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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ER T A K TO S.

Α π ό  της ά. Μαρτίου είχε προκηρυχθώ ή εκδοσις του π ε 

ριοδικού συγγράμματος τουτου' άλλα συμβάν άπροσδόκητον, 

συμβάν μαΰρον προσέβαλε την ΰπαρξίν του μέσα εις αύτά τά  

πιεστήρια, καί ανέβαλε την εκδοσίν του. Το συμβάν τοΰτο 

έκρύωσε τήν καρδίαν μας, άθυμία βαρύτατη κατεκυρίευσε την 

ψυχήν μας, και εναντίον των εΰτιιχών ιδεών, τάς οποίας εΐχο- 

μεν περί τής προόδου των ανθρωπίνων κοινωνιων, περιεπέσα- 

μεν εις ζοφεράν άπίλπισίαν.

Εστοχάσθημεν να άρνηθώμεν εις μίαν επιχείρησιν, η τις 

πριν η ακόμη άναφανή, εγινεν άντικείμενον χ^αμερποϋς επ ι

βουλής και πρόξενος τοσούτων ζημιών καί προσωπικών κιν

δύνων, και ν’ άνακράξωμεν «Θ εέ! ίδοΰ ή θεία σου άγαθότης, 

ίδοΰ καί ό κόσμος τον όποιον έπλασες. Η κακία είναι ακα

τα μ ά χη τος, καί ή δυστυχία του λαού είναι αϊωνία· Εάν πραώ- 

ρισα;, Π λάστα, νά κατισχυ^ διά παντός ή αισχρά πλάνη! εάν 

το ανθρώπινον γένος τοσουτον ημαρτεν ενώπιον σου, ώ σ τε  άνε- 

ςιλέω τος ή όργή σου κ α τ’ αύτοΰ αιωνίως μένει, εις μάτην τότε 

πλέον τό κήρυγμα τής άλη θείας· εις μάτην τά  ολοκαυτώματα, 

άτινα καθεκάστην προσφέρονται εις τον βωμόν τής ελευθε

ρίας ! ! !  ·  Α,λλ ή παλη μεταςΰ άληθείας καί πλάνης, μεταςΰ 

τη ς κακίας καί τής αρετής δεν είναι βέβαια σημερινόν πράγμα. 

Εις τήν πάλην ταυτην επικρατούσαν άπ αίώνος, ή κοινωνία 

χρ εω στεΐ τήν σημερινη'ν της πρόοδον· ό ψευδής θρίαμβος τής 

κακίας δεν πρέπει ποτέ νά μά ; δείλια, άλλ’ απ' εναντίας τότε 

όρείλομεν να ύπερασπίζωμεν αυτήν μας τήν ΰπαρζιν μέ διπλα- 

σιας δυνάμεις. Διά τοΰτο όρμώμενοι από τό άνίκητον αίσθημα 

εκείνο, το όπυΐον εμπνέει εις τινας ψυχάς ό ιερός ερω; τής π α 

τρ ώ ο ς και τής ελευθερίας, καί καταφρονήσαντες πάντα κίνδυνον, 

πάσαν καταδρομήν γηίνην ϊπίκαλέσθ/,Άεν τήν άντίληψιν του οΰ-
ι *
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ρανοΰ, και άπέφασίσαμεν ν’ αφιερώσωμεν έζ όλοκλη'ρου τον 

καιρόν ήμών εις την ίεράν έπιχείρησιν τούτην.

Διατηροΰντες εκ γενναιοψυχίας πνεΰμα άμνησίκακον και επ ι

εικές ώς προς τους εχθρούς της άληδείας καί της κοινής cOy.fJt.a- 

ρίας τή ς άνθρωπότητος, δέν θέλομεν καταβή ποτέ άνευ ϊσχυράς 

ανάγκης εις τό πΐδίον των προσωπικοτήτων.

W at, εϊμεθα εχθροί των εκδικήσεων καί δέν ν$έλαμεν κατα - 

δεχδη καν να άναφέρωμεντό προκείμενον συμβάν, εάν δεν ένο- 

μίζομεν δτι θέλομεν έςάξει άπό την απάτην τους διο>κτας του, 

και εάν δεν όφείλωμεν νά έςηγη'σωμεν εις τόν κόσμον τά  αί

τια  τή ς αναβολής, τή ς μεταθέσεως καί τροποποιήσεώς του.

Το σύγγραμμα τούτο, χάριν τής ευκολίας των υλικών μ έ 

σων, ετυπώνετο εις Κωνσταντινούπολή ΰπό το γνωστόν ώς έκ 

τής προκηρύξεως όνο a  α του Φανού τής Μεσογείου* Εις τω ν 

Ιω ς τότε μετόχων τής έπιχειρη'σεως αύτοΰ, ό κύριος I . Γ . Πι- 

τζιπίος ώνομάσδη ό εκδότης· ίιπήρχον άντιπάδειαί τινες μεταξΰ 

αύτοΰ καί τίνος διάσημου κυρίου διαμένοντος εις Κοινσταντινού- 

πολιν* ώς εκ τούτου ό κύριος αυτός ένόμισεν, ότι πρώτος σκοπός 

του Συγγράμματος ητο νά τον καταπολέμηση‘ καί τούτο ΰπήρζε 

τή ς επιβουλής τό πρώτον αίτιον. Τό προοίμιον τοΰ ά. άρδρου 

περιεϊχεν αφελείς τινάς θεωρίας περί τής διαγωγής τών τριών 

ισχυρών δυνάμεων ώς προς την Μεσόγειον εν γένει· ώς έκ 

τή ς άναπτύξεως τής διαγωγής τής Αγγλίας, ό κύριος ουτος 

ίφοοήβη μήπως κρημνίσωμεν τον κολοσσόν τής Αγγλικής 

Λυνάμεως, η μήπως έπιβουλευθώμεν τά  πολιτικά συμφέ- 

ροντα του κυρίου Μαυροκορδατου, ως αντιπροσωπευοντος το 

Αγγλικόν σύστημα κατά την Ε λλάδα, και τούτο έστάδη τά 

δεύτίρον τής έπιβουλής αίτιον. Ο τυπογράφος εις όν έδόθη ή 

τύπωσις του ά. φυλλαδίου, εναντίον τή ς όφειλομένης καλής 

π ίστεω ς, διέδωκε φύλλα τινά πριν η άποπερατωθή τό έ'ργον 

καί δημοσιευθή τό φυλλίδιον, ό δ ί  κύριος ουτος λαβών u'j - 

τά,εσπευσβ νά τά παραδώστι ιδιαιτέρως εις την ίψ *λή ν  

Πόρταν, συντροφευο'μενχ μ» συκοφαντία'/, τήν οποίαν χάριν τ ή ;
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«■κικρατοίσης μεταςύ Ελλάδος και Τουρκίας φιλικές αρμονίας 

καί χάριν εύσχημοσύνης κρίνομεν δλ ω ; άσύμφορον καί άνάρ- 

μοστυν νά έκθέσω μεν άρκεΐ μόνον νά έξηγήσωμεν, δτι άφοΰ 

κατά τών προσώπων, δσα ΰπώπτευεν ώς ε'χοντα μέρος ιΐς τό 

Σύγγραμμα τοΰτο, έπεσώρευσε τά ; πλέον αγενείς καί βαναύ- 

σους ύβρεις, ώδήγησε την κατάσ/εσιν του φυλλαδίου, ήτις καί 

ένεργη'Οη παρα/ρήμα εις τό τυπογραφεΐον, δντο; εΐσε'τι ιΐς  τά 

πιεστήρια τοΰ ήμίσεως μέρους. Ταΰτα έπληροφορήδημεν μετά 

βεβαιότητας μ’ δσον καί άν έπροσπαθήσαμεν πρός χάριν αύ

τοΰ, νά βύρεδώμ.εν ήπατημένοι είς τάς πληροφορίας ταύτας· 

οΰτω παρίμ-ποδίσδη τό έ'ργον, άπέβησαν εις μάτην τασα5- 

τα ι δαπάναι, τοσοΰτοι κόποι, καί άνεβλήδη ή εκδοσις τοΰ 

συγγράμ,ματος τούτου.

Πώς πρέπει νά χαρακτηρισδή ή πράζις αΰτη τοΰ κυρίου 

τούτου, πώς πρέπει νά θεωρηθή ή διαγωγή του αύτη, τό 

άφίνομε^ εις τοΰ κοινοΰ την κρίσιν· ημείς μόνον πίριοριζόμεδα 

να εςηγ/,δώμεν ώς πρός τάς δύο ύπονοίας του, αΐτινίς τύν 

«κίνησαν εις τοιαύτην πράξιν, καί νά διαλύσωμιν τήν δλιβεράν 

απάτην είς την οποίαν δυστυχώς περιέπεσεν.

ίπ ή ρ ζε  μεγάλη τόλμη» η μάλλον γελοία φιλαυτία ή ύπο- 

νια  τοΰ κυρίου αύτοΰ, οτι τό Σύγγραμμα τοΰτο συνιστάτο 

®πί σκοπώ τοΰ νά τον καταπολέμηση. Τό Σύγγραμμα αϋτό, ώς 

έκ τής προκηρυζεως του όμολβγεΐται, προέδετο νά διαπραγ- 

μ.ατευθη περι αντικειμένων τοσούτων σοβαρών, ώ σ τε, ανευτοΰ 

προσκομματος, τό οποίον εφερεν είς την εκδοσίν του, δεν ή · 

θελαμεν ενδυμηδή καν δτι υπάρχει ό κύριος ουτος· ΰπήρ- 

χον αντιπάθειαϋ μεταςυ αύτοΰ καί τοΰ κυρίου ΙΙιτζιπίου· 

αλλα μήπως τό Σύγγραμμα ήδελε συμμερισδή τάς συμπά

θειας η τάς αντιπαδείας τούτων J αν δε τυχόν ό κύριος 

αυτός έχει αφορμας νά φοβήται τό φώς τοΰ τύπου ώς ή 

γραΐα την άναμμενην δα ία , ήδελε πράζει καλύτερον ν’ άπο- 

φογη τας αφορμάς αϋτάς, διότι ή δύναμις τής δημοσιογραφίας 

ίίναι άκαταμάχητος ώς ή δέλησις τοΰ ούοανοΰ, καί αι αύθά-
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οεις προσβολαι του άσθενοϋς θνητού συντρίβονται εναντίον των 

πιεστηρίων ώ ; τα κύματα εναντίον των βράχων.

At θεωρίαι περί τής διαγωγής τών τριών Δυνάμεων δέν έ'πρε- 

πεν έπίσνις να δυσαρεστήσωσι κανένα- ή έκφρασις τής άληθείας 

δέν δύναται να έκληφθή ώς συμπάθεια, ή αντιπάθεια προς ού- 

δετέραν των Αυνάμεων ο,τι εϊνομεν συγγράψει περί τ ι ς  διαγω

γής της Αγγλίας ώς προς την Ελλάδα, το επικύρωσαν μ ετ ’ ολί

γον οϊ ρήτορες των Βουλών της Γαλλίας, ό περιοδικός τύπος 

αύτής, καί ό περιοδικός τύπος της Ελλάδος, οΐτινες έξεφράσθ^- 

σαν μέ τα ; αύτάς ιδέας καί μέ τάς αύτάς σχεδόν φράσεις, καθό

τ ι  τά πράγματα Λίδουσι πανταχοΰ τάς αύτάς ιδέας· άλλα προ 

πάντων δ,τι ε’ίχομεν συγγράψει περί επίβουλης της θρησκείας εϊς 

την Ελλάδα δέν το έβεβαίωσε πασιφανώς αύτή ή Αγγλία εσχά 

τως έντός τών Βουλών της διά της άποτόλμου άποδο*ιμάσεως 

του 4 °  άρθρου του Συντάγματος μας περί τής Θρησκείας τοΰ 
διαδόχου τοΰ Θρόνου της Ε λλά δος;

Ο φόβος δε του κυρίου αύτοΰ, δτι διά τών θεωριών τούτων 

σκοπος ήτο νά παοαβλαφθώσι τά πολιτικά συμφε'ροντα του Κ . 

Μαυροκορδάτου, ή τον υπόνοια άτοπωτέρα δλων τών άλλων, καί 

την άπαισίαν υπόνοιαν ταύτην ό άνθρωπος ούτος συνελάμβανεν, 

Οπότε ήμεΐς, γράφοντε; εις την λθηνα περί τοΰ Υπουργείου της 

ΒΙολδαυίας ώνομάζομεν ίς·ορικον καί περικλεή τον Κ. Μαυροκορ- 

δάτον. ίίμ εΐς  δέν συμμεριζόμεθα τους περί προσωπικών συμφε

ρόντων διαπληκτιβμούς· περί δέ τών ένδοξων άνδοών τής έπ α - 

ναστάσεώς μας εχομεν άλλην ιδέαν· ή ιστορική δόξα οίουδη'ποτε 

άνδρδς, διαπρέψαντος εις την πατρίδα, δέν είναι κληρούχε μα 

οικογενειακόν οϋδέ φιλικόν, άλλ’ είναι εθνική ιδιοκτησία, καί πα- 

σα προσβολή κατά τής ιστορικής δόξης παντός πολίτου, άνευ 

δικαίας αφορμής είναι ιεροσυλία, ί Τινας προοφιλεΐς αναμνήσεις 

άνεζητήσαμεν εις τά ε’ρίπεια τής πατρίδος μας καθ’ έλους τούς 

αιώνας ; Ποίας γοητευτικάς εικόνας έπαρουσιάσαμεν εις τά δμ- 

ματα δλου τοΰ κόσμου διά νά κριθώμεν άξιοι ημείς τ ή ς  γλυκυ- 

ΐά τη ς  ημών έλευθερία;; δέν ησαν άρα αί μεγάλαι σκιαί τοΰ

Αγαμέμνονος, τοΰ Θεμιστοκλέους, τοΰ Αριστειδου, τοΰ Φίλοποι- 

μενος, τοΰ Αγησίλαου ;  δεν ησαν η Σαλαμις, ο Μάραθων, αι 

Πλαταιαι, αί Θερμοπύλαι; ή ιστορική δόξα τών αρχαίων άν- 

δρών είναι το αιώνιον καύχημα , όχι* τών μερικών αυτών 

οικογενειών, ουδέ τών φίλων των, αλλ απαντος τοΰ Ελληνικού 

κόσμου; θέλουσιν · είσθαι λοιπδν η δ η  πλέον ζηλοτυποι δια την 

ύπόληψιν τών-σημ.ερινών ένδοξων ανδρών μας οι φίλοι αυτών 

παρ’ δτι εϊσιν δλοι οί Ελληνες, δλον το Εθνος; άς πραϋνθώσιν οι 

παλμοί τοΰ κυρίου αύτοΰ, άς άναπνε'·/) άφόβως ώ ; προς τοΰ το ' ό 

σκοπος ημών περιστρέφεται εις πλατύτερον κύκλον ιδεών, παρ 

όσον ούτος έσυνήθισε νά συλλογίζεται. Εις τον Κ . Μαυρο- 

κορδάτον εχομεν μάλιστα άφορμάς ίδιαιτε'ρας συμπαθείας· αί 

θεωρίαι αί'τινες γίνονται περί τής Αγγλικής διαγωγής τίπ οτε δέν 

εχουσι κοινδν μέ τον Κ . Μαυροκορδάτον ούτος είναι πολίτης 

τή ς Ελλάδος· αί θεωρίαι αύται περιέχουσιν άληθείας, τά ς οποίας 

συναισθάνεται βεβαίως καίό ’ίδιος, καί άν πολιτεύηται την Αγ

γλίαν, καθώς έτερος την Γαλλίαν, άλλος την Ρωσσίαν, καί άλλος 

την Αυστρίαν, καί οίίτω καθεξής, είναι δμως βλοι πολϊται τής 

Πατρίδος, καί καθώς ή κοινωνία έρυθρια διά την ατιμίαν ενός 

μέλους αυτής, τοιουτοτρόπως σεμνύνεται διά την δόξαν ετέρου 

αυτής πολίτου. Η εύκλεια καί τοΰ Μαυροκορδάτου, καί τοΰΜ ετα - 

ξά, καί τοΰ Κ ω λέττου, καί τοΰ Αο'ντου, καί τοΰ Ζωγράφου, καί 

δλων έν γένει τών πολιτικών καί στρατιωτικών ένδοξων άνδρών, 

είναι προσφιλής εις όλους τούς Ελληνας έν γένει, ένόσω αύτοίού- 

τοι φροντίζωσι νά τήν διατηρώσιν άνωτέραν παντδς ψόγου· κά

νεις δέν είναι άναμάρτητος· δλοι εχουσι τάς κακίας των καί τάς 

άρετάς τ ω ν  δλοι επραξαν καί καλάς καί κακάς πράξεις, ή γ νώ 

μη τοΰ κοινοΰ είναι ή π λά στιγξ, ή'τις θέλει ζυγίσει τάς πράξεις 

έκάστου, καί θέλει καταδείξει τίς επραξε πλειότερα καλά, ή πλει- 

οτερα κακά, καί μόνον το τέλος είναι έκεϊνο, το όποιον θέλει τ ι -  

μη'σει ή ατιμάσει τήν άρχήν τής ζωής έκάστου· μας φέρει φρί* 

κην ή ιδέα δτι Ελλην, δστις δήποτε θέλει προδώσει τήν πατρίδα 

του εις δύναμιν ξένην· ό τοιοΰτος, δταν έξελεγχθη ίκ  τών ιδίων
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πραγμάτων, θέλ' εϊσθαι βεβαίως άξιος αιωνίου άναβέαατος, i v -  

τικείμενον εθνικής άποςτροφής καί κατάρας, καί φρικώδες αίσχος 

θέλει καλύψει τον μιαρόν τάφον του. Ούδείς θέλει φεισθή αύτοΰ 

όσον συγγενής, όσον φίλος καί άν ί,ναι, καθώς ή ήρωίβσα Σπαρτ 

τιά τις έθεσε πρώτη εις τόν ναόν τον λίθον, κατά τοΰ υίοΰ της 
Παυσανίου.

Τοιαΰται είναι αί άρχαι ημών, τάς όποιας θέλομεν διατηρήσει 

πάντοτε με ακραν αυστηρότητα καί δικαιοσύνην άγαπώμεν τήν 

Ελλάδα ελευθεραν, καθώς επιθυμοΰμεν τήν ελευθερίαν όλης τής 

πασχουσης ανθρωπότητάς, ό σ τ ις  είναι σύμφωνος εΐ  ̂ τόν ιερόν 

σκοπόν τούτον, άς μην ανησυχώ δια τήν έκδοσιν του Σύγγραμμα* 

τός μας, καθώς άφ’ ετέρου άο ί,ναι καθείς βέβαιος, ότι κάνεις 

δέν καταπατεί ατιμωρητί τής κοινωνίας τά ιερά δικαιώματα.

Τά σύγγραμμα θέλει έκδιδεσθαι μέ τας αύτάς βάσεις, τάς οποί

ας περιεϊχεν ή απο τή ς ά. Μαρτίου προκηρυζίς του, τήν όποιαν 

επί τούτου καταχωροϋμεν. Δημοσιεύομεν τήν αυτήν ύλην, τής 

όποιας ο άρμοδιος καιρός ήτο ναδημοσιευθη τόν Μάρτιον όπότί 

συνετάχθη, αλλά τήν δημοσιεύομεν καθό άρμοδίαν ώς εκ τής 

φυσεως της εις παντα καιρόν, καί διά νά κρίνν) το κοινόν περί 

των κ α τ’ αυτής παραδόξων παρεξηγήσεων, καί διά νά μην ϊ / ω -  

σιν αφορμήν οί άντενεργοί νά εΐπωσιν, ότι υπήρχε' τ ι  πρότερον 

τό όποιον έδιδε χώραν εις τάς παρεξηγήσεις των. Μο'ναι δε τρο

ποποιήσεις ένεκα των συμβάντων έγένοντο. 

ά. Η αλλαγή του ονόματος αύτοΰ.

6 . Η σταθεοώς έν Α.θη'ναις εκδοσίς του κο(ί 

γ ’. ί ΐ  αλλαγή τοΰ Εκδότου.

Μ ετηλλάςαμεν τό όνομα τοΰ Συγγράμματος, διότι δέν άγα

πώμεν νά έχη Φανάρι ή Ελλάς, ώς διερμηνεύθη, καί νά δύναται 

καθείς να τό ο βύνη όταν θέλη· τό έθέσαμε; ύπό τήν προστασίαν 

ένός άστρου, αναρίθμητα άστρα καθωραίζουσι τό ουράνιον σ τε 

ρέωμα. ό  ουρανός δέν είναι δυσμενής ώς οΐ δυνατοί τής γης, 

ούδε φοβείται τήν ελευθεροτυπίαν, έξ εναντίας καθό έμπνευσίν 

του ουρανίαν τήν προστατ:ύίΐ μάλιστα, οσάκις πρόκειται περί

των κίωνίων αΰτώΰ αληθειών, το άστοον άπε'/ει πολύ άπό τής 

γης διά νά φθάση νά τό σβέση καθείς, καί φέγγον καλήτερα 

παοά ένα Φανόν, ίσω ς φωτίσει τάς έσκοτισμένας τινών διανοίας 

επ’ άγαθω τής δυστυχοΰς άνθρωιτότητδς.

