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Περί της εν Σύρω ‘■Ελληνικής άτμοπλοϊκής
έταιρίας.
Πολλοί τών έν ταΐς πόλεσι βιούντων Ελλήνων άκούουσι μέν
τ^ν έλ^ηνικήν άτμοπλοϊκήν εταιρίαν καί χαίρουσιν έπί τή &.
παρζει αϋτής, ως καλής τίνος εθνικής έπιχείρήσεωί, είναι δμως
αδύνατον νά έκτιμησωσι κ α τ’ αξίαν καί τά ευεργετήματα, άπερ
παρέχει εις τήν πατρίόα ή δλως έ(Λ—ορική φαινομένη αυτη ei*sχείρήσις; Η μείς αύτοί, καίτοι πολλάκις καί ε ;ς μακρονά μ ά λ ι
στα μέρη δι αλλοεθνών άτμοπλοίων ταξειδεύσαντεί, καί δυνάμενοι κατά τό μάλλον η ήττον νά είκάσωμεν τό χρήφιμον τή ς
έλληνικής άτμ.οπλοΐ/.τ,( έταιρίας, ήτο δμως αδύνατον νά έκτιμηοωμεν αύτά κ α τ’ άξίαν, άν μή έταξειά'εόωμεν τελευταίον μέχρι
Κωνσταντινουπόλεως.
Η ελληνική άτμοπλοϊκή εταιρία δέν συνιοταται μόνον είς
τά κέρδος έκεΐνο, πολυ ή ολίγον, τά όποιον λαμ,βάνουσιν οί
μέτοχοι, άλλά μάλλον είς τήν πραγματοποιησιν τής άναποφεύκτου οΰσης καλής ίδεας, τήν όποιαν πρέπει νά λάοη ό έξω
κόσμο; περι ήμών. Απας δέ ό έξω κόσμος αδιαφορεί avjjvai
πρωθυπουργός ό Γιάννης η ό Κώστας καί ουδέ φροντίζει νά
(ΜΕΛΙ22Α ΑΘΙίΙΝΤίΜ. Τόμος Β '.)
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μάθγ] τά ποιος διευθύνει τά οικονομικά, ί[ τά εσωτερικά, $ τά
στρατιω τικά ή τά ναυτικά τοΰ Κράτους,— διότι οΰτε υπάλληλος
θέλει νά γείννι οΰτε βουλευτές $ πληρεξούσιοί νά έκλεχθ·?),— έν·
διαφέρεται δμως μεγάλω ς αν δύναται νά ταξειδεύγ) ασφαλώς
καί έν άνέσει καί μέ ελληνικά α τμ όπλοια, καί μέ Α ιγγέω;
δμμα μάς κατασκοπεύει διά νά μάθγ,, έάν ό τόπος μας παράγν)
κρασί η έλαιον, μέταξαν
βάμβακα, σΐτον η ζώα, αν δυνάμεθα
νά ζησωμεν μέ τ ά προϊόντα μας η έχωμεν ανάγκην καί ξένων,
η τουναντίον άν δυνάμεθα νά κάμωμεν καί εξαγω γήν, καί διά
τίνος η ευκολίας δυνάμεδα νά κάμωμεν ταύτην, καί άν ό τό 
πος μας παρέχη ικανήν άβφάλίιαν, ϊνα προκαλέσνι τόν συναγω
νισμό; τών χρηματικώ ν κεφαλαίων καί έπιχειρησεων.
Η ελληνική άτμοπλοϊκή έταιρία λοιπόν πρέπει νά θεωρηθ·/)
ώς ό δεσμός, ό συνδέων πρός άλλήλους τοΰς λαοΰς τής Α νατο
λής καί ό εύκολύνιον τήν συγκοινωνίαν καί τάς αμοιβαίας αύ
τώ ν σχέσεις. Περιττόν δέ είναι νά είπωμεν, οτι οσον τιμιώτερον
άσφαλέστερον καί άνετώτερον γίνεται ή συγκοινωνία αΰτη, τόσον
πλειότεραι άναπτύσσονται μεια ^ΰ λαών καί λαών σχέσεις, καί
τόσον μεγαλειτέρα διεγείρεται συμπάθεια υπέρ τώ ν λαών εκεί
νων, οίτινες λαμβάνουσι τήν πρωτοβουλίαν εις τά ς τοιαύτης
φύσεως επιχειρήσεις. Κ αί δέν γνωρίζομεν άλλο μέσον συντελεστικώτερον καί δραστικοιτερον τούτου πρός άνάπτυξιν της συμπαθείας τών λαών τής Ανατολής υπέρ ήμών' άπαντες γινώ σκουσι πόσον φανατικώς έμισοϋντο πρό ολίγων ενιαυτών πρός
άλλήλους οί διαφόρου θρησκεύματος λαοί τής ’Ανατολής. Πολλάκις τώ δντι πρότερον ούδέ τό δνομα τοΰ γκιαοΰρ η γιαουδή
ήνέχοντο ν* άκούσωσιν οί Τούρκοι τή ; ’Ανατολής, καθώς επίσης
καί οί Ελληνες η οί Ιουδαίοι σπανίως σχεδόν συνεταιρίζοντο μέ
τοΰς Τούρκους, καί ετι σπανιώτερον συνεταξείδευον. Σήμερον δέ
είναι λίαν εύχάριστον καί συγκινητικόν συνάμα τό νά βλέπιρ
τις έν τ φ αύτώ έλληνικφ άτμο~λοίω συνταξειδεύοντας, συν-»
τρώγοντας, συνομιλοΰντας καί πρός άλλήλους φιλοφρονουμένους
Οθωμανούς, ’Αρμενίους, Ιουδαίους, Ορθοδόξους χριστιανούς, Αγ
γλους, Γάλλους, Γερμανούς καί Ελληνας,
Κ ατά τό τελευταΐον έν Κωνσταντινουπόλει ταξείδιόν μας
ύπήρξαμεν μάρτυρες σκηνής τίνος λίαν ευφροσύνου. ’Από μέν τής
Χίου έπεβιβάσθη έν τώ άτμοπλοίω αΕύνομία» όθωμανός τις
Μούλα Τζελάλης, ίσως ό πλέον πεπαιδευμένος μεταξύ τών
Τούρκων, ’Από δέ τής Σμύρνης έπεβιβάσθησαν ό έν Κωνσταν-

τινουπόλίι νεωστί διοριστείς γενικός πρόξενος τής 'Α γ γλία ς
μετά τής Κ.. συζυγου του,ευπατρίδης τις Βέλγος μετά τήςΚ. συ
ζύγου του, 6 περιώνυμος Καραοσμ.ένουγλους εκ Μαγνησίας, καί
διάφοροι άλλοι επίσημοι Οθωμανοί* διά τής αξιοπρεπούς συμ.
περιφοράς των ό πλοίαρχος Κ. Αγγελικάρας καί σύμπαν τό
πλήρωμα ^ ηύχαρίστησαν τοΰς πάντας. Επί κεφαλής τής τραπ έ ,η ; έκαδητο 6 πλοίαρχος· τά ^εξιά δέ καί τά αριστερά α&τοΰ κατεΐχον οί εύρωπαϊο-.· τά δέ κατέναντι αύτοΰ οί όδωμανοι, καί έν τώ μέσω αύτών καί τώ ν εύρωπαίων έχρησιμεύομεν
ήμείς δ ιε τ ή ς έλληνική; έθνικότ'/ίτό<; μας τρόπον τινά ώς διάμεσον
η ώς σύνόεσμος, συνδέων καί μέλλων νά σύνδεση σφιγκτώ τατα
τήν Ανατολήν μετά τής Αύσεως. Τ ί δέν έγένίτο έν τε τώ ά 
τμοπλοίω καί έπί τοΰ γεύματος καί προγεύματος, ϊνα εϋχαρις-ηδώσιν οί πάντες ·, εννοείται δέ, δτι τήν πρώτην θέσιν τώ ν εδε
σμάτων κα τείχε τό ροσμπίφ καί τά Μπουτϊνον, δέν Ιλειψαν δμως
ούτε τό λ^αν άστταστόν παρά τοΐς τούρκο-.ς πιλάφι ούτε διαφόρων
άλλων ειδών κατά τό π λεΐσ το ν αρεστά είς π ά ντα ; έδεβματα
και γλυκύσματα. ^Α λλ’ οσον έπουσιώδες θά φανή ί'σως τοΰτο
εις σπουδαίους άνδρας τοσοϋτον σημαντικόν θά φανή τό ακό
λουθον.
Σ ύμ π α σ η σχεδόν αί θέλεις τοΰ άτμοπλοίου ησαν έμπλεοί,
έν όέ τώ καταστρώ ματι μετά δυσκολίας έδύνατό τις νά κινηθή
ενεκα της πληθύος τών επ ιβ α τώ ν πολλοί τούτων ησαν όδωΐΛανοι^ καί Ιουδαίοι, έν ^οίς δεν έ'λλειπον καί γυναίκες καί π α ιδία ή δε βροχή ητο ραγδαίοτάτη καί ή τρικυμία μεγάλη· έπί το ιαυτης δέ όυσχερείας ό πλοίαρχος έλαβε τοιαύτην πρόνοιαν, ώ ςε
ούόείς σχεδόν έπιβάτης έβράχη καί ούδείς έκρύωσε. Τό περιστατικάν τοΟτο έκαμε τοσαύτην έντύπωσιν εις τοΰς όθωμανούς,
ώστε ϊδίοις ώσίν ήκούσαμεν τόν πλέον πεπαιδευμένον τών
τουρκων, τόν Μούλαν Ί’ζελάλην, τόν πολλάκις καί καδήν είς
διαφόρους σημαντικάς έπαρχίας χρηματίσαντα, νά ύποσχεθ·/;, δτι
ουδεποτε του λοιποΰ θά ταξει^εύ/; νέ άλλα ατμόπλοια, οσάκις
υνα .αι να μεταχειρισθνί τ α ελληνικά, ίσως δέ νομίσει τις, δτι
τοιαυτην ΰπόληψιν χαίρει μόνη ή Ε υνομ ία ' άλλά καί τοΰ έξης
περιστατικού ΰπηρζαμεν μάρτυρες αύτόπται έν τώ ά τα ο π λ ο ίο
Π ητοίόι.
- - ■' ■
Λω/ιοδύται τ-ινές, κατά δυστυχίαν υπήκοοι Ελληνες, μόλις
άπαλλαγέντες τών φυλακών τή ς Κωνσταντινουπόλεως, καί άπο·*
πεμπόμενοι τής Τουρκίας, ώφεληθέντες έκ τής πληθύος τών έν
Α*

τ φ καταστρώματα επιβατώ ν, έν καιρώ νυκτός έκλεψαν παρ’
ένός έβραίου τό βαλάντιον, έχον έβδομήκοντα 'λίρας τουρκικάς·
διενεχθέντες δέ πρός άλλήλους έπί τής διανομές, συνελ/,φθησαν
έ π ’ αύτοφόρω ύπό του σκοπού τοΰ πλοίου. Κ.0·μωμέν 0υ όέ τοΰ
πλοιάρχου Κ. Ορλάνδου, ό άξιος καί τίμιος σκοπός άγνοών τόν
κλαπέντα, παρέδωκε τά κατασχεθέντα χρ ή μ α τα είς τόν λ ο γι
στήν. Τ,',ν έπιοΰσαν ό Ιουδαίος, μόλις έννοήσας τήν κλοπήν, έ
ταξε δέκα λίρας, άς καί έδωκεν εύχαρίστως εις τόν όόντα αύ
τώ τά χρήματα σκοπόν ά λ λ 5 ό έντιμος πλοίαρχος, μαθών τό
περιστατικόν, έπήνεσε τόν σκοπόν καί παρήγγειλεν αύτόν νά
τηρηο-/) μόνον τάς πέντε λίρας ώς άμοιβήν" τάς δέ λοιπά ς πέν
τε νά έπιστρέι1/7ΐ εϊί τόν κλαπέντα Ιουδαίον’ περιττόν είνα ι νά
παραστήσωμεν τήν εύγνωμοσύνϊίν καί τήν έκπλ'/ίξιν το ύτο ι, έπί
τή έντίμω διαγω γή τοΰ τε πλοιάρχου καί τοΰ σκοπού.
Η άτμοπλοϊχ,ή λοιπόν έταιρία χρησιμεύει ώς δεσμός, ένώνων
τά ς συμπαθείας όλων τών ανατολικών λαών ύπέρ τών ιδρυτών
τής έταιρίας, οίτινες κατά τά έννενη'κοντα έννέα εκατοστά είναι
χριστιανοί- παν δ ,τι δέ επαυξάνει τήν συμπάθειαν τών ανα
τολικών λαών ϋπέο τών χριστιανών συντελεί τεραστίω ς ού μό
νον είς τήν διάδοσιν τοΰ πολιτισμοΰ, άλλά καί είς τήν άνάπλασιν καί άναγέννησιν τής Ανατολής, ή καί είς αύτήν πρός
τούτοις τήν άνακούφισιν τώ ν ύπό τήν Τουρκίαν αδελφών ήμώ νδιότι καθ’ ήμάς είναι άδύνατον ό τοσοϋτον εύχαριστηθΐίς έν τί)
Εύνομία ύπό τών χριστιανώ ν Μούλα Τζελάλης νά μισή τοΰ
λοιπού τοΰς ύπό τήν Κ αδττικήν δικαιοδοσίαν του χριστιανούς
καί νά θεωρ-?) αύτοΰς ώς άπιστους. Αζιον παρατηρ/,σέως μ ά λι
στα είναι καί τοΰτο, ότι δηλαδή αύτός ούτος ό Μουλά 1’ζελάλής, ό ενεκα τού αξιώματος καί τών θρησκευτικών μελετών αύ
τοΰ συνειθίσχς ίσως νά μισή τοΰς χριστιανούς, έν μια τών ημερών
μάς είπε τά έξής περίπου- «άν έχωμεν γνώσιν γιμεΐς οί Ανα» το λ ΐτα ι καί έπιθυι/ώμεν νά μή μάς ξεγυμνώνουν οί Φράγγοι
»καί πλουτίζουν μέ τά προϊόντα τής ’Ανατολής, πρέπει νά
«άδελφωθώμεν καί νά μή έξετάζωμεν έάν ό είς όνομάζηται
» Γιάννης καί ό έτερος Χασάνης καί ό τρίτος Γιαουδής, άλλά
»νά συνεργασθώμεν άπό κοινοΰ πρός άνάπτυξιν τώ ν πόρων τής
ϊ ’Ανατολής.» Τοιαύτην φΛοσοφίαν άμφιβάλλομεν έάν είχον
πρό πεντήκοντα έτών κ ιί έν αύτή τή πεοωτισμεννι Δύσει, η
αυφιβάλλομ.εν έάν έχω σι καί σήμερον έτι έν Ρώμη, όπου, ώς
γνωστόν, δέν έπιτρέπουσιν ούδέ τήν ταφήν τών όρθοδόζων αλλ
έπί τό προκείμενον.

Διά νά έκτιμήσ/, δέ τις κάλλιον τά ευεργετήματα ό'σα π α 
ρέχει είς τήν ’Ανατολήν ή Ελληνική άτμοπλοϊκή έταιρία, δέν
πρέπει νά λογίζτ] τήν υπαρξιν αύτής ά~ό τής συστάσεώς ττις,
άλλά μόλι; άπό τής μεταπολιτεύσεως ή ίσως μόλις άπό σήμε
ρον διότι γνωστόν είναι, δ τι ή έταιρία αύτη άμέσως άπό τής
συστάσεώς της κατεπολεμήθη θανασίμως ύπό τοΰ Οθωνος, χάριν
τής Αυστριακής έταιρίας τοΰ Λόΰδ- έπομένως οί μ έτοχοι δέν
πρέπει νά παραξενεύωνται άν έως τώρα δέν έλαβον καί μέγα
μέρισμα, τουναντίον μάλιστα πρέπει νά άπορώσι πώς έδυνήθη
ν’ άντισταθή ή έταιρία αυτη είς πάσας τάς ίησουϊητικάς δολο
πλοκίας τοΰ Οθωνος καί τών οργάνων αύτοΰ- οφείλεται όέ μ έ
γας έπαινος καί εύγνωαοσύνη είς τ άχρι τοΰδε διοικητικά συμ
βούλια τής έταιρίας δ'.ά τήν δεξιότητα, μεθ’ ής διώκησαν τήν
εταιρίαν καί διεξέουγον έπιτηδείως τό ναυάγιον, τό όποιον τής
είχεν ετοιμάσει ό Οθων άπό τής συστάσεώς της.
Αλλως δέ δέν είναι αξιοκαταφρόνητος καί ή όίχρι τοΰδε άνάπτυξις τής έταιρίας. Αυτη ώς γνωστόν, συνεστή*1-/! τό πρώτον
κ α τά τό 1857 μέ τρία λίαν ακατάλληλα άτμόπλοια, τήν
ΤΓδραν, τό ΙΤαπΑΑήη,ογ, καί τό Α ίγα ιο γ. Τό δέ 1 8 5 8 κατεσκεύασεν είς ’Α γγλίαν έτεοα δύο τήν Κ α ρτερία ν καί τήν
'Ομόνοιαν· τό 1 8 6 1 κατεσκεύασεν έπίσης είς ’Α γγλίαν τήν
Πατρίδα, τήν E v r o p la v , τό Β νζάντιον καί τ ή \( Επτάννησον.
Πρός έπέκτασιν δέ τής εσωτερικής συγκοινωνίας τοΰ Κράτους
ή έταιρία έξνιτήσατο παρά τής Κυβερνήσεις καί έλαβεν έσχάτως έπί έκτιμήσει καί τά άτμόπλοια 'Α θ ή να ι καί Ί ο νία , ώΤε
σήν.ερον ό στόλος τής έταιρίας σύγ/.ειται έξ έ'νδεκα ατμόπλοιων.
Μανθάνομεν δέ εύχαρίστως, δτι τό διοικητικόν συμβούλιον δια
νοείται νά κατασκευάση κατά τό έτος τοΰτο καί δύο ετερα
μεγάλ* άτμόπλοια πρός έπέκτασιν τών έξωτεοικών γραμμών.
ή δέ οικονομική κατάσταση; τής έταιρίας σήμ-ερο* είναι λίαν
ευάρεστος. Εάν ρίψν) τις δμμα είς τους ισολογισμούς τών έπτά πα*
ρελθόντων έτών, θέλει ίδεΐ μ ε τ ’εύχαριςήσεως, οτι ή έταιρία κατά
μέν τά πρώτα πέντε έτ·/) άπό τή ; συςτάσεως αύτής άπώλεσεν ενεκα
τών κ α τ’ αύτής ραδιουργιών τοΰ Οθωνος καί τών οργάνων αύ
τοΰ τό τεταρτημόριον σχεδόν τών κεφαλαίων της· κ ατά τά δύο
δμως τελευταία έτη μετά τήν ύπό τοΰ δτιμοσίου προσδιορισθεισαν έτησίως έπιχορήγΥΐσιν τών τριακοσίων χιλιάδω ν δρ αχ
μών, αϊτινες χρησιμεύουσι μόνον πρός άποζημίωσιν τής έτα ι
ρίας διά τ^ ς έσωτερικάς γραμμάς, ή έταιρία τοσοϋτον ανέπτυξε

-τάς εργασίας καί εισπράξεις της, ώστε τό έξ 9 2 0 ,0 0 0 δραχ.
παρουσιαζόυενου κατά τό 1 8 6 1 έλλειμμα, περιωρίσθί-, κατά τό
1 8 6 2 είς μόνον δραχ. 3 8 7 ,0 0 0 . Συνάμα δέ έσχηματίσθη καί
ούκ εύκιταφρόνητον ποσόν ώς ασφαλιστικόν κεφϊλαιον τών
άτμοπλοιων. Μανθανομεν δε ευχαρίστως οτι κ&ί αί κ ατά τό
λήζαν έτος έργασίαι τής έταιρίας άνεπτύχθησαν έ'τι περισσότε
ρον, κ «1 τούτο οφείλεται είς τάς_ δύο έξωτερίκάς γραμμάς, τή ς
μεσημδρινήι δηλαδή καί Ασιατικής Τουρκίας, αϊτινες μόναι φέρουσιν είσπράςείς, ίσας τών εισπράξεων όλων τών ά'λλων έντός
τοΰ Κρα-.ους γραμμών, ώστε το καθ ημάς θεωροϋμεν έξησφαλίσμένον πλέον τό μέλλον της έταιρίας. Εάν δέ δέν παρέσχεν
ή εταιρία καί μέρισμα άνάλογον, τό σφάλμα δέν πρέπει ν’ άποδοθή είς αύτήν, άλλ' είς τάς κ α τ ’ αύτής ραδιουργίας· δέν
ήτο δε εΰκολον τό νά διαφύγγ) τις τοιβύτας ραδιουργίας, ύπαστηριζομένας, τΟ μέν ΰπο τής Παπικής Προπαγάνδας πρός
σωτηρίαν τών ψυχών τών ’Ανατολικών λαών, τό δέ ύπό τής
Αυστριακής πολιτικής, χ^ριν τών συμφερόντων τής έταιρίας
τού Αόϋδ.
άλλά καί ΰ π ’ άλλην έποψιν έςεταζομένου τοϋ
πραγματος ή σημερινή θέσις τής έταιρίας είν α ι άνθηροτάτη·
ηρξατο τών επιχειρήσεων της μέ τρία, ώς εΐπομεν, ακατάλληλα
ατμόπλοια, καί σήμερον εχει ένδεκα, έξ ών τά πλεΐστα είναι ώραιοτατα, καταλλνιλοτα :α και ασφαλέστατα, τούτε^τιν sv τώ
δια σ τή ματι όκτω ετών ή έταιρία, καίτοι καταρραδιουργουμένη
και υπο ίσχυρωτατων εχθρών πολεμηθεΐσα, έτετραπλασίασεν
βμως σχεδόν τά κεφάλαιά της καί ίδεκαπλασιασεν ίσως τάς έπ ιχειρήσεις της.
Δέν είναι δε σμικρόν εργον καί τό έν Σύρω έργοστάσιον τής
εταιρίας, καθώς και ο ναύσταθμος αύτής. Τό μεν πρώτον χρ η 
σιμεύει καί θά χρησιμευσ 7) τεραστίως πρός διάδοσιν κοινωφελών
καί άναγκαιοτάτων τεχνών είς τήν Ανατολήν, και πρό πάντω ν
τής μηχανικής, ό δέ ναύσταθμος χρησιμεύει πρός έκκαθάρισιν καί πρός επισκευήν ού μόνον πάντων τών υπό σην.aiav
ελληνικήν εν Συρψ ευρισκομένων πλοίοιν, ά λ λ ά καί πάντων τών
άλλοεθνών.
ΤαΟτα δέ πάντα Ιπραξεν ή εταιρία άπό σμικρώ·/, ώς είδομεν,
όρμώμένή, καί αείποτε κατ«παλ«ίουσα κατά τώ ν ραδιουργιών
τδϋ ΟθωνΟς. Τί δέ ήδύνατο νά πρ*ξ·/), έάν είλικρίνώς έπρθ&τ&τεύετο ϊ) τούλάχιστον δέν κατερραδιβυργείτο ύπό ταϋ Οθωνος
καί τών κατά καιρούς Κυβερνητών αύτοΟ ·, Α λλ’ ηδϊ) Λίιρήλθε,

νομίζομεν, ί έποχή, καθ’ ήν
θετον καί έπήλθεν ευτυχώς
δικαίως ώς τό πεφιλημένον
τος, τοϋ Βασιλέως, καί τών

ή έταιρία έθεωρεϊτο ώς βρέφος ϊκ άλλη, καθ’ 5^ν ή έταιρία θεωρείται
τέκνον τής τε Αύτοϋ Μεγαλειότη*
Κυβερνήσεων αύτοϋ.

