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Περι φυσικής και ηθικής ανατροφής και Ικπαι- 
δεύσεως της νηπιακης ηλικίας 

τών ’Ανατολικών λαών.

ί ΐ  ανατροφή καί ή έκπ*$ευ<τις κατά τήν νηπιακήν Ηλικίαν 
Tcpsicst νά ηναι ά σπουϊαιοτέρα μέριμνα ού μόνον πάσης π α 
τρικής Κυβερνήσεως, άλλά καί πάσης κοινωνίας ή καί πασης 
οικογένεια;· διότι άπό τ ι ς  νηπιακής ηλικίας φύονται πάσαι α ί 
ψυχικα'ι διαθέσεις. Εντεύθεν λοιπόν πρέπει ν αρχηται και ά 
σπουδαιοτέρα μέριμνα, ώστε τάς μέν άγαθάς διαθεσεις νά προά- 
γη  τις αείποτε έπί τά  κρείττω, τάς δέ πονηρός νά έκριζώνη εΐ 
δυνατόν καθ’ όλοκλ-Λ,οίαν, ή τουλάχιστον νά μετριάζη η νά συγ* 
κερνά. Βραδύτερον δέ, καί συνήθωί μετά  τό δωδέκατον £τος της 
η λικ ία ς , τάς μέν άγαθάς διαθέσεις, ριζωθείσας r,btι, δύναται τις 
διά σοφών νόμ.ων, καί ίίίω ς , παρά τοΐς άνατολικοΐς λαοΐς, διά 
τής δ'-εγέρσεως τ·?,ς φ ιλοτιμίας, νά καλλιέργησα καί άναπτύζη 
είς τόν ΰπέοτατον βαθμόν' τάς κακάς δμως είναι δύσκολον, ϊνα 
μ  ή εΐπωμεν και πάντη αδύνατον, νά έκριζώση τις καθ ολοκλη
ρίαν, μετά τό δωδέκατον ετος τής ηλικίας, διά παντός οιου 
δη ποτε νόμου καί διά πάσης ποινής' δ ιότι μετά  τήν ηλικίαν 
ταύτην ή εςις μεταβάλλεται είς φύσιν, %γύοντ ΰε χ o rηf a r  μ ε -  
ταΰα.Μ εΐν ού ράόιονν κατά τ& κοινόν λόγιον.
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Την φροντίδα δέ τής ανατροφής καί έκπαιδεύσεώς του ό μέν 
Ελλάνικός λαός πρό τής ανεξαρτησίας έλάμβανεν αύτός οίκοθεν, 
ώσπερ οίχοθεν φροντίζουσι καί σήμερον ετ ι περί αύτής οϊ τε 
μ  ή έν τή, ελεύθερα Ελλάδι οίκοϋντες Ελληνες, καί σύμπαντες 
οί λοιποί Ανατολικοί λαοί. Μετά δέ τήν ανεξαρτησίαν τής 
Ελλάδος τήν φροντίδα ταύτην άνέλαβεν ή Κυβέρνησις. Καί κατά 
πόσον μέν έξεπλήρωσαν τό καθήκον τοΰτο αί άχρι τοΰδε Κυ
βερνήσεις τής Ελλάδος δέν είναι οΰτε εργον ήμών οΰτε τοΰ 
παρόντος χρόνου ίδιον νά έξετάσωμεν. Βέβαιον δμως είναι οτι 
καί εις μιας ώρας άπόστασιν άπό τής Πρωτέυούαης τοΰ Κρά
τους εύρίσκει τ ις  χωρία, εις τά  όποια ή ούδείς δύναται ν’άνα- 
γνώση καί ύπογράψη, ή όλίγιστοι. Βέβαιον έπίσης είναι ό'τι 
είς πολλά χωρία τής Αττικής ούδ’ έννοοΰσι κάν τήν καθομι
λουμένην έλληνικήν γλώσσαν. Βέβαιον ωσαύτως είναι, καί δυ
στυχώς ύπήρξαμεν μάρτυρες αύτήκοοι τούτου, δτι παρουσιά
ζονται καί Ιερείς ώς μάρτυρες είς τά  δικαστη'ρια, καί ούχί μό
νον παντελή άγνοιαν γραμμάτων όμολογοΰσιν, άλλ έχουσιν 
ανάγκην καί διερμηνέως. Τί δέ νά είπωμεν περί τής σημερινής 
καταστάσεως τής ηθικής ; ΰπήρχεν άρά γε πρό τοΰ άγώνος το- 
σαύτη ολιγωρία πρός τήν θρησκείαν, καί τοσαύτη έλλειψις σε
βασμού πρός τά γηρατεΐα καί τήν αρετήν ;

Καί έν μέν τή ελεύθερα Ελλάδι άγνοοΰμεν, άν κατά  τήν 
ηθικήν τούλάχιςον ή κατάστασις τοΰ λαού ήτο καλλιτέρα η χε ι
ρότερα πρό τοΰ μεγάλου ήμών άγώνος, είς τάς ύπό τήν Τουρκίαν 
δμως εύρισκομένας Βλληνικάς κοινότητας καί σν'μερον έ'τι ή κα- 
τάστασις τής ηθικής τών κατωτάτων τάξεων τοΰ λαοΰ είναι φρο
νοΰμεν κατά  τ ι  καλλίτερα,καί άν ούχί δ ι’άλλον τινά  λόγον, του
λάχιστον ό'μως δ ιότι έκ*.ΐ οί λαοί διεφθάρησαν όλιγώτερον ήμών, 
έκ τών κακών έξεων καί κακών παραδειγμάτων, τά  όποια μετε- 
φυτεύσαμέν τινες άπό τής Λύσεως είς τήν Ανατολήν. Είναι σχε
δόν αδύνατον ή λίαν σπάνιον νά μή εΰρισκέ τις πρό τοΰ άγώ 
νος έν έκαστη ελληνική κοινότητι, ό'σον σμικρά καί άν ήτο 
αΰτη, καί h  όνομαζόμενον σχολεϊον τοΰ χωριού, είς τό όποιον 
τά  τής κοινότητος τέκνα έδιδάσκοντο τά  κοινά λενόμενα γράμ
ματα , ώς έπί τό πλεΐστον ύπό ίερέως τινός, έφημερίου τ?,ς κοι
νότητα;. Περιττόν δέ είναι νά είπωμεν δτι εις πο)λάς τοιαύ- 
τας κοινότητας ή χωρία εΰρισκέ τ ις  τότε, ευρίσκει έτ ι καί σή
μερον καί καλώς κατηρτισμένα έλλ. σχολεία, έν οίς διδάσκονται 
καί κατά τό μάλλον η ήττον καλώς, ού μόνον τά  ελληνικά 
γράμματα, άλλά και ευρωπαϊκή τις παιδεία. Εν τιν ι επαρχία

τής Ηπείρου, τό λεγόμενον Ζαγόρι, τεσσαράκοντα χωρία έχον, 
ύπαρχον τότε ύπάρχουσι καί σήμερον, ού μόνον τεσσαρά
κοντα καλώς κατηρτισμένα αλληλοδιδακτικά σχολεία, άλλά 
καί τινα είκοσιν ίσως ή είκοσι καί πέντε έλληνικά σχολεία, ίσως 
καλλίτερα τινών τών έν τή έλευθέρα έλλάδι, καί τινα  παρθε
ναγωγεία· είς δέ τήν ιδιαιτέραν ήμών πατρίδα, τό τρεις ώρας 
άπέχον τών ΐωαννίνων χωρίον, τό λεγόμενον Γραμμένον, έν ώ 
έγεννν,θησαν οί Ζωσιμάδαι καί ό Καπλάνης, έπί τής παιδικής 
ήμών ηλικίας ύπήρχον δύο σχολεία- &ν διά τά  κοινά λεγόμενα 
γράμματα, καί έν έτερον διά τά  έλληνικά.

Περί δέ τής ήθικ/,ς τοΰ λαοΰ πρό τοΰ άγώνος, άρκεΐ μόνον 
νά είπωμεν, δτι ή καλή π ίστις τότε παρά τοΐς Ανατολικοΐς 
λαοΐς ήτο παραδειγματική καί μοναδική ίσως εις τήν ιστορίαν 
τών έθνών. Ο έμπορος νά πωλή μόνον έφρόντιζε τότε καί ένίο
τε έπι πιστώσει εις άλλον έμπορον, ή είς ιόν καταναλωτήν, 
καί οΰτε έφαντάζετό ποτε, οΰτε δτι δ πρώτος ήθελε κηρυχθή 
χρεωκόπος, οΰτε δτι ό δεύτερος ήθελεν άρνηθή ποτε τό χρέος 
του. Τά δέ συμβόλαια καί αί άποδείξεις παραλαβής καί π λ η “ 
ρωμής ήσαν άγνωστα τότε’ άγνωστα είναι καί ρέχρί τής σή
μερον είς τινα  μέρη τής Ανατολής. Μόνον ό λόγος τής τιμής τοΰ 
συναλαττομενου έθεωρεΐτο πρό τοΰ άγώνος ώς ό ίερώτερος πρός 
έκπλήρωσιν τής ύποχρεώσεως δεσμός, ή  διαφορά αΰτη τής πλειο- 
τέρας φροντίδος περί τής άνατροφής καί έκπαιδεύσεώς τοΰ λαοΰ 
πρό μέν τοΰ μεγάλου ήμών άγώνος καί έν τή  έλευθέρα Ε λλάδι, 
ήδη δέ καί καθ άπάσας τάς έν τή  Ανατολή έλληνικάς κοινό
τητας, ή διαφορά, λέγομεν, αΰτη προέρχεται διότι πρό μέν 
τοΰ άγώνος, έκαστη κοινότης έπρεπε νά φροντίζν) άφ’ έαυτής* 
μετά δέ τήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος τήν φροντίδα τής ήθι- 
κοποιήσεως καί έκπαιδεύσεώς τοΰ λαοΰ άνεδέχθη τρόπον τινά  ή 
Κυβέρνησις. Γνωστόν δέ εΐναι δτι πανταχοΰ τοΰ κόσμου αί Κυ- 
βερνήσεις,περισπώμεναι ύπ άλλων σπουδαιότερων φροντίδων,ή δέν 
εχουσι καιρόν νά φροντίσωσιν ιδιαζόντως καί περί τής άνατροφής 
καί έκπαιδεύσεώς τοΰ λαοΰ, ή καί δέν άρέσκονται ν’άσχολώνται 
καί εις τοΰτο. Αί δέ άχρι τοΰδε Ελληνικά! Κυβερνήσεις δέν 
ειχον ίσως και την πρός τοΰτο διάθεσιν, ή άν είχον καί ταύτην, 
έστερούντο όμως άν ούχί τών μέσων, άλλά τουλάχιστον τών 
αναγκαίων γνώσεων, ίνα έπιτύχω σι τοΰ σκοπού" διότι δσον 
λαμπρόν είναι τό εθνικόν Πανεπιβττήμιον, δσην πληθύν καθηγη
τών καί άν έχϊ) τοΰτο, όσον πλεονάζοντα αριθμόν γυμνασίων, 
έλληνικών καί αλληλοδιδακτικών σχολείων καί παρθεναγω



γείων καί άν εχωμεν, ούχ ήττον δμως δέν δυνάμεθα νά μ/) 
όμολογήσωμεν δτι 6 λαός παρ’ ήμΐν δυστυχώς είναι πάντη α 
παίδευτος καί λίαν ήμελημένος, ένιαχοΰ μάλιστα καί διεφθάρη.

Κ αί δέν κατακρίνομεν μέν τους συστήσαντας τοσαΰτα γυμνά
σια, τοσαΰτα έλληνικά καί αλληλοδιδακτικά σχολεία καί το* 
σαΰτα παρθεναγωγεία είς τό Κράτος, τουναντίον μάλιστα καί 
τούς ύπερεπαινοΰ^εν, διότι α π ' αύτών προσδοκαται ή δόξα 
τής πατρίδος. ΠρΙν δμως φροντίσει τ ις  ν’ άποκτήσ»] δόξαν, φρο- 
νοΰμεν δ τ ι είναι άναγκαΐον νά φροντίσει ϊνα έξασφαλίστι ταύτην. 
Ούδενός δέ έθνους ή δόξα δύναται νά θ'ωρηθή ασφαλής, άν μή 
στηρίζηται είς τήν ανατροφήν καί τήν έκπαίδευσίν τοϋ λαοΰ. 
Ολίγιστα έθνη έκαμαν τοσαύτας κατακτήσεις, δσας Ικαμαν 
άλλοτε αί ύπό τόν Ταμερλάνον καί Γεντσισχάνον όρδαί, 
αί άπό τής Λσίας καταπλημμυρίσασαι σύμπασαν σχεδόν τήν 
Ευρώπην. Μόνον δμως τοϋ Ξενοφώντος καί τοϋ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου ή έκ τών πολέμων καί κατακτήσεων δόξα έ· 
μεινεν αθάνατος· διότι μόνον ούτοι έπεχείρησαν τάς πολεμι- 
κάς x a i κατακτητικάς εργασίας των μέ έ'θνος εύπαίδευτον καί 
πεπολιτισμένον τότε. 5 θεν φρονοϋμεν, δτι καί διπλάσια τού
των εκπαιδευτικά καταστήματα άν συστηθώσιν έν έλλάδι, ό 
λαός ούχ ήττον θά μείντι άπαίδευτος καί άνευ ανατροφές, διότι 
είς ταϋτα προσέρχονται μόνον α ί ά,ώτεραι τάξεις τοϋ λαοΰ, 
αί άποτελοϋσαι μόλις τό πολλοστημόριον τοϋ έθνους· αί δέ κα- 
τώτεραι τάξεις, αί άποτελοϋσαι τά  εννέα ίσως δίκατημόρια τοϋ 
δλου πληθυσμού, θζ μείνωσιν οίαι είναι καί σήμερον, άπαίδευτοι* 
καί μέ λαόν άπαίδευτον δέν δύναταί τις ν ’ άπολαύσν) άσφαλή 
δόξαν.

Εύθύς άπό τής έγκαταστάσεως τοΰ έλληνικοΰ Κράτους λελη- 
θότως πως άπασαι α ί Κυβερνήσεις άνέλαβον είδός τ ι  κηδεμονίας 
ύπέρ τοϋ λαοΰ, τόν όποιον άπασαι ανεξαρτήτως έθεώρησαν ώς 
άνίκανον νά διοίκησή, ούτε κ ά νδσ α  καί έπί Τουρκίας έδιοι- 
κοϋσεν άνευ τής ελάχιστης έπεμβάσεως τής εξουσίας. Επί μέν 
τής Τουρκοκρατίας ή εξουσία ούδέποτε έπέμβαινε* είς τά  της 
χοινότητος, ά λλ ’ άφινεν αύτήν έλευθέραν νά έκλέξη, καί τούς 
αγροφύλακας της, κ α ί τούς έπιτοό-ους τής έχ.χλ/(σία; της. καί 
τόν βουκόλον της κα ί τόν προεστώτά της ή γχοτσιάμπα σήν  
της  καί τόν διδάσκαλον τών τέκνων της. Αί δέ άχρι τοϋδε 
Ελληνικαί Κυβερνήσεις άναλαβοΰσαι τήν κηδεμονίαν τοϋ λαοΰ, 
έπενέβαινον εί; άπαντο:' τόν δήμαρχον, π .χ .  εξέλεγε μέν ό λαός,

άλλά τή υποδείξει τής έξουοίας, ήτις μάλιστα είχε τό δικαίω
μα νά έπικυρή ένα έκ τών τριών εκλεγόμενων υποψηφίων, ό  
δέ δήμαρχος, τουτέστι τό όργανον τής εξουσίας μάλλον ή ό 
εκλεκτός τοϋ λαοΰ, είχε τό δικαίωμα νά διορίζη καί τους αγρο
φύλακας, καί τους βουκόλου;, καί τούς έ~ιτρόπους τών έκκλη- 
σιών? έν μέρει δέ καί τόν διδάσκαλον, τόν όποιον μάλιστα 
διώριζε καί διορίζει άχρι τοϋδε ά π ’ ευθείας ή Κυβέονησις.

Καί κατά πόσον μέν τό σύστημα τούτο είναι ωφέλιμον ώς 
πρός τήν έκλογήν ή τόν διορισμόν τών άλλων ύπ/,ρετών τής 
κοι^ότητος, δέν εϊμεθα ήμεϊς άομόδιοι νά κρίνωαεν' ώς πρός 
τήν έκλογήν δμως η τόν διορισμόν τών διδασκάλων άπεδείχθη 
λίαν ακατάλληλον διότι συχνάχις διδάσκαλος, εύδοκιμών καί 
άρέσκων είς τήν κοινότητα, παύεται ■?, μετατίθεται, τή  αιτήσει 
ένός δημάρχου, ένός βουλευτοϋ ή ένός άλλου ίσχυροΰ τή ; ήαέρα;· 
καί άλλος, δυσαρεστών πάσαν τήν κοινότητα, υποστηρίζεται καί 
ούτως είπειν επιβάλλεται καί εναντίον τής θελήσεως αύτής, τή 
προστασία ένός ισχυρού* τοΰτο νομίζομεν είναι έν τών κυριω- 
τέρων αιτίων, ένεκα τών όποιων σμικρόν προώδευσεν ό έλληνι- 
κός λαός ώς πρός τήν άνατροφήν καί τήν έκπαίδευσίν μετά τήν 
έπανάστασιν.

Τό μό-jov πράγμα, δπερ όφείλει πάσα Ιίυ?έρνησις ού/ 1 νά 
έπιβάλλη, άλλά νά παρέχν) είς τούς λαούς πρός ηθικήν μόοφω- 
σιν καί έκπαίδευσίν των, πλήν τοϋ παραδίίγματος τής ηθικής 
της, είναι ή εύκολία τοϋ νά προσπορίζωνται ούτοι οϊκοθεν τά  
πρός τοΰτο άναγκαιοϋντα μέσα. Εχει άνάγκην π . χ .  κοινότης 
τις πόρων πρός έκπαίδευσίν καί άνατροφήν της ; ή Κυβέρνησις 
οφείλει νά τής ύποδεικνύη πώς δύναται νά εύρν] πόρους* ε /ε ι 
ανάγκην διδασκάλου; ή Κυβεριησις όφείλει νά έχνι πολλούς 
τοιούτους ετοίμους καί καλώ; μεμορφωμένους, ϊνα παρέχη έκά- 
στοτε είς τούς αίτοϋντας.

Καί πόρους μέν πρός τοϋτο είναι σχεδόν αδύνατον νά μή 
ε χ ·/1 η νά μή εύρη άφ έαυτής έκάστη κοινότης, δταν άφεθ/j κατά 
τοϋτο παντη έλευθεοα καί όδηγηθ/j μόνον καταλλήλως' γινώ- 
σκομεν όέ έκ πείρας οτι άπασαι αί ένωριακαί έκκλ/,σίαι ού 
μονον συντηρούνται άφ έαυτών διά τή* εκουσίου προσφοράς 
τών λαών, άλλά τινες έξ αύτών καί πλουτοΰσι. ό ,τ ι  δέ άπό 
καταβολής κόσμου γίνεται οϊκοθεν καί αύτομάτως διά τήν ψυ
χικήν σωτηρίαν τών λαών, είναι αδύνατον νά μή ίπιτύχν;, άν



έφαρμοσθή καί διά τήν ηθικήν μόρφωσιν η τήν υλικήν εύημε- 
ρίαν αύτών. Πρό τούτου δμως ανάγκη πάσα είναι νά χειραφε- 
τηθώσι καθ ολοκληρίαν αί κοινότητες άπό της κηδεμονίας τής 
Κυβερνήσεως. Ανάγκη πάσα έπίσης είναι νά συγχωνευθώσιν η 
τούλάχιστον νά συσχετισθώσι σφικτά πρός άλλήλας ή πρό; 
ψυχικήν σωτηρίαν μέριμνα μετά τής πρός ηθικήν μόρφωσιν. 
Καθώς δέ έκαστος χριστιανός, π . χ . θεωρεί καθήκον του νά νη- 
στεύη τάς τεσσαρακοστάς, νά μεταλαμβάνη τών άχράντων μυ
στηρίων καί νά προσέρχηται τάς κυριακάς είς τήν έκκλησίαν, 
ουτω πρέπει νά θεωρή κατά μείζονα μάλιστα λόγον καθήκόν 
τοιΐ, καί τό νά μανθάνη νά γράφη, ν’άναγινώσκη καί ν’άριθμη, ίνα 
πράττη τα  θρησκευτικά του καθήκοντα έν έπιγνώσει, καί ούχί 
κατά  μίμησιν, ώς παπαγάλος. Καθώς θίωρη καθήκόν του ν’άνά- 
πτη  κηρίον είς τάς έκκλησίας πρός ψυχικήν σωτηρίαν τών γ ο 
νέων του, ουτω πρέπει νά θεωρη καθήκόν του καί τό νά προσφερη 
έλαιον ή σίτον ή κριθήν ή ο ,τι προαιρείται έκ τών προϊόντων 
του πρός ηθικήν μόρφωσιν τών τέκνων του. Καθώς θεωρεί κ α 
θήκόν του νά σχολάζη κατά τάς έορτάς πρός άνάμνησιν τών 
κατ αύτάς μαρτυρησάντων, οΰτω πρέπει νά θεωρή καθήκόν 
του καί τό νά μέριμνα η καί νά εργάζηται κατά τινας έκ τού
των ποός μόρφωσιν τών μελλόντων ν’ άγωνισθώσιν ή καί νά 
μαρτυρήσωσιν ισως έν τώ  βίω τούτω υπέρ τής άνθρωπότητος.

Τούτου δοθέντος, πρέπει νά έζακριβωθή ή ιδιοκτησία έκά- 
στης κοινότητος. Καί πολλαΐ τοιαΰται κοινότητες άπό άμνημο- 
νεύτων χρόνων έχουσιν ικανήν τοιαύτην ιδιοκτησίαν' αί μέν έχου- 
σι π .χ . άγροΰς, ή αμπελώνας η έλαιώνας ή καί οικήματα η μα- 
γαζεΐα, ή άπλα άλση, άνήκοντα ώς έπί τό πλεΐστον είς ένωρια· 
κήν εκκλησίαν, αλλαι εχουσι νομας ή λειβάδια, άνήκοντα είς 
την κοινότητα. Είναι δέ σπανιχι αί κοινότητες, α ί ούδεμίαν 
έ'χουσαι ιδιοκτησίαν, διότι έκαστη κοινότης έχει τουλάχιστον 
ένα ναον, τον ένωριακόν, καί περιζ αύτοΰ περιοχήν τ ^ α  ί  άλσος. 
Την περιοχήν δέ ταύτην ή τό άλσος έκάστη κοινότης οφείλει 
να καταστηση οσον ενεστι προσοδοφόρον έάν δέ ή κοινότης στε- 
ρήται άλλης κοινής περιουσίας, τότε έκαστος πρέπει νά στερη- 
θή μέρος τής γής, τήν όποιαν καλλιιργεΐ ώς ιδιοκτήτης η ώς 
άπλοΰς καλλιεργητής, ί,'να έκ τούτων δλων σχηματιοθή κοινω- 
τική ιδιοκτησία, ί<«νή νά έπαρκέση είς τάς άνάγκας τής κο;- 
νότητος· ούόεμία δέ ανάγκη είναι πλέον κατεπείγουσα κχί με- 
γαλειτέρα τής πρός (/.όρφωσιν τής ηθικής καί έ*παίδευσιν τής 
κοινότητος.

