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Περι ύδάτων.

Π ρός τά  έπϊ τώ ν Ο ίχοχομιχώ >· χαί τω ν ’ Εσωτεριχω*· 
ν π ιν ρ γ έ ϊα  χα ί πρός τ  όν Κ .  Α ήμ α ρχον Α θηναίω ν.

Ιΐανταχοϋ τοΰ κόσμου καί ιδίως είς τάς άνύδρους ί  λειψύ- 
&ρους /ώ ρας τδ  ΰδωρ θεωρεΐτα'. ώς ή πολυτιμοτέρ» πηγή  πλού-, 
του. Γνωστόν δέ εΐναι δτι έν τή  Αττικ·?;, κ*ίτοι μή στερουμίνιρ 
άλλοτε ύδάτων, κατά τάς ημέρας δμως ταύτας. υπήρχε καί ύ- 
πάρχει μεγάλη δυσανολογία μεταξύ τής ύπαρχούσης ποσότη- 
τος τού ΰδατος και τών άναγκών τής κοινωνίας. Εν σταμνίον 
ΰδατος, δεκαπέντε μέχρις ε ίκ οσ ι οκάδων χωρητικότητος, μετά 
μεγάλης δυσκολίας προμηθεύεται ύιτό τοϋ πένητος, ίΐ ύπό τοϋ 
μή *χοντος ένοικιασμένον ΰδωρ έκ τοϋ δ^μου, καί ένίοτε άντί 
λεπτφν δίκ,α ί| καί είκοσι, τουτέστι πληρώνεται άνά έν 
λεπτόν περίπου τήν όκάν. Υπό δέ τοϋ έτησίως ένοικιάζοντος έκ 
τοϋ δήμου ΰδωρ, §ν δράμι τούτου πληρώνεται άντί δραχμών 
έβδομήκοντα πέντε κ α τ’ έτος. Τό δράμι δέ τούτο τοϋ ΰδατος 
πρέπει νά φέρη είς τόν ιδιοκτήτην χιλ ίας περίπου όκάδα; υδα
τος καθ’ έκάστην ήμεραν. Αλλ’ οί ένοικιασταί τοϋ ΰδατος το ύ 
του, ώς έξ ένός σχεδόν στόματος όμολογοϋσιν, ό'τι μόλις τό 
πολλοβ τη μόριον τούτου καρποϋνται, καί τοϋτο άντί μεγάλης 
άλλης έκτάκτου δαπάνης, νϋν μέν διότς άπεφράχθησαν δήθεν
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τά  υδραγωγεία, νυν δέ διότι διωχετεύθη κρύφα άλλάχοΰ τό 
ΰδωρ, καί άλλοτε διότι διερράγη τό ύδραγωγεΐον καί απα ιτεί
τα ι δαπάνη πρός διόρθωσή αύτοϋ. Τό πλεΐστον της ματαίας 
ταύτης δαπάνης βεβαίως προέρχεται ενεκα καταχρήσεως τών 
λεγομένων νεροκρατών. Μέγα δέ μέρος αύτης προέρχεται καί έκ 
τοϋ ό'τι ό δήμος ενοικιάζει συνήθως νερόν πολ!> περισσότερον τοϋ 
υπάρχοντος. Καθ’άς δέ έδυνήθην νά συλλέξω πληροφορίας ό δήμος 
ενοικιάζει ή διαθέτει επτακόσια περίπου δράμια νεροϋ κα τ’έ'τος,έν 
ώ μόλις τετρακόσια δράμια έχει* περιττόν δέ είναι νά απαριθμή
σω ενταύθα τά  κατά παν θέρος επαναλαμβανόμενα έν ταΐς δημοσί- 
αις βρύσεσιν’διότι άπαντες οί έν Αθήναις διαμένοντες εϊμεθα μάρ
τυρες αύτόπται τοϋ έλεεινοΰ τφ  όντι καί σπαραξικάρδιου θεάμα
τος, καθ 8 πολλοί μέν παοαμένουσιν ώρας όλοκλήοους η καί διανυ- 
κτερεύουσι, μέχρις ού εύοωσιν εύκαιρίαν νά πληρώσωσι τά  άγ- 
άγγεΐά των υδατος· πολλοί δέ άλλοι, μή δυνάμενοι νά προσ- 
μείνωσι μέχρις ό'του έ'λθει ή σειρά των, προσπαθοϋσι νά παρα- 
μερήσωσιν άλλους μέ τό δικαίω μα τοϋ ίσχυροτέρου' συμβαίνου- 
σιν έκ τούτου ρήξεις, αΐτινες, πλήν τών άλλων δυσαρέστων, 
προκαλοϋσι καί τήν συντριβήν και ματαίαν θραΰσιν τών αθώων 
αγγείων. Καί ταΰτα μέν ουμβαίνουσιν έν τη  πόλει ώς πρός τά  
πότιμ α  λεγόμενα ύδατα.

Τά δέ ποτιστικά ύδατα είναι πολύ σπανιώτερα τών ποτι- 
μ ω ν  διότι τό μέν πρός πόσιν ύδωρ εί καί πάντοτε δυσκόλως 
καί ένίοτε διά δυσαναλόγου δαπάνης, ό'πως δή ποτε δμως τό 
προμηθεύονται οί κάτοικοι·τής πόλεως· τό ποτιΓικόν ό'μως είναι 
τοσοΰτον δυσανάλογον τών αναγκών, ώστε ή έκτασις καί τής 
εύφορωτάτη; γής έν τ /i Αττική πρός ούδέν σχεδόν λογίζεται, 
όταν δέν εχν) ποτιστικόν ΰδωρ" έάν ό'μως έχη ύδωρ, θεωρείται 
σχεδόν ανεκτίμητος' διότι αί ποτιστικαί γαΐαι, σπάνιαι ούσαι 
καί λίαν δυσανάλογοι τών αναγκών τής κοινωνίας, άμείβουσι 
πλουσιοπαρόχως τους αύτάς εργαζομένου;* έπειδή άπαντα τά 
προϊόντα αύτών πωλοΰσιν ούτοι διά τε τήν σπάνιν καί διά τό 
δυσανάλογον τής ποσότητος αύτών, παραβαλομένη; πρός τάς 
άνάγκας τοϋ τόπου, είς τιμάς ύπεοβολικάς καί σχεδόν είς τιμάς 
πολύ μεγαλειτέρας τών συνήθων έν ταΐς μεγαλουπόλεσι τής 
Εύρώπης τιμών. Πλήν δέ τούτων διά τήν δυσαναλογίαν τώ ν 
ποτιστικών ύδάτων πολλά προϊόντα, κοινότατα καθ’ άπαν τό 
ετος καί έν αύταΐς ταΐς μεγαλοπόλεσι τής Ευρώπη;, ένταΰθα

καθίστανται λίαν δυσεύρετα εΐς τινας έποχάς τοΰ έτους καί

σχεδόν προνομιούχα, χρησιμεύοντα μόνον είς τά ς τραπέζας τών 
πλουσίων. Ούδέν κοινότερον π .χ .  τοΰθρίδακος,μαρουλιοϋ,καί όλων 
τών θριδακωδών χόρτων καθ’ οίαν δή ποτε έποχήν τοΰ έτους έν 
Γαλλία, καί είναι σπάνιον πράγμα Γάλλος νά μή έ'χί] είς τήν 
τράπεζάν του σαλάταν έκ μαρουλίων, ή τών λεγομένων γεννείων 
τών Καπουτσίνων, ή έξ άλλων θριδακωδών ειδών, liv ώ ένταΰ
θα κα^’ άπαν σχεδόν τό θέρος είναι τόσον δυσεύρετα τά  μαρού
λια, ώστε μόνον οί πλούσιοι τά  τρώγουσι" τά δέ δαυκία, τά 
χλωρά πίσσα, τά  χλωρά φασόλια, τά  λεγόμενα κωνοπίδια, αί 
κράαβαι , τά  σπανάκια καί άπαντα έν γένει τά  λάχανα, αλ
λαχού μέν είναι εύθυνώτατα καί εύρίσκονται είς πάσαν οΐαν 
δή ποτε έποχήν τοϋ έτους, ένταΰθα δέ διά τό δυσανάλογον τών 
ποτιστικών γαιών καί άκοιβώτερα είναι καί μόνον καθ’ ώρι- 
σμένας έποχάς εύρίσκονται.

Είς κλίμα δέ μεσημβρινόν ποικίλλον καί χαριέστατον, οίον 
τό ήμέτερον, αί άπό τών χόρτων τροφαί είναι πρός διατήρησιν 
τής υγείας καί χάριν τής άναγκαιοτάτης ποικιλλίας πολύ άναγ 
καίότεραι τών άπό τών ζώ ω ν άλλ’ό'μως ένεκα τής δυσαναλογίας 
τών ποτιστικών γαιών μας καί ταύτας έχομεν άθλίας, πάν
τοτε άπάχους καί όπερτετιμιτμένας· καί τάς πρώτας, σπανίας 
καί λίαν δυσευρέτους κατά  τινας έποχάς τοϋ έτους.

Πρός θεραπείαν τών κοινωνικών τούτων αναγκών έπέστησα 
πρό τίνος καιροΰ τήν προσοχήν τής κοινωνίας διά τινων δημο
σιεύσεων, α ιτ ίε ς  ήξιώθησαν ευμενούς υποδοχής καί παρ αύτής 
τής Κυβερνήσεως. Ενθαρρυνθείς έκ τούτου προέβην καί είς επ ι
τόπιας καί πρακτικάς έρευνας πρός εΰρεσιν ύδάτων. Μετά ίκα- 
νάς δέ τοιαύτας έρεύνας έπείσθην άδιστάκτως, ό'τι τά  τε π ό τι-  
μα καί τά  ποτιστικά υδατα δυνατόν είναι ν ’ αύξήσωσι μεγά 
λοι ς καί παραδείγματος χάριν άπό τοϋ διπλάσιου τής σήμερον 
ύπαρχούσής ποσότητος μέχρι τοΰ δεκαπλασίου, καί άνευ δυσα
ναλόγου δαπάνης.

Μέ έκατόν μέχρι τριακοσίων χιλ ιάδων δραχμών δαπάνην 
δύναταί τ ις  νά διπλασιάσει, χρείας δέ τυχούσης, καί νά τρι
πλασιάσει τά έν τί) πόλει πότιμα  ύδατα· ν ’ αύξήσ/ι δέ έπίσης 
μεγάλως καί τά  ποτιστικά. Πρό τούτου ομως άπαιτεΐτα ι νά 
έκδοθίί ό έξής νόμος.

Αρθρ. 1 . Τό δημόσιον ί  ή δημαρχία Αθηναίων η καί έτα ι
ρία τ ις , άναγνωρισθησομένη ύπ4 τοΰ δημοσίου ή τής δημαρχίας



Αθηναίων, δύναται νά ένεργήσνι άνασκβφάς, νά καθαρίσν) δημό· 
βια, κοινωτικά, ή ιδιωτικά υδραγωγεία, νά οίκοδομήσή νέα το ι-  
αϋτα, η δεξαμενάς ή ύδραποθήκας ή αναβρυτήρια ή και πήδακας 
πανταχοΰ τής Α ττικής, δπου νομίσει τοΰτο κατάλληλον πρός 
εΰρεσιν, πρός διοχέτευσιν, η πρός άποθήκευσιν ύδάτων, η και 
πρός στολισμόν τής πόλεως.

Αρθο, 2 . Διά τήν βλάβην, τήν οποίαν θά προξενεί μόνον είς 
τάς ϊδιωτικάς γαίας έπί τών άνασκαφών, η έπ ί τής οικοδομής 
υδραγωγείων η δεξαμενών ί  ύδραποθηκών ή αναβρυτηρίων ή 
πτ,δάκων θά πληρών^ άποζημίωσιν κα τ’ έκτίμησιν, γενομένην 
ΰπό δύο πραγματογνωμόνων, διοριζομένων τοϋ ένός μέν ΰπό 
τοϋ ιδιοκτήτου, τοΰ δέ έτέρου ΰπό τοΰ δημοσίου ή τής άντι- 
προσωπευούσης αύτό ή τόν δήμον Αθηναίων έταιρίας’ δ ιχογνω 
μίας ά'έ οΰσης μεταξύ αύτών, αποφασίζει ό πρόεδρος τοΰ πρωτοδι
κείου, κατ έκτίμησιν έτέρου πραγματογνώμονος ύπ αύτοϋ μέν 
εκλεγομένου, άλλά δαπάνη τοΰ δημοσίου ή τής έταιρίας ένερ- 
γοϋντος.

Αρθρ. 3 . Εν περιπτώσει καθαρίσεως ιδιωτικών ύδραγωγείων 
τό δημόσιον ή ή δημαρχία η ή έταιρία όφείλουσι νά έγγυηθώσιν 
εϊς τοΰς ϊδιοκτη'τας τών ύπαρχόντων υδραγωγείων μόνον τοσαύ- 
την ποσότητα ΰδατος δσην θά έχωσι ταϋτα κατά τήν εποχήν 
τής παραχωρήσεως* τό ΰδωρ τοΰτο θά καταμετρείται τότε ΰπό δύω 
πραγματογνωμόνων καί θά γίνεται πρωτόκολλον έν σύμβολα ίφ , 
tv ώ θά ύπογράφεται ό μέν άντιπρόσω-ος τοΰ δημοσίου η τής 
έιαιρίας ώς εγγυητής καί συμβαλλόμενος, ό δέ ιδιοκτήτης ώς 
βυμβαλόμίνος καί παραχωοών, κα'ι οί /.αταμετρηταί ώς μάρ
τυρες. Σημειωθέντος τοϋ ποσοΰ τούτου τότε, έάν ή καταμέτρη- 
σις γείνγι κατά τόν μήνα Μάρτιον η Απρίλιον, άρχομένου μέν 
τοΰ Μαΐου θ άφαιρεΐται τό δεκατημόριον* άρχομένου δέ τοϋ 
Ιουνίου, θ άφαιρεΐται το πεμπτημόριον άρχομένου ιοΰ Ιουλίου, 
Θ άφαιρεΐται τό τριτημόριον άρχομένου τοΰ Αύγούστου, θ’άφαι- 
ρεΐται τό ημισυ τή<; όλης εύρεθείσης κατά τόν μήνα Μάρτιον η 
Απρίλιον ποσότητος- καί κα^’δλον μέν τόν Σεπτέμβριον καί μέ- 
χρις ό'του έπέλθωτι τά  πρωτοβρόχια, οί ίδιοκτήται θά νέμωνται 
τήν αύτήν ποσότητα. Καθ’ δλον δ ί  τόν χειμώνα καί μέχρι τοΰ 
τέλους Απριλίου ή ποσότης τοϋ ΰδατος θά ηναι ή εύρεθεΐσα έπί 
τής καταμετρήσεις, τουτέστιν ή μεγαλειτέρα. Εάν δέ ή καταμέ
τρησή γείννι κατά τόν μήνα Αύγουστον ή Σεπτέμβριον, τότε άρ
χομένου μέν τοϋ Ιουλίου θά προστίθηται είς τά δλον τοΰτο πο-

σόν τό δεκατημόριον τούτου· άρχομένου δέ τοϋ Ιουνίου, θά 
προστίθηται τά πεμπτημόριον άρχομένου τοΰ Μαΐου θά προσ- 
τίθηται τό τριτημόριον1 καί άρχομένου τοϋ Απριλίου, θά προσ- 
θηται καί τά ημισυ τοΰ όλου ποσοΰ, τοϋ κατά τόν μήνα Αύ
γουστον εύρεθησομένου.

Αρθρ. 4 . Τό ΰδωρ τών ιδιωτικών ύδραγωγείων, έάν μή ήναι 
απολύτως άναγκαϊον καί πρός πόσιν ανθρώπων, οίκούντων βν 
συνοικία, έν κοινότητι, η έν χωρίω, μετά τήν ώς άνωτέρω 
έρρέθη καταμέτρησιν, δύναται καί νά οίκε'.οποιν.θή τό δημόσιον, 
ή δημαρχία ή ή έταιρία έπί άποζημιώσει τοΰ ση'μεοον ύπάρ- 
χοντος καθαροΰ εισοδήματος έκ τοϋ ΰδατος τούτου" έπί τή  βά
σει δέ τοΰ εισοδήματος τούτου θά δίδεται κεφάλαιον τοσοϋτον, 
ώστε οί τόκοι αύτοΰ, λογιζόμενοι πρός £ξ τοΐς έκατόν, νά άντι- 
σ το ι/ώ σ ι πρός τό έπί τής αναγκαστικής έκποιήσεως ύπάρχον 
καθαρόν εισόδημα. Τής αναγκαστικής ταύτης παραχωρήσεως 
έξαιροϋνται τά  πρός χρήσιν τών βασιλικών κήπων ΰδατα.

Αρθρ. 5 . έ - ί  τή βάσει τοΰ άνωτέρου τετάρτου άρθρου τό δημό
σιον ή δημαρχία η ή έταιρία δύνανται νά οΐκειοποιώνται καί 
γαίας ή καί οικίας η καί κτήματα,δσα ήθελον τοΐς χρησιμεύσει πρός 
κατασκευήν ύδραγωγείων, δεξαμενών, ύδραποθηκών ή αναβρυ
τηρίων η πηδάκων η καί άπλώς πρός φύτευσιν δένδρων η καί 
πρός άλλην γεωργικήν καλλιέργειαν, η πρός διιυκόλυνσιν τής 
ροής τοΰ ΰδατος, ή πρός άποφυγήν τής έξατμίσεω; τοϋ ΰδατος 
ί  καί πρός άλλην τινά άπρόβλεπτον τοιαύτης φύσεως άνάγκην, 
δπου τοΰτο ήθελε θεωρηθή άναγκαϊον.

Αρθρ. 6 . Πάσα πρός τοϋτο αϊτησις τοΰ δημοσίου, τής δημαρ- 
χίας ή τής έταιρίας πρός τά δικαστήριον τών πρωτοδικών νά 
έκδικάζηται όριστικώς ώς κατεπείγουσα έντός δεκαπέντε ημε
ρών· πάσα δέ περί τούτου άπόφασις τού πρωτοδικείου νά ή ναι 
προσωρινώς εκτελεστή καί άν ύπόκηται εΐς έφεσιν.

Αρθρ. 7 . Εν περιπτώσει έπιχειρήσεως τής εργασίας ταύτης 
ύπό έταιρίας τινός ούτε ή δημαρχία οΰτε τό δημόσιον να έχ ω 
σι δικαίωμα άποζημιώσεως διά τάς κοιτάς τών ποταμών καί 
δ ι’ δσας τυχόν χέρσους γαίας τοϋ δημοσίου ή τής δημαοχίας 
ήθελε μεταχειρισθή ή έταιρία πρός τόν σκοπόν τούτον.

Τούτου δέ γενομένου προκαταβολικώς, καλόν είναι νά έπι- 
ληφθή ή δημαρχία ή τ4 δημόσιον άμέσως τοϋ έργου. Δύναμαι



δέ νά διαβεβαιώσω ύπ ’ ευθύνην μου, ότι ή πρός τοΰτο δαπάνη 
θά παρεξη μεγάλην ωφέλειαν εΐς τε τήν κοινωνίαν καί εΐς τήν 
δαπανήσασαν αρχήν διότι άμέσως τότε  πάσα ή γη της εκτε
ταμένης πεδιάδος τη ς  Αττικής θά μετασχηματισθή εΐς ποτι 
σ τικήν  ό'ταν δέ ίκανοποιηθώσιν άποχρώντως αί σήμερον ύπάρ- 
/ουσαι πρός τε τήν πόσιν, πρός τήν παραγωγήν άφθονων καί εύ
θυμων φυτικών τροφών,καί πρός τήν χρησιμοτάτην διά τήν δια- 
τήρησιν τής υγείας δενδροφυτείαν άνάγκαι, τότε τά  περισσεύοντα 
υδατα δυνατόν είναι νά χρησιμεύσωσι καί πρός βαμβακοφυτείαν, 
ή και πρός κατασκευήν τεχνητών λειβαδιών, ϊν’ άπαλλαγώμεν 
διά παντός της σπανοκαρπίας τοΰ τόπου μας, καί ιδίως της 
άνάγκης τοΰ νά τρώγωμεν κρέατα άπαχα  καί ύπερτετιμηρένα.

έ ξ  βλων δέ τούτων τών ευεργετημάτων, τά  όποια μάς επαγ
γέλλεται ή αίίξησις τών ύδάτων, εν μόνον είναι ικανόν νά έπι- 
στήση σπουδαιότατα τήν προσοχήν της τε Κυβερνήσεως καί της 
Αημαρχιάς.

Γνωστόν δέ είναι, δτι ό τόπος μας έπί τής έλεύσεως τής 
Κυβερνήσεως έν Αθήναις καί πολΰ μετά ταΰτα έθεωρεϊτο ώς 
βρεροκτόνος. Καί ή ιατρική έταιρία καί ή Κυβέρνησις έκήουξαν 
καί βραβεία ύπέρ τών συγγραψόντων τάς καλλιτέρας πραγμα
τείας κατά τής βρεφοκιόνου έν Αθήναις διαρροίας τών παίδο>ν. 
Κ»ί συγγραφείς μέν δέν παρουσιάσθηίαν διά τόν άπλούστατον 
λόγον, δτι καίτοι άποθνησκόντων τότε τών πλείστων έκ τών 
γεννωμένων παίδων ένεκα διαρροίας, ειδική ό'μως νόσος δέν 
ύπήρχεν. Η δέ μετά ταΰτα πείρα άπέδειξεν, ότι καθ’ δσον άνε- 
πτύσσετο έν αώ τόπω ή καλλιέργεια καί h δενδροφυτεία, καθ’ 
δσον οί άνθρωποι μετεχειρίζονπο πρός πότισιν τών γαιών το>ν 
τά  λιμνάζοντα υδατα, κατά τοσοΰτον ήλαττοΰτο καί ή βρεφο- 
κτόνος, ειδική νομισθεϊσα, εν Αθήναις διάρροια, καί ήδη χάριτι 
θεία σχεδόν εξέλειπε καθ’ ολοκληρία/. Αν δέ άνευρεθώσιν άπαν
τα  τά  έν τή Α ττική υπάρχοντα υδατα καί χρησιμοποιηθώσι 
ταΰτα  καταλλήλως πρός αΰξησιν τής δενδροφυτείας καί πρός 
εύζωΐαν τών κατοίκων, τότε, ώς ιατρός εϊκΟιίΐ δύο ετη έξασκών 
τό έπάγγελμά μου έν Αθήναις, δύναμαι νά διαβεβαιώσω, δ~ι 
όλίγιστοι ϊσως έν τώ  κόσμω τόποι θά ήναι υγιέστεροι, τερπνό
τεροι καί χαριέστεροι τοΰ τής Αττικής.

Καί έάν μέν έπιχειρήση τήν άνεύρεσιν η τήν αΰξησιν τών 
ύδάτων ή δημαρχία ή τό δημόσιον είμαι προθυμότατος νά πα -

ρέξω πάσαν τήν δυνατήν καί λεπτομερή πληροφορίαν άνευ τής 
έλα^ίστης άξιώσεως π  ιός άποζημίωαιν τών κόπων καί δαπα
νών, δσας άχρι τοΰδε κατέβαλον, ή ακολούθως ήθελον καταβάλ
λει πρός τόν σκοπόν τοϋτον· μίαν μόνον άπαιτώ  προκαταβολι- 
κώς αμοιβήν πρός άποζημίω ιιν, τψ · LrΙαη nor δη.ϊαόι) βεβαιό
τη τα  οτι το δημόσιον η ή δημαρχία  θέ.Ιει έχι.Ιψφθή άμεσοι? 
τοϋ έργου rrpdr fisparret'av τήο μεγά Α η ς ταόνηο χοινω νιχψ : 
άνάγκης.

Επειδή δμως τά  τοιαϋτα εργα συνήθως εύδοκ’.μοΰσι κάλλιον 
παρ’ ιδιωτών διευθυνόμενα, διά τοΰτο προτείνω είς τήν δημαρ- 
χίαν ή είς τό δημόσιον τά  έξής. .