Δέν άρκεΐ όμως νά άγαπα τις μόνον έπιχείρησίν τινα διά νά
προάγηται αυτη. Εάν δέ ήναι αληθές, δτι ή Ελλάς καί ά λλοτε,
καί έπί τοϋ τελευταίου άγώνος διά τοϋ ναυτικού της ιδίως καί
έσώθη καί έδοξάσθη, έάν ήναι ώσχύτως αληθές, δ τι ή Α ύ^ΐρια·
κή Αυτοκρατορία διά τ·7ς άτμοπλοϊκής έταιρίας τδϋ Α0ϋδ ιδίως
άνέκυψεν έκ τώ ν πολλών περιπετειών, είς ας τήν είχον βυθίσει
οί πόλεμοι, έάν, λέγωμεν, τα ϋ τα είναι αληθή, είναι επίσης
άναντίρρητον, βτι διά μόν·/;ς σχεδόν τής ναυτιλίας καί τής γ ε 
ωργίας της ή έλλάς θά δυνηθή ού μ,όνον ν’ άνακύψη, άλλά καί
νά εύημερηση, η ίσως ίσιος καί νά δοξασθή.
Διά τόν λόγον δέ τούτον ά'παντες ο? τε έντός τής έλευθέρας
Ελλάδος καί οί έκτός αύτής ένοικοϋντες Ελληνες πρέπει ν ’άφήσωσι κατά μέρος πάσαν περί πρωτοκαθεδρίας λ ο γο μ ίχία ν καί
ν’ άσχοληθώσι σπουδαίως είς τήν ένίσχυσιν τής ναυτιλίας καί
τής γεωργίας. Κ αί περί μέν τής τελευταίας ταύτης καί άλλοτε
εϊπουεν τά δέοντα καί ούδέποτε θά παύσωμεν νά έπικείμεθα
παρά τοΐς δυναμίνοις καί άμεριμνώσι νά διαθρέψωσιν ημάς.
Πρός ένίσχυσιν δέ τής ναυτιλία?, ά π α ιτεΐΐα ι νά λάβ·ρ ΐή ν
δέουσαν άνάπτυξιν ή άτμοπλοϊκή έταιρία, διότι τά ιστιοφόρα
πλοία ναι μέν άποφέρουσιν Ακόμη πλούτον τινα είς τό έθνος,
άλλά τών ναυτικών εθνών τά πλούτη καί ή δόξα καί ή ί^χϋς
κυρίως σήμερον συνιστανταί είς τά διά τοϋ άτμοϋ πλοία. Διά νά
γείν-/)’ δέ τοϋτο, ανάγκη νά κατασκευάσω ή έταιρία βσον ίνε^ τι
τάχιόν κ αί έτερα μεγάλα α τμ όπλοια, ϊνα έπεκτείντ] τάς γρΛ{Χμάς της μέχρι Συρίας καί Δουνάβεως· συνάμα δέ νά πυκνώσ-/)
καί τάς ύπαρχούσας εσωτερικές γραμμάς. Κπειδή δέ ή κατασκευή
τοιούτων ά τμ ο π λ ’ΐίων α τα ιτεϊ μεγάλα κεφάλαια, νΟμίζομεν δ τ ι
δέν είναι δύϊ/.ολον νά προμηθευθώσι τα ϋ τα , έάν ή μέν Κυβέρνησις έγγυηθή τόκον πέντε τοΐς έκατόν έπ ί κεφαλαίου δύο ή
τριών είσέτι εκατομμυρίων δραχμώ ν- τό δέ διοικητικόν συμ
βούλων τής έταιρία:, άποταθή πρός τούς έξω ομογενείς,
π*»’ Οίς χαίρει ήδη ικανήν ΰπόληψιν καί έμπιστοσύνην, κ *1
οΐτινες άπέσχον μέχρι τούδε νά συμμεθέξωσι σπουδαίας τή ς
εθνικής τ* ύτη ς έπ ιχίιρ ή ίεω ς, καί ενεκα τώ ν γνωστοτάτων κατός

τ ι ς έταιρίας ραδιουργιών τού Οθωνος, καί ενεκα της έξαντλήσεως τών προνομιούχων μετοχώ ν.
Πιστεύομεν δέ άδιστάκτω ς δτι ή έγγύτ,σις αΰτη έκ μέλους
τ ι ς Κυβερνησεως θά ήναι τυπική μάλλον £ π ρ α γμ α τικ ή ’ διότι
καθ' ήμάς ή έταιρία, καθ’ $ν έλαβεν ήδη καί θά λάβη μέ την
αΰξησιν τών άτμοπλοίων της άνάπτυξιν, είναι αδύνατον νά μή
παρέχ·/) άντί τού τόκου τών 5 Ο/Ο, μέρισμα πολύ άνώτερον
τούτου. Αλλως καί αν πρόκηται νά δαπανήσνι τώ δντι κατά τ ι
τό δημόσιον, άναγκαιοτέραν καί σκοπιμωτέραν ταύτης δ α π ά 
νην ήμεΐς τουλάχιστον δέν γνωοίζομεν άλλην. Καιρός είναι
πλέον νά παύσουν αί φαντασιοπληξίαι μας. Δέν άρνούμεθα δ τι
καί τά γράμματα συνετέλεσαν καί θά συντελέσουν μεγάλως εις
τήν δόζαν τής πατρίδος, άλλά, πριν η φροντίσει τις περί δόξης,
άναγκαώ τατον, φρονοΰμεν, νά φροντίση περί ύπάρξεως* άνευ δέ
ναυτιλίας, καί γεωργίας, καλώς εννοούμενων, καθ’ /μ ά ς τουλά
χιστον, είναι λίαν δυσχερές νά ύπαρξη, ν ’ άναπτνιχθή καί νά
εύημερήση ή Ελλάς.
ό π ω ς δέ σήμερον εχουσι τ ά π ρ ά γμ α τα έν τή ίίλλάδι άντί
να έ'χωμεν πληθύν ανδρείων αξιω ματικώ ν τοΰ πολεμικού
ναυτικού
καί οΰκ ολίγους άξιους ναύτας, σηποι/,ένους έν
άργία καί διαθεσιμότητι, ήθελεν είσθαι ίσως άπειράκις σκοπιμώτερον νά μεταχειριζώμεθα τά πολύτιμα τα ΰ τα στοι
χεία είς τό εμπορικόν καί τό δι άτμοΰ ναυτικόν' ίσως δέν ήθε
λε θΐωρηθή υπερβολή καί τό νά προτείνωμεν τήν κατάργησιν καί
αυτου του υπουργείου τών ναυτικών, και τ /4ν άντικατάστα^ιν
αυτό’* υπό ετέρου υπουργείου, περιλα^βάνοντος τά ^γ]ίλάσια εργ α , τήν γεωργίαν, τό έμπόριον καί τήν ναυτιλίαν, καθώς επίσης
δεν ήθελε θεωρηθή υπερβολή το νά προτείνωμ,εν καί τήν παραχώρησιν πάντω ν τών πολεμικών μας πλοίων είς τήν έταιρίαν.
ίσως υποθέσει τις, δτι καταργουμένου τοΰ υπουργείου τών
ναυτικών, θέλει παραλύσει τό πολεμικόν τοΰ Κράτους ναυτικόν,
ή θέλουσι παραβλο·φθή τά εν καιρώ τ ο ϊ άγώνος άποκτηθέντα
αναμφίλεκτα δικαιώ ματα τινών έκ τώ ν ναυάρχων καί τών λοι
πώ ν άνωτέρων τοΰ πολεμικοΰ ναυτικού αξιωματικώ ν’ άλλά
πρώτον παρατηροΰμεν, δτι διά τής καταργήσεως τοΰ υπουργείου
τώ ν ναυτικών καί τής ένισχύσεως τής άτμοπλοϊκής έταιρίας, οϋχί
μόνον δέν θά παραλύση τό πολεμικόν ναυτικόν, άλλά τουναν
τίον σμικρόν κατά σμικρόν θά καταρτπΒ/ί τοΰτο’ διότι έν καιρώ
ανάγκης ούδέν κωλύει ούτε δύσκολον είναι τό νά μετασ χημα-

τίση τις τό έμ-πορικόν ξύλινον μ,άλιστα άτμόπλοιον είς πολεμ ι
κόν, χρή μ ατα μόνον άρκεΐ νά έχϊΐ πρός διατήοησιν αύτοΰ’ κατά
δεύτερον δέ λόγον παρατηροΰμεν,οτι αί χρυσαΐ καί άργυραΐ σφαϊ*
ραι, τάς όποίας δύναται νά συλλέξ/) τις διά τοΰ εμπορικού
ναυτικοΰ, καθ δν αιώνα ζώμ,εν, είναι πολύ άποτελεσματικώ τεραι τών μολυβδίνων καί σιδηρών σφαιρών τοΰ πολεμ,ικοΰ ναυτι
κού. Τάς δέ έπω μίδας καί χρυσοκέντητους στολάς τώ ν ναυάρ
χων καί λοιπών αξιωματικώ ν μας θά διατηρήση, νομίζομεν, πολύ
άξιοπρεπέστερον τού πολεμικού τό εμπορικόν ναυτικόν. Π εριτ
τόν δέ είναι νά παοατηρήσωμεν, δτι ίσως είναι καί γελοΐον τό
νά έχωαεν τοσαύτην πληθύν άξιω ματικώ ν τοΰ πολεμικού ναυ
τικού χωρίς νά δυνάμεθα νά εχωμεν καί νά διατηρήσωμεν καί
άνάλογον πολεμικόν στόλον.
Αλλά καί άν ή βουλή η ή Κυβέρνησις δεν θεωρήσουν άναγκαίαν τήν κατάργησιν τού υπουργείου τών ναυτικών, ά»αγκαιότατον δμως καθίσταται νά ένισχυθή ή άτμοπλοϊκή έταιρία- ή
δέ Κυβέρνησις οφείλει νά καταβαλλνι πάσαν πρός τοΰτο προσ
πάθειαν, καί πιστεύομεν άδιστάκτω ς, δ τι δέν θά άδιαφορήσν;.
Αναγκαϊον επίσης κ α θίσ ταται καί ϊκαστος Ελλην, έάν είλικρινώς άγαπά τήν πατρίδα αύτοΰ, καί έπιθυμή τήν ευημερίαν
καί τό ρεγαλ:ΐον αύτής, νά διαθίσνι δσχ δύναται πλειότερα
χρήματα πρός αγοράν μετοπών τής άτμοπλοϊκής έταιρίας, ϊνα
δυν/,θή αυτη καί συχνότερα νά έκτελνί τάς άχρι τοΰδε γραμμάς της, καί άλλας δ ι’ άλλων άτμοπλοίων νά σχηματίση, ιδίως
κατά τήν Συρίαν, τόν Δούναβιν καί τήν Μαύρην Θάλασσαν’ καί
άποροΰμεν, ττ, άληθεία, πώς εύρίσκονται Ελληνες, οίτινες διαθέτουσι τά περισσεύοντα χρή μα τά τω ν με μικράν καί άσήμαντον ωφέλειαν είς εύρωπαίκάς έπιχειρήσεις καί δέν προτιμώ σι
ταύτην τήν εθνικήν, ήτις καί μεγαλειτέοαν υλικήν ωφέλειαν θά
παρέχη, καί ούκ ολίγον θά συντελέστι εϊς τήν ευημερίαν καί τήν
δόξαν τής πατρίδος τω ν’ r.ιστεύομεν δέ άδιστάκτω ς, ότι δέν
θά βραδύνωσιν οί θέλοντες ούχί μόνον νά όνομάζωντβι, άλλά
καί πραγμ.ατικώς νά ήναι Ελληνες, νά συντελέσωσιν εί; τήν
εύόδωσιν τής εθνικής ταύτης έπιχειρήσεως.
Ας μάς έπιτρέψη δέ ήδη καί τό διοικητικόν συμβούλιον τής
έταιρίας νά είπωμ.έν τινα πρός διόρθωσιν μικρών τινων και
επουσιωδών έλλείψεων τών ότμοπλοίω ν της. Πρώτον πάντων
τά διοικητικόν συμ.βούλιον ό ΐείλει νά έπ ισ κέπτη τα ι έπισταμ.έμένως έκαστον τώ ν άτμοπλοίων τής έταιρίας, άμα φθάνον έν

2ΰρω. Ενεκα τής άδιακόπου σχεδόν κινησεως τώ ν ά τμ οπλοίω ν
giVa* αδύνατον νά μή συμβαίνωσιν έν έκάστω σχεδόν τα ;ειδ ίω
καί έπουσιώδεις τινές βλάβαι νι ελλείψεις* ταύ τας λοιπόν πρέ
π ει ν* θεραπεύτ) ή έταιρία αμέσως, ϊνα μη αύζάνωσι, καί ϊνα
εύρίσκωσι πάσας τά ς ανέσεις ίω ν οί έπιβάται*
Κ ατά δεύτερον δε λόγον ή έταιρία είς τά μεγάλας γρ α μ 
μάς έκτελοΰντα ατμόπλοιά της πρέπει νά έ'χη καί άνά έ'να δό
κιμον ιατρόν, καθώς επίσης καί άνά μίαν θεραπενίδα. Διά τών
άτμοπλοιων τής ελληνικής άτμοπλοίας ήδη ταξειδεύουσι δ ια 
φόρων τάξεων καί φυλών άνθρωποι" ό ιατρός λοιπόν καί ή θεραπενΐς καθίστανται ήδη αναπόφευκτοι. Κ α ι χάριν τής ε τ α ι
ρίας δέν ήθελεν ειαθαι ϊσ^ς οΰτε ανωφελές οΰτε άδικον νά π,:οκαλεσϊ) η Κυβερνησις νοιχον, καθ δν, a;ai τά ατμόπλοια τής
έταιρίας νά θεωρώνται, ώς θεραπευτήρια, έν οϊς νά ΰπηρετώσιν
έπί ίν τουλάχιστον ετος οί δόκιμοι στρατιω τικοί ιατροί, λαα·
βάνοντες τάς μέν νενομισμένας άποδοχάς των άπό τοϋ ΰπουογΐιου τώ ν στρατιω τικών, μό**ν δ ; τήν διατροφήν τω ν έν τοίς
άΐμοπλοίοις υπό της έταιρίας* κατά τόν τρόπον τοϋτον οί δό
κιμοι θα δυνανται έν τοΐς άτμοπλοίοις καί τους νοσοϋντας νά
έπισκεπτω νται, καί έν άνέσει νά μελετώσι καί προπαρασ*ευά·
ζω νται είς μεγαλε(τερον στάδιο*, και κόσμον πολύν καί διάφο
ρ ο ς πόλεις νά βλέπωσιν* ή δέ έταιρία, θά έ'χ/j ία -ρους καί
καλούς μάλισ τα, χωρίς νά έπιφορ-ισθίί καί μέ δαπάνας πρός
μισθοδότηοιν αύτών.
© ίραπενίδας όε δέν είναι δύσκολον v i εύρη ή έταιρία μέ
μικοαν τινα δαπάνην. Καλόν ήθελεν είσθαι έπίσης ή έταιρία νά
προτιμά τών δυτικών προϊόντων τά ανατολικά, καί νά μ ε τα χειρίζηται μαλιστα ταϋτα εντός τών άτμοπλοίων της* είναι
απερίγραπτος ή χαρά, τήν όποιαν ήσθάνθη καί μάς έζέφρασεν ό
Μουλά 1ζελαλης, δταν ένύφθη έν τώ άτμοπλοίω μέ κρητικόν
σαπω να, καί έοπόγγισε τάς χείρας καί τό πόόσωπον αύτοϋ με
Σί-ρνιον προσώψιον, « α χ πόσον ευτυχέστεροι θά είμεθα ήμεΐς οί
ίΛ να το λ ΐτα ι, μας είπε, άν μετιχειριζώ μεθα πρός ολας τάς
ϊανθρωπίνους άναγκας μας, ανατολικά μόνον προϊόντα.»
Εννοείται δε, ότι έν τοιαύτη εύφορωτάτη γη δέν εί'χομεν
άνάγκην νά σπείρωμεν πολύν σπόρον, ϊνα πείσωυ,εν τόν άζιοσεβαβτον τώ ονΤι Μωλαν Ί'ζελαλην, δτι καί ήιιεϊς οί χ ρ ισ τια 
νοί άδιαφοροϋμεν σήμερον «ν τόν ένα Ανατολίτην ονομάζουν
Γΐαννην, Τόν άλλον Χασάνην καί τόν τρίτον Γιαουδήν, τίμ ιος

καί εργατικός άνθρωπος αρκεί νά ·?ν«ι, καί πρόθυμοι είμεθα ν
άδελοωθώαεν, ϊνα ίκμ ετ*λλεύ*ω μεν τους παντοειδείς κ αί πλουσιωτάτους πόρους τής Ανατολής, πριν μάς άρπάσωσιν αύτους οι
Φοάγγοι. Πρός τόν σκοπόν δέ τοϋτον, ιτροσεθέσαμεν,σύμπασαν την
τοϋ λαοϋ έκπαίδευσιν παοέχομεν δωρεάν είς πάντα άνθρωπον,και
μετά τής μεγαλε.τέρας εύ/αρις-ήσεως ή θ έ λ « μ « γ δ εΐ τον παντο;
θρησκεύματος και πάσης φυλετικής καταγω γής άν&ρωπον,έργα,ομενονείς τά εργοστάσιά μας, εργοστάσια δμω ς κατά δ.^ςυχιαν
εχομεν ολίγα* τούτου δέ α ίτιο ι δέν είμεθα ήμεΐς, άλλ οί εν
τή Δύσει βαθύπλουτοι αδελφοί μας Α νατολΐται, οΐτινες π ιθ α 
νόν μέν μίαν ημέραν νά κατασκευάσουν έκεΐ καί Ι ^ ν α , ψ
zp ir o J lr a r , ά λ λ ’ άδιαφοροΰσι καθ’ ολοκληρίαν, εάν αγορά ,ω 
μέ·/ άπό τής Δύσεως καί αύτόν τόν χάρτην τοϋ γραψίματος, η
καί αύτά τά καραβόπανα, άτινα, ώς γνωστόν, κατασκευα,ονται
με προϊόντα τ ή ς ’Ανατολής* αδιαφοροϋ-κν έπίσης αν πωλωμεν
είς τούς Φράγκους τά βαμβάκια ακατέργαστα πρός δέκα γρόαια τήν όκάν καί τ ά άγοράζομεν κα^ειργασμένα προς εκατόν η
καί χ ίλ ια , άρκεΐ μόνον νά πλουτίζωσιν ουτοι καί λησμονοΰσι
καθ' ολοκληρίαν σχεδόν τήν ’Ανατολήν* έάν δε την ενθυμούν
ται ενίοτε, τή ν ενθυμούνται σχεδόν μόνον διά τ ά παρασημα,
καί παράοημα δέν ί τ ο δυνατόν οΰτε ό όθων νά δώση διά την
ένίσγυσιν τής έλληνικής άτμοπλοϊκής έταιρίας, οΰτε ό Σουλτά
νος διά τήν κατά τό 1 8 5 4 καί 1 8 6 1 πραγματοποίησή της
γελοίας κατασταθείσης τό τε μεγάλης ίόεας.
Ε πειδή δέ ό λόγος περί τούτου, *ς μ ά ί επιτρέψει ό άναγνοιστης νά μεταφέρωμεν έκ τής έν Μόσχα ρωσσιστι ε/.3ώθ[*ενης άξιολόγου έφημερίδος, τής καλουμένης «Ημέρας» ^ α ς ίίζη
κρίσεις τοϋ σοφού συντάκτου αύτής είς τά δσα ήμεΐς άλλοτε
έδημοσιεύσαμεν περί τού αντικειμένου τούτου.
α δ* Κ αθτγητής τοΰ έν Αθήνάις Π « ν επ ΐ(ί* μ ί 6υ, Διδά»κτωρ τής Ιατρικής, ιππότης τοϋ άγίου Στανισλάού καί μέλος
»διαφόρων επιστημονικών εταιριών Κύριος Α. Γουοας, εκόί»δει έν τνί πρωτευού 3·« τοϋ έ λ λ . Βασιλείου μηνιαΐον περιοδικόν
«σύγγραμμα, ύπό τήν έτω νυμίαν α/) Mf'.itmra τών Jlihfr& rv.
»Το περιοδικόν τοϋτο δέν περιέχει μόνον άρθρα κυρίως ιατρικά,
»καί περί τών άναγομένων είς τήν υγιεινήν καί τήν *ολ'.τικήν
ϊοίκονομίαν, άλλ'έν αύτώ κατά τό πρόγραμμα, τό έκδοθέν, εύ»ρίσκει τροφήν καί ό έμπορος, καί ό τεχν ίτη ς, κα« ό γεωργός,
»καί δ κτηνοτρόφος, καί ένί λόγω ό πάσης τάξεως άνθρωπος

»ο γινωσκων μόνον νά άναγινώσκ·/]. Ενώπιον τιμών έχομεν φυλ»λαδιον η τοΰ ϊανουαρίου καί Φεβρουάριου ένεστώτος έ’τους.
ίέ π ε ιδ η σχεδόν πας Ελλην,· ολίγον μεμ ονω μ ένος, ονειροπολεί
»περι της [ΐιγά .Ιη ς Ιδίας, διά τούτο αυλλοαετροΰντες τό πείριοδικόν τοΰ το σύγγραμμα, εδρομεν διάλογον δύο Ελλήνων
»περί τής προσφιλούς ταυτης ΰποθέσεως. ό είς τών διαλεγομέ»νων είναι αΰτός ό έκ^όΐης, καθηγητής κ τλ ., ό δέ έτερος είναι
» τις τώ ν φίλων αύτοΰ, άγαθος μέν, άλλ’εΰπιστο;, ώς ονομάζει
»αύτον ό Κ. Α. Γούνας. Εκ τοΰ διαλόγου τούτου μανθάνομεν
»ττ,ν γνώμην ττε.Ι τής μεγάλης ιδέας Ελλ/,νος λογίου καί ϊσχΰν
»έχ 0''τ 0ς £ν τή Πρωτευουστ) τών Ελλήνων, καί τήν γνώμην άλ»>ου Ελληνος, έ'/οντος τήν συνήθη ανατροφήν. ό διάλογο; ούτος
» έγένετο έν τή οικία τού έκδοτου, ϊδοΰ αύτό; ό αφελές διά λο
γ ο ς έν Ρωφσιχή μεταφράσει, ι
(Ε πεται πιστή μετάφρασις τής σελ. 9 6 τή; Μελίσ. Αθηνών).
«Αγνωστον πώς ήθελε τελειώσει ό προσφιλής καί άφελής
»ουτ0ς διάλογος τών δύο Ελλήνων· διότι είσήλθεν r σύζυγος
»τοΰ έκόοτου και διεκοΐ/ε τον διάλογον, είποΰσα κσάς ζητούν
κεΐς άρρωστον», καθ’ 6σ0ν ό έκδοτης είναι καί διδάκτωρ τής
«Ιατρικής- Δεν είναι αληθές, άναγνώστα, δ τι ή ομιλία αΰτη είϊν α ι περίεργος καί άφελής ,· Ποια δέ τών γνωμών είναι όρθο»τερα καί μάλλον εϋκατόρθωτο; ; ΙΙαεις λέγοι/.εν, οΰτε ή υ ίχ
»'.υτε ή άλλη !· *(1).
‘
ν ’
Είς τάς παρατηρήσεις ταύτας τοΰ σοροΰ Ρώσσου έ'ν μόνον
θεωροϋμεν άν*γκαίθν νά προσθέσωμεν ήμεϊς χάριν τών αναγνω
στών τ ή ; Μελίσσης, δ ι δηλαδή ό συντάκτης τοΰ άξιο'/όγου
τούτου συγγράμματος είναι ένθερμος λάτρις τού Πανσλαβισμού.
Περί δέ τοΰ καθηγετικοΰ τίτλου, 8ν π ?ο!κα καί δωρεάν'μας
αποδίδει ό σοφός Ρώσσος συγγραφεύς, δέν λέγομέν τι, διότι
πιστεύομεν άδιστάκτω ς, δτι μέ ήμάς τουλάχιστον δέν είχεν
άφορμήν νά εϊρωνεύηται.

