
II ΜΕΛΙΣΣΑ

TGI ΑΘΗΝΑ!

Φ Τ Λ Λ Α Α Ι Ο Ν  ί .  χ α ζ ά  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Ν .

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  (1).

Περί τών έν τί) Ά ττικγι ύδάτων.

Μετά την εύμενή υποδοχήν τών περί τών έν r/j Α ττική ύ* 
δάτων παρατηρήσεων (2), τάς όποίας πάσας, ώς καί άλλοτε 
εΓπο|χεν τοΰτο, συνελέξαμεν έκ τών συγγραμμάτων τών άΟα*

(1) Προτιθέμενοι ν’ άσχοληδώμεν προσεχώς καί περί άλλων 
σπουδαίων ζητημάτων, οίον περί οδοποιίας, περί δασών, περί 
φυλακών, περί ποταμοπλοΐας κ τλ , παρεδέχδημεν τήν άρχήν 
τοΰ νά όνομάσωμεν τά  τοιαΰτα, £ν μόνον άντικείμενον άπο- 
κλειστικώ; άφορώντα ήμών εργα, υπ ο μ νή μ α τα , ήθέλομεν μά· 
λίστα προτάξει τό περί οδοποιίας και περί δασών, έάν μή 
επειγόριεθα ύπό τής εποχής.

(2) ϊδε Μελίσσης Αθηνών τόμ. ά. σελ. 6 3 — 7 6 .

(ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ Τόμος Α'.) 2 8



νάτων ήμών προγόνων (1) έκ τών τοϋ Π λ’.νίου (2) καί έκ τοϋ 
οδοιπορικού τοϋ αειμνήστου Σιατοβριάνδου (3), έπόμενον ητο 
νά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν πρός πλειοτέραν έρευναν 
καί πρός έξακρίβωσιν τών τότε προχείρως δημοσιευθέντων, 
τούλάχιστον, ί'να μή διψώμεν τοϋ λοιποϋ ήμεΐς τε καί ή περί 
ήμάς φυτική φύσις, καί ί'να διατρανώσωμεν ουτω την ευγνω
μοσύνην ήμών εϊς τε τήν Αύτοϋ Μ εγαλειότητα, είς τήν Κυβέρ- 
νησιν καί είς τήν κοινωνίαν διά τήν σπουδαίαν προσοχήν, ην 
άπέδωκαν είς άπλάς παρατηρήσεις ανθρώπου, ούδεμίαν έπ ’ αύ
τών ειδικότητα έ^οντος, καί ούδέν άντιποιουμένου.

Κ ατά τόν παρελθόντα Ιούνιον έμάθομεν δ τ ι  ό άρχικηπουρός 
τής Αύτοο Μεγαλειότητος Κ· Σχμήθ μας έ^ήτει πρός διακοί- 
νωσιν σπουδαίας τινάς πληροφορίας περί ύδάτων" έσπεύσαμεν, 
καί παρά τοϋ άγαθοϋ τούτου Γερμανοϋ έμάθαμεν τά  έξής.

Κ ατά τά  1 8 5 7 , σκαπτόμενων τών ανακτορικών κήπων, άνϊ- 
καλύφθη ωραιότατη κεφαλή προτομής τοϋ Λημοσθένους, ύπ’ αύ· 
τήν έ’κειτο ογκώδης τετράγωνος πλάξ καί ύπ ’ αύτήν εύρέθη 
εύμέγεθες ύδραγωγεΐον, πλήρες υδατος, είς βάθος όκτώ περί
που μέτρων άπό τής σημερινής έπιφανείας τών κήπων. Ερεύνη; 
δέ γενομένης, άνεκαλύφθη δτι τό ΰδωρ ήτον ά'φθονον, ρέον έκ τοΰ 
άρκτικοανατολίκοϋ μέρους τών ανακτορικών κήπων πρός τό 
δυτικομεσημβρινόν. Απεφασίσθη λοιπόν νά τεθη ένταΰθα εύμε- 
γέθης, δ ι’ άτμοϋ κινονμένη, άντλία, ήτις καί παρηγγέλθη άμέ
σως· άλλ’ έπδίδή οί κήποι τότε εί/ον άνάγκην υδατος, είς 
άπόστασιν πεντη'κοντα περίπου βημάτων μεσημβρινοδυτικώτε- 
ρον τοΰ μέρους έκείνου ήνεώ/θη έτεοον φρέαρ, εύρέθιί καί ύπ αύτό 
τό ύδραγωγεΐον είς εξ περίπου μέτρων βάθος, καί έτ/,θη αντλία, 
κινούμενη δι’ϊππο·>. Πεντήκοντα δέ μέτρα πρός δυσμάς τοΰ μέ
ρους τούτου έφαίνετο μέρος τ ι βαλτώδες, τό καλούμενο* άλλοτε

(1) ϊδε Πλάτωνος Κριτίαν καί Φαιδρόν. —· Στράβωνος St- 
βλι'ον εννατον §. 19  καί 2 4 .— Παυσανίου βιβλίον πρώτον κεφ. 
19  §. 6 . —  Ξενορώντος περί προσόδων κεφ. πρώτον, καί απο
μνημονεύματα, βιβλίον τρίτον.— Αριστείδου τοΰ ρήτορος Πανα
θηναϊκά, καί Πλουτάρχου Περικλέα.

(2) ϊδε Πλινίου φυσικήν ιστορίαν βιβλίον 31 .
(3) ίδε Σιατοβριάνδου οδοιπορικόν τόμ. β'. σελ. 6 7  καί 6 8  

μετάφρ. Ροίδου,

όοϊόοπνίχτης (1) καί ένταΰθα άνωρύχθη τρίτον φρέαρ, εύρέθη καί 
ένταΰθα τό ύδραγωγεΐον είς πέντε περίπου μέτρων βάθος καί 
έτέθη χειροκίνητος ώραιοτάτη μηχανή, ή καλουμένη νώ ρια.

Εν τώ  μεταξύ δέ τούτω έ'φΟασε καί ή παραγγελθεΐσα ατμοκί
νητος αντλία, δέκα καί έξ ίππω ν δυνάμεως· έτέθη ένθα τό 
πρώτον άνεκαλύφθη τό ύδραγωγεΐον, καί έν μι& ήμέρα έγένετο 
τό εξής πείραμα.

Είς άμφοτέρας τάς αντλίας καί είς τήν νώριαν έδόθη ή δρα- 
στηριωτέρα κίνησις, τό έκ τής κινήσεως ταύτης άντλούμϊνον 
υδωρ ώμοίαζε ποταμίσκον, άλλ’ δμως ύπό τό ύδραγωγεΐον 
έρρεεν έτι καί έτερον υδωρ, διευθυνόμενον πρός τήν πόλιν.

β'Γό ύδραγωγεΐον τοϋτο δέν είναι άρά γε αύτό τοϋτο, τό 
ϊάνακαλυφθέν πρό τινων έτών καί παρά τήν έκκλησίαν τοϋ 
υάγίου Νικοδήμου ; δέν είναι άρά γε  αύτό τοΰτο, τό διερχό- 
»μενον καί ύπό τό φρέαρ τοΰ Κυρίου Εϊνδεστάμ, πρέσβεως τής 
»Σουηδίας; άλλά ποΰ έ;έρχεται τό υδωρ τοϋτο ; δέν είναι άρα 
ϊδυνατόν νά εΐσέλθΐίΐ μέ μικράν δαπάνην είς τήν πόλιν ;)) Τάς 
έρωτήσείς ταύτας μάς άπηύθυνε μετά τής χαρακτηριζούσης 
αύτόν άφελείας ό αξιότιμος Κύριος Σχμήθ, καί έπειτα  προσέ· 
θηκε τά  έξής.

«Παρά τήν θέσιν, τήν καλουμένην άλλοτε βοϊδοηνίχτης, εύρέ- 
))θη έτερον εύμέγεθες, άλλά κατά δυστυχίαν ξηρόν ύδραγωγεΐον, 
ι  διευθυνόμενον πρός τήν πόλιν, καί φθάνον είς τήν έπιφάνειαν 
»έν τώ  μέσω τής πλατείας τού συντάγματος· μέ χιλίων πε- 
»ρίπου ταλλήρων δαπάνην, έσυμπέρανε, δυνάμεθα νά μεταφέρω- 
»μεν άπό τοΰ β',ϊδοπνίκτου είς τό ξη,όν ύδραγωγεΐον, καί 
ιιέκεΐθεν είς τήν πλατείαν τοΰ συντάγματος μίαν περίπου όκάν 
»ϋδατος.»

Εύχαριστήσαντες τόν αγαθόν τοϋτον ά'νδρα διά τήν πίρι- 
σπούδαστον ταύτην εΐδησιν, ήρωτ/σαμεν αύτόν, έάν δυνάμεθα 
νά δημοσιβύσωμεν αύτήν καί νά κάμωμεν χρήσιν τοϋ ό'όματός

(1) Σ. Σ. Ενταύθα δέν είναι άρά γ ί  τά  ΰπό τοϋ Στράβωνος 
μνημονευόμενα υδατα αs M  μ ί ν  νΰν  α ί πιη·αϊ, χαθαροϋ χαί 
ποτίμου υδατος, ως (/ασιν έχτύς των τοΰ Λιοχάροι>ς χα.Ιυυμέ· 
νω γ ΠυΛώ τ, πλησίον τον  Α υχείου  ;» ΐδέ Στράβ. Γεωγρ. βιβλ. 
έννατον κεφ. ά . §. 1 9  Α ττική.



του, «0(3 μόνον τοϋτο μας εϊ'πεν, ά .ϋ ά  χα ί α. Ι.Ιας άχόμη πη- 
ι  γάς δύναμαι να σας δείξω"» ά μ ' έ'πος ά μ ’ εργον* άμφό- 
τεροι διε«θύνθημεν πρός τόν ίλισσόν, διετρέξαμεν πάσαν τήν 
κοίτην αύτοΰ, είσήλθομεν εΐς άπαντα  τ ά  ένθεν καί ενθεν λήγον- 
τ α  είς αυτόν ξηρά μέν την επιφάνειαν, άλλά  καί πολλαχοΰ 
ύπογείω ς άναβλύζοντα ρυάκια, έφθάσαμεν μ έχρ ι πέραν τής 
πηγής τής λεγομένης τοΰ Μερτροΰδ, άπήλθομεν εΐς τ/,ν Ζωοδό- 
χον πηγήν, έρευνήσαμεν τ ά  μέρη, ένθα κ α τά  τ ά  1 8 3 5  έτερός 
τ ις  Γερμανός, τοΰ οποίου λησμονώ τό όνομα, ε ιχ ε  στήσει βυρ
σοδεψεία, κα ί έπανήλθομεν περί τήν μεσημβρίαν, λίαν μέν κεκ- 
μηκότες άμφότεροι διά  τε  τόν καύσωνα τοΰ ήλίου καί τήν π εν
τάωρον β ά δ ισ α  είς ανώμαλον έδαφος, ά λλά  συνάμα κα ί π λ ή 
ρεις χαράς διά  τήν προσγινομένην είς εμέ μέν σπουδαιοτάτην 
άνακάλυψιν" είς δέ τόν αγαθόν Γερμανόν ενδόμυχον καί φυσικήν 
εύχαρίστησιν, δ ιότ ι ήδυνήθη νά ικανοποίηση τήν περιέργειαν μου.

έν  τη  εκδρομή δέ τα ύ τη  εϊδομεν τ ά  έξής. Κ ατά  μεγάλην 
Ttva άπόστασιν, δύο κα ί μέχρι τριών ίσως σταδίω ν έντός τής 
κοίτης τοΰ Ιλισσοΰ, άφθονον ποσότητα  υδατος, ρέοντος ποΰ 
μέν έν τή  έπιφανεία, ποΰ δέ ύπογείως καί άλλαχοϋ κ α τά  
τάς ένθεν καί .ένθεν δχθας' ένταΰθα άπλή  έκκαθάρισις τής 
κοίτης άπό τώ ν έπ ιχώ αεω ν καί κατασκευή τεχνη τή ς στε
ριάς καί μή έπιτρεπούσης τήν ΰπόγειον ροήν κοίτης άρκεΐ ν’ 
άσφαλίση μεγάλην ποσότητα ΰδατος πρός πόσιν τώ ν ανθρώ
πω ν η κα ί πρός πότισ ιν τώ ν κατω τέρω  τής Καλλιρρόης κ τ η 
μάτων* έάν δέ φραχθή που τή ς το ια ύ τη ς  στερεας καί τ ε ·
χνη τή ς κοίτης ή πρός τ ά  κάτω  ροή τοΰ ΰδατος δ ιά  τής οΰτω 
δή καλούμενης δέσεως, δυνατόν είναι νά άνυψωθή τοΰτο υ.έ/ρι 
τή ς έπιφανείας τή ς γής καί νά φθάση είς τήν πόλιν. Ε υτυχώ ς 
αύτό τοΰτο έπεχείρησε πρό τινω ν ημερών άξιεπαίνω ς ή Κυβέρ- 
νησις καί ή πληρέστατη επ ιτυ χ ία  θά στέψη μ ε τ ’ ού πολύ καί 
δ ιά  σμικράς δαπάνης τάς προσδοκίας. Π εριττόν δέ είναι νά 
είπωμεν, δτ ι ανωτέρω τής δέσεως τα ύ τη ς άν π ο τε  άποφασί- 
σωσι νά διέλθωσι καί ήδη τόν ίλισσόν άνυπόδυτοι οί φ ιλ ό 
σοφοί μας, ώσπερ ό Σωκράτης, θά βρεξωσι τούτους βεβαίω ς, 
κα ί θά αίσθανθώσι τήν ψυχρότητα τοϋ υδατος.

Α πό τής πηγής τοΰ Μερτροΰδ ρέει τώ  οντι ποσότης τ ις
ΰδατος, ά λλ ’ ή ποσότης αυτη είναι τοσοϋτον μικρά καί ή άπό
τή ς πόλεως άπόστασις καί ή ανω μαλία  τοΰ εδάφους τοσαύτη, 
ώ σ τε φρονοΰμεν, δ τ ι ή δ ι ’ ιδια ιτέρου υδραγωγείου εισαγω γή

αύτοΰ είς τήν πόλιν ού μόνον έπωφελής δέν θά ήναι είς τόν 
έπιχειρήσοντα αύτήν, άλλά καί επιζήμιος. Λυνατόν δμως θά 
ήτο νά χρησιμοποιηθή κ ατά  τάς πέριξ γα ίας τό  ναμάτιον τοΰ
το , άλλά καί a t γα ϊα ι α ύτα ι κ α τά  δυστυχίαν είναι άνώμαλοι.

Α λλ’ δσον έπουσιώδες είναι τοΰτο, τοσοϋτον ούσιωδέστατον 
είναι νά έρευνηθώσιν άκριβώς ά π α ν τα  τά  περιξ, οπου π α λ α ι 
ποτέ είχεν δ Γερμανός τά  βυρσοδεψεία. Πολλαχοΰ τώ ν μερών 
τούτω ν ΰπάρχουσι μ εγά λα  υδραγω γεία, εχοντα καί σήμερον 
ΰδωρ· ά λλ ’ έν αύτοΐς ύπάρχουσι τοσαΰται έπ ιχώ σεις καί άκα- 
θαρσίαι, ώ σ ίε  τό ΰδωρ άναγκάζετα ι ν’ άναβλύζη πολλαχοΰ 
πέριξ τώ ν υδραγωγείων τούτω ν. Τ αΰτα  δε, καιτοι εις την έ π ι - 
φάνειαν τής γής κείμενα, καί άφθονον καί προφανώς ρέον ΰδωρ 
έ /ο ν τα , ε ίσ έτι δμως κατά  τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Κ . Σ χμήθ 
δέν έρευνήθησαν. Κ αί ένταΰθα νομίζομεν, οτι δ ιά  μικράς δ α π ά 
νης δυνατόν είναι νά εύρεθή άφθονον ΰδωρ.

Εν τή  Ζωοδόχω π η γ ί ,  παρά τώ  όμωνύμω ναϊδίω , ύπάρχει 
δ ιαυγέστατον κα ί άφθονον ΰδωρ, ιδιόκτητον τής Μονής τώ ν Α- 
σω μάτω ν, καί χρησιμεΰον πρός π ότισ ιν  δύο λαχανοκήπω ν, έξ 
ών καοποΰται ή Μονή χ ιλ ία ς  διακοσίας, νομίζομεν, δραχμάς 
κ α τ ’ έτος. Τό ΰδωρ τοΰτο, διά  νά λάβη φαίνεται μεγαλειτέραν 
ροήν, φράσσεται ένίοτε έντός στενω τάτης και λ ίαν  έπιμήκους 
δεξαμενής, όμΟιαζουσης οχετόν, κεκαλυμμένην έχοντα  καί α ύ 
τήν τήν έπιφάνειαν αύτοΰ. Η πολλάκις γενομένη πέραν τοΰ 
μέτρου έπίφρ^ξις αΰτη συνετέλεσε, φρονοΰμεν, είς τό  νά λάβη 
άλλην διεύθυνσιν μεγάλη ποσότης ΰδατος, άλλά  καί τό  ύπάρ- 
y ον είναι άφθονον, ζυγίζον ήμισειαν περίπου οκάν, και δ ια  μ ι-  
κρας δαπάνης φθάνει μέχρι τοΰ γενικοΰ ΰδραγωγείου τής π ό 
λεως. Αναγκαϊον δμως καθίστατα ι νά έκφραχθή καί καθαρισθή 
ή οχετόν όμοιάζουσα δεξαμενή, νά γεινη ερευνά πρός εΰρεσιν 
καί τοΰ λοιπού, άπολεσθεντος, ΰδατος καί ούδέποτε τοΰ λοιποΰ 
νά φράσσηται τοΰτο . Το πολύτιμ,ον τοΰτο ΰδωρ φρονοΰμεν, δ τ ι 
είναι άδικον νά χά νη τα ι ένεκα άκηδίας τοΰ ιδιοκτήτου, ή νά 
χρησιμεύη μόνον πρός πότισ ιν δύο λαχανοκήπω ν, εύτελέστατον 
εισόδημα παρεχόντω ν.

Τ αΰτα ίδόντες καί έρευνήσαντες διά τής καλοκαγαθίας τοΰ 
Κυρίου Σχμήθ άπεφασίσαμεν νά έρευνήσωμεν έπ ισταμενω ς 
καί ά παντα  τ ά  μέρη, είς S άλλοτε ύπήρχεν ΰδωρ καί είς δ  
δυνατόν είναι ν’ ά*ευρεθή καί σήμερον. Τήν έπιοΰσ*ν λο ιπόν 
παραλαβών δύο όδηγοΰς εΐσήλθον είς τήν κοίτην τοΰ Κ ηφισ-



σού· σμικρόν δέ προχωρήσας άνωτέρω τής γεφύρας, τ ή ; μεταξύ 
τοΰ ύδρομύλου τοΰ Κ. Μελετοπούλου καί τοΰ ναϊδίου τού άγίου 
Σωφρονίου κειμένης, εύρον άφθονον δδωρ, >̂έον κ α τά  τινας 
μέν αποστασεις επ ι τήν επιφανειαν τής κοίτης τοΰ ποταμού, 
κ α τά  τινας δέ άλλας τοσοΰτον πλησ ιέστατα  αύτής, ώστε καί 
διά  τώ ν χειρών μόνον έδύνατό τ ις  ν’ άποσύρν) τήν ποτάμιον 
στερεάν ΰλην, καί νά φέρη τό ΰδωρ καί σήμερον έπί τήν επ ι
φάνειαν. Π ολλαχοϋ τής κοίτες τα ύτης είδομεν άναβλύζον £ν6εν 
καί ενθεν τών οχθών αύτής καί εϊς τήν κ α-ά λη ξιν  καταξ*ρων 
κ α τά  τήν επιφάνειαν ρυακίσκων ν α μ ά -ια  δδατος. Τό δέ πρός 
πότισ ιν τώ ν κ τη μά τω ν χοησιμεύον ήδη δδωρ τοϋ Κηφισσοϋ 
ερρεεν έντός τή ; τεχνη τή ς κο ίτες αύτοϋ, παραλλη'λως σχεδόν 
τής ανατολικής δχθης τοϋ ποταμού τούτου. Κ αθ’ δ'λον δέ τά 
μήκος τ ι ς  κοίτης τού ποταμοΟ εδρομεν άπειρα καί εύρωσ’ό- 
τ α τ α  υδροχαρή φ υ τά , χόρτα , καί δένδρα, άτινα  δέν δύνανται νά 
ύπάρξωσι κα ί νά εύεκτώσιν άνευ υδατος- ένιαχοΟ μάλιστα  ευρο
μεν και πραγματικούς ελώδεις δριμ.ώνας. Φθάσαντες δέ είς τιήν 
καλουμένην δέσιν, ή'τις χρησιμεύει πρός αποτροπήν τοϋ υδατος 
άπό τής φυσικής κοίτης καί παροχέτευαιν αύτοϋ εϊ; τήν τ ε 
χνητήν, εϊ Όμεν δ τ ι ή δέσις αΰτη , κ α ί άτέχνω ς είναι κ α τε - 
σκευασμένη, καί έκ τή ς πολυκαιρίας ίσως βεβλαμμένη, δ ιότ ι 
άμέσως ύ π ’ αύτήν άναφαίνεται έν τ ή  κοίτη άφθονος ποσότης 
δδατος, ίί)τις καί χά νετα ι είς μάτην.

Προχωρήσα-τες μ έχρι τώ ν εκβολών αύτοϋ, καί πολλαχοΰ 
£νθεν καί έ'νθεν παρατηρήσαντες άναβλύζον άπό τώ ν όχ&ών 
ΰδωρ, έξεπλάγημεν οτε εΐδομεν ό τι α ί ικβολαΐ, άντί νά ήναι 
έλεύθεραι, ίνα έςέρχητα ι ά π ’ αύτώ ν καί ρέγ «κω λύτω ς τό 
ΰδωρ, τούναντίον είναι σχεδόν πεφραγμέναι δ ιά  το ίχου στερεοϋ 
άσβεστοκτίστου, καί ογκω δών λίθων" τούτου ενεκα ούδεμία 
άμφιβολία  υπάρχει, ό τ ι μ εγάλη  ποσότης υδατος, μή εύρίσκουσα 
έλευθέραν έξοδον, παρεξετράπη καί ήναγκάσθη, οΰτως εί- 
πεϊν , νά λάβνι άλλην ύπόγηον διεύθυνσιν. Μόνον διά τής άρσεως 
τοϋ  τεχνητού τούτου προσκόμματος, κ α ι μικοάς πρός τά  κ ά τω  
άνασκαφής καί πλατύνσεως τίνος τοϋ στομίου τώ ν ίκβολών 
ενδέχεται νά διπλασιασθή ή. ποσότης τοϋ υδατος. Τοϋτο ένδέ 
χ ε τα ι νά παραβλαψη εύτελή υλικά συμφέροντα τρίτου, εχοντος 
άμέσως υπό τα ς  εκβολας υόρόμυλον" άλλά τό δημόσιον yj ό δή
μος δύναται ν άγοραση κ α τ  έκτίμησιν καί διά  δημοσίαν ανάγ
κην τάν μύλον τοϋτον καί νά τόν κατεδαφίση άμέσως, ίνα μή 
έξ αύτοϋ μένωσιν άγονοι άπειροι καί λίαν εύφοροι πεδιάδες

τής γής τής Αττικής, καί ίνα μ *  διψα καί μαραίνεται ή έν 
αύτή φυτική φυσις.

