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Π Ε Ρ Ι  ΤΗ Σ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Σ ΤΩ Ν  ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΩΝ

ΤΠΝ

ΕΝ ΤΗ  ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜ ΟΤΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Προκηρύξαντές, δτι εν έκ τών κυρίων αντικείμενων τοΰ περιο

δικού μας τούτου συγγράμματος θέλει είσθαι καί ή διεξαγωγή 

τών δικαιωμάτων τών είς ξένα κράτη παρεπιό'ημούντων Ε λ -  

λη'νων και όφείλοντες νά πραγματευθώμέν καί περί τούτου^ 

ένομίσαμεν άναγκαϊον νά έπιστη'σωμεν τήν προσοχήν μας κατά 

πρώτον εις την γειτονεύουσαν επικράτειαν, ό'που παρεπιδ/ιμουσι 

περισσότεροι Ελληνες, καί οπου τά δικαιώματα τών Ελλη'νων πα- 

ρημελήθησαν αρκετά άπο' τίνος ή'δη καιρού καί έπεβουλεύθησαν.

Η Ελλάς άναγνωρισθεϊσα ώς κράτος αυτόνομόν καί ανεξάρ

τητον ύπό τε τών τριών Συμμάχων Δυνάμεων, καί τή ς ϊψ . 

Πόρτας, καί συγκαταριθμηθείσα είς τόν κατάλογον τών έθνών, 

διά νά συνδέσνι σχέσεις έξωτερικάς καί προστατεύσνι τό έμ πό- 

ριόν της, άπέστειλε κατά συνέπειαν δπου ήδυνήθη Πρέσβεις καί 

Προξένους είς τήν Ευρώπην δλην, καθώς καί είς τήν Κωνσταν

τινούπολή άπέστειλε Πρέσβυν της τόν Κ . Ζωγράφον, καί Προ

ξένους καθ’ δλην σχεδόν τήν Τουρκίαν. Η χαρά, τήν όποιαν έπ ε- 

χυσε κατά πρώτον είς τά  διάφορα μέρη ή έμφάνισις τών Ε λ 

λη'νων αύτών ύπαλλη'λων, καί ό ϋυματισμός τής ΰψωθείσης 

Ελληνικής σημαίας, είναι γνωστά εκτοτε. Καθιδρυθείσης τής 

Πρεσβείας είς Κωνσταντινούπολή, ητον επόμενον ό Κ . Ζωγρά

φος ν’ άπαντη'ση είς τη'ν εφαρμογήν τών δικαιωμάτων τών 

Ελλϊίνων δυσκολίας, αΐτινες φυσικώς εμελλον νά συνοδεύσωσι 

ταύτην κατά πρώτην φοράν. Καί μολοντούτο ή άφιλονείκητος 

προσωπική ίκανότης τοΰ Κ . Ζωγράφου, ή εντελής έπίγνωσις τών

Χ,αθηκο'ντων του καί τής ηθικής δυνάμεως τοΰ έθνους, τό όποιον 
ΦΥΛ. ΣΤ'. ] 7 *
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■εύκλεώς άντεπροσώπευε, και ή κατ’ άρχάς ευμενής 5ιάθεσις τών 

Πρέσβεων τών τριών Συμμάχων καί άλλων Ευρωπαϊκών Δυνά

μεων, άπο την όποιαν ήξευρβ νά ώφεληθη, δέν έβράδυναν νά 

θέσωσι τόν X.. Ζωγράφον είς μίαν θέσιν, τήν οποίαν δέν ήδύ- 

ναντο πλέον νά φιλονεικήσωσιν οί λοιποί κατά τήν έποψήν εκεί

νην συνάδελφοί του Ελληνες, καί νά τόν ύψώσωσιν είς τόν 

βαθμόν της αξίας εκείνης, τήν οποίαν έκ φύσεως φέρει έν 

έαυτώ. . . . Αλλ’ εντεύθεν ή κατ’ αύτοΰ έπιβουλή τινών, και ή 

ακολούθως άναπτυχθεΐσα κακεντρέχειά των.

Μ ετά τήν έν εϊδει εισαγωγής συνοπτικήν έξιστόρησιν τών 

είρημένων, έρχόμεθα είς τό κύριον θέμα μας, έλπίζοντες δτι διά 

μόνης τής ιστορικής έκθέσεως τών γεγονο'των θέλομεν αποδεί

ξει άριδήλως τόν όποιον προεθέμεθα σκοπόν, ένόσω ό Κύριος 

Ζωγράφος διέμεινεν είς Κωνσταντινούπολή, έφρόντισε διά τής 

εντόνου επιστασίας του καί τής αξιοπρεπούς διαγωγής του νά 

ίξασκώσιν οΐ Ελληνες ολα των τά δικαιώματα άπαραλλάκτως 

δπως τά  έξη'σκουν οι υπήκοοι τών ισχυρών τής Εύρώπης Δυνά

μεων, καί ή Ε λ λ . έν Κωνσταντινουπόλει υπηρεσία, τή ς οποίας 

προίτιστον στοιχεΐον ήτον ή ήθικότης του άρχηγοΰ αύτής, παρί- 

στανεν ώραίαν τινά νεάνιδα, τής οποίας έρώντο άπαντες· άλλ’ 

άνεχοίρησεν ό Κ . Ζωγράφος άπό Κωνσταντινούπολιν, προσκλη

θείς είς υψηλότερα χρέη κατά τό 1 8 3 8 ,  ώς Γραμματεύς τών 

Εξω τερικώ ν , και ό Κ . Αργυρόπουλος Α. Διερμηνεύς τής Πρε

σβείας και συμβουλος αυτής, μεινας ώς έπιτετραμμένος, δέν 

έβράδυνε νά εΰρεθ·£ είς τήν πλέον δύσκολον θέσιν* ή μετά τήν 

σΰστασιν τής Πρεσβείας άναφυεϊσα άμφισβήτησις μεταξύ τών 

δύω Κυβερνήσεων τής Ε λλ. καί τής ίψ . Πόρτας περί διαφόρων 

ζητημάτων, και ιδίως περί τής μη αναγνωρίσεως έκ μέρους τής 

δευτέρας εκείνων, οίτινες κατά τά  πρωτόκολλα ειχον το δικαίω

μα νά θεωρώνται Ελληνες, μεταβληθεϊσα είς σοβαράν έριδα 

μβτά τό 1 8 3 8  ήνάγκασε τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν νά έπι-
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σπεύση διά νά έξασφαλίση τά δικαιώματα τών υπηκόων της 

διά συνθήκη; εμπορικής μετά τής ίψ . Πόρτας, έφ φ έπ£<ρόρτισε 

τόν Κ . Ζωγράφον νά διαπραγματευθή περί αύτής, ότε άπέστει- 

λεν αύτόν είς Κωνσταντινούπολιν ΐνα συγ^αρή τόν νέον Σουλ- 

τάνον· άλλ’ ένω ό Κ . Ζωγράφος ήρξατο τών διαπραγματεύσεων, 

έπιβούλως προδιετίθετο ή γνοιμη τινών κατ’ αύτοΰ, καί προ- 

παρεσκευαζετο έκ τούτου ή ιδέα δτι δέν έπρεπε νά γείνν) παν

τελώ ς συνθήκη, έντοσούτω  ό Κ . Ζωγράφος γνωρίζων έκ τοΰ 

σύνεγγυς καί έκ τής πείρας τήν άνάγκην ταύτης, συμβουλευθείς 

δέ καί άλλους ειδήμονας, καί ακολουθών άς εΐχεν οδηγίας, 

προέβη είς τάς διαπραγματεύσεις, καί έφθασεν ει; τό τέρμα 

αύτών, συναλλάξας τό σχέδιον τής πολυκρότου συνθήκης μετά 

τή ς ΐψ . Πόρτας, καί άνα-/ωρήσας είς Αθήνας. 0  Ε λλ. τύπος 

καί ή προδιατεθειμένη ήδη κοινή γνώμη έξερόάγησαν ώς ήφαί* 

στιον κατά τοΰ Κ . Ζωγράφου, ώθουμένου τοΰ Κοινοΰ πολυτρό- 

π ω ς έξ εκείνων, οίτινες κύριον εί/ον σκοπόν, άφ’ ένός μέν νά 

περιπλέξωσι τόσον δυσαρέστως τάς μεταξύ Ελλάδος καί Τουρ

κίας σ/έσεις, ώ στε ή είς τά  Ελληνικά πράγματα έπέμβασις τών 

εξωτερικών αύτών πατρώνων ν’άποβη έξαιρετικώς αναπόφευκτος 

καί ϋπερισγύουσα, άφ’ ετέρου δέ νά προσβάλωσι τό πρόσωπον 

τοΰ Ζωγράφου, καί νά έπιφέρωσι τήν πτώσιν αύτοΰ άπό τής 

θέσεως, είς τήν οποίαν διά τής άναπτυχθείσης ικανότητάς του 

έφθασεν.

έ π ί  δύω ζητημάτω ν έπραγματεύετο τότε ό τύπος, τό π ρώ 

τον δτι δέν έπρεπε νά γείνν) συνθήκη, καί τό δεύτερον δτι ή 

γενομένη περιοίριζε τό μέλλον τής Ελλάδος καί προσέβαλε τά 

παρόντα συμφέροντά της· έξ αύτών τό μέν έλύθη σχεδόν υπέρ 

τοΰ Ζωγράφου, διότι ή επικρατεστερα γνώμη άνεγνώριζε τήν 

άνάγκην τοΰ νά γείνη ή συνθήκη· τοΰ δέ δευτέρου ή λύσις έφαί- 

νετο διευθυνομένη κατ’ αύτοΰ, διότι οί περισότεροι ευρισκον είς 

τινα άρθρα τής γενομένης συνθήκης ουσιώδη βλάβην τών Ελλ.
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συμφερόντων, ΐδού τά  κατηγορούμενα άρθρα. To G, 1 1 , 1 6 ,  

1 7 , 2 4 ,  2 5  καί 2 8 ·  περί έπισκέψεως πλοίων, περί άκτο πλοία;, 

περί τών ,ε’ςομοιουμενων προϊόντων, περί έθνικοτητος καί περί 
άποδόσειος κακουργών.

Παρατρεχοντες τοΰ να έ^ετάσωμεν ήδ/ί καί ήμεΐς ύπό από

λυτον ή σχετικήν εποψιν τά άρθρα ταΰτα, καί έπιφυλαττόμενοι 

ν αναπτυχθώμεν περι τουτου άλλοτε, περιοριζόμεθα πρός τό 

παρόν εις τήν ιστορίαν των γεγονοτων. Αφοΰ ή συνθήκη αΰτη 

δεν επεκυρωθη άπο την Ε λλ. Κυββρνησιν., διωρίσθη έκτακτος 

άπεσταλμενος αυτής ό Κ . Χ ρηστίδης καί ήλθεν εϊς τήν Κ ω ν- 

σταντινούπουλιν, δια να βεβαιώση δήθεν τήν ίψ . Πόρταν, ότι 

ό Κ . Ζωγράφος δέν είχε τοιαύτην εντολήν, καί νά προλάβ^ τάς 

περαιτέρω συνεπείας τών δυσαρές-ων διενέξεων μεταξύ τών δύω 

επικρατειών· άλλά τ ί κατώρθωσεν είναι γνωστόν, τά  ό'έ Ελλ. 

συμφέροντα όεν εοελτιωθησαν μεν, άλλ ούδ έχειροτέρευσαν διά 

τή ς έμφανίσεως τοΰ Κ . Χρηστίδου, δστις άν καί δέν είχε μεγά- 

λην βαρύτητα, είχε·» δμως εύστροφους τινάς τρόπου;, δι’ ών 

ήδυνηθη νάδιατηρησϊ) εν μέρει τήν εθνικήν αξιοπρέπειαν, χω ρίς 

τή ς  παραβλεψεως τών Ε λλ. συμφερόντο>ν, μεχρισότου δυστυχώς 

διεδέχθη αύτόν ό Κ . Μαυροκορδάτος, παρ’ ου ήλπίζετο βεβαίως 

δτι ήθελε φερει είς πέρας τάς διαπραγματεύσεις τής συνθήκης 

δια τε  την βαρύτητα τοΰ ονοματός του, και τήν συνοδεύουσαν 

αύτόν ίσχυράν ΰποστήριξιν πλήν εκτοτε άρχίζει μαύρη εποχή 

δια τα Ελλ. συμφέροντα, ως εκ τών επομένων γνωσθήσεται.

