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Μία των μεγαλειτέρων μαστίγων πάστς ανθρώπινο» κοινω
νίας καί παντός ανθρώπου είναι άναντιρρ-^τως ή πολυτέλεια. 
Είναι δέ αυτή κατά τοσοϋτον μάλλον όλεθρία καί καταστρε
πτική , καθ’ ό'σον δεν έχει δρια. ό  άπας έξελθών των ορίων της 
δαπάντς τοΰ αναγκαίου, δέν ευρίσκει πλέον ορια, ινα περιορι- 
σθη εντός α υ τώ ν  διότι αείποτε θά έ'χη ενώπιον του τ ί τό ζη 
λευτόν’ δσω δέ κορέ^νει τάς ματαίας ορέξεις του, τοσούτω πλει- 
ότερον αναπτύσσεται ή έπιθυμία του πρός κόρεσιν καί άλλων· 
δταν δέ φθάστ) εις τό έπακρον ty); κορέσεως, τότε καταντα τό 
δυστυχέστερον τών ανθρωπίνων πλασμάτων. Ούδεν έν τώ  κόσμφ 
τούτω είναι δυνατόν νά τω  άρέσν) τότε, καί ούδέν νά τόν εύ- 
χαριστ^σγ), διότι ού^έν έχει νά έπιβυμιίση καί ούδέν νά άπor 
λαύση, ώς καί αυτός ό βίος του τότε καθίσταται φορτίον δοσ- 
φόρνιτον· καί κατά δυστυχίαν οΰτε ή αρχαία, οΰτε ή τοΰ (χε- 
σαιώνος, οΰτε ή σύγχρονος ιστορία στερείται παραδειγμάτων, 
καθ ά άνθρωποι, πολυτελώς καί άσώτως βιώσαντες, καί τ ά χ ι
στα ένεκα τούτου έςαντλτίσαντες πάπας τάς έκπλ^ρωσιν 
επιθυμίας των, άπεφάσισαν καί έδωκαν μέ αάς ιδίας αύτών



μάλιστα /εΐρας άθλιον καί ελεεινόν τέλος τοΰ βίου των, μόνον 
καί μόνον διότι ούδέν εϊχον έν αύτφ νά έπιθυμήσωσι καί ούδεν 
ν’ άπολαύσωσιν.

ίά ν  μάλιστα ΰπήρχεν ακριβής στατιστική πάντων των αι
τίων των κατά καιρούς γενομένων αύτοχειριών, πιστευομεν 
άδιστάκτως, βτι οι ένεκα μηδαμινών αιτίων, γελοίων επιθυμιών, 
η έλλείψεως πάσης πρός έκπλήρωσιν επιθυμίας αύτοχειρια,ό- 
μενο* ήθελον αποτελεί αριθμόν άσυγκρίτως μείζονα ^τοΰ τών 
ενεκα άναποδράστου ανάγκης αύτοχειριαζομένων* άλλως όε 
καθ’ ήμας άνθρωπος, άρτιο1» έχων τό σώμα, καί σωας τας <ρρ~ 
νας, είναι αδύνατον νά εΰρεθίι εις τοσοϋτον άναπόδραστον ανάγ
κην, ώστε, μή δυνάμενος νά έξέλθ·/) ταύτης ζών, νά προτιμήσνι 
νά έξέλθ/) διά τοΰ έπονειδιςοτέρου καί άτιμοτέρου τών θανατων, 
άλλ’ επί τό προκείμενον.

Πολυτέλεια δέ, καί κατ’ αύτήν έτ ι τήν έτυμολογίαν τής λέ· 
ξε«ς, είναι τό πολλά τελεΐν η πληρώνειν πρός άπόκτησιν πράγ
ματος, τό όποιον έδύνατό τις ή νά στερηθίί, η ν’̂ άπολαύσνι 
μέν, άλλά δ ι' όλιγωτέρας δαπάνης. Εις μέν τήν πρώτην κατη
γορίαν υπάγονται πάντα τά  περιττά, εις δέ τήν^δευτέραν παν· 
τα  τά  χρησιμεύοντα μόνον πρός ματαιαν επιδ»ιζιν.

Κ αι περιττόν μέν είναι εις έκαστον άνθρωπον παν, τό μή 
χρησίμευαν πρός ίκανοποίησίν τίνος τών εαυτού ανθρωπίνων 
αναγκών. Οσω δέ φρόνιμον είναι τό ν’ άσχολήταί τις έγκαιοως 
νά προσπορίζηται εν κατόπιν τοΰ άλλου καί κατά τό μέτρον 
τώ ν εαυτοί» δυνάμεων πάντα τά  άναγκαιοΰντα αύτώ επί του 
παρόντος, ή καί τά  μέλλοντα νά χρησιμεύσωσιν αύτω ακολού
θως έν τω  βίω, τόσω γελοίον καθίσταται τό ν’άσχολήταί πρός 
κτήσιν τών περιττών. Ούδέν φρονιμώτερον καί λογικώτερον 
π . χ .  εις κυρίαν τινά τό νά θέλη νά προικισθν; ένωρίς με πάσας 
τάς κοσμούσας τό γυναικεΐον φύλον άρετάς, καί μέ παντα τα 
χρησιμεύοντα έν τώ  βίω αύτής ήθικά προσόντα η καί υλικά 
ενδύματα καί σκόπιμα κοσμήματα' (εις τήν κατηγορίαν όε 
ταύτην υπάγεται ή άναγκαιοΰσα εις έκάστην τάξιν μάθησις 
καί ίκανότης τοΰ έργάζεσθα: ποόν πορισμόν τών αναγκαίων, ή 
γνώσις τοΰ τρέφειν και άνατρέφειν τά  τέκνα, ή έπιόεςιότης 
τοΰ περιποιεΐσθαι καί διοικεϊν τήν οικογένειαν καί ή προσπά
θεια τοΰ ένδύειν καί σκοπίμως κοσμεΐν τό σώμα) ούδέν, λέγομεν 
είναι «ρρονιμώτερον καί λογικώτερον εις κυρίαν τινά τοΰ νά θέλη

νά προικισίν) ένωρίς μέ τά  προσόντα ταϋτα, άλλά καί ούδέν 
γελειωδέστερον τοΰ ν’'άσχολήταί νά προικισθν; και με προσόντα 
περιττά  ή καί μέ στολισμούς γελοίους.

Τί ήθελε χρησιμεύσει π . χ .  εις κυρίαν τινά ή γνώσ.ς τοΰ 
έπιθετικώς μάχεσθαι, έν ώ άπαντα τά  έν τώ  κόσμω τούτω 
δντα είναι έκ ούσεως προωρισμένα νά ύπήκωσιν εις τάς έλλο
γους καί νομίμους θελήσεις τη ; ; Κ ατά τ ί χρησιμεύουν αύτή 
τά  ένώτια (σκουλαρίκια) τά  περιδέραια (γκιουρντάμια η χα- 
γάλια) τά  βοαχ,ιόνια ή βραχιόλια, οί πλαστοί ή προσθετοί βό
στρυχοι (πλεςοΰδαι), τά  στηθόδεσμα, τά  διαφόρων ειδών ψυμι· 
θ ιά ιμ ατα , καί τά  κρινολίνα ; κατά τ ί, λέγομεν, ήθελον χρησι
μεύσει ταϋτα, έν ώ τινά μέν άναμιμνήσκουσι τάς εποχας της 
άπαισιωτέοας βαρβαρότατος· άλλα δέ, άναμιμνήσκουσιν έποχάς 
διαφθοράς καί έξαχρειώσεως, καί άλλα τέλος είναι τα αλανθα- 
στώτερα σύμβολα τής λαγνείας ;

Ούδ-μία αμφιβολία δτι τά  ένώτια ή σκουλαρίκια επενοήθη· 
σαν τό πρώτον, ότε οί άνθρωποι, βάρβαρον καί κατακτητικόν 
βίον διάγοντες, είχον ανάγκην νά στιγματίζωσιν ή να θ,τωσι 
σημεϊόν τ ι  διαρκές έπΐ τοϋ σώματος τών έ ,  ανθρωπίνων πλα
σμάτων συγκειμένων κασακτήσεών των, ϊνα άποκτήσωσιν επ 
αύτών δικαιώματα άρχα.οτέρας κατακτήσεως καί α ιχμ αλω 
σίας. 0 ποώτος συλλαβών άγρίαν τινά γυναίκα εν ερήμω, και 
θέλων νά τρέξη, Ϊνα συλλάβη καί αίχμαλωτίστ) καί άλλας, προς 
τήν ύπέο έαυτόϋ έξασφάλισιν τής προτεραιότητος της κατοχής 
καί αΐνααλωσίας έτρύπησε βαρβάρως καί άπανθρωπως τό 
ώτίον, νί τήν ρίνα, ή τό χείλος τής αιχμαλώτου του, καί όιε· 
πέοασεν « * ’ αύτών κρίκον μετάλλινον. Συλλεζας δε ακολούθως 
πάσας τάς αιχμαλώτους του, καί θέλων νά όδηγήσ^ αύτας απο 
τής έρημου εις τήν σκηνήν του, ϊνα προλαον, τα ς καθ οδόν δρα
πετεύσεις, έδεσε καί τάς χεϊρας καί τού, τράχηλους αυτών όι 
άλύ,σεων. Ούδεμία δέ αμφιβολία, βτι αί άλύσσεις αυται των 
βραγιόνων καί τών τράχηλων, καί οί κρίκοι τών ωτιων, των 
ρινών καί τών χειλέων, τό πρώτον ήσαν πραγματικαι, βαρειαι 
καί γονδροειδέσταται. Αναλόγως δέ τής ήπιότητσς του χαρα
κτήρας τών αιχμαλώ τω ν γυναικών, άναλόγως τής κατακτήσεως, 
τήν όποιαν αύται βαθμηδόν έκαμνον εις τάς καρόιας των κα · 
τακτητών αύτών, καί άναλόγως του πλούτου τών τελευταίων 
τούτων, τά  τεκμήρια ταϋτα  τής αιχμαλωσίας ήλλαξαν μεν^και 
βάρος καί μορφήν καί αξίαν, ούδεποτε όμως έπαυσαν να νινας



καί νά θεωρώνται αλάνθαστα τεκμήρια αιχμαλωσίας, δουλεία? 
καί βαρβαρότατος. Τούτο δέ είναι κατά τοσοϋτον μάλλον βε· 
βαιότερον, καθ’ όσον, όπου επικρατεί καί άχρι της σήμερον ή 
αιχμαλωσία των ανθρώπων, έκεΐ γίνεται καί μεγίστη κατά- 
χρησις ού μόνον των ενωτίων, των περιδεραίων καί τών βρα- 
χιονίων, άλλα καί αυτών τών άνεξιτήλων στιγμάτων. Εν τή 
Αϊθιωπια π . χ . καί έν τή  Αφρική, όπου καί σήμερον επικρατεί 
ό έξβνίρ αποδισμός, είναι σχεδόν αδύνατον νά ευρν] τις γυναίκα, 
ή νεά*»δα, ή καί νήπια, μη φέροντα έν τοΐς ώτίοις, έν τοΐς 
χειλεσιν, έν τοΐς τραχηλοις ή καί έν τοΐς βραχιόσιν αυτών, τά  
πειστήρια ταΰτα τοΰ εξανδραποδισμοΰ των, καί είναι λίαν σπά
νιον νά εΰρ'/j τις έκεΐ γυναίκα, μή φέρουσαν εις τάς παρειάς της 
καί ούλάς βαθέων έγχαράξεων, γενομένων άπανθρώπως καί βαρ- 
οαρως υπό τοϋ πρώτου αιχμαλωτίσαντος αύττίν οΰδεμία άμ· 
φιβολια, οτι καί οί πρόσθετοι βόστριχοι τοιαύτην τινά αρχικήν 
καταγωγήν έχουσι. Τήν δέ αρχικήν καταγωγήν τών ψυμιθια- 
σματων, τών στηθοδέσμων καί τών κρινολίνων συστελλόν.εθα 
καί νά διηγηθώμεν.

Καί υπομονή εάν ή έκ τής χρήσεως τούτων βλάβη περιωρί- 
ζετο μόνον εις τήν υλικήν δαπάνην, ή εις τήν νεκράν υπαρξιν 
κεφαλαίων, τά όποια έδύναντο νά χρησιμεύσωσι πρός τήν ευ
ζωίαν τοΰ ανθρώπου" άλλα τα πλεΐστα τών περιττών τούτων 
συνεπιφέρουσι καί κωλύματα εις τήν έλευΒέραν κίν/,σιν τοΰ σώ
ματος, πολλά δε βλαπτουσι καί τάς λειτουργίας αύτοΰ, καί 
άλλα δηλητηριάζουσι τόν οργανισμόν καί μαραίνουσιν y  κατα- 
στρεφουσι το φυσικόν κάλλος λίαν ένωρίτερον καί καταστρε- 
πτικωτερον τοΰ φυσικοΰ προορισμού των.

Κυρία τις, ϋχουσα εις τάς χεΐράς της βραχιόνια, οσον κούφια 
καί ελαστικα καί αν /[ναι ταϋτα , δέν δύναται όμως νά κίνήση 
τας χειρας της τοσοϋτον έλευθέρως,όσον ήϋελε κινεί ταύτας,άν μή 
εφερε τάς πραγματικά; ταύτας άλύσσειί. Τά δέ περιδέραια 
καί τά λοιπά έκ τοΰ λαΐμοΰ κρεμάσματα είναι αδύνατον νά μή 
έπιφερωσι κώλυμά τ ι  είτε κατά τήν άναπνοήν εϊτε κατά τήν 
κατάπωσιν. Πλείστων δέ χυριών οί λωβοί τών ώτίων είναι 
διχοτομημένοι, ενεκα τής χρήσεως τών ενωτίων, ώσπερ τά ώτία 
τών προβάτων, καί άλλων τινών αλόγων ζώων· καί κατά τοΰ· 
το μία μόνη υπάρχει μεταςϋ τών αλόγων καί τών λογικών 
ζώων διαφορά ή έξης, ότι δηλαδή τών μέν άλογων ζώων δι- 
χοτομβϊ τ ις  βιαιως και καταναγκαστικώς τά  ώ τία, ϊνα άναγνω*

οίζη τήν έπί τών ζώων τούτων κατοχήν καί κυριότητά του* 
τά  δέ λογικά ζώα διατρυποϋσιν ή καί διχοτομοΰσι τά  ώ τία  
των, ϊνα κρεμάσωσιν έπ’ αύτών τούς στολισμούς των, καί έπ ι-  
δείξωσι τήν άλογωτέραν καί αύτών τών αλόγων ζώων ματαιό- 
τη τά  των.

Τό δέ στηθόδεσμον είναι αυτόχρημα σταύρωσις ή στραγ
γαλισμός, τά  όποια ό μάταιος άνθρωπος έκουσίως καί άνευ τής 
ελάχιστης ανάγκης θέτει εις έαυτόν, κατά μέν τό φαινόμε- 
vsv, πρός στολισμόν* άλλά κυρίως, ί'να πιέζνι τήν άναπνοήν, 
ϊνα προκαλή έπικινδυνωδεστάτας συμφορήσεις καί στάσεις α ί
ματος εις διάφορα ούσιωδέστατα σπλάγχνα, καί ϊνα μαραίντ) 
καί βαθμηδόν καταστρέφ·/) τό μέρος έκεινο τοΰ ανθρωπίνου σώμα
τος, τό όποιον ή Θεία πρόνοια εϊς μέν τά  άλογα ζώα, ϊνα προφυ- 
λάξϊΐ άπό πάσνις πιέσεως,έδεσεν έντός πέντε ϊσχυρωτάτων προπυρ
γίων, τών σκελών καί τής ούράς καί ΰΐίό τήν σκέπην μαλίΤα αυ
τώ ν1 εις δε τόν λογικόν άνθρωπον έ'ιεσε μέν εις άπροφύλακτον μέ
ρος, άλλά παρ’αύτω εθεσε δύο ίσχυρωτάτους βραχίονας, ϊν άπο- 
μκκρύντ) δ ι’ αύτών πάσαν τυχόν έξωθεν προερχομένην πίεσιν r, 
ένό/λησιν η βλάβην. Το τοιοΰτον λοιπόν όργανον, υπέρ ττ,ς άνε- 
νοχλήτου ύπάρζεως τοΰ όποιου παρά τοΐς άλόγοις ζωοις ή Θεία 
πρόνοια ελαβε τοσαύτην πρόνοιαν, ό λογικός άνθρωπος έπενό<ισε, 
πρός καλλωπισμόν του δήθιν σατανικήν τινα στραγγάλην ή 
ποδοκάκην, ϊνα πιέζνι αιωνίως αύτό και επι τίλους καταστρέ
φω καί καταστήσ^ άχρηστον εις τόν προορισμόν του.

Τί δέ νά εϊπη τ ις  καί πίρί τών ψυμιθιασμάτων, δ ι ών τινες 
κυρίαι πασαλείφουσι τό πρόσωπόν των, ινα καλλωπίσωσι δήθεν 
αύτό ; Απαντα τά  ψυμιθιάσματα σύγκεινται ή έκ σκευασιών 
μολύβδου ή έ*· σκευασιών υδραργύρου· Τά μέταλλα δέ ταΰτα 
οσον πολύτιμα είναι ώς φάρμακα, εισερχόμενα εις τον όργανι- 
σμόν, όταν καί όπως πρέπει, τόσον ολέθρια και κατα<Γρεπτικά 
γίνονται,όταν είσέοχωνται εΐςαύτόν ανευ μέτρου και μάλιστα δια 
τής άπορρορήσεως· τότε καθίςανται αυτόχρημα δτλητηρι*, βλα* 
πτοντα  ούσιωδέστατα τήν υγείαν, μαραίνοντα προωρως τό φυ
σικόν κάλλος, καί καταστρέφοντα έπί τέλους καί αύτήν την 
υπαρξιν, καί διά τοΰ φρικωδεστέρου μάλιστα τών θχνατων.

Κ αί ή μέν άπορρόφησις τοΰ μολύβδου, διαρκώς γιγνομενη, 
διαταράττει τήν πέψιν, άλλοιεϊ τήν φυσικήν εύχροιαν, προκαλδΐ 
τήν πτώσιν τών τριχών τής κεφαλής, τών βλέφαρων και τών 
ό<ρρύων, μελανίζει τούς όδόντας, καθιστά δυσώδη τήν άναπνοήν,



καί ριτιδώδες τό δέρμα, έπί τέλους προξενεί τόν λεγόμενον κω- 
λικόν πόνον τών ζωγράφων, καί δ ι5 αΰτοΰ τον θάνατον μέ τον 
φρικωδέστερον μάλιστα τρόπον σύνηθες καί άναπόσπαστον 
σύμπτωμα τοΰ νοσήρ,ατος τούτου είναι δριμύτατοι κωλικοί 
λεγόμενοι πόνοι κ * τ’ εξοχήν μέν εις τήν ήπατικί.ν χώοαν, έν 
γένει δέ και καθ’ όλην τήν κάτω κοιλίαν όδυνηρόταται ναυτιά
σεις, συνοδευόμεναι ενίοτε καί ύπό έμέτων, καί σκληρότατοι 
τεινεσμοί, σπανιώτεοον συνοδευόμενοι ύπό άποπατήσεων. Κ αί 
ταΰτα μέν είσι τά αποτελέσματα τής χρήσεως ένός είδους φκια- 
σιδίου.

Τά δέ αποτελέσματα τή( χρώσεως τοΰ ετέρου είναι ετι φρι- 
κο)δέστεοα. ή  άπορρόφησις τοΰ υδραργύρου, πλήν πολλών έκ 
τών μνημονευθέντων συμπτωμάτων, προξενεί πρός τούτοις δυ- 
σωδέστατον πτυελισμόν καί μισαρωτάτηνάποφοράν τής έκπνοης, 
καί ιδίως τής έκ τοΰ στόματος προερχομένης- οίδημα άλγεινό- 
τον τών ούλων πόνους δριμυτάτους τών όδόντων, τερηδονι
σμόν (κουφάλιασμα) αύτών, καί κατά σμικρόν γιγνομένην σύν- 
τριψιν, καί έπί τέλους νέκρωσιν καί άπόπτωσιν αύτών. Πριν δέ 
συντριβώσι καί άποπέσωσιν οί όδόντες, όμοιάζουσί νεκρά καί 
δυσωδέστατα ός-άρια, οίωνεϊ προσωρινώς προσκεκολημένα εις τά  
ουλα· σμιχρόν δέ κατά σμιχρόν έπέρχεται είδός τ ι  μαρασμοΰ 
καί συντίξεως τοΰ όργανισμοΰ" τό μέν σώμα χάνει πάσαν αύτοΰ 
τήν εύρωστίαν, τό δέ δέρμα πάσαν τήν εϋχροιαν. καί ομοιάζει 
άσκόν, έ'χοντα έντός αύτοΰ τά  σπλάγχνα καί τά  όστά. Επί 
τελο-ις έπέρχονται δριμύτατοι πόνοι,καί ό δηλητηριασθείς ίνεκα 
χρονίας άπορρορήσεως τοΰ υδραργύρου άπόλλυται κακήν κακώς 
έν τώ  μέσφ σπαραξικαρδίων άλγειδόνων οίκτρωτάτης συντίξεως 
καί δυσωδεστάτης άποφοράς.