Εάνδέ έ/.καθαρισθνί ή κοίτη  τοϋ π ο τ α μ ο ύ , τούλάχις-ον άπά τώ ν 
πηγώ ν μ έχρι τ ο ϋ  χωριδίου,τοϋ καλουμένουΤουραλί,έάνςφωθή αυ
τη  στρρεδς καί τεχνηέντω ς άπό τώ ν εκβολών μέχρ ι τοϋ σημείου 
τούτου, έάν άνασκαφώσι κ ατά  τ ι  καί τά  μέρη ένθα άναβλύζει 
ΐνθεν κ α ί ένθεν τώ ν οχθών τοΰ ποταμού ΰδωρ, καί μετοχετευθή 
καί τοϋτο άκωλύτω* είς τήν νέαν τεχνη τήν  κοίτην, τό τε  ούδε
μίαν έχομεν αμφ ιβολίαν, δ τ ι τό ΰδωρ τού ποταμού τούτου^έν- 
δέχετα ι καί νά τριπλαβιασθη, ή δ έκ τής μικρας πρός τοϋτο 
δαπάνης ώφέλεια έσεται ανυπολόγιστος. Τά δαπανηθησόμενα 
πρός τοϋτο χρ ή μ α τα  ένδέχετα ι νά είσπραχθώσιν έκ της αύξή- 
σεως τώ ν εισοδημάτων τοϋ άμέσως έπ^όντο; έτους. Εάν δέ κ«θα- 
ρισθή καί στρωθή τεχνηέντω ς σύμπασα  ̂ ή κο ίτη  τοϋ ποταμού 
τούτου, καί ιδίω ς έάν έπιμεληθώμεν κατα τ ι τή ς δενδροφυτείας 
κ α τά  τά  πέριξ ία ώ ν γυμ νά  κ α ί άγονα όρη, ενδέχετα ι νά εϋρε- 
θ /j τοσοΰτον' ΰδωρ, ώστε καί είς πάσας τάς άνάγκας τής γεω ρ
γίας νά επαρκή (δ ι’ ό /ε τώ ν  ομως τεχνη τώ ν , και κεκαλυμμέ- 
νων, καί ένθεν’ κ α ί έ'νθεν τώ ν οχθών ιο ύ  π οταμ ού όιευθυνομέ- 
νων) καί πλεύσιμον νά καταστήσ* τόν ποταμόν  ̂ τοϋτον τού
λάχιστον μέχρι τοϋ μύλου τοϋ Μελετοπούλου δ ιά  μικρών φορ
τηγώ ν πλοιαρίων (μαούνων). Η δέ πρός τάς άνάγκας τής γεω ρ
γίας δαπάνη πρός αύξησιν ΰδατος είναι τοσοΰτον μικρού λ ό 
γου άξία, ώστε έάν άνεπτύσσετο παρ’ ήμϊν ένωρίτερον τό 
πνεύμα τού συνεταιρισμού, ήθελον προκαταβάλλει αύτήν ̂ αμέ
σως οί κ τη μ α τ ία ι. Αλλ’ δ ,τ ι  ήμέλησαν η δέν έδυνήθησαν ή δέν 
έ\όησαν ουτοι νά πράξωσιν άχρι τοϋδε, δέν οφείλει αρά γε να 
τό πράξη ή Κυβέρνησις ή ό δήμος καί νά έπιβάλη  επ ε ιτα  την 
δαπάνην ώς φόρον είς τού; κ τη μ α τ ία ς  ; Δέν πρέπει αρα γ ε  να 
χειραγω γώ σι περί τ ά  το ια ϋτα  τούς λαού; τω ν α ι π α τρ ικ α ι 
Κυβεονήσεις ; ώ '.‘έάν έδυνάμεθ* νά είσακουσθώμεν παρά τή  Κ υ
βερνήσει η παρά τώ  δήμιο, ήθέλαμεν συμβουλεύσει νά οίκονο- 
μήσωσιν δθεν 'δή  ποτε δυνηθώσι χρ ή μ α τα , καί  ̂νά έπιληφθώσιν 
άμέσως τού έργου, έφ’ δσον επ ιτρ έπ ει τοϋτο ή έπ οχή , ίνα ώφε- 
ληθώμεν τουλάχιστον έκ τής συγκομιδής τοϋ έπιόντος έτους.

Πλήρεις χαράς έξ δαων εΐδομεν καί ενταύθα, τήν έπωϋσαν 
άπήλθομεν ε ΐς 'Π α τή σ ια , δπου πρό πολλοϋ ήκούομεν δ τ ι ύπήρ- 
χον άλλοτε άφθονα υδατα. Παρά τίνος δέ νοημονεστάτου κη
πουρού, τού Αναστασίου Μ παραλέξη, έμάθομεν δ τ ι συνάδελφός



του τις, σκαπτών πρό τριών έτών προς έξόρυξιν φρέατος, έντός 
τριών περίπου μέτρων άπό τής έπιφανείας τής γης άνεκάλυψε 
τήν οιασταύρωσιν αρχαίου, εύμεγέθους, πλήρους ΰδατος ΰδρα- 
γωγείου, διήκοντος έξ άνατολών πρός δυσμάς καί διά δυο 
κλάδων διευθυνομένου έπίσης μέρος μέν πρός μεσημβρίαν, του- 
τεστι προς την πόλιν, μέρος δέ πρός την θεσιν τήν λεγομένων 
ηοδοννφτην ' ότι ή άφθονία τοϋ ΰδατος ητο τοσαύτη, ώστε 
δέν έπέτρεπε τήν θεμελίωσιν φρέατος, ότι διερ/ομένης’έκεΐδεν 
ή μέραν τινά τής πρώην Βασιλισσης καί ίδούσης τήν έ* τής 
άνορύξεως τοϋ φρέατος ανωμαλίαν, διέταξε τόν άγροτικόν ά- 
στυνόμον ν αρη αύτήν. ούτος δέ έξετέλεσε κατά τοιούτον τρό
πον την διαταγήν ταυτην, ώστε ό εύρών τόν πολύτιμον τοΰτον 
θησαυρόν, φοβηθείς καί δυσκολευόμενος νά θερελιώση έκεΐ τό 
φρέαρ, έκάλυψε τοϋτο καί ν,νέωξεν έτερον είς ολίγων βημάτων 
άπόστασιν, και ένταΰθα ευρεν άμέσως σχεδόν Οπό τήν επιφά
νειαν της γής άοθονον υδωρ, ύποκλεπτόμενον, φαίνεται, έκ τοΰ 
παραρρέοντος υδραγωγείου, ένταΰθα καί καθ’ όλα. τά πέριξ 
ύπάρχει ωραιότατος καλαμών καί πολλά άλλα υδροχαρή φυτά. 
Κατά μεγίστην λοιπόν πι9ανότητα ένταΰθα ύπάρχει μεγάλη 
ποσότης ΰδατος, φθάνοντος καί μέχρι τής έπιφανείας τής γής, 
ή ίσως και μέχρι τής πόλεως. Ινατά δυστυχίαν όμως ό ιδιο
κτήτης έπ ί τοϋ ε^ρεθέντος ύδραγωγείου ώκοδόμησε πρό ένός 
περίπου μηνός μαγαζεΐον, τό κείμενον είς τήν έσχατιάν τών 
Πατησίων, ένθα συνενοϋται ή μεγάλη λεωφόρος τής Χαλκίδος 
μετά τίνος όδοΰ, άγούσης είς τό Ηράκλειον καί τήν Κηφισίαν. 
Αλλά ™ έκ τής οικοδομής ταύτης κώλυμα δέν είναι μέγα· 
άνατολικώτερον τοΰ μαγαζείου τούτου έάν σκάψη τις, δύναται 
νά εΰρη τά ύδραγωγεΐον.

Εκεΐθεν άπήλθομεν καί είς άλλας τινάς έπουσιώδείς θέσεις, 
ενθβ κατα πολλήν πιθανότατα ύπάρχει ΰδωρ, ώς δύναται τις 
να εικαση έκ τε τής φύσεως τοϋ εδάφους, καί τής παρουσίας 
υδροχαρών φυτών, καί έ* τών ιχνών άρχαίων υδραγωγείων η 
δεξαμενών. Αλλως δέ είναι απίστευτος ή τεραστία ποσότης 
τοϋ ύόατος, τό όποιον ευρίσκει τις, έάν άνοούξη φρέαρ κατά 
τας δυτικας ύπορροίας τών πέραν τών Πατησίων λοφίσκων.

Τήν έπιουσαν είσήλθομεν μόνοι είς τήν κοίτην τοϋ ΙΙριδανον, 
τοϋ όιερχομένου παρά τώ πολυτεχνείω, καί εις μεγάλην μέν 
τινα άπό τής πρός δυσμάς αύτοϋ γεφύρας άπόστασιν, πλήν 
μιάς έν τη κοίτη τοϋ ποταμοΰ εύμεγέθους καί εΰρωστοστά της

λεύκης, ούδέν άλλο άξιον παρατηρήσεως εϊδομεν. Σμικρόν δέ τ ι 
άνωτέοω τών κατά τήν μεσημβρινήν όχθην αύτοΰ κειμένων 
κεραμείων εΰρομεν προφανή λείψανα άρχαίου οικοδομήματος, 
πιθανόν δέ μεγάλου τινός ύδραγωγείου. Ανατολικώτερον τούτου 
προχωρήσαντες εΰρομεν τέσσαρας η πέντε Κησσιρίτας τετρα
γώνους ογκολίθους, καί σμικρόν τ ι άνατολικώτερον το-ίτίον προ
φανή ϊχνη άρχαίας δεξαμενής, ομοίως ίσως τής γιγνομένης ήδη 
έν τή κοίτη τοϋ Ιλισσοΰ- τά  πάντα όμως ύ π ’ αύτήν καί πέριξ 
αύτής ήσαν κατάξηρα- προ-/ωρήσαντες άνατολικώτερον άπηντή- 
σαμεν υγρόν έδαφος, καί σμικρόν τ ι άνατολικώτερον, εΰρομεν 
ΰδωρ ικανόν, ρέον είς τήν έπιφάνειαν, καί άμέσως πέριξ αύτοϋ 
υδροχαρή φυτά- τό ΰδωρ τοϋτο τότε μέν ητο ίσον τών είκοσι 
περίπου δραμίων, άπελθόντες δέ καί τήν 3 Σεπτεμβρίου εΰρο
μεν αύτό όλιγοστεϋσαν κατά τ ι - διετρέξαμεν καί κατά τόν 
Ιούνιον καί κατά τόν Σεπτέμβριον άπασαν τήν κοίτην τοϋ 
ΙΙριδανοϋ καί άμφοτέρας τάς διακλαδώσεις αύτοΰ, καί τότε 
και ηδη εΰρομεν εϊς άπόστασιν δύο μέχρι τριών σταδίων Ικα
νήν ποσότητα ΰδατος ρέοντος έπι πολΰ είς τήν έπιφάνειαν, καί 
έπειτα βυθιζομένου. Προφανέσ ^ατα δμως γίνεται κατάδηλον, ότι 
άν καθαρισθή ή κοίτη καί στρωθή τεχνιέντως καί στερεώς θ’ 
άσφαλισθή ί*ανή ποσότης ΰδατος, τό όποιον δύναται τ ις  εύκό- 
λως καί όλιγοδαπάνως νά παροχετεύση είτε είς τήν πόλιν πρός 
πόσιν άνθρώπων, είτε καί είς τήν όδόν τών Πατησίων πρός 
πότισιν τών ένθεν καί ένθεν αύτής δένδρων.

Πιστεύομεν δέ άδιστάκτως, ότι τά κατ’ έτος δαπανοιαενα 
πρός πότισιν τών δένδρων τούτων διά μεταφοράν τοϋ ΰδατος, 
έάν έδαπανώντο πρός έκκαθάρισιν τής κοίτης τοΰ ίΐριδανοϋ καί 
στρώσιν αύτής, ήθελεν άσφαλισθή διά παντός ούχί μόνον ή ά- 
ναγκαιοΰσα πρός πότισιν τών δένδρων τούτων ποσότης ΰδατος, 
άλλά καί πολύ μεγαλειτέοα ταύτης, πρός πότισιν τών ένθεν καί 
ένθεν τής όδοΰ ταύτης καταξήρων άγρών. II δέ αΰξησις τοϋ έκ 
τών άγρών τούτων εισοδήματος ήθελεν είσθαι καθαρόν καθα- 
ρώτατον κέρόος εύθΰς από τοϋ πρώτου έτους, καί δέν ήθελον 
βλέπει μετ' αποστροφή; βεβαίως οί Κύοωπαΐοι έπί τής διαση- 
μοτέρας όδοΰ τής Πρωτευούσης, άνθρώπινα πλάσματα, άντλοΰν- 
τα  διά τών ώμων των, δίκην αλόγων ζώων, άπό τών παρα
κειμένων φρεάτων ΰδωρ, διά νά ποτίσωσι τά  έπί τής όδοϋ δέν
δρα.

Πρό πολλοϋ ήκούομεν ότι κατά τήν σχιστήν λεγομένην πέ·



τραν, τ ΐν  πέντε λεπτών τής ώρας άπο τών άνακτόρων άπέ 
χουσαν, υπάρχει ΰδωρ, άλλ’ οΰτε ήμεΐς οΰτε πολλοί των συμ
πολιτών ήμών άπήλθομέν ποτε έκεΐ πρός ίκανοποίησιν τουλά
χιστον τής π;οιεργείας μας, ώς νά έπρόκειτο νά ταξειδεύ- 
σωμεν πρός εΰρεσιν τών πηγών τοΰ Νείλου. Προχθές λοιπόν 
τάν 3 Σεπτεμβρίου, κατερχόμενοι έκ τ ι ς  κοίτης τού Ηριδανοϋ, 
διευθύνθημεν είς τήν σχιστήν πέτραν. Πριν δέ φθάσωμ.εν έκεΐ 
άπηντήσαμεν πολλάς γυναίκας καί παιδία και άνδρας, μεταφέ- 
ροντας διά σταμ-νών νερόν έκεΐθεν είς τάς οικίας των, καί άλ
λους απερχομένους, ινα πληρώσωσι τά άγγείά των· καθ' οδόν 
δ ’ έμαθα μ εν, δτι μία όλόκληρος συνοικία υδρεύεται έκεΐθεν, καί 
δ τ ι δέκα περίπου οΐκίσκοι ώκοδομήθησαν διά τοΰ έκ τής σει
στής πέτρας ΰδατος· φθάσαντίς δ ’έκεΐ, εΰρομεν πολλάς γυναί
κας, πλυνούσας έπί τίνος ανωμάλου εδάφους, καί ένώπιον όπής 
τινο; άντρου. Εί^ελθόντες δι’ έν αύτώ εΰρομεν άφθονον ποσότη
τα  ΰδατος καθαροΰ, έ» δύο όπών έρχομ,ένου, τής μιας μ,έν, κει· 
μένης πρός άνατολάς στενής καί έπιμήκους οΰσης, κ«ί τής άλ
λης, πρός άρκτον εύρυτάτης, άλλά σκοτεινής. Ούδόλως όντες 
προπαρεσκευασμένοι οτι θά εΰρωμεν έν τοιαύτνι ΰψηλή θέσει το- 
σαύτην ποσότητα ΰδατος καί ούδέν μεθ’ ήμών, οΰτε άπλήν ρά
βδον, πρός έρευναν τοΰ βάθους φέροντες, ήρκέσθψεν μόνον είς 
τήν θέαν καί είς τήν άκοήν, καί δι αύτής δέ τής θέας πείθε
τα ι τις, δτι ή ένταΰθα ποσότης τοΰ ΰδατος είναι άφθονος και 
δτι πιθανόν νά εχν) υπόγειόν τινα διέξοδον, ή είδος καταβό· 
θρας. Καί τότε μέν ήρκέσθημεν είς τήν θέαν. Τήν δέ 6 Σεπτεμ
βρίου, παραλαβόντες καί τόν άξιότιμον έμπορον Κύριον Μαν- 
τζαβΐνον καί τόν επιστάτην τών κτημάτων μας Αθανάσιον Μί- 
χαν,άπήλθομεν πρός δευτέραν ερευνάν’ ό καλός μας Αθανάσιος έκ- 
δυθείς είσήλθεν έν τώ  ΰδατι· ήρεύνησε σύμπαν τό σπήλαιον, μάς 
έβεβαίωσε δέ, ότι έν αύτφ καταρρέει ίί$ωρ πολΰ, καί ότι είναι 
ανάγκη ν’ άντληθή τοΰτο, ν’ άρθώσι καί αί άκαθαρσίαι διά νά 
γείνν, ακριβής έρευνα.

ό ,τ ι  δέ προύξένησεν είς ήμας τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν 
είναι τό έξης" δτι δηλαδή άπό τής πηγής ταύτης υδρεύονται 
πολλαί, ώς ειπομεν, οΐκογένειαι, μεταφέρουσαι τό ΰδωρ άπό με
γάλες άποστάσεως, *αί δτι έν ώ είναι εύκολώτατον και λίαν 
όλιγοδάπανον νά μεταφερθή τό ΰδωρ είς τάς οικίας των η καί 
εις οίον δ ή -ο τ ε  μέρος τής πόλεως, άλλ’ δμως ούδείς άπεφ*· 
σισε^τήν δαπάνην ταύτην, ούδείς επεχείρησε τό Ηράκλειον! 
τοΰτο εργον.

Παρακαλοϋμεν θερμώς τήν Κυβέρνησιν η τήν Δημαρχίαν νά 
μή άφήσωσιν άνεξευρένητον τήν πηγήν ταύτην, διότι ένδέχεται 
νά ΰπάρχγι έν αύτή μεγάλη ποσότης ΰδατος, ίκανοΰ ϊσως 
αύτοΰ καί μόνου νά έπαρ'.έσ·/) είς δλας τάς άνάγκας τής πό
λεως. Αλλως τε δέ ή πρός έρευναν τούτου δαπανη είναι μηδα
μινή, μόλις απαιτούνται πεντακόσιαι δραχυαί, καί άν δέν ε'ιρε- 
θ?(, δπως έλπίζετα ι, μεγάλη ποσότης ΰδατος, καί αύτή ή φαι- 
νομένη καί πραγματικώς ΰπάρχουσα ήδη είναι μεγαλειτέρα 
ϊσως τών δέκα δραμίων- δέκα δέ δράμια ΰδατος ενοικιάζεται, 
ώς γνωστόν, κατ’ έτος επτακόσιας πεντήκοντα δραχμάς.

Πλήν τών έξ ιδίας άντιλήψεως ερευνών τούτων, έμάθομεν 
παρά μέν τού Αρχιμανδρίτου Κ<ρίου Διονυσίου Βερσή, δτι κατά 
τό  δρος τής Πεντέλης εύ^έθη πρό τριών περίπου έτών μεγίστη 
ποσότης ΰδατος, δπερ καταβυθιζόμενον, πρός ούδέν χρησιμεύει 
ήδη, ένφ εύκολώτατα δύναταί τις νά μεταφέρη τοΰτο είς ευφό
ρους πεδιάδας $ καί μέχρι τοΰ γενικοΰ υδραγωγείου τ ή ς  π ό 
λεως. Παρά δέ τοϋ Αναζασίου Μπαραλέξη έμάθομεν έπίσης, δτι 
καί κατά τινα θ'σιν,καλουμένην Β α ρ ιμ π ύπ ι,υπάρχει έτέρα μεγί- 
<Γη ποσότης ΰδατος, τό όποιον εύκόλως δύναταί τις νά μεταφέοϊΐ 
είς τήν πεδιάδά τής Αττικής καί νά καταστήσγι πάσαν σχεδόν 
αύτήν ποτιστικήν άλλά καί άνευ τών μεμακρυσμένων τούτων 
πηγών καί έξ δσων ήμεΐς αύτοί ίδίαις άντιλήψεσιν εϊδομεν, 
άδιστάκτως έπείσθημεν, δτι διά μικράς δαπάνης δυνατόν είναι 
νά τετραπλασιασθή ή καί νά πενταπλασιασθή τό τε πότιμον 
καί τό ποτιστικόν ΰδωρ. Πριν δ’ έκθέσωμ,εν ένταΰθα τάς έρευ
νας ταύτας πολλαχοΰ άπήλθομεν καί αυθις έπιτοπίως ήδη έπί 
τής ακμής τής λειψυδρίας, ώστε δσα γράφομεν ένναΰθα είναι 
άπόρροια ττς  έντυπώσεως, τήν όποιαν προύξένησαν είς ήμάς αί 
τελευταΐαι έρευναι.

Κ ατά δέ τήν 1 5  Ιουνίου έδώκαμεν εΐς τε τήν Κυβέρνησιν 
Καί εϊς τήν Δημαρχίαν άναφοράν, δ ’ ής παρεκαλοΰμεν θερμώς 
έκατέραν τών άρχών τούτων νά έπιλτ,φθή τοΰ Ιργου (1) η νά 
έπιτραπή είς ήμας ή άδεια νά σχηματίσωμεν μετοχικήν πρός 
τοΰτο έταιρίαν, άφ- ού πρότερον προηγηθ?; νόμος, έπιτρέπων 
έπί αποζημιώσει καί τήν έν τοΐς ϊδιωτικοΐς κτήμασιν έρευναν, 
καθώς καί καταναγκαΤικήν τήν διάβασιν υδραγωγείων ή τήν *α-



τασκευην δ ι ' υδραυλικών μηχανών εργαζομένων καταστημάτω ν. 
Εν τη  άναφορα ήμών ταύτνι, ώς ιό ν  μέγιστον μέν δρον χ-^ς 
παραχωρη'σεως προνομίου είς τί)ν έταιρίαν ώρίσαμεν την πεν
τηκονταετίαν, άλλά πεπεισμένοι εϊμεθα, δτι καί είκοσιπενταε- 
τ ία  ηρκει δ ιά  νά είσπράξνι δλα τά  κεφάλαιά ττς  καί σημαντι- 
κ ώ τα τα  κέρδη ή έτα ιρ ία- ώρίσαμεν δέ τον μέγιστον τοϋτον 
δρον τοΰ ποονομίου, ίνα έπι>ηφθώμεν τοϋ έργου άμέσως άπό 
της παραχω :ήσεω ς τοϋ έλαχίστου ό'ρου ΰπό της Κυβερνήσεως· 
έκάστην δε μετοχήν ώρίσαμεν είς είκοσι, πέντε δρα χμ ά ς, ίνα 
μεθεζωσιν άπαντες οί μικροί ίδ ο κ τή τα ι καί μείνη πάσα ή ωφέ
λεια  έν τω  τό π ω . Κ αί ώς μέγιστον δρον κεφαλαίων τής έτα ι
ρίας ώρίσαμεν τριακοσίας χ ιλ ιά δας δραχμώ ν, άλλά πεπεισμένοι 
ά δ ισ 'ά κ τω ς είμεθα τό τε , εϊμεθα καί σήμερον, δτι καί με έκα
τόν χ ιλ ιά δα ς δραχμώ ν δύναταί τ ις  νά έπαρκέσν) είς τ ’ α π ολύ
τω ς άναγκαϊα  πρός τήν ένταΰθα ύποδεικνυομέν/ιν αύξησιν τών 
ύδάτων.

