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Διευθυντής Χ:ι.t ίlt~ό'fης
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Ι\ΛΕΟΒ. Ν. ΜΕΣΟΛΟΙΨΙΤI:iΣ.

~...

:

ως. πirρφ"(ω:i!; θlλι,. ,. i!~G~1I' '1,.1 ,η~ χ.χόζηλ" χ.τοίοτο"" Χ4\ ".Ρ'· Oιi '.Τ.",Ρ~tΥ;~ ixp\; ij.;,;~VliΠ

;:·ΚΛΛΛIΕΡfUΣΛΤΕ
ΕΡΥθΡΟΔΛΝΟΝ

Ό~\ θιiμ.ε\ψθώaιν ot :ιιόποι ΤΟΥ' τοΟτο Ιξ.! α)tε'ιάζει ό λiθ~ιον τό μέλλον x~ί των τ~o ΣαΙ; 'I'C~aci: ~διιzτ\,' ~~~i!t~~~Hc .:.

αα~ιxλίζιι ' ciIj't~ ήζή'l'ηοι; τ-ης aή· Ι
fLE'PIJv, ήτις δεν ιpιxivt'l:ιxt 1ta.?~όι,..η,-ι
άλλα μηιι~εται αταΟερα χαΙ tfLμ~νι:ις.
H~ λλά1ιις έΎράιΡη, ότι i; ,ΟΠΟΙ1ιι'λία Πλ ηροψοροCψ.εθa, 5 τι αϊ Τής αήμερον
. ,~"tId'1 'Προ,όντών όύνιχται "d auvorEAian,
ημιχϊ τοϋ έΡ'Jθροδάνσ'J άιι-είι)?ιιιn τόν

•

citόμ.ωv 'Κιχ\ -τοσ -;όΤCΟ'J. 'Η έ'/!ΡΥεια Q.
fLω~εΙι..ιε 'tG βiηρ')ν ι~'tUχ'~σ;'μ.~λλ:)ντ~ς

τ~ν αυμ.μ.«:ι.ι«ι..ι τ~~ Οατ._~,,~v't,ς.~ιι~~.
χαί ύr.!)ατηρίζετετην (Lt-:d' τώ'ιι 'Ii~~~'::~

χα:Ι ιΙς τα'J-:ην όf .. ίλ~μ.ε'l '1ά 'Προα7}-

νών, ~/JΙ~ιΧλιατα πτήνώιι' atIlfL~?~b~-.

λωΟώfLεv απα ντις, Qttw~ ttιxpaay.eui- 'ρψέvωv ,δη εεν εΙνε: ιίχριό/)ψ&γιχ.; π~.;<
αωμ.εν Τ,ιι-ξρας ι.jΤfJχ'ε~Τέριι~ Xl1t εΙς [,jιiywyo; λΙΧός, Χι1ί -rotoGt:;; εlνΊt c ",

«ν,ιι-η ε~~ ~η~οίχοvομ.ικ.η'llr.tόοaιν ·τ·ης ΎεωΡΎb'ι χα.ί OUVΙXtat "α iτcιόοθn Oδ~O< ήμ.άς x.a.: είς τούς έπιγΙ>tεαtίΡΟΙJς.

,εΙς την-άνόρθωσιν της νυν οlΧr>νομ.ικTjς ό~cιψερ6μ.ενo~ α.ς ζ'ητ'ήa:n πλατύτέρας
~~.I~~,:άσεως -~~τ'η; .. Δi" l1vt ιiν~γ- -τςληΡΟιΡ')ρίΙΖς x.cι\ θά 't,jx:~ βι~αίως

ΘΑΝΑ ΤΗΦΟΡΟΝ

x~~,~~(''': tr:.ωμ.~'Ι, ό τ: xrJ~ οΙ μ:~λΙ:JΤι& τώv «νΙZ'{xα[ω~ όόη-ι:ιών ,tt~pιi ~ τών Ι

-~σσι;,~-οtv-rιμ-φΙΙΤ')ΊJΤ?IJt1'ι την 'Πα-

ttap'

•

εις ο 'Π?l)ε~ητε

ΕΞ ΟIΚΕΙΩΝ ΤΑ ΒΕΛΗ

ι:ι.ν χα.Ι ,o'tt x.cιι ουτοι aμ'}'λc,ΎcUaι .. (πείlJaaιz ά'/α~l)λη είνε, Ιttιζήμ.ι()ς χ.αΙ
Ύουαιχν τήν ίiν,άγx.ψ τ-.ίϊ,lα ψρoγ~ίa4)_' -Gt-ιtσ.ιροί 8έ-..., !πιτρεΠΟfJαι Abjou; χιιί

,ΤΩ a\l'lf~εi\

τε; έαχέ9θΊ1'~ε Τ,έλο; πά'Jτων 'οτι όιιi

'fQ:j

,Niou -B~y~u:..

