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(Δέκα παρ’ ολίγον ετη -αρηλΟον άφ’ οτου εςεφωννίδτι ό 

προκείμενος λόγος' καί μενει είσε'τι εναύλος εις τα ; άκοάς 

των Ελλνίνων, ώς χθες η σήμερον ακουσθείς, καί διαπαντός 

θελει μένει, ώς κνρβις ίοτορική καί ρητορικη, ώς πράξις α

μάραντος, παμπόθητος, καί μοοσικωτάττί· Τοιαυτην θείαν 

(ΛοϊρΛν έπιί-λώθουσιν η αρετή καί αί Μοίίσαι εις τά γνήσια 

εκγονα των εμπνευσεών των ! Διά τοϊτο καί ημείς, ϋττπ- 
ρετοΰντες τη φιλτάτη ττατρίδι, πρόίίύμως συλλέγομεν ενταύ

θα την ηχώ, καί πληθυνομεν 5'.α του τίπουτο παράδειγ

μα, εις νοΰν βάλλοντες των ήμετε’ρων αναγνωστών οτι έχ- 

μντίμης ερρεθη άλογος έν Αιγίννι τω 182 8  σωτηρίω έτει, 

ήμερα δωδεκάτ/] του Ιανουαρίου μηνος, καθ’ ην σκιρτώσα 

ύ-εδε'χετο εις τού; κόλπους τν)ς ή Ελλάς τον ένδοξον αϋτης 

π χ ΐία  Ιωάνναν ίίατ7θδίστρ'.αν, wap’ αυτής έκλελεγμίνον Κυ

βερνητών της πολιτεία ;. Ω πδΤαι ελπίδες έθε'ρμαινον τότε 

των Ελλήνων τά στη Ο λ ! Αλλά καί πόσο / άκμαΐον αίσθημα 

έννόμου ελευθερίας καί θεοσκη-του δικαιοσύνης ϋ-ηγο'ρευσε 

τά λεγάμενα ! Παρίστανται καί αξιώματα ευεδρα πολίτι

κης άκεσφόρου, καί πανταχόθεν άποστίλβει πατριωτισμός 

άκρατος καί νεανικός, υπό άναμνη'σεων Ελληνικωτατων 

άναπτερουμενος, καί νον.ς ..ΰττερίδροται άρχιτεκτων, με- 

μυη μένος τά σεμνότατα. Νεαρήν άνιστα ό λόγος καί έμ

ψυχον άναζωγραφεΐ ό'λον τό δράμα των της ετταναστάσεως 
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συμφορών και καμάτων, καί δεικνύει £ίς τον Κυβερνήτην 

τα υψηλά καί μεγαλόμοχΟα χρέη του, οδηγουμενου ύπδ της 

πατρώας Οεοσεβείας. Επαινεί χωρίς κολακείαν. Προφήτης 

ανενδοίαστος, συμβουλεύει εύρυσθενεΐς άληθείας. 12 Ανδρος! 

ή  νήσος ιερά! Χαΐρε, και ένδίκως καυχώ δτι τον Θεόφιλον 

ΤΓαιρην έγε'ννησας, όνομα και πράγμα άηΟαλές· δστις πρώ- 

τον εις την φίλόμουσον ίωνίαν ώς νέος Τριπτόλεμβς περι- 

εύΐυνε χάοιν των δεδουλωμένων ομογενών το άροτρον της 

«πιστημης· άκούσας ετειτα  την σάλπιγγα της πατρίδας, 

δρομαίως έγκατεπήδησεν εις την παλαίστραν της υπέρ π ί- 

στεως και ελευθερίας δορυμαχίας, και λέγων και φρονών και 

πράττων δεν έπαυσε μέχρι τέλους τα συμφέροντα τη Ε λ-  

λα δί' είρηνευσάση; δέ ταυ της, λαμβάνει την βακτηρίαν γ η 

ραιός, και τρέχει άόκνως ώς ίερεύς εστεμμένος μεγάλου θε

ού· διαπερών πελάτη καί ηπείρους πολλάς δ ΐ δλων ετών, 

άπδ Ανατολών εις Δυσμάς καί άπό μεσημβρίας εις άρκτον, 

ζητεί, πλησιάζει με φιλόπατριν ίκετηρίαν τούς άπανταχοΰ 

ζηλωτάς του φωτισμού της Ελλάδος, χέει δ ϊ αγίων σημείων 

λιπαρόν εντός αυτών τδ τής πειθούς μΟρον, (Τυλλέγεt χορηγή

ματα, επιστρέφει θεόπεμπτος, αποποιείται μεγαλόψυχος 

καί σώφρων περί τούς λόγους παράσημα χχριζόμενα μεν 

καί εις αγαθούς, πολλάκις δέ πολλαχοΰ π*ραδόςως κρε- 

μάμενα καί εις άζιοκρεμάστων λυμεώνων σαπρά καί κα- 

τεστιγματισμένα στέρνα- εις Ανδρον εφθασεν· έξέτεινεν ήσυ- 

χίως το σκήνωμα, καί τεκταίνει τον Δούρειον της σοφίας 

'ίππον, καί λατομεί, ιδρών, άγρυπνων, ανδριάντας εμμελείς» 

άρετής'τρόπαια, νέους πολίτας, της νεωστί άποκτηθείσης 

Ελληνικής ελευθερίας μόνους άξιους φύλακας καί άτρύτους 

προμάχους. Τοιοϋτος βίος δεν εχει Θάνατον. Κ α ίτο ι σή

μερον έν παραβύστω που άπεσκιασμένος, άσφαλή καί άδυ

τον περεμένει την λάμψιν, ώς αί αθάνατοι έκεΤναι αποκα

λύψεις καί εΰεργεσίαι δσαι πάλαι εις ή μας έπεχύΟησαν καί

άπδ τα της νήσου Πάτμου ησυχαστήρια. Κ.αί μέλλουσι 

ποτέ οί απόγονοι να πλέω πν έρευνηταί θεόληπτοι προς τον 

έν Ανδρω τόπον δπου ό θεοφιλής Θεόφιλος ό Καίρης έπαιδα- 

γώ γει την ορφανήν γονέων καί επιστήμης Ελληνικήν νεολαί

αν ! Παρά δέ πάντα ταύτα, άποδεικνυεται καί διαγνώστης 

του Ελληνικού χαρακτν,ρος ακριβέστατος, ό σοφος καί χρη

στός διδάσκαλος· Τδ Ελληνικόν γένος αντιλαμβάνεται 

μέν όξέώς τοΰ κάλλους τών περιβλέπτων λόγων καί έργων, 

άλλα καί ευκόλως εγκαταλείπει τάς αντιλήψεις, άν οί πα

τέρες τών τοιουτων καλών, ετ ι ζώντες καί ίσχύοντες, κα- 

ταρραΟυμήσωσι καί διαιί:»ύσωσιν εΰεργ-τοϋντες αύτό. Τό

σον ακόρεστοι ηδονών γενναίων ΰπάρχουσιν αί Ελλην.καί ψυ- 

y αί, καί τόσον εργώδες εινε τδ άλίσκειν ν.αί διά τέλους κα- 

τέχειν άύτάς! ό χ ι άγογγύστως ανέχον ται καί τή^ περιφα- 

νεστάτην δόξαν, επί τών δαφνών άναπαυομένην πρίν τοΰ 

θανάτου! 'Οσον τδ κ α ί’ ημάς, Οαυμά'ομεν καί διακαώς 

άγαπώμεν έν πχντί καιρώ τα μεγάλα καί αγλαά, έκτε φυ- 

σεως καί ές άγωγίς. ό χ ι δέ μόνον, άλλα καί ώς Ιλαφοι 

διψώσαι γυρεύομεν άείποτε νά χορτάσωμεν τήν θαυμαστικήν 

τών τοιουτων ψυχήν μας- πλήν φευ! ώς εις έρημον πλανωμε- 

νοι τήν σύνχρονον Ελλάδα, μόλις που καί που εΰρίσκομεν 

οάσεις τινάς ευμενείς, τών όποιων ή Οεσπεσία δρόσος παρη- 

γορεϊ καί άναψυχει τήν ξηρασίαν μας. Τούτων λοιπδνουτω; 

