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ΙΙΡΟΚΗΡΪΞΙΣ.

Αί μεγάλαι ιδία: xai τ ί  μεγάλα εργα άρμόζουσι βεβαίως 

εις εύρυχώρους ουρανούς, εις μεγάλου; Κόσμους. 'II Μεσόγειος, 

αρχαία Μητρόπολις του Κόσμου, γη της δόξης καί της ελευθερίας, 

αυτή ή άσβεστος εστία τών φώτων καί τοϋ πολιτισμού, παρου

σιάζει τό αιώνιον άμφιθέατρον τής οικουμένης, πέριξ τοϋ όποιου 

κάθηνται ζηλότυποι Οεαταί δλοι οί αιώνες, δλα τά  "Εθνη, καί 

προσοέρςυσι τόν φόρον τοϋ θαυμασμοϋ των εις τής (ρύσεως τό 

γοητευτικόν καί μυστηριώδες τοϋτο μεγ^λεΐον. 'Γ πό  τόν ου

ρανόν τοϋτον άνυψούμενος ό Φ ανός τ η ς  Μ εσογείου σκο

πόν εχει, εν μέσψ τής παγκοσμίου διανοητικής πάλης νά 

δείξϊ) είς δλα τά  περιστοιχοϋντα ήμας "Εθνη, και είς δλας 

πας έμπεριεχομένας είς τήν Μεσόγειον ανθρωπίνους κοινωνίας 
τήν ασφαλή τής σωτηρίας αυτών όδόν, τό αληθές στάδιον τής 

δόξης τών ’Εθνών, καί τόν δρμον της κοινωνικής ευημερίας τών 

λαών, συμφώνως μέ τήν βούλησιν τής ειμαρμένης.

ΙΙλήρης άφοσίωσις καί υποταγή είς τούς θεσμούς παντός 

εύνομουμένου Έθνους, σέβας πρός τήν θρησκείαν, εννοουαένης 

πάντοτε τής ελευθερίας τής συνειδήσεως, καί ακριβής διατήρη- 
σις τών κοινωνικών καθηκόντων, είναι τά κύρια χαρακτηρις·ικά 
παντός λογικού ανθρώπου, παντός συνετοΰ καί κοινωφελούς πο

λίτου· τά μέρη μέ τόν καιρόν άπαρτίζουσι φυσικώς τό ολον 
τοΰ ύγειοϋς ανθρωπίνου κόσμου, ή δέ πρόοδος καί τελειοποίησις 
τών εθνών εχει τήν ηλικίαν της, εχει τόν καιρόν της. ’Ά ς ά- 

ναπτυχθώσιν αί κοινωνίαι, ας συμβαδίσωσιν οί λαοί μέ τήν 

σιγανήν «νάπτυςιν τής διανοητικής ταύτης βίλτιώσεώς των,
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θέλουσι φτάσει εγκαίρως α ν&  φ μ ω ψ Λ *  έρί)μώσεων καί 

σπαραγμών είς το προσφιλές της ευημερίας των σημεϊον 

Τοιοϋτο; είναι ό σκοιώς τοΰ προτιθεμένου περιοδικοί συγ

γράμματος υπό το δνομα Ο ΦΑΝΟΣ ΤΙ1Σ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

Κύρια αντικείμενα καί θέματα τοΰ περιοδικού τούτου συγ

γράμματος, συστηματικές συντασσομένου ΰπο συλλόγου πο

λιτικών και επιστημονικών άνδρών, θέλουσιν εισθχι* 

ά - Τα κατά τήν ‘Ελλάδα.
<q Μ 'JJ πολιτική συγκίνησις καί εκκλησιαστική καταστασις 

τών διαφόρων δογμάτων καί τοΰ κλήρου τής Χριστιανικής 

θρησκείας.
γ ' .  Αί κυβερνήσεις καί οί λαοί τών διαφόρων Χριστιανικών

επικρατειών*
δ '. ’Επιθεώρησις εφημερίδων εν γ ίνει, 

έ. 'Π ανατροφή τών γυναικών καί ή έπιρροή αυτών είς τήν 

Πολιτικήν κοινωνίαν.
^ ς 1'. Ή  άνάπτυςις καί πρόοδος τοΰ εμπορίου.

ζ \  Ή  διεξαγωγή τών δικαιωμάτων τών εις ξένα κράτη 

παρεπιδημούντων 'Ελλήνων.

ή . Χ ί α κ ά ,  ή ,τά  περί Χίων έν γε'νει καί μερικώς, 
θ '. Διάφορα άρθρα επιστημονικά, βιομηχανικοί, φιλολογικά 

καί ειτι αλλο ωφέλιμον καί αξιοπερίεργον.

Το Σύγγραμμ^^οϋτο Θέλει έκδίδεσθαι εις Αθήνας, η οποί 

αλλαχού, κατά τα ς ίδ ι^ τέρ α ς ευκολίας τών εκδοτών, απαί

· · · > -
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τοΰ μηνο£ εις φυλλάδιον συγκείμενον έκ τριώ ί περίπου τυπο
γραφικών φύλλων. ’ *Κ

Οσα κυρία άρθρα ή αλλαι ειδήσεις δυνανται νά ένδιαφέρωσΐ 

τήν φωτισμένην Ευρώπην θέλουσιν έκδίδεσθαι καί εις Γαλλικήν 
γλώσσαν. ' *

Οσα άρθρα αφορώσι γενικάς έπιστημονικάς καί πολιτικάς. 

θεωρίας είναι δεκτά καί καταχωροΰνται δωρεάν εις τό Σύγ

γραμμα τοΰτο· επομένως οί συντάκται των δύνανται έλευθέρως 

διά νά τα οιευθυνωσι κατ’ ευθείαν η .δια.τών κατά τόπους α ντ
αποκριτών των. * »

Ή  ετήσιος πληρωμή προσδιορίζεται διά μέν'τοΰς συνδρο' 

μητάς τους εις Ε λλάδα  καί Τουρκίαν δίστηλα τρία, διά δέ τά 

λοιπά μέρη δίστηλα τέσσαρα, λόγω τών τοχυδρομικών έξόοων, 

πληρωτέα μετα την παραλαβήν τοΰ πρώτου φυλλαδίου, τό ό
ποιον θέλει διανεμηθή περί τάς άρχάς ’Απριλίου.

Έν Κ(ρνστ«ντινοΜΐόλ», τήν ά. Μ«ρτ!ου 1844.

Ό  ’Εκδότης, 

ί. Π.

Ψ .



ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Έ κ δ ιδ ό μ ε ν ο ν  κ α τ ά  μ ή ν α .

Ε Τ Ο Σ  Α ' .  Φ Τ Λ Α Α Δ Ι Ο Ν  Α ’ .  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Ν .

ΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ
Η

ο λ ίτ ικ ή  μ ε τ α β ο λ ή  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς !

Ο ί  ουράνιοι, κόσμοι ήρεμοϋν ή άίδιος κίνησις τής φυ^εως, 

εξακολουθεί ατάραχος· ή αίωνία τάξις τοϋ Παντός απαρασά

λευτος μένει, καί μόνον ή επιφάνεια της γης ώς χλυδωνιζο- 

μένη θάλασσα αείποτε συν ταράσσεται· μόνον ή ανθρώπινος 

γενεά ενοχλεί ;τήν φύσιν. ί Τί επιδιώκει κατόπιν δλων τών 

αιώνων ανήσυχος ό επίγειος λαός; εως πότε θέλουσιν επ ιβα

ρύνει τάς άκοάς-τοϋ Ύψίστου οί αιώνιοι γογγυσμοί τής γή ς ; 

Πότε ή ανθρώπινος κοινωνία θέλει φθάσει εις τόν μεγάλον 

αυτής Προορισμόν;

Καθώς ή μεγαλουργός φόσις διά τών αλλεπαλλήλων ρ- 

ξεων τών συγκρουομένων στοιχείων της παρήγαγε βαθμηδόν 

από τό άκατέργαστον χάος αύτό τό τέλειον [τοϋ Παντός φαι-



νόμενον, εις τήν θέαν τοΰ οποίου έξίσταται ο' ασθενής τοΰ αν

θρώπου λογισμό;, με σπαραγμούς όμοιους, μέ ομοιον βήμα 

εμελλε, φαίνεται, νά προχωρή καί ή Πολιτική τελειοποίησές 

τοΰ γήινου κόσμου. Ά φ ’οτου αί'άνθρώπινοι κοινωνία’, άπεμακρύν* 

θησαν άπό τόν αληθή τής φύσεω; σκοπόν καί περιεπλανήθηοαν 

είς μυρίας πολιτικά; παραφοράς κ’ είς ζοφερά; προλήψεις, ή 

επιφάνεια τής γής έπαρουσίαζε χάος κοινωνικόν οια πολ- 

λου; αιώνας- αί δέ εμφύλιοι συγκρούσεις, οί θρησκευτικοί πό

λεμοι, αί κατακτητικαί μανίαι, αί φρικταί σφαγαΐ καί αίματο- 

χυσίαι, αΐτινες έπλημμύρησαν τήν γήν,υπήρξαν επίσης οί αλλ- 
ίπάλληλοι κοινωνικοί σπασμοί, αί θλιβεραί 2οκιμασιαι εκεΐναι, 

οι’ών εμελλε νά παραχθ?! ή όδεύουσα πολιτική κατάστασις 

τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Ό πόταν ό ανυπόμονος άνθρωπος οιελθϊ) με περίεργον βλέμμα 

τάς πολυειδεΐς φάσεις τοϋ μεγάλου παρελθοντος, εκπλήττεται 

διά τήν μακροθυμίαν τοϋ Θεοΰ!. .  Ά λ λ ’ ήδη έσήμανεν ή ώρα· 

τό σημεΐον τής πολιτικής τελειοποιήσεως τών ανθρωπίνων κοι

νωνιών έδόΟη, αί αλυσσοι πίπτουσίν αύτόρρηκτοι από τάς 
χεΓρας τών λαών· ή πολιτική πλάνη υποχωρεί εις τας α’ιδιους 

λάμψεις τής αλήθειας καί τοΰ πολιτισμοΰ, καί ολης εν γένει 

τής άνθρωπίνου φυλής τά  στήθη ώς έξ ένό; ήλεκτρισμοΰ πάλ- 

λουσιν ήδη προσεγγίζοντα τό τέρμα τών αξιοδακρυτών σπα

ραγμών, τών κοινωνικών συμφορών τοϋ κόσμου.
"Ιδετε τήν Μεσόγειον ή πολιτική μεταβολή τοΰ Σεπτεμβρίου 

τής Έλλάδο; ύπήρξέν εξαίσιον καί πρωτότυπον φαινόμενον, 

τό όποιον εφερε θάμβος είς ολους τους λαούς και εκπληςιν εις 

αυτού; τούς θρόνους* άλλ’ είναι συνέπεια τής προόδου τής κοι

νωνικής τελειοποιήσεως τής Οικουμένης· άνηγέρθησαν περιο- 

οικώς Κραταιά Έ θνη, έμεγαλύνθησαν διάφοροι λαοί, αλλ ε- 

οερόν έν έαυτοΤς τά σπέρματα τής όπισθοδρομήσεως, τής πτώ -

<*tg> ο

σεως} τή ; διαλύσεώς των, καί ή άτυχης άνθρωπότης έπανερχο- 

μένη συνεχώ; εις τήν φυσικήν κατάστασιν αυτής μετεβάλλετο 

ώς καί πρότερον είς χάος· ή ευνομία, τά φώτα, ό πολιτισμός 

περιωρίζοντο εις τινα; γωνίας τής γής, ενώ εί; τά ; άχανεΐς εκ

τάσεις της οί σκοτεινοί αιώνες εκυοφόρουν τήν βαρβαρότητα καί 

τήν θηριωοίαν, αιτινε; εςογκούμεναι μέ τόν καιρόν επλημμύρουν 

ωί  χείμαρροι και κατεκλυον άναλγήτω; τάς εστίας τοΰ πο- 

λιτισμοϋ, τού; ναού; τής αρετή; καί τή ; έλευθερία;. "Ελειπε 

τό μέσον τής παγκοσμίου συνεννοήσεως· 6 ήλιος τής δημοσιό- 

τητο; δέν ειχεν άνατείλει είσέτι· αλλά σήμερον δτε ύπ!> τήν 

επιρροήν τοϋ άόύτου τούτου φωτό; ή άνθρώπινο; φυλή συνεν

νοείται κατά πασαν στιγμήν μέ εν μόνον βλέμμα’ ότε εί; παν 

βήμα τοϋ πολιτισμοΰ αναφύονται λαοί νέοι, εθνη νέα, αί κοίνω- 

νίαι απασαι συνδέονται σιωπηλώ; δι’ένός άρρηκτου δεσμοϋ, καί 

συμβαοιζουσιν ανεπιστρεπτί, έμπνεόμεναι άπό τό αυτό αίσθημα, 

απο τό αυτό πνεΰμα, άπό μίαν μόνην ίοέΛ , τήν ιδέαν τής 

κοινής ελευθερία; τών λαών, τή ; κοινή; ευδαιμονίας.

Τ π ό  τήν θείαν έ'μπνευσιν ταύτην ό ενδοξότερος λαός τή ; 

γή ;, ο λαο; τής Έ λλάδο;, ίτόλμησε τό εύγενέ; εκείνο άλμα 

τή ; Γ \  Σεπτεμβρίου, χαί έ'δωχε τό μάθημα τή ; άναιμάκτου 

πολιτικής μεταβολή; εί; ολα τά  εθνη, εί; ό'λους τού; αιώνας.

Αν καί η πολίτικη μεταβολή αΰτη άπησχόλησεν ήδη δι’ 

ικανόν καιρόν δλα τά  πνεύματα, ολον τόν περιοδικόν τύπον, κα

τά ; Κυβερνήσει; διαφόρων επικρατειών, καί αν" καί εξηντλήθη 

πασα ύλη, πασα ιδεα επί τοΰ περίεργου καί σοβαροϋ άντικει- 

μενου τούτου, μόλον τοϋτο, επειδή πασα ιδέα, ήτι; άφορ^. τήν 

συζητησιν τών κοινωνικών οικαιωμάτων, δέν α ντη χεί ματαίω; 

εις την καρΰιαν τή ; πασχούσης άνθρωπότητο; όσάκι; καί αν 

επαναληφθή, καί επειδή πας άνθρωπο; άπό άνεξήγητον πρό- 

ληψιν, ή άδυναμίαν, τόν πρώτον τή ; καρδίας]του παλμόν,



τον πρώτον στοχασμόν του οφείλει πάντοτε είς τήν ίεράν τής 

γεννήσεώς του γην, άπονέμοντες τον ιερόν τοΰτον φόρον καί 

ήμεΐς φέρομεν ώς πρώτον σπουδαΐον Θέμα ενώπιον τών οφθαλμών 

δλου τοΰ κόσμου τήν διεξαγωγήν της πολίτικης ταύτης μετα

βολής τής 'Ελλάδος.

