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Και αΰθις προσκαλούνται οι Ταχυδρομικοί έπιστάται 
(ό'σοι y.i/pi του δε ημέλησαν) νά μάς στείλωσιν ακριβή 
σημείωσιν των συνδρομών δσας έσυναςαν άπό έκαστον των 
σύνορομητων μας κατ’ δνομα, άπ ’ αρχής τής έκδόσεως του 
Θεατοΰ. Παρακαλουων δέ και τόν Γενικόν Διευθυντήν των 
ταχυδρομείων νά διατάξη άποτελεστικως περί τουτου τά  
δέοντα, διά να μη πάσχ «μεν άνάξια, κρόυοντες εις ώτα μη 
άκουόντων.

Π Α ΡΟ Δ ΙΚ Ο Ν .

Η Αθήνα fi'y. ή σεμνή του Διός κόρη) έΐέδίυκεν εις τον 
4 5 8  αριθμόν της, apftpov κατά του διδασκάλου Οικονόμου, 
γεγραμμένον εκ του περισσεύματος της καρδίας της. Εύ- 
κολώτατον μας ητο να καταστρέψωμεν μέχρι θεμελίων το 
οικοδόμημά της, και ν ’ άποδείςωμεν τον μεν αετόν αετόν, 
τον δέ κόρακα κόρακα' άλλα δεν καταβαίνομεν εις τό στά- 
διον τοϋτο, ώς περιττόν. ί[ μεν Ελλάς γνωρίζει τάς πικράς 
και άθλιας διαθέσεις του προσβάλλοντος, αύτή δε και ή 
Εύρώπ/ι αμεταθίτοος yyωρΐζουσι ποο ποΜΙοϋ τό έ'ζοχον τοΰ 
προσβαλλομένου, εις τό όποιον και ό ήμέτερος βασιλεύς δεν 
ώκνησε νά επίθεση εύκαίρως τό κύρος της παρ έαυτοΰ τιμής, 
ώς αν άπάντησιν Ηράκλειον πρός τάς έπηρείας τής Αθήνας 
ταυτης.

Le Nil a vu  sn r ses l  ivages
Les rioirs hab itan s cki desert 
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In su lter par ties cris sauvages ^  yj
>2 <■

L ’ astre ec latan t de V univers. ^

a
C ris im puissans! fu re u r b iz a rre !
Tandis que ces m onstres b arbares  

Poussaient d ’ in so len tes clam eurs,
Le dieu, p o u rsu ivan t sa carriere , ^

j V ersait des to rren s de lum iere
X  > S u r ses obscurs b lasp h em ateu is.

Eke ποιητής Γάλλος· ερμηνεύεται δέ, £  g
^  \  ' Κάπου ’ς τον Νείλον κοντά καθίζει

‘Ο της έρημου μαύρος υΙος, ^  ζ
Και μέ άγρίας φων&ς υβρίζει

Άστρον τ& έκλαμπρον τοϋ παντός.
Άπραχτο; ηχος! λύσσα μωρίας!« .  , .
Έν δ μ,έ τέρατος βλασφημίας *4*

Εκείνος πλήττει τϊιν ουρανόν, «ν ^
Ό θεός Τσα τ̂ ν δρόμον τρέχει, ·*
Κα\ μέ χείμαρρους αχτίνων βρέχει ·3 ̂

Βλασφημητην του τον οκοτεινόν. yj «

Απόσπασμα ΐπιστο.Ιής τοϋ σεβασμίου παχρος xc(l
ϋ

ίίδασχάΐον κυρίου Νεοφύτου Jovxa. *">
τΐ} C Αύγουστου εχ. τής Λ ιγνής. ^  ·

« ..................... Ε'ιΟί να ε~ινον τοιουτον οίνον πάντες οι ^
λόγιοι, ινα μή έμαίνοντο ίπ  άλλη'λους! Αυτοί δέ, ώς εοικε, ^  jj
γεύονται οΐνον χολής καί πικρίας· καί διά τ«ύτο κινούνται
ίίς έμε'τους κατ’ άνδρών, ών ούκ ιΐσίν ικανοί λϋσαι τδν * ^  
ιμάντα Των υποδημάτων. έλεεινοί Ελληνες! Ανόητοι S ̂
Ελληνες! Των οικιών υμών εμπιπραμένων, υμείς άδετε και · ^  ·
κατάδετε οποία οΐ βάρβαροι αιώνες έκφε'ρουσι; [Κατα 
του Οικονόμου τοιαΰτα; Κ α ι’πόσους ίχομεν Οικονόμους;
Αλλ’, ώ; φαίνεται, δταν άνενώρησεν ιί τύχη αττο χΐ,ς έλλα - *
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5ος, ελαβε μεθ* έαυτής καί τήν άρετήν καί τγ)ν άλτίθεια?.
Ελπίζω δε εις τ δ ν ................δτι θέλει συντρίψη δια σιδηράς
ράβδου τάς τών δρακοντών σαθράς κεφαλάς' ίπείδή 6 
ΰβρισθείς, έν ω ζη λαθών, άσυμφόρως καί άναξίως, του 

πονηρού καιρού αναγκάζοντας, δεν πιστεύω OTt τα  ακούει 
ώστε καί νά άποκριθη.

 Επρεπε καν ό  νά κάμ-tf μίοίν ΰποσημεί-
ωσιν προς την αναισχυντίαν τών ειπόντών τά  τοϋ Οικονόμου 
σο<ρα συγγράμματα Σ υ ρ ρ ά μ μ α ΐα .  Βαβαί της της της 
άθυροστομίας!» *

) *. (

Περί τών ‘46ών, περί της κατεπειγούσης χρείας του 
κηρύγματος του θείου λόγου, καί περί τοϋ κλη'ρου της 

ί',λλάδος.

