
Ο  Θ Ε Α Τ Η 2

Aoxlr a η χ γο ίο γω ά  nefl τά rye m rv ru K ,

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΙΙβΙΚΟΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ 
Κ ΑΙ ΘΕΣΜΟβΕ'ϊ ΙΚΟ^,

£χΜ ό[«ναν  % .τ ο ~  (άΐνος ' '
7Γ « ρ α  V

Μ ΙΧ Α Η Λ  2Χ ',Ν Λ·

API©®!:. Α . « Ε Ρ ΙΟ Λ Ο Χ  Λ

m \  _ ' ΕΝ Α βΗ Ν Λ ΙΣ.

|  ! έ ϋ  Τ Η Ϊ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ν  Γ Ε Ω ΪΊ 'ίΟ Υ  Π Ο ΛΥΜ ΕΡΗ

Μκ ι836.



ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ-

ο  ΘΕΑΤΗΣ

* ,  }ί#6 * «  V W t r p a W a ,
ενκ«τετριψαμεν τόν καιράν ^ ρηστΓΛ |ώ  ^  ^

* φ τυ ρ «ς  τών W p e ^ v  όλων « ρ ο β » ^  άσκο2ντες
W jtp w w jM * * , αΰτών, ζητοδντες εν τη ,:&τ0ρία W pi-

«W  μ »  ymp^ccrcc κα0ολικώτερα, ,ίρατυνοντες καθ’
καστην και το ήθος και την Wvotav μο#.< ^  της ρ.βλβ'Γν,ΐ

και αναγνωσεως, ούίέ νομίσαντες τον /ζω τ ικ ό ν  βίον βλά-
χκττον και τα^εινο'τατον φιλοσοφίας ^μνάσιον, συνελέξαμεν
υλην συγγραφών καί λόγων, οϋχ ί πάντ* Ε ν τ ελ ώ ν , ώς
ελπίζομεν, £1ς την αρετήν καί βύ$«ιμ0νί«ν της έλληνικης
κοινωνίας, Τ « ^ ν  τ*ν δλην αποφασίσαντες νά Ζψοσί^
« .μ εν  λ α  το* ση'μερον αγγελλόμενου Συγγράμματος, κατα- 
βαινομεν και ψεΐς είς τί στα^ ιον> τ6 ώ_ οΓον ^  ^

Ομογενών μας τρεχουσι μέ ά ζ , ^ ν ο ν  ζήλον. Το έργον μας

! ‘V?‘  γ * 0αΐς Ε ? Ψ Ψ ^ <  Πολίτικης, άλλά συζητήσεις 
κα!  ®εωρητικαί περί των κρατίστων φαινομένων
και αναγκών της κοινωνίας καθο'λου, σκοπουσαι κυρίως φ ς  

κατασκευήν καί στερέωσήν του κοινωνικοδ συνδέσμου;' καί 
προς τον όρον, 5ν έ'θεσεν ό Δημ^ουργί,ς ενώπιον της άνθρωπο'- 
τοτος. θρησκεία, Πολιτική διάταξις, Νομοθεσία, Μαθήσεις, 

Τεχναι, Βιομηχανία, ήδη, £θιμα, Χαρακτήρες, Γλώσσα, 
-χολεια, Θέατρον, Εφημερίδες, Δικαστήρια, πάντα τα  τοιαυ, 
τα  ω ς  εκ περιωπη~ς θεωρούμενα, καί χάριν του μέλλοντος 

μάλλον η του παρο'ντος, Θε'λουσιν ενασχόληση, κατά το με'- 

τρον των ουνάμεών μας, τδν κάλαμον ημών Τε καί τών συν-



β

«γάτω ν . Τάξης καί ήλικίαι διάφοροι να ε3ρωσιν αΐς τα 
Δοκίμιά μας το επαγωγήν άμα και το χρήϊΐμον, οσον το 
έφ’ ήμΐν θε"Χορ.εν επιμεληθή. ένίοτε δέ και Συγγραφέων 
άλλων τόπων και εποχών τήν συμμαχίαν θέλομεν προσλαμ
βάνει, και φιλοσοφεί περ'ι τήν ζώσαν των ζένων Εθνών ιστο
ρίαν. Προσκαλοΰμεν λοιπον τούς αγαπητούς ήμών 'Ομογε
νείς νά συνδράμωσι ΰπέρ της δημοσιεύσεις του σύνταγμα, 
τίου τούτου, και δεόμεθα των Σοφωτέρων εζ αυτών να το 
κρίνωσ· αέν συγκαταβατικώς, να το καλλύνωσι δέ καί 
;·/ΐλουτισωο» μέ τας γνώμας καί τάς διατριβάς των.