Ο Κ . Μαυροκορδάτος άφοΰ παρετήρησε καί έβεβαιώθνι δτι 

συνθήκη ήτον άναπόφευκτος, καί δτι άλλη παρά τήν οποίαν είχε 

κάμει ό Κ . Ζωγράφος δέν ήτο δυνατόν νά γείνη, διότι τοιαΰται 

είναι καί αΐ λοιπαί τής ίψ . Πόρτας μετά τών Μεγάλων Δυνά

μεων ώς πρός τά κατηγορούμενα άρθρα, καί άφοΰ είχεν ήδη 

εκφοασει την γνώμην του και εγγραφως ώς προς τήν γενο|/.έν*/;ν 

παρα τοΰ Κ . Ζ(υγραφου συνθη'κην, ήρχισε νά κάμη είς τήν ί'ψ.

I

Πόρ:αν τοιαύτας παραχωρήσεις, ώ στε βαθμηδόν εκτοτε μέχ^ρι 

σήμερον ή Πόρτα έξασκεΐ τοιαΰτα επί τοΰ Ε λ λ . εμπορίου καί 

τή ς  ναυτηλίας δικαιώματα, δσα δέν ήθελε ποτέ φαντασθή νά 

έξασκήση άν ή σννθήκη ήτον επικυρωμένη. Ο σκοπός τών παρα

χωρήσεων αύτών έκ μέρους τοΰ Κ.. Μαυροκορδάτου iy tor ΐι.ΙΛ ος, 

τόν όποιον ή F ’. Σεπτεμβρίου ήλλοίωσε, καί άπέβη ήδη είς ζ η 

μίαν μεγίστην τών Ελληνικών συμφερόντων. Ο Κ . Μαυροκορ- 

δά το; έφρόνει διά τών παραχωρήσεων πρός τοΐς άλλοις νά 

έφελκύση καί τήν Πόρταν διά νά έμβη εϊς ν έ α ς  δ ια π ρ & γ μ α τ ε ν -  

σ ε ις ’ άλλ’ άποτυχων εντελώς είς τοΰτο, άπέτυχε τοΰ να έξαιρε- 

θώσι τής Συνθήκης τοΰ Ζωγράφου τά  κατηγορηθέντα άρθρα, 

καί νά έπικυρωθνί αύτη κατά τά  λοιπά αύτής μέρη, νά γείνη δέ 

πρωτοκολλάν μεταξύ τών δύω Κυβερνήσεων δτι αί διαπραγματεύ

σεις περί τών φιλονεικουμένων αύτών άντικειμένων νά έξακολου- 

θήσωσι, καί μέχρι τής διαλύσεως αύ τών νά έφαρμόζωνται τά  

μετα τών τριών Συμμάχων κιαν λοιπών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων 

συμπεφωνημε'να εκ με'ρους τνίς ίψ . Πο'ρτας, και πραγματικώς 

ενεργούμενα ώς πρός τά αντικείμενα ταΰτα· εγραψε δέ πρός τήν 

έ λ λ .  Κυβέρνησιν περί τούτων ό Κ. Μαυροκορδάτος προσθέσας, 

δτι ή λύσις τών φιλονεικουμένων άντικειμένων δέν ήθελεν είσθαι 

δύσκολος, διότι τά τέσσαρα έξ αύτών, τά ουσιωδέστερα, οίον 

τό  τ ι ς  άκτοπλοΐας, τό τής παραδόσεως τών κακούργων, τό τής 

έθνικότητος, καί τό τής ετεροδικίας ένδιαφέρουσι καί τάς λοιπάς 

τής Ευρώπης Δυνάμεις, πρός άπάσας τας οποίας φιλονεικεΐ ή 

Πόρτα τό δικαίωμά τής ακτοπλοΐας· και δταν λυθή τό ζήτημα 

αύτό, θελε-t είσθαι κοινόν δι’ δλας τάς Δυνάμεις' Τδ δέ τ ή ; παρα- 

δόσεως τών κακούργων, δυνάμεθα, έλεγεν ό Κ . Μαυροκορδάτος, 

νά τό συμφωνήσωμεν άντί παραδόσεως, άπελάσεως τής επικρα- 

τείας· δσον δέ διά τό τής εθνικότητα; καί ετεροδικίας, οΰτω πως 

ίίναι συμπεφωνημένα μεταξύ τής Πόρτας και τών λοιπών Δυ

νάμεων διά τών συνθηκών, καί δέν δυνάμεθα ήμίΐς νά εξαιρεθώ?

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 2 5 5
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μεν. Δια νά καταπείση δέ τήν Κυβεονν,σιν και πάντα άλλον 

έ5είκνυε τό εϊς Κωνσταντινούπολιν κάτεργον, εϊς τό όποιον εύρί- 

σκβντο παντός έθνους υπήκοοι καταδεδικασμένοι, και άλλα παρα

δείγματα άπειρα εφερεν άλλά και μ’ ολα ταΰτα ή Ε λλ. Κυβέρ- 

νησις δέν ένέδιδεν ούδαμώς είς τάς παρατηρήσεις τοΰ Κυρίου 

Μαυροκορδάτου, προφασιζομένη την ώς ε’ίρηται σχηματιβθεϊσαν 

εναντίαν κοινήν γνώμην. Το'τε δε  έπροσπάθει ό Κ . Μαυροκορ

δάτος νά σχηματίση δ ια  τών φίλων του άλλην διάφορον κοινήν 

γνώμην έν Ε λ λά ίι περί τής Συνθη'κης αύτής, ώς ισχυροποιούσαν 

δήθεν τήν δημόσιον πίστιν τής Ελλάδος, πεπτωκυΐαν ούσαν διά 

τή ς τότε οικονομικής κρίσεως τοΰ δημοσίου, καί έξασφαλίζουσαν 

τά  Ελληνικά συμφέροντα απέναντι τής Τουρκίας· πλήν δέν ήτον 

εύκολον πλέον νά μεταστραφίί ή κοινή αυτη γνώμη, καί εϊς φίλος 

τοΰ Κ . Μαυροκορδάτου τότε άπήντησεν εις αύτόν, δτι επρεπε νά 

συλλογισθη ό'τι ήδύνατο νά εύρεθίί είς τήν οποίαν ή'δη εΰρίσκεται 

Οέσιν ό Κ . Μαυροκορδάτος καί νά μήν ώΟησ/] επιβούλως άλλοτε 

διά τών ξένων καί Ελλήνων φίλων του τή t κοινήν γνώμην κατά 

τοΰ Κ . Ζωγράφου, διά νά δύναται ση'μερον νά ώφελ/;θη έξ αύτής 

καί ό ίδιος· ώ στε ό Κ . Μαυροκορδάτος άπελπισθείς δλως διόλου, 

μή δυνάμενος δέ ν’ άλλάςη τόν όποιον εϊ/s χαράξει δρόμον διά 

τών παραχωρη'σεων, έκάθητο άλιεύων είς τόν Βόσπορον, καί 

ειχεν άφη'σει ό καλός ποιμήν τά πρόβατά του έγκαταλελειμ- 

μένα" οσάκις δέ έμάνθανε καθ’ ημέραν τά διάφορα συμπίπτοντα, 

έχαμογελοΰσε κατά τό σύνηθές του, ώ στε κατέστησε νά σκου

πίζουν σιδηροδέσμιοι τούς δρόμους οί Προξενικοί Ε λλ. Πράκτο

ρες, καί ούτε ζήτησιν ίκανοποιη'σεως έτόλμησέ τις  νά κάμη.

Είς τοιαύτην κατάστασίν ησαν τά μεταξΰ Τουρκίας καί 

Ελλάδο;, οτε εγένετο ή μεταβολή τής 3 . Σεπτεμβρίου, και προσ* 

εκληθη και ό Κ . Μαυροκορδάτος άπό τόν πατριώτην Πρωθυ

πουργόν είς τήν Ελλάδα, διά νά συμμεθάξη τών καλών άποτ 

τελεσμάτων τής μεταβολής ταύτης.

νά εγεινε δέ ανακωχή τις είς τά  δεινά τών έν Κωνσταν- 

τινουπόλει Ελλήνων άπό τής άναχωρήσεως τοΰ Κ . Μαυροκορδά

του, καί ή άνακωχή αυτη παραδόξως πάλιν διήρκεσε μέχρι τής 

εποχής, καθ’ ήν σχηματισθέντος τοΰ υπουργείου έφάνη πρόεδρος 

αύτοδ ο Κ . Μαυροκορδάτος· έ'κτοτε τά  δεινά καί αύτών τών έν 

Κωνσταντινουπόλει Ελλήνων εφθασαν είς τό έπακρον, καθότι τ» 

έ λ λ .  Εθνος δέν πρέπει νά νομίση, οτι ή άνάπτυξις τής Κυβερνη

τικής κακίας μετά τήν 2 9  Μαρτίου ε. ε. έπεβάρυνε καί κατε- 

σπάραξεν αύτό έσωτερικώς μόνον, άλλά πρέπει νά ήναι βέβαιον 

δτι όμοίαν τύχην ύπέφερε καί ό ύπό ταύτην τήν πρεσβείαν υπα
γόμενος Ελληνικός κόσμος.

ϊ'στερον άπό τήν σύντομον εποψιν τών πραγμάτων τούτων 

προσκαλοΰμεν τήν προσοχήν τοΰ Εθνους είς τό σπουδαΐον τούτο 

αντικειμενον, ή άνάπτυξις τοΰ οποίου θέλει διαλύσει μίαν άπά- 

την, ύπό τό σκότος τής όποιας ήθέλησαν καί ταύτην τήν φοράν, 

ώ ς  πάντοτε, νά τό παρασύρωσιν οί άγύρται καί φανεροί εχθροί 
του· Τό έθνος είς άκρον ζηλότυπον διά τήν Ελευθερίαν του, ύπο- 

κινηθέν κατά μέγα μέρος δολίως, είχεν έκφράσει τήν άγανάκτη- 

σίν του εναντίον άξιολόγου πολίτου διά τήν  διαπραγματευσιν 

εκείνης τής συνθη'κης έπί τη  ιδέα, δτι παρείΐιάζοντο τά δικαιο>- 

ματά του· άλλ’ έκ τοΰ ιστορικού, τό όποιον Ικάμαμεν, τό όποιον 

είναι ή έ'κφρασις δλης τής αλήθειας, παρατη ρει, δτι ό μέν Κ . Ζω 

γράφος συνέταξε μετά τ ή ς ΐ ’ψ. Πόρτας τά δοκίμιον μιας συνθήκης 

έπκρυλάξας τό δικαίωμα τής έγκρίσεώς τη ς· Τό κοινόν τήν άπέ- 

κρουσεν, άγανακτήσαν καί κατατοΰ 1C. Ζαγράφου· ό δέ Κ . Μαυ

ροκορδάτος, αί ραδιουργίαι τής συμμορίας τοΰ οποίου είχον ερε

θίσει άλλοτε τοΰ κοινού τήν άγανάκτησιν κατά τής συνθήκης, ό

χ ι  από ζήλον ύπέρ τών εθνικών συμφερόντων, άλλ’ άπό κατα

χθόνιον επιβουλήν πρός εξόντωσιν τοΰ Κ .. Ζωγράφου, δστις εκ- 

το τε ειχε δώσει ικανά δείγματα, δτι εμελ λε ν ' άναφανή μίαν η

μέραν ό κεραυνός τοΰ επαράτου ξενισμούς ό Κ . Μαυροκορδάτος,
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λέγομεν, αύτός ό ίδιος, καί τοι έν γνώσει δλων τών διατρεξάν- 

των έπι τής εποχής τής Συνθήκης, ώς Πρέσβυς ήδη δχι μόνον 

άνεγνώρισεν αύτήν , καί έπροσπάθησε δι’ δλων τών μέσιον ν * 

πείση τότε τήν Κυβέρνησιν νά τήν παραδεχθή μέ τάς ασήμαν

τους έκείνας δίαφορολογίας, αΐτινες έ'φερον τήν αύτήν έννοιαν καί 

το αύτό άποτέλεσμα τής ιδίας εκείνης συνθήκης, άλλ’ έπεχείρη- 

σε νά ραδιουργήσει κατά το σύνηθες καί προδιαθέσω πλαγίως 

τήν γνώμην τοΰ κοινού διά τήν παραδοχήν της, θεωρών, φαίνε

ται τήν γνώμην Εθνους νοήμονος, ώ ς μωράν καί ά'στατον διάνα 

τήν σχηματίζη  ώς τυφλόν δργανον τών όρε'ξεών του αύτός ποτέ 

μέν ύπέρ, ποτέ δέ κατά επί ένός καί τοΰ αύτοΰ αντικειμένου.

