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ΤΉ 2 Ε Λ Α Α Δ 02
a

Ε ίκ ίΐΝ  ΤΗΣ ΑΞΙΟΔΑΚΡΥΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΩΣ Δ ίΤ Η Σ .

« Οι θαμβωμένοι Παρισιανοί τολμώ σι να όνομάζωνται ε 

λεύθεροι· τωόντι δέν είναι σκλάβοι εστεμμένων τυράννων, είναι 

δμως σκλάβοι οϋδαμινωτάτων άνθρωπαρίων καί αχρειότατων 

κακουργών » . .  Ελεγεν ό Βεργνιαύδιος έπί τών φοβερών εκείνων 

Ημερών του Σεπτεμβρίου τί,ς Γ α λ λ ία ς .. . Τ οΰτ’ αΰτδ αρμόζει 

νά έκφωνήση τ ις  σήμερον μέ πόνον ψυχής καί είς τήν άτυχη 

έλ λ ά ία " τωόντι οί Ελληνες δέν είναι πλέον δούλοι του Βαυα

ρικού άπολιτισμοΰ, κατεστάθησαν δμως δοΰλοι άγριωτάτου ί -  

γωΐσμοΰ καί τών πλέον ολέθριων παθών, καί θέλουσι γεντ, θύ

ματα τών εμφυλίων σπαραγμών των.

Σκοπόν εχομεν νά μήν έπεμβώμεν ώς προς τάς έσωτερικάς 

λογομα/_ίας τί,ς Ελλάδος, καί ου re έπεμβαίνομεν, ένασχολού- 

μενοι είς γενικά άντικείμενα, ή άνάπτυξις τών οποίων δύναται 

νά εΐν’ επωφελής προς τήν άνθρωπότητα έν γένει, δέν νϊθε'λαμεν 

δαπανήσει τον καιρόν ήμών είς τάς εσωτερικάς ιδιοτελεΐς συγ

κρούσεις οίουδήποτε έθνους· άλλ’ ή Πατρίς κινδυίύει- καί ότβ ή 

φιλτάτη Ή ατρίς ήμών κινδυνεύ*, ό ε ;ω  κόσμος, δστις δέν είναι 

αδιάφορος ώς πρός τήν τύχην τοΰ ένδοξου τούτου τόπου, ας συγ

χώρηση είς τήν άδυναμίαν μας, διά νά άφιερώσωμεν όλίγας ο γ ·  
μάς προς βοήθειαν του.

Αφοΰ ή θάλασσα ταραχθη άπο σφοδρόν άνεμον, κυμαίνεται 

άκομη ικανόν καιρόν καί μετά τήν παΰσιν τοΰ άνεμου· τοιαύτη 

είναι και ή φυσική' της συνε'πεια τών πολιτικών μεταβολών παν

τός έθνους. Η έλ λ ά ς  ίίστερον άπό τόν πολιτικόν έχιΐνον σάλον 
ΦΥΑ. Γ ’. η *



τοΰ Σεπτεμβρίου Si ικανόν καιοον και μετά ταΰτα ησθάνιτ» 

σιγανόν τινα κυματιστόν, έωσοΰ ή καθιέρωσις τοΰ Συντάγματος 

όμοΰ μέ τήν έπισφράγισιν της τύχης της έμελλε να έπιφέρη καί 

τήν άκύμαντον κοινωνικήν αύτής γαλήνην. Α,λλ’ οί νόμοι τής φύ- 

σεως ήπατήθησαν ταύτήν τήν φοράν αντίστροφος παρουσιάζε

ται τών Ελληνικών πραγμάτων ό ρους. ίΤ ίς ήδύνατο να φοβηθή 

οτι ή Ελλάς, έξελθοΰσα μέ θρίαμβον άπό τήν μεγάλην εκείνην 

κρίσιν τη ς, δύναται ήδη προσορμισθεΐσα είς τόν λιμένα έν πλήρει 

νηνεμία να καταποντισθή ; Τ ις ήδύνατο νά πιστεύση, δτι ή έ λ -  

λάς, θραύουσα τας άλύσους τής επονείδιστοι» δο*λείας της δύ- 

ναται ήδη είς αύτάς τάς άγκάλας τής ελευθερίας της να εύρη τόν 

τάφον της καί νά καταστραφή ; Τίς ήθελε πιστεύσει, δτι ή π εί

ρα πολυχρονίων συμφορών καί παθημάτων δέν ήθελε γενή δ ι

δάσκαλος τοΰ παρόντος είς ταύτην τήν ζώσαν τής Ελλάδος γ ε 

νιάν ;

ή  είκών, τήν όποιαν παοουσιάζουσιν εκατέρωθεν αί εφημε

ρίδες τής Ελλάδος, είναι θλιβερά, καί ή Ελλάς φαίνεται δέν έ -  

ξήλθεν εϊσέτι άπό τήν άβυσσον τών συμφορών της. Η ένδοξος ε 

κείνη μεταβολή τοϋ Σεπτεμβρίου, διά νά ήθελε παραγάγη πλή

ρη τά  εύτυχή άποτελε'σματά της, δέν ή'ρκει νά φέρη -rijv μ ετα 

βολήν εις τό είδος τής Ιίυβερνήσεως τοΰ τόπου μόνον, άλλ’ έ

πρεπε νά συνεπιφέρω καί τήν μεταβολήν τών πνευμάτων, τήν 

έξάλειψιν τών παθών, αύτήν τήν ηθικήν άναγέννησιν τής κοινωνί

ας. Η διανοητική άνάπτυξις τοΰ έθνους έν διαστήματι δεκαετούς 

ειρήνης, ή συναίσθησις τών πολυειδών δυστυ·/ηαάτων της ύπό 

τά  καταστρεπτικά βήματα τής ξενοκρατίας, ή εξορία τήν οποί

αν επαθον, πρόσθες καί ή Εύρωπαϊκή ανατροφή, τήν οποίαν 

συγχρόνως ελαβόν τινες τών πολιτικών άνδρών της, όλα ταΰτα 

εγγυώντο τήν ηθικήν τής κοινωνίας άναμόρφωσιν, καί τήν πο

λιτικήν σύνεσιν βασιλεύουσαν ί’ν μέσω αύτής διά τό μέλλον άλλ’ 

ή π α τη θη μ εν ! ε’ίμεθα πάλιν είς τήν αύτήν, ϊσως δέ καί εις πολύ 

χειροτεραν κατάστασιν άκόμη.
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Πριν ή ύπαρξη εθνικόν τι πολίτευμα «πί τοΰ τόπου, τά π ά θ* 

«τινα κατεσπάραττον τήν κοινωνίαν είς τό παρελθόν είχον πρό

σχημα τήν διαφοράν τών πολιτικών δοξασιών καί συστημά τω ν 

άλλ άφ ής τό έθνος είς εν συνηγμένον κατέθεσε τά  θεμέλια τής 

πολιτικής ΰπάρξεώς του, καί άνηγειρεν εν πολιτικόν οικοδόμημα 

καλόν ή κακόν- άφ’ ή ; αί διάφοροι ποΛιτικαί άρχαί καίδοξασίαι 

βυνεκεράσθ/,σαν είς εν καί διά τοϋ Συντάγματος καθιερώθη μία 

μόνη άρχή, εν μόνον σύστημα, ή Συνταγματική Κ,υβερνησις τοϋ 

τόπου- ή ερυθρά ταινία τοΰ Σεπτεμβρίου έμελλεν ήδη νά ηναι 

τό αιώνιον σημεΐον τής κοινωνικής ένότητο;, καί δέν έμενε νά 

κυματίζει τοΰ λοιποΰ είς τόν Ελληνικόν ορίζοντα, είμή μία μόνη 

σημαία, ή σημαία τοΰ Εθνους.

Ιί’παρζις Συντάγματος καί ύπαρξις κομμάτων ή φατριών ήτο 

προφανής άντίφασις πλέον. Τό Σύνταγμα συγχωνεύει έν έαυτφ 

δλας τάς φατρίας, έχει κεχαραγμένα άνυπέρβλητα δρια, τά ό

ποια κάμμία φατρία, κανείς θνητός ατιμωρητί δέν δύναται πο

τέ  νά ύπερπηδήσ^· τό Σύνταγμα τέλος καθιστα τό έθνος ολό

κληρον ώς μίαν οικογένειαν μόνην κόμματα δθεν δεν δύνανται 

πλέον νά ϋπάρξωσιν, ούτε έχουσί τ ι νά άντιπροσωπεύσωσιν έν- 

τός τής κοινωνίας· κα; πάσα σύγκρουσις, πας διαπληκτισμός, 

π άί θόρυβος είναι άπαρακάλυπτος ιδιοτέλεια, ή αποτέλεσμα ε

πιβουλής τής Εθνικής ελευθερίας.

Τό Σύνταγμα τοΰ Εθνους ύστερον άπό τοσούτους κλονισμούς, 

οϊτινες έφοβερισαν νά τό καταστρέψωσιν είς αύτήν τήν γέννησίν 

του, τέλος πάντων καθιερώθη ύπό τήν εύνοιαν του Ούρανοΰ χαί 

διά τής φρονήσεως τοΰ Βασιλέως καί τών πληρεξουσίων· άλλ’ ή 

ευτυχία τήν οποίαν έξ αύτοΰ τοΰ Συντάγματος τό έθνος έπερί- 

μενεν, αυτη έκρέματο άπό τήν έφαομογήν του.

Μεγάλη καί κρίσιμος ήτον ή πβρίςαιις τής έφαρμογής αύτη· 

έπρόκειτο βεβαίως ή άνάπλασις τοΰ κοινωνικοϋ συστ/ματος, ή'- 

τ ις  διά νά κατορθωθή μ ετ’ επιτυχίας, έ^ρειάζετο βαθεΐα πολιτι

κή φρόνησις καί εμπειρία, άπάρντ,σι; παθών καί προοωπικών



συμφερόντων, αύτή πρό πάντων ή εθνική ένότης* άλλα, φευ ! 

προοίμια τά  πλέον απαίσια μ α ; έκαμαν νά θρηνήσωμεν έκ π ρώ 

τ η ; δψεως την τύχην τ η ; Πατρίδος ! ίί ίσοβιοτης τ η ; Γερουσία; 

έδωκε το σημεΐον τ η ;  έθνικής διαιρέσεως· τά  πάθη άνέλαβον 

έκτοτε χαρακτήρα άγριώτερον· πνεύμα έπίβουλον ήρχισε νά ά - 

ναρριπίζη τ ά ; φλόγας τής διχονοίας πανταχοΰ, καί ή ιδιοτέλεια 

άνεφάνη έπί τέλους ώ ; το δυσειδέστερον τέρα; εκείνο, τό όποιον 

έμελλε νά κατασπαράξη την δυστυχή ταύτην κοινωνίαν.

Υπό τοιούτου; οιωνούς έσχηματίσθη τό πρώτον Συνταγματι

κόν ΰπουργεΐον τ η ;  Ελλάδο;· το ΰπουργεΐον έκεΐνο, τό όποιον έ

μελλε νά ένε^γηση την εφαρμογήν αυτήν του Συντάγματος, τρα

χ ύ ; καί ραγδαίο; τό έχαιρέτησεν άπό τ η ; π ρώ τη; ήμέοα; ό περιο

δικό; τύπο; τ η ; άντιπολιτεύσεως· δέν εχρειάσθη νά παρέλθη πο

λύς καιρός άπό τοΰ σχηματισμού του διά νά γ'εννηθη ώ ; έκ τών 

άντεθνικών δήθεν πράξεοίν του ή άντιπολίτευσις" ή άντιπολίτευ- 

σ ι; ύπήρχε, καί μόνη ή παρουσία τοΰ προσωπικού τοΰ υπουργείου 

τούτου ήτον ικανή νά έξάψιj τήν οργήν αύτή ; καϊ τήν άγανάκτη- 

σιν· εις τοιαύτην περίς·ασιν έτερον μέρο; τοΰ περιοδικού τύπου ά- 

νέλαβε τοΰ υπουργείου τήν ύπεράσπισιν, καί ε ί;  μόνο; μεταξύ τών 

δημοσιογράφων, ό εύγλω ττο ; καί αξιότιμο; συντάκτη; της Ε λπ ί1 

δο ; δεικνύων έν πλήρει συνέσει πολιτικήν μετριοπάθειαν, έβάδισε 

κατά Ttva τρόπον τόν μέσον όρον άπό επιθυμίαν τοΰ ν’ άναφανή 

τό ΰπουργεΐον εθνικόν καί γενναΐον.

ί ί  πάλη τοΰ περιοδικοΰ τύπου έδείχθη έξ αρχή; τοσοΰτον π ει

σματώδης, ώ στε ήδύνατο τις νά είπη, ποΰ θελει καταντήσει 

αΰτη καθ’ ήν εποχήν θέλουσι συνέλθει αί Βουλαί, καί ότε μελλει 

νά κάμη τήν κρίσιν του τό ΰπουργεΐον ; άλλ’ ίδοΰ κατά δυστυ

χίαν καί πριν ακόμη τής έποχής εκείνης ή έξαψις τοΰ τύπου έ- 

φθασεν είς τδ μή περαιτέρω· είναι καιρός, άφ’ οΰ ό έξω κόσμος 

5) δέν τολμά νά λάβη πλέον άνά χείρά; του τά ; Ελληνικά; έφη- 

μερίδας, ή τάς λαμβάνει με βαθεΐαν συγκίνησιν ψυχή; καί με 

πολλήν άθυμίαν· έν γένει δέν άπαντα τις εί; αύτάς, είμή πρά-
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ξ«ι; λυπηράς, κατηγορίας, ύβρεις, συκοφαντίας, και τόν πλέον 

άγριον διαπληκτισμόν. Τό λυπηρόν ΰφος τών εφημερίδων τοΰ

το παρακολουθεί βεβαίως τόν έρεθισμόν τών πνευμάτων· τοΰτο 

είναι ή πιστή η χώ , κ’ έξηκονίζει λυπηρώς τήν πολιτικήν και 

ηθικήν κατάστασίν τής κοινωνίας· ή κατάστασις αΰτη εμπνέει 

φρίκην καί οίκτον πανταχοΰ, ναι τά άπευκταΐα σημεία τή ς εμ 

φυλίου ρήξεως καί αιματοχυσίας, άτινα όσημέραι αναφαίνονται 

κινοΰσιν άλγεινότατον έ'λεος εις τάς ψυχάο τών ανθρώπων.

Εάν ρίψνι τις βλέμμα έπί τών έφημερίδων τής άντιπολιτεύ- 

σεως βλέπει εν ΰπουργεΐον έζωγραφισμένον μέ τά  πλέον μελανά 

χρώ ματα, ώ ς ΰπουργεΐον ξενικόν, αντεθνικόν, ίδιοτελές καί είς τό 

όποιον σκοπός μοναδικός αποδίδεται ή καταπάτησις τοΰ Συν

τάγματος, τής κοινωνίας ή ΰποδούλωσι;, και ή διαφθορά καί 

καταστροφή τοΰ Εθνους.

Εάν δέ ϊδτι τ ά ;  ύπέρ τού ΰπουργείου κηρυχθείσας έφημερίδας 

άπαντα έ'να κόσμον άλλον έζωγραφισμένον ώς οχλαγωγικόν, α 

ναρχικόν, έπαναστάτην.

Η εθνική μεταβολή τοΰ Σεπτεμβρίου καί ή καθιέρωσις τοδ 

Συντάγματος έκαμε νά παύσωσιν αί μεχρις έκείνης τής έποχής 

έπικρατοΰσαι ευπρόσωποι τών φατριών προσηγορίαι έκεΐναι, καί 

ήδη διά νά ΰπάρχγ| φαίνεται πάντοτε έν πρόσχημα, έπενοήθησαν 

καί διεδε'χθησαν αύτάς σεμνοπρεπέστεραι άλλαι- έχομεν τώρα 

φατρίαν συντηρητικήν πατριωτικήν, ήτις είναι εκείνη τοΰ υπουρ

γείου, καί έχομεν καί φατρίαν αναρχικήν έπαναστατικήν, ήτις εί

ναι ή τής άντιπολιτεύσεω;. Αί άπρεπεΐ; εκφράσεις αύται διεγεί- 

ρουσιν εις τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου τήν άγανάκτησιν καί τήν 

φρίκην, καθότι καί εϊς τήν λεγομένην συντηρητικήν μερίδα, καί 

εις εκείνην μάλιστα τής άντιπολιτεύσεως συνυπάρχει προσωπο- 

ποιημένος καί ό λαός αύτό;, καί ήμεΐ; δέν παραδεχόμεθα τ ίπ ο τε  

έξ όλων τών νέων προσηγοριών του τούτων· όποιαδήποτε καί αν 

είναι τά  συμφέροντα ΰμών, όποιαδήποτε καί άν είναι τά  φρονή

ματα ΰμών, σεβασθήτε τούλάχις-ον τήν τιμήν ένϊς ένδοξου έθνους



σεβασδήτβ τάς άρίτάς ένος γενναίου λαοΰ, τον όποιον οΰτως ίξυ- 

βρίζετ«. Ποτέ δέν ήκούσθη λαος αναρχικός καί επαναστάτης eys- 

χα προσωπικών συμφερόντων, ποτέ δέν ήκούσθη λαός, όστις νά 

μήν άγαπα τήν ευνομίαν καί τήν ησυχίαν τ ι ς  πατρίδος του evs- 

κα φιλαρχιας· ταΰτά είσιν ελαττώ μα τα , τά όποια χαρακτηρίσου· 

σι τά  άτομα καί τους ολιγαρχικούς, καί όχι ποτέ φιλόνομον λαόν 

οίος έπεδείχθη πάντοτε εκείνος της Ελλάδος. Πας λαός, άν ηναι 

λαός άνθρώπινος, είς άκοον ζηλότυπος διά τήν ελευθερίαν του 

και την εθνικήν του δο^αν, τοτε μονον αποσειει τής εξουσίας τον 

ζυγόν καί καταντά εις τήν αναρχίαν, όπόταν αίσθάνηται τήν κα· 

ταπάτησιν τών ιερών του δικαιωμάτων.