8/όντών, επειδή τα μέν διανοήματα τών ανθρώπων, καΟ’ε αυ

τά, άφαντα ο’ίχονται έως τής σ,ιντελείας, μόνα δέ τα γραπτα 

ή πρακτά, ε’ίτε εΰγενή είτε φαύλα, ένδέχονται διάρκειαν, ένε

κα τουτού, άν ποτέ κατά τύχην καί παρά προσδοκίαν φανώσι 
που μετά θάνατόν μας τα παρόντα τής ήμετέρας άδυνάτου 
χειοος χαράγματα, θέλομεν νά γνωρίζωτ.ν αί έπερχόμεναι 
γενεαί, δτι ή ένες·ώσα κατάστασις τής πατρίδος μας δεν είνε 
ουδέ ποσώς ϊδνκόν μας κατασκεύασμα, δτι εκλαύσαμεν έπ αυ
τή , καί δτι ήγωνίσθημιν εκ τών ένόντων νά συντελέσωμεν 
*ίς βελτίωσίν τη ς) .
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•  Ονχ άρζω εγώ vji&r’ xai ovx άρζει ό υιός μου ίμίον.
Κύριος άρ^ει ναών Κύριος κυβερνήσει νμάς. » 
(Κριτών Κεψ. Η'. 2 3).

Ε ις  τοιαύτην λ α ύ ρ α ν  καί επίσημον ή αέραν, Κυβερνήτα 

τής Ελλάδος, κατά την οποίαν Σέ ύπνίντησε καίτΣε ύπεδέ-■» <Μ
χθη ή πατρίς εν τω μέσω ανέκφραστου χαράς καί άγαλλιά- 

σεως, εις τοιαυτην τοΰ λαοϋ των Ελλνίνων ύμη'γυριν, έν ω 

ύψόνει φωνάς ευχαριστηρίους πρός τον Τψιστον διά την τόσον 

επιθυμητήν καί εύκταίαν ελευσίν Σου, ποιαν αγγελίαν πλέον 

χαροποιάν ήδύνατό τ ις  νά «ρεργ] εις το μέσον ε’κ βέρους Σου, 

σύμφωνον τω δντι με τά φρονήματα της ψυχής σου, μέ τα 

συναισθήματα της καρδίας Σου, μέ τάς εγκαρδίους ί εϋ^άς 

δλων των αληθινών τέκνων της Ελλάδος, και [λέ τάς [Λεγά- 

λας ελπίδας τάς οποίας εχουσιν εις Σ έ ; |Τ ί  άλλο ήδύνατο 

νά άναγγείλη πλέον χαρμόσυνον, κατάλληλον μάλιστα εις 

τάς παρούσας της πατρίδος περιστάσεις, καί εχέγγυον .της 

διά Σου έλπιζομένης ευτυχίας της, παρ’ δ ,τι αρχηγός λαοΰ 

ελευθέρου, έλευθέρως εκλεχθείς ύπ’ αύτοϋ, καί ΰπέσχετο 

πρός αυτόν τον ίδιον, καί έπροσπάθησε νά θέρη εις εκβασιν ;

Ακούσατε λοιπόν, λειτουργοί τοΰ Τψίστου! Ακούσατε, Σε

βάσμιε Πρόεδρε, καί Βουλευταί! Ακούσατε, πολιτικοί, πο

λεμικοί, καί ό'λος όλαός της Ελλάδος, ακούσατε! « Κύριος 

άρξει ΰμών' Κύριος κυβερνήσει υμάς.» Δεν θέλουσιν εξου

σιάζει εις τό έξης ολέθρια πάθη' δχι χαμερπεϊς ιδιοτέλειαν 

δχι ραδιουργίαν δχι οικείος, εάν δεν τιναι ά’ξιος· δχι συγγε

νής, έαν η ναι ανεπιτήδειος- δχι φίλος τοΰ Κυβερνήτου," εάν 

δεν εχη ικανότητα·1 άλλ’ ή^ίερά δικαιοσύνη, καί οί αιώνιοι 

καί αμετάβλητοι νόμοι του Θεου, οί πρός κυβέρνησιν ελευ

θέρου ανθρώπου διορισθέντες, θέλουσι χυβερνα.

Τό συμφέρον της πατρίδος, ή ευνομία της, ή ευτυχία της 

ή δόξα της, ό θρίαμβός της, θέλουσι διευθύνει καί τον νοΰν

) 4 (
*α ί την καρδίαν καί τους σκοπούς καί τούς λόγους καί τάς 

πράξεις τοΰ Κυβερνη'του. « Κύριος άρξει υμών’ Κύριος κυ

βερνήσει υμάς. »

‘'Ο σοιΐδατε την γην της γεννησεώς σας πυρποληθεΐσαν 

καί κατασκαφεΐσαν, τούς γεννη'τοράς σας σφαγέντας εμπρο- 

σθέν σας, τά φίλτατά σας από τάς άγκάλας σας άρπαγέντα 

καί αίχμαλωτισθέντα, όσοι έγείνατε θύματα της παρανο

μίας καί της αναρχίας των ιδίων αδελφών σας, ακούσατε 

καί χαίρετε, δ ιότι παύουσιν ε ις  ίο  έξης τά δεινά μας· διότι 

θέλομεν ίδ ε ΐ τήν δι/.αιοσύνην ΐσχύουσαν, τούς νόμους ένερ- 

γουμένους, τήν κακίαν τιμωρουμένην, τήν αρετήν βραβευο- 

μένην, καί ένγένει τήν πατρίδα εΰνου.'ουμενην καί εύδαιμο- 

νοΰσαν εις τά έ'σω, τροπαιοΰχον καί θριαμβεύουσαν εϊς τά 

έξω, τήν πίστιν, δχι πενθούσαν, αλλά λαμπροφορούσαν και 

^αίρουσαν.
Χαϊρι-; καί σύ, Κυβερνητα της Ελλάδος, διότι μετα τοσοΰ- 

τον πολυχρόνιον άποδημίαν, έπιστρέφεις εις τήν κοινήν πατρί

δα, τήν βλέπεις, τήν χαιρετάς, οχι πλέον, δούλην καί στενά- 

ζουσαν ύπό τον ζυγόν, άλλ’ έλευθέραν, αλλά δεχομένην Σε 

Κυβερνήτην, καί περιμένουσαν νά Σέ ίδη νά όδηγησης τά 

τέκνα της εϊς τήν άληθ'.νήν ευδαιμονίαν καί εις τήν αληθινήν 

δόξαν. Ζ ήθι! ά λλεχ ω ν ιερόν έμβλημα τό « ό Θεός καί ή 

δικαιοσύνη κυβερνη'σουσι τήν Ε λ λ ά δ α » Ζ η θ ι! άλλά κυ- 

βερνων ούτως, ώστε νά αίσθανθή ή πατρίς, νά καταλάβωμεν 

καί ήαεΐς, νά έπαναλάβ^ ή αδέκαστος ιστορία, νά άντηχη- 

σωσιν δλοι οί αιώνες, ό'τι οΰ Σύ, ούδέ ό υιός Σου, ουδέ ό οι

κείος Σου, ούδέ ό φίλος Σου, ούδέ πνεύμα φατρίας, άλλ’ αλη

θώς αυτός ό νόμος τοΰ Θεοΰ, αΰτό τό δίκαιον, αΰτοί της Ελ

λάδος οί θεσμοί τήν Ελλάδα διά Σοΰ κυβερνώσι.

