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I i f o (  ΐου ι; Ά ν α γ ΐώ ο τ α ς  τον Ά σ τρ ο υ  τής Ά ν α τ ο .Ιή ι .

Ά ν  καί ό Κύριος I. Γ . ΙΙιτζιπίος, κατά συνέπειαν της  

οποίας επραξεν άσχημοσύνης, έοημοσίευσε μέρος  τη ς  

Ολης τοϋ Σ υ γ γ ρ ά μ μ α το ς μας, οί άναγνώσταί μας δέν 

θέλουν δυσαρεστήθή εάν βλέπωσιν αυτήν τήν ϋλην τα κ τι

κ ή ς ήδη τυπωμένη-* εις τό γνήσιον Σ ύ γ γ ρ α μ μ α , όπου 

♦ αύτή άνήκει- τήν έτυπώ σαμεν δέ, πρώτον, διότι είτε καλή  

ή υλη αύτή, εΐτε μή, μάς είναι προσφιλής, διότι είναι ί

διον ήμών εργον, καί δέν ήδυνάμεΟα νά τήν παραλειψ ω- 

μεν ένεκα τοΰ γενομένου παραδόξου σφετερισμοΰ του· 

δεύτερον δέ καί τό  κυριώτερον, διότι ή υλη αύτή είναι 

αύτό καθ’ αύτό ή κεφαλίς, τό προοίμιον τοΰ εκτεταμένου  

αύτοΰ άρθρου « Αί Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς  και οί Λ α ο ί »  

καί δέν ήδυνάμεθα νά έξακολουΟήσωμεν τήν συνέχειαν 

άνευ τοϋ προοιμίου Έ λυ π ή θη μ εν  διά τήν παράδοξον ή 

μάλλον διά τήν άπεοισκεπτον πράξιν τοΰ Κ. I . Ι Ι ιτζ ι-  

πίου, όχι διότι ήδυνήΟη νά μας έπιφέρη πρόσκομμα ή 

αντενέργειαν εις τήν πρόοδον τοΰ Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ο ς  μ ας, 

ά λλά  διότι περιέπεσεν εις άτοπον, εις τό όποιον δέν έ - 

πεθυμούσαμεν νά ίδωμεν τόν φίλον μας· ό Ινύοιος Ι Ι ιτ ζ ι -  

■πίος, είς τόν όποιον έδείξαμεν άπειρα δείγματα ειλικρι- 

νοΰς καί άδολου φιλίας, μέ Ουσίαν όχι όλίγην τών ίδιων 

συμφερόντων μας, δέν έπρεπε π οτέ νά ζητήση ώ στε να 

άνταμειψη τήν φιλίαν, μ έ τοιαύτην παράδοξον α χ α 

ριστίαν οί φίλοι του, οί συμπατριώ ταί του, καί όλον τό 

κοινόν τής Κω νσταντινουπόλεως δύναται νά όμολογήση  

περι τής άληΟείας τών λεγομένω ν μου· μολοναοΰτο ε 

κείνος μέν άς έκδίδη τόν Φανόν τή ς  Μεσογείου, ή μ είς 
Φ ΪΛ . Β '. . *



οέ τό  Ά σ τρ ο ν  ττ}ς Α να τολές, καί τό κοινόν είναι ικα

νόν νά εκτίμηση προσηκο'ντως τήν άξ;αν άμφοτέρων τώ ν  

Σ υγγρα μ μ ά τω ν τούτω ν. Μ ολοντούτο εύχο'μεθα, ώ στε ό 

Κύριος Π ιτζιπίος νά φανη άνώτερος τώ ν προσδοκιών 

μας, καί ή περι'στασις αΰτη, καίτοι λυπηρά δι'ήμ,άς, εί

θε όμω ς νά τόν άποκαταστήση τοϋ λοιποϋ προσεκτι- 

κώτερον, διότι θέλομεν λογισΟη τούλά·/ιστόν ευτυχείς δτι 

ήδυνήθημεν νά ώφελήσωμεν ένα φίλον μας, του οποίου 

πάντοτε τό καλόν έκ βάθους ψ υχής έπεθυμήσαμεν.

Ό  Έκδοτης 

Ν. Άϊβαζίδης.
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ΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΑΟΙ,

Η

Η Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η  Μ ΕΤΑ ΒΟ ΛΗ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

(Σ«νβχ«ια)

Προχωρήσασα ή Εθνοσυνέλευσις άπο τήν ίεράν ταύτην ττεο\ 

θρησκείας πράξιν είς άλλην εθνικήν και ουσιώδη επίσης, καθιε'- 

ρωσε δια τοΰ Γ '.  άρθρου τοΰ Συντάγματος τήν ισότητα τών Ε λ 

λήνων ενώπιον τών νο'μων. Τ ίποτε ΰψηλότερον οΰδέ ίερώτερον 

άπο τήν προσφιλή ταύτην τής ισότητας άρχήν, ή ΐσοτης είναι 

νόμος τής φύσεως, είναι αίσθημα άναπαλλοτρίωτον άπό τήν 

καρδίαν παντός άνθρώπου.

Πολλοί ϋποκριταί καί χαμεοπεϊς κόλακες, είτε άπό ίδιον ε
γωισμόν όρμώμενοι, είτε διά νά θεραπεύσωσιν εγωισμούς άλλους, 

ήθελησαν νά παραοάλλωσι ποιητικώς τό σύστημα τών ανθρω

πίνων κοινωνιών μέ τά πλανητικά συστήματα, μέ τό φαινόμε- 

νον αύτό τών ουρανίων κόσμων, ό  Βασιλεύς ομοιάζει τόν ήλιον 

οί Υπουργοί καί οί Γερουσιασταί όμοιάζουσι τούς δορυφόρους του, 

καί ό λαός, αύτός ό πάντοτε περκρρονημένος καί άτυχης λαός, 

τήν πληθύν τών άστε'ρων· κατά δυστυχίαν, οΰ'τε ή αστρονομία, 

ούτε τό αληθές σύστημα τής άνθρωπίνου φύσεως συγχωροΰσι 

τοιούτους ελεεινούς παραλογισμούς. Ο τε ό άνθρωπος πρώτην 

φοράν έπλάσθη καί είς τήν γήν εφάνη, ούτε βασιλεύς άπαρα- 

βίαστος ύπήρχεν, ούτε έξε'χοντες άξιωματικοί, οΰτε καί λαός ευ

τελής καί δοΰλος· οί άνθρωποι άπό τούς κόλπους τή ς φύσεως 

έζήλθον δλοι ίσοι, καί ζώντες έν άπλότητι καί δικαιοσύνη κατ’ 

®ΡΧ*ί> ε/,αιοον ευτυχίαν, ήτις δέν επανέρχεται είς τήν άν- 

θρωπότητα πλε'ον θέλει νά είπή, δτι ή ίσότης είναι νόμος τή ς 

φύσεως, τόν όποιον έ'θεσεν ό ίδιος Δημιουργός, καδό άγαθός καί 

δίκαιο;, καί ό θάνατος προσκεκλημένος διά νά επισφραγίσει τήν



αναντίρρητων ταύτην αλήθειαν τοΰ φυσικού δικαίου, του; ανθρώ
που; ολους ’ίσου; τούς παοα,λαμβάνει, ολους ίσους τού; θεωοεΐ, 

καί μόνη διάκρισις μετά ταΰτα μένει, ή άπόδοσις τών καλών 

καί κακών έργων.

Α λλ ό εγω ισμό;, αι πλαναι και αι προλήψεις παρεμόρφωσαν 

τον σκοπόν τ η ;  (ρύσεως, καί παρειοήγαγον μέ τόν καιοόν εϊ; τ ά ; 

ανθρωπίνου; κοινωνία; τήν ολεθρίαν ανισότητα, ή τ ι ; υπήρξε π άν

το τε καί ριζική αιτία τ ή ;  αίωνία; δυστυχία ; τοΰ ανθρώπου· το- 

σαΰται πόλει;, τοσαΰτα εθνη, τοσούτοι λαοί ε ϊ;  βλον τό  μέγα 

παρελθόν δεν υπήρξαν, ειμή οίκτοά θύματα τοΰ επαράτου 1- 

γωϊσμοΰ τούτου, ί Διατί αί ανθρώπινοι κοινωνίαι ποτέ μέν προ- 

οδεύουσι, ποτέ δέ όπισθοδρομοΰσι, πώ ποτε fii/.ως δέν δύνανται 

νά φθάσωσιν ε ί;  τ ή ; ευδαιμονία; των τόν πρό; ον δρον; τούτο 

είναι ή αίωνία πάλη μεταξύ τών ελαττω μά τω ν τών κοινωνιώ,ν 

καί τών άπαρατρε'πτων νόμων τ ή ;  φύσεως" πάλη, άπό τήν 

οποίαν ή άνθρωπότη; δέν θέλει δυνηθή νά έξε'λθη ποτέ, 

εάν διά τ ή ;  προόδου τοΰ πολιτισμού δέν φθάση ε ΐ; τήν γενικήν 

αύτής τελειοποίησιν, καί δέν σχηματίση τ ά ;  κοινωνικά; θεσμο- 

θεσία ; της συμφώνου; μέ τά ; πανσόφου; δ ια τά ξει; τοΰ αιω 
νίου νομοθέτου.

Διά ταΰτα αί πολιτικαί νομοθεσίαι, έκεϊναι μόνον θεωρούνται 

καί είναι αί τελειότεραι, οσαι είσίν απόρροια τών φυσικών νόμω ν 

ή δέ άποκατάστασι; έκάστη ; κοινωνία; έξαρταται κυρίως άπό 

τό είδος τής νομοθεσία; τ η ;.

Η Συνελευσις οθεν τών Ελλήνων, παραδεχθείσα τήν αίωνίαν 

τής ισοτητο; αρχήν, έ'θεσε τόν ακρογωνιαίον λίθον τοΰ π ο λ ιτι

κού τ η ; οικοδομήματος, τό όποιον ήδύνατο β=.βαίως νά έγγυηθή 

τήν τελειοποίησιν καί τόν διαιωνισμόν τ ή ;  κοινωνία;, έάν ή αυ

τή άρετή, ή αύτή συναίσθησις τών σοφών διατάξεων τοΰ αιωνίου 

ηθελεν οδηγήσει ολα; άχρι τοΰδε τάς πράξεις της.

II  περίστασις τοΰ τρίτου αύτοΰ άρθρου, καθ’ ήν έπρόκειτο νά 

κανονισθώσι τά προσόντα τοΰ πολίτου Ελληνος, άνεκάλεσεν είς 

τήν ανήμην τών πληρεξουσίων τοΰ έθνους λυπηράς τινα ; άν*?
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μνήσεις τοΰ παρελθόντος, η μάλλον ύπηγόρευσίν εΐ; αΰτού; σε

μνήν τινα πρόνοιαν περί τοΰ μέλλοντο;, καί τοΰτο είναι τό πο- 

λυθρύλλητον εκείνο περί τών έλθόντων μετά τό τέλ ο ; τοΰ άγώ - 

νο; ψήφισμα, ενεκα τοΰ οποίου έγένοντο τοσοΰτοι θορυοοι, το- 

σοΰτοι κρότοι, καί τό όποιον έδωκε χώραν τών λυπηροτέρων κα

τά  τοΰ έθνους παρεξηγήσεων.

ότα ν  εν έθνος εύρίσκηται είς τήν έσχάτην καί φοβεράν εκείνην 

άνάγκην τοΰ νά συντρίψ·/] τάς πύλας τοΰ αδου διάνά έξέλθη ε

πάνω ε ί;  τήν γην, καί την ΰπαρξίν του ε ί; προφανή όλεθρον εκ

θέτει, καί άπηλπισμένον περί τών ολων μάχηται, καί ε ί; άγρίαν 

παραδίδηται καταστροφήν, τότε τό εθνο; τοΰτο δέν ύπόκειται 

μόνον ε ί ;  τά ς φυσικάς καί συγχρόνου; xojj καταστρεπτικού πο

λέμου συμφοράς, άλλ άφοΰ μάλιστα ό ίερός αύτοΰ άγων πα- 

ρέλθη, καί τό εθνο; αύτό άπό τόν κίνδυνον έξέλθη, τότε τό δια

δέχονται άλλαι συμφοραί, νέα περίοδος σπαραγμών τό άναμένει· 

άναλόγως τή ς μετά τόν άγώνα τύχης του έπί πολύν έτι χρόνον 

μένουσιν άνοικταί τοΰ έθνους αύτοΰ αί πύλαι είς άναρρίθμητα 

δυστυχιών είδη · θλιβερά βεβαίως είναι ή εποχή άγωνιζομένου έ 

θνους, καί τάς συνεπείας ταύτας, είς άσθενές έθνος μάλιστα , επ ι

φέρει πάντοτε ό πόλεμος, έωσοΰ το έθνος άναλάβη καί θέση 

φραγμόν, καί θέση μίαν τάξιν. ή  εϊκών αύτη είναι εΐκών γενι

κή. Τό Ελληνικόν έθνος έγεύθη πλήρη τήν πικρίαν καί τώ ν 

δύω αύτών περιόδων άχρι σήμερον· καί ίσ ω ς . . .  ίσω ς εχει 

«κόμη συνεπείας.

Εσπαιρεν άπό τήν σφαγήν τό Ελληνικόν έδαφος άκόμη, οπό

τ ε ,  έπανελθούσης τής ησυχίας καί τής άσφαλείας μόλις, ‘Αρχι

σαν διάφοροι άνθρωποι νά προσέρχωνται είς τήν έλ λ ά δ α . ίΐ  

Ελλάς, καθώς έν τ φ  καιρω τοΰ ϊεροΰ αύτής άγώνος *ϊχ*ν ά

νάγκην πολεμικών βραχιόνων, ούτω καί ε ί; τούς πρώτους τής 

αποκαταστάσεώς της χρόνους είχεν άνάγκην άνδρών πεπαιδευ

μένω ν ήλθον έκ διαλειμμάτων άπανταχόθεν ικανοί- ύπήρχον μ ε

ταξύ τών έλθόντων νέοι άληθώς πεπαιδευμένοι, τίμιοι, χρηστό'^ 

τού ; όποιους τό κοινόν εσεβάσθη και σέβεται, καθώς κα'ι ούτοι
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εσεβάσθησαν και ηγάπησαν άμοιβαίιος τήν πατρίδα· άλλ’ ώς 

συμβαίνίι φυσικώς ύπήρχον μεταξύ τών έλθόντων καί άνθρωποι, 

οϊτινες έδειξαν άσυνείδητον καί κακήν διαγωγήν, καί καθά έλ- 

θόντες διά νά θηρεύσωσι μόνα τά  προσωπικά συμφέραντά των, 

έπεβουλεύθησαν παντοιοτρόπως τωόντι διά ν’ άποσπάσωσι διά 

τής ραδιουργίας άπό τάς τραυματισμένας χεΐρας τοΰ θυσια- 

οθεντος λαοΰ τοΰ; καρπούς τής νίκη;, καί ν’ άρπάσωσι τον 

άρτον άπό το στόμα τώ ν λιμοκτονούντων ορφανών τής πατρί- 

δος. Επήλθεν ώς λαίλαψ έν τώ  μεταξύ, κρίμασιν οί; οίδε Κ ύ

ριος, καί ή πεινώσα τ ή :  Βαυαρίας άπληστος εκείνη φυλή, 

καί κατασταθέντες οί τοιοΰτοι ενεκα τή ς  ΐδιοτελειας των όργα

να τή ς Βαυαρικής μάστιγος εναντίον τών ευκλεών άνδρών τοΰ 

άγώνος καί τών τιμαλφεστέρων συμφερόντων τή ς  πατρίδος, 

συνετε'λεσαν νά πραχθώσι τοιαΰται καταχρήσεις καί ν’ άνοιχ- 

Οώσι τοιαΰται πληγαί, τάς ούλα; τών οποίων μία φρόνιμο; καί 

εθνική Κυβέρνησις μ ίλ ι ; θέλει δυνηθή μ ετά  πολΰν καιρόν νά 

ίατρεύση.
Τοιαΰτα υπήρξαν τά  λυπηρά αίτια, άτινα ήνάγκασαν τοΰ; 

πληρεξουσίους τοΰ έθνους νά έξασφαλίσωσι τοΰ λοιποΰ τήν κοι

νωνίαν άπί'ναντι τοιούτων κα τα χρήσεω ν δ ι’ ένος ίπ ιεικο ΰ ; μ έ 

τρου’ ή ϊυνέλευσις έψήφισε τήν επ ί δύω  ή τρ ία  έτη  άπομά- 

κρυνσιν αΰτών άπό τήν πολιτικήν υπηρεσίαν τοΰ κράτους, ά - 

ναλόγως τή ς Ιποχής τ ή ς  έλεύσεώ ς τω ν  είς τήν Ελλάδα, καί 

δέν επραξεν ούτως, εϊμή νά έφαρμόση κ α τά  το ύ τη ν  τήν περίστα- 

civ άρχάς τινας τοΰ Δημοσίου Δικαίου, συστρεφ όμ ενα ; είς τά 

πνεΰμα τοΰ περί ΐθαγενείας νόμου, καί τά ς  όποιας αύτάς άρχάς 

διά τήν κοινωνικήν τω ν  ασφάλειαν τηροΰσιν α ύ στηρώ ς όλα τά 

ευνομούμενα καί π επ ο λιβ μ ένα  έ'Ινη.

ϊπ ή ο ξ ί  βεβαίως καί λυπηρόν καί έπιζήμιον, διότι συμπερι- 

ίλήφθησαν είς τό μέτρον τοΰτο, καθό γενικόν, καί οί ενάρετοι 

καί οί τίμιοι, ώ ς είπομεν, εκ τών νεοελθόντων, άλλά ή επρεπεν 

ή Συνέλευσις νά παραιτηθή όλοκλήρως τοΰ μέτρου τούτου, η δέν 

ήδύνατο τά ψήφισμα νά έκφρασθη άλλως. Τό ψήφισμα δε αύ-
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το δεν απέκλεισε τής δημοσίου υπηρεσίας κανένα τών άγω- 

νισθε'ντων άλλοδαπών, κανένα έκ τών μεταναστευσάντων μερών, 

άλλ’ άπεμάκρυνε, καί τοΰτο πρός ώραν μόνον, απλώς άνθρώ- 

πους, οϊτινες, παρεισφρύσαντες έπί τής κακοβο'ύλου ξενοκρατείας 

είς τήν άρχήν τοΰ κράτους, εκτός ότι έξ αύτών έφχνησαν, ώς 

ειρηται, επιβλαβείς, δένει/ον και κάνέν δικαίωμα έπί τής πολι

τικής υπηρεσίας’ καθότι τό δικαίωμα προϋποθέτει καί έκπλήρω- 

σιν y ρέους, τοΰ ίεροΰ χρέους πρός τήν πατρίδα· άλλ’ είναι κοινώς 

ώμολογημένον, δτι τινές τούτων, χωρίς v i ϊδωσί πυτε τήν Ελλά

δα, καί νά σκεφθώσι περί αυτής, πατοΰντες πρώτην φοράν τό 

Ελληνικόν έδαφος, εφθανον άφ’ έσπέοας καί τήν επιοΰσαν έπαρου- 

σιάζοντο μέ τήν στολήν τής υπηρεσίας, ενώ ρακένδυτος ό άγιονι- 

ς·ής Ελλην έπεριφρονεΐτο, κατετρέχετο καί έλιμοκτονοΰσε.

Τοιοΰτον υπήρξε τό πραον μέτρον τής Εθνοσυνελεύσεως π?ρί 

τοΰ αντικειμένου τούτου’ Α,λλ’ ενώ τό άντικείμενον αύτό καθ’ 

έαυτό ήτον εύτελέστατον, ώς άφορών προσωρινώς μόνον τά άτο- 

μικά συμφέροντα πεντη'κοντα περίπου ατόμων, -/ωρίς νά έ'/η 

μηδεμίαν σχέσιν μέ τόν γενικόν σύνδεσμον μεταξύ Ελλήνων καί 

Ελλήνων, ή άκρισια καί ή ιδιοτέλεια παρέστησαν τά μέτρον 

αύτό ώ ; συμβάν φοβεροίτεοον καί άπ’ αυτήν τήν συντέλειαν τοΰ 

κόσμου! Ηγέρθη τοσαύτη βοή, έξερράγη τοσαύτη κατακραυγή 

έκ μέρους τών ανθρώπων τούτων, ώ στε τό Εθνος, λυπηρώς συν- 

κοφαντούμενον, έζωγραφίζετο μέ τά πλέον μελανά χρώ ματα είς 

τόν ίζω  κόσμον. Παρεξήγησαν βλως διόλου τό ψήφισμα κα) τά 

εχαρακτήρισαν ώς Ελληνελασίαν· Η οίκτρά έξύβρισις τή ς πα

τρίδος αυτη τοιαύτην άπευκταίαν έντύπωσιν εκαμεν είς τούς 

ίξω  ομογενείς.