Πρώτην φοράν μετά εικοσιν αιώνας εμελλε σήμερον ν ά Γσυν- 

απαντηθϊ) είς τους βράχους τής Πνυκός ή βραγχνή Πολίτικου 

ρήτορος φωνή μέ τήν καταπληκτικήν φωνήν τοΰ Φωκίωνος καί 

τοΰ Δημοσθένους· οσάκις τό ψυχρόν τοΰ οδοιπόρου ό'μμα εφέρετο 

άλλοτε ήλιθίως επί τοΰ ίεροΰ εκείνου βήματος της Οικουμένης, 

ίήδύνατο άρα ουτος νά ΐδεασθη, οτι εμελλέποτε νά άντηχήσ^ 

καί πάλιν άπό τά ύπαιθρα ΰψη του ή ' συζήτησις τών εθνικών 

ελευθεριών τοΰ κόσμου; ό περιηγητής, προβαίνων αίφνηδίως 

σήμερον, ήθελε νομίσει, οτι ονειρεύεται άπό ενθουσιασμόν, 

ή οτι βλέπει περιϊπταμένας τας ενδόξους σκιάς τοΰ μεγάλου 

εκείνου τόπου, καί έξεικονιζούσας είς άνάμνησιν τό άρχαΐον 

πολιτικόν θέατρον αυτών, τήν άρχαίαν εύκλειάν των. Ναι· είς. 

τάς Αθήνας σήμερον δχ ι πλέον δι^ρημέναι αί πολυάριθμοι 

πολιτεΐαι έκεΐναι, οΐίτε μόνος ό αρχαίος τών ’Αθηνών λαός,, 

αλλά σύσσωμον τό ελληνικόν έθνος, άναγεννηθέν άπό τήν αί- 

ματόφυρτον κόνιν του, συνήλθε σήμερον έκεϊ, κα'., γ  οργόν συ- 

στρέφον επί τής ΰφηλίου βλέμμα, έκάθησεν υπό τήν σκιάν τοΰ 

Παρθενώνος, εχον συνέδρους του τους ιστορικούς αίώνάς του καί 

τούς μεγάλους στοχασμούς τοΰ Σόλωνος καί τοΰ Λυκούργου, 

διά νά καταβάλ^ τά θεμέλια τών κοινωνικών θεσμών του, υπό 

τό άδιάσειστον Κράτος τών όποιων ν’άναπτυχθϊ) μέ τόν καιρόν 

«τό φυσικόν του μεγαλείον.

Ά λ λ ’ υπάρχει ισχυρά τις συνεννόησι; επί τής γης, ή διεξά

γουσα σήμερον τάς τύχας τών εθνών, και αίΐτη εμελλε β ε 

βαίως νά συγκινηθτ) είς τό κοινωνικόν φαινόμενον τοΰτο.. ·*

ίΔ ιατί αί κυβερνήσεις ώς έκ συνθήματος κυριεύονται άπό άνη ' 

συχίαν οσάκις λαός τις ζη τε ΐ τήν ελευθερίαν του, ή βουλεύεται 

περί τής ΰπάρξεώς του; ή άνησυχία αΰτη προέρχεται αρα άπό 

συνετήν πρόνοιαν υπέρ τής διατηρήσεως τής κοινής ειρήνης, 

ή άπό επίμονον ανταγωνισμόν πρός τήν συντή ρησιν τής ίδιας 

των υπεροχής καί τήν έπέκτασιν τής επιρροής των ;

Ύπάρχουσιν άνθρωποι, οΐτινες φρονοΰσιν, οτι αρετή τοΰ πο

λίτικου λόγου είναι ή ΰπόκρισις, ή πλαγία καί άμυδρά έξή- 

γησις ιδέας τινός, ή ή περιφραστική Ικφρασις τινός αλήθειας’ 

όμολογοΰμεν, δτι προκειμένου λόγου περί άληθειών καί άλη- 

θειών αίωνίων, καί υπέρ τών ιερών δικαιωμάτων τής πασχούσης 

άνθρωπότητος, δέν ενασμενιζόμεθα ποσώς τό διπλωματικόν 

σύστημα τοΰτο* έξ εναντίας φρονοϋμεν, δτι ή άλήθεια, άπόρ- 

ροια τής άφάτου χρη-ότητος τοΰ Αιωνίου, εκφραζομένη δεόντως, 

εκφραζομένη έν καιρφ, είναι ή πολυτ',μοτέρα άρετή, ήτις φα>- 

τίζουσα, ώς ή πυρίνη στήλη τοΰ ΜωΟσέως, καί τούς λαοΰς κ α ί 

τάς Κυβερνήσεις, δύναται νά τάς σώσΐβ άπό τό βάραθρον, δπου 

άνεπαισθήτο)ς τάς απωθεί τό ψεϋδος καί ή πλάνη" αί Κυβερ

νήσεις τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων συμπλέκονται ήδη έκ τοΰ 
σύνεγγυς είς τό πολιτικόν περί Ελλάδος θέμα, καί παρουσιά- 
ζουσι σπουδαΐον πρόσωπον είς τήν πολιτικήν σκηνήν τοΰ ε~ 
θν©υς τούτου· ή άπατώνται ενίοτε αί κυβερνήσεις αυται ώς πρός 
τήν όποιαν βαδίζουσι κατά τήν Μεσόγειον πολιτικήν οδόν, 
καί τότε είναι άρετή νά τάς φωτίση τις μέ τήν δάδα τής ά- 
ληθείας είς τάς χεΐρας, ή βαδίζοοτιν εν γνώσει, καί πάλιν 
καί τότε είναι γενναιοψυχία, είναι άρετή διά νά έκφράστ] ή 
πάσχουσα κοινωνία δ,τι ένδομύχως αισθάνεται. ίΔ ιατί νά μήν 
έκφράσωμεν έγκαίρκς άλήθειαν, τήν οποίαν ό χρόνος μετ ’ ού 
πολύ θέλει δ ιδάξει; .  . άλλ’ ίσως άφοΰ πρότεοον άπΟτεφρώστ} 
τάς πόλεις, καί έρημώση τάς κοινωνίας, καί μεταβάλγ) τάς 
πολιτείας ή πολιτική πλάνη! I
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Υ πά ρχει αιώνιος μβταξύ των Κυβερνήσεων καί τών λαών 

ανταγωνισμός, χαί ό ανταγωνισμός οΰτος, μακράν τοϋ νά προάξη 

τάς κοινωνίας εις τήν τελειοτέραν αυτών άνάπτυξιν, έπέφερε 

πολλάκις εξ εναντίας τον, κατακλυσμόν καί τήν καταστροφήν 

των· αί Κυβερνήσεις παρεγνώρισαν τήν πραγματικήν αυτών 

εντολήν, τον αληθή ορισμόν των, καί οί λαοί πολλάκις, μνη- 

σικακοΰντες δια τα  φριχτά δυστυχήματα των, άπέπτυσαν τούς 

χαλινούς τών ήπιωτέρων κυβερνήσεών των' δέν ύπήρξεν ομο)ς 

ποτέ λαός, ο -ις  να μήν ήσθάνθη αυτομάτως τήν άνάγκην ύπ- 

άρξεως τής κυβερνήσεώς του,

Πασα κυβέρνησις πραγματικώς ί δέν είναι ή απόρροια τής 

κοινής συναινέσεως έκάστης κοινωνίας; πασα νόμιμος κυ- 

βέρνησις ϊδεν είναι τά χα  τό ηθικόν ον 'εκείνο , τό όποιον 

προσωποποιεί τήν φυσικήν τοϋ λαοϋ Κυριαρχίαν, τήν όποιαν 

έκουσίως πάντοτε παρακατέθεσεν είς τάς χεΐρας του πλά

σματός του αυτός ό πλάστής τής Κυβερνήσεώς λαός; άλλ’ αί 

Κυβερνήσεις, καταχρασθεΐσαι της ίερας παρακαταθήκης ταύτης 

καί στρέψασαι αυτήν ώς οπλον κατά τών ίδιων αυτών κοινω

νιών, ένόμισαν, οτι διά τής άπολιθώσεως καί τοϋ Ιξανδραπο- 

δισμοΰ τών λαών ήθελον βαδίσει άσφαλέστερον τήν οποίαν 

έλαβον όλισθηράν όδόν, καί ήθελον παραβιάσει άτιμωρητί τής 

φύσεως τούς αναλλοίωτους νόμους· άλλ’ οί ισχυρότεροι θρόνοι 

πίπτουσιν, οταν έγείρωνται έπί τών ερειπίων τών εθνικών έλευ - 

θεριών, τών κοινωνικών δικαιωμάτων.

Σκοπόν δέν εχομεν νά έφαρμόσωμεν είς τάς φιλανθρώπους 

Κυβερνήσεις τών τριών ισχυρών Δυνάμεων τοιαύτας άκαίρους , 

Γσως γενικάς θεωρίας, ποριζομέναςάπό τήν πείραν τών αιώνων, 

καί αί όποΐαι εφαρμόζονται είς πάντας τούς καιρούς καί είς ολας 

τάς ύποπιπτούσας είς τά τοιαϋτα ελαττώματα Κυβερνήσεις; 

άλλ’ ενώ κατά δυστυχίαν υπάρχει 6 γενιχός ουτος μεταξύ τών

%
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Κυβερ^σεων καί τών λαών ανταγωνισμός, υπάρχει χαί ετερος,

όλεθριώτερος διά τούς λαούς ίσως, ό μεταξύ τών ίδιων Δυνά

μεων, ήτις είναι κυρίως αυτή ή φλογερά κατακτητική ζηλοτυπία.

Ή  Δύσις, φέρουσα τό Σύνταγμα άνά χεΐρας έξ ενός μέρους, 

καί ή Άρκτος τό Εϋαγγέλιον τοΰ Ίησοΰ Χριστοϋ άφ’ ετέρου, 

άμιλλώνται είς τήν κατάκτησιν τής ΰφηλίου* ή δέ Μεσόγειος 

γίνεται πολλάκις τό θέατρον τής οικουμενικής ταύτης πάλης* 
αί τρεις κραταιαί Δυνάμεις τής γής αυται, πανομοιότυπον τής 

αρχαίας Τριανδρίας τής 'Ρώμης, συνεννοούνται ένίοτε καθ’ οσον 

άφορ^ τήν τύχην τών υποδεεστέρων επικρατειών, τας οποίας 

κυβερνώσι καί έπιρρεάζουσιν άμέσως ή εμμέσως, άντικρούονται 

όμως οσάκις πρόκειται περί τών μερικών φιλοδοξών καί κατα

χτητικών σκοπών των· ή δέ γη , ώς άλλοτε υπό τήν παγκόσμιον 

κυριαρχίαν τής 'Ρώμης, ύπόκειται είς τήν θέλησίν των, καί ήδύ- 

ναντο κατά πάσαν στιγμήν νά διαθέσωσι περί αύτής έαν ήτο 

δυνατόν νά εύρεθώσί ποτε είς εντελή σύμπνοιαν καί αρμονίαν.

Αί ζηλότυποι συγκρούσεις αυται ενίοτε σώζουσιν, άλλ’ ώσε- 

πιτοπλεΐτον καταστρέφουσι τάς κοινωνίας, άμα ήχήσ/j είς τήν 

γήν ή εκρηξις κοινωνικού τινός κρατήρος όμματα ύποπτα καί 

δυσμενή έπιπίπτουσιν ώς ραγδαία χά λαζα  έναντίον αξιοδάκρυ

του λαοϋ, οστις εκτίθεται είς προφανή πολλάκις έξολοθρευμόν 

διά τήν άνάκτησιν τών φυσικών του δικαίων· Αί τρεις φιλάν

θρωποι Δυνάμεις συνετέλεσαν άνατιρρήτως είς τήν πολιτικήν 

άναγέννησιν τοΰ ‘Ελληνικού λαοϋ, καί ή ‘Ελλάς δέν δύνατας 

ν’ άρνηθίϋ ευγνωμοσύνην, ήτις συνδέεται'μέ τήν ιδίαν αυτής ύπ- 

αρξιν· άλλ’ άς ένθυμηθώμεν τούς πρώτους τής έπανας-άσεώς 

της χρόνους· ή ‘Ελλάς ήγωνίζετο εναντίον τών επιδρομών ολου 

τοϋ κόσμου1 αί Δυτικαί δυνάμεις ύπώπτευσαν τόν άθωότερον ό

λων τών άγώνων ώς ένοχον υποκίνησιν τής Άρκτου, τόν έ- 

Οεώρησαν ώς^άπαίσιον σημεΐον γενικωτέρου πολιτικού σεισμού,·
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χαί τα  πεπολισμένα έθνη έξηκόντισαν βλέμματα οργίλα κα- 

τα  τής Κλεινής αύτών μητρός, τής γης εκείνης, άπό της ο

ποίας τόν δύοντα ήλιον έκθερμανθέντα άλλοτε άνεβλάστησαν 

αύτά έθνη φαεινά καί γιγαντιαΐα· έωσοΰ οί ευαίσθητοι λαοί συν- 

εκινήθησαν άπό τήν ήρωΐκήν καρτεροψυχίαν λαοϋ παλαίοντος 

μέ τήν ιδίαν αϋτοΰ τύχην, καί ή ’Α γγλία καί ή Γαλλία, έξελ- 

Οοΰσαι άπό τήν άπάτην τω ν , συνήνωσαν τάς ευγενεΐς αύτών 

προσπαθειας μέ τήν αφιλοκερδή συμπάθειαν τής ‘Ρωσσίας, καί 

άπέδωκαν είς τήν πολιτικήν ζωήν τό ευκλεές τοΰτο έθνος.

Ομοια περιστατικά, τοΰ αύτοΰ χαρακτήοος ζηλότυποι τής 
Αγγλίας υπόνοιαι συνωδευσαν καί σήμερον τήν πολιτικήν ταύτην 

μεταβολήν τής Γ '. Σεπτεμβρίου τής ‘Ελλάδος· ή ’Α γγλία, ήτις 

έθεωρει μέ απαθειαντήν όεκαετή καταθλ,ψιν τοΰ ‘Ελληνικού λαοϋ, 

προφασιζομένη, οτι δέν δύναται να έπεμβή εις τό εσωτερικόν 

ανεξαρτήτου κράτους , εις τήν προκειμένην περίστασιν, επ ι- 

λαθομένη τής πολιτικής ταύτης άρχής, έπεμβήκεν έκ τοΰ 

σύνεγγυ; διά μόνην τήν ιδέαν, οτι ‘Γωισικός δάκτυλος ύπεκί- 

νησε καί ταύτην τήν φοράν τήν πάσχουσαν Ελλάδα· καί πριν 

άκόμη συγκροτηθϊ) ή έθνοσυνέλευσις, ή Δύναμις αΰτη διέ

γραψε ρητώς τόν κύκλον τών εργασιών της, ώς άποδεικνύεται 

απο την επιστολήν τοΰ Λόρδου Αβεροήνου, πρωθυπουργού τής 

’Α γγλίας, πρός τόν έν ’ΑΘήναις πρέσβυν της.