Καί ταΰτα μέν είναι τά  αποτελέσματα τής χρήσεως τών 
ψυμιθιασμάτων, καί έν τούτοις εύρίσκονται άνθρωποι, λεγόμε
νοι λογικοί, οίτινες καταβάλλουσιν ούκ όλίγην δαπάνην καί 
πολλούς κόπους, ϊνα τά μεταχεφισθώσι πρός καλλωπισμόν των!! 
εύρίσκονται δε καί άλλοι, λεγόμενοι λογικώτεροι, οίτινες θαυ* 
μάζουσι τούς ψυμιθιασμένους διά τε τόν πλοΰτόν των, διά τήν 
υπομονήν των καί διά τόν τοιοΰτον καλλωπισμόν των. Πιθανόν 
δέ νά εύρίσκωνται καί άλλοι, οίτινες ά'παντα ταΰτα άποδίδου- 
σιν εϊς τόν πολιτισμόν* άλλ’ ώ θεία καί ίερά λογική ! έάν το ι- 
αύτην έξήγησιν δίδουσι διά σοΰ εις τόν πολιτισμόν οί πεπροι- 
κισμένοι μέ λογικήν άνθρωποι, κάλλιον -«το ούτε σύ μέν νά

έθεωρείσω ώς τό πολυτιμότερον προσόν τής ανθρωπίνου φυ- 
σεως, τό διακρίνον αύτήν άπό τήν φύσιν τών άλογων ζώων, 
ούτε τόν τοιοΰτον πολιτισμόν νά έθεωροΰσχν οί άνθρωποι ώς 
τό άκρον άωτον τής εύδαιμονίας των. Τοιαύτν) λογική καί το ι- 
οϋτος πολιτισμός άρμοζε μάλλον είς τά  θηρία εκείνα, τά  οποία, 
μή άρκούμενα νά κορέννυσι τήν άδδηφαγίαν των μέ τήν κατα
σπάραξα τών άλλων ζώων, κατασπαράττουσιν ένίοτε καί τά  
ΐδ ια  αύτών νεογνά $ καί τάς ιδίας αύτών σαρκας. Είς οέ τόν 
άνθρωπον, οστις έπλάσθη κατ’ εικόνα Θεοΰ καί καθ’ όμοίωσιν, 
ήρμοζεν άλλη λογική καί άλλος πολιτισμός’̂  άλλ όχι είναι 
βλασφημία νά ύποθέσωμεν, δτι διά τής λογικής ώδηγήθη ο άν
θρωπος είς τήν χρήσιν τών τοιούτων καλλωπισμών, τών Τρε- 
βλωνόντων τό σώμά του καί διαφθειρόντων τόν οργανισμόν 
του* είναι Ονειδος νά παραδεχθώμεν, ότι ό πολιτισμός απαιτεί 
τοιαύτας δαπάνας καί τοσαύιας θυσί«ς παρά του ανθρώπου· 
τούναντίον μάλις-α ή μέν λογική έπιβάλλει ώς καθήκον τήν δια
τήρησή τής ύγείας, τήν ακεραιότητα τοΰ σώματος, τήν ακω- 
λυτον ενέργειαν τών λειτουργιών, καί τήν διάδοσιν του γένους, 
ό δέ άληθής πολιτισμός, πανταχοΰ καί πάντοτε έπνβαλλει ως 
καθήκον τήν καλώς έννοουμένην οικονομίαν. Μόνον δε ο παρα- 
λογισμό; καί μόνη ή βαρβαρότης καθιέρωσαν ώς στολισμούς 
τοΰ ανθρώπου τα ένώτια, τά περιδέραια, τα  βραχιόνια, ̂  και 
τά  ολέθρια ψυμιθιάσματα* καί μόνος ό άληθής πολιτισμός θά 
καθιερώσ·/] οσον ούπω τόν άλϊΐθή καί πρέποντα είς έκαστον άν- 
θρώπινον πλάσμα στολισμόν.
1 Ο μέν άληθής λοιπόν καί πρέπων έκάστω άνθρώπω^ στολι

σμός είναι ή άκ·ραιότης τοΰ σώματος καί τοΰ χαρακτήρος αύ
τοΰ, ή διατήρησις τής ύγείας καί τής ζωής, ή κατά τους νο
μούς τής φύσεως καί τής θρησκείας έκάστου διάδοσις τοΰ γέ
νους καί ή κατά τό άνθρωπίνως δυνατόν άνάπτυξις  ̂ των τε 
νοερών καί τών φυσικών δυνάμεων, ϊνα δι’ αύτών ό άνθρωπος 
ζή ούχί ώς κτήνος, άλλ’ ώς τό ύπέρτατον τών έν τή  γ ΐ  π λ α 
σμάτων η ώς αύτός μόνος πλασθείς έν τή γή  κατ’ εικόνα Θεοΰ 
καί καθ’ όμοίωσιν· δ δέ άληθής πολιτισμός συνίσταται εις τό 
νά δύναταί τις νά επαρκή είς έκαστον τούτων όσον ένεστιν έν- 
τελέστερον καί έπιτυχέστερον, καί δ ι’ όσον ενεστιν όλιγωτέρας 
δαπάνης κόπου χρόνου ή καί παντός οΐου δή ποτε χρήματος ό 
πολιτισμός άρα δέν συνίσταται είς τήν σπατάλην, άλλ είς την 
καλώς έννοουμένην οικονομίαν. Πάν δε δ ,τι μακρύνεται του 
σκοπού τούτου, άντι'κειται κατ αντικρυς είς τόν άληδή καί πρέ



ποντα στολισμών, άντικειται εις τήν λογικήν, άντικειται καί 
εις τον χληθή πολιτισμόν.

Καί είναι μέν άληθέ; δτι παρ’ έκ ά ιτω  άνθρώπω ΰπάρχουσι 
καί ίδιαίτεραι άνάγκαι, ίδιαίτεραι σ ^ θ ε ια ι ,  χαΐ ιδιαίτερος “τρό
πος τοΰ σκεπτεσθαι, ώς·ε δ,τι εις τόν έ'να θεωρείται περιττόν, εις 
ιόν έτερον ενδέχεται νά γίναι άναγκαίόν καί αναπόφευκτη ' δ ,τι 
εις τον έ'να γελοίον, εις τον έ'τερον σεβαστόν- καί δ ,τι εις τον 
ένα̂  είναι έπιβλαβες, εις τόν έ'τερον γίνεται ώ-ρελιμώτατον. 
Τούτου ενεκα ειδικός μέν ορισμός της πολυτελείας δέν 'είναι δ υ 
νατόν νά ύπαρξη. Λεν δύναταί τις π. χ . νά έλέγξη επί πολυ
τελεία τόν εχοντα τοΰ; τρόπους καί ζώντα έκ τοΰ περισσεύ
ματος του, αν μή περιορίση τάς δαπάνα; του εις βαθμόν ίσον 
τοΰ εργαζομένου IV άποζή· άλλά καί δεν έπιτ:έπετα·. ουτε 
ύπο τής λογικής ούτε υπο τοΰ πολιτισμού ουτε ύπ’αύτοΰ τοΰ τε 
άτομικοΰ καί κοινωνικού συμφέροντος ό εχων τους τρόμους, νά 

απαν^ εις πράγματα γελοία κχί εις πράγματα βλάπτοντα 
είτε αύτόν, ώς ατομον, είτε τό σύνολον τής κοινωνίας. 0  μεγα* 
λείτερος πλοΰτος έκάστου ανθρώπου, έλεγέ ποτε φιλόσοφός τις, 
είναι ή καλώς εννοούμενη οικονομία' άνευ αύτής παν ό,τι ήθε- 
λεν αποκτήσει τις είτε πλούτου, είτε δόξης, εί'τε υγείας, είτε 
ευζωίας, είτε πάσης οί'ας δη' ποτε όλβιότητος, είναι μάταιον, 
όταν όέν γίνώσκη τις νά οίκονομή π. χ . τοΰ χρόνου του, δστις 
είναι πολυτιμότερος παντός οΐου δή ποτε χρήματος, δταν δέν 
γινώσκη νά οίκονομή τήν υγείαν του, καί όταν δέν γινώσκη νά 
οίκονομή τάς τε φυσικά; καί τάς έκ τύ χη ; ή έ ; ίκανότήτο; 
προσκτηθείσα; δυνάμεις του.

Ο άνθρωπος, εάν θέλη οΰχΐ μόνον νά λέγηται, άλλά καί 
πράγματι νά ήναι λογικός, πρέπει νά ρυθμίζη πάσα; τάς πρά
ξεις του σύμφωνα μέ τήν λογικήν δ ι’ αύτής δέ πρέπει νά άνεύ- 
ρη καί , σταθμίση καλώς καί νά διευκρινήση σαφέστατα τ ’άναγ- 
καία άπό τών περιττών. Καί παν μέν τό άναγκαΐον είτε εί; 
τήν διατη'ρησιν τής υγείας καί τής ζωής του, εί'τε εις τήν 
αναπτυξιν τών τε ηθικών καί τών φυτικών του δυνάμεων είτε εϊς 
τ /jv ευημερίαν τής πατρίδος καί τής κοινωνίας,έν αίς ζή,είτε πρός 
τουτοκ καί εις αύτήν τήν εύζωΐαν (aisence ή confortable) πρέπει 
νά έπιδιωκη ώς λογικον βν. Παν δέ τό περιττόν πρέπει ν’άπο- 
φεύγη ώς φ^ρτίον μ ά τα ΐον καί έπιβλαβές. Ac μή άπαξιοϊ δε ό 
λογικός άνθρωπος νά ρίπτη ενίοτε έταστικόν βλέμμα καί εις τά  
περιξ αύτοΰ άλογα ζώα καί νά έξετάζη τού; ένστικτου; νό

μους, τοΰ; ύπό τή ; φύσεω; ύπαγορευθέντα;, καθ’ οδς ταΰτα 
διάγουσι καί ζώσι. Τί ήθελεν ώφελήσει π . χ .  τά  χερσαία ζώα 
τά θαλάσσιον ΰδωρ 5 άλλ’ δμως τό υδωρ είναι στοιχείον άνα- 
πόφευκτον διά τήν ύπαρ'ιν τών ιχθύω ν η τ ί ήθελεν ωφελήσει 
τους ίχθεϊς ό ατμοσφαιρικός άήρ ; αλλ’ (ψως ό ατμοσφαιρικός 
άήρ είναι στοιχείον άναπόφευκτον διά τήν υπαρξιν τών έπί τής 
γης ζώων.

Καθώς λοιπόν τά  άλογα χερσαία ζώα δεν ζητοΰσιν, άλλά 
μάλιστα καί άποφεύγουσι, τό θαλάσσιον υδωρ, καθώς οί ά - 
λογώτεροι τούτων ίχθεί; δέν ζητοΰσιν, άλλά μάλιστα καί 
άποφεύγουσι, τόν ατμοσφαιρικόν αέρα, ούτω καί ό λογικό; 
άνθρωπο; δέν πρέπει νά ζητή είμή μόνον τά  αναγκαία καί 
έφικτά* ό δέ δημιουργός τοΰ παντός δπου ηύδόκησε νά ΰπάρ- 
ξωσιν δντα, έκεϊ ή πέριξ αύτών έδημιούργησε καί τά  πρός τήν 
υπαρξιν καί διατήρησιν αύτών έπιτήδεια καί άναγκαία, καί 
είναι άδύνατον νά ύπαρξή δν τι έν τή φύσει, χωρίς νά εχη έν 
έαυτώ ή πέριξ αύτοΰ καί τά  πρός συντήρησιν αύτοΰ άναγκαία. 
Εάν δε θέληση τ ’ς καί δυνηθή νά μετατόπιση είτε τά  οντα 
από τής φυσικής των ΰπάρξεως είτε τ ’ αναγκαία πρός τήν αύ
τών υπαρξιν, ήθελε συμβή άπαράλλακτόν τ ι, οπερ θά συνέβαινεν 
έάν ήθελε θελη'ση τις καί έδύνατο άπαντα μέν τά χερσαία ζώα 
νά ρίψη εις τήν θάλασσαν, άπασαν δέ τήν θάλασσαν νά μετα- 
φέρη εις τήν ξηράν" τουτέστιν ήθελε συμβή γενική καταστροφή 
τοΰ παντός.

Τόν νόμον δέ τούτον τής φύσεως, τόν διέποντα άπαντα τά  
τε έμψυχα καί τά  άψυχα δντα, τά  τε λογικά καί τά  άλογα 
ζώα, φυλάττει άρά γε ώς πρός τάς ορέξεις καί επιθυμίας του 
καί ό λογικώτερος πάντων τών ζώων, καί ό υπέρτερος πάντων 
τών έν τή γή οντων άνθρωπος ; Πολλοΰ γε καί δει' φύεται 
που τής γής κακάον η άνανάς, έπιτήδεια νά διαθρέψωσιν ή νά 
καταψύξωσι τοΰς έν τή γή εκείνη γεννηθεντας καί άνατραφέν- 
τας κατοίκους; άμέσως τά  μεταφέρη και ό εις έτέραν γήν γεν
νηθείς καί άνατραφεΐς άνθρωπος, ϊνα κορέση δ ι’αύτών ώς έπί τό 
πλεΐστον τάς ματαίας ορέξεις καί επιθυμίας του,ώς νά μή πρού- 
νόησεν ή φύσις νά δημιουργήση παρ’ αύτώ έτερα θρεπτικώτερα 
ή ψυκτικότερα ή καταλληλότερα έν γένει προϊόντα. Ανακαλύ
πτετα ι που τής γής χόρτον τ ι ,  καλοϋμενον νικωτιανή (καπνός) 
κύριος οίδε διά ποίας άνάγκχς τών έν τή γή ταύτη ζώων ή 
ανθρώπων" άμέσως ό πάσης σχεδόν γής άνθρωπος μεταφυτεύει



η μεταφέρει τό χόρτον τοΰτο, άναδέχεται ά'νευ τινός ανάγκες 
καί ούκ όλίγας δυσχερείας, δαπανά καιρόν καί χρήματα, ϊνα 
μετασχηματίσω η τούς ρώθωνάς του είς ακάθαρτον αποθήκην 
τοΰ χόρτου τούτου, ή τό στόμα του είς άλνιθές κβπνοδο^εϊον 
συλλαμβάνονται έν τ-?ί έρήμω άγριοι άνθρωποι, έχοντες ώς όπλα 
ακεραίους τοΰς δνυχάς των, αμέσως καί οί ίήμερβι άνθρωποι διά 
νά δείξωσι φαίνεται, ότι συμμετέχουσιν άγΟιότητος, κ ιτ α δ ικ ά -  
£o'jot σχεδόν είς παντελή άχρηστία» ώς έπί τό πλεϊιτον τοΰς 
δύο ώ τίτας δακτύλους τών χειρών των,καί άφίνουσι τοΰς δνυχας 
αυτών πάντϊ) ακεραίους. ΐίπινοεΐταί που ττ,ς γης ύπό της ανάγ
κη; ή ένίοτε καί έκ τύχης, ούχί δέ σπανίως καί ένεκα άσε
μνου 7] ανήθικου αιτίας, τρόπος τις τοΰ καλύπτειν τήν κεφα
λήν η τοΰ ένδύειν τό σώμα, γίνεται καί παρ’ άλλοις τισί νεω- 
τερίζουσι γνωστός ό τρόπος οϋ^ος; καί αμέσως άπό περάτων έως 
περάτων τής οικουμένης ά'παντες σχεδόν σπεύδουσι,καταβάλλουσι 
μυρίας προσπάθειας, δαπανώσιν άπειρα χρήματα, γίνονται ενίο
τε υποχείριοι καί αληθείς δοΰλοι τής φαντασιώδους ταύτης 
ανάγκης, ϊνα συμμορφωθώσι μέ τόν συρμόν (μόδαν), χωρίς νά 
συλλογιαθώσιν, άν τό κάλυμμα τοΰτο τής κεφαλής η ό τρόπος 
τοΰ ένδύεσθαι, έκπληροϊ σκοπόν τινα, θεραπεύω ανάγκην, ή 
είναι ανάλογα τών άχρι τοΰδε έξεων τών ανθρώπων η τών 
άπαιτήιεω ν τοΰ πολιτισμού, ή τών έκ τοΰ τόπου ενδείξεων. 
Μ εταβάλλεται που ό συρμός ούτος ένίοτε μέν έξ ανάγκης, άλ
λοτε δέ καί έκ τύχης, ότέ μέν έπί τό σκοπιμώτερον ότέ δέ έπ ί 

τό άσκοπώτερον, καί ούχί σπανίως έπί τό  άλογώτερον καί γ ε 
λοιωδέστερος καί αμέσως άπαντες σχεδόν, οί μή όρθώς κρίνον- 
τες, σπεύδουσι νά συμμορφωθώσι μέ τόν συρμόν, φοβούμενοι μή 

φανώσιν, ό'τι δέν συμβαδίζουσι μέ τόν πολιτισμόν' ώς νά -ήναι 
ποτέ δυνατόν νά ΰπάρξν) άληθής πολιτισμός άνευ λογικής, η 

ώς νά έπιτρέπηται είς τόν λογικόν άνθρωπον νά καθίσταται 

ένίοτε καί τών άλογων ζώων άλογώτερος.

Εζ όσων δέ ήμεϊς γινώσκομεν ούδέποτε άνέγνωμεν ή ήκού- 

σαμεν ή εϊδομεν, ό'τι άλογόν τι ζώον έζήτησέ ποτε νά στρέ

βλωση τά  μέλη του, ϊνα φαν/j ώραιότερον, ή ϊνα συμβαδίσω μέ 

τόν πολιτισμόν' άλλ’ όμως ΰπάρχουσιν έν τώ κόσμω τούτω 

λογικοί λεγόμενοι άνθρωποι, οϊτινες έπί μέν τής κεφαλής των 

θέτουσιν αληθές τ ι  φορτίον, τό λεγόμενον σαρίκι $ καλπάκι,

τοΰς δέ πόδας των θέτουσιν είς άληθή στραγγαλην, περιξ δε τοΰ 
σώματός των Οέτιουσι σφυκτώτατον βρόχον, οι μεν ϊνα καμωσιν 
έπίδειξιν τοΰ μεγαλείου των1 και άλλοι,ϊνα σχηματισωσι μικρόν 
ττοδάράκι ή λεπτήν μέσην* ΰπάρχουσι δέ καί άλλοι, οϊτινες πρός 
ούδέν λογιζόμενοι τάς έκ ιοΰ κλίματος καί τών εςεων καί τής 
ηλικίας καί τής ανατροφής άνάγκας, προσπαθοΰσι νά συμμορ- 
φυθώσι με τόν συρμόν καί μέ βλάβην τής υγείας των και με κίν
δυνον τής ζωής των. Ασκεπείς εχουσι τάς ώλένας αί της δ ια 
κεκαυμένης ζώνης γυναίκες ; ασκεπείς πρέπει νά έχωσιν αύτας 
έν τοίς χοροϊς τουλάχιστον καί έν ταΐς συναναστροφαϊς και εν 
τοΐς θεάτροις καί αί τών καταψύχρων κλιμάτων γυναίκες, όταν 
ΰπάρχνι συρμός πρός τοΰτο· γοΰνας φοροΰσιν οι τών καταψυ- 
χρων κλιμάτων άνθρωποι; γούνα πρέπει νά φοοέσωσι κα; οι 
τών μεσημβρινών· βουρνούζιον φοροΰσιν οί τής Αίθ.ωπίας καί 
τής Αφρικής κάτοικοι·, βουρνούζιον πρέπει νά φορέσωσι καί οι των 
ΰπερβόρείων κλιμάτων- άλλως προσκρούουσιν είς τήν έθιμο τα- 
ξίαν, φαίνονται βάρβαροι, καί οπαδοί τοΰ άπολοτισμού' ως να 
μή ένεδείκνυεν ή φύσις τά  άναγκαιοΰντα εις έκαστον ,ώον καί 
εις έκάστου κλίματος άνθρωπον % ώς νά έπεθύμει ποτέ ή μεν 
άρκτος τώ» ύπεροορίων κλιμάτων ν’ άποδυθη του παχυεριο^ 
δέριχατός της· ό δέ κατάγυμνος κροκόδειλος, νά ένουθ?) μη ο* 
γουναν ή σαμουρόνουναν ή άρκουδόγουναν ή ώς νά ήτο ποτε 
δυνατόν νά έπιθυμήσϊ] ή πλατύπους καί πεδινή κάμηλος ' 'α π ο 
κτήσω τό μικρόν ποδαράκι τής όρειν?,ς όορκάδος V αυτ/]; ν απο 
κτήση τήν καμπούραν τής καμηλού, ό μ ο ί α ν  δέ ταυτ^ς καμ- 
πούραν, περιττόν δέν είναι ί'σως νά ειπωμεν, δ τ ι έπεθύμουν με 
υοι πρό ολίγου ν’ άποκτήσωσί τινες λογικοί λεγόμενοι άνθρω
ποι, έξαρτώντες άπό τά  οπίσθια τοΰ σώματός των προσκε- 
φάλαια. Ηδη δέ άντεκατέστησαν τήν καμπούραν ταυτην της
καμηλού μέ τήν κρινολίναρ. _

Είναι μέν αληθές, δτι ό άνθρωπος ώς κατ εικόνα Θεου και 
κ*θ5 όμοίωσιν πλασθείς, ώς δεσπόζων έφ’ όλων τών εν τη γω 
δντων, δύναται, όρμώμενος άκό τάς τυφλάς ορέξεις καί μα
ν ί α ς  επιθυμίας του, η μάλλον είπεϊν άπό τάς φαντασιοπλη
ξίας του, νά μεταχειρισθή πάντα  τά  έν τή  γώ οντα κατα τό 
δοκοΰν. Α λλ’ ΰπάρχουσι νόμοι τινές τής φύσεως, τους όποιους 
δέν δύναται νά παραβη ούτε αύτός ό δημιουργός του παντός, 
πολΰ δέ όλιγώτερον δύναται νά παραβτ, τούτους ατιμερητι ο 
δημιουργηθείς ΰπ ’ αύτοΰ άνθρωπος, ό έκ γής πλασ ϊίΐς και εις 
γην προωθημένος ών ν άπέλθ'/ι.



. Δ * '^υνα τα ι π . χ .  ό πλούσιος, μόνον διότι είναι πλούσιος καί 
όιότι εχει πολλά χρήματα, νά καταβροχθήση συνάμα καί κατά 
κόρον παν 6, τ ι  ή λαιμαργία του -ήθελε τόν αναγκάσει νά έπιθυ- 
μήση, διότι τότε ή τρώγων αμέσως δά έμεΐ, η θά σκάση ώς 
ασκός, όπεοπληρούμενος άνεμου. Δέν δύναταί έπίσης δ κρασόπώ- 
λης, μόνον διότι έχει πολύ κρασί, νά ροφίση διά μιάς όσον οίνον 
ήθελε τόν ερεθίσει ή βουλιμία του νά έπιθυμήση, διότι τότε ή 
πίνων  ̂αμέσως θά έμεΐ, η θ’ άποκτηνωθή ‘ καί θά κατασταθή 
ρυπαρώτερος καί κτηνωδέστερος καί αύτών τών χοίρων, ή μ ά 
λιστα, έάν παραταθή ή υπέρμετρος οινοποσία, θά πάθη τ ι χείρον 
όλων τούτω ν σμικρόν κατά σμικρόν θ’ άπωλέση τήν γεΰσιν καί 
τήν όρεξιν, θά πάσχη τρομεράς ναυτιάσεις καί έμέσεις κατά 
πάσαν πρωίαν, θ’ άρχίση νά τρέμη, καί δέν θά δύναταί ούχί 
μόνον τοΰ λογικού του νά κάμη χρήσιν, άλλ’ ουτε καν αύτών 
τών χειρων^ του' θά πάθη άμαύρωσιν, καί παντελή ανικανό
τητα  πρός έκπλήρωσιν πάσης εργασίας. Δέν δύναταί ώσαύτως 
ό χορευτής καί ό αύλητής νά χορεύωσι καί ν’ αύλώσι δ ι’ όλης 
της ημέρας, διότι τότε θ’ άποθάνωσι τής πείνης. Λέν δυναται 
ομοίως 6 ωραίας καί πολλάς έν τώ  χαρεμίω του έ'/ων γυναί
κας οθωμανός ν’ άσελγαίνη κατά κόρον, δ ιότι τότε καί τ ά χ ι 
στα θ άποκτηνωθή κατά τήν διάνοιαν, καί τάχιστα  θά μα- 
ρανθή τό φυσικόν κάλλος του, καί τάχ ισ τα  καί άφευκτα θ’άπο- 
λέση πάσαν πρός άπόλαυσίν τών σαρκικών ηδονών επιθυμίαν, 
η καί αύτήν πρός τούτοις τήν πρός διάδοσιν τοΰ γένους'Εκα- 
νοτητα.