Μετά τήν έπιψήφισιν τοΰ ώς άνωτέρω έρρέθη νόμου νά όρ- 
γανιοθ-jj μετοχική έταιρία πρός αΰξησιν καί άνεύρεσιν τώ νύδά· 
των έν τή Α ττική κ « τά  ν τους έξής όρους.

Αρθο. 1. Παραχωρεΐται πεντηκονταετές προνόμιον, άρχόμε- 
νον άπό τής 1 Σεπτεμβρίου ε. ε. ϊνα σχήματισθή μετοχική 
έ τα ιρ ία  έπί τής αύξήσεως τών ποτίμων καί ποτιστικών ύδάτων 
κατά τήν Α ττικήν, μέ μετοχικόν κεφάλαιον έκατόν μέχρι τρια- 
κοσίων χιλιάδων δραχμών, καί λογιζομένης έ/.άστης μετοχής 
άνά δραχμάς είκοσι πέντε.

Αοθρ. 2 . Τό προνόμιον τοΰτο συνίσταται εΐς τά νά νέμηται 
ή έταιοί* έπί πεντήκοντα ολόκληρα έτη, άρχόμενα άπά τοΰ 
ποοσεχοΰς Σεπτεμβρίου ε. ε. άπαντα τά  έν τή Α ττική ύδατα, 
τά  όποια διά τών προσπαθειών καί τής δαπάνης της ήθελεν 
άνεύρει ή αύξησή.

Αρθρ. 3 . Παρκχωροΰντα'- είς τήν έταιρίαν ταύτην άπαντα 
τά  ύπό τοΰ (ώς άνωτέρω έρρέθη) νόμου δικαιώματα.

Αρθρ. 4 . Παραχωρεΐται έπίσης ή έπικαρπία καί ή διοίκησης 
δλων τών έν τή Α ττική ;/ειμερινών ύδάτων, άτινα διέθετε καί 
ένέμετο άχρι τοΰδε ή δημαρχία, έπί τώ  ορω τοΰ νά νέμηται μέν 
τήν έπικαρπίαν ή έταιρία, άλλ ούδέποτε νά λαμβα'νΐι δικαίωμα 
ποτίσματος περισσότερον τοΰ άχρι τοΰίε πληρωνομένου. Παρα- 
χωρεϊται έπίσης είς τήν έταιρίαν 4 ευκολία τοΰ νά [/εταβιβάζη 
προσωρινώς ή καί διαρκώς διά τών υπαρχόντων δημοτικών 
υδραγωγείων τό παρ’ α ύ τή ς  εύρεθησόμενον ύδωρ μετα προηγη- 
θεΐσαν κιιταμέτρησιν ύπό τών ύδροδιανομεων τής έταιρίας καί 
τής πόλεως.



Αρθρ.*5. Η έταιρία άντί τών δικαιωμάτων καί παραχωρή. 
σεων τούτων ύποχρεοΐται νά προσφέρη είς μέν τόν δήμον Αθη
ναίων άδιαλείπτως καί διαρκοϋντος τοΰ προνομίου της δωρεάν 
έκατόν δράμια ΰδατος1 είς δέ τό δημόσιον έτερα έκατόν πρός 
κατάβρεςιν τών όδών καί ττότκτιν τών κατά τάς οδούς δένδρων· 
άπαν δέ τό λοιπόν ποτιστικόν καί πότιμον ΰδωρ δύναται νά 
διαθέτη ή έταιρία κατά βούλησιν καί πρός ωφέλειαν της, τή 
εξαιρέσει έκείνου, τό όποιον ήθελε χρειασθή πρός τάς ένδεχομέ- 
νας άνάγκας τοϋ δημοσίου ή τοϋ δήμου η τοϋ βασιλικού κήπου· 
τό  ΰδωρ δέ τοΰτο ύποχρεοΐται νά παραχωρή ή έταιρία έπί απο
ζημιώσει, μη ύπερβαινούση τά  δύο τριττ,μόρια τοΰ ένοικίο·), 
δσον λαμβάνει ή δημαρχία σήμερον δ ι’ έκαστον δράμι ΰδατος, 
τουτε'στιν ή έταιρία θά λαμβάνη άνά πεντήκοντα δραχμάς κ α τ '  

έτος ώς ένοίκιον δι έκαστον δράμι ΰδατος, τό όποιον ήθελε 
παραχωρεί είς, τό δημόσιον, η είς τήν δημαρχίαν ή εις τούς 
βασιλικούς κήπους,άλλά μόνον πρός δημοσίαν,ή δημοτικήν ανάγ
κην η πρός χρήσιν τών κήπων, ούχί δέ καί πρός ύπενοικίασιν

Αρθρ. 6 . Η έταιρία δύναται νά μεταχειρισθή τό είιρεθησό- 
μενον παρ' αύτής ΰδωρ καί πρός κατασκευήν μύλων ή άλλων 
μηχανών, έχουσών πρός κίνησιν αύτών άνάγκην τοΰ ΰδατος.

Αρθρ. 7 . Μετά τήν λήξιν τοΰ προνομίου της ή έταιρία χάνει 
παν δικαίωμα ιδιοκτησίας έπ ί τοϋ δ ι - αύτής εύρεθησομένου 
ΰδατος, καί έπί τών δι* αύτής κατασκευασθησομένων δ ι’όπτών 
κεράμων η διά λίθων ύδραγωγείων διατηρεί δμως άπαντα τά  
δικαιώ ματά της έπί τών διά χυτοΰ μετάλλου ύδραγωγείων καί 
έπ ί τών δεξαμενών κ α ί ύδραποθηκών έκείνων, τάς όποίας 
ήθελεν άνεγείρει πρός κίνησιν μηχανών, η άλλων βιομηχανικών 
καταστημάτων, άλλά καί ταϋτα πάντα οφείλει νά παραχωρήση 
είς τήν δημαρχίαν κατ' άρέσκειαν αύτής, καί τά  μέν” χυ τά  
υδραγωγεία έπ ί αποζημιώσει άναλογούση κατά τό ήμισυ τής 
άρχικής αγοράς τ ω ν  άπαντα δέ τά  λοιπά έπί άποζημιώσει άνα- 
λόγω τού καθαροΰ κέρδους, τό όποιον θά παρέχωσι τά  κατα
στήματα ταΰτα έπί τής παραχωρήσεως, καί λογισμένης τής 
άξί&ς αύτών έπί τή βάσει τών κτημάτω ν, τά  όποια παρέχουσι 
καθαρόν εισόδημα Ιξ  τοΐς έκατόν.

Αρθρον 8 . Καθ’ η* περίπτωσιν ή δημαρχία δέν ήθελε θελήσει 
νά λάβη τά  καταστήματα ταΰτα ή έταιρία διατηρεί έπ ' αύτών 
«παντα τά  τής νομής τοΰ υδατος καί τά  τής ιδιοκτησίας δ ι

καιώματα, καί δύναται νά διατηρηση, νά ένοικιάση η καί νά 
έκποινίση τά καταστήματα ταϋτα.

Τοιοΰτοι περίπου εΐναι οί δροι έπ ί τώ ν όποιων θεωρώ άν«- 
γκαΐον καί έφικτόν νά όργανισθή ή έταιρία  ο»τη- Προτρέπο» 
μ ά λ ισ τα  την δημαρχίαν νά όργανίση αύτήν καί νά λαβη ο ύ χ ’ 
έλάττο^ς τώ ν πεντακοσίω ν μ ετοχώ ν· έν αοιαύτνι δέ περ ιπτώ σ ει 
έγγράφομαι κάγώ  άπό τοΰδε μ έτοχος διά  πεντήκοντα μετοχάς.

Αν δέ ή Κυβέρνησις η ή δη μ α ρχία  νομιση προτιμότερο* νά 
όργανίση άλλος ι  ις τήν έταιρίαν ταυτην, τό τε  ά να δέχετα ι εύ- 
χαρ ίστω ς καί ό ύποφαινόμενος τήν διοργάνωσιν αύτής έπ ί τώ ν  
έκτεθεισών βάσεων, καί παρέχει άπό τοΰδε είς τό  δημόσιον ή 
εϊς τήν δημαρχίαν πάσαν έγγύησ ιν περί τή ς αμέσου έπ ιχε ιρ ή - 
σεως τοϋ έργου.

Αναγκαϊον θεωρώ νά παρατηρήσω ένταΰθα, δ τ ι πρέπει νά 
έπιληφθή όσον ένεστι τά χ ιο ν  τοϋ Ιργο^ τούτου ή Κυβέρνησις, 
κ α ί νά μοί δοθτι τα χέω ς οριστική άπάντησις, ί'να μή  παρέλθη είς 
μάτην ή κατάλληλος διά τήν έργασίαν έποχή.

Α ναγκαϊον θεωρώ έπίσης νά ληφθή ή κατάλληλος πρόνο'.α 
π ρ ό ς  κώλυσιν πυρπολήσεως τώ ν δασών καί άπαγόρευσιν τής νο
μής αιγών κα ί τής άσβεστοποιΐας κ α τά  την Α ττικ ήν , ί»α πολυ* 
πλασιασθώσιν έπ ’άπειρον τ ά  έν αύτή ΰδατα , tv άναπτυχθή τερα- 
στίως ή εύημερία τώ ν κατοίκω ν, καί ίνα κατασταθώ σιν ϊσω^ 
μ ίαν ημέραν πλευστο ί καί οί π οτα μ ο ί Ιλισσός καί Κηφισσός.

Εν Α θ/ναις τ ή ν ^ ΐδ  Ιουνίου 1 8 6 4 .

Ί’ποσημειοΰμαι μ ετά  τοϋ προσήκοντος σεβασμοϋ 

Εύπειθέστατος 

Α. Ν. ΓΟ ΪΔ Α Σ.

ΣημϊίωσίΓ τοΰ πνντάχτου τής Μ ε Μονής τώ»· Ά θ ψ ά ν .

Ζ ητοίμεν συγγνώ μην παρά τώ ν άξιοτίμω ν έκτός τής Πρω· 
τευούσιτς καί έκτός τοΰ Κράτους συνδρομητών, έάν κα ί πά λιν  
έπανηλειμμένως πραγματευώ μεθα  περί τώ ν έν τή  Α ττιη ή  ύ δ ά 
τω ν. Βεβαίως καί ήμεΐς ούτοι αίσθανόμεθα κόρον τ ιν ά  έκ τής 
συχνής έπαναλήψεως τώ ν αύτώ ν π ρ αγμ ά τω ν . Αλλά τό πράγμ α  
είναι τοσοϋτον σπουδαΐον, ώστε δέν έπρεπε νά παύσωμεν νά 
πραγματευώ μεθα  περί αύτοϋ, χωρίς πρότερον νά φθάσωμεν είς



£ν αίσιον αποτέλεσμα. Θέλουσι δέ μάς συγχωρήσει χα τά  τοσοϋ
τον μάλλον οί άναγνώσται, καθόσον γνωστή τοΐς πάσιν είναι 
ή παροιμία «οταν διψα ή αυλή τοΰ σπητιοΰ σου, μη χύννις το 
vepiv' εςω ». Διψα λοιπόν ϋπερ,αέτρως ή αυλή τοϋ σπητιοΰ 'μας, 
καί έφ’δσον ό οικοδεσπότης μας Κύριος Δήμαρχος ή ή Κυβέρνη- 
σις δέν φροντίσωσι νά κορέσωσι τήν δίψαν μας ταύτην, τουλά
χιστον μέ ΰδωρ, αιωνίως θά έχωμεν τό δικαίωμα νά φωνάζω- 
μεν, «,όι^τωμετ χα ί ηο τίσα τέ μαςτ>. Αλλως ύποσχόμεθα είς τοΰς 
Κυρίους έκτος τής Πρωτευούσης, καί τοΰς έκτός τοϋ Κράτους 
συνδρομητάς μας νά φροντίσωμεν τό κατά δύναμιν πρός κόρε- 
σιν τής δίψης καί ένός έκάστοϋ τόπου,' ο ίο ΰ > ά ' δλως ί 'δ ιω τΰ ά  
μας μέσα ήθελον μας επιτρέψει ν’ άπέλθωμεν, καί δπου 6 κύ
κλος τών γνώσέών μας ήθελε μας έπιτρέψει ν’ άσχοληθώμεν 
πρός κόρεσιν τής διψης καί τών έκ70ς τής αύλής τού σπη- 
τιοϋ μας διψώντων.

Μί,τα περιπαθειας μεγίστης πρόσδοκΰμεν ν’ άνακύψωμεν 
κατα jri τών πολλών περιπετειών μας, διά νά δυνηθώμ,εν νά 
περιοό'εύσωμεν έντός τε τού Κράτους καί έκτός αύτοϋ, δπου 
δυνηθώμεν, ίνα έρευνήσωμεν κατά τό μέτρον τών δμνάμεών 
μας, τά  αίτια  τής δίψης καί τών έκτός τής αϋλής τού οπητιοϋ 
μας διψώντων, ί'να πραγματευθώμεν καί περί αύτών, καί ί'να 
προκαλέσωμεν διά τής Κυβερνήσεως, διά τοϋ θείου συνεταιρι
σμού η δ ιά  τής ιδιωτικής προσπαθείας, τήν θεραπείαν. ΙΙιστεόο- 
μεν. δέ άδιστάκτως δτι δεν απέχει πολΰ ήμών ή έποχή, χαθ’ 
'/ιν ά π α ντες , άποσειρόν,ενα& της τύρβης τοΰ φατριασμοΰ καί 
τών οιαπληκτισμώ ν, 9ά επιδοβώυ.εν εις τίιν έρευναν τώ ν αιτίων^ 
άτινα έκώλυσαν άχρι τοΰδε τήν άνάπτυξιν τής Ολικής μας ευη
μερίας, καί θ άσχοληθώμεν σπουδαίως περί τήν θεοαπείαν καί 
άρσιν αύτώ ν ίνα γείνωμεν πράγματι ανεξάρτητοι.

rj Κα® ύμόίς είναι δλως άδύνατον νά παρέλθν; ή δεκαετ ηρίς 
αυτη, χωρίς ή Ελλάς, πρότυπον Βασίλειον συνταγματικής έλευ- 
θερίας ούσα, νά γείντι συνάμα xsh πρότυπον Κράτος άναπτύ 'εω ς 
τής υλικής εύημερίας κατά τήν Ανατολήν τούτο ύπεσχέθη παν- 
δτίμως Ο συνταγματικοί τατος ήμών Βασιλεύς, τοΰτο α ίτ η σ α ν  
ώς ές ένός στόματος διά τών προσφωνησεών των καί άπαντες 
σχεδόν οί δήμαρχοι κατά τήν περιοδείαν τής Αύτοϋ Μεγαλειό- 
τητος, τούτο άπαιτοϋσι χαί αί άληθώς πεπολιτισμέναι χαί αλη
θώς συνταγ-,.ατικαί καί φιλέλληνες Κυβερνήσεις τής Εύρώπης, 
τού»ο απα ιτεί σήμερον στεντορια τη  φωνή καί ή κοινή έν ΪΓλ-

λάδι γνώμη, καί είναι άδύνατον ν* μή πραγματοποιώθ/ι' π ε 
ποίθησήν μόνον άπαιτείτα ι νά έχωμεν είς τάς βουλάς τή ; Θείας 
προνοίας, ΰπακοήν είς τοΰς νόμους τής πατρίδος, άπεριόριοτον 
σέβας είς τόν συνταγματικόν ήμών Βασιλέα καί έλπίδχ μόνον 
είς τάς δυνάμεις μας καί είς τάς προσπαθείας μας.

η  Α γ ρ ο τ ι κ ή  ο ι κ ο ν ο μ ί α  ε ν  ο λ λ α ν δ α .

Σ χ ψ α .1  κ α ί  α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α  γ ε ω ρ γ ικ ή ς  π ε ρ ιη γ ή σ ε ω ν

1. Α ί  χα μψ ϊα ί γα ΐα ι.

Τδ ΒΙμοτερ, ή χλοερά περιοχή τής Φρ'σης 
χ »  τό νΟβ$ρ-”Υσσελ.

ό π ω ς δ Ιστορικός, οΰτω καί δ οικονομολόγος, ό πατών τον 
πόδα του έπί τοϋ ’Ολλανδικού εδάφους, δέν δύναται νά μή 
κυριευθνί άπό αίσθημα έκπλήξεως. καί σεβασμού, όταν άνα- 
λογισθή τόν τρόπον, καθ' ον τό έδαφος τοΰτο, τό τοσάκις άπό 
τάς έπιδρομάς τών ξένωΥ διασωθέν, κατεκτήθη έν άρχή έπϊ τής 
θαλάσσης καί τών άμμοιν. Εϊς δλας τάς χώρας, ενθα άποκατε- 
στάθη ό άνθρωπος, ηρκει πρός έξασφάλισιν τής ΰπάρςεοίς του 
νά ώφεληθή άπό τά μέσ<χ, τά  όποια ή φύσις τώ  προσέφερεν. 
Εν ’Ολλάνδα δμως έλειπε τό π#ν, ώς καί α ύ τή . ή γή , τήν ό 
ποίαν έδέησε νά δημιουργήσωσι, καί έλευθερώσωσιν άπό τά  
ΰδατα καί διά τεραστίων έργων νά τήν προφυλάξωσιν άπό τή ν  
επάνοδον τρομερών καταστροφών ή Ζηλανδία έθηκεν έπί τοϋ 
θ^εοϋ αύτής συμβολικόν λέοντα, δστις ΰπερππδών δ ι’ ύπερη- 
φάνου κινήσεως τά  έτοιμα νά τόν καταπίωδι κύματα φέρει 
τήν άκόλουθον έπιγραφήν alucton ct em ergo παλαίω καί επι
πλέω »’ αί λέξεις αύται συγκεφαλαιοΰσι θαυμασίως δλην τήν 
ιστορίαν τής ’Ολλάνδας καί πρό πάντων τής γεωργίας αύτής· 
παλαίειν, παλαίειν άχαταπαύστως καί διά νικηφόρου πάλης 
ΰφίστααθαι.

Τό έδαφος τής Ολλάνδας παρουσίαζεν είς τοΰς πρώτους αύ
τής κατοίκους μέγαν σωρόν άμμου, ποικιλλόμενον κατά δια
στήματα άπό τέλματα  καί καλυπτόμενον έν καιοώ παλίρροιας



απο τα  κύματα τ ί ς  θαλάσσης· τά  όρμητ,κά υδατα των τριών 
μεγάλων ποταμών, οίτινε; διέρχονται &ά τής χώρας ταύτης 
επλημμυρουν, μετεσχτ,μάτιζον, μετεκίνουν καί ίιέκοπτον χαθ’ 
ολας τας διευθύνσεις ένταΰθα μέν τάς αμμώδεις εκτάσεις, τάς 
οποίας οί «νεμοι μετέθετον καί έκύλιον από τόπου είς τόπον 
αλλαχού 5έ τόν μύλις συμπηγέντα βόρβορον, τόν όποιον κατέ- 
, τ°ν καί “ ?>ί?ουν άλληλοδιαό'ό/ως τά κύματα· καί άλλοτε μέν 

ανεφαίνοντο σπογγώδεις πεδιάδες, έπ ί τών οποίων μόλ<ς & -  
νατό να πατηση άνθρώπινος ποΰς καί αί δποΐαι έφαίνοντο κα- 
ταόεόικασμέναι είς αιώνιον στείρωσιν άλλοτε 5έ παρουσιά^ετο 
το εάαφος αμφίβολον καί αί άκταί έπαμφοτερίζουσαι είς τ^ π ο ν  
ωστε ίεν  η^υνατό τις μήτε νά πλεύση μήτε νά π ε ρ ιπ α τ ά *  
επ ί πασι όε τούτοις υπήρχε πα ντελ ή  έλλειψ,ς σίδηρου, με
τάλλων λίθων, καί παντός πρός οικοδομήν αναγκαίου υλικού. 
Τουτου ενεκα οι αρχαίοι έκ Μεσημβρίας περιηγηταί οί έπισκε- 
φθεντες την χωράν ταύτην, ©ρασέας ό Μασσαλιώτν,ς έν πρώτοις 
και ακολούθως ό Πλίνιος, φαίνονται ύπ* μυστηριώδους τιόμου 
κατειλημμένοι, 8τ«ν «εριγράφωσι τήν κατάστασιν τών αυτο
χθόνων, ηναγκασμένων νά ζώσι παρά τάς δχίας της άρκτ.κής 
ταύτης θαλασσής, τής δποί,ς τά  μεγάλα κύματα καί ό σκο
τεινός ουρανος έφανέρονον κατ’ αύτούς τό πέρας του κατοικη- 
μένου κόσμου· ή παράδοξος αύτη χώρα έκατοικεΐτο τότε από 
οικογενειας τινας άλιέων, 0ί όποιοι έν καιρώ παλιρόοίας κατέ- 
φ««γον είς γηλόφους } είς καλύβας, στηριζομένας έπί πάλών καί 
οι οποίοι ε,ων απο τήν άγραν τών ιχθύων καί άπό τά ώά, 
ατινα κατέθετον έν άναριθμήτω ποσότητι τά  θαλάσσια πτηνά 
επι της άμμου. Καί δμως οί άπόγονοι τών πτω χώ ν τούτων 
οικογενειών έσχημάτισαν τάς ύπερηφάνους φυ>άς τών Βατάβων 
καί Καυκων καί άφοϋ κατέκτησαν βήμα πρός βήμα καί έγονι- 
μοποιησαν τό εδαφός των, ήδυνήθησαν νά άνεύρωσιν ικανά μέσα 
και ένεογειαν, δι ών άπώθησαν δίς τόν έπαπειλουντα τά ς έ- 
στίας των όεσποτισμόν καί έδωκαν τό  σύνθημα τής γειρα©ετήι 
σεως τών νεωτέρων λαών, θεμελ.ώσαντες τή ν ίδ ία ν  έαίτών ελευ
θερίαν. luvai αληθές, οτι είς τά εμπόριον οφείλονται κυρίως τά 
μεγαλεΐον κ « 1 τά  πλούτη τής Ό λ λ ά ν δ α ς , αλλά πρός άπ3λευ- 
θερωσιν καί άνάπτυξιν τών πόλεων, έν «ίς άνεπτύσσ.το τά έμ - 
πόριον ητον, ανάγκη νά στερεωθη ή γή Κν1 νά κατασταθή π α 
ραγωγός άφθονων καρπών, ταΰτα δέ κατωρθώθησαν δ ι’ άκατα- 
παυστων προσπαθειών «ιά πολυμηχάνου τέχνης, καί δ ι’ «πα- 
ραολ/ίτο^ πρός καταδαμασιν τών στοιχείων έπιμον?,;. όλος ό

κόσμο; γνωρίζει ιήν άπειρον εργασίαν τών προχωμάτων, δ ι ών 
προφυλάττεται άπό τάς πλημμύρας μέγα μέρος τοϋ τόπου, :h 
δέ άπά τοΰ Ωκεανού κατάκτησις τοϋ έδάφους έκπλήττει την 
φαντασίαν τοΰ άνθρώπου, ά λλ ’ ή γονιμοποίησι; τ ίς  άμμου και 
τ ι ;  τιτάνου άπνίτησεν έτι μεγαλητέρους κόπους’ είς πολλά μέ
ρη τά παραγωγικόν στρώμα έσχηματίσθη, δπως γίνεται εί; 
τούς κήπους, έκ τής άναμίξεως διαφόρων άπά μακρυνοΰς τό
πους μεταφερθεισών γαιών καί έδώ μέν άνώρυξαν άπό τά  ένδό- 
τιρα τής γής τήν άμμον διά νά τήν άναμίζωσι μέ τήν τ ιτα - 
νώδη έπιφάνειαν άλλαχού δέ μετέφερον ολοκλήρους σωρούς 
άμμου καί τους διεσκόρπισαν έπί βαλτωδών λειμώνων· είς τινα 
δέ μέρη έξέοαλον άπά τά  βάθη τών υπάτων τιτανώ δη χώ μ α τα  
διά νά τά  άναμίξωσι μέ άμμώδεις γαίας ή άφνίρεσαν τήν άργι
λον διά νά δώσωσιν είς τό έδαφος νέαν γονιμότητα. Αλλά 
πόσοι κόποι άπαιτοϋνται πρός ΰπεράσπισιν τής διά  τοσούτων 
εντέχνων και έπιμόνων προσπαθειών προπαρασκευασθείσης ταύ
της γής ! επειδή διαλύεται καί κατακάθηταί εύκόλω; δπου ή 
ροή τών ύδάτων τήν έγγίσ·/], έδέησε νά τήν προφυλάζωσν μέ 
πάλου; καί σανίδας, μέ πλέγματα  καί δέματα ξύλων η μέ 
τοΰβλα καί διάφορα άλλα μέσα* ούτω, έν ώ διά νά καταστήστι 
τ ι ς  γνωο'τήν τήν άγροτικήν οικονομίαν άλλων τόπων, άρκεΐ νά 
ειπνι πώς καλλιεργείται ή γή, ένταΰθα εΐναι άνάγκη νά κατα- 
δείξνι τις και πώς έσχηματίσθη.

