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-ΆΛάσχιόμα Λό.Ιεως, ό τήν M a r  ψυχήν τής τών Λογιχ&ν 

ά π οσχ ίζα>v,jttac ονσης.

Β λ έπ ε χα ί θεωρεί πόσοι χατενταθίντες μ ετά  μιχρον ί.-τισον,

(Μχρκος λ ν τ ω ν ϊ«{ Βιβλ. 4.5

0 1  Π Ε Π Τ Ω Κ Ο Τ Ε Σ !

Και τωόντι δυνάμεδα και ήμεΓς να συνιπιφωνη'σωμεν. ΒΛε* 
art x a i θεώ ρει, .τόσοι χατενταβέντες, μ ετά  μιχρον Ζ πισοϊ, ου 
μ ό ϊο ν  ψυσιχώς, ά.Ι.Ιά χαί ποΜ τιχώς. Εττεσον οί υπουργοί, διότι 
άπέσχισαν τήν ιδίαν ψυχήν τής τών άλλων πολιτών διοΐ*. e- 
ζέχλινον τής συνταγματικής όδοΰ, μή οϋϋΤ,ς ακριβώς γνωρίμου 
είς αύτούς, ούτε άλλως αρεστής, και τραπεντες τήν πεπατημε- 
νην αύτών τριβον, ελαΰον έϊύτούς χειραγωγηβέντες είς κρημνούς 
καί άνοδίας, δπου ή,τε παλινδρόμησις καί πρόοδος ήσαν έξ ίσου 
θανατηφόροι καί όλέδριοι· καί μόνη ή -αραχώρησις τών ήγιών εις 

άλλων y εΐρας δεζιωτέρας ύπεδείκνυε τήν σωτηρίαν αύτών τ* 
καί τού έθνους.

Μόλις τριτημόριον έτους διηρκεσεν ή επί τοΰ ψεύδους καί 

τής άπατης Οεμελιωδεΐσα αύχη υπουργική τυραννία καί τών νό

μων αύΟάδης καταπάτησις· και νΰν πλε'ον καί ήαεΐς έπανελΟόν·* 

τας είς τήν ιδιωτικήν τάξιν τούς πρώην υπουργούς, δυνάμεΟα νά 
έρωτήσωμεν. ί Τί έαήμαινεν ή έπηρμένη όφρύς, άπαζιωσάντων 

να προσλάβωσιν, η να ΰποχωρήσωσιν έν μέριι είς άλλους προ- 
γενεπτε'ρους καί εμπειρότερους αύτών; Πρός τί ή παραγνώρισις 

και ύποσχέλισις πρωταθλητών τής αίσιας του πολιτεύματος μ ε
ταβολής; ή προδοσία τής φιλίας; ή άβέτησις της ενώπιον τοΰ 
ε!)νους γενομενης βεβαιώσεως πείί τής ειλικρινούς ένώίεως ; 
Πρός τί ή τοσαότη «ριλαρχική πλίονεζία; μόνον ίνα χατιν- 
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τεινάμενοι χχτ« παντός τοΰ εδνους, διεγείοαντες Ιμφυλίους ίήξει< 

καί σπαραγμούς, καί δαπανήσαντες ε’φ’ ά μή δει τόν δημόσιον 
όβολόν, ώ/ριάσαντες επ3ΐτα ενώπιον τής παραχ.ειαένης χαρύβίε- 
*>ς, καί παραιτη'σαντες έπονειδίστως μ(τά τέσσαρας μήνας τ4 
τοΰ σκάφους πηδάλιον, γένωνται /άρμα μέν τοΐς άντιπάλοις, έ- 

λεγχείη δέ έαυτοΐς;
Τοΰ τοιούτου λυπηροΰ φαινομίνου τήν διά μαχροτέρων έξνί- 

γησιν χρίναντες, ώ ; ωφέλιμον, χαί άναγχαίαν, έπεχειρήσαμεν τον 
παρόντα ?λεγ·/ον των πράσων τών παυσάντων ΰπουργών. Τό ή- 

μέτερον Σύγγραμμα προδέμενον σκοπόν του έθνους τήν ήδικήν 
χαί διανοητικήν βελτίωσιν, άναγχαίως πρέπει νά περιλάβ/, τοι- 

αύτην ποαγματείαν ικανή* νά δεραπεύση καί τήν διψώσαν των 
ομογενών περιέργειαν, καινά νουδετήση πάντα άνδρα πολιτικόν, 

ίνα φυλάττηται της άγαν φιλαυτίας τάς εμπνεύσεις, ύποδείςαν 

ότι ούδβις δί/α τιμωρίας κακός έστί, καί βτι παρακολου

θεί πάντοτε τάς καχάς πράξεις τό όνειδος ώς φυσική συνέπεια 
αύτών· διά τοΰτο καί ό Αριστοτέλης συνεβούλευε τούς άρχοντας 
δεϊν δαυμάζεσδαι ούχί διά τάς άρχάς, άλλά διά τών άρχών, 

τουτέστι διά τήν άρετήν, ινα τής τύχης μεταπεσβύσης, τών αυ

τών άξιώνται εγκωμίων.
Η φιλοσοφία έξομοιοΰσα τόν άρχοντα τνί εΐχόνι τοΰ θεοΰ, 

τοΰ τά πάντα χοσμοΰντος, άπαιτεϊ παρ’ αύτοΰ τήν δικαιοσύνην 

ακριβή, τοΰτέστι τό εφεκτικόν είναι τοΰ καχοποιεϊν, καί άπονεμη- 

τικόν τοΰ κατ’ άξίαν έκάστω· Αείμνηστος άληθώς ό Αϋτοκράτωρ 
Μάρκος, καί ευτυχής, ότι εύρών εις τούς γονείς αύτοΰ τάς δύω 
ταύτας άρετάς ίδιοποιη'θη αύτάς· παρά τής μητρός λέγει, το 
iy ex t ix o r  ού /ιό>ο> τοΰ xoicojtottir, ά λ λ α  χα ί τοΰ επ ι ετ  ■ 
ν ο ία ς  γ ίν εσ θ α ι τοιαντης · παρά δέ τοΰ πατρός, το άχουστι- 
χύκ t u r  έζόντω τ τι χοινωφεΛεζ εϊσγέρείΥ , χ α ί το ά χ α ρ α -  
τρέπτω ς τοΰ χ α τ ’ άζί'αν άπο?ε{ημιχογ ίχάστψ . Τοιοΰτος τ ω 

όντι ήμϊν υπουργός πρέπει καί άναγκαιοϊ μάλιστα- άλλά μήτηρ 

* * ί  πατήρ εγγύτερος είναι ή πλαστουργούσα φύσΐ{ αύτή, x«l ^
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τις έκ φύσεως δέν ίστοιχειώδη άρμοδίως, ούτε £ιά τής ανατρο
φής δύναται νά διαπλασδή ώφελίμως. καί άπόδειξις 6 υιός αύτοδ 

Κόμμοδος· δδεν πάνυ όρδώς λέγει ό Αριστοτέλης εν τοΐς ήδικοΐς· 

χαί γάρ δίκαιοι καί σωφρονικοί καί άνδρεϊοι, καί τ ’ άλλα Ζχο- 

μεν εΰδύς εκ γενετής· ή παιδεία δύναται νά αύξηση, καί νά ένι- 
βχύσ^ ούχί όμως καί νά δημιουργήσω απούσας τάς λαμπράς 

διαδέσεις· ώσπερ επίσης καί τής κακίας δυναται μέν ή ανατροφή 
νά μετριάσ/ι τά όλέδρια άποτελέσματα, ούχί δέ νά έξαλείψη αύτήν 
όλοσ/ερώς· ό'δεν καί έγένετο πάλαι ή παρατήρησι ότι φύσις πονηρά 
τ ή ν  ε κ  τ ή ς  εξουσίας προσλαβοΰσα άδειαν, ούδένα ποιείται όρον 

χαδότι ή άδεια έντίχτει τήν άναισχυντίαν, καδ’ά λέγει ό Πλάτωνί 

Είναι άληδές ότι ή εξουσία είναι ίηλωτή διά τά πλεονεκτή

ματα αύτής· άλλ’ άφ’ ετέρου αύτή ϊχει όμολογουμένως καί τά 
ό/ληρά· όδεν ό αύτός αϋτοκράτωρ πολύ σοφώς ίλεγεν, οί άπο- 
βλέποντες είς Αλέξανδρον, Γάΐον καί Πομπν;ϊον, άς άτενίσωσι 
καί είς Αιογένη καί Ηράκλειτον καί Σωκράτη· ούτοι έγνώρισαν 
τήν τών πραγμάτων φύσιν, διδάσκαλοι τ ι ς  άνθρωπότητος γε- 
νομινοι· παρ’ έκείνοις δέ, πόσων, λέγει, πρόνοια, καί δουλεία 
πόσων; όφείλοντος τοΰ άρχοντος εις ευεργεσίαν καί μή εϊς ΰβριν 

χατατίδεσδαι τήν άρχνίν. Α λ λ ά  παρ’ ήμϊν τοσαύτη έστίν ή ζη

λοτυπία περί τάς πρώτας άρχάς, ώστε έπί δεκαετίαν παρατη- 

ροΰμεν σχεδόν άδιάλειπτον ελλειψιν, ή πλημμέλειάν τινα κατα- 

«τάσαν επιβλαβεστάτην, φρονοΰμεν, είς τό Ιδνος· αυτή δέ έστίν 

ότι ού:ε πάντοτε πλη'ρης ήτον ό άριδμός τών ΰπουργών, οΰτ· 
*ά ντοτε οί εκλεκτότεροι τοΰ έδνους προσελήφΟησαν ώς τοιοΰτβ 

καί αύτός ό Μαυροκορδάτος είς τά αύτά κέντρα λακτίζων μετά 

τεσσάρων άλλων συμπλωτήρων έκυβέρνα τό σκάφος, άποστε- 
ρηδείς καί αύτός τής συνδρομής, τήν οποίαν δύω άλλοι, τετρά
γωνοι, κατά Σιμωνίδην, άνδρες ήδύναντο νάχορηγήσωσιν, όρδω- 

τέραν είσφέροντες γνώμην, καί χάριν έκείνου μή αποδεχόμενοι νέ 
θυσιάσωσιν ίαυτούς· ώςτε βεβαίως τό αποτέλεσμα τής τοιαύ» 
της πληρότητος εμελλεν εσεσδαι πάντη διάφορον.
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0  Γίομο; *λογίστω; δέν διένειμεν «ί; ίτ .τ - χ  τ μ η ίΑ α τ α  τήν 

υπηρεσίαν. 1 , θηρεύει άσφάλειαν μείζονα πεποιθώ; έπτά άνδοά· 
υπολαμβανει οτι τοσούτων ovtwv, και (ppov^fitj καί δι

καιοσύνη πλειοτε'ρα παρεδρεύσειεν εί; τάς πράξεις αυτών. 2 , θέ
λει ταχυτέραν καί άκριβετrspocv τ/,ν υπηρεσίαν i t ;  τα καθ' εκα · 

στα επειτα επτα άντρων τα συμφέροντα ουδέποτε δύνανταινά 
συνάδωσίν, άν μι) τί δικαιοσύνη ποδηγετή τά ; πράξεις αύτών 
καί ή διαφωνία, εισχωρούσα μεταξύ, γ ενν ιέτα ι κώλυμα τί,ς π α 
ρανομία;, φυλάκων «ύτών τ ί ;  άλλήλων «ρετής γινομένων οΰιω 

διά το αντιπίπτον τοΰ συμφέροντος* δθίν δύω αιτίας θεωοοϋν- 

Τί» ω ; τα ; άμεσου; παραγωγού; τί,ς πτώσεως, ο ’jy άμα3τήσω- 
μεν' ά. το δίσποτικόν καί φίλαρχον μέχρι πλεονεξίας τοΰ Μαυ- 
ροκορδάτου, καί β'. τήν περιωρισμένην και συνάμα άτυ/ή εκλο
γήν τών συντρόφων. Το δεσποτικόν τοΰ χαρακτήρος του* άνδοός 
εφερεν αύτόν «ίς τήν παρεκτροπήν τοΰ σκοπού τί,ς υπηρεσία; καί 

τής κοινωνίας συγχρόνως. Σκοπός μεν τί,ς πολιτεία; ές-ίν ή δια- 
ττίρησις καί αύξησις τί,ς εύπραγίας τών πολιτών διά τής στεοεώ- 

σεως τών θερμών έν τοΐςήθεσι τών πολιτών· αύτός δέ εποιήσατο 
σκοπόν της ιδίας ένεργείας τήν διατήρησιν έαυτοϋ* έκ τούτου η 
μεγάλη πάλη προς αποκλεισμον τών αντιπάλων άπό της βουλευ* 
τικί,ς αξίας, τής οποίας ή εκβασις έγενετο ούτω λυπηρά.

ή  άτυχης δέ εκλογή συνετέλεσβ καί αΰτη είς τόν συνωθισμό*· 

καθότι δέν πιριελάμβανεν έν έαυτή άνδρας, ίδιον δόξης ορίζοντα 

έχοντας, άλλα σνμπνιγομενον; οΰτω καί συγχωνευομένου; είς τον 
κρατήρα τής Μ αυροκορ όαπκής φιλαρχίας, μίαν ύπόστασιν άπβ· 
.ελοΰντας, οπαδού? ^πλώ; άλλοτρίου ηγεμονικού, ώστε έιτιλαθά- 

μενοι παντάπασι τών δκαιωμάτων καί καθηκόντων τοΰ πολίτου, 

διήγον έν μοίρα μαθητοΰ, πεζοί αύτοϊ παρά Αΰδιον άρμα ί/νεΰ 
«ντες, καί τόν υπουργικόν μισθόν αντάλλαγμα τής ίδιας πει

θαρχίας κομίζομενοι· έάν δέ νομίση τις ότι] δ Κ . Τρικούπη* 
άποτίλεϊ έξαίρετιν, άπαταται* ούτε αί γνώσεις του άνδρό; «ί- 

«V  «μφιλαφιϊς, i j i i  ή δί α^τηριότης ενεργό;, οϋ:ε £ έμπειρί*
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β έβ α ια , π ό τε καί που μεν χρεία  έντά σεω ς, που δέ «νεσεως* οϋ τί ή 

προαίρεσις δικαία" καί επ ειτα  ώ ς έκ τοΰ συγγενικού δισμ οΰ άπο- 

τε λ ε ΐτ α ι  ένταΰθα απόλυτος τώ ν  συμφερόντων τ α υ τ ό τ η ; καί μ ί *  
α ληθώ ς ύ π ό σ τα σ ι; δόω ατόμω ν.

0  πρωθυπουργός κυρίως ύπερεχε'τω  τώ ν  άλλω ν τ ί  μ εμ ερ ιμ ν η - 

μένη τ ώ ν  δλω ν επ ισ τα σ ία , κα τά  δέ τήν  αρετήν καί τήν  προαί· 

ρ εσιν τή ν  πρός τούς άρ^ομε'νους α π α ιτείτα ι καί οί επ ίλοιποι, ώ ς 

καί π ά ντες οί ά ρχοντες, ί ί  δυνατόν, νά μή έλ α ττώ ν τα ι τοΰ παρά 

τ ή ς  χρείας όοθώς άπαιτουμένου μέτρου, πάσαν καί πάντι»ν 

διαφοράν πρός ενα τόν τοΰ καλοΰ συνυφαίνοντες λόγον, ό  δέ 

Μ αυροκορδάτος όποιους τινάς συντρόφους $  κατά  τήν παιδείαν 

Si κα τά  τήν προαίρεσιν ΐξελ εξα το  ; άλλα δέν ά γα π ώ μ εν ή μ εΐς 

ίνταΰθα νά έκ φ α υ λίσ ω μ εν  άτομα* καθ’ όσον όμ ω ς τό  τή ς  α λή

θειας συμφέρον α π α ιτε ί, δυνάμεθα ίίπ εΐν  δ τι ό μέν αύτών «κ 

1 ’ραφέως πρώην είσαγγελικοΰ,Ικαί ού πάνυ πρό πολλοΰ, νεοπαγής, 

% μάλλον άπα γής καί α σ χ η μ ά τισ το ς  ε τ ι , γνώ σεω ν τινών μ ετρ ί- 

« ν  κά το χος, καί ούδέν πρός γνώμονα ή στά θμην τ ή ς  επ ισ τή μ η ς  

άπευθύνω ν, ή λλα το  έπ ι τήν υπουργικήν ί?ραν· Ο δε και εν νεότητι. 

ά μ α θή ς, κα ί έν γήρα ά κ ό λ ίσ το ς , »κ τρ ιβ ή ς άμυδράν πείραν 

π ρ α γ μ ά τω ν , ή μάλλον ραδιουργίας εχω ν, τοϋ καιρού άπαιτοΰντος 

*ρ ό ς  ώρισμε'νους ήδη καί τεταγμένους κανόνας τ ή ς  π ο λ ιτεία ς  

επ ισ τη μ ον ικώ ς ρυθμ ί*α ι τό  π ολ ίτευ μ α , άτλαντικόν άχθος τήν 

πολυάσχολον Γρ α μ μ α τεία ν  τώ ν  έσ ω τ ερ ικ ώ ν  έπ ι τώ ν  ώ μ ω ν άνή- 

ρατο* ώ σ τ *  τριών οΰτω  ψήφων συγ/ωνευομένων είς τήν  αύτοΰ, 

π εριττό ν  έστίν  έξετά σα ι ένταΰθα τήν βα ρύτητα η τήν αξίαν 
τ ή ς  π έμ π τ η ς .

λ,ποκαλών δέ πλεονεκτικήν τήν φιλαρχίαν τοΰ Μαυροκορδά- 

του, δέν φρονώ, δτι δΰναταί τ ις  εξελέγξαι με άδικοϋντα τόν αν- 

ίρ » ·  Καί ό νόμος ισότητα καθιδρύει τών υπουργών, καί ή υπη

ρεσία αναλογίαν ζη τε ί τών δυνάμεων, καί ή δικαιοσύνη τήν προ- 

τίμησιν τών ίκανοτέρων παραγγέλλει, καί ή φιλία επίσης τήν 
ισότητα ασπάζεται· τό Βασιλικόν αξίωμα μόνον άπαιτεΐ φύσει 
■τό αδιαίρετον καί ΰπέροχον, ώ οτε είπε καί ό Αλέξανδρος πρός τόν
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Δαρεϊον τδ μνημονευόμενον έχ=Γνο, ούτε ή γή δυ'ω ήλίους ΰιτοφί- 

pet, οΰτί ή Ασία δύω Βασιλεϊ;· οι δέ υπουργοί, ΰπηρέταιόντε; τών 

Νόμων, τότε μάλιστα συντηρούνται ράον δια της αμοιβαίας άν- 

τερείσεως, οταν έκαστο; αυτών ίσης δυνάμεω; η πρό; τον; *λ ·  
λους, ό δέ άριθμό; πλήρης.