(1) ϊδέ Ημέρας «ριθ. 4 6 έν Μόσχα τήν 14 Νοεμβρ. 1 8 6 4 .

Περι τών έν Κωνσταντινουπόλει και έν τούς λοιπαίς
του τουρκικού Κράτους πόλεσι συλλόγων.
Η τουρκική Κυβέρνησις ένόησε καλώ :, οτι τό βληθές αυτής
συμφέρον είναι ή οσον οίόν τε τελειότερα άναπτυξιζ τών υπη
κόων της ΰλικώς τε ηθικώς καί διανοηαικώς. Δια τοΰτο βλεπει
τις εύχαρίΓως αύτήν προστατεύουσαν πάν δ,τι συντείνει εις τήν
άνάπτυξιν ταύτην' άπό τίνος χρονου υπό την σκεπήν αυτής
ουνέστησαν άλλα τε εκπαιδευτήρια και επιστημονικαι εταιριαι
καί οί σύλλογοι, ών σκοπός είναι ή διαόοσις τών γραμματω ν και
τών επιστημονικών γνώσεων" μ εχρι το^δε οι σύλλογοι περιορί
ζονται εις τοΰς Οθωμανούς μόνον *αι είς τους Ελληνας· άλλ
έπειδή ή Κυβέρνησις ούδέν παρέχει έμπόδιον, τούναντίον μάλις-α
επιθυμεί δλων τώ ν υπηκόων της άνεξαιρετως τήν διανοητικήν
άνάπιυξιν, είναι έλπίς προσεχώς καί οι Αρμένιοι καί οι Ιου·
δαΐοι νά συστήσωσι τοιούτους συλλόγους.
Πρόεδρος τού οθωμανικού σύλλογο1·» ει*αι ο γνωστός π χρ
ήμΐν άλλοτε πρέσβυς τής ί’ψηλής Πύλης Χ αληλ Βεης· μελη 6 ϊ
αύτοΰ εϊσίν οί έξο^ώτεροι καί λογιώτεροι τών οθωμανών και
τινες έ* τών ήμετέρων, οί γινωσκοντες την οθωμανικήν γλώσσαν.
’Εν τα ϊς συνεδριάσεσι τοΰ οθωμανικού τόυτου συλλόγου π ολλάκις έγένετο λόγος περί τών ώφελειών, ας παρεχει ή γνώσις
τ ή , ελληνικής γλώσσης" διότι καί οί όθωμα^οί ηρχ'σα» νά α ϊσθάνωνται, δτι ού^εμία άληθής έκπαίδευσις και άνατροφη δύνατα ι νά ΰπάρξ·/; έν τή Ανατολή τουλάχιστον, ανευ τής έλλ/ινικ?,ς
γλώσσης, καί δτι ό^είλουσι "καί v j -οι, ως τα σοφα τής Εύρωπης εθνη, βάσιν καί θεμέλιον τής έκπαιδευσεως αυτώ^ νά θε·
σωσι τήν έκμάθησιν τής έλληνικής γλώσσης. « Καν ά π αρχής,
»άπό της κατακτήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τού Μω»άμεθ, ελεγε πρός ήμάς έσχάτω ς δθωμανός τις άλβανός και
τελειοδιδακτο; τοΰ γυμνασίου ίωαννινων, ή ελληνική γλώσσα
ϊέτίθ -το ώς βάσις τής ανατροφής ήμών, ισως ισοις και σ»ϊ; χαι
ηήμεϊς σήμερον ήθέλομεν είσθαι οί προεςάρχοντες τοΰ εύρωπαϊκοΰ
»πολιτισμού, καί δέν ήθέλομεν παρακολουθεί αύτόν τοσοϋτον
»μακρόθεν.» Ως δέ έμάθομεν παρ’ αύτοΰ έν Κωνσταντινουπόλει,
ή τουρκική Κυ^έρντσις σ κ ε -τετα ι σπουδαίωί να συστιΐσβ
λεία δημόσια μικτά, δηλ. φοιτώμενα ΰπό πάντων άνεξαιρετως
τών υπηκόων της, Οθωμανών, Ελλήνων, Αρμένιων, Βουλγάρων

Ιουδαίων κ λπ . ’Εν τούτοις δέ τοΐς σχολείοις γλώσσα κυρία καί
θεμελιώδης τής διδασκαλίας θά ήναι ή ελληνική. ’Εκ ταύ
της καί μόνης τής μεταρρυθαίσεως θέλει προέλθει ελεγεν
ό ’Αλβανός, ή αληθής άνα^όρφωσις καί άναγέννησις τών ανα
τολικών λαών. Η μέν έλλ/,νική γλώσσα θά λάβη μεγαλειτέραν
άναμφιβόλως ε/.τασιν, άλλ' ή διανοητική του ελληνικού έθνους
υπεροχή θά έλαττωθή έπ*ισθητώς, οταν καί οί άλλοι λ ά 
βρα;'. τ'4ν αύτήν μέ αύτό έκπ°ί(δευσιν τρανά τούτου καί
ψηλαφητά παραδείγματα υπάρχομεν ήμεΐς οί έκ τώ ν έλληνικών εκπαιδευτηρίων τής Ηπείρου έξερχόμενοι Τουρκαλβανοί.
Καί τοιαύται μέν αί χρίσεις τοϋ έλλη'Όμ.αθούς άλβανοϋ. ’Αλλ’
οπωσδήποτε επειδή τό ήμέτερον έθνος οφείλει νά προεξαρνη
τών άλλων καί νά δίδη τό παράδειγμα τής προόδου
Α'.έν άριστεύειν καί ύπείροχον εμμεναι άλλων.
μηδέ γένος πατέρων αίσχυνέμεν, οϊ μέγ άριστοι,
οί λόγιοι καί Φρόνιμοι τοϋ έθνους μας όφείλουσι χάριν τής ε
θνικής τιμής νά διπλασιάσωσι τόν ζήλον ύπέρ τή ς διαδόσεως
τών φώτων καί τής άναπτύξεως τής υλικής ευημερίας κατά
τήν 'Ανατολήν. Πρός τοϋ to δέ, πλήν τών άλλων, τά μ έγισ τα
συντελοϋσι καί οί σύλλογοι' ώστε μεγάλη απορία μας κατέχει
πώς, τής Κυβερνήσεως ούδέν παρεμβαλλούσης έμπόδιον, τούναντίον μάλιστα τά μέγισ τα προσπαθούσης, καί ώς π α ράδειγ
μα άνα·ρέρομεν -τά ούκ ολίγα καί αξιόλογα σχολεία, τ ά όποια
ή Τουρκική Κυβέρνησίς άδραΐς δαπάναις άξιεπαίνως διατηρεί
έν Κοκίτη πρός έκπαίδευσιν τών λαών, άποροϋμεν, λέγομεν, πώ ς
ούδέν παρεμβαλλούσης τής Κοβερνήσεως έμπόδιον δέν συνεστησαν εΐσέτι τοιούτους συλλόγους εις δλας τάς μβγαλοπό*
πόλεις, τής Τουρκίας, οίον είς τήν Θεσσαλονίκην, Ιωάννινα, Α
λεξάνδρειαν, Κρήτην, Χίον κλπ.
’Ey τοΐς συλλόγοις αύστηρώς πρέπει ν’ άπαγορεύωνται αί
πολιτικαί συζητήσεις, ώς φρονιμως ποιοϋσιν οί έν Ινωνσταντινουπόλει σύλλογοι.
Ούδέ θά ϊΐχω μ εν νά μεμ^θώμεν τό κλείσιμον τού έν Σμύρνη
συλλόγου, εΐ μόνον έπ ί τής ύποθέσεως, οτι αί το π ικ α ί άρχαί
ήρεύνησαν τό πραγμα λίαν έπιπολαίω ς, ή ήνέωξαν τά ώτα είς
συκοφαντίας, όπερ είναι καί τό πιθανώτερον διότι άλλως είναι
αδύνατον νά πεισθώμεν, ούτε ό τι σύλλογος φιλολογικός, συγκεί
μενος έκ τοϋ άνθους τής Σμυρναϊκής κοινωνίας, αληθώς παρε-

ξετράπη τής εντολής του, οΰτε ότι ή πεφωτισμένη Κυβερνησις
τ ι ς Υψηλής Π<λης τόν έκλεισε μόνον,. ϊνα δυσαρεστήση τήν
τόσον καλήν Σμυρναϊκήν κοινωνίαν.
'Αφεύκτως λοιπόν θά έμεσολάβησαν ^αδιόυργιαι καί συκοτών λεγομένων Λατίν £αγιασ1, καί είναι κάλόν
νά έρευνήση κάλλιο1* τό πραγμα ή Πεφωτισμένη Κνβέρνήσις
τοϋ Σουλτάνου, πριν άποφασίση όριστικώς νά έξάίρϊσ)) τοϋ
ευεργετήματος τώ ν συλλόγων μόνον τήν τόσον καλήν Σμυρναΐκήν κοινωνίαν. Είς τοϋτο δέ έπιμένομεν κατά τοσοϋτον μάλλον,
καθόσον καί ήμεΐς αύτοί διά τής προστατευομίνης' -^δη καί ΰπ
αύτής τής αληθώς πεφωτισμένης Κυβερνήσεις' τοϋ Σουλτάνου
Μελίσσης τών ’Αθηνών παρεξηγήθημεν μόνον έν Σμύρνή καί πο
λύ πιθανόν παρά τίνος κακοϋ με*αφραστοϋ έκ τών λεγομένων
Λατίν-Ραγιασί (1).
Φαντίαι παρά

Εργα τών συλλόγων πρέπει νά ηναι αναγνώσματα φιλολο
γικά καί επιστημονικά, δημόσια μαδήματα παντοίας ύλης διά
τούς έν ήλικία, άνάγνωσις τών Ελλήνων συγγραφέων έν τή
ά~λή γλώσση καί ίστορικαί ν) φιλολογικαί παρατηρήσεις, συλ
λογή καί <;υντήρησις τών αρχαιοτήτων χλ π .
Α χ πόσην εύχαρίστησιν ήσθάνθημεν, δτε ήκούσαμεν έν
τω φιλολογικώ συλλόγω τόν Κ. Βασιάδην, παραβάλλοντα τούς
Ελληνας δ μάλλον είπεΐν τούς Α νατολίτας έκ τών βίω ντό ϋ Πλσ·)^
τάρ^ου πρός τους ‘Ρωμαίους, η μάλλον είπεΐν πρό; τούς λεγο
μένους σήμερον Εύρωπαίους, διότι βεβαίως οΰτε ό Μιθρηδάτης
π .χ . οΰτε ό Αρταξέρξης τοΰ Πλουτάρχου ήσαν Ελληνες, ά λ λ ’Ανα-

(1 ) Οΰτω αύτοκαλούνται δυστυχώ ς υπήκοοί τινες τής Υψη
λής Πύλης η καί αύτής τής Ελλάδος, οΐτινες, διότι πρεσβεύ·
ουσι τό Λατινικόν η Παπικόν δόγμα, έχουσι τήν αζίωσιν νά
όνομάζωνται Λ ατίν-Ραγιασί- κ α ί κα τά τά συμφέροντά τω ν ότέ
μέν νά ΰποβάλλωνται είς τήν εθνικήν των υπηκοότητα, ότέ δέ
νά διαφεύγωσιν αύτήν, λέγοντες ότι δέν είναι ούτε υπήκοοι
τής Υψηλής Πύλης, ούτε υπήκοοι τής ‘Ελλάδος, άλλά Α ατϊ)·Ψ α για σ ί. Μεγαλειτέρα ταύτης άναίδεια άμφιβάλλομεν άν it*
πάρχη έν τώ κόσμω, άλλ’ ευτυχώς ολίγοι τώ ν πρεσβευόντων
τό δυτικόν δόγμα καί χατοικούντων έν τή ’Ανατολή τήν συμ»
μερίζονται.
■ χ.
■ «ν
χ

τολΐται, ούτε ό Αννίβας καί ό Γιουγούρθας ήσαν ‘Ρ ω μαίοι,
άλλα (/.ή Ανατολΐται. Πόσην υλην σκέψεως δέν παρέσ^εν ό Κ,
Βασιαδης δια τής εισαγωγής του είς τήν παράφρασιν τών βίων
τοΰ Πλουτάρχου' οί μέν ’Ανατολΐται, ύπέδειξεν, είς άπαντα
ησαν πρω τότυποι, οί δέ μη 'Α νατολΐται ή οί ‘Ρωμαίοι είς
ά -α ν τα ήσαν μ ιμ η τα ί τών ’Ανατολιτών. Εάν θελήσωμεν δέ νά
φιλοσο^,ήοοψεν είς τόν συλλογισμόν τούτον.και θελήσωμεν επειτα
νά έπεκτείνωμεν τήν σύγχρισίν μας είς άπαντα τά προ μιας
τουλάχιστον χιλιετηοίδος γενόμενα έν τή άνθρωπότητι, θέλομεν
έκπλαγή τώ δντς διά τήν υπεροχήν ταότη* τής ’Ανατολής
κατέναντι τής Δυσεως. Εν μεσω to 'j χάους τής πολυθείας καί
τής είδωλολατρείας φύεται έν τή ’ΑνατολΫ) ό Χριστιανισμός,
όστις, καίτοι πολεμηθείς δραστηρίως και έν τή γεννέσει μ ά λ ισ τχ αύτοΰ ύπό τε τ ώ ν παντοκρατόρων ‘Ρωμαίων καί ύφ ολων
σχεδόν τών άλλων εθνών,διεόόθη δμως είς πάσαν σ/εδόν τήν άνθρω,.οτ/ιτα φύεται ακολούθως μετα τινας αιώνας έν τή Ανατολή
ό ΟΟωμανισμός καί διαδίδεται είς μεγα μέρος τής επιφάνειας τής
γής. Δέν έλλειψαν βεβαίως μεγαλοφυείς άνδρες καί έν τή Δύσει,
οίτινες ήθέλησαν νά έπιβάλλωσι τάς θρησκευτικάς τ ω ν' δόξασίας είς τήν γην, άλλά δέν έτελοσφόρησαν τοσοϋτον, δσον οί
οπαδοί τοΰ Χριστιανισμού καί τοΰ Μωαμεθανισμού, καίτοι
πολλοί μέν τούτων άλιεΐς δ.τες, άλλοι δε πάνττ; άπαίδευτοι,
κ αί άπαντες έν γέ ν ιι πρόγονοι τών άποκαλουμένων σήμερον βαρ
βάρων Ανατολιτών.
Αλλως δέ έάν έξετάση τις καί ύπό άλλην εποψιν τήν Ανα
τολήν καί Λύσιν θελει έκπλαγή βεβαίως έκ τής υπεροχής τής
πρώτης κατά τήν άρχαιότνιτα.
Πανταχοΰ μέν, δπου επεξεταθησαν οί Ανατολΐται Ελληνες καί
προ αύτούς οί επίσης Ανατολΐται Φοίνικες,οί Χαλδαϊοι,οί Α ιγύ
π τιο ι καί αύτοί οί Περσαι,διέδιόον καί τόν κ α τ’αύτούς γνωστόν
τό τε πολιτισμόν. Πανταχοΰ δέ, όπου έπεξετάθησαν οί μή Ανατολ ΐτα ι Ρ ω μ αίοι έπέοαλον μόνον τήν είς αύτούς υποταγήν καί τήν
δουλείαν Ιχνη τοΰ ^ιαδοθέντος διά τοΰ ’Ανατολίτου Μεγάλου
Αλέξανδρου είς τήν Ασίαν πολιτισμού σώζονται καί μέΧ?ι
στ<Ρ·εΡ°ν, παρά τοΐς ύποταγεϊσιν είς αύτό- Ιβνισιν· έν
Φ αμφίβολον είναι, έάν τά ύπεταγεντά είς τούς μή Ανατολίτας
Ρω μαίου; εθνη, ώφελήθησαν κατά τ ι εξ αύτών· ή άκμαζουσα
καϊ^χρησιμεύουσα ως κέντρον πολιτισμοΟ έν τή Αφρική Κ,αρχηδώ ν κατιστράφη ένεκα αντιζηλίας έκ θεμελίων ύπό τώ ν *α-

τακτητώ ν αύτής Ρωμ-αίων, καί ούδέν τής ύπάρξεως αύτής έ'μεινεν έν τώ τό π φ ίχνος, μαρτυρούν τήν διάδοσιν τοΰ πολιτισμού
η άλλην τινά εύεργεσίαν, άνταξίαν τής καταστροφής τής Καρy Υΐδόνος. Αλλως δέ τόν μέν άρχαΐον πολιτισμόν τής Ανατολής
διέσωσαν καί μετέδωκαν είς τήν Δύσιν τά συγγράμματα τών
προγόνων ήμών Ανατολιτών Ελλήνων" ό δέ αρχαίος ‘Ρωμαϊκός
πολιτισμός άπέληξε δυστυχώς σχεδόν μόνον είς τήν κοσμικήν
έξουσίαν τοΰ Πάπα.
Εντεύθεν έξάγεται δ τι οί μεν Α νατολΐται έπ ί τής άρχαιότητος ησαν κοσμοπολΐται, καί πανταχοΰ διέδιδον τόν π ο λ ιτ ι
σμόν η τούλάχιστον τήν χρηστότητα καί ήμερότητα τών ηθών
των, οί δέ μή Α νατολΐται Ρωμαίοι ησαν άπλώς δορυκτήτοοες,
συνεπιφίροντες ίσως καί τήν καταστροφήν τών τόπων, τοΰς
δποίους κατέκτω ν’ καί βεβαίως οίίτε ή Ελλάς ήθελε πάθει τό 
σον, ουτε ό πολιτισμός ήθελεν οπισθοδρομήσει, έάν μή έξηνδραπόδιζον οι Ρωμ.αΐοι τοσαύτα πλήθη εις τήν Ηπειρον, χα ί έάν
μ ?1 κατεστρέφοντο ύπό τών ρωμαϊκών λεγεώνων αί Αθήναι καί
ή Κόρινθος.
Ναι μέν σήμερον έ'χουσι δίκαιον ίσως οί πεπαιδευμένοι λαοί
τής Δύσεως ν’ άποκαλώσιν ήμάς τούς ’Ανατολίτας βαοβάρους
καί άπολιτεύτους' άλλ άς μή λησμονώσιν, δτι έν τή ’Ανατολή
κυρίως έγεννήθη ό πολιτισμός. Δέν είναι δέ ίσως παράδοξον νά
έκπλήξ·/) καί αύ^ις τόν κόσμον μ.έ θαύματα ή ’Ανατολή, άρκει
μόνον νά έκλ·:ίψωσιν ά π ’ αύτής αί θρησκευτικά! ραδιουργίαι καί
αί π ολιτικαί άντιζηλίαι τής Δύσεως. ’Α λλ’ έπί τό προκείμ,ενον.
Οί σύλλογοι ένεργοΰσι θαυμασίως εις τήν ’Ανατολήν πρός
άνάπλασιν αύτής καί πρός διάδοσιν τοΰ πολιτισμού. Διά νά
ένεργώσιν δμως σκοπιμώτερο/, πρέπει νά ήναι μ.άνίμ,οι καί νά
προστατεύωνται ύπό τών πεφωτισμένων Κυβερνήσεων τής ’Α
νατολής" καί περί μέν τής προστασίας, τήν όποιαν παρέχει εί;
αύτούς ή αύτοκρατοοική Κυβέρνησις τοΰ Σουλτάνου, δέν εχομεν
λέξεις ίκανάς, ί'να έπαινέσωμεν αρκούντως τήν προστασίαν τα ύ 
την. Διά νά ήναι δμως μόνιμοι οί σύλλογοι, πρέπει νά ε^ωσι
καί ίδια καταστήματα, έν οίς νά συνεδριάζωσι δημοσία τά μ έ 
λη καί νά διδάσκονται δημόσια κοινωφελή μαθήματα.
Κ αί νά παρέξ'/; μ.έν τοιαΰτα καταστήματα είς τούς έν Κων·
σταντινουπόλει συλλόγους ή τουρκική Κυβέρνησις, καίτοι πάσαν
έχουσα τήν πρός τοΰτο διάθεσιν, ίσ ω ;
δέν είναι καί πολύ
(ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ. Τόμος Β '.)
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εΰκολον έπί τοΰ παρόντος,άλλά φρονοΰμεν,5τι δέν είναι πολΰ δάσ
καλον ν’άποχτήσωσιν άφ’έαυτών oi σύλλογοι ίδιον κατάστηθα έν
Κωνσταντινουπόλει,όπου,ώς γινώσκομεν, ΰπάρχουσιν άχρι τοϋδε
τέσσαρες σύλλογοι, ό οθωμανικοί, ό φιλολογικό?, ό ιατρικός καί
δ μουσικός· δέν είναι δέ παράδοξον νά σ^ηματισθώσι μ ε τ’ού πολΰ
καί έτεροι δύο,ό αρμένικός καί ό ιουδαϊκός. Μέλη των συλλόγων
τούτων είναι οί σπουδαίοτεοοι άνδρες της Ανατολές. Οταν ούτοι
συνέλθωσι,συσκεφθώσι καί έκλέξωσι κατάλληλόν τιν α τόπον πρός
άνέγεοσιν ενός κατάλληλου καταστήματος, δέν είναι δύσκολον,
φρονοΰμεν, νά εΰρεθώσι καί τά πρός οίκοδόμησιν αύτοϋ. Πρός
οίκοδόμησιν ένός τοιούτου καταστήματος δέν απαιτούνται, νομίζομεν, πλειότεραι τών πέντε ή τό πολΰ δέκα χιλιάδω ν λιρών·
δύσκολον δέ δέν είναι νά έξευρεθή τό ποσόν τοϋτο διά μετο
πών
δ ι’ ένός δανείου' έκαστος δέ τών συλλόγων νά πληρών·/)
κ α τ' έτος χρηματικόν τ ι ποσόν ώς ένοίκιον $ ώς χρεώλυτρον
μέχρις άποσβέσεως τοΰ πρός «νέγερσιν δανείου· έ'καστος δέ σύλ
λογος ας συνεδριάζ·/) ιδία έν τ φ κατασ τή ματι άπαξ τής έβδομ.άδος, τά δέ μαθήματα καί αί αγορεύσεις η αί όμ.ιλίαι άς γ ινωνται δημ.οσία καί ά? παρευρίσκωνται ό'σα μέλη δλων τών
συλλόγων ευαρεστούνται.
Την πρωτοβουλίαν ταύτην έάν λάβ·/) ό οθωμανικός σύλλογος,
νομίζομεν, ότι καί ή Κυβέρνησίς τοϋ Σουλτάνου θά συνδράμγι,
καί ή έλληνική Κυβέρνησίς έχει καθήκον νά μή καθυστερήσ·/;.
Μετ’ εύ^αριστήσεως δ ’ έμάθομεν, ό'τι τοιοϋτος σύλλογος συνισταται ή δ /i καί έν τα ΐς λεγομέναις Σαράντα Εκ*λησιαϊς.
Μεγάλως δέ θά εύχαριΤηθώσι καί θά ώφεληθώσι, νομίζομεν,αί' τε
Κυβερνήσεις τής ’Ανατολής καί σύμπαντες οί ’Ανατολικοί λαοί,
έάν σοστηθώσι τοιοϋτοι σύλλογοι ού μόνον είς ό'σας μεγάλο πόλεις έμνημονεόσαμ.εν, άλλά καί πανταχοϋ, όιτου υπάρχει αν
θρώπινο; κοινωνία.
Καθήκον δέ μ,έγα εχουσι νά συμβουλεύωσι τοϋτο είς τοΰς
λαοΰς τής ’Ανατολής οΐ τε διαφόρων θρησκευμάτων ιερείς καί οί
διδάσκαλοι τών κοινοτήτων, α οπού γά ο πΛείοτεο τοΰ έτος
ΰ.ιάρζετε, έχ ει χαι έγώ it- τω μέσω υμώ ν εσομαι» είπε καί
αύτός ό Θεάνθρωπος μέν κατά τοΰς Χριστιανούς, μέγας δέ
προφήτης κα τά τοΰς ’Οθωμανούς, Ιησούς Χριστός. Καθήκον
ιερόν έχουσιν επίσης καί άπαντες οί δημοσιογράφοι καί συγγρα
φείς νά Λροσφέρωσι δωρεάν τά συγγράμματά των ή καί άπαντα
τ ά έργα τοϋ νοός ίω ν είς τοΰς τοιούτους συλλόγους. Πρός εύ-