0 άνθρωπος λοιπόν ώς δεσπόζων πάντων τών έν τή  γή όντων 
υναται μέν νά ύποβάλλη είς τάς όρέξεις του τά πάντα ’ούδέποτε 

ομως πρέπει^ νά παραβαίνη τοΰς νόμους τής φύσεως,καί νά ύβρίζη 
μαλις·α αύτΐν,ούδέποτε νά παρακούη τάς έντολάς τοΰ Θεοΰ,ούδέ- 
ποτε ν άπομακρύνηται τών κανόνων τής λογικής. Παν, τό μή έκ- 
πληροΰν σκοπόν τινα,είναι περιττόν.Περιττόν είναι έπίσης καί πάν 
τ ύπερ αίνον τα  όρια τής εκπληρωσεως τοΰ σκοποΰ. Επομένως ό 
άνθρωπος πρέπει νά τρώγη διά νά ζή, καί ούχί νά ζή, διά νά 
τρωγη. Μόνον οί χοίροι καί τά  όμοια τούτων ζώα είναι ποοω- 
ρισμένα νά ζώσι διά νά τρώγωσίν, ό δέ άνθρωπος είναι π λ ω 
ρισμένος, ϊνα βασιλεύη πάντων τών έν τή γή όντων διά νά βα- 
σιλεύη δέ επ αύτών έπαξίως, πρέπει άκαταπαύστως νά μέρι
μνα καί νά συντελή ούχί μόνον υπέρ τής εύημερίας έαυτοΰ καί 
τών όμοιων αύτοΰ, άλλά καί πάντων τών έν τή  γή  πλασαά- 
τ ω ν  τοϋτο έστί τό βασιλεύειν έπ αύτώ ν άλλως ό άνθρωπος

καθίσταται καί τοΰ χοίρου κτηνωδέστερος’ δ ιά  νά συντελή δέ σκο
πίμως εις τήν Εύημερίαν έαυτοΰ καί πάντων τών έν τή  γή π λ α 
σμάτων, πρέπει νά φείδηται όσον έ'νεστιν αύτών. Ούδέν πρέπει 
νά πράττη άνευ σκοποΰ καί πάν τό έπιβλαβές ν’άποφεύγη· παν 
τό έγχώριον, έάν εχη τά  αύτά τοΰ άλλοδαποΰ πλεονεκτήματα, 
είναι άσυγκρίτως προτιμώτερον τούτου, διότι έάν μή ήτο σκό- 
πιμον έν τώ  τόπω, δέν θά έλάμβανε τήν πρόνοιαν ίι πάνσο
φος φύσις νά τό δημιουργήση' πάν τό γινόμενον διά δαπάνης, 
χρόνου, άργυρίου, ή ά'λλης τινός οιας δη' ποτε θυσίας όλιγωτέρας 
είναι άσυγκρίτως προτιμώτερον τοΰ διά δαπάνης μεγάλης προσ- 
κτωμένου’ διότι έκεΐνο μέν άναντιρρήτως θά ήναι προϊόν τοΰ 
πολιτισμού, τοΰτο δέ άφεύκτως θά ήναι απόρροια τής βαρβα- 
ρότητος. Μόνη ή βαρβαρότης άπήτει θυσίας μεγάλας άπό τοΰ 

άνθρωπίνου γένους, καί μόνον ό άληθής πολιτισμός έπαγγέλ- 

λεται τώ  άνθρώπω τήν άνύψωσιν αύτοΰ είς τήν πρέπουσαν 

περιωπήν.

Αποροΰμεν τή  άληθεία πώς πρέπει νά όνομάσωμεν τοΰς μα- 

ταίους εκείνους ανθρώπους, οϊτινες προτιμώσι π . χ .  τόν οίνον 

τής Μαδέρας, μόνον διότι είναι οίνος τής Μαδέρας, καί περιφρο- 
νοΰσι τούς έγχωρίους οίνους καί καλλίτερα προσόντα τών τών 

οί'νων τής Μαδέρας έάν έ'χωσι* τά  αύτά δύναταί τ ις  νά εΐπη 

καί περί τής προτιμήσεως ούκ ολίγων άλλων ξενικών προϊόν 

των καί συνηθειών" τ ί  δέ νά εϊπή τ ις  περί τής προφοράς k Γ 
anglais, τοΰ δείπνου ίι la  francais τοΰ προδορπίοο a la Russe, 

καί τοΰ βαδίσματος a la chinois ; Καί είναι ποτέ δυνατόν ό 

γεννηθείς καί ζήσας έν τοΐς μεσημβρινοΐς κλίμασι νά μεταβάλ- 
λη τά φωνητικά όργανά του καί νά προφέρη a i ’ anglais ; ή ό 

έν τοΐς θερμοϊς κλίμασι, μή δυνάμενος νά χωνεύση ούτε αύτό τό 

λιτόν πρόγευμα καί γεΰμά του, ν ’ άναγκάση τά  πεπ τικ ά  του 
όργανα νά χωνεύσωσι τετράκις ή καί πεντάκις τής ήμέρας 

τροφήν ά'φθονον, όπως χωνεύουσιν οί Γάλλοι έν Παρισιοις ; η 

δύναταί ποτε ό έν Ελλάδι ζών νά φάγη ώς προδόρπιον (Ζια- 

κούσκαν) όσα ό Ρώσσος έν Πετρουπόλει ; η είναι ποτέ δυνατόν 

δ συνειθίσας νά βαδίζη τούλάχιστον ελεύθερος, νά μιμηθή τό 

βάδισμα τών Κινέζων ;



Καί δμως ΰπάρχουσιν άνθρωποι πανταχοΰ τοΰ κόσμου καί 
πλειότεροι ι'σως παρ’ ίμ ϊν , οίτινες ώς πήθικοι προσπαθοΰσι να 
μιμηθώσιν δλα ταΰτα  ή καί πολλά παραλογώτερα καί γελοιω
δέστερα τούτων, ϊνα κάμωσιν έπίδειξιν τής εύγενείας των, έπι- 
δειξιν τοΰ πλούτου των, έπίδειξιν τ ι ς  πολυτελείας των ή έπί* 
δειξιν τής άξιοπρεπείας τω ν  άλλ’ώ θεία καί ιερά λ ο γ ικ ή ! δια 
τ ί  νά ήσαι τόιον ακατάληπτος ύπό τών ανθρώπων, ώστε 
καί έν ω παραλογίζονται, νά όνομάζωνται καί νά νομί- 
ζωνται λογικοί ; καί, καταχρώμενοι τών δυνάμεων, μέ τάς 
όποίας τοΰς έπροίκισεν ή θεία πρόνοια, νά καντώσιν ένίοτε καί 
τών χοίρων άλογώτεροι, καί τών ταών, (παγωνιών) ματα ιώ - 
τεροι, καί τών π*ιθίκων γελοιωδέστεροι η καί αύτών τών αί- 
μοβόρων θηρίων θηριωδέστεροι; άλλ’ δχ ι μά τό ιερόν καί προσ
φιλές Σου δνομα, ό άνθρωπος, πλασίείς κ α τ’ εικόνα ©εου παΐ 
καθ’ όμοίωσιν, είναι άδύνατον διά Σου καί μόνης νά μη φθάση 
είς τόν προορισμόν του, καί νά μη καταντη'ση νά πράττη ώς 
άληθής επίτροπος του Θεοΰ έν τή γή τά  πάντα μέ τοσαύτνιν 
εντέλειαν καί λογικήν, μέ όσην άπέραντον σοφίαν έδημιούργη- 
σεν ό Θεός τοΰς άναλλοιώτους νόμους τής φύσεως· έάν δέ ποτε 
ό άνθρωπος έν τή άνθρωπίνω αύτοΰ αδυναμία παραλογιζόμενος, 
επιθυμεί νά έξομοιωθή κατά τάς δυνάμεις μέ τόν δημιουργόν 
τοΰ παντός, η καί νά ΰπεοβή μάλιστα τοΰτον καί νά μεταβάλ
λω καί αύτοΰς τοΰς άναλλοιώτους νόμους τής φύσεως, ί'να δυ - 
νηθί) οΰτω νά κάμη έπίδειξιν τών δυνάμεων, έπίδειξιν τοΰ πλού
του, καί έπίδειξιν τής μεγαλοπρεπείας καί τής πολυτελείας 
του, μόνον έπίδειξιν τής αδυναμίας καί τής μωρίας του κάμνει, 
καί ταύτην μάλιστα ούχί άτιμωρητί, διότι δέν παρέρχεται 
πολΰς χρόνος καί κατά  τοΰς άναλλοιώτους νόμους τής φύσεως 
γίνεται σκωληκων βρώμα καί δυσωδία.

Περί τοΰ Έλλτ,νικοΡ χαρακτήρας κα! του εν 
Έλλάδι ανεκμετάλλευτου πλούτου.

0  έν έϊδελβέργ/ι καθηγητής Κύριος Μενδελσών Βερθόλδης 
έδημοσίευσε τελευταϊβν διά τών Πρωσικών Χρονικών σπουδαιο- 
τάτην πραγματείαν, έπιγραφομένην αή '‘Ε ίΛ α ς  έπί τον Οθω- 
γος’ΐϊ καί διά μέν τοΰ πρώτου μέρους τής πραγματείας ταύ- 
ττ,ς ό Γερμανός συγγραφεΰς πραγματεύεται σχεδόν άποκλειστι- 
κώς περί τών προαωπικών χαρακτήρων τοΰ πρώην Βασιλέως 
καί τής πρώην Βασιλίσσης. Τό πρώτον τοΰτο μέρος, καίτοι ού» 
σιωδέστατον, μεταφρασθέν ό«ό τ^ς έν Τεργέστη Κλειοΰς, πα* 
ραλιίπομεν ευχαρίστως, καί κατά τοσοϋτον μάλλον, κ*θ οβον 
περί τών χαρακτήρων τοΰ πρώην Βασιλέως έδημοσιεύσαμεν 
καί ημείς άλλοτε ικανά διά τών ΰπομνημάτοιν μας καί μετά 
τίνος μάλιστα δριμύτητος, τήν βποίαν οί ευμενείς άναγνώσται 
κατά τβ τήν Ανατολήν καί ιδίως κατά τήν Δύσιν, άπέδ«καν 
είς τήν δεινότητα τής θέσιως ήμών, έξορίστων δντων τότε, πάν
των τών αγαθών στερουμένων, καί είς ξένην γήν Βεριπλανωμέ- 
νων πρός δικαιολόγησιν τής Ναυπλιακής έπαναστά-ιεως. Τό 
πρώτον λοιπόν τοΰτο μέρος καί διά τοΰς άνωτέρω λόγους, καί 
διότι περιγράφει τόν χαρακτήρα έκπτώτου ήγεμόνος ευχαρί
στως καί ήμεΐς παραβλέπομεν.

Δέν δυνάμεθα δμως νά παραβλέψωμεν καί τό δεύτερον μέρος 
τής πραγματείας ταύτης, διότι δ ι’ αύτοΰ ό σοφός Γερμανός 
έπικυρεί, ένιαχοΰ μάλιστα έπαναλαμβάνει ίδίαις σχεδόν λέ- 
ξεσιν, δσα ήμεϊς άλλοτε καί διά τών παραινέιεων ήμών καί 
διά πολλών πραγματειών τής Μελίσσης Αθτβνών πολλακις καί 
κατά κόρον μάλιστα έδημοσιεύσαμεν. Τό δεύτερον λοιπόν τοΰτο 
μέρος, ευχαρίστως μεταφέρομεν άπό τής Κ,λειοΰς είς τάς στή- 
λας τής Μελίσσης.

«Διατριβών έν Αθήναις κατά τό εαρ τοΰ 1 8 6 3  έπεσκέφθην 
έπί τίνος ΰψώματος έν τή κοιλάδι τοΰ Κ,ηφισσοΰ τήν «γερμα
νικήν άποικίαν», ητις και πόρρ«θεν διακρίνεται διά τών δέν- 
δένδρων, τών καθαρών καί κομψών οικιών, καί του πρασίνου 
ναϊδρίου της. Τοσούτω δε περιεργότερος ήμην ϊνα μάθω τά  κατ 
αυτήν, καθόσον αί ήμέτεραι γερμανικαί εφημερίδες εϊχον δια
δώσει άλλοτε δτι οί κάτοικοι ή άπεδήμησαν η άθλίως κατε-
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ατράφγ)σαν κακωθέντες ύπό τώ ν Ελλήνων. Οί Ηρακλειώται 
όμως ησαν εύθυμοι και ζωτροί* είπόν [/οι δέ ότι έννέα καί εί- 
κοσιν έ'τη έκαλλιέργουν τήν γην ώς εργολάβοι καί ήλπιζον κατά 
τό έπιόν έτος νά τ/,ν λαβωσιν ώς ίδιον κτήμά των' πρός δέ 
τούτοις ότι έζνιτήσαντο μέν την βοήθειαν ολίγων έθνοφυλάκων 
εναντίον τών ληστών καί τών έν Κούκο υβών·/] γειτόνων των, 
άλλ’ ούδααώς διενοοΰντα νά καταλίπωσι τήν Ελλάδα. Παντα- 
χοϋ ποοσκολλάται ό Γερμανός, μόνον ούχί είς τήν ίόίαν πατρ ί
δα. ή  γερμανίς Βαρβάρα Ταγλάουερ παρεπονεϊτο ό'τι ή τοΰ 
Ηρακλείου νεολαία τοσοϋτον έξωκειώθη τά  τών Ελλήνων ώστε 
μόλις ήδύνατο νά λαλήοrj καί νά γράψη γερμανιστί. Η ευημε
ρία τής μικράς άποικίας, είς μέρος έρημον καί πετρώδες, μαρ
τυρεί, ότι καί άλλαι πολλαϊ ήδύναντο ωσαύτως νά άκμάσωσιν 
άλλαχοΰ τής Ελλάδος.»

ι  Α.λλ’ ή γερμανική έν Ηρακλείω αποικία είναι μοναδική έν 
Ελλάδι* ό βασιλεύς όθων ουτε έποίκους ποτέ πρασεκάλεσεν, 
ούδ’ ήθέλησε ν άκολουθήστ] τήν γνώμην τοϋ βαρώνος Στέϊν νά 
σύνδεση τήν βιομηχανίαν τής Γερμανίας καί τής Ελλάόος. 
Παραδείγματα ΰπερμόρου τινός προτιμήιεως τών Γερμανών 
όπήρχον οΰχϊ ολίγα* βαυαρός τις ύπαξιωματικός έγένετο έν 
Ελλάδι συνταγματάρχης, είς δέ έκ Μονάχου κουρεύς άνεδείχθη 
έν λθήναις άρχιδασονόμος* άλλ’ ουδέποτε έλήφθη πρόνοια περί 
λογικής τίνος προσεγγίσεως τοΰ έλληΜκοϋ καί τοΰ γερμανικοΰ 
στοιχείου. Τουναντίον οί κάτοικοι τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου ά- 
πεδήμουν είς τήν Τουρκίαν’ τά  αυτόθι νεώρια έμενον κενά, οί 
δέ ναΰται είσήρχοντο, ώς προ τής έπαναστάσεως, είς τουρκι
κήν υπηρεσίαν. Εν τή  τελευταία τριακονταετηρίίι ολίγον ηύ- 
ξήθη ό λίαν άραιός τών κατοίκων άριθμός" διότι 1 ,200,000 
ψυχών οίκοΰσιν ήδη έν χώρα, %τις προ τοΰ πελοποννησιακοΰ 
πολέμου ήδύνατο νά διαθρέψη εζ έκατομμύρια άνθρώπων. Εν 
τ φ  έσωτερικώ τοΰ βασιλείου όδοιτιορεΐ τις δέκα καί δώδεκα 
ώρας χωρίς νά εύρη μήτε οίκον, μήτε έπαυλιν, μήτε ίχνος τι 
ανθρώπου ή οίκοαίτου ζώου. Επί μακρόν διάστημα παρατηρούν
τα ι πέτραι ήλιόκαυστοι καί χθαμαλαί ρώπες* μόνος ό κόραξ 
έννεοτεύει μεταξύ τών έρεικών έν τή έο’/ψώ πέτρα. EJ έρημία 
άρχεται ήδη ολίγον προ τών πυλών τής πρωτευούσ/,ς.»

«Αλλά, καί μεθ’ όλον τόν αραιόν πληθυσμόν, δραστηριωτέρα 
κυβέρνησις ήδύνατο ν’ αύξηση τήν τοΰ εδάφους άξιαν καί νά 
ώφελήσ-/] τήν χώραν* διότι βεβαίως ούδαμοΰ ΰπάρχοοσι χωρι

κοί ίκανώτεροι καί ευφυέστεροι τών Ελλήνων, ό  πρώτην φοράν 
καταοαινων είς έλλάδα περιηγητής συναισθάνεται αμέσως τήν 
ένυπαρχουσαν μεταξύ τών αυτόθι χωρικών καί τών τής πεπο- 
λιτισμένης Ευρώπης διαφοράν, ί ν  τή φυσιογνωμία τών χωρι
κών τής ‘Ελλάδος ούδεν αναφαίνεται ίχνος αβελτηρία;, νυσταγ
μού καί βλακείας ώς έν τή Δύσει. Αλλά τό έξωτερικόν ίσως 
ενδέχεται νά έξαπατα. Τίς όμως θά πιστεύση τοΐς λόγοις μου, 
ότι καθήμενός ποτε έν τώ  άναγνωστηρίφ τής βιβλιοθ/ίκης τών 
Αθηνών είδον απέναντι μου χωρικόν τινα έκ Λεβαδείας βεβυθι- 
σμένον όντα είς τήν άνάγνωσιν και μελέτην τοϋ πλατωνικού 
Φαίδωνος ; δ τε  πάλιν κατέβαινον έκ Πειραιώς είς Καλαμάκιον 
γηραιός τις χωρικός έκ Μεγαρίδος, έγγύς προσελθών, έδειξέ μοι, 
ένθουσιωδώς τούς κρημνούς τής Σαλαμΐνος καί τής Ψυτταλείας * 
και περιέγραψε τάς περσικά; ιιάχας ώσανεΐ είχον συμβή χθές. 
Εκ τού στόματός τών έλλήνων χωρικών ακούει τις ρήσεις θαυ· 
μαστάς διά τε τό άγχίνουν καί τήν απλότητα αύτών. όπόσον 
συγκινητικοί λ. χ .  είναι οί έξης λόγοι τυφλού τίνος επαίτου 
«Μέ συμπαθήσετε, άκούω περί κόσμου, άλλά δέν τόν βλέπω.»

«Παρά τά πνευματικά αύτοΰ πλεονεκτήματα, τήν δύναμιν 
τοΰ ταχέως άντιλαμβάνεσθα·., τήν ετοιμότητα καί τήν είροιαν 
τοΰ λόγου, κέκτη-ται τό έλληνικόν έθνος καί τινα πολύτιμα 
προσόντα ήθικα. Εκ τών νοτίων έθνών τής Εύρώπης μόνοι άναι/.- 
φιβόλως οί Ελληνες έτήρησαν τόν οικιακόν βί0ν καί τό ιερόν 
τοΰ γάμου, έν όλη αύτοΰ τή άγνότητι. 0 μοιχευόμενος καταδι
κάζεται ύπό τής κοινής γνώμης, καί δέν γίνεται δεκτός ούδα
μοΰ. Εν τή ϊ,παρτγ) διεταζε ποτε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
νά έκτελεσθ/ι ή τού κοινοϋ καταδίκη έπί δύο ασώτους γυναί
κας, τάς όποιας έξεδ;σαν καί έκύλισαν έπί κνιδών. Αί ακόλα
στοι ήδοναί τών παρ ήαΐν χωρικών είναι πάντγ, άγνωστος είς 
τούς άγραυλοΰντας απλοϊκούς Ελληνας. Κ αί αύτός ό χορός των 
«ό ρωμαίϊκος» έχει τ ι σπουδαιότε;0ν καί ήττον θρυπτικόν 
παρά τούς θορυβώδεις ήμών στροβίλους καί τάς πολωνικάς όρ- 
χήσεις. Ταΰτα λέγω περί τών έν τοΐς άγροϊς οϊκούντων* άλλως 
τε  οί κάτοικοι τών πόλεων, καί ίδίως τών Αθηνών, σχεδόν 
ά'παντες διεφθαρμένοι, δέν είναι άμοιροι τών ελαττωμάτων τής 
Δύσεως» ( ΐ ) .  Γ

(1) Σ ιψ . τοΰ Συντάκτου τής Τ\ΛεΧίαστ\ς. Ενταύθα καιτοι 
μ/) άρνουμενοι τήν εν ταϊς πόλεσι πλειοτέραν διαφθοράν, παρα-



«Οί χρν,βτοήθεις, άγνοΐ, μετοιόφρονες καί άνεκτικώτατοι 
χωρικοί έν 'Ελλάδι ούδέν άλλο ποθοΰσιν η ευτα£ΐαν πολιτικήν 
καί ευνομίας όπως πορίζωνται ήσύχως, εί καί μ.ετα πολλοϋ 
κόπου, τά  πρός τό ζήν. Εν πάσαις ταις πολιτικαϊς ταραχα'ς 
οί χωρικοί ΰπεστήριξαν τό κόμμα ιώ ν  φίλων τής τάξεως καί 
ησυχίας. ©* έλάμβανον δέ θαυμαοίαν έπίδοσιν, έάν ένεθαρρύ- 
νοντο όπωσούν παρά τής κυβερνήσεως. Η βαυαρική όυναστε.α 
δμως τούς έγκατέλιπεν αβοήθητους.))