Η έν λθη'ναις σταθερά εκδοσις τοΰ συγγράμματος σκοπόν εχει 

νά τό θέση ύπό τό κράτος θεμελιωδών νόμων, πρεστατευοντων 

τήν ελευθεροτυπίαν τό πιεστήριον έχει άνάγκην μιας σπιθαμής 

γης, άλλα γης έλευθέρας. Η καρδίαήμών πάλλει. Με όρθα,μέ- 

νας τρίχας άπό ενθουσιασμόν έγείρομεν σήμερον το πιεστήριον 

ήμων επί τοΰ ίερου τούτου εδάφους. Ποτέ ισως δεν ησθανθημεν 

τήν άξίαν τής ελευθερίας, ώς εις τήν αίσθαντικήν περίστασιν 

ταύτην.

Πατρίς, Πατρίς ! γή της ελευθερίας καί τής δοξης ! όσα καί 

αν σε περιβρέχωσι πολύτιμα αίματα μαρτύρων όσα καί άν ΰπέ- 

βτης άνήκουστα δεινά, είναι μηδέν ώς προς τά ουράνια τής ε

λευθερίας αγαθά, τά  όποια άπολαύεις· ιισαι ναί, ακόμη δυστυ

χή ς, άλλά καί συλλογίζεσαι, και. όμιλεΐς καί γράφεις έλευθέρως, 

καί τοΰτο άρκ«ΐ διά νά φθάσηςμίαν ημέραν, φιλτάτη Πατρις, εις 

τόν ευτυχή προορισμόν σου!

Εν τώ  λοιμοκαθαρτήριο τής Σύρου έ'γραφον

0  έΚ Δ Ο Τ Η Σ .
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Π ΡΟ ΚΗ ΡΤΕΙΣ.
At μεγάλαι ϊδέαι καί τά  μεγάλα έργα άρμόζουσι βεβαίως 

εις εύρυ/ώρους ουρανούς, εις μεγάλους Κόσμους. Η Μεσόγειος, 

αρχαία μητρόπολις τοΰ Κόσμου, γή τής δόξης καί τής ελευθερί

ας, αυτή ή άσβεστος εστία των φώτων καί τοΰ πολιτισμού, 

παρουσιάζει τό αιώνιον άμφιθέατρον τής οικουμένης, πέριξ τοΰ 

όποιου κάθηνται ζηλότυποι θεαταί όλοι οί οίϊώνες, όλα τά Εθνη, 

καί προσφέρουσι τόν φόρον τοΰ θαυμασμοΰ των εις τής φύσεως 

τό γητευτικόν καί μυστηριώδες τοΰτο μεγαλεϊον. Ί ’πό τόν ού-
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ρανόν τοΰτον  άνυψούμενος ό Φ αν ός  τή ς Μ ε σ ο γ ε ίο υ  σκοπόν έχει 

έν μέσω τής παγκοσμίου διανοητικές πάλης, να δείξη είς όλα 

τα περιστοιχοΰντα ημάς Εθνη, και ίίς  δλας τας εμπεριεχομένας 

είς τήν Μεσόγειόν ανθρωπίνους κοινωνίας τήν ασφαλή της σ ω τη 

ρίας των οδόν, το αληθές στάδιον της δόξηςτώ ν Εθνών, καί τόν 

όρμον τη ς κοινωνικής ευημερίας τών λαών, συμφώνως μέ τήν 
βούλησιν τής ειμαρμένης.

ΙΙληρης άφοσιωσις καί υποταγή είς τους θεσμούς παντός εύ- 

νομουμένου Εθνους, σέβας πρός τήν θρησκείαν, εννοούμενης πάν

τοτε τής ελευθερίας τής συνειδη'σεως, καί ακριβής διατήρησις 

τών κοινωνικών καθηκόντων, είναι τά  κύρια χαρακτηριστικά 

παντός λογικοΰ ανθρώπου, παντός συνετοΰ καί κοινωφελούς πο

λίτου, τα μερη μέ τον καιρόν απαρτίζουσι φυσικώς τό δλον τοΰ 

ύγειοΰς ανθρωπίνου κόσμου, ή δέ πρόοδος καί τελειοποίησις τών 

Εθνών, έχει τήν ηλικίαν της, έχει τόν καιρόν της. Ας άναπ τυχ- 

θώσιν αι κοινωνιαι, ας συμβαδισωσιν οΐ λαοί μέ τήν σιγανήν ά- 

ναπτυζιν τής διανοητικής ταύτης βελτιώ σεώ ς τω ν, καί θέλουσιν 

φθάσειν εγκαίρως ανευ κοινωνικών έρημώσεων καί σπαραγμών 

£ΐς τό  προσφιλές τής ευημερίας των σημειον.

Τοιοΰτος είναι ό σκοπός του προτιθεμένου περιοδικού συγ

γράμματος ύπρ τό ονομα Ο ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ Μ ΕΣΟ ΓΕΙΟ Υ .

Κυρία αντικείμενα και θέματα του περιοδικού τούτου συγγράμ* 

ματος, συστηματικώ ς συντασσομένου υπό συλλόγοίι πολιτικών 
και επιστημονικών ανδρών θέλουσιν είσθαι* 

ά .  Τ ά  κατά ίήν Ελλάδα.

β . Η πολιτική συγκίνησις καί εκκλησιαστική κατάστασις 

τών διαφόρων δογμάτων καί του κλήρου τής Χριστιανικής θρη
σκείας.

γ  . Αΐ Κυβερνη'σεις καί οϊ λαοί τών διαφόρων Χριστιανικών 
Επικρατειών.

δ ·  Επιθεώρησις ίφημερίδων εν γένει. 

e· II αναστροφή τών γυναικών καί ή έπιρροη αΰτών είς την 
Πολιτικήν κοινωνίαν.

γ-’ . Η άνάπτυζις καί πρόοδος τοΰ εμπορίου.

ζ ’. II διεξαγωγή τών δικαιωμάτων τών εις ξένα κράτη πα- 

ρεπιδημούντων Ελλήνων.

η'. Χ ι α χ ά ,  η τά περί Χίων έν γένει καί μερικώς.

θ’. Διάφορα άρθρα επιστημονικά, βιομηχανικά, Φιλολογικά, 

καί εΐτι άλλο ωφέλιμον καί άξιοπερίεργον.

Το Σύγγραμμα τοΰτο θέλει έ/.δίδεσθαι είς λ,θη'νας άπας τοΰ 

μηνός είς φυλλάδιον συγκείμενον έκ τριών περίπου τυπογραφικών 

φύλλων.
Οσα κυρία άρθρα η ά'λλαι ειδήσεις δύνανται νά ένδιαφέρωσι 

τήν φωτισμένην Ευρώπην θέλουσιν έκδίδεσθαι καί είς Γαλλικήν 

Γλώσσαν.
Οσα ά'ρθρα άφορώσι γενικάς Ιπιστημονικάς καί πολιτικας 

θεωρίας είναι δεκτά καί καταχωροΰνται δωρεάν είς τά Σύγγραμ

μα τοΰτο' επομένως οΐ συντάκται των δύνανται έλευθέρως να τα  

<5ιευθύνωσι διά τών κατά τόπους ανταποκριτών των.

I I  έτησιος πληρωμή προσδιορίζεται διά μέν τους συνδρομή - 

τάς τούς είς τήν Ελλάδα καί Τουρκίαν δίστηλα τρία, διά δε τά 

λοιπά μέρη δίστηλα τέσσαρα, πληρωτέα μ ετά  τήν παραλαβήν 

τοΰ πρώτου φυλλαδίου, τό όποιον θέλει διανεμηθή περι τα  τέλη 

τοΰ τρέχοντος Μαρτίου.

Αι συνδρομαί γίνονται παρά τοΐς κατά πόλεις ανταποκριταις 

τοΰ Φ ανόν ιή ς  Μ ε σ ο γ ε ίο υ .

Εν Κωνσταντινουπόλει τήν ά. Μαρτίου 1 8 4 4 ·

0 1  έχ ΰ ύ τ  α ι .
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Οί ουράνιοι κόσμοι ηρεμούν ή άιδιος κίνησις τής φύσεως εξα

κολουθεί ατάραχος, ή «ιωνία τάξις του παντός απαρασάλευτος 

μένε·., και μόνον ή επιφάνεια τής γ ή ; ώς κλυδωνιζομένη Θάλασσα 

αείποτε συν ταράσσεται· μόνον ή ανθρώπινος γενεά ενοχλεί τήν 

φυσιν. Τ ί επιδιώκει κατόπιν δλων των αιώνων ανήσυχος ό επ ί

γειος λ α ό ς ! Εω ς πότε θέλουσιν επιβαρύνει τάς άκοάς τοΰ ΐψ ίστου 

οί αιώνιοι γογγυσμοί τής γ ή ς ! Πότε ή ανθρώπινος κβινωνί* θέ- 

λει φθάσει εις τόν μεγάλον αυτής προορισμόν ;

Καθώς ή μεγαλουργός φύσις διά τών άλλεπαλλήλων ρήξεων 

των συγκρουομε'νων στοιχείων της παρη'γαγε βαθμηδόν άπό τό 

άκατέργαστον χάος αύτό τό τέλειον τοΰ παντός φαινόμενον, εις 

τήν θέαν τοΰ οποίου έξίσταται ό άσθενής τοΰ άνθρώπου λογισμός^ 
με σπαραγμούς όμοιους, μέ δμοιον βήμα εμελλε φαίνεται, νά 

προχωρώ καί ή πολιτική τελειοποίησις τοΰ γήινου κόσμου. Αφ’ης 

αί άνθροίπινοι κοινωνίαι άπεμακρύνθησαν άπό τόν άληθή τής φυ- 

σεως σκοπόν, καί περιεπλανήθησ&ν- εις μυοίας πολιτικάς παρα

φοράς κ  εις ζοφερά; προλήψεις, ή επιφάνεια τής γής εν χάος έπα- 

ρουσίαζε κοινωνικόν διά πολλούς αιώνας· « ίδ έ  εμφύλιοι συγκρού

σεις, οί θρησκευτικοί πόλεμοι, αί κατακτητικαί μανίαι, αι φρικ- 

ταί σφαγαί καί αίματοχυσίαι, α'ίτινες έπλημμύρησαν τήν γήν, υ

πήρξαν επίσης οί αλλεπάλληλοι κοινωνικοί σπασμοί, αί θλιβεραί 

δοκιμασίαι έκεΐναι, δι’ιον ε'μελλε νά παραχθή ή όδεύουσα πολιτι

κή κατάστασις τοΰ άνθρωπίνου γένους.

όπόταν ό ανυπόμονος άνθρωπος διε'λθη μέ περίεργον βλέμμα 

τας πολυειδεϊς φάσεις τοΰ μεγάλου παρελθόντος, εκπλήττεται 

διά τήν μακροθυμίαν τοΰ Θεοΰ! Α λλ’ ήδη έσήμανεν ή ώρα. Τό
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βημεΐον τής πολιτικής τελειοποιήσεως τών ανθρωπίνων κοινωνι

ών εδόθη* αί άλυσσοι πίπτουσιν αύτόρρηκτοι άπό τάς χεΐρας τών 

λ α ώ ν  ή πολιτική πλάνη υποχωρεί εις τάς άϊδίους λάμψεις τής 

αλήθειας καί τοΰ πολιτισμού, καί δλης έν γένει τής άνθρωπινου 

φυλής τά στήθη ώς έξ ένός ηλεκτρισμού πάλλουσιν προσεγγίζον- 

τα  τό τέρμα τών αξιοδακρυτών σπαραγμών, τών κοινωνικών 

συμφορών τοΰ κόσμου.

ίδετε τήν Μεσόγειον. Η πολιτική μεταβολή τοΰ Σ επ τεμ 

βρίου τή ς Ελλάδος ύπήρξεν έξαίσιον και πρωτότυπόν φαινο- 

μενον, τό όποιον εφεοε θάμβος εις όλους τούς λαούς καί εκ - 

πληξιν εις αύτους τους θρονους* άλλ είναι συνεπεια της προοδου 

τή ς κοινωνικής τελειοπ ο ιή σω ς τής Οικουμένης. Ανηγέρθησαν 

περιοδικώς Κραταιά εθνη, εμεγαλύνθησαν διάφοροι λαοί, άλλ’ ε -  

φερον έν έαυτοΐς τά  σπέρματα τής όπισθοδρομήσεως, τής π τ ώ 

σεως, τής διαλύσεώς τω ν , καί ή άτυχής άνθρωπότης έπανερ- 

χομένη συνε/ώς εις τήν φυσικήν κατάστασιν αυτής μ ετα β ά λ- 

λετο ώς καί πρότερον εις χάος. Η εύνομία , τά  φώτα, ό 

πολιτισμός περιωρίζοντο εις τινας γωνίας τής γής, ένω εις τάς 

«χάνεις εκτάσεις της οί σκοτεινοί αιώνες έκυοφόρουν τήν βαρ

βαρότητα καί τήν θηριωδίαν, αΐτινες έξογκουμεναι μέ τόν 

καιρόν, έπλυμμύρουν ώς χείμαρροι καί κατέκλειον άναλγήτως 

τά  εστίας τοΰ πολιτισμού, τούς ναούς τής αρετής καί τή ς 

ελευθερίας· ελειπε τό μέσον τής παγκοσμίου συνεννοήσεως* ό 

ήλιος τής δηκ-οσιότητος δέν εί'/εν άνατείλει εΐσέτι’ άλλά σή

μερον, ότε ύπό τήν επιρροήν τοΰ άδυτου φωτός τούτου, ή άν- 

θρώπινος φυλή συνεννοείται κατά πάσαν στιγμήν μέ εν μόνον 

βλέμ μ α 1 δτε εις πάν βήμα τοΰ πολιτισμού άναφυονται λαοι 

νέοι, έθνη νέα, αί κοινωνίαι άπασαι συνδέονται σιω πηλώ ς δι άρ

ρηκτου δεσμού, καί συμβαδίζουσιν ανεπιστρεπτί, εμπνεομενοι 

άπό τό αύτό αίσθημα, άπό τό αυτό πνεΰμα, απο μιαν μονήν 

ιδέαν τής κοινής ελευθερίας τών λ α ώ ν , τής κοινής εύδαι- 

Ι*ονί*ς·

ϊ γ π  τήν θείαν ϊμττνευσ.ιν ταύτην ό ένδοςοτερος λαος τής γής>



ό λαός τής βλλάδος, έτόλμησε το βύγβνές εκείνο άλμα της Γ*. 

Σεπτεμβρίου, καί έ'δωκε τό μάθημ,α της αναίμακτου πολίτι

κης μεταβολής εις ολα τα εθνη, εις ολους τους αιώνας.

Αν και ή πολιτική μεταβολή αυτί) άπησ/όλησεν ήδη δ·.’ ικα

νόν καιρόν δλα τά πνεύματα, δλον τον περιοδικόν τύπον, και 

τάς Κυβερνήσεις διαφόρων επικρατείων, καί άν έξηντλήθη πάσα 

(ίλη, πάσα ιδέα έπι τοΰ σοβαρού και περιέργου αντικειμένου 

τούτου· μολοντούτο επειδή ίτά^α ϊδε'α, η τις άφορα τήν συζήτη- 

• σιν τών κοινωνικών δικαιωμάτων, δέν αντηχεί ματαίως εις τήν 

καρδίαν τής άνθρωπότητος οσάκις καί αν έπαναληφθή, και επει

δή πας άνθρωπος άπό άνεξήγητον πρόληψιν, η αδυναμίαν, 

τόν πρώτον τής καρδίαςτου παλμόν, τον πρώτον στοχασμόν 

του οφείλει πάντοτε εις τήν ίεράν τής γεννήσεώς του γην, 

άπονέμοντες τόν ιερόν τοΰτονφόρον καί η μ είς , φέρομεν ώς π ρώ 

τον σπουδαΐον θέμα ενώπιον τών οφθαλμών δλου του κόσμου 

τήν διεξαγωγήν της πολιτικής ταύτης μεταβολής τής Ελλάδος.

Πρώτην φοράν μετά εϊκοσιν αιώνας εμελλε σήμερον νά συν- 

απαντηθϊ) εις τους βράχους τής Πνυκός ή βραχνή πολιτικού 

ρη'τορος φωνή, με τήν καταπληκτικήν φωνήν τοΰ Φωκίωνος καί 

τοΰ Λημοσθένους. Οσάκις τό ψυχρόν τοΰ Οδοιπόρου δμμα έφέ- 

ρετο άλλοτε ήλιθίως επί τοΰ ίεροΰ εκείνου βνίματος τή ς Ο ι

κουμένης, ί ήδύνατο άρα ούτος νά ιδεασθή, δτι εμελλε ποτε νά 

άντηχήσ-ij καί πάλιν από τά ύπαιθρα ύψη του ή συζήτησις τών 

εθνικών ελευθεριών τοΰ κόσμου; ό  περιηγητής προβαίνων αϊ- 

φνιδιως ση'μερον ή'θελε νομίσει, δτι ονειρεύεται άπά ένθβυσί- 

ασμάν, η δτι βλέπει περιϊπταμένας τάς ένδοξους σκιάς τοΰ μ ε 

γάλου εκείνου τόπου, καί έξεικονιζούσας εις άνάμνησιν τά άρ- 

χαϊον αύτών πολιτικόν θέατρον, τήν άρχαίαν εύκλειάν των. Ναι, 

εις τάς Αθήνας ση'μερον δχι πλέον διηρημέναι αί πολυάριθμοι 

πολιτεΐαι έκεΐναι, ούτε μόνος ό αρχαίος τών Αθηνών λαός, αλ

λά σύσσωμον το Ελληνικόν έθνος, άναγεννηθέν άπό τήν αίμα- 

τόφυρτον κόνιν του , συνήλθε σήμερον έκει, καί γοργόν συστρέ- 

φον επί τής ϋφηλίου βλέμμα, έκάθησεν ύπό τήν σκιάν τοΰ Παρ-
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θενώνος, εχων συνέδρους του τούς ιστορικούς αιώνας του καί 

τούς μεγάλους στοχασμούς τοΰ Σόλωνος καί τοΰ Λυκούργου, 

διά νά καταβάλη τά θεμέλια τώ ν κοινωνικών θεσμών του, 

υπό τό άδιάσειστον κράτος, τών οποίων ν’ άναπτυχθή μέ τόν 

καιρόν τό φυσικόν του μεγαλεΐον.