Καί τωόντι, εάν όποιονδη'ποτε έθνος, διά νάύπάρχν) ελεύ

θερον, διά νά συντηρήται κραταιούμενον, διά νά εύτυχνί βελ- 

τιούμενον, είναι ανάγκη νά κυβερνάται διά μόνων των νό
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μων τοΰ; όποιου; ό Θεό; διέταζεν ώ; κανόνα; ελεύθερα; ελευ

θέρου λαού κυβερνήσεω;, πολύ μεγαλητέραν «ϊνάγκην έχει 

σήμερον ή έ λ λ ά ; νά διευθύνεται ύπό μόνο; τών τοιουτων 

νόμων δια Σού . . . .

Α λλ’ ώ σεβάσμιε Πρόεδρε, καί Βουλευταί! ώ ευτυχή τή ; 

Ελλάδο; λαε'! τ ί  άραγε δύναται νά δικαίωσή τήν τοσαύτην 

χαράν μ α ;;  τ ί  νά ΰποσνίρίξϊ) τ ά ; ελπίδας μ α ; ; τ ί  νά μάς 

παραστήση τον άνδρα ε ϊ;  τον όποιον ή πατρί; έ—ιςττεύθνι την 

ΰποστη'ριειν και ενέργειαν τών νόμων τ η ; ; τ ί  νά μ α ; δ ε ί'η  

την έπιρίοήν, την οποίαν θέλε· μεταχειριοθή ττρΐ; έκτέλεσιν 

όλων όσα καί ε ί ;  την μερικήν και ε ϊ;  την γενικήν ευδαιμο

νίαν ενός έκαστου συντείνουσιν ;

II πολιτική σύνεσιςτου καί εμ—ειρία, ό λαμπρός δρόαο; 

τόν όποΐον ε ί ;  τόν πολιτικό; κόσμον διετρεξεν, ό υψηλός βαθ

μό; τον όποιον ε ί ;  ενα τών δυνατωτερων θρόνων τ η ; οικου

μένης είχε, καί τον όποιον διά τήν πατρίδα παρεβλεψεν, ή 

προ; αυτήν αγάπη καί άφοσίωσίς του, μάς βεβαιόνουσι τά 

πρώτα- τό δε τελευταΐον μας πιστοποιούσι καί άλλα μέν ' 

πολλά, μάλιστα δέ όσα εις τήν έν Τροιζήνι Συνέλευσιν συ

νέβη σαν.

Τίποτε αληθώς δέν ήμπορεΐ νά παραστήση λαμπρότερον 

τήν προς αυτόν όλ®υ του έθνους μεγάλην καί ύπόληψιν καί 

πεποίθησιν παρά τό άξιομνημόνευτον εκείνο ψήφισμα, διά 

τοΰ όποιου έκαλέσ.θη όμοφώ.ως Κυβερνήτη; τ η ; Ελλάδος.

Οσοι ευρεθητε ε ί;  τήν εθνικήν εκείνην συνέλευσιν, ε’νθυμεΐ- 

σθε άκομη ποια αγρια πάθη ήγερθησαν διά νά καταστρέ- 

ψωσιν ο, τ ι ή μανία τών τυράννων ή παρεβλεψεν ή δέν έδυ- 

νηθη να αφανιση· ποία φλόξ διχονοίων έςήφθη διά νά κα- 

τακαυση οσα το εχθρικόν πΰρ δέν ή μπόρεσε νά καταφλέξη* 

πώ ; ο Ελλην κατα τοΰ Ελλτίνρς, ό συγγενή; κατά τοΰ συγ- 

γενοΰς, ό αδελφό; κατά του άδελφοΰ κα.θωπλίζετο, καί ό 

κσπλαγχνος καί αδυσώπητο; εμφύλιος πόλεμος έτοιμάζετα

) G (

νά καταφέρη τήν τελευταίαν ε ί; τήν πνέουσαν τά λοίσθια 
πατρίδα πληγήν! Τότε μόλις προφέρεται τό όνομα τοΰ Κα- 
ποδίστρια, καί όλα καταπραΰνονται- ή ορμή τών αγρίων 
παθών κατέπαυσε, καί τά ολέθρια τών διχονοίων αποτελέ
σματα έμποδίσθησαν. Φέρετε άκομη κατά νοϋν πόσην χα- 
ραν έπροξένησεν ή έκλ»γή του’ μέ ποιαν άγαλλίασιν τήν 
έδέχθησαν οί ε’κ εί εύρεθε'ντες· με πόσην ταχύτητα διεδόθη 
εις όλον τό Ιθνος, καί ποίας ελπίδας τοΰ ένέπνευσεν.

Α λλ’ άν, ώ Κυβερνήτα τής 'Ελλάδος, αί λαμπρότεραι 
στιγμα ί τής εις αυτήν πολιτικής ζωής Σου εοάνησανάπό τήν 
έν Τροιζήνι συνέλευσιν, τό μεγαλήτερον ό'μως τοΰ βίου Σου 
κατόρθωμα άρχίζει άπό τήν σήμερον, καί [/έλλει άκομη νά 
κατορθωθη.

Καί είναι ή κατάπαυσις τών διγονοιών, ή διάλυσις τών 
φατριών, ή όρθή, ή δικαία, ή μή ψευδομένη τό όνομα κυ- 
βέρνησις της Ελλάδος, ή άναγέννησις άνθρώπων, ή άνάπλα- 
σις αληθινών 'Ελλήνων. Κατόρθωμα τωόντι, όσον δύσκά
λάν, όσον εργώδες, όσον μέγα, άλλο τόσον περιφανές, λα μ 
πρόν, ένδοξον. Διά νά επιτυχής δέ τόν υψηλόν τούτον καί 
μόνον σκοπόν, άκουσον τήν αλήθειαν καί άπό άνθρωπον, ό τ ι; 
δέν έχει κάμμίαν πρόφασιν νά Σε ε’ίπη ψεϋδος.

