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ΥΠΟΜ ΝΗΜ Α Τ Ε Τ Α ΡΤ Ο Ν . 

Περί της φύσεως της εν Ελλάδι ληστείας (1), περι 
τών αιτίων της γενέσεως καΐύπάρξεως αυτης^ 

και περί των μέσων της έξαλείψεως.

Μία τών μεγαλειτέρων μομ ιώ ν, ή'τις, δσω αδίκως προσά
π τετα ι κατά της έλλογος, τόσω καιρίως βλάπτει αύτην, είναι 
αναντίρρητη; ή μομφή της ληστείας, καί βεβαίως καθ’ 6ν α ιώ 
να ζώμεν μόνον το άκουσμα της επαράτου ταύτης λέξεως προ
ξενεί φρίκην είς πάντα τίμιον καί ειρηνικόν άνθρωπον* άλλ’,οσον 
Φ:ικαλέαν έντύπωσιν προξενεί τό όνομα τοϋτο, τοσοϋτον άδικον

(1) Μεγάλης δπαρχούσης σχέσεως μετχςΰ γεωργίας καί ιή ί  o iata- 
ραττούσης την απολύτως άναγκοί'αν ιΐς τήν άνάπτυςιν αυτής ησυχίαν 
τοΰ τόπου ληστείας, δέν νομίζομεν ά'σκοπον νά πραγματευθώμεν έν- 
*αΰθα καί περί αυτής.
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είναι ν* άποδίδηται λίαν ελαφρώς ύπό τοϋ πεπολίτισιιένου κό
σμου είς Ιθνος, τό όποιον δΰν»ται ν’ απόδειξη μέ μαθηματικήν 
ακρίβειαν καί μέ την ίστορ'αν άνά χεΐρας, ότι, άν ύπάρχη έν 
τ φ  κόσμω έγκλημα, τό όποιον έκ φύσεως άποστρέφεται, καί 
σχεδόν ουδέποτε είναι δυνατόν νά έξοικειωθή μ ετ’ αύτοΰ, είναι 
τό έγκλημα της ληστείας.

όσον δε βέβαιον είναι τοΰτο, τοσοϋτον κατά δυστυχίαν είς 
την Δύσιν τούλάχιστον είναι γενικώς παραδεδεγμένη και σχε
δόν ερριζωμένη ή δοξασία, ό'τι τό έλλη-,ικόν εθνο; είναι ληστρι
κόν. Κάν ομως αναδίφησή τις μετά π.οσοχης την τε  άρχαίαν 
καί τήν νεωτέραν ιστορίαν τνς Ελλάδος, ίσως δέν είναι δύσκο
λον, άν ούχί νά πείση τήν Δύσιν, νά μεταβάλλη καθ’ ολοκληρίαν 
γνώμην, τούλάχιστον ό'μως νά πείση αύτήν, δτι μέ τήν λέξιν 
Λησχεία συγχέει πολλάκις τό φύσει φιλότιμον καί φιλοπόλεμο; 
τών Ελλήνων, δηλαδή τόν άλλως λεγόμενον πα.Ιιχαρισαύν.

Οσον δέ έπιρ’ρεπής είναι ό Ελλην είς τό νά γίνηται κλέφτης 
διά νά έξασκή είς τά  όρη πάντη ελεύθερο; τόν παλικαρισμόν 
του, τοσοϋτον έκ φύσεως άποστρέφεται τήν ληστείαν’ πριν ομως 
προβώμεν είς τήν άπόδϊίξιν τοΰ θέματος τούτου, άναγκαϊον 
θεωροΰμεν νά κάμωμεν εύκρινή τινα διάκρισιν μεταξύ παλικα- 
ρισμοΰ καί ληστείας, περιττόν δέ είναι νά εΐπωμεν, δτι παντα- 
χοΰ τής Ελλάδος τό χΜφτης^ καί παΜχάρι είναι ταυτοσή- 
μαντα.

Παλικαρισμός μέν είναι,δταν τις εχη υπερβολικήν συναίσθησιν 
τής άνθρωπίνης αύτοΰ αξίας· δοθείσης δέ περιστάσεως, καθ ην 
ήθελε νομίσει τό παλικάρι ή δτι προσβάλλεται ή φ ιλοτιμία 
του, η δτι π ιέ ,ετα ι πλειότερον τοΰ μέτρου, τότε άντί νά κ α 
ταφυγή είς τήν δικαιοσύνην, τήν όποιαν άλλως σπανίως ευρί
σκει πρόχειρόν έν Ελλ*δι, δπως τουλάχιστον εννοεί ούτος αύ
τήν, αποπτύει πάντα χαλινόν λογικής καί σεβασμού πρός τά  
καθεστώτα, καταφεύγει είς τήν χρήσιν τής άνθρωπίνης αύτοΰ 
άζίας, καί δι αύτής καί μόνης διεκδικεΐ τήν προσβληθείσαν 
φιλοτιμίαν του, ή τήν παραγνώρισιν τής άνθρωπίνη; αύιοΰ 
αξίας. Εννοείται δέ οίκοθεν, δτι πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ του 
βναγκάζεται πάντοτε μέν νά μετέλθη καί βίαια μέτρα, ένίοτε 
δέ καί λ/,στρικά· κυρ·ος σκοπός του δμως δέν είναι ή ληστεία, 
άλλ ή άμυνα, ή αύτοσυντήρησις, ενίοτε δέ καί τό πάθος τής 
έκδικήσεως κατ έκείνων, τού; οποίους νομίζει,ή δτι προσέβαλον 
τήν φιλοτιμίαν του, ή δ τ ι έπίεσαν πέραν τοϋ μέτρου τήν άνθρω-

πίνην αύτοΰ αξίαν· έν ένί λόγω τό παλικάρι δια τοΰ παλικα- 
ρισμοΰ του προσπαθεί νά πείση τήν κοινωνίαν, δτι ήτο άξιον 
πλει,οτέρας έκ-ιμήσεως.

Ληστεία δέ είναι τό (ροικώδες καί άποτρόπαιον έκεΐνο έπι* 
τήδέυμα, τό όπ 'ΐον ανθρωπόμορφα τινα τέρατα τής κοινωνίας 
«σπάζονται ενίοτε, ί'να κορέσωσιν άπαντα τά θηριώδη αύτών 

πάθη.
Το μέν παλικάρι ή δ κλέφτης παρ’ έ'λλησιν ώς έπί τό 

πλεϊστο» άρκεΐτα' ν’ άποφύγή τήν πίεσιν και νά διεκδίκηση τήν 
προσβλή&ϊσαν φιλοτιαίαν του* καί τοιοΰτοι είναι άπαντε; σχεδόν 
οί λεγόμενοι λτσταί τών έλλήνων'ούδέποτε καταδέχονται ούτοι 
ν’ άσελγήσ-οσι μετα γυναικός, κανών μάΠ στα απαράβατο; παρ’ 
αύτοίε υπάρχει τό νά τουφεκίζωσιν αμέσως, « άλλως πως νά 
φονεύωσι τόν τολμήσαντα νά παραβίαση τήν τιμήν γυναικός* 
σπανίως αίχ μαλωτίζουσι γυναίκας ή παΐδας, έκτός μό ον δταν 
θέλωσι νά έκδικηθώσιν, ή δταν νομίζωσιν, οτι διά τής α ιχ μ α 
λωσίας τούτων θα έπ'.’ ύχωσι ταχυτεραν και έπωφελεστέραν 
ίκανοποίησιν" άλλως τε καί έπί τή; πε'ριπτώιεως ταύτης περι
ποιούνται εις τόν δψιστον βα«μόν τούς αιχμαλώτους των" ούδέ- 
π ο τ ε  ίεροσυλυΰσι, τούναντίον μάλιστα τι^ές τούτων ποοβφέρουσι 
μέρος τ ι  τής λείας των είς τάς εν τή έρημ(ι> έκκλησιας ουόε- 
ποτε κ.α*θυργούσι μόνον, ΐν» πράςωσι το κακ,ουργψα· και ου
δέποτε σχεδόν ά^εβουσι πρός τά θεία, τουναντίον ρ.αλιστα, και 
τάς πα^ά τοϊς όμοδόζοι; αύτών νΥ)<ιτευσΐ{/.ους τιαερας νΛστ*υου(7ΐ 
καί, δυθείπης περιστάσεως, πάσαν καταβάλλουσι προσπάθειαν, 
ϊνα τύχωσι παρά τίνος έξαγορευτοΰ (πνευματικού) άφεσιν αμαρ
τ ιώ ν ,  και μεταλάβωσι τών άχράντων μυστηρίων.

0  δέ έκ φύσεως ληστής, ό άπαντώμενος κατά δυστυχίαν είς 
παν άλλο έθνος ϊσως συχνώτίρον ή είς το Ελληνκόν, ούδενός φεί
δεται, οΰτε ήλκ ίας, ούτε γέ·ους, ουιε φυλου, Ουτε ίεροΰ η θ=·ιου 
ούτε άνϊρωπίνου. Είναι κατά τάς όρμάς θηρίον άνήμερον,^ Ιχον 
μόνον κοινήν τήν εξωτερικήν μορφήν μέ τόν άνθρωπον άλλως 
δέ, παν ό,τt ήθε»εν ύποπέσει είς τήν έξουσίαν το - , τό μ εταχει
ρίζεται απαραλλάκτως,ώσπερ ή όιψώσα και πεπεινα^μενη τίγρις) 
ήτις, και όταν κορέση τήν βουλιμίαν της μέ τάς σάρκας τών 
θνματων της, καί δταν σβέση τν,ν δίψαν της μ£ τό αίμα αύτών, 
καταιπαράσιει ούχ ήττον τά υ_πο'ειπομενα, μόνον καί μονον 
ϊνα μή και τ ι όυοιας φύσεως θηρίον ώφελϊ,θη έξ αύτών, ή μό
νον καί μόνον διότι είναι έμφυτος είς αύτήν ή 'Επιθυμία τοΰ



σπαράττειν* τοιοϋτοι λησταί κ α τ’ εύτυχίαν τνίς άνθρω^ότητος 
καί πρός καύχ?;μα έλληνικής φυλής ουδέποτε ανέγνωμεν 
έν τη ιστορία, η ήκούσαμεν, η έμάθομεν, δτι υπήρξαν έν Ελ- 
λαδι. Οσω δέ πλειότεροι υπήρξαν έν α’j - vj κλεφτάι η παλι
κάρια, τοσούτω όλιγώτεροι οί πραγματικοί λης·αί· ή ληστεία μά
λιστα, δπως περιεγράψαμεν αυτήν ένταϋθα, καί δπως γ &-, ά δυ
στυχίαν σ υ χ ώ τα τα  απαντάται είς άλλα έθνη, ητο καί εΐίαι 
σχεδόν παττι/ άγνωστος i r  '‘EJJ.adi· ίσως άντιτάξη τις εν
ταύθα τά  μυθολογούμενα περί τοΰ Προ*ρούστου και Πιτυυκάμ- 
πτου, άλλ ισα ισα τό νά μν/μονεύωνται έν τη αρχαία ιστορία 
μονόν τών δύο τούτων ληστών τά ονόματα καί αί πράξεις, ση
μαίνει, οτι μονόν τα  δύο ταΰτα τέρατα έγέννησεν ή φ^σΐί έν 
Ελλάδι καθ ολην τήν μακροχρόνιον σειράν τής αρχαίας ΰπάο· 
ξί,ως της· άλλως οι φροντίσαντες νά μνημονεύσωσι καί τήν 
πήραν τοΰ Αιογένους καί Μενίππου, καί τήν Εανθιππην τοϋ 
Σωκρατους, καί τήν παλλακίδα τοϋ Περικλέους Ελληνες, δέν 
ηθελον παραλείψει νά μνημονεύσωσι καί τά  ονόματα άλλων 
ληστών, έάν τοιοϋτοι ΰπήρχον τότε.

Δέν άγνοοΰμεν ούδε τά  τοΰ Θουκυδίδου λέγοντος, «οί γάρ 
Ελληνες τό ΠΑΛΑΙ έτρέποττο π(.ός zi)r Jr)crreta> » αλλ’αύτός 
ούτος ό Θουκυδίδης έν τφ  αύτω βιβλί^ρ τήν μισαράν ταύτην 
πράξιν αποδίδει εις τοΰς Κάρας, τούς όποιους ό Μίνως έξελάσας 
(τή; Ελλάδος) καί τους έαυτοϋ παίδας ηγεμόνας έγκατα^ήσας·... 
άλλως δέ περί τοϋ χαρακτήρος τής ΰπό τώ ν  Ε λλήνω ν  ληστείας 
ό αυτός Θουκυδίδης λέγει, 5θύκ έχοντός που αισχύνην τοΰ έρ- 
»γου τούτου, (τοΰ ληστρικοΰ δηλαδή) φέροντος δέ Tt καί δόξης 
«μάλλον · · · · καί μέχρι τοΰδε πολλά τής Ελλάδος τφ  11ΑΛΑΙΩ 
»τρόπφ νέμεται, παρά τε Λοκρούς τοΰς όζόλας καί Αίτωλοΰς 
»καΙ Ακαρνάνας καί τήν ταύτ^ Ηπειρον» (1). Ενταύθα πρέπει 
νά παρατηρήσωμεν πρώτον μέν, δτι τήν έν Ελλαδι ληστείαν ό 
Θουκυδίδης δέν αποδίδει είς τοΰς Ελληνας, άλλ’ είς τοΰς Κά
ρας, τους όποιους έξωσε τής Ελλάδος ό Μίνως* δεύτερον ό'έ, δτι 
ό Θουκυδίδης δεν γράφει περί τής κατά τήν έ-οχήν του λη
στείας, άλλ.ά περί τής τό Γ1ΑΛΑΙ, δηλαδή περί τής έπί τών 
Καρών ληστείας* διότι ρητώς άποφαίνετα-, δτι κατά τάς ήμέ· 
ρας του μόνον οί Λοκροί οι όζόλαι, οί Αίτωλοί καί οί Ακαρ-

(Ό 15$  fttWXviiSpvi βιβλ. α» §, 4—8.

νάνες έπολιτεόοντο κατά τόν itaXaibr τρόπον, δηλαδή κατά τ4ν 
προ τής έξώσεως τών Καρών άπδ τ ι ς  Ελλάδος.

Περί δέ τοΰ χαρακτήρος τών τής νεωτέρας Ελλάδος ληστών, 
δύναταί τις νά έξάςη συμπεράσματα, πλήν τών άλλων, τά  
όποια θά μνημονεύσωμεν κατωτέρω, και έκ τών έξης.

Ο σεβάσμιος άρχιεπίσκοπος Αργολίδας μάς διηγείτο πρό ολίγων 
ήμερών,δτι ό λήσταρχος Λίγκος,άποκεκηρυγμένος ήδη ένέλλά δι, 
άμα έ'μαθεν δτι είς χωρίον τ ι τής Πελοποννήσου είς τών συνεταί
ρων του άπεπειράθη νά έκβιάση χωρικήν τινα, κατέτεμεν αύτόν 
σχεδόν είς δύο* καί έτερος λήσταρχος, έπίσης άποκεκηρυγμένος, 
άμα μαθών παρά τίνος σεβασμιωτάτου ιεράρχου, δτι ή έπαρχία 
του κατεστράφη Οπό τών πρός καταδίωξίν του μεταβατικών, τή 
προτροπή τοϋ ιεράρχου τούτου, έγκατέλιπε διά παντός τήν 
έπαρχίαν του' ήθελε δέ έγ*αταλείψει καθ’ ολοκληρίαν καί τό 
Κράτος η καί αύτό τό ληστρικόν έπάγγελμα, έάν ΰπήοχε μέσον 
τ ι πρός σωτηρίαν αύτοΰ.

Πριν δέ περιγράψωμεν καί άλλα τινά, χαοακτηρίζοντα τοΰς 
καταχρηστικώς λεγομένους σήμβρον ληστάς τών Ελλήνων, ά- 
ναγκαϊον θεωροϋμεν νά έρευνήσωμεν κάλλιον τήν άρχαίαν ιστο
ρίαν, ίνα μάθωμεν παρ’ αύτής άν ποτε ΰπήρχον πράγματι λη- 
σταί έν έλλάδι έπί τής άρχαιότητος, δπως ΰπήρχον τότε καί 
σήμερον ε η  ΰπάρχουσι παρ’ άλλοις έθνεσιν.

Ε πί τής αρχαίας Ελλάδος άπαντες γινώσκουσιν, δτι οσον πολ- 
λα ί ΰπήρχον κατά δυστυχίαν έ'ριδες, συνοδευόμ,εναι ένίοτε καί 
μέ παρανομίας καί μέ βιαιοπραγίας, μεταξΰ τών πολλών τότε 
όντων μικρών Ελληνικών Κρατών, τοσοϋτον σπανιωτέρ* ητον 
ή ληστεία ΰπδ τήν πραγματικήν αύτής σημασίαν.

Επεχείρησαν μέν οί Λακεδαιμόνιοι κατά τών Αθηναίων, καί 
ουτοι κατά τών Αΐγινητών, κατά τών Με^αρέων, κατά τών 
Θηβαίων, κατά τών όλυνθίων καί κατά πάντων σχεδόν τών 
όμόρων Κρατών πολλάκις πόλεμον, συνεπενεγκόντα καί δλα 
τά φρικαλέα δυστυχήματα τοϋ πολέμου, άλλ’ ουδέποτε οΰτε 
οί Λακεδαιμόνιοι έληστευσαν τοΰς νικηθέντας εχθρούς των Αθη
ναίους, (.ΰτε ούτοι τοΰς ΰποταγέντας αύτοϊς άλλους Ελλ/νας. 
τουναντίον μάλιστα έπί τών δσω άνωμάλων καί ήρωϊκών το- 
οούτω καί παραλε λυμένους έχόντων τοΰς κοινωνικούς δεσμοΰς 
εκείνων χρόνων άγνωστον σχεδόν υπήρχε π»ρ’ Ελλησι καί αύτό 
τό δνομα τής ληστείας. Τ ίί ήθελεν εμποδίσει π . χ .  ληστρικήν



τινα έκδρομήν νά προπαρασκευασθή είς τό Αργος yj είς τό Ναύ- 
πλιον, καί νά ληστεύσ^ι αίφνιδίως παραλίαν τινά πόλιν τών 
Αθηναίων ·/) τών συμμάχων αυτών 5 Οί νόμοι τών Λακεδαιμο
νίων j αλλ ούτοϊ έπολεμουν πρός τοΰς Αθηναίους, καί μέ πά
σαν των ευχαρίστησιν ήθελον ίδεί πασαν βλάβην τών πολεμίων 
των, έξασθενοΰσαν τούλάχιστον τάς δυνάμεις των. Οί πολέμιοί 
των } άλλ ούτοι έχοντες τοσαύτα; κτήσει, είς τε τήν Αττικήν 
κα' πανταχοΰ της άρ^αια; Ελλάδος, ήτον αδύνατον σχεδόν νά 
έπιβλέπωσι παντάχοΰ κα! νά προλαμβάνώσιν εγκαίρως παν τοι- 
οΰτον πραξι*ότ ημα’ ή τίς ή'θελεν έμτοδίσει τούς Αθηναίους, τοΰς 
τοσαυτας ναυτικάς δυνάμεις διαθέτοντας, νά έπχειοήσωσι λ η 
στρικήν τινα εκδρομήν κατά τών πολεμίων των, τούλάχιστον 
ινα έκδικηθώσι κατά τών τοσούτων άλλων συμφο;ώ», τάς 
οποίας παρ αύτών επαθον ; άλλ’ομως ή ιστορία έξ δσων ήμεΐς 
γινώσκομεν ούδέν τ ι  τοιοϋτον αναφέρει, η dev που μνημονεύη 
καί τ ι τοιοϋτον, τοΰτο δύναταί νά χαρακτηρισθνί ώς πάν άλλο 
η ώ ; καθαρά ληστεία.

Περίεργον όέ είναι, δ τ ι οί Ελληνες έμ’σουν τήν ληστείαν ούχί 
μόνον έν τή πατοίδι των, άλλά καί έν τί> αλλοδαπή. Δέκα 
έτη διήρκεσε κατά τόν δαηρον ή πολιορκία ττς  Τρωάδος ύπό 
τών Ελλήνων. Πολλάκις οΰτοι διηνέχθησαν πρός άλλήλους καί 
παρελυσαν πάντα κοινωνικον Λεσμόν και πάσαν πρός τάς προϊ* 
σταμενας άρχας πειθαρχίαν άλλ δμως ούδέποτε σχεδόν έλή- 
στευσαν. Τις ηθελεν έμποδίσει παραδείγμ-χτος χάριν τόν 
Αχιλλεα, δτε έ^άλωσε μέ τόν Αγαμέμνωνα, νά παραλάβν) τά 
χ»λικαρια του και να ληστεύτ/) διαφόρους παρακειμένας είς τήν 
Τρωαόα πόλεις j Οί Τρώες ή οί Φρύγιες ; άλλά τό άνθος τού
των ήτο πόλιορκημένον έν τί/ Τρωάδι· ό Αγαμέμνων; ά λλ ’ ό 
Αχιλλεύς έκηρύ/θη φανερά αντάρτης καί ούδόλως ήθελε νά 
υπακουσν] τας όιαταγας του. Τίς ηθελεν εμποδίσει τινάς έκ 
τών όεκακι^χιλίων τοΰ Ξενοφώντος, τώ* εκστρατευσάντων μα- 
κρυτατα τής πατριδος των, έν τώ  μέσω μάλιστα ληστρικών έ- 
θνών, νά όργανίσωσι λ/στρικήν τινα συμμορίαν καί να πραξωσι 
ληστρικόν τι πραξικόπημα είτε κατά τίνος τών πόλεων, παρ’ 
αίς όιέοαινον, είτε καί κατά τίνος ιδιώτου ; ό  Ξενοφών ·  άλλ’ 
ό φιλόσοφος ούτος στρατηγός, χποβλέπων είς υψηλότερα, ήτο 
δλως αδύνατον ν ανακαλύψ'/) καί νά προλάβ·/) τοιοϋτον πραξι
κόπημά άλλως δέ δ ι ί  τίνος δεσμοΰ συνεδέοντο ίεραρχ κώς πρός 
άλληλους οι δεκακισχίλιοι τοΰ Ξενοφώτος και ύπνίκο Jov τάς 
διαταγας^του ; μήπως ειχεν ούτος χρήματα νά πληρώσνι είς τούς

στρα-ιώ τας τοΰς μισθού;·, μνί™ς είχεν έτοιμα σιτηρέσια, ώστε 
δια τοΰ μισθού τούλάχιστον καί δ<ά τής τροπής νά όιατηρη τους 
στρατιώτας του είς πειθαρχίαν - ή μήπω ; εγίνωσκον ούτοι του- 
λάγίστον, δτι, επανερχόμενοι είς τήν πατρίδα των,ηθελον όωσει 
είς τινα λόγον τών πράξεών των καί διά τοΰτο υπήκουον εις 

τον Ξενοφών τα }
Λεν άρνούμεθα, δτι καθ' άπασαν τήν τε άνοδον καί τήν κά

θοδόν των οί στρατιώται τοΰ Ξενοφώντος, ώς διατρεφόμενοι ε ; 
ιδίων των, και μή λψ βάνοντε; ούδέν οΰτε παρά του στρατη
γού των οΰτε παρά της πατρίδας των, ήναγκάσθησαν πολλάκις 
νά μετέλθωσικαί β ία ν  άλλ' άλλο βία πρός ίδιοσυντηρησιν, καί 
άλλο βία πρός λγ,στευσιν. Τδ μέν επιβάλλεται ύπό της σκλη- 
ράς άνάγ<ης τής αύτοσυντηρήσεως, τδ δέ αποτροπιάζεται πα-

σα ψυχή ζώσα.
Λεν άγνοοΰμεν, δτι τινές τών στρατιωτών τοΰ Ξενοφώντος, 

διαβαίνοντες παρά τό Βυζάντιον, έγαργαλίσθησαν άπό τά  πλου- 
τη  του καί διενοήθησαν νά τά λ α φ ^ ρ α γ ο γ ή σ ω σ ι ν ,  αλλα, μόλις 
μαθών την σατανικήν ταύτην διάνοιάν των ό Ξενοφών καί 
ύπομνήσας είς αύτοΰς τό αίσχος, τό όποιον ήθελε προσαφθή^εις 
τήν πατρίδα των έκ τής πράξεως ταύτης, κατώρθωσεν  ̂ ανίυ 
πολλών κόπων νά τούς έπαναφέργ) είς τάς εστίας των αγνούς 
καί άμιάντους. Τοιοϋτον παράδειγμα άμφιβάλλομεν αν αναφε- 
ρη ή ίστοοία άλλων έθνών, τά όποια έπί τών σταυροφοριών, και 
τοι άτερνόμενα πρός ύψηλότερόν τινα σκοπόν, τ*ν άπελε.θε- 
ρωσιν δηλ“ τών Ιερών τόπων άπό τών απίστων, και όιερχομενα 
δι’ έθνών ομοφύλων καί ώς έπί τό πλε'στον συμμάχων ,ό ιε π ρ α -  
ξαντο ομως τοσαύτας ληστείας, ώστε Ερήμωσαν σχεδόν καθ 
ολοκληρίαν τούς τόπους, άφ’ ών διήρχοντο. Ληστρικόν λοιπόν 
τό Ελληνικόν έθνος δέν ήτο έπί τής άρχαιότητος, διότι τοιου- 
τόν τ ι, έξ δσων ήμεΐς τούλάχιστον γινώσκομεν, ούδεν μνημο

νεύει ή ιστορία.
6 , τι δέ δέν μνημονεύει ρητώς καί κατηγορητικώ; ή Ιστορία 

ένός ’έθνους, πρέπει νά θεωρήται καί ώς μή γενόμενον' δεν εγε- 
νετο δέ τότε ληστεία, διότι δέν τήν ήγάπα  τδ έθνος· αλλ»; όέ 
ώς πρός τον ληστρικόν βίον άσυγκρίτως εύνοϊκότεραι τών ση
μερινών π ερ ά σ εω ν  ίσαν αί έπ ί τή ; άρχαιότητο;. 0  λ·^ής σή
μερον, νάρις είς τάς διεθνείς συνθήκας τών πεπολιτιτισμενων 
εθνών, όπου καί άν άτελθγ,, καταδιώκεται, συλλαμοανεται καί 
% τιμω ρείται έν τώ  τόπω, Ά παραδίδεται, ιν« τιμωρνιθ^ υπδ



τώννόμων τοΰ Κράτους εκείνου, έν ώ διεπράξατο τήν ληστείαν, 
εν (?) έπι της αρχ*ιότητθς, άμφιβάλλομεν άν οί Θηβαίοι π . χ. 
η m Λακεδαιμόνιοι -ηθελον παραδώσει είς τοΰς Αθηναίους, τόν 
εν τή πατρίδι αύτού όιαπράξαντα ληστείαν καί καταφυγόντα 
είς τό Κράτος των.

Οταν δέ τις άναλονισθή τήν πληθΰν τών ίδιαιτέϋων Κρατών, 
είς τά όποια ήτο κατακερματισμένη ή «ρχαία Ελλάς, καί τήν 
ελλειψιν μεταξύ αύτών συνθηκών, δ ι’ ών νά ΰπεχρεοΰντ0 άμοι- 
>αιως νά «αραδίδωσιν, η τουλάχιστον νά τιμωρώσιν έν' τώ  

τ ^π *Ρ το{*ί είί ^ να Κ?άτ71 ληστείας διαπράξαντας, θέλει U πλα- 
γη  βεοαιως πώς επί τής άρχαιότητος ητο τόσον σπανία ή λ η 
στεία και σχεδόν άγνωστος ΰπό τήν πραγματικήν ομως σ /μ α· 
σιαν αυτής· τά δέ μέσα τής συγ*οινωνΐας, φρονούμεν, ό'τι οΰτε 
τοτε ήσαν πλειότερα ή όλιγώτϊρα τών σημερινών διότι κα-

? τοτε ,  “ ΤΡα7Γών καί &ά νυκτός ή κρύρα καί διά τίνος 
πλοιαρίου έπρεπε νά μεταβαίνγ, ό ληστής’άπό τόπου είς τόπον, 
ουτω καί ήδη τά αύτά μεσα είναι ήναγκασμένος νά μετα χε ι
ρίζεται ειτε διά νά ληστεύη είτε διά νά αποφεύγω τήν καταδίω- 
,  ν’ τοτε μάλιστα δύναταί τις νά είπη, οτι κα1. ή λνίστευσις 
ητο ακινοονωδεστέρα καί ή αποφυγή τής καταδιώξεως εύκολω- 
τερα. Τότε εύκολώτατα, π . χ .  οί ναυτικοί Αθηναίοι έδύναντ0 
να προπαρασκευάσωσι ληστρικόν τ ι πραξικόπημα είς τά παρά
λια της Α ττικής, jjv μια δέ νυκτί νά μεταβώσι διά κωπίων 
και πλοιαρίου είς έτερόν τ ι Κράτος, π. χ . είς τ ήν Ερμιόνην, $ 
και εις αυτήν τήν πρά τών οφθαλμών τω ν Α ίγ ιν α ν ,  νά Λ'ιαπ?ά . 
ξωσι τήν ληστείαν, καί, διαρκουσης τής αύτής νυκτός, ν* έπα- 
νελθωσιν είς τό Κράτος των, καί νά έξέλθωσι τήν επιούσαν είς 
τήν αγοράν ως παστρικοί οίκοκυραΐοι’ έν ώ σήμερον διά νά 
μεταβή τις άπό^ Κράτους είς Κράτος, καί ή άπόστασις είναι 
μακρυτέρα, καί ό κίνδυνος τής συλλήψεως μεγαλείτερος, ενεκα 
τής ΰπάρξεως τών άτμοπλοίων.

Ληστεία λοιπον κατά τήν πραγματικήν αύτής σημασίαν δέν 
ύπήρχεν είς τοΰς αρχαίους χρόνους παρ’ £λ>ησι. διότι τήν 
εδόελύσσοντο οί Ελληνες. Ας ίδωμεν ήδη κατά πόσον δέν βδε- 
λυσσονται αύτήν καί σήμερον, άλλά προ τούτου άναγκαΐον θεω
ρουμεν νά έζετάσω/εν κατά τ ι τά έπί τής δουλείας τοΰ έθνους.

Αμέσως μετά τί.ν κατάκτησιν χώρας τινός ύπό τών τού;- 
κων, οι κάτοικοι αύτής διηροΰντο τρόπον τινά είς δύ? μερ'ί- 
ό»ς· οί μέν ΰ^έκυπτον είς τήν τύχην των, καί συνεμορφούντο

μ.έ τάς ορέξεις τών κατακτητών των* οί δέ έλάμβανον τα  οπλα, 
καί κατέφευγον είς όρη άπρόσιτα, προτιμώντες νά ζήσωσιν έκεΐ 
μάλλον ώς άγριοι μέν, άλλ’ ελεύθεροι, ή είς τάς χώρας και κώ- 
μας ώς υποτελείς. Εκεΐ δέ πρός διατήρησίν των ήναγκάζοντο 
ένίοτε νά μετέρχωνται καί βιαιοπραγίας ώς έπι τό πλεϊστον 
μέ. κατά τών κατακτητών τής χώρας των τούοχων, ένίοτε βμ,ως 
καί κατά τών όμοπίστων των χριστιανών’ άλλ , αν εξετάση τις 
προσεκτικώς τήν ιστορίαν πασών τών βιαιοπραγιών τούτων 
κατά τών χριστιανών, πανταχοΰ σχεδόν καί πάντοτε θελϊ-ι 
ανακαλύψει ώς αίτιον, προκαλέσαν αύτάς, παν άλλο ή τήν λή- 
στευσιν.

Ενίοτε τω όντι οί τών όρέων τούτων άνθρωποι, οί όνομασθεν- 
τες τότε κλέφται, έληστευαν και τινα οικίαν η ήχμαλωτιζον 
τήν σύζυγον ή τά  τέκνα καί τίνος όμοπίστου των χριστιανού, ϊ| 
ένίοτε έκαιον καί τήν οικίαν αύτοΰ' άλλα τοΰτο επραττον μό
νον ποός έιιδίκησιν, διότι πάντοτε σχεδόν μετήρχοντο τάς πρά
ξεις ταύτας κ α τ’ εκείνων, οί όποιοι, ώς οΰτοι έμανθανον ή ένο- 
μ.ιζον, έχρ^σίμ-υον είτε ως προεστώτες δεσποτισκοι (χογτΰ&μ·- 
xdotiffc) τών όμοπίστων των, είτε ώς προδόται παρα τοΐς 
τούρκοις κατά τών κλεφτών. 2πανιώτατον πράγμα ητο τότε 
ν’ άκούσ/ι τις ληστείαν κατά φιλησύχοο καί ειρηνικού χριστια
νού, τουναντίον μάλιστα οί κλέφται τοτε πολλακις έσέβοντο 
καί τινας τών τούρ/.ων, άλλά μόνον τοΰς υπ αύτών νομιζομε- 
νους καλ 'ΰς άνθρώπους. Εντεύθεν έφ δλης τής μακρας δουλείας 
τοΰ έθνους πανταχοΰ μέν τών έλληνικών επαρχιών ήκουοντο 
χαί πραγματικώς ΰπήρχον κλέφται, τουτέστιν άνθρωποι δια- 
μαοτυοούμενοι ένόπλως κατά τ ι ς  δουλείας τής πατρώος των 
καί διατρεφόμενοι ώς έπί τό πλεϊστον διά βιαιοπραγιών’ ούδε- 
ποτε όμως ΰπήρχον πραγμ.ατικοί λησται. Οί δε κλέφται ούχί 
μόνον δέν μετήρχοντο τότε ούδεμ.ίαν σχεδόν πραγματικήν λη
στείαν κατά τών φιλησύχων πολιτών, καί μα λίστα τώ ν όμο
πίστων αύτών, άλλά πολ*άκις καί τοΰς έπροστάτευον κατά 
τής αυθαιρεσίας τών κατακτητών των* γέμει <)έ ή ιστορία τής 
εποχής έκείνης παραδειγμάτων, καθ ά εύποροι χριστιανοί, κα- 
ταπιεζόμ3νοι ύπό τών κατακτητών τής χώρας των, κατεφυγον 
είί τοΰς λεγομένους τότε κλέφτας καί ούχί μόνον δέν έληστευ- 
θησαν, άλλ εύρον καί άσυλον.

Εκ πολλών δέ τοιούτων παραδειγμάτων δημοσι&ΰομεν έν- 
ταΰθα τά  εξής πασίγνωστα.



0  περιώνυμος ή'ρως Διάκος, 6 εφάμιλλος τοϋ Λεωνίδα, νέος 
έτι ών- διά το άγγελιχ,όν τώ  όντι κάλλος του, έίιείλκησεν ά*ων 
κατ αύτοΰ τά  ασελγή βλέμματα όθωμανοϋ τίνος Ντούλία 
μπουλούμπαση καθουμένου’ μή δυνάμενος δέ νά προστατευθή 
αρκούντως έν τώ μοναστηρίω τής Βερνάκοβα;, ό'που ε ΐ/ε  ρίψει 
τήν ρ,ί,τ άνοιάν του, κατέφυγεν οΰχί πάν τη άπορος είς τοΰς 
κλέφτας. Ούτοι δέ έσεβάσθίσαν αυτόν καί τήν αγγελικήν μορ- 
φνίν του είς τοσοϋτον, ώστε μ ε τ ’ ού πολΰ τόν άνέδειξαν καί 
αρχηγόν των.

Μόλις δέ εγκατασταθείς κατά τό 1 8 0 6  ό Βελή Πασιας, 
υίός τοϋ περιωνύμου Α λ ί Πασιά, Βεζύρη; τής Πελοποννήσου, 
έρριψε βλοσυρόν βλέμμα είς τά  πλούτη τοΰ περιωνύμου Αλή 
Φαρμάκη έκ Λάλας· άποτυχών δέ νά δολοφονήιη αύτόν, έπεμ- 
ψεν ανθρώπους του νά τόν συλλάβω-η φανερά· μαθών δέ τοΰτο 
πρότερ·ν ό Αλή Φαρμάκης, έπεκαλέσθ/ι τΚίς σ,ινδρουιής τοΰ κλέ 
φτου τότε όντος Θεοδώρου Ινολοκοτρώ^ου, ό'ιτις βαρυνθείς τόν 
κλέφτικον βίον, ειχε καταφύγει προσωρινώς τότε είς Ζάκυνθον. 
Αμα δέ λαβών τήν πρόσκλησιν τοϋ καταπιεζομ,ένου πλουσίου 
Αλή Φαρμάκη ό Κολοκοτρώννις, εσπευτε καί έσωσε τώ ό'ντι αύ
τόν, πολεμήσας έπί πολΰ κατά τών ανθρώπων τοϋ Βελή Πα- 
σιά ποός άμυναν τοΰ καταπιεζομένου εύπόρου Α λή Φαρμάκη. 
Καίτοι δέ κλέφτες ών τότε ό Ιίολοκοτρώνης, διεςήγαγεν όμως 
τήν ύπόθεσιν ταύτην τοσοϋτον έντίμως, ώστε ό Αλή φαρμάκης 
είς τοΰς έ ωτώντας αύτόν μετά ταϋτα περί τών αίτιων τής 
εμπιστοσύνης του είς τόν κλέφτην Κ.ολο*οτρώνην, συνήθως έλε
γε" 2 xa.iM or εμπιστεύομαι τήν ζωήν μαν, τήν περιουσίαν 
μου χαί τήν τιμήν τής οίκογετείας μου είς έ'να x.ieifTi/v, ώς 
τόν ΚοΛοχορτώνην, ή είς ενα Β ίζύρην ώς τόν Β ε.ίή  Π ασιαν β 
Τάς πληροφορίας ταύτας έμάθομεν παρά τίνος σεβασμιωτάτου 
άρχιερέως άγωνιστοΰ, τοϋ αγίου Αργολίδας.

Πόσοι άρά γε πλούσιοι χριστιανοί ή ίσως καί πόσοι τοΰρκοι 
ομοιοι τοΰ μνημονευθέντος Αλή Φαρμάκη κατέφυγον εί; τοΰς 
κλέφτας, Ζαχαρίαν, Νίκον Τσιάραν, ΛΙκλαχάβαν, Καρατάσσον, 
Μτακόλαν, Κατσιαντώνην, Ανδροΰτσον, Πανουργίαν, Γόγον, 
Κουτιλίδαν, Σιαφάκαν ή καί είς όμοιους τούτων καί ευρον άσυ- 
λον ; Εζ όσων τμεΐς γινώσκομεν είς μόνον έπρό^ωσεν ί\ κα- 
τεπατνισε τ 6 ασυλον τούτο, άλλά καί ούτος δέν ήτο κ^έφτγ]ς 
άλλ άρματωλός* μεταξύ δέ τών κλεφτών καί άρμα?ωλών ύ· 
π ίρχεν  ή έξης διαφορά.

ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ.
ΚατενοΥ,λουμενοι οί τοΰρκοι ύπό τών κλεφτών, και μή δυνα- 

αενοι να τοΰ; καθυποτά'ωσιν ft νά τοΰς καταπραόνωσι δια των 
ιδίων των δυνάμεων, ήναγκάζοντο νά 3ίδωσι κατά καιρΟυς εις 
τινας εξ αύτών αμνηστίαν, καί τοΰς δ ιώ ρ ι>  μαλιστα α ^ α -  
τωΜ,νς, τουτέστιν όπλαρ^γοΰς πρό; καταδιωςιν Μ ε ν  των 
κλεφτών. Οί>τοι δέ πολλάκις κατά τοΰτο μονον διεφερον των 
κλεφτών, καθόσον ώς μιοθοδοτούμενοι υπό τών τουρκω», καί 
θεωοούαενοι ύπ* αύτών ώς ύποτεταγμένοι, περιεφ^ροντο φανερα 
ε ϊς τ ά ό ο η , καί δέν κατεδιώκοντο φανερα ύπό των τουρκων 
άλ*ως πράγματι ήσαν καί ούτοι κλέφται· σπανιως υπν»- 
κουον είς πάσα; τάς διαταγάς τών τουρκικών αρχών, καί ετι 
σπανιώτερον παρουσιάζοντο είς αύτάς, π^οσχ.α οψ ενο  . ζ 
λοιπόν τούτων, τοΰ οποίου τό ονομα άποσιωπδμεν, π>ρε5ι*σε 
τό άσυλον καί έφόνευσε δ ι’ ένέ^ρας τόν είς αύτόν προσφ.γοντα 
εΰπορον κλέφτην καί άδελφο*οιητόν του μάλις·*, καταόιωκομε- 
VOV τότε ύπό τών τούρκων άλλά καί τήν μή λίαν έντιμον ταυ - 
την πραζιν έπραΕεν ό άρματωλός ούτος, ϊνα πωλήση εις τους 
τούρκ ·υς έ,δούλευαν μάλλον η ϊνα ώφεληθή έκ τή ; περιουσίας 
τοΰ είς αύτόν κατ,φυγόντος εύπόρου κλέφτου. Τινων εκ των 
τελευταίων τούτων περιστατικών ύπήρ',αμεν τροπον τινα μάρ
τυρες α ύ τό π τπ , καί έδυνάμεθα νά μνημονεύσωμεν ονομαστί 
ταϋτα , έάν μή έπέζων τ>νά τών ένοχοποιηθεντων τοτε προ- 

σώπων,

Λησταί λοιπόν, καθ’ ό'σον ήμεΐς γινώσκομεν, δέν Οπήρχον εν 
Ελλάδι έπί τής δ'^υλε-'α; τοΰ έ9·ου;. άλλά μονον αρματω οι 
καί κλέφται, τουτέστιν άνθρωποι ένόπλω; ό.αααρτυρομενοι κατα 
τών κατακτητών τής πατρίδας των, κ?ί μετερχόμενοι ενιοτ0 
καί βιαιοπραγίας είτε πρός αύτοσυντηρτ,σιν των ειτε πρός 

έκδίκ/,σίν.

t *  Λ  ΤΟ» * * * «  *■!*">■■· ***' *· S“ W , , T
οί δεσμοί τής κοινωνίας ούχί μόνον η ληστεία ητο σπάνια 
σπανιωτάτη, άλλ’ έξέλειπε σχεδόν καί αύτή ,  εκ
κατά χο ισ τ ιανώ ν  β ια ιο πρ α γ ία ·  τοΰτο δε είναι ευεξήγητον όιό ι 
Ζ  τοϋ'άγώνο; ά ,α ν τα  σχεδόν W  κ ο ιν ^  ό ένοπλος λοιπό 
ίιπέρμα/ος τής πατρίόος, καίτοι οΰτε μισθοδο ουμενος «  
Κυβερνήσεις οΰτε τροφας λ,μβάνων όεν ^ ^  
νά μ.εταχειρισθή τήν βιαν π ,ός συντήρησιν του, διότι οπου κα 
άν άπήρχετο, ευρισκε κενήν μέν ώς έπί τό πλειστον, α « π *  
τοτε κοινήν τραπεζαν.



, τινων % ε?ών έρωτηυβμέν τινα σεβάσμιον αγωνιστήν 
? t ^ , ,E^ V'Va’ ? ιλέλληνα, καί ούχί έκ τών συμπαθούντων 
ηόη υπέρ των Ελλήνων, άλλ’ έκ τών μισούντων ίσως αύτοΰ; 
Γερμανών «αί μάλιΓα Βαυαρόν, τόν άξιότιμον συνταγαατάργην 
Κ. Στέλβαχ έάν υπήρχε ληςεία έπ ί τοϋ άγώνο;. 6  δέ σεβάσμ'ιος 
ουτος άγωνιστής μα; άπήντησεν ώς έξης περίπου β,υύχΐ μόνον  
τ> Ληστεία. δέν ύπήρχε τότε, ά.ί.Ιά σπάνιαι σπανιώταται ησαν 
τ>χαϊ a ix .io .ta i-  διότι ούδείς τών ί Ε.Ι.ίήνω„· βεβαίως ήγνόει 
»τά χατά την τότε εποχή μνθώδ,, π.Ιούτ,, των Κσνντουριω- 
»τε'ων, των Μπουντούριδων, τ ΰ ν  Τομπάζιδων τών Τσαμα- 
»ό<ΰν, τών Χ ατζή  ' Αναργυραίων, τών Μέξιδων, τοΰ Ν ά ίου , 
DTOV Παξιμά&η, τοϋ ΠαπαδιαμαντοπούΛου χαι άλΛων, άΛΧ  
»όμως ούδείς άπεπειράθη r a  κ.Ιεψη άπ αυτών τά π./ούτη 
)>ταΰτα, καίτοι μ η  άσ,ρα.ίώς ίσως, δπως οήμερον, ψυΛαττόμε· 
»»'α. Α παντες δέ έγίνωοκον, προσεθηχεν, ότι τινές τώ ν ~ρο 
ντής έπαναστάσεως εύπορων οικογενειών, αϊτινες έπ ί τοΰ 
»ΐεροΰ άγώνος περιεψεροντο δίκην aurp-ητών, ε ΐχον  χρήματα, 
νχα ί όμως^επί τοΰ άγώνος ούδείς άπεπειράθη ον τε νά Jij- 
νστενσ/) ουτε χαν νά  κΛέψη ταΰτα. ν

Δέν άναφέρομεν ένταϋθα όνομαστί τάς οικογένειας, αί'τινες 
επ ί τοϋ άγώνος είχον χρήματα καί -Jbav εκτεθειμένα^ είς τήν 
διάκρισιν τού τυχόντος, ή πεοιεφεροντο δίκην σκηνγ,τών* βέβαιον 
ομως είναι, δτι είς οίόν δή ποτε δημόσιον δρόμον καί εί; οίάν 
δη ποτε έπαναστατημένην πόλιν καί αν ήθελαν έπ.χειρήσει οί 
λησταί ληστρικόν τ ι πραξικόπημα, καί πάντη άκινδυνως σχε
δόν ήθελον έκτελέσει τούτο, καί μέ τάς χεΐρας κενας δέν ήθελον 
μείνει* άλλ ούδαμοΰ έπί τοΰ άγώνο; έγένετο τοιούτόν τ ι λη
στρικόν πραξικόπημα, ούδαμοϋ μαλιστα ήκούετο τότε ή λέξις 
τής ληστείας.