Κ αί είς ήμας μέν ούδεμία έδόθ/) άπάντησις· βραδύτερον δ’ 
ήκούσαμεν, δτι καί έτέοα έταιρία , συατηθεϊσα έν ΓΓαρισίοις καί 
άντπτρόσωπον μ,έν ένταΰθα έχουσα τον Κύριον Γ. Αντωνόπου- 
λον, κεφάλαια δέ ένός έκατομμυρίου δραχμώ ν, έπρότεινεν εϊς 
τήν Κυβέρνησιν τήν αϋξν,σιν τώ ν ύδάτω ν τής Αττικήί> άλλ’ 
έπ ί τ·?| παραχωρήσει έννενηκονταεννεαετοϋς προνομίου. Κ αίτο ι 
τεραστείου φανέντος τού προνομίου τούτου, καί δ ικα ία ς τινάς 
ϊσως αξιώσεις —ροτεραιότητος ήμών έχόντων, ούδ’ έπί στιγμ,ήν 
δμως έδιστάσαμεν νά γοάψωμεν είς τόν ενταύθα αντιπρόσωπον 
τής έταιρίας, δ τ ι μ ε τ ’ εύχαριστήσεως δά τή  παρέξωμεν πάσαν 
ήμών τήν συνδρομήν καί πείραν, άν προτιμηθή ύπό τής Κυβερ- 
νήοεως, άρκεΐ μόνον νά έπιληφθή έγκαίοως καί σπουδαίως τού 
Ιίρ|Όυ. Πρός πλειοτέραν μ ά λ ιιτ α  ένθάρρυνσιν τώ  έπέμψαμεν καί 
α ντ ίτυ π α  τής τε  αναφοράς καί τώ ν όσων έδηίλοσιεύσαμ.εν άνοι 
το ϋ δ ί περί τώ ν έν τή  Αττικ·/ί ύδάτων· ά λλ ' ούτε είς τήν έ τ α ι
ρίαν ταύτην έδόθη, νομίζομεν, άπάντησις· κ α τ ’ εύτυχίαν δμως 
έπελήφθ'/) ήδη τοϋ έργου α ξ ιέπ α ινες ή Κυβέρνησις, ώσπερ καί 
άλλοτε άνηγγείλαμεν τοΰτο, καί έντός ολίγου θά έχω μεν έντε· 
λεστάτην τ·/;ν επ ιτυ χ ία ν  τώ ν εργασιών τής Κυβερνήσεως.

Ας έπιτραπ?ί δέ κα ί είς ήμάς νά παρατηρήσωμεν εύσεβά- 
στως πρώτον μ,έν οτι τώ ν τοιούτων έργων προτιμότερον είναι 
πά ντοτε νά έπ ιλαμβάνω ντα ι έταιρία ι· δεύτερον δέ, δ τ ι  άφ' ού 
ά π α ξ  έπέτυχον πληρέστατα τ ά  έν ίλισσω  π ειρά μα τα  δ ιά  τ ί

άρα νά μη άρχίση ή έργασία κα ί κατά τόν Ηριδανόν καί κατά  
τόν Κηφισσόν, ώστε νά έπ ιτύχω μ εν τοϋ σκοποΰ διά  μιας καί 
όλιγοδαπανώτερον ϊσως, καί νά μή άπολέσωμεν τήν αύξησιν 
τώ ν εισοδημάτων, ητις βεβαιότατα  θά γείνν) άμέσως άπό τοϋ 
έπιόντος έτους ; Δ ιστάζει ή Κυβέρνησις περί τής έντελοΰς έπ ι- 
τυ χ ία ς  τοΰ έρ γ ο υ ; άναδεχόμεθα ήμεΐς ύ π ’ εύθύνην μας πάσαν 
ttjv έκ τούτω ν προκύψουσαν ζημίαν καί τη  παρέχομ,εν άπο 
τοΰδε καί δυνάμει τής επισήμου ταύτης πράξεώς μας, τήν 
οποίαν έπίτγ,δϊς Οά ύπογράψωμεν, το  δικα ίω μα  νά ύποθηκεύσ'/ι 
άπασαν τήν άκίνητον περιουσίαν μας, κα ί έν περ ιπτώ σ ει μεν 
ζημίας, ύποσχόμεθα νά τήν άποίημ ιώ σ ω μεν δι αύτή? μ έχρ ίί 
οβολού" έν περιπτώ σει δε έπ ιτυ χ ια ς  ούδεμίαν άλλην έχομεν 
άξιωσιν είμή τού νά μή θεωρηθή μ α τα ία  ή δαπάνη τοΰ χάρτου 
καί τή ί έργασίας πρός έκτύπωσιν τής Μελίσσηί τώ ν Αθηνών, 
τή ; όποιας ύποσημειοΰται εύσεβάσαως

Εν Αθήναις τίιν 8  Σεπτεμβρίου 1 8 6 4 .

0  Αρχισυντάκτης 

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΥΔΑΣ.

Διδάκτωρ τής ιατρικής, ιπ π ό τη ς τοϋ τά γμ α το ς  
τοΰ Αγίου Στανισλάου, μέλος διαφόρων 
έπιιτημονικών καί φιλανθρωπικών έταιριών.



Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν .

Περι άποξγ)ράνσεως της Κωπαΐδος, και περι 
πληρωμής τοΰ εθνικού χρέους.

Ούδεμίαν εχει η θά εχει πίστιν εϊς τά  χρηματιστήρια της 
Ευρώπης ή έλ>άς, φωνάζουσιν οί κάτοχοι τών αρχαίων έλληνι· 
κών χρεωγράφων, διότι δέν έφρόντισε νά τακτοποιήσει τά χρέη 
τ η ς . Ούδεμιας προοόου είναι έπιδεκτικός ό τόπος ούτος, έφώ- 
ναζον μέχρι τινός, φωνάζουσιν ϊσως καί μέχρι τής σήμερον αί 
ΒαυαρικαΙ καί Αύστριακαί εφημερίδες, δ ιότι δέν έΕεγερμανίσθ», 
V) τουλάχιστον διότι δέν συνεμορφώθη μέ τάς πολιτικές δοξασίας 
τοϋ πρώην Βασιλέως του καί τής Βα<αρικής αύλής του.

Πρός άναίρεσιν τών αιτιάσεων τούτων δέν έχομεν ανάγκην 
να είπωμεν πολλά, άρκεΐ μόνον ν άναμνήσωμεν, δτι καθ’ ην 
έποχην οι κάτοχοι τών αρχαίων έλληνικών χρεωγράφων ισχυ
ρίζονται ταΰτα, παοουσιαζεται έν έλλάδι κτηματική τράπεζα, 
ή τοΰ Ελληνος Βαλτατζή καί τοϋ Ευρωπαίου όπενχάϊμ , μέ 
είκοσι μεν έκατημμυριων δραχμών κεφάλαιον, ^υνάμενον δμο>ς νά 
δεκαπλασιασθή κατά τους κανονισμούς τών κτηJατικώv τραπε
ζών, συναλλάσσεται μετά τής Ελλάδος καί έντός ολίγου θά εί
σαι;-/] εϊς τόν τοπον δώδεκα έκατομμύρια δραχμών- ή αύτή έ- 
.αιρια συνιστα συναμα έν Κερκύρα έτέραν προεξοφλητικήν τρά> 
πε,αν μέ όε*α εκατομυρια δραχμών κεφάλαιον" κ α τ’ αύτήν 
ταύτην τήν έποχήν ή έθνική τράπεζα λαμβάνει τήν άδειαν ν' 
αύξήσν) τα  κεφάλαιά της, κα; έντός έν ι̂ς μηνός τή προσφέρονται 
υπο Ελλήνων ως επι το πλεΐστον τρια έκατομμύρια δραχμών. 
Κατά τήν αύτήν περίπου έποχήν έτέρα,έν Παρι^ίοις συστηθ$ΐσα, 
έταιρία προσφέρει είς τήν τ^ς Ελλάδος πρωτεύουσαν ένός έκα
τομμυρίου δραχμάς πρός αϋξησιν τών ύδάτων της. Κ ατ’ αύτήν 
ταύ Γην περίπου τήν έποχήν έτέοα Γαλλική έταιρία ή τοϋ Κ. 
Μοντφεριί,ρου,προσφέρει είς τήν Ελλάδα κεφάλαιον δεκαπέντε έκα- 
τομμυρίων δραχμών πρός άποξήρανσιν τής λίμνης Κωπα'ί'δος· έ· 
τέρα όέ κολοσσηία Αγγλική, νομίζονεν, έταιρία προσφέρει τή ά- 
7 αι,ιοχρέω ! Ελλάδι τεράστιον ποσόν πρός διόρυξιν τοϋ ίσθμοϋ 
τής Κορίνθου- καί έτέρα προτείνει νά κατασκευάσγ] διά μεγάλων 
χρηματικών κεφαλαίων σίδηρους δρόμους άπά περάτων εως πε-

ράτων του μικρού τούτου Κράτους. Ταΰτα, νομίζομεν, είναι 
ικανά, άν ούχί ν’ άθωώσωσι τήν έλλάδα διά τήν άχρι τοϋδε μή 
τακτοποίησιν τών χρεών της, τουλάχιστον ό'μως νά καταδεί- 
ξωσιν, δτι ό τόπος ουτος δέν είναι άναξιόχρεως, διότι άλλως 
δέν ήθελον τώ  προσφέρει διά μιας τοσαΰτα κ*φάλαια διαφόρων 
εθνοτήτων κεφαλαιούχοι, οΐτινες έΐς τάς τοιαΰτας έπιχειρήσεις 
τ ω ν  δέν έχουσι βεβαίως ώς έλατήριον μόνον τόν έλληνισμόν 
καί φιλελληνισμόν των.

Περί δέ τής έτέρας τών αιτιάσεων άρκεΐ ν’ άναμνήσωμεν, 
δτι, διαρκούσης τής έπαναστάσεως, καθ ην οί Ελληνες έπολι- 
τεύθησαν ώς άγγελοι μάλλον ή ώς άνθρωποι, έδόθη r  μεγαλει* 
τέοα ώθησις είς τήν προαγωγήν τοϋ τόπου- έπί ούδεμιας άλλής 
εποχής είσήλθον τοσαΰτα χρήματα είς τόν τόπον έκ τών προϊ
όντων του, οσα θά είσέλδωσιν εφέτος- καί ούδέποτε ήκούσθη 
είς τά  χρονικά τοΰ κόσμου τόπος τις νά καταρραδιουργηθή ΰπό 
τής ξένης πολιτικής έπί τριάκοντα έτη, καί έπειτα νά μείν/ι 
σχεδόν ακυβέρνητος έπί δυο έ'τερα έτη, καί ούχί μόνον νά μ ή  
κατασπαραχθή έν τώ δ ιαςήματι τούτω, άλλά καί νά προαχθή είς 
βαθμόν τοσοΰτον, ώ*Γε νά τφ  προσφέρωσι σήμερον οί τραπεζΐται 
τά κεφάλαιά των. Περιττόν ίσως ένταΰθα δέν είναι νά προσθέ- 
σωμεν καί τά  έξής, δτι δηλ. έπ ί μέν τοϋ όθωνος £ν τών μεγα- 
λειτέρων παραπόνων τής πρωτευούσης ήτον ή έλλειψις ΰδατος, 
καί μία τών μεγαλειτέρων καί δικαιότερων αιτιάσεων του 
έθνους κατά τών Κυβερνήσεων αύτοϋ ήτον ή παραμέλησις τής 
γεωργίας- διαρκούσης δέ σχεδόν τής έπαναστάσεως, λαμβάνεται 
πρόνοια περί άμφοτέρων τούτων, και έντός ολίγου καί νερά 
θά έχωμεν είς τήν πρωτεύουσαν άφθονα, καί ή γεωργία θά 
λάβν) δια τής συστάσεως τής κτηματικής τραπέζης καί τής 
γεωργικής έταιρίας τήν δέουσαν άνάπτυξιν.

Μετά τήν σύντομον ταύτην προεισαγωγήν έπιλαμβανόμεθα 
τοϋ έργου.

0  πληρεξούσιος Μεσσήνης Κύριος Α. Κουμουνδοϋρο;, υπουρ
γός τών Εσωτερικών, πρό όλίγων ήμερών ύπέβαλεν είς τήν Εθνο
συνέλευσή τό έξής ψήφισμα.

Ή  έν Άθήναις Β'. Εθνική τών Ελλήνων 
Συνέλευσις

Ψ η φ ί ζ ε ι ·

Αρθρ. ιι ·  Επιτρέπεται είς τήν Κυβέρνησίν νά παραχώρησή



είς ιδιώτην η Εταιρίαν δ ικ α ίω μ α  αποκλειστικόν προς άποξή- 
ρανσιν τής Κο>παίδος λίμνης έπ ί τή  βάσει τών δ ια τά ξεω ν  τοϋ 
παρόντος Νόμου.

Αρθρ. 2 . ΙΪ άποξήοανσις της Κωπαίδος έκτελεσθήσεται κατά 
τά  ΰπό τοΰ μηχανικού τής Γαλλίας Κ . Σωβάζ συνταχθέντα 
διαγράμματα καί υπόμνημα, τών οποίων αντίγραφα, προση- 
κόντως βέβαιο υμένα, θέλουν π*ραδοθή είς τόν τήν έπιχείοησιν 
ταύτην άναδε/θησόμενον εργολάβον.

Ποοϊούσης τής εργασίας, ή καί πρό τής ένάαξεως αύτής, δύ- 
να τα ι ό εργολάβος νά προτείνη όσας μεταβολάς νομίση ανα γ
καίας κα ί ήθελον υπαγορεύσει αί το π ικ α ί περιστάσεις· α ί μ ε- 
ταβολαί ό'μως αυτα ι δέν δύνανται νά έκτελεσθώσιν άνευ προη- 
γουμένης έγκρίσεως τής Κυβερνήσεως.

Αρθρ. 3. Πρός τόν άναδεχθησόμενον τήν άποξήρανσιν τών 
γαιών τής Κωπαίδος παρα/ωρούνται* ά) ή τελεία ιδιοκτησία 
8 0  χιλιάδων στρεμμάτω ν β ')  ή έπί 9 9  έτη νομή τού ύπολει- 
πομένου τής άπο^ηρανθησομένης γής- γ )  ή έπί 1 0  συνεχή έτη 
άπό τής παραχωρήσεως τοϋ δικαιώματος τής άποξηράνσεως 
απαλλαγή παντός φόρου έπί τών γαιών, ώς καί έπί τών έγερ- 
βησομένων οίωνδήποτε οικοδομών έπί τών γαιών τούτων- δ ) 
τά  παρά τοΰς λιμένας Ααρύμνης ή Αντικύρρας, ή παρ’ άμφοτέ- 
ρους, άπαιτούμενα, κατά τήν κρίσιν τής Κυβερνήσεως, γήπεδα 
πρός άνέγερσιν αποθηκών, βιομηχανικών καί λοιπών καταΤη- 
μάτων καί οικοδομών, ών ή χρήσις θέλει έχει άμεσον πρός τήν 
έπιχείρησιν σχέσιν· έ) ή άπαλλαγή άπό παντός τέλους εισαγω
γής έπί 10  έτη άπό τής παραχωρήσεως τοΰ δικαιώματος τών 
μηχανών, τών μηχανημάτων, τών παντός είδους καί μεγέθους 
έργαλείων καί τού πρός οικοδομήν καί πρός κίνησιν τών μη
χανών ύλικοϋ· ς·') ή χρήσις τών ύδάτων τοϋ Μελανός, τοϋ Κη- 
φισσοϋ, τής Ερκΰνης καί τών λοιπών ποταμών τών έκβαλλόν- 
των έν τή Κ ω π β ίδ ι λίμνη πρός άρδευσιν τών άποξηρανθησο- 
μένων γα ιώ ν, τηρουμένων τών υπέρ τρίτων έπί τής χρήσεως 
τών ύδάτων τούτων κεκτημένων δουλειών* X,') ή άποκλειστική 
χρήσις τών έκ τής Κωπαίδος ύδάτων πρός κίν/ισιν τών μ ηχα
νών τών βιομηχανικών καταστημάτων, τά όποια ό έργολάβος 
ήθελε τυχόν συστήσει έπί τοϋ ό'ρους Πτώου. Μ ετά παρέλευσιν 
δέκα έτών άπό της παραλαβής τής ύπώρυγος, περί ής διαλαμ.- 
βάνει τό τελευταΐον έδάφιον τοΰ άρθρ. 5  τοϋ παρόντος Νόμου, 
ή Κυβέρνησις δύναται νά παραχώρηση κα ί είς άλλους βκ>μηχά- 
νους τήν πρός τόν αύτόν σκοπόν χρήσιν τών είρημένων ϋοάτων.

0  έργολάβος ύποχρεοϋται νά συστήαη τά  τοιαΰτα καταστή- 
ματά του εΐς τρόπον ώστε νά μή γίνηται έπ ί ματαίφ  άπώλεια 
τής έκ τής ροής τών ύδάτων δυνάμεως. Πρός τόν σκοπόν τού
τον τό έπί τών Εσωτερικών Ϋπουργεΐον θέλει λαμβάνει προη- 
γουμένην γνώσιν τ ί ς  π?ρί συστάσεως τοιούτων καταστημάτων 
προθέσεως τοϋ εργολάβου καί θέλίΐ κανονίζει τήν τοποθέτησιν 
τού έογοστασίου. Η εϊς τελείαν ιδιοκτησίαν παραχωρηθ/,σομένη 
εκτασις θέλει είσθαι συνεχής, τήν δέ θέσιν αύτής θέλει ορίσει 
ή Κυβέρνησις.

Αρθο. 4 . Τής παραχωρήσεως τοΰ δικαιώματος τής άποξη
ράνσεως προηγείται ή εϊς τό δημόσιον Ταμεΐον παρακατάθεσις 
1 0 0  χιλιάδων δραχμών, λόγω έγγυήσεως τής έμπροθέσμου έ- 
νάρξεως καί άποπερατώσεως τών έργασ ών. Η π*ρακατάθεσις 
αδτη λαμβάνει χώραν όκτώ τό πολύ ήμέρας άπό της είς τόν 
μειοδότην είδοποιήσεως, ότι αί προτάσεις του έκρίθησαν παρα- 
δεκταί. Παρελθούσης έπι ματαίω  τής προθεσμίας ταύτης, ή μέν 
προσφορά θεωρείται ώς μή δοθεϊσα, τό δέ κατά  τό άρ^ρ. 6 
χρηματικόν ποσόν μένει αύτιδικαίως είς όφελος τοϋ δημ.οσίου 
Ταμείου.

Από τής ημέρας τής καταθέσεως μέχρι τής άποδόσεως τοϋ 
άνωτέρου ποσοΰ τό Δημόσιον θέλει πληρόνει πρός τόν εργολά
βον τόκον έτήσιον 6 τοΐς 0/θ·

Αρθρ. 5 . Ο έργολάβος έντός ένός έτους, άφ’ ής ημέρας κατα· 
στή τοιοΰτος, δυνάμει τής κατά τό ανωτέρω αρθρον 3 παρα
χωρή ο εως ( η τοϋ κατά τό έπόμενον άρθρον 6 συναγωνισμού,) 
οφείλει νά κάμτ) έναρςιν τών έργασιών τής ΰπό τό ό'οος Πτώον 
διώρυγος, δ ι’ ής θέλουν μετοχετεύεσθαι πρός τόν λιμένα Αα- 
ρύμνης τά  τήν πεδιάδα Κωπαίδος κατακλύζοντα ύδατα καί 
θέλει άποπερατώσει αύτάς έντός 6 έτών άπό τής αύτής ήμέρας.

έάν ό έργολάβος δέν κάμη έναρξιν τών έργασιών, ή δέν ή 
θελεν άποπερατώση αύτάς έντός τών ανωτέρω ταχθεισών προ
θεσμιών θέλει κηρύττεσθαι δ ι’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου Α τ
τικής κ τλ . έκπτωτος τοϋ παραχωρηθέντος αύτώ δικαιιόματος. 
0  έργολάβος δύναται νά έκκαλέση τήν άπόφασιν τού Νομάρ
χου ένώπιον τοϋ Εφετείου, τό όποιον άπ'χραίνεται τελεσιδίκως. 
Είς τήν πρώτον περίπτωσιν τό έν τώ  δημοσίω ταμείω λόγω 
έγγυήσεως παρακατατεθειμένον ποσόν μεταβαίνει αύτοδικαίως 
καί άνευ διατυπώσεώς τίνος εϊς τήν πλήρη κυριότητα τοΰ δη- 
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μοσίου, τά  δέ πρός άνασκαφήν, άνόρυξιν καί διόρυξιν τής τε 
διώρυγος καί ύπώρυγος καί τά πρός άποξήρανσιν έν γένει έκ- 
τελεσθέντα οίαδήποτε έργα, άνεγερθέντα κτίρια, τάς προμη- 
θευθείσας κινητάς καί πηγμένας μηχανάς, τά  μηχανήματα, τά 
παντός είδους εργαλεία καί υλικόν, ή Κυβέρνησις θέλει έκθέσβι, 
όπω! εύρίσκονται, είς δημοπρασίαν είς λ/σμόν τοϋ εργολάβου, 
ύπό τόν όρον τού ν’ άναδεχθή και φέρ'(ΐ είς πέρας το προκεί- 
μενον εργον τής άποξηράνσεως ό αγοραστής.

Λμα μετά τάν τελείαν άποπερατωσιν τοϋ έργου τούτου 
δοθή έλευθέρα πρός τόν λιμένα Λαρύμνης ροή είς τά  υδατα ΐής 
Κωπαίδοί, ή Κυβέρνησις, παραλαμβάνουσα αύτό μετά τών πα 
ραρτνιμάτων αύτοϋ θέλει αποδώσει τώ έργολάβω τήν παρακα
ταθήκην.