Αλλ’ υπάρχει μία ισχυρά συνεννόησις έπι τής γής, ή διεξά

γουσα ση'μερον τ ά ί τύχας τών εθνών, καί αύτη έμελλε βεβαίως 

νά συγκινηθίί εις τό κοινωνικόν φαινόμενον τ ο ΰ τ ο . . .  ί Διατί 

«ί Κυβερνη'σεις ώς έκ συνθέματος κυριεύονται άπό ανησυχίαν 

οσάκις λαός τ ις  ζη τε ί τήν ελευθερίαν του, ή βουλεύεται περί τής 

ΰπάρξεώς του; ή ανησυχία αύτη ί προέρχεται άρα άπό συνετήν 

πρόνοιαν ϋπερ τή ς διατηρη'σεως τής κοινής ειρήνης, η άπό επί

μονον ανταγωνισμόν πρός συντήρησιν τής ιδίας τω ν υπεροχής 

καί τήν έπέκτασιν τής επιρροής τ ω ν ;

ϊπάρχουσιν άνθρωποι, ο'ίτινες ψρονοΰσιν, δτι άρετή τοΰ πο

λίτικου λόγου είναι ή ΰπόκρισις, η ή πλαγία καί άμυδρά έξήγη- 

βις μιας ιδέας, ή ή περιφραστική έκφρασις μιας άληθείας· όμο- 

λογοΰμεν, δτι προκειμένου λόγου περί αληθειών, καί αληθειών 

αιωνίων, καί υπέρ τώ ν ιερών δικαιωμάτων τή ς πασχούσης άν· 

βρωπότητος, δέν ένασμενιζόμεθα ποσώς τά διπλωματικόν σύ

στημα τοΰτο* έξ εναντίας φρονοΰμεν δτι, ή άλήθεια απόρροια 

τή ς άφάτου χρηστότητος τοΰ αιωνίου, έκφραζομένη δεόντως, 

έκφραζομένη έν καιρώ, είναι ή πολυτιμω τέρα άρετή, ήτι<:, φω- 

τίζουσα ώς πυρίνη στήλη τοΰ Μ ωϋσέως και τούς λαούς καί τάς 

Κυβερνήσεις, δύναται νά τάς σώσιρ άπό τό βάραθρον, δπου 

άνεπαισθήτως τάς άπωθεΐ το ψεΰδος καί ή πλάνη. Αί Κ υ

βερνήσεις τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων συμπλέκονται ηδη έκ 

τοΰ σύνεγγυς εις τό πολιτικόν περί έλλά δ ος δέμα, και παρου- 

σιάζουσι σπουδαΐον πρόσωπον εις τήν πολιτικήν σκηνήν αύτοΰ 

του έθνους· η άπατώνται ενίοτε αί Κυβερνήσεις αύται ώς προς 

τήν οποίαν βαδίζουσι κατά τήν Μεσόγειον πολιτικήν οδόν, και 

τότε είναι άρετή νά τάς φωτίση τ ις  μέ τήν δάδα τής αλήθειας 

»ίς τάζ χβΐρ«ί’ ή βαδίζουσιν έν γνώσει, καί πάλιν και τοτε είναι
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γενναιόψυχα, «ναι αρετή διά να έκφραση ή πάσχουσα κοινωνία 

ο,τι ένδομύ^ως αισθάνεται. Δ ιατί νά μήν έκφράσωμεν εγκαίρως 

μίαν αλήθειαν, τή< οποίαν ό χρόνος μ ετ’ ού πολύ θέλει διδάςε&; 

Α λ λ ’ ίσω ς άφ’ ο ύ προ'τερον αποτεφρώσει τάς πόλεις, και έρημώ- 

σει τάς κοινωνίας καί μεταβολή τάς πολιτείας ή .π ολιτική  

πλάνη!

ί'πάρχει αιώνιος ό μεταξύ τών Κυβερνήσεων και τών λαών 

ά,νταγωνισμός* καί ό ανταγωνισμός ούτος, μακράν του νά προά- 

ξη τάς κοινωνίας είς την τελεωτέραν αυτών άνάπτυςιν, έπέφερεν 

πολλάκις εξ εναντίας τον κατακλυσμόν καί τήν καταστροφήν 

τω ν. Αι Κυβερνήσεις παρίγνώρισαν τήν πραγματικήν αυτών 

εντολήν, τον αληθή ορισμόν των, και οΐ λαοί πολλάκις, μνησικα- 

κοΰντες διά τά  φρικτά δυστυχήματα των, άπέπτυσαν τούς χ α 

λινούς τών ήπιωτερων Κυβερνήσεων των. Δέν ΰπήρςεν όμως 

ποτέ λαός, όστις νά μήν ϊίσθάνθη αυτομάτως τήν ανάγκην ύ- 

πάρξεως τής Κυβερνήσεώς του.

Πάσα Κυβε'ρνησις πραγματικώ ς ίδέν είναι ή απόρροια τής 

κοινής συναινέσεως έκάστης κοινωνίας; μία νο'μιμος Κ υβέρ- 

νησις ίδέν είναι τάχα  τό ηθικόν ον εκείνο, το όποιον προσω

ποποιεί τήν φυσικήν τοΰ λαοΰ κυριαρχίαν, τήν όποιαν έκουσίως 

πάντοτε παρακατέθεσεν είς. τάς χεΐρας τοΰ πλάσματο'ς του αύ-* 

τός ό πλάστης τής Κυβερνη'σεως λαος ; Α λ λ ’ αΐ Κυβερνήσεις 

καταχρασθεϊσαι τής ίεράς παρακαταθήκης ταύτης, και στρέψα- 

σαι αυτήν ώς όπλα κατά τών ιδίων αυτών κοινωνιών, ενόμισαν 

ότι διά τή ς άπολιθώσεως και τοΰ έξανδραποδισμοΰ τών λαών ή- 

βέλον βαδίσει άσφαλέστερον τήν όποιαν ελαβον όλισθηράν όδον, 

και ήθελον παραβιάσει ατιμω ρητί τής φύσεως τούς αναλλοίω

τους νόμους· άλλ’ οΐ ισχυρότεροι θρόνοι πίπτουν, όταν έγείρωνται 

επί τών έριπείων τών εθνικών ελευθεριών, τών κοινωνικών δ ι. 

και ωμάτων.

ϊκοπόν δέν έ'χομεν νά έφαρμώσωμεν είς τάς φιλάνθρωπους 

Κυβερνήσει; τών τριών ίσ·/υρών δυνάμεων τοιαύτα; άκαίρους ί

σως γενικάς θεωρία;, ποριζομένας άπά τήν πϊίραν τών αιώνων,
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και αί όποϊαι εφαρμόζονται είς πάντας τούς καιρούς και ιΐς  ό- 

λας τάς ύποπιπτούσας|είς τά τοιαΰτα ελαττώ μ α τα  Κυβερνήσεις, 

άλλ’ ενώ κατά δυστυχίαν υπάρχει ό γενικός ούτος μεταξύ τών 

Κυβερνήσεων καί τών λαών ανταγωνισμός, υπάρχει καί ετερος, 

όλεθριοίτερο; διά τού; λαούς ίσως, ό μεταξύ τών ιδίων Δυνά

μεων, όστις είναι κυρίως αύτή ή φλογερά κατακτητική ζηλο

τυπία.

Η Δ ίσις φέρουσα τό Σύνταγμα άνά χεΐρας έξ ενός μέλους, καί 

ή Αρκτος τό Εύαγγέλιον τοΰ Ιησοΰ Χρίστου άφ’ ετέρου, άμιλ- 

λώνται εις τήν κατάκτησιν τής ύφηλίου· ή δέ Μεσόγειος γίνεται 

πολλάκις τό θέατρον τής οικουμενικής ταύτης πάλης. Αΐ τρεις 

Κραταιαί Δυνάμεις τής γης, αύται πανομοιότυπον τής αρχαίας 

Τριανδρία; τή ςί*ώ μ η ς, συνίννοΰνται ενίοτε, καθ’ όσον άφορα τήν 

τύχην τών υποδεεστέρων έπικρατειών, τάς οποίας Κυβερνώσι κ’ 

έπιρρεάζουσιν αμέσως ή εμμέσω ς, άντικρουονται όμως οσάκις 

πρόκειται περί τών μερικών φιλοδοξών και κατακτητικών σκο

πών τω ν 1 ή δε γή, ώς άλλοτε ύπό τήν παγκόσμιον Κυριαρχίαν 

τή ς Ρ ώ μ η ς, ύπόκειται είς τήν θέλησίν των, και ήδύναντο κατά 

πάσαν στιγμήν νάδιαθίσω σι περί αυτής, έάν ήτο δυνατόν νά εύ- 

ρεθώσι ποτέ είς εντελή σύμπνοιαν καί αρμονίαν.

Αί ζηλότυποι συγκρούσεις αύται ενίοτε σώζουσιν, άλλ’ ώ ; επί 

τά πλεΐστον καταστρέφουσι τάς κοινωνίας· άμα ήχήση είς τήν 

γήν ή Ικρηξις κοινωνικού τινός κρατήρας, ό'μματα ύποπτα καί 

δυσμενή έπιπίπτουσιν, ώς ραγδαία χάλαζα, εναντίον άξίοδακρύ- 

του λαοΰ, όστις εκτίθεται είς προφανή πολλάκις έξολοθρευμον 

διά τήν άνάκτησιν τών φυσικών του δικαίων. Αί τρεις φιλάνθρω

ποι Δυνάμεις συνετέλεσαν άναντιρρήτως είς τήν πολιτικήν ανα- 

γέννησιν τοΰ Ελληνικού λαοΰ, καί ή Ε λλά ; δέν δύναταιν άρνηθη 

μίαν ευγνωμοσύνην, ήτις συνδέεται μέ τήν ιδίαν ύπαοξίν της. 

Αλλ’ ά ; ενθυμηθώμεν τού; πρώτους τής έπαναστάσεώς της χρό

νους. ή  Ελλάς ήγωνίζετο εναντίον τών έπιδρομών όλου τοΰ κό

σμου. Αί Δυτικά! Δυνάμεις ύπώπτευσαν τόν άθωοτερον όλων 

τών αγώνων ώς ένοχον ύποκίνησιν τής Αρκτου, Τον έθεώρησαν
a



ώ ; άπαίσιον σημεΐον γινικωτέρου πολίτικου σεισμοΰ, καί τά π*» 

πολισμένα Ιθννι έξηκόντισαν βλέμματα οργίλα κατά της κλεινής 

αυτών μητρός τ ι ς  γης εκείνης, άπό ττ,ς οποίας τον δύοντα 

ήλιον έκθερμανθέντα άλλοτε, άνεβλάστησαν αύτά έθνη φαεινά 

χαί γιγαντιαϊα, έωσοΰ οϊ ευαίσθητοι λαοί συνεκινήθησαν άπό 

τήν ήρωϊκήν καρτεροψυχίαν ένος παλαίοντο; μέ τήν τύχην τοδ 

λαοϋ, και ή Αγγλία και ή Γαλλία , έξελθοΰσαι άπό τήν απά

την των, συνήνωσαν τάς εύγενεις αύτών προσπαθείας μέ την 

«φιλοκερδή συμπάθειαν τη ς ί>ωσσίας, καί άπέδωκαν εις τήν 

πολιτικήν ζωήν τά ευκλεές τούτο έθνος.
ό μ ο ια  περιστατικά, του αύτοΰ χαρακτήρας ζηλότυποι της 

Αγγλίας ύπόνοιαι συνώδευσαν και σήμερον τήν πολιτικήν αύτήν 

μεταβολήν τής Γ ’. Σεπτεμβρίου τής έλλά δος. Η Αγγλία, ήτις 

έθεώρει μέ άπάθειαν τήν δεκαετή κατάθλιψιν τοΰ ελληνικό^ 

λαοΰ, προφασιζομένη, ότι δέν δύναται νά έπεμβη εις τά εσω

τερικόν ένός άνεξαρτήτου κράτους, εις τήν προκειμένην π ι -  

ριστασιν, έπιλαθομ-ένη τής πολιτικής ταύτης άρχής, έπεμβήκεν 

έκ τοΰ σύνεγγυς διά μόνην τήν ιδέαν, δτι Ρωσσικός δάκτυλος 

ύπεχίν/ισε και ταύτην τήν φοράν τήν πάσχουσαν Ελλάδα· καν 

πριν άκόμη συγκροτηθή ή Εθνοσυνέλευσις, ή Δύναμις αΰτη διέ
γραψε ρητώς τον κύκλον τών έργασκον της, ώς άποδεικνύεται 

άπά τήν επιστολήν τοΰ Λόρδου Αβερδήνου, πρωθυπουργού τή ς 

Αγγλίας προς τόν έν Αθήναις Πρέσβυν της.

ί Α λλ’ ήτον άρα ή ί ’ωσσία, ήτις ύπεκίνησε τήν έλλ ά δ α  κα,ι 

ταύτην τήν φοράν ; δέν ητον αΰτη ή άθωοτέρα καί «ύγενεστέρα 

έπίσης, ή'τις έφάνη ποτέ εις τήν γην, μεταβολή'; και άν ϋ π ο τί- 

6ή μία εμπνευσις εις τήν μεταβολήν ταύτην ίω σσικη '. 'έπ ρ ά χ - 

θη τ ι  λυπηρόν ίσως ικανόν νά έφελκύσ/| τοσαύτην έκ μέρους τής 

Αγγλίας αντίθετον σπουδήν, ώς άν εμελλε νά κατασβέσϊ] αΰτη 

όλεθρίαν τινά πυρκαϊάν; δέν ήτο τοΰτο ή άπελευθέρωσις ή σωτη

ρία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ; 1 · ή μεταβολή τοΰ Σεπτεμβρίου άπο- 

διδομένη εις τήν Ρωσσίαν φέρει βεβαίως μεγίστην δόξαν εις αυ

τήν, κ«ί ή Αγγλία ώς ί'πραξι και ή Γαλλία, χειροκροτούσα τ4
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δψος τής φιλανθρωπίας, ήτις έχαρακτήρισε τήν πραξιν αύτήν 

καθ’ έαυτη'ν ·, ώφειλε νά συνενώσ/ι ασμένως τάς εύγενεις μερί- 

μ,νας της προς τήν αίσίαν άποπεράτωσιν τοΰ γενναίου τή ς Ελλά

δος αύτοΰ σκοποΰ, χωρίς νά προσβάλη τήν ανεξαρτησίαν τη ς , έ- 

πεμβάίνουσα εις τάν εσωτερικόν αύτ^ίς οργανισμόν, και χωρίς νά 

περιστείλ^ τήν ελευθερίαν τη ς, ενεκεν ακαιρου ζηλοτυπίας, η 

μάλλον προσποιούμενης συμπαθείας ώς προς την άληθή ελευθερί

αν τής άναξιοπασ/ούση; άνθρωπότητος. Παράδοξον φαινομενον! 

ή  Ρωσσία, ήτις διεβάλλετο πάντοτε ώς πρεσβευουσα τας αρχάς 

τ οΰ άπολυτισμοΰ υποβλέπεται ήδη ώ ; ένθαρ^υνουσα προς την 

ελευθερίαν των τούς πάσχοντας λαούς, η δε Δυναμις εκείνη, ητις 

έσεανύνετο ώς ό τύπος τών ανθρωπίνων ελευθερίων, καταπολεμεί 

εκ τοΰ συστάδην σήμερον τάς έθνικάς ελευθερίας! Παρουσιάζον

ται ενίοτε περιστάσεις κρίσιμοι; καθ άς άναπτυσσονται τών έ -  

θνών οί άληθεϊς χαρακτήρες. Αί τρεις κραταιαι Δυνάμεις, ύπο 

γενικήν ε'ποψιν λαμ.βανόμεναι, θεωρούνται ώς συντελεσασαι εις 

τήν άναγέννησιν της ίϊ,λλάδος επίσης· άλλ’ εάν τις τολμήσνι να 

συγκρίν/ι μερικώτερον τά τε αισθήματα καί τούς στοχασμούςαύ- 

τών άναπτυχθίντας μάλιστα εις τήν παρούσαν εποχήν, θέλει 

ίύρεθή είς τήν πλέον δεινήν ίσως θέσιν διά νά έκφράση όλην τήν 

αλήθειαν, καί ν’ άποδώσ/, πλήρη δπου ανήκει δικαιοσύνην.

Διάφοροι βεβαίως είναι τών Δυνάμεων οί μεγάλοι στοχασμοί, 

οΐτινες συναπαντώνται ε;ς τήν Μεσόγειον, καί κυρίως σήμερον είς 

τήν Ελλάδα. Μακράν τοΰ νά έπεμβώμεν εις άντικείμενον, τά 

όποιον θεωρείται ώ ; το σο?αοώτερον πολιτικόν ζήτημ α τοΰ αΐώ- 

νος τούτου, ρίπτομεν επ’ αύτοΰ έπιπολαίως εν μόνον βλέμμα καθ’ 

βσον πρόκειται περί τής Ελλάδος. Η θαλασσοκράτις Αγγλία, ώς 

έκ τής Επτανήσου γειτνιάζει μέ τήν Ελλάδα μέχρι συμπλοκής· ή 

αϋτή θάλασσα περιβρέχει καί τά δύω κράτη· ή έ,πισφαλής σχέσις 

τή ς Ελλάδος αΰτη, ή γεωγραφική θέσις τη ς, ή ηθική έπι τής 

Μεσογείου ύπερο/ή της, τά ναυτικά πλεονεκτήματα της, όλα 

ταΰτα ϊνδιαφίρουτι μέχρι κατακτή-ιεω : τήν ίσχυράν Αγγλίαν· 

ώς έκ τούτου τό μεναλεϊον τής ΐ,λλάδος υποβλέπεται βεβαίως
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ώς άντίθετον ι ί ;  τής Α γγλία ; τούς μερικού; σκοπούς1 ή πρόοδος 

τοΰ έλληνικοΰ έθνους επαυξάνει τήν δυσπιστίαν τ η ; ,  και πάσα 

ιδέα ξένης άλλ·/];  επί τής έλλάδος επιρροής, εξάπτει έπί μάλλον 

τας ύπονοίας και τήν ζηλοτυπίαν της. ί ΐ  Φωτεινή Γαλλία γινναία 

προστάτιςπάντοτε καί είλι^ηνής, δένεχει βεβαίως κανέν έπ ’ αύ

τοΰ τοΰ τόπου συμφέρον μερικόν, είμή τό εΰγενές συμφέρον εκείνο, 

τό όποιον άφορα τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμού καί τήν διατη'ρησιν 

της κοινή; ισορροπίας.

ή  Γαλλία άπό τό κοσμοσωτήριον τοΰτο πνεΰμα οδηγούμενη, 

συστρέφεται ώς δύναμις ούδετέρα μεταξύ τών δύω αντίζηλων 

Δυνάμεων, άγαπα νά <pspvj συμβιβαστικόν διαιτητοΰ πρόσωπον, 

καί συνενοΰται μετά τής Α γγλία; όπότε νομίζη ότι συντελεί *π  

άγαθώ τ ή ; Ελλάδος, ή  Γαλλία οσάκις αντιπροσωπεύεται άπό 

ΰπουργεΐον άξιον τώ ν ύψηλών τούτων αισθημάτων της, συνεργεί 

ασφαλώς τωόντι εις τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμού καί εις τήν ευ

τυχίαν της έλλάδος, άλλ’ οσάκις το ύπουργεΐόντης, ολίγον άγχί* 

νουν, άπατάται ώς προς τάς περί έλλά δος κρίσεις του, προστί

θεται ύπέο τό δέον ε ϊ; τήν Αγγλικήν πλάστιγγα, καί υπηρετεί 

άνεπαισθη'τω; τους μερικούς σκοπού; τ ή ;  Αγγλίας, πιστεύουσα, 

ότι συνεργεί ε ϊ; τήν ευτυχίαν ένο; τόπου, τοΰ όποιου τήν ένίσχυ- 

σιν καί τήν δόξαν εΐλικρινώς επιθυμεί.

Ο ϊ τελευταίοι μάλιστα πολιτικοί συνδυασμοί, ο'ίτινες φιλο- 

φρονητικώς π ω ; συνωμολογη'θησαν μεταξύ τών δύω ισχυρών αυ

τών εθνών, ένεθάρρυναν επί μάλλον τήν Γαλλίαν διά νά έμπιβ- 

τευθή κ ’ είς ταύτην τήν περίστασιν πλέον τοΰ δέοντος εις τήν 

Αγγλυίήν πολιτικήν, ελητμόνησε φαίνεται οΰτως ευκόλως ή Γαλ

λία τήν μεγάλην εκείνην πολιτικήν σκηνήν τής ίουλιανής συν- 

θη'κη; τών 1 8 4 0 ,  είς ήν ή Γαλλία κατασταθεϊσα παίγνιον τής 

Αγγλικής αυτής πολιτική ;, επαρουσίασε τό λυπηρότερον πρόσω

πο-; ενώπιον δλουτοΰ κόσμου· έλησμόνησεν άκόμη τας βαναύσους 

ύβρεις τ ή ; θρασυδείλου Βαυαρία; κατά τήν ιδίαν εκείνην εποχήν, 

καί άγνοεΐή Γαλλία ίσως τής Βαυαρικής Αυλής τούς σπασμούς, 

«σάκις ακούει νά προφέρηται τό περικλίές όνομα τή ς Γαλλίας.
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Αλλ’ εντοσούτω τοιουτοτρόπως ώς Ιπ ί τό πλεϊστον συνδυα

σμένη μετά τ ή ; Γαλλία; ή Αγγλία σκιαμαχεί κατά τήν έλλάδα, 

πλάττουσα φόβους πολιτικούς άνυπάρκτους, τούς όποιους ή μ ε- 

γαλόφρων ίω σ σ ία  δέν έφρόνησε νά έμπνευσή ποτέ ώς προς «ΰτόν 

τόν τόπον, ΰ  επιρροή τής Ρωσσίας είς τήν Ελλάδα δέν εφερεν 

ούδέ δύναταινά φίρη ποτέ επίφοβον κανένα χαρακτήρα1 ή επιρ

ροή αύ'τη είναι άθώον γέννημα τής καλής π ίστεω ς, τήν όποιαν ή 

Ρωσσία διετήρησεν ύπέρ τής έλλάδος έξ αρχής· είναι αποτέλε

σμα γενναίων ευεργεσιών, τ ά ;  όποιας μέ τά πλέον ειλικρινή τής, 

(Τυμπαθείας αισθήματα έπεδαψίλευσεν εις τούς Ελληνας έν γένει. 