Μετά δέ τήν έλευσιν τοϋ Κυβερνήτου, και'τοι κατεστραμέ- 
νων δντων πάντων σχεδόν τών Ελλήνων, καί τών πλείστω* 
μεν αύτών πράγματι λιμω ττόντω ν, ένίων δέ μόνον εύπορούν- 
των,^ τοσαυτη όμως έπήλθε τάζις καί άσφάλεια, ώστε καί 
αυτοί οϊ ποιμένες έφύλαττον τά ποίμνιά τω* μόνον άπό τών 
λύκων καί τών άλλων άγριων ζώων· προκείμένου δέ λόγου περί 
ληστών οί ποιμένες χαριεντιζόμενοι εΧεγον, συνήθως. δτι ανπό 
την ουράν έχάστης προβατίνας είναι ό μπαρμπα·) ιάννης καί 
την ψνΛαττει άπό τονς Λ ψ τά ς  ϊ  άλλ’ ή κατάστασι; αύτη δυ
στυχώς ολίγον διήριςεσεν. ό  φθονερός δαίμων τής Ελλάδος έφθιί-

νησε τόν τόποντοϋτον,καί ερριψεν αύτόν άμέσως εις περισπασμούς. 
Παρεκτροπαί δχ ι όλίγαι τών άφωσιωμένων καί συγγενών τοϋ 
μακαρίτου Κυβερνήτου, και πολιτικά ΐι*α σφάλματα αύτοΰ, 
έγέννησαν έξωθ;ν μέ» τά ; πολιτικά; αντιζηλία;, έσωθεν δέ τήν 
δυσαρέσκειαν καί τήν άγανάκτησιν* ώ; άμεσον δέ άποτέλεσμα 
άμφοτέρων τούτων έγεννήδη ή ληστεία, άλλά καί αΰτη ειχε 
χαρακτήρα δλω; πολιτικόν καί ούδόλω; σχεδόν ληστρικόν. 
Γνωστή δέ παρά πολλοί; υπάρχει ή συνάντησις Κοντοβουνίσιου 
τινός άρχιληστοϋ μετά τίνος γεωργού, άπερχομένου πρός άγο- 
ράν βοό; άροτήρο; καί έμπεσόντος εις τήν έ'νεδραν τοΰ άρχι- 
ληστοϋ Κοντ βουνίσιο ι* ό γεωργός εφερε μονον δέκα ταλληρα, 
μαθών δέ ό άρχιληστής, δτι ταΰτα μέν ήθελον χρησιμεύσει 
πρός άγοράν βοό;, άξίζοντο; τότε τριάκοντα τάλληρα, τά  δέ 
λοιπά ήθελε δανεισθή ό γεωργό;, ούχί μόνον δέν έληβτευσε τά  
έπ’ αύ-.οΰ εύρεθέντα, άλλά προσέθηκεν έξ ιδίων του καί έτερα 
εϊκοσιν, έπειπών «είναι κρίμα νά  π  ίσης είς τά ς  χ ε ϊρ α ς  τών 
τοχογΜ φω ν δι άγοράν 6οος.τ> Τό περιστατικον τούτο, καίτοι 
γνωστόν άλλως τε καί παρά πολλοϊς αύτηκόοις, μας τό διη- 
γηθη ομω; πρό ήμερων, ΐδία ι; σχεδόν λέξεσιν ό σεβασμιώτα- 
το; Μητροπολίτη; Αθηνών, άκούσα; αύτό άπό τσϋ στόματος 
ίσως αύτού τούτου τού κατά τόν τρόπον τούτον ληστευθέντος 
γεωργού. Μα; προσέθηκε δέ ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
δτε ήρωτήσαμεν την Σεβασμιότητά του, άν δυνάμεθα νά κά- 
μωμεν χρήσιν τού ονόματος του καί τά  εξής περίπου, «ούχί 
μόνον ταϋτα δύνασθε νά δημοσιεύσητε ώ; ύπ έμού λεγόμενα, 
άλλά δύνασθε νά προσθέσητε καί τά έξής, δτι δηλαδή καί τόν 
ευπορον Πολύδωρον έξ Αίγιου μετά τή ; συζύγου του συνέλαβεν 
ό άρχιληστή; ούτο;, καί ούχί μόνον δέν έβλαψε καθ ολοκλη
ρίαν, αλλά καί έπροστάτευσεν αύτού; έντίμω; καί φιλανθρώπως.

Το'-αύτη λοιπόν ώς έπί τό πλεΐστεν ητο ή ληστεία έπί Κ υ
βερνήτου καί έπί τής έλεύσεω; τού Βασιλέω; Οθωνος.

Τήν δέ έλευσιν τούτου καί τής άντιβασιλεία; παρηκολούθησεν 
άμέσως άκρα άσφάλεια καί ησυχία καθ’ άπαν τό Κράτος· τούτο 
δέ συνέβη βεβαίω; ούχί ένεκα τοΰ φόβου τών στρατευμάτων, 
τά  όποια εφερε μεθ έαυτοϋ ό ”θθων, δ ’.ότι τινά; τών ατυχών 
έκείνων στρατιωτών βραδύτερον έπί τής ανταρσίας αύτών οί 
Μανιάται τοσοϋτον περςεφρόνουν, ώστε αίχμαλωτισθέντας, έπώ- 
λουν κατά δεκάδας άντί εύτελεστάτων πραγμάτων, οιον δρμα- 
θών τινων κρεμυδίων άλλ’ ένεκα τής άκρα; επιθυμίας τών Ελ·



λήνων πρός άποκατάστασιν τής τάξεως καί πρ^ς στερέωσιν τοϋ 
θρόνου τής συνταγματικής Βασιλείας. Η τάξις δμως καί τότε 
σμικρόν τ ι κατά δυστυχίαν διήρκεσεν. Ο αγέρωχος τρόμος, καθ’ 
δν.τινες τών Βαυαρών μετεχειρίιθησαν τοΰς Ελληνας, καί άπει
ρα άλλα πολιτικά λαθη τ^ς άντιβασιλείας έγέν ησαν τήν γε
νικήν δυσαρέσκειαν άμεσον δέ άπστέλεσμα ταύτης ύ-ήρξεν ή 
καθ άπαν σχεδόν τό Κράτος πλεονασις τής ληστείας, καί άπει- 
pat άκολούθως άνταρσίαι, καί στάσεις καί επαναστάσεις.

Κακής δέ άρχής τότε γενομένης, καί κακώς κατά τά πλεϊςα  
διοικουμένου το- Κράτους καθ’ άπαν τά μακρόν διάστημα τής 
βασιλείας τοΰ 'Ο θω ος, ουδόλως παράδοξον είναι αν ουδέποτε 
σχεδόν έξέλειπεν άπό τής Ελλάδος κατά τό διάστημά τοΰτο 
ή ληστεία. Αξιόν δέ παρατηρήσεως είναι καί τοΰτο, δτι δηλ. 
ή ληστεία έπετείνετο καί ήλαττοΰτο πάντοτε άναλόγως τής 
έπιτάσεως η έλαττώσεως τής δυσαρέσκειας τών Ελλήνων κατα 
τής Κυβερνήσεως, καί άναλόγως τών μεγάλων η μικρών πολι
τικών σφαλμάτων αύτής καί ίδιως άναλόγως τής έπεμβάσεως 
αύτής η τής όολιεύσεως είς τάς δημοτικάς ή βουλευ ικάς έκλο- 
γάς. Τά δέ αύστηοά μέτρα τής καταδιώξεως ούχί μόνον δέν 
έκόπαζον τήν ληστείαν, άλλά καί έ^ραχυνον αύτη'ν.

Πρός άπόδειξιν τών ισχυρισμών μας τούτων, άς μάς έπιτρα- 
πη νά μνημονεύσωμεν ένταϋθα μόνον τά εξής πε-ιστατικά. 
Εύθΰς σχεδόν μετά τήν έλευσιν τής άντιβασιλείας τοΰ ’'Οθωνος 
έγένετο ή διάλυσις τοΰ τότε ΰπάρχοντος στοατοΰ* τό άσύνετον 
τοΰτο μέτρον έπλημμύρησε τήν Ελλάδα λτ,στείας,-καί έφ’ οσον 
μέν άυτη κατε^ιώκετο ήπίως, οί λησταί περιω.ίζοντο νά ζώσι 
μόνον είς τά δρη, προσποοιζόμενοι τά πρός τό ζήν δι ών έδύ- 
ναντο τρόπων* άμα δμως ήρχι:εν r αυστηρά κατ’ αύτών κατα- 
διωξις, τοτε οί λησταί ήρχισαν νά συλλαμβάνουν και α ιχμα
λώτους, νά καίουν και οικίας, νά εισβάλλουν ένοπλοι καί είς 
χωρία, καί νά κακοποιούν ώς έπί τό πλεΐστον τοΰς βλάψαντας 
δπως δη ποτε αύ-ιοΰς η τοΰς νομιζο^ένους ΰπ’ αύτών ώς συν- 
τελ·σαντας είς τά ασύνετα μέτρα ττς Κυβερνήσεως. Σπάνιον 
πράγμα είναι νά έπαθέ τις καί μάλιστα νά αίχμαλωτίσθη ύπό 
ληστών, μή βλάψας αύτοΰς η μή συκοφαντηθείς παρ' αύτοΐς, >1 
μή θεωρούμενος ΰπ αύτών, ώς δυνάμενος, δταν στενοχωρ ιθή, νά 
τοΐς παρέξη ώφελείας, καί πρό πάντων άμνησνείαν, τήν οποίαν, 
έ-, διώ ν /·μεΐς γινώσκομεν, οΰδείς τών άχρι τοΰδε φανέντων 
έν Ελλάδι ληστών δέν έπεοίωξε διά παντός τρόπου. Την τότε

λτστείαν, τήν είς πολλάς επαρχίας μετασχηματισθεΤσαν ϊίς 
ληστανταρσίαν, έκόπασε κατά τ ι (ούχί βεβαίως τό άσύνετον μέ- 
τοον τής Κυβερνήσεως τοΰ να μετοικίση εις αλλα μερη τοΰ 
Κράτους τοΰς συγγενείς καί φίλους τών λεγομένων ληστών, 
διότι τό μέτρον τοΰτο εύτυχώ; δέν έφηομόσθη, άλλως ήθελα- 
μεν θρηνεί έκτοτε πλειότερα κοινωνικά δυστυχη'ματα) άλλ ή 
διαβουκόλησις τών Ελλήνων περί τής πραγματοποιήσεως δήθίν 
τών επιθυμιών των" ένθυμοΰνται βεοαιως οι αναγνώσται ποια 
δοξασία ΰπήρχε τότε παρά τοΐς απλουστεροις, οτι δηλαδλ κατα 
τό 1 8 4 0  ήθελε γείνει μία ποίμνη καί είς ποιμνΐν. Δέν έλησμό- 
νησαν δέ βεβαίως καί τ /ν  κατά τήν έποχήν εκείνην άνακάλυ- 
ψιν τής φιλορθοδόξου λεγομενης εταιρίας, καθώς επίσης και τα  
μάταια και άσκοπα άνταρτικά κινήματα κατά την Κρήτην, 
Θεσσαλίαν καί Μακεδονίαν.

Μόλις δμως έννοήσαντες οί Ελληνες δτι περιπαίχθησαν κατά 
τήν εποχήν εκείνην, καί βλέποντες τήν τό τ ι Κυβέρνησιν έμμέ- 
νουσαν είς όδόν σκολιάν, έτράπησαν καί αύθις πολλοί έξ αύτών 
είς αυθαιρέτους, ϊνα μή είπωμεν καί είς λϊ,στρικας πράξεις’ 
άξιον δέ σημειώσεως είναι, δτι ή ληστεία οίκοθεν σ/εδόν ήλατ- 
τώθη τότε * σμι*ρόν πρό τ ι ς  σεπτεμβριανής μεταπολιτεύσεως 
τοΰ 1843· ή έλάττω τις αυτη, ίνα μή εΐπωμεν καί ή παντελής 
έξάλειψις τ*ς λτς-είας,διήρκεσε σχεδόν μόνον εφ οσον χρόνον διηρ- 
κεσε καί ή Εθνοσυνέλευσή τής 3 Σεπτεμβρίου, τουτέστιν έφ’ 
οσον χρόνον δέν κατεΓ.ιέζε*ο τό έθνος. Αμα δέ άρξαμενων τών 
πρώτων βουλευτικών έκλογών, τάς οποίας είναι όμ.ολογουμε- 
νον ήδη, δτι ήθέλησε νά επιρεασ^ι η Κυβέρνησίς, άμέσως ανεφα- 
νη καί ή ληστεία, ?ίτις βραδύτερον μετεσχνματ^σθη καί εις 
πολλάς μεγάλας ανταρσίας, έξ ών, παραλειποντες τας υ..ο τών 
ζώντων προσώπων ένεργν,θείσας, μνημονευομεν μόνον τάς ύπό 
τών τεθνεώτων Γκριζιώτου, Βελέντσα και Παπακωστα.

Τήν ληστείαν τότε έκόπασαν κατά τ ι τα  Παρκερικα, έπειδή 
τό έ'ίνος, ίι μάλλον είπεϊν οί ύποκινοΰντες τοΰς ληστας, ένόμισαν 
δτι άπειλΰτα ι έ^ωτερικώς ή ϋπαρξις τοΰ θρόνου, και διά τοϋτο, 
λησμονήσαντες τά  διαιροΰντα αύτοΰς πάθη, συνεσπείρωθησαν 
πέριξ τοΰ θρόνου πρός ΰποστήριξιν αύτοΰ. Μόλις δμως παρήλθε 
καί ό κίνδυνο; ουτος, καί ή ληστεία έπλεόνασεν αύθις έν Ελλά
δι. έδέησε δέ νά πλαοθώσιν οί μύθοι τοΰ 1 8 5 4  καί νά Οιαοου- 
κοληθή καί αύθις το έθνος περί πραγματοποιήσω ; δήθεν τής



μεγάλνις ιδέας, δ ιά  νά κοπάσ·/) κατά τ ι  $ κκί 8 ικ νά έκλειψη 
σχεδόν καθ’ όλοκλνιρίαν ή ληστεία άπό τής Ελλάδος.

Μόλις δμως παρήλθε καί ή εποχή έκείννι καί ή ληστεία άνέ- 
κυψε θρασυτέρα παρά ουδέποτε καί καθ άπαν δυστυχώς τό Κρά
τος’ ώς καί άπ’αυτής σχεδόν τής πρωτευούστς οί λησταί ·ήχμα- 
λώτισαν τότε ούχί μόνον πολίτας Ελληνας, άλλά καί Γάλλον 
άζιωματικόν, περιφρονοϋντες ουτω καί αΰτάς τάς άγγλογαλλι- 
κάς λόγχας, αί'τινες έστάθμευον ώς έπί στρατιωτικής κατοχής έν 
Πειραιεΐ, είς ολίγων δηλ. βημάτων απόστασή, άπό τοΰ μέρους, 
ένθα έγένετο ή ληστεία τοΰ Γάλλου αξιωματικού. Η Κυβέρνησίς 
τότε εΰρέθη είς τήν πλέον μεγαλειτέραν αμηχανίαν όσω δέ δρα- 
•τηριώτερα καί τραχύτερα έλά^βανε μέτρα πρός καταδίωζίν 
τής ληστείας τόσ<ο θρασυτέραν ήγειρεν αύτη κεφαλήν. Συνετέ· 
λεσε μέν κατά τ ι πρός έλάττωσιν καί ή καταδίωζις αύτής διά 
τοΰ τακτικού στρατού, καβώς έπίσης καί ή παύσις τής άπό 
τής έτοχής έκείνης χρονολογουμένη* περιστολής τής τρομεράς 
πρότερον οΰσης καταχρήσεως τής απονομής Βασιλικής χά- 
ριτος είς τοΰς ληστάς, άλλ’ έκεΐνο τό όποιον συνετέλεσε τά 
μέγιστα πρός έλάττωσίν η καί παντελή άπό τινων έπαρ/ιών 
έζάλειψιν τής ληστείας είναι τ ι, τό όποιον δυστυχώς δέν έζε· 
τιμήθη εί*έτι ύπό τής κοινωνίας μας, καί τά όποιον ήμεΐς μό

λις τολμώ μιν νά ύποδειξωμεν ένταϋθα, φοβούμενοι μή κατα- 

κριθώμεν ώς ύποκριταί, η ώς πέραν τού μέτρου θρησκομανείς 

ή ίσως καί ώς κόλακες Αρχιερέων η τοϋ κλήρου.

0  ζν-σας ό'μως έπ ί πολύ έν ‘Ελλάδι θά έμαθε βεβαίως, 

δτι οί λησταί ενταύθα ΟΥΔΕΠΟΤΕ ίεροσυλοΰσιν έν ταΐς πάντη 
άπροφυλάκταις καί έν ταις έρήμοις εύρισκομέναΐς ίκκλησίαις, 
ουδέποτε σχεδόν προσέβαλον η έζημίωσαν άνευ αιτίας ίερέα ή 

αρχιερέα, ουδέποτε καταλύουσι τάς νηστευσίμου; ημέρας, καί 

παντί σθενει προσπαθοϋσι νά ευρωσιν ίερέα τινά, ϊνα ίερουργήση 

έντός έρημου τινός ναού,όπως παρευρεθώσι καί ουτοικαί άνάψο^ιι 

τό κηρίον των. ό τα ν  δέ εύτυχησωσι νά ευρωσι πνευματικόν 

τινα* νά είπωσι τάς αμαρτίας των καί ν’ άζιωθώσι τών ά χ ρ ά -  

των μυστηρίο)ν? τότε νομίζουσιν, οτι έφθασαν είς τόν κολοφώνα 
τής εύδαιμονίας των. Ταύτα πάντα θά φανώσιν ίσως άτίστευτα 
είς τοΰς Ευρωπαίους, άλλ’ όμως παραπέμιιομεν τοΰς δυσ,τι-

στοϋντας είς τήν άνάγνωιιν τοΰ Γάλλου Κυρίου F au rie l (1)* 
έν τώ σοφώ τούτψ συγγράμματι θά ϊδωσιν, δτι οί Ελληνες 
λησταί ?ι κλέφται ούχί μόνον τάς άρετάς ταότας εϊχον, άλλά 
καί άλλας ακόμη πολΰ μεγαλειτέοας. Είς τά πλείστα τών ύπό 
τοΰ σοφού τούτου συγγραφέως έκδοθέντων ελληνικών ήρωϊκών 
ασμάτων («λεφτικών τ^αγωδ.ων), άσάκις άρχικλέφτης τις πλη
γώνεται έν τή μάχη, είναι άδύνατον νά μή απαντηθώιιν εις 
τό τέλος τού τραγωδίου του οί έςής έμφαντινώτατοι στίχοι.

«πάρτε καί τό σπαθάκι μου τό πολυςακουσμένον 
κόψετε τά κεφάλι μου νά μή τό κόψουν τοΰρκοι. 8

Σπάνιον πράγμα είναι έπίσνις είς έ'καστον τοιοϋτον κλέφτι- 
κον τραγούδι νά μή μνημονεύηται καί είς ναός, είτε ώς προ
στάτες έν γένει τών χριστιανών, είτε ώς προστά-ης ιδίως τών 
κλεφτών, εϊτε ώς όδηγήσας τοΰς κλέφτας νά σωθώσι τών κιν
δύνων. Τό τοιούτον δέ υπέρ τής θρησκείας αίσθημα διατηρείται 
καί μέχρι τής σήμερον άκμαΐον καί ζωηρότατον παρά τοΐς Ελ- 
ληοι καί μάλιστα παρά τοΐς ολίγον άναμιγεΐσι μετά τών Ευ
ρωπαίων.

Ενός τοιούτου λοιπόν έλατηρίου έγένετο τυχαίως πως καί 
ίσως έν άγνοια σχεδόν τής Κυβερνήσεως χρήσι? κατά τής λη
στείας καί αύτη έκόπασε η καί έςηλείφθη σχεδόν *αθ ολοκλη
ρίαν κατά τά  τελευταία έτη τής Βασιλείας τοϋ 'οθωνος.

Γνωστόν δέ τοΐς πασιν είναι ότι σμικρόν κατά σμικρόν εί^ον 
έκλειψει σχεδόν οί αρχιερείς άπό τοϋ έλληνικοΰ Κράτους νέοι 
δέ δέν έχειροτονοΰντο μέχρι τινός έ'νεκα ανωμαλιών τι.ω ν με
ταξύ τής Μεγάλης εκκλησίας καί τοϋ άρτισυστάτου έλλ*ινικοΰ 
Κράτους. Γνωστόν δε έπί στις είναι δτι ή Ακαρνανία ιδίως καί 
κατά δεύτερον λόγον ή Φθιώτις άπό τής συστάσεως τοϋ έλλη- 
νικοΰ Βασιλείου έθεωροΰντο ώς φωλεαί τής ληστείας. Αμα δέ 
έξέλειτον αί έκκλησιαστικαί άνωμαλίαι καί είς τάς έπα ρχος 
ταύτας σ ν έπεσε νά χειροτονηθώσιν Αρχιερείς ά'νδρες άγωνισταί 
κα\ διατρέπ'.ντες έπί τε τ<ϊ> θείφ κηρύγματι καί έπί άλλαις 
άρεταΐς έςε/ειπεν ά π ’ αύτών σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν και ή λη
στεία.

(1 ' Chants populaire de la Gr6ce modevne par C. Fau  
riel 182 4 .

(ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ. Τόμος Β'.) 8



6  σεβασμιώτατος λοιπόν τότε Ακαρνανίας νΰν δέ Μητρο
πολίτες Αθηνών καί πρόεδρο; της ίερας Συνόδου, καί ο σε 
βασμιωτατος Φθιώτιδος αρχαίος ίε οκήρυξ καί λείψανα άμφό- 
τεροι του ίεροϋ άγώνος συνετέλειαν κατά την ήμετέραν κρίσιν 
κλειότερον παστός άλλον είς τήν έζάλειψιν της ληστείας τού- 
λάχιστον άπό τε της Ακαρνανίας καί τής Φθιώτιδος.

Πόσους μόχθους, πόσους άγώνας, καί πόσα μέσα δεν μετήλ- 
θον οί σεβάσμιοι οδτοι ϊεράρχαι, ί'να πειθαναγκάσω ^ έ<· τών 
ληστών τινάς μέν νά προσελθωσιν εις τάς άοχάς τοΰ Κράτους· 
άλλους δέ, ν’ άπελθωσιν είς τνν αλλοδαπήν* τοΰς εύδιορθώτους, 
νά διο-θώσωσι, και, διά τής μετανοίας και τού εξιλασμού, νά 
καταστή-ιωσι χρηστούς πολίτας, καί τους πάντη άδιορθώτους 
νά έξολοθρευθώσιν άφ εαυτών η διά τών φιλήσυχων πολιτών · 
Εάν μάς έπετρέπητο νάδιηγηθώμεν περιστατικά τινα ανέκδοτα, 
ήθελε πεισθή πας τις, οτι τό ΐσχυρότερον όπλον κατά τής λ η 
στείας είναι παρά τοΐς ΙΕλλησι τουλάχιστον ού/1 αί λόγχαι, ή 
ή λαιμητόμος, ούχί τά μεταβατικά, καί αί μετατοπίζεις τών 
συγγενών τών ληστών, ούχί οί χωροφύ)ακες, καί αί ύπουργι- 
καί εγκύκλιος άλλ αί εύχαί η αί κατάραι τών άρχιερεων. 
Μόνον διά τών εΰχών καί ευλογιών σιδηροδέσμιους σχεδόν κα
τέστησε τοΰς διαβοητοτέρους τών ληστών τή; Ακαρνανίας ό 
Τότε αρχιεπίσκοπος αύτής· ώς τά πειΝνια πρόβατα, τά  λεγό- 
μενα μανάρια, ετρεχον δπισθέν του οί τρομερώτεροι λεγάμενοι 
τότε λησταί, ί'να τύχωσιν άφέσεως αμαρτιών. Πρός άπόδοσιν 
άπωλεσθεντος τινός βραχιολίου έδίδαξέ ποτε ε π ’ άμβωνας ό 
τότε Σεβασμιώτατος Ακαρνανίας, μεταχειρισθείς τό ρητόν ατό 
άδικον ονκ εύΛογεΙ^αι)) υ.Λ  μετά τό τέλος τής διδασκαλίας 
του, παρουσιάζεται τις καί εξομολογείται,ο τι πάλαι ποτέ έκ4ΐι- 
σεν άκουσίως την οικίαν τοϋ γείτονός του, έκτιμωμένην ^ερί 
τάς τρισχιλίας δραχμάς· έπί παραγγελία δέ τής άποζημιώσεως 
©εξομολογούμενος άμέσως προσέι-ερε τάς 1 5 0 0  δραχμάς, ύπο- 
σχεθείς ν’ άποδώση κ ΰ  τάς επίλοιπους, άμα εύπ ρήση. Βόε; δέ 
και πρόβατα, και αιγες προ πολλοΰ κλαπέντα, καί φαγωθέντα 
V πωληθεντα άπεδό^ησαν κού^α διά τοΰ ιεράρχου τοΐς ii|iQ)CT'fl- 
τα ις, ί'να τύχωσιν οί κλέψαντες αύτά άφεσιν άμαρτιών.

Α χ τ ί  δέν έδύνατό τις νά πράξη παρά τοΐς Ελλησι διά τοϋ 
παντοδυνάμου παρ αύτοϊς όπλου τής θρησκείας, καλώς ομως 
καί ύπό έναρέτων άρχιερεων καί ιερέων μεταχειριζομέν<}ΐ(. Κατά 
τήν ήμετέραν άκράδαντον πεποίθησιν είς τήν μεσαίαν καί κα-

τωτέοαν τάξιν τοΰ λαού τής Ελλάδος είναι σπανιώτατον ΐ  κα* 
ό'λως'αδύνατον πράγμα νά εύρεθή άνθρωπος, οσον έσκληρυμένην 
καί άν έ'χη τήν καρδιάν, όιον ήμελημίνην καί ά* ε χ /j τήν άνατρο- 
φήν μέ παντελή έλλειψιν φόβου τοΰ Θεοΰ. Τά χρονικά τής 6λλα- 
δος εξ όσων ημείς γ ι ώσκομεν ή ουδέποτε ή σπανιώτατα μνημο- 
νεύουσιν ανθρώπου,μή έτικαλετθέντος τήν μετάδοσιν των αχραν- 
των ριυτηρί<·>ν πρό τοΰ θανάτου του. Οπουδέ ύπάρ,ει φοβος Θεοΰ, 
έκεΐ ε ίνα ι'αδύνατον νά μή ύπενεργώσιν ίσχυρώς οί λόγοι καλοΰ 
τινΟς ίερέως ή τοϋ άρχιερέως, τοΰς όποιους έκαστος χριστιανός, 
άλλ’ ΐ*'ίως ό Ελ>ην, θεωρεί ώς άντιποοσώπους τοΰ Θεοΰ έπί τής 
γης καί ώς δυναμένους νά δώσωσιν άφετιν άμαρτιών, άλλά μό
νον άρά γε τό μέσον τής θρησκείας ΰπενεργεϊ τοσοϋτον ίσχυρώς 

παρά τοΐς Ελλησιν ;

έ ξ  όσων ήμεΐς ά 'έγνωμεν η ήκούσαμεν, ή εί'δομεν ούδένα 
άλλον λαόν γιν- σκομεν φι^οτιμώτερον καί ύψηλοφοινέστερον 
τοϋ έλληηκοϋ- καί φονευόμεΌς 6 Ελλην φροντίζει να μή περί- 
έλΒωσι τά όπλα του είς χ ΐ ?α; εχθρών καί νάμή περιψρονηθη ή 
κεφαλή του απάρτβ και τό rzov jex i μου κόέχε καί τό κεψα.Ιι 
μουβ φωνά!ουσιν είς τοΰ. συντρόφους των οί τραυματιζόμενοι 
}ηστ*ί. όπου δέ υπάρχει φιλοτιμία κ«1 ύψηλοφροσυνη, εκει 
είναι αδύνατον νά έμφωλεύση τό μ σαρόν και άποτρόπαιον πά
θος τής ληστείας, όπως έννοούσιν αύτνν οί λαοί τής Λύσίως. Καν 
δέ τις άναδ φ^ση τάς ιστορίας όλων τών τρομερωτέρων ληστών 
τής Ε 'λάδος, θ:λει ίδεΐ, ότι τό Ϊσχυρότερον έλατήριον, το έζω
ν α ν  αυτούς τό ποώτον είς τόν ληστρικόν βίον, ητο η μεγάλη 
τις καταπίεσις η ή « « τ’ αύτούς προσβολή τής φιλοτιμίας των 
ΰπο τών ανθρώπων τής εξουσίας ή ύπό τών ισχυρών της ημέρας.

Ισως δε τις μή Ελλην, άπαντών ένταϋθα συνεχώς τήν λέ',ιν 
nUaic νοαίσει, ότι οί Ελληνε; είναι άτίθαοσοι καί δεν ανέχονται 
ούτε τήν έ'ννομον καί δικαίαν πίεσιν τοΰ ν^ομου και του Κ ρί
κους' άλλά τοΰτο δέν είναι άληθές, καί ού^εν αλλο έθνος είναι 
έπιδεκτικώτερον τοΰ Ελληνικού ϊσως ϊσως κα. να τυρ«ννη«η 
σκληοώς* άλλά πάντοτε διά τοΰ νόμου, καί διά της -Ηεγερσεως 
τοΰ αισθήματος τής φιλοτιμίας καί διά τοϋ πατριωτισμού κα. 
διά τοΰ λόγου· πανταχοΰ ό Ελλην ζητεί λογον αλλοιμονον δε 
έάν περι^ρον,ση τις αυτόν, ή έάν άποπειραθ(, νά τον. 
έπί μέν τής π .ώ 'η ς  περιπτώ'-εως και άγγελος αν^ν  
καθιστά διάβολον, καί τού Βεελζε?ουλ χειρότερον* επί δ .  της



δεύτερα?, ττρίν τις συλλαβή τήν ιδέαν ν’ άπατνίση τόν Ελληνα, 
θα ευρεθ*?) ύπ αύτου πολλάκις ήπατνιμένος.

Πρό τοϋ άγώνος, ώς γνωστόν, οί Ελληνες διωκοΰντο διά τών 
τουρκικών νόμων καί διά τών επιτόπιων συνηθειών. Em δέ 
.ού επταετούς άγώνος οΰτε ν<ίμ οι ϊσχυον, οΰτε συνήθειαι, καί 

επί ΚυοερνήτΟυ μόλις είση'χθησαν ατελή τινα νομοθετήματα. 
Ελ ουσης §ε τής Βασιλείας, είσήχθη διά μιας αύμπασα ή γερ
μανική νομοθεσία καί ή περιώνυμο; γραφειοκρατε-.α, έφαρ*οζό- 
μενάι μάλιστα κατά τά πλεΐστα ύπό Γερμανών, άγνοούντων 
ουχι μόνον τά  ήθη καί έθ>μα τών Ελλήνων, άλλά καί αΟτήν 
τήν γλώσσαν αυτών’ άλλ’ ομως ούδείς τών Ελλήνων ήγανά- 
κτησε διά τήν αίφνιδίαν ταύτην εισαγωγήν ξένης καί πάντ»| 
αγνώστου νομοθεσίας, τουναντίον μάλιστα άπαντε; έσπευσαν 
νά συμμορφωθώ η  μετ ' αύτής, καί συνεμορφώθησαν τώ  ο”ντι έκ- 
τοτε ές τοσοϋτον, ώστε πολλοί έν ώ καί σήμερον ά*όμη προρέ- 
ρουσι παρεφθαρμένας τάς κατά τήν νέαν νομ.ίεσίαν είσαχθε(. 
σαί λέ' ει« Vipnrodix-κ, Ά ο τ υ Α μ ο ς , Έ γ ή η ς ,  'Apetona· 
Τίτης κλ. μετασχηματίζοντες π . χ .  τόν μέν Είρηνοδίκην είς Γον- 
pm rodixtjr , τόν δέ Αστυνόμον, είς 'Aozporojior, τον δέ Εφέ- 
την είς Έ γ έ γτ η γ  κ«1 τ όν ’Αρειοπαγίτην είς Ά γ ιο π α γ ιτ η ν ,  
πολλοί λέγομεν, έν ώ καί σήμερον προφίρουσι κακώς τάς λέξεις 
τών αξιωμάτων τούτων, ούδείς όμως διεφιλονει'κησεν έ'κτοτε 
τήν δικαιοδοσίαν των, καί άπαντες ένόησαν εκτοτε, οτι ό Είρη- 
νοοίκης, π. χ .  ώς δικαστικός καί Αστυνομικός υπάλληλος, δύ· 
ναται έν τή δικαιοδοσία του νά διατά 'γ, καί τήν σύλλϊψιν καί 
την προσωρινήν φυλάκισιν και τοϋ ανωτέρου τοϋ Κράτους υπαλ
λήλου. Γπάρχουσι δέ άπειρα παραδείγματα, καθ’ £ άπλούστα- 
■ οι άστυνομικοί υπάλληλοι, ύπ ούδεμιάς συνοδευόμενοι στρα

τιωτικής όυνάμεως, κα: οΰτε αύτοί όπλον τ ι  φέροντες, συνέ- 
λαβον ομως καί στραοηγούς καί οπλαρχηγούς, έν τώ  μέσω τοΰ 
πολυαρίθμου καί άτάκτου αύτών στρατού εύρισκομένους, καί 
ώόήγ/ΐσαν αύτούς είς τάς φυλακάς τόν αείμνηστον στρατηγόν 
Τσαβέλαν π. χ . ,  τον ηρώα τής Κλίίσοβα'ς, έν τώ μέσφ' τοϋ έκ 
Δεόντων στρατού του εύρισκόαενον, συνέλαβεν επί τής έλεύσεως 
τ/;ς ά ν . ιβασιλειας είς μικροτατου βαθμού άξιωματικος τής χ ω 
ροφυλακής καί τόν ώδήγησεν είς τάς φυλακάς· πλειοτέρα ταύ

της δύναμις δέν έχρειάσθη τότε, νομίζομεν, Γνα συλληφθώσιν 
άπό τών στρατοπέδων των καί άπαντες οί τότε δαφνοστεφείς 

στρατηγοί καί όπλαρχηγοί, οί έκπλήςαντες τόν κόσμον μέ τά

έπ'ι τοϋ άγώνος ήρωϊκά κατωρθώματά των. 0  δέ αρχιστράτη
γος Κολοκοτρώνης καί ό στρατηγός Πλαπούτας ούχ_ί μόνον 
παρεδόθησαν τότε είς άτλοϋ; κλητήρας, ϊνα όδηγηθώνιν είς τάς 
φύλακας, άλλά καί μετά ταϋτα έπί τής άνακρίσεως καί τής 
δίκης των, καίτοι βλέποντες δλα τά  μέσα, τά όποια μετεχει- 
ρίζετο ή εξουσία, ίνα τούς καταδικάση άδίκω; καί^ τούς φονεύ- 
ση, καίτοι δυνάμενοι καί νά δραπετεΰσωσι καί ν άναστατω- 
σωσι διά μιας τό Κράτος, οΰτε κατά διάνοιαν δμως άπεπειρά- 
θησαν τούτο, άλλά πάντοτε ελεγον θά ύποκύψωμεν είς τού; νό
μου; τής πατρίδος μας, έστω καί παρεξηγημένους.

Εκ τούτων λοιπόν καταφαίνεται, δτι τά  μόνα πράγματα , τα  
όποια δέν ανέχεται ό ΕλλΓ,ν δέν είναι οΰτε ή αύστηρότης^ τών 
νόμω ν, οΰτε ή αύστηρότης τών ποινών, άλλ ή αύθαιρεσια, ό 
δόλος καί ή προσβολή τής τιμής του. Πρός άπόδειξιν τοΰ^ ισχυ
ρισμού μας τούτου, άς μάς έπιτρέψωσιν οί άναγνώσται ν ανα- 
φέρωμεν καί τινα παραδείγματα αύθαιρεσίας, δολιοτητος και 
προσβλής τής τιμής, ενεκα τών οποίων ήκολούθησαν ανυπο
λόγιστα είς τε τήν κοινωνίαν καί είς τά  άτομα δυστυχήματα.

Μεταξύ δέ τών άλλων πολλών τοιαύτης φυσεως παραδειγ
μάτων, ανθρώπων άκουσίως έξοκειλάντων είς τόν ληστρικόν 
βίον καί πολλά έπειτα  κακουργήματα πραξάντων, μνημονεύο- 
μεν ένταϋθα δύο μόνον τών τρομερωτέρων ίσως έπ ί τών ήμερών 
μ.ας αρχιληστώ ν τοϋ Μπελούλη και Νταβελη.

Ο Μπελούλης ήτο ποιμήν ε» τίνος χωρίου τής Λειβαδιάς έγγα 
μος καί φιλήσυχος· κατά κακήν του δέ τύχην ήράσθη τής γυναικός 
του άνθ ωπός τις τής εξουσίας, χρησιμεύων τότε πρός καταόίωξιν 
τής ληστείας. Μή δυνάμενος δέ νά έπ ιτύχη  τοϋ σκοπού του, π α 
ρόντος έν τώ ποιμνίω τού Μπελούλη, ήγκάρευσεν αυτόν ποτε νά 
μεταφέρη σπουδαία δήθεν επίσημα έγγραφα εις τινα άπόστασιν. 
Επανελθόντος τοϋ Μπελούλη έκ τής άποστολής ταύτης, εύρε 
τόν άνθρω-ον τήν εξουσίας συνευθυμοϋντα μετα ττς συζύγου 
του- έν τή αγανακτήσει του πρώτον ]χέν ήθέλησε νά σωφρονηση 
τήν σύζυγόν του· έπεμβάντος δέ τοϋ άνθρώπου τής εξουσίας, ο 
Μπελούλης έτετέθη καί κατ’ αύτοΰ. φοβούμενος δέ μεγαλειτέ- 
porv καταπίεσιν η προσβολήν, άπήλθεν εις τά όρη, οπου έπί τινα 
χρόνον εζη, καιροφυλακτών μόνον νά έκδικηθή κατά τού προσοα- 
λόντος τήν τιμήν του καί κατά τής άπίστου συζύγου του1 αλλ 
ό άνθρωπος τής εξουσίας τόν εκήρυξε ληστήν και πριν ετι προ*



β?ί είς λ ϊισ τρ ικά ς πράξεις- το ύ το  ήνάγκασε τόν Μίτελούλ/,ν νά 
ώ τρ α το λο γ ίσ τ ι καί άλλους δ υ σ ά ρ ε ίτ 'μ έν ο υ ς  ή π^ραπονουμένόυς 
κ α ί νά σ χήματίσν) λ/,& ΐρικήν τ ω  δντι συμμορίαν, Γ κ τ ο τε  ό 
Μ πελούλης, καταδιω κόμένος άφοόνως, έγένετο  τ ω  δ ντ ι ό τροαε- 
ρώτερος τώ ν  λνιστών.

0  δε Μταοΐλης ητο επίσης ποιμήν μισθωτός" δυστροποΰντος 
δέ τοϋ χυρι'ου του νά πληρώσει τοΰς μισθούς του, ό Νταβέλης 
ήναγκασίη τό μέν πρώτο·; νά μεταχειρισθ/ι παρακλήσεις καί 
μεσιτείας* ε π ε τα  δέ. jcdcL απειλάς* σκλη-οτρ^χήλου δέ φχνέντος 
τοΰ άδι/.οϋντος αυτόν, ό ίίτοιβέλης ήναγ*άσθη νά καταφυγή καί 
είς αυτοδικίαν’ άμυνομένου δε τοΰ αδικούντος, ό Νταβέλης τόν 
έφόνευσε και έγένετο ληστής. Ακολούθως δέ έξέπληξε τώ δντι 
τόν κοσμον μέ τό θράσος του' αυτός είναι ό α ίχα α λ ω : ίσας τόν 
Γάλλον αξιωματικόν κοιτά τήν όδόν Πειραιώς- αύ-ός είναι ό 
αίχμα*ωτίσας πολλούς καί έν τοΐς πρ’οθυροις σχεδόν τής Πρω- 
τευούσης· ά:ιον δέ παρατηρήσεις είναι, ότι οΰτε ό Μπελούλης 
οϋτε ο Νταβελης μετήλθον ποτέ ωμότατα η ζπανθρωπιαν άνευ 
λόγου ισχυρού κατά τών αιχμαλώτων αύτώ*. Επι τεσσαράκον
τα  ολας ημέρας εμεινε παρά τω  Μπ?λο>λ·/ί α ίχμάλω τ ς νέα 
εύειδεστάτη μιδς τώ ; εόπορωτέρων άλλοτε οίκογενεών τής 
‘Ελλάδος, καί £ατ ούδέν επαθε, τοΰνιντίον μάλιστα 6 Μπε»· 
λόυλης tij  επρΰμνθευσεν ω ί ήκούσαμεν,καί ε ι^ό ςτ ί θαλαμήπόλου 
γυναικός, Γνα ύπηρετήται ΰπ ’ αύτής μάλλον η υπό τών άγοίαν 
έχόντων τήν δψιν sa t τρα /εις τοΰς τρόπους λ ί,σ -ώ ν  ή χμ ά λ ώ η σ ε  
δ·, αυτήν κυριως^ίνα άζιωθή, άμνη7είϊς* άποτυχών δέ ταύτης, τήν 
έλυτρωσε όια χρημάτων' ό δε φόνος τών ϊίύω α',χμ,αλώτων θυγα
τέρων ενός όημάρχδυ υπό τών λτ)7τών προήλθ.ν έκ τοϋ πάθους 
τή ς  έκδικησεως μάλλον ή έκ φιλοχρηματία·.. Ενταύθα δύναταί 
τ ις  ισω ς νά μάς έρωτησν;, όταν οί λησταί φοβούνται τοσοϋτον 
τας κατάρας καί εύλζβοΰνται τας εύχάς τών αρχιερέων, διατί 
δέν πέμπεται πρός «αταΊιωξιν αύτών έν τή Α ττική ό έζοντώ- 
σας άλλοτε αύτους άπό τής Α'-αρνανίας Μητροπολίτης μάλλον 
Ό τα  μ.ε αβατικα \ Βεβαίως ό Μητροπολίτης κα: ένταύ α ήθε- 
λεν έπιφερει καί ταχύτερα καί ευιολωτεο* ή τοϋ λ α χ ι στόν « δ / ,  
πανω 'ερα αποτελέσματα· διά νά γΐί/7) όμως τούτο έ* μέρ,ιυς 
τοϋ Μητροπολίτου, πρέπει νά -^ναι άπαντα εν τη  κοινωνία 

ομοιόμορφα μέ τάς έξόχους άρετάς τοΰ άνδρός τούτοο* άλλως δέ 
ό σέ6:*σμιώΫίίτος οΰτος ίέράρχης, καίτοι θλιβό^ενος διά τό έκ 

τή) ei i f ,  ΑττΙκνι λ^σΐέίάς 5ΰ3τύχημά, κΛί συναισθανόμενος

ότι έδύνατο νά συντέλεση πολύ πρός περιστολήν ή κ«ϊ πρός 
έζάλειψιν αύτοΰ, δεν δύναται όμως οΰτε νά μετατόπισή άπό 
τής Πρωτευούσης* καί διά πολλούς άλλους λόγους, καί διότι ως 
Πρόεδρος τής ίεράς Συνόδου, είναι ήναγκασμένος νά συνέδριά, υι 
πεντάκις τής έβδυμάδος.

Ενταύθα επίσης δύναταί τις ν’ άντιτάξνι και τήν έξής εύλο- 
γοφανεστάτην τώ  οντι ένσταοιν* όταν οί Ελληνες ηναι, όπως 
ίσχυριζόμεθα, τοσοϋτον φιλόνομοι, δ ιατί άδικούμε οι, προ+ιμώσι 
τών δικαστηρίων τήν αύτοδικίάν ; Εύθΰς έξ άρχής όαολογνί^α- 
μεν, ό τ ιο ί  Ελληνες έν γένει εχουσι πλειοτέραν συναίσθησιν τής 
ανθρώπινης αύτών άξίας* ό ίχω ν λοιπόν τήν συναίσθησιν ταύτην, 
δυσκόλως πείθεται, ότι τό δικάστηκαν θά^τόν δικαιώσνι ές το- 
σουτον, όσον αύτός νομίζει, δτι ήδικήθη. Αλλως δ ί παρά πολ.- 
λοϊς μέν μή Ελλησι δέν είναι ίσως πάντ·/] άγνωστο., παρά δέ τοις 
Ελλτ,σιν είναι γνωστή γνωστοτάτη καί ή κατάστασις τινων έκ 
των δικαστηρίων μας* χάριν δέ τών μή γινωσκόντων καλώς 
τά τής ‘Ελλάδος, ας μάς έπιτραπή ν’ άναφέρωμεν μ,όνον τά  εξης 
περιστατικά πρός άπόδειζιν τοϋ τρόπου, καθ’ δν διενέμετο αχοί 
τοΰδε παρά τινων δικαστ/,ρίων ή δικαιοσύνη έν ‘Ελλάδι.

Εν τινι χωρίφ, τρέϊς ώρας άπέχοντ» ΐή ς Νάςου, εζη Οικογέ- 
νειάρχής +1ς νέος, πατήο δύο, νομίζόμεν, πάντή ανηλίκων τότε 
τέκνων, μετερχόμένόί είδός τ ι παντοπωλείου ·ή καφψεπωλειου· 
ό νέος ο&τος ώφέιλί δύο ή ΐρ έ ΐϊ δραχμάς είς τιν* μέθυσόν. 
Μεθυσμένος δέ ών ούτος έν μιά τών ημερών ε'.γιτησάτο τάς ύράχ- 
μάς του* μή έχοντός δέ τού όφειλέτου νά δώσγι αύτάς τότε,δ με
θυσμένος ήρΛασεν ά«0 τού παντόπωλείου τόυ κάνιστρον πλή
ρες ντ6ϋ.άτων. Κ>ονιζομένου δέ έν&κά τής μέθης, αί ντομάταί 
έπιπτον «ατά γτς καί έφθείρόντο* σπεύσαντος τοΰ παντότϊωλοϋ 
νά ιίρολαβη τήν άπώλεΐαν τόΰ πράγματός του, δ μεθυσμένος 
τόν ^ρπαξεν άπό τόν λαιμόν καί τόν εσφιγγέν* ό ούτω απο- 
πνι>όμένος νέος έν τ% άμηχανίά τόϋ κατώρθωσέ νά δαγκασ/ι 
έ*α τών άντίχέίρών τοΰ μεθύσου καί ούΐώς άπηλλάγη τής πνιγ
μονής* έπεαβάντων δέ καί άλλων, ή σκηνή «αλύθ. αισίως, του 
μέν μεθύσου δδηγν,θέντος ύπ ’ άλλων είς τήν όίκίάν τού, τοΰ όέ 
πανΤθπώλδ» μέίναντΒς sV τώ  κά·ΐ<4βτήμαίί τ«ια.

Μετά πάρέλευσιν εί'κοσι περίπόυ ίμερων, καθ’ δς ουρείς εγέ· 
νετο λόγος, ούτε περί τού χρέους οΰτε πε .ί τοΰ δαγ^αματρς, ο 
μέθυσός έπάθίν,ενίκα τής οινοποσίας του ίσως,έρύσίπελας κατα τόν



αγκώνα της άλλοτε δαγκασθε'σιτς χειρός* κακώς θεραπευθέντος τοϋ 
ερυσιπελατος, έγένοντο γαγγραινώ^εις τινές έσχάραι. Ελθόντος 

τ0° ία τ?°ϋ Κ. Σγαμπέλα πρός έπίσ/.εψιν άλλου τινά. αρρώ
στου εν -ω  αύτώ χωρίω, ό οίνοπότη£ έξητησατο τής βοήθειας 
τοϋ ιατρού- ούτος δέ, τινάς μέν τών έσχαρών άφνίρεσε τότε,
, - άποθε?απε{“ν παρηγγειλε τόν άρρωστον‘νά μεταβή

εις Να;ον, οπερ καί έγένετο, έπί ποδών βαδίσαν^ος τοϋ άρρω
στου επ!  ̂ τρεις ώρχς· μετά παρέλευσιν 1 7  ή ερών θεραπείας,' 
μέν έσχάραι άπεπεσαν καθ' ολοκληρίαν, αί δέ ούλαΐ ούλώθησαν 
κατά μέγα μέρος. Πρός αποφυγήν ομως πληρωμής τών δικαιω- 
μ α τω ν^ το ϋ  ιατρού ό οίνοπότης ερυγε κρυφά α-τοΰ άπό 
της Νάς&υ και άπηλθε π-:ζός είς τό χωρίο- του· ούδείς δέ λό
γος έγένετο ε'κ-οτε είς τό χωρίον ούτε περί ούλών ούτε περί 
δαγκάματος, ο'>τε περί άλλου τινός πράγματος· άλλά μετά  
παρε'ευσιν δυο περίπου μηνών ό οίνοπότης ασθένησες, έκ π ά 
σης άλλης βεβαίως αιτίας $ έκ τού έρυσιπέλατος καί δαγκά
ματος, απεβιωσε». Αυθημερόν ό τάρεδρος τοϋ χωρίου ήθέλησε 
να αγκαρεύση τόν παντοπώλην νά έλθ-Ti είς Νάξον ν άγοράση 
άλας, ϊνα άλατίση τάς έλαίας του. Παρακούσαντος δέ τούτου', 
ό παρεδρος τόν συνέλαβεν ώς υπαίτιον θανατηφόρο* τραύματος 
(τοϋ δαγκάματος) καί τόν ε^εμψεν ύπό συνοδίαν εύ  Σύρον. 
Ενταύθα φυσικω τφ  λόγω έρρι'νθη άμέσως είς τάς φυλα<άς· 
μετα τοσαυτης δε έπ ιπ  ^λαιότητος ένηργηθη αν αί ανακρίσεις, 
ώστε ό παντοπώλης παρεπέμφ^η νά δικασθή είς τό έν Σύρω 
κακούργο ΐικείον. Μη π,οσελθό.τος δέ ένεκα κακοκαιρίας εις τήν 
δίκην τοΰ προσκληθεντος ώς μίρτυρο; τής κατηγορίας ίατροΰ 
Κ. Σγαμπέλα, ή δίκη άνεβλ',θη είς άλλην σύνοδον. Εδικάσθη δέ 
έν Αθίίναις μετά παρελευσιν έ ν ς  έτους καί τι· ων, νομίζομεν, 
ήμεοών άπό τής ©υλακίσεώς του, και έκηρύχθη άμέσως άθώος, 
βυνηγορήσαντος μάλιστα υπέρ αύτοϋ καί αύτοϋ τοϋ είσαγγε- 
λέως Κ. Γρυπάρη, άλλά πρ ς έπάνοδόν του έδέησε νά κάμωσιν 
έρανον οί ένορκοι.

