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Προς τούς άναγνώστας τής Μελίσσης 
τών ’Αθηνών.

Διακοπείσης έπ ί δύο « ρ ίπ ο υ  μήνας τη ς  έκδόσεως τή ς  Μ*· 
λίσσης τώ ν  Αθηνών, όφείλομεν νά δώσωμεν λόγον περί τοΰτον.

Δύο περίπου μήνας πρό τής έκ λογίς τ ί ς  Αύτοΰ Ελληνικής 
Μ εγαλειότητας έδημοσιεύσαμεν τά ς «Παραινέσεις πρδς τδν μ έλ 
λοντα  Βασιλέα τ ? ,  Ε λλά ίος.»  Διά τοΰ έργου ήμών τούτοι» ήθε* 
λήσαμεν, πρίν μάθω μεν τόν μέλλοντα  νά βασιλεύστ] έν έ λ λ ά δ ι, 
νά καταδείζω μεν έν πάσ·ρ είλικρινεία τόν τρόπον, ακαθ ' 8ν δύ· 
»να τα ί τ ις  νά γείνν) ένταϋθα, άν ούχί ενδοζος Βασιλεύς, τού* 
»λάχιστον δμως ευδαίμων καί τρισευδαίμω ν, αληθές άπεικόνι· 
»ομα Θεοΰ καί ειδωλον λατρείας παρά τώ ν υπηκόων του .»

Κ αί κατά πόσον μέν έπετύχομεν τοΰ σκοποΰ τούτου, δέν 
άπόκιιτα ι είς ήμας, ούτε δυνάμεθα, νά κρίνωμεν. Βέβαιον δμως 
είναι, δ τ ι καί καθ’ $ν εποχήν έδημοσιεύθη τό £ργον τοΰτο, καί 
aypi τής σήμερον κ*θ’ έ*άστην μας διευθύνονται νέαι α ί'ΐίσ ε ις . 
Εξανιληθείσης τής πρώτης έκδοσεως τοΰ έλληνικοϋ κειμένου, 
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παρεκ«λέσαμεν τόν άξιότιμον συνάδελφον της Μερίμνης νά άνα· 
τυπώσγι αύτάς' μή ίκανθπθιηθ;ίβης δέ τής περιεργέίας τοΰ 
κοινού οΰτε έκ τής άναδημοσιεύσεως τα ύ τ/ς, οΰτε έκ τής παν
τελούς σχεδόν έξαντλήσεως άπάντων τών αντιτύπων τής γαλ
λικής μεταφράσεως αύτοΰ,· άναγκαζόμεθα νά άναδημοσιεύσιυμεν 
αύτάς καί διά τής Μελίσσης 4ών Αθηνών.

ή  δέ ευμενής υποδοχή τοΰ έργου τούτου καί τινων άλλων 
μεταγενεστέρων, δίς καί τρις άνατυπωθέντων, μας έ.εθάρρυναν 
είς τήν τακτικήν εκδοσιν τής Μελίσση; τών Αθηνών.

Διά τοΰ περίοδικοΰ τούτου, συγγράμματος κύριον σκοπόν 
προετιθέμεθα νά προκαλέσ·· μεν τήν σ,ζήτησιν τού κοινού έπί 
διαφόρων σπουδαίο>ν αντικειμένων' διά νά γείννι δέ το'^το έπι
τυχώ ς, έπρεπε νά είσδύση ή Μέλισσα και εις τάς κατωτάτας 
καί πολυτίμους τάξεις τής έλληνικής κοινωνίας' πρός έπιτυχίαν 
3έ τοΰ σκοποΰ τούτου ήμεΐς μέν .έπρεπε νά έργαζώμεθα νυχθη
μερόν καί σχεδόν αμισθί, ή δέ Κυβέρνησίς νά καταβάλλη τήν5» t ' .'Γ*. 'οαπανην,

Εύμενώς άποδεχθείσης τής Εθνοσυνελεύσεως τήν πρότασιν 
ταύτην, ή Κυβέρνησίς μας παρεχώρ^σε τάς πρός τοΰτο εύκο- 
λίας' άλλά μόνον ό άγνοών τάς περιπετείας τής Κυβερνήσεως 
καί τάς δυσχερείας τοΰ έλληνικοϋ ταμείου, εκείνος δύναταί νά 
μή είκάσγ) καί τάς πικρίας, δσας ύπέστημεν άχρι τοΰδε.

ήκάστη σχεδάν μηνιαία άνανέωσίς τοΰ προεδρείου τής Συνε- 
λεύσεως, παιδιάς ενίοτε χάριν, έπ»φερε καί τήν διακοπήν τής 
έκδόσεως τής Μελίσσης' καί έκαστος σχεδόν δπουργός τής π α ι
δείας, ήρνεϊτο κατά πρώ-ον την παραχώρησιν τών μέσων τής 
έκόό^εως. Κατα τόν τρόπον τοΰτον ήδυνήθημεν νά πρ -βώι/.εν 
μέχρι τής έκδόσεως τοΰ λ ', φυλλαδίου τ0ϋ Β'. έτους. Τότε δέ 
όιωρίσθη υπουργός τής παιδείας ό Κύριος Λομβά.δος' ουτος, 
άμα άνελθών τάς βαθμίδας τοΰ υπουργείου, κατεχόμενος μό/ον 
υπο τής ιδέας τής ευβυνης, καί ούδόλως ά αλογισαμενος γρ*~ 
π τάς μετά τοΰ υπουργικού συμβουλίου ευμφωνίας, ήρνήθη τήν 
παραχώρ/σιν χάρτου· έδε/,σε λοιπόν νά πεισ«νί καί ό Κ.. Λομ- 
βαρδος νά παραχωρήσ^ τόν χάρτην, διά νά ξανιρχίσ·/] ή έκδοσις 
τής Μελίσσης.

Μετα τήν οσω σύντομον τοσούτω καί ειλικρινή ταύτην 
δικαιολόγησιν άναγκαζόμεθα νά διικηρύξωμεν, δτι δοην εύχα- 
ριστησιν μάς προξενεί ή επ ιτυχία  τοΰ πρώτου καί κυρίου ®κο-

*οΰ τής Μελίσσης, έν άπάσγ σχεδόν τή ελληνική κοινωνία 
άσπαστών γενομένων τών δι’ αύτής δημοσιευομένων αρχών, 
τοσαύτην θλίΐιν  μας προξενεί ή αδιαφορία τών λεγομένων πο
λιτικών μας άν^ρών, καί τών έξω ομογενών. Πλήν τών Κυρίων 
Μαντζαβίνου έν Αθήναις καί τοϋ Μ ιχαήλ Ξανθοΰ έν Βιυκουρε- 
στίω, ούδέ S - περισσότερον άντί-υπον, ήγόρατέ τ ις ΐ-α  προσφέρν) 
δωρεάν είς ένδεή ?) είς φιλαναγνώστην, ή ί'να ένισχύσγι τόν συγ
γραφέα. Πολλοί δέ καθ^στεροϋσι καί τήν ιδίαν αύτών εύτελή 
συνδρομήν τούτο ήθελε μά£ απελπίσει καθ’ ολοκληρίαν, άν μή 
μάς ένίσχυεν ό πρός εφαρμογήν τών άρ^ών μας ζήλος τοΰ λαού* 
βρίθει τό γραφεϊόν μας επιστολών, δι ών ίρωτώσιν οι έν ταΐς 
έπαρχίαις καί έν τοΐς δήμοις περί τών αιτίων τής διακοπής τής 
Μελίσσης.

Τοιούτων λοιτόν δντων τών αιτίων τής διακοπής τής Με
λίσσης, άναγκαΤόμίθα *ά διακηούξωμεν, δτι καί ή ι ών ή υπο
μονή έξηντλήθ/;, καί τό δηυ.όσιον άγνοοΰμεν μέχρι τίνος θά 
δύναταί η θά θέλη νά δαπανα διά τοιαΰτα έργα, τά όποΐα υπό 
πολλών έκ τών πολιτικών μας Εσω; θεωρούνται γελοΐ*· άλλ 
ούχ ήττον καί κατά τό έτος τοΰτο ύποσχόχεθα έστω καί μέ 
παντελή καταττροφήν πάσης τής περιουσίας μας νά διατηρή· 
σωμεν άκμαίαν καί όσον ένεστι τακτικήν τήν εκδοσιν τής Με
λίσσης.

Τους δέ διστάζοντας περί τής αμίσθου σχεδόν υπηρεσίας 
μας πρός εκδοσιν τής Μελίσσης παριπέμπομεν εις τό ύπ άριθ. 
3 2 9 8  συμβολαιον τοΰ συμβολαιογράφοι Γ. Αντωνιάδ>υ, διά 
νά μάθωσι πό ια  έ/ρειόθημεν πρός εξαετή διατήρησιν τής Ια
τρικής Μελίσσης.

ίσως άποδώσϊΐ τις τήν διακοπήν τής Μελίσσης καί είς τήν 
κατάβ^σιν ήμών έπί τόν έκλογικόν άγώνα, άλλά μάρτυρας έτι- 
καλούμ.εθα τούς διε θύοντας τό εθνικόν τυπογραφ ιον, οΐτινες 
δέν δύνανται νά άρνγ,θώσιν, δτι τ ιία  τυπογραφικά φύλλα τής 
Μελίσσης ένεκα έλλείψ;ως χάρτου έμειναν έπί δύο μήνας άτύ- 
πω τα , καίτοι έστοιχειωθετηαένα ’ καί καθ’ ολοκληρίαν έτοιμα 
πρός τύπωσιν.

Επειδή δέ ό λόγος περί βουλευτικού άγώνος, άς μάς έ τ ι-  
τρέψωσιν οί έντός τοΰ Κράτους άναγνώσται τής νιελίσβ,-ς νά 
εΐπωμεν, χ ά ; ιν τών έκτός τοϋ Κράτους όμογενώ·, καί τ ι πρός 
ΰποστήριξιν τών ένταϋθα ισχυρισμών μας.



Εϊς τόν αγώ να κατήλθομεν κ α τά  προτροπήν άλλων. Κ αί 
είς μέν τήν Πρωτεύουσαν τοϋ Κράτους οί πάντες έφρόνουν, δ τ ι,  
επειδή  καί προγενέστερα τινα  έργα καί π α θή μ α τα  ήμών έφείλ 
κυσαν έφ’ ήμάς τήν συμπάθααν τώ ν συμπολιτώ ν, δέν ήθέλαμεν 
στερηθή τώ ν ψήφο>ν αύτών. Τά δέ χω ρία , έφρόνουν, καί αν μας 
στερήσωσι τώ ν ψήφων τω ν, ώς αγνώστων, δέν ήθελον μ ετα β ά λ 
λει τό εύνοϊκόν αποτέλεσμα τής επ ιτυ χ ία ς  ήμών.

Κ ατά  προτροπήν δέ πολλών περιηγήθημεν καί τά  χω ρία  τ ι ς  
Α ττικής. Μ ετά πολλής δ εύχαριστήσεως εις πολλάς μέν κα
λύβας τώ ν χωρικών εδρομεν άναγινωσκ'.με»α τ ά  φυλλάδια  τής 
Μελίσσης, εϊς άλλα ς δέ ευρομεν τά ς  έπ ί δημοσίων συναθροί
σεων όμ ιλίας μας, καί εϊς άπαντα  σχεδόν τά  χω ρία  εΰρομεν 
συζητουμένας τάς άρχάς μ ας. Τούτου δέ έ'νεκκ- έκ μέν τώ ν 
ψήφων τώ ν χωρικών, κα ίτο ι άγνωστοι πρός αύτοΰς δντες, έλά- 
βομεν πλείονας τών ήμίσεων, έκ δέ τώ ν ψήφων τού Πειραιώς 
πλείονας τώ ν δύο τρ ιτ/μ ορ ίω ν , καί έκ τώ ν ψήφων τής Πρω- 
τευούσης, δπου έπικρατεϊ, ώς γ νω ιτό ν , ό περί τά  π ολ ιτ ικά  
ερως, καί δπου θεωρούνται ϊσως γελοία  τ ά  διά τής Μελίσσης 
δημοσιευόμενα, μόλις τό τριτημόριον τώ ν ψήφων έλάβομεν. Εν 
συνόλω δέ έλάβομεν ψήφους, δοθείσας μόνον πρός ύποστήριζιν 
τώ ν αρχών μας 3 2 7 6 , έκ τώ* 1 0 8 8 5  ψηφοφόρων καί έκ τώ ν 
7 6 9 5  ψ'φοφορησάντων. Ί ό  αποτέλεσμα τοΰτο δέν είναι δυσά- 
ρεστον,όταν άναλογισθή τ ις ,δ τ ι / t d m  μονότατοι κατήλθομεν έπ ί 
τόν βουλευτικόν αγώ να, είς ούόετύc τήν προστασίαν η τόν συν
δυασμόν έτέθημεν, ούδενδς ττ,ν βοήθειαν έπεκαλέσθημεν, ovdf.r 
ούτε ήθικόν οΰτε άνήθικον μέσον πρός έπ ιτυ χ ία ν  ήμών έδ α π α - 
νήσαμεν κ»ί π α ρ 5 δλων σχεδόν τώ ν κομμάτω ν έπολεμούμεθα. 
Τάς πολυτίμους άρα τα ύ τα ς ψήφους μας έχορήγησαν αύθορμή- 
τω ς  οί συμπολ ίτα ί μας, ενεκα τής πεποιθήσεως αύτώ ν, ό'τι 
ήθέλαμεν συντελέσει είς τήν πραγματοποίησήν τώ ν άρ^ών μας.

Ας μάς έπιτρέψωσι πρός τούτοις οί έντός τού Κράτους άνα 
γνώ σ τα ι τής Μελίσσης νά δημ,οσιεύσωμεν χάριν τώ ν έξω ομο
γενών καί τά  έξης έγγραφα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Σ υ μ π ο .ϋ τα ι!

Μετά τά  γνωστά σας δεινοπαθήματά μου προετίμησα νά 
έκτελώ τό υπέρ τής πατρίδος καθήκον ώς απλούς πολίτης.

Αλλά σείς καί έπί τής έκλογίς τών
νά αέ πεοιβάλητε μέ τήν εμπιστοσύνην σας, («Μ ον όε σας 
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ σ ω  τώ  δντι είς τήν Ε θνοσυνέλευσή  αν μή συν -
βαινον δσα είναι άκαιρον ήδη νά άναμνήσω), και « / ι ,  καιτ
«πεσ,ρμένον τών π ολ ιτ ικώ ν, καί τρόπον τινά , λαχανα σπεί-
ρ ο ν τ α ,  ΐ,θελήσατε διά τών έντιμων ϋπογραφών σας να με κηρυ-

ξητε υποψήφιον βουλευτήν σας. ^
Ε ύ γ ν ο μ ο ν ώ ν  διά τήν εμπιστοσύνην σας τ«υτην, ωφειλον ?σαί 

νά δημοσιεύσω λεπτομερώς κα> τάς πολιτικας μου «ρχας 
άλλά ταύτας ούτε ήδη! ,αθ* V  έποχήν καί η ε λ α ^ τ
αευψψ,οιρία κατά τής Κ υβερνήσει ετιμωρειτο με π ε ν . ε 
Ε Π δ υ σ κ ο λ ε ύ θ , ν  καί νά κηρύξω καί νά υποστηρίξω δια 
μόνης τής περιουσίας μου^καί νά δημοσιεύσω Τ*ς «J t f i J «  
λοιπόν ταύτας ευρίσκει διατετυπωμένας^ 6 ου „
άπαντα μέν τά  πολιτικά μου Ι?γ« , «λλ ! ?

^
όαίλίας μου, τάς όποίας καί Ακούσατε καί εμελετοσατε

I ούδέν ούτε πλειότερονοίίτε όλιγώτερον τούτων θ« έτιδ ιω  
Μ ρ  τής πατρίδος καί τοϋ συνταγματικού αυτής
&  L  ΙοσπαΟείας μου θά καταβάλω πρός τήν εφικτήν π ρ ,γ
u α τ ο π ο Γ η σ ι ν  α ύ  τ ών- είδικώτερον δέ ί,πόσχομαι νά καταψηφίσω 
ματοποιη . , £ u τοΰ /ινεμόνος καί των νομί-
πάσαν ε κ ν ο μ ο ν  επεμβασιν μ,·*«- Y J  . ουνάδουσαν
αων καί υ π ε υ θ ύ ν ω ν  αύτου σ υ μ β ο υ λ ώ ν ,  πασαν μη .I I  ,1 », !« » ,*  Ι » Η Μ « ν ,
νενησομένν,ν προσβολήν κατά παντός κεκττ,μένου

μ  ΐ
γ ;·;:: r  t  ir*
καλώς έννοουμένην οικονομίαν, καί ειί^τη Λ r 
λεστέραν άνάπτυξιν τής εύημερίας τού τ  που.

Εν Αθήναις ν?ι 2 7  Μαρτίου 1 8 6 5 .
Α. Ν. ΓΟΥΛΑΣ.

Πρός τούς τιμήσαντάς διά τγις ψόφου των
εκλογείς Α ττ ικ ές.
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έπίστ,μον σ τά διον  ένεργείας πρός ά νά π τυ ξ ιν  τ ι ς  εύημεο ίας τή ς  
ώ ραίας τμ ώ ν  π α τρ ώ ο ς . Αλλω ς δ ι’ έμ έ , κ α ί τό  του  δίηαοσιο· 
γράδου σ τά δ ιο ν  ήτο  καί θά ηνα ι ίκ 5νώ , εύρΐ> κ α ί τό  τώ ν  δη - 
μοσ ίω ν συναθροίσεων βή μ α  ή το  κ α ι θά ηνα ι ΰ α ν ώ ς  εΰηχον , δ τ αν 
ε γ ώ  μέν_ γράφ ω  κ α ί έ μ ιλ ώ  άλ/,θειαν, ύ ο ε ίς  δέ μοί π α ρ έχ η τε , 
Οπως κ α ί ά χρ ι το ΰ δε , σύυπασαν τήν εύμέν-:ιάν σας. ' *

Σάς ευγνωμονώ συμπολϊται διά τήν τιμήν ταύτην· άν δέ 
άπετύχορεν του σκ που, δέν θά στερν.θώμεν καί τών μέσων τοΰ 
νά συντελϊσωμεν καί ώς άπλοι πολΐται είς -ιό καλόν τ ί ς  π α - 
τρίδος. 2άς συγχαίρω δια τήν είρην,κωτάτην εκλογήν βουλευ
τών, καί σάς μακαρίζω διότι άπεκρούσατε τήν έπί τών έκλο· 
γών καταττλημμυρήσασαν τήν κοινωνίαν διαφθοράν.

Σομπολΐται ! Πρός προπαρασκευήν τής μοναδικής είς τά  χρο. 
νίκα του κόσμου μετατ.ολιτεύσεως σεμνύ-ομαι ότι ειργάσθ^ν 
ω,^ πολίτης, όσον -«δύναμην· πρός άντικ^τάστασιν τοϋ κακοΰ 

ά„τοϋ καλοϋ ούδείς Ελλην καθυστέρησε τό y ρέος του' έάν δέ 
τό Εθνος καί σήμερον δέν εύδαιμονί, άν ό>ων τών χρηστών 
πολιτών τάς καρδίας κατέχω καί σή,ερον βαρυπενθές 'άλγος, 
αν ή Ελλάς όση,υέραι άφίσταται περισσότερον άπό τοΰ νά κ»τα- 
σταθή πρότυπον βασίλειον έν ττ; Ανατολή, βεβαίως τ ής καΧα.  
στάσεως ταύτης ένοχοι δέν είναι ουτε οι π;οπαρα™ευάσαντες 
οΰτε οί έκτελέσαντες έ--δό;ως τήν μεταπολίτευσή, οΰτε τό Εθνος.

, Θεία Πρόνοια να όδηγήση τούς τε άποτυχόντας είς
τας όσω ειλικρινείς τοσούτφ καί αφιλοκερδείς προσδοκίας των, 
και αύτοΰς τοΰς άμαρτάνοντας είς τήν ταχεϊαν διόρθωσίν τών 
κακών, πριν παρέλθ·/) ή εποχή τής έννόμου καί ειρηνικής διορ- 
θωσεως αύτών.

Ειθε να  π α γ ιω θ ίί δ®0ν ενεσ τι τά χ ιο ν  ή τά ξ ις  κ α ί ή ευνομία  
είς τή ν  ώραίαν μ ας π α τ ρ ίδ α , είθε νά σ υ μ β « ίί* ω σ ι τοΰ λο ιποΰ  
είλ ικρινώ ς κ α ί ά πο ο σ κ ό π τω ς η τ ε  καλώ ς εννοούμενη ελευθερία 
κ α ι ή ευημερία  τώ ν  π ο λ ιτώ ν  μ ε τ ά  τώ ν  α ν α π ό σ π α σ τω ν  α ύτώ ν  
συντρόφων ειλ ικρ ίνειας τ ε  κ α ί φρονήσεως τή ς  σ υ ν τα γμ α τ ικ ή ς  
μ ο ν α ρ χ ία ς .

Ειθε τέλος νά βαδίσωμεν άπαντες άρχοντές τε  καί άρχόμε- 
νοι είς τήν έκπλήρωσιν τοϋ ίεροϋ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος, 
χωρίς ποτέ νά λάβωι/εν άφορμήν μεταμελείας οΰτε οί μέν ότι 
ήκουσαμεν, ουτε οί δέ ότι είπομεν όλίγα.

Εν Αθη'ναις ττί 19  Μαίου 186 5 .

ΑΝΑΣΤ, Ν. Γ0ΤΔΑ2,

Π Α Ρ Α Ι Ν Ε Σ Ε Ι Σ
Ι1ΡΟΣ

ΤΗΝ AYTOV ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΑ

Β Α Σ ΙΛ Ε Α  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ .

(’Έ /δοτ'ς τ:ίτη).

(yCt*̂ 6t0TCtT£ ·
Συνήθεια έπ εκ ρ ά τε ι παρά  το ΐς  ά ρχα ίο ις α ν α τ ο λ ικ έ ς  λ α ο ί;  

τ ό  προσφέρε-ν τά ς  ά π α ρ χ ά ς  θεώ τ ιν ι *  ή γεμ ο ν ι' τή ν  σ υ ν ή θ η ν  
τ α ύ τ Γ τ ώ ν  α να το λ ικ ώ ν  λαώ ν σεβαοθεϊσαι κ α ί α ί τ Ρ« ς  * ρ ο ; 
σ τά τ ιδ ες  τ ή ;  Ε λλάδος δυνάμ εις , προσέφερον τ α ς  α π ^ χ α ς  του . 
έλληνικοϋ έπ τα ετο ΰ ς  άγώ νος ένΐ τώ ν  δ ιαπρ-.ποντω ν επ; αρ- 
κ α ί σοφία π ρ ιγ κ ίπ ω ν , τ ώ  εύκλεώ ς ήγεμονευοντι ηδη τω ν  Β Λ  
γων Λ εοπόλοω . Ά π ο π ο ιη θ έ ν το ς  δέ  δ υσ τυχώ ς το  του, 
φερον α ύτά ς τ *  ά ρ τ ι δ ικ α ίω ; έξω σθέντι τή ς  Ε λλά δος « η * »

Φύσει φ ιλ ά ρ χα ιο ς ών και έν σπουδα ΐς τότε. τυγχά νω '» , ένθεο 
μ ω ς έπεθύαη^α  προσφέρειν κ ά γ ώ  τ ά ς  *ώ ν σπουδώ ν μου άπαρ
τ α  τώ  τ ό τ ε  ή γ ε μ ό ν /  τή ς έλ λά δ ο ς· κ α ί δή Θεοΰ ευδοκουντος, 
π ρώ τος τ ώ  ο ν τ ι ήξιώ θπν άναγορευθήναι δ ιδ α κ τω ρ  του  εν λ θ ,-  

Γ ς  Π α ν ε π ^ η μ ίο υ . Τ ην α ύτή ν  καί ήδη ί ε ρ ^  >
πρώ τος ί'σως έκ  τώ ν  ^  Σου το λ μ ώ  νά Σ ο Ιπ ρ ο ,φ έ ρ ω  ^  
ά π α ρ χ ά ς  τώ ν  κόπω ν μου. Α ύ τα ι δέ είσι. τρ ία  προεκδοθεντα  

π ο λ ιτ ικ ά  υ π ο μ ν ή μ α τα  κ α ί α ί άνά  χ*ΐρας παρα ινέσ εις , ^
Κ α ί δ ιά  μέν. τώ ν  π ρ ώ τω ν  θέλει μάθει εν τ ιν ι  λ ε π τ ο μ ε ρ ε ίς *  

ίμ ε τ έ ρ α  Μ εγα λειό τη ς τ ά  α ϊτ ια ,  ,ά τινα  π ρ ο υκα λ εσ α ντή ν  

π τώ σ ιν  κ α ί έκθρόνιοιν το ϋ  ή γεμ ό νο ί έ*είνου.
νέσεών μου έπίτρεψόν μ ο ι, Βασιλεύ ! νά Ο π οβαλω . ευ,εβαστως. 
σκέψεις τινάς £ V  τρόπου, καθ’ δν δύναταί τ ις  ν ,  γ * *  
Ε λλάδι άν Ούχί ένδοξος Βασιλεύ;, *»1 ϊσως ενδοξότερη π α ν ^ ς  
άλλου βασιλεύοντος ήδη έν τ φ  κόσμω, τουλάχιστον λο . 
δα ίμω ν και τρισευδαίμων, αληθές ά  π εικόνισμα ®εου και » ι? ; 

λον λατρείας παρά τώ ν υπηκόων Του. _  ̂ ,ν - ' 4



Περί τοΰ ίΕΛ.Ιϊ)ηχοϋ θρστον.

Η έλλάς, Μεγαλειότατε, καίτοι σμικρά τόν πληθυσμόν 
σμιχρα ίσως βοερόν καί τήν πολιτικήν άξίαν, £/ i t  0uil)i L . ’ 
νον, εις τον οποίον ήμεϊς τουλάχιστον ο! Ελληνες, $ ίσως καί 
άπαντες β! εν τ ,  Ανατολή λαοί, άποίίδομεν μεγίστην οπου.

?  Γ α * *  ΤΤ ':σβ:  άξιαν. Φυ,,κόν δέ
, ?1‘  Τ * '9Ρω,Τον ν είς έκαστον π ρ ά ν μ , βΛμα.

σίαν «ναλογον τών κόπων καί θυσιών, ο&ς κατέβαλε πρός 
κατέοαλε πρός κτίσιν «ύτοϋ Αγγλος τις π ερ ιη γ η τ ή  λέγεται, 
οτι κατωρθωσέ ποτε μέγα μέν τώ δντι, άλλ’ ού/1 σπάνιον έν

I  ί ν* τ°λ  ̂ ν α γοράς δηλαδή τ ήν βακτηρίαν
του Σωκρατους, αντί μεγάλης ποσότητας χρημάτων’ τοσαύτην
• Λ} ^  Ε1ί Τ α*λο«<™τον τοΰτο ξύλον, ώστε δέν
αντηλλασεν «ύτό, έλεγεν, «ντί δλων τών πολυτιμοτάτων κει
μήλιων τοϋ κόσμου.

Γ«νώσκει δέ βεβαίως ή ί μ 3τέρα Μεγαλειότης έκ της συν- 
χρόνοι, ιστορίας, ίτ ι  ούίε.ς ίσως έν τώ κόσμφ θρόνος έδημιουρ- 
γήβη δια τοσούτων «γωνων, τοσούτων θ,σιών, τοσαύτης καρτε- 
ρίας και τοσαυτης αύταπαρνη'σεως, fa«v ό έλλην. θρόνος.

Δράζ τις άνθρώπων, ούδέν έτοιμον έχόντων, είς έποχήν έν-
τελεστάτης παγκοσμίου ύ ;φ ·« , καί εύθύς μετά τήν ίερά'ν συμ-
μαχίαν, καθ ήν εκ προοιμίων κατεδικάζετο πάσα έπανάστα-
<»ς, συνέλα,ε τήνιδέαν νά καταστρέψν) τήν κραταιοτάτην τότε
ουσαν τουρκ.χήν αυτοκρατορίαν, τήν έκ τεσσάρων τουρκικών
κρατών συγκειμένων, καί ν* άντικαταστήση αύτήν διά τ0ϋ νρι-
στιανισμοϋ, τουτέσιι διά τοϋ θρησκεύματος έκείνου, τό όποιον
£«νταχ0υ του κόσμου άντιπροίωπεύει σήμερον τόν πολιτισμόν,
Ηγωνίσθη μ ,τ απαραδε.γματίστου ήρωϊσμοϋ καί καρτεοίας,
μετέπεισε δια της έπιμονϊς καί τών ήρωϊκωτάτων κατο^θω.
ματων της και αυτήν τήν πείσμονα διπλωματίαν της £ύρώ-
νηχ , κ (πλάσε όια τής χύσεως ποταμών αίματος τόν ελληνι
κόν θρόνον. 1 1

Πιστευσον Μεγαλιιότατι, δτι έκαστη σπιθαμή γής τής έλ-  
λαδος είναι έζυμωμένη μέ τό αίμα τούλάχιστον ένός η,ωος,
I* V  ***»της έρρίζωμέν/,ς πέτρας έλληνικής ενπεσεν
5 f**PTWii (*“/,^ ίνο ς  ΰπέρ πίστεώς καί ελευθερίας, πίστευσον

ό'τι παρ' έκάστνι σχεδόν παραλία τής έλλάδος καί τής Μικράς 
Ασίας κατεβυθίσθη ή ναυαρχίς ή τρίκροτον η δίκροτον ή άτμο- 
δρόμων τοΰ τουρκικού στόλου, καί δτ ι κάτωθεν έκάστου κύ
ματος θαλάσσης τών άκτών τούτων κεΐνται τά  όστά πολλών 
έχθρών, τοΰς όποίους κατεπόντισαν οί Έλληνες μέ τά  πυρπολι
κά κ-»ί σ ιταγω γά των πλοία. Πίστευσον δτι ή πολιορκία τοϋ 
Μεσολογγίου καί ή ένδοζος πτώσις αύτοΰ, αί μάχαι τ ι ς  Γρα
βιάς, τής Αραχόβης. τής Αμπλιανής( τοϋ Πέτα, τών Δερβενα
κίων καί πολλών άλλων κατά γην μερών, αί ναυμσχίαι τοϋ 
Γέροντος, τοϋ Κ,αφηρέως καί τών Π. Πατρών καί κ α τ’ έξοχήν 
τό τόλμημα τής Αλεξάνδρειάς δέν είναι πολύ υποδεέστερα 
ουτε τών έν Μαραθώνι, έν Θερμοπύλαις, καί έν Πλαταιαϊς 
μαχών, οΰτε τής έν Σαλααίνι ναυμαχίας. Πίστευσον δ τ ι καί 
σήμερον οΐ Ελληνες ταξειδεύοντες, άναγνωρίζου-ΐν εϊτε είς τά 
ενδότατα τής ’Αφρικής καί τής Αίγυπτου, είτε είς τά  α π ώ τα 
τα τής ’Ανατολής καί τής ’Ασίας μέρη καί άδεϊφοΰς καί άδελ- 
φάς καί τέκνα καί σ υζύγους στενάζοντα έτι υπό τόν ζυγόν, 
ώς αίχμαλωτισθέντα άλλοτε είτε έπί τής σπαραξικαρδίου α ιχ
μαλωσίας τής Χίου, είτε έπί τής ένδόςου καί ήρωϊκής π τώ 
σεως τών Ψαρών ή τοΰ Μεσολογγίου. Πίστευσον, λέγω, Μεγα- 
λειότατε ! δτι καί έν αύταϊς ταΐς γαίαις μας άναγνωρίζομεν 
ετι καί σήμερον άταφα τά όστά τών πατέρων μας, οϊτινες 
επεσαν μαχόμενοι, ϊνα πλάσωσι τόν θρόνον, δστις προσφέρεται 
ήδη τ·?ί Μ εγαλειότητί Σου (1).

Επειδή λοιπον ό θρόνος ούτος έδημιουργήθη διά τοσούτων 
θυσιών, διά τοσαύτης καρτερίας, καί διά τοσούτων ήρωϊκών 
κατορθωμάτων, δίκαιον άρα έχομεν τμεΐς οί Ελληνες τουλάχι
στον ν άποδίόωμεν είς αύτόν μεγίστην άζίαν. Καί πιθανόν μέν 
νά μάς έλέγζιρ τις ώς λίαν ζηλοτύπους, άλλά γνωστόν είναι 
έν τή Ανατολή δτι καί Αραψ τις, διαταχθείς ύπό τίνος Σουλ
τάνου ν άνιύρνι καί παοουσιάσ»; αύτό τό ώραιότερον είς τό 
Κράτος του παιδίον, μετά πολλάς πρός τοϋτο έρεύνας καθ’ άπαν

(1) Τό περισπούδαστον τοΰτο άντικείμενον άνεπτύξαμεν
*ατα τ ι  πλατύτερον έν τή  όμιλία ήμών έπί δημοσίας συνα*
θίοίσεως γενομένης κατά τ^ν 2 5  Μαρτίου ε. ε. Τήν όμιλίαν
ταύτην, καίτοι τοΐς άνατυπωθεΐσαν, θά δη;ιοσιεύσωμιν ίσως 
βραδύτερα χα^ διά τής Μελίσσης,



τό εύρύτατον τοϋ σεβαστού κυριάρχου του κράτος ό άγαθός 
Αραψ παρουσίασεν αύτώ, ώς τό ώραιότερον παιδίον τοΰ κό
σμου, τό ϊδιον αύτοϋ τέκνον, δ—ερ μάλιστα λέγεται δ τ ι -«τον 
καί Θερσητικόν- έπίτρεψόν ftoi δέ, Μ εγαλειότατε, νά φρονώ, 
δτι ό ελληνικός θρόνος καί άν δέν έ’χν] τά κάλλη τοϋ ’Απόλ
λωνος, στερείται δμως καί τής άσχημίας τοϋ Θερσίτου. Καί 
τοιαύτη είναι ή αξία, ήμεΐς τουλάχιστον οί Ελληνες άπο- 
δίδομεν είς τόν έλληνικόν θρόνον.

Περί Λ-Ιηθνσμοϋ

0  πληθυσμός τ ί ς  Ελλάδος εκείνης φεΰ ! έν έπ ί της άρ* 
χαιότητος έ'ζων κατά τόν Κλίντωνα πολλά έκατομμύρια κα
τοίκων (1), έξ ένός περίπου έ*ατομμυρίου σύγκειτ»ι σήμερον 
άλλ’ έ^πιζόμενον είναι κ*1 ίσως ούχί δυσ*ατόρθωτον ό πληθυ
σμός ούτος νά έξισωϋ^ μέ τό διπλάσιον τοϋ έπί τής άρ/αιότ·/)· 
τος· καί ηδη έγένετο καλιί τις άο^ή διά τ·?ις παραχωρήσεως 
τ ις  άδελφής Επτάνησου· τό λυπηρόν δέ είναι δτι *αί έν τώ 
σμικρώ τούτοι πλ^θυσμώ ούδείς ύπάρχει σήμερον δυστυχώς 
τέλειος Περικλής, τέλειος Αημοσθέν·/)!, τέλειος ’Αγησίλαος, τέ
λειος Θεμιστοκλής, τέλειος Ξενοφών, τέλειος Μέγας ^Αλέξαν- 
δρος, τέλειος 'Αριστοτέλης, τέλειος Φειδίας, τέλειος Ιπποκρά
της· ΰπάρχουσιν δμως άναντιρρήτως άπαντα τά  σπέρματα τ ίς  
τελειότατος καί τής μεγαλοφυ'ίας τών μεγάλων τούτων άν· 
δρών, καί εύκόλως δύνανται νά βλαστήσωσι καί καρποφορή- 
σωσι ταϋτα , αρκεί μόνον ν’ άςιωθώσι καλοϋ καλλιεργητοϋ. Τά 
μέγιστα δ ’ έλατήρι*, δ ι’ ών δύναταί τις νά καλλιεργηση παρά 
τοΐς Ελλησι τά  σπέρματα ταϋτα είναι ή έΛευθερία, ή δικαιο
σύνη-, ή φιλοτιμία , ό πατριωτισμός καί ή παιδεία.

Περί ε.Ιενθερίας.

Είναι άπίστευιος ή ύπενέργεια τής έλευθερίας π*ρά τοΐς 
Ελλ^σιν. Ενός τχεδόν οίώνος έλευθερία παρά τοΐς άρχαιοις 
Ελλησιν ηρκεσε ν’ άναβιβάσ/ι εκείνους μέν είς τόν κολοφώνα

(1) ίδέ Κλίντων Fasti H^lleniei τόμ* β'. σίλ, 473 .

τής δόξης των, πολλάς δέ τέχνας καί έπισττ'μας νά προαγάγ·/) 
είς βαθμ.ον τοσοϋτον, είς δσον δέν παρήγαγον αύτάς παρά το ΐς 
άρχαιοτατοις εθνεσίν άπειροι αιώνες* παρά δέ τοΐς νεωτέροίς, 
καί άπαντα τα  ανυπολόγιστα βοηθήματα, άπερ κέκτν,ται σή
μερον ό πολιτισμός. Επταετής δέ έλευθερία έπί του ύπέρ ανε
ξαρτησίας άγώνος ήρκεσε παρά τοΐς νεωτέροίς Ελλησι ν’ άνα- 
δείζνι πολλούς τ,ρωας, μή πολύ ύποδεεστέρους τών ’Αχιλλέων, 
τών Αίάντων, τών Λεωνιδών καί τών έπαμινωνδών. Λέγων δέ 
έλευθερίαν, δέ» έννοώ ού'τε τήν άκρατον δημοκρατικήν, ούτε 
την κοινοκτημονικη'ν· άλλά μόνον τήν συνταγματικήν, είΜκρι- 
r&c δμως έφαρμοζομενην' διότι τό ελληνικόν έθνος καίτοι έκ 
φύσεως δημοκρατικάς τινας έχον έξεις, ένδομύχως δμως καί 
Χαί παμψηφε* σχεόόν αισθάνεται δτι μόνον διά τών συνταγμα
τικών έλευθεριών δύναταί νά εύδαιμον^ση. Αλλως δέ καί αί 
επί τη·, άρχαιότητος έλλ/,νικαί δημοκρατίαι ώμοίαζον τάς συν- 
ταγνατικάς μοναρχίας μάλλον, η τάς άκρατους δημοκρατίας, 
έν αίς και αύτή ή φυσική ελευθερία τοϋ άνθρώπου δεσμεύεται 
έ'ίοτε. Τό δ ’ έλλν^νιχόν έθνος είναι τοσοϋτον φιλελεύθερον, ώστε 
μόνον τάς συνταγματικές έλευθερίας δύναταί ν’ άνεχθΐ).

Ού^εν τώ δντι έθνος φρονώ είναι τόσον ζηλότυπον διά τάς 
έλευθερίας του καί τόσον άδάμαστον διά της βίας δσον τό ελ
ληνικόν. ο ί  Τοΰρκοι διά της ύπεροχ/,ς τών στρατών των κατέ
στησαν μέν τάς έλληηιιάς γαίας, ουδέποτε δμως καί τάς έλλη- 
νι*ας καρδιάς. Πολλαχοϋ μάλιστα ιών κατακτηθεισών χωρών, 
**ί αύτών τών βράχων τήν κατάκτ/,σιν διεφιλονείκουν καρτε- 
ρικωτατα οί Ελληνες, καί ούδέποτε παρεχώρησαν αύτούς είς 
τους κατακτητάς τών πεδιάδων. Μία μόνη περίπου δεκάς χ ι-  
λια ίος Μανιατών έδυνηθη νά διατ/ρήση άνυποτάκτους τούς 
χΚταζνίρους βράχους τής έαυτής πατρίδας έρ’ δλης τής έποχής 
τ*1ς όουλείας. Πολλάκις μέν άπεπεί-άθη δι απειραρίθμων Ορδών 

καθυποτάξν] καί τούτους ή Τουρκία εϊτε διά τής βίας είτε 
ια τοΰ δολου' άλλ οι άτρόμητοι Μανιαται, άείποτε άντιτάσ- 

®“ντες κατά μ^ν τής υλικής βίας τά ήρωϊκά στήθη των, κατά 
®έ τοΰ δόλου τήν λ ιτότητα , ζώντες ώς άλ>οι ’Αρκάδες, έμειναν 

τ έλους άνυποτακτοι. Εκατοντάδες δέ τινες πολεμιστών 
"'Ου ή;ω'ικοϋ Σουλίου, χάριν τής έλευθερίας των κατέστρεψαν 
“πείρους όρδάς Τούρκων ύπέκυπτον μέν ενίοτε είς τήν άνωτέ- 
Ρ*ν όυναμιν, άλλ έπί τής πρώτης εύκαιρες έ'ίραττον αύθις 
■“ όπλα, άνέκτων τήν πατρίδα των καί κατέσταινον τούς 
ραχους αύτής πάντη απορρήτους. Τοσοϋτον δέ ίρωτα είχον



ΰπέρ τών ξηρών και άνόνων τούτων βράχων οί Σουλιώται, 
ώστε καί είς τα έν^ότεοα τής Βουλγαρίας μετοι*ήσαντες δια 
τής βίας ύπό τοΰ 'Αλή Πασ'·α, καί έκείθεν έ^υνήθησαν νά δρα· 
πετεύσωσι καί ν’ άνακτήσωσι τοΰς προσφιλείς αύτών βράχου;, 
Ούδέποτε δέ έλλειψαν, οΰτε άπό τής Πελοποννη'ιου, ούτε άπό 
τής Στερεάς Ελλάδος, ουτε άπό τής Ηπείρου, ούτε άπο τί? 
Θεσσαλίας, ούτε άπό τ ι ς  Μακεδονίας, ούτε άπο τής Κρητης 
οί ονομαζόμενοι άρματωλοί καί κλέφται, τούτέστιν ένοπλοι 
χριστιανοί ανυπότακτοι, ότέ μέν χρησιμεύοντες παρα ταΐς 
τα ΐς τουρκικαΐς άρχαΐς ώς καταδιώκται δήθεν τών ένόπλως 
διαμαρτυρομ.ένων ύπέρ ττς έλευθερίας αδελφών αυτών, άλλοτΐ 
δέ συμμαχοΰντες μετά τούτων κ ιί  πολεμοΰντες τούς κοινούς 
εχθρούς Τούρκους. Καί άείποτε μέν κατεδίωκε δραστηρίως χαί 
τούτους καί εκείνους ή το·ιρκική Κυβέρνησις’ ουδέποτε όμως 
καί υπέταξε τελείως. Μόλις έφόνευεν η άπεκεφάλιζεν η άπνιγ· 
χόνιζεν ένα άρματωλόν ϊ  κλέφτην ή τουρκική κυβέρνησις τοτ:, 
καί άμέσως ό έλληνικός λαός έκήρυττεν αύτον δι ασματο; 
ηρώα καί μάρτυρα τής ελευθερίας. £ν δέ τοιοΰτον άσμα, tr 
χΜ φτιχογ τραγούδι, ήρκει συνήθως νά γενν/,σνι δέκα άλλους 
ήρωας άρματωλούς ή κλεφτάς πρός άντικατάστασιν τοΰ έκ,λεί-

ψαντο<· ' αα
Καί δέν εί-/εν Ά Ελλάς συνταγματικάς ελευθερίας έπί 09ω- 

νος; γραπτός μέν είχε πολλάς καί μεγάλας διά συνθηκών μ«" 
λίστα άναγνωρισθίίσας καί μεθ’ όρκου παραχωρηθείσας· πραγ* 
ματι ομως ούδεμίαν σχεδόν είχεν έλευθεριαν. Κ ατα μέν τ«{ 
γραπτάς ελευθερίας έπί όθωνος ad τύπος ητο Μείθερος 
ούδεμία Λογοκρισία έπζτρε'πετο'» μόλις ομως έτόλμ,α δ/ιαο 
σιβγράφος τ ις  νά έπικρίννι πράξίν τινα τής Κυβερνησεως, χ*1 
έρρίπτετο άμέσως είς τάς φυλακάς, έσήπετο δέ έν αύταΐς «οι 
καστος πολύν χρόνον, ή έδιχάζετο καί δι άνηθίκων μέσων κα·ε 
δικάζετο καί συνέζη μετά λν,στών, πειρατών, κλεπτών, παρ* 
χαρακτών καί πάσης άλλης τάξεως κακούργων. Ούδεμία φωνι1 
φιλανθρωπίας ούδεμία σύστασις δικαστηρίου εισηκούετό π°Τ® 
παρά τοΰ όθωνος, προκειμ-ένου περί δτ,μοσισγράφου’ μονον n 
ταπείνωσίς καί ό έξευτεΉσμός τούτου έδύναντο ένίοτε να οι* 
περάσωσι τά μι; λίαν εύαίσθητα βασιλικά ώ τα τ̂ οΰ ήγεμ°ν°( 
εκείνου. Κατά τάς γραπτάς μ ις  ελευθερίας έπί όθωνος, ** 
άπόρρηιον t u r  ΐπιστοΛώκ ητο άκαραβιαστοΥ ' » ό ήγερ·^’ 
όμως έκεΐνος άπεπειράθη σμικρόν πρό τής πτώσεως του να 
καθιερώσγι καί διά νόμου τήν βε.βήλ«σιν το5 απορρήτου

έπιστολών. Εντεύθεν λοιπόν γίνεται κατάδηλον, δτι δ τόπος 
ουτος ούχί μόνον έμεινε πάντ$ ακαλλιέργητος καί άγονος διά 
τής ελευθερίας έπ ί όθωνος, άλλά καί δι’ άκανθών καί τριβω- 
λων έσπάρη.