Τ εχκοΛ όγημα Η θ ιχ ο τ  κ α ί  θεσ·μοθετιχ& ·

όταν ένθυμηθώμεν τα  πρδ της έπαναστάσεως οικιακά 
καί κοινωνικά τών Ελλήνων ηθη, καί ρίψωμεν το βλέμμα 

καί εις τα  σημερινά, δεν δυνάμεθα νά μη λυττηδώμίν 
βίίθυτάτην1 λύπην, νά μη διερευνησωμεν τους λόγους της 
διαφθορας καί μεταβολής, καί νά μή επιζητη'σωμεν 
τους τρόπους της θεραπείας. Εκρέματο μεν τότε ύπέρ τά{ 
κεφαλας τών Ελλήνων παράφορος ή ρομφαία Της όΰωμανι- 
κης κατακτ/ίσεως· αλλά της όρθοδόζου έκκλησίας το 

πνευματικόν καί πολιτικόν κράτος έπαρηγόρει καί ε’πεσκίαζε 
τον κίνδυνον. Η Εκκλησία, θελγουσα ημέραν καί νύκτα 
τίάς πικρίας τοΰ έθνους μέ την γλυκειαν ελπίδα βελτίονος 
μοίρας εγκοσμίου τε καί ύπερκοσμίου, ψωμίζουσΛ και ποτί- 
ζουσα τό' πολύπαθες ποίμνιον, ώς μη'τηρ καί ΐροφίίς οϊκτιρ- 
μών, άπό του ουρανίου θησαυρού της πίστεώς καί διδασκα
λίας, άπεδεικνυεν έκαστ/ιν μεν Ελληνικήν οΐκογίνειαν, εστίαν



) 4 (

άήωότητος καί πατριαρχικών άρ»τών, όπου ϊκμαζον το προς. 
τόν πατρώον Οϊόν σέβας καί η πρός ΤΟυς ανθρώπου, Siιδ(ι)(, 
ή γαμική πίστις, ή εις τούς γονείς, γέροντας,προ^τώτας, κα ί 
σοφωτέρους, όφειλομένη τιμή και υποταγή, r, φιλαδελφια,. 
δ ενστοργος σύνδεσμο; οικοδεσποτών καί υπηρετών, ή φιλβ- 
ζενία’ άπεδείκνυε δέ καί.τήν κοινών.αν αυτόχρημα τοιαύτην, 
«πλαστόν, λίγομεν, ώς επί τό πλεΐστον, απλοϊκήν, ασφαλή 
καί γνησίαν περί τά συναλλάγματα. Ειχεν ή κοινωνία 
αΰτη καί τους ομοεθνείς άρχοντας, εκκλησιαστικούς κα*. 
πολίτικους, καί πολλάκι; άφιλοκερόεστατους, πολλακις ευ
κλεείς, εις τούς όποιους ελειπον μόνον τό τής εθνικής αυτο
νομίας συναίσθημα, καί ή ες αυτοϋ καί εκ τής παρουσίας 
νόμων έςουσιαστών εγειρόμενη ανενδοίαστος μεγαλοφροσύνη· 
είχε τούς ναούς και τα των ναών, τα  σχολεία,την ίπιμελειαν 
τών πτωχών τής κοινότητο:, των ασθενών, τών φυλακισμέ
νω ν καί εζη λοιπόν μέχρι τής επαναστασεως υπο την 
σκέπηV-· τής έκκλησίας αυθύπαρκτος κατά τό ενδεχόμενον 
καί εύνομουμένη πως εντός αυτής τής αιχμαλωσίας και ανο
μίας, καί έξετελεΐτο θεόθεν περί τού; Ελληνας τό σημειον 
Ιωνά του προφήτου! Οτι δέ καί τον έπανάστασιν τα  τοιαΰ- 
τα  οικιακά, κοινωνικά καί πολιτικά τών Ελλήνων ήθη πάρε- 
σκεύασαν καί κατέστησαν δυνατήν, και οτι εκείνα είνε ή 
άρχέγονος τη ; απελευθερώσει·); των αίτια, υπάρχει άναν- 
τίρρητον καθ’ ή μα';- διότι £5νος μέν με ήθη υγια και άκι- 
βδηλα, καί εις τήν άβυσσον τής άπογνώσεως κείμενον, άνί- 
σταται· έ ν̂ος δέ διεφθαρμένον, καί αν άνασταΟή και λαβη 
πολιτικήν ύπαρν-ν, ούτε τήν ευνομίαν δύναται να καρπωθή, 
καί τήν αυτονομίανόγλίγωρα θέλει χάση' «άνεμος ποιμανεί 
αύτό, κατά τ/;ν Γραφήν, καί ταφήν όνου λήψεται-» ήθη δε 
Ελληνικά, χωρίς τ/,ν π ίστιν τήν έκλάμψασαν μέν εις άνα- 
τολάς®διά τής επιφανείας του θεανθρώπου, παραδοθεΐσαν δε
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νεαράν εις τάς καρδίας τών παλαιοτάτων ημών πατέρων, 
καί δι’ αιώνων εκτενών καί ένθεων αγώνων δεδοκιμα- 
σμενην καί μεμαρτυρημενην ορθόδοξον καί σωστικήν, ήθη, 
λέγομεν, Ελληνικά, χωρίς ταύτην τήν πίστιν, αδύνατον νά 
ΰπάρξο.»σιν.

0 .πόλεμός, και ”̂αν αναγκαίος, είνε αμέσως κακοη'θης 
και βαοοαρωτικος και φθορευς' καί ύ πόλεμος ό πολιτικός, 
•πολλώ όέ μάλλον ό εθνικός. Εκ τής έπαναστάσεως καί του ένο- 
πλίου θέρους ή φανίζε-ο μέν τής τυραννίας ό φόβος, άλλ’ ήλατ- 
τοΰτοκαί τής ιεράς πιστεως ή επί τούς ανθρώπους ίοπή · τά  
•πολίτικα ηθη ελαμβανον μεν ποιόν τ ι αξίωμα έκ τής αΰτονο- 
μικής μεταβολής και εκ τών έννόμων διατυπώσεων, άλλα 
και διεστοεφοντο ενταυτώ έκ τής ΐδιοτελοΰς αντιζηλίας περί 
το αρχειν καί νέμεσθαι τά  δημόσια, έκ τών έμφυλίων διχο
στασιών και παθημάτων" η κοινωνία ενόμιζεν ίσως ότι ήδη 
και έπραγματοποιήθησαν ή πραγματοποιούνται όλαι της αί 
ελπίδες· χωρίς σκήπτρον πολιτικόν, σχεδόν χωρίς ρ ευ μ α τ ι
κήν θεμιν και αύθεντείαν, επλεενανερμάτιστος καί αστήρικτος 
εις παλίρροιαν κινδυνω/ και ασφαλείας, ένδειών καί απολαύ
σεων, μόχθων καί αργίας, παραδειγμάτων, λόγων, καί πράξε
ων εϋγενών καί αχρείων, άφροντιστοΰσα περί του μέλλοντος, 
μόλις οε προσεχουσα καί εις το παρόν’ άρχ καί τά οικιακά 
καί επιδημία ήθη δέν εμενον χωρίς βλάβην. Κεκλημένος κυ- 
βερν/)>ος παοα του έθνους, ηλθεν ο ίωαννης Καποδίστριας. 
λνήρ έμβρι5ής καί πολιτικός, χρηστοηθέστατος, βραχυδά- 
πανος, θεράπων πιστοτατος τής πατρώας ορθοδόξου θεοσε- 
βείας, άν ύπήρχεν έλλην ικανός καί τά ήθη νά διάκοσμη'ση 
και τής έκκλησίας τήν σωτηριώδη έπιδρασιν νά ανακαίνιση 
επι τής ειρήνης, ήτον έκ«~νος· άλλά "μετ’ ολίγον αντίπαλοι 
περιστάσεις ήγωνισθησαν κατ” αϋτοϋ' και αυτός μέν παρα- 
δόξως πω; άρπασθίίς, όκως διηγείται ό Πλούταρχος Χίρί
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τοϋ ‘Ρωμύλου, έγένετο άφαντος, τό δέ έργαν του, μόλις ήρ- 
γμίνον, περιέπεσεν εις φθοράν, έλθόντος τοϋ βασιλέως μα- 
κίόθεν, νεανίου χρήστου μέν και σώφρονος, άλλ’ απείρου, ετι 
δέ και μέλους έτέρας εκκλησίας, καί περιβομβουμένου από 
πυκνόν σμήνος ξένων ανθρώπων, ή μεν της έθνικης εκκλησίας 
άποκατάστασις καί διοίκησις διετάχθη, άκοντος βέβαια τοΰ 
β α σ ι λ ε ω ς ,  δχι καλώς, οπερ έστίν, άδυνάτως προς ωφέλειαν 