Τό Συνταγματικόν σύστημα, είς εν έθνος είναι τό τηλαυγί- 

στερον καί εΰεργετι*ώτερον άγαθόν· είναι σύστημα, τό όποιαν 

εγγυάται τό μεγαλεΐον καί τήν ευτυχίαν τη ς  άνθρωπίνου κοινω

νίας* αλλα το σύστημα τούτο προϋποθεττει καί κοινωνικάς τινας 

α ο ετα ζ )  αιτινες αναπτυσσόμενα; με τον καιρόν να καταοττίσωσι 

T’/jv κοινωνίαν aux'/jv αληθώς ε^τ Ĵ'/Ί) και να τν;ν άνα^είζωσι σε- 

μνήν, αξιοπρεπή καί σεβαστήν είς τόν κόσμον, ό  λαός τή ς  Ε λ 

λάδος ολος έμβήκεν ήδη είς έξαισίαν τινά κίνησιν, ή κίνησις αύτη 

«ίναι ή έξάσκησις τών κοινωνικών δικαιωμάτων, καί είναι θε'α- 

μα τωόντι θελκτικόν, θε'αμα με'γα, διά νά βλε'πη τις  λαόν ολό

κληρον μεταβαίνοντα άπό μίαν εποχήν είς άλλην  λαόν όστις, 

συναισθανόμενος τήν αξίαν τής Κυριαρχικής δυνάμεοίς του, ρί

π τει άπό τάς χεΐράς του τά ιδιωτικά του έργα, τρέχει ενθους διά 

νά ε’κλέςη τούς άντιπροτώπου; του, καί νά λάβη μέρος ενεργη

τικόν είς τήν Κυβέρνησιν της ιοραίας του πατρίδος. Αλλ’ ή γοη

τευτική αΰτη ίεα , δια νά φυλάζνΐ όλην α!ιτής τήν μεγαλειότητα, 

δέν επρεπε ν* έπισκευάζηται καί νά εξευτελίζηται άπό αγενείς 

καί λαοφθορους κακεντρεχείας, αϊτινες μ-.αίνουσι τήν άγνότητα 

τών αίσθημάτοιν τοΰ λαοΰ, διαστρε'φουσι τά εΰγενή ήθη του καί 

μετατρεπουσι την χρήσιν τών κοινωνικών δικαιωμάτων του 

πρός βλάβην καί όλεθοον αύτής του της πατίίδο?·
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Ο περιοδικός τύπος, όστις ά/οι τής μεταβολής τού Σ επ τεμ 

βρίου έπεριποιεϊτο τόν αυτεξούσιον μονάρχην, εκτοτε δέ θωπεύ

ει τόν κυριάρχην αύτόν λαόν, επρεπεν, άντι νά ΰπεκκαίη το π·,ρ 

τής κοινωνικής έξάψεως είς τήν καρδίαν τοΰ λαοΰ και ν* κατα- 

σταίνη τόν τόπον θέατρον άμοιβαιων ύίΐρεων καί λοιΛορ'-ων, ε· 

πρεπε λεγομεν, νά χρησιμ;ύη δια της άςιοπρεπειας τοϋ λόγου 

ώ ς ή λαμπάς τής άληθείας καί νά έπιχεη πανταχοΰ τών παθών 

τήν γαλήνην. Α λλ’ ό περιοδικός τύπος δεν κάμνει ώσεπιτοπλε'.- 

στον είμή νά εκφράζνί ΰττάρχουσάν τ·.να κατάστασιν πραγμάτων 

τόν όλέθριον αύτόν άναβρασμον, τόν συνταράττοντα τά πνεύμα

τα  τής κοινωνίας.
Ποιον δέ άρα υπήρξε τό σκανδαλώδες αίτιον, τό όποιον ίθ*σε 

τό σκάφος τί,ς άτυπους ταύτης πολιτείας είς τόν μέγαν τοοτον 

κλύδωνα ; Ποιον υπήρξε τό άπευκταΐον αίτιον «κείνο, τό όποιον 

εξέθεσε τον δυστυχή αύτόν τόπον εις τοσον αγρκους σπαραγμούς 

καί είς άξιοδάκρυτον αιματοχυσίαν ; Αναμφιβόλως κάνεις δέν 

άγνοεϊ, ότι ή πράξις αΰτη είνχι ψυχρόν και αχαρι γέννημα τοΰ 

εγωισμού και τη ς ίδιοτελείας· τήν έση'μανεν ό σχημ ατισμ ός του 

ΰπουογείου.
Εηούττομεν μίαν φοράν διά πάντα, ότι δέν εχομεν καν tv 

συμφε'ρον προσωπικόν είς τόν σχηματισμόν οίουδήποτε υπουρ

γείου, καί δέν έμπνεόμεθα άπό κάμμίαν συμπάθειαν ή άντιπά- 

Οειαν ώς πρός όλους τούς τιμίους καί άληθεΐς πολίτας τής π α 

τρίδος, οϊτινες ήθελον λαμβάνει με'ρο; είς τήν Κ,υβε'ρνησιν του 

τόπου, καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν έλευΟέρως « εί πάντες οί νομοί 

^και τά  υπουργεία) άναιρεθώσιν, ήμεΐς όμοιως βιωσαιμεν * προ- 

εξηγήσαμεν μάλιστα, ότι ιδιαίτερα συμπαθείας αισθήματα μάς 

σχετίζουσι μέ τό προσωπικόν τοΰ ενεστώτας υπουργείου, και το 

άπεδείξααεν δια τή ς εύλαβείας, μέ τήν όποιαν έξηγήθημεν εις 

τους προλαβοντας1 λόγους μας· άλλ εΐπομεν πάντοτε ότι προτι- 

μώ μεν τήν φιλτάτην ήμών πατρίδα άπέναντι τών άτομων, ο- 

ϊτοιαδήποτί καί άν ώ σι- δέν εχομεν διά τούτο πλάγιον τιν* σκο-
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χόν, ούτε αφορμήν προσωπικήν διά να καταφερδώμεν μ& πικρί

αν ενάντιον αύτοΰ τοΰ υπουργείου, έπιστημονικώς καί λογικώς 

όμως θελομεν επιφέρει τήν περί αύτοΰ άπαθή κρίσιν μας πρός ό

φελος και αύτοΰ τοΰ υπουργείου, και της πατρίδος, άν τ,ναι δυνα

τόν νά ελπίσω μεν τοΰτο.

0  μονομερής σχηματισμός τοΰ υπουργείου είς την έλλά δα  

ότε έπροκειτο κατά πρώτην φοράν ή έφαρμογή τοΰ Συντάγματος, 

υπήρξε μέγιστον πολιτικόν σφάλμα, καί τά αποτελέσματα τοΰ 

σφαλματος τούτου δεν ήδύναντο είμή νά είναι αξιοθρήνητα, όποι- 

ονδη'ποτε καί άν ήτο τοΰ υπουργείου τό προσωπικόν, άμα ήτον 

μονομερές, τά αύτά θλιβερά άποτελέσματα ήθελον προκόψει είς 

την εποχήν, y.a'i ήν ή κάμινος ιώ ν  παθών άναμμε'νη έξεχείλιζε 

τάς φλόγας της· εις τήν εποχήν καθ ήν τά προσωπικά μίση, καί 

ή δυσπιστία είχον έςαγριώσει τά πνεύματα τών διαφόρων κομ 

μ ά τω ν  ό μονομερής σχηματισμός υπουργείου ήτον αυτόχρημα 
κη'ουςις πολέμου.

Αν ή μ :γάλη αλήθεια αΰτη διέφυγε τήν όξυδε'ρκειαν τών 

ξένων διπλω ματώ ν, οϊτινες συνη'ργησαν μ ε τ ’ επιμονής είς τόν 

τοιοϋτον σχηματισμόν τοΰ υπουργείου, δέν έπρεπεν δμως νά 

διαφυγή, καθώς καί δέν διέφυγε τήν οξύνοιαν τοΰ Κ . Μαυρο- 

κορδάτου, όστις άναλαβών έν γνώσει της άληθείας ταύτης τό 

ΰπουργεΐον, μονομερώς άνέλαβεν επάνω του μεγίστην καί βαρυ- 
τάτην ευθύνην.

Ο Κ.. Μαυοοκορδάτος είναι άνθρωπος μέ εΰστροφον πνεΰμα, 

μέ παιδείαν, μέ γνώσεις έξωτερικάς, καί εχει καί δικαιώματα 

καί μακράν έπί τών πραγμάτων τής έλλάδος πείραν όμως δέν 

δύναται νά θαρρήσγι, ότι χαίρει γενικήν είς τό έθνος επιρροήν, ότι 

εχει είς την κοινήν γνώμην τήν πλειοψηφίαν, δέν δυναται νά 

έπαναπαυθή ότι αίάρεταί του ένεπνευσάν ποτε απεριόριστον είς 

τόν λαόν έμπιστοσύνην, ού'τε δυναται νά καυχηθνί, ότι έλαβεν 

οιανδήποτε υπεροχήν έπί τών λοιπών διακεκριμένων π ο λιτι

κών άνδρών τής Ελλάδος· τούτο ΰπήρξε μέγα ίσως ατύχημα τής

έπαναστάσίώς μας. Ολαι σχεδόν αί επαναστάσεις τών έθνών 

γεννώ σι τους μεγάλους άνδρας των, άλλ’ ή έλληνική έπανάστα- 

σις έφάνη στείρα ώς πρός τήν γέννησιν μεγάλου τινός άνδρό;, 

όστις δι- άναντιρρη'του υπεροχής, όλων τών άλλων υπέρτερος, 

νά κατασταθη άδιαφίλονείκητος άρχηγός της" δθεν ό Κ . Μαυρο- 

κορδάτο;, συναισθανόμενος καλώς τάς άληθείας ταύτας, δέν ε 

πρεπε νά κάμη τό μέγιστον αύτό σφάλμα, καί να λάβη τήν τόλ

μην διά νά ίδιοποιηθή βάρος ύπέρμεγα, τήν ολόκληρον έξουσίαν 

τοΰ έθνους. Ποτέ δέν επρεπε νά ίδεασθή, ότι ή έποχή αΰτη ήτον 

εποχή άρμοδία διά νά ΰπερυψωθή μόνον αύτός έπί τών ερειπίων 

τώ ν άλλων.

Τό Σύνταγμα, π ιστώ ς έρμηνενόμενον, έννοεΐ Κυβέρνησιν τοΰ 

τοπου ένεργουμένην ΰπ αυτοΰ τοΰ ίδίου τόπου, ή δέ έξάσκησις 

τοΰ ίεροΰ δικαιώματος τούτου δέν συνίστα τα ι είς τήν έκορασιν 

και τήν σύνταξιν τών νόμων έκ μέρους τοΰ τόπ ου , άλλά καί είς 

τήν εκτέλεσή και έφαρμογήν αύτώ ν =κ τώ ν  ανθρώπων αύτοΰ τοΰ 

τόπου' ή ιδέα αΰτη εκφράζει ό/ι μόνον ηθικά, άλλά καί υλικά 

δικαιώματα καθώς τό έθνος όλον έχει τό δικαίωμα νά εκφοάζη 

τήν γνώμην του διά τών άντιπροσώπων του ώ ς πρός τήν σύντα- 

ζιν τών νόμων, με τάν ομοιον τρόπον έχει τά δικαίωμα νά λαμ- 

βανη με'ρος είς τήν έκτέλεσιν αύτών διά τών άνθ;ώπων τ ή ς  

κοινής εμπιστοσύνης καί ΰπολήψεώς του' καί καθώ ς καταστρέ- 

φεται ό σκοπός τοΰ Συντάγματος, όταν μία μόνη οίκογένε ια, ή 

μία μόνη μερίς ίδιοποιηθή τήν σύνταξιν τών εθνικών νόμων, 

τοιουτοτρόπως ματαιοΰται καί καταστρέφεται, όταν μία οικο

γένεια ή μερίς άνθρώπων ίδιοποιηθή τήν εκτελισιν αύτών, αυτήν 

τήν έξουσίαν τοΰ τόπου . . .  ί Πώς ! οί άλλοι πολΐται, αί λοι- 

παί μερίδες τοΰ έθνους, καθό ΰπάρχουσαι, πρέπει νά κύψωσι 

τον αυχένα ύπό τήν καταδυνάστευσή τής μιας οίκογενείας η 

τής μιας μερίδος ; τό ιεπ ο ία  άρα είναι τής κοινωνίας ή βελτι- 

ωσις άπο την ΰπαρξιν τοΰ Συντάγματος; ποιος ύ λόγος δι ού 

έδιώχθησαν οί Βαυαροί; ποιος ό σκοπός, δι ού τό έθνος τολμή-
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σαν τόν μεγιστον τών κινδύνων άνηγέρθη καί άφείλετο άττΐ τάς 

χεΐρας τοΰ Βασιλέως του εν μέρος τ ή ; εξουσίας, κ«ί τήν συνε- 

μερίσθη μ ε ι αύτοΰ; διά να τήν ΐδη σφετερισμένην άπό χεΐρας 

άποκλειστικάς άλλα ;, και πάλιν το έ'ίνο; αύτό δούλον «αί χ ε ι 

ρότερον μάλιστα παρά προτοΰ δοΰλον ; είναι λοιπόν τότε διά 

τοΰτο τό έ'^νος αύτό αναρχικόν; είναι λαό; επαναστάτης ;

Ε ί ;  τά  συνταγματισμένα τ ι ς  Ευρώπης κράτη προτιμάται 

τό μονομερές αύτό σύστημα· αλλ’ εκεί τό πνεΰμα των συνταγ

ματικών νόμων είναι ούτω ; ειπεΐν ένσεσαρκωμένον μέ τάς κοι

νωνίας έκείνας· ή δημόσιος ταξις είναι παγιωμένΛ, προ πολλών 

trojv, καί οί υπουργοί δύνανται νά χορεύσωσιν ενίοτε επάνω εϊς τά 

νώτα τοΰ λαοΰ, καί πάλιν κάνεις συνετός υπουργός δέν άναλαμ- 

βάνει ύπουργεΐον, χωρίς ν’ αναμέτρηση τας δυνάμεις του με 

έκείνας τών άντιπαλο>ν του, η νά επικαλεσδη πρός ένίσ/υσίν του 

καί τήν σύμπραξιν αύτών τών ιδίων. Α λλ’ είς τήν ίζλλάδα, 

εϊς αύτήν τήν εύθραυστον καί άσθενή κοινωνίαν, δπου τό π α- 

παμικρόν ελάττω μ α φοβερίζει τήν καταστροφήν τ η ς ,  ΐτον 

άνάγκη τάχα τοσαυτης μανίας τοΰ νά πιδηκίζωμεν κατόπιν 

τών Εύρωπαΐκών συρμών, ώς ίπράχθη καί είς τό περί Γεοου- 

σ ία ς ; τάχα δέν είναι δυνατόν νά ύπάοξιρ καί τ ι πρωτότυπον, 

καί γνήσιον, καί επωφελές είς τήν πρωτότυπον καί παρΟε'νον 

αύτήν γην ; Είδομεν τ ί  εφερεν ή μίμησις είς τό περί Γερουσία;· 

ιδού βλέπομεν τ ί φέρει ή μίμησις καί ώ ; πρός τό περί μονο- 

μερείας τοΰ σχηματισμού τοΰ υπουργείου· άκόμη τί Οε'λομεν ίδή; 

τ ί άπόκειταί άρα; !  . . . Δυστυχής Ε λ λ ά ς . . .  πολύ φοβούμεθα 

τη άληθεία, καί ό φόβο; ήμών δέν είναι άτοπος ίσως· θέλομεν σέ 

ζητη'σει μ ετ ολίγον καί δέν δελομεν ίσως σέ γνωρίσει, δέν δέλθτ 

μεν ίσως σέ εύρεΐ είς τόν κατάλογον τών εθνών π λ ίο ν ! . . . <1>ιλ- 

τάτη  καί πολυπαθής πατρίς! άς σέ δρηνήσωμεν ενόσω τούλάχι- 

στον φέρει; τό ένδοξον καί ιερόν ό'νομά σου άκόμη ! . .  .

Τό ύπουργεΐον τής παρούσης εποχής, διά νά ηναι ισχυρόν 

καί vi φέρη ό) α ; τάς εγγυήσεις τής κοινή; ύπολήψίως καί
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Τής δικαιοσύνης, ώ στε νά φδάση εϊς τόν μεγάλον τοΰ Συντάγ

ματος σκοπόν έπρεπε νά σχηματισθή σύμμικτον έκ τών όιαση- 

μοτέοων άνδρών δλων τών πρώην πολιτικών χρ ω μ ά τω ν  ποτε 

ίσως δέν υπήρξε τόσον μεγάλη ή άνάγκη τής ' συγχωνεύσεως 

τών διαφόρων στοιχείων τούτων, όσον είς τήν κρίσιμον εποχήν 

ταύτην. Χοεωστοΰμεν ν’ άποδοίσωμεν διά τά παρελθόν πλήρη 

δικαιοσύνην είς τόν Βασιλέα. Νέος καί άπειρος άκόμη, εδει^ε 

μολοντούτο και δικαιοσύνην καί φρόνησιν καί ώς προς τά άντι- 

κειμενον τοΰτο άσυγκοίτω λόγω άνωτέραν άπό εκείνους, τών 

όποιων αί τρίχες έλευκάδησαν άπό τήν πείραν καί άπο τόν 

χρόνον. ΙΙάντοτε έσχη μ ά π ζε τα υπουργεία κατά τά μάλλον 

καί ήττον σύμμικτα, καί ό ίδιος ώς υπέρτατος άρχηγός, έτη'ρεί 

μέ άςιοθαύμαστον σύνεσιν μεταξύ αύτών τήν ισορροπίαν, όλα 

δέ τά όιχφορα κόμματα εύρισκον ύπερ ίαυτών έγγύησίν τινα 

εις το πρωσωπικόν εκείνων των υπουργείων. Α λλ’ ή δόξα της 

«ρετής καί τής συνέσεως ταύτης δέν έφυλάττετο είς πρωθυ

πουργόν Ελληνα, και είχον δίκαιον οί ξένοι νά μάς όνειδιζωσιν' 

ώς ίδιοτελεϊς καί αναξίους.

Ας ήτον οποιοσδήποτε ό πρωθυπουργός* άς ήτον ώ ς είναι ό 

Μαυροκορδάτος. Αλλ ό Κ . Μαυροκορδατος άφίνων έκτος τοΰ 

υποεργειου τόν Κ . Κωλε'ττην καί τον Κ.. Μεταξάν, τών όποιων 

ί  επιρροή είναι τόσον μεγάλη, επραξεν άναντιρρη'τως σφάλμα 

μ εγιστον διά τοΰ άμαρτήματος τούτου ηγειρεν ίδίαις χερσίν 

εναντίον του μίαν άντιπολίτευσιν ίσ^υροτάτην, ενώ ήδύνατο νά 

τήν εξασ-ενήσν) η ολωσδιόλου νά τήν παύση, συνεννούμενος μέ 

τούς αρχηγούς της.

ί Ποιο; «ίναι τά χ α  ό λόγος, δ ι’ ού δέν συμπεριελήφδησαν οί 

δύω ουτοι ισχυροί άνδρες, οϊτινες ήδύναντο διά τής ύπολήψεως' «** · * χ
και της ικανότητας αύτών να καταστήσω σι τό ύπουργεΐον πλέον 

ένδοξον και πλέον ισχυρόν ; δύναται τάχα νά προφασισδη' τήν 

διαφοράν δοξασιών; δέν είναι ϊσως συνταγματικός ό Μ εταξά;; 

όχι· πάσα τοιαύτη πρόφασις ήδελεν είσδαι βεβαίως ματαία,
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γελοία. Γοΰ Συντάγματος φανέντος επί τής Ελληνικής γης αί 

διάφοροι ύο^ασίαι έπαυσαν, καί εντός τών ορίων τοΰ Συντάγ

ματος ό δεσποτικώτερος άνθρωπος δέν δύναται να ήναι, είμ,ή 

συνταγματικός· άλλ ό Μ εταξάς αύτός δέν είναι τάχα τής συν

ταγματικής εθνεγερσίας ευκλεής άνήρ; δύναταί τις  να τοΰ δια- 

φιλονεικήση την δοςαν του αύτην; διατί δέ δέν συμπεριελήφδη 

κάν ό όμόφρων αύτάς και συνταγματικός Κ ω λ έττη ς ; διότι δέν 

ήθελησε, θελουσιν είπει αναμφιβόλως* έκέρδησεν ούτος είς ταύ

την τήν περίστασιν τήν δόζαν τοΰ νά δείξη βαθεΐαν πολιτικήν 

σύνεσιν, ήτις τον «χαρακτήρισε πάντοτε, και δέν ελαβε μετο

χήν εις μονομερές ύπουργεΐον, τά όποιον πάνυ νουνεχώςτά ε<ρι- 

νεν άνάρμοστον ώς πρός τήν παρούσαν εποχήν της Ελλάδος, 

καί τοΰ οποίου τα αποτελέσματα εμελλον νά ήναι τοιαΰτα, 

όποια θελουσιν είσθαι· καί τελευταΐον δέν ήδύνατο νά λάβη 

μέρος εάν δέν εφερεν έντος τοΰ Υπουργείου δύναμιν ΐσην, ή'τις 

δέν τώ  παρεχωρήθη· δέν υπάρχει λοιπόν κάμμία εύλογος αφορ

μή, δι’ ήν παρελείφθησαν εκτός τοΰ υπουργείου, καί Μεταξάς 

καί Κ ω λέττης, καί μο'νον αίτιον τοΰ μεγίστου τούτου σφάλμα

τος είναι ή ευτελής φιλοδοξία καί ή ιδιοτέλεια, α'ίτινες θέλου- 

σιν είσθαι αί φοβεραί μάστιγες τής Ελληνικής κοινωνίας είς 
τά μέλλλον.