αΟ: χωρικοί δέν έγίνωσκον πως νά πορισβώσι τά  αναγκαιό
τα τα  γεωπονικά εργαλεία. Εάν ήδελον νά δανεισθώσι χρήματα, 
έπρεπε ν' άποτίωσι τόκους άδροτατους διότι το αργύριον είναι 

•σπανιώτατον έν Ελλάδι. II πρώτη ύποδηκη σαλεύει μεταζ,υ 
9— 12 0/0, ή δευτέρα μεταξύ 1 2 — 3 0  0/0 · καδόλου δέ ό 
τόκος άναβαίνει άπό 1 5 — 3 0  0 /0 . Ουδέποτε έφροντισεν 7) κυ- 
βέρνησις νά συοτήστ) εταιρίαν έπί προκαταβολή δανείων (Vor- 
schnssverein). II συσ-τηβεΐσα έν Αθηναις καί ρ,εγάλως εν βρα
χε ί χρόνω προοδεόίασα έλληνική τράπεζα, τής όποίας τά γραμ
μάτια  κ^κλοφορούσιν άντί αργυρίου καθ άπασαν τήν Ανατο
λήν, οφείλει τήν ΰ-αρξίν της είς τήν άξιέπαινον άπόφασίν τινων 
ιδιωτών, ί'πέρ τοΰ κοινού συμφέροντος οΰδαμοδι αλλοδι είργα- 
είργάσθησαν πλειότερον μέν οί ίδιώται, όλιγοίτερον δε ή κυ- 
βέρνησις ή έν ‘Ελλάδι. Τό βασιλικόν ζεύγος έφροντισεν άπλώς

τηοοϋμεν εϋσεβάστως τά  έ ; ΐς .  II διαφδορά, ην ύπαινύττεται ό 
σοφό; συγγραφεύς, κατέλαβε μόνον τάς οικογένειας έκείνας, α ΐ- 
τινες, μόλις άναμιχΟεΐσαι μετά τών τυχόντων εύρωπαίων, ε- 
σπευσαν νά μιμηθώ atv άνεξετάστοις άπαντα αυτών τά  ήθη καί 
έθιμα" διαζΐβαιούμ ·ν ομως τόν συγγραφέα ότι ύπαρχουσι καί 
έν ταΐς π ό ^ σ ιν  οί) /.ογένειαι, αίτινες ρ.ετέιχ^ν μόνων τών άρε· 
τών τού εύ^ωπαϊ* ,οΰ πολιτισμού. Αλλως αί οικογένειαι αύται 
διετήρησαν πάσαι ι τήν αγνότητα τών ήθών των. Αλλ αί οικο
γένεια*. αύτα ι είν αι δυσπρόσιται είς τούς ξένους, καί τούτο ούχί 
άφ’ εαυτών, μεγ άλην μάλιστα έχουσών επιθυμίαν νά έλδωσιν 
είς συνάοειαν με τά τών ξένων, άλλ’ ένεκα τής ιδιοτροπίας αυ
τώ ν τούτων τ»5 ν ξένων, ζητούντων πανταχού τ ις  Ανατολής 
τάς εξει; τω ν, καί μή βελόντων νά έρευνήσωσι και τας ε^εις. 
τών Ανατολιτΐ* y, ί'να σπουδάσωσι τούλαχιστον αύτάς και πει· 
σθώσι π>ρί τής άγνότητος καί άπλότητος αύτών.

ν<ί καλλωπίσν) τον ιδιαιτέραν έν Πύργω έπαυλίν του, μετεκο- 
μισεν αύτόσε φασιανούς καί εί' τ ι  άλλο έπαρκεΐ είς τάς άνάγ- 
κας τοΰ άβροτάτου κατά τήν Δύσιν πολιτισμού, Η βασίλισσα, 
φυσικήν έχουσα κλίσιν πρός τό ρωμαντικόν, δεν έδυσφόρει βλέ- 
πουσα τήν Ελλάδα διατελούσαν έν τή άγριότητι τών μέσων 
αιώνων, ήτις δά έ-ραίνετο ποιητικωτέρα παρά τ ή ' έν Λέον/] σύ- 
στασιν πριονομύλου ή τήν χορήγησιν σπόρου καί κόπρου τοΐς 
γεωργοΐς. 0 βασιλεύς πάλιν, έν τή συνή^ει αύτοΰ άπλοΐκότητι, 
ά'φινε τά πράγματα νά βαίνωσιν ώς εβαινον, καί έξαρκεΐτο βλέ- 
πων κ α τ’ ενιαυτόν έν τώ  προϋπολογισμό) ποσον τ ι ύπερ τής 
γεωπονίας.»

αΟύδέν θαυμαστόν επομένως, ό'τι καί σήμερον ή γεωργία 
διατελεΐ παρά τοΐς Ελλησιν έν τή αύτή καταστάσει ώς έπί 
Ησιόδου. Τό άροτρον σύγκίιται έκ δύο ζύλων προσκεκολλημε- 
νων άλλήλοις σταυροειδώς· ή ΰννίς είναι άπό άκατεογάστου 
σιδήρου ή καί ξύλου. Διά τοιούτων προκατακλυσμιαίων έργα- 
λξίων ύπορύ^σεται τό έ'δαφος πρώτον κατά μίαν διεύδυνσιν είς 
βάθος τριών rt τεσσάρων δα/.τύλων, εϊτα δέ σταυροειδώς *ατά 
διεύθυνσιν άντίδετον, διαιρούμενον ούτω είς μικρούς κυβους, 
τούς οποίους μέλλει άκΆούθως νά όιαλύτη t  βροχή. Οταν 
έπέλδη ή ώρα τού άριήτου, τά  σπαρτά θερίζονται διά μαχαίρι* 
δίων ή και διά μόνης τής χειρός* τούτου ενεκα καί ή συγκο
μιδή άποβαίνει ανάλογος πρός τόν βάρβαρον τρόπον τής καλ
λιέργειας καδόλου.»

αόμολογητεον δμως δτι ή μόνη βελτίωσις τών γεωπονικ.ών 
έργαλείων δέν θά ητο άποχρώσα. Η γεωπονία βαίν*ι φυσικώ 
τώ  λόγω παραλλήλως τή κατά ξϊ,ράν καί κατά· θάλασσαν συγ
κοινωνία. Οί τής Γερμανίας λιμένες κεΐνται πολύ πλησιέστερον 
τής έλληνική; παραλίας ή αύτήί τής Ελλάδος ή μεσόγεια ή  
μέν Αρκαδία βρίθει σίτου" έν δέ τή Ναυπλία κατασκευάζεται 
ό άρτος έκ σίτου αιγυπτιακού. Καί σήμερον έτι οί μέν έν Αθή- 
ναις αρτοποιοί πορίζονται τά  άναγκαιούντα αύτοΐς έκ Τεργε* 
στης, ό δέ άριστος σίτος σήπεται είκή καί μάτην έν Αεβαδεία, 
δ ιότι ούδεμία μέν τακτική όδός άγει έκ Αεβαδέίας είς ©ήβας, 
μία δέ μόνη δύσπορος καί έπισφαλής όδό; υπάρχει μεταςύ ©η
βών καί τής πρωτευούσης. Αί έλληνικαί όδοΙ είναι σήμερον 
χειρότεραι τών έν τοΐς όμηρϊ/.οΐς χρόνοις, επί τών όποιων, κα* 
θώς μαρτυρούσι τά  έπί τής πέτρας πελώρια ίχνη τών τροχών, 
ήδύνατό τις τούλάχιστον νά όδεύσ·/] έφ’ άμάξης. Συνήθως όδοι-



ποροϋσιν οΐ Ελληνες παρά το ρεϊΟρον χειμάρρου τινός, η y a t-  
ρουσιν εύρίβκοντες άγριόν τ ι δρύφρακτον, άφ’ ού καί κρατού
μενοι βϊίνουσι προσωτέρω. όπόταν συναντώνται δύο ιππείς, 
περιπίπτουσιν είς μεγάλην αμηχανίαν' ό είς τούτων πρέπει νά 
ποινίση παντοίας έπικαμπάς,δπως άφήση τόν έτερον νά διέλθη.»

«Εκ τών επτα οδών, αιτινες έστρώθησαν έπί τής τριακον- 
ταέτιδος τού Οθωνος βασιλείας, τακτική είναι ή άγουσα έπί 
τοΰ Ι·Ιμού, ητις δμως έστρώθη ύπό τής εταιρίας τού αύστρια- 
κού Αόύδ. Εν έκάστφ προϋπολογιστώ έγγράφοντο καί 7 5 ,0 0 0  
δραχμών έπί οδοποιία’ τά ποσόν ήτο βεβαίως ολίγον, άλλ’ 
οπωσδήποτε ήδύναντο καί δ ι’ αύτοΰ νά στρωθώσιν όδοι πλείο- 
νες τής μιας, καί δή καί ταύτης ύπό τών ξένων. £ν μόνον έ- 
πόθει ή βασίλισσα διακαώς, νά κα^ασκευασθή σιδηρόδρομος μέ
χρι τού Φαληρέως Ε'να ποιώνται οϊ Αθηναίοι εύκολώτερον χρή- 
σιν τών θαλασσίων λουτρών. Κ ατά τό εαρ τοϋ 1 8 6 3  προση'χθη 
τη  Ε&νική Συνελεύσει έκτενές νομοσχέδιυν περί διατομής τοΰ 
κορινθιακού ισθμού* ή δαπάνη τής παρά τόν παλαιόν δίολκον 
εργασίας ύπελογίσθη είς 11,000,000 δραχμών έμελλε δέ νά 
τελειωθή τό έ'ργον έντός τριετίας ί  τετραετίας. Τό σ/έδιον 
έγένετο δεκτόν. Πριν όμως έπιδοθώσιν οί Ελληνες εις τοιαύτας 
μεγάλας καί διασκεδαστικάς έπιχειρήσεις, πρίν ή κτίσωσιν υ 
ψηλόν τινα πύργον «ρεόμενοι από τής κορυφής, καλώς θά 
επραττον δρώντες αύτά τά  πρό τών ποδών και κατασκευάζον- 
τες όδούς.»

«Η ελλειψις τακτικών μέσων συγκοινωνίας καί ό παντελής 
χωρισμός της παραλίας από της μεσογαίας πλείστας δσας έπι- 
φέρει ζημίας είς τήν δρυμοκομίαν. 0  Ελλάς Φαίνεται έρημος 
πέτρα ενεκα τής φαύλης διαχειρίσεως. Εχει έξαιρέτους δρυμώ- 
νας· ή Ακαρνανία καί ή Αιτωλία, ή Μεσσ^νί* καί ή κοιλάς τού 
Εύρώτα Θϊ έπόριζον ευκόλως ξυλικήν είς τά  λοιπά τής χώρας 
άδενδρα μέρη, θά ήδύναντο γάλιστα νά έξάγωσιν άρίστην ξυ
λικήν είς τό έςωτερικον, έαν ύπήρχον όδοί διευκολύνουσαι τήν 
μετακόμισιν. Επρεΐΐ,εν όμως η Κυβέρνησις νά έπιτηρή αύσι-ηρύς 
τήν δρυμοκομίαν, νά συστήση ί'διον αστυνομικόν κλάδον, καί 
νά διαφωτίαη τό δημόσιον περί τών ωφελειών αύτής. Με'/ρι 
τοΰόε ούδεν έληφθη όΛστυχώς μέτρον κατά τής παραλόγου 
πυρπολ^σεως των δασών’ καθ’ έκαστον φθινόπωρον οί ποιμένες 
καίουσι τά ύάση, ϊνα τρώγωσιν αΕ αιγίδες χλοε;άν βοτάνην. 
Πανταχού τών όρεων τής Αττικής φαίνονται μέλαιναι κηλϊδες 
άπό τής πυρκαϊας. Πρό πολλοϋ παρήλθον οΕ χρόνοι, καθ’ οδς

αί δχθαι τού ίλισσοϋ ησαν κατάφυτοι πλατάνων' καί αύτός 
δέ ό ΐλισσδς άπέβη οίκτρόν τ ι ρυάκιον διότι όπου ελλειψις 
δασών, έκεΐ ώς εϊκός καί ελλειψις ύδατος. Τούτου ένεκα πολλά 
τής Ελλάδος μέρη πάσχουσι λειψυδρίαν, πωλείται το  πόσιμον 
υδωρ, σφοδρώς δ ’ άλλοτ3 ήγανάκτουν οί Αθηναίοι κατά τής 
Αμαλίας, δτι άντεποιεϊτο τών τριών μόνων έν τη πόλει υδρα
γωγείων είς άρδευσιν τής έν τ φ  βασιλικώ κήπω χλόης.®

«Βεβαίως ή Ελλάς ήδύνατο ν' άποβή χώρα πλουσιωτάτη ού 
μόνον πορίζουσα ξύλα, σίτον και ζώα έαυτη τε καί τοΐς γειτο- 
σι τόποις, άλλά καί ώφελουμένη άπό τής άπαθείοις τής τουρ
κικής διοικήσεως. Δυστυχώς δμως είναι φόρου υποτελής τη  άλ- 
λοδα πη διά ξύλα, σίτον καί ζώ α’ τηλικαύτη δέ είναι η ελλει- 
ψις τών πρός τό ζην αναγκαίοτάτων, ώστε τά  μικρά παιδια  
άποθνήσ/.ουσιν ένεκα άνυδρίας, οΕ δέ πρεσβύτεροι κρατοΰσιν εν 
τφ  στόματι ύγράν άμμον δπως σβέσωσι τήν δίψαν τω ν .«

«Αφού έλλείπουσι τά  αναγκαιότατα, πρός τ ί τό φροντίζειν 
περί τών περιττών ; Αλλ’ ή ‘Ελλάς ήδύνατο νά παραγάγ>] το- 
σούτον οίνον, έ'λαιον, καί μεσημβρινούς καρπούς, ώστε διά τού
των καί μόνων ν’ άναπληρώση τό κεχηνός καί ν άποτιση τα  
πρός τήν αλλοδαπήν χρέη της. Αλλά καί ενταύθα, μεθ δλην 
τίιν εύνοιαν καί δαψίλειαν τής φύσεως, ούίεμία  κατεβλήθη προσ
πάθεια δπως έξέλθωσιν οί Ελληνες άπό τών ήρωϊκών χρόνων, 
άς έπί όμηρου, ό οίνος τ'/ιρεϊται ετ ι καί νυν έντός άσ*ών, διά 
δέ τής ρητίνης καθίσταται τοσοϋτον πικρός ώστε οί Εύρωπαϊοι 
θά τόν ετινον άντί ιατρικού. Οί βαυαροί στρατιώται, συνειθί- 
σαντες τό περίεργον τούτο ποτόν, έφημίζοντο ύστερον ώς ακό
ρεστοι ριτίνΟπόταΓ ούτε δμως ξένος τις έμιμήθη τό παράδειγ
μά των, ούτε γίνεται τό παράπαν έξαγωγή τοιούτου οίνου. Αί 
περίφημοι άμπελοι τής Θήρας καί τής Μονεμβασίας ήδύναντο 
έπί πολύ νά τελειοποιηθώσιν εύχής εργον έάν πανταχοϋ οί 
Ελληνες έμιμοϋντο τό παράδειγμα τών Πατρών, ένθα, μεθ ολην 
τής φύσεως τίιν φειδώ, διά μόνης τής έπιμελείας καί τής επ ι
μονής κατασκευάζεται ήδη άρ ιστός «αχαϊκός οίνος.»

«Τό αύτό ρητέον καί περί τής έλαιοκομίας. Τά έλαιοδενδρα 
τής νοτίου Γαλλίας καί τής Ιταλίας φαίνονται ανάπηρα άπέ- 
ναντι τών τής Αμφίσσης. Αλλ’ at άγριαι έλαΐαι δέν έγκεντρί- 
ζονται. Τά έλαιοτριβεΐα είναι τοσοϋτον άθλια ώστε οί ΐδιοκτή- 
ται πολλά δαπανώσιν, άποβάλλουσι δέ τό πέμπτον καί δέκα- 
τον μέρος τοϋ έλαίου των. Το ελαίαν αύτό, λίαν άμελώς κα-



τασκευαζόμενον, είναι θολόν καί ταγγόν. Τί θαυμαστόν δτι ή 
τών έλαιών χώρα σπανίζει ελαίου, οί δέ Αθηναίοι πορίζονται 
τοΰτο έκ τής Προβηγκίας ; Είς καλλιτέραν όπωσοΰν κατάστα· 
σιν διατελεΐ έν Πελοποννήσω ή καλλιέργεια τής σταφίδος καί 
ή τοΰ καπνοΰ έν Αργεί καί έν Λαμία' οϋχί δμως καί ή βαμβα. 
κοφυτεία. Τά λατομεία τοΰ μαρμάρου έπί τοΰ Πεντελικοΰ καί 
έν τή  Πάρω είναι παρημελημένα· έλησμονήθ/,σαν δέ τά  ανθρα
κωρυχεία τής Κύμης έπί τής Εύβοιας καί τά  μολυβδωρυχεϊα 
τής Κέας. 0  χρόνος έπιλείψει με άναφέροντα τοΰς άπειραρίθ·· 
μους πόρους τοΰς οποίους είχεν, άλλά δ ι ’ αγνώστους λόγους, ή 
σμικρόν, η ούδέν έζεμεταλλεύθη ή έλληνική κυβέρνησις.»

Πρακτικά της εν Άθήναις Κεντρικής 
Γεωργικής Εταιρίας.

έν Αθήναις σήμερον την 2 9  Νοεμβρίου τού 1 8 6 4 , ημέραν 
Κυριακήν, κατά πρόσκλτσιν τής έπταμελοϋς έπιτροπής .συνήλ
θαν τά  εξής μέλη της έν Αθήναις Κεντρικής Γεωργικής Εταιρίας, 
έν τώ  καταστήματι τοΰ Βαρβακείου Λυκείου, ήτοι

Οί ΚΙν. Μ ιχαήλ Σχινάς, Α. Γοΰδας, Π. 6μ. Γιαννόπουλος, Σ. 
Σωτηρόπουλος, Περικλής Σοΰτσος, Π. Λεοτσάκος, Γ. Α. Περρω- 
τής, Κ. Φωστηρόπουλος, Αντ. Φ. Παππαδάκης, Γ. Ν. Μαντσα- 
βϊνος, Λ. Στέλβαχ, Π. Πύργος, Γ. Πεταλάς, 2. Σπηλιωτάκης, 
Δ. Αϊνιάν, Δραγούμης, Χρηστάκτις, Γ. Ζαβιτσάνος, Εύστ. Ξύδης, 
Α. Λογοθέτης, Α. Κορδέλας, Χρηστός Χ ατζή, Λεωνίδας ίερ. 
Βασιλείου, Λιανοσταφίδας.

Η συνέλευσις εύρεθεϊσα οΰτω πλιίρης, έξελέξατο παμψηφεί 
τον μέν Κύριον Μιχ. Σχινάν πρόεδρον, τόν δέ Κ. Κ. Φωστηρό· 
πουλον γραμματέα. Μετά τήν κατάρτισίν τοΰ προεδρείου, ζη- 
τήσας καί λαβών τόν λόγον ό Κύριος Α. Γούδας, εισηγητής 
τής έπταμελοϋς έπιτροπής, ώμίλησεν ώς έξής.

Κ  ύριοι.

Γλυκεϊά τις ελπίς δτι ητο αδύνατον νά διαλυθη ή Εθνοσυνέ·

λευσις χωρίς νά συζητήσω ιό  ΰ-οβληθέν αύτή νομοσχέδιον περί 
παραχωρήσεως τών αΐτηθέντων ύπό τ?,ς έταιρίας μας γηπέδων, 
καί ή μεγίστη εύχαρίστησις τοΰ νά σάς άναγγείλωμεν τελείαν 
άποπεράτωσιν τής εντολής ήμών μάς ήνάγκασαν νά άναβάλ- 
λωμεν άχρι τής σήμερον τήν συγχ,άλεσιν τής συνελευσεως. ̂  Αλλά 
ματαιωθείσης τής ελπίδος ταύτης σάς συνεκαλέσαμεν ήόη, ΐ·α  
δώσωμεν λόγον τών πράξεών μας.

Κ ατά  την εντολήν, ήν μάς έδώκατε, μετά τήν συναρμολό
γησή τοΰ καταστατικού έπεδιώξαμεν την κύρωσιν αύτοΰ Οπό
τής Κυβερνήσεως.

Μετ’ εύχαριστήσεως δέ σάς άναγγέλλομεν, οτι ή Α. Μ. προ- 
τάσει τοΰ άρμοδίου υπουργού, ού μονόν τοΰτο έπεκυρωσεν αμέ
σως, άλλά καί προστάτης τής έταιρίας μας ηύδόκησε νά^ κηρυ- 
χθή. Τό δέ καταστατικόν, δημοσιευθέν εκτοτε καί διά τής έ·ρη· 
μερίδος τής Κυβερνήσεως, έδημοσιεύθη καί παρ’ ήμών ακολού
θως είς φυλλάδιον ελληνιστί καί γαλλιστί κατά τό προσφερό· 
μενον ήδη ΰμϊν ΐκάστφ , έκ τών μήλαβόντων, άνά εν άντίτυπον.

Η δέ Κυβέρνησις, κατανοήσασα εύθΰς έξ άρχής τόν κοινω
φελή σκοπόν τής έταιρίας μας καί υίοθετήσασα τρόπον τινά 
αύτόν, υπέβαλε πρό πολλοΰ, ώς γνωστόν, είς τήν Εθνοσυνελευ- 
σιν ψήφισμα πρός παραχώρησιν τών αίτουμένων ύπό τής έτα ι
ρίας μας γαιών· γνωστά δμως αϊτια δέν έπέτρεψαν ούτε την 
συζήτησιν αύτοΰ.

Ουτω λοιπόν μόνον εφοδιασμένοι οντες καί άπό ήμέρας είς 
ημέραν άναμένοντες τήν έπιψνίφισιν τοΰ προταθέντος τούτου 
ψηφίσματος,' ήρκέσθημεν μόνον είς τήν έγγραφήν μελών, καί 
τούτο μόνον σχεδόν έντός τής Πρωτευούσης, έξαιοουμένων όλι- 
γίστων εξωθεν, οίτινες καί οϊκοθεν έσπευσαν να μας άναγγεί- 
λωσι δ ι’ έπιστολών των τήν επιθυμίαν αύτών νά συμμεθέςωσι
τής έταιρίας μας.