Ερωτώμεν ήδη, ύστερον άπό τήν φυσικήν παρατήρησιν ταύ

την, ί Ποιος αληθώς ύπήρξεν δργανον καταστροφής τών Ελ>. 

συμφερόντων, εκείνος, οστις ένάθωότητι καί συ^έσει συνέταζε 

μέν σ^έδιον συνθήκης, μή δυνηθείς δέ νά πράξη τ ι  εύνοϊκοίτερον 

υπέρ τοΰ Εθνους, έπεφύλαξε τό δικαίωμα τής έπικρίσεως καί έπι- 

κυρώσεως είς τήν Κκβέρνησίν του καί είς τό έ'θνος του μέ προθε

σμίαν τεσσάρων μηνών, ή εκείνος, οστις έν γνώσει τή ς προεξη- 

γηθείσης εναντίας τοΰ κοινοΰ γνώμης έπιδοκιμάζων επειτα τήν 

συνθήκην αύτήν, επιμένει είς τήν παραδοχήν της; Η Κυβέρνη- 

νησις, έπί Ρίζου Γραμματέω ς, άπέκρουσε φρονίμως τήν επιμο

νήν τοΰ Κ..Μαυροκορδάτου, άλλως ή αύτή συνθήκη ήθελεν είσθαι 

εκτοτε επικυρωμένη ! Ο ΰτω τό κοινόν ενίοτε, άπατώμενον άπό 

τούς μοχθηρούς ραδιούργους, τούς μέν άληθεΐς εχθρούς του καί 

τούς προδότας του τούς θεοποιεί, τούς δέ γνησίους πολίτας του· 

τούς φύσει φίλους του καί άληθεΐς προστάτας του επιβαρύνει μέ· 

τήν δυσμένειαν του. Εκηρύχθημεν έκ πρώτης δψεως ενάντιοι τής 

συνθήκης εκείνης, καί δέν πρόκειται ήδη νά ύποτεθη, δτι μέλλο- 

μεν νά τήν ύπερασπίσωμεν· ούτε πρόκειται επίσης νά ύπερασπι-· 

σωμεν έντιμον πολίτην τής πατρίδος· ό Κ . 7 ωγράφος είναι αύ- 

θυπεράσπιστος. Το έ'θνος άνεγνώρισε καί τήν αξίαν του, καί τ ή *
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αρετήν τών αισθημάτων του' ήσθάνθη δτι έχει είς αύτό τό έξαί- 

ρετον υποκείμενον ένα τών γενικών άνδρών τοΰ Κράτους" άλλά 

πρόκειται νά άνασΰρωμεν τό κάλυμμα πολυχρονίου άπάτης,καί- 

τοι αυτομάτως διαλυθείσης ήδη, ύπό τό όποιον έκαλύπτετο ή ά- 

γυρτεία Χ'7ι δαπάνη τήςΰπολήψεως έναρέτων άνδρών τοΰ Εθνους· 
έρχόμεθα είς τό προκείμενον.

Ο Κ.. Μαυροκορδάτος, γενόμενος πρωθυπουργός τής 2 9  Μαρ

τίου, ί τ ί  επραξεν ύπέρ τών Ελλήνων, ή τνγη  τών οποίων έκοέ- 

ματο άπό τήν έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικήν Πρεσβείαν; δλον 

δ,τι έ'πραξεν ήτον τό ν’ άποκαταστήση συγγενικόν κληρούχημα 

τήν εθνικήν άλλ’ άθλίαν αύτήν Πρεσβείαν, να τήν καθιερώση είς 

τόν γυναικάδελφόν του Κ. Μανολάκην Αργυρόπουλον, προικίσας 

αύτόν μ ε  ε ϊκ ο σ ιτ ε 'σ σ α ρ α ΐ  γ ι . Ι ι ά ό α ζ  ό ρ α γ μ ά ς ,  ήτοι εκατόν y i- 

λιάδας γρόσια μισθόν κατ' ετος έκ τοΰ υστερήματος τοΰ πενε- 

στάτου λαοΰ τής Ελλάδος, ένώ αί μεγαλοπρεπείς /ηραι καί τά  

ένδοξα ορφανά τών ύπέρ πατρίδος πεσόντων στρατηγών έλά μ - 

βανον πρό μικροΰ όκτώ ή δέκα δραχμάς τόν μήνα ! ί Τ ι πραγ- 

μα δέ είναι ό τόσον άδρώς προικοδοτηθείς ούτος συγγενής; 

ποιαι είναι αί μεγαλοπρεπείς καί εθνωφελείς έργασίαιτου; άνί- 

κανος νά πράξη ούσιώ^έςτι ύπέρ τής ύπηρεσίας καί τοΰ Εθνους 

καλόν, δέν χρησιμεύει, ώσεπιτοπλεΐστον, ώς έκ τής γεννήσεως 

καί τής άνατροφής του, είμή εις τό νά έλκύη είς τό πρόσωπόν 

του, άλλ άντανακλώμενον είς τό πρόσωπον τοΰ έ'θνους πάντοτε, 

τό κακόν άποτέλεσμα τής καταφρονήσεως και τής άποστροφής 

τών Οθωμανών· διότι, ί πρός ποιον θέλουσι δοίσει προσοχήν, καί 

είς ποιον θέλουσι προσφέρει ύπόληψιν οί μεγαλοπρεπείς Ο θω

μανοί άφοΰ καλώς αύτόν γνωρίζουσιν;  Αρκεΐ αύτη ή έ'κ-

φρασις διά να μάς έννοήση έ'καστος ώς ποός τοΰτο.

Αφοΰ δέ τοιοΰτος τις έστιν ό Κ.. Μανολακης Αργυρόπουλος, 

■πεισθείς ό δειλαιος καί αύτός εσχάτως, δτι ό καλότυχος γαμβρός 

;ρυ  Κ· Μαυροκορδάτος εμελλε να κατορθοίση τέλος τόν ύψηλόν



2 6 0 ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ

χαί πολυχρόνιον εκείνον σκοπόν του τοΰ να στερεωθή δια παντός 

Αγγλικός της Ελλάδος άρμοστής, ανέπτυξε τοσαύτηνolvjatv, τ ο 

σαύτην μικραλαζονείαν, ανέπτυξε τοσαύτην μωροκακίαν, ώστε 

οί ατυχείς Ελληνες της Κωνσταντινουπόλεως ύπέφερον ύπ’ αύ

τοΰ και της πρεσβείας του δσα ποτέ οΐ Εβραίοι είς τήν Α ίγυπτο* 

υπό τήν άχρείαν εκείνην τοΰ Φαραώ δυναστείαν.

Τοΰ παρόντος καιροΰ δέν είναι βεβαίως ν’ άναπτύξη τις  καθ’ ε· 

καστα τά  απερίγραπτα δεινά τών Ελλήνων ταΰτα, άρκεΐ μόνον 

νά σημειωθη έν παρόδω, ότι όταν έδυσαρεστεΐτο διά τό παραμι

κρόν κατά τίνος καί έσυγχίζετο ή ευαίσθητος Λυχή του, « σοΰ ά- 

φαιρώ τήν έθνικότητά σου, τω  ελεγε, και δέν σέ γνωρίζω διά 

Ελληνα · ί ακούετε ! ! ! σοΰ άφαιρώ τήν εθνικότητά σου" ί άφαι-· 

ρείται έθνικότης ποτέ διά τά κακιώματα τοΰ Κ.. Μανολάκη ! Εν- 

τοσούτω τοιαύτη είναι ή κεφαλή τοΰ Πρέσβεως τούτου της Ε λ 

λάδος, καί πολλοί δυστυχείς, τωόντι στερηθε'ντες τών διαβατη

ρίων των έκ τής απονενοημένης ταυτης διαγωγής αύτοΰ, ήναγ- 

κάσθησαν νά γίνωσι λατίν-ραγιασί.
Παρέλυσε δέ τήν υπηρεσίαν όλως διόλου άρχίζω-ν αύτός καί 

συγχωρών είς τινας τών ύπαλλήλων του παντοίου είδους ανή

κουστους καταχρήσεις καί κακοηθείας, ώ στε τής πρεσβείας ή ΰ- 

παρξις κατέστη καί τοΰ Εθνους ζημία καί καταισχύνη έπαισθη- 

τή , καί τών έν Κωνσταντινουπΰλει Ελλήνων καταστροφή καί 

άθλιότης.

έν ώ  δέ έξ ενός μέρους τούς Ελληνας άπεγυμνωσεν οΰτως άπό 

τήν έθνικότητά των ή συμμορία αΰτη, έξ άλλου μέρους τόσους 

βαγιάδες τούς άνεβάπτισεν Ελληνας δι' άδρών χρηματικών άπο- 

λαύσεων· πράγμα τά όποιον έ'φεβε πολύ σκάνδαλον εϊς τήν Ο 

θωμανικήν Κυβέρνησιν, ώ στε νά δύσπιστή καθ’ όλων τών Ε λλή 

νων, καί τελευταΐον καί αυτούς άφοΰ οΰτω τούς έγόμνωσε τούς 

έγκατέλειπεν εκτεθειμένους είς σκληράν τύχην, ώς ανίκανος νά 

τούς προστατεύση καί νά τούς έπικυρώση ώς Ελληνα; τωόντι,
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καί ώς έκ τής ^ηθείσης δυσπιστίας όλων έν γένει αί διαμοναί 

μένουσιν εϊσέτι είς τάς χεΐρας τής Οθωμανικής εξουσία ς.. . .