ή  διαγωγή τώ ν τοιούτων ανθρώπων ίεδειξεν ϊ/νος αρετής ; 

έ'δειξεν ίχνος πατριωτισμοΰ ; ήσαν Ελληνες ούτοι; .  . .  Ποιος ά- 

ληθής πολίτης τής πατρίδος εξυβρίζει τήν πατρίδα του καί κα- 

ταφέρεται κατά τοΰ Εθνους του, ογ ι δι’ άπλήν, καί αύτήν προ

σωρινήν αποβολήν του άπό τήν υπηρεσίαν της, άλλά καί δι’ ό* 

ποιανδήποτε τήν σκληροτέραν α ιτίαν ό άληθής πολίτης άπο-
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θνη'σκει ΰπ:ρ τη ς πατρίδος τον, καί πάλιν λέγει, δτι δέν ϊπραξε 

τ ί-ο τ ε  υπέρ αύτής· τόσον μέγα είναι το αίσθημα, τόσον ιερόν 

είναι τό χρέος του αληθούς πολίτου προς την πατρίδα ! δέν θ έ 

λομεν εξυβρίσει την μεγάλην σκιάν τοϋ Θεμιστοκλέους, δια ν’ 

άναφέρωμεν εις τήν τοιαύτην περίστασιν τό αθάνατον παράδειγ

μά του’ ήτο περικλεής τής Ελλάδος σωτήρ· ή πατρίς δέ τόν ά - 

πέβαλεν άπό τήν υπηρεσίαν, άλλα τόν κατέτρεξε μέχρι θανάτου* 

εΤ/ev άφορμήν βαρύτατοι» γογγυσμοί κατά τή ς πατρίδος· άλλ’ ό 

αληθής πολίτης έπροτίμησε ν’ άποθάνη, παρά νά τήν καταπολέ

μ η ση , ή νά τήν εξύβριση. Δεν άπεβάλλετο άπό τήν υπηρεσίαν 

απλώς, άλλ’ έξωστρακίζετο τοΰ γενεθλίου εδάφους ί Ποΐσς ; ό  

Δίκαιος Α ριστείδης! Παρακαλώ, είπε, τόν θεόν, νά μην άναγ- 

κασδη ποτέ ή πατρίς μου διά νά μέ άνακαλέση ! Δέν θέλομεν 

ταράξει οϋδέ τήν ίεράν κόνιν το'σων Ηροίων τής Ελληνικής ϊπα~ 

ναστάσεως, τους οποίους ή ξενοκρατεία εκαμε ν’ άποθάνωσιν »ίς 

τάς όδοΰς τών πόλεων άπό τήν γύμνωσιν και άπό τήν πείναν. 

Εγόγγυσαν ούτοι κατά τοΰ έθνους; εξύβρισαν ούτοι τήν φ ιλτά - 

την αυτήν πατρίδα ; οί άληθεϊς πολΐται άπεθανον, καί τό γλυκύ 

τή ς πατρίδος όνομα ήτον ό τελευταίος πόθος των, ό τελευταίος 
στεναγμός των. ίδετε  τους γενναίους Γάλλους καί δσους φιλέλ

ληνας Ευρωπαίους άλλους, οϊτινες άπό εύγενή ενθουσιασμόν κ ι

νούμενοι, ηλθον καί έχυσαν τό αίμά των υπέρ τής Ελλάδος έν 

καιρώ τοΰ ίεροΰ αυτής άγώνος- άντί περιποιη'σεων ναι ηδονών δέν 

άπήλαυσαν ένεκα τών τότε ανωμαλιών, είμή σκληράς κακουχί

α ;·  καί μολαταύτα, καί είς τούς κόλπους τή ς πατρίδος των έ -  

παvελθόvτεc οσάκις πρόκειται περί Ελλάδος, τό όνομά τη ς προ- 

φε'ρουσι μέ σέβας, καί τό άκραιφνές αίσθημα τοΰ ενθουσιασμοί 

των κατακαλλυνει μέ τά  πλέον λαμπρά χρώ ματα τάς άρετάς 

τοΰ έθνους.· .κ α ίο ί άνθρωποι εκείνοι, οϊτινες δέν. πρέπει ν άρνη- 

δώσιν, δτ’ άπη'λαυσαν καί τιμάς καί ήδονάς εις τοΰς κόλπους τοΰ 

δυστυχοίς αύτοΰ έθνους, νά τό έξυβρίζωσι τοιουτοτρόπως καί 

νά μή δείξοισιν ούδέ καν αίσθημα ευγνωμοσύνη;, ώς φιλοξδνη- 

δεντες παρά τής Ελλάδος ά π λ ώ ς > . . .
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II παιδεία αΰτη καθ’ ίαυτήν είναι άξιότιμος, άλλ1 ή παιδεία 

διάνά ηναι επωφελής πρε'πεινά ήναι συντροφευμένη καί άπό τήν 

άρετήν άλλως, παιδεία άνευ άρετή ;, άνευ πατριωτισμού είναι 

κακία ώπλισμένη. ΙΙοΐα είναι τά δείγματα τ ή ;  άρετής καί τοΰ 

πατριωτισμού, άτινα έδόθησαν εις τήν περίστασιν αύτήν ε’κ μέ

ρους τών άνθρώπων τούτων; ή τ ί είν’ έκεϊνο, τό όποιον ήδύνατο 

νά τούς συνδεη μέ τήν άγα&ήν καί ώραίαν τής Ελλάδος γήν ; άν 

δέν ύπήρχον οί τάφοι τών πατέρων των, αί αναμνήσεις τών π α ι

δικών των χρόνων, ή κτηματική έγκατάς-ασίς των, ή πάσα οία- 

δη'ποτε άλλη θυσία, ήτις νάέγγυάται εν αίσθημα π α τρ ιω τισμ οί, 

τουλάχιστον επρεπε νά δείξωσι μίαν ένάρετον διαγωγήν είς τό- 

-πον τοΰ αίσθη'ματος τού π ατριω τισμ οί, τόν όποιον οφείλει νά 

αίσθάνηται έκαστος πολίτης· τό αίσθημα τοΰ πατριωτισμού δέν 

είναι βέβαιον μία άπλή ιδέα. Είναι ένστικτος άπό τήν φόσιν ά 

ρετή, ήτις όμιλεϊ πανταχοΰ και πάντοτε είς τήν καρδίαν τοΰ 

πολίτου, καί όφείλομεν νά τήν σεβώμεθα, διότι αΰτη έμεγάλυνε 

πάντοτε τά Ιθνη καί άπεθέωσε τήν ανθρωπότητα. Αυται είσίν 

αιώνιοι άλήθειαι, αίτινες δέν πρέπει νά μάς διαφεύγωσι, και τάς 

οποίας μέ λύπην μας ήναγκάσθημεν νά ύπομνήσωμεν ενταύθα.

Εκρίναμεν άναγκαίαν τήν έπιπόλαιον εποψιν ταύτην έπι ενός 

αντικειμένου, τό όποιον ό περιοδικός τύπος τής Ελλάδος ώς έκ 

τής παραμορφώσεώς του άνέπτυξε μέ πολλήν ορμήν, καί τό ό

ποιον εδωκε πλαγίως άφορμήν νά άντιχνίσωσιν άπό τού βη'υ.ατος 

οί έπιδεικτικώτεροι λόγοι, όχι κυρίως διά νά έπιδοκιμάσωμεν, ή 

άποδοκιμάσωμεν τά γενόμενα, άλλά διά νά έξηγη'σωμεν ήσυχώ· 

τερον τό πράγμα, καί μέ τό φως τής άληδείας νά έξάξωμεν άπό 

τήν απάτην δλον τό'* εςω κόσμον, δσ τι; ακόμη πιστεύει, δτι τά 

ψήφισμα εκείνο ήτον μία ί£λλην«λασία· δ,τι ήτον λυπηρόν, καί τό 

οποίον συνετέλεσε πλειότερον είς τήν τοιαύτην εξωτερικήν έντύ- 

πωσιν είναι, δτι τινές τών δημοσιογράφων, οϊτινες απέκτησαν 

τοσαυτην δόξαν διά τά  πατριωτικά αίσθη'ματά των ύπέρ αύτοΰ 

τοΰ τόπου, παρασυρθέντες ίσως άπό προσωπικάς συμπαθείας, 

^ ο εδ έχθη σα ν  είς τάς στήλας τών εφημερίδων των τάς εναντίον
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τής πατρίδος λυπηρά; δυσφημίας έκείνας. Χαίρομεν δέ διότι 

πρό καιρού ό αξιότιμος Συντάκτες τής Αθήνας άνασκευάζει ά λ - 

λεπαλλήλως τήν τοιαύττ,ν επιβλαβή ιδέαν, και εύχόμεθα δλοι οί 

έντιμοι συνάδελφοί του ν’ άκολουθήσωσι το παράδειγμά του·

11 έ'ρις ή'ρχισενή'δη να κρούη τάς θύρας τής Συνελεύσεως, και 

ή σκοτ&ινόμορφος θυγάτηρ τοΰ αδου νά φυσά έκνέου τάς φλόγας 

της είς τά στήθη τών Ελλήνων* ή φρόνησιςτών πληρεξουσίων 

άντεΐχε μέ καρτερίαν άξιοθαύμαστον κατά πάσης ραδιουργίας,

■ίίτις ήδύνατο νά φέρη ολέθριον πρόσκομμα εϊς τήν εκβασιν τοΰ 

μεγάλου κυιν&ινικοΰ αύτής σκοπού· άλλά ι/,ολοντοΰτο δέν ήδυνή· 

θη νά διατηρ'ηίγί άχρι τε'λους ή ουράνιος αρμονία εκείνη, την ο

ποίαν έφώτισεν έπί τής Ελληνικής γής ό ή'λιος τής Γ  . Σ επ τεμ 

βρίου. Λΐία πράξις της Συνελεύσεως ολίγων ΙμΛρτύρηιϊβ πολι

τικήν πρόνοιαν, καί αΰτη είναι ή έκ. πλαγίου τρόπου αποβολή τών 

βουλευτικών δικαιωμάτων τών έν Ελλάδι αγωνισθε'ντων έποίκων· 

ή πράξις αΰτη ήτον τωόντι άντιπολιτική, αντεθνική'. Τό περί 

νεη'λυδων ψήφισμα εκείνο προσέβαλλεν ατομικά τινα συμφέρον

τα, άλλ’ ή προκειμένη πράξις άφορα ζήτημα πολΰ σοβαρόν, π ε- 

ριστρεφόμενον εις ούσκοδέστατον συμφέρον τοΰ έθνους· καί μο

λονότι είναι άληθές, ότι Βουλευταί έποίκων δέν έχουσί τ ι  ν’ άν- 
τιπροσωπεύσωσιν ιδίως είς τήν Βουλήν, ώς μή όντων είσέτι 

συνοικισμένων, ή δέ παραδοχή ταιούτου βουλευτικοΰ δικαιώμα

τος, ούσα μία έξαίρεσις, διαστρέφει τήν κοινωνικήν τάξιν, μολον

τούτο ήδύνατο καί έπρεπε νά εΰρεθνί ό αρμόδιος τοόπος διά νά 

θεραπευθή ή πολιτική άνάγκη αΰτη, ώ στε νά μήν άνοιχθή μ ετα 

ξύ τοΰ έθνους τοιοΰτον λυπηρόν χάσμα.

Αλλ’ ή έξαψις, τήν όποιαν έφερεν είς τά  Λνεύματα τών αυτο

χθόνων πληρεξουσίων ά μέχρι παραφοράς διϊσχυρισμός τινών έκ 

τών πληρεξουσίων τών έποίκων υπέρ τών νεη'λυδων, άντιπάθειαί 

τινες προσωπικαί διαφόρων πληρεξουσίων κατά τινων πληρεξου* 

σίων τών έποίκων, υπόκωφοι συγκρούσεις φατριαστικών τινών 

συμφερόντων, ραδιουργία προς έρεθισμον οΰτω τών πληρεσουσι- 

ων τών έποίκων διά τήν έπίτευξιν περαιτέρω άλλου όλεθρίου
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σκοποΰ, τόν όποιον θέλομεν απαντήσει, καί έπί πάσι ραδιουργία 

Ευρωπαϊκή, άπό πολλά ολίγους ίσως έννοηθεΐσα, καί σκοπόν 

μέλλοντα διά τήν Ελλάδα λυπηρόν σημαίνουσα· όλα ταΰτα, έ 

καστον τών όποιων δεΐται έμβριθεστέρας άναπτύξεως, ήτις ό

μω ς δέν είναι τοΰ παρόντος καιροΰ, συνετέλεσαν νά σχηματισθη 

ή λυπηρά αΰτη πράξις.

Αϊ συνέπειαι τών συγκρούσεων τούτων έ'γειναν ήδη αμέσως 

. έπαισθηταί- ή δυσπιστία καί ή διχόνοια έκορυφώθησαν, τό παν 

έφοβέριζε μίαν καταιγίδα, μίαν ρήξιν, ήτις ήδύνατο νά βυθίση 

είς τήν άβυσσον έκ νέου τήν πατρίδα· έντοσούτω οί εύκλεώς άν- 

τιπροσωπεύσαντες τό έθνος είς τήν ιστορικήν εποχήν ταύτην άν- 

τέταξαν ήρωϊκήν τωόντι υπομονήν καθ’ όλων τών πολιτικών 

έφόδων, και έπροχώρησαν μέ πατριωτισμόν καί πολλήν έπιτυ- 

χίαν εϊς τά πλειότερα άντικείμενα τοΰ Συντάγματος, έωσοΰ ηλ- 

θεν ή ημέρα, καθ’ ήν έμελλε νά κάμη τήν κρίσιν τ η ; ή πολιτική 

τύχη της έλλάδος* καί αΰτη ητον,

Η ΕΝ Δ ΕΚ Α ΤΗ  Τ Ο Τ  ΦΕΒΡΟ ΥΑ ΡΙΟ Υ.

Λποφράς ημέρα! αίωνία νΰξ καλύπτει τήν Ε λλά δα ! ό δε 

δίσκος τοΰ ήλίου προβαίνει μέλας άπό τάς κορυφάς τοΰ Υ μ η τ

τού ώς φερετρον κεκαλυμμένον άπό πένθος . . .  είναι τά φέρετρον 

τών έλευθεριών τοΰ έθνους! ή φύσις τελεί κατηφής τήν κηδείαν 

τών άρχών τής Γ '. Σεπτεμβρίου ! . . .

Τοσον βαθεια και θλιβερά ύπήρξεν ή έντύπωσις, τήν οποίαν 

επροξενησεν ή περί Γερουσίας άπόφασις τήν ημέραν ταύτην εις 

τον λαόν τής Ελλάδος· ωχρά καί φρίττουσα ή κοινωνία ώ μοί- 

αζεν ως νά επλήχθη άπό τάς μελανάς τοΰ θανάτου πτέρυγας* 

ή έκπληςις ύπήρςε γενική, καί οί κοινωνικοί σπασμοί, οΐτινες 

άνεφάνησαν έν ριπή είς όλον τό πολιτικόν σώμα τή ς Ελλάδος, 

ώμοίαζον τους σπαραγμούς τοΰ θύματος όταν εΰρίσκηται ύπό 

τήν σφαγήν τ ο υ ! . .  ί ήτον άρα αληθής ή περί Γερουσίας άπό- 

φασις μία σφαγή τής ελευθερίας τοΰ λ α ο ΰ ! ; . .

Οταν εν έθνος ϊξέρχηται άπό τήν πολιτικήν 701» ά’βυσσον καί
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συνέρχηται διά νά πλάση το  κοινωνικόν του σύστημα, δια του ο

ποίου νά έξασφαλίση τήν τύχην του, το έθνος αϋτό εύρίσκεται 

εις τήν κρίσιμον στιγμήν εκείνην, εις ήν εΰρέθη ή φύσις αύτή επί 

κοσμογονίας. Πρόκειται βεβαίως περί τής πολιτικής άναπλάσε- 

ως αύτοΰ, περί αυτής τής ύπάρξεώς του· παν κοινωνικόν απο

τέλεσμ α , το μέλλον, ή τύχη ενός έθνους είναι ό καοπός τή ς ιδίας 

του νομοθεσίας· ή νομοθεσία τών εθνών δέν είναι τυχαϊον εργον, 

είναι εργον, ούτως είπεΐν, ύπερανθροΊπινον, καί πρέπει ό νομο- 

θέτης διά τής άρετής καί τής καθαρας αύτοΰ διανοίας νά προσ- 

ίγγίσνι τόν Θεόν, διά νά <ρωτισθή ώς προς τήν επιτυχίαν τοΰ μ ε 

γάλου σκοποΰ του· τά πάθη, τά προσωπικά συμφέροντα, άί 

επιρροαι, είναι ξενα κατέναντι τής πολιτικής αύτής μυσταγωγίας 

τοΰ νομοθέτου" μο'νον τό συμφέρον τής πατρίδος, μόνη ή ευδαι

μονία τής άνθρωπότητος πρέπει νά είναι απαρασάλευτα αντι

κείμενά του· ό δέ νομοθέτης δέν δύναται νά συμβουλευθ?) βιβλί- 

ον φωτεινότερον παρά τήν πείραν τοΰ κόσμου, ουδέ νά λάβη 

σοφώτερον οδηγόν, παρά τούς αιωνίους νο'μους τής φύσεως, τήν 

θέλησιν τοΰ Παγκοσμίου Νομοθέτου.

Στρέφοντες τά όμματά μας είς τό παρελθόν άπαντώμεν μ ε 

γάλα; είκο'νας νομοθεσιών, καθώς καί τά  γιγαντιαΐα εθνη εκείνα 

τά  όποια υπήρξαν τά περιφανή δημιουργη'ματα τών νομοθεσιών 

το ύτω ν  ή Σπάρτη, αί Αθήναι, ή Ρώμη παρουσιάζουσι τά γ ο η - 

τευτικώτερα προ'σωπα εις τήν σκνινήν τοΰ αρχαίου πολιτικοΰ 

θεάτρου- άλλ’ ενώ προφέρωμεν μέ θαυμασμόν τά  ονόματα των, 

άναζητοΰμεν τό μεγαλεΐον αύτών εις τά  [ερείπιά των, τά  όποια 

μέ φωνήν παραπονετικήν μάς ένθυμίζουσι τήν ΰπαρξίν τ ω ν  άνευ 

τής ιστορίας οί μεγάλοι ούτοι κόσμοι ήδελον μένει εντελώς ά 

γνωστοι είς τόν σημερινόν, δστις ακαταπαύστως γονυκλιτεϊ έπΙ 

τών μνημείων τής μεγαλοφυΐας των διά νά άντλη τάς διαυγε- 

στέρας αύτοΰ ιδέας. Ελαβαν σοφάς νομοθεσίας τά  Ιθνη ταΰτα, 

καί εις τήν δημιουργικήν τών νομοθεσιών των δυναμιν όφείλουσι 

τήνέξαισίαν εκείνην προ'οδο'ν των· άλλ 'α ί νομοθεσίαι αύται ίνί- 

σαν άρα τά  πρωτότυπα τής νομοθετικής τελίΐότητος ; ίσχυσαν

%
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νά διαιωνίσωσι τάς μεγάλας ταυτας κοινωνίας; αναμφιβόλων 

ινόσω αί νομοθεσίαι αύται ίφύλαττον δλην τήν παρθ ενικήν αύτών 

αγνότητα· ενόσω διετηροΰντο ώς σοφά άπομιμη'ματα τών ιερών 

νόμων τή ς φύσεως, καί έβελτιοΰντο φωτιζόμεναι άπό τή ν φ ω · 

ταυγή πείραν, τά  εθνη προώδευον, έμεγαλύνοντο* άλλ άμα έ

παυσαν άπό τοΰ ν’ άκολουθώσι τά  ίχνη τής φύσεως με π ιστιν , 

καί άπό τοΰ νά συμβαδίζωσι μέ τούς αιώνα; τω ν, άμα ό εγω ι

σμός, ό βροτολοιγός δαίμων τής κοινωνικής ανισότητας υπό δια

φόρους μορφάς καί περιστάσεις είσέδυσε μέ τόν καιρόν εις τά  

σπλάγχνα των ώ ς δηλητη'ριον, τό όποιον, ούόετερώσαν την ζ ω 

τικήν ενέργειαν τών μεγάλων αύτών πολιτικών σωμάτων, έπέ- 

φερε βαθμηδόν τήν σήψίν των, τά  εθνη ταΰτα έκλιναν εκτοτβ 

εις τήν πτώσίν των εις τήν διάλυσίν των, συνεσπαράχθησαν συνε

χώ ς άπό τούς κοινωνικού; σπασμούς, οίτινές είσι τά  αναπόφευκτα 

παρακολουθη'ματα τής άτελείας καί τών ελαττω μά τω ν τών νο

μοθεσιών, έωσοΰ σύσσωμα κατέβησαν έπι τέλους είς τόν τάφον.