Αρθρ. 6. Εμφανιζόμενων πλέον τοϋ ένός ατόμου, ή έται
ρίας, ό'πως άναλαβωσι τήν άποξήρανσιν της Κωπαίδος ύπό τούς 
ορούς τού παρόντος νόμου, τό πρός άποξήρανσιν δικαίωμα θέλει 
παραχωρηθή πρός τόν έξαιτήσοντα διάρκειαν νομής τών γαιών 
συντομωτέραν τής οριζόμενης έν τώ  έδ. β'. τοΰ άο. 2  τοΰ παοόν- 
τος νόμου. Αί πρός τούτο έσφραγισμέναι προτάσεις θέλουσιν ύπο- 
βληθή πρός τόν έπί τών Εσωτερικών υπουργόν κατά τύπους, 
όρισθησομένους διά Β. Διατάγματος, δημοσιευθησόμενον έντός 
1 0  ημερών άπό τής κυρώσεως τού παρόντος νόμου. Ούδεμία 
προσφορά γίνεται δεκτή άνευ προηγουμένως καταθέσεως είς τό 
δημόσιον ταμεΐον δραχμών 2 5 ,0 0 0 ' ή δέ παραχώρησις +οϋ 
δικαιώματος τή ; άποξηράνσ»ως δέν έπι τρέπεται νά γίντι πριν ή 
παρέλθωσι 3 μήνας άπο τής έν τή έφημερίδι τής Κυβερνήσεως 
δημοσιεύσεως τοϋ νόμου τούτου. Ενα δέ μή;α τό πολύ άπό 
τής όημοσιεύσεως ταύτης θέλει γνωστοποιηθή έντός καί έκτός 
τής Ελλάδος, επιμελεία τοϋ έπί τών Εσωτερικών ΰπουργοΰ, ή 
πρόθεσις τής Κυβερνήσεως περί παραχωρήσεως τοϋ δικαιώαατος 
τής άποξηράνσεως τής Κ ω παίδος Λίμνης, οί οροι τή; έπ ιχει- 
ρήσεως ταύτης χαί ή ήμέοα, καθ’ ην θέλει γίνει έν Αθηναις ή 
παραχώρησις.

'Αρθρον 7. Εντός 4 έτών άπό τής περατώσεως καί παραλα
βής τής διώρυγας ό έργολάβος οφείλει νά έκτελέσ*·, έντελώς ά 
παντα τά λοιπά έ'ργα κα-.ά τό σ/εδιον τοΰ μηχανικού Κ. 
2ωβάς, πρός διευθετησιν τών ποταμών Μελανός, Κηφισσού, Ερ· 
κίνης, Κοραλιου, Φαλάρου καί λοιπών χειμά(3όων, ό'πως τά υ* 
όατα αύτων μή ολάπτωσι, περιπλανώμενι», τας αποξηραν&ίίσας

γαίας, κατασταθώσι δέ απεναντίας χρήσιμα πρός άρδευσιν 
αύτών.

Μή π*ρατουμένων τών έργων τούτων έντός τής ταχθείσης 
τετραετίας, ό έργολάβος ϋπόκειται εΐς ποινικήν ρήτραν υπερη
μερίας υπέρ τοϋ δημοσίου ταμείου 5 0  χιλιάδων δραχμών, 
•τιτις θέλει διπλασιάζεσθαι άπό έτους εϊς έτος, μέχρι έντελοϋς 
αποπερατώοεως τών προκειμενων έργων.

Αρθρ. 8. Αί περίμετροι τής συνήθους καί έκτακτου πλτμμυ- 
ρας τής Κωπαίδο: θέλουν έξακριβωθή καί όρισθή διά σταθερών 
σηαάτων, όριστικώς καί άναμφισβητήτως, ΰπό έπτά επιστημό
νων, τούς όποιους θέλει έκλέξει ά Πρόεδρος τών έν Αθήναις Εφε- 
τών. Εκ τών έπτά τούτων π ρ α γ μ α τ ο γνωμόνων οί μέν τρεις 
θέλουσιν είσθαι ά*ώτεροι αξιωματικοί τοϋ μηχανικού, οί δέ δύο 
λο /αγο ι καί οί έτεροι δύο ύπολοχαγοί τοϋ αύτοΰ Σώματος. Οί 
πραγματογνώμονες, όρκιζόμενοι ενώπιον τοϋ είρηνοδίκου Λεβα- 
δείας, θέλου<*ν έξακριβώιει τά  έπί τών βράχων καταφανή ση
μεία τής συνήθους καί έκτάκτου πλημμύρας, όρμώμενοι δ έκ 
τών σημείων τούτων θέλουσι προσδιορίσει δι’ άκριβοϋς χωρο- 
σταθμίσεω; τής περιμέτρου τών δύο τούτων πλημμυρών- έπί τών 
κυριωτέρων σημείων τών περιμέτρων τούτων θέλουσιν έ/ερθή, 
δαπάνη' δημοσία, σταθερά σήματα, συντασσομένων συνάμα 
πρωτοκόλλων, δάούντω ν ό'βον οίόν τε λεπτομερέστερον καί ?α- 
φέστερον τήν σχετικήν θεσιν έκαστου σήματος.

Η πρός τόν έργολάβον τής άποξηράνσεως παράδοσις τής συν
ήθως καί εκτάκτως πλημμυρούσης πεδιάδος θελει γίνει διά 
πρωτοκόλλου, έπί τή βάσει τών ώς άνωτέρω όρισθησομένων 
περ ιμέτρω ν, οπως ουτος έξαίκήσνι έ π ί  τών έκτάσεων τούτων τά  
δικαιώματα, τά  όποια τώ  παρέχουσι τά  άρθρα 3 , 9 καί 10  
τοΰ παρόντος νόμου.

Αοθο. 9 . Οί νομίμως άποδείξοντες, ότι έ'χουσιν ιδιοκτησίας 
έντός τής περιμέτρου τής συνήθους πλημμύρας, δύνανται ν άνα- 
κτήσωσιν αύτάς μετά παρέλευσιν τριάκοντα έτών άπό τής πα- 
ρα/ωρησεως τού προνομίου, έγπαταλείποντες τό ίμ ισ υ  πρός ο- 
φελοε τοϋ εργολάβου τής άποξηράνσεως.

Αοθο. 1 0 . Οί ίδιοκτήται τής έκτάσεως τής κατακλυζομένης 
ζώνης, έξαιρουμένου τοϋ δημοσίου, θέλουσι πληρώσει κατά θρέμ
μα πρός τόν έργολάβον τής άποξηράνσεως ποσόν^ άνάλογον τής 
εϊς τάς γαίας αύτών άποδιδοαένης μείζονος αξίας (la  plus
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value). Τήν μείζονα ταύτην άξίαν θέλουσιν όρίσει δ ι’ εκουσίου 
βονεννονίσέως ο τε έργολάβος καί ό ιδιοκτήτης τής γής. Μή 
συμφωνούντων δ ’ αύτών, ή μείζων άξία θέλει όρισθή ΰπό δύο 
πραγματογνωμόνων, διοριζομένων παρ’ άμφοτέρων τών μερών 
χα ί έν διχογνωμία ύπό τρίτου, διοριζομένου ύπό τοΰ Προέδρου 
τοϋ άρμοόίου Πρωτοδικείου, έπί τγί αιτήσει τοϋ έπισπεύδοντος. 
II ουτω προσδιορισθησομενη μείζων άξία δέν θέλει εισθαι κ α 
τώτερα τοϋ ίμίσεως τής είς έκαστον στρέμμα αντιστοιχούσες 
δαπάνης άναλόγως τής όλης άποξηρανθείσης έκτάσεως καί τοϋ 
πρός άποξήρανσιν αύτής καταβληθέντος ποσοΰ.

Διά τοΰ αύτοϋ τρόπου θέλουσιν έκτιμηθή και αί παρά τοϋ έρ- 
γολαοου καταληφθησόμεναι τυχόν ίδιωτικαί γαΐαι πρός δ ιιχάρα- 
ξιν τών τής αποξηρανσίως τών γαιών καί διε^θύνσεως τών πο
ταμών τάφρων.

Αρθρ. 11  Ιδιώται ί) έταιρίαι δύνανται νά έξασκήσωσι τό 
δικαίωμα πρός άποξήρανσιν καί άλλων ελωδών ν; κατακλύζό
μενων γαιών τοϋ Κράτους κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
νομού. Επιτρέπεται δε είς τήν Κυβέρνησιν νά παραχωρήσνι εΐς 
τους α^ιτ/;σοντας τοιαϋτα δικαιώματα τας έν τοΐς παραγράφου 
Υ ^  τ °ϋ άρθρου 3 ώφελείας, πρός δέ τήν νομήν τών γαιών 
η τ/ιν (διοκτησιαν μέρους αύτών η καί άμφοτέρας. Η παραχώ- 
ρησις, ένεργηθησομέν·/] διά συναγωνισμοϋ κατά τάς διατάξεις 
τοϋ άρθρου 6, 6έλει γίνεσθαι ποός τόν μειοδοτήσοντα, ανώτατος 
δέ όρος τής μέν νομής προσδιορίζονται 9 9  έτη, τής δέ ιδιο
κτησίας μέχρι τοϋ ήμίσεως τής κατακλυζομέν/,ς η ελώδους έκ- 
τάσεως.

Τό ποσόν^ τών κατά τά  άρθρα 4  καί 6 καταθέσεων θέλει 
όριζεσθαι ί ιά  Β. Δ ιατάγματος.

Ο πληρεςούσιος Μεσσήνης 

Α. ΚΟΤΜΟΤΝΛΟΥΡΟΣ.
) —ουργος τών Εσωτερικών.

υσ φ  μυρίων επαίνων καί εύγνωμοσύνης μάλιστα άξιος είναι 
ό υπουργός Κ. Κουμουνδοΰρρς, διότι επιλαμβάνεται άμέσως το· 
σούτων σπουδαίων έργων, έπαγγελλομένων νά καταστήσωσιν 
υγιεινήν καί παραγωγικωτάτην τήν άχρι τοϋδε νοσώδη καί 
νεκράν λίμνην τής Κωπαίδος, τοσούτω μέγα επιβάλλεται είς 
έκαστον πολίτην καθήκον νά διαφώτιση τήν τε Κυβέρνησιν

καί τό έθνος περί τής άςίας τής προκειμένης έπιχειονίσεως, καί 
κατά  τοσοΰτον μάλλον επ ιβά λλετα ι τό καθήκον τοϋτο , καθόσον 
ό Ιν· Κουμουνδοϋρος προκ ιλεϊ τρόπον τ ινά  την διαφ ώ τισ ιν τα ύ
την διά  τοϋ προτεινομένου i t  τώ  νόμω τούτω  συναγωνισμοϋ.

Τα ύδατα  τής Κ ω παίδος λ ίμνης κατακλύζουσι κ α τά  τά ς 
παοατηρησεις τοϋ Κ. Σω βάζ,μηχανικού  Γάλλου, τοΰ όποίου μνη
μονεύει καί δ ένταΰθα νόμος, άπειρους έκτάσείς γα ιώ ν, α ί όποΐαι 
δμως κατά  δυστυχίαν δέν είναι είσέτι έντελώς έξηκριβωμέναι, 
άλλά κατά  πασαν π ιθανότητα  ύπερβαίνουσι τά ς τριακοσίας 
χ ιλ ιά δα ς στρεμμάτω ν, διότι ναι μεν έν τα ΐς  σελίσι 18 καί 19 
τοϋ ύπομνήματός του ό Κ· Σω βάζ περιορίζει τό  ποσόν τών 
γαιώ ν τούτω ν είς είκοσι τέσσαρας χ ιλ ιά δ α ς  κα ί έξιίκοντα εκ τά 
ρια, τούτέστιν είς διακοσίας τεσσαράκοντα χ ιλ ιά δα ς καί έςα- 
κόσια στρέμματα , κα ί έ'πειτα προσθέτει πέντε χ ιλ ιά δα ς  π ε ν τ α 
κόσια εκτάρια, τού τέσ τι πεντηκοντα  πέντε χ ιλ ιά δ α ς  στρέμμα- 
γής, κατακλυζομένης μέν ένίοτε, ά λ λ ’ δπω ς δή  ποτ* καί ση'- 
μερον καλλιεογουμένης, καί θεωρεί μ ά λ ισ τα  τα ύ τα ς ώς έξ ή μ ι- 
σείας άνηκούσας είς τό δημόσιον, κα ί έξ ήμισείας εΐς ίδ ιώ τας, 
ναι μέν, λέγομεν, ό Κ. Σω βάζ περιορίζει τά ς κατακλυζομένας 
γα ίας , τάς άνηκούσας είς τό δημόσιον είς διακοσίας όγδοήκον- 
τ α  μόνον χιλ ιάδας στρέμμ ατα , κα ί είς είκοσι π έντε  περίπου 
χ ιλ ιά δα ς στρέμματα  τά ς άνηκούσας είς πολίτας, άλλ’ ό αύτός 
συγγραφεϋς μ ετά  πολής εύσυνειδησίας λ έ γ ί ΐ ,  ό'τι ή κ α τα μ έ- 
τρησις έγένετο κ ατά  τόν Οκτώβριον, τούτέστιν έπ ί τής μ εγα - 
λειτέρας λειψυδρίας, ρητώς μ ά λιστα  λέγει έν τι) σελίδι 1 4  δ τ ι 
ή έρευνα καί ή κ α τα μέτρησ ίς τώ ν ύδάτω ν τής μέν Ερκύνης 
έγένετο τήν 8 /2 0  Οκτωβρίου, του δέ Μέλανος την 1 3 /2 5  
Οκτωβρίου καί τοϋ Κηφισσοϋ τήν 1 4 /2 6  Ο κτωβρίου, δ τ ι ό 
Κηφισσός έκ χεΐτα ι διά  πολλώ ν στομίω ν, καί δ τ ι άπαντες οί 
είς την λίμνην είσβάλοντες π ο τα μ ο ί καί χείμαρροι, ύπερεκχει- 
λ ίζοντες ένίοτε, κατακλύζουσι καί άλλας πολλάς γαίας· έκ  τής 
ύπεοεκχειλίσεως δέ τα ύτη ς δέν μένουσιν άρά γε  μεμονωμένα 
καί άλλα έλη, μή συγκινωνουντα άμέσως μ ετά  τής λίμνης καί 

επομένως μή συμπεριληφθέντα έν τή  καταμετρήσει, ά λ λ ’ ούχ 
μένοντα άκαλλιέργητα ; Αποξηοανθ/ισομένης λοιπόν τής λίμνης 

καί τακτοποιηθησομένων τώ ν κοιτών τώ ν ποτα μ ώ ν, ούδεμία 

αμφιβολία  υπάρχει, δ τ ι κα ί τά  μεμονωμένα τα ΰ τα  έλη θ* με- 

τασχηματισθώ σιν είς γα ία ς  πο-.ιστικάς καί ιύφορωτάτας.



Τοιαΰτα δέ Ιλη, φρονοΰμεν, δέν είναι ολίγα, καί τά  πλεΐστα 
τούτων άνηκουσιν είς τό δημόσιον. Περί δε τής αρχαίας περι- 
φερείας τής λίμνης Κωπαί'ίος ό Στράβων λέγει τά έξής· «εστι 
» μ ιν  ουν μ εγά .Ιη  (ή Λ ίμνη), τήν περ ίμετρον ί’χονοα  ύγΰοή- 
'ύκοντα χαί τριαχοσίων σταδίων, αί δ’ έχρύσεις ■ονδαμον ψαί- 
τ>γ< ντα ι, ΓτΛήν τοΰ δεχομένον τόν Κ ηγισσόν χ ά σ μ α το ς , χαϊ 
dt&v έΛ ΰν  χαί τω ν Λ ιμνώ ν»  (1).

Αλλ’ ένταΰθα δέν πρέπει νά θειορνίσωμεν τό άρχαΐον στάδιαν 
ώς ισοδύναμον τοΰ σημερινού, έχοντος, ώς γνωστόν, χιλίων μέ
τρων μήκος, καί πέντε σταδίων άποτε/ούντων μίαν ώραν, διότι 
τότε θά φθάσωμεν είς τό τεράστιον συμπέρασμα, ο -ι ή λίμνη 
αυτη είχε περιφέρειαν μέν έοδομηκοντα ξξ ώρών, διάμετρον 
δέ είκοσι πέντε περίπου ώρών, και έμ.βαδον, κατά το'^ς υπολο
γισμούς τών μαθηματικών, ένδεκα καί ήμίσεοις έκατομμυρίων 
στρεμμάτων. Τό αρχαΐον στάδιον συνέ*ειτο ώς γνωστόν έκ 
πεντακοσίων η έξακοσίων ποδών, άρα ήτο τό δεκατημόοιον π ε
ρίπου τοΰ σημερινοΰ σταδίου, καί τό εμβαδόν λοιπόν τής λί
μνης συ'έκειτο κατά τοΰς αρχαίους χρόνους έκ τριακοβίων έν- 
νενήκσντα τριών χιλιάδων στρεμμάτων. Αμφιβάλλομεν δέ 
πολΰ άν τά  πέριξ τής Κωπαίδος καί τών εϊς αύτήν έ/.χεο- 
μένων ποταμών είναι κατοικημένα καί έπομένως καλλιεργη
μένα σήμερον μάλλον η έπί τής έποχής τοΰ Στράβωνος, διότι 
νΰν μέν κατά τ*ν Κύριον Σωβάζ έξακόσιαι έξήκοντα οίνογένειαι, 
διεσπαρμέ^αι είς τινα χωρίδια, νέμονται άπαντα τά πέριξ τής 
Κωπαίδος, τότε δέ κατά τόν Στράβωνά ΰπήρχον καί πόλεις(2)· 
άλλ’ ούχήττον ήμεΐς περιοριζόμεθα είς την καταμέτρησίν τοΰ 
Κυρίου Σωβάζ.

Αί κατακλ^ζόμεναι λοιπόν σνίμερον γαϊα ι κατά τόν Κύριον 
?ωβάζ άποτελοΰσι τούλάχιστον τριακοιτίας χιλιάδας στρέμ
ματα . Κατά τόν αύτόν δέ μηχανικόν πρός άποξήρανσιν τής λ ί
μνης ταύτης καί πρός χρησιμοποίησιν τών ϋπ’αΰτής καί ΰπό τών 
ποταμών κατακλύζόμενων γαιών άπα ιτεΐτα ι εξ περίπο> εκατομ
μυρίων δραχμών δαπάνη (3 )- ένταΰθα δύναταί τις νά παρατη-

(1) ίδέ Στράβωνος Βοιωτικά βιβλ. © ’. § . 19 .
(2) ίδέ αύτόθι.
(3) Voyez projet du dessέchem ent du Lac Copa'is, r£dig6 

en 1 8 4 9  par Sauvage pag. 96.

ρήση ϊσως, οτι άφ’ ης εποχής ΰπελόγισε την δαπάνην ταύτην 
ό Κ· Σωβάζ ά /ρ ι τής σήμερον ά π α ν τα  ΰπερετιμηθησαν, άναγ- 
καίως λοιπόν θά ύπερετιμήθησ^ν καί τ ά  ημερομίσθια"  ̂ τοΰτο 
είναι άληΐές, άλλά φρονοΰμεν ο τι καί ή μηχανική  επ ιστήμη  δέν 
ευ,εινεν εκτοτε στάσιμ.ος, καί ενδέχετα ι πολλά  π ρ α γμ α τα , 
τά  όποΐα ΰπελόγισε τό τε  ό Κ . Σωβά^, ώς έκτελουμ.ενα μόνον 
διά τώ ν ανθρωπίνων χειρών, ένδεχετα ι, λεγομ.εν, πολλά  του- 

• τωΊ νά έκτελώ ντα ι σήμερον οϊκονομικώτερον διά μ η χα ν ώ ν  
άλλω ς ό Κ . Σωβάζ ΰπελόγισε τό τε  πέντε μόνον έκατομμυρίων 
φράγκων τήν δ-»κάνην,καί ήμεΐς παραδ;χομεθα σνίμερον έξ έκατο- 
υ,υρίων δραχμώ ν, τού τέσ τι προσθέτομ.εν δέκα περίπου τοΐς έκα
τόν, ώς διαφοράν τής ΰπεοτιμήσεως τώ ν ήμερομιοθίων, καί 
όίΛολογοΰμεν μέν, §τι ή προσθήκη αυτη  είναι μικρά, αλλ ουχ 
ήττον φρονοΰμεν δτι, έάν ό τότε  γενόμενος προϋπολογισμός 
νίναι ά κ ρ ιβ ή ς ,' καί σήμερον δυνάμεθα νά έπαρ*έσωμεν μέ £ξ 
εκατομμύρια  δραχμώ ν δαπάνην, δ ιό τ ι θά βοηθηθώμεν πρός 
το ϋ 'ο  ΰπό διαφόρων μ-ηχανών, άγνωστων ί'σως ούσών τό τε .