Ζητήσας ό Μαυρο*ορδάτος και προσλαβών συνεργάτας τοιού- 

τους, ω ; πρό; του; όποιου; ή διανοητική υπεροχή ΰπήρχεν ά- 

νανηρρητο;, επιστευσεν οτι η υπουργική αύτη μοναυλία εν 
καιρφ, χορείαν άπαίΓοΰντι, θέλει φέρει αύτω κέρδο;- άλλ’ άφ’ 
ένός ή νωθρότη; εΐ; τήν ύπηρεσίαν κα! άπειρία εβλαψε τά δημό
σια πράγματα· άφ' Ιτέρου τό ηθικόν άποτέλεσμα πρός βλάβην 
αύτοΰ ΰπηρξε μέγιστον καθότι έκ τούτου διηγέρθησαν άπειροι 
σκεψει; παρα πάσι περι τη ; ειλικρίνειας αύτοΰ, βλέπουσιν δτι 

αύτό; διώκει εν παντ! ού τό καλόν, άλλά τό έπικερδέ;· κα! πις-ός 
οπαδό; τ η ; τοϋ Εύρυπίδου ρήσεως, εΰλυτα εχων τά στέργηθρα 

Τών φρένων,ώστ’ άπό τωσασθαι καί ξυντεϊναι πάλιν, φ ιλεϊώ ; μι- 
ση'σων, κατά τό τοΰ Βιάντος παράγγελμα, (τοσοΰτονκατακρινόμε- 

νονΰπότοΰ Κικέρωνος, κα! ούτε ώς αύτοΰ πις·ευόμενον) κα! μισεί 

ώς φίλήσων, δπως έκάστοτε τό συμφέρον μεταπίπτει, μεταρρεού· 
σηςκα! τη ; φιλία; δίκην Εύρίπου, κα! κυματιζόμενης έπ! θάτερα 
κατά τό ΰπιρισχύον νέον έλατήριον, πράγμα συμβαίνον μό
νον (ϊς τούς φαύλου; τών άνθρ<ί>πων· τών μέν γάρ τοιούτων ή φι

λία γίνεται δΓήδονήν, η τόχρη'σιμον, τών δέ αγαθών, δι’έαυτούς· 

ώστε ή έκ τή ; συγκρίσεως π,ιός τόν Κ. Μεταζάν διεγερθεϊσα 

γνώμη προσήψε πολύ τό κίβδηλρν κα! νο'θον είς τόν χαρακτήρα 
αύτοΰ, τάττουσα αύτόν κατάγε τοΰτο μεταξύ τών φαύλων, τη ; 

φιλία; τών οποίων μόνον δεσμό; γίνεται ή ιδιοτέλεια- διότι ώ- 

φειλεν, ήτοι νά μη άποδεχθή άπλώ; την προσενεχθεϊσαν φιλίαν, 

η άποδεξαμενο; άπαξ, νά διατήρησή ίεράν κα! άπαραβίαστον· 

χαθότι κατά την Κικέρωνος ρήσιν, φιλία ούχ ύφίσταται, ένθα ό 
μέν της άληθείας ού προσίεται τήν άκρο'ασιν, ό δέ ούχ ομολογεί 

Τ^ν ί*7ϊ«ρξιν· οθενόρθώς πάνυ άποφαίνεται <ςαι ό Πλούταρχος ότι

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΗΣ- 1 5 3

φίλου έ'ργον ϊς-ΐ ’ συνεργείν και μή συμπανουργεϊν, συμβουλεύειν, 
καί μή συνεπιβουλεύειν ένταΰθα δέ ή τέχνη εν τούτω έπεδείχθη 

όπως άποβουκολήσαςτού; άλλου;, σφίτερισθη τήνάρχήν κα! έθεώ- 
ρησε τό στρατη'γημα ώ ; πολιτικής «.ύφυια; αριστούργημα- άλλ’ έν 
τή  πολιτική πρό; τό τελευταϊον έκβάν έκαστον τών προϋπαρςάν- 

των, ώ ;τά  πολλά, κατά τόν Δημοσθένη κρίνεται· ώστε άντι τοϋ 
άπατήσαι, Ιλαθον έαυτούς έξαπατηθέντες- κα! τοϋ παντός πλεο- 
νεκτικώς έπιθυμη'σαντες, άπεστερη'θησαν και τοΰ μέρους, όμοια 

παθόντες τοΐς έπί μεγάλοις το'κοις δανειζομένοις, οϊτινες μικρόν 
ϊύπορήσαντες, ύστερον καί τών αρχαίων άπέστησαν. Τής Αντι

γόνης τό άπόφθεγμα πρό; τόν Κρέοντα, τοσοΰτον ύμνούμενον, ί -  
πρεπεν ό Μαυροκορδάτος νά φέρ·/ι διά στόματος.

Ο ύγάρ συνίχβειν,ΰ .ΙΛ ά συμφιΛεϊν εψν>. 6σον και άν ϊτζίτ- 
ταττεν ό νέος της Αγγλίας Κρέων τήν διαίρεσιν κα! άπόσχισιν, 
αύτός επρεπεν άντιλέγων νά παρενείργ  ομογενής εφυν άνδρών 
συναγωνιστών· συμφιλεΤν, άλλ ού συνέχθειν οφείλω τε κα! έγεν- 
νη'θην. Καιρός τοΰ παΰσαι τούς Ελληνας στασιαστικώς κα! 
άπίστως πρός έαυτούς έχοντας, όπερ κα! έπί τών πάλαι κατη- 
γορεϊτο, ΐνα μή φανή, ότι αί παροΰσαι εύπραγίαι παρά τήν ά- 

ζίαν γενόμεναι, νέα άφορμή τοΰ κακώς φρονεΐν ήμΐν τοϊ; autj ις 

«νοη'τοι; γίνεται·

II  φίλος ήσο, Μαυροκορδα'τε, κα! τό τή ; παροιμίας, ό φίλο; 

άλλο; αύτό;, ώστε προτιμηθεί; σύ, ώφειλε; νά τίμηση; προθύ- 

μως κα! τιΛ>; ύπερέχοντας τών φίλων· ή εχθρός; κα! έδείχθης 

χακόνους, ΰποκρύψα; τό πράγμα, έν κοινωνία παντός μάλλον τοϋ 
ουνδέσοντος αύτήν κα! συναρμόσοντος χρείαν έχούση. Μόνος ό 
βπουδαΐος άνήρ, καθ’ ά μαρτυρεί κα! ό Αριστοτέλης, πράττει πολ
λά ενεκα τών φίλων κα! τής πατρίδος, κάνδέη ύπεραποθνη'σκειν 
βύτό; τούτου χάριν προη'σεται και χρη'ματα κα! τ ιμ ά ; κα! όλως 

τα περιμάχητα άγαθά, έαυτώ μόνον τό καλόν περπριούμενος.
0  δού; δείγματα πιστή; κα! άδιασείστου, ή μάλλον σφυρη- 

λβτου, κατα Πλούταρχον, φιλίας, λέγιι ό Κικέρων,κατάγεται έκ



γενου; άνδρώπων σπανιωτάτου, και σχεδόν Os ίου' ΐδε δι πώς Ε 

π α ιν ε ίτα ι και παρ όμήρω ό Εκτωρ·
Ούδ’ ic0K.it άνδρό; γε δνητοϋ τττχΓς ίμμεναι,

«λλά θεοΐο-
5ύ λοιπόν ό καταγόμενο; έκ γίνου; άνδρώπων, οΐανε; προ 

τής έπαναστάσεω; Ολυμπίων τάξιν, ώ ; εντιμότερων, πρό; γ η γ ε 

νείς τοΰ; άλλου; ημάς κατέχειν καυχωμενων, ίίς τίνα τάξιν νΰν 

τυγχάνει; άπερριμμϊ'νο;, μόνη; τη ; κατ' άρετήν φιλία; οοσης τών 

βέλτιστων; οί έπιεικεΐς, κατά τόν Α ρ ισ το τέλ η , διάκειντα ι όμο- 

νοοϋντες πρό; άλλήλους· τά γάρ αυτών βουλεύματα μενει και ου 
μεταρρεΐ ώσπερ Ευριπο;· τοΰ; δέ φαύλου; ούχ οίόντε όμονοεϊν 
π λή ν  έπί μικρόν, καδάπερ ούτε φίλου; είναι, πλεονεξία; εφιεμέ- 
νους εν τοϊ; ώφελίμοι;· ϊδε λοιπόν ότι ούδ’ εί τόν Ταντάλου λίβον 
«ι/ες έπηρτημένον, τό δή λεγόμενον, δέν επρεπε νά ένδώσης βϊ; 
την άνάγκην τοΰ άποσχισδήναι τη ; φιλίας* άλλά τά πάντα έ- 
τοίμω; νά ύπομένης, τό δράν κακώς πρό του παδεΐν ευλαβού

μενος· και κακουργία πρό; φίλους έστίν ή παραγκώνισι; αύτών.
Παρεξετάν6<ιμεν εί; τοιαύτα; συνεπιμαρτυρήσει;, τβΰτ’ αύτό 

εκ τών Διό; Δελτών τού; μάρτυρα; έπαγόμενοι, έκ τών συγγραμ
μάτων τών προγόνων ήμών, δε'λοντες άφαιρέσαι παν επιχείρημα 
άντιρρη'σεως η άπολογία; παρά τών άντιδόξων* ή δέ διανοητική 

πρός αύτόν δουλεία τών συνεταίρων αύτοΰ καταφαίνεται έκ τών 

πράξεων αύτών* και έκ τη ; επιθυμίας τοΰ τυχεϊν τούτου συνά

γεται ή πλεονεκτική φιλαρχία του αρχηγού* τοϊ; γάρ άνίσοις τά 

Ισα άνισα γίγνοιντ’ άν, λέγει ό Αριστοτέλη;* καί ανισοι α\δρε; 
εϊς ίσον άξιωμα μετακαλούμενοι, ούδέποτε καλώς και εύμαρώς, 
βαστάσουσι τό ’φορτίον ή δέ ϊσότης έντεΰδεν πρό; τε της γνώ
μη; τό αύδύπαρκτον και τό άνεπιδεές τής εξωδεν διδασκαλία; 
π«ρΙ τών πρακτεων, άπαιτεΐται ώς συστατικόν στοιχεΐον πρό; 

συντήρησι* τοΰ όλου* άλλά φαίνεται εχεται άληβείας ή τοΰ Πλά
τωνος γνώμη, ότι τυφλαΰται τό φιλούν περί τό φιλούμενον, ώ^ε 

χαί τά δίκαια καί τ *  αγαθά καί καλά κακώς κρίνει* i<tho δέ

15H ΤΌ ΑΣΤΡο Ν

μέγιστον κρίνω αμάρτημα τοΰ Μαυροκορδάτου, ?τι εν καιρώ 
καδ' όν τά παλαιά πάδη ήσαν κατευνασμε'να, τό νέον είσηγαγι 

τή ; διχοστασίας σπέρμα, τά εναντία πράξα; τών δσα ό Πλάτων
’ £  ~  V \ ,  Λ V _ \ f ,  V / » /«ςιοι ουτε γ-αο εαυτόν ου re τα εαυτου */ουϊ τον γε (Λδγαν ε$ο- 

μϊνον ανδρα στε'ργειν, άλλά τα δίκαια, εάν τε παρ’ αύτώ, εάν τε 
παρ άλλω τυχγάνει πραττόμενα* διό τόν έαυτοΰ βελτίω πάν

τοτε δει μεταδιώ'.ειν, μηδεμίαν αισχύνην έπί τώ τοιούτω ε’πί 
πρόσδεν ποιούμενον

Αλλ’ ήδη μιταβώμεν καί είς τά καδ’ έ'καστα τών πεπραγμέ
νων* άμα λαβόντων τά ; ήνίας είς χεΐρας, άμέσως τάγματα τί
θενται εις κίνησιν* Η Πελοπόννησο; καταπλυμμηρεΐται ύπό 

στρατιωτών* καί παραδηλοΰται έκ πρώτης αφετηρίας, ότι ού’τε 
αύτοί ίσην συμπάβειαν τρέφουσι πρός παν το άρχόμενον, οϋτε 
ισην πεποίδησιν άπεκδέχονται προς έαυτοΰς παρά πάντων· καί 

παραγυμνοΰντες δτι δυναστευτικώ; άοξουσι τοΰ εδνους, κατε<- 
τεινονται σοβαρώς παντός τοΰ υπερέχοντας, έλεγχόμενοι άφυεϊς 
εις το συναρμόσαι εαυτούς τοΐς «ρχομένοι;, ή πρός έαυτοΰς άρμό- 
σαι τόν άρχόμενον, ίνα έχωσιν βάσιν άσφαλή.

Εκ τούτου μετακαλοΰνται στρατηγοί είς τήν καδέδοαν· Γρί

βας άποκηρυττεται αντάρτης, ούτο; ό τή ; πατρίδας πρωτοστάτη; 

καί τή ; ελευθερία; υπέρμαχος όπλιτοπάλας· πλοία ξενικά είρηνί- 

κώςπως περιφρουροΰσι τήν Χαλκίδα· άπός·ολοι μνηστήρες διεγεί- 

ρονται, την δημόσιόν εξουσίαν είς υποταγήν έχοντες, καί δέσεt; η έ- 
πιστασίας καί άρχά;, βαδμοΰς καί άριστεϊα κατά τό δυκοΰν καί 

•συμφέρον έκάστω άπονέμοντες, ΐνα δημοκοπήσωσι τάς τών πο
λιτών ψήφους· καί τό παράδοξον δτι μεταξΰ τών τοιούτων ένά- 
ριδμο; φαίνεται καί άνήρ νομομαδή; ό Α. Πετζάλης, όστις 

ειρήνης καί άγάπης επρεπε νά γενή κη'ρυξ καί άπόστολος. Ο νό
μο; αςιοΐ τήν έκλογήν άποτέλεσμα προαιρετική; καί έν έπι- 

γνωσει ψηφηφοοία;* τά ΰπουργεΐον άπ’ έναντία; άπαιτεΐ αύτήν 
*ο ; πρά '̂.ν ύπακοής εις τά ιδια προστάγματα. Αρχοντες έκπεμ- 

πονται χ χ τ  επαρχίας, ούχ οί κοσμήσοντες καί διατηρήσοντϊ;
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τήν εύτα'ιχν, άλλ' όργανα ίδιατελών σκοπών,, ώ σ τε διαφθεΐραι 

τά πάντα, καί έμπλήσαι παρανομιών τάς επαρχίας· έντεΰθεν καί 

ρήξεις καί φόνοι καί σπαραγμοί διάφοροι, καί υπεξαιρέσεις ψή
φων, xat άπάτη των άπλουστέρων· χαι ιδού αυΟις κατά πάσαν 

τήν fe/λάδα δ,τι ό Δημοσθένης έλβγε τγϊοΙ τής καταστάσιω; τών 
Αθηναίων έκπέπραται παν καλόν, καί άντεισήκται 'άντί 
τούτων, άφ’ ών άποίλωλε και νενόσηκεν ή Ελλάς. Ταΰτα δ’ ές·* 

τ ί ;  ζήλο;, εϊ τις εΐληφέ τ ι· γέλως, άν όμολογ^· συγγνώμή 

τοΐ; έλεγχομένοις· μΐσος, άν τ ι ; επίτιμα· τ ’ άλλα πάντα, 8σ* 
έκ τοΰ δωροιϊοκεΐν 7)ρτ/)ται·—  άλλα Ζελβίτης τις Αρθμιος, δια- 
φδείρων τήν Ελλάδα, ήΟελεν είσθαι τοιούτων πράξεων δεκτικός, 

ξένο; αύτός, και πάσης συμπαθείας προς τό Ελληνικόν άλλο'τριος 
πεφυκώς* οϋχι δε ομογενής άνήρ, και ταΰτα έν τοΐς μάλιστα 

εξεταζόμενος και προεδρία τετιμημένος· έπελάθετο όλοσχεοώς 
τό ύπουργεΐον, ότι και ό άρχων ε/ει τόν άρξοντα αύτοΰ, xai ού- 
τος έστίν ό νόμος, ό πάντων Βασιλεύ; θνητών τ ε  και άθανάτων 

κατά Πίνδαρον, έμψυχο; ών λόγο;, κατά Πλούταρχον, βυνοικών 

άεί έν αύτίό και παραφυλάττων και μηδέποτε τήν ψυχήν έρημον 

έών ήγεμονία;· ιδού τά όρια τής ιδίας ένεργείας. Ουτος έστίν ό 
φραγμός, τόν όποιον ουδέποτε άρχων υπερπηδήσει· δ ,τ ι μή εν χφ 
νόμω, οΰτε έν τϊί διανοία, ήκιστα δέ έν τα ΐ; όρμαΐς· το ΰ τ’ ίτο> 
Δελφικόν αΰτοΰ έπίγραμμα· διό και ό Πλάτων ήξίου τόν εΰπει- 

θέστατον τοΐς νόμοις τήν πρωτίστην κατέχειν τών άρχών 

Α λ λ ’ έλπί; τις ύπέσαινεν επιτυχίας, καί μετ’ αύτήν 
λήθη δέ πότμω σύν εΰδαίμονι γένοιτ’ άν 

τών παρά δίκην πεπραγμένων άλλως δέ ό πολύς όχλος οφείλει νά 

θεωρτ, δίκαιον και νόμιμον παν δ,τι ή άρχή πράττει. Κάκιστον 

τοΰτο άξίωμα, καί τυραννικόν Σόφισμα τοΰ Αναξάρχου πρός τόν 

Αλέξανδρον, παοαμηθησαμένου αύτόν τής λύπης διά τόν ίν όργη 

φόνον τοΰ Κ,λείτου, καί ίΐπόντο; ότι διά τοΰτο ή θέμις ΐς-t πάρε- 

δρος τοΰ Διός και τών Βασιλέων,ϊνα παν τό ΰπ’ αΰτών πραττόμε- 
νβν άναδ«ίξ(ΐι θεμιτόν χ«1 νόμιμον άλλ* πόσον πικρώς εξελέγχει

τΐ> σαθρόν τοΰ σοφίσματος ό Πλούταρχο;, xai καθάπτεται «ύ- 

τοΰ· ή θέμ ις οΰκες-ι, λέγει πάρεδρος τοΰ Διός, άλλά τό έναντίον 

ύ Ζευς αΰτός έστί Δίκη και Θέμις χα'ι νόμος ό πρεσβύτατος χα'ι 
τελειότατος· χαι όρθώς οί παλαιοί γράφουσι και διδάσκουσι 

περι τοΰ Διός. ώςάνευ δικαιοσύνης ούτε αΰτοΰ δυναμένου καλώς 
άρχειν. Εάν τοιοΰτος διαλογισμός διήλθε τάς φοένας τοΰ Μαυ- 
ροκορδάτου, συνάγεται άλάνθαστον συμπέρασμα, ότι ύπελάμβα- 

νε ντ,πιάζουσαν ετι τήν Ελληνικήν κοινωνίαν και έν άγνοια τοϋ 

νομίμου καί δικαίου, ποίμνιον μόνον προβάτων καί άγέλην 
προωρισμένην, ϊνα χορηγη κατ’ άρχάς τό εριον και τό γάλα, 
καί επειτα τήν σάρκα· διό καί περί αΰτοΰ ελεγε προσφυώς ό . . 
. . . .  ότι ούτε άπεμάθομέν τι τής ποοτέρα; κακοτ,θείας, ούτε 
προσεμάθομέν τι τών καλών έν τή αλλοδαπή· άλλά τοιοΰτο; άν 

ητο ό καρπός έννεαετοϋς άγώνος καί δεκαπενταετοϋς ειρήνης, *  

όλεθρος ηθελεν είναι πραγματικός της Ελλάδος.
Τινα λοιπίν άπολογίαν δύνανται ν’ άντιπαραθέσωσιν οί τυ

φλοί τοΰ άνδρός όπαδο'ι, ότι δήθεν ύπέρ τοΰ έθνους έγενετο ή π ι
κρά αΰτη έπέμβασις είς τάς εκλογά;; άλλά ό νόμο;, ώς ό θεός 
αύτός, άφησε τό έθνος κατάγε τοΰτο, έν χειρ'ι διαβουλίου αΰτοΰ, 

καί ή παρ’ αΰτοΰ θαυματούργοσις τοΰ Συντάγματος δεικνύει δτι 
καί φρονήσεως μέτοχον έστϊν, καί τάς έκλογάς κατ’ άξίαν βρα- 

βίΰσαι γινώσκει, καί έβράβευσεν ώς έπ'ι τό πλεΐστον άρκεΐ ό νόμος 

νά μή παρεμβάλη προσκόμματα. Ε τειτα  τά άτοπα είςτάςέκλο- 
γάς προλαμβάνονται διά τοΰ έλευθέρου συναγωνισμοΰ εύκολώτε- 
ρον καί άλυπότερον· έάν έπεθίμει τό ύπουργεΐον ν’άποκλείση τούς 

Κ. Κ. Παλαμίδην Ζωγράφον, Περρούκαν, Κ,ορφιωτάκην, καί τούς 

όμοφρονας, νίρκει μια; προκηρύξίω; πρός τού; άρχομένου;. Αν
δρε; συμπολΐται! άποτρεπομεν ΰμάς τοΰ έκλέξαι αύτούς Βουλευ- 
τάς, ώς άνδρας πολύ τό ταραχώδες έχοντας· αύτοίκαί έν τω πα- 

ρελθοντι κακώς έχρη'σαντο εξουσία, παραίτιοι τοϋ δευτέρου 

ψηφίσματος γενόμενοι, καί τοσίύτην δυσκολίαν εις τήν υπηρεσίαν 
^ ν ιγ κ ό ν τις , καί μάλιστα την δικαστικήν, ώστε ηδη μήνα; άρ-
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γοϋσι.τά άνώίερχ δικχβτήρια' αύτοί ε’κώλυσαν ώ ιτ ί  5οβην«ι 
μϊν έλευδερία απόλυτο; του έκλε'γειν άπό πάση; επαρχίας τον 

αξιον έαπιστοσύνης Βουλευτήν καί αυδκ λαβόμενοι έξουσία; 

παρέξουσι τη K-uCepvTrfaei περισπασμούς καί πράγματα· ώστε· 
βε'λετε νά άσχολώμεδα άπερισπάστως περί τήν εύδαιμονίαν υμών, 

of-etXers άπομακρΰναι τοΰ; τοιούτους άγκυλοχείλεις άνδρας, τ ι- 
μωροΰντες ούτως αύτοί*; έπί τοΐς -ε~ριγομίνοι.ς· (a) ήρκει, λ ί-  

γομεν, συμβουλής τοιαύτης, και ό λόγος ώς έκτων ίσχυόντων και 

κίατούντων ιών, ήδελεν ε’χει βεβαίως μεγα σδενος· ώφειλε τό ϋ- 

πουργεΐον με/οι συμβουλής μόνον προβήν»ι, και άγχοτάτω τών 

νόμων κατά τους ΙΙυδαγορείους συστε'λλειν έαυτό- ούτωφρονοϋμεν 
ήμεΐς δτί κατά τό τοΰ Σόλωνος πράγγελμα, κατορδοΰται ή ευ
δαιμονία τών πολιτών και ευπραγία, τους μέν πονηρούς άποκλεί- 
οντες τοϋ άρχειν, τοΐς δέ αγαθοί; μόνοι; τάς βύρας επι τά πράγ
ματα άναπεταννϋντες.Διά νόμου μόνον καί συμβουλές κατορδοϋ. 