Η τάξις, τήν όποιαν θέλομεν άκολουθήσει είς τήν μελέτην 
τή ; ’ολλανδική; γεωργίας, μ ά ; διαγράφεται άκριβώ; άπά τήν 
γεωλογικήν φύσιν τοϋ έδάφου;* έν πρώτοι; θέλομεν έπισκεφθή 
τ ά ; έκ προχώσεων σχηματισθείσα; καί παρά τά ; άκτά ; τή ; 
θαλάσσης εύρισκομένας γαίας· άκολβύθως τάς υψηλότερα;, τών 
οποίων ή υπαρξις άποδίδεται είς τόν κατακλυσμόν, καί έπί 
τέλους τήν δμορον τοΰ Βελγίου χώραν τοΰ Λιμβούργου, "Λτι; 
θεωρείται ή άρχαιοτέρα π«σών τών άλλων.

Λ '.

Αί έκ προχώσεων σχηματισδεΐσαι γοίΐ«ι έκτέίνοντοίι καθ’ 
όλον τό μήκος τών αίγιαλών καί παρά τάς δχθα; τών ποτι- 
ζόντων τά ; Κάτω χώρα; μεγάλων ποταμών, προστατευόμεναι 
άλλα^οΰ μέν άπά τεχνητά  προχώματα" άλλαχοΰ δέ, άπά σωρού; 
άμμου η άπά νησίδια, τά όποια et; τινα μέρη σχηματίζουσι σει



ράν οχυρωμάτων προορισμένων νά συντρίβωσι τά  ορμητικά κύ
ματα . ή  ζώνη αύτη, έν ^ περικλείονται καί μεγάλα-, εκτάσεις 
τιτανωδους επιφάνεια?, αποτελεί ώς έγγιστα τό ημισυ τοϋ 
Ολλανδικού έδάφοις, ήτοι 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  στρέμματα, περιλαμ

βάνει δέ όλας τάς επαρχίας, τ ι ς  Ζηλανδίας καί τής μεσημβρι
νές και αρκτικής Ολλανδας εκτεινόμενη είς μέγα ρ.έρος της 
Φρίσης, Γρενίγγης, ’οβερ-υσσελ καί Γουέλδρας* έκ τής έντελώς 
όρι^οντείου θέσεώς του εδάφους άποδεικνΰεται σαφώς, ότι έσχη· 
ματίσθη είς τό βάθος ακινήτων ύδάτων καί δτι δέν ύπέστη 
άκομη ούδεμίαν μεγαλην μετατόπισιν ούτε άνύψωσίν τινα έκ 
τών προερχόμενων ύπό τών κεντρικών δυνάμεων τής γής· οφεί
λει δέ τήν γέννηαίν της εις τούς τρεις μεγάλους ποταμούς 
Εσκωτ, Μέσην καί Ρήνον, οίτινες έχουσιν έν αύτή τά  πολυ
πληθή στόμια των. Εκ τώ ν ποταμών τούτων έσχηματίσθη ακα- 
νόνιστον τ ι δέλτα συνεπε^α τών ίδιων φυσικών νόμων, έξ ών 
έσχηματίσθησαν τά  δέλτα τοΰ Νείλου, τοΰ Πάδου καί τοΰ Μι- 
σισιπή. Γνωστόν είναι, ότι τα  υδατα τών ποταμών σύρουσι 
κατά τό μάλλον $ ήττον βαρέα σώματα άναλόγως τής μεγά
λης ή μικρας ταχύτητας, με την όποιαν ρέουσιν, έπειδή δέ οί 
διερχομενοι δια τών Κατω Χωρών ποταμοί, άμα φθάσωβιν 
εκεί, δέν έχουσι σχεδόν καμμίαν κλίσιν, τό ρεύμα αύτών καθί
σ τατα ι βραδύτατον καί δέν δύναται νά σύρη είμ-η σμικρότατα 
αντικείμενα, οιον όλίγην λεπτοτάτην άμμον καί άργιλον διαλε- 
λυμένην είς μικροσκοπικά μόρια, αμα δέ τό γλυκύ ύδωρ 
συναντηθή μέ τό αλμυρόν τής θαλάσσης, τό ρεύμα σταματά 
καί αί έν αύτώ περιεχόμεναι ύλαι κατακάθηνται σχηματίζουσαι 
οριζόντια στρώματα. Κ ατ αύτόν τόν τρόπον σχηματίζονται 
αί πλούσιαι έκεΐναι προχώσεις διά τής λεπτοτάτης αργίλου, 
την οποίαν φέρουσιν οί τρεις ποταμοί, συνεισφέρουν δέ τό μέ
ρος των είς τόν σχηματισμόν αύτών οί ήφαίστειοι λόφοι τοΰ 
Ριίνου,^ αί διαρρώγες τής Αρδένης καί τά  ό'οη τής Ελβετίας. 
Λνερχόμενος είς τό Φωλρόν καθηγητές τ ις  τοΰ ολλανδικού 
Πανεπιστημίου άνεγνώρισεν έπί τών βράχων τόν λιανόλιθον, 8ν 
ειχε  παρατηρήσει είς τά  τέλματα  τοΰ Τ σελ.

Η διά τοιουτων προχώσεω ν σχηματισθεΐσα  γή , εννοείται 
οϊκοθεν, δεν δύνατα ι νά ύπερβαίν») την έπιφάνειαν τής θαλάσ
σης όλη ή αργιλώδης ζώνη δεν ύψοΰται πλέον τοΰ ένός μέτρου 

άπό την μεσην επιφάνειαν τοΰ Α μστελοδάμου καί επομένως έν 

*αιρψ  παλίρροιας ή αρκτική θάλασσα ήθελε τήν κ α λ ύ π τε ι «ξ

ολοκλήρου μέ τά  κύματά τνις. Τμήματα μάλιστα τινά είναι 
πολύ χαμηλότερα τής έπιφανείας ταύτης, οίον ή λίμνη τοϋ 
Λολεμ, ήτις είναι χαμηλότερα κατά 4  μέτρα, τό Βιεραμβάχ 
κατά 5  καί τό Ζουϊδελάς κατά 5 ,6 0 ' μέρος τών χαμηλών 
τούτων γαιών προστατεύεται άπό τούς σωρούς τής άμμο», 
άλλο δέ άπά τά  προχώ ματα, τών οποίων ή κατασκευή άρχεται 
άπά τών πρώτων ιστορικών χρόνων, άλλά μόνον άπό τοΰ ΙζΓ'. 
αίώνος καί έντεΰθεν είναι άκοιβώς γνωστά τά  τοιούτου είδους 
έργα, όσα άλληλοδιαδόχως έίετελέσθησαν. ό  Κ . Στάριγγ έκαμε 
τόν κατάλογον αύτών μεθ ολης τής δυνατής ακρίβειας καί 
εφθασεν είς τό έξαγόμενον ότι άπό τά 1 5 θ 0  μέχρι τοΰ 1 8 5 8  
κατεκτήθ^,σαν έπί τών ύδάτων 3 ,5 5 0 ,0 0 0  στρέμματα γής 
έξαιρέτου ποιότητος. ό  κατάλογος τών ωφελίμων τούτων κα
ταχτήσεων, διά τάς οποίας δέν έχύθη ούδέ ρανίς αίματος, άπο- 
δεικνύει άφ" ένός μέν τήν όλεθρίαν τοϋ πολέμου επιρροήν έπί 
τών προόδων τής γεωργίας καί άφ’ έτέρου τήν έκτακτον ώθη- 
σιν, τήν οποίαν δίδουν είς αύτήν οί χρόνοι τής ειρήνης. Κ ατά  
τήν άπά τή ς ένώσεως όλων τών επαρχιών τής ’Ολλάνδας ύπά 
τά σκήπτρον Καρόλου τοϋ Ε . μέχρι τής ένάρξεως τών κατά 
τής Ισ πα νίας έχθροπραξιών χρονικήν περίοδον άπεκτώντο έτνι* 
σίως 6 ,2 1 0  στρέμματα, έφ’ ό'σον δέ διήρκουν οί θρησκευτικοί 
πόλεμοι καί ή κατά τοΰ ΙΑ’. Λουδοβίκου πάλη δ έτήσιος μέσος 
όρος κατέβη είς 1 7 0  — 8 4 0  στρέμματα, ένώ άπό τοΰ 1 8 1 5 —  
1 8 5 8  άναβαίνει πάλιν είς 1 0 ,6 6 0 . Εάν δέ δέν συμβή κ α τ ί-  
πτωσίς τ ις  τής γής, (δ ιά  τό όποιον ούδείς υπάρχει φόβος), ή 
βραδεία μέν άλλ’ αιώνιος έργασία τής φύσεως, βοηθουμέντ. άπό 
τάς -/εΐρας τοϋ άνθρώπου, θέλει έξακολουθήσει, πληροϋσα ολί
γον κ α τ’ ολίγον τά άβαθή τής θαλάσσης ύδατα, νά προσθέσ’(ΐ 
νέας καί έπίσης εύφορους γαίας είς την πάντοτε αύξάνουσαν 
περιοχήν τών Κ ά τω  Χωρών, έν ώ έν Ε λβ ετία , ένθα πηγάζου- 
σ-.ν οί ποταμοί, εϊδομεν παλαιούς αγρούς μεταβληθέντας είς 
όρη νά καταστραφώσι καί νά διαλυθώσιν είς κόνιν, είς τάς έκ- 
βολάς των ποταμών δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν τήν διάπλασιν 
νέων γαιών, αί όποΐαι ίσως μίαν ήμέραν θέλουν σχηματίσει καί 
βάσεις νέου συστήματος υψωμάτων* έν ώ δέ κ α τ’ έτος αί νο- 
μαί τών Α λπεων έλαττοΰνται αί τής ’Ο λλανδίας αύςάνουσιν.

II αργιλώδης ζώνη είναι ή μάλλον είς τά  εξωτερικόν γνω 

στή , καθό περιέχουσα τά ς κυριωτέρας πόλεις, οίον τήν Φ λεσίγ- 

γην, τό  Μιδελβοϋργον, τ ό  Ροτερδάμ, το  Λ έλετ, τή ν Λαχόην,



τό Αρλεμ, τήν Αεύδην, τό Αμστελόδαμον, τήν Λεεβόρδην, τήν 
1 ρονιγγην, κτλ. 0  δε πληθυσμός τής ζώνης ταύτης είναι πυ- 
κνωτερος τών άλλων, διότι ήτο γονιμωτέρα καί έπιτηδειοτέρα 
εΐς τήν άνάπτυξιν τοϋ εμπορίου ένεκα τής προσεγγίσεως τής 
θαλάσσης καί τής πληθύος τών διωρύγων, αί όποΐαι τήν δ ιατέ- 
μνουσι καθ ολας τάς διευθύνσεις· έκ ταύτης πηγάζει καί τό 
όνομα τοϋ κκριωτάτου μέρους τής χώρας Ολλάνδα (hollande) 
διότι τό όνομα τοΰτο hol-land σημαίνει κοίλην γήν, καί τωόντι 
είναι κοίλη, διότι διατρέχων τις τήν χώραν βλέπει πανταχόθεν 
ποταμούς και διώρυγας ύψηλοτέρας τών πεδιάδων, τά δέ πλοιά
ρια πλέοντα ύπεράνω τής κεφαλής τών είς τά  λειβάδια νεμο- 
μένων άγελαδων. Τούτου ένεκα οί κρίνοντες έκ πρώτης δψεως 
περί τής χώρας ταύτης έφαντάσθησαν ότι όλη ή ’Ολλάνδα 
είναι Ιν εύρύχωρον λειβάδι, δπερ όμως δέν είναι καθόλου άλη- 
θές, καθόσον καί είς αύτήν τήν ζώνην τών προχώσεων μέγα μέ
ρος καί μάλιστα τό εύφορώτερον είναι άφιερωμένον είς τό άρο- 
τρον, μένει δε είς κατάστασιν διηνεκούς λειβαδιού τό έλαφρό- 
τερον καί ύγροτερον, κ»ί τοϋτο θέλομεν έν πρώτοις έπισκεφθή.

0  δια τοϋ Ροτερδάμ είς τάς Κάτω Χώρας εισερχόμενος π ε
ριηγητής καί προχωρών πρός άρκτον μέχρι τής εσχατιάς τοΰ 
Ελδερ, διέρχεται δ ι’ άδιαλείπτου σειράς χαμηλών λειβαδιών, 
άτινα γέμουσιν άπό μεγαλοπρεπή κτήνη, οίον ίππους, κριούς, 
βόας καί χοίρους. Η χώρα αυτη είναι άρκετά γνωστή, διότι 
οχι μόνον ζωγράφοι Ολλανδοί πολλάκις τήν έσχεδιογράφησαν, 
άλλα καί ολοι οί συγγραφείς, δσοι ήθέλησαν νά γράψωσι περί 
Κάτω Χωρών, έκ τής περιγραφής αύτής ήρχισαν. Επειδή ομως 
ήμεΐς ώς έκ τής φύσεως τής περιηγήσεώς μας ό^είλομεν νά 
θεωρήσωμεν έγγύτερον τά  πράγματα, ραρακαλούμεν τόν άνα· 
γνώστην νά διέλθνι έμπροσθεν τοϋ Αμστελοδάμου καί νά μας 
άκολουθηστι είς τήν βόρειον ’Ολλάνδαν, τήν χαμηλήν καί σχε
δόν βεβυθισμένην είς τά ΰδατα χδρσόνησον ταύτην, ή όποία 
εκτείνεται μεταξύ τής βορείου θαλάσσες δυτικώς καί τής Ζουϋ* 
δερζέας άνατολικώς καί τήν οποίαν τά  κύματα ήθελον έ /ε ι  
όιηρημένην είς πολλά νησίδια, έάν έλειπον τά  διάφορα αμυντικά 
εργα, δι ών εμποδίζεται ή ορμή των. Χωρίς δέ νά σταματή· 
σωμεν ένταΰθα, ας διέλθωμεν παρά τό Ζανδάμ, ένθα διέτριβεν 
ό μέγας Πέτρος, καί παρά τό Βρόνυ, τό όποιον άναφέρεται 

ώς πρωτότυπον της ολλανδικής καθαριότητος, καί άς καταβώ- 

μεν εΐς τό Βέμστερ, ένθα θέλομεν δ^νηθή νά ίδωμεν κατά τίνα

τρόπον έκτελεΐται ή ποιμενική οικονομία είς δλον τοΰτο τά 
μέρος τής χώρας. Το Βέμστερ είναι παλαιά λίμνη άποξηραν- 
θεΐσα κατά τά 1 6 0 8 — 1 6 1 2  καί έχουσα τήν έπιφάνειαν κατά 
3 1 /2  μέτρα χαμηλοτέραν άπό τήν τοΰ Αμστελοδάμου· ενεκα 
δέ τούτου τά  όμβρια ΰδατα δέν δύνανται νά τοέξωσι, καί πρός 
έκκένωσιν αύτών κατέφυγον είς άνεμομύλους, οί όποιοι τά ύψώ- 
νουσιν εϊτε δ ι’ Αρχιμήδειου τινός Ιλικος εΐτε δι αντλίας καί 
τά  μετοχετεύουσιν ακολούθως είς έξωτερικάς, καί μετά  της 
θαλάσση; συγκοινωνούσας διώρυγας· ή έκτασις τοϋ Βέμστερ 
άναβαίνει είς 7 ,0 0 0  στρέμματα, σχηματίζει δέ χεριοχήν τε- 
y νητώς άπεξηραμμένην καί διοικεϊται, ώς άπα ντα  τά  τοιαΰτα 
έν Ολλάνδα κτήματα, ΰπά κομητάτου, έκλεγομένου άπό τούς 
γαιοκτήμονας και έπαρκοϋντος είς δλας τάς άναγκαίας δαπάνας 
δι’ εισφορών κατά στρέμμα έπιβαλλομένων. II έπιφανεια αύ
τοϋ είναι διηρημένη είς τετράγωνα ίσης ώς έγγ ισ τα  έκτάσεως 
τά  όποια σχηματίζονται άπό πλατείς χάνδακας, καθέτως δια
σταυρουμένους, καί έχοντας καθ’δλον αύτών τό μίίκος λιθοστρω- 
μένας καί έν καλλίσττι καταστάσει διχτηρουμένας οδούς, τά  
πάντα δέ μεταφέρονται έκεΐ διά πλοιαρίων, οίον ή κόπρος, τό 
χόρτον καί τό κατά πάσαν πρωίαν και έσπέραν άμελγόμενον 
γάλα· αί δέ όδοί χρησιμεύουσι μόνον διά νά μεταφέρωνται είς 
τάς παοακειμένας πόλεις τά  προϊόντα τών κτηνών, τά βούτυ- 
ρον καί ό τυρός.

Είς τό Βέμστερ άριθμοΰνται 2 4 0  κ τή μ α τα , έκαστον τών 
οποίων έχει 2 0 0 — 3 5 0  στρεμμάτων έκτασ ιν  Κ τήμα  3 0 0  
στρεμμάτων διατηρεί 2 0  γαλακτοφόρους άγελάδα;, 1 2 — 1 4  
μόσχους, 3 0 — 4 0  κριούς, 8 — 9 χοίρους και ένα ίππον- εϊς 
τινα δέ άλλα μέρη προσθέτουσι καί άλλα κτήνη, έκ δέ τών 
πτηνών τρέφουσι κυρίως νήσσας, χήνας, καί κύκνους. Πρό τινων 
δμως έτών ή περιοχή αΰτη έτρεφεν 6 ,0 0 0  κερασφόρα ζώα καί 
4 0 0  ίππους, ήτοι £ν χονδρόν ζώον άνά 1 0  στρέμματα. Δένδρα 
δέν ύπάρχουσι καθόλου, εξαιρέσει ολίγων πτελεώ ν, λευκών, καί 
ιτεών, τάς όποίας βάλλουσιν είς τά  άκρα τώ ν κτημάτω ν διά 
νά τά  προφυλάττωσιν άπό τών βιαίων άνεμων* έντός τών νο
μών δύο άντικείμενα έλκύουσι κυρίως τήν προσοχήν τοϋ δ ια 
βάτου, πρώτον μέγας τ ις  Ιστός, είς τά ύψος τοϋ οποίου ό πε- 
λασγάς κατασκευάζει τήν φωλεάν του έπί τίνος τροχοϋ, τάν 
δποϊον θέτει ό άγρολήπτης διά νά έλκύ»! παρ’ έαυτώ τάς χελ ι
δόνας, δταν επανέρχονται έκ τών πρός μεσημβρίαν μετανα· 
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στεύσίών των’ καί δεύτερον είδός τ ί  έπιμνίκους καί καμπύλου 
βτύλου, τόν όποιον χώνουσιν είς τήν γην κχί έπί του όποιου 
έν έλλέίψει -άλλων δένδρων, έρχονται αί αγελαίες καί τρίβουσι 
τήν pay ιν των. ό  στύλος ούτος έχει παράδοξον οχήμα όμοιά- 
ζον με γιγάντωνες όστοϋν προκατακλυσμιαίου τέρατος, καί τω 
όντι είναι πλευρά φαλαίνης, άρχαϊον τρόπαιον τών νικών, τάς 
όποίας έκέρδιζον οί ’Ολλανδοί άλιεϊς εις τάς κατά τήν άρκηκήν 
θάλασσαν εκδρομάς τ ω ν  αί πλευραί όμως αυται τών φαλαινών 
κατήντησαν σήμερον άντικείμενον πολυτελείας, διότι είναι σπά· 
νιαι καί τιμώ νται πολύ. ί ΐ  προσοχή, μεθ’ ν,ς σπουδάζουσι τά  
ένστικτα τών ζώων, καί ·ή προθυμία, την οποίαν καταβάλλομαι 
πρός θεραπείαν τών αναγκών των, άποτελοΰσι τόν χαρακτήρα 
τών ηθών καί έχουσι μεγάλας συνέπειας, διότι, διά τϊ,ς σπου
δής τών νόμων της φύσεως πρός τόν σκοπόν τοΰ ν’ απόλαυση 
μεγαλειτέρας ώφελείας ό βιομήχανος ούτος λαός, ήδυνηθη νά 
δημιουργήσ·/] πλούτη εΐς τόπον, ένθα ελειπον τά  πάντα.