Εκαστον δέ στρέμμα ποτισ τ ική ς γής έν μέν τή  Αττικν) τ ι-  
μ /.τα ι ηδη άντί δ ισ χιλ ίω ν περίπου δρ α χμ ώ ν  έν δέ τα ΐς  Θνί- 
βαις, άντί χ ιλ ίω ν διακοσίων δραχμών" έν δέ τΐ) Αεβα'Ίια πρό 
δύο μέν έτών έτ ιμ δ το  άντί πεντακοσίων δ ρ α χ μ ώ ν  ηδη δέ τ ι-  
α ά τα ι ά ντί έπτακοσίων. Π εριττόν δε είναι νά είπωμεν, ό τ ι 
πάσα ι αί άποξ^ρανθησόμεναι γ α ΐ* ι τής Κ ω παίδος ούχί μόνον 
π ο τ ιβ τ ικ α ί θά είναι, άλλά καί άσυγκρίτως παραγω γικώ τερα ι 
τώ ν τε  έν τ*ϊί Α ττική  τών έν τα ΐς Θήοαις και τώ ν έν Λεοαόια 
ποτιστικώ ν γαιών. Αλλά, διά  \ά  ηυεθα μ ε τρ ιη  εϊς τα ς  έκφρά- 
σεις μ.ας, άς θεωρησωμεν αύτάς, όμοιας τώ ν λοιπώ ν π ο τ ισ τ ι
κών γα ιώ ν , καί άς παρ*δεχθώμεν ό τ ι αί τής Κ ωπαίδος λίμνης 
μζτ όι ττιν άτυοζν^ανοτιν 8ά τν/.ώνται. κ&τ εΧαχιστον όρον ά ντι 
πεντακοσίων δραχμώ ν έκαστον στρέμμα· 1 ά δέ τριακοσιων 
χιλ ιάδω ν στρέμματα , πολυπλασιαζόμενα πρός δραχμάς πεντα- 
κοσίας, φέρουσι, νομίζομεν, ένατόν πεντηκοντα  εκατομμύρια- 
τούτέσ τι με έξ έκατομμυρίων δραχμώ ν δαπάνην θά γίνωμεν 
κάτοχο ι περιουσίας, τιμ ω μ ένης κ α τ  έλάχιστον ορον ά ντ ί έ*α* 
τόν πεντηκοντα έκατομμυρίων κα ί παρεχούσης ενιαύσιον καθα
ρόν καθαριότατον εισόδημα έκ μόνης τής τής γής καλλιερ- 
γείας, (καί ταύτης μ.όνον δ ιά  σίτον η αραβόσιτον ουχι δε δια 

βά μ βα κα ) κ α τ’ έλάχιστον μέν ορον τεσσάρων καί ήμίσεως εκα

τομμυρίων δραχμώ ν, κ α τά  μέσον δέ ορον £ ' εκατομμυρίων, κ α ι



κατα άνωτατΟν, (καλλιεργούμενης τής γής ήδη διά βάμβακα 
έ δι αλλα προϊόντα, καί ούχί διά τοϋ άροτρου τοϋ Ησιόδου, 
άλλα δια τοΰ άτμοϋ καί τών έντελεστέρων μηχανών) δέκα ί  
ισως και δώδεκα έκατομμυρίων' ίσως νομίσει τις υπερβολικά 
τά  τοιαϋτα, άλλά τον διστάζοντα παραπέμπομεν είς τόν Κ. 
Κωνσταντίνον Νεγρ»ιν, δστις πρό τεσσάρων ή πέντε έτών ενοί
κιασε πολυετώς τάς πέριξ τής Κωπαίδος λίμνης γαίας το’-* είς . 
τόν δήμαρχον όρχομενοϋ Κύριον ΐωάννην Σγουδάκην άντί δέκα 
πεντε δραχμας κατ έτος είς έκαστον στρέμμα, άνευ τοϋ ελά
χιστου έξοδου. Σ/'μερον δέ ό Κ. Νέγοης, άν ειχεν είς τήν διά- 
θεσιν του τας γαίας ταύτας, ήθελε τάς ενοικιάσει άνά τεσσα
ράκοντα' πέντε δραχμάς κατ’ ετος είς έκαστον στρέμμα. Πε
ριττόν δέ ισως δεν είναι να προκθέσωμεν, δτι καί το μετά τήν 
άποξήρανσιν περισσεϋον έκ τών γεωργικών άναγκών νερόν δέν 
θά μείνει παντνι άχρηστον, άλλά θά κινεί μηχανάς, άπαι- 
τΟυσας^ μεν πρός σύστασιν αύτών έτέραν δαπάνην, άλλά παν- 
ταχοΰ τοϋ κόσμου ΰπεραποζημιωνούσας.

Αλλα ποϋ να εύρωμεν ηδη τα έ^ ταϋτα έκατομμύρια, ίνα τά  
δαπανησωμεν σήμερον, καί δώσωμεν δι αύτών τήν μνημονευ- 
θεϊσαν άςίαν εις τας νέκρας κειμενας καί άγονους ούσας γαίας u a ς;

βνταϋθα άς μάς έπιτραπνί νά παρατηρήσωμεν εύσεβάστως 
πρώτον [Λεν, οτι τα  έξ ταϋτα έκατομμύρια δέν θά δαπανηθώσι 
διά μιας, άλλ’ άπαντα έν τώ  διαστήματι £ξ έτών, τούτέστι 
κατ’ ετος θά δ*πανάται άνά έν έκατομμύριον δεύτερον δέ 
οτι ναι ^εν οί κάτοχοι τών άρχαίων έλληνικών χρεωγράφων 
μάς κηρυττουσι καθ έκάστην χρεωκοπους, άλλ* ό έντιυος πρόε
δρο; αυτών Κύριος Ασλεβουό επισημως καί έπανηλειμμένως 
μάς διεβεβαίωσεν, δτι οι συνέταιροί του ουτε άδύνατα αίτοϋσι 
παρ ήμών, καί έτοιμοι είναι νά μας βοηθήσωσιν, ινα φθάσωμεν 
είς θεσιν νά πληρωσωμεν τά χρέη μας, ά ρ χει ( tiro r  r a  xaro- 
ησθώ σι ταϋτα  έττύ ς  τωr  ορών τοΰ έφ ιχτοϋ χα ί τοΰ δικαίου.

Εκ τών άρχών τούτων όρμώ^ιενοι. καίτοι άναρμόδιοι ίσως 
δντες νά πραγματευθώμεν τοιοϋτον ζήτημα, ποικίλλας άπα-.τοΰν 
οίκονομολογιχάς, δικανικάς κ^Ι τραπεζητικάς γνώσεις, τάς 
όποιας ήμεΐς βεβαίως ουτε εχομεν, οΰτε άντιποιούμεθα, προτεί· 
νομεν δμως τά  έξής.

Νά έκκαθαρισθή δσον ένεστι τάχιον τό εθνικόν τοϋτο χρέος, 
ν« όρισθίί έπ αύτοΰ διά τό μέλλον τόκος τέσσαρα τοΐς έκατόν

μέχρις άποσβέσεως, καί νά προσκλίΐθώσιν οί κάτοχοι τών έλλην. 
χοεωγράφων νά όργανίσωσιν έταιρίαν έπί τών έξής βάσεων.

1. Εφ’ έκάστης μετοχής νά έπιβληθνί έντοκος προσφορά το- 
σαύτη, ώστε τό σύνολον τής προσφοράς ταύτης νά έπαρκέση 
πρός τήν άποξήρανσιν τής Κο^παΐδος, καί έπί παραδείγματι, 
έάν ϋποθέσωμεν, δ τ ι τό έπί τοϋ άγώ,ος εθνικόν χρέος, έκκαβα- 
ριζόμενον σ/ίμεςον, Οά μείν·/) έξήκοντα έκατομμύρια, νά έπιβλη- 
θή ύπό τής έταιρίας έπί τών μετοχών προσφορά ϊση τών δε/.α 
τοΐς έκατόν, τούτέστιν έν συνόλω Ιξ έκατομμύρια.

2 . 0  τόκος τής προσφοράς νά λογίζηται έπίσης άνά τέσσα
ρα τοΐς έκατόν άπό τής ήμέρας τής καταθέσεως αύτής μέχρι 
τής έξοφλήσεως τοϋ τε άοχιχ.οΰ χρέους καί τής προσφοράς.

3. Αμέσως μετά τήν άποξήρανσιν μέρους ή αοϋ δλου τών 
γαιών τούτων νά έπιληφθίί ή έταιρία τής καλλιέργειας ώς έπί 
γαιών εθνικών.

4 . Σύμπαν μέν τό έκ τής φορολογίας τώ ν γαιών τούτων 
κεφάλαιον νά δαπανάται ϋπ' αύτής τής έταιρίας, τνί έπιτηρήσει 
τής Κυβερνήσεως, εΐς τήν τοϋ Κράτους οδοποιίαν, ην τοσοΰτον 
ένθέρμως συνέστησεν ό Κ. Ασλεβοΰδ, ή είς άλλα παραγωγικά 
έργα.

5 . Σύμπαν δέ τό έπίλοιπον εισόδημα, άφαιρουμένων. πάντων 
τών πρός διοίχησιν καί καλλιέργειαν έξόδων, νά χρησιμεύν; πρός 
κάλυψιν τής δαπάνης τής άποξηράνσεως, πρός πλ,.ρωμήν τών 
τόκων καί πρός άπόσβεσιν τού χρέους.

Μετά ταϋτα  σύμπασαι αί γαΐα ι αύται καί τά  έν αύταϊς 
γενησόμενα καταστήματα νό πεοιέλθωσιν εϊς τήν κατοχήν καί 
κυοιότητα τοϋ Κράτους καί νά διατεθώσι πρός άπόσβεσιν καί 
τοϋ έπί τής Βασιλείας τού όθωνος εύοωπαϊκοϋ δανείου.

Κατά τόν τρόπον τοϋτον άμέσως μέν θά διορθώσωμεν τήν 
έν τοΐς f  οηματιστηρίοις τής Ευρώπης, ή μάλλον είπεϊν τήν έν 
τοΐς γραφείοις τινών έκ τών κατεχόντων έλληνικά χρεώγραφα 
κλονισθεΐοαν πίστιν μας’ δεύτερον δέ θά δυνηθώμεν έντός όλί~ 
γων έτών νά πληοώσωμεν τά  χρέη μας, καί θ’ άπαλλαχθώμεν 
οΰτω τοϋ δεινού τούτου έφιάλτου τών χρηματιστηρίων τής 
Ευρώπης, άτινα διά μέν τής μιας χειρός μάς παριστώσιν ώς 
τούς άναζιο^οιωτέρους τών άνθρώπων, διά δέ τ^ς άλλης προ- 
σπαθοϋσι ν’ άπορροφη'σωσι διά μιάς πάσαν ήμών τήν ικμάδα.



Μικρά τινα ποάγιχατα, ώς βλέπει ό άναγνώς-'/ις, ζητεί ή έται - 
ρία τρΰ Κ. Μοντφεριέρου πρός αποξήρανσήν τ ις  Κωπϊϊδος· πρώτον 
μέν όγδοήκοντα χιλιάδων στρεμμάτων κατοχήν καί κυριότητα, 
τούτέστι τεσσαράκοντα έκ*τομμυρίων δρα/μών άμίσον άπο- 
ζημίωσιν, άντί τών εξ εκατομμυρίων, ά τι να θά δαπανήση ποός 
άποξήρανσιν- δεύτερον δέ, έννενήκοντα εννέα έτών νομήν- λογι· 
ζομένου 5έ τοϋ καθαρού εισοδήματος άνά τέσσαρα τοΐς έκατόν, 
ζητεί πρός τοΐς τεσσαράκοντα έκατομμυρίοις, τά όποια θά δύνα- 
τα ι νά λάβη άμέσως μετά την άποξήρανσιν, άντί τών §ξ εκα
τομμυρίων, άτινα θά δαπανήσει πρός ταύτην, πρός τοΐς τεσσα
ράκοντα, λεγομεν,έκατρμμυρίοις, ζητεί πρός τούτοις νά λαμβάνη 
έπί έννενήκοντα έννέα ετη,τού)άχις·αν άνά ί Ε  i /.ατομμύρια δραχ. 
κ α τ’ έτος’ ζητεί πρός τούτοις δεκαετή ασυδοσίαν καί άπαλλ ι- 
γήν παντός τέλους εισαγωγής καί πρός τούτοις ^άΓθρ. 9 τρια
κονταετή νομήν τών ιδιοκτησιών έκείνων, αΐτινες ήθελον νομί- 
μως άποδειχθή, οτι ύπάρχουσιν έντός τ ίς  περιμέτρου της συ
νήθους πλημμύρας. Καϊ ταΰτα μέν ζητεί ή έταιρία τοϋ Κυρίου 
Μοντφεριέρου πρός άποξήρανσιν της Κωπαΐδος. Πεοιττόν είναι 
νά π^ρατηρήσωμεν, δτι ά'ν παραχοιρηθώσιν δλα ταϋτα, καί 
ιδίως ή δεκαετής άσυδοσία, τό δημόσιον θά ΰποστή μεγαλην 
ζημίαν, διότι, μή φορολογούμενη ή έταιρία, θά δύναται νά πα- 
ρέχη πολλάς ευκολίας είς τούς καλλιεργητάς, θά πρσσελκύη 
πολλούς τούτων έκ τών πέριξ επαρχιών, καί αί γαΐαι τών 
έπαρχιών τούτων θ άμεληθώσιν ή θά μείνωσι χαί πάντη άκαλ- 
λιέργητοι. II δέ πρός αύξησιν τών ύδάτων της Αττικής ετα ι
ρία, ή συγκειμένη κατά τό πλεΐστον, νομίζομεν, εξ Ελλήνων, 
ζητεί έτι όλιγώτερα ! μόνον έννενηκονταεννεαετές προνόμιον τής 
καρπώσεως πάντων τών ύδάτων τής Αττικής, άντί τών έκα
τόν χιλιάδων δραχμών, τάς οποίας κατά πάσαν πιθανότητα θά 
δαπανήση, καί τάς οποίας κατά έ'τι μεγαλειτέραν πιθανότητα 
θά εΐσπράίη έντός τοΰ. πρίότου ή τό 'πολύ έντός τοΰ δευτέρου 
έτους έκ τής ένοικιάσεως τών υπάτων, ώσπερ άπεδείξαμεν τοΰ
το διά τοΰ πρώτου ήμών ύπομνήματος. Κ αί δέν μεμφόμεθ* 
μέν τάς έταιρίας ταύτας διά τάς μεγάλας αύτών άξιώσεις, 
τούναντίον μάλιστα τάς ύπερεπαινοΰμεν διά τ /ν  μέριμναν, ?,ν 
λαμβάνουσι πρός αύςησιν τών κεφαλαίων των- άλλ’ ήμεΐς δέν 

πρέπίΐ νά κλείωμεν τούς οφθαλμούς καί νά παοέχωμεν άνε;ε- 
τάστως δ,τι μάς αίτήσωτιν.

Α λλως δέ δεν εϊμεθα ξενηλάται, ούτε δύναταί τ ις  νά μ /c

έλέγζη ώς μή άνεχομένους γενναίας παραχωοήσίις, ίνα προσελ- 
κύσωμεν ξένα κεφάλαια πρός σύστασιν έταιριών, τούναντίον 
μάλιστα μεγαλοφώνως καί έπανειλημμένως πολλάκις έκηρύξα- 
μεν, δτι ή Κυβέρνησις πρέπει νά κάμη γενναίας παραχωρήσεις, 
πρός έκμετάλλευσιν τών πάντη άνεκμεταλλεύτων καί νεκρών 
κειμένων πόρων τοΰ Κράτους (1 )’ άλλά προκειμενου λογου περί 
τοσοΰτον ζωτικού ζητήματος, ή τε Κυβέρνησις καί ή Εθνοσυ- 
νέλευσις, πρίν ή διαθέσιοσιν άλλως πως τάς γαίας τής Κ ωπαΐ- 
δος, όφείλουσι, νομίζομεν, ν’άποταθώσιν είς τοΰς κατόχους τών 
έλλ·/ϊνικών χρεωγράφων, οΐτινες καί ώργανισμένοι είς έταιρίαν 
είναι, καί πρόεδρον έχουσι τόν Κ. Ασλεβούδ. τόν διαρρήδην 
δια*ηούξαντα, δτι οί συνέταιροί του ονre αδύνατα ζητοΰσι χα ί 
πρόθυμοι εΐναι νά πάρίζω σιr  etc τη ν  ‘ E J J d d a  πασαν συν
δρομή ·, ϊνα  πΛηρώση έν άνέσει τά  χ ρ έη  της.

Εάν δέ παρά πάσαν προσδοκίαν άποπαιηθώσιν οί κάτοχοι 
τών έλληνικών χρεωγράφων τήν έπιχείρησιν ταύτην, τότε δέν 
είναι δύσκολον, νομίζομεν, ν’ άναλάοωσιν αύτήν πρός τόν σκο
πόν μάλιστα τής άποτίσεως τοΰ έθνικοΰ χρέους, καί Ελληνες. 
Καί φρονοϋμεν έν πεποιθήσει, δτι δέν είναι δύσκολον νά κατα- 
βαλλωσι καί ούτοι £ξ έκατομμύρια πρός άποξήρανσιν, καί έ 
π ειτα  νά λαμβάνωσι κατ’ έτος έ ; εκατομμύρια ώς τό*ον καί 
^ρεώλυτρον τής προκαταοληθείίουένης δαπάνης των. Εάν δέ καί 
τοΰτο δέν είναι δυνατόν νά γέ νη ύπό Ελλήνων^ τών οποίων 
τά  περισσεύοντα κεφάλαι*, έπασχολούμενα είς εύρωπαϊκάς 
επιχειρήσεις, άμφιβάλλομεν άν παρέχωσι τόκον, μείζονα τών 
τριών ή τεσσάρων τοΐς έκατόν, τότε ποοτίμότερον είναι νά γεί- 
νη τό έξής.

Νά κηρύξη διά νόμου ή Εθνοσυνέλευσις δτι χαρίζει ή πωλεϊ 
είς τούς πολίτας Ελληνας πάσας τάς άποξηρανθησομένας τής 
Κωπαίδος γαίας έπ ί ταΐς έ'.ής συρφωνίαις.

1 . ]ίφ’ δσον μέν χρόνον δέν πληρωθή τό έπί τοϋ άγώνος 
εθνικόν χρέος νά φορολογώνται αί γαΐαι αύτ*ι ώς έθνικαί (2),

(1) ίδέ Μελίσσης Αθηνών τόμ. ά. σελ. 2 1 2 — 2 1 3 .
(2) ί«ως τοϋτο θεωρηθή επαχθές, άλλά τό νά γείνη τις ά

μέσως μέν μετά τήν άποξήρανσιν, άντί είκοσι δραχμών πρός 
έκαστον στρέμμα, κάτοχος γαιών, έχουσών πραγματικήν άξίαν



σύμπαν δε τό έκ τή< φορολογίας ταύτης εισόδημα νά χρησι· 
μεύνι πρός άπόσβεσιν τοΰ εθνικού τούτου χρέους- άμέσως δέ 
μετά ταϋτα να γίνωσι τελεία ιδιοκτησία τών κατεχόντων 
αύτάς.

2 . Ούδείς δύναται νά λάβτ] τεμάχιον οΰτε μεΐζον τών πεν
τακοσίων στρεμμάτων, ούτε έλάττον τών πεντηκοντα· καί έάν 
μεν παρουσιασθώσι πλειότερχι απαιτήσεις, νά έλαττωθή κατ’ 
άναλογίαν ό μέγιστος όρος της παραχωρήσεως (ό τών πεντα
κοσίων στρεμμάτων), μέχρις ού ίκανοποιηθωσιν έξ ίσου ά'πασαι 
αί άπαιτη'σεις· έάν Si παρουσιατθώσιν όλιγώτεραι, τότε, μετά 
παρέλευσιν ές μηνών, νά δύναται ή Κυβέρνησις νά διαθέση τά 
περισυεύσοντα στρέμματα καί είς μή Ελληνας κατά τό είς τό 
Κράτος συμφερώτερον.

3. Πας ό θέλων νά λάβη, μέρος έκ τών γαιών τούτων οφεί
λει νά προκαταβάλλ·/] μέν άμέσως είς τό δημόσιον ταμεΐον $ 
εις την έίνικήν τράπεζαν άνά δύο δραχμ-άς πρός έκαστον στρέμ
μα, νά έγγυηθή δέ δτι καθ’ έκάστη ν τετραμηνίαν άπό τής έγ
γραφης αύτού θά πληρών^ άνά μίαν δραχμήν είς έ'καστον σ τ3έμ- 
μα, μέχρις άποξηράνσεως.

4. Ταύττ,ς δέ περατωθείσης νά γείν/j ή διάνομη διά κλ/ρου.
Κ ατά τόν τρόπον τοΰτον θά 'είσπραγώσιν άμέσως μέν έξα-

κοσιαι χιλιάδες ιίραχμ,ών· καθ' έκάστην δέ τετραμηνίαν, τοια- 
κοσιαι, καί Λτός έςαετίας η έπτοετίας, §ξ εκατομμύρια, τού- 
τεστι κα τ ετος δά είσπράττωνται τόσα, όσα π:ρίπου α π α ι
τούνται να ύατανώνται χ,ατ’ έτος πρός άποξήρανσιν.

Ού'ΐεν έξοδον είσπράξεως είναι άναγκαϊον, όταν νομοθετηθώ, 
ότι πας, ό έγγραφησομενος καί μ.ή πληρώνων έμ.προθέσμ.ως είς 
τό δημόσιον ταμεΐον /) είς τήν τράπεζαν τήν οφειλήν του, έκ· 
π ίπ τε ι αύτοδικαίως τής μερίδος του, καί αυτη δημοπρατεΐται 
πρός ωφέλειαν τής επιχειρήσεως η τού δημοσίου.

Είς βασιλικός επίτροπος, προσκεκολλημένος ειτε παρά τή 
εταιρία ειτε παρά τώ κεντρικώ ταμείω  είτε παρά tvj εθνική

μείζονα τών πεντακοσίων δραχμ,ών κατά  στρέμμα, νά νέμηται 
ια υ τα ^  ως εθνικας έπ ί τινα  ετη , μέχρις έξοφλήσεως δηλαδή τοϋ 
εθνικού χρέους, και επ ε ιτα  νά γείνη τελειος ιδιοκτήτης αύτών, 
φρονοΰμεν ό'τι δεν είναι πολύ.

τραπέζνι, έπαρκεϊ, νομίζομεν, είς ά'πασαν τήν έκ τοϋ Κράτους 
έξαρτωμένην ύπηρεσίαν’ διότι έάν μέν άναδεχθή, τό εργον έτα ι- 
ρία τ ις , ή Κυβέρνησις οφείλει μόνον νά έπιβλέπ·/] είς τήν έκτέ- 
λεσιν τοΰ συμβολαίου· έάν δέ αί άποξηρανθτ,σόμεναι γα ΐα ι 
παραχωρηθώσιν είς τούς π ο λ ίτα ς  Ελληνας, τό τ ε  ό Βασιλικός 
έπίτροπος θά χρησιμεύει μόνον πρός έγγοαφήν τώ ν μετόχω ν, 
πρός έ'κδοσιν αποδεικτικώ ν πληρωμής, καί πρός έκποιησιν 
τών μεοίδων τώ ν τυχόν καθυστερησόντων. ΐίάν γείντι κ ατά  τόν 
τελευταΐον τούτον τρόπον ή άποςήρανσις, πρός τοΐς λοιποΐς 
πλεονεκτήαασι, θά έ'χτι καί τά  έξής· ότι δηλαδή θά έπασχολή- 
σνι έπω φελέστατα  τ ά  είσαχθησόμενα εφέτος έκ τού βάμβακος 
είς τήν γεωργίαν κεφάλαια. Κ α τ ’ ευτυχίαν δέ αί παραγωγικοί- 
τεραι τοΰ βάμβακος έπαρχία ι είναι αί πλησιεστεραι τής λίμνης 
Κ ω παίδος, τούτέστιν ή Α εβαδία, αί Θ ήβαι, καί ή Φ θιώτις. 
Α παντα λοιπόν τά  είσαχθησόμε'α  έκ τοΰ βάμβακος περισσεύ
μ α τα  θά γ ίνω σ ι παραγω γικά  εις τ ε  τό Κράτος, εΐς τήν γεωρ
γ ία ν , καί είς αυτούς ιούς παραγωγούς τοϋ βάμβακος, οί'τινες 
δαπανώντες εφέτος καί έπί £; άλλα έτη τό πολλοστημόοιον 
τής έσωδείας τω ν, θά γείνωσι μ ετά  παρέλευσιν χρόνου τινός 
κύριΟι εϋφορωτάτων γα ιώ ν.