ται τοΰτο' διά νόμου μέν, έπιτρέποντος πανταχόδεν τοΰ κρά
τους τήν εκλογήν ποιίΐσβαι, κοινής οΰσ/)ς έκάστω τής πατρίδο; 

ίλης. Διά συμβουλής δέ, παραγυμνουμε'νων τών κρύφιων παντός 

εφάμιλλου. Τοΰτο άπαιτεΐ καί ή δικαιοσυν/ι, καθότι έκ τοΰ ά- 
φ-χνβϋ; έν τω  κρυπτφ δέν" πρε'πει νά πολεμή τ ι ;  τόν αντίπαλον 
μονομερώς, διαβάλλων αυτόν, και5 λόγου άποστερών ΐνα προσ- 

αγάγη τάς τοΰ εναντίου αποδείξει;. Διά τοΰτο ή δημοσιότη; 
καθίδρυται, καί ό νόμος έπέτρεψε νά έπικρίνη τις τά πεπολιτευ- 

με'να έκάστω· ό δε Λαός δικαστής καδήμενο;, φερε'τω κα

τά τόν νόμον τήν ψήφον, άμφοΐν πρώτον άκούσα;. Ούτο; εστω 

ό κανών καί έν τώ παρόντι και έν τώ  μελλυντι- τοΰτο καδίστα-

( * ) ·  I .  Σ. Τ»|ν πιρι τοϋ Β. ψηφίσματος άνωτίρΜ γνώμην τοϋ άζιοτίμο» 

συντάκτου τοΰ Trocfο··το« άρβρου S it  συμμιριζομιΟα Κ»6’ όσον μάλλον ιις τ »  

ιτροηγούμινα φυλλάίιά μας άπ ίϊιιξαμιιν  <SV ισχυρών λο'γων τ -Jiv ανάγκην ” 5 

Β . Ψηφίσματος, χαι τό διτοΐον μάλιστα μ ι λύπην μ α ς βλίττομιν ίτ ι ί« ν « ν · ρ -  

γήθη χαβ’ ολοκληρίαν, ίνώ ώ φ κλι to  καρίλθον ύκουργιΓον νά σιβασΟΐ τ^ν 

άιτο*α»ιν ta 'jrn v  ττ< ίυ ν ιλ ιϋ σ ι» ς .
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ται ή αίγίς τ ή ; ελευθερίας και τής ευημερίας τοΰ ϊδνους· συστελ" 

λβμίνηςτε τ ή ; κακίας, και ένβαρίυνομε'νης τής αρετής, τώ  μηδε- 

νός μηδέν άταρακάλυπτον j/ίνειν. Τοιαύτη έστί και ή τοϋ Ιΐλά- 

τιβνος άξίωσις λε'γοντος· « φιλονεικείτω δ« ήμΐν π ά ; πρό; άρε-

• τήν άφδόνως· ό μένγάρ το ιοϋτο ; τ ά ;  π ό λ ε ι; αύξει, ά μ ιλ λ ώ μ ε-  

β νο; μέν α ύ τό ;, τους ά λλο υ ; δέούκολυΰω ν δ ια βο λα ΐ;· ό δέ φΟο- 

» νερό; τ ή  τώ ν  άλλων διαβολή δεϊν οίόμενο; ύπερέχειν, α ύ τό ;

*  τ ε ή τ τ ο ν  συντείνει π ρ ό ; αρετήν τήν άληθή, το υ ; τ ε  άνδαμιλλω-

• μένους ε ί ;  άδυμίαν καδίστησι τ<Γ> άδίκω ; ψέγεσδαι, και διά 

λ τοΰτο άγύμναστον τήν πόλιν όλην εΐ; άμιλλαν αρετής ποιων,

*  άσδενις-ε'ραν αυτήν πρός ευδοξίαν τό έαυτοΰ με'ρος άπεργαζεται. 

λνεφ εραμενδϊ «νωτε'ρω τοΰς είρημε'νου; άνδοα; έν παραδείγ-

μ«τι άπλώ;, χωρί; νά έννοώμεν, ότι τά είρημε'να έπιβαρύνουσιν 
βύτοΰ; κατ’ εξοχήν· καδότι ούκ ές·ιν ήμΐν περί τών έν τή συνε- 
λίύσει ό λόγο; ένταΰβα· άλλ’ ΐνα άποδείξωμεν ότι ή πάλη μετα- 
ζΰ υπουργών καί υποψηφίων διάλογου δεον εστί γίνεσδαι, κρι- 
του καδτ,μένου παντός έκλογέως· Κ-αί τόν εύφυά τοϋ Ζήνωνος 
πρός Κράτοτα λόγον, δτι λαβή φιλοσόφων έπιδε'ξιός έστιν ή διά 
•τών ώτων, δυνάμεδα έπιτυχώς προσαομόσαι καί έπί τών πολι

τών, μάλιστα έν ταΐς τοιαυταις περιστάσεσιν.

Τ ούτω ν ο ΰ τ ω ; έχόντων ή π τώ σ ις  αύτών ητον φ υσική τ ή ;  το ι-  

« ύ τ η ; δ ια σ ω τεία ; καί δ ια δ έσεω ; συνε'πεια· ίπ ο τ ε δ ε ίσ β ω  α ύ το ΐ; 

πρός ολίγον ή εναντία διαγω γή· αδιαφορία ε ί ;  τ ά ;  έκ λ ο γ ά ;, φ ει- 

δ ω λ εία  είς τήν δαπάνην, ασχολία περί τήν προπαρασκευήν τώ ν  

ν ομ ο σ χ εδ ίω ν  αύστηρά δικαιοσύνη είς τό  άπονε'μειν έκ ά σ τ ω  τό 

* * τ '  άξίαν διά τ ή ς  προσλήψ εως εϊς τά ς ά ρ χ ά ; τώ ν  π α ρ η γ κ ω ν ι-  

σμε'νων άρχαιοτε'ρων καί πολυμαδεστέρων άνδρών, έμ φ ά ν ισ ι; ε ί ;  

τήν  Βουλήν γενναία, ώ ;  στηριζομε'νη έπ ί τ ή ;  π επ ο ιδ ή σ εω ς , δ τ ι  

ίπραξαν τό  συμφε'ρον τνί π α τρίδ ι, ία υ τ ο ϊ; μόνον τό  καλόν κα ι 

«νδοξον ά π ο μ ερ ίσ α ντε;. Τ ί ;  τ ό τε  τώ ν  Β ουλευτώ ν ηδελεν εισδαι 

θρ α σ ύ ; κα ί τολμηρός ο ΰ τω , ώ * τ ε  κατεξα να στήναι α ύ τώ ν  ;  και 

ί π « τ α  » ί ;  καί Urn τοιοΰτοι, τ ί  ηδιλον κ α τορ δώ σιι j  μη5έν· μ * -
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λίστα [Λίν ούδ«ις ίθβλί τολμήσει νά παρέλθη, μετρήσας προηγου

μένως τάς δυνάμεις- άλλ» φαίνεται, ώς βλβγβ και ό Δημοσθένης 
ού/ί πρό τών πραγμάτων, άλλά μετά τά πράγματα οί πολλοί 

«ΰ βουλεύεσθαι πεφύκασι- διά τοΰτο χαί τω  Επιμηθεϊ τω  με- 

ταμέλλειν μέν ένήν, ούδέποτε δέ το μέλλειν- χαί βίβαίως με
τά τοιαύτην επισφαλή διαγωγήν, ή μετάνοια έπεται πάντοτε έπι- 

λαμβανομένη τής ψυχής, έφ’ οις τι τών χρησίμων παρήκεν 
άλλά το ΰπουργεΐον αντί τοΰ σαφηνίσαι καί δηλώσαι τω  εθνιι 
τήν βαρύτητα τών καθηκόντων τοΰ βουλευτοΰ, τήν εκτασιν τών 
άπαιτουμένων γνώσεων, και ότι ουτοι εισι σύμβουλοι αναγκαίοι 

της εξουσίας· αντί τοΰ φυλαξαι εαυτους κοινούς και ίσους εις 

πάντα πολίτην, αποδεχόμενους τόν πατριωτισμόν έκαστου γνη'- 
σιον, ώς άρ/ομένων νέου βίου- απεναντίας αΰτό άνέδειξε πρός ον 
050V τοΰ βουλευτικοΰ δικαιώματος τήν κομματικήν διατη'ρησιν 
αύτών είς τά πράγματα, καί καρπόν τά κέρδη καί τάςώφελείας, 

όσας έκαστος ήθελε δυνηθή ν’ άποσπάση, ΰποτάξας τήν ψήφον 

αύτοΰ εις τήν τοΰ ύπουργοΰ· δθεν ούκ άνευ αιτίας έξεμάνησαν 
τοσοΰτοι, καί κατέβησαν κεκορυθμένοι είς τήν παλαίστραν, 
άγωνιώντες, μήτις άλλος το κέρδος άροιτο προτιμηθείς· βίεν καί 
παοεισέφουσαν εις τόν χορόν τών Βουλευτών καί τοιοΰτοι, πιρι 

τών οποίων δυνάμεθα νά έκφωνη'σωμεν τό παροιμιώδες 
Πολλοί τοι Ναρθηκοφόροι,

Παΰροι δέ τε Βάκχοι.
Αλλά τοΰ λο'γου πάρεργον εστω ήμϊν ένταΰθα καί ό Κ. Δ. Κ α λ - 

λέργης.
Εάν πρέπη ·νά πιστεΰσωμεν τά άδόμενα, πολλά χρη'ματα 

έδαπανήθησαν, καί άπασα ή χωροφυλακή καί τοΰ στρατιωτικού 

Διοικητηρίου ή θιασωτεία έτέθη είς κίνησιν, ΐνα άναδειξωσιν αύτόν 
Βουλευτήν ώ τή ς Δικαιοσύνης! Βαβαί τής ματαιοδοξίας! εάν τις 

τών λογιών καί νομομαθών, ό Α. Πάίκος π. χ . ό Γ . Ράλλης, ό Γ .  

Αθανασίου, Σ. Τριανταφυλλής ένεφανίζοντο εις τόν Βασιλέα καί 

έζήτουν τήν στρατηγίαν τοΰ Καλλέογη, ηθιλί χαγχάσει αύτός

άσβεστον γελώ ν;—  ήδη δέ ού σύνορα, δτι δικαίως πρέπει νά 
καγχάσωσιν εκείνοι ίδόντες αύτόν επαίτην ψήφων· ή ΰπάρ^Μ 
διαφορά τις έν θατέρα τών περιπτώσεων ; οΰδεμία, πλήν ειμή 
ότι έν τη μια έστίν είς ό βράβευσών, έν τή έτέρα δε πολλοί’ πώς 

ήθελεν ό Ιν. Καλλίργης νά έπεμβη καί μεταπηδήσω είς τό έ'ργον 
άλλου, μή προσαναπαυόμενος είς τό ίδιον τεχνίον, καί τοΰ ετέρου 
άπειρος ών; άράγε δεν ήδύναντο δικαίως οί άλλοι παρωδοΰντες 
τά πρός,την Αφροδίτην τοΰ Διός έπη,

Ούτοι, τέκνον έμόν, δέδοται πολεμήϊα έργα- 
άλλά σύγ’ ίμερόεντα μετέρχεο έργα γάμοιο· 

νά ίϊπωσιν· ούτοι, φίλε, δέδοται σκαλιάς θέμιστας γινώσκεις 
καί νόμους έρευναν καί διατάγματα

αίχμητήν σ ’ έ'μεναι καί θαρσαλέον πολεμιστήν, 

άλλοις αφες ΐό  βήμα και τήν αγοράν· μή μ ετά λλα τετά έρ γ α , οΰτε 

διάστοεφε τήν ταξιν· έκεΐ βεβαίως αί δάφναι δέν σε περιμένουσιν· 

Ε ίς Δι'ωνας έδόθη, κατά Σπεύσιππον, όσιότητι καί Δικαιοσύνη 

καί Νόμοις τοΐς άρίστοις κοσμήσαντας τήν Ιταλίαν, εύκλεά θή- 

σειν τήν Ακαδημίαν. Λέγομεν δέ ταΰτα περί τοΰ Κ. Καλλέργη ι

δίως· καθότι αύτός ούτε είς τήν άνάγκην τών άλλων στρατηγών 

εΰρίσκεται- καί παρ αύτοΰ δυνάμεθα νά άπαιτώμεν έπίγνωσιν 

τοΰ συμφέροντος πληρεστέραν, ούδέπβτε τοΰ καλοΰ έπ ιλα - 

θομένου.

Αλλο τι δέν απώνατο αύτός τής τοιαύτης ματαιοδοξίας, είμή 

να ίδη τό ίδιον κλέος έξανθήσαν, έμβάψας μάχαιοαν είς 

αιμχ εμφύλιον, καί μ ετ ολίγον έπειτα παρά μικρόν κινδυνεύσας 

γενέσθαι παρανάλωμα οργής τοΰ προϋβρισθέντος λαοΰ· οίίτω 

6υναπονευει πάντοτε πάσης δόςης καί έξουσίας ή οικοδομή, 
οταν ή βάσις δέν κεΐται πρός όρθάς.

Αλλ επανέλθωμεν είςτοΰς πεπτωκότας, όθεν παρεξέβημεν· οΰ'· 

τω  πως αυτοί συναιτερισαμενοι,καί πρός ον όρον τοΰ έαυτώνπολι- 
τεύματος λαβόντε; τήν διατήρησιν τής έξουσίας, άλλ’ούχί καί πρός
τό κοινόν συμφέρον, διήγειρον τήν ^ρός αύτοΰς τοΰ έθνους άπο- 
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•τροφήν, κκί τών λογίων τήν κατακραυγήν· κατεστράφη ή πρός 
κύτους πεποίθησις· ό στρατός πρός εμφυλίους σφαγάς απρόθυ

μος· το ταμεΐον ώς έκ τ ις  σπατάλης σπανίζον νομίσματος· ή 
βασιλική εμπιστοσύνη όσημέραι χαταρρέουσα· αί έπαρχίαι σχε
δόν εις άναστάτωσιν· και, ώ τοΰ παραδόξου θαύματος, εις ταΰτα 

προςίθεται καί ή άνακάλυψις τών γραμμάτων τοΰ επί τής Δι
καιοσύνης υπουργού πίπτοντας έλεεινώς προ τών άλλων. Αο- 

χήτοι ή'μισυ τοΰ παντός· ή θέσις τών υπουργών καθίσταται εν
τεύθεν έπισφαλεστάτη- ή κοινή γνώμη θεωρεί άπαντας συνενό

χους· οϊκοθεν γάρ ό μαοτυς· και ό όρθώς λόγος εγκρίνει δτι ού
τω ς εχει ή αλήθεια, έκ τών πραγμάτων αύτών πις·ουμένη. ό  

πεσών κατασπα και τούς άλλους· μόνη σωτηρία υπολείπεται 
άρα ή άποχώρησις· εντεύθεν παρατυχούσης προφάσεως λαβό- 

μινοι, τής δοθείσης δηλ· άδειας τώ  Μ. Μαυρομηχάλη, ίνα με- 
ταβή είς Γύθειον, έκλιπαροΰσι τήν εγκρισιν της άποχωρήσεως* 
καί ή έκτη Αύγουστου καθίσταται ήμε'ρα επίσημος, ήμερα χα

ράς και άγαλλιάσεως εν πάσν) τίί πόλει καί τή έπικρατεία ε

φεξής· δθεν καί ήμεΐς έλεεινολογοΰντες τήν αδυναμίαν τής άν- 

θοωπίνης φύσεως, έπαναλαμβάνομεν μετά τοΰ Στωϊκοΰ Ηγεμό- 
νος, βΛέ.ιβ χα ι θεω ρεί, δπως χατενταθέντες , μ ετά  μ ικρόν  
εχεσογ' Διά τεσσάρων μηνών, προϊσταμένου του Μαυροκορδά- 
■του, ή πατρίς άπώλεσεν ύπέρ’ τούς εκατόν, θύματα γενομένους 

τής τών υπουργών φιλαρχίας· καί πενθοΰσιν ήδη τέκνα πα

τέρας, καί γονείς τέκνα· διά τεσσαράκοντα έτών, προϊσταμένου 

τοΰ Περικλεούς, ούδείς τών Αθηναίων έφόρεσε μέλαν ΐμάτιον δι’ 

αύτόν. όθεν δυνάμεθα διϊσχυρισθήναι, δτι δσον διάς-ημα χρό

νου αποχωρίζει ημάς τών αρχαίων, τοσαύτη ύπάρχει καί ή η
θική διαφορά μεταξύ Περικλεούς καί Μαυροκορδάτου, ή άλλου 

τινός τών ενδόξων εκείνων κνδρών. Καθότι, τέλους δντος τοΰ λο

γικού ζώου το επεσθαι τώ  τής Πολιτείας λόγω χαί θεσμώ, ού
τε διάθεσιν τοιαύτην όσίαν, ούτε πράξεις κοινωνικάς έπέδειξεν 

ήα ΐν  χ»ΐ ϊάν ίν τώ  κόσμοι τά πχντα ταχέως βυναφανίζεται, «γ-
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γραφος δμως καί άγραφος μνήμη τών χαλών κάί χαχών πρά
ξεων έν τώ  αίώνι διασώζεται.

Περατώσαντες ενταύθα τό εργον ήμών, ίσως ό Αναγνώστης 

έπεθύμει νά έκτανθώμεν χαί εις λόγους τινας περί τοΰ μέλλον

τος, τό όποιον είναι άλλως δυστεκμαρτον άλλ’ ήμεΐς γινώσχον- 
τες τό απόφθεγμα, δτι μακρύς δίκαιον άνδρα δείκνυσι χρόνος.