Αφ’ού άποβλε'ψης πρώτον εις εκείνον όστις κυβερνά τά 
πάντα, άφ’ ού στο^ασθί,ς ό'ιαή μ ετ ’ έπιμελείας έρευνα του 
νοός καί τής καρ δ ία ; τού ανθρώπου, καί μάλιστα τοΰ Ελλη- 
νο;, όσα ή ακριβής παρατη'ρησις τ ή ; ιστορία? τών ελευθέρων 
εθνών, ή άρχή, ή πρόοδος, ή άκμή καί π«:ρακμή των, τά 
αίτια τής αποτυχία; η επ ιτυχ ία ;τω ν, τής δόξης ή άδοξίας 
των, τ ή ; κακοδαιμονία; ή ευδαιμονία; των, όσα τέλος αί 
βαθεΐαι πολιτικαί Σου γνώσεις Σε ύπαγορευουσιν άφ ου συλ- 
λογισδνί; ολα τά αναγκαία μέσα, τά όποια πρέπει νά βάλη; 
ε ϊ ;  πρά'ιν διά τήν καλήν έκβασιν τοΰ μεγάλου αύτοϋ εγχει- 
ρήματος, ένθυμοΰ προσέτι ότι, άν στρέψης ολίγον μόνον τους 
οφθαλμούς πρός τό μέοος τοΰτο, βλέπεις τήν γην τοΰ Σόλω- 
νος καί τοΰ λριστείδου, εάν πρός εκείνο, τήν γήν του Λυκούρ
γου καί τοΰ Αεωνίδου· ότι εύρίσκεσαι εις τό μέρος εκείνο 
τ ή ;  Ελλάδος, όπου ήφανίσθησαν όλαι τοΰ μεγαλητίρου τυ 
ράννου τοΰ κόσυιου αί δυνάαεις, έτάφησαν όλαι τής τυραν
νία ; αί ελπίδες, καί έστερεώθη ή φαεινή, νί μεγαλόδοξο; τή ;
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ελευθερίας κρηπίς, l k  τήν οποίαν, όποιον έθνος θέλει, 2να-, 
βαίνει, καί μένει ελεύθερον- ότι το εϊαφος τό όποιον πατεΐο, 
είναι ερείπια επισήμου καί ελευθερας πόλεως τής ‘ Ελλάδος' 
αυτή, τήν οποίαν τώρα βλέπεις, άνηγέρθη παραδόξως άπό 
τήν τέφραν τόσων υπέρ τής ελευθερία; πυρποληθεισών πόλεων· 
ό λαός ο στις σε περικυκλόνει, εμεινεν «πόλις καί άο.κος δ ι’ 
αυτήν.

ένθυμοΰ ό'τι έμπροσθεν τοΰ- Θεοΰ, όλων των ανθρώπων, 
όλων των αιώνων, αυτής τής συνειδήσεώς Σου, άνεδένθης 
να κυβέρνησης τούς αδελφούς Σου, τό ε ’ΐνος Σου, έθνος τό 
όποιον πρώτον έδίδαξε τους ανθρώπους ότι έχουσι δικαιώ
ματα, καί πρώτον έδίδαξεν εϊς αυτούς ότι είναι δυνατόν να 
ζώσηι ελεύθεροι καί εύτυ-/ ε ΐς - τό όποιον, εις τον καιρόν τής 
ίλευθέρας κ,υβερνήσεώς του έγέννησε τούς μεγαλύτερους αν- 
δρας ό7νθυ τοΰ κόσμου, και τό όποιον όλας τάς δυστυχίας 
καί τάς συμφοράς ήμπορεϊ νά ύποφέρ^, όχι όμως καί νά μένη, 
διά παντός δεδουλωμένον.

<1>έρε πάντοτε κατά νοΰν, ο,τι πρό ολίγων ηδνι ετών έσυν- 
τριψε τάς άλύσεις μέ τάς όποιας ήτο δεμένον, καί έτίναξε 
τον βαρύτατον τής δουλείας ζυγόν ότι άπεφάσισεν ή νά 
ζήση αυτόνομον καί ανεξάρτητον, ή νά ταφ-jj υπό τά ερείπια 
τής επισημότερα; διά την ελευθερίαν γης τοΰ κόσμου- ό'τι 
διά νά την άναλάβν] πάλιν, ίδε τούς ιερείς της ίεράς θρη
σκείας του κρεμαμένους καί συρομέν.ους εϊ„; την γήν ώς 
καταδίκους, τό Βυζάντιον, την Σμύρ-ην, πολλάς τής Ασίας, 
τής Ευρώπης καί. των περί αΰτάς. νήσων χώρας βαμμένα; 
μέ αίμα τών τέκνων του, τάς Κυδωνιάς, πρώτην τών Ελ- 
ληνίδων πόλεων θΰμα γενομένην τής. μανίας τώ.ν τυράννων, 
πυρποληθείσας καί καταστραφείσας- άπό την Θράκην £ως 
εϊς τήν ΙΙπειρον, χ,νλ άπό. τήν Ηπειρον έως εϊς τό έσχατον 
τής II ελοπον νήσου άκρωτήριον, τάς έπισημοτέρας πόλεις καί 
κωμοπόλεις του κατηδαφισμίναςκαί έρημωμένας" ότι μ  ολας 
τάς ταλαιπωρίας, μ ’ όλας τάς ελλείψεις, καί τάς πολυειοεις 
εναντιώσεις, μ ’ όλην τήν φρίκην τήν οποίαν έμπνέουσιν αι 
τρομεραί σκηναί τών πυρπολήσεων, τών αναστατώσεων, τοΰ 
ανδραποδισμού, τών σφαγών, έθριάμβευσε καί κατά ξηραν 
καί κατά θάλασσαν, καί διά τής άνδρία; τοΰ στρατιωτικού 
καί ναυτιχοΰ του έσεισε·/ εκ θεμελίων τόν θρόνον τοΰ ΣουΧτ*?,

I

ν«υ, καί τό θαυμασιώτερον, ότι έν τώ [/.έσω τών φλογών καί 
τοΰ έ/θρικοϋ σιδήρου, τοΰ κρότου τών όπλων καί τής συγ- 
κρουσεως τών παθών, εσυλλογίσθη καί έδυνήθη νά συντάξη 
Ι Ι ο λ ι τ ι κ ό ν  Σ ύ ν τ α γ μ α ,  κατά τό όποιον ή θέλησε νά 
πολιτεύεται, καί τό όποιον μέ τό αίμα του άπεφάσισε νά 
υπερασπίζεται.
Γ.: Mr, λησμονήσης ποτέ, ό'τι Κπητα, τό ψευδός, ή διαβολή, 
αί συκοφαντίαι, ή ϋπουλος καί ραδιο^ργός αντενέργεια, οί 
κατά -/άριν καί βίαν γινόμεναι έκλογαί, αί χαμερπεΐς ΐδιο- 
τέλεια ι, ή κατά/ρησις τών κοινών, ή παραβασις αύτοϋ το5 
ίδιου Συντάγματος, οί εμφύλιοι πόλεμοι, μάς έκαμαν νά θρη
νήσω (Λεν διά τήν Χίον, να κλαύσωμεν δια τήν Κρήτην, ota 
τήν Κάσσιν, διά τά Ψαρά, διά τό Νεόκί'.στρον, νά στενάζω· 
μεν ακόμη πικρά διά τό Βίεσολόγγιον και δια τας Αθήνας, 
ν *  y ύνωιιεν δάκ,ρυα δ ϊ όσα εις τήν Πελοπον .ησον και εις 
τήν στερεάν Ελλάδα συνέβη σαν καί συμβαινουσι κακα, νά 
βλέπωμεν έκ τοΰ ένός μέρους τον Αιγύπτιον, και εκ τοΰ ά λ
λο υ τόν Τούρκον περιφερομένους, πυρπολοΰντας, α ιχμαλω τί
ζοντας, σφάζοντας, καί τό χειρότερον καί πολλής λύπης και 
άθυμίας καί πολλών δακρύων άξιον, ώς αν έπρόκειτο άγων, 
ό / ι  τής ελευθερία; καί τής σωτηρίας τής πατρίδος, οχι τής 
δόξης, άλλά ΐή ς  αρπαγής, τής καταδυναστεύσεως τών ιδ ί
ων αδελφών μας, νά βλέπωμεν ένταυτώ αΰτύς εκείνους, εις 
τ»ιν οποίων την δύναμιν και έπιρίοήν και συνεσιν ειχομεν 
τάς ελπίδας, συνεριζομενους τίς  τίνα νά ΰποσκελιση, τις  
τίνα νά καταβάλη καί ν’ άφανίση- αυτούς εκείνους, εις τών 
όποιων τόν βραχίονα καί τήν άνδρίαν ήλπίζομεν, φιλότι
μου μένους τίς τίνα νά ΰπερβή κατά τήν κακουργιαν καί κα
τά τήν εϊς τούς νόμους άπείθειαν- τάς δε συμφοράς της πα
τρίδος νά κορυφο:θώσι τόσον, καί τάς πληγάς της να γεινω- 
σι τόσον αφόρητοι, καί ή δόξα καί ή τ ιμ ή  καί ή λαμπροτης 
τοΰ πάντων τών υπέρ ελευθερίας αγώνων ίερωτάτου και δ ι
καιότατου νά άμαυρωθή τόσον, ώστε ολόκληρον τό Ελληνι
κόν έθνος εϊς Σέ [/.όνον ν’ άποβλέπη. και Σέ από ήμεραν 
εϊς ημέραν, καί άπό στιγμήν εϊς στιγμήν νά περιμένη,δια να 
φθάσης, νά παύσης τά δεινάτου, καί νά θεραπεύσηςτας πλη
γάς του, νά τό έκξάλης άπό τό χάος τής αναρχίας καί άκο-