Κ ατά τήν αύτήν περίπου έποχ/,ν Σπυρός τις Οικονόμος ή 
Κανελλος λεγόμενος έκ Γαλαξιδίου, εύπορος, παραλαέών ικανήν 
ποσότητα χρημάτων μετέβη διά πλοιαρίου είς Δοβρέναν καί 
Κακόσι, ϊνα άγοράση μούστους. Εζελθών τοΰ πλοίου είς Δο- 
βρεναν,^εισήλθεν είς παντοπωλεΐόν τ ι, όπου χερνών καί κερνού- 
μενος, έκαμε πολλάς δοσοληψίας· έκείθεν αύθ/^ερόν ίιευθύνθη εις 
Κακόσι, όπου κατά τόν αύτόν τρόπον έκαμε πολλας δ σο- 
ληψίας έντός ένός παντοπωλείου" τό έσπέρας έφιλοξενήβη είς

τήν οικίαν εύπόρου τινός φίλου του, μεθ’ ου συνευθύμησαν μέ
χρι πέραν τοϋ μεσονυκτίου" την πρωίαν τής έπιούσης ό Σπόρος 
ένόησεν δτι τοϋ έλειπε σάκκος, περιέχων δη χ ιλ ία ς  καί έξακο- 
σίας δραχμάς· καί τό μέν πρώτον ύποπτεύθη τόν φιλοξενη'σαντα 
αύτόν φίλον του, καί προύκάλεσε κατ’ οίκον έρεύνας’ έπειτα 
δέ, τό έν Κακοσίιο παντοπωλεϊον έπειτα τό έν Δοβρένη, καί 
τελευταΐον τό πλοΐον, δπου προύκά'εσεν έρεύνας" έπί τέλους 
έπλήοωσε καί τινας κολυμβητάς νά έρευν^σωσι τό μέρος τής 
θαλάσσης, άφ’ ού διήλθε διά τής λέμβου* ούδαμοΰ δ ' ευρών τ  
άπολεσθέντα χρήματά του, προύκάλεσε τήν έκδοσιν επιτιμίου 
έκκλησιαστικοΰ ή άφορισμοϋ, τόν όποιον καί άνέγνωσεν έν τή 
έκκλησία μετά πολλών μηνών παρέλευσιν άπό τής άπωλείας 
τών χρημάτων. Μήνας δέ τινας μετά τήν άνάγνωσιν τοϋ έπι- 
τιμ ίου Κακοσίτης τ ί;  καταγγέλει είς τόν Σπΐρον, δτι έ'τερός τ ι ;  
Κ ακοσί'ης εύρε τά  χρήματά του- ώς μόνην δέ άπόδειξιν είχεν, 
οτι ό καταγγελλόμενος πρό μέν τής άπωλείας τών χρημάτων 
ήτο πένης, ώς καί ό καταγγείλας αύτόν, μετά δέ ταϋτα έφάνη 
διαχειριζόμενος χρήματα.

Μέ ταύτην δέ μόνην τήν μαρτυρίαν ό Κύριος Σπϋοος Κανέλος 
κατώρθωσε νά πείση τάς δικαστικάς άρχάς νά συλλάβωσι τόν 
καταγγελθέντα μαζί μέ τήν σύζυγόν του καί μέ τ ι  μάλιστα 
νηπ ον, μή άποχωοιζόμενον τής μητρό; του, νά ρίψωσιν αύτοΰς 
etc τάς φυλακάς καί νά τοΰς παραπέμψωσιν εις τό κακουργο- 
δίΛεΐον, ούχί έπί κλοπή η έπί ληστεία, άλλ’ έπί παραβάσει τοΰ 
έπιτιμίου. έ π ί τα ύ τ/ς  δέ τής δίκης είμεθα καί ένορκοι καί προϊ
στάμενοι" καί έξεπλάγημεν, ό'τε εΐδομεν τόν δικαζόμενον νά 
έγχειρίση είς τόν πρόεδρον τών συνέδρων, μετά τήν κατάδεσιν 
το - ουσιώδους μάρ τυρός τής κατηγορίας, έγγραφόν τ ι καί νά 
παρακαλέση τόν πρόεδρον νά έξετάτη τόν κατήγορόν του, άν 
άνκγνωρίζη τήν έν τώ έγγράρω τούτω υπογραφήν του" άναγνω- 
ρισθείσης δέ ταύτης, άνεγνώσθη ύπό τοΰ γραμματέως καί τό 
έγγραφον, τό όποιον ούδέν άλλο ητο, ή ιδιωτικόν χρεωστικόν 
ομόλογον τοΰ μάρτυρος τής κατηγορίας πρός τόν κατηγορούμε
νον, γενόμενον πολλούς μήνας πρό τής άπωλείας τών χρη ά - 
των τοΰ ΣπύρΟυ Κανέλου. Εννοείται δέ δτι οί κατηγορούμενοι 
έκηρύχθησαν άμέσως καί παμψηφεί ΰπό τών ένόρκων άθώοι* 
άλλά τίς άπεζημίωσεν αύτοΰς διά τήν έπτάμηνον φυλάκισίν 
των ; τ ίς  έρρόντισε νά τιυωρήση τόν ψευδομάρτυρα ; τ ίς  έφρόν- 
τισε νά τιμωρήση τάς ούτω έπιπολαίως ένεργησάσας άυ,φο τέ
ρας τών δικών τούτων άνακρίσίις δικαστικάς άρχάς · λυπούμε-



0a, 3 fi δέν ήδυνήθημεν V» έδοωμεν i'i τοΐς άρχειοις τού έφε- 
τέίοΟ χάί *τήν δικογραφίαν των δκώ ν τούτων, ϊνα δηυ,οσιευ- 
σώμέν ονομαίτί καί μέ αριθμούς καί αλλά όύσιώδη περιστατι
κά ' Λιστεόόμέν ομως, δ'τι καί ή μνν’μη δέν μάς άπεπλάνήσε πολύ 
τής αλήθειας. Αλλως δέ ίέρίν πέριγράψωμεν τά  περιστατικά 
τάδτίί, ήοώ+ήσάμεν καί τόν τότε εισαγγελέα Κ. Γρύπάρήν, 
οδτίς μάς έβεβαίώσεν αΰτά σχέδόν άπαράλλάκτως.

Λέγίται δέ δτι «βλλόί άλλοι έμεναν έν τάϊς φυλαϋάΐς MX 
δ(ί6 έτή ώ ; ύπόδιΜι, δι’ δμοίΚί φύσεως πράξεις, iidil έπει-ΐα 
ήθώώθησάν. Λέγέτά& πρός τούτόΐς, δτι ϋαί έίς θάνατον κ ά ΐίδ ι·  
ϋάδθη f i |  )i«i Ικάραΐομήθ^ καί f t i ta  ίάνατον άπεδε;χ9η ή 
άθ&ώτΐιϊ τόϋ* λέγεται ωσαύτως, δτϊ πολλάχις έν *ώ άκροατ·/)- 
ρίφ τών ενόρκων καί οίΟτ#) ή τδ ίίΐό ΐη ς *65 κάτήγ§ρουμένόυ 
δίεφιλονεϊίινίθή καί άΛεδείχθή ψευδής

Πρδς εξη'γηιτίν 8λων τούτων πρέπει νά βημειώσωμεν διά τούς 
μη γινώσκοντας καλώς τά τής Ελλάδος, δτι άπαντες οί δικασταϊ 
δέν ή ιαν ά'χρι τοΰδε ούΐε αμετάθετοι, ούτε ισόβιοι’ καί δτι οί 
μ6ν πρωΐοδιίίαι παρ ήμΐν λαμβάνουσι διακοσίων πεντήκοντα 
δραχμών μόνΟν κατά μ.Ύ)ν« μιδθόν* οί δέ έφέται, τείτρακησίων 
χαι οί άρειοπάγϊται, πεντακοσίων, τουτέστιν οί διαχεφιζόμενοι 
τήν δικαιοσύνην παρ’ ήμΐν μισθοδοτούνται άσυγκριτως εύτελε* 
στίρον ένό< γραμματέας ένός κοινού έμποριχοΰ καταστήματος· 
τούτο βεβαίως κα-t ούδέν δικαιώνει τούς αμελείς ίΐ τούς άσυ· 
νίιδητους δικαστάς, άλλ’, οταν τ ις  στερήται τών πρός το ζήν, 
ολίγον φ^οντίΓει ;ο ίσως καί δέν έχει καιρόν νά φροντίσ/ι, ί'να 
δίαχειρίζηταί ύπ αύτού έπιμελώς καί δικαίως ή δικαιοσύ-η.

Εις τοι.ίίυτης φύσεως λοιπον δικαιοσύνην ούδέν παράδοξον 
είναι άν τινες τ  «ν μεγαλην συναίσθησιν τής ανθρώπινης αύτών 
άξία? έχόντων ‘Ελλήνων διστάζωσι νά κατα<ρύγωσι καί προτι- 
μώσι τήν αύτοδικίαν άπ«ξ δε παρεκτραπεντες είς τούτο, καί 
αείποτε ερεδιζομινοί} ούδέν παράδοξο», έάν καταντώσιν ένίοτε 
νά γίνωνται καί λΥΐσταί* δι*μ.*ρτυρόμεθα ομως μέ δσην έχομεν 
άνθρωπίνην όΝίναμιν, ότι δλίγιστοι τών ‘Ελλήνων γίνονται λη- 
σταί μόνον, ί'ν* ληστεύωσιν. Εάν δέ δέν άρκώσι τά άχρι τούδε 
λεχθίν*α, ίνα πείσωσι τούς ϊυχόν δ^σπιστούντας, ας μάς srti- 
τράπίί νά μνημονίύσωμεν πρδς τούτοις ένταύθ* κα: τά έξης.

Μία *?ών διΛβόητοΐέριβ* ίπ ΐ  τής έτόχής {±*ς V/j-itpbtfiiv σΰμ.- 
μορϊβψ {^ήρξεν ή ·ίόυ Μίίί|ίπιί}η ·>.άΙ ΐράκάδ^, ή έπ ί πολλά

έτη της βασιλείας τοΰ ’Όθων^ς έαπνεύσασα 'φριΧϊ,ν έίς π α ντα ς  
τούς κα το’κους τής Α ττ ικ ή ς. Κ άτοικος δέ αύτής π λο υ σ ιω ϊα τη  
καί έ /ο υ σ α  άπειρα έν αύτη κ τή μ α τα  ύπήρ-,εν έπι πολλά ετή  
καί μ έχρ ι τέλους της ζωής της καί ή μακαρίτισα Μαριά Μαρ* 
έουά  Δούκισσα της Π λακεντίας. Απαντες δέ ένθυμόϋνται τας  

ιδιοτροπίας τής Δουκίσιης τα-ίτης, τίτις, *αθ  ̂ εποχήν ή συμ
μορία τού Μ τίμπιση  καί Τρακάδα ένέπνεε τρόμον έίς ΐή ν  Α τ
τ ι κ ή  καί ένειώ λευε κατά τ ά  π λ εΐσ τα  έν τώ ορει Πεντελι?.ω^ 
ώκοδόμει π ο λ υ τ ελ έσ τ α τ α  μέγαρα έν αύτώ  τω  Π εντελικω , ^ 
φωλεά δηλονότι τών λγ,σ-ω ν, διενύχτέρευέν έν αύτοΐς, καί^πολ- 
λάκις" έκαμνε νυκτερινάς έ κ δ ρ ο μ ά ς  ποός ευοεσιν τώ ν α π ω λ ε-  
σθεντων σκύλων της. Απειράκις βεβαίως όί λγ,σταί έουναντό  
νά τήν ηυλλάβωσιν α ιχμ άλω τον, άλλ α π α ξ μόνον επραξαν τού 
το , καί ήρκεσθησαν μόνον είς εξ χ ιλιά δ ω ν δραχμώ ν λύτρα, εν 
ώ κ α /.λ ’.στα έγίνωσκον, οτι ή Λούκισσα, άκληρος ουσα,^έιχε τρ·.α- 
ιΐοσίων χ 'λ ιά Λων φοάγγων εισόδημα, τό δποΐον πολλακις^σκαν- 
δαλωδώς μ ά λισ τα  έσπαταλ'-ύσεν εν Αθήναις. Μικρά τις απειλή  
έκ μέρους τών ληστώ ν έίς τήν Λούκισσαν ηρκέι ν αναγκασνΐ 
άύτήν νά γράψη είς τούς έν Αθήναις γνω στούς το α π εζίτα ς τής 
νά πέμψωσιν είς τούς λνσ τά ς καί πεντακοσίων χ ^ ιά ^ ω ν  £ ρ α χ . 
λύτρα* ά λ λ ’όμως ούτοι ήρκέσθησαν εις εξ μόνον χ ιλ ιά δ χς  ορα χ-  
μών* καί ταύτας αμφίβολον είναι, έαν έλάοΟν μόνον, ΐνα  πλου  
τίσω σιν, ή ί'αως και ϊνα δείξωσιν έμπράκτως έίς τήν Κυρίάν 
Δούκισσαν, ότι οί δύο /ωροφύλακες, τούς όΛοίους εφερέ πά ντοτε  
μεθ* έαυτής δέν ήσαν U *vol νά τήν προστατέύσωϋι.
' Πλήν δέ τούτου ό έμπορος Κ. Λαζαρής μά, διηγνιθ/ί προχβ-ς 
καί το έξης έμφαντικώτατον περιστατικόν. Καθ* ?,ν έποχήν ή 
ληστρική αύτη συμμορία ένέπνεε τρόμον 6ις̂  τήν ^Αττικήν δ έμ
πορος Κ. Λαζαρ/ς έκαμεν απείρους καί μεγάλας έμπορικας έπι- 
χειρήβεις κ α τά 'τά  πέριξ τών Αθηνών, ΐίρός τοιαύτην τίνά λ ο ι
πόν έαπο3ΐκήν έπιχείοησιν έπεμψε τότε δι ενός υπαλλήλου 
του είς Μαραθώνα διακόσια τουρκικά χρυσά νομίσάατα (5ια*ο- 
βία τάλληρα)' ό ϋ^άλλη-ό; του, άπερχόαένος εξ Αθηνών είς 
Μαραθώνα, *αθ’ όδόν επεσεν είς τήν ένέδρ*ν τοΰ Μ πίμπίίη· 
ούτος δέ εύρών έπ ’ αύτού τά  διακόσια χρυσά νομίσματΛ καί 
μαθών οτι πέμπονται παρά τού Κυρίου Αάζαρή έίς το έγχώρκίν 
έμποριον, ούδέν έξ αύτών έλαβεν, οΰτε τόν υπάλληλον^ τό 
παράπαν ήνόχλησε, άλλά δ ι’ αύτού παρήγγειλεν έίς τόν^ Κυριών 
Λαζαρήν νά τού στε·.λ·/ι βραδύτερον δεκά χρυσά νΟμισμάτά, 
τσαρούχια κάΐ αρτόν.



Πρός άντίκρουσιν τούτων ίσως μας άναιτάξη ΤΙς τ * περι.  
στατικα τών τερατόμορφων εκείνων θηρίων, οί'τ,νες έφόνευσαν 
ληστρικά^ έν Αθη'ναις τοΰς μακαρίτας Νεγροπόντην Καζούραν, 
J  **1 αυτον τ6ν ά , «Χ* Κροκίδαν άλλ’ είς τά  δύο ταϋτα τε- 
λευταια περιστατικά καί δικαστικώς άττεδεί/θη ότι το έπικοα- 
τέοτερον πάθος τών κακούργων τούτων δέν -^το ή ληστεία, άλλ’ 
ή εκοικησις, η καί αλ*ο τ ι  κοινότερον τούτου π*θος. Αλ
λως ήαεΐς ενταύθα γράφομεν πεοί τώ ν ληστών τών όρέων, καί 
ουόέ να μνημονεύσωμεν καν τολμώμεν τού, ληστάς τών πόλεων 
καί μαλιστα τών Πρωτευουσών δι^τι πανταχοϋ του κόσαΟυ 
είναι ομολογούμενον καί πασίγνωστον ίίδη,ότι ούτοι είναι άσυγ. 
κρίτως ωμότεροι άπανθρωπότεροι καί κακούργότεροι τών ληστών 
των ορέων. Εξαίρεσιν δέ τής γενικής ταύτης κατηγορία; δέν 
ητο όυνατόν κατά δυστυχίαν νά κάμωσιν έπί ’Ό»ωνος τούλά
χιστον οί λησταί τών Αθηνών διότι /.αί δικαστικώς άπεδεί- 
χβη, οτι ουτοι καί μεγάλα αξιώματα καί παράσημα πολλάκις 
ελαμΒανον τότε καί, καταδικαζόμενοι ύπό τών δικαστηρίων είς 
θάνατον, εύκόλως έλάμβανον Βασιλικάς χάριτας, καί όμοτοάπε-

τό τΓ  σΐ>γχωρευτα1 Βασιλέων λέΤ” <» δ^ι έγένοντο πολλάκις

Οί δέ λησταί τών όρέων έν Ελλάδι κα! έξ όσων ολίγων ή- 
μ!ΐς ενταύθα επιτροχάδην έμνημονεύσαμεν, και έξ όσων άλλων 
πολλών λεπτομερέστερον μνημονεύει * ιστορία καί τ> νρονι/ά 
των δικαστηρίων^ τής Ελλάδος, έξάγεται άριδηλως π.ώτον μέν 
οτι κυρίως δέν είναι λησταί ώμοι καί άπά-θ,ωποι, καί θηριώ- 
όεις, οπο,ς οί λησταί άλλων έθ-ών, άλλ’ άνθρωποι συναισθανό
μενοι πέραν τού μέτρου τήν άνθρωπίνην αύτών άξίαν, κα*, αδι
κούμενοι ή πιεζόμενοι, καταφεύγουσιν είς αύτήν μάλλον \  είς 
την δικαιοσύνην δεύτερον δέ εξάγεται, ότι οί λησταί ούτοι τής 
Ελλαόος κατά τά  έννεα δέκατα τούλάχιστον καταφεύγουσιν 
εις τον τοιοϋτον ληστρικόν βίον καί μετέρχονται ενίοτε καί 
βιαιοπραγίας, μόνον ϊνα αύτοσυντηρηθώσιν ενίοτε δέ, καί ϊνα 
εκόικηθώσι κατ εκείνων, οΐτινες τοΰ, ήδίκησαν f  τοΰς έπίεσαν 
ή άλλως πως τοΰς έπιβουλεύθησαν ί  τοΰς έπρόδωσαν- ούδέποτε 
όε σχεδόν η σπανιώτατα καταφεύγουσιν είς αύτά, μόνον ϊνα 
λ/ιστευσωσι. Κατά τρίτον δέ λόγον έξάγεται, ότι τά έννενήκον- 
τα  εννέα ίσως εκατοστά τών τοιούτων λ/,στών τής έλλάδος 

εν είναι άνθρωποι άδιόρθωτοι, διότι ούτε φιλοτιμίας καί ύψη- 
λοφροσύνης στερούνται, ούτε ό φόβος τού ©εοϋ σβεννυται κ*θ’ 
ολοκληρίαν έν ταΐς καρδίαις τ ω ν  τούναντίον μάλιστα ώσπερ

πολλάκις κατά κόρον εΐπομεν καί η δη αύθις έπαναλαμβανομεν 
οί ονομαζόμενοι λησταί τής Ελλάδος καί λίαν φιλότιμοι καί 
ύψηλόφρονες είναι, καί άκμαίον καί ζωηρότατον έχουσι τόν φό
βον τού Θεού έν ταΐς καρδίαις των" δι αύτοϋ δέ και μόνου 
τοΰ άνεξαλείπτου παρ αύτοΐς αισθήματος δύναταί τις να τους 
άλυσοδέση πολΰ εύκολώτερον καί πολΰ άδαπανώτερον η διά 
τών λογχών διά τών ειρκτών καί διά τής λαιμητομου"

κατά τέταρτον δέ λόγον εξάγεται ες όσων ένταϋθα έγραψα* 
μεν, καί έξ όσων ή ίστο-ία μνημονεύει, bOTi ούδέποτε αί έπι 
Τουρκίας, αί έπ ί Κυβερνήσου καί αί έπί 'Οθωνος Κυβερνήσεις 
έκαμαν χρήσιν τών καταλλήλων μέτρων πρός έξόντωσιν τής 
ληστείας. Κατα πέμπτον δέ καί τελευταΐον λόγον έςαγεται, 
οτι όσον αύξάνει ή δυσαρέακεια τών Ελλήνων ειτε κατα τών 
κατά τόπους άρχών, είτε κατά τοϋ συνόλου τής Κυβερνήσεως, 
τοσοϋτον αύξάνει καί ή λεγομένη έν Ελλάδι ληστεία' οσον του
ναντίον έμφρονως καί ήπίως πολιτεύονται αύται, τοσοϋτον έλατ- 
τούται ή ληστεία' όταν δέ αυτή πλεονάση είς τΰν ύψιστον 
βαθμόν, καί έπειτα διά μιας κοπάση άνευ άποχρώσης αιτίας, 
τότε ή κοινωνία πρέπει νά προσδοκά σπουδαιότερους κοινωνι
κούς σπαραγμού;' ώς παράδειγμα δε άναφέρομεν την σμικρόν 
πρό τής 3 Σεπτεμβρίου 1 8 4 3  καί σμικρόν προ τής έςωσεως 
τού ’Οβωνος κό^ασιν ϊ| καί παντελή έξάλειψιν τής ληστείας.

Τοσοϋτον δέ είμεθα πεπεισμένοι περί όλων τούτων, ώστε 
δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν την τε μεγαλως ενδιαφερομένην 
περί' τής ησυχίας τοϋ Κράτους Κυβέρνησιν τής Ελλάδος, τόν 
πεπολιτισμένον κόσμον, καί τοΰς άπανταχοϋ τής αλλοδαπής 
διεσπαρμένους δμογενεΐς, οτι τοϋ λοιπού ώς άλάνθαστον γνώ^ 
μονα τής καταστάσεως μιας τών έπαρχιών τής Ελλάδος η τοΰ 
συνόλου τής Κυβεροησεως αύτής πρέπει νά εχωσι τα έξής.

Οταν καί έν οία δη ποτε έπαρχία άκούσωσι ληστείαν, πρέ
πει άφεύκτως νά ΰποθέτωσι δυσαρέσκειαν τοϋ λαού κατα τών 
άρχών τοϋ τόπου η κατα τών ισχυρών τής ημέρας’ καί άντι να 
πεμπωσι μεταβατικά πρός χαταδίωξιν τών ληστών, πρέπει να 
πέμπωσι τίμιους άναΛριτάς καί έπιθεωρητάς πρός διόρθωσιν 
τών κυβεονητικών σφαλμάτων' όσον δέ πλεονάζει ή ληστεία, 
τόσον πρέπει νά ύποθέτωσιν, οτι έπλεόνασε καί ή δυσαρεσκεια, 
καί όταν ^ανδάνωσι», ότι, μετά τήν ΰπέρμετρον πλεόνασιν, έκό- 
πασεν ί) ληστεία, τότε πρέπει άφεύκτως νά προσδοκώσι στά
σεις καί επαναστάσεις..



Τοιαύτ·/) [/εν περίπου είναι ή φύσις καί ή γέννησις τής λης·είας 
έν Ελλάδι- διά λόγους δέ τοΐς πάσιν εύληπτους δέν δημοσιείο- 
μεν ένταϋθα σύγκρισιν vj παράθεσιν μεταξύ αύτής καί τής έν 
πολλαϊς χώραις της Δύσεως ληστείας· τοϋτο δμως θά πράξω- 
μεν, άν, ώς έλπίζομεν, δημοσιεύσωμεν ακολούθως κ*ί γ α 'λ ΐ ϊ τ ί  
τήν πραγματείαν ταύτην είς ιδιαίτερον φυλλάδιον τότε δέ δέν 
θά εχωμενάνάγκην νά κάμωμενήμεΐςτήν παραθ;σιν ταύτην,άλλ’ 
άτλώ ς θά μεταφέρωμεν άπό τού Boissonade, anecdota greca, 
tom. ij τάς σελίδας 2 1 9 — 2 2 0  περί Καταλάνων, καί θα πα- 
ραθεσωμεν τάς σελίδα* ταύτας πρό; μίαν βιογραφίαν τοϋ χε ι
ροτέρου κλέφτου τής Ελλάδος έκ τών γενομένων Οπό τοΰ C. 
F au rie l.

Οίοι δη ποτε δέ καί αν ήσαν η ή αι οί άλλοτε μέν κλέφται, 
νΰν δέ οί λησται καλούμενοι τής Ελλάδος, άς μάθωσιν ήδη παρ’ 
ήμών ούτοι, δτι ούδείς οΰτε οί Γότθοι καί οί Βάνδαλοι άλλοτε, 
οΰτε οί Κ,αταλάνοι καί οί Βούλγαροι, οί έρημώσαντες τήν Ελ
λάδα, ου^ε ό ίαβραΐμης καί Κιουταχης, οί καταστρέψαντες τήν 
Ρούμελην καί τήν Πελοπόννησον, οΰτε άπαντες οί ΐησ^υίται τής 
Παπικής Προπαγάντας, οΰτε ά'παντες οί δαίμονες τής κολάσεως 
σύσσωμοι άν ήθελον εκστρατεύσει κ^θήμών, δέν ΐθελον βλάψει 
τοσοϋτον τήν δυστυχή ήμών πατρίδκ , οσον τήν βλάπτουοίν οί 
λεγόμενοί σήμερον λτσταί. Ας μάθωσιν ούτοι, δτι άν ήναι, δπως 
τούς περιεγραψαμεν, φιλότιμοι *αί ύψηλόφρονες, δέν πρέπει, γά -  
ριν τοΰ παλικαρ σμοΰ των, νά καταδέχωνται νά κυ. ίηται σή
μερον τό δνομα τής δ->στυχοΰς των πατρίδος είς τόν βόρβορον 
τής άτιμίας καί τής αισχύνης· καί ή άλλοτε πατρις τών ήρωων 
ν άποκαλήται σήμερον φωλεά τών ληστών, μόνον *αί μόνον 
διότι δέν άνεχονται ούτοι τήν πίεσιν τών άρχών καί τήν προσ
βολήν τής φιλοτιμίας των. Πώς ; διά νά μή προσβάλλεται ή 
φιλοτιμία σου, ώ άνθρωπόμορφον θηρίον, καταδέχεσαι νά προσ- 
βάλληται ή φ ιλοτιμία τής πατρίδος σου ; και δέν γινώσκεις, 
ή'τι οί πρόγονοί σου άλλοτε ελεγον ούδέν Ιερώτερον χαί π^οσ- 
<piUeoτεροτ της πατρίόυς·, καί δέν γινώσκεις, δτι ό γενόμενος 
παραίτιος προσβολής καί δυσφημίας Τίς πατρίδος του, γ ί
νεται καί τοΰ μητρο<ιτόνου μητροκτο\ώτ;ρος, καί τοΰ πατρο- 
κτόνου πατροκτονώτερος, καί τοΰ ίεροσύλου ίεροσυλώτερος καί 
τρΰ σατανά σατανικότερος ; Τί σε ώ<ρελίΐ, τέρας, νά νηστεύης 
Τήγ τετάρτην καί τήν Τϊαρασκ,ευήν, τ ί σέ ώφελεΐ νά ά-άπτης 
κηρί είς τήν εκκλησίαν, δτι?ν διά τών πράξεών σου ατιμάζεις την 
πατρίδα σου; ή ατιμ ία  τής πατρίδος σου δέν είναι άσυγκρίτως

μεγαλειτερα τής άτιμίας τής μήτρός σου, τής ατιμίας τής <ιυι 
ζύγου σου η τής άτιμίρις τής άδελίρής σου ; ή ιεροσυλία κατά 
τή< πατρίδος σου δ?ν είναι άσυγκρίτως μεγαλειτερα τής κατά 
τώ ν οικων τού Θεοΰ ιεροσυλίας ; τούς οί'κους τοΰ Θεοΰ η τάς 
έκκλησίας κατασκευάζει %Ά είς μόνος άνθρωπος· xal άν συ, 
άνήαερον θποίον, βεβηλώσης αύτάς, ένας άλλος δύναται νά τάς 
κατασκευάση καλλιτέρας. Τήν πατρίδα σου δμως κατεσκεύασαν 
άπαντες οί άπό κτήσεως κόσμου άνθρωποι, καί είναι άδύντον νά 
ξαναχατοσκευάσωσι τήν ΰπόληψιν καί τήν τιμη'ν της, άν σήμε
ρον τάς καταστρέψης σύ μόνον καί μόνον διά νά μή προσβάλ- 
ληται ή φιλοτιμία σου, καί διά νά -^σαι έλεύθερος νά ψύνης 
σφακτά είς τάς στάνας (ποιμνιοστάσια).

Επειδή δέ ό λόγος περί στάνών, δς μάς έπιτραπή νά π α ρ α - 
τηρήσωμεν ένταϋθα, δτι τά  μεταβατικά ποίμνια καθ’ ά'παντας 
τούς αιώνας έγρ/ισίμευον ώς τροφεία τής ληστείας. Οί δέ λη- 
οταΐ παρακολουθοΰσι τά μεταβατικά ποίμνια σχεδόν, ώσπερ αί 
σκιαί τά σώματα- ώς παράδειγμα δέ φέοομεν αύτήν τήν ά τ υ 
χή Αττικήν· έξ οσων ήμεΐς γινωσκομεν ούδείς Α θηναίος, καί 
ίσως ούδείς ή λίαν σπανίως έκ τώ ν  πέριξ τής πόλεως Αθηνών κα
τοίκων έγένετο ληστής, άλλ’δρω ς άπό τής Α τ τ ικ ή ς  ουδέποτε σχε
δόν οΰτε έπί όθωνος οΰτε έπί τής μεσοβασιλείας οΰτε κατά δυ- 
Τυχίαν ήδη έξέλειπεν ή λ η τ ε ία ' διότι λησταί έν α ύ τ /i γίνονται % 
α ύ το ί οδτοι οί παρα/ειμάζοντες έν τή Α τ τ ικ ή  ποιμένες, η άλ
λοι, παρακολουθούσες τά  μεταβατικά ποίμνιά των καί δ ια - 
τρεφόμενοι καί κρυπτόμενοι ύπ ’ αύτών. Εντεύθεν προέρχεται, 
δ η  διά νά ώφελώνται ολίγοι τινές ίδ ιο κ τ ή τ α ι τών λεγ- μένων 
λειβαδιώ ν τή ς Α τ τ ικ ή ς ,  έ-οικ,ιάζοντες ταΰτα είς τούς ποιμένας, 
βλάπτεται τό σύνολον τής Α τ τ ικ ή ; , 'καί καταστρέφεται ό τό
πος, είτε ώς μένων ά*αλλιέογητθς ενεκα τής συχνής άγκαρεύ- 
σεως τώ ν  χωρικών πρός καταδίωξιν τής ληστείας, εϊ*ε ώς φ ι
λοξενών αιωνίως τά μή τό^ον διακριτικά αποσπάσματα τοΰ 
μεταβατικού στρατού, τά  περιφερόμενα είς τή ν  Αττικήν πρός 
καταδίωξιν τής λη ιτείας. Μετά λύπης έμαθομεν, ότι τελε^ταίον 
καί ύπό τόν ζυγόν έμειναν έζευγρένοι άροτήρες βόες, διά νά 
με αβώσιν οί γεωργοί πρός *αταδίω£ιν τής ληστείας. Τά δε 
μελ(σσια, τά ρποια καταστρέρουσιν είτε οί βλαχοπςιμένες, $ 
ρί λεγόμενοι λησταί, είτε καί τά  μεταβατικά, καί αί άλλίμ 
παντοειδείς ζημίαι, τάς όποίας τνροξενούσι ταΰτα ε^ναι άνυ^ϊΟ- 
λόγισται- διά νά έκτιμή’ η δέ τις ώ ί lyyW ·» W !W i πρέπει 
•t άναλογισθή ότι τά  πέριξ τής Ατι^^ς όρη κ^τίγυμνώθησαν



καί αί πλείσται τών γαιών της μένουσιν άγονοι η καί π ά ν 'η  
ακαλλιέργητοι ενεκα τών χαχών, τά  όποια συνεπιφέρουσι τά  
μεταβατικά τ α ϊτ α  ποίμνια.

Δια νά έςαλειφθή λοιπών ή ληστεία άπό τής Ελλάδος, πρέπει 
προ παντός άλλου νά παύση καί ουδέποτε νά γεννάται δυσα
ρέσκεια εϊς τοΰς Ελληνας καί νά άποκαταιταθώσι μονίμως ο> 
ποιμένες. Διά νά έπιτευχθή δέ τό πρώτον, πρέπει νά προσκληθή 
οσον ενεστι τάχιον ό λαός καί ν άφε*ΐή πάντη ελεύθερος νά 
έκλέςη τάς δτμοτικάς άρχάς του καί τοΰς βουλευτάς του" άλ· 
λοίμονον άν ό λαός αίσθανθή που έπέμβασιν η δολιότητα έχ 
μέρους τών υπαλλήλων τής Κυβερνήσεως. Πρέπει δέ καί αίίτη 
νά πέμπη όσον ενεστι τιμίους χα ί φρονίμους υπάλληλους είς 
τήν διοίκησιν τοΰ Κράτους. Πρέπει νά ό;γανισθή καί ν ’ άνυψω- 
θή εις τοιαυτην περιωπήν ό κλήρος, ώστε ουτε οί αρχιερείς νά 
στερώνται καί αύτών τών πρός περιοδείαν αναγκαίων έ 'ό 'ω ν , 
ούτε ό λαός νά στερήται της διά φρονίμων καί έναρέτων ιερο
κηρύκων έπ  άμβωνος τών εκκλησιών διδασκαλίας. Πρέπει δέ 
και ή Βουλή, συνενοουμένη μετά τής Κυβερνήσεως νά ελάττωση 
την γραφειοκρατείαν κα* τό σμήνος τών υπαλλήλων, ν’ αύξηση 
δέ άναλόγως καί τον»; μισθούς τών μετά τήν γενικήν έκκάθαρσιν 
έναπομεινάντων, καί νά κήρυξη τάς υπηρεσίας των μονίμους καί 
διαρκείς, τή εξαιρέσει μόνης τής περιπτώσεως, καθ’ ήν ήθελον 
καταόικασθή ουτοι υπό τών δικαβτηρίων ή ήθελον προαχθή. 
Θέσεις έμπιστοσύνης νά όπάρχωσι μόνον αί τών υπουργών καί 
αί τών γενικών γραμματέων* τό πολΰ δέ καί αί τών νομαρχών 
καί εισαγγελεων έχείνων, οΐτινες οι*οθεν ήθελον νομίσει, ότι 
δέν δύνανται νά ύπηοετήσωσιν ύπό άλλο Οπουργεϊον, καί ήθελον 
ζητησει τάς παραιτήσεις των.

Διά νά γείνη δέ τό δεύτερον ανάγκη κατεπείγουσα είναι έπί* 
βης πρός έξάλειψιν τής ληστείας νά καταβληθή πάσα προσπά
θεια εις τήν μόνιμον αποκαταστασιν τών ποιμένων καί τών 
ποιμνίων των καί είς τήν άπό τοϋ Κράτους ελάττωσή τοΰ άριθμοϋ 
'ή καί τήν παντελή έζαλε ψιν τού γένους τών ημιάγριων αιγών. 
Διά νά έπιτευχθή δέ τοϋτο εΰκολώτερον, πρέπει νά έπιβληθή είς 
τας αιγας φόρος τριπλάσιος τοϋ τών προβάτων. Πρέπει νά νομο- 
θετηθή πρός τούτοις, ώστε έκαστος δήμος νά έχη δικαίωμα νά 
λαμοανη άνα πέντε λεπτά δι’ έκαστον πρόβατον ή έκάστην 
αιγα ως φορον διαβάσεως άπό τών συνόρων του ' ό φόρος δέ 
ούτος ούτε βαρύς είναι ούτε άδικος* διότι έκαστον πρόβατον καί

μάλιστα έκάστη α ίς, καί διαβαΐνον άπό τίνος δήμου προξενεί 
είς αύτόν ζημίαν διά τής νομής άσυγκρίτως μεγαλειτέραν τών 
πέντε λεπτών. Δ'.ά τοϋ τρόπου τούτου ταχέω ς θά ίδωμεν τοΰς 
ποιμένας νά ζητήσωσιν οίκοθεν τήν σταθεράν διαμονήν των 
είς μέρη κατάλληλα. Πρέπει δέ πρό πάντων νά μονιμοποιηθώσι 
καί τά  ύπουργεΐα καί νά μή άλλάσσωσι διά ψίλου πηδημα 
κατά μήνα* άλλά καί τά κατά καιρούς ύπουργεΐα πρέπει νά 
θεωρώσι τόν τόπον τούτον ούχί ώς ό κακός κηδεμών τήν περι
ουσίαν τοϋ κηδεμονευομένου, ή ώς ή κακή μητρυιά τήν προα
γωγήν τοΰ προγονού της- άλλ ' ώς άλλος φιλόστοργος καί Φρό
νιμος πατηο. Διά τοϋ τρόπου τούτου, έγγυώμεθχ μέ τήν ζωην 
μας, καί μέ πάν δ,τι έχομεν προσφιλές είς τόν κόσμον τοϋτον, 
ό’τι ή τε ληστεία θά έξαλειφθή ταχέως καί διά παντός, καί ή 
νέα Ελλάς θά δυνηθή νά έκπλήξη καί αύθις τόν κόσμον μέ 
θαύαατα.ι

Περί τοΰ χαρακτηρος τών Ελλήνων.

Μετά πολλής εύχαριστησεως καί σχεδόν μετά συγκινη'σεως 
βλέπομεν, ό'τι αί έν τή Δύσει έκδ'.δόμεναι έλληνικαί εφημερίδες, 
καίτοι άσχολούμεναι καί είς άλλα πολλά καί σπουδαία, δέν 
άμελοϋσιν ό'μως νά μεταφέοωσιν είς τάς στήλας των καί πάν 
τό ύπό σοφών Εύρωπαίων δημοσιευίμενον, είτε πρός δικαιολό- 
γηοιν ή ύπεοάσπισιν τοΰ έθνους μας, είτε πρός όύθμισιν τών 
κακώς κειμένων* ούτως άλλοτε ή Κλειώ μετέφερεν είς τάς 
στήλας της ό'λας τάς σοφάς πρός τε τήν Κυβέρντ,σιν καί τό 
έθνος συμβουλάς τοΰ προέδρου τών αρχαίων ελληνικών χρεω- 
γράφων Κυρίου Ασλεβούδ* όμοιας δέ φύσεωί ούσών τών συμ
βουλών τούτων, πρός όσας καί ήμεΐς έκ τύχης έδημοσιεύσαμεν 
τότε διά τής περί συνεταιρισμού πραγματείας μας, έσπεύσαμεν 
νά μεταφέρωμεν καί έκείνας είς τάς στηλας τϊ,ς ιΜελίσσης πρός 
έπικύρωσιν τών ήμ ετέρων. Βραδύτερον ό Κ. Βερθόλδης έδημοσίευ- 
σεν ετερί τινα πολύτιμα περί τοϋ χαρακτήρος τών Ελλήνων,ταϋ- 
τα  μετέφρασεν άμέσως ή Κλειώ, καί άπ’αύτής μετηνέγκαμεν καί 
ήμεΐς είς τάς στήλας τής Μελίσσης πρός ένίσχυσιν τών δσων καί 
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ήμεΐς ίδημοσιεύσμαεν τότε περί γεωργικής έταιρίας καί περί δα- 
σοποιίας. flvvj δε ό Κύριος Γαυστάβος Εϊχθάλ έδημοσίευσεν ετερά 
τινα  σπουδαιότατα περί τοϋ χαοακτήρος τών Ελλήνων, ταΰτα 
δέν έβράίυνε νά μεταφράσει χαί δημοσίευση καί ή Κλειώ, αύτά 
ταϋτα, έπικυροϋντα τά  όσα καί ή^είς τελευταίον έδημοσιεύ- 
σαμέν περί τε τής έν Σύρω ελληνικής άτμοπλοϊκής έταιρίας καί 
περί της φύσεως της έν Ελλάδι ληστείας, σπ^ύδομεν νά μετ*" 
φέρωμεν καί ήμεΐς είς τάς στήλας τής Μελίσσης.

Εκφράζοντες δέ τήν ευγνωμοσύνην μας είς τοΰς σοφούς συν
αδέλφους συντάκτας τής Κλειοΰς διά τήν πολύτιμον ταύτην 
άνάγνωσιν, $ν συνεχώς προσφέρουσιν είς τοΰς άναγνώστας των 
διαβεβαιοΰμεν αύτούς, μέ τόν θετικώτερον τρόπ ον ,  δτι διά τών 
δημοσιεύσεων τούτων εύεργετοΰσι πραγματικήν καί πολύτιμον 
εύ&ργεσίαν τό έθνος· άς μάς έπιτρέψωσι δέ ήδη οί άναγ-,ώσται 
τής Μελίσσης νά κάμωμεν καί είς αύτοΰς την έξής παρατήοη- 
σιν. Οσοι ε* αυτών άνεγνωσαν τας παραινέσεις μας ποός τόν 
μέλλοντα Βασιλέα τής Ελλάδος όεν ελησμόνησαν βεβαίως τόν 
ισχυρισμόν μας, οτι ούδείς λαός είναι εύδιοιχητότερος μ εν  ά.ί.Ιά 
συταμα και όνσδιοίκι/τοτερος τοΰ έλληνικοϋ, καί ούδείς Φίλοτι- 
μότερος αύτοΰ'αύτά ταΰτα περίπου έπανελάβομεν καί έν τή περί 
τής φυσεως τής εν Ελλάδι ληστείας πραγματεία, «ύτά ταΰτα 
έρχεται νά έπικυρώση ήδη μέ τό κΰρος τής αυθεντίας του κατά 
την Κλειώ καί ό σοφός Ούρκουάρτος, λέγων ιέκ  τής έμαντοΰ 
πείρας άρυομαι τό δικαίωμα νά διαδηΛώαω, οτι οί "ΕΛ /ηνες, 
καθ' οσον έόννήθην r a  τους σπουδάσω, u ra i ό είαγω γΰτερος  
τοΰ κόομον Λαός άμα δέ καί ύ δυσβιαστότερυο.* Απαραλλάκτως 
δέ, και σχεδόν κατά γραμμα ό σοφός Ούρκουάρτος έρχεται νά 
έπικυρώση και τάς λοι^άς δοξασίας ήμών περί τής φύσεως 
τών ληστών τής Ελλάδος καί περί τοΰ δημοτικού αύτών συ
στήματος.

_ «Τό μέγα τής άνεξαρ-η'του Ελλάδος δυστύχ/,μα, τό πάντων 
τών άλλων παρεπομένων δυστυχημάτων παραγωγόν, είναι καθ' 
ήμάς, ή ελλειψις τής κυβερνητικής εκείνης αύθεντίας, ήτις άπορ- 
ρεει έκ τής ισορροπίας τών ηθικών καί κοινωνικών τοϋ τόπου 
δυνάμεων. Εάν άληθεύη, ότι πάς έκαστος λαός ΰπείκει είς την 
άν ,αςίαν αύτώ κυοέρνησιν, πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι ούδείς 
υπάρχει λαός μάλλον τοΰ έλληνικοϋ ανάξιος ί'να κκβερνηθή. Κ*1 
δμως ό λαός ούτος είναι φιλόνομος, είναι πρ^ος, είναι εύάγω* 
γος, άρα ώς ειπερ τις άλλος άντάξιβς αγαθής καί οώ^ρονος

κυβερνήσεως, έπιτηδείας, ί'να χειραγώγηση αύτόν είς τήν όδόν 
τής ειρηνικής ευδαιμονίας καί τής πολιτικής άνυψώσεως. · · · ·

c Ούτως, η αναοιωσις τής Ανατολής δέον νά γίν/) διά μόνης 
τής Ανατολής, τουτεστι δια μόνης τής φρονήσεως τών Λ,νατο* 
λιτών. Τό παράδειγμα τής έλλάδος (παρατηρεί ό οξυδερκή 
Εϊ^θαλ) άρκεΐ είς τό (ιποδεΐζαι τόν κίνόυνον, τόν μέλλοντα άνα· 
ποδράστως νά έπέλθη, έάν ή Δύσις ήξίου ί'να διαρρύθμιση οίκο- 
θεν καί αυθαιρέτως τά  άνατολικά πράγματα. Ει’ί πάν δ,τι 
άφορα έαυτήν, ή Ανατολή δικαιούται, ϊνα εχη ψήφον ιδίαν, ψή
φον όέ ούχί απλήν άλλά τελεσίδικον. Είναι αδύνατον τοδ λοι
πού τό καθνποβάλλειν τά άνατολικά ζητήματα είς τήν κρίσιν 
πολιτικών συνεδρίων άνευ τής παρουσίας αντιπροσώπου τής 
Ανατολής.

«Τοιαυτας και παραπλησίας άρχάς, άπαύγ^ισμα πρακτικού 
καί πεφωτισμένου πνεύματος, έμβριθεστάτου νοός καί φιλάν
θρωπων αισθημάτων, εύρισκομεν δι«τετυπωμένας εν πάση σχε
δόν ?ελίδι τών ο Δυο Κόσμων», Ολίγοι, άληθως όλίγιστοι τών 
έν τή Δύσει φιλελλήνων Ιγραψαν, καθά-ερ ό βοφός οδτος Γα
λάτης μ,ετα τοσαμτης ζέσεως μεθ όσης καί φιλοσοφικής πε- 
ποιθησεως ύπερ τοΰ άγώνος τοΰ έλληπκοϋ έίνους καί ύπέρ τής 
χριστιανικής έν γένει Ανατολής. Etj έ&ίμετρον ρμως jciy «ψη
μένων, καί πρός μείζονα έκτίμησιν τού λίαν φιλέλληνος συγτ 
γραφέως, πιστεύομεν δ -ι οί ήμέτεροι άναγ)ΐώσται θά διεξέλ&ωτ 
σιν εύφροσύνως, ώς έν έπιλόγω', τάς έπομένας περικοπές, κα?’ 
Ικλογήν μεθερμηνευθείσας, ώς έπί τό πλεΐστον έκ τής εισάγω* 
γής καί έκ τού περί ίλλάδος κεφαλαίου.

«Κύριος τοΰ προκειμένοο πον/ματο; σκοπός είναι τό έξαγό- 
μενον είκοσαμήνου £ν Ελλάδι διατριβής άπό τοϋ φθινοπώρου 
1 8 3 3  μέχρις Ιουνίου 1 8 3 5 .

«Κατ& τήν διατριβήν ταύτην ήδυνήθημεν νά παρατηρη'σω* 
μεν τήν €κβασι·ν τής πρώτης απόπειρας, ήν επιχείρησήν ή Εύρώ- 
πη, όπως αναγέννηση ί#νθς τ ι τής Ανατολής.

« ό μ ο λ ο γ η τέ ο ν  δ τ ι  ή ά π ό π ε ιρ *  ά π έτυ χεν .

«Παρετηρηθη άφ ένός μέν δτι έθνος γενναΐον καί εύλόγως 
σεμνυνόμενρν έπί τε τή  ιδία υπάρξει τετρά κισχιΜων (έτών καί 
έπί τή προσφάτω απελευθερώσει του, έθυσιάσΟη μετ'1 άδιαφο-



ρίας καί ψυχρό τητος εις τάς αρμοδιότητας τ ι ς  ευρωπαϊκής δ ι
πλωματίας· άφ έτέρου δέ, οτι τό παρά τής Εύρώπης έκλεχθέν 
βυμβούλιον πρός διοργάνωσιν τοΰ έθνους τούτου κατέστη θέα* 
τρον οίκτίστων διχονοίων, έστία αναρχίας καί ολέθριων μηχα- 
νορραφημάτων.