Ε κ  πρώ της όψεωτ, ώς ήτον επόμενον, ό Κ . Μαυροκορδάτος 

επέσυρεν εναντίον του όλα τά πολίτικα μίση, καί εύρεδη αίφνης 

μεμονωμένος καί έ'ρημος έν μέσω κόσμου άγανακτοΰντος· εν- 

τρομ,ος διά τήν αδυναμίαν του ταύτην αντί νά καταφυγή είς 

μέτρα ένδοξα, δίκαια καί είς έδνικάς πράξεις, αΐτινες νά έμ - 

πνεύσωσι και είς τον λαόν καί είς τους αντιπάλους του σέβας 

καί ειρήνην, έξ εναντίας προσέφυγεν είς δύο μέσα, τά  όλβ- 

θριώτερα καί τά άδοξότερα, καί ταΰτα εισίν ή διαφθορά καί 

ή βία.

ή  χρήσι» τών μέσων τούτων έξηγρίωσε τήν κοινωνίαν π ε- 

ριβαότερον, καί βίς διάφορα μέρη τοΰ κράτους αί ικλογαί τών
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Βουλευτών ιπαρουσίασαν φρικώδεις καί φονικάς σκηνάς· τά  δέ 

μερικά συμπτώ ματα ταΰτα έξεικονίζουσι σκοτεινόν καί θλι

βερόν διά τήν Ελλάδα μέλλον* ό Κ . Μαυροκορδάτος αντί νά 

τεθή ώς πρωθυπουργός επί κεφαλής όλου τοΰ έθνους, έτέθη επί 

κεφαλής μιας φατρίας καί ή φατριαστική χορη'γησις τών δη

μοσίων θέσεων, τών χρημάτων καί τών παραση'μων έπι σκο

πιό τοΰ νά άσφαλίση είς έαυτον τήν νίκην ώς πρός τά ς εκ- 

λογάς διη'ρεσε καί διέφθειρε τήν κοινωνίαν, είς έποχήν, καθ’ ήν 

αΰτη μάλιστα εϊχεν άνάγκην ηθικής άναμορφώσεως, καί κατε · 

στράφη οΰτω καί αυτή ή κοινωνική ίσότης* ώ ς μέσον διαφθο

ράς είς τάς έκλογάς τών Βουλευτών ελαβε χώραν κατά τήν 

Ελλάδα καί αϋτή ή έπίρροια τών ξένων διπ λω ματώ ν ένεργου- 

μένη έν είδει περιηγήσεως είς τά διάφορα μέρη* τοΰτο φέρει μ ε 

γάλην αισχύνην καί είς αυτούς καί είς τά ύπουργεΐον, καί αι

σχύνην άνευ τινός ώφελείας, διότι ό ύπερη'φανος καί μεγαλο

φυής Ελλλην δέν έκθαμβάνεται ποσώς άπά τήν παρουσίαν ξ έ 

νου πρέσβεως. Αλλ’ ύμεΐς πεπολισμένοι αντιπρόσωποι τών συν
ταγματικών έθνών, τά νομίζετε αρμόδιον εις τόν χαρακτήρα 

ϊιμών καί συμβιβάζόμενον μέ τά  κοινωνικά καθη'κοντα υμών τά 

νά περιηγήσθε εις τήν Ελλάδα κατά τοιαύτην έποχήν, νομί

ζετε ότι εύρίσκεσθε είς τήν γην τής Αφρικής, διά νά έκπλήτ- 

τ η τε  τούς μαύρους Αφρικανούς φιλέλλην Π ισκατόρη;  νομίζετε 

δτι μαστίζετε τούς Παρίας τών Ινδιών, φιλελληνικώτερε Λάϋνς ! 

. .  . Αλλά δέν ήοκεσεν ή χρήσις τής διαφθοράς, καί προσετέθη 

καί εκείνη τής βίας· διά τοΰτο ή ένέργεια τής εξουσίας, έμ εσο- 

λάβησε σκανδαλωδώς είς διάφορα μέρη, έκφοβιζουσα τούς ε 

κλογείς διά τ ί ς  ενόπλου δυνάμεως, παρέλυσε καί εξόντωσε τήν 

ατομικήν ελευθερίαν άλλά τέλος πάντων ή άνευ λόγου μετα κά- 

λεσις τών στρατηγών είς τήν καθέδραν έπι σκοπώ τοΰ νά τούς 

αφαίρεση άπά τούς κόλπους τών κοινωνιών, εις άς άνήκον κατά 

τήν βτιγμήν τών εκλογών, διά τδν φόβον μήπως έκλεχθώσι βου- 

λ ω τα ί, τοΰτο (μαρτύρησαν οΰτω κακίστων πίστιν, καί έςεβίασε



τοΰ βμφυλίον πολέμου τήν ρήξιν . . .  Ας κλαύσωμεν τήν πατρί- 

δα· δέν έχομtv αίσια προοίμια, s ' εναντίας μάλιστα πολύ θλι- 

βεοά. Ο εμφύλιος πόλεμος είναι ή τρομερωτε'ρα μ ά στις δι’ ΐίνα 

τόπον, καί άν κατά ταύΐΛ,ν τήν φοβέραν περίστασιν, καθ’ ήν 

αί άπηρχαιο>μέναι μν/·,σικακίαι καί τά πάθη είναι ίίς  τάν έσ χ α 

τον βαθμόν εξημμένα^ έκρραγή είς τήν Ελλάδα ό πόλεμος αυ

τός, θέλει είσθαι θηριωδέστατος καί λυσσώδης, καί θελει συντρί- 

ψει όλους τούς δεσμούς τ ί ;  κοινωνία;· όποία δέ εύθύνη θέλει ε 

πιβαρύνει εκείνον, δσ τι; ήθελε γενή ό αϊτιο ;, είναι αδύνατον νά 

το έκφραση τ ι ; .

Αέν έμβαίνομεν ε ί; τ ά ; λεπτομερείας των πράξεων τοΰ ΰ- 

πουργείου, καθότι, είπομεν, δέν κινούμεθα άπό τινα δυσμενή σκο

πόν τοΰ νχ καταφερθώμεν κατ' αύτοΰ, άλλ’ άπλώς κάμνομεν έπι- 

παλαιόν τινα έποψιν τών γενομένων. Α,λλ’ όποιον είναι τό πλεΐ- 

στον μέοοςτοΰ προσωπικού της Γερουσας; Δέν είναι δμοιον μέ ε

κείνο τοΰ πλείστου με'ρου; τών Διοικητών καί άλλων ύπαλλή- 

λω ν; Δεν έφάνη καί ε ί; ταΰτα ή αύτή κακή π ίσ τ ι; εκείνη, ή'τις 

έφάνη καί εί; τήν έκτέλεσιν τοΰ περί νεήλυδων ψηφίσματος ; 

Επρεπε τάχα άνθρωποι έστιγματισμένοι, ώς ό Νικοθεος και 

άλλοι τυχοδιώκται καί ραδιούργοι να καθίςωσι καί σήμερον 

τάς θέσει; τής δημοσίου υπηρεσία; χειρότερον παρά προτοΰ, 

λόγω τής φ α τρ ία ;; Λιατί τάχα  ό Κ . Μαυροκορδάτος νά ΰπο- 

π ίπτη  πεισματω δώ ς πω ς είς τοιαύτας σκανδαλωδεστάτας πρά

ξεις, αϊπνες διεγείρουσιν είς τήν καρδίαν τοΰ λαοΰ τήν άγανάκτη- 

σιν καί τήν απελπισίαν; τ ί θέλει έξαξει απ’ αύτά; ποιον συ μ - 

φε'ρον ηθελεν εχει ώς πρός ένα ενδεχόμενον εμφύλιον π όλεμον; 

δέν θίλει είσθαι τοΰτο ή έσχά ;η  δυστυχία καί δ ι’ αύτάν καί 

διά τήν πατρίδα ;

Τρομάζει τό ΰπουργεΐον τήν Βουλήν και δ.ά  τοΰτο έπροσπά- 

θησε δι’ όλων τών μέσων νά έπιρρεάση τας εκλογάς. Τά ύπουρ- 

γεΐον δέν έχει άνάγκην νά τρομαζη τήν Βουλήν όταν βαδιζη με 

ευθύτητα μέ ειλικρίνειαν καί μέ δικαιοσύνην, καί νομίζομίν έ-
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σύμφερεν εις αύτά νά στηρίζη τήν ΰπαρζίν του μάλλον εις τήν 

κοινήν εύ'νοιαν καί ύπόληψιν, παρά είς τήν εξάσκησιν τών πλαγί

ων μ έσ ω ν  ύποθετομεν ότι δι’ όλων τών ίν χρη'σει μέσων θέλει 

κατορθώσει νά συνε'λθη μίά Βουλή, εντός τής οποίας να έχη τήν 

πλειοψηφίαν, καί ύποθετομεν άκόμη, ότι δια της πλειοψηφίας 

ταύτης έστηρίχθη καί διά τάν επόμενον καιρόν, έρ ω τώ μ εν  ίποία 

etvai έκ τούτου ή ελπίς ; τ ί  κατόρθωσε μέ τοΰτο; νομιζβι νά 

κατίσχυση οΰτω διά παντός, καί νά καταπνίξη τήν κοινήν θέλή- 

σιν καί νά καταστρέψη τοΰ; άντιπάλους τ ο υ ; ραδιουργηθέντες 

καί τινες τών Πληρεξουσίων τ ή ;  εθνική; Συνελεύσεως έψηφηφό- 

ρησαν ύπέρ τ ή ; ίσοβιότητο; τής Γερουσίας, εναντίον τών αίσθη · 

μάτων τών λαών, οί'τινες τούς ειχον άποστείλει· ί άλλά δέν τούς 

κατησχυναν καί δέν τούς ήτίμασαν ώς προδότα; οίλαο; εις τήν 

επιστροφήν των ; γνωρίζει καλώς ό Κ . Μαυροκορδάτος τήν έ λ 

λά δα ; Τ ί θέλει κάμει ό Κ . Μαυροκορδάτος εάν καί διά τής Βου

λής στηριχθη, έκρραγη δέ τυχόν ή άγανάκτησις τοΰ λαοΰ, διο'- 

τ ι  ή'θελεν άκολουθή τόν αύτόν, δν βαδίζει ση'μερον δρόμον, ίθέλει 

σύρει τάχα τούς στρατηγού; τ ή ;  Πατρίδος εις τήν σφαγήν; θέ

λει ρίψει τούς πολιτικούς άνδρας της εις τά  σκοτεινά δεσμ ω 

τήρια ; θε'λει κινήσει τά πΰρ καί τά σίδηρον κατά τοΰ λα οΰ ; 

θέλει αφήσει ώς σημεία τής πρωθυπουργείας του τά ερείπια, τά  

δάκρυα, τά  αίματα καί τήν αισχύνην! ; ! ;

Ο χι- ποτέ νά μή φωτίση ό ήλιος είς τάν έλληνικάν ορίζοντα

τοιαύτην φοοεράν ήμεραν! μας προξενοΰσι φρίκην αί τοιαΰ-

τα ι ίδέαι κ’ έπικαλούμεθα τά θειον ελεος διά νά μήν ίδώμεν

ίίς τήν οΐκτροτάτην θε'σιν αύτήν ού'τε τάν Κ . Μαυροκορδάτον,

ουτε την πατρίδα, ό  περιοδικός τής Ελλάδος τύπος θεωρών

τΛ,ν πατρίδα εϊς τά χείλη τοΰ κρημνοΰ, όλο; ε’κ συμφοϊνου άς

άναλάοη εν άλλο εύσχημον, άπαθέ; καί άμερόληπτον ΰφος, διά

νά όδηγήση καί τάν λαόν καί τό ΰπουργεΐον ε ί ;τ ά  άληθή συμ-

φε'ροντα αύτών, καί νά επιφερη τών άναβραζοντων παθών τήν

σωτήριον γαλήνην, ό  Κ . Μαυροκορδάτος ας θυσιάση ίν με'ρος 
ΦΓΛ. Γ .  8 .
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της φιλοδοξίας του, και ά ς  συνδεθή με τους άντιπάλους του 

δι’ ένάς ύγιεστέρου σχηματισμοί» τοΰ υπουργείου διά νά παύσω- 

οιν ούτως δλαι αΐ εριδες, και νά προληφθώσι τά  αξιοδάκρυτα 

δυστυχήματα, άτινα άπειλοΰσιν εις τό μέλλον τήν πατρίδα. Ο Κ . 

Μαυροκορδάτος, άς ένθυμηθίί δτι με αυτί» τδ έθνος συνέπαθε και 

συνηγωνίσθη άπ’ άρχής της έπαναστάσεως αύτοΰ, και άς άκούση 

την φωνήν του, ήτις εις την καρδίαν του δέν είναι ξένη· άς έν- 

θυμηβϊί δτι τ ° ^ δ0ν> ° ’·' κ “ ™ βά^ ονται τ «  *<>μμ(**α, δέν
ίίναι βέβαια ή βία, άλλ’ είναι ή ακριβέστατη ΐσότης, το γενικόν 

πνεϋμα και ή δικαιοσύνη· άς ένθυμηθτ δτι κάνέν Ελληνικόν υ

πουργείο ν δέν θέλει ΐσχύσει νά έξουδενώστι και νέκρωση τό έθνος, 

όσον τό εϊχεν εξευτελίσει ή Βαυαροκρατεία, και μολοντούτο 

τό έθνος αύτό έφάνη λέων κοιμώμενος, δστις έξυπνήσας έν μια 

νυκτι κατέλυσε τά  πάντα· άς ένθυμηθη τέλος πάντων ότι οί Ε λ 

ληνες δέν ύπέστησαν τάς σφαγάς και τούς κινδύνους τριών αλ

λεπαλλήλων επαναστάσεων διά νά κατασταθώσι δοΰλοι δυστυ

χείς και νά γενώσιν ερμαιον της ίδιοτελείας, και τη ς φιλο

δοξίας. ______ —»οοο m ---------- -

Η  Φ Ι Λ Ο Δ Ο Ξ Ι Α .

Καθώς ή θέα τών τάφων μάς ενθυμίζει άκαταπαύστως τοΰ 

ανθρώπου τήν ματαιότητα, τοιουτοτρόπως ή μελέτη τής ζω ής 

τοΰ φιλοδόξου μάς ανακαλύπτει τούτου τήν αθλιότητα ίμ ά ς 

θαμβόνει ή ψευδής λάμψις τοΰ φιλοδόξου; μάς εκπλήττει ή 

πομπώδης και μεγαλοπρεπής ζω ή το υ ; Ας άνασύρωμεν το κά 

λυμμα μέ τό όποιον ή άπατη τών φαινομένων καλύπτει την άλη

θή ζωήν του, και θέλομεν ίδή, δτι δέν υπάρχει εϊς τήν άνθρω- 

πίνην φύσιν δυσειδέστερον παρά τήν φιλοδοξίαν ελάττω μα.

II φιλοδοξία, αύτή ή ακόρεστος επιθυμία τοΰ να ύψωθη τ ις  

ύπεράνω τών όμοιων του και έπί τών ερειπίων τών άλλων, αύ-
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τός ά ακοίμητος σκώληξ, δστις κεντά άκαταπαύστως τήν καρ

δίαν τοΰ φιλοδόξου και δέν τήν άφίνει ποτέ ήσυχον* αύτό τό 

πάθος, τό όποιον είναι τό μέγα έλατη'ριον τών ραδιουργιών καί 

όλων τών αύλικών ταραχα^ τό όποιον κινεί τάς επαναστάσεις 

τών επικρατειών, δίδει καθεκάστην νέα θεάματα είς τήν επι

φάνειαν τής γής, και τά όποιον τέλος πάντων τολμά τά  πάν- 

τα  χωρίς αύτά νά ύποφέρη τίποτε, ενώ καταστρέφει συνεχώς τήν 

κοινωνίαν, έν μέσω τής όποιας άναπτύσσει τάς φοβεράς του 

ιδιότητας, κατασταινει πάντοτε δυστυχή εκείνον, τοΰ όποιου 
κυριεύει.

Η φιλοδοςια, ενώ τυφλώ ττει τον άνθρωπον, δεικνύει είς αυ

τόν ώς τέρμα τών σπουδαρχιών του εύτυχή τινά άποκατάστασιν, 

είς τήν όποιαν δεν θέλει εχει τίποτε πλέον νά επιθυμήση· κα

τάσταση», είς την όποιαν θέλει γευθ·ϊί όλων τών γλυκυτέρων ή- 

δονών, και διά ττ,ν όποιαν εύρίσκεται πάντοτε είς συγκίνησιν 

«ισθαντικωτάτην. Αΰτη δε ή καταστασις συνίσταται είς τό νά 

χυριεύη, νά διατάττη, νά ήναι ό άπόλυτος κύριος τών δημοσίων 
υποθέσεων καί ό διανομβύς τών χαρίτων, νά λάμπη είς εν ύπουρ- 

γειον, η είς όποιανδήποτε λαμπράν τινα άξίαν, ν’ άπολαμβάνη 

τά  θυμιάματα και τας υποκλίσεις τοΰ λαοΰ, και νά κάμνη διά 

νά τόν τιμ ώ σι, να τον σέβωνται καί νά τόν φοβώνται.

Τά σύνολον τών όνειροπωλήσεων τούτων περιλαμβανόμενον 

ύπά μίαν έ'ττοψιν, έγχαράττει είς τον φιλόδοξον τήν πλέον εύ- 

χάριστον ίδεαν, και ζωγραφίζει είς τήν φαντασίαν του θελκτι

κόν τινα κόσμον ώς τόν πλέον άνάλογον είς τάς έπιθυμίας τής 

καρδιάς του· άλλά κατά βάθος όλα ταΰτα δέν είναι, είμή μία 

‘δέα·  ̂ έκεΐνο δέ το  όποιον, etvai πραγματικόν και βέβαιον, εί

ναι, δτι ό φιλόδοξος δέν χαίρει ποτέ κάνέν πράγμα είς τόν κό

σμον, ούτε τόν δόςαντου, διότι τήν ευρίσκει σκοτεινήν* οΰτετήν 

Οέσο» του, διότι θέλει νά άναβή πλέον υψηλά* ουτί τήν ευτυχίαν 

του, διότι αυτός ξηραίνεται καί αφανίζεται εν τώ  μέσω *α ί αύ

τής τής μεγάλη τέρας αφθονίας* οϋ'τε τάς υποκλίσεις τάς όποιας
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τό» άποδίδουσι, διότι αΰται βίναι φαρμακευμέναι άπο έκείνας, 

τάς οποίας είναι ΰπόχρεως ν’ άποδιίίση και αύτός ό ίδιος είς άλ

λους* δέν y αίρει ούτε τήν οποίαν άπολαμβάνει εύνοιαν, καί αΰ

τη  καταντά πικρά άμα χρειασθή νά τήν συμμερισθίί μέ τους 

συνααίλλους του' οΰτε τέλος τήν άνάπαυσίν του, καθότι είναι 

δυστυχής άναλόγως τής άνάγκης, τήν οποίαν αισθάνεται διά νά 

ήναι πλέον ήσυχος,

Η φιλοδοξία, κατασταίνουσα αύτόν οΰτω δυστυχή, τόν εξευ

τελίζει καί τον έξουδενώνει είς ελεεινότερον βαθμόν άκόμη . . . .  

