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Σημεΐω σις τοΰ Σ υντά κτου  τής Μ εΜ σσης τώ>· Αθηνών 

in i  τών σοφών πραγμα τειώ ν τού Κ υρίου Ασ.ίεδούι)..

'j o πρακτικήν κΰρος καί τό εύεργεηκόν αποτέλεσμα τών τοΰ 
Κυρίου Ασλεβοϋδ σοφών παρατηρήσεων, αν αύται εΐσακου3θώσιν, 
είναι τόλμνιμα μέγα κ ι ΐ  τό νά βελήστι τις νά συστήσιρ. Μ{αν 
μόνην παρατήρησιν άς έπιτρέψν) εΐς ήμάς ή ελληνική κοινωνία 
καί ό Κύριος Ασλεβούδ νά κάμωμεν. Απαντες βεβαίως γινώ- 
σκομεν τήν κακήν έντύπωσιν, τήν όποιαν προξενεί εΐς τόν άρρω
στον καί μόνη ή λέζ'.ς ιατρικόν. Οσον γλυκύ καί άν ίναι τοΰτο, 
οσον εύωσμον και ευχ■ μον, μόνη ή ονομασία του αίατριχόν» 
προξενεί κακήν έντύπωσιν εΐς τόν μέλλοντα νά λάβη αύτό. 01 
φρόνιμοι λοιπόν νοσϊΐλάται, όταν ε^ωσι νά κάμωσι μέ τοιού- 
τους χαΧύευμένους αρρώστους, πίνουσιν ένώπιόν των μέρος τι 
to 'j ιατρικού, ίνα πείσωσιν αύτούς, ότι δέν είναι οΰτε πικρόν 
ούτε άνοστο'» ούτε δυσώδες, ΐϊξ ιδίας δε πείρας γινώσκομεν 
ότι ούδέν ίσως έν τώ κόσμω ζώον είναι μιμτ,τι*ώτερθν μίν 
ά 'λ ά  κ » 1 πεισματωδές-soov τοΰ Κλληνος- δίδαςέ τον όσον θέλεις, 
είναι σπάνιον πραγμα νά πεισβίι είς τήν διδασκαλίαν σου, άν 
μή ίδί) καί έμπρά*τως ίφο^ρμοζωμένην ταύτην. Ολος δ κόσμος 
έζεθείαζε πρό πολλού τά πλεονεκτήματα τοΰ ευρωπαϊκού αρό
τρου, ούδείς σχεδόν επιστευεν, έν Αθήναις τούλάχιστον* fri.x
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ομως εΰρέθησαν τινες νά τό μεταχειρισθώσι χάριν δοκιμής, όλο; 
σχεδόν ό γεωργικός κόσμος τού; έμιμήθη. Κατά τό 1 8 5 2  έν- 
θυμούμεθα ό'τι οί Πλακιώται περιέπαιζον μέ ήμάς, θελήσαντας 
νά εφαρμόσω μεν τά ευρωπαϊκόν άροτρον μέ ενα ίππον’ σήμερον 
δε σπάνιοι είναι οί Πλακιώται, οίτινες δέν μετα/ειρίζονται τό 
ευρωπαϊκόν άροτρον μέ ίππους θά καταστρέψης τ ’ αμπέλια σου 
μέ τό θειάφι έφώναζον οί Πλακιώται, ότε τό πρώτον τους με- 
τεχειρίσθημεν πρός θείωσιν τών αμπέλων μα ;. Πέρυσιν δέ ήιχεΐ; 
μόνον δέν έθειώσαμεν τάς αμπέλους μας καί μετιμελήθηυιεν 
πικρώς, έν ω όλος ό κόσμος τάς έθείωσε, καί ώφελήθη μεγάλως. 
Καί δέν αγνοεί βεβαίως ό σοφός Κύριος Ασλεβούδ καί οί 
συνέταιροι αύτοϋ, πόσον χαϊόευμένοι άρρωστοι είναι σήμερον 
οί Ελληνες· συμπατριώταί του ησαν οί διαφθείραντες τιμάς μέ 
τά  χά ϊδια  των Βαΰρών, Κάνιγγ καί άλλοι. Πόσον άρά γε δέν 
ήθελον μάς ίΰβργετήσει ήόη, άφοΰ έτυχε νά εϊμεθα χ α ϊ Κυμένοι 
άρρωστοι, ό Κύριος Ασλεβούδ καί οί συνέταιροι αύτοϋ, έάν 
συνιστώντες κερδοσκοπικάς έταιρίας, ήθελον έπιχειρήβει,π χ . τήν 
άποξήρανσιν της Κωπαΐδος, τήν καλλιέργειαν τής ϊλιδος διά 
τοϋ βάμβακος, τήν τομήν τού ΐσθμοϋ τής Κόρινθου καί άλλα ; 
έν ροπή όφθαλμοΰ ήθελον είσάξει τόν πολιτισμόν, καί άκοντας 
δέ ήθελον μάς αναγκάσει τότε νά άναγνωρίσωμεν καί πληρώ- 
σωμεν τά χρέη μας, ώς τίμιοι άνθρωποι.

Περι γεωργικής έταιρίας.

Τήν 10 Μαΐου κατά πρόσκλησιν τοϋ Αρχισυντάκτου τής 
Μελίσσης συνήλθον είς τήν οικίαν τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου Αθηνών διάφοροι συμπολϊται, ί'να συσκεφθώσι πρός σύ
στασή γεωργικής εταιρίας. Τά έπί τής συσκέψΐω; ταύτης με· 
ταφέρομεν έκ τοϋ Ευαγγελισμού.

α Προχθές τήν Κυριακήν ώς προανηγγείλαμιν, συνήλθον είς τοϋ 
άγίου Μητροπολίτου περί τούς πεντήκοντα έκ τών προσκλη- 
θέντων ύπό τοϋ Κ. Γούία διά νά σνηματίσωσιν έταιρίαν κ*τά 
τύχην παρευρέθησαν καί ύ Κ. Φωτιαδης, Ποέσβυς τής Τουρκίας, 
μετά  τοϋ πατρός του, οίτινες έπήγαν πρός έπίσκεψιν τοϋ Μη
τροπολίτου. Πρώτος έλαβε τόν λόγον ό Κ. Γούδας καί διά συγ- 
κινηκοιτάτης καί έμβριΟούς όμιλίας ΰπέδειξεν ότι έκ φύσεως

μέν τ ά  π ά ντα  εΐς τήν Ανατολήν έπρεπε νά κατέχουν τήν πρώ
την βαθμίδα μεταξύ  τών όμοειδών προϊόντων τ ή ; Δύσεως’ ενε
κα  όμως τής έπιμελείας τώ ν ανθρώπων καί ιδίως ένεκα τή ς 
ϋπάρξεως πολλώ ν έταιριών ■ εΐς τήν Αύσιν, α ΐτινες ένισχύουν 
κ α ι βραβεύουν πάσαν μεταβολήν πρός τά  κρείττω , τ ά  τ ί ς  Αύ- 
σεως προϊόντα ύπερέχουσι τώ ν τής Ανατολής. Μ ετά τα ΰτα  κα* 
τ έ δ α ξ ε  τή ν  ανάγκην τής συστάσεως τοιούτων έταιριώ ν καί είς 
τήν Ανατολήν, άν θέλωσιν οί Α νατολΐται, είπε, νά έξευγενί- 
σωσιν έαυτούς καί νά έκπλήξουν τόν κόσμον καί ά^λην μ ίαν 
φοράν μέ θαύματα. Κ ατέληςε Ss τόν λόγον δ Κ . Γούδας ώς 
έξής περίπου. Ας έπικαλεσθώμεν, Κύριοι, τήν ®είαν άντίληψιν 
καί άς θεσωμεν σήμερον τά  θεμέλια, έπ ί τών όποιων οί μ ε τ α 
γενέστεροι θά έποικοδομήσωσι τήν κωρωνίδα τής ευημερίας καί 
τοΰ μεγαλείου τής πατρίδος μας· άς μή λησμονήσωμεν δέ, ότι 
έφ ’ οσον πεινώμεν κάθε Κυβέρνησις θά ήναι κακιίι, δ ιό τ ι δέν 
θά ΐγ γ  μέ τ ι  νά μάς χο ρ τά τη - καθώς ομως χορτάσωμεν, κάθε 
Κυβέρνησις θά ήναι καλή, δ ιό τ ι πρός τιμήν τοΰ Ελληνικού έθνους 
ούδείς ίϊλλην στερείτα ι πατρ ιω τισμού .»

«Μ ετά τα ΰ τα  έσυζητήθη Αν πρέπ·/) ή έταιρία  νά περιλαμβάνη 
όλην τήν Ανατολήν, όπως έπρότεινεν ό Κ . Γούδας ή μόνην τήν 
έλευθέραν Ε λ λ ά δ α ' ή λύσις τοΰ ζη τή μ α τος τούτου, άν καί οί 
πλειότεροι έκλιναν ύπέρ τοϋ περιορισμού, άφέθη είς τήν έπ ι-  
τροπήν, ή τ ις  θά συντάξη τό  κ α τα στα τικόν. Π ιστεύομεν όμως 
ό τ ι τ ά  πεφω τισμένα μέλη τής έπ ιτροπής δέν θά θελήσωσι ν ’ 
άποκλείσωσι κ α τά  τό δυνατόν τώ ν ευεργετημάτω ν τοιαύτης 
έτα ιρ ίας τούς συμπατριώ τας τώ ν Ζωσιμάδω ν, τοΰ Βερναρδάκη, 
τού Σίνα, τού Ραλλη , τ^ΰ Σεκιάρη, τού Καράλη κα ί άλλων, έκ 
τώ ν οποίων είς καί μόνοςδύναται ν' άναδε/θή  όλα τά  έξοδα τής 
έταιρ ίας, έν ώ άν θά προσμένη αϋτη άπό τάς έσωτερικάς σύν
δρομά; φοβούμβθα, ότι ολίγου; πόρου; θά έχη νά δια θέτη .»

α Ε π ειτα  έσυζητήθη άν πρέπει ή έταιρ ία  νά περιλαμβάνη καί 
τό  ήθικόν μέρος, δηλαδή νά βοαβεύν) καί πάσαν άλλην αρετήν, 
όπω ; έπρότεινεν ό Κ . Γούδας, ή μόνον τ ά ;  γεω ργικά ; άρετάς· 
ή πλειονοψηφία παρεδέχθη τό δεύτερον έπ ειτα  έξελέχθη έπ ι- 
τοοπή , ϊνα  συντάξη τό καταστατικόν, συγκείμενη έκ τώ ν Κ υ
ρίων Δοσίου, Γούδα, Χ αραλάμπους, Σ πηλιοτάκη , Σωτηροπού- 
λου, Αντ. Π απαδάκη καί θ .  όρφανίδου. Εϊθε νά καταρτισθή 
μ ίαν ώραν άρ^ήτει;α ή έταιρία αΰτη , άπό τήν οποίαν προσδο- 
κ ω ντχι μ εγά λα  καλά t i t  τή ν  κοινωνίαν μας. Κ α τά  τήν κρίσίν



u a ; δέ καί αύτό τό ήδικόν μέρος δέν έπρεπε ν ' άπορριφδή, χ ω 
ρίς καν ν’ αναγνώσωσί τινες τό σχέδιον τού Κ. Γούδα· διότι 
κατά τό σχέδιον τοΰτο κάλλιστα, νομίζομεν, έδύναντο νά συμ- 
βαδίσωσι τό ηθικόν μ ϊ  τό υλικόν . τήιχεΐς τούλάχιητον δλα τά  
εύραμεν καλώς σενηρμολογημένα, καί χαιρόμεδα διότι πρώτοι 
ήμεΐς διά τής ίοημερίδος μας έσυστήσαμεν τήν προσοχήν τής 
Κυβερνη’σεως καί της κοινωνίας εΐς τά  σπουδαιότατα ταΰτα  δργα 
τοΰ Κυρίου Γούδα.

Κύριοι ’

Σμικρόν τ ι έάν δελτία·/) νά έρευνήσ/ι τ ις  μ ετ’ επιστασίας ά 
παντα τά  έν τή  Ανατολή προϊόντα, άρχόμενος άπό τοΰ άν^ρώ- 
*ου καί καταλόγων είς τό εντομον, καί θελη'ΐν) έπειτα νά π α 
ραβάλλω ταΰτα πρός τά  όμοιοειδή προϊόντα τής Δύσιως δίν θά 
•υνηθ-ρ νά μή έκπλαγ?) έκ μιας προφανεστάτης άντιδέσεως, τής 
εξής.

Ο τι δηλαδή ΐν μέν τί) Ανατολή τά  πάντα σχεδόν, καίτο·. 
προωρισμένα ό'»τα τρόπον τινά ύπό τής φύσεως, ϊνα καδέξωσι 
τήν πρώτην βαθμίδα μ ετα ’ύ τών όμοιοειδών, τά  πλεΐστα ό'μως 
κατεχουσι κατά δυστυχίαν σήμερον δϊυτερεύουσάν τινα και τρι- 
τεύουσαν βαθμίδα. Εν ό’έ τίί Λύσει άντιστρόφως, καίτοι τά  πά ν
τα  σχεδ-ν έκ φύσεως προωρισμένα δντα νά κατεχωσι δευτε- 
ρεΰουσάν τινα Εαθμίδα, τά  πλεΐστ* όμως ύπερέχουσι τώνέν τή 
Ανατολή όμοιοειδών.

Τό κύριον αίτιον τής άντιθέσεως ταύτης προέκυψε καί έκ τής 
διαφοράς τών περιπετειών, είς δς ύπέκυψενά/ρι τοΰδε έκαστον 
τών μερών τούτων τοΰ αρχαίου κόσμου, άλλ’ούχ ηττον είς τοΰ
το συνετέλεσ» καί ή θέλησις τώ ν άνδρώπων. Εν μέν τή Δύσει 
οί άνθρωποι, εύνοϊκωτέρας έχοντες τάς περιστάσεις, ήδέλησαν 
πρώτον νά έξευγενίσωσιν έαυτούς, κ έπειτα νά έςευγενίσωσι 
κατά τά έφικτόν καί άπαντα τά περιστοιχίζοντα αύτοΰς όντα, 
ψυχικά τε καί άψυχα. Εν δέ τη Ανατολή οί άνθρωποι, πιεζό- 
μενοι ύπό δυσμενών περιστάσεων, «μικρόν κατά «μικρόν έστε- 
ρηδησαν καί αύτής τής θελήσειο;. Καί εντεύθεν ποοέκυψεν, ώ ;τ ε  
είς μεν τάς άλλοτε κατοικίας τώ ν άγριων θηρίων τής Δύσεω; 
ηΛη παράγονται τά  εύγενέστερα χροϊόντα τοΰ κόσμου, ώς να 
οικώσιν έ» αύταΐς άγγελοι μάλλον η άνθρωποι. Είς δέ τάς άλ
λοτε μυθολογούμενη κατοικίας τί»ν ®?ών, βίς τό μέρος έχεϊνο,

τό όποιον ό δημιουργός τοΰ παντός προώρισεν ισως καί ώς επ ί
γειον παράδεισον, τά  πάντα φεΰ ! έξεφυλίσδησαν, ούδ αύτοϋ 
ίσως τοΰ άνδρώπου έζαιρουμένου.

Είσδύσαντος ήδη τοΰ πολιτισμού, καί όσημέοαι αιρουμενων 
πάντων τών προσκομμάτων κα; άπό τής Ανατολής, καιρός ε ί
ναι νά θελήσωμεν καί ήμεΐς, Ινα έξευγενίσωμεν έαυτούς καί τά  
περί ημάς δντα. Καί δέν έχομεν άνάγκτ,ν ν’ αύτοσχεδιάσωμεν 
πρός τοΰτο, άρκεϊ μόνον νά μεταφέρωμεν άπό τής Δύσεω;, οτι 
αύτη μετέλαβεν άλλοτε άπό τής Ανατολής καί άνέπτυζεν η, αν 
θέλητε, κ*1 έπολυπλασίασε μάλις-α, ώπερ δ φρόνιμος δούλος τό 
δανεισθέν ύπό τοΰ Κυρίου αύτοΰ τάλαντον.

βελήσαντες νά έζευγενίσωσιν εαυτούς καί τά περί αυτούς οί 
πεπολιτισμένοι λαοί τής Δύσεως συνέστησαν κατά μίμησιν ϊσως 
τοΰ Πυθαγόρα, απείρους έταιρίας πρός ένίσχυσιν ή βράβευσιν 
παντός δ ,ιι  ή φύσις η ή ανθρώπινος διάνοια παρ’ αύτοΐς π α 
ράγει. Καί δέν έχω  άνάγκην ν’ αναφέρω ένταΰθα τά  εύεργετι- 
κώτατα υπέρ τών κοινωνιών καί τής άνθρωπότητος αποτελέ
σματα, τά  όποια προύξέ^ησαν είς τούς πεπολιτισμέ«ους λαοί.; 
τής Δύσεως ή σύστασις τοιούτων έταιριών’ διότι πολλοί έ ;  υ
μών είδατε βεβαίως παρ’ αύτοΐς τό τεράστιον μέγεθος, τό 
όποΐον,έλαβον π . y . οί ϊππο ι των’ πολλοί είδατε τό τερασ.ιον 
π ά /ο ς , τό όποιον λαμβάνουν οί βόες των καί άπαντα σχέδόν 
τά  χρησιμεύοντα πρός τροφήν τού άνθρώπου ζώά των. Πολλοί 
έξ ύμών είδατε τήν τεραστίαν καλλονήν καί τήν άρίστην ποιό
τη τα  τήν όποιαν έλαβον παρ αύτοΐς ως καί αυτα τα  οσπρι* 
των, ώς καί αύτά τά  λαχανικά των η καί αύτά άνθη των. 
Πολλοί έζ ύμών είδατε βεβαίως καί αύτήν τήν τεραστίαν π α 
ραγωγικότητα, τήν οποίαν οί πεπολιτισμένοι 7ναοι τής Δύσεως 
ήνάγκασαν, ούτως είπεΐν, την φυσιν να έπιδαψιλευσ7] είς -®ς 
γαίας των. όσα παράγει έν μόνον στρέμμα γής παρά τοΐς πε- 
πολιτισμένοις λαοϊς τής Δύσεως δέν παράγουσιν ούτε πεντή- 
κοντα ούτε έκατόν στρέμματα έκ τής παρ’ ήμϊν γής, καίτοι 
φύσει ούσης παραγωγικωτέρας ταύτης.

Αλλά πώς θέλετε νά μή μεταβληδώσι τά  πάντα έπί τά  
κρείττω παρά τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς τής Δύσεως καί νά 
μή έκφυλισθώσι τά  πάντ» παρ’ ήμϊν, δταν έκεΐ μέν πάσαν πρός 
τά  κρείττω μεταβολήν ίχνηλατούσι καί βραβεύουσι μυριαι έν* 
θαρρυντικαί έταιρίαι* παρ’ ήμϊν δέ καί αύτΐ] ή ευεργικωτάτη



τών ανακαλύψεων, καί αύτη ή πρός τό βέλτιον μετατροπή τοΰ 
φαύλου καί έκπεφΆ ημένου ενδέχεται νά συνταφή μετά τοΰ 
άνακαλυπτοϋ ή τοϋ καλλιεργητού τής (ρύσζω; ; Πώς θέλετε νά 
μή φθισια καί μέχρι τής σήμερον ή Ανατολή, δταν έν αύτή 
ούδείς σχεδόν υπάρχει ό καθοδηγών, ούδείς δ βοηθών, καί ού- 
δείς ό βραβεύων τό» Ανατολικόν λαόν είτε εΐς τά  καθημερινά 
έργα του, είτε είς τάς βελτιώσεις του, είτε εΐς τάς ανακαλύ
ψεις του ; Αλλ' αί Κυβερνήσεις ; ώ καθήκον τών Κυβερνήσεων 
τής Ανατολής κατεστη τό νά τιμωρώσι μόνον τά κακά* σπά- 
νιαι είναι αί Κυβερνήσεις έκείναι, αίτινες Ι^ουσι καιρόν η διά- 
θεσιν ν’ άμείβωσι καί τά καλά· ~ό έπ ’ έμοί δέ ώς καλλιτέραν 
τώ ν Κυβερνήσεων τής Ανατολές έπί τοϋ παρόντος τούλάχιστον 
ήθελον θεωρήσει εκείνην, ήτις διά σοφών νόμων ή'θελεν άρει τά  
προσκόμματα, καί διά πατρικής διοικήσεως ήθελε παρέξει ήσυ- 
χ ί«ν καί  ̂άσφάλειαν είς τούς λαούς τής Ανατολής καί ήθελε 
κάμει όρθην καί ούχί αντίστροφον χρήσιν τής ποινής καί τής 
άμοιβής «όνον είς τούς ύπαλλήλους της. Εγώ τουλάχιστον ού
δέποτε σχεδόν ενθυμούμαι δτι ήκουσα νομάρχην τινά η διοικη
τήν κατά τήν Ανατολήν νά προτείν/, ςίς τήν Κυβέρνησίν του νά 
δωση βραβεΐόν τι ε£; τόν δείνα πολίτ/.ν, διότι έξήσκησε τήν 
δείνα άρετήν ή είς τόν δείνα γεωργόν, διότι έπηύξησε τά  προϊ- 
όντά του· ή είς τόν δείνα κτηνοτοόφον, διότι μετέβαλεν έπί τά 
κρίίττω  τό ειόος τών τρεφομένων ύπ’ αύτοϋ κτηνών* ή ι ί ς  τόν 
δείνα ^δενδροκόμον, διότι έκαρπώθη πλειότερον έκ τών δένδρων 
του· ή άν τ ις  έπρότεινε, σπανιώτατα ήκουσα, ό'τι εΐσηκούσθη· 
διότι αί Κυβερνήσεις, ώς γνωστόν, εχουσιν άλλας σπουδαιο- 
τέρας ασχολίας.

Καί μή νομίσητε, Κύριοι, ό τι δ λαός τής Ελλάδος ή καί 
πασης τής Ανατολής αποδίδει σμικράν τινα άζίαν είς τά  το ι- 
αύτα τής ίκανότητος καί τής άρετής του βραβεία, δταν μ ά λ ι
στα ταϋτα άπονεμωνται ύπό έταιριών- τουναντίον μάλιστα 
πολλούς μεν έκ τών πολιτικών μας είδον, μή φέροντας τά  ύπό 
τών Κυβερνήσεων άπονεμηθέντα αύτοΐς παράσημα* ούδένα δέ έκ 
τής ταζεως τοϋ λαοϋ μή ένασμενιζόμενον ιδίως διά τά βρα· 
βεΐον εκείνο, το όποιον τυχόν έλαβε παρ έταιρίας τινός, ώς γέ
ρας τής έπιμελείας του, τής νοημοσύνης του, η άλλης τινός 
άρετής του.