Κακόν δέ κάν έν ήμερα γνοίηςμια, 

άπέχομεν πάσης προρρήσεως, μή δυνάμενοι προ τών έργων κρί» 

ναιτούς άνδρας, χαί ύποστελλόμενοι, μήπως άκούσωμεν παρ’άλ- 
λων τό Κόλαζ ούτο« άνατελλούσης εξουσίας, εκ προοιμίων τούς 
επαίνους εμπορευόμενος, εύχόμεθα δπερ ό Δημοσθένης ελεγε 

περί τών Αθηναίων, τό χείριστον έχ τοΰ παρεληλυθότος βέλτις·ον 

πρός τά μέλλοντα ύπάρξαι*—  χαί χάριν ύπομνήσεως παρενείρο- 
μεν ενταύθα τρία αξιώματα έκ τών πολλών, τά όποια έπρέσβευεν 
ό Στωϊκός Αύτοκράτωρ.

α.) Τό άπαρατρέπτως άπονεμητικόν έκάστιρ τοΰ κατ’ αξίαν, 
δυσκατόρθωτον δν παντί.

β .)  Τό ακουστικόν τών εχόντων τ ι  κοινωφελές είσφέρειν> 
ράδιον τώ  θέλοντι, καί

γ . )  Τό στοχαστικόν είναι τών φίλων κηδεμονικώς, π»έπον 
ψυχή γενναία.

Τά τρια ταΰτα αξιώματα, όρθώς έρμηνεύων καί φυλάττων 

παί “ ?Χων> έστήξεται ασφαλώς κατά πάσαν τύχην καί πραγ·* 
μάτων μετάστασιν, τών αύτών άξιούμενος έγκωμίων, καί 
θαυμαζόμενος διά τήν αρετήν, καί ούχί διά τήν αρχήν*
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To  4 0 .  ap&poy ζοΰ 'Ε.Ι.Ιηγιχοϋ Συντάγματος.

i l  μεγάλη ιδέα, ήν εχει. ο άνθρωπο; ττερι τη ; εύγενοΰς φύσεώς 

του, καί ή θέα της πολιτείας του έπι της γης, τοσοΰτον πα

ραδόξου, είναι οίκτρά άντίφασις προδίδουσα την μωράν αύτοΰ 

άλαζονείαν. Εάν ή ανθρώπινη διάνοια είναι άπόρροια της άκραι- 

φνοΰς ΐδιότητος έκτίνης τοΰ Δημιουργού, ό άνθρωπος είναι βεβαί

ως άσυμβίβαστον νά άποδείκνυται επί της γης εν άποτρόπαιον 

τέρας ί Είναι δυνατόν ποτέ Θεός άπειροδίκαιος και παντε'λειος· 
Θεός ό'λος άγαθο'της, όλος άρετή νά μετε'χη πως της άνεκψράςου 
κακίας, ήν αναπτύσσει ό άνθρωπος επί της γ η ς; βλασφη- 
μοΰμεν είναι άδύνατον τό μανιώδες, καί φύσει επιρρεπές είς τήν 
κακίαν τοΰτο όν νά είναι πλάσμα εύγενές, λογικόν τοΰ ΰπερτά- 

του αύτοΰ Πλάστου.

Μακράν τοΰ νά προσκρούσωμεν είς πασανδη'ποτε θρησκευτι

κήν παοάδοσιν τοΰ άντικειμένου τούτου, ό άνθρωπος αύτός δέν 
«ναδείκνυται ώ ; έκ τών έργων του ενίοτε, είμή γέννημα τρικυ
μίας τινός τής φύσεως, τυχαϊον αποκύημα μανιώδους τινός συγ- 
κρούσεως τών στοιχείων κατά τήν μεγάλην εκείνην έπο/ήν τής 

κοσμογονίας.

Οταν ό Αιώνιος, έλαυνων τό αίθε'ριον ά'ομα του εις τό άχανές 

τής εκπληκτικής αύτής δημιουργίας, ρίπτει τυχόν βλέμμα επά

νω εις τήν γήν, είς αυτό τό άφανές σημεΐον μεταξύ τοΰ κατα- 
πληκτικοΰ σύμπαντος, καί άνακαλύπτ^ τό μεγάλαυχον καί έ- 
πιλελησμένον αύτό πλάσμα, τόν άνθρωπον, ί τί άρα νά διανοή- 

Tat; καί δταν τό βλέπ-ij ίδιοποιούμενον τά θεία μεγαλεϊά του, καί 
άνεγεΐρον έπ’ όνόματί του είς τήν γήν θρο'νους, καί καθεζόμενον 

έπ αύτών ώς αύτοχειροτόνητος αντιπρόσωπος του, καί πλημμυ
ρών τήν γήν άπό αιμα, και τούς ναούς τής λατρείας του βεβη-
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'λοΰν παντοιοτρο'πως, καί πρός τάς χαμερπεϊς ιδιοτροπίας του 
κατα^ρώμενον τής θείας αΰτοΰ δόξης- ό μεγαλοπρεπής αύτός Κυ- 

ριάρ·/ης τοΰ παντός ί τί άραγε νά λέγη ;
Εντοσούτω ό αυθάδης καί μανιώδης υιός τής φύσεως ούτος, 

καίτοι τοιοΰτον τι έν τώ μέσω τοΰ άπειρου σύμπαντος και ενώ
πιον τών οφθαλμών τοΰ ίψίστου, άπ’ άρχής τής πεπρωμενης 

αύτής ύπάρξεώς του κατεργάζεται τά φρικωδέστερα άνο- 

σιουργη'ματα έν όνόματι πολλάκις τοΰ ούρανίου αύτοΰ πατρός, 
καί διά νά συνταράσση τήν γήν καί νά κατασπαράσση τούς ό

μοιους του μεταχειρίζεται ώς ισχυρόν έλατη'ριον τό ένστικτον είς 
τήν άνθρωπίνην καρδίαν εύγενες καί θειον αίσθημα τής λατρείας 

τοΰ ΰψίστου, καί ασεβής καί άπαίσιος θέλει άκόμη νά ύποδουλό* 

ν·/·, καί αύτήν τήν θεότητα είς τάς ιδία; ορέξεις του, είς τήν γηί· 
νην πολιτικήν του.

Η θεοκρατία τών Αιγυπτίων, τών Ινδών, τών Ιουδαίων καί 

βλων τών Εθνών, ό'σα διεκρίθησαν ώς πρός είδός τ ι θεοκρατικού 
«υστήματος ί τί άλλο ήτον παρά μιαρά πολιτική πλάνη, δι’ ής 
οί άπαταιωνες δυνάσται ύποδουλοΰντες είς τάς θελήσεις των τάς 
θρησκείας, τάς μεταχειρίζονται ώς άσφαλε'στατον μέσον τοΰ νά 

συσφίγγωσι τών άτυχων λαών τάς άλύσεις ; οί μανιωδέστα- 

τοι θρησκευτικοί πόλεμοι, αί ά*ατάπαυς·οι τών θρησκειών δια

δόσεις, οί προσηλυτισμοί, καί όσα άλλα τοιαΰτα άκόμη καί σή
μερον συνταράττοντα τάς κοινωνίας άποτρόπαια εργα, ί τί άλ
λο ήσαν ή είναι, είμή καθαρά πολιτική κατάκτησις, ύπενεργου- 

μένη άνάνδρως ύπό τό πλάνον έμβλημα τής θεότητος καί διά τοΰ 
μέσου τής θρησκείας;

Αι πλαναι αύται κατέστρεφον τήν άτυχή άνθρωπότητα εις τά 
σκότη τοΰ μεγάλοι» παρελθόντος, άλλά νά τήν κατατπαράττωσι 
και σήμερον άκομη έν τφ με'σω του αΐώνος τοΰ φωτός, τοΰτο εϊ 
ναι θρασύτης ασυγχώρητος, είναι άπο\οια οίκτροτάτη.

Η άνθρωπινη αύτη άνοσιουργία φθάνει ένίοτε «ίς τόν έσχατον 
βαθμόν εκείνον, ώστε νά κίνηση τήν άγανάκτησιν τής παι^ού-
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οης φύσεως’ στρέφει έντρομος ή άνθρωπότης τά δμματά της είς 
τήν ένδοξον εκείνην γήν τών Βρούτων, τών Κατώνων τών Αύρη- 

λίων* καί άτενίζουσα επάνω βις τό Καπιτώλιον, έπάνω βις αύ- 
τόν τόν βωμόν της Ρωμαϊκής αθανασίας, έπί τοΰ οποίου ίκάθη- 

το άλλοτε ό άετός της δόζης μεγάλου λαοΰ, φέρων εις τούς 
όνυχας του τά διαδήματα δλης της γης, θεωρεί μέ φρίκην της 
όποιος κάθηται η δη καταστρεπτικός καί καταχθόνιος δαίμων * 
όμοιος μέ φοβερόν φάσμα, έςερχόμενον άπό τό βάθος τών ακα
θάρτων μνημάτων, ισταται έπί τοΰ ΐεροΰ τούτου 6 ιοβόλος 

δράκων· μέ οφθαλμούς πυρρούς άπό την μέθην τών εγκλημάτων, 

με δψιν έκφράζουσαν την μανίαν τοΰ αδου καί μέ δνυ/ας ρυπα

ρούς άπό τά αϊματα άχνιζόντων θυμάτων, φυσα άκαταπαύ^ως 
άπό τό ΐοβόλον αύτοΰ στόμα ωχρόν τι καί δυσώδες πυρ ώς εκείνο 
της κολάσεως, τό πΰρ τών διχονοίων, τών σπαραγμών καί τών 
ίρημώσεων τοΰ κόσμου.

Ο δαίμων ούτος, άποκύημα θείας καθ’ αύτό παρα/ωρήσεως, 

υπήρξε πάντοτε άπαίσιος δι’ όλην ένγένει την ανθρωπότητα καί 
κατ’ έξοχήν διά την πολυστε'νακτον γην της Ελλάδος.

Μόλις ή ήθικωτάτη τοΰ Ιησοΰ θρησκεία, διαστέλουσα τόν Ι ε 

ρόν σκοπόν της άληθοΰς τοΰ Θεοΰ λατρείας άπό τόν υλικόν σκοπόν 
της κοσμικής πολιτείας, εθραυε τάς άλύσεις τών λαών καί έ - 
μόρφωνε τάς άνθρωπίνους κοινωνίας· οπότε πρόωρα ό δαίμων οζ 

τος οίστρηλατηθείς άπό την μανίαν της γήινου κατακτήσεως, 
άποστατη'σας ώς εωσφόρος κατέναντι τοΰ Θ;οΰ καί προδούς τήν 

αγίαν τοΰ Χριστοΰ έκκλησίαν, διαμελίζει δι’ ολέθριας αϊρέσεως 

την σεμνήν τοΰ χριστιανικού κόσμου κοινωνίαν, κατακερματίζει 
τούς λαούς, καί οπισθοδρομεί τήν πρόοδον τής παγκοσμίου έκεί- 
νης χριστιανικής βασιλείας, ή  φοβερά πράξις αύτη υπήρξε τό 
πρώτον καί κύριον κτύπημα τοΰ 1*ωμαϊκοΰ δριίμονος κατά τής 
έλληνικής όλομελείας, τήν όποιαν άπό τής πτώσεώς της ύπό 
τών κοσμοκτητόρων Ρωμαίων, εϊχεν έκ νέου άνορθώσει ή/ρις-ια- 
νική θρησκεία, άνεγείρασα ύπό τόν μεγαλοπρεπή Ουρανόν μεγά
λης γής χριστι&νοΰ αϋτοκράτορος τρισευκλεή θρόνον.
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ή  θρησκεία τής άνατολικής έκκλησίβς είχεν ί*τοτ« καίιιρΜ- 

ήή ώς θρησκεία έλληνική- ά πατριαρχικός αύτής θρόνος άνεγνω- 
ρίσθη οικουμενικός, καί τά εθνη παραδεχόμενα διά τοΰ αγίου βα

φτίσματος τήν ηθικήν αύτών άναγεννησιν άπό τάς χεΐρας τής 

έκκλησίας ταΰτης, έθεώρησανκαί ά/ρι τής σήμερον όνομάζουσι 

τήν θρησκείαν τήν χριστιανικήν ώς Ελληνικήν θρησκείαν (ce r it  

G r e c )  ».

Λιά τοΰτο ή κατά τής εκκλησίας ταύτης Ρωμαϊκή αποστα
σία, θεωρούμενη ύπό τήν άληθή έποψιν αύτής, ήτο πολίτικη' τις 
άνταρσία, ή κυρίως εϊπεΐν, πολιτικός κατά τής Ελλάδος πόλεμος 

ϋπό τό πρόσχημα τής θρησκείας·

Τό προκείμενον ήμών ήδη, ώς δυναται νά εννοήση έκ πρώτες 

δψεως καθείς δέν είναι βεβαίως ή άνάπτυξις άπλώς περί θρησκεί" 
ας· η επιπόλαιος αύτής Ιποψις αΰτη είναι άναπόφευκτος καί ού- 
σιώδης τις προεισαγωγή ώς άχώριστος άπό τήν φύσιν τοΰ άντι- 
κειμένου, περί ού πρόκειται ό λόγος· ό πολιτικός κόσμος, όστις 
ένασμενίζεται τά καθαρώς πολιτικά αντικείμενα, άς έννοη'ση κα
λώς, δτι πρόκειται περί σπουδαιοτάτου άντικειμένου, τά όποιον, 
πολιτικωτάτης μάλιστα φύσεως δν, άφορα σοβαρώς τά παρόντα 
τής έλλάδος πράγματα καί τό μέγα αύτής μέλλον.

0  θρησκευτικοπολιτικος ουτος τής Ρωμαϊκής δυναστείας πό

λεμος κατά τής Ελλάόος καί δλης έν γένει τής Ανατολής, είναι 
ίιαρκής καί μανιώδης πόλεμος δώδεκα αιώνων δστις ν /η  ιδέαν 

τοδ μέρους τουτου τής ιστορίας άναγνωρίζει, δτι άποτέλεσμα 
■τοΰ πολέμου τούτου υπήρξεν ή πτώσις καί ή καταστροφή τής 
μεγάλης εκείνης αύτοκρατοοίας.

Αφοΰ ο αναμάρτητος αντιπρόσωπός τοΰ ύψίστου, άποστατή- 
σας άπό τάς άρχάς τής χριστιανικής θρησκεία; περιεβλη'θη τήν 

κοσμικήν άλουργίδα, δέν ήρκέσθη, δτι παρέσυρεν είς τήν πλάνην 
μέγα μέρος τής χριστιανικής όλομελείας, καί διά τής διαδό- 

βεως τής αιρέσεώς του κατέκτα εκτοτε κόσμους νέου;, άλλ’ ε- 

■Λτέμεν*νά καθυποδουλώσ^ πρό πάντων τήν καθέδραν αύτήν τής



Χριστιανική; θρησκείας, καί να κατασταΟή Κυρίαρχη; απόλυτος 

όλου τοΰ Χριστιανικού κόσμου « και στη'σω το ν θρόνον μου ύπε- 
ράνω τοΰ Ούρανοΰ » ειπεν, ώ; ει^ενείπή ό Εωσφόρος

Από τοιοϋτον κατακτητικόν πνεύμα, και όχι βεβαίως από 

άγιον αίσθημα φιλανθρωπία; ή εϋσεβεία; όρμώμενος ό Ρωμαϊκός 
δαίμων, παρωτρυνε χαι επιχείρησε ποτε τόν —ταυροφορικόν της 
Ιερουσαλήμ πόλεμόν, όστις μακράν τοΰ νά στεφανωθή με θρί·> 

αμβον, ενεκα τοΰ άγενοΰς ϋποκεκρυμμε’νου σκοπού του, δέν έ- 

χρησίμευσεν εις άλλο, ειμή νά έρημώση και καταθλίψη παντοιο- 
τροποις τάς Ελληνικάς J'wpa;, και νά έκφραση οΰτω τοΰ Ρω
μαϊκού Πνεύματος τήν άγρίαν κατά τής Ελλάδος μανίαν.

Είναι απερίγραπτα τά φρικτά δεινά, όσα εί; τήν μακράν 

σειράν τοσούτων αιώνων, ένεκταίνετο έ'κτοτε ή καταχθόνιος δυ

ναστεία αΰτη, προς υποδο ύλω-Ttv τοΰ Ελληνικού μεγαλείου" ενερ
γούσα ώς έκ προσώπου τοΰ Θεοΰ, πάντοτε διά τής θρησκευτικής 
πλάνης! Είναι ανέκφραστα έπίσης τά θηριώδη καί οίκτρά αί- 
σθη'ματα τοΰ αιωνίου μίσους, τοΰ αγρίου φανατισμοΰ καί τοΰ 

βδελυγμοΰ, άτινα πρός τόν άποτρόπαιον σκοπόν τοΰτον, ένέ- 

πνευσεν αΰτη εις τοΰς Δυτικούς λαούς, κατά τοΰ ονόματος τοΰ 
Ανατολικοΰ κόσμου.

Αφοΰ δέ τέλος δέν ήδυνήθη νά ταπεινώσν) και καθυποτάξη τήν 
ΰπερήφανον Ελληνικήν φυλήν, άδάμαστον και άναλλοίωτον πάν

τοτε ώς πρός τά αισθϊίματα τής ελευθερίας της και τής θρη
σκευτικής πιστεώς τη ;, ή απάνθρωπο; Ρωμαϊκή Δυναστεία καί 

τοι εκφρασι; όλης τής θείας άγαθότητος, αχάριστος καί μιαιφά- 
νος ό>ς πρός μίαν ένδοξον γην, άπό τάς ζωογόνους ακτίνα; τής 
όποιας ειχεν άναζωωθή, έπροσπάθησε παντοιοτρόιτως πάντοτε 
εις τό πείσμα τής καρτεροψυχίας της, τουλάχιστον τήν κατα

στροφήν καί έξόντωσίν της.

Καθο>ς ό πολυετής Πελοποννησιακός πόλεμος, ί^αντλήσας άλ
λο τε προτού τά ; δυνάμεις τής Ελλάδος, ήνοιξε τάς Πόλας τοΰ 
Mftfj ίδάφους της είς τάς βέβηλους έπιδοομάς βαρβάρων, και
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άπηνών δοιυκτητόρων κα! κατεστράφη ή Μητροπολις τής άν- 

θοωπίνης μεγαλοφυίας, τοιουτοτρόπως κα! ήδη ή πεισματοιδης 
θεησκευτιχή πάλη τοσούτων αιώνων μεταξύ τής αιρετικής Ρ ώ 
μης, κα! τής Ελληνική; χώρας, έκνευρίσασα τάς δυνάμεις κα! 
τής Δύσεω ς κα! τής Ανατολή; συνάμα, ή'νοιξεν αύθις τάς πύλας 

τοΰ Ελληνικού εδάφους εϊς άκμάζοντα τότε μάχιμον λαόν, ός-ις 

ζωοπυρούμενος ϋπό τήν έ'μπνευσιν τής θρησκείας του εις τό 
πΧάγι τών διαμαχομένων μερών, κα! καιροφυλακτών τήν έκ- 
χαύνωσίντων, έπεχύθη ώς χείμαρρος καί κατέκλυσε κα! τήν Ε λ 

ληνικήν γην, ή τις πρώτη έ'τυχεν ώς έκ τής θέσεώς τη ; ένώ- 

πιόν του.
Η Ελλάς βεβαίως δεν ήδύνατο, είμή νά ύποκύψη, διότι δέν 

εμάχετο άμυνομένη μόνον εναντίον μεγάλου κατακτητοΰ της, 
άλλά καταπολεμείτο συνάμα, πρός συμπλήοωσιν τής δυστυχίας 

της, κα! ύπό τοΰ αιωνίου αύτής έχθροΰ τοΰ Ρωμαϊκού δαίμονο;, 
όστι; εμφιλοχωρών εϊς τούς κόλπους της, καί τά σπλάγχνα της 
σπαοάττων άκαταπαύστως, συνέτρεχέν είς ώρας κρίσιμου; μά
λιστα πρός τήν έξόντωσίν της.