Ά λ λ ’ ητον άρα ή ‘Ρωσσία, ήτις ύπεκίνησε τήν ‘Ελλάδα 

καί ταύτην τήν φοράν; δέν ητον αΰτη ή άθωοτέρα καί εύγε- 

νεστέρα επίσης, ήτις έφάνη ποτέ εις τήν γήν, μεταβολή; κα£ 

άν ΰποτεΟτ! ‘Ρωσσιχή εμπνευσις εις τήν μεταβολήν ταύτην, 

επραχθη τ ι λυπηρόν ισως ικανόν νά έφελκύστ] τοσαύτην έκ 

μέρους τής Αγγλίας αντίθετον σπουδήν, ώς νά έπρόκειτο νά 

κατασβέσ·^ αυτη ολεθρίαν τινά πυρχαίάν; δέν ητον τοΰτο ή άπε- 

λευθέρωσιί,ή σωτηρία τοΰ ‘Ελληνικού λ α ο ϋ ; , . .  ή μεταβολή

τοΰ Σεπτεμβρίου άποδιδομένη είς τήν ‘Ρωσσίαν φέρει βεβαίως 

μεγίστην δόξαν εις αυτήν, καί ή ’Αγγλία, ώς επραξεν ή Γαλλία, 

χειροκροτούσα τό υψος τής φιλανθρωπίας, ήτις εχαρακτήρισε 

τήν πράξιν αυτήν καθ’ έαυτήν, ώφειλε νά συνένωσή φσμένως 

τάς ευγενεΐς μέριμνας της πρός τήν αίσίαν άποπεράτωσίν τοΰ 

γενναίου τούτου τής ‘Ελλάδ ος σκοποΰ/χωρίς νά προσβάλϊ) τήν 

ανεξαρτησίαν της, έπεμβαίνουσα εις τόν εσωτερικόν αυτής ορ

γανισμόν, καί χωρίς νά περ ιστέλλιτ) τήν ελευθερίαν της ενεκεν 

ζηλοτυπίας άκαίρου ή μάλλον προσποιημένης συμπαθείας ώς 

πρός τήν άληθή ελευθερίαν τής άναξιοπασχούσης άνθρωπότη- 

τος. Παράδοξον φαινόμενον! ‘Η ‘Ρωσσία, ήτις διεβάλλετο 

•πάντοτε ώς πρεσβεύουσα τάς άρχάς τοΰ άπολυτισμοϋ, υποβλέ

πεται ήδη ώς ενθαρρύνουσα πρός τήν ελευθερίαν των τούς πάσ- 

νοντας λαούς, ή δέ Δύναμις εκείνη, ήτις έσεμνύνετο ώς 6 

τύπος τών ανθρωπίνων ελευθεριών,’καταπολεμεί έκ τοΰ συστά- 

οην τάς έθνικάς ελευθερίας. Παρουσιάζονται ενίοτε περιστάσεις 

κρίσιμοι καθ’ άς άναπτύσσονται τών εθνών οί αληθείς χαρα

κτήρες.

Αί τρεις Κραταιαί Δυνάμεις i  πό γενικήν εποψιν λαμβανό- 

μεναι θεωρούνται ώς συντελέσασα. εις τήν άναγέννησιν τής 

Ελλάδος επίσης· άλλ’εάν τις τολμησ^ νά συγκρίν/) μερικώτερον 

τά τε  αισθήματα καί τούς στοχασμούς αύτών , άναπτυχθέντας 

μάλιστα είς τήν παρούσαν εποχήν, θέλει εΰρεθή εις τήν πλέον 

δεινήν ίσως θέσιν διά νά έκφράσ-β δλην τήν άλήθειαν καί ν’ 

άποδώσ-Q πλήρη οπου άνήκει δικαιοσύνην.

Διάφοροι βεβαίως είναι τών Δυνάμεων οί μεγάλοι στοχασμοί, 

οΐτινες συναπαντώντας εις τήν Μεσόγειον καί κυρίως σήμερον 

εις τ ή ν ‘Ελλάδα· μακράν τοΰ νά έπεμβώμεν εΐςάντικείμενον, τό 

όποιον θεωρείται ώς τό σοβαρώτερον Πολιτικόν ζήτημα τοΰ 

αΐώνος τούτου, ρίπτομεν επ’ αύτοΰ Ιπιπολαίψς εν μόνον βλέμμα



χαθ’ όσον πρόκειται Tcepi ^ής ‘Ελλάδος. ‘Η Οαλασσοκράτις ’Α γ

γλ ία  ώς ex της Έπταννήσου γειτνιάζει μέ τήν ‘Ελλάδα μέχρι 

συμπλοκής* ή αυτή θάλασσα περιβρέχει καί τα δύο κράτη· ή επ ι

σφαλής σχέσις τής ‘Ελλάδος αυτή, ή γεωγραφική θέσις της, ή 

ηθική επί τής Μεσογείου υπεροχή της, τά  ναυτικά πλεονεκτήμα- 

τά τη ς , δλα ταΰτα ?:νδια^.έρουσι μέχρι κατακτήσεως τήν ίσχυράν 

’Α γγλ ία ν  ώς έκ τούτον τό μεγαλεϊον τής ‘Ελλάδος υποβλέπε

ται βεβαίως ώς αντίθετον είς τής 'Α γγλίας τοΰς μερικούς σκο

πούς· ή πρόοδος τοΰ^Ελληνικοϋ έθνους επαυξάνει τήν δυσπισ

τίαν της, καί πάσα ιδέα ξένης άλλης επί τής ‘Ελλάδος επιρροής 

εξάπτει επί μάλλον τάς υπόνοιας καί τήν ζηλοτυπίαν της. ‘Η 

δε Φωτεινή Γαλλία, γενναία προστάτις πάντοτε, δέν εχει βε

βαίως κάνεν επ’ αύτοϋ τοΰ τύπου συμφέρον μερικόν, εΐμή τό 

εύγενές συμφέρον εκείνο, τό όποιον άφορ^ί τήν πρόοδον τοΰ 

πολιτισμού, καί τήν διατήρησιν τής κοινής ισορροπίας.

‘Π Γαλλία άπό τό γενικόν τοϋτο πνεύμα όδηγουμένη επεμ

βαίνει συνήθως μεταξύ τής ’Αγγλίας καί τής ‘Ρωτσίας, ώς ού- 

δετέρα Δύναμις Ιν μέσψ δύω μαχομένων μερών, βαδίζουσα πάν

τοτε τον μέσον δρον, άγαπα νά φέργ) πρόσωπον διαιτητοϋ, 
καί οσάκις αντιπροσωπεύεται άπό ‘ϊπουργεΐον άξιον τών αι

σθημάτων της καί τοΰ μεγαλείου της, συστρεφόμενη ώς εν συν
τηρητικόν σώμα μεταξύ τοΰ γενικοϋ τών Δυνάμεων ανταγω
νισμού, τείνει με ειλικρίνειαν εις τήν ευτυχή τής Μεσογείου 
άποκατάστασιν καί είς τήν πρόοδον τοΰ ‘Ελληνικού έθνους· άλλ’ 
οσάκις τό ΰπουργεΐόν της, ολίγον άγχίνουν, άπατάται ώς πρός 
τών πραγμάτων τήν άλήθειαν καί ώς πρός τόν δρόμον, δΓ ου 
δύναται νά φθάσ^ άσφαλέστερον είς τόν εύγενή αυτής σκοπόν, 
η Γαλλία παρασυρεται απο την ’Αγγλίαν καί προστίθεται έ~ 
νίοτε υπέρ τό δέον προς τό μέροζ της, καί υπηρετούσα άνεπαι- 
σθήτως τής ’Α γγλίας τούς μερικούς σκοπούς νομίζει, οτι συν
τελεί έν «κεραιότητι έπ’ άγαθψ τής ‘Ελλάδος,
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Οί τελευταίοι μάλιστα πολιτικοί συνδυασμοί, οΐτινες φιλοφρο- 

7Υ/:ικώςπως συνωμολ.ογήθησαν μεταξύ τών δύω ισχυρών αυτών 

έθνών, ένεθάρρυναν επί μάλλον τήν Γαλλίαν διά νά έμπιστευθή 

καί είς ταύτην τήν περίστασιν πλέον τοΰ δέοντος είς τήν ’Α γ

γλικήν πολιτικήν. Έλησμόνησε φαίνεται, ούτως ευκόλως ή Γαλλία 

τήν μεγάλην εκείνην πολιτικήν σκηνήν τής Ίουλιανής συνθήκης 

τοΰ 1 8 4 0 , είς ήν ή Γαλλία κατασταθεΐσα παίγνιον τής ’Α γγλι

κής αυτής πολιτικής, έπαρουσίασε τό λυπηρότερον πρόσωπον 

ενώπιον ολου τοΰ κόσμου· έλησμόνησεν ακόμη τάς βαναύσους 

ύβρεις τής θρασυδείλου Βαυαρίας κατά τήν ίδιαν εκείνην επο

χήν, καί άγνοεϊ ή Γαλλία ίσως jvou Παυαροΰ Λουδοβίκου τούς 

σπασμούς, οσάκις άκούει νά προσφέρηται τό περικλεές όνομα 

τής Γαλλίας. Ά λ λ ’ έν τοσούτφ τοιουτοτρόπως ώς επί τό πλεϊς-ον 

συνδυασμένη μετά τής Γαλλίας ή Α γγλία  σκιαμαχεί κατά τήν 

‘Ελλάδα, πλάττουσα φόβους πολιτικούς ανυπάρκτους, όποιους ή 

μεγαλόφρων ‘Ρωσσία δέν έφρόνησε νά εμπνεύστ) ποτέ ώς προς 

αυτόν τόν τόίτον’ ‘Η επιρροή τής ‘Ρωσσίας είς τήν ‘Ελλάδα δέν 

εφερεν ούτε δύναται νά φέρΐβ ποτέ έπίφοβον κάνένα χαρακτήρα, 

ή επιρροή αύτη είναι άθώον γέννημα τής καλής πίς-εως, τήν 

οποίαν ή ‘Ρωσσία διετήρησεν ύπέρ τής ‘Ελλάδος έξ άρχής· 

είναι αποτέλεσμα γενναίων ευεργεσιών, τάς οποίας μέ τά 

πλέον ειλικρινή τής συμπαθείας αισθήματα έπεδαψίλευσεν είς 

τούς "Ελληνας έν γένει· κάμμία δέν μάς συνδέει ιδιαιτέρα άφο- 

σίωσις μέ τήν κραταιάν εκείνην δύναμιν τής Άρκτου, άλλ’ έ- 

χοντες τήν δικαιοσύνην πάντοτε ώς άπαρασάλευτονβάσιν ημών, 

άναμιμνησκόμεθα ιστορικά αληθειών ώς πρός τήν περίστασή 

ταύτην. ‘II ‘Ρωσσία υπήρξε φιλόστοργος τών ‘Ελλήνων μήτηρ 

πολλούς χρόνους. ‘Η ‘Ρωσσία προ τής έπαναστάσεως αυτών 

ύπήοξε τό Ά στρον τής έλπίδος τής ένδόξοιι έπιχειρήσεως 

αυτών, τό άαυλον, ή παραμυθία πολλών 'Ελλήνων είς τούς με*
2
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*tεπειτα χρόνους. fIl 'Ρωσσία τέλος πάντων μνησθεΐσα εν pL· 

<7(0 τών Θριάμβων της τοϋ άγωνισθέντος ° Ελληνικού λαοϋ, κατέ

θεσε τα θεμέλια τής πολιτικής ΰπάρξεως αύτοΰ, καί επεσφρά- 

γισεν εύκλεώς τήν ανεξαρτησίαν τής 'Ε λλάδος - αυται είσίν 

ίς-ορικοίί άλήθειαι τάς όποιας δέν δύναταίτις ποτέ νά άρνηθϊ), ή δέ 

επιρροή της 'Ρωσσίας ώς προς τήν Ε λλ ά δα  απόρροια τηλικού -  

των αγαθοεργιών, είναι ή έκφρασις αθώου καί ίεροϋ δεσμοϋ αμοι

βαίων εύγενών αισθημάτων..
'Υπάρχει μέγα χάσμα μεταξύ τής ‘Ελλάδος καί ‘Ρωσσίας 

διά ν’ άποδοθί) είς σκοπούς δήθεν κατακτητικούς ή εύγενής 

συμπάθεια αυτής- καί είναι αυτόχρημα πλάνη, δταν δι’ άλλα 

ύποκεκριμένα συμφέροντα άποδίδωνται τοιοϋτοι σκοποί καί πρός 

τήν Πολιτικήν τής ‘Ρωσσίας- αν δέ ή ‘Ρωσσία δεικνύεται εν- 

θερμος υπερασπιστής τής ελευθερίας τ^ς ‘Ελλάδος, ό λόγος 

είναι τόσον πλέον φανερός, καθ’ οσον αϋτη δέν ανέχεται νά 

ματαιωθώσι τά  χυθέντα αίματα ενός χριστιανικού λαοϋ, ουδέ 

αί μεγάλαι θυσίαι, τάς οποίας ή ιδία προσέφερεν υπέρ τοϋ δυ · 

στυχοϋς αύτοϋ έθνους.

Ή  πρός τήν 'Ρωσσίαν άφοσίωσις τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ, δέν 

ελαττόνει παντάπασι τό σέβας καί τήν ευγνωμοσύνην αύτοϋ 

ώς πρΐις τάς Εύρωπάι’κάς Δυνάμεις, εις τάς οποίας οφείλει τήν 

πολιτικήν αύτοϋ άναγέννησιν επίσης, άλλ’ ό λόγος πρόκειται 

περί τής ιδιαιτέρας διαγωγής τών Δυνάμεων αύτών ώς πρός τήν 

Ε λλ ά δα ’ καί ό λόγος ουτος μάς αναγκάζει ήδη είς μίαν ά- 

σύμφορον παρέκβασιν εις τήν όποιαν ενδίδομεν μέ μεγάλην 

τής ψυχής ημών θλίψιν.

