 0  άνθρωποι καί άλλοι τόσοι ίππο ι, οΐτινες σή
μερον εργάζονται διά τήν συγκοινωνία» τών δύω πόλεων καί 
1 0 0  τούλάχιστον νάΰται καί άκάτια' ασήμαντος δέ δέν θέλει 
εισθαι καί ή της άγοράς καί τών καθημερινών έπισίιευών τών 
οχημάτων καί τών φορτηγών άμαξών παντός είδους οικονομία.

Β '.

Τό σπουδαιότερον ζήτηυ.* ε ιν ίι τό τής δαπάνης· περί τάύ- 
τ«ς δεν δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν μ ετ’ άκριβείας πριν $ γίνω- 
σιν, ώς ειπομεν, καταμετρήσεις κ*ί χωροσταθμίσεις έπιστημο- 
νικαί, άλλά κατά προσέγγισιν καί ύποθετικώς· ούτω λοιπόν 
ύποθέτοντες, ότι ή έν λόγω διώρυζ θελει έχει μήκος μέν έπτά  
χιλιομέτρων, πλάτος δέ τριάκοντα μέτρων καί βάθος δώδεκα. 
Κατά μέσον όρον θέλει έξορυχθή ύλη 2 ,5 2 0 ,0 0 0  κυβικών μέ
τρων' έκτιμώντες δέ τήν εργασίαν τής έξορύξεως είς 8 0  λε
π τά  έκαστον κυβικόν μέτρο», κατά μέσον όρον εύρίσκομ.εν τό

ποσόν τών δραχμών 2 ,0 1 6 ,0 0 0 ' είς τοΰτο δέον νά προσθέσώ-
μεν £ν έκατομμύριον δραχ«.ών διά τήν κατασκευήν εύρυχώρου 
όπωσοΰν λιμένος, δ ι’ αποζημιώσεις κα ί καταστήματα, ώ 
στε τό όλον τής άπαιτουμένης δαπάνης θέλει άναβή είς τό 
ποσόν τών δρ *χμών 3 ,0 1 6 ,0 0 0 ' άλλ’ ή Κυζέρνησις θέλεε έλα- 
φρυνθή, ώς πρός τήν δαπάνην, πωλοΰσα τά  είς τάς όχθας τοΰ 
κατασκευχσδησομένου λιμένος γήπεδα είς μεγάλας τιμάς.

Ο μέν σιδηρόδρομός, οςίζ, ώς άνωτέρω έρρέθη, κ α τ’όύδέν θέλει 
βελτιώσει τήν συγκοινωνίαν τής Πρωτευούσης, θέλει στοιχίσει 
περί τά τρία έκατομμύρια δραχμών, διά τά  όποια ή Κυβέρνησις 
έγγυάται τόκον 6  0/0* έχει δέ ανάγκην άενάων έπιδιορθώσεων 
καί άνανεώσεω; τοΰ ϋλικοΰ τοο ώς φθειρομένου' ή δέ διώουξ 
θέλει μέν στοιχίσει άπαξ τό ύπολογισθέν ποσόν, άλλά τά  απο
τελέσματα θελοΛν εισθαι πολύ ανώτερα καί διαρκέστερα.

Αλλά τήν δαπάννιν τής κατάσκέυίς τή{ διώρυγος πρέ
πει άναλάβή έταιρίά, νιτις πρός άποζήμίώσίν τής νά λάμ- 
βάνν) φόρον τινά άπό τά  Λλοΐα, ή ή Κυβέονήσις, η τις ν* άφήσνι 
κατόπιν ό'λως έλέυθέραν καί άφορολόγήτον τήν συγκοινωνίαν 
ταύτην ; Τό πρώτον εΓνία εύκολώτϊρόν καί έκ τών σήμερον 
συντ,θιζομένών, διότι παντού τά  μεγάλα εργα δ ι’ εταιριών γ ί 
νονται. Αλλ’ ημείς ήθέλόμίν προτιμήσει ν’ άναλάβή ή Κυβέρ
νησή τήν έκτέλεσίν τοΰ έργου τούτόυ δίά ΛόλλΟΰς λόγους. 
Είναι μέν άληθέξ, ότι ή δαπάνη είναι μεγάλη λάί μάλιστα είς 
τάς σημερινάς δυσχερείας τοΰ ταμείου, άλλά θέλόμέν ύποδέίξει 
τρόπον, δι ού ή δαπάνη δύναται νά έλαττωθή κατά πολύ διά 
τήν Κυβέρνησιν.

Η δαπάνη αύτη αντιπροσωπεύει κατά τό πλεΐστον τήν άξίαν 
τής εργασίας, έν μέρέι δέ καί τής αγοράς τών εργαλείων* καί 
τήν μ.έν έργασίαν δύναται νά £χν) όλιγοεξόδω; ή Κυβέρνησις 
διά τών πολλών καταδίκων, τούς οποίους διατηρεί είς διαφό
ρους φυλακάς τοΰ Κράτους μέ άδροτάτας δάπάνας, δχ ι μόνον 
διά τάς φυλακάς, διά τήν τροφήν, ενδυμασίαν καί λοιπήν αύ
τών περιποίησιν, άλλ’ είναι ήναγκασμένη νά διατηρώ πλέον τών 
χιλίων στρατιωτών μ.όνον διά τήν φρούρησήν αύτών, ώστε έάν 
ταϋτα πάντα  λογισθώσιν είς χρήματα, θελομεν άνευ υπερ
βολής εύρει ποσόν άνώτερον τοΰ έ*ατομμ.υρίου, τήν έτησίαν τοΰ 
Κράτους δαπάνην διά τούς καταδίκους καί τήν άφάίόέσιν πο λ 
λών χειρών άπο ώφελίμων εργασιών. Εάν λοιπόν ή Κυβέρνησις 
άπεφάσιζε νά μεταχειρισθή τούς καταδίκους διά τήν κατα



σκευήν τής διώρυγος, δέν μένει αμφιβολία, δτι τό εργον ήθελεν 
άποτελεσθή έντος 3— 4 έτών’ αρχής δέ ουτω γενομένης, τοΰ 
λοιπού οι καταδικοι ήθελον αποβαίνει ωφέλιμοι εις έαυτοΰς καί 
εις την κοινωνίαν, έπασχολούμενοι είς τοιαΰτα πάντοτε έργα" 
καί διαρκούσης μέν τής ποινής των νά μή ν;ναι βάρος τής κοι
νωνίας, την όποιαν είχον τήν ατυχίαν ν' άίικήσωσι διά τών 
εγκλημάτων" όσοι δε έξέλθωσί π ο τ ί τ ώ ν  δεσμωτηρίων νά νϊναι 
συνηθισμένοι εις τήν εργασίαν, ώστε νά μή έμπίπτωσιν είς 
ακηδίαν η απελπισίαν καί έντεΰθεν νά ρέπωσι πάλιν είς τήν 
οδόν τών εγκλημάτων.

Είναι δέ γνωστόν, δ τ ι τοΰς καταδίκους παντοΰ ένασχολοΰν 
είς δημόσια έργα. Η Γαλλία, άφοΰ πολλοΰς τούτων έχει εργα
ζομένους είς τοΰς ναυστάθμους, στέλλει καί πλείστους κ α τ ’ έ
τος είς τήν Καϊάνην, δπου εργάζονται είς την γεωργίαν καί 
άλλας βιομηχανίας. Η Ρωσσία έχει διά τοΰς καταδίκους αποι
κίας, δπου έργάζονται διά τήν Κυβέρνησιν. Εσχάτως δέ κατε- 
σκευασθη έν Ρωσσία σιδηρόδρομος μόνον ύπό τών στρατιωτικών 
καταδίκων, (δρα έφημ. τών Συζητήσεων τής 3 Δεκεμβρίου 
1 8 6 3 ). Εν ταΐς Παραόουναβίαις Ηγεμονίαις οί κατάδικοι εργά
ζονται είς τά  άλατορυχεΐα. Η δέ Τουρκία παρεχώρησε, πρός 
τήν εταιρίαν τοΰ μεταξΰ Ρουχτσουκίου καί Βάρνης κατασκευα- 
ζομένου σιδηροδρόμου, χιλιάδας τινάς καταδίκων, ίνα έργασθώ- 
σιν είς τήν κατασκευήν τοΰ σιδηροδρόμου τούτου καί τίνος λ ι 
μένας πλησίον τής Βάρνης.

Η ‘Ελληνική Κυβέρντ,σις δχι μόνον έχει δικαίωμα νά χρη
σιμοποίησή τοΰς καταδίκους, άλλά μάλιστα καί καθήκον έπι- 
βαλλόμενον αυτί) ύπό τοΰ ποινικού νόμου, ούτινος τό άρθρον 
9 εχει ώς εξής. «01 είς δεσμά διά βίου χα ταδιχαομ ίνο ι ύπο- 
6’ά . Ι (art at χαΐ (ΐς δημόσια ερ γα » ' δέν είναι δέ αμφιβολία, 
δτι καί οί είς ειρκτήν καί φυλάκισιν καταδικαζόμενοι θέλουν 
προτιμά νά έργάζωνται είς τό ύπαιθρον καί ν’ άναπνέωσι κα. 
θαρόν άέρα, παρά νά σήπωνταί είς τ ά  σκοτεινά καί δυσώδη 
δεσμωτήρια· ή μή έκτέλεσις δέ τής ανωτέρω διατάξεως τοΰ 
νόμου δέν καθιστά άοά γε έλλειπή τήν μέχρι τοΰδε έπιβαλλο- 
μενην είς τοΰς καταδίκους ποινήν ; άφίνομεν κατά μέρος πόσον 
ώφέλιμος ήθελεν άποβή ή εργασία καί είς τήν ύγείαν αύτήν 
τών καταδίκων.