«Παρετηρήθη πρός τούτοις, δτι οί £λληνες προετίμησαν τό 
της πατρίδος συμφέρον άντί τής έλπίδος τής εαυτών προσω
πικής ευημερίας, καί οτι όλόκληρον τό έθνος κατέδειξεν υπομο
νήν θαυμασίαν άπένβντι τών μηχανημάτων καί τών άταξιών 
ων έγένετο θΰμα.

«Ουτω διακειμένων τών πραγμάτων, οποίαν αξίαν ήδυνάμεθα 
ήμεΐς ν άποδώσωμίν είς τάς πολλάκις έξακοντισθείσας κατά 
τής Ελλάδος καί τής Ανατολής παντοίας αληθείς τε καί μη 
αϊτιασεις ; Ενταύθα ή ήθικότης τής Ανατολής καί ή ήθικότης 
τής Δύσεω; ϊσταντο ενώπιον άλλη'λων εν στιγμή  έπιση'μψ* ταύ- 
την δέ τήν φοράν βιβαίως δέν έφαίνετο ή Δύσις ύπερέχουσα.

« Καίτοι λοιπόν όμολογοϋντες τήν πολλαπλήν υπεροχήν, ην 
όφειλομεν είς τόν μέγαν μέν καί γενναΐον, άλλά καί ατελή πο
λιτισμόν ήμών, άγόμεθα νά πιστεύσωμεν δτι ή υπεροχή αΰτη 
δέν είναι οΰτ* τοσοϋτον απόλυτος, οΰτε τοσοϋτον γενική, δσον 
κοινώς υπολαμβάνεται.

«Τά παθήματα, ίσα  έν τίί περιπτώσει ταύτνι ΰπέστη ή Ελ
λάς, θά ησαν προανάκρουσμα άλλων παθημάτων, έπιφυλασσο- 
μένων είς δλην τήν Ανατολήν, έάν ή Δύσις, προσκαλούμενη ποτέ 
να έπεμβγ) έπί μακρότερον χρόνον είς τάς υποθέσεις τοΰ άλλου 
ήμίσεως τοΰ κόσμου, έμελέτα νά ένεργήση μετά τοϋ αύτοΰ 
αισθήματος τής υπεροχής καί μετά τής αύτής άδιαφορίας, ώς 
ένήργησεν έν έλλάδι. ή  τών πρώτων ημερών υπομονή δέν Οά 
παρετείνετο έπί χρόνον άόριστον θά μετεβάλλετο έντός ολίγου 
είς οικτράν άντίδρασιν.

β ή  μεγίστη τών απελευθερώσεων, έκ τής όποίας σήμερον 
εξηρτηνται απασαι αί λοιπαί, είναι ή άπελευθίρωσις τής Ανα* 
τολής. Η Ανατολή *χει άνάγκην ν άπαλλαχθή τοϋ αναθέμα
τος, δι ου ή ήμετέρα ίιπερήφανος έπιστη'μη έστιγμάτισε τήν 
αμάθειαν της· συγχρόνως δέ θ’ άπελευθερωθώσιν αί φυλαΐ και 
αί πολυάριθμοι τάξιις, τά πλήθτι τών πτω χώ ν τω πνεύματι, 
ατινα παρίστανται πρό τών οφθαλμών ήμών συνένοχοι τοΰ 
ασυγχώρητου αμαρτήματος τής άμαθείας καί δέν δόνανται νά

έξαλείψωσι τό αμάρτημα τοΰτο δ ι’ έτερων μεγάλων προτερη
μάτων.

((Η άπελευθέρωσις αΰτη πρέπει νά ήναι δ τελευταίος βρίαμ- 
βος τής ανθρώπινης έλευθερίας* ώς πρώτιστον δμως δρον τής 
κατορθώσεώς της άπαιτεΐ προσπάθειαν διοργανώσεως πολύ μ*ί- 
ζονα τών προγενεστέρων καί νέαν άνάπτυξιν αρχών τάξ*ως 
καί εξουσίας................................................................................................

«Ειδον τοΰς έλληνας (λέγει δ Κ. Ούρκουάρτος) ώς πολίτας 
καί ώς στρατιώτας· ώς λ^στάς καί ώς πειρατάς· ειδον αύτοΰς 
τρώγοντας τόν άρτον τής εργασίας, τής στρεψοδικίας καί τής 
βίας· έπεσκέφθην άπαντα τά  χωρία τής άρχαίας καί νεωτέρας 
Ελλάδος άπό τών μεθορίων τής Παννονίας, τής Δακίας, καί τής 
Ιλλυρίας μέχρι τής νοτίου παραλίας τ?ίς Κρήτης. Εκ τής έμαυ- 
τοϋ πείρας άρύομαι τό δικαίωμα νά διαδηλώσω δτι οί Ελλη
νες, καθ’ δσον ήδυνήθην νά τοΰς σπουδάσω, είναι ό ΕΥΑΓΩΓΟ* 
ΤΑΤΟΣ τοΰ κόσμου λαός, άμα δέ καί ό ΔΐΣΒΙΑΣΤΟΤΑΤΟΣ’ 
καί δτι έκ τών πολλών προτερημάτων, έφ’ οίς άείποτε δ ια- 
πρέπουσι, δύο είσί τά  έξοχώτερα, ή φιλομάθεια καί τό φιλο
κερδές.

«Υπάρχει καί τρίτον τ ι  παρά τοΐς δλλησιν έλατήριον, τό 
τής φιλοδοξίας. Δι’ αύτό δέ τοΰτο, δτι δηλαδή άγαπώσιν οί 
Ελληνες τήν δόξαν καί σήμερον, δπως ήγάπ/,σαν αύτήν ανέκα
θεν, κέκληνται νά άναλάβωσιν έν τώ  κόσμω τί|ν  θέσιν, ήν κα· 
τέσχον καί πρότερον.

«Παρά τοΐς Ελλησιν εΰρεν ό Κ. Ούρκουάρτος τά  πρότυπα 
τοΰ δημοτικού συστήματος, δπερ οφείλει, ί'να χρησιμεύβρ ως 
βάσις τής διοργανώσεως τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας* tx. τούτων 
έξελέξατο όσα έν τώ  συγγράμματί του έπάγει παραδείγματα. 
Διά τοϋ δημοτικού συστήματος έτήρησαν οί Ελληνες άλώβηταν 
τήν γλώσβάν των, τήν εθνικότητά το>ν καί τήν θρησκείαν των, 
άπερ σύμπαντα άπώλοντο, δπως άττώλετο καί τό σύστημα ε
κείνο. Τό δημοτικόν σύστημα διέπλασε παρά τοΐς έλλησιν % 
συνετήρησε τό πνεϋμα τοϋ αυνεταιρισμοϋ, εις τό όποιον όφεί- 
λουσι τήν πρόσφατον έμπορικήν ευημερίαν των καί τήν εθνι
κήν αύτών άνεξαρτησίαν........................................................................



ο ή  Ελλάς δέν «ϋναι, ώς πιστίύουσιν οί πολλοί, τόπος οίκού- 
μενος υπό λαοΰ φιλοταραχου καί έπιδεδομένου είς τήν διαρ- 
παγήν καί είς τόν πόλεμον. Η ΕΝΔΟΞΟΣ τών κλεφτών γενεά 
διετριβεν έν μόν>ι τή  στερεί Ελλάδι, έν τοΐς ορεσι τής Θεσσα
λίας και τής ΐΐπειρου, ενθα τα $πλα εν ταΐς χερσί διά παν-' 
τός έχουσα, κατώρθωσε νά τηρήση τήν έαυτής ανεξαρτησίαν 
έναντίον. τών Τούρκων' οί λοιποί Ελληνες ασχολούνται είς τήν 
γεωργία», είς .τόν π?ιμ ενικόν βίυν, είς τό έμπόριον και είς τήν 
ναυτιλίαν' καθώς δέ συμβαίνει παντοΰ άλλοθι, οΰτω καί οί έν 
Ελλάδι γεωργοί καί ποιμένες καί έμποροι καί ναυτίλοι ποθοΰ- 
σιν έν πάβι τήν ειρήνην καί τήν ησυχίαν, δπ*>ς σπείρωσΐ καί 
ίερίζωσι, δπως έργάζωνται καί κερδαίνωσιν. Το ελληνικόν έθνος 
διαπρέπει, ώς είδβμεν, καί έπ ί τή μβγίβΐγ] ευκολία, μ εθ' fa 
συμμορφουτάι πρός πάσας τάς επιθυμίας τής αρχής· άλλά κβΐ 
ανεξαρτήτως τής άγαθής ταύτης τοΰ έθνικοΰ χαρακτήρος προ
θυμίας ούδείς αμφιβάλλει δτι μία χώρ», ή< οί μέν κάτοικοι δια- 
τέλ«5βιν έυαριθμοι^ αί δέ άγαθαί γαΐαι ίΐσέτι διαθέσιμοι, π α 
ρέχει «ολύ πλεϊονίς παρά πάσαν άλλην ευκολίας είς κυβέρνη- 
βιν συνετήν καί φιλόφρονα.

«'Ε^άστΐι +άξις ϊο 3 έλληνικοδ έθνους δύναται προσφυώς νά 
παραβληθή πρός τήν αντιστοιχούσαν τάξιν τών κατά τήν Δύ- 
σιν έθνών. Βεβαίως έν ‘Ελλάδι δέν ΰπάρχουσιν έπί τοϋ π α 
ρόντος 4ί ύπερβατικαί (ρύσεις, τάς όποίας έν ταΐς κοινωνιαις 
τής Δυσεως διαπλαττουσιν η τε θεραπεία τών έπιστημών καί 
τών τεχνών, ή τών ήθών κομψότης καί τοΰ πλούτου ή δύνα- 
μις. Αντιπαραβάλλοντες ομως τοΰς αγρότας, τοΰς ναύται, τοΰς 
εμπόρους καί τοΰς άγροδιαίτους γαιοκτήτας τής ‘Ελλάδος Λρός 
τους των άλλων έθνών, δέν θά τοΰς ευριυμεν ΰστεροΰντας οΰτε 
κατά τήν εύφυίαν, οΰτε κ«τά τήν ηθικότητα. 0  παροϋσα γε
νεά, διά τήν έκτακτον θέσιν έν εΰρεθη, διά τάς προσπαθείας 
δσας ήναγκάσθη νά καταβάλ·/) πρός ανάκτησιν τής άνεζαρτηρίας 

της^ ί ιά  τήν προσοχήν, ήν έδέηβε νά έπισ-ήση είς τά  έν Εύ*· 

ράί5ή μϊγάλϊΕ "πολιτ&ά σομβάνΐά,τά Αβνδίόμενα κ α ΐά  τό μάλ- 
|W  κάί τ,ττόν μ ΐ ΐά  τής -τύχης Ή ί ,  ΛρΟέβή έίς μέγαν βαθμόν 

διανοητικής άναχτυξεως. Θαυμαζϊι ό £ένος, άκούων καί τόν 
έλάχιστον έν ‘Ελλαδι άγροϊκον, λαλοϋντα περί τών πραγμάτων 

τής πατρίδος του καί περί τής πολιτικής τής Γαλλίας, τής 
Α γγλίαςjc a i  τής Ρωσσίας. · ...................

«Ενεκα τών στενών σχέσεων, δι ών ή της ‘Ελλάδος τυχη 
συνδέεται μετά τών πολιτικών τ ις  ^^ρώπγις συμφερόντων, κα
τέστη δυστυχώς ή ^Ελλάς άπό τής πρώτης στιγμής τής ανε
ξαρτησίας της 7τεδίον αγώνων, ενθα, αι προς αλληλας πολεμιως 
διακείμεναι δυνάμεις, αί φοβούμεναι νά άγωνισθώσιν έν τή ίδια 
χώρα, κατέβησαν οπως άναμετρήσωσι καί δοκιμασωσι τήν 
ίσχύν των.»

Σηα. τοΰ Συντάκτου τής Μ ε.Ισσ/fc· Επειδή γίνεται πο
λύς λόγος ένταϋθα πΐρί τοΰ παρ Ελλησιν επικ^ατοΰντος δ/ιμο- 
τικοΰ συστήματος, ας μας έπιτραπή νά περιγραψωμεν έν τοιοΰ- 
τον σύστημα, ΰπάρχον καί ήδη. Εν Ηπειροι, άτο άμνημονευτων 
χρόνων, υπάρχει δημοτικόν τ ι  σύστημα, παραπλήσιον τής ομο· 
σπονδικής δημοκρατίας τής ’Αμερικής- τεσσαρακοντα είσί τα  
χωρία, τά άποτελοΰντα τήν ομοσπονδίαν ταυτην, καί ονομαζό
μενα κοί'ώς Ζαγόρι. Εκαστον χωρίον εκλέγει τάς δημοτικές 
άρχάς του, καί διοικεί τά δημοτικά του πραγματα χωοις την 
έλα^ίστην άνάμιξιν οΰτε τής τοπικής τουρκικής άρχής, ο^τε 
της όμοσπονδίας, ουτε άλλου τίνος ο?ου δή ποτε. Οί προεστώ- 
τες δέ η οί δημογέ:οντες δ'λων όμοΰ τών τεσσαράκοντα χω 
ρίων έκλέγουσι τόν γενικόν προεστώτα η αρχοντα τής όμοσπον- 
δίας, όστις εδρεύει έν ίωαννίνοις· ούτος, συνεννοούμενος μετά 
τών τοπικών οθωμανικών άρχών, διοικεί το συνοδόν τής ομο
σπονδίας' ούδέν ομως δικαίωμα εχει νά έπεμβη εις τά  ιδιαίτε
ρα έκάστου χωρίου, οΰτε αύτοΰ τοΰ τής γεννησεως του, όπου 
μάλιστα, οταν έκ τύ/ης εΰρίσκηται, είναι ήναγκασμενος νά 
ΰποτάσσηται είς τάς διαταγάς τοΰ έγχωριου προεστού, να συμ- 
μεοίζηται καί τά  βάρη τών συγχω ριω ν του, καίτοι άλλως διοι- 
κών τό σύνολον τής ομοσπονδίας. Ιό  δημοτικόν τοΰτο σύστ/;* 
μα τοΰ Ζαγορίου εύιτμέρη<?εν είς τοσοϋτον τούς κατοίκους, τής 
άλλως πετρώδους καί άγονου έκείνης γης, ώστε είς τό Ζαγόρι 
σήμερον ευρίσκει τις παλάτια έν τώ μεσω τν,ς έρημου, ευρίσκει 
πλείονα τών είκοσι πέντε τοσοϋτον καλώς κατηρτισμενϊ ελ- 
λη-ικά σχολεία, ώστε πολλά τούτων δ^νανται να π»^αολη- 
θώσι μέ γυμ νά σια - ^ϋρίσκει πρό; τουτοις δέκα πα?θεναγωγι·α 
καί τεσσαράκοντα αλληλοδιδακτικά σχολεία- άμφιβάλλςμεν δέ 
αν ΰπάρχη έν Ζ3ΐγορ(ω άνθρωπος, μη δυνάμενο; να άναγινω^κ/ι 
καί νά γράφη. ί ΐ  ^έ πενία παρ’ αύτοΐς είναι πάντ·(ΐ άγνεστος.



Α Γ Γ Λ ΙΚ Η  Γ Ε Ω ΡΓ ΙΑ .

Α ο ν . 

Περί καταστάσεως τής καλλιεργείας 
έν ’Αγγλία.

Μία τών σπουδαιότερων αίτιων, είς τήν όποιαν γενικώς άπο- 
δίδουσι τήν γεωργικήν ευτυχίαν τής Αγγλίας, είναι ή μεγάλη 
καλλιέργεια. Η αιτία  αυτη, ώς καί ή μεγάλη ιδιοκτησία, έ^ει 
κάποιαν πραγματικότητα’ άλλά καί ένταϋθα άνακαλύπτεται 
μεγάλη ύπερβολή είς τάς εκφράσεις.

Τό Βρεττανικόν έδαφος δέν διαιρείται μόνον είς μεγάλας μι- 
σθουμένας αγροικίας,ώς οΰτε απαρτίζεται μόνον άπό μεγάλας ιδιο
κτησίας. Εύρίσκονται έκεϊ άναμφιβόλως μέγις-οι έκμισθώσεΐς,δσαι 
κα ί μέγις-οι ίδιοκτησίαι,άλλ αύ*αι δέ/άποτελοΰσι τήν πλειονότη
τα  τών μισθουμένων άγροιχιών άπαντα τις έν Αγγλία συγχρόνως 
άπειρον πλήθος μέτριας έκτάσεως άγροικιών,αϊτινες ήθελον θεωρη- 
θή τοιαΰται καί έν αυτή ττ, ΓαλλίοΤ ό δέ άριθμός τών μικρών 
εκμισθωτών ύπίρβαίνει πολΰ τόν τών μικρών ιδ ιοκτητώ ν άριθ- 
μοΰνται είς 2 0 0 ,0 0 0  περίπου οί έκμισθωταί είς μόνην τήν 
ιδίως Αγγλίαν, τοϋθ δπερ δίδει είς έ<άστην άγροικίαν 6 0 0  
περίπ*υ στρέμματα, συμπεριλαμβανομένων εις ταΰτα  καί τών 
χέρσων γαιών.

Είς διάφορα μέρη, ώς είς τά  οροπέδια τοΰ Βίλτς, τοΰ Αορ- 
σετ, τοΰ Λινκόλν καί τής Γόρκης, μισθοΰμεναι άγροικίαι 
έκτάσεως πολλών χιλιάδων στρεμμάτων δέν είναι σπάνιαι’ άλλ’ 
είς άλλα μέρη, ώς είς τάς βιομηχανικάς επαρχίας έν γένει, 
άγροικίαι 1 0 0 — 1 2 0  στρεμμάτων είσίν αί κοινότεραι. Εν τη 
κομητεία τοΰ Σιέστερ, εύρίσκονται πολλά! άγροικίαι μικρότεοαι 
τών 4 0  στρεμμάτων. Εκ τών 2 0 0 ,0 0 0  έκμισθωτών, τό ήμισυ 
καλλιεργοΰσι τάς μισθουμένας γαίας διά τών βραχιόνων αύτών 
καί τών οικογενειών των. Εν Σ*ωτία ό αριθμός τών έκμισθω- 
τών ύπερβαίνει τάς 5 0 ,0 0 0 , έν δέ τή Ιρλανδία άναβαίνει είς

Εχομεν καί ήμεΐς έν Γαλλία τό ισότιμον της Ιρλανδίας έν 
τοΐς πέντε η εξ έκατομμυρίοις τών μικρών εκμισθωτών καλλι
εργούνταν* γαίας κατωτέρας τών 7 0 — 8 0  στρεμμάτων, έχομεν 
δ ’ έπίσης καί τό τής ’Αγγλίας ισότιμον είς τάς τετρακοσίας 
η πεντακοσίας χιλιάδας εκμισθωτών έχόντων έκτάσεις κατά 
μέσον δρον 5 0 0 — 6 0 0  στρεμμάτων άγροικίαι πολλών χ ιλ ιά 
δων στρεμμάτων δέν είναι καί παρ’ ήμϊν δλως άγνωστοι. Εύ- 
ρίσκονται όνομαστί εις τά  πέριξ τών Παρισίων, καί παρου- 
σιάζουσι τό ώραιότερον καί έντελέστεοον υπόδειγμα τής μεγά
λης καλλιεργείας. Μάς λείπουσιν άναμφιβόλως τά  άπέραντα 
έκεΐνα κτήματα τά  όποια, καί έν αυτή τή Α γγλ ία  ολίγα οντα 
τόν άριθμόν, άπαντώνται μόνον είς τάς άγονωτέρας χώρας, ώς 
είς τάς έρημους τής Ορεινής ϊκω τία ς, ή είς τά μεσημβρινά 
οροπέδια τά  έκ κρητίδος γής συνιστάμενα, τά  όποια είναι πρόσ
φορα μόνον διά τάς βοσκάς τών προβάτων. Η αγγλική λοιπόν 
γεωργία είναι ύπερτέρα τής γαλλικής ούχί κυρίως ώς έκ τής 
μεγαλητέρας έκτάσεως τών κτημάτων. ί ΐ  σύγκρισις μεταξύ τών 
δύο κρατών είναι πλησιεστέρα κατά τήν σχέσιν ταύτην μάλλον 
η κα τ’ εκείνην τής ιδιοκτησίας.

0  άληθής υπεροχή τής γεωργικής καταστάσεως της Μεγάλης 
Βρεττανίας (καθόσον ή Ιρλανδία άπαιτεΐ νά έξετασθη χωρι
στά), εμφαίνεται διά τών έξής δύω κυριωτέρων σημείων 1) 
δ ιά  τής σχεδόν γενικ,ής χρήσεως τών τακτικών έχμισθώσεων, 
αΐτινες άποκαθιστώσι τήν γεωργίαν ειδικήν βιομηχανίαν καί 2) 
διά τής ποσότητος τοΰ κεφαλαίου, τό όποιον κατέχοντες οί 
έκμισθωταί δέν φοβοΰνται νά δαπανήσωσιν είς τήνγεωργίαν.

Τά πλεονεκτήματα τοΰ τοιούτου συΤτίματος τών έκμισθώσεων 
ώς πρός τά  παρ’ ήμϊν έν χρησει μέσα τής έκμεταλλεύσεως 
τοΰ έδάφου;, καί μάλιστα ώς πρός τό γνωστόν είδος τής 
έτησίου ένοικιά'ΐεως τών γαιών είναι έπαισθητόν εις τά μέρη 
τής Γαλλίας ένθα είσηχθη καί είναι έν χρησει καί τό είδος 
τοϋτο τής έκμισθώσεως. Τοΰτο δέ είναι ή μεγάλη άρχή τοΰ κα
ταμερισμού τής εργασίας έφαρμοζομένη είς τήν γεωργίαν* κατ 
αύτόν τό ; τρόπον μορφώνεται ιδία κλάσις άνθρώπων άφοσίω- 
μένων έξ απαλών ονύχων είς τήν τέχνην τής καλλιέργειας τών 
άγρών καί καθιερούντων τήν ζωήν των όλόκληρον εις αύτήν. Οί 
άνθρωποι ούτοι δέν είναι ζαθαυτό έργάται, άλλ εύπορώτεοοι 
τούτων, μάλλον φωτισμένοι, φέρουσι τό βάρος μεγαλητέ
ρας ευθύνης. Δι’ αυτούς ή γεωργία είναι βιομηχανία ΰποκειμένη



είς τάς πεοιπετείας τοΰ κέρδ >υς ^ τής ζημίας καί έαν αί πιθα
νότητες τ /ς  ζημίας πφουσιάζωνται Αρκετά μεγάλαι ώστε νά 
κρατώσιν άγρυπνον ολην ψν)ν προσοχήν των, α| τοΰ κέρδους 
άρκοΰσιν ωσαύτως οπως διενεί^οισ.ν είς αϋτοϋς την μεταξύ των 
άμιλλαν. ή Αγγλία είναι πλήρης περιουσιών αποκτηθεί σών 
διά της γεωργίας· τά  παραδείγματατα του ίων άποκαθιστώσιν 
έκεΐ τό στάόιον της γεωργίας |ν  των μάλλον έπιζητήτων, όχι 
ρ,ονον διά τό κέρδος, άλλά καί διότι ή γεωργία είναι β'-'Υχβ'?* 
νως έν τών εύαρεστωτέρων, έντιμωτέρων καί υγιεινότερων σ τα 
δίων, διά τε το σώμα καί διά τό πνεύμα τού ανθρώπου,

Qt αποκλειστικοί θ(*σώτι*ι της μεγάλης ιδιοκτησίας διϊσγυ? 
ρίσθησαν ότι ή μεγάλη ιδιοκτησία ΰπ/φξχν ή άπα-ρασιστική 
αιτία  τών μα*ροχρονίων έκμι?θώ<?·,ων τοΰτο είναι άπατη, ί ΐ  
τοιαύτη έκμίσθωσις δεν εΰρίσκεταί παντοΰ όπου είναι ή μεγάτ 
λη ίδιοκτηοία, έκ τοΰ εναντίου άπαντατα1· αύτη δπου δέν εί.- 
νβρι μεγάλη ιδιοκτησία. Εν Ρωσσία, έν Ισπανία, έν Ούγγαρία, 
ΰτιάρχουσι μεγάλοι ίδκ)*τήται οίτινες έ'χουσιν ένοικια^τάς χ ω 
ρικούς έν άγγαρία καί ουδόλως έκμισθωτάς. Εν Γαλλία, είς 
τους περις τών Παρισσίων νομούς, επικρατεί ή μεσαία ΐδιοκνη* 
σία, καί έν τούτοις εύρίσκονται έκεΐ έκμισθωταί" ή έκαίσθωσις

Ρ Ρ Ύ Ρ Ρ >  ' , ,k *
συμξιοα,εται δεοαιως καλητερα με την μεγάλην ιδιοκτησίαν 
π ??ά με οίανδηποτε άλλην, άλλ είναι δυνατή μ ’ ολα τά  ειδη 
τών ιδιοκτησιών καί μ ’ αϋτήν τήν μικράν.

Αέγουσιν δτι είναι άναγκαία μακρά προθεσμία δπως εύτυ- 
χ^σ·/) ή έκμίσθωσις καί δτι μόνη ή μεγάλη ιδιοκτησία δύναται 
ya παραχώρηση τοιαύτα; προθεσμίας- καί τοΰτο είναι άπάτη. 
Η μακρα προθεσμία αποβαίνει βεβαίως ωφέλιμος, άλλά δέν 
είναι καί πάντοτε απολύτως άναγκαία. Εν Α γγλία είναι σχε
δόν αγι^ωιτος, ή καλλιον είπείν, συμβαίνει πολλάκις νά μή 

ουδόλως συμπεφωνημένη προθεσμία. Τά τρία τέταρτα 
τών έκμιοθώσεων γίνονται, ώς τάς $νομάζογ3*ν έ>?·εΐ, at w ill 
κατά βούλησιν, δηλ. άμοότερα τά μέρη δύνανται νά παοαιτη- 
Βώσι τή{ έκμισθώσεω; είδοτοιοΰντες δ εί$ T0y Ι'τερον πρό έξ 
μηνών. Δέν λέγω δτι τούτο είναι τό καλήτερον συυ.βόλ'ϊΐον.

' 7 Λ ' > k / kγνωρι,ω οτι όεν είναι κατορθωτον ειμη είς περιστάσεις τινάς, 
γνωρίζω μάλιστα δτι τ*·,ν στιγμήν ταύτην ΰτάρχει τά^ις 
Αγγλία ^δπως δίδωσι προθεσμίας καί μάλιστα μεγάλας εις τάς 
ε^μιοθω^εις· άλλα λέγω τοΰτο, δπερ έσΗγ άφιλονείκητον, q^ i 
δηλ. ή αγροτική ιδιοκτησία τοΰ τόπου έ^είνου έβελτιώθ*] δ ί’

έκίχ.ισθ*»τών οίτινες, κατά μέγα μέρος, είχον εκμισθώσεις 
ενιαυσίους μόνον.

Είναι ήδη γνωστόν τό χρηματικόν κεφάλαιον τό όποιον οί 
έκμισθωταί ούτοι διαθέτουσιν. ίπελόγιζον έν Αγγλία, πρό τοΰ 
1 8 1 8 , είς 5 0  φράγκα κατά στρέμμα τό άναγκαιοΰν εις πάντα 
καλόν εκμισθωτήν κεφάλαιον. Πολλοί άναμφιβόλως δέν ειχον 
τόσα, πλήν άλλοί τινες είχον περισσότερα' δλοι ένεργοΰσι 
ποοκαταβολάς είς τήν γην μετά πλτ'ρους εμπιστοσύνης. Βίς 
τόν τόπον τούτον, ένθα ή βιομηχανία και τό εμποριον προσκα- 
λοΰν πανταχόθεν τά  κεφάλαια καί τοΐς υπόσχονται λαμτςρα 
κεοδη, εύρίσκεται μολο/τούτα μ»γα πόσον κεφαλαίων, τα  
όποια προτιμώσι καλητερα νά ένασχοληθώσιν εις τήν γεω ρ
γίαν. Εν φ δέ οί ήμέτεροι γεωπόνοι κουρεύωσιν, ώς οί ίδιοι Ί.%- 
γουσι, τό ώόν, καί θεωροΰσιν ώς τό πρώτον κέρδος πάσαν οικο
νομίαν, έν Α γγλία τάνάπαλιν προθυμοποιείται Ι'καΤΡς νά θέση 
περισσότερα χρήματα είς τό έδαφος. Η εμπιστοσύνη αΰτη έξηρ· 
τηται κάπτω ς άπό τήν μεγάλην γεωργίαν. Διότι ϊδιως δια τής 
μεγάλης γεωργία; ήρχισαν νά γίνωνται αί μεγάλαι δαπα- 
ναι" αυτη δίδει καθεκάστην τά έ*7ρληκτικά «αριδε(γματα  τοΰ 
βιομηχανικού πνεύματος εφαρμοζόμενου είς τήν έκμίτάλλευσιν 
τοΰ έδάφους* "λ λ ’ επίσης η τε μεσαία καί ή μικρά καλλιέρ
γεια έρχονται άμέσως κατόπ ιν  ό μικρός εκμισθωτής δστίί έχει 
χιλιάδας τινάς φράγκων πατρικήν κληρονομιάν δέν διστάζει 
περισσότερον άπό τόν μεγάλον κεφαλαιούχον, δστις έχει δεκά
κις καί έκατοντάκις περισσότερα, νά τα  έμ π ΐ5τευδ{; εις την 
γεωργίαν" άμφότεροι εκτίθενται συγχρόνως και πολλακις έπί 
τ ϊ  βάσει μόνης ενιαυσίου μισθωσεως, είς δαπάνας αΐτινις ηθε- 
λον φανή παρ’ ήμΐν μ-έγιστοι καί τας όποίας μόνοι οί ίδιοκτήτ 
τα ι δύνανται νά έπιχειρώσιν άλλαχΟ '' οταν οί έκμισθωταί 
ζητώσι μεγάλας προθεσμίας έκμ,ισθωσεων τοΰτο πρα^ΊΟυσιν 
δπως δ^νηθώσι νά δοθώσι, μετα πλΐίοτερας άσφαλειας, είς τας 
πάντοτε αύζανούσας δαπάνας ταύτας.

Αποδίδουσι γενικώς είς τήν μεγάλη* γεωργίαν τήν άντ-κα- 
τά ίτα σ ιν  τών βοών ί ιά  τών ί'ππων καί τών βραχιόνων διά 
τών μηχανών ΐ ίς  τήν καλλιέργειαν τών ά γ ^ ν .  Διά τόν αύτόν 
λόγον αί μεγάλαι άγοραί τών παντός είδους λιπα«μάτων, at 
δ*πάναι &ά τήν κατασκευήν καί συντήρησιν τών δρόμων καί 
τών φραγμών, τών διά τάς χωροσταθμισεις έργασιών, τών διά 
τάς διοχετεύσεις τών ΰδάτων, διά τας αρδεύσεις κλ7Ε. νεα



σύγχυσις. Η εξις των τελειοποιημένων μεθόδων, δηλ. ή 
έ'μφρων χρήσις τοϋ κεφαλαίου, είναι σημεϊον πλούσιας καί 
πεφωτισμένης μάλλον, ή μεγάλης γεωργίας. Ο ΐ τε μικροί καί 
οί μεσαίοι έκμισθωταί έννοοΰσι τά  πλεονεκτήματα ταϋτα το- 
σοΰτον καλώς οσον καί οί μεγάλοι, ε’ιτε έν Αγγλί^ί είτε παντού 
άλλαχοΰ όπου ή γεωργία είναι ώσαύτως προχωρημένη. Βλέπει 
τις μόνους τοΰς πτωχούς καί άμαθεΐς καλλιεργητάς νά παρα- 
γνωρίζωσι τάς άλν,θείας ταύτας. όθεν, έάν ή άγγλική γεωργία 
ηναι πλουσία, είναι ούχ ήττον φωτισμένη καί ικανή.

01 ά'γγλοι έκμισθωταί, καί αυτοί οί μικρότεροι, εχουσι παν
τός είδους μέσα όπως διατελώσιν ενήμεροι καί είς τάς έλαχί- 
στας προόδους, αΐτινες γίνονται βΐς την τέχνην τω ν' τοποθε· 
τοΰσι πολΰ εύ/αρίστως τά  τέκνα των νά μαθητεύωσι παρά τοΐς 
έκμισθωταΐς, δσοι διακρίνονται διά τίνος ιδιαιτέρας ίχανότητος 
καί δέν διστάζουσι νά πληρο'νωσι δίδακτρα, τά  όποΐα ήθελον 
κάμει τούς γάλλους νά όπισθοχωρώσι πολΰ μακράν' συγκροτοΰ- 
σι συχνά συναθροίσεις (m eetings), έν αίς κοινοποιοΰσιν άλλήλοις 
τό αποτέλεσμα τών σκέψεων και τών πειραμάτων α ϊτώ ν. Οί 
διαγωνισμοί τών ζώων καί τών αρότρων, τοΰς όποιους έν Γαλ
λία ή Κυβέρνησίς είναι υποχρεωμένη νά συσταίνη δ ι’ εξόδων 
της, ύπάρχουσι συστημένοι πρό πολλών ήδη έτών είς διάφορα 
μέρη τοΰ ήνωμένΟυ Βασιλείου διά τών ιδιωτικών συνεισφορών 
οί μεγαλητεροι άρχοντες, άρχης γινομένης άπό τοΰς βασιλικούς 
πρίγκηπας καί άπό αύτόν τόν σύζυγον της βασιλίσσης της Α γ
γλίας, θεωροϋσι τιμη'ν των νά προεδρεύωσι τών τοιούτων συνα
γωνισμών καί γεωργικών συνελεύσεων, νά λαμβάνωσι μάλιστα 
αύτοί οί ίδιοι μέρος είς τόν αγώνα καί νά διαφιλονεικώσι τά  
βραβεία' μέγας άριθμός ειδικών έφημερίδων δημοσιεύουσι τάς 
περιγραφάς αύτών, καί αύταί αί μεγάλαι πολιτικαί καταχωρί- 
ζουσιν εις τάς στήλας των μ ετ’ έπιμελείας όλας τάς νέας ειδή
σεις ό'σαι δύνανται νά ένδιαφέρωσι την γεωργίαν, θεωρουμένην 
έκεϊ ώς την πρώτην τών βιομηχανιών, ό χ ι  όλιγώτερον της π τω 
χείας, καί ή άμάθηα δέν θεωρείται είς τόν τόπον εκείνον ώς 
ούσιώδες προσόν τοΰ γεωργικού επαγγέλματος, ώς αλλαχού 
όπου οί πτωχότεροι καί αμαθέστεροι τών κατοίκων μετέρχον
τα ι τ/ιν γεωργίαν.

Ε κ τό ς  τών το π ικ ώ ν  ετα ιρ ιώ ν , σ υστημένω ν πρό πολλοΰ ήδη 
ε ί;  δ λ α  τ ά  μέρη τ η ;  Αγγλίας, υ π ά ρ χ ε ι ά πό  το ύ  1 8 3 5 ,  μία 
κεντρική γεωργική έταιρία ή τ ις  φέρει τόν τίτλος «Βασιλική

γεωργική έτ*»ρία.» Καί τοι ούδεμίαν λαμβάνει αύτη συνδρομήν 
έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, διαθέτει όμως σημαντικάς πο ιό 
τητας προερχομένας έξ ιδιωτικών συνεισφορών σύγκειταί δέ έκ 
μελών, έξ ών τά  μέν είσι ισόβια, τά  δέ συνεισφέρουσιν έτησιως 
ποσόν τ ι καί καλύπτει διά τών διακλαδωσεών της ολόκληρον 
τό βασίλειον. Μεταξύ τών ισοβίων μελών της υπάρχει όλόκλη- 
ρος σχεδόν ή άγγλική αριστοκρατία καί τό άνθος τών γαιοκτη
μόνων (country-gcntlem en). Οί έτήσιοι συνδρομηταί στοατο- 
λογοΰνται μεταξύ τών μικρών ιδιοκτητών καί τών άπλών εκ
μισθωτών' άριθμεϊ δέ περίπου 5 ,0 0 0  μέλη διά μόνην τήν ιδίως 
Αγγλίαν, διότι ή Σκωτία καί ·7| Ιρλανδία εχουσι τάς ίοιαιτέ- 
ρας έταιρίας των, τών όποιων τά  μέλη είναι 1 0 0 0  περίπου 
ισόβια καί 4 0 0 0  ετήσια* τό σύνηθες ποσόν τής μέν έτησίας 
συνδρομής είναι μία λίρα (25  (pp.), τών δέ ισοβίων 10  λίραι 
(2 5 0  φρ.) καί εκείνων οΰς όνομάζουσι διοιχητάς 5 0  λίραι.

Μέ τοΰς πόρουςτούτουζ, αύξανομένους υπό τινων άλλων προσ
θέτων, ή βασιλική έταιρία εχει ετήσιον εισόδημα δέκα χ ιλ ιά 
δων λιρών στερλινών (2 5 0 ,0 0 0  φρ.). Ποιεί χρήσιν αύτοΰ πρός 
ένθάρρυνσιν τών προόδων τής εθνικής γεωργίας, εχει συνεδριά
σεις έβδομαδιαίας; έν αίς συζητοϋνται τά  τρέχοντα γεωργικά 
ζητήματα, δημοσιεύει άξιόλογον περιοδικόν σύγγραμμα, έν τώ 
όποίω καταχωρίζονται τά υπομνήματα δσα νομίζει· ά ΐια  δημο- 
σιεύσεως, μισθοδοτεί καθηγητάς διδάσκοντας τάς είς τήν γεωρ
γίαν έφαρμοζομένας έπιστήμας, μεταξύ άλλων, ενα χημικόν 
είδικώς έπίφορτισμένον ν’ άναλύτί, δταν ζητηθή, τά  διάφορα 
είδη τών γαιών καί τών λ ιπασ μάτω ν ανοίγει αΰτη κατ έτος, 
καί ούτος είναι ό κυριώτερος σκοπός τής συστάσεώς της, δ ια 
γωνισμόν τών ζώων καί τών γεωργικών μηχανών, είς δν προσ- 
καλεΐ ολόκληρον τήν Αγγλίαν. Η έταιρία αύτη δ ι ’ δλων τού
των τών μέσων έξασκεΐ ΐσχυράν καί ωφέλιμον έπιρροήν.

Εν Γαλλία ή γειοργία δέν είναι είόική βιομηχανία· άριθ- 
μοΰνται έκεϊ όλίγιστοι έξ έπαγγέλματος έκμισθωταί, οί δέ 
πλεϊστοι τών καλλιεργητών, είτε είσίν ίδιοκτήται, είτε εΐσίν 
έκμισθωταί, ή ένοικιασταί τών γαιών, εχουσι κεφαλαιον όλως 
ανεπαρκές, ίδού τό άλη&ές κακόν. Αύναταί τις, μετά τίνος κατ 
επιφάνειαν ορθού λόγου, νά κατηγορήστι τήν μικραν ιδιοκτη
σίαν. Οταν παρ’ ϊΐμΐν δ καλλιεργητής κατέχη μικράν τινα εκ- 
τασιν γής, προτιμά γενικώς νά ήναι ιδιοκτήτης παρά νά τ,ναι 
εκμισθωτής. Ιό  εναντίον συμβαίνει έν Αγγλοι, ίπήρχον άλλοτε



πολλοί μικροί ϊδιοκτήται είς τόν τόπον εκείνον, οΐτινες άττήρ- 
•τιζον σημαντικήν κλάσιν έν τή κοινωνία- ώνόμαζον δέ αύ
τοΰς yeomen όπως τοΰς διακρίνωσιν άπό τοΰς άγρότας εύγε- 
νεϊς, τοΰς όποιους ώνόμαζον squires. Οί yeomen οΰτοι έξηλεί- 
φθ/;σαν όλίγον κατ’ ολίγον καί δέν πρέπει τις νά νομίσν) ότι 
βιαία τις έπανάστασις κατέστρεψ;ν αύτοΰς· οΰτοι μετεσχημα- 
τίσθησαν έκουσίως καί βαθμηδόν χωρίς νά ήναι δυνατόν νά 
«τροσδιορισθή ακριβώς ή εποχή τοΰ μετασχηματισμού των, άλλά 
χ ω σ τό ν  είναι ότι ούτοι έπώλησαν τά κτήματά των ί'να γίνω- 
σιν έκμισθωταί, διότι εΰρον ουτω μεγαλήτερον κέρδος καί επει
δή όλοι επέτυχαν, τό μεγαλήτερον μέρος τών έναπομεινάντων 
δέ» θέλουσιν αργήσει βεβαίως νά πράξωσι τό αύτό.

Διατί πολλοί τών έν Γαλλία μικρών ιδιοκτητών δέν λαμβά- 
νουσι τήν αύτ/,ν άπόφασιν ; Βεβαίως διότι δέν βλεπουσιν άμε
σον τό συμφέρον· καί αυτοί οί yeomen τών άγγλων άνέμειναν 
πολΰν χρόνον πριν ή άποφασίσωσι τήν πώλησιν τών κτημάτων 
των. ό  μεταοχηματίσμός ούτος £χει ανάγκην ευνοϊκών περι
στάσεων αΐτινες άκόμη δέν έπαρουσιάσΒησαν έν Γαλλία' καί δέν 
άρκεϊ νά έπιθυμή τις  τάς γεωργικός επαναστάσεις όπως τάς 
έκτελέστι. Εν Γαλλία δέν είναι τόσον τό μακροχρόνιον τών έκ» 
μισθώσεων οπερ έττιθυμοΰσιν, όσον τό κεφάλαιον τών εκμεταλ
λεύσεων. Η ΰπεροχή τού συστήματος τής έκμισθώσεως είναι 
έπαισθητή μόνον έν τή περιπτώσει καθ ην οί ϊδιοκτήται, ο ι- 
τινες ιαλλιεργοΟοι μόνοι τά  κτήματά των, δέν έχο;σι κεφά
λαια άρκετα. Είς τόποιις, εν οίς ή γεωργία είναι έ*άγγε)μα  διά 
τοΰς ϊδιοκτήτας καί όπου ουτοι χατέχουσι πάν ό ,τι τοΐς αναγ
καίοι, ή έπενέργειά των δέν είναι κατώτερα τής τών έκμισθω- 
τών. Εχουβιν οΰτοι συμφέρον άμεσον, διηνεκές, διαδοχικόν είς 
τήν βελτίωσιν τού έδάφους άλλά τότε εχουσιν άνάγκην διπλά
σιου κεφαλαίου, τό όποιον σποτνίως απαντάται, τό μέν ώς ίδιο- 
κτήται, καί τό έτερον ώς καλλιεργηταί. ό τα ν  ό διπλούς οδτος 
όρος έκπλί-ρούται καί συνεννοΰται μετά  τής διαδοχικής πείρας, 
*α1 μετά τ ίς  δραστηριότητος τήν οποίαν διεγείρει τό οίκο* 
γενειακόν πνεύμα καί έκεΐνο όπερ καλοΰσι -δικαίως τό δαιμό- 
νιον τής ιδιοκτησίας, δέν ϋ-άρχει τρόπος καλλιεργείας όστις 
δ'ίν*τ*ι νά άνταγωνι^θή πρός τούτον συγχρόνως δέ δεν υπάρ
χει διά τό κράτος κλάσις άνθρώπων ήθικωτέρα καί σωφρονε- 
στέρα, τοΰθό~ερ δέν ειν«ι άξιον καταφρονήσεως. Τό πάν λοι
πόν ενυπάρχει είς τάς δύω ταότας λέξεις, κεφάλαιον καί ικανό·

ΐης. II μεγάλη γεωργία, χωρίς Ικανότητος κα! κεφαλαίων, άΐ,ί- 
ζει όλιγώτερόν άπό τήν μικοάν έχΟυσανκάί τά  δύω, καί τάνά- 
παλιν. Τπάρχουσι περιστάσεις κα9’ δς τό κεφάλαιον καί ή ίκα- 
νόΐης συναπαντώνται μετά τής μεγάλης γεωργία;, κ&Ι άλλαι 
καθ’ άς συναπαντώνται ταϋτα μετά τής μικρας γεω ργίας Αί 
διαφοραί αύται άποφασίζουσι περί τ ι ς  εύτυχίας ή δυστυχίας 
τής γεωργικής έπιχειρήσεως.

©έλέι έλδίι βεβαίως καιρός καθ’ δν μέγας άριθμός μικρών 
καί μεσαίοιν ιδιοκτητών γάλλων θέλουσιν έννοήβει, δ ΐ ι  είναι 
συμφερώτερον είς αύτοΰς νά έξέλθωσι κ α ΐά  τό μάλλόν $ ^ττον 
ΐής ιδιοκτησίας διά νά δοθώσιν άποκλειστικώς είς τήν καλλι
έργειαν. Τό είς τήν άγοοάν τής γής διατιθέμενον κεφάλαιον δ ί
δει τόκον 2 η 3 τοΐς 0 /0 , έν ώ τό ένασχολούμϊνον είς τήν 
γεωργίαν δύναταί νά δώση 8 εως 10  0/0· όταν γ ίνετα ι καλή 
χρήσις αΰίού, τότέ ό λογαριασμός είναι εύκολος. έν  έκείν·/) τή 
ήμέρα θέλουσιν έξαλέιφθή πλήθος μικρών καί μεσαίων ιδιοκτη
σιών οΐτινες εΰρίσκονται σήμερον έν Θλιβερ5 καταστάσει, 
άλλ’ ή έπανάστασις αυτη δέν θέλει είσθαι ποτέ γενική, καί 
δέν είναι ώφέλιμον νά γίντ) τοιαύτί). ft μικρά γεωργία, ώς καί 
i  μικρά ιδιοκτησία, είναι μάλλον πρόσφοροι πρός τό έθνικόν τών 
γάλλων πνεύμα, ΐΐπειδή τά κεφαλαία είσί μάλλον δινιρ^μένα 
παρ’ ήμϊν ή έν Α γγλία, είναι άναγκαΐον αί εκμεταλλεύσεις νά 
ώσι μικρότεραι διά νά ήναι τό κεφάλ»ιον αρκετόν! Πολλοί τών 
ήμετέρων ιδιοκτητών ήθελον προτιμήσει μδλλον νά ύποδιαιρέ- 
σωσιν έ ΐ ι  τάς ιδιοκτησίας των παρά ν’ άποχω^ισθώσιν αύτών 
όλως διόλου καί αύτόν δέ τόν μετασχηματισμόν, έάν ύποθέδω- 
μεν πλήρη, πάλιν όλίγιστοι τών ιδιοκτητών θέλου<π δυνηθή νά 
συνά:ωσιν έκ τής πωλήσεως ταύτης άρκ«τά χρήματα ώστε νά 
έκμεταλλεύσωσι προσηκόντως μεγάλων αγροικίαν.

ft έκτασις τών άγροικιών προσδιορίζεται κ«1 άπό άλλας α ι
τίας, οίόν άπό τήν φύσιν τού έδάφους, τού κλήματος καί άπό 
τά  είδη τών έ~ικρατο’»σών καλλιεργειών. Η Γαλλία Ινεκα τών 
«ίτιών τούτων είναι προωρισμένη μάλλον ή ή Α γγλία νά μένη 
ό τότνος τής μικράς γεωργίας. Πολλαί έκ τών αγροτικών βιο
μηχανιών της άπαιτούσι μέγαν αριθμόν βραχιόνων καί κα^ι- 
στώσιν άναγκαίαν τήν διανομήν τών εκμεταλλεύσεων. 0  μέγΛς 
πόρος τώ* βοσκών δέν είναι παρ’ ήμίν γτνικώς έφικτός. Σχεδόν 
παντού ή γή έν Γαλλία ίύ 'α τ α ι νά ν’άποζημιώνη τήν έργασίαν 
τών ανθρωπίνων βραχιόνων καί σχεδόν παντού είναι κοινώς ώφέ·



λιμόν ώστε νά άνακινή τήν γην μετά δραστ/ιριότητος. Γνωρίζω 
μέρη τινά τ ι ς  Γαλλίας ένθα ή μικρά γεωργία είναι ή μάστιξ 
αύτών. Γνωρίζω δέ άλλα όπου ή μικρά γεωργία είναι άνεκτί- 
μητον καλόν, τό όποιον ή μεγάλη δέν ήδύνατό ποτε νά άνα- 
πληρώσ·/).