Αί Εύρωπαΐκαί Δυνάμεις έν γένει δέν εχουσι βεβαίως κάνέν 

συμφέρον είς τήν κατάθλιψιν τοΰ Έλληνικοϋ λαοϋ, καί εις τήν 

δυστυχίαν αύτοΰ τοϋ έθνους· έξ εναντίας μάλιστα συναμιλλώ- 

μεναι εδωκαν τοσαΰτα δείγματα τών αγαθών υπέρ τής Ελλάδος

<*ίσ4)ημάτων αύτών, καί έφιλοτιμήθησαν έκ παντός τρόπου διά 

ν ’άποκτήσωίι δικαιώματα ευγνωμοσύνης καί αγάπης εις τήν 

καρδίαν (τοΰ λαοϋ τούτου- Ά λ λ ’ αί δυνάμεις αυται άπατώνται 

ώς πρός τούς τρόπους, δι’ ών νομίζουσι νά έξασκήσωσι τήν επιρ

ροήν αύτών καί μάλιστα επιρροήν ώς έννοεΐ ή Α γγλ ία , άποκλει- 

στικήν έπί τής Μεσογείου, αποκρούουσα τής 'Ρωσσίας τήν επιρ

ροήν τήν οποίαν φοβείται- ό τρόπος τοϋ συλλογίζεσθαι τών 

Ευρωπαίων διαφέρει πολύ, ώς πρός τόν τρόπον τοϋ συλλογίζεσθαι 

τών λαών τής Μεσογείου· καί ίσως ό δεύτερος είναι ό φυσικώ- 

τερβς. 'II ’Αγγλία βαδίζουσα δρόμον άντίστροφον ώς πρός εκείνον 

τής 'Ρωσσίας, νομίζει οτι διά τής διαφθοράς τής θρησκείας καί 

διά τοϋ περιορισμού τής ελευθερίας τών λαών αυτών, θέλει επ ι

βάλει είς τήν Μεσόγειον μίαν ομοιόμορφον κατάστασιν, μ ’έκείνην 

τών Δυτικών επικρατειών, καί δ C αύτοΰ τοΰ μέσου νά συνδέσ^ 

αύτήν άσφαλέστερον μέ τόν έαυτόν της- άλλ’ή 'Ρωσσία άφ’ ε 

τέρου βαδίζουσα δρόμον πάντοτε όρθότερον, σέβεται τήν ίεράν 

θρησκείαν τών Ελλήνων, καί ενισχύει τήν ακεραιότητα αύτης, 

τήν δέ φρόνιμον ελευθερίαν των έκ παντός νομίμου τρόπου εν

θαρρύνει. Α λ λ ’ ή 'Ρωσσία είναι κράτος δεσποτικόν άντιπαραθέ- 

τουσιν οί ένθερμοι τής Δυτικής πραότητος Οιασώται. Ποια τά χα  

μέλλησιςώς πρός τή ν ‘Ελλάδα, άν ή ‘Ρωσσία είναι κράτος, ώς 

λέγουσι δέσποτικόν; μήπως ό δεσποτισμός αύτής άπό τά βάθη 

τής Άρκτου θέλει τά χα  ύψωθή καί νά χυθ^ ώς θάλασσα, διά 

νά κατακλύστ) τήν ‘Ελλάδα; μήπως είναι άσυγχώρητον διά 

νά δεχθϊ) άπό τάς εύεργετικάς χεΐρας γενναίου κράτους, δεδόσθω 

καί Δεσποτικοΰ, τήν έλευθερίαντουεν έθνος; Είναι βεβαίως «διά

φορον ώς πρός τήν “Ελλάδα, οτι πράττει εντός τοϋ ίδίου κράτους 

της ή μεγαλοπράνμων ‘Ρωσσία^άρκεϊ οτι αύτη εύεργετεΓ πραγ- 

ματικώς τήν ‘Ελλάδα, καί τήν ελευθερίαν της εΐλικρινώς επ ι

θυμεί καί υποστηρίζει. ‘U ‘Ρωσσία δικαία καί άγχίνους πάντοτΐ
9*



μακράν του νά Θέλϊ| δια να συνάρτησή τάέθνη εις ε αυτήν, δια τοΰ 

είδους τών ίδιων αυτής Νομοθεσιών, ακολουθούσα μεσόνεσιν τάς 

θεμελιώδεις άρχάς, τας οποίας έθεσεν ό πάνσοφος ΝομοΟέτης 

τής (ρύσεως, παραδέχεται δι’εκας-ον έθνος τους θεσμοΰς^έκείνους, 

οΐτινες άρμόζουσιν είς τας άνάγκας του και είς τόν φυσικόν αύτοΰ 

χαρακτήρα. ‘Η ’Αγγλία άπ’ εναντίας είναι έθνος φιλελεύθερον* 

Συνταγματικόν, εΤναι ό αυτόφωτος καί άείφωτος ήλιος τοΰ Σ τε

ρεώματος τοΰ Συνταγματικού κόσμου· (κατά τι να σεμνόν πανη

γυριστήν της)· άλλα τ ί ώφελεΐ τήν ‘Ελλάδα αν ή ’Α γγλία λέ

γεται ή είναι. φίλελευθέρα, οταν αυτή άντίκηται καί καταπο

λεμά μετ ’ επιμονής τήν ελευθερίαν καί τό μεγαλείον τής Ε λ 

λάδος; . . Άποφεύγομεν πρός το παρόν τήν άνάμνησιν μα -

κρυνοΰ τίνος παρελθόντος, άλλ’οτε πρδ τοΰ Σεπτεβρίου ή ‘Ελλάς 

εχρεοκώπει ΰπο τήν Ληστρικήν τής Βαυαρίας χεΐρα, καί ό λαός 

εστέναζεν ΰποτα δεσμα έπονειδίστου δουλείας.. . .  ί Τί εσπευσε 

να πράξτ) ή προστάτις ’Α γγλία ΰπερ αύτοΰ τοΰ δυστυχοΰς λαοϋ; 

τό πλέον φιλελεύθερον σχέδιον, τό όποιον ήδυνήθη νά συλλάβ^ 

ΰπερ τής Ελλάδος, ό Συνταγματικός πρωθυπουργός Κύριος Γκι- 

ζώτος, καί τό οποίον έχειροκρότησεν ό Συνταγματικώτερος 

συνάδελφός αύτοΰ Λόρδος ’Αβερδΐνος, ώ; σοφόν γέννημα οη . 

μιουργηκής πολιτικής κεφαλής, δμοιον με τήν γεννηθεϊσαν άπό 

τήν κεφαλήν τοΰ Διός Άθηνάν, ητον ή σύστασις μιας ισοβίου 

Γερουσίας, ανευ εΟνοσυνελεύσεως, άνευ Συντάγματος, ήτοι ή 

μόρφωσις ενός παθητικού συμβουλευτικού σώματος, όμοιου με 

τό ύπαρχον συμβούλιον τής έπικρατείας, καί τό όποιον π ρ α γ 

ματικές δεν εμελλε νά χρησιμεύσω,, είμή ν’ ανεγείρω τήν 

περιπόΘητον άριστοκρατικήν εύγένειαν εις αύτήν τήν γην, καί 

να νομιμοποιώ τάς παρανομίας καί τήν αυθαιρεσίαν τής εξου

σίας· τοιαύτη ητον ή Οέσις τής Ελλάδος, καί τοιοϋτον τό περί 

αύτής σχέδιον τών δύο Συνταγματικών Πρωθυπουργών, οπότε ή.

Γενναιόφρων ’Ρωσσία ύψωσε καταπληκτικήν φωνήν μονάρχου, 

κηδεμόνος. καί ειπεν « ΗΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΣΚΟΠΟΝ Ν’ 

ΑΦΗΣΩΜΕΝ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΠΜΩΝ ΕΡΜΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΛΣ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΤΠΣ ΤΓΧΗΣ ».

‘Π φωνή αΰτη ή τον πνοή ζωής, ας τό ένθυμηθώμεν ολοίμας. 

Μία Κραταιά Δύναμις, ήτις δικαιωματικώς καί παρρίησί^ι εξε- 

φράσθη με τοσαύτην Ηγεμονικήν αξιοπρέπειαν ΰπερ ενός π ά -  

σχοντος λαού, δέν είχεν άνάγκην βεβαίως νά υποκίνηση τήν 

Ελλάδα διά πλαγίων ύποτροπών, ώς ύπώπτευσεν, ή ΰπεκρίδη 

βτι ύπώπτευσεν ή ’Α γγλία. Ά λ λ ’ή 'Ελλάς άτενίσασα είς μίαν 

τόσον φιλοστόργως ΰπερ έαυτής έκ®ρασ9είσαν πρόνοιαν, ώς εις 

σημείον ζωής, άνέπνευσεν, ένεψυχώΟη, άνωρΟώΟη.

'Π ‘Ρωσσία, προκειμένου λόγου περί τής εθνικής έθνοσυνε- 

λεύσεως, σεβασθείσα τήν ανεξαρτησίαν αύτοΰ τοΰ έθνους, ες·άθη 

αδιάφορος θεατής, καί άφήκε τό έ9νος νά συντάξη σύνταγμα, 

όποιον ήθελε κρίνει κατάλληλον είς τάς άνάγκας του καί είς 

τόν ίδιον αύτοΰ χαρακτήρα· Ά λ λ ’ ή Α γγλ ία  προσέβαλε κ α τ ’ 

εύθείαν τήν ανεξαρτησίαν του, καί διέταξε ρητώς τους ορούς τών 

θεσμοθεσιών του. . . . . .  Πταίει δογματϊκώς ή θρησκεία τών 

‘Ελλήνων ώς ταυτιζομένη με τήν τής ‘Ρωσσίας, καί δια τόΰτο 

εμελλε νά ενοχληθή· αλλά, ί πταίει καί ή ελευθερία των ήτις 

αντιβαίνει μέν ώς πρός τό^διαβαλλόμενον σύστημα τής ‘Ρωσ

σίας, συμφωνεί δέ κατά τόν τρόπον τοΰ λέγειν, μέ εκείνο τής 

Συνταγματικής Α γγλ ία ς , καί έντοσούτφ εμελλε νά καταπολε- 
μηθή καί αύτή;

Αρκεί· ημείς δέν εχομεν ιδιαιτέραν τινά  άφοσίωσιν είς κάμ- 

μίαν τών Δυνάμεων, καί σεβόμεθα καί τάς τρείς επίσης· άλλ’ 

αμερόληπτοι καί δίκαιοι τών πραγμάτων παρατηρηταί έπανα- 

λαμβάνομεν, δτι σκοπόν εχομεν ειλικρινή νά τάς φωτίσωμεν, ώς 

πρός τήν πολιτικήν αύτών οδόν επί τής Μεσογείου· Οί λαοί τής



Μεσογείου αισθάνονται, παρατηροΰσι καλώς δλα ταΰτα, Άαι ο 

τρόπος τοΰ συλλογίζεσθαι αυτών στηρίζεται πάντοτε είς αυτά 

τά  πράγματα, καί όχι άπλώς εις λόγους εμφαντικοΰς ή είς ψιλάς 

Θεωρίας· 'Π αληθής ευεργεσία καί ειλικρίνεια είναι τά  μόνα μέσα, 

δι’ών αποσπά τις τήν ευγνωμοσύνην, καί τήν αγάπην καί άπο 

τήν πλέον άχάριστον καρδίαν. Ή  κραταιά 'Ρωσσία έβάδισε με 

μακροθυμίαν «νεξάντλητον τήν λαοσωτήριον οδόν ταύτην·

Ή  ’Α γγλία δέν επρεπε νά φοβηθή ποτέ δημοκρατικόν έκτρα- 

χηλισμόν $ίς τήν 'Ελλάδα· ό λαός της 'Ελλάδος είναι συνετός, 

μετριοπαθής, καί γενναίος· ό εύγενής χαρακτήρ του άνέλαμψεν 

-ϊίς ολας τάς περιστάσεις, καί κατ’ εξοχήν είς τήν μεταβολήν 

τοΰ Σεπτειιβρίου, οπότε καί ό περιοδικός αυτός τύπος της ’Α γ

γλίας, κυριευθείς άπό θαυμασμόν δίκαιον έξεφώνησεν, οτι ή άν- 

αίμακτος μεταβολή τοΰ Σεπτεμβρίου τής 'Ελλάδος, κάμνει τήν 

Α γγλ ία ν  καί ολην τήν Ευρώπην να έρυθρ'.οε· δέν εΤ.χεν οθεν 

ανάγκην ή "Αγγλία νά λάβϊ] μέτρα περιορισμού κατά τής φρο

νίμου ελευθερίας τοιούτου λαοΰ, καί νά έπιβάλϊ) τάς θελήσεις 

της ώς πρός τό είδος τών θεσμοθεσιών του·

Ά λ λ ’ ή διαγο>γή τής ’Αγγλίας αυτη, αθώα ίσως άλλως 

καί άμεμπτος καθ’ έαυτήν, μ ’ δλα ταΰτα τά προηγούμενα, δέν 

προήλθε βεβαίως άπό τό φιλύποπτον εκείνο πνεΰμα, τό όποιον 

συνήθως πολιορκεί τοΰς εύγενεΐς περί τής 'Ελλάδος στοχασμούς 

αυτής, άλλά παρασυρθεΐσα κατ’ εξοχήν είς τήν περίστασιν 

ταύτην, άπό παραστάσεις ψευδείς καί επίβουλους παρεγνώρισεν 

τήν γενναίαν φύσιν καί τήν αληθή κατάσνασιν τού 'Ελληνικού 

λαοΰ, καί ή Ευρωπαϊκή πολιτική ήπατήθη καί ταύτην τήν 

φοράν ώς πρός τά μέτρα, ατινα ένόμισε κατάλληλα, αν όχι 

διά τήν πρόοδον τοΰ 'Ελληνικού έθνους, τουλάχιστον διά τήν 

έξάσκησιν τής Δυτικής επιρροής επί τής Μεσογείου. Ή  Βαυα

ρία, τήν όποιαν ή περίδοξος μεταβολή τοΰ Σεπτεμβρίου δικαίως

έξέπληξε καί κατ^σχυνεν ενώπιον δλου τοΰ κόσμου, αίίτη διά 

να κίνηση παν μέσον έκδικήσεως καί επιβουλής, είσέδυσε διά 

τής επισήμου αποστολής τοΰ Βαρλεστάΐν, ώς δολιώτατος όφις 

είς τοΰς κόλπους τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, καί τάς έξη- 