Μετ’ εύχαριστήσεως δέ σάς άναγγελομεν ότι τό άκουσμα 
τής συστάσεως τής έταιρίας μας, καθ’ <2ς ε“χομεν πληροφορίας, 
πανταχοΰ προύζένησεν άρίστην εντυπωσιν.

Τόν τέλειον καταρτισμόν τής έταιρίας μας πολλαχόθεν μάς 
γράφουσιν, οτι τιροσδοκοΰσι ν ’ άκούσωσιν, ί'να συμμεθέξωσι τών 
έργασιών μας, έκ δέ τών άχρι τοΰδε ενεργειών τής έπιτροπής 
σας ένεγράφησαν οϊκοθεν καί άνευ τής ελάχιστης προτροπής η 
έπισπεύσεως μέλη έκατόν έξήκοντα καί έν, δυνατόν δέ ητο νά 
έγγραφώσιν έντός τής Πρωτευούσης πολλοί πλείονες τούτων, έάν
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υπήρχε έπεψηφισμένον το πρρταθέν νομοσχέδιον, κα'ι έάν ενεκα 
τούτου η επιτροπή σας δέν άνεχαιτί^ετο οΓκοθεν είς τάς ένερ- 
■)f είας. Ενεγράφησαν δέ σχεδόν ' 
έξ ις.

0  Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Αθηνών Θεόφιλος 

0  Χαλκίδας Καλλίνικος
Μιχ· Σχ ιν*c
A. Ν. Γούδας έπΐ δεκαετίαν 

«νά δρ. 100 
Αντ. Φ. Παππαδάκης άπαξ δρ. 

χιλ'ίας άριθ. 1000 καί κα τ’ 
ετος 5 0  δραχ.

Σ. Σωτηρόπουλος 
Π. Εμμ. Γιαννόπουλος 
Λρ. Ν. Δρόσου 
Εύστρ. Παρίσης 
Κ. Φωστηρόπουλος 
Αθ. Γ» Δουρούτης δρ. 5 0  
Γ . Κωνσταντινίδης 
Σ. Μ. Χιονωδάκης 
Α. Ζέρβας
Π. Ρομπότης δρ. 25  
Αντ. Γεωργαντας 

X. Ν. Σολιώτης 
Γ. Ν. Μαντζαβίνος 
Α. Μωραϊτίνης 
ϊω. Ν. ϊγγλέσης 
Π. Πύργος 
Σ. Α. Σπηλιωτάκης 
Ανδρ. Ψαραλάμπης 

Λ. Στέλβαχ 
Τ/ιλ. I. Ρούκης 
Γ . Σταύρου δρ. 50  
A. Ν. Γούδας διά τον Μενέλ. 

Νεγρεπόντε έν Κωνστάντση 
δ.Λ 2 5  κατ’ ετος 

Γ . Σουλτάνης δραχμάς 2 5  κατ’ 
έτος

αύτοπροαιρέτως, ώς έιπομεν, οί

Ανδρ. Αυγερινός δραχμάς 2 5  
κ α τ ’ έτος 

Σπΰρος Παυλίδης δραχμάς 2 5  
Δ. Ιίαλλιοντσής 
Η. Β. Μαυρου.ιχάλης 
Χρ. Νικολα'ίδης
Λεωνίδας Σμολένσκης δραχμάς 

5 0
Α. Πάλλης
Τιμολεων I. Φιλτίμων 
Δημήτριος Γρίβας δραχμάς 2 5  
Γ. Α. Βασίλείου δρ. 2 5  
Περικλ. Ζωγράφος 
Εύθ. Κεχαγιας δρ. 2 5  
Θεμ. Δαραλέ'ης δρ. 2 5  
Μιχ. Καλλιφρονας δρ. 2 0  
Αρχ. Ανθιμος ηγούμενος Αίγί- 

νης δρ. 20 
Ηγούμενος Νεκτάριος ιερομό

ναχος 
Λ. Ν. Δρόσος 
Λ. Μαυοοκορδάτος 
Γρ. Δημη-ριάδης δραχμάς 5 0  

κ α τ ’ έτος
Στ. Δούκας δοαχμάς 2 5  κ α τ ’

»/ετος
I. ®. Παλαιολλόγος 
Σ. X. Στεφανόπουλος δρ. 25  

κ α τ ’έτος 
Α. Σαλωνιτίδης 
Δ. Μαυρομιχάλης 
£μμ. Μελετόπουλος 
Αυγερινός Πετραλιάς 
Κτταμ. Δελιγεώργης 
Γ. Μιχαηλίδης

ΜΕΛΙ2ΣΑ

Ν. Πιεράκος
X. Ζυμβρακάκης δρ. 2 5  
Π. Καλληγας δρ. 5 0  
Γ. Πεταλάς δραχαας 6 0  κα τ’| 

έτρς
A. Β. Τζίνης δραχμάς 2 0  κατ’ 

έτος I
Π. Δ. Κυριάκου
Μ. Τριανταφυλίδης διά παντός 

δρ. 20
Δ. ©ωμόπουλρς δραχ. 2 0  κατ 

έτος
’Λλ. Κουμουνδοϋρος δρ. 50  
ίΐρ. Μιτσόπουλος 
Μ. Δελιγιάννης δρ. 50  .
Λαζ. Α. Γιουρδής δραχ. 5 0  
ϊω . Οίκονομίδνις 
Γερ. Α. Μεταξδς δραχ. 2 5  
Χρ. Γ. Γρίβας 
Ρήγας Παραμήδης 
Σκαρλάτος Σοΰτσος δρ. 1 0 0  
Α. Λογοθέτης δραχ. 2 5  
Κ . ’Ασιμακόπουλος δρ. 25κ α τ I 

έτος
Σ. Α. Ζώτος δραχμάς 2 0  κατ 

έτος
Ε. Ν. Δεϊμέζης δραχμάς 2 5  

έτησίως 
Δ. Ν. Βαλτινός 
ίω . Κα:αγιανΊ0πουλος 
Χαρίλαος Τρικούπης δρ. 2 5  
Κ. Διωβουνίώτης 
ΐω . Γ. Κρίτσας 
Α. Μαυρίχ,ης έξ Αϊτωλικοϋ 
Κ. Γιολδάσης 
Αουκ. Παππαϊωάννου 
Εύστρ. Εύδης 
’Αριστ. Μπουκαούρης 
Γ . Α. Πετμεζας δρ. 2 5  
Γ . Ε. Τσατσάρας if . 2 ·

ΑΘΗΝΩΝ. 2 7

Γ. Νικολαΐδης δρ. 3 0  
Θρασ. Ζαίμης δρ. 5 0  
Γ. Μ. ,’Αντωνόπουλος δρ. 5 0  
Γ. Α. Ράλλης 

[Α. Πολυχοονιάδης 
■Β. Νίκολόπουλος 

Διομήδης Κυριάκου 
Σ. Λεκάτης δραχμάς 1 0 0  κατ 
ί έτος
Δ. Μ. Μαυρομαράς 
Δ. Ν. Λεβίό'ης δραχμάς 2 5  

I κατ’ έτος
II. Ζάρκος
ΙΧαρ. Χρηττόπουλος δραχμάς 

1 5  κα τ’ έτος 
Πέτρος Λεοτσάχος 

Δ. Μπότσαρης 
Α. Μάρκου έ* Σύρου 

Ια . Παπαδιαμαντόπουλοί δραχ.
2 5

Θ. Δ. Βοχος 
I Αριστοτ. Τσάτσος 
δθων ίω. Μακρυγιάννης
S. Κλήμακας

|Βπ. Βαλ'ιατζής δραχ. 5 ,0 0 0  
Μ. Δ. Κ,αλαποθάκης δραχ. 2 5  

κατ’ έτος 
I Κύριλλος Δέγλερης ηγούμενος 

τής Μονής Πεντέλης δραχ. 
5 0  κατ’ έτος 

Ζ. ίάρογλους δραχμάς 5 0  κατ 
έτος

j  Β. Φλογαΐτης δραχμάς 2 5  κατ 
έτος

Δ. Κυργοΰσ'.ος δραχ. 2 2  κατ 
έτος 

Α. Πετράκης 
Π. Ηλιόπουλος 
Δ. Αίνιάν 
Α. Κορδέλας



Ν. Κ. ίερόπουλος 
Γεωργαντάς 
Γεώργ. Κοζάκος Τυπάλδος δρ. 

20
Σ. Α. Μεταζάς 
ί<*>. Α. Σοΰτσος 
Πέτρος Βακάλογλους 
Γ. Ψύλλας
Στ. Βερώνως, Είρηνοδικης Α

μοργού δραχμάς 5 0  κατ' 
έτος· κατ’ εντολήν του Σ. 
Λεχάτνι;

Περ. I. Σοΰτσος στρατιωτικός 
ιατρός, μέλος 

X. Πρετεντέρης Τυπάλδος 
Δ. όρφανίδης
Α. Κομπατής δραχμάς 1 0 0  

κα τ’ ετος 
Κ. Νέγρης δραχμάς 2 5  κ α τ’ 

έτος
I. Ε. Χ ΐλλ δραχμάς 2 5  κ α τ’ 

ετος
0 . Κ. Λαμ-αδάριος ιατρός 

δρ. 20 κατ’ έτος 
Δ. Δεσποτόπουλος δραχμάς 20  

κ α τ’ έτος 
1ΐμ . Μανιατάκης 
Αντ. Μυριολάκης δραχμάς 2 5  

κ α τ’ έτος 
Λεωνίδας Ιερωνύμου Βασιλείου 
Ανδρ. Δαρειώτης
Γεώργ. Ζαβιτσάνος δοαν. 2 5

> */κατ ετος

Γ.Α. Περωτ^ς δρ. 5 0  κα τ’έτος 
Κ. Πώπ 
Λέων Μελάς
Σ. Λόντος 2 5  δραχμάς κ * -’ 

έτος
Α. Μπαλάνος ώσαύτως 
Σΐμος Κ. Μπαλάνος ωσαύτως 
Γ. Σουρμελή; ωσαύτως 
Ν. Νέγρας δρ. 12  
Γ. Συμβουλ'δης δρ. 1 0 0  κατ’ 

έτοι έπί δεκαετίαν 
Αλέξαν. Σταματόπουλος ίατρίς 

πληρεξούσιος Λευκάδος 
Κων. Ν. Δόσιος δραχ. 100  

κ α τ’έτος 
ίω. Τζη\ής δραχμάς 2 5  κα τ’ 

έτος
Ιω. Α. Γκίκας έκ Πύργου 
Αγγελής Ματρόζος δ ίαν . 2 5

I V /*κατ ετος 
Γεράσιμος Ν. Καρβούνης |κ  

Μεσολογγίου 1 2  
Ασημάκης ίίλιόπουλος διευθυν
τές  τοΰ έν Τύρινθι αγροκηπίου 
Κων. Ν. Κωβτί,ς 2 5  κ α τ’ετος 
Κων. Χρηστίδης έν ίτ,Λαϊλίω 

δρ. 5 0  κα τ’ έτος 
Β. Ν. Παγκώστας δραχ. 2 5  

κατ’ έ'τσς 
Λουκάς Ράλλης δραχμάς 25  

κατ’ έτος 
Αδελφοί Μουτσοπούλου δο. 2 5  

κ α τ ’ έ'τος

^ Εκ τούτων, ώς βλέπετε, είς μέν ό Κ. Επαμινώνδας Βαλτα- 
7 έγγραφη άπο τοΰδε μέγας ευεργέτης τής έταιρίας μας, 
ΰποσχεβείς νά πληρώσν; πέντε χιλιάδας δρα/μάς· είς δέ έτερος 
ο Κ. Αντώνιος Φ. Παππαδάκης ένεγράφη εόεργέτης και εύηοε- 
στήθη νά ύποσχεθ;, ότι θά προσφέρν) χιλ ίας ‘ μέν δραχμάς έφ’ 
απας καί πεντήκοντα κ α τ’ έτος έπί τώ  όητώ όμως δρω τοΰ νά

παρα/ωρηθώσιν εις τήν έταιρίαν αί αίτηθεΐσαι γα ΐα ι' πέντε δέ 
ά'λλοι ένεγράφησαν νά προσφέρωσι κα τ ' έτος άνά 100 δραχ. καί 
βέλουσιν άξιωθή οΰτω μετά δεκαετίαν τοΰ διπλώματος τοΰ ευ
εργέτου κατά τό 2 7  άίθρον τοΰ καταστατικού μας. Πολλοί δέ 
άλλοι, ώς ήκούσατε, εΰηοεστηθηταν νά έγγοαφώσίν, ί'να προσφέ
ρωσι κ α τ’ έτος ποσόν πολΰ μείζον τής ένιαυσίας συνδρομής των, 
καί οΐ λοιποί, έπί τοΰ παρόντος τοΰλάχι<7ον, ΰπεσχέθησαν μόνον 
τήν δωδεκάδραχμον ένιαυσίαν συνδρομήν των.

Εκ δέ τών άχρι τοΰδε έγγραφέντων μάς έστάλησαν χωρίς 
νά ζητήσωμεν δραχμαί τεσσαράκοντα έννέα καί λεπτά  όγδοή- 
κοντα οίον δραχμάς 2 5  καί λεπτά 8 0 , ^τοι μιαν οθωμανικήν 
λίραν μ ας έ'πεμψεν ό έν Κωνσιάντζ/) κύριος Μενέλαος Νεγοε- 
πόντες καί άνά 1 2  οί Κύριοι Κ. Γΐώπ υποπρόξενος έν Ηρικλείω 
τ ί ς  Κρήτης καί Γεράσιμος Καρβούνης έκ Μεσολογγίου" ύπεσχε· 
θησαν δέ έν συνόλω νά προσφέρωσιν αμέσως μετά τήν κατάρτι- 
<ιιν τής έταιρίας δραχμάί 9 ,4 9 8 .

Καί ταΰτα μέν ήδυνήθη καί έπραξεν άχρι τοΰδε ή ίπιτροπη 
σας πρός έκπλήρωσιν τής δοθείσης αϋτνί εντολής.

όσον δέ μέγας και κοινωφελής είναι ό σκοπός, 8ν επιδιώκει 
ή έταιρία ρας, τοσοϋτον, κατά τά  και άλλοτε συζηθεντα, ε’.ναι 
καί δυσέφικτος άνευ γαιώ>· κατ’ άλλους ίσως ήΟελεν είσθαι 
γελοία καί αυτή ή ΐδέ* τής γεωργικής έταιρίας ά'νευ έδάφους. 
Καί εδάφη μέν είναι πάμπολλα, ώς γινώσκετε, έν Ελλάδι. Γε
ωργική δμως έταιρία, έδρεύουσα έν Αθήναις, μόνον έν Αθήναις 
η πέριξ τής πόλεως τών Αθηνών πρέπει νά Ιχτι έδαφος, ϊνα 
μετασ/ηματίση τοΰτο υέν έπ ί τοΰ παρόντος είς πρακτικόν 
παοά τί) έ^ρα της πρότυπον άγροκηπιον, ακολούθως δε να προβϊί 
εις τόν σχηματισμόν καί άλλιον όμοιων κατά τάς έπαρχίας 
τοΰ κράτους καί άναλόγως τών αναγκών καί τών πόρων τ/ις· 
έπειδή δέ ριέ δλην τήν άρίστην διάθεσιν τής Κυβερνήσεως καί 
τής Εθνοσυνελεύσεων, τά αΐ^ηθεντα ύπό τής έταιρίας προς τόν 
σκοπόν τοΰτον κτήματα δεν παρεχωρήθησαν είσέτι, διά τοΰτο 
ή έπιτροπή σας φρονεί ότι ή έταιρία πρέπει νά μή άποθαρρυνθή 
μέν, τουναντίον μάλιστα νά έπιμείννι έπιδιώκουσα άνενδότως 
τόν κοινωφελή σκοπόν της, άλλά ν’ άναβάλλν] τήν έναρξιν τών 
έογασιών της, ποοσδοκώσα τό πάν άπό τής προσεχοΰς συνό
δου τής Βουλής, παρά τής όποίας είναι αδύνατον νά μή παρα- 
-/ακηθώσι τά αίτηθέντα έδάφη. Είς τήν συνέλευσιν δε άπόκει- 
τα ι ή ίη  ν’ άποφασίσ·/ι, έάν πρέπ^ νά προβ^ι άπό τοΰδε είς τήν



εκλογήν -τοϋ διοικητικού αύτή; συμβουλίου οντος ήδη έπικιι- 
ρωμένού τοΰ καταστατικού αυτής, καί πολλών έγγραφέντων 
μελών καί ευεργετών, η ν άναβάλη τοϋτο μέχρι τής έντελοΰς 
έκπληρωσεως πασών τών εύχών της, καί τούτων τήν περαιτέ
ρω έπιδιωξιν ν άναθεση καί αύθις είς νέαν τινά επιτροπήν 
καί έπΐ^μέν τής πρώτης περιπτώσεω; τά  χρέη τοϋ συμβουλίου 
είναι ήόη ακριβώς διαγεγραμυ.ένα έν τώ  καταστατικώ1 έπί δε 
τής δευτέρας άναγκαϊον θεωρώ νά διατυπωθώσι τά  χρέη τής 
επιτροπής εν τινι πρακτικώ,τό όποιον πρέπε; νά υπογραφή παρά 
πάντων τών παρευρισκομένων ήδη.»

Ο Κ .  Π ύργος, παρεκαλεσε τόν Κ. Γούδαν νά έζηγήση κα- 
θαρωτερον τα  περι τών άπαντηθέντων προσκομμάτων ώς πρός 
τήν παραχώρησιν τοΰ έθνικοΰ κτήματος £ούφ, χαϊ τά εξήγηση 
ποια είνα ι τά γνωστά αίτια  τά όποια 'δεν έπίτρεψαν νά. σν- 
ζητηΟή τό εις τι\ν ΣυνεΛενσιν ύΛοβ.Ιηθίν ψήφισμα, περί παρα
χωρήσεως τών ζητηθέντων κτημάτων, διότι ή'κουσε καί κοινώς 
πιστεύεται ότι ήναντιώθη καί έναντιοΰται είς τοϋτο ό νϋν Κύ
ριος πρωθυπουργός.

^  Σ(οτιιροπονΛος, λαβών τον λόγον άπήντησεν οτι
έκ μέρους του παρόντος υπουργείου υπήρχε καί υπάρχει όλη ή 
διάθεσις διά την παραχώρησιν τού έ&νικοΰ κτήματος Ρούφ καί 
έάν δέν έψηφίσθη ύπό τ ής Εθνικής Συνελεύσεως ή περί τούτου 
πρότασ.ς δέν πτα ίει τά όπουργεϊον, διότι ή Συνέλευσις δέν 
έσυζήτησε πολλά άλλα αντικείμενα σπουδαιότερα, ώς πασί- 
γνωστον, τά όποια -fcav σημειωμένα είς τ£ν ήμερησίαν διάτα· 
ξιν της· ϋπέμνησε μάλιστα ότι, καθ' ήν ήμέραν άνεγνώσθη ή 
περι τής παραχωρήσεως ταύτης πρότασις τοΰ πράκατόχου 
υπουργείου αυτός παρών έβεβαίωσε τήν Συνέλευσιν ότι τό νυν 
υπουργιον υιοθετεί τήν πρότασιν ταύτην και παρεκαλεσε μάλ ι
στα ταυτην νά τήν συζήτηση και τήν ψ/φίση. Η σημερινή Κυ- 
βερνησις θέλει φροντίσει περί τής Οποθέσεως ταύτης άμα συγ- 
καλεσθή ή βουλή. Εκ τούτων, είπε, πείθεσθε πάντες, ότι δέν 
πρέπει νά δίδη τις πίστιν είς ακούσματα έξώδικα, καί νά συλ- 
λαμβάνη υποψίας ματαίας, όταν ύπάρχωσι πράγματα άποδει- 
κνυοντα^ τά έναντίον πρέπει νά βλέπη τις τήν άπόφασιν τής
Κ ερνήσεως, _ ''ί,τ'-ς ε ν̂αι ύπέρ τής παραχωρήσεως ταύτης, καί
οχι νά δί-ίη άκρόασιν καί πίστιν είς φήμας άδεσπότους περί 
οηθεν άντιπράξεως καί έναντιότητος f/έλους η μελών τής Ινυ- 
βερνήσεως.

ι0  Κ .  Γ. Π ρρω της  είπεν, απορεί πώς έγινε τοιαύτη έπε- 
ρώτησις έν ώ είναι πασίγνωστον ότι οί σημερινοί υπουργοί εί- 
σίν έκ τών πρώτων μελών τής έταιρίας καί ένδιαφέρονται δ ιά  
τήν πρόοδόν της μάλλον παντός άλλου’ ό δέ λόγος τής μή συ- 
ζητήσεως τοϋ περί τούτου ψηφίσματος είναι τοσοϋτον πασ ί
γνωστος ώστε δέν ήτο άνάγκΐ ούδεμιας περί τούτου έρωτήσεως. 
Τό ψήφισμα ητον είς τήν ήμερησίαν διάταξ’.ν τής Συνελεύσεως, 
έπελήφθη αυτη τής συζητήσεως αύτοϋ καί άπήνττ,σεν άντίπρα- 
ξιν έκ μέρους τών υπουργών ; συμφερώτερον είναι νά παρακα- 
λέσωμεν τό όπουργεϊον νά έπισπεύση τήν εισαγωγήν τοϋ περί 
τούτου νόμου, άμα συνέλθγ ή βουλή.