Αν τεθώμεν εις τό κέντρον τής Γαλλίας, εις τά  δρη τοΰ Λι- 
μουζέν, εύρίσκομεν έδαφος πτωχόν, έκ γρανίτου, κλίμα βρο
χερόν καί ψυχρόν* τά  σιτηρά δέν εΰδοκιμοΰσιν έκεΐ καί μόλις 
πληρώνουσι τά  έξοδα τής καλλιέργειας. όλα ι αί άγροτικαί βιο- 
μτ,χανίαι δέν είναι δύναταί. Η σίκαλη είναι ή έπικρατεστέρα, 
άλλά κα! αυτη δίδει προϊόντα γλίσχρα. Α π’ εναντίας τά  χόρτα 
καί αί ρίζαι εύδοκιμοΰσι θαυμασίως* αί αρδεύσεις άπεκατες-άθη- 
σαν εύκολοι διά τήν αφθονίαν τών πηγών, διά τήν γονιμότητα 
τών ΰδάτων καί διά τάς κατωφερείας τοΰ έ^άφους. II κτηνοτρο
φία καί ή πάχυνσις τών ζώων διά τό σφαγεΐον δύνανται νά εύ- 
δοκιμήσωσιν έκεΐ ιδιαζόντως. Είναι περίπου δμοιον μέ τό έδαφος 
καί τό κλίμα μεγάλου μέρους τής Αγγλίβς. Τό παν προσκαλεϊ 
τήν μεγάλην γεωργίαν. Δυστυχώς, ενεκα περιστάσεων όλως ξέ
νων πρός τό γεωργικόν ζήτημα, επικρατεί έν τώ  τόπώ έκείνφ ή 
μσ.ρά γεωργία, ητις διά τοΟτο είναι καί ολίγον παραγωγική. Τά 
σιτηρά έςαντλοΰσι τό έδαφος, τό όποιον δέν δύναται νά έπανορ- 
θώσν! κόπρος ανεπαρκής* ή διά τώνχειρών εργασία είναι μεγίστη 
ώς πρός τό άποκτώμενον αποτέλεσμα. Τά ζώα κακώς τρεφόμενα 
καί άπηυδισμένα άπό τήν εργασίαν, ούδέν σχεδόν δίδουσι κέρδος. 
Τό μέν ετήσιον ίίσόδημα τοΰ ιδιοκτήτου είναι σχεδόν μηδέν, 
τό δέ ημερομίσθιον τών εργατών άθλιον.

Αν δέ μεταφερθώμεν είς τό κέντρον τής Γαλλίας, εις τάς πα· 
χείας κοιλάδας τής Φλάνδρας, είς τάς όχθας τοΰ Ρήνου, τοΰ 
Γκαρόνα, τής Χαράντης (C harante); τοΰ Ρόνου (Rh0ne) ένθα  

άνευρίσκομεν τήν μικράν γεωργίαν,ομως δλως διαφορετικήν, δηλ. 
άρκ·ύντως πλουσίαν καί παραγωγικήν* δλαι αί μέθοδοι, ό'σαι 
δύνανται νά γονιμοποιήσωσι τήν γήν καί νά πολλαπλασιάσωσι 
τά  άποτελέσματα τής έργασίας, είσί γνωσταί έκεΐ ύπό τών 
μικρών καλλιεργητών καί γίνεται χρήσις αύτών κατάλληλος, 
οίαιδήποτε καί άν ώσιν αί προκαταβολαί τάς όποίας προΰπο- 
θέτουσιν* ύπό τάς χεϊρας αύτών, κόπροι άφθονοι, άποκτώμε- 
ναι δια μεγάλων δαπανών, άνανεώνουσι καί αύξάνουοιν άδια- 
λείπτως τήν γονιμότητα τοΰ εδάφους, μ ’ όλην τήν δραστηριό
τη τα  τής παραγωγής. Αί φυλαΐ τών ζώων είσίν αί καλήτεραι,

καί αί έσοδίαι λαμπραί. Εδώ μέν είναι ό καπνός, τό λινάριον, 
ή κόλζα, τό έρυθρόδανον, τό ζαχαρορόρον χοκινογούλιον, αλλα
χού δέ ή άμπελος, ή έλαια, ή δαμασκινέα, ή μωρέα, αίτινες 
άπαιτοΰσι λαόν ολόκληρον βιομηχάνων εργατών, δπως έπ ιδα- 
ψιλεύσωσι* τοΰς θησαυρούς των. Δέν χρεωστοΰνται άρά γε εις 
τήν μικράν γεωργίαν τό πλεϊστον τών κηπουρικών προϊόντων, 
τά  όποϊα αποκτώνται διά δαπανών μεγάλων είς τά  πέριξ τών 
Παρισιων ;

ίδαμεν ήδη δτι, καί έν αύτί) τή Αγγλία, ή μικρά γεωργία 
δέν έγκατέλειψεν δλως διόλου τό πεδίον. Τό παν δμως φαίνε
τα ι δτι συντρέχει είς τό νά τήν προγράψγ), διότι δχι μόνον δέν 
έχει ώς έν Γαλλίοε, διά βάσιν τήν μικράν ιδιοκτησίαν καί τήν 
διαίρεσιν τών κεφαλαίων, άλλ’ έχει εναντίον της καί τάς θεωρίας 
τών αγρονόμων καί τό γενικόν σύστημα τής καλλιέργειας. Από 
τής έποχής τοΰ Αρθοΰρ Γιούγκ είναι είς πτώσιν καί αί νεώτεραι 
πρόοδοι τής εθνικής γεωργίας άπεκτήθησαν διά τών εναντίων 
όδών. Εν τούτοις έπιμένει αυτη πάντοτε καί τό παν μάς φέρει 
νά πιστεύωμεν, δτι εϊς τινας κτηνοτροοικάς χώρας τούλάχιστον 
θέλει επιμένει πάντοτέ. Η τυροποιία, π . χ .  συμβιβάζεται μ ε τ ’ 
αύτής εντελέστατα, διότι είναι βιομηχανία δλως οικιακή, ή  έ- 
πιμέλεια 1 0 — 1 2  αγελάδων άρκεϊ δπως ένασχολεί μετά κέρδους 
όλόκληρον οϊκογένε'-αν καλλιεργητών, οίτινες σπανίως λαμβάνου- 
σιν άνάγκην συνδρομής ςένων χειρών. Ούδέν εύαρεστώτερον δσον 
τό εσωτερικόν τών ταπεινών τούτων κατοικιών, τοσοϋτον κα
θαρών καί καλώς διατηρούμενων, έν αίς αναπνέει ή ειρήνη, ή 
έργασία καί ή καλή συνείδησις" οί γεωργοί ουτοι ένασμενίζον- 
τα ι νά φαντάζωνται δτι ένόσω ένασχολούνται είς τά  αγαπη
τά  των έργα δέν άπειλοΰνται ύπό κινδύνου ένδειας καί κ α τα 
στροφής.

Η μεγάλη γεωργία, καί έν τή καλητέρα αύτής άναπτύξει, 
εχει δρια τιθέμενα ύπό τή ; φύσεως τών πραγμάτων. Αί μέγι- 
σται άγγλικαί άγροικίαι ύπόκεινται εϊς άνεγνωρισμένα άτοπα, 
έκτος μόνον έάν έχωσι πολλάς βοσκάς. Οταν τά σιτηρά άποτε- 
λώσι μέρος τής εκμεταλλεύσεων, αί αποβάσεις τάς όποίας έ'χουσι 
νά διατρέζωσιν οί άνθρωποι, οί ίπποι καί τά  γεωργικά έργαλεΐα, 
καί μ ’δλα τά τελειοποιημένα τής συγκοινωνίας μέσα, έφευρεθέντ* 
εις τάς ημέρας μας, άποβαίνουσιν επιζήμιοι χρον^κώς καί κατά 
τήν ίύναμιν. Είς μό·ος αρχηγός δέν δύναται \ά  έπιβλέπγ) ολα 
συγχρόνως καί καλώς. Ειδον τοιαΰτα κτήματα, άνήκοντα είς· 
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μεγάλους άρχοντα;, καί διευθυνόμενα άμέσως ύπό τών επ ισ τα
τώ ν αύτών" ταΰτα όνομάζουσιν έκεϊ εκμεταλλεύσεις άποθεμα» 
τικάς, αί όποΐαι έκπλήττουσι τ /jv φαντασίαν διά την μεγαλην 
έκτασίν των, άλλ’είς τάς οποίας ή κλοπή έξασκεϊται είς ύπερβο- 
λικάς διαστάσεις. Οί κάτοχοι τούτων εχουσι κληρονομικήν υπε
ρηφάνειαν εις τό νά διατηρώσι τά  γιγαντια ΐ*  ταϋτα  γεωργικά 
καταστήματα, τά όποια είσί περιφανή μνημεία τοϋ πλουτου και 
της δυνάμεως" άλλ άναμφιβόλως ήθελον κερδίζει πολυ περισ
σότερα, έάν τά  δινίρουν είς μικρότερα κτήματα καί τά  έδιδον είς 
άληθεϊς έκμισθωτάς.

Εάν ή ανάγκη τοϋ νά μεταχειρίζωνται καδεκάστην κεφα
λαία σημαντικώτερα είς τήν γεωργίαν, ό'πως άνταποκριθώσι, 
διά τής αύξήσεως τής παραγωγής, εις τήν αΰςησιν τής κατανα- 
λώσεως, πρέπγ) νά ελαττώσει τόν άριδμόν τών μικρών κτημά
των, αύτή ή ιδία ανάγκη δέν δέλει λείψει νά ε /γ  ώσαύτως ώς 
συνέπειαν καί τόν περιορισμόν τής έκτάσεως ’ ών μεγάλων, 
όρχισαν νίδη νά όμιλώσιν έν Α γγλία, δτ ι άναγκαιοϋσιν είς 
πάσαν γεωργικήν έκμετάλλευσιν 1 2 0  φράγκα κατά στρέμμα 
καί τό ποσόν τοΰτο δέν είναι μέγα, ώς έκ τών νέων μεθόδων, 
τάς όποιας έφευρίσκει καθ’ήμέραν ή πρόοδος τής γεωργίας, όθεν 
έάν ηναι δύσκολον είς πολλούς καλλιεργητάς, οΐτινες έκμεταλ- 
λεύουσι μόνοι τά  κτήματά τω ν, νά χορηγώσιν εύχερώς τοσοϋτον 
ποσόν, δέν είναι ούχ ήττον δύσκολον καί έν αύτϊι τή Α γγλία, τό 
νά ευρνι τις επιχειρηματίας τής γεωργίας, οΐτινες νά εχωσι κε- 
φάλαιον πολλών έκατοντάδων χιλιάδων φράγκων. Είναι επ ο 
μένως πολλά πιθανόν, δ τ ι συγχρόνως θελει έλαττωδή δ άριθμός 
τών τε μεγάλων καί τών μικρών κτημάτων καί δτι τά  με
σαία κτη'ματα τών 5 0 0 — 1 0 0 0  στρεμμάτων, άρκετά πολλά 
ή'δη, θέλουσι πολλαπλασιασθή έπάπειρον. Η εκτασις αύτη φαί
νεται τώ  οντι ή καλητέρα διά τό γενικώτερον παραδεχθεν εί
δος τής γεωργίας, καί τοϋτο δέν είναι άναμφιβόλως ή ιδίως 
λεγομένη μεγάλη γεωργία (1).

(1) 0  Σχωτος Γεωργός λέγει δτι τό καλη'τερον είδος τών 
αγροικιών έν Αγγλία είναι έκεΐνο, δπερ έφαρμόζεται είς έκτασιν 
1 2 0 0 — 1 6 0 0  στρεμμάτω ν γνωρίζω δτι τήν γνώμην ταύτην 
παραδέχονται γενικώς οί άγγλοι αγρονόμοι., άλλ5 έκτος δτι αύ-

*τη δέν είναι έναντία τοΰ δέματός μου, δ ιότι τοιαύτη εκτασις

Είναι πιδανόν δτι καί έν Γαλλία μία έπανάστασίς τοΰ αύ
τοΰ είδους θέλει λάβει χώραν όγλη’γωρα η άργά, καθόοον θέλει 
άποβή δυνατόν νά καθιερωθεί είς τήν γεωργίαν μεγαλήτερον 
ποσόν κεφαλαίων. Αΐ μικραί εκμεταλλεύσεις θέλουσιν έκλείψει 
είς τά  μέρη, ένθα υποτίθεται, οτι έξ αύτής προέρχεται πτω χεία , 
καί θέλουσι μορφωθή νέαι ε ίς ,τά  μέρη έ'νθα αύται φέρουσι τόν 
πλοΰτον. Καθόλου είπεϊν, ή μεσαία εκτασις παρ’ ήμϊν θέλει εί
σθαι, άνευ βλάβης^ πολύ κατωτέρα τού μεσαίου δρου τής Αγ
γλίας. Είς τόν οργανισμόν τής γεωργίας, ώς καί εις εκείνον τής 
ιδιοκτησίας, μετασχηματισμός ριζικός δέν πρέπει νά γίναι επ ι
θυμητός, όιότι τοϋτο δέν είναι τό άληθές ζήτημα. Αιατί ή γεωρ
γία  καί ή ιδιοκτησία είναι, δ χ ι άκριβώς μεγαλήτεραι, άλλά 
πλουσιώτεραι καί μάλλον πεφωτισμένα! έν Α γγλία η έν Γαλ
λία ; ΐδού τό ζήτημα, δπερ πρέπει ν’ άναζητη'σωμεν καί νά λύ- 
σωμεν.

δέν είναι βεβαίως υπερβολική, άλλ’ οΰτε είναι άσυμβίβαστος μέ 
τούς όποιους μετεχειρίαθτιν βρους. Λεν λέγω δτι εκτασις 5 0 0 —  
1 0 0 0  στρεμμάτων είναι συνήθως τό καλήτερον, άλλ’ είναι δ,τι 
συνηθέστερον άπαντάται καί φαίνεται ώς ό μέσος όρος, πρός 3ν 
πλησιάζουσιν. ίπάρχουσιν άναμφιβόλως καί άλλαι α ίτία ι, εκτός 
έκείνων τής ιδίως γεωργίας, καίτοι αύται είσίν αί ίσχυρώτεραι, 
δικαιολογοϋσαι τήν μεσαίαν έκτασιν τών κτημάτων, II διανομή 
τών κεφαλαίων μεταξύ τών έκμισθωτών είναι μία τών ισχυ
ρότερων, καί έπιμένω ν’ άμφιβάλω, έάν ύπάρχωσι καί έν αύτή 
τή Αγγλία, έκμισθωταί άρκούντως πλούσιοι, ώστε νά έπιλη- 
φθώσι μετά φρονήσεως έκμεταλίύσεις 1 5 0 0 — 2 0 0 0  στρεμμά
των- τά κατά παράίοσιν γεγονότα, πολύ εύναικώτερα η ή θεω
ρία πρός τήν μικράν καί ρεσαίαν γεωργίαν, άντέστησαν μέχρι 
τοΰ )ε καί πιθανώς θέλουσιν άντιστή άκόμη. Δέν είμαι άλλως 
τε έντελώς πεπεισμένος, δτι ή εκτασις αύτη τών 1 2 0 0 — 1 6 0 0  
είναι πρχγματικώς ή καλητέρα, καί μέ αρκετόν κεφάλαιον, 
πάλιν είναι μεγάλη* άλλά δέν θέλω νά έγείρω ένταϋθα ζητή
ματα  παντός είδους, ά'τι··α άνάγονται είς τό άντικείμενον τοΰτο 
καί τά  όποια ήξιζον νά έξετασθώσι λεπτομερέστερον., Εννόησα 
δε ΐλόνον νά διαπραγματευθώ εν πραγματικόν περιστατικόν.



Βον. 

Περί τοΰ προς τον άγροδίοατον βίον ερωτος 
τοΰ άγγλικοϋ έθνους.

0  γ ε ω ρ γ ό ς  πλούτο; τής Α γγλία; προέρχεται, κατά τήν 
ήμετέραν κρίσιν, έκ τριών κυριωτέρων αίτιων. Εκείνη εξ αύτών 
ητις παρουσιάζεται πρώτη, καί ήτις δικαίως πρεπει νά θεωρη- 
θή ώ; ή αρχή τών δύω άλλων, είναι ό πρό; τόν άγροδίαιτον 
βίον έρως τοΰ πλουσιωτέρου καί τοϋ έξασκοϋντος τήν μεγα- 
ληιέραν έπί τοϋ λαοϋ επιρροήν μέρους τοϋ άγγλικοϋ έθνους.

0  έρως ού-.ος δέν χρονολογείται άπό τή ; χθες, άλλ άνα- 
βαίνει είς δλας τά;έθνικά; ιστορικά; πηγάς καί συνυπάρχει μετά 
τοϋ έθνικοϋ χαρακτήρος. Οι τε Σάξωνες καί οί Νορμανδοί είσίν 
έπίσης τέκνα τών δασών. Αί βάρβαροι αύται φυλαί, τών οποίων ή 
άνάμιξις έσχημάτισε τό αγγλικόν έθνος, είχον άπασαι, μετά 
τοϋ πνεύματος τής ατομικής ανεξαρτησίας, καί τό ένστικτον 
τοϋ μονήρους βίου. 01 λατινικοί λαοί άκολουθοΰσιν αλλας ίόέας 
καί έχουσιν άλλας συν/,θείας. Παντοϋ,ένθαή επιρροή τοϋ ρωμαϊκού 
πνεύματος διετηρήθη, έν Ιταλία , έν Ισπανία, μέχρι τινός βαθ
μού καί έν Γαλλία, αί πόλεις πολλά ένωρίς ΰπερίσχυσαν τών 
αγροικιών’ αι ρωμαϊκαί άγροικίαι άφέθεσαν εις τους δούλους, 
πάντες δέ ό'σοι έπεθύμουν διάκρισίν τινα κοινωνικήν συνωθοϋντο 
εις τάς πόλεις* καί αύτό τό δνομα τοϋ αγρότου, v illicus, ήτον 
όρος καταφρονετικός, τά δέ τού άστοϋ συνεχέετο μέ το τής 
κομψότητος καί τής καλής συμπεριφορά;, urbanitas. Εί; τά ; 
ήμέρα; ήμών άκόμη, ό άγρό; είναι διά τοΰ; Γάλλου;, έτ ι δέ 
μάλλον διά τού; Ιταλού; καί τοϋ; Ισπανού;, ειόός τ ι  έζοριας* 
άπαντες έπιθυμοΰσι νά ζώσιν εϊς τάς πόλεις, δ ιότι έκεΐ εΰρΐ- 
σκονται αί ευχαριστήσεις τοϋ πνεύματος, οί καλοί τρόποι, η 
κοινωνική ζωή καί τά  μέσα ν’ άποκτήση τις  περιουσίαν. Παρά 
τοΐς γερμανικοΐς λαοϊς καί ιδίως έν Αγγλία, έπικρατοϋσιν αντί
θετα ήθη8 ό  άγγλος είναι όλιγώτερον κοινωνικός άπό τόν γαλ- 
λον, είς τοϋ; τρόπους του εχει τ ι  τών άγοίων άνθρώπων, έζ ων 
κατάγεται* δυσαρεστεΐται, οταν άναγκασθή νά έγκαθειρχθή έντός 
τών τειχώ ν τών πόλεων" ό ανοικτό; άήρ είναι το φυσικόν του 
στοιχεΐον.

δταν  οί βάρβαροι λαοί έπέπεσαν πανταχόθεν κατά τή ; Ρω 
μαϊκής αυτοκρατορίας,διεσκορπίσθησαν άμέσως είς τάς άγροικίας, 
ένθα έκαστο; αρχηγό;, σχεδόν έκα<Γος στρατιώτης, έπροσπάθησε 
νά όχυρωθή κατά μόνας. Εκ τ ι ς  γενικής ταότης διαθέσεως έγεν- 
νήθη τό φεουδαλικόν σύστημα καί δέν υπάρχει τόπος, δστις 
έλαβεν ίσχυρώτερον, δσον ή Αγγλία, τό έκτύπωμα τοϋ συστή
ματος τούτου. Πρώτη φροντίς τών κατακτητών υπήρξε νά κα- 
ταλάβωσιν δσον τό δυνατόν μεγαλητέραν έκτασιν γαιών, έν αίς 
νά δύνανται νά ζώσιν άνέτως, ώς έζων είς τά δάσκ), ένθα έγεν- 
νήθησαν, προσθέττοντες είς τάς διασκεδάσεις τής Θήρας τήν 
αφθονίαν τών αγαθών, τά  όποια παρέχει ή γεωργία. 01 βάρβα
ροι βασιλείς δέν διεκρίνοντο άπό τούς υποτελείς αύτών είμή 
μόνον κατά τήν εκτασιν τών γαιών, τάς όποίας έξουσίαζον. 
Καί έν αύτή τή Γαλλία, οί βασιλείς τών πρώτων φυλών ήσαν 
μεγάλοι ιδιόκτητα!, οΓτινες έζων είς τά  έκτεταμένα κτήματά 
τω ν, υπερήφανοι τόσον ^ιά τόν μέγαν άριθμόν τών ποιμνίων 
καί τάς μεγάλα; ποσότητας τών έσοδιών αύτών, δσον καί διά 
τό πλήθος τών ένόπλων'ύποτελών, οίτινες ΰπήκουον είς τάς 
προσκλήσεις των. ό  μεγαλήτερος πάντων τούτων, ό Μέγας Κ ά 
ρολος, διεκρίνετο ούχ ήττον ώς καλός διοικητής τών έκτετα- 
μένων άγροτικών ιδιοκτησιών του, η δσον ώς αρχηγό; τή ; άπε- 
ράντου αύτοκρατορία; !

έν Α γγλία ή τάσι; αύτη, κοινή είς δλου; τού; αρκτικού; 
λαού;, έπεκράτησε τοσοϋτον μάλλον, καθόσον 6 τόπο; ουτε έκ,α- 
τοικήθη, ούτε έπολιτίσθη,οϋτε έτροποποιήθη άρκούντω; ΰπό τής 
ρωμαϊκή; κυριαρχία;. Επειδή δέν ΰπήρχον έκεΐ λαοί σοφοί καί 
γραμματισμένοι, οϊτινε; ήδύναντο νά άγωνισθώσιν ύπέρ τού π ο 
λιτισμένου βίου, αί δέ λεγόμεναι βοεττανικαί πόλεις ήσαν δλαι 
π τω χά  χωρία, τά  όποια ού^έν παρεΐχον είς διαρπαγήν καί 
λενιλασίαν, διά τούτο ή κατοχή τών αγρών ύπήρξεν ή μόνη 
έπιθυμητή. Οί λαοί ούτοι είχον μόνον τό έίαφος άντί παντός 
άλλου άγαθοϋ καί δέν ήδύναντο νά πολεμώσιν, είμή μόνον διά 
τήν χρήσιν τοΰ έδάφους. Οί Κίμβροι ποιητα ί εύρίσκοντες κα- 
ταφύγιον εις τά  γαλλατικά δρη εναντίον τών καταδρομών τών 
Σαξώνων έψαλλον πάντοτε. «Ουδέποτε θέλομεν έκχωρήσει είς 
τοϋ; έχθροΰ; ήμών τ ά ; γονίμους γ«ίας, τάς όποίας άρδεύει ό 
ποταμός Βάϊ (W ye).» ώσαύτω; δέ οί Σάξωνες έπολέμων κατά 
τών Νορμανδών διά τήν ΰπεράσπισιν τών γαιών των, καί τό 

πρώτον άποτέλεσμα τής μεγάλης κατακτήσεως τοΰ ΙΑ*. αίώ-



νος ύπήρξεν ή μεταςύ τών νικητών διανομή των γαιών τών 
ήττηθέντων.

Η αποκλειστικά σπουδαιότης, τήν οποίαν άποδίδουσιν οί Νορ- 
μανδοί εις την ιδιοκτησίαν τοΰ εδάφους, αποκαλύπτεται άπό τό 
έκτακτον μνημεϊον τοΰ δαιμόνιου τών καταχτητών, δπερ έμει
νε μοναδικόν είς τό είδός του, άλλ’ ίδιάζον ολωςτη Αγγλία καί τά 
όποιον έξήσκησε τοσα&τον μεγάλην επιρροήν είς τήν κατόπιν 
άνάπτυξιν τοΰ τόπου* όμιλώ περί τής γενικής καταγραφής τών 
ιδιοκτησιών, γενομέν·/;ς έν ετει 1 0 8 0  κατά διαταγήν τοΰ βασι- 
λέως Γουλ'ιέλμου' ή καταγραφή αΰτηώνομάσθη ύ~ό τών Σαξώνων, 
οί,Ηινες άφτ,ρέθησαν τάς γαίας των, ή t'>UH(ic τής τε.Ιευταίας 
κτίσεως (Dom esday-Book), διότι καθιέρωνε; αΰτη τελεσιδίκως 
τήν δήμευσιν τών αγαθών ολοκλήρου σχεδόν τής φυλής αυτών. 
Τό βιβλίον τοΰτο, διατηρούμενον μέχρι τοΰδε έν τ ώ  ύπουργε&ρ 
τών Οικονομικών τ ι ς  Αγγλίας, άπεκατέστη ή αφετηρία τής 
ακινήτου αγγλική; ιδιοκτησίας. Κτι καί σήμερον δέν υπάρχει 
ιδιοκτησία απόλυτος, άλτ,θώς νόμιμος, είμή έκείνη ητις άφιλο- 
νειιιήτως ανέρχεται είς τόν κοινόν τούτον κορμόν ούδέν έθνος 
δύναταί νά καυχηθίί, ό'τι έχει κτηματολόνιον άρχαιότερον, λε- 
πτομερέστερον καί αύθεντικώτερον.

Δεκαπέντε Ιτη , μετά τήν μάχην τοΰ Χάστινγς, έπεχείρησαν 
τήν σύνταξιν τοΰ κτηματολογίου τούτου. Οί νέοι ίδιοκΐήται 
εϊχον πρό πολλών ήδη έτών άποκατασταθή είς τά  κτήματά 
των καί μέγιστον αύτών μέρος ένησχολείτο ήδη εΐ; τήν γεωρ
γίαν καί ετρε'ρον μέγαν αριθμόν βοών καί ίππω  ν m ultam  agri- 
cu ltu rae  deditus λέγει παλαιόν τ ι χρονικόν όμιλοΰν περί τίνος 
έξ αύτών, ac in jum entorum  et pocorum  m ultitudine p lu ri- 
m um  d^lectatus. Η ύπό τοΰ βασιλέως διαταχθεϊσα εργασία 
αΰτη σκοπόν εϊχεν, ό'χι μόνον νά συλλέξη τά  ονόματα τών κα 
τόχων τών γαιών, άλλά νά καταστήση λεπτομερώς γνωστόν 
τόν τε αριθμόν τών μέτρων τής έκτάσειος τών γαιών έκά'Γου, τό 
ποσόν τών H y d e s ^ ;  ώνόμαζον τό τότε μέτρον τής έκτάσεως,τήν 
ποσότητα τών ημέρων ζώων, τών αρότρων κλ. Η εργασία αΰτη 
διήρκεσεν §ξ έ'τη, καί έβεβαίωσεν άνάπτυξιν γεωργικήν αρκούν
τως προωδευμένην, περιέλαβε δέ όλους τούς τόπους τούς π :α γ- 
ματικώς ύποτεταγμένους έίς τήν Νερμανδικήν κατάκτησιν. δηλ. 
τήν Αγγλίαν όλόκληρον μέχρις έκεϊθεν τής ϊόρκής, εξαιρούμενων 
μόνων τών ορέων τοΰ Σουθερλάνδ.

ό λ τ  ή ιστορία τής Αγγλίας, κατά τόν μεσαιώνα, γέμει διη
νεκών πολέμων τών βαρόνων, οΐτινες ήγωνίζοντο πρός έξασφά· 
λισιν τής έξουσίας τών γαιών αύτών, φιλονεικουμένων ύπό τοΰ 
στέμματος. Κατά πρώτον, έν ετει 1 1 0 1 , κατώρθωσαν ν άπο- 
κτήσωσι διάταγμα τοΰ Ερρίκου λ! εχον οΰτως. αΠαραχωρώ, ως 
ιδίαν δωρεάν, πρός ολους τού; ίππότας, οΐτινες ποιοΰσι τοσοϋτον 
έντιμον χρήσιν τής περικεφαλαίας καί τοΰ ξίφους, την αφορολόγη
τον κατοχήν τών γαιώκ τών xaUMtpyovjiivoiv ήδη iiJto τών 
αρχοντικών αύτών άροτρων, όπως δύνχνται νά προμηθεύωνται 
δπλα καί ίππους διά τήν υπηρεσίαν μας καί τήν ύπερασπισιν 
τοΰ βασιλείου.» Ενα αιώνα κατόπιν, έν ετει 1 2 1 5 , ώφεληθέν- 
τες άπό τήν αδυναμίαν τοΰ βασιλέως ϊωαννου, άπέσπασαν τόν 
μέγαν χάρτην, όστις καθιεροϊ καί αναγνωρίζει αύτοΐς τό δι
καίωμα τής ιδιοκτησίας καί χορηγεί αύτοΐς τό μέσον να τήν 
ΰπερα^πίζωσιν είς τάς βασιλικάς συνελεύσεις. Ηναγκασμένοι 
νά έπιστηριχθώσιν είς ολόκληρον τόν λαόν, διά να νίκησωσι την 
άντίστασιν τών βασιλέων, ένομοθέτησαν συγχρόνως δικαιώμα
τα  τινα ύπέρ τών κοινοτήτων, και ούτως ή άρχή τής π ο λ ιτ ι
κής ελευθερίας συγχέται έν Α γγλία ρ.ε τήν καθιέρωσιν τής φεου- 
δαλικής ιδιοκτησίας.

Από τής εποχής τοΰ βασιλέως ΐωάννου μέχρι τών ημερών 
μας τό ένοπλον έθνος εΰρίσκεται πάντοτε εις τούς αγρούς, αί 
πόλεις είναι μηδέν. Καί αύτοί οί βασιλείς, ύποχωροΰντες εις 
τό έθνικόν πνεύμα, ζητοΰσιν όλιγώτερον, ή εις παν αλλο έθνος, 
νά έλαττώσωσι τήν δόναμίν τών φεουδαλικών άρχόντωιί. Οταν 
ό Ερρίκος Η' κατήργησε τά  μοναστήρια ευρεθη ήναγ*ασμενος, 
μ ’ δλην τήν απόλυτον έξουσίαν, τήν όποιαν έςησκει, να διάνει
με είς τούς εύγενεϊς μέρος τών μοναστηριακών λαφύρων. Αί 
μεγάλαι περιουσίαι εύγενών τινων οικογενειών εχουσιν, έκ τής 
δημεύσεως ταύτης, τήν καταγωγήν των. Οταν ή θυγατηρ αύτοΰ 
Ελισάβετ είδε τούς εύγενεϊς νά έξέλθωσιν άπό τους πύργους 
των και νά συρρεύσωσιν είς τήν αύλήν της, τούς ύπεχρεωσεν 
αύτή ή ίδια νά έπιστρέψωσιν είς τάς γαίας των, δπου θέλουσιν 
έ /ε ι μεγαλητέραν σημασίαν, αίδέτε, έλεγεν ή βασίλισα πρός 
τούς εύγενεϊς, τά  συσσωρευμένα ταΰτα πλοϊα έντός τοϋ λιμε- 
νος τοΰ Λονδίνου. Είναι άνευ μεγαλείου, άνευ ώφελιμότητος, με 

τά  ιστία των καταβεβλημένα καί μέ τά  σκάφη των κενά, συγ
κεχυμένα καί συμπιεζόμενα τά  μέν πρός τάδε* φαντασθήτε ταϋτα 

δταν άναπεταννύωσι τά  £στία των καί διασχορπίζωνται είς το



άπειρον τών θαλασσών έκαστον τούτων είναι τότε ελεύθερον, 
δυνατόν κα! ύπερη'φανον.» Σύγκρισίς λίαν γραφική καί άληθής, 
άλλά τήν οποίαν έν Γαλλία ουτε ό Ερρίκος Λ7., σύγχρονος τ ι ς  
Ελισάβετ, ουτε ό εγγονος αύτοΰ Λουδοβίκος ΙΔ \ ήθελόν ποτε 
εκστομίσει.

Κ ατά τάς επαναστάσεις τοΰ ΙΖ . αίώνος καί τά ; πολιτικάς 
ταραχάς τοΰ ΙΗ '., οί εΰγενεΐς τών άγρών δέν παύουσι ν άνθί- 
στανται" ούτοι δέ είσιν οί καθιδ^ύσαντες τήν τάξιν τών πραγ
μάτων κατά τό 1 6 8 8 , διατηρήσαντες τήν οικογένειαν τοΰ 
Ανόβερ έπ! τοΰ θρόνου τής Αγγλίας, καί ύποστηρίξαντες τόν 
κατά τής γαλλικής έπαναστάσεως αγώνα’ ούτοι σχεδόν μόνοι 
συνεκοότουν τάς δύω βουλάς τής Αγγλίας,μέχρις οδ ό τής βου
λευτικής μεταρρυθμίσεως νόμος έδωσε μεγαλητέραν έκτασιν εϊς 
τήν άντιπροιωπείαν τών πόλεων, αίτινες άπεκατεστάθησαν 
πλούσιαι κα! πολυάνθρωποι- ούτοι άκόμη κα! σήμερον εργάζον
τα ι δραστηρίως είς διατήρησιν τής άπειλουμένης ύπεροχής των, 
καί ούδετεροΰσι τάς ένεργείας τών μεταρρυθμιστών’ όλαι αί 
μεγάλαι άναμνήσεις τής έθνικής ιστορίας άναφέρονται είς τήν 
κλάσιν ταύτην τής αγγλικής κοινωνίας. Κντεΰθεν ό πανάρχαιος 
σεβασμός, τόν όποιον άπολαμβάνουσιν ούτοι έν τη άγγλική κοι- 
νωνίοι· ώστε ό άγροδίαιτος βίος είναι περιζήτητος έν Αγγλία όχι 
μόνον διά τήν ελευθερίαν,τήν ευπορίαν,τήν ειρηνικήν δρας·ηριότη- 
τα , τήν οικιακήν εύδαιμονίαν,τά άγαθά ταΰτα τοσοϋτον φ ίλτατα  
τοΐς άγγλοις, άλλ’άκόμη διότι ούτος είναι ό χορηγός τής έπιρ- 
(>οής, τής ύπολήψεως, τής δυνάμεως, παντός έν! λόγω, τό όποιον 
έπιθυμοΰσιν οί άνθρωποι, όταν αί πρώται αύτών άνάγκαι δια- 
τελώσιν ίκανοποιημέναι.

Εις τήν κατοχήν τών άγροτικών ιδιοκτησιών παρομαρτοΰσι 
προνόμιά τινα. 0  πλουσιώτερος ιδιοκτήτης κομητείας τινός είναι 
συνήθως λόρδος τοποτηρητής’ τίτλος μάλλον τιμητικός η ύλι- 
κώς ωφέλιμος, άλλ ό'στις έπιχέει, έπ! ιόν φέροντα αύτόν, άξιά- 
γαστον απαύγασμα τής ειρηνικής κα! άφιλονεικη'του λάμψεως 
τής αγγλικής βασιλείας. Οί πλουσιώτεροι, μετά τούς λόρδους 
τοποτ/ιρητάς, είσίν οί είρηνοδίκαι, δηλ. οί πρώτοι κα! μόνοι 
διοικητικοί καί δικαστικοί άρχοντες, οί άντιπροσωπεύονιες 
τήν κεντρικήν έξουσίαν. Εν Γα>λία οί υπάλληλοι σ/εδόν δλοι 
είσί ξένοι τοΰ νομοΰ,τόν όποιον διοικοΰσι κα! δέν συνδέονται π ο 
σώς μέ τά  τοτικά  συμφέροντα. Εν Αγγλία άπεναντίας αύτοί οί 
ίδιοκτήται είσίν υπάλληλοι έν τη ιδία πατρίδι, κα! μολονότι

τό στέμμα διορίζει αύτούς κατ’ έ^ιφά-ειαν, είναι ό'μως υπάλ
ληλοι μόνον κα! μόνον καθό ίδιοκ ήται’ δέν ύπάρχει παράδειγ
μα, δτι ή αγγλική Κυβέρνησις ήρνήθη ποτέ νά δώση θέσιν είρη- 
νοδίκου είς ιδιοκτήτην πλούσιον καί εύΰπόληπτον.

Εκ τούτων εύκόλως εννοεί πας τις πόσην σπουδαιότητα δίδει 
εις τήν, έν ταϊς άγροικίαις, διαμονήν τοιοΰτος οργανισμός. Εν 
Γαλλία, οταν ιδιοκτήτης τις έχη  την φιλοδοξίαν ν άναμιχθή 
είς τά πολιτικά, πρέπει νά εγκατάλειψη τάς γαίας του καί την 
αγροτικήν αύτοΰ κατοικίαν καί νά έγκατασταθή είς τήν πρω
τεύουσαν. Εν Αγγλία, απεναντίας, διά νά έπιτύχη τοΰ σκοποΰ 
τούτου πρέπει νά μένη είς τά κτήματά του. Ούτω ι5έ είς τόν 
έμπορικότατον κα! βιομηχανικότατον τοΰτον τόπον τό παν έχει 
τάσιν πρός τήν αγροτικήν ίδιοκτ/σίαν’ δστις άπέκτησε περιου
σίαν άγοράζει γήν, κα! ό'στις έργάζεται διά νά πλουτίση δέν 
έποφθαλμια άλλο τι, η νά άκολουθήση τόν αύτόν δρόμον. Η 
πρόληψις δέ είναι τοσοϋτον μεγάλη κατά  τοΰτο, ώστε οταν 
τις εσχε τήν άτυχίαν νά γεννηθή έν τή πόλει κρύπτει δσον δύ- 
ναται τό πεοιστατικόν τοΰτο. όλος ό κόσμος έπιθυμεΐ νά γεν
νηθή έν τη άγροικίοι, διότι ό άγροτικός βίος είναι τό σημεΐον 
αριστοκρατικής καταγωγής κα! δστις τύχη νά μή γεννηθή έν 
τή αγροικία θέλει τούλά^ ιστόν ν’ άποθάνη έν αυτή, δπως μ ετα · 
δώση είς τά  τέκνα του τό εύγενές βάπτισμα.

Οταν τις άναγνώση τόν κατάλογον τών μελών τής βουλής 
τών λόρδων θέλει ίδεΐ δτι, είς τάς έπισήμους κοινοποιήσεις, ή 
διεύθυνσις τής κατοικίας αύτών, ή σημειουμένη μετά τό όνομά 
των, δέν είναι ή έν Λονδινω, άλλ’ ή τής διαμονή; αύτών εις 
τά  κτήματά  των. 0  δούξ τού Νορφόλκ σημειοΰται ώς κατοι- 
κών είς Αρουνϊέλ-Κάστλ (Arundel Castle) έν τή κομητεία τοΰ 
Σουσσέξ. 0  δούξ τοΰ Αεβονσάϊρ είς Σιαστσβόρθ-Παλάς (Chats- 
worth-Palace), έν τή κομητεία τοΰ Αέρβυ. 0  δούξ τού Πορ- 
τλάνδ είς Βελβέκ-Αμπέΰ (W elbeck-Abbey), έν τή  κομητεία 
τοΰ Νοθιγγάμ καί ούτω καθεξής. Πας άγγλος γινώσκει τούλά- 
χιστον τά  ονόματα τών αρχοντικών έκείνων κατοικιών, αιτινές 
είσι τοσοϋτον ένδοξοι δσον καϊ αύταί αί εύγενεΐς οίκογένειαι 
αϊτινες έ'ουσιάζοοσιν αύτάς. Εκτός τής μεγαλοπρεπείας τήν 
όποίαν έκτυλίσσου^ιν έκεΐ οί εύγενεΐς, τινά τών κτημάτων τού
των ε/ουσι καταγωγήν ητις τά συνδέει μέ τήν έθνικήν δόξαν. 
Τό όνομα τοΰ δουκός τοΰ Μαρλβορούγ είναι άχώριστον τοΰ 
άνόματος τοΰ Μ πλενχίμ (Blenheim), μεγαλοπρεπούς άνακτό-



ραυ δοθέντος υπό τής Αγγλία? εις τόν νικητήν τοϋ Λουδοβίκου 
ΙΛ, . ( όμοία δέ καταγωγή συνδέει τό δνομα τοΰ κτήματος 
Στραθφιελδσάϋ μέ τήν μνήμην τών νικών τοΰ δουκός τΟΰ Βε- 
λιγκτώνος.

ΐπάρχουσι δε έπίσης μέλη τής βουλΐς τών κοινοτήτων, άτινα 
ώ ; οί λόρδοι, οταν έχωσιν αγροικίαν δέν λείπουσι νά τήν ση- 
μειώνωσιν ώς τήν βυνήθη αύτών κατοικίαν. Ούδείς ήγνόει τήν 
αγροτικήν οικίαν τοΰ σίρ Ροβέρτου Πήλ, όνομαζομένην Λράΰτον- 
Μάνορ (Drayton M anor). Η επιφάνεια εδώ είναι έντελώς σύμ
φωνος πρός τήν πραγματικότητα. Τά μέλη τών δύω βουλών 
έχουσιν έν Λονδίνω μόνον προσωρινόν κατάλυμα, εϊς τό όποιον 
έρχονται κατά τήν εποχήν τών συνόδων τοΰ κοινοβουλίου, τόν 
δέ επίλοιπον χρόνον διανύουσιν, ή είς τά κτήματά των, $ είς 
τάς περιηγήσεις· μόνον εί; τά κτη'ματά των άναπτύσσουσιν δλην 
αύτών τήν πολυτέλειαν’έκεΐ ιδίως ανταλλάσσονται αί επισκέψεις, 
πανηγυρίζονται αί έορταϊ, καί γίνονται αί συνεντεύξεις τών δ ια 
σκεδάσεων.

Η έδνική φιλολογία, ήτις είναι ή έ'κφρασις τών ηθών καί τών 
εθίμων τοΰ έθνους, φέρει παντοΰ τά ϊχνη τοΰ χαρακτηριστικού 
τούτου τοΰ πνεύματος τοΰ άγγλικοϋ λαοΰ. Η Α γγλία είναι δ τό
πος τής περιγραφικής ποιήσεως’ σχεδόν δλοι οί ποιηταί αύτής 
έγεννήθησαν είς τοΰς αγρούς καί εψαλλον τοΰς άγρούς. ΙίαΙ έν τή 
έποχή άκόμη, καθ ην ή αγγλική ποίησις έπροσπάθει νά μιμηθή 
τήν γαλλικήν, ό Πάπ έξύμνει τό δάσος τοΰ Βίνίσορ (W indsor) 
καί έγραφε ποιμενικά άσματα, καί έάν τό λεκτικόν του δέν 
ητο πολύ αγροτικόν, τά  υποκείμενα δμως τών ποιήσεων του 
ήσαν δλως άγροτικά. Πρό αύτοΰ ο Σπένσερ καί ό Σεκσπήρ έ* 
λαβον θαυμασίας εμπνεύσεις αγροτικής ποιήσεως" τό άσμα τοΰ 
κορυδαλλού καί τής άηδόνος αντηχεί είσέτι, μετά  πάροδον 
τοσούτων αιώνων, είς τοΰς έςαισίους αποχαιρετισμούς τοϋ Ρω 
μαίου καί τής Ιουλίας. 0  Μ ίλτων, ό αιρετικός Μίλτων, καθιέ
ρωσε τοΰς καλητέρους στίχους του είς τήν έξεικόνισιν τοΰ πρώ
του κήπου καί έν τώ  μ.έσω τών επαναστάσεων καί τών μεγά 
λων άσχολιών, τά  όνειροπολήματά του τόν έ'φερον πάντοτε 
πρός τόν ιδανικόν αγρόν τοΰ άΜ,.ίίσθ έντος παραδείσου.

ΐδίως δμως, μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1 6 8 8 , δτε ή Α γ
γλία έλευθερωθεΐσα ήδύνατο νά δειχθή όποία είναι, ό έρως τοΰ 
άγροτικοϋ βίου διεπέρασε βαθέως τούς συγγραφείς αύτής. Τότε

έφάνησαν ό Γραίΰ καί ό Θόμψων· ό μέν πρώτος είς τά  περίφη
μα έλεγεϊά του καί ιδίως είς τό κοιμητήριοτ τής άγροιχίας, δ 
δέ δεύτερο; έν τώ  πονήματί του αί ώραι τοϋ ϊηαντοΰ, κατοο- 
θοΰσι νά άντηχή y αρμοσύνω; ή ευνοϊκή χορδή τής αγγλικής λύρας. 
Α ί ώραι βρίθουσι περιγραφών θαυμασίων. Αρκετόν ν’ άναφέργ) 
τις τήν κοπήν τοΰ χόρτου, τόν θερισμόν, τό κούρευμα τών 
προβάτων’ ταΰτα πάντα ήσάν μεγάλη ύπόθε^ις διά τήν Α γ
γλίαν κατά τήν έποχήν τοΰ Θόμψωνο; και μεταξύ τών αγρο
τικών διασκεδάσεων τής άγροικίας, τό αλίευμα τής πέστροφας. 
Τά σημερινά μέλη τού συλλόγου τών άλιέων δύνανται νά εύ- 
οωσιν, έν τή μικρά ταύτ·/) είκ-όνι, δλας τάς λεπτομερείας τής 
αγαπητής αύτών τέχνης· παντοΰ αισθάνεται τις ζωηράν καί 
αύθόρμητον τήν έντύπωσιν, τόν πραγματικόν καί βαθύν ενθου
σιασμόν διά τάς ώ αιότητας τής φύσεως καί τάς εύχαοιστή- 
σεις τής εργασίας. 0  Θόμψων έπιπροστίθ·/;σι τήν γλυκεία,ν έκεί- 
νην θρησκευτικήν έίαψιν, ητις συνοδεύει τόν έργώ^ή καί μονήρη 
βίον απέναντι τοΰ αιωνίου θαύματος τής βλαστήσεως- όλόκλη- 
ρον τό ποίημά του υπάρχει ποτισμένον άπό τάς ιδέας ταύτας, 
μ.άλιστα δέ τό εϋγλωτον έκεϊνο συμπέρασμα, έν ώ παρομοιάζει 
τήν μετά τόν θάνατον άνάστασιν τής άνθρωπίνης ψυχής μέ τήν 
μετά τόν χειμώνα άνάστασιν τής φύσεως.

0  Θόμψων έψαλλεν ουτω τήν χαομονήν καί τάς άρετάς τοΰ 
άγροτικοϋ βίου περί τό 1 7 3 0 , καθ ήν έποχήν δηλ. ή έκ τών 
άγρών λειποταξία είχε φθάσει έν Γαλλία τό τελευταΐόν της 
δριον. Οί εύγενεΐς, προσελκυσθεντες είς τήν αύλήν άπό τόν Ρι- 
σίελιέ (Richelieu) καί τόν Λουδοβίκον ΙΑ*., κατέπνιξαν είς 
τά  ό'ργια τής άντιβασιλείας εκείνης πασαν άνάμνησιν τών π α 
τρικών γα ιώ ν’ ή δέ γεω ργία έξηντλ/,μένη άπό τάς άφρονας 
άπαιτήσεις τής πολυτελείας τών Βεοσαλλ’ών, άπέβαλλεν όλί. 
γον κ*τ ολίγον ψυχήν τε καί ζωήν, καί ή γαλλική φιλολογία, 
ένασχολουμένη είς άλλα πράγματα, δέν εΐχεν είσέτι καθιερώ
σει είς τούς γεωργούς είμή τήν τρομεράν σελίδα τοΰ Λαβρουΰέρ 
(la B ruyere) ητις θέλει διαμένει ώς ή ζωηρότερα φωνή τής τύ· 
ψεως τού συνειδότος τοΰ μεγάλου αίώνος (1). α Βλέπει τ ις , λέγει 
»δ Λαβρουΰέρ, άγριά τινα ζώα, άρσενα καί θήλεα, διεσπαρμένα

(1) Πρέπει νά έξαιρέσωμεν τόν Λαφονταΐνον, είς τόν όποιον 
τό αίσθημα τοϋ άγροτικοϋ βίου ήτον αρκούντως ζωηρόν.