Κ αμμία δέν μάς συνδέει ιδιαιτέρα άφοσίωσις μέ τήν Δυναμιν 

τής Αρκτου, άλλ’ Ιχοντες τήν δικαιοσύνην πάντοτε ώς άπαρα- 

βάλίυτον βάσιν ημών, άναμιμνησκόμεθα ιστορικών αληθειών, ώς 

προς τήν περίς·ασιν ταύτην. 0  Ρωσσία υπήρξε φιλόστοργος τών 

Ελλήνων μη'τηρ πολλούς χρόνους πρό τής έπαναστάσεως αυτώ ν 

ύπήρξ» τό οίστρον τής έλ π ίδ ο ; τής ένδοξου έπιχειρήσεω; αύτών, 

καί τό άσυλον καί ή παραμυθία Ελλη'νων πολλών εις τούς μ ετέ- 

πειτα χρόνους, ί ΐ  Ρωσσία πρώτη τέλος πάντων, μνησθεϊσα έν 

μέσω τών θριάμβων της τοΰ άγωνιώντος έλληνικοΰ λαοΰ, κα

τέθεσε τά θεμέλια τής πολιτικής ΰπάρξεω; αύτοΰ, καί έπεσφρά· 

γισεν εΰκλεώ; τήν άνεξαρτησίαν τ ή ; έλ λά δ ο ;. Αυται εισίν ίστο- 

ρικαί άλήθειαι, τ ά ; όποία; δέν δύναταί τ ι ;  ποτε ν’ άρνηθ^, ή δέ 

ίπ ι^ ο ή  τ ή ; ί>ωσσία; ώ ; πρό; τήν Ελλάδα, απόρροια τηλικούτων 

αγαθοεργιών, είναι ή εκφρασι; αθώου καί ίεροΰ δεσμοΰ, αμοιβαί

ων εΰγενών αισθημάτων.

Υπάρχει μέγα χάσμα μεταξύ Ελλάδος καί Ρωσσία; διά ν’ ά- 

«οδοθίί εις σκοπούς δήθεν κατακτητικού; ή εύγενή; συμπάθεια 

*>ηη, χαι είναι αυτόχρημα πλάνη, δταν δι’ άλλα ΰποκεκρυμμένα 

συμφέροντα αποδίδονται τοιοΰτοι σκοποί ώ ; πρό; τήν πολιτικήν 

τής ί’ωσσιας- <£'ν δέ ή Ρωσσία δεικνύεται ενθερμος ύπερασπι- 

«της τής έλευθερίας τής Ελλάδος, ό λόγος είναι τόσω πλέον φα· 

νερός, καθ οσον αύ'τη δέν ανέχεται νά ματαιωθώσι τά χυθέντα 

«ϊματα ένός χριστιανικού λαοΰ, ουδέ αί μεγάλαι θυσίαι, τάς



όποιας ή ιδία πρόβίφιρβν 'δπέρ τοΰ δυστυχούς αύτου ft)νους.

Η πρός τήν ί*ωσσίαν άφοσίωσις τοΰ ίίλληνικοΰ λαοΰ δέν ΐλα τ- 

τόνει παντάπασι τό σέβας καί τήν ευγνωμοσύνην αύτοΰ ώς πρός 

τάς Εύρωπαϊκάς Λυνάμεις, εις τάς όποιας οφείλει την πολιτικήν 

αϋτοϋ άναγέννησιν επίσης· άλλ’ ό λόγος πρόκειται περί τή ς ιδι

αιτέράς διαγωγής των Δυνάμεων αυτών ώς προς τήν Ελλάδα. 

Κ αι ό λόγος ούτος μας αναγκάζει ήδη εις μίαν άσύμφορον ίσω ς 

παρέκβασιν, είς τήν οποίαν ένδίδομεν με μεγάλην τής ψυχής 

ήμών θλίψιν.
Αί Εύρωπαϊκαί Λυνάμεις έν γένει δέν εχουσι βεβαίως κανέν 

συμφέρον είς τήν κατάθλιψιν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, καί είς τήν. 

δυστυχίαν αύτοΰ τοΰ έθνους. έζ εναντίας μάλις·α συναμιλλώμεναι 

ΐδωκαν τοσαΰτα δείγματα τών αγαθών ύπερ τής έλλάδος αισ

θημάτων αύτών, καί ίφιλοτιμη'θησ«ν έκ παντός τρόπου δια ν’ ά- 

ποκτήσωσι δικαιώματα ευγνωμοσύνης καί αγάπης είς τήν καρ- 

δίαν τοΰ λαοΰ τούτον άλλ’ αΐ Λυνάμεις αύται άπατώνται ώς πρός 

τούς τρόπους, δι' ών νομίζουσι να έξασκη'σωσι τήν επιρροήν αύ

τών, καί μάλιστα επιρροήν ώξ εννοεί ή Αγγλία αποκλειστικήν 

επί τής Μεσογείου, άποκρούουσα τής ί’ ωσσίας τήν επιρροήν, τήν 

οποίαν φοβείται· ό τρόπος τοΰ συλλογίζεσθαι τών Ευρωπαίων 

διαφέρει πολύ ώς πρός τόν τρόιτον τοΰ συλλογίζεσθαι τών λαών 

τής Μεσογείου, καί ίσως ό δεύτερος είναι ό φυσικώτερος.

Η Αγγλία βαδίζουσα δρόμον άντίστροφον ώ ς πρός έκεΐνον

τή ς Ρωσσίας, νομίζει, οτι δια τής διαφθοράς τής θρησκείας καί

διά τοΰ περιορισμού τής ελευθερίας τών λαών αύτών, θέλει επ ι- 
/ / * « /  / > » /  

φέρει ε ι; τήν Μεσόγειόν (/.ιαν οριοιο[Αορφον καταστασιν [Λ εκείνην

τών δυτικών επικρατειών, καί δι’ αύτοΰ τοΰ μέσου νά συνδέση 

αυτήν άσφαλέστερον μέ τόν έαυτόν της· άλλ’ ή Ρωσσία άφ ετέ 

ρου, βαδίζουσα δρόμον πάντοτε όρθότερον, σέβεται τήν ίεράν 

θρησκείαν τών ‘Ελλη'νων καί ίνισχύει τήν άκεραιότητα αύτής, 

τήν Χε φρόνιμον ελευθερίαν των έκ παντός νομίμου τρόπου έν- 

θαρρύν'ΐ άλλ’ ή Ρωσσία είναι κράτος δεσποτικόν άντιπαραθέτ- 

,τννσιν «ΐ ένθερμοι τής Αγγλικής πρ«όττ,τος θιασώται· ΙΙοία
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Τ *χ α  μίλλησις ώς πρός τήν Ελλάδα, άν ή ί’ ωσσία είναι κράτος, 

ά>; λέγουσι, δεσπίτικόν ; μη'πως ό δεσποτισμός αύτής από τά  

βάθη τής Αρκτου θέλει τάχα ύψωθή καί νά -/υθή ώς θάλασσα 

διά νά κατακλύση τήν ‘Ελλάδα ; μη'πως είναι άσυγχοίρητον διά 

νά δεχθη άπό τάς εύεργετικάς χεΐρας γενναίου κράτους, δεδόσθω 

καί δεσποτικοΰ, ί τήν ελευθερίαν του tv έθνος ; είναι βεβαίως ά- 

διάφορον ώς πρός τή ν <Ελλάδα 5,Tt πράττει εντός τοΰ ίδίου κρά

τους τη ς ή μεγαλοπράγμων ί ’ώσσία· άρκεΐ δτι αΰτη εύεργετίϊ 

πραγματικώς τήν ‘Ελλάδα, καί τήν ελευθερίαν της είλικρινώς 

επιθυμεί καί ύποστηρίζει. Η Ρωτσία δικαία καί άγχίνους πάν

τοτε, μακράν τοΰ νά θέλ·/) διά νά συναρτήστι τά έθνη είς έαυτήν 

διά τοΰ είδους τών ιδίων αύτής νομοθεσιών, άκολουθοΰσα μέ σύνι- 

βιν τάς θεμελιώδεις άρχάς, τάς οποίας εθεσενά πάνσοφος νομοθέ- 

^ ς  τής φύσεως, παραδέχεται δίε*ας·ον έθνος τούς θεσμούς εκεί

νους, οΐτινες άρμόζουσιν είς τάς άνάγκας του, καί *ΐς τόν φυσικόν 

αύτοΰ χαρακτήρα, ή  Αγγλία άπ’ εναντίας είναι έθνος φιλελεύ

θερον, συνταγματικόν, είναι ό αύτόφωτος καί άείφωτος ήλιος 

τοδ στερεώματος τοΰ συνταγματικού κόσμου, (κατά τινα σεμνόν 

πανηγυριστήν τη ς ,) άλλά i τ ί  ωφελεί τήν έλ λ ά δ α , άν ή Αγγλία 

λέγεται f, είναι φιλδλευθέρα, όταν αύτή άντίκηται καί κατα- 

πολεμίί μ ετ ’ επιμονής τήν ελευθερίαν καί τό μεγαλεΐον τής έ λ -  

λάδος J . . . Αποφευγομεν πρός τό παρόν τήν άνάμνησιν μα- 

κρυνοϋ τινός παρελθόντος· άλλ’ ότε προ τοΰ Σεπτεμβρίου ή 

Ελλάς εχρεωκοπει ΰπό τήν ληστρικήν τής Βαυαρίας χεΐρα, καί 

ο λαός έστέναζεν ύπό τά δεσμά επονείδιστου δουλείας, ί Τ ί 

«σπευσε να πράξη ή προστατις Αγγλία ύπερ αύτοΰ τοΰ δυσ- 

τυχοΰς λαοΰ ; Τό πλέον φιλελεύθερον σχέδιον, τό όποιον ήδυ· 

νηθη να συλλαβή ύπερ τής ‘Ελλάδος ό Συνταγματικός πρωθυ

πουργός κύριος Ροβέρτος Πήλ, καί τό όποιον ε’χειροκρότησεν ό 

ΣυνταγματικοΊτερος συνάδελφός αύτοΰ Λόρδος Αβερδήνος, ώς 

σοφόν γέννημα δημιουργικής πολιτικής κεφαλής, δμοιον μέ 

τήν γιννηθεϊσαν άπό τήν κεφαλήν τοΰ Αιός Αθήνα, ητον ιΐ 

σύστασις μ ιά ; ισοβίου Γερουσίας άνευ έθνοσυνελίύσβως, ivsu



Συντάγματος, ήτοι ή μόρφωσις ένός παδητικοί συμβουλευτι

κού σώαατος, όμοιου μέ τό ύπαρχον Συμβουλιον της έπικρατείας, 

χα ίτό  όποιον πραγματικώς δέν έμελλε νά χρησιμεύσει, είμή νά 

άναγείρη τήν περιπόδητον άριστο/.ρατικήν ευγένειαν εις αύτήν 

τήν γί,ν, καί νά νομιμοποιΐί τάς παρανομίας καί τήν αυθαιρε

σίαν τής εξουσίας· Τοιαύτη ήτον ή θέσις τής ‘Ελλάδος, καί 

τοιοϋτον τό περί αυτής σχέδιον τών δύω συνταγματικών π ρ ω 

θυπουργών, όπότε ή γενναιόφρων Ρωσσία ύψωσε καταπληκτικήν 

φωνήν Μονάρχου κηδεμόνος, καί είπ εν  «ΗΜ ΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟ Μ ΕΝ  

ΣΚΟΠΟΝ Ν’ ΑΦΗΣΩΜΕΝ ΤΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜ Α ΗΜΩΝ EP-r 

ΜΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ Π ΕΡΙΠ ΕΤΕΙΑ Σ ΤΗΣ ΤΥ Χ Η Σ» Η φωνή αΰτη 

ήτοπνοήζωής, άςτό ένθυμηθώμεν δλοι μας. Μία κραταιά Δυναμις, 

ητις δικαιωματικώς καί παρρησίαέξεφράσδη μέ τοσαυτην ή γ εμ ο - 

νικήν αξιοπρέπειαν ύπέρ ενός πάσχοντος λαοΰ, δέν είχεν ανάγκην 

βεβαίως νά υποκίνησή τήν έλλά δ α  διά πλαγίων υποτροπών, ώς 

ΰπώπτευσεν, ήύπεκρίθη 0Tt ΰπώπτευσεν ή Αγγλία· άλλ’ή Ελλάς 

άτενίσασα είς μίαν τόσον φιλοστόργως ύτ.έρ έαυτής εκφρασδεΐ· 

σαν πρόνοιαν, ώς εις σημεΐον ζωής, άνέπνευσεν, ενεψυχώθη, άν- 

ωρδώδη. ft  Ρωσσία, προκειμένου λόγου περί τής Ελληνικής 

έΘνοσυνελευσεως, σεβασδεϊσα την ανεξαρτησίαν αύτοΰ του εδνους, 

εστάδη αδιάφορος δεατής, καί άφήκε τό Ιδνος νά συντάξν] Σύν

ταγμα, οποίον ήθελε κρίνει κατάλληλον είς τάς άνάγκας του , 

καί εις τόν ίδιον αϋτοΰ χαρακτήρα· άλλ’ ή Αγγλία προσέβαλε 

κατ’ εύθεϊαν τήν ανεξαρτησίαν του, καί διέταξε ρητώς τους 

όρους τών δεσμοδεσιών του.

Ϋποδέττομεν καί ήμεις, άφοΰ τοσοΰτον έπιμένωσι νά ύποπ- 

τεύωνται αί Δυτικαί Δυνάμεις, ότι ενδεχόμενον νά εχη καί ή 

Ρωσσία τούς ιδιαιτέρους αΰτης σκοπούς ώς προς τήν έλλάδα* 

άλλα πρέπει τάχα ή ιδέα αΰτη νά χρησιμευση ώς πρόσχημα, 

ώ ς επιχείρημα είς τήν Αγγλίαν διά νά πράξη επί τής έ λ λ ά -  

δος αΰτή δ,τι ύποπτευει ότι θέλει πράξει ή Ρω σσία ; παιζόμεδα 

διότι σιωπώμεν, ησιω πώ μεν διότι ώς ανίσχυροι δεν πρέπει ίσως 

γ»  λαλώ μεν; έάν «ί ύπόνοιαι αύται κατά τής Ρωσσίας, e!v*i
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βάσιμοι ίδέν ύπίρχον, ή δέν ύπάρχουσι μέσα προφανή διάνά 

ίνισχυδη ή ‘Ελλάς εναντίον πα'σης εξωτερικής επίβουλης; Πότε 

έπεχείρησεν ή Αγγλία τήν τοιαυτην ένίσχυσιν τής ‘Ελλάδος, 

γ.α\ άπήντησεν άνδίστασιν έκ μέρους τής Ρωσσίας ; Πότε ήκου- 

σεν ύ»έρ τής ‘Ελλάδος τής γενναίας Γαλλίας τήν φίλάνδρω- 

πον φωνήν; Πταίει τέλος πάντων δογματικώς ή δρησκεία τών 

Ελλήνων ώ ς ταυτιζομένη μέ τήν τής Ρωσσίας, καί διά τοΰτο 

εμελλε νά ενοχληβή· άλλά ίπ τα ίει καί ή ελευθερία των, ήτις 

άντιβαίνει μέν ώς προς τό διαβαλλόμενον σύστημα τής Ρω σ- 

σιας, συμφωνεί δέ κατά τόν τρόπον τοΰ λέγειν, μ’ εκείνο τής 

Συνταγματικής Αγγλίας, καί έντοσουτω εμελλε νά καταπολε- 

μηδνί καί αύτη'; . . .

Αρκεί- ήμεϊς δέν εχομεν ιδιαιτέραν τινά άφοσίωσιν εϊς κ α μ - 

μίαν τών Δυνάμεων, καί σεβόμεδα καί τάς τρεΐς επίσης" άλλ 

αμερόληπτοι καί δίκαιοι τών πραγμάτων παρατηρηταί, έπα- 

ναλαμβάνομεν, δτι σκοπόν εχομεν ειλικρινή νά τ ά ; φωτίσωαεν 

ώς πρός τήν πολιτικήν αύτών οδόν επί τής Μεσογείου. Ο ίλαοί 

τής Μεσογείου αίσδάνονται, παρατηροΰσι καλώς όλα ταΰτα, 

καί ό τρόπος τοΰ συλλογίζεσδαι αύτών στηρίζεται πάντοτε είς 

αύτά τά πράγματα, καί όχι άπλώς είς λόγους έμφαντικούς, ή 

είς ψιλάς θεωρίας* ή άληδής εύεργεσία καί ή ειλικρίνεια είναι τά 

μόνα μέσα, δι’ ών άποσπα τις  τήν ευγνωμοσύνην καί τήν 

άγάπην καί άπό τήν πλέον άχάριστον καρδίαν. Η Ρωσσία, 

καδώς καί ή Γαλλία έβάδισαν μέ μακροδυμίαν άνεξάντλητον 

τήν λαοσωτήριον οδόν ταυτην.

Η Αγγλία δέν έπρεπε νά φοβηθή ποτέ δημοκρατικόν έκτρα- 

χηλισμόν είς τήν Ελλάδα· ό λαός τής Ελλάδος είναι συνετός, 

μετριοπαθής καί γενναίος· ό εύγενής χαρακτήρ του άνέλαμψεν 

ϊΐς δλας τά ς περιστάσεις, καί κατ’ εξοχήν είς τήν μεταβολήν 

του Σεπτεμβρίου, όπότε καί ό περιοδικός αύτός τόπος τής Α γ

γλίας, κυριευδείς άπό θαυμασμόν δίκαιον, έξεφώνησεν ότι ή 

άναιμακτος μεταβολή τοΰ Σεπτεμβρίου τής Ελλάδος κάμνει τήν 

Αγγλίαν, καί όλην τήν Εύοώπην νά έρυδρια. Δεν είχεν όδεν άνάγ-
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κην ή Αγγλία v i  λάβη μέτρα περιορισμού κατά τ ι ;  φρονίμου 

ελευθερίας ενός τοιούτου λαοΰ, καί να έπιβάλλη τας Οβλη'αβίί 

τ η ; ώς πρό; το είδο ; τών θεσμοθεσιών του. Αλλ’ ή "διαγωγή τ?,ς 

Αγγλίας αΰτη, ά9ώαίσως άλλως καί άμεμπτο? καθ’ έαυτήν, μο

λαταύτα τα προηγούμενα, δέν προήλθε βεβαίω; άπό το φιλύπο- 

πτον εκείνο πνεύμα, το όποιον συνήθως πολιορκεί τους εύγενεϊ; 

περί τ ή ; Ελλάδος στοχασμούς αύτή;, άλλα παρασυρθεΐσα κατ' 

εξοχήν ίΐς τήν περίστασιν ταύτην άπό παραστάσεις ψευδείς, καί 

επίβουλους παρεγνώρισε τήν γενναίαν φύσιν καί τήν αληθή κα- 

τα'στασιν τοΰ Ελληνικού λαοΰ, κ’ ή Ευρωπαϊκή πολιτική ήπα- 

τη'θη καί ταύτην τήν φοράν ώς πρός τά μέτρα, άτινα ένόμισε 

κατάλληλα, άν όχι διά τήν πρόοδον τοΰ έλληνικοΰ έθνους, του

λάχιστον διά τήν έξάσκησιν τής δυτική; επιρροής έπί τής Με

σογείου· ίΐ Βαυαρία τήν οποίαν ή περίδοξο; μεταβολή τοΰ Σε

πτεμβρίου δικαίως έξέπληξε καί κατησχυνεν ενώπιον δλου τ*ΰ 

κόσμου, αυτή διά νά κίνηση παν μέσον έκδικη'σεως καί επιβου

λής, είσέδυσε διά τής επισήμου άποσιολή; τοΰ Βαρλεστάϊν ώς 

δολιώτατος όφι; εις τού; κόλπους τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, 

καί τάς «ξηπάτησε καί ταύτην τήν φοράν κατά τής άτυχοδς 

έλλάδος.