0  Ελληνική Κυβέρνησις είναι καιρός νά ρίψη τέλος πάντων 

εν βλέμμα καί είς τούς έξω πολίτας τοΰ έθνους· είναι καιρός νά 

ένθυμηθ^ί, ότι υπάρχει χαί έ'ξω κόσμος, πρός δν οφείλει τήν μ η 

τρικήν της μέριμναν. Είναι δεινά πολυετή καί έδώ καί άλλαχοΰ 

τά  όποια οφείλει νά θεραπεύσν), διά νά σώσϊ] τόν λαόν τη ς άπό 

έξωλεστάτους τυραννίσκους, οίτινες μακράν τών οφθαλμών τοΰ 

έθνους πράττουσιν ατιμωρητί τά χείριστα, έδώ πρόκειται περί 

γαγγραίνης πολυχρονίου καί απαιτείται ριζική μεταλλαγή όχι 

μόνον συστήματος, άλλά πρό πάντων προσωπικού, διά νά άνορ- 

Οωθη ό χαρακτήρ τοΰ έθνους καί ή ύπηρεσία. Ανάγκη νά διορι- 

σθτ) Πρέσβυς Ελλην, διερμηνεύς Ελλην, καί υπάλληλοι Ελληνες 

μέ ικανότητα καί τιμιότητα, άν θέλη ή Κυβέρνησις νά άνορθώστι 

τήν ύπόληψίν της είς τόν εξω κόσμον, νά προστατεύση τό έμπό- 

ριόν της, καί νά στερεοιση ώς πρέπει τάς σχέσεις της καί τά  ε
θνικά δικαιώματα της· άλλως θέλει διαμένει έξουθένημα λαών 

ό  εύγενής Ελλην, τό δέ ένδοξον όνομά του θέλει είσθαι εκφρασις 

άθλιότητος καί αισχύνης! Μυριάκις συμφερώτερον ηθελεν είσθαι 

νά μην ή'θελεν υπάρχει παντελώς Πρεσβεία [
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ΕΝ Τ Ο Γ Τ Ω  Ν ΙΚ.Α: Είδε γεγραμμένον είς τον ουρανόν ό 

Μέγας Κωνσταντίνος, και το θειον σύμβολον τοΰτο εθεσε με 

σέβας έπί τής σημαίας του και έπί τοΰ διαδήματος του. τό 

άη'ττητον σημείο ν τοΰ Σταυροΰ στολίζει εκτοτε τά ς σημαίας 

και τά στε'μματα ό'λων τών χριστιανών βασιλέων και διεπει 

τάς τύχας πάντοτε τοΰ χριστιανικοΰ κόσμου.
Τ ά  σύμβολα έκφράζουσιν έννοιας ύψηλάς έκφράζουσιν ίδεας 

μεγάλας· ύπό διάφορα σημεία εν εχουσι κοινόν σύμβολον όλοι 

οί λαοί, έκεϊνο όπερ εκφράζει τήν ιδέαν τοΰ δημιουργοί 

τοΰ συμπαντος, τήν ιδέαν τοΰ Αιωνίου. Αλλα κατα τας 

διαφο'ρους θρησκευτικάς καί πολιτικάς αιρέσεις των καί κατα 

τόν διάφορον τής ποιητικής φαντασίας των οργανισμόν ίδεά- 

σθησαν ιδιαίτερα σύμβολα άλλα, άτινα χαρακτηρίζουσι τάς 

έθνικάς δοξασίας των καί τάς μεγάλας έποχάς των· τά σύμβολα 

ταΰτα καθιερωθέντα θρησκευτικώς φέρουσι θείαν τινά ιδέαν, 

ήτις εμπνέει ιερόν καί άξιον ενθουσιασμόν είς τά  έ'θνη· συζυ- 

μωμένα μέ τήν υπαρξιν τών εθνών συναποθνήσκουσι καί συν- 

αναγεννώνται μέ αύτά, καί ή γοητευτική καί μυστυριώδης φωνή 

τών συμβο'λων τούτων είς τάς καρδίας τών λαών είναι φωνή 

τής φύσεως, είναι φωνη τοΰ θεου.

Ας έξέλθωσιν ολοι οί λαοί τής γής είς εύρύχωρον τινά π ε 

διάδα, καί άς ύψωθή έκεΐ μία σημαία, ίδέτε οί διάφοροι λαοί 

μένουσιν άπαθεΐς θεαταί είς τήν θέαν ίτοΰ κυματισμοΰ τη ς- 

άλλά ί ποιος είναι μιταξΰ αύτών ό λαός εκείνος ό'στις ώχρια και 

αί τρίχες του όρθοΰνται; είναι ό λαός, τοΰ όποιου τά εθνικοί
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■σύμβολα φέρει αΰτη ή σημαία! τόσην μαγευτικήν δύναμιν έχει 

τά ιδιαίτερον σύμβολον είς τήν καρδίαν παντάς λαοΰ· είναι τό 

σύμβολον τής δόξης του, τής ύπάρξεώς του, τό σύμβολον τής 

θεότητός του- συγκινεϊ όλα τά ύψηλά καί εϋγενή αύτοΰ αίσθή- 

ματα, ανακαλεί τάς πλέον ίεράς καί γλυκείας άναμνη'σεις. Είς 

τά πεδία τής μάχης ή σημαία αναπεπταμένη καί κυματίζου- 

σα είς τόν αέρα προηγείται, ό στρατός τήν ακολουθεί έ'νθους, 

καί μέ τάν θάνατον ύπέρ αύτής παλαίων άποθνη'σκει ήδέως 

ύπό τήν ίεράν σκιάν της ώς όπό τήν σκέπην τοΰ θεοΰ, καί το 

αίμά του διά τόν θρίαμβόν της χύνει! Ω  αί σημαΐαι όλων τών 

εθνών καί όλων τών αίωνων υπήρξαν βεβαμμέναι μέ τά αίματα 

τών ηρωικών λαών, καί ό κυματισμο'ς των είναι ιερός καί ψρι. 

κωδ/]ς κιματισμός θανάτου καί ζωής! Επανωθέν των πετώσιν αί 

άναρίθμητοι ψυχαί τών μαρτύρων. Ποΰ είναι αί σημαΐαι τοΰ Λεω

νίδα, τοΰ Μιλτιάδου, του Αλεξάνδρου, τοΰ Αννίβα, τής Α ικατε. 

ρινης, τοΰ Ναπολεοντος, τοΰ Καρόλου; Ποίαν δέν έμπνέουσιν 
εκπληςιν καί ενθουσιασμόν αί σημαΐαι α ύ τα ι; Ποίας δέν φέ

ρουσι τρομακτικάς καί ενδόξους άναμνη'σεις; σείσατε καί ση'- 

μερον τάς σημαίας ταύτας είς τά ίίψη, καί είς τήν θέαν των 

θέλουσι σεισθή αί πεδιάδες, τά δοη καί οί τάφοι’ θέλαυσιν ά- 
ναζωωθή τά οστά τών ηρώ ω ν!

Ποιον ήτο τό θειον καί εκπληκτικόν σημεΐον, τό όποιον έσείσθη 

πρό ολίγου είς τάν άέρα, καί είς τήν θέαν του ήλεκτρίσθη καί 

άνεζωώθη ή άψυχος τής Ελλάδος γ ή ! ώς ουρανόπεμπτος Τα- 

ϊ ι« Ρ Μ ( άγγέλων ό Γερμανός έκτειλίσσει, δεικνύει μόλις τήν 

εθνικήν σημαίαν είς τήν Αγίαν Λαύραν, τήν ύψόνει, τήν σείει 

είς τόν άέρα, και άντηχοΰσι τά όρη, αί κοιλάδες, σκιαί ηρώων 

άπο τους τάφους άναπηδώσι, καί αί πεδιάδες εύθύς πληροΰνται 

στρατών άνδρείων, άσπαζομένων όμοΰ τήν σημαίαν τοΰ θείου 

Γερμανοί, τήν δεξιάν τήν άγίαν! τό έθνος πρό αιώνων άποθ«μμέ-



νυν, εΰρέθη μόλις πρόσωπον πρός πρόσωπον μέ τό γοητευτικόν 
σύμβολον του, κ.’ εύθύς άνεγεννη'θη, άνεζωώθη.

Ποιον ητο τό καταπληκτικόν τοΰ ίουλίου σημεϊον, δπερ 
ύψώδη είς τόν εύρύχωρον ορίζοντα τών Παρισίων, καί είς τήν 

θέαν του έσείσθη ή γή ολη ; ητον ή τρίχρους τοΰ Αύστερλίτζ 
καί τής Αρκόλης σημαία· είς την άνάμνησιν τής δόξης της 

τό πνεΰμα τής ελευθερίας ώς ήφαίστειος κρατήρ έξερράγη, και 
ή λάβα του, λάβα μεγάλων ιδεών καί λαών ανδρείων, κατέ- 
κλυσε δια μιας δυναστείαν όκτακοσίων χρόνων!

Ποιον ητον άκόμη τό γοητευτικόν αύτό τοΰ Σεπτεμβρίου ση- 
μεΐον, τό όποιον έκυμάτισε τήν μυστηριώδη εκείνην νύκτα έπι 

τοΰ Παρβενώνος καί ήλεκτρίσδη εΰθυς ή ‘Ελλάς ολη, και έσεί- 
σδησαν τών Αδηνών τα μνημεία, και άπό τα στέρνα των ήγέρ- 

θη φλόξ θεία, ήτις έδάμβωσε τήν οικουμένην δλην; ΗΤΟ ΤΟ 

ΣΗΜΕΪΟΝ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΪ ΕΪΓΕΝ Ο ΫΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ,

τ ό  ς η μ ε Ιο ν  τ η ς  Αν ί κ η τ ο υ  Απ ο φ Ας ε ω ς  τ ω ν  α δ ω ν .

Η ΕΡΥΘΡΑ ΤΑΙΝΙΑ ί
* Η  t a r  η έπΙ τάν  είναι καδ’ έαυτήν ή μετάφρασις τής έρυ- 

δρας ταινίας· Τα σύμβολα εχουσιν, ώς είπομεν, τας μεγάλας 
των έννοιας, καί τό σύμβολον τοΰτο είναι άρχαϊον, Ελληνικόν· 
είναι σύμβολον τών προγόνων μας, σύμβολον αιώνιον τής Ε λ 
λάδος. Διά τοΰτο ή ίερά αύτής γή έκ πρώτης δψεως τό άνεγνώ
ρισεν, καί ένδουσιώσα άνηγέρδη·

Δύω είναι τα άνεγνωοιζόμενα κοινωνικά στοιχεία επί τής γής, 

εκείνο τών λαών, και τό τών βασιλέων. Οί λέοντες, οί άετοί, οί 

τίγρεις, αί παρδάλεις είναι τά σύμβολα τοΰ ένός στοιχείου, ώς 

έξεικονίζοντα τόν άληδή αύτοΰ χαρακτήρα, αί δε γλαΰκες, οί 
φοίνικες, τά χρώματα τής φύσεως είναι τά εύγενή καί άδώα 

σύμβολα τοΰ άλλου. Υποκάτω εϊς τά δάση τοΰ Αστρου ς έκά- 

θησαν αίματόβρεκτοι πρώτην φοράν οί ένδοξοι εκείνοι άνδρες, 
τής Ελλάδος οί πρώτοι εκείνοι καί σεβάσμιοι Ιίληρεξεύσιοι καί
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πατέρες, καί ύφαναν τήν τρισένδοξον σημαίαν της άπό τά δύο 

χρώματα τό κυανοΰν καί τό λευκόν, ώς τά σύμβολα τής άθω- 

ότητος καί τής σταθερότητας, καθώς άθώος ήτον ό ιερός αυτής 
άγων, καί σταθερά ύπήρξεν ή ύπέρ τής ελευθερίας άπόφασίς 
της· καί ανύψωσαν επίσης τήν γλαυκώπιν Αθ/ιναν, ώς τό σύμβο
λον τής φρονήσεως: σύμβολον ίδιον τοΰ ένδοξου αΰτοΰ έθνους.

Η ίερά σημαία αύτη έπροστάτευσε τούς ηρωικούς στρατούς, 
ώδήγησε πανταχοΰ τήν νίκην, καί εκαλυψε καί τήν γήν καί τά 
πελάγη μας άπο άθάνατον δυξαν’ αύτη ήτον, ήτις έκυμάτιζεν 

εϊς τό Βαλτέτζι, εϊς τό Αγινόρι, εϊς τήν Ιΐλείσοβαν, είς τά ; ©ερ- 
μοπύλας, εϊς τά Τζερατζίνι, είς τόν Καοηρεα καί είς τήν Μυκά- 
λην· ύπό ταύτην τήν σημαίαν επεσον ό Κ.αραίσιος, ό Βέϊκος, ό 

Νοταράς, ό Κυοιακούλης, ό Τζαμαδός καί ό Φλέσσας· Αύτη τέ 
λος πάντων ή ένδοξος σημαία έπέχυσε θαμβός και άγαλλίασιν 
εις δλους τούς λαούς, καί πετώσα έπάνωδεν τών δαλασσών μ ε
τέφερε τής Ελλάδίις τό εύχ-λεες ό'νομα εις τά απώτερα μέρη τοΰ 
κόσμου, ίδετε τήν φιλτάτην καί ίεράν αύνήν σημαία^ μας, ίδέτε 
την έν̂ ί κυματίζει! κατακερματισμένη άπό τάς βολάς τών πο
λέμων, καί βεβαμμένη άπό τά αίματα τών μαρτύρων! ποίας έν

δοξους καί μεγάλας άνζμνησεις άνακαλεΐ, ποια αίσθη'ματα καί 

ιδέας έξυπνα καί διεγείρει, ποίαν συναισθησιν καί ένθουσιασμόν 

εμπνέει! 6  Ελλην τήν βλέπει καί ώχρια καί άνατριγιαζει, τήν 
φιλεΐ μέ δάκρυα καί με σέβας, καί θάνατον γλυκύτερον καί έντ 

δοξότερον δεν φρονεί άλλον, παρά τόν θάνατον τόν ύπό τόν κυ- 
ματισμόν τής σημαίας ταύτης.