Μέ βδελυκτά τωόντι καί αποτρόπαια σκιρτη'ματα έχειρο- 
κρότησεν ή Ρωμαϊκή έριννύς τήν ίιποδούλωσιν τοΰ ορθοδόξου 

κόσμου, καί πιεζόμενον ύπό τάκτυπήματα τής νέας τύχης του, 

είχεν αΰτη τήν χαμερπή κα! ελεεινήν ανανδρίαν νά τόν θεωρη'ση 

ήδη ώς βεβαίαν λείαν της* άλλ’ οΐ καρτερικοί καί γεναίοι λαοί 

τής Ελλάδος, προτιμήσαντες τήν φιλάνθρωπον διαγωγήν τοΰ 

νέου κυριάρχου των, απέναντι τής καταχθονίου διαγωγής τής 

αιρετικής Ρώμης, άντέταξαν ήδη δίκαιο τέραν κα! πλέον ά 

σπονδον αποστροφήν κατ’ αύτής καί ΰπέμειναν μέ καρτεροψυ - 
χίαν άπαράμιλλον τήν νέαν τύχην των άφ’ ένός, τάς μιαράς 

κακεντρεχείας τής Ρώμης άφ’ ετέρου, κα! τούς αγενείς προπη· 
λακισμοϋς όλου τοΰ Κόσμου έπιτέλους.

Ο ήλιος τής κέ. Μαρτίου έπέχυσεν αίφνης παράδοξόν τι φως 

«!{ όλην τήν γην, κα! εκπεπληγμένοι καί θρόνοι και λαοί ήτέ-
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νιζον μΐ τεθαμβωμένα δμματα si; τον άκτινοβόλον τής Ελλά

δο; ορίζοντα, έωσοΰ συνελθόντε; άπό τήν εκστασίν των συνεκί- 

νησαν μέ θαυμασμόν καί συμπάθειαν εί; τήν καταπληκτικήν 

θεάν τοΰ μεγάλου τούτου λαου, πλέοντος ήδη ίί; ωκεανόν αιμά

των καί φλογών διά τήν άναγέννησίν του* άλλά καί ί ί ;  ταύτην 

τήν φοβέραν εποχην, έττοχήν εί; ακρον αίσθαντικήν καί άλγει- 

νήν δι’ δλον το άνθρώπινον είδο;, μόνο; ό απαίσιο; δαίμων τ ί ;  
Ρώμη; πρό; μεγάλην καταισχύνην τη ; άνθρωπότητο;, Ιξεκαίε- 
το άπο μανιωδέστατον μΐσο; καί πείσμα κατά τή ; Ελληνικής 
άναγεννήσεω;, καί πράγμα έξαίσιον! Ενώ τό έβδελυγμένον 

παρα πάσι τοΓ; εθνεσι γένο; τών έβραίων ίσυοεν «ί; τά ; οδούς 

μέ λυσσώδη έμπαιγμον τα ιερά θύματα τής έπαναστάσεώς μας, 
Δυτικοί τινε; με όμοιαν βόελυκτήν χαιρεκακίαν έπανηγύριζον 
■πομπωδώς, διά χορών καί φωτοχυσιών τά ; συμφορά; τή ; Ε λ
λάδο;.

Α ; έλθη τώρα δστις θέλει νά μα; εΐπη, δτι τό άπαίσιον τοΰ

το πλάτμα, ό άνθρωπο;, ύπό τήν εποψίν του ταύτην θεωρούμε- 

νον, είναι πλάσμα λογικόν, εϋγενές τοΰ Απειραγαθου Θεοΰ, εκεί

νου τοΰ ίπερτάτου Οντος· άς έλθη δστι; θέλει νά μά; εϊπη, ότι 
ή θρησκεία, αύτό τό θειον αίσθημα τ ή ; λατρεία; τοΰ ΐψίστου, 
δέν κατεδικάσθη πολλάκι; ύπό τών ασεβών ώ ; ύπο/είριον της 
γηΐνη; πολιτική; μέσον . . . έάν τοιούτοι είναι οι αναμάρτη
τοι, οί ιεροί καί άπαραβίαστοι άντιποο'σωποι τοΰ Θεού έπί τ ή ; 

γής, ό "Αδη; το'τε άναμφιβόλως περικλείει δχι πλέον δαίμονας, 
είμή αγαθοποιού; Αγγέλου;.

Αλλά, φευ ! ήμεΐ; δέν θοηνοΰμεν τό παρελθόν· οϋτε άνακα- 
λοΰμεν τάς θλιβερά; αύτά; άναμνη'σεις, διά νά έξυπνήσωμεν 
άπλώς παθη κοιμώμενα είς τά ; καρδιας τοΰ άνεξικάκου λαοΰ 
τ ή ; Ελλάδος, άλλ’ εχομεν ενώπιον μα; νέον θλιβερόν θΰμα· ε- 
χομεν πρό τών οφθαλμών μα; σπαραττομένην καί αυθι; τήν πο* 
λύδακρυν ταύτην τ ή ; έλλάδο; γην, καί είς τού; άλγεινού; σπα
ραγμού; της, άναγνωρίζομεν εν μέρει τούς αίματοσταγεΐ; όνυ
χ α ; τοΰ άπαισίου εκείνου δαίμονος τοΰ Καπιτωλίου.
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ft θεία -πρόνοια, ή τι; συγκινεΐται όπωςδήποτε εί; τά δεινά τή ; 

«ασχουσης φύσεως εύλογήσασα τόν ΐερώτατον άγώνα τής έλλά 
δο; άπέδωκεν εί; τήν πολιτικήν ζωήν τό πολύπαθε; αύτό Εθνο; 

έπάνω εί; τά οστά τών μαρτύρων του άνηγέρθη ό Βασιλικό; αύ* 

τοΰ θρόνο;, ώς τό κέντρον τών εθνικών αύτοΰ δυνάμεων, καί τον 
θρόνον τοΰτον διά τής εκλογής τών ισχυρών Δυνάμεων καί τής 

παραδοχής αύτοΰ τοΰ ίδίου έθνους άνέβη σεμνός Βασιλεύς, Βασι- 

λόπαις τής Βαυαρίας, ή Α. Μ. ό Οθων.
Η εκλογή αΰτη, ή'τις υιοθετούσα καθ' ολους τούς τροπους εις 

τήν νέαν πατρίδα του τόν Βασιλέα, δέν ήδύνατο νά S/η τι κοινόν 
μέ τά ; περί θρησκεία; πλάνα; οΰτινο; δήποτε, έξύπνησεν εί; 
τήν έκκεκαυμένην φαντασίαν τή ; Ρωμαϊμή; δυναστείας, φρικτά; 
©ρεναπάτας, καί σκιρτήσασα αΰτη άπ’ εκείνη; τή ; στιγμής ένό- 

μισεν δτι έ'βλεπεν ήδη μεταμορφούμενον ώς δυτικόν, δλον τόν 

ανατολικόν κόσμον, καί άσπαζόμενον γονυκλυτώς τήν κόνιν αυ
τήν τών άγιων της ποδών ένόμίσεν, δτι καθιδρύεται ήδη είς 
τό όοθόδοξον τ ί,; έλλάδο; έδαφος, ή πρό τοσούτων αιώνων πο- 
θουμε'νη Δυτική δυναστεία.

Οί λαοι ενθυμούνται βεβαίω; μέ φρίκην έν διαστη'ματι κατ’ 

άρχά; ικανών έτών· έπί τής Παυαρικής καί κατά γράμμα καί 

κατά πνεΰμα δυτικής ε’κείνη; άντιβασιλείας, ενθυμούνται τήν 
φρικτήν βεβήλωσιν τών ιερών αύτών ναών, τήν καταστροφήν 

τών σεπτών Μονών, τόν αξιοδάκρυταν έξευτελισμόν τοΰ σεβα

σμίου κλη'οου, καί τήν άσεβή εκείνην δήαευσιν τών ιερών εκκλη
σιαστικών άμφιων! ενθυμούνται τέλος τόν άπο·/ωρισμόν τής 
εκκλησίας τή ; Ελληνική; άπό τήν μεγάλην Ανατολικήν εκκλη
σίαν· αί θλιβεραί πράξεις αύται έξέφραζον τωόντί τοΰ δυτικού 

πνιύματο; τήν οίκτράν δυσμένειαν κατά τής Ανατολικής εκκλη
σίας, καί προεσήμαινον τού; έπιβούλου; άν καί ματαίου; σκο
πούς τοΰ Ρωμαΐκοΰ δαίμονο; κατά τοΰ Ανατολικού κόσμου.

Αλλ ή καταπληκτική εκείνη νύξ τοΰ Σεπτεμβρίου, ήτι;, καί 

νύξ, έπε'χυσεν δμως λάμψεις εξαίσιου φωτός άπαντα/οΰ,
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άφήκεν εκθαμβον όλην την Δύσιν· ή δέ Ρώμη, καθώς καί ή Βαυα

ρία, άφωνοι καί ώχριώσαι, είδον να έκπνεύσωσιν ε’ν μια τιγμή 
αί καταχθόνιοι έκειναι ονειροπολήσεις περί της δυτικής δυνα- 
ς·είας· τό Ελληνικόν έθνος, άναλαβόν τήν φυσικήν κυριαρχίαν 

του συνήλθε, καί μεταξύ τών θεμελιωδών νόαων τοΰ Σύνταγμα* 
τός του, μ’ δλας τάς συγκινήσεις τών εξωτερικών αύλών όμο- 

φωνως εθεσπισε προς αίωνιαν τιμήν του τό τεσσαρακοστόν αυτό 

κρθρον, /7ας διάδοχος τοΰ ' Ε.Μ ηνιχοΰ θρόνου ά π α ιτ ι ΐτ α ι  νά  
πρισβ(ΰτ) τήν θρησκείαν  τής Ά νατο.Ιιχής ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ  τού 
Υ̂ριστοΰ έχχΛησΙας.

Φωνή λαοΰ, φωνή Κυρίου ! ό νόμος ούτος θεμελιωθείς εις τάς 
σοφάς διατάξεις τής φύσεως, καί έκφρασθείς άπό τό στόμα όλο- 
κλήρου ανεξαρτήτου έθνους, κατέστη νόμος άπαράτρεπτος, αναλ
λοίωτος, θεμελιώδης·

Αλλ’ ενώ τοιαύτης φύσεως είναι ό νόμος ούτος, ή Ρώ μη, ή 

Βαυαρία καία ύτή  ή Αγγλία, έ'δειξαν αμέσως εκτοτε κα τ’ αύτοΰ 

καί όλυνέν δεικνυουσιν ιδέαν παράδοξον τωόντι καί αύθάδη.

Αί θεσμοδε'σίχι έθνών άνεξαοτήτων είναι πάντοτε σεβασταί 
και ίεραί, καί ή Αγγλία, ήτις γνωρίζει καλώς τήν παγκόσμιον 
αρχήν ταύτην, ώφεΛε νά σεβασθϊj μίαν θεσμοθεσίαν, τήν 
όποιαν πολυτρόπως άλλως κατοίρθωσεν άπό τής συντάξεώς 

της νά έπιρρεάσ^. ίΐ  Αγγλία δέν ήοκέσθη, δτι μετεούτευσεν 
εις τό ί:ρόν τοΰτο έ'δαφος τόν χαρακτήρα τοΰ αντικοινωνικού 

της συστήματος, μίαν ισόβιον Γερουσίαν, άλλ’ έπεθύμησε νά 
μάς μεταφυτεύσϊ) καί τόν χαρακτήρα τοΰ δυτικοΰ θρησκεύμα
τος πρός συμπλήρωσιν τής Δυτικής δυνασαστείας.

0  κόσμος είδε βεβαίως μέ εκπληξίν του έγερθεϊσαν εντός 

τών βουλών τής Αγγλίας τήν σκανδαλώδη έκείνην συζήτησιν 

περί τής όρισθείσης θρησκείας τοΰ διαδόχου τοΰ Ελληνικοΰ θρό
νου, καθώς καί τήν έκφρασθεΐσάν πως άποδοκίμασιν τοΰ τεσσα
ρακοστού άρθρου τοΰ Ελληνικοΰ Συντάγματος επί τή προφάσει, 

δτι παρεβιάσθησαν αί έξωτερικαί συνθήκαι τών εθνών, αί κα-
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θιεροΰσαι τόν θρόνον τής Ελλάδος ώς κληρούχημα αιώνιον εϊς 

τήν οικογένειαν τής Βαυαρίας.

f l  Γαλλία, ή τις  ώς έκ τή ς  θρησκευτικής αδυναμίας, ήδύνατο 

ισω ς νά έπιδυμτί πλειότερον τήν άποδοκίμασιν τοΰ άρθρου το ύ 

το υ , ειλικρινής δμ ω ς καί φ ιλοδίκαια, έσεβάσθη τά  ίερα δ ίκ α ια  

ίνός εύγε νοΰς λαοΰ, καί δέν συγκα τετέθη  πρός μεγάλην α ύ τή ς  

δόξαν, νά δώσ·/ι χεΐρα είς τήν Α γγλίαν, πρός ΰποστήρηξιν  π ρο

φανούς ά δική μ α το ς. Α λλά τέλος ή Α γγλία  αν και ειχεν δλην 

τήν διάθεσιν ν’ άποκρούστι αναφανδόν τ ι  άρθρον τοΰτο, συναι- 

σθανοαίνη δυιως τήν άλογίαν τοΰ δ ιίσχυρισμ οΰ τ η ς , προσέφυγεν 

εις άλλους σκοτεινούς καί λυπηρούς στοχα σμ ούς, καί ό υπουργός 

τη ς  είπ ε, μ ’ άλλους λόγους ρ η τώ ς εις τά ς  Βουλά ς. « ή δ ια γω γή 

τοΰ π ρέσβεω ς μ * ς  εϊς τήν έλ λ ά δ α  ΰπερέβη τά ς προσδοκίας μ α ς· 

αφ ήσατε, καί ούτος δπω ς δ ή π ο τε άλλω ς θέλει δανηθή νά έπιφε'ρη 

τήν διόρθωσιν τοΰ αντικειμένου τούτου » ! ή σκοτεινή καί ύ π ο 

π το ς φράσις αυτη καθείς εννοεί, δτι ΰ π α ιν ίττετα ι τήν κ α τα σ τρ ο 

φήν τοΰ νόμου τούτου δ ι όποιω νδήποτε π λα γίω ν άλλω ν μέσω ν, 

άν καί συναισθάνηται πας τ ι ς  τό άδύνατον τή ς  βιαίας κ α τ α 

στροφής θεμελιώ δους νόμου, χω ρ ίς νά συγκα ταστραφή ο λό κλη 

ρον τό Σ ύνταγμα καί αΰτό τόέ'θνος . . . άλλά φ εΰ ! οί σημερινοί 

τ ά χ α  τή ς  Ε λλά δος σπαραγμοί, δέν είναι ίσω ς πλήρης έξή γη σις 

τή ς  ζοφεράς φράσεο>ς τα ύ τη ς !

ίδού λοιπόν καί έν τώ  μέσω τοΰ 1 0 ’. αίώνος ή θρησκεία κα

θίσταται καθώς πάντοτε ώς όλε'θριον μέσον πολιτικών σκοπών· 

καθίσταται καί πάλιν μέσον πρός τήν έξόντωσιν τοΰ δυστυχοΰς 

αύτοΰ έθνους. Αλλ’ ή διαμαρτυρουμένη (p r o te s te n tc )  Α γγλία, 

ποιον τάχα δύναται νά εχη συμφέρον άμεσον ώς πρός τήν κ α - 

Οιεοωσιν θρόνου τοΰ Δυτικοΰ δόγματος εις τήν έ λ λ ά δ α ; Τοΰτο 

βεβαίως είναι ή καταχθόνιος Ρώ μη, καί ή άποτρόπαιος Βαυαρία, 

αΐτινες εχουσι διακαές συμφέρον καί άμεσον ώς πρός τήν καθιέ- 

ρωσιν θρόνου δυτικοΰ, ή μέν διά τά κληρονομικά συμφέροντα 

τ ή ;  οίκογενεία; της επί τοΰ θρόνου τούτου, ή δέ διά τά καταχθό-
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via συμφέροντα της διαδόσεως τοΰ δυτικοΰ της δόγματος πρός 

τήν κατάκτησιν οΰτω τών Ελληνικών λαών, υπέρ της όποιας ά- 

γωνίζεται τοσουτους αιώνας· αυτη είναι ή κυρία πηγή τοϋ άξιο- 

θρηνήτου τούτου σκανδάλου- ή δέ Αγγλία, αύτή ή παρά,ϊο- 

ζος Αγγλία, ήτις δέν παραλείπει ουδε τα πλέον πλάγια και μα- 
κρυνά μέσα πρός έςασφάλισιν τών φιλοδοξών κα! κατακτητικών 
σκοπών της· αΰτη προστίθεται ώς σύμμαχος εις τάς εύτελεΓς 

δυνάμεις ταυτας* Αφοΰ δεν συνέβη να είναι διαμαρτυρούμενος 
ό Βασιλεύς της Ελλάδος, παρά να είναι ορθόδοξος, προτιμά, να 
είναι τοΰ δυτικοΰ δόγματος μάλλον· τοιουτοτρο'πως εννοεί, ότι 
καθίστησιν ώς έπί του θρησκευτικού δόγματος φυσικόν αντίπα
λον κατά της αντίζηλου Ρωσσίας· τοιουτοτρόπως εννοεί, ότι 

διαδιδομένου τοΰ δυτικού δόγματος επί τών Ελληνικών λαών, 
και διαφθαρέντων άπαξ, εύκολώτερον δύναται νά τούς άναμορ- 
φώση κα! διαμαρτυρουμένους, τοιουτοτρόπως κα! Α γγλία, κα! 

Ρώμη, καί Βαυαρία, ευρίσκουν συμφέρον κοινόν ώς πρός την ά- 

νε'γερσιν της δυτικής δυναστείας έπί τής Ελληνικής γής, τήν κα- 

τάκτησιν τής οποίας ύπό τούς διαφόρους αυτούς σκοπούς ονειρεύ
ονται κα! αί τρεις άκαταπαύστως.

Πόσον σωτνίριον νίθελεν εϊσθαι διά τήν οικουμένην ολόκληρον 
εάν ή άνθρωπότης ά'πα®α έλάτρευε τόν ύπέρτατον δημιουργόν 

τής κτίσεως διά μιας κα! τής αυτής όδοΰ, διά μιας καί τής αυ

τής θρησκείας, ! καθώς δλα τά ό'ντα δοξάζουσιν ήσΰχως καί εύ- 

λαβώς τόν κτίστιν, καθώς ή κτίσις ά'πασα ύμνολογεΐ τδν ποιη
τήν αύτής με κατανυκτικνίν τινα άρμονίαν, τοιουτοτρόπως ήδΰ- 
νατο κα! αύτό τό άνθρώιτειον είδος νά λατρευη τόν Πλάστην του 
μ ενα και τόν αύτόν σύμφωνον κα! απαθή τρόπον άλλά τδ άν- 
θρώπειον αύτό είδος είναι τό εύγενές κα! λογικόν πλάσμα τοΰ Θε
οΰ, καί διά τοΰτο πρέπει νά σφάζηται, νά κατασπαράττηται 
άπδ την μεγάλην του λογικότητα καί ευγένειαν διά τήν λατρεί
αν τοΰ ίψ ίστου! . .  . Πλάνοι! Μοχθηροί πλάνοι! f ϊως πότί 
θά κατασπαράττητε τούς όμοιους σας, καί θά εξυβρίζετε Χαί 
αύτόν τδν πλάστην; ! , ,  .
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Καί, ή ομόφωνος λατρεία τοΰ ϊψίστου ηθελεν εϊσθαι σωτή- 
ρ ιος διά τήν γην· άλλ’ άφοΰ ή φιλοδοξία καί ή ιδιοτέλεια κα! όλα 

τά αϊσ/ρά άνθρώπινα ελαττώματα, κατέστησαν δυσκολώτατον 
διά νά μήν εϊπωμεν άδυνατον τδ κοσμοσωτη'ριον τοΰτο μέσον 

άφοΰ ή θεοστυγής άγυρτεία κατέστησε τήν άγίαν θρησκείαν δρ- 
γανον πάντοτε πολιτικών σκοπών, και καθ’ ημέραν άναφυονται 

αίρισιάρχαι νέοι· οΰτως άς έξηγηθώμεν καθαρώτερον με τάς εύσε- 

βεϊς δυνάμεις έκείνας, τάς όποιας άναφλέγει ϊσως ό θρησκευτι

κός ζήλος διά νά θέλωσι νά άνατρέψωσί τδ τεσσαρακοστόν άρ- 
θρον τοΰ έθνικοΰ συντάγματος ημών, νά ύποδουλώσωσι τήν 
Ελληνικήν φυλήν, κα! νά καταστρέψωσι τόν άτυχή αύτόν τόπον, 

άς διαχωρίσωμεν τήν θρησκείαν άπδ τήν πολιτικήν, κα! άς παύ- 
σωμεν πλέον άπό τοΰ νά συγχέωμεν τδ έν μετά τοΰ άλλου· όλα 

τα τοιαΰτα θρησκευτικά προσ^η'ματα τείνουσι πάντοτε προφα
νώς εϊς πολιτικόν τινα σκοπόν, ή δέ θρησκεία άπλησίαστος άπδ 
τήν ύλην, καθώς ή ψυχή, τήν όποιαν αποβλέπει, δέν άναμίγνυ- 
ται μέ τάς πολιτικάς χειμαίρρας ταυτας.