ή  δυσμένεια τοΰ ούρανοΰ δέν ήδύνατο βεβαίως νά καταπέμ- 

ψη χαλεπώτερον σκώλωπα έπί τοΰ πολιτικού σώματος τής ‘Ε λ 

ληνικής φυλής· ή Βαυαρία άφοΰ έν διαστη'μιχτι δέκα έτών εβ ε- 

βήλωσε τήν ίεράν τής ‘Ελλάδος γήν, κατέθλιψε διά της πλέον 

αϊσχρας δουλείας τόν εύάγωγον αύτή ; λαόν, καί άφήκεν όπισθεν 

της ανεξάλειπτα ίχνη φρικο'δου; λεηλασίας, καί καταστροφής, 

εμελλε, καί άποθνήσκουσα έπί αΐωνίω άναθέμαη καί κατάρα ώς 

πρός τήν μνήμην τοΰ ‘Ελληνικού λαοί, νά καταπολεμά καί εκ 

τοΰ τάφου της τήν ΰπαρζιν τοΰ Ώνους. Πεπρωμένη συγγένεια, 

ήτις ήνοιξε τάς πύλας τοΰ πχρθενικοΰ έδάφους τής έλλάδος είς 

τήν βέβηλον αυτήν φυλη'ν ! Πεπροψένη ημέρα, ήτις παρέδωκεν 

είς τά ; ίεροσύλου; χειράς της ορφανόν καί άθώον βρέφος τό ε'θνος 

-τό Ελληνικόν, καί τό διέφθειρεν είς αύτά τά σπάργανά τβυ! τ *
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ς|»ομα τής Βαυαρία; δέν θέλε» προφέοεσθαι τού λοιποΰ εις τήν* 

Μεσόγειον, είμή ώς έσχάπ) βλασφημία ! άφοΰ έπβόδωσεν 

άλλοτε τόνΜέγαν Ναπολέοντα τόν ίδιον αύτής δημιουργόν, άφοΰ 

έπρόδωσεν ήδη τήν έλλά δ α , τήν ιδίαν αύτής θυγατέρα, τ ή ;  οποί

ας ί τ ο  κ η δεμ ώ ν πατροκτόνος εί; τήν μίαν περίστασιν, παιδο- 

κτόνος είς τήν άλλην, γενεά άναίσθητο; καί χ ω ρ ί; φιλοτιμίαν, 

ένώ εξυβρίζεται καί άποπέμπεται άπό τήν Ελλάδα, αΰτη, θρα

σεία καί αναιδή;, επιμένει νά έξακολούθη διά νά έπεμβαίνν) πάν

το τε ε ί; τά  πράγ'ματά της. Π ώ ; ! είναι τάχα είσέτι νήπιο; ό Βα

σιλεύ; τ ή ;  έλ λ ά δ ο ; καί εχει άνάγκην κηδεμονία; αιωνίου ; 0  

βασιλεύς είναι ήδη τέλειος άνη'ρ. Είς τήν ηλικίαν του ό προκά 

τοχός του Αλέξανδρος κατέκτησε τήν οικουμένην, καί τ ή ;  γής 

τά  άκρα έφάνησαν όρια στενά διά τό Βασίλειόν του1 Ε ί; τήν ηλι

κίαν του ό Μέγας Πέτρος έθεμελίωσε τήν καταπληκτικήν τ ή ; 

Ι'ωσσίας Αυτοκρατορίαν. Είς τήν ηλικίαν του ό Μέγας Ναπολέ

ων εφερε τήν γενικήν άναστάτωσιν τής γής· Εις τήν ηλικίαν του 

ό Θ εμιστοκλή; εσωσε τήν Ελλάδα· ε ί;  αυτήν τήν ηλικίαν του 

τέλ.ος πάντων οί σημερινοί σεμνοί γέροντες τοΰ Ελληνικού άγώ- 

νος έκίνησαν τόν θαυμασμόν τών δύω ημισφαιρίων, καί άνήγειρον 

<κύτό τό Βασίλειον, τοΰ οποίου βασιλεύει. Καί ή Μ εγαλειότη; του 

είναι τάχα είσέτι νη'πιος καί εχει άνάγκην τής άπαισίου ταύτη; 

Βαυαρική; κηδεμονία; ; Αί Σεπταί Δυνάμει;, συνεπεΐ; ε ί; τ ά ; 

πολιτικά; άρχά; των, καί σεβόμεναι τ ά ;  άρχά; τοΰ εθνικού δι

καίου, ώφειλον βεβαίω ; εί;'τή ν  περίστασιν αύτήν νά περιορίσωσι 

τήν Βαυαρίαν ε ί; τά όρια τοΰ Κράτου; τ η ;,  καί ν' άφήσωσιν ε ί; 

τήν άτυχή έλλάδα καί εί; τόν Βασιλέα τ η ; άνεπαρέαστον τήν 

συζήτησιν τών κοινωνικών θεσμοθεσιών των.

έντοσούτω τοιοΰτοι έφάνησαν οί οιωνοί, ο'ιτινε; έπεκάθησαν 

ε ί; τά ; κορυφά; τοΰ ΐμ η ττο ΰ , ώςμαΰρα νέφη, προμηνύοντα τήν 

πολιτικήν τ ή ; έλ λ ά δ ο ; τρικυμίαν, καί ύπό τού; οιωνού; τούτους* 

τό έλληνικόν Εθνο; φέρον τά  αίματωμένα Συντάγματά του άνά 

χειρας, καί όμόσαν ενώπιον ούρανοΰ καί γ ή ; υπέρ τών εθνικών 

ελευθεριών του, ίκάθησεν επάνω ε ί; έδαφος άκομη άχνίζον άπό
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τά  αίματά του, διά να άποπερατώστ, μετά τοσαΰτα ί τ η τδ μβ- 

γα έ'ργον τής παλιγγενεσίας του. Το έλληνικόν έθνος διεσκέδα- 

σεν έκ πρώ της ό'φιως των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων τάς ματαία ; 

ύπονοίας· ·/ίσπάσθη άσμένως τον Βασιλέα του και, γενναιόψυχον 

καί επιεικές πάρέδωκεν εις λη'θην τά παρελθόντα, άν και ύπέφε- 

ρεν εν ό'ιαστήματι δέκα ετών δεινά, όσα κανείς άλλος λαος, κανέν 
άλλο έθνος ή'θελεν ίσως παραβλέψει.

ΐίρςατο γ) Εθνοσυνελευσις τών τακτικών συζητη'σεών τν,ς, και 

έπελάβετο κατ άρχάς του περί θρησκεία; ίεροΰ άντικειμένου’ το 

πρώτον και αιώνιον αίσθημα, το όποιον κατκυριεύει τον άνθρω

πον, είναι ή θρησκεία. Διά τοΰτο ή Συνέλευσις έ'θεσεν ώς κωρωι 

νίδα τοΰ Συντάγματος τά δύω πρώτα περί θρησκείας άρθρα.

Αν και τδ Ελληνικόν έθνος έπέφερε πλη'ρη θρίαμβον εις την 

περίστασιν ταυτην, θέσπισαν μέ βαθυτάτην σύνεσιν τήν μέχρι 

κεραίας διατη'ρησιν της πατρώας του θρησκείας, ΰπηρξεν όμως 

λυπηρά ή έγερθεΐσα σκανδαλώδης συζη'τησις «πΐ τοΰ θείου αν

τικειμένου τούτου. Δεν ζώ μεν-είς «κείνους τούς καιρούς,καθ’ οΰς 

ό άθωότερος περί θρησκείας λογισμδς ηδύνατο νά θεωρηθή ώς 

βλασφημία" άλλά μολοντοΰτο ύπάρχουσιν είς τδ βάθος τη ς άν- 

θρωπίνου καροίας ένστικτά τινα αισθήματα, τά  όποία ακλόνητα 

καί άναλλοίωτα, διαφθείρονται μέν ενίοτε, δέν μεταβάλλονται 

όμως ποτέ ού'νε άπδ τοΰ; καιρούς, ού'τε άπο τάς περιστάσεις, ού

τε  άπδ τά φώτα, ούτε καί άπδ τά σκότη, καί τά όποια ώς επ’ ά

πειρον άκροσφαλή (d e lica te ) άπαιτοΟσι πάντοτε έξιδιασμένον τ ι 

σέβας καί εύλάβειαν εκ μέρους τών άνθρώπων· Τδ αίσθημα της 

θρησκείας είναι σύμφυτον μέ ιόν άνθρωπον- είναι αίσθημα ουρά

νιον, διότι τδ ένε'σταξεν εις τήν καρδίαν του ή άπειρος άγαθότης 

τοΰ ούρανοΰ πρδς παραμυθίαν του εις τήν παροΰσαν πολυώδυνον 

ζωήν- είναι θειον, διότι συνδε'ει άκατανοη'τως τόν άνθρωπον μέ 

τ ό ν  πλάστην του θεόν· είναι άτελεύτητον, διότι τελευτά μέν ό 

φθαρτός άνθρωπος, άλλ’ ή πρός τόν θεόν π ίστις του είναι ή κλί- 

μαξ, δι ής άνε'ρχεται εϊς τόν ουρανόν ή άφθαρτος ψυχνί του. 

ί  Ποιον άπονεννοημίνον επί γης πλάσμα δέν ήσθάνίη τήν ύπαρ-

ζιν τοΰ οϊκτίρμονος Θεοΰ; Ποιος άδύνατος θν/)τός, έκτραχηλι- 

σθείς επί άσεβεία, δέν έμνη'σθη τοΰ Θεοΰ έν ταΐς θλίψεσιν αύτοΰ; 

ποία μ άχη , ποία νίκη τής ‘Ελλάδος δέν έβράχη μέ δάκρυα κα- 

τανύξεως καί δοξολογίας πρός τόν ϊψ ιστον Θεόν ; Ποσάκις έπί 

τή ς  άναγεννήσεως του ό ‘Ελληνικός λαός δέν ήσθάνθη έπενερ- 

γοΰσαν τήν παντοδύναμον χεΐοα τοΰ Θεοΰ καί δέν έκραύγασεν 

*  Αυτή ή άλλοίωσις τής δεξιάς τοΰ ύψίστου ; » Α,ύτή τέλος πάν

των ή ένδοξος τοΰ Σεπτεμβρίου μεταβολή, ή φαεινή ημέρα, ήτις 

άνεβίβασε κατά δυστυχίαν καί άσεββΐς τινάς επί τοΰ έθνικοΰ βή

ματος διά νά έμ π α ίξω σ ιτό  Μεγαλεΐον τοΰ ίψ ίστου· ί ήτο τάχα  

«ργον άνθρώπινον, καί δέν ήτον εργον τής άπειρου προνοίας τοΰ 

Θεοΰ ; άλλά, παρέρχονται οΐ κίνδυνοι, παρέρχονται αί θλίψεις, 

-έν μέσω τών οποίων μιμνησκόμεθα τής άμετρη'του άγαΟότητος 

τοΰ δημιουογοΰ, κ’ έπικαλούμεθατδ άνεξάντλητον ελεος καί τήν 

«ντίληψιν αύτοΰ· καί ύστερον, πνοαί έφη'μεροι ήμεϊς, άχάριστοι 

■πάντοτε καί μάταιοι, θέλομεν νά ύπερπηδώμεν τά ανυπέρβλητα 

όρια τής άσθενες·άτης διανοίας ημών, διά νά συζητώμεν άφρόνως 

καί αύθαδώς τά  «νεςερεύνητα μεγαλεία τοΰ ΐψ ίστου !

Τοιαύτην αΐσθαντικήν καί λυπηράν σκηνήν έπαρουσίασεν ή π«- 

f  ι θρησκείας συζη'τησις έντδς τοΰ περιβόλου τής Συνελεύσεως τοΰ 

Ελλάνικου Εθνους. Αλλά τδ Εθνος, άκλόνητον καί άδιάφθορον 

πρδς τήν άμώμητον θρησκείαν του, άπέκρουσε πρός αίωνίαν τ ι 

μήν του τήν άπροσδόκητον τής ίεράς πίστ«ώς του προσβολήν, 

καί πάρέδωκεν είς τδ αιώνιον άνάθεμα τοΰς άναισθήτους δύσε r 

βεις εκείνους, οίτινες τυφλά όργανα ξένης, καί επιβούλου π ολιτι

κής ήθέλησαν νά κλονίσωσι τήν συνείδησιν εύλαβους λαοΰ, εμ ί- 

αναν μέ τάς βλασφημίας των τόν ουρανόν, καί έδοκίμασαν νά 

διασπάσωσι τήν έλληνικήν ολομέλειαν, ^ίπτοντες είς τούς κόλ

πους της πέτραν ολέθριου σκανδάλου !

f t  συζη'τησις αΰτη έπαρουσίασεν άλλο προφανές ατόπημα, 

f t  Συνέλευσις έ»εδύθη χαρακτήρα έξ όλοκλη'ρου θρησκευτικόν, 

καί άκούων τις τάς μακράς καί κινδυνώδεις περί θρησκείας ανα

λύσεις της ήθελαν, υποθέσει, ότι βλέπει άντί πολιτικής Συνελεύ-
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σιως βνός Ιθνους αίαν Οικουμενικήν εν Νίκαια ί) *ν Λαοδικείά 

Σύνοδον ώς νά έξέχασεν ή Συνέλευσις, ότι ή θρησκεία, περί ιϊί 

έφιλονίκει δεν είναι θρησκεία ενός ολιγάριθμου λαοΰ, άλλα θρη

σκεία ακαταμάχητος καί ιερά μιας μεγάλης Οικουμενικής κοι

νωνίας, τής οποίας το Ελληνικόν έ'θνος είναι εν πολλοςτιμόριον.

ΓΙάς άνθρωπος χαίρει τό δικαίωμα τής ελευθερίας τής συ- 

νειύησεως, τήν οποίαν οί πεπολισμένοι λαοί χωρίς ν’ άμαρ- 

τήσωσιν είς τόν θεόν σέβονται ώς απαραβίασταν καϊ ίεράν, άλλ’ ή 

ελευθερία αυτη, ή μάλλον ή μανία ενίοτε τής συνειδήσεως, εν

νοεί νά <ρέργ) αιωνίως τήν άναστάτωσιν τών κοινωνιών; εννοεί 

νά διεγείρω τήν Σατανικήν άνταρσίαν τοΰ ανθρωπίνου π λά σμ α 

τος κατά τοΰ ίδίου αύτοΰ πλάστου; ήτον εργον ημών μετά εί^ 

κοσι περίπου αιώνας νά συζητώ μεν ση'μερον ήμεΐς τ ί  έστί δόγ

μα και τ ί  έστί κανών; ήτον εργον ημών νά θε'λωμεν διά νά 

έμβατεύσωμεν μέ τάς πλέον τολμηράς βαττολογίας έως είς 

τά  άδυτα τών θεμελιωδών άρχών τής χριστιανικής θρησκείας, 

τής οποίας τά ακατάληπτα μυστήρια, παραπε'τασμα εύλα- 

βείας αιώνιον καλύπτει, καί τής όποιας ούδ^πύλαι (Αδου 

τισχύσουσι ποτέ ; έλησμονήσαμεν τάς θλιβεράς έκείνας σκηνάς, 

διά τών οποίων άλλοτε αί αιρέσεις, ή άγρία δεισιδαιμονία καί 
αί θρησκευτικαι εριδες μετέβαλλον τήν γήν εις θεατρον αιω 

νίου φρίκης; άν ό λαός τής Ελλάδος ήτο δεισιδαίμων, καί κι

νούμενος άπό ιερόν ζήλον έγείρετο κ ’ έλιθοβόλει τούς εμπαίζον

τας τήν άμ&ίμητον θρησκείαν του, τούς υποσκάπτοντας τά  θε

μέλια τοΰ Ναοΰ τοΰ ίησοΰ Χ ριστοΰ· · ·

0  λόγος περί θρησκείας δέν έπρόκειτο ενώπιον τής Εθνοσυ- 

νελεύσεως, είμή περί τή ς πνευματικής καί κανονικής ένότητος 

τοΰ ορθοδόξου Ελληνικού λαοΰ μετά τοΰ λοιποΰ ορθοδόξου κόσ

μου’ άλλ’ ή ένότης αΰτη υπήρχε προ αιώνων, υπάρχει σήμερον, 

καί θέλει διαμένει αίωνία. Αν ή μακροθυμία τοΰ Ούρανοΰ δια

χωρίζω πολιτικώς σήμερον τό Ελληνικόν έ'θνος άπό τήν όλομε'- 

λειαν τοΰ ορθοδόξου χριστιανικού πληρώ ματος, ί Είναι λόγος, 

είναι ιδέα, ότι ή πολιτική τύχη νά ήθελεν «’πιφιρη ώς συνέπειαν
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χκί τήν άλλοίωσιν τών αύτών θρησκευτικών του άρχών, των 

κυτών εκκλησιαστικών του κανόνων;

Αν ό περιοδικές τής Ελλάδος τύπος, εύλαβούμενος τήν εσπε

ρίαν Εύρώπην, δέν ίίψωσεν άπέναντι τή ς πολιτικής καί θρησ

κευτικής επιβουλής ταύτης φωνήν ραγδαίαν, ή ‘Ελληνική κοι

νωνία μολοντούτο, ησθάνθη αρκετά τήν έφοδον τοΰ δυτικοΰ πνεύ

ματος καί τήν πολιτικήν τής Αγγλίας τάσιν επί τής Μεσογείου.

ή  θρησκεία πολιτικώς θεωρούμενη, είναι τό ίσχυρώτερον έλα- 

τήριον τών πολιτικών κοινωνιών είναι ή άδιάρρηκτος άλυσις 

τής πολιτικής ένότητος τοΰ κόσμου. Η θρησκεία έχει τήν 

άκαταμέτρητον δύναμιν εκείνην, ώ στε νά νικα τήν μεταξύ τοΰ 

Ούρανοΰκαί τής γής άπόστασιν, νά συνδέη τά  επίγεια μέ τά  

ούράνια, νά συνδέη τόν άνθρωπον μέ τόν Θεόν, καί τόν ίδιον 

αύτόν άνθρωπον ί θέλει τάχα τόν συνδέσει όλιγώτερον μέ τόν 

όμοιόν του άνθρωπον έπι τής γής ; Είναι δεσμός, ό όποιος άτρω

τος καί ισχυρός, ώς ή πλέον άπαράτρεπτος θέλησις τοΰ Ούρανοΰ 

δέν καταθραύεται ούτε άπό βιαιοπραγίας, ούτε άπό θανάτους, 

ούτε καί άπό αύτόν τόν πανδαμάτορα χρόνον. Διά τόΰτο καί 

κατακτηταί, καί Βασιλείς, καί αύταί άκόμη αί πλέον βάρβαρο» 

Κυβερνήσεις εις όλους τους καιρούς, και εις όλους τούί αιώνας έν- 

εκολπωθησαν τήν θρησκείαν, ή μάλλον έτέθησαν ύπό τήν άκατα- 

μάχητον αιγίδα της προς ύποστήριξίν των. Οσοι δέ έτόλμησαν 

να τήν καταπολεμήσωσιν, η ν άποπτύσωσι τόν χαλινόν της 

ί δέν εγειναν θύματα τή ς έσχάτης αύτών αφροσύνης; Μεγάλο» 

καί συνετοί Αύτοκράτορες ί δέν περιεποιήθησαν, δέν ίδιοποιήθη- 

σαν σωτηριωδώς θρησκείας άλλοτρίας; ό Μέγας Κωνσταντίνος 

ίδέν  παρέτεινεν ίπίτοσοΰτον τήν διάρκειαν τής ψυχορραγούσης 

Αύτοκρατορίας του, καταβάς έκ θείας εμπνευσεως είς τοΰ Χ ρ ι

στού τήν άγίαν κολυμβήθραν, καί μεταφυτεύσας καί αύτήν τήν 

Αυτοκρατορίαν του είς τό ορθόδοξον έδαφος τής Μεσογείου, ώς 

μεγας τωόντι καί συνετός πολιτικός άνήρ; ό  μέγας τοΰ Ανατο

λικού Βασιλείου κατακτητής Μωάμεθ ό β'. άπέναντι τοΰ οποίου 

«χριββαν «λλοτε τά χριστινιακά κράτη, ώς τά άστρα κατέναν-
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τ ι τοΰ περιφλεγοΰ; ήλίου, ί δέν έ'σπευσε vat συνοικειωθή ευθύς 

μετά τήν κατάκτησιν [Αετού; έκπεπληγμένου; τ ή ; Μεσογείου 

Χριστιανικού; λαού;, περιποιηθεί; τον ιερόν αύτών κλήρον ;

Τήν θείαν δύναμή τ ή ; θρησκεία; ταύτην κατανοούσα και ίή 

Αγγλία, καί σπιθαμήν προ; σπιθαμήν φιλονεικοΰσα κατά τήν 

.Μεσόγειόν τ ή ;  αντιπάλου Ρω σσία ; τήν επιρροήν, ένόμισεν ώ ; 

ρ,όνον προ; τοΰτο κατάλληλον τήν σκανδαλώδη τ η ;  θρησκείας 

σύγχυαιν, τ η ;  συνειδήσεω; τόν κλονισμο'ν, καί τόν διαμελισμόν 

τ ή ;  Ελληνική; ορθοδόξου οϊκογενεία;.

ΐδού ή εξωτερική αιτία,, η τ ι ;  συνηνωμένη μέ τήν ατομικήν 

διαφθοράν τών κατά τ ή ; θρησκεία; άγορευσάντων, εφερε τήν 

σκανδαλ&ιδη ταύτην θρησκευτικήν συζήτησιν.