 ̂ τ ών κατεπειγουσών παρ’ ήμϊν αναγκών ήτον άλλοτε ή 
όιάδοσις γραμμάτων καί κ#λής ανατροφής είς τό γυναικεΐον

Φϋλον ήθέλησάν τινες νά συντελέσωσιν είς τήν θεραπείαν 
τής ανάγκης τχύτης διά τής συστάσεω; τής φιλεκπαιδευτικής 
έταιρίας, καί σήμερον αίσθινόμεθα απαντάς μίαν τών μεγαλει- 
τέρων ευχαριστήσεων, διότι βλέπομεν ούχί μόνον δσημέραι 
θεραπευομένην γιγαντιαίοις μάλιστα βή;χασι τήν ανάγκην ταυ- 
την, άλλά καί παρακαθημέ*θυς ήδη ένταΰθα τινάς έκ τών κα- 
θιδρ^των τής έταιρίας ταύτης’ έν σμικρώ διαστήματι χρόνου 
τό γυναικεΐον φϋλον, τυχόν καλού καλλιεργητού έν τ/, πατρική 
αερίμντι τής φιλεκπαιδευτικής έταιρίας, έκαμε τεραστίας προό
δους καί θά συντελέ-77] βεβαίως τά  μέγιστα είς τήν άνάπλασιν 
Ανατολής. Τί δέν έπαγγέλλονται οί λαοί τής Ανατολής, έάν 
τύ^ωσι καλών καλλιεργητών ; Καλοί δέ καλλιεργηταί τών λ α 
ών είναι, ώ ; γινώσκετε, πανταχοϋ τοϋ κόσμου τό μεν αί πα- 
τοικαί Κυβερνήσεις, διά τής εύνομίας, τής πρός παντας ίσοτη- 
το; καί τής άσφαλείας- τό δέ αί τοιαΰται έταιρίαι διά τής 
ένισχύσεως τής άρετής πρός άνάπτυξιν τής εύημερίας.

Υπό τοιούτων άρχών έμπνεόμενος, άμα μετα την εναρ^ιν 
τής έκδόσεως τής Μελίσσης τών Αθηνών, άφ’ ού πρώτον έδη- 
υ,Οίίευσα έρεύνας τινάς περί τών αίτιων τής μη αύ^ησεως ή 
καί τής έλαττώσεως τοϋ πληθυσμού κατά τινα μέρη τ ίς  Ανα
τολής, έθειξα άμέσως τό περί συνεταιρισμοϋ σπουδαιότον ζή- 
τηαα, καί ίδιως κατέδειΞα τήν άνάγκην συστάσεως έταιρίας πρός 
βελτίωσιν τής ηθικής καί πρός ενίσχυσιν τής γεωργίας, τής 
κτηνοτροφίας καί τής δενδροφυτείάς* έκ τοϋ προχείρου δέ συνέ
ταζα  κ’ έδημοσίευσα καί σχέδιον οργανισμού προς σύστασιν 
τοιαύτης τινός έταιρίας· τό σχέδιον τοϋτο λαμβανιυ την τιμήν 
νά θέσω ύπ' δψιν τής γεραράς ταύτης όμηγύρεως.

Συντάσσων δέ τό σχέδιον τοϋτο τοιαϋτά τινα είχον πάντοτε 
πρό οφθαλμών. Πρώτον τό νά παρακληθή ή Αύτού Μ εγαλείο- 
της ό λαοφιλής ήμών Βασιλεύς νά λάβ·/) ύπό τήν κρχταιάν προ
στασίαν Του τήν έταιρίαν ταύτην, καί δ ι’ αύτής ούχ ηττον 
η διά τνις πατρικής του Κυβερνήσεως νά καλλιεργησιρ ώς άλ
λος φιλόστοργος πατήρ τά παοά τοΐς έλλησιν ιδίως ύπάρχρντα 
άγαθ* σπέρματα, ίν’ άναδε>χ*)ώσι ταϋτα, ®εοϋ εύδοκοϋντος, 
μεγάλαι έθνίκαί άρεταί, καί εί δυνατόν έράμιλλοι εκείνων, δι 
ών αύτοί ουτοι οί πρόγονοί μας Ανατολΐται έ£έπληξ*ν άλλοτε 
τόν κόσμον μέ θαύματα. Ποια δέ είναι τά  ελατήρια εκείνα, δι 
ών δύναταί τις παρά τοΐς ίίΧλησιν ιδίως νά καλλιέργησα τά 
άναθ* αύτδν σπέρματα, καί ποΤο». ·οί σκόπελοι, τούς όποιους



οφείλει ν’ άποφΰγ·/]. ταΰτα πάντα  ΰπέδειξα δ ι’άλλης μου προ- 
γενεστέρας πραγματείας, δυο περίπου μ ίνα ς πρό τής εκλογής 
τοΰ λαοφιλούς ήμών Βασιλέως δημοσιεοθϊίσης.

Δεύτερον μέλημα μου έπί τής συντάξεως τοΰ σχεδίου τοϋ 
οργανισμού τής έταιρίας ήτο τό ν αποχωρίσω αύτήν διά Κι- 
νε,ικών, ούτως είπεϊν, τοίχων πάσνις πολιτικής, πάσης θρησκευ
τικής καί πάσης φυλετικής άποχρώσεως. Η έταιρία αΰτη κα τ’ 
έμε τούλάχιστον πρέπει ν’ άποβλ'επ/, μόνον είς τήν βελτίωσιν 
τής ήθι*ής καί είς τήν άνάπτυξιν τής ύλική. εύημερίας ή δυνα
τόν κατά πάσαν τήν Ανατολήν.

Κ ατα τρίτον λογον εθεώρησα άναγκαϊον νά καταστήσω διά 
του σχεδίου τούτο τοΰ όιγανισμοϋ τής έταιρίας προσιτήν 
αύτήν είς πάντα ιόν βουλόμενον δύο μόνον προσόντα άπτίτησα 
νά ί χ γ  ό βέλων νά γείν* μέλος αύτής. ά) νόαιμον ήλικίαν, καί 
δεύτερον βίον δικαστικώς τούλάχιστον άστιγμάτιστον. n /7ac 
ΐ)δ μ ή  νποστάς πο ινήν t 'n x a  ά τιμ ο τική ς πράζεως χα ί v.rorj-d- 
νμένυς νά μ ή  αυνα.ΙΛάσητε τοϋ .Ιοιποΰ i r  y rd fftr  μ ε  το ίς  ί>· 
s.Totrrarrac τοιαύτην non  ήν δύναται. νά  γε ίνη  μ ΐ,Ιος τή ς  {- 
n raipiac, άρχει μόνον νά θέ.Ιίΐ νά πΛηρώνη δώδεκα κ α τ ’ t -  
»τος δραχμάς.'»

' Γεταρτον καί σπουδαιότερον μίλημά μου ήτο έπί τής συν
τάξεως τοΰ σχεδίου τούτου τό νά κατασταθ·£ ό'ιον ένεστι γε- 
νικωτερα καί εύκολωτερα ή άμιλλα, καί ν’ άποδεικνύηται παρ’ 
έκαστω ή προοδος ανευ πολλών διατυπώσεων.

Ανέκφραστον δι ήσΟά-,θ/,ν εύχαρίστησιν, δτε πρό τινών μό
λις Ημερών εμαδον, οτι καί άλλοι μεγαλειτέραν έμοϋ πείραν ε- 
χοντες, πρό χρόνων πολλών είογάσθηοαν έπί' τού αύτοΰ α ν τ ι
κείμενου. Κ ατά περίεργον μάλιστα σύμπτωσιν «ί άρχικαί βά 
σεις, επί τών όποιων έστηοίχθησαν οί άξιό-ιμοι ουτοι συμπο- 
λΐτα^ι ήμών πρός καταρτισμόν τοιαύτη; έταιρίας, συμφωνοΰσι 
σχεόόν πληρέστατα πρός δσα έπ ’ έμοϋ έθεωρήθησοιν άναγκαΐα, 
ί'να χρησιμεύσωσιν ώ; βάσεις.^ Προχθές ό Κύριος Δόσιος μοί 
άνέγνωσεν έν τή οίκια του ά'.ιόλογόν τ ι  σχέδιον, έτοιμασθέν 
παο αύτου προ τεσσάρων περίπου έτών πρό. σύστασιν τοιαύ- 
της εταιρίας- δμοιον τι περίπου άπεπερά^η πρό τινων μηνών 
νά όργανά·,, καί ό αξιότιμο; φίλος μου Κύριος Δ. Αίνιάν.

£>ύχαρίς·ω; ό εμαθον άκολούθως,δτι καί ή Κυβέρνα ης πρό πολ- 
λοΰ είχε συλλαβές τήν ιδέαν νά σχηματίση τοιαύτην τινα έτα ι-

ριαν, καί υπάρχει, άν δέν λανθάνωμαι, έτοιμος καί οργανισμός 
ή μάλιστα καί αύτή ή έπίσημος έγκρισι; τής Κ,βερνήσεως. Μ 
έπληοοφόρησαν μάλιστα, δτι υπάρχει καί χρηματικόν τ ι  κεφά- 
λαιον, προωρισμένον ύπό τής Κυβερνήσεως, ί'να χρτ,σιμεύσνι ώς 
πυρήν πρός σύστασιν τοιαύτη; έταιρίας. Τά δέ ύπ έμ-ϋ περί 
τούτου δημοσιευθεύντα, καίτοι έκ τοΰ προχείρου καί ΰπό άπει
ρου γενόμενα, ήξιώθήβαν δμως, καθ άς έχω  θετικωτάτας δια- 
βεβαιιόσεις, πανταχου σχεδόν τή; Ανατολή; ευμενούς ΰποάοχής 
Τοΰτο έπικυροΐ πληρέστατα δ,τι ά»λοτε πρό πολλοϋ και επα- 
νειλημμένως μάλιστα  έτόλμησα νά δημοσιεύσω, δτι δηλαδή 
οί λαοί τής Ανατολής ώ 'ίμασαν ή ίη , καλών τινών καλλιεργη
τών έ'χουσιν άνάγκτν, ίνα έκπλήξωσι τό» κόσμον και αύθις μέ 
θαύματα.

Δέν ήομοζε βεβαίως είς εμέ ν’ άναγνώσω ένταΰθα, ένώπιον 
μ ά λ π τ α  το ιαύτ/ς γεραράς όμηγύοεως, δσα οί έν τ}  άλ>οδαπή 
όμογε·εΐς, έζ ών τοΰς πλείστους οΰτε έξ όψεως έχω  τήν τιμήν 
νά γνωρίζω, μοί γράφουσι περί τοϋ αντικειμένου τούτου, έπε ι- 
δή δμως ένδέ/ετα ι παράτισι |^έν νά έγεννήθη ή ιδέα τοϋ προω^ 
ρου νά άσχ .ληθώμεν άπό τοΰδε είς τοιαΰτα πράγματα, παρ 
άλλοις δέ ένίέχεται νά έπΐλθεν ή ιδέα τοϋ ανέφικτου ένεκα 
τής έλλείψεως μέσων, διά τούτο άς μοί έπιτραπή ν ’ άναγνώσω 
ένταΰθα περικοπάς τινας τών γραμμάτων τούτων.

Γαλάτσι 4  Απριλίου 1 8 6 4 .

Κύριε Α . Γούδα είς Αθήνας.

ι ό τ ε  πρό τινων ήμερώνμοίέπεδόθ/;σαν παρά τοϋ ένταΰθα Προ
ξενείου μας τά  δύο πρώτα φυλλάδια τής Μελίσσης σας ή πρώ 
τη  αύτόματος κίνησις ητο νά τά  έπιστρέψω τώ  έπιδόντι μοι 
αύτά, πλήν, ούτος άμέσως έγένετο άφαντος, καί έως δτου κ α- 
λώς έννο/,^ω τ ί  *ίτο τά φυλλάδια τα^τα ΛαΙ δια ^τι (xol έ$ί· 
δοντο, επέρασαν λεπτά τινα, καί δταν μάλιστα ειόον δτι καί 
ή συνδ.ομή εϊνα·. εύτελής, εϊπον καθ έμαυτόν, «άς πετά ',ω  δέκα 
πέντε δραχυάς καί τόν χρόνον τοΰτον.»

αΜετά τόν συλλογισμόν τοΰτον περιεργείας μάλλον χαριν 
ίέρριψα τοΰς οφθαλμούς μου έπί τοϋ κειμένου, καί ω τϊ,ς ά- 
ϊπορίας μου ! άντί τών φλυαριών, τών πάντοτε άνευ ουσίας, 
»αΐωνίως άνιυ ώφελείας, συνήθως δέ έπιβλαβεοτάτων, προσθϊς



ϊον'.οτε χαί σχολαστικω τάτω ν..............ειδεν πράγματα βάσιυ,α
»πραγματα κοινωφελή, πραγματικάς άληθεί*;, καί συμφέροντα 
«πρακτά έξ εκείνων, άπό τά όποια ό τόπος μας διψά καί έπί 
»τών οποίων στηρίζονται άπαντα τά πεπολιτισμένα έθνη τ ίς  
«Ειϊρώπης, καί έξ έκείνων, τά  όποια παν έθνος έννοοΰν κ α ί θέλον 
»τήν πρόοδόν του, χρεωστεΐ νά έγκολπωθή· τοΰτο καλώς έν- 
» νόησε καί ό Βασιλεύς μας είπών έν τι) προκηρύξει του, ότι 
»θελει καταστήσει τ/,ν Ελλάδα, τή συνδρομή τών άριστων εξ 
« ίμ ώ ν  πρότυπον Βασίλειον έν τνί Ανατολή, καί άλ/ιβώς ήμεΐς 
»οί εξω περιμένομεν τώρα άπό ήμέρας είς ήμέραν νά ίδωμεν 
«τούς αρίστους μας βοηθοϋντα; τόν Βασιλέα μας νά βάλη είς 
«πράξιν τάς^ άοχάς, &: διεκήρυξε, καί ή βραδύτης μάς στενό· 
«χωρεΐ ούκ’ ο λ ίγ ο ν .» ........................................................... ' ..............

«έν πρώτοις Σας συγχαίρω διά τόν άγαθόν αγώνα, δν έν
»Ε λλάδι............... εγκαινιάζετε- νομίζω, οτι τοιαύτης έπαναστά-
»σεως είχε πραγματικήν ανάγκην ή Ελλάς, καί ούχί τής πολι- 
»τικής· άν δέ ή πολίτικη έπανάστασις επέτυχε, δέν έπέτυχεν, 
>ΗΪμή διότι έφάνη ύπό τό πρόσχημα ταύτης- ή έπανάστασις,’ 
ι φ  ήμεΐς Εγκαινιάζετε έχει τά πραγματικά αποτελέσματα,

διε-ιήρυττεν ή άλλη· ύπό τήν έποψιν όμως ταύτην αί εΟνοσω- 
»τήριαι άρχαι Σας έχουν ανάγκην μεγάλης δημόσιότητος, είς 
D τρόπον όπου νά ήναι ή τακτική καί μόνη άνάγνωσις σύμπατος 
»τοΰ Ελληνικού καί Ανατολικού λ α ο ΰ » ............................. '............

Ενταύθα ό αξιότιμος ομογενής προτείνει σχέδιον τ ι καλόν 
και θειον ισω;, άλλά δυστυχώς δυσεκπλήρωτον "κατά τάς π α 
ρούσας μαλιστα περιστάσεις ύπ εμού τούλάχιστον, όπως ρη- 
τώς εκφράζεται περί τούτου ό καλός κάγαθός Ομογενής.

Κατά τήν αύτήν σχεδόν έποχήν έλαβαν έκ ΙΙετρουπόλεως 
έτέραν τινά έμφαντικωτέραν επιστολήν, τής όποιας συγχωρή- 
σατέ με νά σάς άναγνώσω άποσπάματά τινα.

fiv Πετρουπόλει 10 Απριλίου 1 8 0 4 .

αΕν τω περιοδικώ ήμών συγγράμματι « Ια τρ ικ ή  Μ έλισσα » 
μεταξύ πλειστων δσων πρακτικών ιδεών καί συμβουλών όντως
πατρικών, έν ο ί ς ...............συμβουλεύετε τούς Ελληνας, ϊνα έ-
πιληφβώσι τ ι ς  δενδροφυτεία; ΐδιως έν τή  Α ττική, όπως κατα . 
σωσι, αύτήν έν,δρον κ*1 χαρποφόοον, έξάνύ*όου καί άκάοπου.

Πρός μ ε ί ζ ο ν α  δέ επιτυχίαν τούτου προτείνετε τήν βυστασιν Α 
νατολικής έταιρίας. Τοσοΰτον δέ μέ καταγοιί τευσεν ή ιδέα αύ- 
τη ώστε επ ί του γεύματος έλλάλησα περί τούτου. Ο δέ Κυ-
ρ10ς β . .................έπαινέσας τήν ιδέαν ταύτην, εΐπεν, εύχαρις·ως
προστατεύσω τήν εταιρίαν ταύτην τό κατά δύναμιν. ^Σάς άναγ- 
γέλλω  περί τούτου, ίνα σχηματίσατε συμβούλιον έξ όσων δύ- 
δύνασθε προσώπων καί γράψετε πάραυτα πρός τον Κύριον
U........................   διά τού έπισημοτέρου τρόπου, έςαιτούμενοι
τήν προστασίαν τοΰ άγαθού τούτου πατριώτου" τεθήτω δέ έπί 
κεφαλής τής έταιρίας ταύτης ό Βασιλεύς· τοΰτο και τιμήν πε- 
ριποιιίσεται Αύτώ καί ή επ ιτυχία  του έργου απαιτεί. Γράψατε
συγχρόνω ς πρός τούς Κ υ ρ ίο υ ς..............................  ένταΰθα έπαρι-
θμεΐ τά ονόματα διαφόρων όμογενών, καί άμετρον επιθυμίαν καί 
μεγάλην δύ,αμιν έ/όντω ν νά συνδράμωσι το'-αυτην έτα ιρ ίαν^

Καί ταΰτα  μέν περί τούτων, έπαναλαμβανω δέ να σάς δια— 
βεβαιώσω Κύριοι, ότι οσ», γράφουσι πρός έμέ περί τοϋ αντι
κειμένου τούτου οί αξιότιμοι ομογενείς, τά  γράφουσιν όρμωμε- 
νοι μόνον έξ άγνοΰ αίτθήματο; άκραιφνοΰς πατριωτισμοΰ, διότι, 
ώς άνωτέρω έρρέθη, ούδέποτε εύτύχησα ν’ άξιωθώ τής προσω
πικής γνωριμίας ούδενός τούτων, ουτε αλληλογραφίαν τινα προ- 
γενεστέραν μετά τίνος έξ αύτών ειχον, οΰτε τά  ύπ ’ έμοϋ δήμο- 
σ*ευθέντα έτόλμησα νά τοΐς πεμψω άπ εύθείας* τούναντίον μά 
λ ίσ τα  ό έν (Ητρουπόλει ό μογενής έκ τύχης φαίνεται είδε μ ό ' 
νον τό περί συνεταιρισμού φυλλαδιον τής Μελισσ/ις τών Αθη
νών, καί δ ιά  τοΰτο άποκαλεΐ αύτήν ’’Ια τρ ικ ή ν  Μ έλισσαν.

Προχθές δ ’ έξεφράσθο παρά τινων ή ιδέα τοΰ νά συστήσωμεν 
ούχί Ενθαρρυντικήν, άλλά μετοχικήν η έργολαβικήν έταιρίαν. Λέν 
άποκρούω τήν ιδέαν ταύτην, τούναντίον μάλιστα περί αύτής 
πραγματεύομαι έν έκτάαει διά τοΰ κατά τήν εβδομάδα ταυ- 
την δημοσιίυθησομένου φυλλαδίου, τοϋ οποίου έξητυπωθησαν 
άρτι τά  περιέχοντα την πραγματείαν ταύτην φύλλα, καί ευχα
ρίστως υποβάλλω τάς περί τούτου σκέψεις μου είς τήν γερα-
ράν όμήγυριν. ^

Αλλά φρονώ, δτι πριν εί άναδεχθώμεν έπιχειρνί«3ΐς) Ορθωτε- 
ρον ήθελεν εισθαι νά συσττίσωμεν πρώτον τήν έταιρίαν, ύπό ολως 
ενθαρρυντικήν έποψιν. Ακολούθως δέ άναλόγως τών πόρων μας 
δυνάμεθα ν’ άναδεχθώμεν καί επιχειρήσεις. Αλλως δε μετο - 
χικάς έταιρίας πρός έκτέλεσιν μεγάλων καϊ έπωφελεστάτων ε
πιχειρήσεων δέν θά βοαδύνωσιν, ελπίζω, νάουστήσωσιν άλλοι,



τ ? βιψ πράξει βεβαίως καί πολλών έξ ήμών, πλειότίρα όμως 
μεσα καί κερίοσκοπικώτεοον, οΰτως είπεϊν, πνεύμα έχοντες.

Αι ημάς δε ικανόν είναι, νομίζω, επικαλούμενοι πρώτον έν 
χριαστιανικν) κατανύξει τήν θεϊαν άντίληψιν. ε”χοντε; έκ προ
οιμίων καί τάς εύχάς καί ευλογίας τοΰ Σεβασμιωτάτου αγίου 
Μητροπολίτου, νά θέσωμεν σήμερον τά ; βάσεις, έπί τών δποίων 
οί μετεγενέσττίροι ήμών θά εποικοδομήσωσι τήν κωρωνίδα 
της εύτμερίας, της δόξης καί τοΰ μεγαλείου της προσφιλεστά- 
της ήμών πατρώος. Ας μή λησμονήσωμεν δέ Κύριοι, δτι έφ' 
οσον πεινώμεν, π α ια  οί'α διί ποτε Κ»βέρνησις, καί τόν Σωκράτην 
αν ζ ν γ  Πρόεδρον καί τοΰς όμοιους τοϋ Φωκίωνος καί τοϋ Αρι- 
στείδου αν εχτι υπουργούς, θά 3 αι κακή, κατά τινα; δέ θά -Jjvai 
και αξία αγχόνης 8ιά τόν άπλούστατον λ<ίγον, οτι δέν θά ‘έχη 
μέ τ ι  να μας δι»θρεψη· άμα δέ καί διά της συστάσεως τοιού
των εταιριών χορτάσωμεν, τότε πάσα Κυβέρνησις θά ίνα ι εθνι
κή καί πατριω τικω τάτη, διότι πρός καύχημα τοϋ έθνους ή·/ών 
παρ ούόενός Ελληνος έλλείψει ό πατριωτισμός.

ΐίδη  δέ άς μοί έπ ιτραπ/j ν ’ αναλώ σω  ή άλλος τ ις  άς εύα- 
ρεστηθή ν’ άναγνώπν, τό έντυπον σχέδιον τ0ΰ κανονισμού, τό 
όποιον πρό όύο μηνών συνέταξα καί έδηυοσίευσα (1).

Περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ ελληνικού λαοΰ 
υπο τοΰ Κυρίου Λενορμ,άνου.