Τούτου γενομένου, ανάγκη κ«1 ή ιερά σύνοδος ή καί οί ιερείς 
έκάστης ίνωρίας νά προτρέψωσι τοΰς ύπό τήν δικαιοδοσίαν των 
λαούς νά καλλιεργώσι προθύμως κατά τάς έορτασίμους ημέρας 
τά  κτήματα  τής κοινότητος. ή  δέ συνήθεια αΰτη υπάρχει πρό 
άμνημονεύτων χρόνων παρά τοΐς βλλησιν, οΐτινες καί σήμερον 
μάλιστα έν ταΐς ύπό τήν Τουρκίαν έπαρχίαις σεμνύνονται, ό'ταν 
καλλιεργώσι τα  λεγάμενα παρασχόρια. Τοιαΰτα δέ παρασπό
ρια δύναται νά καλλιεργήση ούκ ολίγα πρός ίδιον αύτής οφε)ος 
έκάστη κοινότης, δταν καταλλήλως καί δ ι’ ηθικών μέσων διε- 
οεθισθή ή φιλοτιμία της· διότι συνήθως οί λαοί άργοΰσι καί ώς 
έπί τό πλεΐστον δαπανώνται, μεθύσκοντες έπ ί δύο ημέρας κατά 
τά ©εοφάνεια· έπ ί δύο η τρεις ημέρας,καθ’έκάστην άποκρέω* έπ ί 
τρεις ημέρας, κατά τήν Ανάστασιν τοΰ Κυρίου #,μών ϊησοΰ 
Χριστού ή τήν Λαμπράν· καί έπί -τρεις Ημέρας, κατά τήν του 
τοΰ Χριστοΰ γέννησιν. Εάν τ ις  συνάθροιση τάς έοοτασίμους 
ταύτας ήμέρας, καθ’ <δς ό λαός ναι μέν σχολάζει, άλλ’ ούδέν έκ 
τής σχόλης όφελεΐται, τουναντίον μάλιστα καί βλάπτετα ι, δα- 
πανώμενος έφ’ ά μ.ή δει, θέλει έχει δώδεκα κ α τ ’ έτος r,μέρας 
καθαράς άπωλείας τοϋ χρόνου, κχί βλάβης τής περιουσίας, Εάν 
δέ είς αύτάς πρόσθεση τις καί πληθϋν άλλων έλαφρών έοοτών, 
καθ' άς οί μέν σχολάζουσιν έ* καθαράς εύσεβείας, άλλοι έκ 
προλη'ψεως,διότι,π.χ, κατά μίαν τών ήμερών τούτων συνέπεσεν είτε 
νά ώφεληθώσι τ ι ,  είτε νά σωθώσι κινδύνου, καί άλλοι έκ δυσει- 
δαιμονίας, έάν τ ις , λέγομεν, προσθέση είς τάς ημέρας ταύτας καί 
πληθύν άλλων έλαφρών λεγομένων εορτών, καθ’ άς σχολάζει ό 
λαός, θέλει εΰρει, δτι πλήν τών Κυριακών, αϊτινες πρέπει νά ηναι 
αί μόναι σχολάσιμοι ήμέραι, ό λαός σχολάζει ματαίω ς καί πρός 
βλάβην του καί έπί άλλας Ίριά*οντα τούλάχις-ον κατ έτος ήιχέοας. 
Κ«ί υπομονή, έάν αί σχόλαι αυται έπέφερον μόνον τήν απώλειαν 
τοΰ χρόνου κχί τήν δαπάνην τοΰ αργυρίου είς οινοποσίας καί άλ
λας αθώας διασκεδάσεις. Αλλ’ έκ πείρας γίνώσκομ,εν, εικοσαετίαν 
περίπου ολόκληρον χρηματίσαντες ένορκοι δικασταί, δτι τά  
πλειότερα τών έγκλημάτων καί κακουργημάτων έσχεδιάσθησαν 
καί έζετελέσθησχν κατά τάς σχολασίμους ταύτας ημέρας, καί 
ώς έπι τό πλεΐστον ένεκα τής έκ τής αργίας προκαλουμένης 
■ύθυμίας ί  μέθης, $ καί κραιπάλης· διότι καθ' ήμάς μόνον ό 
έι μέθης ή 6 έζ άλλης αιτίας παράφρων πράττει κακόν τ ι έν 

τ-. Ανατολή, σπανιώτατοι δέ κατ’ εύτυχίαν είναι εκείνοι, οΐτι- 

νί4πράττον»σι τό κακόν μόνον δ ιότι είναι κακόν, η διότι ρέ-



πούσι προς τό κακουργεϊν, χαί ούδέποτε σχεδόν άνθρωπος εργα
ζόμενος άπεφάσισε να βλάψϊ) τόν άλλον.

Εάν λοιπόν τάς σ/ολασίμους ταύτας καί πρός βλάβν,ν μόνον 
τοϋ λαοϋ συντελούσας τριάκοντα κ α τ ’ ετος ήμέρας μ,εταχειρι- 
σθί) τ ις  πρός ωφέλειαν αύτοΰ, έπασχολών τήν μέν διάνοιαν 
του πρό; ψυχικήν αύτοϋ σωτηρίαν διά καταλλήλου λογιδρίου, 
επ ’ εκκλησίας έκφωνουμένου' τους δέ βραχίονας του, πρός καλ
λιέργειαν τών κτημάτω ν τ ί ς  χοινότητος, τότε οΰδεμία αμφ ι
βολία δ τ ι έκάστνι κοινότης θά έχνι τά  ικανά πρός ήθικοποίησιν 
καί έκπαίδευσίν των τέκνων της· διότι όσον σμικρά καί άν 
Ϋΐναι μ ία  κοινότης, θά έχη πάντοτε πεντήκοντα τουλάχιστον 
άτομα ικανά νά ίργασθώσι- τά  δέ πεντήκοντα ταϋτα  άτομα, 
πολυπλασιαζόμενα πρός τριάκοντα ημέρας τοϋ έτους, φέρουσι 
χ ίλ ια  πεντακόσια ημερομίσθια, όσον δέ ευτελή άςίαν καί άν 
δώσιι τις είς έκαστον ημερομίσθιον, πάντοτε θά προκύψωσιν 
έκ τούτων πόροι ικανοί πρός μόρφωσιν τής κοινότητας.

Πλήν δέ τούτων συνήθεια έπεκράτει παρά τοΐς αρχαίοι; Ελ- 
λησι νά προσρέρωσι τάς άπαρχάς τών προϊόντων των θεώ τινι 
η ήγεμόνι· ή καλή αύτη συνήθεια διατηρείται καί άχρι τής 
σήμερον παρά τοΐς λαοΐς, έν μέρει μόνον μεταβεβλημένη, Ενεκα 
τοϋ θρτσκεύματος η άλλης τινός α ιτία ς- έν Ηπείρω π. γ .  ούδείς 
σχεδόν πίνει έκ τοϋ οίνου του, πριν ν) εύλογή»·/) αύτόν ό ίερεύς· 
έν άλλοις δέ τισι τόποις ούδείς τρώγει σταφυλάς, πριν ή εύλο- 
γήση ταύτας ό ίερεύς έν τω  ναώ- καί αλλαχού ούδείς σπείρει, 
πριν ή εύλογήστι τήν σποράν ιο·ι ό ίερεύς. Αλλαχού δέ έκαστος 
νομίζει καθήκον του νά προσφέρη είς τήν έκκλησίαν καί μέρος 
έκ πάντων τών προϊόντων του. Τήν καλήν ταύτην συνήθειαν 
ούχί μόνον δέν πρέπει νά παύσωμεν, άλλ’ άναγκαίον είναι καί 
νά συστηματοποιήσωμε»’ ό ίερεύς είναι άναγκαίον νά εύλογή 
τώ  δντι τήν σποράν, πριν ή αύτη πέση είς τήν γήν’ άλλ’ ϊνα 
εύδακιμήσν;, άνάγκη μέρος αύτής νά χρησιμεύονι πρός καλλιέρ
γειαν τών κτημάτων τής κοινότητος' ό ίερεύς είναι άναγκαιό· 
τατον νά εύλογή τόν οίνο·', πρίν ή γείν/, χρήσις αύτοϋ, άλλ’ 
ϊνα γείνν) καλή ή χρή^ιί, άνάγκη νά καθιεροϊται μέρος αύτο» 
πρός χρήσιν τών καλλιεργούντων τάς γαίας ? τών σκαπτόντω 
τάς αμπέλους τή; κοινότητας. Καί ό ποιμήν έπίσης πρίν ή έ'- 
καταστα??, είς τά  έαρίνά λειβαδιά του, ί'να ένκαινιάστ] καλύς 
ταϋτα, άνάγκη μιας μόνης ημέρας τούλάχιστον τό εισόδημα ί  
δύο ή τριών προβάτων τά μαλλί νά χαθιερώστι διά τήν έκίαί-

δευσιν καί ηθικήν μόρφωσιν τών τέκνων του. Καί ό έμπορος 
έπίσης, καί ό ναυτικός, καί ό βιομήχανος άνάγκη νά καθιερώ- 
σωσι τήν μιας μόνης ημέρας κατ’ ετος ώρέλειαν έκ τών επ ι
χειρήσεων ή εργασιών των πρός τήν μέλλουσαν εύημερίαν τών 
τέκνων των.

Τάς συνήθειας ταύτας δέν είναι άνάγκη νά πλάσωμεν ημείς 
η νά έπιβάλλωμεν είς τόν λαόν, διότι άπασαι είναι καθιερω· 
μέναι άπό καταβολής κόσμου, άρκεΐ μόνον οί φρονιμώτεροι νά 
τάς συς-ϊΐματοποιήσωμεν κατά τ ι  καί έν έκάς-ω τόπω ή έν έκάς··/] 
κοινότητι κατά τάς έπικρατούσας έ;εις ή κατά τάς άνάγκας καί 
τάς περιστάσεις καί τότε εϊμεθα βεβαιότατοι δτι ού /ί μόνον 
άσπασταί θά γείνωσιν είς τόν λαόν, άλλά θά κατασταθώσι μίαν 
ήμέραν καί ώς καθήκοντα αναπόσπαστα άπό τής άγάπης καί 
τής λατρείας αύτοϋ· διότι πολύ άμφιβάλλομεν άν πολλαί έκ 
τών σήμερον έν χρήσει συνηθειών τοϋ λαοϋ είναι καθιερωμέναι 
διά νόμου γραπτού, αλλ’ ομως ό λαός μετά τής αύτής σχεδόν 
θρησκευτικής εύλαβείας άνάπτει τόν κηρόν του είς τήν έκκλη
σίαν, μεθ’ δσπς έκτελεΐ καί άλλα ούσιωδέστερα τώ  δντι θρησκευ
τικά του καθη'κοντα. Πολλοί μάλιστα θεωροϋσιν ώς μεγαλείτε- 
ρον καθήκον των ν’ άνάψωσι τόν κηρόν, παρά νά προσέλθωσιν 
είς τήν έκκλησίαν καί νά ποοσευχηθώσιν έν έπ ιγνώ ιει καί κα- 
τανύζει. ϋθε» καθ’ έκάστην βλέπομεν πολλούς μέν πέμποντας 
κηρόν είς τήν έκκλησίαν, ολίγους δ ’ έξ αύτών έννοούντας τό 
σύμβολον τής πίστεως, καί έτ ι όλιγωτέρους δυναμένους ν' άπο- 
στηθίσωσιν αύτό, ώσπερ ε’μποέπει είς έκαστον χριστιανόν.

Αλλως δέ είς τόν Ελληνικόν λαόν ιδίως δέν είναι δύσκολος, 
ούτε ή συστηματοποίησις τών συνηθειών τούτων, διότι πολλαί 
έξ αύτών είναι ήδη συστηματοποιημέναι. ό  γεωργός, π .χ . είναι 
/■δη συνηθεισμένος νά δίδ/) κατ’ έτος είς τό άλώνι εν κοιλόν 
σίτου ή κριθής εί; τόν ιερέα, καί ποσότητά τινα τούτου είς τόν 
βουκόλον ή τόν αγροφύλακα τοϋ χωρίου· μέ πολλήν του δέ 
εύχαρίστησιν θά δώσνι μέρος τούτων χαί διά τήν έκπαίδευσίν 
τών τέκνων του. Κ ατά τινα μέρη τή ; έλλάδος τοιαύτας συνή
θειας έχουσι καί δ ι’ άλλας εύτελεστέρας άνάγκας. Πολλοί γ ε 
ωργοί, π . χ . συνειθίζουσι νά δίδωσι κατ’ έτος είς τ ’ αλώνια 
ποσότητά τινα σίτου ή κριθής xsxi είς τόν γΰρτον, δηλαδή τόν 
χαλκέα ή διορθωτήν τών σιδηρικών γεωργικών εργαλείων των, 
καίτοι πληρονδμενον διά τήν έπισκευήν τούτων. Πολλοί άλλοι 
δ ίδ ο ν ιι κ α τ  ετος μέρος τών προϊόντων τω ν jcai εΐς «ύλ»τάς ή



άοιδοΰ;, τοΰς λεγομένους ΰιοΜ ίσι'όας, καί πολλοί άλλοι καί 
μάλιστα ποιμένες δίδωσι μέρος τών προϊόντων των καί εις είδός τ ι 
ραψωδών, οΐτινες κ.ατά τήν πρώτον Μα'ί’ου περιφέρονται άπό 
ποίμνης είς ποίμνην καί τραγωδοΰσι τ br Μά,ϊον.

Ατοπον δέ δέν είναι πρός τοιοΰτον μάλιστα σκοπόν νά κατα- 
σκευασθώσι παρ’ έκάστω ναω καί ϊδιαίτεραι άποθήκαι, έν αίς 
νά συλλέγωνται τά  κατά προαίρεσιν έκάστοτε προσφερόμενα 
ώς άπαρχαί, εΐτε έπ ί τής εποχή;, καθ’ ην οί ιερείς εύλογοΰσι 
τοΰς οίνους η τήν σποράν, είτε έπί πάσης οΐας δή ποτε άλλτ,ς 
έποχής ή περιστάσεως. Εάν δέ καθιέρωσή διά νόμου η διά συνή
θειας, ώστε «αί έκαστος νυμφευόμενος νά προσφέρω τούλάχι
στον δραχμάς πέντε εϊς τό ταμεϊον τής κοινότητας, καί δραχ
μάς δύο έπί τή  γεννήσει έκάστου τέκνου του, τότε είμεθα βε
βαιότατοι, ό'τι ούχί μόνον άφθόνως θά έξαρκέσωσιν οί πρός μόρ- 
φωσιν τοΰ λαοΰ πόροι, άλλά μέρος τούτων, τό πεοισσεΰον, θά 
χρησιμεύει καί πρός άλλας άνάγκα; τής κοινότητος, καί ιδίως 
πρός τήν κατεπείγουσαν καί άναπόφευκτον άνάγκην τής συγ
κοινωνίας διά δρόμων τουλάχιστον αμαξιτών. Ανάγκη πάσα 
όμως καί ανάγκη κατεπείγουσα πρώτον μέν νά χειραφετηθώ- 
σιν αί κοινότητες· δεύτερον δέ, νά συστηματοποιηθώσιν αί συ- 
νήθειαι αύται, ινα σχηματισθώσιν όσον ένεστι τάχιον κοινωτι- 
καΐ περιουσίαι καί κοινωτικά ταμεία, πάντη ανεξάρτητα άπό 
τάς Κυβερνήσεως· Αΰτη δέ άνάγκη πάσα ν’ άσχοληθή μόνον 
πρός μόρφωσιν διδασκάλων, όντων συνάμα καί ιερέων ή εφη
μερίων τής κοινότητος. Αλλά περί τούτου θά πραγματίυθώμεν 
άκολούθως δ ι’ ιδιαιτέρας πραγματείας, ίίδη  δε έξακολουθοΰμεν 
τάς σκέψεις μας περί άνατροφής καί έκπαιδεύσεώς τοΰ λαοΰ.

Προωρισμένον είναι υπό τής φύσεως βεβαίως, ώστε άπαντα 
τά  νιογνά λογικά τε καί άλογα νά εύεκτώσι καί άναπτύσσων- 
τα ι, όταν εΰρίσκωνται πλησίον τών μητέρων των καί θηλάζω· 
σι τό μητρικόν των γάλα μάλλον ή έπί πάσης άλλης περιπτώ- 
σεως, έστω καί τας άσυγκρίτως εύνοΐκοτέρας· ώς παράδειγ
μα τοΰ ισχυρισμού μας τούτου άναφέρομεν τούς έν Κύρώπ/] 
τεχνητώς καί άνευ τοΰ μητρικού γάλακτος τρεφομένους μό- 
σχους, οί'τιν.·ς γίνονται μέν παχύτατοι, ίσως καί άποζημιώ- 
νουσι πλειότερον τοΰς κτηνοτρόφους, άλλ’ οΰτε κρέας νόστιμον 
εχουσιν ώσπερ οί διά τοΰ μητρικού γάλακτος τρεφόμενοι μό
σχοι, καί σ-ανίως εύδοκιμούαιν, ίνα συντελέαωσιν εΐτε πρός 
διατήρησίν τοΰ γένους των, είτε πρός παραγωγήν γάλακτος·

αύτό τοΰτο συμβαίνει καί είς άπαντα τά  λοιπά τεχνητώς άνα- 
τρεφομενα και προωρως στερούμενα τής μητρικής περιποιήσεως 
ζώα. Οθεν αί μητέρες, όσον δή ποτε πολυάσχολοι και άν γίναι, 
ούδέποτε πρέπει ν’ άποχωοίζωνται έπ ί πολλάς ώρας τώ ν τ έ 
κνων των, πριν η ταΰτα υπερβώσι τό δεύτερον τής ηλικίας των 
έτος. Είναι δέ μυριάκις προτιμότερον αί άσ/ολούμεναι εϊς άγρο- 
τικας υπηρεσίας να φερωσι μεθ εαυτών τά  τέκνα των καί νά 
έκθέτωσιν αύτά ουτω εϊς πάσας τάς μεταβολάς τής ατμόσφαι
ρας καί είς πάσας τάς έκ τής μεταφοράς δυσχερείας, είναι λέ- 
γομεν μυριάκις προτιμότερον τοΰτο, παρά άπουσιάζουσαι νά 
έμπιστεύωνται τά  τέκνα των, έστω καί είς τοΰς πλησιεστέ- 
ρους αύτών συγγενείς’ διότι ούδέν ίσως έν τώ  κόσμω δύναται 
ν’ άντικαταστήσιρ τήν έμφυτον μητρικήν στοργήν. Ας μή άμφι- 
βάλλωσι δε αί μητέρες, ό'τι τά  πλεΐστα τών ηθικών έλαττω - 
ματων η και αυτών τών φυσικών νοσημάτων άποκτώσι τά  τέ
κνα των έκ τοιαύτης τινός ολιγωρίας. Είναι δέ άπίστευτος ή 
ύπενέργεια τής μητρικής παρουσίας έπί τής μορφώσεως τοΰ 
ήθικοΰ ιδίως τών τέκνων. Αιαρκούσης τής μακράς φυλακίσεως 
ήμών ή προσφιλής ήμών σύζυγος ήτο πολλάκις ήναγκασμένη ν’ 
άπουσίάζή τής οικίας έπί ώρας ολοκλήρους είτε ινα έρχηται 
πρός έπίσκεψιν καί παρηγοριάν ήμών είς τάς φυλακΐς, εΐτε ίνα 
φροντίζει πρός έςοικονόμισιν τών άλλων αναγκών· κα τ’ εκείνην 
δέ τήν έποχήν έθήλαζεν £ν τών τέκνων μας· μέ δλην δέ τήν 
αύστηροτάτην έπαγρύπνισιν καί εγκάρδιον επ ’ αύτοΰ στοργήν 
τής σεβαστής πενθεράς μας, τό τέκνον μας όμως εκείνο άπέ- 
κτγ,σε τινά ελαττώ ματα, τά όποια μετά δυσκολίας καί κόπου 
έξηλείψαμεν· τοΰτο δέ οφείλεται μόνον είς τήν έξ άνάγκης 
έπί πολλάς κατά συνέχειαν ώρας Ιλλειψιν τής μητρικής έπα- 
γρυπνίσεως. Πρό τοΰ δευτέρου λοιπόν έτους τής ηλικίας τών 
τέκνων των αί μητέρες σπανίως πρέπει ν’ άποχωρίζωνται τού
των έπί πολλάς ώρας.

Κλαυθμηρίζοντος τοΰ νηπίου καί άνησυχοΰντος, αί μητέοες 
ουόεποτε πρέπει ν αποδιδωσι τούτο είς φυσικήν κακίαν’ διότι 
κατά τοΰ; πλείστους τών ψυχολόγων ό άνθρωπος είναι προω- 
ρισμένος μόνον διά τά καλόν, είς δέ τό κακόν μόνον κατ’ έξαί- 
ρεσιν καί έξ άνάγκης καί έ'νεκα έλλείψεως άνατροφής ρέπει" 
άλλως δέ τά άθωότατα ταΰτα  πλάσματα, ίιγιαίνοντα και κα
λώς έχοντα δέν είναι δυνατόν οΰτε πάθο; τ ι  η κακίχν νά ίχω - 
σιν, ούτε νά άνησοχώσιν η νά κλαυθμηρίζωσιν άνευ αιτίας. 
Συνηθεστέρα δέ πασών τών «ιτιών τής ανησυχίας τώ ν νηπίων



είναι ή πείνα, άλλ’ ούχί σπανίως, καίτοι μή πεινώντα τά  νή
πια , ούγ ήττον όμως κλαυθμηρίζουσι' τότε δέ άφεύκτως θά ΰ- 
πάρχ·/] άλλη τις  α ιτία  εϊτε έν τοΐς σπαργάνοιζ τοΰ κλαυθμη· 
ρίζοντος νηπίο» είτε κατά τά  περιστοιχίζοντα αύτώ αντικεί
μενα. Ανάγκη λοιπόν πάσα αί μητέρες νά ξετυλίξωσι τό κλαυ- 
μηρίζον νήπιον καί νά ψάξιοσιν έπιμελώς τά  τε σπάργανα καί 
άπαντα τά  ενδύματα αύτοΰ· καί ώς έπ ί τό πλεΐστον μέν τά  
νήπια άνησυχοΰσι τότε έκ τ ίς  επαφή; αύτών μετά τών βεβρεγ- 
μένων ΰπά τών ουρών ή κεχρισμένων ϋπά τών άποπατημάτων 
σπαογάνων. Αλλαζομένων δέ τούτων, παύει ώς έπί τό πλεΐστον 
καί ό κλαυθμυρισμός' ένίοτε όμως παρατείνεται ουτος καί έκ 
τίνος ζωΐφίου, κορεοΰ ή ψίλλου, έοείίζοντος τό νήπιον, καθώς 
έπίσης καί έκ ψύξεως τών ποδών τούτου. θθ·:ν καλόν είναι αί 
μητέρες, tcctv σπαργα··ώσωβιν έκ νέου τά  νήπιά των, νά τηρώσιν 
έπί τινας στιγμάς τούς πόδας τούτων έντός τ ί ς  χούφτας τών 
χειρών των, ϊνα μεταϊώσωσίν οΰτω τήν φυσικήν θερμότητα, 
άν τυχόν αυτη υπήρχε πρότερον ελαττωμένη.

Ας μή οκνώσι δέ αί μητέρες νά πράττω σι συνεχώς τήν έρευ· 
ναν ταύτην ή τούλάχιστον νά τήν πράττωσιν έπί πάσης παρα- 
τεινομένης ανησυχίας καί κλαυθμ/ιρισμοΰ* διότι άφαιρουμενης μεν 
τή ; αιτίας, είναι αδύνατον νά μή παύσ·0 καί ό κλαυθμυρισμός 
καί νά μή βυθισθή τό άθώον νήπιον είς ύπνον γλυκύτατον ώς 
άγγελος, ή τούλάχιστον νά μή ήσυχάσν;· ένεργούσης δμως πάν
τοτε αύτής, οΰτε τό νανούρισμα οΰτε τό θήλασμα, οΰτε πάσα 
οϊα δή ποτε άλλη θωπεία είναι ικανά νά καθησυχάσωσι τό 
ά τυ /ές νήπιον. Αιά τής έπιμελείας ταύτης, τής μικράν τινα 
μόνον ένόχλησιν προξενούσης είς τάς μητέρας, προσγίνεται τό 
μέγα πλεονέκτημα τοΰ ν’ ά.τοκτήση τό νέον πλάσμα χαρακτή
ρα ήπιον καί γλυκΰν, άπηλλαγμένον τής στριφνότητος καί δυσ
τροπίας εκείνης, τήν οποίαν λαμβάνουσιν ώς έπί τό πλεΐστον 
οί άτυχήσαντες νά μή άνατραφώσι νηπιόθεν έπιμελώ;. Αλλως δέ 
άς μή λησμονήσωμεν δτι ή παρατεινομένη άνησυχία καί τά  
κλαυθμηρίσματα τών νηπίων γίνονται ένίοτε παραίτια  καί 
σπουδαιότερων νοσημάτων, αί δέ συχνότατα συμβαίνουσαι παρά 
τοΐς νεογνοΐς κήλαι, τά λεγάμενα κοινώς ϋπασίσματα, η χατεβά- 
oiicizu, ώς έπί τό πλεΐστον είς τοιαύτην τινά αιτίαν εχουσι τήν 
πηγήν των.