Εν καιρώ θέρους τά  ποίμνια μένουσι νύκτα καί ημέραν είς 
τόν λειμώνα, μόνον δέ έπί τών νώτων τών εγκύων αγελάδων 
ρίπτουσι κάλυμμά τ ι  διά νά τάς προφυλάττωσιν άπό τό ψϋ- 
^ος,τοΰτο δέ έδωκεν αφορμήν είς τοΰς άδειους νά λέγωσιν, δτι έν 
'Ολλάνδα άπαντώνται αγελάδες μέ επενδυτήν- όταν τις επ ι
σκέπτετα ι τάς αγροικίας ταύτας, τό μέρος, ό'περ ή σύζυγο; 
τοΰ άγρολήπτου δεικνύει μεθ’ ΰπερηφανείας, είναι ό σταΰλος- ό 
εξωτερικός αύτοΰ τοίχος, κτισμένος άπό τούβλα, είναι διατρυ- 
πημένος άπό σειράν μικρών θυρίδων, στολισμένων μέ αύλαιας 
έκ μουσελίνης, τό δέ ταβάνι καί τό διάφραγμα, τό όποιον χ ω 
ρίζει την χορτοθήκην, είναι κατασκευασμένον έξ έλάτης τών 
αρκτικών χωρών, ή όποία λάμπει άπό καθαριότητα- τό έδαφος 
έστρωμένον άπό πλάκας, καλύπτεται ύπό λεπτής καί λευκής 
άμμου, έπί τής όποίας τό σάρωθρον τής οικονόμου διαγράφει 
ποικίλα σχέδια- έντός τών σταύλων τών άγελάδων βλέπει τ ις  
τεθειμένα; κατά σειράν τραπέζας, έπί τών όποιων ΰπάρχουσι 
πολλάκις έκτεθειμένα σκεύη άργυρά καί φαοφουρία τής Κίνας 
καί Ιαπωνίας, έπιμελώς μεταβιβαζόμενα άπό πατρός είς υιόν 
άπό τοϋ ΙΖ . καί ΙΗ’. αίώνος* μεταξύ δέ αύτών άπαντώνται 
πολλά σπάνια πράγματα, τά  όποια ήθελον κινήσει τόν θαυμα
σμόν παντός έραστοϋ τών ώραίων τεχνών- αγγεία  πλήρη άν- 

θέων μέ ζωηρά χρώ ματα καί γεωργικά έργαλεΐα καθαρά καί 
στίλβοννα συμπληροϋσι τόν στολισμόν. Είς τό ενδότερον τής

οικίας ΰπάρχουσι παμμεγέθη άρμάρια παλαιού σχήματος άπαν
τα  πλήρη φορεμάτων μεταξωτών, πολυτελών κοσμημάτων καί 
λευκών ύφασμάτων, τά  όποια άποτελοΰσι τά  κληρονομικά 
πλούτη, έφ’ ών καυχώ νται αί γυναίκες. Αί άρχαΐαι ρήσεις τών 
λαών τής άρκτου καί ή ιστορία τών Γερμανών Βασιλέων κά- 
μνουσι συχνά λόγόν περί θησαυροφυλακείων* αί κυριώτεραι μά
λιστα αύλαί τής Γερμανίας έχουσιν ακόμη καί σήμερον δωμά- 
τιον θησαυρών μείναντες πιστοί οί γαιωπόνοι ’Ολλανδοί είς 
τάς παραδόσεις ταύτας τών αρχαίων χρόνων, άποδίδουσι 
μεγάλην σημασίαν είς τήν κτήσιν πλούσιας συλλογής άργυρών 
σκsjoiv, προτιμώντες μετά  τήν θεραπείαν όλων τών άναγκών 
των νά δαπανώσι τάς οικονομίας των είς άντικείμενα, κολα- 
κεύοντα τούλάχιστον τήν κενοδοξίαν των, άφοΰ τό επάγγελμά 
των δέν είναι έπ.δεκτικόν πολυδάπανων βελτιώσεων- έξ ότου 
δέ ή τιμή τοϋ τυροϋ καί .τοΰ βουτύρου έ^ιπλασιάσθη, και τά  
κέρδη των ηΰξησαν σημαντικά, έλαβον τήν εύκολίαν νά εύχαρι- 
στήσο»σιν άφειδότερον τήν ορεξίν των ταύτην καί δέν άρκοϋν- 
τα ι πλέον, έχοντες αργυρά τά  σκεύη τής τραπέζης καί τά  τοΰ 
τείου, άλλά κατασκευάζουσιν έξ αργύρου καί άλλα διάφορα 
μεγάλα άγγεϊα  καί σκεύη τή ; οικίας· τινές μάλιστα, εΰρίσκον- 
τες μικράς αξίας <όν άργυρον, κατασκευάζουσι τά  σκεύη ταΰτα  
έκ χρυσού. Εν τούτοις πολλοί χωρικοί ήγόρασαν συνάμα καί 
δημόσια χρεώγραφα* διατηρήσαντες δέτόν άπλοϋν τρόπον τοϋ ζΐίν 
ήδυνήθ/,σαν νά καμωσι μίγάλας οικονομίας,-έξ ών έσωρεύθησαν 
σηυαντικά κεφάλαια είς τάς έ 'οχάς τής ’Ολλάνδας- σήμερον 
δέ ό έχων έ'»α τόνον, ήτοι 2 1 6 ,0 0 0  φράγκα, δέν θίωρείτας 
πλούσιος, διότι δέν είναι σπάνιοι οί έχοντες δύο καί τρεις- ό 
έπισ*επτόμενος τήν χώραν ταύτην ξένος εκπλήττετα ι έν πρώ- 
τοις βλέπων πληθύν χρυσοχοείων καί άδαμαντοπωλείων είς τάς 
πόλεις καί τά  χωρία ακόμη- οταν δέ έκθέτωσι τά  μεγαλο
πρεπή άργυρά σκεύη των καί τά  έκ κοραλίων άξίας 1 5 0 0  — 
2 0 0 0  φράγκων περιδέραια, όποια δέν βλέπει τ ι ;  ούδ’είς αυτήν 
τήν Νεάπολιν, θαυμάζει καί έρωτα τίς δύναται νά άγοράσνι τά  
πολυτελέστατα ταϋτα  καί ασυνήθη διά τάς έξοχάς αντικείμενα; 
άρκεϊ ό'μο)ς νά παραμείνν) έκεΐ ήμέραν τινά άγοράς διά νά ΐδγ| 
τήν έξήγησιν τοϋ μυστηρίου- αί πλατεΐα ι καί αί όδοί πληροϋν- 
ται κατά γράμμα άπό μικρά καί στρογγυλά κεφαλοτύρια, συσ- 
σωρευμένα ώς αί σφαΐραι είς τά  όπλοστάσια. Κ ατά τό 1 8 6 0  
έπωλήθη3αν εϊς τό Αλκμάρ 3 ,3 6 3 ,8 8 5  χιλιόγραμμα τυροϋ, είς 
τό όρν 2>882?6 7 9 , είς τό  Ilovpuepev 1 ,7 7 1 ,3 8 7 ,  είς τό  Μα-



δεμπλίκ 7 7 8 ,0 6 5 , είς τό Αγκιζών 7 3 9 , 7 8 8 ,  κα  ̂
τ-ήν αρκτικήν ’ολλάνδαν 1 2  περίπου έκατομμύρια χιλιόγραμμα, 
ων ή αξία υπολογίζεται είς 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκα* ό Αρθούρ- 
1'ούγγ, περιηγούμενο; τήν Λομβαρδίαν, έπήγεν εσπέραν τινά είς 
τό θεατρον τοΰ Παταβίου, δπου εΐς τήν λάμψιν άπειρων φώ
των ειδεν έφ δλων τών θεωρείων κυρίας πολυτελώς ένδεδυμέ- 
νας καί έστολισμένας άπό άκτινοβολοϋντας άδάμαντας* ένθυ- 
μηθείς δέ τάς κατά τήν εξοχήν έκδρομάς του, ήτοι τά  λειβάδια, 
τάς άγελαΊας, τό γάλα καί τόν τυρόν, ίοδύ, είπε καθ’ εαυτόν, 
τ ί  παράγει όλον τοϋτον τόν πλούτον. Τά αύτά δύναταί τις νά 
ειπη και περί τών Ολλανδών, μέ τήν διαφοράν οτι ένταΰθα 
μέγα μέρος τοΰ παραγομένου είς τάς έξοχάς πλούτου μένει έν 
αύταΐς καί δέν πηγαίνει νά δώσνι τροφήν είς τήν πολυτέλειαν 
τών πόλεων.

Είς τήν εΰφοοον ταύτην χώραν, ένθα τό έδαφος ποτίζετα ι 
συχνά ώς έκ τής υγρασίας τοΰ κλίματος, at έργασίαι τών καλ- 
λεργιητών δέν είναι πολύπλοκοι' έκ τών λειβαδιών όλιγώτερον 
τού ήμίσεως φυλάττεται ποός θερισμόν χόρτου καί τό άλλο 
είναι άφιερωμένον είς τήν βοσκήν* έκ τών 1 ,4 1 2 ,7 0 0  στρεμ
μάτων λειβΛδίων τά  όποια ύπήρχον είς τήν βόρειον ’ολλάνδαν 
κατά τό 1 8 5 5 , 7 3 7 ,3 4 0  Τ-'έμματα έβοσκήθησαν καί 6 7 5 ,3 6 0  
εθεοίσθησαν. Κ ατά γενικόν δέ κανόνα τό αύτό λειβάδι άλληλο- 
διαδοχως θερίζεται καί βόσκεται, έκτος τινων, τά  όποια άναγκά- 
-.ονται να καλλιεργώσιν έπί τινα έτη, δ ιά  νά έκριζώσωσι φυτόν 
τ ι, τό οποίον θεωρείται λίαν έπιβλαβές είς τά  κτήνη, καί τό 
όποιον είναι ε'3ος τ ι  ίππούριος· α ί δέ γ* ϊ« ι, είς τάς οποίας εύ- 
ρίσκεται τό μόλυσμα τοϋτο, ονομάζονται unjerland καί έχο,ι- 
σι πολυ μικροτεραν άςίαν άπό τάς λοιπάς, Καί είναι μέν αληθές, 
ότι διά τής καλλιέργειας εκλείπει έπί τινα χρόνον τό κατηραμέ- 
νον φυτόν, άλλά σπανίως κατορθούτ*ι ή έντελής αύτοϋ έκρίζωσις* 
και διά τοΰτο, άφοϋ παύσ·/) ή καλλιέργεια καί ό αγρός έπανέλ- 
V' ~^V ^,ειίΛω^Υ1 αότοϋ κατάστασιν, άναφαίνεται πάλιν* ίσως 
Λέ δυνηθώσι μέ τόν καιρόν νά τό έξαλείψωσι διά τής χρήσεως 
μεγάλης ποσότητος άσβεστου. II έν καλή καταστάσει διατήρη* 
σις τοΰ ̂ χόρτου αποτελεί ένταΰθα σπουδαιον ζήτημ®, διότι έξ 
αύτοϋ έςαρτατίΐ ή «υντήρησις τών κτηνών κατά τούς έξ μήνας 
τοϋ χειμώνος, δτε εκλείπει πάσα άλλη τροφή, έ π ί  τοΰ σπου
δαίου τουτου ζητιίμα-τος ύπάρ/ουσι διάφοροι γνώμαι, διότι 
άλλοι μέν ισχυρίζονται, δτι είναι προτιμωτέρα ή θημωνίασίς 
τοϋ χόρτου,· ώς γ ν ,ίτ α ι έν Α γγλί^  καί έν Βελγική ά>λοι δ ι

ΰποστηρίζουσιν, ότι πρέπει νά άποταμιεύηται είς καλώς κε- 
χλεισμένας άποθήκαι* καί τήν γνώμην ταύτην παραδέχονται ως 
όρθοτέραν είς τήν βόρειον ’ολλάνδαν είς δέ τήν μεσημβρινήν 
άπε^έχθησαν μικτόν τ ι  σύστημα, τό όποιον είναι άξιον οημειω· 
σεως* αί θ/μωνίαι τοϋ χόρτου προφυλάττονται ύπό κινητήν 
στέγην, ύποβασταζομένην άπό τέσσαρας μεγάλους ξύλινους στύ
λους, στερεώς έμπηγμένους είς τήνγήν, καί έχοντας όριζοντείους 
όπάς είς διάφορα σημεία* ή στέγη δέ αοτν;, εχουσα είς τά 
τέσσαρα άκρα αύτης μεγάλους σιδηροϋς κρίκους, έμβαίνοντας 
είς τούς στύλους, άναβαίνει καί καταβαίνει. κρατουμένη είς τό 
ζητούμενον ΰψος διά σιδηρών ράβδων, τιθεμένων είς τάς οπας 
τών στύλων. Κ α τ’ αύτόν τόν τρόπον αί θημωνίαι προφυλάτ- 
τονται άπό τάς βοο/άς καί δέν τρέχουσι κανένα κίνδυνον οΰτε 
ν’ άνάψωσιν ούτε νά μουχλιάσωσιν* άλλά μόλις αί ήμίσειαι 
τών επαρχιών άπεδέχθτ,σαν τό σύστημα τοΰτο, αί δέ άλλ»ι 
προτιμώσι τ ί ς  έντελώς κεκλεισμένας χορταποθ/,κας* έσχάτως 
έπανελήφθ/ι τό ζήτημα είς τήν γεωργικήν σύνοδον τών Λεβάο- 
δων, άλλ’ ούτε έ* αύτή έλύθη όριστικώς ποιον είναι τά καλλί
τερον σύστημα·

Τά δύο προϊόντα, έξ ών κερδίζει ό καλλιεργητής χρήματα, 
είναι τά  κτήνη καί ό τυρός. Παχύνουσι τούς βόας διά τήν ά- 
γοράν τοΰ Αμστελοδάμου καί πω λοΰιι πολλάς γαλακτοφόρους 
άγελάδας διά τήν Βελγικήν καί τήν Γαλλίαν* διότι ενταύθα 
εΰοίσκεται έν όλη αύτής τή ώραιότητι ή περίφημος αύτη ολ
λανδική γενεά ή τόσον γνωστή διά τάς γαλακτοφόρους αύτής 
ιδιότητας* αί αγελάδες τής γενεά: ταύτης είναι κολοσσαΐα καί 
ήσυχα ζωα, έχοντα κεφαλήν μικράν, κέρατ* λεπτά  καί έπιμή- 
κη καί ύπερμεγεθεις μαστούς, δίδοντας μέχρι τριάκοντα λιτρών 
γάλακτος καθ’ έκάστην* τιμώ νται δέ συνήθως περί τάς 5 5 0  
δραχμάς, άλλ’ δταν τις θέλ·/] νά άγοράση έκλεκτόν τ ι ζώον, 
πρέπει νά πληρώση 8 0 0  καί 9 0 0  δραχμάς* ή ολλανδική γενεά 
έχρησίμευσε κατά διαφόρους έποχάς πρός έξευγενισμόν δλων 
τών έκλεκτών γενών, καί έκ ταύτης κατά τήν διαβεβαίωσιν 
πολλών, ίχ ε ι τήν άρχήν του καί τό περίφημον καί τόσον έπ ι- 
ζήτητον καθ’ όλην τήν Εύρώπην γένος durham . Κ ατα δέ τόν 
Μεσαιώνα ή Γαλλία, τό Βέλγιον, ή Γερμανία, ή Σουηδία καί ή 
Ρωσσία έζήτησαν άπό τήν ’ολλάνδαν άγελάδας καί ή ιστορία 

άναφέρει, ότι άγέλη ολόκληρος, διελθούσα δλην τήν Εύρώπην, 
έφθασε μέχρι τίϊς Οδησσού, ακολουθούσα κατ’ αντίθετον διεύ-



θυγσιν τήν όδόν, τήν οποίαν διέτρεξαν άλλοτε « ί πλημμιιρήσα- 
σαι τήν Εύρώπην Γερμανικαί όρδαί.

0  κατασκευαζόμενος έν τ?, βορείω ’ολλάνδα τυρός είναι ό 
καλύτερος τοϋ τόπου και ονομαζεται τυρός τ ί?  Εδάμ έκ τοϋ 
ονόματος μικράς τίνος πόλεως, ένθα γίνεται ή μεγαλητέρα άγο- 
ραπωλησία αύτοϋ' είναι σκληρός, ξηρός καί έντελώς στρογγυ
λού σχήματος, δύναται δέ νά διατηρηθή έν καλλίστϊ) καταστά- 
σει έπι §ν ετος $ και δεκαοκτώ μήνας εί; τά  θερμότερα κλί
μ α τα  καί ένεκα τής ίδιοτητός του ταύτης γίνεται μεγάλη αύ- 
τ&ϋ εισαγωγή είς Αγγλίαν. Εκ τοϋ δευτέρου γάλακτος κ α τα 
σκευάζουσι βούτυρον, άλλ είναι κατωτέρας ποιότητος καί π ω 
λείται πολΰ εύθηνά.

Εκ τής περιγραφής ταύτης τοϋ Βέμστερ δύναται ό άναγνώ- 
στης να λάβνί ιδέαν καί τών άλλων τρημάτων, τά  όποια εκ
τείνονται παραλληλως τής θαλάσσης’ τό Βόομερ, τό Πούρμερ, 
τό Α μστελλάνί έν τί) βορείω ’Ολλάνδα, καί τό Ρουλάνδ, τό 
Γοϋδα, τό Κρεμπενεβαρδ καί τό Αβλαπερδάρδ είναι μεγάλαι 
λίμναι, άποξηραινόμεναι διά μύλων, οί όποιοι άρπάζουσιν άκα- 
ταπαυστως τα υδατα· ό δέ τρόπος της καλλιεργείας είναι πάν
τοτε ο αυτός, η^οι αγελάδες, μετασχηματίζουσαι τό χόρτον 
τών λειμωνών εΐς γάλα καί τ6 γάλα μετασχηματιζόμενον είς 
βουτυρον και τυρόν, άποτελοΰσι τόν άπλούστατον κύκλον τής 
άγροτικής παραγωγής μέ μόνην τήν διαφοράν δτι αί πρός με
σημβρίαν τού Ϋσελ κείμεναι νομαί είναι κατωτέρας ποιότητος 
άπό τά ς πρός άρκτον.

§· Β'.

Εάν μετά τήν κατεσπευσμένην ταύτην έπί τής βορείου ’Ολ
λάνδας περιήγησίν μας, διέλθωμίν τήν Σουϋδερζέαν, εΰρίσκοχεν 
καθ δλον τά παραλιον άπό τής έν Φρίσν) Λεβάρδεν, μέχρι πέραν 
τοϋ "ϊσελ, νεαν ζώνην λειμώνων, παρουσιαζόντων τήν αύτήν ώς 
έγγιστα θέσιν, άλλά διαφεροντων τά  μέγιστα κατά τήν ά ξ ία ν  
έν πρώτοις άπαντα τις τάς παχείας νομάς τοϋ αργιλώδους έδά- 
φους τοϋ Βεστέργου· έπειτα μεταξύ τοϋ υψηλού καί συ Άνδρου 
άκρωτηρίου τοΰ Γαστερλάνδ καί τών θάμνων της Δρένδης έκτεί- 
νοντιι αί άπέραντοι νομαί τοϋ τιτανώδους εδάφους τής Ζεβεν· 
βόλόεν καί Γιεθόρυ’ μετ’ αύτάς παρουσιάζεται μετ«ξΰ τών πο·

τομών Σβάρτε-βάτερ καί Τσελ ή μεγάλη περιοχή (polder) τοϋ 
Μαστενβρόνε καί έπί τέλους κατά τάς έκβολάς τοϋ Τσελ τά  
τόσον εύφορα θαλάσσια προχώματα τοϋ Κάμπερ-Εϊλανδ. Ταύ
την τήν ζωηράν τών χόρτων ζών/ν μέλλομεν ηδη νά διατρέ- 
ξωμεν.

Αιευθυνόμενός τις άπό τήν Λεβάοδεν πρός τά Σνέκ, διέρχεται 
διά τοϋ πλουσιωτέρου μέρους τοϋ Γρεϊδστρέκ, ήτοι τής πράσι
νης περιοχή; τής Φρίσης· είς δλα τά μέρη τής πεδιάδος βλέπη  
τις  ΰψούμενα, κατά διαβήματα σχεδόν ίσα, πολλά δένδρα, ΰπό 
τά  όποια κρύπτονται τά  κτήματα. Τάφρος μεγάλη πεοικυκλώ- 
νει τάν κήπον, έν τώ μέσω τοΰ οποίον ΰψοϋται ή άγροικία, 
τ,τις κτισμένη άπό τούβλα καί έχουσα πλατΰ ποόσωπον, πρά
σινα παράθυρα καί χαρίεσσαν δψιν, καλύπτεται σχεδόν άπό τήν 
άπέραντ ον έκ καλαμιών στέγην τής άπο θήκης, είς τήν όποιαν 
είναι προσκεκολλημέν/)’ ή μεγαλοπρεπής αυτη άποθήκη, ή ό
ποια δέν είναι κυρίως, είμή χορτοθήκη, διότι χόρτον μόνον πε
ριέχει, εμπνέει σέβας είς πάντα  εϊσερχόμενον έν αύτή· στηριζο- 
μένη έπι κολοσσαίων στύλων Νορβηγικής πεύκου, ομοιάζει μάλ
λον μέ θόλον έκκλησίας, καθ δλον δέ τό μήκος μιας τών πλευ
ρών αύτής υπάρχει ό σταΰλος, χωοιζόμενος άπά τό υπόλοιπον 
τής άποθ/ίκης διά  ξυλίνου διαφράγματος. Τά γενικώς έν Φρίσν) 
παραδεδεγμένον σύστημα σταύλων είναι γνωστόν ΰπά τά δνομα 
ανΛαχύαταϋΑος ώς έκ τού βαθέος αΰλακος, ά όποιος άνορύσσε- 
τα ί δπισθεν τοΰ σταθμού τών άγελάδων, καί ά όποιος χρησιμεύει 
είς τό νά δέχηται καί διοχετεύη τ ά  περισσεύματα. Τά κτήνη 
προσδεδεμένα άνά δύο είς έκάστην φάτνγ,ν, δέν έχουσιν ΰποκά- 
τωθεν έστρωμένα χόρτα, είναι δμω; έστρωμένον τά έδαφος μέ 
τούβλα,καί δένο^σι τήν ούράν τών ζώων διά νά μή κηλιδούται. 
Τά είδος τούτο τοϋ σταύλου, τά όποιον είναι έν μεγάλγ) χρήσει 
κατά τήν Φρίσην, πορουσιάζει τωόντι ώραίαν δψιν καί συντείνει 
τά μέγιστα πρός διατήρησιν καθαριότητος, άλλ’ έχει καί πολ
λά άτοπνίματα καί μάλιστα έν καιρώ χειμώνος κατά τήν προσ
φοράν τοΰ ΰδατος καί τής τροφ/,ς. Επειδή δέ δέν κάμ,νουν χρήσιν 
άχύρου διά στρώσιμον, άναμιγνύουσι τήν κόπρον μέ τήν ίκ  τών 
τάφρων εξαγομένων γήν και τήν φυλάττουσι διά τά  θερινά 
λειβάδια. Εϊς κτήμα 3 0 0 — -350 στρεμμάτων διατη:οΰσι συ
νήθως έ'να ίππον καί 7 0  κερασφόρα ζώα η άνά μίαν αγελάδα 
εΐς τά δέκα στρέμματα* έχουσι δέ καί 8 — 1 0  κολοσσαίο·» 
άναστήματος προβατίνας, έκ τοϋ γάλακτος τών οποίων κατα
σκευάζουσι τά  μικρά καί πλακω τά έκεΐνα τυρία, τά  τόσον πα-



χέα και έπιζήτητα ώς λίχνευμα εΐς τάς πόλεις. Τό χόρτον τής 
Φρίσης υπερέχει κατά την ποιότητα τό χόρτον όλων τών άλ
λων μερών, διότι άλλαχοϋ μέν κόπτεται τό χόρτον άφοϋ αύζη· 
θί, καί κάμγ) σπόρον, ένταΰθα όμως τό θερίζουσι πολΰ πρώιμα, 
γινώσνοντε; έκ πείρας, ότι άποζημιοϋνται πλουσιοπαρόχως έκ 
τής ποιότητος δ ι’ δ ,τι χάνουσιν έκ τής ποσότητος, καί ό'τι τό 
κοπτόμενον άναβλαστάνει ταχύτερον · καί άφθονώτερον. Δυστυ
χώ ς είς την χώραν ταύτην είναι ελλειψις χειρών διά τήν περι- 
ποίησιν τού χόρτου, διότι είς υπηρέτης καί δυο γυναίκες άρ- 
κοΰσι πρός πεοιποίησιν τών αγελάδων, έπομένως, μή ύπαρχού- 
σης συνήθως έν τώ  τόπω  εργασίας, είναι σπάνιοι οί έργάται’ 
είναι αληθές, ότι έκ τής Δρένθης καί τοϋ Ανόβερ έρχονται τά γ 
ματα θεριστών, άλλ’ δλοι ούτοι καταγίνονται είς τό θέρος, έκ 
τούτου δέ συμβαίνει ώστε τό πλήρες χυμοΰ χόρτον νά μή άνα- 
γυρίζηται συχνά ούδέ νά έκτίθηται καθ’ όλα αύτοϋ τά  μέρη 
είς τόν ήλιον καί τόν άνίμον, ούτω δέ νά είσάγηται ένίοτε είς 
τήν αποθήκην πρίν ή άποξηρανθη έντελώς. Τότε ή μεγάλη πο- 
σότης τοϋ σωρευθέντος είς τήν αποθήκην χόρτου θερμαίνεται 
καί άνάπτει, αί δέ φλόγες διαδιδόμεναι είς τά ξύλινον διάφραγ
μα, άποτεφρόνουσιν όλον τά κτήμα. Τό δυστύχημα τοϋτο συμ
βαίνει συχνότερον έν Φρίση παρά είς παν άλλο μέρος, άφοϋ ό'μως 
έγνώσθη ή αιτία  τοϋ κακού δέν είναι δύσκολος καί ή ευρεσις 
τοΰ φαρμάκου, τό όποιον συνίσταται είς τήν χρήσιν μηχανής 
τίνος έπινοηθείσης έν Αγγλία καί κινουμέντ,ς δ ι’ ένός ίππου, τήν 
όποιαν πολλοί γεωπόνοι μεταχειρίζονται ήδη μετά πολλής έπι- 
τυχίας πρό; άποξήρανσιν τοϋ χόρτου.