Επαναστρέφομεν επί τών βημάτων μας διά ν’ άπαντη'σωμεν 

ιΐκόνας νομοθεσιών ζώ σα ς, τάς οποίας μάς παρουσιάζουσι ση'με- 

ρον τά  ευνομούμενα εθνη· αί εικόνες αύται ώς έκ τοΰ μεγαλείου 

τών εθνών, τά  όποια φέοουσιν εις τάς άγκάλας των, θέλγουσι 

κατά τ ι τήν φαντασίαν καί δυνανται νά πείσωσιν έκ πρώτης ο -  

ψεως περι τής τελειότητάς τ ω ν  άλλ’ οϋδείς δύναται νά κρίνγ) 

περι αύτών άλανθάστως, πρίν ή άνερευνη'σιρ κατά βάθος τά  μέσα 

δι ων προη'χθησαν αί νομοθεσίαι αύται εως είς τήν φαινομένην 

τελειοποίησιν αύτών, τήν άληθή κατάστασιν τών εύνομουμένων 

αύτών κοινωνιών, καί πρίν η ίδη τά  έσχατα αποτελέσματα τω ν .

Εκαστον έθνος, συντάττον τούς κοινωνικούς αύτοΰ θεσμούς, 

δύναται ναδιέλθγ) τήν ιστορίαν δλων τώ ν αιώνων, καί νά μ ελ ε- 

τηστι τας νομοθεσίας δλων τώ ν εθνών* άλλά δέν πρέπει ποτέ νά 

απομιμηθή δουλικώς τήν νομοθεσίαν τούτου η εκείνου τοΰ έθνους 

επί τη  ιδέα δτι αΰτη είναι ή τελειότερα* κάμ μία νομοθεσία 

δεν δύναται νά θεωρηθίί ώς πρωτότυπον τελειότητος, ήτις διά 

τοΰτο νά ίφαρμόζηται απλώς εις παν έθνος, είς πάσαν κοινωνίαν}



ίπ ά ο j o w l  νόμοι γενικοί, οϊτινε; δύνανται να έφαρμόζωνται ε ί; 

πάντα καιρόν καί είς πάντα τόπον· καί ούτοι είναι οΐ αναλλοί

ωτοι νομοί εκείνοι, τους όποιους έθεσεν ό Πάνσοφος Νομοθέτη; 

τού παντός δι’ όλους τούς λαού; καί δ ΐ  όλους τους αιώνας. Ε ύ- 

τυ νή ; ή άνθρωπότη; άν συνεβάδιζε πάντοτε με τόν σκοπόν τοΰ 

Παγκοσμίου Νομοθέτου’ άλλ’ ύπάρχουσι και νόμοι διάφοροι" νό

μοι, τούς οποίους ό ίδιο ; συνέταξε Δημιουργός, και οί όποιοι δεν 

έφαρμόοζονται, είμή ίδιαιτέρω; πάντοτε είς τά διάφορα κ λ ίμ α 

τα και εϊς τούς διαφόρους λαούς των.

ϊδού, μετά πάροδον τοσούτων αιώνων, άνεγειοόμενον τό πο

λιτικόν οικοδόμημα επί τών ερειπίων τ ή ;  Ελλάδος· τη ς  γής 

εκείνης, ή τ ι ; έ'δωκε τά λαμπρότερα τη ς πολίτικης δημιουργίας 

μαδήματα εϊς άπαντα τά tb.rn" είναι ή έπισφράγισις τοΰ μεγά

λου της έπχναστάσεώ; της σκοπού" είναι τό Σύνταγμα ύττςρ 

τοΰ οποίου έχύθησαν τοσούτων μαρτύρων αϊματα, και άπετεφρώ- 

θη έν διαστη'ματι τοσούτων ετών ή ώραία γη τη ς· άλλ’ άρα ε ί

ναι τό Σύνταγμα εκείνο, υπέρ τοΰ όποιου ήγωνίσθη ό Ελληνικός 

λαός; είναι εκείνο τό όποιον αρμόζει είς τόν εύφρόσυχον αύτοΰ 

ούρανόν καί είς τόν ζωηρόν αύτοΰ χαρακτήρα.; είναι τέλο ; εκεί

νο, τό όποιον έγγυάται τήν κοινωνικήν ευημερίαν του καί τήν 

πρόοδόν του; οί πολιτικοί σεισμοί, οϊτινες έκλόνισαν τήν επι

κράτειαν τήν ένδεκάτην τοΰ Φεβρουάριου· τό εθνικόν πένθος, τά 

όποιον έσ/.οτοδινίασε τον Ελληνικόν ορίζοντα τήν ημέραν ταύτην 

αύτή ή εκφρασι; τής πλέον αλγεινής άγανακτη'σεω; τοΰ Ε λλη

νικού λαοΰ είναι ή πλε'ον επίσημος διαμαρτύρησις τής μή εντε

λούς επιτυχίας τοΰ κοινωνικού αύτοΰ σκοποΰ . . .  ό  Ε ΓΩ ΙΣ Μ Ο Σ , 

Α ΥΤΟ Σ Ο Κ Α ΤΑ ΧΘ Ο Ν ΙΟ Σ ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟ ΙΝ ΩΝ ΙΚΗ Σ 

Α Ν 1Σ0ΤΗ ΤΟ Σ ΕΠΕΚ.ΛΘΗΣΕΝ ΕΠ Ι ΤΗΣ ΣΤ Ε ΓΗ Σ  ΤΟ Υ ΓΙΟ- 

Λ ΙΤ ΙΚ Ο Ϋ  Α ΥΤΟ Υ ΟΙΚΟΔΟΜ Η Μ ΑΤΟΣ ΩΣ All ΑΙΣΙΟΝ ΣΗ- 

Μ ΕΪΟΝ ! . . .

ί Τ ί ζη τεί είς τό παρθενικόν τής Ελλάδος έδαφος ή έκπεπορ- 

νευμε'νη αΰτη τής εύγενείας Εριννύς; τ ί  ζη τε ί είς τόν θερ

μόν τής Μεσογείου ήλιον αύτό τό άχαρι καί θανατηφόρων τώ ν
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παγωμένων κοινωνιών φυτόν; Τ ί ζη τεί επάνω είς τούς τάφου; 

τού Σόλωνο; καί τοΰ Λυκούργου τό ξόανον τ ή ;  κοινωνικής έρη- 

μώ σεω ς, τό εϊδιυλον τών βαρβάρων καί δουλικών καιρών; . . .  

Αλλ’ όταν ενα; νόμο; παρεκτρε'πηται άπό τήν θεμελιώδη τ ή ;  

ισότητο ; αρχήν καί καταστρέφη τήν κοινωνικήν ενότητα ό νό- 

[Αο; ούτο; άγνοεΐται όποιαν τύχην δύναται να έ'χη. Οί κ ο ι

νωνικοί νόμοι πρέπει νά ήναι άπόρροια τών φυσικών νόμων πάν

τοτε, διότι ή παραμικρά άντίφασις αύτών φέρει άργά η γλνίγο- 

ρα τήν καταστροφήν καί τών νόμων και τώ ν κοινωνιών, δια 

τ ά ;  όποία; άπρονοήτω; συνετάχθησαν· ή περί Γερουσία; ιδέα, 

.*■ είναι τάχα άπόρροια τοΰ φυσικού δικα ίου; Είναι νόμο;, ό σ τι; 

δύναται ε ί;  κάμμιαν άπό τ ά ;  θεμελιώ νει; άρχά; τ ή ; φύσεω; 

νά στηριχθή; όταν ό Φιλόστοργο; Δημιουργό; τ ή ;  Κ τίσ εω ; επλα- 

σε τήν γενεάν τοΰ άνθρώπου ί εδωκε διάφορον ε ί; τα  π λά σμ α

τά του α ίμ α ; εδωκεν ε ί; αυτόν διακρίσει; εύγενεία ;; έπλασε 

κ&ί Γερουσιαστά;; ! . . .  έξυβρίζομεν άναισχύντω; τόν Θεόν! έμ - 

παίζομεν τό θειον μεγαλεϊόν του! καί ή μ εΐ; αύτοί αύτόματοι 

καταδικαζόμενοι εϊς αιωνιαν μωρίαν, δίδομεν δίκην πάντοτε τ ή ;  
άφροσύνη; μα ; καί τής ματαιότητας μ α ς!

Η Κυριαρχία παντός έθνους πηγάζει πάντοτε άπο τόν λαόν 

καί ε ί; αύτόν επίσης άνήκει· ό λαό; διά νά μορφώση εν κοι

νωνικόν σύστημα διά τήν συντήρησιν τών φυσικών του δικαιω

μάτων καί διά τήν εύδαιμονίαν του ήναγκάσθη νά δημιουργήση 

/ΐθιχόν τ ι όν, τόν Βασιλέα, κατά μίμησιν τοΰ σχηματισμού τ ή ;  

φυσεως, ε ί ;  τό όποιον έναπέθεσεν ώ ; παρακαταθήκην τήν Κ υ - 

ρ-α&χίαν του διά νά ενεργή εκ συμφώνου μ ετ ’ αύτοΰ παν ό,τι 

«φορά τήν κοινωνικήν ασφάλειαν καί ευημερίαν αύτό δέ τό σα 

θρόν μεσότοιχον μεταξύ τοΰ Θεοΰ καί τ ή ;  Κ τίσ εω ;, μεταξύ τοΰ 

Βασιλέω ; και τοΰ λαοΰ, αύτό τό έκτρωμα τ ή ;  φυσική; τά ξεω ;,

. Πόθεν π/ιγάζει ύστερον; πρό; ποιον δύναται νά συντελίί κοι
νωφελή σκοπόν;

Είναι τό συντηρητικοηερον τ ή ; κοινωνία; στοιχεΐον, διαμέ-
νον ώ ;  ένοπλο; ούόετερότής μεταξύ τοΰ Β α σ ιλ έω ; καί τοΰ λαοΰ.

ΦΥΛ. Β '. r
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Είναι ό Λύδιο; λίθο; τ ή ; φρονήσεω; καί τής πείρας, είς τον 

όποιον βασανίζονται αί νεανικαί ίδέαι τοΰ Βασιλέω ; καί *τής 

Βουλές·

Είναι απαύγασμα τοΰ φοιτά; τής πολιτική ; θεωρία; και τ ι ς  

πείρα; τοΰ κόσμου.

Είναι Συνταγματικόν άντίτυπον έπί άλλων Συνταγματισμένων 

εθνών καί έπ ί πάσιν είναι θέλησις επίμονο; τών δύω Δυτικών 

Δυνάμεων, καί ϊδ ίω ; α ί ;  Αγγλίας, αύτή ; τής ασβέστου ισ τ ία ; 

τών Συνταγματικών θεσμών . . .

Ταΰτα είσί τά  μαγευτικά χρώ ματα, μέ τά  όποια έζωγρά- 

φησαν τήν Γερουσίαν άπό τοΰ βήματος οί ένθερμοι αύτής ϋπε- 

ρασπισταί.

Τωόντι μέ ά λ λα ; λέξεις οί εύφυεί; πολιτικοί νόε; ούτοι όμο- 

λογοϋσί τινα ; άληθεία;, τ ά ς  όποία; μ α τα ίω ; προσπαθοΰσι νά 

κρύψωσι καί νά παραμορφώσωσιν.

ή  Γερουσία κατά τήν άληθή έννοιαν τοΰ ορισμού, τον όποιον 

θέλουν νά τήν δώσωσιν οί ύπερασπισταί τ η ; ,  είναι ένοπλο; ού- 

δντερότης· δηλ. ένας ψυχοά; υδράργυρος, ό σ τι;, συστρεφόμενος 

θανατηφόρως μέσα εί; τ ά ; φ λέβα; τοΰ κοινωνικού σώ μα το; ού- 

δίτερόνει, παραλύει καί νεκρόνει τ ά ;  ζ ω τικ ά ; δυνάμει; του. Ε ί 

ναι στοι/εΐον αυντηρητικόν· δηλ. είναι στοιχεΐον, τό όποιον ώς 

μή πηγάζον άπό τήν φύσιν είναι εχθρόν αύτή; τής φύσεοις, άνθί- 

σταται ίί; τήν αίωνίαν πορείαν τ η ; ,  καί άντίκειται ίί; τήν πρό

οδον καί τελειοποίησιν τ ή ;  ανθρωπίνου κοινωνία;· δέν κλίνουσιν 

αί κορυφαί τοΰ Ολυμπου είς τά  νεύματά τ η ;, ούδέ διαπερα τό 

βλέμμα τ η ; ώς άστραπή τ ά ;  μακρά; άποστάσεις, ώ ; έχαρακτή- 

ριζεν άντιστοίχω ; ε ί; πληρεξούσιος τοΰ Μ:σολογγίου τόν όρμη- 

τικάν χαρακτήρα τ ή ;  νεανική; Βουλή;, διότι έξημβλωμένη άπό 

τό γ ή ρ « ;, άπό τον τύφον καί άπό τ ά ; καταχρήσει; ίσως τής 

νεότνιτο; ή άριστοκρατία, ό π ω ; ό ρήτωρ πρό; τιμήν της έπεννό- 

ηβ*ν νά τήν συστήση, καί όποία τωόντι δύναται νά ήναι μία ά -  

ριστοκρατία> θέλει επαναπαύεσθαι έπί τών ερειπίων τή ς ελευθε

ρίας τοΰ λαοΰ; ί*τρ£<ρομένη ώ ς άχθος άρούρης έ *  τών ιδρώτων
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Αύτοΰ, χω ρ ίς νά τήν μέλλη ούτε διά  τήν πρόοδον, ούτε διά τήν 

δόξαν τοΰ έθνους, μή διακινδυνεύσω ή ϊσόβιος β α σιλεία  τ η ς , * αί 

δεν εχ ει τ ι  περισσότερον αΰτη νά έπ ιθυ μ ήση . Ν αι, ούσιω δώ ς 

είναι μ ία  συμ μ α χία  ένοπλο; τοΰ Μ οναρχικού στοιχείου κα τά  τοΰ 

λαου, τοΰ οποίου ά π ’ εναντία ; ώ ;  έκ τή ς  φύσεω ς καί τ ή ς  θέσεω ς 
α υτής π ολεμία .

ή  Γερουσία π η γά ζει ύπό τοΰ β α σ ιλ έ ω ;, καί είναι δημιούργημα 

«υτου- ο ισόβιός Γερουσιαστής σ υ μ μ ετ έχ ε ι  τή ς  ύπερανθρωπίνου 

ασιλικν,ς α ,ια ς , άποχαιρετα  τήν ά νθρω πότητα, ύψοΰται διά 

παντός ϋπ ερά νω τώ ν  όμοιων του  καί συμ β ασιλεύει μ ετ ά  τοΰ Βα 

σ ιλέω ς· δ ιό τι καί πας Βασιλεύς ‘  τ ί  είναι Περισσότερον π ,ο σ ω -  

πικω;·^ ειμ η  β α σ ιλ εύ ; ισ ό β ιο ;; ό θάνατος είναι κοινόν οριον τή ς  

α ;ια ς  ως και τή ς  ζω ής καί τώ ν  ;  . ό  Γ ερ ουσια στή ς λοιπόν 

ως να β α π τ Μ τα ι ε ι ;  τά  ύδατα τ ή ;  Σ τυ γ ό ; άπό τήν  ημέραν τοΰ 

οιορισμου του, α ποκτά τήν Βασιλικήν ευγένειαν, καί τό  άνθρώ- 

™ ο ν  έω ς εκείνης τή ς σ τιγ μ ή ς α ίμα του μ ετα β ά λ λ ετα ι είς ίνώ ρ α  

« οιος περ τ ε  ρέει Μ ακάρεσι θ εο ΐσ ι .» καί ούτω ς εχ ει εκ το τε  

τ α  πάντα κοινά μ ετ ά  τοΰ Β α σιλέω ς καί φρόνημα, καί αίσθημα 

κ «  συμφέρον, ί τ ί  φοβείται ό ό Β α σ ιλ εύ ς ; τάν λ α ό ν  α λλά  τόν 

λ«ον φοβείται καί ό Γερουσιαστής, δ ιότι δεσπ όζει τυχόν ό είς

ω ί  καί ό “ λ λ ° ί ·  Ποιον ανησυχεί ή π ρ ό ; τήν' έλ ευ ΐε -
ριαν του λαου ρ οπ ή; τάν Β ασιλέα , ά λλ’ εκφοβίζει επ ίσ η ς  καί τόν 

Γερουσιαστήν, f c o t i  ή ροπ* αύτη τείνει φυσικώς είς τήν άνατρο- 

πην ολων τώ ν  άντιθέτω ν ε ί ;  τήν ελευθερίαν του σ το ιχ είω ν , καί 

πρώ τον πάντων είναι έκεϊνο τ ή ;  Γερ ουσία ;· καί μολονότι ή κυρία 

πηγη του αριστοκρατικού τούτου στοιχείου είναι άλλη παρά τήν 

προκειμενην, καί τήν οποίαν θ έλ ο μ ε , δ ι*σ α φ ή σ ει π ερ α ιτέρω , 

μολοντούτο π οτέ ή πρόνοια περί τ ή ;  ά σ φ α λ .ία ; τώ ν  δ ικ α ίω μ ά - 

« ν  του λαοΰ δέν έπ ρ ο κ ά λε,ε  τήν επίνοιαν τ ή ;  σ υ σ τά σ εω ς τή ς

δυνΤμΤω̂̂ΙΙΤιλΙ5;" ̂  ̂  ̂  ̂  " " W *
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ρητώς ώ ; προς τούτο το άντιχίμενον είς τόν εν Αθήναις πρέσβυν 

τής Αγγλίας τήν επίμονον έπέμβασιν αύτοΰ διά τήν συστασιν 

τής ισοβίου η διαδοχικής μάλιστα Γερουσίας. Ναι, κυρίως ή 

πρόνοια υπέρ τής Μοναρχίας καί όχι ποτέ υπέρ το υ  λαοΰ έπρα- 

κάλεσε πάντοτε τήν συστασιν τής Γερουσίας, καθότι ό λαός δέν 

εχει τήν ανάγκην ταυ της, ούδέ ή Γερουσία εχει τ ι  κοινόν μετά 

τοΰ λαοΰ· τότε μόνον προσποιείται διαφωνίαν καί άντιπολίτευ- 

σίν τινα κατά τοϋ βασιλέως ό γερουσιαστής, όσάχις εχει απαι

τήσεις επί τοϋ υπουργείου προσωπικάς, ή αξιώσεις υπέρ τώ ν 

συγγενών του και τών οικείων του διά νά πλουτήση καί κρατΰνη 

πλαγίως ούτω τόν άριστοκρατικόν οικόν του, γυμνόνων καί τό 

δημόσιον και τόν λαόν συγχρόνως· όγερουσιαστής π ώ π ατε δέν 

δύναται νά εχη οΐκειοθελώς αισθήματα υπέρ τοϋ λαοΰ χρηστά, 

έξ εναντίας μάλιστα, πεφυσιωμένος άπό τόν οίστρον τή ς εύγε- 

νείας, καί Θεωρών τους πυλίτας, κατά τόν Ευρωπαϊκόν συρμόν, 

όπου τό σύστημα τοϋτο άνεπτύχθη, ώς όντα πλασμένα άπό τήν 

φύσιν υποδεέστερα έαυτοϋ, μόλις ρίπτει έπ’ αϋτών βλέμμα περι- 

φρονήσεως ή ελέους· άποποιεΐται συστηματικώ ς πάσαν συγγέ

νειαν μετά  τών πολιτών μή μιανθή ή ευγένεια τοΰ α'ίματός του. 