της κοινωνίας, εις δέ τάς προϋπαρ£άσας αίτιας ηθικής δια
φ θ ο ρ ά ς ,  προσετε'θησαν άνεπαισθη'τως καί αλλαι, των οποίων
βλέπομεν τ ’ αποτελέσματα, μάλι<τα εις τας πόλεις και εις τήν 
πρωτεύουσαν, τύπον γινομένας καί ύπογραμμόν τών άλλων 
μερών τής έλλάδος. Μία άπό τας αιτίας ταύτας είνεκαί ή 
πολυτέλεια ή ξενική καί δυτική, ήτις έπιτρώγει καί καται
σχύνει την δπαρξιν τών Ελλήνων, ούσα βεβιασμένον κακόν, 
τυκτόν κακόν, καί όχι παρακολούθημα είκός ύπάρχοντος 
περισσεύματος πλούτου. Καί τό θέατρον, όποιον άκρίτως πα
ρεισάγεται εκ της δυτικωτέρας Εύρώπης, δεν περιέχει όλίγην 
ΰλην διαφθοράς, έγραψε μεν ό λεγόμενος Ελληνικός Ταχυ
δρόμος πολλούς ύμνους εις αυτό, άλλάπάντη άσυλλογίστως. 
Ούτε τοϋ Φιγάρου τό αισχρόν επιτήδευμα, ούτε της ‘Ροζινας 
τό ίταιρικόν, εινε εις χρηστοη'θειαν προβιβαστικά. Ούτε της 
γλώσσης ή μόρφωσις κερδαίνει άπό ανούσια, ασεμνα και 
σόλοικα φλυαρήματα άλλα. Της δέ μουσικής, όταν καθϊρευ/ι 
τοιούτων μύθων καί ρύπων, όντως ύτ.-άρχει καλλίστη καί 
υψηλότατη ή ηθική κατόρδωσις’ όθεν Φρυγία μέν άρμονια 
άπεδίδετο εις τα  θεία, Δωρία δέ .εις τους ήρωας, καί πασα 
φιλόπατρις διάθεσις, καί πάν κοινωνικόν π ά θ ο ς  ψυχής,  ̂καί 
φιλία, καί έ'ρως άγνός, είχον νόμους καί μελη ίδια. Ούτως 

άνεμίγνυον οί βαθυκλεεΐς ήμών πρόγονοι, εις μέν τήν ανατρο
φήν καί παιδείαν τών νέων, τήν μουσικήν μέ τα γράμματα 
καί μέ τα γυμνάσια, εις δέ τήν έπίδασιν τών άνδρών, 0=α~

τρον πατριωτικόν, ήθοποών καί εις θεών έορτάς καθιερω- 
μενον, μέ τό ελευθέριον καί περίγλωσσον βήμα τ 7,ς πολιτικής 
ανορας, όπου άνδρες μ:γαλόδοξοι γίνονται, κατά τόν ποιητήν. 
Αλλη ίσχυρά αιτία παραφροσύνης καί έκδιαιτήσεως εθνικής 
«Ινε ή παρουσία τών Αμερικανών λεγομένων σχολείων, νέον 
touto συμβεβηκός ίμφαν,σθέν μετά τήν έπανάστασιν, όπου 
οι παϊδες τών Ελλήνων διδάσκονται, όμοϋ μέ γράμματα καί 
βάμματα, καί τήν μουσικήν τών fcporecrrarnxcir δογμάτων, 
προσφέρουσαν άνετον καί άπερίγραπτον (5αστώνηνεϊς τάς πε
ρί πιστεως κρίσεις, παριστάνουσαν τά έθιμα καί τάς παρα
δόσεις της έθνικίς ορθοδόξου λατρείας ώς προλήψεις καί 
βαρετάς δεισιδαιμονίας, προσκαλοϋσαν εις άνάπαυσιν διά 
φαινομένης άπλότητος, ή τ ι; βαθμηδόν, άτομικευομένη καί 
έωσφοριζομένη, καταντά μυριόσχιστον τέρας, μυριόγλωσσον 
λάλημα, βαβυλώνειον άκουσμα, ώςάν ή χάος καίστοιχείων Ικ- 
νοος αντικρουσις, η δημιουργία σατανική καί .όργια κατα
χθόνια, όθεν έκφυσάται βαρύ ,,έν καί στυγερόν'πνευ'μα κατά 
της φίλης καί πατροπαραδότου θρησκειακής ,'ένότητος τών 
Ελλήνων,^ διχονοια δέ καί αναρχία οικιακή καί κοινωνική, 
ανατροπή δέ ηθών καί χαρακτήρος του έθνους πρόρόιζος, 
τέρμα εχουσα τήν άθείαν διά τής ποικιλοδοξίας καί τοΟ 
Πυρρωνισμοΰ- δστις  δέ «πιστεϊ ότι εις τοιαΰτα άποσκοπεϊ 
καί άναγκαίως τελευτά ό διάκοσμος τών ξενικών τούτων 
σχολείων, Ας άναγνώση καί μελετηση κατά νόημα, διάφορα 
βιβλία έκδεδομενα παρά τών έκεϊδιδατκάλων ή τών συνά
δελφων, πρός οίκοδόμησιν βέβαια καί τώνάνωτέρων ηλικιών 
των ήμετερων Ελλήνων. Τί θέλει τότε είπεΓ; Ούδέν, είμή 
οτι μονόν τό έπ’ άμβωνος κήρυγμα λείπει ετι παρ’ ή ρ ν  εις τους 
«κ Δυσεως άνατείλαντας έπ’ εσχάτων τών ημερών άποστο'- 
λους, και τρέχοντας, ώς άστρα εκστατικά, παράστοατα καί 
αλλήθωρα, νά φωτίσωσι, νά χαριτώσωσι τήν μητέρα του
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•ωτός καί πατρίδα τών ευαγών Αποστολ«ν Ανατολήν!.........
Αλλο ό άνεξιήρησκία, και «Γλλο ή «θρησκία. Την μέν πρώτην 
υπαγορεύει ή φιλάνθρωπος πολίτικη υπέρ τών παρυφις·α- 
μ%νων £τ?ροδόξων θρησκευμάτων, χωρίς βλάβην της ίπ ι-  
κρατούσης εθνικής πίστεως- την δέ δευτέραν εύθύς ομολογεί 
καί αναγορεύει οστις, αρχών της πολιτείας, ανέχεται άδιαφο- 
ρως καί άναλγητωί προφανείς άποπείρας ζένης προσηλυτείας, 
καί κυβεονη'της ών κοιμάται, καί εγκαταλείπει τό κοινωνι
κόν σκάφος διανοιγόμενον παντκχόθεν καί πανταχό9εν δια- 
περώμενον από ΰδατα, καί έτοιμον νά καταποντισθή με το 