Περί δικαιοσύνης.

Καί ποιον έθνος αρά γε κατά τε τούς αρχαίους καί κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους δέν ηύτύχησε διά τής δικαιοσύνης; Καί 
ητό ποτε δυνατόν ν’ άκμάσωσιν οι τε άρχαϊοι Ελληνες καί οι 
Ρωμαίοι καθώς καί πάν άλλο οίον δη' ποτε έν τώ  κόσνω έθνος, 
έάν έλειπεν απ’ αύτών ή δικαιοσύνη ; Αλλ όσον άναντί^ητον 
είναι τοΰτο, τοσοϋτον δυσχερής καθίσταται παρα τισ ι λαοΐς 
ή απονομή τής δικαιοσύνης, δταν οί ήγεμόνες αύτών συμβου- 
λεύωνται τήν ί·$ίαν αύτών καρδίαν μάλλον, ή τόν νοΰν. ΙΙαρ 
άπασι τοΐς λαοΐς ύπάρχει καθιεμωμένον τό δικαίωμα τής Βασ. 
χάριτο^- διά τοΰ προνομίου των δέ τούτου οί φρόνιμοι ήγεμό* 
νες εύεργετοΰσιν ένίοτε τάς κοινωνίας, καί έπιχέουσι βάλσα- 
μον ιαματικόν είς πολλάς αύτών πληγάς’ διά τοΰ αύτού εύερ- 
γετικοΰ προνομίου ό έκθρονισθείς ήγεμων τής έλλαδος κατεμά- 
στισεν έπί τριάκοντα δλα έτη ιήν έλληνικήν κοινωνίαν. Σπα
νίως ήξιώθη τής I!. χ,άρίτος έπί όθωνΟς καταδικασθείς τις τίμιος 
άνθρωπος, άν ώς άνθρωπος πταίσας, έτιμωρήθη ύπό τών νόμων 
καί σπανιώτερον συγγραφεύς τις η δημοσιογράφος’ άμφιβάλλο- 
μεν δέ άν ύπάρχ») έν Ελλάδι λγ,στη'ς τ ις  ή κλέπτης, πειρατής 
7, πλαστογράφος, ιερόσυλος η πατραλίας, δστις νά μή ή’,ιώθη 
ύπ αύτοΰ ού^ί άπαξ, άλλα και πολλακις βασιλικής τίνος χα · 
ριτος· οί άνθρωποι δέ ούτοι, καίτοι πρός ούδεν συνειθισαντες 
έπί Οθωνος νά λογίζωνται πάσαν οί'αν δή ποτε ποινήν, ούδ 
αύτής τής κεφαλικής εξαιρούμενης, σήμερον δμως έν καιρώ έπα
ναστάσεως πρός καύχημα τοΰ έλληνικοΰ έθνους ήσυχάζουσιν.

Πρός τώ  προνομίω τής Β. χάριτος οί ήγεμόνες πανταχοΰ τοΰ 
κόσμου έχουσι καί έτερα άνεκτίμητα προνόμια, δι’ ών γίνονται 
άληθώς ισόθεοι, δταν κάμνωσι καλήν χρήσιν αύτών. Πόσον άρά 
γε δέν εύεργετεϊ τήν κοινωνίαν ό ήγεμ.ών έκεΐνος, δστις συμ.· 
βουλευόμενος μόνον τόν νοΰν, πέμπει είς κόρακας τούς χαμερ- 
πεΐς κόλακας, καί εύνοεΐ καί άμ.είβει μόνον τήν αρετήν καί τήν 
ικανότητα, δπου δή ποτε καί άν εδρ/) αύτάς, έστω και παρ 
αύτοΐς τοΐς προσωπικοϊς αύτοΰ έχθροΐς; Αλλά καί τοΰ άνεκ- 
τιμήτου τούτου ήγεμονικοϋ προνομίου έστερήθησαν καθ όλο·



κληρίαν έπί όθωνο; οί Ελληνίς* διότι συστημr r u w ;  καί έκ 
προθεσεως ό ήγεμών έκεΐνος έκ,αμεν άντίβτρογον χρήσιν τής 
ποινής χαί τής αμοιβής. Κατά πόσον δέ ώφέλησε τόν ηγεμόνα 
έ χ , ε ΐ ν ο ν  ή προμνημονευθεΐσα διαγωγή δύναταί τις ν ά  κρίνη in 
τοΰ βτι, περιοδεύοντος τελευταϊον τούτου, έν μια μέν έπαρχί^ι 
τοΰ Κράτους του οί χ«υερπείς κόλακες ήγειρον άπειρα θριαμ
βευτικά τόξα, καί διεβ»βαίουν αύτόν βτι λατρεύεται ύπό τοΰ 
λαοΰ του* έν άλλνι δέ έπαρχία κατά τήν αύτήν εποχήν καί 
ήμέραν έκρήγνυται τρομερά έπανάστασις* έπανακάμ-ψαντος δέ 
αύτοΰ έν τνί πρωτευούσν), οί κατά τιύς κόλακας λατρϊύοντες 
αύτόν υπήκοοί του, τ φ  κλείουσι τάς θύρας καί αύτών τών Ανα
κτόρων του, καί τόν άποπέμπουσι τοΰ Κράτους του. Ούδεμία 
δέ φωνή συμπαθητική εγείρεται υπέρ τοΰ ήγεμόνος εκείνου, 
ούτε έντός τοΰ Κράτους του, ουτε καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην, 
εις ·?,ν άμφοτέραις ταΐς χερσίν έπί τριακονταετίαν ολόκληρον 
έπεδαψίλευεν ούχί μόνον τά  εθνικά παράσημα, άλλά καί αύτόν 
τόν δημόσιον πλούτον.

Αλλ’ άν ή αύστηρά δικαιοσύνη έν παντί καιρω καί τόπω 
παράγει αίσια είς τάς κοινωνίας αποτελέσματα, εις τήν Ελλάδα 
επαγγέλλεται νά παρέξτ) έκατονταπλασίως αίσιώτερα. Καί ού
δέν έθνος τώ  δντι γινώσκω, ούτε έκ τών αρχαίων, οΰτε έκ τών 
νεωτέρων, είς τό όποιον ή κοινωνία ούχί μόνον ν’ άνέχηται, 
άλλά καί νά έπιδοκιμάζη πάσαν οϊαν δή ποτε αύστη.άν ποι
νήν, άρκεΐ μόνον ή ποινή αύτη νά ·ηναι δίκαια. Εν Ελλάόι 
ούδείς άσχολεΐται νά μάθτ) άν τόν ένοχον τιμωρνί ό νόμος δι’ 
αγχόνης η διά λαιμητόμου, δ ι’ άνασκολοπισμοΰ η διά συντρί- 
ψεως τών όστέων του έν ίγδί(·>, βπως έτιμώρουν ένίοτε οί Τούρ
κοι τούς άρματωλούς ή τούς κλέφτας* άπασα ή κοινωνία βμως 
κατεξανίσταται, άμα μάθ/ι δτι έπεβλήθη ποινή τις οια δη' ποτε, 
Ιστω καί αύτη ή άπλουστάτη έπίπληςις κατά αθώου Είναι δέ 
άπίστευτον τό αποτέλεσμα, δπερ έπιφέρει είς τήν Ελλάδα ή 
καλώς καί δικαίως έφαρμοζομένη ποινή. Επί τοΰ τυράννου τής 
Ηποίρου Αλή Π«σ5ά ή προχειροτάτη συκοφαντία ΰπήρχεν βτι 
«<5 δείνα ενρε θησαυρόν'» πεσόντος δέ τοΰ τυράννου έκείνου, 
αντικατέστησε τήν συκοφαντίαν ταύτην, δτι «ό δείνα εχει  
θησαυρούς τοΰ <4Λή Πασία'ΐ» άπειρη έγενοντο τότε θύματα 
τής μιας $ της έτέρας τών συκοφαντιών τούτων’ έπί τέλουί ό 
πολιορκητής τοΰ Μεσολογγίου Κιουταχής, βαρυνθείς τάς συκο
φαντίας, άπήγχόνισε σηκοφάντην τινά πρό τών θυρών τοΰ Με
σολογγίου. Τοΰτο καί μόνον τό περιστατικόν ηρκεσε νά κατα-

παύση δια παντός πάσας τάς τοιαύτης φύσεως συκοφαντίας 
ού μόνον κατά τήν έλευθερωθεΐσαν Ελλάδα, άλλά καί κατά 
πάσαν τήν ’Ανατολήν.

Τό σκληρόν τοΰτο κα! άποτρόπαιον μάθημα τοΰ βαρβάρου 
Οθωμανοΰ έάν ήθελε κατά τ ι νά μιμηθή καί ό βασιλεύ; όθων 
και να τιμ.ωρήσ/ι άν ούχι δι αγχόνης γ) δι άνασκολοπισμοΰ, 
τουλάχιστον ομως δια τής βασιλικής αύτοΰ δυσμενείας έ'να τών 
συκοφαντών ή ένα τών κολάκων $ ένα έκ τής πληθ-ιος τών 
άνθρωπων έκεινων, οΐτινες τοσοϋτον εύθηνά τδ) έπώλουν άφο- 
σίωσιν είς τόν θρόνον καί είς τό άτομόν του, τό σκληρόν, λέγω, 
τοΰτο τοΰ βαροάοου Οθωμανοΰ μάθημα έάν άπαξ μ,όνον έν τώ 
βίω του ήθΐλε νά λάβτ) πρό οφθαλμών καί ό βασιλεύς όθων, 
άμφιβαλλομεν έάν έςεδιώκητο οΰτω άποτόμως τοΰ θρόνου του, 
η τούλάχιστον ήθελεν άφήσει έν τ φ  Ιίράτει του ένα καί μόνον 
άνθρωπον, θυσιαζόμενον ύπέρ αύτοΰ* άλλ’ έκ διακοσίων τεσσα- 
ρακοντα καί δυο χιλιάδων Ελλήνων, πάντν) έλευθέρο>ς ψηφοφο- 
ρησάναων τελευταϊον πρός εκλογήν βασιλέως, εϊς καί μόνος 
έψηφοφόρησεν ύπέρ τής παλινορθώσεως τής βασιλείας τοΰ όθω- 
νος. Γί έγειναν οί τό^οι κόλακες καί τό ιο ι άφωσιωμένοι, τούς 
όποιους έπί τριακονταετίαν δλην διέτρεφεν ό ήγεμών έκεΐνος ;

Αλλως τε ούδέν έθνος έχει έοριίωμένον έν έαυτώ τοσοϋτον 
βαθεως τό αίσθημα τής δικαιοσύνης δσον τό έλληνικόν. Επί 
τοΰ ύπέρ τής άνεξαρτησίας άγώνος δ ι’ έπτά  δλα έτη ησαν άν' 
ούχί κατηργημενοι, τούλάχιστον ομως λίαν κεχαλαρωμένοι 
απαντες οι κοινωνικοί δεσμοί. Μόνον κατά θεωρίαν ύπήρχον 
τότε καί κυβέρνησίς καί δικαστήρια, καί νόμοι* ή δέ άπαιτου- 
μένη πρός ένίσχυσιν καί έκτελεσιν αύτών ύλική δύναμις έλειπε 
σχεδόν καθ όλοκληρίαν. Αλλ δμως ούτε ληστεϊαι έγίνον το 
τότε, ούτε κλοπαί* τούναντίον μάλιστα σπανιώτερα ίσαν καί 
αύτά τά κοινά εγκλήματα* έπί δέ τής τελευταίας ελληνικής 
έπαναστασεως καί αύτοί οί πολλάκις κακουργήσαντες έπί Οθω- 
νος καί πολλάκις τής βασιλικής αύτοΰ χάριτος άξιωθέντες, ήδη 
ήσυχάζουσιν -^ελον δέ εκλείψει ίσως καθ’ όλοκληρίαν ήδη καί 
αύτά τά  σμικρά επαναστατικά άτοπήματα, άν έξηλείφοντο διά 
μιας άπό τινων τών άρχόντιον μας παλαιαί τινες κακαί έξεις, 
Τάς̂  οποίας έγέννησεν είς αύτούς δ  όθων, καί ίδίως άν έλειπον 
«ί έξωτερικαϊ ραδιουργίαι.

Μάρτυρας δέ τοΰ ίσχυρισμοΰ μου τούτου έπικαλοΰμαι αύτούς 
; τους έν Αθήναις διαμενοντας πρέσβεις καί υπηκόους τών ξένων



δυνάμεων μάρτυρα επικαλούμαι καί αύτόν τόν όθωνα, δβτις 
καί έν καιρώ έπαναστάσιως, καί δσω γενικές, τοσούτω καί δι 
καίας κατ’ αύτοί». καταφορά;, έδυνήθΐ) νά μ,εταφέρη έξ Αθηνών 
είς Βαυαρίαν σώα καί άνελλειπή άπαντα τά  τε πολύτιμα καί 
τά  ευτελή αύτοΰ σκεύη άπο τών άδαμάντων μέχρι τών βελο
νών* μάρτυρας τέλος επικαλούμαι καί αύτούς τούς βασιλικούς 
κήπους, οίτινες, καίτοι γινώσκοντοί τοϋ λαοΰ, δτι τά  δένδρα 
καί’ τά  φυτά αύτών έποτίζοντο μέ τά  έκ τής δίψης αύτοΰ 
δάκρυα, έφ’ δλτς δμως τής έπαναστάσεως διέμειναν, καί σήμε
ρον ετι είναι έστολισμένοι ούχί μόνον διά πάντων τών ωραίων 
αύτών καρπών, άλλά πρός τούτοις καί δ ι’ αύτών τών άνθέων. 
Εϊς ποιον άλλο έθνος δέν -ίί9ελθν καταστραφή άπαντα ταΰτα  
έν καιρώ έπαναστάσεως; καί δέν γινώσκει ό λαός τών Αθηνών, 
δτι τό πρός πόσιν αύτοΰ υδωρ διέρχεται διά τών ανακτορικών 
κήπω ν; καί δύναταί ποτε νά λησμονήση δτι δσω πλειότερον 
έδίψα ούτος έπί θέρους, τοσοϋτον εύρωστότερα έγίγνοντο τά  έν 
τοΐς βασιλικοϊς κη'ποις δένδρα καί φυτά ; καί αγνοεί άρα ό έλ
ληνικός λαός, δτι έν τή  Α ττική τούλάχιστον όλίγιστα δένδρα 
καί φυτά εύδοκιμοΰσιν άνευ υδατος ; καί δτι ό ό^ων καί ή 
Αμαλία ολίγον έφρόντιζον νά προσπορισθώσιν υδωρ διά τούς 

άπεράντους αύτών κήπους ; Αλλ’ δμως ό έλληνικός λαός οΰτε 
πρός έκδίκησιν οΰτε κάν πρός περιέργειαν κατεδέχθη νά γευθ/ί 
τους καρπούς τούλάχιστον τών κήπων τούτων έν καιρώ έπα
ναστάσεως· τούτο δ ’ έπραξε μόνον έξ αισθήματος αύστηράς 
δικαιοσύνης.

Π ερί φιλοτιμίας.

Εϊς ούδέν ίσως έν τφ  κόσμω έθνος ή φ ιλοτιμία είναι το 
σοΰτον έμφυτος καί τοσοϋτον ισχυρά, δσον είς τό ελληνικόν. 
Σεβάσμιός τις αλλοεθνής διδάσκαλος μικρών παίδων, πρό χρό
νων μετερχόμενος ένταϋθα τό έντιμον αύτοΰ επάγγελμα, μοί 
διηγείτο δτι ουόεμια ποινή ητο ίκανη νά διορθώσ^ τά  παιδικά 
ατοπήματα τών μικρών αύτοΰ μαθητών* μό/,ις δμως μετεχει- 
ρίσθη άντί τών ποινών τήν φιλοτιμίαν, αίφνης «οί μικροί διά
βολοί του» μοί έλεγε, μετεσχηματίσθησαν είς αγγέλους, ό  
έπί πολύ δέ σπουδάσας τό έλλ/ινικόν έθνος, δέν έχει άνάγκην 
νά σκεφθ·^ πολύ, ί'να πεισθή άδιστάκτως, δτι καί πάντα οϊον 
δή ποτε Ελληνα διά μέν τής βίας, καί άγγελον δντα, τόν κα
θιστά τις άληθη διάβολον, καί αύτού ίσως τοΰ Σατανά καί τοΰ

Βίελζεβούλ χείρονα* διά δέ τής φιλοτιμίας, καί διάβολον οντα 
δύναταί τις ένίοτε νά μεταπλάση είς άγγελον.

Εντεύθεν δύναταί τις νά έξηγήση δ ια τί οί μέν αρχαίοι Ελ
ληνες, ϊνα κερδίσωσι στέφανον δάφνης ή έλαίας έτ ί τών όλυμ· 
πίων, κατέτριβον άπαντα τόν βίον αύτών είς προπαρασκευάς, 
είς μελέτας καί εϊς γυμνάσματα1 οί δέ νεώτεροι Ελληνες έπ ί 
τοΰ άγώνος μάλιστα, ίνα άξιωθώσιν έπαίνου τινός ύπό τοϋ 
άρχηγοΰ των, ώρμων ώς λέοντες είς τάς απειραρίθμους όρδάς 
τών έχθρών, καί έκεΐ ή κατ^στρέφο^το, $ Ικοπτον κεφαλάς τ ι-  
νας, καί άντήλλασαν έπειτα  αύτάς δι ένός ή ίύο φυσεκίων, 
τά όποια δμως πάντοτε ήθελον νά λαμβάνωσιν άπό τών χειρών 
τοΰ αρχηγού των. *Ω έάν έγίνωσκεν ό έκθρονισθείς βασιλεύς 
Οθων νά κάμη καλήν χρήσιν τοϋ παντοδυνάμου τούτου παρά 
τοΐς Ελλήσιν έλατηρίου, έδύνατο νά κατασταθή άν ούχί ό έν· 
δοξότερος, τούλάχιστον όμ<ος ό εύδαιμονέστεοος ήγεμών τοϋ 
κόσμου.

Πίστευσον, Μ εγαλειότατε, ό'τι δέν ύπάρχει ανθρώπινον πρδσ* 
κομμά, τό όποιον νά μή δυνηθ/i έπί τέλους νά ύπερπηδήση ό 
Ελλην, όταν καταλλήλως διερεθισθή ή φιλοτιμία του* καί δέν 
ύπάοχει ποινλ, τήν οποίαν νά μή δύναται νά περιφρονήση, δταν 
τώ  έπιβάλληται αυθαιρέτους· καί δέν ύπάρχει κίνδυνος, τόν 
όποιον νά μ.ή δύναται ν’ άψηφίσ/, ίν’ άποφύγη τήν βίαν καί 
τήν αύθαιρεσίαν. Συμπολίτης μού τ ις  άξιοσέβαστος, έπί εΐκο- 
σιπενταετίαν χρ ψ α τίσ α ς  ένορκος δικαστής, καί άπειρους λ ί 
στας καί ληστριχάς συμμορίας δικάσας, μετά τοσοϋτον πολυ
χρόνιον πείραν, μοί έλεγε πρό Ημερών, δτι έξ δλων τών λ/|7ών 
μόλις τό δεκατημόριον έτράπη είς τόν ληστρικόν βίον, ί'να πο· 
ρισθη δι αύτοΰ άνετώτερον τά πρός τό ζην άναγκαία* άπαντες 
δε οί λοιποί έγένοντο λησταί. είτε ϊν’ άποφύγωσι τάς κατα
πιέσεις τών χωροφυλάκων καί δημάρχων, είτε ίνα διεκδικ»'· 
σωσι π ο λ ιτκ ά  πάθ?;, χρησιμεύοντες μάλιστα ένίοτε ώς όργανα 
άλλων. Δημοσιογράφο; δέ τις έπί πολύ διατρίψας έν ταΐς φυ- 
λακαΐς καί νυχθημερόν συζών καί συναναττρεφόμενος μετά τών 
υποδίκων καί καταδίκων ληστών, μ ’ έβεβαίωαεν, δτι ούδείς 
σχεδόν τούτων είναι άδιόρΟωτος, ούδείς ώμος καί θηριώδης* είς 
τό ηθικόν έ« ς  τών τότε συνδαιτημόνα του, έπί κλοπή κατα- 
δικασθέντος, έπέστησεν ιδιαιτέραν .τινά προσοχήν* μετ’ εύχα- 
ριστήσεω; δέ βλέπει αύτόν ού μόνον τιμ ίω ς ζώντα, άλλά καί 
σπουδαίως άσχολούμενον νά καλλιεργη τό ηθικόν τών άλλων.
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0  πόσον ήθελον έλαττωθή τά  εγκλήματα άπό τής Ελλάδος, 
έάν ηθελεν εύτυχιίσει αυτή ν’ άξιωθη ίσχυράς, τιμ ίας καί εί 
δυνατόν πατρικής Κυβερνήσεως, δυναμέννις μέν νά τιμωρή έ'τω 
καί μέ βλην τήν αύστηρότητα των νόμων, τοί»ς κακούς, άλλά 
γινωσκούσης ν’ άρ.είβτρ συνάμα καί τήν αρετήν, καί ίδίως ν 
άναζωπυρη τήν φιλοτιμίαν τών Ελλήνων,

Προς κατάπαυσιν τας ληστείας ποτέ οί Τοΰρκοι άνεσκολό- 
πιζον έν μέση αγορά τών ίωαννίνων άμέσως καί άδικάστους 
πάντας τθΙ»ς συλλαμβανομένους ένοπλους η τοΰς άπλώς έπί 
ληστεία κατηγορουμένους η συκοφαντουμένους. Οσψ δέ πλειο- 
τέρους άνεσκολόπιζον, τοσοϋτον πλειότερον ηύξανε καί ό άριθ
μός τών λεγομένων ληστών. Μόλις δμως συνεβού*ευσε πρόξενός 
τις Αγγλος τόν Τούρκον διοικητήν ν’ άποδώση δικαιοσύνην ε’ις 
τινας άδικηθέντας, καί τούτου ένεκα ένόπλως περιφεοομένους, 
καί νά περιποιηθη κατά τ ι αύτοΰς, μόλις, λέγω, έξετελέσθη ή 
σωτήριος αυτ·/) τοΰ Αγγλου συμβουλή, καί ή ληστεία έξηλεί- 
φθη ώς διά μαγείας.

0  έκθρονισθεΐς βασιλεΰς όθων σύστημα κυβερνητικόν είχε νά 
έξευτελίζη ότέ μέν διά τής βίας, ώς έπί τό πλεΐστον δμως διά 
τής δολιότητος, πάντας τοΰς χαρακτήρας, ί'ν’ άναδεικνύηται 
ούτος ώς σοφώτερος πάντων τών Ελλήνων. Τούτου δ ’ ενεκα έφ’ 
όλης τ ή | βασιλείας του ουδέποτε σχεδόν έξηλείφθ/ι καθ’ όλο
κληρίαν άπό τής Ελλάδος οΰτε ή δυσαρέσκεια οΰτε ή ληστεία’ 
άπας δέ ό κόσμος γινώσκει ή'δη ό'τι ό βασιλεΰς όθων έπί τοΰ 
Κριμαϊκού πολέμου ώργάνισε μέν καί έπεμψεν είς τάς ύπό τήν 
Τουρκίαν έλληνικάς επαρχίας πολλάς συμμορίας, μή πολΰ Six· 
φερούσας κατά τόν οργανισμόν τουλάχιστον τών ληστρικών 
συμμοριών, άλλά δέν έδυνήθη νά περιστείλη ταύτας, έπανελ- 
θδύσας μετά τήν ά π ο τυ χ ία ν  τυύτου δ’ ένεκα ή ληστεία έπλεό- 
νασε τοσοϋτον τότε, ώστε καί είς τά  πρόθυρα τής πρωτευούσης 
οί λησταί έλη'στευσαν καί Γάλλον τινά αξιωματικόν. Τό περι- 
στατικόν τοϋτο καί τήν λοιπήν, γνωστοτάτην ήδη ουσαν δια
γωγήν τοΰ όθωνος τότε, λαβοΰσαι ώς επιχειρήματα αί σύμμα
χοι δυνάμεις ’Α γγλία καί Γαλλία ήπείλησαν σπουδαίως τόν 
θρόνον του· μόλις δμως έκαμεν ό όθων τότε έκκλισιν είς τήν 
φιλοτιμίαν τών Ελλήνων κατά  τής ληστείας καί αυτή έξηλεί- 
φθη ώς διά μαγείας. Πρόεδρος τοΰ υπουργικού συμβοηλίου ήτο 
τότε ό νϋν πρόεδρος τής Προσωρινής Κυβερνήσεως, είς δν όφεί- 
λει ποολά ή ελληνική κοινωνία. Α χ !  πόσους ήρωας προσέφερε

τότε ούχί μόνον άγογγύστως, άλλά καί προθύμως τό ελληνικόν 
έθνος ύπό τήν μάχαιραν τοΰ δημίου μόνον χάριν τής έθνικής 
φιλοτιμίας του καί ϊ ί χ  σώση τόν θρόνον τοΰ - · · · ήγεμόνος του· 
ήτο άρα γε άληθεΐς λησταί άπαντες οί τότε καταίικασθέντες 
και αποκεφαλισθέντες ; καί τίς πρώτον έσπρωςεν αύτοΰς είς 
τόν ληστρικόν βίον ;

Ο αξιότιμος διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης μοί διηγήθη 
πρό ί,μερών καί τό έξης περιστατικόν’ έκοαγείσης τής τελευ
ταίας επαναστασεως, πολλοί μεν πρέσβεις τών ξένων δυνάμεων 
έσπευσαν νά πέμψωσιν είς αύτόν τάς έ θ ν ικ ά ς  σημαίας των, ΐν ’ 
άναρτήση έπί τοϋ καταστήματος πρός άποτροπήν παντός ενδε
χομένου κινδύνου1 συνάμα δέ οί φρουροΰντες τήν τράπεζαν στρα- 
τ ιώ τα ι άνήγγειλαν αύτω δτι έπαυσεν ή εντολή τω ν  ό συνε
τός διοικητής άπο^οιηθείς ευγενώς τάς σημαίας, άπήντησεν 
ευφυέστατα εις τοΰς φρουρούς αήδΐ) ά ρ χει αι ι) ertoJf), ήτ 
εχετε ώς .ποΜ ται» μόνη ή «πάντησις αΰτη ήρκεσε νά κατα· 
γοητεύση τοΰς στρζτ ώτας· οΐτινες έν πάσ/j περιπτώσει καί 
διά τοϋ αίματός των ήθελον προστατεύσει, φρονοϋμεν, κάλλιον 
παντός άλλου τήν εύτυχώς ούδέποτε άπειληθεΐσαν Εθνικήν 
Τράπεζαν.

ΙΤερΙ πατριωτισμού.

Αέν άρνουμαι ό'τι ό πατριωτισμός παρ’ ά'πασι τοίς πεπολι- 
τισμενοις έθνεσιν είναι τό ίσχυρότερον έλατήριον τών πατριω
τικών αύτών πράξεων άλλ’ έπίτρεψόν μοι, Βασιλεΰ, νά φρονώ, 
δτι ό πατριωτισμός παρά τοΐς Ελλησιν είναι θεΐόν τ ι  δώρον 
άνεκτίμητον καί πρός ούδεμίαν άλλην άρετήν, πρός ούδέν έτε
ρον έλατήριον παραβαλλόμενον’ ό Ελλην εχει πατριωτισμόν 
καί δτε δέν έχει πατρίδα.

Κατά τόν παρελθόντα αιώνα, δτε καί αύτό τό δνομα τής 
Ελλάδος σπανιώτατα έπροφέρετο ύπό τε τών Ελλήνων καί 
τών άλλοεθνών 8ξ αύτάδελφοι συμπολϊταί μου Ζωοιμάδαι, άφ’ 
ού διά τής ίκανότητος καί τής οικονομίας των έθησαύρισαν 
άπειρον πλούτον, άντί νά έντρυφήσωσι δ ι’ αύτοϋ, συνε^ώνησαν 
έγγοάφως μεταξύ των τά έξής· νά μείνωσι δηλ. άγαμοι, νά 
ζησωσι λ ιτώ τα τα , ν άποκλείσωσι σχεδόν τής περιουσίας των 
καί αύτοΰς τοΰς συγγενείς των (τουτέστι νά καταπνίξωσι πά - 
οας τάς όρρ.άς τής φύσεως) καί άλληλοδιαδό^ως ν’ άφιερώ-



σωσι καί τήν ζωήν καί σύμπασαν τήν περιουσίαν των πρός 
άνάστασιν τής πατρίδος των Ελλάδος. Αμφιβάλλω, Μεγαλειό- 
τατε, άν ΰπάρχη έν τφ  κόσμφ δμοιον τούτου παράδέιγμα.

Ε πί τοϋ Οπερ άνεξαρτησίας άγώνο; οί Ελληνες ούδέν, ώς 
καί «αγόμενος του λόγου μου ειπον, είχον έτοιμον, ϊν ’ άντι- 
παραταχθώσι κατά τεσσάρων συνάμα ισχυρών καί πλουσίων 
τουρκικών Κ ρατώ ν άλλ’ δμως διά τοΰ πατριωτισμού των είς 
άπαντα έπήρκεσαν. Ε?ναι άπίστευτα, Μεγαλειότατε, τά μυθώ
δη ποσά, τά  όποια μ ετ’ έ^θουσιααμοΰ προσέφερον ή έόαπάνων 
οΐ Ελληνες τότε χάοιν τοΰ πατριωτισμού των, καίτοι μή έχον- 
τίς πατρίδα. Μία μόνη μικρά καί άγονος νήσος ή Υδρα, ή δέκα 
περίπου χιλιάδας κατοίκους έ'χουσα τότε, μία έτέρα όλιγανθρω 
ποτέρα ί'σως ταύτης, αί Σπέτσαι, καί τά  ή.ω ϊ*ά Ψαρά δι* 
ιδίων των εξόδων έπί έπτά ό')α έτη διετήρουν τρεις διακεκρι
μένους στόλους, διαφιλονεικοϋντα; χάριν τού πατριωτισμοί! 
τών πληρωμάτων των, ούχί μόνον τάς ά<τάς τή ; μ.ή ύπαρ- 
χούσης έτς πατρίδος των, άλλά καί αύτήν τήν κυριαρχίαν της 
Μεσογείου θαλάσσης. Μία μόνη Ελληνίς, ή Μπουμπουλίνα, διά 
τής ανδρείας της ούγ ήττον, η διά τής έλευθεριότητο;, μεθ ής 
χάοιν τού πατριωτισμού της έδαπάνα τά πλούτη της, σμικροΰ 
έδ?ησε νά λάβη τήν ύπόληψιν τής Σεμιράμιδος.

Επί δέ τής βασιλείας τοΰ όθωνος τ ί δέν έκαμαν οί Ελλη
νες καί δ ι’ αύτοΰ έ'τι τοΰ ήγεμόνος των προς βελτιωσιν τής 
καταστάσεως τής πατρίδος των ; μόλις πεισθέντες, δτι ό ήγε- 
μών έκεΐνο; καί τό μέγα εθνικόν δάνειον κακήν κακώς κατη- 
νάλωσε καί τά  έκ τής διαλύσεως τών μοναστκιρίων χρη'ματα 
κατεβρόλθισε καί τόν δημόσιον πλούτον δ-.ά τών κολάκων του 
είς βοσιλικάς έορτάς καί είκοσιπενταετηρίδας κατησώτευεν, άεί
ποτε δαπανών δσα είσέπραττε, καί ούδέποτε φροντίζων ούτε 
περί βελτιώσεως τή ; καταστάσεως τοΰ τόπου, ούτε πρός άνέ- 
γερσιν εκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών καταστημάτων, μόλις, 
λέγω, πεισθέντες οί Ελληνες, ό'τι ό ήγεμών εκείνος ούδέν διε- 
νοεΐτο νά πράξη καλόν έν τ·?ί ί,λλάδι, καί άνασκουμπωθέντες 
ούτοι, κατώρβωσαν διά τού πατριωτισμού των δσα ΐσω; άλλα 
έθνη καί αρχαιότερα καί πλουσιώτερα καί πολυπληθέστερα δέν 
έδυνήθησαν έ'τι νά κατορθώσωσιν' άνήγειραν διά  συνεισφορών 
λαμπρόν Πανεπιστημιον, δύο λαμπρά έν Αθήναις έκπαιδευτή* 
ρΐα τών κορασίων, £ν όρφανοτροφεϊον τών άρρένων, μίαν άξιό- 
λογον Ιερατικήν σχολήν, ην καί πλουσιοπαρόχως έπροίκισαν,

6ν καλόν νοσοκομεΐον καί πολλά άλλα έν Αθήναις καί κατά 
τάς λοιπά; έπαρχίας τοϋ Κράτους τοιαύτης φ ύ σ ε ις  καταστή
ματα- Τί δεν έδύνατο νά πράξη ετερός τις ειλικρινής ηγεμων, 
έάν έγίνωσκε νά ώφεληθϊ, έκ τοΰ πατριωτισμού των α λ η νω ν  ;

Μόλις ό έξωσθείς όθων τοΐς ύπέδειξεν, δτι προτιθεται κατα 
τό 1 8 5 4  νά πραγματοποίηση τούς πόθους των, και αμ,σω; οι 
Ελληνες τώ  ήνέωξαν τά ταμεΐά των καί τώ  παρεχωρησαν αφθο- 
νον πλούτον. Ποίαν δέ χρήσιν τότε τοΰ πλούτου εκείνου, και 
τοΰ πατριωτισμού τών Ελλήνων δ θ θ ων, δέν αποκειται^ εις 
I j I  νά υποδείξω είς τήν Μεγαλειότητά Σου Βασιλεύ· γ ινω σ ^ ι 
•ήδη τούτο άπασα ή Ευρώπη καί άρτι έξέδωκε τ η ν  ετυμηγορίαν 
σύμπασα ή έλληνική φυλή' άλλ δ ,τι βεβαίως θέλει εκπλη,ει 
τήν Μεγαλειότητά Σου, Βασιλεύ, είναι τό έξης.

Πλούσιός τις πατήρ μονογενούς θυγατρίου, δπερ ήγάπα περί- 
παθέστατα, καί σύζυγος προσφιλέστατης συζυγου, ΑγγλίΛος 
μάλιστα, έλάτρευε διά τε τά κάλλη τη ; και δια τας α « - 
νιωτάτας άρ.-άς τ * ,  δ άοίδ.μος Χτουρναρης,, «ποθνήσκων πρου 
τίμησε νάριν τού πατριωτισμού του, ν άποΕενωση της περιου- 
σίας του καί τά προσφιλέστατα αύτώ ταϋτα δντα Μ Μς μ ι-  
κοάν τινα περιουσίαν έκληροδοτησεν αυτοις, ιν αποζωσι κα 
ταύτην μάλιστα έπί τώ  ρητώ δρ* τού νά ζωσιν εν Ελλάδι 
σύμπασαν δέ τήν λοιπήν κολοσαίαν αύτού ο-
τησεν ύπέο τής πατρίδος του' καί ποιας πατρίδος ; φευ . ουχ 
β 'β α ίω ; τή ; γεννησάσης αύτόν Η-είρου, διότι αυτη στεναζ 
έ'τι ύπό τόν ζυγόν, άλλά τή; έλευθέρα; Ελλαίος. Είναι αδυ α 
τον, Βασιλεύ, νά φαντασθή τ ι ;  τόν βαθμόν, μέχρι του πο ου 
φθάνει ό πατριωτισμός τών Ελλήνων ΐδίοι; ο ,μασιν ειδ πολ 
L ;  Ελληνα; έν Σμύρνη, ύποβαλλομένου; μετ ενθουσιασμού ς 
-άς μεγαλειτέρας στερήσεις, ί'να επαρκεσωσιν εις τας παντοε^ 
δεις άνάγκας τών έκεΐ καταφυγόντων έξορίστων συμπατριωτών 
των έπί 0 W ,o ; μετά τήν πτώσιν του Ναυπλίου.

Αλλά τήν άνεκτίμητον ταύτην άρενήν τού ελληνικού χαρα
κτήρα; δέν άφησε κατά δυστυχίαν πάντη αμίαντον κα. αγν/1 
ό θ ω ν  άμα μετά τήν άφιξίν του, ήθέλησε να διεγείρ, δηθ*ν

ώ; νά εν η άνάγκην ώθήσεως μέγας τ ι ;  ποταμος, ινα είσοαλ^ 
τ ε λ ε υ τ ά ^  εί; τήν θάλασσαν. Αέν αρνούμαι δτι ^α ρχουσ ι Χ.α 

γιιίν πολλοί, οί θελγόαενοι έκ τών παρασήμων, αλλ οι 
πλαστοί, >αί τοι σεβόμινοι τά π«ο’ άλλοις έθνεσιν εΐθισμένα,
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γάνωσις τας άνωτέρας έκπαιδεύσεως. ϊνα έπιτευχθϊ, δέ κάλλιον 
τό πρώτον, πρέπει νά έκπαι^ευθή, νά μισθοδοτηθα, καί να 6αθ- 
μολογηθή δσον ένεστι τάχιον ό κατώτερος κλήρος, *«ι να βυν_ 
δυασθή « έκπαίδευσις τούτου μέ τήν έκπαίδευσιν τών κατω 
τέρων‘τάξεων τοΰ λαοϋ. Ούδείς τοΰ λονποΰ νά χειροτονηται 
ίερείις, έστω καί τοΰ ελάχιστου χωρίου, «ν μ9ι εχ-<ι 
στον απολυτήριον σχολαρχείου' άμα δέ χειροτονα^ και λαδνι 
ένωρίαν τινά, αύτοδικαίως νά λαμβάνη έκ τοΰ δημοσίου ταμείου 
ώς ίερεΰς καί μισθοδοσίαν, άνάλογον τ ί ς  μισθοδοσίας τοΰ όημο- 
διδασκαλον. 0  τοιοΰτος ίερεΰς είναι άδύνατον νά αγαπνίσϊ) 
ετβρόν τ ι  εργνν πλειότερον τοΰ δημοδιδασκαλικου' εξ αναγκαί 
λοιπόν θά διδάσκα καί τά  τέκνα τοϋ χωρίου * τϋ< ενωρίας 
του· δπου δέ τοΰτο δέν σΰμβή, άς φροντίσν) ί  Κυβέρνησίς να 
πέμψα έπίταδες δημοδιδάσκαλον. Καί εύποροΰντος μέν του 
ταμείου τοϋ Κράτους, άς λαμβάνη έκ τοΰ δαμοσιου ταμείου ο 
Ιερεΰς καί ώς δαμοδιδάσκαλος έπιμίσθιον, άνάλογον τοΰ αμί- 
σεως τας κανονισμένης μισθοδοσίας τοϋ δημοδιδάσκαλου’ μη 
εύποροΰντος δέ τοΰ ταμείου, άς ΰποχρεωθώσιν οΐ δήμοι να 
πληοώνωσι τί» έπιμίσθιον τοΰτο. Καί οδτος είναι ο επ ιτυχέ
στερος, νομίζω, τρόπος πρός διάδοσιν τας παιδείας εις τας 
κατωτέρα; τάξε,ς τοΰ λαοΰ καί πρός έκπαιδευσιν του κλήρου 
διότι καθώς άνρι τοϋδε έκαστον χωρίον έ ;  αναγκας πρέπει να 
νά ενα ένα τούλάχιστον Ιερέα, οΰτω και τοΰ λοιπου^εκαστον 
γωρίον, syov ενα τοιοϋτον ίερέα, έν τώ προσώπω αυτου «α εχη 
συνάμα πρόχειρον καί ένα διδάσκαλον, τόν όποιον δυναται να 
μετανειρισθα πρός έκπαίδευσιν τών τέκνων του κατα τα  στοι- 
νε.ώδα τούλάχιστον γράμματα. Ενταύθα δύναταί τι ς̂ ν αντι- 
τάξα Τ*ν σ πάν ιν τοιούτων ιερέων άλλά δέν εϊχομεν αχρι τουόε 
τοιούτους ιερείς, διότι δέν είχον μισθόν τινα ώρισμενον' μισθο
δοτούμενοι δέ τοΰ λοιποϋ, διά βίου μάλιστα, φρονουμεν οτι 
πολλοί θά προτκλτίσωσι τό ιερατικόν έπάγγελμα.^ Αι οσα όε 
νωρία δεν εύρεθώσι τοιοΰτοι Ιερείς, πρός τ ^  ραθεισαν^ αυτών 
μισθοδοσίαν, ά; προχ,αρύξν] ί  Κυβέρνασις καί- άλλας αμοιδας; 
Ελε-τολόγ/,σα Βασιλεϋ, άλλ ατο άναγκαΐον. ^

Ποός άνάπλασιν δέ τας άνωτέρας παιδείας πρέπει να κα- 
ταογαθώσιν απαντες οί «χρι τοϋδε γενόμενοι διορισμοί. Είναι 
αδύνατον νά πιστεύσης, Βασιλεϋ, τήν γενομέναν έπί τας δασι-^ 
λείας τοΰ όθωνος χατάχρησιν περί τοΰς διορισμούς όιόασκα- 
λ ων καί καθηγητών. Οσάκις ά Κυβέρνησίς του , ά χ γ  ανα^χην 
ψήφων, ήναγχάζετρ ν' άγοράζνι ταύτας διά π«γτος ΜΪΜ< W *



σματος* £ν δέ τών προχιιροτέρων νομισμάτων τότε ητο καί οί 
διορισμοί διδασκάλων καί καθηγητών· διά τοΰτο σήμερον εχο- 
μεν χαί κοθηγητάς τινα ; καί διδασκάλους πάντη άγρ»μμάτους, 
ούδεμίαν επιστήμην η γλώσσαν γινώσκοντας· έχομεν άλλους, 
οίτινες κ»ίτοι πρό τριάκοντα ετών διδάσκοντες, καί μεγίστης 
ΰπαρχούσης ανάγκης συγγραμμάτων, ούδεμίαν δμως σελίδα 
οΰτε συνέγραψαν οΰτε μετέφρασαν εχομεν τέλος καί καθηγη- 
τάς, οίτινες έφ’ όλης τής βασιλείας τοΰ όθωνος παντί σθένει 
εϊργάσθησαν πρός ύποδούλωσιν τοΰ Πανεπιστημίου καί πάσης 
τής παιδείας εϊς τάς ανθελληνικάς καί όπισθοδρομικάς διαθέ
σεις τοΰ ήγεμόνος εκείνου· έκ τούτων τινές μέν έπί είκοσιν 
ετη ΟΪΔΕΝ έδίδαξον ά'λλοι δέ, καίτοι πάνσοφοι απαγγελλόμε
νοι, ώδάς ό'μως μόνον συνέταττον καί ύμνους πρός έκθείασιν τών 
αρετών τοΰ όθωνος καί τής Βιτελσβαχικής οϊκογενείας.

Η κατάργησις λοιπόν παντός διορισμού καθηγητοΰ είναι 
άναγκαωτάτη, άμέσως δέ νά όρισθώσι τά  προσόντα έκάστης 
Ιδρας καθηγητοΰ η διδασκάλου. Τινές δέ τών έχόντων άδιαφι- 
λονείκητα τά  προσόντα ταΰτα νά σχηματίσωσιν έπιτροπάς ί  
δικαστήρια, ένώπιον τών όποιων νά διαγωνισθώσιν οί έπιθυ- 
μοΰντες διορισμόν καθηγητοΰ in διδασκάλου1 οί δέ im tu y y x -  
νοντες διά  τοΰ διαγωνισμού νά κηρύττωνται ούχί μόνον ισό
βιοι, άλλά καί αμετάθετοι άνευ προβιβασμού καί συγκατα- 
θέσεώς των.

Συνάμα δέ νά είσαχθη πανταχσΰ ό διαγωνισμός, νά κηρυ· 
χθώσι βραβεία, δ ι ’ ών ν’ άμείβηται μόνη ή άρετίι, ή επιμέλεια 
καί ή ΐκανότης· νά πεμφθώσι νέοι εϊ; τήν Ευρώπην, ίνα σπου- 
δάσωσι δαπάνη μέν άλλά καί έπιτηρήσει τής Κυβερνησεως κατ^ 
εξοχήν μέν τέχνας, κα τ’ έξαίρεσιν δέ καί τινας έπιστήμας καί 
ιδίως τάς είς τάς τέχνας καί τήν βιομηχανίαν άναγκαιούσας, 
τάς όποίας δυσκόλως δύναταί τις νά σπουδάση ίδίαις αύτοΰ 
δαπάναις. Ενα μόνον άνδρα ειδικόν, έάν εξεπαίδευεν ό όθων καί 
καθίστα αύτόν ικανόν νά έκμεταλ>εύση τά παντοίας ς,ύσεως 
ιαματικά ΰδατα καί τά  όρυκτά τής Ελλάδος, ήθελεν αύξήσει 
ίσως κατά πολλά έκατομμύρια τόν προϋπολογισμόν τοΰ Κρά
τους του (1)· έάν δ ’'έπροστάτευεν είλικρινώς τά γράμματα,

(1 )  Ο ,τι δέν επραξίν ό όθων τότε, δ ,τι δέν συνησθάνθη ίσως 
ήΰτε σήμερον ή Κυβέρνησις, εότυχώς το ένόησαν οί έπιχειρη-

ήθελε καταστήσει υποτελή φόρου καί ά'παντα τά  πολιτισμένα 
έθνη τοΰ κόσμου* διότι ούδείς καταλληλότερος τών Ελλήνων νά 
έ*δώση τοΰς αρχαίους Ελληνας συγγραφείς· διά τής έκδόσεως 
δέ τούτων οι σοφοί τής Εύρώπης ΰποβοίλλουσι σήμερον άπαντα 
τά πεπολιτισμένα έθνη εϊς αληθή φορολογίαν.