Ούτω τά εθνικά σύμβολα είναι ίεοά, καί καθό τοσοΰτον ίερά, 

τά εθνη τά διατηροΰσι θρησκευτικώς ώς τήν ιδίαν ύπαρξίν των. 
ίδέτε είς τάς σημαίας δ/ojv τών έθνών τά σύμβολα τών ένδοξων 

εποχών τω ν  διατηρεί θρησκευτικώς ή Γαλλία τήν τριχρώματον 
σημαίαν της, δι’ ης ανέκτησε τήν ελευθερίάν της και άνεγεννη'- 
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θ/ι, είς τήν ΘΓαν της ένθουσια και είν’ έτοιμη νά άποθάν·  ̂ ύπέρ 

αύτής εάν τις ήθελε τήν έγγίξη . . .  Πόσα δάκρυα δέν έ'χυσε πά! 

Ελλην, ότε πρό δώδεκα ετών έξηλείφθη άπό τήν επιφάνειαν τ ίς  
Ελληνικής γής τό ιερόν συμβολβν τής Αθήνας, καί τήν άντικα- 
τέστησαν δύω Λε'οντες, δύο θηρία. ίΗσαν άρα ούτοι ό Λέων τής 

Χαιρωνειας και ό Λέων τής Προνοίας, και συνηνώθησαν είς τήν 
εποχήν εκείνην δια να κατασπαοάξωσι τήν άτυχή ταύτην γήν; 

Φευ! ή Σ/ιμαία τής Ελλάδος εφερε τά δύο χρώματα μο'νον τό 
κυανοΰν καί τό λευκο'ν. Ελειπε τό τρίτον, έλειπε τό έρυθροΰν, 

τά όποιον κατά δυστυχίαν τής άνθρωπότητος είναι τό άναγκαιό- 

τερον ώς πρός τό ν’ άντιτάσσωνται οί λαοί κατά τής ώμότητος 

και τής ορ μής τών Λεόντων. Ελειπε ναι, ώς ό άγών νά ήτον ατε
λή ς, καί νά τό πρόσθεση εμελλε πρός συμπλήρωσιν αύτή ή Τρί
τη Σεπτεμβρίου* Τό έρυθρουν χρώμα κατά τήν τρισένδοξον εκεί

νην ημέραν προσετέθη, ή ερυθρά ταινία έστόλισεν εύκλεώς τά 
στήθη ολων τών Ελλήνων, καί vt Αθηνά άνεφάνη συγκινοΰσα 
όλων τάς καρδίας·

Αλλ’ ώς νά ύπήρξεν όνειρο; ή συγκινητική εκείνη εποχή, απα
τηλός όνειρο; τό μαγευτικόν και έξαίσιον φχινο'μενον εκείνο ! Που 

είναι ή γλαυκώπις καί ή προστ.άτι; θεά εκείνη; Που είναι ή 
χαριεστατη, η φιλτάτη Α^ηνα μας εκείνη, τής οποίας ή ουρά
νιος θέα μάς ένεθάρρυνε καί μάς ένθουσίαζεν έ * ί  τής μεγάλης 
έπαναστάσεώ; μας, έπί του ήρωϊκου εκείνου καιρού; Που είνα’· 

ή ερυθρά ταινία τής Σεπτεμβριανής μεταβολής; Που είναι τό 

έρυθρουν σημβϊον, τό άγλαέστερον κόβμημα τής πλέον ένδοξου 

τής Ελλάδος εποχής; ώ, βλέπω, βλέπω τήν διχρωμον σημαίαν μας 
νά κυματίζη λυπηρά ! Πένθος χύνει καί κατήφειαν άπό τά|ΰψη της 
εις τόν όρίζοντά μας, ώς νά θρηνή εν μέσω γής δυστυχοΰς καί 
έρημου τήν στέρησιν ένός εθνικού θριάμβου, τήν κηδείαν τ φ  
Σεπτεμβριανού σημείου! ίΐΐοΰ είναι ή σημα ία του Σεπτεμβρίου ;
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Τό σπουδαϊον καί συγκινητικόν άντικείμενον τούτο παρεΐδεν 

ή ίθνοσυνέλευσις άπαισίως. Πώς! ‘.Είναι δυνατόν οί Ελληνες νά 

μήν ηναι συνεπείς εις τάς μεγάλας των πράξεις; δέν πρέπει εις 
όλα τά εργα των νά άναφαίνηται τά υψηλόν, τά μεγαλοπρεπές, 
τά γενναΐον ; Μόλις συνήλθον πληρεξούσιοι τοΰ Σεπτεμβρίου, 

καίώ ςνά μή ίσαν οί Ελληνες τής Σεπτεμβριανής έκείνης νυκτός, 
ώς νά έπελάθοντο τοΰ μεγαλείου τοΰ ενδόξου κινήματο'ς των, 
τής ήρωϊκής έκείνΛ,ς άποφάσεώς των, καί έκ πρώτης άρχής πε- 

ριέπεσον είς άκαίρους καί μικροπρεπείς φιλοφρονήσεις ώς πρός 
τήν άπάντησιν εϊς τόν Λόγον τοΰ Βασιλέοις* άφ-ijρεσαν ώς καί τά 
ίερόν ναι σεπτόν όνο μα τής Γ '. τοΰ Σεπτεμβρίου είς τήν άπάν- 
τησίν των εκείνην διά νά μή πειράξωσι τήν ευαισθησίαν τοΰ 

Βασιλέως! Αλλά ί μήπως ό Βασιλεύς δέν ήτον άπό τής στιγμής 

έκείνης τέκνο ν τής Σεπτεμβριανής μεταβολής; μήπως ή Εθνο- 

συνέλευσις δέν ήτον γέννημα τής ένδοξου έκείνης εποχής; μή
πως ή Βουλή σήμερον, ή πκροΰσα Ελλάς, δέν είναι περί καλ- 
λής θυγάτηρ της τρισενδόξαυ αύτής μεταβολής; τίς άρνεΐ- 
ται τήν «ύκλεεστάτην αύτήν καταγωγήν ολων τών μεγάλων καί 
ευτυχών τούτων φαινομένων; ό Βασιλεύς ήσπάσθη αυτήν όλο- 

ψύχως, καθώς τήν ήσπάσθη καί πας όστις έγεννήθη διά νά εί

ναι άνθρωπο; έπί τής γής. έπικατάρατος,, δοΰλος ας είναι εί; 

τούς αιώνας, όστις έκάκισε καί δέν ήσπάσθη αυτήν έγκαρδίως . . .  

Δέν ήτον όθεν κάνεις εύλογος συστολής λόγο; ώς πρίς τήν έκ- 

φώνησιν τοΰ γλυκυτάτου ονόματος τοΰ Σεπτεμβρίου εκείνου- 
Αλλ’ άν καί ώς προς τοΰτο άπλής φιλοφρονήσεως λόγοι τής 
Εθνοσυνελεύσεως τήν διαγωγήν ΰπηγόρευσαν τοιαύτην, ί ποιοι 
λόγοι δι’ ούς παρεΐδε τό ένδοξον σημεΐον τοΰ θριάμβου τοΰ 
Σεπτεμβρίου· ποΰ είναι τοΰ έθνους ή τοίχρωμος σημαία; Ποΰ ή 

Ελλάς, τό μέλλον, τά μεγαλεϊον του Σεπτεμβρίου; Δεν είναι 

πάλιν ή Ελλά; το·; Μαρτίου; Τί διακρίνει τήν άναγέννησίν της;
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συνήθως, δ ίχρω μ ο;, φέρουσα τοΰς ρύπου; δί'κα ετών δουλείας, 

ή σημαία μας πλέει τας Οαλάασας: τίπ οτε εϊς τον έξω κόσμον 

δέν αναγγέλλει τήν μεταβολήν τ ι ς  Ελλάδος- τίπ οτε καί έντός 

του έθνους δέν ένδυμίζε*. των Ελλήνων τό μέγα εργον! ί Διατί 

τοσαύτη προς τήν μεγάλην καί ίεράν εκείνην ημέραν αχαρι

στία ; διατί τοσαΰτη ποάς τήν πατρίδα καταισχύνη και αδικία ; 

Ω  [ φυλαχδήτε μήπω ς ό ουρανός ώργισμένος τιμωρη'ση μίαν 

μαύρην αχαριστίαν, και ελθητε είς Οέσιν να έρυθράνητε άλλως 

τοΰ έθνους τήν σημαίαν!

ί ί  Βουλή ση'μερον, ή Βουλή, εθνική βλη, είναι είς θεσιν και 

είς καιρόν ν’ άνορθώση τό μέγα και έπονείδιστον τοΰτο σφάλμα, 

ν’ άναπληρώσν) την καιρίαν έλλειψιν ταύτην. « ΕΝ Τ Ο ΪΤ Ω  

Ν ΙΚ Α »  Ειδεν είς τόν ουρανόν τήν φοβέραν εκείνην νύκτα ή 

Ελλάς τό σημεΐον, καί τό σημειον τοΰτο έρυθροΰν ητο. Καί κα

θώς ΰψωσεν ό Μέγας Κωνσταντίνος έπάνω της σημαίας τό νι- 

κητικόν τοΰ σταυοοΰ σημειον, καί λαοί καί βαοιλεΐς είς τοΰς α ι

ώνας τό προσκυνοΰσι, τοιουτοτρόπως κ ’ ή Ελλάς τό σημεΐον αυ

τό τοΰ Σεπτεμβρίου, ώς σ/ιμεϊον τής παγκοσμίου Ελευθερίας, 

άς τό ύψώση ΐπ ί τής έθνικής σημαίας, καί τρίχρους αΰτη άς 

κυματίζη είς τόν άέρα, άς άναγγέλλη πανταχοΰ είς τόν κό- 

σμον τόν θρίαμβόν τη ς , άς ένθυμίζ·/) είς τό αιώνιον μέλλον τήν 

ημέραν τοΰ Σεπτεμβρίου!

ί ί  δρησκέία, ή γλώσσα καί τό ένδυμα συνιστώσι τόν εθνικόν 

χαρακτήρα έκαστου έθνους· ή δε σημαία συμβολικώς παριστάνει 

τήν μεγάλην ιδέαν τήζ δόξης του, τής ελευθερίας του, και τής 

γεννήσεώς του. Μήν άρνήσΟε Ελληνες, τήν μεγάλην ιδέαν τα ύ τη ν  

έστέ πιστοί είς τήν ίεραν θρησκείαν σας, είς τήν ουράνιον γλώ σ

σαν σας καί είς τά αγγελικόν φόρεμά σας, καί φανήτε έπί μάλ

λον αςιοι τής δημιουργικής εκείνης νυκτάς τοΰ Σεπτεμβρίου, 

ό σ ω  πλέον εμμένετε πιστοί, ακλόνητοι, αδιάφθοροι είς τόν εθνι
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κόν σας χαρακτήρα, τοσοΰτον πλέον θέλετε άναλάμψει καί φανή 

με τάν καιρόν άξιοι τών εύγενών αισθημάτων σας και τών μ ε

γάλων ιδεών σας.
ά  Βουλή, Βουλή! θρίαμβε τοΰ μεγάλου τής έπαναστάσεώς 

μας σκοπού ! ό ουρανός έναπέθεσεν είς χεΐράς σου τήν άνάπλασιν 

καί τήν τύχην τής πατρίδος· εις σε αποκειται να θέσης τας αιω 

νίους βάσεις τής παρούσης ευτυχίας της καί τοΰ μεγάλου μ έλ

λοντος της· τό εθνικόν πνεΰμα βασιλεύει ευτυχώς έν τώ  μέσω 

σου καί οδηγεί τά  υψηλά σου έ'ργα. Ανατρίχιασαι, Βουλή'! Ε ί 

σαι ή πρώτη τής Ελλάδος Βουλή, βουλεύεσαι έν μέσω μεγάλων 

σκιών, έν μέσω μεγάλων ιδεών καί λαμπρών αιώνων βήμά σου 

είναι ή Πνΰξ, καί πατεΐς τών Αθηνών τά  ιερά, τά  κλεινά έδάφη. 