Κ ατά  τόν τελευταΐον τοΰτον τρόπον, δηλαδη τόν τής π α ρα 
χωρήσεως είς Ελληνας, ένδέχετα ι νά φοβηθή τΙς  ναυάγιον τής 
έπιχειρήσεως περί τήν έκτέλεσιν. Α λλ' όταν έκλεχθ?ί, ώς εί'πο- 
μεν, είς κατάλληλος κα ί καλώς πληοωνόμενος Βασιλικός έπ ί
τροπος, όστις μ ά λ ισ τα  ν ’ άρχίστι τά ς έργασίας του άμέσως μ ετά  
την έπιψϊίφισιν τοιούτου νόμ,ου, όταν νομοθετηθή νά έκλέξωσι 
καί οί Ελληνες μ έτοχο ι ένα κατάλληλον αντιπρόσωπον, καλώς 
πληρονόμενον έπίσης’ άμφότερο·. δέ ού tot, ότε Βασιλικές δηλαδή 
έπίτροπος, καί ό άντιπρόσωπος τών μετόχω ν νά λ ά β ω ιι π λ η 
ρεξουσ ιότητα , ί'να προσκαλέσωσι μέ άδρόν μισθόν έκ τής άλλο- 
δαπής καί ένα κατάλληλον μ-ηχανικόν, εί δυνατόν μ ά λ ισ τα  τόν 
Κύριον Σωβάζ, έάν ζ·^, καί οΐ τρεις ούτοι, ν ’ άποτελώ σι τό 
διοικητικόν συμβούλιον περί τήν έκτέλεσιν, τό τε  ούδένα είναι 
δυνατόν νά διατρέξν) κίνδυνον ή έπιχείρησις, καί κατά  τοσούτον 
μάλλον, καθ όσον ό Κύριος Σωβάζ προεβλεψεν έν τώ  προϋπολο
γ ισ μ έ  του, ώς έξοδα διοικήσεως, τά μ.ή εύκαταφρόνητον ποσόν 
τώ ν φράγγων διακοσίων τριάκοντα τριών χ ιλ ιά δω ν καί π εντα 
κοσίων έβδομήκοντα έπ τά . Μία μ.όννι ένδέχεται νά παρουσιασθή 
ένοτασις κατά  τόν τρόπον τούτον, ό τι δηλαδή δέν θά έ'λθω ιιν



έξωθεν ξένα κεφάλαια, συν αύτοΐς δέ καί πάσαι αί γεωργικαί 
τέχναι καί άπαντα τά  ξο'θοΰντα αύτάς εργαλεία, καί πάσαι 
αί νεώτεραι μ*χαναί. Αλλ’, δταν ή ένστασις αυτη θεωρϊ,θή σπου
δαία, τότε άς π α ρ α χω ρ εί ή έπιχείρησις είς τήν εταιρίαν τών 
έλληνικών χρεωγράφων. Τής έταιρίας δέ ταύτης ό πρόεδρος Κ. 
Ασλεβοϋδ εϊδοαεν (1) πόσα μάς εδί^αξε νά κάμωμεν, ίνα πλη· 
ρώσωμεν τά  χρέη μας,· καί ϊνα έύοαιμυνή'τωμεν, καί καθ’ ημάς 
είναι άδόνατον ό τοσοΰτα διδάΊας να μή άναδεχθίί καί τήν 
έκτέλεσιν, δταν νδμίμως προσκληθί), καί δταν διά τών πραγ
μάτων πεισθή, δτι εϊμεθα πρόθυμοι ούχί μό-ον νά έκτελέσωμεν 
δσα μάς έδίδαξεν, άλλά καί νά πληρώσωμεν έντίμως τά χρέη 
μας* άλλως άπαΑ αττόμεθα τουλάχιστον της μομφής καί δέν 
δικαιούται νά μάς όνομάζη τοΰ λοιπού χρεοκόπους.

Τάς όλίγας ταύτας σκέψεις ένομίσαμεν καθήκόν μας νά 6πο· 
βαλλωμεν εϊς τήν κρίσιν τοΰ δημοσίου πρό τής έπιψηφίσεως 
τοΰ νόμου περί άποξηράνσεως τής ΚωπαΗος.

Εν Αθήναις τήν 1 5  Σεπτεμβρίου 1 8 6 4 ,

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΓΔΛΣ 

ιατρός.

Περίεργος ιστορία νόσου και επιτυχής 
θεραπεία αυτής.

Κατά τόν Ιούνιον τοΰ 1 8 6 2 , τρώγοντες έν Σμύρνη τόν μέ δά
κρυα βεβρεγμένον ·πικρόν τής εξορίας ά'ρτον, παρεκλήθημεν παρά 
τοΰ άξιοτίμου Κυρίου Ξυϊακτύλου, πληρεξουσίου Μεσση'νης, νά 
μεταβώμεν είς Κουκλουτζά, χωρίον ώραιότατον, μίαν περίπου 
ώραν τής Σμύρνης άπέχο^, καί νά έπισκεφθώμεν τόν δεκατριετή 
ΐωάννην Σταματίου Χατζή ίωάννου, προ διετίας πάσχοντα, καί 
εσχάτως σταλέντα έκεΐ πρός ενθανασίαΫ.

Είς της τελευταίας ταύτης λέξεως τό άκουσμα, καίτοι πολ- 
λάς έ'χοντες τμεΐς τε καί οί λοιποί εξόριστοι είς τόν Κύριον 
Ευδάκτυλον υποχρεώσεις, ήναγκάσθημεν δμως νά κάμωμεν τάς 
έξής περίπου παρατηρήσεις.

«Γινώσκετε, φίλε μου, ό'τι έφ’ οί'ας δη ποτε σχεδόν έν τι, 
«Ανατολή άποβιώσεως, τό σφάλμα άπο ίίοετα ι είς τόν ιατρόν,, 
»έγώ δέ ώς έςόρ στος έχω  άνάγ/.ην τής συμπάθειας παντός άν- 
»θρώπθϋ· τούτου δ ’ ενεκα καλόν είναι νά μή έπισκεφθώ τόν 
Λσταλέντα εϊς τήν έξοχ/,ν πρός ευθανασίαν.» «Τουναντίον, προ- 
»σέθηκ=.ν ό Κ. Ξυδακτυλος, οί γονείς τοΰ πά σ χΓ<ντος γινώσκου- 
»σιν άριστα τήν κατάστασιν τοΰ τέκνου των, σέ ζητοΰσι δέ 
»νά έπικνρώ^ης τήν περί τούτου κρίσιν τών άλλων ιατρών, καί 
»ν’ άποφανθ?ς εϊ δυνατόν καί περί τής κολλητικότητος τής 
»νότου τοΰ υίον των, ί'να προφυλάξωσι τούλάχιστον τήν μόνην 
»έναπολειπομένην θυγατέρα των.»

Ταΰτα άκούσάς, ένόμισα καθήκόν μου νά συμβουλευθώ πρό- 
τερον τάν τελευταΐον θεραπεύοντα τόν πάσχοντα ιατρόν Κύριον 
Βερνάρδο»’ ό άξιότιμος ουτος συνάδελφος καί αληθώς φιλόσοφος 
ιατρός μοί έξέβηκεν ώς έξής περίπου τήν κατάστασιν τοϋ πά- 
οχοντος.

((Είς ραχιτικήν έκ γενετής δυσκρασίαν άνεπτύχθη τό μέν 
ίπρώτον έξόγκωσις πάντων τών έν τή κάτω κοιλία άδένων, 
»ήδη δέ έξελκωθέντων τινών τούτων, έπήλθε κοιλιακή φθί- 
»σι;, καί ένεκα ταύΐης εντελής σχεδόν μαρασμός.»

Ταΰτα άκούσας, καί διαμαοτυρηθείς έπανηλειυμένως εΐς τόν 
Κ. Ξυδάκτυλον, δτι κατ’ ούδέν θέλει ώφελνίστ, τόν πάσχοντα ή 
έπίσκεψίς μου, άπήλθον είς Κουκλουτζά. Εκεΐ δέ έκ πρώτης 
δψεως είδον δσα μοί είχεν έκθέσει ό άξιότιμος συνάδελφος Κ. 
Βερνάρδος· έξετάσας δέ λεπτομερέστερον, έ'μαθον παρά τής μη- 
τρός τοΰ πάσχοντος τά  έξϊ,ς περίπου, «δτι πρό δύο περίπου 
ϊέτώ ν, ό μονογενής υιός της . σπουδάζων μ ετ’ έπιμελείας, επαθε 
))τό πρώτον πυρετούς διαλείποντας’ δτι οί πυρετοί ούτοι, πολ- 
»λάκις έπανελβόντες ώς διαλείποντες καί θεραπευθέντες διά τής 
»κινίνης, άπέληζαν είς συνεχείς’ δτι μετά τούτους έφάνη έξογ- 
»κωμένη ή κοιλία’ δτι έφ’ ό'σόν έςογκοΰτο αύτη, κατά τοσοϋ* 
»τον έφθίνετο ή έμαραίνετο ό λοιπός οργανισμός, μέχρις οτου 
»εφθασεν ούτος νά γείν/j π ετσ ί και χόχχα.1α.τ>



νέτο δτι ού μόνον διετήρηοεν, άλλά καί ανέπτυξε τόν φυσικόν 
ογκον της' σύμπας δέ ό λοιπός οργανισμός είχε καταντήσει 
πραγματικώς εις πετσί καί κόκ/.αλα. 0  συνύπαρξις μάλιστα 
τοΰ κατά κύφωσιν ραχιτισμού μετά τής έξογκώσεως τής κοι
λίας παρίστα εϊς τόν άτυχή τοΰτον πάσχοντα άλλόκοτόν τινα 
τερατώδη δυσμορφίαν. Τρία μόνον πράγματα έβλεπέ τις έν 
αύτώ έξέχοντα- κεφαλήν κατεσκληκείαν, κα! κύπτουσαν πρός 
τά πρόσω- ράχιν κεκυφυΐαν* και κοιλίαν έξογκωμένην. Παρά 
τ ίς  μητρός έμαθον πρός τούτοις τά έξής, δτι ό υιός της ουδέ
ποτε σχεόόν έχει τό δέρμα έφιδρωμένον μέ εύάρεστον κ*1 θερ
μόν ιδρώτα, δτι ούρεϊ συνεχώς, και δτι αποπατεί συνεχέστε- 
ρον καί πάντοτε διαρροϊκώς τάς τροφάς, μόλις εισαγομένας εϊς 
τόν στόμαχον. Πρό πάσης δέ άποπατήσεως προηγείται κωλικός 
πόνος δριμύτατος, προκαλών καί κρύον ιδρώτα είς τό μέτωπον 
τοΰ άρρώστου.

Κατα τήν ώραν τής έπισκέψεως σφυγμούς είχεν ό άρρωστος 
εκατόν είκοσι κατά πάσαν πρώτην τής ώρας στιγμήν εϊς σύμ· 
παντα μεν τόν οργανισμόν έφαίνετο προφανέστατα καί μακρό- 
θεν μάλιστα ό μαρασμός. Είς τόν θώρακα δμως καί εϊς τήν καρ- 
ό'ίαν ούδέν τι ανώμαλον οΰτε διά τής άκροάσεως οΰτε διά τής 
έπικρούσεως άνεκάλυψα, είς δέ τήν κάτω κοιλίαν, ενεκα τής 
έξογκώσεως αύτής, καί μικράς τίνος έκχύσεως ύγροΰ κατά τό 
περιτόναιον, λεπτομερή έξέτασιν δέν έδυνήθην νά πράξω, προ
φανέστατα όμως έφαίνετο οτι ό σπλήν ητο πολύ περισσότερον 
τών άλλων σπλάγχνων έξογκωμένος.

Ταϋτα ίδών καί άκούσας καί ούδέν σχεδόν έλπίζων, παρήγ- 
γεΐλα ν’ άνα-ρίβωσι τρις της ήμέρας τήν κοιλίαν μέ άλο·.φήν 
ύδροϊοδικοϋ καλλίου- μεθ έκάστην δέ άνάτριψιν νά έπιπάσσωΉν 
έπ’ αύτήν κόνιν άδρομερή κώνειου (cicu tae) καί έ«1 τής κό- 
νεως ταύτη; νά έπιθέτωσι χλιαρόν μαλακτικόν κατάπλασμα, 
και επ αύτό κυκλοτερή ζώνην, συσφίγγουσαν κατά τι τήν κοι
λίαν. έσωτερικώς δέ παρή(·γειλα τήν μέν πρώτην ήμέραν εμε
τικόν μέχρι πρώτης έμέσεως έξ εγχύματος ίπεκακονάνης* άπό 
πρωίας δε τής δευ·έρας καί τής τρίτης ήμέρας παρήγγειλα νά 
λάβ·/| ό άρρωστος δεκαέξ κόκκους τανικής κινίνης, είς τέσσαρας 
δόσεις έηρρημένας, καί καθ' έκάστην ώραν νά λαμβανη μίαν 
δόσιν.

Τήν τετάρτων άπό τής πρώτης έίΐιαλέψεώς μου ήμέραν κχτ '

ίπίμονον αιτη«ιν τοϋ τε Κυρίου Ξυδακτύλου καί τών γονέων τοϋ 
άρρώστου, διαβεβαιούντων με, δτι ουτος είναι καλλίτερα, άπήλ- 
θον καί αύθις πρός έπίσκεψιν αύτοϋ. Καί ιδρόν τω οντι σμικράν 
τινα καλλιτέρίυσιν, συνισταμένην κατά μέν τό λέγειν τών γο
νέων είς σμικράν τινα έφίδρωσιν τοϋ δέρματος, καί είς έλατ- 
τωσίν τινα τοϋ άριθμοΰ τών τε ούρησεων και τών αποπατή* 
σεων’ πράγματι δέ έπί τής δευτέρας ταύτης έπισκέψεως τό 
δέρμα δέν ητο οΰτε τραχύ οΰτε ξη ρό ν , καί έν τ$ φυσιογνωμία 
τοϋ άρρώστου έφαίνοντο ώς έπανακαμψαντα τρόπον T tv i ιχννι 
τινά ζωής.

Ευχαριστηθείς έκ τούτων, παρήγγειλα έξωτερικώς μέν τήν 
έξακολούθησιν τών αύτών, έσωτερικώς δέ παρήγγειλα δέκα και 
ίξ κόκκους θειϊκής κινίνης, όκτω κόκκους άμμωνιούχου σιδήρου, 
νά γείνουν δι’ αύτών όκτώ καταπότια καί νά λαμβάντ, ό άρ
ρωστος έκ τούτων τ$|ν έπιοϋσαν κατά πάσαν ώραν δύο· κατά 
δυστυχίαν δμως άμέσως άπό τής πρώτης δόσεως έπήλθε δριμύτα
τος κωλικός πόνος καί μετ’αύτόν άποπάτησις· ταϋτα δέ έκώλυσαν 
τή» περαιτέρω εσωτερικήν χρήσιν τών φαρμάκων. Τήν έπιοϋααν 
εύρών τόν άρρω^ον, τώ δντι είς χειροτέραν κατάς-ασιν,άπεφάσισα 
νά έπανέλθω είς τήν χρήσιν τής τανικής κινίνης· άλλά και μεθ’ 
έκάστην δόσιν ταύτης έπήρχετο άμέσως σχεδόν κωλικός πόνος, 
καί μετ’αύτόν άποπάτησις, έν δέ τοΐς άποπατήμασιν έβλεπε τις 
καί μέρος τοϋ φαρμάκου πάντνι άναλλοιώτου.

0  κατάστασις αΰτο καί ή πεποίθησις, δτι έπί τοϋ προκειμέ- 
νου νοσήματος οί διαλείποντες λεγόμενοι πυρετοί εχουοιν ούσιω· 
δέστατον μέρος, μας ήνάγκασαν νά καταφύγωμεν είς διάλυσιν 
θειϊκής κινίνης, άλλ’ οΰτε διά τοϋ μέσου τούτου έπετύχομεν 
άμέσως μετά τήν κατάποσιν ό άρρωστος έμοϋσε τό φάρμακον.

Εν μεγίστν) δ’ αμηχανία ευρισκόμενοι, κατεφύγαμεν είς τά 
διά τοϋ περουβιανού φλοιοϋ λουτρά, γινόμενα δι’ άφεψήματοί 
έκ τεσσάρων ούγγίων άλλ’ εΐτε διότι δέν έγίγνοντο καταλλή
λως καί ταΰτα, είτε δ ι’ άλλην τινά αιτίαν, καί έκ τούτων 
άπετύχομεν. Εν λοιπόν μάς έμεινε τότε μέσον, καί τό μέσον 
τοϋτο μάς τό έδίδαξεν ό Κύριος Τασσώ- ό άξιότιμος ούτος 
συνάδελφος κατά τάς ήμέρας έκείνας μάς είχε διακοινώσει δτι 

επέτυχε νά θεραπεύστ] διαλείποντας πυρετούς δ Γ  εγχύσεων 

πεπυχνωμένης διαλύσεως κινίνης,γενομένων τών εγχύσεων διά τοϋ
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δέρματος είς τον κιττερώδη ίστόν, (1) ώσπτερ καί άλλοτε περιε- 
γραψαμεν τήν μέθοδον ταύτην. Ταΰτα άκούσαντες καί ούδέν άλλο 
μέσον έχοντες πρός τήν διά τών σκευασιών της κινίνης Θεραπείαν 
τοΰ περί ού ό λόγος άρρώς-ου, περί τά  τέλη Ιουνίου μετεχειρίσθη- 
μεν μίαν έγχυσιν. Αμέσως τήν έπιοΰσαν άπό τής μικράς καί 
σχεδόν πάντ-/) άναλγοΰς ταύτης έγχειρίσεως έφάνη βελτίωσις· 
ό πάσχων άμέσως άπό τής έπιούσης είχε τό δέρμα μαλακώ- 
τερον καί σμικρόν‘τ ι έφιδρωμένον' άπεπάτησε μέν, άλλά τρεις 
ωρας μετα τήν έδωδήν τροφών' τα δέ άποπατηματα ήτο κατά 
τ ι συνες-ηκότα καί τρόπον τινά έξ ήμισείας πεπεμμένα. Αλλως 
ή φυσιογνωμία τοΰ άρρώστου ένέφαινε ζωήν.

Τήν τρίτην άπό τής πρώτης έγχύσεως ήμέραν έπανελάβομεν 
καί δευτέραν εϊς τόν έτερον βραχίονα· τά καλά ‘δέ άποτελέσματα 
καί ταύτης ήσαν έκφραστικώτερα.· διά δώδεκα δλων ώρών άπό 
τής έδωδής τροφών δέν άπεπάτησεν ό άρρωστος· έπειτα  δέ άπε- 
πατησε μέν, άλλά κόπρανα σχεδόν ·χαθ δλοκληρίαν πεπεμμένα 
καί φαιά κατα τ ί ή λευκόχροα. Εκτοτε ήρχισεν ή βελτίωσις* 
τήν τρίτην δ’ ήμέραν άπό τής δευτέρας έγχύσεως μεταχειρισθή· 
μεν άπό τοΰ στόματος τήν τανικήν κινίνην άνευ έμέσεως η 
άποπατήσεως· έκτοτε μετεχειρίσθημεν τήν διά κινίνης θερα
πείαν κατά τήν τοΰ Κυρίου Τρουσσώ μέθοδον, κατά τ ι  τροπο
ποιημένων, τουτέστ-.ν έπί δύο μέν συνεχείς ήμέρας μετεχειρί- 
σθημεν άνά δεκα έξ κόκκους τανικής κινίνης είς τέσσαρας δό
σεις- τήν τρίτην δέ άπό τής θεραπείας ταύτης ήμέραν μετεχειρί
σθημεν άμέσως πρό τοϋ προγεύματος καί άμέσως πρό τοΰ 
δείπνου άνά τρεις κόκκους ρινισμάτων σιδήρου' τήν τετάρτην, 
τανικήν κινίνην τήν πέμπτην καί εκτην, σίδηρον τήν έβδόμην’ 
κινίνην τήν όγδόην έννάτην καί δεκάτην, σίδηρον· τ ήν ένδε- 
κατην, κινίνην τήν δωδεκατην, δεκάτην τρίτην, δεκάτην τ ε 
τάρτην καί δεκάτην πέμπτην, σίδηρον’ τήν δεκάτην εκτην 
κ ινίνην τήν 1 7 , 18 , 19 , 2 0  καί 2 1 , σίδηοον τήν 2 2  κινί
νην* τήν 2 3 , 2 4 , 25 , 2 6 , 2 7  καί 2 8 , σίδηρον* τήν 2 9  κ>νί· 
νην τήν 3 0 , 3 1 , 32 , 3 3 , 3 4 , 3 5  καί 3 6 , σίδηρον καί εκτοτε 
όέν έόυνήθιιμεν νά έπανίδωμεν τόν άρρωστον σκληρά καί άπάν- 
θρωπος πολιτική τής Κυβερνήσεως τοΰ πρώην Βασιλέως, φθο- 
νήσασα φαίνεται τόν πικρόν καί μετά  δακρύων βεβρεγμένον

τής εξορίας άρτον, τόν όποιον διά τής επιστήμης μας έπροσπο- 
ριζόμεθα έν Σμύρνή, μάς ήνάγκασεν η ν’ άπέλθωμεν εϊς ίκόνιον, 
έκατόν εξήκοντα ώεας άπό τής Σμύρνης άπέχον, ή νά έγ κ α τα - 
λείψωμεν τήν Τουρκίαν προύτιμήσαμεν τό δεύτερον καί άπήλ
θομεν είς τήν Δύσιν, ϊνα προπαρασκευάσωμεν καί τήν κοινήν
γνώμην τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου υπέρ τής έπικειμένης οκτω 
βριανής έπαναστάσεως. Πριν δμως έγκαταλείψωμεν τήν φιλό- 
ξενον Σμύρνην παρηγγείλαμεν τόν άρρωστον νά εξακολούθηση 
έπί ένα μήνα τήν μνημονευθεΐσαν θεραπείαν έπειτα δέ νά με- 
ταχειρίζηται έπί ένα έτερον μήνα δίς τής ήμέρας άμέσως δηλ. 
πρό του προγεύματος καί άμέσως πρό τοϋ δείπνου άνά έ'ν ρα- 
κοπότηρον 5 — 8 δραμίων χωρητικότητος έκ τοΰ έξής οίνου.

Λάβε Περουβιανοϋ φλοιοϋ βασιλικού (κίνας) δρ. 2 5
φλοιοΰ κιναμώμου (κανέλλας) δρ. 10
τόν εξωτερικόν λεπτότατον φλοιόν 
(flavedi) νεραντσίων άριθ. 4

κατέργασον (μούσκευσον) είς άρκοϋσαν ποσότητα οϊνοπνεύμα- 
τος έπί ωρας 2 4 , έπειτα  θές ταϋτα  πάντα είς φυάλην χωοητι- 
κοτητος δυο καί ήμισείας οκάδων, πλήρωσαν ταύτην δι’οινου οίου 
δή π τε  (πλήν τοΰ ριτινίτου) καί άφησον εϊς κατεργασίαν (μού- 
σκευμα), έκπέπωαατισμένης (ξεστουπωμένης) οΰσης καί είς τόν 
ήλιον εκτεθειμένης τής φυάλης, έπ ί ήμέρας πέντε* μετά  ταΰτα 
στραγγισον και μεταχειριοθητι κατά τόν μνημονευθέντα τρόπον.