»είς τοΰς αγρούς, μαΰρα, πελιδνά καί δλω; ήλιοκαυμένα* προσ- 
ϊκεκολλημένα είς την γην, τήν οποίαν σκάπτουσι χαί άνακινούσι 
Βμετ άκατανικότου έπιμονής. ΐίχουσιν είδός τ ι φωνής ένάρ- 
κΟρου καί δταν άνασηκόνωνται εις τοΰς πόδας των δεικνύουσιν 
Λάνθρωπίνην μορφήν, καί πραγματικώς είσιν άνθρωποι. Α,πο- 
»χωροΰσι τήν νύκτα είς τάς φωλεάς των δπου τρέφονται μέ 
κμαϋρον άρτον, υδωρ καί ρίζας- άπαλλάττουσι δέ τούς λοιπούς 
ϊάνθρώπους τοϋ κόπου του νά σ-είρωσι, νά καλλιεργήσωσι καί 
»νά συλλέζωσι τούς καρπούς διά νά ζη'σωσιν, ούτω δέ δικαι- 
ϊοΰνται καί ούτοι νά μή στεοώνται τουλάχιστον τοϋ άρτου τόν 
»δποΐον αύτοί εσπειραν ! β

Μετά λόγου είπαν δτι έν τη Έ ρ ρ ιχ Μ ι  (H enriade), ητις 
είδε τδ φως συγχρόνως μέ τάς "Ωρας δέν ύπήρχε χόρτον ούτε 
διά τούς ίππους. Η πλήρης αύτη λήθη τής φύσεως διετηρήθη 
μέχοι τής στιγμής καθ’ ην ή μίμησις τών αγγλικών ιδεών 
έχύθη πανταχόθεν είς τήν φιλολογίαν καί είς τήν κοινωνίαν, 
δηλαδή μέχρι τών χρόνων οΐτινες προηγούνται τής έπαναστά- 
σεως τοϋ 1 7 8 9 .

Τά αγγλικά μυθιστορήματα τού ΙΗ ' αίώνος δλα έφάπτονται 
τοϋ αγροτικού βίου διά τίνος μέρους «ύτών.ένώ δέ ή Γαλλία πα- 
ρεδίδετο είς τά  μυθολογήματα τοϋ Βολταίρου καί τά μυθιστορή
ματα τοϋ υιού τοΰ Κρεμπιλλιόν (Cr6billon fils),ή Αγγλία άνεγί- 
νωσκε τον Ιερέα τοΰ Β αχφ άΜ , τόγ Θωααγ Ίω άννην, χαί την 
ΚΑ αρίς' α ό ήρως τής ιστορίας ταύτης, έλεγεν ό ίδιος Γκολ- 
σμίθ διά τόν Κ., Πριμρόζ, συνεννώνει είς έαυτόν τρεις τούς σε- 
βαστοτέρους κοινωνικούς χαρακτήρας, είναι ίερεΰς, γεωργός καί 
πατήρ οίκογενείας.» Η φράσις αύτη περιλαμβάνει μίαν τάξιν 
ιδεών ίδιάζουσαν δλως τ -Tj διαμαρτυρομένν) καί φιλαγοοτιχη 
Α γγλία, ολόκληρον δέ τό μυθιστόρημα τοϋτο αποτελεί τό σχό* 
λιον αύτης καί είναι τό άπεικόνισμα τοϋ εσωτερικού οίκογενείας 
εις τό βάθος πτω χού άγρο^ικού πρεσβυτερίου, ό  διαμαρτυρό- 
μενος ίερεύς, καθό σύζυγος καί πατήρ, εχει άλλα παρά τά τοϋ 
καθολικού ίερέως καθήκοντα. Οφείλει νά τρέφν) τοΰς οικείους 
του, ή ανάγκη δ ’ αύτη τόν βιάζει ν ’ άναμιγνύϊ) κοσμικάς τι- 
νας εργασίας είς τάς πνευματικάς ενασχολήσεις του. Τό κτήμα 
δπερ ό Κ. Πριμρόζ έμίσθωσε δέν είναι μέγα, μόλις είναι έ*τά· 
σεως 8 0  στρεμμάτων, άλλ’ άρκεϊ είς τήν φιλοδοξίαν αύτοΰ. 
Τό καλλιεργεί μ ε τ ’ αγάπης, βοηθούμενος άπό τόν υιόν του 
Μωϋσήν, ενώ ή σύζυγός του,^Μζ- δ ίν  8χει την όαοίαν της er  τη

χατανχενί) τον ο*νον άπό ψραγχοβτάφα.Ια, ετοιμάζει τό λιτόν 
γεύμα τής οικίας. Την κυριακήν, δταν ό καιρός ^ναι ωραίος, ή 
οικογένεια κάθηται, μετά τήν θείαν λειτουργίαν, έπί τίνος θρα
νίου σκιαζομένου άπό λευκακάνθας καί αιγοκλήματα- στρωνουσι 
τό τραπεζομάντιλον έπί τίνος σωρού χόρτου καί τρωγουσιν ευ- 
θύμως είς τό ύπαιθρον, ένώ δύο κόσσυφοι ψάλλοντες άνταποκρί- 
νονται άπό τής μιας φράκτης είς τήν άλλην, καί ό θαρρετός 
πυρ μούλας έ’ρχεται ν’ άποκόπτη δια τοΰ ράμφους του ψυχια 
άρτου είς τάς ώραίας χεΐρας τών θυγατέρων τοϋ εκκλησιαστι
κού τοποτηρητοϋ. έν τώ μέσω δέ της ευτυχούς ταυτ^ς σκηνής 
έλθοΰσα π ίπ τε ι ελαφος διωκομένη άπό θηρευτικους κυνας" κα- 
τόπιν αύτής έμφανίζεται επί κυνηγετικού ίππου ο εΰγενης ιδιο· 
κτήτης τοϋ γειτνιάζοντος κτήματος.

Οί ήρωες τών άλλων μυθιστορημάτων ζώσιν δλοι είς τούς 
αγρούς- ό Κ. Βεστερν, μεταξύ άλλων, είναι ό τύπος τοΰ squ ire, 
μεγας κυνηγός καί μέγας οίνοπότης, τοιοΰτος οίον μάς τόν διε- 
τήρ/,σαν δλαι αί παραδόσεις. Καθόσον δέ πλησιάζομεν τούς ήμε- 
τέρους χρό·ους, ό έρως τής αγροτικής φύσεως αποβαίνει ετ ι 
μάλλον κοινός τόπος- δλαι αί τέχναι περί αύτόν στρέφονται. 
Οί ποιηταί ψάλλουσι μόνας τάς καλλονάς τών άγγλικών 
τοποθεσιών. Οί ζωγράφοι άπεικονίζουσι μόνον τό έσωτερικόν 
τών άγροτικών κατοικιών. Σχολή ειδική, ή τών λιμνών, έμ- 
πνέεται άπό τάς άγροτικάς σ*ηνάς. 5σον περισσότερον ό πό
λεμος έκτιλύσσει τήν μανίαν του έπί τής ηπειρωτικής Εύρώ· 
πης, τοσοϋτον μάλλον ή έθνική φαντασία άγαπά νά μεταφέ- 
ρν,ται, διά μιας τών φυσικών άντιθέσεων τοϋ ανθρώπου, είς 
τήν ήσυ/ίαν καί την άσφάλειαν τοϋ άγροτικοϋ βίου. ίδίως δέ 
δταν αί έπαναστάσεις σαρώνωσι τόν κόσμον, ή ψυχλ ζητεί ν 
άναπνεύση τήν δρόσον τού αιωνίου ειδυλλίου. Η Α γγλία γεύε
τα ι κατά κόρον τής ευδαιμονίας ταύτης- το αυτό αίσθημα τής 
διαμαρτυρήσεως καί τής σωτηρίας τήν φερει πρός τας συντη- 
ρητικάς ιδέας καί πρός τάς άγροτικάς συνηθΐίας.

’Ακούσατε τούς στίχους τοϋ Κολράϊτζ (Coleridge), οΐτινες 
έκφράζουσι τοδοϋτον καλώς τήν έθνικήν ταύτην εύδαιμονίαν, 
ύπερασπιζομένην ύπό τοϋ Ωκεανού.

Ο A lbion ! ο my native isle etc
Ω ’Αλβιών, ώ γενέτειρά μου νήσος !
θυγάιηρ τών θαλασσών, είς τάς πλουσίας κοιλάδας σου,
γλυκύς ήλιος φωτίζει τά  χλοερά λειβάδια-



είς τάς κυματιζούσας κατωφερείας τών βουνών σου, 
νι ήχώ δέν ανταποδίδει είμή τάςφωνάς τών ποιμνίων' 
τό πάν μειδιά καί κοιμάται τά οουνά καί αί κοιλάδες, 
ύπό τάς επάλξεις τών βράχων καί τών ΰδάτων σου· 
καί ό παμμέγιστος ’Ωκεανός, είς τήν άγοίαν ταραχήν του 
δέν όμιλεϊ είμή ειρήνην είς τάς ήσυχους άκτάς σου.

Πνευματώδες άνθρωπος, περιηγούμενος τήν ’Αγγλίαν πρό 
τεσσαρακοντα ετών, έλεγε. αΔέν συμβουλεύω είς τάς έδώ κα 
λύβας νά έπαναστατήσωσι κατά τών άρχοντικών πύργων* θέ- 
λουσιν αΰται καταστραφή, καθόσον οί πύργοι είναι είκοσι πρός 
μιαν.® Ηθελεν είπει μετά μείζονος λόγου σήμερον τοΰτο, διότι 
ό άριθρ.ός τών εύπόρων κατοικιών ΰπερηύξησεν εκ-οτε' ό αύτός 
περιηγητής παρετήρησεν δτι έν ’Αγγλία κέσάρωσαν τοΰς π τ ω 
χούς άπό τοΰς άγροΰς, ώς τάς άκαθαρσίας, διά νά τοΰς έπισω- 
ρεύσωσιν εϊς τινα άπόκεντρον γωνίαν.» ό  λόγος οΰτος τραχΰς 
άλλ άληθής, ζωγραφίζει εντελώς τήν θέαν τών πεδιάδων, δπου 
ή πτω χεία  δέν φαίνεται σχεδόν ούδαμοΰ- τήν έσάρωσαν πρός 
τήν πόλιν, 5)τις είναι ή γωνία έν ή τήν άποθέτουσιν- δπως πε
ριποιούνται παντοΰ άλλαχοΰ τάς ώραίας συνοικίας τών μεγά
λων πόλεων, ούτω περιποιούνται έν Α γγλία  γενικώς τάς άγροι- 
κίας, τάς όποίας κα^αρίζουσι προσε*τικώς άπό δ,τι δύνα- 
τα ι νά πληγώσγ  τόν οφθαλμόν καί τήν ψυχήν, διότι θέλουσι 
νά εΰρίσκωσιν εις τάς έξοχάς εικόνας ειρήνης καί εύ^αριστή- 
σεως.

Οταν περιηγήταί τις είς τό εσωτερικόν τής Αγγλίας έκπλήτ- 
τετα ι άνά παν βήμα άπό τήν άπαντωμένην άντίθεσιν μεταξΰ 
τών πόλεων καί τών άγρών, τοσοϋτον διαφέοουσαν άπό τήν 
έν Γαλλία κχί τήν έν τή λοιπή Εϋρωπαϊκ.-/) Ηπείρω έν γένει- αί 
μεγαλήτεοαι πόλεις, ώς ή Βίρμιγγαμ, ή Μάνσιεστερ, ή Σιεφ- 
φιέλδ, ή Ληδη κατοικοϋνται μόνον ΰπό εργατών καί εμπόρων. 
Αί άπερ»ντοι αύτών συνοικί»ι παρέχουσι θέαν πτω χικήν καί 
μελαγχολικήν· ολίγα ή διόλου μεγαλοπρεπή μνημεία, όλίγ·/] ή 
διόλου πολυτέλεια’ δέν άκούει έκεΐ τις είμή μόνον τόν θόρυβον 
τών τεχνών, δέν βλέπει είμή μόνον ανθρώπους έχοντας 
υποθέσεις. Ο τε ξένος κ·Η ό εντόπιος σπεύδουσι νά έξέλθωσι 
τό ταχύτερον άπό τόν άέναον καπνόν καί τήν ειδεχθή λάσπην 
εκείνην τών πόλεων είς τήν εξοχήν διά ν’ άναπνεύσωσιν έκεΐ 
άερα καθαρόν καί ν’ άπαλλαχθώσιν άπό τήν θέαν τής άδιαλεί- 
πτου εργασίας, ητις έντοσούτφ δεν δύναται πάντοτε νά άπο*

τρέπγι τήν κακοδαιμονίαν. Καί έν αΰτώ τώ  Λονδίνω σκέπτον
ται μάλλον πώς νά έργάζωνται παρά πώς ν’ άπολαύωσι τών 
ήδονών, καί διά τοΰτο παραζαλίζονται τοσοϋτον ίσχυρώς οί 
ήμέτεοοι Παρισιανοί, οταν πηγαίνωσιν είς τήν πρωτεύουσαν τής 
’Αγγλίας, διότι δέν εΰρίσκουσιν έκεΐ τάς συνήθειας των.

Ποτέ δέν ήσθάνθην τοσοϋτον τήν διαφοράν ταύτην ή τήν ήμέ- 
ραν καθ’ήν έγκατέλιπον τό Σ’ατσβόρθ ϊνα πηγαίνω είς Σιεφφιέλδ. 
Σ'ατσβόρθ (Chaste worth.) είναι ή ωραιότερα τών μεγαλοπρεπών 
έκείνων κατοικιών, έν αίς ή αγγλική άριστοκρατία έκτιλύσσει 
πολυτέλειαν βασιλικήν παράδεισος απέραντος, περιφερείας πολ
λών λευγών (κατοικημένος ΰπό έλάφων, δορκάδων, προβάτων, 
αγελάδων, ένί λόγω παντός είδους ζώων τά όποια δλα ίόσκου- 
σιν άναμίξ) περιβάλλει διά τών χλοερών λειβαδιών του καί 
διά τών σκιών τών ΰψικόμων δένδρων του μεγαλοπρεπές άνά- 
κτορον. Τδατα άναπη^ώντα, τεχνιτοί καταρράκται, ΰδροθήκαι 
στολισμέναι δι άγαλμάτων, αϊτινες άμιλλώνται πρός τάς περιφή- 
μους διακοσμήσεις τών Βερσαλλιών καί τοΰ Σαίτ-Κλού” απέραν
τος, σιδηροΰς καί ΰελόφρακτος ΰπόςεγος κήπος (Serre),δστις υπήρ
ξε τδ πρωτότυπον τοϋ μεγάλου τής παγκοσμίου έκθέσεως παλα
τιού καί έντός το0 οποίου τά δένδρα τών τροπικών σχηματίζουσι 
μέγα δάσος" χωρίον ολόκληρον οι*οδομηθεν υπό τοΰ κυρίου τοΰ 
κτήματος δια νά ένοικήσ-/) έν αύτώ τοΰς έργάτας του, σύγχειται έκ 
κομψών κατοικιών ζωγραφικώς τοποθετημένων. Αληθης ποταμος, 
ό Δερβάντ, διατέμνει τόν παράδεισον τοΰτον ρέων μέ περιστρο· 
φάς χαριέσσας, τάς όποίας ήθελέ τις νομίσει ζωγραφισμενας δια 
τής χειρός, καί πέριξ τής μεγάλης . ήδη είκόνος ταύτης τά  δρη 
τοΰ Λερβυσάΐρ σχηματίζοντα, ώς κ α τ’ ευχήν, ζών/jv θαυμα- 
σίων όριζόντων, Τά πάν έν τώ  τόπω  τούτω αποπνέει τήν όλ- 
βίαν άνεσιν καί τήν ίκανοποιημένην δύναμή.Αμα δέ ως υπερβαλη 
τις τό ξηρόν ύψωμα,οπερ χωρίζει τόν τόπον τοΰτον άπό τήν κο
μητείαν τής ίόρκης καί είσέλθη είς τήν πλησιόχωρον πόλιν, τό 
παν μεταβάλλεται. Δέν βλέπει τις έκεΐ είμή μόνον φούρνους 
άναμμένους, σφυριά κτυπώντα έπ ί τοΰ άκμωνος, καπνοοόχους 
έξεμούσας παχέα  κύματα καπνοΰ, λαόν όλόκληρον χαλκέων, 
μαύρων καί ίδρωμένων,οϊτινες κινούνται καί έργάζονται ώς φαν
τάσματα έν τώ  μ έ 'ω  τών φλογών- ήθελεν εϊπει τ ις  δτι ή 
πόλις αυτη είναι ό άδης είς τά  πρόθυρα τοΰ παραδείσου.

ό ,τ ι  δέ τό μέγαρον τοΰ δουκός τοΰ Δεβονσίάϊρ είναι έν με- 
γάλω, απαράλλακτοι είσίν δλαι αί κατοικία*. τών αγροτών εύγε-



νών έν μικρω. Λέν υπάρχει ιδιοκτησία όπωσοϋν εύπορος, μή 
έ'χουσα τόν παράδεισόν της, δ’ τις, επειδή είναι τό υποκοριστικόν 
τοΰ αρχαίου δάσους, είναι τό γνώρισμα τής φεου^αλικής ιδιοκτη
σίας καί αποβαίνει τά υποχρεωτικόν παράρτημα εύγενοϋς ιδιο
κτησίας. 0  άριθμός αύτών είναι μέγας έν Αγγλία" καί απαντάται 
είς τε τά  κτήματα  τών όποίων ή έ'κτασις περιλαμβάνει πολλάκις 
χιλιάδας θρεμμάτων καί είς εκείνα τά  όποια είναι περιωρισμέ- 
νης έκτάσεως στρεμμάτων τινών. Οί μεγάλοι παράδεισοι, οί 
αρχαιότεροι, οί δικαιούμενοι νά φέρωσι τό δνομα δάσος (pare), 
σημειοΰνται είς δλο^ς τούς χάρτας. Είς τά  περίφρακτα ταΰτα 
μέρη, καί είς αύτά έτι τά  μικοώτερα, διατηοοϋσι παντός είδους 
ζώα τοϋ κυνηγίου, τρέφουσι δέ καί ζώα παντός είδους είς τάς 
βοσκάς. ’Από τοΰ παραθύρου καί τής αύλής ό εύτυχής ιδιοκτή
της εχει υπό τούς οφθαλμούς του ποιμενικήν σκηνήν δύναταί, 
δταν εύαρεστήται, νά καλπάζη ύπό τάς δενδροστοιχίας τοΰ 
κτήματός του ή ν’ άπολκύη τής διασκεδάσεως τοϋ κυνηγίου 
όλίγα βήματα μακράν τοΰ μεγάρου του. Εχ.εΐ εύχαριστεΐται νά 
ζή μετά  τής οίκογενείας του, μακράν τών χυδαίων θορύβων, 
μιμούμενος τόν μεγάλον άρχοντα, ώς ό εκμισθωτής μιμείτα ι 
τόν μικρόν εύγενή.

Είναι γνωςόν τό πάθος τών ίγγλ ω ν  διά τά  γυμνάσια τούθ’δπερ 
συμβιβάζεται φυσικώς μετά τοΰ άγροτικοό βίου'τήν ίκανοποίηαιν 
τοΰ πάθους τούτου όνομάζουσι sport, ΰψίς·ην κομψότητα. Εκεί
νοι έκ τών μικρών εύγενών δσοι δεν δύνανται νά εχωσιν άγέ- 
λην θηρευτικών κυνών συνεννοούνται πολλοί καί διά συνεισφο
ρών διατηροΰσι τοιαύτην. Η ήμέρα καθ’ ήν πρόκειται νά γίνν] 
τό κ-ινήγιον μέ παγανιάν (4 courre) γνωστοποιείται διά τών 
εφημερίδων, οί δέ συνεινεγ<όντες έρχονται είς τόν προσδιωρι- 
σμένον τόπον έφιπποι. Είς ώρισμένας έποχάς τού ένιαυτοϋ ό 
συρμός προσκαλεΐ εϊς τινα μέρη τής ’Αγγλίας ή τής Σκωτίας 

χιλιάδας κυνηγών φ-:ρόντων ερυθρά φορέματα, οί όποιοι διατρέ· 

χουσι μεγάλους κινδύνους χάριν της διασκεδάσεως ταύτης’ άλλο

τε μέν κινοΰσιν είς καταδίωξιν τών άλωπέκων είς Μελτον-Μοβ- 

μπράϋ, έν τή  κομητεία τοΰ Λείσεστερ’ άλλοτε δέ πηγαίνουσιν 

είς τάς άποκρημνωτέρας κορυφάς τών όρεινών μερών νά κυνηγή- 
σωσι grouse. 6λη  ή Α γγλία ένασχολεΐται τότε μέ τά κυνήγια 

ταΰτα’ αί έφημερίδες δημοσιεύουσι τά  ονόματα τών έπιδε- 

ζίωτέρων τοξοτών καί τών ίκανωτέρων Ιππέων, ώς καί τόν

αριθμόν τών θανατωθέντων ζώων. ό τα ν  ερχηται ό καιρός τών 
μεγάλων κυνηγίων, τό κοινοβούλιον σχολάζει καί αύταί αί γυ
ναίκες προτιμώσι τάς διασκεδάσεις ταύτας άντί πάσης άλ
λης. Δώσατε είς νεάνιδα άγγλίδα νά έκλέξν) μεταξύ ένός περ ί
πατου έφιππου καί ένός έσπερινοΰ χοροϋ’ ή εκλογή δέν είναι 
αμφίβολος’ αύτη έπισης άγαπα νά υπερπήδα τάς φράιςτας καί 
νά τρέχ·/) ώς ό άνεμος.

 ̂ Οταν τις δέν ήναι τοσοϋτον εύτυχής ώστε νά εχν) έδικήν του 
έςοχην, θέλει τούλάχιΤον νά έχ>) τοιαύτην κατ’επιφάνειαν. Ολαι 
αί πόλεις έχουσι δημοσίους παραδείσους, οί'τινες είσΐν άπλού- 
στατα μεγαλα λειβάόια μέ ώίαΐα δένδρα. Βλέπει τις έν Αονδί- 
νω άγελαόας καί πρόβατα νά βόσκωσιν άταράχως τήν χλόην τοΰ 
Γκρην-Παρκ και τοϋ Αϋδε-Πάρκ, είς τόν διηνεκή έκεϊνον θόρυβον 
τών άμαζών, αί'τινες κινούνται όοκ,ητικώς καί άδιαλείπτως είς 
τά Πικαδιλυ. 0  άνθρωπος, είς τόν όποιον αί ΐδιαι υποθέσεις 
δέν έπιτρέπουσι ν’ άπολαύσν; τής έξοχης, δύναταί τούλάχι- 

* στον νά διΐδνι γωνίαν τινά τής Εδέμ, διαβαίνων πλησίον τών 
δημοσίων κήπων. Εκαστος ζητεί νά κατοική οσον τό δυνα
τόν μακρύ τέρα άπό τά κέντρον τής πόλεως διά νά ήναι ουτω 
πλησιέστερα είς τους άγρούς. Τό θέρος ά π ιλλά ττοντα ι τής πό
λεως δσοι δύνανται νά πηγαίνωσιν, εΐ’τε πρός έπίσκεψιν φίλου 
είς τήν αγροικίαν του, είτε νά περάσωσιν ήμέρας τινάς, πε
ριηγούμενοι, εις χώραν φημιζομένην διά τάς φυσικάς καλλονάς 
της. 6λαι αί όπωσοϋν γραφικαί θέσεις τοϋ τόπου επισκέπτονται 
κατ έτος άπά μέγα πλήθος άνθρώπων, οί'τινες άπολαύουσι 
τής εύχαριστήσεως τών φυσικών θεαμάτων μετά τής γαληνιαίας 
καί σιωπηλής εκείνης χαράς, τής ίδιαζούσης είς μόνους τούς 
αγγλους. Μεγάλη εύτυχία είναι τά νά δυνηθ/j τις νά πηγαίννι 
μέχρι τής Σκωτίας, ό'πως άναπνεύσί] έν ήσυχία, τήν δσμήν τών 
χαμοδένδρων και όνειροπολήσ·/) τήν άλητικήν ζωήν τών C atirans 
τοϋ Βαλτερσκότ.

Οί άγγλοι μονάρχαι δίδουσι πρώτοι τό παράδειγμα τής 
γενικής ταύτης προτιμήσεως. Κατοικοΰσιν έ; τή πόλει μό
νον, δταν δέν δύνανται νά πράξωσιν άλλως. Ο ,τι ήτο χαρίεσ- 
σα καί όλίγοχρόνιος παιδιά διά τόν Λουδοβίκον Ι<Γ' καί τήν 
Μαρίαν Αντωαννέταν, έν τή τεχνιτή  έπαύλει τοΰ Τριανοΰ, είναι 
γλυκεία πραγματικότης διά τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν καί τόν 
πρίγκηπα Αλβέρτον, ό  πείγκιψ διευθύνει αύτοπροσώπως, έν 
Βίνδσορ, άληθή άγ-οικίαν, έν 7| γεννώνται καί τρέφονται τά  J>« 
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ραιότερα ζώα τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου" τά  προϊόντα του κερ- 
δίζουσιν εί« τοΰς γεωργικούς αγώνας τά πρώτα έπαθλα. Εν 
Οσβόρν, δπου ή βασίλισσα διέρχεται τό πλεϊστον τοΰ ενιαυ
τού, επιτηρεί αυτοπροσώπως μέγα όρνιθοτροφεϊον, διά τό όποιον 
ύπερηφανεύεταί πως· δλαι αί εφημερίδες άνηγγειλαν εσχάτως 
τήν παρά της βασιλίσσης ταύτης άνακάλυψιν ιατρικού διά την 
συνήθη άσθένειαν τών μικρών ίνδιανων (dindonneaux) οπερ 
δέ παρ' ήμϊν ήθελε θεωρηθή γελοΐον, ύπολαμβάνουσι σπουδαιό- 
τον οί γείτονες μας' καί έχουσι μυριάκις δίκαιον. Ευτυχές καί 
σοφόν μεταξύ τών έθνών είναι εκείνο, τό όποιον άγαπά νά βλέπη 
τούς ηγεμόνας του ένασχολουμένους είς τοιαύτας ώφελίμους 
διασκεδάσεις.

Εύκόλως κατανοεί έκαστος όποια λαμπρά αποτελέσματα δύ- 
ναται νά εχη διά τόν πλούτον τών αγρών ή διηνεκής έν αύτοΐς 
διατριβή τών πρώτων οικογενειών. Ενώ όέ έν Γαλλία η έργα- 
ο ία τών αγρών χρησιμεύει εϊς τό νά πληρών/) τήν πολυτέλειαν 
τών πόλεων, έν Αγγλία, απεναντίας, ή έργασία τών πόλεων χρη
σιμεύει εις τό νά πληρών/ι τήν πολυτέλειαν τών αγροικιών, έν 
αίς έξο^εύονται σχεδόν καθ’ όλοκληρίαν οί μεγάλοι θησαυροί, 
τούς οποίους ήξεύρει νά παράγη ό βιομηχα/ικώτερος λαός τοϋ 
κόσμου- μέγα δέ μέρος τούτων έξοδεύεται εις τήν γεωργίαν, 
διότι είναι γνωστόν δτι όσον συχνότερα πλησιάζει προς το 
κτήμά του ό ιδιοκτήτης, τοσοϋτον είναι μάλλον εύδιάθετος νά τό 
διατηρή έν καλίι καταΤάσει* ό έγωϊσμός τοϋ ιδιοκτήτου, τό μεγα 
τούτο διεγερτικόν,άπαιτεΐ τήν βελτίωσιν τοϋ κτήματος πρός ίκα- 
νοποίησίν του. Λέν καταδέχεται να όεικνυϊΐ εϊς τους γείτονας του 
οικοδομάς έτοιμορρόπους, δρόμους άβάτους, ζεύγη έλαττω μα- 
τικά, ζώα ισχνά καί αγρούς παρημελημένους. Εχουσι τήν ύπε- 
ρηφάνειαν οί ίδιοκτήται άγγλοι νά καταβαλλωσι μεγαλας δα
πάνας παραγωγικάς, κ*θνς άλλοι αλλαχού ποιοΰσι^ δαπάνας 
ματαίας διά τής έπιδημικής μεταδόσεως τοϋ παραδείγματος. 
Οί άγγλοι άγαπώσι νά έχωσι κτήμα καλώς διατηρούμενον, κα
θώς οί γάλλοι έν Παοισίοις άγαπώσι νά έχωσιν ώραΐον μέγαρον 
καί πλούσια έπιπλα.

Καί ό φόρος αύτός, δστις έν Γαλλία είναι μηχανή πρός έξάν- 
τλησιν τών αγρών, δέν έχει έν Αγγλίοι τόν αύτον χαρακτήρα. 
Πας άμεσος φόρος έξοδεύεται έντός τού τόπου, ένθα είσπράττε- 
τα ι ' ό υπέρ τών πτωχών έρανος καί τό υπέρ τής εκκλησίας όεκα- 
τον μόλις εξέρχονται τών χειρών τοΰ γεωργού, καί επανέρχονται

άμέσως είς αύτόν διά τής άγοραςτώ ν τροφίμων αύτού. Οί λοιποί 
φόροι χρησιμεύουσιν άποκλειςικώς εϊς έργα τοπικού συμφέροντος. 
Επειδή δέ και τό ημισυ τών έμμεσων φόρων άπορροφάται άπό 
τήν πληρωμήν τοΰ δημοσίου χρέους,οπερ κατά μέγα μέρος οφείλε
τα ι καί πληρόνεται εις τους ίδιοκτήτας τοΰ εδάφους,έρχεται κατά 
μέγα μέρος και τούτο είς τόν αγροτικόν βίον. Εν ώ δέ τό τρίτον 
τουλάχιστον του γαλλικού προϋπολογισμού δαπανάται έν Παρι- 
σίοις καί τό έτερον τρίτον είς τάς με,άλας πόλεις τών γαλλικών 
έπαρχιών, έν Α γγλία, άπεναντίας, τά  τρία τέταρτα τών δημο
σίων όαπανών διασπείρονται είς τούς αγρούς καί συντελοϋσι, 
μετα τών εισοδημάτων τών ιδιοκτητών καί τών έκμισθωτών, 
νά διαχέωσι τήν άφθονιαν και τήν ζωήν είς τάς αγροικίας.

Είμεθα, δυστυχώς, πολύ μακράν τών ήθών τούτων ! ας έλπ ί- 
σωμεν δμως, δτι θέλομεν πλησιάσει πρός ταΰτα ολίγον κατ’ 
ολίγον άπό τινων ήδη έτών τό πάν φαίνεται ώς λαβόν τάσιν 
πρός τόν άγροτικόν βίον. 0  έπισώρευσις τών εϋπορουσών κλά- 
σεων είς τάς πόλεις, ή άβεβαιότης σήμερον τών σταδίων τοΰ 
βίου, ό πυρετώδης άήρ, τόν όποιον άναπνέουσιν είς τάς πόλεις, 
δλα ταΰτα συντείνουσιν είς τό ν’ άπορρίπτωσιν, είς τόν άγροτι
κόν βίον, τάς άποτυγχανούσας φιλοδοξίας καί τάς κεκμηκυίας 
φαντασιοπληξίας. 0ς·ις έχει τά  μέσα νά ζήσγ] έντίμως καί καλώς 
έν τη έξοχγ,δέν άργεΐ νά έννοήσιρ,ότι τό άσφαλέστερον καί έντι- 
μώτερον δ ι’αύτόν είνιι νά μ έ νη  έκεΐ πάντοτε· δσοι δέ πάλιν δέν 
έννοο'-σι τοΰτο, θέλουσιν άναγκασθή νά προσφύγωσιν είς αύτό άπό 
την όσημέραι αύςουσαν δυσκολίαν τοΰ νά ευρωσιν έν τή  πόλει 
διέξοδον. Περίστασις νεωτάτη, έπελθούσα μετεβαλλεν δλως τήν 
κατάστασιν τού άγροτικοϋ βίου. Αυτη δέ είναι ή εξακολουθούσα 
τελειοποίησις τών μέσων τής συγκοινωνίας καί ιδίως ή έπέκτα- 
σίς τών σιδηροδρόμων, οίτινες, έλαττοΰντες τάς μεγάλας άπο- 
στασεις, άποκαθ^στώσιν εύαρεστον τήν συνήθη διατοιβ/ιν τών ά* 
γρών,καθό συμβιβαζομένην ήδη μετά τών εύχαριστήσεων τής κοι
νωνίας,μετα τής πολιτικής σπουδαιότητος,τής καλλιεργείας τοΰ 
νοός καί δλων τών τέρψεων τοϋ πολιτισμού, έν τούτω έγκειται 
ή άρχή σωτηριώδους τινός έπαναστάσεως διά τούς έγκαταλε- 
λειμένους άγρούς μας. Είναι βέβαιον, δτι δέν θέλομεν ποτέ γίνει 
τοσοϋτον άγρόται δσον οί άγγλοι* αί πόλεις ήμών δέν θέλουσι 
ποτέ άποκατασταθή, ώς αί τών άγγλων, άπλά έργαστήρια τοϋ 
εμπορίου καί τής βιομηχανίας· άλλ’ έάν μεγα τ ι μέρος τής εύ- 
πορούσης γαλλικής κοινωνίας έίίανέλθ/] καί κατοίκησή είς τά ς



έρημωθείσας έπαύλεις μας, τοΰτο θέλει εϊσθαι πάντοτε μέγα 
διά τήν Γαλλίαν ευεργέτημα.

ή ς  πρός δέ τόν φόρον δέν θέλει είσθαι δύσκολον νά παρεκ
κλίνει ουτος άπό τό ρεΰμα, τό όποιον τόν φέρει είς Παρισίους 
και εις τινας μεγάλες πόλεις· άλλ εάν πραγμά τ ι δύναταί νά 
μέτρια®·/] τήν τάσιν ταύτην, τοΰτο είναι άναμφιβόλως ή έν τοΐς 
αγροΐς διατριβή τώς έξασκούντων επιρροήν ιδιοκτητών, οΐτινες 
ουτω θέλουσιν υπερασπίζει ολίγον τ ι πλειότερον τά  βυμφέ- 
ροντά των, ό'ταν τά βλέπωσιν έκ τοϋ πλησίον.

Γον.

Περί τών πολιτικών θεσμών τής Α γγλίας.

__ Η δεοτέρα α ιτία  τής προόδου αποτελεί έν καί τό αύτό μετά 
της πρώτης, άλλά διακρίνεται έν τή έφαρμογή. Αύτη δέ εϊναι 
τό έςαίρετον δημόσιόν πνεϋμα τών άγγλων, τό όποιον άπό ένδ^ 
καί ήμίσεως ήδη αίώνος, διετήρησεν αύτοΰς άβλαβεϊς τόσον 
άπό τάς καταχρήσεις τής απολύτου εξουσίας, ό'σον καί άπό 
τ ά ς  έπαναστατικάς ταραχάς' άμ^ότερα ολέθρια πρός πάν είδος 
έ;ργασίας. Ούδέν, δυνάμενον νά παραβληθή πρός τε τά τελευταΐον 
ημισυ τής βασιλείας τοϋ Λουδοβίκου IV , πρός τήν βασιλείαν 
ολόκληρον τοϋ Λουδοβίκου ΙΕ’ καί πρός τάς φοβεράς καταιγίδας 
τη ς  γαλλικής έπαναστάσεως, έμ άσπσ έποτε τό εύτυχές τοϋτο 
ίίθνος! ό  ά π ’άρχν,ς μέχρι τέλους, τοσοϋτον δ ι’ήμάς κατας-ρεπηκός 
ΙΗ αίων υπήρξε διά το αγγλικόν έθνος έποχή διηνεκούς άνα- 
■πτύξεως καί όταν ήμεΐς έπανελάβομεν τήν διακοπεΐσαν όρμήν 
μας, οί αγγλοι είχον ή^η  έφ ήμών τήν υπεροχήν τής προόδου 
τώ ν τριών τετάρτων το ϋ  αιώνος!

Πρό διακοσίων έτών ή Γαλλία ήτον, ύπό τήν έποψιν τής 
καθώς καί είς πάν άλλο, μάλλον τής Α γγλίας προο-

Τα δώδεκα έτη, τά  μετά  τήν ειρήνην τοΰ Βερβέν (V er- 
\  ins) μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ Ερρίκου Α \ άποτελοΰσι μίαν τών

ώραιοτέρων περιόδων τής ήν.ετέρας ευτυχίας, τοσοϋτον, δυτυχώς, 
όλιγοχρονίων καί σπανίων, αΐτινες αναφαίνονται κατά μακρά δια- 
ς·ήματα εις τά σκοτεινόν καί αίματόφυρτον ύφασμα τής ΰμετέρας 
ιστορίας, ό  χρονογράφος έχει όλίγιστα συμβάντα νά καταγρά- 
ψρ, κατά τήν διάρκειαν τών εύτυχών τούτων έτών, κενών μόνον 
κατ’έπιφάνειαν, διότι ταϋτα δέν παρουσιάζουσιν άληθώς, ούτε 
πολέμους, ούτε σκηνάς δραματικάς· ά*λ’ή μεγάλη δ/,μοτικότης 
τοϋ Ερρίκου Λ*, τοΰ μόνου βασιλέο>ς, τόν όποιον εϊλικρινώς ήγά- 
πησε τό έθνος, άποδεικνύει αρκούντως όποια τινά ησαν ταύτα  
τά  έτη. Αληθώς ό Σουλλύ είχε πολλά ελαττώματα. Η ύπερ*-· 
φάνεια, ή άπληΤεία καί ή φιλαογυρία αύτοΰ, ήθελον κατας-ησει 
αύτόν άνυπόφορον καί σήμερον έάν έζη· άλλως τε  καί διά τήν 
εποχήν του αύτήν είχε προλήψεις ύπερβολικάς· άπεστρέφετο τό 
έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν, aTtva μόλις ήοχιζον ν’ άνατέλ- 
λωσι, καί άπέτυχεν, εύτυχώς, είς τάς οποίας κατέβαλε προσπα- 
θείας ό'πως έμποιίσ·/) τήν έν Γαλλία διάδοσιν τής μεταξοσκω* 
λικοτρορίας* άλλά μεταξύ όλων τών ειδών τής πλάνης του, 
είχε καί μίαν ιδέαν όρθήν. Εννόησε τήν σπουδαιότητα τής γεωρ
γίας, καίτοι παραγνωρίζων τήν τοΰ έμπορίου, καί αί ένθαρ^ύν- 
σεις αύτοΰ ήρκεσαν, δπως προκαλέσωσιν άνάπτυξιν τής γαλλ ι
κής γεωργίας άνήκουστον τω  καιρώ έ*είνω.

Συγγραφεΰς σύγχρονος, ό όλίβιος δέ Σέρ (O livier de S erres), 
μάς άφησε βιβλίον θαυμάσιον, τό όποιον δικαίως θεωρείται ώς 
εύγλωττος μαρτυρί* τής τότε γενικής πρός τήν γεωργίαν όρμής, 
τό Γεωργικόν Θέατρον, ϊδόν τά φώς έν ετει 1 6 0 0 . 0  έκδο
της ητον εύγενής διαμαρτυρόμενος, κύριος τοΰ χωρίου Πραδέλ 
έν τη έπαρχία Βιβαραί, όστις άποσυρθείς τής πόλεως έζη έν τώ  
μέσιρ τών άγρών του κατά τήν έποχήν έκείνην τών πολιτικών 
καί θρησκευτικών ταραχών. Τό σύγγραμμά του, δπερ άφιε- 
ρώνει είς τόν Ερρίκον δ ’, είναι συγχρόνως ή καλητέρα καί ή 
άρχαιοτέρα γεωργική πραγματεία, όμοία τής όποίας όέν υπάρ
χει είς ούδεμίαν τών νεω^έρων γλωσσών. Τό όνομά του είναι 
μία άπό τάς δόξας τής Γαλλίας. Οί έπελθόντες δμως δεινοί 
καιροί έθεσαν είς λήθην τά σύγγραμμα τοΰτο" δταν δέ έπανεΐδε 
τά φώς, πρό έξήκοντα έτών, μετά μίαν άλλην γενικήν ειρήνην, 

τις έδωσε τήν αύτήν ώθησιν πρός τήν έργασίαν, όπήρζεν άλη- 
θής άνάστασις’ ούτως άνταμείβομεν ήμεΐς τούς μεγάλους αν- 
δρας ! Ολαι αί πρακτικαί μέθοδοι ησαν γνωσταί κατά τήν έ
ποχήν τοΰ όλιβιέ, όστις δίδει παραγγέλματα, τά  όποια καί σή
μερον Ιτ ι  ήδύναντο νά έπαρκώσιν είς τοΰς γεωργούς μας. Η



παραγωγή κατώρθωσε τότε μεγάλας προόδους είς ολίγα Ι'τη, 
απρός μεγάΛ ην ώφέ.Ιειαν τον Jaov Σου, λέγει έν τή  πρός 
τήν βασιλέα αφιερώσει, ο στις ένόιαιτ&ται άσψαΛής νπ6 τήν 
σσκή/ του, xa.ihepy& Y τήν γη ν , νπό τήν σχιάν τής ''Τηί - 
τέρας ΜεγαΛίιότΎιΤος, 11 τις εχει ϋυμπαρέόρονς τήν δ ι
καιοσύνην και τήν ειρήνην ! »

0  κακός δαίμων της ήμετέρας έθνικής τύχης δέν έπέτρεψε 
νά παραταθή έπί πολΰ ή τών καλών γόνιμος ησυχία αυτη. Η 
δολοφονία τοΰ Ερρίκου Α' έβύθισεν αΟθις τήν Γαλλίαν είς τό 
χάος, άλλ’ α ί■ βυ*έπειαι τής ταχείας ταύτης στιγμής τής έλ - 
πίδος υπήρξαν έπαισθηταί καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ αιώνος. 
Τό μεγαλεΐον τού ‘Ρισχίελιέ καί τοΰ Λουδοβίκου Ι \ '  οφείλεται 
κατά μέγα μέρος είς τά  σπέρματα τοΰ πλούτου, άτινα είχον 
έναποτεθ?ί τότε έντός τοΰ εδάφους. Ολαι αί ίς-ορικαί πληροφο- 
ρίαι βεβαιοΰσιν, δτι κατά την ευτυχή έπΟχήν εκείνην αί π ε
διάδες τής Γαλλίας ήσαν κατωκηιιέναι ύπό πολυαρίθμων εύγε- 
νών, οΐτινες συνέχεον τά  συμφέροντά των μ ’ εκείνα τών αγρο
τικών πληθυσμών. 0  όλέθριος χωρισμός, δστις έπροξένησε τήν 
γενικήν απώλειαν, έλαβε χώραν πολΰ μετά ταΰτα.

ό  πολιτισμός, κατά τόν μεσαιώνα, έπροχώρει άπό μεσημ
βρίας πρός άρκτον. Η γεωργία, ώς δλαι αί τέχναι, ήνθησαν 
κατ’ άρχάς έν Ιταλία. Η Προβιγγία καί τό Ααγγεδόκ υπήρξαν 
πολλά ενωρίς τά  μέρ*ι τής Γαλλίας τά  καλήτερα γεωργημένα, 
ώς εγγύτερα πρός τήν φιοτεινήν έστίαν. ό  ό λ ιβ ιέ  δέ Σέρ έγεν- 
ντίθη εις τά σύνορα τών δύω τούτων έπαρχιών. Η Μεγάλη Βρετ- 
τανία , ώς κειμένη πολΰ μακράν, έλαβε καί πολΰ άργώτερα τ ί jv 
ώθησιν. Μετά τήν βασιλείαν τής Ελισάβετ διετέλουν είσέτι οί 
άγγλοι έν πλήοει βαρϊαρότητι. 0  Γκισίαρδέν (C uicbard in) 
υπολογίζει είς δύω εκατομμύρια τόν δλον πληθυσμόν τής ιδίως 
Α γγλίας κατά τήν ενοχήν του* άλλοι τόν άνάγουσίν είς τέσ- 
σαρα· λογίζεται σήμερον είς δεκαεπτά εκατομμύρια. Τά τρία 
τέταρτα τοΰ τόπου εμενον ^έρσ«· λ^στρικαί συμμορίαι έλαφυ- 
ραγώγουν τοΰς άγροΰς, τό δέ έθνος άνήσυχόν, βαθέως ταραττό- 
μενον, έζήτει ν ’ άποκατασταθή, άλλά διήλθε μακράν σειράν έ- 
παναστάσεων 2ως ού εύρν) τήν οριστικήν του μορφήν, καί έν 
τΟσούτω ή γεωργία έπασ^εν, ώς καί δλα τ ’ άλλα. Καθ’ δλον 
τό διά στημα τοΰ ΙΖ' αιώνος ή Γαλλία έπώλει σίτον είς τήν 
Μεγάλην Βρεττανίαν.

Μετά τό 1 6 8 8  τό πάν μετεβλήθη· σκιά ζοφερά έπεκτείνε- 
τα ι ήδη έφ’ δλης τής Γαλλίας, έξαντληθείσης άπό τάς παρα- 
φροσύνας τοΰ Λουδοβίκου 1Α\ ιΗ Αγγλία, τ  άνάπαλιν, άνανεω- 
θεΐσα καί άναγεννηθείσα λαμβάνει όρμήν, ήτις δέν θέλει σταμα
τήσει. 0  πληθυσμός τής Γαλλίας έλαττοΰται άντί νά προοδεύ- 
σγ, ό δέ τής Α γγλίας αυξάνει ταχέως, ό  Μποα-Γκιλβέρ (Bois 
Cuillebert), ό Βωμπάν (Yauban) καί δλα τά ΐγγραφα τής εποχής 
εκείνης, βεβαιοΰσι τήν βαθμιαίαν πτώσιν τής γαλλικής γεωρ
γίας. ‘Η Αγγλία, τουναντίον, ένώ έπί τής εποχής τών Στουαρ- 
των δέν παρήγαγε σιτηρά αρκετά διά νά τρέφηται, μετά ε 
κατόν έ'τη άποκαθίσταται ή σιταποθήκη τής Εύρώπης- καίτοι 
δέ ειχε νά διαθρέψ·/) πληθυσμόν διπλασιασθέντα, δστις έζη τώ 
ρα πολΰ καλήτίρα η κατά τό παρελθόν, έπώλει μολοντούτο 
ήδη £ν εως δύω έκατομμύρια έκατόλιτρα σίτου είς τήν Η π ει
ρωτικήν Ευρώπην, τοϋθ’ δπερ είναι ποσόν ΰπέρμετρον, ώς έκ 
τής άτελείας τών τότε γνωστών μέσων τής συγκοινωνίας, ϊ -  
πελόγησαν, δτι ή Αγγλία, κατά τό τελευταϊον ήμισυ τοΰ ΙΖ ' 
αιώνος, έπώλησε πρός τοΰ; γείτονάς της καί ιδίως πρός τήν 
Γαλλίαν σιτηρά άξίας ένός δισεκατομυρίου φράγκων.