Εκτός τούτου δυνατόν είναι νά χρησιμοποιηθεί καί μέρος τοΰ 
στρατού διά τοΰ σχηματισμού λόχων τών σκαπανέων δί’ έθε-

λοντών έξ δλων τών δπλων τοΰ στρατού· δταν ή Κυβέρνησις 
όρίσγ] έπιμίσθιόν τ ι είς έκαστον στρατιώτην, ταχθησόμενον είς 
τοΰς λόχους τών εθελοντών σκαπανέων, δέν είναι αμφιβολία δτι 
ταχέως θέλουσι σχηματισθή οί λόχοι ούτοι, δ ιότι οί στρατιώ- 
τα ί μας, λαμβανόμενοι ώς έπί τό πολΰ έκ τών γεωργικών οι
κογενειών, έχουσι τάς έξεις τής εργασίας. Είναι δέ άλλως τε 
καί κοινωνιχώς άναγκαΐον, δπως μή άπομάθωσιν ούτοι τάς πρό 
τής κατατάξεως έξεις των· διότι άλλως, άποκαθιστάμενοι φυγό
πονοι, δταν μετά τήν λτ,ξιν τ ή ς  θητείας των έξέλθωσί τών τά 
ξεων τοΰ στρατοΰ, δέν θέλουσιν έχει διάθεσιν πρός τήν εργα
σίαν, καί φόοος είναι μη'πως τραπώσι πρός βίον έκρυθμον* ουτω 
δέ χρησιμοποιούμενοι οί στρατιώται θέλουν δικαίως όνομασθή οί 
σκαπανείς τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν διά τής έκμεταλεύσεως τών δύο τού
των έμψυχων πόρων (οΐτινες έκ χειρών σήμ.ερον αργών θέλουσι 
μεταβληθή εις κεφάλαια παραγωγικά), ή ‘Ελληνική Κυβέρνησις 
δύναται όχι μόνον τό προχείμειον έργον νά κατορθώσν), άλλά 
νά δώσ·/] καί τήν πρώτην ώθησιν είς τα  δημόσια έργα, τών ο
ποίων ό τόπο; μας έχει απόλυτον καί κατεπείγουσαν ανάγκην.

Επανερχόμενοι όέ εις τό προκείμενον λέγομεν δ τ ι  ή κ α τα 
σκευή τής έν λόγω διώρυγος θέλει φέρει οικονομίαν είς τοΰς 
κατοίκους τής πρωτευούσης έκατομμυρίων τινων έτησίως διά τε 
τής εύθννίας τών αναγκαίων τού βίου καί διά τής αποφυγής 
πολλών δαπανών τών ταξειδ ιω τώ ν καί διά τής οικονομίας 
ταύτης έπ ί έτη τινά θέλει άναπληρωθή ή δαπάνη τής κατασκευής 
τής διώρυγος, ήτις θέλει είσθαι αΐωνία· είναι δέ τοσούτον μέγα 
τό συμφέρον τής Πρωτευούσης, ώστε δέν άμφιβάλλομεν, OTt οί 
οί κάτοικοι αύτής ευχαρίστως ήθελον δεχθ?ί νά ύποβληθώσι ν.αί 
είς προσωπικήν εργασίαν, δπως συντελέσωσιν εις τό ώφελιμό- 
τατον τούτο έργον’ δέν θέλει δέ βοηθήσει ολίγον τό εργον τοΰ
το ή Κυβέρνησις, άν, άφοΰ χαράξν) τάς γραμμάς τής διώρυγος, 
έπιτρέψ/ι νά γίνωσιν έντός αύτών κεραμμιδοκάμινα· τότε πολ- 
λαί χ ιλ ιά δ ϊς  κυβικών μέτρων τοΰ χώματος θέλουν μεταβληθή 
ταχέω ; είς κεράμους, οΐτινες έξαγόμενοι διά τήν Τουρκίαν θέ
λουν φέρει καί αρκετά χρήματα’ άν δέ κατορθωθώ καί ή τομή 
τοΰ Ισθμού τής Κορίνθου καί ή άποξήρανσις τής Κωπαίδος διά 
διώρυγος άποληγούσης είς τήν πεδιάδα τών Αθηνών, ώστε νά 
ένεργήται διά τού ΰδατος ή μετακόμισις τών ανθρώπων καί 
τών προϊόντων έκ τών μεσογείων επαρχιών τής Λεβαδείας καί 
τών Θηβών, δέν μένει αμφιβολία, δτι καί ό πληθυσμός τής 

(ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ Τόμος α '.)  9



‘Ελληνικής Πρωτευούσης θέλει αύξηθή ταχέω ς καί ύπερμέτρως, 
καθόσον είναι γνωστόν δτι ή μετά τ-7.ς θαλάσσης συνάφεια πολ
λών Πρωτευουσών συνετέλεσεν είς τόν μέγαν αύτών πληθυσμόν 
δ ιότι ή θαλασσοπλοΐα, προμηθεύουσα ευκολίας τοΰ βίου, συντελεί 
θαύμα σιω; είς τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμού. Λεν έκινήθη άρά γε 
ύ~ό τοιούτου τινός λόγου δτε Μέγας Κωνσταντίνος, μεταθεσας 
τήν Πρωτεύουσαν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους άπό τόπον μεσόγειον, 
δπου ό λαός έμαστίζετο συ^νά ύπό σιτοδείας καί παντοδα- 
πών ελλείψεων, εις τό παράλιον Βυζάντιον, καί ό Μέγας Πέτρος, 
καταστήσας Πρωτεύουσαν τ ι ς  αύτοκρατορίας του, άντί της με
σογείου Μόσχας, την παράλιον Πετρούπολιν ; Σήμερον δέ διά 
ποίαν άλλην αιτίαν προτίθενται νά καταστήσωσι τούς Ιίαρισίους 
λιμένα θαλάσσιον ; Λεν συνδέουσιν άρά γε την Πρωτεύουσαν 
της Γαλλική; Αύτοκρατορίας μετά της θαλάσσης άπειροι σιδη
ρόδρομοι ; άλλως δε ούδεμία άλλη Πρωτεύουσα έτοποθετήθη 
ουτω κακώς ώς ή ‘Ελληνική, μακράν δηλαδή της θαλάσσης χαί 
οΰτε καν είς τάς 0 /θα; ποταμοΰ άενάου καί πλευστού κείμενη.

Διά τών ανωτέρω δίδομεν άπλώς νύξιν είς την Κυβέρνησιν 
τοιαΰτα δέ ζητήματα ο'υζητούνται καί λύονται καθ ημέραν 
είς τόν πεπολιτισμένον κόσμον παρ’ ήμΐν δμως πρό τινων έτών 
ητον οίκτειρμοϋ άζιος, δστις ήθϊλε ριψοκινδυνεύσει νά γράψη 
η νά όμιλήσν) περί τοιούτων, σπανίως δε υπουργός έτόλμησε νά 
σκεφθνι καί ν’ άναφέρτι περί έργου έπαγγελλομένου μεγάλην είς 
τό έθνος ωφέλειαν.

Ευτυχώς σήμερον τά  πάντα μετεβλήθησαν' έπί τοΰ ‘Ελλη
νικού θρόνου κάθηται Βγεμών δημοφιλής, αρετών δντως βα
σιλικών καί διαθέσεων λαοσωτηρίων' η μέχοι τοϋδε διαγωγή 
Αύτοΰ έδικαίωσε πληρέστατα τάς προσδοκίας τοΰ Εθνους. Η 
ειλικρίνεια, ή χρηστότης καί ή τιμιότης, ά'τινα είναι άρεταί τής 
νεαράς ήι*ών δυναστείας, θέλουν εισθαι τοΰ λοιπού καί τά  άπαι- 
τούμενα προσόντα τών ικανών εκείνων άνδρών, οί'τινες έπιθυ- 
μοΰσι νά πλησιάζωσι τάν Θρόνον. Οί μέλλοντες ν’άναμιγνύωνται 
είς τά  πολιτικά δέν έχουσιν ανάγκην νά διαστρέφωσι τόν νοΰν 
των, δπως συστηθώσιν’ άς σκέπτωνται νυχθημερόν περί κοινω* 
φελών έργων καί ας έτοιμάζονται νά τά  έκτελώσιν, όταν π ε- 
ριέλθωσιν είς τά  πράγματα· δέν θέλουσι πλέον απαντήσει τό 
άναποοάσιστον καί τάς άπελπιστικάς άναστολάς το3 παρελ
θόντος. Η νέα βασιλεία οχι μόνον αποδέχεται τά  καλά, άλλά 
προτρέπει, παρακαλεΐ μάλις·α η καί προκαλεΐ είς ταΰτα τήν εύ- 

,γενή άμιλλαν τών τέκνων τής πατρίδος.

ίΐ Κυβέρνησή έ'χει πατριωτισμόν καί φ ιλοτιμίαν, «W'-'tyco 
δμως ή έλλειψις ειδι/.όΰ ύπουργείου τβ ν  δημοσίων έρ-^ω* είναι 
ό βράχος, είς 8ν συντρίβονται αί μεγάλαι iU d ι καί τά  έθνω- 
φελή σχέδια· ό άρχηγός τής εθνοσωτήριο·,! μεταβολής 2ς σπεύσν) 
είς σύστασιν τοΰ είρημένου υπουργείου καί εστω βέβαιος, δτι 
θέλει ^προσφέρει μεγίστην υπηρεσίαν είς τήν πατρί-ί, διότ . 
οιά τής ένασχολήσεώς μας είς δημόσια καί παραγωγι ίρ γά  καί 
θελομεν άπαλλαχθη των περιστοιχουσών ημάς δυσχερειών καί 
βαόίσει ταχέ<ος πρός τόν πολιτισμόν.

ή ς  πρός τό προκείμένον δε εργον ήθελεν είσθαι καλόν νά 
ένεργί,θώσιν άμέσως επιστημονικά! καταμετρήσεις καί υπολο
γισμοί, ώστε έάν  ̂άποδειχθ}, ώς έλπίζομεν, τό εύ/ερές τής επ ι
χειρήσεις, ή Κυβέρνησις νά διαλύσγ, τό μετά τοΰ εργολάβου 
τοΰ σιδηροδρόμου σύμβολα.ον καί νά ένασχοληθ?) είς τούτο δρα- 
στηρίως, δπως έπιταχύνη τήν άρσιν τών μαστιζουσών τήν 
Ελληνικήν Πρωτεύουσαν δυσχερειών.

Φ . .  . .

Περι καταλλήλου κατασκευής και χρώσεως 
τοΰ όρροΰ τοΰ γάλακτος.