Πίστευσον, Βασιλεύ, οτι διά συντόνου τινός μερίαν^ς περί 
τήν παιδείαν δέν είναι δύσκολον νά μορφώσης έντό; ολίγου χρό
νου είς τό Κράτος Σου νέους ^ ισ το τέλ α ς , νέους Λημοσθένεις, 
νέους Πλάτωνας, νέους Ιπποκράτας, νέους Φειδία; καί νέους 
Πραξιτέλας. Μη φοβείσαι δέ, ώσπερ ό προκάτοχό; σου, νά προσ
τατέυσες τας επιστημας* ό αληθώς πεπαιδευμένος είναι ό καλ
λίτερος πατριώτης, ~άς δε καλός πατριώτης είναι αδύνατον νά 
μή σέβηται τους νόμους τής πατρίδος του καί \ά  μή λατρεύη 
τόν έπί τοΰ θρόνου αύτής καθήμενον, έάν ουτος πρώτος δίδή 
τό καλόν παράδειγμα τοΰ πρός τοΰς νόμους σεβασμού. Ει»αι 
δέ λίαν εοφαλμενη η δοξασία τινών, νομιζόντων, δτι άν προτ- 
τατευθώσιν έν Ελλάδι αί έπιστήμαι, θά όπισθοδρομήσωσιν $ θά 
μεινωσι στάσιμοι ένεκα τής λειψανδρίας αί τέχναι, ή γεωργία 
καί ή κτηνοτροφία, ών έχει απόλυτον καί κατεπείγουσαν τώ  
δντι άνάγκην ή Ελλάς. Ούδέν ίσως έν τώ κόσμψ έθνος έχει 
στάδιον παιδείας τοσοϋτον εύρΰ, δσον τό ελληνικόν. 0  Α γγλος, 
ό Γάλλο;, ό Ιταλό; καί ό Γερμανός έκπαιδεύονται, ίνα χρησι- 
μεύωσιν ώς έπί τό πλεϊστον έν τω τόπω- αύτών. ό  πεπαιδευ- 
μενος δμως Ελλην, πλήν τοΰ κοσμοπολιτικοΰ χαρακτήρός του, 
έχει καθήκον σήμερον νά φωτίση τήν Ανατολήν καί νά κατα- 
κτήσ·/] άύτήν διά τ ί ς  παιδείας πρότερον. Η δέ κατάκτησις τής 
Α νατολής δυστυχώς είναι τοιαύτη σήμερον, ώστε καί άπαντες 
οΐ υπήκοοι Σου, έαν ησαν πεπαιδευμένοι, έδύναντο έπί πολλοΰς 
αιώνας ν άσχοληθώσι μόνον διά τών γραμμάτων καί επιστη
μών. Ούδείς όέ κίνδυνος υπάρχει νά στερηθώσιν αί τέχναι καί 
ή γεωργία βραχιόνων" διότι συνήθως είς τάς εύδαιμονούσας κοι
νωνίας γίνεται παλίρροιά τις τοΰ λαοΰ’ δσοι πεπαιδευμένοι 
έ;έρχονται, εκατονταπλάσιοι τούτων Απαίδευτοι εισέρχονται, 
ίνα φωτισθώσι κα! εύδαιμονήσωσιν.

ματιαι τής Λύσεως. Είναι άνυπολόγιστα τά  εύεργετήματα, τά 
όποία θα παραχθώσιν εϊς τήν έλληνικ^ν κοινωνίαν έκ τής έκμε- 
ταλλεΰσεως τής έν τώ δήμω Λαυρίου σκουριάς. Είθε νά γείνωσι 
ταχέως καί άλλαι τοιαύτης φύσεως επιχειρήσεις.



Ενταϋθα ϊσως είναι ό κατάλληλος τόπος νά ειπω τινά  καί 
περί τής λοιπής έσωτερικής διοικτίσεως tog Κράτους Σου καί 
ιδίως περί οικονομίας αύτοΰ. Αλλ’ έπίτρε]<όν μοι, ΒαΉλεΰ ! νά 
Σοί ειπω δτι ουδέποτε έσπού^ασα ουτε διενοήθ^ν νά γείνω πο
λιτικός otvyjp, $ διπλωμάτης, ή οικονομολόγος· έξ άπλοΰ ~α- 
τριωτισμοΰ όρμώμενος, παρέργως πως έδημοσίευσα πρό ένός 
έτους πληροφορίας τινάς περί βελτιώσεως της έσωτερικής κατα· 
στάσεως τοΰ Κράτους, καί ιδίως τών οικονομικών αύτοΰ. Τάς 
πληροφορίας ταύτας συμπαρέλαβον έν τώ δευτέρω μου ύπομνή- 
μ ατι, κα'ι άν εύαρεστηται δύναται νά διέλθ/] αύτάς ή Μεγα- 
λειότης Της' ένταϋθα δέ άς μοί έπιτραπή νά προσθέσω όλίγας 
τινάς λέξεις περί φορολογικού συστήματος.

Τό φορολογικόν σύστημα τής Ελλάδος, Βασιλεύ, είναι κατα- 
στρεπτικώτατον διά τε την γεωργίαν, διά τήν κτηνοτροφίαν, 
καί διά πάσαν οϊαν δή ποτε έν τώ τόπω  παραγωγήν. Σμικρόν 
τ ι  διαφέρει τοΰ έπ'ι της Τουρκίας, κατά τινα μάλιστα είδη ε ί
ναι καϊ καταπιεστικώτερον. ΓΙλήν δέ τής Ελλάδος, ούδείς άλ
λο; ίσως έν τώ κόσμω τόπος έχει μεγαλειτέραν άνάγκην εγχω 
ρίου παραγωγής καί μεγαλειτέραν έλπίδα νά πολλαπλασιάσω 
ταύτην, και μεγαλειτέραν βεβαιότητα ν’ άνταλλάξη ταύτην 
διά τοΰ χρυσοΰ καί αργύρου άλλων έθνών. Εν έλλάδι ύπάρ- 
χουσιν, άν ούχί αί /.ατά ποσόν εύφοοώτεραι, τούλάχιστον ό'μως 
αί κατά ποιόν παραγωγικώτεραι γαΐαι τοΰ κόσμου" άλλ’ όμως 
καί αύτόν τόν άρτον μας καί αύτά τά  κρέιτά  μας δυστυχώς 
κατά μέγα μέρος άλλαχόθεν προσποριζόμεθα. Είναι δε αδύνα
τον ν’ αύξκίσνι ή εγχώριος παραγωγέ, άν μή καταργ^θη πάς 
οίος δή ποτε εγγειος φόρος. Αλλά πόθεν θά πληρωθή έν τώ 
προϋπολογισμοί τό μέγα κενόν, οπερ θ’ άφήση ή κατάργησις τοΰ 
φόρου τούτου ; Σμικρόν τι έάν έγκύψη τις εϊς τό διοικητικήν 
σύστημα της Ελλάδος, μυρίους θέλει άν*καλύψει τρόπους, καθ 
Ους δύναται νά κάμη μεγάλας οικονομίας, Σμικρόν δέ τ ι έάν 
σπουδάση καί εκμετάλλευση τοΰς εθνικούς πόρους, μυρίας δύ· 
ναται ν’ άνακαλύψη πηγάς, άφ’ ών δύναται ν’ αύξνίση μεγά- 
λως τόν δημόσιον πλοΰτον. Α λλ’ άν οΰτε διά τών οικονομιών, 
οΰτε διά τής έκμεταλλεύοεως τών έθνικών πόρων δέν είναι δυ
νατόν ν άναπληρωθη σύμπαν τό έκ της καταργήσεως τοΰ έγ· 
γείου φόρου έλλειμα, τότε είναι προτιμότερον νά έπιβληθή φό- 
ρθς εϊς είδη τινά τής πολυτελείας· δ ΐ ϊτ ί ,  π . χ ,  νά μη πληρώ- 
νωσιν, ώσπερ καί τά άλλα έθνη, φόρον τινά οί καπνίζοντες ; 
δ ιατί νά μή πληρώνωσι φόρον οΐ πολύτιμα ενδύματα φοροΰν-

τες, καί οί έν μεγαλοπρεπέσιν ίδιωτικοΐς μεγάροις οίκοϋντες; 
Λέν είναι άδικον νά πληρώνη φόρον βαρύτατον ό γεωργός, καί 
νά μή πληρώνη οΰδένα σχεδόν φόρον ό τοκογλύφος ;

Καί ταΰτα μέν είσι τά  έλατήρια, δ ι’ Αν δύναταί τις νά 
κ^λλιεργήση τά  υπάρχοντα σήμερον έν Ελλάδι σπέρματα, ΐν’ 
άναδείξη ταΰτα μεγάλας έθνικάς άρετάς. Κ ατά δυστυχίαν 
όμως ύπάρχουσι καί σκόπελοί τινες, ενώπιον τών όποίων ένδέ- 
^εται νά ναυαγήση τις. ΤοΜΰτοι δέ σκόπελοι είναι τέσσαρες’ ή 
ί έπϋει^ις, r  κατάχρηοις τής άγιχτικοτητος τών lE.l. Ζήνων, 
ή πολντΐΛιια  καί αί Λεγόμίναι e.appoai.

Περί, ϊπιΰείζεως.

Τό έλληνικόν έθνος άπό τής άρχαιότητος έτι φημίζεται διά 
τήν λιτότητα  καί άπλότητα τών ήθών του. Σήμερον δέ κατέ
στη παροιμιώδτις $ τε λιτότης καί ή οικονομία τών έλλήνων, 
Τοιοΰτον λοιπόν έθνος ούχί μόνον δέν άνέχεται, άλλά καί μισεί 
τήν έπίδειξιν, θεωρεί μάλιστα αύτήν ως άρμόζουσαν εϊς Ασια
τικόν χαρακτήρα. $ν δέ τών αιτίων, ενεκα τών όποίων άπέ- 
τυχεν εύθύς έξ αρχής ό Οθων, ήτο καί ή έπίδειξις. Διά νά 
κάμη δέ ταύτην μετέφερεν έκ Βαυαρίας στρατεύματα, άρχιθα- 
λαμηπόλους, άρχιϊπ-οκόμους, άρ^ ιοινοχόους, αύλάρχας, σταυ- 
λάρχας, μεγάλην κυρίαν, μικράς κυρίας, καί μεγάλην άλλην 
σωρείαν ονομάτων, μηδεμίαν έντύπωσιν είς τοΰς Ελληνας προ- 
ξενούντων. Καί τά  μέν στρατεύματα τοΰ Οθωνος τοσοϋτον πολύ 
έφοβήθησαν οί Ελληνες, ώστε οί Μανιάται άμέσως σχεδόν μετά 
τήν έλευσιν αύτών έπανϊστάτησαν. Πεμφθέντων δέ κα τ’ αύτών 
τών βαυαρικών στρατευμάτων, οί άνδρεΐοι Μανιδται δέν ήρκέ- 
°θησαν μόνον νά τ ’ άποκρούσουν, αλλά καί αίχμαλωτίσαντες 
πολλούς Βαυαρούς στρατιώτας καί μή δυνάμενοι νά τούς δια
τρέφουν, τοΰς έπώλουν κατά δεκάδας άντί μιας όρμαθιάς κρομ- 
μΰων· τοΰτο θέλει φανή ίσως άπίστευτον ή ύπερβολικόν είς 
τούς Ευρωπαίους, άλλ' έγγυόμεθα περί τής ιστορικής άλτ,θείας 
«ϋτοΰ.

Τούς δέ λοιπούς τιτλοφόρους αξιωματικούς τοΰ παλατιού τοΰ 
όθωνος καθ’ έκάστην σχεδόν περιέπαιζον οί Ελληνες έν τε τα ΐς 
ίόιαιτέραις αύτών συναναστροφαΐς, ένίοτε μάλιστα καί κατά 
πρόσωπον, οσάκις τούς έ'βλεπον έπίσημον στολήν φέροντας. Τί 
δέν έπενόησαν, ϊνα ^λευάσωσι τήν συνήθειαν τοΰ ήγεμόνος



εκείνου, δστις πανταχοϋ κ«ΐ πάντοτε ήθελε νά φέρη αά βασι
λικά αύτοϋ παράσημα. Πόσον δέν ήγανάκτουν, δτε τον έβλε- 
πον άείποιε έφιππον η έποχΓ<ύμενον, καί διά μεγάλ/,ς συνο
δείας περιφερόμενον, ουδέποτε δέ πε^όν, ουδέποτε άνευ βασι
λικών παρασήμων, καί ουδέποτε λιτώς ένδίδυμένον ; Πίστευ- 
σον δέ, Μ εγβλειότατε, δτι ούδέν τών σκανδάλων τούτων ήθε- 
λε ουμβί, άν ό ήγεμών εκείνος, καί ή αξία αύτοϋ σύζυγος δέν 
εϊχον την άξίωσιν νά κάμωσι πανταχοϋ καί πάντοτε έπίδειζιν. 
Ούδέποτε έπέτρεπον παρουσίασιν, οΰτε εις αύτοΰς τούς οπερέ
τας των, ά'νευ έπισνίμου στολής.

Οί δ ’ ΐίλλ/,νες έ'χουσι μέν ώς καί άλλαχοΰ ειπον τοϋτο, δη 
μοκρατικάς τινας εξεις, άλλ’ είναι καί σφοδρά φιλότιμοι κ«1 
λίαν περιφίλαυτΟι. ”Ω πόσον άγάλλονται, πόσον σεμνύνονται 
οσάκις βλέπουσιν άληθώς πεπαιδευμένον τινά καί εύγενή Εύρω- 
παΐον νά τοΐς όμιλή μετ ' οίκειότητος καί νά μή Βέλη νά κάμ?ι 
έπίδειξιν οΰτε τής παιδείας του, οΰτε τής καταγωγής του, οΰτε 
τοϋ πλούτου του. Ο αείμνηστος λόρδος Βύρων κατέκτησε τά; 
καρδίας δλων τών Ελλήνων καί έδύνατο, έάν έζη καί ηθελεν, 
έν μια σ τιγμή  ν’ ά,αγορευθη καί βασιλεΰς αύτών, διότι έγί- 
νωσκεν ούχί μόνον νά μή κάμη τήν έλαχίστην έπίδειξιν οΰτε 
τών ηθικών οΰτε τών φυσικών σπανίων αρετών του, άλλά καί 
τρόπον τινά ν’ άποκρύπτη ταύτας. Ούδέν δ ’ ετερον πληγώνει 
τόσον καιρίως, τήν φιλοτιμίαν καί τήν φιλαυτίαν τοϋ Ελλγ,νος, 
δσον ή έπίδειξις καί μάλιστα τής κα τα γω γή ;’ τοϋτο δέ είναι 
φυσικόν καί εύεςήγητον, διότι ό Ελλην δσω μικρδς καταγωγή; 
*αί οίο) αμαθή; καί αν ηναι σήμερον, συναισθάνεται όμως καί 
γινώσκει κάλλιστα, ό π  είναι απόγονος έκείνων, οΐτινες υπήρ
ξαν τρόπον τινά τά  πρωτότυπα τής εύφυίας, τής παιδείας, τοΰ 
ήρωϊσμοϋ, τής ευαισθησίας, τ ί ς  φιλοκαλίας, τής καλλιτεχνίας, 
$ ίσως καί αύτοΰ τοϋ πολιτισμού. Δέν ανέχεται λοιπόν τοϋ νά 
καταδεικνύη τις καί μάλιστα δ ι’ έπι^είξ'.ως καταγωγής τήν 
σημερινήν γυμνότητα του. Καί παρ’ ήμϊν αύτοΐς τοΐς Ελλησιν 
υπάρχει τάξις τις ανθρώπων, έν ή διαπρέπουσι πολλοί καί ώ{ 
νοήμονες καί ώς πεπαιδευμένοι, καί ώ; διά πολλών άλλων 
άρετών πεπροικισμένοι' έπηδή  ομως τινές έκ τής τάξεως ταύ
της τών ανθρώπων έγκαυχώνται έπί τί, έκ τού Φαναριού τή{ 
Κωνσταντινουπόλεως καταγωγή των, αύτοκαλούμενοι Φα α- 
ριώταιι μόνον, λέγω, διά τόν λόγον τοΰτον οί άνθρωποι οΰτοι 
είναι αντιδημοτικοί.

Μακράν λοιμόν πάσης πομπής καί ϋάσης έπιδείξεως. Ms·

γαλειότατε ! Ούδεμίαν άνάγκην έχεις μεγάλης ακολουθία; καί 
μάλιστα ξενικών στρατευμάτων, ούδεμίαν άνάγκην στολή; έπ ι- 
αήμου έ /ε ι  ή άκολουθ.α Σου, ϊνα έπιβάλλη σέβας είς τους Ε λ
ληνας. 'Γέννας μόνον οσας δύνασαι πλειότερον μετάφερον έκ 
τής Λύσεως, καί τό πολΰ πολΰ ενα οικονομολόγον, ϊνα ditdij 
διά μιας *αί ΰποδείξη εϊς τε τήν ϊμετέραν Μεγαλειότητα καί 
είς τήν Κυβέρνησίν της τόν καταλληλότερον τρόπον, όι ού όυνα- 
τα ί τις νά έκμεταλλεύση άπαντας τούς παντοειδείς καί ρλου- 
σιωτάτου; τ,όρους τοϋ Κράτους. Είναι δέ αδύνατον, φρονώ, να 
ύπάρχωσιν έν τώ  κόσμω πολλά άλλα Κράτη, έχοντα τόσους 
πλουσίους έθνικόΰς πόρους, δσους τό Ελληνικόν, άλλ ομως 
άπαντες οί πόοοι ουτοι έμειναν ά'χρι ·»βύδε νεκροί καί τεθαμ- 
μένοι είς τά  έγκατα  τή ; γής. ϊνα δέ έννοήση τούτο κάλλιαν ή 
Μεγαλειότης Σης, άς μοί έπιτρέψη νά αναφέρω τό εςης. Εκα
στον στρέμμα γής έν Α γγλία, δίδει κατά  μέσον δρον (λ ο γ ισ 
μένης δλης τής επιφάνειας τής γής) δεκα καί τεσσάρων φράγ
κων καθαρόν ετήσιον εισόδημα. Εκαστον δέ στρέμμα γή ; έν 
Ελλάδι άποφερει μόνον δύο φράγκων καθαρόν έτήσιον εισόδημα, 
ντμειωτέον δέ, δτι έν μέν τη Αγγλία διά τής τέχνης μόνον 
γίνονται ώς έπί τό πλεΐστον καί γεννήματα καί γαιώμηλα καί 
χόρτα άφθονα· έν δέ Ελλάδι καί φυσικώς γίνονται καί α ,ιό - 
λογον καί άφθονον ελαιον, καί πολλή καί άρίστη Κορινθιακή 
σ τα ιΐί ,  καί άφθονώτατοι οίνοι, καί κικίδια (βελανίδια) καί 
σύκα πολλά, καί μαλλία, καί τυρός ούκ ολίγος, καί μ έταξα 
καί προϊόντα άλλα πολλά καί ού τ^ς τυχουσνς άξίας.

Διά να έκμεταλλευθώσιν δμως εύκολ.ώτερον καί ταχυτερον 
οί πόοοι ουτοι τοϋ Κράτου?, ανάγκη καί ανάγκη κατεπειγουσ* 
ν’ άνορθωθή ή δυστυχώς έπί όθωνος πολΰ έκπεσούσα δημοσία 
πίστις. Διά ν ’ άνορθωθή δέ αΰτη, ανάγκη καί καθήκον είναι ν 
άναγνωρισθώσι τά  τε παλαιά, τά  έπ ί τοϋ άγώνος ξένα, καί τα 
νέα, τά  έπί Κυβερνήτου χρέη τοϋ Κράτους, καί να κανονισθη 
δριστικώς ή ά-ότισ ις απάντων τούτων. Μη σε έκπληξη, Βασι
λεύ ! τό μέγεθος αύτώ ν πρώτον μέν διότι τό Κράτος Σου έχει, 
οδς είπον, ανεκμετάλλευτους πολλοΰς καί πλουσιωτάτους π ό 
ρους- δεύτερον δέ, διότι διά τοϋ πατριωτισμού τ ώ ν  Ελλήνων 
πολλά καί μεγάλα καί απίστευτα δύναταί τις νά διαπραξη' 
καί τοίτον διότι ουτε οί ίδιώται δανεισταί τής Ελλάόςί, ουτε 
αί προστάτιδες καί έγγυήτριαι Δυνάμεις θά καταδεχθωσι ν 
άπαιτήσωσι μεγαλα και πολλά επι τοϋ παρόντος άπο τοϋ σ^ 
κροϋ καί μή πλουσίου Κράτους iou.



Αλλως γινώσκεις, Βασιλεύ, δτι οί δανεισταί τοϋ παλαιού 
δανείου έδάνεισαν πρός άπελευθέρωσίν τής δλης Ελλάδος, μόλις 
δέ τό πεμπτημόριον αύτής ήλευθερώθη, καί δέν είναι δίκαιον 
τό πεμπτημόριον τοΰτο νά πληοώση τά χρέη των ύπό τόν ζυ
γόν είσέτι στεναζουσών έλληνικών επαρχιών, Παρεξετράπην 
κατά τ ι τοϋ προκειμένου θέματος, Βασιλεύ, άλλ’ ήτο άναγ-
καΐον, διότι έλησμόνησα νά εϊπω τά δέοντα έν τώ  οίκείω 
τόπφ* *

JTepl χαταχρήσεως τής άηχ,τιχύτιροο τών 'Έ .ΙΙψ ω ν

Αρχαία τις παροιμία λέγει, δτι διά ν’ άπαττ,θή εί; Γενο
βέζος απαιτούνται τρεις Εβραίοι, διά ν’ άπατηθή δμως είς 
Ελλην απαιτούνται έπτά  Γενοβέζοι. Τό ελληνικόν έθνος μόνον 
έπί νοημοσύνη τ φ  δντι δέν δύναταί τις νά έλέγξη δικαίως. 
Καί εινα» μέν αληθές δτι πολλάκις ανέχεται μεγάλως, καί 
προσποιείται μάλιστα διά της άνοχής του, δτι αδιαφορεί* ούδέ- 
ποτε δμως άπατάται καί ούδέποτε αδιαφορεί, ού'τε δταν προσ- 
ποιήται αδιαφορίαν. Τοϋτο γινώσκων καλώς καί Διονύσιος ό 
τύραννος τών Συρακουσίων, τότε μόνον διέταξε νά μετριασθή 
ή κ α τ α  τών ύπηκόων του ίλλη'νων τυραννία, δτε έ'μαθεν, δτι 
ουτοι ήσυχαζουσι καί προσποιούνται αδιαφορίαν διά τά  παθή
μ α τα  των. Τό διδακτικόν τοϋτο μάθημα τοϋ Διονυσίου, έάν 
έλαμβανον πρό οφθαλμών δ τε όθων καί δσοι κατά καιρούς 
κατεχράσθησαν τής προσποιητικής αδιαφορίας τών Ελλήνων, 
ού'τε έκεϊνος ήθελε πάθει τελευταϊον, δσα έπαθεν, ούτε ούτοι 
/ΐθελον άπολέσει αδίκως ϊσως έν τη Ανατολή μέγα μέρος τ?ίς 
έπιρροής των, οΰτε άλλοι ά'νευ της έλαχίστης προοπαθείκς ή'θε- 
λον κερδίσει δσα έκέρδισαν.

Εύθϋς σχεδόν άπό τών πρώτων έτών τής βασιλείας τοΰ 
Ο ωνο; οί Ελληνες δια διαφόρων νομίμων μέσων έδείκνυον αεί
ποτε την δυοαρέσκειάν των κατά τής αντεθνικής διαγωγής του" 
ούτος δμως, έπειδή τόν ήνέχοντο, καί ένίοτε μάλιστα προσε- 
ποιουντο αδιαφορίαν, διά τοϋτο άείποτε κατεχράτο πλειότερον 
τής άνεκτικοτητος τώ ν Ελλήνων. Επί τέλους δμως έπείσθη *αί 
ουτος, φρονώ, δτι οί Ελληνες ανέχονται μέν, άλλ’ οΰτε πράγ
μ α τι άδιαφοροϋσιν, οΰτε άπατώνται.

Δύο μεγάλαι τής Εύρώπης δυνάμεις ή Γαλλία καί ή Ρωσσία 
τών ευεργετημάτων των έπί τοϋ Ελληνικού έθνους

απέκτησαν άδιαφιλονείκητα έν αύτώ δικαιώματα εύγνωμοσύ- 
νης. Επειδή δμως τινές τών έν τη  Ανατολή πρακτόρων τών 
δυνάμεων τούτων κατεχράσθησαν μεγάλως τής άνοχής τών έν 
τη Ανατολή λαών, προσπαθοϋντες νά πέμψωσιν αύτούς είς τόν 
παράδεισον, οί μέν διά τής ορθοδοξίας, οι δέ διά τής παπικής 
προπαγάνδας, διά τοΰτ,ο αί δυνάμεις αύται άπώλεσαν κατά 
δυστυχίαν μέγα μέρος τής συμπαθείας τών Ανατολικών λαών. 
0  άν έγίνωσκον οι λαοί καί οί πεφωτισμένοι ηγεμόνες τών δυ
νάμεων τούτων πόσον κακόν προξενοϋσιν οί πράκτορέ; των είς 
τήν Ανατολν,ν διά τής προπαγάνδας, ήθελον αποσκορακίσει 
καθ’ δλοκληρίαν τό πάντη ά'χρτ,στον τοϋτο εϊς τε  την πολ ιτι
κήν καί τήν θρησκείαν δπλον. Τό κακόν δμως είνα6 οτι άπαν
τες έξαπατώνται έκ τής ανοχής τών Ανατολικών λαών, καί 
σπανίως κατά δυστυχίαν ωφελούνται έκ τε τής αρχαίας καί 
τής συγχρόνου ιστορίας. Μετά τόν Μωαμεθανισμόν κατώοθωσέ 
τις ποτέ έν τή Ανατολή μέγα τ ι διά τής θρησκείας; Τί ση* 
μαίνει, έάν Φλάροι τινές ?| η ίησουίται ί| άδελφαί τοΰ ελέους, 
π. χ ,  άδιαφορούσης τής τε  χριστιανική κοινωνίας καί τής εκ
κλησίας έν τή Ανατολή, προσήλυτίζωσιν ένίοτε είς τόν π α π ι
σμόν ολίγους τινάς ορθοδόξους; θά πληρώσωσιν άρά γε δ ι’ αύ
τών τόν παράδεισον; θά κερδίσωσιν άραγε δ ι’αύτών τήν Ανα
τολήν ; Τί στ,μαίνει, έάν είς τήν λειτουργίαν αύτών άκούωσιν 
οί έν τή Ανατολή χριστιανοί εις τήν Ελληνικήν η είς τήν Σλα
βικήν γλώσσαν ; θά παραστησωσιν άρά γε διά ταύτης μάλλον 
$ δ ι’ έκείνης έντονώτερον τά  ίικα ιώ ματά  των, δταν ήναι αμα
θείς ; Αί κοινωνίαι κκτ εύτυχίαν σήμερον ωρίμασαν, ή Ανα
τολή μάλιστα ώρίμ.ασε πλειότερον ϊσως $ δσον τινές φαντάζον
ται· οί δ’ έν αύτή χριστιανοί, καίτοι μή όλιγωροΰντες καί 
περί τής ψυχικής αύτών σωτηρίας, κυρίως ομως ασχολούνται 
πώς νά σώσωσι τά  σώματα αύτών άπό τής δουλείας, άπό τής 
βαρβαρότητος καί άπό τής άμαθείας. Περί τούτων λοιπόν μό
νον άς φροντίζωσιν άπαντες οί έν τή Α νατολή πολιτικοί τε καί 
θρησκευτικοί πράκτορες πασών τών δυνάμεων, άν είλικρινώς 
άγαπώσι τήν Ανατολήν καί άς μή καταχρώνται τής άνοχής 
τών Α να τολ ικώ ν  λαών.

ϊνα  π εισ θώ σι δέ οί τυ χό ν  ά μ φ ιβ ά λ λο ντες περί τή ς  ειλικρί
νειας τώ ν  λ ό γω ν  μου , άς λά β ω σ ι πρό έφ θαλμώ ν τ ά  τελευταϊον 
έν τή  Α νατολή  συμ.βάντα. Π ά μ π ο λ λ ο ι βεβα ίω ς Ελληνες καί 
ά το μ ικ ώ ς  εύηργετήθησαν πρό τοϋ άγώ νος ύπό τ ί ς  Ρωσσίας, 
διότι έν αύτή σχεδόν μόνη εΰρισκον άσυλον, οσάκις κατεδιώ-



κοντο ύπό τών Τούρκων- άπαν δέ τό πλήρωμα τών ορθοδόξων 
δέν αγνοεί, οτι πολλάκις ύ-ό τής Ρωσσίας έπροστατεύθη ή 
θρησκεία του, οσάκις ήπειλεϊτο υπό τής Τουρκίας' οί πλεΐστοι 
δέ τών έν τή Α να το λ ή , καί ιδίως τών έν Ελλάδι πεπαιδευμέ
νων, είς τήν Γαλλίαν βεβαίως όφείλουσι τάς γνώσεις των, 
διότι έν τοΐς έκπαιδευτικοΐς χαταστήμασιν αύτής ή καθ’ ολο
κληρίαν έξεπαιδεύθησαν ή έν μέρει έτελειοποιήθησαν. Τούτων 
ένεκα ή ευγνωμοσύνη τοΰ Ελληνικού λαοϋ εσεται αιωνίως άνε- 
ξάλειπτος άπό τής καρδίας αύτοΰ υπέρ τε τών έθνών καί των 
δυνάμεων Γαλλίας και Ρωσσίας. ΓΙροκειμένου δμως λόγου, περί 
εκλογής βασιλεως των, οί Ελληνες πρός τήν Αγγλίαν ιδιαζόν
τως έτράπησαν, διότι μόνον οί τού Α γγλ ικ ο ύ  θρησκεύματος έν 
τη Ανατολή πράκτορες, ούδέποτε σχεδόν κατεχράσθησαν τής 
άνοχής τών Ελλήνων, κ α ί μόνον οί Α γ γ λ ο ι καίτοι μή ά διαφ ο- 
ροΰντες περί τοΰ θρησκεύματός των, προσπαθούσιν δμως, δσον 
δύνανται περί τής ελευθερίάς καί εύημερίας τών άλλων.

Ού^εμια λοιπόν κατάχρησις τής άνοχής τών Ελλήνων πρέ
πει νά γείν/ι, Βασιλεύ, οΰτε περί τό θρήσκευμα, ούτε περί τό 
πολίτευμα, διότι δσον ανεκτικοί είναι ούτοι, τοσοϋτον καί ζη 
λότυποι' άλλως τε φυσικόν είναι εις έκαστον φιλότιμον λαόν 
νά γίνητα*. κατά τοσοϋτον μάλλον έπίμονος, ένίοτε μάλιστα 
καί φανατικός εις τε τάς πολιτικάς καί είς τάς Ορ*σκευτικάς 
αύτοΰ δοξασίας, καθ’ όσον μάλιστα έννοεϊ, δτι άλ'/,ος τις, κα- 
ταχρώμενος τής άνοχής του, έπιβουλεύεται ή κατ' άλλον τινά 
τρόπον προσπαθεί νά εκμεταλλευΟή αύτά;.

Περί πο.ΙυτεΛείας.

Εί και έν παντ! καιρώ κα! τόπω  ή πολυτέλεια είναν βεβαίως 
ή μεγαλειτέρα μαστιζ, ή μαστίζουσα καί Κράτ/) καί κοινω
νίας καί άτομα, εϊς τά έλληνικόν δμως έθνος κατά τήν παρού
σαν μάλιστα έποχήν ή μάστιξ τής πολυτελείας είναι όλεθριω- 
τα τη ' ενδέχεται νά φέρνι τήν καταστροφήν αύτού, άν μή εγ
καίρως ληφθή ή δέουσα πρόνοια. 0  Ελλην παν δ ,τι ε ΐ/ε  τό 
άπώλεσεν έπι τοΰ υπέρ άνεξαρτησίας άγώνος. Μόνον τής έρη- 
μωθείσης γής και τών ταί/ων τών πατέρων του έμεινε κύριος' 
τούτου δε ενεκα δεν είναι μ»ν α/ίμερον οΰτε άκτήυιων ούτε πέ- 
νης, ούδεμίαν 8μως δαπάνην ματαίαν δύναται η πρέπει νά 
καμν)· διότι έπί τής τριακονταετούς βασιλείας τοΰ Οθωνος»

ούχί μόνον δέν έδυνήθη ν’ άναλάβϊ), άλλ' ένεκα τής συστηματι* 
κώς ένεργουμένης διά τε τής πολυτελείας καί δι άλλων άνη- 
θίκων μέσων διαφθοράς τών χαρακτήρων, ύπέστη βλάβας, ήθι- 
κάς μάλιστα πολύ μεγαλειτέρας τών υλικών, καί άσυγκρίτως 
χείρονας τών έπί τής δουλείας του.

Σήμερον λοιπόν, Μίγαλειότατε, επ ί τής βασιλείας Σου, τό 
Ελληνικόν έθνος πρόκειται νά θ^ραπεύση τάς τε ήθικάς. καί τάς 
ύλικάς ζημίας, δσας ΰπέστη έπί τε τοΰ τουρκικού ζυγοΰ καί 
έπι τής βασιλείας τοΰ όθωνος. Προσφορώτατα δέ πρός τοΰτο 
μέσα είναι ή λιτότης καί ή οικονομία' κατ εύτυχίαν δέ τά  
μέσα ταΰτα ούχί μόνον δέν άντίκεινται είς τόν Ελληνικόν χ α 
ρακτήρα, άλλ’ είναι τρόπον τινά καί έμφυτα, όσον μεγαλο
πρεπείς ήσαν τώ  ΰντι οΐ άρχαΐοι Ελληνες πρός έπίδειξιν τοΰ 
έθνίκοΰ μεγαλείου των, πανταχοΰ τών αποικιών κα! τής κυρι
αρχίας αύτών άνεγείροντες μεγαλοπρεπεστάτους ναούς καί δημο
σία καταστήματα, τοσοϋτον λιτώ τατο ι καί άφελέστατοί ήσαν 
περί τόν ιδιωτικόν βίον των. Πολλαχοΰ άπαντα τις ούχί μόνον 
περιγραφάς, άλλά καί λείψανα αιώνια τού έθνικοΰ τών έλ λ ή 
νων μεγαλείου, ούδέν δμως ίχνος ύπάρχει καί ούδεμία περι
γραφή σώζεται ουτε τών παλατίων τοΰ Αχιλλέω; η τών τοΰ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ουτε τών ιδιωτικών οικιών τοΰ Περι- 
κλέους ή Θεμιστοκλέους, ούτε τών ένδυμάτων τοΰ Σόλωνος ή 
τοΰ Λυκούργου. Εάν δέ που συγγραφεύς τις μνημονεύει κα! 
τούτων, εύθύς δ άναγνώοτης θαυμάζει τήν λ ιτότητα  κα! αφέ
λειαν, μεθ’ ών έ'ζων οί άνδρες έκεΐνοι, οΐτινες έπ! αιώνας θαυ
μάζονται καί ουδέποτε θά λησρονηθώσι.

Γνωστόν δέ είναι δτι ουτε ή φιλοκαλία ούτε τά μέσα ελει— 
πον άπό τών αρχαίων Ελλήνων, ί'να άγαπήσωσι τήν πολυτέ
λειαν, έάν ήσχν μάταιοι' διότι άμφιβάλλω, έάν υπάρχη έν τώ 
κό 'μω  μεγαλοπρεπέστερον καί φιλοκαλέστερον έ'ργον τοϋ Π*ρ- 
θενώνος, καί δέν είναι ποτέ δυνατόν νά πιστεύσω, δτι 6 Περι
κλής, ό δαπανήσας τού; θησαυρούς τών συμμάχων τής Ελλά
δος πρός άνέγερσιν αύτοΰ, ίι ό Μέγας Αλέξανδρος, δ κατακτή- 
σας τήν Ασίαν μέ δύω μυριάδας Μακεδόνων, έστεροϋντο τών 
μέσων, ί'να άποδυθώην είς τήν πολυτέλειαν.

Αέν πρέπει δέ νά λησμονηθή δτι καί δ Φωκίων δ μέγας 
στρατηγός τών Ελλήνων ενα ειχε τρίβωνα, οσάκις δέ έπλυνε 
τούτον, ήναγκάζετο νά οΐκουρή, κα! δτι κα! ή γυνή τού έπ α - 
μινώνδα πολλάκις καί λάχανα συνελεγε μετά τών συμπολιτί- 
δων αύτής Θηβαίων κα! 3ίς τήν βρύσιν έπλυνεV.
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Oi Ελληνες λοιπόν κατά τούς αρχαίους χρόνους ήσαν λιτοί, 
χατά δέ τοΰς πρό τοΰ άγώνος ήναγκάσθησαν νά γίνω σι λ ιτώ - 
τεροι Ινεκα τ ις  τυραννίας, ?,ν ύπέστησαν. ©άνον τόν Κανακά- 
ρην, τόν πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, ό φρούραρχος Κορίνθου εδρε 
τιγανίζοντα ώά, καί έτοιμάζοντα ίδίαις χερσί τό λιτώ τατον 
δεϊπνον, δτε τώ  άνήγγειλεν έπί τοϋ άγώνος τήν έπί τής εισ
βολής τοΰ Δράμαλη έγκατάλειψιν τής Ακροκορίνδου’ μόνον δέ 
δ άμαχητεί έγκατάλιπών τήν θέσιν του φρούραρχος γινώσκει 
τήν τύχην τών ώών εκείνων μετά τοιοϋτον άκουσμα, ό  δέ 
Κολοκοτρώνης, ό μέγας στρατάρχης τής ίλλάδος έπί τοΰ άγώ
νος, καί ό στρατηγός Νικήτας, ό έπικλήθείς Τουρκοφάγος, σπα- 
νίως, λ ΐγετα ι, μετεχειρίζοντο ίππους έν τη υπηρεσία των, άλλ’ 
η τοΰς ίδιους των πόδας, ή ό'ταν μέ τούτους δέν έπήρκουν, 
μετεχειρίζοντο ήμιόνους, ϊνα άποφύγωσι πάσαν έπ ίδειξ ιν  καί 
τ ίς  τών Ελλήνων έγίνωσκε πρό τοϋ άγώνος καί επ’ αύτοϋ τά  
^στιλβωμένα χειρόκτια, τά  εΰώδη χρίσματα τής κόμης, τάς 
επίσημους και ήμι$πισήμους στολάς,τάς βασιλικάς έορτάς καί 
παρεόρτια, τάς βασιλικάς γαμηλιετηρίδας καί γεννεθλιετηρίδας, 
καί εϊκοσιπενταετηρίδας καί τοσαύτας άλλας άλλοκότους αύλι- 
κάς έθιμοταξίας, μέ τάς όποίας μόνας έπροίκισε τό Ελληνικόν 
έθνος ή βασιλεία τοΟ Οθωνος ; καί τίς ποτε τών Ελλήνων κατε. 
δέχετο πρό τοΰ άγώνος καί έπ’ αύτοΰ νά χρεώνηται, ϊνα κάμη 
τήν σύζυγόν του εΰπαρουσίαστον είς τήν μεγάλην κυρίαν τής 
Αυλής,-η είς τοΰς βασιλικούς χορούς; καί είναι μέν αληθές, 
οτι βασιλείαν πρό τοΰ άγώνος κα! έπ ' αύτοϋ δέν είχον οί Ελ
ληνες, δέν έστεροΰντο όμως ούτε πλούτου οΰτε άλλων ευκαι
ριών, ϊνα έπιδείξωσι διά τής πολυτελείας τήν ματαιότητά των, 
αν άληθώς ήσαν ματαιοι" άλλα μέ δλα τά μυθώδη πλούτη, 
τα  οποία εδαπανησεν επι τοϋ αγώνος Λάζαρος δ Κουντουριώ- 
της, δέν κατεδέχθη δμως οΰτε τήν ένδυμασίαν του ν’ άλλάξη, 
καίτοι πολλά έτη ζήσας καί γερουσιαστής μάλιστα διοριοθείς 
έπί Οθωνος, ούδέποτε δμοις συγκατετέθη ούδ’ άπαξ νά παρου- 
σιασθή είς τήν πολυτελεστάτην αύτοϋ αύλήν. Ω, πό^ον διδακτι- 
κώτατον 6ά ητο τό πρακτικόν τοΰτο μάθημα τοΰ νέου Κάτω· 
νος τής έλλαδος διά πολλούς τών συμπατριωτών μου Ελλή
νων, άν μή έβιάζοντο ουτοι νά γείνωσιν αύλικοί καί νά παρευ- 
ρίσκωνται εις τούς βασιλικούς χορούς.

Ούδείς τών Ελλήνων θά Σοί άρνηθη ποτε, Βασιλεύ, πάσαν 
οίαν δη ποτε έντιμον υπηρεσίαν εϊτε ύπέρ τής πατρίδος του 
ειτε υπερ τής Μεγαλειότητός Σου. Πρόσεξαν δμως πολΰ νά έκ-

ριζώσης άπό πολλών έξ αύτών διά τής λιτότητος καί άφε- 
λείας κακάς τινας έξεις, μέ τάς δποίας τούς έπροίκισεν δ όθων.

Οί Ελληνες ώς φύσει δημοκράται είναι Χαί ευτράπελοι· άγα- 
πώσι τάς συναναστροφάς καί δέν άποφεύγουσι τάς διασκεοά* 
σεις· γίνώσκουσι κάλλιστα νά προσφέρωσι τό άνήκον σέβας είς 
τήν αρετήν, είς τήν παιδείαν καί εις τήν ικανότητα, αϊτινες 
άποτελοϋσι τό άληθές μεγαλεΐον παντός άνθρώπου, καί δέν 
εχουσιν άνάγκην νά τοΐς έπιβληθη ό σεβασμός ού'τε διά τίτλω ν 
οΰτε διά παρασήμων, οΰτε διά πολυτελών ενδυμάτων' θέλεις 
νά ώιελήσαι έκ τών πρακτικών γνώσεων τών Ελλήνων ; άπό· 
φεύγε δσον δύνασαι τοΰς επισήμους χοροίις καί τελετάς καί 
τελετάς καί παρουσιάσεις, καί προκάλει δσον ένεστι πλειοτέ- 
ρος ιδιαιτέρας συναναστροφάς έκ διαφόρων τάξεων άνδρών, προσ- 
πάδει δέ πάντοτε νά εΰρίσκ(οσι Σέ τε καί τήν Βασίλισσαν, εί 
δυνατόν, λιτώτερον τών υπηκόων Σου ένδεδυμένους* τότε μό
νον σοί άνοίγει δλην τήν καρδίαν του ό ίίλλην, τότε μΛον δύ- 
νασαι νά ώφελ/ιθής έκ τών πρακτικών γνώσεών του' άς μοί έπι- 
τραπή δέ νά προσθέσω ένταϋθα δτι αί πρακτικαί γνώσεις τοϋ 
^λληνος δέν είναι ευκαταφρόνητοι· ήκουσέ ποτε ή Μεγαλειόττις 
Της περί τίνος βαθυπλούτου Σίνα, τοΰ πλουσιωτέρου ϊσως έν 
τώ  κόσμω πολίτου, περί τίνος Ράλλη, περί τίνος Σκαραμαγκά, 
περί τίνος Ροδοκανάκη καί περί τίνος Βερναρδάκη, οΐτινες δ ια 
χειρίζονται σήμερον σύμπαν σχεδόν τό έμπόριον τής Ανατολής 
καί μέγα μέρος τοΰ έμπορίου ττς  Δύσεω; ; Ελληνες είναι ούτοι* 
άπαντες σχεδόν υπήκοοί Σου’ γινώσκεις τινός τούτων τήν ίς*ο- 
ρίαν καί τήν καταγωγήν \ θά έκπλαγής βεβαίως, δταν τήν μά- 
δης. Οί πλεΐστοι τούτων πρό ολίγων έτών ησαν πένητες καί 
άσημοι- σήμερον δέ κατέστησαν καί δανεισταί βασιλέων καί 
αύτοκρατόρων καί μεγάλων έν τώ  κόσμψ Δυνάμεων. Τοιούτων 
λοιπόν υπηκόων Σου αί πρακτικαί γνώσεις οΰτε ανωφελείς θά 
άποβαίνωσιν οΰτε όχληραί, ελπίζω , εις τάς βασιλικάς άκοάς 
Σου. Δέν άρνοΰμαι, δτι άλλοι ηγεμόνες άρέσκονται μάλλον είς 
τάς πρακτικάς γνώσεις τών μεγάλων στρατηγών καί ναυάρχων 
των ί\ τών μεγάλων διπλωματών, ούδ είς τήν Μεγαλειότητα 
Σου εΰχομαι νά μεριμνάς πάντοτε μόνον περί τής έσωτερικής 
ευδαιμονίας τοΰ Κράτους Σου* άλλ’ δπως σήμερον εχουσι τά  
τοϋ Κράτους Σοο, εγώ τούλάχιστον ήθελαν εύχηθή είς τήν Με- 
γαλειότητά Σου άν ούχί άλλο, τουλάχιστον δμως τό τών αρ
χαίων προγόνων μου σοφόν άπόφθεγμα «Σπεύδε βραδέως.»