Εν τή a περ) φυσικής και ηθικής άνατροφής καί έκτζαιδε ύ -  
σεως rnc  νηπιακής ήΜ κίας τώ>· 's fra zo M xw r .1αώ, 8 πραγ
ματεία ελαβομεν αφορμήν ν’ άναιρέσωμεν έν πιρόδω  συκοφαν, 
τιας τινας τοϋ Κυρίου Γρενιέρου κατά τών Ελλήνων! Ενθυμούν
ται δε,αιως οί άναγνώσται, δτι ό Κύριος Γρενιέρος, μεταξύ τών 
α/λω ν μομφών, τάς όποίας άφ-ιδώς έξετόξευσε καθ’ ήαών 
είναι κ«ί οτι είμεθα ά ξ ε ν ο ι -  «οί Έλληνες σέ προσκ,λούσι’ 
•  λέγει, να καπνιβνις, νά πάρνις καφφέ καί γλυκύσματα, νά 6α ι’ 
3 πολιΤικα» νά χορεύσγις) ουδέποτε δμως r i  '/ά γης.η

(1 .)  ίδέ Μελίββης Αθηνών τόμος ά. « λ .  1 1 2 .

ΕνΟυαοϋνται έπίσης οί άναγνώσται, δ τ ι ίν  των μεγαλειτέρων 
επιχειρημάτων ήμών πρός άναίρεσιν τών συκοφαντιών τούτων 
τού Κ. Γρενιέρου ί  καί πρός άθώωσιν αύτοϋ τοϋ ίδίου, έν άγνοια 
βεβαίως άμαρτησαντος, ητο τό έξης' ότι δηλ. ατά έννενήκοντα 
οέννέα έκατοστά τών έν τή  Ανατολή ερχομένων Εύρωηαιων 
ϊέξοικειοΰνται μόνον μέ τοΰς γινώσκοντας Γαλλικά, μέ τους 
«έχοντας καλούς καί περιποιητικούς τρόπους, κα ί ιδίως με 
,,τοΰς άλευρωθέντας κατά τ ι έκ τίνος είδους ψευδούς πολιτι- 
»σμοϋ, τόν όποιον μετέλαβον έκ τών Ευρωπαίων’ σπανιώτα- 
,,τοι δέ είναι εκείνοι, οΐτινες έξοικειοϋνται είς τή* Ανατολήν 
ιμ έ  τόν λαόν, διότι ούδείς σχεδόν τούτων γινώσκει τήν γλώσ- 
ϊ,σάν του· κρίνων δέ έκ τών ιδίων καί τά  άλλότρ«α, ουδέποτε 
«είναι δυνατόν -.ά φ*ντασθή, δτι ή έκλ;κτο>τέρα μνρίς των κα
τ ο ίκ ω ν  τής Ανατολής άποτελειται έκ τών κατωτέρων τάξεων 
»τοϋ λαού.»

Είς την κατηγορίαν τών έννενήκοντα εννέα εκατοστών υπά
γεται βεβαίως καί ό Κ. Γρενιέρος, δ ιότι άλλως δέν ήτο δυνα
τόν νά ύποπέσϊΐ είς τοσ«ύτα σφάλματα.

ό τ ε  δέ έγράφομεν ταϋτα, πολλάκιί καί ήμΐις αΰτοί ένδοι*- 
σαμεν, φοβούμενοι μη παραφερομεθα υπό έθνικής τίνος περιφυ- 
λα υ τίΐς . Κ ατ’ ευτυχίαν όμως καί ξένος τ ις  σοφός, συμπατριώ
της μάλιστα τού Κυρίου Γρενιέρου, ό Κύριος Λενορμάν, άριστα 
έννοών καί γράδων τήνκαθομίΌ  μένην έλληνικήν γλώσσαν, καί 
δ ιη θ ε ίς  ένεκα τούτου νά έξοικειωθή μέ τόν ελληνικόν λαόν καί 
νά σπουδάστι κατά βάθος τόν χαρακτήρα του, κ*τ εύτυχιαν, 
λέγομεν, ό Κύριος Λενορμάν διέλυσε τούς ενδοιασμούς μας το ύ 

τους.

Ο σοφός Γάλλο; περιήλΟεν, ώς γνωστόν, πολλάκις άπασαν 
τήν Ελλάδα καί μέγα μέρος της ’Ανατολής· διά τής χαρακτη- 
ριζούστ,ς δέ αύτόν ό,-βίς κρίσεως, *«ι δια τού άνεκτιμ/ιτου ο tr  
βήματος τής γν<»σεω; ττς καθομιλουμένης έλληνικής γλώσσης, 
έσπούδασεν έμβριθέστα πολλά κο νωνικα ζητήματα  έν τή  Ανα
τολή, κ' έδημο-ίευσεν έπειτα έν τή πατρίδι του σοφάς π ρ α γ
ματείας καί συ. γράμμα τα περί τούτων’ εν ένι τούτων, έπιγρα- 
φομένω e?) ‘EU .iac μ ε τ ά  τή>· επα νά στα σ ιν  ΐθΰ  1 8 0 2 »  ανα
φέρει τά έξης περί τοϋ χαρακτήρος τών έλλήνω ν μεταφέρομεν 
δέ 'τα ύτα  κατά τήν μειάρρασιν τής έν Σύρω -« λπ ιγγο ς τής 

Ελευθερίας·



*ΐπάρχειάναμφ ιβόλως μεγάλη διαφθορά έν έλ λ ά δ ι, καί ίδίω ; 
»εν ταΐς πόλεσιν, ώς πανταχοϋ τ«« Ανατολή;. ‘Υπάρχει ιδίως 
«παρά το ΐ; έμπόροις, τοΐς πολιτικοί; άνδράσι, καί έν τ α ί;  συ- 
»νηθε£«ις τής διοικήσεω;. Αλλά μέρο; μέν τής διαφθοράς ταύ- 
»τη; προέρχεται έκ τής δουλείας, μέρος δέ, ώς καί έν Ρωσ- 
«σία,^έκ τής προόδου τής συναφεία; τοϋ Εύροπαϊκοΰ πολιτι 
ίβμοΰ μετα στοιχείων ακατέργαστων είσέτι. Δέν άποροΰμεν, 
»οτι ό-ίοιτιόροι και δ ιπλω μάτα ι, σχετισθέντες μεθ' ώρισμένων 
^κατηγοριών ανθρώπων καί τινων κλάσεων τής Ελληνικής κοι
ν ω ν ία ;, άνεχώρησαν, γέροντες δυσα.έστου; έντυπώσει;. Αλλ’ 
»οί κατά βάθος σπουδάσαντε; τήν Ελλάδα, γινώσκουσιν, ο'τι τά 
«ελαττώματα καί ή διαφθορά, ή έπιπλέουσα έπί τής έπιφα- 
ϊνεία ;, δέν άπαντώνται έν τώ  βυθώ του λαοΰ κα! έξαλείφον- 
»τα ι καθ δσον καταβαίνει τις τάς κοινωνικάς βαθμίδας. Φαίνε
σ α ι ,  οτι πρό παντός ή πηγή τ ή? άνηθικότητο; είναι ή κ α ^

έςουσ^ ,  έστερημενγ,ς διοργανώσεω; καί έδοαίων άοχών 
»κα! ούτω δικαιολογείται ή Ελληνική παροιμία ή λέγόυσα.
<Σ Α κ ο  το  χεφ αΜ  β ρ ω ιια  τό  ψ άρι. ν

«Αι δημοτικαί τάζεις-μένουαιν αδιάφοροι εΐς τάς πολιτικά; 
»όολοπλοκιας. Α π ό  τρ ιά χ ο π α  έ τ i r  ό χω ρικός  >/ ό 'Έ λ Ι η γ  
ϊ εργάτης ίκρέμ.ασεγ tic  τόν το ίχο ν  της κα.Ιύδης τον τό ο-

0 r , 01 °’J έπολεμησεν 0-έρ τής ανεξαρτησίας και έλαβεν 
»εν ταις χερσί τό άροτρον, η τά  εργαλεία του. Φίλος τής τά -  
»ξεω; και άπρίξ έχόμενος τ ί ς  μοναρχικής άρχής, αισθανόμενος 
»την ανάγκην της ησυχίας καί πλήρης όρθοΰ νοός, 6.Ιέ πει περ,- 
m o v n ^ o K ·  τους γ Μ ό ξ ο ν ς  ό,,απ./ηκτισμονς τώ ν κ ο μ μ ά -  
»TapX u r  καί μενει έν παραβύστω. Αυτός κατά τά τελευταΐον 

*αταΡτισ9ε!ί έκουσίως είς Εθνοφυλακήν, έσωσε τήν Ελ
η λαόα εκ τής έναρχίας, έδάμασε τήν ληστείαν καί έσωφρόνισε 
»τους αφηνιάσαντες στρατιώτας. έ π ί πέντε μήνας, μετά τάς
• ημέρας του Ιουνίου 1 8 6 2 , αί Αθήναι έφρουρήθησαν ύπό αόννις 
» της Εθνοφυλακή;, άνευ χωροφύλακος, άνευ κλητήρος. ϊσως δέ
»ουόεποτε άλλοτε υπήρξε πληρέστερα ή τ ά 'ι ς  καί ή ασφάλεια 
»*αι πάντες οι κατά τήν έποχήν εκείνην έπισκεοθέντες τήν 
ϊ  Πρωτευουσαν δύνανται νά μαρτυρήσωσιν, ώς ήμεΐς' μετά πό- 
»σου ζήλου, νοημοσύνης, πειθαρχίας καί άβρότητος έξετέλουν 
>ο, ανβρα,ποι τοΰ λαοΰ τήν *οπιώ4„ υπηρεσίαν τοΰ Εθνοφύλα- 
»κος. ΑΙ δημοτικαί τάξίις τής ‘Ελλάδος εί.α ι έργατικαί, έγ- 
»κρα .εΐς, καρτερικαί καί σωφροσύνης παραδειγματικής παρά 
»τοϊς μεσημβρινοί; λαοϊς. Εν κοιν«νικν καταστάσει, μ-τεχού-

»β/ι εϊσέτι τραχύτητα; καί βία;, τά  ήθη αύτών είναι ήπια καί 
jq  χαρ**τήρ άληθώ; άγαθο;. Απλοί καί π^ριποι/ιτικοί, οι αν* 
«θρωποι τοΰ λαοΰ, καί ίδίω; οί χωρικοί, y iio tfv o v a i τόν  όδοι- 
οπόρον μ ε τά  θ υ γκ ιη \τ ικ ψ  προθυμίας' ιά ν  άσθενήση, περ ιπο ι· 
ϊ>οΰνται αυτόν ώο ά δ ε .Ιγό ν  έάν φαίνηται με.ΙαγχοΜ χόζ, προ- 
ύο:·(ΐθονσΙ νά τόν όιασκέόάσωσι καϊ οΐ άνθρωποι ούιοι, ους 
νχατηγοροΰσιν ώς π ά ντο τε  έ.ίκνομένους ύπό τοϋ συμφ·;>ον- 
»roc, π α ρα ό ίό ο π α ι άφ(2οχερδώς καί τυφ.Ιοϊς όμμασιν .» .

Καλλιτέραν ταύτη; απολογίαν κατά τών συκοφαν-ιών τοΰ 
Κυρίου Γρ'-νιέρου οϋίεί; τών Ελλήνων ήόύνατο νά πράςη.

«Ακρα είναι ή τιμιότης παρά -ταΐς κατωτεραι; ταξεσι. Αγ- 
»γλο; τις, άπό τριάκοντα έτών κατοίκων έν Αθήναις, καί μή 
»λίαν ευμενής πρός τούς Ελληνας, μά; εΉ γέ ποτε, δτι ή παρά 
«τών ύπηρε^ών κλοπή ε’νκι παρ’ αύτοΐς άγνωστος. Αί οίκογε- 
ρνειαι έ/»υσιν αίοθήματα θρησκείας άνυπόκριτα, άρετά; πρα- 
Βγματικά; άνευ ά.-οδείξεω;, [λέγα σέβα; π?ό; τήν αγνότητα 
5τών κορασίων καί τήν τΛίν.ιάν τών γερόντων, μεγάλην όμόνοι- 
»αν μεταξύ τών άδελφών,·' άμοιβαίαν έαπιστοσύνην, γαλήνην 
ϊύπάρξεως καί έλαχίστα; οίκιακάς έριδας. Κομίζει τ ι;,  δτι 
»βλεπει ένα τών τόπων έ/.είνων; δπου τό ψύχος πραΰνει τήν 
»όξύτατα τών παθών καί συσφίγγει τού; μεταξύ τών ί»θρώ· 
»πων δεσμού; διά τοΰ αίσθήματο; τή ; άμθι£αία; ανάγκης. 
»Καί έν τούτοι; ούδέποτε στιλπνότερο; σάπφειρο; ήστραψεν 
»ύπ 3̂ τήν κεοαλήν σας, ούίίποτε αιθήρ γλυκύτερο; καί καθα- 
«ρώτερο; έθώπευσε τά ; αισθήσεις σας· είναι ή ζώνη τής Σ-βά- 
»οιδο; καί τή ; Ιωνία;, είναι τό κλίμα, έν ω τα  Γαδειρα και ή 
«Νεάπολί; τελοϋσι συ-εχεί; εορτάς.

L itto ra  quai fuerunt castis inimica puellis.
»Ev ω ό Τούρκος, πρό; πάντα αδιαφορών, διατηρεί μόνον τήν 
»φλόγα ρυπαρών καί ακόρεστων ήδηνών, έν ω τέλο; ή φύσι; 
»κεκμηκυία έκ τής γεννήσεω; κράσεων άρρε^ωπών, φαίνεται 
ηβεβυθισμένη είς γεγυμνασμένην τινά διαφθοράν, αιώνιον πρόσ- 
»κοριμα είς τά ; κατακτήσει; τής άρεαή; καί είς τού; άγώνας 
>τοΰ πατριωτισμού καί τή ; ελευθερίας. ΓΙρεπει 7.οιπον νά έγέ- 
»νετο έκτακτό; τις έργασία έπί τής γής ταύτη;, πρέπει ό ταυ- 
sivjv νεμόμενος νά ύ π έ ιτη  πλήρο τινα άνακαίνισιν, ΐνα διαφύ- 
))vyj έπί^ινόύνους επιρροα^. Και ό κ&.τοΐγ.οζ ουτοζ ει*
•οναι ό Ελλην, άαιλεί τήν γλώσσαν τής φυλή;, τ,τι; πρώτη έ- 
»πολίτίτδη έν Γ.ύ^ώπη, καί έτήρησε τήν εύφυίαν καί τάς έξεις



π α Ρ * ^ 0Ιί φαινομένου διίκνυται σήμερον 
»{χεδ οσ&ς χ,λ ι  αν έ*τοςεύωσ& κατ' αύτου κατηγοίρας, ού μό-  
*νον υπέρτερος τών δεσποτών, οί'τινες ηρξαν «ύτοΰ έπί τέσ- 
»ααρας αίώνϊς, άλλά καί ώς άναγιννηθείς έν τή ταλαιπωρία 
®καί τή καταδιώξει τής δουλείας, καί άποτινάξας κα ’ ά μένα 
»μέρος την έςαχ είωσιν τής ρωμαϊκής δεσποτείας καί τών Βυ
ζα ν τ ιν ώ ν  χρόνων.»

«Δέν ίύ ν ,τ α ι νά καταδικάσ* τ ις  έθνος ολόκληρον ένικα τής 
•ο ιαγω γής διακοσιων η τριακοσίων άνθρώτων, μετερχομένων 
πως έπάγγελμα  τάς πολιτικός ραδιουργίας, οί'τινες, μαΤίζοντες 
»τον τόπον έσωτερικώς, καταστρέφουσιν αύτό» καί παρά τή  ΰ- 
ιπολήυει τών ξέ-ων. Οί άνθρωποι ούτοι ούδέν έτερον δ ια λόγί- 
•ζονται, ί  πώς νά άνατρέφωσι τοΰς αντίπαλους αυτών καί νά 
•καταλάβω*» τήν έ'ουσίαν πρός κορεσμόν φιλαυτίας καί χάριν 
«υλικών ωφελειών. Η Κυβέρνησις. ητις θά θ ε λ ^ ,  έρειδομένη 
«αποφασιστικώ; έπ ί τοΰ λαοΰ, νά παύσΐ] τήν Βασιλείαν αύτών,

α «εριβληβ* άκαταμάχητον iay'w  καί 6ά τοΰς καταβάλν, έ- 
»σαεί. Αλλως τε, ί'να κρίνωμεν δικαι,υς τήν πολιτικήν λεγο- 
Βμένην ταζςν τής ‘Ελλάδος καί τ ά  ελαττώ ματα αύτής, ποέ- 
»*ει να εχωμεν ύπ όψιν τρία τινά ’ το όλιγοχρόνιον τής άνε- 
»;αρτγιβίας τής ‘Ελλάδος, τήν διαγω γήν τών τριών προστατί- 
»ίων δυνάμεων έν τοΐς έσωτερι*οΐς πράγαασι τοΰ Κράτους, καί 
»τ„ ος τήν φύσ·.ν τής Κυβερνήσεως, ή τις διείπεν έπί τριακον- 
»ταετίαν τάς τ ύ χ ις  τή ; ‘Ελλάδος.» Γ

Καί ταΰτα μέν γ 3άφει ό σοφός Κύριος Λενορμάν πεοί τ 0ϋ 
χαρακτήρος τοΰ ελληνικού λαοΰ, τά  όποια άξαντα είναι αλη
θέστατα* άς έπιτραπή δι/ως καί είς ήμας νά σχολιάσωαίν τινα 
— · άληβίστατον, ό'τι άπό τρ ίά ,ο ν τα  ϊζω ν
ως γράφει ό Κ. Λενορμάν, ό l U q r  έργάζης έχρέμασεν sir τόν  
το ιχ ο τ  της χα.ΙυΟης του τό όπΛοτ, Λ* ού έποΜ μησεν νπ ίρ  της  
αη ξα ρζηα ια ς, χ  έ  ,α όεν i y  τα ΐς  γερ σ ί ζύ άροζροΥ, χα ί τά 
γκ ύ ρ γ ικ α  εργαΛειά^ του’ είναι έπίσης αλ/.θές άληθεστατον, ό'τι 
ο ελληνικός λαος, είναι, ώς γράφει ό Κ. Λενορμάν, ^ oc r ,7c 
tw ^w c, α πρ ιξ  ί χ ί τ Μ  r//c μοναρχικής ά ρ χη ς , α ΐσθάτεζα , z,)r 
arayy.ijr ζης η ο ,χ ,α ς , ε ν α ι  πΜ ,ρης όρθον roo , βΛέπει περ ι-  
γροτηζιχω ς ζονς ^ ο ό ό ξ ο ο ς  όιαπ .ίηχτισμους ζ ύ ,·  χο ,,ματαρ  
χω κ κ α ΐ μ ^ ε ι  i r  π α ρ ^ ύ σ ζφ -  ζανζα  πάκζα s l a t  αληθέστατα .

ΑλΛοιμονον ομως άν θελήτ/, τ ις  νά καταχρασθή τής αγαθό
τα τος κ«1 της υπομονής τοΰ ελληνικού λαοΰ κ« ί '  άποπειοαθή

νά έπιβάλλη εΐς αύτόν τ/,ν κτηνώδη β ία ν  τότε άπό άγγελον, 
τόν καθιστά διάβολον καί τοΰ Βεελζεβοΰλ χείρονα’ τότε άμέ
σως ξεκρερια τό όπλον άπό τοΰ τοίχου τής καλύβης του καί 
τρέχει είς τά δρή, ίνα ζη'σν) ελεύθερος καί μακράν τής κτηνώ
δους βίας· προτιμά δέ νά ριψοκινδυνεύσω τό παν, νά πέσνι μα- 
^όαενος, καί νά καρατομ»,θή ώςλγ,στής μάλ)ον η νά ΰποκύψϊΐ 
είς το  αύθαίρετον. Η ιστορία όλων σχεδόν τών άρχιλήστών καί 
τών οπαδών αύτών ερ /ετ» ι πρός έπικύρωσιν τοΰ ισχυρισμού μας 
τούτου' ό διαβόητος άοχιλϊ,στής Μπελούλης καί ό ατρόμητος 
Δαβέλης, πριν γείνωσι λησταί, ησαν φιλήσυχοι πολΐτα ι- έτρά- 
πησαν δέ είς τόν ληστρικόν βίον, ό μέν διότι μετεχειρίσθη κατ 
αύτοΰ τήν κτηνο'ιδη βίαν είς υπομοίραρχος, κακομεταχειρισθείς, 
ώς λέγεται, καί αύτήν τήν νόμιμον μνηστήν του· ό δέ, διότι 
ό πρώην κύριός του δέν ήθελε νά τώ  πληρώσ·/] τούς μισθούς 
του, καί τάν ήπείλησε μάλιστα, ό'τι θά τόν παοαδώση είς τάς 
χεΐρας τών χωροφυλάκων· άμφότεροι τότε έξεκρέμασαν τά  ό
πλα άπό τοΰ τοίχου τής καλύβης των κ’ ετρεςαν είς τά  ό'ρη, 
ϊνα έκδικτ,θώσιν άπαξ δέ παρεκτραπέντες, ήτο άδύνατον νά 
έπανέλθωσιν είς τόν ειρηνικόν β ίον  έξέπληξαν τόν κόσμον μέ 
τάς βιαιοπραγίας των, καί έπί τέλους έπεσαν, μαχόμενοι υπέρ 
τής ύ π ’ αύτών κακώ; έννοουμένης έλευθερίας. Πλήν δέ τούτων 
καί δύο άλλαι επίσημοι έποχαί μαρτυροΰιι, νομίζομεν, πληρέ
σ τατα , ότι σύμπας ό έλληνικός λαός, όταν '/ία '/1 τήν ΰπομοννίν 
του, δέν δυσκολεύεται νά ξεκρεμάσνι τό όπλον άπό τοΰ τοίχοι» 
τής καλύβης του, καί νά κάμγι τήν καλλιτέραν αύτοΰ χρήσιν 
άν δέ δέν έκαμε καί τήν έλαχίστην αύτοΰ κατάχρησιν, τοΰτο 
σημαίνει μόνον, ότι είναι λαός ήμερος, δέν άποδεικνύει όμως δτι 
είναι καί καθ’ όλα αναίσθητος, ώς θέλει ί’σώς νά συμπεράννι ό 
Κύριος Λενορμάνος.

• Ιΐανταχοΰ ό Ελλην ζητεί τόν λόγον.\ΐίείθίται δέ εις αύτόν κα ί 
πρός βλάβην του, έάν ηναι, όταν τις γινώσΛη νά διερεθίσγι την 
φιλοτιμίαν του καί τόν πατριωτισμόν του· Αλλοίμονον δμως 
άν νομίσει τις, δτι άπατα  τάν Ελληνα’ πριν η συλλάοει τήν 
ίόέαν ν' άπατήστι αύτόν, θά εόρεθή άπειράκις ήπατημένος.