,  ό  όρρός τοΰ γάλακτος, τό κόινώς ο’νομαζόμ3ν6ν τυρόγαλαν 
είναι τό άθωότερ6ν καί τό τίροχείρότερον ύπακτικόν ?, εύκοίλι0ν 
καθαρσιον τό όποιον δύναταί -ίις νά μίταχέ.ρισθη κατά τό έαρ 
Συνήθως δέ μεταχειρίζονται άύτόν, οί διαρκώς τίάίνοντες δυσ
κοιλιότητα, οί καθεστικώτα βίον διάγονΐες, καί συνήθως ενεκα 
τούτου ένοχλούμίνοι είτε ύπό διαρκούς δυσκοιλιότητας, είτε 
καί υπο άλλων αίμορ'ροϊδικών χάλούμένων ένόχλήσεών ώφέλι- 
μος είναι έ ,ίσης ό όρ^ός τού γάλακτος καί παρά τοΐς πάσ/ου- 
σιν οχληρότατον κνισμόν ένεκα εκζέματος', ή άλλου τίνος έξαν- 
θηματος κατά τά  αίδοΐα, I καί καθ’ οίόν δή ποτε άλλο μέ,ος 
του σερματος. Ανάκούφισιν μέγαλήν φέρει έπίσης ή" χρήσις τοΰ 
ορρού τού γάλακτος καί παρά τοΐς λεγομένόις ΰποχονδοιακοΐς, 
οΐτινες συνήθως μέν ούδέν σπουδαΐον νόσημα πάσχούσιν, α ίω - 
νίώς «μώς παραπονΟΰντάϊ vtiv μέν ύφ' ένός είδους παθήσεως,
νύν δέ όφ έτέρου, κ«1 πάντοΐ'έ νομίζουσιν, ότι πάσνουσι σπου- 
όαιως.



Παο’ αύτοΐς ώς έπί τό πλεΐστον αρμόζει τό ιταλικόν λόγιον 
chi pat'si'.e di tu tto , non patisce di niente αό παραπονούμε- 
νος ό'τι πάσχει κατά  πολλά, συνήθως κ α τ’ οϋδέν πάσχει»· άλλ 
ούχ ήττον καί τούς κ * τ’ ούδέν πάσχοντας, άλλ’ αιωνίως π α - 
ραπονουμένους, ό ιατρός ουδέποτε ουτε νά άποττέμπγι άποτομως 
πρέπει, ουτε πάλιν νά τούς εκμεταλλεύεται καί νά κερ^οσκο- 
πί) έκ τών παραπόνων των. Παρ αύτοΐς λοιπόν ώς £ν τών καλ- 
λιτέρων ιαμάτων δύναται νά χρησιμεύσει καί ό ορρός τού γ ά 
λακτος" διότι ναι μέν συνήθως οί υποχονδριακοί ούδέν σπου- 
δαΐον πάσχουσιν, άλλά δέν είναι καί όλως ίδανίκαΐ αί ενοχλή
σεις τ ω ν  οί άνθρωποι ουτοι ώς επ ί τό  πλεΐστον διάγουσιν 
καθεστηκώτα βίον, προκαλοΰντα δυσκοιλιότητα, ένίοτε δέ καί 
έμφράζεις* διά δέ τής φαντασίας των έπαυζάνουσι τάς ένο- 
χλήσεις ταύτας, διότι ό συχνάκις έζετάζων τόν σφυγμόν του, 
καί ό τρομάζων έκ τών φαινομένων ακαθαρσιώ ν τής γλώσσας του 
ούχί μόνον κατ’ούδέν συντελεί ουτε είς τήν καθησΰχασιν τοϋ τυ
χόν τεταραγμένου οντος σφυγμού του,ούτε είςτήν έξάλειψιν τών 
ακαθαρσιών τοΰ στομάχου του, άλλά τούναντίον προσεπαυζάνει 
ταΰτα , άφαιρών τάς πρός πέψιν δυνάμεις άπό τοΰ στομάχου 
καί μεταφέρων, ούτως είπεΐν, αύτάς είς τόν εγκέφαλον" εντεύ
θεν δέ καί ή φαντασία γίνεται ζωηροτέρα, καί ό σφυγμός τα 
χύτερος ή ένίοτε καί σκληρό τερος. '

Επί τών περιπτώσεων δέ τούτων ό ιατρός δύναται νά εύεργε- 
τήση τόν πάσχοντα, άν παραγγείλτι αύτόν νά λαμβαν/ι κατά 
πάσαν πρωίαν £ν ποτήριον όρροΰ τοΰ γάλακτος" έάν δέ ό ιατρός 
τύχν) νά γναι καί φιλόσοφος, καί δ ιά  καταλλήλου τρόπου πρώ
τον μέν ύποδείξη είς τόν άρρωστον, οτι δέν πρέπει νά έζε- 
τάζιρ συνεχώς τήν γλώσσαν του και τόν σφυγμόν του, δεύτε
ρον δέ υπαγορεύσει *ίς αύτόν καί τήν λοιπήν κατάλληλον, 
καί ώς έπ ί τό πλεΐστον τονωτικήν καί ιδίως ένεργετικήν δ ί
αιταν, τότε ή εύεργειία γίνετα ι έτ ι μεγαλειτέρα, καί ό ιατρός 
καθίσταται παρά τώ  άρ^ώστω άληθώς ισόθεος. ’Ά ς  πιστεύσω- 
σι δέ οί νέοι συνάδελφοι, ό'τι πολλάκις ό ιατρός αποκτά ΰπό- 
ληψιν ούχί μόνον, όταν θεραπεύν; σπουδαία καί πραγματικά 
νοσήματα, άλλά πρός τούτοις καί όταν θεραπεύει καί αύτά τά  
ιδανικά. Αιά καταποτίων έκ. ψύχας άρτου προελάοομέν ποτε 
βεβαιοτάτην εκτρωσιν, τήν όποιαν άφεύκτως ήθελον προκαλε- 
σει τά  δραστήρια φάρμακα, τ,τά όποια είχε κατά  νοΰν νά μετα- 
χειρισθγί ή νομιζομένη άσθενήις, κατά συμβουλήν μαίας τινός. 
Ας προσέξει όμως πολύ ό νέος. ιατρός, ώστε ούδέπστε έν τώ

β ί«  του ν’ άνακαλύψη τό τέχνασμα ό άρρωστο;, διότι τότε, 
άν μάλιστα ό έζαπατηθείς άνήκη είς τό γυναικεΐον φΰλον, ή 
έκδίκησις είναι φρικώδης, καί ώς έπ ί τό πλεΐστον μέν άποβαί. 
νει πρός βλάβην τοΰ ίατροΰ, άλλ’ ένίοτε πρός βλάβην καί αύ- 
τοΰ τοΰ δυστυχούς αρρώστου* έπ ί όμοίας περι πτώσεως ή άρρω
στος, παρά τή όποία διά τών έκ ψύχας άρτου καταποτίων 
προελάβομεν τήν εκτρωσιν, καί ουτω, έγεννήθη έν ώριμότητι 
ώραιοτάτη νεάνις, ζώσα ετ ι, ή άρρωστος λέγομεν αύτη, μαθοΰ- 
σα τό τέχνασμα ήμών,έπί όμοιας περιπτώσεως ούτε καν ν’άκούσγ) 
ήθέλησε τό όνομά μας, κατέφυγεν είς τήν έμπειρίαν τρανού 
τίνος, όστις διά τ·^ς έπιθέσεως βδελλών είς τάς νύμφας έθερά- 
πευσε μέν τέν έκ τής εγκυμοσύνης ψ ΐε γ  uatrovany  (!) μήτραν, 
άλλά προύκάλεσεν έκτοωσιν έξαμήνου εμβρύου άρρενος. Η δέ 
πάσχουσα κατηράσθη μέν ΰπερμέτρως τόν προκαλέσαντα τήν 
εκτρωσιν ιατρόν, άλλά καί ήμάς ούδέποτε έσυγχώρησε* ώστε 
διά μέν τοΰ τεχνάσματος έπρολάβομεν τήν εκτρωσιν κορασίου, 
άλλ’, ενεκα τής άκριτομυθίας ήμών πρός τόν σύζυγον τή ; π α - 
σχούσης. έμμέσως πως έγίναμεν παραίτιοι έκτρώσεως αρρενος. 
Περίεργον δέ είναι ότι οΰτε βραδύτερον έπί άλλης σπουδαιο- 
τάτης περιπτώσεως, καθ ήν έσώβαμεν έκ πραγματικού κινδύνου 
τήν θυγατέρα έκείνην, τής όποιας τήν αποβολήν προελάβομεν 
μάς έδωκεν άφεσιν άμαρτιών ή έίαπατηθεΐσα διά  τών έκ ψύ
χας άρτου καταποτίων* διαρκοΰντος μέν τοϋ κινδύνου της θυ· 
γατρός της, μας έθεώρει σωτήρας αύτής* παρελθόντος δέ τούτου, 
εύρεν εύκαιρίαν νά μάς έκδικηθή.

Παρά τοΐς τοιούτοις λοιπόν άρρώστοις ή συμπεριφορά τοϋ 
ίατροΰ πρέπει νά ^ναΐ ρυθμικωτάτη καί λίαν σοβαρά" ούδέποτε 
πρέπει νά δεικνύνι είς τόν άρρωστον, ότι ό'έν πιστεύει τάς π α 
θήσεις του* αί δέ παραγγελιαι περί τε  τήν δίαιταν καί περί τήν 
έκτέλεσιν τή ; λοιπής θεραπείας πρέπει νά γίνωνται μετά σο- 
βαρότητος. Πριν παραγγείλει τήν χρήσιν τοΰ όρροΰ τοΰ γάλα
κτος ό ιατρός πρέπει νά περίγράψν] τά  εύεργετικά άποτελέσμα- 
τα  αύτοΰ* καλόν δέ είναι νά παραγγείλ·/) τόν άρρωστον νά 
προπαρασκευάζω εί δυνατόν καί διά τών ιδίων αύτοΰ χειρών 
τόν όρρόν, ίνα τώ  δώση ούτω καί έπασχόλησίν τινα.