Αναγκαϊον είναι έπίση; τά  νήπια καί νά λούωνται συνεχώς 
καθ’ δλον τδ σώμα μέ άκλούστατον χλιαρόν νερόν; διότι δσον

έπιμελώς καί συνεχώς καί άν άλλάσωνται τά  φέροντα τάς φυ- 
σικάς ακαθαρσίας σπάργανά των, είναι αδύνατον μόνον ή αλ
λαγή  τούτων ν’ ocepatpv) καθ’ ολοκληρίαν οΰτε πάντα τόν έκ 
τών περιττωμάτων ρΰπον, οΰτε τήν έκ τούτων άποφοράν· πρός 
εντελή λοιπόν άρσιν τούτων είναι αναγκαϊον νά γίνηται άπό 
καιροΰ είς καιρόν καί £ν λουτρόν, όπερ καθίσταται κατά τοσοϋ· 
τον μάλλον άναγκαΐον, καθ’ όσον ή συνε/ής έπαφή των ρερυ- 
πωμένων σπαργάνων μέ τάς τρυφεράς σάρκας τοΰ νηπίου έρε- 
θίζει αύτάς καί προξενεί παρατρίμματα ή έκδάρσεις, τά  κοινώς 
λεγόμενα συγκάματα . Πρός έντελή δέ θεραπείαν τούτων καλόν 
είναι μετά τό λουτρόν νά έπιπάσσωνται τά  ήρεθισμένα μέρη 
τοΰ δέρματος μέ κόνιν λεπτοτάτην τής μυρτιάς, ή έν έλλείψει 
ταύτης μέ κόνιν τοΰ έν χρήσει καφφέ, ή έν έλλείψει καί τούτου 
μέ άμηλον. Πρέπει δέ ν’ άπέχωσι μετά προσοχής αί μητέρες 
τής κατά τά  μέρη ταΰτα  χρήσεως άλοιφών άνευ παραγγελίας 
ίατροΰ.

Εί'μεθα δέ πεπεισμένοι πληρέστατα, δ τ ι διά τοιαύτης τινός 
άπλουστάτης έπιμελεία; περί τά  νήπια, διά τής άφαιοέσεως 
τής όξυνάδας έκ τοΰ στομάχου αύτών, καθ 8ν περιεγράψαμεν 
άλλοτε ( 1 ) τρόπον, καί διά τής χρήσεως τής κινίνης είς άνα- 
τρίψεις, δταν τα ΰ τα  πάσχωσιν, ώσπερ άλλοτε περιεγράψαμεν 
τοΰτο (2 ) εϊμεθα λέγομεν πεπεισμένοι πληρέστατα, ότι διά τή ; 
χρήσεως τών μέσων τούτων πάντοτε θά συντελώμεν εί; τήν 
εύεξίαν τών τέκνων μας καί ΟΥΔΕΠΟΤΕ θά μεταμεληθώμεν.

Μετά τό δεύτερον έτος άπό τής γεννήσεώς των τά  νήπια 
εισέρχονται είς περίοδον, καθ’ ήν δύνανται μέν νά ζήσωσι κα
λώς καί μακράν όντα άπό τής έπιτηρήσεως τής μητρό; των· 
καλόν όμω; είναι ή έπιτη'ρησις αΰτη νά παραταθί) καί μέχρι 
τοΰ πέμπτου ή τοϋ έκτου έτους, διότι ναι μέν τά νήπιον δέν 
εχει τότε διαρκή ανάγκην τής μητρικής στοργής πρός τήν φυ
σικήν αύτοϋ ΰπαρξιν, πάντοτε όμως ε /  ε ι ανάγκην τής μητρι
κής έπιτηρήσεως πρός τήν ήθικήν αύτοϋ μόρφωσιν" ούδέν τω 
δντι είναι καταλληλότερον τής έπισταμένης μητρική; έπιτηρή
σεως, ϊνα προλάβη κχκάς έξεις καί έλαττώ ματ»  τών νηπίων. Αν 
μάλιστα αί μητέρες τύχωσιν ένάρεται καί σοφαί, τότε είναι ή

(1) ϊδε Μελίσιη; Αθηνών Περίοδ. β \  τόμ . ά. σελ. 137 .
(2) ϊδε αύτόθι σελ. 48.



καταλληλοτέρα έπ&χή, ίνα ένσπείρωσι τά  σπέρματα μεγάλων 
άρετών είς τά  τε/.να των. Είναι άττίστευτος ή ισχύς, τήν όποιαν 
έχ ε ι ό παραδειγματισμός κατά τήν ήλικίαν ταύτην, άρκεΐ μό- 
νον ν άκούσωσιν ή νά ίδωσι καλήν τινα  ή κακήν πράξιν τά  
π α ιδ ί α κατα τήν ήλικίαν ταύτην καί είναι ικανά ούχί μόνον 
να την αντιληφθώσι καί τήν ένστερνίσθώσι πρός μίμησιν κατά 
τον μέλλοντα βίον των, άλλ’ ένίοτε καί νά τήν παραστήσωσι 
δια  τών ζωηρότατων χρωμάτων. όθεν πάσα ή φροντίς τώ ν γο 
νέων τοτε πρέπει νά γίνηται εις τό νά διηγώνται καί νά πράτ- 
τωσιν ένώπιον τών τέκνων των καλάς μόνον πράξεις, ν ’ άπο- 
οεΰγωσι δέ μετά μεγίστης έπιμελείας τά? κακάς. Αν δέ ποτε 
τυχγι να ϊόωσιν η ν άκούσωσιν άλλαχόθεν τά  πα ιδ ία  των κα
κήν τινα πραξιν, άς σπεύσωσιν οί φρόνιμοι γονείς νά τήν σ τ ιγ - 
ματισωσι καί τήν άποδοκιμάσωσιν ένώπιον τών τέκνων των 
με τά  ζωηρότερα χρώματα, διότι άλλως είναι σχεδόν αδύνατον 
νά μή τήν μιμηθώσι ταΰτα άμέσως η κατά τόν μέλλοντα βίον 
των. Εύτύχημα μέγα 0ά ήτο άν άπασαι αί Ελληνίδες μητέρες 
έγινωσκον νά γράφωσι, ν άναγινώσκωσι καί ν’ άριθμώσι τάς 
τέσσαρας τούλάχιστον άπλάς αριθμητικά; πράξεις. Αμέσως άπό 
τοΰ τέταρτου έτους τής ήλικίας τώ ν τέκνων των έδύναντο 
άπονητι νά διδάξωσιν είς ταϋτα  άν ούχί γράμματα πολλά, 
τούλάχιστον δμως πράγματά τινα χρησιμώτατα. Μόνη ή παρά 
τών μητέρων απλή άνάγνωσις παιδαγω γικώ ν τινων βιβλίων 
ηρκει νά ένσπείργ) καί ριζώσν) είς τάς τρυφεράς καρδιάς αύτών 
τα  καλλίτερα αισθήματα. όθεν δσαι μητέρες εύτύχησαν νά μά- 
θωσι γραμματα, άς μη όκνώσι κατά τάς έορτάς τούλάχιστον ν ’ 
αναγινωσκωσιν ενώπιον τών τέκνων των πραγματείας περί ένα· 
ρετων πράξεων ή νά διηγώνται τοιαύτας συνεχώς.

Από δέ τοϋ έκτου μέχρι τοΰ δωδεκάτου έτους τής ηλικίας 
των τά  τέκνα, οΰτε τής μητρικής έπιτηοήσεως εχουσιν άνάγκην, 
ουτε νά έργασθώσί τ ι  δύνανται, τουναντίον μάλιστα, κατά τήν 
ήλικίαν ταύτην, μένοντα έν τί) οικία, αίωνίω; θ’ άνησυχώσι 
καί ζημίας μόνον είναι ίκανά νά πράττωσιν. όθεν κατά τήν 
ήλικίαν ταυτην είναι ό άρμοδιώτερος χρόνος διά νά μάθωσι τά  
παιδία  τούλάχιστον τά κοινά λεγάμενα γράμματα, καί μόνη ή 
ασυγχώρητος αμέλεια τών γονέων, μόνη ή ελλει,ψις διδασκαλου 
έν έκαστνι κοινότητι δύνανται νά γείνωσι πρόσκομμα είς τό νά 
μη μαθωσι τα  παιδιά  τούλάχιστον τήν άπρόσκοπτον άνάγνω* 
σιν, τήν γραφήν, καί τά ς τέσσαρας άπλάς πράξεις τής αριθ
μητικής.

όθεν ανάγκη κατεπείγουσα νά καταρτισθώσιν δσον ενεστι 
τάχιον αί κοινότητες, ανάγκη κατεπείγουσα νά δημιουργηθώσιν, 
ως ειπομεν, και πόροι έν έκάστη έξ αύτών, ανάγκη κατεπεί
γουσα έπίσης νά μορφωθώσι καί διδάσκαλοι, εί δυνατόν μάλι
στα ιερείς, ίνα διδάξωσιν είς τόν λαόν τά  κοινά λεγόμενα 
γραμματα, καί χρησιμεύσωσιν είς αύτόν συνάμα καί ώς έφη- 
μέριοι.

Συντελεστικόν ήθελεν είσθαι πρός τούτο, έάν έκηρύσσητο διά 
νομού ή μάλιστα διά ψηφίσματος τής έθνοσυνελεύσεως, ώς·ε τοϋ 
λοιποΰ ούδείς δύναται νά ήναι έκλογεύ; ή έκλέξιμος έπί πάσης 
οίας δη ποτε άοχαιρεσίας ή έχλογήί, άν μή γινώσκη τούλάχι
στον νά γράφ·/ι ίδίαις αύτοΰ χερσί τό όνομά του είς ψηαοδέλ- 
τιον ή είς έκλογικόν πρωτοκολλάν. Τό μέτρον τοΰτο, πλνιν τής 
ώθήσεως, τήν όποιαν ήθελε δώσει είς τήν έκμάθησιν τών κοινών 
τούλάχιστον γραμμάτων, ήθελε συντελέσει τά  μέγιστα καί εϊς 
το νά έχω μεν τοϋ λοπιοϋ γνησίους πληρεξουσίους ή βουλευτάς, 
έκλεγομένους πράγμ ατι ύπό τοϋ λαοΰ, καί ούχί διά πλαστο- 
γραφήσεως καί άλλων άνηθίκων μέσων, τά  όποια μετέρχονται 
άσυστόλως οί λεγόμενοι κομματάρχαι έπ ί πάσης εκλογής* καί 
τοΰτο είναι τό μόνον προσόν, τό όποιον Αμεΐς τούλάχιστον ήθέ- 
λομεν έπιθυμήσει νά έχη πας έκλογεύς πολίτης Ελλην.

Συντελεστικόν ήθελεν είσθαι έπίσης, έάν έπεβάλλητο είς πάν
τα  γονέα, μή έκπαιδεύοντα τά  άρρενα τούλάχιστον τέκνα αύ
τοΰ μέ τά  κοινά μόνον γράμματα, καί είδός τ ι  προστίμου, τό 
όποιον νά είσεπράττητο μέν καί καταναγκαστικώς ύπό τοΰ δη
μοσίου, άλλα νά έχρησίμευε μόνον πρός τάς άνάγκας τής κοι- 
νότητο;, καί ιδίως πρός έκπαίδευσιν καί ηθικήν μόρφωσιν τών 
έν αύτή παίδων, διότι άπό τοϋ έζτου μέχρι τοΰ δεκάτου έτους 
τής ήλικίας, είδομ3ν, δτι τα τέκνα, μή φοιτώντα μέν είς 
τό σχολεΐον, ζημίας μόνον προξενοΰσιν είς τοΰς πατρικούς οίκους 
των' φοιτώντα δέ, είναι άδύνατον κατά τό  διάστημα τοΰτο νά 
μη μαθωσι τα κοινά γοάμι«.ατα. όθεν οί γονείς, οΐ άμελοΰντες 
να πέμπωσι τα  τέκνα των είς τό σχολεΐον τής κοινότητος κατά 
τήν ήλικίαν ταυτην δικαιότατον είναι νά πληρώνωσιν άνά ήμι* 
σείαν κατα μήνα δραχμήν έπί τετραετίαν δ ι’ έκαστον dfppev 
τέκνον των. Οί δε έκπαιδεύοντες κατά τήν ήλικίαν ταύτην μέ 
τά  κοινά γράμματα καί τά θήλεα τέκνα των δίκαιον είναι νά 
λαμβανωσιν ώς άμοιβήν τής έπιμελείας των άνά ήμίσείαν κατά 
μήνα δραχμήν δ ι’ έκαστον θ?ίλυ τέκνον των έπ ί Τρία τούλάχι* 
στον ετη, τουτέστι μέχρι τοϋ έννάτου έτους τής ήλικίας τών



θυγατέρων των. Δέν είναι δέ άναγκαϊον κατά τήν ηλικίαν ταύ - 
την νά ύπάρχνι ιδιαίτερον πχρθεναγωγεϊον καί μάλιστα είς τ α  
χωρία, όπου τά  ήθη έκ φύσεως είναι χρηστότατα. Εις έγγαμος 
ίερεύς διδάσκαλος η μία διδασκάλισσα δύναται κάλλιστα νά 
έπαρκέσ·/) είς τήν έκπαίδευσίν τών τέκνων άμ,φοτέρων τών φύλ
λων τοΰ γωρίου.

Αναγκαϊον δέ θεωροΰμεν νά προσθέσωμεν ένταΰθα την έξής πα- 
ρατήρηΊΐν. Λέγοντες έκπαίδευσίν δέν έννοοϋμεν οΰτε τήν μεσαίαν 
οΰτε τήν άνωτέραν, διότι αύται είναι εύωνόταται έν τή έλευθερα 
Ελλάδι τούλάχιΤον, και ούδεμία άνάγκη προτροπής ίιπάρχει πρός 
τοΰτο, τουναντίον μάλι7α ήμεΐς τούλάχιΤον ήθέλαμεν έπιθυμήσει 
άν o ’jy l  τήν περιστολήν, τούλάχιστον δμως τήν τακτοποίησιν, 
άλλ’ έννοοΰμεν μόνον τήν τοΰ λαοΰ έκπαίδευσίν, τήν κυριω- 
τέραν ίσως πασών, τήν συντελούσαν δηλαδή είς τήν πραγμα
τικήν ευημερίαν τών εθνών- καί δσον αληθές είναι δτι σήμερον 
τουλάχιστον εχομεν πληθύν άν ούχί εντελώς πεπαιδευμένων 
τούλάχιστον δμως γινωσκόντων γράμματα Ικανά άν ούχί νά δι- 
κβιολογήσωσιν, άλλά τούλάχιςον νά καταστήσωσιν εύφημον τήν 
άλλως άδικαιολόγητον σπουδαρχίαν, τόσον άναντίρρητον είναι 
έπίσης,δ-.ι ό πολύτιμος λαός εάρίβκεται είς παχυ λω τάτηνάγνοιαν 
καί άμάθειαν. ό ,τ ι  καλόν εχουσιν οί λαοί τής Ανατολής είναι 
ώς έπί τό πλεΐστον φυσικόν, καί ουδόλως προϊόν μαθήσεως ή 
καλλιέργειας τοΰ νοός καί τής καρδία;· τούτου ένεκα πανταχοϋ 
τής Ανατολής άπαντα τις άρετάς σπάνιάς καί ϊσως άπιστευ- 
τους, άλλά πάντν) άκαλλιεργήτους. Οί άχθοφόροι όθωμανοί π .χ .  
τής Σμύρμης, καίτοι πενέστατοι όντες, είναι δμως τοσοΰτον 
τίμ ιο ι, ώστε αχθοφόρους όθωμανοΰς μεταχειρίζονται ώς έπί τό 
πλεΐστον ώς νυκτοφύλα*ας τών εμπορικών καταστηματων των 
οί Σμυρναΐοι, καί ούδέποτε σχεδόν συνέβη παρά τών άχθοφό - 
ρων τούτων νυκτοκλοπή η άλλη τις κατάχρησις, άλλ’ δμως οί 
τόσον τίμ ιο ι ούτοι αχθοφόροι, άν ποτε θυμώσωσι κατά τοϋ βα- 
θυπλούτου έμπορου, τοϋ διατρέ^-οντος καί εύεργετοϋντος αύτούς, 
θά τόν όνομάσωσι βεβαίως γκιαούρ, άπιστον, ή τουτομοϋζ, χοί
ρον. Οί δέ λτ,σταί τών όρέων τής Ανατολής, άν έρεθισθώσιν η 
εύρεθώσιν είς κατάστασιν άμύνης, δύνανται νά μετέλθωσι παν 
είδος έκδικήσεω; κατά τών εχθρών των η τών θυμάτων των, 
ούδέποτε δμως προσβάλλουσι τήν τιμήν των, καί ιδίως ουδέ
ποτε άκολασταίνουσι κ α τ ’ αύτών, Απαγχονίζονται μέν καρ ι- 
τομοϋνται η καί άποθνήικουσι είς τά  βασανιστήρια ένίοτε οί 
λ/]σταΙ, ούδέποτε δμως προδίδουσ; τούς συντρόφους των καί

ιόίίος τούς λησταποδόχους. Κλέπτης ή ληστής ή έπαίτης άναγ- 
κάγεται ό Ανατολίτης νά γείν/j ένίοτε, ούδέποτε δμως ή σπα· 
νιωτατα προδίδει η πωλεΐ τήν τιμήν τών μελών τής οί*ογε- 
γειας του, όπως τοϋτο είναι κατα δυστυχίαν συνηθέστατον 
παρ αλλοις λαοΐί, έν οι; ευρίσκει τ ις  ούχί σπανίω; πατέρας ή 
μητέρα; ι\ αποβάλλοντας καθ ολοκληρίαν, εύθύς άπό τοΰ δώδε
κα .ο υ ή δέκατου τέταρτου έτους τής ηλικίας των, τούς υιούς καί 
θυγατέρας των καί ουδόλως φροντίζοντας περί τής τύχης αύτών, 
•ή τό χείριστον πάντων καί έμπορευομένου; τής τιμής τών ιδίων 
αύτών τέκνων.

II δέ φιλοξενία τών Ανατολικών λαών είναι μοναδική- είς 
οίαν δη ποτε οικίαν χωρικού καί καθ οίαν δή ποτε ώραν καί 
άν /,θ^λες ειιελθει το προχείροτατον, τό όποιον θέλει σοί προ- 
σφερει, είναι τό νά γευμάτισες ή νά δειπνήση; μ,αζί του- καί 
δεν γνωρί,ουσι μεν τρόπους καλού;, ένίοτε μάλιστα στερούνται 
και τών μ.εσων οί Ανατολΐται, ϊνα συνοδεύσωΉ τήν προσφοράν 
των ταύτην καί έλκύσωσι cou; ξένους. Τήν προσφέρουσιν δμως 
πάντοτε άπό καρδία;, καί δυσαρεστοΰνται μεγάλως έκ τής άπο- 
ποιήσεως τής προσφοράς των. ΐίντειθεν δύναταί τις νά είκάση 
τό άξιόπιστον συγγραφέω; τινός Γάλλου, τοϋ Κ. Γρενιέρου', 
μαθητοϋ χρημ^ίσα ντος άλλοτε τής έν Αθήναις Γαλλική; σχο- 
λ/,ς, καί τελευταϊον δημ,οσιεύσαντος έν Παρισίοις σύγγραμ.μα 
έπιγραφόμενον «L a  G rece, en 1 8 6 3  par A. G ren ier.»  « ή  
Ελλάς κατα το 1 8 6 3  υπό τοϋ Α. Γρενιέρου.» liv τώ  συγγράμ- 
μ α τ ι τούτω, τώ  γέμοντι τερατωδεστάτων παραδοξολογιών, ό 
Κ. I ρενιέρος, έκτοξευων μ.υρίας άλλας ύβρεις καί συκοφαντίας 
κατά τών Ελλήνων, λέγει πρός τοΐς αλλοις καί τά  έξ/ς. «Οί 
«βλληνες σέ προσκαλοΰσι νά κ·*πνίσης, νά πάρτις καΐ/οέ καί 
«γλυκύσματα, νά όμιλήσ/,ς πολιτικά, καί νά χορεύσ/,ς, ούδέ- 
»ποτε δμως νά tfayyc ' διότι οΰτε σκεύη ούτε μαγειρεία εχουσι 
ϊπρος τοϋτο εν καλόν γεϋμα, πεποκιλμ,ένον μέ οίνους έκλε- 
»κτούς, ώσπερ γίνεται τοϋτο είς τήν μεσαίαν τάξιν τής Γ αλ- 
»λια;, ήθελε καταναλώσει ολόκληρον τό πρός ένιαύσιον δια- 
» τήρησήν ποσόν μιας όλης οικογένειας, a Μεταξύ δε τών πολ
λών άλλων παραδοξολογιών ό φιλαλήθης συγγραφεύς, ό πολλά 
ετηδιατρίψ ας έν Αθήναις, λέγει καί τά  έξής σελ. 8 . «Αί Α- 
θήναι είναι μ.ία κω^οπολίς μ.αλλον ή μ,ί* πόλις, διότι μόνον 
δύο όύοι, ή τοϋ ίίρμ.οϋ καί Λίό'ου, είναι άξιαι τοϋ ονόματος 
τούτον  σελ. Ο κατοι/.οϋνται ύπό σκύλων έρήαων, έτοίμο^ν νά 
σε κατασπαράξω-ιν- έάν δέ ό τα ξ ιδ ιώ τη ς  φθχσν) νύκτα είς Αΐή·
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νας, δέν τολμά νά έξέλθη τοϋ ξενοδοχείου του, ίνα μή κατβ- 
σπαραχθϊί υπό τών σκύλων, ώσπερ άλλοτε 6 ποιητής Ε^ρυπί- 
δης* « λ .  1 2 . όλος ό ουρανός έν Αθηναις μετασχηματίζεται 
κατά τό θέρος είς ήλιον καίοντα, καί δέν δύνασαι νά έξέλθνις 
τής οικίας σου πρό τής δύσεως αύτοϋ· σελ. 1 3 ’ καί έ'τειτα 
έτόλμησεν ό Ιπποκράτης νά γράψγι, δτι τ 6 κλίμα τών Αθηνών 
είναι συγκεκρβμένον, καί δέν πάσχει τ ις  έν αύτώ ούτε έξ ύπεο- 
βολικοϋ καύσου ούτε έξ υπερβολικού ψύχους· βελ. 1 ί* έν ω 
άπό τής 11 π. μ. μέχρι τής 3 μ. μ. άπαντα τά  καταστή
ματα είναι κεκλεισμένα καί ψυχήν ζώσαν δέν βλέπει τις τότε 
εϊς τάς δδούς τών Αθηνών.»

Κ α τ’ εύτυχίαν ό φιλαλήθης συγγραφεύς δέν περιωρίσθη είς 
τό νά έξυβρίσνι μόνον τούς ζώντας Ελληνας, άλλ’εξυβρίζει πρός 
τούτοις καί αύτόν τόν πρό δισ^ίλίων καί διακοσίων έτών 
άποθανόντα ίπποκράτην ήθέλαμεν δέ είσθαι άπαρηγόρητοι, άν 
δέν εξύβριζε συνάμα καί τόν μακαρίτην Βιτρούβιον, διότι έτόλ- 
μησε καί ό εύλογημένος ούτος νά γράψ’/ΐ τά  αύτά περί Ρώμης, 
χιυρΐς νά προφυτεύσΥ), OTt μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων, ήθε
λεν εύρεθή Γάλλος, νά διάψευση δ ι’ ύβρεων μόνον αύτόν τε είς 
τά  περϊ κλάματος Ρώμης καί τόν γέροντα ίπποκοάτην είς τά 
περί κλάματος Αθηνών. ·

Τό νά έλέγχη τούς Ελληνας διά τήν πενίαν των ό Κ. Γρε· 
νιέρος ίσως δέν έχει πολύ άδικον, διότι δ ίδιος έφρόντισε νά 
εϊπη έν τώ  αύτώ συγγράμματι, δτι οί Ελληνες μετά  τόν άγώ- 
νά των έμειναν κύριοι μόνον τής ξηράς γης των. Τό νά τούς 
έλέγχνι δμως έπί έλλείψει φιλοξενίας είναι άδικώτατος· διότι 
προ^ειρότατα δυνάμεθα νά τόν άναιρέσω μεν, άμα εΐσέλθωμεν 
εί; τήν οικίαν τοϋ τυχόντος χωρικού Ελληνος. Αλλά καί κατά 
τοΰτο δέν έ'χει πολύ άδικον ίσως ό Κύριος Γρενιέρος, δ ιότι 
γνωστόν είναι δτι τά έννενη'κοντα έννέα εκατοστά τών έν τ$  
Ανατολή ερχομένων Ευρωπαίων έξοικειούνται μόνον μέ τούς 
γινώσκοντας Γαλλικά, μέ τούς έχοντας καλούς καί περιποιη
τικούς τρόπους καί ιδίως μέ τούς άλευρωθέντας κατά Tt έκ 
τίνος είδους ψευδοΟς πολιτισμού, τόν όποιον μετέλαβον έκ τών 
Εύρωπαίων σ -ανιώ τατοι δέ είναι έκεΐνοι, οί'τινες έξοικειοϋνται 
εις τήν Ανατολήν μέ τόν λαόν, δ ιότι ούδείς σχεδόν τούτων 
γινώσκει τήν γλώσσάν του- κρίνων δέ έκ τών ιδίων καί τά  
άλλότρια, ούδέποτε είναι δυνατόν νά φαντασθ/,, ό'τι ή έκλε- 
κτωτέρα μερΐς τών κατοίκων τής Ανατολής άποτελεΐται έκ 
τών κατωτέρων τάξεων τοΰ λαοΰ.