y ερεσαέραν δέ έκπλήρωσιν τοϋ τοιούτου ίεροϋ καθήκοντος π α ρ ’
ημών, παρακαλοΰμεν τάς εφορίας ί| τοΰς προέδρους τώ ν τοιούτω ν υπαρχόντων ή συστηθησομένων κατά τήν ’Ανατολήν συλ»
λόγων νά μας είδοποιη'σωσι τό διά τίνος μέσου δυνάμεθα νά
τοΐς πέμψωμ,εν τά άπαντα ή τ ά σωζόμενα τών διανοητικών
ημών έ'ργων· ώς τιμήν δέ μεγάλην εθεωρήσαμεν καί θέλομεν
θεωρήσει καί τό άν όνομασθώμεν ύπό τοιούτων συλλόγων καί
μέλη άντεπιστέλλοντα, ή έκτακτα ή επ ίτιμ α . Μόνον διά τών
ειρηνικών τούτων μέσων καί μόνον διά τής άναπτύξεως τής
υλικής ευημερίας θά δυνηθή ταχέω ς, έλπίζομεν, ή ’Ανατολή
νά παύσϊ) τοΰ νά όνομ.άζηται ύπό τών λαών τής Αύσεως βάρ
βαρος καί άπολίτευτος. Αιά τών μέσων τούτων ίσως δυνηθή
μ.άλιστα ή Ανατολή νά έκπλήξ·/] μίαν ήμέραν τόν κόσμον καί μέ
θαύματα. Τήν πρός τοϋτο ώθησιν δίδει ή'δη καί αύτή ή πεφω
τισμένη Κυβέρνησίς τού Σουλτάνου" άς μ,άθωσι οέ καί οί πολι
τικοί άλλων τινών χριστιανικών Κυβερνήσεων τής ’Ανατολής
οτι ουτε ό μέγας Βεζύρης οΰτε ό υπουργός τών Εςωτερικών
ουτε διάφοροι άλλοι έπισημότατοι ’Οθωμανοί άπηξίωσαν ό μέν
νά όνομασθή καί τιμ.ητικός πρόεδρος τοϋ ένός έν τή Ανατολή συλ
λόγου, ό δέ καί τακτικός πρόεδρος αύτοΰ καί ό τρίτος μέλος· άς
μάθωσι πρός τούτοις τινές τών Νομαρχών τής Ανατολής ότι ό
γενικός διοικητής τής Κρήτης, καθ’ άς έχομεν θετικές πληρο
φορίας, όσάκις έκ περ’.στάσεως τό δημ.όσιον ταμεΐον στερείται
χρημάτων, ίνα πληρώσ-/) έγκαίρως τούς μισθούς τών διδασκά
λων, τούς πληοόνει ούτος έκ τού ιδιαιτέρου του ταμείου, λέγων συνήθως (ίεϊ>αι προτιμώ τερον τά στερηθώ έγώ χρημάτων
η ol didciOKa.lor d άς άναγνώσωσι πρός τούτοις καί ηγεμόνες
τινές τής Αύσεως τό ύπ άριθ. 8 4 0 καί ύπό ήμερομ,ηνίαν 13
ϊανουαρίου 1 8 6 5 φύλλον τ ά ξ ι ο λ ό γ ο υ βυΐ&ντίύος καί έν
αύτώ θελουσιν εΰρει περιγραφήν, καθ’ ήν αύτοπροσώ-ως ή Α.
Μ. ό Σουλτάνος καί οί υπουργοί α!ιτοΰ διένειμαν τά βραβεία
είς τούς μαθητάς τής ιατρικής, τοΰ μ.ηχανικοϋ, τοϋ πυροβρλικού καί τής έν Χάλκη ναυτικής στολής. Ας άναγνιοσωσι πρός
τούτοις μ.ετ’ έπιστασίας τήν περβγραφήν τκύτην τής Βυζαντίδος καί τινες άλλοι ηγεμονίσκοι τής Ανατολής, ιδίως οί καταδιώκοντες τά γράμματα καί τήν ‘Ελληνικήν γλώσσαν καί οί μή
προστατεύοντες αρκούντως τλν άνάπτυξιν τής ύλικής ευημερίας
τών λαών τιον- καί ας μ.ή λησμονώσιν οί ή εμονίσκοι ούτοι, ό'τι
ό μέγας αναμορφωτής τής Ανατολής τοΰρκος Μεχμέτ-Αλής
ένησμενίζετο νά όνομάζηται πατήρ τών ύπ αύτοΰ έκ,-αιόευο-
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μένων οίχμαλώ τω ν έλλνινοπαίδων, οίτινες σνίμερον διέπουσι
τάς τύ χα ς τής Α ίγυπτου, καί πολλάκις μάλιστα χαριεντιζόμε
νος τοΐς ελεγεν α εγώ μ έν μ ε τ ' ευχαριστήσεις ΘΙΛω νά όνομάιΓ.ωμαι πατήρ σας, ά-iJa θά καταδέχεσθε άρά γ ε καί σείς
Λμ ία ν ήμερον t a ονομάζεστε τέκνα μ.ον\)) Τήν πληροφορίαν
ταύτην έλάβουεν π α ρ ’ ένός τώ ν έκπηδευομένων τό τε α ιχμ α λώ 
των, όστις σήμερον κατέχει υψηλήν έν Α ίγύπτω θέσιν.
Τοιαύτη πρέπει νά γ;*αι ή προστασία, τήν ίΕποίαν ποέπει νά
παρέχωσιν οί ηγεμόνες είς τοΰς λαούς των. Εύτυ^ώς δέ ή Κ,υβέρνησις τής Α. Α. Μ. τοϋ νΰν Σουλτάνου καθώς καί ή Κυβέρ ■
νησις τοϋ Ηγεμόνος τής Α ίγυπτου Μ ίχμ έτ Αλή, δύνανται νά
χρηοιμεύσωσιν ώς παράδειγμα καί νά έξεγείρωσι τήν φ ιλο τι
μίαν πολλών έκτων αύτονομαζομένων πολιτικών άνδρών η όντων
μελών χριστιανικών Κυβερνήσεων. Α χ πόσον έπιθυμοόααμεν νά
εϊχωμεν τήν στιγμήν ταύτην στεντώρεον ή ύπεράνθρωπον φω
νήν, ί'να διακηράξωμεν δ ι’ αύτής είς δλον τόν κόσμον, ΟΤΙ Η
ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΑΓΕΝΝΑ I ΑΙ ΗΛΗ* διά να γείνν) όμως τοΰτο
ταχύτερον καί ειρηνικώτερον, πρέπει ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΩΣΙΝ A ll’
ΑΥΤΗΣ ΑΙ ©ΡΗΣΚΕΤΤΙΚΑΙ ί>ΑΔΙΟΥΡΓΙΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΛΙΤΙ
ΚΑ! ΑΝΤΙΖΠΛΙΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ.
Εν όε τοΐς έλληνικοΐς συλλόγοις εδιδάχθησαν κατά τύν ία ·
νουάριον καί θά διδαχθώσι κατά τον Φεβρουάριον τά έξής μαθή
μα τα .
Πρόγραμα τώ ν δημοσίων μαθημάτων τών
ελληνικών Συλλόγων.
(Β'. Διμηνία)
Ιανουάριος καί Φεβρουάριος τοϋ 1 8 6 5 .

ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ.
1 0 . Κυριακή (2 μ. μ.)

6 Κ . Ζωηρ4ς. έλληνική φιλολογία (περί λυρικής ποιήσεως).
1 3 . Τ ετάρτη (7 1 /2 μ . μ.)
0 Κ. Α. Σπαθάρ 7;ς. Φυσική (περί άέρος).
1 7 . Κυριακή (2 μ. μ.)
0 Κ. Λαζόπουλος. Ιστορία Βυζαντινή (Βασιλεία Ηρακλείου).
20.

Τετάρτη (7 1 /2 μ. μ.)

6 Κ. Βασιάδης Ελλην. φιλολογία (β', βίος Τιμολέοντος).
2 4 . Κυριακή (2 μ. μ.)
Ϋ Κ. Ε. Ζωγράφος, ίγ ιειν ή .
1 7 . Τετάρτη (7 1 /2 μ. μ.;
0 Κ. Α. ΣπαΟάρης. Φυσική (περί άέρος).
3 0 . Σάββατον (2 μ. μ.)
0 Κ. Σοφοκλΐς. Ιστορία (τής Αρμενίας).
3 1 . Κυριακή (2 μ. μ.)
0 Κ, Βασιάδης. Φιλολογική άνάλυσις τών ιππέων τοΰ *Αρι·
στοφάνους.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. 2 . Τρίτη (2 μ. μ.)
0 Κ. Ε μ. ίωαννίδης. Δίκη καί καταδίκη τοΰ Σωκράτους.
3.

Τετάρτη (7 1 /2 μ. μ.)

Ο Κ. Κ . Καραθεοδωρή. Φυσική (περί δυναμικής ηλεκτρικής).
7.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.
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Κυριακή (2 μ. μ.)

3. Κυριακή (2 μ. μ .)

Ο Κ. Η. Βασιαδης. ‘Ελληνική φιλολογία (άνάννωσις τών τταραλληλων οιων τοΰ Πλουτάρχου κατά χειρόγραφον παράφρασιν
έν τί) απλϊί γλωσσ/ι και ίστορικαί έπ αύτών αναπτύξεις) ά.
Βίος Περικλέους.
6. Τετάρτη (7 1 /2 μ. μ.)
Ο Κ. Κ. Καραθεοδωρή. Φυσική (πίρι δυναμικής ηλεκτρικής.)
7 . Π έμπτη (2 μ. μ.)
0 Κ. Γ. Σοφοκλής, ιστορία (τή ς ’Αρμενίας).

0 Κ. Ξ. Ζωγράφος. Υγιεινή.
1 9 . Τετάρτη (7 2 /2 μ . μ .)
Ο Κ. A. I. ΙΙα σ τά τη ς. Νεώτεραι περιηγήσεις είς τήν ’Αφρι
κήν (περί τών πηγών τοΰ Νείλου).
1 4 . Κυριακή (2 μ. μ.)
0 Κ. Η. Βασιάδης (γ’. Βίος Φιλοποίμενος).
1 7 . Τετάρτη ( 1 1 /2 μ . μ.)
ό - Κ . Α, Σ » « 6άρης. Φυσική ('περί άέρος).
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21.

Κυριακή (2 μ. μ,)

Ο Κ. ’Αριστοτέλης. Περί τοΰ ωραίου.

,ώ ν καθηγητών, καί ή βουλή δέν θά βραδύνν, νά έπιληφθ* τής
άναδιοργανώσεως τοΰ Πανεπιστημίου, καί οί καθηγηται θα εκτελώσι μετά πλειοτέρου ζήλου τό καθηκόν των.

2 4 . Τετάρτη (7 1 /2 μ. μ.)
0 Κ. Βεγλερής. ίγ ιε ιν η
τών νεογενννήτων).

(περί διατροφής η περί θηλάσεως

2 8 . Κυριακή (2 μ. μ.)
Ο Κ. Η. Βασιαδης. Φιλολογική άνάλυσις τοΰ Κύκλωπος τοΰ
Εύριπίδου.
Τό πρόγραμμα τοϋτο, πιστεύομεν, δτι θά χρησιμεύσνι καί
ώς δείγμα φιλοτιμίας καί άληθοϋς πατριω τισμοΰ παρά τισι τών
ένταϋθα, οΐτινες έμμισθου μέν τίνος θέσεως ϋ πα ρχούσ ης, σπεύδουσι, καί πολλάκις μάλιστα καταρραϊιουργοΰντες άλλους, hat.
την καθέζωσι. Γενόμενοι δε ά π α ξ κάτοχοι αυτής, άρκοΰνται ώς
έπί ^το πλεϊστον εις τοΰς τίτλους είς τά ς τιμάς καί είς τάς
άποδοχάς. Τ ΐν δε γενικήν καί ιδίως τήν τών φοιτητών ώφέ·
λείαν θεωροϋσι δευτερεύουσαν. Τινές δ’ έξ αύτών άδιαφοροΰσι
καθ’ ολοκληρίαν, καί αν άπου5ιάζωσι πολλάκις, η άν τά στήθη
τώ ν φοιτητών των σήπωνται έκ τής αντιγραφής τών σοφών
μαθημάτων τω ν.
Οΰτω πως, φρονοΰμεν, δέν πολιτεύονται οί έν Κωνσταντινουπόλει εττιστήαονες- άλλ άπαρτες καί πλ/ιρώνουσι προς δια τή ρτ,σιν τών συλλόγων καί τακτι*ώ ς τα κ τικ ώ τα τα συνεδριάζουσι,
καί αμισθί ή κα/ μέ δαπάνην τοϋ τε χρόνου καί τοϋ αργυρίου
τω ν διδάσκουσι δημόσια καί κοινωφελή μαθήματα.
Α λλά τήν τοιαύτην παρ’ ήμϊν ολιγωρίαν τών λογίων πρέπει
ν άποδώσωμεν κατά μέγα μέρος καί εις τό έπικρατήσαν «χρι
τοΰδε σύστημα τοϋ δτι διωρίζοντο άνευ δοκιμασίας τινός, ή
συναγωνισαοϋ, καί πολλάκις άνευ ανάγκης εις τά ς έμμίτθους
θεσεις οι προστατευόμενοι ή οί ευνοούμενοι η οί άφοσιωμένοι'
παραγεμισθεντος λοιπόν ύπό τοιούτων τοΰ Πανεπιστηαίου, έμαρανθτί ό^,ήλ.ος και τών ικανών. Τήν τοιαύττιν ολιγωρίαν πρέπει
ν άποδωσωμεν επίσης καί είς τήν έλλειψιν όργανισρ,ρϋ τοϋ
Πανεπιστημίου, καβώς έπίσης|κα;^είς τάς άγρι τούδε π ο λ ιτικάς περιπετειας τής πατρίδος. Τοϋ λοιποΰ ^έ, πιστεύομεν, δτι
καί ή Κυβέρνησίς θά ήναι προσεκτικωτέρα είς τους διορισμούς

Περί βάμβακος και καλλιεργίας αύτοΰ.
τό μέγα συμφέρον τής καλλιεργίας τοΰ φυτοΰ τούτου εν
Ελλάδι μοί δίδει αφορμήν νά είττω τινά έν συντόμω περί au^ t f , έκθετων τήν καταγω γήν καί εισαγωγήν αύτοϋ εν Ευρώπη,
καθώς έπίσης και τήν σημερινήν κατάστασιν καί τάς απαιτουαένας εργασίας πρός τελείαν έπιτυχία ν τής καλής συγκομιδής
του. Η κ αταγω γή τοϋ βάμβακος είναι πολλά αρχαία. Οι Αι
γύ π τιο ι, οί ίνδοί καί οί Πέρσαι έπεχείρισαν κα τά πρώτον τήν
καλλιέργιαν αύτοΰ· οί δέ Αραβες είσήγαγον «ύτην εις την
Εύρώπ/ιν κατά τόν IX αιώνα. Είς τό Μαρόκον όε και Φ ί, υπήρνον κατά τόν X III αιώνα έργοστάσια πρός κατασκευήν
βααβακΐΐρών υφασμάτων. 0 β ά μ β α ; καλλιεργείται την σήμερον
είς τήν Κ άτω Α ίγ υ π τ ο ν , είς τήν Ελλάδα, εις τήν Συρίαν, εις
τήν Πεοσίαν, εί; τήν Ά σίαν, εις τήν Μάλταν, εις τήν Τοσχανην, είς τήν Ισπανίαν, είς τήν Βραζηλίαν, εις τας Ινδίας, SK
τήν Ά μερικλν κλπ. Ο στέλεχος τοϋ βάμβακος είναι π ολ ύ κ λ α 
δος· «I δε ρίζαι αύτοΰ ινώδεις· τό υψος αύτοΰ δεν υπεροαινει
τά δύω μέτρα. Οί δέ κλάδοι είναι τοποθετημένοι πυραμοειδως,
καί φέρουν φύλλα μέ μακροειδεΐς μίσχους, διηοημένους εις ά Ο η
7 λόβους σ τρ ογγίλους. Τά άνθη αύτοϋ γεννώντ α1 υπό της
μάλης τοΰ φύλλου καί φέρονται ύπό μακρών ουρών ο όε καρ
πός συνίσταται είς κόκον ώοειδή, έμ-εριέχοντα 7 ε ω ς ΐ-- σπό
ρους έπίσης ώοειδεΐς, τετυλιγμένους μέ τό χνούδι του βαμδακος.
Η διάρκεια τοϋ έτν,σίου βάμβακος είναι 6^ εως i μηνών,
κατά τά έτη . Τό φυτόν τοΰτο πρός τελείαν ωριμαν™ του
καρπού, α π α ιτεί 4 5 έως 4 8 βαθμούς ζέστης. ^ Ο βα μβας διαι
ρείται είς δύω είδη, δηλ. 1) είς ετήσιον και 2 ) εις πολυετή
διά πολλούς δέ λόγους ή καλλιεργια τοϋ πρώτου είναι ν: μ ά λ 
λον συαφέρουσα. Αί καλλίτεραι ποιότητες διά τό κΑ.ιμα της
Ελλάδος' είναι αί έκ τοΰ σπόρου τής Γεωργίας, της Α ίγυπτου,

το Κειλάνης καί τής Λουϊζιάνης (New-Orleans). ό βάμβαξ
α,.αιτεί κλίμα μέν θερμόν καί παραθαλάσσιον, γήν δέ βαθ^ΐαν*
Ογραν, αργιλοαμμώδη ή άργιλοασβεστώδ η καί έκτεθειμένην εί;
τας ακτίνας τοΰ ήλίου.
Γ
Κ αλλιεργείται δέ ώς έξης, ή πρώτη άροσις καθώς καί τό
π ρώ τος σβα^ρνκτμα «ρέπει νά γίνω νται κατά -έν Σ εχτέαβριον
* όευτερα άροσις καί το δεύτερον οβάρνισμα κ α τά τόν'ίανουαριον ή τρίτη άροσις καί τό τρίτον οβάρνισμα κατά τόν Μάρ
τιον. II δέ σπορά του έ/.τελεϊται κατά τόν ’Α πρίλιον όλ*ι
αι αρόσεις πρεπει νά γίνω νται μέ τό άροτρον τοΰ Τοινιόν άοιθ.
-■ εις την τρίτη ν δμ ως άροσιν προσθέτεται ή fouilleune. '
Εις τά ς αρόσεις δίδεται όλη ή δύναμις τοϋ άοότρου* διά δέ
το σίαρνισμα μεταχειρίζονται τήν σιδηράν παραλληλόγραμμον
σβαρννν τοϋ Τρινιόν σπείρεται δέ ώς ακολούθως· διά τ 0ϋ άρότρου αριθ 1 ανοίγονται αύλακες είς βάθος 0 , 8 · όπισθεν τ 0ΰ
άροτρου οαόι,ει γυνή μέ κοφι'.ιον πλήρες σπόρου, καί θέτει άνά
Ο σπόρους είς τόν νεοανοιγμένον αύλακα είς άπόστα^ιν δέ Ο
™
5V Sk αύτ* % ετ5“ * σ“^ Ρ * σβάρνη, ήτις κ α λύπ τει
τον σπόρον η απόστασις τών γραμμών είναι 0 ,6 5 , ή σπορά
του οαμοακος, ως ελεχθη άνωθεν, έκτελεΐται κα τά τόν Α πρί
λιον, οταν ό καιρός ήναι καλός καί ή γη θερμή, «αί έάν ήναι
ουνατον μετα βροχήν. Εν γ έν ει δέ δέν πρέπει νά σπέονηται καί
οταν επ ικ η τα ι φόβος τής βροχής, διότι τότε ή βροχή δύναται
να κτυπησ·/, το έδαφος καί νά σαπηση τόν σπόβον ύπάρνει
ομως μέσον θεραπείας, ί'να σπείρηται καί μετα τήν βρο,η'ν έν
τοιαυτη περιπτώσει περνάται ή σβάρνη, ητις άν*μιγνύει τό
ς/ίρανθεν πρώτον έδαφος, με τό υποκάτω αύτού εύρισκό^ενον
οιασκορπι,ει τό άνωθεν ξηοανθέν κάλυμμα καί εύκολύνει τήν
φυτρωσιν.
Ο σπόρος τής Γεωργίας πρέπει νά σπείρηται κατά π ροτίμησιν εις μερη πλησιόχωρα τής θαλάσσης. Είς τάς Ηνω
μένας Πολιτείας δέν τόν σπείρουσιν παρά είς τά παοαθαλάσσια καθώς αποδεικνύει καί τό όνομά του· είς δέ τό 'έσ ω τεο ικον σπειρουσι το Λοϊυζιάν, καί έκεΐ επιτυγχάνει καλλίτερον.
Ανεγνωρισθη δε οτι αί άλατώδεις γαΐαι είναι αί καταλληλότε
ροι δια τόν βαμβακα· είς αύτάς λαμβάνει τήν καλλιτέραν αύξησιν. Πριν τής όευτέρας άρόσεως διασκορπίζουν τήν κόπρον
ή αναγκαία ποσότης είναι άνά 2000 όκάδας κόπρου κατά