Είς τήν βόρειον ’Ολλάνδαν τό γάλα, ώς είδομεν, χρησιμεύει 
κυρίως πρός κατασκευήν τυρού, τό δέ βούτυρον είναι δευτερεΰον 
προϊόν ένταΰθα ό'μως συμβαίνει τό έναντίον, κύριον προϊόν εί- 
/αι τό βούτυρον, ό δέ τυρός, κατασκευαζόμενος άπό δαρμένον 
γάλα, θεωρείται ώς δευτερεΰον. Είς τήν τελειοποίη-siv τοΰ βου
τύρου αί γυναίκες τών γαιοπόνων τής Φρίσ/,ς άναπτύσσουσι τήν 
ίξοχον έκείνην καθαριότητα καί καταβάλλουσι τήν λεπτομερή 
εκείνην μέριμναν, ή όποία τάς χαρακτηρίζει. Δέν είναι συγχω- 
ρημένον είς τόν τυχόντα  νά είσέλθγ) εΐς τήν αποθήκην τοϋ γά
λακτος, διότι αυτη θεωρείται ώς θυσιαστήριον, άπό τοϋ οποίου 
αποκλείεται πας βέβηλος καί άκάθαρτος άπό φόβον μήπως ή 
παρουσία του έπιφέρει τό ξύνισμα τού γάλακτος, είναι δέ πάν
τοτε τεθειμένη πρός άρκτον καί έν καιρώ θέρους είναι είς άκρον 
δροσερά* ό δέ εισερχόμενος έν α ύ τ ί βλέπε', ολόκληρον λεγεώνα

χάλκινων άγγείων, πεπλν,ρωμένων γάλακτος, τό όποιον αρχίζει 
νά σχηματίζνι ήδη κορυφήν ή μηχανή, δι* ής χτυπά τα-, τό  
γάλα, κινείται δ ι’ ίππου. Τό βούτυρον τής Φρίσης είναι τοσού- 
τον έξαιρέτου ποιότητος, ώστε είς τήν αγοράν τοΰ Λονδίνου, 
πρός ην άποστέ>λεται μεγάλη αύτοϋ ποσότης, πω λείται είς 
έξαιρετικήν τιμήν. Τό είς τάς διαφόρους άγοράς τής επαρχίας 
μεταφερθέν κατά τό 1 8 6 0  βούτυρον άνέβη είς έπτά  έκατομμύ
ρια χιλιογράμμων, τά  όποια, πωληθέντα κατα μέσον όρον άνα 
2 ,5 0  φράγκα έφερον 17  1 /2  έκατομμύρια φράγκων. Είς τό πο
σόν τούτο πρέπει νά προσθέσωμεν h  έτι έκατομμύριον φράγ
κων, προελθόντων έκ τής πωλήσεως 2  περίπου εκατομμυρίων 
χιλιογράμμων τυρού συνήθους ποιοτητος, το όποιον έζ'/ίχ^Ί 
έπίσης διά την Αγγλίαν πρός χρήβιν τών έν τοΐς άνθρακωρυ- 
χείοίς εργαζομένων έργατών. Είναι περίεργον νά βλέπνι τις είς 
τάς δημοτικάς πλάστιγγας τών κυριωτέρων πόλεων τό άπειρο» 
πλήθος τών μικρών βαρελίων τοϋ βουτυρου, τά  οποία φθανουσιν 
είς αύτάς, καί τά  όποια είναι κατεσκευασμένα έκ ρωσσικί; 
δρυός· τό περιεχόμενον αύτών έζετάζεται καί δοκιμάζεται διά 
τής γεύσεως άπό έπί τούτώ διωρισμένον καί ώρκισμένον πραγ- 
ματογνώμονα- άφοϋ δέ ζυγισθώσι τά  βαρέλια καί βεβαιωθ/* ότι 
εχουσι τό νόμιμον βάρος τών 2 0  η 4 0  χιλιογράμμων, σφραγί
ζονται μέ τήν σφραγίδα τής πόλεως καί άποστέλ*ονται είς 
τόν λιμένα τοΰ Αρλιγγων, όθεν μεταφέρονται διά τ&ϋ ποταμού 
Ταμέσιος είς τήν πόλιν τοϋ Λονδίνου, τού γίγαντος τούτου μέ 
τά τρία έκατομμύρια στόματα, εΐς τόν όποιον έκατοντάδίς 
πλοίων καί χιλιάδες άμαζών φέρουσι καθ έκάστην δ,τι α π α ι
τείτα ι πρός θεριπείαν τών άπειρων αύτοΰ άναγκών. Εκτός δέ 
τοΰ βουτύρου, τού τυρού καί τών κρεάτων ή Φρίση άποστέλλει 
εΐς Λονδΐνον ραδίκια, γεώμηλα, μήλα, φραγκοστάφυλα, κεγχρίον, 
έκ τοΰ οποίου κατασκευάζουσιν άμυλον διά τά  βαμβακηρα ύφα- 
σματα, βρώμην, έλαιόσπορον καί ακόμη πλήθος μικρών θαλασ
σίων οστράκων, τά  όποια οΰτε αυτοί οί άλιεΐς καταδέχονται να 
φάγωσιν είς τόν τόπον.

Από τινων έτών ή γονιμότης τοϋ Γρεϊστρέν ελαβεν άξιοσ Α
μείωταν αύξησιν διά τής χρήσεως μέσου τινός όλως εγχωρίου, 
τό όποιον δέν δυνάμεθα νά διέλθωμεν έν σιωπή· είς τά  αρκτικά 
παράλια τών έπαρχιών τής Φρίσης καί τής Γρονίγγης άπαν- 
τώνται κατά διαστ/ίματα μικρά λόφοι ύψους 4 — 6  μέτρων, 
έπ ί τινων τών όποιων ύπάρχουσιν ώκοδομημένα χωοία, 
ώ ; π . χ .  τό Βάρφον καί ή ’ολβιέρδα· οί λόφοι ούτοι, όνομα-



,όμενοι ύπό τών εγχωρίων Τέρπεν, είναι χειροποίητοι, καί άνα- 
σκαπτόμενοι παρουσιάζουσιν άλ/ηλοδιαδόχως στοώ ματα πλήρη 
λιπασματων, μεταξύ τών όποιων εύρίσκονται καί αντικείμενα 
άναβαίνοντα είς την εποχήν τήν λεγομένην τοΰ ορειχάλκου* 
ισως δέ καί είς τ·>,ν τοΰ λίθου, εϊς τινα μάλιστα μέρη άνευρέ· 
θησαν Καρχηδονικαΐ αρχαιότητες, μαρτυροΰσαι, ότι οί τολμηροί 
ούτοι θαλασσοπόροι άπέβησαν κατά τους παναρχαίους χρόνους 
καί είς τή ν άπωτάτην ταύτην παραλίαν. Τά Τέρπεν έχρησίμευον 
άναμ,φιβόλως ώς καταφύγιον, είς τό όποιον οί αρχαίοι κάτοικοι 
άπεσύεοντο μέ τά ποίμνιά των έν καιρώ παλίρροιας* κατεσκευά- 
σθησαν δε ολίγον κατ’ ολίγον έξ αργίλου, τήν οποίαν έλάμβα- 
νον άπό τά πέριξ, καί έάν σήμερον δέν φαίνωνται κοιλώματα 
είς τά  μέρη, έξ ών άφηρέθη ή άργιλος, τοΰτο προέρχεται έκ 
τοΰ δ τ ι ή θάλασσα, τήν οποίαν ούδέν πρόχωμα δύναται νά έα- 
ποδίση, τά  έγέμισεν ακολούθως, καθώς γίνετα ι καί,σήαερον 
έάν συμβή νά σχηματισθώσι κοιλώματα είς μέρος ν.αλυπτόμε- 
νον άπό τά  ύδατα της παλιρροίας. Επομένως οί λόφοι ούτοι, 
σχηματιβθέντες άπό τιτανοφόρον άργιλον, άναμεμιγμένην μέ 
λιπασματα, πεοιεχουσι πολλάς γονιμοποιούς ούσίας, ήρχισαν 
λοιπόν νά διασκορπίζωσι τήν γην αύτών είς τά λειβάδια καί 
έλαβον θαυμάσια άποτελέσα ατα, διότι δχι μ.όνον η ποσότης τοΰ 
χόρτου ηύξησεν, άλλά καί ή ποιότης αύτοΰ έβελτιώθη τά  μέ
γιστα , καθόσον τό έδαφος έκαλύφθη άπό τά  καλήτερα χόρτα 
καί ποό πάντων άπό τό λευκόν τριαύλιον.

Τό χώ μα τών Τέρπεν πω λείται έπιτοπίως πρός 1 φλωρίνιον 
ήτοι 2 1 /2  περίπου δρβχμάς τό κυβικόν μέτρον καί άπαιΐοΰν- 
τα ι έννέα μέτρα πρός λίπανσιν ένός στρέμματος. Πολλά Τέρπεν 
έδωκαν εισόδημα 4 0 — 5 0  χιλιάδων φράγκων και οί κύριοι 
αυτών βύρέθησαν αίφνηδίως πλούσιοι χωρίς ποτε νά φαντασθώ- 
σιν, οτι οί μεγάλοι ούτοι σωροί, οΐτινες έβλαπτον τήν κανονι
κότητα τών λειβαδιών των, περιέκλειον θησαυρούς. Εκ τής 
άνακαλυψεως ταύτης προήλθεν ολόκληρος γεωργική έπανάστα* 
σις, διότι οί γεωπονοι τών μεσημβρινών μερών άγοράζουσι διά 
τους λειμώνας των άπο τοΰς γαιωπόνους τών βορείων τά  πε- 
ριττευοντα χοιματα τών Τέρπεν, πωλοΰντες αύτοΐς πρός άνταλ- 
λαγήν έξαίοετον κόπρον διά τοΰς καλλιεργημένους άγρούς* ή δέ 
εύκολια τής συγκοινωνίας ύποβο'θεΐ τάς ώφελίμ,ους ταύτας 
άνταλλαγας, ένεργουμένας ώς έπί τό πλεΐστον διά πλοιαρίων, 
διότι το χαμ,ηλότερον μέρος της χώρας όυοιάζεί μεγάλην αγρο
τικήν Ενετίαν καί τά  περισσότερα κτήματα συνδέονται μετά

τών διωρύγων διά μεγάλων πλευστών τάφρων, τό  παράδειγμα 
τοΰτο άποδεικνύει όποίας προσπαθείας καταβάλλει ή προοδεύ ■ 
ουσ* γεωργία Six ν ’ αύξηση τήν παραγωγήν καί ένώ άλλαχοϋ 
τρέχουσιν ύπό τόν Ισημερινόν πρός άναζήτησιν τών πρό μυριάδων 
έτών συσωρευμένων περιττωμάτων τών πτηνών (τοϋ λεγομένου 
γουάνου), ένταΰθα χρησιμοποιοϋσι τοΰς τόπους, τούς όποίους 
κατεσκεύασαν άλλοτε ώς καταφύγιον αί πρώται γερμανικαί φυ- 
λαΐ ή ίσως οί λαοί τών παναρχαίων αιώνων* όοείλουν όμως οί 
καλλιεργηταί νά έχωσιν ύπ’ δψιν. δτι τό Τέρπεν καί τό Γουάνον 
δέν εΐναι ανεξάντλητος πλοΰτος, καί νά λάβωσι τά  άναγκαΐα 
μέτρα διά νά μή εχωσιν άνάγκην τών πολυτίμων τούτων βοη
θημάτων, δταν έλθν) ή ώρα τής έξαντλήσεώς των.

Τά κατοικίδια ζώα τής Φρίσης είναι περιώνυμα και αί αγελά
δες ίσοτιμοϋνται μέ τάς τής βορείου ’Ολλάνδας. Εν τούτοις 
ήρχισαν νά εισάγουν τοΰς ταύρους Δουράν διά νά άποκτήσωσι 
μικτήν τινα γενεάν, ή όποία, ώς διϊσχυρίζονται, άν καί δίδ-/] 
όλιγώτερον γάλα, παράγει δμως περισσότερον βούτυρον καί 
συνάμα έχει τήν ιδιότητα νά παχύνη εύκολώτερον (1). Είς τήν 
γεωργικήν έκθεσιν, τήν γε^ομένην κατά τ6 ετος τοΰτο ύπό τήν 
διεύθυνσιν τής επαρχιακής γεωργικής έταιρίας τής Φρίσης, έθαύ- 
μασα τά  μεγαλοπρεπή ζώα τής γενεάς Αουράν, τά όποια ό 
δραστήριος καί νοήμων άγρονόμος Κ. Βάν Αύδρίγγας Κ εμπέ- 
ναιρ έξελέξατο αύτοπροσώπως μεταξΰ τών εύγενεστέρων φυλών 
τής Αγγλίας. Οί ίππο ι, εχοντες συνήθως χρώμα μαΰρον, κεφα
λήν μικράν καί ζωηράν καί λαιμόν μαΰρον ώς τοΰ κύκνου, είναι 
εξαίρετα υποζύγια, διότι άν καί έχωσι πλατείς πόδας, τριπο- 
δίζουσι θαυμασίως καί τινες έξ αύτών ΰπερβαίνουσίν ώς πρός 
τό βάδισμα τοΰτο δλας τάς άλλας γενεάς, έξαιρέσει τών περί
φημων ίππω ν τής Αμερικής* ΰπάρχουσι δέ συνεστημ.έναι κα! 
δημόσιαι πανηγύρεις, είς τάς όποίας οί έκλεκτοΐ ουτοι ίπποι 
άγωνίζονται περί ταχύτητος, καί είς τάς όποίας λαμβάνει μέρος 
τό πλήθος χειροκροτούν τόν νικητήν. Επί τούτώ υπάρχει παρε- 
σκευασμένον είς δλας τάς πόλεις καί τά  κεφαλοχώρια στάδιον, 
τό οποίον συνίσταται άπό δύο εύθείας καί παραλλήλους όδοΰς,

(1) Εν τή Κεντρική γεωργική σχολή τοΰ Κέμπλουζ έν Βελ- 
γίω  έλαβον τήν αύτήν ποσότητα βουτύρου έξ 7 0  λίτρων γ ά 
λακτος ’Ολλανδικών αγελάδων καί 1 6  αγελάδων Αουράν.



έ φ ’ ών τρέχουσιν άλληλοδιαδόχως οί Γτγτγοι άνά δύο’ οί δέ ποό- 
τερον φθάνοντε; έρχονται κατόπιν είς νέον συναγωνισμόν μέχρις 
Ού ή νίκη έζασφαλισθί) ύπέρ τού καθ’ δλας τάς δοκιμασίας 
θριαμβεύσαντος. Τό πλεονέκτημα τών πανηγύρεων τούτων συνί* 
σταται εις τό δτι οί αγω νισμένοι ίπποι είναι αύτοί οί ίδιοι, 
τους οποίους μεταχειρίζονται εί; τάς άμάξας διά τήν υπηρε
σίαν τών κτημάτω ν τούτο δέ είναι άπόδειξις, δτι είς τόν τ ό 
πον τούτον καταγίνονται νά βελτιώσωσι τήν γενεάν τής υπη
ρεσίας, προσθέτοντε; είς τάς άλλας ιδιότητας καί τή ν τη ς  τα χ ύ - 
τητος. Επειδή αί όδοί, κατεσκευασμέναι ούσαι άπό τούβλα, είναι 
πολυ καλαί καί ομαλαί" ολα δέ τά όγκώδη κ^ι βαρέα είδη μετα* 
κομίζονται δια τών διωρύγων* ή δέ κίνησις τών αμαξών είναι π ά ν
τοτε τα χε ία , σπανίως τάς βλέπετε νά κινώνται μέ τό βήμα’ 
ακόμη και οταν είσκομίζουσι τό χόρτον, π/ιγαίνουσι τρόκ. βπΐ 
το - πάγου καί έπ ί τγ-ς άμάξης ό ’Ολλανδός έπιθυμεϊ τά  τρέχη, 
εξεοχόμενος τοτε άπό το σύνηθες φλέγμα του, κυριεύεται άπό 
τήν μέθην τοϋ δρόμου καί τόν καταλαμβάνει ή σκοτοδινίασις 
τής κινησεως, είς τρόπον ωστε βλέπων τις τόν όρριητικόν τοϋ
τον Αύτομέδοντα, έπιταχύνοντα άκαταπαύστως τό βήμα 
τών ίππων του, μετα δυσκολίας δύναται νά άναγνωρίση τόν 
φιλήσυχον έκεΐνον άνθρωπον, δστις δέν σπεύδει ποτέ καί τόν 
όποιον ευχαριστεί πληρέστατα ή βραδεία τών πλοιαρίων κίνη- 
σις. Οί καλη'τεροι ίπποι τής Φρίσης εΰα ι οί τής νήσου Αμπε- 
λανόης, οι όποιοι βοσκουιιν έπί τών προφυλαττομένων άπό τά 
προχώματα λειβαδίωυ· εχουσιν ούτοι τήν κνήμην ίσχνοτέραν 
παρά τους λοιπούς και όμοιάζουσι κατά τό σύνολον μέ τάς 
μεσημβρινάς γενεάς καί μάλιστα μέ τοΰ; Ανδαλουσίους ί'ππ&υς 
τή ; Ισπανίας, ό  κριός τής Φρίσης είναι αξιοσημείωτος διά τό 
άναστημα του καί φέρει έξαίρετον δοράν, ύπό τήν όποιαν κρύ
πτονται έν^λώ ς ή κεφαλή καί οί πόδες· βλέπων δέ τις αύτόν, 
τόν εκλαμβάνει ώς κινητόν δέμα έκ μαλλιού, μολονότι δέ τό 
μαλλί τής γενεάς ταύτης δεν είναι λεπτόν, ούχ ήττον δμως 
αυτη είναι πολύτιμος ένεκα τοϋ άφθονου γάλακτος, τό όποιον 
παράγει.

έν Φ ,ίϊη  εύρίσκονται, ώς καί έν τή  βοοείω Ό λλάνδα , γ ε ω 
πόνοι πολΰ πλούσιοι, ά λ λ ’ ό άριθμός αύτώ ν είναι λίαν περιω - 
ρισμένος, δ ιό τ ι ολίγοι μ ίτα ξ ΰ  αύτώ ν είναι καί ίδ ιο κ τή τα ι· ή 
δέ άκατάπαυστος τώ ν μισθωμάτων αδξηβις δέν ά·ρίνει είς τοΰς 
μ ισθω τά ; ούδεμίαν ώφέλειαν έκ της ύπερτιμήσεως, ήν έλαβον 
τά  προϊόντα τού τόπου, άφ’ ή4 ήρχισεν ή διά τώ ν άτμορλοίω ν

συγκοινωνία με'.ά τής Αγγλίας. Είς τό Γρεϊστρέκ αί νομαί έκ- 
μιιθοϋνται πρός 1 7 — 21 φράγγα τό στρέμμα καί μέ τοιοϋτον 
μίσθωμα tivat άδύνατον νά ώφεληθνί ό ενοικιαστής πολλά, κα
θόσον μάλιστα δέν έξέλιπεν εντελώς καί ή έπιζω οτία, ώς δύ· 
ναται πάς τις νά πεισθ-?,, βλέπων τάς άνηρτημένας ίίς τήν είσο
δον τών κτημάτων άπαισίου; έπιγραφάς, δηλούσας είς τους 
διαβάτας, ότι έντός αύτών βασιλεύει ή νόσος, ήτις κατά τό 
έτος 1 8 5 8  ά*όμη έθέρισε πλέον τών 4 ,0 0 0  κερασφόρων ζώων, 
ίίτοι 2 0 /0  έπί τού δλου άριθμοΰ τών υπαρχόντων είς τήν 
επαρχίαν ζώων- ή διάρκεια τών έκμισθο>σεων είναι κατά μετον 
ορον έπταετής, είς δέ τήν λήξιν τοϋ συναλλάγματος αί άναμι- 
αθώσεις γίνονται συνήθως διά πλβιστηοιασμοϋ, καθόσον ενταύθα 
ό ιδιοκτήτης δέν φοβείται μήπω ; έξαντληθ-7) ή γονιμότης τοϋ 
εδάφους, όπερ φοβούνται οί ίδιοκτήται τών καλλιεργούμενων 
γαιών* ουτω είς τάς παρά τόν Πάδον τής Ιταλίας νομάς, κα
θώς και είς τάς τή ; Ζοϊδερζέας, τά αύτό τη ς καλλιέργειας σύ
στημα παρήγαγε τάν αύτόν τή ; έκμισθώσεως τρόπον καί τάς 
αύτά; διά τόν μισθωτήν δυσάρεστους συνεπείας· και ταξειδευων 
τις έν Φρίση, ώς καί έν Λομβαρδίας άκούει πολλά παράπονα. 
Αφ’ έτέρου δμως πρέπει νά όμολογήσωμεν, δ τ ι ό βίος τοΰ άγρο- 
λήπτου είς τήν ζώνην ταύτην είναι πολΰ εύκολος, διότι μόνον 
έν καιρώ τής συγκομιδής τοϋ χόρτου οφείλει νά άναπτύξη έξαι- 
ρετικήν δραστηριότητα, καθ’ όλον δέ τόν άλλον χρόνον ή βα
σίλισσα τού καταστήματος, ήτοι ή σύζυγος τοϋ μισθωτού μέ 
τό χρυσοϋν διάδημα, κυβερνά τό έργοστάσιον τής αγροτικής 
παραγωγής, δηλ. τήν άποθήκην, ένθα είσάγεται καί δέρεται τά 
γάλα, ό δέ σύζυγος επισκέπτεται τάς άγοράς, τούς φίλους καί 
τά  Ιπποδρόμια, ή γυμνάζει τοΰς ίππους του, μή άμελών ούδέ 
τήν καλλιέργειαν τοϋ πνεύματος, τό όποιον έχει έκ φύσεως 
ζω/,ρόν καί άνεπτυγμένον. Καυχάται διά τάς αρχαίας αύτοϋ 
ελευθερίας, διά τήν πρωτότυπον γλώσσάν του, διά τάς λέξεις 
αύτής, αΐτινες διά τών εύηχων καταλήξεών των είς α όμοιά- 
ζουσι τάς γοτθικάς, καί διά τήν εύγένειαν τής γενεάς του, τήν 
osoiav θεωρεί ώς τήν πρώτην γερμανικήν οικογένειαν’ άναφέρει 
μεθ’ ΰπερηφανείας τάς είς τήν επαρχίαν γενν/,θείσας έπισμότ/,- 
τας, οίον τοΰς δύο ποιητάς Γύσβερτον ϊάφιν καί ΣαΧβέρδαν, τόν 
περίφημον φιλολόγον Τιβέριον Εμστέριον καί τόν υίόν αύτοϋ 
Φράγκ, τάν άξιέραστον καί βαθΰν φιλόσοφον, ι Ν  όποιον ή Κυ
ρία Στάελ άπεκάλει Πλάτωνα τής Ολλάνδας. Εν ένί λόγω ή 
κατάστασις τών μισθωτών άπέχε* πολΰ τοϋ νά θεωρηθ^ ώς



κακή, οί δέ ύπηρέται και αί δπηρέτριαι αύτών, λαμβάνοντες 
ετήσιον μισθόν οί μέν 2 0 0  αί δέ 1 5 0  φράγκα καί καλήν τρο
φήν, δέν είναι αξιολύπητοι’ μόνων τών άπλών εργατών ή τύχη 
δέν είναι καλή, διότι άν καί κατά τό θέρος τό ήμερομίσθιόν 
των αναβαίν/ι εΐς 2 1 /2  δραχμας καί έν καιρέ) της συγκομιδής 
τοϋ χορτου ακόμη ΰψ/<λότερα, τόν χειμώνα δμως μένου^ιν άνευ 
εργασίας και ουτω δυστυχοΰσιν, ώστε, καθώς έλάβομεν πολ- 
λακις αφορμήν νά τό παρατηρήσωμεν, είς τάς ευφόρους έπαρ> 
χιας οί άπλοι έργατ«ι δέν άπολαμβάνο-ισι συνήθως άφθονα τά  
πρός τό ζήν, έάν όεν έπελθ/ι συνάμα καί ή βιομηχανία νά τοΐς 
δώσ/ι εργασίαν τινά. (Ακολουθεί).