όφελούμενοι δε έκ τής πεοιστάσεως ταύτης,διακηρύττομεν μέ 
τόν θετικωτερον τρόπον,μέ οσας εχομεν άνθρωπίνους δυνάμ εις Χ«ί 
χωρίς καθόλου να φοβηθώμεν διάψευσιν, δτι άλλαχοϋ μέν τό 
ανβος της κοινωνίας άποτελεϊ μόνον ή άνωτέοα τάξις· έν δ- τη 
Ανατολή τουναντίον παν δ ,τ ι έκ φύσεως είναι καλόν, ένάρετον 
καί γενναιον ευρίσκεται μόνον εϊς τήν μεσαίαν καί κατωτέραν 
τάξιν τοϋ λαου· ή δέ άνωτέοα τάξις τών Ανατολιτών σύγκει- 
τα ι ως έπί το πλεΐστον έξ ανθρώπων, μετασνόντων τών έλατ- 
τωματων καί έκ τών λαών ίλλω ν έθνών, μ'εθ’ ούς συνέζησαν 
ύιότι ο μέν Αγγλος, ό Γάλλος, ό Ιταλός, ό Γερμανός καί ό 
Ρωσσος καί αιώνας ολοκλήρους άν διαμείνη έν τή Ανατολή, θά 
οιατηρησϊ) πάντοτε τόν εθνικόν χαρακτήρά του.' ό  δέ Ανατο
λίτης κατ ευτυχίαν ή δυστυ·/ίαν του καί ολίγους μήνας άν 
οιαμειντ) έν Α γγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία ή Ρωσσία έξοι- 
κοιοΰται με τά  ηθη καί έθιμα τών λαών έκείνων επειδή δέ 
είναι ουσκολον νά έξοικειωθή έντελώς *αί μέ τάς άνωτέοας 
τάζεις <>που ύπαρχει ή αρετή, διά τούτο, έπανερχόμενος είς τήν 
Ανατολήν, μεταφερει ώς έπ ί τό πλεΐστον έλαττώ ματα μάλλον 
των λαων, μεθ ο&ς συνέζησέ καί σπανίως άρετάς τών άνωτεοων 
τάξεων τών λαών έκείνων, διά τόν άπλούστατον λόγον δτι δέν 
εόυνήθη να εξοικειωθώ, μέ τάς τά ίε ις  ταύτας 

 ̂Διά νά πεισθή τ ις  έντελώς περί τούτου, άς'μάς έπιτραπή νά 
/.αμωμεν ενταύθα σύγκρισίν τινα· έκ μέν τής άνω τέρας τ άξεως 
τω ν Ανατολικών λαών, ούδείς σχεδόν εϊς τάς ήμέρας μας έξι- 
σω κατα την παιδείαν καί τήν ικανότητα μέ τούς πράγματι 
ευγενεις της Δυσεως· ήμεΐς τούλάχιστον μίαν μόν/,ν έξαίρεσιν 
γινωσχομεν κατά τούτο τήν τοϋ μακαρίτου Καποδιστρίου· άλλ’ 
ο έξοχος ουτος ανηρ ήτο μέν γέννημα τής Ανατολής, άνετοάφη 
ομως καθ ολοκληρίαν εϊς τήν Δύσιν, προσήγγισϊ **ί έξοικειώθη 
με τους ευγενεις αύτης, καί ώφελήθη έκ τοΰ παραδείγματος καί 
τών « « τω ν  των. δέ τών κατω τάτω ν τάξεων συγκοίνομεν 

- r,vas μ ,  τους Βαυαρούς, το ύς όποιους ή Εύρώπη έπεμ- 
ψεν άλλοτε εις τήν Ελλάδα, Γνα εκπολιτίσω * τήν Ανατολήν. 
Εν Μοναχή π . χ  0 οιος τού παραλελυμένου χειρώνακτος ε /ε ι  
ως έξης- «π  πρωίας τής δευτέρας θ’ άπέλθν, είς 'τ6  Ιργον τ ϊυ , 
αυθ/ίμερον^ θα πληρωθ/ι, εξερχόμενος τ 0ϋ έργοσταοίου του, θ' 
6.γορασιρ άρτον, αλαντας (λουκάνικα) καί κρόμυα καί θά διευ-
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ρίπου ώρας μ .μ . τό προσφιλή τοΰτο ποτόν θά είσέρχηται μόνον 
άνωθεν,έπειτα δέ άρχεται καί ή έξαγωγή κάτωθεν,χωρίς καθόλου 
νά δύναται νά μετατόπισή ό ζυθοπότης, άλλ’ αείποτε θά κοάζει 
ΖΥΘΟΝ- εννοείται δέ δτι τά  ζυθοπωλεία είναι καταλλήλως 
έστρωμένα διά πλακών, ϊνα ρέωσι καί έξέρχωνται ά*ολύτως 
τά  κάτωθεν έξερχόμενα. Κενωθέντος τοΰ βαλ,αντίου, ό ζυθοπώ
λες σπρώχνει ή σύρει τόν ζυθοπότ/,ν εςω τοΰ καταστήματος 
καί κλείει τήν θύραν έκεΐ δέ ώς έπί τό πλεΐστον π ίπ τε ι νεκρός 
μέν, άλλ’ούχί καί άπνους- καί έάν μέν έλθ/ι ή αστυνομία καί τόν 
ψαρεύσ·/), μεταφέρεται εΐς τήν έπί τούτου άποθ/ίκην m orgue κα: 
ζή μέχρις ού ξεμεθύσει καί έπαναλάβη τά  αύτά ευθύς, άμα 
ευπορήσει έκ τοΰ Ημερομισθίου του- άν δέ τουναντίον, κοκκαλιά- 
ζει έπί τοΰ πάγου, καί τό πρω'ί μεταφέρεται πράγματι νεκρός 
καί άπνους είς τήν α ιωνίαν κατοικίαν. Σπάνιοι είναι έκεΐνοι οί 
ηρωες, οΐτινες άμα διαψθώσι τοΰ ζυθοποιείου, δύνανται νά φθά- 
σωσι διά διαφόρων έλυγμών καί διαφόρων ωθήσεων καί άντωθή- 
σεων κατά τών τοίχων είς τάς όνομαζομένας κατοικίας των,καί 
νά συνδειπνήσωσίν ουτω καί συγκοιμηθώσι μέ τήν λεγομέννιν σύ
ζυγόν των καί μέ τά  λεγόμενα τέκνα των. Μή τύχει δε τις 
καί θελήσει ν’ άρνηθή κεραίαν τινά έκ τούτων, διότι έτοιμοι 
είμεθα ού μόνον νά όνομάσωμεν τά  ζυθοπωλεία, είς τά οποία 
καθ’ έ*άοτην καί άπό καταβολές κόσμου έπαναλαμβάνονται 
καί αιωνίως θά έταναλαμβάνωνται τά  όργια ταΰτα, άλλά πρός 
τούτοις νά δημοσιεύσωμεν καί τά  κατ έτος γενόμενα θύματα 
έκ τής κραιπάλης ταύτης. Ζήτημα δέ είναι ήδη πώ ; ζή ή λε- 
γομένη σύζυγος τοΰ ζυθοπότου καί πώς έξοικονομοϋνται τά  
λεγόμενα τέκνα του- άλλά τό ζήτημα τοϋτο δέν εϊμεθα ήμεΐς 
αρμόδιοι νά λύσωμεν, ούχ ήττον όμως δυνάμεθα νά όμολογή- 
σωμεν, ότι ή άστυνομία έν Μονάχοι έχει μεγάλτ,ν έπιτηδειό- 
ττ,τα *ύ μόνον είς τό νά ψαρεύν·, καθ’ έκάστην εσπέραν σχεδόν 
άπαντας τούς ούτω πως μονομαχοϋντας μέ τόν ζύθον ήοωας, 
άλλά καί νά προλαμβάνν) διά τ ί ς  φιλανθρωπίας μάλιστα τών εύ- 
πορωτερ·ν τάξεων καί τής πρόνοιας τής Κυβερνήσεως καί ού/. 
ολίγα άλλα κοινωνικά δυστυχήματα.

Καί τοιοΰτος μέν ό βίος τοΰ παραλελυμέν-.υ χειρώνακτος 
Βαυαροΰ" ό δέ βίος τοΰ παραλελυμένου χειρώνακτος Ελληνας 
έχει ώς έξής. Εργάζεται έ ? ’ όλης τής έζδομάδος, ή τουλάχι
στον άφ’ ής ήμέρας τής έοδομάδος άποφασίσει νά έργασθή, μ έ
χρι τοΰ σαοβάτου- τότε δέ, πλ/.ρωνόμενος, εξέρχεται είς διασ/.έ- 
δασιν, σπανίως όμως «σωτενει κατα τήν εσπέραν τοΰ σαβό'ά·

του. Από πρωίας δέ τής Κυριακής, άφοϋ πρότεοον φορέσει τά  
τής έορτή; ενδύματα, καί άπέλθει είς τήν εκκλησίαν, ϊνα άνάψη 
κερί, καί ψωνίσει τά  άναγκαιοΰντα είς τήν οικογένειαν, θά έξέλ- 
θ/ι έπειτα πρός εύρεσιν συντρόφων· σπανίως ό Ελλην ευθυμεί 
μεμονωμένος· εΰρεθεντων τών συντρόφων, άρχονται τά  όργια 
άπό τοΰ χεράοματος ενός έκ τών συνδαιτυμόνων, όστις άμέ
σως καί προκαλεΐ πρό^οσιν’ ποίν τελειώσει τό κέρασμα  τοϋ 
πρώτου, φιλοτιμεΐται νά χεράσι/ ό δεύτερος· τοϋτον παοακο- 
λουθεϊ ό τρίτος, καί τοϋτον διαδε'χεται ό τέταρτος μέχρις άπο- 
περατώσεως πάσ/,ς τής σειράς τών συνδαιτυμόνων. Είναι δέ 
σπάνιον πράγμα νά εύθυμητυι ό Ελλην μόνος του, καί έτι σπα- 
νιώτερον νά χερααθη χωρίς νά χζράση. Τα έκ ριτινίτου κερά
σματα διαδέχονται τά  έκ μεζέδων (τροφών η τραγαλίσμάτων), 
καί τούτων έπίσης προσφερομένων W  ένός ού μόνον είς ά’παν- 
τας τούς συνδαιτυμόνας, άλλά καί είς άπαντας τοϋ; περιεστώ· 
τας. Περί τήν δε-λην είναι ή ώρα τής γύρας, (τοϋ περιπάτου 
έν τ ή πόλει)· τότε άπαντες οί σ υν ία ιτημ ό ε; εύθυμοϋντες, τρα- 
γψδοΰντες, στρύφοντες καί τό μουστάκι των, έξέρχονται, ϊνα 
διέλθωσιν οΰτω έκ τής οικίας ώραίας τινός ή ερωμένης η καί 
μ*ηστης. Μετά τήν γύραν εισέρχονται είς έτεραν τινά ταβέρ
ναν (κρασοπωλεΐον) ϊνα χαιρετήσωσι κανέν γεματάρι, καί περί 
τήν δεκάτην μ .μ . άποσύρονται εΰθυμοΰντες καί τραγωδοϋντες, ϊν’ 
άπέλθωσιν είς τάς οικίας των, πάντοτε όμως όρθοποδοϋντες, κ ιί  
συνδειπνήσωσιν ή 
ματικάς συζύγους

Καί άν μέν μείνωσι λείψανά τινα έκ τώ ν τής έβδομάδος 
ημερομισθίων καί ό χειρώναξ ή ναι έκ τών πράγματι παραλύ
των ή έκ τών χαροκόπων, διασκεδάζει ωσαύτως καί τήν έπ ι
οΰσαν, τήν όποιαν ονομάζει τσαγκαροδευτέραν, τουτέστι δευτέ- 
ραν, καθ ήν εύθυμοϋσιν οί παιδες τών τσαγκάριδων (παπου- 
τσίδων) καί ώς έπί τό πλεΐστον εί; έξοχήν τινα, ϊν’ άποφύ- 
γψσι τά όμματα τών χλευαζόντων αύτούς φρονίμων* άν δε 
τουναντίον, έπανέρχεται είς τό έργον, εργάζεται δ ι’ όλης τής 
έβδομάδος ή τούλάχιστον μέχρι τής προσεχοϋς έορτής η Κυρια
κής, ΐ»α έπαναλάβνι τότε τά αύτά- τοιοΰτος δέ είναι ό βίος μό
νον τών άγάμων χαροκόπων έν τή  Ανατολή· οί δέ έγγαμοι σπα
νίως άσωτεύουσι. Σπανιώτατα δέ μεθύσκει ό Α νατολίτης, καί 
τοΰτο δεν άρνεΐται ούδ ό Κύριο; Γρενιέρος, λέγων έν τ?, σελίδι 
33· ctουδέποτε ΐν θ ν μ ο ΐμ α ι νά  είδον μεθνσα ίνον i r  τ/} ‘£ Χ -  
λαδί ε ΐχ α ΐ  ό οίνος eivac ώ^θανώτατος’» καί ούδέποτε μετα 

τούλάχιστον ϊνα συγκοιμηθώίΐ με τάς πραγ· 
των καί μέ τά  πραγματικά τέκνα των.



σχηματίζεται έκ τής μέθης 6ίς κτήνος η είς «τώ ν.* , δπως 
σαμβαίνει κατά δυστυχίαν τοΰτο συνεχώς παρ’ άλλοις λαοϊς, 
μή συστελλομένοις νά πράττωσι τούτο συνεχέστατα καί έν 
Ελλάδι, καίτοι πολλών αντιθέτων παραπηγμάτω ν υπαρχόντων.

Αλλά πρό δύο μέν μηνών ήμεΐς αύτοί κατεξανέστημεν κατά  
τϊ,ς οκνηρίας τώ ν Ανατολικών λαώ /, πρό ολίγων δέ εβδομάδων 
πρόετείναμεν τήν σύστασιν έταιρίας πρός βελτίωσιν τής ηθικής 
καί ένίσχυσιν τής γεωργίας τής κτηνοτροφίας καί τής δενδρο
φυτείας· ηδη δέ ό τίτλος τής πραγματείας ήμών ταύτης είναι 
περί φυσικής καί ηθικής άνατροφής τής νηπιακής ήλικίας τών 
Ανατολικών λαών. Δέν άρνούμεθα, ό'τι υπάρξουν καί έν τή 
Ανατολή άκαμάται καί οκνηροί, άλλ’ ούτοι άνήκουσιν εΐτε είς 
τήν τάξιν τών λεγομένων αγάδων, τουτέστι τών πατροπαρα- 
δότως καί έκ του θρησκεύματος ισως διδασκομένων ούδέν νά 
πράττωσι καί νά ζώσιν άπό τώ ν ιδρώτων τών άλλων' εΐτε είς 
τήν τάςιν  τών κακοσυνηθεισάντων μέ τήν υπαλληλίαν δέν άρ
νούμεθα, έπίσης οτι κα τ’έξοχήν οί Ανατολικοί λαοί έχουν ανάγ
κ η ν  νηπιακής καί καλής μάλιστα ανατροφή;, ουδέποτε δυ.ως, 
να εξημερωσωσι τα  ηθη των, διότι ταϋτα έκ φύσεως είναι 

ήμερα, ά λλ ’ ινα έκπλήξωσι τόν κόσμον καί αύθις μέ θαύματα, 
όπως έξέπληξαν τοΰτον πάλα ι ποτέ οί πρόγονοί των,

έάν δέ μας έπετρέπητο νά παραβάλλωμεν ένταΰθα καί τό 
σύνολον τοϋ χαρακτήρος τώ ν Ανατολικών λαών πρός τό σύνο- 

λον τοϋ χαρακτήρος άλλων λαών τής Δύσεως, τά  πρωτεία κα- 

τεχόντων έν τώ  πολιτισμώ , ήθέλαμεν ϊδεΐ δτι έν μέν τρ  Δύ
σει ό λαός έπί έπαναστάσεων έν ττί μανία του έτιμώρησε καί 

*ατεσπάραξεν ούχί μόνον τοΰς καταπιέσαντας αύτόν, άλλά καί 

πολλούς αθώους η καί εύεργέτας του. Πόσοι άρά γε πλούσιοι 

έπ ί τ?ίς Γαλλικής έπαναστάσεως έκρεμάσθησαν είς τοΰς φανούς 

τής Πρωτευούσης, ή έστάλησαν έΐς την λαιμητόμον ή κατεπόν- 

τίσθησαν είς τόν Γοδανόν έπ ί τή  προφοίαει δτι ησαν τοκογλύ
φοι ; Εν δέ τή Ανατολή καί ιδίως έν Ελλάδι γίνετα ι πρό δύο 

έτών έπαναστασις καί δ λαός ού μόνον δέν παρεκτρέπεσαι ϊίς 
θηριοδίας, άλλά καί φρουρεί τοΰς άτιμου;, φρουρεί τοΰς κακοή- 
βεις, φρουρεί τούς τοκογλύφους, ινα βυζάνωσι τό αίμά του καί 

στόμερον ώς βδέλλαι.

12 άς εύτυχύοωσιν οί Ανατολικοί λαοί νά άνατραφώσι καί 
αύθις άπαξ τουλάχιστον καλώς καί νά διοικηθώσι πατρικώς, καί 
τότε εΐμεθα πεπεισμένοι πληρέστατα δτι ούχί μόνον τόν βάρ
βαρον κόσμον τής Ασίας θά έκπλήξωσι μέ θαύματα, άλλά καί 
αύτόν τόν πεπολιτισμένον τής Ευρώπης η καί αύτής τής Δύσεως.

Περι θηλασμού.

Κατά τοΰς πρώτους μετά τόν τοκετόν μήνας τά  βρέφη τρέ
φονται άποκλειστικώς διά τού γάλακτος, τροφής ύπό τής φύ
σεως προωρισμένης αύτοΐς, άρμοδιωτάτης διά τά  πεπτικά  αύ
τών όργανα, τελείας, έντελώς άφομοιουμένης διό καί καταλ- 
ληλοτάτης διά τάς άνάγκας τής άφομοιώσεως πολλώ ύπερτε- 
ρούσης κατά  τήν ήλικίαν ταύτην τήν άποσύνθεσιν.

Καί τινα  μέν τών βρεφών έκμίίζώ ιι τό γάλα έκ τών μα^ών 
τής μητρός ούτών, έτερα έκ μισθωτής τροφοϋ, η καί έκ τών 
μαστών θήλεώ; τίνος ζώου. Αλλα δέ πάλιν γαλακτοτροφοϋνται 
διά τής έκμυζητικής φιάλης, τοϋ κυάθου, ή τοϋ κοχλιαρίου κτλ. 
Απαντες οί διάφοροι ούτοι τρόποι δ ι’ ών γαλακτοτροφοϋνται 
τά  βρέφη περιλαμβάνονται ύπό τήν γενικήν επωνυμίαν βη.ία- 
ίηιάc. Καί οσάκις μέν τό  βρέφος θηλάζ^ τήν μητέρα αύτοϋ η 
εμμιαθον τρ·φίν ό θηλασμός καλείται φυσικόc, τεχνητοί; δέ 
οσάκις γαλακτοτροφώνται διά  τών μαστών θήλεος ζώου, τής 
έκμυζητικής φιάλης κτλ. καί τέλος ιαχτύς  δταν δι’ άμφοτέρων 
τών τρόπων αύτών.

A ' . J lep l τοϋ (pvmxov θη.Ια,ϋηου.

1 . Περί τοϋ διά τής μητρός θηλασμοϋ.

ftv τών ίερωτέρων τής μητρός καθηκόντων είναι ό θηλασμός 
τοΰ βρέφους διά τοϋ ίδιου αύτής γάλακτος, έκπληρουμένου ου
τω  καί τοϋ βκοποϋ τής φύσεως, προετοιμασάσης διά τό  νεογνόν 
γάλα άραιόν μέν τό πρώτον, βαθμηδόν δέ πυκνότερον· γάλα 
ώφελιμώτατον τώ  νεογνω, καί άρμοδιώτατον, ώς προείρηται, 
διά τά  π ϊπ τ ικ έ  αύτοΰ όργανα.



Η ωφέλεια τοϋ μητρικού θηλασμού έστι προδηλοτάτη. Πολ- 
"Ιάκις λεπταΙ γυναίκες, τών όποιων τό γάλα  κατά τό φαινό
μενων έστι μέτριας ποιότητο;, τρε<ρουσι κάλλιστα τά τέκνα 
αύτών, αν δέ, έκ της καλής τοϋ θρέμματος αύτών θέας όρμώ- 
μενοι, άναϊέσωμεν εϊς αύτάς τάν θηλασμόν ξένων παιδιώ ν, θέ
λομεν ίόεΐ οτι ταϋτα  δέν τρέφονται προσηκόντως, ά π ’ εναντίας 
μάλιστα μαραίνονται, ένίοτε καί φθίνουσιν. Η μή θηλάζουσα 
τό βρέφος αύτής κατά  τό ημισυ μόνον εί^αι μήτηρ, έλλεί- 
πουσιν ή μητρική άφοσίωσις, ή αμοιβαία μεταξύ μητρός καί 
τέκνου προσήλωσις· τό όε ίερόν αύτό καθήκον, μετά τοσούτου 
ζήλου καί τοσαύτ/,ς στοργής ύπό τών ζώων αύτών έκπληρού- 
μενον, παραμελείται πολλάκις Οπό τών γυναικών y άοιν τής 
ή 'υχίας αύτών, τώ ν τέρψεων, η τών κακώς έννοουμένων κοι
νωνικών απαιτήσεων.

0  θηλασμός άλλως τε ώφελεϊ λίαν τάς μητέρας. Τακτοποιεί 
τήν έπιλόχιον. κατάστασιν, μετριάζει η έπέχει τ',ν πυρετόν τοϋ 
γάλακτος, έξουδετερόνει τ ή ν  τυχόν ύπάρχουσαν πρός τάς μη
τρορραγίας καί τάς φλεγμονάς τής μήτρας, τοΰ περιτοναίου 
κτλ. δ-.άθεσιν καθόσον πρός παραγωγήν τοϋ γάλακτος κατανα- 
λίσκονται πολλαί ούσίαι, αΐτινες ά'νευ τοϋ θηλασμ·ϋ ή^ύναντο, 
έρεθιστικώς ένεογοϋσαι, νά έπιφέ.-ωσι τά  προρόί,θέντα νοσήαα- 
τα . 0  θηλασμό; ελαττώνει προσέτι τούς άφθονους έπιλοχίους 
ιδρώτας, και προλαμβάνει τά  έκ τούτων ποοκαλούμενα εξαν
θήματα, τοϋ; ρευματισμούς, τά ύπερβολικά ή τά έ τ ι πολύ π α -  
ρατεινόμενα λόχια, τάς κεφαλαλγίας, μ ε τ ’ άποπτώσεως τώ ν 
τριχών τής κεφαλής συνοδευομένας, τ ι ς  εξογκώσεις καί σ κλη
ρύνσεις τών μαστών κτλ.

ίίχει λοιπόν ό θηλασμός έν άρ-/η τούς χαρακτήρας κριτικής 
έκρύσεως, καί παρά ταΐς πολλαί,ς τών γυναικών ενεργεί καθ’ 
άπασαν αύτοϋ τήν διάρκειαν άντιπερισπαστικώ;.

Αλλ ή ύποχρέωσις αυτη τών μητέρων τοϋ θηλάζειν τά ίδια 
αύτών τέκνα δέν είναι απόλυτος, ί'πάρχουσι περιστάσεις, καθ’ 
άς ό μητρικός θηλασμός είναι αδύνατον νά γείνν), καί έτεραι καθ’ 
άς δέον ν’ άπαγορευθή, καθόσον βλάπτετα ι διά τοΰ μητρικού 
γάλακτος τό βρέφος, η καθόσον βλαπτεται διά τοϋ θηλασμού ή 
μήτηο.