στρέμμα- μεταχειρίζονται δέ τήν κόπρον τώ ν κτηνών, $ εις
τά παραθαλάσσια μέρη καί αύτά τά φίκια. Η εκλογή της σπο
ράς είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καί πρέπει νά μ εταχειρίζηταί
τις οσον τό δυνατόν σποράν τής τελευταίας συγκομιδής άνευ
μίγμ ατος ειδών, καί καλά ώριμασδεΐσαν οί δέ παλαιοί σπόροι
απορρίπτονται. Εκλέγει δέ τις πρός σποράν γην έκτεθειμένην
είς θέρμανσιν* επειδή δέ 6 βάμβαξ ά π α ιτεΐ πολλήν θερμότητα
ό'πως ώριμάσνί, καί επειδή είναι άναγκαΐον ή ώρίμανσις αυτη
νά φθάσν) πρό τών βροχών τοΰ χειμώνος, αΐτινες τόν βλάπτουν,
8ι& τοΰτο πρέπει νά καταβάλλιρ τις πάσαν προσπάθειαν πρός α π ο 
φυγήν αύτών. Ουτω λοιπόν τά ψυχρά έδάφη, τά π λ ά για βοι»νών,
καθώς καί τ ά προσβαλόμενα άπό τούς δυτικοβορίους άνεμους,
επειδή άδιακόπως είναι υγρά, δέν είναι κατάλληλα πρός σπο
ράν βάμβακος. Απεναντίας δέ τά είς τούς πρόποδας τών βου«ών εκτεθειμένα είς τήν δύσιν, καί αί γαΐαι, τάς όποίας 6 ήλιος
προσβάλλει ένωρίς, είναι κ αταλληλόταται, επειδή έπ ’ αύτών
έπιτυγχά νει κάλλιον ό βάμβαξ, έ ν γένει δέ τά μυρικώδη εδά 
φη (bruyeres) είναι εύμενή, καί έν γένει ό μύριξ άναφύεται έπί
μαύρων άμμων, καί έπί έλαφοών καί βαθέων γαιώ ν, έντός τών
όποίων αί ρίζαι τοΰ βάμβακος εισέρχονται εύκόλως· τά έδάφη
δέ τα ΰ τα θερμαίνονται τά πρώ τα καί δέν διατηροΰσιν υπερ
βολικήν υγρασίαν.
’Α παιτούνται δέ πρός τούτοις καί μέσα τινά ποτισμοϋ,
επειδή ό βάμβαξ κατά τό διάστημα τής βλαστήσεώς του
sy ει άνάγκην 2 ή 3 ποτισμάτω ν, ό ^ είλετα ι δέ καί προσοχή
είς τήν προετοιμασίαν τής σποράς· ήγουν δύω ημέρας πριν νά
σπαρνί ό σπόρος, ρίπτουν αύτόν έντός ύδατος, άναμεμιγμένου
μετά κόπρου, οπου μένει έπί 2 4 ώρας- μ ετά ταΰτα τρίβουν
καλώς αύτόν μέ άμμον, τόν θέτουν έντός τριχίνου σάκου καί τόν
εκθέτουν είς τόν ή λ ιο ν οΰτω δέ οί υγροί όντες κα» θερμαινόμενοι
αρχίζουν τήν βλάστησιν έντός τοΰ σάκου, χα ϊ μόλις σπαρθέντες
μετά 4 ημέρας φύονται" πρέπει δέ νά χωθούν είς άπόστασιν
ένός δακτύλου, επειδή σήπονται εύκόλως άν παραχωθώσι βαθύτερον μετά τα ΰ τα διαλέγουν τά φυτά καί δέν άφίνουν παρά
τά πλέον δυνατά, είς τρόπον ώστε δέν στενοχωρούνται, (έπειδή
ό βάμβαξ εχει άνάγκην ικανού άέρος πρός ώοίμανσιν), οί μικροί
αύτοΰ κλάδοι, οίτινες φέρουσιν ό'λην αύτοΰ τήν συγκομιδη'ν.
Κ ατά τόν Μάϊον περιβρέχουν τούς βάμβακας καί βοηθούν πρός
έζωσιν τών φυτών, συντρίβοντες ελαφρώς τήν επιφάνειαν τού
εδάφους, έάν έσχηματίσθηβαν σβόλοι" μ ετά δέ τα ΰ τα , οταν ή

βριμβακιά εχη 0 ,1 2 ίΐ 0 ,1 5 τήν σκαλίζουν καί οΰτω π λ α τ ύ νονται οί κατώτεροι κορμοί καί γίνονται πολΰ δ^-ιεΐς, έν φ άνευ
τού μέτρου τούτου ήθελον βλαφθή. Πρός άραίωσιν καί καθάρισιν τοΰ βάμβακος δέν πρέπει νά άποσπα τις τ ά φυτά, άπό
φόβον μή βλαφθώσιν αί πλησίον αύτών εύρισκόμεναι ρίζαι τοΰ
βάμβακος· δθ&ν κόπτουν διά τοΰ όνυχας δσας θέλουν νά β γά 
λ ο υ ν δέν πρέπει δέ ν ’ άφη'σουν πλέον τοΰ ένός ή τών δύω έν
έκαστη θέσει' ό βάμβαξ άπαιτεΐ δυβόλισμα ούχί βαθύ, έπειδή
δέ αί ρνζαι του φοβούνται τό σίδηρον τοϋ έργαλείου, διά τοϋτο
είναι επωφελές, άφοϋ άνακατευθή τό εδαφοί πλησίον τοϋ κορμοΰ, νά θέση τις επάνω όλίγην γην, λ-ηφθεΐσαν έκ τών πέριξ.
Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας ώφελοΰνται της βροχής διά τήν
έπιχείρησιν τα ύ τη ν, και οί φυτευταί τό τε έγκαταλείπουσιν
ολας τάς έργαςίας αύτών, δπως φέρωσιν δλας τάς χεΐράς των
(ίς τήν έργασίαν τ α ύ τ η ν κατά την έποχήν ταύτην τοΰ έτους ό
ήλιος ένδυναμοΰται καί ξηραίνει ταχέω ς τά έδαφος' έάν δέ τις
δέν ώφεληθή τής ευκαιρίας ταύτης,χάνει πολΰ καί ή έργασία μένει
άνευ αποτελέσματος. Κ ατά τόν Ιούνιον, ϋ τε τά φυτά τοϋ βάμ
βακος ημςησαν μέχρι 0 ,3 5 y 0 ,4 0 , πρέπει νά δώση τις μίαν
ΐαοπέδωσιν είς δλον τό έδαφος, πλην τά φυτά πρέπει νά π ο τ ισθώσι, καί δταν ή γή ξηρανθή πάλιν' τό δ ι’ αλόγου συρόμενον
καθαριστήριον Οά έργασβή πρώτον μεταξύ τών γραμμών τοΰ
βάμβακος, μ ετά δέ τα ϋ τα διά τοϋ καθαριστηρίου τής χειρός
(Ιά έργασθώσιν οί άνθρωποι πέριξ τοϋ φυτοΰ, φέροντες είς τόν
κορμόν τήν νέαν γην άνευ βλάβης τών ριζών. Κ ατά τόν Ιού
λιον κορυφοτομοϋσ; τόν βάμβακα' δταν δέ ό κορμός τοΰ φυτοΰ
ηύξησεν εως 0 ,6 0 , πρέπει νά κοπή ή κορυφή το·>, καί δέν πρέ
π ει νά ύπερβαίνη τό δλον τοΰ φυτοϋ τά 0 ,5 0 ' ή εργασία αΰτη
?ίναι πολύ ούσιώδης,έπειδή τό φυτόν τότε δύναταί νά μεταφέρη
, τόν χυμόν είς τους παραλλήλους κλάδους,οΐτινες φέρουν τότε δλην
τήν συγκομιδήν· διά τοϋτο μετά τήν κορυφοτόμισιν οί κλάδοι
αυξάνουν καί άνθίζουν.
Πρέπει δέ νά προφυλάττη τις τό διάστημα τό μ ετα ίύ τών
φυτών άπηλλαγμένον βλαβερών χόρτων, διότι εΐδομεν συγκομιδάς έλαττωθ^ίσας κατά τό ήμισυ, ένεκα τής κακής ή τ ή ;
αργά γενομένης καθαρίσεως. Ενίοτε πλημμυροΰσι τά φυτά
κ αί ζωΐφιά τινα μικρά, χωρίς νά ήναι γνωστόν τό α ίτιο ν
εν τοιαύτη περιστάσ^ι φυτευταί τινε; άποκόπτουσιν ολα τά
παθόντα μέρη της βαμδακιάς. Παρετηρή^Υ) δέ, δτι βαμβακίαι φυτευθεϊσαι πλησίον τοΰ καπνςΰ, είναι έλεύθεραι τών

μικρών τούτων ζω ϊφίω ν' δ ιά τοϋτο είναι καλόν, όσακις δυ·
ναταί τ ις , νά φυτεύη βάμβακα πλησίον τοΰ καπνοΰ, όπως
προφυλάξη τόν βάμβακα καί βεβαιώση τήν καλήν συγκομιδήν'
μερικοί πρός τόν σκοπόν τοΰτον έδοκίμασαν καί τήν σκόνιν τής
άσβεστου κα τά τήν πρωίαν καί οΰτω κατέστρεψαν τ α ζωΐφια
τών βαμβακιών, καθώς έπίσης καί τών ροδακινεών καί άλλων
τινών όπωροφόρων δένδρων. Κ ατά τόν Αύγουστον μήνα χαρά
ζουν τούς πλαγίους κλάδους τών βαμβακιών και παύουν ολως
διόλου τάς ποτίσεις" ή μέθοδος αυτή χρησιμεύει πρός σταματισιν Ίοΰ χυμοϋ, δστίς άνευ τούτου ήθελεν άδιακόπως παοαγει
νέα άνθη' καί έπειδή ενδιαφέρει νά άπολαύση τις πρόωρον ώριμανσιν, ό χυμός μεταφέρεται τότε ολος εις τούς κόκους, ο ΐτι
νες αύξάνουν τα χέω ς. Παρετνιρήθτ) έπίση;, δτι αί βαμβακιαι αί
μετρίως ποτισθεΐσαι δίδουν βάμβακα λεπτότερον μακρυτερον
καί πλέον νευρώδη.
Κ ατά τόν Σεπτέμβριον μήνα ό βάμβαξ αρχίζει νά ώριμάζη'
ποός συγκομιδήν τοΰ βάμβακος, πρέπει οί κόκοι νά ίνα ι
πολύ άνοικτοί, καί τό χνούδι νά προέχη, ώς ϊνα έξέλθη, αλ
λά δέν πρέπει νά περιμείνη τις καί τήν πτώ σιν αύτοϋ, ε
πειδή οΰτω λαιρώνεται καί χάνει μέρος τής ά^ιας αύτοΰ.
Αμα λοιπόν ώριμάσ/ι ό βάμβαξ, πρέπει καθ έκάβτην νά περί»
έρχηταί τις τούς κάμπους κατά τήν έξαφάνισιν τής χλόης καί
νά συνάζη τούς κάλυκας κα τά μέτρον τής ώριμότητΟς. Αμα δέ
συναχθή ό βά μβαξ, θέτουν αύτόν έπί σανίόων, εκτεθειμένων είς
τόν ήλιον ή έπί έξωστών προς άποΉωξιν πάσης υγρασίας μετά
δέ τα ϋ τα τόν μεταφέρουν έντός ξτιρών δ ω μ α τ ίω ν συμφέρει δέ νά
θέση τις κατά μέρος προς φύλαξιν σπόρου έκ τοϋ πρ ώ το ι συγκομιοθέντος βάμβακος, καί έκ τοΰ καλώ; ώριμασμενου, τοϋ οποίου καί αύτή ή μ έτα ξα πρέπει νά ήναι άνευ έλαττω μ ατρς.
Φροντίζων δέτις τοιουτρόπως κατ έτος,δύναταί νά σχηματική
ξίδος βάμβακος προώρου, καί μή φοβουμένου τήν δριμυτνιτ^ τοϋ
χειμώνος. Κ ατά τόν Οκτώβριον μήνα ό βάμβαξ είναι είς πλήρη
συγκομιδήν, καί τό τε έργάται εχοντες, έμπροσθέντων ποδιά; με
π λα τείας τσέπας,περιτρέχουν τόν κάμπον μ ίτ ά τήν έξαφάνισιν
τής ο μ ίχλ ες καί συγκομιδοΰν κατά τόν βαθμόν τής ώριμότητ
ιο ς. Τό δέ ψύ^»ς
έμποδίζει τήν ώρίμανσίν του, καί βλά π τει
όλιγότερον τή$ βροχής' μετά τό λευκόν μ ά λι^τ* πάγος κατ^ι
τόν Νοέμβριον οί m /.qi άνοίγρυν κατά μεγαλείτερον αριθμόν.
Ε πί τοΰ παρόντος περιορίζομαι είς αύτάς μόνον τάς μικράς
ΐϊίΐρατ·ήρήσίΐί μον ώς πρός τήν καλλιίργίΐβν τ#ΰ βάμβακος,

έπιφυλαττομαι δέ προσεχώς να προσδέσω και τινα άφορώντα
το άποτελεσμα τής καλλιεργιας τοΰ φυτού τούτου εντός τών
κ τημάτω ν μου κ ατά τό ετος 1 8 6 4 .

φίλεργον τώ ν κατοίκων καί τών άπανταχόθεν συ|5ρευσαντων
έκεΐ ομογενών έπανώρθωσεν έν μέρει τήν καταστροφήν διά τώ ν
έκ τοϋ σταφιδοκάρπου κερδών και τοΰ έμπορίου.

Τήν 2 5 Δεκεμβρίου 1 8 6 4 έν Σκάλα ’Ορωποΰ

Σήμερον δμως ή έκπτω σις τής τιμ ή ς τοϋ σταφιδοκάρπου
έ^ε ρο έρευσε τήν θέσιν αύτών καί τά κτή μ α τα τών Πατρών
στενάζουσιν ύπό βαρυτόκους ύποθήκας. Πρός τοιαυτην πόλιν
δίκαιον είναι ή Β. Κυβέρνησις νά χορηγήσν) πάσαν συνδρομήν,

Κ . I.

π α π π α ρ ρ η γ ο π ο ϊλ ο ς .

δπως άνακύψτ).

Π ε ρ ί σ τ α φ ίδ ο ς .
Βον.
Από τής εποχής τοΰ αειμνήστου Κυβερνήτου μέχρι τοΰδε
ή σταφίς είσηγαγεν εί; τά Κράτος πεντακόσια περίπου εκατομ
μύρια δραχμώ ν, ές ών είσήλθον τουλάχιστον πεντήκοκτα είς
τά δημόσιον τα μ εΐο ν τοιαύτη επομένως βιομηχανία είναι άξία
πάσης προσοχής καί φροντίδος· ιδίως δέ ή πόλις τώ ν Πατρών
κρίνεται δικαίως, άξία πάσης συμπαθείας διά τε τ ά π α ρ ελ
θόντα παθήματά της, τήν παρούσαν αύτής κατάστασιν και τό
μέλλον της. Κ ατά την στιγμήν τής έπαναστάσεως ήριθμοΰντο
οί μέν κάτοικοι Πατρών είς 1 5 περίπου χιλιάδας, τά δέ' εμ πο
ρικά πλουτη αύτών είς πολλά έκατομμύρια ταλλήρων καί τ ά
κ τη μ ατικ ά των εις οικίας μεγαλοπρεπείς, αμπελώνας, σ ταφ ιώνας και ελαιώνας* τ ι δέ διεσώθη έζ όλων τούτων είς τήν λήζιν
του υπέρ ανεξαρτησίας άγώνος ; Κ ατά την ύπό τώ ν Γάλλων
έν ίτ ε ι 1 8 2 8 γενομένην άπαρίθμησιν οί μέν διασωθέντες κ ά 
τοικοι τώ ν Πατρών εύρέθησαν όκτακόσιοι μόνον τόν αριθμόν! έκ δέ
τών μεγαλοπρεπών οικιών καί τών εμπορικών καταστημάτω ν
αύτής, γενομενων όλων ανεξαιρέτως παρανάλωμα τοϋ πυοός,
έμειναν μόνον τά γήπεδα· δέν διεσώθη δέ ούτε μία καν οικία,
O'jTt, έν εμπορικόν κατάστημα ! δέν έμεινε πέτρα έπί πέτρας
ούοεμια! τα κλήματα τών αταφιδώνων, τών άμπελώνων καί
ο: έλαιώνε; έξερριζωθησαν μέχρι αοΰ τελευταίου φυτοϋ ύπό τών
τούρκων,διαμεινάντων έντός τήςάκροπόλεως τώνΠατρώνάπ αρχής
F X P 1TS*°’J i
πολέμου* καί ούτω έγένετο ή πριν άφνειός πόλις
μηλόβοτος, κοιλάς κλαυθμώνος, άλλη πόλις Π ριάμου! άλλά τά

Επειδή δέ ή ελάττω σή τής έκ τοϋ σταφιδοκάρπου ώφελείας,
κατά μέγα μέρος, προέρχεται έκ τής μεγάλης αύξήσεως^τών
εξόδων τής παραγω γής αύτοΰ, (διότι έάν άλλοτε δλα τά έζοδα
τής παραγω γής μιας π. χ . χιλιαδος σταφιδος εφ^ανον κατα
μέσον όρον είς 3 0 δραχμάς, σήμερον τά έξοδα τα ύ τα άναβαίνουσι μέχοι τών 6 0 δρ α χμ ώ ν) ανάγκη κατεπείγουσα είναι νά
έγκύψωσιν η τε Β. Κυβέρνησις καί οί ίδιοκτήται είς σπουδαίαν
έξέτασιν τοΰ ζητήματος, έάν ήναι δυνατόν νά έλαττωθώσι τά
έξοδα ταΰτα.
Οσα πάα-/ομεν ήμεΐς, ώς πρός τόν σταφιδόκαρπόν, πασχουσι
καί οί Γάλλοι ώς πρός τούς οίνους τ ω ν άλλ έν Γαλλία, ή μέν
Κυβέρνησις ένθαρρύνει παντοιοτροπω; τους είς τα τοιαΰτα ένασ^ολουμένους, οί δέ ίόιώ ται δεν μενουσιν αμέριμνοι· Ουτω λοι
πόν οί κάτοικοι τής Βορδυγάλλης παραδεχόμενοι π ά ντα ωφέλι
μον νεωτερισμόν,καί ύπό τής Κυβερνησεως βοηθηθέντες παντο.οτρόπως κατ «όρθωσαν νά καλλιεργώσιν ήδη τάς αμπέλους των διά
τοΰ άροτρου καί οίκονομοΰσιν ουτω κατα τό ημισυ τα έ;οδ* τής
καλλιέργειας· ά λ λ ’ οί συμπατριώ ταί των κάτοικοι τής Βουργουνίας, (τυφλοί οπαδοί τώ ν παλαιών συνηθειών (rutiniers),
όποιοι ύπάρ^ουίΐν είς όλα τά έθνη) μέχρις εσχάτων, καίτοι καταστρεφ'ίμενοι άπό τήν μεγάλην αύξη^ιν τώ ν έζόδων τής καλλιεργε.α;, κ α ίτο ιεχο ντε; προ οφθαλμών το παράδειγμά τών ά μ 
π ελον τής Βορδογάλλης, δέν ήδυνήθησαν μολοντούτο νά έννοή
σωσι τό μέγα αύτών συμφέρον καί πεισματω δώ ς άπέκοουιν
π άντα πρός τόν τρόπον τής καλλιέργειας τών αμπέλων νεω τε
ρισμόν. Ευτυχώς εΰρέθησαν έκεΐ άνδρες εύφυέστατοι καί αρκούν
τως φιλοπάτριδες, οί'τινες άνέλαβον τήν φροντίδα νά ώφελήσωσιν, ώς πρός τοΰτο, τούς συμπολίτας των καί ακοντας. Ελυσαν
δέ λαμπρώς

τά ζήτημα

τί.ς δ ι’ ολίγων έξόδων καλλιεργείας

τώ ν αμπέλω ν, άνακαλύψαντες άροτρον κατάλληλον ν’ άντικαταίτήσγι τήν διά τώ ν χειρών εργασίαν.

τών καταναλω τώ ν. Τοιαΰτα είσί τά προβλήματα,
κρόκεΐνται είς λύσιν.

Επειδή έν Ελλάδι υπάρξουν εκατομμύρια Γρεμμάτων αμπέ
λων, πολλαί δέ έκατοντάδες χιλιάδω ν στρεμμάτων σταφιδώνων, έκρίναμεν πρόσφορον νά μεταφέρωμεν ένταϋθα τά περί τ ι ς
άνακαλΰψεως καί τής χρήσεως τοΰ αρότρου τούτου, έχοντα ώς
*ξνί<.