;

lαtΕ?6ητε ιχ?ιΧ γε

ρο;,ϊσσ.ν oix.O"OIλtx.'i)v του τό~o') ΧrJχε;i. του έργου.

αι χu~έρvηatι; χ.ιχί vr.Tι1(OOY, οηως; ώς μ.όνο ν αίτιιiaεις' όψείλoιι-~ννιi ι . . εργή!, . _,.'~~?,iJ ~,~?-oς ..πιi"τω" ,ιι-!.τι% Ιf>ε-:η iντοιοV,τω.,~J'~ 'πολλάς ,tηγit~1~ό;;.:'·
....τάχ\aτ« ' βε'λ~ι(~'άωί1ϊ'- "tό'""r(ιiρ;~' xcιΙ- αωμ.ε';- χα'ι ~μ.είς αt)ΤοΙύr.έΡ της OίιtΌ- Κuπρψ '.~ 'ϊ'ϊλιχην όι()i;ι.η'1t"ι .)tιχθΆ. ~ν -τι:.u-, οrQν"χ.;ηνG'fροψiίi~ iμ~,~ρ{α"Ύ~~ρ
"ιΡ'Υγωσ'( 'tou~ τοϋ μέλλ~ντoς, χ.ι?όύ. νοιι-ιχης ιX.,oρ~ώαεω,ς της χ'ώρα.ς xα~' όι~ 'Π':)λιιε,όών χ.α.ί π,'λuu-,νuιι- ωv 9 6 ρων, Ύία xAtt. a .. ttptvcvat ; χα.~ Τνα ιι-η έχ.
"~'J~ ... Αλλιπξ ΙγράψαΡ.ιΥ χαί 'ήμείς) "ά Ιϊιpθ~ ζω~ρά ή ΙόιωηΧΥ} ripxtS':)IJ' xrιΙ οη κ~'ι τοσ ιixριόιxoυ λεΎ~μέ\ιoυ, ληιΡθώμεν ώς λέξειςχε·.άς λέΎον.lς
οτι ή χα. λλl ε ρ'.: ίιΖ '1~'\/ω'\/ Έίεώ'Ι Oci . ίς'J' λία.. ή άπο 1tOAAOG ιXόΡΙX'Ioσa~:/ ή ιΧμ.έ. ,χπερροφή&η x.~ι ή -:ελΙΥΤΙ:Ι ίιχ ρα''1ι ~ τoίj ιλθωιι-εν έίς -:d πριΧγιι-α τα.
.),
π"η:ι έ τει τά 'αIIμ.~Zρo.,τιx τώv ίΙώ?ϊ\χώ.. 1Etl% cpaείΡΕΙ ήμ.άς χ.αΙ 'η Ι 1tl τού:; ιίλ~· ιιΊμ..ΖτΟ:; του όIJaμ.~ίΡΟ'J λcιoij, έπΙ"έο· --~[uρί~ς-6-l1ίi-ςπερτatι.iaϊι:;εχ' ει - "i ,
έ!λ1tο?ιχώ" ~ciξε(U'J ττ,; 1\~1t?'j'JI λοιι:; tλίtι~ ΙξααΟενίζει τιi:; fιμ.ετίρα; ;'Ο',ς χαί. a??It'λίζεται ουτ'};,
x~l. ί:'~εδ .. ~ξ"lμ.." το ιi·,Ια'o·I. ι:.ζ,τ~"oς Ο')'Jι:l(lεt:; ;Ul'! έπ'ι ιι-Cίλλov ;'Jσχεραί'/ει ciεΙΧ:lI;λ"Ύή,QIJ χα'ι μά'λλ~ν
~ ;ι~λλιε?γί~ tJtAt1t~ijatl aXE~~v.tttl τό ΠCΙ?ό'Ι' εν 'A!λμ.oχώστ(~ οί ΧιΖΑλιερ' ~ώ.. ή ψΩ ο'λε'Jηέρων άΡϊ. ών
'Π~ί\λά Ιτη έπιι'lιλήψΟη ιiτc6 τι'lω'Ι ϊo~ν-'E< άλλοτε τ? iΡ'Jηρόόl1"QV έΧI1ρ.;:~~'J,,,,~a.Ι cί~"εΙ όε;ψΣνι;)ς