ώ  ! πόσαι χαμέρπειαι διά νά φθάση είς τόν σκοπόν το υ ! Πρέ

πει νά φαίνηται όχι ποτέ τοιοΰτος, όποιος είναι, άλλά τοιοΰτος 

όποιον άλλοι τόν θέλουσι νά [ήναι· πόσαι χαμέρπειαι ! χαμέρ

πεια κολακείας, διά νά θυμιάζ^ καί νά λατρεύη τό είδωλον, τό 

όποιον ένδομύχως περιφρονεΐ καί άποστρέφεται- χαμέρπεια ά- 

νανδρίας, διά νά ήξεύρη νά καταπίνη δλας τάς δυσαρεσκείας, 

νά ΰπομένη όλας τάς εξουθενώσεις, και νά τάς δέχηται σχεδόν, 

καθώς δέχηται καί αύτάς τάς χάριτας· χαμέρπεια προσποιήσε- 

ω ς , διά νά μήν εχη παντάπασιν ϊδιόν τ ι αίσθημα, καί νά μή 

συλλογίζεται, είμή κατοπτριζόμενος είς τους συλλογισμούς άλ

λων· χαμέρπεια κοινωνικής επιβουλής, διά νά καθίσταται συν

ω μότης καί ίσως υπουργός τών παθών καί τών σκοπών εκείνων, 

εκ τών όποιων έξαρτάται, καί νά λαμβΐν·/) μέρος είς ίλας τάς 

κακεντοεχείας καί άταξίας των, διά νά συμμερίζηται πλέον α

σφαλώς τάς χάριτας τ ω ν  τέλος πάντων χαμέρπεια ύποκοίσεως, 

διά νά δανείζεται ενίοτε τά φαινόμενα τής εύσεβείας, καί νά 

παίζη πρόσωπον φιλελευθέρου καί έναρέτου, ενώ κατά βάθος ε ι-  

vat καί άσεβής καί φιλοτύραννος.

Η οδός τοΰ φ-.λοδόξου είναι πλη'ρης άκανθών καί τρομακτικών 

δυσκολιών καί κινδύνων διά νά φθάση είς τήν κατάστασιν, είς 

τήν οποίαν ή φιλοδοξία φαντάζεται τοσαύτας ευχαριστήσεις, ή - 

δονάς καί τέρψεις, ή διά νά διατηρηθή εις τήν όποιαν ήδυνη'θη 

ν« καθέξ^ θίσιν αναγκάζεται νά λαμβάνη χίλια μίτρα όλα επί-
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νης όχληρά καί ολέθρια, νά καταναλίσκηται άπό τάς σκέψεις καί 

άπό τήν μελέτην, νά άνελίττιρ στοχασμούς επάνω είς στοχα

σμούς, σχέδια επάνω είς σχέδια, καί νά σπαράττηται άπό 6α- 

νατηράν καί άκατάπαυστον άγωνίαν . . .

Οΰτω διά νά ευχαρίστηση ό φιλόδοξος εν μόνον πάθος, τά ό· 

ποιον είναι τό νά ϋψωθή ΰπεράνω τών άλλων, καταντά αύτός 

ερμαιον καί ή βορά τών παθών ό'λων καθότι υπάρχει πάθος τι 

τό όποιον ή φιλοδοξία νά μή τό παροξύνη ; καί δέν είναι αΰτη 

ή φιλοδοξία, ήτις κατά τάς διαφόρους περιστάσεις καί τά διά

φορα αίσθη'ματα, εκ τών οποίων συγκινεΐται, ότέ μέν παροξύνει 

τόν άνθρωπον άπό τά πικρότερα πείσματα, ότέ δέτόν φαρμακεύει 

άπό τάς πλέον θανατηφόρους εχθρας, τόν καταφλεγει άπό τάς 

βιαιοτέρας όργάς, τόν καταβαρύνει άπά τάς βαθυτέρας θλίψεις, 

τόν καταψυχραίνει άπό τάς πλέον μαύρας μελαγχολίας, καί τόν 

καταβιβρώσκει άπό τάς σκληροτέρας ζηλοτυπίας ; δέν είναι αΰτη 

ή φιλοδοξία, ήτις κάμνει τήν ψυχήν τοΰ <ρίλο$όζοι> διά νά ΰπο- 

φέρνι εν είδος κολάσεως, καί χίλιοι τοΰ συνειδότος ελεγχοι δεν 

τήν καταξεσχίζουσιν ώς έριννύες ; Τ ί  δύνανται νά γένωσιν 

αί φοβεραί εικόνες εκεΐναι, αΐτινες όργίλαι καί άπειλητικαί, π α - 

ρουσιαζονται πάντοτε εις τούς οφθαλμούς του ; ή προδοσία τών 

συμφερόντων τής πατρίδος, ή χύσις τοΰ ανθρωπίνου αίματος, 

αί πυρπολη'σεις τών πόλεων, τά θύματα τής αδικίας, τά  ώχρά 

ορφανά τών άπωλεσθέντων πατέρων καί αί μελανοφοροΰσαι χ ή -  

ραι· όλα ταΰτα τ ί δύνανται νά γείνωσι ;  Πώς θέλουσιν έξίλεω- 

θή ; ή έςωτερική άταραξία τοΰ φιλοδόξου έγγυαται καί τήν ε’ - 

έσωτερικήν ησυχίαν τής συνειδη'σεως; ά 1 όχι· ό Αίκαιος 

Π λά στης δέν εδωκε τοιοϋτον εξαιρετικόν προνόμιον είς τούς ο

λετήρας, δσον θέλουσιν άς ύποκρίνωνται’ είναι δυστυχείς, καί 

μια άπόδοσις τών έργων των πάντοτε τούς άναμένει.

Ας ειπωσι δέ ΰστερον άπό τοσαύτας χαμερπείας όσοι θαμβό- 

νονται άπό τήν ψευδή λάμψιν τής φιλοδοξίας, ότι αΰτη είναι 

ελάττω μα τών μεγάλων ψυχών· έξ ε’ναντίας είναι χαρακτήρ
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τής βλέον άνανδρου και χαμερποΰ; καρδία;· είναι χαρακτηρι

στικόν, το όποιον εκφράζει την πλέον ευτελή ψυχήν· δλον εκεϊ- 

γο, τό όποιον οφείλει τ ις  είς τας χαμερπεία; καί εϊς τάς ραδιουρ

γίας, φέρει πάντοτε χαρακτήρα καταισχύνης καί ατιμίας.

Η φιλοδοξία κατασταίνει τόν άνθρωπον ψευδή, άνανδρον, δει

λόν δταν πρόκηται νά υποστήριξη τά συμφέροντα της άληθείας· 

φοβείται πάντοτε μή δυσαρεστήση, καί ό τοιοΰτο; είναι άνάξιος 

τή ς  εύθύτητος, τής ειλικρίνειας, καί τής εύγενείας εκείνης, τήν 

οποίαν εμπνέει ό ερως τής δικαιοσύνης, καί ή όποία μο'νη κάμνει 

τους μεγάλους άνδρας.

Τοιουτοτρόπως δέν δύναταί τις νά βάλη βάσιν είς μίαν καρ- 

δίαν, τής όποιας κυριεύει ή φιλοδοξία1 δέν υπάρχει είς αυτήν τ ί 

ποτε βέβαιον, τίποτε σταθερόν, τίπ οτε μέγα. ό  φιλόδοξος άνευ 

αρχών, άνευ ηθών, άνευ αισθημάτων, λαμβάνει δλας τάς μορ- 

φάς, κάμπτει άκαταπαύστως κατά τήν εύχαρίς-ησιν τών παθών 

άλλων, καί ϊτοιμος είς πάντα επίσης, στρέφει καθώς ό άνεμος 

« τ ι  διάνά υποστήριξη τήν δικαιοσύνην, είτε διά νά τήν προδώ- 

οη . . . Ο ΰτω δύναταί τις τωόντι καλώς νά εΐπη, δτι ή φιλοδο

ξία είναι τό πάθος τών μεγάλων ψυχών . . Δέν ει;αί τις μέγας, 

ουτε δυναται νά ηναι, είμή διά του έρωτος ΤΗΣ Α λ ΗΘΟΫΣ 

Δ 0 Ξ Η Σ !

Η  Α Λ Η Θ Η Σ  Δ Ο Ξ Α .

ή  δόξα «ΐναι tv αίσθημα, τό όποιον μάς έξυψόνει ενώπιον 

τών ιδίων οφθαλμών ήμών, καί τό όποιον αυξάνει τήν ϋπόληψιν 

ήμών, είς τά όμματα τών πεφωτισμένων ανθρώπων ή ίό'έα της 

είναι συνδεδεμένη με τήν ιδέαν μεγάλης τινός ύπερνενικημένης 

δυσκολίας, μεγάλης τινό; ώφελείας παρακολουθουσης τάς επιτυ

χίας, καί μιάς ίσης αύξήσεως τ ή ; ευδαιμονίας διά τό σόμπαν 

καί διά τήν πατρίδα* όποιονδήποτε έξοχον πνεύμα ήθελε τις 

αναγνωρίσει ώς πρός τήν έφεύρεσιν δπλου τινός φονικού, ήθελε
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διεγείρει δικαίαν άγανάκτησιν, εάν ελεγεν, υτι ό τοιουτος άνθρω

πος, ή τό τοιοΰτον έθνος ελαβε τήν δόξαν ταύτης τής έφευρέσεως· 

ή δόξα ό'έν είναι ή άνταμοιβή τής πλέον μεγάλης επ ιτυχία ; ?!ς 

τάς έπιστήμας. Εφεύρετε νέον τ ι σύστημα λογιστικόν, συνθεσα- 

τε  υψηλόν τ ι ποίημα, ύπερβήτε τόν Κικέρονα καί τόν Δημοσθέ- 

νην είς τήν ευγλωττίαν, τόν Θουκυδίδην καί τον Τακητον εις τήν 

ιστορίαν, θέλει σάς άποδοθή ώς αμοιβή ή εϋκλει», αλλ οχι η 

δόξα.

Δέν άπολαμβάνει τις  περισσότερον άπό έ'ςοχόν τ ι προτέρημα 

ώς πρός τάς τέχνας· άνασύρατε άπό τ μ ή μ ά τι  μαρμάρου η τήν 

λφροδίτην τοΰ Πραξιτέλους, ή τόν Απόλλωνα τοΰ Βελβεδίρου* 

α ; έξέλθη ή Μ εταμόρφωσι; άπό τόν κάλαμόν σ α ;’ τά άπλά ά 

σματά σα ;, εκφραστικά καί μελωδικά άς σάς θέσωσιν είς τήν 

τάξιν τοΰ Περγολέζου, θέλετε απολαύσει μεγάλην φήμην, άλλ’ 

δχι δόξαν. Προχωρήσατε πλέον εμπρός, έξισ ω θή τε μέ τόν Β ω 

βά νον είς τήν τέχνην τής όχυρώσεως τών θέσεων, μέ τόν Τουρι- 

νον ή τόν Γονδέον είς τήν τέχνην τής διοικήσεως τών στρατών, 

κερδήσατε μάχας, κατακτη'σατε επαρχίας· δλαι αί πράξεις αυ- 

ταν θέλουσιν είσθαι ώραϊαι άναμφιβόλως, καί τό δνομά σας θέ

λ ε ι μεταβή ε ί;  τήν μεταγενεστέραν εποχήν τήν πλέον μεμακρυ- 

σμένην, άλλ’ ή δόξα δι’ άλλα; ιδιότητας ειν’ επιφυλαγμένη. Α 

πολαμβάνει τις δ ι’όλα ταΰτα τήν λαμπροτέραν ατομικήν τιμήν, 

χωρίς δμως νά είναι αύτή ή δόξα τοΰ τόπου του. Εϊς άνθρωπος 

δύναται συνεχώς νά άφορα είς τήν ϋπόληψιν, εις τήν φήμην, εις 

τήν άθανασίαν, δέν χρειάζονται, είμή περιστάσεις σπάνιαι, ά- 

στρόν τ ι ευτυχές, διά νά δυνηθώσι νά τόν όδηγήσωσιν είς τήν 
δόξαν.

ή  δόξα ώ ς πρός τόν ουρανόν άνήκεί ίίς  αύτόν τόν θεόν. έ π ί  

γής δέ ανήκει είς τήν άρετήν καί δχι είς τήν μεγαλοφυίαν είς 

την άρετήν τήν επωφελή, τήν μεγάλην, τήν φαεινήν, τήν ήρωΐ- 

κη'ν άνήκει είς μονάρχην τινα, δστις ένασχολεΐται επί τής πο

λυμερίμνου βασιλείας του είς τήν ευδαιμονίαν τών υπηκόων του,
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x  ένασχολεϊται μ ετ’ επιτυχίας· άνήκει εις πολίτην τινά, όστις 

ήθελε θυσιάσει την ζωήν του διά τήν σωτηρίαν τδν  συμπολιτών 

του· άνήκει τέλος πάντων είς ενα λαόν, όστις ήθελε προτιμη'σει 

ν’ άποθάνιρ ελεύθερος, παρά νά ζη'ση, δούλος.

Τ Ο  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α  Τ Ω Ν  Β Α Υ Α Ρ Ω Ν .  

fi

ή  ΖΥΘΙΚ,ή έΠΑΝΑΣΣΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ.

Μέγα συμβάν. Λαμπρόν και καταπληκτικόν φαινόμενον έ- 

μελλε ν’ άντιπαραβάλη πρός τήν Σεπτεμβριανήν εκείνην τη ς 

έλλά δ ος έπανάστασιν ή μεγαλοφυής Βαυαρία ! άς μή καυχαται 

πλε'ον μόνη ή Ελλάς1 ή' νε'α εθνική λάμψις τή ς Βαυαρίας έθάμ- 

βωσε τήν δόξαν τη ς . Αιματηρά καί μανιώδης έπανάστασις έξερ- 

ράγη είς Μονάχον ύπέρ τών ιερών καί άπαραγράπτων δικαιωμά

των εκείνου τοΰ λαοΰ· μία επανάστασή ί π έ Ρ  T O T  ΖΥΘΟΥ'! ! !

Αν ό περιοδικός τύπος τής Ευρώπης έφάνη φειδωλός δια νά 

ίξυμνη'ση ενα εθνικόν θρίαμβον, δστις μαρτυρεί τήν μεγαλουργόν 

φύσιν τής βαυαρικής φυλής, άλλ' έδημοσίευσε τήν περιγραφήν 

τής έπανατάσεως αύτής με κρύαν σιωπήν, ίσως δέ καί έρυθριών, 

ή Ελλάς δμως, πάλαι ποτέ προσφιλής θυγάτηρ τοΰ γενναίου και 

λαμπρού αύτοΰ Εθνους , δέν επρεπε νά κάμ·^ αύτό τό μέγα άδι

κον έχρεώστει ταύτην τήν θυσίαν. 0  εστεμμένος ποιητής τή ς 

Βαυαρίας έξύμνει άλλοτε τάς ήρωϊκάς πράξεις τής Ελλάδος , 

καί ή έλ λ ά ς  δέν επρεπε νά έξυμνη'ση τόν ηρωισμόν τοΰ έθνους 

τ ο υ ; Θέλει άγνωμονη'σει απέναντι δεκαετοΰς φιλολόγου προς-ασι- 

α ς ; · · · « Αλλ’ οίδε καί πολέμιος άνδρός άρετάν θαυμάζειν. » Η

μείς, καί τοι ολίγον κατά τής Βαυαρίας ψυχραμένοι, όφεΟομεν 

όμως νά θαυμάοωμιν τάς άοετάς τη;· 0  Βαυαρία ώργίσθη, έμά-
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νη κατά τής ίεράς ίπαναστάσεώς μας, άλλ’ ή μ ΰ ς  ναι, οίκτείρο- 

μεν αύτήν.
Εις τάς 2  πρός τάς 3  Σεπτεμβρίου τοΰ 1 7 9 2 .  κολυμβα ή 

πόλις τών Παρισίων είς το αίμα διά τήν ελευθερίαν τής Γαλλίας· 

είς τάς 2  πρός τάς 3  Σεπτεμβρίου τοΰ 1 8 4 3 .  επαναστατεί 

σύσσωμος ή πόλις τών Αθηνών διά τήν ελευθερίαν τής Ελλάδος- 

καί είς τάς 2  πρός τάς 3  Μαίου τοδ αύτοΰ έτους βάφει τήνπ ό- 

λιν τοΰ Μονάχου τό αίμα τών άθλιων Βαυαρών ί διατί ; διά 

τόν ζύθον. Παράδοξοι συμπτώσεις ! αί άρχικαί αύται τών μ η 

νών ήμέραι έχουσί τι καταπληκτικόν, φοβερόν, αιματηρόν !

Αφοΰ ή Σεπτεμβριανή τής Ελλάδος έπανάστασις άπεστέρησε 

τήν Βαυαρίαν τών πλουσίων πόρων, τούς όποιους επί δεκα

ετία άπελάμβανεν έκ τής δυστυχούς Ελλάδος· ή Βαυαρία 

ίστρεψε συτονωτέραν τήν προσοχη'ν της είς τούς έπιτοτα'ους 

φόρους της· κατά συνέπειαν τών οποίων ελαβεν οικονομικών 

μέτρων, επέβαλε φόρον καί εϊς τόν έπιούσιον άρτον τοΰ λαοΰ 

και είς τό προσφιλές αύτοΰ ποτόν τόν ζύθον. Ο λαός τής Ε λ 

λάδος έφάνη λίαν καρτερόψυχος, όταν ή Βαυαροκρατεία επά- 

βαλεν άναλγη'τως είς αύτόν τούς άσυνήθεις καί φοβίρούς εκείνους 

φόρους τών χαρτοση'μων, τών επιτηδευμάτων, τών οικοδομών 

καί χιλίων άλλων ειδών, καί θρασυνθείς ώς έκ τούτου ό ασύ

νετος Αρμανσπέργης είπεν « ίδοΰ έντελώς ήδη δεδουλωμένος ό 

Ελληνικός λαός'» ό μωρός διπλω μάτης τής Βαυαρίας ήτον 

πολύ επιπόλαιος διά νά κατανόηση ότι ό καρτερικός λαός ούτος 

παρέβλεπε ταΰτα πάντα, άποβλέπων είς τόν μεγάλον τοΰ Σεπ

τεμβρίου του σκοπόν· ένόμιζεν ότι ό λαός τής έλλάδος επανα

στατεί διά χαρτόσημα, διά επιτηδεύματα καί διά ζύθους* ό 

λαος αύτός επαναστατεί άπαξ καί καθώς πρέπει’ άλλ’ ό λαός 

του Μονάχου, ενώ δέν έγόγγυσε κατά τοΰ φόρου τοΰ 

έπιβληθέντος έπί τοΰ άρτου, καθό λαός δμως άφοσιωμένος είς 

τήν μέθην, καί τήν εύγενή άφοσίωσίν του ταύτην άπέδειξε κατά 

κορον ίπ ι τών άφθονων οινοπνευμάτων τής Ελλάδος, εμάνη



κατά τοϋ φόρου τοΰ έπιβλτιθέντος έπι τοϋ ζύθου, καί ιδού s i; 

άτίθασσον και άγρίαν έπανάστασιν ό λαος τοΰ Μονάχου . . .