α ό άντίκατάστασις τής άξίνης διά τοϋ άροτρου υπάρχει τδ
προταθεν ζήτημα έν Βουργονία ύπό τινων προοδευτικών άνδρών
καί τό όποιον οί ευφυέστεροι τούτων προσπαθοϋσι νά πραγματοποιήσωσι' πρόκειται περί οικονομίας πλέον τών 1 5 φράγκων
κ α τά στρέμμα είς τά έξοδα μόνης τής καλλιεργίας' πρόκειται
κυρίως είπεΐν ν'άναπληρωθή τδ ανεπαρκές τώ ν βραχιόνων,οΐτινες
οσημέραι καταντώσι σπανιώτεραι. Υπάρχει άρά γε μέσον νά
έλαττωθή ή δαπάνη της καλλιεργίας ; οί νεωτερισταί αποκρί
νονται ναΐ, καί έπιδεικνύουσι τοΰ; τρόπους τής καλλιεργίας
τοΰς δντας έν χρήσει έξ άμνημονεύτων χρόνων έν Βορδυγάλλν),
ένθα δλα τά είδη τής καλλιεργίας τής άμπέλου γίνονται διά
τοΰ άρότρου, καί εκ τούτου προκύπτει μεγίστη οικονομία. Aidtτ ί, προσθέτουσιν οί νεωτερισταί, νά μή έφαρμόσωμεν την μέθο
δον ταύτην καί έν Βουργονία, ήτις παράγει τοσοϋτον έξόχους
οίνους ;

« Εξ όλων τών γεωργικών βιομηχανιών ούδεμία απ αιτεί
τόσον πολλάς έργατικάς χεΐρας καί τόσας διηνεκείς φροντίδας,
δσας ή αμπελουργία* 6’ταν ό οίνος πω λήτα! είς τιμ ά ς καλάς, ό
μέν εργατικός πληθυσμός τώ ν αμπελουργικών κέντρων ζή έν
ευπορία, οί δέ ίδιο κτή τα ι τών αμπέλων πραγμα τοποιοϋσιν οικο
νομίας τινάς, αί όποΐαι έπιτρέπουσιν αύτοίς νά έπκρέρωσι β ε λ 
τιώσεις είς τά κτήματά των καί είς τά ς οίνοθήκας των· ά λλ’
δταν, έξ αιτίας μεγάλης άφίονίας, οί οίνώνες ΰπερπληρώνται
και αί τιμα'ι τών οί*ων καταβαίνωσίν, οί ίδιοκτήται τό τε π ε 
ριορίζονται μόνον είς τά απολύτως αναγκαία έξοδα τής καλλι
έργειας καί ή άνέχεια καταντά έπαισθητή καί είς τοΰς καλλιεργη τά ς τών αμπελώνων.
«Οί σιδηρόδρομοί, είναι αληθές, ήνοιξαν νέα κέντρα καταναλώσεως' άλλά συγχρόνως τοϋτο συνετέλεσε νά γίνω σι πλεϊσται
νεαι φυτεΐαι* ή μέν εσοδεία αύζάνει άπό έτους είς έτος, έπομένως ο:. μέν οίνώνες θ-ίλουσιν ΰπερπληρωθή, αί δέ τιμ α ί τή ν οί
νων θέλουσιν έκπέσει πολΰ άναμφιβόλως. Οί νοημονέστεροι τώ ν
ιδιοκτητώ ν θεωροΰσιν ώς έπικειμένην καί άναπόφευκτον την
κρίσιν ταύτην καί, δπως ώσιν έτοιμοι ν’ άνθέξωσιν είς αύτήν,
ένασχολοϋνται ήδη είς τήν λύσιν τών έξης ζητημάτω ν, δηλ. πώς
νά έλατ-τώσωσι μέν τά έξοδα τής καλλιεργίας, ν’ αΰξησωσι δέ
τήν π-αραγωγνν καί νά ευρωσι νέας μεθόδους διά ν’ άπλοποιήσωσι τάς περιστροφάς τοϋ έμπορίόυ τών oivojv.
aA i ιδέα', αϋται ταράττουσι τήν Βουργονίαν' άπό τίνος ηδη
καιρού, ώς μέσον έλαττώσεως τών έξόδιυν τής καλλιεργείας,
σήμερον τοσοϋτον πολυδαπάνου, θεωροϋσι την δι άροτρου άντι·
κατάστασιν τής άξίνης. Πρός αΰξησιν μέν τής παραγωγής έκθειάζουσι τό υψηλόν άνάστημα τών κλημάτων. Πρός άπλοποί/,σιν δέ
τοϋ έμπορίου προτείνουσι τήν σύστασιν συνδικάτων τώ ν άμπελοκτημόνων, οΐτινες θέλΟυσι τεθή είς άμεσον σχέσιν μετά

τά όποια

άΛναμφιβόλως, άποκοίνονται οί θιασώ ται τοΰ στησίου (statu
quo), άλλά δέν φοβεϊσθε, σεις οί νεωτερ'-σταί, μ/ίπω ς διά τής
μεταβολής τοΰ τρόπου τής καλλιεργίας έπκρέρήΐε ζημίας με
γά λ α ; είς τοΰς άμπελοκτημονας ; αί άμπελοι ήμών άριθμοΰσι
σήμεοον 2 ,4 0 0 κλήματα κα τά στρέμμα' πεφυτευμένα τοσοϋτον
πυκνά τά κλήματα μένουσιν αδύνατα καί παράγΟυΟίν όλι'γας
στα<ρυλάς, έχούσας ράγας μικράς' άλλά δίδουσιν αυται έξοχον
οίνον. Ο 0εν διά νά καλλιεργήσητε διά τού άρότρου πρέπει πρότερον νά δώσητε μεγάλην έκτασιν είς τάς σειράς τών κλημά
τω ν, περιορίζοντες τόν άριθμόν αύτών είς 1200 κατά στρέμμα'
άλλως τε, δπως μεταρρυθμίσητε τάς αμπέλους ταύτας, πρέπει
νά τάς διαθέσητε ούτως, ώστε νά δύναταί νά διέρχηται δ ι’ αυ
τώ ν ευκόλως τό άροτρον, πρέπει δηλ. νά έκριζώσητε δλα τά
κλήματα' άλλά τούτο είναι ζημία άνυπολόγιστος, καί πάλιν,
μετά τήν έκρίζωοιν, πρέπει νά γεί'-/] άναφύτευσις αύτών καί
άπώλε'-α χρόνου έν διαστηματι 5 — ϋ έτών, μέχοις ού τά νέα
κλήματα δώσωσι τέλειον καρπόν' ώστε είς τήν έκ τής έκριζώσεως ζημίαν πρέπει νά προσθέσωμ-:ν τό ένοίκιον τοϋ άγροϋ έν
τώ δια σ τη μα τι τών 5 — 6 έτών, τά έξοδα τής άναφυτϊύσεως
καί τά τής εξαετούς καλλιεργείας" δλα τα ϋ τα άποτελοΰσι ζημίας
άνυπολογίστους.
«Αί σπουδαίαι αύται άντιρρήσεις Ουδόλως άπεθάρρυνον τοΰς

ανδρας της πρωτοβουλίας, έ π ί κεοαλ?,ς αύτών πρέπει νά θέσωμεν τόν κόμητα Δε Λαλοϋέρ (de la Loy^re), πρόεδρον τοΰ
γεωργικού συμβουλίου τής Βών (Beaune), όστις πολύ εύστόχως
καί λίαν οΐκονομικώς έλυσε τά ζήτημα τοϋ μετασχηματισμού
τών παλαιώ ν κλημάτων, ό Κ. Δέ Λαλοϋέρ δέν κατέφυγεν ούτε
εις τήν εκρίζωσιν τών αμπέλω ν, ουτε εις την άναφύτευσιν αύ
τώ ν. έ(.θασεν εις τό αύτό άποτέλ3σμα, περιοριζόνενος μόνον εις
τας καταβολάδας (procignage) τών κλημάτων, καί εκ τιμ ά την
δαπάνην εις 2 5 φράγκα κατά στρέμμα, άμέσως δέ τό πρώτον
ετοί έχει έσοδίαν καλήν. II δαπάνη επομένως είναι ασήμαντος,
διότι μόνη ή οικονομία, τήν όποίαν προζενεΐ ή διά τοΰ άροτρου
καλλιέργια χρεωλύει είς όλιγώτερον τών δύω έτών τά έςοδα
του μετασσχημ,ατισμοϋ τής άμ,πέλο j* άλλά τό σύστημα τοΰτο
έχει καί άλλα πλεονεκτήματα, περί ών θέλομ.εν ομιλήσει π ε 
ραιτέρω.
α ίδ οί> τίνι τρόπω ένήργίισεν ό Κ. Δέ Λαοϋέρ· έβαλεν έν
πρωτοις κατά νοΰν νά κατασκευάσει §ν άροτρον, πρόσφορον διά
τήν καλλιέργιαν τώ ν αμπέλων, είχε δέ πρό/ειρον είς Σαβινυ
(Savigny) τόν Κ. Σίμωνα,εύφυή κατασκευαστήν μηχανών, όστις
ήτο βοηθος του. Ουτοι λοιπόν μ ετά έπανειλημμένας δοκιμάς
κατεσκεύασαν άροτρον, οπερ άνταποκρίνεται εντελώς είς τόν
σκοπόν των· συνίσταναι δέ τό άροτρον τοΰτο είς έ'ν ΰνίον τό
4ποΐον δέν καταβαίνει ποτέ κατωτέρω τών 8— 10 ύφεκατομέτρων βάθους. Η άμπελος αγαπά τήν έπιπόλαιον καλλιέογιαν.
Μέ τό έργαλεϊον τοΰτο είς άνθρωπος και είς ίπ π ο ς δύνανται νά
όργώσωσιν είκοσι πέντε στρέμματα έν μια ήμέρα.
«Τό αροτρον τοϋ Κ. Δέ Λαοϋέρ έχει τρία σώματα άνταλλασ*
σόμενα* έκ τούτων τό έν είναι έργαλεϊον, δ ι’ ού σηκώνεται τό
χ ώ μ α (butteur), ετερον έργαλεϊον, δ ι’ου καταβάλλεται τό ΰψωθϊν χώ μ α (contre b u tte u r), καί τό τρίτον είναι σκαλιστήριον
(sarcloir)· μέ τό b u tte u r άνοίγουσι βαθεΐαν αύλακα έν τώ μέσω
τώ ν σειρών τών κλημάτων, έντός τής όποίας έναποθέτουσι τά λι
πάσματα, τά όποια καλύπτουσι διά τοϋ contre butteur. Κ ανά
το θέρος, οταν τό έδαφος καλύπτ/,ται άπό χόρτα αύτόφυτα,
άφαιροΰσιν ολα τα ΰ τα τα χόρτα διά τοϋ σκαλιςηοιου, τό όποιον
είναι είόος άξινης μέ ίππον. Τό άροτρον τ&ΰτο καί τά διάφορα
άνταλλακτικα αύτοϋ εργαλεία συντελοΰσι νά γίνωνται ούτως ό
λα ι αί καλλιέργιαι τής γής τής άμπέλου μέ οικονομίαν τοϋ ίμ ίσεως τών δκπανών τής διά τώ ν χειρών εργασίας, Προβθετέον

δέ ό'τι τό άροτρον τοΰτο καταργεί καί τό ήμισυ τών βραχιό
νων, οί'τινές είσιν έν χρήσει κατά τό άρχαΐον σύστημα, τοϋθ’
οπερ ώφελεΐ μεγάλως τόν ιδιοκτήτην, δυνάμενον ούτω νά κάμ,η
τάς εργασίας του είς τόν προσήκοντα καιρόν.
«Τοϋ καταλλήλου γεωργικοΰ εργαλείου άπαξ άνακαλυφθέντΟς δεν εμενεν είμή ιά διατεθώσιν είς εύθείας σειράς τά κλάματα
τών παλαιών άμ.πελων, ώστε εις ϊτ π ο ς νά δ »ναται νά διέρχηται
διά μ.εσου αύτών χωρίς νά έπιφέρν) ζ·/ιμίας· τό ζήτημα τοΰτο
έλύθη διά τοΰ συστήματος τών καταβολάδων· ό Κύριος 4έΛαλοϋερ δίδει είς τάς σειράς τών κλημάτων άπόστασιν ά π ’
άλλήλων ένός μέτρου καί 4 0 — 9 0 εκατοστών τοΰ μέτρου,
ώστε τό αροτρον να όύναται νά κινήται ά ιω λύτω ς καθ’όλας τάς
διευθύνσεις. Πίός τοΰτο τεντόνε’., έντός τών παλαιών α μ π έ
λων, λεπτά σχοινία (στάθ^ας ή αλυσίδας λεπτας)' είς τό μήκος
τών σχοινιών τούτων άπαντώ νται ήδη άναμ.φιβόλως κλήματα
τά όπ -ϊα εισίν εις εύθυγραμ.μίαν' τα ύτα μέν διατηροϋνται είς
τάς θεσεις τω ν, τα δε έκτος τής εύθιίας εΰρισκόμ.ενα φέρονται
εί. αυτήν όιά τοΰ μέσου τών καταβολάδων, αίτινες πρέπει νά
έχωσι βάθος 3 3 ύφεκατόμετρα' τέλος έκ τών 2 4 0 0 κλημάτων,
ατινα εύρίσκονται εις έκαστον στρέμ.μα τών παλαιών α μ π έ
λων, εκριζόνονται τά ήμίση, ώστε ούτω περιορίζεται ό άριθμός τών κλημάτων τής νέας άμπέλου είς 1200 κατά στρέμμα*
c.v ττι έργασια ταυτνι όαπανώνται 4 λεπ τά δ ι' έκαστον
κλήμα, τοϋτο δε ηθελιν άναβιβάζει τήν δαπάνην εις 4 8
φράγκα κατά στρέμμα, έ»ν έπρόκητο νά καταβληδώσιν όλα τά
κλήματα· άλλ επειδή τό ημ.ισυ σχεδόν τώ ν κλημάτων θέλουσι όιατηρηθή είς τάς θέσεις τω ν, ή δαπάνη έλαττοϋται τότε
κατα τό ημισυ, ητοι ε:ς 2 5 φράγκα κατά στρέμ,μα.
(ιΑί γραμμαί τής νέας αμπέλου λαμ-βάνο.ισι διεύθυνσιν (o rien ter) άπό άρκτου πρός μεσημβρίαν, διότι κ α τ ’ αύτόν τόν τρό
πον ο γϊΚιος προσβάλλει δια^οχικώς τά διάφορα μέρη έκάστου
κλήματος άπό τής άνατολής μέχρι τής δύσεώς του* αί σταφυ·
λαί ώριμάζουσιν ούτως εύκολώτερα καί καλήτερα.
« Γό σύστημα τούτο είναι απλούστατον, εύφυέστατον, οίκονομικώτατον, καί φέρει μεγάλην τιμήν είς τόν Κ. Δέ-Λ«οϋέρ,
όστις τό έφαρμόζει ήδη λίαν έπ ιτυχώ ς εις τήν έν Σαβινΰ μ εγ*λην άμπελον του καί είναι ό πρώτος υποκινητής (promotenr)
τοΰ συστήματος τούτου έν Βουργονία. ό διά τών καταβολάδων
μετασχηματισμός τών αμπέλων άναμιμνήσκει πως τόν διά τών
(ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ Τόμος Β .)
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έγκεντρίσεων μετασχηματισμόν τών αρχαίων αμπέλων τοΰ
Ααγκεδόκ, αΐτινες άλλοτε έδιδον οίνον (de chaudi^re) τ?,ς έσχα
της ποιότητος καί αί όποΐαι σήμερον δίδουσιν οίνους καλούς πρός
κατανάλωσιν βελτιωθεΐσαι διά τών έγκεντρώσεων. Είς τόπον, ώς
τό Ερώλτ (Hirault), ένθα έκαστον στρέμμα δέν έχει πλειότερα
τών 5 0 0 πρέμνων, τό έγκέντρισμα στοιχίζει 5 φράγκα κατά
στρέμμα. Εαν τις εκαμνε τόν υπολογισμόν τής δαπάνες, ί^τις
ήθελε χρειασθ/j διά τήν έκρίζωσιν τών παλαιώ ν κλημάτων καί
την έμφύτευσιν τών νέων, ήθελεν ίίε ι πόσον είναι μεγάλη ή διά
τών έγκεντρώσεων οικονομία.
«ί)ς συμπλη'ρωμ,α τοΰ συστήματος του ό Κ. Δέ-Λαλοΰέρ ε
φεύρε μικρόν αμπελουργικόν άμάξιον (tom bereau),Tou όποιου οί
τροχοί είσί πολλά υψηλοί καί 6 άζων περνά ύπεοάνω τών
γραμμών τών κλημάτων. Τό άμάξιον τοΰ το δύναταί νά μ ετάκομίζ/ι τους πασσάλους, τά λιπάσ ματα καί τάς τρυγουμένας
σταφυλάς ύπεράνω τώ ν γραμμών χωρίς ούδεμία νά προζενή·
τα ι βλάβη είς τά κλήματα η είς τά μετακομιζόμενα π ρ ά γμ α 
τα . Μονον δέ πρέπει νά ώσιν είς άκριβή εΰθυγραμμίαν οί πάσ
σαλοι καί δύναταί τοΰτο νά κατορθωθί) ευκόλως διά σύρματός
τίνος εύθυγραμμίζοντος αύτά.
((Τέλος, έπειδη εν τϊ) γεωργία καί αί έλάχιστον κατά μέρος
οίκονομ.ίαι καταντώσιν είς μεγάλα ποσά ως πρός τό όλον, ό Κ.
Δέ-Λαλοϋερ μεταχειρίζεται πασσάλους έγκεχυλισμένους μέ
sulfate dc cuw te. Ελπίζει δέ, οτι διά τ ι ς προετοιμ,ασίας τα ύ 
της, την όποιαν ενεργεί ό ίδιος, θέλει δώσει μακροτέραν ζωήν
είς τοΰς πασσαλους καί κατά συνέπειαν θελέΐ εχει όλιγώτερα
ώς πρός τοΰτο έξοδα.
«Ουτω λοιπόν τό νεον τοΰτο σύστημα έλαττόνει υπερβολικά
τα έςοδα τής καλλιεργείας τών αμπελώνων καί κ α τά συνέπειαν
θέλουσι κατά πολΰ έλαττωθή τά τής παραγωγής. Καί πρώτον
μεν ή έλάττωσις άναζαίνει είς 1 5 φράγκα χ.ατά στρέμμα μό
νον διά τά συντ,θη έξο^'α τής καλλιεργείας- άλλ' είς τό ποσόν
τοΰτο δεον να προστεθώσιν αί οικονομία;, αί προελευσόμεναι
έκ τε τής έλαττώσεως τών πασσάλων έκ 2 4 0 0 εις 1200 ,
κ α τά στρέμμα καί έκ τής μακροχρονιοιτέρας διατη-ήσεως αύ
τώ ν, έγκεχυλισμενων μ.έ τό είρημένον όζύ. Ε πειτα έρχονται αί
οίκονομίαι αΐτινες θέλουσι πραγματοποίησή έκ τής μετακομί·
σεως τών λιπασματων, τών πασσαλων, καί τοΰ τρυγητού, τά
Οποία πά ντα , προτερον οί άνθρωποι μετακόμιζον εις τούς

ώμους των, καί τά όποια σήμερον μετακομίζοντας Χιά τοϋ
αμπελουργικού άμαιίου τοΰ Κ. Δέ-Λαλούέρ· τέλος πάντω ν δέν
πρέπει νά παραλείψωμεν τήν οικονομίαν, τήν όποιαν προξενεί ή
διά τοΰ άρότρου έγχωσ.ις τών λιπασμάτω ν, γινομέ/η μέχρι τοΰδε διά τής άξίνης· ολαι αΰται αί οίκονομ,ίαι συμ,ποσοΰνται εις
2 5 τουλάχιστον φράγκ* κατά στρέμμα· ώ στε μέ τήν οίκονομ.ίαν ένός μόνου έτους δύναταί νά γίνιρ ή δαπάνη τοΰ μ ετα σ χη 
ματισμού τών παλαιών άμπελων κατά τό σύστημα τοΰ Κ.
Δ?·Λαλοϋέρ» (1).
Προσεχώς θέλει δοΟή πέρας είς τήν πραγματείαν ταύτην"
άπο τοΰδε ό'μως θειοροΰρεν έπαναγκες νά έφελ*!'σωμ.εν τή·*
προσοχήν τής τε Β. Κυίερνήσειις καί τών άμπελοκτημόνων
έπί τής σπουδαιότατης ταύτης άνακαλύψεως· δ ά τήν καλλιέρ
γειαν τών τε αμπελώνων καί τών σταφιδωνων δαπανώ νται
κατ ετος 2 0 — 2 5 εκατομμύρια δραχμών καθ’ δλον τό ελληνι
κόν Κράτος, δηλ. μετά τής πρώην Ιίττανήσου" έαν δέ κατορ&ωθίί ή καλλιέργεια δια τοΰ άρότρου θέλουσιν οίκονομηθή τά ήμίοη τών δαπανωμένων πρός όφελος τών ιδιοκτητών’ άλλά τίνι
τρόπω νά είσαχθί) παρ ήμΐν τό άροτρον, αφού στερούμενα
χρηματικών ^εσων καί γεωργών έπιστημ.όνων ; θέλουσιν ίσως
ειπει τινές αποκρινόμ.εθα θαρραλέας ότι καί χ ρ 'μ α η κ ά μέσα
ϋπάρχουσι καί επιστήμονες γεωργοί δύνανται νά μορφωΟώσιν
άρκ.ϊ να ΘΕΛΩΞΙΝ οί ίδιοκτήται.
Κ αί πρώτον μέν ή ελληνική Κυβέρνησίς έχει μέσα άφθονώτα τ α , πλειότερα κ α τ’ άναλογίαν άπό πάσαν άλλην Κυβέονήσιν,
τά όποια κ α τ άπαί:ησιν πληρεξουσίων ή βουλευτών, δαπανώντα ι είς υποτροφίας εύνοουμένων.
Δεύτερον
μέσα' καί

δε οί μεγάλοι

δήμοι έχουσιν επίσης

άοκοΰντα

Τρίτον, μ'.κρά τις συνε;σφορά έκάστου τών ιδιοκτητών τών
αμπελώνων καί τών σταφιδώνων δύναταί ν’ άποτελέση μ,εγάλα
κεφάλαια, δι ων νά σταλώσιν επίτηδες νέοι νοήμ.ονες είς Βουρ·
γονια» καί Βοοδυγάλλην ίνα ίδωσ ν ίδίοις όμμασι καί μάΟωσι
τόν τρόπον τής διά τοϋ άνακαλυφϋέντος άρότρου καλλιεργείας,