Κατασκευάζεται δέ ό ορρός τοΰ γάλακτος κατά τόν έ 'ή ς  
τρόπον* άφ εσπέρας θερμαίνεται είς πύλινον εί δυνατόν άγ- 
γεΐον ή μ π ε ία  όκά γάλακτος μέχρι τοΰ πρώτου άναβρασμοΰ ή 
χογχλασμοΰ, άμέσως τότε, κοχλάζοντας τοΰ γά λ α κ τος  καί άνα-



δευομένου μέ ξόλινον κοχλιάριον, προστίθεται μία δραχμή τρυ- 
γικής ποτάσσης (crem oris ta rta ri)  ή δέκ* πέντε σταγόνας μέ- 
χρις είκοσι ζωμοΰ λεμονίου' άμέσως μετά τήν προσθήκη·» ένός 
τούτων κόπτεται τό γάλα καί αποχωρίζονται τά όρρώδη αΰ- 
τοΰ μόρια άπό τών τυρωδών καί άλλων' παραγίνοντα ι έπ ί δύο 
η τρεις βτιγμάς ο τε αναβρασμός καί τό ά,/άδευμα, ϊνα γείννι 
τέλειο: αποχωρισμός' καταβιβάζεται άπό τ ι ς  εστίας τά γαλα- 
κτοΰχον άγγεΐον’ μετά δέ τήν άποψύχρανσιν τοΰ όρροΰ στραγ
γ ίζετα ι, καί φυλάσσεται ούτος εΐς κατάλληλον μέρος, Τ ήν δέ 
επιούσαν άπό πρωί»; λαμβάνει έ» τούτου νύστις ό θέλων πο· 
τιίριον χωρητικότητος όγδοήκοντα δραμίων μέχρις έκατόν.

Κ,Λτά τάς πρώτας δύο η τρεις ημέρας επέρχεται μικρά τις 
ιύκοιλιότης η καί ή τία  διάρροια, τήν οποίαν ό μεταχειριζόμε- 
νος τόν όρρόν τοϋ γάλακτος διατηρεί η μετριάζει, ·?ι καί αυξά
νει άναλόγως τών περιστάσεων καί κατά τήν παραγγελίαν τοϋ 
ίατροΰ' καί δύο μέν ή καί τρεις αποπατήσεις καθ' έκάστην ή- 
μέραν είναι καλάν νά γίνωνται έπί τής χρήσεως τοϋ όρροΰ τοϋ 
γάλακτος’ τάς δέ πλειοτέρα; πρέπει ν’ άποφεύγη· καί αί μέν 
πλειότεραι τούτων έλαττοΰνται, ί| καί παύονται διά τής ελατ- 
τώσεως τίς ποαότητος του όρροΰ τοΰ -γάλακτος, ή καί διά τ ίς  
παντελούς παύσεως της χρήσεως αύτοϋ έπί μίαν ήμέραν. Αί δέ 
όλιγώτεραι αύξάνουσι διά τής αύξήσεως τής ποσότητος, τήν 
οποίαν δυνάμεθα ν’ άναβιβάσωμεν καί μέχρι τής ήμισείας όκας 
καθ’ έκάστην ήμέραν.

Τάν όρράν τοϋ γάλακτος συνήθως μεταχειρίζονται οί ά'ν- 
βρωποι χατά  τό έαρ, άπό τοϋ Μαρτίου μέχρις Ιουνίου1 άλλά 
καί έν πάση ί'λλη ώρ* δύναταί τις νά μεταχειρισθνί τοϋτον. 
Πρόληψις δέ υπάρχει ό'τι άμέσω; μετά τήν πόσιν τοϋ όρροϋ τού 
γάλακτος πρέπει νά περιπατήσ·/] ά λαοών τούτον, καί τοϋτο 
μέν απολύτως δέν είναι άναγκαίον, άλλ’ επειδή ή χρήσις γ ί 
νεται κατά τό εαρ, δτε ό περίπατος ευάρεστος ών, καθίσταται 
καί ώφελιμώτατος παρά τοΐς καθεστηκότα βίον διάγουσιν, άς 
μή άποτρέπωνται καί του περιπάτου οί με ταχειριζόμενοι τόν 
όρράν τού γάλακτος.

Παρά δε τοΐς πάσχουσι συνάμα καί έμφράζεις τών σπλάγ
χνων τής κάτω κοιλίας, καλόν είναι νά αναμιγνύεται ό ορρός 
τοϋ γάλ«κτος καί μέ δύο έως τρία κοχλιάρια τής τραπεζης 
νϊωβτί ε«βλ*βέντος ζκμοϋ τον χόρτου τ ι ς  καπνιάς, δπερ φύε
τ α ι «ύτομάτως. έν .μεγίσπνι αφθονία είς άτταντας σχεδόν τ^ύς

αγρούς τής Ανατολής. Π ροπαρασκευάζετε δέ ό ζω μός ούτος 
κ α τά  τόν έζής τρόπον. Προμηθεύεται άφ εσπερας ποσότης τ ις  
χόρτου, τά όποιον τήν πρωίαν πρά τής χρήσεως τοϋ όρρου τοΰ 
γάλακτος, πλύνετα ι καλώς κ' έπ ε ιτα  συνθλίβεται έντάς ίγδίου ' 
μ ετά  δέ τήν τελείαν σύνθλιψιν α π οσ τρ α γγίζετα ι ίσχυρώς έντάς 
άραιοΰ μάλλινου, $ λινοϋ S) καί βαμβακηροϋ υφάσματος  ̂ καί 
ούτω ; έκθλίβεται ά άποχρώ ν ζω μ ό ς- ούτος δέ α να μ ιγνύετα ι 
μ ετά  τοϋ όρροϋ, καί ούτω κ α τα π ίνετα ι σύμπαν τά μ ίγ μ α , εις 
τό όποιον δύναταί τ ις  νά προσθέσγι, έάν θελν), και ποσότη τά  τινα  
ζακχάρεως η μ έλ ιτος, καθώς έπίσης καί άρωματικοϋ τίνος υ- 
δατος, οίον τού λεγομένου άνθονέρου. Π εριττόν δε είναι νά εί- 
πω μεν οτι τ ά  δύο τελ ευ τα ία  τα ϋτα  προστίθενται ούχί ώς ία μ α , 
άλλά τρόπον τ ινά  ώς άρτυμα , r πρό; μετρίασιν τής άηάοΰς 
γεύσεω; καί όσμής, τήν όποίαν ήθελε προξενήσει παρά τισιν^ή 
ά -λ ή  χρήσις t o j  όρροΰ τοϋ γάλακτος καί τοϋ ζω μού τής καπν ιάς.

Περί στρόφων, (κοψιμάτων) τών νεογνών.

Παρ’ άπασ ι σχεδόν η τουλάχιστον παρά το ΐς πλειστο ις τώ ν 
νεογνών συμβαίνουσι στρόφοι, τά  κοινώς λεγόμενα χασίματα, 
εύθύς μ ετά  τά ς πρώτας ήμέρας άπό τής γεννήσεώς τ ω ν  Sv τώ ν 
α ιτίω ν τών στρόφων τούτω ν είναι τό κρυολόγημα, τά όποιον 
παθαίνουσι συνήθως τ ά  νεογνά, καί μ. δλας τά ς έπ ιμελεΐς προ
φυλάξεις, έ'νεκα τής μεταβάσεως αύτώ ν άπό τή ; άείποτε άμοιο- 
βάθμου θερμότητας, έν η έπλεον έν τή κοιλία τή ς μητρός τω ν , 
είς τήν συνεχώς μεταβαλλομέν/,ν θερμότητα τής κοινής άτμ ο- 
σφαίρας’ κ*1 τοϋτο μέν είναι εν τώ ν  α ίτιω ν τώ ν στρόφων· 
άλλά τά  συνεχέστερον α ίτιον αύτώ ν είναι ή ένεκ* κρυολογή
ματος ή καί άλλ/.ς τινός άφορμή; όξύδωσις τοϋ μητρικού γα - 
"λακ-τος έν το ΐ; {Λίχ,ροίς αΟτών στο[Αα^οις. Τό γά λα  τοτε οζυ- 
δούμενον, ή ούδόλως μεταβαίνει είς τήν κυκλοφορίαν τοϋ α ίμ α - 
το ;, καί έπομένω ; δέν χρησιμεύει ώς τροφή, άλλα μένει έν τώ  
π επ τικ ώ  σωλήνι, ώς ύλη μή ύποκειμένη είς πέψιν, καί σμικρόν 
κατά σμικρά'» έζερ/ομένη μ α ζί μέ τά  έκκρίμ-ατα τώ ν έντερων 
ώς τυράς r, ώς τυρώδη συγκρίματα, η μ ετα β α ίνει μέν έν μέρει 
καί είς τήν κυκλοφορίαν, άλλά κακώς τρέφει τόν οργανισμόν, 
προξενεί είς αύτόν κακοχυμ ίας, ν.α\ εντεύθεν ώ ί έπ ί τά πλεΐστον



γεννώνται τά  κα,ταμαστίζοντα τά  διάφορα έξανθη'ματα’
τά  όποια ό κοινός λαός ονομάζει έμΛυοφύτηγ  ή ψωροφύΐην ίΐ 
καί d iiJ t iJ o x .id d t.

Κ ατ άμφοτέρας τάς περιστάσεις ταύτας τ ’ άτυχή ννίπια 
πάσχουσι στρόφους, άνησυχοΰσι, κλαυΒμηρίζουσι, καί ένίοτε 
κραυγάζουσι σπαραξικαρδίως. Η κατάατασ^ς αυτη, παρατεινο- 
μένη, ούχί μόνον την υγείαν βλάπτει Ουσιωδέστατα, άλλ ΰπε- 
νεργεϊ μεγάλως καί εις τό μέλλον ηθικόν των νηπίων· ειαεθα 
δέ πεπεισμένοι πληρέστατα, οτι τό όξύθυμον, τό άνη'συχον, τό 
όργίλον, τό πεισματώδες, τό έπίμονον, καί πολλά ά'λλα ηθικά 
έλαττώμ,ατα κληρονομοΰσι κατά μέγα μέρος τά  άθώα νη'πια 
έκ τοιαύτης τινός παρατεινορ.ένης όξυδώσεως τοϋ στομάχου των.