απαιτεί σεβασμοΰ ενδείξεις και ευλαβείς θεοποιήσεις έκ μέρους 
τοΰ λαοΰ, ώς άνηκουσας εις τόν ύπερανθρώπινον χαρακτήρα του, 

καί ενεργεί όλαις δυνάμεσι τόν έξευτελισμόν αύτοΰ, όπως ενίσχυ

ση διά τοΰ κοινοΰ έξευτελισμοϋ τό ατομικόν του μεγαλεΐον διότι 

πώς εΐν«ι δυνατόν νά συμβιβασ()ή ποτέ εύτελής καί πένης γερου

σιαστής, όπερ σημαίνει Κύριος, απέναντι ισχυρών καί πλουσίων 

■πολιτών, τών όποιων ή ισχύς καί τά πλούτη είναι ύβρις δι’ 

αύτόν.
Ούτος είναι ό άληθής τής Γερουσίας ορισμός, αύτά είναι τά 

απαίσια τοΰ Γερουσιαστοΰ χαρακτηριστικά. Σείς δέ λαοί, ό'σοι 

στενάζετε υπό τά  Συνταγματικά πλήκτρα τής λαοφΟόρου αύτής 

μάστιγος, μαρτυρήσατε περί τής μεγάλης άληθείας ταύτης. Υ 

ψώσατε φωνήν θείαν διά νά καταβώσιν άπό τό ιερόν βήμα ώς 

κεραυνόπληκτοι οί αύθάδίΐς έμπαΐχται τών τε  θείων καί άνθρω-
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πίνων νόμων, οί άγΰρται καί μιχρόνοες ΰπερασπισταί τοϋ επα

ράτου αριστοκρατικού στοιχείου· ό ορισμός τής Γερουσίας είναι 

αύτοκατάληπτος, καί ή άκέραιος ίσως περιγραφή αΰτη ητον π ε

ριττή δι' έ'να λαόν, ώ ; εκείνον τής Ελλάδος, ό'στις άπέδειξε διά 

τώ ν σπασμωδικών κατά τήν περί Γερουσίας άπόφασιν σεισμών 

του ποσον είναι άγχίνους, καί πόσον τό όμμα του διαπερα βα· 

θύτερον παρ όσον συλλογίζονται οί μικρόνοες λόγιοι τής Γερου

σίας. . . .  ό  λαος εχει λάθος · · * άνέβη εις τό βήμα νά ει’πη, 

προοιμιαζομενος ώς ό Πήλ, είς άθλιος πληρεξούσιος τών Η πει- 

ρωτών, ό'στις έπίστευσε τόν εαυτόν του ρήτορα καί ϊσως έ'μοιον 

με τον Π ηλ, και δια τουτό αλλασσει και αυτός τήν όποιαν φρο

νεί ότι έχει περί αύτοΰ ό λαός ύπόληψιν μέ τήν έλευθέραν εκφρα- 

σιν τής υπέρ Γερουσίας πεποιθήσεώς του · · · ό λαός έχει λάθος, 

παρασιτον της έλληνικης κοινωνίας φυτόν, καί σύ είσαι εντός 

τής αλήθειας!; ο λαος εχει λάθος, αυθάδη τής κοινωνίας ύβρι- 

στα , και η στενή διανοια η εδικη' σου είναι πλέον φωτισμένη πα- 

ρα τήν μεγάλην καί φωταυγή διάνοιαν ενός νοήμονος λαοΰ! ;  ό 

λαός έχει λάθος, διότι κατανοεί ε’κ πρώτης όψεως τήν επιβουλήν 

τών εθνικών του ελευθεριών! ό λαός εχει λάθος, διότι δέν εκτείνει 

ώς μωρός τας χεΐράς του διά νά τοΰ έπιθέσητε σεις τά  δού

λα όργανα τάς άλύσους τοΰ δεσποτισμοΰ ! . . .  Ναι, εχει λάθος ό 

λαός, και το μονον λάθος, τό όποιον έχει, είναι τό ότι, άφοΰ π α - 

ρεγραψε πως το βουλευτικον δικαίωμα τών έποίκων τΟΰ λοιποΰ, 

δεν άπεκλεΐσε συνάμα άπ εκείνης τής στιγμ ής καί σέ καί τούς 

όμοιους σου απο την συσκεψιν τών ιερών του συμφερόντων ίδοΰ 

το λάθος, το όποιον απο καλήν πίστιν καί γενναιοφροσύνην του 

επραςε τής έλλαδος ό ευαίσθητος λαός.

ή  Γερουσία είναι ο Λΰδιος λίθος τής φρονήσεως καί τής πεί- 

ρας · · · δεν δύναται τις ευκόλως ν’ άρνηθίί, ότι ή προκεχωρη- 

μενη ηλικία φέρει υπέρ έαυτής τήν πρόληψή τ ή ; φρονήσεως καί 

τής πείρας, μολονοτι « αί λευκαί τρίχες δέν μαρτυροΰν τήν 

φρονησιν άλλα την ήλικίαν μολοντούτο είναι παραλογισμός 

αντίκρυ, η σύμπτωσις σπανία τό νά υπόθεση τις, ότι μία όλο-
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κληοος Βουλή θέλει είαθαι εν άθροισμα Βουλευτών, όλων νεων, 

αφρόνων καί απείρων ύστερον μάλιστα άφοΰ τοσαΰτα προνόμια 

χορηγεί τό Σύνταγμα ε ί; τόν Βασιλέα κα τ’ αΰτη;· ύστερον άφοΰ 

κατά τοσαύτα; έπαναλήψει; δύναται νά συζητη'ση ή Βουλή τον 

αυτόν νόμον· καί ύστερον άκόμη, άφοΰ τ ά ;  δημοσίου; συζητή

σ ε ι; τ η ;  θέλει φω τίζει διά τοΰ περιοδικοΰ τύπου ή γνοίμη τοΰ 

κοινοΰ, ε ί ;  τον όποιον εμπεριέχονται καί όλοι οί έγέφρονε; καί 

βαθύπειροι γεροντε; αυτοί, ό Λύδιο; λ ίίυ ; πλέον τοΰ Γεροντικού 

συστηματο; είναι πρα γματικώ ; μία κωμική χασμω δία.

Η Γερουσία είναι απαύγασμα τοΰ φ ω τό; τ ή ;  πολίτικη ; θεω- 

ρία; καί τ ή ;  πείρα;· καί καθό τοιαυτη θεωρείται ώ ; θειον έφεύ- 

ρημα συγκοάσεω; τών κοινωνικών σ το ιχειώ ν ει; τά  Συνταγματι

κά κράτη, τά  όποια εφερον ώ ; παράδειγμα οί ΰπερασπισταί τ η ;.

Πόσον είναι μακράν άπό τήν άλήθειαν αί δυστυχεί; ίδέαιαυ- 

τ α ι ! πόσον είναι μακράν οί μηχανικοί ούτοι νόε; τοΰ νά κατα- 

νοη'σωσιν αύτοί οί ’ίδιοι εκείνο, τό όποιον θέλουσι νά κατα στή- 

σωσι καταληπτόν ε ί; άλλ,ου;· η άν εννόησαν, ήθέλησαν ν' ά~υ- 

πλανη'σωσι τόν λαόν άναισχύντω;, καί τήν πατρίδα έπρόδωσαν 

εκ π ρομελέτη ;.
Κ α ί ή ϋγιή; πολιτική θεωρία, καί ή άληθή; πείρα όλων τών 

αιώνων δέν δύνανται, είμή νά διδάξωσι τήν αλήθειαν ε ϊ; όσου; 

εχουσι σώ α ; τ ά ; φρένα;. Ε ί ;  μάτην τό άίδιον φ ώ ; πάση; ΰγειοΰ; 

θεωρία; ώ ;  ό ή'λιο; λάμπει, καί τ ά ; άκτΐνά; του ε ί; τ ά ; έσκο- 

τ ισ μ έν α ; διανοία; ρίπτει. Ε ΐ ;  μάτην ή αιώνιο; πείρα διδάσκει 

ε ί ;  τήν ανθρωπότητα τ  άληθή αϊτια τών άτελευτη'των δυστυ

χιώ ν τ η ;·  ε ΐ; μάτην τήν σύρει ώ ; τυφλήν έκ τής ‘/είρό; διά νά 

τήν έπαναγάγη άπό τήν αΐωνίαν πλάνην τ η ;  ε ϊ; τόν εύθυν τ ή ; 

άληθεία; δρόμον εΐ; μάτην δεικνύει τά ερείπια τών πόλεων, 

τά  αίματοβαφή εδάφη τ ή ; γ ή ;, τ ά ; πτω μ α τοστρώ του ; πεδιά

δ α ; τ η ;,  καί φωνάζει « ϊδ ε τ ε  τά αποτελέσματα τ ή ;  αφροσύνης 

σ α ;!  η ·ή άνθρωπότη; μολαταΰτα, χιρσί καί ποσί δεδεμένη άπό 

τών προλήψεων καί τ ή ;  πλάνη; τά δεσμά, εξακολουθεί νά 

άπομακρύνηται έπιμο'νω; άπό τ ά ; ΰγιεϊ; «ρ/άς, τ ά ; οποία; ό
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ορθό; λόγο; διδάσκει καί ό Θ ίό; ε ΐ; τήν φύσιν ένεχάραζίν· ή 

άνθρωπότη; άπαρνεΐται τήν ιδίαν φύσιν τ/);, κα; ζη τεί νά τήν 

μεταβάλη και νά τήν καταπιέση μέ τ ά ;  ανισότητά; τη ;· θέλει 

διακρίσεις, ύπερο/ά;, εύγενεία;· θέλει Γερουσία;· αίω νίω ; οίκο- 

δομ εϊ πολιτικά συστήματα, αίωνίω; έπί τ ή ;  κεφαλή; τ η ;  αυ

τ ά  κρημνίζονται, καί πάλιν αύτή αδιόρθωτο; ε ΐ ;  τήν πλάνην 

τ η ;  μ έν ει.. . Ταΰτα, σεμνοί τ ή ;  Γερουσία; ΰπερασπισταί διδά- 

σκουσι καί ή πολιτική θεωρία καί ή πεΐρα.

Αν τά  ήδη συνταγματισμένα έ'θνη παρέλαβον ε ί; τά  Συντάγ- 

ματά των ώ ; στοιχεΐον συτηρητικόν του ; Γερουτιαστά;, τοΰ; 

Λόρδου;, τοΰ ; Πατρικίου;, τοΰτο δέν θέλει νά είπή, ότι οΰτω ; 

βχει εν ΰγιέ; σύστημα ε’ν γένει· δέν θέλει νά είπή, δτι τό σύς-η- 

μα τοΰτο ές υπαρχή; ο οοθο; λόγο; καί ή δικαιοσύνη οίκειοθε- 

λ ώ ; τό παρεδέχθησαν· άλλά λυπηρά αίτια, κοινωνικαί άσθέ- 

νειαι επενόησαν τό ψευδέ; καί σαθρόν σύστημα τοΰτο, διά να 

συμβιβασθη ή ανώμαλο; καί κακή κα τά στα σι; τών κοινωνιών 

εκείνων, οποία εΰρίσκετο ότε έπλάσθησαν οΰτοι οί νόμοι, καί 

οΰτω μέχρι σήμερον καθιερώθησαν άρχαί σφαλεραι, α ΐτινε; υπο

τίθενται ώ ; δημιουργοΰσαι αύται τ ά ; κοινωνία;, ένω άπ’ έναν

τ ι  α ; αι χοινωνίαι αύται, παραβιάσασαι τ ά ; φυσικά; άρχά; 

έπλασαν καταχρης-ικώ; τα ύ τα ;.

Οί π ο λ {ΐ*)ΐ, άνατρέποντε; τήν ΰφισταμένην τών κοινωνιών 

ταξιν, φερουσι πάντοτε την ανωμαλίαν δλ,ων τών καταστάσεων, 

καί άφίνο^σιν ε ί ;  τ ά ;  κοινωνία; τ ά ;  ολέθριου; διακρίσεις, τ ά ;  

ισχυρά; υπέροχά;, αυτά; τ ά ; κοινωνικά; ανισότητα;, ό τ ε  ή 

Βρετανία ηρχησε να υποπιπτη αλληλοδιαδόχω; υπό τήν άνά· 

κτησιν και τ α ;  επιδρομά; διαφόρων άλλων λαών καί βασιλέων, 

εχασεν έκτοτε δια παντό; τήν φυσικήν τάξιν τ η ;, τήν κοινω- 

νικην αρμονίαν τ η ; ,  τόν εθνικόν τ η ;  χαρακτήρα· τά  επιτόπια 

πάθη και οί εμφύλιοι πόλεμοι τών Βρετανών μετά τών Σκώ- 

των ηνοιςαν τ ά ; π ύλα ; τ ή ;  π ατρίδο; των ε ί; τοΰ; Σάξωνα;, 

οιτινε; δέν άνεχώρησαν πλέον έκεϊθεν. Οί επικουρικοί οΰτοι σύμ 

μαχοι τών Βρετανών Σαξονες έγένοντο ήδη δορυκτήτορες καί
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τών μεν καί τών δε, τα βήματά των παρηκολούθησαν οί Αγγλοι 

καί οί Φρεΐσοι, καί οΰτω τα  διάφορα ταΰτα ξένα γεν/·,, συγκραθέν- 

τα  ύπό τό ονομα τών Αγγλοσαξώνων, κατέκτησαν την Βρετα 

νίαν, καί έμερίσθησαν Φεαυδαϊκώς ώ ; λάφυρον τήν χώραν άνα- 

λόγως της στρατιω τικής άνισότητος αύτών, κ’ έντεΰθεν προέ- 

κυψαν αί πρώται άρχαί της σημερινής κοινωνικής άνισότητος 

τών Αγγλων, τάς όποιας έμόρφωσε καί καθιέρωσε μ ετ ’ ολίγον 

όπωσοΰν ό Βασιλεύ; Αλφρέδος.

ί'πάρχουσιν ά'λλαι κοινωνία·., αϊτινες, άν στερηθώσιν « π α ς 

τοΰ έθνισμοΰ αύτών, τόν άναλαμβάνουσι πάλιν μετά καιρόν, 

καί επανέρχονται είς τήν φυσικήν αύτών τάξιν· ά λλ’ ή Αγγλο - 

βρετανία αΰτη έξηκολρύθησε καί εκτοτε ΰστερον νά ήναι θέα- 

τρον άκαταπαύστων επιδρομών καί σπαραγμών πολεμικών 

λαών άλλων. Οί Νορμανοί έπλημμύρουν καί κατέστρεφον έλε- 

εινώς τόν τόπ ον πολυετή ; καί αίματω δεστάτη πάλη, διεφιλο- 

νείκησε τήν τύχην του, έωσοΰ επί τέλους οί έν απιστία κατα - 

κτητα ί τή ς Βρετανίας Αγγλοσάξονε; ύπε'κυψαν ε ϊ;  τήν σειράν 

τω ν, καί έ'παθον ύπό τών Νορμανών ό',τί ούτοι επραξαν κατά 

τών Χαρμανών ολίγον πρότερον. Οι Νορμανοί κατε'κτησαν διά 

παντός εκτοτε καί τούς Αγγλοσάξωνας καί τήν Βρετανίαν, καί 
ηδη ό νέος δορυκτήτωρ Β ιλ έλ μ ο ; καί οί συναγωνισταί του ο

πλαρχηγοί έμερίσδησαν μέ τόν συστηματικώτερον τρόπον τοΰ

το τό νέον λάφυρον, τήν Βρετανικήν χώοαν, καί διεΐλον αύτήν 

είς το'σα αιώνια κληρουχήματα, τά όποια καδιερώδησαν όμοΰ 

μέ τήν κοινωνικήν υπεροχήν τών κληρούχων, τήν προερχομέ- 

νην άπό τάς διακρίσεις τής στρατιω τική ; βαδμολογίας αύτών, 

άπέναντι τοΰ στρατιωτικού καί τοΰ κατακτηδέντος όχλου, καί 

οΰτως ένεπάγη μεταξύ τή?4 υπέρτατης άρχής καί τή ς κοινω

νίας μία μέση κοινωνική τά ξις, ήτις έστίν ή αριστοκρατία· ή 

άριστοκρατία αΰτη ώς έκ τοΰ πλούτου, ό'στις έρρευσεν είς τούς 

κόλπους της άπό τά λάφυρα τών πολιτικών κατακτήσεων τού

των καί τών εμπορικών επιχειρήσεων επομένως κατεστά^ι 

ισχυρά, ό δέ νέος λαός τοΰ Λονδίνου, άπλοΰς καί πειθαρχού-

μενα; ς-ρατιώτης, καί σκυθρωπόν παγετώδους κλίματος πλάσμα, 

ύπό τόν ομιχλώ δη ούρανόν του μην έμπνεόμενοςεΐμή τήν άμε'ρι- 

μνον είς τούς άνωτέρους του ύποταγήν, έσυνειδίσθη άνεπαισθή- 

τω ς είς τήν κοινωνικήν κατα'στασιν ταύτην, τήν όποιαν έσύ- 

στησαν είς αύτόν ώς ίεράν ό καιρός καί ή εξις.

Επάνω ε ί; τοιαύτην κοινωνικήν κατάστασιν έχρειάσθη ν’ ά» 

νεγερβη τό πολιτικόν τ ή ; Α γγλία; οικοδόμημα, το Αγγλικόν 

Σύνταγμα, τά όποιαν εμπνέει τοσοΰτον οίστρον, τοσοϋτον ένδαυ- 

σιασμον, καί θεοποιείται ώς τό πρωτότυπον τής νομοδετικής 

τελειότητας, ώς τό παλλάδιον τοΰ πολιτισμού καί τής ελευ

θερίας· όμολογοΰμεν ότι τά Σύνταγμα τοΰτο ήτον κατάλληλον, 

ήτον σοφόν ώ ;  προς τήν Αγγλίαν, καί ώς προς τήν ήδιχήν κα- 

τάστασιν, εις ήν ευρέθη ή κοινωνία αύτής οτε συνετάχθη καί 

δι ήν εγενετο" και διϊσχυριζομεθα η μ εΐ; πρώτοι, ότι παν κ λ ί

μα, π ά ; λαό;, πάσα ηθική κατάστασις κοινωνία;, έχει τήν ά- 

ναγκην της ειδικής χαι καταλλήλου νομοθεσίας της· διότι ίπ ώ ς 

άλλως ήδύνατο νά συμβιβασθή ή αγέρωχο; άριστοκρατία εκείνη, 

ήτις πλουσία καί ισχυρά, έκυρίευεν επίσης καί τής ύπερτάτης 

αρχής καί τοΰ όχλου;  ήδύνατο νά καταβή αΰτη είς τήν τάξιν 

τοΰ κοινοΰ λαοΰ και να έξισωθή με τούς όμοιους της άνβρώπου;; 

συνέταςε λοιπον έν Σύνταγμα, το οποίον, κυρώσαν τήν ΰφις·α- 

μενην πολιτικήν καταστασιν, όιαιωνισε τήν κοινωνικήν ταύτην 

ανισότητα, καί διεκρατησεν εις τάς χεΐράς της ώς έρμαιον τήν 

τύχην των λοιπών ανβρωπων αλλ άρα τό Σύνταγμα τής Α γ

γλίας τοΰτο ί άρμ ,οζ ίΐ εις ολα τά  κλίματα , είς τούς χαρακτή

ρας όλων τών λαών καί είς τάς κοινωνικάς καταστάσεις όλων 

τών έδνών; ομοιάζει ή κατάστασις, ταύτίζονται αί περιστάσεις 

κ ά μ μ ιίς  κοινωνίας άλλης μέ τήν κατάστασιν καί τάς π εριστά

σεις, εις άς εύρέδη ή Αγγλία, ότε συνέταξε τά Σύνταγμά τη? » · ·’ 

. μάς δαμβονει το μεγαλεΐον τοΰ Αγγλικού έδνους ; τό μεγα- 

λείον του είναι ικανόν νά δικαιολογη'ση τά Σύνταγμά του, καί νά 

τό συστήσ/ι ως άρμόζον είς όλου; τού; λα ούς;

Τό μεγαλεΐον τοΰ Αγγλικοΰ έθνους είναι άποτέλεσμα τοΰ έ-
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πιμόνου κατακτητικού πνεύματά; του, τής μεγάλης έμποΰίιις 

καί τής βιομηχανίας του καί τής δολίου καί ραδιούργου πρός τον 

λοιπόν κόσμον πολίτικης του· σχίζει άόκνως βλας τας θαλάσσας 

καί συνταράττει δλας τας ξηρά;· την δε προ'οδον καί ευδαιμονί

αν παντός άλλου έθνους θεωρεί ώς ιδίαν του έξασθένησιν, ώς ΰ- 

βριν τοΰ έγωϊσμοΰ του. Αλλά τάχα αύτή η άσβεστος έστια τών 

Συνταγματικών δεσμών, τό παλλάδαν της κοινωνικής ευδαιμο

νίας της άνθρωπότητος, ή Α γγλία, ενώ τοιαύτη ώς πρός τόν εξω 

κόσμον διάκηται, τουλάχιστον ευδαιμονεί αύτή καθ’ έαυτήν; ό 

λαός της χαίρει τήν κοινήν εύημερίαν εκείνην, τήν οποίαν ό ου

ρανός έπρονόησεν ΰπέρ τής άνθρωπότητος ; . . .  ή στατιστική 

παρουσιάζει εκατόν πεντήκοντα μυριάδας ψυχών, είς τήν Α γ

γλίαν υποκειμένων, έκ δέ του πολυαρίθμου κόσμου τούτου εύπο- 

ροΰσιν εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες άνθρωποι μόλις· Οί αριστο

κρατικοί τής Αγγλίας οίκοι είναι τοσαΰται συνδιαιτο')μεναι βα- 

σιλεΐαι, ό δέ λαός της όχλος Ειλώτων γυμνητεύων κ’ ές·ερημένος 

άρτου* τό Βρετανικόν έδαφος είναι τό θέατρον αλλεπαλλήλων 

επαναστάσεων, καί αί μεμψιμοιρίαι λαοΰ πεινώντος άντηχοΰσιν 

ε ί; τόν ουρανόν άκαταπαύστως . .  . άλλ’ αΰτη είναι τών Συνταγ

ματικών θεσμών ή άσβεστος έστία!