Ευκλεής θυγάτηρ τοΰ Σεπτεμβρίου ! πιστή εις τήν μεγάλην ιδέαν 

του, ΰψωσον πρός αίωνίαν δόξαν σου έπί τοΰ Παρδενώνος τήν 

Τ Ρ ΙΧ Ρ Ω Μ Ο Ν  ΣΗΜΑΙΑΝ Τ Ο Ϊ ,  καί είπε- Κ Ο Σ Μ Ε ! ΪΔ Ε  Τ 0  

AlSiNlON ΤΗΣ ΕΑ ΕΤΘ ΕΡίΑ Σ ΜΑΣ ΣΗΜΕΪΟΝ ! Σ ΐ  ΔΕ Π Α- 

Τ Ρ ΙΣ  ΕΝ Τ Ο ΪΤ Ω  Η ίΚ Α '.Π
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Α π ο  τούς κολπους ένδοξων τόπων, μεγάλων «Ονων, εξέρ

χονται πάντοτε μεγάλα φαινόμενα, μεγάλοι άνδρες. Εάν ύπάρ- 

χη  είς τήν Ιστορίαν γή μεγάλη και καταπληκτιχ-ή αΰτη είναι ή 

Μακεδονία. ΪΙ Μακεδονία παρήγαγε πρωτότυπα και εκπ ληκτι

κά φαινόμενα· ύπήρξεν αύτη πρώτη ή Κυρία τη ς γής, καί έ'δω- 

κεν εις τον κόσμον τήν ιδέαν τήν Κυριαρχικήν, έδίδαξε τήν 

κατάκτησιν τής Οικουμένης.

Απέναντι τής άηττήτου σημαίας της έκλιναν αί κορυφαί των 

όρέων, συνεστάλησαν αί θάλασσαι και οί ποταμοί, έ'δωκαν τά  

νώτα ό σίδηρος καί τό πΰρ, καί οί λαοί τήν προσεκύνησαν ώς 

μητέρα του Διός, ώς Μητρόπολιν τοΰ κόσμου- άκόμη ανακαλύ

πτονται εϊς τά πέρατα τής γής τά μνημεϊά τη ς , τά εκπληκτι

κά της ίχνη!

Η Ρώμη, μαΟη'τρια αύτής, τήν έμιμήθη, και ό Ναπολέων, ό 

εγγονός τη ς, ήθέλησε νά κληρονομήσ·/) τήν άγ/ίρατον δόξαν τ η ς . . .  

Δεν εχομεν παράδειγμα άλλο- ό'λοι οί άλλοι αιώνες, όλα τά άλ

λα εθνη έφάνησαν μικρά πτηνά ενώπιον τοΰ Αετοΰ τής Μ ακε

δονίας- ή δόξα της υπήρξε ταχεία, ταχεία ώ ς αστραπή καί έξβ- 

θάμβωσε τήν οικουμένην όλην!

Η Μακεδονία ύπήρξεν ή περικλεής Πατρίς τυΰ εκπληκτικού 

Δημιουργοΰ τής δόξης της τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή Πατρίς 

τοΰ Πυρρου, τοΰ Καρατάσσου, τοΰ Με-/μέτ Αλή: Λύτη ή μεγά

λη καί ένδοξος γή είναι ή Πατρίς τοΰ Βαρώνου Σινα.

Οταν θαυμάζη τις  τούς μεγάλους άνδρας, θαυμάζει τό μεγα· 

λεΐον τοΰ ούρανοΰ, τό όποιον ούτοι άντιπροσωπεύουσι, ί ΙΙοίαν 

ιδέαν ήβέλομεν εχει τής άρετής άνευ των άνδρών εκείνων, οϊτινες
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τήν άιτεθέωσαν;  Τ ί ήθελον είσθαι τά  μεγάλα εθνη άνευ τών εν

δόξων αύτών άνδρών, οϊτινες τά  έδόξασαν; Πώς άλλως ήθελε 

δείξει ό ουρανός τήν εύ'νοιάν του είς τινα μέρη τής γής, ειμή διά 

τών μεγαλοπρεπών αύτών φαινομένων, άτινα ύπήρζαν τά όργα

να τών μεγάλων αύτοΰ βουλών!

Τό ό'νομα τοΰ Σίνα μάς άνεκάλεσε τάς ενδόξους ταυτας ανα

μνήσεις· άλλά τό ένδοξον όνομα είναι καρπός έναρέτων, κοινω

φελών, μεγάλων πράξεων ! 0  Σίνας, γνήσιος και περικλεής υιος 

τοΰ ένδοξου τοιΛου τόπου, εδειξε πάντοτε ότι δεν ελησμονησε 

τήν μεγάλην αύτήν καταγωγήν του. Εξελθών προ χρόνων έκ τώ'* 

κόλπων τής πατρίδος του δεν ίύρεν ένώπιον στάδιον δορυκτη- 

σίας· εύρεν όμως στάδιον ειρηνικών κατακτήσεων, καί οί ειρηνι

κοί θρίαμβοί του άπεδειζαν, οτι εφερεν έκ φύσεως τό μέγα εκείνο 

πάτριον πνεύμα· Αναλόγως τών έποχών άναπτύσσεται το αν

θρώπινον μεγαλεΐόν ή δέ ύπεροχή τής άνθρωπίνου διανοιας δεν 

θεωρείται ύπό μίαν εποψιν μόνον- Ε ζή τει τι περισσότερόν επι 

τέλους ό μέγας Αλέξανδρος : ί ;  τά  βάθη τών Ινδιών, είμή τούς 

θησαυρούς τ ω ν ; δέν διήνοιξεν ώς οχετόν τήν Αλεξάνδρειαν, διά 

νά τούς μετοχετεύση είς τής ανδρείας πατρίδος του τούς κόλ

πους ;  0  Σίνας έξετέλεσε τόν μεγάλον τοΰτον σκοπόν άναλόγως 

τοΰ όρίζοντός του χωρίς νά συνταράξϊί, ώς έκεϊνος, τήν Ο ι

κουμένην.

Σπάνιοι είναι οί άνδρες, οϊτινες δύνανται νά μεγαλυνθώσιν 

έν μέσω Αύτοκρατορίας μεγαλοπρεπούς καί ίσχυράς, ώς είναι 

ή Αυστρία· άλλ’ ό Σίνας ύπήρξεν έκ τούτων ftov άνδρώ ν Κ ατα

σταθείς σεβαστός καί άγαπητός «ίς τό μέγα τοΰτο Κράτος, φέρει 

ώς θρίαμβον τής ευσεβούς καί άρίστης διαγωγής του τό εύνοϊκόν 

δείγμα τής ύψηλής εύνοίας Σεπτοΰ Αύτοκράτορος, τόν τίτλον 

τοΰ Βαρώνου. Τό όνομα τοΰ Σίνα άναμιγνύεται εύπρεπώς εϊς 

τ ά ; πλέον ύψηλχς κοινωνικές σχέσεις, καί κυκλοφορεί είς δλον



τον μεγάλον πολιτικόν κα! εμπορικόν κόσμον· Ελκύσα; τά βλέμ

ματα τών πλέον άξιολόγων Εθνών και Κυβερνήσεων φέρει λα μ 

πρά δείγματα τ ί ;  μεγάλης ύπολήψιως, ής απολαύει πανταχοϋ, 

και ή καρδία του πάλλει εύγενώς πρό πάντων ύπό τό σεμνόν πα- 

ράσημον του Ελληνικού Βασιλείου ώς άνώτερος Ταξιάρχης τοΰ 

Σωτήρος.

Εις τους κόλπους τοσαύτης δόξης, δυνάμεως κα! ευδαιμονίας 

ό Βαρωνος Σίνας έξασκεΐ τας πλε'ον εξαίρετους ίδιωτικάς άρετάς, 

άς ό ουρανός ούτως άντη'μειψε μέ την δικαιοσύνην του και μέ τήν 

εύνοιάν του’ τό δέ αίσθημα της θρησκείας καί τό αίσθημα τοΰ 

πατριωτισμού είναι τά ακραιφνέστερα αισθήματα, άτινα βασι- 

λεύουσιν εϊς τήν ψυχήν του. Η λαμπρά καθέδρα της Αύτοκρα- 

τορίας, ή Βιέννα, δέν είναι εις τόν Σίναν δ,τι ήτον εϊς τόν Μέγαν 

Αλε'ξανδρον ή Βαβυλών. Ο ευκλεής ούτος υιός τής πλε'ον ένδοξου 

καί περιφανοΰς πατρίδος κρατεί άκαταπαύστως τά  ό'μματά του 

προσηλωμένα έπί τής ΐεράς τής γεννη'σεώς του γής· τό  αίσθημα 

τοΰ πατριωτισμοΰ διαμένει άναλλοίωτον, αθάνατον είς τάς εύ- 

γενεΰ: ψυχάς* ή Ελλάς, ή γλυκυτάτη αύ·;η πατρις, ή ποθεινότα

τη αΰτη γή , είναι πάντοτε ό γλυκύτερος δνειρος τοΰ Σίνα· κα! 

έπ ! τοΰ ίεροΰ αύτής άγώνος συνέπασχε και συνέτρεχε μακρόθεν, 

κα! μετά τήν άποκατάστασίν της έ'σπευσε νά τήν υποστήριξή 

καί τήν παραμυθη'στ] διά παντοειδών μεγάλων θυσιών.

0  Σίνας άνήρ μεγαλόνους άπέδειξεν, οτι εννοεί κατά βάθος 

διά τίνος όδοΰ κατορθοΰνται τά  μεγάλα ε'ργα. ό  Σίνας γνωρίζει 

τήν λαμπράν ιστορίαν τής πατρίδος του καλώς, καί κατενόησεν 

έξαιρέτως, οτι άν ό Μέγας Αλέξανδρος δέν ήθελε χρηματίση 

μαθητής, τοΰ Αριστοτέλους χα! στρατιώ της τοΰ Πελοπίδα, δέν 

ηθελεν άναφανή ό εξαίσιος δορυκτήτωρ τής γής, ύ τεράστιος 

δημιουργός τοΰ μεγαλείου κα! τής δόξης τής Μακεδονίας, ί ΐ  

Ελλάς, αύτή ή έστία τοΰ πολιτισμού κα! τών φώτων, υπήρξε
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τό σχολεΐόν του, κα! ή Μακεδονία ΰπήρξεν ή πρωτότοκος Βυγά- 

τηρ τή ς  Ελλάδος.

Διά τοΰτο ό Σίνας, νο/μων κα! συνετός, κα! γενικού πνεύμα- 

ματος άνήρ, τήν προσοχήν τού όλην ερριψεν εις τήν σεμνήν ταύ

την τής Ελλάδος γήν, τήν μεγαλουργόν αύτοΰ Πατρίδα. Ιδέτε 

εν μέσω τών Αθηνών μνημεΐον χαριεστατον τοΰ άκραιφνοΰς π α - 

τριωτισμοΰ καί της ύψινοίας τοΰ μεγάλου Ελληνος τούτου. Μ ε

ταξύ τοΰ Θησείου κα! τοΰ Παρθενώνος, απέναντι τής εκπ ληκτι

κής Πνυκός έπ! τοΰ ίεροΰ λόφου τοΰ Νυμφαίου, εγείρεται μνη

μεΐον ύψιπρεπές, μαρτυρούν τό υψος τή ς ανθρωπίνου διανοίας· 

κα! τοΰτο είναι Τ Ο  Λ Σ Τ 2 'Ο Ξ Κ Ο Π Ε ΙΟ Ν  Τ Ο Ϊ  ΣΙΝΑ. ί )  Β α - 

ρώνος Σίνας άνήγειρεν ϊδ.'αις δαπάναις to  κομψόν κτίριον τοΰτο, 

καθώς θέλει προικίσει αύτό κα! μέ ανάλογα επιστημονικά εργα

λεία. Εκείθεν ή Ελλάς είς τό αιώνιον μέλλον ώς άπό παντεφόρου 

σκοπιάς θέλε» άναπτεροΰσθαι διά τής όράσεώς τη ς κα! τή ς φαν

τασίας τη ς πρός τά ς αϊθερίους πεδιάδάς, κα'ιδιορώσα τού; ούρα- 

νίους κόσμους θέλει άνερευνα τά μυστήρια καί τά  μεγαλεία τής 

άνεξερευνήτου φύσεως.