πάτησε καί ταύτην τήν φοράν κατά τής άτυχους 'Ελλάδος· 

cfl δυσμένεια τοΰ ούρανοΰ δέν ήδύνατο βεβαίως νά κατα- 

πέμψϊ] χαλεπώτερον σκώλωπα επί τοΰ πολιτικού σώματος τής 

'Ελληνικής φυλής. Ή  Βαυαρία, άφοΰ εν διαστήματι δέκα ετών 

εβεβήλωσε τήν Ίεράν τής 'Ελλάδος γην, κατέθλιψε διά τής 

πλέον αίσχρας δουλείας τόν εύάγωγον αυτής λαόν, καί άφηκεν 

δπισθέντης ανεξάλειπτα ίχνη φρικώδους λεηλασίας καί κατα

στροφής, εμελλε, καί άποθνήσκουσα επί αίωνίω άναθέματι καί 

κατάρα, ώς πρός τήν μνήμην τοΰ ° Ελληνικού λαοΰ, νά κα- 

ταπολεμή καί εκ τοΰ τάφου της τήν ΰπχρξιν τοΰ έθνους. Πε -  

πρωμένη συγγένεια , ήτις ήνοιξε τάς πύλας τοΰ παρθενικοΰ 

εδάφους τής 'Ελλάδος είς τήν β/)βηλον αυτήν φυλήν! Πεπρω- 

μένη ήμέρα, ήτις παρέδωκεν είς τάς ‘Ιεροσύλους χεΐράς της 

ορφανόν καί άθφον βρέφος, τό έθνος τό ‘Ελληνικόν , καί τό 

διέφθειρεν είς αυτά τά σπάργανά το υ ! τό αγενές όνομα τή “» 

Βχυαρίας δέν θέλει προφέρεσθαι τοΰ λοιποΰ είς τήν Μεσόγειον 

είμή ώς έσχάτη βλασφημία ! άφοΰ έπρόοωσεν άλλοτε τ ό ν 

μεγάλον Ναπολέοντα, τόν ίδιον αυτής Δημιουργόν, άφοΰ έπρό- 

δωσεν ήδη τήν ‘Ελλάδα, τήν ιδίαν αυτής θυγατέρα, τής όποίχς 

ήτον κηδεμών, πατροκτόνος είς τήν μίαν περίστασιν, παιδο- 

κτόνος είς τήν άλλην, γεναά^άναίσθητος καί χωρίς φιλοτιμίαν 

ενφ εξυβρίζεται καί άποπέμπεται άπό τήν 'Ε  λλάδα, αυτη θρα

σεία καί άνεδής, επιμένει νά έςακολουθνί διά νά επεμβαίν^ 

πάντοτε είς τά πράγματά της. Πως ! Είναι τά χα  είσέτι νή

πιο; ο βασιλεΰς της 'Ελλάδος καί εχει ανάγκην κηδεμονίας 

αιωνίου! ό βασιλεΰς είναι ήδη τέλειος άνήρ. Είς τή ν  ηλικίαντοια



I  προκάτοχός του ‘Αλέξανδρος κατέχτησε τήν οικουμένην, και 

τής γής τα  άκρα έφάνησαν ό'ρια στενά δια τό βασιλεών του. 

Είς τήν ηλικίαν του <5 μέγας Πέτρος έθεμελίωσε τήν καταπλη

κτικήν τ ις  ‘Ρωσιίας Αυτοκρατορίαν. Εις τήν ήλικίαν του ό 

μέγας Ναπολέων εφερε τήν γενικήν άναστάτωσιν τής γής. Εις 

τήν ήλικίαν του ό Θεμι~οκλής Ισωσε τήν ‘Ελλάοα. Εις αυτήν την 

ήλικίαν του τέλος πάντων οί σημερηνοΐ σεμνοί γέροντες τοϋ ‘Ελ

ληνικού άγώνος εκίνησαν τόν Θαυμασμόν τών δυω ημισφαι

ρίων, καί άνήγειρον αυτό τό βασίλειον, τοϋ οποίου βασιλεύει* 

και ή Μεγαλειότης του είναι τά χα  είσέτι νήπιος και εχει α 

νάγκην τής απαίσιου ταύτης Βαυαρικής κηδεμονίας ! αι σεπ- 

τα ’ι Δυνάμεις, συνεπείς εις τάς πολιτικάς άρχάς τω ν, και σε- 

€όμεναι τάς άρχάς τοϋ έΘνικοΰ δικαίου, ώφειλον βεβαίως εις 

τήν περίστασιν αυτήν νά περιορίσωσι την Βαυαρίαν εις τα  ό

ρια τοΰ κράτους της, και ν’ άφήσωσιν εις τήν ατυχή ‘Ελλαοα 

και είς τόν βασιλέα της άνεπιρρέαστον τήν συζητησιν τών κοι

νωνικών ΟεσμοΘεσιών των* Ή  Μεγαλειότης του ο ίδιος, συναι

σθανόμενος τήν προσβολήν ταύτην τής ανεξαρτησίας του καί 

τής φιλοτιμίας του, καίπροτιμών μεταξύ Βαυαρίας καί ‘Ε λλά

δος ‘δέν ώφειλε τά χα , τουλάχιστον πρύς άΘώωσιν του ενώπιον 

τοΰ -Ελληνικού λαοϋ, ν’ άποδοκιμάσβ Ιπισήμως τά  απαίσια 

διαβήματα τής Βαυαρίας ταΰτα;

Έντοσούτφ τοιοΰτοι έφάνησαν οί οιωνοί^ οιτινες επεκαΘησαν 

είς τάς κορυφάς τοΰ ‘ϊμ η ττο ΰ  ώς μαϋρα νέφη, προμηνύοντα 

τήν πολιτικήν τής ‘Ελλάδος τρ·.κυμίαν, καί Οπό τους οιωνούς 

τούτους τό 'Ελληνικόν έθνος φέρον τά  αίματωμένα συντάγμα- 

τά  του άνά χεϊρας, καί όμόσαν ενώπιον ούρανοΰ καί γής υπέρ 

τών εθνικών έλεθεριών του, έκάΘησεν επάνω εις έδαφος ακόμη 

άννίζον άπό τά αϊματά του, διά ν’ αποπερατώσω μετά τοσαΰτα. 

έτη τό μέγα εργον τής Παλιγγενεσίας του. Τό ‘Ελληνικόν έ

θνος διεσκέδασεν Ικ πρώτης δψεως τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων 

τάς ματαίας υπονοίας· ήσπάσθη ασμένως τόν Βασιλέα του, καί 

γενναιόψυχον καί έπιεικές, παρέδωκ: ν είς λήθην τά  παρελθόντα, 

άν καί ΰπέφερεν εν διαστήματι δέκα ετών όεινά, δσα κανείς 

άλλος λαός, κανέν άλλο έθνος δέν ήδελεν ίσως π α ρ α β λ έ ψ ε ι ,.

^Ηρξατο ή Έ θνΟσυνέλευσις τών τ ακτικών συζητήσεων της, 

κ»1 έπελάβετο κατ’ άρχάς τοΰ περί Θρησκείας ίεροΰ αντικεί

μενου. Το πρώτον και αιώνιον αίσθημα, τό όποιον κατακυριεύεί 

τόν άνθρωπον, είναι ή Θρησκεία· διά τοΰτο ή Συνέλευσις εθεσε 

ως κωρωνίδα το ϋ ‘Ελληνικού Συντάγματος τά  δύο πρώτα περί  

Θρησκείας άρθρα.

Αν και τό ‘Ελληνικόν έθνος έπεφερε πλήρη Θρίαμβον είς τήν 

περίστασιν ταύτην, θέσπισαν μέ βαΘυτάτην σύνεσιν τήν μέχρι 

καιραίας διατηρησιν τής πατρφαςτου Θρησκείας, ύπήρξεν δμως 

λυπηρά ή εγερΘεΓσα σκανδαλώδης συζ ήτησις επί τοΰ θείου αν

τικειμένου τουτου- όέν ζω μεν είς εκείνους τούς χαιρούς, καθ’ 

ους ο άθφοτερος περί θρησκείας λογισμός ήδύνατο νά Θεωρηθί) 

ως βλασφημία' αλλα μόλον τοΰτο ΰπάρχουσιν είς τό βάθος τής 

ανθρωπίνου καρδίας ένστικτα τινά αισθήματα, τά  όποια ακλόνητα 

και αναλλοίωτα, διαφθείροντΛΐ μέν ενίοτε δεν μεταβάλλονται δμως 

ποτέ ουτε από τους καιρούς, οΰτεάπό τάς περιστάσεις, ουτε άπό 

τα φώτα, ουτε και από τά σκότη, καί τά  "οποία ώς επ’ άπειρον 

άκροσφαλή ( dc lica ts  ) άπαιτοΰσι ■ πάντοτε έξιδιασμένον 

σέβας και εύλάβειαν έκ μέρους τών άνθρώπων τό αίσθημα τής 

θρησκείας είναι σύμφυτον μέ τόν άνθρωπον. Είναι αίσθημα ου

ράνιον, διότι τό ένέσταξεν είς τήν καρδίαν του ή άπειρος άγα·* 

δοτής τοΰ ούρανοΰ πρός παραμυθίαν του είς τήν παρούσαν πολυό- 

ουνον ζωήν. Είναι θειον, Οιότι συνδέει άκατανοήτως τόν άνθρω

πον με τον πλάστην του Θεόν. Είναι άτελεύτητον, διότι τελευτά 

μέν ο φθαρτός ανΘρωπος, άλλ’ ή πρός τόν Θεόν πίστις του είναι



vj κλίμαξ, δι’ ής ανέρχεται είς τον ουρανόν ή άφθαρτος ψυχή 

του. ί Ποιον άπονεννοημένον επί γης πλάσμα ©έν^σθάνθη τήν 

ΰπαρξιν τοΰ οϊκτίρμονος Θεοϋ! ΠοΓος ασύνετος Θνητός, έκτρα- 

yηλtσθείς Ιπ ί ασεβείς, δέν έμνήσθη τοΰ Θεοϋ έν ταϊς θλίψεσιν 

αύτοϋ! ποια μάχη, ποια νίκη της Ελλάδος δέν έβράχη μέ δά

κρυα κατανύξεω; καί δοξολογίας πρός τόν ΰψιστον Θεόν! π ο -  

σάκις έπί τής άναγεννήσεώς του ό '.Ελληνικός λ.αός δέν ή - 

σθάνθη επενεργούσαν τήν παντοδύναμον χεΤρα τοΰ Θεοϋ καί 

δέν έκραύγασεν « αΰτη ή άλλοίωσις τής δεξιάς τού ΰψίστου » 

αυτή τέλος πάντων ή ένδοξος τοϋ Σεπτεμβρίου μεταβολή, ή 

φαεινή ημέρα, ήτις άνεβίβασε κατά δυστυχίαν καί ασεβείς τινάς 

επί τοΰ έθνικοϋ βήματος διά νά έμπαίξωσι τά μεγαλεία τοΰ 

ΰψίστου, ί ητον τά χα  εργον ανθρώπινον και δέν ητον εργον 

τής άπειρου προνοίας τοΰ Θεοϋ; ! ! ! άλλα, παρέρχονται οί 

κίνδυνοι, παρέρχονται αί θλίψεις, έν μέσω τών^οποίων μιμνη- 

σκόμεθα τής άμετρήτου άγαθότητος τοϋ Δημιουργοϋ, καί έπικα- 

λούμεθα τό ανεξάρτητον ελεος καί την άντίληψιν αύτοϋ, καί 

ΰ'στερον, πνοαί εφήμεροι ημείς, άχάριστοι πάντοτε καί μάταιοι, 

Οέλομεννά ΰπερπηδώμεν τά άνυπε'ρβλητα οριατης ασθενεστάτης 

διανοίας ημών, διά νά συζητώμεν άφρόνως καί αΰθαδώς τά α

νεξερεύνητα μεγαλεία τοϋ ΰψίστου!

ϊοιαύτην αΐσθαντικήν καί λυπηράν σκηνήν έπαρουσίασεν 

ή περί θρησκείας συζήτησις, Ιντός τοϋ περιβόλου τής Συνελεύ- 

σεως τοΰ Έλληνικοϋ έθνους. Ά λλ α  το έθνος άκλόνητον καί αδιά- 

φΟορον πρός τήν άμώμητον θρησκείαν του, άπέκρουσε πρός αίω- 

νίαν τιμήν του τήν άπροσδόκητον κατά τής ίεράς πιστεώς 

τού προσβολήν, καί παρέδωκεν εις τό αιώνιον άνάθεμα τους 

άναισθήτους καί δυσσεβεΐς εκείνους, οιτινες τυφλά όργανα 

ξένης καί επίβουλου πολιτικής ήθέλησαν νά κλονίσωσι τήν 

τήν συνείδησιν εύσεβοϋς λαοϋ, έμίαναν μέ τάς βλασφημίας
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των τόν ουρανόν, καί έδοκίμασαν νά οιασπάσωσι τήν Έ λλη- 

λικήν ολομέλειαν, ρίπτοντες εις τοΰς κόλπους της πέτραν ο

λέθριου σκανδάλου!

*11 σΐιζήτησις αΰτη έπαρουσίασεν άλλο προφανές ατόπημα. 

Ή  συνέλευσις ένεδύθη χαρακτήρα έξ ολοκλήρου θρησκευτικόν, 

καί άκούων τις μακράν καί τάς κυνδυνώδεις περί θρησκείας α

ναλύσεις της, ήθελεν υποθέσει οτι βλέπει άντί πολίτικης Συν- 

ελεύσεως ενός έθνους, μίαν Οικουμενικήν έν Νικαία ή έν 

Λαοδεικία Σύνοδον, ώς νά έξέχασεν ή Συνέλευσις δτι ή θρη

σκεία περί ής εφιλονίκει, δέν είναι θρησκεία ενός ολιγάριθμου 

λαού, αλλά θρησκεία ακαταμάχητος κα! ιερά μιας μεγάλης 

Οικουμενικής κοινωνίας, της οποίας τό Ελληνικόν έθνος είναι 

εν πολλοστημόριον.