πλήρωμα, μέ δλην την περιουσίαν, μέ τόν κυβερνήτην αϋτόν. 
Προείπομεν ή')η δτι πολλαι ομου αίτιχι, εντοπιαι και επεί
σακτο’, πολεμικαί καί ειρηνικαί, συνενήργησαν εις την μετά 
τήν έπανάστασιν ηθικήν άλλυίωσιν, οποία έςαιρέτως άπογυ- 
μνοΰται εις τάς πόλεις καί είς την πρωτεύουσαν.. Καί τά μέν 
πολιτικάήθη, βλε'πομεν καθ' ημέραν πόσον ελεεινά.Των δέ 
οικιακών και κοινωνικών έκδηλοΰνται κηλίδες καί νοσήματα 
ανήκουστα η μόλις ακουστά πριν της έπαναστάσεως· ψυχρό- 
της καί οκνος καί ποοσο^Οισμός περί την πάτριον ευσέβειαν 
πώρωσις καί φίμωσις συνειδήσεως- άλογιστία πρός τους 
ανθρώπους· γαμικοί άπολακτισμοί· αύθ άδεια ι καί άσχημο- 
σύναι περί τους γεννήτορας, περί τους πρεσβυτε'ρους, και σο- 
φωτέρου;· μισαδελφίαι' φθοραί καί άπαγωγαί συγγενών γυ
ναικών εις α9εσμ« συνοικέσια, καί ολιγωρία τών φρικτών 
επιτιμίων της εκκλησίας· επιγαμίαι άπροφύλακτοι προς 
πάσας φυλάς καί θρησκείας καί γλώσσας ( ι ) '  άπόσβεσις καί

( ι )  «Κ α ί εν τα ϊς ήμε’ραις Ι*είναις είδον τοίις ’Ιουδαίους οί Ι χ ά -  
δισαν γυναίκας Άζιοτίας, Αμμανίτιδας, Μωαβίτιδας, χαί οί t/io't 
αυτών ήμισυ λαλοϋντες Ά ζω τιστί, κ α ί. αυκ ε’ισίν ίπιγινώσκοντες 
λαλεϊν Ίουδαιστί. Καί ίμοιχεσάμψ μετ’ αυτών, και κατηρασάμην 
αϋτώ ς, καί ίπάταςν ίν αυτοΐς άνδρας, καί Ιμαϊαρωσα αυτοί»?, ίνωρ-
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,αχρειωσις του έπ/;ρίτι/.οϋ επαγγέλματος καί αμηχανία τών 
οικοδεσποτών απιστία, κακουρνια, παγγραφία, κλεψιγοαφία 
περί τά συναλλάγματα- ώμότηςπερί τους πάα^οντας· άθεία- 
στος, πλανήτης νου μετεωρισμός, καί βυΟίστη, Ονητόψυχος 
ϋλοπάΟεια’ δλοι θεολόγοι καθ’ εαυτούς, δλοι πολιτικοί, δλοι 
σοφοί, δλοι γραμματείς, δλοι συζητηταί φέροντ;ς άνά στόμα 
τ ’ όνομα του ι(ΐ'. αϊώνος· έδώ νομικοί αμείλικτοι /ρησμοδό- 
τ*ι, αΰ^μώντε; περί τούς τύπους αλλοδαπών ΟεσμοΟετημά- 
των, (πολλοί δέ καί στρεψοδικοπανούργοι)’ έκεΐ τών δημο
σίων χαρτομά^οι καί χρηματιττικοί δια/ειρισταί- πλήθος 
αργών, πλν,Ο'-ςμεθυστών, πλήθος λοιμών ογκωμένων είς 
τάς άγυιάς νυ-/θήμερον ογκηθμόν σωρός καφενείων, οινο
πωλείων, σωρός πορνών καί χαμαιτυπείων.