σμίας διά τοΰ όποιου περιεκαλύφθη, καί νά το άναδείξη; 
εΰνομούμενον, λαμπρόν, και περίδοξον.

Ε^ε λοιπόν πάντοτε προ οφθαλμών, οτι όσον αί συμφο
ρά ί του είναι δει ναι, αί πληγαί του δυσίατοι, ό κίνδυνος προ
φανής, όσον ή δια τ/,ν εκλογήν Sou χαρά μας, ή δια την 
ελευσίν Σου άγαλλίασίς μας, αί εις Σε έλπίδες μας ύπάρχου- 
σι μεγάλαι, τόσον μεγαλνιτέρας και προσοχής καί προφυλα
κές είναι χρεία, μην εύρη χώραν ε ί ;  τήν ψυχήν Σου, ε ί ;  τά ; 
πράξεις Σου, ε ί; τά ; έκλογάς τά ; όποια; μ έλ λ ε ι; να κάμη; 
τών διαφόρων υπουργών Σου, κάμμία από τά ; ολέθριους έ · 
κείνας ά'ρορμά;, δ-ά τάς οποίας έκινδύνευον νά ματαιωθώσι 
βέβαια όλαι αί θυσία’., όλοι οί αγώνες, ολα τά αιαατα τκ  
όποια έχύθησαν ΰπερ τ.νί; ελευθερίας τοΰ έθνους ρ.ας, έάν με- 
γάλαι καί σεοασταί δυνάμεις δεν τό εΰσπλαγχνίζοντο καί δεν 
τό έλάμβανον ύπό την ιδίαν προστασίαν καί ΰπεράσπι σιν. 
Μή ,συγχωρη'σης εις κανένα νά πράξ-ij μηδε τό παραμικρόν 
από όσΛ,έ'κχμαν νάκυνδυνευη νζ σπαραχ|)η ή Ελλάς, καί έν 
τώ μέσω τών ύπ£ρ- αΰτης θριάμβων αΰτών τών Σεβαστών 
Μεγάλων δυνάμεων.

Ενθυμοΰ τελευταΐον, ό'τι δλη ή Εΰρώπη, δλος ό κόσμο;, 
όλοι οί φίλ'Ί της δικαιοσύνης, τ ί ;  άνθρωπότητος, αΰτη εκεί
νη ή Ελλάς, διευθύνουσιν εις Σε τά όμματα, ώς εις τό ώραι- 
ότερον, τό λαμπρότερον και ένδοξότερον στάδιον κατά της 
βαρβαρότ/,τος καί τ η ; ανομία; πρωταγωνιζόμενον.

Εάν ταΰτα καί τά τοιαΰτα ενθυμούμενο; κατορθώσης, ώ 
στε νά παύσωσιν αί διχόνοιαι, νά διαλυθώσιν αί φατρ/αι, νά 
ενεργώνται καί νά ίσχύωσιν οί νόμοι, νά άσφαλισθη έκα
στου ή ζωή, ή τ ιμ ή , ή ιδιοκτησία' εάν έμπνευση; την ομόνοι
αν, την συμφωνίαν, καί την προ; την πατρίδα αγάπην έάν 
όδηγη'σης τούς πολίτικου; τ η ; ε ϊ ;  τά αληθινά κύτη; συμ
φέροντα, καί τούς πολεμικούς της ε ϊ;  την αληθινήν αΰτης 
δόξαν εάν κάμη; ώστε νά εύδαιμονη έσωτεοικώ; εΰνομουμέ- 
νη, και νά θρ.ιαμβεύωσι τά όπλα τ η ; κατά του ασπόνδου 
έχθροΰ τ η ;, νά μεν-η ασάλευτο; καί ακλόνητο; ή ανεξαρτη
σία τ η ;, ώ ποία δόξα τ ό τ ε ! άλλά τότε καί μόνον, Σε περι
μένει ! ποιοι στέφανοι Σε ετο ιμάζονται! ποιοι αίώνε; θελου- 
σι παραλάβει τό όνομά Σου !

Εαν άνθρωπο; δέν έδέχθη ακόμη κυβέρνησιν εθνου; μ έ
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οποία; καί ε ί;  οποία; περιστάσει; άναδέχεσαι Σύ τήν κυβέρ- 
νησιν τοΰ έ'θνου; Σου, ηξευρε ό'τι καί άνθρωπο; δέν ΐδοξάσθη 
ακόμη, ώ; Σΰ μ /λ λ ε ι; νά δοξασθη;, έάν κατορθώση; τό μ έ-  
γα τοΰτο κατόρθω μα.................