έν το ς ολίγου α ί μακραί καί στεναί οδοί τ η ; π ο λιω ; ένεφρά- 

γισαν έκ πυκνοΰ όχλου έξερευγομένου κατάρας' οί έπαναστά- 

ται τοϋ Μονά/ου, μιμούμενοι έν ριέρει τούς ίουλιανούς έπανα- 

ναστάτας τών Παρισίων, γυμνώσαντες τάς λιθοστρώτους όδούς 

έξεσ φ εν δ ό ν ισ α ν  τού; λίθους αύτών κατά τών παραθύρων είσ- 

δραμόντες δ’ έπειτα είς τά  ζυθοποιεία έχυσαν τάς έκεΐ μεγί- 

στας τοΰ ζύθου ποσότητας, καί κατέστρεψαν παν δ,τι ά'λλο εύρον.

Η αστυνομία εκρουσε το συγχλητήριον, καί όλη ή φρουρά 

καί ό είς τά χωρία έστρατοπεδευμένος στρατός φθάσαντες διε- 

τάχθησαν νά πυροβολήσωσι κατά τοΰ πλήθους· {πυροβόλησαν 

μεν, άλλ’ αδρανέστατα, διότι καί αύτοί οί στρατιώ ται δέν 

έθεώρουν μέ καλόν όμμα τήν αύξησιν τής τιμής τοϋ ζύθου, 

καθώς καί ό γενναίος τών Αθηνών στρατός ήτον σύμφωνος 

μέ τόν εύγενή αύτών λαόν είς τήν εθνικήν έπανάστασιν τοϋ 

Σεπτεμβρίου, διότι επίσης δέν έθεώρει μέ καλόν όμμα τήν αίσ- 

-/ράν Βαυαρικήν δυναστείαν . . . μολαταύτα ό στρατός τοΰ Μο

νάχου έπυροβόλησε, τό αίμα ερρευσε, καί μόλις περί τά μεσο

νύκτιον ό λαός διεσκορπίσθϊΐ . . . ιδού άκόμη έν νυκτί καί ή 

έπανάστασις αΰτη.
Τήν 3  τοΰ Μαίου τά περιτρέχον τάς οδούς πλήθος εξέβαλε 

πάλιν κραυγάς έπαναστατικάς- πολλοί άστυνομικοί ΰπηρέται 

και στρατιωτικοί έν στολή καθυβρίσθησαν καί ριφθέντες κατά 

γής κατεπατήθησαν· ό λαός έλιθοβόλησε τό δίμαρχεΐον καί τά 

καταστήματα τών υπουργείων δλα σχεδέν τά ύελία των κα- 

τεσυντρίβησαν.
Μέγα πλήθο;'<τυνηχθη εμπροσθεν τών ανακτόρων, όπου ποά 

ολίγου βιχε τελεσθή ό γάμ ο; τής βασιλόπαιδος Ιλδεγάρδης, 

δυγατρός τόϋ Λουδοβίκου μετά τοΰ υίοΰ τοΰ άρχιδουκός τ ή ; 

Αυστρία; Αλβέρτου* τό έπίφοβον ήθος λαοΰ, όστις περί ούδε- 

νός λόγου έποιίΐτο τάς άπά μέρους τών άξιωματικων προσκλ/ί-
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σεις είς άπομάκρυνσιν ήπείλει μεγάλας παρεκτροπάς, ότε ό 

Βασιλεύς, έμφανισθείς επί τοΰ έξιόστου, προέτρεψε τό πλήθος νά 

διαλυθή καί νά μή ταράττη τήν δημόσιον ησυχίαν. 11 σύντο

μος ομιλία του επέφερε μαγικόν άποτέλεσμα έπι τοϋ λαοΰ, ός- 

τ ις  καθησυχάσας, ολίγον κ α τ ’ ολίγον διελύθη . . . Ιδού καί 

ετερος Βασιλεύς λαλών άπό τοϋ εξώστου πρός λαάν επα

ναστάτην, ότι ούτος είσηκούσθη διότι επρόκειτο περί ζύθου 

ό λόγος.

Τό εσπέρας πυκνά συστήματα συρφετώδους όχλου πολιορ- 

κήσαντα τήν άστυνομίαν έζήτουν μεγαλοφώνως νά τοΐς πα- 

ραδώσωσι τόν άστυνόμον μηδενός άποκρινομένου, διότι όλοι οί 

εντός ειχον φύγει, χάλαζα λίθων έξεσφενδονίσθη κατά τών π α 

ραθύρων, τών οποίων κατέθραυσε τά  ύελώριατα* ό όχλος ήτοι- 

μάζετο ή'δη νά είσβάλη είς τό κατάστημα, άλλ’ αιφνη,ς διεδόθη 

ή φήμη, ότι ό άστυνόμος Ερριάνος είχε καταφύγει είς τό φρου- 

ραρχεΐον· τό πλήθος έ'δραμε πάραυτα έκεΐ' ό διοικητής τή ς δέ

σεως ταύτης προσκαλεΐ τόν λαόν νά άποχωρήση, <άλλ’ άπει- 

θοΰντος αύτοΰ, δια τά ττει τούς πυροβολιστάς νά πυροβολήσωσιν 

ούτοι έδίστασαν, διό καί άνευφημη'θησαν παρά τοΰ λαοΰ* άλλ’ 

έπαναληφθείσης αύστηρότερον τής διαταγής, ήναγκάσθησαν νά 

ΰπακουσωσι* τά  τέσσαρα τής δέσεως εκείνη; κανόνια, πλήρη 

σιδηροβολων «πυροβόλησαν, καί πλήθος άνθρώπων οί μέν έφο- 

νεύθησαν, οί δέ έπληγώθησαν· ή τρομερά αΰτη πράξις κατέ ■ 

παυσε τας ταραχάς, καί ούτως άνευ έθνοσυνελεύσεως έτελείωσε

τό Σύνταγμα τής Βαυαρίας ! ! !
*  Λ .
Ας μας συγχώρηση ή μεγαλοπρεπή; καί ύπερη'φανος πατρις

μας αν έβλασφημη'σαριεν διά νά κάμωμεν άντιπαράθεσίν τινα 

τής κτηνώδους ταύτης έπαναστάσεως τών Βαυαρών μ έ τήν έν- 

δοζον και εθνικήν τοΰ Σεπτεμβρίου έπανάς·ασίν της έκΐίνην ητον 

αναγκαία διά νά Θέσωμεν είς τά  όμματα τοϋ κόσμου έπιπό- 

λαιόν τινα σύγκρισιν μεταξύ Ελληνικής καί Βαυαρικής φυλής, 

καί διά νά ύπενθυριίσωμεν είς τάς Εύρωπαϊκάς δυνάμεις ποια
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κτήνη ειχον επιθέσει ίίς τον βΰγβνί) τράχηλον εύαισβη'του vojf-
μονο; καί ήρωίκοΰ λαοΰ.

* , , , , .
Αν η επαναστασι; τοΰ Μονάχου αύτη δεν ήτον άποτέλεσμχ

πολίτικης ραδιουργία; δι άλλον τινά σκοπόν, και ήτον τωόντι 

έπανάστασι; ένεκα τοΰ ζύθου, είναι τωόντι φαινόαενον άξιον 

οίκτου, καί φέρει εις την άνθρωπότητα μεγίστην καταισχύνην· 

επαναστατεί ένας λαό; δχι διά τήν ελευθερίαν του, άλλα δ ι*  

τον ζύθον· τα  οπλα του είναι οι λίθοι, τά  ηρωικά εργάτου ή συν

τριβή τών ύέλων, καί, επαναστάτης ων, δέχεται τόν θάνατον 

άπό τό στόμα τών κανονιών ακίνητος ώ ; κτήνος ! Τοιοΰτον ψυ

χρόν θέαμα ί είναι δυνατόν ποτέ να λάβη χώραν εις τήν καί- 

ουσαν τής Ελλάδος γ η ν ; δέν είναι παράδοξος άπό κλίμα ίίς 

κλίμα ή τοσαύτη τής φύσεως διαφορά ; ! .

Ας διδαχθώσιν οί ξένοι, όσοι έπιμένουσι να μας επιβάλλωσι 

τά ηθη των καί τά διοικητικά συστη'ματά τ ω ν  Είς το Λον- 

δϊνον αί ψήφοι συλλε'γονται ώς έπί τό πλεϊστον εϊς τά καπη

λεία· μεθύοντε; καί γρονθοκοπούμενοι οί Αγγλοι πωλοΰσι τάς 

ψήφους των, καί όστις έχει περισσότερα; λίρας εκείνος είναι 

Βουλευτη'ς. Αλλ* ό Ελλην δέν επαναστατεί διά ζύθον, καί οΰ'τε 

βοΰς, οΰ'τε όνος είναι διά νά μάχηται μέ λακτισμούς· αυτός 

γυμνώνει τό ξίφος, καί ήξεύρει ν'άποθνήσκη ύπέρ πίστεω ς καί 
τή ς  ελευθερίας !
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Χΰνε, χΰνε τά κύματά σου είς τήν γην, νοητέ τής παιδείας ή

λιε! κΰλα τά ρεύματά σου, Νείλε τοΰ Π ολιτισμοΰ! ή ώρα του 

μεγάλου μέλλοντος τής γής εσήμανε, καί ό επίγειος κόσμος προ

οδεύει άνεπιστρεπτί εή; την τελειοποίησίν του !

Οϊ μεγάλοι νόες, δΧων τών αιώνων οσάκις διελογίσθησαν π *-
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ρι τής τύχης τοΰ κόσμου, ώς έμπνεόμενοι άπό γοητευτικήν τινα 

ίδεαν, άνέκραξαν έπί τέλους πάντοτε « Κ όσμε ! θέλεις τελειο- 

ποιηθή »· ό δέ θεάνθρωπο; ίησοΰς, αύτή ή θεόπνευστος αύτοα- 

λήθεια καί αύτοσοφία, έπεσφράγισε τον ουράνιον τοΰτον χρνι- 

σμόν μέ τήν θείαν αύτοΰ ρήσιν « έ'σεται ήμαρ, καί γεννη'σεται 

μία ποίμνη ε ί; ποιμη'ν »· άλλ’ ή τελειοποίησις τοΰ άνθρωπί- 

νου κόσμου, καί ή μόρφωσις αύτοΰ είς μίαν ποίμνην δέν ήτον 

βέβαια εργον τοΰ σκότους, άλλ’ ήτον ίογον τοΰ φωτός· δέν ήτον 

εργον τ ή ;  πλάνη;, άλλά τής άληθείας· δέν ήδύνατο νά ήναι ά - 

ποτέλεσμα τής βίας, άλλά τής ενδομύχου άνθρωπίνης πεποιθή* 

σεως· ούτε τέλος γέννημα τών φονικών πολέμων καί τών κοινω

νικών άναστατώσεων, άλλά τ ή ; παγκοσμίου ενεργητικής ειρή

νης . . . Ναί, είς σέ άπόκειται τοΰ λοιποΰ τό μέγα τοΰτο έργον, 

προσφιλής θυγάτηρ τοΰ ούρανοΰ ! είς τούς ζωογόνους κόλπου; 

σου θέλει άναγεννηθή ή γή. . .  Αφήσατε* άφήσατε ήσυχον πλέον 

τήν κατεσπαραγμένην ταύτην γήν. Παύσατε τήν χύσιν τοΰ αν

θρωπίνου αί'ματο; καί τήν κατας-ροφήν τών κοινωνιών. Εγείρατ s 

έπι τών ερειπίων τών δυναστειών καί τών προλήψεων τούς ιε

ρούς ναούς τών Μουσών. Αφήσατε έλευθέραν τήν θείαν φωνήν τοΰ 

τύπου νά συνάγη μίαν όλόφωτον ποίμνην όλους τούς λαούς καί 

ή γή, ,όμόφρων, ομόφωνος καί εύτυχής θέλει άναδύσει ώς νύμφη 

■ΐής θαλάσσης άπό τήν άβυπσόν της μία ποίμνη κόσμου λο γι

κοί ενός ποιμένο;, τοΰ ένό; καί μόνου Θεοΰ καί Πλάστου.

ίδού τών Ιουδαίων ό προπάτωρ καί άρχέτυπο; λα ό ;, ό θεοκτό- 

νο; λαός εκείνος, όοτις φέρων επ’ ώμων του κατάραν αίωνίαν, 

*  έσκορπισμένος ώς ό κονιορτός άπό σφοδρόν άνεμοστρόβιλον 

* ’·ί τά πέρατα τής γής, διήγεν ώς βδελυκτόν καί άποτρόπαιον 

‘ ξουθένημα είς τά όμματα τοΰ κόσμου’ λαός όστις έμμένων είς 

τό θανάσιμον πεϊσμά του, βυθισμένος είς τη'ν αίωνίαν νύκτα τής 

μωρίας και τώ ν  προλήψεων, καί καθήμενος ώς μόλυβδος καθή- 

μενο; ύπό τό σκότος τοΰ θανάτου, δέν ήθέλησέ ποτε νά ελθη εϊς 

αίσθησιν καί νά ιπανορθωθ^· ούτε ή «ιωνία ίξορία του άπο τήν
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γενεθλίαν αυτού γήν· ούτε ή ατιμία τοΰ ονόματος του, ούτε δ λ * 

τά φριχτά παθήματα του συνετελεσαν εις τήν άνόρθωσιν αύτοΰ, 

άλλά ζών ώς h  γένος αμαρτωλόν, κατάδικον χαί τρέμον εν μ έ

σω της ανθρωπίνου κοινωνίας, πνεον μίσος χαί βδελυγμόν άγριον 

καθ’ όλου τοΰ κόσμου, δστις άμοιβαιως το βδελυ'ττεται, καί 6ε- 

ιορών τον μεγαν αύτον κοσμον ώς εκφυλον καί άπεπλανημένον 

αποστατών άπο του; μιαρούς κόλπους του, κάθηται καί ανα

μένει αιωνίως τον Μεσσίαν του, σταυρόνει ίεροπρεπώς καθεκά- 

στην είς άνάμνησιν τήν φρικτοτάτης θεοκτονίας του τόν in σου ν 

Χριστόν, καί σφαγιάζει μανιωδώς τών Χριστιανών τά  βρέφη διά 

να μεταλαμοάνη τοΰ ανθρωπίνου αίματος πρός ίκανοποίησιν τοΰ 
αγρίου φανατισμοΰ του.

ή  οίχτρά καταδίκη αίίτη τοΰ άξιοδακρύτου τούτου λειψάνου 

της αρχαίας ανθρώπινης γεννεάς διήρκεσε καί διαρκεΐ ενεκα τοΰ 

βαθυτάτου σκότους της άμαθείας, ήτις έγβινεν είς αύτό τάφος 

αιώνιος· άλλά τέλος πάντων είς τόν αιώνα τοΰτον τών θαυμά

των, ή πρόοδος τοΰ πολιτισμού καί τών φώτων άπε'κειτο νά κά·- 

μνι, ώ στε αί άκτϊνες τοΰ νοητοΰ ήλίου νά διαπεράσωσι τά  βάθνι 

τοΰ σκοτεινοΰ του τάφου, καί ηδη ό Ιουδαϊκός δήμος τής Φραγκ- 

φόρτης δίδει τό σημεΐον τής άναγεννησεως τοΰ ίβραϊκοΰ λαοΰ.

« Από τίνος χρόνου νέαν σχίσμα έμορφώθη μεταξύ τών είς 

Φραγκφόρτην Ιουδαίων- τά δύω τρίτα περίπου τοΰ ίουδαϊκοΰ 

δήμου, άποσπασθέντα τής κοινής αύτών συναγωγής άρχίζουσι 

νά σχηματίζωσιν ίόίαν φυλήν, έπικληθέντες άναμορφωταί. Δεν 

άναγνωρίζουσιν οΰτε τάς θρησκευτικάς τελετάς, οΰ'τε τους θεμε

λιώδεις τοΰ Ταλμουδ νομούς. Είς τό σόμβολον τής πίστεώ ς των 

κηρύττουσιν, ότι δεν θέλουσιν είς τό εξής περιτέμνει τους π α ΐ- 

δάς των, καί άπαρνοΰνται τήν εις τόν Μεσσίαν πίστιν. ό  Ανσέλ- 

μος Ροσχίλδης δέ, ό πρώτιστος τής τραπέζης κεφαλαιοΰχος, 

εκηρυξεν αδιάλλακτον πόλεμον κατά τής αΐρέσεως ταυτης, και 

δέν δέχεται συναλλάγματα, υπογεγραμμένα ύπό τών μελών αύ

τ ή ; ' τό πράγμίί προση'χθη ενώπιον τής Γερμανικής διαίτης,
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κχϊ ή νέα &ίρεσ'ις κατηγορήθη ώς χαλκεύουσα έν τώ  κρύπτω ύπό 

τά σχήμα θρησκευτικών δογμάτων πολιτιχούς σκοπούς ολέθρι

ους είς τά κράτος· άλλά μόλας ταύτας τάς κατηγορίας ή Γ ε 

ρουσία εκηρύχθη ύπερ τής νέας αΐρέσεως, καί πολλοί τών επ ι

σήμων Ιουδαίων τής Γερμανίας ήνώθησαν μ ετ ’ αύτών »·

Αίίτη είναι μία ηθική τών πεπιεσμένων πνευμάτων επανά- 

στασις, τής όποιας τήν σημαίαν άνεπέτασε πρά τριών ετών ή 

φωτεινή Γαλλία. Η Γαλλία, αύτός ά καταρράκτης τοΰ π ολιτι

σμού, έσύστησεν εταιρείαν, έξέδωκε περιοδικά συγγράμματα 

καί εκηρύχθη έπισήμως ύπέρ τής άναγεννησεως τοΰ ίουδαϊκοΰ 

λαοΰ, συνάμα μέ τήν άναγε'ννησιν όλων τών λαών τών εν τώ  

σκότει καταθλιβομένων. Οί δε ΐουδαϊοι, δσοι είς τήν Ευρώπην 

διεσπαρμένοι, πλέοντες έκεΐ είς τόν ωκεανόν τών φώτων, ήτον 

αδύνατον νά μήν ελθωσιν είς α’ίσθησιν, και νά μην όρμήσωσι 

πρώτοι είς τήν άναμόρφωσίν των, λειποτακτοΰντες άπό άπηρ- 

χαιωμένην ασθένειαν, άπό άγριωτάτην πρόληψιν, άπ' αύτάς τας 

άγκάλας τοΰ θανάτου.