Σεβόμεθα τ ά ;  Δυτικά; Δυνάμει;, τ ά ; τιμώ μεν διά τά φώτα 

των καί τόν πολιτισμο'ν των, και εύγνωμονοΰμεν μάλιστα διά τά  

γενναία αισθήματα, τά όποια άλλως εν γένει έδειξαν καί ά κ α τ*- 

π α ύστω ; δεικνύουσιν ύπέρ τοΰ πολυπαθοΰ; Ελληνικοΰ λαοΰ' αλ

λά διά τοΰτο μάλιστα διότι τ ά ; άγαπώμεν, έννοοΰμεν ώ ; πολι

τικήν ήμων αρετήν τό νά είπωμεν πρό; αύτά; μεγάλην τινά α 

λήθειαν, η,τι; δέν έ'πρεπε νά ίιαφύγη τήν πολιτικήν αγχίνοιαν 

καί οξυδέρκειάν των, καί περί τ ή ;  όποία; ώφείλον έγκαίρω; νά 

τ ά ;  φωτίσωσιν δσοι έβεβήλωσαν τό εθνικόν βήμα ώ ; πιστόν δή 

θεν οργανον τοΰ σφαλερού αύτοΰ κατά τής θρησκείας μέτρου.

Τό μέτρον τοΰτο, ό δρόμο; ούτο; είναι επισφαλή;, τ ’ άπ οτί- 

λε'σματά του θε'λουσιν εΐσθαι ή αντιπάθεια καί ή αποστροφή. 

Μήν έγγίζητε τού ; λαού;, μήν έγγίζητε τά  εθνη εί; τήν θρησκεί

αν των καί ε ί; τήν ελευθερίαν των άν θέλετε νά σας άγαπώσι. 

Προστατεύσατε είλικρινώς τά ιερά δικαιώματα τών άνθρωπινων 

κοινωνιών· καί ούτο; είναι ό συνετώτερος πολιτικό; τροπο; τοΰ 

ν’ άποκτήσητε αναντίρρητα δικαιώματα ευγνωμοσύνη; καί άφο- 

σιώ σεω ; έν αύτοΐς, δ μόνο; τρόπο; τοΰ νά έξασκήσητε βάσιμον 

καί πραγμα τικήν επιρροήν έπί τ ή ;  Μεσογείου· ό λαός τ ή ;  έ λ 

λάδο; δέν κατέρχεται νεωστί άπό τά δάση διά νά έμφυλι*«θ*ί 

«ήμερον μέ θρησκευτικά δόγματα καί μέ πολιτικά; δοξ*<τι««.
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0  λαό; τ ή ; Ελλάδο; είναι αρχαίο; ε ί; τόν πολιτισμόν, είναι 

ίδραϊο; ε ί; τ ά ; άναλλοιώτου; αύτοΰ άρχά ;, τ ά ;  όποία; τόν έμ - 

πνέει τ ή ;  πατρίδο; του ό ώραΐο; Ούρανός. Τό ένθυμεΐται, ό'τι 

υπήρξε πατήρ λαών, καί άν είχε γονατίση πρό; καιρόν απέναντι 

τών πολιτικών περιπετειών, δέν έλησμόνησεν δ μ ω ; τήν μ ε 

γάλην αύτοΰ καταγω γήν ή βία, η ή τύχη δύναται νά τοΰ ά- 

φαιρέση πρό; ώραν παν αγαθόν κοινωνικόν, άλλά τά φρονήμα

τα  του μένουσιν αμετάβλητα, καί ή καρδία του δέν άλλοιοΰται. 

ί Ν ομίζετε λοιπόν ό λαό; ούτο; νά παρεκκλίνη μίαν κεραίαν 

άπό τήν ίεράν θρησκείαν του, ή τ ι ; ύπήρςεν αείποτε τό π α λλά - 

διον τών έθνικών του ελευθεριών; Ε λπ ίζετε ό λαό; ούτο; νά αθέ

τηση τήν άμώμητον θρησκείαν του, η τ ι ; τόν έπαραμύθησεν έπί 

τ ή ; μακροχρονίου αιχμαλω σία ; του, ένψ δέν έστρεψε ποτε όμμα 

οίκτου, ό'μμα έλέου; πρό; αύτόν κανεί; άλλο; λαός, κανέν άλλο 

έ'θνο;; Ν ομίζετε ό λαό; αύτό; νά άσεβη'ση πρό; τήν αμίαντον 

θρησκείαν του, ή τ ι ; έπί τοΰ πολιτικού κατακλυσμού του διέσω- 

σεν ώ ; κιβωτόν τήν ώραίαν γλώσσάν του, τήν εύαγγελικήν αρε

τήν του καί τήν έθνικότ/ΐτά τ ο υ ; Ομνύει ε ί; τάς μεγάλα; σκιά ; 

τοΰ Γρηγορίου, τοΰ Γερμανού, καί τοΰ Φλέσσα, δτι δέν θέλει τήν 

άρνηθή ποτέ ! Ομνύει ε ϊ ;  τά  ιερά αίματα τών μαρτύρων τή ς 

έπαναστάσεώ; του, δτι ό'έν θέλει παρεκκλίνει άπ’ αύτήν ποτέ !. .

Μέ λελυμένά; κόμα; καί μέ χεΐρα; προ; τόν ουρανόν υψωμέ

να; ά λαό; τ ή ; ‘Ελλάδο; εκπέμπει κατάραν αίωνίαν κατά παντός 

συστήματο; τοΰ ύπο/.ινοΰντο; τόν θρησκευτικόν του διωγμόν. 

Ε κπ έμ π ει άφορισμού; βαρυτάτου; και άλυτου; κατά τ ή ;  μιαιφό- 

νου συμμορία; εκείνη;, τ ή ;  έπιβουλευθείση; τήν άγιωτάτην θρη

σκείαν τοΰ Χριστού. Αναπέμπει τ ά ; ευχαριστία; του πρό; τόν 

ύψιστον Θεόν, καί εύλογεΐ ε ί ;  αιώνα; τά γνήσια τέκνα τ ή ; Ανα

τολικής ορθοδόξου έκκλησία ς, τού ; Σεμνούς πληρεξουσίου; του, 

τ ή ;  θρησκεία; του τού; εύκλεεΐ; προμάχους!

(Επεται ή συνέχεια εί; τό ακόλουθον φύλλον.)
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a
Ο Η ΓΕΜ ΩΝ  ΤΗΣ Μ Ο Λ ΔΑ ΪΙΑ Σ Μ1ΧΑ.ΗΛ. Γ . Σ'ΓΟΥΡΖΑΣ.

Ενώ όμιλοΰμεν περί τής πολιτικής μεταβολής τής ‘Ελλάδος, 

νέον φαινόμενον ελκύει τήν προσοχήν μας είς τήν Μολδαυΐαν,καί 

τοΰτο είναι ή άπελευθέρωσις άνδραπόδων ! Ϊ Ι  ιδέα του ανδραπό

δου, αποδιδόμενη εις τον άνθρωπον, τον δμοιον με τους λοιπούς 

άνδρωπους, αυτόν τον κα τ’ εικόνα Θεοΰ πλασθέντα άνθρωπον, εί

ναι ϊδε'α φρικαλέα ! Εις ποιον βάραδρον άπωλείας είχον κρη

μνίσει τήν άνδρωπότητα αΐ πολίτικα! παραφορά!! Πόσον εξευ

τέλισε καί έξηχρείωσε τδ άνθρώπινον γένος ό εγωισμός ! ώ ς νά 

μήν ήρκει ή ϊδε'α τοΰ υπηκόου, και έχειάσδη νά όνομασδή και νά 

άποκατασταθνί πραγματικώς ό άνθρωπος, αύτδ τδ εύγενέστερον 

τής φύσεως ετίι τής γής πλάσμα, άνδράποδ&ν, ϋπύζύγιον, κτήνος 

Δέν ήρκεσαν ακόμη οΰδέ δλα τά  απειράριθμα εΐδνΐ τών άλόγών 

ζώων, τά όποΐα ή φύσις διά τής υπεροχής τοΰ λογικού εθεσεν 

αφειδώς ύπδ τήν εξουσίαν μας, διά νά δουλεύωσιν είς δλας τάς 

άνάγκας μας, κα! εις αύτά άκόμη τά άπ/)νή ελαττώ μα τα  μας* 

άλλ’ επρεπε νά κρημνίσωμεν άπδ τήν φυσικήν άξίαν τω ν καί 

τους όμοιους μας, ή μάλλον ήμάς αΰτους, εις τήν κτηνώδη τω ν 

ανδραπόδων κατάστασή, διά νά δείξωμεν μέχρι τίνος βαθμοΰ 

δύναται νά φθάση ή ανθρώπινος πλάνη! κα! ή θρησκεία κά! ή 

φιλοσοφία άπεθέωσαν τδν άνθρωπον ,  διά νά τδν καταστη' - 

σωσι σεβαστδν απέναντι τοΰ έγωισμοΰ κα! τής κατακτητικής 

μανίας άλλ’ εις μάτην· χθές μόλις άκόμη κατήργη'βη είς τήν 

Αγγλίαν ή αισχρά σωματεμπορία τών μαύρων. Είς τάς Ινδίας 

οΐ αργυρώνητοι μαΰρΟι τών Αγγλικών αποικιών παρουσιάζουσι 

θέαμα ελεεινόν, κα! οι άπαίσιοι τών άλύσσεών των κρότοι εμ - 

πνέοντες μακρόθεν άλγεςνήν φρίκην, κάμνουσι τδν εύαίσθητον άν

θρωπον νά κινή βλασφήμως τήν ,.εφαλήν του. Απειροι δέ λαος 

εις διάφορα τής γής μερνι, επιλαθόμενοι τής εΰγενοΰς αύτών κα

ταγωγής άπέβαλον σχεδόν όλοτελώ ςτήνχρήσιν τοΰ λογικοΰ κα!
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οί πόλεμοι άφήκαν συνήθως όπισθεν των τοΰ έξανδραποδισμοΰ 

τά  βάρβαρα κα! βδελυκτά αϋτά ίχνη ! ό  εγωισμός ομοιάζει τδ 

άναίσθητον ζώον εκείνο, τδ όποιον ρινίζον τήν γλώσσάν του έττ! 

τοΰ ρινίου τοΰ σηδηρουογοΰ ελυχε τδ χυνόμενον αίμα τής ιδίας 

γλώσσης του, νομίζον, οτι εβίβρωσκεν αίμα ξένον· κα! ήμεΐς εξ- 

υβρίζομεν τδν θεόν, κα! άτιμάζομεν τδν εαυτόν μάς, κατα δικά- 

ζοντες εις αίσχραν δουλειάν τους όμοιους μας· υπάρξει είς τοΰ

το τδ είδος τής άνοσιουργίας φρικτή τις ηθική τιμ ω ρία , τήν 

όποιαν ποσώς δεν αισθανόμενα! Ω ! εάν δέν πειθώμεθα, ότι ό 

άνθρωπος έπλάσδη κ α τ’ εικόνα Θεοΰ, τουλάχιστον άς σεβασθώ- 

μεν τήν ιδίαν ή^ών δίκόνα, τήν οποίαν φέρ’ ΐ αύτδ τδ  άνδράπο- 

δον, η αύτδς ό αργυρώνητος μαΰρος· άς ένθυμηθώμεν οτι δέν 

απέχομεν όλοι μας πολλά βήματα μακράν άπδ τήν ιδίαν αύτών 

τύ χ η ν  οί Αιγύπτιοι αύτοί, οί Ελληνες, οί Ρωμαίοι, ισχυρό! άλ

λοτε επι της γής, εσυρον τούς όμοιους των άνθρώπους ώς α ιχ 

μαλώτους και αργυρωνήτους δούλους· άλλ' ώς άν ή τύχη νά ηναι 

κοινή πρδς όλους, ύπέκυψαν είς τήν σειράν των και αύτοι καί 

κατεστάθησαν μέ τδν καιρδν υποχείριοι άλλων επίσης. Προ ολί

γου άκόμη πολλο! άτυχει; X tot, Μεσολογγΐται κα! άλλοι Ε λλη 

νες, υπήρξαν λάφυρον ελεεινόν καταστρεπτικού πολέμου* οί Α ι

γύπτιοι πωλουνται κα! σήμερον άκόμη, οί δέ δυστυχείς Ρ ω 
μαίοι που ε ίσ ίν ή δ η ; στενάζοντες ύπδ άπαισίαν θεοκρατικήν 

εςουσιαν, ζώσι ζωήν όδυνηροτέραν ίσως παρ’ εκείνην τώνάνδρα- 
ποδων και τών αργυρωνήτων μαύοων!

Τοιαυτη είναι ή κοινωνική κατάστασις διαφόρων μερών εΐσέτι, 

τήν οποίαν μάς παρεδωκαν έποχα! πολλά! μακρυναί, καί περί 

τής οποίας αναμφιβολως η παροΰσα τοΰ κόσμου γενεά δέν οφεί

λει κάνενα λογον· ή ζώ σα γενεά είναι ύπεύδυνος διά τδ ένε4· 

έτος και διά τδ μέλλον ί θέλομεν έπιμείνει εις τάς όλεβρίους 

πλάνα,, eί-  τάς οποίας άλλοτε μας άπεσπρωξαν σκοτεινοί 

xett βάρβαροι καιροί; θέλομεν μείνει άναίσδητοι είς τάς θείας 

ίμΐϊνεύσιις τοΰ πολιτισμοΰ; άλλ’ άς έχωμεν χρηστοτέρας ελ

πίδας εις τδ μέλλον· ό πολιτισμός δεικνύει πανταχου εξαίσιας
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ποοόδους· ή φιλάνθρωπο; Γαλλία χύνει το πολύτιμον αίμα 

τών γενναίων τέκτων τη ς, διά να έξημερώση τήν Αγρίαν 

Αφρικήν, και άκαταπαύστως αγωνίζεται διά της διαδόσεως τοΰ 

πολιτισμού να άποσπάση άπό τήν άβυσσον τοΰ αιωνίου σκότους 

το πέμπτον τοΰτο μέρος της δια να τό άποδώση είς τήν φ ω τι- 

σμένην οϊκογε'νειαν τοΰ μεγάλου κόσμου. II ακάματος Ρωσσία, 

μαχομένη εναντίον της κακίας και αυτών τών στοιχείων, εξαν

τλ εί καθ’ έκάστην τάς δυνάμεις της διά νά χαμηλώση της Κιρ

κασίας τάς άβάτου; καί άπροσίτους κορυφάς, ώ στε νά διασώ σ* 

τήν γενε'τειραν της ανθρωπίνου καλλονής, τήν ώραίαν Κιρκασίαν,· 

άπο τοΰ έξανδραποδισμοΰ καί της βαρβαρότητας τάς σιδηράς 

ψείρας. Καί τό εύγενες αίσθημα τοΰτο, τό όποιον έμψυχόνει τά ς 

μεγάλας ταύτας Κυβερνήσεις προς τήν διάδοσιν τοΰ πολιτισμοί 

ίνεθάρρυνεν ήδη καί τήν πεφωτισμε'νην Κυβέρνησιν της Μολδαυϊ- 

ας διά νά πράξη έργον τοσοΰτον λαμπρόν εις τό είδός του, το - 

σοΰτον εύγενες, ώ στε κινεί δικαίως τόν κοινόν έπαινον καί θαυ

μασμόν, καί πλέκει άμάραντον στε'φανον «ίωνίου δόξης εις τόν 

σοφόν καί μεγαλόΑυχον ηγεμόνα τή ς Μολδαυίας Μ ιχαήλ Γ . 

Στούρζαν. Τωόντι ή πρέπει νά βασιλεύσωσιν οί σοφοί, ή πρέπει 

νά φιλοσοφήσωσιν οί Βασιλείς διά νά εΰδαιμονη'ση ή άνδρωπότης 

Τήν μεγάλην ιδέαν της εύφυοΰς ρη'σεως ταύτης ίπροσωπο- 

ποίησεν ό μεγάλος ούτος ήγεμώ ν, δστις έφ’ όλης τη ς ίύτυχοΰς 

εποχής τής ήγεμονίας του έκέρδισε δικαίως εις όλον τόν κόσμον 

τήν γενικήν ύπόληψιν Ηγεμόνος Σοφοΰ, Μεγαλουργοΰ καί ενά

ρετου. έργα  φιλάνθρωπα, καί εύγενεις αλλεπάλληλοι πράξεις 

ελάμπρυναν έξ άρχή; τήν Ηγεμονίαν του’ ή ί έ  Μολδαυϊα, ήτις 

άλλοτε έστέναζεν ύπό τήν καταστρεπτικήν χεϊρα τής έρημώσεως 

καί τοΰ έξευτελισμοΰ, εύδαιμονοΰσα ηδη, δύναται ποοσηκόντως 

νά καυχηθή, διότι ενώ ατενίζει είς τό ιερόν πρόσωπον τοΰ Θεο

σεβούς ίίγεμόνος της άπαντα πατέρα μάλλον φιλόστοργον καί 

κοινόν εύεργέτην ή ευκλεής δέ πράξις αύτη τής άπελευθεροίσεως 

εκατόν χιλιάδων κα τ’ άρχάς ανδραπόδων, πράξις, ήτις μάς 

ίδω κε δικαίαν αφορμήν νά έπιληφθώμίν βύτω πρωίμως τής
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Μολδαυίας καί νά όμιλη'σ«μεν άκροθιγώ; προς τό παρόν περί 

«ΰτής, είναι πράξις, ή'τις δεικνύει τήν γενναίαν ροπήν τοΰεύσε· 

βοΰς ήγεμόνος τούτου, καί τής φιλάνθρωπου καί πεφωτισμένης 

Κ,υβερνησεώς'του πρός τόν πολιτισμόν καί προς τά  καλά έν γένει, 

άναμφιβόλως ή εύτυ/ία τών κοινωνιών έξαρτάται πάντοτε άπό 

τάς ιδίας αύτών Κυβερνήσεις. Η σοφή καί φρόνιμος Κυβέρνησις 

πρέπει κατά φυσικόν λογον, ώ ; κεφαλή τής κοινωνίας, νά προη- 

γήται πάντοτε αύτής, καί αύτη νά σύρη κατόπιν της εις τα 

εμπρός τήν κοινωνίαν, ώς συμβαίνει είς τήν Μολδαυίαν καί είς 

ίλ λ α ς  επίσης ευτυχείς κοινωνίας, ένώ εις άλλα δυστυχή μέρη 

συμβαίνει πολλάκις τό εναντίον. Αί προοδευτικαι κοινωνίαι 

ώθοΰσιν εναγώνιοι εις τά εμπρός Κυβερνη'σεις όπισθοδρομικάς, 

καί καταφεύγουσι πολλάκις είς επαναστάσεις αιματηρά; διά ν’ά- 

ναγκάσωσι τάς Κυβερνήσεις, τούς Αρχηγούς, ω ς ι  νά συμβαδίσω- 

βι με τήν πρόοδον τών κοινωνιών καί με τό πνεΰμα τοΰαίώνος.

Αλλ’ ούτω βεβαίως λαμπρά καί ένδοξα είναι τών Ηγεμόνων 

τα  ίργα, όταν συνετώς επαναπαύωσι τήν αγαθήν αύτών προ- 

αίρεσιν είς υπουργούς ειλικρινείς, πεπαιδευμένους καί ενάρετου;, 

όποιος άναδεικνύεται είς τήν σημαντικήν ταύτην πβρίστασιν ό 

ίςοχος άνήρ, ύπουργός τοΰ Ηγεμόνος τής Μολδαυίας Θεόδωρο; 

Γκίκας· ό διορατικός αύτοΰ νοΰς, ή άκεραιότης τοΰ χαρακτήρός 

του καί τό ύψος τής άρετής, άπό τό όποιον άκαταπαύστως 

έμπνεεται είς τας πλέον εύγενεις πράξεις, τόν ύψωσαν έπαξίως 

και »ϊς τοΰ ήγεμόνος τήν πιστήν εύνοιαν καί είς τήν κοινήν 

ύπόληψιν τοΰ λαοΰ τής Μολδαυίας’ έμπνευσις τών ύψηλών αι

σθημάτων, τοΰ ύπουργοΰ τούτου ύπήρξεν ή εΰγενής ιδέα τής 

«πελευθερώσεως τών Σκλάβων, καί τό λαμπρόν τοΰτο τής φι

λανθρωπίας του δείγμα περιεποίησε τοσαύτην δόξαν καί είς εαυ

τόν * α1 ,ίς  τ όν Ηγεμόνα- άς διδαχθώσιν οί ύπουργοί τών έ -  

θνών εκείνοι, όσοι εξεναντίας χαλκεύουσι τάς άλύσσεις τή ς αν

θρωπότητας χαί ώθοΰσι τού; ηγεμόνα; των ε ί; τήν καταδυνά- 

βτευσιν τών λαών καί είς όσα τοιαύτης φύσεως άδοξα έργα.