Πας άνθρωπος χαίρει τό δικαίωμα της ελευθερίας τής συνει- 

δήσεως, την οποίαν οί πεπολισμε'νοι λαοί, χωρίς ν’ άμαρτή- 

σοισιν εις τόν Θεόν, σέβονται ώς άπαραβίαστον καί ίεράν, άλλ’ 

ή ελευθερία αυτή ή μάλλον, ή μανία ενίοτε της συνειδήσεως, 

έννοεΐ νά φέρη αιωνίως τήν άναστάτωσιν τών κοινωνιών, εν

νοεί νά διεγείρω τήν Σατανικήν ανταρσίαν τοϋ ανθρωπίνου 

πλάσματος κατά τοϋ ίδιου αύτοϋ πλάστου; ητον εργον ημών 

μετά είκοσι περίπου αιώνα; νά συζητώμεν σήμερον ημείς τ ί 

έστί δόγμα καί τ ί έστί κανών; ητον εργον ήμών να θέλωμεν 

νά έμβατεύσωμεν μέ τάς πλέον τολμηράς βαττολογίας έως 

ει’ς τά  άδυτα τών θεμελιωτών αρχών της χριστιανικής θρη

σκείας, τής όποιας τά άκατάλυπτα μυστήρια παραπέτασμα 

εύλαβείας αιώνιον καλύπτει, καί τής όποιας ουδέ πύλαι αδου 

κατισχύσουσι ποτέ ; Έλησμονήσαμεν τάς θλιβεράς σκηνάς, διά 

τών όποιων άλλοτε αί αιρέσεις, ή άγρία δεισιδαιμονία καί αί 

θρησκευτικαί έ'ριδες μετέβαλον τήν γήν εις θέατρον αιωνίου 

φρίκης; ’Άν ό λαός τής Ελλάδος ητο δεισιδαίμων, καί κεν-



τούμενος άπο ιερόν ζήλον έγείρετο καί ελιθοβόλει τοΰς εμπαί

ζοντας τήν άμώμητον θρησκείαν τοο, τοΰς υποσκάπτοντας 

τα Θεμέλια τοΰ ναοϋ τοΰ Ιησού Χριστού;

Ό  λίγος περί ρΘτ,σκεάς δέν έπρόκειτο ενώπιον τής έΘνο- 

συνελεύσεως, ειμή περί τής πνευματικής καί κανονικής ένόϊητος 

τοΰ ’Ορθοδόξου ελληνικού λαοΰ μετά τοΰ λοιποΰ ορθοδόξου κό

σμου· άλλ’ ή ένότης αΰτη υπήρχε πρό αιωνων, υπάρχει σήμερον, 

καί Θέλει διαμένει αιώνια. Ά ν  ή μακροθυμία τοΰ ούρανοΰ διαχω 

ρίζω πολιτικώς σήμερον το ελληνικόν έθνος άπο τήν ολομέ

λειαν τοΰ ορθοδόξου χρις·ιανικού πληρώματος, είναι λόγος, είναι 

■δέα, οτι ή πολιτική'τύχη αυτη νά ήΘελεν επιφέρω ώς συνέπειαν 

καί τήν άλλοίωσιν τών αυτών Θρησκευτικών του αρχών, τών 

αυτών έκκλησιασικών του κανόνων;

Ά ν  ό περιοδικός τής 'Ελλάδος τύπος, ευλαβούμενος τήν ‘Ε 

σπερίαν Ευρώπην δέν υψωσεν απέναντι τής πολιτικής καί Θρη

σκευτικής επιβουλής ταύτης φωνήν ραγδαίαν, ή ελληνική κοι

νωνία ησθάνθη άρκετά τήν έφοδον τοΰ Δυτικοϋ πνεύματος καί 

τήν πολιτικήν τάσιν τής Α γγλ ία ς επί τής Μεσογείου.

'Π  Θρησκεία, πολιτικώς θεωρούμενη, είναι τό ίσχυρότερον 

έλατήριον τών πολιτικών κοινωνιών, είναι ή άδιάρρηκτος άλυσις 

τής πολιτικής ένότητος τοΰ κόσμου· ή Θρησκεία έχει τήν άκα- 

ταμέτρητον δύναμιν εκείνην, ώστε νά νικά τήν μεταξύ τοΰ ου

ρανού καί τής γής άπός·ασιν, νά συνδέη τά επίγεια μέ τά  ουρά

νια , νά συνδέη τόν άνθρωπον μέ τόν Θ εόν κ«ί τδν ίδιον αύτοΰ 

άνθρωπον ί Θέλει τά χα  τόν συνδέσει όλιγώτερον μέ τόν πλησίον 

του, μέ τόν ομοιόν του έπί τής γής άνθρωπον; είναι δεσμός, 

ό όποιος άτρωτος καί ισχυρός, ώς ή πλέον άπαράτρεπτος Θέ- 

λησις τοΰ ουρανού, δέν καταθραύεται ούτε άπό βιαιοπραγίας, 

ούτε άπό θανάτους, ούτε καϊ άπό αυτόν τόν πανδαμάτορα 

χρόνον ! Δ'.ά τούτο καί κατακτητάί, και βασιλείς, καί αύταί ακόμη

■αί πλέον βάρβαροι Κυβερνήσεις είς ίίλους τοΰς χαιρους καί « ς  

ολους τοΰς αιώνας, ένεκολπώθησ αν τήν θρησκείαν ή μάλλον 

έτέθησαν υπό τήν άκαταμάχητον αιγίδα ττ,ς πρός ΰποστήρηξίν 

των* όσοι δέ έτόλμησαν νά τήν καταπολεμήσωσιν, ή ν’ άπο- 

πτύσωσι τόν χαλινόν ΐη ς , δέν έ'γειναν θύματα τής πολιτικής 

των άφροσύνης; Μεγάλοι χαί συνετοί Αΰτοκράτορες δέν περ ιε- 

ποιήθησαν, δέν ϊδιοποιήθησαν σωτηριωδώς θρησκείας άλλοτρίας ; 

ό Μέγας Κωνςαντϊνος δένπαρέτεινε, έπί τοσοΰτον τήν διάρκειαν 

τής ψυχορραγούσες Αυτοκρατορίας του, καταβάς έκ Θείας έμ . 

πνεύσεως εις τοΰ Χριστού τήν άγίαν κολυμπήθραν, καί μετα- 

φυτεύσας καί αυτήν τήν αυτοκρατορίαν του είς τό ορθόδοξον 

έδαφος τής Μεσογείου, ώς μέγας τωόντ ι καί συνετός πολιτικός 

άνήρ; ο μέγας τοΰ ’Ανατολικού βασιλείου καταχτητής Μωάμεθ 

ο Β '. άπέναντι τού οποίου ώχρίασαν άλλοτε τα  χριστιανικά 

Κράτη, ώς τά άστρα κατέναντι τοΰ πυριφλεγούς ήλίου, δέν ά -  

φήκε κατά μέρος εύθΰς μετά τήν κατάκτησιν τό νικητικόν του 

ξίφος, καί εσπευσε νά συνοικειωθή μέ τοΰς Ικπεπληγμένους τής 

Μεσογείου χριστιανικούς λαοΰς διά τής θρησκείας των, περί* 

ποιηθείς τόν ιερόν αυτών κλήρον;

Τήν θείαν δύναμιν τής Θρήσκείας ταύτην κατανοούσα καί ί  

'Α γγλία, καί σπιΘαμήν παρά σπιθαμήν φιλονεικοΰσα κατά τήν 

Μεσόγειον τής άντιπάλου 'Ρωσσίας τήν επιρροήν, ένόμισεν ώς 

μέσον πρός τοΰτο κατάλληλον τήν σκανδαλώδη τής θρησκείας 

σύγχυσιν, τής συνειδήσεως τον κλονισμόν, καί τόν διαμελιομόν 
ορθοδόξου ελληνικής οίκογενείας.

Ιοου η εξωτερική αίτια, ήτις συνηνωμενη μέ τήν ατομικήν 

οιαφθοραν τών κατα τής θρησκείας άγορευσάντων, εφερε τήν 

σκανδαλώδη ταύτην θρησκευτικήν συζήτησιν.

Σεβόμεθα τάς Δυτικάς Δυνάμεις, τάς τιμώμεν διά τά φωτά 

των καί τόν πολιτισμόν των, κ«1 εύγνωμονούμεν μάλιστα διά



τα  γενναία αισθήματα, τα  όποια αλλέως έν γε'νει Ιδειξαν καί. 

άκαταπαύΓως δεικνύουσιν υπέρ τοϋ πολυπαθοΰς Ελληνικοϋ λαοΰ 

άλλα διά τοϋτο μάλιστα, διότι τάς άγαπώμεν, έννοοϋμεν ώς πο

λιτικήν ημών αρετήν, το νά είπωμεν πρός αύτάς μεγάλην τ ι-  

νά αλήθειαν, ήτις δέν επρεπε νά ιρύγτι τήν πολιτικήν α γ χ ί

νοιαν καί οξυδέρκειάν το>ν, καί περί τής οποίας ώφειλον εγκαί

ρως νά τήν (ρωτίσωσιν οσοι έβεβήλωσαν τό εθνικόν βήμα, ως 

■πιστά δήθεν όργανα τοϋ σφαλερού αυτοϋ κατα τής θρησκείας 

μέτρου.
Τό μέτρον τοϋτο, ό δρόμος ουτος, είναι έπισ<ραλής- τ  απο

τελέσματα του θέλουσιν εισθαι ή αντιπαθεια και η αποστρο· 

φή· μήν έγγίζετε τους λαοΰς, μην εγγιζετε τα  εθνη εις την 

θρησκείαν των καί εις τήν ελευθερίαν των, αν θελετε να σας 

άγαπώσι. Προστατεύσατε εΐλικρινώς τά ιερά οικαιωματα τών 

άνθοωπίνων κοινωνιών , καί ουτος είναι ο συνετωτερος πολι

τικός τρόπος τοϋ ν’ άποκτήσητε αναντίρρητα δικαιώματα ευ

γνωμοσύνης καί άφοσιώσεως έν αύτοΐς, ό μόνος τρόπος τοϋ να 

εξασκήσηται βάσιμον καί πραγματικήν επιρροήν έπί τής Μεσο

γείου. Ό  λαός τής 'Ελλάδος δέν κατέρχεται νεωστί άπό τά  

δάση διά νά έμφυλιασθή σήμερον με θρησκευτικά δόγματα καί 

μέ πολιτικάς δοξασίας- ό λαός τής 'Ελλάδος είναι αρχαίος είς 

τόν πολιτισμόν, είναι εδραίος είςτάς άναλλοιώτους αίιτοϋ άρχάς 

τάς οποίας τόν έμπνέει της πατρίόος του ο ωραίος ουρανός, το 

ενθυμείται, οτι υπήρξε πατήρ λαών, καί άν είχε γονατίση πρός 

καιρόν απέναντι τών πολίτικων περιπετειών, δεν έλησμόνησεν 

ομως τήν μεγάλην αύτοΰ καταγωγήν, ή βία ή ή τύχη  δύναται 

νά τοΰ άφαιρέστ) πρός ώραν παν αγαθόν κοινωνικόν, αλλα τα  

φρονήματά του μένουσιν άμετάβλητα, καί η καρδία του οεν αλ- 

λοιοΰται. Κομίζεται λοιπόν ό λαός ουτος νά παρακλ-ivr, μίαν 

κεραίαν άπό τήν ίεράν θρησκείαν του, ήτις ΰπήρξεν αείποτε

t i  παλλάδ-ον τών εθνικών του ελευθεριών ; ελπίζετε ό λαός ουτος 

νά αθέτηση τήν άμώμητον θρησκείαν του, ήτις τόν έπαραμύ- 

θησεν έπί τής μακροχρονίου αιχμαλωσίας του, ενώ δέν ες-ρεψέ 

ποτε ομμα οίκτου, όμμα ελέους πρός αυτόν, κανείς άλλος λαός, 

κανεν αλλο έθνος! νομι^εται ο λαος αυτός ν άσεβήση πρός τήν 

αμίαντον θρησκείαν του, ήτις έπί τοΰ πολιτικοϋ κατακλυσμοί 

διεσωσεν ως κιβωτός την ενοοξον γλωσσάν του, τήν ευαγ

γελικήν αρετήν του, και την εθνικότητά του! . .  ομνύει εις τάς 

μεγάλας σ/.ιάς τοϋ Γρηγορίου, τοϋ Γερμανοΰ, καί τοΰ Φλέσαα, 

οτι δέν θέλει την αρνηθή ποτέ ! ομνύει εϊς τά ιερά αίματα τώ ν 

μαρτύρων της έπαναστάσεώς του, οτι δεν θέλει παρακλίνει ά π ’ 

αυτήν ποτε ! . . . με λελυμενας κόμας καί μέ χείρας πρός τόν 

ουρανόν υψωμενας ό λαός τής ‘Ελλάδος εκπέμπει κατάραν αίω- 

νίαν κατά τής δ-.εστραμμε'νής Βαυαρίας, τής ύποκινούσης τόν 

θρησκευτικόν του διωγμόν, εκπέμπει άφορισμούς βαρυτάτους 

καί άλύτους κατά τής μιαιαόνου συμμορίας έκείνης, τής έπι- 

βουλευθείσης τήν άγιωτάτην θρησκείαν τοΰ Χριστοΰ, άναπέμπει 

τάς εύχαριστείας του πρός τόν ΰψιστον Θεόν, καί ευλογεί εις 

αιώνας τά γνήσια τέχνχ της ’Ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας, 

τους σεμνούς πληρεξουσίους του, τής θρησκείας του τούς εύ- 
κλε εις προμάχους.

Προχωρήσασα ή έθνοσυνέλευσις άπό τήν ίεράν ταύτην περί 

θρησκείας πράςιν εις άλλην έθνικήν καί ουσιώδη επίσης, καθ^έ- 

ριυσεν διά τοΰ τρίτου άρθρου τοΰ Συντάγματος τήν ισότητα τών 

Ελλήνω ν ενώπιον τών νόμων, τίποτε ΰψηλότερον ουδέ ίερώ- 
τερον άπό τήν προσβιλή ταύτην τής ίσότητος άρχήν· ή ΐσότης 

είναι νόμος τής φύσεως, είναι αίσθημα άναπαλλοιτρίωτον άπό 
τήν  καρδίαν παντός ανθρώπου.