Κ αί δέν είναι μόνον ή έν τή  Αύλή τής ίμ ετέρ α ς Μ εγαλειό-
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τητος πολυτέλεια, τήν όποιαν πρέπϊΐ ν’ άποφύγ/,ς ώς πάντη 
άχρηστον εις τήν Μεγαλειότητα Σου κα! καταστρεπτικωτάτην 
είς τούς υπηκόους Σου· άλλά πρέπει κατά τήν έμήν κρίσιν ν’ 
άποφύγης καί πάσαν άλλην πάσης οί'ας δη' ποτε φύσεως πολυ
τέλειαν, κα! νά πολέμησες μάλιστα αυτήν είς οϊαν δη ποτε 
κοινωνικήν τάξιν κα! άν τήν άπαντήσης.

Κ ατά δυστυχίαν μας δέ οί διδάσκαλοίμας ΒαυαροΙ μάς έπροί- 
κισαν μέ πολλών ειδών πολυτελείας· μία δέ τών όλεθρίων πο
λυτελειών είς τά Κράτος Σου είναι κα! ή πολυτέλεια η ή πλη- 
θύς τών υπαλλήλων· άλλά περί τής πολυτελείας ταύτης έπί- 
τρεψόν μοι νά Σο! είπω ποοφορικώς τήν κρίσιν, άν ποτέ μέ 
άζιώσ/,ς παρουσιάσεως, η τουλάχιστον νά δημοσιεύσω αύτήν 
βραδύτερον ή'δη δέ ό καιρός έπείγει »ά είπω τινά έ'τι περί άλ
λου είδους πολυτελείας, ό  προκάτοχός Σου, εΐπον καί άνωτέοω, 
ουδέποτε σχεδόν περιεπάτει πεζός, είς ούδέν ποτε κατάστημα 
δημόσιον η ιδιωτικόν είσήλθεν άνευ προηγούμενης πομπής κα! 
παρατάξεως, αμφιβάλλω δέ άν κα! έν τ -zj κλίνη του έκοιμήθη 
ποτέ άνευ τών βασιλικών παράσημων· τό είδος δέ τοϋτο τής 
πολυτελείας κα! τήν υγείαν αύτοΰ κυρίως έβλαψε κα! άπό τοϋ 
λαοϋ του τόν άπεμάκρυνεν είς τοσοϋτον βαθμόν, ώστε έπ! τ έ 
λους τήν νύκτα τής 18/22 Οκτωβρίου έγένετο τό διαζύγιον. 
Κα! τό είδος λοιπόν τοϋτο τής πολυτελείας προσπάθησε Μεγα- 
λειότατε ! ν’ άποφύγης ώς τήν όλεθριωτέραν πανώλην· ώ έάν 
έγίνωσκον ο! ηγεμόνες πόσον εύεργετικο! γίνονται είς τάς κοι
νωνίας, ό'ταν αίφνης είσέρχωνται, ώς πολϊται ένδεδυμένοι, νϋν 
μέν είς τήν παράδοσιν ένός καθηγητοΰ. νϋν δέ είς τό έργαστή- 
ριον ένός τεχνίτου, άλλοτε είς εν νοσοκομεΐον, άλλοτε είς £ν 
άγροκήπιον, άλλοτε είς τό γραφεΐον ένός ύπουργοΰ η νομάρχου, 
άλλοτε είς έν* στρατώνα καί άλλοτε είς τό άκροατήριον ένός 
δικαστηρίου, έάν έγίνωσκον, λέγω, οί ηγεμόνες πό^ον εύεργε- 
τικο! γίνονται, οδτω πράττοντες. ήθελον παρακαλέσει τόν Θεόν 
νά μηκύνη. όσον έ'νεστι, τάς ημέρας, ίνα δαπανώβιν αύτάς είς 
τοιαύτης φύσεως ευεργετήματα. Ούδέν τούτου συντελεστικώτε- 
ρον τώ  δντι, Μεγαλειότατε, ί'να κατακτήσης τάς καρδίας πάν
των τών υπηκόων Σου, κα! ί'να διά μόνης τής παρουσίας Σου 
συντελέσης τά  μέγιστα είς τήν πρόοδον τών τεχνών, τών έπι- 
στημών κα! τής γεωργίας. Παρ’ άξιοπίστου πηγής έμαθον, οτι 
ό άναμορφωτής τής ΑΙγύπτου άγράμματος κα! βάρβαρος όθω- 
μανός Μεχμεταλής έσυνείθιζεν ούχί μόνον νά έπισκέπτηται 
αίφνιδίως άπαντα τά τοιαϋτα καταστήματα, άλλά κα! νά συν-

διαλένηται άγνωστος μ*τά τών γεωργών φελαχών υπηκόων 
του· έν μιά δέ τών ήμερών νικούσε παρ’ ένός 'C0'J™ V» οτι ®τ ** 
ρεϊται βοός κα! σποράς, κα! δτι άν είχε ταύτα, ήθελε  ̂ φθασει 
είς τό επακρον τ ι ς  ευδαιμονίας· τήν έπιοϋσαν ό αγραμματος 
σατράπης έπεμψε τά  έλλείποντα είς τόν φελαχην γεωργόν. 
Ούτος δέ μετ’ ού πολύ κατέστη τώ  δντι είς τών πλουσιωτερων 
υπηκόων του· περιττόν δέ είναι νά εϊπω δτι ό φελάχης ούτος 
κατέστη κα! ό ένθερμότερος θιασώτης κα! λάτρης τών αρετών 

τοϋ ήγεμόνος τΟυ.
Π ε ρ ί επιρροών.

Παρ’ ήμΐν ΰπάρχουσι δυστυχώς τινες, ο! νομίζοντες, ο τι 
έπειδή ό πάππος των η ή μάμη των, ό έζάδελφός των, ή ο 
ανεψιός των, ό πατήρ των ·?ι αύτο! οί ίδιοι προσεφερόν ποτε τη 
πατρίδι υπηρεσίαν τινά, δικαιούνται άρα κα! ούτοι να εχωσι 
τάς πρωτοκαθεδρίας πανταχοΟ κα! πάντοτε. Λέν άρνοΰμαι, δτι 
ύπάρχουσι κα! παρ’ ήμΐν τινες, οίτινες άπέκτησαν αόι«φιλονεί·
κητα δικαιώ ματα είς τήν εύγνωμοσύνην τοϋ έθνους. ΙΛίσης 
είναι άναντίρρητον, δτι κα! πολλοί υιοί τούτων, ο! κληρονομτί- 
σαντες μόνον τάς αρετάς, ούχ! δέ κα! τά  ελαττώ ματα των 
πατέρων των, είναι άξιοι πάσης ύπολήψεως έκ μέρους του ηγε- 
μόνος και τής κοινωνίας· άλλ’ ούτοι δυστυχώς είναι ολίγοι, καί 
σπανίως έξευτελίζονται είς τοσοϋτον, ώστε να ενοχλησωσιν 
είτε τόν ηγεμόνα είτε τήν κοινωνίαν, καυχόμενοι u n  επί π α -  
τραγαθίαις, είτε έπ ί άρχαίαις έκδουλεύσεσιν· άλλ οαον ολίγοι 
είναι ούτοι, τοσοϋτον δυστυχώς πλεονάζονσιν οί εγκαυχόμενοι 
είς τ ά ς  έπ ιρροάς. 06εν ουδόλως βέλω παραζεν&υ ή , a* ω , 
δτι εύθύς μετά τήν έλευσιν Σου είς μέν θέλει παρουσιασθή ενω- 
πιόν Σου, κα! διά παντός τρόπου θέλει Σο! ύποδειςει την με
γάλην αύτοΰ επιρροήν έπί τίνος έπαρχίας, συσσωμον  ̂ την 
έπαρχίαν του κα! τήν επιρροήν του θέλει έ'χει αείποτε εις τας 
δ ιαταγάς Σου, δέν θά λησμονήση νά προσθέση, εαν ευάρεστη (Κ, 
νά παραλάβτ,ς αύτόν ώς ύπουργόν Σου. Είς δ έτερος ευχαρί
στως θέλει Σο! προσφέρει τήν έφ’ ένός όλοκλήρου νομού επιρ
ροήν του, έάν ή Μεγαλιιότης Σου ευαρεστηθής νά διορίο/ις α ’ 
τόν γερουσιαστήν * πρέσβυν. Είς τρίτος ένδέχεται νά ΣοΙ ύπο- 

δείζη κα! τήν έπί τής Σολήνης έπφροήν του, κα! δι «ύτής να 

Σο! ύπο^χεθή, δτι θέλει βρέχει συνεχέστερον τον λοιπού εις



Αθήνας, αν ή Μεγαλειότης Σου εύαρεστηβης νά διορίσης αύτόν 
πρωθυπουργόν.

Πανταχοϋ τοϋ κόσμου γινώσκεις Βασιλεϋ, δτι δέν έλλείπου- 
βιν οΰτε οί άγύρται, οΰτε οί κά πηλοί, οΰτε οί εμπορευόμενοι 
τά  τε θεία καί τά  ανθρώπινα πρδς ίδιον αύτών εύτών ευτελές 
συμφέρον' ούδέν παράδοξον λοιπόν άν καί έν Ελλάδι ύπάρχωσι 
τοίοϋτοι. Λέν λανθάνει δμως έπίσης τήν Μ εγαλειότητά Σου, 
δτι καί πανταχοϋ τοΰ κόσμου οί φρόνιμοι Ηγεμόνες κάμνουν 
τήν κατάλληλον χρήσιν έκάστου' καί ούδέποτε είναι δυνατόν 
είς φρόνιμος ήγεμών συνταγματικού μάλιστα Κράτους νά προσ
φέρω τά  δσια τοΐς κυσι καί τά  βέβηλα τοΐς άγίοις,

Μή άπατηθήςν Μ εγαλειότατε, ώσπερ ήθέλησε ν’ άπατηθή 
ενίοτε καί ό προκάτοχό; Σου έκ των ψευδών τούτων επιρροών. 
Αί κοινωνίαι, ώς καί πρότερον είπον, ώρίμασαν ήδη, καί μόνη 
ή άρετή, μόνη ή πραγματική ίκανότης, μόναι αί ύπέρ αύτών 
εΰεργεσίαι έξασκούσιν έπιρροήν τινα έπ’ αύτώ ν ούδέποτε δέ 
αί πατραγαθίαι, ούδέποτε ή πρόσκαιρος έκείνη ισχύς, ^ν άπέ- 
κτησάν τινες έκ τής έμπιστευθείσης αύτοΐς εξουσίας, καί $ν 
κατά τά  συμφέροντα καί τάς ορέξεις των, ότέ μέν μετεχειρί
ζοντο ύπέρ τής παοασχούσης αύτοΐς τήν έξουσίαν Κυβερνήσεως, 
άλλοτε δέ κατ’ αύτής.

Αλλως δ ’ έν έλλάδι τούλάχιστον ούδεμία άμερόληπτος Κυ- 
βέρνησις έχει άνάγκην επιρροής τίνος, ΐνα διοίκηση άταράχως 
τόν λαόν· διότι λαός εύαγωγότερος καί εύδιοικητότερος τοϋ Ελ
ληνικού αμφιβάλλω άν ύπάρχη έτερος έν τώ κόσμω, άρκεΐ νά 
ηναι δικαία, νά ηναι πατρική, καί νά μή φατριάζη, ώσπερ 
έφατρίαζε δυστυχώς καθ δλην τήν διάρκειαν τής βασιλείας του 
ό έκθρονισθεΐς ήγεμών, σήμερον μέν μεταχειριζόμενος τήν μίαν 
φατρίαν, ϊνα καταβάλη τήν άλλην, αέριον δέ ταύτην, ΐνα κα
ταβάλη τήν πρώ την εντεύθεν δ’ εννοείται οί'κοθεν, δτι ό ήγε- 
μών έκεΐνος μόνον πρός φατριασμόν ήναγκάζετο νά μεταχειρί
ζ ε τα ι τούς πωλοϋντας εις αύτόν έπιρροάς· άλλως δέ καί αύτός 
κάλλιστα έγίνωσκεν, δτι αί ούτως εύθηνώς προσφερόμεναι έπιρ- 
ρο«1 ησαν ψευδείς.

Αλλα ποιαν ανάγκην εχει εν Ελλάδι φρόνιμός τις ήγεμών 
να φατριαζη ; μήπως ύπάρχη έν τώ τόπω τούτ<ρ έτέρα τις  
δυναστεία, έπιθυμοϋσα ττν  έκθρόνισιν τής βασιλευούσης ; ή μη'- 
πω ς υπάρχει τις φρόνιμος έν Ελλάδι, ό μή θεωρών τήν συνταγ

ματικήν μοναρχίαν ώς τό μόνον πολίτευμα, δι ού πρέπει νά 
εύδαιμονήση κ*ί άποκτήση σύμπαν τό μεγαλεϊόν της ή πα τρ ίς  , 

Καί δέν ύπάρχουσιν Ελληνες, οί'τινες κ α ί ηγεμονικούς θρόνους 

καί μυθώδη πλούτη προσέφερον μετ’ ένθουσιασμοϋ υπέρ τής 

άνεξαρτησίας τής πατρίδος των καί πρός άνέγερσιν σύνταγμα  ] 

τικής μοναρχίας ;

Ούδεμίαν άνάγκην λοιπόν έχει ούδείς βασιλεύς, και ούδεμία 
τ ιμ ία  Κυβέρνησίς νά μεταχειρ ίζετα ι, η μάλλον είπειν ν αγορα- 
ζη διά πορασήμων καί θέσεων ή δΓ έξειδιασμένων εύνΟιών, τούς 

πωλοϋντας έπιρροήν, διότι την άληθη έπιρροην τ/;ς ούχι μόνον 

μία πατρική Κυβέρνησίς, άλλ’ ένίοτε καί μία φατριάζουσα εύ- 

ρίσκει έν όίπαντι τώ  έλληνικφ λαώ. Μάρτυρα τοϋ ισχυρισμού 
μου τούτου έπικαλοϋμαι καί αύτόν τόν όθωνα, οστις καί δτε 
έφατρίαζε καί δτε άκόμη έπεβουλεύετο τά  έθνικά συμφέροντα, 

δλους τούς Ελληνας εΰρισκε προθύμους νά ύποστηρίςωσι τόν 

θρόνον του, οσάκις ήπειλεΐτο ύπό εξωτερικού κινδύνου, καί δσά- 

κις δ ήγεμών έκεΐνος έκαμεν έκκλησιν είς τήν φιλοτιμίαν και 

εις τόν πατριωτισμόν τών Ελλήνων.

Εάν δέ τις άναγκασθή νά μ ετα χε ίρ ισ ή  ένα έκ τών πωλούν- 

των έπιρροάς, θά δυσαρέστήση άπαντας τούς άλλους, οί'τινες 

θά νομίζωσιν, δτι αί έπιρροαί των είναι καί καλλίτεραι καί 

ϊσχυρότεραι· θά διεγερθή άντιζηλία καί πάλη, καί ό μ ετα χε ι- 

ριοθείς τήν έπ ι^οήν τοϋ ένός, θά άναγκασθή νά φατριάσ*. Γνω

στόν δ’ είναι είς τήν Μ εγαλειότητά Σου, δτι ένός άτόπου δο- 

θέντος, μυρία δσα Ιποντβι* άπαξ μόνον άν φατριάση * Κυβέρ- 

νηοις, είναι άδύνατον νά ευρη διέξοδον.

Μακράν λοιπόν άπό της Κυβερνήσεως Σου ή άγοροπωλτ,οία 

τών έπιρροών, μακράν πάς οίος δή ποτε φατριασμός. Ν ομίζ« 

τ ις , δτι έχει επιρροήν ; άς έξασκήση ταύτην, ΐν* άναδειχθη 

ro j/ψ ω c δήμαρχος η βουλευτής, άν άντιπολιτευθή έπειτα νο- 

,ιίμως τήν Κυβέρνησιν, ϊνα διορισθή καί υπουργό;, έ -ετυ χεν  ή 

εκλογή; τόσον τό καλλίτερον διά τε τούς έκλογίις, δ ια  το ε-



θνος καί δ ιά  τήν Μ εγαλειότητά Σου. Α πέτυχεν αδτη  ; τύσον 

τά χειρότερον μόνον λ *  τοΰς εκλογείς καί δ ιά  τά έθνος- έπ ’ 

αύτών θά 6αρύνωσιν άπασαι αί συνέπειαι' ή δέ Μ εγαλειότης 
Σου μένεις π ά ντη  άνεύθυνος.

Ούδείς δέ λαός συνήθως άγνοεϊ νά έκλέξνι τοΰς άρχοντάς 

του, δταν άφεθή ελεύθερος καί άνεπιρρέαστος· πολΰ δέ όλιγώ

τερον άγνοεΐ να πράξη τοϋτο ό ελληνικός λαός, τάν όποιον μό

νον ίπ ί ελλείψει νοημοσύνες, ώς είπον καί άλλοτε τοΰτο δέν 

δύναταί τις νά έλέγξν). Ταΰτα δέ καί περί σκοπέλων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Γράφων δέ τάς λέξεις ταύτας, υποθέτω, δτι ταχέως θά παύ* 
σωσιν αί άντιζηλίαι τών ισχυρών της γή ί, καί θά έκπληρωθώ- 

οιν οί ένθερμοι ίιπέρ τ-7.ς συνταγματικής μοναρχίας εύχαί τοϋ 

έλληνικοΰ έθνους (1). Αν δμως παρά πάσαν προσδοκίαν βραδύνη 

τοϋτο, τότε κίνδυνος είναι ν’ άνάψίΐ είς τήν Ανατολήν μεγάλη 

πυρκαϊα· τούτης δέ τάς διαστάσεις ούδείς δύναται νά προίδη· 
κατά πασαν δμως πιθανότητα ή πυρκαϊά. αΰτη δέν θ’ αφήση 
άνεπηρεαστους καί τοΰς κωλύοντας την άναίμακτον ευδαιμονίαν 

της Ανατολής. Δέν είναι δέ ή πρώτη φορά, καθ' ην οί Ανατο- 

λ ΐτα ι προεϊδον τά έν τ3ί Ανατολή τουλάχιστον συμβάντα πολΰ 

πρό τής διπλωμ,ατίας' ούδ είναι άνάγκη νά έχη τις προφητι* 
κόν πνεΰμ.α, ϊνα προίδη τό τ ί δύναται νά κάμη είς τήν Ανα

τολήν λαός φιλότιμος, σώφρων, νοήμων, δραστήριος καί επιχει

ρηματικός, δταν νομίσνι, δτι π£ριπαίζετ«ι ί»πά τής δ ιπλω μα
τίας τής Δύσεως.

(1) Ας μή λησμονιίση ό άνίγνώστης. δτι ή πραγματεία αυτη 
έδημοσιεύθ/ι ελληνιστί τήν 5  Φεβρουάριου 1 8 6 3 , τοΰτέστιν Ιξ 
έβδομάδας πρό τής ίκλογής τής Αύτοΰ Ελληνικής Μεγαλειότη- 
τος, καί δτι μέχρι τής εποχής εκείνης άγνωστον ητο έάν θά 
συνεφώνουν αί τρεις προστάτιδες τής Ελλάδος Δυνίμεις είς 
εκλογήν Βασιλέως τής Ελλάδος.

Εάν δ ’ ή ταχεία  έκπλήρωϊΐς τών σημερινών ευχών τοΰ 
έθνους μου, Βασιλεύ, προλάβη τά ένδεχόμενα ταΰτα, και δυνη- 
θής Σΰ νά διέλθης, ώς καλός κυβερνήτης τοΰς πεοιγραφέντας 
ένταϋθα σκοπέλους, έάν δυνηθης, ώς καλός καλλιεργητή;, ν’ 
άναπτύξης διά τών 'περιγραφέντων ένταϋθα ελατηρίων τά  υπάρ
χοντα παρά τοΐς Ελλησι σπέρματα μεγάλων άρετών, τότε τοΰς 
μέν υπηκόους Σου θ" άναδείξης ταχέως έφαμίλλους τών έαυτών 
προγόνων' τά δέ πλεονάζοντα. πλήθη τής Δύσεως, τά  καθ’ έκά- 
στην μετοικοΰντα εί. τά έτερον ήμΐϊφαίριον τής γής πράς ευ - 
ρεσιν πόρου ζωής, θά μετοχετεύσεις είς τόν ώραϊον ουρανό*, είς 
τά γλυκΰ κλίμα, καί είς τήν άείποτε φιλόξενον γήν τής Ελλά
δος. Πίστευσον δέ, Βασιλεΰ ! δτι είς τήν γεωργίαν, είς τήν 
κτηνοτροφίαν, είς τήν τελειοποίησιν τών φυσικών προϊόντων 
καί είς τήν ορυκτολογίαν τ?ς Ελλάδος, δύναταί τις νά εΰρη 
πλοϋτον ϊσως μεγαλείτερον τοΰ έν τοΐς χρυσοίρυχείοις τής Αυ
στραλίας καί της Καλλιφρονίας.

Μόνον τά  γράμματα έάν ιδίως προστατεύσης, Βασιλεΰ ! μό
νον τάν έγγειον φόρον έάν καταργήσης, μόνον τήν έθνοφυλ*κήν 
καί τά εμπορικόν ναυτικόν έάν περίποιηθής, καί μόνον τοσοϋτον 
καί τοιοΰτον στρατόν μόνιμον έάν διατηρήσ'ς, ώστε έν καφφ 
άνάγκης έκαστο; στρατιώτης νά χρησιμεύη ώς ά^ηγός είς τά  
τάγματα  της εθνοφυλακής, τότε δέν έχεις άνάγκην μεθορίων· 
διότι σύμπασα ή Ανατολή θά γείνη άναιμάκτως, άν οΰχί τό 
δίπλωματικώς άνεγνωρισμένον, τουλάχιστον δμως τά ηθικώς 
κεκτημένον Κράτος Σου. Μή λησμονήσης δέ, Βασιλεΰ, δτ ι ή 
έλλάς άείποτε υπήρξε τόπος θαυμάτων μέ μυρίους μόνον Ε λ
ληνας ό Εενοφών εΐσέδυσε μέχρι ιώ ν  ένδοτάτων τής Ασίας· μέ 
δισμυρίους δέ Μακεδόνας ό Μέγας Αλέξανδρος καί κατέκτησεν 
αυτήν.

Είθε νά έκπληρωθώσιν αί υπέρ της πατρίδος του καί της 
Μεγαλειότητός Σου εύχαί

Τοϋ έλαχίστου τών υπηκόων Σου 

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟΥΔΑ ιατρού.

Εδημοσιεύθη τά πρώτον έν Αθήναις τήν 5 /1 7  Φεβρουαρ. 1 8 6 3 .



ΟΜΙΛΙΑ Γ'
Α« Ν* ΓΟΥΔΑ

ΐατροΰί

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ την 4  Ιουλίου 18C 5. 

Ε Π Ι Τ Η Σ  Π Λ Α Τ Ε ΙΑ Σ  Τ Η Σ  Ο Μ Ο ΝΟ ΙΑ Σ

ΠΕΡΙ ΧΟΛΕΡΑΣ.
Κ ύριοι !

Μαστιζομένης ήδη τής άνθρωπότητος Οπό της χολέρας, καί 
πολλών φοβουμένων αύτήν, καθήκόν μου έθεώρησα νά εκθέσω 
καί έπί δημοσίας συναθροίσεως τήν περί τοϋ νοσήματος τούτου 
κρίσιν μου.

Καί τ ί  μέν έστί χολέρα δέν έχω άνάγκην νά τδ περιγράψω 
ένταϋθα, διότι πολλοί έξ ύμών καί την είδατε, τινές δέ ϊσως 
καί τήν έπάθετε.

Αν δέ ή χολέρα για,ι τοσοϋτον επίφοβος δσον τινές την νο- 
μίζουσι, καί άν ήναι ανίατος, δπως τινές άχρι τοϋδε έφρόνο-jv 
αύτήν* τοϋτο 6ά ηναι τδ άντικείμενον τής σημερινής δμι· 
λίας μου.

0  χολέρα, άφ’ ού έφάνη έν τφ  κόσμο:), άπεδείχθη, οτι είναι 
νόσημα μιασματικόν, γεννώμενον έκ τής άναπτύξεως έλωδών 
μιασμάτων, προσβάλλον σχεδόν μόνον έκείνους, οΐτινες τήν 
προκαλοϋσιν εϊτε διά διαιτητικών καταχρήσεων, είτε διά υπερ
βολικού φόβου, καί ούδέποτε μεταδιδόμενον άπδ ατόμου είς 
άτομον.

Κατά ταϋτα λοιπόν άλίγα ίσως επιδημικά νοσήματα είναι 
άθαίότερα της χολέρας. Ναι Κύριοι, ώς ιατρός, τέσσαρας Θα· 
νατώδεις επιδημίας τής χολέρας σπουδάσας, δύναμαι νά σάς 
διαβεβαιώσω, δτι όλίγα τώ δντι επιδημικά νοσήματα είναι ά- 
θωότεοα τής χολέρας· διότι γενικών υπαρχόντων αιτίων είς

τήν ατμόσφαιραν πρός γέννησιν επιδημίας τινός, σπάνιοι είναι
οί μή προσβαλλόμενοι έκ τής έπιδημίας ταύτης· έπί έπιδημίας 
γρύπης, π . χ ’ σπάνιοι είναι οΐ μή παθόντες γρύπην, έν ά  έπί 
τών έπιδημιών τής χολέρας τούναντίον σπάνιοι σπανιώτατοι 
είναι οί προσβαλλόμενοι ύπ’ αύτής άνευ τινός άλλης αιτίας.

Τό κυρίώτερον δέ αίτιον, τό προξενούν είς τόν άνθρωπον τήν
χολέραν, είναι ό φόβος. Κ ατά παράδοξον δέ σύμπτωσιν δσον
άθωότερον πολλών άλλων έπιδημικών νοσημάτων είναι τό νό
σημα τοϋτο, τόσον μεγαλείτερος είναι ό έξ αύτοϋ φόβος. Τόν 
φόβον δέ τούτον έμπνέουσιν είς τάς κοινωνίας τδ μέν πρώτον 
αί Κυβερνήσεις διά τοϋ πολλοΰ ζήλου τω ν  κατά δεύτερον δέ 
λόγον, αί δεισιδαιμονίαι καί ή άμάθεια τών λαών, καί κατά 
τρίτον λόγον ή φαινομένη όξύτης τοϋ νοσήματος.

Καί άπεδείχθη ήδη έκ τής πείρας δλων τών έθνών, δτι δ 
σον πλειότερ* μέτρα λαμβάνουσιν αί Κυβερνήσεις πρός α π ο 
τροπήν δήθεν τής έπιδ/,μίας διά λοιμοκαθαρτηρίων καί καθαρ- 
σεων, τοσοϋτον έντελέστερον άποτυγχάνουσι τοϋ σκοπού τούτου, 
καί τοσοϋτον πανικώτερον έμπνέουσιν είς τάς κοινωνίας φόβον, 
δςις έπειτα  συντελεί τά  μ έγιςχ  πρδς χειροτέρευσιν τοϋ κακού. 
6σω δέ αμαθέστερος είναι ό μαστιζόμενος υπό τής χολέρας 
λαός, δσφ μεγαλειτέρας έχει κατά τοϋ νοσήματος τουτου δει
σιδαιμονίας καί προλήψεις, τοσούτω μεγαλειτέραν προξενεί έν 
αύτώ θραϋσιν έπί τής επιδημίας τών Παρισσίων κατα τό 
1 8 4 9 , δτε οΰτε ή Κυβέρνησίς οΰτε δ λαός έθορυβήθησαν έκ τής 
ένσκήψεως τής χολέρας, έξ ένός καί ήμίσεως έκατομμυρίου κα
τοίκων, τοΰς όμοιους είχον τότε οί Παρίσιοι, ή μεγαλειτερα 
θραϋσις τής χολέρας έφθασεν είς έννεακοσίους έξήχοντα θανά
τους τήν ί,μέραν έπί δέ τής έπιδημίας τών Αθηνών κατά τό 
1 8 5 4 , δτε ή Κυβέρνησίς, διά νά δείξϊΐ δήθεν τήν στοργήν της 
ύπέρ τού λαοϋ, διώρισε πρός τήν πληθΰν τών έν Αθήναις ιατρών 
καί πληθΰν άλλων αγνώστων άνθρώπων ώς ιατρών δήθεν 
καί ώς βοηθών κατά τής χολέρας, έπί τής έπιδημίας, λέ

γω, τών Αθηνών έκ τοΰ πληθυσμού εϊκοσι μόλις χιλ ιάδων 

κατοίκων, τοΰς οποίους είχον τότε αί Αθήναι, άπεβίωσαν 

καί μέχρι τών εκατόν ή καί έκατόν πεντηκοντα καθ 

ήμέραν* τούτέστιν είς μέν τοΰς Παρισίους ή μεγάλη θνησιμότης 

έφθασεν ώς είς περίπου θάνατος είς χιλίους πεντακοσίους κα

τοίκους· είς δέ τάς Αθήνας, ώς είς θάνατος είς έκατόν πεντή·



κοντά r, διακοσίους κατοίκους. Πόση διαφορά μεταξύ μεοίμνης 
Κυβερνήσεως ύπέρ τού λαοϋ καί θνησ.μότητος τ ις  χολέρας.

Αλλ’ ή χολέρα είναι νόσημα όξϋ, φονεύει καί τόν εύρωστο· 
τερον άνδριοπον έντός μιας ημέρας καί διά τούτο έκαστος την 
φοβείται.

Ούδέν άδικώτερον τούτου* έπί τας έν Παρισίοις χολέρας είδον 
ν’ άποβιώσωσιν έντός ένός μόνου νοσοκομείου, τοϋ λεγομένου 
h0tel-D ieu,εξήκοντα πέντε χολερικοί έν τώ διαΓηματι μιας μόνης 
ήμέρας· ήρεύνησα τό ιστορικόν δλων τούτων καί πολλών άλλων 
καί τότε καί ακολούθως έπ ί τής έν Αθήναις χολέρας, καί έπείσθβν 
άδις·άκτως, δτι ή χολέρα δέν είναι τόσον όξύ νόταμα δσον τινές 
νομίζουσιν αύτήν. Είναι δέ κατ’έμέ αδύνατον νά υπάρξγ) χολ:ρα 
καινά γείνΥΐ μάλΐ7« θανατηφόρος, χωρίς νά συμβώσι πρό μιας α καί 
πρό δύο ήμερων πρόδρομα τινα συμπτώ ματα τ ί ς  νόσου, καί 
ίδίως χωρίς νά προκληθή ή νόσος εΐτε ένεκα υπερβολικού φό
βου, είτε ένεκα άλλης τινός καταχρήσεως.

Αλλ’ ή χολέρα ενδέχεται νά εΐπνι τις είναι κολλητική, διότι 
άμα ένσκήψη έν κοινωνία τιν ι, δέν άρκεΐται εις iv η εις ολίγα 
μόνον θύματα, άλλά ζητεί πολλά, φονεύει κατά δεκάδας κατά 
εκατοντάδας η κατά χιλιάδας έκ τών παθόντων κοινωνίας 
τινός καί εντός μιας καί της αύτής ημέρας. Οσον βεβαία είναι 
κατά δυστυχίαν ή άχρι τοϋδε τουλάχιστον παρά πάντων όμο- 
λογουμένη μεγάλη θνησιμότης της χολέρας, τόσον άβίβαία εί
ναι ή κολλητικότης αύτής.

Εάν ή χολέρα ήτο κολλητική, βεβαιωθήτε Κύριοι, δτι ούδείς 
τών ιατρών, ούδείς τών νοσοκόμων, ούδείς τών ιερέων, ούδείς 
τών νεκροθαπτών ηθελεν έπιζήσει μετά μίαν επιδημίαν χολέρας* 
διότι πρός καύχημα τών μετερχομένων τά επαγγέλματα ταϋτα, 
είναι σπανιώ ταται αί περιστάσεις, καθ άς ήρνήθησαν την υπη
ρεσίαν των έν καιρω έπιδημίας χολέρας οί έχοντες καθήκον νά ύ· 
“κηρίτώσιν ουτω τήν άνθρωπότητα. Ο; ιατροί μάλις·α τών νοσο
κομείων καί οί νοσοκόμοι έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι καθ έκάςην 
έρχονται είς έπαφήν μετά έκατΟντάδων χολερικών άλλ’ δμως 
οί όλιγώτερον προσβαλλόμενοι ύπό τής χολέρας έν καιρφ έπ ι
δημίας είναι οί ιατροί* πλήν δέ τούτων απειράριθμα έγίνοντο 
άχρι τοϋδε μεταξύ ιατρών πειράματα πρός μετάδωσιν τής 
χολέρας άπό πάσχοντος εις ύγιά , καί ούδέν τούτων έπέ- 
τυχε. Χωρίς δέ νά Σάς άναφέρω τά  είς έμαυτόν γενόμενα 
πειράματα, Σάς διαβεβαιώ μέ τόν θετικώτερον τρόπον, δτι

ίδίαις χερσιν ήμβολίασα έν τώ hotel-D ieu τών Παρισίων  ̂καί 
μέ τό αίμα χολερικών, καί μέ τά  έμέσματα αύτών ̂  καί μέ τα  
άποπατήματα αύτών διαφόρους συναδέλφους, άλλ όμως είς 
ούδένα έξ αύτών συνέβη χολτρα, Σάς βεβαιώ έπ^σης μέ τόν 
θετικώτερον τρόπον, οτι άλλοι αξιότιμοι ιατροί είδον καί έξε-
τέλεσαν είς έαυτοΰς καί διάφορα ίίλλα δσον μυσαρά τοοοϋτον
καί θετικά πειράματα" άλλ’ δμως είς ούδενα έξ αύτών συνεβ/) 
χολέρα· έγώ αύτός έθεράπευσα καί έσωσα κατά τό 1 8 5 4  τήν 
Μαρίαν Κωνσταντίνου Κυπρίου, όδός Μητοοπόλεως ή Ντέκα 
άριθ. 2 3 4 , παθοϋσαν τότε γνησιωτάτην χολέραν καί θηλάζου- 
C-/V τετράμηνον νήπιον άλλ δμως ή μέν μήτηρ, διελθοϋσ* 
δι δλων τών σταδίων τή; χολέρας, έπέζησε καί ζή άχρι τής 
σήμερον τό δέ βρέφος της, τό όποιον ούδ’ έπί μίαν ήμέραν 
έπαυσε νά βυζάν/ι τό χολερικόν γάλα τής μητρός του, ούτε
χολέραν έπαθε τότε καί άχρι τής σήμ.ερον ζή.

Α λλ’ οί παραδεχόμενοι τήν κολλητικότητα τής χολέρας εν
δέχεται νά ίσχυρισθώσιν, δτι άφ ου χρόνου καθωλικευθη ή 
χρήσις τοϋ άτμοϋ, καί δι αύτού συνετμηθο το από τών Ινδιών 
διάστημα, άπό τότε ήο/ισαν ν’ άναφαίνωνται συνεχέστεραι καί 
αί έπιδημίαι τής χολέρας έν Εύρώπτ)* ένδέχεται νά ίσχυρισθώσιν 
επίσης, δτι είς πολλάς χώρας ή χολέρα έφάνπ, δ τ ι άνεπτύχθη 
μετά τήν έλευτιν χολερικών έξ έπιχολέρων μερών1 ένδεχεται 
ώσαύτως νά ίσχυρισθώσιν, δτι έν μια καί τή αύτή οίκογενεία 
ή χολέρα ενίοτε δέν άρκεΐται είς έν μόνον θύμα.

Οσω κατά δ-στυχίαν φανατικώτερον διαδίδονται άπαντα 
ταϋτα, τοιοϋτον αβεβαιοτέρα καθίσταται η τε κολλητικότης 
τής χολέρας καί ή πραγματικότης τών διαδόσεων τούτων· διότι 
ναί μέν ή χολέρα αναφαίνεται συχνότερον έν τή Εύοώπϊ] άπό 
τής χρήσεως τού άτμοΰ, άλλά και πρό τής παντελούς χρη^ω ς 
αύτοϋ, καί μάλιστα κατά τάς ϊνδικάς θαλάσσας, ή χολέρα έμα- 
στιζε τόν τε άρχαΐον καί τόν νέον κόσμον.

Τό 1 8 1 7  έφάνη τό πρώτον έν Γοσσέρα, το 1 8 1 9  εφθασε 
μέχρι Μαδράσσης, Καϋλάνης καί Βομβάης* τό 1 8 2 0  καί 1 8 2 1  
ένέσκηψεν έίς τήν Περσίαν, κατά τό αύτό έτος είς τήν Μουσ- 
χάτην, είς τήν ϊσπαχάνην καί είς άπασαν τήν Αμερικήν* τό 
1 8 2 2  έμάστισε τάς δχθας τών ποταμών Τίγρεως κοί Εύφράτου 
καί Ιφθασε μέ/ρις Αλεπίου* τό 1 8 2 3  ένέτκηψεν είς διαφόρους 
λιμένας τής Ρωσσίας καί είς τόν Καύκασον. Κατά δέ τό 1 8 3 0  
καί 1 8 3 1  έμάστισε σχεδόν πάσαν τήν Εύρώπην γνωστόν δέ



είναι, ό'τι κατά τάς έποχάς ταύτας ή χρήσις τοϋ άτμοΰ ήτον 
ή πάντγ) άγνωστος ή λίαν περιωρισμένη· άμφιβάλλομεν μάλι
στα άν δτε κατά τό 1 8 2 0  έμάστισε πασαν τήν Αμερικήν ή 
χολέρα, είχε ταξειδεύσει άτμόπλοιον είς τάς Ινδίας* επίσης αμ
φίβολον είναι αν κατά τό 1 8 3 0  καί 1 8 3 1  δτε έυάστισεν άπα· 
σαν τήν Εύρώπην ητο κατ’ αύτήν έν καθολική χρήσει ό άτμός.

Αλλως δέ καί πολΰ πρό της εποχής ταύτης διάφοροι 
ιατροί περιέγραψαν διαφόρους επιδημίας χολέρας· οίον κατά 
μέν τό  1 7 5 0  λέγεται δ τ ι συνέβη χολέρα έν Παρισίοις’ 
κατά S i  τό 1 8 2 2  καί έν Λουγδούνω (Lyon), κατά δέ τό 1 7 7 3 ,  
1 7 7 4 , 1 7 7 5 , 1 7 8 0 , καί 1 7 8 7  συνέβησαν ε ί; διάφορα άλλα 
μ,έρη τοΰ κόσμου πολλαΐ έπιδημίαι χολέρας καί ΰπάρχουσι 
κατά τό  μάλλον καί ήττον τέλειαι περιγραφαί τών επιδημιών 
τούτων. Αλλά καί κατά τήν έποχήν άκόμη τοΰ ίπποκράτους 
δέν ητο π ά ν τ ι άγνωστος ή χολέρα. Κ αί άν ή κατωτέρω περι
γραφή τής χολέρας ύπό ίπποκράτους ούτε τελεία είναι, οΰτε 
άναφέρεται είς πολλούς, τό νά περιγράφηται δμως ύπό τοΰ θεσ- 
πεσίου τούτου άνδρός έν τω πέμπτφ βιβλίω τών επιδημιών, 
σημαίνει δτ ι καί άλλοι επασχον τό νόσημα τοΰτο. ίδοΰ δέ πώς 
περιγράφει ό ίπποκράτης τήν χολέραν.

«Αθήνησιν, άνδρα χολέρη έλαβεν, ήμει τε καί κάτω διήα, 
»καί ώδυνατο, καί στήναι ούκ έδύνατο οΰτε ό έ'μετος οΰτε ή 
»ΰπθχώρησις, καί η τε φωνή ΰπολελοίπει, καί κινέεσθαι έκ 
ϊ τ ί ς  κλίνης ούκ έδύνατο, καί οί οφθαλμοί άχλυώδεις καί έγ· 
»κοιλοι ηοαν, καί σπασμοί είχον έκ τής κοιλίης* άπό τοΰ έντέ- 
»ρου όμοίως, λίιγξ · ·  · ·  ήγουν έν Αθήναις έ'παθέ τις χολέραν, έ- 
μοΰσε καί άπεπατοΰσεν άκατασχέτως, καί έσβυσεν ή φωνή του, 
καί δέν έδύνατο .νά κινηθνί έκ τής κλίνης, καί οί οφθαλμοί του 
εγειναν κοίλοι καί άχλυώδεις, καί έγεννώντο σπασμοί έκ τής 
κοιλίας καί έκ τών εντέρων, καί έπήλθε λ ύ γ ζ ..............................

Τήν χολέραν αρα δέν μετεκόμισαν έξ Ινδιών τά ατμόπλοια, 
διότι αυτη ΰπήρχεν έν Ευρώπη καί πρό τής έφευρέσεως τοΰ 
άτμοΰ, ήτο γνωστόν μάλιστα καί τό δνομα καί τό νόσημα 
τής χολέρας καί έπί τής έποχής τοΰ ίπποκράτους.

Ούδεμία δέ θετική άπόδειξις υπάρχει δτι ή χολέρα ένέσκη- 
ψεν είς μέρη τινά μετά τήν έλευσιν άνθρώπων έξ έπιχολέρων 
μερών, η δτι αΰτη δέν ήθελεν ένσκήψει έκεΐ, καί άν μή ήρ- 
χοντο οί άνθρωποι έξ έπιχολέρων μερών.

Κ ατά τό 1 8 4 8  έστάλην, Κύριοι, ώς γινώσκετε, παρά τής 
Κυβερνησεως είς Σκιάθον, ί'να βοηθήσω τούς χολέραν πάσχον- 
τας, καί ίνα συντελέσω είς τόν περιορισμόν τοΰ κακοΰ έντός 
τής νήσου. Μετά τήν παϋσιν τής χολέρας μοί έξεφράσθη έπισή- 
μως καί καί ή βασιλική εύαρέσκεια διά τό τελευταϊον τοΰτο 
κατόρθωμα ! ! ! άλλ’ έν συνειδήσει όμολογώ, δτι ήκιστα συνε- 
τελέσα[/εν τότε έγώ τε καί τά λοιμοκαθαρτήρια καί τά  υγειο
νομεία πρός τήν μή διάδοσιν τής χολέρας. Η χολέρα δέν διε- 
δόθη τότε πρός τήν έλευθέραν Ελλάδα, δχι διότι τήν έμπόδισαν 
τά λοιμοκαθαρτήρια, άλλ’ ίσως διότι δέν έπνεον έκ τής Σκιάθου 
πρός τό υπόλοιπον Κράτος άνεμοι, ίσως διότι δέν ΰπήρχεν είς 
τήν έλευθέραν έλλά^α ή ατμοσφαιρική διάθεσις, ή καί δ ι’ άλ
λους Ιτ ι άγνωστους λόγους, ούδέποτε δμως διότι τά μέτρα τής 
Κυβερνήτεως καί ή προσπάθεια τών ιατρών τήν εμπόδισαν.

11 χολέρα λοιπόν δέν είναι κολλητική, άλλ’ ατμοσφαιρική, 
άρα δέν δύναται νά μας προφυλάξ·/] ή Κυβέρνησις μέ τά  συνετά 
μέτρα της' άρα άν θελήσιρ νά ένσκήψν) καί έν Ελλάδι ή χολέρα, 
θά τήν π*θωμεν, άρα είναι απελπισία, διότι ούδείς δύναται νά 
προφυλαχθνί ύπ ’ αύτής καί είς κρυστάλλινον π α λά τι έάν κα· 
Totκήσγι καί τοΰς γονείς του καί τά  τέκνα του καί τήν σύζυ
γόν του έάν ά-οχωρισθή.

Οσον βέβαια είναι δλα ταΰτα , τόσον βέβαιον είναι έπίσης 
δτι άν θέλαψεν, καί έν Ελλάδι τυχόν ένσκηψάσης τής χολέρας, 
δυνάμεθα νά προφυλαχθώμεν.

Ναί, Κύριοι, είμεθα παντοδύναμοι είς τό νά προφυλαχθώμεν, 
άρκεΐ μόνον νά μή φοβώμεθα, άρκεΐ μόνον νά μή παρεκτραπώ- 
μεν είς ούδεμίαν διαιτητικήν ή άλλην κατάχρησιν, άρκεΐ μόνον 
νά μή παρεκκλίνωμεν ούδεμιας τών φρονίμων συνηθειών μας, 
καί νά θεραπεύωμεν έγκαίρως πασον οίαν δήποτε νόσον έστω 
καί αύτήν τήν αδιαθεσίαν.

Αί δέ ύπό τής πείρας άποδειχθεΐσαι καταλληλότεραι τρο- 
φαί έν καιρώ έπιδημίας χολέρας, είναι οί ζωμοί τών βωΐων 
ή καί προβιών, ή καί τραγιών κρεάτων, άφ’ ών καλόν βίναι ν ’ 
άφαιρήται πρότερον τό πολΰ λίπω μα ' αί λεγόμεναι σοΰπαι έζ 
δρίζνις, έκ σ/,μιδάλεως, ή καί έκ διαφόρων άλλων άλευρωδών 
ζυμών’ τά  βραστά καί ψητά τρυφερά βόϊα ή πρόβια, ή τράγια 
κρέατα, τά  όρνιθόπουλα· ή μετρία χρήσις τοϋ καλοΰ οίνου ούχί 
μόνον δέν απαγορεύεται, άλλά καί συνίσταται- απολύτως μέν 
δέ απαγορεύεται καί ή μετρία χρήσις όξυνωπών όπωρών, άλλά 
ταύτας άντί νά τρώγ/ι τις ώμάς, καλόν είναι νά τάς προτιμά



έψημένας. Προ πάντων έν καιρώ επιδημίας χολέρας πρέπει ν 
άποφεύγγ) τΙς μετά προσοχής πάσαν οίαν δήποτε κατάχρησιν, 
καί προ πάντων τροφών, ποτών, η καί αύτών τών άλλων «ρω
σικών ορέξεων. Καλόν ε ίν ϊΐ έπίσης ν’ άποφεύγτ] τις καί τόν 
θυμόν καί τάς οίκογενειακάς δυσαρέσκειας και λυπας καί διε
νέξεις η καί αύτήν τήν υπερβολικήν εργασίαν.