Δέν πρέπει επομένως νά μιμηθώμεν τόν συγγραφέα τοΰ Εμι* 
λίου, έπιβάλλοντα ταΐς γυναιξίν άπάσαις, άνευ έξαιρέσεώς

τίνος, τό χρέος τοΰ θηλάζειν τά  εαυτών τέκνα, οίαδήποτε καί 
άν η ή σωματική αύτών κατάστασις.

Καί ανέφικτος μέν άποβαίνει ό θηλασμός ένεκα ατρησίας, έλ· 
λείξεως, η υπερβολικού μήκους τής θηλής. Ανέφικτος έπίσης 
αποβαίνει ό θηλασμός, έπί τινα τουλάχιστον χρόνον, ώς έκ τής 
βραχύτητας, τής έπιπεδώσεως, ή τής παραμορφώσεως έν γένει 
τής θηλής, ή ένεκα τών κατά τήν θηλήν έδραζουσών πεοιβρώ- 
σεων, ραγάδων, ρωγμών, καί ετέρων τοΐς μαστοϊς νοσημάτων, 
όταν δεν έλήφθησαν πρό τοϋ τοκετού τά  πρό; βελτίωσιν η 
πρόλϊ,ψι,ν αύτών κατάλληλα μέσα. Λέγομεν δε έπί τινα χρόνον, 
καθοη r  μέν βραχύτης, ή συμπίεσις, ή παραμόρφωσις έν γένει 
τή ; θηλής, συχνοτάτη ούια καί όφειλομένη συνήθως είς τήν 
συμπίεσιν αύτής ύπό τοϋ στηθοδέσμου, θεραπεύεται διά τος 
έπιθέσεως τών τεχνητών θηλών, τών ξηρών έπί τή; θηλής σι- 
κυών, τής αμέσου καί συχνάκις έπαναλαμβανομένης έκμυζή- 
σεως, καί μάλιστα διά κυρτού ύελίνου σωλήνος, πρός τόν σκοπόν 
τούτον έπινοηθέντο;·, δ ι’ ού δύνανται αί γυναίκες νά σχηματί- 
σωσιν εύκόλως άφ’ εαυτών τάς θηλάς, έκμυζώσαι άπό καιρού 
είς καιρόν δ ι' αύτοϋ τού; μαστούς αύτών. Αί δέ πεϊίβρώσεις, 
αί ραγάδες, αί ρωγμαί, καί έτερα τοϋ μαστού νοσήματα, οσά
κις δέν έπρολήφθησαν, θϊραπεύονται έπίσης διά τών πρό; τούτο 
καταλλήλων μέσων· ώστε, μετά τήν ίασιν τών νοσημάτων 
αύτών, δύνανται αί μητέρες ν’ άοχίσωσιν yj νά έπαναλάβωσι 
τόν θηλασμόν.

Δεν επιτρέπεται δέ ό μητρικός θ/,λασμό;, οσάκις ή κράσις 
τών γυναικών έστΐν ήλλοιωμέ^η ύπό καθολικής τίνος νόσου 
εύκόλως έκτιμωμένη;, καί τήν ένδεχομένην τής όποιας άνάπτυ- 
ξιν ύποπτευόυ εθα έ< τών κληρονομικών προηγουμένων τής μη
τρός. Ουτω λ. χ . ούδόλως συμφέρει νά θηλάζωσι τά εαυτών 
τέκνα αί φυματώϊους, καρκινώδους, ραχιτικής, άρθριτικής ή 
συφιλιτικής δυσκρασίας μητέρες, πρέπει δέ ά π ’ εναντίας νά 
παραδίδωμεν εϊς τοιαύτας περιστάσεις τά  βρέφη είς καταλλή
λους έμμισθου; τροφού;· βελτιώνομεν δ’ οΰτως πολλάκις τά  
άρ/ικά ελαττώ ματα τής κράσεως, άτινα θαττον η βράδιον ήθε
λον άναπτυχθ?, είς τά τέκνα τών έκ τών δυσκρασιών αύτών 
πασχουσών. Δέν έπιτρέπεται έπίσης ό θηλασμός εί; τάς έχού- 
σα; λίαν ανεπτυγμένο» τό λυμφατικ^.ν σύστημα, εί; τάς π α · 
σχούσας έκ βαρείας τινό; νόσου, έκ νόσου τινό; τών πεπτικώ τ 
οργάνων, οσάκις τό γάλα έστΐν ήλλοίωμένον % ολίγον καί άνε·



παρκές' δέν επιτρέπεται οσάκις, ένεκα αιτίας τινός καταφα* 
νοΰί, ισχναίνει έπαισθητώς είτε τό βρέφος, έΐτε ή μήτηρ, άν 
καί ούδίμιας στερώνται άμφότερα περιποιήσεω;. Οταν ή μήτηρ 
δέν θέλν) ή δέν δύναται νά ύποστή έκουσίως άπαντα τά  καθή
κοντα, όσα επιβάλλει αύτη ό θηλασμός, όποια είναι οί υπερβο
λικοί κόποι, αί άγρυπνίαι κ τλ ., οσάκις δέν δύναται νά θυσιάση 
τάς κοσμικάς τέρψεις, καί μάλιστα ν’ άποφύγη τάς ζωηοάς 
ήθικάς εντυπώσεις, παραβλαπτούσας έπαισθητώς κ*ί ταχέως 
τάς ποιότητας τοΰ γάλακτος. Διό πρέπει πρό πάντων νά cuvt- 
στώμεν είς τάς θηλαζούσας νά τηρώσι καθ άπασαν τ/,ν διάρ
κειαν τοϋ θηλασμού την δσον ένεστι μεγαλειτέραν ψυχικήν γα - 
λη'νην, άναπόφευκτον ούσαν πρός επ ιτυχή  τοΰ θηλασμού εκ- 
βασιν.

II λεπτότης τοΰ σώματος, δταν αΰτη δέν όφείληται εΐς νο· 
arράν τινα κατάστασιν, ουδόλως εμποδίζει τόν μετρικόν θηλα
σμόν, άλλως έ'πρεπε ν’ άπαλλάξωυεν τοΰ καθη'κοντος αύτοΰ τάς 
πλείστας γυναίκας τών πόλεων, ίσχνάς συνήθως ούσας. ί ΐ  εύ- 
τραφία τοΰ σώματος κ»ί ή άνάπτυξις τών μαστών δέν εχουσι, 
παρατηρεί ό Δοννέ, έπί τοΰ γάλακτος καί τοΰ θηλασμού τήν 
κοινώς άποδιδομένην ένταΰθα σημασίαν, καί συνήθως ΐσχναί 
γυναίκες, ύποκείμεναι μάλιστα είς μικράς τινας τής υγείας 
αύτών διαταράξεις, εμφύτους, ώς είπεϊν, ούσας είς τήν κοινω
νικήν αύτών θέσιν, θηλάζουσι λίαν έπιτυχώ ς τά  τέκνα αύτών, 
ούδόλως έκ τοΰ θηλασμού παραβλαπτόμεναι.

Εστω δέ ή πρός τόν θηλασμόν άπόφασις τών μητέρων έκου- 
σία, αύθόρμητος. Οσαι δέν αισθάνονται, λέγει ό Δοννέ, ουτε τήν 
εύχαρίστησιν, οΰτε τήν φυσικήν κλίσιν, τά  αναπόφευκτα ταΰτα 
προσόντα πρός έπιτυχη θηλασμόν τών τέκνων αύτών, δέον νά 
παραιτηθώσι τούτου· ούδέποτε δέ συμφέρει νά Ιπιβάλληται τό 
καθήκον αυτό είς τήν μητέρα ύπό τής οικογένειας ή τοΰ συζύ
γου αύτής.

Πρέπει έπίσης, προσθέτει ό Δοννέ, νά δυσπιστώμεν περί τοΰ 
ενθουσιασμού νέων τινών μητέρων, αΐτινες είς τήν πρώτην αύτών 
όρμήν παρασύρονται πέραν εκείνου, τό όποΐόν είσι πραγματικώ ς 
ίκαναί νά έκπληρώσωσι, καί τών οποίων ό ζήλος δέν δ ιατη 
ρείται άκυαίος καί άνάλογος τής πρώτης έπιθυμίας.

il κατά τόν θηλασμόν έπάνοδος τής έμμήνου καθχρσεως δέν 
«νιενδείκνυσιν άπολύτως τόν θηλασμόν. Κ«ί μόνον οσάκις ή 
γυνή τύχη λίχν αδύνατος καί δεν δύναται νά έκπληροίσ/, καί

τά ς δύο συνάμα ζω τικάς τα ύ τα ς λειτουργίας, ή δέ τοΰ πα ιδίου 
υγεία  π α ρ α β λ ά π τετα ι έπαισθητώς, τό τε  μόνον δέον νά προσδρά- 
ρ ω μ εν  είς έτέραν τροφόν.

Α λλ’ οΰτε ή έγκυμοσύνη αύτης κατά  τούς πρώτους δύω ή 
τρεις μ ή ν ϊς  δέν άποτρέπει άπολύτω ς άπό τοΰ θηλασυ.οΰ· β ρ ι- 
δύτερον δμως ή εκρυσις τοΰ γάλακτος άλλοιοΰται, τό  δέ ποσόν 
αύτοΰ έλα ττοΰτα ι, τό μέν έκ τής κ α τά  τήν έγκυμοσύνην αύξα- 
νούσης π λαστικότητας τοΰ α ίμ ατος, τό  δέ έκ τής άντιπεο ισπα- 
στίκής, ούτως είπεϊν , ένεργείας τη ς φύοεω; πρός τήν μήτραν. 
Αν δμως τυ χόν  κα ί κατά  τούς πρώτους τής έγκυμοσύνης μ ή 
νας διαταράσσηται ή ύγεία τής γυναικός η τοΰ πα ιδ ίου  άνάγκη 
νά παύσωμεν πά ρα υτα  τόν θηλασμόν.

Κ ατά  τινας, ό κατά  τήν έγκυμοσύνην θηλασμός, ούδόλως 
έπηρεάζων τήν μητέρα κα ί τό παιδίον, π α ρ α β λά π τει μόνον τό 
εμβρυον, δαπανωμένων, πρός παραγω γήν τοΰ γά λα κ τος, τω ν 
πρός άνάπτυξιν τού εμβρύου χρησιμευουσών ύλών. Αν δμως 
παρατηρήσωμεν τά ς  γυναίκας τώ ν χωρίων, καί τ ινα ς  γυναίκας 
έκ τώ ν έν τα ΐς  πόλεσιν έν^ιαιτω μένω ν, θηλαζούσας τ ά  εαυτών 
τέκνα καθ άπασαν π ιρίπου τήν διάρκειαν τή ς εγκυμοσύνης, 
δέν πρέπει νά πιοτεύσω μεν τόν ισχυρισμόν αύτόν, καθότι τά  
παρ’ αύτώ ν γεννώμενα τέκνα  είσί συνήθως λίαν εύρωστα.

Ενίοτε άνευ φανεράς νόσου, όσάκις θηλάζει ή γυνή, αίοθά- 
νετα ι ύπερβολικήν κόπωσιν, ή σφοδρούς ύπό τήν ώ μοπλάτην 
πόνους, δτε άνάγκη νά πρασδράμωμεν είς έτέραν τροφόν.

Κ αί το ια ΰ τα ι μέν είσι α ί διάφοροι περιστάσεις, α ί ά το το έ - 
πουσαι τάς μητέρας άπό τοΰ θηλασμού. Οσάκις όμως δέν π α ·  
ρατηρεΐται είς τήν υγείαν η τήν κρασιν τώ ν γυναικών ούδεμία 
εκ τώ ν προεκτεθεισών τοπ ικώ ν η καθολικών πλημμελειώ ν, ά 
νάγκη π ά σ α  νά θυσιάζωσιν α ί μητέρες, χάρ ιν τώ ν τέκνων αύ
τώ ν, τά ς  μ α τα ία ς  τοΰ κόσμου τέρψεις καί νά θηλάζωσιν αύτά .

ίδω μεν ήδη ποία  ή κ α τά  τόν θηλασμόν τηρηθησομένη κ α 
ταλληλότερα καί σύμφωνος πρός τήν φύ*ιν τά ξις.

Κατά τινας, τό βρέρος πρέπει νά τίθηται είς τόν μαστόν 
2 4 — 36  ή 4 8  μετά τόν τοκετόν ώρας. Ετεροι δέ συμβουλεύ- 
ουσι νά περιμένωμεν πρός τοΰτο τήν παρέλευσιν τοΰ πυρετού 
τοΰ γάλακτΟς. Αλλ ό Δεζορμώ iD esorm eaux) καί συμφωνοΰσι 
μετ αύτού άπαντες οί περίδοξοι μαιευτήρες τής έποχής μας,



ήτοι ό Δουβοά, Καζώ κλπ. συμβουλεύουν, νά θέτωμεν τό βρέ
φος είς τόν μαστόν τϊ,ς μητρός αύτοΰ, άμα άναπαυθή αυτη έκ 
τών κόπων τού τοκετού, τουτέστι μετά  4 — 6 ή 8 ώρας, καθ’ 
όσον ό τοκετός υπήρξε μάλλον η ήττον έπώδυνος, ή δέ μήτηο 
εχει κ α 'ά  συνέπειαν άνάγκην ησυχίας μάλλον η ίττο ν  παρα- 
τεταμένης. Οί ολίγον τ ι  μετά τόν τοκετόν κλαυθμυρισμοί τού 
βρέφους, αί κινήσεις αύτού, καί ιδίως αί τών χειλί'ων καταδει- 
κνύουσιν αρκούντως τό έν αύτώ άναπτυσσόμενον αΐσθϊΐια  τής 
πείνης* ποίαν δ άλλην τροφήν δυνάμεθα νά προσφέρωμεν αύτώ 
προσφορωτεραν έκείν/ις, ην προητοίμχσεν ή φ ύ τ ις ; Τό κατά 
τήν εποχήν ταύτην περιεχόμενον έν τοΐς μαστοΐς ρευστόν ταυ- 
τέοτι τό .~τΐ·αρ, γλισχραίνει τόν έντερικάν σωλήνα, διεγείρει 
πράως τά ; συιτολάς αύτοϋ, διαλύει τό μηκώνιον καί διευκο
λύνει τήν άπώθ^σιν αύτοΰ. «II έγκαίρως ύπό τοΰ βρέφους ένεα- 
γουμένη έκμύζ Ίσις διευκολύνει, λέγει ό Καζώ, τήν άνοδον τοΰ 
γάλακτος, προλαμβάνει τήν ύπέρμετρον τών μαστών έξόγκωσιν, 
καί τούς έκ τής δια^άσεως αύτών προξενουμένου; πολλάκις 
πόνου;, διαπλάσσει, ούτω; είπεϊν, καταλλήλως τήν θηλήν, τήν 
όποιαν τά βρέφος συλλαμβάνει πολλώ δυσκολώτερον, όταν οί 
μαστοί είσιν έζωγκωμένοι καί διατεταμένοι, καί προλαμβάνει 
τέλος, ή καθιστά τούλάχιστον άσήμαντον τάν πυρετόν τοΰ 
γάλακτος.»

Λί μή θηλάζουσαι έγκαίρως τά  βρέφη αύτών προποτίζουσι 
ταΰτα διά χλιαροΰ ύπατος, ή εγχύματος μαλάχης ή φιλύρας, 
γλυκαινομένου διά σάκχαοος, άλλά τά  ποτά ταΰτα προκαλού- 
σιν ούχί σπανίως έμέτους’ άντικαθιατώσι δε τήν λαπακτικήν 
τοΰ πύατος ένέργειαν όι’ήπίων μεν κϊθαροίων, επιβλαβών όμως 
πάντοτε άποβαινόντων καί προκαλούντων ένίοτε τόν ίκτερον.

Πριν ή θηλάσνι τό βρέφος, δέον νά πλύνωσι τήν θηλήν διά 
χλιαρού ύόατος όπω ς κχθαρίσωσιν αύτήν άπό τώ ν στεατω δώ ν 
συμπήξεων, τώ ν συασωρευομένων συνήθως είς τό βάθος τώ ν 
αύλάκων, έν αίς έκστομοΰνται οί γαλακτοτρόφοι. Κ α τά  τάς 
πρώ τας τοΰ θηλασμού ημέρας δέον νά είσάγωσι τήν θηλήν είς 
τό στόμ* τού βρέφους, όπως άπαλλάζω σιν αύτό έξ άνωφελών 
ερευνών καί προαπαθειών- όιαοκούντος δέ τού θηλασμού, δέον 
νά προσεχωσιν, όπω ; οί ρώθωνες μένωσιν ελεύθεροι. Δέον προ
σέτι νά ττειιΟώσιν, ό τι τά βρέφος θηλάζει πραγμ ατικώ ς καί 
κ ατα πίνει το γά λ α , καθότι ενδέχεται νά έμπο^ισθώσιν η τε  
έκμύζηοις κ·»ί κατάποσις είτε ένεκα βραχύτητος του χαλινού

τής γλώσσης, εΐτε Ενεκα όγκου τινός ύπό τ /jv γλώσσαν κειμέ
νου, ή ένεκα τής συγγενούς διαιρέσεως τοϋ υπερωίου ιστίου η 
τ?ίς υπερώας, ϊί ένεκα προσωπικής Ημιπληγίας, ή έκ συγγενούς 
ατονίας, ή καί τέλος ένεκα νοσήματός τίνος τοϋ στόματος η 
τών αναπνευστικών οργάνων.

ήφελιμωτάτί) αποβαίνει καί διά τή< υγείαν τοΰ όρεφους, 
καί διά τήν άνακούφησιν τής μητρός ή άπό τών πρώτων ημε
ρών τακτοποίησις τών ώρών τοΰ θηλασμού.

Καί κατά μέν τού; δύο πρώτους μετά τόν τοκετόν μήνας, 
ας θηλάζνι τό βρέφος έν ώρ* μέν ήμέρας, άνά πασαν δευτέραν 
ω 3ΐν , ή κατ' έλάχιστον άνά πΛσαν μίαν καί ήμίσείαν ώραν, 
τούτο δέ καί διότι δυσκόλως τά  βρέφη κορέννυνται, καί διότι, 
άοθενή είσέτι όντα, δέν δύνανται νά θηλάσωσιν ικανόν έκάστοτε 
γάλα, βραδύτερου δέ άς θηλάζη άνά πάΰαν τρίτην ώραν. έν 
ώρα δέ νυκτό;, άς συνει&ίσωσιν ένωρίς αί μητέρες τά  τέκνα αύ
τών νά μή θηλάζωσιν, όπερ εύκόλω; κατορθοΟται, ανευ ούόε- 
μιάς τής υγείας 'τοϋ παιδιού βλάβης. ΓΙρός τοΰτο πρέπει να 
θηλάζωσι τά  τέκνα αύτών διά τελευταίαν φοράν τήν 1 1  ή 1*2 
ώοαν τής νυκτός, άοχόμεναι πάλιν τού θηλασμού κ α τά  τήν 6 
ποωϊνήν ώραν* άν δέ κατά τήν διάρκειαν τών 6 ή 7 αύτών 
ώρών, τά παιδία έξοπνίσωαι καί κλαυθμηρίζωσιν, άς προσφέ
ρω ιιν  αύτοΐς διά τού κοχλιαρίου ολίγον αιγε'ον γάλα ήραιω- 
μένον δι’ ύδατος ή εγχύματος φιλύρας καί γλυκυσμένον διά 
σά/tyapος. ΙΙροτι[/.ώτερον δ|^ως είναι να Yjffj^a^toGi 7Λ'· απν»οι- 
μίζωσιν αύτά διά θωπειών χωρ'κ νά ποοσφέρωσιν αύτοΐς ούδε- 
μίαν τροφη'ν. Η μέθοδος αύτη ούδόλως εύχαριστεΐ βέβαια τά  
πα ιδ ία  κατά τάς πρώτας νύκτας, άλλα συνειθιζουσι ταχ»ως, 
έίυπ'οΰν καί κοιμούνται /ω ρίς νά κλαυσωσιν, έν»οουμενου παν· 
τοτε, οτι αί μητέρες πρέπει νά ε /ω σ ι τήν γενναιότητα νά ύ- 
7uorpepco<rtv έπί τι»ας νύκτας τοι»ς κ,λαοθ '̂/)οι<ΐ|/.ο^ς τών τ&^νων 
αύτών, καθιστάυ.εναι ούτω κύριαι και ούχι ύποχειριαι αυτών. 
Τοιουτοτρόπως κοιμώμεναι έπί 6 — 7 ώρας διαρκώς την νύκτα 
αί θηλάζουσαι, προσκτώσι τάς δυνάμεις αύτών κ»ί επανέρχον
ται είς τόν θηλασμόν μετά νέα; ρώμης καί προθυμίας. 0  t f l ’*· 
^ος καί άρκούντως παρατεταμένος ύπνος είναι άναγκαιότατος 
εί; τάς θΛαζούσας, αναγκαιότερος μάλιστα καί αύτών τών τρο
φών, ένώ άπ έναντίας ύ ανεπαρκής ύπ^ος, έςαντλών τάς δυ
νάμεις, συνεπάγει καί τήν έλάττωσιν τοϋ γάλακτος.

6  άμετρος πολλά*ις ζήλος τινων μητέρων, τ:ρΐσ?νχθουσών



fex ήσυχάσωσι τά  κλαυθμηρίζοντα τέκνα των προσφέρουσαι αύ
τοΐς τό; μαστόν παραβλάπτει έπαισθητώς ταύτας, έξαντλου- 
μένων τών δυνάμ,εων αύτών άνευ ώφελείας τών μή πεινώντων 
τέκνων. Αέν πρέπίι νά νομίζωμεν, οτι αί κραυγαί τοϋ βρέφους 
είσί πάντοτε ή εχφρασις πρα /ματικής άνάγχης. Οποίαν σημα- 
σίαν έχουσιν αί κραυγαί τοϋ βρέφους, όταν αύτό έθήλασεν αρ
κούντως είς τήν προσδιωρισμένην ώραν ; κραυγάζει, ώς ήμεΐς 
λαλούμεν, κραυγάζει έξ ιδιοτροπία?. Κ(ο(ρεύυντες εις τους 
χλαυθμηρισμους αύτοϋ, συνειθιζομεν αύτό νά μη κραυγάζω 
πλέον ά'νευ α ιτ ία ς- άφ’ ής δέ στιγμής πείσθώμεν, ό'τι δέν κραυ
γάζει άνευ πραγματικής ανάγκης, πρέπει τότε ν’ άποδίδωμεν 
εις τάς κραυγάς του πολλήν σημασίαν.

«Αι κοαυγαΐ τής πείνης, λέγει ό Καζώ, συνοδεύονται έν γέ- 
νει έκ ζωηρών κινη'σεων τών άνωτέρων άκρων, τά βρέφος ανοίγει 
τό στόμα αύτοϋ οίονεί άνεζήτει τόν μαστόν τής τροφού, καί 
έκμυζα απληστως το ακρον τοϋ δακτύλου ϊ) οίονδήποτε ετερον 
μαλακόν καί στρογγύλον σώμα, τιθέμενον μεταξύ τών y  ειλεών 
αύτοϋ.»

Τό βρέφος όέον νά θηλάζτι διαδοχικώς έξ άμφοτέρων τών 
μαστών, όπως έκκενώνται έπίσης τά  γαλακτοφόρχ αύτών α γ 
γεία- άλλως ΰπερπλϊΐρουμένο; τοϋ έτέρου τών μαστών, καί ή 
έ ;  «ύτοϋ έκμύζησκ αποβαίνει οδυνηρά καί ερεθίζονται η καί 
φλεγμαίνουτι τά  γαλακτοφόρα αύτοϋ αγγεία έκ τής υπερβολι
κής, τνί συρροή τοϋ γάλακτος, διατάσεως αύτών. Διά τήν αύτήν 
δε αιτίαν δεν πρεπει αί μητέρες νά περιμένωσιν, ό'πως διατα· 
θώσιν ύπό τού γάλακτος οί μαστοί αύτών, κα! είτα νά θηλά- 
σωσι τά  τέκνα των.