(1) 5οα «Συνταγματικήν» τώ ν Μαρισίων
2 6 Δεκεμβρίου 1 8 6 4 ·

τής 1 1 , 2 3 καί

νά άγοράσωσι τοιαϋτά τινα ίροτρα, τών όποίων ό'μοια εύκόλως
και όλιγοεξόδως θέλουσι γείνει ενταύθα- αμα είς ολίγα μέρη
τής Ελλα^ος γ ίν /j χρήσις τοωύτου αρότρου δέν είναι αμφιβολία
ότι θέλει άμέσως μεταδοθή αυτη πανταχοΰ τής Ελλάδος καί
έπέλθει οΰτως έ« πολλών έκατομμυρίων δραχμ,ών οικονομία.
Ας ΰποθέσωμεν πρός σειγμήν ότι νέοι τινές, έκ τών ιδιοκτη 
τώ ν, νοτίμονες καί εγκρατείς τής παρ’ ήμίν αμπελουργικής είς
διαφόρους πόλεις τής Ελλάδος οίον Αθηνών, Κορίνθου, Α ίγιου,
Πατρών, Μεσολογγίου, Πύργου, Τριφυλλίας, Κυπαρισσίας, Ζ α 
κύνθου, Κεφαληνίας, Λευ/.άδος κλ. άπευθύνουσι σήνερον αιτήσεις
πρός τήν Β. Κυβέρνησίν δ:ά τών οικείων δημοτικών καί διοι
κητικών αρχών ζητοΰντες τήν συνδρομήν αύτής όπως μ.εταβώσιν είς τήν Γαλλίαν καί έκ μ άθ.σ ι τόν τρόπον τής διά τοΰ
άροτρου καλλιέργειας τών άμπελώνοιν καί άλλων, φυτών τόν
όποιον νά έφαρμόσωσι κατόπιν είς τά ίδια κ τή μ α τα - ειπωσι δέ
πρός τήν Β. Κυβέρνησίν, δ ια τί διατηρεί εκατόν μαθητάς είς τό
ΙΙανεπιστήμιον σπουδάζοντας νομικά η άλλας έπισ ιήμ ας καί
τρίς τόσους προσέτι είς τά άλλα σκολεία τοΰ Κράτους, οίτινες
πάντες είσί προωρισμένοι νά αύζήσωσι τήι- αρκούντως ποΛυπ./ηθή και υπεράριθμον 7,δ η xUdmr των κατατα.ϊω ταγ, είτε
τώ>· brra.lM \Jur, καί δέν βοηθεϊς ήμάς οίτινες προτιθέμεθα νά
αύξήσωμεν τή ν παραγωγήν, καί νά βελτιώσωμεν τήν τύχην
τών εργαζομένων πολιτώ ν, τώ ν παραγωγών ; Ουδόλως άμ.φι·
βάλλομεν ότι ή Β. Κυβέρνησις θέλει άσμ-ένως άποδεχθή τάς
τοιαύτας αίτη'σεις, καθόσον θέλει άπαλλαχθή καί τών έπαχθών
συστάσεων τών βουλευτών κλ. θέλει δέ συνδράι/ει άμέσως
τους τοιούτους, δ ι ’ ών έντός ολίγου χρόνου θέλει έπέλθει μεγάλη
εις το Κράτος ωφέλεια- είναι πιστευτόν ότι οί βουλευταί τών ρηθεντων μερών θϊλουσί ποτε τολμήσει νά έπιμϊίνω σι παρά τώ
υπουργώ διά τήν υποτροφίαν τών προσ-ατευομένων των απέ
ναντι έκείνων τους όποιους ήθϊλον συστήσει τά οικεία δημοτικά
ειτε επαρχιακά συμβούλια ώς καταλλήλους νά σπουδάσωσιν
εις τήν Ευρώπην τήν αμπελουργικήν, ή καί τήν γεωργικήν έν
γ έ ν ε ι;
Επαναλαμβάνομεν επομένως ότι μέσων δέν στερούμεθ», άλλά
θελη'σεω;- θελήσεως
νουσι πάντοτε

στερεά^, σιδηράς, εξ έκείνων αίτινες φθά-

τό έπιδιω κω μενον άλλά καί ή Β. Κυβέρνησις

όφείλες νά κηρύξϊΐ βραβεϊον πρός εκείνους οίτινες είσάξουσι τήν

χρήσιν τοϋ αρότρου τούτου ώς καί τοϋ άλλου τοϋ καταλλήλου
είς τό σκάλισμα τοϋ βάμβακος καί τοϋ άραβοσιτου.
Ο Κύριος Σωτηρόπουλος είπε προχθές πρός τοΰς κατοίκους
τής Σύρου, ζη τείτε, ών έχετε άνάγκην, καί πάντοτε ζη τείτεέάν δέν γίνωσιν όλα διά μ ιά ς, γίν ετα ι όμ,ως σήμερον τό έν
καί αυριον τό άλλο. Πάντοτε κατορθοϋνται τά ζητούμ.ενα, όταν
ώσιν όοθά καί ζη^ώνται έπιμόνως καί ποοσηκόντως. Καί ήμεϊς
προσθετομεν τό Εύαγγέλιον είπε τώ αίτοϋντι δοθήσεται και
τώ κρούοντι άνοιγήσεται.
Αθήναι 2 0 ίανουαοίου 1 8 6 5 .
Κ. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΤΛΟΣ.

Περί τών εν Βουλκάνφ ιαματικών υδάτων.

Α ξ ιό τ ιμ ε (fl.lt και συνάδελφε !

Μεταξύ τών ασθενών, τών κατά τό λήξαν θέρος έλθόντων είς
τά κατά τήν νήσον ταύτην σιδηρούχα τοϋ Βου.Ιχάτου λεγόμενα λουτρά, άρθμοϋνται καί δύω τέκνα τοϋ πληρεξουσίου Κ.
Κ · · · · έξ ών τό μέν πρώτον θήλυ έπταετές, τό δ έτερον άρρεν ενός *αί ήιχίσεως ώς έγγιστα έτους ηλικίας. Αμι>οτερα είσί
καλώς διαπεπλασμένα καί κατά τά φαινό^ενον υγιή, καθότι
άπασαι τοϋ σώματος αύτών αί λειτουργίαι τελοΟνται όμαλώς.
Αμφότερα όμως είσίν αδυνάτου όπωσοϋν κράσεως, ον τό μέν πρεσβύτερον ραχιτικής, τό ό έτεροί χοιραόω^ους εΐεως. Εζετασας
αύτά είδο/ ότι τό μέν πρώτον, ήτοι τό θήλυ, είχε μικρόν τι ρα
χιτικής φύσεως εξόγκωμα κατά τήν αριστερά» νοτιαίαν χώραν
τής τετάοτης, π έμ π τη ς, καί έκτης πλευράς, άναφανέν μόλις
πρό ολίγων μηνών, καί τοΰτο ούδ άλγ.ινόν ήτο ουδέ παρεμπό
διζε ποσώς ή -αρεμόρφωνε τό κοράσιον, οπερ, καίτοι μή ευτρα
φές, ούδέ λίαν ισχνόν ήτο. Ε ίχε δέ άναλόγως τής ηλικίας αύ
τοΰ άνεπτυγμένας τάς νοεράς δυνάμεις καί ούδέν έτερον παθο

λ ο γ ιώ ν σύμπτω μα έδείκνυεν, εΐμή παντελή τω ν κάτω α'οθρων
ακινησίαν καί ανικανότητα είς τ ό σ τη ρ ίζ ω έ π ’ αύτών τ4'
J “eTUZ*« *** ήδύνατο να ΐσταται Μ ιο » , ούδέ
καν υ,; άλλου βοηθουμενον, ά λ λ ’ ήναγκά&τθ νά μένη κλινή0βς
**ΒΨ ε™ · έκ του πάθους δέ το,του προσεβλήθ/ι πρό τριών
περίπου ετων αίφνης καί άνευ γνωστού λόγου, χ * π ά σ /ο ντα
αυτού αρθρα είσΐν ώς τό λοιπόν σώμα καλώς ώργανισμένα καί
ανα ογως τής ηλικίας καί τοΰ λοιπού σώματος έντ-:λώς α ν ε 
πτυγμένα, οΰ^έ στερούνται τής άπαιτουμένης «ίσθητικότητοωστε εκ μόνης τής ακινησίας ό\εκρίνετ 0 ή παθολογική αύτών
καταστασις. Καί ταΰτα περί του π;.εσβυτέρου. Καθ’ όσον δέ
αφόρα τό νεώτερον τοΰτο ούδ' εξόγκωμα παρουσιάζει, ούδ’άλλο
τ ι παθολογικόν σύμπτω μα εκτός τής τών κάτω ώσαύτως ά 
κρων ακινησίας καί άνικανότητος εις τό στη.ίζειν τό σ ώ μ α
απεναντίας φαίνεται βρέφος εύτραφέ{, ζωηρόν καί άνθηοάς « W
° 1,
λειΤ°υΡ γ « ι τοΰ σώματος αυτοΰ τελούνται άπάσαι όναλω τα τα . Ως πρός ϋ ί τά προηγούμενα καί τούς γονείς αύτών, ούδεν
τ ι οιοει αφορμήν, ?να ύποθέσωμεν, δτ ι έξ *ύϊώ ν £
τ6 _ ϊθ
την αιτίαν αύτοΰ, διότι *1 καί Ο υ ν ίτο υ όπωσούν οί γονείς
κρασεω; καί χοιραδώδους εξεως, ούδεπαθον βμως ουδέ πάσνουν
σημαντικόν τ ι νόσηαα.
Ποία τις εστι λοιπόν ή φύσις τής νόσου, U οί παϊ^ης ουτοι
π α σ χο υσ ι; Καθ άς ελαβον πληροφορίας παρά του πατρός αύτων κάκτου άξιοτιμου συναδέλφου ήαών Κ. Κ · · ·· τοΰ καί
συγγενούς αυτών, συμβούλων, συγκείμενον έκ διαφόρων τ ή ς
πρωτευουσης όιαιήμ ω ν ιατρών, άπεφάνβη, ότι ή νόσος έχε- τήν
εοραν έν τώ ραχιαία, μυελω, αποτελούσα χ ρ ε ία ν αύτοΰ φλόγωσΐν. Αλλοι όε πάλιν τής πρωτευβύσης ώσαύτως ιατροί, έθεώρησαν την ακινησίαν τών, περί ών ό λόγος, ά.θρων ώς αποτέ
λεσμα ραχιτικής καχεξίας· επομένως πρός θεραπείαν διέταζαν
συμφώνω; τοΐς πρώτο,ς, τήν χρήσιν έσωτερικώς μέν σιδηοούνων
και τονωτικών φαρμάκων, έξωτίρικώς δέ άνΛτρίψδίς έξ α ιω ά α τικών μύρων, καί περιπλέον λουτρά έκ τών' σιδηρούχων τή ς
Θήρας υδατων. Αλλά ποτέ=α τών διαγνώσεων τ ο ύ ^ ν έστ*ν
Ο?0,οτε.α; Εμού κριτοΰ ούδετέρα τούτων. Pac m i.ltotum dieam ι J quod sentio· καί έν ε"ργω π ώ ; νά θεωρήσωμ ε» τό π ά #ο< ως φλογωσιν τοΰ ραχιαίου μυελοΰ, άφοΰ ο ύ δ’' άλγος, ουδ’
εςογκω^ίς τις ή κύφωσις τής ραχ,αίας στήλης, ούδ’ όογανική
τις ολαοη των νευρικών κέντρων, ούδ' άλλοίωσίς τ ι; τών λει
τουργιών τοΰ σώματος, σΟνηθες κατά σ ,μπάθίια* σ υμπτώ μα τα

τών τοιούτων φλογώσεων, στηρίζει τήν υπαρξιν αύτης ; Μή
τά χ α ή ακινησία τών άίθρων εστι παθογνωμ.ικόν σύμπτω μα
τώ ν τοιαύτης φυσεως φλογώσεων ; Πολλοΰ γε καί δεΐ. ft μη
τά χα ή ακινησία τών άρθρων δέε δύναταί νά πηγάση έξ άλλου
εΐΌ υς παθολογικής άλλοιώσεως ; ούδεμ-ία κατά τουΤο αμφιβο
λία . Πρός ποιον λόγον λοιπόν ν’ άποίώσωμεν μάλλον εις φλόγωσιν ή εις άλλου είδους πάθημα, ιδίως δέ είς δυναμικη'ν τινα
άλλοίωσιν τήν φύσιν τής νόσου, άφοΰ μάλισ τα ούδέν, ώς ειπον,
σ/μεΐον υποστηρίζει τήν υπαρξιν τής ύποτιθεμένης φλογώσεως.
Αλλ’ ενταύθα γεννάται τό ζήτημα μή άρα πηγάζει έκ ραχι
τικής καχεξίας ; Πλήν πρώτον τό μικρότερον τώ ν παιδίω ν τού
των οϋκ εστι ραχιτικής, άλλά χοιραδώδους εζεως, ήτις όμως
ούκ εσ τι τοσοϋτον ανεπτυγμένη, ώστε νά άποτελέση χοιραδώδη
τοΰ όλου σώματος καχεξίαν, άλλά καί ταύτης δοθείσης, δέν
ήδύνατο αΰτη νά έπιφέρ/ι τήν ακινησίαν τώ ν άρθρων πριν $
προξενήση παθολογικήν άλλοίωσιν έπί τίνος τών νευρικών κέν
τρου, τούθ’όιτερ ούδολως υπάρχει- δεύτερον δε τό πρεσβύτερον
δηλονότι τό ραχιτικής εζεως, έκτος τοΰ ώ; είρηται μικροΰ κατά
τάς τρεις άριστεράς π λ:υ .άς εξογκώματος, ούδεμίαν άλλην τών
όστέων άλλοίωσιν παρουσιάζει, και μάλιστα δυναμένην νά επ ε
νεργήσω παθολογικώς έπί τών νευρικών κέντρων είς τρόπον,
ώστε νά έπιφέρη τήν ακινησίαν τών έν λογψ άρθρων. Ε πί τή,
βάσει λοιπον τούτων πάντω ν καί κρίνοντες ίξ επαγω γής, μ ά 
λιστα έπί τη άρχή τής έξαιρέσεως, p a r voie d ’ ex ception,
εϊκάζομεν έλλόγως, οτι ή φύσις του προκειμένου νοσήματος έ?ιν
άπλώ ς δυναμική τις άλλοίωσίς τ ώ ν μηρικών νεύρων, η κατ
άλλην εκφρασιν, ότι r ακινησία τώ ν περί ών ό λόγο; άκρων
πηγάζει έξ άπλής νευροπάθειάς, καί ίδίως αποτελεί τήν ύπό
τών γάλλων ιατρών καλούμενων atax ie locom otrice’ ώστε ή
πρόγνωσις ού λίαν δυσάρεστος, ώς ύπό τών προρηθέντων άξιοτίμ.ων συναδέλφων προυμηνήθη. Αλλα ποιος τις ό κατάλληλος
τής θεραπείας τρόπος ; Κ ατ’ έμήν γνώμην ό έξης, δν διέγραψα
αύτοΐς.

1) Εφαρ ογή άκριβίις τών τής υγιεινής παραγγελμάτω ν καί
όσον άφοοά ίόίως τήν τροφήν, κατάλληλον τόπον διαμονής, καθα
ριότητα τοΰ σώματος κλ.
2 ) Καυτήρια κατά τά νώτα.
3) ΐίιωτερικώς μέν την χρήσιν τών καταποτίων τοΰ Socquet,

&1 am m onia(Iu e> *** e x tra it

dem en tia η ο

t ; 4) ^ζωτερικώς δέ λουτρά μόλις χλιαρά συγκείμενα έζ ά φ ε.
W « T O i φύλλων καρύας ή άρωματικών καί σιδ»ρού/ ω ν ύλών.
τι όε α «τρίψεις εκ μύρων συγκειμένων έξ εκχυλίσματος R h u s
T o x ico d eu d n , και διαφόρων αρωματικών ελαίων, άναλόγως
παντοτε τών ενσεΐί,εων.
'
ν 4 * Μ Ϊ Γ ,ψ “ * " * 2 - 3

* * ®«?*=

G) ίπομον·/] και επίμονη έκ μέρους τών γονέων.
^Στηριζόιζενοι δέ έπί τ ι ς άρ/νίς τών ώφελούντων $ μ* φα0μακών, juvantibus e t juden tib u s, εύελπιζόμεθα δ τ ι' ή δ,αγραφεισα θεραπευτική μέθοδος θέλει έπιφέρει αΓσια αποτέλε
σμα, καθότι α? οτου οί παϊδες οΰτοι έκαμαν χρήσιν τών σιδ/]ρυυχων της Θήρας λουτρών καί άφοΰ τό κοράσιον έΐήρμωσε
μαλιστα δ-ερμα κατά τά νώτα, νίσθάνθησαν έπαισθ/ιτήν τήν
ωφέλειαν, διότι το μέν θήλυ ηρχισεν ού μόνον νά ΐσταται δρθιον
στηριζόμενον ΰπ άλλου τινός, ή διά τών ιδίων χειοών, έ π ίσ τ ε ρεου τίνος αντικειμένου, άλλ^ οΰτως έχον δύναται ήδη καί νά
6αΚσνι έπί τινα βήματα* τό δέ ά|5ρεν, τό είς μόνα τά σιδηρούχα λουτρά μέχρι τοΰδε χεριορ.σθέν, ήρχίσε νά κινή ολίγον
τα μέχρι τοΰόε πάνττι ακίνητα αΰτου μέλη.
'
Δέξασθε παρακαλώ τήν διαβϊβαίωσιν τής πρός ύυ,άς εξαίρε
του μου ΰπολήψεως.
Εν Θήρα τήν 1 5 Νοεμβρίου 1 8 6 4 .
Ο φίλος καί συνάδελφος ΰμ,ών
ΙΩ. ΔΕ-ΚΙΓΑΛΑΣ.

(1) Τα αξιολογα ταΰτα ιαματικά δδατα, τά ένεργοϋντα σχε
δόν θαύματα πρός ίασιν πλείστων νοσημάτων, ιδίως δέ νευρο
παθείων, υποιθενικής διαθέσεως νόσων καί νρονίων φλογώσεων
είναι απορίας ά^ιον πώς τοσοϋτον παραμελο^νται ύπό τε τών
ασθενών καί των ομογενών ιατρών ! έτι δέ μάλλον υπό τής
Β. Κυβερνησεως. Τιμή καί δόξα τοΐς έν τοΐς π ρ ά γμ α σ ι!!

Σηιιι/ω σις τοϋ Συντάκτου. Μεθ’ δσης εύχαριστή^εως καί
ευγνωμοσύνης μάλιστα καταχωρίζομεν ένταϋθα τήν άξιόλογον
ταύτην πραγματείαν τοΰ σοφοΰ ήμών συναδέλφου Κ. Ιωσήφ
Δε Κ ιγάλα, τοσοϋτον μέγα αίσθανόμεθα τό καθήκον ν’ άπευθύνωμ.εν παρατηρήσεις τινάς, ούχί εις τόν άςιότιμον τοΰτον
συνάδελφον, πολλο'» γε καί δει (ούτος δύο μόνον περιστατικά
εΠε, καί τα ΰτα έσπευσε νά δημοσιεύσ·/) μετά πολλής μάλιστα
λεπτομερείας καί τής χαρακτηριζούσης αύτόν έμβριθείας) ά λλ’
εις απαντάς έν γένει τοΰς ^ευθύνοντας θεραπευτήρια η νοσοκο
μεία, η κ ατασ τήματα ιαματικών ΰδάτων συναδέλφους διά τήν
όλίγην σπουδαιότατα, ήν άποδιδουσίν είς τήν δημοσίευσιν τοιούτων περιστατικών, καί ιδίως είς τάς στατιστικάς παρατη
ρήσεις. Πλείονες τών τετρακοσίων έπεσκϊφθησαν έφέτος, μάς
έλεγε προ ήμερών μετ άπιστεύνΟυ άφελείας συνάδελφός τις, τ ά
ύπό τήν διεύθυνσίν του περιώνυμα ιαματικά λουτρά............... καί
άπαντες σχεδόν ώφελήθησαν, ούχί δμως άμέσως, άλλά μετά
τα ΰ τα - άλλ’ δμως ό επιστημονικός κόσμος ούδέν τ ι περί αύτών
γίνώσκει, διότι ούδέν τ ι ήθέλησεν $ έδυνήθη νά δημοσιεύσγι περί
αύτών ό συνάδελφος ούτος.
Πάσαν λοιπόν τήν μομφήν τής μή εύαρέστου καταστάσεως
τών πορ’ήμΐν ιαματικών ύδάτων, νοσοκομείων, καί θεραπευτη
ρίων δέν πρέπει ν’ άποδίδωμεν μόνον είς τήν Κ,υβέρνησιν, άλλά
καί ήμάς αύτοΰς τοΰς ιατρούς, τοΰ; τεταγμένο-ς ύπ αύτής,
ϊνα διευθύνωμεν τά κ α τα σ τή μ α τα τα ϋ^α . Πότε πρός Θεοϋ
έδημοσιεύθη λεπτομερής στατιστική τών εισερχομένων καί έξερχομένων αρρώστων τών νοσοκομείων καί θεραπευτηρίων μας ;
Πότε έδψοσιεύθη λεπτομερής στατιστική η καί περιγραφή ιώ ν
νοσημάτων πάντων τών φοιτώντων κ α τ’ Ιτος είς τά ιαματικά
λουτρά τής Κύθνου, τής Αιδιψοΰ, τής Υπάτης, τοϋ Βουλκάνου
ή καί άλλων άκόμη πολυτίμω ν ιαματικών πηγών, τάς όποίας
έχει ό τόπος μας, καί είς τάς όποίας απέρχονται κ α τ ετος ά 
πειροι άρρωστοι πρός ία σ ιν ; θό*ε έφρόνησαν οί τών ια μ α τι
κών ΰδάτων ΐατρο* νά κατάδείξω σι καί νά διακηρϋξωσι μ ά λι
στα επανειλημμένος, οτι τά δείνα λουτρά π. γ . κατά τάς π α 
ρατηρήσεις των, δέν ώφελοΰσιν είς Τά δείνα νοσήματα, άλλ’είς
τά δείνα, ί’να γινώσκωσι το^το έκ *ών προτέρων οί πάσχοντες
καί μή δαπανώνται καί κατα ρύχωνται είς μ,άτην, απερχόμενοι
είς ακατάλληλα λουτρά, έν ω πα*
τικών ΰδάτων έχουσιν, έδύναντο