Η είκών αΰτη τής ώς έκ τοΰ πολέμον κοινωνικής άνισότητο; 

είναι είκών κοινή δ ι’ ολους τους τόπους, είς τους όποιους ό πόλε

μος άφήκεν όμοια ίχνη· τό σύστημα τών Γενιτζάρων, αύτ3 τό 

διαβόητον στρατιωτικόν τάγμ α τοΰ μεγάλου κατακτητοΰ τή ς 

ανατολής Μ ωάμεθ, ί Τ ί  άλλο ήτον είμή ή φοβερά άριστοχρατία 

εκείνη τής όθωμανικής αυτοκρατορία; ; οί Γενίτζαροι επίλεκ

τοι στρατιω τικοί, συνεργήσαντες είς τήν κατάκτησιν τοΰ μ ε

γάλου τούτου βασιλείου, διε'μειναν ένεκα'τούτου, καί μετά ταΰτα 

οί αυτοί, διετήρησαν άχρι τέλους τήν διάκρισιν τή ς ΰπεροχής 

των, καί άπετέλουν έπίσης μίαν μέσην κοινωνικήν τάξιν μεταξύ 

τοϋ θρόνου καί τοΰ λαοΰ· ησαν οί φοβεροί, οί διαδοχικοί μάλις-α 

άριστοκράται έκίΐνοι· τήν ιστορικήν άλήθίΐαν ταύτην ουδόλως 

δύναταί τ ι ;  νά θεωρήση ώς απροσάρμοστον έπί τοΰ προκι·μένου,
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τόσω περισσότερον, καθ’δσον τό συντηρητικόν αυτό ςοιχεΐον τών 

Γενιτζάρων,ή τωόντι ένοπλο; ούδετερότης είχε τοσαύτηνδύναμιν, 

ώς-εάκαταπαύςως παρεβίαζεδιά τής θελήσεώς της καί τήν ΰπερ- 

τάτην άρχήν καί τήν κοινωνίαν’ μίαν δέ μόνην διαφοράν εΰρισκε 

τ ις  μεταξΰ αύτής καί τών άλλων άριστοκρατιών, τήν διαφοράν 

τοΰ πολιτισμοΰ καί τήν ώς ε’κ τής γλώσσης διαφοράν « ιό μ η  τοΰ 

ονόματος. . . τοιαύτη ύπήρξεν ή άριστοκρατία αΰτη έωσοΰ ό με- 

γαλόνους, καί ό πλέον μεγαλεπίβουλος τών Σουλτάνων Μ αχ- 

μοΰτ, άναγνωρίσας τό ψευδές καί όλέθριον τοΰ συντηρητικού συ- 

ς-ήματος τούτου ώς μή συνάδον μέ τους νόμους τ ή ; φύσεω ;, καί 

μελετήσας σοφώς νά εξάλειψη πάσαν έν τώ  μεταξΰ κοινωνικήν 

ανισότητα διά νά συνοικειώση τόν θρόνον του μέ τους λαούς του 

κατέστρεψεν έξ ολοκλήρου τό σύστημα τοΰτο, καί μετερρύθμισε 

τό πολίτευμά του, άφήσας άθάνατον δόξαν σοφοΰ νομοθε'του καί 

άναμορφωτοΰ τής όθωμανικής αυτοκρατορίας.

ίί Φωτεινή Γαλλία, τής οποίας τό ένδοξον όνομα συμπλέκε - 

τα ι πανταχοΰ μέ τήν ιδέαν τή ς ελευθερίας, δέν άρνεΐται βεβαίως 

τήν αυτήν κοινωνικήν καταγωγήν της, άπό τήν όποιαν άναχω- 

ροΰν, καί έν μέσω μάλιστα βαρβάρων καιρών όλα τά εθνη· οί 

περιφανείς ίππόται τής Γαλλίας καί τό κλέος τών άνδρείων πο

λεμιστώ ν της, οΐτινες έθεσαν τά πρώτα θεμέλια τοΰ Γαλλικοΰ 

μεγαλείου, άποτελοΰσι τάς προσφιλείς άναμνήσεις της· διά πο- 

λΰν καιρόν άναμφιβόλως έστέναζεν ή φύσις είς τήν περίδοξον 

ταύτην γην ύπό τήν κατάθλιψιν δυσμόρφου δεσποτισμοΰ, τοδ 

τέρατος τή ς κοινωνικής ανισότητας, παρακολουθούσης παντοΰ 

τά  ίχνη τοΰ πολέμου· άλλ- οί τελευταίοι χρόνοι τής Γαλλίας 

υπήρξαν κρίσιμοι ώ ς πρός τήν τύχην δλης τής άνθρωπότητος. ί) 

Ουρανός τή ς Γαλλίας έγχέβι ε ί;  τάς φλέβας τη ς ζωογόνον πΰρ, 

καί τά σπινθηροβόλα δμματα τών τέκνων της ένθυμίζουσι τή ς 

αστραπής τήν οξύτητα· ό δεσποτισμός έκεΐ, δπου καί άν χαραςη 

τά  ίχνη του, π α τεϊ έπάνω είς ήφαιστείους κρατήρας· διά τοΰτο 

τι Γαλλία ΰπ?,ρξεν είς τους εσχάτου; καιρού; τό θεατρον τώ ν 

μεγαλύτερων μεταβολών, τών φρικωδεστέρων σκηνών, καί τ ί -
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λβυταΐον τών ένδοςοτέρων έργων· ή Γαλλία περιεΐχεν ίίς  τους 

κόλπου; τ η ; μένα στοιχεΐον άριστοκρατικόν, άλλά το κατέστρβ- 

ψε βαθμηδόν, άν καί διά τών σκληρότερων σπαραγμών· και άν 

και έπί τ ι ς  ίουλιανής έπαναστάσεώς τ η ;  άκόμη έδωκε παράτα- 

σιν ζω ής μ ια ; ισοβίου Γερουσία; Θά είπή, δτι το στοιχεΐον αύτό 

έδείκνυε σημεΐά τινα ζωής εϊσέτι, καί διά τούτο το άφήκεν έωσοΰ 

ύπό τήν επιρροήν τοΰ πολιτισμού άποπνεύση μόνον του, ώς και 

πνέει ηδη τά λοίσθια του.

Περιστάσεις της αύτής φύσεως μέ έκείνας τής Αγγλίας καί 

Γα λλία ;, η έκ προλήψεως απομιμήσεις δουλικαί, συνετέλεσαν διά 

νά παραδεχθώσι καί τινα τών Συνταγματικών εθνών το συντη

ρητικόν τής Ανω Βουλής στοιχεΐον.

Α λλ’ δλα ταΰτα τά παραδείγματα, καί αΰτά όχι τόσον ευ

νοϊκά ώς προς τήν Γερουσίαν, ώς ήθέλησαν νά τ  άναφέρωσιν οί 

ΰπερασπισταί της, ί είναι τάχα  ί*ανά νά δικαιολογη'σωσι τήν 

σύσταση» μιας ισοβίου Γερουσίας ε ί;  τήν Ε λ λ ά δ α ; τά  Συντάγ

ματα όλων τώ ν «θνών δύνανται νά ήναι τέλεια νά είναι σοφά, 

άλλ είναι τοιαΰτα διά τά έθνη, διά τά  όποια συνβταχθησαν· τό 

ώραιότεοον Σύνταγμα είναι πάντοτε τό προσαρμοζόμενον εις τό 

έθνος εκείνο, δια τό όποιον συντάττεται, καί κανέν έθνος δέν ή μ 

πορεί νά ενδυθή τήν νομοθεσίαν ένός άλλου χω^ίς νά μεταμεληθή.

Κυριεύει εντός τών Συνταγμάτων άλλων εθνών τό αριστο

κρατικόν στοιχεΐον, διότι ή φύσις τών πραγμάτοιν ε’κεΐ είναι 

τοιαύτη, ώ στε νά συνυπάρχη καί αύτό’ άλλ’ εις τήν Ελλάδα, 

εϊς τήν οποίαν ή μεγαλοπρεπής τής φύσεω; θέα ενθυμίζει άκα- 

ταπαύστω ς είς τόν άνθρωπον τήν εύγενή αύτοΰ καταγω γήν καί 

δπου αί μελωδικαί τής γής αύραι, τών ρυάκων της οί μουρμου- 

ρητοί καί αυτοί οί κατανυκτικοί τών αίγιαλών της φλοίσβοι ε ί

ναι αιώνιοι τής ελευθερίας ύμνοι* είς τήν ίίλλάδα είς τήν οποί

αν καί ό πολυχρόνιος δεσποτισμός καθώς καί ή ελευθερία της 

έδειξαν πάντοτε άμοιβαίαν άμιλλαν ώς πρός τήν έξίσωσιν δλων 

τών ανθρώπων· καί δπου ή ιδέα τ ή ; εύγενείας καί τής υπεροχής 

θεωρείται ώς μία φρενοβλάβίΐα, ώς εν οίκτρόν αίσχος· «ις τήν
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Ελλάδα, εις τήν οποίαν ό Θεμιστοκλής, ό Μ ιλτιάδης, ό Αριστεί

δης, καί όλοι οί περικλεέστεροι τής άρχαιότητος άνδρες έγένοντο 

θύματα της ιδέας τή ς υπεροχής μέχρις άπλής ύπονοίας. Είς 

αύτήν τήν Ελλάδα, εϊς αύτήν τήν γην ί Ποΰ υπάγει, καί ποίαν 

δύναται νά έ'χη εντολήν η ίίπαρξιν μία αριστοκρατία; Ποια έχει 

στοιχεία διά νά σχηματισθίί ; ftoiav ύπάρχουσαν κατάστασιν 

πραγμάτων, ποίαν ύπάρχουσαν άνισότητα θέλει άντιπροσωπεύ- 

σει; τούς ισχυρούς άριστοκράτας της, τούς μεγάλους κτηματίας 

της, τούς πλουσίους εμπόρους τη ς , τούς βιομηχάνους της, η τούς 

έςόχους άνδρας τ η ; ;  ή Ελλάς δέν έχει, είμή τούς άνδρείους 

στρατηγούς τη ς, και τρεις η τέσσαρα; διαπρέψανταςπολιτικούς· 

άλλ’ οί στρατηγοί τη ς, αύτοί οί ένδοξοι άνδρες, ό Γρίβας, ό 

Γρ ιζιώ της,, ό Μακρυγιάννης, ό Πλαπούτας,. ό Νικήτας καί οί 

συνάδελφοί των, είς ούς άνη'κει κυρίως ή άποκτηθίΐσα έκ τοΰ πο

λέμου υπεροχή, ή εύγένεια, ή αριστοκρατία, δπως άπεκτήθη καί 

είς τά  λοιπά έθνη, αύτοί πρώτοι έθεσαν τά  νικηφόρα ξίφη των 

κατά μέρος, καί όχι μόνον είσήλθον μέ ιστορικήν γενναιοφροσύ- 

νην εϊς τήν αληθώς εύγενή τάξιν τών πολιτών, άλλά καί ήγωνί- 

σθησαν ένδόξως άπό τοΰ βήματος ύπέρ τής κοινωνικής ϊσότητος, 

υπέρ τών άπαραγράπτων δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ, ώς πρά ολίγοι» 

ήγωνίζοντο ύπέρ αύτών, παλαίοντες πρόσωπον πρός πρόσωπον 

μέτάν θάνατον είς τά πεδίον τής μάχν;ς ! 0  Μ εταξάς, ό περι

κλεής τής μεταβολής τοΰ Σεπτεμβρίου πολιτικός '■ άνήρ, ούτος 

διεμαρτυρη'θη παρά πάντας έντονώτερον κατά τή ς ίσοβιότητος 

τής Γερουσίας* ί Τινες έμειναν λοιπόν οί Θιασώται τής Αριστο

κρατικής εύγενείας; . . Εκνενευρισμένα τινα λείψανα τοΰ Κον- 

τζαβασισμοΰ, καί τινες άρχολίπαροι λόγιοι πυρέσσοντες άπά 

φρενοληψίαν ! ί Είναι τοΰτο τό στοιχεΐον τά άριστοκρατικάν είς 

τήν Ελλάδα ; είναι αΰτη ή τάξις τών εύγενών, ήτις εξέχει τή ς 

λοιπής κοινωνίας διά τά φώτα της καί διά τήν γέννησίν τ η ς ; τά 

τιμαλφή συμφέροντα τής υψηλής τάξεως ταυτης θέλει άντιπρο- 

σωπευσει ή Γερουσία, καί ταΰτα θέλουσιν είσθαι τα  άκράδαντα 

έχέγγυα τής παγιώσεως τών Συνταγματικών θεσμοθεσιών ! , . .  ·
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Σ εΐ; ΰπεράνω τών όμοιων σ α ς ! ; σείς έξέχοντες μεταξύ τών λοι

πών συμπολιτών σ α ς ! ■ σείς εύγενβΐς και δυσγενεϊς οί λοιποί 

π ο λ ϊτα ι! ;  σείς ισόβιοι τοΰ λαοΰ δ επ ό τα ι!; Λόρδοι της Ε λλά δοι 

β ε ις ! ;  μάς εμπνέει οίκτον ή οίκτρά αΰτη ιδέα! μάς κινεί εις ε- 

έλεος τό τοιοΰτον όνειδος της άνθρωπότητος, ή τοσαΰτη έξΰβρι- 

σις τοΰ Θεοΰ έν τώ  μέσω τοΰ ιΟ". αίώνος - ; .  .

Σείς δέ περιφανείς άριστοκρατίαι τών μεγάλων Εθνών, ένα- 

βρυνθήτε, διότι προσλαμβάνετε εις τήν εκλαμπρΟν χορείαν σας 

μίαν νέαν άδελφήν ρακένό'υτον καί κατεσπιλωμένην· μεγάλην 

βεβαίως θέλει, φέρει τιμήν είς τήν μεγαλοπρέπειάν σας· είναι ή 

ώραιοτέρα σάτυρα της άρις·οκρατικής εύγενείας.

λ λ λ ά , ί καί σΰ, Βρούτε ! !  ! ήδΰνατο νά εΐπη ή πατρίς· καί 

σύ, Κ ω λέττη  ! ; ό δημοτικώτερος όλων τών Ελλήνω ν; ό κα- 

ταστρεπτήρ άλλοτε τοΰ Κ οντζαβασισμοΰ; Σΰ ό δαφνοστεφής 

νικητής τοΰ ίσθμοΰ, ό Συνταγματικός αρχηγός τών Μεγάρων ! ; .

Πόσον λυποΰμεθα, διότι βλέπομεν δΰω ένδοξους τής Ελλάδος 

πολιτικούς τόν Μαυροκορδάτον καί τον Κ ω λέττην έν τ ώ  μέσω 

τοΰ άπαισίου υπέρ τή ς ίσοβιότητος συλλόγου- λυποΰμεθα μεγά- 

λω ς, διότι ή φΰσις τοΰ λόγου ήμών προσβάλλει τους ιστορικούς 

τούτους άνδρας. λλλά , φιλτάτη ή άλη'θεια, άνίκητον το υπέρ π α 

τρίδος αίσθημα ή μ ώ ν  άναλλοίωτος ό χαρακτήρ ή μ ώ ν  καί άν 

τυχόν άπατώμεθα είς τάς ιδέας μας, καθότι ούδείς άλάνθας-ος έπί 

τή ς γής, τουλάχιστον πεποίθαμεν, δτι πρεσβεύομεν μίαν αλή

θειαν, συνομολογουμένην άπό δλην τήν άνθρωπότητα Χ Ω Ρ ΙΣ  

Ν λ  Ε Χ Η  ΛΑΘΟΣ!

Αμφότ3ροι ΰψώθησαν ένεκα τής δημοτικότητός των καί ένε

κα τή ς  κοινής ιδέας περί τών φιλελευθέρων άρχών των. ό  

Μαυροκορδάτος διεμαρτΰρετο άπό Λονδΐνον προ τριών έτών, 

δτι ό Ρίζος, συνειθισμένος νά φιλίί έδαφιαίως τά κράσπεδα τών 

αύθεντών τής Βλαχίας, τόν άπέδιδε κολακευτικώς τον τίτλον 

τοϋ Πρίγγιπος δι' επισήμου έποστολής ώς προ'εδρος τής άρ- 

χαιολογικής εταιρείας, χωρίς νά αίσθάνηται, δτι έβεβήλονε τούς 

ιερούς τής άρχαιότητος ναούς, τούς οποίους έφώρευί μέ τήν
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χαμέρπειαν του τα ύ την  ό δέ Κ ω λέττης έρυθρία οσάκις ιδιαιτέ

ρως τις άπό συνήθη φιλοφροσύνην τον άπέδιδε τήν προσηγο- 

ρίαν τοΰ έκλαμπροτάτου- άλλ’ ή'δη κατέναντι δλης τής άνθρω

πότητος παρεδέχθηταν τήν όλεθρίαν τής κοινωνικής άνισότητος 

άρχήν ταύτην · . .  ίάπάτη λοιπόν, προσποίησις ήτον ό πατριω 

τισμός ύμ ώ ν; . . .  δχι· ή ιδέα τοΰ δτι δΰνασθε νά είσθε έπωφε<· 

λεΐς είς τήν πατρίδα μάς είναι προσφιλής· ύμείς δεν εχετβ 

κάνέν συμφέρον πρωσωπικόν είς τήν συστασιν τής Γερουσίας· 

διετελέσατε άνώτεροι τής Γερουσιαστικής υπεροχής, καί ώς τοι- 

«ΰτοι ήδΰνασθε νά έλπ ίζη τε δτι ήθέλατε ζήσει κ’ είς τό μέλλον 

άλλ’ έγείνατε βεβαίως, άγαπώμεν νά πιστεύσωμεν, άκοΰσια όρ

γανα τής εξωτερικής πολιτικής, καί ένομίσατε, δτι συμμοο- 

φοΰμενοι μέ τήν Ευρωπαϊκήν θέλησιν ώφελεΐτε τήν πατρίδα.

Σείς δέ, Λακωνες, καί Σ είς ! Η Σπάρτη, ή ηρωική Σπάρτη, 

άποπτΰει τόν έπωνείδιστον τής δουλείας χαλινόν, καί σείς κοι

νώς δλοι έκτος & Ν 0Σ, υπογράφετε δουλικώς τής ίσοβιότητος 

τόν δεσπ οτισμ όν;! Ε-ίσθί λοιπόν άπόγονοι τών ειλώ τω * εκείνων; 

κυκλοφορεί άκόμη είς τάς φλέβας σας αίμα δοΰλον; έλησμονή- 

σατε τά  αίματα τοΰ Ηλία, τοΰ Κ,υριακούλη, τοΰ Κατζάκου, τά  

οποΐα έδόξασαν τούς άβάτου; βράχους σας, και εξυβρίσατε 

σ/ίμερον τάς μεγάλας των σκιά ς; Ο γέρων Μαυρομιχάλης ε -  

θραυσβ πρώτος τό ηγεμονικόν διάδημά του, καί έντιμος πολί

της ίσος μέ δλους είς τό πεδίον τής μάχης άντί τοΰ ήγεμονικοδ 

διαδήματος τάς ^άμαράντους δάφνας τής στρατιωτικής δόξης 

έ'δρεψε, καί τούς τεσσαράκοντα ήρωάς του ένδόξως πίπτοντας 

υπέρ τής ελευθερίας είδε, καί σεις σήμερον ψηφίζετε μίαν ΐσό- 

οιον Γερουσίαν; ή !  όχι· ό σεμνός πολίτης ούτος Σπαρτιάτης 

ήτον, καί διά τήν έλευθερίαν είς τούς βράχόυς σας, ώς ό γ έ

ρων ΟίβοΛος άλλοτε κατέφυγεν! . . .  ό όχλος τώ ν πληρεξουσίων 

τή ς Λακωνίας ψηφίζει πρός αισχύνην του υπέρ ένός άντικειμέ- 

νου, το όποιον ουδόλως νά έννοήση δύναται, καί ταΰτα είσί 

τά  δυστυχή τής άμαθείας καί τής ραδιουργίας αποτελέσματα.