Δύσκολον είναι νά πρΟσδιορίοωμεν τό ποσόν τοΰ γάλακτος 
τό όποιον τά βρέφος δεον νά θηλάζνι έκάστοτε, επομένως πρέ
πει ν’ άφίνωαεν αύτά νά θ/.λάζ-^ έφ’ όσον θέλει. Πολλάκις 'τό  
βρέφος έν τώ  θηλαζειν υπνώττει, οτε δέον νά σεβασθώμεν τόν 
ύπνον αύτον. Ενίοτε ομως βρέφη τινά παρατείνουσιν είς άκρον 
τον ύπνον αύτών, οπω; άναπληρώσωσιν όντως τήν ανεπάρκειαν 
τής τροφής. 0  παρατετ*μένος ύπνος, λέγει ό Δοννέ, πρέπει νά 
έπιστηση την προσο/ήν ήμ.<ΐν έπί τοϋ γάλακτος τής τροροϋ, 
όπερ όιά τής προσεκτικής έξετάσεω; άποδεικνύεται ανεπαρκές 
ολίγον, πτω χόν καί όρρώδε;* συνε;ετάζοντες δέ καί τήν κατά- 
στασιν τοϋ βρέφους πειθόμεθα, ότι ούδόλως αύτά ωφελείται έκ 
τοϋ τοιούτου γ ά λ α τ ο ς . Τό πτω χόν γάλα επιφέρει παρά τοΐς

βρέφοις τά  «ύτά αποτελέσματα όσα καί παρά τοΐς έφη'βοις ή 
ανεπαρκής τροφή. Σταθερά δέ αποτελέσματα τής διά τοιούτου 
γάλακτος τροφής τών παιδίων εισίν έπα’.σθητή καί όσημέραι 
προβαίνουσα ΐσχνανσις, διάρροιαι, εμετοί,έστίν ό'τε δέ καί βρυώ
δης σ τομ α τΐτ ις’ ή μόνη δέ σωτηρία είς τοιαύτας περιστάσεις 
έ ιτ ίν  ή ταχεία  εκλογή καταλλήλου έμμίσθου τροφού.

Πολλά βρέφη ολίγον τ ι  μετά τόν θηλασμόν, άποβάλλουσι 
δ ιά  τού έμέτου αρκετόν ποσόν τοϋ παρ’ αύτών καταποθέντος 
γάλακτος' καί συνήθως μέν αί έμέσεις αύταί, αν καί λίαν συ
νεχώς έπερχόμεναι, ούδόλως παραβλάπτουνι τήν υγείαν τών 
βρεφών, όπερ κρίνομεν έκ τής εύτραφίας αύτών* άλλοτε όρ,ως 
ό εμετός αύτός οφείλεται είς δυσπεψίαν, ή δέ συνεχής αύτοϋ 
έπανάληψις ισχναίνει έπαισθητώς τά  βρέφη* έν τοιαύτνι περι- 
πτώσει τό διά τού έμέτου άποβαλλόμενον γάλα έατί τεθρωμ- 
βωμένον καί άναδίδει ξινήν όσμήν, συνυπάρχει δέ τότε καί 
διάρροια, ύπό σφοδρών κολικοπόνων συνοδευομένγ,* είσί δέ αί 
αφοδεύσεις πρασινωπαί, πεοιέχουσαι τ»μά^>.α τυρωδους ούσίας 
άπεπτου, έν εϊδει μικρών λευκών θρόμβων παρισταμ,ένης. Διά 
δέ τοϋ μικροσκοπίου άνακαλύπτομεν τήν παχεΐαν ούσίαν τοϋ 
γάλακτος ϋπό μορφήν άπειραρίθμων μικρών σταγόνων, τά ς  
δυσπεψίας αύτάς, όφειλομένα; εΐς τά παρά τών βρεφών θηλαζό- 
μενον λίαν παχύ γάλα, ώς κατεδείχθη ύπό τοϋ Δοννέ καί έπε- 
κυρώθη διά τών έρευνών τοϋ Βερνοά καί Βεκκερέλ, 6ε:απεύο- 
μεν παραγγέλλοντες νά θηλάζωσι τά  βρέφη είς μακρότερα δ ια 
στήματα, άνά πάσαν 5  η 6  λ. χ .  ώραν* καθότι άφ’ ένός μέν 
ό στόμαχος άνακουφιζόμενος, πέπτει εύκολώτερον τά είσαγόμε- 
νον γάλα, άφ’ έτέρου δέ αί ακριβείς έρευναι τοϋ Πελλιγώ απέ
δειξαν, ότι τά γάλα έφ' όσον περισσότερον χρόνον διαμένει έν 
τοΐς μαστοΐς έπί τοσοΰτον καί άραιούται, άντιστρόφως τού 
συμβαίνοντος είς τάς λοιπάς έκρύσεις.

Ενταύθα γεννάται τό έξής οϋσκοδες ζήτημα* ποΐά είσι τά 
θετικά σημεία, δ ι’ ών πειθόμεθα, ότι τό παρά τοϋ βρέφους θη- 
λαζόμενον γάλα ώφελεΐ αύτό, καί ότι ή θρέψις καί ή οργανική 
αύτοϋ άνάπτυξις έκτελοϋνται κανονικώς ; Αδύνατον είναι, λέγει 
ά Φλερύ, είς τ-Jjv ένεστώσαν τής έπ.στήαης κατάστασιν ν’άπαν- 
τήσωμεν άποχρώντως είς τό ζήτημα αύτό. Α λλ’ έκ τών πρός 
τόν σκοπόν τοϋτον έπιχειριοθέντων πειραμάτων τού Καθαλή 
Γουϊλιώτου προκύπτει, ό'τι εϋρωστον παιδίον έχει ανάγκην κατά 
μέν τόν πρώτον μετά τόν τοκετόν μήνα δύω λιτρών καλού



γάλακτος καθ έ/.άστνιν, τεσσάρων δέ λίτρων βραδύτερον* οτι 
τό βάρος τοϋ βρέφους δέον ν’ αύξάνη κανονικώς καθ’ έκάστην 
κατά μίαν καί ήμίσειαν περίπου ούγγίαν, καί οτι καθόσον τό 
βάρος αύτό έλαττοΰται, όπερ εξελέγχεται διά τών ζυγίϊεων, 
δυνάμεΊα νά προϊόωμεν τόν προσεχή τοϋ βρέφους θάνατον. 
Ιστέον όμως, δτι έϊ νόσω, έστίν ότε δέ καί έν άπλ-7) κακοδιαθε
σία, τό οάρος τοΰ σώματος έλαττοΰται έπαισθητώς, κατά μίαν 
περίπου λίτραν είς διάστνιμα πέντε ημερών, άλλ’ ■/> απώλεια 
αυτη τοΰ οάρους αντικαθίσταται τα χύτα τα  κατά  τήν επάνοδον 
τ ίς  υγείας.

Καί ταϋτα μέν περί τοΰ μητρικού Ον,λασμοΟ, έξετάσωμεν 
ήόη τον δι εμμίσθου τροφοΰ θηλασμόν τοϋ βρέφους.

2 . Περί τοΰ επι μισθώ γινομένου θηλασμού.

Οσάκις ενε*α τών προεκτεθεισών περιστάσεων ή μήτηρ έ*οϋ· 
σα 7] άκουσα δέν δύναται να θολαστι τό εαυ’-ής τέκνον, άνάγκη 
νά καταφυγωμεν είτε εις τόν μικτόν θηλασμόν, είτε είς τόν διά 
μισθωτή; τροφοΰ. Καί τάς μεν ώφελείας καί τά ατοπήματα 
τοΰ μικτοΰ θηλασμού Θε/Λμεν εκθεσει βραδύτερον, παρατηοοΰ- 
μεν δε μ.όνον ένταΰθα, ότι ό τρόπος ούτός έστιν άκαταλληλος, 
επιβλαδης, και Οτι επ ιτυγχάνει έπ ί τοσοΰτον όλιγώτερον έφ’ 
όσον τά βρέφος έστί νεώτερον καί ά^θενέστερον, Α π’ έναντίας 
δε ο διά καταλλ/λου έμμισθου τροφοΰ θηλασμός έστιν ήρωϊκόν 
μέσον, όπερ εσωσε πολλά παιάία , έπ ί ημέρας, ή καί έφ’ ώρας 
μόνον, άπά τοΰ θανάτου άπέχοντα.

II έκλογν] καλής τροφοΰ, λεγει ό Λοννέ, έστι δυσχερές εργον, 
καί σπανίως ευρίσκομεν. εΐς τά ς  πρός τόν σκοπόν τοϋτον πα- 
ρουσιαζομένας ήμ.ΐν γυναίκας άπαντα τά προσόντα καί τά  έ /έ γ -  
γυα, «τινα δικαιούμεθα ν’άπαιτήσωμεν παρ’ αύτών.

Τ ^ t,ov f̂ s ν“ 'ή τροφός τά έςής προσόντα. Απαραίτητον 
είναι νά παρουσιάζν) αΰτη άπαντα; τούς χαρακτήρας καλής 
ύγειας, έςαρτωμενης έκ τής κατά φύσιν καταστάσεως απάντων 
τών οργάνων, καί τής κατά φύσιν έκτελέσεως ά-ασώ ν τών 
λειτουργιών. Πάσα νοστ,ρά κληρονομική προδιάθεσή, άποτρε- 
πουσα τας μητέρας τοΰ θηλασμού, αποκλείει έτι μάλλον καί 
τάς έν ταις αύταΐς καταστάσεσι διακε··μένας τροφούς· άλλ

θέσεις διά τών αναμνηστικών, άποκρυπτομένων ύπό τών τρο
φών; άνάγκη πάσα, πρός άνακάλυψιν, νά καθυποβάλλωμεν αΰ· 
τάς εΐς αύστπράν, άμεσον καί εντελή έξέτασιν. Δέον ιδίως όπως 
έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών έπί τής πνευμονική; φθίσεως 
τών χοιράδων καί τής συφιλίτιδος, έξετάζοντες, ίτράς άνακά
λυψιν τής τελευταίας ταύτης νόσου, τά  γεννητικά όργανα διά 
τοΰ μικροσκοπίου, καί άναζητοΰντες τάς πρωτογόνους ή καί 
τάς δευτερογόνους συφιλιτικάς εκδηλώσεις κατά τε τάς βουβω- 
νικάς χώρας, τήν έδραν, τούς μαστούς, τά στόμα, τον φάρυγ- 
γα  κτλ. Ούδείς δισταγμός, ούδεμία άντίστασις δέν πρέπει νά 
έμποδίζ/ι τόν ιατρόν είς τήν έςέτασιν ταύτην, άφ’ ού έξ αύτής 
έξαρτάται ή ησυχία καί ασφάλεια τώ ν γονέων καί ή υγεία τοϋ 
παιδίου. Ανευ τ ί ς  έξετάσεως ταύτης ή σύφιλις εμφωλεύει ένίο
τε διά τοΰ θηλασμού καί εΐς τάς άγνωτέρας οίκογενείας.

Η τροφός δέον όπως μ.ή ύπερβαίννι τά 34  ετος τής ήλικίας 
αύτής, ούδέ νά ηνα ι νεωτέρα τοΰ 18 , τοΰτο μέν διότι όέν προ- 
σεκτήσατο εΐσέτι άπασαν τήν ίσχύν αύτής, τό δέ δ ιότι πέραν 
τοΰ 3 4  έτους σπανίως άπαντώμεν καταλλήλους τροφούς.

Συμ,φέρει νά έκλέγωμεν τήν τροφόν όσον οί'-ν τε κατά τήν 
πλησιεστέραν άπά τοΰ τοκετού αύτής έποχήν, τόν δεύτερον λ. χ . 
τέταρτον, εκτον ή όγδοον μετά τόν τοκετόν μήνα. Τά προσφο- 
ρώτερον βεβα’ως διά τά παιδίον γάλα είναι τά τών ες έβδο- 
μάδων, ή τών δύο μηνών, εποχής δηλαδή καθ ήν αναλαμβά
νει καί ή τροφός έκ τών κακουχιών τοϋ τοκετού· άλλ επειδή 
πολλαί τίτθα ι, μισθούμεναι πράς θηλασμόν ετέρων βρεφών, άπο· 
θηλάζουσι τά  τέκνα αύτών, ή ηθική απα ιτεί νά μήν άποστερή- 
σωμεν ταΰτα  τοΰ μητρικού γάλακτος πρό τοϋ όγδόου ή έκτου 
τούλάχιστον μηνός. Αί πρό ένός όμω; έτους τεξασαι εντελώς 
άποβλητέαι είσί καί διότι τό γάλα αύτών δεν αναλογεί πρός 
τά  άσθενή είσετι πεπτικά  όργανα τών νεογνών καί διότι ένδέ- 
χετα ι νά έλαττωθή ή καί νά στηρεύσ-ρ μετ ολίγο ς μήνα; ή 
έκουσις τοΰ γάλακτος.

Προτιμητέαι αί καί άλλοτε τέξασαι τίτθαι, καί ώς έμπειρό- 
τεραι τών πρωτοτόκων, καί ώς δυναμένων νά έκτίμηθώσι τών 
ποιοτήτων τοΰ γάλακτος αύτών έκ τής κατα  στάσεως τοΰ πρώ
του αύτών θρέμματος.

Η τίτθη έστω ίλαρά, χαρίεσσα, προσηνής, ήπία καί νοήμων. 
Λί σφόδρα όργιζόμεναι, έστω καί α~ανίως, α ί εΐς σφοδρά ψυ-
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χ ιχ ά  πάθη υποκείμενα·., εντελώς άποβΧητέαι εΐσί, καθότι τά  
ψυχικά ταΰτα  πάθη άλλοίοϋσι τό  γάλα, καί έρεδίζουσι σοόδρα 
τόν έντερικάν σωλήνα καί τόν έγκέφαλον τοϋ παιδιού, καί έπι- 
φέρουσι κωλικοπόνους, σπασμούς καί τά  τοιαΰτα. Αλλά, πλήν 
τούτων, έπιδρώσι τά ψυχικά πάθη καί έπ ί τοΰ χαρακτήρος τοϋ 
παιδιού. Οί αρχαίοι έλεγον, ό'τι τό  παιδίον προσλαμβά
νει τ ι  έκ τής τροφοϋ αύτοΰ. Κ ατά τοΰς ποιητάς οί ήρωες 
έγαλακτοτροφοϋντο ύπό λεαίνων κτλ. ί ΐ  έπΐ(5ροή αυτη τής 
τροφοϋ έπί τών παιδίων δέν πρέπει νά θεωρηθί) άπολύτως 
ώς πρόληψις, ό τρόπος μόνον τής έςηγήσεώς έστιν εσφαλμένος. 
Τροφός τ ις  λ . χ . δειλή, γενναία, φαύλη, δύναται νά κατα· 
στήογ] μέχρι τινός τό θρέμμα αύτής δειλόν, γενναίον, φαΰλον 
άλλά τοϋ αποτελέσματος τούτου δέν πρέπει νά ΰπολάβωμεν 
παραγωγόν αιτίαν τό γάλα, άλλά τήν ανατροφήν, τό παρά
δειγμα" ώστε πρέπει ν ’ άναγνωρίσωμεν εις τό αποτέλεσμα τήν 
επιρροήν τών ειδικών χαρακτήρων, ένεργούντων άπ εύθείας έπί 
τοΰ τρυφερού έγκεφάλου, καί τροποποιούντων τό σύστημα αύτό.

«Τό ευειδές ή ειδεχθές τοϋ προσώπου τοΰ τροφοϋ, δέν πρέ
πει νά παραμελήται τό παράπαν, λέγιι ό Δοννέ- καλόν είναι 
δπως ή τροφός μή άπαρέσκ·/) τί, μητρί τή  έμπιστευούσν) αύτ·?, 
τό τέκνον της, φοβούμαι δέ τάς καθ’ υ π ερ β ο λ ή ν  ώραίας, καθότι 
συνήθως αί τοιαύται καί έαυτάς περιποιούνται πολΰ, παραμε- 
λοΰσαι το παιδίον, καί πολλοί άλλοι περιποιούνται αύτάς πλέον 
τοϋ δέοντος.»

Κ ατά τινας ή τίτθη δέον δπως έχνι τάς διαμέτρους τοϋ θώ- 
οακος αύ»ής εύρείας, τήν χροιάν τοϋ δέρματος μελάγχοουν, τήν 
κόμην μέλαιναν, τοΰς όδόντας λευκούς. Αλλ’ ό Δεβερζϋ άντι- 
παρατηρεϊ, δτι ούδεμία ύφισταμένη σχέσις μεταξΰ τών διαμέ
τρων τοϋ θώρακος, τής χροιάς τής κώμης καί τών ποιοτήτων 
τοΰ γάλακτος.

Οί μαστοί έστωσαν μεσαίου μεγέθους, σχήματος δέ ήμισφαι· 

ρικοϋ, καθότι κατά τάς παρατηρήσεις τοϋ Δεβερζϋ, τοιο'>τοι 

μαστοί δίδουσι τό πλουσιώτερον καί άφθονώτερον γάλα, μ ε τ’ 

αύτοΰς άς προτιμώνται οί λίαν ανεπτυγμένοι καί ε ίτα  οί λίαν 

μικροί. Η δέ θ^λή έστω αρκούντως έξέχουσα και στερεά, δπως 

λαμβάνγ) καί τηργ ταύτην ευκόλως τό  νβογνόν.

Τό γάλα εστω καλής ποιότητος, αρκούντως ί!αχ>} καθαρόν

έν τή  συνθέσει αύτοΰ καί άφθονον (1 ). Τό τοιούτον δέ γάλα 
συνήθως εστιν άοσμον, γεύσεως ήπιας, ελαφρώς σακχαρώδους, 
καί αρκούντως πυκνόν όπως τηρήτα» έν σμικρα σταγόνι έπ ί 
λείας καί κεκλιμένης έπιφανείας. Αλλ’ ή έπιπόλαιος αΰτη τοϋ 
γάλακτος έξέτασις σπανίως παρέχει ήμΤν θετικά διδόμενα, 
ώστε άναγκη πάσα πρός τήν δέουσαν έζαχριβωσιν τών ποιο
τήτων τού γάλακτος, νά προσδράμωμεν εις τε τήν μικροσκο- 
πικήν και τήν χημικήν αύτοϋ έξέτασιν.

Κ αί τό  μέν ποσόν τοΰ έν τώ  γ ά λ α κ τ ι περιεχομένου βουτύ
ρου, τή ς τυρώδους ούσίας, τοϋ σάκχαρος κ τλ . προσδιορίζομεν 
μόνον ακριβώς διά  τής χη μ ική ς τοΰ γά λα κ τος άναλύσεως.

(1) Κατά τόν Βουσσοΰ, ή έπιστήμη δύναται νά διάθεσή μέσα 
τινά πρός αΰζησιν τοϋ ποσού τοΰ γάλακτος, τά  δποιά δέον 
δπως μή παραμελήσωμεν καθό έπιτυχόντα πολλάκις. «Οσάκις, 
«λέγει ούτος, τό γάλα γυναικός τίνος ήλαττώθη έξ ήθική; ή 
«καί έτέρας αιτίας έπί τοσοϋτον, ώστε δέν έπαρκεΐ πρός τήν 
Βδέουσαν τροφήν τοΰ βρέφους α ύτίς , επιμένει δμως αύτη νά 
»0ηλατνι τό τέκνον της, καλόν είναι πριν ή τ·? άπαγοοεύσω- 
»μεν τόν θηλασμόν, νά προσδράμωμεν tic μέσα τινά ώφελή- 
»σαντ* ένίοτε. Πρός τοϋτο μετεχειρίζοντο άλλοτε τήν λινόζω- 
τ στον (m ercuriale), τό μαραντόμυλον (arow-rout), τά  φύλλα 
»του >.-.λλικυπρίου (rieinus com unis), τό άνισον (pimpinella 
i.tmsum , την έσωτερικήν τού όποιου έν έγχύαατι /&ήσιν πρός 
»τόν σκοπόν αύτόν συνεβούλευον δ τε Διοσκουρίδης.' ό Αέτιος 

f Ι*ετ *ύτοΰς πολλοί τών νεωτέρων. Απαντα 
1 τά φυτα ταϋτα δέον νά τίθενται έπ ί τών μαστβν έν εϊδε: 
θερμών καταπλασμάτων. Καταφεύγω, έξακολουθεΐ ό Βουσσοϋ, 
»μόνον εις τό Σιλλικυπριον, τά φύλλα τοΰ όποιου δσον δρακός 
»τά ποσόν, βραζόμενα μεθ’ ύδατος 2 — 3 λιτρών μέχρις 
»ποςηρανσεο^, παραγγέλω νά έπιθέσωσιν ιν  καταπλάσματι είς 
s> .ου, μαστούς έπ ί 2 4  διαρκώς ώρας. Διά τής /ρήσεως δέ του
ρτών έπετυχον δ ίς.2>

, ΙΙ^ ς τον αυτ°ν σκοπόν μετεχειρίσθησαν εσχάτως έπιτυχώς, 
ως λεγου^ι καί τόν ηλεκτρισμόν. Η δέ ωφέλεια τών κοινών 
π«ρ ήμϊν έν χρη'σει μέσων, ήτοι τών ύγρών πυριατηρίων, τοϋ 
,ωμΟύ τών &φθών φασιολιων κ. τ. τ . δέν έπικυροϋνται ύπό της



Αλλ’ αί οίκιακαί τοΰ γάλακτος χρήσεις δέν απαιτοϋσι τοσαύ- 
τ ry  λεπτομερή έξέτασίν, παρατεταμένην άλλως τε  και δυσχε
ρή ούβαν. Ιΐροτιμν.τέον έπομένως τό μικροσκό.τιον, Οι ού εκ- 
πληροΰται ό ήμέτερος σκοπός ταχέως ευκόλως καί ασφαλώς. 
Ata τοϋ μικροσκοπίου έπ ’ άληθεία μόνον τό ποσόν τών γαλα- 
κτοσφαιριδίων προσδιορίζομεν, άλλά τό πλεΐον η έλαττον αυ
τών ποσόν εκφράζει τήν μείζονα ή έλάσσονα Ορεκτικήν τοϋ γα· 
λακτος σύνθεσιν, καθόσον αί λοιπαΐ συστατικαί τοϋ γάλακτος 
οϋσίαι, νίτοι ή τυρώδης ουσία καί τό σάκχαρι άναλογοϋσι πρός 
τό ποσόν τών γαλακτοσφαιριδίων, παριστανόντων τήν παχεΐαν 
η βουτυρώδη ουσίαν τοϋ γάλακτος. Αλλως τε διά τοϋ μικρο
σκοπίου άνακαΐύπτομεν καί τάς νοσηράς τοϋ γάλακτος αλλοι
ώσεις, νίτοι τό τυχόν έν αύτώ περιεχόμενον πϋον η τήν βλέν· 
ναν κτλ.

Τό έν τώ  γάλακτι ποσόν τής παχείας ουσίας δυνάμεθα νά 
προσδιορίσωμεν καί έκ τοϋ διά τής ήρεμίας άποχωριζομένου 
ποσού τοϋ άνθους. Πρός τοϋτο ένθετο μεν ποσόν τ ι γάλακτος 
είς τά  Οπό τ'-ΰ Δον\έ έτηνον,θέντα δοκιμαστικά σωληνάρια, διη- 
ρημένα είς 10 0  μοίρας, καί παρατηροΰμεν μετά όλιγόωρον 
παρέλευσιν, πόσας μοίρας καταλαμβάνει τό διά τής ηρεμίας 
άνερχόμενον άνθος τοΰ γάλακτος. Τό καλής ποιότνιτος γυναι- 
κεϊον γάλα δίδει 3 συνήθως μοίρας άνθους, τό ό'νΐιον 1 — 2  τό 
βόειον 1 0 — 15 κτλ. νλλά πιρί τών διαφόρων τρόπων, δ ι ών 
έξελέγχομεν τάς ποιότητας τοϋ γάλακτος, εσεται εκτενέστερος 
ό λόγος έν έτέρω κεφαλαίω τω x t .f i  τροψώγ χί<ρα./βΰω.

Τό δέ έκ τών μαστών έκρυνόμενον ποσόν τοϋ γάλακτος δυ- 
οκόλως δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν έ/. τών προτέρων. Πρός 
τοϋτο δέ άνάγκη νά έξετάζωμεν τούς μαστούς έπανειλημμένως 
πρό τοϋ θηλασμού καί μετ αύτόν, καί νά βεβαιώμεθα, δτι τό 
βρέφος θηλάζει έκάστοτε τήν άρκοϋβαν ποσότητα γάλακτος 
καί κορένννται, δτε μετά τόν θηλασμόν ήσ υχίζε ι, ούδεμίαν 
δί'.κνύον απληστίαν, καί αναπτύσσεται δεόντως.