Διαγινώσκεται ίέ  ή όξύ^ωσις αυτη πρώτον μέν έκ τών στρό
φων κ*ί διηνεκών κλαυθμηρισμών ή καί κραυγών τών νηπίων· 
δεύτερον δέ έκ της όξυνάδας, την όποιαν άποπέμπει ή έκπνοη 
τ ω ν  έπί μικρόν άν όσφρανθή τις την έκπνοήν τών νηπίων τότε, 
αίοθάνεται τήν όξύδωοιν αυτής. Κ ατά τρίτον λόγον διαγινώ- 
σκεται ή όξύδωσις αυτη έκ τών έμεσμάτων καί άποπατημά- 
των τών νηπίων, χά  περιττώ ματα ταϋτα  όζουσι τότε όςυνά- 
δας· καί τά  μέν εμέσματα όμοιάζουσι τό κε*ομμένον γ ά λ α 
τά  δέ άποπατηματα, όμοιάζουσι τυρόν όξυνεισμένον, ή, μάλλον 
ίϊπεϊν , ό^οιάζουσιν συγκρίσματα άσβέστου άπό τοίχου άποξε- 
σθείσης καί έντός άγγείου περιέχοντος ΰδωρ άναδευθείσης· πρός 
δέ τούτοις τ ’ άποπατηματα πλήν τής όξύτητος, άποπέμπουσι 
καί έτέραν τινά δυσώδη άποφοράν, καί ένίοτε μέν είναι πρά- 
otva, ένίοτε όέ κροκοειδή η φαιά, καί πάντοτε όζέα καί δυσώ
δη· διαγνωστικόν σημεΐον είναι έπίσης, δτι έπ ί τής περιπτώ· 
σεως ταύτης τά νήπια, κλαυθμηρίζοντα, συνέλκουσι τοΰς πόδας 

πρός τήν κοιλίαν τάς δέ χεΐρας φέρουσι συνεχώς εις τό στόμα, 
ώς νά θέ>ωσι τρόπον τινά νά έβγάλωσί τ ι άπ  αϋτοϋ.

Καί ταϋτα μ.έν περί διαγνώσεως τής όξυδώσεως καί τών 

στρόφων π«ρά τοΐς νεογνοΐς καθώς έπίσης καί περί τών άπο- 

τελεσμάτων τής νοσηράς ταύτης καταστάσεως· καί ΰπάρχοντος 

μέν προχείρου ΐατροΰ πλησίον τών νοσούντοιν νηπίων, καλόν 

είναι να προσ*ληθ/) ουτος· έπί τοιούτων δέ περιπτώσεων ήμεΐς 

τουλάχιστον κατά τό διάστημα τή ; εύοσαετοΰς ιατρικής πεί
ρας μας ώφελν{θημΐν έκ τής χρώσεως τοϋ έςής φαρμάκου.

Λάβε ί'πανθρακικής Μαγνησίας δραχ. ήμίσείαν.
Κόμμεως άραβικοϋ λεπτότατα  τετριμμένου

δραχ. δύο.
Ανάμιξον έντελώς μετά 

Λπεσταγμένου ΰδατος μαράθου 
Σεραπίου κόμμεως άραβικοϋ άνά ούγγ. μίαν 
μέχρις ού γείνει ψευδογαλάκτωμα.

Λός, καί σημείωσον κατά πάσαν πρώτην η δευτέραν 
ώραν άνά εν κοχλιάριον τοϋ γλυκοϋ.

Μή ΰπάρχοντος όμως ίατροϋ, δέν πρέπει καί αί μητέρες νά 
μένωσι μέ τάς χεΐρας έσταυρωμένας- ώς έπί τό  πλεΐστον εΐ- 
πομεν ότι οί στρόφοι προέρχονται έκ κρυολογήματος· άλλ’ ένίο
τε, καίτοι άρθείσης τής α ίτιας, δηλαδή τοϋ κρυολογήματος, 
οΰχ ήττον ομως οί στρόφοι έπιμένουσι’ δ ιότι, όζυδωθέντο; ά 
παξ τοϋ έν τώ  στομάχω γάλακτος, ή μένουσα έν αύτώ ποσό- 
της χρησιμεύει ώς ζύμη πρός άμεσον όζύδωσιν τοΰ προστιθε
μένου· τότε λοιπόν αί μητέρεί, μή ΰπάρχοντος ΐατροΰ, δύναν- 
τα ι νά άντικαταστη'Ίωσιν αυτόν διά τών έζής, τά  όποια καί 
άν δέν ώφελήσωσιν, ΟΓΛΕΠΟΤΕ ό'μως είναι δυνατόν νά βλά- 
ψωσι.

Νά προπαρασκευάσωσι δηλαδή έγχυμα χαμαιμηλων η άνί- 
θου, ν) μαράθου, γενόμενον διά τής έπιχύσεως μ,ιάς δραχμ,ής 
ένός έκ τούτων μέ είκοσι δραχμάς θερμοΰ ζέοντος ΰδατος. Μετά 
τήν έπ ί πέντε στιγμάς μούσκευσιν στραγγίζουσι καί φυλάτ- 
τουσι τό ΰγρόν είς κεκλεισμένον άγγεΐον, έπειτα  λαμβάνουσι 
ήμίσείαν δραχμήν μ,αγνησίας καί δύο δραχμάς κόνεως άραβικοϋ 
κόμμεως, άναμιγνύουσι ταΰτα εντελώς· πάντοτε δέ άναμιγνυο- 
μένων έντός άγγείου τινός πυλίνου μέ άπλοΰν κοχλιάριον, προσ- 
θέτουσι σμικρόν κατά σμικρόν τό χλιαρόν άπόζεμα μέχοις οΰ 
γίνωσιν άπαντα ταϋτα Sv μίγμα* έπειτα προσθέτουσι, άν θέ· 
λ ω ιι, καί δύο κοχλιάρια τοΰ γλυκοϋ ζακχάρεως* καί έκ τοΰ 
μ ίγματος τούτου προποτίζουσι τά  νεογνά κατά πάσαν πρώ
την η δευτέραν ώραν άνα έν κοχλιάριον τοΰ γλυκοϋ.

Αιά τής χρήσεως τοΰ πάντη άπλουστάτου καί αείποτε  μέν 
έπωφελοΰς ούΜ .ιοτε δέ έπιβλαβοϋς τούτου φαρμάκου 
είναι σχεδόν άδύνατον νά μή θεραπευθνί ή όξύδωσις τοΰ στομά
χου *αί νά μή παύσωσιν οί στρόφοι, τά χ ίψ /μ α τα ,  δταν τ ιΰ τ α  
προέρχωνται έξ άπλοΰ^ κρυολογήματος ό καί έκ πλησμονής



γάλακτος, τουτέστι πολυφαγίας τοϋ νεογνού' δταν δέ τά  κακά 
ταϋτ« έπιμένωσι, καλόν ειν»ι πάντοτε νά καταφύγωσιν αί μη
τέρες η οί οίκογενειάρχαι καί είς τήν άνάτριψίν της κινίνης, 
ώσπερ περιεγράψαμ,εν τοϋτο έν τα ϊς σελίσι -48— 5 2  τοΰ πρώ
του τόμου τ ί ς  Μελίσσης τών Αθηνών.

Διαβεβαιοΰμεν δέ με τον θετικώτερον τρόπον τάς μητέρας 
τέκνων η τους οίκογενειάρχας δτι ΟΥΑΕΠΟΤΙί θά μεταμελη- 
θώσι διά τήν πρός προμήθειαν τών φαρμάκων τούτων δαπάνην* 
έννενηκονταεννεάκις δε τοΐς έκατόν θά εύλογοΰσι τήν ώραν, καθ’ 
•̂ ν άπεφάσισαν νά μεταχειρισθώσι ταϋτα ' διότι και έπί τί; υπο
θέσει δτι δέν θά ώφελήσωσιν, ουδέποτε είναι δυνατόν νά βλά- 
ψωσιν. Εάν δέ τά  φάρμακα ταϋτα γ;ναι ένδεδειγμένα καί έπί- 
τύχωσι τοΰ σκοποΰ, τότε ούδεμίχ άλλη ϊσως γίνεται μεγαλει- 
τέοα εις τάς οικογένειας εύχαρίστησις παρά τοϋ νά ϊδωσι τά  
τέκνα των άναλαμβάνοντα άπό σπαραξικαρδίων στρόφων καί 
δεινοτάτης άσθενείας, άτινα άπειλοϋσιν, ώς καί άλλοτε εΐπομεν 
τοΰτο (1 ) μαρασμόν, καί τόν έκ τούτου φρικωδέστατον καί 
έπωδυνώτατον θάνατον.

Εΐδϊΐσις σπουδαιότατη.
Εϊφεσιc ύδάτων i r  rij Άττι,κί).

Μετά τής μεγαλειτέρα; ήμών εύχαριστιίσεως έμάθομεν καί 
σπεύδομ,εν ν’ άναγγείλωμεν, δτι ή Κυβέρνησές πρό τινων ήμε
ρων διώρΐΊεν επιτροπήν έξ ειδημόνων άνδρών πρός εξεύρεσή 
καί αδ^ησιν τών ύδάτων τής Ποωτευούσ/ίς, καί δτι ή έπιτροπή 
αύτη, συνελθοΰσζ, διευθΰνθη πρώτον είς τόν ίλισσόν' έκεΐ δέ, 
μόλις σ*άψ*σα έν τν) κοίτ·/) τοϋ ποταμού, εΰρεν ΰδωρ άφθονον 
άναβλύζον, καί αδθις χανόμενον' σκάψασα δέ καί περαιτέρω 
τής πρώτη; θέσεως, ευρεν έπίσης άφθονον ΰδωρ άναβλύζον καί 
χανόμενον' τό αύτό πείραμα καί μετά τής αύτής έπιτυχίας 
έ .ανέλαβε καί κατά  τρίττ,ν τινά θέσιν έντός τής κοίτης τοϋ 
π η α μ ο ϋ . Πεισθεΐσα δέ έκ τούτων δτι υπάρχει μέν έτι άφθονον

(1) ίδε Μελίσβ/?· Αθηνών, Περίοδ. β ': τόμ. ά. σελ. 49 .