έν  καιρώ επιδημίας χολέρας, πρέπει ν’ άποφεύγ/ι τις μετα 
προσοχής τήν χρήσιν κα τ’ εξοχήν τ*ν  έγχελύων, καί τών χοι- 
ρείων κρεάτων καί τών όστρακοδέρμων η καί αύτών τών δυσ- 
πέπτου φύσεως ιχθύων, καθώς επίσης καί τήν χρήσιν γαλακτε
ρών, καί τή» κατάχρησιν οσπρίων, καί σαρδελών, καί λακέρδας 
καί πάντων τών λεγομένων αλμυρών καί καπνιστών. Η εις 
εύάερον καί τερπνόν μέρος διαμονή δέν είναι εκ τών άπολυτως 
αναγκαίων έν καιρώ επιδημία; χολέρας. Καλόν ό'μως είναι να προ- 
τιμώνται τά  μέρη ταΰτα τών ακαθάρτων, τών μή υγιεινών, 
καί μάλιστα τών έχόντων μεγάλας σ^ναθροίσεις ί| συοσωρευσεις 
άνθρώπων.

Καί ούδεποτε μέν πρέπει ν’ άμελ?, τις πασαν νόσον καί πά
σαν άδιαθεσίαν έν καιρώ χολέρας, άλλ ουδέποτε πρέπει να νο· 
μίζτ) δτι καί πας εμετός, ή πάσα εύκοιλιότη; ή καί πάσα 
διάρροια είναι χολέρ». Καί δσον βέβαιον είναι κατα την μ αρ* 
τυρίαν όλου τοΰ κόσμου, δτι άπαντα ταΰτα, ή καί αύτοί 
οί κακοηθέστατοι διαλείποντες πυρετοί είναι συχνότατα έν 
καιρώ έπιδημίας χολέρας, τοσοϋτον άναντίρρητον καθίσταται 
ήδη επίσης, βτι άπαντα ταΰτα  η καί αύτήν τήν ανεπτυγμένων 
χολέραν δύναταί τις εύκόλως νά θεραπεύσν; καί ώς διά μαγείας.

Ναι κύρ^ι πιστεύω άδιστάκτως, βτι καθώς ση'μερον θεωρεί
τα ι άξιος μομφής ό ιατρός εκείνος, δστις εγκαίρως προσκληθείς 
δέν έθεράπευσε τόν πάσχοντα κακοήθη πυρετόν, ουτω άξιος 
μομφής θέλει θεωρηται τοϋ λοιπού καί ό ιατρός εκείνος, όστις 
εγκαίρως προσκληθείς δέν έθεράπευσε τήν χολέραν.

Α παντα τά  έπί χολέρας συμβαίνοντα Κύριοι, είναι άποτε- 
λέσματα μιας καί τής αύτής αιτίας, τής δηλητηριάσεως τής 
άτμοσφαίρας έξ έλωδών μιασμάτων. Κατα πάντων δε τών α
ποτελεσμάτων τής δηλητηριάσεως έξ έλωδών μιασμάτων ή θεία 
πρόνοια μάς παρέσχεν ά'σφαλτον άντίδοτον.

Καί ποιον είναι τό άντίδοτον τούτο; τό άντίδοτον τοΰτο κύ
ριοι, είναι ή κινίνη καί δλαι αί σκευασίαι τοϋ Περουοιανοϋ 
φλοιού. Αλλά καί διά τ ί άχρι τοΰδε δέν ωφέλησε πολΰ ή κινίνη 
καί κατά τής χολέρας;, Πολύ μέν όμολογουμένως δέν ώφελησεν,

άλλά ότι ωφέλησε πλεώτερον παντός άλλου ιάματος,τούτο είναι 
άναντίρρητον. Τοϋτο απέδειξαν άχρι τοΰδε άλλοτε πολλοί, τοΰ
το άπέδειξα καί αύτός έγώ έπί τής έν Αθήναις χολέρας κατά 
τό 1 8 5 4 ’ οί περισωθέντες έκ τών ύπ’ έ-ΐού θεραπευομένων τότε 
δέν όφείλουσι τήν ζωήν των είμή μόνον είς τ«,ν κινίνην. Τά π ε 
ριστατικά ταΰτα έδημοσίευσα έκτοτε, οί δέ μεταφράσαντες καί 
άναδημοσιεύσαντες αύτά καί είς άλλας εύρωπαϊκάς γλώσσας 
εΰηρεστήθησαν νά ποοσθέσωσι πρό; τοΐς άλλοις καί τά έξής 
« a t παρατηρηθείς ανται τοΰ Α". Γο'ΐδα γέροι:σι τον τύπον ί -  
πιοτημσνιχής ευσυνειδησίας. »

Δεν ώφέ*η·5ε δέ ά /ρ ι τούδε ή κινίνη πολΰ καί κατά τής χ ο 
λέρας, διότι μόλις είση'γετο διά τοΰ στόματος καί άπεπέμπετο 
δι έμέτου ή διά διαρόοίας' σήμ,ερον ομως ή θεία πρόνοια μάς 
άπεκάλυψεν άλλην όδόν, δ ι’ ής δονάμεθ» καί ταχύτερον καί ά- 
σφαλέστεοον καί εύκολώτερον νά είσάξωμεν τήν κινίνην είς τόν 
όργανισμ.όν. είτε έμεΐ εϊτε δέν έμεΐ ό άρρωστος, ειτε πάσχει 
εί'τε δέν πάσχει ούτος διάρροιαν, είτε θέλει μ.άλιστα είτε δεν 
θέλει νά λάβη τό άντίδοτον τοϋτο, διά νά σωθή έκ τής δηλη- 
τηριάσεως τοϋ αίματός του, τή; γενΟμένης έκ τής άπορροφήσεως 
τών έλωδών μιασμ-άτων. Ναι, Κύριοι, σήμερον φρονώ, δτι εΐ- 
μεθα τοσοϋτον παντοδύναμοι καί κατά τής χολέρας, δσον ήμε- 
θα άχρι τοΰδε καί κατά τών διαλειπόντων πυρετών' διότι εχο· 
μεν είς τάς χεΐράς μας τό άλάνδαστον μέσον, δ ι’ ου δυνάμεθα 
εύκόλως, ταχέως καί άσφαλώς νά είσάξωμεν τό άντίδοτον εις 
τόν οργανισμόν μας.

Επιτριβομένη είς τό ήρεδισμένον όν πρότερον δέρμα τοΰ 
άρρωστου ή κινίνη, Κύριοι, δύναται έν ροπή όφθα^μοΰ ν άπορ- 
ροφηθή καί νά έ^εργήσ/) θαυμασίως* διά τής μεθόδου ταύτης εί- 
δον έντός μιάς μόνης ημέρας νά διαλυθώσι τελείως τεραστια 
εξογκώματα τοΰ σπληνός, είδον νά θεραπευ^ώσιν ασφαλώς καί 
ταχέως κακοήθεις διαλείποντες πυρετοί, είδον να παύσωσιν ως 
διά μαγείας λίαν ύποπτοι κατά τήν έποχήν ταύτην όιάρροιαι 
καί εμετοί* χθες δέ καί προχθές μέ τέσσαρας έπιτρίψεις κινίνης 
διέλυσα δύο μεγάλα έςογκώμ-ατα τοϋ σπληνός, έκαμα νά παύσνι 
ό πυρετός, καί ν’ άναλάβωσ;ν οί άρρωστοι πάσαν την φυσικήν 
αύτών είίχροιαν καί εύρωστίαν. Πρό τής έπιτρίψεως τής κινίνης 
πολλοί τών αρρώστων μου, πυρέσσοντες, είχον εκατόν είκοσιν καί 
έκατόν τριάκοντα σφυγμούς, ιμέσως δέ μετά τήν έπίτριψιν οί 
σφυγμοί ήλαττώθησαν κατά 10 , 15  ό εϊκοσιν έφ έκαστης 
πρώτης τής ώρας στιγμής.
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Τί» όμολογουμένως λοιπόν άσφαλτον τοΰτο καί παντοδύνα
μον άντίδοτον κατά  τώ ν μ ιασμ ατικώ ν νοσημάτων είναι 
αδύνατον νά μή ενεργή έπ ιτυ χώ ς καί σωτ^ρίως καί κατά  
τ ι ς  χολέρας, η τ ις  δέν είναι, είμή ό υπέρτατος ίσως βαθμός τών 
μ ιασμ ατικώ ν νοσημάτω ν δ ιότ ι καθώς έπ ί τώ ν διαλειπόντων 
πυρετών τό α ίμ α , δηλητηριαζόμενο^ έναποΟέτει τά  ινώδη μόρια 
αΰτοΰ είς τόν σπλήνα, οΰτω κα'ι έπ ί τής χολέρας τό αύτό α ίμα, 
δηλητηοιαζόμενον, έναποθέτει τά  λευκω ματώ δη αύτοϋ μόρια εις 
τόν πεπτικόν σωλήνα, έκεΐθεν δέ εξέρχονται τα ϋ τα  τοΰ οργανι
σμού δ ι’ όρρωδών ή κροκιδοειδών έμετώ ν καί διαρροίας. βν δέ 
ισχυρόν καί παντοδύναμον άντίδοτον κατά  τής δηλητηριάσεως 
τοϋ α ίμ ατος, εϊσαγόμενον είς τόν οργανισμόν διά  τής διά  τοΰ 
δέρματος άπορροφήσεως, θεραπεύει έν άκαρεΐ τήν τε  έξόγκωσ.ν 
τοΰ σπληνός καί τόν πυρετόν, άτινα είναι αποτελέσματα  τής 
δηληττριάσεως ταύτης· τό αύτό άρά γε  ά ντίίο τον , διά  τοΰ 
αύτοϋ τρόπου εϊσαγόμενον, δέν είναι δυνατόν νά έπκρέργ) τά  αύ
τά  εύάρεστα α π οτελέσ μ α τα  καί κατά  αών έμετώ ν καί τής διαρ- 
ροίας, άτινα  είναι αποτελέσματα  τής αύτής δηλητηριάσεως τοΰ 
α ίματος; τούτου δέ γενομένου, δέν δυνάμεθα άρά γ ε  έπ ε ιτα  νά 
θεραπεύσωμίν καI τό σύνολον τής χολέρας, ό'πως θεραπεύωμεν 
καί τό  σύνολον τώ ν πυρετών, καί δ ιά  τοΰ αύτοΰ μ ά λ ισ τα  α 
σφάλτου άντιδό'του ; Τοσαύτην δέ πεποίθησιν έ'χω περί τούτου 
Κύριοι, ώ στε έάν είχον έλευθέραν τ / ν  περιουσίαν μου, ήθελον 
προκηρύξει, ό τι ασφαλίζω  δι αύτής τήν ζωήν πάντω ν τών φο
βουμένων τήν χολέραν, άρκεϊ μόνον νά μέ προσκαλώσιν εγκα ί
ρως, καί νά έκτελώσι τάς ία τρ κ ά ς  παραγγελίας μου.

Μόλις έκαμα τά  επ ιτυ χή  τα ΰ τα  πειράματα  κατά τών έξογ- 
κώσεων τοΰ. σπληνός κο ί τών διαλειπόντων πυρετών καί ένέ- 
σκηψεν η χολέρα εις Αλεξάνδρειαν. Ιίλήρη δέ έχων πεποίθ;-,σιν 
είς την ορθότητα τώ ν σκέψεών μου, έξτ,τησάμην δ ι’ άναφοράς 
παρά τής Κυβερνήσεως τά  μέσα τοϋ ν άπέλθω είς Α λεξάν
δρεια ν  άλλ ή Κυβέρνησίς διά λόγους εύνοήτους οΰτε άπαντήσεως 
μ έ ήξίωσεν.

Πρό όλίγω ν δε ήμερων διεκοίνο^σα δι* υπομνήματος μου τάς 
σκέψεις καί παρατηρήσεις μου τα ύτα ς καί είς πολλάς ία - 
τρικας ΑκαΟημιας καί έταιρίας, αίτινες π ιστεύω , δ τ ι δέν θά 
έχω σ ι τους λόγους τής Κυβερνήσεώς μας, τοΰ νά μή άποπει· 
ραθώσι τουλάχιστον πειρα μά τω ν- καί κατά  τοσοϋτον μάλλον 
πιστεύω  τ^ύτο , καθόσον έπ ί τώ ν πειραμάτω ν τούτω ν εφαρμό
ζετα ι καλλιστα τό όφεΜειν η μ ή  e.idxzeir. Τό υπόμνημα 
τοϋτο θά δημοσιευθή κ α τ ’ αύτάς, ή αΰριον ίσως, καί ένταϋθα 
Ελληνιστί καί Γαλλιστί.

Εύχόμενος δέ ήδη ουδέποτε νά λάβητε άνάγκην νά έφαρμόσητε 
θεραπείαν τινά,οϊαν δη ποτε κατά  τής χολέρας,καθήκόνμου νομί
ζω , νά σάς έκθέσω κ α τά  τήν κρίσιν μου τήν καταληλοτέραν.

Εύθΰς άμ α  πάθϊ) τ ις  έμετον η διάρροιαν έν καιρώ επ ιδη μ ία ς 
χολέρας, άμέσως νά καλΰψη δλην τήν κοιλίαν του μέ ισχυρόν 
σιναπώ δες κατά πλασ μ α , τό όποιον ν’ άφήσν) έπ ί τής κοιλίας 
του μέχρις ού κοκκινίση τό δέρμα· πριν δέ άφαιρέσ^ τό  σινα
πώδες τοΰτο κ α τά π λ α σ μ α , νά λάβη ήμίσειαν η μ ίαν δραχμήν 
κινίνης, νά τήν διαλύσν] είς τέσσαρας ή όκτώ  δραχμάς οινοπνεύ
ματος, ν) ρουμίου, η άπλοϋ ρακί ιυ" αμ α  όέ ερεθισθή τό δέρμα 
τής κοιλίας καί άφαιρεθή τό κ ατά πλα σ μ α , νά λάβη τριχίνην 
ψύκτραν (βούρτζαν) ή μάλλινον ύφασμα, νά έμβάπτ») έν τούτω ν 
εις τήν διάλυσιν τής κινίνης καί νά έπιτοίβγ) Ολόκληρον τήν 
κοιλίαν, μέχρις ου δαπανηθή ολη ίι διάλυσις τής κινίνης.

Κ ατά  τόν τρόπον τούτον είναι ά^ύνατον νά μή θερμανθή 
τ ώ  σώμα, άν ί τ ο  πρότερον ψυχρόν, κ α ί νά μή  παύσ·/)^ άμέσως 
ό εμετός καί ή διάρροια. Αμα όέ συμβώσι τα ΰ τα , ν άρχίστι 
νά καταπίννι 6 άρρωστο; κατά π ά σα ν ήμισείαν ώραν δέκα 
κόκκους κινίνης, είς καφφέν άπλοΰν η είς ροϋμι διαλελυμένης 
κάλλιον παρά είς χ ά π ια , τά  όποια ενίοτε κα ί δ ιά  τοϋ σχή μ α τός 
τω ν προξενοΰν να υτία σ ιν  νά λάβνι όέ τοιαύτας δόσεις τέσσαρας 
ή έξ· καί άν μέν δέν έμέστι κάμμίαν δόσιν, άρκοΰν τέσσαρες, 
τούναντίον πρέπει ν ά ντ ικ ιθ ισ τα  τάς έμΰυμένας.

Τήν δέ ένέργειαν τοΰ σΐναπώ^ους καταπλάσματος δύ να τα ί τ ις  
νά τήν έπιφέρη έντός σ τ ιγμ ή ς, έάν άνατρίψν) τήν κοιλίαν η καί 
όποιονδήποτε άλλο μέρος τοϋ δέρματος μέ μ ίγ μ α , συγκείμε
νον έξ ένός μέρους ελαίου σινάπεως καί δεκαπεντε μερών οινο
πνεύματος. Τέσσαρες σταγόνες ελαίου σινάπεως καί μ ία  δρ α χ
μή οινοπνεύματος άρκεϊ νά έπ ιτρ ίψ ρ  τ ις  ούχι μόνον τήν κοιλίαν, 
άλλά καί άλλα  μέρη τοϋ δέρματος. Καλόν είναι άπό καιροϋ είς 
καιρόν νά ροφά ό άρρωστος έγχυμ α  ^δυόσμου, μαντζορανας, η 
άνθέων κουφοξυλιάς,ή άνθέων χαμαιμήλω ν η ανθέων φιλλήρας. 
Είς Εκαστον δέ φλιντσάνιον έκ τούτω ν καλόν είναι να ρ ίπτη  έως 
δέκα σταγόνας ρουμίου· κατά  δέ τά  ά λλα  νά δ ια ιτ ά τ α ι οπω ς 
ε ίπ ο ν  καί έπ ί τής ελάχιστης δέ ένοχλήσεως έν καιρφ χολέρας 
νά έπάναλαμβάνϊΐ τά  αύτά.

Αλλ’ είθε ν’ άποτραπή άπό τής κοινωνίας μάς κάθε κίνδυ
νος, είθε νά μή λάβωμεν άνάγκην ούδενός φαρμάκου κατα τής
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Προς τόν Κ . Πρόεδρον τής έν 5 Αθήναις 
’Ιατρικής Έταιρίας.

ΪΠ Ο Μ Ν Η Μ Α

Περί τροΛοηοιήσεώς τιγος τής θεραπείας χατά τ&γ όια- 
JUikoytuy πυρετών, και τώ γ  άποτελεσμάτωγ αντώγ, χαί 
περί τίνος χατά τής χο.ίέρας θεραπείας, ήτις ίσως εΐγα ι ή 
χαΛΛιτέρα.

Κύριε Π ρόεδρε!

ίίφειλον ίσως νά πολυπλασιάσω τά  πειράματα μου περί τών 
διαλειπόντων πυρετών καί περί τ ι ς  χολέρας, πριν αποταθώ είς 
επιστημονικόν σύλλογον τοσοϋτον σοφόν, οσον εϊναι ό παρ υμών 
προεδριυόμενος.

Αλλά τό μέν τά έχ τών διαλειπόντων πυρετών παθήματα 
τής «νθρωπότητος, κα) ή πρός θεραπείαν αύτών μεγάλη δαπάνη 
χρόνου καί αργυρίου, τό 5ε ό έπαπειλών ήδο σύμπασιν τήν 
ανθρωπότητα κίνδυνος, ό έκ τής ένσκήψεως της χολέρας είς 
τήν Ευρώπην, μοί έπιβάΧλο .ισι τά καθήκον νά σας κοινοποίη'σω 
τάς όποίας έκαμα έπί τών δύο τούτων φρικωδών νοσημάτων 
παρατηρήσεις μου, χωρίς νά έχω  τήν έλαχίστην άζίωσιν οΰτε 
δτ ι έκαμα άνακάλυψίν τινα, οΰτε δτι άίιοΰμαι αμοιβή; τίνος 
πρό τής πραγματοποιήσεως τών εύχών μου τούτων δ'.ά μεταγε
νεστέρων παρατηρήσεων.

Μετερχόμενος πρό είκοσι δύο έτών τόν ιατρόν είς μέρος, 
ένθ* έπικρατοΰσιν ένδημικώς οί διαλείποντες πυρετοί Οπό όλους 
τοίις τύπους καί δλας τάς παραδόξους αύτών μορφάς, σπουδά- 
σας δέ κ*ί τήν χολέραν είς τέσσαρας επιδημίας ίκανώς θανα- 
τώδεις (τουτέστιν ίΐς τήν τής Σκιάθου κατά τό 1 8 4 8 , είς τήν 
τών Παρισίων κατά τό 1 8 4 9  καί 1 8 5 0 , ύπό τήν διεύθυνσιν 
τών καθηγητών Chom el, T rousseau ,B euillaud , Jobert-da-L am - 
balle καί εις τήν τοΰ Πειραιώς καί τών Αθηνών κατά τό 1 8 5 4 , 
αίτινες ητον αί θανχτωδέστεραι πασών) ήδυνήθην νά δημοσι
εύσω περί τών νοσημάτων τούτων παρατηρήσεις τινάς, αίτινες 
έφείλκυσαν τήν προσοχήν τώ ν σοφών συλλόγων.

Ά  Monsieur le president de l ’Acadeinie Imperiale 

de Medecine a Paris.

Μ £  Μ 0 1 R  E

S u r  u n e  m o d ific a tio n  d u  tra ite m e n t des fie vres  i n - 

te n n itte n te s  e t le u r s  e ffe ts , et su r  u n  tra item e n t d u  

c h o le ra -m o rb u s , q u i  est, p e ilt-e tre , le  p lu s  co n v en a b le .

M onsieur le P resident,

Je  devrais, p e u U tre , m ultip lier mes experiences su r les 
βένΓββ in term ittentes et le ch o ^ ra -m o rb u s avant de m adres- 
ser a un corps scientifique aussi savant que celui que vous

pr6sidez.

M ais d un c0t<5 les souffrances de l’humanit<5, causSes par 
les fifevres in term ittentes, la perte  du tem ps, les d«5penses 
considerables que Ton doit faire pour l e u r  t r a .te m e n t; et de 
1’au tre  c6t6 le danger qui menace I'humanitS tou t e n t i r e  de 
l ’invasion du cholera-m orbus dans l ’Europe, m engagent de 
vous com m uniquer les observations que j ’ai faites su r ces 
deux m aladies te rrib les, sans avoir la moindre p riten tion  
d u n e  d<§couverte, ou d u n e  recompense quel(;onque, avant 
la  realisation de mes voeux par des experiences ult6ricures.

E xercan t la medecine, depuis vingt-deux ans, dans un 
pays ού regnent endim iquem ent les fievres in term ittentes sous 
tous les types et toutes les formes les p lus singuW res, 
ayant pu  etudier le cholera-m orbus dans q u atre  epidemies 
bien m orte lles, c ’est-k-d ire  celle de Sciathos en 1 8 4 8 , celle 
de P aris  en 1 8 4 9  et 1 8 5 0 , sous la direction des M les 
professeurs Chomel, T rousseau, B ouilleaud, et Jo b e rt-d e - 
Lam balle, et celle du P ir ie  et d ’Ath£nes en 1 8 d 4 , qui a 
&e peu t-e tre , la plus m eu rtrie re  de tou tes celles qui ont 
paru  iusqu a present · j ’ai p u  p u b l i e r  quelques observations
la-dessus qui ont attire 1'attentions des corps savants.



Τινες τών περί διαλειπόντων πυρετών παράτηρήσεών μου 
μετεφράσθησ&ν καί έδημοσιεύθησαν, μέ είδος τ ι επιδοκιμασίας 
εις τήν Ιατρικήν Έ ν ω σ ιν  τών Παρισίων, εις τήν '‘Εβδομα- 
d ia ia r  'Ιατρικήν ’Εφημέριόα τών Παρισίων καί εις άλλα έπι 
βτημονικά περιοδικά συγγράμματα τής τε Γαλλίας, τής Γερ
μανίας, τής Ισπανίας, καί τής Ιταλίας.

Τάς δέ περί χολέρας παρατηρήσεις μου μετέφρασε κατά 
γράμμα ή Γερμανική Κ Μ νική  τοϋ Βερολίνου, είς τοΰς αριθ
μού; 3 3  καί 3 4  τής 1 6  καί 2 3  Αύγουστου τοΰ 1 8 5 6 .  Ανα- 
δημοσιεύων τάς παρατηρήσεις μου ταύταςό σοφός συνάδελφος τοΰ 
Βερολίνου, εύηρεστήθ») νά πρόσθεση τά  εξής· «αί παρατηρήσεις 
id τοϋ ιατροΰ Κυρίου Γουδα φερουσι τόν τύπον επιστημονικής 
»εύσυνειδνισίας, καί είναι καθ’ όλοκληρίαν άπηλλαγμέναι τών 
«αγοραίων εκείνων φωνασκιών, δ ι ' άν πολλοί παρ’ ήμϊν θέλου- 
»σι νά έπιβάλλωσι κΰρος είς τάς ανακαλύψεις των.®

( Βί« °λαϊ  ταΰτας τάς τής χολέρας επιδημίας, τάς οποίας ήδυ- 
νηθην να σπουδάσω, δυο τινά έ^είλκυσαν τήν προσοχήν μου.

α) Η μεγίστη όμοιότης τών κακοήθων διαλειπόντων πυρε
τών μετά τής χολέρας, καί

β ) Τό κα τ’ εξοχήν χρήσιμον τών σκευασιών τοϋ Περουβιανοΰ 
φλοιοϋ καί κατά τής χολέρας.

Πασας τάς έπιτυχεϊς θεραπείας μου έπί τών τελευταίων ε π ι
δημιών τή ; χολέρας οφείλω άποκλειστικώς είς τάς σκευασίας 
τοΰ Περουβιανοΰ φλοιοϋ (1).

Εις ολας ταυτας τας παρατηρήσεις τών τε επιτυχιώ ν κ ι ί  
τών θανάτων εν τ ι  τό ακόλουθον έφειλκησε κυρίως τήν προσο
χήν μου.

Εύθΰς καθώς ήδονάμην νά εισαγάγω καί νά διατηρήσω είς 
τόν οργανισμόν τών αρρώστων μου ποσότητά τινα άποχρώσαν 
οίας δή ποτε σκευασίας τοϋ Περουβιανοΰ φλοιοϋ ήδυνάμην νά 
ελπίζω καί περι της σωτηρίας τών αρρώστων μου.

0  δέ άμεσος αποπομπή το ;ι φαρμάκου διά τών έμέτων η διά 
ιή ς  διαρροίας ητο σημεΐον θανάτου άναποφεύκτου.

Εκ τής παρατηρήσεως ταύτης όρμώμενος εΰδΰς άπό τοΰ 
 ̂ αν τών ένθερμοτερων μου εύχών είχον τοΰ νά εύρε- 

θή τρόπος, διά τοΰ όποιου νά ήδύνατό τ ι ;  νά είοαγάγη καί νά 
οιατηρήση είς τόνΙπάσχοντα^όργανισμόν άποχρώσαν τινά ποσό-

1 8 5 6  ώ ; μ ί

(1 ) ΐδε ί«τρ ιχή ί η λ ία σ η ς  τόμ. Γ '. 1 8 5 6  «»λ. 3 5 3 — 3 9 6 .

O uelques-unes de mes observations su r les f ib r e s  in te r-  
m ittentes ont M  trad n ite . «  rip rodu ites « e e  « « . « p i  e 
d'approbation dans ΐ U n ion  m ed ica le  de P a i is, d a n s la  
G a z e t te  h e ld o m a d a ire  et dans d ’au tres R evues 9Cie" tlf*- 
ques de la F rance , de I’A llem agn., de 1’Espagne et de

T lta lie . t ^
M e s  o b se rv a tio n s  s u r  I e  c h o le ra -m o rb u s  o n t έ (6  tr a d u . te s  

m o t a m o t d a n s  le  D eu tch e  C lin iq u e  d e  B e r lin , d a n s  le s  
5 ·  3 3  e t 3 4  d u  1G e t 2 3  A o u t  1 8 5 6 .  E «  r e p ro d u .s a n t
1  „ L r ,a l i e n s  le  savant confrere de Berlin s 'c s t  b,e« pl« 
dV  a io o te r: « les observations de M - le D ' G .n d .s  porten 
Λ  tvpe de la conscience scientifique, et sont tout 4 fa 
.  d ta u r v u e s  des acclam ations v u lg a .re j p a r les <p elles 
» p lis ien re s  p e r s o n s  rbez nous venlent in .po .e r 1 . « t o n *

» d a n s  l e u r s  d ic o u v e r te s .o  .
D a n s  to u te s  le s  6 p id im ie s  du  c h o le ra -m o rb u s  q u e  j,a i 6 tu -  

d i6 es  d e u x  choses o n t a t t i r 6  p lu s  p a r t ic u l ie re m e n t  m o n  a t 

ten tio n · . . ,
1 » . L a  p re s q u e  i d e n t i c  d es  f i b r e s  p e r n .c .e u s e .  a v ec  le

c h o le ra -m o rb u s  ; .
2 ° . L ’ e fficac ite  p lu s  p ro n o n c e e  d e s  p re p a ra t io n s  e

q u in q u in a  c o n tre  le  c h o le ra -m o rb u s .
L es su c c £ s  q u i i ’ai p u  o b te n ir  d an s le s  d e rm fe res έ ρ ιά έ -  

m ie s  d u  c h o le ra -m o rb u s  n e  d o iv en t i t  re  a l t n b u ^ s q u a u x  
p re p a ra t io n s  d e  q u in q u in a . ( v o i r m o n  A b e .l le  m 6 d .c a le  

d ’A tb e n e s ,  to m e  111, 1 8 5 6  p a g e  3 5 3 — 3 9 6 ) .

D a n s  to u te s  ces  o b se rv a tio n s  d e  succfes ™ d *"SUCC0S 
u n e  ch o se  a  f ra p p 6  to u t  p a r tic u life re m e n t m o n  a tte n tio n .

A u s s i to t  q u e  ie p o u r ra is  in tro d u ir e  e t r e te m r  d a n s  1 o r g a 
n i s a t i o n  d e  m e s  m ala d es  u n e  dose  su ff isa n te  d  une, p r i p a r  - 

tio n  q u e lc o n q u e  d e  q u in q u in a ,  je  p o u r r a i s  c o m p te r  s u r

s a lu t  de m o n  m a la d e .
Le m e d ic a m e n t rejete p a r  d e s  v o m is se m e n ts  o u  p a r  la  

d ia r rh 6 e  6 ta i t  le  s ig n e  d ’une m o r t  in e v ita b le .

D e  s o r te  q u e  d e p u is  1 8 5 6  u n  d e  m e s  v o e u x  le s  p lu s  
a rd e n ts  etait d e  t r o u v e r  u n e  m a n ie re  p a r  la q u e lle  on  p o u r -  
r a i t  in tro d u ir e  e t  r e te n i r  d a n s  l ’e co n o m ie  so u ff ra n te  u n  
do s. S s . n t e  de <|«ini»e sans r isq n . d 'i t r e  re,etee p a r  1.



τητα  κ ιν ίνη , χ ωρ1ς κίνδυνον τοϋ νά άποπεμφθή αυτη {,πό τ $ς 
νόσου η τοϋ νά μή είσαχθ^ καθ’ ολοκληρίαν είς' τον οργανισμόν 
ενεκα ιδιοτροπίας τίνος τοϋ άρρωστου.

„ K“ T£v W £V0« ύπό τ ις  επιθυμίας ταύτης εμ ίινα  ε'κθαμβος 
ο τ . «ιίον τ*ν 4 Ιουνίου έ. I  £ν τεράστιον εξόγκωμα τοϋ σ π λ η ’ 
νος προελθον εκ τριταιων διαλειπόντων πυρετών, νά θεραπευθή 
σχεόον εν τή στιγμή διά της έξης θεραπευτικής μεθόδου.

Π ασ/ο jaet ι\το κυρία τις τριάκοντα καί δυο έτών, κράσεως 
νευρικής κατατρυχομένη πρό εννέα ήδη μ/,νών ύπό κρυφίων 
οαχλειποντων πυρετών, πρό δύο εβδομάδων δέ μετα σ νη μ α τι- 
σθεντων είς τριταίους. Η 4 Ιουνίου 3το ημέρα «πύοετος- ή δέ 
πυρετωδης καχεξία fco  προφανής· ό σπλήν κατέβαινε δύο δα 
κτύλους κατωτέρω τής ομφαλικής χώρας. Αμέσως μετά τήν 
οιαγνωσιν παριίγγειλα τά  έξης.

Λ· ρίζης ιπεκακουάννης γραμμ. ά. 
κ#τασκεύασον εγ^υ|/.α ούγγ. γ #.

διηθίσας διάλυσον 
εμετικής τρυγός κόκκ. ά. 
μέλιτος καθαροϋ ούγγ. ά.

Δός καί σηαείωσον. Νά λαμβάνν, τήν πρωίαν' κ*τά πάν τέ
ταρτον τ η ίω :α ς  gv κοχλιάριον τής τ ρ α π ε ίς  μέχρι δύο έκκε- 
νωσεων Γήν δε τεταρτην μετά μεσημβρίαν ν' άβχίση νά λαμ-

«« , r .  , δ „ ,  Κ  < W i  „ 4 '  ^
Aabyj είκοσι, τεσσαρας κόκκους.

Κατα δυστυχίαν τό πρώτον ίαμα ε>0ασε πολΰ αργά περί τήν 
μεσημβρίαν,^καί επειδή ή άρρωστος έπεινοΰσε, τό κατέπιε διά 
μιας ολον tva απαλλαγή. Μετά ποφέλε,σιν όλίγων στιγμών 
επηλθον εμετοί' περί δέ τήν δευτέραν μ. μ. μ /τ ά  μ ά ϊϊιο ν  

γωνα Λρος εμεσιν » πασχουσα έχασε τάς αισθήσεις της· άαέ- 
σως δε τοτε κατελήφθη ύπό σπασμών ανωμάλων καί ίσνυοών 
οίτινες επανηρχοντο σχεδόν κατά σ τιγα ή ν  περί δέ -ήν 2 1/2

ε?Ζεν 0λ“ Τά ? r V̂ SV“ V *  « μ * τ ω μ « 4 .
κης χολέρας· φ0α σας εις τή ν  φρικώ δη τα ύ τη ν  σκηνήν, εύρ^ν τά  
άκρα τη ς  π ασ χο υσ ης ψ υχρά, σφυγμούς μ όλ ις έπαισθητούς είς

* *?τΤ * ς’ ίπ[ ^  έλαχίστης δέ προσπαθείας πρός
εμεσιν οι σπασμοί επανη'ρχοντο έντονώτεροι.

Μόλις κατωρθωσα νά “ρίψω είς τό στόμα τής πασ/ούσης
σταγόνας τιν«ς ελαίου άνί,ου ύτνό τήν μορφήν έλαίου ζ«κχ«ί.

force de la maladie ou repouss£e par le caprice du malade.
Pr£occup6 de ses id ies je fus 6tonn6 qnand je  v is, le 4 

juin dern ier, un 6norme engorgem ent de rate , effet d’une 
fievre interm ittente tierce, gu6ri presque dans le moment 
par le remade qui suit. II  s’agissalt d ’une dame ag£e de 
32  ans, d ’un tem peram ent nerveux, qui souffrait depuis 
neuf mois d ’une fi6vre in term ittente la rv ie , tr a n s fo rm ^  
depuis deux semaines en fievre tierce. Le 4 juin dtait un 
jour libre. La cacliexie fifevreuse 6tait visible, la ra te  des- 
cendait deux pouces au  dessous de l 'o m b ilie ; imm6diate- 
ment aprfes la diagnostique j ’ai o rdonni ce qui su it:

R . Radicis ipecacuanh. scrupul. j. 
fiat. 1. a rt. infus. unc. H I. 
colat. solve 
ta rta r i stibiati gr. I 

adde
m e li d e s p u m a ti  u n c . I

D. S. a en prendre le matin une cu ille rie  a bouche tous 
les quarts d ’heure, ju sq u ’a ce qu’elle fasse deux vom is- 
sements ou Evacuations ; e t commencer a  prendre depuis 
4 heures de l ’apr£s-m idi d ’une heure a l ’au tre , quatre pa- 
quets contenant en tou t vingt-quatre g rains de tanat de 
quinine. M alheureusem ent le p rem ier medicament arriva  
vers midi, et la malade, ayant faim , I’avala tou t dans une 
fois, pour s ’en d6barrasser. Q uelques moments plus ta rd  il 
lui arriva  deux vomissements. Y ers deux heunes de l’apres 
midi, apr£s un vain effort pour vom ir, la malade a perdu 
connaissance. D6s lors des spasmes ou p lu to t des cram pes 
revenaint de mom ent en m om ent, et une dem i-heure apr£s, 
la malade avait l ’apparence d ’un cholera-m orbus accidentel. 
A rrive dans cette scene terible j ’ai trouv6 les cxt£mit£s de 
la malade froides, le pouls a peine sensible dans les grosses 
artferes ·, au moindre effort pour vom ir, les spasmes lui re - 
venaient plus terribles.

A  p e in e  su is - je  p a rv e n u  a j e t e r  d a n s  la  b o u c h e  de  la  m a 
lad e  q u e lq u s  g o u tte s  d ’essen ce  d ’a n is  sous fo rm e  de oleo
saccharum anisi.



ρεως. έν δέ τη αμηχανία μου ένόμισα άναγκαϊον νά καλύψω 
τήν κοιλίαν τής πασχόόσης μέ κατάπλασμα ΐσχυρώς έσιναπι- 
σμένον· τούτου δέ άφαιρεθέντος μετά ικανόν ερεθισμόν τοϋ δέρ
ματος, έπετριψα είς τήν κοιλίαν ίσχυράν διάλυσιν κινίνης.

Λ. Θειϊκής κινίνης δρ. ά„ 
διάλυσον είς 

ΰδατος άπεσταγμένου δρ. τ ’, 
πρόσθες

θειϊκοϋ όξέως ποσότητα άρκοϋσαν 
πρός εντελή διάλυσιν.

Μόλις παρήλθον στιγμα ί τινες άπό τής έπιτρίψεως ταύτης, 
καί η τε αγωνία πρός εαεσιν καθώς καί οί σπασμοί έπαυσαν 
ώς διά μαγείας· οί σφυγμοί άνεφάνησαν είς τάς κερκιδικάς 
αρτηρίας ητο δέ ήττον συχνοί καί πλέον ανεπτυγμένοι. Η δέ 
πάσχουσα, συνελθοϋσα, ήρώτα περί τών αιτίων της ανησυχίας 
μκς· μετά τινας δέ στιγμάς μέ παρεκάλει νά τη επιτρέψω τρο- 
φάς* άπλοϋν δέ ρόφιμα όρύζης τη έφάνη ουράνιον· κατά τήν 
εσπερινήν έπίσκεψιν τήν 7  μ. μ. ή πάσχουσα μέ έξώρκιζε νά 
τη επιτρέψω να φάγη ρόφημα, ψιτόν καί άρτον πριν δέ έπι- 
τρέψω ταΰτα , ήθελη^α νά έξετα'σω τήν κατάστασιν τοϋ σπλη· 
νός' άλλ όποία υπίρξεν ή ευχάριστος Ικπληξίς μου, δτε είδον, 
δτι τό εζόγκωμα τοϋ σπληνός είχε διαλυθό καθ’ ολοκληρίαν 
μόλις ήδύνατό τις νά πεισθη ότι ό σπλήν ουτος πρό ολίγων 
ώρών ήτο τεραστίως έξογκωμένως.

Οϋδένα εχων λόγον νά απαγορεύσω τάς τροφάς, έπέτρεψα 
τάς άνανκαίας πρός ίκανοποίησιν τής πείνης, έπί τώ  δρω, οτι 
ή πάσχαυσα κατά τήν πρωίαν τής έπιούσης τοϋλά^ιςΌν εμελλε 
νά λάβη τό κινίνον, τό όποιον ειχον παραγγείλει· δεκτοϋ δέ 
γενομενου τοΰ δρου τούτου, έγκατέλειπον τήν άρρωστον είς κα- 
τάστασιν λίαν εϋάρεστον ή μάλλον εϊπεΐν άνέλπιστον.

Τήν έπιοϋσαν, 5 Ιουνίου, ουτε πυρετός έπήλθεν, ουτε έ'όγκω- 
μα τοϋ σπληνός ϋπήρχεν· άλλως ή φυσιογνωμία τ ί ς  άρρωστου 
έδεικνυε κατσάτασ'.ν ύγιεστάτην ή δέ δ^εζις ήτο τοσοϋτον με
γάλη, ώστε ήδΰνατό τις νά εϊπη ό'τι ή πάσχουαα κατείχετο 
ύπό ειόους τινός βουλιμίας’ ληφθεντος δέ καί τοΰ κινίνου, ή 
πάσχουσα μέ άπεχαιρέτησε, λέγουσα, ό'τι δέν έχει πλέον άνάγ
κην τών ίατρικών μου επισκέψεων.

D a n s  m o n  e m b a r ra s  j ’a i c ru  n ^ c e s sa ire  d e  lu i  c o u v r i r  le 
bas v e n tr e  d u n  c a ta p la sm e  fo r te m e n t sinapis<5. D £ s q u e  je  
fis e n le v e r  le  c a ta p la s m e , je  f ro t ta i  s u r  le  b a s  v e n tr e  une 

fo rte  so lu tio n  de  q u in in e .

R .  c h in in i s u lp h . D r .  I  

S o lv e  in

Aquae destil. Dr. VI 
adde

Acid. Sulpb. q. s. ut. fin. satur.

VA  p e in e  q u e lq u e s  m o m e n ts  s o n t - i ls  p a s s6 s  q u e  1 a g o n ie  
p o u r  v o m ir  a u s s i  b ien  q u e  le s  s p a sm e s  c e s s£ re n t co m m e 
p a r  e n c h a n te m e n t ; le  p o u ls  r e p a r u t  d a n s  le s  a r tis re s  d u  b ra s ,  
i l  6 ta i t  m o in s  f re q u e n t  e t  p lu s  d6 v e lo p p 6 .  ̂ L a  m a la d e  r e -  
c o u v ra  sa  ra iso n  e t d e m a n d a it  d e  q u o i il s ’a g is s a it .  Q u e l
q u es m o m e n ts  p lu s  t a r d ,  e lle  m e p r ia i t  d e  lux p e r m e t t r e  de 
m a n g e r  : du  p o ta g e  a u  r iz  m a ig re  lu i  p a r u t  un  a lim e n t d 6 -  
lic ieu x . D a n s  la  v is i te  q u e  je  lu i fis a  7  h e u re s  d u  s o i r ,  la  
se u le  c h o se  q u  e lle  d e m a n d a it  c ’6 ta it  le  p o ta g e , la  c f tte le tte  e t  
le  p a in . A v a n t  d e  s a t is f a i r e  a  c e t te  d e m a n d e , j e  v o u lu s  e x a 
m in e r  la r a te .  Q u e lle  fu t m a  sa tis fa c tio n  q u a n d  je  v is q u e  
l ’e n g o rg e m e n t en  a v a i t  d i s p a r u ,  p re sq u e  c o m p l e m e n t .  A  
p e in e  p o u v a i t - o n  se  p e r s u a d e r  que  la  r a te ,  q u e lq u e s  h e u re s  

a u p a ra v a n t ,  6 ta i t  6 n o rm 6 m e n t e n g o rg 6 e .

% N ’ayant aucune raison de lui d<§fendre les aliments, je 
lui permis ce qui 6tait necessaire a satisfaire son appitit, 
mais k condition qu’elle devrait prendre tout au plus le len- 
demain matin les paquets de quinine que j’avais ordonnes. 
Cette condition a c c e p ts , je laissai la malade qui 6tait dans 
un 6tat plus que satisfaisant ou plutot inattendu.

Le lendemain, 5 juin, point de fi£vre, point d’engorge- 
ment d erate, mine tres-agr6able et app&it plus que sati
sfaisant· on pouvait m6me dire que la malade souffrait d une 
espice de voraciti. La condition de la quinine accomplie, 
la malade me cong6dia en disant qu’elle n ’avait pas besoin 

de mes visites.



ΐήν νύκτα τ?:{ 4 — 5 Ιουνίου ή θυγάτηρ μου Ελένη δωδεκαέ- 
τις τ·#ν ίΧικίαν, κράσεως αιματώδους, έπαθε πέμπτ/,ν  ύποτρο- 
ΤΓ'λν οιαλειποντός τίνος πυρετού, δστις τ'/jv κατατρύχει άπό του 
πιοελθόντος Ο κτω βρίου , καί δστις τή έπέφερε ίκανώς εύδιάκρι· 
τον έ,όγκωμα τοΰ σπληνός· πρό τής λη'ξεως τοϋ παροξυσμού 
άπεφάσισα νά μιμηθώ είς τήν Θυγατέρα μου δ ,τ ι χθ ές 'μ ο ίσ υ - 
νέοη έκ τύχης είς τήν άλλην άρρωστον. Μετά τήν άφαίρεσιν 
τοϋ σιναπωοους καταπλάσματος τή έπέτριψα τήν σπληνικήν 
χωράν με ίσχυραν διάλυσιν κινίνης· τήν πρώτ/,ν έπίτριψιν τοΰ 
φαρμάκου π*ρηκολούθησεν άμέσως έντελής λύσις τοΰ πυρετοΰ 
οι άφθονων^ ιδρώτων, έπ ί τής δευτέρας έπιτρίψεως παρετήρηια 
ούσιώόη έλάττίυσιν τοΰ έξογκώματος τοϋ σπληνός. Τήν τρίτον 
έπίτριψιν κατά τήν έπιοΰσαν παρηκολούθησεν έντελ/ς άποκατά- 
στασις τής ύγείας, ητις έύτυχώς εκτοτε ουδόλως διεταράχθη, 
καιτΟι είκοσι μόνον κόκκων κινίνης δαπανηθέντων έπί τών τριών 
τούτων έπιτρίψεων. Βεβαιωθέντος τού εύτυχοΰς τούτου αποτε
λέσματος, διά νά έχω ακριβή συνείδησιν έπί τών ακολούθων 
πειραμάτων μου καί διά νά άποφύγω τάς άπάτας, προεμη- 
θεύθην δύο μικρά φιαλίδια καί δύο τριχίνους ψύκτρας (ζω γρα
φικά; βούρτσας). Είς τό £ν τών φίαλιδίων μου έθεσα μίαν μοί
ραν ελαίου σινάπεως καί δεκαπέντε μοίρας καθαρού οινοπνεύ
ματος· εις δέ τό άλλο, ίσχυράν διάλυσιν κινίνης. Ενταϋθα πρέ
πει νά παρατηρήσω δτι καίτοι κα! είς τεσσάρων μοιρών άπε- 
σταγμένου υδατος διαλυομένης μιας μοίρας κινίνης, προετίμησα 
ομως νά διαλύσω αύτήν είς οκτώ μοίρας άπεσταγμένου ύδατος, 
καί νά προσθέτω έπειτα άρκοΰσαν ποσότητα βειϊκοϋ όξέως 
πρός έντελή διάλυσιν.