ό·J'Jciμ.t~

άVCCϊρciΨn ή ίατορίιχ τώ., βοαχώ,,> κιη'

τιηα·/VΙ.
f-ζΟ'/ΤΟζ
χερσί τε
Ιvι:r.u_ώv τιλεαψbρω:; χ:ιίΙ;;ωψελώς, 'ϊ';ώα'ΙΧVΤΟ ί;'.a-ιά εξ α,:ιτoψ~? .. 'λ~μ.α-:ι:ι., 'ποai τε, άψίΙ-:rlΙ εις την 6ιrίη,σιν τών
ώς β~εί:ι\oστ~ι, €ν τισι των έ1t rt ρχιώv άτινιΖ ή ψι'λεργίιχ αuτώt ά~τιY.α.,,:έστη. χGtΧc;ίιργωv, αίτιιιει; μόν')ι χέxτη"τ~ι
'rijc; >tYjaou. Τό rivtlJbv (yλυχιiIlΙσ'ό'ς) σε btri τη~ Χ2λλΙΕρ'(ία:; τών έ'1'περιόο. -τι:.σ λοιποϊ) το τιρονόιι-ιον 'ιι1 περιφέρω!).
<

't'oij

Μόρψοu,lvθα χα'λ)ιιργιίτιιι,

~όύyα.τc νά ε,jaοχιμ.ήσ·~ έitίσηι;χat έν

ciAAatI; έ'Πιχρχία.ις,

•

'

Ttot...
α ... EMCιVTιvriitiVΙX'1tt -roQ ά'ίιψ~ατιιτε:ό'~ ,
-:ω; έl~α~ι:ι.λελEψμ.ένOIJ λα.ου 'Ιλc:ίεε- .

πλη·,

•
•

α~ηpί,ξ2.~ε χi-φ ~~λώς -τη~πρ.oa.~~~~_.~_._
των Ι%γριων πτηνων) δ1tως<όιι'tuτ:Ίf~ι

ΤΟ ΤΡ ΑΤΜΑ ~_ _ τ~?;o 'ήT;υ~Iρν~αι;,) ~λλαy ~ρI)Ίε'~~L ~

ήμ.ί·ι εμ.πορων,πριv ~ έπιλ:iοητα.ι

.,.~ί

f)

( έχ.τός τtvω'l Ιξ~~ρέαεων ) ό :ιιυπρ'Ιl1χός,'"
πειθε τιχι τοίς ιιρχ' ou:n, όιά τί δεν' ύπ~. '

Ά 'ήιι- ε τίΡιΖς v ήαου, ι7 λλά , Τ,οόλάχ ιάτOιJ είς τη·ι x.ιiλλιεργίαν του ErOOIJ~. 'ο

•

."

:

ειδώ,,'

cir?,j

ε/λως -;ά εένε?a' τιχϋτιΖ

επι:ι.θ?ιι ύτc~ Ψω~ιάσεω, 1ι~ί+Ι θΙΡ:1π,ί~

α.ίς .)πάΡΧΟ'Jσιv ιχύτώ ... θεωρείΤrlΙ όψ)'εττ:~τευίC.τoς,τό γΕ

sv

V6(ι,:χ. ΆAλά,'Πρ?ς,,:~ τι:.σ civia?u yα.λ~ "ο-ι, χάλ-λιστιχ θά πρr.iςωσιν ίάΥ, έπιχ"
λιεργί~, ά:; χαλλιεργήσωμ.εν χιχί τό ί- νiλθωσι" ιίς t-i)v καλλιερ1 ία ·/ τοσ έv

Ρ·Jqρόόα..,οv ( Ρ t ζ i Ρ ι). 'Η β?τάνΤ) 'τ~Τς zωρί~ι; του όί(ψερίσμ.a.~ς Ιχιί~
,aι;joτ'1} έν τοίς 'Παρελθ'.)υσι :ι.ρ~"o~ς ήτο νΟ:) ε.,j;'jχιμ,~,ί3·JΤCις lp..,op?ari·JI)'J. ~ Ε χ.?
ει:; ~μ.ci.; χpυα?~δρ!)ς, ciAA' <ΖΙ \ιεώτιρ:tι ιι- ε 'Ι πιΧ'/τα ~brov 'ιI~ πιστεύωμ.εν, 5τι
χηfLιχαί αχεΥιιαίιιι' χ.~tΙa't-ηcrιχ'l