Πολλοί ύποκριταί καί χαμερπεϊς κόλακες, είτε άπό ίδιον 

εγωισμόν ορμωμενοι, ειτε διά νά θεραπεύσουν εγωισμούς άλλους,



ήθέλησαν να παραβάλωσι ποιητικώς τό σύστημα τών ανθρω

πίνων κοινωνιών μέ τα  πλανητικά  συστήματα, μέ το φαινό

μενου αυτό τών ουρανίων κ όσ μ ω ν ' ό βασιλείς ομοιάζει τον 'Ή 

λιον, οί υπουργοί καί οί Γερουσιασταί όμοιάζουσι τους δορυ» 

φόρους του, καί ό λαός αυτός ό πάντοτε π$ριφρονημένος καί 

άτυχης λαός, τήν πληθΰν τών αστέρων. Κατά δυστυχίαν οΰτε 

ή άστρονομία οΰτε τό αληθές σύστημα της ανθρωπίνου φύσεως 

συγχωροΰσι τοιούτους ελεεινούς παραλογισμούς. Ό  άνθρωπος δτε 

πρώτην φοράν έπλάσθη, καί εις τήν γην έφάνη, οΰτε βασιλεύς 

απαραβίαστος ΰπήρχεν, οΰτε έξέχοντες αξιωματικοί, οΰτε καί 
λαός ευτελής καί δοΰλος. Οί άνθρωποι άπό τους κόλπους της 

φύσεως έξήλΟον ολοι ίσοι, καί ζώντες έν άπλότητι καί δικαιο

σύνη, κατ’ άρχάς εχαιρον ευτυχίαν, ήτις δέν επανέρχεται 

είς τήν ανθρωπότητα πλέον  Θέλει νά είπϊ], οτι ή ίσότης είναι 

νόμος τής (ρύσεως, τόν όποιον εθεσεν ό ίδιος δημιουργός καδό 

αγαθός καί δίκαιος, καί ό θάνατος προσκεκλημένος διά νά επι

σφραγίσω τήν άναντίρρητον ταύτην άλήδΐΐαν τοϋ Φυσικού Δ ι

καίου, τούς ανθρώπους δλους ίσους τους παραλαμβάνει, ολους 

ίσους τους θεωρεί, καί μόνη διάκρισις μετά ταϋτα μένει ή άπό- 

δοσίς τών καλών καί κακών έργων,.

Ά λ λ ’ ό έγωϊσμός, αί πλάναι, καί αί προλήψεις παρεμόρφωσαν 

τόν σκοπόν τής (ρύσεως, καί παρεισήγαγον μέ τόν καιρόν είς 

τάς άνΟρωπίνους κοινιονίας τήν όλεδρίαν άνισότητα, ήτις υπήρξε 

πάντοτε ή ριζική αίτια ;τής αιώνιας δυστυχίας τοϋ άνθρώπου. 

Τοσαϋται πόλεις, τοσαΰτα εθνη, τοσοϋτοι λαοί, είς δλον τό μέγα 
παρελθόν δέν υπήρξαν, είμή τά οίκτρά θύματα τού επαράτου 

έγωϊσμοϋ τούτου.. . Διατί αί ανθρώπινοι κοινωνίαι ποτέ μέν 

προοδεύουσι ποτέ δέ όπισθοδρομοϋσι^ πώποτ* δμως δέν δύνανται 

νά φθάσωσιν είς της ευδαιμονίας των τόν πρό δν ορον; Τοΰτο 

εΤναι ή αίωνία πάλη μεταξύ τών ήΟικών ελαττωμάτων τών
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janywviwv καί τών άμετατρεπτων νόμων τής φύσεως· πάλη, άπί* 
τήν όποιαν ή άνθρωπότης δέν θέλει δυνηθνί νά έξέλθη ποτέ, εάν 

3ιά τής προόδου τοΰ πολιτισμού δέν οθάσνι είς την γενικήν 
αυτής τελειοποίησιν, καί δέν σχηματίσνι τάς κοινωνικάς fig. 
σμοθεσίας κατά τάς πανσόφους διατάξεις τοΰ αιωνίου νομοθέτου·

Διά ταΰτα ίκεϊναι μόνον αί πολίτικα·' νομοθεσίαι θεωρούν
ται καί είναι αί τελειότεραι, δσαι είσίν απόρροια τών φυσικών 
νόμων ή δέ άποκατάστασις έκάσχης κοινωνίας έξαρτάται κ υ
ρίως *πό τό είόος τής νομοθεσίας αυτής.

11 συνέλευσις όθεν τών £λλη'νων παραδεχθεΐσα την αί ώνιαν 
τής ίσότητος άρχήν, έδεσε τον άκρογωνι»ΐον λίθον τοΰ πολιτι
κού της οικοδομήματος, τό όποιον ήδύνατο βεβαίως νά έγγυηθϊ) 
ΐήν τελειοποίησιν καί τόν διαιωνισμόν τής κοινωνίας, εάν ή α ϊ-  
τή άρετή, ή αύτή συναίβδησις τών διατάξεων τοΰ αιωνίου, ήθελεν 
ϊδηγήσειν ολα; άχρι τέλους τάς πράξεις της.

(ή συνέχεια ακολούθως)

τρν π ο ίιζισ  μ ο ν . 
η ό -ηγεμ.ων τί)ς Μο ΐΰα υΐζζ  Μlyjxnk  

V  p r y  ορίου Σ ζ  ουρ ία ;

Νίον φαινόμενον πολιτικής μεταβολής έλκύει τήν προσοχή 
•τΛν έςευγενισμένων λαών είς τήν Μολδαυίχν, καί τοΰτο είναι 
ή ά π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ς  ά ν δ ρ α π ο ' δ ω ν !  ‘Η ιδέα τοΰ 
ανδραπόδου, άποδιδομένη εις τόν άνθρωπον, τόν δμοιον μέ 
τούς λοιπούς ανθρώπους, αυτόν τόν κατ’ εικόνα Θεοΰ πλασθέντα 
άνθρωπον, είναι ιδέα φρικαλέα! είς ποιον βάραθρον απώλειας εί" 
^ον κρημνίσει τήν ανθρωπότητα αί πολιτικαΐ παραοοραί! Πόσον 
εξευτέλισε καί έξη-/ρείωσε τό ανθρώπινον γένος ό έγοησμόςί 
Λς νά υήν ηρκ£ΐ ή ιδ ία  τοΰ υπηκόου , καί εδέησε νά όνομαοθ|
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καί v’ άποκατασταθή πραγματικώ ; ό ανΟρο^πος, αΰτό τό εύγε-, 

νέστερον τής φύσεως έπί της γ'ή; πλάσμα, άνδράποδον, ΰπο- 
ζύγιον, κτήνος! Δεν ήρκεσαν άκόμη ούδε δλα τά  άπειράριΟμ.α 
είδη τών άλογων ζώων, ό'σα ή φόσις έθεσε διά τής υπε
ροχής τοΰ λογικοΰ αφειδώς όπο τήν εξουσίαν μα ;, δια νά δου- 
λεύωσιν είς ολας μας τάς άνάγκας, καί εις αύτά ακόμη τά α
πηνή ελαττώματα μας, άλλ’ έπρεπε νά κρημνίσωμεν άπό τήν 
φυσικήν αξίαν των καί τοΰς όμοιους μας, η μάλλον ή μας «ύτοΰς 
είς τήν κτηνώδη των ανδραπόδων κατάστασιν, διά νά δείξωμ.εν 
μέχρι τίνος βαθμού δύναται νά φθκ'σνί ή ανθρώπινος πλάνη. Καί 
ή θρησκεία καί ή φιλοσοφία άπεΟέωσαν τόν άνθρωπον διά νά τόν 
καταστήσωσι σεβαστόν απέναντι τοϋ εγωισμού, κα: τής κατα

κτητικής μανίας· άλλ’ είς μάτην! χθές μόλις κατηργήδη είς τήν 
Αγγλίαν ή αισχρά σωματεμπορία των Μαύρων* εις τάς ’Ινδίας 
οί αργυρώνητοι μαύροι τών 'Α γγλικών άποικιών παρουσιάζουσι 
θέαμα ελεεινόν, καί οί απαίσιοι τών άλύσεών των κρότοι, έμ.- 
πνέοντες μακρόΟεν αλγεινήν φρίκην, κάμνουσι τόν εύαίσδητον άν

θρωπον νά κινή βλασφήμω; τήν κεφαλήν του. άπειροι δέ λαο; 
είς διάφορα τής γής μέρη, επιλαθόμενοι τής εύγενοΰς αύτών 
καταγωγής, άπέβαλον σχεδόν όλοτελώς τοϋ λογιν.οΰ τήν χρήσιν, 
καί οί πόλεμοι άφήκαν συνήθως όπισθεν των τοΰ έξανδραπο- 
δισμοΰ τά  βάρβαρα καί βδελυκτά ταΰτα ίχνη . ‘Ο εγωισμός 
Ομοιάζει τό άναίσθητον ζώον εκείνο, τό όποιον ρινίζον τήν 
γλώσσαν του έπ! τής λίμα; τοϋ σιδηρουργού, έλειχε τά χυνόμενον 
αίμα τής ίδιας γλώσσης του, νομίζον o n  έβίβρωσκεν αίμα ξένον, 
καί ήμεϊς έζυβρίίομεν τόν Θεόν, καί άτιμάζομεν τόν εαυτόν μας, 

καταδικάζοντες είς αίσχράν δουλείαν τούς όμοιους μας· υπάρχει 
είς τοΰτο τό είδος τής άνοσιουργίας φρίκτή τις ήΟική τιμωρία, 
τήν όποιαν ποσώς δέν αίσΟανόμ.εθα! ώ! έάν δένπειθώμεΟα ότι 
ό άνθρωπος έπλάσθη κατ'εικόνα θεοί», τουλάχιστον άςσεβασΟώ- 
μεν τήν ιδίαν ήμων εικόνα, τήν οποίαν δύο» αΰτό τό άνδρά-
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ποδον· &{ ένθυμηΟώμεν ότι δέν άπέχομεν ό'λοι μχς πολλά βήΤ 
ματα μακράν άπό τήν ιδίαν αύτών τύχην, οί Α ιγύπτιοι, αυτοί 

οί Ελληνες, οί ‘Ρωμαίοι, ισχυροί άλλοτε έπί τής γής, έ'συρον 
τοΰς όμοιους των ανθρώπους ώς αιχμαλώτους καί ’Αργυρωνή
τους δούλους* άλλ’ επειδή ή τύχη είναι κοινή πρός όλους ύπέ- 
κυψαν είς τήν σειράν των καί αύτοι, καί κατεστάΟησαν μέ τόν 
καιρόν επίσης υποχείριοι. Πρό όλίνου άκόαη πολλοί ατυχείς 
Χΐοι, Μισολογγεΐται, καί άλλοι Ελληνες, υπήρξαν λάφυρα κα
ταστρεπτικού πολέμου, οί Αιγύπτιοι πωλοΰνται καί τήν σήμε
ρον ακόμη, οί δε δυστυχείς ‘Ροιμ.αΐαι ποϋ είσί; στενάζοντε; υπό 
άπαισίαν θεοκρατικήν εξουσίαν ζώσι ζωήν όδυνηρωτέοαν παρ’ 
εκείνην τών ανδραπόδων καί τών αργυρωνήτων Μαύρων.

Το:αυτη είναι είσέτι ή κοινοινίκή κατάστασις διαφόρων με * 
ρών" κατάστασις τήν οποίαν μάς παρέδωκαν έποχαί πολλά μα- 

κρυναί, καί περί τής όποιας άναμφιβόλως ή παρούσα τοϋ κό
σμου γενεά δεν όφείλει κανένα λόγον ή ζώσα γεννεά είναι 
υπεύθυνος διά τό ένεστός καί δ.ά τό μέλλον, .‘θίλομεν σταμα · 
τήσει αιωνίως είς τά ; όλεδρίους πλάνας, είς τάς όποιας ά λ 

λοτε μάς άπέσπρωξαν σκοτεινοί καί βάρβαροι καιροί; θέλομεν 
μείνει αναίσθητοι είςτάς θείας εμπνεύσεις τοϋ πολιτισμού; Οέ- 
)ομεν τάχα  παραγνωρίσει καί τοϋ λοιποϋ τήν αξίαν τοϋ αν
θρώπου; άλλ’ ά ; έχω μεν χρηστοτέρας ελπίδας είς τό μέλλον, 
Ο1 πολιτισμό; δεικνύει πανταχοϋ έξαισίας προόδους. ‘II φ ι 

λάνθρωπος Γαλλία χύν·ι τό πολύτιμον αίμ,α τών γενναίων τέ 
κνων της διά νά έξημερώσν] τήν άγρίαν ’Αφρικήν, καί άκατα- 
παύστως αγωνίζεται διά τής διαδόσεως τοΰ πολιτισμού ν’ 
άποσπάσνι άπο τήν άβυσσον τοϋ αιωνίου σκότους τό πέμπτον 
τούτο μέρος τής γής, δ ιά  νά ·»ό άποδώτη είς τήν φωτισμένων 
οικογένειαν τού μεγάλου κόσμου . ‘II ακάματος καί κραταιά 
‘Ρωσσια μαχομένη εναντίον τής κακίας καί αύτών άκόμη τών 

στοιχείων, εξαντλεί καθ’ έκάστην τ')χ δυνάμεις τη ; διά νά χ « .



μηλώ?η τής Κιρκασίας τά ; άβατους καί απροσίτους χορ»φ^£,, 
ώστε να διασώιπ) τήν γενέτειραν τής ανθρωπίνου καλλονής, τήν 
ώραίαν λέγω Κιρκασίαν, άπο τοΰ έςανδραποδισμοϋ καί τής 
(ίαρβαρότητος τάς σιδηράς γεϊρας, καί νά τήν εισαζνι είς τον πο
λιτισμόν. ka't co εύγενές αίσθημα τοΰτο τό όποιον εμψυχώνει τάς 
μεγάλα; ταύτας Κυβερνήσεις πρός τήν διάδοσιν τοΰ πολιτισμοΰ, 
ίνεΟάρρυνεν ήδη και τήν π&φωτισμενην κυβερνησιν τής Μολδαυίας 
^ ιά  νά πράξη ϊ[ίγον τοσοΰτον λαμπρόν εις τό είδος τθυ> το - 
«οΰτον εύγενές, ώστε ν.ινεΐ δικαίο); τον κοινόν έπαινον και θαυ
μασμόν, καί πλέκει άμάραντον στέφανον αιωνίου δοζης είς τόν 
<ταφόν κάί μεγαλόψυχον Ί ϊγ β Μ ιό ν α  τής Μολδαυίας Μ ιχ α ή λ  

Γρ^ίγορίου Στούρζαν. τώ  δντι η  izp kn ti νά βασιλεύ- 
σωσιν οί σοφοί., ή π ρ ίπ ζ ι να φιλοσοφή'τωσιν οί Β ασι- 
λ*ϊς διά νά ευδ-ϊΐαοντ,ση ή άνΟρωπότης.