Εκπληροΰμεν εικοθεν με μεγίστην εύχαρίστησιν τό ιερόν

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 3 ?
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τιμών χρέος διά να βραβεύσωμεν μέ τον δίκαιον έπαινον του,; 

άναμορφωτάς τών άνθρο>πίνων κοινωνιών, καί τού; συντελοΰντας 

εί; την ευημερίαν τ ή ;  άνθρωπότητος.
  -  —  ■ ■ ■■ -  ■ ---------------------------

Π ΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝ ΓΕ Ν Ε Ι
Κ Α Ι  Ι Δ Ι Ω Σ  Π Ε Ρ Ι  Χ Ι Ω Ν .

Εχρειάσθη κατά φυσικόν λόγον να ύπάρξωσι πάντοτε προ

ηγουμένως τα πράγματα διά νά γεννηθώσιν εξ αυτών αί ίδέαι· 

καί εχρειάσθη ώσεπιτοπλεϊστον νά έχη τ ι ;  αιτίαν άμεσον διά 

νά λαλη'ση περί παντός οϊουδήποτε αντικείμενου. Διατί δέ ό 

άνθρωπο; κυριεύεται οΰτως άκαταπαύστως άπό τήν άνέκφρα- 

στον αδυναμίαν τοΰ νά θέλη διά νά έφαρμόζη δλα ; τάς ιδέας 

του, όλας τ ά ;  θεωρία; του εις την ΐεράν τής γεννησεώ; του γην; 

Δ ιατί ενώ διαγράφει κύκλον τών ιδεών του γενικόν, καί τό όξύ 

βλέμμα του πλήρε; ήδύτητο; περιέρχεται άπασαν την γην, την 

κοινήν αύτοΰ πατρίδα, αίφνης παρουσιάζεται εί; τά όμματά 

του ή γοητευτική της μερικής πατρίδος του είκών} καί καθί

σταται παρευθύς αύτή το κέντρον τών ωραιότερων αύτοΰ στο

χα σμ ώ ν ; Ναι, ή θελκτική είκών τής ΙΙατρίδος ·προπορ§ύεται 

απαρασάλευτο; προ τών οφθαλμών τοΰ άνθρώπου πάντοτε καί 

παντοςχοΰ,καί οίωνεί ζηλότυπος άπαιτεϊ δι έαυτήν τήν εφαρμογήν 

όλων τών εύγενεστέρων αύτοΰ ιδεών, όλων τών θεωριών του.

Εάν επρόκειτο περίτινος άγριας καί έρη'μου μεσογείου, όπου ή 

φύσις, ερμαιον τών ορμητικών άνέμων καί τών αιωνίων παγε

τών, λησμονεί τά άνθρώπιον είδος, το όποιον εφθασεν ίσως 

είς τούς ψυχρούς κόλπους της νά περιπλαν/,Οή. Εάν επρόκειτο 

περί τίνος εσχατιάς τής γής, είς τήν οποίαν άπηρνήθη τήν 

εύλογίαν του δ Ουρανός, καί τά άνθρώπινον πλάσμα άχαοι καί 

ωχρόν, ώς ή φύσις ή'τις το παράγει, ομοιάζει, ότι εκπνέει όμοΰ 

μ ’ αύτήν, ά'μα γεννηθή· άκόμη καί τότε ίσως ηθελεν εϊσθαι συγ- 

χωοημένον τοΰτο τό αίσθημα, αίίτη ή ΰπίρ τής μερικής πα-

τρίδος του εύγενής άδυναμία τοΰ ανθρώπου, πολύ δέ περισσό

τερον τό ουράνιον αίσθημα τοΰτο είναι άξιοσέβαστον οπότε πρό- 

χειτα ι περί τής γής εκείνης, τήν οποίαν ή μεγαλοπρεπής φύσι; 

έφιλοτιμη'θη νά παρουσιάση πρό; έπίδειζιν, ώ ; κεντρον £λ(ι)ν 

τφν αγλαών θέλγητρων τ η ; ,  ώ ; μαγικήν εικόνα τών εξαίσιων 

καλλονών τ η ; . . .  ί Οποίον είναι το άντικίίμενον εκείνο, περί 

τοΰ οποίου δύναται ό άνθρώπινο; νοΰς να διαλογισθίί και η &λ- 

λ ά ; δέν ηθελεν έτοίμω ς άνταποκριθή εις τόν διαλογισμον του 

τούτον; Πώς είναι δυνατόν ό άνθρωπο;, διαλογιζομενο; περι 

ενός αντικειμένου, καί τοι παγκοσμίου, νά μή στρέψη τά βλέμ

μ ατά  του κατά πρώτον έπί τής ώραίας αύτής γ ή ; ;·  . . ούτω 

χίιελογίσϋημεν περί εμπορίου μόλις, καί προέβη πάραυτα είς 

το ύ ; οφθαλμού; μας ή ‘Ελλάς· προέκυψε χαρίεις καί θελκτική 

ή περιώνυμος Χ ίος, ή πρό μικροΰ εξαισία Υδρα, αί Σπέτσαι, τά 

Ί'αρρά, καί επαρουσιάσθνισαν διά μιας τά ζωγραφικά τ ή ;  Μ ε

σογείου παράλια, οί ευρύχωροι καί άκύμαντοι λιμένες της, καί 

όλα τά  εμπορικά καί ναυτικά αύτής πλεονεκτήματα, άτινα 

έσχημάτισ*ν καί κατέστησαν αείποτε περίζηλον τά φυσικόν 

αύτής μεγαλεΐον. Εάν δέν ύπήρχον ταΰτα πάντα δέν ήθέλο- 

μεν ίσως λάβει αφορμήν νά ένασχοληθώμεν ού'τω π ρω ιμ ω ; έπί 

τοΰ" σοβαρού τούτου άντικειμένου.

Τό έμπόριον, ό αιώνιο; περιηγητή; τής οικουμένης, είναι π α 

τήρ μεγάλων Εθνών, είναι πηγή άένναος κοινωνικού πλούτου· 

τά  κοινωνικά ωφελήματα τοΰ εμπορίου, διά τά  εθνη μάλιστα 

εκείνα, τά όποια προώρισεν ή φύσις πρός τόν σκοπόν αύτοΰ, ε ί 

ναι εξαίσια, άκαταμέτρητα. Τό έμπόριον χορηγεί τά πλούτη, τά 

πλούτη δίδουσι τήν ίσχύν, ή ισχύς προμηθεύει είς μικρόν Κρά

τος τά μέσα τοΰ νά παλαίστ; εναντίον μεγάλων Επικρατειών. Τά 

έμπόριον μεταβάλλει τήν Επιφάνειαν τής γής· καλύπτει τάς θα- 

λάσσας άπό πλοία, ένο'νει τά εθνη, τά  όποια αμέτρητοι διαχω - 

f  ί,ουσιν αποστάσεις, πολιτίζει τούς άγροίκους λαούς, εμψυχώνει 

τήν βιομηχανίαν, καί δαμάζει τήν φθοροποιόν άργίαν καί τήν 

οκνηρίαν ανήσυχαν καί ευεργετικόν, ώς ή φιλοδοξία ποτέ, δέν

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 3 9



4 0 Τ Ο  ΑΣΤΡΟΧ

γνωρίζει όρια· i άν δέν εκτείνεται, εάν δέν προοδεύ/,, κλίνει «ίί 

τήν πτώσίν του καί αφανίζεται. Τό έμπόριον κάμνει τόν γύρον 

τοΰ κόσμου διά τω ν όδών τάς όποιας ευρίσκει ανοικτάς, χ α - 

ράττει οδούς νιας, τάς παραιτεΐ μετά ταΰτα, καί τάς επαναλαμ

βάνει ίσως κατά τάς μεταβολάς, τάς οποίας δύνανται νά προξε- 

νησωσιν επι της γής οί σπασμοί τής φύσεως, τά  συμφέροντα 

τω ν Ηγεμόνων, και αλλα συμβαντα ευνοϊκά, η εναντία. Τό έμ 

πόριον συνεγεννήθη μέ τάς π ρώ τα ; ανθρωπίνους κοινωνίας,συνηυ- 

ξηθη με αϋτας, και θέλει συναποθάνει με τήν τελευταίαν γε

νεάν τοΰ ανθρώπου. Ειρηνικόν καί εύτολμον, ενώ καταφρονεί 

τους κινδύνους τών στοιχείων, αποφεύγει τάς αιματηρά; μανίας 

τών πολέμων, αλλα φιλοστοργον καί ευεργετικόν έπιχέει τά δώ 

ρα του εις τάς άφανισθείσας χώρας, καί έν γένει αποδίδει εις τό 

ανθρώπινον γένος εκδουλεύσεις, μέ τάς οποίας αί πλέον λα μ -ρα ί 

τών κατακτητών πράξεις δέν δύνανταί ποτε νά έξισωθώσιν.

Ούτως εξαίσια είναι ή φύσις τοΰ εμπορίου- ό τρόπο; με τον 

όποιον, ένηργεϊτο εις τούς αρχαίους χρόνου; μεταξύ τί,ς Ασίας 

καί τής Αφρικής, μεταξύ τής Αφρικής καί τής Ευρώπης, καί με

ταξύ τής Καρθαγέννις τή ς Ε  λλ*δος καί τής Φοινίκης, ητον βεβαί

ως νηπιώδης καί άτελης, ώ ;  ήσαν βεβαίως άτελη όλα τά ανθρώ

πινα πράγματα εϊ; τήν παιδικήν τοΰ κόσμου ήλικίαν εκείνην.

Δύω κυρίως είναι οί κόσμοι, οϊτινε; ώς έκ τή ς φύσεως είναι 

προωρισμενοι να παρουσιάζωσι σπουδαϊον καί ενεργητικόν πρό- 

σωπον είς τό μέγα καί θελκτικόν στάδιον τοΰ οΐκουμενικοΰ εμ 

πορίου, ό κόσμος, οστις παράγει έκ τοΰ ίδίου εδάφους του άφθο

να παντός είδους καί κ α τ’ εξοχήν πολύτιμα βιομηχανικά καί 

μεταλλικά προϊόντα, καί ό κοσμος.τών παραλίων τόπων, εις τόν 

όποιον ή θέα τοΰ ίίκεανοΰ, ή εϊκονίζουσα τήν ιδέαν τοΰ άπειρου, 

τόν ενθυμίζει άκαταπαύστως, δτι στίλβουσιν έσπαρμένοι εις τό 

αχανές τών κυανών πεδιάδων του άργυρόφυτοι λόφοι, καί τάς 

χρυσορρόους άκτάς μεγάλων ηπείρων περιβρέχει- αί θελκτικαί 

ενθυμήσεις αύται έμπνέουσι τόν οίστρον τών κατακτησεων, τών 

ανακαλύψεων καί τοΰ πλούτου, καί, τολμηρός θαλασσοπόρος ό

Παράλιος κόσμος, ρίπτεται έν τώ  μέσω τοΰ ίίκεανοΰ παίγνιον 

τών ανέμων καί τής τύχης, καί διασχίζων τάς άβύσσους- Φ έ

ρεται έπι τών κυμάτων άπό τόν ενα πόλον εις τόν άλλον, διά νά 

κάμη νέας ανακαλύψεις νάκατακτήση έμπορικώς κόσμου; άλλου;, 

καινά μεταφέρω είς τήν πατρίδα του τούς θησαυρούς τών άπω- 

τε'ρων μερών τοΰ κόσμου.
ίΐ  Ινδική, αυτός ά επίγειος παράδεισος, άφ’ ή ;  άνεκαλυφθη εις 

τά ό μ μ α τα  τοΰ Εύρωπαϊκοΰ κόσμου κατά πρώτον άπό τόν μ ε- 

γαν Αλέξανδρον, καί μ ετέπ ειτα  άπό τούς Πορτογάλλους, υπήρξε 

τό πλέον περίζηλον άντικείμενον τών κατακτητικών επιχειρήσε

ων ολων τών έμπορικών καί ναυτικών Εθνών- ό καταπληκτικός 

Ελλην έκεΐνος, ό έξαίσιος περιηγητής j r , i  γής, διέβη ώ ;  άετός 

επάνωθεν τής Ινδικής, καί μολονότι άλλαι ύψηλότεοαι τόν ένη · 

σ/όλουν ΐδέαι, εχων εμπλεων μόλον τοΰτο τήν εύρύχωρον διάνοι

αν του παντοειδών μεγάλων στοχασμών, έρριψε διά μιας τό όςυ 

βλέμμα του έπι τής Ινδικής καί έπι τής ‘Ελλάδος, καί εις τόν 

υψηλόν διαλογισμόν του οφείλεται ή επί της όχθης τής Λ ίγύ- 
πτου άνέγερσις τί,ς φερωνύμου π όλεω ; αύτοΰ τής Αλεξάνδρειάς, 
τήν οποίαν κατέστησεν ώς.άποθήκην καί οχετόν τοΰ εμπορίου 

μεταξύ τών Ινδιών καί ‘Ελλάδος, είτε άπάση; τής Εύρώττν,ς- 

Αλλά δέν έπέζησε πολύ μετέπειτα  διά νά ένώση τήν Ινδικήν 

διά τώ ν ό δώ ν  τοΰ εΐρηνικοΰ έμπορίου μέ τήν ένδοξον πατρίδα 

του, τήν όποίαν ήδύνατο νά κρατύν/, διά πολλούς αιώνας, μ ε- 

τοχετεύων είς τούς κόλπους της τού; άνεξαντλήτους θησαυρούς 

τ η ί Ινδικής καί τής Κ,ίνας, καί άναπτύσσων τήν έμπορικήν 

εύφυίαντης καί τήν ναυτικήν ΐσχύν της.

Αλλ’ οί Πορτογάλλοι, ευτυχέστεροι τοΰ άνικητου δορυκτήτο- 

ρος εκείνου, ώς πρός τήν άνακάλυψιν καί κατάκτησαν τώ ν ίνδιών 

εξακολούθησαν νά άρύωνται τά άνεκτίμητα άγαθά αύτών εν διά

στημά™ πολλών χρόνων, καί εκτοτε ή ίνδική κατέστη τό άντι- 

κείμενον τής άντιζηλίας όλου τοΰ έμπορικοΰ κόσμου, ύπήρξ* 

θέατρον άκαταπαύστου πάλης μεταξύ τών ναυτικών Δυνάμεων, 

καί μιτέβη άλληλοδιαδόχως, ώς ή ώραία Ιταλία, άπό μίαν κα-
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τά κ τη σtv βΐς άλλην, έωσοΰ τελευταίο» διεκρίθη ή τύχη τ η ; μ ι-  

τ α 'ύ  Αγγλίας καί Γαλλίας, καί 5isu.ei.vsv ά/ρι σήμερον λ α μ 

πρόν λάφυρον της π ρώ της.

Το έμπόριον, άναπτυχθεν κυρίως μεταξύ τών δύω αύτών 

κόσμων, τών πλουσίων Ινδιών, τής Κίνας καί άλλων εύφορων 

τόπων, και των ναυτικών έθνων, προη^θη εις τόν ύπέρτατον 

σημερινόν βαθμόν- καί τό εμπόρων αύτό εμεγάλυνε καί 'λ ά μ 

πρυνε τοσαύτα έθνη, καί προ πάντων «κείνα, τών οποίων τό 

πολυτελεστατον μεγαλεΐον μάς θαμβόν-ει σήμερον. Οί Πορτο- 

γάλλοι, οί Ισπανοί, οί όλλανδοί, οί Γάλλοι, οί Αγγλοι, ί Πόθε* 

κυρίως έλαμπρύνθησαν άλλοθεν, εϊμή άπό τήν εξάσκησιν τοΰ 

εύτυχοΰς εμπορίου ; Η Α γγλία , αύτό τό μέγα έθνος, τοΰ όποι

ου το εμπορικόν καί κατακτητικόν πνεύμα κάνέν άλλο έ'θνος δέν 

δύναται νά μιμηθή, ί είς τ ί έπιστηρίζει τήν ύ'παρξίν του ολό

κληρον, εΐμή εις τήν υπερβολικήν εξάσκησιν κυρίως τοΰ εμ

πορίου. Λ ; σταματήση διά μίαν μόνον ημέραν ή εμπορική κ ί-  

νησις τής Αγγλίας, άς σταματίσω σι διά μίαν ώραν τών ερ

γοστασίων της αί καταπληκτικαί μηχαναί, άς στερηθή διά μίαν 

στιγμήν τής ινδικής, καί ή τύχη τότε τής Αγγλίας θέλει μάς 

βεβαιώσει όπο'σον έξαισία είναι ή τύχη τοΰ εμπορίου.

Αλλ’ ενώ άπαριθμοΰμεν τά  έ'θνη τά  μεγαλυνθέντα διά τοΰ 

εμπορίου, άποσιωπώμεν κατηφεΐς τό όνομα τής ‘Ελλάδος· ί καί 

πώ ς θέλομεν μνημονεύσει τοΰ ονόματος αύτοΰ, άφοΰ ή ‘Ελλάς 

πρό ολίγου δέν υπ ή ρ χε; Ποιον προ'σωπον ήδύνατο νά παρου

σίαση είς τήν σκηνήν τοΰ μεγάλου εμπορικού θεάτρου λαός, ός- 

τις  άγχίνους μέν, επιχειρηματίας καί τολμηρός, άλλά λαός δς- 

τ ις  άπό τόν κατάλογον τών εθνών ήτο παραγεγραμμένος; Τό 

εμπο'ριον έχει άνάγκην ΐσχυράς εθνικής προστασίας, ή'τις ελει- 

πεν έως χθες άπό τόν θαλασσοπόρον Ελληνα, καί τότε μόνον 

δύναται ν άνταποκριθίί είς τούς θελκτικούς σκοπούς τοδ δειλό5 

κεφαλαιούχου, ή εις τήν τόλμην τοΰ ριψοκίνδυνου ναύτου· ό ζω η

ρός λαός ούτος ήτον ήδη χλωμόν φάσμα’ οί αΐγιαλοί του ίσαν 

έρημοι, καί οί ένδοξοι λιμένας του, οί'τινες έπηγνύοντο άλλοτε
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άπό τά θαλασσοπλόα δάση των, ύπενθύμιζον είς τόν ξένον, 

διαβάτην τά  όνόματά των μόλις- άλλ’ έν τοσούτω καί είς ταύ- 

την τήν άξιοδάκρυτον κατάστασιν ενώ εύρίσκετο ή ‘Ελλάς, ί Τις 

δύναται νά μη θαυμάσν] ενθυμούμενος, οτι διέπλεε σιωπηλή τάς 

θαλά&σας, έναυπήγει ήσύχως πλοΐα, κατεφρόνει τούς κινδύνους, 

παρεβίαζε τούς άποκλεισμούς, καί συνεπλέκετο άφανώς μέ τό 

εμπο'ριον τοΰ κόσμου; Τ ίς  δύναται νά μήν άποδώση είς ταύ- 

την τήν σκιάν τοΰ εμπορίου της τήν μύησιν τών πρώτων ιδεών 

τοΰ πολιτισμού της, καί τα  πρώτα μέσα αύτής τή ς εθνικής 

άνεγέρσεώς τ η ς ;
Η Ελλάς ύπηρξε προικισμένη έκ φύσεως |/έ μίαν ποικιλίαν λα 

ών, οΐτινες σχηματίζουσιν έξαισίαν τινά κοινωνικήν αρμονίαν- ώς 

έκ τούτου ήτον αδύνατον νά έκλειψη διά πολύν καιρόν απο τον 

κατάλογον τών ζώντων καί εύνομουμένων εθνών τοΰ κόσμου- ή Ε λ

λάς συνεννόνει εϊς ταύτην τήν στρατιωτικήν άνδρείαν τήν ναυτι

κήν τόλμην καί τήν εμπορικήν εύφυίαν- άλλά τά λαμπρα πλεο

νεκτήματα ταΰτα, ώς συμβαίνει σχεδόν πανταχοΰ, δέν είναι γενι

κά, δέν διακρίνονται εϊς ένα καί τόν αύτόν λαόν, εϊς ένα καί τόν 

αύτόν τόπον* ή μεγαλουργός φύσις τή ς όποιας τό πάνσοφον τ ε χ 

νούργημα ύπήρξεν ή έξαισία τής κτίσεω ς ποικιλία, έδωκεν είς 

πάσαν σπιθαμήν γής διαφόρους ΐδιότητας,διαφόρους χαρακτήρας.