Καθώς παν έθνος έχει έλευθέρως τάς πολιτικάς του άρχάς, 
τοιουτοτρόπως, καί πολύ μάλιστα περισσότερον, άς εχη έλευ

θέρως καί τάς θρησκευτικάς δοξασίας του, καί άς παυσωσι τά 

εθνη άπδ τοΰ νά έπεμβαίνωσι, κα! συγκρούωνται πρός άλλη- 

λα διά τοΰ προσχήματος τής θρησκείας· ό δέ άναμάρτητος άν- 
τιπροσωπος τοΰ ύΑιστου, άντϊ νά διψά κα! όνειροπολή κατα- 
κτη'σεις νέας, άς περιορισθή είς τδ σκοτεινόν όνειρόν του, άς 

προσέξη μή φΰγη ολόκληρος άπδ τάς άλΰσεις του ή στενάζουσα 

άνθρωπότης· άρκετά έπένθησε κα! πενθηφορεί ή φυσις, κα! άρ- 
κετά έξέπεσε κα! άπδ αύτήν την άνθρωπίνην άξίαν του τδ άν- 
θρώπινον γένος, ύπό τήν θείαν του Κυριαρχίαν! άς ίννονίση τέλος 
πάντων κα! ση'μερον άκόμη μετά δώδεκα αιώνας, κα! ούτος καί 
πάς τις άλλος, ότιιΕΠί ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΝ ΑΝΕ- 

ΓΕΙΡΕΤΑ Ι ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ /
Αποροΰμεν πώς ή προστάτις κα! βαθυνους Αγγλία ήπατηθ7»
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τοσοΰτον ώ{ πρός την ίδε'αν ταύτην άν δέ ή αχάριστος Βαυα

ρία δεικνύη την μεγίστην αναίδειαν ώ ; προς την περίστασιν 
ταύτην, τούτο δέν μας φε'ρει είς κάμμίαν απορίαν, διότι δεν 

είναι το πρώτον δεΐγμχ της αναίσχυντου κακεντρεχείας καί 
τοΰτο. Γνωριζουσι καλώς ολαι αί Δυνάμεις, ότι τό Ελληνι

κόν έθνος ένομοθε’τησε είς ταυτην την περίστασιν, ο/ι μόνον 
συμφώνως μέ τά απαράγραπτα 8 ικακόματά του, με αύτάς 
τας υγιεϊς όιατάζεις τοΰ αιωνίου Νομοθετου, αλλά συμφώνως 

και μέ αύτάς τας περι ών ό λόγος έξωτερικάς τών εθνών συν- 

6/;κας, τας συνθηκας εκείνας δι ών ή Α. Μ. ό 09ων άνηγοοεύ- 
6η βασιλεύς είς τόν θρόνον της Ελλάδος* καί διά νά εκφρα- 

σόώμεν άκριβε'στερον τό σεμνοπρεπές αύτό Ι'θνος πρός χάριν 
τοΰ άγαπητοΰ βασιλέως του έδειξε πρός τοΰτο τό μέρος της νο
μοθεσίας του επιείκειαν μεγίστην.

ft&P'/'OUGi προηγούμενα σπουδαία ως πρός τό σοβαρόν τοΰ* 
το αντικειμενον, τα οποΓα άν και γνωριζη ό σύλλογος τών πο

λιτικών ανδρών δέν τα γνωρίζει όμως τό δημόσιον, οίίτε ό έξω 

κοσμος, όστις εχει επίσης ανάγκην καί δικαίωμα διάνά τά γνω-
ρίστρ,!

Οτε ή Α* Μ· ό Οθων ώνομάσδη εύτυχώς διά τοΰ πρωτοκόλ
λου, Γών τριών Δυνάμεων Βασιλεύς της έλλάδος, τοΰτο τό πε
ρί θρησκείας ζη'τημα, ώς ίκανώς σπουδαιον, βεβαίως δέν παρη- 
μελήθη, έπροκειτο ν άναβη τον Θρόνον όρθοδόζου καί ελευθέρου 
έ'Θνους βασιλόπαις τοΰ Δυτι,κοΰ Δόγματος.

Ο Βασιλεύ; τήςΒαυαρίας Λουδοβίκος, ώς κηδεμονεύων τότε 
πατήρ συναισθανόμενο; τό άναπόφευκτον της σπουδαία; ταύτης 
περιστάσεως, καί έννοών καλώς οτι άν καί αι δύω ΔυτικαΙ Δυνά

μεις ήθελον σιωπησ/) ώ ; πρό; τοΰτο τά αντικειμενον, δέν ήθελε 

6ε σιωπήσει η Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ τήςί'ω σσίας, απεύθυνε προς 

την Α. Μ. ικετηρΜν επιστολήν, ύι ής έξέφρΐζεν ύποχρεωτικώς, 
ότι επειδή σκοπός είναι, άμα ή Α. Μ. ό βασιλεύς 09ων πατηση 

τά Ελληνικόν έ'δαφος, νά οΐναλάβη οίκοθεν τό ανατολικόν δόγμα

διά νά συνδεθί, με τήν νε'αν πατρίδα του καί μέ τάν λαόν του, 

διά τοΰτο έδέετο νά συγκατατεθίί ό Αύτοκράτωρ, ώ στε νά μή 

γενη καμμία είς τά πρωτόκολλον περί τούτου μνεία. Ο αύτο

κράτωρ πεισθεί; εί; τήν επίσημον ύπόσχεσιν ταύτην συ γκα τι- 

τέ9η επιεικώς, καί μνεία περί τούτου ε ί; το πρωτόκολλον δέν 

εγεινεν.
ή  Α. Μ. ό Βασιλεύ; επάτησεν αίσίω ; το Ελληνικόν έδαφος» 

παρήλθον χρόνοι ικανοί, άλλ όλοι γνωρίζουσιν, ούδει; λογος 

ποτέ περί τούτου εγεινεν· ή Α. Μ. άνεβη τόν Ορονον αίσιωτερον, 

άλλ' όλοι ενθυμούνται επίσης, δτι καί εις τήν προκήρυξιν τή ς 

άναβάσεώς Του, μ’ ολην τήν προσεκτικήν τότε όλου τοΰ κόσμου 

παρατηρησιν, ούδεμία μνεία περί τούτου εγεινεν. ό  Βασιλεύς 

ήλικιω θε:; δέν ήτον ΐσ ω ; ϋπόχρεω ; νά παραδεχθ·?, ΰπόσχεσιν 

άλλου, άφορώσαν είς άκρον σοβαρώ; τά ίερον πρόσωπόν Του, 

αύτήν τήν θρησκευτικήν ελευθερίαν τ ή ;  συνειδήσεώ; του; ήτις 

είναι απαραβίαστο; καί ιερά διά πάντα άνθρωπον, καί ή μ εϊ; 
έπαινοΰμεν μάλιστα το γενναΐον καί ανεξάρτητον τοΰ χαρακτή- 

ρο; τ ί ς  Α. Μ. διότι δέν κατεδέχθη ν’ άνταλλάξ^ τήν ελευθερίαν 

της ιδίας του συνειδη'σεως, μέ τήν άπόκτησιν ένός θρόνου* τοΰ

το μαρτυρεί μεγάλον, σεβαστόν χαρακτήρα, έπί τίνι βάσει δμως 

ό Μεγαλειότατος πατήρ του έδωκε τήν παράδοξον ύπόσχεσιν 

ταύτην αγνοείται· έντοσούτω ή Ρωσσία ήπατη'θη.

(Ακολουθεί.)
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0 1  Μ ΕΤΑ  ΘΑΝΑΤΟΝ ΙΣ Τ Ο ΡΙΟ ΓΡ Α Φ Ο Ι.
Η

Π ερ ί της Ιστορίας της 'Ε.ΙάΛδος.

Διά τήν συγχροτουμένην ’Εθνικήν Βουλήν.

Δεν είναι ουτε ιερωτερον, ουτε σεμνότερον εργον εις τόν κό

σμον, παρά το εργον της ιστορίας- ή ιστορία ώνομάσθη πάντο

τ ε  αδέκαστος- δχι διότι τοιαύτη ύπηρξεν εις δλην τήν αιώνιον 

αύτής σειράν, είμή διότι τοιαύτη απαιτείται άπό τήν ίεράν φύ- 

σιν αυτής νά είναι.

Αλλ’ άδέκαστος είναι μόνος ό Θεός ! Τ ις  τών θνητών δύνα· 

ται νά είναι τοσοΰτον τολμηρός, ώ στε νά σφετερισθή αύθαδώς 

τήν ιδιότητα ταύτην τοΰ Θεοΰ ;  ό ιστοριογράφος, η πρέπει νά 

είναι κατά τήν δικαιοσύνην καί τήν άπάθειαν Θεός, ή κατά λό

γον δευτβρον πρέπει νά είναι δλος ξένος και αμερόληπτος ώς 

πρός τά πράγματα, τήν ιστορίαν τών οποίων επιχειρεί* μολονό

τ ι  καί τότε ή φυσική συμπάθεια καί άντιπάθεια, καί ή μαγεία 

τή ς  φαντασίας τόν παρασυρουσι συνεχώς. Εάν δέ ελαββν οΐον- 

δήποτβ μέρος εις τά  πράγματα, τά  όποια εξιστορεί, ή ΰπέκυ- 

ψεν εϊς πολιτικάς παραφοράς και προσωπικά μίση, καί ή δια

γω γή του αντιφάσκει ώς πρός τόν άμερόληπτον κα* απαθή χ α - 

.ρακτηρα τοΰ ιστοριογράφου, ούτος, δεν δύναται, είμή νά είναι 

ώ ς έκ της περί φιλαυτίας του, της ίδιοτελείας του καί τών έμπα- 

θειών του ψεύστης, ιερόσυλος, πλάνος- ή δέ πλάνη αΰτη εκτείνε

ται είς τά αιώνιον αύτό μέλλον.

Τήν μεγάλην ύπόθεσιν τής Παλιγγενεσίας τής Ελλάδος έπε- 

χείρησαν νά ΐστορήσωσι πολλοί· τινες τούτων εδημοσίευσαν ά -  

χρι τοΰδε, και καθυπέβαλον ζώντες αύτοί εις τήν κρίσιν τής 

ζώ σης εϊσέτι γενεάς, περί ής συνέγραψαν, τά  δοκίμιά τ ω ν  άν 

αί ίστοοίαι αύται φέρωσηι ενιαχού τά  χρώματα τών πολιτικών 

συμπαθειών καί άντιπαθειών, καί δέν είναι εντελώς έξηρημέναι 

άπό τάς αδυναμίας έκείνας, άς ούδείς τών συγχρόνων καί μετα- 

οχόντων μάλιστα των πραγμάτων ιστοριογράφων δύναται να
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ύπεονικήση, είναι μολοντοί?τ» οί ιστορικοί ουτοι άξιοι επαίνου 

καί σεβασμοΰ, διότι εδειξαν πλήρες αίσθημα παρρησίας καί ει

λικρίνειας, λαλήσαντες πρόσωπον πρός πρόσωπον μ έ τ  ά πράγ

ματα καί τά  πρόσωπα, περί ών έλάλησαν, καί προκαλέσαντες 

μετά θάρρους τών πράξεών των τον ελεγγον, δστις άνήκει είς 

μόνην τήν παρούσαν γενεάν της Ελλάδος- αί ίστορίαι των τοιου

τοτρόπως ελαβον τά κΰρος καί τήν σφραγίδα τοΰ άψευδοϋς καί 

τοΰ άλτ,θοΰς δι’ αιώνα τόν άπαντα.

Υπάρχει ιδέα, δτι τήν ιστορίαν της Ελλάδος συνέγραψαν καί 

άλλοι τινές· άλλά τήν ιστορίαν αύτήν προέθεντο ουτοι νά άφήσω- 

σι κληρονομιάν είς τά τέκνα των, έπί σκοπώ τοΰ νά δημοσιευθη 

δχι ζώντων αύτών, άλλά μετά τόν θάνατόν των.

όποιοιδη'ποτε καί άν είναι ούτοι, ό προσδιορισμός τής δημ ο- 

σιεΰσεως, έμφαίνων πλη'ρη δολιότητα καί έπιβουλήν κατά τή ς 

άληθείας τών πραγμάτων, κατά της άληθοΰς δόξης τής π α τρ ί

δος καί τοΰ χαρακτηρος πολλών υποκειμένων, είναι προσδιορι

σμός αρμόδιος βεβαίως είς τόν χαρακτήρα τών τοιούτων ιστο
ριογράφων.

Καθώς ζώντες ούτοι ήκόντιζον τά βέλη τής συκοφαντίας καί 

τής κακίας των κατά τής πατρίδάς, καί τών ενδόξων τέκνων 

της, κρυπτόμενοι άγενώς ύπό τά αισχρόν κάλυμμα τής ΰποκρί- 

σεως και τής πλάνης, ούτω καί θανόντες έπιβουλεύθησαν νά κα- 

ταπολεμήσωσι τήν δόξαν τής πατρίδος καί τήν σεπτήν το5 

άγώνος γενεάν, διά τών ιστοριογραφιών των τούτων, καλυπτό

μενοι ύπό το ψυχρόν μάρμαρον τοΰ τάφου. ?

II ιστορία, τής οποίας ό συγγραφεύς κρύπτεται έκ προμελέ

της δπισθεν τοΰ θανάτου, δέν δύναται νά eivat, είμή ψευδής, έ- 

πιοουλος, μιαιφόνος· τόσον δέ φοβέραν προαισθάνεται τήν κρί- 

©ιν τής παρούσης γενεάς έπί τής ιστορίας του τα υ της, ώ στε 

τρέμων τόν έλεγχον, καί τάς άράς, καί τήν οργήν τής πατρίδος 

έστοχάσθη νά προσφύγη προτοΰ, ώς είς άσυλον, είς τά  βάθη 

τής γής διά νά μήν αίσθάνηται, διά νά μην άκούη· καί «κόμη,



διά νά βυμπαρέλθη ε ω ; τότε χα'ι ή σύγχρονος αΰτη γβνβα·, ώστβ 

νά μη μείνγ) όπισθεν αΰτοΰ ό έν γνώσει έπιχρίνων.

ή  άλήθεια δέν έχει ανάγκην νά κρυβίτ μόνη ή κακία, ό δόλος 

χα'ι τά έγκλη'ματα κρύπτονται εϊς τό σ*ότος· άλλ’ οί τοιοΰτοι 

ιστοριογράφοι, ώς νά μην ήρκέσθησαν ε ί; τά δυστυχήματα, εϊς 

δσα ίσως ώθησαν το πολύπαθες αύτό έθνο; ζώ ντε;, προεθεντο 

φαίνεται άκόμη νά τό έπιβουλευθώσι καί νά το προδώσωσι καί 

ένδοθεν τοΰ τάφου ! . . .

. . . Υπήρχεν εϊς τ ι πολύχνιον της επαρχίας των ίωαννίνων δη

μογέρων τ ις , ό έξωλέστερος καί μιαρώτερος άφ’ όσους έξέμ εσε; 

εις τήν γήνόά'δης φαυλοβίους. (α ) Τήν δημογεροντικήν άξίαν 

έλαβεν ώς βραβεΐον, πωλη'σας η προδόσα; τό χωρίδιον τοΰτο 

ύπό τήν μοναδικήν προστασίαν τοΰ Αλή Πασσά. Εϊς δλον τό 

διάστημα τής κακοτρόπου ζωης του, δέν έμεινε καρδία 

νά μή στενάξτ), δέν έμεινε πολίτης νά μή τρζυματισθή, ουδέ 

καλύβη νά μή πενθήσν)· τό χωρίδιον τοΰτο, το όποιον εθελγε 

προ μικροΰ τά όμματα τοΰ θεατοΰ διά τε τάς φυσικάς του καλ- 

λονάς καί διά τόν πληθυσμόν του, έπαροοσίαζεν ηδη ύπό τήν 

καταστρεπτικήν χείρα τοΰ αλιτήριου δημογε'ροντο; τήν ώχράν 

οψιν τής ψυχορραγούση; φύσεως, κ α ίτά ο ϊκ τρ ά  φαινόμενα έρη- 

μώ σεω ς προσφάτου· οί ατυχείς χο>ρικοΐ, τού; οποίους ούτος έ- 

γύμνονε χ ’ έξηφάνιζβ παντοιοτρόπως., άπέθνησκον ό εϊς κατόπ ιν 

τοΰ άλλου ύπό τό βάρος τών κακώσεων καί τής δυστυχίας, τά 

δε τρυφερά τέκνοι των, άποσπών άνιλεώς άπό τά ς άγκάλας τών 

μητέρων των, τά προσήγε καί τά προσέφερε διά τοΰ έν ίωαννί-

νοις άδελφοΰ του (β ) θύματα ελεεινά είς τοΰ Πασσά τήν γνΐι>7 ήν 
ακολασίαν.

, ( α) ήτον ούτος, λίγουαι, Ο&Γος Εύστ. ϊ'.αου rtvb?, (Τιατρίβοντος η ίιο etc 
ΑΜνας.

(β )  Του Ίτατρός τοΰ pr.O/vra; Σιμού, το αισχρόν καί φρικώ^ις ?ρ·γαν του ί- 
«οιου, λίγουοιν, ΟΤΙ ίτον r, τοιαύτκι τών χορασίων * * ι  τών παίίων ίίς τήν αΰ-
* ίν  τοΰ τχααϊ τών ίωανίνων προιιαγωγδ, ί ι *  τή·, όποιαν άντίμιίβιτο. ώ{ τό
O'jv»i0e(, μ ί  τ «ς (ύνοία; τοΰ 5υνά*του txitvov . . .  τι ίυιγωγτ, τοϋ υίοΰ 
« ’ίρχγίζ'ΐ τήν i j -ορίοιν τοΟ ιτκρος τ *ϋ η ,» .

ISO τ ό  ΑΣΤΡΟΝ

ί )  παντελής όλεθρος τοΰ χωρίου ητον ήδη έπικιίμενβς· άλλ’ 

ό δημογέρων έπλησίαζεν εϊς τό τέρμα της άθλιας ζ « ή ς  του, καί 

έθλίβετο, διότι δεν εζη περισσότερον διά νά έπιφέρνι τήν τελείαν 

καταστροφήν αΰτοΰ τοΰ τόπου· δέν ήτον ιστοριογράφος καί 

διά τοΰτο δέν ήδύνατο νά συγγράψη ιστορίαν, καί νά τήν άφή- 

ση μετά τόν θάνατόν του νά δημοσιευθή· άφινει έντολην έπι 

κατάρα είς τούς υιούς του νά μή τόν θάψωσιν είς τό κοινόν νε- 

κροταφεΐον, άλλά νά τόν κατορύξωσιν είς λάκκον τινα χαρα τήν 

δημόσιον όδόν τοΰ χωρίου, δέσαντες περί τόν τράχηλον αύτοΰ 

ϊν σχοινίον, τοΰ οποίου ή άκρα νά έρπητε έξωθεν τοΰ λάκκου ά- 

y p i  τής όδοΰ· οί υιοί έξετέλεσαν κατάλέξιν τοΰ πατρός τήν εν,· 

τολήν . . .