Ας μάς επιτρέψει έπί τέλους ό Κ, Λενορμάνος νά τώ κά^ω - 
μεν καί τήν έίής παρατήρνισιν· είναι αληθές άλτ,θέστατον, ώς 
όρθώτατα παρετήρησεν ό Κ. Λενοραανος, ότι ή πολύτιμος έρ- 
γατική τάξις τοΰ τοΰ λαοΰ έκρέμασεν είς τόν τοίχον τής κολύ- 
βης του τό όπλον, καί βλέπει περιφρονητικές τοΰς φιλοδόξους
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διαπλτ,κτισμούς τών κομματαρχών καί ραδιούργων, άλλ’ είναι 
έπίσης βέβαιον, ή μάλλον είπεϊν είναι καί αυτής της αλήθειας 
άληθέστερον, ώς όρθώτατα διεβεβαίωσε τόν Κ. Λενορμάνον, ό 
έπ ί τριακονταετίαν διατρίψας έν Αθήναις Αγγλος, 6 μη λίαν 
μάλιστα ευμενής πρός τούς Ελληνας, ό'τι α α ί οικογένειαι 
» ί χουοιν αισθήματα θ ρ α σ ε ία ς  ά τνπόχρ ιτα , άρε τά ς πραγμα -  
ϊ τιχάς, άι εν έπιόείςβως, μ έ γα  σέβας προς τή ν  α γν ό τη τα  τώ ν  
νχορααίων χαί τή ν  πολιά ν τών γερόντω ν , μ ε γ ά λ η ν  ομόνοιαν 
ν μ ετα ξύ  αδελφών, άμοιβαίαν ε’μ π ισ ι υσύνην, γα λ ή ν η ν  ύπάρ- 
νζέως χα ϊ έλα χ ίσ τα ς  οίχιαχάς έ'ριόα,ς'η άρα οσον βέβαιον εί
ναι ότι ό έργατικός λαός δέν παρακολουθεί τους ραδιούργου;, 
τοσοΰιον άναντίρρητον είναι οτι ούδείς δύναται ατιμωρητί νά 
δολιευθη τά  ανυπόκριτα θρησκευτικά αισθήματα τοϋ έλληνικοϋ 
λαοΰ· ούδείς δύναται νά έπώείξη είς αύτόν άρετάς, μη ύπαρ- 
χούοας- ούδείς δύναται νά περιφρόνηση τήν αγνότητα τών η 
θών καί τ ά  γηρατεία, ούδείς δύναται νά έκμεταλλευθη τάς έλα
χίστας οίκογενείακάς έριδας τών Ελλήνο^ν και νά στηριχθή είς 
τούς ραδιούργους. Ενδέχεται δ ι’ αύτών νά κατορθώση τις  πρός 
στιγμήν νά ποτίση τό κώνειον καί τόν Σωκράτην καί τόν Φω- 
κίωνα, άλλά δέν βραδύνει νά μεταμεληθη η νά τείση μάλιστα 
δίκας, ώσπερ ό ί'πέρβολος μέν έκ τών αρχαίων καί άλλοι τινές 
έκ τών νεωτέρων διότι καθώ; οϊ αρχαίοι Ελληνες έθεοποίησαν 
χαί καταδικασθ^ντας τόν Σωκράτην καί τόν Φωκίωνα, ούτω καί 
οί νεώτεροι σέβονται τά πρεσβεία και τιμώσι τήν αρετήν καί 
τό» αληθή πατριωτισμόν, δπου δη' ποτε καί άν εύρωσιν αύτά.

Περι θηλασμού (1).

/< · ΪΤερ). τον τεχνη το ΰ  θηλαΰμον.

1 . Περί τοϋ διά διαφόρων τεχνητών μέσων θηλασμοΰ.

0  τεχνιτός θηλασμός έστι τό χείριστον τών μέσων πρός 
γαλακτοτροφίαν τών βρεφών. Είς τάς πολυανθρώπους μάλιστα

(1 ) ίί»  συνέχειαν Μελί?. Αθηνών τόμος α'. σελ. 1 8 4 .

πόλεις τά  πλεΐστα τών τεχνητώς γαλακτοτροφουμένων π α ι
διών άποθνήσκουσι πρό τοϋ τέλους τοϋ πρώτου τής ηλικίας 
αύτών έτους, ώς άπεδείχθη ύπό τής πείρας καί τών σ τα τι
στικών (1). Ευκόλως δέ έννοεϊται ή α ιτία  τής τοσαύτης αύτών

(1) Κατά τούς υπολογισμούς τοϋ άββά Γαιλλιάρδου καί 
τοΰ Λ. Βιλλεραέ, ό τεχνητός θηλασμός αποβαίνει καταστρέ- 
πτικώ τατος είς τά  έν τοΐς βρεφοκομείοις διαιτώμ,ενα βρέφη. 
Κ ατά  τόν Βίλλερμέ μάλιστα, ούδόλως ημαρτεν ό είπών, οτι 
έν τή ποοσόψει τών καταστημάτων αύτών ήδύναντο κάλλιον 
νά άνα ράψωσιν, α’Ε νταύθα  είσάγονται τά  βρέφη, iy a  άπο- 
θάνωσι δημοσίοις άναλώ μα α ιν .» Είς έν τών φιλανθρω πικώ ν 
αύτών καταστημάτων, έν ω τά πα ιδ ία  γαλακτοτροφοΰνται μό
νον τεχνητώς έπί 2 4 4  παιδίω ν άπείίωσαν έντός τοϋ έτους 
1 8 7 , ήτοι 8 0  έπί τοΐς 0 /0 . Ενώ έν τη Γαλλική πόλει Παρ- 
θεναί, ή θνησιμότης υπολογίζεται κατά 3 5  έπί τοΐς 0 /0 . Ετι 
δέ μιχροτέρα έστίν ή θνησιμότης έν τή Γαλλική πόλει Ποατοΰ. 
Είς άμφοτέρων δέ τών πόλεων αύτών τά  βρεφοκομεία γαλα- 
κτοτροφοΰνται τά  παιδία  φυσικώς δι’ έμμισθων τροφών. Τοΰτ’ 
αύτό δέ άπο δεικνύεται καί Οπό τών νεωτέρων στατιστικών. 
’Εν τώ  βρεφοκομείω τής Γαλλικής π ό λ ε ις  Ρεΐμς λ. χ .  έν ώ 
τά  παιδία  γαλακτο .ροφοΰνταί τεχνητώς, ή θνησιμότης αύτών 
άναλογεΐ, κατά μέν τό πρώτον έτος τής ηλικίας αύτών πρός 
6 3  έπί τοΐς 0 /0 , καί πρός 71  έπί τοΐς 0 /0  μέχρι τού τέλους 
τοϋ δευτέρου έτους. ’Εν τώ βρεφοκομείω τών Παρισίων, έν ώ 
έστιν έν χρήσει ό μικτός θ/,λασμός ή θνησιμότης άναλογεΐ πρός 
5 3  έπί τοΐς 0 /0  κατά τό πρώτον έτος, καί πρός 6 5  τοΐς 0 /0  
μέχρι τοϋ τέλους τοΰ δευτέρου. ’Εν τώ βρεφοκομείω τοϋ Λουγ- 
δούνου, έν φ  έστιν έν χρήσει ό φυσικός δ ι ’ έμμίσθων τροφών 
θηλασμός, ή θνησιμότης άναλογεΐ πρός 2 3  έπί τοΐς 0 /0  διά τό 
πρώτον τής ηλικίας έτος καί πρός 4 7  0 /0  μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ δευτέρου.

Εν τώ  ήμετέρω τέλος βρεφοκομείω έν ώ τά  παιδία  γαλα- 
κτοτροφοϋνται φυσικώς δ ι’ έμμίαθων τροφών, ή μέση θνησιμό
της, κατά τήν οποίαν έδημοσίευσεν, ό έπαξίως διε^θύνων τό 
κατάστημα, άζιότιμος συνάδελφος Κ . Α. Ζίνης, εκθεσιν, άνα
λογεΐ κατά μέσον όρον πρός 2 8  έπί τοΐς 0 /0  (1).

(1 ) Ορα Ασκληπιού τόμ. ΣΤ'. Τεύχος Ε.



θνησιμότητος. Καί πρώτον, το εΐ; τάς πολυάνθρωπου; πόλεις 
καταναλισκόμενον γάλα, σπανίως έστί χ α λ ί;  ποιότητος, ώς έκ 
τής σαθράς υγείας τών έν τα ΐς πόλεσιν ένδιαιτωμένων ζώων. 
'Εκτός δέ τούτου, τό έξ οίουδήποτε ζώου λαμβανόμενον γάλα 
δέν έχει οΰτε τήν αύτήν σύνθεσιν, οΰτε τήν αυτήν ποιότητα 
τοϋ γυναικείου γάλακτος, καί ουδόλως δυνάμεθα νά τό έξομοι· 
ώσωμεν μ ε τ ’ αύτοϋ, οπωσδήποτε καί αν τό συνθέσωμεν ή άνα- 
μίξωμεν. Πρός δέ, τό γά>α ζυμοϋται, άλλοιοϋται καί φθείρε
τα ι έκτιθέμενον έπί τινα χρόνον είς τήν έπιρροήν τής ατμό
σφαιρας, καί μάλιστα οσάκις ή θερμοκρασία αύτής τύχη όπωσ· 
δήποτε έπηυξημένη. Αδύνατον έπομένως αποβαίνει νά συσ/ε- 
τίσωμεν τό τοιοΰτον έκ τοΰ ζώου λαμβανόμενον γάλα πρός 
τάς πεπτικάς τοΰ βρέφους δυνάμεις. Τούτου δέ ένεκα έκτίθεν— 
τα ΐ ταϋτα  είς αδιάλειπτους δυσπεψίας, καταδηλουμένα; έκ τής 
διαρροίας, τοϋ έμέτου, τοΰ ίκτερου, καί τής κατά συνέπειαν 
τούτων βαθμιαίας καί όσημέραι έπαυξανομένης ίσχνάνσεως.

Εϊς τάς μικράς δμως πόλεις καί μάλιστα τάς έξοχάς ό τ ε 
χνητός θηλασμός δέν είναι τοσοϋτον καταστρεπτικός* καθότι 
τά  εΐς τόν έλεύθερον καί καθαρόν άερα τών άγρών διαιτώμενα 
καί διά προσφάτων φυτικών ουσιών τρεφόμενα ζώα άπολαύουσι 
συνήθως καλής υγείας' άλλως τε  εύκολοι; δυνάμεθα νά πεισθώ- 
μεν πεοϊ τούτου, έξετάζοντες τό ζώον. Τό δε έκ τοιούτων υ
γιών ζοίων «μελγόμενον γάλα έστί σχεδόν πάντοτε καλής ποιό- 
τητος. Αλλως τε αί κάλλιστα>. άτμοσφαιρικαί καταστάσεις, έν 
αίς διαιτώνται τά  άγροδίαιτα πα ιδία  άντισταθμίζουσι μέχρι 
τινό; τας έκ τής τροφής αύτών βλάβας. Οσάκις λοιπόν δ ι’ 
οίανδήποτε αιτίαν ό φυσικός διά τής μητρός η τής τίτθης θη
λασμός δέν δύναται νά έκτελεσθί), επιτρέπεται δ έν ταΐς έξο- 
χα ϊς τεχνητός θηλασμός ΰπό τήν συνθήκην δμως νά έκτελήται 
δεόντιυς. Αλλά κ*ί ύπό τοιαΰτας καταστάσεις δέον νάήξεύρω* 
μεν, ότι έπιτυγχάνει έπ ι τοσοϋτον μάλλον, έφ δσον τό βρέφος 
ηύζησεν όπωσοϋν, μετά φυσικόν λ. χ . θηλασμόν εβδομάδων τι* 
νών. Παρετηρήθη δέ, ό τ ι  έπίσης έπ ιτυγχάνει κάλλιον ό τεχνη
τός θηλασμός, όσακις άμείβομεν αύτόν διά τοϋ φυσικού θηλα
σμού, έστω και προσκαΐρου άσταθοϋς η καί άβεβαίου, ϊ, ό ιάκις 
μεναχειριζόμεθα αύτόν άποκλειστικώς.

Αποβαίνει όέ ό τεχνητός θηλασμός αναπόφευκτος είς άπά
σας τας περιστάσεις, τάς καθιΤώσας άνέφικττον, η έπιβλαβή τόν 
μητρικόν θηλασμόν, οσάκις ενεκα οίασδήποτε αιτίας δέν είναι

δυνατόν νά προσδράμώμεν είς έμμισθον τροφόν, ή οσάκις τί» π α ι
δίον γεννηθεν προσβεβλημένον ΰπό κολλητικής τίνος νόσου, 
άπολεσει τυχόν τήν μητέρα αύτοϋ, αί δέ πρός άντικατάστασιν 
αύτής καλούμεναι τ ίτθα ι υγιείς ούσαι, ούδόλως συγκατατίθεν- 
τα ι νά θηλάσωσι τό ούτω προσβεβλημένον βρέφος έπ ί τώ  φόβω 
τής μεταδόσεως τής νόσου, έκτος μόνον άν αί προσφερομεναι 
τίτθα ι άποφασίσωσι νά θηλάσωσι τά  τοιαΰτα βίβλαμμένα βρέ
φη, προφυλασσόμεναι άπό τής άμέσου έπαφής διά τεχνητής 
θηλής.

Εκτελεΐται δέ ό τεχνητός θηλασμός διά διαφόρων μέσων, 
ήτοι τοϋ κοχλιαρίου, τοϋ κυϊθίσκου, καί τών πρός τούτο έπ ι- 
νοηθεισών διαφόρων προχόων. Και τοϋ μέν κοχλιαρίου Χαί τού 
κυαθίσκου γίνεται χρήσις, άσάκις ένεκα αιτίας τινό;, συγγενούς 
λ . χ . άτονίας, προσωπική; παραλυσίας, ή έτέρας αιτίας τά 
βρέφος δέν δύναται νά έκμυζήστ). Αλλως απα ιτείτα ι νά κατα- 
φύγωμεν κατά προτίμησιν είς τήν προχόην, καθότι ή δ ι’ αύτής 
έκμύζησις άπομιμείται κάλλιον τόν φυσικόν θηλασμόν, τό γάλα 
μιγνυόμενον καταλλήλως έν τώ  στόματι μετά τοϋ σιέλου, 
ρευστού τοσοϋτον συντρέχοντος τήν πέψιν, μεταβαίνει βαθμη
δόν είς τόν στόμα/ ον, ένώ διά τοϋ κοχλιαρίου ή τοϋ κυαθίσκου 
ρ ίπτεται άθρόον έν τώ  στομάχω, ούδόλως σχεδόν μετά τοϋ 
γάλακτος μιγνυόμενον.

Καί έπενοήθησαν μέν διάφορα είδη προχόων, άλλ άπασών 
καταλληλοτάτη έστΐν ή ύπό τοϋ Σαριέρ έπινοηθεΐσα’ έν έλλεί
ψει δέ ταύτης κατασκευάζομεν προχείρως λίαν κατάλληλον 
προχόην ώς έξης. Λαμβάνομεν οίανδήποτε μικράν φιάλην χω - 
ρητικότητος 5 0 — 60  δραχμών, ένθέτομεν έν αυτί) 2 0 — 30  
δραχμάς γάλακτος καταλλήλως δ ι ’ ύδατος ήραιωμένου, καί 
είσάγομεν είς τόν λαιμόν αύτής σπόγγον καταλλήλως τετμη- 
μένον, έν εϊδει θηλή;, προαέχοντες ώστε τό έ>εύθερον αύτοϋ 
άκρον νά ύπερβαίντι τό στόμιον τής φιάλης κατά 2 — 3 εκα
τοστόμετρα,καλύπτομεν δέ τόν σπόγγον αύτόν διά λεπτού υφά
σματος έκ μουσελίνης, δπερ συνδέομεν διά ράμματος μετά  
τοϋ λαιμού τνίς φιάλης, συσφίγγοντες συνάι/α μετρίως διά τοϋ 
ίδίου αύτοΰ ράμματος καί τόν σπόγγον κατά  τήν άπό τοϋ 
στομίου τής φιάλης έξοδον αύτοϋ, δπως βραδύνωμεν την ροήν 
τοϋ γάλακτος. Αφού δέ θηλάσν; τό παιδίον, έξάγομεν τόν σπόγ
γον καί τηρούμεν διαρκώς αύτόν, τό έκ μουσελίνης ύφασμα, 
καί τό ράμμα ιίς καθαρόν καί δροσερόν υοωρ' πρ)ν δέ μετα-



χειρισθώμεν αύτά καί πάλιν, τά  άποθλιβομεν, δπως άποβά- 
λωσι τό ίίοωρ, καί πληρωθώ σ tv ύπό χλιαρού γάλακτος.

Τό δέ γαλα, δι ού γαλακτοτροφεΐται τό βρέφος, συμφέρει 
-ιεβαίως να προσεγγίζη, ώς έκ τής συνθέσεως αύτού, έφ’ δσον 
τό δυνατόν, τό γυναικεΐον γάλα, καί μάλιστα κατά τούς πρώ
τους άπο τού τοκετού μήνας. Καί τοιοϋτον μέν γάλα έστί τό  
ονειον·  ̂συνήθως δμως μεταχειρίζονται, ώς μή ώφειλε, τό βόειον 
και μάλιστα το αιγειον γ*λα , άραιουντες αύτό δ ι’ αφεψήμα
τος κριθής, η όρυζιου, νι δι έγχύματος ψιχός ά'ρτου, φιλύρας 
και τά το ια ΰ τα .’

; 0  Δεζορμαΐ νομίζει, δτι καθιστώμεν τό όλίγας ζωϊκάς ου
σίας περιέχον γάλα τών ποοφάγιον ζώων καταλληλότεοον πρός 
διατροφήν τών παιδιών, μιγνΰοντες αύτό δ ι’ ολίγου' ζωμού 
όρνιθιδίου κρέατος-άλλ’έκ τών πειραμάτων τοΰ Εοννέ προκύπτει,δτι 
η αναμιξις αυτν) αποβαίνει επιβλαβής μάλλον, καί δτι μόνον 
περί τον εκτον μήνα τϋς ήλικίας τοΰ βρέφους δυνατοί νά ευδο
κίμηση (1).

Αλλ ές άπασών τών πρός άραίωσιν τού γάλακτος ούσιών 
καταλληλότατη έστΊ το δι ολίγου σάκχαρος γλυκαινόμενον 
καθαρόν ύδωρ, ή αναλογία τού όποιου τροποποιείται κατά τήν 
ήλικίαν και τήν κατάστασιν τών πεπτικώ ν τοϋ παιδίου οργά
νων. Εφ δσον τό παιδίον προβαίνει κατά τήν ήλικίαν, καί έφ’ 
όσον τά πεπτικά  αύτού όργανα ένεργοϋσι δ;ασ<ηριώτερον, έπί 
τοσούτον έλάττοϋμεν και τό ποσόν τού ΰδατος' άλλ’ έν γένει 
άπό τών πρωτοιν μετά τόν τοκετόν ημερών μέχρι τού δευτέρου 
μγ^ός άραιούμεν τό γάλα διά 3 /4  ΰδατος, άπό δέ τού δευτέ
ρου μηνάς μέχρι του τετάρτου άραιούμεν αυτό κατά τό ημισυ 
μεθ ΰδατος· και άπο τού τετάρτου μέχρι τού έκτου, μεθ’ ένός 
τέταρτου μόνον* άπό τοΰ έκτου δέ μηνάς διδομεν τό γάλα  κα
θαρόν, ότε, καθ & συμβουλεύει ό Δοννέ, άρχόμεθα άπό γάλα
κτος πρώτης άμέλζεως βοών, τρεφομένων δ ιά  δαύκων, καθότι 
τό γάλα αύτό έστι λίαν αραιόν.

(1) 0  Δοννέ, όιαθρεψας κυνάρια τής αύτής ήλικίας καί ισχύος, 
τινά μέν διά γάλακτος ήραιωμένου δι’ ΰδατος, έτερα δέ διά 
γάλακτος, ήραιωμένου διά ζωμού, παρετη’ρησεν, δτι τά  πρώτα 
άνεπτυχθησαν πολλώ ταχύτερον τών δευτέρων.

Κ ατά τόν τέταρτον δμως μήνα δυνάμεθα νά προιφέρωμεν 
τώ  παιδίω  καί τινας στερεωτέρας τροφάς, ητοι καλώς βρασμέ- 
νον όρυζάλευρον, ή μαραντάμυλον, ί| σεμίδαλιν κ. τ . λ. τη 
προσθηκ/) πάντοτε και ολίγου σάκχαρος.

Τά γάλα, δι’ου τρέφομεν τό παιδίον, συμφέρει νά άμέλγηται 
ποοσφάτω; καί έκ τοϋ αύτού πάντοτε ζώου. Καί οσάκις μέν 
άραιούμεν αύτά δι’ ΰδατος η οίασδήποτε έτέρας ουσίας, θερμαί- 
νομεν μόνον την ούσίαν ιαύτην, ώστε τό ό'λον μ ίγμα  νά κατα- 
σταθή χλιαρόν· όσάκις δέ μεταχειριζόμίθα αύτ^ καθαρόν, θερ- 
μαίνομεν τό γάλα μέχρι χλιαρότητος, ένθέτοντες τό περιέχον 
αύτό σκεΰος είς έτερον πεπληρωμένον ζέοντος ΰδατος- είς ούόε- 
μίαν δέ περίπτωσιν συμφέρει νά βράση τό γάλα.

Περαίνοντες τά  περί τού τεχνητού θηλασμού, έπαναλαμβά- 
νομεν, δτι πρό; έπιτυχίαν αύτού άπαιτεΐτα ι άοκνος έπιτήρησις 
καί προσοχή, καί δτι δυνάμεθα έν μέρει νά έλαττώσωμεν τά  
έκ τοϋ τοιούτου θηλασμού άτοπη'ματα, παρέχοντε; τώ παιδίω  
καθαρόν αέρα καί έπιδαψ.λεύοντες αύτώ άπάσας τάς καταλλή
λους ύγιεινάς φροντίδας. Αλλά καί ύπό τοιαύτας συνθηκας ό 
τεχνητός θηλασμός έν δέχεται νά έπιτύχη είς μεμ6νοψ.ενα μο ■ 
νον ήτομα εύπορουσών άγροδιαίτων οικογενειών, ουδεποτε δε 
συμφέρει νά μεταχειρισθώμεν αύτόν πρός διατροφήν τών είς τόν 
αύτόν χώρον πολλών συνάμα ένδιαιτωμένων παιδίων.

2 . Περί τοΟ διά τών μαστών θήλεός τίνος ζώου θηλασμού.