Α λλ’ ό Ροσχίλδης, Φαρισσαΐος αυτόχρημα, καίτοι έδρεύων 

είς τήν φωτεινήν πόλιν τών ΓΙαρισίων, τυφλός όμως έκ γενετής 

άντίκειται είς τήν άναγε'ννησιν τών ομογενών του. 0  Ροσχίλδης 

πλουσιώτερος όλων τών έπί γής άνθρώπων, ήδύνατο νά γείνη 

αληθώς ό Πολιτικός Μεσσίας τοΰ ίουδαϊκοΰ λαοΰ, άλλ’ έβραΐος 

αληθής, καί τίποτε περισσότερον, ώς ό πρόπαππός του καί αύ

τός ούκ ήβουλήθη συνιέναι. ί Τ ί δύναται όμως ν’ άντιτάξνι ή 

ανθρώπινη δύναμις εις τήν κίνησιν τοΰ καιροΰ καί τής φύσεως 

καί είς τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμοΰ; Οί θρόνοι εχαμήλωσαν 

ένώπιόντου πρά πολλοΰ· καί εις θνητός καί αύτάς έβραϊος, θέλει 

αντιταχθή είς τάν άπαράτρεπτον τών ανθρωπίνων πραγμάτων 
ροΰν;

Εζίσταται τωόντι ό ανθρώπινο; νοΰς διά νά μελετη'ση τήν 

καταχθόνιον δύναμιν τών ανθρωπίνων προλήψεων δύναμιν, ήτις 

έκφυσιόνει, χαί κρημνίζει τόν άνθρωπον άπ’ αύτήν τήν άνθρωπί-
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νην του αξίαν, ό  ρίγας τής άρχαιότητος λαάς, αυτός ό ήγαπη[Αί

νος τοΰ Θεού ίσραηλ, άπό ιούς κόλπους τοΰ όποιου έξήλθον το - 

σούτοι θεόπνευστοι προφήται. ό  λαός, πρός τόν όποιον ό Θεός 

ελάλησε τοσάκις διά τοΰ στόματος τών προφητών αΰτοΰ, καί 

έδειξε τοσαΰτα θαυμάσια πρός σωτηρίαν αΰτοΰ· ό λαός τέλος, 

πρός όν ό ούρανός προανήγγειλε τωόντι τήν έ'λευσιν ένος Μ εσ

αίου, κ’ έκ τής όσφύος τοΰ οποίου έξήλθε τοΰ κόσμου αύτός ό 

λυτρω τής, ό  λαός αυτός, δοΰλος αιώνιος άγριωτάτων προλήψεων 

καί δυσειδαιμονιών, άποκτείνας πάντοτε τούς προφήτάς του 

μανιωδώς, τοσάκις άμαρτήσας, τοσάκις δεινώς τιμωρηθείς, πάν

τοτε ένεκα τής αφροσύνης του αδιόρθωτος όλως, ενώ αύτός ούτος, 

όστις μεταξύ τών άλλων λαών άνε’μενεν ώς εκ τών προρρήσεων 

του τόν Μεσσίαν, μονος αύτός ήρνήθη έπιμόνως ν' αναγνώριση 

τήν Οειαν ένανθρωπισιν του* ενώ δε τό βρέφος τής φάτνης άνα- 

δείκνυται Κυρίαρχης τοΰ παντός, και τά ξύλον τής καταδίκης 

του φε'ρουσιν είς τά διαβήματα των έντρομοι οί βασιλείς· κ- ενώ 

τά έσχατον πνεΰμά του, το όποιον άφήκεν έπι τοΰ Γολγοθά, άν- 

εγε'ννησε τούς άλλοΐρίους λαούς καί άνεζώωσε τά  κραταιότερα 

εθνη, τά κυριεύοντα σήμερον τήςγής· ό λαός ούτος μόνος, τυφλώ τ- 

των μέχρις ανέκφραστου βαθμού απέναντι όλων αύτών τών ε

ξαίσιων θεαμάτων, έμμε'νει ώς κορμός δε'νδρου σεσηπότος εις 

τήν ελεεινήν αύτήν κατάστασιν του, αναμένει άκόμη τόν Μ εσ- 

σίαν του, κα! αίσχρουργεϊ ασεβώς έπι τοΰ ίεροΰ λειψάνου τοΰ 

Γρηγορίου πατριάρχου, πάντοτε και μετά τοσούτους αιώνας λα

ός παράφρων καί θεοκτόνος.

Αλλ’ ή άρχή έγένετο άπαξ, και αργά η γλήγορα θε'λει γενή 

και τό τέλος. Η άνέγερσις τής Ελλάδος, ή άναμόρφωσις τής 

Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, ή έκπολίτισις τής Αφρικής, ή πρό

οδος τής Αγγλίας εις τήν Κίναν, ή άναμόρφωσις τής έν Φραγκ- 

φόρτη ιουδαϊκής φυλής, είναι βήματα Τοΰ πολιτισμού γιγαντι- 

αΐα, βαίνοντα πρός τήν τελειοποίησιν τοΰ ανθρωπίνου κόσμου- 

4 δέ άκατάπαυστος κίνηιις τών πιεστηρίων καί ή κατά γήν * * ’·
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θάλασσαν χρήσις του άτμοδ’ a i r  ή ή θαυματουργός διίναμις ^ 

δαμάζουσα καί τόν χρόνον και τά  στοιχεία «ίναι τά εχέγγνα τής 

παγκοσμίου συνενοήσεως, τήν όποιαν δέν θέλουσι διαρρήξει π λ έ 

ον ού'τε τά  ξίφη, ουτε αί λόγχαι, οΰδε αύτός ό πανδαμάτωρ 

χρόνος! ν

Γ Ι Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ Ο Υ .

0  προφανής καί τοι μυστήριος σχέσις μεταξύ τοΰ έγκεφά- 

λου και τοΰ νοό;, μεταξύ τοϋ ολικού όγκου κειμένου εντός τοΰ 

κρανίου, και τ ή ; πνευματικής ήμών φύσεως, έ'δοσεν αιτίαν είς 

πολλήν ερευνάν καί οΰκ όλίγας άμφισβητη'σεις. Η έξίτασις τοϋ 

ανθρωπίνου εγκεφάλου, ούχήττον ωφέλιμος, παρ’ ότι είναι πβ- 

ρί«ργο;, ένδιαφέρει το άξιολογώτερον μέρος τής ύπάρξεώς μας, 

εκείνο διά τό όποιον φαίνεται ότι επλάσθησαν όλα τά  ά λ λ * :  

φΛοσοφικώ; θεωρούμενος είναι καθ’ υπερβολήν περίεργος ενεκα 

τή ς σχέσεω ς τοΰ νευρικοΰ συστήματος μέ τήν άνάπτυξιν τών 

διανοητικών φαινομένων. Η επιρροή τ ιΰ  συστήματος τούτοι· 

ίίς  τον ανθρώπινον οργανισμόν, καθο'σον αφόρα τά ς αιτίας, 

διάρκειαν καί θεραπ:ίαν τών νόσων είναι άναμφισβητη'τως ση- 

μαντικη'· δι’ αύτοΰ δε/όμεθα όλας τάς εντυπώσεις και μανθά- 

νομεν τήν φύσιν τών περί ημάς αντικειμένων, καί δυνάμεθα 

νά αίσθανθώμεν ήδονήν η πόνον. 6  εγκέφαλος στέλλει τούς 

κλάόους του είς όλον το σώ μα, είς παν όργανον, είς κάθε μύωνχ 

καί π ΐσαν ινα, διαχέων είς αύτά τά μέρη αίσθησιν, ζωήν, καί 

ενέργειαν καί δύναμιν τοΰ ένεργεΐν έν άομονία.

Η φυσιολογία τοΰ νευρικού συστήματος φαίνεται ότι έ’συρ* 

την προσοχήν τών σοφών «νέκαθεν, καθότι *ΐς τά  συγγράμ

ματα τών περιβλεπτοτέρων συγγραφέων τής άρχαιότητος β λ ί-  

πομεν παρατηρήσεις περί τοΰ αντικειμένου τούτου, ό  Ιπ π ο

κράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης καί άλλοι, καί τοι σκοτεινώς 
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καί συγκεχυμένο»;, εκθέτουν μολοντούτο Ικαστος τας ιδι

αιτέρας θεωρίας του. ό  πρώ το; εις το περί ιερά; νόσου βι- 

βλίον του θεωρεί τον εγκέφαλον ώς το άζιολογώτερον δργανον 

τοΰ ανθρωπίνου σώματος, και τον ονομάζει διερμηνέα τώ ν 

αισθητηρίων καί της νοη'σεως, δι* αύτοΰ, λέγει, ιδιαιτέρως συλ- 

λογιζόμεθα, νοοΰμεν, βλέπομεν, άκούομεν, και διακρίνομεν το 

καλόν άπό τοΰ κακοΰ, καί άποδεικνύει ότι εύρίσκονται εις απά

την εκείνοι, οΐτινε; έγνωμοδότουν δτι συλλογιζόμεθα καί νοοΰ

μεν διά τ η ; καρδία;· άλλά καί αύτό; ό πατήρ τής ιατρικής 

φαίνεται δτι δέν έγνοίριζε τίπ οτε εύκρινώς περί της φύσεως 

καί χρη'βεως τών νεύρων· καθότι ότε μέν περιγράφει τας φλέ

β α ; ώς αγωγούς τής νευρικής δυνάμεω;, άλλοτε δέ συγχέει τά  

νεΰρα μέ τους συνδέσμους καί τένοντας.

Ο Πλάτων ομοίως καλεϊ τον εγκέφαλον ηγεμόνα τοΰ άν- 

άνθρωπίνου σώματος. Εϊς τον Φαίδονα ό Σωκράτης λέγει, δταν 

ή μην νέος ένησχολήθην μέ πολύν ζήλον είς τήν σπουδήν τής 

φύσεως, καί μεταξύ άλλων έπεθύμουν νά μάθω άν ή αίσθησις 

καί το λογικδν μας προέρχονται άπο το αίμα, άπο άέρα, η 

άπό πΰρ, ή άν ή άκοή, δοασι; καί δσφρησι; εξαρτώνται άπο τον 

εγκέφαλον. ό  δέ Α ριστοτέλη; υποθέτει τόν εγκέφαλον ώς σύν

θετον άπό γην καί ΰδωρ, καί λέγει δτι δέν περιέχει αίμα, κατά 

συνέιτειαν είναι έκ φύσεως ψυχρός καί χω ρίς αϊσθησιν, χρησι- 

μεύων δέ μόνον ε ί; τό νά μετριάζη τήν υπερβολικήν θερμότητα 

τή ς καρδίας, καί oTt αΰτη είναι ή καθέδρα τ ή ; ζω ής, άλλ’ δχι 

ό εγκέφαλο;, ’ή  καρδία κατά τόν Αριστοτέλην νομίζεται πρώ

τη  άπό όλα τά  δργανα, καί ε ί;  αυτήν κατοικεί ή ζωή τών 

ζώων, όμοΰ μέ τήν δύναμιν τοΰ νοεΐν καί αίσθάνεσθαι· άλλά 

περί τής άρχής, φύσεω; καί διανομής τών νεύρων ά Αριστοτέ

λης εξίσου καθώς καί ό Πλάτων δέν ήξίυραν τίπ οτε. Από τόν 

καιρόν τοΰ ίπποκράτους, τοΰ Πλάτωνος καί Αριστοτέλους μέχρι 

τοΰ Γαληνού, δστις συνέγραψε πιρί τά  μέσα τής δευτέρας άπο 

Χρίστοΰ έκατονταίτορίδος δέν εύρίσκομεν ούδεμίαν άξιόλογον
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Περιγραφήν τοΰ νευρικοΰ συστήματος* ό τελευταίος μάς άφησεν 

«κριβεστάτην περιγραφήν τοΰ εγκεφάλου καί τ̂ο>ν μεμβράνων 

τβυ, τής παρεγκεφαλίδας, τοΰ έπιμη'κους καί νωτιαίου μυελοΰ 

καί τών νεύρων, μέ τήν είς τά  διάφορα τοΰ σώματος μέρη δια

νομήν των. 0  Γαληνός Θεωρεί τόν εγκέφαλον ώ ς τό μέγα δρ

γανον τοΰ νοος, ή λογική ψυχή, λέγει, κατοικεί ε ί ;  τόν εγκέφα

λον καί δι’ αύτοΰ συλλογιζόμεθα, ούτο; άνασκευάζων τάς γνώ- 

μας τοΰ Χρύσιππού καί Αριστοτέλους διϊσχυριζόμενο; δτι τό 

ήγεμονεΰον πνεΰμα έφεδρεύει ε ί; τόν εγκέφαλον* δια τών νεύ

ρων, λέγει, έ'χομεν αϊσθησιν καί εκούσιον κίνησή, δθεν δικαίως 

πρέπει νά ένθρονίζωμεν τήν ψυχήν, ή'τι; ενεργεί δι’ αύτών είς 

τήν πηγη'ν των* άλλά ή ρίζα τών νεύρων είναι ό εγκέφαλο;, 

άρα ε ί;  αύτόν εχει τήν καθέδραν του τό κυβερνοΰν πνεΰμα 

Οί μεταγενέστεροι φυσιολόγοι ήκριβολόγΛ,σαν οΰχ ή ττο ν τώ ν  

παλαιών περί τ ή ;  φύσεω; καί χρη'σεων τοΰ εγκεφάλου καί τών 

νεύρων, διά χυμικών άναλύσεων, διά μικροσκοπίων, διά βασα

νιστικών πειραμάτων ε ί ;  ζώ ντα ζώ α , καί δια παθολογικών 

. παοατηρήσεων διά τ ή ;  τελευταίας τα ύτης, ήτοι τής παθολογι

κής μεθόδου (ήτις συνίς-αται ε ί; τό νά παρατηρώσι λεπτομερώ ; τά  

συμπτώ ματα τοΰ πάσχοντος, καί μετά θάνατον νά έξετάζω σι δι 

ανατομής οποίαν αίκίαν ύπέφερε τό πάσχον δργανον) ά π έδίΐξίν  

δτι αί χρη'σεις τής τεφρώδους ή φλοιώδους υλης τοΰ εγκεφάλου, 

διαφέρουν άπό εκείνης τής λευκή; ή μυελώδους δλης τή ς πρός 

τά  κεντρικώτερα κειμένης, δτι τά τεφρώδη μέρη ενέχονται ιδι

αιτέρως ε ί; τάς διανοητικάς ένεργείας, ενφ ή λειτουργεία τοΰ 

μυελώδους μέρους συνίσταται ε ί; τό νά διεξάγ/ι αιαθησιν καί τά  

κελεύματα τ ή ;  βουλήσεως. ό τ ι  όταν πάσχη μόνον τδ μυελώ 

δες μέρος έπακολουθη σύγχυσι; τών κινήσεων, άλλ’ δχι καί τοΰ 

λογικού, καί δτι δταν νοση ή τεφρώδης μερίς μόνον τό λογικόν 

διαστρέφεται ή εκλείπει* οί επιστήμονες ιατροί γνωρίζουσιν οτι 

παραφροσύνη ώς έπί τό πλεϊστον συμβαίνει οσάκις φλογωθώσιν 

αί περιβάλλομαι τόν εγκέφαλον μεμβράναι, κανβί; όμως δέν



ίιϊσχυρίζεται ότι αύται ίχουν τι κοινόν μ ι τας λογικας δυνά μ εις 

»ΐμή μόνον δτι εγκολπόνονται τόν εγκέφαλον σφικτοε καθ όλην 

•του τήν περιφέρειαν, καί ή φλογωσίς των διαδίδεται η επενερ

γ ώ  (ΐς τήν επιφάνειαν του, δπου φαίνεται δτι έφεδρεύει το λ ο 

γικόν, έξ εναντίας, εις τάς φλογώσεις αΐ όποια', περιορίζονται 

«π ο *λεισ τικ ώ ; είς τό ενδότερον τοΰ εγκεφάλου παρατηρούνται 

συνήθως σπασμώδη κινήματα ή παραλύει; των μελών, ένω τδ 

λογικόν ώς έπί το πλεϊστον μένει ακέραιον, τα  αύτά συ μ π τώ * 

ματα ακολουθούν και οσάκις φλογωθή ή βάσις τοΰ εγκεφάλου 

και αί περικαλύπτουσαι αυτήν μεμβράναι, καθ'ίτι αύτοΰ dtv υ

πάρχει τεφρώδης υλη. Ο εγκέφαλος τώ ν μανιακών συνήθως 

εμφαίνει ιχνη φλογώσεως κατά τό μάλλον ή ήττον ενεργεί εις 

>τήν πιοιφέρειάν του, άναλόγως μέ τήν δραστηριότητα και παρά* 

τασιν τής άσθενεία;· άλλη άποδειξις τοΰ δτι είς τήν τεφρώδη ΰ- 

λην τού εγκεφάλου έφεδρεύει ή δυναμις της νοήσεως, τού μνημο- 

νικοΰ, αύτός ό νούς τέλος πάντων, είναι οτι άνατέμνοντες τόν 

εγκέφαλον τών έκ γενετής ή άπδ ασθένειαν γενομένων μωρών 

παρατηροϋμεν κατα τό μάλλον'η ήττον ολικήν ελλειψιν τής τε- 

φρώδους ΰλης. Αν έξετάσωμεν και τόν εγκέφαλον διαφόρων 

πτηνών, χερσαίων, ή ένυδρων ζώων εϋρίσκομεν δτι έκεΐνα τα  

βποΐα δεικνύουν περισσοτέραν θυμοσοφίαν, πλειοτέραν πανουργί

αν κα! περίσκεψιν, είναι προμηθευμένα μέ περισσοτε'ραν τεφρώ- 

δη ΰλην είς τήν περιφέρειαν τού εγκεφάλου, και αύτός ό έγκέφχλός 

των είναι ογκωδέστερος κατά τε τά άνω καί έμπροσθεν μέρη τής 

κεφαλής και παρεμφερέστερος μέ τόν τοΰ ανθρώπου’ είναι άρα

γε παράλογον νά συμπεράνωμεν δτι ή διαφορά τής φυσικής 

βυνέσεως, ήτις παρατηρεϊται καί μεταξύ τών ανθρώπων συνί- 

βταται είς τήν διάφορον άνάπτυξιν τοΰ εγκεφάλου τω ν, ώς πρδί 

τό ποβόν τής τεφρώδους ΰλης ;

Επαρατηρήθη πρός τούτοις ότι όταν πάσχη ή επιφάνεια τοΰ 

«νός ημισφαιρίου ή άκεραιότης τοΰ άλλου άρκεΐείς τήν διατήρηβ'ν 

τώ ν νοη-ικών δυνάμεων, άλλ’ δτι πώποτ» το λογικόν δέν μβ'νει
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βΰον, όταν ή περιφέρεια άμφοτέρων τών ήμιβφαιρίων ’ενιρίθη 

ήλλοιωμένη άπδ οίανδήποτ* αιτίαν. Αλλεωτρόπως συμβαίνει 

όταν ή άλλοίωσις ή αίκία τοΰ ενός ημισφαιρίου γένη βαθύτερο·? 

είς τδ μυελώδες μέρος ή πρός τήν βάσιν τοΰ εγκεφάλου, καθοτ4 

τότε παρατηρούνται σπασμώδη κινήματα ή παραλυσία τών μ ε 

λών τοϋ απέναντι ήμίσεως τοΰ σώματος καί ενίοτε άμβλυτης ί| 

άδράνεια τών αισθητηρίων έν μέρει. ί ΐ  παρεγκεφαλίς ό καί ί -  

λάσσων εγκέφαλος καλούμενος, κατά τάς παρατηρήσεις, αΐτινες 

μέχρι τούδε εγειναν δέν συμβάλλει όλότελα εις τήν αναπτυξιν 

τών νοητικών δυνάμεων, άλλά χρησιμεύει είς τδ να διατηρώ 

τήν άρμονίαν τών διαφόρων κινήσεων, καί εχει στενήν σχέσιν 

μέ τ ή ;  άφροδισιακάς ορέξεις. Ο ί νοήμονες άναγνώσται τών προ· 

κειμένων παρατηρήσεων δέν πιστεύομεν δ η  θέλουν μας κατα

δικάσει ώς ΰλιστάς ή δοξάζοντας ο τ ί ή άϋλος ψυχή είναι άπόρ* 

ροια ή εκκρισις τοΰ ύλικοΰ οργανισμού τοϋ εγκεφάλου, πρώτον 

διότι ό κύριος σκοπός· της παοούσης έκθίσεως είναι νά παρου
σίαση εν συνόψει τινάς περιέργους φυσιολαγικάς περί τοΰ εγκε

φάλου γνώσεις τών νεωτέρων, άνευ τών πολυπληθών παραδειγ

μάτων της παθολογίας έπί τών οποίων στηρίζονται, καί δεύ

τερον επειδή τόνά διϊσχυρίζηταί τ ι δτις αί νοητικαί δυνάμεις εμ 

φανίζονται ή άναπτύσσονται διά τούτου μάλλον η εκείνου το5 

οργάνου, δέν συνεπιφέρει καί δτι άρνεΐται τήν άϋλότητα ή αθα

νασίαν τοϋ νοδς, καθώς δέν επεται οτι άρνεΐται τήν άνεξάρτητον 

ίίπαρξιν τοΰ τέκτονος, όταν τ ις  άποφαίνηται περί τών δια

φόρων χρήσεων τοΰ πρίονος, τής σκεπάρντ,ς, τοΰ γνώμονος καί. 