^Εμβάπτων άπαξ -ι̂ ρν μίαν τών ψυκτρών μου είς τό μίγμα 
τοϋ σιναπώδους έλαίο.ι κ^ί έπιχρίων ταχέως δ ι ’ αύτής τό μ *  
ρος τοΰ δέρμα.ος, το οποίον θελω να έρεθισω πρός ταχείαν άπορ- 
ρόφησιν τής κινίνης, επιφέρω έν τή στιγμή τό αποτέλεψ α  
του σιναπώοους καταπλάσματος· βάπτων δέ καί τήν άλλην 
τών ψυκτρών μου τρις καί τετράκις κατά συνέχειαν είς 'τήν 
διάλυσιν τής κινίνης, έπιτρίβω καλώς τήν οπληνικήν χώραν.

Μετερχόμενος δέ τόν ιατρόν, ώς ειπον, είς μέοος, δπου τά 
τρία τέταρτα τών νοσημάτων είναι πυρετοί, δέν’ έβράδυνα νά 
πολυπλασιάσω τά πείράματά μου. Είς πλείους τών τριάκοντα 
αρρώστων, τούς όαοίους έθεράπευσα άχρι τοΰδε κατά τόν τρό
πον τούτον καί έκ τών όποίων τινές μέν έπασχον πρό πολλών

La nuit de 4 — 5 juin, ma lillc Helene ig6e de douze ans, 
d’un temperament sanguin, a eu la cinqui^me ricid ive d une 
fievre intermittente qui la tourmentait depuis le mois d octo- 
bre et qui avait amen6 un engorgement trte-notable de 
rate. Avant la solution du paroxisme je decidai de faire a 
ma fille ce que je fis par hasard a l’autre malade. Apr0s un 
cataplasme sinapise je lui frottai la rate avec une fo itt  
solution de quinine. Le premier frottement de la solution de 
quinine sur la region splinique a 6t6 suivi depr^s de la 
solution complete du paroxisme par des sueurs abondantes. 
Dans le second frottement, vers sept heures du soir, j ai 
observe une diminution considerable de 1 engorgement de 
rate. Le troisieme frottement le lendemain, a ete suivi de 
la restauration complete de sa sante, qui n a pas ete ebraniee 
d6s lors, quoique je n’aie employe dans les trois frottements 
que 2 0  grains de quinine.

Une fois constate cet effet, pour avoir la conscience de 
l ’exactitude dans mes experiences ulterieures, je me sms 
muni de deux fioles et de deux pinceaux. Dans une de mes 
fioles j’ai mis une partie d ’huile de moutarde et quinze par
ties d’alcohol; dans l ’autre une solution concentre de 
quinine. G'est ici le moment oil je dois observer que bien 
qu une partie de quinine puisse £tre dissoute dans quatre 
parties d’eau d i s t i l i e e ,  et qu’en y ajoutant quelques gouttes 
d'acide sulfurique on puisse avoir une solution complete ; 
il m’a paru, dans ma pratique, preferable la solution d ’une 
partie de quinine dans liuit parties d eau dist i l iee .

L ’un de mes pinceaux et l ’une de mes fioles servent a 
remplacer dans l ’instant l ’effet du cataplasme sinapise. Avec 
ce penceau-ci, trempe dans la mixture d’huile de moutarde, 
je frotte la peau que je veux irriter pour faciliter 1 absor
ption de la quinine. A vec l’autre, trempe trois ou quatre 
fois dans la solution de quinine, je frotte bien la region 

splenique.
Exergant la medecine, comme je l’ai dejk dit, dans un pays 

ou les trois quarts des malades souffrent des fievres · inter- 
mittentes, je n'ai pas tard6 a multiplier mes experiences a 
trente autres malades que j ai traites de cette manure 
jusqu’i  present, et dont les uns 6taient tourmentes depuis



μηνών διαλείποντας πυρετούς μέ ούσιώδη έξογκώματα τοδ 
σπληνός, άλλοι δέ έπασχον πυρετούς, ηττον μέν χρονίους, άλλ’ 
«ύχ ήττον καί επίφοβους, παρά τισι μάλιστα τούτων οί πυρε
τοί είχον ιόν τύπον τοΰ κακοήθους, είς πλείους, λέγω , τών 
τριάκοντα άρρωστων ή αύτή θεραπεία έπέφερε τό αύτό εύάρε- 
στον άποτέλεσμα.

Ενταύθα πρέπει νά παρατηρήσω, δτ ι οί πρόσφατοι πυρετοί, 
ίδίως οί συνοδευόμενοι υπό κακοήθων τινών συμπτωμάτων, ητον 
καί οί έπιμονώτεροι' ούτοι δέν έπαυον είμή είς τόν δεύτερον η είς 
τόν τρίτον παροξυσμόν μετά τήν δ ι’ έπιτρίψεων θεραπείαν άλλ* 
πάντοτε έπαυον, καί πάντοτε παρετήριισα, δτι έκαστος μετα
γενέστερος παροξυσμός, ητο πολΰ ήπιώτερος τοΰ πρό αύτοϋ.

Τέσσαρες πέντε η οκτώ τό πολύ έπιτρίψεις, γενόμεναι κατά 
τόν τρόπον τοΰτον έν τφ  διαστήματι τριών ή πέντε ήμερων, 
μοί έπήρκεσαν συνήθως νά ελαττώσω έπησθητώς ί| μάλιστα 
καί νά διαλύσω καθ’ ολοκληρίαν εξογκώματα τοΰ σπληνός καί 
νά κάμω ώστε νά καταστραφτί ό πυρετός. Α /ρι τής σήμερον 
μίαν μόνην υποτροπήν είδον πυρετοΰ, άλλά καί ούτος, διαλε· 
λυμένου δντος τοΰ εξογκώματος τοΰ σπληνός, ίάΟη καθ’ όλο*λη· 
ρίαν μέ δύο μόνας έπιτρίψεις. £ξ  εως ε'κοσι κόκκοι κινίν/ις 
μοί έπήρκεσαν νά θεραπεύσω κ»1 τοΰς π'*έον ανωμάλους πυρε
τούς καί τά  πλέον επίμονα έξογκώματα τοΰ σπληνός.

Εις ένα άρρωστόν μου τόν υίόν τοΰ στρατηγού Σπυρο-Μη'λιου, 
δστις επασχε σννάμα καί έξόγκωσιν τοΰ ηπατος, τήν διάλυσιν 
τών έξογκωμάτων άμφοτέρων τών σπλάγχνων παρη*ολούθησ6 
κρίσιμος διάρροια. Παρ’ άπασι τοΐς πάσχουσα τοΰς οποίους έθ»- 
ράπευσα κατά τόν τρόπον τοΰτον άπέφυγον μετά προσοχής πάν 
είδος έπιβοηθητικοΰ ιάματος, έν ω ούδέν μέ έκόλυε νά μετα· 
χειρισθώ καί τα ΰτα , έάν ΰπήρχεν άνάγκη. Είς ένα μόνον ά'ρρω- 
στόν μου τόν Αθανάσιον Μάντζοj  άρτοπώλην, όδός Αγίων Απο
στόλων άριθ. 4 0  είς ένα μόνον, λένω, άρρωστόν μου, δστις Sii 
τίνος μεγάλης άπροσεξίας (διά τοΰ σφουγκαρίσματος τής οίκί«ς 
του, διαρκοΰντος τοΰ παροξυσμού) έκαμε νά πα ιανι ή μόλις άρ· 
ξαμέν/] διαφόρησίί, ήναγκάσθην νά δώσω τό εξής ίαμα ώς 5ια- 
φορητικόν μάλλον η ώς ληξιπύρετον.

Λ. κινίνης κόκκ. ιβ '.
κόνεως ρίζης ΐπεκακοΛάνν. 
οπίου καθαροΰ αά κόκκ. ά. 
μίξας δίελε είς μοίρας ϊσας ς  ’.
Λ. I. Κ ατά πάσαν ώραν μίαν.

plusieurs mois de la fifevre inrerm itten te avec un engorge
ment de rate  assez considerable; et les au tres par des acc^s 
de fievre plus S c e n ts , mais non mois redoutables ·, chez 
quelques-uns, la lifevre po rta it le type de fievre perniciense. 
Chez tren te malades, dis-je, le m6me traitem ent a p roduit le 
m im e effet.

I l est & observer que les fi£vres rdcentes, surtout celles 
qni etaient accompagn6es de quelques symptomes perm cieux, 
exigeaient plus de persistence : celles-ci ne cedaient que 
dans le second ou le troisi^m e acc6s, apr^s le traitem ent. 
M ais toujours j ’ai observe que chaque acc^s devenait moins 
fort que son precedent.

Q uatre cinq ou hu it operations tout au p lus, de cette 
m an u re , dans l’espace de trois ou cinq jours m ’ont suffi 
ordinairem ent pour r6duire considerablem ent ou m im e pour 
dissoudre totalem ent lengorgem ent de ra te  et pour h i r e  
disparaitre la fievre. Ju sq u ’k present je  n ’ai observe quune 
r6cidive ; mais une fois I’engorgem ent de rade dissous, 
deux operations ont et6 suffisantes pour faire d ispara itre  la 
fievre tout a fait. Six a vingt grains de quinine m ’ont suf
fi pour guerir la plus rebelle des fiiv res et le p lus op in ii- 
tre  engorgem ent spienique. Chez un de mes m alades, le 
fils du gen6ral Spiro-M ilio, qui souffrait en m im e tem ps 
d’un engorgement h6patique, la solution des engorgem ents k 
et6 suivie d une d iarrhee critique. Chez tous mes malades 
que j’ai tra ite  de cette m aniere j ’evitais soigneusem ent toute 
espice d ’auxiliaire, tandis que rien ne m ’em p6chait d en 
taire usa^e, dans le cas ou il serait necessaire. Chez un 
seul de mes malades, A thanase M antzio, boulanger, R ue 
S .ts A potres N u 4 0 , k qui par une grave im prudence, (on 
a lav6 le plancher de sa cham bre pendant l’accfes) on fit 
d isparaitre la transp ira tion  a peine commencee, j ’ai recouru  
au rem£de su iv a n t:

R . T anatis chinini gr. X II 
pulver. Bad. ipecacuanlr 
opii purissim i aa. gr. 1

misce divide in part, aegual N° VI.

D. S. k en prendre toutes les heures une.



Εκείνο δέ, τδ όποιον μέ έξέπληξε μεγάλως, και τδ όποιον 
ίσως ε^τει μεγάλην αξίαν καί είς την θεραπείαν τής χολέρας, 
είναι ή έν τή στιγμή γιγνομένη καί φαίνομένη ενέργεια τοϋ 
φαρμάκου κατά τής νόσοο.

Παρά τινι τών αρρώστων μου Λάμπρω Λυμπερίου. όίός ί’ώμ- 
βης άριθ, 2 7 6 , πάσχοντι πυρετόν, άν ούχί καθ’ όλοκληρίαν κα
κοήθη, τούλάχιστον δμως λίαν έπίφοβον, πρδ μέν τής έπιτρί- 
ψεως σφυγμοί ύπήρχον 1 2 0  κατά πάσαν στιγμήν, πέντε δέ 
στιγμάς μετά τήν έπίτριψιν ύπήρχον μόνον 108 . Διεγερθείσης 
άπαξ τής προσοχής μου έπί τοϋ περιστατικού τούτον, παρϊτή- 
ρησα δτι ή αύτή έλάττωσις τών σφυγμών έπήρχετο πάντοτε 
είς δλους τούς αρρώστους, είς τους δποίους έγίνετο ή έπίτριψις 
διαρκοΰντος τοϋ παροξυσμού.

Ενταϋθα ώφειλον ίσως νά εϊπω τινά καί περί τών λειτουρ
γιών τοϋ σπληνός’ άλλ’ έπειδή οΰτε αύται έ;ηκριβώθ,ισαν εί· 
σέτι εντελώς έν τή επιστήμη, οΰτε έγώ ασχολούμαι τδ παοά- 
παν είς φυσιολογικάς έρευνας, διά τοϋτο άφίνω είς άλλους, 
άρμοδιωτέρους έμοϋ, τήν φροντίδα νά έξακριβώσωσι τάς σχέ
σεις μεταξύ τοΰ σπληνδς κα'ι τοΰ δέρματος, καί τό δ ιατί ή 
κινίνη, μόλις άπορροφηθεϊσα διά τοϋ δέρματος, ένεργεΐ σχεδόν 
έν τή στιγμή κατά τε τών διαλειπόντων πυρετών, κατά τών 
έξογκώσεων τοϋ σπληνός, ίσως δέ καί διά τής χολέρας.

Αλλως δέν έχω άνάγκην νά καταδείξω ένταϋθα μετά τίνος 
λέπτομερείας τά πλεονεκτήματα τής θεραπείας ταύτης κατά 
τών διαλειπόντων πυρετών καί τών έξογκώσεων τοΰ σπληνός. 
Εν γένει δέ τά  πλεονεκτήματα ταΰτα  εχουσιν ούτως.

Α’. Λιά τής θεραπείας ταύτης έλαττοΰται έπαισθητώς ή δα
πάνη τοΰ αργυρίου’ μέ §ξ μέχρις είκοσι τό πολυ κόκκους κινί 
νης δύναταί τ ις  νά θεραπεύση εντελώς νόσον, άπαιτοϋσαν ενίοτε 
δεκάκις πλειοτέραν ταύτης δαπάνην.

Br. Αι* αυτής έλαττοΰται έπίσης σημαντικώς ό χρόνος καί 
ή άηδία. Πολλοί πυρετιώντες ήτον ήναγκασμένοι νά διαμεί- 
νωσι καί έν αύτοΐς τοΐς νοσοκομείοις έπ'ι εβδομάδας καί έπί 
μήνας όλοκλήρους καί νά καταπίωσι μεγάλας δόσεις κινίνης διά 
νά ΐαθώσι τών πυρετών καί τών έμφράξεων τοΰ σπληνός’ τινές 
μάλιστα τούτων μόλις άπελάμβανον τήν εύτυχίαν ταύτην μετά 
μακροχρόνιον διαμονήν είς έξοχάς ή είς λουτρά, καί μετά διαρ
κή καί πολυδάπανα ταξείδια.

Ce qui a frapp6 beaucoup mon attention et qui est p eu t-  
i t r e  d une grande valeur dans le traitem ent du choldra- 
m orbus, c’est 1 effet momentane du remede contre la maladie.

Cbez un de mes m alades Lam pros L im berius, ru e  Rombi 
N° 2 7 6 , souffrant d ’une fiiv re, sinon tou t a fait pernicieuse, 
au  moins tr is -re d o u ta b le , le pouls, avant le frottem ent, 
battait 1 2 0  fois dans une m inute. Cinq m inutes plus ta rd , 
il ne battait que 1 0 8 . Une fois constate cet effet, j ’ai ob
serve constam m ent k peu pres la m im e reduction momen- 
tanee du pouls chez tous les m alades, a qui je  fis le fro t
tem ent pendant l ’acces.

C’est ici Tendroit oil je  devrais peu t-itre  d ire quelques 
m ots sur la fonction de la rate· m ais comme elle n ’est pas 
encore exactem ent determ inde dans la science, et que je ne 
m ’occupe g u ire  de physiologie, je laisse aux com petents le 
soin de determ iner, quelle est la relation de la ra te  avec la 
peau, et pourquoi la quinine, une fois absorbee par la peau, 
ag it presque mom entanem ent contre les fievres interm ittentes, 
contre les engorgem ents de rate , et peu t-6 tre  contre le 
cholera-m orbus.

D ’ailleurs je n’ai pas besoin de faire voir en detail ici les 
avantages de ce tra item ent pour les fi6vres interm ittentes 
et les engorgem ents de ra te , mais en generale, on en peut 
avoir les avantages qui su iv e n t:

1°. La reduction considerable de la depense d a rg e n t : 
avec six ou to u t au plus vingt g ra ins de quinine on peut 
guerir com pietement une m aladie, pour laquelle p lusieurs 
fois une quantite dix fois plus grande ne suffit pas.

2°. Une enorm e dpargne de tem ps et de d e g o u t: p lu 
sieu rs fievreux etaient obliges de reste r m im e dans les 
hopitaux, pendant des semaines et des mois en tiers, et 
d ’avaler d 'enorm es doses de quinine pour la guerison de 
leu r fiiv re et leurs engorgem ents de ra te . Quelques-uns 
m im e n ’y parvenaint qu’apres un long sdjour dans la cam- 
pagne et les bains, ou a p r is  de tre s  longs et de tres-coiiteux 
voyages.

(MEA1SSA ΑΘΗΝΩΝ Τόμος Β .) 2 0



Γ '.  Διά τής συνήθους χρώσεως τής κινίνες παρά τι« ι τών 
«ρρώοτων έπιγίγνεται διαρκάς κόφωσις. Αί δέ έπιτρίψεις είναι 
καθ’ όλοκληρίαν άπηλλαγμέναι τής δυσάρεστου ταύτης ένοχλή- 
σεως. Εις μόνον άρρωστός μου μοί είπεν οτι νίσθάνθη έλαφράν 
τινα καί παροδικήν βοήν τών ώτων μετά τας έπιτρίψεις.

Δ'. Είς τοΰς έλώδεις τόπους συχνάκις τά  νοσήματα συμπλέ
κονται ρέ πυρετούς διαλείποντας. Επι δε τών συμπλοκών του* 
των ό ιατρός πολλάκις ε&ρίσκεται έν μεγάλη αμηχανία. 11 ίλα- 
χίστη αμέλεια τοϋ πυρετοΰ είναι ικανή νά φονεύσνι τόν άρρω
σ τον  ή αμέλεια δέ τοϋ πρωτογενούς νοσήματος ενδέχεται έπ ί- 
σης νά έχνι κακάς συνεπείας- ή δέ άνάμιξις τής θεραπείας ένίο
τε μέν είναι ακατόρθωτος, άλλοτε δέ καί άντενδεδεγρένη. έπ ί 
τών τοιούτων λοιπόν περιπτώσεων διά μέν τών έπ η  ρίψεων 
δύναταί τις κάλλιστα νά θεραπεύσν) τδν πυρετόν, διά δέ τών 
άλλων βοηθημάτων νά μή άμελήσνι τό πρωτογενές νόσημα.

Ε'. Η δέ σπουδαιοτέρα πασών τούτων τών έπιπλοκών είναι 
έκείνη, καθ’ $ν τό φάρμακον, μόλις είσερχόμενον είς τόν στό
μαχον, άποπέμπεται δι έμέτων, η δια δι#ρροιας. ή  περιπτω^ις 
αυτη δέν είναι σπανία καί έπί τών όιαλειποντων πυρετών.

Αλλ’ άν γίναι αληθές, οτι αί σκευασίαι τού περουβιανού 
φλοιού είναι λίαν ωφέλιμοι καί κατά τής χολέρας, (τούτο δέ 
άπε^είχθ’Ο παρ άλλων τε πολλών σοφών ιατρών, κ,αι παρ 
έμοϋ διά τής Ιατρικής Μελίσσης (1), τότε φρονώ, ότι δέν εϊμε- 
θα μακράν τοϋ νά ευρωμεν εϊς τάς διά τής κινίνης έπιτρίψεις 
εν ειδικόν ιαμα κατά τής χολέρας.

Μετά παρέλευσιν πέντε λεπτών άπό τής έπιτριψεως ειόον 
πάντοτε τούς σφυγμούς τών αρρώστων μ ο υ  ήλαττωμένους κατα 
£ξ, οκτώ, δέκα καί δέκα πέν^ε κρούσεις, όσακις αί έπιτρίψεις 
έγίγνοντο διαρκοΟντος τοϋ παροξυσμού. 'Γούτο, νομίζω, εινοιι 
έν σηριειον άναμφίλεκτον τής άμεσου άπορροφι^σεως τής κινίνης 
διά τοϋ δέρματος καί τής έν τνί σ τ ιγμ /i γινόμενης σωτηρίας 

,ένεργείας αύτ^ς έν τω  πάσχοντι όργανισμω.
Ενταύθα επρεπεν ϊσως νά καταδείξω μετά τίνος λεπτομερείας 

καί τό χρήσιμον τής κινίνης κατά  τής χολέρας· άλλ αί δημοσιευ- 
θεϊσαι διά τής Ιατρικής Μελίσσης ίστορίαι χολεριώντων είναι 

• νομίζω άποχρώσαι- έπειδή άπαντες οί ίαθέντες, ών έδ/ιμοοίευσα

(1) ίδέ ίατρ. Μελίσσης τόμ. Γ*. 1 8 5 6  σελ. 3 5 3  3 9 6 .

3°. L ’usage ordinaire de quinine chez plus d ’un m alade 
p ro d u it une espece de surdite constante. L ’usage par fro t
tem ent est tou t k fait exempt de cet inconvenient. Un seul 
de mes malades m ’a dit qu’il a senti un bourdonnem ent 
d’oreilles tr0s-leger et tr£s passager.

4°. Dans les pays m ar£cageux bien souvent les m aladies 
se com pliquent avec la fievre paludeuse Dans ces com pli
cations quelques fois 1 em barras du medecin est grave. La 
moindre n6gligence pour la fievre peut em porter le malade. 
La negligence de la m aladie aigue ou prim itive peut aussi 
avoir de graves consequences. La com binaison du tra i te 
ment est quelque fois im praticable ou contre-indiqu<5e, et 
pourtant dans ces com plications on peu t tres-b ien  gu<5rir les 
fievres par des fro ttem ents de quinine sans n ig lig e r les 
maladies aiguSs.

5°. La plus essentielle de toutes ces complications est 
celle dans laquelle le rem0de, k peine in trodu it dans l ’esto- 
m ac, est rejete par des vom issem ents ou des evacuations. 
C ette circonstance n est pas ra re  m6me dans les fievres 
in term itten tes.

M ais s il est vrai que les preparations de quinquina sont 
d une grande efficacite contre le cholera-m orbus, ce qui a 
deja ete prouve par plusieurs au tres  savants medecins et 
par moi-meme dans mon Abeille medicale (voir tom e I.IL  
1 8 5 6 , page 3 5 3 — 3 9 6 ), je crois que nous ne sommes pas 
loin de trouver dans les frottem ents de quinine u n 'tra ite 
ment specifique contre le cholera-m orbus. -

Dans 1 espace de cinq minutes apr£s le frottem ent j ’ai vu 
constam m ent le pouls de mes malades se reduine .de six k 
huit, dix ou m0me quinze pulsations, quand Je  jfrottem ent 
se faisait pendant 1 acces. Voila le signe le plus incontestable 
de 1 absorption imm ediate de quinine par la peau, ,et de soi^ 
action mom entanee et salutaire su r I’econoniie souffraute.
I· . _ {  ̂  ̂ .· · . . f I "  '.V i u>  w'·1 r ' * Λ v,k ** *5

Alaintenant il foudrait d im on tre r en-detail I’eflicaCite dc 
la quinine contre le cholera-m orbus. Mais" les obserVafibns 
que j ai publiees dans Γ -Abeille medicale sont p ills K que 
suffisantes pour dem ontrer cette efficacite. Car to u s le s rrra la -



λεπτομερή ιστορικά, μόνον είς τήν χρήσιν τ ί ς  κινίνης όφείλουσι 
τήν ϊασίν των. Εάν ή'δη προστεθώσιν είς τήν θεραπείαν ταύτην 
καί αί Χιά της κινίνης επιτρέψεις, δέν θέλομεν αρα εχει το αύτό 
σωτήριον καί ταχύτερον μάλιστα αποτέλεσμα, καί έπί τών 
περιπτώσεων εκείνων, καθ’ άς ό άρρωστος άποπέμπει τό διά 
τοΰ στόματος είσαγόμενον φάρμακον ;

Εντελέστατα ών πεπεισμένος περί τούτου, άμέσως μετά την 
έμφάνισιν τής χολέρας είς τήν Αλεξάνδρειαν έξ/,τησάμην παρά 
τής Ελληνικής Κυβερνη'σεως τά  μέσα τοΰ ν’ άπέλθω εκεί, νά 
έφαομώσω τήν θεραπείαν ταύτ/,ν, καί νά επιβεβαιώσω τό χρή· 
σιμόν αύτής έπί τών άρρωστων· άλλά δυσμενείς περιστάσεις 
οΰτε είς τήν Κυβέρνησιν οΰτε είς έμέ έπέτρεψαν νά ικανοποιηθώ 
ή ανάγκη αΰτη.

Προσδοκών εύνοΐκωτέρας περιστάσεις νομίζω καθήκόν μου
1) Νά διακηρύξω μέ όσην ίχ ω  άνθρωπίνην δύναμιν ότι άμα 

προσκληθώ ποτε νά θεραπεύσω χολερικόν, ή θεραπεία, τήν ό
ποιαν θά μεταχειρισθώ είναι ή έξής. Ανεξαρτήτως τής νοσηράς 
καταστάσεως, είς ην ήθελον ευρει τόν άρρωστον, θέλω καλύψει 
άμέσως δλην τήν κοιλίαν του μέ κατάπλασμα ίσ^ υρόος έσινα- 
πισμένον, η μάλλον θέλω έπιτρίψει αύτήν άμέσως μέ τό έλαιο* 
σιναπώδες μ ίγμα  μέχρις ίσχυροΰ ερεθισμού τοΰ δέρματος· άμέ· 
σως δ ’ έπ αύτοΰ θέλω έπιτρίψει ΐσχυράν διάλυσιν κινίνης μέ τήν 
πεντάκις ή δεκάκις έμβαπτιζομένην είς αύτήν ψύκτραν· συνά
μα δέ θέλω δίδει είς τόν άρρωστον κατά πάσαν ήμίσειαν ώραν 
η χα τά  πάν τέταρτον τής ώρας έν ξηρίον έκ τών άκολούθων.

Λ. Τανικής κινίνης κόκκ. I.
έλαιοζακχ. ήδυόσμου πιπερ. κόκκ. κ \
Μίξας δός μοίρας τοιαύτας τέσσαρας $ έξ.

Καλώς γενομένης τής έπιτρίψεως, εί δυνατόν μάλιστα διά 
τών χειρών τοΰ ίατροΰ, ?! τούλάχιστον ύπό τάς όψεις αύτοΰ, 
είναι άδύνατον να μή έιτι^ρεασθη έπί τοσοϋτον ή νόσος, ώστε ό 
άρρωστος νά μή άποπέμπ·/) τό φάρμακον δ ι’ έμέτου ή διαρ- 
ροίας. Είσαχθέντος δέ τοΰ φαρμ,άκου είς τόν οργανισμόν, εστω 
καί μόνον όιά τών έπιτρίψεων, είναι άδύνατον νά μή έπέλθη 
έν τή στιγμή σωτηριώδης άντίδρασις. Τούτου δέ γενομένου, θά 
έπανβλάβω κατά το μάλλον ΐ  ήττον τά  αύτά βοηθήματα άπαξ 
ή δίς τ·?ς ημέρας μέχρι τής έντιλοΰς άναρρώσεως. Είμαι δέ πε-

des qui ont £t6 gudris, et dont j ’y ai publie l ’h isto ire  exa- 
cte, ne doivent leu r salut qu ’aux preparations de quinquina. 
En y ajoutant d^jk les frictions de quinine ne peut-on avoir 
plus prom ptem ent le m im e effet salu taire , et m im e dans 
les cas oil le m alade re je tte  les rem ides qu’on lui in trodu it 
p a r la bouche ?

P ersuade de cette id£e, j ’ai dem ands, des l ’apparition du 
cholera -  morbus k A lexandrie , au gouvernem ent hel- 
lin ique  les moyens pour y a ller appliquer mon tra i te 
m ent et verifier son eflicacite chez les choldriques ; mais 
des circonstances fAcheuses n ’ont perm is ni au gouverne
m ent ni a moi de satisfaire k ce besoin.

E n  attendant des circonstances plus favorables, je  crois 
de mon devoir ;

1°. D ’avouer hautem ent que d£s que je serai appeie k 
donner mes soins chez un choierique, le traitem ent que je 
lui appliquerai est celui qui suit ; n ’im porte l’e ta t oil je  
trouverais mon malade, je  lui couvrirai im m ddiatem ent le 
bas ventre avec un  cataplasm e fortem ent sinapisd, ou p lut6t 
je  lu i fro tterai le bas ventre avec mon pinceau, trem pd dans 
la m ix ture d ’huile de m outarde, ju squ’a une rubefaction suf- 
fisante ; imm ddiatement apr£s je  lui fro tterai le bas ventre 
tou t entier avec l ’au tre  de mes pinceaux trem pd cinq ou 
dix fois dans la solution de quinine. En m£me tem ps je lui 
donnerai a chaque dem i-heure ce qui s u i t :

R . T anatis chinini g r .  X
Oleosacchari M enth. piperit. gr. X X  
M iscet. D etur. doses tal. N “ IV — V I 

D. S. k en p rendre toutes les dem i-heures un paquet.

Le fro ttem ent fait avec exactitude et perseverance, et s ’il 
est possible, avec les mains du medecin ou au moins sous 
ses yeux, il est impossible de ne pas influencer la m aladie 
au m oins ju sq u ’a un point que le malade ne re je tte  pas le 
remfede par des vom issem ents ou par des evacuations. Le 
rem6de retenu , il est impossible de ne pas am ener une 
r6action sa lu ta ire , qui peut a rr iv e r  m^me par les frictions. 
Une fois ce but attein t, j ’aurais r6pet<5 k peu pr£s le m0me 
traitem ent une ou deux fois par jo u r, et jusqu’a une res-



πεισμένος πληρέστατα, δτι κα τ’ έξαίρεσιν καί εξ άμελείας 
ενδέχεται νά έχω καί αποτυχίαν τινά.

2) Καθήχόν μου θεωρώ έπίσης, Κύριε Πρόεδρε, νά σας κοινο
ποιήσω τάς σκέψεις μου διά νά ώφεληθίί έξ αύτών "r\ τε άνθρω- 
πότης καί ή επιστήμη, έάν έν αύταϊς ύπάρχί) τ ι  τό χρήσιμον.

Μακράν ά π ’ έμοϋ, Κύριε Πρόεδρε, ή ιδέα, οτι έκαμα άνακά- 
λυψίν τινα, άλλ’ έάν διά μεταγενεστέρων πειραμάτων άποδει- 
χθ$ τ ί  χρήσιμον τ ίς  θεραπείας μου είτε κατά τών διαλειπόν- 
των πυρετών, είτε κατά τών έξογκώσεων τοΰ σπληνός είτε 
κατά τής χολέρας, τότε συγχωρήσατέ με νά σάς παρακαλέσω 
θερμώς νά μοΰ έπιφυλάξητε άπαντα τά  δικαιώματα τής προτε- 
ραιότητος καί νά έφελκύσ/,τε επ’ έμοΰ τήν εύμένε ιαν της Κυ
βερνήσεως.

Τποσημειοΰμαι εύσεβάκτως 

Α . Ν. ΓΟΤΔΑΣ ιατρός.

Τ . Γ . Μετά τήν αποστολήν τοϋ υπομνήματος τούτου έν 
χειρογράφω είς διαφόρους ίατρικάς Ακαδημίας καί έταιρίας, μοί 
έπήλθεν ενεκα ψύξεως ΛαΙ κοπώσεως σφοδρός τις καταρρώδης 
πυρετός.

Πολλάκις άπεττειράθήν νά κατευνάσω κατά τ ι τόν πυρϊαόν 
η νά έλαττώσω τήν ταχύτητα  τής κυκλο<ρορία4 μου διά τής 
έπιτρίψεως τής κινίνης, άλλ’ είς μάτην. ο  τε πυρετός καί ή 
κυκλοφορία ήλαττώθησαν, καί *πΙ τέλους το νόσημα ΐάθη, Tvj 
βοηθεία τών χλιαρών διαφορητίκών ποτών, τών σιναπωδών 
λουτρών κατά τούς πόδας, και τής άποχής τρυφών έργασίας καί 
κινήσεως. Τό περιστατικόν τοΰτο δέν είναι ικανόν άρά γε νά 
μας πείστι δτι ή χρήσις τής κινίνης διά τής έπιτρίψεως δύναταί 
νά χρησιμεύσν) καί ώς ισχυρόν δοκιμαστηριον τής φύσεως τής 
νόσου έπί αμφιβόλου διαγνώσεως; Βεβαίως τό νά έλαττώνωσι 
άμέσως τήν ταχύτητα  τοΰ σφυγμοΰ αί διά τής κινίνης έπιτρί- 
ψεις έπί τών διαλειπόντων πυρετών, καί νά μή έπηρρεάζωσι 
καθόλου οΰτε τήν κυκλοφορίαν οΰτε τόν πυρετόν έπί καταρ- 
ρωδών ^ καθαρώς φλεγμονωδών νοσημάτων, τοϋτο σημαίνει δ τ ι 
η κινίνη ώς ειδικόν φάρμακον ενεργεί μόνον κατά ειδικών νο
σημάτων καί εΐδικώς μόνον κατά τών μιασματικών’ καί τήν 
μέν μιασματικήν φύσιν τώ* διαλυπόντων πυρετών δέν έχω 
α νά γκ η  ν" αποδείξω ένταϋθα, , ■ 2ί/- ; .........  -

tauration com plete; je suis convaincu que ce ne sera it que 
par exception ou par negligence que j aurais des insuccfes.

2°. De vous com muuiquer, M onsieur le president, mes 
pens^es afin que l'hum anite   ̂et la seience puissent en profi- 
te r, s ’il y a quelque chose d ’utile.

Loin de moi, M onsieur le president, l ’id ie  d ’avoir fait 
une d6couverte ; mais dans le cas oil des experiences ulte* 
rieu res prouveraient l’efficacite de mon procede, soit contre 
les fievres in term ittentes et les engorgem ents de ra te , soit 
contre le cholera-m orbus, perm ettez-m oi de vous solliciter 
de bien vouloir me sauvegariler tous les privileges de 
priorite  et de m ’a ttire r  l’attention bienveillante de V otre 
gouvernem ent.

A grees, M onsieur le p resident, l’expression de mon respect.

A thenes, le 3 juillet 1 8 6 5 .

D r . A. N. GOUDAS.

P . S . Apr£s l’expedition de ce m em oire en m anuscrit a 
d iffiren tes Academies et societes savantes, il m est survenu, 
a cause de fatigue et d’un refroidissem ent, une fievre ca- 
ta rrha le  fort grave. P lusieu rs fois j ’ai essaye, en vain, de 
dom pter cette fievre, et redu ire  la frequence du^ pouls par 
des frictions de quinine. Je  n’y suis parvenu qu ’au moyen 
des diaphoretiques, des bains de pieds sinapises, de la di^te, 
du repos et de l ’abstinence du travail. Quant aux frictions, 
elles n ’ont guέre influence la fievre. Cet effet ne suffit-il 
pas pour nous persuader que les frictions de quinine 
peuvent nous serv ir comme un moyen de diagnostic dans 
les cas oil nous doutons du caractere inflam m atoire de la 
maladie ? C ertes, la reduction du pouls par les frictions 
de quinine dans les fievres interm ittentes, et 1 inertie com
plete du m im e medicament, quand il s’agit des maladies 
inflammatoires ou ca tarrhales, indique que la quinine est 
un remfede specifique et tout-puissant contre les maladies 
spedfiques, et sp6cialement contre les maladies m iasm ati- 
ques. O r pour les fievres interm ittentes je  n a i pas besoin



II δέ χολέρα τί άλλο είναι Είμή μίασμα, μεταδιδόμενον εϊς 
τόν άνθρωπον Sιά τ·?,ς ατμόσφαιρας; Τίς ποτε επαθε χολέραν 
μόνον διότι ηλθε εϊς έπαφήν ρέ χολερικόν; άν τοΰτο ητο δυ
νατόν, ούδείς τών έπισκεπτομένων κατά εκατοντάδα; τους χολε
ρικού; ιατρών ήθελε* έπιζτίσιρ· ί| ποιον Κράτος ήκούσθη ποτέ 
νά προφυλαχθή άπό τής χολέρας διά μόνον τών λοιμοκαθαρ
τηρίων ; άν τοΰτο ίτο  δυνατόν, τό έκ νήσων συγκείμενον Αγ · 
γλικ4ν Κράτος, τό δυνάμενον νά διαθέσιρ άπειρα μέσα καί στό
λους ολοκλήρους πρός άποκλειιμόν, θά έίύνατο νά προφυλαχθή 
εύκόλως. Καθώς δέ ή κινίνη είναι παντοδύναμον ίαμα κατά τοϋ 
ένός είδους τών μιασματικών νοσημάτων, τών διαλειπόντων 
πυρετών, δέν είναι άρά γε δυνατόν νά κατασταθ/ί επίσης παν
τοδύναμον καί κατά τοΰ ετέρου είδους τών μιασματικών νοση
μάτων, τής χολέρας, οταν δυνηθώμεν νά είσαγάγωμεν τό φάρ
μακον τοΰτο είς τόν οργανισμόν, είτε έμοΰντος τοΰ άρρωστου 
είτε διάρροιαν πάσ χοντος;

ΠρΙν δώσω τέλος είς τήν προσθήκην ταύτη>ι, όφΐίλω νά πα
ρατηρήσω,

1) ό'τι τά πειράματά μου έπί τών διαλΗπόντων πυρε
τών έπολλαπλασιάσθησαν μεγάλως·

2) ότι δέν είδον άχρι τούδ3 διάρροιαν η εμετόν, προελθόντα 
έκ μιασματικής αιτίας, νά μή παύσουν άμέσως καί ώς διά μα
γείας διά τών έπιτρίψεων τής κινίνης· τοιαϋτα περιστατικά έθε- 
ράπευσα πάμπολλα κα τ’αύτάς καί εϊς μεγάλης περιωπής πρό
σωπα· και

3) δτι στερούμαι ετι πειραμάτων, άν ή κινίνη ενεργή ουτω 
σκοπίμως, εϊς την κοιλίαν μόνον έπιτριβομένη, η καί είς άλλα 
μέρη τοΰ δέρματος. Ωφελούμενος πάντοτε έκ τών έπί τήν κοι
λίαν έπιτρίψεων, δέν έτόλμησχ ν’ απομακρυνθώ τοϋ κανόνος.

Εν Αθη'ναις τήν 6 /1 8  Ιουλίου 1 8 9 5 .

ίποσηριειοΰμβι μετά τοϋ προσήκοντος σεβασμοΰ

0  ιατρός

ΑΝΑΣΤ. Ν. ΓΟ ϊΔ Α Σ.

de ddm ontrer leur nature m iasm atique. Q uant an cholera- 
m orbus, personne ne doule de sa nature m iasm atique, ni de 
ce qu’il ne peut se r6produire que par l’atm osph^re. Car 
quelle est la personne qui puisse prouver qu’elle a eu le 
choM re-morbus par la contegion ? Si celii etait v ra i, aucun 
des m idecins qui donnent leurs soins aux choieriques, ne 
pourrait echapper a la m ort. D ’ailleurs quel est l ’E ta t qui 
a pu se garan tir de cette m aladie par le moyen des laza
rets ? Si cela e tait possible, nul E ta t ne sera it plus i  m6me 
d’echapper aux epidemies choieriques que l’A ngleterre , qui 
est une pres qu’lle et qui peut, en consequence em ployer tous 
les moyens possibles pour s’en p rese rver; elle peut disposer 
d’une flo tte tout entiere pour cet e f f e t; et pourtan t l’A n- 
gleterre n’a jam ais pu  echapper a ce fleau.

M aintem ant, si la quinine est, pour ainsi dere, tou te- 
puissante contre la fievre in term ittente qui est une maladie 
miasmatique, pourquoi ne le sera i-t-e lle  pas contre le cho- 
rira -m orbus , qui, aussi bien que la fievre in term ittente, 
est une m aladie m iasm atique, d£s que nous pouvons in· 
troduire le rem ade par les frictions, nonobstant les vomis- 
sements et la d iarrhee ?

A vant de finir cette adition je dois observer ; 

l er Que mes experiences su r  les fiiv res interm ittentes 
ont ete d6ja m u l t ip le s  beaucoup ; ,

2° Q u’il ne m’est pas encore arrive de voir un vom is- 
sement ou une diarrhee miasm atique qui ne cessitt pas, com- 
me par enchantement, par les frictions de quinine. Pendant 
ces derniers jours j ’ai fait beaucoup de guerisons: des
hommes d ’une grande au to rite  ont ete g u ir is  de cette ma· 
niere.

3° Ju sq u ’a presant il me m anque les experiences, si les 
frictions Je  quinine qui servent si avantageusem ent au bas- 
ventre peuvent de m6me 6tre appliquees dans toutes les 
parties de la p eau ; etant tou jours satisfait de mes frictions 
sur le bas-ventre, je  n’ai ose m ’eloiguer de cette regie.

A greez, M onsieur le president, l’expression de mon respect. 

Athenes, le 6 /1 8  ju illet 1 8 6 5 .

D r. A . N. GOUDAS.



Αγροτική οικονομία ττίς Σκωτίας.

ή  Σκωτία παρουσιάζει tv  τών μεγίστων παραδειγμάτων, 
άφ’ δσα ύπάρχουσιν εϊς τον κόσμον, της δυνάμεως τοΰ ανθρώ
που έπί τής φύσεως. Γνωρίζω μόνον τήν ’Ολλάνδαν ητις δύ- 
ναται νά παραβληθή μέ τήν Σκωτίαν. Ούδ’ αυτή ή Ελβετία 
έπαρουσίαζε τοιαϋτα μεγάλα κωλύματα, ώς γι 2κωτία, εϊς τήν 
άνθρωπίνην βιομηχανίαν, ΐϊκεΐνο δέ τό όποιον ετι μάλλον έπι· 
προσθέτει εις τό θαΰμα τής μεγάλης ταύτης άναπτύξεως τής 
ευτυχίας τών κατοίκων, έπί εδάφους τοσοϋτον αγόνου, είναι 
δτι τό πάν υπάρχει νέον έν αύτή. II Σκωτία δέν εχει τά αύτά 
μέ τήν Αγγλίαν προηγούμενα, διότι πρό ένός αίώνος ήτον είς 
τών πτωχότερων καί βαρβαρωτέρων τόπων τής Εύρώπης. Τά 
τελευταία ίχνη τ ? ;  αρχαίας πτω χείας τοΰ τόπου δέν έζηλεί- 
φθησαν είσέτι καθ’ ολοκληρίαν, άλλά δύναται νά βεβαιώσν) τις, 
άνευ φόβου νά διαψευσθή ΰρ’ ούδενός, δτι έν τώ  συνόλου δέν 
είιρίσκεται σήμερον είς την ΰφήλιον χώρα κάλλιον τής Σκωτίας 
τακτοποιημένη.

0  παραγωγή της ίόεκαπ.Ιασιάοθΐ] έν τώ  διαστήματι τοΰ 
αίώνος τούτου· μόνα τά  κυρίως γεωργικά προϊόντα αύτής ϊ,ύ · 
ζησαν κατά τινα έξαισίαν αναλογίαν. Αντί τών περιοδικών 
λιμών, οίτινες τόν κατηφάνιζον άλλοτε καί έκ τών όποίων είς, 
ό άπό τοΰ 1 6 9 3  μέχρι τοΰ 1 7 0 0  διαρκέσας, άφήκεν ίσχυρο- 
τάτην καί άνεξάλειπτον μνήμην, τά  καταναλώσιμα παρά ,Όνταί 
σήμερον μετά τοσαύτης αφθονία; ως& προκαλεϊ αυτη, έκτός τής 
εγχωρίου καταναλωσεως καί άπέραντον έζαγωγήν αύτών. H Σκω· 
τική γεωργία εύρισκεται σήμερον άνωτέρα καί αύτής τής Αγ
γλικής, τούλάχιστον εϊς τινα μέρη, Ε ίί τήν Σκωτίαν άποστέλ- 
λουσιν οί καλλιεργηταί τών άλλων μερών τοΰ ίΐνωμένου Βα
σιλείου τά τέκνα των ί'να μαθητεύσωσιν είς τά  πρότυπα σχο
λεία. Τά καλήτερα περί γεωργίας συγγράμματα, τά  όποια ε ί
δον τό φώς κατά τοΰς τελευταίους τούτους χρόνους, έδ/ιμοοιεύ- 
θησαν έν Σκωτία’ καί δταν οΐ άγγλοι θέλω σι διά τήν υπηρε
σίαν των καλόν καταστοιχάρχην πηγαίνουσι νά τάν ζητήσωσιν 
εις τήν Σκωτίαν.