Αλλ’ώ Κυβερνητα τοΰ Παντό;! Σε από τά βάθο; τ η ; καρδι
ά; έπικαλούμεθα ! Δι,αφΰλαξον τόν Κυβερνητών ημών καθα
ρόν από τό όλε'θριον τών φατριών μ ία σ μ α ! Φώτισε τον νά 
μάθη όλα; τά ; αληθινά; τών μεγάλων δυστυχιών καί συμ
φορών μα ; αιτίας, καί νά τα ; έξαλείψη’ νά γνωρίση όλα; 
τάς πληγάς μας, καί νά τάς Οεραπευση· νά μην άπατάται ά· 
πό τούς λόγους μηδέ από τό φαινόμενον, άλλά νά έρευνα και 
τούς σκοπούς καί τά έργα καί τήν ικανότητα όλων εκείνων 
εις τούς όποιου; μέλλει νά έμπιστευθί; τά ιερά τ ίς  πατρί- 
δο; ύπρυργ/ίματα! Ενίσχυίτον νά βαλη ε ί;  πράξιν όλα όσα 
ε ϊ;  την ευνομίαν και αληθινήν αΰτης ευδαιμονίαν συντείνου- 
civ ! Αξίωσον δα καί ή μας νά ίδωμεν τελευταΐον τάς τόσον 
έπιθυμητάς καί εΰκταίας ημέρας τ?,; δικαία; και αληθινής 
κυβερνησεω;, τήν πατρίδα άληθώ; έλευθέραν, αΰτόνομον, και 
ανεξάρτητον, καί νά καυχώμίθα ότι οΰχί πάθο; χαμερπέ;, 
οΰδέ ιδιοτέλεια, οΰδέ πνεΰμα φατρία;, άλλ’ αΰτό τό δίκαιον, 
αΰτό της Ελλάδο; τό Π ο λ  ι τ  ι κ ό ν Σ ύ ν τ α γ μ α ,  αΰτό; 
Σύ κυβέρνα; τήν Ελλάδα διά τοΰ αΰτη; Κυβερνήτου. Γένοιτο!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Αρ,θρον Δ', ( ΐ )

Ε ΐ ;  όλα τ η ; βιομηχανία; τά παράγματα ανευρίσκονται, ώ ; 
προείπομεν, μάλλον η ηττον τά τρία ταΰτα- ποιά τ ι ;  επ ι
στημονική προπαρασκευν;· έφαρμοςΊκή έπιχείρησις* καί έκτέ- 
λεσ ι; εργατική'. Οί ώραΐαι καρποί, λόγου χάριν, έν ώ φαί
νονται ότι από μόνην τήν ευκαρπίαν τ η ; γης προκύπτουσιν, 
οφείλονται όμω; ε ί ;  τά ; φροντίδα; τοΰ γεωπόνου, συγκειμέ- 
να; έκ τών τριών έκείνων στο ι/είω ν ό καφέ; φύεται μεν άλ- 
λοΰ κατά βιομηχανικήν τινα έΜ·/είρησιν, μεταφέρεται δε ε ί ;

(ι)  ’ ISs άριθμ. 8, σελ. 9· κα\ τ& προηγούμενα, οιηΟημένα έκ τών 
τβΰΣαίη.



ΕύρώτΓ/jv κατ άλλην, η καί πολλάς, συνεεγούντων δηλαδή·, 
τοΰ διαγοράζοντος αυτόν εμπόρου, είδημονος γεωγραφικών 
και έμπορικών, του ναυκλνίρου καί τοΰ ναυπηγοΰ, τέλος τών 
ναυτών, των επιστατών, καί τών άλλων έργομάχων εκ τελ ε
στών. Καί είςαύτάς δέ ακόμη τας άγροικοτέρας κοινωνίας 
Ιντυγ·/άνομεν τα τρία βιομηχανικά στοιχεία, άλλα φορτικώ- 
τερα ,' και προς άλλα; χρείας τετραμμ.ένα. Η οί νομάδες 
Τάρταροι δέν έχουσι κτηνιατρικάς γνώσεις, καί φυσικές ίς-ο- 
ρίας προςδιάγνωσιν τών νομών, καί γεω·} ραφίας δέ καί αγρο
νομίας, δ ι’ ών όδηγοΰσι μ,εν τα ποίμνια καί τάς φυλάς των, 
αύξάνουσι 5ε τα πλούτητων; Α λλ'εινε αύτοί καί yειpoτέ- 
χναι, δ ιότι κατασκευάζομαι τό ύφασμα τών σκηνών καί τών 
ενδυμάτων, τα αμάξια, τήν συγύρισιν τών σκευοφόρων καί 
υποζυγίων ζώων, έτ ι δέ καί τυρία καί άνεζεσμε'να ποτά 
( l iq u e u r s  fe r m e n te e s ) .  Κ αί τ ί  ά'λλο είμή χεϊρες ύπη- 
ρετών έκτελοΰσι τα ΰτα ; Αρα βιομηχανικός έπιχειρητής εινε 
ό αρχηγός της φυλής, δια τών εργατών έφαρμόζων εις την· 
παραγωγήν τας εκεί ΰπαρχούσας έπιστημονικάς γνώσεις. 
Τα αΰτά συμβαίνουσι καί παρά τοϊς άγρίοις, τών οποίων 
θαυμάζονται εις πολλά ή παρατη'ρησις, ή πείρα, ή νοημο
σύνη, καί ή έπιδεξιότης. Καί λοιπόν περί τήν επιστημο
νικήν ικανότητα οί άνθρωποι δεν διαφερουσιν άλλη'λων είμ.ή 
κατά τό περισσότερον κα ίτό  όλιγώτερον. Ανθρωπος πάντη 
αμαθής δεν υπάρχει. 0  αμαθέστερος, εινε ήττον εΐδη'μων 
παρ’ άλλον τινά- καί ό'ταν άναλογισθώμεν δσα μάς μένουσι 
νά μάθωμεν περί πάντων σχεδόν, άναγκαζόμεθα νά όμολο- 
γη'σωμ.εν ότι ό σοφώτατος ίξή μώ ν' δεν εινε είμ.ή ό όλιγώ
τερον αμαθής. Πολλά δέ επιστημονικών Ακαδημιών με'λη 
ήθελαν συλλέξη ποτέ θαυμασίας τινάς πληροφορίας καί άπό. 
σόλοικους βοσκούς.

Διά ταύτης τής άναλυσεως τών βιομηχανικών λειτουρ
γιών, αποκαλύπτονται αί κατά τό στάδιον της παραγωγής 
ελλείψεις η άτέλειαι και τών ανθρώπων καί τών εθνών.

Να εχωμεν δε πρέπει προ οφθαλμών δτι κύριος ένεργη'- 
τωρ ( a g e n t )  τής παραγωγής εινε ό έπιχειρητής, έν μέσω 
μέν καθιστάμενος επιστήμης καί εργασίας, απαραιτήτων 
ούσών εις δημ.ιούργησιν, αυτός δέ συντρέπων έκείνας εις 
δράσιν έκφέρουσαν τάς αξίας. Πρώτη του αρετή ε,ίνε τα-
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"διαγνωστικόν τών κοινωνικών χρειών, και μάλιστα τών 
έπαρκουντων εις αύτάς μέσων, καί τό νά συγκρίνη εΰφυώς 
τόν σκοπόν μ.έ ταΰτα. Ενδέχεται μέν νά ήνε άνεπιστήμων 
αυτός, φθάνει μόνον νά μεταχειρισθη, νουνεχώς τήν έπις-ήμην 
τών άλλω ν δυναται νά μή βάλη καί χεϊρα εις τήν εργα
σίαν, μεταχειριζόμενος ξε'νας χείρας· άλλ’ ή κρίσις τω εινε 
άνχγκαιοτάτη, διά νά μή παράξη πολυεξόδως πράγματα 
μηδεμίαν έχοντα αξίαν, καί βλάψη καί εαυτόν καί τόν τό
πον. Διά τοΰτο δλα ό'σα τείνουσι νά έπανορθώσωσι τό κρι
τικόν τοΰ λαοΰ, καί νά δώσωσιν ακριβείς ιδέας περί έκάς-ου 
πράγματος, λυσιτελοΰσιν εϊς τήν τοΰ πλούτου παραγωγήν 
ώς έκ τοΰ εναντίου, ό'σα παραστρέφουσι τάς ιδέας, διαφθεί- 
ρουσι τήν κρίσιν, καί προσάπτουσι τ  άποτελε'σματα εις α ι
τίας ψευδείς, εκείνα ΰπάρχουσι βλαβερά εις τήν παραγωγήν, 
καί επομένως εις τό εΰ είναι τών έθνών.