Προσέβαλλε καί μακρόθεν τήν όρασιν τοΰ θεατοΰ νωπό; είσέ- 

τ ι ό αποτρόπαιος λάκκος, τό δέ σχοινίον έκίνει εκ τοΰ σύνεγγυς 

τήν περιέργειαν τοΰ διαβάτου, όπότε τήν έπιοΰσαν διέβαινε κατά 

τό σύνηθες s i ;  ταχυδρόμο; (τά τα ρ η ;) αξιωματικός τοΰ Πασσά 

τών Ιωαννίνων ώθίΓται ούτος άπο περιέργειαν, ψαύει τό σνοι- 

νίον, τοαβα, καί ίδοΰ εξέρχεται άπό τον λάκκον εν ά’μορφον 

π τώ μ α , είς φονευμένο;, είς πνιγμένος· καί π οιος; ό άγαπητός 

μάλιστα δημογέρων ! καθείς δύναται νά ΐδεασθή τό θλιβερόν 

άποτέλεσμα τνς ζοφερά; σκηνή; ταύτης· δυστυχείς τοΰ χωρίου 

κάτοικοι! τό άμεσον αποτέλεσμα κατά τό τ ό τ ε  εθος πρός ποι

νήν δήθεν τοΰ φόνου, ύτηρξεν ό παντελής ϊξαφανισμός τ ω ν  καί 

τοιουτοτροπως ό ίστοριχο; ούτος δημογέρων, άφ’ ένό; μέν υπέ

δειξε τ ι έπρεπε να τον κάμωσιν οί κάτοικοι τοΰ χωρίου άληθώ; 

δτε έζη , άφ ετέρου δε εκδικούμενο;, καί ύπηρετών καί τον *ύ -  

ριόν t v j άκόμη καί μετά θχνιτον, εξεπεραίωσε καί ένδοθεν τοΰ 

τάφου του δ,τι δέν έπρόφθασε ζώννά κατορθώση.

Ποιο; θίλει κριΟή ευφυέστερο; μεταξύ τοΰ μ ετά  θάνατον πνι- 

γομενου δημογε'ροντο; καί τοΰ μετά θάνατον ιστοριογράφου, 

τοΰτο άφινεται t t ;  τήν κρίσιν τών άναγνωστών μ α ;· άλλ’ ό λό

γος ήδη προκε ιτ * ι  πιρί τών τοιούνων ιστοριογράφων, χαί περί
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τών όμοίων θλιβερών αποτελεσμάτων τών μετά θάνατον δημο- 
σιευθ(χένων ιστοριών.

Καθείς δύναται να κρίνη, δτι τοιαύτνι ζοφερά έπιφύλαξις υπο

κρύπτει τόν δόλον, τήν άπάτην καί |τήν επιβουλήν κατά τε τών 

διαφόρων π ρ οσ ώ π ω ν  καί κατά τής πατρίδος. Τό έθνος πρέπει νά 

έπις-ήση μεγάλως τήν προσοχήν του'είς τό με'γα αντικειμενον τής 

ίς-ορίας του· ή ιστορία έκάστου έθνους είναι, τό ίεροίτερον κειμη'- 

λιον του, είναι το δίπλωμα τής φύσεώς του, τοΰ χαρακτήρας 

του και τής καταγωγής του· είναι τό συστατικόν αύτής τής ύ- 

πάρξεώς του’ όποιον εν έθνος ζωγραφισθή, ώ ς τοιοΰτον αναγνω

ρίζεται, ώς τοιοΰτον ζή είς τό αιώνιον μέλλον ή ιστορία έθνους 

τινός δέν άφορα μόνον μίαν τινά γενεάν, τής οποίας αί πράξεις 

ιστορούνται, άλλ’ άφορα δλας τάς έπερχομένας γενεάς, τάς ό

ποιας ή ιστορία τών προγόνων επενδύει ώς άφθαρτος χιτώ ν, 

καίσυζη  μέ τό άθάνατον αύτά έ'θνος ώς χαρακτήρ αύτοΰ αιώ

νιος. Τίνων προγόνων άπόγονοι ειμεθα ήμεϊς ; Ποια ειχομεν τοΰ 

εθνικού χαρακτήρόςμας συστατικά ; διατί μάς εσεβάσθη ό έξω 

κόσμ ος; αί ίστορίαι τοΰ Θουκυδίδου, τοΰ Πλουτάρ/ου, τοΰ Ι Ϊ-  

ροδότου, ?οΰ Εενοφώντος. ίδοΰ τοΰ χαρακτήρος ήμών τά α ιώ 

νια συστατικά, ιδού τής μεγάλ/ι; φύσεως ήμών τά ιερά αποδει

κτικά, ιδού όλη ή υπαρξίς μας. Εάν έπί τής μεγάλης εκείνης 

τών προγόνων ήμών έποχής, καθ’ ήν άνεπτύχθη ή Ελληνική μ £- 

γαλοφυΐα, εϋρίσκοντο μετά θάνατον ιστοριογράφοι, διά νά ζ ω ·  

γραφίσωσι τούς Ελληνας ώς άνδρας Σοδόμων καί Γομορρών; 

ήθέλομεν υπάρχει σήμερον ήμεΐς ; ήθελε στρέψει βλέμμα σι^μ- 

• παθείας πρός ήμάς κανείς;

Αλλά Πλούταρχοι, και ϊ^ρόδοτοι, καί Θουκυδΐδαι δέν ύπάρ- 

χουσιν είς τήν παροΰσαν έποχήν· καί άν υπάρξω σι μετά ταΰτα, 

θέλουσι βεβαίως άποπλανηθή οδηγούμενοι άπό τυύς λιβέλλους 

τών μετά θάνατον ιστοριογράφων, καί αίφνης ό Μιαούλης καί ό 

Κανάρης θέλουσι παρουσιασθΐ) ενώπιον τών αιώνων ώ ;  Εύρυβιά- 

δαι η Λύσανδρο'., οί δέ Μοναρχίδαι ώς Οεμιστοκλεϊς* ό Καραί-
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βκος και ό Γρίβας ώς προδόται, οί δέ Μαγγΐναι καί ο ί  Νικοθέοι 

ώς σωτήρες τοΰ Μεσσολογγίου καί τής πατρίδος. ό  Κολοκοτρώ- 

νης ό Μ εταξάς και ό Νικηταράς ώς άργυρώνυτοι τής Ρωσσίας, 

οί δέ Τρικοΰπαι καί οί Φαναριώται ώς Δημοσθένεις καί Φωκίω- 

νες απέναντι τής Μακεδονικής Αγγλίας, καί ώς Βασιγκτώνες τοΰ 

Εθνους· αίφνης θέλει παρουσιασθή τό έ'θνος ώς έ'θνος δοΰλον, ά'- 

νανδρον, βάρβαρον καί κινδυνεΰσαν ώς έκ τούτου ν’ άπωλεσθη 

τά ς πρώτας ημέρας τής έπαναστάσεώς του, άν δέν έπρόφθανον 

ώς έκ θείας προνοίας οι Μαυροκορδάτοι, οίΤ^ούρτζεις, οί Κοχρά- 

νοι διά νά τό πολιτίσωσι, νά τό έμψυχώσωσι και κατά γήν καί 

κατά θάλασσαν καί νά τό σοίσωσι πανταχοΰ αύτοί στρατηγοΰν- 

τες, καί άν τέλος δέν έξέτεινε τήν κραταιάν της χεΐρα μία Δύνα- 

μις άπό τόν πρώτον χρόνον, ή τις τό έσωσε δωρεάν όχι μόνον 

άπό τόν όθωμανικόν ζυγόν, άλλά καί άπό τούς όνυχας Δυνάμε

ων επίβουλων άλλων.

Ταΰτα θέλουσι παρουσιασθή ενώπιον τοΰ μεγάλου μέλλοντος 
άπό τάς ίβτορίας τών μετά θάνατον ιστοριογράφων τοιαύτη θέ

λει εΐσθαι ή ιστορία τής πατρίδος- άλλά τό έ'θνος είναι ήδη είς 

καιρόν καί δύναται νά προλάβη σήμερον τοιαύτας, άθεραπεύ- 

τους εις τό μετέπειτα μιαιφονίας. Απόκειται εις τήν σύνεσιν καί 

είς τόν πατριωτισμόν τής συγκροτούμενης ήδη έθνικής Βουλής 

νά έγείρη τόν άθάνατον άνδριάντα τοΰ έθνους, νά ύψωση τό αιώ

νιον μνημεΐον τής Ελληνικής δόξης και τή ς άληθείας* ήτοι νά 

λάβη μέτρον υψηλόν καί σωτήριον περί τής άληθοΰς συγγραφής 

τής ιστορίας τοΰ έθνους* τοΰτο δέν είναι Λαντάπασι δύβκολον, 

και ή Βουλή ενεργούσα τήν πραγματοποίησίν του, θέιλει αφήσει 

έ'ργον τοΰ πατριωτισμού της άθάνατον, συνδεδεμένον μέ τήν 

μεγάλην ταύτην εποχήν της.

Ο μόνος τρόπος διά νά συγγραφή ή άληθής, ή δικαία καί ά- 

*ριβή« ιστορία τής Ελλάδος είναι ή υποχρεωτική σύστα σις μιας 

επιτροπής άναμίκτου ε’κ τών διασημοτέρων πολιτικών καί ς-ρα- 

τιω τϊκώ ν άνδρών τοΰ άγωνος, οϊτινίς υπήρξαν τά κυριώτερα
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sp όσωπα τοΰ μεγάλου τής έπαναστάσεώς μας θεάτρου. Το ίρ- 

γον βεβαίως μεταξύ των θέλει εΐσδαι δύσκολον, άλλ’ έν τοσούτωι 

πρόσωπον ττρός πρόσωπον εργαζόμενοι δέν θέλουσι δυνηδή να 

παραμορφώσωσι την άλήθειαν, και δτε μετά το τέλος του τα 

εργον αύτό καθυποβληθη εϊς τήν επίκρισή τής Βουλής, τότε δύ · 

νανται να άποφασισθώσι παρ’ αυτής καί αϊ ένδεχόμεναι ασυμ

βίβαστοι αποφάσεις των.

Ούτω δύναται νά ύπάεξη εργον τέλειον, καί ιστορία αψευ

δής, τωόντι άδέκαστος, η τις θέλει θεωρεϊσθαι είς δλους τους 

αιώνας ώς πολυτιμοτατον εργον. Τούτου δέ γενομένου, άς ύπά- 

γωσι μετά ταΰτα νά δημοσιεύσωσι τάς ιστορίας των οί μετά 

Θάνατον ιστοριογράφοι καί έκτοΰ τάφου, καί έκ τοΰαδου!

Η Π ΡΟ Ο Λ Ο ΣΤΙΙΣ Μ Ο ΛΛΑΤίλΣ.

Cli οιωνόν άριστον ύπέρ της ελευθερίας καί τ ι ς  ευδαιμονίας 

τη ς άνθρωπότητος έλάβομεν την ευκαιρίαν νά καταχωρήσωμεν 

είς τό Α. τοΰ συγγράμματος μας φυλλάδιον την άπελευθέρωσιν. 

Των ανδραπόδων της Μολδαυί'ας, καί ιδού πάλιν νέα ευχάριστος 

αφορμή παρουσιάζεται, ή διανοητική πρόοδος τής ωραίας κοι

νωνίας εκείνης· τη άληθεία λογιζόμεθα ευτυχείς οσάκις λα μ β ά - 

νομεν τοιαύτας αίσθαντικάς άφορμάς διά νά όμιλώμεν περί μ ε 

γάλων και ευεργετικών πράξεων σοφών ίίγεμόνων καί έναρέτων 

υπουργών, διότι αί πράξεις αύται άφορώσιτήν ευτυχίαν τή ςπ ο - 

λυπαθοΰς άνθρωπότητος.

Ενφ διάφορα κράτη συνταράσσονται καί κατασπαράττονται 

πολυτρόπως, ή Μολδαυΐα ήσυχος καί ειρηνική προοδεύει καδε- 

κάστην καί ώς πρός τήν ελευθερίαν της, καί ώς πρός τήν ηθικήν 

τελειοποιησιν της· τοΰτο είναι λαμπρόν παράδειγμα ώς πρός 

τους αρχηγούς τών κοινωνιών· ή ησυχία, ή ή ακαταστασία, ό 

ευτυχία, ή ή δυστυχία- εν γένει ή τυ·/η τών κοινωνιών κρέμα- 

Tai *τ·ό τήν διάΟεσιν καί τήν διαγωγήν τών αρχηγών των.

Σβφος, φιλάνθρωπος καί μεγαλοφυής ίίγεμών, συναισθανόμε

νος εντελώς τόν ύψηλόν ορισμόν τής θείας αποστολής του, ή Α.

1 .  ό περικλεής ίίγεμών τής Μολδαυί'ας Μ. Γ . Στούρζας, μηδέν ε· 

y ων συμφέρον άλλο, μηδενα άλλον σκοπόν, είμή τήν ευτυχίαν 

τή ς  μικρας άλλ’ άγαθής κοινωνίας εκείνης, τήν οποίαν ή θεία 

πρόνοια τοί διεπίστευσεν. Ιδέτε, μέ πόσην φιλοστοργίαν τήν 

εξάγει βαθμηδόν άπό τήν πρώτην κατάστασίν της εκείνην, πώς 

τελειοποιεί αύτήν καί υπάγει νά τήν άναδείξη ώς παράδειγμα 

μεγάλης καί εύτυχοΰς διά τήν ηθικήν άξίαν της κοινωνίαν. Ε λευ

θερία καί ηθική ανατροφή. Ιδού εϊς τ ί  συνίσταται ή αληθής εύτυ- 

χία  τής άνθρωπότητος, καί ταύτην παντοιοτρόπως ενεργεί ό α

ξιομίμητος ίίγεμών τής ^Ιολδαυΐας.

Αλλά, πόσον δέν πρέπει νά αίσθάνηταί τις  ενθουσιασμόν δταν 

άπαντα έναοέτους πεπαιδευμένους καί οΰτω φιλομούσους υπουρ

γούς, ώς τούς ύπουογούς τής Μολδαυί'ας; ό μέγας λογοθέτης Κ,ω- 

στάκης Μαυροκορδάτος, καί ό περινούστατος καί πεφωτισμένος 
Μέγας Βόρνικος Αλέκος Μπέλοσης, έφορεύουσι τήν διανοητικήν 

πρόοδον της Μολδαυί'ας· οί σεμνοί άνδρες ούτοι ένόνοντες είς τά 

υψηλά αισθήματα τοΰ Σοφοΰ ίίγεμόνος τω ν, τά ώραΐα καί εύγε

νή αισθήματα των συντελοΰσι μέ τόν πλέον ακραιφνή ένθουσια- 

σμόν, είς τήν τελειοποιησιν τής κοινωνίας εκείνης, άναδεικνυόμε- 

νοι άξιοι και τής κοινής άγάπης καί ευγνωμοσύνης τοΰ λαοΰ, καί 

τοΰ ποδου καί τή ς εμπιστοσύνης τοΰ ίίγεμόνος. Εΐπομεν καί ά λ 

λοτε, δεν άρκεΓ πάντοτε ή άγαδότης τοΰ ίίγεμόνος· οΐ υπουργοί 

είναι τα κυρία όργανα τής έκπληρώσεως τών υψηλών σκοπών 

τοΰ αρχηγού, και πολλάκις οί μεγαλόνοες ύπουργοί άποκαθιστώ- 

σι πλέον αγαθοποιούς τους Ηγεμόνας· ό Μέγας Βόρνικος Μ πέλο- 

οης, ένονων είς τά φιλόμουσα αίσδήματά ταυ συστηματικήν Ε υ 

ρωπαϊκήν παιδίαν, μακράν έπί τών πραγμάτων πείραν καί γνώ- 

οεις πολυειδεΐς, δέν ήδύνατο, είμή νά έκτιμα δεόντως τής παι

δείας τα αγαδά, καί νά lvvo9j καλώς, όποΐαι μεγάλαι πράξεις 

π :ο ;ενοΰσι τήν άληθή δόξαν είς τού; εΰεργέτας τής άνθρωπότη-
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το ;· δέν έκκαίεται από έμμανεΐ; σπουδαρ/ία;, οΰτβ άπο άκο- 

ρέστου; φιλοδοξίας ύπουργών άλλων επικρατειών, οΐτινε; φε- 

ρουσι τήν δυστυχίαν τών κοινωνιών ζη τεί ή σ ύ χω ; και φιλο- 

στόργω ; τήν διανοητικήν άνάπτυξιν και τελειοποίησιν αύτών, 

καί ύπέρ ταύτης αγωνίζεται, ίδοΰ οθεν αί δάφναι, τ ά ; όποιας 

δρέπουσι μετά τον εύκλεέστατον Ηγεμόνα των, οί ενάρετοι και 

f/εγαλόνοες ύπουργοί ο ύ το ι!

ΙΊρο; τόν συντάκτην τοΰ *Λ στρ ου  τής ’ Λ ν α τοΛ ή ς .

6  άνθρωπο; ωθούμενο; άπό έμφυτου; τ ή ; ψυχής του ^οπής 

πάντοτε πρό; το καλητερον· τίποτε δένάφινει στάσιμον, και ό- 

δεύων διά μέσου τών ποικίλων συμβάντων τοΰ μακροΰ χρονοικ 

προητοιμασμένων πανσόφω; άπό τόν Δημιουργόν, τάν παιδεύον- 

τα  εθνη, τόν διδάσκοντα άνθρωπον γνώσιν, παιδεύεται καί πολι- 

τ ίζετα ι, οπερ έστί βελτιόνει καί τών ατόμων καί τών κοινωνιών 

τήν κατάστασίν· διο'τι διδασκόμενο; έκ τ ή ;  πείρα;, άνιχνεύων 

το ύ ; νόμου; τ ή ;  φύσεω;, καί συνάγων έξ ημερών αρχαίων, βιο

μηχανίαν γνώσεων, επ ισ τή μ η; καί τέχν η ; θησαυρού;, συλλαμ

βάνει παντοία; βουλά;, καί συνθέτει ευρύχωρα σχέδια, τά όποια 

έκβαίνων αύθορμήτω; διά τής ένεργεία; τών οργάνων του, καί λαμ- 

βάνων ΰπαρξιν όμοίω; έξω του, μέ τ ά ; άσθενεΐ; χεΐρας συνάγων 

διεσπαρμένα; δυνάμει; ε ί; τήν φύσιν, συγκροτείίς αύτών μηχανάς 

καί ποικίλα τέχνη; ό'ργανα, διά τών οποίων διπλασιάζει, τρι

πλασιάζει καί μυριοπλασιάζει τ ά ; σω μ α τικά ; δυνάμει; του- 

δεύτερο; Δημιουργός εργαζόμενος,'άγαθών πλά ττει πλούτον άνε- 

κτίμητον, κτήματα καλύπτοντα τής γής τήν επιφάνειαν· κόσμον 

άλλον επάνω του φυσικοΰ, τόν όποιον συντάσσει μεν ό νοΰ;, κινεί 

δέ καί διοικεί ή θ έλ η σ ί;το υ · ώ ; τοιοΰτο; ό άνθρωπο; ίστάμενο; 

έπί τοΰ θρόνου τ ή ; δόξης δεικνύει τήν αγχίνοιαν t καί αγαθότητά 

του, θαυμάζεται δέ καί σέβεται διά τά εξοχον πνεΰμά του είς 

παν είδος.