έκάστου τών λοιπών εργαλείων τής τέχνης του.

ιΥπο 'ιατρόν ΣσμΙον.
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Π Ε Ρ Ι  Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ .

Π Ρ 0 Σ  ΤΟΥΣ Π ΑΡΑΜ ΕΛ Ο ΥΝ ΤλΣ τ ή Ν  ΠΑΤΑΕίΑΝ

Α Ν Α Τ Ο Α ΙΚ Ο Υ Σ  Λ Α Ο Υ Σ .

’ΕκεχαΛεσάμην χα'ι η.Ιθέ uoi πνεύμα. Σοφίας- Π pci ■ 
χριγα αύτήν σκήπτρων χα'ι θρόνων, χαϊ πΛοϋτον ούόεν ι)γη· 
οάμην εν συγχρίσει αύτής, ούδε ώμοίασα αύτή Λίθον άτιμη- 
tot, ou  δ πας χρυσός έν οψει αύτής ψάμμος όΛίγη, χα\ 
ώς πηΛός Λογισθήσεται\ άργυρος εναντίον αύτής, νπερ υ
γείαν χα'ι ενμορφίαν ήγάπησα αύτήν, χαί προειΛόμην αύτήν 
άντί φωτός εχειν, ou άχο/μητον τό έχ ταύτης φέγγος· ή.Ιθε 
ύέ μοι τά άγαθά πάντα μετ’ αύτής, χα'ι άν αριθμητός πλού
τος έν χερσίν αύτής . (α)

ίπάρχουσιν άλήθειαι εις τόν κόσμον, τάς όποιας δια ν’ άπο* 

δείξ^ ό άνθρωπο; χρειάζεται να μεταχειρισθίί τήν δύναμιν τοΰ 

λόγου· άλλ’ ύπάρχουσι και άλήθειαι, αΐτινες, αΐοίνιοι, αναλλοίω

το ι, αύτοφεγγεΐς, λάμπουσιν εις τήν επιφάνειαν τής γής, καθώς 

λά μ π ει είς τό στερέωμα τοΰ ούρανοΰ ό ή'λιος, αυτός ό φωστήρ 

τοΰ κόσμου.

Μετάξι» Δημιουργού και τής κτίσεω ς, μεταξύ ούρανοΰ καί 

γής, καί μεταξύ θανάτου και ζω ής απαστράπτει τόξον ουράνιον 

συστρέφεται Μεσσίας αιώνιος ή μεγαλουργός τοΰ διανοητικοί 

κόσμου μήτηρ· χωρίς αύτη ; ό μυστηριώδης δεσμός της φύσε

ω ς ήθελε μένει ακατάληπτος, τοΰ παντός ή μεγαλοπρεπής θέα 

ανεξερεύνητος ήθελεν είσθαι· και ή γή ήθελεν ατενίζει πρός τόν 

Ουρανόν μέ ηλίθιον ομμα. Συνδεδεμένη μέ τήν ΰπαρξιν τοΰ κό- 

οαου προστάτις είναι τής αϊωνιότητος αύτου, και τταλαίουσα

« κ α τα π α ύ στ» ; μεταξύ φωτός’και σκότους, μεταξύ άληθείας καί 

πλάνης διέρχεται όλους τούς αιώνας χωρίς να χάση τήν άγήρα- 

τον λάμψιν τ η ;·  ό δέ θνητός άνθρωπο; είναι τ ι  αθάνατον δημι

ούργημά της.
Αλλ’ένώ τοσοΰτον γοητευτική, τοσοΰτον φωταυγής είναι ή ά

σβεστος λαμπάς τοΰ κόσμου αΰτη, ή γή αναίσθητος πλανάται 

« ί; τα  αιώνια της σκότη, καί άπό τους παχυλου; κολπους της 

έξήλθον θεόπνευστοι θνί,τοί ολίγοι, οϊτινες ^σθάνθησαν του; π α λ

μού; τής αιωνίου ταύτης άληθείας.
Είναι προτιμωτέρα σκήπτρων καί θρόνων, πολυτιμωτέρα τών 

θησαυρών της γης, θελκτικωτέρα άπό τήν άκαταμάχητον καλ

λονήν είναι φέγγος άκοίμοτον, καί παροχεύς όλων τών αγαθών 

τοΰ κόσμου.

Τοιουτοτρόπως εξύμνησαν τήν σοφίαν όλοι οί αιώνες, τήν β- 

λάτρευσαν οί εμπνευσμένοι βασιλείς, καί τήν άπεθέωσαν όλοι ον 

σοφοί διά νά συστήσωσιν είς τά όμματα της πεπλαν/;μένης αν- 

βρωπότητος τό μέγεθος τ7,ς φύσεως της.

Αλλά ί τίς δύναται νά καταμέτρηση όλον τό μέγεθος α»- 

τ ή ς ;  Πώς θέλει δυνηθή ή άνθρωπίνη φαντασία νά περιλάβ^ τό 

άπειρον τη ς ουσία; α ύ τή ς; τοΰ θνητοΰ τό άσθενες όμμα δύνα- 

τα ι νά έμβλέψη εις ωκεανόν φ ω τός! . . .  ό ανθρώπινος νοΰς εις 

άκρον άσθενής διά νά σχηματίση περί τοΰ μεγέθους της εντελή 

ιδέαν, εκφράζεται διά τής έκστάσεως κα» τοΰ θαυμασμοΰ του.

Πόσον δμως περισσότερον εκ π λ ή ττετα ι ό ανθρώπινος νοΰς, 

όπόταν διανοηθή νά συμβιβάση τό άμέτρητον υψος αύτής μέ τήν 

σαιχρότητα καί ευτέλειαν τοΰ επιγείου κόσμου ! Πώς ! είναι δυ

νατόν, ό επίγειος ούτος κόσμο;, είναι δυνατόν, ό άνθρωπος αύ

τός νά μετέχω τής άφάτου ίδιότητος ταύτης τοΰ Θ εο ΰ !;  . Ναί· 

δτε ό υπέρτατος Δημιουργό; τή ς κ τίσ εω ; έπλασε τόν άνθρωπον, 

επλασεν αύτόν κατά τήν θείαν του εικόνα· τόν άνέδειξεν ώ ς τε· 

λιιότερον δημιούργημα επί τής γής, καί, Π λάστης Συνεπής, ε -  

δωκεν ίίς  «ύτόν άναμφιβόλως καί προορισμόν άνάλογον με τήν
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βϊίαν αύτήν κατα γω γήν του· άλλ’ ή ιδία τ ή ς  ουρανίου κ α τα 

γ ω γ ής του αυτή, κα ι ή άπαισία θε'α τ ή ;  πραγματικής αύτοΰ κα- 

τ α σ τ ά σ ίω ς  έπι τή ς  γης, ιίναι μία άντίφασις, ήτις ρ ίπ τιι ί ίς  τήν 

άνθρωπίνην διάνοιαν τήν έκστασιν και τήν αμηχανίαν ! . .

_ Ποιο; ύπήρξίν άρα ά σκοπός τοΰ Δημιουργοί διά να πλάση 

τον άνθρωπον αύτόν έπί τής γ η ς ; Ποιον είω κεν ίίς αύτόν ό π λά 

στη ς άκατανόητον προορισμόν; έννόησενά πλάση τό παράδοξον 

τοΰτο ον, τό ερχόμενον καί παρερχόμεναν άνευ τινός έννοιας, άνευ 

τίνος σκοποΰ, δ.ά νά ηναι δυστυχές παίγνιον έπί τής γής ! ;  εν- 

νόησί νά ΐκ θ ίσ ^ τό  ανθρώπινον γε'νος, διά νά τό βλέπη κα τα δι- 

κασμένον ίίς αίωνίαν δυττυχίαν και είς φρικτόν έξευτελισμόν!; 

ΐίδωκεν ίίς  τοΰτον τόν άνθρωπον τήν θείαν αύτοΰ εικόνα ! ; 

ttvai οϋτος ό άνθρωπος, τόν όποιον ώνόμασεν δμοιόν του ό 

Θ εό ς. .  .

Οταν ρίψωμεν εν βλέμμα είς τας άνθρωπίνους κοινωνίας έ . 

χείνας, τάς οποίας ή πλάνη, ή άθλιότη; και ή δυστυχία εξευ 

τέλισαν και έκρη'μνισαν άπό τήν υψηλήν αύτών άξίαν, καί ε’ί ίω -  

μ ιν πόση άπόστασις υπάρχει μεταξΰ τοιοΰτον» πλάσματος καί 

πλάστου, άπέναντι τότε τής όδυν/,ράς ταυ της θέα ;, ή πρέπει νά 

άρνηθώμεν του ανθρωπίνου γένους τήν ουράνιον καταγωγήν, η 

ιτρέπιι νά όμολογήσωμεν, ότι εξυβρίζεται τό ύπί'ρτατον τοΰ 

Πλάστου μεγαλεΐον! Α λλ’ δχι* ό Βασιλεύς τοΰ παντός δ*ν έ’ίω ·  

xtv ιίς  τόν άνθρωπον τήν θείαν αύτοΰ εικόνα, διά νά τήν <ατα· 

στη'ση φρικτόν έξουθενημα επί τής γής- ό υπεράγαθος πλάστης 

δέν προώρισε τό ιύγενές αύτό πλάσμα του νά στεναζη ιίς τήν ί .  

λίεινήν κατάστασίν αυτήν, ώ στε νά γογγύζη καί κατ’ αύτής ά- 

κόμη τής ιδίας ΰπάρξεως αύτοΰ !

ό τ α ν  ό πάνσοφος ποιητής τοΰ κόσμου ηύδόκησε νά πλάση 

τόν άνθρωπον έπί τής γής, ειϊίΐξε τήν άνεξερίΰνητον αγαθότητα 

αύτοΰ διά νά τόν προίκιση μέ τό λογικόν, τό θειον αύτοΰ δώρον 

τό λογικόν τοΰτο είναι άπόρ^οια τοΰ αιωνίου λογικού· είναι άκ- 

τ ίς  τής θεότητος, είναι όανίς τής «πείρου ουσία; 7οΰ ©εοΰ,καί
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κατά ταύτην τήν έννοιαν ό Θεός ΐκαμ ί τόν άνθρωπον αύτόν κατά 

τήν ιδίαν αύτοΰ ίίκόνα.

Α λ λ ’ό άνθρωπος παραγνώρισα; εξ άρ χή ; τήν υψηλήν αύτοΟ 

άξίαν, μακράν τοΰ νά κάμη χρήσιν τοΰ θείου λογικού του, καί 

διά τ ή ; χρη'σεω; αύτοΰ νά φθάση είς τόν σκοπόν διά τόν όποιον, 

ίγεννήθη, έξ εναντίας άπρονοήτως όλισθήσας ήμέλησε τό τιμαλ- 

φέστερον τής ύπάρξεώ; του συμφε'ρον, είς τό όποιον συνιστατο 

ί  εύδαιμονία του, τό μεγαλεΐον του, ή άποθέωσί; του: και τοΰτο 

ί,τον ή διανοητική άνάπτυξις αύτοΰ, ήτον τό πνεΰμα τής σοφίας, 

ήτον ή παιδεία.

Ο τε κατά πρώτην φοράν έξήλθεν άπό τάς χεΐρας τ ή ;  φύ

σεως τό ανθρώπινον γένος, νήπιον, άμόρφωτον, άτελές, ώ ; ήτον, 

μία όμοία κατάστασις έβασίλευεν επί τ ή ; γής, καί ή όμοιότης 

αύτή, ή ίσότη; αΰτη επεΐχε τόπον κοινής εύτυχία;· ύπί.ρς*ν 

δλον επ ίοη ; τό ανθρώπινον γένος ποοικισμε'νον μέ τό λογικόν, 

άλλά τό λογικόν τοΰτο, καί τοι αύτόφωτον, α ’-ιτοσορον, ώ ; ό 

αιώνιο; φοιστήρ, έκ τοΰ όποιου απορρέει, έκτετεΟ.ιγμε'νον όχως 

ί ί ;  τον αισθητικόν άνθρωπον, εΐ/ eν ά ν ά γ κ η ν  καλλιέργειας δ ι*  

ν’ άναπτυχθή καί και νχ λάμψη ε ί; όλην τήν θείαν αύτοΰ λα μ τ 

πρότητα. Τιϊνον ά κ α τα π α ύιτω ; εϊ; τήν άνάπτο'ίν του ήρχ^σεν 

-/) ir, νά έκτειλίσσεται, καί τό στάδιον τής διανοητικής, ανα

π τ ύ ξ ε ις  αύτής ή :ον ανοικτόν ίζ  αρχή; ενώπιον τών ανθρώπων 

όλων. Εάν, άφοτου τό, λογικόν ήρ/'.σε νά κάμη τ ά ; προόδου; 

του ί 1' ;  τήν καταληψιν τοΰ παντός καί είς τής άληθείας τήν 

γνάρισιν, μία κοινή έκπαίδευσι; ήθελε σταθή δυνατόν νά συμ- 

περιλζβν, όλον τό ανθρώπινον γένος. Εάν άπό τής πρώτης άοχής 

ή άνθρωπότης ούμπασα ήνοιγε τούς οφθαλμού; της είς τόν 

νοητόν τής παιδείας ήλιον, καί συνεβαδιζεν είς τήν διανοητι

κήν άνάπτυξιν αύτής: ή άνθρωπότης ήθελε φθάσει ταχε'ως ίίς 

τόν εύτυχή προορισμόν αύτής, καί ή εύτυχία τη ς ήθίλεν εΐσθαι 

κοινή ΐπ ίσης, ή δέ γή πρό αιώνων ήθελ* κατασταθή δ ι’ δλον 

τό  ανθρώπινον γένος κατοικία κοινής ειρήνης, ευφροσύνης καί
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άγαλλιάσεως* άλλ’ ή δημόσιο; έκπαίδευσις έξ άρχής παρημε- 

λήθη, ή καλλιέργεια του λογικού περιωρίσθη εντός στενωτά- 

των κύκλων, καί ή παιδεία άφίνουσα ίχνη έξαισίας λάμψεως 

όθεν καί άν διέβη, κατηγλάίσε καί έφώτισε περιοδικώ; μικρά 

τινα τής γής μέρη, ένώ σκότος βαθύ έκάλυπτε το υπόλοιπον 

τή ς απέραντου έπιφανείας αυτής, καί το πλεϊστον τοΰ άνθρ«- 

πίνου γένους, έμμειναν εϊς τήν φυσικήν αύτοΰ κατάστασιν, π ε- 

ριεπλανη'θη είς τή ς  απάτης τών προλήψεων καί τοΰ σκοτασμού 

τήν αίωνίαν νύκτα.

έντεΰθεν έγεννη'θη μεταξύ τών ανθρώπων ή φοβέρα άνισό- 

τη ς , ήτις, ώθη'σασα τήν ανθρωπότητα είς άδιεξοδον κύκλον 

φοικτών καί άτελευτη'των δυστυχημάτων, επικρατεί καί μ α 

στίζει τας κοινωνίας άχρι τής ση'μερον· Εντεύθεν οΐ ισχυ

ροί καί οί ανίσχυροι, ή ήψηλή τη ς κοινωνίας τάξις καί ή 

«ξηυτηλισμε'νη καί χυδαία τάξις τού λαοΰ* Εντεύθεν σύμ- 

παν τό ανθρώπινον γε'νος, τό τοσούτον εύνοούμενον άπό τόν 

Ουρανόν, διγρέθη είς δύο άνίσους καί άντιθέτους κόσμους είς 

κόσμον ΰπερε'χοντα, κυρ.εύοντα καί είς κόσμον δοΰλον· φρι- 

κώδη δέ αποτελέσματα τής όλεθρίας διαιρέσεως ταύτης υ

πήρξαν αί μανιώδεις αποτεφρώσεις τών πόλεων, ή άκατά- 

παυστος χύσις τοϋ άνθρωπίνου αίματος, αύτή ή αίωνία τών 

κοινωνιών πάλη, καί ή γή αντί κατοικία; είρινικής καί 

ίύφροσύνου, κατεστάθη τόπος όδύνων καί δυστυχιών, κα · 

τεστάθη θε'ατρον φρίκης.

Εις μάτην οί άπρονόητοι λαοί γογγύζουσι κατά τής ειμαρ

μένης· είς μάτην άποδίδουσι τά  δεινά των είς την θε'λησιν τοϋ 

Ούρανοΰ· είς μάτην θεωροΰνται μεταξύ των ώς δυστυχείς ανά

ξιοι τών άγαθοεργημάτων τής θεότητος καί ώς άντικείμενα τής 

οργής της. Αιόκνηραί ίδέαι αύται κάμνουσιν εθνη ολόκληρα να 

λησμονώσι τήν άξίαν των, τάς δυνάμεις των τα δικαιώματα 

των, καί να γίνωνται ερμαιον τών ισχυρών, οϊτινες τα καταβι- 

€ρώσκουσι καί τ *  όδηγοϋσινεΐ; τήν σφαγήν άκαταπαύστως· εί·
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ναι μωρά βλασφημία, τό ν' άποδίδ^ 6 άνθρωπο; εις τόν άνεξι- 

κακον πλάστην δστις είναι πηγή αιωνίου άγαθότητος καί ελέους 

τοσαύτην δυσμένειαν, ώ στε νά έπαναπαύηται είς τά ε’ρείπια τών 

κοινωνιών καί είς τήν κάκωσιν τού ανθρωπίνου γένους. Δημιουρ

γός Παντοδύναμος ί δέν ήδύνατο ν’ άνανεύση μάλλον είς τήν ύ- 

παρξιν αύτοΰ ; 0  ΰψιστος έπροστάτευσεν έξ άρχής τόν άνθρω

πον διά τοΰ λογικού, κατέστησεν αύτόν αυτεξούσιον, και ειπεν 

έπικαλέσθητι τό πνεύμα τής σοφίας, γενοϋ δημιουργός τή ς τ ύ 

χης σου, φανοϋ άξιος τοΰ προορισμού σου" άλλ ό άνθρωπο;, 

καρπός πάντοτε τή ς ανατροφής του, κλεισας τούς οφθαλμού; του 

κατέναντι τοΰ Οεουργού φωτός τής παιδείας, και απαρνηθεις 

τήν φύσιν του, τήν άξίαν του, Ι’γεινε θύμα τής αφροσύνης του, 

κατεδικάσθη ό ίδιος είς τήν αίωνίαν αύτήν μωρίαν, και κατες·ά- 

θη άφ’ Ιαυτοΰ άξιος αύτής της κοινωνικής του δυστυχίας.