Οί πολλοί νομίζουσιν, ότι προτιμώτερον είναι, προς τό συμ
φέρον τοΰ βρέφους, νά δ'.ατηρήσωμεν τήν αύτήν τροφόν καθ 
ά παταν τήν διάρκειαν τοϋ θήλασαού, άν καί μή παρέχοντος τοϋ 
γάλακτος αύτής άπάσας τάς έπιθυμητάς ποιότητα?, ή ν’ άλλά- 
ζοιμεν αύτ/ίν· απάτη άποβάσα έπιβλαβεστάτη είς πολλά παι- 
δία. Ούδέποτε, λέγει ό Δοννέ, ή άλλαγή τής τροφού έχει έπι- 
βλαβϊΐς συνέπειας διά τό βρέφος, άρκεΐ μόνον νά προ3φέρωμεν

αύτω κάλόν γάλα, άνάλογον πρός τήν ήλικίαν αύτοϋ. Τό μόνον 
μέσον, δ ι’ ού σώζομεν πολλάκις τά  νήπια τοΰ επικειμένου θα
νάτου, είναι ή αλλαγή τΐίς τροφοΟ· καί άν ένίοτε συμφέρη νά 
ύποφέρωμεν πολλάς ιδιοτροπίας τής τροφοΰ ένεκα τών καλών 
ποιοτήτων τού γάλακτος αύτής, ούδόλως πρέπει νά διστάσω- 
μεν ν’ άποπεμψωμεν αύτλν, όσάκις τό παιδίον δέν άναπτύσ- 
σεται δεόντωί, καί α ίτιο ; τούτου ύποπτευόμεθα τάς μή προ- 
σηκούσας ποιότητας τοϋ παρ’ αύτοΰ θηλαζομένου γάλακτος.

Εκτός δέ τών περιστάσεων τών έξαρτωμένων έκ τοΰ χαρα
κτήρας τής τροφοΰ, τών εςεων αύτής, τών αισθημάτων καί τοϋ 
τρόπου της ώς πρός τό παιδίον, τών νοσηρών αύτής καταστά
σεων, καί τών κατά ποιόν καί ποσόν αλλοιώσεων τοΰ γάλα
κτος, δέον ν’ άλλάξωμεν τροφός όσάκις τό θρεπτόν αύττ,ς 
ισχναίνει ένεκα διαρροίας ή έμέτου, είτε καί ένεκα οίασδήποτε 
έτέρας μή καταφανούς αιτίας.

Συμφέρει έπίσης ν' άλλάζωμεν τήν τροφόν, όσάκις τό π α ι
δίον αποποιείται έπιμόνως νά συλλάβνι διά τοΰ στόματος αύ
τοΰ τήν θηλήν, άν καί τό παιδίον ούίέν φεριρ έκ τών έμποδι- 
ζόντων τόν θηλασμόν διαμάρτημα τής διαπλάσεως, ή δε τρο
φός παρουσιάζει άπάσας τάς έπιθυμητάς γενικάς καί τοπικάς 
ποιότητας. Η ένστικτος αύτη αποστροφή, τό αίτιον τής όποιας 
μάς υπεκφεύγει πολλάκις, οφείλεται ένίοτ* εί; δυσάρεστον 
γεϋσιν τοΰ γάλακτος, η είς δυσάρεστον οσμήν, άναδιδομένην 
ύχό τής θηλής.

ft τροφός δέον νά δ ια ιτάτα ι άναλόγως τής κράσεως, τής 
ίδιοτυγχρασίας, καί πρό πάντων τών έξεων αύτής, είς ούδένα 
καθυποβϊλλομέ/n πρός τοΰτο ώρισμένον κανόνα. Κατά τινας ή 
τροφός συμφέρει νά τρέφηται ύπό φυτικών ούιιών καθόσον διά 
τής τροφής ταύτης δέν προσκτάται τό γάλα ερεθιστικών ιδιο
τήτων. Κ ,ιτ’ άλλους δε συμφέρει τούναντίον νά τρέφηται άπο* 
κλειστικώς ύπό τών μάλλον άντικαταστατικώ ν ζωικών ούσιών* 
καθότι, λέγουαιν ούτοι, ή ένεκα τοΰ θηλασμού σημαντική κα- 
τανάλωσις τών διαφόρων ύλών τοϋ οργανισμού τής τροφοΰ 
απαιτεί, πρός ίσοστάθμισιν, καί άνάλογον άντικατάσ τασ ιν  άλλ’ 
έπαναλαμβάνομεν, δτι έπί τούτου δέν είναι δυνατόν νά έκφέ- 
ρωμεν άπόλυτα παραγγέλματα, καί δτι δέον αί ιατρικά! όδη- 
γ ία ι νά διευθύνονται έκ τής έξετάσ«ως τής κράσεως, τής ίδιο- 
σνγκραβίας, των έξ*ων κ τλ . τής τροφοΰ.



«Η τροφοί, λέγει ό Δοννέ, δύναται νά μεταχειρίζηται ο « ν -  
ϊδήποτε τρόφιμον ουσίαν, τήν οποίαν συνείθισε, τοιαότην δέ 
«τροφήν ανέχεται καί πέπτει καταλλήλως ό στόμαχος αύτής. 
»Λέον απεναντίας ν’ αποφεύγω καί τάς ώς μάλλον ύγιεινάς 
»διαφημηζομένας τροφάς με8’ ών δέν συνφκειώθη ό Τόμα/ος αΰ- 
»τής, καθότι αί τοιαΰται τροφαί είσι συνήθως δ ι’ αύτάς είτε 
»λίαν θρεπτικαΐ εΐτε λίαν διεγερτικαί. Η μόνη δέ προφύλαζις 
»τήν όποιαν πρέπει νά λαμβάννι είναι νά jxvjv ΐσβίγ υπέρ τό 
»δέον, καί νά πέπτ·/) καλώς τάς εσθιομένα; τροφάς. Ανενδοιά- 
»στως δέ άντιτάττομα ι κατά τής δοξασίας, ότι τροφαί τινες 
»αύξάνουσιν, ίτερχι δέ έλαττοϋσι τήν έκρυσιν τοΰ γάλακτος.»

* » / '/ i \ ΝΑς αποφεύγω ομως ή τροφος τα  οινοπνευματώδη ποτά , με- 
τρίως μόνον χρωμέν/ι τφ  o:v<j>, εί εϊθισεν αυτή χρήσιν αύτοϋ, 
καθότι τά ενεργά στοιχεία των ποτών αύτών, μεταβαίνοντα έν 
τώ  γάλακτι, ένεργοϋσιν έπί τοΰ λίαν εύαισθήτου οργανισμού 
τοϋ παιδιού ώς αληθή δηλητήρια, άναπτύσσοντα τήν μέθην, 
έπιφέροντα κωλικούς, έκλαμψίαν, ένίοτε δέ καί τόν θάνβτον. 
ίπ ιβ λ α β ή  έπίσης είσί καί τά  ύπό *·/ί; τροφοϋ έσθιόμενα άφθονα 
ίΐ ισχυρά καρυκεύματα, καθότι δ ι’ αύτών προσκταται τό γάλα 
ερεθιστικών ιδιοτήτων παραβλαπτουσών σφόδρα τό παιδίον.

Επειδή έκ τής καλής υγείας τής τροφοϋ έξαρτάται κατά 
μεγα μέρος και ή τοϋ παιδιού, δέον όπως λαμβάνη αυτη άπά- 
σας τάς πρός διατήρησιν τής υγείας αύτ·?,ς προσήκουσας φρον
τίδας. Δέον επομένως νά άσκήται έν τώ  έλευθέοω α έρ ι, μετρίως 
όμως, ίνα μή έξαντλώνται ύπό τών υπερβολικών μυϊκών κινή- 
βεων αί διά τήν σύνθεσιν τού γάλακτος χρήσιμαι οΰσίαι- διά 
τήν αιτίαν δέ ταύτην δέον ν’άποφεύγϊ) πάσαν έργώδη έργασίαν.

Ανάγκη πάσα νά προφυλάσσηται έκ τών αιφνίδιων παραλ
λαγών τής ατμόσφαιρας καί μάλιστα ύπό τοϋ ψύχους* καθότι, 
πλήν τών νοσημάτων έν οίς φέρει ή κατάψυξις, απωθεί προσέτι 
και τα  ρευστά πρός τά  κεντρικά όργανα, οΰ ένεκα τό ποσόν 
τοϋ γάλακτος έλαττοΰται.

Τά ένδύματα αύτής έβτωσαν έπομένως θερμά «ναλόγως τής 
ώρας τού ένιαυτοϋ- δεον δέ όπως μή συσφίγγωσι ταΰτα ούδέν 
τού σώματος τής τροφοϋ μέρος, καί μή συμπιέζωσι τοΰς μα
στούς.

Ο κοιτών αύτής έστω ευρύχωρος καί ίύάερος· ό είς περιω- 
ρισμένον χώρον ταχέω ς «λλοιούμενος αήρ, έν ώρα ύπνου μάλι

σ τα , έκ τ ι ς  έν αύτώ διαμονής πολλών ατόμων αποβαίνει επ ι
βλαβέστατος, δηλητήριος τώ παιδίω  πρό πάντων.

Δέον έπίσης ν’ άποφεύγωσιν αί τροφοί δσον τό δυνατόν π ά 
σαν αίτίαν σφοδοώς διεγείρουσαν τόν όογανισμίν, ίτ ο ι  τάς 
ζωηράς συγκινήσεις, τά  σφοδρά πρό πάντων ψυχικά πάθη, τρο- 
ποποιοϋντα πάραυτα τήν σύνθεσιν τοϋ γάλακτος έπί τοσοϋτον, 
ώστε δύνανται νά καταστήσωσιν αύτό έπιβλαβέστατον είς τό 
βρέφος, ώς άποδεικνύεται υπό πολλών γεγονότων. Ενίοτε μά
λιστα ή έχρυσις τού γάλακτος ούχί μόνον μεταβάλλεται άλλά 
και έπέχετα ι αυτοστιγμεί.

Πρός άποφυγήν τής έν ώρβι θηλασμού κυοφορίας δεον ν’ άπο- 
φεύγωσιν αί τ ίτθα ι τήν συνουσίαν, αίστέον δμως, λέγει ό Δοννέ, 
»ότι ή απόλυτος άποχή δέν είναι έπίσης αδιάφορος είς δλας 
»τάς γυναίκας, καί πολλάκις τούτου ένεκα τροφοί τινες — ερ’.- 
»πίπτουσιν είς ατροφίαν.» Ούδέποτε δμως συμφέρει νά προσ- 
φέρωσι τόν μαστόν αυτών είς τό παιδίον, πρίν ί| κατευνασβή ή 
ύπό τής συνουσίας άναπτυσσοαένη διέγερσις τΟϋ όργανισμοΰ.

Περαίνοντες τ ά  περί τοϋ έπί μίσθιό θηλασμού παρατηροϋ- 
μεν, δτι παρ’ ήμΐν αί τίτθαι λαμβάνονται πάντοτε κατ οίκον, 
καί μόνον αί μισθούμεναι καί μήπω άπογαλακτίσασαι τά  τέκνα 
αύτών τίτθα ι έμπιστεύονται *ύτά είς έτέραν τροφόν γαλακτο- 
τροφοΰσαν ταϋτα  έν τή οικία αύτής. Τό τοιοΰ-.ον αποβαίνει 
έπιβλαβέστατον, θανατηφόρον τοΐς παιδίοις τών τιτθών* κα
θότι αί συγκατατιθεμεναι νέ θηλάβωσι πλήν τοϋ ίδίου αύτών 
τέκνου, καί έτερον, είσΐ συνήθως πενέσταται, τρέφονται κακώς, 
έκτίθενται είς άπάσας τάς άστασίας τής ατμόσφαιρας, καταγί
νονται είς έργοδεστάτας εργασίας, κατοικοϋσιν είς χθαμαλά, 
υγρά, ρυπαρά, καί λίαν περιωρισμένα οικήματα έξ ένός καί μό
νου δωματίου, χρησιμεύοντος δι’ άπάσας τάς άνάγκας τής πολ
λάκις πολυμελούς αύτών οίκογενείας. Τούτων δ’ ένεκα δέν ε- 
χουσι συνήθως αί τοιαΰται τροφοί τό κατάλληλον κατά τε 
ποιόν καί ποσόν γάλα διά τά  ιδια αύτών τέκνα, άτινα σπανίως 
άντέχουσι περιστοιχούμενα ύπό τοσούτων έπιβλαβών αιτιών, 
έπενεργουσών ετι δραστηριώτερον έπί τών άλλοτοίων παιδίων, 
άτινα πρός τοΐς άλλοις, κ*ί πάσης καθαριότητας, περιποιήσειος 
κα ί περιθαλψεως έντελώς στερούνται, καί τρέφονται δ ι’ ούσιών 
όλως δυσαναλόγων πρός τάς πεπτικάς αύτών δυνάμεις όλίγι- 
στον μόνον θηλάζοντα γάλα, καί τοΰτο, ώς προείρηται, λίαν 
ήλλοκομέιον. ’Επβναλαμβάνβμεν. δτι τ*  παιδία  ταΰτα



δίδονται εί; βέβαιον σχεδόν θάνατον, ημείς τούλάχιστον όλί- 
γιστα  ήξεύοομεν έπιζήσαντα, άλλά χαί ταΰτα καχεκτικά, 
ισχνά δ ίκ /jv σκελετών, καί πολλαχώς πάσχοντα. Πεπείσμεθα 
δέ, δτ ι ή μεγίστη αύτών θνησιμότπς ήθελεν έλαττωθή έπαισθη- 
τώς, άν αί μι^θούμεναι τροφοί είσήγαγον τά  μήπω άπογαλα- 
κτισθέντα αύτών τέκνα είς τό ενταύθα βρεφοκομεϊον, έν ώ ν;βέ
λον τυγχάνει ά-ασώ ν τών πρός διατήρησιν τής υγείας αύτών 
φροντίδων. (Ακολουθεί.)

0  Κ. Ψ*»στηρόπουλος, έπίφορτισθείς υπό διαφόρων Ευρω
παίων εφευρετών νά λάβνι δ ι’ αύτούς προνόμια έφευοέσεων έν 
Ελλάδι, και παρατηρών την παρ’ ήμϊν ίλλειψιν τοιούτου νό
μου, δ ι’ αναφορά; του ύπέβαλεν είς τήν Εθνικήν Συνίλευσιν υ 
πόμνημα περϊ τών είς τ ά ; διαφόρους επικράτειας νόμων, τών 
χορηγούντων προνόμια είς τά ; γενομένας εφευρέσεις καί συγ
χρόνως μετάφρασιν τοΰ περί τούτου νόμου τής Γαλλία;, παρα- 
καλέσας τήν Εθνοσυνέλευσιν νά έκδώσ(ΐ ψήφισμα, δ ι’ ού νά κη - 
ρύξϊ) νόμον Ελληνικήν τόν ανωτέρω Γαλλικόν, ώς έπραξεν άλ
λοτε ή άντιβασιλεία διά τόν έμπορικόν νόμον τής Γαλλίας.

Επειδή ή ύπόθεσις αύτη sivat αρκούντως σπουδαία, άπεφα- 
σίσαμεν νά μίταφέρωμεν ένταΰθα τό έν λόγω υπόμνημα ένθα 
έκτίθενται διά μακρών τά  πλεονεκτήματα τού νόμου τούτου, 
δστις κατά κακήν μοίραν καί πρός μεγάλην ζημίαν ελλείπει 
δλως άπό τήν νομοθεσίαν μας, καίτοι θεωρούμενο; συμπλήρω
μα  αύτής απαραίτητον. Η έλλειψις τοιούτου νόμου μάς θέτει 
είς κατώτερα» καί αύτής τής Τουρκίας θέσιν, δ ιότι έκεΐ τούλά
χιστον ό Σουλτάνος, εχων νομοθετικήν δύναμιν, δίδει, δταν τφ  
ζητηθωσι προνόμια έφευρέσεως. Παρ* ήμϊν ή παρελθοΰσα δυνα
στεία ήθέλησε νά διαιώνιση τήν φεουδαλικήν έποχήν διά νά δύ- 
ναται νά χορηγή, μή υπάρχοντας νόμου, είς μόνους τούς ευνοού
μενους της αποκλειστικά καί προτιμήσεως δικαιώματα ποός 
ζημίαν τοΰ ελληνικού λαοΰ καί τοΰ εθνικού ταμείου.

Καί περί μέν τών έκ τοιούτου νόμου είς τά  πολιτισμένα 
έθνη ωφελειών καί τών έκ τή ι έλίείψεως αύτοΰ μεγάλων είς 
ή μ ίς  ζημιών, θέλει πεισθή έκαστος έκ τής άπλής άναγνώσιως 
τοΰ υπομνήματος· φέρομεν δέ είς γνώσιν τών αναγνωστών μας, 
δτι ή έλλειψις τοΰ νόμου τούτου ί χ ι  μόνον ύπρήξε μέχρ» τοϋ»

δε έμπόδιον είς παραγωγήν εγχωρίων εφευρέσεων καί εΐς την 
εισαγωγήν τώ ν έν τή άλλοδαπή γενομένων, άλλ’ υπήρξε καί 
χρηματικώς επιζήμιος είς τό δημόσιον ελληνικόν ταμεΐον, άπό- 
δειξις αί τρεις κατωτέρω υποδέσεις, τάς οποίας έμάθομεν, ϊσως 
δέ είναι καί άλλαι πολ)αΙ γνωσταί μόνον είς τά  υπουργεία.

Α \ Πρό πολλών έτών ό Κ. Αουρούτης άπεφάσισε νά συστήσν; 
μεταξουογεΐον «ύρωπαϊκόν κατά τήν Μεσσηνίαν, είς τό όποιον 
έμελλε νά κάμιρ χρήσιν μηχανών καί μεθόδων νεωτάτης έφευ- 
ρέσεβς, άλλά, μή ϋπάρχοντος νόμου περί προνομίου εφευρέσεων, 
έζήτησε νά τόν εξασφαλίσει ή Κυβέρνησις κατά τής ενδεχόμε
νης άπομιμήσεως, δι«ρ καί έπραξεν άλλά, μόλις παρήλθον ολί
γα  έτη άπό τή ; συστάσεως τοΰ έν λόγω καταστήματος, καί ό 
Κ. Αουρούτης ήναγκάσθ/ι νά τό έγκαταλείψνι, διότι άλλοι, χ?η- 
ματί-ιαντες κ α τ’ άρχάς είς τό κατάστημά του καί άπομιμηθέν- 
τες τάς μεθόδους αύτοΰ καί εκμεταλλευόμενοι ταύτας άναφαν- 
δόν, κατέστησαν άδύ-ατον τήν δ'.ατήρησιν τοΰ καταστήματος 
τοΰ Κ. Αουροότη, δστις, δ ι’ έλλειψιν νόμου, μή δυνάμενος νά 
καταδίωξη τούς άπομιμητάς, ένήγαγε τήν Κυβέρνησιν ιίς  τά 
δικαστήρια, τά  όποια τήν κατεδίκασαν ν’ άποζημιώστι αύτόν, 
ή δέ άποζημίωσις άνέβη ώς μα; έπληροφόρησαν είς τετρ α χο ·  
(τίας ή πεττα χοσ ία ς χ ιλ ιά δ α ς  δραχμώ ν, τάς όποιας μετά δ ιη 
νεκή καί πολυχρόνιον δικαστικόν άγώνα έλαβεν ό Κ. Αουρού- 
της άπό τό δημόσιον.

έάν υπήρξε νόμος προνομίων τών εφευρέσεων, τό δημόσιον 
δέν ήθελε πληρώσει τό μέγα έκιΐνο ποιόν· τό δέ Κατάστημα 
ήθελε διατηρηθή καί άναπτυχθή μάλιστα καί μετά τήν λήξιν 
τοΰ προνομίου, (τό όποιον συνήθως δίδεται διά 2 0  έτη)· ^θελε 
δέ χρησιμεύε: ώς σ^ολεΐον πρακτικόν διά τοΰ; περί τήν μετα- 
ξοσκωλικοτροφίαν άσχολουμένους.

Β \ 0  πληρεξούσιος Κύριος Κοσονάκος νομίζει, δτι άνεκάλυψε 
τόν τοόπον τής θεραπείας τής νόσου τών μεταξοσκωλήκων, άλ
λά δ ι’έλλειψιν νόμου φοβείται νά ποοάξτ) φανερά τήν έφεύρεσίν 
του. Ερχεται είς συμφωνίας μετά τ*ς Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
ήτις, διάσυμβολαίου γενομένου κατά τό 1 8 6 2  ΰπειχέθη νά τώ  
πλήρωση διαχβσίας χ ιλ ιά δ α ς  άρα γμα*· έάν εύδοκιμήσϊ] ή έ- 
φευρίς του' καί δέν είναι άμφ^βολία, δτι τό δ/.μόσιον θά πλη- 
ρώνγ; τό ποσόν τοΰτο, καθόοον εφέτος γίνονται άπόπειραι πρός 
εφαρμογήν τής μεθόδου αύτοΰ. Εάν ΰπήρχεν 6 νόμος δέν ητον 
άνάγκη τής συμφωνίας ταύτης.



Γ7. Κατα τό  παρελθόν €τος ό αξιωματικός Κ. Κοντούλας έ- 
γνωστοποιησεν εις τήν _ * « * * ,  Σ*έλευ<Πν, o r ,  f t e ^ W  

αιαν εφευρεσιν, αλλα δι ελλειψιν νόμου, έξασφαλίζοντος τοΰς 
εφ«υρε*Ας, δχει άνάγκην νά μ ίταβή  ε{ς τήν Εύ ώπην κα1 -r , 
τη®» να τω  δοθώ.ι τρεις χ , λ ^ ς  δραχμαί. Περί τής δ«ο9έ- 
« ω ς  ταύτης εγένοντο μακραί Φίζητήσεις, τών όποίων τήν «ί- 
χόνβ_όι«αω,ο»σι τά  τυπωβέντα πρακτικά τή* Εθνοσυνελεύσεις 

τ " ς ? 3  « fp o w e ip u  1 8 6 3 , (Spa αριθμόν
1 της εφημερίόος τ-Λς Συνελευσεως). Τέλος ή ΐθνοσυνέλευσες 
εόωκε τας τρεις χιλ ιάδας δρχμάς, άγνοοϋμεν δέ τό άπο,έλε- 
βμ«, όιοτι ουτε πρός τήν Εθνοσυνέλευσή άνηνέχθη τ ι περί τή£ 
εφε,ρεσεω; τοϋ Κυρίου Κυρίου Κοντουμ*. ούτε είς τάς εφημε
ρ ία ς  Ιόοιιεν να δημοσιευθώσι τά κ α τ’ αύτήν. έάν ύπρ·Γ/ε 
νομός τών εφευρέσεων ό Κύριος Κοντουμάς διά π λη ρ ω μ ή  h i  
χμω ν 10  ήθελε λάοει τό προνομίαν τής έφευοέσεώς του, οπεο
ηθ,λε την εξασφαλίζει κατά πάσης άπομιμήσεως, καί τό δη
μόσιον δεν ηναγκαζετο είς τήν πληρωμήν τών τρ.ών χιλιάδων
όραχμων καί κατα τοιαύτην μάλιστα άχρηματίας τοϋ δημοσίου 
ταμείου εποχήν. 1

ΙΙοσοι άραγε ά'λλοι δήθεν έφευρεταί δέν έ'λαβον άπό τήν Ελ· 
ληνικ,ν Κυβέρνησιν χρ -^α τα  ή άλλας άμο,βάς καί μάλιστα 

01 εφευρέσεις, άποδειχθείσας όλως φ«ντ«- 
σ τ ι/α ς . Εαν υπηρχεν ο π ίρί προνομίων νόμος, ή Κυβέρνησις
f  α ν «πολλαγ?  δλων τών τοιούτων ενοχλήσεων, παρ*-

πέρπουσα του< εφευρετάς είς τήν ύπό τοΰ νόμο» τούτου yoor,-
νουμενην ασφάλειαν. Λ "

Εμά«ομεν μ ε τ ’ εύχαριστη'σεως, ό'τι ή έπ ί τών Οικονομικών

!  T r ? £ 0ν° ! υνελεύσεΤ ’ ί β * V π α Ρ5πέ^  ί  αναφορά 
.ο ,  Κ. Φωστηροπουλου, π α ρ ε δ έ ^  π . μ ψ ^ ε ί  τήν πρότασιν κ« ί

’Ε λ - ί ο  * * 1  παρ5ώ°**¥ ·°ΰ ν^ 0υ τίι< Γαλλίας.
Ελπίζομεν δε, οτι η Εθνοσυνέλευσή θέλει παραδενθή τό ποο-

τε^μ εν ο ν  ψηφιβμ« πρός συμπλήρωσιν ένός τοσοϋίον μεγάλου 
κ^νου της νομσθεσιας μας. *

Ε ~ ετ α ι τά ΰπόμν/ιμ*. * * *

ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ. 1 8 7

'Υπόμνημα περί τοΰ νόμου, τοΰ χορηγοΰντος 
προνόμια εφευρέσεων.