Α λλ άφοϋ τέλος δέν ϋπάρχε» εν σώμα ίίς  τήν έλλάδα άρι·



στοκοατιχόν, αύτό τό ζηνούμενον συντηρητικόν στοιχεΐον ί πό- 

θεν «ρα θέλει υπάρξει; πώς ή Γερουσία αΰτη θέλει παγιωθή ; 

πρέπει τάχα επίτηδες να δημιουργηθή ; πρέπει έκ τοΰ μή ον- 

τος εις το είναι σήμερον νά παραχθή ; . . .  Δυστυχής κοσμογο

νίας επ ο χ ή ! άθλιοι δημιουργοί καιροί! ανάγκη βεβαίως ν’ άπο- 

γυμνωΟη της ‘Ελλάδος ό πένης καί ολιγάριθμος λαός, διά νά 

μορφωθώ καί ένισχυθή έν αριστοκρατικόν σύστημα εϊς αύτήν τήν 

γην, διότι άνευ τούτου είναι άδύνατον άναμφιβόλως νά ύπαρξη 

. . . Τ ι έκάμαμεν λοιπόν; τ ί  κατωρθώσαμεν μέ τήν χύσιν τ ο -  

σούτων πολυτίμων αιμάτων καί με'σον τών πλέον ανήκουστων 

θυσιών ; είς τ ί  ίχ.?ησίμ*υσέ τοΰ Σεπτεμβρίου ή τρισένδοξος μ ε

ταβολή ; έδεσμεύσαμεν άρα τήν πατρίδα μέ χειρότερα δεσμά ; !  

αντί ένός Βασιλέως μονού προσεθέσαμεν νέους τοιάκοντα άο- 

χοντας άλλους, τους τριάκοντα εκείνους; !  άνεκαλέσθησαν άρα 

εκείνοι οϊ οδυνηροί καιροί! ; . .  . ί ί ! όμφαξ ήτον και έμαράνθη. 

πομφόλυξ ήτον καί διελύθη· λάμψις ήτον αστραπής τοΰ Σ επ 

τεμβρίου ή αθάνατος δόξα εκείνη. . .  Σ’ έμελλε λοιπόν νά βλασ· 

φημήσης έπάνω είς τόν ιερόν τάφον τοΰ Ρη'γα, δυστυχή λαέ / 

νά σταθής αναπολόγητος ενώπιον τώ ν παροργιζομένων τών η 

ρώων σου σκιών, και νά καταβρέξης μέ πικρά μεταμελείας δά 
κρυα τών μαρτύρων σου τήν άγίαν κόνιν! Παΰσαι, παΰσαι πλέον 

άπό τοΰ νά παροργίζης εναντίον σου τόν Ουρανόν. Παρεγράφη 

τό δικαίωμα τής έλευθερίας τών λαών. ϊδε· δσω πλέον τήνγλυ- 

κεΐαν ελευθερίαν σου ποθείς, είς τόσω χειροτέραν ή δυσμένεια 

τοΰ Ούρανοΰ σέ απωθεί δουλείαν

Δεν έδείχθη τωόντι γενναιοφρονέστερος εις τήν γην λαός ά λ

λος, οϊος έφάνη τή ς  ‘Ελλάδος ό λαός τήν ένδεκάτην τοΰ Φ εβ

ρουάριου' ή περί Γερουσίας ίσοψηφία εκείνη ήτο τρομερά, ητο 

καταπληκτική· ούσιωδώς παρίστανεν ή κατά τή ς  ΐσοβιότητος 

φωνή τήν ϊσχυράν θέλησιν δλου τοΰ έθνους· ή ίσοψηφία αΰτη 

ήτον ή φοβερωτέρα κατά τής άνισότητος διαμαρτυρησις όλου 

τοΰ λαοΰ. Κ αί οτε τό έξαίσιον τοΰτο θαΰμα είδατε σεις οί έν

θερμοι τής ϊαοβιότητος ϋπερασπισταί, έπριπε νά αίδεσθήτε τήν

SO TO ΑΣΤΡΟΝ

ανθρωπότητα, νά σεβασθήτε τής άγωνιώσης έλευθερίας τήν ίε- 

ράν φωνήν, να αίσθανθήτε τήν κραυγάσασαν δικαιοσύνην τοΰ 

Θεοΰ, καί με τρίχας όρθωμένας νά σαλεύσητε άπό τάς έδρας 

σας, καί νά κλίνητε γόνυ κατανύξεως καί συντριβής ενώπιον 

τοΰ ύπερτάτου ό'ντος! . . .  « Εν περιπτώ σει διχοψηφίας ή ιΐρό- 

τασις π^ρι ής ό λόγος απορρίπτεται·» αρχή θεμελιώδης, αρχή 

τωόντι ιερά. Είς τους αρχαίους τών ένδοξων προγόνων μας 

καιρού; ή αρχή αΰτη ήτον σεβαστή'· καθώς καί παρ’ ήμίν είς 

αύτα τών ένορκων τά δικαστήρια παρεδέχθη ώς ιερά κατά 

μίμησιν τής σοφής νομοθεσία; εκείνων (α-) ο τ ε  έδικάζετό τ ις , 

έ%ν προέκυπτε διχοψηφία μεταξύ τών δικαστών άπελύετο ώς 

αθώο; ό κατηγορούμενος, διότι ύπετίθετο, δτι ή Αθηνά προσέ

θετε τήν ψήφον τ η ; ύπέρ αύτοΰ. . .  ί Τ ί σάς εκαμεν ή περικαλ

λ ή ; αύτή θυγατηρ τοΰ Ούρανοΰ, ή άθώα ελευθερία τοΰ λαοΰ, 

καί τήν έσύρατε δεσμίαν ενώπιον τοΰ δικαστικού σας βήματος 

ί μ ε ΐ ; !  ; άναμφιβόλως έδικαζετο τήν στιγμήν εκείνην ή ελευθε

ρία τοΰ λαοΰ, ή διχοψηφία άνεκήρυξε τήν αθωότητα αύτής, ή 

Αθήνα προσέθεσε τήν λευκήν ψήφόν της, καί έπρεπε ν’ άπολυθή 

κάν διά τοΰτο ώς άθωα.· άλλά, φ εΰ ! έπωρώθη ή καρδία υμών, ε- 

σκοτίσθη ή διάνοια ύμών καί βεβηλώσαντες τής δικαιοσύνης 

τόν ίερον Ναόν παρετειλιζατε είς τόν καταπληγωμένον τής Πα- 

τρίδο; τράχηλον τ ά ; αισχρά; άλύσου;! *

Ί ο  θέλησα ν αι Εύρωπαικαι Δυνάμεις είναι τό ϊσχυρώτερον 

επιχείρημα τών ύπερασπιστών τ ή ;  Γερουσίας· άλλά περί τών 

Δυνάμεων τούτων έν γένει έξεφράσθημεν προηγουμένως ικανά, 

Και ήόη λέγομεν μόνον, δτι αί Κυβερνήσεις ά'πασαι, ύπακούου- 

σαι είς τήν φωνήν τής φύσεω; καί τοΰ όρθοΰ λόγου· ήθελον ποιεί 

καλώ, ν άκ,ολυυθώσι τά βήματα τοΰ προοδεύοντος πολιτισμού,

( “ ) ** Κύριος πλτ,ρ ϊςού*ιος τ ι ς  Χ α λ χ ίϊο ς , έζυορίσας τη ν  u .tr .u ry  τώ ν  rrp :-  

γονω ν (K tif tp t τ-.ΰς ρ,έ τό α χ οινίον εις τον λαιμόν ΐ π ι  τοϋ βτίαατος ώ ς τρ ίλλ ο ΰ ; 

παρουσιαζομενους ρ τ.τορ ιζϊν ίΧ Χ  τοΰ φο'βου νομού πνος· ά νιφ ερί τ ά  ί λ α τ τ ώ μ * .  

τ α ,  κα ι Ιχάλυψε μ ;  τόν ά ξ ιο π ρ ε π ί τ ι ς  Γερουσία ς μ α ν Μ α ν  τ ά ς  άθανα'τους τώ ν 

ιτοογονων * ρ ίτ ά ς , τ ά ς  έπ οία ς ε ύ λ * 9 ο 0 ν τ *ι  όλοι οί α ίώ νίς.
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χαί v i συμβαδίζωσι us τους αιώνας των. .‘ Είναι καιρό; πλέον 

βΐρι^Όκρατιων σνί'Χβρον; είναι καιρός δεσποτισμβΰ; ε ί; εποχήν, καθ’ 

ήν το παν πολιτίζεται, τό παν προοδεύει, τό παν τείνει είς τό ν« 

χαταστρέψ·η τήν κοινωνικήν άνισότητα, ήμεϊς ώ ;  έν πείσματι 

τη ς προόδου τΟΰ πολιτισμού κυοφοροΰμεν και παρεισάγομεν ηδη 

πρώτην φοράν εις την παρθένον της Ελλάδος γην τό λαοφδόρον 

τοΰτο μίασμα της αριστοκρατία; ;  Παρήλθον, παρήλθον οί και

ροί «κείνοι,, καθ’ οΰς ύπό τό βαθύ σκότος, τό όποιον έκάλιιπτϊ 

τήν γην ό εγωισμός ϊχάλκευί τ^ζ άλύσους τών λ α ώ ν  αί Κυ- 

βερνη'σεις άς άναγνωρίσωσι ταύτήν τήν άλη'θειαν, καί μή θέλωσι 

νά σπρώξωσιν άλλην μίαν φοράν τήν ανθρωπότητα είς τήν άβυσ

σον τών κοινωνικών δυστυχιών, άπό τήν οποίαν μόλις εξέρχετα ι.

0  βύστασις τής γερουσίας είς τήν Ελλάδα ύπήρξεν εξ άπά- 

ττίς· διάφορα απατηλά και νόθα περιστατικά συνέτρεξαν είς τόν 

τοιοΰτον σχηματισμόν της. Τό έθνος, πριν ή συγκροτηδη ή Συ- 

νέλβυσις ίρ χ ισ ε  να έκφράζηται κατά τής ιδέας ταυτης· ή επιτρο

πή τοΰ Συντάγματος διά ν’ άπατήσν) τό κοινόν έκ προθέσεως ε- 

χαμβ στρατη'γημα δολιώτατον, παρουσιάσασα τήν γερουσίαν 

ύπό τόν πλαστόν ό'ρον τη ς δεκαετίας, ώ στε νά καταστη'ση τήν 

ιδέαν οΰτω τής γερουσίας ανεκτήν, έδώ είς τήν διάνοιάν της επε- 

φύλαττε τόν άληθή τής ίσοβιότητος σκοπόν, τον όποιον έ'μελλε 

νά δοκιμάσνι έξ εφόδου, ώς και επραξεν· άν έπαρουσιάζίτο ή ίδ έ* 

τή ς ίσοβιότητος έξ άρχής, ή γερουσία εκ πρώ της όψεως ήθελεν 

άποσβεσθή άπό τό σχεδιον έξ ολοκλήρου·

0  ερεθισμός τών πληοεξουσίιύν τών έποίκων κατά τώ ν  αυ

τοχθόνων ί δέν ήτον επίσης ραδιουργίας έ'ργον, προετο-ιμαζούσης 

τήν επιτυχίαν τής σκανδαλώδους ίσοβιότνιτο;; οι πληρεξούσιοι 

τώ ν έποίκων ουτοι, παρωργισμένοι κατά τών αυτοχθόνων, έδει

ξαν τήν πλέον μαύρην αχαριστίαν κατά τή ς πατρίδος εκείνης, 

τής οποίας τόν άέρα εϊσέτι άναπνέουσι, ψηφηφορήσαντες ύπερ 

ίσοβιότητος όλοι έν γένει εναντίον τή ς συνειδη'σεώς των, εναντίον 

του επισήμου όρκου, τόν όποιον εδωκαν, καί μόνον άπό πείσμα 

μωράς καί μιαρά; έκδικήσεω ; κινούμενοι, Αλλ’ οΐ πληρεξούσιο;

82 το  ΑΣΤΡΟΝ

τών έλληνικών επαρχιών έδειξαν είς τήν περίστασιν ταύτην ά- 
προβλεψίαν μεγάλην ή γεναιοψυχίαν άκαιρον'άμα πρότεοον είχον 

ψηφίσει τήν στέρησιν δικαιώματος τοΰ νά διορίζωσι βουλευτάς 

πριν ή συνοικισθώσιν, άπό τής στιγμής εκείνης ί δέν έπρεπε 

κατά φυσικόν λόγον ν’ άποκλείσωσι καί τους Πληρεξουσίους αυ

τούς τών έποίκων άπό τήν περαιτέρω σύσκεψιν τής Συνελευσεως; 

άφοΰ ούτοι δέν είχον δικαίωμα νά έ'χωσι πλε'ον βουλευτάς, πολύ 

όλιγώτερον είχον δικαίωμα νά έ'χωσι πληρεξουσίου;. Εγκαιρός 

τις πρόνοια ώφειλε ν' άποκλείση άπό τήν Συνέλευσιν άνθρώπους 

μή έχοντας συμφέρον είς τά  κοινά τοΰ τόπου πράγματα, καί νά 

προφυλάξη τήν πατρίδα άπό μίαν επιβουλήν, τήν οποίαν ουτοι 

ενώπιον όλου τοΰ κόσμου άπέδειξαν. Τά επάρατα πάθη σκοτί- 

ζουσι τό λογικόν, και οί πληρεξούσιοι τών έποίκων σκοτισθέν- 

τες, έδικαίωσαν οί ίδιοι διά τής διαγωγής των ταυτης τά  συνετά 

μέτρα, τά  όποια κατά τών τοιούτων ή πατρίς έ'λαβε διά τό 

μέλλον. Ο τίμ ιο ; άνθρωπος καί ό άληθή; πολίτης, εϊπομεν, δέν 

πρέπει νά προδίδη τήν πατρίδα του διά κκνένα λόγον- ή προδο

σία είναι πάντοτε προδοσία, καί ή άφορμή τοΰ πείσματος δέν 

τήν δικαιολογεί « Πάτεο, άφες αύτοί;, ού γάρ οϊδασι τ ί  ε’ποίη- 

ε α ν  » άρμοζει νά είπη δ ι’ αύτοΰ; κ’ ή προδοθίΐσα π α τρ ί; είς 

τήν περίστασιν ταύτήν.

Αλλά καί μολαταύτα τά στρατηγήματα, άνευ τών οποίων 

ή προτασι; τ ή ;  ίσοβιότητο; ήθελε παμψηφί άπορριφθ/;, ό'στι; 

γνωρίζει τήν Ελλάδα, όστις έχει νοΰν, δύναται νά κρίνη. , . . Αί 

Αθήναι ή καθεδρα τοΰ Βασιλείου, ή Σπάρτη, ή Τρίπολις, ή Κ α - 

ρύταινα, τά  Καλάβρυτα, αί Σ πέτζαι, ή Μεγαρίς, αί Θήβαι, ή 

Λεβαδεία, αι σημαντικώτεραι πόλεις τής Ελλάδος, έψηφοφόρη- 

σαν παμψηφί κατά τής ίσοβιότητος αύτής, καί τό έθνος όλον ά - 

πεδοκίμασε τήν άριστοκρατικήν ιδέαν διά τών πλέον φρικτών 

αναθεματισμών, έκφοαζόντων τήν άλγεινοτέραν άγανάκτϊΐσιν 
καί τήν οργήν τοΰ έθνους.

ό τα ν  ή καταπληκτική φωνή τής πασχούσης φύσεως άπαξ

ίκρραγή, ή κοινή όργή, όμοία μέ φοβερόν, άνεμοστρόβιλον, άνα- 
ΦΤΛ· Β ’. ' G*
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ποδογυρίζει τ:άν ό,τι άντίκειται ε ί;  τόν άπαράτρεπτον αύτής 

ροΰν, είς τόν κοινωνικόν σκοπόν τη ;· ή έποχή αΰτη επέφερε δια

φόρους εϊί τα κόμματα συνδυασμούς· τα πάθη δέν είναι πλέον 

επιπόλαια, άλλ’ έξαγριωθε'ντα περισσότερον θέλουσι παρουσιάζει 
χαλεπώτερον χαρακτήρα είς τό μέλλον. . .

Η άπελευθε'ρωσις της Ελλάδος ομοιάζει τήν έξοδον τοΰ ίσρα- 

ηλ οτε ο ^ψιστος /ιυδοκ/ισε ν a “ t/;-!,t ̂ ερωση τον ήγαπημένον 

αύτοΰ λαόν και τόν έξήγαγεν έκ γης Αίγυπτου, ϊ Δέν ήτον δυνα

τόν, ακολουθών ούτος την πορείαν του με φυσικόν βήμα νά φθά- 

ση έντός ενός, δύω, τριών ετών είς τήν Ιερουσαλήμ ; άλλ’ ό Θεός 

τόν περιεπλάνησε τεσσαράκοντα χρόνους είς τήν έρημον, δια να 

ίξαλειφθη εκεί ή διεφθαρμένη εκείνη γενεά, ήτις έφερε μεθ’ έαυ- 

τής τάς έξει; τής κακίας και τής διαφθοράς, μέ τάς'όποιας εί/ε 

συζυμωθή είς τήν δουλείαν τής Αίγυπτου, έπι σκοπώ τοΰ νά έ- 

παναγάγ·/| «διάφβορον τήν νεαν αύτοΰ γενεάν. Είκοσιτρεϊ; χοό- 

νους περιπατεΐ ήδη και ό Ελληνικός λαός· ένυπάρχουσιν ακόμη 

έν τώ  μέσω του τά μιάσματα τής δουλικής διαφθοράς· άλλ’ έγ- 

γ ίζει είς τά τέρμα τών δεινών του· ή νέα γενεά, αύτή ή ευαί

σθητος και θερμουργός νεολαία τής Ελλάδος, Οηλάσασα τό γάλα 

τή ς ελευθερίας, απέδειξε διά τοΰ πένθους της είς τήν εποχήν ε

κείνην πόσον μεγάλας ελπίδας πρέπει νά τρέφη ή πατρίς είς τά 

γενναία φρονήματά της . .  . Πόσους κρύπτει είς τούς τρυφερούς 

κόλπους τ/ις μεγάλους άνδρας ! άκο'μη έν βήμα διανοητικής ά- 

να πτύξεω ;, και ό νέο; Ισραήλ θέλει φθάσει βέβαια εις τόν προ- 

ορισμόν του.

Ταΰτα υπήρξαν τά σπουδαιότερα αντικείμενα τής Συνελεύσε- 

ως. Θέλομεν έπανέλθει έπι τών διαφόρων ά'λλων αντικειμένων, 

άλλ’ ήδη σπεύδομεν νά όμιλη'σωμεν περί τοΰ τέλους αΰτοΰ ώς 

αρμοδίου είς τήν περίστασιν ταύτην.

Καθώς ύστερον άπά μίαν φοβέραν τρικυμίαν αναφαίνεται τά 

τόξον τοΰ ούρανοΰ, καί έπανέρχεται ή γαλήνη είς τήν φύσιν, μέ 

όμοιον τρόπον έφάνησαν τών Αθηνών τά  πράγματα, ύστερον 

άπό τήν άγρίαν εκείνην σύγκρουσιν π*ρί Γερουσίας.