Τήν μεγάλην ιδέαν τής ευφυούς ρήσεως ταύτης έπροσω- 
ποποίησεν ό μεγαλόνους ουτος ‘Ιίγεμών, δστις 4φ ολης τή ί 
ίύτυ^οΰς εποχής τής ηγεμονίας του έκέρδισε δικαίως είς δλον 
τόν Κόσμον τήν γενικήν ΰπόληψιν ‘ΠγεμόνΟς σοφοϋ, μεγα- 

λουργοΰ, και ενάρετου* εργα φιλάνθρωπα καί εύγενεΐς άλεπάλ" 

ληλοι πράξεις έλάμπρυναν έξ «ρχής τήν ηγεμονίαν του' ή δέ 
Μ ολδαυΐα, ητις άλλοτε έότέναξεν υπό τήν καταστρεπτικήν 
y εΐρ« τής έρημώσεως χ Ά  τοΰ έξευτελισμοΰ, ευδαιμονούσα ήδη 

δύναταί προσηκόντω; νά καυχηθή, διότι, ένφ άτενιζί] είς τό 
ι'ιρόν πρόσωπόν τοΰ Θεοσεβούς ‘Ηγεμονος της, άπαναίί πατέρα 
μάλλον φιλόστοργον καί κοινόν ευεργέτην. ‘II ευκλεής δέ πρα" 
ξις αυτη τής άπελευθερώσεως έκατόν χιλιάδων κατ’άρχάς άν*· 
δραπόδίον, ήτις μας έ'δωκε δικαίαν άφοομήν νά έπιληφθώμεν 

οΰτω πρ',ΐμως τής Μολδαυίζς, καί νά όμιλήσωμε* ακροθιγώς 

πρός τό παρόν περί αύττς, εινα: πραξις, ητις, δείγμα συναμα 
Ι^ ε ιλ ίσ ιω ς  τοΰ πολιτισμοΰ τής κοινωνία; εκείνης, δεικνύει τήν 

γΐννκίΛν fO-ή ν  τοΰ εύσεβοΰς ‘Πγεμόνος τούτου καί τής φιλβ*-
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έρώπόυ καί πεφωτισμένης Κυβερνήσεώς τον πρός τόν πολι
τισμόν καί πρός τα  καλά εν γένει, άναμφιβόλως ή εύτυχία 

τών κοινο)νιών έξαρτάται πάντοτε άπό τάς Ιδίας Κυβερνήσεις, 
ή σοφή καί φρόνιμος κυβέρνησις πρέπει κατά φυσικόν λόγον, 
ως κεφαλή τής κοινωνίας, νά προηγείται πάντοτε αύτής, καί 
αυτη να συρη κατόπιν της είς τά  εμπρός τήν κοινωνίαν, ώς 
συμβαίνει εις την ΛΙολδαυΐχν καί είς άλλας επίσης εύτυχεΐζ 
κοινωνίας, έν ώ εί; άλλα δυστυχή μέρη συμβαίνει πολλάκις τό 

«ναντιον. αί προοδευτικά! κοινωνίαι ώΟοΰσιν εναγώνιοι είς τά  

εμπρός τάς Κυβερνήσεις, καί, κάταφιύγουσι πολλάκις είς ε
παναστάσεις αίματηράς διά ν’ άναγκάσωσι τάς Κυβερνήσεις 
και τοΰς αρχηγού; να συμβαδίσωσι μέ τήν πρόοδον τών κοι* 
νωνιών καί μέ τό πνεύμα του αίώνος.

Α λλα τοιαΰτα λαμπρό καί ένδοξα είναι βεβαίως τών ήγε-  
μονών τά εργα , οταν συνετώς έπάναπαύωσι τήν άγαδήν αυ
τών προαίρεσιν είς υπουργού; ειλικρινείς, πεπαιδευμένους καί 
ενάρετους, όποιος άναδεικνύεται εις τήν περιστασιν ταύτην ό 
ένοχος άνήρ υπουργός τοΰ ‘Ηγεμόνος τής Μολδαυίας Θεόδωρος 

Ικ ίκ α ς- ό διορατικός αύτοΰ νοΰς, ή άκεραιότης τοϋ χαρακτήρός 

του, καί το υφος τής άρετή;, άπό τό όποιον άκαταπαύστως 
εμπνέεται είς τάς πλέον εύγενεΐς πρά;εις, τόν ύψωσαν έπαξίως 
ναι εις τού ίίγεμόνος τήν πιστήν εύνοιαν καί εις τήν κοινήν 
ύπόληψιν τοϋ λαοϋ της Μολδαυίας· έμπνευσις τών ίίψηλών 
«ίσΟ/ιματων τοϋ υπουργοο τούτου ύπήρξεν ή εύγενής ίδέα τής 
άπελευθερωσεως τών άνδρζπόδων, καί τό λαμπρόν τοΰτο τής 
φιλανθρωπίας του δείγμα έπροςένησε τοσαύτην δόξαν είς έαυτόν 
καί τόν Ηγεμόνα.

Ας όιδαχθώσιν οί ύπουργοι τών εθνών, εκείνοι όσοι έξ εναν* 
τίας χαλκευουσι τας άλυοσους τή ; ά·θρωπότητος , καί ώΟοΰσι 
τούς ήγεμόνας των είς τήν καταδυνάστευσή τών λαών( καί 
*{» λ λλα τοιαύτης φύσεως ά’δοξα εργα.

—   —



Θόωρια ~sci τΐις γύσεωζ τών γυναικών, τών 
διανοητικών αύτών ouva/zswv, τών διαθέ

σεων, της ανατροπής και της εζιόρο?;' 

αύτών δίς την Πολιτικήν κοινωνίαν.

II περί τόν άνθρωπον σπουδή είναι αί έπ’ άμφοτέρων των 
γενών φίλοσοφικαί παρατηρήσει;, α’ίτινε; δέν πρέπει νά εφαρ- 
μόζωνται κατά π^οτιμησιν είς έν έκ 7ων δύω, πλ^,ν έαν 

ύποθέτν) τις or; τά  πάθη, αί κλίσεις, αί διαθεσεις κ.αΐ ό οργα· 
νισμός άμφοτέρων είναι κατά πάντα δμοια, καί έπομενως φρονεί 
δτι περιγράρων τό εν συμπεριλαμβάνει καί το άλλο.
- Αλλ’ είναι προφανώς άποδεδείΥμενον δτι τό φρόνημΛ και ο 
σκοπός τών παλαιών καί νέο>ν φιλοσόφων δέν υπήρξε τοιοΰτος* 
έξ εναντίας κατά παράδοξον μεροληψίαν όλο: γενικώς έθεώρτ,σαν, 
τόν μέν άνύ'ρα ώς τό κατ’ εξοχήν 6ν, τήν δέ γυναίκα ^εν εκρινον 
καν αξίαν τής φιλοσοφικής αύτών έρεύν/,ς, τήν άνεφεοον π ε -

^ ί f >y >
ριφβονητικώς, τινέ; δέ κα'. έζωγράφισαν ώς άποτροπαιον ε ,αμ - 
βλωμα τής φύσεως. Πρός παρν,γοοίαν δέ τοΰ ώραιου φυλού, οι 
ποιηταί, εξαιρούμενων ολίγων τινών, έξύμνησαν τήν ωραιότητα 
καί τάς χάριτα ; τών γυναικών, μολονότι ό πανυγηρικός τών θελ· 
κτικών όμμάτων καί τοϋ συμμέτρου αύτών ποδό;, οέν δυναται 
νά όνομασθη χαρακτηριστική περιγραφή τοϋ γυναικείου φύλου.

Η πρώτη γυνή υπήρξε σύντροφος καί ισότιμος τοϋ άνδρός. 
8 ο ύ  κ α λ ό ν  ε ί ν α ι  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  μ ο ν ο ν ,  π ο ι ή 
σ ω  μ ε ν  α ύ τ ώ  β ο η θ ό ν  κ α τ  α ύ τ ο ν .  1 εν. κερ. Β . ίΔυττι 
είναι ή άληθής κατάστασις τήν οποίαν ό πάνσοφος δημιουργός 
προώρισεν είς τήν γυναίκα παρά τώ  ίδίω αυτής άνδρι. Επι τ^ 

βάσει ταύτ/ι έθεμελιώθησαν αί μεταξύ τών δυο γενών πολυει* 
δεις και γλυκεία ι σχέσεις, αϊτινες έσχημάτισαν δυο όντα ·Α ενός,

>

r

έ  3 9 ®£y<e>

συγχωροϋσαι μέν τό  νά Ιχω σι δύο ιδέας, άλλ’ έκ τών όποιων 
νά πηγάζη μία λαί μόνη θέλησις, ή καί ενίοτε δύο θελήσεις διά 
νά θυσιάζωσιν έκαστος άλληλοδιαδόχως τήν ίδιαν αύτοϋ θέλησιν 
είς την τοϋ άλλου, θυσία έκ τής οποίας γενναται ή ώνέκφρα70ί  
έκεινη και δψηλή άγαλλιασις, τήν οποίαν δέν δυνανται να έν- 
νοήσωσιν είμή μόνον δσοι τήν νϊσθάνΟησαν.

Και τώ  δντι ο γλυκυς ούτος σύνδεσμο;, ή τρυφερά αΰτη έ’-  
νωυις τών δύω γενών δέν ήδύνατο νά ύπαρξη χωρίς δικαίαν ι 
σορροπίαν δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων· ούτως οί δύο πρώτοι 
άνθρωποι t^ot καί σύντροφοι, συνέζων, ήγάπουν άλλήλους, άπε- 
λχμβανον τάς αθανάτους εϋφροσύνα;, καί έδοξολόγουν όμοφώνως 
τόν ποιητήν, χωρίς ούδέτερος έξ αύτών νά φαντασθί] ποτέ τήν 
ιδέαν τής ελάχιστης επιρροής επί τοΰ άλλου, έν δσω ησαν α 
θώοι, έν δσω έτη'ρουν τάς έντολά.ς τοΰ ύψίστου, έν δσω . ησαν 
αθάνατοι· τέλος τό πρώτον άμάρτημα έπράχθη, καί ό θεός είπε 
προς τήν γυναίκα' ί π λ ν ι θ ύ ν ω ν  π λ η θ υ ν ώ  τ ΐ ς λ ύ π α ς  
σ ο υ  κ α  I τ ό ν  σ τ ε ν α γ μ ό ν  σου·  έ ν λ ύ π α ι ς  τ  έ ξ η τ έ -  
κ ν α ,  κ α ι  π ρ ό ς  τ ό ν  ά ν δ ρ α  σ ο υ ή  ά π ο σ τ ο φ ή σ ο υ .  
κ α ί α ύ τ ό ς  σ ο υ  κ υ ρ ι ε ύ σ ε ι .  Γεν. κεφ. γ '.

Εχ  ταύτης τής στιγμής συνετάχθη τό μεταξύ τοΰ άνδρός καί 
τής γυναικός αιώνιον συμβόλαιον πρός χάριν δλως διόλου τοΰ 
πρώτου* έκτοτε ό μέν άνή.ρ άνεγνωρισθη απόλυτος δεσπότης τής 
γυναικός, ή δέ γυνή υπήκοος δούλη αύτοΰ.

Οσον αύστηροί καί άν είναι οί δροι, δσ,ον μεροληπτικά! καί ά 
δικοι καί άν φαίνωνται είς τόν αδύνατον νοΰν τής άνθοωπότητος 
αί ακατανόητοι βάσεις τοΰ πρώτου μεταξύ άνδρός καί γυναικός 
γαμικοϋ συμβολαίου, άλλα συντάκτης αύτοΰ ύπήρξεν 6 ίδιος θε
έ;· έπρεπε νά διατηρήθν) αιωνίως, καί ή φύσις παρεδέχθη καί 

ύπήκουαεν είς τάς άμετατρέπτους διαταγάς τοΰ Κυρίου τής Κ τί
σεως, ή γυνή έδουλώθη έξ αρχής τής ύπάρξεώς της, καί αί



«Μματικαί δννάμεις αύτής πολβ ένδείστεραι Ας έκ τοΰ ονισικο·? 
Οργανισμού των άπο τάς τοΰ άνδρός, δέν ήδύναντο ποτέ ν’ά- 

ποδώσωσιν είς αύτήν τήν ανεξαρτησίαν της, καί νά τήν άπο- 
καταστήσωσιν εις τήν πρώτην αϋτής ισότητα μετά τοΰ άνδρός.

Αλλ’ όσον είναι άναντίρρητον ότι ή φύσις έπροίκισεν ίδια· 

ζο’ντω ςτούς άντρας μ ε τ ά  άναγχαϊα σωματικά καί ήθικά προ
τερήματα διά νά ηναι δυνατοί, εξίσου είναι βέβαιον οτι έ'δωκε 
καί εις τάς γυναίκας οργανισμόν λεπτότεοον, νεΰρα αίσθητικώ - 
νερα, πάθη ζωηρότερα, πνεΰμα όζύτερον καί φαντασίαν εϋ- 
τυχεστέραν. Η γυνή λοιπήν μετεχειρίσθη κατά πάσαν ευκαιρίαν 
ολα ταντα  τά  μέσα διά  ν’ άποσείσ/, τόν ανδρικόν ζυγόν καί 
νά έπκναγάγ-ij τήν στάθμην εις τήν πρώτην αυτής ισορροπίαν, 
καί μολονότι ποτέ δέν ήδυνήθη ν’ άπολαύση έντελή, μόνιμον 
και γενικήν νίκην, άλλ’ είς τά  πεπολιτισμένα έθνη, όπου τά ε- 
ζοχα ταΰτα προτερήματα τής γυναικός αναπτυσσόμενα άπο- 
καθίστανται φοβερά, ή γυνή εφθασε διά τούτων πολλάκις είς 
τόν δΊ/ιστον εκείνον βαθμόν, είς τόν όποιον καταντώσιν τινές 
Υπουργοί, οΐτινες δέν άφίν.ουσιν είς τόν Βασιλέα των είμ/, τό 

πομπώδες όνομά του.
Μολαταύτα κατά τήν διάρκειαν τής έφημέρου ταΰτης κυρι- 

αρχείας του τά ώραΐον φύλον έφάνη oTt δύναται ενίοτε νά 
πράξ^ΐ πάντα όσα καί ό άνήρ, καί άπέδειξε τουλάχιστον προσω- 
ρινώς ήπατημένον τόν μέγαν λατρευτήν του τόν γέροντα ’Avar 
κοέοντα δογματίσαντα Οετικώς, ατι ή φύσις έχάρισεν ώς έξαίρετον 
διακριτικόν είς τό εράσμιον τοΰτο πλάσμα της τήν ωραιότητα, 
τήν δέ φρόνΤισιν τήνέδςΛκεν άποκλειζ^ικώς είς μόνους τόν άνδρας.

Αλλ’ άς μή νομίσϊ) έκ τούτου τά ώραΐον φύλον ότι σκοπός 
μας είναι νά πλέζωμεν τόν πανηγυρικόν του ώς έρωτόπληγες λα- 
τρευταί του, οϋτε όμως καί νά τό διασύρωμεν ώς πικροί συκοφάν- 
ναι του* σκοπός μας είναι νά τό έςετάσωμεν προσεκτικώς, νά 
το  κρίνωμεν άμερολήπτως καί νά τό περιγράψωμεν απαθώς.

(άκβλουΒεί ή συνέχεια,) ι ’