Πρός τήν δσον ένεστι μετρίασιν τών καταστρεπτικών άπο- 
τελεσμάτων τοϋ τεχνητού θηλασμού, καταφεύγουσιν, ιδίως είς 
τήν Ελβετίαν καί τήν Γερμανίαν, εΐς τόν άμεσον θηλασμόν τού 
παιδιού άπό τών μαστών θη'λεός τίνος ζώου. ή  μέθοδος αΰτη, 
έν χρήσει ούσα καί παρ’ ήμϊν ένίοτε, ήτον έκπαλαι γνωστή 
παρά τε τοΐς Ελλησι καί τοΐς Ρωμκίοις. Παρίστανται δμως 
καί είς τόν οΰτως έκτελούμενον θηλασμόν αί έζής δυσ*ολίαι. 
0  θηλασμός αύτός έπιτυγχάνει έπ ί τοσοϋτον μάλλον, έφ δσον 
τά γάλα τοϋ ζώου προσεγγίζει πρός τά γυναικεΐον’ τοιούτον 
δέ γάλα έστί τό τής δνου καί τής βοός" άλλά τά  ζώα ταϋτα 
έχουσιν ΰψ/,λόν τά ανάστημα, είσΐ λίαν απειθή, αί δε θηλαί 
τών μαστών αύτών είσΐ λίαν όγκώϊείς καί επιμηθείς, ώστε 
δυτκόλως δύναται νά θηλάση δ ι’ αύτών τό παιδίον. Τούτων 
ένεκα προτιαάται τής δνου καί τής βοός, ή άμνάς καί μαλιστα



ί  αιζ, άν καί τό γάλα ταύτης έστί λίαν παχύ  καί δυσκόλως 
π επ τετα ι κατα τούς πρώτους μετά τον τοκετόν μήνας, καθότι 
τό άναστημα, ή καταλληλος μορφή καί τό μετριον πάχος τών 
θηλών τών μαστών, πρός δέ καί· τό ήμερον του ήθους αύτής 
διευκολυνουσι τόν θηλασμόν τοΰ παιδίου. Γνωστόν δέ πρός 
τούτοις, δτι ή αιξ προσοικειοΰται ένίοτε έπί τοσοΰτον μετά 
τοΰ πάγιου , ώστε προσφέρει άφ έαυτής τόν μαστόν της εΐς 
τόν έλαχιστον τοΰ θρέμματος αύτής κλαυθμηρισμόν.

Ο ούτως έ^ρελούμενος θηλασμός άπαιτεϊ τάς αύτάς προφυ
λάξεις καί φροντίδας, δσας καί ό δ ι ’ έμμισθου τροφοΰ θηλα
σμός ίίιω ς δέ απαιτεί πολλών προσοχήν έν άρχη,έως ου συνει- 
θίση τι αις νά προσφερη τώ  παιδίω  τόν μαστόν αύτής.

Προς τήν δσον ένεστιν επιτυχίαν τοΰ οΰτως έκτελουμένου 
θηλασμού δέον δπως ή οΐξ έχη τά έξής προσόντα. Α παιτείται 
νά ήναι νέα, προσφατως μεν τέξασα, ούχί δέ καί πρωτοτόκος· 
καθότι τό μεν γαλα τής ηλικιωμένης αίγός δέν είναι τοσοΰτον 
άφθονον, στερείται δε μαλιστα τών άπαιτουμένων καλών ποιο
τήτων τών πρωτοτόκων δέ τό γάλα καί ολίγον έπίσης είναι

καί στειρεύει εύκολως. Α παιτείται ιδίως νά ηναι ή αΐξ εύάγω- 
γος καί ήμερος,^διά καί προτιμητέα ή μή κερασφόρος Μελιταΐα 
α?ξ. Εννοείται δέ, δτι ή καί άλλοτε έπιτυχώς γαλακτοτροφή- 
σαβα παιδίον εστιν αίρετωτερα απασών, καθώς έπίσης καί ή 
λευκή αι-,, καθότι αι τοιουτου σχήματος δέν έχουσιν όσίλην 
αίγείαν.

Ούχ ηττον δέον, δπως επιστησωμεν την προσοχήν ήμών έπί 
τής έν γένει διαίτης τοΰ ζώου, τροποποιοΰσης ούσιωδώς τάς 
τοΰ γάλακτος ποιότητας· ουτω λ. χ .  δέον δπως ή αΐξ βόσκη 
έλευθερα, έν καθαρώ άερι* δεον δπως κοίτεται έπί άχυρου καθ 
έκάστην άνανεουμένου, καί είς μέρος εύάερον καί προπεφυλαγμέ- 
νον τήν νυ/.τα, έν ώρα χειμώνας άπό τοΰ ψύχους. Αναπόφευ- 
κτον δε είναι νά σ τλεγγίζωμεν ταύτην δπως διευκολύνωαεν 
την ίΐϊπνευστικήν ένέργειαν τοΰ δέρματος. Καί εί μέν ή αΐξ 
θηλάζη 2ν μόνον παιδίον, δέον ν άμέλγωμεν τό περισσεΰον 
γαλα. Δεν πρέπει δέ να κακ6μεταχειριζώμεθα, νά έκφοβίζωμεν 
νά ερεθίζωμεν, η κουράζωμεν αύτήν, καθότι και τό ποσόν τοΰ 
γάλακτος έλαττοΰται, καί αί ποιότητες αύτοΰ μεταβάλλονται.

Παρετηρήθη πρός τούτοις, δτι ή τροφή έχει μεγίστην επ ιρ
ροήν επί τών ποιοτήτων τοΰ γάλακτος' τά  διά πρασίνων φυτι

κών ούιιών τρεφόμενα ζώα έ'χουσι τό γάλα αύτών όρρωδέστε- 
ρον, τοιοϋτον δέ γάλα έστί λίαν κατάλληλον διά τό νεογνόν 
εύθύς μετά τόν τοκετόν. Τά διά δαύκων τρεφόμενα παράγουσι 
γάλα έλαφρότατον καί λίαν εΰπεπτον. Τά διά τών πορφυρών 
τ ε υ τλ ίδ ω ν  τρεφόμενα παράγουσι τό παχύτερον καί θρεπτικώ- 
τερον γάλα. Α ί δέ λοιπαί φυτικαί ούσίαι, συμπεριλαμβανομένου 
καί τοϋ χόρτου, παράγουσι γάλα μέσης συστάσεως.

Τέλος αί ποιότητες τοΰ γάλακτος έξαρτώνται καί έκ της 
ιδιοσυγκρασίας τών ζώων, τινά τών οποίων δίό'ουσι πάντοτε 
γάλα κ^κής ποιότητος και δυσαρέστου γευσεως, άλλ αι περι
στάσεις αύταί είσι λίαν σπανιαι.

II σύνθεσις τοϋ γάλακτος τροποποιείται καί διά τής μίξεως 
φαρμάκων τινών καί μάλιστα τοΰ ίωδ/ου, μετά τών ούσιών 

. δ ι’ ών τρέφονται τά  ζώα. Ούτω λ . χ .  τό ίώδιον μιγνυόμενον 
μετά τής τροφής, b  λαμβάνει ή αΐξ, μεταβαίνει έν τώ  γάλα- 
κ τι καί καθιστά αύτό πολυτιμώ τατον είς πολλά νοση'ματα τής 
παιδικής ηλικίας. Ούχ ήττον δέ ώφέλιμος άποβαίνει καί ό 
ίιδοάργυρος, όσάκις άνατρίβομεν δι’ αύτοΰ τό δέρμα τοϋ ζώου, 
καθότι ούτως ά-ορροφάται εύκόλως καί ταχέως.

Περαίνοντε; λέγομεν, ότι ό διά τής αίγός θηλασμός ώφελεΐ 
ιδίως κατά τούς τελευτοίΐους μήνας τοΰ τεχνητού θηλασμού, 
ότε, άντί νά δώσωμεν τό γάλα καθαρόν είς τά  πα ιδ ία , γαλα- 
κτοτροφοϋμεν αύτά άπ εύθείας δια τοϋ μαστοΰ τής αιγός·

Γ  , Π ερ ί το ΰ  μ Μ το ϋ  θηΛ ασμοΰ'

Οσάκις τό τής μητρός γάλα έστιν όλίγογ *0 λίαν άραιόν, καί 
έπομένως άνεπαρκές πρός τάς άνάγκας τής άφομοιώσεως τοϋ 
παιδίου, καταφεΰγομεν είς τόν μικτόν θηλασμόν τουτέστι 
πλήν τή» τροφής, b  προσλαμβάνει τό παιδίον άπό τών μαστών 
τής μητρός αύτοϋ, γαλακτοτροφεΐται καί διά τίνος τών προεκ- 
τεθέντω ν  τεχνητών μέσων. Αποβαίνει δέ αναπόφευκτος ό μ ι 
κτός θηλασμός, όσάκις ή μητηρ έ'νεκα βλάβη; τινός τοΰ ενός 
τών μαστών αϋτίΐς, μόνον διά τοΰ έτέρου δύναται νά θηλάση 
τό τέκνον της, ·ή καί όσάκις έχει νά θηλάση διδυμ,α τέκνα.

0  μικτός θηλασμ.ός είναι άσυγκοίτως προτιμώτερος τοΰ τε· 
χνητοϋ θηλασμοΰ· ό δέ Καζώ προτιμά αύτόν καί τοϋ έμ μ ί- 
οθου θηλασμού, ”.οΰ κατ’ οίκον τής τροφού έκτελουμένου, καί



όσάκις μάλιστα ή μη'τηο, ενεκα οίασδήποτε αιτίας, τρις η καί 
, ς  (χ°νον τ ° νυχθημερόν δύναται ν» θηλάση τό τέκνον αύτης. 

Εννοείται δέ, ότι απα ιτείτα ι νά έπιτηρώμεν πάντοτε προσε- 
κτικω τατα τά  παιδία , καί νά έμπιστευθώμεν ταϋτα εΐς κα
τάλληλον έμμισθον τροφόν, εύθύς άμα πεισθώμεν, ότι δέν ανα
πτύσσονται δεόντως.

Κ!ζ* T* JTa πε?* τών διαφόρων τοϋ θηλασμού τρόπων, ίδω 
μεν ήδη καί άπό ποίου χρόνου συμφέρει νά χορηγήσωμεν τω 
παιδίω, πλήν τοϋ γάλακτος, καί έτέραν τινά τροφήν κατάλλη
λον πρός τά  πεπτικά αύτοϋ όργανα.

Τόν χρόνον τοΰτον δυσκόλως δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν 
έκ τών προτερων. Εν γενει όμως ή φρόνησις υπαγορεύει, όπως 
μή παρέχωμεν τώ  βρέφει έτέραν τροφήν πλήν τής έκ τοϋ 
γαλακτος αύτου, πριν η παρελθωσι πέντε η τέσσαρες τοΰλά-, 
χιστον μήνες απο τής γεννήσεώς Καί μόνον όσάκις έστΐν άνα· 
πόφευκτον ν’ άνακουφίσωμεν τήν μή τοσοϋτον ευ ρω στον μητέ
ρα, η όσακ,ις τό  γάλα τής μητρός τύχη άνεπαρκές, ού ένεκα 
οεν αναπτύσσεται δεόντως τό παιδίον, τά δέ πεπτικά  αύτοϋ 
όργανα δύνανται καί ταϋτα νά πέψωσι καί έτέραν τροφήν, τότε 
μόνον δυνάμεθα νά συντέμνωμεν τόν χρόνον τοΰτον παρατη- 
ροϋμεν μόνον, ότι όσάκις ή έξ άνεπαρκείας τού γάλακτος έλατ- 
τωματική τοΰ παι^ίου άνάπτυξις άναφανή ολίγον τ ι μετά τάν 
• οκετόν, άσυγκρίτως ώφελιμώτερον είναι νά άναθέσωμεν τά 

παιδιο/ εις κατάλληλον έμμισθον τροφόν, η νά χορηγήιωμεν 
εις αυτό οίανδή-οτε έτέραν τροφ/,ν, μεθ' ής ενδέχεται νά μή 
συνοικειωθώσι τά  είσέτι ασθενή πεπτικά  αύτοΰ όργανα. Οσάκις 
ύ-. πάλιν βλεπομίν, ότι τό παιδίον αναπτύσσεται δεόντως διά 
μόνου^τοΰ γάλακτος τής τροφοϋ αύτσΰ, ότι είναι εύρωστον, 
τότε όλως ανωφελές αποβαίνει νά καταφυγωμεν ταχέως είς 
ετέραν τινά τροφήν δυνάμεθ* μάλιστα νά γαλακτοτροφώμεν 
αυτό αποκλειστικώς διά τοϋ γάλακτος τής τροφοϋ του μ έχρ ι  

του 8  ή του 10 μηνάς καί μόνον κατά τόν χρόνον τοΰτον κ α 
λόν είναι να δίδωμεν αύτώ καί έτέρ*ν τινά τροφήν. Δέν άγνοοϋ- 
μεν, OTt πολλαί μητέρες προσφέρουσι τοΐς βρέφεσιν αύτών Ρο
φήματα εκ μαρανταμύλου καί τών τοιούτων άπό της 2 0  ή 
και της 15  μετά τάν τοκετόν ημέρας, άλλ’ ούχί σπινίω ς τό 
τοιοϋτον άποβαίνει έπιβλαβές. Παρατηροϋμεν δέ, ότι έν γένει 
ούχί μονον ούδόλως ώφελούμεθα δίδοντες προώρως είς τό πα ι
δίον νέον τ ι είδος τροφής, άλλ’ ά π ’ εναντίας μάλιστα ή βία

αυτη έστί πρόξενος ούχί μίκράς βλάβης, καθόσον έχθετει τό 
παιδίον εΐς πολλάς ενοχλήσεις, καί διάφορα νοσήματα τών 
πεπτικώ ν οργάνων, όσάκις μάλιστα « τροφή τύχη δυσανάλο
γος πρός τάς πεπτικάς τοϋ βρέφους δ-νάμεις, έπιφ:ρει τότε δυσ
πεψίας, διάφορα έξανθήματα, ούχί σπανίως τήν έκλαμψίαν, 
κατά δέ τόν Ιούλιον Γκερέν (G uerin) καί τόν ραχιτισμόν αύ
τόν. Επαναλαμβάνομεν έπομένως, δτι φρόνιμον είναι νά μή 
προσδράμωμεν είς έτέραν τροφήν πλήν τής έκ τοϋ γάλακτος ιής 
τροφο) πρό τού 5  η τοΰ 4 μηνός. Τό δέ ασφαλέστερου ση^εΐον, 
τό κα'α^εικνϋον ήμϊν, ότι τά παιδίον έχει άνάγκην τροφής 
στε3εωτέρας τής διά τοϋ γάλακτος παρεχόμενης αυτώ, εστιν ή 
άπό μέοους αύτοϋ συχνή άναζήτπσις τοΰ μαστοΰ.

Καί έν άοχη μ έν  δίδομεν τώ  παιδίω  δι άργυροϋ κοχλιαρίου 
ολίγον καθαρόν καί χλιαρόν αίγειον γάλα, πέντε έως έξ λ. χ . 
κοχλιάρια τής τραπέζης άνά πάσαν ημέραν. Μεθ ημέρας δέ 
τινας δυνάμεθα νά δώσωμεν άραιόν έκ μαρανταμύλου έφθοϋ δι 
ύδατος ρόφημα, όπερ γλυκαί>ομεν δι’ ολίγου σάκχαρος. Λίαν 
έπίσης κατάλλτ,λόν έστι καί άριιόν καί δ ι’ υδατος έφθόν ρόφη
μα έξ όρυζίου, είς άλευρον προηγουμένως μεταβληθέντος, καί 
μάλιστα όσάκις υπάρχει τάσις πρός διάρροιαν. Τά άραιά τα ϋτα  
ροφήματα καθιστώμεν βαθμηδόν πολτώδη, μί.θ ό άντικαθιστώ- 
μεν αύτά διά καθαράς καί δι υδατος έφθής σεμιδάλεως, τοΰ 
φιδέ κ. τ . τ .  Βαθμηδόν δέ έπαυξάνομεν τό ποσόν τών ροφη
μάτων αύτών, καί άποβράζομεν ταϋτα βρα^ύτερον δ ι’ έλαφροΰ 
ζωμοΰ κρέατος, συμζουλευόμενοι καθ έκάστ/,ν την γενικήν και 
τήν τοϋ πεπτικού σωλήνος τών βρεφών κατάστασιν. Αναπό- 
φευκτον δέ είναι ν’ άλλάσωμεν συνεχώς τά  διάφορα ταϋτα 
ροφήματα, καθότι πρός καλήν τοΰ σώμα·ος θρέψιν λίαν λυσι
τελής άποβαίνει ή συνεχής τών τροφών άλλαγή Κ ατα το δια- 
στηαα δέ α ύ τό  καλάν είναι νά δίδωμεν είς τά παιδία να μα- 
σώσι τεμάχια  σκληρού άρτου, όπως καί είς τήν μάσησιν άσκών- 
τα ι, καί την οδοντοφυΐαν διά τής πιέσεως τών ούλων διευκο- 
λύνωσι.

ΣΠ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ.



Ε π ιτυ χή ς εκβα,σίς τετάνου ρευματικού 
ΐσοτενοΰς., υποξέος.

Ινατ« την 1 2  Φεβρουάριου ε. ε. προσκληθείς παρά τοΰ κα
λού κάγοθοΰ Ιερέω; Ιεροθέου έν τώ  χωρίω Εύθυμιινά, μίαν ώ 
ραν άπεχοντι τής πόλεω; Χίου, έπεσκέφθην τόν ανεψιόν αύτοΰ 
Γεώργιον Πεθάνην έτών δεκαοκτώ, γεωργόν.

,,ο -^ταμνηστιχόν . ό  άρρωστος οΰτβς, κράσεως αιματώδους καί 
εςεω; εύρωστου, ούόεμιαν σπουδαίαν νόίον ΰπέστη καθ άπασαν 
τήν ήλικιαν αύτοΰ' δέκα ήμέρα; πρό τής εισβολής τής νόσου 
ταυτη;, περιερχομενο; άπό χωρίου είς χιορίον πρός συλλογί,ν 
έλαιών, ί'να έμπορευθή ταύτας, ένεκα τής καταπεσούση; βροχής, 
έβράχη μέχρις όστοϋ* συνάμα δέ επνευσε καί άνεμο; βορράς, 
ώστε άπεξηράνθησαν τά ένδύματά του καθ’ όδόν έπ ’ αύτοΰ. 
1 Λν έπιοΰσαν έπανελθων είς τό χωρίον αύτοΰ, νϊσθάνετο εαυτόν 
κα τακοπον και άδιαθετον, ώς μοΐ είπεν, Είς τά  ολίγα ταΰτα 
τήν τρίτην ήμεραν μετά τήν διαβροχήν, προσετέθησαν πλείονα 
συμπτώματα, τουτέστι φρικιάσει;, άμειβόμεναι ύπό έξάψεων, 
πόνοι νυγματωδ-ις τό πρώτον κατά  τόν αύχένα, έπειτα δέ καί 
καθ απασαν την σπονδυλικήν στήλην, βάρος κατά τήν κεφα
λήν, δυσκινησία τών μελών, δίψα, άνησυχία καί τά  παραπλη'- 
σια τών προηγουμένων συμπτωμάτων πυρετοΰ τίνος. Ταϋτα 
ήνάγκασαν αύτόν νά κατακλιθή, άλλά καί μετά τήν κατάκλι- 
σιν ηΰξανον τά συμπτώ ματα, προστεθείσης, οΰτως είπεϊν, τής 
έμπροσθοφυλακή; τοΰ τετάνου δηλ. σύσφιγξι; πρός άλλήλας 
τών σιαγόνων (τρισμό;), δυσκολία πρό; τήν κατάποσιν, μή επ ι
τρεπόμενης ούδε τής διόδου τών υγρών, καί δυσφορία μεγίστη· 
έκτό; τών άνωτερων, άτινα έπετείνοντο, ποοσετέθη καί ή άκαμ* 
ψια τοϋ κορμού- ύπό τήν περιγραφεϊσαν κατάστ^σιν διατελοϋν- 
τος τοϋ άρρωστου, ό γέρων ίερεΰς προσήνεγκεν αύτφ τήν ψυχικήν 
θεραπείαν, δεόμενος τώ  Θεώ όπως διά τής έπιφοιτήσεως τής 
^εΐ.α^  ΧαΡιΤ°ϊ J ί  νόσο; αύτον. Εν τοσούτω ό ίερεΰς άφοΰ 
έπί δύο περίπου ημέρας έξετέλει τό καθήκον του καί δέν έβλε
πε τήν προιδοκωμένην επί τά κρείττω μεταβολήν τ ι ς  κατα- 
στάσεως τοϋ άρρωστου, έσκέφθη ότι πρέαει νά προσκληθή κ*ί 
ιατρός, όπερ καί έγένετο κατά σύστασιν έτέρου, θεραπευθέντος 
ΰπ  έμοϋ, καί παθόντος άλλοτε ύπό σκληρίας τή ; παρωτίδος.

Επίσκίφθην λοιπόν αύτόν κατά τήν 1 2  Φεβρουάριου πρωίαν 
και ευρον τά

Σ υμ π τώ μ α τα . Εκειτο ΰπτιος, τήν κεφαλήν ε-.χεν άναρρο- 
πον καί μικρόν τ ι  πρός τά  όπίσω, τόν θώρακα καί την κοιλίαν 
τετανικώς τεταμμένα, τά  μέλη ακίνητα, τρισμός, άνάσπασις 
τ ι ς  δεξιά; γωνίας τοϋ στόματος, σπασμωδική συστολή τών 
βλεφάρων, συστολή τής κόρης, οφθαλμοί στιλπνοί, ή φυσιογνω
μία τοΰ προσώπου γεροντική, δέρμα θερμόν καί αυχμηρόν, 
σφυγμοί σκληροί άραιοί βραδεΐ; καί πληρέστατοι· τά  δέ υπο
κειμενικά συμπτώ ματα ήσαν τά  έξη;* δυσκινησία τοΰ σώμα- 
το;, μή δυναμέ»ου τοΰ άρρώστου νά καθεσθή ουόε να στραφ/ί 
πρό; τήν έτέραν τών πλαγίων θέσεων τοΰ σωματο; άνευ τή ; 
συνδρομή; τών οικείων, βάρο; οχληρόν κατά τήν κεφαλήν, καί 
άλ^ο; κατά τήν μετωπικήν χώραν, άνία, δίψα, άύπνία, πόνοι, 
περιοδικοί σπασμωδικοί κατά τήν σπονδυλικήν στήλην, δυσκο
λία πρό; τήν κατάποσιν, καί δυσκοιλιότη;.

Λ ιά γ τ ω σ ις .  '■ Ρευματιχος τ έ τ α ν ο ς  ίσ ο τ ιν ψ ;  ν χ ο ξ υ ς  (1 ).

Τά δέ προκαλέσαντα αύτίν α ίτ ια  είσί τό υγρόν ψΰχο;, ΰφ 
ού δι3τέλεσε διαβραχεί; καί διαμείνα; έπί πολλά; ώρα; έν τοι- 
αΰτη καταστάσει ό άρρωστο;’ περίεργον δέ είναι, δτι έν τ?ί νή- 
σω καλοΰσι τήν νόσον ταύτην zd rza ro r .