Η περί προνομίων θεσμοθεσία προτίθεται νά ρυθμίσ^, σύμ
φωνα πρός τό δίκαιον καί τήν άμοιβαίαν ωφέλειαν, τάς σχέσεις 
τών εφευρετών καί τής κοινωνίας, εις τρόπον ώστε νά έζασφα- 
λίση τά  δικαιώ ματα τοϋ πρώτου, χωρίς νά θυσιάση τά  αυμ- 
φέροντα τής δευτέ&ας. Εντεύθεν ή ανάγκη ανταλλακτικού συμ
βολαίου, τό όποιον έν φ  άφ’ ένός έγγναται είς τόν έφευρετήν 
τήν αποκλειστικήν, διά τινα έ'τγ;, έκκάρπωσιν τών βιομηχανι
κών έφευρεσεών του, περιορίζει άφ’ έτέρου τήν έξάσκησιν τοϋ 
δικαιώματος τούτου εϊς ώρισμένον άριθμόν έτών, μετά παρέ- 
λευσιν τών όποιων ή κοινωνία εισέρχεται είς τήν άπόλαυσιν 
αύτοϋ. Η άνταλλαγή αΰτη παρέχει ώφελείας είς άμφότερα τά  
μέρη καί πρώτον μέν είς τόν έφευρετήν, δστις, προστατευόμενος 
κατά  τής άπομιμήσεω;, προάγει φανερά τήν έφεύρεσίν του καί 
τή δίδει όλας τάς δυνατάς αναπτύξεις καί άπολαύει δλων τών 
ωφελειών, έ'πειτα δέ καί είς τήν κοινωνίαν αύτήν, ητις διά τοϋ 
τρόπου τούτου λαμβάνει γνώσιν καί γίνεται κατόπιν κυρία 
μεθόδων, αϊτινες ήθελον άλλως άπολεσθή δ ι’ αύτήν, καθότι οί 
έφευρεταί, φοβούμενοι τάς απομιμήσεις, ήθελον έργάζειθαι έν 
τώ  κρυπτή καί ήθελον συμπαραφέρει μεθ’ έαυτών είς τόν τ ά 
φον τά  άπόκρυφα τών έφευρέσεών των.

Τά προνόμια (brevets d invention), χρονολογούμενα έν Γ αλ
λία άπό τοΰ 17 9 1  διεδέχθησαν τάς προτιμήσεις (privileges), 
αίτινες πρό τής εποχής έκείνης άπεκτώντο κ α τ ’ εύνοιαν, διά 
ραδιουργιών καί ένίοτε διά χρημάτων. Οί περί προνομίων νόμοι 
ήνοιζαν νέαν έποχήν είς τήν βιομηχανίαν τής Γαλλίας, προσ- 
καλέσαντίς τοΰς Γάλλους είς άπόλαυσιν τών εύεργετημάτων 
θεσμοθεσίας, ύπό τήν προστατευτικήν επιρροήν τής άποίας οί 
Α γγλοι προώδευον ήδη θαυμασίως, δ',ότι ή Α γγλία άπό τοΰ 
1 6 2 3  είχε νόμον περί προνομίων. Αί Ηνωμεναι Πολιτεΐαι τής 
Αμερικής έψήφισαν περί τούτου νόμον άπό τοϋ 1 7 9 0 . Η Γαλ
λία, ώς έρρέθη, κατά τό 1 7 9 1 , ή Πρωσία καί ή Ρωσσία κατά 
τό  1 8 1 2 . Η όλλάνδα, ή Βαυαρία καί ή Βυρτεμβέργη κατά τό 
1 8 1 7 . Η Αύστρία καί αί Λομβαρδο-βενετικαί έπαρχίαι τό 
1 8 2 0 . Τών ίθνών τούτων τό παράδειγμα ήκολούθησαν κατά 
μικρόν όλα τ ' άλλα Εύρωπαϊκά έθνη, ψηφίσαντα τοιούτους νό
μους, άλλά νόμοι περί προνομίων έθεσμοθετήθηααν καί έν ταΐς



Αγγλικαϊς άποικίαις, έν Βραζιλία, έν Βούεναις Χηραΐς, έν Χ ιλί, 
έν Κούβα, έν Αλγερία, έν ταϊς όλλανδικαΐς ίνδίαις, έν τούς’ 
Ισπανικαΐς άποικίαις, έν ταις *Ανατολΐκαΐς χ.αί Αυτικαΐς ΐν- 
οίαις, έν τη Νέα Γρενάδ^, έν ταΐς Αημοκρατίαις τής Αμερι
κής κλ. Εν δλη δέ τή Ευρώπη σήμερον δύω μόνον βασίλειά δέν 
Ιχουσι τοιοϋτον νόμον ή Ελλάς καί ή Τουρκία !

Εκ τών ανωτέρω εξάγεται ή προφανής άπόδειξις, δτι οί τό
ποι ε.θα ή βιομηχανία καί ό πολιτισμός έκαμαν μεγαλειτέοαν 
πρόοδον είναι εκείνοι, εΐς οΟς ένομοθετήθη τό  τ*χύτερον, οτι ή 
ιδέα είναι ιδιοκτησία. Οσοι δέ τόποι δέν Ιχουσιν ακόμη τοιοΰ- 
τον νόμον εΟρίσκονται είς στασιμότητα ! · · · ·

Τό^ προνόμιον έφευρέσεως (brevet d’inveiltion) δέν είναι, 
ώς έρρέθη ανωτέρω, προτίμησις (privilege), άλλ' άπλώς έ γ 
γραφον αποδεικτικόν ιδ ιοκτησ ία , δέν «ιναι μονοπωλεΐον, ουτε 
εύνοια, οΰτε ανταμοιβή, άλλά τίτλος άναγνωρίζων δικαίωμα 
προϋτάρχον. Πάσα βιομηχανική άνακάλυψις είναι πραγματικός 
ιοιοκτησια έκείνου, ό ιτ ις  πρώτος τήν έπενόησεν. Η έφεύοεσις 
ανήκει είς τόν έφευρετήν, ον τρόπον μία εΐκών ανήκει ιίς  τόν 
ζωγραφίσαντα αύτήν, h  ποίημα είς τόν ποιήσαντα αύτό. ή  
έφεύρεσις ανήκει εΐς τόν έφευρετήν δικαιότερον, ή ό αγρός, η τ ρ 
δάσος, δπερ έκληρονόμησέ τι«, διότι έάν ούτος δέν τά  κατεϊχεν, 
άλλος τις ήθελε κατέχει αύτά· δέν τά  έδημίούργησεν αύτός, έν 
«Η ό έφευρετής έδημιούργησ* την έφεύρεσίν του, έποίησέ τ ι έκ 
τοΰ μηόενός, έόωσεν άξίαν είς πράγμα, στερούμενον ταύτης 
ιτροτίρον, ούναμιν είς τό ασθενές, κίνησιν καί ζωήν εΐς τό άδρα- 
νε; καί νεκρόν. Λιά τοϋτο δλαι αί πεφωτισμέναι Κυβερνήσεις 
περιεθαλψαν μέ ειδικήν προστασίαν τους ίφευρετάς, έξασφαλί- 
σασαι αύτοΐς, διά τής χορηγήσεως τών προνομίων, τήν απο
κλειστικήν διά τινα ετη άπόλαυσιν τών εύφυών έπινοήαεών 
των Απο της εποχής εκείνης χρονολογούνται αί μεγάλαι άνα- 
καλυψεις, di ών προηχθη ε-:ς ~όν σημερινόν βαθμ-,ν ό νεώτερος 
πολιτισμός· άλλως τε ή θεσμοθεσία αϋτη, καί ταμιευτικώς έξ-. 
τάζόμενη, είναι λίαν ο,φέλιμος, διότι, πας ό λαμβάνων προνό
μιον εφευρετής, Αποβάλλεται είς πληρωμήν ετησίου φόοου. Οϋ-

Τ"  * είς Τ* Λ 'επθλΐτΐσμένας ^ « ρ α τε ία ς , δπου έό'όθησάν μέχρι 
• oj ι  κ ι ι  ι οντα- έκάστο·:ε χιλιάδες προνομίων, τά  δημόσ·α 
ταμεία εχουσιν έτησίως ρεγάλας προσόδους έξ αύτών νωρίς 
τι^νος όαπανης. Επιση; δέ καί οί έφευρεταί, προάγοντες άσρα- 

ς τά  εΡΥα τών έττινονίσεών των καί έκμεταλλεύοντες αύτά

ώφελοϋσι μέν έν γένει τλν κοινωνίαν, άλλ’ ανταμείβονται καί 
ουτοι παρ’ αύτής γενναίως. Ούτως έκ τών γνωστών εφευρέσεων 
ή μέν κλωστική μηχανή τοΰ λιναριού έπωλήθη διά  τήν Α γ
γλίαν μόνην άντί φ?. 7 ,5 0 0 ,0 0 0 , ή δέ ραπτική μηχανή άπέ- 
φερ*Μ εύθϋς έξ άρχής είς τόν έφευρετήν H o m m e  φρ. 2 ,5 0 0 ,0 0 0 , 
ή τοΰ γαλβανισμού τοϋ σίδηρου φρ. 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , ή ~oj κα
ουτσούκ φρ. 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , ό Jammes W att διά τήν τελειο- 
ποί*Όΐν τ ΐ ί  άτμομνχανής έκέρδισε φρ. 0 4 ,0 0 0 ,0 0 0  καί ό 
Richard Arkvright, έφευρετής τ ί ς  κλωστικής μηχανής τοΰ 
βάμβακος, έκέρδισε φρ. 1 (> 8 ,0 0 0 ,0 0 0 . Αλλ’ δσον μεγάλα καί 
άν φαίνονται τά  ποσά, άπερ οί έφευρεταί έκέρδισαν, είσί μ ο 
λοντούτο ελάχιστα απέναντι των κολοσιαίων κεφαλαίων τά  
όποια, έκμεταλλευθεΐσαι αί έφευρέσεις των ύπό τήν προστα
σίαν τών περί προνομίων νόμων, παρήγιγον καί έθεσαν είς 
κυκλοφορίαν.

II θεσμοθέτησι; τοιούτου νόμου είς τήν Ελλάδα όχι μόνον 
θέλει απαλλάξει «ύτήν άπό τής μομφής, τή ; άπευθυνομένη; 
κατά τώ ν μ.ή προοδίυόντων είς τόν πολιτισμόν έθνών, άλλά 
καί θέλει συντελέιει μεγάλως είς τήν εισαγωγήν πολλών εφευ
ρέσεων προνομιούχων ήδη γενομένων έν τη  άλλοόαπη καί εις 
ωφέλειαν τοΰ δημοσίου ταμείου, διότι ό λαμβάνων τό προνό - 
μιον έφευρετής ΰποχρεοϋται, έντός ένός η δύο έτών, νά θεση 
είς ένέργειαν τήν έφεύρεσίν του είς τό Κράτος, ενθα ελαβε τό 
προνόμιον και νά «λνιρώνη, είς τό δημόσιον ταμεΐον έτησίως 
φόρον τινά, έπί ποινή απώλειας τών δικαιωματων του. Συνή
θως δέ οί έφευρεταί λαμβάνουσι προνόμιον είς δλας τάς επ ι
κράτειας, ένθα ΰπάρχουσι νόμοι περί τούτων. Ου τοΐς ή Ελλάς, 
ψηφίζουσα τοιοϋτον νόμον, θέλει ώφεληθή μεγαλως έκ τών εκ· 
μεταλλευθησομένων ένταΰθα έφευρέσεων διά τ ά ; «ποιας αλλο
δαποί έφευρεταί θά λάβωσι προνόμια. ’Αλλά καί έκτός τούτου 
άς έλπίσωμεν, δ τ ι είς τήν προνομιοΰχον ταύτην χώραν τής 
εύφυίας, ί>πό τήν εύεργετικήν προστασίαν τοιούτου νόμου, θε· 
λουσιν έπινοηδή καί προαχθή εφευρέσεις σπουόαϊαι, α’ίτινες θά 
ώφελ>ήσωσι πολυειδώς τήν π α τρ ίία .

Αλλως τε  ό νόμος ούτος είναι απαραίτητον συμπλήρωμα τής 
νομοθεσίας μας, διότι καί ό ποινικός μας νόμος έν τοΐς άρθροις 
4 3 2  καί 4 3 3  μνημονεύει αύτοϋ, είναι S' άπορίας άξιον, πώς 
έν διαστήματι τριακονταετίας, ούδεμια έλήφθη φροντις Τίερι 
συντάξεως καί ψηρίσεως τοιούτου νόμου.

Ιϊν ’Αθήναις τήν 2 1  ΡΙο&μ£ρίο« lb tiU .



Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .
Κατ αΰτ»ς έζεδόθη έν Πάτραις καί τδ δεύτερον μέρος τών 

περι Ελλάδος σκέψεων ανωνύμου τινός συγγραφέως, τόν όποιον 
ΰποθέτουσιν δτι εΐναι ό Κύριος Π. Χαλκιόπουλος. Εν τίί σπου
δαιότατη ταύτγ) πραγματεία ό σονγραφεϋς μετά πολλοΰ καί 
ακραιφνέστατου πατριωτισμού πραγματεύεται περί πολλών 
κοινωνικών ζητημάτων, οίον περί δημοσίας πίστεως, περί π α 
ραγωγής εν γένει, περί γεωργικής ιδιοκτησίας, περί δημοσίων 
έργων, καί έν γενει περί παραγωγικών δαπανών, περί φορολο
γίας, και περι άμαθείας λαοΰ καί Κυβερνήσεως.

Τινά τών ζητημάτων τούτων, οίον τό περί δημοσίας πίς-εως 
λυ&ι επ ιτυχέστατα  ό συγγραφεύς. Αλλα δέ τινα πραγματεύε
τα ι λίαν συντόμως καί, τρόπον τινά, ί'να δείξν] τό έν χρίσει 
σφαλερόν, καί τοιοΰτον είναι τό περί άααβείας λαοΰ καί Κυβερ- 
ν/ισεως. Εκ δε τοΰ περί δημοσίων έργων, καί έν γένει περί 
παραγωγικών όαπανών άποσπώμεν καί δημοσιεύομεν καί ήιιεϊς 
μετά τϊ,ς αύτής ένβέομου εΰχής τοΰ συγγραφέως τό έζής τε- 
μάχιον· αΐ.-τρεπετ ix, τών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίω ν κ α τ ' 
ίτ υ ς  τον προ'υπο.Ιογιαμοϋ νά εόαπαι ώ μεν τδ t r  τρίτον είς 
παραγω γικά  έργα .»  Λίαν δέ καταλλη'λως συμβουλεύει ό συγ- 
γραφεΰς καί τ^ν διανομήν τής έθ-ικής γής, καθώς έπίσης καί 
. ήν καταναγκαστικην παραχώρησιν μικρών τεμαχίων αύτής είς 

τοΰς έχοντας μεγαλειτέρας έκτάσεις, καί δικαιώτατα αγανα
κτεί διά την ελλειψιν είδικοΰ υπουργείου τών δημοσίων έργων 
χαί τής γεωργίας. Εν γένει δέ τό πονημάτιον τοΰτο είναι χρη- 
σ ιμώτατον, καί συνιστώμεν ένθέρμως τήν άνάγνωσιν αύτοΰ είς 
τους έχοντας άζιώσεις νά κυβερνώσι τόν τόπον.

Κ ατά τήν αύτήν εποχήν έξεδόβη καί ή χειρουργική π α ρ 'Έ .Ι -  
Λησι-r ύπό Ο. Λρεταίου, ΰφηγητοΰ τής χειρουργικής έν τώ  έθνι- 
κώ Πανεπιστημίω* τό πονημάτιον τοΰτο, δπερ καλεΐ ό συγγρα- 
φευς καί λόγον έναρκτήριον, είναι μέν μικρόν τήν έ'κτασιν, τεσσα
ράκοντα τέσσαρας μόλις σελίδας έχον, άλλ’ ώς φαίνεται έβεω- 
ρήθη τοσοΰτον σπουδαΐον τήν δλτ,ν, ώστε άμέσως μετά τήν 
δημοσίευσιν αύτοΰ προσετεθη καί πεντηκοστός πρώτος κα· 
θηγητης είς το Πανεπιστήμ,ιον, προβιβασθέντος τοΰ συγγραφέως 
άπό ύφη γη τοΰ είς καθηγητήν. Εύκταΐον ήθελεν είσθαι έν τού- 
το ις να ητο κατα τ ι προσεκτικώτερος ό συγγραφείς είς τάς 
ανορθογραφίας καί τά  τυπογραφικά σφάλματα.

Καν πάλιν περί συνεταιρισμού.
Καθ’ Sjv έποψήν’ έκυν.λοφόρει έν Αθήναις τό κατά τόν μήνα 

Μάρτιον τρίτον φυλλάδιον τής Μελίσσης τών Αθηνών, τό πε* 
ριέχον πραγματείαν τινά περί συνεταιρισμού, έκυκλοφόρει συ
νάμα καί τό ύπ’ άριθ. 141 φύλλον τής άξιολόγου έν Τεργέστη 
Γκδιδομένης ελληνικής έφημερίδος, τής Κλειοΰς, περιέχον τό 
πρώτον άρθρον συγγράμματος τίνος, έπιγραφομένου m'Fira τά  
iJarripta τή ς  ΰΜχ,ής ευδαιμονίας τής Έ Α Λ ά ύο ο » Ολο τοϋ 
προέδρου τής έπιτροπής τών αρχαίων ελληνικών χρεωγράφων 
Κ. ίδουάρδου Αλσεβούδ, τό άΕρροον τοΰτο πραγματεύεται πρός 
τοΐί άλλοις καί περί τής άνάγκης τοΰ συνεταιρισμού τών Ελ
λήνων.

Η ταυτότης τών ιδεών καί έκφράσεων τοΰ διάσημου Αγγλου 
οικονομολόγου Κ. Αλσεβούδ μέ τά  παρ’ ήμών δημοσιευθεντα 
προύζένησε τοσαύτην έντύπωσιν, ώστε πολλοί καί έν Σύρω καί 
ένταΰθα μάς ήρώτησαν σπουδαίως άν προΰπήρχε σ-ιννενόησίς τ ις  
αεταζΰ ήμών καί τοϋ Αγγλου διάσημου οικονομολόγου’ καί 
συννενότισις μέν, περιττόν εΐναι νά είπωμεν, οτι ούδεμ,ία ύπήρ- 
χεν- ούδεμία δμως ανάγκη υπάρχει συννενοήσεως περί πράγμα
τος πανθομολογουμένου, ί'να συνταυτισθώσιν αί δοϊασίαι δύο 
ανθρώπων, έστω καί κατά τοΰς αντίποδας τής γηίνον σφαίρας 
οίκούντων. Κ ατά περίεργον δέ σύμπτωσιν ό Κ. Αλσεβούδ πραγ
ματεύεται καί περί άλλων άντικειμένων, έντελέστατα σχεδόν 
συμφωνούντων πρός ίσα  ήμεΐς καί άλλοι Ελληνες κατα πολΰ 
προγενεστέραν έποχήν έδημοσίευσαμεν. Τά περί τούτων άρθρα 
τοϋ διάσημου Αγγλου οικονομολόγου θά δημοσιεύσωμεν καί ήμεΐς 
κατά καθήκον ακολούθως διά τής Μελίσσης τών Αθηνών, ©ά 
λάβωμεν δμως την τόλμην νά σχολιάσωμεν κατά τ ι  αύτά, 
πρώτον μέν είς τινα χωρία, ϊνα καταστήσωμεν εύληπτότερον 
τόν συγγραφέα’ δεύτερον δέ είς ετερά τινα, ίνα καταδείξωμεν 
διά πραγμάτων, δτϊ δέν εΐναι μόνον οί μ.ή Ανατολΐται και 
ιδίως οί Αγγλοι, οΐτινες έπραγματεύθησαν περί τών έλατηρίων 
τής υλικής εύδαιμ.ονίας τής Ελλάδος, άλλά πολΰ πρό αύτών 
έπραγματεύθησαν τά  αύτά αντικείμενα μετά πλειοτέρας μ ά 
λιστα λεπτομερείας καί Ελληνες. Αλλ’ ό μέν διάσημος Αγγλος 
δικαίως θεωρείται σήμερον ώς ό μεγαλείτερος ευεργέτης τής Κλ~ 
λάδος διά τας σοράς τώ  δντι συμβουλά; του ύπέρ τής υλικής 
εύδαιμονίας αύτής. Οί δέ τά αύτά συμβουλεύσαντες πολΰ 
πρό αύτοϋ Ελληνες έθεωρήθησαν υπό τοϋ όθωνος ώς ταραζίαι,



έρρίφθησαν έκ ταΐς φυλακαΐς καί έσάπησαν έν αύταϊς, έζωρί- 
σθησαν και κατεσ τοάφησαν' έδέησε δέ νά έκθρονισθ-?, ό Οθων, 
καί νά κατακλονισθή τό Κράτος, ϊνα έπανακάμψωσιν ούτοι είς 
τάς εστίας των καί έπαναλάβωσιν έν πάσ/| μετριότητι όσα ό 
Κ. Αλσεβοΰδ διακηρύττει σήμερον, ώς έπαγγελόμενα τ/,ν σω
τηρίαν τής Ελλάόος. Εϊ?ε τουλάχιστον νά είσακουσθώσιν αί 
εύχαί ναών σήμερον, St s  παντα/όθεν διασαλπίζεται τ ό  πρα
κτικόν κΰρος και ονρέλιμον αύτών· άδιαφοροϋμεν δέ καθόλοκλη· 
οίαν περί τής πρωτοβουλίας κ*ί θά θεωρηθώμεν εύτυχέστεροι 
άν είσακουσθώμεν σνίμεοον, π*ρά άν είοακουώμεθα πρό τριετίας· 
διότι ήδη μεν αί δοξασίαι ήμών ωρίμασαν καί παντα^όθεν πε- 
ριβομζουσι τά  ώ τα  τ ών κυβερνώντων, άπαιτοϋσαι τήν έίαρμο- 
γ^ν ή τήν εκτέλεσιν· έν ω πρό τριετίας έθεωρούντο ώς χείμεραι.

Κ ατά περίεργον δέ σύμπτωσιν, καθ’ ην εποχήν ήμεϊς έγρά- 
φομεν περί συνεταιρισμού, οι έν Γαλαζίοι ομογενείς έπραγμα- 
τοποίησαν αύιον, συνιστώντες «επ τα μ ελή  επ ιτροπήν, σκοπός 
Drijc οποίας είναι εν  γίνει, μ ε ν  ή προαγω γή των ηθικών χαί 
νί'.Ιιχών συμφερόντω ν τής όλομελει'ας, ίόίωι; ύε ή αΰσζασκ; 
))xal ή <)ιατψ>ησις έκχ.1ησία<;\ προκαταρκτικοί) σχολείου, νο · 
νσοχοιιείον χα ί (Ιου όι} ποτε ά λλο υ  φιλανθρωπικού καταστή- 
ηματυς, ά ρχομ ίνηc άπό τοΰ χ%τ α ν τή ν  άι αγχαιοτερον.»

Αμα συστηθείσης τής επιτροπής ταύτης συνελέγνισαν έβδο* 
μηκοντάκις χ ιλ ια ι δοαχμαί εξ εκουσίου εράνου πρός πραγμα
τοποίησήν τοιουτου Ιερού σκοπού' ένεγρά<ρησαν δέ καί άπαντες 
οί έκεΐ παρεπιδημοΰντες Ελληνες ώς μέλη τής έταιρίας ταύ
της. Τήν θίαρεστον τούτην φιλοτιμίαν τών έν Γαλαζίω όμογε* 
νών δεν εχομεν λέξεις ίκινάς, ϊνα έπαινέσωμεν κατ’ άξίαν. 
Ευγε σας Γαλαζιοι δμογενεΐς πρώτοι ΰμεΐς έ^είξα ιε διά τής 
εθνικής συμπεριφοράς σας, 6'τ ι είς ούδένα πλέον έπιτρέπεται νά 
τσαλαπατ·?ί τούς νόμους τής πατρίδος σας* καί πρώτοι ήμεΐς 
σήμερον λαμβάνετε τήν πρωτοβουλίαν, ϊνα καταδείξητε εί; τόν 
πεπολιιισμενον κόσμον, δτι εΐς μάτην ούτος δέν έΐΑερίμνησε καί 
εσυμπάθησε προς άναστασιν τής Ελλάδος, διότι αΰτη καί σήμε· 
ρον Ιτ ι  ίχε ι τέκνα εφάμιλλα τών προγόνων των. ΛυπούμεΟα 
διότι δέν δυνάμεΟα νά δημοπεύσώμεν ολόκληρον τόν κανονισμόν 
τής έν Γαλαζίω ‘Ελληνικής κοινότητος περί συνεταιρισμού.