8 4  T O  ΑΣΤΡΟΝ

ή  έθνοσυνέλευσι; έπροχώρησεν εναντίον όλων τών περιπετειών 

μ έ σύνεσιν καί υπομονήν, καί εδωκεν εν άκαοεΐ πρέας είς τά 

μ εγ α  τοΰ Συντάγματος εργον, αί παρατηρήσεις, τάς οποίας έ· 

πέφερε επί τοΰ Συντάγματος ό Βασιλεύς, βασιλικαί πάντοτε, 

«προξένησαν είς τήν Συνέλευσιν νέα; τινά; ανησυχία;· άλλ’ ό Β α

σιλεύς, φρονίμω; ποιών, έπρόλαβε νά καταπαυση πάσαν άνησυ- 

χίαν, παραδεχθεί; τ α ; τελευταία; εύχά; τοΰ Εθνου; μέ γενναιο- 

ψυνίαν.

Ουτω μετά πάροδον τοσούτων αιώνων αναφαίνεται είς τήν 

ένδοξον γην εκείνην, τήν άρχαίαν καθέδραν τής ευνομίας καί τοΰ 

πολιτισμού Ιν Σύνταγμα, ώς φαεινόν πολιτικόν οικοδόμημα, 

εγηγερμένον διά τοσούτων αιμάτων καί θυσιών έπι τών ερειπίων 

τ ή ; άρχαιότητος" θέαμα παρουσιάζεται έξαίσιον τήν στιγμήν 

ταύτην, θέαμα λαμπρόν, καταμαγεΰον τήν άνθρωπίνην φαντα

σίαν ! Αί μεγάλαι σκιαί τών προγόνων άναμιγνύονται μέ τήν ζώ - 

eav καταπληκτικήν τής Ελλάδος γενεάν καί έν τώ  μέσω τών 

ενδόξων αύτών έοειπίων, έν μέσω τ ή ; κοινής άγαλλιάσεως καί 

τοΰ θαυμασμοΰ συναπαντάται σήμερον καί συμπλέκει φιλος-όρ- 

γ ω ; τ ά ; άγκάλα; του πολιοΰχο; γέρων, σεβαστό; διά τό αιώνιον 

γήρας του καί διά τήν άθάνατον δόξαν του, ό Σόλων μέ δειλόν 

καί χαρίεν νήπιον τό Σύνταγμα τής άναγεννηθείση; Ελλάδος.

0  Θεό; ά ; εύλογήση τά μέγα εργον τών χειρών αύτοΰ. 0  

Ουρανό; άς*έπιχύση τήν ειρήνην καί τήν ευλογίαν του είς μίαν 

γήν, ήτις έπλάσθη διά ν’άποθεώσ?, τήν αρετήν, καί νά συντελεστή 

είς τήν τελειοποίησιν τοΰ άνθρωπίνου κόσμου· οί νόμοι πρέπει 

πάντοτε νά είναι ϊεοοί. ό  καρτερικός λαός τής έλλάδος, άτενί- 

ζων είς τό λαμπρόν μέλλον του, άς εξϊκολουΟή τήν μεγάλην 

πορείαν του μέ φρόνησιν καί μέ υπομονήν, ό δέ χρόνο; εγγυάταί 

τήν τελειοποίησιν όλων τών πραγμάτων.
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Α Ι  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Ν

Ά

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΝΗΣΟΤ.

Αν ivioTt αί συνεντεύξεις τών Βασιλέων δέν χργχπμιυ'ωσιν. 

είς τίποτε άλλο, τούλάχιστον χρησιμεύουσιν είς τά νά δίδωσ^ν 

ύλην τών εφημερίδων. ίπομονή· άς ύποκύψωμεν καί ήμεϊς είς 

αύτόν τον γενικόν κανόνα· άλλα δέν θέλομεν ύποκύψει'δωρεάν, 

όδηγούμενοι πάντοτε άπό γενικώτερον πνεΰμα, καί τείνοντες 

άκαταπαύστως προς τον σκοπόν ημών θέλομεν έπιληφθή της 

ευκαιρίας ταυτης, διά νά στρέψωμεν, εί δυνατόν, τά διαβή

ματα τών ισχυρών τής γης ύπερ της πασχούσης άνθρωπότητος· 

έάν εϊσαχουσθώμεν, έκερδησαμεν τους κο'πους ημών· ίάν δέ δέν 

είσακουσθώμεν, θέλομεν τού? χάσει άλλά εν μέρει· δ ,τι ή φω

νή μας δέν θέλει δυνηθή νά έντυπώσ·/) είς τά  πνεύματα τών 

Βασιλέων, αύτό δέν θέλει άπηχη'σει τουλάχιστον είς τά  ώτα 
τών λαών [/.αταίως

.11 εποχή -αυτη <ρερει και αύτο το λαμπρόν φαινομενον της 

προόδου τών κοινωνιών, τάς συνεντεύξεις τών Βασιλέων, ίπ ά ρ - 

χουσιν ήδη είς άξιοπερίεργον κίνησιν Αύτοκράτορες καί Β α σ ι

λείς. Προ ολίγου ή Σεμνή Ανασσα τής Α γγλίας  έπεοκέφδη y a -  

ριέντως τόν συνετόν Βασιλέα τών Γάλλων είς τούς Παρισιού;· 

ό Μονάρχης τ ή ;  Οθωμανικής αυτοκρατορία; είναι ηδη είς περι- 

ηγησιν εντός τοΰ κράτους του· ό Λύτυκράτωρ τών Ρωσσιών με

ταβαίνει άπό τά βάθη τής Αρκτου είς τήν Δύσιν πρός έπίσκε- 

ψιν τής Βασιλίσσης του Α γ γ λ *ο ΰ  εθνου;· * α ί  ό Φίλιππος τή ς 

Γαλλίας ητον ηδη παρεσκευασμενος πρός τον αύτόν υψηλόν 

σκοπόν, καί τά φρόνιμον ύπουργεΐόν του άντέστη είς τήν επ ί

πονον ταύτην οδοιπορίαν του, διά νά μή συμπέσωσι καί οί δύω 

αρχηγοί. τ ών δύω μεγαλητέρων επικρατειών τής γής είς το 
Λονδΐνον.

Ποτέ δέν έπίστευσεν ό μεγαλόψυχος Ν απολέων εκείνο;, δς· 

τ ις  διένειμε τα  σκήπτρα της γ η ; χοι επαιζε με τας τυχας των 

Β ασιλέω ν εκείνος, δ ;τ ι ;  η χμ α λ ώ τιζε  καί απέλυε γεναιοψύχως 

τούς Αύτοκράτορας καί τούς Βασιλείς εις τα  πεδία τής μάχης* 

εκείνος, παρ αδιδόμενος ώς ό Θεμιστοκλής είς τάς χείρας τή ς 

Α γγλία; καί ύπό τό κράτο; τών Συνταγματικών Αγγλικών νό- 

μων, δέν έπίστευσε λέγομεν, δτι ϊί^ελε συρθή δέσμιος εις το 

μέσον τοΰ ί’ί<εανοΰ, καί ήθελε καλυφθή το σεβαστόν λείψανον 

τοΰ έξαισίου κατακτητοϋ τ ή ; γής ε ί ;  ένα έρημον βράχον τής 

Αγίας Ελένη;, ΐ ΐ  μεγαλοψυχία έ/_θροΰ βαρβάρου, τοΰ Ξερξου, 

■ητο μωρία πολιτική, λ ε ί ;  μάτην τήν θαυμάζουσιν ώς αρε

τήν οί αίώνε;·ήσαν νήπιοι οί καιροί εκείνοι’ εθνη εύνομούμενα 

καί πεπολισμένα, και έν τώ  μέσω τοΰ 10  αίώνο; δέν πρέπει 

βέβαια νά ύποπίπτωσιν ε ί;  τοιαύτας πολιτικά ; μωρίας* επομέ

νως ή περίστασι; εκείνη διαφέρει εξάπαντος άπό τήν προκειμέ- 

ν/,ν, καί ού'τε ύπεμφαίνει τοιοΰτόν τ ι έπίφοβον ή σημερινή κίνη- 

σις τών Βασιλέων.
Μία τοιαύτη κίνησις είναι ίσως άπλοϋς συρμός, καί τοΰ συρ- 

μοΰ τήν αιτίαν έδωκε πρώτη ή χκριεστάτη Ανασσα τής Αγ

γλίας. Τά ώοαίον φΰλον, αύτό τά γοητευτικόν πλάσμα τή ς  

φύσεως, ύπήρξε πάντοτε γόνιμον τών εύγενεστέρων ιδεών καί 

τών γαριεστέρων έργων είναι τά θέλγητρον τών κοινωνιών τής 

γής, είναι ή ψυχή τοΰ παντό;, ό έλατήρ τή ς άνθρωπίνου δια- 

νοίας. Τά μέγα έθνος τής Αγγλίας πρός συμπλη'ρωσιν τών 

πανσθενών πλεονεκτημάτων του, φέρει έπί κεφαλής του ση'μερον 

Βασίλισσαν, τήν Β'.ττΛ>ρίαν· καί οσάκις Βασίλισσαι άνέβησαν 

τούς θρόνου;, οί θρόνοι εκείνοι δ ι?  τής προσηνούς συνοικειώσεώς 

των μέ τ ’ άλλα εθνη, καί διά τής γοητευτικής επιρροής των εις 

τήν κοινωνίαν, απέκτησαν νέαν ΐσχύν, νέαν λάμψιν· ή μεγάλη 

Λίκατερίνα τής Ρωσσίας δέν έλάμπρυνε τόν θρόνον τ ή ;  Αρκτου, 

καί δέν εδωκε τήν έξαισίαν εκείνην άνάπτυξιν τών κοινωνικών 

δυνάμεων τοΰ Ρωσικοΰ κράτους;

ή  Σ^μνή Ανασσα τή { Α γγλία ;, σ/μερον ίττισιιιέτττεται ώς
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χαρίεις θυγάτηρ τόν πολιόν Βασιλέα τ ί ;  Γαλλίας, και ή 

έπίσκεψίς της συνδέει τα  δύο μεγάλα της Δυσεως εθνη- τουλά

χιστον τά υπουργεία άμφοτέρων τών έθνών έπίστευσαν, δτι 

ήδύναντο νά διομολογη'σωσιν ενώπιον τοΰ κόσμου την διαβεβαιω- 

θεΐσαν ενωσιν της Βασιλίσσης και του Βασιλε'ως ώς ειλικρινή, 

άναλλοίωτον, και αϊωνίαν. Συγχαίρομεν τά δύο τ α ΰ τ α  έ'3νη διά 

τον νε'ον σύνδεσμον αύτών, καί αν ή πείρα του παρελθόντος δέν 

ψεύδηται, ό κόσμος δέν δύναται νά άμφιβάλλη περί τών αποτε

λεσμάτων τοΰ συνδέσμου τούτου.

0  Αύτοκράτωρ Νικόλαος δέν οδοιπορεί βεβαίως άπο τήν ΙΙε- 

τρούπολιν εις τό Λονδΐνον μέ την ελπίδα τοΰ νά λάβη μέρος είς 

τήν ίεράν ενωσιν τών δύω έθνών αύτήν, καθό ούσαν αποκλειστι

κήν, καί ακόμη ίσως όμόλογηθεΐσαν εναντίον αύτοΰ τοΰ ίδίου" 

ά λ λ ’ οϋ'τε πάλιν νομίζομεν, δτι απλής φιλοφροσύνης καί περιποι- 

ήσεως σκοπός τόν έκίνησεν είς τόσον μακράν καί επίμοχθον οδοι

πορίαν· ά λλ’ δπως καί αν έ'χη, ϊσως μας ειπη τ ις , τ ί Θέλομεν 

νά έξετάζωμεν ήμεΐξ τ ί κάμνουσιν οί Βασιλείς . .  . Τ ί θέλομεν νά 

εξετάζω μεν ήμεΐς ! ;  . . .  είς τάς χεΐράς τών Βασιλέων είναι δια- 

πεπιστευμένη ή τύχη τών λαών, καί οί λαοί, ί δέν θέλουσι παρα- 

κολουθή τά  διαβη'ματα αύτών καί κατοπτεύει τά διάνοη'ματα 

αύτών μέ τά  δμματα τοΰ Λυγκε'ως καί τοΰ Αργού ;

Ο τε πρδ τριάκοντα ήδη ετών μετά τόν φοβερόν κατακλυσμόν 

εκείνον, τόν οποίον επί τής Εύρώπης έπέφερεν ό καταπληκτικός 

δέσμιος τής Αγίας έλε'νης, οί βασιλείς είσήλθον δειλοί θριαμ- 

βευταί είς τήν κλεινήν πόλιν τών Παρισίων, τό αποτέλεσμα τής 

συγκεντοώσεως καί ένώσεώς των εκείνης ύπήρξεν ή διαβόητος 

ιερά Συμμαχία· οί λαοί βεβαίως δέν θέλουσι λησμονήσει μίαν 

συμμαχίαν, τής οποίας τό σύνθημα ύπήρξεν ή αίωνία ύποδούλω- 

σις τής γής, καί ύπό τήν κατάθλιψιν τής οποίας τοσούτους χρό

νους έστέναξε το ανθρώπινον γένος, έωσοΰ εθραυσαν αύτήν τής 

έ λ λ ά δ ο ς  ό Μάρτιος και ό ίούλιος τής Γαλλίας.

Αλλ’ ή'δη άλλοι καιροί, άλλα ήθη. 11 παγίωσις τής παγκο

σμίου ειρήνης καί ή πρόοδος τοΰ πολιτισμού καί τών φοίτων

«παλλάττουσι βαθμηδόν καί τούς λαούς άπό τάς μωράς των 

προλήψεις, καί τού; ηγεμόνας άπό τού; ματαίαυς φόβους καί 

τάς άνησυ/ία;· τά εθνη συνοικειοΰνται μέ τούς αρχηγούς tojv, 

καί οϊ Βασιλεΐ; έννοοΰσι πχ'νυ κ α λώ ;, δτι ή εύημερία τών λαών 

είναι ή ιδία δο'ξα καί ευδαιμονία των καί ό κύριος σκοπός τή ς 

αποστολής τ ω ν  διά τοΰτο είμεθα πεπεισμένοι, δτι αί συνεντεύ

ξεις των Βασιλε'ων είς τήν παρούσαν εποχήν θελουσιν είσθαι γό- 

ν?μοι αισίων άποτελεσμάτων.

ένυπάρχει δμ ω ς εν τι άξιοπερίεργον εϊ; τάς συνεντεύζίΐ; ταύ- 

τας· καί μ ’ δλην τήν σκαιότητά των οί λαοί άγαπώσι ν’ άνιχνεύ- 

ωσιν ή νά εϊκάζωσι τό ύφος τής ά/.ροσφαλοΰς ύποκρίβεως, τήν 

όποιαν παίζουσι τά ύψηλά ταΰτα πρόσωπα είς τάς άδυτους σκη 

νάς των. Κ αθ’ ήν στιγμήν έβλέποντο ό Βασιλεύς τής Γαλλίας 

και ή Βασίλισσα τή ς Α γλλίας βεβαίως δέν έλησμόνουν άμφότε- 

ροι τήν ίουλιανήν συνθήκην τών 1 8 4 0 ,  καί τήν καταισχύνην, 

τήν οποίαν έπέφερεν ή Α γγλική έπιδεξιότης είς τήν εύ'πιστον 

Γαλλίαν, ί Είναι δυνατόν νά ύπεκρίθησαν άμνημονγ-,σίαν παντε

λή τής προσφάτου πεοιστάσεως εκείνης, καθ’ ήν έβασίλευον άμ - 

φότερα τά όρώμενα πρόσωπα ; όχι βεβαίω;· άλλ’ ή δικαιολογία 

τ.το πολύ πρόχειρος’ ή εύφυής Βασίλισσα απέδειξε τήν έπίβου- 

λον Ρωσσίαν ώς μόνην αίτιον όλων τών συμβάντων ε’κείνων, καί 

ό βαθύ; Γε'ρων τής Γαλλίας έδειξεν είς τήν έρασμίαν Ανασσαν 

επίσης, δτι καί τά έγνώοιζεν οΰτω προ πολλοΰ καί ήδη τά  έπί- 

στευσε περισσότερον άλλα τό δράμα τοΰτο είναι παρεληλυθός, 

καί ήμεΐς δέν τό άναφέρομεν, είμή ώ ς προεισαγωγήν τοΰ δρά

ματος παρομοίας φύσεως, άλλά πλέον περιέργου, τό όποιον 

παίζεται σήμερον είς τό Λονδΐνον μεταξύ αύτοΰ τοΰ Αύτοκρά- 

τορος πασών τών ί ’ωσσιών καί τής Βασιλίσσης τής Α γγλία ς.

Ε δώ  ή Μ εγαλεωτης Του, άναγνωρίζουσα σιωπηλώς τήν υ

περοχήν τής Αγγλικής πανουργίας Θέλει δείξει, δτι δεν φέρει 

μηδεμίαν άνάμνησιν τών δυσάρεστων άποτελεσμάτων τής ίου- 

λιανής συνθήκης, καθώς καί διά τόν νε'ον σύνδεσμον μετά τής 

ραλλίας θέλει συγχαρεί τήν Βασίλισσαν ύπομειδιών πάντοτε,
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χωρίς νά δείξη καν, δτι ϋπονοεΐ τιυ ς εναντίου; του σκοπού; του 

συνδέσμου τούτου, οοτε δλην τήν δυσμένειαν, τήν οποίαν τρέφει 

κατ αύτοΰ ή Α γγλία- άλλ’ δμ ω ; περί των πραγμάτων τ ι ς  Ανα

το λ ές  θέλει ομιλήσει πάντοτε.

II ύπόθεσις αΰτη είναι σοβαρά, καί ή ευκαιρία βεβαίως είναι 

πολύ κατάλληλος· τουλάχιστον ό Αϋτοκράτωρ τη ς Ρωσσίας θέ

λει αποδείξει καν ώς προς τοΰτο τό άντικείμενον, δτι δέν έ'χαμ» 

μίαν ματαίαν οδοιπορίαν. 0  Αϋτοκράτωρ χάριν τχς διπ λω 

ματικής προφάσεως τής κοινή; ισορροπίας θέλει συμφωνήσει π ε

ρί τής ακεραιότητας της όθωμανικής έπικρατείας, θέλει όμολο,- 

γησει, δτι δεν υποκρύπτει κανένα ιδιαίτερον σκοπόν κατ’ αύτής 

καί θέλει διαβεβαιώσει, δτι δσα λέγουσι περί τοΰ σχεδίου τοΰ 

Μεγάλου Πέτρου είναι διάβολοί, η μάλλον προφάσεις τής Α γ

γλίας, ύποκρύπτουσαι τόν σκοπόν, τόν όπρϊον άποδίδουσιν είς 

•τήν Ρωσσίαν.