Εκτοτε, ως ειπομεν, ήμεΐς μέν δέν εϊδομεν τόν άρρωστον ό 
αξιότιμος ομως πατήρ του άμεσως έσπευσε νά μάς άναγγείλν) 
*αί έν Λονδίνω έτι ευρισκομένους, δτι ό υιός του ϊάθη τελείως. 
Μετα δε την είς τα  ένταΰθα επάνοδον μας ούδεμίαν έγκατα— 
λιμπανει δ ι Αθήνας ευκαιρίαν δ αξιότιμος πατήρ τοΰ πάσχον· 
τος, χωρίς νά μάς είδοποιήστι, δτι ό προσφιλής υίός του έχει 
καθ δλα καλώς. ΙΙ(-οχθές μάλιστα διά τοϋ άξιοτίμου Κυρίοο 
Πινιατέλη, αδελφού τοΰ ομωνύμου ιατρού, μ.άς είδοποίησεν, δτ& 
ό υίός του ού μόνον κατά τά λοιπά έχει καλώς, άλλ’ όσημέραι 
βελτιοΰται καί ή έκ τοϋ ραχιτισμού δυσμορφία του, καί ή 5η 
σπουδάζει επιμελέστατα,^προβιβασθείς μάλιστα καί μέχρι τής 
δευτέρας γυμνασιακής τάξεως.

Τό ιστορικόν τής νόσου ταύτης ένομίσαμεν άναγκαϊον νά δη- 
μοσιευσωμεν έν πάστι λεπτομερεία, νά μνημονεύσωμεν μάλιστα 
καί κυρίων ονομάτων, πρώτον μέν 'ίνα ΰποδείξωμεν δτι ένίοτε τί)



προγνωστικόν τών ιατρών, (ούδ’ ήμών αύτών έςαιρεθέντων έπί 
τής περιστάσΕως τούτης) δέν είναι άλάνθαστον δεύτερον δέ, ϊνα 
ύπενθυμίσωμέν τινας, νά ρ//] καταδικάζωσι τόσον έσπευσμένως 
είς προσεχή θάνατον η εϊς άγαμίαν τοΰς ραχιτικούς, καί σπου- 
δαίως έάν πάσχωσιν ούτοι' καί τρίτον, ίνα έπαναλάβωμεν δσα 
τοσάκις vjS'vj είπομεν, δτι δηλ. έν τη Ανατολή τούλάχιστον ό 
διαλείπων πυρετός όμοιάζει άλν,θή Πρωτέα, δυνάμενον νά λάβ·/·, 
τό  προσωπείον παντός νοσήματος, ούδέ τής κοιλιακής φθίσεως 
έξαιρουμένης.

Περι τών κατά τοΰ Έθνους, κατά τής Έθνοσυνελεύ- 
σεως., κατά  τής Κυβερνήσεως και κατά τών συμ- 
πολιτευομένων και αντιπολιτευόμενων μομφών 
καί αίσιάσεων.

Τά πανταχόθίν σχεδόν τής Δύσεως καί τής Ανατολής συνε
χώ ς άκουόμενα ύπό διαφόρων φιλελλήνων καί όμογενών παρά
πονα νϋν μέν κατά τοΰ συνόλου τής ΕθνΟσυνελεύσεως, νΰν δέ 
κατά  τής άντιπολιτεύσεως, ά'λλοτε κατά τής συμπολιτεύσεως 
καί πάντοτε σχεδόν κατά τών κατά καιρούς Κυβερνήσεων και 
α ί κ α τ’αύτών μομφαί καί αιτιάσεις άναγκάζουσι καί ήμάς, καί 
τοι μή άσχολουμένους περί τά  πολιτικά, νά έξετάσωμεν κατά 
πόσον ταΰτα  έχουσιν ύποστάσεως.

Καί πρώτον πάντων όφείλομεν νά δια*ηρύξωμεν, δτι ούδεμίαν 
τών srct τοΰ Οθωνος Κυβερνήσεων καί ούδέν νομοθετικόν σώμα 
καί ούδέν πρόσωπον έννοοϋμίν νά ύπερασπίσωμεν ένταΰθα. Κατά 
δεύτερον δέ λόγον όφείλομεν νά διακηρύζωμεν, δτι μέ ούδέν, έκ 
τών μετά τήν μεταπολίτευσιν κυβερνησάντων τό Κράτος, πρό· 
σωπον μάς συνδέει ιδιαιτέρα τις συμπάθεια, τούναντίον μάλιστα 
ά'πας ό κόσμο; γινώσκει, δτι δέν μάς έ'λλειψαν καί ίσως ούτε 
σνίμίρον μάς έλλείπουσιν άτομικαί τινες άφοομαΐ αιτιάσεων. Καϊ 
άν ούχί δ ι’ άλλον τινά μεγαλείτερον λόγον, τούλά/ιστόν ό'μως 
διότι πάντνι άχρηστοι άχρι τοΰδε δέν ύπήρξαμεν ούτε είς τήν 
επιστήμην, οΰτε εϊς τήν κοινωνίαν, ούτ* καν είς αύτόν τήν με·

ταπολίτευσιν, άν ποτε έπιτρέπηται νά μν^μονεύση τις ε» ειρη- 
ν1κϊι ήδη ούση κοινωνία κα ί έπαναστατικά δικαιώματα* απας 
δέ ό κόσμος γινώσκει, δτι μόνον ύπό τής κοινωνίας εύικαιωθη- 
„εν καί μόνον διά τής πολυτίμου εύμενειας, μεθ ής αυτη όέχε- 
τα ι καί κρίνει τά  εύτελή ήμών έργα. Αλλως δέ καί τον επα ί
την σνεδόν μετερχόμεθα παρά τοΐς Κυρίοις ύπουργοις, όσάκις 
θέ) ομεν νά δημοσιεύσωμέν τ ι, ϊνα μάς χορηγήσωσι τόν «ναγ· 
καΐον τυπογραφικόν χάρτην. Καίτοι δέ τούτων ούτως φ όντω ν , 
δέν δυνάυ.εθα δμως νά σιωπήσωμεν τήν έξής μεγαλην αλήθειαν 
δτι δηλαδή ούδεμία έν τώ  κόσμω μεταπολίτευσής, ούδεμία επα· 
νάστασις, καί ούδεμία Εθνοσυ-,έλευσις έπολιτεύθη έπί τών γενι
κών ζητημάτων πατριωτικώτερον, φιλανθρωπότερον, και συνε- 
τώτερον τής έλλ«νικής τελευταίας μεταπολιτεύσεις επαναστά- 
σεως καί Εθνοσυνελεύσεως.

Επί τριάκοντα δλα ετη καταρραδιουργεΐται ό τόπος ούτος 
ΰπό άντιθέτων συμφερόντων τών τε άείπστε συγκρουομένων έν 
τή  Ανατολή Μεγάλων Δυνάμεων, καί αύτής τής Βαυαρικής δυνα
στείας- μετά πολυειδεΐς δέ άγώνας, έκδ.ωχθείση; ταύτης, μένει 
δ τόπος σχεδόν άκυβέρνητος έπί δύο ετη, κα̂ ί καθ δλον σχεόών 
τό διάστημα τοϋτο ούχί μόνον ό τόπος δέν έπαθέ τ ι, άλλ εγέ- 
νοντο σεβαστά καί αύτής τής έκδιωχθείσης δυναστείας τά  ύλι- 
κά συαφέοοντα $ καί αύτή πρός τούτοις ή ίόιαιτέρα μέν, άλλά 
βασιλική‘αλληλογραφία* ό δέ τόπος ούχί μόνον δέν έπαθε τι 
κατά τό διάστημα τής έλλείψεως πάσης σχεδόν έξουσιας, αλλα 
καί προιίϊθη μεγάλως κατά τε  τήν άνάπτυξιν τής ύλικής ευη
μερίας καί κατά  τήν έπί τής βασιλείας τοϋ όθωνοςκλονιαθεΐ- 
σαν πίστιν. Ούδέποτε τώ  δντι έπί τής μακράς οασιλειας Οθωνος 
είσήνθη εΐς τόν τόπον τοσοΰτον χρηματικόν, δσον θα είσαχθτι 
εφέτος, καί τά ελληνικά χρεώγραφ* πρό μέν τής μεταπολιτεύ- 
σεως έτιμώντο έν Λονδίνω 4 — 5 0 /0 , άμα δέ ττ.λεγραφικώς 
άνηνγέλθη ή έπανάστασις ύψώθησαν είς 15 0 /0  και σήμερον 
κυαατίζουσι μεταξύ 2 5  καί 3 5  0 /0 . Καί οί μέν έχοντες ταϋτα, 
θέλοντες νά τά πωλήσωσιν έπί ώφελεία, διακτρύττουσιν^ οτι 
ή Ελληνική Κυβέρνησις θά πληρώσνι άμέσως καί μέχρις όοολου 
άπαντα τά  χρέη της, ώς νά ητο δυνατόν, μετά  τριακονταετή 
όπισθοδρομικήν πορείαν τών Κυβρενήσεων τοϋ Οθωνος, ό τοπος 
ούτος νά έ ^ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ^ δ ι ά  μιάς άπαντας τούς πόρους του. Οι 
δέ θέλοντες ν’ άγοράσωσιν εύθεινα διακηρύττουσιν, δ τ ι ή Ελλάς 
εύρίσκεται 7ΐρ& πολλοϋ βίς κατάστασιν χρεωχοπίας, κ«1 ο » π  ει-



vat δυνατόν ν κναλάβ/), διότι καταλνιστεύουσιν άπαντας του; ~ά· 
ρους οί έπαναστάται, ούδ’ ήμών βεβαίως εξαιρούμενων. Μεταξύ 
των όυο τούτων αντιθέτων δοξασιών παρουσιάζονται καθ’έκά?γΐν 
σχεόον εν Ελλάδι πολλαί έταιρίαι μέ τεράστια κεφάλαια καί 
αιτοΟσι τήν έκμετάλλευσιν τών εθνικών πόρων έντεύθεν δύνα- 
ται τις ν̂α εξαξη τό άλανθαστώτερον συμπέρασμα τ̂ εοί τε τίς 
καταστάσεώς τοϋ τόπου, καί περί τών ληστρικών διαθέσεων 
των επαναστατών.

, Π ?4 τ?ί ^ ετα™Αιτεύσεως συμπασα σχεδόν ή Δύσις έθεώρει 
τνιν Ελλά ο α ώς άποκλειστικώς συμπαθοϋσαν πρός τήν Ρωσσίαν 
ένεκα τιςταυτότητος τοϋ θρησκεύματος, έιρήγνυται'ή μεταπο- 
λίτευσις και έν ροπνί όφθαλμοϋ σύμπασα ή Ελληνική φυλή, ώς είς 
καί μόνος άνθρωπος, ρίπτεται τυφλοις δμμασιν είς τάς άγκάλας 
τής Δυσεως. Καίτοι δέ έπίσης συμπαθούσα καί ευγνωμονούσα 
προς τ ε τήν Ρωσσίαν καί πρός άμφοτέρας τάς έν τ ί  Δύσει δύο 
ισχυρός καί προστάτιδας τής έλλάδος Δυνάμεις, εκλέγει δμως 
την, ενεκα μόνου τοϋ πολιτεύματος αύτής, έπαγγελλομενην δι- 
αρκεστέρα; καί είλικρινεστέρας ελευθερίας είς τόν τόπον, καί κίρ- 
Λιςει όιά της διαγωγής της ταύτης τήν της έπτανήσου ενωσιν 
ητις εθεωρεϊτο καί πραγματικώς ύπήρχεν άσυγκρίτως δυσνερε- 
στερα της κατακτήσεως πάσης οϊας δη ποτε ελληνικής επαρχίας 
ούοέ τής Κωνσταντινουπόλεως εξαιρούμενης.

Μόλις έγκαθιδρύεται ή έθνοσυνε'λευσίς καί διά μέν τής μιας 
χειρός ψηφίζει, ως εις καί μόνος άνθρωπο;, τήν καθαίρεσιν τής 
πεσουσης όυντστείας, διά δέ τής άλλης εκλέγει παμψηφεί τόν 
συνταγματικόν καί λαοφιλή βασιλέα τών Ελλήνων Γεώργ,ον 
Μόλις γίνονται ταΰτα καί έκχεϊται έν πεινώση κοινωνία άφθονος 
ξενικός χρυσός, επέρχονται έκ τούτου δύω ισχυρά ί συγκρούσεις 
οαφεται τό ελληνικόν έδαφος καί μέ αίμα δσον άθώον τόσον 
και πολύτιμον, άλλ’, άντί νά ματαιωθή τό αποτέλεσμα τών 
οιακαών πόθων τοΰ έθνους, εγκαθιδρύεται νέα δυναστεία πλήρης 
sw/.ς καί λαμπρού μέλλοντος.

Παλαιουσι πρός άλληλα τά κόμματα καί ώς έπί τό πλεΐστον 
περι πρωτοκαθεδρίας, αλλ’ έν τώ μέσω τής πάλης ταύτης λύον
ται τα ζωτικώτερα υπέρ τοϋ έθνους ζητήματα. Ενωσιν άνευ 
ορου ψηφιζουσιν οί αδελφοί Επτανη'σιοι, άφομοίωσιν τελείαν 
ψηφίζουσι προχθές άπαντες οί Κύριοι πληρεξούσιοι.

Μεγάλη καταβάλλεται πολλαχόθεν προσπάθεια ν’ άφεθώσι

θύραι τινές τού πολιτεύματος άνοικταί, ί'να εϊσέρχηται δι’ αύ
τώ ν  εύκολώτερον είς τό έθνος ή διαφθορά, άλλά τεραστια πλειο
νοψηφία τής Είνοσυνελεύσεως, ένισχυομένη υπό της ορθοφροσυνης 
τής κοινής γνώμης, φράσσει διά παντός τάς θύρας ταυτας, xa l 
δσον οΰπω θά έχωμεν τό καταλληλότατον εις τό έθνος πολι-

τευμα.
Βοα ή άντιπολίτευσις κατά τής Κυβερνήσεως,διαρρηγνύει αδτη 

τά Ιμάτιάτης κατά τής άντιπολιτεύσεως,καί έκ τοϋ μέσου της 
« ά λ «  ταύτης εξέρχεται ή κτηματική τράπεζα, φύεται ή γεωρ
γική έταιρία, προικίζεται ή πρωτεύουσα με αφθονα υόατα, 
καί ρίπτεται εί; τήν έκτίμησιν τής κοινωνίας τό περί απο- 
ξηράνσεως της Κωπαίδος λίμνης καί πληρωμής τοϋ εθνι
κού χρέους ζω ηχώ τατογ  ζήτημα. Κλονίζονται τω οντι τα 
θεμέλια τής έθνοσυνελεύσεως διά τό περί άφομοιώσεως ζη- 
την.α, καί έν τω μέσω τοϋ κλονισμού τούτου, ευρίσκει εύκαι- 
ρίόίν ό Κ .  Πρόεδρος τής έθνοσυνελεύσεως νά προκαλέσνι και να 
μας έκφραση την εύχαρίβτησιν τής Εθνοσυνελεύσεως, όιοτι επε- 
στήσαμεν τήν προσοχήν τής κοινωνίας έπί τοϋ σπουόαιοτάτου

τούτου ζητήματος.
Κ α τα ν α θ εμ α τ ίζο υ σ ι τήν Κυβέρνησιν αί αντιπολιτευομεναι 

έφ/,αερίδες, ψάλλουσιν ιερεμιάδας κατά τής άντιπολιτεύσεως αι 
ύπουργικαί καί έν τώ μέσω τοΰ ύπό πατριωτισμού ως ε π ι  τό 
πλεΐστον προερχομένου τούτου πατάγου τών έφ/μερώων ίγει- 
ρ ετα ι ή Λεβαδίά καί ήθελεν έπιδείξει δέκα έξ έκατομμυρια 
δοαχμών, τά όποΐα έφέτος μια μόνη αύτή ή επαρχία τοΰ Κρά
τους ήθελεν εΐσάξη έν αύτώ έκ τών βαμβακίων άν μή έπήρχε- 
το ή έκ τών βροχών θεομηνία.

έπί Οθωνος ούδέποτε σχεδόν έξέλειπεν άπό τής έλλάδος ή 
ληστεία" όσω δέ πλειοτέρους χωροφύλακας καί οδηγούς και εκ
τάκτους απεσταλμένους καί νομοεπιθϊωρητάς καί μοιράρχους 
καί εισαγγελείς καί άνακριτάς έπεμπεν ή Κυβέρνησις πρός κα- 
ταδίωξίν των, τόσω πλειότερον ηυξανον οί λτισταί καί τόσω 
ώμότεροι έγίνοντο* έπήλθεν έπειτα έποχή, καθ’ ην μετά την 
μ ε τ α π ο λ ίτ ε υ σ ή  έλύθησαν ή έχαλαρώθησαν όλοι οί δεσμοί τής 
κοινωνίας’ τότε δε ούδείς σχεδόν έφροντιζε νά καταοιωςρ λϊ)* 
στάς, άλλ’ δμως οί λη,σταί ήλαττώθησαν η καί έξέλειπον, καί 
τοΰτο έγένετο ισως και διότι δεν κατεδιωκοντο.

Δέν άρνούμεθα δτι καί έπί τής ρ,εσοβασιλείας η καί προχθές 
άκόμη έγένοντο ληστρικαί τινες πράξεις, άλλ ημείς οί έν Ελλσΰι



ζώντες γινώσκομεν άριστα τά έλατήρια τών ληστών τοιί- 
των και δέν έξςππαζόμεθα' έλπίζομεν μάλιστα δτι τάχιστα θά 
εκλείψουν καί τά έλατήρια ταΰτα, καί θ’ απαλλαγή καθ’ 
ολοκληρίαν ό τόπος καί τις  μομφής ταύτης· διαβεβαιοΰμεν δέ 
τοϋ; έν τή αλλοδαπή ζώντας ομογενείς, δτι ούδέποτε ό τόπος 
ουτο; υιτο τόσον ήσυχος, δσον ήτο έπί τή ; έπαναστάσεως, καί 
οσον είναι σήμερον.

Τ ί δέ νά είπωμεν περί τύπου ; Ούδέποτε ό τύπο; κατεδιώ- 
χ  η άπΛνείτερον^ ft έπί των τελευταίων ήμερών τή ; βασιλεία; 
τοϋ Οθωνος· άλλ' δμω; ούδέποτε τύπο; ΰπήρξεν αύθαδέστερο; 
ή καθ ήν έποχήν οί συντάκται έφημερίδων διά ψίλου πήδημα 
εσήποντο εί; τάς φύλακας- καί ούδέποτε ό τύπος είναι σεμνο- 
πρεπέστερος και πατριωτικώτερο; ή ήδη, δτε ούδείς σχεδόν τόν 
καταόιωκει· άς μή έκπλήττωνται οί έξω ομογενείς’ έκ τών 
φωνασκιών τοΰ τύπου, αδται έν πάσ* συνταγματική κοινωνία 
είναι άνϊγκαιόταται, ώσπερ έν τή ποίμνη τά γαυγίσματα τών 
πιστών κυνών πρός έκφόβησιν τών λύκων. Διαβεβαιοΰμεν δέ 
τους έξω δμογενεϊς, οτι ούδέποτε ή έλληνική κοινωνία είργάζετο 
οραστηριώτερον πρό; τήν προαγωγήν καί άπο/.ατάστασίν της ή 
οσον εργάζεται σήμερον καί οδτε είναί ποτε δυνατόν νά διαλυ- 
θή ή Εθνοσυνέλευσής, χωρίς νά λύση τά μένοντα έτι άλυτα ζω- 
τικωτερα οιά τό έθνος ζητήματα.

Ταυτα παντα είναι ικανά, νομίζομεν, καί τά ς-όματα τών λίαν 
πικρώς μεμφομένων ήμά; νά φ.μώσωσι καί τοϋ; υπερβολικού; 
φόοου; τών έξω όμογενών νά καθησυχάσωσ,. Διαβεβα'ιοΰμεν δέ 
με τον βετικώτερον τρόπον, ότι ούδέποτε άλλοτε έγένετο το- 
σαυτη προοδο;, οση γίνεται σήμερον, καί ούδεμία άλλη ϊσως 
εν τω κοσμώ κοινωνία έχει τοσαύτην διάθεσιν πρό; έντελή καί 
ειρηνικήν άποκατάστασιν, όσην έχει ή έλληνική.

t Μετά τήν σύντομον ταύτην ίξήγησιν, άς μας έπιτρέψωσιν οί 
αναγνωσται της Μελίσση; τών Αθηνών νά δημοσιεύσωμεν καί 
τ, παΡα * ί  έγγραφα, ϊνα ώφεληθώμεν τούλάχιστον τή ; 
ευκαιρία* ταύτης καί έκφράσωμεν τήν εύγνωμοσύνην μα ; εϊ; 
τε την Εθνοσυνέλευσιν, ιίς τόν Κύρ10ν Πρόεδρον αύτή; καί είς 
τον αςιότιμον ήμών φίλον Κύριον Νεγοεπόντε διά τήν εύμενή 
υποόοχήν καί κοίσιν αύτών περί τά ήμέτιρα εύτιλή εργα.

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Τ ής έν Άθήναις Ρ»'. τών Ελλήνω ν Συνελεύσεως.

Π ρ ό ς  τ ό ν Κ ύ ρ ιο ν  Α ν α σ τ ά σ ιο ν  Γ ούδα ν , Σ ιΤ τ ά χ τ η ν  

τή ς  Μ ε.ΙΙασης τώ ν Α θ η ν ώ ν .

Τπέββλεν ήδη τό Προεδρίΐον εί; τήν Συνέλευσιν τήν ϋφ’ 
ΰμών γενομένην προσφοράν τριακοσίων αντιτύπων τοΰ περί 
άποζηράνσεω; τή ; Κωπαίδος καί πληρωμής τοΰ έθνικοΰ χρέους 
Υπομνήματος σας, ϊνα διανεμηθώσιν εΐς τοΰς Κ Κ .  πληρεξου
σίους, καί χαίρω, Κύριε, διακοινώνων ΰμΐν ό πισθογράφως τήν 
έ’κφρασιν τή ; πρό; ΰμας ευχαριστία; τής Συνελεύσεως έπί τή 
νέα ταύτη προσφορά πονήματος,μαρτυ:οΰντο; τήν περί τ *  καλά 
προθυμίαν σα;.

6  Πρόεδρο;

ΪΩ . Λ. Μ ΕΣ Η Ν Ε Ζ Η Σ .