' Θεραπεία. Π*ρνίγγειλα πάραυτα τήν σχάσιν τή ; βασιλικής 
φλεβό;, τήν έξαγωγήν μ ια ; λίτρα; α?ματο;, μετά ταΰτα τήν 
προσκόλησιν τριάκοντα βδελλών έκατερωθεν τή ; σπονδυλική; 
στήλη; άπό τοΰ αύχένο; μέχρι τή ; όσφύο;· οχτώ δέ βδέλλα; 
πέριξ τής έδρα;, μετά τήν άπόπτωσιν τών βδίλλών τήν έπά- 
λειψιν τή ; αλοιφής ταύτης καθ’ δλην τήν ράχιν, τόν θώρακα 
καί τήν κοιλίαν.

Λ. ίοδίου καθ. γραμ. ά.
διάλ. είς 

άπεσταγμ. οίνοπν. ούγκ. ά. 
προσθ. 

ύδροϊοδ. κάλ. γραμ. β'. 
άλ. τεφρ. δ ι’ ΰδραργ. ούγ. ήμ. 
χοιρ. στέατ. ούγ. β '. καί ήμ.

11. iodii puri scr. 1.
solve in 

spirit vini rcc t unc I. 
adde

K al H ydr. scr. ij. 
iing Hydr. ciner. unc. R . 
Axon, porcin unc. ii R.

Κατά πάσαν τρίτην ώραν νά γίνεται έπάλειψις.

(1) Γνωβτόν έστι το ΐ; ιατροί;, ότι ή τς εδρα καί ή φύσις



Προς δε να καλυφθή άπαν τό σώμα διά φλανέλας.

Εσωτερικής σέ παρήγγειλα τ/,ν χρήσιν τριών ουγκιών κικκί- 
νου ελαίου, και κλύσματα έν τώ  άπευθυσμένω έκ τοΰ αύτοΰ 
έλαιου* τί,ν χρήσιν διαφορετικών ποτών χλιαρών, ώς το έγ χυ 
μα τών άνθέων τής φιλύρας.

Απήλθον, οπως έπισκεφθώ τόν άρρωστον τήν έπιοΰσαν, πα- 
ρακαλέσας συγχρόνως τόν ιερέα νά έπιστήσνι τήν προσο/ήν το> 
είς τήν έφαραογήν τών παραγγελθέντων* ούτος μοί άπ·/ντησεν 
οτι μετά θρησκευτικής εύΧαβείας θά έφίρμοσθώσι, τοιαύτη δ ’ 
ήτο και ή επιθυμία του. Κρύφα παρέστησα τώ  ϊερεΐ τόν κίν
δυνον, δν διέτρεχεν ό ανεψιός αύτου έκ τοΰ βαρέος καί θανα
τηφόρου τούτου νοσήματος (1).

Απήλθε και ό γέρων ίερεύς είς τό μονήδριόν αύτοΰ, επειδή 
τόν έκαλει έκεΐ ή υπηρεσία του, καταστήσας προσεκτικήν τήν 
μητέρα του πάσχοντος είς τήν έφα,ιμογήν τών παραγγελιών. 
Αλλα δυστυχώς αί προσ^'οκίαι άμφοτέρων πεοί τής έφαον.ογής 
έματαιώθησαν καθόσον έπήλθεν ό δεινότερος, καί έχων μείζονα 
έπφροήν έπί τοΰ όχλου τή ; Ανατολής, ό αγύρτης, ήλθε λέγω 
γραια τις, και γέρων εμπειρικοί, οί λυμεώνες τά  σκύβαλα καί 
τά  δηλητήρια τών κοινωνιών, οί'τινες φριά'αντες είς τό άκου
σμα των αφαιμάξεων, παρέστησαν γοητευτικώς είς τήν μητέρα 
του πάσχοντος, δτι ή νόσος είναι άγεριχόν  η εξωτερικόν, δπερ 
. ν επιδέχεται άφαίμαξιν καί ιατρικά. Η μη'τηρ τοΰ άρρώστου, 
ώς γυνή εύπιστος καί εϋμετάζλητος, ώς άπασαι αί γυναίκες, 
μεταπείθεται καί πέμπει είς κόρακας τάς παραγγελίας έμοΰ τε 
καί τοΰ γέροντος ίερέως. Μετά τήν συγκρότησή τοιούτου σπου
δαίου καί αύθε*τικοΰ ιατροσυμβουλίου ένεκρίθη ή χορήγησις 
μόνον τοΰ κικίνου ελαίου, δπερ καί έπιεν ό άρρωστος μετά με-

τής νόσου είσίν άγνωστα, δθεν δέν προτίθεμαι νά άναυασσήσω 
τας έκφρασθείσας θεωρίας, άλλά παραδέχομαι καί αποκαλώ τήν 
νοσον υπό τόν έκτεθέντα όρtq/.<5v.

 ̂ (1) Κατά τό τετραετές διάστημα τής διαμονής μου ώς 
όευτέρου^ βοηθ0ΰ καί ύπιατροΰ έν τώ  δτ,μοτικώ νοσοκομείω Α
θηνών, ένοσηλεύθοσαν δύο μέν κατεχόμενοι ύπό τραυματικού 
τέτανου, καί τρεις ύπό ρευματικού· είς άπαντα; δέ έπήλθε θά- 
νβτοί.

γίστης δυσκολίας, ένεκα τοΰ δυσ*όλου τής καταπόσεως. Μετά 
τό γοητευτικόν τοΰτο συμβούλιον, ό άρρωστος διήλθε νύκτα 
φρικώδη άναβιβασθέντος τοϋ νοσήματος είς τήν άκμήν αύτοΰ. 
Λίαν πρωί προοήλθεν ό ίερεύς πρός έπίσκεψιν τοΰ πάσχοντος, 
ήκουσε καί ευοεν αύτόν είς κατάστασιν άθλιεστέραν τής προτε
ραίας* έπανηλειμμένως ήρώτησεν άν έξίτελέσθησαν τά παραγ- 
γελθέντα* άπή^τησαν μεθ δρκου, δτι πάντα έγένοντο. Αλλ ό 
γέρων, περίλυπος γενόμενος έπι τή άθλία κατασ τάσει του ανε
ψιού εσπευιε νά μέ προσκαλέση ταχύτερον.

Μεταβάς έκεΐ έν τά χει, εύρον τόν άρρωστον τήν 13  Φεβρουά
ριου κατ επόμενον ύπό έπιστάξεως, εμπεριείχε όε τό άγγείον 
μίαν λίτραν αί'ματος* άμέσως μοί έπήλθεν ή ιδέα, δ τ ι δέν έγέ
νοντο τά  παραγγελθέντα, λαβών τό ένδόσιμον έχ. τής αιμορρα
γίας ταύτης, κατά συνέπειαν ή ρώτησα περί τής εφαρμογής τών 
παραγγελθέντων, καί μοί άπεκρίθησαν, δτι αί παραγγελίαν 
έξετελέσθησαν, άλλ ' έγώ φύσει δύσπιστος καί λαβών μικράν 
τινα πείραν τών τοιούτων, ει,ήτ/>σα να ιοω την αχασιν της 
φλεβός καί τά  δείγματα τών βδελλών* έπροφασίσθησαν τό 
δύσκολον τής άπογυμνώσεως, άλλ έπιμείνας είόον παν δ ,τι 
προσεδώκουν. Εγώ μέν έδυσφόρησα, άλλ’ ό γέρων ίερεύς νά 
μάλα άγανακτήσας ήλεγξεν έπιπλήξας πικρώς τήν μητέρα τοΰ 
πάσ/οντος, ήτις δέν έβράίυνε νά μάς έκθέση τό ιστορικόν τής 
γοητείας καί τήν πλάνην τής. Καθησύχασα τόν γέροντα, προ- 
σειπών δτι υπάρχει ελπίς.

Τήν αύτήν στιγμήν προσκληθείς ό κουρεύς έπί παρουσία, μου 
ένήργησε τήν σχάσιν τής βασιλικής φλεβός, έξαχθέντος μιας 
λίτρας αίματος έκ τής πλατείας τομής αύτής, καί έτέρας λ ί- 
τρας έκ τής προηγηθείσης έπιστάίεως· πάραυτα ήλαττώθη τά 
βάρος τής κεφαλής, οπεο είχε γείνει δυσφόρητον τώ  πάσχοντι· 
όθεν έμενεν ό γέρων είς τήν έφαρμογήν τών παραγγελθέντων, 
άρξαμένου τοΰκουρέως νά προσβάλλη τάς βδέλλας. Τό ελαιον 
έ&έφερε τρεις κονώσεις. Τήν εσπέραν έπεσκέφθην καί αύθις τόν 
άρρωστον, ό  πυρετός ή-.ο είς τήν αύτήν κατάστασιν, τών σφιγ- 
μών μικρόν τ ι μαλακωτέρων άποκατασταθέντων, τό δέρμα έγέ- 
νετο κατά τ ι υγρόν, τό Ιρκος τών οδό^των έπέτρεπεν είς τήν 
γλώσσαν νά δείξη τό άκρον, οί κλονισμοί καί οί περιοδικοί σπα
σμοί τής σπονδυλικής στήλης ήραιώθησαν. Ιίαρήγγειλα έτέραν 
φλεβοτομίαν έκ μιας λίτρας καί τήν προσκόλλησιν ετέρων τριά
κοντα βδελλών εκατέρωθεν τής σπονδυλικής στήλης, τήν έςα-



κολούθησιν τής άναγραφείσης αλοιφής, κλύσματα δύω, έξ άφε 
ψέματος κοινές (χαλάχης, ίύω  ούγγιών κοινού έλα ίου καί άλα 
τος, καί τήν εσωτερικήν χρήσιν τών έξής.

Λ. ϊδ α τ .  έκχυλ. οπίου κόκ.δ'. R . E x tr e  o p ii aq . g r . ίν .  
su lfur aurat ant. g r . v iii .  

sacch a r . A lb . dr. i.

Χρυσίζ. ένβ. στίμ. κόκ. ή. 
σακχαρ. λευχοΰ δρ. ά.

Μίξας δίελε είς δόσεις όμοιας όκτώ

Νά λαμβάνγ] κατά πάσαν ώραν μίαν.
Τήν 1 4  πρωίαν είχεν ώς έξής.

Περί τάς όύο μετά τό μεσονύκτιον ίίπνωσεν έπί δύω ώρας, 
αφύπνησεν έκ τοϋ περιοδικού κλονικοϋ σπασμοϋ, ο ύ ι ιν ο ς  τό ά'λ- 
γος ή™ ασθενέστερον' ό άρρωστος ητο κεκαλυμμένος Οπό άφθό- 
νων ιόρωτων θερμών, έχαλαρώθησαν τά  μέλη, ή αναπνοή έγί- 
νετο ευκολώτερον, ή φυσιογνωμία $το γλυκυτέρα' άρθέντων τών 
συστολών τών μυών, ή γλώσσα προέβη έκ τοϋ ερκους τών οζόν
των, ή καταποσις εύκολος, ή [> ετω παλγία έξέλιπεν, οί σφιγ- 
μοί μικρότεροι, ταχείς, κενότεροι, μαλακοί έν ένί λόγω ή άκμή 
του νοσήματος κατέπεσε, κενώσεις έγένοντο διά τών κλυσαά- 
των. Παρήγγειλα δέ τά  έξής. 1

Λ. t iV r .  έκχύλ. όπίου κόχκ. ή.
Χρ«ιίζ. άνθ. σ ιίμ . κόκκ. κέ.
Σακχ. λευκοΰ δρ. ά.

R . E x tr . opii aq. g r . v iii , 
ju lp h  aurat. pn tim . gr . x w .  

sacch a r  A lb . dr. i.

Μίξας δίελε είς δοθείς όμοίας δέκα εξ.

Νά λαμβάνη κατά πάσαν ώραν gv ξηρίον.
Τήν έξακολούθησιν τής αλοιφής.

Γην 1 4  Φεβρουάριου πρωίαν. Τάσις πρός ϋπνον, καθ’ ολην 
τήν παρβλθουσαν ήμέραν πρός S t  καί τήν νύκτα, εκοιμήθη 0- 
πνον ησυ χον, φυσιογνωμία φυσική, τό άνοιγμα τοϋ στόματος 
μβγαλειτεεον, όερμα φυσιολογικόν, υγρόν, σφυγμοί ταχείς, α
ραιοί, μαλακοί, η δίψα καί οί περιοδικοί σπασμοί έξέλιπον, 
ηουνατο να καμπτ* τά  γόνατα πρός τήν κοιλίαν, καθώς καί τά  
ανω ακρα, άλγος επέμενε κατά τήν όσφύν έ'λαβε δέ καί ζωμόν 
ορυ,ης. Παρήγγειλα τά έξής. τήν έξακολούθησιν τού Κ ολχικί- 
του οίνου μετά τοϋ έγκρόκου βάμματος τ οϋ όπίου, κατά πάσαν 
«ραν είκοσι σταγόνας, τήν αλοιφήν, καί τήν έπίθεσιν τεσσά,ων 
εκοοριων μεγέθους δσον παλάμης, τό μέν έπί τοϋ αύ/ένος, τό

δέ μεταζυ τών ωμοπλατών έπί τής σπονδυλικής στήλης, τό 
τρίτον έπί τοϋ κάτω άκρου τοϋ θώρακος, τό τέταρτον έπί τής 
όσφύος. Τήν 1 5  μοί άνη'γγειλον δτι εχει καλλίτερον ό άρρω
στος, διότι ένεκα ασχολιών δέν ήδυνάμην νά τόν έππκεφθώ. 
Τήν 1 6  έκαθεσθη έπί τών γλουττών, έξέλιπε τών τε άνω και 
κάτω  άκρων ή ακαμψία, ή κοιλία είχε είσέτι τετανικόν τ ι ,  έν 
γενει ή καταστασις του ·ητο ευχάριστος, προβαίνοντος τοΰ νοσή
ματος προς τήν λύσιν αύτοϋ δρομαίως, ούδέν δυσάρεστον έκ μ έ
ρους τών ουροποιητικών οργάνων.

Ί ην 1 / έπισκεφθείς καί αύθις εύρον ώς έξής' ά'παντα τά  πρώην 
εΐσετί τετανικώς τεταμμένα έπανήλθον εις τήν φυσιολογικήν 
αύτών καταστασιν, μικρά τις δυσκινησία, έλαφρός τρισμός, καί 
μεί,ω ν δυσκινησία τοϋ τραχήλου έπέμενον, ή κυκλοφορία φυσική, 
ύπνος τακτικός, διάθεσις πρός τροφήν. Παρνίγγειλα -Γην άποξή- 
ρισιν τών τριχών τοϋ κρανίου, έφ’ ού έπέθεσα έκδόριον δσον δύω 
παλαμών καί τήν έξακολούθησιν τών προηγηθέντων φαρμάκων.

Την 19  έξέλιπε και ή οπισθοφυλακή δηλ. ό τρισμός, ύπαρ- 
χούσης είσέτι μικοάς δυσκινησίας τών σιαγώνων πρός άλλν5λας, 
καθ άπαντα τάλλα  είχε καλώς. Παρήγγειλα τήν χρήσιν τοϋ 
έξής άλλείματος.

Λ. Χλωροφορμ. ούγ. ά. καί ήμ 
Ελ. Αμυγδ. ούγ. β \

Ενωσον διά χρίσμα.

Κ ατά πάσαν δε^τέραν ώραν νά άλείφωνται οί μασητήρες.
Τήν 2 0  είχεν άπαλλαχθή εντελώς, καί τήν 2 5  ελαβε ζωμόν 

όρνιθίου.

Μακραν άπά τοϋ να συστήσω τήν θεραπείαν ταύτην ώς έμ- 
περιέ/^ουσαν ειδικόν τ ι φάρμακον κα! ν' αποδώσω τήν εύτυχή 
ταύτην έκβασιν εΐς τοϋτο ή εκείνο τό φάρμακον, άπλώς μόνον 
λέγω, δτι δύο είσι τά  φάρμακα, άτινα είς τήν νόσον ταύτην 
κατέστησαν τούς ιατρούς ευτυχείς, τό ό'πιον καί κατά τούς 
Αγγλους καί τόν Σχμίθον ό Κολχικίτης οίνος· τούτων τήν 
χρήσιν έφήρμοσα πιστώς, άναλόγως τών περιστάσεων τοΰ π ά - 
σχοντος· και τό μέν όπιον μετά τήν κατάβασιν τοϋ πυρετού 
καί τάς αφαιμάξεις έχορήγησα εΐς μεγάλας δόσεις, τόν δέ Κολ- 
χίτην  οίνον, δταν Αρχισε τό νόσημα νά προβαίντρ πρός τήν λύ
σιν αύτοϋ- άντί δέ τής κα'ίτηριάσεως τής σπονδυλικής στήλης 
έπρο τίμησα τήν χρήσιν τών έκδοριων διά τήν δ ιττήν ενέργειαν, 
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τή ν άντισπαστικήν δηλ. καί τήν έ π ί τών ουροποιητικών οργάνων 
τήν εσωτερικήν χρήσιν τοϋ υδραργύρου άπεφυγα , μεταχειρ'.σθείς 
αύτόν έξωτερικώς· κατηνάλωσα δέ τρεις ούγγιας έκ τής ίσχυ- 
ρας τεφοόχρου αλοιφής έντός τριώ ν ή (Λερών.

ί ΐδ η  δέ εκθέτω τοΰς κοινωφελείς λόγους, τοΰς έμπεοιεχο- 
μένους είς τήν έ^θεσιν τα ύτην  Χιά τε  τοΰς ιατρούς καί μή . 
Εκαστος πάσχω ν, διδάσκαλος, ίερεΰς, νοημων ιδιώ της, και π ο 
λ ίτη ς κοινωνίας τινός τής Ανατολής πρεπει νά παοαστησ'/ι ε',ς 
τόν άμαθή όχλον, ότι προτιμάτερον είναι νά εγκατάλειψη είς 
τήν μεγαλουργόν φύσιν τ ό ν  άρρωστον αύτοϊ^ έν ελλείψει επ ισ τη - 
αονος ΐατροΰ, παρά νά έ*θέση τούτον είς γραίαν ή είς γέροντά 
τ ιν α  έμπειρικόν, έχοντα  ταύτην ή έκείνων τήν ειδ ικότητα , όλι- 
γώ τερα  δυσάρεστα θέλει φέρει ή νόσος παρ έκεΐνα τα  κακά, άτινα  
θέλει προξενήσει ό αγύρτης, τά  στίφη τα ΰ τα , τά  π ερ ιπλανοψ ε- 
να είς τήν Ανατολήν. Π άντοτε έδυνήθην νά σώσω χωρικόν 
νοσήιαντα καί ούδεμίαν βοήθειαν έμπειρικοΰ έπικαλεσθέντα, 
ά λλ ’ ύπομείναντα τήν θεραπείαν τής αυθεντικής έξοχότητος 
δηλ. τή ς φύσεω;, ένώ τουναντίον, όσάκις προσήλ^εν εις έμε 
άσθενής τ ις , δ ιαφυγώ ν τοΰς α ιμοχαρείς καί αιμοβόρους άγυρτας, 
καί ούτοι ώς έπ ί τό πλεΐστον εϊσίν Ιτα λο ί, Γενουίνσιοι, Ενετοί, 
ύπηρέται κουρείων ή φαρμακείων, ή κα ί ούδέν τούτω ν, ά λλ  
αύτοχειροτόνητοι, ούδέν ήδυνήθην νά κατορθώσω, καθόσον τό  
sa ig n a re  καί p u rg a re  άφήρεσε κα ί τήν έλαχίστην ζω τικ ό τη τα  
τοΰ παθόντος· ή εμετική  τρΰξ (la rtf tro  fimetico) είναι πανάκεια  
είς τάς χεΐρας αύτώ ν, εχοντες ώς υπογραμμόν τήν θεραπείαν 

τώ ν κτηνών. ν
Κ α τά  τόν παρελθόντα Μάϊον ομάδες χωρικών προστρχοντο, 

έπιθυμοΰντες νά βεβαιώσω τήν επιθυμίαν τω ν, τοΰ νά λάβωσι, 
δηλ . ξερα<-ικόν, ώς λέγουσι, ή νά πάρωσιν α ίμ α , ώς συνειθιζουν 
νά συμβουλεύωσιν αύτοΰς,δίδοντες πέντε κοκκους έμετικής τρυγός 
ά ντ ί π έντε δραχμώ ν καί δέκα κ τλ .

0  δέ έπ ιστήμω ν ιατρός έκ τής έκθέσεώς μου τα υ τη ς 
άούεται τήν εξής ω φ έλειαν π ά ντο τε  μέν πρέπει νά άμφιβάλλη 
περί τής εφαρμογής τώ ν παραγγ?.λλομέν(.>ν είς τόν άρρωστον 
κα ί νά ζη τή  νά πείθητα ι δ ιά  τώ ν ίδίω ν οφθαλμών’ έκτος ύ 
αύτής τήν έ ξ ις ' μολονότι υπάρχει π^ραδεδεγμένον έν τή  ια 
τρ ική , ό τ ι νοσήματα τινα  είσιν άνίατα , ούχ ή ττον  ουδέποτε 
παεπει νά έγχατα λ είπ ^  τόν αρρωατον εις τήν τύ χη ν  του , κα·

τα Τ α ττω ν αΰτον εΐς τόν κατάλογον τώ ν υποψηφίων τοΰ Χ ά -  
ρωνος, άλλά μ ετά  μείζονος θερμότητος νά κ α τα γίνη τα ι, έφ α ρ - 

μόζων π ά ντα  τ ά  έκ λογικής σκέψ εις π η γά ζοντα  θεοαπευτικά 
μέσα πολλοί ιατροί ηύτιίχησαν νά τύ χω σ ι τοιούτων π ερ ιπ τώ 
σεω ν πρό δύο περίπου έτώ ν ηύτύχησε νά σωθή νεάνις όκτω και- 
οεκαέτις, παθοΰσα ειλεόν, μ άρτυ; δέ π ισ τό τα το ς  είναι ό ιατρός 
Αημητριος Κονσολόπουλος, ότι ούδεμία υ π ή ρ χ ε  αμφιβολία π ερ ί 

τής νόσου. Καί τήν εκθεσιν τή ς νόσου ταύτης θέλω δημοσιεύσει 
ακολούθως.