Γεωργικός αγών έν ΜελοΟν (melun).

Μετά επταετίαν ή πόλις τής Μελουν υπήρξε πάλιν τό στά- 
διον τοϋ συναγωνισμού τών αρκτικών θεμάτων τής Γαλλίας. 
Τό νά όνομάοη τις άπλώς τά  θέματα ταϋτα, δπου ή γεωργία 
είναι τοσοϋτον προχωρηυένη %y\ τοσοϋτον ευτυχής, δίδει άμέ
σως τό μετρον τοΰ ενδιαφέροντος, δπερ παρείχε* 6 αγών οδτος, 
πρός 8* υπήρξε κατά τό διάστημα όκτώ ήμερων έκτακτος συσ- 
σωρευσις θεατών, έλθόντων άπό τά απώτερα μέρη τών χωρών 
έκείνων. Ηριθμοΰντο κατά τόν έν έτει 1857  συναγωνισμόν τοϋ 
Μελουν 1 8 0  κεφαλοί τοϋ βοείου εί'δονς, 1 7 3  προβάτων, 41 
τοΰ είδους τών χοίρων, 4 8  κατοικίδια ζώα, καί 2 1 0  γεωργι
κά εργαλεία. Ε φέ:ο; έ εγράφησαν είς τόν κατάλογον 3 5 6  κε· 
φαλαί βοειου είδους, 2 4 5  προβάτων, 51 τοΰ είδους τών χο ί
ρων, 9 9  κατοικίδια ζώα καί 8 1 2  έργαλεΐα. Τά πρΆοντα τής 
γής ησαν καλλίτερα καί πλειότερα $ κατά τό 1 8 5 7 . Ειδικός 
άγων τής έπαρχίας τοΰ Μελοΰν καί τοΰ Φοντινεμπλώ, λαμπρά 
εκθεσις τών προϊόντων τής κηπουρικής, άγών τής διά τοϋ άτμοϋ 
καλλιέργειας τής γής, άγών μουσικός, έγκαινίασις λαμπράς 
κρηνης κλ. τέλος πάντων σειρά έορτών, προσήλκυσαν τήν προ
σοχήν και την περιέργειαν τοϋ πλήθους τών θεατών.

Διπλήν τύχην ειχεν εφετος ό άγών τοϋ Μελούν. Τήν παρελ- 
θοΰσαν παρασκ^ην έδεχθη τήν έπίσκεψιν τοΰ ΰπουργοΰ τής γε
ωργίας και τών δημοσίων έργων, οσ τις έδαπάνωσεν άρκετάς 
ώρας, όπως σττουδαίως έξετάσ^ τά  εΐς τόν αγώνα έκιτεδεντα

πράγματα. Τήν ΰστεραίαν ό Κ. Λρουεν δέ Λουί, υπουργός τών 
Εξωτερικών, ήλθεν, ίνα παρευρεθή είς τήν διανομήν τών βρα· 
βείων τοΰ άγώνος τοϋ Μελοΰν καί τοΰ Φοντενεμπλώ, ούτινος 
είναι πρόεδρος. Μολονότι ό καιρός δέν ήτο τοσοϋτον ωραίος, 
ώς τάς προηγουμένας /μέρας, μολοντούτο πολυάριθμος καί λ α μ 
πρός κόσμος έτοποθετήθη ΰπό ώραιοτάτην σκηνήν, η τις έπ ί 
τούτω είχε στηθή έκεΐ.

Τήν τετάρτην ώραν ό πρόεδρος Κ. Δρουέν δέ Λου'ί, ήνοιξε 
τήν συνεδρίασιν διά τοΰ έξής λόγου.

« ICupiat καί Κ ύριοι!

«Καθήκον ΰπέρτερον μ ’ έμπόδισε νά παρασταθώ τα^ύτερον 
εΐς τήν λαμπράν ταύτην πανήγυρίν, ητις είναι δ ι' έμέ πάντοτε 
έορτή οικογενειακή. Ελπίζω  δμως δτι θέλετε μοι έπιτρέψει νά 
έπικαλεσθώ τήν παροιμίαν τήν λέγουσαν, «κάλλιον άργά παρά 
ποτέ’» δέν ήθέλησα νά μιμηθώ τόν ήλιον, δστις δέν όπηρξεν 
άκριβής είς τήν πρόσκλησιν. Εχω δέ πεποίθησιν, δ τ ι άφοΰ σάς 
γίνει γνωστή ή εντολή, μέ τ/,ν οποίαν είμαι έπιφορτισμένος, 
θέλετε αναγνωρίσει δτι έάν δέν έφερα τόν ώραΐον καιρόν, έφερα 
τούλά/ιστόν καλήν εϊδησιν.

«Τό γνωρίζετε, Κύριοι, ό  Αύτοκράτωρ έν τή υψηλή και 
καλοκαγάθω αΰτοϋ μερίμνγι πρός παν σεντελοϋν είς τό  μεγα- 
λεΐον καί τήν εύτυχίαν τοϋ τόπου μας, ένησχολήθη ιδίως είς 
επιδίωξιν τής προόδου τής γεωργίας, διεγείρω» τήν εύγενή ά μ ιλ 
λαν τών είς αύτήν ένασχολουμένων, άνταμ,είβων ένδόξως τάς 
έογασίας αύτών. ό  Αύτοκράτωρ θέλει νά ϋπάρχωσι διά τοΰς 
Γάλλους δύω πεδία δόξης1 έκείνο, δπερ καταβρέχει γενναίον 
α ίμα, και έκεΐνο δπερ ποτίζει Ιίρώς καρποφόρος. Θέλει ώστε ό 
γενναίος γεωργός νά λαμβάνη τάς αύτάς τιμάς μέ τόν γενναίον 
στρατιώτην.

« Ερχομαι, Κύριοι, νά σάς δώσω περιφανή μαρτυρίαν.

α Πλησιάσατε, Κύριε Αυγουστε Λουτφουά. Εν όνόματι τοΰ 
Αύτοκράτορος, καί ώς έπίτροπος τοΰ έξαιρέτου συναδέλφου μου 
ΰπουργοΰ τής γεωργίας και τών δημοσίων έργων, δστις είχε 
τήν καλοσύνην νά μοί παραχώρησή τό δικαίωμά του, σάς έγ- 
χειρίζω τό παράιημον τοΰ ιππότου τοϋ αύτοκρατοοικοϋ τ ά γ 
ματος τής λεγεώνος τής τ ιμ ή ς !

«Λάβετε τοΰτο εν μεσψ τής κοιλάδος ζχύτης, τής όποίας



τήν παραγωγήν έδιπλασίασεν ή ευφυής εργασίας σας, έπ ί «α* 
ρουσία τώ ν συναγωνιστών σας, τώ ν δικαστώ ν σας, τώ ν φίλων 
σας, οΐτινες διά τώ ν γενικών χειοοκροτήσιων έπικυροΰσι τήν 
α πόφ ασή  τοϋ Αύτοκράτορος, ίιπό τά ς δψεις τή ς άξίας υμών 
συζύγου, τής όποιας ή χάρις ήξευρε νά έπ ιχ ε /j γοητείαν είς τά  
σοβαρά έργα σας. Η διακριτική αύτη τ ιμ ή  ε ίν ϊ ΐ  δ ιαδοχική  είς 
τήν οικογένειαν σας. Πρό υμώ ν, ό έντιμος πατήρ  σου έκρέμασεν 
έπίσης τό  παράσημον τής τιμής έπ ί τοϋ ένδοξου άροτρου του.

«Τό κ ατ έμέ, Κύριε, ο^τις άπό είκοσιν ήδη έτώ ν εϊμ ί ό 
συμπαθητικός καί ευνους μάρτυς δλων τώ ν θριάμβων σας, θεω
ρώ ώς καλήν μου τ ύ /η ν  τό  νά έπιθέσω μ έ  τά ς ιδίας μου χ ε ΐ-  
ρας είς ιόν  στέφανόν σας τό  ώραιότερον άνθος.»

Τοΰς λόγους τούτους ϋπεδέχθησαν γενικαί ανακηρύξεις καί 
ζητω κραυγαΐ υπέρ τοϋ Αύτοκράτορος. ***

Σ ημείω σ ις τοΰ συντάκτου τής Μ εΜ σσηζ τών Α θ η νώ ν .

Τ ί ωραίοι τόποι έκείνοι, εΐς οδς γίνοντα ι το ια ϋ τα  π ρ ά γ μ α 
τα  ! τ ί  πα τρ ικα ί Κυβερνήσεις, α ί φροντίζουσαι ν’ άμείβοισιν 
ουτω τοΰς γεωργικούς αγώνας /  Πόσον έλυπη'θημεν προχθές καί 
σχεδόν έκλαύσαμεν, ότε παρευρέθημεν εΐς τάς έξετάσεις, ένός 
τώ ν Ελληνικών Σχολείων τής Πρωτευούσης, καί εΐδομεν μέ 
συντριβήν καρδίας, ό'τι πλήν τοϋ γυμνασιάρχου, έπ ί όλίγας μό
νον σ τ ιγμ ά ς παρευρεθέντος, ούδεμία άλλη άρχή τοϋ  Κράτους 
ούδεμία εφορευτική επιτροπή  π α ρίστα το , ίνα έμψυχώση τουλά
χιστον διά  τής παρουσίας τη ς τοΰς επ ιμελείς καί χρηστοήθεις, 
καί έλεγξ·/) τοΰς αμελείς, Τό δέ άλγεινότατον πάντω ν ήτο, δ τ ι 
δέν παρευρίσκοντο, οΰτε οί γονείς ή συγγενείς τώ ν έξεταζομέ* 
νων παίδων· έξ έξήκοντα περίπου νέων άριστων, τοΰς όποιους 
ήριθμει Τ) πρός έξέτασιν τά ξ ις , τρεΤς γονείς μόνον παρευρέθη· 
σαν, ΐνα μάθωσι τ ά  περί έτιδόσεω ; τω ν τέκνων τω ν.

Εισαγωγή στάχυος έν τώ λάρυγγι, διέξοδος 
και ευτυχής εκβασις αύτοΰ.

N a tu ra  artifitsiosa est. Πρό των ήμερων προσήλθεν εΐς έμέ 
έκ τσΰ χωρίου Βροντάδου, μ ίαν ώραν άπέχοντος τή ς πόλεως

t/ήτηρ, φέρουσ* παιδίον τετραετές άρρεν, καί απαιτούσα τήν 
θεοϊπείαν τοΰ παιδάς αύτής έκ τής νόσου τοϋ άλλοτρίου σώ
ματος, τοϋ έμπεσόντος έν τώ λάριγγι αύτοΰ.

'Ir top ixor. Τό παιδίον ευρισκόμενον έντός τοϋ κήπου μ ετ ' 
άλλων παιδιών, παιδιάς χάριν ένέξαλλεν έν τώ  στόματι αύτοϋ 
στάχυν, δστις διά τής φυσικής ιδιότητάς του ένέπεσεν έν τώ 
λάριγγι, ένεκα τής άγοίας τοϋ παιδίου. Αμέσως προσήλθε τό 
παιδίον τή μητρί, αίτοϋν τ/.ν απαλλαγήν του έκ τοϋ όχληοοΰ 
καί πνιγμονής αίσθημα φέροντος άλλοτρίου σώματος· ή μήτηρ 
ούδέν κατώρθωσε, καθόσον ούδέ έολεπέ τι* ήρξατο δέ συγχρό
νως τό παιδίον νά βήχ·/ί καί νά αϊσθάνηται πόνον κατά τόν 
λα ιμόν τήν πρωίαν τής επομένης ημέρας ή βήξ έγένετο οχλη
ρότερα, συνοδευμένη καί ύφ’ αιμοπτύσεων τότε δέ ή μήτηρ, 
παραλαβοϋσα τό παιδίον, κατέφυγεν εί'ς τινα τών ιατρών τής 
πόλεως. Αλλ’ οΰτος, μή πειθόμενος είς τήν άφήγησιν τής μητρός, 
μή δυναμένης νά διαβεβαιώο·/) τό πράγμα, έπειδή καί αυτή έκ 
τοϋ παιδίου έμαθε τοϋτο, είπεν αύτή ότι τό παιδίον έχει 
n o v r ta  (1) δχ ι στάχυν, παρήγγειλε λοιπόν εΐς δ μέρος τό 
παιδίον ήσθάνετο πόνον νά τεθώσι βδέλλαι, καί τήν έσωτερικήν 
χρήσιν φαρμάκων, πρός θεραπείαν τής π ούντα ς' ή μήτηρ ένήρ - 
γησε τά  παραγγελθέντα, άλλ’ ή βήξ, ή αίμόπτυσις καί ό πόνος 
έξηκολού.θουν έπί οκτώ ήμέρας, κατατρυχομένου τοϋ παιδίου 
ύπό πυρετού ισχυρού' τήν αίμόπτυσιν διεδεχθησαν πτύελα δυ
σώδη, έμπεοιέχυντα κροκίδας μελανάς, ένίοτε δε καί φαιάς· 
ταυ ία  δέ καί ή χειροτέρευσις τοϋ παιδίον τήν ήνάγκασαν νκ 
προ^τρέξ'/ι κοίι δεύτερον είς τόν αύτόν ιατρόν μετά τήν παρά- 
στασιν τών άνωτέρω συμπτωμάτων, ό ιατρός τής είπεν, δτι ή 
πούντα ήλλαξε δρόμον (ώς μοί είπεν αΰτη) καί κατά συνέπειαν 
τό παιδίον έχει ανάγκην άγιασμώ ν ή μήτ/,ρ άπήλθεν, έγκατα- 
λείψασα ύπό τοΰ ενστίκτου τήν σωτηρίαν τοϋ παιδάς είς τήν 
μεγαλουργόν φύσιν. Μετ’ όλίγας δέ πάλιν ημέρας ή μήτηρ, δυσ· 
χεραίνουσα καί μή δυναμένη νά βλέπη τό παιδίον βασανιζό- 
μενον, κατέφυγεν είς έτερον ιατρόν, δστις παρεδέχθη τήν κ«·

(1) Διά τής λέξεως ταύτης οί εμπειρικοί ώς έπί τά πλεΐστον 
ιατροί καί ό λαός έννοοϋσι συνήθως πάσαν όξείαν φλεγμονώδη 
πάθησιν, ιδίως τών αναπνευστικών όργάνων, καί πάσαν ρευμα
τικής φύσεως όξείαν v6sov.
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θοδον τοΰ στάχυος καί τϊί είπε νά προσμείν,ρ το  φυσικόν άπο* 
τέλεσμα. Απήλθεν ή μήτνφ είς το χωοίον, έγκαταλείψασα πλέον 
τ6  παιδίον είς τ/,ν άρχητεχνήτριαν φύσιν. Τήν εικοστήν ημέραν 
άπ»  τής εισόδου τοΰ στάχυος άνεφάνη μικρός όγκος κατά  τό 
δεξιόν πλάγιον τοϋ θώρακος, έπώδυνος τή  έπιθλίψει· τόν περι- 
γραφέντα όγκον είδε καί ό δεύτερος ιατρός. Ούτως δέ έχόντων 
τών πραγμάτων, προσήλθεν είς έμε ό πάσχων. Τό παιδίον έφαι- 
νετο ώχρόν, ισχνόν καί κατεχόμενον ύ~ό πυρετού' ή βήξ έξη- 
κολούθει σμικρόν τ ι '  /.ατά τό δ ε 'tov δέ πλάγιον τοΰ θ.«>ρα*ος 
μεταΕί) τής 9 καί 10  πλευράς τέσσαρας δακτύλους έγχαρσίως 
τής σπονδυλικής στήλης, έν τω  μ-.ροπλευρίω διαστηματι, πρού- 
φαίνετο ό όγκος, μέγεθος έχων οσον ώοΰ περιστεράς, έπώδυνος 
καί κλυδάζων. Παρήγγειλ’α τήν χρήσιν μαλθακωδών καταπλα
σμάτων έπί τοΰ όγκου. Από δέ τοϋ όγκου πρός τήν σπνδυλικήν 
στήλην έφαίνετο διά τής άφής υπόνομος. Τήν έπομένην ήμέραν 
μοί έκόμισαν έκ δευτέρου τό παιδίον, διότι τήν νύκτα τό Από
στημα έσχάσθη αυτομάτως* έξετάσας τό στόμιον διά τής μ ή 
λης. εΰρον έν αύτώ σώμα αμβλύ’ είσαγαγών δέ τήν λαβ/,ν, συ- 
νέλαβον καί έξήγαγον στάχυν άγέλωπος τα ΐ, ώς λεγουσι κοι
νώς, περικεκλεισμένον ΰπό πύου δυσωδεστάτου' ύποπτευόμενος 
δέ ότι καί άπόσματά τ ι αύτοΰ διέμενεν είς τήν ΰπόνομον, 
παρνίγγειλα τήν έξακολούθησιν τών καταπλασμάτων' τήν έπο- 
μένην πρωίαν έξετάσας καί πάλιν διά τής μήλης τήν σύριγκα, 
■/■τις είδανε μέ/ρ ι τής σπονδυλικής στήλης, εΰρον καί έτερον 
τεμά /ιον , δπερ συλλαβών μέ τήν λαβήν, έζηγαγον, μ.εγεθος 
έ'χον, δσον ήμίσεως τοΰ πρώτου. Τοΰτο δέ είχε μέγεθος τριών 
δακτύλων ιατρικών, Ταΰτα έγένοντο τήν τρ-.ακοστήν ήμέραν 
άπό τής εισόδου αύτοϋ’ μ ετ’όλίγας ήμέρας έπουλώθη τό άπόστη» 
μα, καταφραχθείσης τής σύριγγος. Ενοχλείται δέ ήδη τό παιδίον 
ένίοτε ΰπό βτ,χός ξηράς* ό πυρετός κατέπαυσε μέν, αλλ υπάρ
χε ι είσετι μικρά τις  πυρετική κίνησις. Τά στηθοσκοπικά ση
μεία δεικνύουν ηχον άμ.βλΰν, άναπνευστικόν ψυθίρισμα άσθενε- 
στατον, συνάμα δέ καί ρόγχους ΰποτρίζοντα; ολίγον τ ι  άνω- 
τέρω τής άμβλύτητος καί μ.αλλον πρός τήν σπονδυλικήν στή
λη/. Παρήγγειλα τήν χρήσιν τοϋ έλαίου τοϋ ήπατος τοϋ ονίσκου.

έξηγοϋντες θεωρητικώς τήν πορείαν τοϋ στάχυος σκεπτομεθα 
ώς έξης. Μετά τήν κάθοδον αύτοϋ έν τώ λάριγγι, έπήλθε φυσι- 
κώς ό άνταγίονισμός διά τής διεγέρσεως τής βηχός πρός έςώ- 
θησιν αύτοϋ’ άλλά κατ’ αντίθετον διεύδυνσιν βαδίζων ουτος, 
διευθννθνι εΐς τινα τών διακλαδώσεων τίίς τραχείας βρόγχών,

καί μάλλον πρός τήν ρ ά χ ιν  εντεύθεν είσήλθεν είς τόν πνευμο- 
νικόν Ιστόν, έζ  ού αίμόπτυσις καί τά  παρεπόμενα τής τραύμα* 
τικής πνευμονίας’ πεισματωδώς δέ βαίνων και ζητώ ν τήν έξο
δόν του έφθασεν είς τό έξωτερικόν πέταλον τοΰ πνεύμονος, τόν 
πνευμονικόν ύπε^ωκότα, δθεν έπήλθε πλευρΐτις, καί φλογιστικόν 
πλαστικόν εξίδρωμα, άτινα συνετέλεσαν είς τόν πρόσφυσή τοϋ 
φλογισθέντος ύμένος τοΰ πνεύμονος μετά τοϋ ωσαύτως φλογι- 
σθέντος πλευριτικοΰ ύπεζωκότος ύμένος, καί ουτω προχωροϋντος 
τούτου, τά όπισθεν άνοιγόμενα τρήματα,κατεφράττοντο ΰπό τών 
φλογιστικών άπογεννημάτων* διατρυπήσας τοΰς μεσοπλευρίους 
μ.εΐς ύπέσκαψε καί αύτοΰς κχί, ώς έπί άγωγοϋ διοχετευόμενος έπί 
τοϋ χείλους τών πλευρών, έφύτρωσε καί δευτέραν φοράν, ούχί 
ένεργητικώς ερχόμενος εϊς τήν άτμοσφαΐοαν, δπως τό πρώτον 
τής γεννήσεώς του έκ τής γή«, άλλ’ έγκαταλείπων ίχνη καί 
ούλάς δυσ^ρέστο^. Πάντοτε πρέπει νά άνακράζν) ό άνθρωπος 
natura artifis iosa est.

Αποδώσωμεν λοιπόν τήν σωτηρίαν τοϋ παιδός είς τήν άρχι- 
τεχνήτριαν φύσιν μάλλον ή είς τήν ιατρικήν· μετά τεσσαρα
κονθήμερον διάρκειαν αύτοΰ τό παιδίον υγιαίνει. Ομοιον παρά
δειγμα ΰπάρχει έν ταΐς σημειώιεσι τή ; χειρουργικής Χελίου 
ΰπό I. Ολυμπίου καθηγητοϋ τής χειρουργικής έν τφ  Εθνικφ 
Πανεπιστημίω.

— Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα συνέβησαν έν τί) πόλει δυστυ
χώς άπρόοπτά τινα και σπαραξικάρδια δυστυχήματα.

Ι ό  μέν πρώτον έχε» ούτως* αξιόλογος οικογενειάρχης Σ. 
Κατούλης χάριν διασκεδάσιως, κτυπών μέ τήν σκεπάονην τοΰς 
όδόντας τοϋ μ.αγγάνου, κατελήφϋη ή χείρ του ΰπό τών όδόντων 
τής άνέμης, ?,τις συμπαρέσυρε καί τό σώμα’ έκεΐ δέ, συσφίξεως 
γενομένης, έπήλθεν έν άκαρεϊ ό θάνατος.

— Τό δεύτερον κουρέας τις άπήλθε περί τήν δύσιν τοϋ ήλίου 
μεθ’ άπάσης τής οίκογενείας του είς τό παραθαλάσσιον, Ινα φάγνι 
έκεΐ καί άπολαύσν) συγχρόνως καί τήν θαλασσίαν αύραν* τά  δύο 
του παιδία ΰπό τοΰς οφθαλμούς του, θέλοντα νά λουσθώσιν, 
είβήλθον παίζοντα είς τήν θάλασσαν καί έπιθυμοϋντα νά γυμνά- 
σθώσι τό κολύμβημα, μή ειίότα  τοϋτο, έπροχώρησαν πλέον τοϋ 
δέοντος, ά λλ ’ ό πατήρ άνέκραζεν αύτά νά έπανέλθωσιν, έκφο- 
βιζων συγχρόνως, δτι δήθεν έκεΐ ΰπάρχουν βόθροι* άλλ’ αάμ* 
επος άμ ' εργον’» τό θρασύτερον ββυθίσθη* βυθιζόμενον δέ έζήτει



βοήθειαν ό πατήρ, χωρίς καί ούτος νά γνωρίζνι το κολυμβαν, 
τρέχει πρός βοήθειαν τοϋ πνιγομένου παιδίου του, άλλά βυθί
ζεται καί ούτος· είς τήν φρικαλέαν ταύτην σκηνήν εισέρχεται 
καί ή μ·<ίττ,ρ έν τνί θαλάσσ/ι, ίτ,τι; διά τών σπαραξικαρδίων 
κραυγών τν-,ς άντήχ/,σε τά πέριξ καί προσεκάλεσε τοΰς πέριξ 
μυλωνάδες καί βυρσοδέψας (αύτόθι ή θέσι; καλείται άπάνω 
γίαλός, ένθα κεΐνται τά  βυρσοδεψεία καί οί ανεμόμυλοι πρός 
λειοτρίβγ,σιν τής βυρσοδεψικής ίίλ/,ς.) 6  γενναιότερο; τών έλ- 
θόντων προ; βοήθειαν συνέλαβε τό παιδίον έκ τοϋ πυθμένος, 
δπερ έξνίγαγεν ημιθανές· συλλαβών δέ καί τόν πατέρα, έκινδύ- 
νευσε καί ούτος νά άποπνιγί· μ ε τ ’ αύτοϋ, άλλά τέλος συνδρομή, 
καί έτέρου έξήγαγον καί τον πατέρα. Μετά δύω ώρας περίπου 
-ροσκλϊ,βϊίς, τόν μέν πατέρα εύρον θανόντα, καθόσον πάσα έπι- 
στημονική βοήθεια άπέβη μα τα ία, επειδή ό λαός λίαν κακώς 
πράττων καί πρός δυστυχίαν τών πνιγομένων, τούς άναποδο- 
γυρίζει* κατά συνέπειαν μέχρις ότου έφαρμόσωσι ταΰτα , παρέρ
χετα ι πολύς χρόνος· κατόπιν δε έορτής προσκαλείται ό ιατρός' 
άλλά τό παιδίον έσώθη.