Συνεδρίαοις ΤΚΤ'·
τή ς  2 4  Σ επ τεμ β ρ ίου  18ΠΛ·.

'Α πόσπα σμ α  τω ν πρακτικώ ν τή ς  Σ ονεΐιΰσεω ς.

Είπόντος έπειτα τοΰ Προέδρου δτι ό ιατρό; Α . Γούδ*ς άπέ· 
στειλεν εί; τό Προεδρεϊον πρό; διανομήν τριακόσια φ Αλάδια 
τοΰ δευτέρου ίπομνήματό; του,τοϋ άφορώντο; τήν άποξήρανσιν 
τή ; Κωπαΐδος λίμνης, ή Συνέλευσις άπεφήνατο νά έκφρασθή 
πρό; αύτόν ή εΰχαρίστησίς τη ; έπί τή τοιαύτη προσφορά.

Ακριβέ; απόσπασμα 

λθήνησι, 2 6  Σεπτεμβρίου 1 8 0 4 .

6  Πρόεδρο; τής Συνελεύσεως 

ΙΩ. Λ. ΜΕΣΗΝΕΖΗΣ.



'A fih n u e  Κ .  Σ υντάχτα  τής ΜεΜύσης των 'Α θψ & γ.

Κωνστάντσα 2 4  Σεπτεμβρίου 1 8 6 4 .

Πόσον λυπεί ναι έκαστη έλληνική καρδιά, βλέπουσα τον 
άπανταχοϋ έλληνικόν τόπον, ν’ ακολουθή τήν εμπαθή ό<ϊάν τών 
προσωπικοτήτων καί ψευδολογιών, καί νά μή συλλογίζεται πό
σον βλάπτει και θυσιάζει τόν άπανταχοϋ έλληνισμόν’άν ήξευραν 
οί αξιότιμοι συντάκται τών έλληνικών έφημερίδων, εϊμεθα βέ
βαιοι, δτι εντελώς ήθελον σιγήσει καί προτιμήσει τ/,ν παΰσιν 
τ ί ς  έκδόσεως τών εφημερίδων των, χάριν τοΰ έξόχου αύτών π α 
τριωτισμού.

έπέπρωτο δμως υμείς Κύριε Συντάκτα διά της έκδόσεως 
τής Μελίσσης τών Αθηνών, πραγματευόμενοι πράγματα κοινω
φελή πρός δόξαν τής πατρίδος, νά έπ ιχέητα ι βάλσαμον, καί 
νά μας κάμητε νά λησμονώμέν τήν κακήν έντύπωσιν τών υπερ
βολών τοϋ ύπολοίπου τύπου

Εξακολουθοΰντες τήν κοινωφελή όδόν, ειμεθα βέβαιοι δτι 
μεγάλως θέλετε ωφελήσει τήν δυστυχή πατρίδα, και άποσκο- 
ρακίζοντες τήν ύπαλληλομανία;,ς·ρέψομεν τήν προσοχήν μας πρός 
τήν ευημερίαν καί δόξαν τής πατρίδος.

Τά κοινωφελή έργα, τά  όποια νίρχισε νά ένεργν) ή μετά τήν 
πτώσιν τοΰ όθωνος Κυβέρνησις, καί ιδίως ή νΰν τοΰ λαοοίλου 
καί αθώου Βασιλέως ήμών Γεωργίου, ύπέρ τής γεωργίας, οδο
ποιίας, συστάσεως τραπεζών κλπ. μας δίδουσι τό θάρρος νά έλ- 
π ίσω μιν, δτι δέν θέλει παύσει νά φροντίζν) έσαεί καί άνενδότως 
πρός δόξαν τοΰ έθνους.

Τά τής άναπτύξεως τής γεωργίας και λοιπά είναι λελυ^ένα 
ν,δη, άλλά και τμεϊς οί έξο> χρεωστοΰμεν νά σίιστήσωμεν είς τήν 
Κυβέρνησιν δύο τινά.

ά) Την διοργάνωσιν τών Προξενείων, διότι μεγάλως έβλάφθη 
καί βλάπτετα ι ό ελληνισμός έκ τής άμαθείας, υπερβολικών κα
ταχρήσεων, καί τής κακής καί εΰτελοϋς μισθοδοσίας τών Προξέ
νων καί

β') Εκ τής κακής καταστάσεως τής ναυτιλίας μας.

|ζ Τό έλληνικόν ναυτικόν πάσχει, καί πάσχει δεινώς· πτώσις 
εντελής έπαπειλεΐται, αν δέν ληφθί) σύντονος πρόνοια, καί ώς

έμπορευόμενοι ειμεθα είς θέοιν κάλλιον πολλών τών έν Αθήναις 
θεωρητικών πολιτικών μας, φρονώ, νά γνωρίζωμεν τόν κίνδυνον 
τής ναυτιλίας.

Τό Ιταλικόν ναυτικόν τόσον ηυξησε καί πλουτεϊ, ω σ τε έπα· 
πειλεΐ καί τήν ακτοπλοΐαν τής Μεσογείου νά πάρνι άπό τάς 
χεϊρας μας.

0  ίνδοξος Κανάρης άν θέλνι ν’ άποθανατίσνι τό δνομά του, 
ώς τό άπεθανάτισεν είς τά  1 8 2 1 , καί ώς πρακτικός πολιτικός, 
άς φροντίσ-/) 1) τήν άμεσον σύστασιν ναυτικής τραπέζης, 2) 
σύστασιν δύο ναυτικών σχολείων εΐς Πόρον καί Γαλαξείδιον, 
ούχί πλέον πρίις ®εοΰ είς Αθήνας, δπου, ενεκα τής συσσωρεύσεως 
τόσον σχολείων,ήμιμάθει* βασιλεύει,έπειδή οί νέοι καταγίνονται 
είς πολιτικά, 3) τήν σύστασιν ναυτικής ασφαλείας πρός κλασικο- 
ποίησιν τών πλοίων (τό λεγόμενον παρ’ Ε'ίρωπαίοις V erilai) 
καί 4 ) τήν σύστασιν ναυτικής έταιρίας (ώς τήν γεωργικήν) πρός 
έμψύχωσιν τής ναυτιλίας.

Αλλως ας ήναι βέβαιοι οί κύριοι πολιτικοί μας δ τ ι ή ναυ
τιλ ία , ή δοξάσασα τήν Ελλάδ*, καταστρέφεται, καί κατα- 
στρέφεται έκ τών υπερβολικών τόκων καί τής άμαθείας, καί έκ 
τών υπερβολικών καταχρήσεων κλπ.

Συστήσατε εΐς τούς άπανταχοϋ ειδήμονας, ιδίως εις τό έμ- 
πορικά επιμελητήρια Σύρου, Πατρών, Σπετσών, ϊδρας, Γαλα- 
ξειδίου, καί λοιπών πείραν έχουσών ναυτικών πόλεων, έπίσης 
καί είς τούς έν ΕύρώπΥ) καί Ανατολή ομογενείς, τήν άνάπτυξιν 
τών ζητημάτων αύτών, καί τά  μέσα τής θεραπείας· ό καιρός 
έπήγει, καϊ τό πολυάσχολον τών εργασιών μου δέν μέ δίδει 
καιοόν ν’ άναπτυχθώ περισσότερον. *

Δεχθήτε τήν διαβεβαίωσή τής φιλίας καί ύπολήψεως 

τοϋ προθύμου φίλο-j σας 

Μ. I. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ.



Περι συνοικισμού εν Π εταλιδίω  και περι 
συστάσέω ς γεωργικού σχολείου έν αύτ·7|.

Δημοσιεύοντες παρ* πόδας το πρακτικόν της κοινότητος 
Πεταλιδίου δέν έχομεν άνάγκην νά είπωμεν πολλά πρός διέ- 
γερσιν τοΰ ζήλου της επιτροπής, ην έξελέξαντο οί κάτοικοι 
Πεταλιδίου, ί'να έργασθή πρός έκπλήρωσιν τής επιθυμία; των. 
Απαντα τά  μέλη τής επιτροπής ταύτης κατέχονται ύπό ζήλου 
καί πατριωτισμού ί*ανοΰ, ώστε ούδέν θ’ άμελήσωσιν, ινα δι- 
καιώσωσι τάς προσδοκίας τών έντολέων των. Περιττή έπίσης 
καθίσταται πάσα σύστασις πρός τε τήν έλληνικήν κοινωνίαν 
καί πρός τήν Κυβέρνησιν διά τοιαΰτα εργα, διότι ό εϊς κατάλ
ληλον μέρος συνοικισμός καί τό πρακτικόν γεωργικόν σχολεΐον 
είναι τά καταλληλότατα μέσα πρός άνάπτυξιν τής ευημερίας 
τών κατοίκων έζ ένός *αί δ ι’ αύτών σύμπαντος τοΰ Κράτους. 
Η δέ επισκευή τής προκυμαίας καί ή έκκάθαρσις τοΰ λιμένος 
εΐναι συντελεστικώτατα, ινα έλκύωσιν είς τά  μέρη έκεΐνα τό 
έμπόριον. Αζίοι λοιπόν μεγάλης εύγνωμοσύνης έσονται όσοι 
συντελέσωσιν εϊς τούτο τό κατά δύναμιν. Πολύς δέ έ'παινος 
οφείλεται καί είς τόν συνταγματάρχην Κύριον Πιεράκον διδσας 
κατέβαλε καί καταβάλλει προσπαθείας πρός τήν ευημερίαν 
τώ ν συμπατριωτών του καί πρός προαγωγήν τοΰ συνοικισμού. 
Τό δέ πρακτικόν τών κατοίκων Πεταλιδίου έχει ούτω.

liv Πεταλιδίω, ση'μερον τήν 2 8  Ιουνίου 1 8 6 4  έτους, οί αύ- 
τόθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι τού Λακωνικού τούτου συνοικι
σμού πρόκριτοι, καί λοιποί, συσκιφθέντες έπί τής παρούσης καί 
μελλούσης καταστάσεώς τοΰ συνοικισμού, καί θεωροΰντες ότι 
μέ όλους τούς οποίους κατεβάλλομεν καί καταβάλλομ.εν κόπους 
καί προσπαθείας, έν διαστήματι τριακονταετίας, είς ιόν έρημον 
τοΰτον τόπον, καί μέ ολην τήν καλλιέργειαν καί πρόοδον τϊΐς 
δενδροφυτείας, πρός ώφέλειάν τινα ήμών τε καί τοΰ δημοσίου, 
μεθ’ ό'λης τής ώραιότητος, καί υγιεινής ταύτης θέσεως, πλου- 
τούσης ύδάτων, έκ τριών πρός τά  πέριξ ρεόντων ποταμών, 
πρός πότισιν τών άγρών τε καί δένδρων μας καί ές άλλων μ ι-  
κροτέρων ρυάκων, έντός καί έγγύτατα τής κωμοπόλεώς μας· 
καί μ ’ όλα ταΰτα , δέν άνταπεκρίθ-Λ ή ωφέλεια μέ τάς όποίας 
εχομεν ελπίδας, δ ιά  τε τήν γεωργίαν, τό έμπόριον καί τήν

ναυτιλίαν* διότι ή μέν πρόοδος τής γεωργίας, δέν εφθασεν εϊς 
τόν προσδοκόμενον σκοπόν μας, δ ι’ έλλειψιν τών νέων γ 'ω ργι- 
κών έργαλείων, καί τών γνώσεων ζωοκομίας· ωσαύτως τοϋ τε 
εμπορίου, καί τής ναυτιλίας, προερχομένου τούτου ώς έκ τής 
κακής καταστάσεώς, τής τε φυσικής καί τής χειροποιημένης 
αρχαίας προκυμαίας, τής ύπαρχούσης πρό χιλιάδων έτών, έντός 
τ οΰ λιμένος τούτου, κειμένου είς τό ούσιωόέιτερον μέρος τοΰ 
τοϋ Μεσσηνίακοΰ κόλπου, ή ασφάλεια τοΰ όποιου έπιτρέπει έν 
καιρώ χειμώνος νά έλλιμενίζονται έπ ιτόπ ια  καί άλλων έθνών 
πλοία. Τούτου ένεκεν έΰλέχθη  άλλοτε ό τόπος ουτος πρός 
άπόβασιν τοΰ γαλλικοΰ στρατού, τοϋ όποιου άνάμνησις ύπάρχει 
ό προσδιοοισθείς κατάλληλος τόπος, έντός τοϋ κανονικοΰ σχε
δίου τής κωμοπόλεώς μας ταύτης τοϋ άναγερθησομένου Μαυ
σωλείου, καί χρηζούσης επισκευής τών έφθαρμένων μερών, 
πρός τελείαν άσράλειαν τοϋ λιμένος, ής τό μέν μήκος είναι 
διακοσίων περίπου μέτρων, τό δέ πλάτος δωδ·κα, Λια δαπανης 
είκοσι περίπου χιλιάδων δραχμών, μετά τής έκκαθάρσεως διά 
βορβοροφάγου,'τοΰ ωραίου τούτου λιμένος.

Διά ταΰτα, άπεφασίσαμεν θεωροΰντες άναγκαϊον, νά συστή* 
σωμεν έπταμελή έπι τροπήν, ής τά μέλη θερμώς παρακαλοϋμεν 
διά τής παρούσης μας, νά δεχθώσι τό βάρος τοϋτο χάριν τοϋ 
καλού, καί πρός ωφέλειαν τής άποικίας, τούς Σεβασμιωτάτους 
Αρχιεπίσκοπον Μεσσηνίας, καί Επίσκοπον Οίτύλου Προκόπιον, 
καί τούς εύγενεστάτους Κυρίους I. Λάτρην, Στυρ. Α. Μεταςα, 
Νικ. Λ. Μαυροκορδάτον, Αναστ. Μανάκην, καί ΐίμμ . Μηταοά- 
κην, ό'πως δ.ά τής υψηλής κοινωνικής καί δημοσίας θέσεώς των, 
καί τών σχέσεών των, ευαρεστούμενοι ένεργώσιν, δ,τι έγκρί- 
νωσιν, πρός τε  τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα, καί τήν κυβέρνησιν 
του αποτεινόμενοι, καί πρός παν άλλο πρόσωπον, η έταιρίαν, 
έν τώ  έσωτερικώ τε καί έςωτερικφ τής Ελλάδος, πρός εύρεσιν 
τοϋ έντελοϋς μέσου τής προαγωγής τοϋ συνοικισμοΰ, ή τών 
μάλα αναγκαίων ττς  νέας ταύτης πόλεως, ήγουν τά  ε;ής.

Α'. Τοϋ νά προσέλθωσιν εί δυνατόν χίλ ια ι οίκογενειαι είς 
τήν νέαν ταύτην πόλιν, άπό Λακωνίας, ή άλλων έπαρχιών.

Β '.) Τήν έπισκευήν τής μεγάλης προκυμαίας, καί έκκάθαρ* 
σιν τοϋ λιμένος τούτου, δπερ ώφελεΐ μεγάλως, δχ ι μόνον τήν 
έγ/ώ ριο; ναυτιλίαν μας, άλλά καί τά  προερχόμενα πλοία ςέ· 
νων έθνών είς τόν κόλπον τής Μεσσηνίας, γύρωθεν τοϋ όποιου 
διαβαίνω όλη ή ναυτιλία πρός τό Αίγαΐον πέλαγος.

Γ'.) Τήν σύστασιν γεωργικού σχολείου άπλουστάτου, καί
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Δ. Πιεράκος.

Κ α τά λ ο γο ς  ϋυτδρομητων τής ε> Ά θ ή ν α ι ς  

Κ ε ν τ ρ ικ ή ς  Γ εω ρ γ ικ ή ς  Έ τ α ι ρ ί α ς

Στ. Βερώνης, Είρηνοδίκης Α 
μοργοΰ διά δρ. 5 0  κατ’έ'τος· 
κ α τ’έντολήν του Σ. Λεκάτνις.

Περ. I, Σοΰτσος στρατιωτικός 
ιατρός μέλος.

X. Πρετεντέρης Τυπάλδος.
Δ. Ορφανίδης.
Α. Κομπατής δρ. ΙΟ Ο κατ’ετος.
Κ. Νέγρης δρ. 2 5  κ α τ’ ετος
I. Ε. Χ ιλλ. δρ. 2 5  κ α τ ’ ετος.
Θ. Κ. Λα[/παδάριος ιατρός δρ. 

2 0  κ α τ’ ετος.
Δ. Δεσποτόπουλος δρ. 2 0  κα τ’ 

έτος.
Εμ. Μανιατάκης.
Αντ. Μυριολάκης δρ. 2 5  κ α τ’ 

έτος.
Λεωνίδας ίερονύμου Βασιλείου
Λνδρ. Δαρειώτης

Γεώρ. Ζαβιτσάνος δρ. 2 5  κα τ’ 
έτος.

Α. Περωτής δρ. 5 0  κα τ’ έτος. 
Κ. Π ω -,
Λέων Μελάς.
Σ. Αοντος 2 5  δρ. κ α τ’ έτος.
Α. ΛΙπαλάνος.
Σϊμος Κ, Μπαλάνος ωσαύτως, 
Γ. Σουρμελτ,ς ωσαύτως.
Ν. Νέγρης δρ. 1 2 .
Γ. Συμβουλιδης δρ. 1 0 0  κ α τ ’ 

ετος έπί δεκαετίαν.
Αλέςαν. Σταματόπουλος ιατρός 

πληρεξούσιος Λευκάδος. 
Κ,ωνστ. Ν. Δόσιος δραχ. 1 0 0

κατ’ έτος.
^ω· Ι-ϊ^νής δρ. 2 5  κ α τ’ έτος* 

ίω. Α. Γκίκας έκ Πύργου.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

ϊπήρχεν ήδη στοιχειοθετιμένη ή περί τινων αιτιάσεων καί 
μομφών κατα τοΰ έθνους πραγματεία, ότε έγένετο ή απόπειρα 
οολοφονιας κατά τοΰ ΰπουργοΰ Κυρίου Κουμουνδούρου. Τό στυ
γερόν τοΰτο κακούργημα, όπως δη ποτε καί άν χαρακτηοισθή 
w  της ανακρισεως ούδόλως μεταβάλλει τάς περί τοϋ αισίου 
μέλλοντος τής π α τρ ιό ς  πεποιδήιεις μας.

— Από δέκα καί πέντε ηδη ήμερών π ίπ τε ι καθ’ έκάστην 
σχεόον εν τη Αττική ί  ίσως κχι έν όλη τ·7> Ελλάδι βρονή άφθο
νος και ενίοτε ραγδαιοτάτη, τό έκτακτον καί παντη ασυνήθες 
τούτο περιστατ(κόν πιθανόν νά προξενησνι μεγάλας ζημίας είς



τάς βαμβακοπαραγωγούς έπαρχίας. Αλλ οίαΐ δή ποτε καί άν 
ηναι αί ζημίαι αυται ουδέποτε είναι δυνατόν νά έλαττώσωσι 
κατά τοσοϋτον τήν εισαγωγήν χρημάτων, ώς·ε νά έςισωθη αΰτη 
πρός την εξαγωγήν* άλλως δέ άς μ.ή λησμονήσωμεν, οτι τδ 
περιστατικών τοϋτο τής βροχής είναι δλως έκτακτον καί παντη 
άσύνηθες. Ούδείς έκ τών ζώντων έν ‘Ελλάδι γερόντων ένθυμεΐ- 
τα ι νά συνέβη άλλοτε κ»τά τοιαύτην εποχήν τοϋ έτους τοσαυτη 
βροχή, δση εφέτος. Λεν πρέπει νά λησμονήσωμεν έπισγις οτι ου
δέποτε άλλοτε έξισοϋτο ή εισαγωγή χρημάτων πρός τήν έξα· 
γωγήν.

— Ενεκα τής πολυομβρίας ένέσκηψαν συχνώτεροι διαλείπον* 
τες πυρϊτοί, έν οΐς καί τινες κακοήθεις, τινές δέ άλλοι συνο
δεύονται κ «  μέ δυσεντερικά συμπτώματα, καί ούκ όλίγο'· με 
τυφοδίδ?, κοιλιακά. Μικρά προσοχή καί πείρα έκ μέρους τών 
ιατρών άρκοϋσι συνήθως ν’ άνακαλύψωσι τόν χαρακτήρα τών 
νοσημάτων τούτων, ή δέ κινίνη συνήθως έπαοκεΐ πρός ίασίν 
των* ένίοτε μάλιστα ό ιατρός άναγκάζεται νά παράβλεψη ά
παντα τά  έπίφοβα συμπτώ ματα τών λοιπών νόθων τρόπον 
τινά νοσημάτων καί νά έπιστήση τήν προσοχήν του εϊς τόν πυ
ρετόν* τό δέ άποτέλεσμα τής τοιαύτης διαγωγής τοϋ ϊατροϋ 
έπιΤέφει ώς έπί τ^  πλεΐστον τάς προσδοκίας του. Καί ταϋτα 
μέν περί τών ιατρών, οί δέ μή ιατροί καλόν είναι νά προσέχωσι, 
διαρκούσης τής ανωμαλίας ταύτης τής άτμοσφαίρας* ιδίως 
άναγκαϊον είναι νά μ.ή έκτίθενται εϊς τήν υγρασίαν καί κατ 
έξοχήν νά φυλάττωσι θερμούς τοΰς πόδας καί όμαλ^ν τήν 
λειτουργίαν τής κάτω κοιλία,· οί δέ επισφαλή έχοντες τήν υ
γείαν καλόν είναι νά φορέτωσι φλανέλαν καί μάλινα τσιραπια 
καί βαρύτερα ενδύματα ένωρίτερον.

— Τινές, έξ απειρίας δρμώμενοι, διαδίδουσιν ό'τι αί βροχαί 
κατέστρεψαν τά  έν τή ‘κοίτη τοΰ Ιλισσοΰ γενόμενα ύπό τής 
Κυβερνήσεως έργα πρός αίίξησιν τών ύδάτων τής πόλεως. Δυ- 
νάμεθα νά βεβαιώσωμεν μέ τόν θετικιότερον τρόπον, δτι ούδέν 
τούτου ψευδέστερον ή έιιιτυχ ία  τών έργων είναι πληρέστατη* 
έπαυσε δέ πρός καιρόν ή έργασία έν τή κοίτη τοΰ ποταμοΰ, ί'να 
προπαρασκευασθώσι πρότερον τά  αναγκαία υδραγωγεία. Τό δε 
προσεχές έ'αρ έγγυόμεθα, δτι h πόλις θά έχη άφθονον υδωρ, 
ϊσως μ-άλιστα καί ώραιοτάτους πήδακας, άν μή φεισθϊι δαπάνης 
τινός καί πρός κατασκευήν τούτων ή Κυβέρνησις. Ιδίως δε ή 
Δημαρχία θά έχη άφθονον ύδωρ πρός κατάβρεξιν τών όδών πρΟζ 
^ότισιν τών δένδρων καί πρός ένρικίασιν.