Πρός ταύτκ πάντα τά νοσήματα τά κακοΰντα σήμερον η 
έπαπειλοϋντα άμφότερα τά  φύλα, τάς ηλικίας, καί τά
ξεις τών Ελλήνων, φαίνονται μέν μάλιστα θεραπευτικαί 
καί ή παιδαγωγία καί ή νομοθεσία, ό'ταν, μέ το/οι τών υγιών 
πλεονεκτημάτων του τρέχοντος αϊώνος, συνταχθώσιν Ελλη
νικές, άλλ’ δχι ξενικώς, Ανατολικώς, άλλ’ δχι Δυτικώς, 
υπάρχει δέ δραστικώτατον ϊάιρευμα καί τό κήρυγμα τού 
θείου λό/αυ, άναζωούμενον κραταιώς εις τά χείλη τοϋήμε- 
τέρου κλήρου. Αλλ’ ό άμβων δέν δύναται θεοπρεπώς νά άνα- 
γερθη, ού'τε αλλη ούίίεμία βελτίωσις εκκλησιαστική νά τε- 
λεσθή, αν πρότεραν δέν οργανωθώσι τά της ανώτατης εκκλη
σιαστικής διοικήσεως ούτως, ώστε αυτή μέν νά μή ήνε ούτ’ 
αιχμάλωτος ούτε κυρία της πολιτικής εξουσίας, ελεύθερα νά 
βάλλη εΐ πράξιν τούς θείους νόμους τών οποίων τήν παρα
καταθήκην κρατεί, πάντοτε ε,νωφελής καί βοηθητική πρός τε

κισα αυτούς έν τώ  Θεώ, αν δώτε τάς θυγατέράς ύμων τοίς υίοΐς 
~ύτ<·>ν, και ΐ α ν  λάβητ,ε άπο τών 9υγατϊρο>ν αυτών τοϊς υίοΐς υμών···

^»£u. Kep. ιγ'.
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τούς άρχοντας και τους άρχομίνοος, ο δέ κλήρο; εν γίνει νά 
άπολαύη των προσηκουσών τιμών και προσόδων, να ?χη 
εκ τούτων αξίωμα και εις τό συνειδός του και βϊς την ΰπό- 
ληψιν τοΰ λαοΰ, δυνάμενος να εϋεργετή καί ύλικως τού<· 
τεθλιμμένους, και να φιλόξενή, και ν ’ άποκτα δικαίαν και 
άναγκαίαν επιρροήν* Καί τότε ή ίερά Σύνοδος, αΐρουσα κύκλω 
τούς οφθαλμούς αυτής, καί ζητοΰοα, θελβι εύρεΐ εντός τού 
ορθοδόξου Ισραήλ άνδρας άξιους και δι επιστήμην καί δι 
άρ»τήν καί δι’ εΰουίαν ν’ άναβώσιν εϊς τό σάλπισμα τοΰ Χρυ
σοστόμου, τοϋ Μηνιάτου, τοΰ Οικονόμου- « 0  μέν θερισμός 
πολύς, οί δε έργάται ολίγοι. » όθεν γινόμενη άγωνοθέτις 
της ©εολογικής σχολής, θέλει παρεισάξη καί τήν παράδοσιν 
της ίερας ρητ9ρείας, συμπαρακαλοΰσα είς τ/,ν τοΰ έργου 
προοδοποίησιν, ανεύρίσκηται παρ’ ήμΐν, άνδρα τινά ισχυρόν 

καί παραδειγματικόν έν πράξει καί θεωρία. Τό επάγγελμα 
τοΰ ίεροκνίρυκος δέν εΐνε τοΰ τυχόντος, άλλα χρηζει εκλογής· 
καί όντως σκεύη εκλογής δύνανται νά όνομασθώσιν οι τοϋ 
άμβωνος ηγεμόνες, καλούμενοι μέν παρά θεοΰ, διά φύσίως 
ίεξιας καί χάριτος πλούσιας καί έ'ρωτος ουρανίου, παιδαγω- 
γούμενοι δέ καί χειροτονούμενοι παρά της εκκλησίας. Ταύ- 
τας τάς θεόθεν έκλογάς διακρίνουσα ή ίερά Σύνοδος 'μεταξύ 
τών νεοφύτων Αευϊτών, πρέπει σύνωρα νά έγκολπίζη, καί 
έπιμελώς νά διαπλαττη καί παρασκευάζη πρός τό ιερόν 
κη'ρυγμα, ώς ελπίδας μεστάς δυνάμεως καί δόξης. Διότι ου
δέ περί μικρών πρόκειται λόγος καί άγων τοΰ ίεροκηρυκος, 
καθ’ όσα προεξεθέσαμεν, ουδέ λογίζονται περιττά είς αυτόν 
καί θάρρος συνεχές, καί άκλινής σταΟερότης, και φρόνησις και 
επιείκεια άπαράπτωτος. ίποθέσωμεν ίεροκη'ρυκα ίδρυμενον 
εις τοΰ άμβωνος τήν περιωπήν, έχοντα σώμα, σχήμα, 
στάσιν, λίνησιν, καί φθογγήν τήνπροσήκουσαν, έχοντα πιστιν 
χαί θειασμόν, ίίντα καί νομιζόμενον ενάρετον, έμπλεων τής
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ίεράί καί ανθρώπινης σοφίας, ιστορίας καί τ:αραγγελμάτων} 
δογμάτων χαί παρακλήτεων, ύμνων καί προφητ;ιών. . . . .  
ΓΙοση θέλει είναι ή δύναμίς του! Τοιοΰτος ίσως εις τήν Γαλ
λίαν διέπρεψε ποτε ό Μασσιλιών, προς τόν όποιον άδεσπο- 
κώτατος βασιλεύς Αοδοίκος ό ιδ . είπε, «Πάτερ μου, οσάκις 
άκούω τούς άλλους ίεροκη'ρυκας, ευχαριστούμαι άπό αυτούς· 
4σάχ.ι; άκούω εσέ, χαλεπώς διάκειμαι πρός έμαυτόν(ΐ).» 
Καί αληθή έλεγεν ό δυνάστης εκείνος. Καί ήμεΐς δέ άριστα 
καί κάλλιστα προσδοκώμεν παρά τών ήμετερων κηρύκων, 
όσοι νέον άναπυρσώσωσι τήν ίεράν φλόγα άπό της άσβέστου 
εστίας, καί τήν γλώσσαν εκεί έμβάψωσιν ώς πυρίνην ρομ
φαίαν. Τούς βλέπομεν ώς καταβαίνοντας έκ τών ουρανών, 
καί μεταρσίους γινομένους περί τήν γην* σύννουν άφίνουσι τό 
βλέμμα επί τά άνθρώπινα- τούς δυνατούς δεν φοβούνται εις 
τοΰ Θεοΰ τήν άλη'θειαν ή χείρ των εκτείνει καί περιφέρει 
υπέρ τάς αμαρτωλούς κεφαλάς τό δρέπανον τοΰ άϊδίου θανά
του, καί λαμπρύνει εις τήν μετάνοιαν τό κάτοπτρον τών 
αιωνίων ελπίδων πάσαι ήλικίαι ναι πάσαι τάξεις τοΰ λαού 
πρός τήν φωνήν των πίπτουσι καί άνίστανται- παρηγορία 
θέλγεί, ή τρόμος καταλαμβάνει τούς παρόντας άκροατάς, και