Ναί· ή όλεθρία άλυσις όλων τών κοινωνικών δυστυχιών απε- 

δείχθη πάντοτε, δτι δέν αναχωρεί, ε ’.μή άπό τά  σκότη τής ά- 
μαθείας, αΰτη ΰπήρξεν έξ άρχή; ή ριζική αίτια, έ ξ η ς  ελκει τήν 

καταγωγήν της εως σήμερον ή αξιοδάκρυτος αύτη καταστασις 

τοΰ πλείστου μέρους τοϋ κόσμου- άλλ’ άν εσφάλομεν εις τό π α 

ρελθόν καί ήδη ύποφέρωμεν τάς οδυνηρά; τοΰ σφλματός μας 

συνεπείας, ί θέλομεν σφάλει είς τό ένεστός; θέλομεν σφάλλει «ίς 

τ ό μ έλ ο ν ; θέλομεν άφήσει κληρονομιάν είς τά  τέκνα ημών τήν 

ζοφεράν άμάθειαν, συμπεριπατοΰσαν πάντοτε μέ τήν δυστυχίαν;

6 τ α ν  αί κοινωνίαι εΐσίν άπηυδησμέναι άπό τάς άναριθμήτου; 

αθλιότητας καί δυστυχίας, τάς οποίας αί πλάναι καί τά  διάφο

ρα ελαττώ ματα έπροξένησαν είς αύτάς, εν μόνον μέσον σω τη 

ρίας μένει- 0  ΗΘΙΚ.Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ- ή δέ παιδεία, ένερ- 

γουμένη eiς τρόπον, ώ στε νά κάμη εϊς τό πνεΰμα τοϋ λαού γενι

κήν καί ταχεϊαν πρόοδον, είναι ή μόνη ήτις προάγει τήν ηθικήν 

άναγε'ννησιν ταύτην.

Η παιδεία άναπτύσουσα τό λογικόν, μοροόνει καί τελειοποι

ε ί  τόν άνθρωπον, φέρει τήν ηθικήν τών πνευμάτων ά'/ύψωσιν/
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κατκπολεμιϊ τάς προλήψεις, τας κακάς έξ η ς , τήν κοινωνικήν α 

νισότητα, τήν ματαιότητα τών άνθροίπων· ή παιδεία διεγείρκ 

«ίς τον άνθρωπον τήν μεγαλειότητα τή ς ψυχής, τήν κλίσιν το3 

νά ήν’ επωφελής, και τόν ενθουσιασμόν τής άρβτΐς* ή παιδεία εί

ναι αγαθόν ουράνιον· είναι κτήμα άφθαρτον, αθάνατον, άναφαί- 
ρετον· οΰτε άπό πολέμους λαφυραγωγεΐται, ούτε άπό άσθενείας 

κα τα β ά λλετα ι’ άσυλον τής πασχουσης άνθρωπότητος, π αλλάδι

ο ν τών κοινωνικών δικαιωμάτων τών λαών, άκαταμάχητον πάν

τοτε καί πανταχού δέν ΰπόκειται είς τάς περιπετείας τ ι ς  τύχης· 

ή παιδεία τέλος πάντων είναι φ ΰ ιι; τις θεία, ήτις άναγεννώσα 

τόν άνθρωπον, τόν κάμνίΐ νά αίσθανθη τήν άξιαν του καϊ ν’ ά - 

ποκτήσ·/, τό εύ ζην, ζωήν άλλην μυριάκις πολυτιμωτέραν άπό 

τ/,ν φυσικήν ζ ω ή ν  κάμνει αύτόν νά συνοικειωθή μέ τόν πλάστην 

του ί>40ν, και ν' άποκατασταθή ευτυχής άνθρωπος καί χρηστός 

πολίτης· ύπό ταΰ:ην τήν εποψιν τό γηϊνον τοΰτο πλάσαα άνα- 

δίίκνυται άς ον τού μεγάλου του προορισμού, καί ό θνητός άν-

6 ;ω π ος άποθεούται.»
Αλλ' ή π ?ιδ ίία  διά νά παρ»ξ/) τά λαμπρά αποτελέσματα 

ταΰτα , δέν πρέπει βεβαίως νά ενεργηθ-g δίτως είς τό παρελθόν 

έλεεινώς ένηργίϊτο· ή πείρα, ό φωτεινότατος οδηγός τού κό7μου, 

ά ; μας διδαξ/ι ότ είναι αδύνατον πάσα οίαδήποτε κοινωνία νά 

εξ;λθη  τοιουτοτρόπως άπό τήν άουσσον τής δυστυχία ;· ή π α ι· 

δεία, περιλαμβάνουσα ε ϊ; τ ά ; εύεργητικά; χεΐρά ; της τήν τρυ- 

φ«ράν τ ή ; κοινωνίας ηλικίαν εχει ανάγκην νά τεθή ύ~ό τήν σκέ- 

πην διαρκούς τά ξα ο ;, συστηματικής ΐνεργεία; καί ιερού ενθου

σιασμού διά νά προοδευση άνευ διακοπής, ώ ιτ ε  νά δυνηθή νά 

πλάση μέ τόν καιρόν εξ ολοκλήρου γενεάν νε'αν, ήτις νά έγγυηθ^ 

τήν ηθικήν άν*γέννησίν τη ;* ή τρυφερά ηλικία είναι εκείνη, ή- 

* ις  έξερχομένη άπό τάς χεΐράς τ ή ;  φυοεω; νωπή άκόμη, δόν*- 

ται νά δεχθή δλας εξίσου τάς εντυπώσεις’ ή τρυφερά ηλικία είναι 

ί  κείνη, καθ’ ήν ή άπάτη αντιλαμβάνεται πλέον ευκόλως τοΰ άν- 

βρώπου· εις τήν νεότητά του ό άνθρωπο; συνονκίΐοΰται μ* τά ς
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τιρατώ δεις γνώμας, τών όποίων γίνεται ίομαιον εις δλην τήν 

ζωήν του. Αλλά καθώς ή αμάθεια κάμνει τόν άνθρωπον νά λ α μ . 

€άνη έκ νηπιότητός του τάς πλέον εσφαλμένας εντυπώσεις, τάς 

πλε'ον χιμαιρρικάς ιδέα;, καί τάς πλέον ολέθριους συνήθειας, π α 

ρομοίως ή παιδεία κατορθώνη νά τόν κάμη δ;ά νά παραορχθϊί 

άληθείας αποδεδειγμένα;, άρχάς λογικά;, διαγωγήν νουνεχή κα ί 

άρετά ; αναγκαίας δ:ά τήν εύτυ/ iiv  του.

Ϊ1 συστημαΐική ανατροφή τ ή ; κοινωνία; κ * ι  η τ ^ χ ί ΐ*  av S- 

γένν/,σι; αύτής δ ; > είναι σήμερον δύσκολο;· ή βαροά|.οτης ω ς 

ε 'γ ι  συ στείλει τήν άνθρωπιν/,ν όιάνοιαν εις το παρελθόν, και 

οί τρόποι ττ.ς μαθήσεω ; ήταν τοσοΰτον δύσκολοι, ώ στε ή παι · 

δεία καθίοτα-ο σπάνιον πλεονέκτημα μεταξύ τών άνθρωπον, 

άλλ’ ή γονιμόττ.;, τήν οποίαν έπέφερον σήμερον ε·.; τό ανθρώ

πινον πνεΰμα ή άνάβλυσ·; τοϋ πολιτισμού καί τών φώτων και 

αί πολιτικαί μεταβολ»’., έκυοφό^ησε τ ά ; πλέον εύνόικάς μεθο- 
^ υ ; ,  δι’ ών ή παιδεία δύναται ν·» καταστβθή ήδη ε ΐ;  τό αν
θρώπινον γ/νος κοινή ώς τό £έον ΰδωρ τνς γτ.τ, ή ώ ; τά εύει- 

γετινόν φϊ>; τοΰ ήλιου. Ι Ι ώ ; ; !  σ/μερον Θέλει τ» χ α  δειλιάσει 

τό ανθρώπινον γένο; to; πρός τήν ήθ.κήν «ν*γένν»,σιν α ύ το "; 

είναι δυνατόν σήμερον χειρ θνητού ν’ άντιταχθή ώς πρός τήν 

γενικήν διαδοσιν τών φώτων καί τού πολιτισμούς σήμερον 

θέλ’ είσθαι δΰσκολον πλέον νά γεννηΟώσιν εις τούς κόλπου; έ-.ά- 

στης κοινωνίας πολϊται πεφωτισμένοι, μεγαλόψυχοι, ενάρετος 

καί ευερ γ ετικ ο ί;!

Ο χι, οϋτε ή άνατροφή τών λαών είναι δύσκολος ήδη, οΰτ« 

πνεύμα πολέμιον αντιτάσσεται εις τήν ηθικήν άναγεννησίν των· 

παρήλθε πρά πολλοΰ ή ζοφερά εποχή «κείνη, καθ’ ήν ή περί ανα

τροφής τών λαών ιδέα ήτον εν πολιτικόν ζήτημα· τά ζήτημα 

έλύθη· ό αιών είς τάν όποιον ζώμεν, δέν άφήκε κάμμίαν άμφ ι- 

βολίαν ώς πρός τήν σωτηρίαν τής άνθρωπότητος· κάμμία άλλη 

δυσκολία δέν μένει, κάνέν άλλο πρόσκομμα δέν απαντάται, «ΐ- 

μή ό λήθαργος τών ιδίων αύτών λαών, ή πολυχρόνιος τής άμα-
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θείας ίξ ις , αΰτη i, χαλεπή τών κοινωνιών νόσος, ή π ς  »ίς λαοί»; 

φύσει όκνηοούς άποχαθίσταται δυσίατο;. Πάσα άλλη πρόφασις, 

πάσα αλλν, ΐ5εα, είναι μα τα ία μεμψιμοιρία* ό λαός δστις εμ 

μένει σήμερον εϊς τήν κτηνώδη κατάστασίν του, είναι αΰτός o' 

ίδιος πολέμιος του έαυτοΰ του, καί άποκαθίσταται οϊκοθεν ά 

ξιος της ελεεινής ταΰτης Τύχης του.

ίπήρχον άλλοτε άρχαί πολιτικής εσφαλμένης, ή τις έφρόνειώς 

συμφέρον το νά διατηρή τους λαούς είς τό σκότος της άμαθείας· 

άλλ’ ήτον δυνατόν να διϊσχυρισθή τ ις  άχρι τέλους, δτι ή άγρία 

τοΰ άνθρώπου κατάστασις είναι προτιμωτέρα άπό τήν π επ ολισ- 

μένην; ήτο δυνατόν νά πιστεύσιρ τ ις , ότι ό άνθρωπος έμελλε νά 

τ,ναι καταδικασμένα; είς αιώνιον μωρίαν; επρεπε τά χα  νά δ ια - 

τηρήται ό λαός, αύτό τά πολυανθρωπότεοον μέρος τοΰ άνθρωπίνου 

γένους είς τήν κατάς-ασιν τών κτηνών; Ποίαΰβρις πλέον σκληρά, 

παρά τήν άπάνθρωπον ιδέαν ταύτην! τό λογικόν άρα δέν έπεφυ- 

λάχΟη, ε ίμ ή δι’ άτομά τινα, και όλος ό υπόλοιπος κόσμος δεν εί

ναι καμωμένος διά νά γνωρίση τήν θείαν δΰναμιν αύτοΰ; κυκλοφο

ρεί ίσως είς τάς φλε'βας τών ατόμων τούτων ίχώρ θείος, είς δε τάς 

φλέβας τοΰ λαοΰ αίμα γήϊνον, αίμα δοΰλον ; υποκάτω είς ποΐον 

ουρανόν, ή είς ποίαν καλύβην ή παιδεία δέν ανύψωσε τόν άνθρω

πον, και δέν έψευσε τάς ελεεινά; ιδέας τα ύτα ς; άλλά τέλος πάν

τω ν ί έως που επρεπε νά ΰπάγγ) ή πολιτική εκείνη μωρία, τήν 

όποιαν έκρινον άλλοτε τοσοΰτον ευνοϊκήν ώ ς πρός τήν ευημερίαν 

τών λαών ; έως πότε τά ανθρώπινον γένος έμελλε νά φαίνηται 

καταδικασμένος διά νά δουλεΰγι έρπομενον ισχυρούς τινας α 

πατεώνας, οϊτινες ίδιοποιοΰντο άσυστόλως τό δικαίωμα τοΰ νά 

τά έξυβρίζωσι, νά τό λαφυραγωγώσι καί νά διαθέτωσι περί του 

προσώπου του και τών αγαθών του, καί οϊτινες έννόουν, ότι δέν 

ήδύναντο νά φθάσωσιν είς τόν σκοπόν των τοΰτον χωρίς νά 

διατηρώσι τό πνεΰμά του είς τόν αιώνιον της άμαθείας σκο

τασμόν; ,. .

δ χ ι- ή φύσι; β ιβαίω ; δέν έκαμεν έθννι ολόκληρα διά νά ίναι,

παίγνια τών παθών τών ισχυρών· ό ουρανός δέν καΐεδίκασε λ α 

ούς όλοκλη'ρους διά νά μένωσιν αιωνίως θαμμένοι εις τα  σκότη 

παχυλής άμαθείας καί βαθυτάτης ιήλιθιότητος. Εάν ό άνθρωπος 

Ιλαβεν άπό τήν φύσιν τά δικαίωμα τοΰ νά έργάζηται διά τήν 

βυντήρησίν του, εάν τά έθνη έχω σι τό δικαίωμα τοΰ ν άποκα- 

θίστανται εύτυχή, πας θνητός εχει δικαίωμα είς τήν εύνοιαν τοΰ 

Ούρανοΰ, πας θνητός εχει δικαίωμα είς τά φώ τα- τά λογικόν τώ  

είναι άναγκαΐον.

0  άνθρωπος περιεπλανήθη ώς έκ τ ή ;  άμαθείας εί; μυρίας ά- 

πάτας και παραφοράς, καί άλγεινότατον έλεος έκίνησε πολλακις 

$πί γής τοΰ έξευτελισμοΰ του ή οα τρά  θέα’ άλλ’ εις όποιανδη'- 

ποτε κατάστασίν καί άν κατε'πεσεν ή σεβαστή είκών τοΰ ύψίς"ου 

αΰτη, ποτέ δέν έπρεπε νά θεωρηθή ώς άςία περκρρονήσεως, ποτέ 

δέν έπρεπε νά έξυβρισθή· ό άνθρωπος είναι μέγας, καί δέν έφάνη 

μικρός, είμή ό'ταν δέν τώ  έπαρουσιάσθη ή εύκαιρία διά ν άπο- 

δείζϊΐ τό μέγεθος τής άξί</ς του· ό άνθρωπος άνεμέτρησε τους 

ουρανούς, άνεκάλυψε τούς νόμους τή ς  κινήσεως, διέσχισε τα ς 

θαλάσσας, διεπέρασε τά  ενδόμυχα τή ς γης, υπέταξε τά  στοι

χεία  είς τάς χρείας καί είς τάς ήδονάς του, καί έτελειοποίησε τήν 

τύχην του οσάκις ήδυνήθη νά συλλογισθή έλευθερως.

Αλλά παρήλδον τέλος πάντων εκείνοι οί καιροί, ήλλοιώθίΐσαν 

πρό πολλοΰ αί σφαλεραι ίδέαι έκεϊναί, ζα ί ήδη μετέβημεν είς ε

ποχήν άλλην· ή εποχή αυτή είναι εποχή τών μεγάλων ιδεών καί 

τών μεγάλων έργων, είναι εποχή τή ς τελειοποιήσεως τών άν- 

θρωπίνων κοινωνιών, εποχή γόνιμος λαμπροΰ μέλλοντος διά τήν 

οικουμένην, ίδέτε πώς βαθμηδόν άλλοιοΰται ή επιφάνεια τής γης. 

ίδέτε πώς αί λάβαιτοΰ πολιτισμού καί τών φώτων διαχέονται 

ηδη πανταχοΰ, καί τά σκότη τής πλάνης καί τή ς άμαθείας 

διαλύονται, τά δέ άνθρώπινον γένος άνακύπτει· ό κρατήρ ούτος 

«ξερράγη άπαξ έπί τής γής διά νά μή σβεσθή πλέον* επείσθησαν 

ηδη αί Κυβερνη'σεις καί οίλαοι, ό'τι ή ηθική άναγέννησις τών αν

θρωπίνων κοινωνιών iv γένβι ύπό τό άδιάσειστον κράτος τής βα-
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σιλευούση; παγκοσμίου ειρη'νης· ttvat ή μόνη οδός, τό  μόνον μ έ 

σον, δ ι’ ο ί δίλουσι φδάσει είς τήν τελιιοποίηαιν αύτών, και ιΐς  

τόν σκοπον τής κοινής εύδαιμονίας.

ή  πείρα τών αιώνων, παρουσιαζαυσα την φριχτήν εικόνα τοϋ 

παρελθόντος ί δέν Θέλει μας γενή τελο ; ό αλάνθαστος οδηγός τοΰ 

μέλλοντος; ή αμάθεια και ή βαρβαρότης δέν ύπήρζαν έιείναι, 

αιτινες έποο^ενησαν ϊίάντοτε τοΰ; β.αίου; τών κοινωνιών σπ α 

ραγμού; εκείνου;; οί άνθρωποι ί δέ ν  έσφάγησαν μεταξύ των εις 

όλους τούς καιρού; ί/εκα τ ή ; πλάνη;, ε ί; τήν όποιαν ή άμάδεια 

ίξ/ικολούίίη ν ι τού; διατηςή ;  Ιίοσχ α”;/.ατα τής δ ύ σ τυ χ ο ι; αν· 

θρ'Λπ’ίτη το ; -ί/όΟησαν άνωφελώ;! άλλ’ ή πα.δίία ποτέ δέν προ- 

ζί< ίΐ τάς 6λι?ερά ; συγκρούσεις και τ ά ; αιματηρά; αύτά; έπ α - 

νχστάσει; έπί τ·?,ς γν.ς· εξ έναντι»; φε'ρει πάντοτε τήν γαλήνην 

τών παδών· ποτέ δίν διεγείρει εντός τών άνί):ωπίνων καρδιών 

τ ά ; β .αία; παραφοράς εκε· .νχ; , αΐτινίς κλονίζουσι τά χράτη* 

οΰτη μορφώνει μάλιστα τ ι ;  ειρηνικά; ψ^χάς, καί άν βαθμη

δόν μεταβάλλη τ ά ; ιδέα; τών άνΟρώπων, τοΰτο κατορδοΰται 

πάντοτε διά κινήσεων τών πλε'ον άνεπαισθη'των αί επαναστά

σεις, τά ; οποία; αΰιη φίρει πάντοτε επωφελείς διά τό ανθρώ

πινον γένος, δέν δύνανται νά ηναι λυπηρά:, είμή δι’ εκείνου; οΐ- 

τιν ;ς έ/ουσι συμφίρον νά τό κατα^λίβωσι και νά τό άποπλα- 

νώσιν. II παιδεία εκτεινόμενη ε’.; όλα τά με'ρη τή ς κοινωνίας, 

φερει βαθμηδόν τήν ήΊικήν αύτή ; άναγε'ννησιν κα! τήν κοινήν 

ΐύτυχίαν, ένώ ή άμάδεια κάμνει τον άνθρωπον νά (ιήλάση τρό

πον τιν» τό γοίλλ ένος επικινδύνου δηλητηρίου, τό οποίον έπ! 

τέλου; συμφυσιοϋται μέ αύτον, και άναπτυσσόμενα άπό τάς 

περιστάσεις προάγει είς τάς κοινωνίας τ ά ; πλε'ον τρομακτικά; 

κ«ταστροφάς.

(ακολουθεί)
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