Αλλ’ ή κοινή ϊσο^οπία , Βασίλισσα, δια να φυλαχθή, θίλ&ι 

είπ εϊ ό Αϋτοκράτωρ, πρέπει νά&πάρξη προηγουμένως ή ειλικρί

νεια μεταξύ ήμων τών Δυνάμεων, καθώ; καί ή δικαιοσύνη ήμων 

ώ ; πρό; τούς λαούς εκείνους, τών οποίων ή τυχη τρόπον τινα 

κρέμαται άπό τ ά ; χεΐρας ήμων. Δεν ε/ω κανένα σκοπόν άμεσον 

έπί τών λαών αύτών, επιθυμώ δμως τήν ευημερίαν τω ν, τήν άνα- 

κούφισιν τών δεινών των. Τ  ποβλέπει ή Αγγλία τό όμόδοξον τής 

θρησκείας τής Αυτοκρατορίας μου μέ τούς λαούς τής Μεσογείου, 

άλλά τοΰτο δέν πρέπει νά έκφοβίζη τήν Αγγλίαν' άρκεΐ νά θε'- 

<ιωμεν γενικάς άρχάς δικαιοσύνης καί μετριότητος, καί τότε 

παύουσιν όλοι οί φόβοι. Ε γώ  έπιρρεάζω τήν Μολδαυιαν, τήν 

Βλαχίαν καί τήν Σερβίαν, ώ ς γειτνιάζοντα μέ τήν επικράτειαν 

μου μερνι* άλλ’ έντοσούτω μακράν τοΰ νά θελνίσω διά νά επι

βάλλω εις αύτά τό ομοιόμορφον είδος τής διοικη'σεώς μου, ϊξ ε -  

•ναντίας συνέργησα διά νά λάβωσιν ειδός τ ι συνταγματικών θε

ρμών, ύπό τούς οποίους κυβερνώνται. Τήν ίεράν θρησκείαν, τής 

ώ-ιτοίας ΰ πνευματικός καί ουράνιο; σκοπός είναι άλλος, δέν πρέ

πει νά ττ,ν «οίίμνωμεν ήμεϊ; «ναξιοπρεπώς δργανον τών πολιτι-
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(<ών σκοπών ημών, δργανον τών κοσμικών συμφερόντων 5 υπάρ

χει κανείς τών ορθοδόξων ιερέων τής Ανατολή; καί τής Αρκτου 

εις τήν Δυσιν, διά νά διαφθείρη τήν έδικην σας κοινωνίαν, καί νά 

ενεργή τόν προσηλυτισμόν τών Δυτικών υπηκόων σας είς τήν 

Ανατολικήν Εκκλησίαν; ά λλ’ έντοσούτω οι ΐδικοί σας ιεραπό

στολοι επλημμύρησαν καί τά κράτο; μου, καί τήν Μεσόγειον 

καί δλ/;ν τήν Ανατολήν, καί ένεργοΰντες τόν άπαίσιον αυτόν 

προσηλυτισμόν διαφθείρουσιν ώς σάρακε; αύτάς τας ήσυχους καί 

αθώας κοινωνίας, ί Ειπον είς τήν Ελλάδα ν’ άποβάλωσι τούς 

ιεραπος-ολου; σας; ήθέλησανά προσβάλω ε ί; τήν Κωνς-αντινούπο- 

λιν την θρησκείαν τών Οθωμανών; άλλ’ ΰ μ εΐ; κ α ίε ι; τήν Ελλάδα 

θέλετε να ενσπειρητε τήν άθεΐαν, καί τήν οθωμανικήν κυβέρνη- 

σιν ές·ενοχωρη'σατε ώ ;π ρ ό ς τό Κοράνιόν της. Αύτό; ό τρόπος τή ς 

υπούλου κατακτη'σεως διά τή ς θρησκευτικής όδοΰ είναι απαίσιας, 

σκανδαλώδης, καί θέλει γενή πρόξενος μεγάλων συμφορών. Ϋπο- 

πτευσατε τήν έπιρροη'ν μου είς τήν ‘Ελλάδα· άπεδώκετε είς εμέ 

τήν συνταγματικήν άναγέννησιν του γενναίου εκείνου έθνους, με- 

τεχειρίσθητε αναφανδόν πάντα τρόπον διά νά έπιβάλητε είς 

αύτό τήν θέλησίν σας. ί Ελάλησα π α ντελώ ς; έπράξατε δ,τι 

ήΟελη'σατε· άλλά τελευταΐον ακούω από τήν συζήτησιν τών 

Βουλών σας, δτι σάς ηλθεν ή ιδέα νά καταστρέψητε πάλιν 

τό Σύνταγμά του διά ν’ άνατρέψητε τά άρθρον τά περί τοΰ δόγ

ματος τοΰ διαδόχου τοΰ θρόνου. Μέ φαίνεται, Βασίλισσα, δτι 

καί άσυνεσίαν μεγάλην θέλεί μαρτυρη'σει τό κίνημα τοΰτο, καί 

τό έθνος εκείνο, τό όποιον ώμοσεν, ά'παξ ν’ άποδάνη υπέρ π ί-  

στεω ς καί υπέρ πατρίδος, δέν θέλει ποτέ τό παραδεχθή· ίΠ ώς ;  

ίν  ορθόδοξον έθνος θέλει εχει έπί κεφαλής του αιωνίως ετερο

δόξους Β ασιλείς; νομίζετε διά τοΰ μέσου τούτου νά κρατήτβ 

δεσμευμένην εις τάς άλύσους τής Δύσεως τήν ‘Ελλάδα ή νά δια- 

φθειρητε τήν ορθόδοξον αύτής κοινωνίαν; Β ασίλισσα! τα μ έ

σα ταΰτα είναι ανίσχυρα διά νά ΰποδουλώσωσι τήν Μεσόγειόν, 

η να όΐϊτηρη'σωσι τήν ισορροπίαν· καί ομολογώ, δτι δέν θέλο» 

μείνει ποτέ αδιάφορος όπόταν βλέπω τήν επίμονον ε’ξακολού*



θησιν τών αχρt τοΰδε ένεργουμένων κατά της Μεσογείου μέτρων, 

ί Θέλετε να ιναύσωσιν αί κατά τήν Μεσόγειον άντιζηλίαι αύταί; 

Θέλετε ν’ άπαλΧαγώμεν άπό τ α ; διηνεκείς άνησυχίας μας « μ - 

φότερα τά μ ερη ; Ε χ ω  τό πλεονέκτημα της έπιρροής ε'π’ αύτοΰ 

τοΰ τόπου ώ ; έ* τοΰ όμοδόξου τ ή ;  θρησκείας, τό όποιον φο- 

βεΐσθε· τό παραβλέπω· παραβλέψατε και ΰμεϊς τα ; πολιτικά ; 

σας αντιποιήσεις. Α ; έμψυχώσωμεν τήν Ελλάδα· ας τήν με- 

γαλύνωμεν, καί άς τήν καταστήσωμεν ΐσχυοάν δια να μήν 

φοβήται μήτε τήν μίαν Λύναμιν, ούτε τήν άλλην. Η 'εύρετε, 

Βασίλισσα, ότι εχετε πρό πολλοΰ είς χειράς σας εν πολύτιμον 

ένέχυρον άνήκον είς τήν ‘ Ελλάδα ; τό ένέχυρον τοΰτο είναι ή 

Επτάννησος· ότε ή ‘Ελλάς δέν ύπήρχεν, ή πολιτική άνάγκη 

εκαμεν, ώ στε ή Επτάννησος νά διέλθη προσωρινώς όχι ώ ; μία 

κατάκτησις, άλλ’ άπλώς ύπό τήν προστασίαν τής Αγγλίας* 

άλλ αφοΰ ό Θεός ένευσε, καί ήμεΐς, ώ ; εύσεβεις άντιπρόσωποι 

αύτοΰ έπί τής γής, συνηργήσαμεν είς τήν άναγέννησιν αύτοΰ 

τοΰ ένδόςου εθνου;, ή δικαιοσύνη άπαιτεΐ νά άποδώσωμεν εί; 

αύτό β,τι τό ανήκει, ή  Επτάννησος, Βασ.λισσα, είναι Ελλά ;· 

έξ αρχαιότατων αιώνων αΰτη, άφότου ύπήρξεν ό κόσμος, άφό« 

του κατά πρώτην φοράν ή Ε λλάς ώνομάσθη Ε λλάς, ή Ε π τά ν

νησος άπετέλει μέρος της ‘Ελλάδο;· γνωρίζετε τήν ιστορίαν 

ούιοΰ τοΰ τόπου, καί δέν άγνοεϊτε, ότι πρό τριών περίπου χ ι 

λιάδων χρόνων ή πατρίς τοΰ ό δ υ σ σ έω ; ή Επτάννησος συνεξε- 

στράτευσε μετά της Ελλάδο; εναντίον τη ς Τρωάδος· έκτο»» 

καί ύστερον υπήρχε πάντοτε άδιάσπαστος άπ’ αύτής· όχι δέ 

μόνον ίστορικώς, άλλά και γεωγραφικώ; άποδεικνύεται, ότι 

ή φύσις αύτή τήν εκαμε διά ν’ άποτελή μέρος της ‘Ελλάδος* 

ή ήδη ελεύθερα ‘Ελλάς συμπλέκεται ολωσδιόλου μετά της Επταν- 

νήσου, ί ΓΙοία ασφάλεια υπάρχει είς τό άσθενέ; αύτό κράίος, 

όταν είς τό πλάγι του και είς τά προαύλιά του κυριεύη άλλη 

ισχυρά Δύναμις; ή μερική εύ'νοιά σας, Βασίλισσα, πολιτικώς

θεωρούμενη, δέν είναι ικανή εγγύησις πρός άσφάλειάν του· γνω-
Ύ ' · , , ,

ρι,ετε επίσης και την νεωτεραν ιστορίαν καί τήν κοινωνικήν
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κατάστασιν αύτοΰ τοΰ τόπου. Η Επτάννησος είναι ή πατρίς τοΰ 

αοιδίμου Καποδιστρίου, ύπάρξαντος ε ί; τήν νέαν ταύτην επο

χήν ώς π ρ ώ τ ο υ  Βασιλέως της Ελλάδος καί θυσιασθέντος υπέρ 

αύτης· ή Επτάννησος είναι ή πατρίς τοΰ Μ εταςά καί τόσων ά λ 

λων ένδοξων άγωνιστών Επταννησίων, ο'ίτινες άπό τής πρώτης 

ημέρα; τ ή ; Ελληνικής έπαναοτάσεως, μ ’ άλα τά αύστηοά προς- 

κόμματα, τά όποια ή Αγγλία s'has  κατ’ αύτών, ούτοι, θυσιάσαν- 

τες άπασαν τήν κατάστασίν tcov, εϊσεπήδησαν εί; τήν Πελοπόν. 

νήσον διά νά χύσωσ·, τό αίμά των ύπέρ της ελευθερίας τής Ε λλά 

δος, άγωνιζόμενοι καί ούτοι ώς Ελληνες ύπέρ μιας κοινής πατρί- 

δο;· τελευταΐον τά ήδη των, Βχσίλισσα, ή γλώσσά των, ή θρη

σκεία των, όλα πανταχοθεν μαρτυροΰσ: τον Ελληνισμόν των καί 

τά αναντίρρητα εθνικά δικαιώματα των.

Είναι λοιπόν, νομίζω καιρός, Βασίλισσα, τό ιερόν ένεχυρον τοΰ

το ν’άποδοθή, καί ν’ άποδοθή μέ τήν καλήν πίστιν εκείνην, μέ τήν 

οποίαν ό ϋψις-ος τό διεπις·εύθη εις χεϊοάςσας ένκαιρώ άνάγκης" εΐ- 

vat πράγμα άνάρμο7ον διά νά έμμέν/ι πλέον ή Επτάννησος είς τήν 

όποιαν εϋρίσκεται κατάστασίν, καί νά άναγκάζωνται οί Αγγλοι 

άρμοσταί νά μεταχειρίζωνται κατά τοΰ εύγενοΰς άλλά δυστυχούς 

λαοΰ της Επταννήσου τοιαύτα μέτρα, άποΐα μετεχειρίζοντο εως 

χθες οί Βαυαροί είς τήν Ελλάδα· ί ήξεύρετε είς ποίαν κα τά στα - 

σιν εύρίσκεται ό ατυχής λαός ούτος; ή κατάστασίς του είναι 

οίκτρά’ κανείς λαός, Βασίλισσα, δέν είναι κακός* καί κανείς λα

ός δέν άφίνει άνευ σκληράς άνάγκης τό  ιερόν έδαφος τής γλυκυ- 

τάτης πατρίδος του καί νά φύγη πλανη'ρης εις ξένην γήν. Ε ν- 

τοσούτω ή Ελλάς, ολη ή Μεσόγειος, καί ή Α σία καί τά διάφορα 

μερη τοΰ κόσμου γέμουσιν άπό δυστυχείς Επταννησίους* τοΰτο 

είναι θλιβερόν άποτέλεσμα τής άναρμόστου διοικη'σεώς ενός τ ό 

που, καί ενόσω ή σιδ/)ρά χειρ τών Αγγλων αρμοστών πιέζει αύ- 

τον toy τόπον, ή τύχη τών Επταννησίων θέλ’ είσθαι βεβαίως 

αξιοδάκρυτος· ό λαός τής έπταννήσου είναι άξιος καλητέρας τύ* 

χης. Είναι λαό; φιλόνομος^ ευαίσθητος, ζωηρός καί άγχίνους· 

ίίναι λαός γενναίος, καί τόσον ή θάλασσα, καθώς καί ή ξηρά
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μαρτυροΰσι περί τών άρετών του, άλλα λαός, όση ς διά νά άνα'- 

δειχθή άςιο; του έαυτί>ΰ του, εχει άνάγκην τ ή ; φυσικής διαγω

γής και διοικήσεώς του.

Η Αγγλία τέλος πάντων, Βασίλισσα, δέν βλέπω ποΐον δύνα- 

τα ι νά £χνι συμφέρον διά νά διαχρατή αύτόν τόν τόπον· έκτος 

άν έννοή τό εναντίον άπά εκείνο, τά όποιον φρονώ καί λέγω· 

αντί νά άποόωση την Επτάννησον είς τήν Ελλάδα, νά συνενώσκι 

καί νά σύνδεσή μέ τήν Επτάννησον και αυτήν τήν Ελλάδα ! ό 

λοι οι τροποι, όλα τά μέσα, τά όποΐ-α φαίνονται είς κίνησιν επί 

τής Ελλάδος, τοιοΰτόν τινα ΰποδεικνύόυσι σκοπόν. Αλλ' 6·/1, Βα

σίλισσα, πάσα τοιαύτη ιδέα είναι ματαία, καί πάσα τοιαύτη 

έπιχειρησις θ ίλ ’ είσθαι κατα στρεπτίκή . Α ς άκούσωμεν τήν γεν- 

ναίαν φωνήν τη ς Γαλλίας· αΰτ·ή λέγει, ότι επιθυμεί τήν ένίσχυ- 

σιν τής Ελλάδος, καί πρώτος τής ένισχύσεως αυτής σκοπός είναι ή 

άπόδοσις τής Επταννήσου· άν λοιπόν ή Αγγλία εΐλικρινώς εύνοη 

τήν Ελλάδα, αΰτη είναι ή καταλληλότερα ευκαιρία διά ν’ από

δειξη ύπερ αύτής τά αϊσθήματά της· ή δέ ένίσχυσις τής Ε λλά 

δος θέλ’ είσθαι τό άσφαλέστερον εχέγγυον τής ισορροπίας καί 

τή ς κοινής είρη'νης . . .

Τοιαΰτα ΰποθέττομεν, ό'τι θέλει προνοήσει ό Αύτοκράτωρ τ ή ;  

Ρωσσίας νά διαλεχθί] μετά τής βασιλίσσης εις μίαν πίρίστασιν 

τοσοΰτον σπανίαν, ώς είναι αΰτη τής προσωπικής συνεντεύξεώς 

τω ν, καί είς μίαν έποχήν, καθ’ ήν ό κόσμος προιηλόνει δικαίως 

τοΰ; οφθαλμούς του ε ί;  τά ς άμέσους τών βασιλέων συνενοήσεις 

ΐ<  τών όποιων εχει δικαίωμα νά περιμένη ό'/ι ίεράς συμμαχίας 

προς ύποδούλωσιν, έςευτελισμόν, καί κατάθλιψή τοΰ άνθρωπίνου 

γένους, άλλ’ ευσεβείς ανθρωπίνους αποφάσεις ύπέρ τή ς σ ω τη 

ρίας καί τής ευημερίας τής πασχούσης άνθρωπότητος. Ναί, ό 

συνετός Αύτοκράτωρ τή ς Ρωσσίας και ή συμπαθητική Ανασσα 

τής Αγγλίας, αύτοί πρό πάντων ας έμπνευσθώσιν έκ ©εοΰ διά 

νά συνεννοηθώσι μέ βϊλικρίνειαν άς θυσιάσωσιν έξ αμοιβής τάς 

άντιποιη'σεις καί τάς αντιζηλίας των, καί άς συμβιβάσωσι μο- 

νίμως τά συμφέροντα τών ίπιχραταών των, διά ν* π[ ολάβωσι

τήν φοβεράν κοινωνικήν ρήξιν, ή'τις άργά ή γλήγορα μέλλει κυ

ρίως μεταξύ των νά συμβή, καί ν’ άναστατώση τήν οικουμένην, 

καί νά έρημώσ·^ τήν γήν, καί νά καταστρέψη τά  ίδια κράτη 

αύτών, γωρίς νά ήξεύρωσι ποιος έπι τέλους θέλ είσθαι ό άθλιο; 

νικητής τοΰ κόσμου ! ! !
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Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α !:

Αέν έπιχειροΰμεν προς τό παρόν νά παρατηρήσωμεν αύςήρώ^ 

τάς έν έλ λ ά δ ι έκδιδομένας εφημερίδας, οΰτε νά δικαιώσωμεν 

τά  έν αύταΐς περιεχόμενα, όσα άφορώίι τήν πολιτικήν τών πραγ

μάτων τής Ελλάδος κατάστασιν, καθότι τό πλεΐστον μέρος αύ

τών ώς έκ τής διαιρέσεως ύποκινούμεναι, καταντώσιν εις άτο

πους μικρολογία;, αί μέν κατά τοΰ όνος, αί δέ κατά τοΰ άλλου 

καταφερόμεναι μέρους ένεκα τών ήδη έν ένεργεία εκλογών τοΰ 

προσωπικοΰ τών Βουλών· έπιφυλαττόμεθα δμως νά κάμωμεν εν 

καιρφ τ ώ  δέοντι τάς άπάιτουμένας ήμών παρατηρήσεις, καί νά 

δικαιώσωμεν τό μέρος έκεΐνό, τοΰ όποιου αί προτάσεις, οί λόγοι 

καί αί παρατηρήσεις συνάδουσι μέ τάς άρχάς τοΰ Συντάγμα

τος ώς προς τάς κυβερνητικάς πράξεις, καί μέ τά  γενικά τοΰ 

έθνους καί τοΰ θρόνου συμφέροντα, καί οΰτω νά διαλύσωμεν τά  

σκιάζοντα ήδη τόν πολιτικόν τής ίί,λλάδος ορίζοντα νέφη τής 

μεροληψίας, τής ΐδιοτελείας καί τοΰ άντιπολιτισμοΰ, ύπό τά 

βκότος τών οποίων καλύπτεται τό φώς τή ς άληθείας· άρκούμε- 

θα δέ μόνον ήδη χάριν περιεργείας τών έκτος τής Ελλάδος ά- 

γνωστών μας νά σημειόσωμεν ένταΰθα τά ποσόν τών έν Ελ- 

λάδι έκδιδομένων εφημερίδων, τό όνομα αύτών, καί τήν 

πληθυν τών συνδρομητών τω ν. Εν Αθήναις έκδίδονται δεκα εζ: 

Αθήνα, Αιών, Αναμόρφωσις, Ανεξάρτητος, Ατίθασσος, Αγγε

λος, έ λ π ίς ,  £θνική, Ελλην. Παρατηρητής, Ζέφυρος, Πρωινός Κ ή - 

ρυξ, Ραδάμανθυς, Σωκράτη;, Ταχυδρόμος τής Ανατολής Γαλ-



λιστί, Φίλος τοϋ Λαοΰ, και ή Τ α χό π τίο ο ; Φ/ίμη· έν Συρζ, ό 

Ερμης καί Ά Εφημβρίς τ ώ ν ’Αγγελιών· έν Ναυπλία, ό Αργος καί 

ή Νομική· εν Π άτρας, ή Ηχώ τών έπ α ρχιώ ν, καί ό Συνταγ

ματικός Μ ινως, είκοσιδόω το δλον· ιτροκηρΰττονται δέ ηδη 

αλλ at όυω η ΙΝικη και ό Αρματωλός* το εν τρίτον μόλις έκ τών 

εφημερίδων αύτών είναι υπουργικά!, αί δέ λοιπαί έδνικαί η 

τής άνππολιτευσεως· εχουσι δέ συνό'ρομητάς ολαι όμοΰ ώς έγ

γιστα ες χιλιάδας καί πεντακοσίους, έκ τών συνδρομητών αυ

τ ώ ν  αί πεντε χιλιάδες ύπάρ/ουσιν έντος της Ελλάδος οί δέ λοι- 

«οι χ 1̂ ·101 πεντακόσιοι είς την Τουρκίαν καί Ευρώ πην οί συν-
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δρομ,ηταί ούτοι συνίστανται άπό
Φ

υπάλληλους 4>0 0 °
έμπορους .  I ?8 ο ο

μαΟητάς 2 ο ο

βιομηχάνους ΐ 8 θ

κυρίας φιλομουσους ι ^ ο

κληρικούς διαφόρου βαδμοΰ καί τάξεως ι δ ο

Τό δλον 6 ,5 ο ο

EIAOIIOIHSIS.
Ε ίς  όσους έν Ά θήναις Κυρίους έστάλη τό  ά. χαί β'. 

φυλλάδιον τό Ά σ τρ ο ν  τη ς ’Α ν α το λές , χαί δέν ευαρε

στούνται νά γίνωσι συνδρομηταί, παραχαλοϋνται νά έπι- 

στρέψωσιν αύτά είς τό  τυπογραφικόν κατάστημα τοϋ  

Κυρίου Κ . Αντωνιάδου· δσοι δέ τά  κρατήσουν έννοεΐται 

ότι θεωρούνται συνδρομηταί.

Ο ΕΚ ΔΟ ΤΗ Σ