— Τό τρ ίτον  6 Κύριος Χατζή Α,ξιώτης έπεστάτει έπί τοϋ 
νεοδμήτου έργαστηρίου του, τοΰ οποίου τό έδαφος άποτελεϊτο 
άπό νεοκτισθέντα θόλον ένε*α τών βαρέων σωμάτων,άτινα κ α τ’ 
εκείνην τήν στιγμήν επιπτον καί τοΰ προσφάτως κτισθέντος 
θόλου ίσως καί τής ελλείψεως τοΐ) άπαιτουμένου τόξου πρός 
άψίδα. αύτη κατέπεσε συγκαλύψασα αύτόν τε καί δύο έργάτας· 
καί οί μέν έργάται, ώς ίστάμενοι εϊ; τά  πλά για , ούδεμίαν 
βλάβνιν έπαθον· ό δέ Χατζής έπαθε μεγάλων θλάσιν έπί τής 
σπονδυλικής στήλης, άλλ' έγκαιρως προσκληθείς, έχορήγησα 
«ύτώ  γενναίαν άντιφλογιστικήν θερϊπείαν, ήτις έ'σωσε τοϋτον 
έκ τών παρεπομένων τοιαύτης φλεγμονής· καί τό πρώτιστον 
ό'λων υπήρξε γενναία φλεβοτομία.

Ταϋτα τά τρία δυστυχήματα εξέθεσα όλως ύπό κοινωφελή 
σκοπόν, ίνα έκαστος τών ανθρώπων δύναται νά λαμβάν·/) κ α τ’ 
αναλογίαν τά  προφυλαχτικά μέτρα.

Εγραφαν έν Χ ίω  τή  13 Ιουνίου 1 8 6 4 . 

ό  διδάκτωρ τής ιατρικής, χειρουργικής καί μαιευτικής 

Κ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ.

TTspl σποραδικής χολέρας.

Τήν 5  π . μ . τή ς 2 3  Ιουνίου προσεκληθημεν έσπευσμένως νά 
έπισκεφθώμεν τήν Κυρίαν Μαριγώ Σωτηρίου Λαφαζάνου, κα
τοικούσαν κατά τήν σννοικίαν άγίου Νικολάου Ρ α γκα βά , ire 
άριθ. 9 4 8 , καί πάσχουσαν μόνον άπό τινω ν ώρών.

II Κυρία αύτη ισχνής εξεως, αναστήματος μετρίου η μ ά λ 
λον μικρού, ήλικ ία ; είκοσι έτώ ν, κράσεω; αίματοχολερικής, 
Ιγγα μ ος μέν πρό δεκαετίας, άλλ  ά π α ις , ούδεμίαν σπουδαίαν 
άνωμαλίαν π ά σ χο υ ια  περί τλν  έμμηνον κάθαρσιν, ούδεποτε, μάς 
είπεν, έπαθε σπουδαΐόν τ ι  νόσημα' τήν προτεραίαν τή ς νόσου 
ε ιχ ε  καθ’ δλα  καλώς, έπρογεύθη καί έδείπννισε μ ετά  τής συ
νήθους όρέξεως τροφάς πά ντη  αθώας κα ί ύγιεινάς· κ’ έκοιμήθη 
καλώς άπό τής έννάτης έσπερινής ώρας μ έχρ ι τοϋ μεσονυκτίου" 
τό τε  δέ αφύπνισαν αύτλν δυσεξήγητος τ ις  π ίεσ ις κ ατα  τόν 
σ τόμα χον , βορβορυγμοί, καί στρόφοι. Μόλις άφυπνήσασα, άπε- 
πάτησεν ίίλας άφθόνους ήμιπεπεμμένας· μ ετά  τινας δέ σ τ ιγμ ά ς, 
αύξανούσης τής πιέσεως κ α τά  τόν στόμαχον, έπήλθον ά λλ ε- 
παλλήλω ς έμέσεις καί ά ποπατήσεις, ών τό τ ε  χρ ώ μ α  κα ί ή 
σύστασις έγίνοντο έκάστοτε ύδαρώτεοα· μ ε τ  ού πολύ προσε- 
τέθτ,σαν καί συνολκαί (cram pes) δρυμ /ίτατα ι κατά  τά  κάτω  
άκρα* καί μ έχρ ι τ ϊ,ς  ώρας τής έπισκέψεως αποπατήσεις μέν έγε- 
νοντο δέκα τέσσαρες" έμέσεις δέ έ τ τ ά  7) όκτώ .

Κ ατά  τίιν στιγμήν τής έπισκέψεως, τήν 6  π .  μ . ευρομεν τά  
έξής" βολβούς τώ ν οφθαλμών στιλπνούς καί τοοπον τ ινα  ώς 
προέ/οντας ένεκα τή ς πέριξ αύτώ ν σχηματισθείσης ήδη κοιλό» 
τη το ς , η τις ήτο συνάμα καί κυανή* φυσιογνωμίαν άπαισ ίαν, 
δυσφορίαν ύπερβολικήν, δέρμα ψυχρόν, έρριτυδωμένον κα ί π ε- 
λιδνόν κ α τά  τά  άκρα’ π α ντελή  έλλειψιν σφυγμών^ κ α τά  τά ς 
κερκιδικάς άρτηρίας, κ α ί μόλις έπαισθητούς κατα  τα ς έπ ικ λε ι- 
δίους* δίψαν άσβεστον, βηλάς τής γλώσσης έξεχούσας, καί συ- 
νολκάς τώ ν κάτω  άκρων άλγεινοτάτας. Τά ένώπιόν μας γενό- 
μενα έμέσματα  ειχον τό  τ ε  χρώ μ α  καί τήν σύστασιν όμοια τοϋ 
ήραιωμένου αφεψήματος όρύζης.

Ούδεν.ιάς άμφιβολίας ύπαρχούσης περ ί τοΰ διαγνω στικού κ α ί 
περ ιττόν νομίσαντες τό τε  καθώς καί ηδνι να όνομασωμεν την



νόσον, άμέσως παρηγγείλαμεν 
μακα.

Α. Τανικής κινίνης
έλαιοσακχάρου ήδυόσμου 

άνά δρ. ήμίσείαν 
ξηρίου ρίζης ίπεκακουάννης 
όπίου καθαροΰ άνά κόκ. ήμ. 

Μίξας δίελε είς μοίρας ίσας έ. 
Δός καί σημείωσον κατά  πασαν 
ήμίσείαν ώραν μίαν.

Α0ΗΝΩΝ.

νά μάς φέρωσι τά  έξης φάρ.

R . tanat. chinini 
o leo  sacchari m enth pip.

aa dr. R . 
pulv R ad. ipecac* 

opii purissim i aa gr. R . 
m. D iv id e in part, aegual.

N . v .

Λ. Καφουρούχου δξους ούγγ. y '.IR . A cet. v in i c a m p h o r , unc. 
ΔΓ Σ. έξωτερικώς είς άνατρίψει;.! D . jjj

Αρξαμένης έπ ί παρουσία ήμών τήν έ'κτην καί ήμίσείαν πρό 
μεσημβρίας τής θεραπείας τα ύ τη (, παρεμείναμεν μέχρι τής κα- 
ταπόσεως τριών δόσεων τοΰ πρός εσωτερικήν χρήσιν φαρμάκου* 
έν τ φ  μεταξύ τούτω ούδεμία έγένετο οδτε άποπάτησις οΰτε 
έμεσις’ αί συνολκαί δμως τών κνημών άπέσπουν φωνάς γοηρο- 
τάτας. Τάν 9 π . μ . εϊδομεν τήν άρρωστον είχε λάβει ήδη 
ολας τάς δόσεις, χωρίς νά συμβή έμεσις άποπάτησις* περί 
τήν 8  δμως π. μ . συνέβη μία συνολκή άλγεινοτάτη, άλλ’ ξκ· 
τοτε έπαυσαν δριστικώς αί συνολκαί· ή ά ζω σ τος -^σθάνετο άνα- 
χούφισίν τινα τότε, ή φυσιογνωμία ίτ ο  κατά τ ι ζωηρά* ή θερ- 
μότης τοϋ δέρματος παρεΐχεν εύχάριστόν τινα αί'σθησιν είς τήν 
έπαφήν ή κυανότης τών δακτύλων καί ή ρυτίδωσι; έξέλειπον* ή 
κυανότης τών όφβαλμών ήλ«τ τώθη· οί σφυγμοί ήτον έπαισβη- 
τοϊ είς τάς κερκιδικάς άρτηρί«ς? άλλά μικροί, ταχείς, καί συ
χνοί, εκατόν είκοσι κατά λεπτόν* υπήρχε καί μικρά μέν, άλλ’ 
ευάρεστος έ<ρίδρ<ι)(ΐις.

Περί την 11  π . μ ., έπελβουση; κχί αύθις δυσφορίας τινός 
περί τόν στόμαχον, έγένοντο δύο αποπατήσεις, ορρωδείς μέν, 
άλλ υποκίτρινα ι, ή κεχρωματισμέναι, δπως είπον οί περί'τήν 
πασχουσαν έξεκενοΰντο δέ πολλαί φΰσσαι, καί έγίνοντο συνε
χείς ζοροορυγμοί* παρηγγέλθη σιναπωδες κατάπλασμα καβ'δλην 
τήν έπιφάνειαν τής κοιλίας, καί έπανάληψις τριών δόσεων τοϋ 
βσωτεριχοϋ φαρμάκου,

Τ )ν 4 μ. μ· οί σφυγμοί ί,τον μέν έπαισθητοί είς τάς κίρκι- 
δικάς αρτηρία;, άλλά μόλις έδύνατό τις νά τους μετρήση· 
Μ ρ χ ί  δ,σφορία· αί τρεις καταποΟεΐσαι δ ο η ις  άπεπέμφθησαν

»,· ii'.-M · Ti Seo«« f ro  Ε»ρ4», ά « » » Χ ι
. J a r  f e f c w  έ γ ί« ™  Κ"»' * > «  ™ «ώΙ“  “? Γ
8,4 ,05 .« « ώ ίο » ; ί · 0»(· μ » ·! Si
w f e j  4.4 ? « < » «  8ί* Χ Ι *  · “ “ *  “
, « »«ι  *  ·ίρ><·:j »  « η 1;
GS.tOi, .»τ« ·.»« *οΛ(«ν, til» f«7„.v, ι«ς >.«. τ
τράχηλον* «μέσω; έπήλθεν άνακούφισις.

‘ Τήν 7 έσπε;ινήν ώραν ΰπήρχεν έφίδρωσις άφθονο; καί ευά
ρεστος" σφυγμοί ανεπτυγμένο·., έκατόν θ ε ρ μ ό ς  καβ δλα τα  
μέρη τοΰ δέρματος ΐσόβαθμος, 6μ«λή, καί λίαν ^ ‘ ^ Ι *  
τώβησαν οί βορβορυγμοί’ έπαυσαν αί αποπατήσεις * « ι εμεσε* 
έγένετο σχεδόν ά νεπ α ίσ θ η το ; ή κατά τον στόμαχον δυσφορία

Ά  ίρ ί.» ™ = , ^ Τ , “
κ α τ ά  τ ή ν  στομαχικήν χωράν, εζητει .ροφας, τας
άαέσως έπετρέψαμεν δ ι’ δλης τ ί ς  νυκτος ή άρρωστος έκοιμήΟ/ι
ήσυχώτατα, ούσα πάντοτε λεπτοϊδρωμένη.

Τήν 8  π .  μ . τής 2 1  τά πάντα εϊχον χαλώ;· παρη /γείλα- 
μ<ν μόνον είκοσι κόκκους τανικής κινίνης άπλής ii« τέσσαρας 
δόσεις* έπετρέψ αμεν ζωμόν καί τήν χρήσιν ολίγου οίνου την 
6 μ .  μ. τά  πάντα εϊχον καλώς, ή άρρωστος ιαθη τελείως.

Τό περιστατικόν τοΰτο, έάν προϋπήρχεν δμοιόν τι έν λ ΙΜ- 
vaic η έάν ΰπήρ/εν άλλαχοϋ που Ασιατική χολέρα, δέν ήθέ- 
λαμεν διστάσει ί'σως νά όνομάσωμεν αύτό γνησίαν 
την Ασιατικήν χολέραν, ή τουλάχιστον χολιρίνην. έπειδή  ομως 
κα τ’ ευτυχίαν ούδαμοΰ άκούεται ήδη Ασιατική χολέρα, άρκου- 
με6α νά όνομάσωμεν αύτό σποραδικήν χολέραν.

Εΐς δέ τό είδος τής θεραπείας, τήν δποίαν έπιτυχώ ς μετε- 
νειοίσβηαεν ένταΰθα, ούδέν τ ι έχομεν νά προσθέσωμεν νεωτε- 
L ' τώ ν 'ά λ λ ο τε  δημοσιευβέντων διά της Ιατρικής Μελίσσης, 
~λήν αόνον, δτι έπί τοιούτων σπουδαίων περιπτωσεων εαν δ

κ ’ έπιθυμή νά σώσή τόν πάσχοντα, δέν πρέπει ν αρκηται μονον 
είς τό νά παραγγέλνι τά δέοντα, άλλ άναγκη μεγίστη ει 
νά έπιτηρνί ' καί είς τήν ακριβή έκτέλεσιν αυτών ένίοτε Λ  
ποέπει καί νά έκτελή αύτός «ύτότατος τα  δέοντα, δ ιό .ι  είναι
* i 1



σπάνιον πράγμα νά ε %  τ ι; έν έλλάδι έπ ιδε'ίους νοσοκόμους- 
έπι γ ?j; ..ζζ, ής 6 λόγο; περιπτιοσεως £'.μ~θα ένδομύχως πεπει
σμένοι, ότι καίτοι μεγίστης ύπαρχούσης συμπαθείας πρό; την 
άρίωστον^ καί περιπαθ;στατα νοσηλευόμενης ύπό πάντων τών 
περί αυτήν, έάν δμως δεν έπιστατούσαμεν εί; τήν ακριβή έκ- 
τελεσιν τών δεόντων, x.il £άν ήμεΐς αύτοί δέν έξετελούσαμ.εν 
τά  πλεΐστα, ή άρρωστος ήθελε διακινδυνεύσει πλειότερον, η 
ισως και δέν ήθελε όιασα/ίή· καί άν ούχί δ ι ’άλλο^ τινά λόγο ', 
τουλάχιστον όμως διότι έπί τπιούτων σπουδαίων περιπτώσεων 
πας ό μη ιατρό; συνήθως ζΑ χ ά π ι .

Μόλις δέ άπαλ),αγέντϊς τοϋ δεινοϋ τούτου περιστατικού, ποο- 
σεκλήθημεν περί τ /ν  μεσημβρίαν την 2 ί  Ιουνίου νά έπισκε- 
φθώμεν τόν προσφιλή ήμών φίλον Κ. Παναγιώτην Σοΰτσον, 
πάσχοντα πρό τινων ώρών σχεδόν τά  αύτά, άλλ’ είς άσυγκρί- 
τως σμικρότερον βαθμόν. Τά αύτά σχεδόν θεραπευτικά μέσα 
έπέφερον κβί ένταΰθα τό αύτό εύτυ^ές αποτέλεσμα.

Πλην δε τής διαφοράς τής έτιτάσεως τών συμπτωμάτων 
κατ άμφοτέρας τάς περιστάσεις τα ύ τ ϊς , ύπήρχον' καί Ιτερβί 
• ΐνες, τας όποιας καλόν ε?νβι νά μή σιωπήσωμεν.

έ π ι τ ί ς  περιπτωσεως τοΰ Κ.. Παναγιώτου Σούτσου προη· 
γνΐθ/1 ύπερπληρωσις τοΰ στομάχου- ή νόσος ήρξατο ήπίω ; πρό 
όεκα όκτώ ώρών, καί δέν προώδϊυσε μεγάλως. Επί τής άλλης 
περιπτώσεως ούδεμία ποοηγήθη οΰτε ύπερπληρωσις τοΰ στομά
χου ούτε δυσπεψία, τουναντίον μάλιστα ή άρρωστος έκοιμδτ0 
ήσύχως, ότε ένέσκηψεν ή νόσος· αύτη δέ καί αίφνηδίως καί 
άνευ α ιτίας $ αφορμής άνεπτύχθη, *«1 τεραστίας έκαμε προό- 

0 ς ενΤ°{ όλιϊ ων ώρών έπί τής τελευταίας ταύτης περιπτώ - 
σεως ύπήρχεν εμετός καί δ .άρόια  καί άλγεινόΛ τα ι σ ^ολκα ί 
των μνημώ ν καί κυάνωσις καί ρυτίδωσις τοϋ δέρματος κατά 
τα  ανω ακρα. Επί τής νόσου τοϋ Κ. Σούτσου έ'λλειπ-ν ή διάρ
ροια καί ΰπ ϊρχε μόνον έμετός, καί οδτος έκ τών λενοαένων 
ζηρων, οηλαοή ό άζω στος κατετρύχετο μέν ύπό έι/έσεών, «λ- 
λα μόλις εδυνατο νά έμέσ*, καί τούτο ένίοτε διά τής ένθέσεως 
τω ν οακτύλων του εΐς τά παρίσθμια· ένταΰθα ε'λλειπεν ή κυά- 
νωσις καί αί συνολκαί τών κνημών, άλλ' ίιπερεΐχεν ή κατά τόν 
στόμαχον πίεσις η δυσφορία, αί δέ συνολκαί τοΰ στομάχου ^το 
τόσον ισχυρά ί, ώστε καθίσταντο καί διά τών οφθαλμών όραταί.
, Κ ατ “ ia ? 0T*;a ‘; τάς περιστάσεις έχρειάσθ·Λ μ άς δοανμ,ής 
εσωτερ.κή καί μ·«ς έτέρας δραχμής εξωτερική χρήσις ^ ς  κι-

Αξιόν παρατηρησεως, είναι έπίσης καί τοϋτο, δτι ή άρρω
στος, ητις κατετρύχετο μεγάλως ύπό τών συνολκών τών κνη
μών μόλις σήμερον την 2 8  Ιουνίου δύναται νά όρθοπατήσνι, 
παρά δέ τώ  Κ. Σούτσω, εί; δν ΰπερεϊχον αί συνολκαί τοΰ στο
μάχου, ήναγκάσθημεν νά μεταχειρισθώμεν καί τινα άλλα α ν τ ι
σπασμωδικά, οίον τό εκχύλισμα τού ΰοσκυάμον, τό έκχύλισμα 
τοΰ θρίδακος καί μικράν τινα ποσότητα μ,όνον όπίου καί άνευ 
ίπεκακουάνης συν τί) έσωτερικνί χρήσει τής κινίνης, καί έςωτε- 
ρικώς πολλήν ποσότητα έλαίου ΰοσκυάμου είς άνατρίψεις ϊνα 
καταπραΰνωμεν κατά τ ι τόν ύπέρμετρον νευρισμόν τοΰ στομά
χου. Αμφότερα τά  περιστατικά ταϋτα άνέγνωμεν είς τοΰς πά - 
σ^οντας πρό τής δημοσιεύσεως.

Περι ε|Χ7τε&ρικτίς [^εν α.λλο(. #κ07Εΐ[Α0Τ(ΧΤ7]ς ε̂^Μ,τΰεΐίχς 
‘ τη ς κακοήθους φλυκταίντ,ς (κακοΰ σπειριου).

Η κακοήθης φλύκταινα είναι όζότατόν τ ι καί ένίοτε θανατη- 
φόρον νόσημα, άναπτυσσόμενον ένεκα τής είς τό δέρμα έπανει- 
λημμένως, η διαρκοϋς, η καί στιγμιαίας έπιδράσεως μολυσματι
κής τίνος ί  καί άπλώς ερεθιστικής ούσίας, ώς έπί τό πλεΐστον 
ζωικής, η ένίοτε καί φυτικής· συμβαίνει δέ κατ’ έςοχην εί; τούς 
κρεοπώλας, είς τού; βυρσοδέψας, εΐς τούς έριουργούς. καί είς 
πασαν άλλην τάξιν ανθρώπων, οΐτινες ένεκα τοϋ επαγγέλματος 
των εύρίσκονται είς διαρκή συνάφειαν μέ δέρματα ζώων κατειρ* 

νασμένα η άκατέργαστα, μέ σάρκας αύτών, η καί μέ έ'ρια.
Αναπτύσσεται δέ αίφνηδίως, αύξάνει καί επιτείνεται οζύ· 

τατα , προξενεί δριμυτάτους πύνους, καί έντός όλιγίστων ώρών 
είναι ικανή νά έπιφέριρ τόν θάνατον.

Τά κατά τοϋ νοσήματος τούτου άνεγνωρισμένα ύπό τ ί ς  τέ
χνης βοηθ/ματα, είναι ή κατά βάθος περισάρκωσις πρός κώλυ- 
σιν τής μεταδόσεως τοΰ νοσ/ίματος είς τόν οργανισμόν ή διά 
πεπυρακτωμένου σίδηρου η δι άλλων χημικών μέσων καυτή- 
ρίασις πρός καταστροφήν τοϋ άναπτυσσομένου μολύσματος έν 
τώ  τόπω - καί αί βαθεϊαι έντομαί πρός έκχυσιν άφθονου αίμα
τος άπό τής Ιδρας τοϋ νοσήματος. Επί τών έντομών όέ τούτων



μετά τ/,ν παΰσιν τής ροής τοΰ αίματος έπιπάσσονται καί 
άσχαριτικά φάρμακα προς καταστροφήν τοϋ μολύσματος έν τώ 
τόπω, καί ταΰτα μέν ε ιν η  τά άνεγνωρισμένα ύπο τ ι ς  τέχνες 
βοηβήματα.

Σεβάσμιος δέ τις ίερεύς μάς δ·-νιγνϊθγι χθες και τό έξης, τό 
όποιον οί τοϋ τόπου του χωρικοί μεταχειρίζονται, μας είπε,μετά 
μεγίστης έπ ιτυχίας.

Αμέσως μετά τήν άνάπτυξιν τής κακοήθους φλυκταίνης ή 
τοϋ κακοϋ σπειριοϋ οί χωρικοί λαμβάνουσι νεροκολόκινθον πάντ·/; 
άμεταχείριστον, κάμνουσιν έπί τοΰ στομίου αύτοϋ ή έπί τοϋ 
μέρους, τό όποιον συνείχετο μέ τό στέλεχος ώπήν στρογγυλήν 
τοιαύτην, ώ ιτε ν ά  περιλαμβάννι αΰτη έν τώ  κοιλώματί της σύμ- 
πασαν τήν κακοήθη φλύκταιναν άμέσως S i τότε πληροϋσι ζ έ 
οντος ΰδατος τήν κολοκύνθην, χωρίς νά έκβάλωσι πρότερον ά π ’ 
αυτής οΰτε τοΰς σπόρους οΰτε άλλο τι, καί άμα τήν έκκενώ- 
σωσι τοϋ ΰδατος, έφαρμόζουσι τήν ώπήν ή τό στόμιον αύτής 
πέριξ τίίς φλυκταίνης, καί είς τρόπον τοιοϋτον, ώστε νά χρησι
μεύσω ώς σηκία (βεντούζα'/ μετά παρέλευσίν S i πέντε ή δέκα 
στιγμών έπαναλαμβάνουσι τήν πράξιν, τουτέστι πληροΰσι καί 
αύθις τήν κολοκύνθην ζέοντος υδατος, καί μόλις κενώσωσιν αύ
τήν τούτου, εφαρμόζουσι τό στόμιόν της πέριξ τής φλυκταίνης* 
τήν αύτήν Si πραξιν έπαναλαμβάνουσι πεντάκις ή δίκάκις 
κατά συνέχειαν, καί ουτω μ α ς  έβεβαίωσεν δ σεβάσμιος ίερεύς 
είναι αδύνατον νά μή παύσωσιν οί πόνοι άμέσως καί νά μή ίαθή 
τελείως τό κακό σπειρί, τό όποιον μάλιστα, μάς προσέθηκε, καί 
άποπίπτει.