( ι )  ‘Γπάρχουσι καί σήμϊρον εις τήν κλεινήν τών Παρκτίων 
πολιν ίεροκύρηκες, τώ ν δποίων τα προτερήματα καθ’ εκαστα ί ιέ -  

1 γράψε νεωστί Γαλλικά τις εφημερίς. « ‘Ο Κύριος Φαβινιάν 
(λέγει) χαρακτηρίζεται διά τοϋ ίίψουςτών λόγων· δ Κ. Δουπάλλουπος, 
διά τοΰ εναρμονίου κα ί γλαφυροϋ της φράσεως· δ Κ. Κομβαλότος 
εχει σφοδρότητα ραγδαίαν καί διάπυρον, καταπλήττουσαν τον νοϋν 
και συνταράττουσαν τήν καρδίαν’ δ Κ· Γρίβελος, κατέχει τήν αυβεν- 
τείαν τής Ιπιστήμης· δ Κ. Δεγερής Ιπιτηδεύει πολλάκις δεξιώς τό 
ωδικόν σχήμα, ανακαλεί τήν έφοδον τών ίερών γρ ίφω ν καί του 
^αλμωδοΰ, κα ί χαίρει τεχνουργών τάς διακαείς Ιπιπνοίας των.» 
Ά ρ α  ούδε εις τήν Γαλλίαν έσβυσεν, ώς νομίζουσι.καί λέγουσι πολλβ^ 
ανόητοι και ψ ίίττοα , τής Ιγχωρίου πίστεως ή λαμπας.
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κεραυνός έξαστράπτ&ι, φεύγει, φθάνει, τινάσσει και τών α
πάντων τον μοχθηρόν και νενβρκωμένον εγκέφαλον ση μάν
ταρες τοϋ νΰν χάι τοΰ μέλλοντος, τής ενσάρκου ζωής και τής 
άσωμάτου, γεωμετροΰντες έπίγεια και αιθέρια καί τά  κατα* 
χθόνια, άγγελοί της δημιουργίας καί της συντελείας, την φύ- 
σιν κλονοΰντες διά τ  jv άνθρωπον, δ· ηγούνται τήν ιστορίαν 
το j δειλαίου αύτοϋ παροδίτου, χωρίζουσι την τέφραν-, το 
σκελετόν απάτην ψυχήν, την γην άποδίδουσιν εις την γΐ,ν, 
τά πνεύμα εις τά πνεύμα, καί τό καθίζουσιν εναγώνιον ύπό 
τας άναποδράστους άνάγκας της θείας δικαιοσύνης, ί ί  θνγ; 
τοί, λέ^τ,υσιν; ώ γένος Ελληνικόν! ποΰ υπάγετε; Αρνεΐσθε 
τον θεόν;ζητεϊτε τον άναποκάλυπτον, φεύγοντες τόν άποκε- 
καλυμμένον; Πείθεσθε ότι υπάρχει φωτεινοτέοα παράδοσις 
της άποκαλύψεως ταύτηςπαρ’ εκείνην την οποίαν πρώτοι 
παρίλαβον οί πατέρες σας άπό τής Ανατολής καί πηγής, καί 
εξάπλωσαν ώς σινδόνα ευλογιών, διά τών αιώνων φυλακτη'- 
ριον της ύπάρξεως τοϋ ό'λου ίίλληνικβΰ γένους; Πείθεσθε ότι 
αντίγραφα εσφαλμέναδύνανται ν’ άξίζωσιν υπέρ πρωτότυπον 
άκοαιφνές; Αν ναι, άνεμοί ποιμανεϊ υμάς’ αν όχι, πάντως 
θέλετε ζη'ση* καί τότε μόνον!»

Τοιουτρό^ωςηθελενεγκαινίαση τούς άνεγειρομένους τής ορ
θοδόξου Ελλάδος ναούς ίεροκηρυξ εναίσιμος, επίτροπος τοΰ Θεοΰ, 
προρνίτης αυτόχρημα, περί τοΰ οποίου αύτάς ό Θεός είπε’ 
«Πρά τοΰ με πλάσαι σε έν κοιλία, έπίσταμαί σε, καί πρό 
τοΰ έξελθεϊν σε έκ μήτρας, ήγίακά σε- προφήτην είς έθνη 
τέθεικά σε'» Προφη'της, όστις αισθάνεται ένδον καί εξαγγέλ
λει’ «Κ αί εξέτε<νε Κύριος την χεΐρα αύτοΰ πρός με, καί 
•/ίψατο τοΰ στόματός μου, καί είπε Κύριος πρός με' ιδού 
δέδωκα τούς λόγους μου εις τά στόμα σου, ιδού καθέστακά 
σε ση'μερον επί εθν·/) καί έπί βασιλείας, έκριζοον καί κατα- 
σκάπτειν καί «πολλύειν; καί «νοικοδομεΐν καί καταφυτεύεΐ"’
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 Καί σύ πεβίζωσαι τ/,ν όσφύν σου, καί άνά«τηθι>
και ειπον πρός αυτούς πάντα όσα αν έντείλωμαί «οι. Μή 
φοβηθής άπό προσώπου αύτών, «,ηδε πτοηθής εναντίον αυ
τών, 6'τιμετά σου ενώ είμι τοΰ έξαιρεϊσθαι σε, λέγει Κύριος, 
ίδού τέθεικά σε εν τή σήμερον ημέρα ώς πόλιν 6·/ι>ράν, καί 
ώς στύλον σιδν-,ροΰν, καί ώς τείχος χ αλκοΰν, οχυρόν άπασι 
τοΐς βασιλεΰσιν ίουδά, καί τοΐς άρ^ουσιν αϋτού, καί τώ  
λαώ τής γής(ι).» Καί τότε σφραγίζεται πραγματικώς τής 
αιχμαλωσίας τό τέλος, όταν ώς άνήρ είς, κατά τήν Γραφήν, 
πας ό λαός συναχθη, καί «ναγνωσθη είς τήν συντετριμμένων 
ι.ρουσαλήμ τό βιβλίων τοΰ νόμου, καί συνετισθώσι, καί 
κυψωσι και ττροσκυνησωσι τώ Κυρίω έπί πρόσωπον έπί τήν 
γην, καί κλαύσωσιν άκούοντες τούς λόγους τοΰ νόμου(α). 
Τότε όντως, καί τότε μόνον, καί ό ήμέτερος βασιλεύς θέλει 
λάβη τ/;ν αοίδιμον ί στορικήν y ώραν πλησίον τοΰ Κωνσταν
τίνου καί τών εύκλεεστάτων Χριστιανών αύτοκρατόρων τής 