Ανήρ μεγαλοφυής ό Σίνας μεταξύ τώ ν τοσούτων συνεισφο

ρών του πρός τήν πατρίδα, έπένόησε τό άγχίνουν έ'ργον τοΰτο, 

διά ν άνυψώση τήν Ελληνικήν διάνοιαν πρός τούς ούρανούς, 

κα! να δώστι πρός τούς συμπολίτας του τήν υψηλήν οδηγίαν π ε- 

ρ! τοΰ πνεύματος, δι’ ού δύνανται ν’ άνυψωθώσι κα! νά μεγα- 

λυνθώσιν· Ο άνθρωπος δέν έγεννήθη διά νά ερπηται είς τήν γήν· 

ή ψυχή ανήκει εις τούς ούρανούς, και κόσμος διά τόν άνθρωπον 

είναι ολόκληρον τό σύμπαν.

έπ ά ν ω  λοιπόν εις τό κλεινόν έκεΐνο έδαφος, ό μεγαλοπρεπής 

όρίζων τοΰ όποιου αντηχεί άκόμη άπό τήν εκπληκτικήν φωνήν 

τών μεγαλοφυεστέρων ρητόρων τών αιώνων. Είς τό έδαφος, έκ 

τω ν στέρνων τοΰ οποίου έξβχύθησαν, έπλημμύρησαν τήν γήν



a l  κοίνωνιχαί άρεταί καί τά λαμπρότερα φώτα. Εις το έδαφος 

έκ τοΰ οποίου και παλαι εξιχνιάσθησαν τα μεγαλεία τοΰ ού

ρανοΰ. Εις αύτό τό ιερόν έδαφος ύψοΰται σήμερον τό μεγαλό

πρεπες τοΰτο αστεροσκοπεΐον τοΰ Σι να, όπερ να σύνδεση μ έλ

λει έκ νεου την Ελληνικήν γήν μ* τούς ουρανίους κόσμους· ί ί ! 

βαθμηδόν ή Ελληνική διάνοια θ ίλ ί; άνυψωθή άπό τό βήμα τοΰ

το, καί ανακαλύψεις θέλει εύτυχήσει vs ϋάμ·ο νε'*<;· ή δέ Ελληνική 

φυλή θέλει^προφβ'ρίΐ πάντοτε μέ ενθουσιασμόν καί μέ συγιΐίνησιν 

ψυχής τό όνομα τοΰ Σίνα. Η «ΰκλίΐί! τοΰ Μεγάλου τούτου πολί

του τής Ελλάδος, πρός δν ή πατρίς βτρεφει φιλοστόργως τά 

βλέμματά τη ς, καί πρός ον αναθέτει μεγάλας περί τοΰ μέλλον

τος της ελπίδας, θέλει διαμένει «ιωνία, «αιδώς αιώνιον θε'λ’ ει- 
σθαι καί τό εΰγενές αύτοΰ εργον.

Είθε ό Βαρώνος Σίνας νά κατανοήση εντελώς τήν μεγάλην 6έ- 

σιν, τήν όποιαν έχει καί ώ ;  πρός τό παρόν καί ώς πρός τό μ έλ

λον τή ς Ελλάδος, καί ν’ άναφανή ό προαγωγός τής κοινής 

εύημερίας τής πατρίδος του διά το ν  μέσων, άτινα επί τούτου 

ΐσο^ς ή θεία Πρόνοια διεπίς-ευσεν εϊς τους κόλπους του. 0  κοινή 

εύημερία τών ανθρώπων είναι ό φιλάγαδος καί πατρικός σκοπός 

τοΰ θεοΰ' οί δε μεγάλοι άνδρες, οΰς εκλέγει ό ίίψιστος ώς όργανα 

τής βουλής του, άς άναδεικνύωνται άξιοι τής θείας εντολής των» 

Εϊς τοΰτο άπόκειται καί ή μέλλουσα αύτών ανταμοιβή, καί τοΰ 

ονόματος των ή αθάνατος δόξα!
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Η σοφ:α πανταχοΰ εύτυχεΓν πο«εΓ τους αν
θρώπους· ού γάρ ίτίττου άμαρτάνοι 7  <*ν πΰ" 
τ ί  τ-.ς σοφία, άλλ’ άνάγκΥ) όρδώς πράττβιν 
και τογχάνιιν. Πλάτων Ιί  διαλ. Εύθυ^.

Τ α λείψανα ολων τών, άφ’ ού είσίν άνθρωποι, εκατονταετη

ρίδων, άποσυνδετόμενα φίλολογικώς, κηρύττουν τρισυπόστατον 

τής ανθρώπινης Σοφίας τήν ούσίαν· τίτοι ϊκ τριών συντεθειμένην 

στοιχείων, τών οποίων ή εναρμόνιας σύγκρασις λέγεται αύτό 

τοΰτο Σοφία, ή διεξάγουσα τον άνθρωπον εις τήν ευδαιμονίαν, 

καί διατηροΰσα «ύτήν εϊς αύτόν ακέραιον καί άνέπαφον. Ολοι οΐ 

λαοί, οΐτινες έφιλοσόφησαν, έπλησίασαν είς τήν άληθή έπ ιστή - 

μην· μόνοι δέ έξ αύτών, δσοι μ« τήν φιλοσοφίαν καί επιστήμην 

συνεμόρφωσαν, καί κοινήν οΰτω κατέστησαν τήν γλώσσαν αυ

τώ ν, μόνοι διετη'ρησαν τήν Επιστήμην μέχρι μέν τίνος δι’ έαυ- 

τούς, διά παντός δε ύπ:ο τής άνθρωπότητος.

Δέν λανθανόμεθα λοιπόν *ίς τήν φύσιν τής Σοφίας, λέγοντες 

δτι τά  στοιχεία τή ς ουσίας της είναι, Φιλοσοφία, Ε π ισ τή μ η , 

καί Γλώ σσα. Επειδή έξ εναντίας βλέπομεν ότι, όσα εθνη δέν 

έφιλοσόφησαν, ούτε επιστήμην άληθή άπέκτησαν, ούτε γλώσσαν 

πλουσίαν και μεγαλοπρεπή έκαλλιέογησαν· καί κατά συνέπειαν 

ολίγον εϊς τήν άνθρωπίνην πρόοδον συνετέλεσαν.

Φιλοσοφίαν λέγοντες οί σοφοί ήμών προπάτορες ένόουν, τήν 

καθ’ έκαστον ζήτησιν τής άληθείας. Επιστήμην, αύτήν τήν ιδίαν 

αλήθειαν· καί Γλώσσαν, τό σύνολον τών δρων, δι’ ών τής φι

λοσοφίας παρίστανται οί κανόνες, καί ή επιστήμη συντηρείται 

καί διαδίδεται. Τήν αύτήν καί οί νεώτεροι έχουν ίδε'αν περί τού

τω ν τής Σοφίας τ» ν  τριΛν m>0Tqi*vx«v. ό  αλήθεια ούσα ή φυσική



οδός πάσης προόδου βιομηχανικής, επιστημονικής η πολίτικης, 

είναι τό ουσιώδες τής σοφίας μέρος· καί ύπό μέν της Φιλοσο
φίας καλλιε;γεΐπχι, ύπό τ ίς  Γλώσσας δέ ύΛηρετεΐται, καί διά 

της αύτής συνηνωμένης μ* την Φιλοσοφίαν διατηρείται. Μάρτυς 
τοΰ λο'γου μου ό ΙΘ . αιών, παραβαλλόμενος μέ τους παρελθόντα?.

Διά νά γείνωσι δέ ταΰτα εναργή, πρέπει νά Θεωρηθώσιν έπ’ 
αύτών τών πραγματων· ας θεωρη'σϋμεν λοιπόν καί έπισταμέ* 

νως άς έςετάσωμβν τά αρχαιότερα τ ή ; Αρχαιότητος μνημεία· 
Τά πρώτα μεγάλα Ι'θνη, τά όποια μας άπ:μν»ιμόνευσεν ή Ιστο

ρία μέ την επωνυμίαν Σοφά, είναι Ασσυριαι, Βαβυλώνιοι, Αιγύ

πτιο:, Φοίνικες, Περσαι· ή σοφία αύτών συνίστατο είς τέχνας 
καί έπιστήμας τινάς, είς τών οποίων την «ΰρεσιν καί καλλιέρ
γειαν συνετέλεσεν ή φύσις τοΰ κλίματος της γής, καί αύτή ή 

γεωγραφική θέσις, άφοΰ ό γεωργικός βίος επικράτησε μεταξύ 
αύτών. Ποία δέ ή δυναμις τής σοφίας, καί τίνα τά συστατικά 
αύτής, θελομεν γνωρίσειν έπ’ αύτών τών ιδίων.

Εννοη'σαντες οί σοφοί αύτών τών έθνών τής Σοφίας [τήν φύ

σιν, έμηχανεύθησαν, διά νά εχωσιν αύτήν άναπαλλοτρίωτον ιδιο
κτησίαν, καί δι’ αύτής τών άλλων νά άρχωσι, έμηχανεύθησαν* 

λέγω , νά κρύψωσιν άπό τούς άλλους τήν πηγήν τής έπιστη'μης, 
Λ-ήν δάδα τοϋ φωτός καί τό κέρας τής Αμαλδείας, καί άνοίξαν- 

τες μονοπωλεΐον νά πωλώσιν άκριβώτατα ιΐς τούς λαούς, καί ν’ 
άνταλλάττωσι τής ζωής καί ευζωίας τά μέσα μέ τά ίδια σώ
ματα αύτών τών ιδίων. Τ ί έκρυψαν λοιπόν; Εκρυψα* τήν φι

λοσοφίαν, καλύψαντες αύτήν μέ μυστηριώδη αινίγματα, μέ άλ- 

,λοκότους καί τερατώδεις μύθους, μέ πολύθεα καί αντίθεο: Θρη

σκεύματα. Οί Αιγύπτιοι μάλιστα δέν περιωρίσΘησαν μέχρι 
τούτου’ φοβούμενοι μη'πως διά τοΰ νη'ματος τής επαγωγής, καί 

διά τής έκ τών ύστερων έπί τά Λίτια ανόδου άνακαλυφθή ή άπα

τη, καί γνωστοποιηθεί μίαν φοράν διά πάντοτε ή άληθής τής
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έπιστη'μης αρχή, ύπεδούλοίσαν τούς λαού; εί} αιώνιον δουλείαν, 
.δεσμεύσαντες αύτούς μέ τής δεισιδαιμονίας τούς στυγερούς δε
σμούς, καί διαιρέσαντες αύτούς είς γένη ή'τοι κάστα, είς τά όποια 

ήσαν καταδικασμένοι νά δια^χωνται παΐς παρά πατρός τήν 
αύτήν τέχνην καί τό αύτό επάγγελμα’ καί ούτως έ^ώρισαν τήν 
κοινήν άπό τής Φ;Χοσοφίας καί Επιστήμης τήν Γλώσσαν· δπερ 

εμπόδισε τήν φιλολογικήν πρόοδον καί κατά συνέπειαν τήν πο

λιτικήν· καθότι τήν σοφίαν των αλην περιέβαλον μέ παχύτατα 

καλύμματα τοΰ αινίγματος καί έκλεισαν μέ τής ιερογλυφικής 

μεθόδου τά κλείθρα. Τί, προήλθε λοιπόν έκ τής μυστικότητας 
ταύτης, ταύτόν είττείν, έκ τοΰ χωρισμού τής κοινής γλώσσης άπό 

τήν τών σοφών: δσα ό εγωισμός, ή φιλαρχία καί ή στρεβλή 

κρισις συνεσωμκ'τωσαν μέ τάς όρθάς γνώσεις, έρριζο>θησαν βα- 
θυτερον, καθιερώθησαν ώς Θρησκευτικά δόγματα, ύπερίσχυσαν 
τών όρθώς έχόντων, καί ή πρόοδος έσταμάτησεν- ή δέ στάσις 
αυτής έμελλε ν« επιφέρη, τήν καταστρεπτικήν όπισθοδρόμ.ησιν.