ι0  Κ .  Π . Γ ιαντόπουίος  είπεν, άφοΰ μάς είναι γνωστόν 
ότι τοΰ μέν υπουργείου, τοϋ προτείναντος τήν παραχώρησιν τοΰ 
κτήματος, άπετέλει μέρος ό Κ. Ν. Κανάρης, τοϋ δέ υπουργείου, 
τοϋ υίοθετήσαντος καί ύποστηρίΕαντος είς τήν Συνέλευσιν την 
πρότασιν, πρόεδρος είναι ό ναύαρ/o ;  Κ. Κανάρης, πώς δύναταί 
τις νάπαραδεχθή τήν είς αυτόν άποδιδομένην άντιποαζιν" ή μή 
συζήτησις καί μή παραδοχή τοΰ περί τούτου ψηφίσματος προήλ- 
θεν έκ μέρους τής Συνελεύσεως, ήτις, καίτοι είχεν αύτό είς τήν 
ήαερησίαν διάταξίν της, δέν τό έσυζήτησεν, ώς καί πολλά άλλα 
σπουδαία αντικείμενα’ όφείλομεν μάλιστα νά εύγνωμονώμ.εν 
πρός τό νϋν όπουργεϊον διότι τά πλεΐστα τών μελών αύτοϋ 
είσί καί μέλη τής έταιρίας μας, ώστε καί τοϋτο μας έγγυάται 
τήν υπουργικήν αύτών συνδρομήν προς εΰόδωσιν τής εθνωφελούς 
ταύτης έπιχειρίσεως. Θεωρώ επομένως περιττήν πάσαν έπι τοΰ 
αντικειμένου τούτου περαιτέρω συζήτησιν ποεπει δέ τώρα να 
συζητη'σωμεν έάν πρέπη νά προβώμεν είς τήν εκλογήν τοΰ 
διοι/ητικοϋ συμβουλίου, η νά περιμείνωμεν μεχρις ού μας πα· 
ραχωρηθ/j τά κτήμα. Εν τη τελΐυτα ία  ταύτη περιπτωσει πρεπει 
νά γείνη ή εκλογή τών μελών τής επιτροπής προς άντικατα- 
στασιν τής ΰπαρχούσης" δέν είναι δέ άνάγκη να γινη χωριστόν 
πρακτικόν τό όποιον νά υπογραφή παρα τών μελών τής έτα ι
ρίας, διότι ή έκλεχθησουένη επιτροπή γινώσκει να διερμήνευση 
τάς ιδέας καί τούς σκοπούς τής έταιρίας, ώστε είναι περιττόν 
νά τή  δώσωμεν διά πρακτικού οδηγίας.

Ό  Π ρ Μ ρ ος. Καί έγώ ένθυμοΰμαι καλώς, δ τ ι ό Κ. Σωτη
ρόπουλος (υπουργός τών Οικονομικών), ότε άνεγνωσθη τό  περι 
παραχωρήσεως ψήφισμα είς τήν Συνέλεσιν είπε τώ  άντι, οτι τό 
νϋν όπουργεϊον υιοθέτησε τήν περί παραχωρήσεως τοϋ έθνικοΰ



κτήματος πρότα^ίν τοΰ προκατόχου υπουργείου καί παρεκάλεσε 
τήν Συνέλευσιν νά σ^ζοχνίστ) το περί ταύτης ψήφισμα" έπομένιος 
περί τοΰ αντικειμένου τούτου είναι καλόν νά παύσνι πάτα  περαι
τέρω ομιλία, έάν έγκρίν/j -/ι συνέλευσις.

Η συνέλευσις παρεδέχθη παμψηφεί τήν πρότασιν τού Κυρίου 
Προέδρου.

Ό  Πρόεδρος ήρώτησε τήν βυνέλευσιν έάν Οέλ'/j νά προβή είς 
τήν εκλογήν τοΰ διοικητικού συμβουλίου, ή ν* άναμιίνϊΐ μέ- 
χρις ου παραχωρηθή τό εθνικόν κτήμα.

Η συνέλευσις παρεδέχθη τό τελευταϊον.
ιΟ Πρόεδρος ΰπέμνησε τότε εις τήν συνέλευσιν τήν περί 

εκλογής νέων μελών τής έπιτροπής πρότασιν.
*0 Κ . Γ. Ζαβιτζάνος είπε, καλόν είναι νά μείν/ι ή έπιτροπή 

ό'πως έχνι καί νά έζακολουθη'σιρ έργαζομένη, νά έκφρασθη δέ πρός 
αύτήν ή πλήρης ευαρέσκεια τής συνελεύσεως, δ ιότι είργάσθη 
μετά  ζήλου καί προθυμίας μεγάλης.

ή  πρότασις τού Κ . Ζαβιτζάνου έγένετο παμψηφεί δεκτή, 
έπομένο>ς ή συνέλευσις έξέφρασε τήν πλήρη ευχαριστίαν της 
πρός τά  μέλη τής έπιτροπής, ήτοι τοΰς ΚΚ. Α. Γούόαν, Π. 
Γιαννόπουλον, Σ. Ξωτηρόπουλον, Α. Φ. Παππαδάκην καί 2. Σπη- 
λιωτάκην διά τήν μεθ’ ίκανότητος καί πατρ.ωτικού ζήλου έκ- 
πλήρωσιν τώ ν άνατεθέντων αΰτοΐς χρεών.

‘Ο Κ . Σ . ΣωιηρόποοΛος παρεκάλεσε τήν συνέλευσιν νά 
έκλέζ/j άλλον εις άντικατάστασίν του, διότι έχων, ώς υπουρ
γός, πολλάς άσχολίας δέν ευκαιρεί νά λαμβάννι μέρος καί είς 
τάς ένεργείας τής έπιτροπής.

Ό  Κ .  Γοΰδας παρεκάλεσε τόν Κ. Σωτηρόπουλον νά μή πα- 
ραιτηθη τήν έπιτροπΐς, διότι ή ούμπραςίς του είναι άναγκαιο- 
τάτη  πρός εύόδωσιν τού έργου.

Παρακληθείς υπό ττ,ς Συνελεύσεως ό Κ. Σωτηρόπουλος συγ- 
κατετέθη ν’ άποσύρ/ι τήν περί παραιτήσεως πρότασίν του.

Η συνέλευσις άπορρίψασα τήνπερ; υπογραφής χωρικού πρακτι
κού πρότάσιν τού Κ. Α. Γούδα, παρεκάλεσε μόνον τήν επιτροπήν 
νά έζακολουθηστ, έπιδιώκουσα παρά τί) Β.Κυβερνήσει καί παρά τΐ) 
συγκαλεσθησομένιι βουλή τήν έκπλήρωσιν τών εύχών τής έτα ι
ρίας, ώς πρός τήν παραχώοησιν τών ύπ αΰτής αίτηθέντων εθνι
κών κτημ,άτων, ώς άπολΰτως άναγκαίων διά τήν έναρξιν τών 
έργασιών αυτής *αΙ νά παρακαλέσν) τήν Β. Κυβέρνησιν καί τήν 
βουλήν νά μή παρακουσωσι τάς εϋχάς άνδρών συνεταιρισθέντων 
πρός τόν σκοπόν τής βελτιώσεως τής πολυτίμου γεωργικής τά -

ζεως, ητις αποτελεί τα  εννεα δέκατα τοΰ όλου πληθυσμού τού 
Ελληνικού Βασιλείου.

 ̂ II Συνέλευσις παρε/.άλεσε προσέτι τήν έπιτροπήν νά προκα- 
λέστ] τήν συγκάλεσιν γενικής συνελεύσεως τών μελών τής έται
ρίας μετά τό πέρας τών παρά τή Β. Κυβερνήσει καί τή Βουλνί 
ένεργειών της.

‘Ο Α . Π . ΓιακνόπουΛος έπρότεινε ν’ άποφασίση ή συνέ- 
λευσίς, όπως τό έκλεχθέν προεδρεΐον έςακολουθήσ·^ άμετάβλη- 
τον μέχρι τής έκλογής τού διοικητικού συμβουλίου, διά νά ύτάρ· 
χ ·/1 τάξις καί συστηματικότης είς τάς έργασίας τής έταιρίας, 
και ίνα δί αύτοΰ ή έπιτροπή προκαλ^ συνεδριάσεις τής συνε- 
λεύοεως, όταν εχν) v J άνα*οι/ώση τ ι πρός αυτήν.

Η πρότασις αύτη έγένετο παμψηφεί δεκτή.

Μετά τούτο ό πρόεδρος ελυσε τήν συνεδρίασιν.

0  Πρόεδρος

Μ. ΣΧΙΝΑΣ. ό  Γραμματεΰς

Κ. Φωστηοόπουλος.

Περί σταφίδας.

Μ καλλιέργεια τής σταφίδος είναι ή σπουδαιοτέρα γεωργικά 
βιομηχανία τής Ελλάδος, όχι μόνον διότι ό σταφιδόκαρπός απο
τελεί τό σημαντικώτερον άρθρον τού ήμετέρου έ'αγω γικοΰ εμ
πορίου, είσάγων ετησίως 1 2 — 15  έκατομμύρια δραχμών, άλλά 
καί ό'ιότι είς τόν κλάδον τούτον τής γεωργίας καθιερώθησαν αί 
καλνίτεραι γαΐαι, ένασχολούνται δέ οί είρηνικώτεροι καί φιλο- 
νομώτεροι πολΐται καί οί ίκανώτεροι καί φιλοπονώτεροι έργά- 
τα ι' δύναται δε τις εύλόγως νά εϊπ/] ότι τό ημισυ σχεδόν τού 
ελληνικού πληθυσμού ένδιαφέρεται αμέσως είς τά τής σταφίδος, 

τις, είρήσθω έν παρό^ω, ούδαμοϋ άλλαχού τής γης ευδοκιμεί, 
ώστε αποτελεί, οίίτως είπείν, φυσικόν καί άκαταγώνιστον μο- 
νοπώλιον διά τήν Ελλάδα.
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‘Ως *κ τούτου λοιπόν ή σταφίς είναι alia, τής προσοχής 
καί τής μελέτης τών τε ιδιωτών και τής Β. Κυβερνησεως.

Σκοπόν δεν έχομεν σήμερον ν’ άναδιφήσωμ.εν βιβλία  παλαια 
δπως άνακαλύψωμεν τήν καταγωγήν του φυτού τούτου κα'ι τό 
πώς μετεδόθη εις τά άλλα τής Ελλάδος μέρη" άρκετον είναι νά 
παραδεχθώμεν δτι κατά πρώτον έκαλλιεργήθη είς τήν Κόρινθον, 
^ς φέρει καί τό όνομα α Κορινθιακή σταφίς», έκεΐθεν μετεδόθη 
είς τήν γειτνιάζουσαν επαρχίαν του Αίγιου, εντεύθεν είς τήν 
τών Πατρών, καί έκ ταύτης είς τάς ίονικάς νήσους. Προ τής 
‘Ελληνικής έπαναστάσεως μόνοι οί τόποι ούτοι παρήγον σταφι
δόκαρπόν, άλλά διαρκούσνις ταύτης έξ«ρρ»ζώθησαν ύπό τών 
Τούρκων δλαι μέν αί σταφιδάμπελοι τών Πατρών, έν μέρει δε 
αί τής Κορίνθου καί δίετηρήθησαν μόναι αί του Αίγιου· μετά 
τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης, οί κάτοικοι τοΰ Αίγιου, τής 
Κορίνθου καί τών ίονικών νήσων έπώλουν είς τιμάς μυθώδεις 
τόν σταφιδόκαρπόν, οί δέ τών Πατρών έπεδόθησαν^ δράστη- 
ρίως είς τήν άναφύτευσιν τών σταφιδαγρών των. Εν τ φ  διαστη- 
μ α τ ι της πρώτης δεκαετίας έξηκολούθησαν αί αύταί τ ιμ α ι είς 
τόν σταφιδόκαρπόν, καί τοΰτο συνετέλεσεν είς τό νά έπανορ- 
θώσωσι μέν έν μέρει τάς έκ τοΰ πολέμου καταστροφάς οί Αι- 
γιεΐς καί οί Κορίνθιοι, πολλοί μάλιστα νά συγκροτήσω?·. περι
ουσίας μεγάλας, οί δέ τών ίονικών νήσων νά ύπερπλουτήσωσιν.

Από τής δευτέρας δμως δεκαετίας άρχισαν νά καρποφορώσι 
καί αί σταφιδοφυτεΐαι τών Πατρών τοΰτο έφερεν άμέσως ελατ- 
τωσίν τινα της μέχρι τότε τιμής τοΰ σταφιδοκαρποΰ, άλλ 
οπωσδήποτε ή είς ήν έπωλεΐτο καί τότε οδτος τιμή ήτον 
αρκούντως μεγάλη δπως άφίν/ι μέγα κέρδος είς τούς καλλιερ· 
γτ,τάς' τοΰτο δέ συνετέλεσεν είς τήν άνέγερσιν τής πολεως τών 
Πατρών, ή'τις κοσμείται σήμερον ύπό πολυορόφων καί μεγαλο
πρεπών οικιών καί είναι δευτερεΰουσα ^μέν πόλις τοΰ έλληνι- 
κοΰ Βασιλείου πολιτικώς, πρωτεύουσα δ& τοΰ έλληνικοΰ ενερ
γητικού έμπορίου.

Μολονότι δέ |ή  άναφύτευσις τώ ν σταφιδαγρών τών Πατρών 
εφερεν άμέσως, ώς άποτελεσμα, την αυζησιν τής "ΐμής · &ν ια 
σταφιδοφυτειαν γαιών καί τών ημερομισθίων καί έπομένως^έν 
βυνόλω τά έξοδα τής παραγωγής τού σταφιδοκαοπου ϊΐυζη- 
σαν πόλΰ, (ήτοι έάν μέχρι τότε τά έξοδα τής παραγωγής χ ι-  
λίων π ^ χ .  λιτρών άνέβαινον^εις δραχμάς 3 0 ,  ηδη άνέοησαν εις

5 0  δραχμάς καί έν ώ ό καρπός έπωλεΐτο συνήθως άνω τών 
5 0 0  δραχμών ή χιλ ιάς, ήδη κατέβη είς τάς 3 0 0  — 3 5 0  δραχ.) 
αλλ ομως η τιμ·/] αυτή ήτον ακόμη τοσοΟτον συμφέρουσα ώστε 
κοινώς ένομίζετο συμφερώτερον νά καλλιεργώ τις σταφίία  η 
νά έκμεταλλευ/) χρυσωρυχεΐον· αί δέέπαρχία ι τών Πατρών, τοΰ 
Αίγιου και τής Κορίνθου έπωφελοΰντο περί τά  1 5  εκατομμύρια 
£?αΧ· έτησίως, καλλιεργούμαι εκτασιν σταφιδαμπέλων ούχί με- 
γαλητεραν τών 5 0  χιλιάδων στρεμμ,άτων.

Κατόπιν δμως οί κάτοικοι τών γειτνιαζουσών έπαρχιών της 
Ηλιδος καί τοΰΠύργου, διά τό ατελές τής παρ’ ήμΕν γεωργίας, 
μ '1 απολαμοανοντες έκ τών ίύφορωτατων γαιών των οΰτε τό 
πέμπτον τών οσα ωφελούντο οί τών σταφιδούχων επαρχιών, έ- 
πεδόθηιαν όλοι είς τήν σταφιδοφυτειαν καί ούτως έν διαστήματι 
ολίγων έτ<ον έφυτευθησαν περί τάς 100 χιλιάδες στρεμμάτων 
<<αθ όλ/ίν τ<ιν Ηλείαν- τουτους έμιμήθκίσαν κατόπιν οί γείτονές 
των κάτοικοι τής Ολυμπίας,τής Τριφυλλίας καί καθ’έξήςολης τής 
δυτικής παραλίας τής Πελοπονήσου, τοΰ Μεσολογγίου καί τής 
Αργολίδας,συγχρόνως δέ καί τών σταφιδούχων επαρχιών οί κά
τοικοι μετέβαλον είς σταφιδώνας τά  περιβόλια, πολλούς άμπε- 
λώνας καί όλους τούς γηλόφους. Οΰτω δέ ή Ελλάς, άντί τών 
τέως 5 0  χιλιάδων στρεμμάτων, 6&ρέ*>η έχουσα τώρα 2 5 0  χ ι 
λιάδας στρεμμάτων σταφιδώνας· άμα ώς έκαρποφόρησαν οί έμ- 
φυτευθέντες αγροί, ή μεν παραγωγή τού σταφιδοκάρπου ηυζ’οσε 
τεραστιως, ή δέ άγοραία τιμή αύτοΰ κατέβη μ ετ’ άπιστεύτο» 
ταχυτητος, ωστε ή αύξησις τής παραγωγής δέν έφερε καί αΰξη- 
σιν τού εισοδήματος τής Ελλάδος,- άπ’ εναντίας βλάβην μεγά- 
λην, διότι καί όταν η έσοδεια τού σταφιδοκαρποΰ ητο μικρά τό 
δλον έκ τούτου εισόδημα συνεποσοΰτο εις 1 2 — 15  εκατομμύ
ρια δραχμήν και όταν παλιν έτετραπλασιάσθη η παραγωγή τό 
όλον εισόδημα εμεινε ιό  αύτό ή καί κατώτερον. Πώς έξηγεΐται 
τό φαινόμενον τούτο ; εξηγείται διά τού κανόνος, δτι ή παρα
γωγή πρέπει νά  rjrai άνάΛογος τής ζητήσεως, δηλ· πρέπει" νά 
παραγη τις τόσον ποσον προϊόντος δσον δύναται νά καταναλωθή, 
επομένως νά πωληθή εύχερώς. Επικράτειάτις αυξάνει τόν πλούτον 
αύτής καθόσον παράγει μεγαλήτερον ποσόν χρησίμων προϊόντων, 
ή ζήτησις είναι τών οποίων απεριόριστος, έν ώ είς τόν σταφι
δόκαρπόν συμβαίνει τ ' άνάπαλιν έπειδή αυξάνει τεραστιως ή 
παραγωγή αύτοΰ, ή Ελληνική έπικράτεια, άντί νά ώφεληθϊί, τ ε 

τράκις τόσον ζημιουται’ ό σταφιδόκαρπός, ώς πασίγνωστον, κα



ταναλίσκεται υπό τών εύπορωτέρων τάξεων της αγγλικής κοι
νωνίας· κυρίως τό εθνικόν τών Αγγλων γλύκυσμα, ή βουτίγγα, 
κατασκευάζεται άπό σταφίδα, αί δέ κατοίτεραι κλάσεις τοϋ αγ
γλικού λαού κάμνουσι χρήσιν τής σταφίδος μόνον κατά τάς έ- 
ορτάς τών Χριστουγεννών καί τοϋ Π άσ/α . Πριν ή έπεκταθή ή 
σταφιδοφυτεία ό καρπός ητο λαμπρός, δ 'ότι έσυνάζετο ώριμος 
καί έκ κλιμάτων άχαρακώτων ήτο τότε προϊόν εύγενές καί α- 
ξιον τώ  δντι τών στομάχων τών βαθυπλούτων άγγλων, οΐτινες 
καί έπλήρωνον αυτόν εις μεγάλας τιμάς ευχαρίστως, διά την 
καλήν του ποιότητα καί ώς προϊόν αριστοκρατικόν· έν ώ δε τότε 
έτιμ,ατο έν Ελλάδι μέν 5 0 0  δρ. ή χιλ ιάς, έπλνίρωνε δέ και έν 
Α γγλία  τελωνιακόν δασμόν εισαγωγής δραχ. 5 5 0 , μολοντούτο 
οί άγγλοι καταναλωταί ήγόραζον αΰτόν ευχαρίστως είς 5— 6 
περίπου δραχμάς τήν όκάν.

Σήμερον δέ, έν ω ό τελωνιακάς δασμός έν Α γγλία κατέβη 
βαθμνδόν εις 92  δραχμάς, έν τούτοις κατέβη καί ή τιμή  τού 
σταφιδοκάρπου είς 3 0 — 5 0  λεπτά ή οκά, έν ώ είναι γενικώς 
άνεγνωρΐ5μένον, οτι ή τ ιμ ή  ολων τών πραγμάτων ηΰξησε κατά 
τά  τελευταία ετϊ), ώς έκ τής έλαττωθείσης έσωτερικής άξίας 
τού χρυσού, μετά  τήν τών πλουσίων μεταλλείων τού νέου κό
σμου έξόρυξιν, ήτις έθεσεν είς κυκλοφορίαν ποσόν χρυσών νομι
σμάτων πολύ άνώτερον τοϋ συνήθως κυκλοφοροΰντος εις τό έμ- 
πόριον. Τί άλλο σημαίνει λοιπόν ή έλάττωσις τής τιμής τοϋ 
σταφιδοκάρπου μετά  τοσαύτην εκπτωσιν τής τιμής τοϋ νομί
σματος καί τοΰ τελωνιακού δασμού, είμή ό'τι ή παραγωγή είναι 
πολύ άνωτέρα τής ζητήσεως ; Επειδή ό αριθμός τών εΰγενών καί 
τών άλλων εΰπορωτέοων οικογενειών τής Αγγλίας δέν ηΰξνισε 
κ * τ’ άναλογίαν τής παραγωγής τοϋ σταφδοκαρποΰ, δεν έπεξετά- 
θ/ι επομένως καί ή κατανάλωσις αύτοϋ' δέν πρέπει δέ νά ά- 
πατώμεθα άπό τήν ιδέαν ό'τι, επειδή πωλείται εις μετριωτέραν 
τιμήν ό σταφιδόκαρπός, οί άγγλοι εύγενείς θέλουσι προθυμοποι- 
ηθή νά τρώγωσι δεκάκις τής όμέρας βουτίγγαν διά νά κατανα- 
λώσωσιν αΰτόν ό λόρδος, ό δαπανών κα τ’ έτος 1 0 — 1 5  χιλ . 
λίρας, άδιαφορεϊ βεβαίως έάν ή σταφίς πω λήται πεντήκοντα 
λεπτά  ή πέντε δραχμάς ή όκά, είναι μάλιστα φόβος μήπως οί 
εύγενεϊς παύσωσ; νά κάμνωσι χρήσιν τοΰ ς-αφιδοκαρποΰ, αφού ή 

ποιότης αύτοϋ κατέστη αφόρητος, ώς έκ τής νόσου καί τού χ α 
ρακώματος, τό δέ εΰθηνόν αυτού τόν κατέστησε προσιτόν είς 

'ϊίΐν έοχάτην τάξιν τοϋ λαού’ τ ί  δέ θέλει συμβή έάν τώ  όντι
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αηδιάσωσιν αυτόν οί εύγενείς καί παύσωσι ποιοΰντες χρήσ ιν; 

αρκετός είναι είς συρμός νά μεταβάλνι τήν τής χρήσεως τής 
σταφίδος έςιν ύπερηφάνου καί πλούσιας αριστοκρατίας, καί νά 

την στρέψνι είς τήν χρΐσιν άλλου τινός καρπού εϋγενενεστέρου? 