ανατολής, όσοι περιεφρούρησαν τήν άληθή πίστιν, περιβάλ* 
λοντες κημόν και χαλινόν είς τών αιρέσεων τήν πάντολμον ύ- 
ίραν. Τότε όντως, τών ύποσχέσεών του εκπληρωτής, άλλωςτε 
*χί πολιτικώτατον καταπεραινων πολίτευμα, ανίδρυες τών 
Λατρωων τής ορθοδόξου έλλάδος βωμών, ανορθωτής τών 
ί!)ών, φύλα; τής αυτονομίας xai ελευθερίας του έθνους, θέλει 
ΜίτασταΟή πατήρ Ελληνικός γενεάς βασιλέων Ελληνιστάτων, 
λεύγων μεν r/jv λαμπρότητά του μέ τήν τής Ελλάδος εϋδαι- 
ωνιαν, άφθιτον δε παραδίδων καί είς εκείνους έκ τοΰ διπλού 
Λ^ρονομη'ματος τό καθήκον. Καί λοιπόν « Εξεγείροϋ, 1’ιών,

• ;,̂ υσαι την ίσχυν σου, καί ενδυσαι τήν δόξαν σου. Ιερουσαλήμ 
:όλις ή άγία, ούκέτι προστεθήσεται διελθεΐν διά- σοϋ «πε- 
.ταητος και ακαθαρτος. έκτινα^αι τόν yoΰν καί άνάστη- 
ι, κάθισον. Ιερουσαλήμ, εκδυσαι τόν δεσμόν τοΰ τραχνίλου

(ι)Ί»ρ«μ: Κεφ. A'· (ί) Ntei*. Kstp. Η'.
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co’j-(l)» δτι «άγιος Ισραήλ τώ Κυρίω, αρχή γεννημάτων 
αΰτοΰ· πάντες οί εσθοντες αϋτόν πλημμελη'σουσι, κακα ήςει 
«π’ αυτούς, φτ,σι Κύριος (α)».

ε ΙδΟΠΟΙΗΣΙΣ.
• Ενας τών Προιτοίγωνιστών τοΰ ϋττερ Ανεξαρτησίας έθνικον 

Αγώνος διέποεψεν όμολογουμένίος ό αοίδιμος Γε ρμ ανό ς  
Μητροπολίτης των Πατρων. Νους υγιής και μεγαλεπήβολος, 
καρδιά γενναία και μεγαλουργός, ό ευκλεής ούτος Ιεράρχης 
ύψώθη είς την διάσημον Αρχιερατικήν έδραν, ώς προωρισμέ·* 
νος παρά τ?ίς Θείας Προνοίας νά διβτρίζη ώφελιμωτέρως 
στάδιον εύρύ, τό διπλοϋν, λέγομεν, στάδιον τοϋ Ποιμενάρχου 
τών Λαών και τοϋ Πρωταγωνιστοϋ τ ις  πολίτικης παλιγγε
νεσίας τούτων. _ Λ f

Τελευταία ό'λων τών Ελληνικών Πολιτειών ή Αχαια διε- 
φύλαξεν είς έαυτήν χαρακτήρα αυτονομίας καί ελευθερίας α
πέναντι τής πανσθενοϋς κοσμοκρατορίας των Ρωμαίων· καί 
πρώτη πάλιν ή Αχαία δίδει εσχάτως καθ’ ολην την Μεσημ
βρινήν Ελλάδα τό τόσον τολμηρόν, δσον προσφιλές, σύνθημα 
τοϋ Πολέμου κατά της μακρας, της ισχυρές, Οθωμανική
Δυναστείας.  ̂ t

Της άξΐ(ψν7)(/.ονεύτου ταύτης εποχής τας λαμπρας σελι* 
δας της ανοίγει ή Ιστορία καί είς τόν Ιεράρχην της Αχαία; 
Γερμανόν. Ούτος, Π0ιμήν αληθής τών λογικών τής Εκκλη
σίας προβάτων, τίΟησιν ύπ«ρ αϋτών τήν ζωη'ν του, και αν«· 
ζωννυει τήν σπάθην τής ανάγκης, προπορεύεται προ των 
στρατών πραΰς και σώζων. Ούτος, όλβς ύπερ τής σωτηρί»; 
τών όμογενών του ενθους, πέτα διαπόντειος είς τήν Χριστι
ανικήν Εύρώπην, καί Ικέτης τής άγωνιώβης Θρησκείας X» 
Πατρίδος παρίσταται ενώπιον τών ισχυρών Θρόνων κ«:ΐ
Βερώνην. , , 0,

Είς άνθρωπον ιστορικόν όποιαν δυναται ν αντιπαραοίβι
Τις δόξαν λαμπροτε'ραν; I

Τοιούτου Ανδρος τό αυτοσχέδιον Σύγγραμα περι «1  
πρώτων τριών χρόνων τής επαναστασεως, παραδοθεν ει; η

( ι )  Ή σαί. Κεφ. ΝΒ'. (ϊ ) Ίερεμ· Κεφ. Β '.

( *5 (

μάς ιίαρά τοϋ Διδασκάλου Κ. Καλλινίκου Καστόρχη, προτι- 
θέμεθα νά δημοσιεύσωμεν· και ρίπτο^τες, ώς ανωτέρω, μ ι- 
κράν επί τής πολιτικής βιογραφίας του έποψιν, σκοπόν άλλον 
δεν £χομεν, ειμή νά ΰποστη'σωμεν τήν ακρίβειαν τής Συγγρα- 
φήςτου. Μέτοχοι τοΰ Αγώνο(· άπό τής άρχήςτου, ειδήμονες όλνίν 
τών περις-άσεων οσαι είναι τό υποκείμενον της, περί ης ό λόγος, 
Συγγραφής, όμυλογουμεν τήν πολλήν_επιτυχίαν, ή όποία στε- 
φανόνει τόν ιστορικόν κάλαμον τοΰ αοιδίμου Γερμανού. Εις 
τήν εϋ συνειδητόν ταυ την ομολογίαν μας έλπίζομεν σύμφωνον 
μετ’ ού πολύ καί τήν δημόσιον κρίσιν.