Διερχόμεθα τάς ευφροσύνου; πεδιάδας τής Α ττικής, τής 

Ακαρνανίας, τής Αχαίας, τής Σπάρτης* ό άτρόμητος ς-ρατιώτης 

άναμετοα με τό καταπληκτικόν βλέμμα του τά ΰψη τοΰ Πίνδου, 

τοΰ Ταΰγετου καί τοΰ όλύμπου, ϊσταται δμως σύννους παρα 

τήν όχθην τοΰ Αίγιαλοΰ, καί ή θέα τής θαλάσσης παρουσιάζει 

φαινόμενον είς τά  όμματά του ξένον.

ό λ ίγ α  βήματα μακράν τής ‘ Ερμιόνης ύψώνει μεταξύ τών 

κυμάτων τήν ύπερήφανον κεφαλήν της ή άλλοτε κα τα π ληκτι

κή Τδρα- τό γοργόν βλέμμα τοΰ άνδρείου ναύτου της διατρέ

χει τά  άχανή πελάγη ώς άστραπή- άλλ’ είς τήν θέαν τής ξη- 

ράς, εϊς τά  τερπνά παράλια αύτής ζη τεί μόνον όρμον διά να 

ρίψη τήν άγκυράν του «αί ν’ «ναπαυθη, ώς ύπό όρον ανακωχής,
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έωσοΰ ό παλβίων κατά τών στοιχείων αδάμαστος βραχίων αΰ·* 
τοΰ άναλάβει δυνάμεις νέας.

Από λαούς ομογενείς καί άπό νήσους ομοιομόρφους και τοΰ 

αύτοΰ κλίματος περικυκλοΰται ή περικαλλές Χίος· οι φλοίσβοι 

τών αΐγιαλών τής Λέσβου, τής Σάμου και τής Μικράς Ασίας, 

άντηχούσιν είς τά γοητευτικά παράλιά τ η ;·  άλλ’ ή φύσις εδώ 

διεγείρει τόν θαυμασμόν τοΰ ανθρώπου* αί ευώδεις αυραι π λ η - 

ροΰσιν άρωματικών θυμηδιών τάς πε'ριξ θαλάσσας, καί ή έμ - 

πορικωτατη γενεά τών Χ ίω ν, διακρίνεται μοναδική μεταξύ τών 

λοιπών λαών, διά τήν εμπορικήν ευφυΐαν της, και διά τήν πρός 

τόν πολιτισμόν ροπήν της· ό όξύνους και ευτράπελος Χ ίος, ό

μοιος μέ τόν ζέφυρον τής ωραίας πατρίδος του, διατρέχει παν- 

ταχηκίνητος είς τήν επιφάνειαν τ ή ;  γής διά ν’ άθροίση, ώς ή 

φίλεργος μέλισσα, άπό τό μέσον όλων τών ανθρωπίνων κοινω

νιών, τά λαμπρά δώρα τής τύχη ς και τής φιλοπονίας, και δεν 

υπάρχει μέρος γής, όπου τό σεμνόν όνομα τοΰ Χίου νά μή συμ- 

πλέκηται μέ τήν ιδέαν τοΰ Οίκουμενικοΰ εμπορίου.

Τό έμπόριον τών Χίων μετέφερε και διέδωκεν είς τήν Με

σόγειον τά  πλούτη, τόν πολιτισμόν και τά  φώτα πρό τής Ε λ 

ληνικής παλιγγενεσίας. Τό έμπόριον τών Χ ίω ν παρήγαγε καί 

διατηρεί άκόμη τήν εμπορικήν Σύρον τό έμπόριον τών Χ ίω ν 

συνέδραμε παντοιοτρόπω^είς τά ς πλέον κρίσιμους περιστάσεις 

του τά έθνος· αύτό ώσεπιτοπλεϊστον τό έμπόριον τών έν έλ λ ά - 

δι Χ ίων έμψυχόνει σήμερον τήν ναυτιλίαν τής Ελλάδος· καί 

ενώ ή έμπορικο>τάτη αΰτη μερίς τοΰ έθνους προηγείται είς τό 

εσωτερικόν και Λιαιρίνεται ώς πρός τόν πολιτισμόν και ώς πρός 

τ ά  υγιή φρονήματα τής ευνομίας καί τής ελευθερίας, τιμ α  διά 

τών πλεονεκτημάτων της είς τόν εξω κόσμον τό όνομα τής π α 

τρίδος καί εκτείνει άκαταπαύστως είς τά  απώτερα μίρη τής 

γής τάς σχέσεις τοΰ ‘Ελληνικού εμπορίου.

Οΰτως ή ‘Ελλάς φέρει εν έαυτ·/) στοιχεία άναντίρρητα Εθνι- 

κοΰ μεγαλείου, τά όποία ώφειλεν εγκαίρως διά τήν ιδίαν ευτυ

χίαν της ν* ίγκολπωθη καί άναπτύζη ύπό τό κράτος τ ή ; βασι-
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Χευούσης κοινή; ειρήνη;. Εΐδομεν είς ποΐον βαθμόν ευτυχία; 

προάγει τό έμπόριον τά εθνη, καί δέν είναι κάνεις, όςτις νά 

μήν άναγνωρίζη τήν άλήθειαν ταύτην. ή  Ελλάς όθεν σήμερον, 

οπότε τρέφει βραδυτέρας ελπίδας ώς πρός τήν άπόκτησιν βιο

μηχανίας καί τήν πρόοδον τής γεωργίας τη ς , καί οπότε ανα

κουφισμένη άπό τάς στρατιωτικάς μέριμνας της είναι, έπρεπε 

βεβαίως νά έπιστήση τήν ιδιαιτέραν της προσοχήν είς τήν ενίσ- 

χυσιν τοΰ ετοίμου εμπορίου της καί τής ναυτιλίας της, καί 

τούτων ή πρόοδος θέλει συνεπιφέρει ώ ς ’ φυσικόν αποτέλεσμα 

τήνέμψύχωσιν τών άλλων κλάδων. Ναί, ή Ελληνική επικράτεια 

•ίναι προωρισμένη έκ φύσεως νή ήναι καθέδρα τοΰ εμπορίου· είς 

τό έμπόριον τό Ελληνικόν έθνος οφείλει ν’άναζητήση τήν ευτυχίαν 

του καί τό μεγαλεΐον του, καί πάσα άλλη προσπάθεια πρός τό 

παρόν είναι αξία δευτέρου λόγου.

Αλλ’ ένώ τοσοΰτον σπουδαίον, τοσοΰτον ενδιαφέρον είναι ώς 

πρός τήν Ελλάδα τό άντικείμενον τοΰ έμπορίου, παρετηρήθη 
ότι ή Εθνοσυνέλευσις εδειζεν ώς πρός τοΰτο λυ-ηράν αδιαφορίαν 

καί άν δέν έδόθη όπόθεν επρεπεν ή υπέρ τοΰ άντικειμένου τούτου 

κατάλληλος αφορμή, ά'παντες όμως οϊ Ελληνες ε'χουσι τό αύτό 

κοινόν συμφέρον είς τοΰ έμπορίου τήν πρόοδον ή πρόνοια υπέρ 

τοΰ έμπορίου είναι κυρίως εργον τών Βουλών, άλλά διότι ή Συν

τακτική τών Ελλήνων Συνέλευσις έν^σχολήθη έξαιρετικώς εις 

τινα ειδικά μέτρα, επρεπε, πρός τό ίδιον όφελος τοΰ έθνους, δει- 

κνυομένη συνεπής, νά κάμη, λόγον τουλάχ ιστον άπλοΰν καί περί 

εμπορίου’ καί λόγου γενομένου περί έμπορίου, άναμφιβόλως συν- 

είχετο καί ιδέα περί Χ ίω ν.

Δέν έπρόκειτο βεβαίως είς τήν περίστασιν ταύτην νά έγερθη 

ενώπιον τής Συνελεύσεως τό θλιβερόν φάσμα τής σφαγείσης Χ ί 

ου, καί νά ζητήση άπό τήν άνθρωπότητα ίκανοποίησιν, η άπό 

τόν Ουρανόν δικαιοσύνην, ή άτυχής πατρίς τοΰ Ομήρου και τοΰ 

Κοραή επιεν άπαξ τό πικρότατον ποτήριον, καί άναμιγνύουσα 

τα  δακρυά της με τό πολύτιμον αίμα τών αθώων τέκνων της 

ίχάθηίίν ίκ το τι έρημος λαών έν μέσω αίγιαλοΰ ερήμου, καί
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άτενίσασα ό'μματα έσχάτης άπελπισίας προ; τον ούρανόν tori·» 

βάσθη ίερώς τήν άπόφασιν τής θείας προνοίας, καί έκείν»jv των 

Δυνάμεων ώς πρός τήν πολιτικήν αύτής τύ χ η ν  άλλα μόλον 

τοΰτο καί ύπό τοιαύτην Εθνικήν έ'ποψιν άν έπρεπε νά θεωρη- 

θη το περί Χ ίων άντικείμενον, προκειμένου λο’γου περί τινων 

ειδικών δικαιωμάτων τών διαφόρων τής έλλά δος κοινωνιών, 

είχον καί ώς προς ταύτην τήν έξαίρεσιν οί έν Ελλάδι Χϊοι τά 

άναντίρρητα αυτών δικαιώματα- εΐπομεν δτι κάμμία κοινωνία 

δεν εύτυχεΐ νά φέρη σύνάμα τά κοινωνικά πλεονεκτήματα, άλλ’ 

έκάστη υπερέχει τής άλλ/ις ώ ς πρός εν η Ιτερον είδος’ κατά 

συνέπειαν τούτου άνεγνωρίσθησαν παρά τή ς έθνοσυνελεύσεως 

ειδικά τινα δικαιώματα τών ναυτικών νη'σων διά τήν ναυτικήν 

αυτών υπεροχήν, καί επίσης δσαι κοινότητες διεκρίθησαν εϊς τήν 

περίστατιν τοΰ άγώνος διά τάς μεγάλας θυσίας των καί διά τον 

ηρωισμόν των έζήτησαν τά  ιδιαίτερα δικαιώματα των· άλλά χω 

ρίς νά προσβληθη ή φιλοτιμία κάνενός ά'λλου με'ρους, ί υπάρχει 

γενεά τής Ελλάδος άλλη, ήτις ΰπέφερε πλειότερα δεινά; υπάρχει 

κοινότης άλλη, ήτις νά φέρη άναντίρρητον εμπορικήν ύπεροχη'ν; 

συνετέλεσε καί συντελεί ολίγον ή κοινότντς τών Χ ίων ώς εκ τοΰ 

έμπορίου της είς τήν αΰ'ξησιν τοΰ δημοσίου πλούτου; καί δεν εί

ναι ή φυλή έκείνη, ήτις, εάν ενισχυθη καί ύποστηριχθη είς το ς ά -  

διον τοΰ έμπορίου, θέλει χρησιμεύσει ώς ό διδάσκαλος τοΰ έ μ 

πορίου εις τήν Ελλάδα, καί θέλει γενή ό πρόξενος τής κοινής ευη

μερίας καί τοΰ Εθνικοΰ μεγαλείου τής έλλάδος; Ναι, κυρίως είς 

τήν περίστασιν αυτήν δεν έμελλε νά ήναι <5 λόγος περί τών μ ε- 

ρικών συμφερόντων τών Χ ίω ν, άλλα περί τών γενικών συμφε

ρόντων αύτοΰ τοΰ έθνους.

Ο τε το πολιτικόν τή ς έλλάδος βήμα άπησχολη'θη έν διαστή- 

μ ατι δεκαπέντε ημερών δι’ έν εύτελέστατον άντικείμενον, όποι

ον ήτον τό περί νεήλυδων ψη'φισμα, ή'τοι περί τή ς  άδιαφόρου 

σχεδόν διετοΰς ή τριετοΰς πολιτικής αργίας όλιγίστων τινών 

ατόμων, ηθελεν βίσθαι βεβαίως συμφερώτεοον εάν ηθελεν άπα- 

σχοληθτ, μ{αν μόνην ημέραν έπί τοΰ οΰβιωδεστάτου ταύρου άν-

τικειμένου, τό όποιον άπέβλεπε τήν ευδαιμονίαν όλου τοΰ Εθνους, 

καί οί ρη'τορες, όσοι έ νόμισαν δτι εύρον κατάλληλον τήν τοιαύ- 

την ίύκαιρίαν διά νά κάμωσι νά λάμψη ή πολιτική άγχίνοια καί 

ή ευγλω ττία των, ήθελον έπιτύχει κάλλιον είς τήν συζη'τησιν 
τών αληθών συμφερόντων τοΰ έθνους.

Ο ύτε αί πολιτικαί ύπηρεσίαι, ούτε τά άκαρπα σχεδόν προ

σόντα τών Γερουσιαστών δύνανται νά συντελέσωσιν εις τό μεγα_ 

λεϊον καί τήν ευδαιμονίαν τοΰ Εθνους. ίΠρός τ ί  τάχα θέλουσι 

συντελέσει ολίγοι πολιτικοί και πολεμικοί απόμαχοι, τών όποι

ων αί ίδέαι θέλουσι περιστρέφεσθαι ώσεπιτοπλεΐστον είς κύκλον 

άμυδρών τινών πολιτικών θεωριών; ή ευτυχία καί ή ισχύς τοΰ 

Εθνους έξαρτάται κυρίως άπό τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου, τής 

γεωργίας καί τής βιομηχανίας, καί τούς κλάδους τούτους έπρεπε 

νά λάβη ΰπ’ ό'ψιν, καί νά έμψυχώση παντοιοτρόπως ή έθνοσυνέ- 

λευσις· άπό το κοινωφελές τοΰτο πνεΰμα οδηγούμενος συνετός τις  

πληρεξούσιος άνέπτυξε μ ’ δλην τήν έμβρίθειαν τάς αύτάς ιδέας, 

οτε έπρόκειτο περί τών προσόντων τών Γερουσιαστών, μολονότι 
δέν εύρον τήν άνήκουσαν άποδοχήν αί έθνωφελεΐς ίδέαι αύται. 

Πόσον ηθελεν είσθαι σωτη'ριον διά τά έθνος, άφοΰ ά'παξ καί όπω ς- 

δη'ποτε έγένετο παραδεκτόν τό Γερουσιαστικόν σύστημα είς τήν 

έλλάδα, νά έ'βλεπέ τις  ώσεπιτοπλεΐστον Γερουσιαστάς τόν βο

σκόν, τόν γεωργόν, τόν έ'μπορον, τόν βιομήχανον, τόν ναύτην ! 

Τό έλληνικόν έθνος εύρίσκεται ήδη είς τήν δημιουργίαν του, καί 

δτε δημιουργεΐται εν Εθνος, δέν συντελοϋνται άπομιμη'σεις θεσ- 

μοθεσιών ξένων δουλικάς, άλλ’ άπαιτοΰνται μέτρα δημιουργικά 
πρωτότυπα, κατάλληλα· . .

Ο τε ή Αγγλία, αύτό τό μέγα καί προβλεπτικόν έθνος, έπ ε- 

χειρησε την εμπορικήν κατάκτησιν τής Ινδικής διά τήν πρόοδον 

τοΰ έμπορίου τη ς, καθώς καί τά πρό αύτής Εθνη, τά έπιχειρη- 

σαντα τήν κατάκτησιν ταύτην, ή άνακαλύψεις άλλας, εσχημάτι- 

σε συστηματικήν εμπορικήν έταιρείαν, προστατευομένην ΰπ αύ

τ ή ς , τήν έχορήγησε χρηματικά κεφάλαια, τήν ένίσχυσε με στό

λον, και τοιουτοτρόπως εΐργάσθη, έπέμεινε, κα: έπέτυχεν έπί 
τέλους τοΰ μεγάλου σκοποΰ της.
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Ούτως εργάζονται τά εθνη, δταν προ'κηται περί εθνικών επι* 

χειρη'σεων τών αληθών συμφερόντων τ ω ν  δέν έννοοΰμεν βεβαί

ως, ότι υπάρχει μία ίνδική, ήτις νά έμπνευση όμοιους τόλμη» 

ρού; στοχασμούς είς τήν Ελλάδα· διά τήν Ελλάδα όλη ή γη εί

ναι ίνδική· ή Ελλάς έχει τήν ευτυχίαν νά εχη ναυτικόν, όποιον 

δεν εχει κάνέν αλλο Εθνος, εχει κόσμον, ώ ς άνεπτύξαμεν εμπο

ρικόν, όποιος σπανίως εϋρίσκεται μεταξύ άλλων επικρατειών εν 

με'τρον, εν σύστημα εθνικόν δύναται νά συναρμολογη'ση βλα τά  

στοιχεία ταυτα, νά τά άναπτύξ·/) και νά τά  καταστήσει γόνιμα 

ευτυχούς και μεγάλου με'λλοντος του Εθνους.

Αν ή συντακτική Συνίλευσις τής έλλά δ ος δέν ίσκε'φθη ή δέν 

είχε καιρόν νά σκεφθή έπι του σημαντικού αντικειμένου τούτον, 

είθε αί βουλαί είς τάς όποιας ίσω ς καθυποβάλλωμεν και ήμεϊς 

ειδικόν Tt ύπόμνημα περί εμπορίου, νά θεωρη'σωσιν ώς εν τών 

πρωτίστων άντικειμε'νων των καί τοΰτο’ εϊθέ έμπνεόμεναι ύπό 

τής θείας πρόνοιας νά έκτιμήσω σι τήν μεγίστην άξίαν άντι- 

κειμε'νου, τό όποιον έγγυαται τήν ευδαιμονίαν, τήν δόξαν και τό 

μεγαλεΐον τή ς Ελλάδος.

ΕΙΑ Ο ΠΟ ΙΙΙΣΙΣ.

ύ τ «  ίιπό τ ά  π ιισ-η ίρια  εύρίσκετο τό παρόν φ υλλά ίιον  ε'μάβομεν μ έ  απορίαν 

μ α ς ,  ότι i  Κ . I .  Γ .  Π ιτζ ιπ ίο ς , ό σ τις  έντρομος τό  π ρώ τον ί ι ά  τ^ν γινομε'ντ,ν είς  

Κ ω ν σ τα ντιν ο ύ π ο λή  χ α τά σ χεσ ιν  τοΰ Φανοΰ τ ί ς  Μ εσογείου «μαχρύνβΐ ί κ τ ό τ ι  άπό 

ττίν συντροφιάν τ ι ς  έπ ιχ,ειρησεω ς τοϋ Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς , σφετερισΟ είς τό  ή μ ισυ  τ υ -  

τεωμένον μί'ρος τοΰ ά . αύτοΰ φ υλλαδίου, Χαβώς και μέρος τ ι ς  ύλης τοΰ β ' .  εσ π ευ - 

σεν ίί,&η νά τό διαδώστ) έ*εΓ  ώ ;  ϊδιο'ν του Σ ύ γ γ ρ α μ μ α  ό π ω ς εύ ρ ίσχ ετο , ί ι ά  νά φ έ- 

ρτι άντενε'ργειαν είς τη ν  τ α κ τ .* η ν  έξαχολούίησιν α ύ το ΰ . Τ ό  νά ίίιοποιηΟή ό Κ .  

Π ιτζ ιπ ίο ς  εργα άλλων, x αι μ έ  α ύ τά  ένδεδυμε'νος νά παρουσιασθ^ εις  το κοινόν, 

ιιναι π ρ ά ξ ις , ί ,τ ις  δεν  τ ιμ ά  β εβ α ίω ς τον π ρ ά ξα ν τα · ούτε η μ εΓ ς , ο υ τι χά νεις ά λ

λος φίλος σ υμ π α τρ ιώ τη ς τοΰ Κ . I .  Γ .  Π ιτζ ιπ ίο υ  ίπ εθ ύ μ ει νά ιδγ  αύτόν π ε ρ ι-  

π εσό ν τα  είς τοιοϋτον άτοπον· έ δ ύ ν α τ ο ό Κ . Π ιτζ ιπ ίο ς  νά ίκ ίο σ τι όποιονδιίποτ· 

σ ύγ γ ρ α μ μ α  η θ ελ εν , ούχι ό μ ω ς νά σφετερισβνί x a i  τη ν  ύλην τοΰ οί- φυλλαδίου 

μ α ς ,  x a t νά τ ί ν  έχδόσττι ώ ς  ίδιον του π ό νη μ α , μολοντούτο ίχ  τοΰ δευτέρου φυλ

λ α δ ίο υ , χαι τώ ν ίπ ο μ εν ω ν , άς χρίντι τό χοινόν τή ν  άξίαν του.

6  Ε Κ Α Ο Τ Η Σ .
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t v  Αθη'ναις παρά τ ω  ϊκ$ότγ . * 

t v  Σμύρνη παρά τοϊς Κυρίοις,.Ι. Σαμιωτί?;· /, καί 
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