βαρυτίμου, και διά τοϋτο άπροσίτου είς τόν λαόν τότε θελου- 

σι μείνει καταναλωταί μόνοι οί έργάται’ άλλ’ ό εργάτης διά 

νά τρώγν) σταφιδόκαρπόν πρέπει νά τόν εύρίσκη υπερβολικά εύ- 

θηνόν· συχνά έν Αγγλία οί έργάται, δ ι’ ελλειψιν έργασίας, δια
τηρούνται, ώς γνωστόν, δ ι’έράνων καί έλεών τών εύγενών· το ι- 

αυτη επομενως πελατεία τού σταφιδόκαρπου δέν είναι άξιοζή- 

λευτος, διότι ό προορισμός αύτοϋ είναι νά πω λήται είς τιμήν 
μεγάλην καί νά τρώγηται άπό εύγενείς είτε εμπόρους καί 
ούχί άπό πτωχούς, σχεδόν είπεΐν ζητιάνους, έπειδή δέν συμ

φέρει καί είς ήμάς νά πωλώμεν εΰθηνά, άφοϋ τά  έξοδα τής 
παραγωγής μόλις σκεπάζονται σήμερον άπό τήν τιμήν τοΰ 

καρπού. Εν τή έτησία έκδέσει τοϋ υπουργείου τών Οικονομι

κών διά τά έτος 1 8 5 9  άναγινώσκομεν τά  έξής (άπερ δυστυχώς 

προοιωνίζονται κακά περί τών διαθέσεων τών άνωτέρων 

κλάσεων τοΰ άγγλικοϋ έ'θνους ώς πρός τήν χρήσιν τοϋ σταφιδο- 

καρποϋ), εν σελιδι 2 4 . «Οί έν Α γγλία καταναλω τα ί·· ·*ειτε 

διότι δέν έφάνη είς αύτοΰς ή διαφορά τής ποιότητας τοσοϋτον 

μεγάλη, είτε διότι άπέβλεψαν μ α .Ι ίο ν  εις την εύθηνίαν  η τήν 

καλήν ποιότητα έφαγαν κατά προτίμησιν τον εύθηνύτερον 
καρπόν, ώστε πολλοί τών αγοραστών τοϋ καλοΰ πράγματος 

τών Πατρών καί τοΰ Αίγιου έζημιώδησαν» άναμφιβόλως δέν 

είναι οί εύγενεϊς οΐτινες έπροτίμησαν τό εύθηνότερον πραγμα, 

φοβούμεθα μήπως ούτοι κατεφρόνησαν καί αύτό τά καλόν.

Η έπεκτασις τής σταφιδοφυτείας, εκτός τής έλαττώσεως τής 
τιμής τοΰ σταφιδοκαρποΰ καί επομένως τής ζημίας τών apyato- 
τέρων σταφιδοκτημόνων, έφερε καί ζημίαν σπουδαίο τάτην είς τό 

δημόσιον ταμ εΐοντά  εισόδημα τοΰ δημοσίου ήτο,είναι καίεσεται 

έν περίπου έκατομ. δραχμών έκ τοΰ σταφιδοκαρποΰ, καί ά'ταν 

παρήγοντο εΐκοσιν εκατομμύρια λίτρων καί σ/ίμερον δτε παρά



γονται όγδοήκοντα εκατομμύρια, καί δταν μετ’ ού πολΰ θέλουν 
παραχθή έκατόν είκοβιν άλλ’ έν τούτοις δταν παρήγοντο τά 
2 0  εκατομμύρια λίτρων, έκ τών 5 0  χιλιάδων στρεμμάτων, 

παρη'γοντο συγχρόνως καί £ν έκατομμύριον κοιλών σιτηρών, έκ 

••τών έτέρων 200 χ ιλ . στρεμμάτων έθνικών γαιών, αί'τινες έφυ- 

τεύθησαν κατόπιν σταφιδώνες· καί έκ τοϋ έκατομ. τούτου τών 
κοιλών έλάμβανε φόρους τό δημόσιον 200 χιλ ιάδας κοιλά τά 
όποια εφερον έτερον έκατομ. δραχμών είς αύτό. Καί οί νϋν 
ένασχολούμενοι είς την καλλιέργειαν τής σταφίδος περιπλέον 4 0  

χ ιλ . έργάται ήδύναντο νά καλλιεργήσωσι προσέτι 3 0 0  χιλ. <τρεμ. 

έΘνικ. γαιών καί νά παράξωσιν έ'τερον έκατομμύριον κοιλών, έκ 

τών οποίων νά λάβη διά φόρους τό δημόσιον δεύτεοον έκατομ. 

δρα χμ ώ ν καί δέν είναι υπερβολή τοϋτο δταν συλλογισθώμεν, 

δτι αί πρώην σιτοφόροι, πεδιάδες τής Ηλείας, δικαίως όνομα- 

σθείσης μιχρά Α ίγυπτος, /.αί τών εύφοοωτάτων παραλίων τής 

Π ελοπον νήσου καί τής δυτικής Ελλάδος, (ένθα κ α τ’ έτος πολλά 

πλοία έφόρτωνον σιτηρά καί ζώα διά τε τήν Επτάνησον καί 
τήν Ευρώπην,) είσί σήμερον κεκαλυμμένα* ύπό σταφιδοφυτειών, 

ό δέ σίτος, τά  ζώα καί τ  άλλα έδώδιμα είσί τοσοϋτον σπάνια 

καί βαρύτιμα δσον καί είς τάς άφορωτέρας έπαρχίας.

Ανακεφαλαιοΰντες λοιπόν λέγομεν δτι ή έπεκτασις τών στα- 
φιδοφυτειών έ'φερε,

1 . Τήν ζημίαν όλοκλνίρου τής έπικρατείας, διότι ή απολαβή 

τών 1 2 — 15  έκατομ. δραχμών τοΰ σταφιδοκαρποΰ, τοϋ οποίου 
έχει μέν τά μονοπώλιον ή Ελλάς, άλλά τοΰ οποίου καί ή κα- 

ταναλωσις είναι περιωρισμένη, αντί νά ήναι r  παραγωγή 50  

χ ιλ . στρεμμάτων, καί τά ημερομίσθια 10 χ ιλ . έργατών, κα- 

τήντησε σήμερον νά ήναι ή παραγωγή 2 5 0  χ ιλ . στρεμμάτων 
καί 5 0  χ ιλ . έργατών ! έν ώ 5 0 0  χ ιλ . στρέμματα καλλιερ

γούμενα δημητριακούς καρπούς μετά κτηνοτροφίας ύπό τών πε· 

ριπλέον 4 0  χ ιλ .  έργατών ήδύναντο ν’ ά.τοφέ,ωσι προϊόντα αξίας 

1 5 — 20έκατομμυρίων,ά'τινα έ'δελον αύξήσει κατά τοσοϋτον τήν

δλην παραγωγήν τής Ελλάδος καί ήθελον εμποδίσει τήν έξωθεν 
εισαγωγήν τόσων σιτηρών, ζώων κλ. (1).

2 . Τήν έκ δύο τούλάχιστον έκατομ. δραχμών ζημίαν τοϋ 
δημοσίου ταμείου εκ τής φορολογίας τώ ν προϊόντων τών 5 0 0  
χιλ . στρεμμάτων, ιδιωτικών τε καί έθνικών γαιών.

3 . Είς τούς σταφιδοκτήμονας ή ζημία είναι έπαισθητωτέρα, 
διότι ή έπεκτασις τών σταφιδοφυτειών έφερε τήν υψωσιν τών 
ήμερομισθίων τών έργατών, τών στηλών, τών λιπασμάτων, τών 
θειώσεων, τών μετακομίσεων, τών σιτηρών καί δλων τώ ν^δω - 
δ ίμ ω ν  έν φ ή αύξτσις τής παραγωγής έ'φερε τνίν έκπτωσιν τής 
τιμής τού σταφιδοκαρποΰ, έπομένως ό σταφιδοκτήμων σήμερον, 
έν ώ δαπανά τό διπλοΰν τούλάχιστον τών άλλοτε εξόδων διά 
τήν παραγωγήν, μόλις λαμβάνει τό τρίτον τής άλλοτε τ ιμ ή ; 
τοΰ σταφιδοκαρποΰ. Ας καταστήσωμεν τοϋτο σαφέστερον διά 
παραδείγματος.

Ας λάβωμεν εν στρέμμα σταφίδος μεσαίας ποιότητος* ή τιμή  
αυτού είναι περίπου 4 0 0  δραχμαί, ό δέ ετήσιος τόκος αύτών 
τουλάχιστον 2 0  δραχμαί. Η διά τήν έτησίαν καλλιέργειαν 
δαπάνη δραχ. 6 0  τά δλον 8 0  δραχμαί" £ν στρέμμα τοιοϋτον 
παράγει περί τάς 4 0 0 — 5 0 0  λίτρας, αί'τινϊς πρός 1 5 0  δραχ. 
τ*ν χιλ ιάδα , φέρουσι δραχμάς 7 0  -  75 ώστε κατ’ ακριβή 
λ/σμόν ό σταφιδοκτήμων ούδέν κερδίζει σήμερον καί διά τούτο 
ολαι αί σταφιδάμπελοι είσίν έπιβεβαρυμέναι μέ πολλάς ύποθή- 
κας τών δανειστών. Εν τοσούτω ΰπάρχουσί τινες νομίζοντες 
ο .ι  ο» ς^αφιδοκτημονες κερδιζουσι, θεωροΰντες κέρδος τόν μικρόν

(1) II είς τάς σταφιδοφυτείας άπασχόλησις τών καλητέρων 
εργατών και τών εύφορωτέρων γαιών προεκάλεσε τήν εισαγω
γήν τών εξής ειδών τής πρώτης άνάγκης, κατά τους μέχρι 
τούδε δημοσιευθέντας τού υπουργείου τών Οικονομικών.
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τόκον, 8ν λαμβάνουσιν οΰτοι έχ τοΰ κεφαλαίου τής σταφιδαμπέ
λου, ύπολαυ,βάνοντες έπίσης ώς κέρδος τά ημερομίσθια τών χω 
ρικών έκμισθωτών,οίτινες έργαζόμενοι αύτοπροσώπως έν τή <Γα- 
φ ιδχμπέλφ  καθ δλον τό ετος λαμβάνουν τόν σταφιδόκαρπόν 
άντί της αξίας τών ημερομισθίων τά  όποια ήθελον λαμβάνει 
καθ έκαστην έαν εϊργάζοντο έπί μισθω,ένω πάσα γεωργική έπ ι- 
χειρησις πρέπει ν άπο·ρέργ, .1 τόν τόκον τοΰ κεφαλαίου τής 
άξίας τοΰ κτήματος, 2 την δαπάνην τών διά την παραγωγήν 
γενομε'νων εξόδων καί 3 τό κέρδος τοΰ καλλιεργητοΰ.

Η αιτία τ ι ς  δυστυχούς καταστάσεως τ·?5ς βιομηχανίας τα ύ ’ 
της γενικώς γνωστή σήμερον ει,ναι ή πΛηθώρα τής παραγωγής 
κατά πο.Ιυ ΰττερτέρας τής χατατα.Ιώσεως' άλλ’ οσον υπάρχει 
πασίγνωστος η α ιτία , τοσοϋτον μεγάλη υπάρχει, ώς πρός τά 
μέσα τής θεραπείας, η διαφωνία. Οί μέν λέγουσιν οτι ούδείς δύ- 
ναται να έπ^βαλν] είς τους σταφιδοκτή’/ονας μέτρα εκβιαστικά 
πρός έλάττωσιν τών σταφιδοφυτειών, διότι ούτω προσβάλλεται 
/ϊ ελευθερία τοΰ πολίτου, αλλ ότι έν τνί εξακολουθήσει τοΰ με
ταξύ τών σταφιδοκτημόνων συναγωνισμοΰ θέλουσιν ήττηθή τινες 
τούτων, καί θέλουσιν έγκαταλείψει τοΰς σταφιδώνας των, διότι 
τα εζοδα τής καλλιεργείας θέλουσιν είσθαι ανώτερα τής τιμής τοΰ 
παραχθησομένου καρποΰ'άλλοι δέ πάλιν ότι άντί νά φρΟντίζωαεν 
πώς νά έλαττώσωμεν τήν παραγωγήν καλήτερα νά προσπαθήσωμεν 
ν άνακαλύψωμεν,ήκαί \ά  δημιουργήσωμεν άγορά; καταναλώσεως. 
Εϋχής εργον ήτο έάν ήμεθ* δυνατοί, ώς οί άγγλοι, όπως διά τών 
τηλεβόλων πείσωμεν λαοΰς μυριοπλ/θεΐς νά τρώγωσιν ημέρας τε 
και νύκτας 7αφιδα όια νά τήν πωλώμεν ημείς είς μεγάλην τιμήν, 
η έάν ήδυναμεθα νά έλπίσωμεν ότι θέλει ποτέ γίνει συρμός νά τρώ- 
γωσιν οί ανθϋωποι καί τών δυω ημισφαιρίων Ταφίδα,ώςκαταναλί- 
σκουσι σήμερον τόν καφφέ, τήν σοκολάταν, τό τέϊ, κλ. άλλά 
τότε πρεπει νά άναμείνωμεν αιώνας καί ή παραγωγή' μας έπρε- 
πε να προβαινη κατά λόγον τής αύζήσεως τών αναγκών τής 
καταναλώσεως καί ούχί νά τετραπλασιασθίί έν διαστη'ματι 
δεκαετίας.

Τά ύπουργεϊον τών Οικονομικών, έν τί) εκθέσει τοΰ 1 8 5 9  
έν σελίδι 2 4 , προβλέπει «ότι έάν έχέλθη έπί τινα έτη άζητη- 
σια, ώς εκ ταυτης θα βιασθώσιν οί σταφιδοκτήμονες νά έγκα- 
ταλειψωσι μέρος τών φυτειών.»

Ωστε καί κατά τήν γνώμην αυτήν τής Κυβερνησεως άλλη 
ελπίς δεν μενει είμη ό ούτως η άλλως περιορισμός τών σταφι·

δώνων, ώστε νά παράγηται τόσος μόνον καρπός όσος άρκεΐ πρός 
τήν ύφισταμένεν ζήτ/ισιν.

Αλλ’ άφοΰ τήν γενικήν καί όρθήν ταύτην ιδέαν συμμερίζεται 
καί ή κυβέρνησις πρέπει άρά γε νά σταυρώσϊ] αίίτη τάς χεϊρας 
παρισταμένη μάρτυς τής μονομαχίας,ούτως είπεΐν,ταύτης μέχρις 
ού ήττηθή τό εν τών διαμαχομένων μερών; άλλά τό άποτέλεσμα 
τοΰτο θέλει έπέλθει μετά πάροδον πολλών δεκάδων ένιαυτών, 
έπειδή ή μεταξύ αύτών πάλη είναι λίαν πεισματώδης* καί έπί 
τέλους θέλει συμβή τό «κλαίει ό νικηθείς, ό δέ νικήσας άπό- 
λωλεν.»

Αλλ’ είς τήν κυβέρνησιν είναι άρά γε συγγνωστόν νά μένν) 
θεατής ψυχρός τοΰ εμφυλίου, τοΰ άδελφοκτόνου,τούτου άγώνος, 
έν ώ πρόκειται περί μεγάλου συμφέροντος τής έλληνικής κοινω
νίας καί τοΰ δημοσίου ταμείου ιδίως; τοΰτο είναι ζήτημαι ζωής 
ϊ| θανάτου διά τοΰς καλητέρους κτηματίας τοΰ βασιλείου !

Επειδή δέν επιτρέπεται ήμΐν νά άμφιβάλωμεν ποσώς περί τών 
εθνωφελών σκοπών τής Β. κυβερνησεως έρχόμεθα νά ύποβάλω- 
μεν γνώμην πρός εναρξιν τ?ς λύσεως τυΰ σπουδαιοτάτου τού
του ζητήματος, όπως δώσωμεν νύξιν είς τοΰς ίκανωτέοους καί 
είδικωτέρους νά διαπραγματευθώσιν αύτό προσηκόντως.

Αντί νά περιμείνωμεν νά έγκαταλείψωσιν οί άνθρωποι τοΰς 
σταφιδώνας των έζ απελπισίας καί νά πάρωσι τά βουνά, συμ- 
φερώτερον είναι νά κατωρθωθή ή μείωσις τών σταφιδώνων διά 
τών προσπαθειών καί θυσιών τής τε κυβερνησεως καί τών ιδ ιω 
τών, διότι άμφότεροι έξ ίσου ένδιαφέρονται εις τό ζήτημα 
τοΰτο, φρονοΰμεν επομένως, ότι,

Η μέν κυβέρνησις πρέπει νά ΰποσχεθή διά νόμου

ά) Ν’ άφη'σνι έλεύθερον παντός φόρου έπί 1 0 — 15 έτη πάν
τα  σταφιδώνα τόν όποιον ό ιδιοκτήτης αύτοΰ ήθελεν εκριζώσει 
καί μεταβάλει είς άγρόν διά δημητριακοΰς καρποΰς ή κτηνο- 
τροφικά φυτά.

β') Εάν ή γή ήγοράσθη άπό τό δημόσιον καί χρεωστεΐται 
εΐσέτι 'δ τιμή  νά χαρισθή τό ϋπερβάλλον τ ΐν  κατά στρέμμα 
αρχικήν έκτίμησιν ποσόν, δ ιότι ή ύπερβολική τιμή  έδόθη 
κατά τόν, έν καιρώ τής ΰπερτιμήσεως τοΰ Ταφιδοκαρποΰ, συνα
γωνισμόν καί έπί τί) έλπίδι μεγάλων έκ τούτου κερδών.

γ ')  Νά δώσν) δωρεάν ή Κυβέρνησις βαμβακόσπορον, μάλιστα 
τοΰ είδους τοΰ μακρονήματος, τοΰ λεγομένου Sea-Island τό



όποιον ευδοκιμεί θαυμασίως είς τόπον παράλιον καί ζεστόν, 
καί τοϋ ότοίου ή τιμή είναι διπλασία του αιγυπτιακού- συγ
χρόνως δέ νά φέργ] καί διανείμη τινά άροτρα σκαλιστικά διά 
τών οποίων οίκονομεΐται έξαισίως ή διά τών χειρών εργασία, 
ώστε οί άποφασίσοντες τήν έκρίζωτιν τών σταφιδώνων των 
νά εχωσι κ ίπο ιαν  ελπίδα βελτιωσεως της τύχης των.

δ ')  Η Κϋβέρννισι; νά χρησιμοποιήσ'/ι τό αστεροσκοπείο^, το 
όποιον νά υποχρεωθή νά ένασχοληθ'/i είς την μετεορολογιαν, ητις 
κατέστη σήμερον έπιστήαη- τά  άσιεοοσκοπεΐα της Ευρώπης 
συνεδέθησαν μεταξύ των καί βλέπει τ ις  καθεκάστην είς τ&ς εύ- 
ρωπαϊκάς εφημερίδας διαμειβομένας μετεορολογικάς παρατηρη
θείς μεταξύ της αρκτικής θαλάσσης, τ ις  Ρωσσιας, τής J ουρ- 
κίας (έκ Σουλινα, ΒάρναςΛων/πόλεως,ΡοδοΤοΰ,Κ.αλλιπόλεως και 
Θεσσαλονίκης,) τής Ιταλίας, τής Γαλλίας, τής Αγγλίας κλ. μόνη 
δέ ή Ελλάς αποτελεί έξαίρεσιν είς τήν γενικήν ταυ την τής Ευρώ
πης άνακοίνωσιν τών μετεορολογικών παρατηρήσεων έκαστου 
τόπου. 0  «οίδημος Σίνας έκτισεν άρά γε και έπροικισε μέ τά  
αναγκαία έργαλεϊα τό άς-εροσκοπεϊον πρός- μόνον τόν σκοπόν τοϋ 
να στολίσγι τ'^ν κορυφήν τοϋ λόφου τών Νυμφών; Η μετεορολο- 
γ ία  ση'μερον παρέχει μεγάλας υπηρεσίας εις τε τήν ναυτιλίαν^καί 
είς την γεωργίαν- ώς ε’πεν εσχάτως ό σοφός Le Y evier όεν είναι 
μακράν ή έποχή καθ' $ν θά προλέγηται ακριβώς πρό 4 8  ώρών ό 
καιρός· άλλ’αί 4 8  αύται ώραι πόσας ευεργεσίας δέν θέλουσι π α 
ρέχει είς τά πλοΐά μας, και τά  προφυλάττει άπό φοβερά ναυά
για* είς τόν έν τοΐς αλωνίοις σταφιδόκαρπόν και εις τα  βαμ
βάκια ·, Ανάγκη λοιπόν νά ληφθν) φροντίς σπουδαία ώστε νά 
συστηθώσιν εις τά  κατάλληλα μέρη τοϋ κράτους μετεορολογικά 
σκοπευτήρια, νά συνδϊθή δέ 'ό  άστεροσκοπεΐον μας, άνατολικώς 
μέν, μέ τά  τουρκικά, δυτικώς δέ, διά τοϋ τηλεγράφου Λϋλώνος, 
μετά τών ιύοωπαϊκών.

έ) Γί’ άφήση αφορολογήτους τάς έν τοΐς κτηνοστασίοις τών 
έκ σταφιδώνων τοιούτων άγρών διαιτωμενας αγελαδας, ν αγο- 
οάση δέ ΐίς τήν Ευρώπην τά /ις·α  ταύρους τινάς καί ίδίίος έκ τοΰ 
αγγλικού είδους Αουράμ (Durham ) καί κριούς τοΰ Ραμβουλλιέ 
(Ram bouilloti τής Γαλλίας πρός βελτίωσιν τών ιθαγενών.

ς-') ΤΝά κηρύξνι δτι θέλει χορηγηθεί άμο'-βά; είς εκείνους τών 
σταφιδοκτημόνων δσοι έκριζώνοντες τούς σταφιδώνάς των ήθε- 
λον μεταβάλει αυτούς είς τεχνιτά  λειβάΗα καί τρέρει κατά 
τόν ευρωπαϊκόν τρόπον ζώα τόσον γαλακτοφόρα όσον καιδια το

σφαγειον, εϊμεθα δέ μάλιστα τής ιδέας δτι ή κυβέρνησις πρέ
πει ν άνταμείψν) τά αμέσως άποκτηθησόμενα οίαδήποτε άπο- 
τελέσματα χρηματικώς ϊνα οΰτως έξεγερθή ή άμιλλα.

ζ  ) ΐνά έπιφορτισ·/) χημικούς οΐτινες διά δοκιμασιών επιστη
μονικών νά βεβαιώσωσίν έάν ήναι δυνατόν νά γίν*ί καί άλλη 
χρήσις έπωφελής τον σταφιδοκαρποΰ, οίοι νά μεταβληθ^ είς 
ζάχαρ, ροσόλι*, ρούμια κλ. (1).