Αλλ ωσαύτως πόσαι έπ ιτυχ ία ι διά τήν Αγγλίαν καί πόσαι 
δυστυχίαι διά τήν Γαλλίαν κατά τήν άπαισίαν ταύτην περίο
δον ! πρώτον μέν ό τρομερός περί διαδοχής πόλεμος, αί σκλη- 
ραί ή ττα ι τοΰ Μπλενχίμ (Blenhim), τοΰ ‘Ραμιλλί (Ramillies) 
καί τοΰ Μαλπλακέ (Malplaquet), ή υηαρξις αύτή τής Γαλλίας 
διακινδυνεύσασα καί διασωθεΐσα ώς έκ θαύματος είς ΑεναΙν 
(Denain)· μετά δέ ταΰτα ό έτι καταστρεπτικώτερος επταετής 
πόλεμος, ή ήττα  τοΰ ‘Ροσμπάχ, ή άπώλεια τών στόλων καί 
τών άποικιών μας, καί τό όπουργεϊον τοΰ λόρδου Σ ΐάταμ ΰψοΰν 
έπί τών έοειπίων τής Γαλλίας τό μεγαλεΐον τοΰ τ^που του ! 
‘Η πίστις τοΰ μέν Βρεττανικοΰ έθνους θεμελιοΰται διά μακρας 
σειράς επιτυχιών, τής δέ Γαλλίας καταστρέφεται άπό τάς 
βιαίας εισπράξεις τών ένοικιαστών τών δημοσίων προσόδων καί 
άπό τάς φαντασιοπληξίας τοΰ συστήματος τοΰ Λάβ (Law). 0  
μέν άγγλικός λαός ευτυχής καί εμπιστευόμενος είς τήν κυβέρ- 
νησίν του, προσκολλαται είς αύτήν μ ε τ ’ άφοσιώσεως, καί έπι- 
διδεται είς τήν έργασίαν μ ετ’ έμπιστοσύνης, ύπό τήν προστα

σίαν τών είλικρινώς έφαρμοζομένων νόμων καΓ τώ ν λαμπρών 

νικών του’ ό δέ γαλλικός κατεΤραμμένος, τ£ταπεινωμένος, κα- 

ταθλιβόμενος, λειποτ ακτών άπό τών ώφελίμων εργασιών, τών



οποίων το δημόσιον ταμείον κατεβρόχθιζε τά προϊόντα, α ισθά
νεται δια τους δεσπότας του απέχθειαν καί καταφρόνησιν !

II γ:ωργία, καθώς καί ή βιομηχανία, έχουσι πρό παντός 
άλλου άνάγκην ασφαλείας καί ελευθερίας διά νά ΰπάρξωσι καί 
άναπτυχθώσιν. ΐΐζ όλων των πλάνων, αίτινες δύνανται νά κα- 
ταθλίψωσιν αύτάς, ούδεμία υπάρχει τοσοϋτον θανάσιμος δσον ή 
κακή κυβέρνησις. Αί επαναστάσεις καί οί πόλεμοι έχουσιν ένίο
τε άνακωχάς τινας τών καταστροφών ή κακή δμως* κυβέρνησις 
ούοεμίαν ουδέποτε !

Διεσώθησαν έγγραφοι μαρτυρίαι αρκετά ασφαλείς δπως δ ι’ 
αύτών βεβαιωθτί ή κατάστασις, εί; ην είχε καταχέσει ή γ α λ 
λική γεωργία, πρό ένος ήδη αίώνος, ύπό τήν δηλητηριώδη έ πή 
ρε t αν συστήματος μισητού- ταΰτα δέ είσι τά άρθρα Σπόροι 
καί Εκμισθωταί τής Έ χγυχΛοπαιδτΐας, γεγραμμένα έν ετει 
1 7 5 0 , ύπό τοϋ όημιουργοΰ τής πολιτικής οικονομίας, τοϋ δι- 
δάκτορος Κεσναίϋ (Quesnay). Ολόκληρον τ ά τότε έδαφος τϋς 
Γαλλίας (δηλ. έκτος τής Κορσικής καί μέρους τής Λοραίνης διότι 
ταΰτα  δέν άνήκον τότε είς τήν Γαλλίαν), υπολογίζεται ύπό τοϋ 
Κεσναίϋ είς 8 0 0  εκατομμύρια στρέμματα, ές ών 1 8 0  έκα
τομμύρια άπετέλουν τό καλλιεργούμενον μέρος, καί έκ τούτων 
παλιν 3 0  μέν έκατομμυρια στρέμματα άνήκον είς τήν μεγάλην 
γεωργίαν, την ένεργουμενην ύπό τών έκμισθωτών, οίτινες μετε- 
χειρίζοντο ίππους διά τά  οργώματα καί ήκολούθουν σύστημα 
τριετών άμειψισπορών (σίτον, βρώμην καί άγρανάπαυσιν), μικ:άν 
δέ τήν τών γεωργών, είτε κολλίγων, οίτινες μ ετεχε ιρίζοντο 
βόας καί σύστημα διετές άμειψισπορών, ήτοι σίτον καί άγρα- 
ναπαυσιν. Η διαίρεσις αυτη φαίνεται δτι είναι άκριοεστάτη καί 
άνταποχρι^εται ετι χ,αι σν̂ ΐλερον είς γενονότα υπάρχοντα. ‘Η 
Γαλλία και σήμερον έτι διαιρείται είς δύω διακεκριυένας χ ώ -  
ρας. Ή  μία, ή πρός βορράν, είναι έκείνη ένθα επικρατεί ή τ α 
κτική έκμίσθωσις, ή διά τών ίππων έογασία καί τό τριετές 
σύστημα τών αμειψισπορών, κατά τό μάλλον η ήτ.τον βελτιω- 
μένον. ‘Η έτέρα, ή πρός μεσημβρίαν, είναι έκείνη έ'νθα έπικρατεί 
τά κολλιγικόν σύστημα (Metayage), ή διά τών βοών έργασία 
και αί όιετεΐς άμειψισποραί, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι άπό 

ή μεν πρώτη έπεςετάθη είς μεγαλητέραν έκτασιν, 
ή δε δευτέρα ήλαττώθη κατά τήν αύτήν αναλογίαν.

ό  Κεσναίϋ έκτίμα τόν μέσον δρον τής παραγωγής είς 15  
έκατόλιτρα σιτηρών κατά έκτάριον (δέκα στρεμμάτων) τής

μεγάλης γεωργίας καί είς 7 1 /2  τή; μικράς, ήτοι τά δλον 
διά τε τήν μεγάλην γεωργίαν καί διά τήν μικράν, είς έβδο- 
μηκοντα εκατομμύρια έκατόλιτρα' άλλ' ύπό τδ δνομα σι
τηρά περιλαμβάνονται μετά  τοϋ σίτου, καί σπόροι κατώτεροι, 
οίον ή σίκαλη καί ή βρώμη. ‘Η αύτή σύγχυσις επικρατεί . έ’τ ι  
καί σήμερον εις διάφορα μέρη τής Γαλλίας. Επειδή δέ ή σίκα
λη τότε εκαλλιεργείτο γενικώτερον 5j ό σίτος, δυνάμεθα νά 
διαιρεσωμεν κατά προσέγγισιν τά  7 0  έκατομμύρια έκατόλιτρα 
ως έζής. 2 5  εκατομμύρια εϊς σίτον, καί 4 5  έκατομμύρια είς 
σίκαλην καί κριθη'ν. ό  Κεσναίϋ προστίθ^σι διά τήν βρώμην 11 
περίπου εκατομμύρια έκατολίτρων. Σήμερον ή παραγωγή τοϋ 
σίτου σχεδόν έτριχλασιάσθη, ή δέ τής σίκαλης καί τής κριθής 
έμεινεν ή αύτή,καί μόνη ή τής βρώμης έτετραπλασιήσθη· κατά τό 
1 7 5 0  τά  γαιώρηλα μόλις ησαν γνωστά, επομένως τά πολύ
τιμον τοϋτο συμπλήρωμα, δπεο ταϋτα  χορηγοϋσι διά τήν τρο
φήν τών ζώων καί τών ανθρώπων, ελλειπε τότε όλοτελώς. έ ·  
καλλιεργούν όλίγα χορταρικά καλά, πολλά δέ άλλα προϊόντα, 
άτινα σήμερον είναι πλούτη, δέν ύπήρχον τότε.

Ο αριθμός τών βοών ητο,κατά τόν Κεσναίϋ, 5  έκατομμυρίων, 
ήτοι τό ήμισυ τών σήμερον υπαρχόντων, καί ώς πρός τήν ποιό
τητα  ήσαν έ'τι κατώτεροι. Εσ^αζον τότε κατ έτος 4— 5 0 0 ,0 0 0  
κεφαλάς, σφάζουσι σήμερον δεκάκις τόσας· άλλά και τά  ζώα τής 
έποχής έκείνης, ήναγκασμένα νά ζητώσι μόνα τήν τροφήν των 
είς άνύδρους χέρσους γάίας, είς τοΰς άγεωργήτους άγροΰς, είς τά  
βαλτώδη λειβάδια, δέν δύνανται νά παραβληθώσιν, ώς πράς τόν 
μέσον δρον βάρους, μέ τά σημερινά ζώα, τά όποια βόσκουσιν 
είς καλά λειβάδια, ή τρέφονται έν τί, φάτνν) μέ ρίζας καί 
χόρτα τεχνιτά. Οί βόες όρεινών τινων χωρών, δπου τό άρχαίον 
σύστημα τών χονδροειδών καί άκαλλιεργήτων βοσκών επικρατεί 
ετι καί νϋν, δύνανται νά δώσωσιν ί^έαν τινα τών ζώων τής έπο
χής έχείνης. Τά πρόβατα δέν ησαν, ουτε πολυαριθμότερα, ουτε 
καλήτερα κατ’άναλογίαν. Μόνος ό άριθμός τών χοίρων ήτον ανά
λογος πρός τόν τότε πληθυσμόν, ή ς πράς δέ τοΰς ίππους, είναι 
γνωστόν δτι δ Τουργκώ, θελήσας νά διοργανίστι τά  ταχυδρο
μεία κατά τά 1 7 7 6 , δέν ήδυνήθη νά προμτ,θευ9νί τοΰς 6 .0 0 0  
ίππους, οίτινες ήσαν αναγκαίοι πρός τοϋτο.

0  Κεσναίϋ μόνον έν παρόδω δμιλεΐ περί τής άμπέλου. ό  
Μπωσάβρ (Beausobre) ΰπελόγιζε κατά τά 1 7 6 4  τήν έτησίαν 
έσοδίαν τοϋ οίνου :ίς 13 έκατομμύρια έκατολίτρων, ήτοι τά



τρίτον τής σημερινής. Εν κεφαλαίψ, έκτιμώντες τήν τότε π α 
ραγωγήν κατα τας βτημερινάς τιμάς τών προϊόντων, εύρίσκομεν 
τήν αξίαν των άναβαίνουσαν εϊς 1 ,2 5 0  έκατομμύρια φράγκων 
διά τήν ολην παραγωγήν τής γαλλικής γεωργίας κατά τό 
1 7 7 0 .

Ουτω δέ ό λαός, καίτοι άριθμούμενος εϊς 1 6 — 18  εκατομ
μύρια ψυχών, είχε φθάσει εϊς άπίστευτον βαθμόν πτω χείας, ό  
κυρίως λεγόμενος λαός εύρίσκετο είς κτηνώδη κατάστασιν, άλλά 
καί αι άνωτεραι κλασεις δέν κατετρύχοντο όλιγώτερον ύπό τής 
κοινής πτωχείας. ‘Ο Βωμπαν έκαμεν, έν τώ συγγράμματί του 
τά  βαοιΜχά δέκατα, άνάλυσιν τής γαλλικής κοινωνίας, ήτις 
προξενεί φρίκην κατά τους υπολογισμούς τοϋ Κεσναίϋ, τό κα
θαρόν εισόδημα τών ιδιοκτητών άνέβαινεν είς 7 6  έκατομμύρια 
λίβρας διά τάς γαίας τάς σπειρομένας σιτηρά, συμπεριλαμβα
νομένων δέ τών άμπελων και τών άλλων προϊόντων δυνάμεθα ν’ 
άναοιβάσωμεν τό ποοόν τοΰτο είς τό διπλάσιαν. Ή  τότε λίβρα 
μόλις ϊσοτιμάται με το σημερινόν φράγκον. Αί άγροικίαι έζε- 
μισθοΰντο τότε πρός έν φραγκον τό στρέμμα διά  τήν μεγάλην 
γεωργίαν καί προς 2 0 —-3 0  λεπτά τό στρέμμα διά τήν μικράν- 
σύγχρονός τ ις  τοΰ Κεσναίϋ ό Λουπρέ δέ Σαίν-Μώρ (Dupr6 de 
Saint Maur) λέγει οτι έν ταΐς έπαοχίαις τοΰ Βερρύ,τής Καμπα
νιάς, της Μαίνης και τοΰ Ποατου αι άγροικίαι ένοικιάζοντο πρός 
1 5  λεπτά  τό στρέμμα καί μέ τήν τιμήν ταύτην οί έκαισθωταί 
μετά μεγάλης δυσκολίας ήδύναντο νά ζώσιν.

Εκπληκτικη μαρτυρία, μεταξύ χιλίων άλλων, τής γενικής 
ταυτης πτωχείας, ευρίσκεται έν τοΐς άπομνημονεύμασι τοΰ 
μαρκεσίου Αρζενσόν (Argenson), ό'στις έν ετει 1 7 3 9 , δ/ιλαδή 
π^ντε έτη πριν η διορισθή υπουργός έ~ί τών εξωτερικών σχέσεων 
τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ', έγραφε τά  έξης. «Τό αληθές κανόν, οπερ 
ύποσκάττει τά  θεμέλια τοΰ βασιλείου καί τό όποιον δέν θέλει 
λείψει νά έπιφέρη τήν καταστροφη'ν του, είναι ότι έν Βερσαλ- 
λίαις τυφλώττουσιν ώς πρός τήν απελπιστικήν κατάστασιν 
τών έπαρχιών ειόον, άφ’ ό'του ύπάρχω, τήν βαθμιαίαν έλάτ- 
τωσιν τοΰ πλούτου καί τοΰ πληθυσμού τής Γαλλίας- υπάρχει 
σήμερον βεβαιοτης, ότι ή δυστυχία έφθασεν είς άπίστευτον βαθ
μόν. Την στιγμήν ταύτην, καθ $ν γράφω, έν πλήρει ειρήνη καί 
μέ τά φαινόμενα έσοδίας, άν ό / ι  άφθονου, τουλάχιστον μετρίας, 
Οι άνθρωποι άποθνήσκουσι πέριξ ήμών, ώς αί μυΐαι, άπό τήν 
πτω χείαν, τρώγοντες μόνον χόρτα. Αί έπαρχίαι τής Μαίνης, τοϋ

λγκουμοά (Angoum ois), τής Τουραίνης, τοϋ Ανω Ποατού, τοϋ 
Περιγγόρ,τής Αύρηλίας καί τοΰ Βιρρύ) είσίν αί μάλλον τών άλλων 
πάσχουσαι’ δέν έσταμάτισεν έως έδώ τό κακόν, άλλά προβαίνει 
ταχέως καί κατέλαβε/ ή )η τά πέριξ τών Βερσαλλιών. 0  δούξ 
τής Αύρνιλίας έφερεν έσχάτως είς τό βασιλικόν συμβούλιον τμ ή 
μα άρτου κατεσκευασμένου άπό πτέρην, τόν όποιον ίιμεΐς τφ  
έπρομηθεύσαμεν. ‘Ο δούξ θέσας τόν άρτον έπί τής τραπέζης τοϋ 
βασιλέως α Μ εγαΛειότατε, προσεφώνησεν αύτώ- ίόου μ ε  τ ΐ  τρέ
φονται οί ΰμέτεροι υπήκοοι !

ΐδού άπό ποίαν βαθεΐαν άβυσσον έπρεπε νά άναβνί ή Γαλλία 
δπως άνελθ/ι εϊς τό φώς’ δέν είναι έπομένως άπορον, έάν μετά 
προσπάθειας διηνεκείς ολοκλήρου αίώνος,δέν ήδυνήθη είσέτι νά θε- 
ραπεύσν) εντελώς τάς πληγάς της. Κατά τόν παρόντα αιώνα, ή 
μέν γεωργία έτετραπλασίασε τά προϊόντα τ»ς, ό δέ πληθυσμός 
έδιπλασιάσθη καί τό εισόδημα τών γαιών άνέβη έξ 1 5 0  είς 
1 ,5 0 0  έκατομ. δηλαδή κατ’ άναλογίαν τοΰ 2  πρός 10 . Αυται 
είσί προοδοι μέγιστοι, καί έάν ή άφετηρία δέν ήτο τοσοϋτον 
ταπεινή, ήδύναντο αυται νά έξαρκέσωσι καί πέραν τοΰ δέοντος 
ώστε νά διατηρήσωσι τήν ήμετέραν έν τφ  κόσμψ θέσιν. Ούδείς 
άλλος λαός, έκτος τοΰ τής Αγγλίας, έκαμε τοσοϋτον μεγάλας 
προόδους κατά τό αύτό χρονικόν διάστνιμα, καίτοι αί περιΤάσεις 
δέν ησαν πάντοτε εύνοϊκαί τή Γαλλία. Εκ τών έκατόν τούτων 
έτών,τά πεντήκοντα περίπου συνεταράγθησαν άπό φρικώδεις έπα- 
ναΤάσεις καί αίματοφύρτους πολέμους. Η Γαλλία δέν είχεν άλη- 
θώς καλόν καιρόν, είμή μόνον κατά τήν βασιλείαν τοΰ Λουδοβί
κου Ι ί ' ,  κατά τήν ύπατείαν καί κατά τούς τριάκοντα δύο 
ένιαυτούς τής τελευταίας συνταγματικής μοναρχίας.

Η κίνησις τής παλιγγενεσίας αρχίζει νά γίνηται όπωσοΰν έπαι- 
σθητή, μετά τήν ειρήνην τοΰ 1 7 6 3 , διά τών, ύπέρ τής έλευθεοίας 
τοϋ εμπορίου τών σιτηρών, διδαχών τών οικονομολόγων. Είς τά  
έν τη Εγκυκλοπαίδεια άρθρα του ό Κεσναίϋ, καταδεικνύων τήν 
έκτασιν τοΰ κακοΰ, ύπέδει'ε συγχρόνως καί τά  θεραπευτικά μέ
σα. Ολαι αί κα 'όπ ιν  πραγματοποιηθείσαι πρόοδοι τής εθνικής 
γεωργίας προλέγονται είς τά  δύω ταΰτα άρθρα" έχρειάσθη κα ι
ρός τις, ώστε ή νέα διδασκαλία νά διαδοθή καί άποτελέσ») 
σχολήν. Εν τοιούτω  ή παλαιά κοινωνία διελύετο. Επί τής είς 
τόν θρόνον άναβάσειος τοΰ Λουδοβίκου IT  ,αί έπιθυμίαι τοϋ τόπου 
πρός καλητέρευσιν τής γενικής καταστάσεως, πανταχόβεν έξε- 
δηλώθ^σαν. ό  Τουργκώ πρώτος έφερε τήν χεϊρα έπί τοΰ έτοιμορ*



ρίπου τούτου οίκόδορίματος, Πρό τοΰ 17S 9  μεγάλαι αναμορ
φώσεις είχον ήδη έκτελεαθή. Η εργασία εΓχεν έλευθερωθή,' καί 
ή ελευθερία τοϋ εμπορίου τών σιτηρών είχεν ήδη άνακηρυχθή. Αί 
πρώται συζητήσεις της συντακτικής συνελεύσεως άπετελείωσαν 
ο ,τι ειχεν ήόη αρχίσει. Τό έθνος τέλος πάντων άνέπνεεν. Εάν 
ή Γαλλία τοϋ 1 7 8 9  ήξευοε νά σ-αματήσ»;, ώς ή Αγγλία έν 
ετει 1 6 8 8 , δέν μένει αμφιβολία οτι, ό κοινός πλοϋτος ήθελε 
λαβει εκτοτε άνάπτυξιν τεραστίαν.

II φρικώδης ανατροπή, ητις διεδεχθη τάς ήμέρας ταύτας τών 
ϊλπίοων,έκώλυσε την άρτι άναγεννωμένην πρόοδον. Μετά δεκαε- 
.εΐς δοκιμασίας,η υπατεια έδωσεν εις τό έθνος ώρας τινάς άναπαύ* 
σεως και ϊόομεν τότε την προοδευτικήν κίνησιν,μετέωρον εως τότε 
ώς έκ τών επαναστατικών καταιγίδων, νά έκραγη έκ νέου μ ε τ’ 
α κατασχέτου δυνάμεως. Αί ώραΐαι ήμέραι της ειρήνης τοϋ Βερβέν 
(VerVins), έφαινοντο ότι έπανηλθον. Δυστυχώς νέα πληγή ηλθε 
νά έμποδιστι την όρμήν ταύτην. Διότι οί ολέθριοι πόλεμοι τής αυ
τοκρατορίας έπηκολούθη-αν άμέσως, τά δε κεφάλαια κατηναλώ- 
βησ^ν αφειδώς εις αυτούς καί ό λαός έδεκατ£σ9η πάλιν εις τά  
πεοια τών μ αχώ ν  καί έφαίνετο δτι, αί επ ί του Λουδοβίκου IT ' 
άνακηρυχθεϊσχι μεγάλαι άρχαί, δέν νίθελον κατορθώσει ποτέ νά 
φέρωσι τους καρπούς των. ή Γαλλία διίδε στιγμιαίως μόνον τήν 
ειρήνην και τήν έλευθερίαν καί έπέπρωτο νά τάς άπολέσν) αμέ
σως. Αληθώς δ εΐπειν μόνον άπό τοϋ 1 8 1 5  ή έθνική έργ^σία 
ηδυνήθη ν άναπτυχθή ά'νευ προσκομμάτων, καί είναι γνωστήν 
το τ ι έκ τούτου προέκυψεν. * : '

Αναγκαΐον ν’ άνέλθωμεν μέχρι τής βασιλείας Καρόλου 
του Α όιά νά ευρωμεν παρά τοΐς άγγλοις παρόμοιον έκεί- 
νου, δττερ συνέβη έν Γαλλία εκατόν έτη μετά ταϋτα. Από τοϋ 
1Τ 30  r. πρόοδος αποβαίνει έπαισθητή. Η άντιπροσωπική κυ- 
βερνησις είχεν ήδη θ^μελιωθή έν Α γγλία, καί ό αγροτικός πλοϋ· 
τος ειχε μεγαλώσει μ ε τ ’ αύτής. 6  τόπος ούτος, όστις παρή- 
γαγε μόλις 2  εκατομμύρια κουάρτερ σιτηρών έπί τών Στουάρ- 

ν, έσοοευσε κατά τό 1 7 5 0  τό διπλάσιον καί βαθμηδόν κα- 
τήντησεν είς 13 εκατομμύρια κουάρτερ, ά'τινα έσοδεύει σήμε
ρον. Ιό κρέας,ό ζύθος,τά μαλλια καί όλα τά αγροτικά καταναλώ
σιμα ακολούθησαν τήν αύτήν πρόοδον’ άλλ’ ώσαύτως, ένώ ή λοι
πή Ευρώ-η έφθινεν ύπό τάς καταθλίψεις παντός είδους, ή έλδυ- 
θορια καί ή ασφάλεια ύιεχυνοντα ως γλυκύ φώς είς τάς βρετ- 
τανικας πεδιάδας. Από τών πρώτων έτών τοΰ 1Η' αιώνος, ό

©όμψίύν ψάλλει τά  ιερά ταΰτα  αγαθά. mcff  έ-Ιευθερία, λέγει 
ούτος,βασιλεύει ενταύθα μ έχρ ι τ ΰ ν  ταπεινωτέρωγ χαΐνβω ν καί 
(ρέρει είς αύτάς τψ- ά^θογίαν.» Αλλαχοΰ πάλιν έ*φωνεϊ απο
τεινόμενος πρός τήν Αγγλίαν’ «at* χωραί σου ε χουσίγ άφθα
γία ν πλούτου, τοΰ οποίου ή χτησις υπάρχει π.Ιηρέστατα έξι)· 
σ^αΛισμέγη είς τούς εΰτνχε'ς γεωργούς σου.» Από εκατόν έζή- 
κοντα ήδη έτών, οί εύγενείς θεσμοί, οίτινες υπερασπίζονται τήν 
έλευθερίαν καί την ασφάλειαν τών προσώπων καί τών χτημάτω ν, 
έβασΟ^υσαν άδιαλείπτως καί άπό έκατόν έξηκοντα ήδη έτών 
ή εύτυχία συνοδεύει αυτούς.

Κ ατά τά  τέλη τοΰ ΙΗ* αιώνος, καθ vjv στιγμήν ηρχισεν ή 
έπανάστασις, ή αγγλική γεωργία ητο πλουσίωτέρα άφ ό ,τι εί
ναι σήμερον ή γαλλική. Πολλαί έγγραφοι αποδείξεις βεβαιοΰσι 
τοΰτο, μεταξύ δέ ό'λων τών άλλων, αί' τε έρϊυναι τοΰ Π ίτ, διά 
τήν νομοθέτησιν τοΰ φόρου inmoce tax , αί έργασίαι τοϋ Αρθοϋρ 
Γιοϋγκ καί αί τοΰ σίρ ίωάννου Σεγγλερ. 0  Π ίτ  ϋπελόγιζε, 
κατά τό 1 7 9 8 , τό όλον τοΰ τής ιδιοκτησίας τών γαιών εισο
δήματος διά τήν Αγγλίαν χαί τόν τόπον τών Γάλλων είς 2 5  
έκατομμύρια λίρας στερλίνας, η 6 2 5  έκατομμύρια φράγκων καί 
τό κέρδος τών εκμισθωτών είς 18  έκατομμύρια λίρας στερλί
νας, η 4 5 0  έκατομμύρια φράγκων, ήτοι κατά μέσον δρον, διά 
μέν τό τής ιδιοκτησίας εισόδημα φράγκα 4 κατά στρέμμα, 
διά δέ τό κέρδος τών έκμισθωτών φράγκα 3. Είναι δε αμφ ί
βολον, έάν λαμβάνοντες τό πλουσιώτερον ?ιμισυ τής Γαλλίας 
θέλομεν εΰρει σήμερβν παρόμοιον άποτέλεσμα. Κατά τήν αύτήν 
εποχήν, ό μέσος ορος τών αγροτικών ήμερομισθίων ητον έπτά 
σελίνια καί 3 δηνάρια, η 9 φράγκα καθ έβόομάδα, ή 1 1/2 
φράγκον διά πάσαν εργάσιμον ήμέραν, καί είς πολλά μέρη ανέ
βαινε τό ημερομίσθιον άπό 9 έως 1 0  σελίνια $ 2 φράγκα διά 
πάσαν ήμέραν. Είναι δέ επίσης αμφίβολον έάν και εις το καλή- 
τέρον ημισυ τής Γαλλίας τά  αγροτικά ημερομίσθια δύνανται 

καί τήν σ τιγμ ίν  ταύτην νά yjvai τοσοϋτον υψωμένα καί μολο_ 

νότι ή τιμή τών καταναλωσίμων ήτο τότε έν Α γγλία πολυ 

κατώτερα τής έν Γαλνλία σημερινής τιμής. II αξία τών οικοδο
μών ανέβαινε κατά τόν διδάκτορα Μπήκ, εις 2 0 0  έκατομμύ-· 

ρια λίρας στερλίνας, η είς 5  δισεκατομμύρια φράγκα, ή δε τών 

γαιών, κατά τόν ίδιον, εις 6 0 0  εκατομμύρια λίρας στερλίνας, 

η εις 15  δισεκατομμύρια φράγκα, ητοι είς 100  φραγκα κατά



στρέμμα, καί μ ’ αυτήν τήν τιμήν εδ'.δον, κατά μέσον δρον, 
εισόδημα 4  τοΐς 0 /0 .

Τοιοϋτοι ήσαν οί καρποί ένάς αίώνος έλευΟέρας καί τακτι
κής άναπτύξεως, μ ’ δλας τάς μερικά; χαταστροφάς, ώς π . χ . 
ό πόλεμος τής Αμερικής. Είς τό έπόμενον ήμισυ αίώνος, άπό 
τοϋ 1 8 0 0  μέχρι τοϋ 1 8 5 0 , ό πληθυσμός τής Α γγλίας έδι- 
πλασ’.άσθη, καί ή αγροτική παραγωγή ήκολούθησί τήν αυτήν 
πρόοδον, μ δλον τόν φρικώδ/ι άγώνα, οστις έ πλήρωσε τά πρώτα 
δεκαπέντε ετη" δχ ι μόνον ή συνταγματική Α γγλία κατώρθιοσε 
να νικήσϊ) τόν δειποτισμάν καί το μέγα δαιμόνιον ώπλισμένον 
μ  δλας τάς δυνάμεις έθνους πολυαριθμωτέρου καί άσυγκρίτως 
πολεμικωτέρου,άλλά καί ή άνάπτυξις τοΰ έσωτερικοΰ πλούτου 
δέν άνεΓάλη έπαισθητώς άπό τάς σφοδρότητας τών μ α /ώ ν . Ποτέ 
τα  νομοσχέδια περί καλλιεργείας τών χέρσων γαιών (inclosure) 
δεν ησαν πολυαριθμωτερα,οσον διαρκοΰντος τοΰ κατά τής Γαλ
λίας πολέμου. Κατά τήν έποχήν ταύτην τό σύστημα τών αμει
ψισπορών τοΰ Νορφόλ έκαμε τάς μεγαλητέρας κατακτήσεις, 
τότε τά  δόγματα τού Μπακβήλ καί του Αρθούρ Γιούγκ έγενι- 
κευθ/ισαν, τότε ό δουζ τοΰ Μπεδφόρδ, ό λΟρδος Λείσεστερ καί 
πολλοί άλλοι έπωφελήθησαν τοσοϋτον ευτυχώς άπό τήν έκμε- 
τάλλευσιν τής μεγάλης ιδιοκτησίας.

II ί,κωτία και ή Ιρλανδία είχον όλιγώτερον ευτυχήσει κατά 
τό 1 7 9 8 , δ ιότι όλιγώτερον καλώς έκυβερνώντο. ό  Π ίτ ύπε- 
λόγιζε τά πλούτη τής Σκωτίας είς τό όγδοον τώ ν τής Α γ
γλίας. Επειδή δέ ή Ορεινή Σκωτία ούδέν σχεδόν είχε μέρος εϊς 
τόν υπολογισμόν τοΰτον, «πέβαινε διά τήν Πεδινήν Σκωτίαν, 
μέσος όρος κατά  στρέμμα 2 φράγκα και 2 0  λεπτά  διά τό τής 
ιδιοκτησίας εισόδημα, καί 1 φράγκον καί 2 0  λεπτά  διά τό 
κέρδος τοΰ έκμισθωτοϋ* καί τω  δντι ή Σκωτία δέν έχαιρε τά - 
ξιν καί ελευθερίαν είμή άπό πεντήκεντα ήδη έτών. Θέλομεν 
ιόει ετ ι καλήτερον, οταν όμιλήσωμεν περί Ιρλανδίας, τ ί  φέρει 
ή έλλειψις τής ελευθερίας καί τής ασφαλείας.

Μένει λοιπόν εντελώς βεβαιωμένον δτι εϊτε έν Γαλλία, είτε 
έν Α γγλία, ή γεωργική άνάπτυξις ήκολούθησε κατά πόδάς τήν 
καλήν κυβέρνησιν. Η άγροτική μεταμόρφωσις, ητις διεπράχθ» 
εν Γαλλία, άπό τοΰ 1 7 9 6  μέχρι τ οΰ 1 8 4 8 ,’είχεν ήδ>; λάβει 
χώραν έν Αγγλία άπό του 1 6 5 0  μέχρι 180 0 . \ ΐ  αύταί αϊ- 
τ ία ι έδωσαν τά  αύτά αποτελέσματα, ϊπ ά ρχε ι μεταξύ τής Α γ

γλ ίας τών Στουάρτων καί εκείνης τοϋ Π ίτ , ή αύτή διαφορά 
ητις υπάρχει καί μεταξύ τής Γαλλίας τοΰ Λουδοβίκου ΙΕ ' κ»1 
έκείνης τοϋ Λουδοβίου Φιλίππου" άλλά τοΰτο δέν είναι περί- 
στατικάν ίδιάζον μόνον τή Γαλλία: καί τή Αγγλία. Είς τους 
αρχαίους καιρούς, ώς καί είς τούς νεωτέρους, ό γεωργικός πλού
τος έρχεται καί φεύγει μέ τά πολιτικά ήθη. Η δημοκρατική 
Ρώμη έκαλλιέργει θαυμασίως τούς άγρους της, ή δε υπόδουλος 
Ρώμη άφινεν αύτούς ακαλλιέργητους. Η Ισπανία τοΰ μέσου 
αίώνος έκαμνε θαυμασίαν γεωργίαν, ή δε Ισπανία τοΰ Φιλίππου 
Β' δέν έργάζεται πλέον. Ο Ελβετός καί ό Ολλανδός γονίμο- 
ποιοΰσι τά  ξηρά όρη καί τά αδιάβατα τενάγη, ό δέ Σικελος 
άποθνήσκει της πείνης έπί τοϋ γονιμωτερου έδαφους. α Οί τό
ποι, λέγει ό Μοντέσκιος έν τφ  συγγράμματί του τό Π νεΰμα  
τών Νόμων , (βιβλίον Ι ΐΓ  κεφάλ. γ ') ,  H r  γεωργοΰνται κατά  
Λόγον τής γονιμότητάς των, ά.Ι.ίά χατχ Λόγον της έΛευθε- 
piac των.»

Η έλευθερία ίτ ο  κατά τοσοϋτον μάλλον παραγωγική έν Αγ
γλ ία , καθ "δσον δέν συνωδεύετο άπό τάς άταξιας, αίτινες πολλά* 
κις τήν έμόλλυναν καί τήν έδυσφημισαν άλλαχοϋ. Μ όλας τας 
κατ’ έπιφάνειαν ταραχάς, τάς όποίας συνεπαγεται πάντοτε h 
έξάσκησις τών πολιτικών δικαιωμάτων καί είς τόν σοφωτερον 
λαόν, ό πυθμήν τής άγγλικής κοινωνίας έμενε πάντοτε ήσυχος. 
Αί μεταμορφώσεις, τάς όποίας ό καιρός φέρει, και αί'τινες είναι 
αύτή ή ζωή τών λαών έπραγματοποιήθησαν έν Αγγλία άνεπαι- 
σθήτως, άνευ βιαίων κλονισμών, οίτινες πάντοτε καταστρέφουσι 
πολλά κεφάλαια. Τά συμβάντα καί αύτοΰ τοϋ 1 6 8 8  είχον, οσον 
τό δυνατόν όλιγώτερον, τόν χαρακτήρα επαναστασεως.

Αποδίδουσι συνήθως τήν εθνικήν ταύτην μετριοφροσύνην είς 
τό αριστοκρατικόν πνεΰμα. Αναμφιβόλωζ ή άριστοκρατια συν
τελεί εϊί τούτο, άλλά μόνον διά τό μέρος τό άνταποκρινόμενον 
πρός τό πρόσωπον, δπερ αυτη διαδραματίζει έν ττ, κοινωνία. 
Πρό πολλοΰ ήδη, ή Βρεττανική κυβέρνησις είναι μάλλον κατ 
έπιφάνειαν η πραγματικώ ς αριστοκρατική, καί ή έπιφανεια 
αΰτη έλαττοΰται άπό ήμέρας είς ήμέραν.

Τά άληθές ερμα τοΰ πολιτικού σώματος, τό άρωμα, δπερ 
διαπερα ολόκληρον τήν κοινωνίαν καί τήν διαφυλάττει άπό 
πάντα κλονισμόν, είναι τό άγροτικάν πνεΰμα. Τοΰτο είναι αναμ
φιβόλου εύνοϊκώτατον παρά τ-?ί αριστοκρατία, άλλά δέν είναι



αύτή ή άριστοκρατία. ή  αριστοκρατική εξουσία δύναται νά 
ΰπάρξ·/) y.al ανευ αύτοΰ, ώς καί εκείνο δύναται νά ύπάρξτ) άνευ 
αύτής. Η  βρεττανική αριΤοκρατίασυνεταύτισε τά συμφέοοντά της 
μετα τοΰ άγροτικοϋ πνεύματος, καί τοΰτο αποτελεί τήν δύναμίν 
της απεναντίας η γαλλική άοιςΌκρατία διεχωρίσθη άπό τό αγρο
τικόν πνεΰμα, καί τοΰτο εφερε τήν αδυναμίαν της. Εν Αγγλία 
ό άγροδίαιτος βιος τών άνωτέρων κλάσεων τής κοινωνίας παρή- 
γαγε το μέν πρώτον τά  δραστήρια καί υπερήφανα ήθη, έξ ών 
προήλθε τό συνταγματικόν σύστημα· κατόπιν δέ διά τών μορ- 
φωθέντων τούτων ήθών, έπροφύλαξε τήν ελευθερίαν άπό πάσαν 
υπερβολήν καί παρεκτροπήν. Εν Γαλλία, τό στοιχεϊον τοΰτο, τό 
ύπαρχον συγχρόνως φιλελεύθερον καί συντηρητικόν, έλλείπει 
όλως. Εις τας ήμέρας μας, ως καί άλλοτε, ή υπό τών ιδιοκτη
τών έγκατάλειψις τών άγρών έπροξένησε, καί πολιτικώς άκόμη, 
ολον τό  κακόν, καί ιδου ύιατί αί δύω αύται α ΐτία ι τής εύτυ- 
χίας, διακεκριμέναι μόνον κατ επιφάνειαν, δ/|λαδή ή άνευ επα
ναστάσεων ελευθερία καί τό αγροτικόν πνεΰμα, άποτελοΰσι πραγ- 
ματικώς μίαν καί μόνην.

(Εκ τοΰ γαλλικού.)

’Αθήναι τί) 2 0  Φεβρουάριου 1 8 6 5 .

Κ. ΦΩΣΤΗΡ0Π0ΤΛ02.

Σημειακής τοΰ Συντάκτου* Καταχωρίζοντες μ ε τ ’ εΰχαρι- 
στήσεως την άξιολογωτάτην ταύτην μετάφρασιν τοΰ Κυρίου 
Φωστηροπουλου, καθήκον ήμών θεωροΰμεν πρώτον μέν νά έκ* 
φράσωμεν α ύ τ ^ τ ή ν  ευγνωμοσύνην μας καί ώς συντά#ται καί 
ώς πολίται, δι ους καταβαλλει επιτυχείς καί άφιλοκερδεΐς 
αγώνας πρός διάδοσιν τών ύγιεστέρων καί άληθώς έθνοσωτη. 
ρίων δοξασιών, τάς όποίας πάντη  αφιλοκερδώς δημοσιεύει διά 
τής Μελίσσης. 0  Κ. Φωστηρόπουλος, ώς γινώσκουσιν οί άνα- 
γνώσται, εύηρεστήθη νά δ/,μοσιεύστ] πολλάς καί άξιολόγους 
πραγματείας όιά τής Μελίσσης. Καλώς δέ γινώσκων, δ τ ι μόλις 
έπαρκοΰμεν είς την διατήρηιιν αύτής μ ε τ ’ εύγενοΰς ϋπερηφα- 
νείας άιτέφυγε πάσαν έκ μέρους ήμών υλικήν αμοιβήν. Κ ατά 
δεύτερον δέ λόγον καθήκον ήμών θεωροΰμεν νά εύχηθώμεν, ϊνα 
παραδειγματισθώμεν καί ήμεϊς τοΰς Αγγλους κατά τε τήν γεωρ
γίαν και τήν ναυτιλίαν' έπανειλημμενως δέ διακηρύττομεν δτι 
ανευ τουτου ουόεμια ελπίς είναι νά εύημ:ρήσωμεν·

Περί ναυτιλίας.

Τόμις (Κωνστάντσα) 2 6  ϊανουαρίου 1 8 6 5 .

Αίς έν παρόδω καί έπιτροχάδην έπεκαλέιθην τήν προσοχήν 
τοΰ Πανελληνίου έπί τής κακής καί δεινής θέσεως τής ναυτι
λίας μας· νϋν δέ, καίτοι μακράν παντός βοηθητικού μέσου πρδς 
θεωρητικήν καί ιστορικήν άνάπτυξιν τοΰ ζητήματος, έρχομαι 
έκ μικράς έμπορικής πείρας καί πραγμάτοιν, νά έκθέσω τό έπ’ 
έμοί ύπ’ δ ΐιν  ιδίως τών άρχόντων μας, τά  αίτια τής παρακμής 
τής ναυτιλίας καί τά  μέσα πρός θερατείαν αύτής* ζητώ  δέ συγ
γνώμην τοΐς φίλοις συμπολίταις διά τάς άκουσίας ελλείψεις 
καί θεωρήσω ευτυχή έμαυτόν καί ευγνώμων έσαεί έσομαι, έάν 
έ'τερος άναλάβη νά άναπτύξϊ) εύμεθοδέστερον καί πρακτικώτερον 
τοΰτο τό ζήτημ α , καί ούτως ή τε κυβέρνησις καί ή κοινή γνώμη 
προσέλθωσι πρός θεραπείαν αύτοΰ.

ή  ναυτιλία μας, καίτοι στερούμενη χρδ τής έπαναστάσεως 
πάσης κυβερνητικής βοήθειας, ώς γνωστόν τοΐς πάσι, ήδυνήθη 
διά τής δραστηριότατος καί τιμιότητάς της, νά συλλέξγ] άπειρα 
πλούτη καί ίσχυροποι» θεϊ^α ηθικώς καί ύλικώς, κατέστη τό 
ίσχυρότερον προπύργιον καί ό δεξιός βραχίων τής ενδόξου επ ι
τυχούς έπαναστάσεως τοΰ 182 1 .

ό τε  δέ ή άμβλυοποΰσα είς τά δεινά τ*ς έλλάδος διπλω ματία  
περιώρισεν αύτήν είς τά μικρά προσωρινά όριά της, καί κατέςησε 
Κυβέρνησιν πτω χήν καί άνευ μέσων, ουδόλως έφροντισεν ό έ'ν- 
δοξος έν πολλοΐς Καποδιστριας νά βοηθήση τήν πτωχεύσασαν 
καί κατακερματισθεισαν ναυτιλίαν, καίτοι ώς εΐχομεν πληροφο- 
ρτ,θή, ότε έν Ελλάδι έμαθητεύαμεν, δτι τραπεζΐται Ολλανδοί 
έζήτησαν τήν σύστασιν τραπεζών πρός έμψύχωσιν τής γεωρ
γίας καί ναυτιλίας· άλλά δυστυχώς έναυάγησαν αί προθέσεις 
των, προτιμοΰντος τοΰ μακαρίτου Κάποδίστρια, τήν άνάπτυξιν 
γεωργικής τάξεως μάλλον γ\ ναυτικής" λά^ος μέγιστον είς άρχον
τα  τής Ελλάδος, δστις όφείλει νά ^ναι θα>ασσίας καί γεωργικής 
ανατροφής. Παρήλθε λοιπόν καί αύτή ή έποχή άνευ ούδεμι4ς 
κυβερνητικής βο/,θείας.

έπέπρωτο δέ τήν ούχί όλιγοχοόνιον καί άμοιρον καλών άρ- 
χοντείαν τοΰ Καποδιστρίου, ξένη έντελώς τών ήθών καί έθίμων
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νά διαδεχθή δυναστεία καί νά διοικήσγ) μέχρι πρό δ ιετία ς τήν 
δυστυχή  έλ λά δ α  και νά περέλθη ουτω άνευ ούδενός καλού πρός 
τ ά  τιμ α λφ ή  συμμφέραντα τοΰ έθνους.

Μετά τήν ελληνικήν έπανάστασιν νέα ώθησις πρός τήν πρόο
δον τών λάών έγένετο. Η έφεύρέσις τοΰ άτμοΰ' ή άνάπτυ- 
ξις τής γεωργίας' ή ίσχυροποίησις ετέρων πεπολιτισμένων έ- 
δνών έδωσάν έτέραν ώθ/,σίν είς τ^ν άνάπτυξιν καί αΰξησίν τής 
ναυτιλίας, ίδιως αί ρ.ε60γειάΙ κυβερνήσεις Α γγλίας Αυστρίας καί 
Ιταλίας, πρόσήλθόν διά διαφόρων υλικών κάΐ ηθικών μέσων, ποί'ξ 
άνάπτυξιν τής ναυτιλίας τών' ή δέ Κΰβέρ. τής ίΕλλάδός, τύ χ /j 
κακή, σΰγκέιμένή άιί& /έρσους ξένόυί άνδρας, μή έννοούντας που 
έγκεινται τά  σΰμφέροντά τής, ουδόλως έλαβεν ύπ’οψιν νά πρδσ- 
έλθν) διά διοικητικών κοιΐ υλικών μέσων πρός βοήθειαν της ψυ- 
χορράγουσης ναυτιλίας μας, άλλά τήν άφησέν είς τήν δραστη
ριότητα καί ειμαρμένην της· μή δυναμένη δέ νά άντίώταδή 
εις τόν χείμαρρον της ποόόδόυ, παρήκμασε καί παρακμάζει. 
Στερημένη τραπεζών, ‘στερημένη νόμων, στέρήμένη ίσχυράς 6wb; 
στηρίξεως, ενεκα τής σμικρότ'ητός μάς, καί καταπιεζομέν/j άπό 
τοκογλύφους, παρέκλινε τής αρχαίας δραστηριό-ητος καί τιμ ιό
τητάς της, καί κατέστη έσχάτη ναυτιλία, συγκαταριθμουμένη 
εις τήν τάξιν έκείνης τών Οθωμανών παρά τοΐς Εύρωπαίοις· αί 
καταχρήσεις έφθασαν είς τοιοϋτον βαθμόν ένεκα τής αεργίας, 
ώστε νά διαμαρτυρηθώ<»ν ώς έπί τό πολΰ ή γαλλική κυβέρ- 
νησις ιδίως κ*ί αί έλληνικαί άσφάλειαι καί ν’ άναγκάσωσι τήν 
Ελληνικήν κυβέρνησιν κ α ^ά τό  1 8 5 4  ενεκα τών τρομακτικών 
άβαριών, τών γενομένων άπό τήν ελληνικήν ναυτιλίαν νά έκ- 
δώσει νόμον κατά τά 1 8 4 5  περί πειρατείας καί ναυταπάτης,πρός 
ά'μεσον τιμωρίαν τών καταχρωμένων- άλλά αυστηροί νόμοι, 
άνευ Ολικών βοηθειών ,κατά τήν εποχήν έν |  ζώμεν, δέν δύναν- 
τα ι σΰδέποτε νά φέρωσιν ούδέν πρακτικόν άποτέλεσμα· τοΰτο 
δέ ουδέποτε ή παρελθοΰσα κυβέρνησίς ήθελησε νά έννοήση, καίτοι 
πόλλάκις διεξοδικώταται έκ^έσεις καί οςίτήσεις έ|·ένοντο παν- 
ταχόθεν πρός βελτίωσιν τής ναυτιλίας' άλλά δυστυχώς τά  π ά ν 
τοτε έναυαγοΰσαν. (Είθε ή παρούσα νά μή άκολουΟΓ,στι τήν πλά- 
νον πορείαν τής παρελθούσης δυναστείας.) Οί Ελληνες μέτέρ- 
χονται τό έμπόριον τών γενημάτων τής ύφηλίου, άλλά &έν ήδυ- 
νήθησαν διά τών επιρροών των νά έλαττώσουν τό δύσφημον τής 
έλλ. ναυτιλίας, διότι δεν εισακούονται, είς δ ,τ ι βέλτιον άφορόέ 
περί άύτής, άλλ’ή έλλ. σημαία πάνταχόθεν αποκλείεται ιδίως έν 
τγ  Μεγάλη Βρ£ττάνία$ δπου ιδιαίτερον ά^θρον έκαστου συμφω-

νν)τικοΰ αποκλείει τήν έλληνικήν καί οθωμανικήν σημαίαν ώς 
έμπορευομένας είς τό είδος αύτό. Μετά δακρύων βλέπω νά ποοσ- 
γίνηται τοίαύτη εθνική προσβολή. Είθε ή φωνή μου νά είσα* 
κουσθή παρά τοΐς ίσχυροΐς τής πατρίδος μας καί είσακουσθώ- 
σιν αί δεήσεις μας.

Αληθές νΰν δτι ή άποχή τοΰ νά ναυλώνωνται παρά τινων 
διά τήν Μεσόγειον μόνον, έκαμε μεγάλην αϊσθησιν, ώστέ αί 
καταχρήσεις νά όλίγοστέύσώσιν άλλά ύπόληψι;, άπαξ άπωλέ- 
σθεΐσα, δυσκόλως άνακτάται, εκτό{ άν ή κυβέρνησίς δέν πρΟ- 
λάβη νά τήν αναζωογόνησή διά τών κάτοθι εκτεθειμένων φαρ
μάκων.

ά. ΤίερΙ Τραπέζής.