ύδωρ έν τώ ποταμώ, άλλά ρέει ΰπογείως, δπως οί μακαρίται 
Φόβελ καί Σιατοβοιάνδος πρό έζήκοντα περίπου έτών είπον, 
ήαεΐς δέ πρό ολίγων ήμερων έπανελάβο/εν (1) άπεφάσισε τήν 
έςόρυςιν τάφρου πλατείας έπικαρσίως τε καί κατά  μήκος τ ίς  
κοίτης τοΰ ποταμοϋ, μέχρις δτου εϋρεθή άποχρώσα ποσόττς 
ύδχτος' τ/;ν τάφρον δέ ταύτην νά μετασχηματίσω έπειτα είς 
υδροθήκην χωρητικότητος πεντήκοντα έκατοιιμυρίων οκάδων 
νεροΰ. Ενταΰθα λοιπόν θά συλλένηται τοϋ λοιπού ό πολύτιμος 
ούτος θησαυρός, καί εντεύθεν θά διοχετεύ-ηται πρός πότισιν όλων 
τών κατωτέρω τής (Ιέσεως ταύτης κττμάτω ν. Προβλέπεται δε 
υπό τών ειδημόνων δτι ή ποσότν-,ς αυτη τοϋ υδατος είναι ικα
νή, νά μετασχηματίσω άπαντα τά κατωτέρω τή ; υδροθήκης κα- 
τάζηρα καί άγονα δντα κτήματα μέχρι Πειρϊιώς καί Φαλ-ηοου 
είς γήν τής έπαγγελίας· εύκολώτατον μάλιστα είναι τότε τό 
υδωρ τοϋτο νά χρησιμεύσει καί ώς πότιμον εΐς τούς έν<Πειραΐ*ΐ 
κατοίκους.

Μετά τήν επιτυχίαν ταύτην ή επιτροπή διευθύνθη είς τόν 
υποτιθέμενον Ηρηδανόν, κατά τό πολύγονον, η τό πεδίον τοΰ 
Αρεως" έκιΐ δέ άκοιβώς περίπου κατά τήν θεσιν, τήν όποιαν καί 
ή«εΐς ΰπεδείξαμεν, εύρεν ικανήν ποσότητα ΰδατος, άνα- 
βλύζοντος καί είς αύτήν τή,ν επιφάνειαν τής γής· Απεφασίσθη 
λοιπόν νά κατασκευασθή καί ένταΰθα ύδροθήκη χωρητικότητος 
δύο έκατομμυρίων όκ,άδων νεροΰ. 4ιά τής ποσότητας δέ ταύτης 
θά ποτίζωντα». τοϋ λοιπού άφθόνως άπαντα τά έκ τής δίψης 
καχίκτικώ τατα  δντα δένδρα τής όδοϋ τών Πα;ησίων, τής όδοϋ 
τών Λιοσίων, καί τής όδοϋ Σκλέπα' θά ποτίζωνται συνάμα 
καί άπαντα τά παρακείμενα κτήματα ' τό δέ σημαντικώτε,ρον 
πάντων είναι, οτι θά καταβρέχωνται αί όδοί καί ούτω θ’άπαλ- 
λαχθώμεν ταχέως τής άποτυφλούσης ήμάς ένίοτε κόνεως (τοΰ 
κονιορτοϋ), ή; τίνος εύκόλως έσχηματίζοντο άχρι. τοΰδε νέφη 
ολόκληρα, καί έπί ελαφρας πνοής αντιθέτων ανέμων, καί μάς 
έμάστιζον άνιλεώς.

Ας δοζά^ομεν λοιπόν τής θείαν πρόνοιαν· πρό δύο μέν π ε 
ρίπου μηνών έν τ·?ί περί ποσίμων καί ποτιστικών ύδάτων πραγ
ματεία έγράφομεν τά  έξήί. λ Καί έπί σμικρόν δέ έάν έδιστά· 
»ζωμεν ήόη περί.τής καλής δελήσεως τή ; Κυβερνήσεως, ήθέ-

(1) ϊδε Μελίσαηί Αθηνών περίοδ. β \  τόμ . ά. σελ. 7 0 , κι*ί 71 .



»λαμεν σιωπήσει τελείως, διότι προ πολλοΰ άηδιάσαμεν ν ' 
ϊάκούωμεν μέ κίνδυνον μάλιστα τη ; ζωής μας καί ού σμικράν 
•βλάβην της υγείας καί τή ; περιουσίας μας τό φωνή βοώντος 
» iv  τί/ έρήμω’ s σήμερον δέ ή Κυβέρνησις, μέ όλους τοΰς υ 
πάρχοντας κατά δυστυχίαν ετι περισπασμούς της, δι* περιφα
νών πράξεων άποδεικνύει, δτι ή φωνή τών ζητούντων τά  χαλά 
υπέρ τοΰ τόπου δέν θά ομοιάζει τοΰ λοιποΰ τήν φωνήν τοϋ 
βοώντος έν τί) έρήμω.

Τήν 2 4  Δεκεμβρίου 1 8 6 3  ό Κύριος υπουργός τών Ε ιω τε -  
ρικών, ευχαριστών ημάς διά τήν δημοσίευσιν τής περί ποσίμων 
καί ποτιστικών ύδάτων πραγματείας μας, εγραφεν έπιση'μως 
πρός τοΐς άλλοις καί τά  έξης. « Α ί  σ χ ίζ ε ις  δε, α ί έν  τ ή  
π ρ α γμ α τε ία  ήμών ταύττ) ε χ τ ιθ ίμ εν α ι, εικαι. ούχ η τ το ϊ  σ.του- 
δαΐαι, καί ώς το ιαΰται ΑέΛυυν 2ι\γθή ύπ ' ο&ιν προοηχόντας.» 
Πριν δέ παρέλθουν δύο μήνες ό Κύριος υπουργός ϋλαβε τώ  
δντι προσηκόντως ύπ ’ δψιν τάς σκέψεις μας έκείνας καί έφρόν- 
τισε νά ποτίστι άπασαν τήν διψώσαν έν τ γ  Α ττική φυτικήν τε 
καί ζωικήν φύσιν. Πόσον ήπατημένοι θά εΰρεθώσι μίαν ήμέραν 
οί νομίζοντες έτ ι άωρον τήν Ελληνικήν κοινωνίαν. Πόσα πικρά 
δάκρυα δέν πρέπει νά χύσωσι πρός εξιλασμόν των (άν γ,νοΰ 
ποτε δυνατόν νά τύχω σιν άφεσιν τών άμαοτιών των οί βλά- 
ψαντες ολόκληρον κοινωνίαν) έκεϊνοι, δσοι εμπόδισαν τήν Ελλη· 
νικήν κοινωνίαν νά φθάσν) εις τόν προορισμόν της* άλλ’ έπί τό 
προκείμενον.

Τοιαΰται άπόπειραι άν γείνωσι καί είς τόν Κηφισσόν είμεθα 
πεπεισμένοι πληρέστατα, δτι ή γή  τής Αττικής θά καταντήση 
γή τής επαγγελίας, καί τότε δέν θά στερώμεθα κρεάτων, δπως 
ση'μερον, δτε είμεθα ήναγκασμένοι νά άγοοάζωμεν τά  ψόφια 
κατσίκια άντί δύο καί τριών δραχμών τήν όκάν. Δεν θά λ ι-  
μώττωμεν τών όπώρων καί τών λαχάνων, δπως σήμερον καί 
πρό τινων μάλιστα έτών, δτε ειμεθα ήναγκασμένοι ν’ άγορά- 
ζωμεν τήν φράουλαν άνά δέκα πέντε δραχμάς την όκάν. Εάν 
δέ έλλείψωσιν άπό τής Αττικής καί αί αίγες, τότε ούδέν ίσως 
κλίμα θά ήναι τερπνότερον, ύγιέσιερον καί γλυκύτερον τοΰ κλί
ματος τών Αθηνών. Απαντα μέν τά  πέριξ αύτών κατάξηρα 
όντα σήμερον δρη καί οί λόφοι θά καλυφθώσιν ΰπό δασών π χ ·  
χυσκίων καί δέ*δρων εύωδεστάτων καί καρπίμων" ή δέ πεδιάς 
αενάως θά πρασινίζει καί θά τέρπει την δρασιν’ έν δέ τώ  ήμέ- 
pcj> τότε κλ ίμ ατι τής Αττικής δέν θά έχώ τις  ανάγκην νά

φυλάττ·/ι έντός κλωβίων τά  καλλικέλαδα καναρίνια κ α ι τους 
γλυκυφώνους κοσσίφους’ διότι ταΰτα τότε θά συζώσι μετά τών 
κατοίκων έν πλήοει άρμονία καί ελευθερία, πτερυγίζοντα εν τίί 
ατμόσφαιρα καί πληροϋντα τόν άέρα διά τών κελαδυσμάτωντων.

Μία τών ένθ.=ρμοτέρων μας ευχών υπήρξε πρό καιροΰ τό νά 
π:ριοδεύσωμεν άνευ τινό; πόμπου καί έπιδείξεως πανταχοϋ τοΰ 
Ελληνικού Κράτους, εί δυνατόν μάλιστα καί κατά τινα άλλα 
μέρη τής Ανατολής πρό; άνίχνευσιν τών κοινωνικών αναγκών, 
ίνα προκαλώμεν εύσχνίμως καί κατά τό μέτρον τών δυνάμεών 
μας τήν διά τοΰ τύπου συζήτησιν καί θεραπείαν αύτών, καί 
προλαμβάνωνται ουτω αί κοινωνικά! δυσαρίσκειαι καί ψυχρότη- 
τες μεταξύ κυβερνώντων καί κυβερνωμένων, η καί αύταί αί 
γεννώμεναι έκ τούτων στάσεις καί έπαναστασεις. Και πρό μέν 
τής οκτωβριανής μεταπολιτευσεως, γνωστόν είναι, οτι ουτε 
καν νά σκεφθώμεν πρός εκτϊλήρωσιν της επιθαμιας μας ταυτης 
μάς επετράπη ποτέ, ύπό τών άπηνώς καταδιωκόντων ημάς 
τότε. Μετά δέ τήν επάνοδον ήμών έκ τής έξορίας τό έκ τών 
γνωστών α ιτίω ν πλήρες ναυάγιον τής περιουσίας μας μόλις μάς 
έπέτρεπε ν’άποζώμεν σηπόμενοι καί πεινώ ντεο . Πρός άποφυγήν 
τούλάχιΓον τής σήψεως δίς απεπειραθημεν δια τε τής μεσιτείας 
σεβαστών φίλων καί έγγράφως πρός τούς δυναυένους νά μάς 
παρέξωσιν ευκολίαν τινά (τουλάχιστον τήν άνέξοδον ή άναυλον 
μετάβασιν) πρός τοΰτο, και δυστυχώς άπετυχομεν ή μάλιστα 
καί παρεξηγνίθημεν. Πρός άποφυγήν δέ καί άλλων παρεξηγή
σεων' προσθέτομεν δτι παρά τής Κυβερννίσεως 01 ΔΕΝ άχρι 
τοΰδε έζήτήσαμεν, ϊνα μή προσθέσωμεν δυσχέρειάν τινα είς τήν 
άλλως μή ευχερή θέσιν της. Αλλά πόσον άρά γε βάρος ήθελε 
προσθέσει τό σαρκίον μας είς τά  ατμόπλοια τής Ελληνικής έ
ταιρίας ·, Α χ ποιον σκληρόν είναι τό νά συναισθάνηταί τις, δ τ ι 
δύναται νά πράξη τ ι καλόν ύπέρ τής άνθρωπότητος, καί νά μή 
έ-αρκή πρός τοΰτο έξ ιδίων του καί άνευ τής έλαχίστης είδή- 
σεως τρίτου, ίκανοΰ δντος ένίοτε τά  πάντα νά παρεξηγήσ») ^ 
τά  πάντα νά μετρήσν) κατά τόν πήχυν τοΰ έλατηρίου του.