Θεωρώ δέ έμαυτόν εύτυχή, διότι έντός βραχυτάτου  δ έ μ α 
τος τοΰ πρακτικού μου βίου έπέτυχον τήν ε ύ τ υ χ ή  έκβασιν δύο 'νο
σημάτων ά λ /θ ώ ί θανατηφόρων μακράν δέ τοΰ ένωϊσμοΰ, λέγω  
ο τι π ά ντοτε  ώδηγήθην ούχί έξ ιδίων αντιλήψεων, ά λ λ ’ έκ τής 
εκλογής τοΟ πρακτικοΰ άποτελέσματος τώ ν εξοχοτή τω ν τής 
Δύσεως, συναρμόζων τοΰτο άναλόγως τώ ν περιστάσεων τοΰ αρ
ρώστου καί όδ'.γούμενος ΰπό τής κρίσεως. Δέν ήθελα δέ σπεύσει νά 
δηίλοσίίύσω τόσον τα χέω ς, καί είς τήν αρχήν τοΰ π ρ α κ τκ ο ΰ  μου 
βιου τά ς  έπ ιτυ χ ία ς  μου, άν δέν μέ ήνάγκαζεν είς τοΰτο, α π ε 
γνωσμένων κ α ί μοχθηρών ψυχών φ ,ύ λη  συκοφαντία κ α τά  τοΰ 
έθνιχ,οϋ ήμών Π ανεπιστημίου, άτοκαλούντων αύτό χαρμΛηόΙα  
τής Ε λ 'ά δο ς . Κ αί άν ώμίλουν ούτω πως οί ΐησουίται ούδέν ά δ ι
κον έχουν, καθόσον όπου αν υπάρχουν δέκα τοιοΰτοι, είς Ελλην 
ιατρός, έστω  κ α ί ούτος αμύητος τώ ν φώ τω ν τής Λύσεως, κατέ- 
βαλλεν αύτούς’ άλλ’ είς τοΰτο μέ αναγκάζει γεοοντίων π επ ω - 
ρωμένων τή  καρδία, (Ελλή ων τό γένος, έπ ί ψ*λώ δ’ όνόματι 
έξοχοτάτω ν τής Μ πάτοβας) ή φλυαρία, κακολογούντων τό  ήμέ- 
τερον Π ανεπιστήμιον, « ά λλ ’ ού φροντίς ώ ίπ π ο κ λ είδη .»  Τό 
Π ανεπιστήμιον τ ή ς  έλευθέρας Ανατολής, εύημερήσον, θά δώση 
είς τήν Δύσιν πράγμ α τα · ή ιατρική έκ τής Ελλάδος μετέβη  είς 
τήν Δύσιν* άόια^ορον έαν ύτό  αιδριον ουρανόν, τόν Ουρανόν τής 
έλευθερίας, άνεπτυχθη έκεΐ’ τοΰς δόσαντας είς έ ιέ , μισέλλην, τήν 
/■ενεσιν καλεΐς γονείς, ούχι τους δόσαντας είς έσέ τήν τροφήν 
( u παραμάναν)· διότι άρα έπαβον οί νεκταροφόροι μαστο ί τής 
Ελλάδος τής μητρός π α ντος ο ,τ ι καλοΰ έν Εύρώπη σήμερον 
έπ ετα ι ό τι δέν όφειλεις ν άποκαλής μητέρα  ;

Εύγενης νεολαία τή ς Ελλάδος άνάβαινε μ ετά  σεβασμού τάς 
βαθμίδας τοΰ εθνικού σου Π ανεπιστημίου, κα ί άκολούθη τά ς  
παραδόσεις τώ ν σεβαστών καθηγητώ ν σου, έξ αύτώ ν θέλεις λά- 
& ι ν«ς ΰγ\εΐς άρχάς κ»: Γέΐς έ Λ ΐ^ μ ν ις , .  άν *τ>τε άπέλ-



βν)ς εΐς τ9ιν Αΰσιν, θέλει; έπανακάμψει σεμνυνομένη τνί πατρώοι 
παιδεία- διότι πλεΐστοι φιλολόγοι ή νομικοί, οιτινε; άπήλθον εϊ; 
τήν Δΰσιν άνευ Ελληνικού Πανεπιστημίου, έ^αυάγησαν.

Εγραφαν έν Χίω τνί 3 Απριλίου.
0  διδάκτωρ τ ί ;  ιατρική;, χειρουργική; καί μαιευτική;.

Κ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ.

Ιίερ'ι του νόμου τοΰ χορηγοΰντος προνόμια εφευρέσεων.

Η έπί τών Οικονομικών υποθέσεων επιτροπή τνί; Εθνοσυνε- 
λεύσεω; ύπέβαλεν εί; αύτήν κ ατ’ αυτά; δύω εκθέσεις άρκούν- 
τω; σπουδαία;.

Λιά τ?,; μια; τούτων προτρέπει τήν Εθνικήν Συνέλευσιν νά  
έκδώσνι νόμον, δ ι ’ οΰ νά έπ ιτρα πή  ή τ ε  άποζήρανσις τώ ν λ ι-  
μνωδών και βα λ τω δ ύ ν  γα ιώ ν τοϋ Κ οάτου; καί ή ε ί; έτα ιρ ία ; 
ή ε ί; ίδ ιώ τα ; παραχώ ρησή τώ ν γα ιώ ν τούτω ν πρό; καλλιέρ
γειαν κ ατά  τόν ευρωπαϊκόν τρόπον. Η έκθεσι; αυτή  είναι ή 
δεινότερα κατηγορία κ α τά  τοϋ παρελθόντα;, τό όποιον λαβόν 
τά τάλαντον τ ή ;  μ εγάλη; εθνική; περιουσία;, ά ντ ί νά τό έκμε* 
ταλλευθνί καϊ τό  πολλαπλασιάσν) τό κατέχο*σεν ε ί; τ ά  σ π λ ά γ 
χνα  τή; γή; καί έζ^μίω σεν ουτω  τόν τόπον άνυπολογίστω ;.

Εν έτέρω άρΟρω τοϋ παρόντο; φυλλαδίου γίνεται λόγο; πο 
λύ ; περί τή ; ΰποθέσεω; ταύτη; καί δ ιά  τοϋτο είναι περιττόν 
νά είπωμεν ένταΰθα περισσότερα.

Διά τή ; δεύτερα; έκθέσεο>; τη ; ή έπιτροπή, παραδεχίεϊσα, ώ; 
-εϊπομεν, εϊ; τό φυλλάδιον τοϋ Μαρτίου, τήν πρότασιν τοϋ Κ. 
Ψωστηροπούλου περί ψηφίσεω; νόμου χορηγοϋντο; προνόμια 
εφευρέσεων, ΰπέβ ιλε ψήφισμα, δ ι’ οΰ κηρύττεται νόμο; Ελληνι
κό; ό περί τούτου νόμο; τή ; Γαλλία;. ΙΙρό; γνώσιν τών ανα
γνωστών ήμών μεταφέρομεν ένταΰθα τόι ψήφισμα τοϋτο καϊ τό 
σχετικόν μέρο; τή ; έκθέσεω; τή ; έπιτροτρη;. Επειδή δέ οί λόγοι 
οιτινε; επεισαν τήν έπιτροπήν, εΓναι «ι>τοΙ έκεΐνοι οί έν τώ  
ΰπομνήματι τοϋ Κ. Φωστηροπούλου, τ-,ω δημοσιευθέντι εί; τό 
προηγούμενον φυλλάδιόν μα ;, θεωροϋι. ιεν περιτόν νά έπανα · 
ληφθώσιν ένταΰθα.

Παρετηρήθη ύπό τινω ν, OTt τόσον περί τοϋ άφορώντο; τ ά ; 
άποξηράνσει; τω ν έθνικών γα ιώ ν ψηιρίσματο;, όσον καί περι τοϋ 
νόμου τώ ν εφευρέσεων, ό χ ι μόνον σπουδαίω ; δέν ώμίλησεν ό 
Αθηναϊκό; τύ π ο ;, ά λ λ ’ ούδέ καν έμνημόνευσεν αύτών, καί έσυμ- 
πέρανον έκ τούτου, ό'τι ή κοινωνία δέν είνα ι ακόμη ώριμο; πρό; 
αποδοχήν τοιούτων ιδεών κα ί έπομένω ; ό τ ι δ ικα ιούτα ι ή π ε - 
σοϋσα δυναστεία, μή μεριμνήσασα περι αύτώ ν. Α δυνατοϋμεν ν’ 
άναλάβωμεν τήν ώ ; πρό; τοϋτο ΰπεράσπισιν τ ή ;  Ελληνική; 
δημοσιογραφία;- ισω ; ή έξέτασ ι; π ολ ιτ ικώ ν ζη τη μ ά τω ν  σπου
δαίων τ ή ;  ήμέρα; δέν τή  έδωσαν μ έχρι ϊοϋδε καιρόν νά ένα- 
σχοληθή κα ι ε ί;  τ ά  άφορώντα τήν υλικήν εύημερίαν τού τ ό 
που, άναμφιβόλω; όμ ω ; καθήκον εΐχεν αυτή νά μή παραμέληση 
καί τα ΰ τα , ά λ λ ’ έγκύπτουσα εί; τήν έζέτασίν τω ν , άν μέν έπεί- 
θετο περί τή ; ώ φ ελιμότητό ; τώ ν νά συμβουλεύσ-/) τήν παραδο
χήν τω ν, τούναντίον δέ νά τ ά  καταπολεμήσω, ό'πω; μή  κ α τα - 
σταθώσι νόμοι, δυνάμενοι νά έπηρεάσωσι τήν τύ χη ν  τοϋ έθνου;.

Ευχαριστώ; ειδομιν, ότι ό νέο; Πρόεδρο; τή ; Εθνοσυνελεύ- 
σεω; έθεσεν άμφότερα τά  ψηφίσματα ταΰτα εί; τήν ήμερησίαν 
διάταζιν, δέν άμφιβάλλομεν δέ ό'τι ό Κ. Δεληγεώργη;, όστι; 
άνέλαβεν οϋτω τήν ηθικήν ΰπο^ρέωσιν τή ; νομοθεσήσεω; αυ
τών, θέλει τήν φέρει εί; πέρα; καί θέλει ουτω; eyει τό δ ι 
καίωμα νά έναβρύνηται, οτι έπροικοδότησε τό έθνο; μέ νόμου; 
τοΰ; όποιου; εί; μάτην τοϋτο έπεθύμει καί προσεδόκα ήδη άπό 
τριακονταετία;. Τό έγνωσμένον φιλότιμον τοΰ νέοι» Προέδρου, 
ό θερμό; πατριωτισμό; και ό πεφωτισμένο; νοΰ; αύτοϋ είσίν άρ- 
κοϋσα έγγύησι; τή ; έκπληρώσεω; τή ; έθνική; ταύτη ; εύχή;.

Επεται ή εκθεσι; καί τό ψήφισμα.

«Λιά τοΰ; ανωτέρω λόγου;, παραδε^θεντε; ώ ; άναγκαίαν καί 
κατεπείγουσαν μάλιστα τήν διά τή ; ανωτέρω αναφορά; τοϋ 
Κυρίου Φωστηροπούλοι» πρότασιν περί νόμου, χορηγοϋντο; ποο- 
νόμια έφευρέσεων, σπεύδομεν νά ΰποβάλωμεν είς τήν Σ. Εθνο- 
συνέλευσιν περί τούτου ψήφισμα.

«Διά τοϋ 1 ά'οθρου τοϋ ψηφίσμϊτο; τούτου κηρύττεται νό
μο; τοϋ Ελληνικού Κράτο; ό περί χορηγήσεω; προνομίων νόμο; 
τή ; Γαλλία;, to; ό εντελέστερο; τών τοιούτου είδου; Ευρωπαϊ
κών νομών, ή  έλ λά ; όχι μόνον εί; πολλά αντέγραψε απλώς 
νόμου; τοΰ πεφωτισμένοι* έθνου; τών Γάλλων, άλλά μάλιστα
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τόν εμπορικόν νόμον αύτοΰ διά Β. Διατάγματος έκήρυξε νόμον 
ί)*λγιπ*όν, οστις μέχρι τοΰδε μάς δ.έπει, έτομέ,ως οΰτε άτο
πος, ου Γε νέος είναι ό τρόπος ου το ; τοΰ νομοθετεΐν παο ήμϊν.

«Διά τοΰ 2  άρθρο > έπηνέχθη τροποποίη-ΐς εΐς Sv άρθρον τοΰ 
Γαλλικού νόμου* κα τ’ αύτό, τά  προνόμια δίδονται διά 5 — 1 0  
νι 1 5  ετϊ], πληρονομένων εί; τό δημόσιον ταμεΐον έτησίως, ύπ ' 
τοϋ' >αμβάνοντος τό προνόμιον, φράγκων (1 0 0 ) έκατόν άλλ’ 
έπειδή ο φόρος ούτος έθεωρήθη υπερβολικός διά τά  πρώτα έτη, 
ή Γαλλική Κυβέρνησις προτείνοπα είς τάς Βουλάς μετορρύθμι- 
σιν του νόμου τούτου, κατεβίβασε τήν πληρωμήν "Όυ φόρου 
εΐς φρ. 2 0  διά τό πρώτον ετος, φρ. 4 0  διά τό δεύτερον, φρ. 
6 0  διά τό τρίτον κτλ. καί προσδιώρισεν εϊς εικοτιν έτη τήν 
διάρκειαν τών προνομίων. Είς τό Βέλγιον ή έτησία πληρωμή 
εΐναι μόνον φρ. 1 0  καί ή διάρκεια 2 0  ετη.

«Ημείς θελοντες νά καιας-ήσαψε- εύχερεστέραν τήν παρ’ήμΐν 
άπόκτησιν προνομίων έφευρέσεων, έκ μέ-θυ; μάλιστα τών έν 
έν τη αλλοδαπή έφευρετών, προσδιωρίσαμεν είς 2 0  τά ετη τής 
διαρκεία; τών προνομίων καί είς 10  δραχμάς διά τό πρώτον 
ετος, 2 0  δκχ τό δεύτερον, 3 0  διά τό τρίτον κλπ.

«Διά τοΰ 3 άρθρου έπηνέγκαμεν τρ-ποποίησιν, καθ ην αί περι- 
γραφαΐ τών έφευρέσεων δύνανται νά γράφωνται είς τε τήν Ελ
ληνικήν καί εΐς τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Η διάταξις αυτη εί
ναι αναγκαιότατη, διότι οί ξένοι άγνοοΰσι συνήθως τήν ήμετέ· 
ραν γλώσσαν, ούτε δύνανται νά έμπιστευθώσιν εΐς άλλους τήν 
μετάφρασιν περιγραφών επιστημονικών, αΐτινες άλλως τε είσί 
προωρισμένιι νά μείνωσι μυστικαί διά πολλά ετη.

«Διά τοϋ 4  άρθρου ανατίθενται τά  διά του έν λόγω νόμου 
καθήκοντα τοΰ έν Γαλλία ύπουργού τοΰ ’Εμπορίου καί ιής 
Γεωργίας είς τόν παρ ή*ϊν υπουργόν τών Εσωτερικών μέχρις 
ού συστηθή *αί παρ ήμϊν ύπουργεΐον τοΰ Εμπορίου κτλ. καί

«Διά τοΰ 5  άρθρου δ ίδετα ι τό δικαίωμα είς τήν νομοθετικήν 
εξουσίαν νά μεταβάλη τόν παρόντα νόμον, όταν ήθελε ν̂ ριθή 
τοΰτο άναγκαϊον. Επισυνάπτεται καί ή μετάφρασις τοΰ Γαλ
λικού νόμου τής 5  Ιουλίου 1 8 4 4 .»

Τά μέλη τής έπί τών Οικονομικών Επιτροπής.
Α. Πετσάλη;, Αύστρ. Παρίση;. I. Η. Πολυχρονιάδης,

Γ. Α, Περωτής, Σ. Λ. Ζώτος, Κ. Κυριάκός.

Ή  Ιν ’Αθηναις Β'. τών ^Ελλήνων Συνέλευσις.

Ψ η φ ί ζ ε ι .

Αρθρον 1.
ό  περί προνομίων εφευρέσεων νόμο; τής Γαλλίας, άπό 5  

ϊουλίού 1 8 1 4 , κηρύττεται νόμος τοΰ έλληνικοΰ Βασιλείου, μέ 
τάς κατωτέρο) τροποποιήσεις.

Αρθρον 2.
Ολόκληρον τό άοθρον 4  τού είρημένου νόμου αντικαθίσταται 

διά τοΰ έξης.

« Η διάρκεια τών προνομίων προσδιορίζεται είς εΐκοσιν ετη 
άπό τής καταθέσεως τής περί τούτου αίτήσεως.

α ό  λαμβάνψν προνόμιον έφευρέσεως ΰποχρεοΰται είς τήν 
πληρωμήν ετησίου φόρου ώς έ;ής, 10  δραχμών διά τό πρώτον 
ΐ'τος, 2 0  δραχμών διά τό δεύτερον, 3 0  δραχμών διά τό τρί
τον καί ούτω καθεξτς, αύξανομένης έκάστης ετήσιας δόσεως 
κατά 10  δραχμάς πλέον τής άμέσειυς προηγουμένως.

«Πάσα έτησία δόσις καταβάλλεται είς τό αρμόδιον ταμεΐον 
ούδέποτε αί πληρωθεΐσαι δόσεις δύνανται νά έπιτραφώσιν.»

Αρθρον 3.
Η έν τώ  4 παραγράφω τοϋ 6 άρθρου τοΰ νόμου περίοδος «ή 

περιγραφή δέν δύναται νά γραφή είς ξένην γλώσσαν» μεταρ
ρυθμίζεται ώς εξής' «ή περιγραφή δύναται νά γραφή εΐς τήν Ελ« 
ληνικήν ή είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν.»

Αρθρον 4.
Τά διά του νόμου τούτου καθήκοντα τοΰ ύπουογοΰ τοΰ Εμ

πορίου καί τής Γεωργίας θέλει έκπληροΐ ό έπ ί τών Εσωτερικών 
Υπουργός.

Αρθρον 5.
ί ΐ  νομοθετική εξουσία δύναται νά μεταβάλη τόν παρόντα

νόυ.Ον.

Περι τού άγιου Σώζοντας.

Κ ατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1 3 6 2  εϊχεν άποφισισθή, ώς 
ένθυμοΰνται οί άναγνώσται, ή άνέγε^τις ναού τοΰ άγίσυ Σώ-



ζοντος, διότι κατά τόν μήνα εκείνον έσώθη τώ δντι ή κοινω
νία μας περιπετειών τινων, τάς όποιας τινες ΰπερμέτρως έφο- 
βούντο. Πρός τόν σκοπόν τοϋτον ήνεώχθησαν έρανοι καί συνή- 
χθησαν, αν καλώς εϊμεθα πληροφορημένοι, περί τάς είκοσι χ ι 
λιάδας δραχμών, αί'τινες κχί παρεκατετέθησαν εί; τήν Τράπε
ζαν. ΐ>εκα όμω; τών αλλεπαλλήλων αλλν,ς φύσεως περιπετειών, 
αΐτινες συνέβησαν εκτοτε εν τνί κοινωνία μας, ό ναός δέν ά ν η -  

γέρθτι, καί τά  συλλεγέντα χρήματα μένουΐι νεκρά έν τ·?, Εθνι
κή Τραπέζή.

Ηδη παρουσιάζεται, νομίζομεν, άνάγκη πλέον κατετείγουσα 
άνεγέοβεως ναοΰ τοΰ πραγματικού άγ.ου Σώζοντος. Π ραγματι
κός δέ άγιος Σώζων τ ί ς  Ελλάδος είναι σήμερον καί εσεται έπί 
πολΰ ή γεωργία, τ'τις είναι ή τροφός πάσης τέχνες, πάσης 
επιστήμης, καί πάσης ελευθερίας. Ανευ τής άναπτύξεως της 
γεωργίας, φρονοϋμεν, ούδέποτε είναι έλπιζόμενον ν’ άπαλΧα* 
γώμεν ούτε της μαστιζούσ/ις ημάς σήμερον άναργυρίας, ούτε 
-τής ληστείας, οΰτε τής ΰπαλληλομανίας ούτε της περί τά  πο
λιτικά  λογομαχίας. Τήν ενίσχυσιν δέ τής γεωργίας επαγγέλ
λεται ή γεωργική έταιρία, τή; οποίας ή σύστασις δραστηρίως 
και μ ετ’ ένθουσιασμοΰ επιδιώκεται παρ’ όλων. Εί; τόν πραγ
ματικόν λοιπόν τοϋτον άγιον Σώζοντα, είς τήν όσον ούπω συ- 
στηθησομένην γεωργικήν έταιρίαν, ας προσφερθώσιν αί δραχμαί 
αΰται, ϊνα χρησιμεύσωσιν ώ; πυρήν τή ; συσ^άσεως αύτής καί 
ΐ»α τάς διαθέσω άκολούθω; ΰπερ τών άναγκών τής γεωργίας· 
όταν δέ σΰν Θεώ εύπορήση ή έταιρία, βεβαίως θ’ άνεγείρη έν 
τή γεωργική σχολή ή έν τώ καταστήματι αύτής κοιί χειροποίη- 
τον ναόν τοΰ αγίου Σώζοντος. Σήμερον δέ ούδείς, νοαίζομεν, 
θέλει θεωρήσει καταλληλοτέραν ταύτης χοήσιν τών δραχμών, 
αΐτινες συνηλέχθ»ισαν πρός άνέγερσιν ναοΰ τοΰ άγίου Σώζοντος. 
Τοιαύτην τινά πραξιν πιστεύομεν ότι δέν θά άποδοκιμάση καί 
τό πρόσωπον έκεΐνο, τό όποιον ένόμισε τότε ότι έσώθη, τή 
συνεργεία τσΰ άγίου Σώζοντος.

Ί» ] Λ Ο  Λ  Ο  Γ  I  Κ  Α .

Δημοσιεύ-ντες τάς παρά πόδας αγγελίας δέν έχομεν ανάγ
κην νά είπωμεν πολλά πρός σύστασιν τών άγγελομένων συγ

γραμμάτω ν. Μόνον ή ονομασία αύτών άποτελίϊ τήν λαμπροτέ- 
ραν σύστασιν. Η γεωργία πανταχοϋ τοϋ κόσμου «ναι σήμερον 
ή φιλόστοργος τροφός πάσης τέχνης, πάσ/,ς επιστήμης καί π ά 
σης ανθρώπινης έπιχειρήσεως. Η δέ πολιτική οικονομία είναι ό 
αλάνθαστος καί πρακτικός όδηγός τών επιχειρήσεων. Αλλως 
τε τά ονόματα τοΰ συντάκτου, τοϋ συγγραφέ&)ς, καί τών μ ε
ταφραστών τών άγγελλομένων φιλοπονημάτων είναι ή μεγαλει- 
τέρ* έγγύησις τή ; άρίστης έπεξεργασίας αΰτών. Ας ένίσχύσω- 
μεν λοιπόν έ'νας έκαστος παντί σθένϊΐ τά  φιλοπονήματα ταϋτα, 
Ας άποδυθώμεν άπαξ είς τόν πρακτικόν βίον, διά νά εύδαιμο- 
νήσωυ-εν καί ήμεΐς, καί νά προπαρασκευάσο>μεν τό μεγαλεΐον 
τής πατρίδος μας.

Λ Γ Γ Ε Λ I Λ

Περί έκδόσεως Γεωργικής έφημερίδος.