Εν Ε'ιρώπη ώς καί έν Ελλάδι έπεπόλ»ζέ καί έπιπολάζει ή 
τοκΟγλυφίά, άλλ’αί πεπολιτισμέναι κυβερνήσεις πρός άνάπτυξιν 
τών διάφό-ων βιομηχανιών τοιν καί πρός παρεμπόόισιν τών 
καταχρήσεων, έσύστησαν καί ναυτικάς τράπεζας, ινα μέ ευτελείς 
τόκους, οί υστερούμενοι κεφαλαίων εΰρίσκουσι τά μεσα προς κα
τασκευήν πλοίων καί άνάπτυξ'ν τής ναυτιλίας· πολλάκις Λ  
πλεΐστοι πλοίαρχοι μάς άνέφερον, ότι έπλήοωσαν καί πληρώνουν 
μέχρι σήμερον 2 0 , 30 , 4 0  τοΐς έκατόν, · αί μή δυνάμενοι νά 
σκεπάσουν τάς ζημίας των, ένεκα τών εύτελών ναύλων, κατα
φεύγουν έίς καταχρήσεις, ώστε λίαν έμπράκτως βλεπει ή κυβέρ
νησή μάς, ώς δύνάταί καί πρακτικώτερόν νά πιστοποιηθή έκ 
τών εμπορικών έπιμελητηρίων^ τήν μεγίστην καί κατίπειγου- 
σαν άνάγκην πρός σύ^τασιν ναυτικής τραπεζης, ινα μέ τόκον 
6 0 /0  καί 6 0 /0  άσφάλιστρα τό δλον 1 2  δυνηθή νά άναζωο- 
γονηθή ή ναυτιλία μας.

β'. Περί ασφαλειών.

ΠλεΐΓαι άσφάλειαι υπάρχουν παρά τή Εύρώπγι καί έν έλλαδι 
ιδίως, άλλά εΰστυχώς έν Εΰρ'οπ/:, πρακτικώτερόν σκεπτόμενοι 
συνηνώθήσαν δλαι όμοΰ καί αποτελούν |ν  σώμα ισχυρόν καί άφό* 
βως άσφαλίζον πάν έμπόρευμα και άμέσως πασαν βλάβην ικανο
ποιούν. ]ίν Ελλάδι αί έταιρίαι αύται, συγκεκροττ,μέναι έ ; εύτε- 
λών μέσων καί διηρημέναι ώς τά πνεύματα μας καί αί ίοεαι 
μας, ούδεμίαν ΰπόληψιν χαίρουν διότι ένταϋθα θεωρητικοί, 
ξένοι τοΰ έμπόρίου, διευθύνουν τάς πλίίστας αύτών. 0  «Φοΐνιξ® 
χ,αίρει πλειοτέραν ύπόλ^ψιν πάσης άλλη{^ ένεκα τής φαίνομενης
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συνδρομής της Εθνικής Τραπέζης" άλλά καί αυτη πολυτοκίζουσα 
καί έξωτερικώ« διευθυνομένη άπό υπαλλήλους τής Ελλάδος, 
άπώλεσε τήν πρώτην βαρύτητά της" ώστε φρονοϋμεν καλόν, ή 
μέν κυβέρνησές διά τών συμβουλών της, αί δέ πανταχόθεν έλ- 
ληνικαί άσφάλειαι, έμπορικώτερον καί κοινοφελέστερον σκε- 
πτόμεναι, άν θέλωσι νά λάβωσι καί ευρωπαϊκήν ύπόληψιν ως 
τό Loyd έν Αγγλία, νά συνενωθώσι καί άποτελέσωσιν £ν σώμα, 
καί ούτως ίσχυραί νά βοηθώσι τήν ελληνικήν ναυτιλίαν, άσφα- 
λίζοντες αύτήν ώς τά  ευρωπαϊκά. Σήμερον είς ην θεσιν εύρι- 
σκονται μικραί καί στεοούμεναι μέσων έλληνικαί έταιρίαι φο
βίζουν τούς μεγάλους καί ισχυρούς έμπορευομένους ν άσφαλι- 
ζωνται έν αΰταΐς, διότι οΰδεμίαν άβαρίαν άνευ δικών καί στρε
ψοδικιών ήθέλησαν νά άποπερατώσωσιν. Είς πλείστους άνέφερον 
τήν Ενωσιν, δτε εύρισκόμην τελευταίως είς Κωνσταντινούπολή, 
άλλ’ ό εγωισμός μας καί ή ελλειψις πρακτικών γνώσεων, έναυά· 
γη®αν πλεϊστα αξιόλογα έ'ργα. Τό έμπόριον σήμερον απαιτεί 
εδραίας βάσεις κα! όχι ίδανικότητας.

γ '.  Περί κλασικοποιίσεως.

έν  Εΰρώπ/ι πρός άνάπτυξιν επίσης τής ναυτιλίας μετά  τήν 
ΐδρυσιν τραπεζών καί πλουσίων ασφαλειών, ί'να εΰρίσκωσιν οί 

άσφαλιζόμενοι βέβαιον έχέγγυον τών άσφαλειών τω ν, έσύστη- 

σαν διαφόρους κλάσεις τών πλοίων ά. β'. γ ' .  καί ουτω άναλό- 

γως ασφαλίζουν. Είς τά  διάφορα λιμεναρχεία καί τάς πόλεις) 

έχουν έκτιμητάς καί κλασικοποιοΰν έκαστον πλοΐον, τοϋτο δέ 

πληρώνει άναλόγως τής τάξεώς του.

Ουτω καλόν ητο καί ή Κυβέρνησις μας νά συστη'σν) τοιούτου 

είδους ασφαλείας μέ κανονισμούς,ώΤε νά δύνανται οϊ τε έν Εύρώ- 

πη καί αί έλληνικαί άσφάλειαι νά γνωρίζουν τήν κατάταξιν 

τής έλληνικής ναυτιλίας καί τήν ήλικίαν έκάστου πλοίου καί 
άναλόγως τούτων νά ασφαλίζουν" ή δέ ΰπόληψις τής ελληνικής 
ναβτιλίας, 0ά λάβτρ τότε έδραιοτέρας βάσεις. Αυστηρός δέ νόμος 

μετά  κανονισμού, δεΐται τόσον περί αύτοϋ τοΰ αντικειμένου, 
καθώς καί περί προσόντων τών έκτιμητών, διότι πολλάκις μέ 

ευτελείς δωροδοκίας πρός αύτούς, άσφαλίζονται πλοία μηδαμι
νής άξίας καί άχρηστα παντάπασι πρός πλοΰν.

δ'. Περί έκπαιδεύσεως τών πλοιάρχων.

έν έλλάδι έπικρατεΐ συνήθεια, δίπλωμα πλοιάρχου νά λαμ- 
βάνη ό γνωοίζων ολίγα γράμματα καί μικράν γνώσιν εχων 
πρακτικής ναυτικής" άλλ έν Ευρώπη ό πλοίαρχος οφείλει όχι 
μόνον νά (Ιναι τελειοδίδακτο; ναυτικού σχολείου, άλλα καί π ε ί

ραν οκταετή τούλάχ ιστόν η δεκαετή να εχνι ώστε καλόν ηΒελεν 
είσθαι διά τό άμαθέστερον τών πλοίαρχων να συστήση ή Κυ- 
βέρνησις ούχί έν Αθήναις προς Θεού, (οπου επιπολάζει η ημι* 
μάθεια ώς έκ τής συσωρεύσεως παντοειδών σχολείοιν, και οι 
νέοι παραδίδονται είς πολιτικά; ραδιουργίας, ως έκ τής πείρας 
γνωρίζομεν τούτο οτε ευρισκόμενα εν Α®ιίναι;) άλλ εις Γαλα- 
ξείδιον καί Χαλκίδα πρό; έκπαίδευσιν τών πλοιάρχων.

έ. Περί πλοιοποι'ΐας.

ή  σύστασις ναυτικών κατα<Γημάτωνπρος κατασκευήν πλοίων, 
μεγάλως ίίθελε συντελέσει πρός άνάπτυξιν και βελτιωσιν τής 
ναυτιλίας μαί" ώστε παρακαλοΟμεν τήν κυβέρνησιν, έάν τά μέ
σα μάς έλλείπουν, νά πρυσέλθϊ) είς τήν άτμοπλοϊκην εταιρίαν, 
ή τ ι; έν μέρει νά άνελάμβανεν £ν τοιοΰτον έργον πρός συστασιν 
τοιούτου καταστήματος.

ς'. Περί ναυτικής έταιρίας.

Ως ήμεϊς Κύριε Συντάκτα άνεδέχθητε τό δυσχερές εργον τής 

συστάσεως έταιρίας πρός άνάπτυξιν τής γεωργίας, ουτω καί *μεϊς 

προτείνομεν καίτοι μακράν δυστυχώς τής πατρίδος οντες, τήν 

σύστασιν τοιαύτης έταιρίας πρός έμψύχωσιν τής ναυτιλίας μας 
διότι δέν πρέπει είς ολα τά  εργα μας νά έπικαλωμεθα τήν 
βοήθειαν τής Κυβερνήσεως, άλλ' ώς ελεγε τελευταΐον δ πρίγκηψ 
Ναπολέων είς τό γεύμα, τό όποιον τώ  εδίδετο άπό τους μετό- 

yoυς τής τοϋ Σουέζ διώρυγο;, οτι και οι πολΐται οφειλομεν να 
συντρέγωμεν είς τήν σύστασιν τοιούτων κοινωφελών εταιριών, 

καί ουτω μετά τής ηθικής βοήθειας τής Κυβερνήσεως καθό 
εδραία; βάσεως >ά ποοέρχωνται τά  πρός άνάπτυξιν έκάστης βιο

μηχανίας.



1 8 2  ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ.

ζ'. Περί τελών.

Η Κυβέρνησίς μας οφείλει, έ*ν έπιθυμή την άνάπτυξιν τής 
ναυτιλίας μας, νά χαταβιοάσιρ καί τά  προξενικά τέλη, ώς πράτ
τει ή αγγλική Κνβέρνηιις, ή'τις πληρώνουσα τοΰς προξένους

καλώς, κατεβίβασεν είς δέκα σελίνια τό τέλος έκάστου πλοίου, 
καί τοϋτο διά νά μή γίνωνται παντοειδή καθ’ έκάστην παρά
πονα τόσον άπό μέρους τών πλοιάρχων, καθώς καί τών προξέ
νων, ένεκα τών ευτελών μισθών, ο8ς οΰτοι λαμβάνουσιν.

ή. Περί άτελείας πρώτων ύλών.

Η Κυβέρνησίς μας χρεωστεϊ ί'να ένισχύσγ) τ ί)ν κατασκευήν 
πλοίων, (άφοΰ δυστυχώς ή εσωτερική όδοποιία μας είναι ά τε- 
λεστατη ετι,) ν άχ/ήστι δλας τάς πρός κατασκευήν πλοίων ΰλας 
νά ώσιν άτελεϊς, ώς πράττει η τε Γαλλία καί Αγγλία.

Πεπεσμεθα λοιπον, δτι ή προστατευτική όψις τοϋ λαοποθη'του 
ήμών Ανα/.τος, τή συμπράξει τών νομοθετικών σωμάτων, θέλει 
φέρει εις πέρας τήν πραγματοποίησή τών έν λόγω προτά
σεων μας.

Αεχθήτε κλπ.

Μ. Ζ. ΝΕΓΡΕΠΟΙΝΤΗΣ.

Περί τοΰ βάμβακος.

Πρό πολλοΰ ηδη μετεφράσαμεν τήν περί καλλιεργείας τοΰ 
βάμβακος πραγματείαν (/,ν άγγ>ι*ή τις έν Μαγχεστρία έταιρία 
εθτιμοσι.ευσε χάριν μεγαλητερας όΐλδόσεως τής βαμβακοφυτείας}, 
πρόί τόν σκοπόν τοΰ νά δημοσιεύσωμεν αύτήν ώς παράρτημα 
τοϋ περι τής άγγλικής γεωργίας συγγράμματος, τό όπόΐον εχο· 
μεν ηδη ύπό τά ‘π ιεσ τή^.ι. Μετά μεγίστης δέ εύχαριστήσεως 
ίδομεν, οτι έν σπουόαία έφημεριδι δημοσιεύεται ή αύτη πραγ* 
ματεια, μ?ταφρασ9εΐσα ύπο φιλοπάτριδυς άνδρός χάριν τών είς 
τήν Εαμβακοκομίαν ένασχολουμένων. Η περίστασις αΰτη δί$ει

τάς χρηστοτέρας περί τοΰ μέλλοντος τής ήιιετέρας πατρίδος 
έλπίίας, διότι ήρ/ΐσαν σπουδαίοι άνδρε; νά έγκύττωσιν^ είς 
τήν μελέτην τών ζωτικών ζητημάτων, ά*ό τήν αίσίαν λύσιν 
τών όποίων καί μόνων θέλει προελθεί ή βελτίωσις τών ^ ι δ ιω τ ι 
κών καί τών κοινών πραγμάτων. Φαίνεται,ότι ήρχισεν ήόΛ σΧ./1’ 
ματιίομενη σ^ολή νέων ιόεών, vj οποία δέν θελει^ ά^γ/ίσεΐι 
βαίως, ν’ άναπετάση τήν σημαίαν τής Ολικής προόδου τοϋ Ρνους 
καί ώς πρώτον ά.θρον τοΰ προγράμματος αύτΐς ν αναγράψη τήν 
άνάγκην 'τής καλλιέργειας ό.Ιοχ.ίήρον τοϋ ελληνικού εδάφους. 
Καί τφ  δντι ποϊον άλλο δύναταί νά ϋεωρηθτί σ-ουόιιότερον 
τούτου ζήτημα , άφοΰ ή γή τής Ελλάδος, καθ ολα ουτα καλη· 
τέρ* τής άγγλικής, άντί νά πχράγνΐ, κατ' αναλογίαν τής πα
ραγωγής τών άγγλων, οχτακόσια εκατομμύρια φράγκων ακαθά
ριστον έτησίαν πρόσοδον, παράγει μόνον U a rh r  ποια αλλη 
ιδέα δύναταί νά θεωρηθή μεγάλη τέρα ταύτης 5ιά τήν Ελλαδα ;

Αλλά σκοπός μας είναι σήμερον νά γράψωμεν περί τοϋ βάμ- 
βακος. Επανέλθωμ3ν λοιπόν είς αύτόν.

Αί τελευταΐαι περί πιθανής ειρήνης τώ ν Αμερικανών ειδή
σεις έπήνεγκον μεγάλην καταστροφήν εις τό  έν Αγγλία έμ^πό- 
ριον τοΰ βάμβακος. ή  τιμή αύτοϋ έξέπεσε τεραστίως^ή όυσ- 
τυ/ής δέ αΰτη περίστασις έπενήργησε καί έπί τοΰς Ελληνας 
πρραγωγεΐς. Σήμερον, η ούδόλως ζητείτα ι ό βά μ β α ξ εν Ελλ4' 
δι, ή ζητείται είς τιμάς εύτελεστάτας, αΐτινες μόλις θέλουσι 
σκεπάσει τό ήαισυ τών έξόόων τής παραγωγής ά ντι τώ ν ι 
έκάστην όκάν δύω καί επέκεινα δραχμών, είς άς έπροστοιχισθη 
τό παρελθόν ετος ό ελληνικός βάμβαξ, σήμερον ^μόλις προσφί- 
ρουσι δι’ αύτόν 4 0 — 6 0  λεπτά  ! ή τιμή αύτη είναι καταστρε
πτική διά τοΰς ένασχολουμένους εις τήν καλλιέργειαν τοϋ φυ- 

τοϋ τούτου.

Αλλοτε θέλομεν έξετάσει κατά πόσον ή ειρήνη τής Αμ*ρικής 
θέλει δυνηθή νά έπενεογήση έπί τό έμπόριον τοϋ βαμβακος, 
είτε καταργουμένη; δλως τής δουλεί*ί, είτε και διατηρουμένης 
προσωρινώς διά συμβιβασμοϋ μεταξΰ τών έμπολέμων μεοών, 
καί συγχρόνως κατά πόσον είσίν ειλικρινείς οί εν Αγγλία, ώς 
πρός τόν βάμβακκ, άπαισιό^οξοι.

Περιοριζόμεθα μόνον σήμερον νά διευκρινίσωμεν τη^θεσιν 
εκείνων έκ τών ήμετέρων βαμίακοκόμων, οί'τινες, συλλεξαντες 
εχουσιν είς τάς άποδήκας αύτών τόν βάμβακ* καί δέν βύ-



νανται vat τόν πωλήσωσι,διότι είναι άκαταζήτητος είς τάς άγο- 
ράς τής Μεγάλης Βρεττανία;' δέν ϋπάρχουσιν άρά γε άλλαι 
άγοραί, η μάλλον είπεΐν άλλα κέντρα καταναλώσεως του προϊ
όντος τούτου ; ό βάμβαξ άκατέργαστο; άναμφιβόλως δέν ξ ο 
δεύεται σχεδόν οΰτε εί; τήν Ανατολήν, οΰτε είς τά βόρεια 
τής Ευρώπης μέρη' μεταβαλλόμενο; δμως είς νήματα καί υφά
σματα, εισχωρεί πανταχοΰ· άλλά τήν στ.γμήν ταύτην παρατη- 
ρείται περίεργόν τ ι. Ε» ώ ή τιμή τής πρώτης ταύτη; υλης, 
του βαμβακος, έξεπεσεν, ή τών πραγμάτων, τών «V αύτ*^ς κα- 
τασκευαζομένων, νημάτων καί υφασμάτων, διατηρείται πάν
τοτε ή αύτά, η καί είς τινα είδη άνέβη έτι πλέον. Εν ώ συνή
θως εί; τά άλλα πράγματα συμβαίνει τ ’ άνάπαλιν· π . y . οταν 
τά ζώα^ήναι εύθτνά, καί τό κρέας πωλείται εύθηνό,· όταν τά 
σιτηρά ήναι εύθ/ινά, κα'ι ό άρτος πωλείται εύθηνόί· όταν αΐ στα- 
ωυλαί είσίν εύθηναί, καί ό οίνος πω>είται εύθηνός· όταν τά  εδώ
διμα έν γένει γιναι είναι εύθηνά,καί ό μετασχηματίζω-/ ταΰτα είς 
φαγητά καί ποτά ξενοδόχος πωλεί·και αυτός εύθηνά. Επομένως 
επειδή ό βαμβαξ είναι εύθηνός, έπρεπε τά  τε νήματα καί τά 
υφάσματα νά πο/λώνται εύθηνά' καί δμως δέν είναι εύθηνά, 
διότι οί έν Αγγλία εμπορευόμενοι τά είδη ταΰτα δέν θέλουν 
νά τά  πωλησωσιν εύθηνά' άλλ’ έάν ούτοι ήσαν, ώς θέλουν νά 
λεγωσι, πεπεισμένοι δ η  λίαν προσεχώς ό τής Αμερικής βάμ- 

#ζ μέλει να κατα7Γλ*ιμμυρισ{) τον κόσμον, ηόύναντο τ ^χα  νχ 
προτιμώσι χαλλιον νά έ'χωσι πλήρεις τάς άποθήκας των παρά 
νά πωλήσωσι τά προϊόντα τής βιομηχανίας των είς τιμήν άνά- 
λογον πρός την σημερινήν τοΰ βάμβακος; μή πράττοντες δέ ούτω 
άποδεικνυονται άναμφ βόλως ανειλικρινείς είς δσα διαδίδουσι περί 
τε  τής δήθεν πιθανής ειρήνης τής Αμερικής, καί περί τής δήθεν 
προσεχούς μεγάλης αφθονίας τοϋ βάμβακος.

Αλλ έν τούτοίς, καίτοι ούτως έχόντων τών πραγμάτων, αί 
άγοραί τής Αγγλίας επιμένουν νά θέλωσιν άφ’ ένός μέν ν ’άγο- 
ράζωσι τόν βάμβακα είς εύτελεστάτην τιμήν, άφ’ έτέ.ου δέ νά 
πωλώσι τά νήματα καί τά  υφάσματα τών έργοστασίων αύτών 
είς τιμάς ύπερόγκους. Οΰτω θέλουσι καί ή θελησίς των είναι 
νομος" δ ιατι ; διότι όμοιάζομεν τόν άνθρωπον, δστις έχων σί
τον πωλεΐ αύτόν πρός 10  λεπτά τήν όκάν καί άγοράζει τόν 

άρτον, δστις γίνεται μέ τόν σϊτόν του, πρός δύω δραχμάς τήν 

όκάν, διά τοΰτο όιότι δέν γνωρίζει νά κατασκευάσω άρτον. 

Εχομεν βάμβακα, τόν όποιον πωλώμεν πρός 6 0  λεπτά τ^ ν

όκάν, καί άγοράζομεν τά νήματα και τά  υφασματα,τα εξ αύτού 
κατασκευαζόμενα, πρός 2 0 — 30  δραχμάς τήν ό*άν ή Ελλάς, 
κατά τοΰς ύπό τού υπουργείου τών Οικονομικών όημοσιευθέντας 
πίνακας τοΰ έμπορίου, είσήξε, τό μέν 1 8 6 0  νήματα καί ύφα- 
σματα βαμβακερινά δ .α χ . 8 ,2 5 6 ,2 2 4  τό δέ 18 6 1  4 ,6 7 6 ,4 6 0  
τό 1 8 6 2  3 ,5 0 0 ,0 0 0  κλπ. ολόκληρος δέ ή γείτων ήμών Ανα
τολή εισάγει έκ τής Εύρώπης νη'υατα καί υφάσματα βαμβακε- 
ρινά έτησίω; 2 0 0 — 3 0 0  έκατομμυρίων φράγκων !

Τί άποδεικνΰει τοϋτο ; ούδέν άλλο είμή, δτι τό έλληνικόν 
προϊόν ό βάμβαξ ίύνατα ι κατά μέγα μέρος νά καταναλωθγ έν
τός τοΰ Κράτους, μεταβαλλόμενος είς νήματα και ύφασματα. 
Εάν δέ ΰπάρξγ, μέγα περίσσευμα, δύναται νά έξαχθή πρός τε 
τάς βορείους επαρχίας τής Τουρκίας, τάς Παραδουνάβιου; Η γε
μονίας καί πρός αύτήν τήν Ρωσσίαν' διότι οί τόποι ούτοι, μη 
δυνάμεΌΐ φυσικώς νά παρά^ωσι βάμβακα, ούδέποτε θέλουσιν 
αποκτήσει βαμβακοκλωστικά καταστήματα· τέλος δέ καί είς 
αυτήν τήν Ανατολήν.

Λιά τ£ νά μή καταφύγωμεν λοιπόν είς τό σωτήριον τούτο μέσον; 
«ς μεταβάλωμεν τόν η^η διαθέσιμον βαμβακα εις νήματα και είς 
υφάσματα, τά όποια θέλομεν πωλήσει άμέσως. Οί βααβακοκόμοι 
άς σχηματίσωσιν έταιρίας, αίτινες διά τίνος χρηματικού ποσού 
1 0 0  μέχρι 2 0 0 ,0 0 0  δραχμών, δύνανται νά προμηθευθώσι τάς 
άναγκαίας μηχανάς· τήν πρώτην δλην θέλουν χορηγήσει οί ίδιοι, 
άντί τής ότοίας θέλουσι λαμβάνει νήματα καί υφάσματα. Είς 
ήν τιμήν ζητείται σ/μερον ό βάμβαξ πωλούμενος, μόλις θέλει 
φέρει 4 — 6 έκατομμύρια δραχμών, έάν όμως μεταβληθή είς 
νήμ-ατα καί είς υφάσματα, διά όαπανης 4 5  έκατομμυοιων,
είς καταστήματα, μηχανάς κα! έργάτας, (τά  όποια καί ταΰτα 
θέλουσι δαπανασδαι έντός τοϋ Κράτους) θΐλει πωληθή άντί 
2 5 — 3 0  έκατομμυρίων δραχμών.

Είναι πασίγνωστον, δτι έν Αγγλία διά τής νηματοποιιας 
τοΰ βάμβακος έμορφώθησαν κολοσιαίαι περιουσία!. Ο περικλεής 
σίρ Ροβέρτος Πήλ έκληρονόμησεν άπειρα έκατομμύρια, τά  όποια 
ε ί/ε  κερδίσει ό πατήρ αύτοΰ διά τών βαμβακοκλωστικών κα
ταστημάτων. 0  δέ Αρκβράϊτ (A rckw right) έφευρετής τής 
κλωστικής μηχανής τοΰ βάυ,βακος έκέρδισεν 1 6 8  έκατομμύρια 
Φράγκων Sta μόνην ττιν έ(ρευρεαιν to j ταυτΥΐν.

Η εισαγωγή τής βιομηχανίας ταύτης θέλει γίνει πρόζενος 
μεγίστων άλλων καλών είς τόν τόπον ή τέχνη αΰτη καί οΐ



εις αύτήν ένασχοληθησόμενοι εργατικοί πλήθυσμοί θέλουσιν 
«νοίξει διεξόδους άγνωστους μέχρι τοΰδε εις τά προϊόντα της 
ελληνικής γεωργίας, $τις θέλει κατασταθή καί αύτη επιστήμων 
καί πλούσια. Είναι δέ μβθηματική άλήθεια, σήμερον ότι ή γ ε 
ωργία πλουτίζει την βιομηχανίαν καί ή βιομηχανία πλουτίζει 
την γεωργίαν, δταν έν τφ  αύτώ τόπω καλλιεογώνται συγχρό
νως καί αί δύω· καί δέν δύναταί μάλιττα  νά ύπαρξη ανεπτυγ
μένη^ γεωργία είς τούς τόπους, οί'τινες στίροΰνται βιομηχανίας 
και εμπορίου· διά τούτο οί άγγλοι θεωρούνται, καί δικαίως, ώς 
οι μάλλον των άλλων λ«*ν έπ··.δώσαντες είς τήν'γεωργίαν, 
επειδή συγχρόνως είσίν ό βιομηχανικότατος καί ό έμπορικό- 
τατο^ >αός τοΰ κόσμου.

Τό^ζητημα τοΰτο είναι έκ τών σπουδαιότατων καί έπΟμέ- 
νως αςιον τής συντόνου προσοχής καί τής άδιαλείπτου μερί- 
ανης τών 7ε ιδιωτών^ καί τής έλληνικής Κυβερνήσεως. Hu-εϊς 
«ε διά τοΰ παροντος άρθρου δίδομεν νύξιν, άφινόντες τούς είδη- 
μονεστέρους καί άρμοδιωτέρους >ά σ*ε?θώσι καί ένεργή,ωσι 
φιοπιμώτερον, άναλόγως τής σπουδαιότατος τοΰ πράγματος.

*Α6ήναι 2 5  Φεβρουάριου 1 8 6 5 .

Κ. ΦΩ5ΤΗΡΟΠρΤΑ05.

Περί ιαματικών ύδάτων.
* ’•71' ” ' ' · .L _ ‘

Αί,ιόημε Κύριβ Συττάχτα!
Αεχενα 16  ϊανουαρίρι» Ί 8 6 5 .

^Ρις ^ροηγουμένην τιν$ επιστολήν μου ύτεσχέ()ην Ομΐν νά 
σας κάμω περιγραφήν τινα περί τινων ιαματικών υδάτων, κ α 
μένων έν τή περιφερεία τοΰ fyaou Μυρτουντίων, όμοι'ων'μΐ 
τα  εν τω  υπ «ρι |  φύλλω τής ι\|ελίσσης άναφερόμενα.

f a  ηφοκειμενα {ίόατα κεΐνται είς τό δυτικόν μέρος τή ; Πε- 
λοπρy ^ y  |ν τ $ ρ υ  νήσου Ζακύνθου, πρός $Ut« $ v  g f a

τοΰ φρουρίου ^ελωνάτα (Χλουμούτζι), ίστρρν^ΰ δ.ά τά  έπί τών 
σταυροφοριών καί τοΰ ίεροΰ άγώ*ος ρυμβάντα. Η θέσις, έν ή| 
ταΰτα  κεΐνται, είναι ομαλή, άλλ εις τάς υπώρειας τοΰ ορούς 
καί τοΰ φρουρίου Χελωνάτα’ άπό μακράν αίσδάνέτάι δ άνθρωπος 
όσμήν θειοΰχον καί βορβορώδ*, καθότι λιμνάζουν πολλά ΰδατα 
έκ τών πέριξ άναβλυζουσών ύδάτων, έξ ών δύω είσιν αί κυριω- 
δέστεραι πηγαί, ή θειούχος καί ή μεταλλική. Είς τήν τ:ρωτ/)ν 
όλοι έν γένει οί γάλ ιιες , αί πετραι καί η έν 1$  επιφάνεια γή 
είαϊ περιβεβλημένΟ'. μέ θειοΰχον υλην είς αρκετόν πα^ος, τό q 
υδωρ κλίνον πρός τό γαλακτώδες, εχει $ειοΰχον όιμην. Είς την 
δευτέοαν άναβλύζει άφδονον υδωρ χρωματισμφ/ον, τό όποιον 
έν τή έπιφανεία του ήρεμα κυματίζον, καμνει διαφόρους περιέρ
γους χρωματισμού?, άπολήγοντας εις τινα ελαιώδη ουσίαν, 
όμοίο£ν τοΰ έν τ φ  πυθμένι πίθου έλαιρλά^ου (μούργας), Τ*Ρ9 
ποίαν συνέλλ^γον καί συλλέγουν οι τ<}ΰ πλησίον Μύλου 
μυλοθροΙ, μεταχειριζόμενοι αύτήν είς φωτισμόν.

Η ύλη αυτή δίδει λαμπρόν φώς, διαρκεΐ πολΰ, 5«λ, έαν 5 0  
δίάμια  έλαίου είς λύχνον καίονται είς 2  ώρας, ή ύλη αυτή 
διαρκεϊ δίδουσα φώς έπί 2ξ ώρας μέ δράμια 5 0 , άλλά αισθά
νεται τις καιομένην άποφοράν ριτινωδη.

Είναι πολΰ βέβαίον, ότι τά  ιαματικά ταΰτα υ ία τα  ν,το γνω 
στά πρό πολλών αιώνων, διότι διακρίνονται είσέτι τα  έρε1..ια 
σπουδαίων οικοδομών καί λουτήρων, άτινα ήτο γνωστά καί είς 
τοΰς κατοίκους τής επαρχίας ταύτης κάτα τους αιώνας της 
δουλείας. Πολλοί μετέβαινον χάριν θεραπείας, καί ιδίως οί πά- 
σχοντες άπό έξανθηματικά νοσήματα, ποδαλγίαν κλπ , άλλ 
είναι πολΰ περίεργος ό τρόπος τών μέχρι τοΰ 1 8 4 6  μεταβαι- 
νόντων έπεισε χάριν όεράπείας.

Πρό τής έπαναστάσεως καί μέχρι τοΰ 1 8 4 0 , οί πέριξ κα- 
τρικΜ ενεκα παχυλής άμαθείας είχον τήν πεποίθησιν, οτι είς 
τό Λίντζι (ιαματικά υδατα) κατώκουν δαίμονες καί νεράιδες 
οτι κάμνοντες γάμους, κτυποΰν τύμπανα, ατινα καί πολλάκις 
ήκουον κτυπόμενα, καί τά  παρόμοια-' ό θέλων λοιπόν να μεταβή 
έκεΐσε άσθε*ής συνωδεύετο ύπό δύο άνδ-ών ή γυναικών, χωρίς 
νά λαλοΰν είς τήν προσέλευσιν καί έπάνοδον, έχόντων τήν ιδέαν 
ότι αν λαλήσΟυν, όχι μόνον δέν θέλει ίαθή ό ασθενής, άλλά θά 
τοΰ πάρουν τήν φωνήν τά  ξω τικά’ καί άφοΰ δ£ν ίλαλουν με
ταξύ των δέν έλάλουν καί είς τοΰς συναντώντας αύτοΰς δ 'α ιά τα ς .

Μόλις l^tjavov εις τό Λίντζι έ^έ^υον j jp  τς,ν ^θετρν
ι Λ «



γυμνόν είς -τόν λουτήρα (σγοϋρνα) τών θειούχων καί μ ετα λ ι-  
κών ΰδάτων, τόν έρριπτον τρεις ύδωρ εις την κεφαλήν κα'ι το 
λοιπόν μή βρεχόμενον σώμα μέ άγγεϊον πήλινον άμεταχείριστον, 
τώ  εόιδον καίε-ινεν ά π ’αύιδ  ολίγον, κατόπιν τόνένεδυον μέ κα
θαρά έ ρ μ α τ α  καί άφινον έκεΐ τό πήλινον άγγεϊον, έν χαλκοϋν 
νόμισμα καί τά ενδύματα, άτινα έφόρει ό άσθενής· τοϋτο επρατ- 
τον διά τόν έξ-?ίς λόγον, ό'τι όπως αύτοί άφίνουν τά  ενδύματα, 
νόμισμα, καί άγγεϊον, θ’ άφίστι καί ή νόσος τόν πάσχοντα καί 
έπέστρεφον. Από πότ* ήρξατο ό τρόπος ούτος τη; μεταβάσεως 
είς Λίντζι τών ανθρώπων είναι άγνωστον- 8l j  εθεώρησα όμως 
άπό σκοποϋ νά σάς είπω , ότι γραϊα τις όγδοηκοντούτις μοί 
έδιηγήθη. α Πρό χρόνων ασθενές τις μεταβάς είς Λίντζι, έτέθη 
είς τήν δεξαμενήν, καί, επειδή έν ώ τόν έρριπτον ύδωρ εις τήν 
κεφαλήν ώμίλησεν, άμέσως έστερήθη τής φωνή;, μείνας βουβός 
έφ όρου ζωής του ». πολύ πειθανόν έκ συμπτώσεως νά έλαβε 
τό γεγονός τοϋτο χώραν, καί ούχί ώς διηγούνται, δηλαδή διότι 
ώμίλησεν άρα τοϋ έπήραν αί Νεράιδες, ώς λέγουν αύτοί τήν 
φωνήν.

Βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά περιμείν>ις άπό άπειρον, ώς 
εμέ, έπιστημονικήν περιγραφήν, οΰτε έκ τίνων μεταλλικών ού- 
σιών σύγκεινται τά υδατα ταϋτα, έπί ποίων άαθενειών έχωσιν 
επιρροήν, ήκουσα μόνον, ότι είναι άξια προσοχής.

Καί τοι τοιούτων όντων, καί τοι έτησ^ως συνερχομένων 
πλέον τών 5 0 0  ανθρώπων, χάριν θεραπείας, τών περισσοτε'ρων 
θεραπευόμενων, οΰτε οικήματα, ούτε λουτήρες, ούτε τροφή, οΰ
τε ασφάλεια, οΰτε τό έλάχιστον μέσον υπάρχει, αναγκαζόμε
νων τών άθλίων άσθενών νά μένωσιν είς τόν καύσωνα τής η μ έ
ρας, καί τόν παγετόν τής νυκτός έκτεθειμένοι, στερούμενοι 
παντός μέσου.

Από τό 1 8 4 0  πολλά συρταφερτα έκαμαν δ ι^ Ο 'ο ι  Διοικη
τικά! άρχαί, Μηχανικοί, Γεωμέτραι, πολλούς πολλάκι; προϋ
πολογισμούς καί χωρομετρήσεις έκαμον, σχέδια καταστημάτω ν 
και λουτήρων, άλλά τά πάντα έμειναν είς τό χα ρτ ί, διά τή> 
κακήν μοίραν τών μεταβαινόντων.

Σιμά όμως όλων τών άλλων έμποδίων καί τών άθλίων μέ
τρων τής πρώην Βασιλείας διά τήν μή κατασκευήν τών κα τα 
στημάτων έφύτρωσε καί έτερον.

Η Θε5ΐς αδτη τοϋ Λίντζι ένθα άναβρύουν τά ιαματικά τα ϋ 
τα  υδατα, ό παρακείμενος Μύλος καί έν γένει τό χωρίον Κ α-

στρου μετά τής περιφερείας του ητο ιδιοκτησία τοϋ Οθωμανού 
Σεαοντίμπεϊ α Χοτομάνι » άπογόνου τού έκ Χοτονιου Ιμπρι- 
κτάραγα τοϋ Σουλτάν Βεγιαζίτου τοΰ Β'. (άν δεν λανθανωμαι) 
τ ο ύ '  δορηκτήτορος τής Ηλείας, καί τό όποιον περιήλθεν είς τό 
έθνος ένεκα τοϋ δικαιώματος τοϋ πολέμου, αλλά περί τα τέλη 
τού ίεροϋ άγώνος. έγκατασταθέντος είς τήν Μονήν Βλαχερνων 
τού αρχιδιακόνου Γαβριήλ τοϋ Ιίαλαιών Πατρών Γερμα-ού, ο 
τότε οπλαρχηγός τής Ηλείας Γ. Σισίνης έίωρήσατο είς τήν Μο- 
νήν πρός χάοιν αύτού τόν Μύλον, 8ν καί νέμεται άχρι του νυν 
ή Μονή· δυστυχώς όμως άντί νά περιορισθή είς τήν κτησιν του 
Μύλου, οίκειοποιεΐται ή Μονη τά  υ^ατ* καί άπειρον 
έθνικών γαιών, κατά συνέπειαν έγεννήθη δίκη μ ετα ,υ  του^όη- 
μοσίου καί τής Μοντς καί κύριος οίδε πότε θά τελειώσει, ωστε 
ή κατασκευή τών καταστημάτων καί λουτήρων θά μείν/ι επ 

άπειρον μετέωρος.
Επειδή δέ ώς παρετήρησα διά τήν πρόοδον τής πατρίδος καί 

τών φιλανθρώπων καί κοινοφελών έργων νυχθημερόν έργαζεσ ε, 
έκρινα καθήκόν μου νά σάς κάμω γνωστά ταύτα, καί να σας 
παρακαλέσω νά συντελέψ τε τό έφ ύμϊν είς τό κοινοφελες και 
θειον έογον καί δέν είναι αίσχος, έν ώ εχομεν καί πολλά και 
άσυγκρίτως καλλήτερα τών Εύρωπυϊκών ιαματικά ΰόατα, να 
μή φροντίζωμεν νά κατασταθώσι τά ίδικά μας χρήσιμα και 
είς ήμάς καί είς τούς Εύρωπαίους, άλλά νά τρέχοψεν να ζη* 
τώμεν μέ πολλούς κόπους καί μέ αδρά έξοόα, ο,τι πρό των
ποδών μας έχομεν ; »

Τής παρούσης μου πιστεύω, δτι θέλετε κάμει χρ ίσ ιν, επει 
δέν δύναμαι νά καταχωρίσω άλλως είς τόν τύπον ενβΛα τής 

δαπάνης.
Ο πρόθυμος φ ^ος σας 

Α. Δ. ΖΛΡΟΚΑΝ ΕΛΛΗΣ.



Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .
* ·

„ X P(I*‘*vr ανέκδοτον ΓαΛαίειδίου υπό Κ . IV. ϊά θ α . ι0
αποιχος παίς, ί) βιογραφία τον ΛΪγκοΧνος πόοέόρον τών 

ΠυΜ™ ^  τής Άμίρικής v.-zd Γ. Κωνσταντίνον. 
Λ 'αδί^  O U rm E lc  ύΛ0 Χ · Πα1*™ύ*>), 6α~άντ, Α .

Μ ετά μ εγ ίίτη ς ήμών εύχαριστήσεως βλέπομεν, δτι ό ζήλος 
των ποίρ ήμιν λογίων όσν,μ,έραι αύξάνει πρός σ „ γγ ραφήν $ μ ε .  

τ« 9ρ««ν σ π ο ρ ίω ν  έργων. Ούτως 6 μέ» Κύριος ΣαΤθας, φ « - 
τ^ς « άτριχης, έδημοσίευσε κ α τ’ αύτάς περ.εργώτατον ά- 

ν„κ ο τον χρονικόν Γαλαξειδίου, προικώας αύτό μετά ποικίλων 
σψειωσεων καί εμβριθών κρίσεων περί τής καταστάσεως, εϊς 
fl ΛΤΟ τό Γαλα,ειδιον, ή Αμ?1ασα, ή Ναύπακτος, Τό Αοιϊο- 
ρικιον και τ«  περίχωρα άύτών *ατά τόν μεσαιώνα. Αρχεται 

■ τό χρονικόν τοΰτο ατό τομ Ιτου; 981  μ. χ . κ«ί $ άνει

ί Ι Ζ '  ?· °  0'έ Κύ?10ί Σά9α? έφιλοτιμιίίη νά
ροοθ,σν, εξ άλλων αυθεντικών πηγών καί τά  μέχρι τής σήμε

ρον των μερών τούτων. ^

Τό σ υγ^α μ μ ά τίον  τοϋτο, συγκείμενον έκ σελίδων 2 4 0  εϊς 
μεγα ογ 00ν, είναι πολλής σπουδαιότατος βξιον καί τιμάται 
αντί όραχμων τεσσάρων. Γ

’ Κων«ταντί:νου ήρανίσθη έκ τοϋ άγγλικοϋ καί 
,ε  ωκε πλήρη αχεόόν καί περιεργοτάτην βιογράφίαν τοϋ

^ Γ ΤεΓ  τ °· gl ef0V Ψ ίσ?Λί?’·°ν τ ήί γή« άνδρός, τοΰ 
προέδρου Λίγκολνος. U ^ γ η σ ι ς  είναι αφελής καί δ ι/ακτικω -
τατη  εν τω  συγγράμματί τούτφ ό'ύναται πας τις νά ΐδή πώς
προαγεται κα, ^ « π τύ σ σ ετα ι καί φθάνει είς τάς ύψίστας τής

ινωνιας α μίδας ή ίκανότης, οταν ώς σύντροφον έχη τήν
«ρετ/ιν Πρώτιστη Λέ πα^ών τών αρετών είναι ή ευσέβεια·'αετ’
αυτήν ή τιμ ιότης καί ή επιμέλεια. Μόνον $ιά των προσόντων

μ ίΓ Γ ν ί?  Κ ' Αίγκ°λν κ“ τέστη 0 π5Ρι^ ώτεΡ°« τ ^ ί εποχής

. Τ° ®υΥΥΡα( ψ « τιον τοΰτο συγκείμενον έκ 2 6 8  σελίδων καί 
ου* ολίγων εικονογραφιών τιμ ά τα ι αντί δραχμών τριών.

0  δέ σεβάσμιος γυμνασιάρχης Κύριος Παμπούκης, δαπάνη 

τοϋ Κυρίου Α. Ναδίρη, έπεχείρησε τήν είς *ήν καθομιλουμένην 

παράφοασιν τών ίέλλ·/,νών συγγραφέων. Καί πόσον μέν σπου

δαίος πόσον «ναγκάιον καί πόσον κοινωφελές είναι τό εργον, 

οπερ έπεχείρησαν οί αξιότιμοι ήμών συμπολΐται Κύριοι Π αμ

πούκης καί Ναδίρης δέν έχομεν άνάγκνίν νά τό καταόειξωμεν 

διά πολλών- διότι γνωστόν είναι, δτι έν ώ απαντά τά  έν τ φ  
κόσμω έθνη ωφελούνται μεγάλως έκ τοϋ θησ αυροϋ τώ ν γνώ

σεων τών προγόνων ήμών, μόνον είς ήμάς τους απογόνους τού

των εί»αι δυσπρόσιτος 6 θησαυρός ούτος, διότι εν φ άπ*ντα 
μέν τά  άλλα έθνη μ ετέ!,ρασαν αύτόν είς τας ιδίας καί δημώ

δεις μάλιστα γλώσσας, ρόνον ήμίΐς οί Ελληνες τόν φυλαττο- 

μεν άκ<5μή κέκλεισμενόν έν τοΐς κιβώτίόι£ τής άοχαιότήτος· τά  

κλείθρα δέ των κιβωτίων τούτων ολίγοι δυστυχώς ολιγιστόι 

τών παρ' ήμΐν εΰτυχοϋσι νά τά εύρωσι, καί ^ ν  σύστελλόμέθα 

νά όμολογήσωμεν δτι καί ήμεϊς αυτοί ωφελήθημεν εκ τής έπ ι- 

χειρήσεως τών Κυρίων Παμπαύκη καί Μ»δ;ρή. Καί τοΰτο μέν 
είνάι πανθομολογούμενον, Sιά νά φέρνι ομω£ κάι τουξ προσδο- 

κωμένούς καρπούς, άνάγκαΐον καθίσταται να έισδυσνϊ ό θησαυ
ρός ούτος τών προγόνων ήμών καί είς ίη ν  καλυβην τοΰ πτω · 

χσΰ, καί νά κατασταθνί εί δυνατόν τό κυριωτερον αύτοΰ Ανά

γνωσμα.

Διά νά γείννι δμως τούτο, πρέπει νά^άναγϊννηθ·? άλλος τις 

Ζωσιμάς νά καταβάλλνι τήν πρός εκόοσιν καί μεταφρασιν δα

πάνην, ό δέ βιβλιοπώλης νά φροντίζϊ) μόνον την διανομ/iy vi την 
διασκόρπισιν παντβχΟΜ τών ελληνικών κοινοΊΐίτων. Ε ίναι δέ 

κατά τοσοϋτον μάλλον άζιέπαινος ό Κ. Ναδίρης,καθόσον Λϊί^οί 

μή όμοιάζων τόν Ζωοιμα κατά τά πλούτη, έφιλοτιμηθη όμως 
νά τόν μιμηθγ| κατά τήν διάθεσιν. Συνιστώμεν λοιπόν ένδερμως 

τήν εί4 τήν καθόμΟΛυμεν/.ν άνάγνωσιν τών Ελληνών σύγγρά- 

φέων.
Μετεφράσθησαν δέ άχρι τοΰδε καί πωλοϋνται τα  ακόλουθα 

ε“ργα.



Α . ίσοκράτους Αρχίδαμος
* Εϋαγόρου έγχώμιον
s Παραίνεσις πρός
Β Πρός Νικολέα π-ρ ί τοϋ

σιλεύειν
» Νικοκλής συμβουλευτικός
» Αρειοπαγητικός
» Πλαταϊκος

Β . Δημοσθένους οΐ τέ-τσαοες φιλιππικοί ) , , ^
» 6 περί Στεφάνου } «να δραχ. 1, 50

Ας μάς έπιτρέψωσι δέ οί περί τά  τοιαΰτα έργα ασχο
λούμενοι μίαν μόνην τήν έξης παρατήρησίν νά κάμωμεν. 
Απαντες οί Ελλϊΐνες συγγραφείς έχουσιν απείρους σχολιαστάς 
καί έ/.όοτας Ευρωπαίους, όλων τών έλλήνων συγγραφέων τά 
απέραντα καί ατελεύτητα σχόλια κατέχουν όγκον η χώρον ά - 
συγκρίτως μεγαλείτερον τοΰ κειμένου. Πολλά μέν τών σχολίων 
τούτων είναι σχολαστική ματαιοπονία, όλίγιστα Si μόνον είναι 
αναγκαία πρός έξη’γησιν ή σαφήνειαν τοϋ κειμένου. Τών όλιγί- 
στων λοιπόν μόνον τοιούτων σχολίων καί μόνον χάριν σαφη- 
νείας ας κάμωσι χρήσιν οί ΕλΛ·/;νες παραφρασταί η μεταφρα- 
σταί- τά  Si λοιπά άς τ ’ άφίνωσι κτήμα άναφαίρετον τών σχο
λαστικών Ευρωπαίων, διότι άλλως μέ τήν πλησμονήν τών 
σχολίων καί τό κείμενον άσχηαίζουσι καί είς δαπάνας έχθέ- 
τουσι τους έκδοτας. Πολυμάθειαν δέ δέν δεικνύει ό θέτων κατά 
σειράν σχόλια έπί τών σχολίων, άλλ ό δυνάμενος νά έκλέξΐ) 
μόνον τό χρήσιμον.

Πρό παντος <)i άλλου συνιστώμεν εις τοΰ; μεταφραστάς τήν 
μεγαλειτέραν σαφήνειαν, διότι τότε μόνον ώφελεΐται ό άνα* 
γνώστης, δταν δέν άναγκάζ·/;ται νά σκεφθή πολΰ πρός κατάλη- 
ψιν τοΰ κειμένου, άλλως αηδιάζει καί δέν έχει δοεξιν ν’ άνα- 
γνώσΥ).

 ̂Παρόραμα ουσιώδες. ’Εν άρχή τοϋ τεύχους τούτου κατά 
λάθος έςετυπώθη φυλλάδιον γ '.  καί S'. Απριλίου καί Μαρτίου’ 
«νάγνωθι Μαρτίου καί ’Απριλίου.