Φρονοΰντες ότι είναι αδύνατον πρός τό παρόν νά συγγρά- 
ψη τήν Ιστορίαν τής νέας Ελλάδος οστις δέν έλαβε μέρος 
ενεργητικόν είς τήν έπανάστασίν της, ό'στις δέν έσπούδασε 
πολυετίαν είς τό σχολεΐον της, ούδ’ εχώνευσεν εντελώς ολ/jv 
τήν ιδέαν των μυρίων περιστάσεων καί τών μεγάλων μυ
στηρίων της, άποδεχόμεθα ότι Ελλνν τοΰ Αγώνος, Ελλην 
μάλιστα φέρων πρώτον πρός τοις άλλοις πρόσωπον είς τό 
μέγα τής Επαναστάσεως δρίμα, τοιοΰτοςΕλλην ώς ό Ιεράρ
χης Γερμανός, πεπροικισμένος ένταυτώ μέ νοΰν, παιδείαν, 
καί άλλα πολιτικά πλεονεκτήματα, η’μπορεί ν’ άναλάβη τό 
δύσκολον έργον τής Ιστορίας της. Λυπηρόν, ότι εις τάς' ού- 
ρανίους σκηνάς πρόωρος μετάβασις τούτου, «στέρησε τήν Ελ
λάδα και τήν φιλολογίαν της άπό τήν γενικήν όλης τής 
έπαναστάσεως Συγγραφήν τής χ=ιρός του.

Αλ λ ,  άν καί όλινοχρόνιος ή Συγγραφή αύτη, θεωρείται 
τοσον ετι πολύτιμος καί αναγκαία, όσον ή Ιστορία τών πρώ
των τής έπαναστασεως χρόνων μένει ώσεπιπολΰ είς τό σκό
τος, διά τήν τοτε ελλειψιν τής Δημοσιογραφίας καί τήν επι- 
γενομένην φθοράν τών ιδιωτικών αλληλογραφιών καί τοϋ έ -  
θνικου Αρχείου. Εύ'ληπτος, συνεπής, σύντομος, αυστηρά καί 
άπολυτως είς τά πράγματα μόνον περιστρεφόμενη, περιέχει 
ε ν γ ε ν ε ι  τό πολεμικόν καί πολιτικόν ταύτηςτής περιόδου, 
και προσφεοιι ούτως ύλην, ετα τής όποιας δύναται νά εγκύ- 
ψη με πολύν καρπόν ό μετέπειτα Φιλόσοφος Ιστορικός.

Τήνεκδοσιν ταυτης προεκήρυξε πρό τριών ήδη ετών ό ρη- 
θεις φιλόμουσος^ Κύριος Καλλίνικος Καστόρχης· άλλ’ απρό
βλεπτοι περιστάσεις ιδιαίτεροι άντέκοψαν εκτοτε τήν έκπλι{-
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ρωσιν τή ς  ΰποσ-/ ίσεω ; τούτου, κ α ί πο λύ  πλέο ν τή ς  ε π ιθ υ μ ία ; 
ίκ ί ί ν ω ν ,  οσοι έίΐροδυμήδησαν νά  συνδράμο>σι. Δ ια  τον λόγον 
αυτόν έττανχλαμ βάνετα ι ή ίη  ή π ρ ό σ κλη σ ή  τ ω ν  συνδρορι iov, 
π ρ ο σ δ ιω ρ ισ μ ίνη ; τ·?,; α ΰ τη ; τ ιμ ή ;(Δ ρ  5 )  δ ιά  τούς έντό ; κα ί 
εκτός τν,ς Ε π ικ ρ α τ ιία ; Σ υνδ ρ ο ρ ιτά ;·

Τό σύγγοαμμα, ευρισκόμενον ηδη εί; τα πιεστήρια, θέλ ει 
<7y/lματιτΟ?, εί; ένα Τόμον άπό περισσότερα των αΟ φύλλων 
όγδοου.

Προ; τιμήν τοΰ Συγγραφεω;, και προ; ώποφυγί,ν πάση; 
ύπονοίας ώ; προ; τήν διαφδοράν τοΰΣυγγράμ^ατο;, κτ,ρυττο- 
μεν και υποσχόμενα δι.μοσίω;, δτι ούδε κεραία; προσδαφαί- 
ρεσι; άπό τό ιδιόγραφον πρωτότυπον γίνεται εϊ; την τυπωσιν. 
Πρός ύποστνίριξιν τη ; ύποσ;/εσεώ; μας ταύτης επιφυλαττό- 
μεδα νά διατηρήσωμιν σώον το άνά ψείρας μα; πρωτότυπον 
και μετά την έκτύπωσιν, διά νά τό ιϊαρουσιάζωμίν εί; πα- 
σαν ένδε^ομένην άπαίτη σιν όποΛυδηποτε.

Προδυμούμενοι νά φε'ρωμεν εί; οώ; Την πολύτιμον ταύτην 
Συγγραφήν, είμεδα ε]>ίλπιδε;, ίτ ι  δελομεν ΐδη γενναίαν και 
εκ με'οου; τών Συμπολιτών μα; καί τών λοιπών ί>υλομούσων 
τήν συνδρομήν, τόσον κατεπείγουσαν διά τήν βαρειαν 5 απά- 
νην τοΰ Τόπου.

Η τιμή προσδιορίζεται πληρωτε'α μετά τ/; / παραλαβήν 
τοΰ Τόμου. Εί; το τέλος τούτου δελομεν καταχωρίσει τά ονό
ματα των Κ.Κ. Συνδρομητών καί, διά νά μή μεσολαβη'ση 
δυσκολία τ ι;, παραλ.αλοΰμεν τού; επιφορτισμένου; τήν ενέρ
γειαν τών Συνδρομών νά μά;. διευδύνωσιν δσον τάχ<5; τούς

Παρακαλοΰμεν προσέτι του; μή έχοντας διάδεσιν περί πλη
ρωμή; καί αποβλέποντας εί; μόνην την δημοσίευσιν τοΰ ονό
ματος των πρό; έπίδειξιν, νά μή· καταγραφώσιν εί; τού; 
Καταλόγου;, διά νά μή μά; ζημιώσι τουλάχιστον. Ειμεδα 
συγγνωστέ'ot, αν όμολογώμεν δ, τ ι έδοκιμάσαμεν πολλά Ζι; 
πρός βλάβην μας, ώς καί άλλοι, 
έν  Ιδνίναις, τη 3 Αύγουστου ι 8 3 7 ·

ι .  ΦιΛΠΜΠΝ·

Ά ^ νη σ ι, it«pa Τυπογράφω Γ ίωργίω  Πολυυϊ»/,.