tb

ι-

οΙ εί; αμ.tσωτέροι~ α:ι.tσεις 'Πρός -:Ο';ς

p'J4j?b~~,IQ'1 "χρηι:ττο'l είς -:';''1 βι?μ.η ,. γεωΡΥουζ εύρισχ6μ.ε.ιοι ljι:Ιόε·.ός θάμ.ιχιχ"ιχη ...,χιΖΙ ot 'ΠαΡl1ίω'ίoί~ ιiτε μ~ ιi· ATιIJWt1t'J) οπιυς ύπ()εείξωσ'! τά έ'l. ... ιη,
μειεόμ.εvοι Ιτ.ιz~ιιώ';, χα.τέλιπο .. ~α.Ι χα),'λιεΡΥίας τι:.i.ί έΡ'Jθροδάνοu ώ?ιλήtο,jΤCιIJτήVCPUΤΕ(α~ χα.Ι )ι.ΙΖλλιερ,(Ιαν.,: μα.τιχ εΙ; .. ους παριχγωγους, Gί'ttva. Ιμ.T':'l.:' Ομ.ώς ciΎιιθn, άπ~ 'tt'J~:; ή ζήτη- μέaω; χ,αί 't'i)'J έμ.πο?ίαν ώ9ελοϋα'ιν.
a~ς 't'ju εrό?'Jς έ~«νάψιx€νετιxι, άλλ' ~,
·εnrι'Jά'λα!l-~ι:fνίψ.εν, οη εΤνε και, Π?/)'1ψ?ριi Ι'λλε~ΠEΙ. Διv γvωρίζοι-ιε·, ά· ρ~~ I'ιεργιίcι;, καιρό:; ίργων χα.ί πιΧ
atpt#.)W:; τoυ~,λόγ?υς, 'Oou; ΠΡ'Χι1λέα2ν- Ι αα. άνα~')'λη είνε ζημ.ίιι /J-EjiatYJ,

&ς xHιtorΙZt ιi'tttλθόvτες είς μάν8ριι<:,
ϊνιι χ.λέ'}ω~ιν, .η «λλως τ.ω;βοaΧQUΙ;
βλάψωσι ll , άπεχρουaθησα.ν 6Ιιi ~ιν?,
,Π'Jροε')~ιαμCιΟ, εστω χaί lv τ~ άίρι
ρ •. ψqi.-ιτος· ciΆλας όέ τόσας, xaO' ι'iς xιι~ .
ίπιτυχόιιτες. οΙ \ι;λέτ.ΤCΗ ΚΙίΙί εί; τά
ται ['ιοπλοι ώ; μ.-η ΠΕιθ6ιι-εν?ι ';:ϊίς vό- χρησψυγε-:ά των, 'td χλcxπi'ι,,:11 μ.ε-:ε·ιεγ.. ,
ιι-!)ις ά:λλά τί Ζrlχόv ,έπ?ίηιjεy, b 'ΠCιλ'J- κόντες, 'ijv~yίt::iaOΊJaav Ομ.ως να ιiTtcόώ: "
τλ:ήμ.ων οίιτ/)ι; λαcς, ώηε μόll?ς εξ ό. αωΟ'ι τα.V.α, όι~'I1 ώ1t'λισμ.Ινοι; χ,ιΖί (ί.-;
}ω" τώ,ν της υψηλί,,:; 'λαών, Υα' χ,ρ,.η~ ΠΕλπις -:ταρέσ-:η Ι"ώ1tιόv των ό βoaΧός,
ri~tlj; 'tοιιχύτη; -τιμ,ωρίας; 'λa~ς -:oίj χ:ι\ -rc θρασίιόει'λον .ω" χλΕitτώ-.ι ίιπε- ;
6ποίο') ψιλ-r,σuχώτψ)", ψι'λονι;μ.ώτερον Ζωρηαε .. εΙς 'tQ riit~ATCt τοίι β~aχ~α' .
χα\' 'ΠΕιθαρχ' ι χώτερον οε 'Ι !χ ει νά δι ίξ n (ό ,άμ.ψι6iλλω" έρωτη'1ά-:ω) συ'l ctλ-. '
ή παγΧόcψιος, taiu:; Ιστι"ρία ; διότι 'λέ'- λόις, χ.α\ τ~ πρακτικά τώ\# 'όιχασοι:η.:
γοuΟ'ι" οΙ προτείνα"τες το τοιοατο ιι- έ • ρίω'ι Λεμ.ηι:ταotι χαί ΠάΙ;Ιljυ ιόί~, (vώ1tι· .
τρον ψ?νε,~..1t τά. άγρια. π -:η'Ι α) εί~ ,& ~ ον τω·, ~π~ίω~ τ.o'λλ~ί 'Πολ) άχις "ItPQa. .