Μεταξύ τών αρετών ή ευεργεσία εστησεν εϊς πάσαν κοινω

νίαν τήν άγκυραν τ ή ; εύγνωμοσύνη;, τ ή ;  οποίας τ ’ άποτελέσμα- 

τα  εύαρεστοΰν τήν άνθρωπότητα· ναι, μόνη τής πατρίδο; ή 

δόξα, μόνον τό μεγαλεΐον της είναι καί πρέπει νά είναι τά άν- 

τικείμενον τ ί ;  μ ελέτη ; παντά; άληθοΰ; φιλοπάτριδο;, μόνη α υ 

τή  δύναται να έγγυηθίί τήν αιώνιον δόξαν, αΰτη συνοδεύει τους 

μεγάλους άνδ ρας, τού; γενναίους εύεργέτα; τ ή ;  άνθρωπότητος· 

μεταξύ τών φιλοπατρίδων τούτων άνδρών διάσημον θέσ ιν ,κα τέ- 

χουσιν ένταΰθα ό άξιοσε'βαστο; καί μ έγα ; λογοθέτη; Κ ,ωςάκη; 

Μαυροκορδάτο;, καί ό πολυτιμώ τατο; εμπειρότατο; καί σοφά; 

μ έγα ; Βόρνικο; Αλέκο; Μ πέλοσης, οϊτινε; είναι'έπιτροπή τ ή ; εν

ταύθα έκπαιδεύσεως, συνέδρααον γενναίω; ε ί;  τήν προαγωγήν 

τή ς διανοητική; καί ηθική; τοΰ έθνους άναπτύξεως, διά τών είς 

διάδοσιν τών φώτων άκάμπτων προσπαθειών των, έξησφάλησαν 

διά παντά; τήν δόξαν των, μάλιστα ό δεύτερο;, θεωρών καθημέ- 

ραν τ ’ άγαθά τά πηγάζοντα έκ τών τεχνών καί επιστημών, τήν 

άκμήν τ ή ;  γεωργία; καί τοΰ [εμπορίου, τήν κοινήν καί μερικήν 
ευημερίαν, τήν δόξαν καί δύναμιν τών πεπαιδευμένων εθνών, 

καί συλλογιζόμενο; δτι ταΰτα πάντα είναι καρποί τής π ρώ τη; 

καλής μορφώσεω; τοΰ ανθρώπου τ ή ;  π ρώ τη; παιδεύσεως, τήν 

όποιαν τό άρρεν καί θήλυ γένο; λαμβάνουσιν εί; τοιαΰτα εκπαι

δευτικά κατα στήμα τα έξήπτετο άπό φιλοτιμίαν καί ζήλον ύπέρ 

τής πατρίδο;, έσύντρεξεν είς τήν στερέωσιν καί αύξησιν ού μό

νον τούτων άλλά καί τών άποβλεπόντων εϊς τήν τελειοτέραν έπ ί- 

δω σιν  διό εκόσμησεν δλα τής έπαρχίας τά  εκπαιδευτικά κατα

στήματα, μέ τού; πλέον πεπαιδευμένου; καθηγητά;, καί ήνοιξβ 

τόστάδιοντής προόδου μέ άπαραδειγυιάτιστον ένθουσιασμάν 

καί ζήλον ό εξοχο; ούτος άνήρ, ώ ;  υπουργό; τής έκπαιδεύσεω; 

καί τών εκκλησιαστικών, έρρύθμισε τόσον τά εκκλησιαστικά, ώ ; 

εις τα πεπολιτισμένα εθνη, ώ ; φιλόμουσος εΐδήμων καί κάτο

χ ο ; πολλών γλωσσών, περιθάλπει μέ αίσθη'ματα ζωηρά τήν έ- 

πιδεδοκιμασμένην καί λαμπράν Ελληνικήν γλώ σσαν είς τοιού- 

του; εύίργέτα ; τ ή ; Μολδαυϊκή; νεολαία; οφείλεται αϊωνία εύ-
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γνωμοσύνη, οχι  μόνον παρά τούτων, άλλά καί παρά παντός ο ι*  
λομουσου Ελληνο;, διά την ιένεγερc.v και περίθαλψιν τ ι ;  γ λώ τ- 

ση ;· άποδίδοντε; λοιπον προ; αΰτοΰ; έκ νέου φόρον εΰγνωμο- 

συνη;, αλλο δεν καμνομεν, παρά έκφράζομεν, δ ,τ ι παντό; νέου, 

χαρδία βχθέω ; αισθάνεται- ό ρηθεί; Α. Μ πέλοση;, ώ ;  πολυ:>μμα- 

τ ο ; Αργο;, έπαγρυπνησεν και έπαγρυπνεΐ διά τήν πρόοδον τ ή ; 
νεολαία;.

I . Δ. Βρυσείδη;.

Κ α τ αΰτα; έτελείωσαν αί ένταΰθα γενικαι εξετά σ ει; ε ί; τλ  

ί'.διχον σχολεΐον τοΰ Ελληνο; ΐωάννου Δ. Βρυσείδου, παρόντο; καί 

τοΰ έκ τ ή ;  άκαδημια; καθηγητοΰ τ ή ;  μαθηματικής καί φυσική; 

κυρίου Σταμάτη- οί μαδηταί άπεκρίδησαν εΰστόχως· ε ί; τό τ έ -  

λο; τ η ;  εξετασεως, ε ι; εξ αύτών δεκαετή; έξεφώνησεν τό άχό- 
λουθον λογίδριον.

Κ ύ ρ ι ο ι !

Τόλμη, καί τόλμη ασύγγνωστο; ήθελε νομισδή ό ερεθισμό; 

τ ή ;  άνικατότητό; μ α ;, διά νά ύμννίσωμ9ν τ ά ;  απέραντου; άγα* 

δοεργεια; τοΰ 1'ψηλοτατου ήμών ΪΙγεμόνο;· έπίση; ό μ ω ; άδικον 

νομίζομεν να σιωπη'σωμεν ενεκα τ ή ; ανίκανό τη τ ο ; ήμών, καί νά 

δειχδώμεν αχάριστοι ί ' . ς  τ ά ; φίλοστοργικά; έπαγρυπνήσει; τό

σον εί; τΰ υψος του, όσον καί εί; τήν Σεβαστήν επιτροπήν τ ή ; 

έκπαιδεύσεω;, ένώ μ α ; έξη'γαγεν άπό τό σκότο; τ ή ;  άααδείο:;, 

ένηγ*αλ£σθη τ ά ; Μ ούσα;, διέχυσε ' τά φώτα εί; βλην τήν επι

κράτειαν μ α ;, συσταινων άρμόδια εκπαιδευτικά καταστήματα· 

εφερεν τόν πλέον άρμοδιότερον ρυθμόν τ ή ; σοφίας, ήδική; καί 

πολιτική;· έν ένί λόγω ηνοιξε τό στάδιον τ ή ; άρετή; καί δόξη; 

μ α ;· ήμεΐς δε περιοριζόμενοι ε ί;  την νηπιότητά ρ.α; προσφέρο- 

μ«.ν έκ βάδου; καρδία; τήν δΐΐβεβαίωσιν τών αίσδημάτ^ν μ·*; 

ώ ;  φόρον έλάχιστον τής βαθεία; ήμών ευγνωμοσύνη; καί σεβα

σμού· δεόμενοι τώ  ύψίστω ύπέρ τή ; ευημερία; καί μακρόβιότη- 

τό ; του συνάδοντε;. «Ζη'τωό φιλόμουσο; ίίγεμώ ν, καί ή παρ’αύ- 

τοΰ ϊκλεχθεΐσα έπιτροπνί. »

I S S  TO ΑΣΤΡΟΝ

Π Ε Ρ Ι  Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ .

Π Ρ 0 Σ  Τ Ο ΪΣ  Π ΑΡΑΜ ΕΛΟΪιΝΤνΣ Τ ίίΝ  Π Α ΙΔ Ε ίΑ »

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Υ Σ  Λ Α Ο Υ Σ .

(Συνέχεια καί τέλ ο ς.)

Αι Κυβερνη'σει; όθεν εχουσι συμφέρον μέγιστον νά χορηγώ- 

σιν εί; τά  φώτα τήν ίσχυραν αΰτών προστασίαν, διότι δ ι ’ αύτών 

θέλουσιν εκλείψει ολοτελώ ; αί παραφοραί έκεΐναι, αΐτινε; π λ ή τ -  

τουσι συνεχώς τ ά ; κοινωνία;. Πά; ήγεμών, δ σ τ ι; έπιδυμεΐ ε ίλ ι- 

κρινώ; τήν ευτυχίαν τοΰ λαοΰ του; μέ τήν όποιαν είναι συνδεδε- 

μένα τά συμφέροντα τοΰ θρόνου του, ά ; προστατεύη τά φώτα 

καί άς ένισ/ύη τήν δημόσιον έκπαίδευσιν ό φωτισμένος λαός 

γνωρίζει καλητερα τά συμφέροντα του· ύ φωτισμένο; καί κα

λ ώ ; διοικούμενο; λαό; είναι οϊκοθεν ειρηνικό; καί φιλήσυχο; διά 

τό ΐδιόν του συμφέρον.

Γενναίοι καί εΰφυεΐ; λ α ο ί! Εάν διά μίαν στιγμήν έξέλθητε 

άπό τόν στενόν κύκλον τών ιδεών, ε ί; τόν όποιον ή άμάδεια σας 

δεσμεύει καί περιβλέψητε ε ί; την κατάστασιν σα ;, θέλετε έρυθρι- 

άσει· στρέψατε κύκλω υμών τά βλέμματά σα ; διά νά ίδήτε 

έκθαμβοι τόν μεγάλον κόσμον, δσ τι; σά ; περικυκλόνει. Ιδέτε τά 

φαεινά καί ενδοςα έκεΐνα τ ή ;  Εύρώπη; εθνη, τά  όποια λάμπουν 

ώ ; φωταυγεΐ; ήλιοι επάνω ε ί; την γήν, καί έκπλη'ττουσι τήν 

άνθρωπίνην φαντασίαν τά εξαίσια φαινόμενα ταΰτα είναι κατα

πληκτικά τέκνα τοΰ ασβέστου φω τό; τ ή ;  π αιδεία ;, τά παρήγα- 

γε τό σχολεΐον, αύτό τό σχολεΐον, επί τοΰ οποίου άλλοι απρονό

ητο; λαοί ρίπτουσι περιφρονητικόν καί ηλίθιον βλέμμα- τό π α 

ράδειγμα τών Εθνών τούτων είναι τοσοΰτον άνέφικτον, τοσοΰτον 

μέγα, ώστε λαοί, ευρισκόμενοι εί; τήν κατάστασιν, ε ί; ην ιΰρί-
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σκονται οΐ Ανατολικοί λαοί, είναι αδύνατον να συλλάβωσι τήν 

τολμηράν ιδέαν παρομοίου μεγαλείου ποτέ, παρομοίας ευτυχίας" 

αποστάσεις αμέτρητοι, αιώνες ολόκληροι μάς διαχωρίζουσι καί 

μάς άπομακρύνουσιν άπό το υψος τής διανοητικής άναπτύξεως 

τών έθνών τούτων· τοσοϋτον προώδευσαν αυτά, τοσοΰτον έμεί·* 
ναμεν όπίσω ήμεϊς.

Επάνελθετε είς τάς κοινωνίας, μέ τάς οποίας συναυλίζεσθε· ή 

ώραία καί χαριεστάτη Σμύρνη, αύτή ή μαγική είκών τών Ασια

τικών θέλγητρων, ή πατρίς τοϋ σοφοΰ καί εύγλωττου Οικονόμου 

έγκολπωθεϊσα έξ άρχής τήν παιδβίαν, καί προοδεύουσα όσημε'ραι 

είς τον φωτισμόν αύτής, καθίσταται ήδη ένεκα τώ ν  φώτων της 

καί τής συγκοινωνίας της μέ τά  λοιπά εθνη, ώς ή άποθήκη του 

πολιτισμού τής Ανατολής, λάμπει ώς σπινθηροβόλος οφθαλμός 

τής Ασίας, καί απαστράπτει ώς ά'νασσα τής καλλονής μεταξύ 
•τών άλλων πόλεων.

ΐδε'τε πρόσφατον άλλο ζωηρότερον παράδειγμα· είς ποίαν ά- 

ξιοδάκρυτον κατάστασίν εΰρίσκετο προ τής άναγεννη'σεώς τη$ 

ή άρχαία καθέδρα τών Μουσών, αύτή ή μεγαλοφυής έλ λ ά ς,κ α ί 

είς ποιον υψος έν άκαρεϊ τήν ΰψωσε τό φώς τής παιδείας! ή ε 

ξαίσια εκείνη τοϋ Σεπτεμβρίου μεταβολή, ή'τις έθαυμάσθη άπό 

ολην τήν γην ήτον άποτέλεσμα τής ηθικής άναγεννη'σεως τοΰ έ

θνους, καί τοιαΰτα είναι τά λαμπρά τής παιδείας γεννήματα, 

τα  ένδοξα καί ευτυχή αύτής έργα· ό Ελίκων τή ς έλλάδος ϋψοΰ- 

ται ήδη ώς αιώνιος Φανός καί φώς άσβεστον άπαντα/οΰ διαχε'· 

ει. Ναι, ί βλε'πετε αύτό τής έλλά δος τό Πανεπιστη'μιον ; είναι 

λαμπρόν τέκνον παοελθούσης τινός εποχής, τήν οποίαν δέν δύ- 

ναται ν’ άνακοίλέση είς τήν μνήμην του κανείς χωρίς νά αίσθανθή 

είς τήν ψυχήν του ιερόν τι σέβας" τά σχολεία τών ίωαννίνων, 

αύτής τής ενδόξου καθέδρας τής άνδρείας ΐϊπείρου, τό φιλόμου- 

σον τών Ζωσιμάδων, τών Καπλανών καί τοσούτων άλλων εύ- 

κλεών τέκνων της· τά  σχολεία τής Πάτμου, τής Χίου τών Κ υ - 

οωνιών, τά όποια έφαίνοντο κατ’ εκείνην τήν εποχήν ώς λύγχνοι

φέγγοντες έν μέσω σκότους βαθυτάτου" αί εμπνεύσεις άνδρών 

θεόπνευστων τοΰ Κοραή, τοΰ Κούμα, τοΰ Οικονόμου, τοΰ Β ά μ - 

βα, τοΰ Βαρδαλάχου, τοΰ Ψαλλίδα, τοΰ Γρηγορίου, τών φωστή

ρων καί εκείνης καί τής παρούσης άκόμη εποχής· ταΰτα πάντα 

έκυοφόρησαν τό Πανεπιστη'μιον τής Ελλάδος· ή μύησις τής σο

φίας εκείνης ώμοίασε σπινθήρα ιερόν, όστις άνήψε θείαν τινα φλό

γα , όμοίαν μ ’ εκείνην τής Βάτου τοΰ Μωϋσέως, καί ανέφλεςε και 

άνεζώωσεν όλην τήν Ελλάδα.
Αφοΰ δέ τοιαΰτα λαμπρά θεάματα βλέπετε κύκλω ύμών, αν

υψώσατε τούς οφθαλμούς σας πρός τόν ώραΐον καί εύφρόσυνον 

Ουρανόν ΰμών, και φεροντες αύτους ύστερον επ ι τή ς τερπνής 

καί εύθαλοΰς γής σας εϊπετε, ί Ποΰ είμεθα ή μ ε ϊ ς ; !  Τ ί εϊμεθα 

ήμεϊς ; !  Ποίαν πατοΰμεν γήν ; !
Περιτρέχων ό διαβάτης τά  τερπνά δάση καί τάς εύφροσύνους 

κοιλάδας ώραίων τινών τόπων δέν άπαντα πανταχοΰ, είμή τήν 

σιγήν τής φύσεως καί τήν έρημίαν τό σκότος τή ς άμαθείας κα

λύπ τει ώς πένθος πάντοτε τήν γήν, αί δέ γλυκειαι τοΰ Παρθενι- 

κοΰ εδάφους της αύραι καί τών έρη'μων παραλίων της οϊ σιγανοί 

φλοίσβοι άποτελοΰσι παθητικήν τινα άρμονίαν, ή'τις ομοιάζει, ότι 

θρηνεϊ άνδρείαν καί ώραίαν γενεάν, *ρυβεϊσαν ώ ς άπό προσώπου 

τή ς γής ε ϊ; τούς συμπαθητικούς τής φύσεως κόλπους!

Αλλ’ άνανήψατε τέλος πάντων, εύγενεΐς λαοί, έξυπνητατε άπό 

τόν βαρύν αύτόν ϋπνον· έκτιμη'σατε τά λαμπρά πλεονεκτη'ματα, 

μέ τά  όποϊα σάς έπροικισεν ή φιλόστοργος φύσις, καί προνοοΰν- 

τες ύπέρ τής ιδίας δόςης καί ευτυχίας σας σπεύσατε νά έγκολ- 

πωθήτε μ’ όλας τάς δυνάμεις σας τήν παιδείαν, νά έπικαλεσθήτβ 

αύτό τό πνεΰμα τή ς σοφίας διά νά· έξέλθητε από τάς χεΐρας τοΰ 

σκότους καί τής άμαθείας* ύπάρχουσιν ίσως ετι κατά δυστυχίαν 

εν τώ  μέσω τών κοινωνιών ΰμών καί άρχαϊαί τινες προλήψεις, 

καί άθλια τινα πάθη, φθοροποιά γεννήματα πάντοτε τής άμ α 

θείας, άτινα γίνονται συνήθως πρόσκομμα εις τόν ιερόν σκοπόν 

τής παιδείας· άλλ' ίκρριζώσατε άπό τά βάθη τών καρδιών σας
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την ir.x  ρατον διχόνοιαν, η τ ι ; δ tv σά; αφίνει νά προβήτ* ποτ* 

ε ΐ; κάνέν κοινωφελές εογον, καί είς τόπον τ η ; σκοτεινομόρφου 

τα υ τη ; βυγατρά; τοΰ ^ δ ο υ  άνεγείρατε του; ιερού; νχοΰς τών 

Μουσών, έάν αί καρδίαι ΰμών είναι ίκαναί νά αίσΟανδώσι τον 

άγιον ένθουσιασμον εκείνον, τον όποιον εμπνέει ή μεγάλη τ ι ς  

ναγεννη'σεώς σας ιδέα, προσφέρετε πάντοτε καί το τελευταΐόν σα ; 

λεπτόν δια την σύστασιν και διατη'ρησιν Μουσοτρο'φων κατας-η* 

μάτων. Ρίψατε τά  βάναυσα έργα άπο τ ά ; τρυφερά; /εΐοα; τών 

αθώων τέκνων σα?, καί αφιερώσατε τα σταδερώ; έί; τά ίερεΐα 

ταΰτα διά νά έξέλθη έν καιρώ έκεΐδεν γενεά νέα, ένδοξο;, ευδαί

μων, πεφωτισμένη· ή ήδικΐ, ή φιλοσοφία, και δλαι αι επωφελείς 

καί άληδεΐ; γνώσει; α ; κυκλοφορησωσι τοΰ λοιποΰ ι ίς  ολα ; τ ά ; 

τά ξει; τών ωραίων τούτων κοινωνιών, καί α ; έξαλειφΟώσιν ή ά- 

μάθεια καί ή διαφθορά και τά πά6η· ά ; άναγεννηδώσι διά της 

παιδείας αί τέχναι καί αί έπιστημαι, ά ; έμψυχωδώσι δι’ αύτης 

το έμπόριον καί ή γεωργία, καί ά ; παρεισαχδή ή βιομηχανία, 

διά νά συντελέσωσιν ε ί; τήν ευημερίαν λαών, τοΰ ; οποίου; ό Ου

ρανό; προώρισε διά νά ζώσιν ένδοξοι και ευτυχεί;, κα θώ ; ώραία 

καί μεγαλοπρεπή; εν μέσω ολη; τ η ;  γ η ; είναι ή Π ατρί; των.
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ΕΙΑΟΠΟΙΙΙΣΙΣ.

α ι  σύνδρομα! και αίλοιπ αι Απαιτήσεις τοϋ Ά σ τρ ο υ  

τή ς Α να τολές γίνονται τοϋ λοιποΰ είς  τά τυπογρα

φ εϊον τοϋ Ruptou Κ.. Ά,ντωνιάδου.

ό  έκδοτη; 
Κ . Α ΪΒ Α Ζ ΙΑ Β Χ .