& Σκωτία μετά τών γειτονευόυσών αύτή νήσων αποτελεί 
έκτασιν *70 ,600 .000  στρεμμάτων, τών όποίων τά  τρία τε-

ταρτα είσίν δλως ανεπίδεκτα οίασ^ήποτε καλλιέργειας- ταΰτα δέ 
άποτελοΰσι κατά τό πλεϊστον τήν έπιφάνειαν τής Ορεινής Σκω
τίας καί τών πλησίον νήσων, Εβριδων καί Σετλαντίδων· Τα 2 5  
έκατομμύρια στρεμμάτων τά  καλλιεργούμενα δύνανται νά 
διαιρεθώσιν ώς έζής*

νομαί καί β ο σ κ α ί.........................  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  στρέμματα
βρώμη..................................................  5 ,0 0 0 ,0 0 0  »
κριθή  ..................................... 2 ,0 0 0 ,0 0 0  »
σίτος ..................................................  1 ,5 0 0 ,0 0 0  »
γογγύ λ ια ............................................  2 ,0 0 0 ,0 0 0  »
τριφύλλια  .......................... 2 ,0 0 0 ,0 0 0  ®
γαιώμηλα .................................... 1 ,0 0 0 ,0 0 0  »
άγρανάπαυσις ...........................  1 ,0 0 0 ,0 0 0  »
διάφορα είδη .............................. 5 0 0 ,0 0 0  »

τό δλον  2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 "  »

ή  εί; τήν βρώμΥ,ν καθιερουμένη μεγάλη ποσότη; γης όφεί-
λεται εί; τό άγονον τοΰ έδάφου; τών Ορεινών χωρών, τό όποιον 
δέν δύναται νά παράζν) ούδέν τών άλλων σιτηρών. Είς δε τας 
πεδινάς γαίας άκολουθοΰσι τακτικώ ; τό σύστημα τών τετραε
τών αμειψισπορών. Επειδή δέ ό μέσος όρος τοΰ άκαθαριστου 
εισοδήματος είναι ό αύτός, ώς καί έν Αγγλία, τό συνολον της 
φυτικής παραγωγής, τής προωρισμένης εί; τροφήν τοΰ ανθρώ
που, συμπεριλαμβανομένη; καί τή ; βρώμης, ?ιτι; τώ  όντι άπο- 
τελεί τήν βάσιν τή ; εθνική; τροφή;, δύναται ν» έκτιμηΟή εί; 
2 0 0  έκατομμύρια φράγκων, ή ό'έ ζωϊκή παραγωγή εί; 3 0 0  
έκατομμύρια, ·Γ>τω δέ άποτελεΐται τό ποσόν τών 5 0 0  έκατομ
μυρίων τοΰ δλου είσοδήματο;. Επειδή δέ δ πληθυσμό; είναι 
2 ,6 0 0 ,0 0 0  ψυχών άναλογοΰσι κατά μέσον ορον εί; έκαστον 
άνθρωπον 2 0 0  φρ. ώς έν Αγγλία, έν ω έν Γαλλία ό μέσο; δρο; 
είναι μόνον 1 4 0  φράγκα.

Πώ; ή Σκωτία ήδ,ινήθη τοσοϋτον ταχέω ; νά φθάσ$ εί; τό 
ώραΐον τοΰτο προϊόν, καίτοι τό έδαφος καί τό κλίμα αύτή; 
είσίν έκ τών άγονω-έρων τή ; ΰφηλίου ; θελομεν ϊδει κατω 
τέρω.

Η ιδιοκτησία εύρίσκεται κατακερματισμένη όλιγώτερον έν Σκω
τία  η έν τή ιδίως Αγγλία καί ή χρήσις τών ύποκατας-άσεων γενι- 
κωτέρα. ίπολογιζουσιν είς 7 ,8 0 0  τόν δλον αριθμόν τών ίδιοκτη-



τών και τοίθ όπερ δίόει κατά μέαον δρον 1 0 ,0 0 0  cpέμματα εί; 
έκαστην αγροικίαν· άλλα τόν άναβιβασμόν τοΰτον τοΰ μέ'ου 
όρΟυ της έ<τα<τεως τών άγροιχ,ιών άποτελοΟ<τιν αί όρειναΐ 
pat (higlands), iio*rt ευρισκονται έν αύταϊς κτήματα ένός έ*α- 
τομμυρίου, δύο έκατομμ. κ,αί τινα τριών έκατομμ. ς-ρεμμάτων, 
έν φ εις τάς Πεδινάς χώρας υπάρχει πολλά μεγάλη Α ύπο- 
διαιρεσις τών ιδιοκτησιών- ό μέσος δρος τών έν αύταϊς ιδιο
κτησιών καταβαίνει είς 2 0 0 0  στρέμματα- ό δοΰξ τοΰ Βου- 
κλευγγ (de Bucleugh) είναι ό μεγαλείτεοος γαιοκτήμων τοΰ 
μίρους τούτου της Σκωτίας. Τό άνάκτορον αύτοΰ, Ααλκείθ, 
υψοΰται έπί ενος τώ ν ώραιοτέοων γεωργικών τύπων, ο ί  λοιποί 
Σκώτοι μεγιστάνες, ώς οί δοΰκες τοΰ Σούθερλανδ (Southerland), 
τοΰ Αθόλ (Athol) καί τοΰ Αργΰλ (d’A rgyl), ό μαρκέσιος τοΰ 
Βρηδαλβαν (de Breadalbane) κλ. εχουσιν ώς έπί τό πλεΐστον 
τας γαίας των είς τά  όρεινά μέρη. Οταν αί μεγάλαι αύται 
περιουσίαι άφαιρεθώσιν άπό τόν υπολογισμόν, εΰρίσκομεν δτι 
τα  τρία τέταρτα τών Σκοιτων γαιοκτημόνων εχουσι κατά μ έ 
σον δρον 1 0 — 1 2 ,0 0 0  φράγκων ετήσιον εισόδημα ιδιοκτησίας. 
Τα δύο τρ ίτα  τη; έκτάσεως τοΰ εδάφους, παράγοντα τό £ν τοί- 
τον περίπου τοΰ ολου τής ιδιοκτησίας εισοδήματος, είναι εις 
χεΐρας τών μεγάλων ιδιοκτητών, Τό £ν τρίτον τής έπιφχνείας, 
άλλα τό όποιον μόνον παράγει τά  δύο τρίτα τοΰ δλου εισοδή
ματος τής ιδιοκτησίας, ανήκει είς άλλην κατηγορίαν, Η μικρά 
ιδιοκτησία, χωρίς να ήναι δλως διόλου άγνωστος, απαντάται 
δμως όλιγώτερον διακεχυμένη, ή παντοΰ άλλαχοΰ, όλιγώτερον 
και ά π  αύτήν τήν Αγγλίαν, άλλά τό παράδειγμα τής Α γ
γλίας είναι εύνοϊκόν πρός τήν μεγάλην ιδιοκτησίαν.

Εν τούτοις ως πρός τήν γεωργίαν συμβαίνει σχεδόν τό έναν- 
τ ιο ν  άριθμοΰνται 5 5  περίπου y ιλιά^ες εκμισθωτών, εκαΤος τών 
οποίων πληρώνει κατά μέσον δρον 2 ,2 5 0  περίπου φράγκα ένοί- 
κιον είς τον ιδιοκτήτην. Εκ τούτου πληροφορείται πας τις δτι 
ένταϋθα επικρατεί μάλλον ή μικρά, ή τούλάχιστον ή μεσαία 
γεωργία, ή ή μεγάλη, έν ώ έν τή ίδίως Αγγλία τό ποσόν τοΰ 
μέσου ορου τών άγροικιών εί«αι διπλοΰν δηλ. 4 ,5 0 0  φράγκα 
ένοίκιον· ύπάρχουσιν είς τάς όρεινάς χώρας άγροικίαι πολλών 
μυριάδων στρεμμάτων, άλλ’ ΰπάρχουσι συγχρόνως πολλαί είς 
τάς πεδινάς γαίας αί'τινες δέν είναι έκτάσεως μεγαλητέρας τών 
2 5 8  στρεμμάτων. Εν τούτοις χιλιάδες στρεμμάτων έν ταΐς 
έρημιαις τών άρκτικών όρέων, δέν άποφέρουσι συνήθως τόσα 
είτε εις τον εκμισθωτήν, είτε είς τόν ιδιοκτήτην αύτών, δσα

2 5 0  στρέμματα έν ταΐς πλουσίαις πεδιάσι τοΰ ίδεμβοΰργ καί 
τής Πέρθ.

0  συνήθης τρόπος τής διοικήσεως τών κτημάτων είναι πολΰ 
ανώτερος άπό τόν αγγλικόν καί ένιαύσιοι έκμισθώσεις είσίν άγνω
στοι, σχεδόν δέ δλοι οί έκμισθωταί εχουσι προθεσμίας δεκαεννέα 
έτών. II ουσιώδης αύτη διαφορά προέρχεται έκ διαφόρων αι
τιών. Πρώτον μέν οί Σκώτοι ϊδιοκτήται θεωροΰΐιν όλιγώτερον 
άπό τοΰς άγγλους σπουδαΐον τό νά έ'χωσι τοΰς έκμισθωτάς 
υποχειρίους διά νά έζασκώσιν έπί τής ψήφου των άποφασιστι- 
κήν επιρροήν· τά  κομματικά συμφέροντα καί αί πολιτικαί φι- 
λοδοζίαι δέν εχουσι παρ’ αύτοΐς, ώς παρά τοΐς Αγγλοις, πολλά 
μεγάλην ζωηρότητα, βπειτα  δέ ή αγροτική άνάπτυξις τής Σκω
τίας είναι πολΰ νεωτέρα, ή παράδοσις τών κατά 6 o ih \o ir  at 
vill έκμισθωτών δέν έλαβε καιρόν ν’άποκατασταθή παρ’ αύτοΐς 
καί ό καλήτερος συνδυασμός, έκεΐνος τών μακροπροθέσμων έκμι- 
σθώσεων, έπεκράτησεν ένταϋθα έξ άρχης. ϊδομεν ήδη δτι αίένιαύ- 
σιοι έκμισθώσεις δέν έ'βλαψαν πολΰ τήν αγροτικήν εύτυχίαν τής 
Αγγλίας. Είναι δμως βέβαιον δτι, έάν τό έναντίον σύστημα 
ήθελεν είσαχθη, ή πρόοδος ηθελεν εισθαι πολΰ μεγαλητέρα, τοΰθ’ 
δπερ δυνάμεθα νά έξάξωμεν άπό τό παράδειγμα τ ί ς  Σκωτία;, 
ένθα ή χρήσις τών μακροπροθέσμων έκμισθώσεων έδημιούργη- 
σεν έν όλίγω χρόνω μεθ’όλην τήν άρχέτυπον πτωχείαν καί τήν 
άμάθειαν τών κατοίκων, κλάσιν έκμισθωτών ϊσην, άν δχι άνω- 
τέραν, έκείνης τήν όποιαν οί αιώνες έσχν,μάτισαν έν Αγγλία.

Οί Σκώτοι έκμισθωταί, τοσοϋτον γενικώς άθλιοι πρό έκατόν 
έτών, δέν εχουσιν είσέτι τόσα κεφάλαια δσα καί οί Αγγλοι. Εν 
ω τό τής έκμεταλλεύσεως κεφάλαιον είναι έν Α γγλία 3 0 — 4 0  
φράγκα κατά στρέμμα, εΰρίσκεται 2 0 — 3 0  φρ. είς τάς πεδινάς 
γαίας καί 2 — 3 φρ. είς τάς όρεινάς χώρας τής Σκωτίας. Οϊ 
Σκώτοι άναπληροΰσι τήν έλλειψιν ταύτην διά μεγάλης οικονο
μίας καί διά τίνος προσωπικής έργασίας, μάλλον έπιμόχθου καί 
μάλλον επιμελούς. Οί έκμισθωταί έογάζονται γενικώτερον μό- 
vot καί ουτω τό κεφάλαιον των προβαίνει είς τα^υτέραν αΰζη'Τίν. 
έκτος δτι παρ’ αύτοΐς ή ολιγάρκεια είναι κληρονομική, άλλά 
λαμβάνουσι μεγαλήτερον μέρος καί έκ τής διανομής τών προϊ
όντων. Εν ω έν τή ίδίως Α γγλία τό κέρδος τοΰ έκμεταλλευ- 
τοΰ δέν υπερβαίνει τό ημισυ τοΰ τής ιδιοκτησίας εισοδήματος, 
έν Σκωτία φθάνει συνήθως τά δύο τρ ίτα  καί πλησιάζει μάλι
στα νά ήναι ίσον αύτοΰ. Τό φαινόμενον τοΰτο είναι δλως ίδιά* 
ζον τή Σκωτία καί αποτελεί ένα τών χαρακτηριστικών σημείων



τή ; αγροτικής αυτής οικονομίας, ή  άναλογία αυτη , τοσοϋτον 
εΰνους πρός την πρόοδον τής καλλιεργεια;, οφείλεται κατά  μέγα 
μέρος εις τάς μακροπροθέσμους εκμισθώσεις, α ίτινες δέν έπιτρέ- 
πουσιν εϊς τούς ϊδ ιο κ τή τβ ; νά ερχω νται τοσοϋτον συχνά εις 
τήν διανομήν τώ ν καρπών δπως διά  τώ ν ένιχυσίων έκμισθώ- 
σ εω ν πρέπει επίσης ν ’ άποδοθίι τ ιμ ή  εί; τό πνεΰμα τής μετριο
φροσύνης κα ί τής φοονήσεω; τώ ν Σκώτων ιδιοκτητώ ν, οϊτινες 
έχοντες όλιγω τέρα; άνάγκα; π ολυτελεία ; και δαπανώ ν, η οί 
Α γγλοι ίδ ιοκτή τα ι, δύνανται νά Υ,ναι όλιγώτερον α π α ιτη τ ικ ο ί 
δ ιά  τά  εισοδήματα τω ν. Ούσιωδώς ουτω πράττοντες (καί ευ
τυχώ ς τό  έννόησαν κάλλιστα) πραγματοποιοϋσιν οικονομίαν διά 
τό  μέλλον, είναι δέ γνωστόν ό'τι ό πλούτος τοΰ γεωπόνου α πο
τελ ε ί τόν πλούτον τής γης.

Η  υπέροχη τοϋ Σκωτικοϋ συστήματος εμφανίζετα ι προσέτι 
ύπύ διαφόρους άλλας μορφάς. Ουτω δέ εν τε  τγ  Α γγλία  καί έν 
Ιρλανδία ή κ ατοχή  μιας έκμισθώσεως θεωρείται υπό τοϋ νόμου 
ώς ιδιοκτησία προσωπική η κινητή, καί έπομένως διαιρετή 
εϊς ίσα μέρη μεταξύ  τώ ν κληρονόμων άποβιώσαντός τίνος 
άρχηγοϋ οϊκογενείας. Εν Σκω τία , ή κ ατοχή  μιας έ*μισθώ· 
σεως θεωρείται ώς ιδιοκτησία πραγμ ατική  η ακίνητος καί 
ώ ; το ιαύτη  άνήκουσα ολόκληρο; εί; τόν πρωτότοκον, τόν ό
ποιον όνομάζουσι νόμιμον χ./ηρονόμον h e ir  a t low. Τό αντίθε
τον σύστημα £σχεν έν Ιρλανδία κατα στρεπτικά ; συνέπειας καί 
μολονότι δέν είναι ή κυρία α ιτ ία  τοϋ κακοϋ αύτή ;, ύπήοξεν 
δμω ς £ν τώ ν κυριωτέρων οργάνων αύτής. Τό Σκωτικόν δίκαιον 
δέν είχεν ακριβώς ώ ; αποτέλεσμα τό νά γενικεύσνι έν τώ  τόπω  
τήν μεγάλην γεωργίαν, δ ιότ ι αΰτη αποτελεί μάλλον τήν έξαί- 
ρεσιν καί ούχί τόν κανόνα, άλλά μ εγά λω ; συνετέλεσεν ε ϊ; τό ν ’ 
άναχαιτίστ) μέν τήν μεγάλην αύτή ; ύποδιαίρεσιν, ν’άναπτύξγ) δέ 
τό  πνεΰμα τ ή ; β ιομ η χα νία ;. Τά νεώτερα τέκνα έκάς-ου Σκώτου 
έκμισθωτοϋ γνωρίζουσιν έκ προοιμ ίω ν.δτι ούδέν έχοοσι δικα ίω 
μ α  έπ ί τή ; έκμισθώσεως τοϋ πατρός τω ν, καί ζητοΰσιν α λ λ α 
χού τά  μέσα τής ύπάρξεώς τω ν. Κ αί π ά λιν  ό πρωτότοκο; προ- 
παρασκευάζεται π ρ ω ίμ ω ; ε ί; τό νά δεχθή τήν κληρονομιάν 
η τ ι;  τόν περιμένει καί νά τήν καταστήσ·/) γόνιμον. Τοϋτο δέ 
είναι νέα και εύφ υϊστάτη  έφαρμογή τού δ ικ α ιώ μ α τος τής πρω- 
τοτοκίας είς τ ά ; υποθέσεις τοϋ εδάφους. Η φυσική κίνησις ητις, 
εις τινα  έν προόδω κοινωνίαν, όφείλει νά άφαιρέση έκ τής γης 
κ α ί φέριρ πρός άλλας β ιομηχανίας τό πλεονάζον τοϋ πληθυ
σμού, έννοεϊται διά τοϋ νόμου τούτου, άνευ τοϋ οποίου, ή πρό;

τήν ύποδιαίρεσιν τοΰ έδάφου; κ λ ίσ ι; ήδύνατο νά Vjvat μ έγα ; 
κίνδυνος διά τήν Σκωτίαν* τοΰτο δμως δέν ύπάρχει έν Α γγλ ία  
δπου αί ίδέαι καί α ί συνθεσίαι τείνουσι μάλλον πρό; τήν αντί
θετον υπερβολήν.

Εν τ α ΐ ;  π λ ε ίσ τα ι; τών σκωτικών έκμ,ισθώσεων, ίδ ίω ; οταν 
πρόκηται περί αγροικιών καταλλήλω ν δ ιά  τά  σιτηρά, τό ένοί- 
κιον δέν ορίζεται εί; χρηματικόν ποσόν πληρωτέον, δ ,τ ι καί &ν 
συμβνί, άλλά τοϋτο πο ικ ίλλετα ι έν τώ  συνόλω η έν μέρει, κατά 
τήν τρέχουσαν τιμ ή ν τοϋ κέρδους, δτιλ. αντιπροσωπεύει μίαν 
τακτικήν είς είδος φορολογίαν, μεταβαλλομένην δέ είς χρήμ.α- 
τα  κατά  τ^ν τρέχουσαν άγοραίαν τιμ ή ν, μ ετ  ένδείζεω; τοΰ 
ά)·ωτάτου κ α ί τοΰ κατωζάτου δρου, οϊτιν; ς δέν δύνανται νά 
καταντήσωσιν υπέρτεροι κατά  τά  έ'τη τή ς σιτοδείας η τ ή ; ευ
φορία;- κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον ό έκμισΟωτή; είναι έζησφαλι- 
σμ.ένος έναντίον τώ ν αιφνίδιων είς τάς τιμ,άς τώ ν ζωαρκείων 
καί είς τήν άξίαν τοΰ νομίσματος μεταβολώ ν. Η συμφωνία 
αύτη μ ετα δ ίδετα ι όσημέραί έν Α γγλ ία  άπό τής έπ ο χή ; τ ή ; 
τελευταίας κρίσεως, κ α ί θεωρείται ώ ; πρόοδο; έπ ί τοΰ παγίου 
εισοδήματος ιδιοκτησίας.

Τέλος πάντω ν καταργούσιν έν Σκοιτία δλα τά  δώρα, πάσαν 
έκτακτον δαπάνην γενομένην κατά  τήν έν τή  αγροικία είσοδον 
τοϋ έκμισθωτοϋ, πάσαν άποζτ,μίωσιν πρό; τόν έξερ/όμενον εκ
μ ισθω τήν, τό όποιον ονομάζουσιν έν Α γγλ ία  te n a n t r ig h t. 
Θέλω εξετάσει περαιτέρω τό μέγα  τούτο ζή τη μ α  τών ten an t 
r ig h t δταν ομιλήσω περί Ιρλανδίας' άρκεΐ δέ νά είπω  ένταϋθα 
δτι ή περί τούτου γνώ μη είναι ήδη σχηματισμένη έν Σκωτία, 
καί διά τοϋτο άποφεύγουσι πάν δ ,τ ι δύναται νά έπιφορτίστ] μέ 
βάρη άνωφελή τόν έκμισθωτήν δταν είαέρχηται είς τήν έκ μ ί- 
σθωσιν καί νά ελ»ττώσωσιν ούτω τό όποιον διαθέτει ούτος 
κεφάλαιον. Ω ; ένιαύσ^ς έποχή τ ή ; άνανεώσεως τώ ν έκμισθώ- 
σεων είναι προσδι<*>ρισμένη ή ημέρα τής έαρτής τής Πεντηκο
στής δ?ιλ. έν τνί εύνοϊκωτέρα έπ ο χ$ , καθ’ fa  α ί σποραί έχουσι 
καιρόν νά γείνωσιν εν δεοντι καί καλώς.

Π άντα τά  αναγόμενα είς τήν θεωρίαν τώ ν έκμισθώσεων ού- 
δαμοΰ έγένοντο τό άντικείμενον σπουόών τοσοϋτον έμβριθών 
οσον έν Σ κω τία , δύναταί τ ις  νά ε’ιπνι δ τ ι ώς πρός τό  άντικεί- 
μενον τούτο έφ θα σ ίν  οί Σκώ τοι είς τήν τελειότητα.

Εν Α γγλ ία  τ,δυνήθησαν νά παραμελήσωσι τήν περί τούτων 
έρευναν, διότι ό -/ρόνος καί- ό γενικός πλούτος αντικατέστησαν



τά  π ά ν τα ' ά λλ ’ έν Σ κω τία  ένθα είχον ανάγκην νά τρέζωσι 
τα χέω ς κα ί δπου ήρχισαν μ έ μικρά μέσα, έδέησε μεγά λω ς νά 
ένασχοληθώσιν έμβριθώς π :ρΙ τών εΰνοϊκωτέρων διά  τήν αΰξησιν 
τ ι ς  παραγω γής δρων. Τδ πάν διευθύ/θη πρός τόν εν* κα ί μό
νον σκοπόν, πρός τόν άπαρτισμόν κεφαλαίων τώ ν εκμισθωτών. 
Δέν πρέπει νά ΰπάγ/) τ ις  είς τήν ιδίω ς Α γγλίαν, ά λλ5 είς τήν 
Σκωτίαν δ ιά  νά ζητήσγ) πρότυπα , όταν σ κ έπ τετα ι νά είσάξ·/] 
τ·ήν τα κ τικ ή ν  έκμίσθωσιν, είς τόπον έν ώ δέν υπάρχει αύτη 
κα ί νά μεταβάλλνι αμαθείς κ α ί π τω χού ς γεωργούς, τοΰς κολ
λίγους, τοΰς ύπομισθίους ΰπηρέτας, είς έ*μισθωτάς εύφυεΐς καί 
εύπορους. Τό Σκωτικόν σύστημα δέν άρέσκει είς δλους, διότι 
έπερείδεται έπ ί μεγάλνις τινός σειράς θυσιών έκ μέρους ιώ ν 
ιδιοκτητών* μακροπρόθεσμοι έκμισθώσεις, μετρίασις τοϋ τής ιδιο
κτησίας εισοδήματος, πλνιρωμή είς είδος' τέλος πρέπει νά δίδνι 
τ ις  είς τόν μηδέν εχοντα  γεωργόν τ ά  μέσα νά κερδίζη κ ά τ ι τ ι 
καϊ ή πείρα άπέδειξεν δ τ ι αι θυσίαι αυται έννοήθησαν λίαν κα
λώς. Κ α τά  μέαον δρον τό τής ιδιοκτησίας εισόδημα είναι το- 
σοΰτον ΰψωμένον είς τ ά  καλά μέρη τής Σκω τίας δσον καί έν 
αύτή τ·/) Α γ γ λ ία ’ είς τινα  μ ά λ ισ τα  μέρη άναβαίνει καί άνωτέ- 
ρω τοϋ άγγλ ικοΰ , κα ϊ τό έσωτερικόν τώ ν αγροικιών τούτων, 
άλλοτε τοσοϋτον π τω χό ν , παρουσιάζει σήμερον εύφρόσυνον καί 
έκπληκτικήν δψιν ευπορίας.

Είς την έξαίρετον θεσμοθέτησιν τώ ν έκμισθώσεων προσετέθη 
άλλη τ ις  α ιτ ία  προόδου, γιτ Κ δέν υπάρχει κατά  τόν αύτόν τρό
πον έν Α γγλ ία , καί ητις είναι τό καλήτερον σύστημα έκ τών 
γνωστών μέσων τοΰ όργανισμοϋ τώ ν π ισ τω τικ ώ ν καθιδρυμάτων.

Οί Α γγλο ι άπό πολλοΰ ήδη ποιοΰσι μεγάλην χρήσιν τών 
π ισ τω τικ ώ ν οργανισμών, καί ή π*ρ’ αύτοΐς ΰπαρξις τώ ν άρ· 
χα ίω ν τραπεζώ ν αποτελεί iv τώ ν στο ιχείω ν τής δυνάμεώς τω ν, 
άλλά κυρίως δ ιό τ ι είναι αρχαίος ό οργανισμός τώ ν τραπεζών 
τούτω ν άποδεικνύεται άτελής ώς πρός π ολλά . Η άφθονία δμως 
τώ ν παρ’ αύτοΐς κεφαλαίων άναπληροΐ κατά  μ έγα  μέρος τό 
έλλε ΐπον  άλλως τ ε  ΰπάρχει έν Α γγλ ία  τοσοϋτον μ εγάλη  θερ- 
μ ότη ς διά κερδοσκοπικάς έπιχειρήσεις καί δ ιά  τάς δαπάνας 
τή ς πολυτελείας, ώστε ήδύνατο νά καταντήσΥ] λίαν έπικίνδυνος 
μεγαλητέρα εκτασις τοϋ οργάνου τούτου, τοΰ τοσοϋτον δραστή
ριου κα ί δ ιά  τό  καλόν καί διά  τό κακόν. Εν Σ κω τία , η άπα- 
θεια, ή άκρίβεια, η έγκράτεια, τό υπολογιστικόν πνεΰμα, είσί 
προτερήματα  τοσοϋτον εθνικά, ώστε ήδυνήθη νά έγκαθιδρυθϊ) έν

αυτη ευρύτατον σύστημα έμπορικής πίστεως καί ν’ άποφέρνι 
τοΰς λαμπροτέρους καρπούς. Δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς άδιά- 
φορον δτι ή Σκωτία είναι πατρίς τοΰ Α,δάμ Σμίθ' δλοι οί 
συμπατριώται τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός είσί ποτισμένοι 
άπό τό σκεπτικόν καί θετικόν αύτοΰ πνεΰμα. Ούδαμοΰ άλ- 
λαχοΰ γινώσκουσι καλήτερα νά ΰπολογίζωσι τά πάντα. Αί Σκω- 
τικαί τράπεζαι ύπήρχον ήδη κατά τήν έποχήν τοΰ Σμίθ, αύτός ό 
ϊδιος μαλιστα περιγράφει λεπτομερώς τόν μηχανισμόν αύτών, 
καί αύτάς ΰπχινιττόμενος έκαμε τήν τοσοϋτον συχνά έπαναλαμ- 
βανομένην ταύτην σύγκρισιν. «Ο χρυσός καί ό άργυρος, οΐτινες 
«κυκλοφοροΰσιν ίν  τινι τόπιρ, δύνανται, λέγει, νά συγκριθώσι 
•  πρός μέγαν δρόμον, οστις καίτοι συντελεί είς τό νά φθάνωσιν 
ιιείς τήν άγοράν τά  σιτηρά καί τά χόρτα, δεν παράγει μόλον 
»τοΰτο αύτός ό ιδιο; ού'τε ένα κόκκον σίτου' αί έργασίαι συ- 
Λνετής τραπέζης, άκοιγούσης tra ip iu r  τινα  odor, βοηθούσι θαυ- 
»μασιως τόπον τινά νά μεταβάλν) τήν έπιφάνηάν του είς λειμώ 
ν α ς  καί είς σιτοφόρους άγροΰς καί ν’ αύξήσνι οΰτω τά προϊόντα 
®τής γής του.»

ίδοΰ δέ είς τ ί  συνί7ατα; ό οργανισμός τών τραπεζών τής Σκω
τίας· ύπαρχουσιν έν συνόλω δεκαοκτώ, έκ τών όποίων έπτά »χου- 
σι κεφάλαιον πλέον τού ένός έκατομμυρίου λιρών, (29  έκατομμυ- 
ρια δραχμών), καί έδρεύουσιν είς τάς σημαντικωτέρας πόλεις, 
καλυπτουσαι διά τών κλάδων των δλόκληρον τήν ^ώραν δέν 
υπάρχει περιοχή, δσον μικρά καί άν ·3|ναι, ητις νά 'μή  ί^ γ  gy 
τούλάχιστον πρακτορεΐον τραπεζικόν' άριθμοΰνται τετρακόσια 
περίπου τοιαΰτα πρακτορεία, διεσπαρμένα καθ’ δλην τήν Σκω
τίαν, ήτοι άνά gv είς χιλιάδας ψυχών' έν Γαλλία έπρεπε 
νά συστηθώσιν έξ χιλιάδες τοιο.ιτων πρακτορίων διά νά ΰπάρξη 
αναλογία πρός τά τής Σκωτίας. Αί τράπεζαι αύται θέτουσιν 
δλαι είς κυκλοφορίαν χαρτονόμισμα, πληρωτέον τγ  εμφανίσει 
τοΐς μετρητοΐς, λαμβανόμενον δέ μέ τόσην εμπιστοσύνην, ώστε 
σήμερον δλος ό κόσμος προτιμά τά  χαρτονομίσματα τών το ι- 
ούτων τραπεζών άπό τό μεταλλικόν, καί δ ι' αύτάς τάς έλαχί- 
στας πληρωμάς. Το κυρίως νόμισμα σχεδόν άπεκλείσθη τής 
κυκλοφορίας· ΰποθετουσιν δτι δέν υπάρξει έν S ly  τ9ι Σκωτία 
πλέον των 10  — 1 2  εκατομμυρίων φράγκων νόμισμά μεταλ
λικόν. Οσον καί άν ήναι προωδευμέν») ή Α γγλία δέν έφθασεν 
δμως είσέτι είς τόν βαθμόν τοΰτον, οΰτε διά τοΰ άριθμοΰ τών 
τραπεζών της; ουτε διά τής έμπιστοσύν/,ς τήν όποιαν έμπνέου* 
σιν αύται.

(ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΘΗΝΩΝ. Τόμος Β '.) 2 1



Ουδέποτε είδον έν Σκωτία τάς αιφνίδιους έκείνας άπαιτή- 
σεις τής έξαργυρώσεως τών τραπεζικών γραμματίων την Οποίαν 
όνομάζουσιν επιδρομήν κατά, τών τραπεζών run  on the bank, 
τοσοϋτον συχνάς έν Αγγλία και ιδίως έν Ιρλανδία" έκτος της 
συνήθειας, ητις έχει μεγάλην δύναμιν έπί τών άνθρωπων καί 
■ητις δταν σημεϊόν τ ι  νίναι γενικώς παραδεδεγμ.ενον είς τας ημε- 
ρουοίους συναλλαγάς, συντηρεί πάντοτε την άξίαν αύτοΰ.  ̂Εκτός 
της διακρινούσης τον έθνικόν χαρακτήρα άταραξίας,ητις δέν άφί- 
νεται εύκόλως νά έκφοβιζηται, ή θαυμασια αυτη άσ<ραλεια έχοΐ 
καί βάσεις έδραιοτάτας; ό'ιότι κατά τόν άγγπκόν νόμον δχΐ μό
νον ολοι οί μέτοχοι τραπέζ/,ς τινός ΐίσ ίν αλληλέγγυοι έγγυηταί 
τών υποχρεώσεων της τραπέζης ('•εχρι τοΰ όλου της προοωπί/.^ς 
αύτών περιουσίας, άλλά καί ή έκδοαις τών γραμματίων περιω- 
ρίσθη μέν άπό τού 1 8 4 5  διά νόμου, πρό δέ τοΰ 1 8 4 5  διά της 
συνήθειας, είς τό τρίτον μόνον τοΰ όλου κεφαλαίου, (**τός ^ ό 
νον όταν προστεθνί άλλη παρακαταθήκη είς νόμισμα πάντοτε 
διαθέσιμον, τό όποιον άντιπροσωπεύει τό περιπλέον έκδοθέν 
ποσόν τών τραπεζικών γραμματίων)’ καί έπειδή αί τράπεζαι 
είσίν ύποχρεωμέναι νά έξοφλώσι τούς μεταξύ των λ/σμούς δϊς 
τής έοδομάδος, τά  έν τή εμφανίσει γραμμάτιά των έξασκοΰσι 
τοιαύτην άμοιβαίαν έξέλεγξιν, »ίτΐς καθιστά άδύνατον πάσαν 
ύπερβάλλουσαν έκδοσιν αύτών.

Αφού άπαξ ή π ίστις αύτών έστερεώθη ούτως, ή χρΐ®'·? την 
όποιαν ποιοΰσιν αύτής άπεδείχθ/ι ώφελιμωτάτη' αύται δέ
νονται πάσαν παρακαταθήκην ποσότητος άνωτέρας τών 2 5 0  
φράγκων, καίτοι δέ ή ποσότης αυτη δύναται νά λαμ.βάνηται ύπό 
τών καταθετών όταν θέλωσι, πληρόνουσι μόλον τοΰτο αί τράπε- 
ζαι τόκον δι’αύτά 2 καί ημισυ έως 3 τοΐς Ο/θ' έπι/ρατεϊ δέ γ ε 
νική συνήθεια νά μή βαστώσι παρ’ έαυτοϊς χρήματα, άλλ εχουσι 
πάντες ανοικτόν λογαριασμόν έν ττ, πλησιεστερα τράπεζ(ΐ, έν 
τί) όποια έκαστος καταθέτει καί λαμβάνει άναλόγως τών δα
πανών καί τών εισοδημάτων αύ'οΰ. Δέν δύναται νά φαντασθή τις 
πόσον ή συνήθεια αυτη είναι εύνοϊκή είς τό πνεύμα τής οικονο
μίας όλων τών κλασεων τής κοινωνίας εκείνης. Οί ύ-ηρέται 
καί οί έργάται εχουσιν ωσαύτως τόν ανοικτόν λογαριασμόν των 
έν τ7ι τραπέζ·/), ώς καί οί κύριοι αύτών, άμα ώς δυνηθωσι να 
συναξωσι 10  λίρας στερλίνας.

Τό σύνηθες πλεόνασμα τών ανοικτών τούτων λογαριασμών δέν 
μένει αδρανές, διότι αί τράπεζαι τό δανείζουσι πρός έκείνους οΐ·

τινες παρουσιαζουσιν άρκούσας έγγυήσεις, πρός 4 η 5  τοΐς 0 /0 . 
Εκτός τών τακτικών προεξοφλήσεων τών έμπορικών συναλλαγ- 
ματων, πας άνθρωπος, γνωστός ώς εύφυής. έργατικός καί τ ί 
μιος, παρουσιαζόμενος είς τήν τράπεζαν συνωδευμένος ύπό αξιό
χρεων έγγυητών δύναται νά έπιτύχγι την άνοιξιν πιστώ σεω ς  
άναλόγου πρός τήν οποίαν έμπνέει εμπιστοσύνην’ τούτο δέ 
όνομάζουσι ταμιευτηρίου λογαριασμόν. Αί πιστώσεις αύται 

^ ^ γ,ν τ'<ίν Σκωτίαν άναβαίνουσιν είς 1 0 0 — 1 5 0  έκατομ- 
μυοια φράγκων' οί λαμβάνοντες καταβάλλουσιν όλας των τάς 
προσπαθιίας είς τό ν άποτίω ιιν έμπροθέ-μως τά όφειλόμενα, οί 
δέ έγγυηταί φροντίζουσι νά έπιτηοώσιν αύτούς, καί οΰτω τό προ
σωπικόν τών οφειλετών τούτων αλλάζει άδιαλείπτω ς' άλλ’ ή 
ποσότης αυτη τών 1 0 0  — 1 5 0  έκατομμυρίων φράγκων; διανε- 
μομένη ίίς  όλους όσοι άρχίζουσι τάς έπιχειρήσεις των μέ μ ι
κρόν κεφαλαιον, έπήνεγκε τάς εύτυχεστέρας συνεπείας έπί τής 
βιομηχανικής καί γεωργικής άναπτύξεως, καί τοσοϋτον έπ ιτυχής 
άποόεικνύεται ή έκλογη τών τραπεζών ώς πρός τά άτομα 
εκείνα πρός α. χορηγοΰσιν αύται τάς πιστώσεις των, ώστε όλί- 
,ασ.οι μεταξύ τών πιστουμένων έλλείπουσ^ν άπό τήν ακριβή 
έκπληρωσιν τών ύποχρεώσεών των.

Ο θαυμάσιος ούτος μηχανισμός παράγει άπίστευτον εύκολίαν 
είς τάς συναλλαγάς· αί όπωσοΰν σημαντικαί πωλήσεις καί αί 
αγοραί συμψηφίζονται δ ι’ απλών έγγράφων μεταβιβάσεων καί εκ- 
< οσις μικράς ποσότητος τραπεζικών γραμματίων άρκεΐ είς τάς 
ανάγκας τής δραστηριωτάτ^ς ταύτης κυκλοφορίας. Η γεωργία , 
ωφελείται έκ ταύτης, ώς καί ή βιομηχανία· δύναταί τις νά εϊπτι 
οτι τά^χρήματα δέν λείπουσι ποτέ, κατά τινα εύλογον αναλο
γίαν, οΰτε είς τάς κερδοσκοπικάς έπιχειρήσεις οΰτε είς την γεωρ- 
j ικην βιομηχανίαν. Εκαστος θεωρεί τιμτίν του νά μ.ή κατα· 
χρασθ/ί τής πρός αύτόν έμπιστοσύνκις τών τραπεζών καί τούτο 

ια . /ΐρεΐ την γενικήν πιστιν'αλλως τεολοι οί άνθρωποι γνωρίζον- 
■ αι μεταξ.) των είς τάς μικράς ταύτας κωμοπόλεις, έκάστη τών 
όποιων έχει ίδιον δανειστικόν κατάς-ημα, και τά πάντα γίνονται

·Φ φανερώ και υπό την κοινήν καί τήν άμοιβαίαν έπίβλεψιν. 
Ο .χν έκμισθωτης τις δανείζηται είς την τράπεζαν, είναι γνω- 
°τη εις όλους ή αίτια διά τ/,ν όποιαν δανείζεται' αί τράπεζαι 
α^ται ανεί-,ουσι καί έπί υποθήκη, αλλά σπα»ίως καί πάντοτε 
εις μικρας προθεσμίας, καίτοι εξασφαλίζονται αρκούντως άπό 
τ *ς αύς-Λράς διατυπώσεις τής άγγλικής υποθήκης, ητις είναιίσχυ- 
Ρ* ώς ή έν Γαλλία καταναγκαστική έκποίησις. Τά ύποθηκικά δά



νεια παρέχουσιν όλιγωτέραν άμειον ωφελιμότητα προς τήν γεωρ
γίαν έν Αγγλία χα'ι έν Σκωτία, η εν Γαλλία,διότι έκεϊ η καλλιέρ
γεια τής γ ίς  είναι δλως χωρισμένη άπό τήν ιδιοκτησίαν. Εχουσι 
μολοντούτο καί ταΰτα τήν σπουδαιότητά των έξ αιτίας τών 
προκαταβολών τά^ οποίας ό ιδιοκτήτης εύρίσκεται συχνά υπο
χρεωμένος νά ένεργησγι διά τάς βελτιώσεις τών κτημάτω ν 
του καί ύπό τήν μορφήν ταύτην η οίανδήποτε άλλην, τά  χρη · 
μ α τα  άφθονοΰσι καί δανείζονται ύπό καλούς ορούς. ίδ ίω ; Si αί 
έν τώ  Ηνωμένω Βασιλείω άσφαλιστικαί έταιρίαι τής ζωής όα- 
νείζουσιν άποκλειστικώς έπί ΰποθήκτ) τά  κεφάλαια των.

Συγχρόνως δέ δλα τά  μέσα διά νά ίια ιπαρώ σιν αί παντός 
ίΐδους καλαΐ καλλιεργητικαί μέθοδοι είσΐν έν χρησει έν Σκωτία, 
τούλάχιστον δσον καί έν Αγγλία 0  έταιρία τής γεωργίας τής 
Σκωτίας /ρονολογίΐται άπό τοΰ 1 7 8 4 , καί προηγήθη τής ουστά- 
σεως τής β’ασιλικής έταιρίας τής γεωργίας τής Αγγλίας κατά ί μ ι 
αν αιώνα- σύγκειται δέ αυτη έκ 3 0 0 0  μελών, ή έτησία συνδρομή 
τών οποίων είναι 3 0  φράγκα καί δύναταί νά έξαγορασθή διά 
μιας μόνης πληρωμής, διαφύοου κατά τάς περιστάσεις έκ 2 0 0  
-—3 0 0  φράγκων, ό  νϋν πρόεδρος τής έταιρίας ταύτης εί^αι 6 
δοΰξ τοΰ Ροξβοΰργ (R oxburg), οί δέ δοΰκες Βουκλεύγγ (B u- 
cleug), τοΰ Σουθεολάνδ, τοΰ Λμιλτόν, τοΰ Μοντρόζ έζεπλήρω- 
σαν διαδοχικώς τά καθόκοντα τοΰ προέδρου, άντιπρόεδροι δε 
εϊσΐν οί λόρδοι Αβερδήν, Βρηδαλβάν, Ααλαουζί, Δουγλας κλ. 
ή  έταιρία διανέμει κατ’ έτος πολλά βραβεία διαφόρων κλα- 
σεων εί; τάς έτησίας έκθέσεις καθ’ &ς διαγωνίζονται αί γεωρ· 
γικαί μέθοδοι, αΐ είδικαί καλλιέργειαι, δένδρα κ«1 δενδροφυ- 
τεΐα ι, α μέθοδοι τών έκχερσώιεων τών άκαλλιεργήτων γαιών, 
αί γ ίω ργίκαΐ μηχαναί, κτήνη παντός είδους, τά  προϊόντα τής 
γαλακτουργίας, σχέδια άγροτικών κατοικιών, κλ. οί διαγωνισμοί 
ούτοι άποπερατοΰνται συνήθως δια τίνος μεγάλου συμποσίου έν 
τώ  όποίω 6 τής τελευταίας τάζεως έκμιοθωτής δύναταί νά 
κάθήστι πλησίον τοΰ έπισημοτέρου άριστοκράτου, καί εχουσι 
τά  συμπόσια ταΰτα τοσαύτην φήμην δσον καί έκεΐνα τής ά ντ ι,ή 
λου αύτής Αγγλίας. Η έταιρία αύτη έχει έν έδιμβοΰργ άγροτικόν 
μουσεϊον, έν τ φ  όποίω ΰπάρχουσι τά  πρότυπα δλων τών έν Εύρώ- 
π>) έν χρήσει έργαλείων, δείγματα  δλων τών καλλιεργημένων 
δημητριακών καρπών, δμοιόματα*κριβή τών άπό τής συϊτάσεως 
τοΰ διαγωνισμού βραβευθέντων ζώων. 0  μέγας σιτέμπορος 
(m archand grainetier), Κ. Πέτρος Λάσσον έχει το ώραιότεοον 
κατάστημα άφ’ δσα ΰπάρχουσι τοΰ είδους τούτου. Πάντες έθαύ-

μασαν τήν τώ  οντι μοναδικήν συλλογήν τών δημητριακών καρ. 
πών τήν οποίαν έπεμψέν είς τήν κατά τό 1 8 5 1  παγκόσμιον 
έκθεσιν.

Ε ίίικα Ι έφημερίδες, μικρά βιβλία εύθηνά, τοπ ίκα ί συναθροί
σεις τοΰ λαοΰ, διδασκαλίαι μαθημάτων διά συνεισφοράς πολ* 
λαπλασιάζουσιν, ώς έν Α γγλία, τά  μέσα τής μεταδόσεως τών 
όρθών ιδεώ ν μέγα δέ μαρτύριον τοΰ έπιςΎ.μονικοΰ ένδιαφέροντος 
τό όποιον αποδίδεται έν Σκωτία είς τάς σπουδάς ταύτας, είναι 
ή πρό πολλοΰ ήδη έν τώ  Πανεπιστημίω τοΰ ΐίδιμβοΰρ σύστα· 
σις ειδικής έδρας τής γεωργίας, κατεχομένης άπό τοΟ 1 8 5 3  
ύπό τοΰ περίφημου Δ*βίδ Λόβ (David Low).

δλα ι αύται αί ένθαρρύνσεις, δσον ίσχυραί καί άν τξναι, δέν 
ήθελον άρκέσει βεβαίως νά έξηγήιωσι τήν θαυμασίαν πρόοδον 
τής σκωτικής γεωργίας,διότι αύται υπήρξαν τά  όργανα, καί ούχί 
αί α ΐτία ι τής προόδου ταύτης" αί αληθείς α ίτία ι αύτής είσίν αί 
αύταί ώς καί εν Α γγλία1 καί έάν τά  άποτελέσυατά των υπήρ
ξαν ταχύτερα, τοΰτο προήλθεν έκ τοΰ δτι αύται παρήχθηιαν 
διαμιάς καί ούχί βαθμηδόν. Είσί δέ αύται ό βιομηχανικός πλού
τος καί αί έλεύθεραι θεσμοθεσίαι.