jt'J6ip>tϊj,,'t, <ί"ωε-το Τ~'1 xιzταατ~oψην ,ηλθ?ν τoιαίi:~ι υπr.ιθέσεις·) -ηόη όμ.ως

. -rijc; ά:ίtρ~δoς,xιxη·.ης ιιutη ;~ν ίαΧ'Jαε",
ώς ό Σαta τ.αασιiς ε~εί'ιoς, χα.ί μετrί
σπcz.:iλΊJν πολλών χιλιάόων λιρών,
"ιtεμύζηO'ε·1 Ι~ τ:ισ αrμ.α.ΤόC; αυ,οϋ ΤCιϋ
ιΧφ~r.λιζΟ!J-ένl)u Αιχι:.σ, άλλ'ω Λυχόϋργοι
χαί Σ-όλ'uvε, κλπ. ιX9QU 'ή μ.~ν xu.bip.

«,

i

τί έχει "ά, ψοGηθ~ ό x,'λίπ~ης xlli. τί, ~
ilt.t.,ci έΠΙGείξn πρός άΙ-Ι1JVΙΙ" η τή~
:τεΡΙQΙJα'ίας η ττ,ς ζωτ,ς η XCΣΙ α.ίιτή~ τη~
. τιμ.-r;ς του δ δ'Jaτuχέσ'τιχ.ος ·~oa)l.cc; ;
Ισ1ιι:ήηη ,:oσιiμ.υντoιoυ ':Qu O'ltAOU, «:-

ψωπλίαθ"1! ιί"ε!) λόγ')'J, ιΧ',ειι όεOιx.~ιo··

't'rι:; ,,-:ou ε~~OlJς ~την ~Yjt'tJ~tv: είκιiζ~-I·fι~ μ.'ιi':ι': o~ π ο'λ"ε:ι-ή σ'ω ΙΙ-Ι v έ,'" τ~ vηι:τι~ όιCι τών πρiξιών ΤΥίΙ; Ο/λο).:ογεϊ, 'λΟΎYJι-ιέvης,ι:Ιτί"ς χlχΙ ~ περιοuσicι του
τιιι !ψ-t.ϊ)ς οτι aΥτη απ~ρpειι
ο

έχ. της
<'

μ..ελλOVtι, οι?τι αlJtη
Ο

.
α

'"\. ' t!
x.αται.ι1ςj!1

ψ?ιχαλιωτε.
Η

.~
ιxr,ιιαrrι o -

καΙ CΊναύτη O'ιγήσ·~~ οί λίθοι ΚΕ1ψί.

~

oE'J IaZ.Vaoi, ιι-! (}'

"~\,,

*'λ

•
τη'l

μ.Ινει cX"lJπεράσπιατο" βορά -:ων χιχ.
. ι~ 'λ '
)!.?υργων- κιχι OO'J ot:tov ο ο'Πωσοη'Πο-

-''jvot ρα.
'ημ.ιχς.'
ςωντ~ι, Οϊι
Ο ην
χρωστιχών ίJλων κ.αί της ά·.ετcαρXEί~ς' ρία. έντεινο:ι-ίνη ίιπό χεvω;) Ιλ1tίδω" U' σ'ΠιΖτci'λη'J ιι-υηώόΟΥς χρ~μιxτoι;, "ιi χα· τε άΧιι-άζω ... παρ' fιιiίν ~ύτoς xλάεo~ .
, 4ΙJ-:ών,ε~ς τάς 'Πολί,άι; κrιί ιι-tϊciλας ιi· 'ϊ.οτρέψΕΙ -:ηνΟυaτυ1..ίανχαΙ Ο χρόvος Τl1aτρέψ'!Ι την "χρΙόι:ι:, ό δε );α!.ς τ~ -της χτηνΟ'ΡΟψ\ά<;'ιiιι-έσως iv ..Jtapιx)(μo~\
~i,!-Κ4~~,;ή~βι.ο~εl'4ι~i}~.Τ~ϋtα. Ξιι-ω~πρoίων x~ψ,ιζει τη.. πρ~~ ένέΡΎεια. ... ρο· ιΡωνάζει ~αι σe.Ις ιix.oόετε: λά~ε ιιι-ι Ιν ~~-:aσ'ΤΡοcpf1. 'Αλλά )ιι1Ι ή iμoTtopί~;
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