Μικρά τις περιοδία ην ένήργησα πρό μικροϋ εϊ'ς τινας τών 
γεωργικωτέρων τοϋ τόπου χωρών, μ επεισε περι τής λιαν έ- 
παισθητής έλλείψεως, ΰφ’ ής κατέχονται οί περί τήν γεωργίαν 
άσχολούμενοι βλληνες, cό; πρός τά  μέσα τής άναπτύξεως καί 
τελειοποιήσεως τών άπηρχαιομένων αύτών γεωργικών γνώσεων· 
οί κτηματία ι, οί ζωοκόμοι, οί είς γεωργικά άντικείμονα βιομή- 
yavoi, οι περί τ ’ αύτά έμποροι, ό γεωργικός έν γένει έλληνι- 
κός λαό; εχει άπειρον δίψαν καί έφεσιν πρός πορισμόν τών γνώ
σεων, αΐτινες ήδύναντο νά συντελέσωσιν είς τήν προαγωγήν τής 
σπουδαίας καί εΰγενοϋς αύτών τέχνης.

Η Ελλάς ταχέως ή βραδέως έπί τής γεωργίας θέλει στηρί
ξει τήν εύδαι^ονίαν αύτής, δ ι' αύτής θέλει σχηματίσει πολίτας 
όντως έλ:υθερους, ανεξαρτήτους, έναρέτους, καί εύδαίμονας- δ ι’ 
αύτής θέλει δώσει τροφήν είς τό εμπόριον, τήν ναυτιλίαν καί τήν 
βιοαη/ανίαν της" ή Ελλάς ένί λόγω είναι τόπος κ α τ’ εξοχήν 
γεοιργικός· καί όμως ό μεγαλείτερος αύτής χώρος, καίτοι καλ
λιεργήσιμος μένει χέρσας, δ δέ λοιπός καλλιεργείται κακώς· διό 
καί τά  γεωργικά προϊόντα είναι έν αύτή μάλλον η παντοϋ ΰ- 
πεοτετιμημένα- διό καί ό έν αύτή λαό; στερείται κατά μέγα 
μέρος τών τής πρώτης ανάγκης' ούδέν δέ πρός δ'.όρθωσιν τού
του χρησιμεύει αύτή ώς χεραγώγημα* βρίθει ό τόπο; πολιτι
κών εφημερίδων νΰν έν ήμΐν* περί πάσας τάς λοιπάς έπιστήμας



συγγράφονται νϋν εφημερίδες η περιοδικά συγγράμματα· περί 
τήν γεωργίαν δ ’ ούδέν καί δμως συνέφερε νά έ/τ, καί αυτη 
μάλλον παντός άλλου πλειότερα μέσα πρός προαγωγήν.

Είς τό συμφέρον τοΰτο της πατρίδος έπιθυμών δσον ένεστί 
μοι νά συντελέσω, αναλαμβάνω τήν διεύθυναιν Γεωργικού π ε
ριοδικού συγγράμματος, έκδιδομένου ΰπό τόν τίτλον ΓΕΩΡΓΙΚΑ
έψημερίς τή ς  Γεω ργίας χαί των σ  χζτιχώ ν αντη  δω μη γατιών, 
ητις θελει άσχολεΐσθαι έν γένει.

Είς πάντα τά  ζητήματα τ ί ς  πρακτικής Γεωργίας, παντός 
βαθμοϋ, συστήματος καί είδους έν τή Ελλάδι συμπάιη λαμβα- 
νομένων πάντοτε ΰπ’ δψιν τών τοπικών, τών τοΰ κλίματος 
καί τών οικονομικών δρων.

Είς τά  τνίς κτνινοκομίας καί δενδροκομίας.

Είς τά  τών βιομηχανικών τεχνών καί εμπορίου, δπου καί 
δπως έχουσι ταΰτα σχέσιν πρός τήν γεωργίαν.

Είς τά  τής αγροτικής οικονομίας, δασονομίας, χημείας καί 
τών λοιπών φυσικών καί μαθηματικών έπιστημών πρακτικώς, 
δπως εχουσι πρός τ/,ν γεωργίαν σχέσιν.

Είς τά  της αγροτικής, μηχανής πρακτικής καί τής αγροτι
κής νομοθεσίας.

Είς τήν κατάστασιν τής ένεστώσης έλληνικής γεωργίας καί 
τήν βελτίωσιν αύτής διά τής πράξεως *αί τής έπιστήμης.

®έλω φροντίσει νά καταστήσω τό έν λόγω σύγγραμμα χρή
σιμον πρός πάντα οποί; δήποτε έν τϊ, γεωργία άσχολούμενον* 
πρός τοΰς μικρούς ή μεγάλους κτηματίας, πρός τοΰς γεωργικούς 
έργάτας, ιοΰς κτηνοτρόφους, τοΰς αγρονόμους, βιομηχάνους κλ.

Πάντα τά  σπουδαία πειράματα τά ένεργηθησόμενα έντός 
τών ΰπό τήν διεύθυνσίν μου καταστημάτων θέλουσι δημοσιεύε- 
σθαι δ ι’ αύτοϋ. Σπουδαίοι καί επιστήμονες άνδρες θέλουσι λαμ·· 
βάνει μέρος έπίσης είς τήν σύνταξιν τής έν αύτώ ΰλης' σπου- 
δαξαι πραγματεΐαι σχετικώς πρός τήν γεωργίαν κα-αχιοροϋν- 
τα ι έν αύτώ δωρεάν.

Πάσα νέα έπί τής παγκοσμίου γεωργίας άνακάλυψις, τροπο- 
ποίησις, ή στατιστικαί πληροφορίαι, γινόμενά μοι γνωστά διά 
τών ξένων συγγραμμάτων, η $ι ανταποκρίσεων μετά τών ά* 
*ανταχοΰ τοΰ κόσμου νϋν, άλλοτε δέ έν Γαλλία συμμαθητών

μου θέλουσιν έπίσης δημοσιεύεσαι· οία δή ποτε έρώτησις, έπί 
γεω ρ γ ικ ώ ν  ζητημάτων έκ μέρους πολιτών Ελλήνων θέλει κατα- 
χωρίζεσθαι μετά τής άπαντήσεως πρός γενικών ωφέλειαν.

Αί υπέρ τής γεωργίας Κυβερνητικά*. πράξεις θέλουσιν ομοίως 
έκτιθεσθαι.

Η έπίσκεψις καί ή σπουδή πρός τοΐς άλλοις, ην, αποστολή 
τής Κυβερνήσω;, ένήρ ησα εΐς τήν τελευταίαν παγκόσμιον 
τοΰ 1 8 6 2 , έν Αονδίνω έ'κθεσιν καί μετά ταΰτα  ή περιήγητις, ήν 
κατά τήν Ευρώπην (καί ί^ίως τήν μεσημβρινήν) έπεχείρησα, 
μοί έχουσι προπαρασκευάσει άφθονον πρός τό προκείμ3νον έρ- 
γον δλην.

Κ ατά τό τέλος έκάστου μηνός θέλει έκδίδεσθαι άνά εν τεύ
χος έκ 4 0  περίπου σελίδων έκαστον είς 8 .

Εναρξις έκδόσεως γίγνεται άφ’ ής καταρτισθή ό ανάλογος 
τών σ«νδ;ομών άριθμός.

Συνδρομή προπληρωτέα ένιαύσιος έντός τοΰ Κράτους.

Δραχ. 13
’Εκτός τοΰ Κράτους. » 15 .
Εξαμηνιαία έντός τοϋ Κ ρά τος ' » 6 .

’Εκτός » 8 .
Η έν λόγω έφημερίς άνταλάσσεται μέ πάσαν άλλην έφημε- 

ρίδα ή σύγγραμμα.
Επιστολαί σχετικά! πρός τό σύγγραμμα επιγράφονται.

Πρός τόν Διευθυντήν τής έφημερίδος ΓΕΩΡΓΙΚΑ είς Ναύπλιον.
Η όνοματεπονί* καί ή διαμονή τών συνδρομητών γράφονται 

κάτωθ·. της παρ ύσης Αγγελίας.
Εν Τίρυνθι τήν 2 Μαρτίου 1 8 6 4 .

Α. ΠΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Αγρονόμος, Διευθυντίς τής Γεωργικής Σχολής,
Μέλος τής έν Λονδίνο! Αγρονομ. Ακαδημίας, κτλ.



Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

, 11 ~°'A-r u * Οικονομία, ώ ; είναι γνωστόν τοΐς πάσι, κατέστη 
σήμερον ή έπιβτη'μη τών επιστημών τοΰ πρακτικού βίου τών 
εθνών καί χρησιμεύει ώς κυρία βάσις τ ί ς  άναπτύξεως τών υλι
κών των πόρων, έφ’άν θεμελιοΰται καί ή ήθική αύτών εύδαι- 
(Λονια.

6  εν στενώ κύκλω ανθρώπων περιοριορισμός τ ι ς  επιστήμης 
ταύτης έν Ελλάδι καί ή παραμέλησις έν γένει αύτής είσί το - 
σούτω μάλλον αξιοκατάκριτο·., καθ’ δσον ή εφαρμογή του κλά
δου τούτου κ ίς άναπτύξεως παρ’ ήμΐν θά εφερε μεγάλων δ ια 
στάσεων αποτελέσματα· Χαί τωόντι, τό έδαφος τ ί ς  Ελλάδος, 
το οποίον είμοιροί τόσων άποκρύφων ή άχαλλιεργήτων πόρων, 
ουναται όια πρακτικής καί συντόνου εφαρμογής τής επιστήμης 
ταύτης ν αλλοιωθνί καθ’ όλοκληρίαν καί καταστή πηγή άνε- 
ξαντλήτου πλούτου. '

Αλλ’ ή έπιστνίμη αυτή δεν αρμόζει είς μίαν μόνον τάξιν 
ανθρώπων, οΰτε ή τάξις αύτή μόνη δύναται νά οέρτ, είς πέρας 
τό μεγα εργον^ της έθνική; ήμών ευημερίας· ή επιστήμη είναι 
κοινή καί οί έργάται συνυπόχρεοι.

Από τά (; αλήθειας ταύτας όρμώμενοι, μετεφράσαμεν έκ τοϋ 
I αλλικου α-’Η γχειρίιίιον 'Ηθικής χα ί ποΜ τιχτ}ς Ο ικονομίας 
Όχρός χρή σ ιν  τών ερναζιχω>· τά£εω>· ύπό  τον Κ .  / .  1. Ψ α -  
χ έν ο  στεφανωθέν έν διαγωνισμω ύπό τ/.ς Γαλλικής Α καδ/μίας 
των ηθικών καί πολιτικών επιστημών, έκδοθέν μέχρι τοϋδε 
2 4  καί γεγραμμένον είς δ ια λ ο γ ή ν  είδος καί γλώσσαν εύνόη- 
τον από τάς τάζεις έκείνας, τάς όποίας αί άσχολίαι έμποδί- 
ζουν να έγκόψωσι €αθύτερον είς τήν σπουδήν ^ών διεπόντων 
τόν υλικόν κόσμον νόμων καί τών σχέσεων άνίοώπων, ζώντων 
εν τ·  ̂ κοινωνία

Τό σύγγραμμα τοϋτο δυνάμεθα μετά  θάρρους νά είπωμεν 
οτι βα καταστΥ, χρ-^ιμώ τατον είς τόν βιομήνανον, τόν γεωο- 
γόν τον εαπορον καί έν γένει πάντα ελεύθερον'πολίτην, ενδια
φερόμενον όια την πρόοδον τοϋ έθνους του, ζώντα διά της δρα
στηριότητας, υπάρχοντα διά τ ί ;  νοημοσύνης, καί μή θέλοντα 
ν ά * ω λ Τι τ ι ^ ν - κ α ί  συνείό'ησιν διά νά πορίζηται τά  πρός τό 
ς*ν, ουοε να εξευτελίζηται είς θεσοθηρίβς η καταφεύγη είς τά

μέσα εκείνα, άτ&να δέν άρμόζουσι πλέον είς τήν πατρώα ήμών, 
ζητήσασαν έν τή εθνική αύτής άναγΐννήσει ν’ αποσκορακίσω δ- 
λας τάς παλα’.άς έξεις, νά έγκολπωθί) τήν δραστηριότητα καί 
τήν πρακτικήν ενέργειαν καί ν’ άναπτύξτ) δσον είναι δυνατόν 
τήν ιδιωτικήν εύζωΐαν, έφ’ ής στηρίζεται κατά μέγα μέρος τό 
φρόνημα καί ή άξιοπρέπει» τοϋ έλευθέρου πολίτου, έπ ί πάσι 
δέ τό μεγαλεΐον τοϋ έθνους.

Η μετάφρασις ήμών συγκειμένη έκ 4 0  τυπογραφικών φύλ
λων θά έκδοθνί είς δύο ίσους τόμους, έκαστου τών δποίων ή τι- . 
μή ορίζεται είς δραχάς 4.

Προαγγέλλοντες τοϋτο, αίτοϋμεν τήν συνδρομήν τοϋ κοινού.

L.V Αθήναις τήν 3 Μαίου 1 8 6 ί .

Οϊ μεταφρασταί 

Μ. Κανελλόπουλος. Α. Σκαλίδης.

Μετά πεποιθήσεως δέ συνιστώμεν καί τήν Ελληνικήν μετά· 
φρασιν τών έξής πονημάτων.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

Μεταφράσας καί πρός έκτύπωσιν ήδη έτοίμην εχων τήν Φυ
σικήν ιστορίαν τοϋ Ανδρος καί τής Γυναικός άπά της έμφανί- 
σεως αύτών έπί τής γήινου σφαίρας μέχρι τώ ν καθ ήμάς χρό
νων τοϋ Κυρίου A. l)ebay , δπερ καί πρά ένός περίπου έτους 
άνήγγειλον μέν, άλλά δέν ήδυνήθην νά έκδώσω ένεκα τών κατά 
τήν εποχήν έκείνην εκτάκτων περιστάσεων, επικαλούμαι ηδη 
τής συνδρομής τών φιλομαθών. Τό ώφέλιμον και τερπνόν άμα 
τοϋ βιβλίου τούτου άφίνω νά κρίνωσιν οί άναγνώσοντε; αύτό, 
άρκοϋμαι μόνον ενταύθα ν’ αναφέρω δτι έπτάκις έζετυπώθη’ 
ποός δέ νά παραθέσω ένταΰθα φράσεις τινάς έκ τοϋ προλόγου 
τοϋ Συγγραφέως καταδηλούσας τ ’ ανωτέρω.

« 0  θέσις τού τυγγράμματος τούτου, λέγει ό μνησθείς συγ- 
ιγραφεύς, προσδιωοίσθη, έ* προοιμίων, δ ι’ όλας τάς βιβλιθη- 
»κας», καί παρακατιόν. αΒεβαιοϋμεν, έ< προοιμίων, δτι ό χρό- 
υνος ό άφιερούμςνος πρός άνάγνωσιν τής σπουδαίας ταύτης ίστο·



»ριας τοΰ ανθρωπίνου γένος είναι χρόνος ο καλώς καταναλισκό- 
« μένος».

Η μετάφρασις α3τη γινομένη έκ τνίς έ β ^ ν ι ς  καί τελευταίας 
εκόόσεως καί συγκειμένη έκ 3 4  κεφαλαίων, θέλει έκδίδεσθαι 
πρός ευκολίαν τής έκτυπώσεως άνά δύο τούτων, τών οποίων ή 
τυπωσις ήρξατο ήδη, καί τιμοι/ένων άντί λεπτών 2 5 .

Πάτρα! τ/, 2 ΐανουαρίου 1 8 6 4 .

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΝΙΝΟΣ 

Δόκιμος Στρατιωτικός Ιατρός.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .

Προτιθέμενος ινα έκδώσω ύπό τόν τίτλον πάρεργα, δραμα
τικήν «αί δι»ιγ'ματικήν συλλογήν, έκ τών κάτωθι πρωτοτύ
πων πονημάτων, έπικαλο- μαι τήν σύντονον συνδρομήν τών φι- 
λομουσων, οΐτινες αείποτε προση'νεγκον γενναίως τήν άοωνήν 
των υπερ τής όργώιης νεολαίας. 1

Η Συλλογή δι αΰτη περιέχουσα τά έπόμενα.
Η Ούλρίκη Φλαμη'γη. Διήγημα,
όδόντα  άντί όδόντος. » ,
Μία φρικώ^ης Νύξ. 8 s

όδοιπορικαί άναμνήσεις. ΙΙεριήγησις.

0  Θεματοφύλαξ ί, ό άπατηθείς

άπατεών. Πεζωδία
01 ουω Τυφλοί. 8 „

Τ ιμ ά τα ι άντί δραχμών 3 διά τούς έν ‘Ελλάδι συνδρομητάς, 
Χαι γροσίων 15 δια  τους έν τ·£ Ανατολί;.

Αθήνησι, τ») 1 Μαρτίου 1 8 6 ί .

0  Εκδότης 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΣ.

Π ε ρ ι κ τ η μ α τ ι κ ή ς  Τ ρ α π έ ζ η ς .

Από πλειοτέρων ηδη τών δύο μηνών έπασχολοΰσι τό δημό
σιον πνεΰμα τά  περί σι>στάσεως κτηματικής Τραπέζης. Κ ατά 
τάς. τελευταίας ταύτας ήμέρας έρριθησαν πολλά περί τε  τών 
θελόντων νά συστ/ίσωσιν αύτήν, καί περί τής Κυβερνήσεως, κα
θώς έπίσης καί περί τής εθνικής Τραπέζης. Οί μέν π . χ . έκή - 
ρυττον ό'τι οί θέλοντες νά συστήσωσι τήν κτηματικήν Τράπεζαν 
εκμεταλλεύονται τήν ύπάρχουσαν άχρηματίαν, καί θέλουν 
νά έπιβάλλωΉ ν ορούς, όσον έ'νεστι έπωφυλεστέρους είς αυτούς* 
άλλο», ότι ή Κυβέρνησις δέν ένέργησε μετά τής άπαιτουμένης, 
δραστηριότητος· καί άλλοι, δτι ραδιουργεί η παρεμβάλλει προ
σκόμματα καί ή εθνική Τράπεζα. Ημείς πιτεύομεν, δτι άπασαι 
αί φήμαι αυται είναι η ανυπόστατοι η έξογκωμένας καί ό'τι ή 
δυσχέρεια προκύπτει ενεκα τής ύπαρχούσης καθ’ άπαντα  τόν τε 
άρχαϊον καί τόν νέον κόσμον αβεβαιότητας περί τής διατηρή- 
σεως τής ησυχίας καί τής παύσεως τοΰ άπο^εκατίζοντος τήν 
ανθρωπότητα κατά τινα μέρη τής γής πολέμου. Αλλ ούχ ήττον 
ημείς φρονοΰμεν, δτι ή κτηματική Ι ραπεζα θα συΓηθίί έν έλλαδι, 
δ ιότι κατά τήν εποχήν ταύτην τούλάχιΤον ούδέν μέρος τοΰ κο 
σμου ε'ναι άσφαλές·ερον τής Ελλάδος,καί ού'^εν ετερον μέρος τοΰ 
κόσμου παρέχνι τόσον έπωφελείς περιστάσεις πρός έπασχόλησιν 
τών κεφαλαίων δσον ή Ελλάς.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

Η πρ^ς σύνταξιν τοϋ καταστατικού τής γεωργικής έταιρίας 
έΛιτροπή επισπεύδει τό εργον της δραστηρίως, προσπαθεί δε 

νά θέσγ] τοιαύτας βάσει; είς τό καταστατικόν, ώστε νά κατα- 

στησ·/) τήν εταιρίαν τό πεφιλημένον τέκνον πάσης κοινωνίας, 
πάσης Κυβερννίσεως, καί παντός ανθρώπου' ώς μέλος αύτής θά 
ηναι παραδεκτός πας τίμιος άνθρωπος, καί θά βραβεύηται, θά 

ένισ^ύηται ί  θά βοηθήται ίιπ’ αύτής πας ό όπως δή π ο τε  α

σχολούμενος περί τήν γίωργίαν καί τ ινχ  τών κλάδων αύτής,



τ, περι τινα τών επιστημών κ ι ΐ  τεχνών εκείνων, α ΐτ ινε; βυν- 
τελοϋσιν είς τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας, ουδόλως δέ θά λαμ- 
βάνηται ΰπ δψιν, οΰτε ό τόπος τής διαμονής του, οΰτε το 
θρνίϊκευμα οΰτε ή φυλετική καταγωγή «ύτοΰ.

Η εύλογία δυστυχώς δέν έξέλειπεν ε τ ι άπό τοϋ Ελλη- 

νικοϋ Κράτους· τουναντίον μάλιστα εΐς τινα μέρη αύτοϋ έλαβε 
μεγίστην έπίτασιν. Παρά τής Κυβερνήσεως έλγίφθησαν δρα

στήρια μέτρα, τά  όποια πιστεύομεν, δτι θά φέρωσι τά  άπο- 
τελεσματά των. Πρός ριζικήν δμως έξάλειψιν τοϋ κακοϋ πάλιν  
έπαναλαμβάνομεν νά συστήσωμεν, δσα καί άλλοτε έγράψαμεν 

περι αύτοϋ (1), διότι ναι μέν οί διορισθεντες σήμερον ύπό τής 
Κυβερνήσεως ιατροί καί οί βοηθοί αύτών θά έκτελέσωσι μετά 

ζήλου τό καθήκδν των, άμφιβάλλομεν δμως άν θά έπαοκέσω- 
σιν είς τοΰτο* είς μέν τόν ιατρόν, τόν μή κάτοικον μ ά λ ιίτ α  

τοϋ μέρους δπου διετάχθη νά έμβολιάση, είναι δύσκολον, νομί

ζομεν, να περ'.έλθ/) άπό καλΰβης είς καλύβην, καί άπό σκηνής 

είς σκηνήν τών χωρικών καί ποιμένων ν' άνεύρ·/) δλα τά  μέλη 

αύτών κα! νά τά  έμβολιάση, έν ώ είς τόν δημοδιδάσκαλον τό 
έ’ργον τοΰτο δέν παρεχει τόσας δυσκολίας, καί άν ούχί καί δι 

άλλον τινά λόγον, τούλάχιστον δμως διότι είναι εξοικειωμένος 
πλειότερον καί γινώσκει κάλλιον τά  ά'τομα έκάστης οίκογενείας.

—  Ιίνεκα τών παρά τδ σΰνηθες εφέτος πλειοτέρων βροχών 
επαγγέλλεται μέν εσοδεία πλειότερα, άλλ’ έπιπολάζουσι δυ

στυχώς καί πολλοί διαλείποντες πυρετοί καί διάρόοιαι.
—  Ινα μή κατακερματίσωμεν τήν ένταΰθα δημοσιευομένην 

σπουδαίαν ΰλην, ήναγκάσθημεν νά δ^μοσιεύσωμεν δύο όμοϋ 
Φυλλάδια, τό τοΰ Μα'ί'ου καί Ιουνίου.

Πολλαχόθεν μάς απευθύνονται διάφοροι αίτνίσεις, άλλά 
πολλαί τουτιον δυστυχώς δεν συμμορφοΰνται μέ τόν δοον τής 
χ^οχΛηρω μής, και ούτω άδυνατοΰμεν νά έκπληρώσωμεν αύτάς. 
Θελομεν παύσει δέ τήν άποστολήν τής συνεχείας καί είς τούς 
άχρι τοϋδε μή συμμορφωθέντας.