Επί τών Φοινίκων δέν δυνάμεθα μέν νά ε’ίπωμεν τά αύτά, 
καθόσον αί περιστάσεις άλλάσσουν, δυνάμεθα δμως άποδεικτι- 
κώτατα τοΰ λόγου μας νά εξάςωμεν συμπεράσματα. 0  βίος 

αύτών ήτο παντάπασι πειραματικός, ούδόλως δέ θεωρητικός. 

Ούτως ή Γλώσσά των δέν έχρησίμευεν είς αύτούς, παρά μόνον 

δια τό έπάγγελμά των τό βιομηχανικόν καί έμπορικόν. Μόνοι 
αύτοι τών Ασιανών λαών εχοντες πολιτείαν συγκερασμένην, κα; 
έλευθεροι όντες παντός είδους θεοκρατείας, άν ήθελαν καλλιερ

γήσει και τας επιστημας, ήθελαν άποκατασταθή έθνος ο / ι  μό

νον ΐσχυροτατον άλλά καί διαοκέστατον. Διά τό νά ήσαν όμα ί̂ 

«πησχολήμενοι (/.oyov εϊς τόν πρακτικόν βίον, ούδόλως δέ καί 
τον θεωρητικόν, ίσχυσαν καί έπλούτησαν, έωσοΰ άλλοι γινό

μενοι ίσχυροτεροι, έπλουτίσθησαν διά τής πτωχεύσεως αύτών, 
καί εδοξάσθησαν μετά τήν ταπείνωσίν των. Ανθρωποι «μπο·



ρευόμενυι e l; όλου; τ ή ; Μεσογείου τούς λιμένα ;, καί τοσαύτα; 

αποικία; καί εμπορεία Ιχοντες πολλβχόθι συστημένα, και αύτών 

τών ήρακλείων στηλών πέραν τκξειοεύοντες μέχρι Βρεταννίας, 

πόσα έ'θνγ] δέν έγνώρι',ον, ποια •’!ϋη και έθιμα δέν παρετήρουν. 

και πόσα προϊόντα δέν μβτίχβιρίζοντο! Π ρϋϊμώ τατα ή Ιστορία, 

ή Γεωγραφία, ή Πολιτική, ή ΐϊθική, ή Φυσική ήθελαν άκμασε-, 

κα’ι πολλόταται εφευρέσεις ήθελεν κατορθωθή, αν ε ί;  τοσοΰτον 

έκτεταμένην πείραν ·»;δελ«ν ενώσει κι;· βα θείας τής θεωρίας 

μελίτας· μέ μόνην δέ τήν έπιμιξί;:ν ε,χ ; τό έμπόριον ήτον εϋ- 

κολον να έκπολιτίσωσι πολλότετΒ  εθνη, καθώς χαί έςεπολίτι- 

σαν πολλά, έν ο!ς εσυ στίσεν  αποικίας, καί τοι μόνον πειρα

ματικοί.

Καθαρώ; βλέπει τις  τίοη βνι α.κ\ι Φιλοσοφίας και φιλοσο

φικής Γλώασης d άνβρωπος π λ*ν £τα ι, βραδέως προοδεύει, 

και πάλιν οπισθοδρομεί, άν δέν προλάβν; νά παραλάβν, αύτάς 

συνεργούς.

Πάσα απορία θέλει διαικδδαβθή, όταν συγκρίνωμεν τήν επι

στήμην τών είρημένων εθνών μέ τήν πρόοδον εκείνων, τά  όποια 

ε’κ πρώτης αφετηρίας συμπαρέλαβον οδηγούς τήν Φιλοσοφίαν 

καί Γλώσσαν. Πρώτη ή Α σία προεκάλεσε τόν κοινωνικόν βίον, 

τά ς τέ^νας καί έπ ισ τή μ α ;, διά τά απειράριθμα αύτής προσφυά 

πλεονεκτήματα. Η δέ Ελλάς και γενικώς ή Εύρώπη ελαβον 

ανάγκην νά πολισθώσιν έκ της Α σία ς, ώς άμοιροΰσαν όλων τών 

καταλλήλων προσόντων. Καί όμως, δέν λέγω  ή Ευρώπη υπερ

τέρησε τήν Ασίαν, ά λλ’ ή πολλοστή τούτης κώ/η, τουτέστιν 

» Ελλάς, ύπερέβη αύτήν ίΐς  τόν πολιτισμόν, τολμηρώς κατ’ αύ

τής ά ντετά χθη , διεφιλονείκησε μέ αύτήν τήν δόξαν τή ς  κοσμο- 

κρατορίας, καί τέλος κατεπάτησεν αύτήν είς τούς πόδας της. 

Πώς ταΰτα ; αμέσως θέλομεν ϊδεΐν.

Ο θεόπνευστος 0γ·<[*εύ; ένώσας τ*ν  Φιλοσοφίαν και Γλώσσαν
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μέ τούς δυμοτερπεϊς φθόγγους τής λύρας του, εσειε τούς βρά

χους, άνεχαίτιζε τόν ροΰν τών ποταμών καί έξερρίζονε τά δέν
δρα, κατά τόν πολύν λόγον· ήγουν τό πρώτον έν τη  Ελλάδι τοΰ 

ύποκειμένου του θαυματουργή μα έστάθη ό συνοικισμός τών 
άγριολαών, ή ένασχόλησις εις τόν γεωργικόν βίον, ή πρός τό θειον 

ευσεβεια και λ α τρεία , ϊοΰ  μουσολη'πτου τούτου άνδρος, τώ ν  

ομοτέχνων «αί οπαδών του τά διδάγματα εΐσέδυσαν εις όλων 
τας φρένας, « s i  ή Ε λλά ς προοδεύει. Αεΐγμα τουτου εχομεν τήν 
Α μφικτυονιαν, τον Τρωικόν πόλεμον, τόν έν Αθη'ναις περιορισμόν 
τής απολύτου έζουσιας ύπό Θησέως, καί τοΰ Ομήρου τόν αίώ- 

να, τόν όπεϊον « κ λ ώ ς χαρακτηρίζουν τά δύο αθάνατα αύτοΰ 
ποιήματα, ίκεϊνα τοΰ ίίσιόδου καί ή σοφωτάτη τοΰ Λυκούργου 
Νομοθεσιβ, η πρώτη θέσασα τά θέμεθλα τακτικώς 'Συγκερα- 

σμένη^ η Σ υ ν τα γ μ α τικ ή ; βα σιλεία ς. Αύται υπήρξαν αΐ πηγαί 
τοΰ μίγ«λαι· ρεύματος τή ς  Ελληνικής Σοφίας, τό όποιον αύξή- 
•σασαι πολλώ ν έκβιτονταοτηρίδων έπίρροιαι, έπλημμύρησαν, έδρό- 

σισαν, ίκκρποφόρϊίβην Κϋίαύτά τά πλέον άκαρπα καί άγρια τής 
Ευρώπης μέρη.

Ενταύθα παρ^τηρειται ότι, επειδή τής φιλοσοφίας τά αντι
κείμενα tivai υψηλά και μεγαλοπρεπή, καί ή αχώριστος αύτής 

σύντροφος, ή [ ^ώσσα, άπακαθίσταται θεία καί αισθηματική, καί 

τά δυσκολώτερα εκείνης ζητήματα αύτη διευκρινίζει καί κα

θαρά παοίστησι. Διά δέ των εκφράσεων τό ύψος καί τών περι
φερόμενων εννοιών τά μεγαλειον, όξύνεται τά πνεύμα, ΰψοΰται τά 
φρόνημα καί ολαι τής φιλοκαλίας αί τέχναι μορφόνονται καί 
τελειοποιούνται· όπως συνέβη έν Ελλάδι.

Η Ελληνική Γλώσσα εχουσα οργανισμόν έξαίσιον, δύναμιν 

παραγωγικήν καί συνθετικήν ένιαίαν, καί εξ αιώνας ούσα κατά 

<τυν£χειαν ηνωμένη μέ τήν Μουσικήν καί Ποιητικήν, καί ύμνοΰ- 

σα τοσον ύψ- λ̂ά αντικείμενα, ώς τ*ν δύναμιν τής φύσεοις προ·
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σωποποιημενην εις τοσαύτα; θεότητα;, καί οία τα κατορθώ- 

(λατα τών ήρώων, έμορφώθη πλουβία, μεγαλοπρεπής, άλλη- . 

γορική, αισθηματική, καί έν γένει Γλώ σσα παραστατική τών 

υψηλότερων εννοιών ώ ;  χαί τών άπλουστέρων μετά χάριτος καί 

θέλγητρου. Τοιαύτη φαίνεται είς τοΰς ποιητά; καί συγγραφείς.

Ποίαν δε δύναμιν εχει καί επιρροήν έφ’ δλου τοΰ πολιτικοΰ βίου 

ή μετά  φιλοσοφίας ηνωμένη Γλώσσα, θέλει προ πάντων μάς κ α - 

τα δ είξ 'ι ή αθάνατος τοΰ τυφλοΰ Γέροντος ί λ ι ά ; ! 0  φιλοσοφικός 

νοΰς τοΰ άνδρό; τούτου τοιαύτην φαίνεται δτι ε<αμεν άνάλυσιν 

έφ δλων τών φυσικών οντων, καί τοιαύτας υπερφυσικά; έπενοη- 

σεν έπινοίας, ώ στε δλαι αί εκφράσεις του είναι εΐκονικαί, αισθη- 

ματικαί, παραστατικαί αύτής τ ή ;  φύσεως. Είς τήν έ'κθεσιν δη 

μηγοριών φαίνεται ρήτωρ έ'ςοχος, καί είς ά λ λα ; πάλιν περιγρα

φ ές φαίνεται ζωγράφος, ίί άγαλματοποιός αριστοτέχνη;· με 

τοιοΰτον δέ πΰρ καί ενθουσιασμόν τοσοΰτον έκθειάζει τ ά ; ήρωϊ- 

κάς πράξεις καί περιγράφει αύτάς, ώ στε καί εί; τον δειλοτερον 

εμπνέει ανδρείαν, καί τήν πολεμικήν διδάσκει είς τον άπειρο- 

π ό λεμ ο ν  δίδει επίσης έξαίρετα μαθήματα πολιτικής καί κυ

βερνητικής έπιστήμ ης. Οθεν χωρίς νά σφάλωμεν, χωρίς νά εϊ- 

πωμεν ΰπερβολάς, ό Ομηρος ήτο το ττολυτεχνικόν τ ή ; αρχαιό

τητας Σχολεΐον καί το Διδασκαλεΐον γνώσεων παντοδαπών. Η 

Γλώ σσα καί ιδίως ή τοΰ Ομη'ρου έγέννησε τοΰ; έπτά Σοφούς, 

έμόρφωσε τούς ποιητάς τής Ε λλά δ ο ;, τοΰ; Στρατηγοί*;, τούς 

Ναυάρχους, τοΰ; γενναιοψύχου; Μαραθωνομάχου;, Σαλαμινομά- 

χ ο υ ;, Πλαταιομάχους. Απο τ ή ;  φιλοσοφική; Γλώ σσης τό Σχο- 

λεΐον έξήλθον ολοι οί Ρη'τορε; καί Φιλόκοφοι τών Αθηνών καί 

άλλων πόλεων, οί άριστοτέχναι ζωγράφοι καί άγαλματοποιοί. 

Τοιαύτη καί τηλικαύτη είναι τής Φιλοσοφικής Γλώ σσης ή δύνα· 

μις· είναι χειραγωγός τοΰ ανθρωπίνου πνεύματο;.

(Ακολουθεί).
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