Τό σκόπιμον τής εμπειρικής ταύτης θεραπείας δέν έχομεν 
ανάγκην νά περιγράψωμεν διά πολλών, διότι έξ αύτής τής 
άναγνώσεω; τών ένταΰθα δημοσιευομένων πας τ ις  πείθεται, δτι 
ή άνακοινωθεΐσα είς ήμάς ύπό τοϋ σεβασμίου ίερέως θεραπεία 
έκπληροΐ συνάμα όλας τάς ένδείξεις, όσας προτίθενται νά έκ- 
πληρωσωσι και άπαντα τά ΰπό τής τέχνης άνεγνωρισμένα 
βοηθήματα. Αν δέ τό ίαμα τοϋτο ένεργεΐ μηχανικώς μόνον ώς 
σηκία (βεντούζα) πολλάκις έπαναλαμβανομένη, ή καί δυναι/,ι* 
κώς ενεκα τών περιεχομένων είς τήν κολοκύνθην σπόρων κτλ. 
τοϋτο δέν είναι τοϋ παρόντος χρόνου νά έξετάσωμεν. '

Περί τών Λιτζίων., ήτοι θερμών ιαματικών 
ύδάτων της επαρχίας Κρήνης.

Υπό τήν κοινήν τουρκικήν έπωνυμίαν Λίτζία, είσί γνωστά! 
τοΐς κατοίκοις τής Ιωνίας αί θερμαί μεταλλικαί πηγα!, αί με
ταξύ τών πόλεων Κρήνης (Τσεσμέ) καί Α λαιζάτω ν κείμεναι. 
Καί άκριβεστέραν μέν αρχαιολογικήν καί έπισττιμονικήν πραγ
ματείαν θέλομεν δημοσιεύσει, τοϋ χρόνου προϊόντος, πρός ακριβή 
γνώσιν τών έν τή  έλευθέρα Ελλάδι καμνόντων. ή δη  δέ προτιθέ- 
μεθα νά σκιαγραφήσωμεν αύτάς, βραχέα τινά μόνον λέγοντες.

Ο τι τών πηγών τούτων τινές ήσαν καί παρά τοΐς άρχαίοις 
γνωσταί δεικνύουσι τά  παρ’ αύταΐς κείμενα καί άνορυττόμενα 
ερείπια* διότι καί πολλαί άρχαΐαι δεζαμεναί ανακαλύπτονται 
άνασκαπτόμεναι. Ανυσιμώτατον δέ τανϋν τί) ιατρική έπιστήμ·/;, 
τή μεγάλην χρήσιν ποιουμέν/) τών μεταλλικών ύδάτων κατά 
παντοίων νόσων, αποβαίνει ή επιστημονική έξέτασις τών ια
ματικών πηγών.

όμίσειαν ώραν μακράν τής πόλεως Α λατζάτων, καί τρία 
πέρίπου τέταρτα έκ τής Ινρήνης, κεΐνται τά  μνημονευθέντα λου
τρά, (Λίτζια), κατά τήν αρκτικήν παραλίαν, εγγύτατα  τή θα
λάσση, μεγάλην ιαματικήν δύναμιν έχοντα, ώς καταφαίνεται 
άριδήλως έκ τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών άσθενούντων, τών κ α τ’ 
έτος έπισκεπτομένων αύτά, καί εντελή ίασιν τυγχανόντων. Τό 
υδωο αύτών, θειούχου φύσεως τό πλεΐστον ον, ρέει άναβλύζον 
άφθονον είς πέντε δεξαμενάς* τούτων αί δύο νεόδμητοι ουσαι, 
είναι ίκανώς εύρεϊαι, καδχραί, έσ 'εγασμέναι, καί προωρισμέναι 
διά τούς άνδρας* οί δ ’ έτεροι λουτήρες είσί ν έπίσης εύρεΐς καί 
θολοσκεπεΐς, καί προωρισμ,ένοι διά τάς γυναίκας. Απασαι αύται 
αί δεξαμεναί είσι κτισμέναι παρά τόν άφρόν τής θαλάσσης, δεχό- 
μεναι τό ΰδωρ εύαρέστου θερμοκρασίας, δ ι’ ·ήν αιτίαν αί έγχο>· 
ριαι γυναίκες μεταχειρίζονται ταΰτα  ώς καθαρτικά τοϋ σώμα
τος λουτρά.

Η δέ ιαματική ενέργεια τών ύδάτων τούτων ένδείκνυται 
κυρίως ά) κατά τών δερματικών νοσημάτων- §') κατά τών έμ- 
φράξεων τής κάτω κοιλίας* γ ')  κατά τής ρευματικής καί άρ- 
θρητικής καχεξίας, καί δ ') κατά τών χρονίων νοσημάτων.



Ολίγα τινά βήματα μακράν τών δεξαμενών, υπάρχει ιλύς, 
θειούχου φύσεως (λάσπη κοινώς καλούμενη), καθ’ υπερβολήν’ 
θερμή, θειούχους ατμούς άναπέμπουσα, μακρόθεν διακρινομένου;· 
έν αύτή έπ όλίγας στιγμάς βυθίζουσιν οί παραλυτικοί τά πε* 
πονθός μόριον καί ικανής τυγχάνουσι θεραπείας. Πολλοί τών 
εγχωρίων μεταβαίνοντες είς τά λουτρά προποτίζονται τώ  ΰραλ· 
μυρ«ι> έκείνω θερμώ υδατι, όπως καθαρθώσιν ενεργεί λοιπόν καί 
ως υπακτικόν τό ιαματικόν έκεΐνο ΰδωρ.

Τά έν λόγω λουτρά επισκέπτονται κατ’ έτος πλεΐστοι όσοι- 
άλλ ιήιως μεταβαινουσιν είς αύτά πολλαί καί καλαΐ οικογέ
νεια! έκ τής βασίλισσας τών πόλεων τής Ανατολής, τής εύάν- 
όρου Σμύρνης· διάσημοι έκεΐθεν ιατροί, Ευρωπαίοι τε καί Ε λ
ληνες καθώς έπίσης έκ Χίου, έξ Αλεξανδρείας, καί έξ άλλων τοΰ 
Οθωμανικού Κράτους μερών, προσέρχονται είς ταϋτα· τοσοΰτον 

ο είς τά  μέρη έκεϊνα έγνώσθη ή ιαματική τών Λιτζίών δύναμις, 
ώστε κατ έτος καί ό αριθμός τών επισκεπτομένων υγείας χ ά 
ριν, αύξανει έπαισθητώς. Τοσαΰτα έν βραχεί περί τής ια μ α τ ι
κής τών μεταλλικών τούτων πηγών δυνάμεως. Είπωμεν δέ 
βραχέα Ttva και περι τής τοποθεσίας αύτών.

Η θεσις, έν ή κεΐνται τά  έν λόγφ λουτρά είναι τερπνή, ώς 
περιστοιχιζομ.ενη ύπο αμπελώνων ιδίως' ό δέ θαλάσσιος όρίζων 
ευρύνεται είς μεγάλην άπόστασιν, καθωραϊζόμενος ύπό τών 
άκτών τής ωραίας Ιωνίας παραλίας, ί'πάρχουσι δέ καί δωμάτια 
ίκανα, καί καφφενεΐα,ΰπο τού ιδιοκτήτου τών λοΰτρών, όθωμανοϋ 
διευθυνόμενα, μειλίχιου τους τροπους. Εκεΐ ΰπάρχουσι καί υδατα 
πόσιμα διαυγέστατα, καταψύχοντα τήν γλώσσαν τών διψών- 
των, καί άήρ εύκραεστατος, καί αύρα ποντιάς ζωογονούσα τό 
κεκμηκόί σώμα- χλοη δέ, τήν όρασιν κατατέρπουσα, πολλή 
κατά τήν θερινήν ώραν φυτών δέ είδη παντοΐα, άμπελοι, 
έλαΐαι, συκέαι, συκαμίνέαι κτλ. τά μέν είς τροφήν, τά  δέ είς 
τρυφήν καί ιχθύες πολλοί, ούδενός δέ τών τοοφίμων στερείται 
6 -&νος. Πάντα ταΰτα ικανήν άνεσιν καί διάχυσιν παρέχοντα 
είν τούς ασθενείς, μεγάλως συμβάλλουσιν εΐς ΐασιν αύτών. Πλήν 
τών πλεονεκτημάτων τούτων, εύμοιρούσι τά Λ ίτζία καί έτέ
ρου. έκατέρωθεν αύτών κεΐνται αί πόλεις τής Κρήνης καί Αλα- 
, ,α τω ν , έν αις κατοικούσι πολλαί χριστιανικαί οίκογένιιαι, 
τέσ,αρες χιλιάδες τόν αριθμόν περίπου· είς έκατέραν τούτων 
ούναται ό βουλόμενος νά μεταβή τάς έοοτασίαους ήαέρας, τέρ
ψεως ένεκα. ‘ ‘ * r r

Τοιαϋτα τά  παρ’ ήμ~ν λουτρ*, άτινα δυστυχώς άγνοΰσιν οι 
έν τή Ελλάδι. Διό καί έπιστημονικώ ζήλ<;> καί έθνικώ αίσθη- 
μ ατι κατεχόμενοι, ιερόν δ ’ έ*πληροΰντες καθήκον, έσπευσαμεν 
νά δημοσιεύσωμ.εν έν εύθέτω χρόνω τήν βραχυτάτην μέν περί 
τών λουτρών τής επαρχίας Κρήνης πραγματείαν ήμών, διεξο- 
δικήν δε είς τό μετέπειτα, καί γνωστοποιήσωμεν αύτά δια  τοϋ 
άξιολόγου περιοδικού συγγράμματος «ή Μέλισσα τών Αθηνών,» 
προτρέψομεν δέ πολλούς τών άσθενουντων να επισκεφθώσιν αυ
τά , πεποιθότες, ότι θέλουσι τύχει τοΰ ποθουμένου (1).

0  δημ,οτ. ιατρός Αλατζάτων 
ΝΙΚ. ΜΑΡΑΘΑΚΠΣ.

Σ ιψ ίίω σιι; τοϋ συντάκτου τής ΜεΜσσηι; των Α θ ψ ώ ν .

Εκ τής άξιολογιυτάτης ταύτης πραγματείας άφηρέσαμεν τέσ- 
σαρας μόνον στίχους, άφωρώντας προσωπικώς ήμάς, και μή 
αρμόζοντας είς σύγγραμμα, παρ’ ήμών συντασσόμενον. Αντί δέ 
τούτων άναγκαΐον θΐωρούμίν νά προσθέσωμεν τήν έξής παρα- 
τήοησιν. Πόσαι άρά γε ίαματικαί πηγαί ύπάρχουσιν έν Ε?Λ άδι; 
όποία ωφέλεια ήθελε προκύψει εϊς τε τήν πάσχουσαν άνθρωπό· 
τητα  καί εΐς τήν επιστήμην, έάν οί κατά τόπους ιατροί έφρόν 
τιζον νά δημοσιεύσωσι τά  περί αύτών, όπως 6 αξιότιμος συνά
δελφος Κύριος Μαραθάκης ; Οίος πλοΰτος ήθελεν είσέλθει άπ  
αύτών καί είς τό δημόσιον ταμεΐον, έάν ή μ.έν Κυβέρνησις έ -  
φρόντιζεν έντονώτερον νά παρεζνι ασφάλειαν εϊς άπαν τό Κρά
τος, καί εύκολον συγκοινωνίαν' έταιρία δέ τις έάν άνελάμβανε 
τ^ν έκμετάλλευσιν τών ιαματικών τούτων πηγών ; Τνί αλή
θεια κατεχόμεθα ύπό μεγίστης άγανακτήσεως, όσάκις βλέπομεν 
ενα μέν έκαστον έξ ήμών φροντίζοντα μόνον περί τών ιδίων, 
τούς δέ πολιτικούς μας καί ιδίως τοΰς οικονομολόγους μας έρί- 
ζοντας περί οικονομιών έκ τοΰ άνίθου καί κυμίνου, ούδένα δέ 
σ /εδόν άσχολούμενον πρός άνάπτυξιν καί έκμετάλλευσιν τοΰ 
εθνικού ήμών πλούτου, άπό τού οποίου έδύναντο νά διατραφώ- 
σιν ίσως μάλιστα καί νά έντρυφήσωσι πενταπλάσιοι σχεδόν 
τών σημερινών κατοίκων τοΰ Κράτους.

(1) Περί τούτων άνέφερεν άλλοτε εϊς τήν Ελλ. Κυβερνησιν 
κ α ί ό έν Κρήνη Ελληνικός Προξενικός Πράκτωρ Κ. Νικόλαος 
Κουμαριανός.



Περι της κότερου Γκουάνου.

 ̂Ίον τελευταΐον Απρίλιον μοίρα ναυτική τής Ισπανίας διε· 
ταχθ/, καί κατέλαβεν, ώς γνωστόν, τάς νήσους Chincha, βυνε- 
πεια διαφοράς μεταξύ τής Ισπανικής Κυβερνήσεως καί τής Α ν  
μοκρατίας τοΰ Περού. Περί τής κατοχής ταύτης πολύς έγένετο 
λόγος έν τω  Ιίύρωπαϊκώ τύπω , έξ ου έρανιζόμεθα καί τάς κα
τωτέρω σπουοαιοτάτας περί τών είρημένων νήσων ειδήσεις.

Και αύται μέν είσι τρεις έν τω  Είρηνικω ’Ωκεανφ πρός τά  
παράλια τού Περοϋ, τριάκοντα λεύγας τοΰ λιμέ,ος Καλλάς άπέ- 
χοοσαι- ή μεγαλητέρα έ'νει μήκος μέν ένός καί ήμίσεως μιλίου, 
πλάτος όέ ήμίσεως· τά νησίδια ταΰτα  εΐσίν άγονα, κατάξγιρα 
και γυμνά, καί δαως μέγαν άποφέρουσι πλοΰτον τά  απέραντα 
αύτών στρώματα τοϋ G uano, ούσίας λιπαρας σχηματισμένης 
εκ τής κόπρου μυριάδων πτηνών καί μυριάδων αμφιβίων ζώων 
επιπολα-,όντων είς -άς νήσους ταύτας· τοΰτο τούλάχιστον βε· 
βαιουται έκ  ̂πολλών ερευνών καί άναλύσεων διαφόρων επιστη
μόνων ανδρών, ιδίως δέ τού B ouh er, έπισκεφθέντος τά ς  νήσους 
τ φ  1 8 6 2  καί άνακαλύψαντος είς εύρύτατον χώρον σώματα 
Φωκης έν έντελή αποσυνθέσει καί είς G uano μετάβληθέντα· τών 
πτηνών τήν καταστροφήν άπηγόρευσαν διά νόμων αυστηρών αί 
κατα καιρούς Κυβερνήσεις τοϋ Περοϋ.

Εί καί ές άμνημονεύτων χρόνων έγίνετο τοϋ G nano ή χρήσις 
εις Περοϋ πρός λιπασμόν τών γαιών, μόλις τώ 1 8 4 0  έγχώριος 
εμπορική έταιρία συνέλαβε τήν ιδέαν έπιχειρήσεως είς έξαγωγήν 
της λιπαρας ταύτης ούσίας (G uano είς Περοϋ καλουμένης) έ κ  
αυτω όέ τούτω έπεφόρτισεν έμπορικόν οίκον είς Λίμα, ί'να έξα- 
ποστειλττ) ποσόν τ ι εΐς Α γγλ ία ν  ή αποστολή τοσούτον έπέτυ- 
χεν ωστε /, ειρημένη έταιρία προέτεινεν είς τήν Περουβιανήν 
Κυβέρνησιν ν άγοράσγ, δλον τό έπικαλύπτον καί τάς τρεις νή- 
σ υς uano ά»τί ένός εκατομμυρίου φράγκων’ συνεφωνήθησ^ν 
■ α περί τής αγοράς, άλλ άκολούθως μεταμεληθεΐσα ή Κυβέρ- 
νησις, ήκύρωσε τήν συμφωνίαν ύπέρ τής ιδίας τού Κοάτους 

, ΧΟί1 οντ'· 1 8 5 7  ή εξαγωγή τοΰ G uano άνε- 
' p ?  71 Τ(̂ νουί  4 9 0 ,6 5 7  χορηγήσαντας χαθαρίκ  είς τήν 

Κυβέρνησιν τοϋ Περοΰ εισόδημα φράγκα 8 0 ,2 6 9 ,5 4 0 ·  τ φ  δέ

1 8 6 1  η εϊσπραξις κατά τά δημόσια βιβλία, συνεποσοΰτο είς 
φράγκα 8 4 ,6 0 8 ,7 6 5 . Υπέρ τά  οχτακόσια, πλοία εξάγουν κ α τ’ 
ί'τος καί μεταφέρουν πανταχού τής Ευρώπης τό G uano.

Κ ατά τοΰς γενομένους υπολογισμούς τής διευθυνουσης τά 
τής έξωρύξεως τοΰ Guano έτιτροπ/ς έν ταΐς είρημέναις νήσοις, 
αό ποσόν δπερ ήδύνατο νά έ^αχθή τώ  1862  υπελογίζετο είς 
επτά εκατομμύρια τόνων, φερόντων άςίαν φράγκων 1 ,0 5 0 , 
0 0 0 ,0 0 0 .

Είς τήν έκτίμησιν ταύτην παρευρεθεις ό Κ. B uch er , βέβαιοι 
δτι, εΐς ολίγα λεπτά  καί μετά μεγίστης εύκολίας ανοίγεται 
διά τών έν ένεργεία ύπαρχουσών ατμομηχανών διώρυγμα τοϋ 
G uano έβδομήκογτα μέτρ ω ν  βάθους.

Τό Περοΰ είναι Κράτος πλούσιον, έ'χει /ρυσοΰ καί άλλων 
πολυτίμων μετάλλων μεταλλεία, έχει λίθους πολυτίμους, καί 
δμως ό τής Δημοκρατίας ταύτης πρόεδρος έν προκηρύξει αύτοϋ 
πρός τόν λαόν, άποδοκιμάζων τόν παρελθόντα Απρίλιον τ /ν  
πρχξιν τής ίίπαν ίας, καταλαβούσης τάς νήσους C h in ch a , δέν 
άπηξίωσε νά όνομάσγ) πλούτη καί θ/ισχυρούς (r ic h e sse s  et 
treso rs)  τ^ν έπ ί τών νήσων τούτων κόπρον (G uauo).

Εχομεν καί ήμεΐς πλούτη καί θησαυρούς έν Ελλάδι, έχομεν 
γαίας, δάση, μεταλλεία, ΰδατα κλπ. άλλά παρ’ ήμϊν τά  τοιαύ- 
τα  ούδενός ή μικροτί λόγου άξια κρίνονται- τινές δέ τών έν 
Αθήναις καί chateaux  en  E sp a g n e  άπεκάλεσαν τήν σπουδαιο- 
τάτην πραγματείαν τοϋ άξιοτίμου ΐατροΰ Κ. Α. Γούδα οπερι 
Λειβαδίων, ητηνατροφίας καί δενδροφυτείας.»

Εν Αθήναις τήν 1 5  Ιουνίου 186 4 .

ΙΩ. ΛΡΑΓΟΥΜΙΙϋ.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

Α πό τινων ήμερων συνέβησαν παρά τ:ολλοΐς διάρροιχΐ, στρό* 
<ρθ’, y.ol\ βορβορυγ|Αθί τώ ν εντέρων^ otvsu τινο* ά<ρορ^



μής. Παρά πολλοΐς μεν ταΰτα πάντα διαρκοϋσιν ώρας τινάς ί- 
ένίοτε καί μίαν η δύο ημέρας και έπειτα  παύουσιν αυτομάτως, 
καί έπέρχεται μάλιστα είδός τ ι συναισθησεως εύεζίας. Οί τοι- 
οΰτοι, περιττόν είναι νά είπωμεν, δτι δέν πρέπει νά μεταχειρι 
σθώσιν ούδέν είδος φαρμάκου η αύστηράς αποχής τροφών, τού
ναντίον μάλιστα πρέπει ν άπεχω^ι μετά προσοχής τών στυ- 
πτίκών διότι ή διάρροιά των είναι ώφελιμοτάτη, καί ούχ'ι μό
νον δέν πρέπει νά νηστεύωσιν, άλλά τούναντίον πρέπει νά με- 
ταχειρίζωνται τροφάς ουσιώδεις οίον έφθόν κρέας τόν λεγόμί· 
νον .larrar. $ καί αύτό τό λεγόμενον η ιΜ ψ ι' εννοείται δέ δ-ι 
πρεπει νά άποφευγωσιν έπ ί τών περιπτώσεων τούτων μόνον 
τάς δυσπέπτους τροφότς, οίον τά  όσπρια, τ ’ άλμυρά, τά  ταοι· 
χευτά τά καπνιστά καί τήν κατάχρησιν η καί αύτήν τήν ΰπερ· 
πλήρωσιν τοΐ> στομάχου, ί ’πάρχουσι δέ καί άλλοι εΐς τους ό- 
τ·οίους ή διάρροια παρατείνεται πολΰ, συνοδεύεται μάλιστα καί 
ϋπό έ*πτώσεως τών δυνάμεων, φρικιάιεων, καί πόνων κατά τήν 
όσφυν η καί κεφαλαλγίαν, οί πάσχοντ^ς ταϋτα πρέπει νά ζη- 
τήσωσιν άμέσως ιατρικήν βοήθειαν.

—  Η εύλογία κατά τινχς μέν έπαρχίας έπαυσε καθ’ ολο
κληρίαν, κατά τινας δέ άλλας ήλαττώθη έπαισθητώς, άλλ’ 
Οπάοχουοι καί άλλαι, καθ’ $ς δυστυχώς άκμάίει* ή Κυβέρνησις 
έπί τής περιπτώσεως ταύτης όμολογουμένω; ούδενός φείδεται 
μέσου, ϊνα φθάση είς αίσιόν τι άποτελεσμα* άλλά καδ’ ήμάς 
τότε μόνον (ί άπαλλαγώμεν τοΰ κινδύνου τοΰ νά ένσκήπτη 
κατά καιρούς ή εύλογία, δταν έφαρμοοθώσιν δσα άλλοτε έδη- 
(χοσιεύσαμεν περί τούτου.

—  Κ *τά τόν μ ίνα  τοϋτον έπλεόνασ^ν δυστυχώς καί οί 
διαλείποντες πυρετοί, άλλ’ οΐ τε ιατροί καί οί πάσχοντες έ?ω- 
κδιώθησαν ευτυχώς τοσοΰτον πολΰ μέ τό νόσημα τούτο, καί 
έκαθολικεύθη είς τοιοϋτον βαθμόν ή ακριβής γνώσις τής θερα
πείας αύτοϋ, ώστε νίδη θεωρείται σχεδόν έγκλημα καθοσιώσεως 
τό ν άποθαvvj τ ις  ύπό πυρετού, κα! είν*ι άσυγχώρητον είς 
ιατρόν, μετερχόμενον τό επάγγελμά του άπό τίνος χρόνου έν 
Ελλάδι, τό νά μή δυνηθί) νά διάγνωση έγκαίρως καί θεραπεύση 
καταλλήλως διαλείποντά τινα πυοετόν.Γ