Σημεκοτέον δέ ό'τι ό λαός δεν δύναται νά εγη σοφίαν 
Ακαδημαϊκην. Παντοΰ τό πλεΐστον τών ανθρώπων θέλει 
αγνοεί πολλά. Καί τοΰτο δέν εϊνε κακόν διότι άν ήθέλα- 
μεν νά έγγράψωμεν εις τήν μ.νη'μην μας ό'σα μαθη'σεως άξια, 
έπρεπε ν’ άφιεοώσωμεν όλην τήν ΰπαρξίν μας, καί δέν μάς 
έχενον ούτε καιρός οΰ'τε δυνάμεις διά τον ενεργητικόν βίον, 
άναγκαΐόν εις έπάρκεσιν τών χρειών μάς. Ο ,τι όείς αγνοεί, 
τό έξεύρει ό άλλος, καί παρ’ αύτοΰ άναπληροΰμεν τήν ελλει- 
ψίν μ.ας. Τό νά έχη όμως έκαστος ιδέας ακριβείς περί τών 
τοΰ επιτηδεύματος του, εις τοΰτο συνίσταται ή έπίδοσις 
ενός έθνους, καί τοΰτο, ώς δυνατόν, εινε καί πρέπον νά ζη- 
τώμεν, διότι ή άγνοια εινε δεινών δεινή μη'τηρ.

Αί επιστημονικά', γνώσεις κυκλοφοροΰνται άπό τόπον εϊς 
τόπον εϋκολώτερα παρά τάς άρετάς τών βιομηχανικών έπι- 
χειρητών. Αύται, προσωπικώτεραι οΰσαι, δυσκόλως μετα- 
όίόονται εις άλλους* λόγου χάριν, τό κριτικόν, έν ώ ή μά- 
Οησις εινε μεταδόσιμος. Καί οί μέν έπιχειρηταί φειδω
λεύονται τάς ΰπαρχούσας μεθόδους καί δεξιότητάς των, οί 
δέ σοφοί έλευθεριώτεροι εινε περί τήν κοινωνίαν τών γινω- 
σκομ,ένων, καί τά διαχέουσι διδάσκοντες καί β ιβλ ία  δημο- 
σιεύοντες, δ ι’ ών καί δοξάζονται καί εύποροΰσιν.

II αμάθεια τών βιομηχανικών, τους κρατεί προσηλωμέ
νους εις παλαιάς τριβάς (routines), όσον μωραί καί άν ήνε
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αυταί- άλλοτε πάλιν αί επιδόσει; τη ; βιομηχανία; διάκειν- 
τα ι κατά τον εθνικόν καί Επαρχιακόν χαρακτήρα τών κα
τοίκων, Vi ράθυυιον δντα και νωθρόν, η όξύν και νον'μονα, η 
άλλοϊον τινά. Ο Γερμανό; καί ό Αγγλο; εργάτη;, όλω; προ- 
σκίίαενοι εΐ;τόεργοντω ν, μηδέ περιελκόμενοι, δέν ύποφέρου- 
σι νά έκβάλωσιν από τά ; χεΐρα; των πράγμα άτιλέστερον ό 
Γά λλο; είνε πολλάκι; κοΰφος, καί τ ί;τ ελ ε ιό τ α τ ο ; άφροντ;;- 
άγαπα νά περισπάται- γελα, τραγωδεΤ, ώ ; έάν ή ευθυμία 
Ιτ ικ τε τήν ευπορίαν- ό Ισπανό; εργάτη; προκρίνει νά περί-* 
πατη κακενδύτη; και μ ό λ ι; τρεφόμενο; παρά νά δουλεύνΓ 
καί άλλοι άλλω;. Πλήν ή πείρα των αιώνων μ ά ; διδά
σκει ό 'τ ι« β ιο μ η χ α ν ικ ο ί άρεταί αποκτώνται καί χάνονται 
ώ ; καί τά λοιπά, επειδή καί τά βιομηχανικώτατα τών σή
μερον άκμαζόντων εθνών κατάγονται άπό άπραγμονεστάτους 
προγόνου;. Τοΰτο πρέπει νά κάμνη εύέλπιδα; του; καθυ- 
στεροΰντα; περί τά ; τέχνας λαού;.

Αλλ’ άρα γε τά τρία στοιχεία τά όποια εύρηκαμιν ένυ- 
πάοχοντα ε ί;  παν εΐδο; βιομηχανικής έπιχειρήσεω;, περιέ 
χονται καί ε ϊ;  τά ; βιομηχανία; τά ; παραγούσα; άυλα απο
τελέσματα ; Αναμφιβόλω;- διότι καί ό σπούδασα;, λόγου 
χάριν, τ/,ν ανατομίαν, την φυσιολογίαν, την παθολογίαν, καί 
τά  τοιαΰτα, έάν κρίνη ότι θεραπεύοντο; αρρώστου; θέλουσιν 
ιίντιιασθωθη τά έξοδα καί οί κόποι του, γίνεται έπ ιχειρητη; 
θεοαπειών, ήτοι ιατρό;, καί παραγωγό; άΰλου τινό ;, τ ή ; υ 
γεία ;, μεταχίΐριζόμϊνο; καί την χειρουργίαν,^ποτέ μέν αυ
τό ;, ποτέ δέ δ ΐ άλλων. Τοΰτο δε τ ι  άλλο ε’ινε, ειμη εφαρ
μογή διωρισμένων τινών γνώσεων ε ϊ ;  τά ; χρεία ; ανθρώπων 
άλλων επαγγελμάτων; τ ί  άλλο, εϊμή παραγωγή προϊόντος 
άΰλου, αξίαν εχοντο;, καί επιδεκτικού ανταλλαγή; ;

Αλλ’ ώρα είνε μετά τά  είρημένα νά έρευννίσωμενκαι ποΓαι 
αί διάφοροι βιομηχανίαι.

JIf.pl τής φι.Ιο.Ιογιχης διαμάχης τών χνρίων Ιγ ν α 
τίου Ίϊ.τειρώτου και Μισαή.1 ’Λχοστοΐώου.

ptT Λυπηρόν ότι φιλολογική αφορμή άναψεν ενώπιον τοΰ κοι
νού προσωπικήν έχθραν καί τραχύν διαπληκτισμόν μεταξύ 
δύω ιερέων. Αλλά πρώτος π τ φ ΐι ,  ώ ; φαίνεται, ό Κ., Μ^α^'λ
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τόν δ* Κ - Ιγνάτιον, νέον όντα φύσει όξύν, καί π«ραίέραω ; 
άποστοματίζοντα τήν άλήθειαν, επηραν ετι μάλλον αί κατα- 
δρομαί τ η ; ιερά; καί σοφή; Γραμματεία ;, καί αί άπαντήσει; 
τοΰ Κ. Μισαη'λ. « II κατηχησι; ήν έξέδωκα; ώ; ίδι/.ήν σου, 
εΐπεν ό ίγνάτιο ; πρό; τοΰτον (και τό είπε σκληρώς), είνε 
κλεμμένη άπό τόν γάλλον Φλευρην, καί άπόδειξι;, τοΰτο καί 
τοΰτο.»— « Ο χι, αποκρίνεται i  Μ., καί φλυαρεί;, ά^.αθή; ών, 
καιμαθητή;αύθάδη; καί υβριστή;.» Τ ό τετ ί κάμνειό ίγνάτιο; ; 
Εξαπλόνει ε ί ;  τό ; τύπον μακρά; πλατεία; τά ; αποδείξει; του 
καί τή άληθεία νικα αναμφισβήτητο* νί%/,ν, καί καταβάλλει 
τόν άντίπαλον, μη όε μίαν άφίνων αμφιβολίαν ότι τό συν- 