»λαμεν σιωπήσει τελείως, διότι πρό πολλοΰ άηδιάσαμεν ν ’ 
ίάκούωμεν μέ κίνδυνον μάλιστα τή ; ζωής μας καί ού σμικράν 
«βλάβην τής ύγεία; καί τή ; περιουσία; μας τά <p<uW/ βοώντος 
• έ ν  τή  ί'ρήμφ' » σήμερον δέ ή Κυβέρνησις, μέ όλου; τους υ 
πάρχοντας κατά δυστυχίαν ετι περισπασμούς της, διά περιφα
νών πράξεων άποδεικνύει, δτι ή φωνή τών ζητούντων τά  Λαλά 
ύπέρ τοΰ τόπου δέν θά ομοιάζει τοϋ λοιποΰ τήν φωνήν τοΰ 
βοώντος έν τι) έρήμω.

Τήν 2 4  Δεκεμβρίου 1 8 6 3  ό Κύριος υπουργός τών Ε ξω τε
ρικών, εύχαριστών ήμας διά τήν δημοσίευσιν τής περί ποσίμων 
καί ποτιστικών ύδάτων πραγματείας μας, έγραφεν έπιση'μως 
πρός τοΐς άλλοις καί τά  έξής. « Α ί  σ χ ίζ ε ις  δέ, α ί i r  τή  
π ρ α γμ α τε ία  ήμών ταύττ) ίχ τ ιθ έμ εν α ι, ε ίνα ι οΰχ ή ττον  σπου
δαία/,, καί ώς το ιαΰται θέλουν Ληγθή νπ ' Stf-iv προσηχόντως.»  
Πριν δέ παρέλθουν δύο μήνες ό Κύριος υπουργός 2λαβε τώ  
ό'ντι προσηκόντως ΰπ’ δψιν τάς σκέψεις μας έκείνας καί έφρόν- 
τισε νά ποτίση άπασαν τήν διψώσαν έν τ γ  Αττική φυτικήν τε 
καί ζωικήν φύσιν. Πόσον ήπατημένοι θά εύρεθώσι μίαν ήμέραν 
οί νομίζοντες έτι άωρον τήν Ελληνικήν κοινωνίαν. Πόσα πικρά 
δάκρυα δέν πρέπει νά χύσωσι πρός έξιλασμόν των (άν r,mi 
ποτε δυνατόν νά τύχω σιν άφεσιν τών αμαρτιών των οί βλά- 
ψαντες ολόκληρον κοινωνίαν) εκείνοι, όσοι εμπόδισαν τήν Ελλη
νικήν κοινωνίαν νά φθάση είς τόν προορισμόν της* άλλ’ έπί τό 
προκείμενον.

Τοιαΰται άπόπειραι άν γείνωσι καί είς τόν Κηφισσόν εϊμεθα 
πεπεισμένοι πληρέστατα, οτι ή γή  τής Αττικής θά καταντήση 
γή τής έπαγγελίας, καί τότε δέν θά στερώμεθα κρεάτων, όπως 
σήμερον, ότε εΐμεθα ήναγκασμένοι νά άγοοάζωμεν τά  ψόφια 
κατσίκια άντί δύο καί τριών δραχμών τήν όκάν. Δέν θά λ ι-  
μώττωμεν τών όπώρων κοιί -ών λ^χάνων, βπως σήμερον καί 
πρό τινων μάλιστα έτών, δτε εϊμεθα ήναγκασμένοι ν’ άγορά- 
ζωμεν τήν φράουλαν άνά δέκα πέντε δραχμάς τήν όκάν. Εάν 
δέ έλλείψωσιν άπό τής Αττικής καί αί αίγες, τότε ούδέν ίσως 
κλίμα θά ηναι τερπνό τερον, ΰγιέσ-ερον καί γλυκύτερον τοΰ κλί
ματος τών Αθηνών. Απαντα μέν τά  πέριξ αύτών κατάξηρα 
όντα σήμερον ορη καί οί λόφοι θά καλυφθώσιν ύπό δασών π ι*  
χυσκίων καί δέ»δρων εύωδεστάτων καί καρπίμων' ή δέ πεδιάς 
αενάως θά πρασινίζει καί θά τέρπει τήν δρασιν’ έν δέ τώ  ήμέ- 
f«i> τότε κλ ίμ ατι τής Αττικής δέν θά έχώ τις άνάγκην νά

φυλάττ/ι έντός κλωβίων τά  καλλικέλαδα καναρίνια κ α ι τους 
γλυκυφώνους κοσσίφους- διότι ταΰτα τότε θά συζώσι μετά τών 
κατοίκων έν πλήοει αρμονία καί ελευθερία, πτερυγίζοντα έν τϊί 
ατμόσφαιρα καί πληροϋντα τόν αέρα διά τών κελαδυσμάτωντων.

Μία τών ένθ.= ρμοτέρων μας ευχών υπήρξε πρό καιρού τό νά 
π;ριοδεύσωμεν άνευ τινός πόμπου καί έπιδείξεως πανταχοϋ τοΰ 
Ελληνικού Κράτους, εί δυνατόν μάλιστα καί κατά τινα  άλλα 
μέρη τής Ανατολής πρό; άνίχνευσιν τών κοινωνικών αναγκών, 
ϊνα προκαλώμεν εύσχήμως καί κατά τό μέτρον τών δυνάμεών 
μας τήν διά τοΰ τύπου συζήτησιν καί θεραπείαν αύτών, καί 
προλαμβάνωνται οΰτω αί κοινωνικαί δυσαρέσκειαι καί ψυχρότη- 
τες μεταξύ κυβερνώντων καί κυβερνωμένων, ή **ί αύταί αί 
γεννώμεναι έκ τούτων στάσεις καί έπαναστάσεις. Καί πρό μέν 
τής οκτωβριανής μεταπολιτεύσεως, γνωστόν είναι, ό'τι ούτε 
καν νά σκεφθώμεν πρός έκπλήρωσιν τής έπιθαμίας μας ταύτης 
μας έπετράπη ποτέ, ύπό τών άπηνώς καταδιωκόντων ήμας 
τότε. Μετά δέ τήν έπάνοδον ήμών έκ τής έξορίας τό έκ τών 
γνωστών αιτίω ν πλήρες ναυάγιον τής περιουσίας μας μόλις μάς 
έπέτρεπε ν’άποζώμεν σηπόμενοι καί πεινώ ντες . Πρός άποφυγήν 
τούλά/ι<Γον τής σήψεως δίς άπεπειοάθημεν διά τε τής μεσιτείας 
σεβαστών φίλων καί έγγράφως πρός τους δυναμένους νά μάς 
παοέξωσιν εύκολίαν τινά (τούλάχιστον τήν άνέξοδον ή άναυλον 
μετάβασιν) πρός τοϋτο, καί δυστυχώς άπετυχομεν ή μάλιστα 
καί παοεξηγήθημεν. Πρός αποφυγήν δέ καί άλλων παρεξηγή
σεων προσθέτομεν δτι παρά τής Κυβερνήσεως 01 ΔΕΝ αχρι 
τοϋδε έζητήσαμεν, ϊνα μή προσθέσωμεν δυσχέρειάν τινα είς τήν 
άλλως μή εύχερή θέσιν της. Αλλά πόσον άρά γε βάρος ήθελε 
προσθέσει τό σαρκίον μας είς τά  ατμόπλοια τής Ελληνικής έ
ταιρίας ; Αχ πόσον σκληρόν είναι τό νά συναισθάνηταί τις, ότι 
δύναται νά πράξη τ ι καλόν ύπέρ τής άνθρωπότητος, καί νά μή 
έπαρκή πρός τοΰτο έξ ιδίων του καί άνευ τής ελάχιστης είδή- 
σεως τρίτου, ίκανοϋ δντος ένίοτε τά  πάντα νά παρεξηγήσ^ $ 
τά πάντα νά μετρήση κατά τόν πήχυν τοΰ έλατηρίου του.



Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ .
• τ ^ν ~αρε'/\0όντα μήνα, έξεδόθη τύποίς τοΰ Κυρίου Κ.

Αντωνιαόου φυλλάδιόν τ ι δσον σμικρόν. τοσοΰτον καί πολύτι
μον, έπιγραφόμενον  ̂ ‘Ιπποκράτης· Κ ο μ ιδ ή  ύπό ΚΑΡΟΛΟΓ 
ΡΑΪΝΧΟΛΔΟΓ. 1. Ορκος-— νόμος’— rtspl τέχνης-— πίρί άρ- 
χαιης ιατρικής. * ‘ '

Ο φιλοπονησας τό πονημάτιον τοΰτο εί\α'. ό γνωστότατος 
εις τόν επιστημονικόν κόσμον καί είς τά ελληνικόν έθνος Κ. 
ΓαϊνχόλάΟς, ό διακρινόμενος άέίποτε διά τέ  τήν κρύπτόυσάν 
μ εγίσ ΐην πόλυμαθειαν καί άκραν φίλέργειαν μετριοφροσύνην 
ούχ ήττον, η διά τόν ακραιφνή φιλελληνισμόν ίου. Πρός σύ- 
βτασιν τοΰ έργου τούτου άρκέΐ μόνον νά μέταφέρωμεν τάν πρό
λογον τοΰ «υγγραφέως έχοντα ούτω.