Εάν ή ιστορία τής βιομηχανίις τής Αγγλίας διατελή θ*υ- 
μασμοΰ άξία, τ ί  πρέπει νά εϊπν] τις περί τής σκωπκής βιο
μηχανίας ; έν μόνον παράδειγμα άρκεϊ δπως κρίνωμεν περί 
αύτής. ό  πληθυσμό; τών κομητειών τοΰ Λχνάρκ (Lanark) καί 
καί ί*ανφρέβ (Renfrev), αίτινες είσίν ή κυριωτέρα έδρα τής βιο
μηχανικής καί έμπορικής δραστηριότατος, έν διαστήματι έκατόν 
έτών έξ ΙΟο,ΟΟΟ άνέβη είς 6 0 0 ,0 0 0  ! μόνη δέ ή πό
λις Γλασκόβ (Glasgow) έξ 2 0 ,0 0 0  κατοίκων άριθμεΐ σήμερον 
πλέον τών 4 0 0 ,0 0 0  ! ί] κοιλάς τής Κλύδης (Clyde), άλλοτε 
δλως έρημος άμιλλάται σήμερον πρός τήν πλουσίαν κομητείαν 
τοΰ Λαγκάστρ διά τών άνθρακωρυχείων της, τών βιομηχανικών 
της καταστημάτων παντός είδους, καί διά τής μεγίστνις ναυτι
λιακής κινήσεως. 6  μέν σπόρος τόσου πλούτου υπήρχε βεβαίως 
κατά τό 1 7 5 0 , άλλά τά  άγγλικά κεφάλαια, βοηθούμενα άπό τό 
έργατικόν καί ολιγαρκές τών Σκώτων, μετέβαλον είς τοιοϋτον 
τρόπον έν δ ιισ τή μ α τ ι ολίγων έτών τήν έοτ,μον καί άγονον τα ύ 
την γήν· μέγα καί καταπειστικόν τοΰτο παράδειγμα περί τοΰ 
τ ί δύναταί νά κατορθώσνι, διά τόπον πτω χόν καί στερούμενον 
βιομηχανίας, ό προσεταιρισμός αύτοΰ μετά τόπου πλουσίου καί 
βιομηχάνου ήδη. Ey δσω ή Σκωτία έμενε χωρισμένη άπό τήν



Α γγλία* καί έγκαταλελειμμένη είς τάς ίδί»ς δυνάμεις, έζη 
ζωήν φυτολογικήν άλλ’ άμα ώς είσνίχθησαν αύτ^ τά  κεφάλαια 
κ α ί τά παραδείγματα τής ίσχυράς γείτονός της ελαβεν άμέσως 
όρμήν άπαράμιλλον πρός την πρόοδον.

Τήν βιομηχανικήν ταύτην όρμήν παρηκολούθτ,σεν, ώς παντού, 
ανάλογος γεωργική πρόοδος. Επειδή, καθ’ osov το έμπόριον καί 
τά  βιομηχανικά καταστήματα πολλαπλασιάζουσι τούς είς αύ
τά  εργαζομένους ανθρώπους καί αύςάνουσι τά ημερομίσθια αύ
τών, κατά τοσοϋτον ή γεωργία καταβάλλει νέας προσπα6είας 
διά νά διαθρέψη τόν άδιαλείπτως αύξανόμενον τούτον πληθυ
σμόν. Εν τόπι·> τοσοϋτον μικρώ, ώς ή Σκωτία, άρκεϊ μέρος τ ι 
καλώς κατωκημένον ώς τό Γλασκόβ καί τά παραρτήματά του 
δπως φέρ·/) έπαισθητήν ζήτησιν τών γεωργικών προϊόντων.

Εκτός τούτου ή έ'νωσις τών δύο τούτων τόπων, ενεκα τής 
όποιας κυρίως έπλούτισε κατ’άρχάς ή σκωτι*ή γεωργία, ήνέωζε 
καί εις τά γεωργικά προϊόντα τής Σκωτίας τήν παμμεγίς-ν,ν αγο
ράν αύτής τής Αγγλίας. Ετι καί σήμερον, μεθ’ δλην τήν τοπικήν 
κατανάλωσιν, γίνεται μέγα έμπόριον εξαγωγής τών γεωργικών 
προϊόντων τής Σκωτί«ς είς τάς άγγλικάς άγοράς.

έκ  τών λειμώνων τοϋ Γκαλλοβάύ καί τοϋ Φορφερσιάϊρ κα 1 
έκ τοϋ βάθους τών Ορεινών χωρών, καταβαίνουσι κατ’ έτος 
χιλ ιάδες νέων κτηνών τά  όποια μεταφέρονται είς τά (  δυτικάς 
χορτοφόρους χώρας διά νά αύξήσωσι καί παχυνθώσι· καί βλέ
πει τις έκάστοτε φθάνοντας μέχρι τών άγορών τοΰ Λονδίνου, έν 
αις είσιν έπ ιζήτητοι διά τήν ποιότητα τοΰ κρέατος των, τούς 
βόας τών vest higlands μέ τρίχας κατσαράς, τούς μαύρους 
βόας τών Χγγίους, τούς άκεράτους βόας τοϋ Γκ*λλοβάϋ, λίαν 
εύδιαχρίτους έκ τών έθνικών αύτών χαρακτήρων, ώς έρχονται 
είς μεγάλας άγέλας, προωρισμένοι διά τά σφαγεία τών ΙΙαρι- 
σίων, οί έρυθρότριχες βόες τής ’Ωοέρνης, οί λευκότριχε; τοϋ 
Σίαρολέ, οί μαυρουδεροί τ ί ς  Βανδέα;, ci κοκκινοτρίχες τοϋ Λι- 
μουζέν, οί'τινες εύκόλως άναγνωρίζονται έν τώ  μέσω τών ποι/.ίλ· 
λοχράων φυλών τής Νορμανδίας καί τής Βρεττανίας. Η Σκωτία 
στέλλει πρός τούτοις είς τήν Αγγλίαν μέγα μέρος τοϋ έν αύτνί 
παραγομένου σίτου καί διατηρεί μόνον τήν βρώμην καί τήν 
κριθήν πρός ίδιαν κατανάλωσιν. Ουτω δέ έν διαστήματι έκατόν 
έτών έξήγαγε καί έπώλησεν είς τήν Αγγλίαν προϊόντα άξίας 
πύΛ,Ιωγ δισεκατομμυρίων.

Αλλά τό ώραιότερον δώρον τό όποιον ή Α γγλία έδωκε πρός 
τήν Σκωτίαν, ένώσασα αύτήν είς έαυτ/,ν, είναι τό συνταγματι
κό* σύστημα και τό πολιτικόν της πνεΰμα, τό όποιον περιλαμ· 
βάνει έν έαυτώ δλα τ ’ άλλα.

0  Σκωτία ήτο μέχρι τοϋ 1 7 5 0  ή άκρόπολις τοϋ φεου- 
δαλικοϋ συστήματος καί ήρχισε ν’ άνοίγνι τούς οφθαλμούς 
μετά τήν μάχην τοϋ Κ'.ουλλοδέν (Culloden)· άλλά τό αίσθημα 
καλητέρας τάξεως πραγμάτων έκαμε τοσοϋτον ταχείας προόδους 
έν αύτή ώς-ε μετά πεντήκοντα έ'τη ούδέν μέρος τοϋ όνωμένου Βα
σιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας ήτο μάλλον αύτοΰ προσκολ- 
λημένον καί άφοσιωμένον είς τήν βασιλικήν οικογένειαν τοϋ 
Αννόβερ, ήτις προσωποποιεί έν έαυτί) τήν τών νεωτέρων χρόνων 
έλευθερίαν, ό  λαός ούτος, ό τοσοϋτον πιστός είς τάς ίεραρχι- 
κάς του παραδόσεις, εΰρέθη αίφνης είς έπαφήν μέ τά  ήθη καί 
τούς νόμους τών Αγγλων, ικανότατος δέ ων είς τό νά έννοτ) τά  
άγαθά τής προσωπικής έλευθερίας καί τής αύτοκυβερνήσεως,εύθύς 
έξ άρχής τοσοϋτον έβάδισεν εμπρός δσον ούτε αύτή ή ιδία 
Α γγλία. Δύναταί τις νά εϊπη δτι κατά τοϋτο ή Σκωτία είναι 
ή τελειοποιημένη Αγγλία.

Ούδαμού τής Εύρώπης ή κυβερνητική καί διοικητική μηχανή 
είναι άπλουστέρα καί πρέπει νά ύπάγν] τις είς τήν Αμερικήν διά 
νά ευρ·/] όμοίαν απλότητα. II διοικητική συγκέντρωσις, ή το- 
σοΰτον έζ,υψουμένη μέθοδος αύτη, ήτις φορολογεί τά  τρία τ έ 
ταρτα τής Γαλλίας πρός δφελος τοΰ έτέρου τετάρτου, καί ητις 
καταπνίγει παντού τήν ιδιωτικήν η τοπικήν πρωτοβουλίαν, εϊναί 
δλως άγνωστος έν Σκωτία. Οί δημόσιοι ύπάλ>ηλοι είσίν δλως 
εύάριθμοι, καί κατά τό πλεΐστον άμισθοι. Ούδεμία κατάχρησις 
ες εκείνων, αιτινες διαιωνίσθ/ίσαν έν Α γγλία διά τής ισχύος 
τής συνήθειας, ήδυνήθη νά έγκλιματισθ/, έν Σκωτία. Η εθνική 
έκείνη έκκλησία, τής όποιας ή διατήρησις απορροφά, έν τώ  ί»πο- 
λοίπω τοϋ Ιΐνωμένου Βασιλείου φόρους πλέον τών 2 0 0  έκατομ- 
μυριων όεν ύπάρχει έκεϊ. Οί φόροι τών ενοριών καί τών κομη
τειών ήλαττώθ^σαν είς τό άπολύτως άναγκαϊον. 0  ύπέρ τών 
πτω χώ ν έρανος, έσχάτως ήδη είσαχθίίς, έλαβε μικράν άνάπτυ- 
ξιν καί διά νά ε”π·/| τις τό πάν έν ένί λόγφ, τό ποσόν τών φό
ρων παντός είδους, τών πληρονομένων άπ’ εύθείας ύπό τοϋ 
έδαφους, δστις φθάνει έν Αγγλία είς δύο καί ημισυ φράγκα 
κατα στρέμμα, μόλις φθάνει τά  16  λεπτά  κατά στρέμμα έν 
Σκωτία. Κα! αύτός ό έγγειος φόρος (income-tax) είσπράττίται



μετά μεγάλων προφυλάξεων' ό φόρος ο^τος άναβαίνει είς το 
ποσδν τών 5 0 0 ,0 0 0  λιρών στερλίνων, έν ώ έν Αγγλίοι τό 
προϊόν αύτοΰ είναι δεκάκις μεγαλήτερον.

Αί ωφέλιμοι δαπάναι, τάς όποίας oi φόροι διατρέφουσιν άλ- 
λαχοΰ, δέν είναι έν τούτοις παρημελημέναι έν Σκωτία. Η Αγ
γλία  αναλαμβάνει τάς πολυδαπανωτέρα;, ώς π. χ . τήν συντή- 
ρησιν τών στρατιωτικών δυνάμεων και τήν σύστασιν τών στρα
τηγικών δδών. Η Σκωτία είναι έν μεγάλψ δ ,τι ή νήσο; Γερσέΰ 
είναι έν μικρφ· άπηλλαγμέννι τών φροντίδων τής έθνική; ύπε- 
ρασπίσεως (ήτι; τυγχάνει οΰσα συγχρόνως τδ μεγαλήτερον συμ
φέρον καί τδ έπαχθέστερον βάρος τών λαών) δύναται αΰτη νά 
καθιερίί ολους αύτή; τοΰς πόρους εϊς άνάπτυξιν τής έσωτερι- 
κή; εύτυχία; της. Τδ πνεΰμα τοΰτο της τάξεως καί τής οικο
νομίας, τδ όποιον έκαστος φέρει είς τήν διοίκησιν τών ιδίων 
υποθέσεων, μεταβαίνει καί είς τήν διαχείρησιν τών δ ’/ιμοσίων 
χρημάτων" κατορθώνουσι δέ έν Σκωτία περισσότερα έργα μέ 
μικρά χρηματικά μέσα παρ’ δ<ια άλλαχοΰ μέ έκα-ιοντάκις μ ε 
γαλύτερα. ό ,τ ι  δέ δ φόρος δέν δύναται νά έκτελέση, τδ πνεΰμα 
τοΰ συνεταιρισμού καί τών έι»ιχειρτ5βεων τδ κατορθώνει καλή- 
τερα, ταχύτερα καί εύθηνότερα. Η οικονομική επιστήμη εύρί- 
σ/.εται έκεΐ έν τή κοιτίδι αύτής, αί νουθεσίαι αύτής εΰρίσκου- 
σιν έκεΐ φυσικώς τήν ράλλον άμεσον καί πληρεστάτην εφαρ
μογήν των. 0  Σκώτο; δέν σκέπτεται ποτέ πώς νά ζήτηση 
συνδρομήν άπδ τόν άλλον, άλλά τά  πάντα ά πα ιτεϊ άπό τόν 
έαυτόν του, ί  άπδ εκείνους οΐτ{νες Εχουσι τδ αύτδ μ ετ’ αύτοΰ 
συμφέρον δέν χάνει τόν καιρόν του είς ταραχας καί προσπά
θειας άνωφελεΐς. Δέν έχει τ ίποτε νά ζητήση, διά τίποτε νά π*· 
ρακαλέση. Ολος έκδοτος είς τά ς υποθέσεις του, τάς διευθύνει 
καλώς, διότι ούδέν παρεμποδίζει τήν ένέργειάν του, η τόν άπο- 
τρέπει ά π ’ αύτής. Δέν ύπάρχουσι παρ' αύτοΐς αΐ άντιζηλίαι 
έκεΐναι τάς όποίας #ι φιλοδοξία γέννα. Εκαστος ζή κ*τά την 
άρίσκειάν του έντός τή ; οικίας του, χωρίς έν τούτοι; νά ζητνί 
νά διορθώσνι τάς υποθέσει; τοΰ γείτονός του, καί δταν ίίχωσιν 
άνάγκην αμοιβαίας βοηθβίας, τοΰθ’ οπερ συμβαίνει συχνά, συνεν

νοούνται κάλλιστα μεταξύ των, οδηγούμενοι άπδ τδ πνεΰμα 

τής κοινής ώφελείας. Εν τώ  μικρώ τούτω τόπψ  τών τριών 

έκατομμυρίων ψυχών, ή άλληλεγγύη τών συμφερόντων, ή θεμε
λιώδης αΰτη άλήθεια τήν οποίαν ή έπιστήμη καταβάλλει τό

σους κό*0Μς μόνον διά νά τήν κ α τα σ τώ -/] νοητήν άλλαχοΰ,

ύπάρχει πασιφανής καί έπαισθητή έίς δλους τοΰς Σκωτους* όλό- 
κληρος ή Σκω τία  ά π οτελ εΐ, τρόπον τ ιν ά , μ ίαν οικογένειαν.

Ταΐ·τα τ ις  εχων ΰ π ’ δψιν δύνατα ι νά έκπλαγή , δ τ ι ή γεω ρ
γ ία  ώφελήθη τοσοϋτον άπδ τήν συρροήν τοσούτων ευνοϊκών 
κών περιστάσεων ; Αί πρόοδοι τής γεωργίας υπήρξαν ιδίω ς Ικ - 
τα κ το ι άπό τοΰ  1 7 5 0  μ έχρ ι τοΰ 1 8 1 5 , δηλ. καθ’ δν χρόνον 
α ί συνηννωμέναι α υτα ι περιστάσεις είχον άρχίσει νά έπενερ- 
γώ σ ι μ ετά  τίνος έντάσεως. Η α γγλ ικ ή  άγορά έδείχθη κατά  τήν 
περίοδον τα ύτη ν άπέραντος* ό σ ίτο ; καί τό  κρέας ανέβησαν iy 
Α,γγλίςε είς τ ιμ ά ;  έξαισ ία ;, α ίτινες, είς τοπον νέον ως ή Σκω
τ ία , δέν έλλειψαν νά δ ώ σ ω ιι μ ιγ ίσ τη ν  ώ θηιιν βίς τήν παρα

γω γήν .
Εάν ^ναι άληθέ;, ώ ; λέγε ι δ Ρικάρδος, δτ ι μικρά τ ις  ποσό- 

τηξ κεφαλαίου, ένασχολουαένη εί; γήν παρθένον άρκεΐ δπως άπο- 
φέρΥΐ καρπούς πολΰ περ-σσοτέρους παρ δσους ή ά διαλείπτω ς αύξά- 
νουσα ποσότη ; τούτου δύναται νά δημιΟυργήση διά τοΰ χρόνου, 
τό οικονομικόν τοΰτο  ά ςίω μ α , έπραγματοποιήθβ πληρέστατα 
τό τε . Είδον τδ  εισόδημα γα ιώ ν τινων νά δεκαπλασιασθ/ί έν τ φ  
δ ια σ τή μ α τι ολίγω ν έτώ ν. Η κοινή ευπορία ηΰξϊσε συγχρόνως είς 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε κατά  τδ  λέγειν περιηγητοΰ τίνος, τοΰ 
Σιμό*δου, δστις έπεσκέφθη τδ  έδιμβ-,ΰργον κατά  τό^ 1 8 1 0 , 
έδίίκνυον τό τε  έν ττί π α λα ια  πόλει τ ά ;  οικία ; έν αίς είχον κα
τοικήσει άλλοτε αί έπισημότεραι οικογένεια, νά κ α τ έ χ β ν τα ι ΰπδ 
εργατώ ν καί τώ ν κατω τέρω ν τάξεων τοΰ λαοΰ. «Ε Ϊ; άχθοφόρ·; 
έγκατέλειψ ε, λέγει ε ϊ; τώ ν άνταποκριτών τοΰ ίωαννου Σέγ- 
κλαιρ τήν οικίαν τοΰ λόρδου Δουνμδρ ώς μή κατοικήσιμον. Ε « ιν η  
δέ τοΰ μαρκεσίου Δούγλας κατο ικε ΐτα ι ΰπό τίνος κοινοΰ α μ α ξη 
λάτου, καί ή τοΰ δουκός τοΰ Αρζΰλ ύπό τινο ; εμπόρου π ερ ι
κνημίδων δστις πληρώνει 1 2  λ ίρα ; στερλίνα; ένοίκιον.®

Μ ετά τόν καταβιβασμόν τώ ν τιμ ώ ν, δσ τ ι; έπηκολούίησε 
τήν ειρήνην τοΰ 1 8 1 5 , ή πρόοδο; αυτη  έβραδυπόρησε, δ ιό τ ι 
ητον άδύνατον ν ^  διατηρηθ?, αΰτη πολΰν καιρόν εί; τδ  αύτδ 
ΰψο;, άλλ’ ούδόλω; έσ τα μ ά τη σ εν  ή κατασκευή τώ ν σιδηροδρό
μων έσχεν έν Σκω τία  πολΰ μεγαλητερα ά ποτελέσ μ α τα , η εν 
Α γγ λ ία , καθόσον δ ιά  τούτων η ενωσις τώ ν  δύο τούτω ν τόπω ν 
άπέβη μάλλον φιλικωτέρα καί στενωτέρα. ή  οικονομία τώ ν εξό
δων τ η ; μετακομ ίσεω ς τώ ν προϊόντων, ή τα χ ύ τ η ; τών τής συγ
κοινωνία; μέσων, ή κατάργησι; τώ ν διαμέσων κω λυμάτω ν τοΰ 
έμπορίου τώ ν γεωργικώ ν καταναλώ σιμω ν, συνετέλ*σβν είς τδ  νέ



διατηρήσωσl τάς τιμάς, τάς οποίας «λλαι α ίτ ίαι άλλαχοΰ κα- 
τεβίβασαν, καί ή περίστασις αδτη κατέστησε τήν οικονομι
κήν κρίσιν τών τελευταίων τούτων χρόνων πολλά όλιγώτερον 
έπαισθητήν έν Σκωτία, ή δσον έν Αγγλία. Ολίγα παράπονα 
ή ρ θ η σ α ν  έκεϊθεν τ ι ς  Τβήδ (Tweed)· ο ί 'τ ε  ϊδιοκτήται καί οί 
έκμισθωταί προσηνέχθησαν άμοιβαίως μετά καλοϋ καί φρονί
μου τρόπου καί ώς έκ τούτου πραγματικώς ολίγον ύπέφεραν. 
Τό πνεΰμα της μεγάλης οικονομίας τών έκμισθωτών καί δλων 
των κλάσεων τοΰ λαοϋ, ή συνετά μετριότης τ ών ιδιοκτητών καί 
ή ελεύθερα ένέργεια πάντων, προετοίμασαν έκεϊνο τό όποιον άπε- 
περάτωσεν ή έπέκτασις της εξαγωγής καί τής πωλήσεως τών 
γεωργικών προϊόντων. (Ακολουθεί]

Κ. Φωστηρόπουλος.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΟΦΑΝΗ.

Έ θνιχο-ποΛιτιχ'η ιΕ 1 1 ά ς , ύπό Ά χ ιΜ ίω ς  Γ. Λεβέντη

, Ει’5 έποΧ >  κα6’ b  τό μέν μέγιστον μέρος τοΰ έλληνικοϋ 
τυπου κατα τρίβει τόν καιρόν αύτοΰ είς εργώδεις πεοί πο λ ιτι
κών ζητημάτων καί θεωριών συζητήσεις, πολλοί δέ τών μ εγά 
λων τοΰ έθνους διδασκάλων, άδοώς ύπό τοΰ δημοσίου μ ιμ ο ύ 
μενοι, καταδαπανώσι τάς διά τοΰτο πολυτίμους αύτών σ τιγ - 
μάς είς συγγραφας ανουσίους, εΐς λιβέλους ή είς σατύοας αηδείς 
οπως ανθυβρισθώσι, συντελούντες ούτως, ύπερ καί τις άλλος, 
εις τήν έξαχρείωσιν ^τών καθ ήμάς καί εις τήν έπιτρά/υνσιν 
των κοινών ηθών, είναι τώ δντι παρήγορον, ό'τι εϋρίσκονται 
ανορες, ύπό πατριωτισμού φλεγόμενοι, οί'τινες πίστιν έ'χοντες 
εις ίο  μέλλον τής πατρίδος, εργάζονται ύπέρ αύτοϋ καί άγω- 
νι,ονται νά άνασύρωσιν έκ τοϋ βορβόρου τών αγενών παθών; 
έ κείνους έκ τών /μετέρων είς ών τά στήθη δέν έσβέτθησαν εί- 
σετι όλοτελώς τά ζώπυρα τοϋ πατριωτισμού. 0  Κύριος Αεβέν-

της ανήκει εί; τήν τάξιν τών τέκνων τών μεγάλων ευεργετών 
τού έθνους. Αί μεγάλαι χρηματικαί θυσίαι καί αί προσωπικαϊ 
περιφανείς ύπηρεσίαι τοϋ άειμνήστου Γεωργίου Λεβέντη εΐσι 
πασίγνωστοι έν Ελλάδι- κατά τό παρ’ ήμϊν έν πληρέστατη και 
μεγίστη χρησει έθος ώφειλεν ό ύίός τοϋ μεγάλου έκεινου τής 
πατρίδος ευεργέτου, έν Αθήναις τάς διατριβάς ποιούμενος, να 
ένασ/ολήται μόνον εΐς έξύψωσιν τών κατορθωμάτων τοϋ πα- 
τρός, εις απαιτήσεις αποζημιώσεων, είς άπολαυσεις θέσεων, 
βαθμών, έπωμίδων, παρασήμων ! άλλ’ δμως ό Κύριος Αχιλλευς 
Λεβέντης φαίνεται έχων άλλην ιδέαν περί πατραγαθιών. Α’.ά τών 
μεγάλων και έθνωφελών έργων τών πατέρων, βεβαίως,^ έξευγε- 
νίζονται οί υιοί, άλλ’ή ευγένεια επιβάλλει καί υποχρεώσεις μ ε-  
γάΛας. 0  θέλων διά τών πατραγαθιών νά ηναι εύ^ενής οφεί
λει νά ΐ'ίμηθϊ) τάς πατραγαθίας, ούχί δέ νά τας έχμετα.ΙΛευθ\\. 
έάν πολλοί, τών ύπέρ της άναστάσεως τοϋ έθνους ολοκαύτωμα 
εαυτούς προσενεγκόντων εΐς τόν βωμόν τής πατρίδος, ήθελαν 
κάν ύποπτεύσει, δ η  οΰτω πράττοντες παρεσκεύαζον, διά τούς 
διαδόχους των, τίτλους δυνάμει τών ό~01ων ουτοι, διά τών 
ατασθαλιών των, ολίγου δεΐν άπεξήρανον τό δένδρον τής έθνι- 
κής άποκαταστάσεως, ήθελον άναμφιβόλως οί ανδρες εκείνοι 
προτιμήσει ν’ άπέ/ωσι μάλλον πάσης πράξεως η νά έκδώσωσίν 
ούτως, είς βάρος τής ύπ’ αύτών τοσοϋτον άγαπηθείσης πατρί- 
δος, συναλλάγματα βαρύτοκα τά  όποια αυτ·/) νά μή δύναταί νά
έξο·ρλήσ·/ι ποτέ.

Ουτω λοιπόν ό Κύριος Λεβέντης θεωρών τήν πατραγαθίαν ως 
ευγένειαν έπιβάλίονσαν βαρείας υποχρεώσεις νομίζει έργ·ν 
συ.ειδήσεως τήν έκπ>ήρωσιν αύτών. 6  μέν πατήρ αύτοϋ έκήρυ- 
ξε τόν πόλεμον κατά τής δουλείας τής πατρίδος καί είρ- 
γάσθη άποτελεσματικώς είς άποδιωξιν τών κατακτητών, ό δε 
υίός κηρύττει πόλεμον κατά τής αργίας καί τής ακηδίας τών 
παρ’ ήμϊν. 0  -όλεμος ούτος είναι ό μόνος έθνίκός, ό μόνος ός-ις 
ύπόσ/εται τήν στερέωσιν καί τήν καρποφορίαν έκείνου τόν όποιον 
-ίίραντο καί έφερον είς πέρας οί πατέρες ήμών, άνευ δέ τοΰ δευ
τέρου τούτου πολέμου αί πατραγαθίαι άντί ωφέλειας, κινδυ- 
νεύουσι ν’ άποβώσιν έχθρικά ικριώματα, άφ ών έςακοντί^,ονταί 
άδιαλείπτως βέλη κατά τής πατρίδος έπιφέροντα αύτή πληγάς

Απονέμομεν έπομένως πρός τόν Κ. Α. Γ. Λεβεντην τόν δί
καιον έπαινον διά τόν εύγενή καί έθνωφελή σκοπόν αύτοΰς καί 
διαβεβϊΐοϋμεν δτι ή πατρίς θέλει μεγάλως ευγνωμονήσει αύτω,



διότι διά του προκειμένου έργου του ύπέδειξε προς τοΰς έπί 
πατραγαθίαις κομπάζοντας, τ ί όφείλουσι νά πράξωσιν ινα ώσιν 
αζιοι διάδοχοι τών μεγάλων αύτών πατέρων.

Γράψαντες τά  όλίγα ταΰτα περί τοϋ συγγραφέως καί τοϋ 
παρ αύτοϋ έπιδιωκομένου έθνοσωτηρίου σκοποϋ, θέλομεν ομι
λήσει προσεχώς καί περί τοϋ έργου αύτοϋ.

Αγροτική Οικονομία της Ά γγΜ α ς  ύπό Α . ΛεΛαβίρη}' 
μεχάψρασις Κ .  Φωστηροπούλου.

Είς τό φυλλάδιον τοΰ παρελθόντος μηνός άναγγείλαντες τήν 
μετάφοασιν καί έκδοσιν τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου σογγράμ- 
ματος, έπεφυλάχθημεν νά διαλάβωμεν κατόπιν έν έκτάσει. 
έκπληροϋντες σήμερον μετ ' εύχαριστήσεως τήν δοθεΐσαν ύπό- 
σχεσιν θέλομεν προσπαθήσει νά καταστήσωμεν οσον οΐόν τ ε  εύ- 
κολωτέραν τλν κατανόησιν της σ.ιουδαιότητος καί τής μεγά- 
λης ώφελιμότητος τοϋ προζειμένου συγγράμματος, τό όποιον 
μετ αξιέπαινου ζήλου, διά πολλών κόπων καί μεγάλων δα* 
πανών μετέφρασεν είς τήν γλώσσάν μας ό Κ. Φωστηρόπουλος.

Τό σύγγραμμα τοϋ Κ. Δελαβέρνη τοσαύτ/,ν έπροξένησεν 
αΓσθνισίν έν Γαλλία άμα έκδοθέν, ώστε άνεγνώσθη ύπό τών 
γραμματισμένων όλων τών τάξεων τής κοινωνίας, διά τοϋτο 
έν διαστηματι δεκαετίας πεττάκις  μετετυπώθη είς πολλάς έκά- 
στοτε μυριάδας αντιτύπων καί σήμερον ή τελευταία έ'κδοσις 
έξηντλήθη μέχρι τοϋ τελευταίου αντιτύπου. Μετεφράσθη είς 
δλ«ς τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας καί θεωρείται, δικαίως, ώς τό 
μόνον σύγγραμμα τό όποιον δύναται νά έμπνευση τόν ύπέρ τ ι ς  
γεωργίας ενθουσιασμόν καί έρωτα είς όλ*ς τάς τάξεις τής κοι
νωνίας.

Τό μέχρι τοΰδε έκτυπωθέν ύπό τοϋ Κ. Φωστηροπούλου πρώ· 
τον τμήμα περιλαμβάνει τά  έξής κεφάλαια.

Α \ Περί τοϋ έδάφους καί τοΰ κλίματος τής Αγγλίας.
Β . Περί τών προβάτων.
Γ '.  Περί τών χονδρών ζώων.
Δ'. Περί τών γεωργικών συστημάτων.
Ε '. Περί άκαθαρίστου εισοδήματος.
Σ Γ . Περί τών ετησίων εισοδημάτων τών ιδιοκτητών, τών 

κερδών τών έκμισθωτών, καί τών ήμερομισθίων τών έργατών.
Ζ . Περί καταστάσεως τής ιδιοκτησίας.

Η '. Περί καταστάσεως τής καλλιεργείας.
Θ ’. Περί τοϋ πρός τόν άγροδίαιτον βίον έρωτος τοΰ ά γγλ ι-  

κοΰ έθνους.
Γ . Περί τών πολιτικών θεσμών τής Αγγλία?.
ΙΑ'. Περί εξαγωγής καί πωλήσεως τών προϊόντων.
IB'. Περί τελωνιακής μεταρρυθαίσεως. 
ϊ γ '.  Ιίερί ύψίσττις καλλιεργεί*;.
1Δ'. Περί τών κομητειών τ ϊς  Αγγλίας.
Εν τώ πρώτω κεφαλαίφ ό συγγραφεΰς, περιηγηθεις καί γνω- 

ρίσας έκ τοϋ σύνεγγυς τό τε έδαφος καί τό κλίμα τής Α γγλίας, 
παραβάλλων αύτά πρός τά  τής Γαλλίας ευρίσκει αύτά κατά 
πολύ κατώτερα, διότι μέγα μέν μέρος τοϋ εδάφους τούτου 
δλως πετρώδες καί ύπό τήν έπ/ίρειαν άενάου χειμώνος είναι 
άνεπίδεκτον οίασδήποτε καλλιεργείας’ τό δέ έπιόεκτικον καλ
λιέργειας μέρος είναι τοσοϋτον κατώτερ·ν τοϋ γαλλικοϋ, ώστε 
έάν οί κάτοικοι τής Α γγλίας ήσαν άλλης τινός φυλής ήθελον 
πάντες άπελπισθή καί έγκαταλείψει πάσαν γεωργικήν έπ αύτοΟ 
έπιχείρησιν, καί μόλον τοϋτο οί Α γγλοι κατώρθωσαν τοσοϋτον 
μεγάλα άποτελέσμαια διά  της συντόνου έπιαελείας καί τής 
έπιμόνου έργασίας των, ώστε ή έπί τοιούτου έδάφους έξασκου- 
μένη γεωργία αύτών νά παράγη προϊόντα διπλάσια  καί τρι
πλάσια  τής γαλλ ικής! καί τό κλίμα τής Αγγλίας ούδόλως δύ- 
ναται νά συγκριθή μέ τό γαλλικόν, καί μολοντούτο οί άγγλοι 
άποκτώσι καλήτερα έξ αύτοϋ άποτελέσματα ή οί Γάλλοι έκ τοΰ
λαμπρού αύτών κλίματος.

0  δέ ήμέτερος μεταφραστής σχολιάζων τά  περί έδάφους καί 
κλίματος έγραψεν έν σημειώσει τά  εξής απερ συνιστώμεν τοις
άναγνώσταις τής Μελίσσης·

«Πόσον τό έδαφος καί τό κλίμα  της Ελλάδος είσίν υπέρτε
ρα τών τής Γαλλίας ! αί εύφοροι πεδιάδες τής Ηλεία», τής Αρ- 
γολίδος, τής Βοιωτίας, τής Φθιώτιδος, τοϋ αρκτικού μέρους τής 
Εύβοίας, καί αί πλουσιώτατοι, άλλ’ ακαλλιέργητοι χώραι τής 
Αιτωλίας καί Ακαρνανίας δέν εύρίσκουσι τόν δμοιόν των έν 
Γαλλία, ή  ταινία γής, ή άρχομένη άπό τής Κορίνθου **ί προ
χωρούσα καθ’ όλον τό άρκτικο-δυτικόν παράλιον τής Πελοπο- 
νήσου είναι ύπερτέρα παντός παραλληλισμού’ οχι μόνον τό έ α* 
φος αύτής συντίθεται έκ τών *αλγιτέρων στοιχείων τών καθι- 
στώντων γόνιμον τήν άρουραν, άλλάδέχεται καί έκ τών ύπερκει· 
μένων λόφων ΰδατα άφθονα και υλας λιπαντικας. Εαν άν.Ι ./;» 
σταφίδος ήθελον μεταβλητή εις διηνεκή λειβάδια διά κτηνοκο*



μίαν εύρωπαϊκώς ένεργουμένην οί ποτιζόμενοι άγροί τ ι ς  Κοριν
θίας, τοϋ Αίγιου, τών Πατρών, τής Ηλείας κλ. ή'θελον άποκα- 
τασταθή αληθή χρυσωρυχεία, και βοηθούμενοι τοσοϋτον θαυμα- 
σίως ΰπό τοϋ γλυκυτάτου κλίματος καί τής λαμπράς θέσεώς 
των ήθελον παράγει πλοϋτον δσον σήμερον αδυνατεί νά πα 
ρά;/) ολόκληρος ή Ελλάς. Αύτά δέ τά  δρ·/) μ,ας είσί λοφίσκοι 
απέναντι τών Πυρηναίων καί τών Αλπεων, δυνάμενα νά ΰπο- 
βληθώσιν εϊς τήν πλουσίαν δενδροφυτείαν τών αμπελώνων, ε
λαιώνων, μωρεώνων, καί αύτά τά  κατάξηρα καί δλως πε
τρώδη δύνανται νά δεχθώσιν εύμενώς καί νά διαθρέψωσι τήν 
πεύκην, τήν δρύν, τήν έλατον καί ν άποκατασταθώσι μάλι
στα καί βοσκήσιμα, έφαρμοζομίνης εϊς αύτά τής άναφυτεύσεω; 
καί τής καλύψεως τών πετρωδών μερών μέ βώλους χλυηφόρους 
καί τής σποράς δένδρων εις δσα μ.έρη ϋπάρχιι ολίγον ή πολύ 
χώ μα , ώς γίνεται σήμερον έν Γαλλία. Τί δέ νά είπωμεν περί 
τών έκατομμυρίων στρεμμ.άτων γαιών υπερτερών τής Αίγυπτου, 
άλλ’ αύθαιρέτως καί είρωνικώς κατεχομένων ύπό τών ΰδάτων 
τής Κωπαίδος, τής Τριχωνίας, τής Στυμφαλίδος, τοϋ Φενεοΰ, 
και μυρίων άλλων τελαάτων ;»

Εν τώ δευτέρω κεφαλαίω εξετάζει τά  περί προβάτων· άπο- 
δεικνύων δέ πόσον τό ζώον τοϋτο είναι ωφέλιμον είς τόν ά ν 
θρωπον, διότι χορηγεί αύτφ κρέας αφθονον καί νόστιμον, μαλ- 
λίον άξιόλογον διά τά  παντοειδή έριοϋχα, δέρματα διά τήν 
βυρσοδεψίαν, καί, τό ούχ ήττον σπο^δαϊον, τήν κόπρον του, δ ι’ 
ής λιπαίνονται έκατομμύρια στρέμματα γαιών παραγουσών τοΰς 
καλητέρους καί άφθονωτέρους δημητριακοΰς καρπούς. Εξετάζων 
δέ τάς μεθόδους, δ ι’ών οί Α γγλοι έβελτίωσαν τάς φυλάς τών εγ
χωρίων προβάτων καί άπεκατέστησαν αύτάς πρότυπα δλων τών 
προβάτων τ ί ς  ΰφηλίου, φθάνει είς τό συμπέρασμα, ότι οί Αγγλοι 
έπί έδάφους πολΰ μικροτέρας έκτάσεως τρέφουσιν ίσον μέ τοΰς 
Γάλλους ποσόν προβάτων κατ αριθμόν, άλλά τού οποίου ή υπερο
χή  κατά ποιόν είναι τετραπλασία, διότι τά  μέν γαλλ. πρόβατα, 
δντα 35  έκατομμύρια τόν αριθμόν δίδουσιν έτησίαν παραγωγήν 
είς κρέας, μαλλία καί γάλα 2 0 0  έκατομμύρια φράγκων, τά  δέ 
αγγλικά δντα καί ταϋτα 3 5  περίπου έκατομμ,ύρια άποφέρου- 
σιν έτησίως μόνον είς κρέας καί μαλλία 6θΟ έκατομμύρια 
φράγκων ! τό μυστήριον τή ; μεγίστης ταύτης διαφοράς έξηγεΐ 
διά μακρών ό συγγραφεύς. ί ΐ  εκλογή καλών παραγωγών, ή κα
λή τροφή καί περιποι'ησις έφεραν καί φέρουσι παντοΰ και πάν
τοτε τά  μεγάλα ταΰτα άποτελέσματα. Επομένως ή κτηνοκομία

τών προβάτων έν Αγγλία, αύτή καθ’ έαυτήν τοσοϋτον οπουδαΐα 
καί τοσοϋτον μεγάλα παραγαγοϋσα άποτελέσματα, ώφέλησε 
μεγάλως καί τήν γεωργίαν, νίτίς κατέστη πλουσιωτάτη ώς έκ 
τής κόπρου αύτών.

0  ήμέτερος μεταφραστής θέλων νά δώση τήν θλιβεράν εί" 
κάνα τής έλληνική; κτηνοκομίας έγραψε τό έξής σχόλιον είς τό 
περί προβά'ων κεφάλαιον.

«Τών μέν μαλλίιον μας ή έτησία παραγωγή είναι περίπου 
5  έκατομμύρια χιλιόγραμμων’ κατ αναλογίαν πρός τά  άγγλι- 
κά καί γαλλικά ώφείλαμεν νά παράγωμεν 12  εκατομμύρια 
χιλιογράμμων, ώστε μειονεκτοϋμεν πολΰ κατά ποσότητα, κατά 
ποιότητα δμως ή διαφορά υπάρχει μεγίστη, διότι δχ ι μόνον 
τό είδος ιών μαλλιών τών προβάτων μ.ας είναι τό χειρότερον, 
άλλά καί ή έλλειψις πάσης περιποιήσεως πρό τοϋ κουρεύματος 
καί μ ε τ ’ αύτό παραβλάπτει τό προϊόν τόσον ώστε τό  καταντά 
τής έσχατης τάξεως’ τοϋ δέ κρέατος ή παραγωγή έκτιμάται 
είς 2 0  περίπου έκατομμύρια χιλιογράμμων’ καί ένταϋθα ή δυ- 
σϊναλογία πρός τ ’ άγγλικά πρόβατα ύπάρχει έπίσης τεραστία, 
καί δέν πρέπει νά λογαριάσωμεν τό προϊόν μόνον τών 5  έκα
τομμυρίων αιγοπροβάτων μας, άλλά καί τών άρνίων καί τών 
έριφίων, τά όποια σφάζονται κ α τ’ έτος εις πολλά έκατομμύρια 
καί τά  όποϊα, ώς μή φορολογούμενα, δέν συμπεριλαμβάνονται 
είς τό ποσόν τών 5 εκατομμυρίων. Επειδή δέ τά αιγοπρόβατά 
μας σφάζονται ή πολΰ μικρά ή πολΰ γεροντικά, δηλ. έν ήλικία 
καθ ην έ/ουσι τό έλάχιστον βάρος, ή κατά κεφαλήν τών σφα- 
ζομένων ζώων παραγωγή κρέατος κατά μέσον δρον δέν δόνα- 
ται νά ήναι άνωτέρα τών 6— 8 χιλιογράμμων, ή'τοι τό τέταρ
τον ή πέμπτον τής άγγλικήί παραγωγής. Η μέν Αγγλία έκ 
τών 3 5  έκατοαμ,υρίων ποόβάτων εχει έτησίαν πρόσοδον είς 
μαλλία καί είς κρέας 6 0 0  έκατομμύρια περίπου φράγκον, χω 
ρίς νά λογισθή είς ταϋτα καί η τής κόπρου, άξία πολλών έκα
τομμυρίων. Η δέ Ελλάς έκ τω ν  5 — 7 έκατομμυρίων (συμπε
ριλαμβανομένων είς ταϋτα άρνίων τε καί έριφίων), έκ μαλλίοιν, 
κρέατος καί γαλακτουογίας (ήν δέν έ'χουσ-.ν οί άγγλοι άπό τών 
προβάτων) λαμβάνει έτησίαν πρόσοδον 2 5  περίπου έκατομμύρια 
δραχμών’ έκ δέ τής κόπρου τό παραμικρόν κα τ’ άναλογίαν 
πρός τήν Αγγλίαν ή Ελλάς ώφειλε νά έχτι πρόσοδον έκ τών 
προβάτων 1 0 0 — 1 2 0  έκατομμυρίων φράγκων. Αλλ’ εκτός τού
του, τό κακόν είναι δτι ή έλληνική κτηνοτροφία διατελεΐ ό 
«κηρυγμένος εχθρός τών εθνικών δασών καί τών καλλιεργου-



μένων κτημάτων τών ιδιωτών, καί τό φυτώριον δλων τών λη
στρικών συμμοριών. έάν τώρα ύπολογίσωμεν τάς έ« τών κ α τ’ 
ετος εμπρησμών τών δασών ύπό τών ποιμένων ένεργουμένων 
ζημίας, τάς καταστροφάς τών δενδροφυτειών καί τών γεωργι
κών εργασιών τών κατοίκων καί τάς έκ τής ληστείας βλάβας 
θέλομεν εύρει, δ'τι ή έκ τών αιγοπροβάτων έτησία πρόσοδός μας, 
αντί ώφελείας, μόλις σκεπάζει τήν έτηβάν ζημίαν ήμών· μή 
λησμονήσωμεν δέ προσέτι δτι τά ποίμνια ταϋτα  εξουσιάζουσιν, 
ώς απόλυτοι κύριοι, 4 0  έκατομμύρια στρεμμάτων ! ή κτηνο
τροφία μας θελει άποβή ώφέλιμος, δταν συνδεθή μετά τής γε- 
ωργίας, συνοικισθώσι δέ oi νομαδικόν καί ληστρικόν βίον δ ιά 
γοντες ποιμένες.»

«Τό έκ τής κόπρου εισόδημα τής έλλ. κτηνοτροφίας υπάρχει 
άσήμαντον, διότι ενεκα τοϋ νομαδικοΰ καί δλως αγρίου βίου 
ποιμένων τε καί ποιμνίων ή κόπρος αύτών άποβαίνει άνωφελ/,ς 
ώς διασκορπιζόμενη είς ακαλλιέργητους καί βραχώδεις τόπους, 
δβεν οί χείμαρροι τήν σαρώνουσι καί τήν συμπαρασύρουσιν εί; 
τ$ν θάλασσαν. Χωρίς υπερβολήν δύναταί τις νά ειπη, δτι ή 
έκ τ ί ς  άπωλείας τής πολυτίμου κόπρου τών προβάτων ζημία 
τής έλληνικής γεωργίας είναι ισως άνωτέρα τής δλης σημερι
νής παραγωγής αύτών εΐς κρέας, μαλλία καί γάλα. Πόσα ε κ α 
τομμύρια στρεμμάτων γαιών ή κόπρος αύτη ή'^λε καταστήσει 
εΰφορώτατα, καί πόσα έπομένως έκατομμύρια δραχμών ήθιλον 
προστεθή εΐς τά  εΐσοδη'ματά μας ! άλλά τοϋτο ποτέ δεν θέλει 
κατορθωθή ένόσφ ή ήμετέρα κτηνοτροφία, άντί νά συμβαδίζη 
καί συμπράττη μετά τής γεωργίας, διατελεϊ, ώς άνωτέρω ει- 
παμεν, ό κεκ/,ρυγμένος έχθρός αύτής καί διατηρεί οδτι«ς είπεΐν 
τάς παραδόσεις τής μεταξύ Αβελ καί Κάΐν αντιζηλίας καί 
έχθροπαθείας.»

(Ακολουθεί).