Προτρέποντες τήν κυβέρνησίν νά προσφύγγι είς τοιαϋτα μέτρα 
πρός βελτίωσιν τοΰ σπουδαίου τούτου κλάδου τής έθνικής βιο
μηχανίας δέν έπικαλούμεθα μόνον τό σοβαρόν καθήκον ,δπερ 
πάσα κυβέρνησις έχει ϊνα φροντίζη περί τών υπηκόων της, άλλά 
ύποόεικνύοντες συγχρόνως δτι,πράττουσα ούτως, εργάζεται Συγ
χρόνως καί πρός ταμιευτικόν σκοπόν, δ ιότι ή κατά 1 0 — 1 5  
εκατομμύρια αύξησις τής δλης παραγωγής τοΰ βασιλείου Οελει 
φέρει αύξησιν τών εισοδημάτων τής έπικρατείας κατά 2 περί
που έκατομμύρια δραχμών, ώς είπαμεν ήδη, ώστε ύφ5 δλας τάς 
έπόψεις τό προκείμενον ζήτημα είναι άξιον τής μελέτης τών 
κυβερνόντων, οΐτινες όφείλουσι νά λάβωσι τήν πρωτοβουλίαν, 
άφοϋ οί πολΐται δέ^ έχουσιν αρκετόν θάρρος νά πράξωσι τοϋτο.

Το μέρος δέ βπερ οί σταφιδοκτήμονες έχουσι νά λάβωσιν 
είναι άναμφιβόλως σπουδαιότατον, διότι πρόκειται περί αύτής 
τής ύπάρξεώς των. Εΰκολον είναι νά χρησμοδοτή τις, βτι θέ- 
λουσιν άναγκασθή νά έγκαταλείψωσι τούς σταφιδώ·.-ας αύτών 
οί κτηματίαι* άλλά τ ις  άγνοεϊ οτι ουτοι είσί κεφάλαιον άπο- 
κτηθέν διά πολλών κόπων καί έκ πολλών βαρυτόκων δανείων ; 
Εάν ύπάρχ·/), καί υπάρχει άναμφιβόλως, δημοσία άνάγκη νά 
ελ^ττωθή τό ποσόν τών σταφιδώνων, τήν ζημίαν τής έλαττώ - 
σεως πρέπει νά ύποφέρ* ολόκληρος ή επικράτεια, διότι ολόκλη
ρος πρό/.ειται νά ώφελτθ^ έκ ταύτης* καί δέν φθάνει μόνον 
τοϋτο· πρέπει νά γνωρίζ·/ι ό πολίτης δτ( άφοϋ έκριζώσ/ι τά

(1) Κ ατά τούς δημοσιευθέντας ύπό τοΰ υπουργείου τών Οϊ- 
νομοίων εμπορικούς πίνακας, ή κατά μέσον δρον εισαγωγή τοΰ 
μέν ζάχαρ άναβαίνει είς δραχμάς3 έκατομ. τών δέ ποτών 6 0 0  
χ ιλ . ώ?τε καί διά μόνην τήν εσωτερικήν κατωνάλωσιν ύπάρχει 
ήδη έσχηματισμένη πελατεία σπουδαία, έν περιπτώσει καθ’ ήν 
έπιτύχωσιν αί δοκίμαί.



ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ.

κλίματά  του, τά  όποια άνέθρεψεν έν διαστήματι πολλών έτών, 
ως τα ιόια τέκνα, θέλει χρησιμοποιη'σει τόν αγρόν του είς 
βιομηχανίαν γεωργικήν ικανήν νά τόν συντηρήση. Είναι άλη- 
θες ότι ή έπι<Γημονικη κτηνοτροφία είναι σήμερον ό μόνος κλάδος 
τής γεωργίας όστις επαγγέλλετα ι μεγίστην ώφέλειαν, άσυγχρί- 
τως άνωτέραν τής έκ τοΰ σταφιδοκαρποΰ· όταν έν Ελλάδι ή 
τιμη τοΰ άρτου, τοΰ κρέατος, τοΰ βουτύρου, τοΰ τυροΰ κλ. 
καταντ^ ανώτερα τής έν Αγγλία, είναι τώ όντι μεγάλη απάτη 
νά παράγωμεν Γαφίδα τήν οποίαν νά πωλώμεν 3 0 — 4 0  λεπτά  
τήν όκαν καί νά άγοράζωμεν τόν άρτον καί τά  λοιπά εδώδιμα 
είς τ ιμ ά ; μυθώδεις, άποστέλλοντες είς τήν αλλοδαπήν κ α τ’έτος 
περί τά  1 5  εκατομμύρια δραχμών, διά τήν εισαγωγήν αύτών· 
έν ω ή ‘Ελλάς εχει τόπους προσροροτάτους διά τήν καλλιέρ
γειαν δημητριακών καρπών καί κτηνοτροφιών φυτών, διότι 
και γήν κεκτηται καλήν, καί ύδάτων άφθονεΐ καί κλίμα έχει 
γλυκυτατον* άρκεΐ νά μνημονεύσωμεν τήν έν ’Α γγλία κομη
τείαν τοΰ (Chester) Σϊέστερ, ητις, κα τ’ έ*τασιν ούσα πολύ μ ι
κρότερα τής ήμετέοας Η λείις, κερόίζει έτησίως μόνον άπό τήν 
τυροποιΐαν 3 0  περίπου εκατομμύρια δραχμών! οί κάτοικοι τής 
Ολλανδας είατί πάμπλουτοι μόνον άπό τής κτηνοτροφίας, ώς 
καί οί τής ά'νω Ιταλίας καί οί τής Ελβετίας. Διά τοΰτο καί ό 
σοφός αγρονόμος Δϊλαβέρνης λέγει, ότι εκείνα ι αί χώραι είσΐ 
πλούσιαι έν αίς υπάρχει άνεπτυγη ή  η ή γεωργική κτηνοτρο
φία  καί ή τέχνη τοΰ κατασκενάζειν τόν τι,fo r  καί τό όούτυρον 
άλλά διά νά έννοήσν] καλώς ταΰτα ό πολίτης πρέπει νά λάβη 
τήν πρωτοβουλίαν \  Κυβέρνησις, νά τόν διδάξτι έμπράκτως καί 
νά τόν ένθαρρύνν) διά τών καταλλήλων μέσων.

Αί ίδέαι τάς όποίας ανωτέρω έξεθέσαμεν δέν είναι, άναμφι- 
βόλως,^ αί όρθότεραι1 άλλ’ άρκοΰσιν όπως δώσωσι νύξιν είς 
συζητήσεις. Οί σταφιδοκτήμονες εύρίσκονται είς καταλληλοτέ- 
ραν θέσιν όπως έκφέοωσι τάς όρθοτέρας γνώμας· άλλά διατί δέν 
συζηνοΰσι τήν μεγάλην ταύτην ύπόθεσίν των ; Διατί οί κάτοι · 
κοι τών σταφιδοφόρων έπ α ρ χο ν  νά μή συστήιωσιν έταιρίας 
αιτινες νά σκέπτωνται περί τών κτηματικών συμφερόντων αύ
τών; Παντοΰ,οπου οί άνθρωποι θέλουσι νά χειραφετηθώσιν έκ τής 
κηδεμονίας τών Κυβερνήσεων, συνέρχονται, συσκέπτονται, έν ένί 
λόγω, αύτοδιοικοΰσι τά ύλικά των συμφέροντα. Δέν άμφιβάλ- 
λομεν, ότι ή Β. Κυβέρνησις έχει όλην τήν διάθεσιν σήμερον νά 
ελθ/ι, κατά το ένόν, είς βοηδειαν τών στα:ριδοκτημόνων, άλλ’ 
αγνοεί, βεβαίως, τίν ι τρόπω νά πράξτι τούτο' νά παραδεχθ-zj τάς

ιδέας τοΰ ενός η τοΰ άλλου άτόμου; Διατί δέν έκδίδουσιν εφη
μερίδα ειδικήν οί ς·αφιδοκτήμονες,δι’ής νά κοινωνώσι μεταξύ των, 
κ*ί να δτιμοσιεύωσι τάς εύχάςκαί τάς επιθυμίας των; θέλουσι μάς 
εΐπει ίσως ότι τά γεωργικά καί τά έπαργιακά συμβούλια έκα- 
μαν το χρέος τω ν  δεν άρκεϊ τοΰτο, διότι, κατά δυΓυχίαν, καί τά  
πρακτικά τών συμβουλίων παστός είδους ^ρησιμεύουσι μόνον 
είς τό να πληρώσι τα  αρχεία τών ύπουργείων. Είναι άνάγκη 
ενέργειας άλλου ειόους. Εφημερίδες είδικαί νά έκδοθώσι, σύλλογοι 
νά συς-ηθώσιν,εκθέσεις τών αναγκών είδικαί νά συντάττωνται καί 
άποστολαι επιτροπών πρός τήν Κυβέρνησιν νά έν3ργώνται. 
Ουτω θ&λουσιν επ ιτύχει και θελουσι πείσει τήν Κυβέρνησιν νά 
στρέψΐ) εύχαρίστως τήν προσοχήν τνις ολόκληρον πρός τά  το ι- 
αΰτα. Οί κυβερνώντας δέν είναι ξένοι- πλεΐστοι έκ τών πρώτων 
σταφι^οκτημόνων ήσαν, είναι καί έσονται υπουργοί. Η νέα δυ
ναστεία έπιθυμεΐ και επιδιώκει παντί σθένει τά καλάν τοΰ τό- 
που. Διατί λοιπόν μόνον παράπονα; όπω ς έπέλθ/ι θεραπεία είς 
τό απειλούν τήν καταστροφήν ολοκλήρων επαρχιών κακόν απαι
τείται να ληφθώσι ταχέως καί νά πραγματοποιηθώσι δοαστη- 
ρίως τά  κατάλληλα μέτρα· άμιλλα διά νά γίνν] τά καλόν έστω 
μεταξύ τής Κυβερνησεως και τών σταριδοκτημόνων" όστις 
προλαβν) τόν έτερον όιά τής πρωτοβουλίας σωστικών μέτρων 
θέλει λάβει τόν ς-έφανον τής νίκης καί κηρυχθή κοινός εύεργέτης. 

Αθήναι 2 0  Δεκεμβρίου 1 8 6 4 .
Κ. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΤΛΟΣ.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .
Μετα μεγίστης ήμών εύχαριστήσεως άναγγέλλομεν, ότι ό 

αξιότιμος ήμών συνάδελφος Κύριος Ραϊνχόλδος εξακολουθεί δρα- 
στηριως την εκόοσιν τών γνήσιων έργων τοΰ Ιπποκράτους έν 
φυλλαδιοις. Μετα τό πρώτον φυλλάδιον, τοΰ οποίου τήν δνίμο- 
σίευσιν άνηγγείλαμεν καί άλλοτε (1), ό Κύριος Ραϊνχόλδος έδη- 
μοσίευσε καί Β . α,περί τ&ϊ εν χεψα.Ιϊ) τρω/ιάτων,ν καί Γ '. 
απερί άέρων, τύπων, καί ύόάτω ν,» καί Δ '. (( περί ιερής νού· 
σου)) καί Ε '. «προγνωστικόν.»

Οσην ό ευχαρίστησιν λαμβάνομεν άναγγέλλοντες τοΰτο, 
τοσαυτην καί λύπην νΐσθάνθημεν ότε έμάθομεν, ότι όλίγιστοι 
τών παο ήμΐν ‘Ελλήνων ίατρα,ν έφιλοτιμήθησαν άχρι τοΰδε

(1) ίδέ Μελίσσης Αθηνών Περίοδ. β '.  τόμ. ά. σελ. 1 4 2 .



νά προοπορισδώσι τον άνεκτίμητον τούτον εθνικόν κα! έπιστη- 
μονικόν θησαυρόν, £να ένθαρρύνωσιν ουτω τούλάχιστον τόν τε 
άληθή μύστην τών ίπποκρατείων δογμάτων Κύριον Ραϊνχόλδον 
καί τόν άξιότιμον εκδότην Κύριον Κ. Αντωνιάδην εις τήν επι
δίωξιν τοϋ κοινωφελεστάτου τούτου epyou των.

Κ Α Α Λ 1011Η .

Μ ψ ια ϊο ν  περιοδικόν σύγγραμμα.

Οτε περιήλθεν εις χεΐράς μας τό μικρόν μέν τό τεύχος άλλά 
μέγα τήν άξίαν περιοδικόν τούτο σύγγραμμα, ένομίσαμεν, οτι 
είναι έν έκ τών πολλών εκείνων, τά όποια παιδιάς ή κερδοσκο
πίας χάριν τινές εκδίδουσιν. Επισηί,σαντες δμως τήν προσοχήν 
μας έπείσθημεν, οτι τό περί οδ 6 λόγος περιοδικόν σύγγραμμα, 
περιέχει ύλην σπουδαίαν, τερπνήν καί κοινωφελή. Συντάσσεται 
δέ καί δημοσιεύεται έν Ζακύνθω ύπό νέων έχόντων τά ακραι
φνέστατα αϊοθήματα πατριωτισμού και γινωσκόντων νά κάμω- 
σιν άρίστην χρήσιν τής ικανότητάς των.

Μετά μεγίστης εύχαριστ/ίσεως άνέγνωμεν καϊ τό άρτι δήμο- 
σιευθέν φυλλάόιον, έτιγραφόμενον observations necrologiques 
pour servir a Γ anatoraie patbologique par M . Alexandre 
Stamatopoulo. Docteur en m6dacine de la faculty de Paris 
ect. eot. ect.

To μικρόν τοϋτο ποναμάτιον τοϋ πρώην πληρεξουσίου Λευ- 
κάδος, και σύμπας ό άχρι τοΰδε επιστημονικός βίος τοϋ άξιο— 
τίμου ημών συναδέλφου Κυρίου Αλεξάνδρου Σταματοττούλου 
μαρτυροΰσι τό τ ί  δύναταί νά πράξν) υπέρ τής επιστήμης Ελλην, 
δταν ήναι εντελώς άφοσιωμένος είς αύτήν, και δταν τύχη ευ
μενών περιστάσεων. Ο λίγα, τινάς σελίδας επιστημονικής υλης 
εγραψεν ό Κ. Σταματόπουλος, και έκ τών ολίγων τούτο>ν κρί- 
νουσα περί τής αξίας τοϋ άνδρός ( ή τού ένδεκα cou τμήματος 
τών Παρισίων ιατρική έταιρία άνεγνώρισεν αύτόν συνέταιρον 
άντεπιστέλλοντα.

Εγχείρίδιον πρακτικής κτηνιατρικής πρός χρήσιν τών γεωρ
γών κα'ι χωρικών διά τήν θεραπείαν τών ασθενειών τών ζώων, 
συγγραφείσης μέν γαλλιστί ύπό Ιουλίου Κλήμεντος, μεταφρα- 
σθείσ^ς δέ ύπό Μ. Π. Περίδου, έν Ερμουπόλει έκ τής τυπο
γραφίας Μ. Π. ΓΙερίδου 1 8 6 4 .

Τήν ανάγκην της ΰπάρξεως είς τήν γλώσσαν μας τοιούτου 
χρη'ϊΐμοτάτου, η μάλλον εΐπεϊν πολυτίμου συγγράμματος πολ- 
λάκις ήσθάνθημεν ήμεΐς αυτοί καί ώς ιατροί καί ώς δ ιατρέφ ον 
τες έν τοΐς άγροΐς ημών κτήνη τινα.

Ούδέν τώ  ό’ντι άναγκαιότερον τοϋ νά δύναταί τις έκ τοϋ 
προχείρου νά. θεραπεύγι τά  νοσήματα τών άναποφεύκτων εις 
τήν υπαρξιν τοϋ ανθρώπου ζώων, άλλ’ όμως ήμεΐς αΰτοί, καί 
τοι μή στερούμενοι ιατρικήν τινων γνώσεων, πολλάκις δμω'ς 
έπί τών νοσημάτων τών ζώων μας έμείναμεν μέ τάς χεϊρας 
έσταυρωμένας. Καί έν μέν τώ δ·,ας·ήματι τής δεκαπενταμήνου 
φυλακίσεώς μας ειχομεν τό ατύχημα ν’ άκούίωμεν, έν ταΐς 
φυλακαΐς σηπόμενοι, δτι μάς έψόφηταν τρεις άςιόλογοι τής 
καλλιεργείας ΐ^πο ι καί τεσσαρές γαλακτοφόραι αγελάδες ενεκα 
έλλείψεως γνώσεων πρός θεραπείαν αύτών· προχθές δέ μας έψό· 
οησε τέταρτος ίππος μόνον καί μόνον διότι οί ύπηρέται μας 
δέν έγίνωσκον νά τόν θεραπεύσουν.

0  Κύριος Περίδης λοιπόν μεταφράδας εις γλώσβαν εύληπτον 
καί καθαράν τό περί ού όλόγος πολύτιμον σύγγραμμα κατά  τήν 
κοίσιν ημών εύηργέτησε τήν κοινωνίαν, καί άν έδυνάμεθα τό 
καλλίτερον έθνικόν βραβεϊον ή άριστεϊον ήθέλαμεν προσφερει είς 
τους τοιαϋτα κοινωφελή έργα έπιχειριζομένους’ η μ α τα ι δέ τά 
πόνημα τοϋτο ά ν ΐί δραχμών 2 , 5 0  καί προτοέπομεν πάντας 
τούς γεωργούς μας, πάντας τούς κτηματίας, πάντας τους κτη- 
νοτρόφους νά τό άγοράσωσι.

Τύχαι τοϋ Τηλεμάχου, συγγραφεϊ-ιαι μέν γαλλιστί ύπά Φραγ- 
γίσκου Φενελώνος, μεταφρααθεϊοαι δε εις την ημετεραν υπο 
Κωνσταντίνου Σταματιάδου, καθηγητοϋ'τοϋ έν Τριπόλει γυμνα
σίου καί έκδοθεΐσαι δαπάν/] Ν . Β. Νάκη έν Α,θήναις, τύποις Ζ. 
Γρυπάρη καί Αγ. Καναριώτη, όδός Βύσσης άριθ. 8 1 5 . 1 8 6 4 . 
Εις τού περί ού ό λόγος συγγράμματος τήν άνάγνωσιν δέν εχο- 
μεν άναγκην νά εϊπωμεν πολλά, ινα έφελκύσωμεν τήν προσοχήν 
τών άναγνωστών. Καί τ ί ;  τούτων αγνοεί τό χρήσιμον καί δ ι ία -  
κτικώτατον τοϋ συγγράμματος τούτου ; Τις ό γευσάμενος όπω- 
σοϋν παιδείας δέν ήκουσεν δτι τό σύγγραμμα τοϋτο έγένετο 
πρός ανατροφήν καί έκπαίδευσιν τοϋ ένδοξοτέρου ίσως τών 
βασιλέων τής Γαλλίας ; καί δτι ό ένδοξος συγγραφεΰς αύτοΰ 
μακαρίττ·ς Φενελών διά τούτου καί μόνου τού έργου άπεθανα- 
τισε τό ονομάτου ;

Αληθώς λοιπόν καί ό Κύριος Σταματιάδης καί ό Κύριος Νά*



κης, άναδημοσιεύοντες είς γλώσαν καθαρωτάτνιν καί εδληπτον 
τάς τύχας τοΰ Τηλεμάχου έπεχείρησαν εργον κοινωφελέστατον. 
Τ ιμάτα ι δέ τό σύγγραμμα τοΰτο άντί δραχμών 6 .

Δέν εχομεν ανάγκην επίσης νά είπωμεν πολλά ί'να συστή- 
σωμεν εις τήν προσοχήν τών αναγνωστών την μετάφρασιν τών 
κατά  τήν παρά πόδας αγγελίαν, άγγελομένων αριστουργημάτων 
τής ιταλικής φιλολογίας.

II  Ιταλία κατά τήν κρίσιν πολλών ΰπήρξεν ή έναποταμιεύτρια 
τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ καί ή όδηγήτρια τοΰ νέου. 
Εν τί) Ιταλία έναπέθεσαν οί πρόγονοι ήαών ώς κειμήλιον τόν 
άρχαΐον έλληνιχόν πολιτισμόν καί έκεϊθεν μετεδόθη οΰιος είς 
τό έπίλοιπον τής οΐκουμε'νης καί ελαβε τάς σημερινάς έκπλη- 
κτικάς διασπάσεις. Ημείς λοιπόν οί Ελληνες ιδίως όφείλομεν ν’ 
άσχοληθώμεν πολύ είς τήν άνάγνωσιν τών άρις-ουργημάτων τής 
Ιταλικής φιλολογίας, 'ίνα εϊδωμεν ποιαν πρόοδον καί ποίαν άνά- 
πτυξιν έκαμεν έκεΐ τό έναποτεθέν πατρογονικόν ήμών κειμήλιον.

Τήν δέ έντελή επιτυχίαν τοΰ έργου μας έγγυάται ή καθαρω- 
τά τη  καί εύληπτος γλώσσα τοΰ μεταφραστοΰ Κ. Πανα. 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Α .
Ιταλική Βιβλιοθήκη ή μετάφρασις τών αριστουργημάτων τής 

Ιταλικής Φιλολογίας, υπό Παναγιώτου Πανά.
Η μετάφρασις αΰτη έχδοδήσεται, περιοδικώς καί καθ’ έβδο- 

μάδα, είς φυλλάδια, δυο τυπογραφικών φύλλων έκαστον.
Τιμή έκάστου φυλλαδίου, πληρωτέα άμα τή  παραλαβί) αύτοΰ 

προσδιορίζεται·
Διά μέν τάς Αθήνας λ3πτά 5 0 , διά δέ τάς επαρχίας, λεπτά 

.6 0 , καί διά τό εξωτερικόν, λεπτά 70 .
Είς τού; προπληρόνοντας 2 4  φυλλάδια γίνεται εκπτωσις 

10 τοΐς 100.
Είς δέ τοΰς προπληρόνοντας 4 8  φυλλάδια, 2 0  τοΐς 1 0 0 .
Οί θέλοντες νά προπληρόνωσιν, όφείλουσι νά δηλώσωσι τοΰτο 

συγχρόνως μέ τήν υπογραφήν των, δπως έκδοθώσιν αί σχετι- 
τα ί αποδείξεις.

Η έκδοσις θέλει αρχίσει με τήν είς τό πεζόν μετάφρασιν τοΰ 
βέ/,μανέντος Ορλάνδου», ρωμαντικής εποποιίας τοΰ Αριόστου.

Η συνδρομή είναι υποχρεωτική διά δύο έτη, δτε οί βουλόμε- 
νοι δύνανται νά άνανεώσωσν τήν έγγραφήν των.

Τά έγγραφόμενα ονόματα πρέπει νά ή ναι ευανάγνωστα, άλ
λως δέν λαμβάνονται ΰπ’ οψιν.

Εν Αθήναις τ«ν 2 £  Οκτωβρίου 1 8 6 4 . Π. ΠΑΛΑΣ.