«Τοΐς άπό Κώ χαίοειν.»

, , Γαλ· 1 » δ 5·
Γης Λέρι Ιπποκρζτην τοΐς πολλοΐς ιατροί; ολιγωρίας αιτίαν 

»είναι ήγοΰμαι τήν τής ίλης, ύπό δή τοΰ ΐ ε  ογκώδους καί τοΰ 
»πολυόαπάνου τών εκδόσεων, δυσχέρειαν.»

«Δι* δπέρ τήν δε έπόιηίάμην τ 'ν  συνεκδήμου τε καί εύπο- 
«ρίστου συλλογής έκδοσιν. a

«Αμελεί ού μεταγράψας άπλώς, άλλά κρίσει έμή νρησά- 
ίμενος. d  ' Λ

«Εν Μουν'υχίά, Ιίταμένου μηνός Ποσειδέώνος πρώτη 1 8 0 3 .»
C. II. t l i .  Hein hold.

τΓιν α ’̂ τ^ ν εποχήν ές-εδοθη καί τά εξής συγγραμμ.άτιον.
( J -ινοψις ,ης Ελληνικής επαναστασεως, έρανισθεισα μέν ύπό 

Λ. Παπαρρηγοπούλου, έκδοθεϊσα δέ ύπό Νικολάου Λ’άκη, βιβλιο
πώλου, εν Αθηναις έκ του τυπογραφείου Ν. Αγγελίδου 1 8 6 4 .»
, Κα'· τό π ° ^ μ ά τ ιο ν  τοΰτο είναι μέν σμικρόν τήν έκτασιν, 
εκατόν^ πεντ/;κοντα πέντε μόλις σελίδας s i; δέκατον έ*τον ε- 
χον, αλλά πολύτιμον τήν ίίλην, δ ιότι έν αύτώ συνοψίζονται 
απασαι^ αί πράξεις τοΰ μεγάλου ήμών άγώνο;· ό δέ φιλοπονή- 
σας τούτο υιός τοΰ γνωστού όμωνύμου ιστορικού καί καθηγη- 
του, καιτοι μικρός τήν ήλικίαν, παρέχει δμως ίκανώτατον τεκ- 
μ^,ριον τής μ=.λλουσης έπιδόσεως αύτοΰ είς τήν ίστοοι'αν. Τοι- 
αυτα πολύτιμα^ τω  ό'ντι έργα είθε έπεχείρουν καί άλλοι εμπει
ρότεροι περί τα  τοιαύτρ καί μεγαλειτέρας αξιώσεις έ/ονιες, 
ινα καταστήσωσιν ούτω τάς μεγάλας τούλάχιστον πράξεις τοΰ 
μεγάλου ήμών άγώνος γνωστάς πάσι τοΐς Ελλησιν. Αλλά δυ 

στυχώς άχρι τοΰδε τούλάχιστον ολίγοι ήσχολη'θησαν είς τοιαύ- 
τα  έργα, ό δέ φιλοπονησας τά έν λόγφ πονημ.άτιον είναι κατά 
τοσοΰτον μ,άλλον άξιέπαινος, καθόσον κατέστησεν αύτά περιλη
πτικόν σ,ινάμα καί εύωνον, τιμώμενον άντί δραχ. 1 ,2 5 .

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α ,

Η ευλογία δυστυχώς μαστίζει έτ ι τήν ανθρωπότητα, ού μό
νον καθ’ ά'παν σχεδόν τό έλληνικάν Κράτος, άλλά καί πέραν 
αύτοΰ. Εν χειμάρρα μάλιστα, επαρχία κιΐμένν) μεταξύ ΐ’ϊπείρου 
καί Αλβανίας, προύξένησε καί προξενεί έτι μεγίστην θραΰσιν. 
Ούκ όλίγην δε θραΰσιν «ρούξένησε καί προξενεί καί έν Κων- 
σταντινουπόλει’ έν δέ ταΐς Αθήναις ένέσκηψαν καί έπικοατοΰσι 
καί πλεΐστα άλλα έζανΟηματικά νοσήματα, κατ’ εξοχήν ί'λερις 
καί οστρακιά. Επειδή δε παρά φύσιν ήδη επικρατεί καλοκαιρία, 
καί υπάρχει μάλιστα καΰσος ύπερβολικός καί λίαν δυσανάλογος 
τής εποχής, διά τούτο φοβούμεθα, ότι τά  έξανθήματικά ταΰτα 
νοσήματα, ού μόνον δέν θά μετριασθώσι κατά τήν έπίτασιν, 
άλλά καί θ ’ αύξήσωσι.

—  Θέλουσι μάς συγχωρήσει, έλπίζομεν οί άναγνώσται νά 
δημοσιεύσωμ,εν καί τά  έζής έγγραφα.

Α ξ ιό τ ιμ ε  Κ ύ ρ ιε  Γούδα  !
Πολλήν εύχαρίστησ.ν μοΰ έπροξένησεν ή άνάγνωσις τοΰ π ε

ριοδικού συγγράμματός σας ή α Μ ίΛισσα τώ ν 'Α θ η ν ώ ν .» Εύ
χομαι έκ καρδίας, ινβί τό παράδειγμά σας μιμ.ηθοΰν καί άλλοι 
έκ τών παρ’ ήμϊν σκγγραφέων, διδάσκοντες εί; τόν λαόν τόν 
πρακτικόν βιον καί παρουσιάζοντες είς αύτόν ώς είς καθρέπτην 
τάς άρετάς τών προγόνων μ,ας καί τά έλαττώμ.ατά μας" εύχο
μαι αί ΐδε'αι σας νά γείνΟυν κοιναί καί είς τήν καλύβην τοΰ 
γεωργοΰ μας.

Επιθυμών δέ νά συντε/έσω έλάχιστόν τ ι είς τήν διάδοσιν 
τών καλών τούτων ιδεών, σάς παρακαλώ νά δεχθήτε τό μικρόν 
ποσάν τών δραχ. 10 0  ώς συνδρομ.ήν μ.ου μ.έ τήν διαβεβαίιοσιν 
τής βαθείας εύγνωμοσύνηςμου, καί τής πρός ύμάς ύπολήψεώςμ.ου. 

£ν Αθηναις τήν 8 Φεβρουάριου 1 8 6 4 .
6  φίλος σας Γ. Ν. ΜΑΙΝΤΖΙΑΒΙΝΟΞ.

Πρός τάν Κύριον Πρόεδρον τοΰ διοικητικού συμβουλίου 
τοΟ ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα.

Κ ύρ ιε  Πρόεδρε !

Ο ένταΰθα αξιότιμο; έμπορος Κ. Γ. Ν. Μαντζιαβινος μοί



επεμψε σήμερον δραχμάς έκατόν ώς συνδρομήν ένός αντιτύπου 
εΐς τό παρ’ έμοΰ συντασσόμενον περιοδικόν σύγγραμμα «ή Μέ- 
λισσο τών Αθηνών# έ-ευ/όμενος, ϊνα τά  δ ι’ αύτοΰ δημοσιευό
μενα γ ίνο υν  κοινά καί είς τή ν  χαΜ ύ’ην τοϋ γεω ργόν μα ς .

έπειδή δέ ή ενιαύσιος συνδρομή τ ί ς  Μελίσσίίς λογίζετα ι 
μόνον είς δραχμάς δέκα, φρονώ, ότι έκπλνιρώ τήν πρόθεσιν του 
δωρν,τοΰ, έάν παρακαλέσω υμάς νά δεχθήτε τά  περισσεύοντα 
έννέα αντίτυπα καί τά  προσιέρετβ ώς βραβεΐον έπιμελείας καί 
χρηστοήθειας είς τους εκπαιδευόμενους έν τώ  όρφανοτροφείω 
Χ ατζή Κώστα.

Υποσ/,μειοΰμαι μετά τής προσηκούστις ΰπολήψεως.
Εν Αθνίναις τήν 8 Φεβρουάριου 1 8 6 4 .

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΥΛΑΣ.

Εν Αθήναις, τήν 12 Φεβρουάριου 1 8 6 4 .
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Αριθ. Πρωτ. 8 6 7 .

Προς τόν έ ν  τής Α ύ το ΰ  Μ εγα .Ιειότητος.
Σάς διαβιβάζομεν, υπό ταινίαν, δύω αντίτυπα τοΰ πρώτου 

φυλλαδίου τοΰ υπό τοΰ έντιμου ίατροΰ Κ. Γούδα έκδιδομένου 
περιοδικού πονήματος. Ή  Μ έλισσα τω ν ’Α θη νώ ν.

Η αφιλοκερδής προσπάθεια, $ν ό αξιότιμος καί λόγιος ουτος 
συμπολίτες ήμών καταβάλλει, ϊνα διαδώσν) είς άπαντας τοΰ; 
χριστιανικούς λαούς τής Ανατολής ιδέας κοινοφελεΐς, δ ι’ ών 
δύναται νά καταστή ό βίος αύτών άνετος, έστίν άναντφρήτως 
ά ^ο ς , παντός επαίνου, διό καί πάντες όφείλομεν νά συνδρά- 
μωμεν αύτόν είς τό άξιόλογον τοΰτο έργόν του όσον ένεστι.

Συνιστώντες, έπομένως, ΰμϊν ιδίως τό περί ού ό λόγος πό
νημα, πεποίθαμεν ότι θέλετε καταβάλει πάσαν έφικτήν προ
σπάθειαν ο-'υς διαδοθή αύτό είς τάς διαφόρους κλάσεις τών 
κατοίκων τών ύπό τήν ύμετέραν δικαιοδοσίαν μερών καί συλ- 
λεχθώσι συνδρομαί ϊνα δυνηθή ό συγραφεϋς νά έξακολουθήσν) 
καί νά τελειοποιήσω μάλιστα τό τοσοΰτον κοινοφελές αύτοΰ 
έργον.

ή  μετριότης τής τιμής έκάστ/ις συνδρομής άναλόγως της 
σπουδαιότατο; τοΰ συγράμματος θέλει βεβαίως συντείνει ετι 
μάλλον είς τήν έπ ιτυχίαν τών πρός συλλογήν συνδρομών προ
σπαθειών σας.

Θέλετε δέ μας αναγγείλει έν καιρφ τό αποτέλεσμα τώ ν, 
συνεπείς τής παρούαης, ύμετέρων ένεργειών. 0  Υπουργός.