ήμ.ϊν, τοΐς ποιχιλίαν ια μ α 

ν’ άπέλθωσιν εί; καταλληλό

τερα ; Πότε πρός Θεού ει^εν ή κοινωνία μας επιστήμονα τινα
νά έπιχειρι^ση οίκοθεν και ίδίοις άναλώ,· ασι σπουδαίαν τινά
περιηγησιν είς το Κράτος μόνον χάριν τοϋ έρωτος αύτοϋ πρός
των έπιστήμην, όπως γίνεται τούτο αλλαχού ; πότε ττροσεφέρθη
τις παρ ί,μϊν θύμα ϋπέρ τής έπιΓνίμης, δπως προσεφέρθησαν υπέρ
αύτής καί καθ’έ*άστων ποοσφέρονται είς τήν Ευρώπην οί μεγάλοι
γενομενοι επειτα άντρες αύτής; Βεβαίως είς άπαντα ταϋτα ύπάρχουσι καί έντιμοί τι^ες εξαιρέσεις, άλλ αϋται είναι τόσον όλίγαι,
ώστε, οί έ;αιρούμενοι τής κατηγορίας ταύτης, εκλαμβάνονται
και ώς ΤΡΕΛΛΟΙ. Καί δεν ύπάρχουσιν άρά γε π α ρ ’ ήα.ΐν σπου·
δαϊαι ετιστημονικαί ανακαλύψεις, τάς όποιας εύκόλως'έδύναντο
νά καμωσιν οί επιστήμονες μας διά μιας π . χ . περιηγώσεως
είς^ τό Κράτος, και ;ά εύεργετήσωσιν οΰτω τήν ανθρωπότητα ;
και δέν σώζονται άρά γε παρά τώ Ηλληηκφ λαφ πολύτιμοί
τινες παραδόσεις, διαδοθεΐσαι είς αύτόν άπό γενεάς εις γενεάν
καί πάντνι άγνωστοι ούσαι είς τήν επιστήμην ;
Βεβαίως δ>α τήν έλλειψιν ταύτην εύθύνεται πολύ καί ή Κυβέρνησις, ήτις, διά τών άχρι τοϋδε γενομένων ακαταλλήλων
διορισμών άνικάνων καί νωΒρών έπιστν-μόνων εις ύψωλάς θέσεις,
έψύχρανϊ^ τόν ζήλον τών καταλλήλων καί ικανών 1 ά λλ’ οπού
υπάρχει έμφυτος ζήλος,έκεΐείνα* σχεδόν άδύνατον νά καταπνιγή
οΰτος καθ όλοκλκρίαν ύπό τών προσκομ,μάτων άς δμολογησωμεν λοιπόν είλικρινώς τήν έλλειψιν ίκανοϋ ζήλου καί έκ μέρους
ήμών τών επιστημόνων, καί ί ς μή άποδίδωμεν τα π ά ντα είς
τήν Κυβέρνησιν τίς εμπόδισε π. χ . τούς έπιστήμονάς μας νά
συγγράψωσιν ή μεταφρασωσιν όσα μαθήματα δίδασκονται έν
τψ Π α νεσ τω μ ίω , άφοϋ άπασα ή κοινωνία έπείσθη ηδη, δτι
τινες^μέν εκ τών όιδασκόντων τα μαθήματα ταΰτα δέν είναι
ικανοί o’JTt νά συγγράψωσιν οΰτε νά μεταφράσωσιν, άλλά μό
νον νά πληρώνωνται, άλλοι δε, ότι έ* κακώς εννοούμενες φιλο
τιμ ία ς τοΰ νά πρά;ωσ; δωθεν τό τέλειον,προτιμώσι νά κρΰπτωσι
τήν σοφίαν τω νύπ ό τό μόδιον ; Αχ πόσον συστελλόμενα, δταν
ένθυμουμεθα, δτι έν τ φ έν Κωνσταντινουπόλει ίατοικώ συλλόγω ήκούσαμεν άξιολογωτάτην καί έμβριθεστάτην στατιστικήν
έκθεσιν πάντων τών τε είσελθόντων καί έξελθόντων έν τ φ γραικικώ λεγομενω νοσοκομείω αρρώστων· έμάθου.εν δε, ότι έκεΐ
τοϋτο γίνετα ι κατά μήνα. Πόσον έρυθοιώμεν, δ .αν άναλογιζώ μεθα, δ τι έξ δλων
αξιότιμος Κύριος

τών έπιστημόνων

τοϋ Κράτους μόνον δ

Ζυγομαλάς έγραψε σπουδαίαν πραγματείαν

περί ιαματικών ΰδάτων τής Αίδιψοϋ καί μόνον δ επίβης
αξιότιμος συνάδελφος Κύριος Δε-Κιγάλας μάς επεμψε πρός δ η 
μοσίευαν τήν άξιόλογον ταύτην περί τών σιδηρούχων ία μ α τιx&‘ ύδάτων τοϋ Βουλκάνου πραγματείαν, καί 8 ·ι έ ; δλων τώ ν
παο’ ιαμ.ατικοΐς ΰδασιν ιατρών της Ανατολής μόνον ό άξιότιμος
έν συναδέλφο'.ς κύριος Μαραθάκης μάς ε π ε μ ψ ε π ρ α γ μ α τε ία ς τινά
περί τών έν Λιτσίοις λουτρών. Πιθανόν νά υ π ά ρ χ^ο ι καί αλλαι τινές έξαιρεσεις, άλλ’ ήμεΐς ταύτας μόνον γινώσκομεν ουδέ
δικαιολογούνται οί μή εξαιρούμενοι διά τήν έλλειψιν μισθού,
τιμών και προστασίας ύπό τής Κυβερνήσεως. Ποίαν προστα
σίαν τής έλληνικτ,ς Κυβερνήσεως ή ποιους μισθούς καί ποιους
τίτλους εΐ/ο ν πρός Θεοΰ οί άείμνηστοι Κοραής, Κούμας *αΙ
τόσοι άλλοι, δτε εγραφον τά συγγράμματα τω ν ;
Πιστεύομεν δμως δ τι τά χ ισ τα θά παύσή καί παρ ήμϊν ό έπί
τριάκοντα ετω έπικρατώσας μαρασμός, καί τά χ ισ τα θ άποδυθώμεν άπαντες είς σπουδαία έργα, ί'να συντελέσωμ.εν εις τήν
άνάπλασιν της Ανατολής. Αλλως, κίνδυνος είναι μή προλάβωσιν
ήμάς, τούς κατοικοϋντας έν τή κλασική Ελλάδι, καί ί^ίως τούς
ζώντας έν τα ΐς κλειναΐς λθηναις επιστήμονας, οί έν τή Τουρ
κία καί ιδίως οί έν Κωνσταντινουπόλει, καί μάλιστα οί έκ τής
αύτόθι ιατρικής σχολής έ'ερχόμενοι. Είναι άπίστευτος ή περίνοια καί ό επιστημονικός ζήλος, μεθ ών διέπει τά τής Τουρ
κίας ιατρικά πράγματα ά έξοχώ τατος άρχίατρος τοϋ Σουλτά
νου Μάρκος Πασιας, ό σπουδάσα; καί^ μορφωθιίς μόνον εν τή έν
Κωνσταντινουπόλει ιατρική σχολή. Ας μή άδιαφορησωμεν λοι πόν ήμεΐς οί έν τή ελεύθερα Ελλάδι ζώντες επιστήμονες, διότι
κίνδυνος είναι νά μ ά ; προλάβωσιν οί έν τή Τουρκία, και^ μα
τήν άλ-Γθειαν καί ταύτην τήν στιγμήν πολλά τών παρ ny.u
πραγμάτω ν δυσκόλως ηθελεν άνταλλάξει τις^ μετά τινων έν
Τουρκία. Οΰτε ή έν Κωνσταντινουπόλει ιατρική έταιρία π . χ .
ήθελεν εύχαριστηθή ν’ άνταλλάς·/] τήν θεσιν της σήμερον μ.ετά
τής τών Αθηνών ιατρικής έταιρίας, οΰτε ό έν Κωνστα'-τινουπόλει μόνον, ώς εϊπομεν, μορφωθείς Μάρκος Πασιας ηθελεν ευ χα 
ριστηθώ ν' ανταλλάξω τήν θ:σ'.ν του μεθ’ ήμών, τών πρό είκοσι
δύο μέν ηδω έτών άξ-.ωθέντων τού πρώτου μάλιστα έν τώ ελληνικώ Πανεπιστημίω έκ-^οθέντος διδακτορικού διπλώ ματος,
έκτοτε δέ μή σταυρωσάντων τάς χειρας. Δεν έκτεινόμεθα περισ
σότερον, ϊνα μή παρεξη/ηθώμεν. Π ^λιτιιιί τις έφημερίς δμω ς
ϊύχερ ώ ; έ^ύνατο νά έξαγάγνι καί πολιτικά τινα όμοίας φύσεως
συμπεράσματα· Αλλά δέν άπα^ορεύεταν ίσως καί εϊς * μ « ί έν*

ταϋθα ν’ άπευθύνωμεν τάς έ;ής μόνον έρωτήσεις. Κως πότε
άρα ή Ιιλλας, ή τοσούτους μεγάλους άντρας έπί τής ά ρ /α ιό τη τος άνα-ίείξασα, θά χοησιμεύ'/] ήδη μόνον ώς τάφος τής ζώσης
ίκανότητος ; Είναι άρά γε προωρισμένον ύπό τής Θείας προνοιας, ιοστε εν Ελλαδι, η άφ έαυτής πρέπει νά τίθηται είς τνιν
ά ρ μ ο ζα ν θεσιν ή ίκανότης, η άλλως νά ένταφιάζηται ζώσα ;
άλλ όπότερον τών δύο τούτων συμφέρει άρά γε παρ’ ήμΐν είς
τας παρούσας περιστάσεις ; η μήπως αρά γε είναι προωρι^μένον Οπό τής θείας προνοίας ώστε ή Ανατολή ν’ άναπλασθ-jj
μονον δια τής Ανατολής, καί διά τοΰτο, ζηλοτυποΰβα τρόπον
τινά «υτνι, προάγει μόνον τούς ώφεληθέντας μέν κατά τ ι υπό
τής σοφίας τής Δυσεως, άλλά διατηρήσαντας άνόθευτον τόν
ανατολικόν χαρακτήρά τω ν, ενταφιάζει δέ ζώ ντας ά'παντας
τούς άφιερωθεντας καθ' ολοκληρίαν είς τάς εμπνεύσεις τής Δύσεως Ανατολίτας ;

ύρ»ίων τεχνώ ν έν τε τη ‘Ελλάδι καί τ γ λοιπή Ανατολή, άναδε/όμεθα τήν φροντίδα τοΰ νά παοαλάβωμεν τά βιομ/,χανηματα, έργα τών ωραίων τεχνών, καί δ είγμ α τα γεωργικών
προϊόντων τών μ,ερών τούτων, καί έκθεσωμ.εν αύτα είς την
παγκόσμιον έκθεσιν, έπί συμφωνία, δπως μετά τό πέρας αύτής,
οί βουλόμενοι νά πωλήσαπι τά λόγου άξια, μάς μεταδώσωσι
τάς έπί τούτω διαθέσεις τω ν, καί, εί μέν ή κ α τ’^ ιδίαν πώλησίς
των έσεται εφικτή εις δικαιολογημένων κατ ά^ίαν τιμήν, να
πωληθώσιν ε’ς τόν μέλλοντα νά προσφέρ·/) τοιαύτην, άλλως τε
νά έκποιωθώσίν έπί δημοπρασίας ύπό τήν έπιτηοησίν μας, καί
μετά τήν ε*πτωσιν τών έπισυμβάντων έξόόων, καί χωρίς να
έπιφορτισθώσι μέ οίονδη'ποτε έξοδον έπιστασίας μας η προμή
θειας, διαβιβασθή είς έκαστον τό καθαρόν προϊόν τής πωλήσεώς
των. Εννοείται δέ, δ τι ή
τής πωλήσεως προκύψουσα τιμή
θά ηναι άνεκκλήτως δεκτή παρά τε τώ άποστολεΐ η έντολοδότνι μας.

ίΗ A r a z o ltx i) εμπορική έταιρία χαΐ ή έν d o v .H ir ω
Παγκόσμιος ικθεσις τοϋ 1 8 6 5 .
Γνωστοποιοΰμεν πρός τούς έν Ελλάδι καί τούς έν άλλαις χώ ραις κατοικοΰντας, δτι κατά την 9 Μαιου ε. ε. θά λάβϊ) χώραν
έν Δοκβλίνω (πρωτευούσϊΐ τής Ιρλανδίας) Παγκόσμιος Ε*θεσις
τών γεωργικών προϊόντων, ορυκτών, έργων γλυπ τικές, ζωγραφ « ή ς, καί παντός είδους β'.ομΥΐχανημ,άτων δλων τών εθνών, έν
γ θά έκτεθώσιν είς διαγωνισμόν καί θά βραβευθώσι τ ’ άριστεύσοντα ύπό τής ές είόημόνων έκλε^θησομένης έπιτροπής.
Οι διευθυνταί τής έπί τούτο) συσταθείτης έταιρίας, γινώσκοντες τάς μετά τής Ανατολής σχέσεις μας, άπετάθησαν πρός ή 
μάς, καί μάς π·*ρ;κάλεσαν νά γνωστοποιήσων.εν τήν συγκρότ/,σιν τής έκθεσεως καί άναδεχθώμεν τήν εντολήν, δπως δ ι’ ήμών
σταλώσιν είς την πϊγκόσμιον έκθεσιν, δ'τα βιομηχανήματα,
ίργα τών ωραίων τεχνών καί δείγματα προϊόντων οί βουλό/.ενοι ήθελον αποφασίσει νά έκθεσωσιν είς διαγωνισμόν.
Κ ατά παράκλησιν αύτών, καί έπί τί) έλπίδι ό'τς έξυπηρετοΰμεν τ ά συμφέροντα τής γεωργίας, τής βιομηχανίας, καί τών

Οί έπιθυμ-οΰντες νά πέμψωΉ τοιαϋτα είς τήν παγκόσμιον
έκθεσιν είναι άνάγκη νά μάς είδοποιήσωσιν άνευ βραδύτητος,
ί'να προδιαθέσωμεν τόν άνάλογον έν τώ κατασ τήματί μας χ ώ 
ρον καί παρασκευάσωμεν αύτόν εύπρεπώς, όφειλουσι δε νά μάς
δΐ 5>θύνωσΐν αύτά διά λογαριασμ-όν καί κίνδυνόν των κατά Μάρ
τιον, οπως άφιχθώσιν έν Α γγλία κατά τήν 1 0 έως 15 Απρι
λίου, καί λάοωμεν ούτω τόν άποχρώντα χρόνον, ίνα τακτοποιήσωμεν αύτά προσηκόντως έν τώ έπί τούτω όριοθησομένω ιδιαι
τέρά δω ματίω τοΰ καταστήματος τής έκθέσ·:ως.
Εν Λονδίνω την 1 7 ΐανουαρίου 1 8 6 5 .
Ο Διευθυντής τής Ανατολ. έμπορ. έταιρία:
Λημητριος Π αππάς.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.
, Δψοσιεύοντες τήν χαρά πόδας αγγελίαν δεν έ'/ομεν άνάγνα ειπωμε·' πολλά, ?ν« συστήσωμεν τό άγγίλ^ιχενον λεξ·κόν
όιοτι και τοΰτο είναι αύτοσύστατον, καί ό συγγραφείς αύτού
είναι γνωστός γνωστότατος είς τό Πανελλήν,ον καί ^ β α ίω ς
τούτο όεν έλτσυόνησε r>.v έμβρίθειαν, τ ήν γλαφυροτητα τού
ύφους, και τόν ακραιφνή πατριω τισμόν, μ £0’ ών ό Κ. Αίνιάν
συνεγραψε κ αΙέδημοσ ίε.σ ε τήν Α ο ^ ' α , , r o5 K a fM x , u
τ α Κ η πουριχα, τήν ΒιβΜοθήχη,· τοΰ ,/αοΰ, τήν Γεωργική,·
εγημεριόα, τήν Στοιχειώδη άγροτομίαν, καί «α - £ Λ< ΰνχα/iLτοφυτεΐας *al μεταξοσχω.ίήχωτ, καθώς επίσης καί τήν έκ τοΰ
γαλλικού μετάφρασιν τής τραγωδίας,
Τοιοΰτοι συγ
γράφεις, αυτόχρημα ευεργέτη τής κ ο ι^ α Τ Τ έ Γ έ / ο , σ ι ν ανάγ
κην τή ς συστάσεως ήμών. Πιστεύομεν λοιπόν δ η ή ώριμάσαοα
_
.Xr,Vl^ Λ0ίνωνια θά ¥ ' W > S δια τής προθύμου συνδαομής της τόν συγγραφέα καί είς τήν ίκδοσιν τοΰ άγγελ/ομένου
λεξικού, καί είς τήν έπιχείρησιν άλλων 6μ·,£«ς φύσϊω ς έ'ογων.
^ 0ν. δια τών εΡΤων τούτων καί δ,ά τών σ τ α τ ισ η ,ώ ν
παρατηρήσεων, των όποιων έδηαοσίευσεν ήδη αληθώς π ο λ ύ τι
μον τόμον ο παντό; έχαίνου ίξ,ο* Κύριος Σπηλιωτάκης, ποοάγονται εις τήν «Χηθη ευημερίαν των αί κοινωνίαι.
‘
Α Γ Γ Ε A I Α.

,Πρό .έ τ ώ ν ε7-ον αναγγείλει τήν έκδοσ,ν λεξικού τής λ«λουμενης ελληνικης γλώσσης, άλλά χ ε ρ ιστασεΐ(. ά 6απτ01 ^
ε συγχώρησαν να εκτελεσω «Οτη'ν ή ό \ σκοπεύα,ν νά επιχειρήσω
·Τ- τυπω5ίν «u; oD> “ ναγγ«λλω τοΰτο εις τό κοινόν καί επικα
λούμαι την πρόθυμόν συνδρομήν αύτοΰ.
t U "VU' γλώ55α
^
ώς όμιλουμ-νη και γραφόμενη χ*ρ« μεγάλου αριθμού άνθοώπων, ή τ 0ι
α π α σ « της ελληνικής φυλής, ένώ πολλά καί παντοειδή σ υ γ 
γρ ά μ μ α τα υπαρχουσι γεγραμμε'να είς αυτήν, ένώ καί χαρά τοΐς
• W
r · “ * '" *
ώ! i t ,«
a\ „ ,
tip™ x f6( Μ « « « λ ί« ν α Ο ,ίί, o r f i , s „ .

τάχθη άχρι τοΰδε λεξικόν, είς 8 νά δύναταί τις νά καταφόγ*
χρός έξήγησιν αγνοουμένης τινός λέξεως, *1 καν πρός ορθήν γρα
φών αύτής. Τά άπό μιας είς άλλην γλώσσαν έξηγούντα τας
λέξεις λεξικά δέν έκπληρούν τόν σκοπόν τοϋ κυρίως λεγομενου
λεξικού, δχεο πρέπει νά χεριέχτι τόν ορισμόν έκάστης λέζεως
υ.έ τάς διαφόρους χα τά καιρούς καί κ α τά τόχους έπελθουσα;
τροπολογίας χερΐ τήν σηυ-ασίαν αύτής, καί νά περιλαμβάνει τάς
νεωστί είσαχθείσας είς τήν γλώσσαν και 51~ε^ ^ιά. τ ή< ομιλίας
είτε διά τής γραφής καθ ε-ωθείσας έν αύτή λέςεις.
Γλώσσα έχικρατούσα είς μέγα μέρος γ ϊς , παρέχουσα δέ καί
έλχίδας πολυ μεγαλητέρας άναχτύξεω ς, δέν ήτο εύλογον νά
u,·/) |'χγ, λεξικόν. Γην έ*λειψιν τα /τη ν θεωοήτας σπουδαιοτάτην,
έχροϋυ’μοποιήθην νά θεραπεύσω διά τής συντάξεως τού λεξικού,
οπερ ήδη Αναγγέλλω είς τό κοινόν. Προήχθην δε κατά πρώτον
είς ' τήν ιδέαν ταύτην έκ τής συλλογής τών παρά τώ λαώ
συνήθων λ έξ εω ν , ών τήν κ αταγω γτν έπροσπάθησα ν άνιχνεύσω
καθ' δν τρόπον έχραξε καί ό αοίδιμος Κοραής εν τοΐς Α τάκτοις
αύτοΰ.
Δέν ά γν ο ώ ,ο τι τό εργον είναι μέγα καί άνώτερον τω ν δυ
νάμεων ένός, ουτινος μαλιστά ή λεξικογοαφικη πείρα ένό=.χεται
νά θεωρηθή ώς λίαν άμφίβολος άπέναντι έξόχων λογίω ν, ύπαρφόντων υ](Ϊυι παρ’ r.juv* άλλ
ιό έογον συρόμενος
άπο τήν έπιθυ|/(αν τοΟ νά συντελε^ω εις τυρό^ειρον θ&ραπ&ιαν
(/.ιάς τών πρώτων, κ α τ’ έ^,έ, εθνικών αναγκών. "Ας έκληφθή δε
τό ύπ' εμού ποοσφερόμενον λεζικόν ώς σκελετός, τρόπον τινα,
έφ’ ού, εργαζόμενοι έν τώ μέλλοντι ίκανώτεροι και εμπειρότε
ροι περί τά τοιαΰτα άνδρες, δύνανται νά συντάξωσι τελειότερο ν.
Α λλ’ ο,τι πλειότερον μ ’ ένεθάρ^υνεν είς τήν τελειοποίησιν
τού έργου τούτου είναι ή έλπίς τής συνδρομής τών λογίων, ήν
δ'-ινανται νά μοί πα.έξω σ ι διά τοΰ έξής τρόχου, άν ευαρεστηθώσι νά παραδεχθώσιν αύτόν. Εκαστος τών λογίω ν, λαμβάνων
κ ατά τυπογραφικόν φύλλον, ή κατά φύλλα ιον, τό λεςικόν (κα
θόσον προβαίνει ό τύ.τωσις αύτοΰ) και έπεξεργαζομενος το περιεχομενον, δύναται νά κρατ·?, σημειώσεις, εϊτε περί έγγραφοί
έλλειπουσών λέξεων καί σημασιών, είτε χεοί έσφαλμένης ετυ
μολογίας, είτε χερί διορθώσεως κακώς τεθειμένων, είτε περί
άντικαταστάσεως

ξενικών λέξεων δ ι’ άλλων ελληνικών. Τάς

σημειώσεις ταύτας, πεμπομενας είς έμέ, υπόσχομαι να δη(Λοσι«

εύσω έν π α ρ α ρ τ ^ α τ ι μετά τό τέλος τής τυπώσεως τοΰ λ ε ύ 
κου πρός συμπλ/ίρωσιν καί τελειοποίησήν αύτοΰ. Θ ίλω δέ κ χτα σ τν!«ι γνωστόν είς τό κοινόν καί τό ό'νοαα έκαστου τών
λογιών, παρ ών ήθελον f/.ot άποσταλή τοιαύται σ ψ *ιώ σεις.
ή τιμή τοϋ βιβλίου προσδιορίζεται είς δραχμάς εί'κοσι π λ η 
ρωτέας κατα τήν παραλαβήν αύτοΰ. ]ί/.αστος υπογράφει είς μίαν
εκ των αποσταλησομένων αγγελιώ ν καί ποοσδ,οριζει £ν θελη
να λαβή το βίολίον είς τό τέλος τής έ*τυ*ώσεως, jj κατά τ υ 
πογραφικά φύλλα, καδόσον ταϋτα έ«τυποϋνται, άλλά κατά τήν
τ ε λ ε υ τα ία ς τ αυτήν περίπτω σή οφείλει νά προπληρώση τό 5ήαισυ της τιμή ς, ν άποπληρώση δέ τό υπόλοιπον μετά τήν π α 
ραλαβήν εικοσιπέντε τυπογραφικών φύλλων.
Α γγελία; θέλουν άποσταλή πρός τούς ταχυδρομικούς έπισ τά τας εντός του κράτους πρός τούς ά π ,ν τ α χ ο ΰ προξένους τής
βλλαόος και προς τούς βιβλιοπώλες ««,, ήθελον εύ,ρεστηΟή ν’
«ναδεχθώσι την καταγραφήν συνδρομητών. Οί καταγοάφοντες
ό.κα σ ύννομ η τας καί άποσ·έλλοντεί τό άντίτιμον αύτών θέ/ουν λαμβανει Ιν σώμα δωρεάν.
Εν Αδήναις τήν 2 4 Δεκεμβρίου 1 8 6 4 .
Δ. ΑΙΛΙΑΝ.

Σ η μ ε ί α , οδοιώά,,<·. Πρός α ποφ υγήν κερματισμού δλης
υδαιοτατης, θεΛΟν.εν άναγκασ^ή „ά δημο-ιεύ^ωμεν κατά
Α π ρ .λ £ Γ Λίαρτΐ°υ 0ύω 0'7·°0 ? υλλλ« ^ α τό τοϋ Μαρτίου καί