γρκμμα είνε ίδίον τοΰ Φλευρη. Πλήν ά; μά ; συγχώρηση ό Κ . 
Ιγνάτιο; νά τώ σημειώσωμεν ότι άδ ικεΐτό  δίκαιον, καί τόν 
φιλολογικόν καί ιερατικόν χαρακτήρα, μεταχειριζόμενο; 
άνευ ά ,ά γχης  έκφράτει; κερτόμου; καί δυσμενείς. Σφάλλει 
δέπουκα ί κατά τήν ουσίαν, ύπερ απολογούμενο; τρόπον τινά 
μετά συμμάχου άσθενοΰ;, τοΰ μακαρίτου Κούμα, τών τ ή ; 
χρονολογία; Ούσσέρου, καί Πεταυΐου, πτοηθέντων ύποήκοω- 
τηριασμένων άντιγράφων τοΰ Εβραϊκού τ η ; γρα©η; κειαένου. 
Πρό; ταΰτα άντίκειται μέν ή παράδοσι; τ η ; Ανατολική; εκ
κλησία;, βάσιν έχουσα άκράδαντον τά τε παρά τών Εβδο- 
μήκοντα μεθερμηνευθέντα ίκ  τών τότε ΰπαοχόντων πις-ών Ε 
βραϊκών κωίηκων, καί τά πρό; αύτά άκριβώ; χρονολογηθέν- 
τα  παρά τοΰ ίεροΰ εύαγγελιστοϋ Ματθαίου, άντίκεινται δέ καί 
όσα έ'γραψεν ό Βόσσιο;, αθλητή; ρωμαλέο; περί τού; λόγους 
καί περί τήν επιστήμην τών χρόνων. Εν τοσούτω ήαεΤ; ε ΐλ ι-  
κρινώς επιθυμοϋμεν νά ίδωμεν τού; διαφερομένου; φιλιωθέν- 
τα ;, δεινόν νομίζοντε; πάντοτε τήν ηθικήν δι/όνοιαν καί 
εχθραν τών άδελφών, καί πάντοτε άποττυγοΰντε; τά ; άρ- 
κτ ικ α ; α ίτ ια ; αΰτη;, οϊτινε; καί άκοντα; καταφέρουσι τού; 
ανθρώπου; επέκεινα τοΰ μετρίου.
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Ό  άναππόρανος άήρ ( ι ) .

Δενεινε τίποτε άξιολογώτερον παρά τού; γενικού; κανόνα;, 
δια τών οποίων ,φυλαττει ό Θεό; τοΰ κόσμου τήν ευταξίαν. 
Αν εγνωρίζαμεν εντελώς όλα τά θαυμάσια, όσα μ α ; περικυ-

(γ) Έ *  της ίμυρναίας 6 υλλογής.



χλόνουν, ήδέλαμβν είσδαι πλη'ρίΐς έκστάσεως καί φόβου· δεω» 
ροΰντες δε καί ό'σα μάς «ίνε γ^οιστά, λαμβχνομεν τήν ΰψί- 
στην τών πνευματικών ηδονών.

Ο άήρ σύ/κειτα ι άπό δύο άερι* διάφορα, άναμιγμένα 
κατ’ άναλογίαν τινά ιδιαιτέραν. Ε ϊς  κάδε t o o  μέρη αύτοΰ 
εΰρίσκονται 22  μέρη όξυγόνου, ήτοι ζωτικού άέρος. Τό όξυ- 
γόνον t ινε άναγκαΐον ε ί ;  την δπαρξίν τών άνδρώπων καί 
τών λοιπών ζώων, τα  όποια χωρίς αύτοϋ ^δελαν άποδ άνειν 
ούδέ ήμποροΰσε τίποτε νά άνάψη η νά καη χωρίς τοΰ ζω τι
κού τούτου άερος τήν βοη'δειαν. Το δε νιτρογόνον καθ’ εαυ
τό μέν εινε δανατηφόρον- χρησιμεύει ομως ποός έλάττωσιν 
της δυνάμίως τοΰ όξυγονικοϋ βέρους, τό όποιον, άσυγκέρας-ον, 
ηδελεν είσδαι πάρα πολΰ σφοδρόν διά τό ««δρώπινον σύ
στημα.

Α λλ’ εάν, ώς εινε φανερόν, δαπανάται καδ’ ημέραν μεγίς-η 
ποσότης τοΰ οξυγόνου, πώς άναπληροΰται ή Ιλ λ ε ιψ ις ; Παρά 
τά μνημονευδέντα δύο αέρια, υπάρχει καί άλλο εις τήν α
τμόσφαιραν, καλούμενον άνδρακικόν όξΰ, τό όποιον σύγκει- 
τα ι άπό άνδρακα καί ζωτικόν άέρα. --- Τό μεν ό'νομα άγνοοΰν 
οί πλειότεροι- όλοι όμως γνωρίζουν τό πράγμα. Αύτό δ ίδ ε ι 
πνέϋμα εις τόν ζύθον, τόν οίνον κτλ· έως δέ καί εις τό νερόν, 
τά όποιον άφ’ ού βρασδη, γίνεται άνοστον, επειδή χάνει τό 
ανθρακικόν αύτοΰ όξύ.

Γενναται δέ τό άνδρακικόν τοΰτο όξυ άπό τήν άναπνοήν 
ζώων καί τήν σήψιν ζωικών καί φυτικών ουσιών. Ον ομως 
βλαπτικώτατον εις ήμάς, άνάγκη πάσα νά έκβ&ίνη άπό τό 
μέσον, καί τίο ό'ντι έκβαίνει. ά/ιό τό μέσον κατά τόν έξη<· 
τρο'πον. Ολα τάφυτά, χο'ρται, βοτάναι, δένδρα κτλ" ροφοΰν 
τό άνδρακικόν τοΰτ® όξύ κατά τό διάστημα τής ημέρας, τρέ
φονται μέ τόν άνδρακα, καί δίδουν όπίσω τόν ζωτικόν άέρα, 
όστις ήτον ενωμένος μέ αϋτόν. Τήν νύκτα κάμνουν τό εναν
τίον- μ ’ ό'λο.* τοΰτο εϊς ολόκληρον τό ήμερονυκτον, όλιγος·εύουν 
τήν ποσότητα τοΰ άνδρακικοΰ οξέος αερίου, καί άναπληρο'νουν 
τήν άτμοσφαίραν άπό τόν ζωτικόν άέρα, τόν άπαραιτη'τως 
άναγκαΐον εϊς τήν υπαρξιν ημών καί τών λοιπών ό'λων ζώων.

------- ... TiT»Q« 00»«ar m .·------

ΆΟηνηαι, rxafy Χυπογράφω Γ^ωργίω Πολυμερή.
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