‘Ο Θεατή θέλει έκδίδεσθαι δίς του μηνός, καί Εκαστον 
Φυλλάδιον 6, λει σύγκεισθαι άπο μίαν εως δύο τυπογραφι- 
κάς κόλλας. . ·αγ), δραχμή μία καί ήμίσεία κατά μήνα, διά 
δε τούς εζω της «τικρατείας συνδρομητάς,· δραχμαί δύο καί 
βΐκοσι λεπτά.

ίΐ συνδρομή γίνεται έν μέν Αθήνάις παρά τώ  ύποφαινο. 
μένω καί έν τη Τυπογραφία του Κυρίου Γεωργίου Πολυμερή, 
αλλαχού δέ κατά σημείωσιν ιδιαιτέραν.

Έ ν  ' Αθψαις, zy α.5 ’Οκτώβριον, ΐ836.

Μ ΙΧ Α 0 Λ  2Χ ΙΝ Α Σ.
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ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΙΚΟΝ.

Ά ριβμος  I. Περίοδος Πρώτη, tfj a 5. 'Οκτωβ. ι8 3 6 -

θ’ . . .. »

ΠΕΡΪ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

όποιος λέγει κοινωνίαν, λιίγβΐ τύ παν τών θείων τέ 'και 
ανθρωπίνων πραγμάτων. Θεος ό αιώνιος δια Λογους εις εκεί
νον μόνον γνωστούς αποφασίζει καθ’ ώρισμ.,νον του άπειρου 
χρόνου καί διαστήματος μόριον νά στήση;ί?ΑημεΓον της παν
τοδυναμίας του, καί κτίζει τον κόσμον: όλος ένοτης καί
ολος σοφία, διά προστάγματος ύπερφυοΰς αναπτύσσει^ συστή
ματα πλανητικά, μέρη τοΰ ίΓλου κόσμου, καί χέει επ’ αύτών 
τήν ευλογίαν της κοινωνίας, και τα στέλλει με τήν σφρα
γίδα της αρμονίας του, καί τρεχουσι καί συμπεριαγονται 
πολλά όμου πλήρη φωτός καί ζωής καί κινήσεως μουσικής. 
Πρώτη Λοιπον κοινωνία ή της δημιουργίας.

Οί λαχόντες τον πλανήτην τής γης άνθρωποι δέχονται 
έμφύσημα καί όμοίωσιν του ΛημιουργοΟ, ΐνα κοινωνώσιν ό 
μαλώς πρός τε αύτον καί πρύς άλλήλους. Α ινζέρα  α ίιη  
κοινωνία ό ι ^ ή ,  καθ’ήν Επεται δ'τι προϋπήρξε μία καί μό
νη θρησκεία, Ιν καί μόνον πολίτευμα, μία καί μόνη γλώσσα· 

Πλήθουσα άνθρωποφυΐα (population ) καί παθών διέ- 
γερσις διασπώσι κατ’ όλίγον τον κοινωνικύν εκείνον σύνδε
σμον καί διασκορπίζουσι τούς ανθρώπους εις διαφόρους χω- 

της γ^ς, διαπερώντας ποταμούς εύρυστέρνους καί ορη 
ούρανογείτονα καί πελάγη άχανή. W r ,  έκλειπουσών. 
κατά το μάλλον χ.αίήττοντών αρχετύπων παραδόσεων, κα



χατά τάς άνάγκας τών τόπων Ιν οίς κατώκηααν, ««poauta. 
ζονται τά  έθνη ποικίλα τήν θρησκείαν, τδ πολίτευμα, την 
γλώ σσαν, και κατα το  φαινόμενον ακοινώνητα. Πρόσθες 

εις ταΰ τα  και την διαφοράν των χρωμάτων το3 των ανθρω

πίνων φυλών δέρματος, άλλο αίτιον άκοινωνησίας, περί της 
άρχής ·Τβυ όποιου ήμεΐς γνωρίζομεν ούδέν.

Αλλ 5μως και τότε, αν παρατηρνίσωμεν βαθύτερον, ουτί 
ή τοΰ πλάσματος προς τον πλάστην κοινωνία έξέλιπε, και 
ή των έθνών προς άλληλα δεν έβράδυνε νά συστηθη. Τί> 
άλλοτβ μονόπολι, ούτως είπεϊν, φυσικόν δίκαιον, ιδιωτικόν 
τ» και δημόσιον, άπέβη χιλιόπολι δίκαιον των εθνών, φυσι
κήν μεν κατά τήν'άνθρωπίνην εύμένειαν, θετικόν δέ κατά 
συνθνίκας γραπτάς ·.' '-άγραφους. Κ α ι αυτή τρίτη xo trvria , 
ή μεταξύ πολλών ά'^)ρωπίνων κοννωνιών. 2ημείωσαι δέ 
το πώς έσυστηθη. έν μέν είρηνη, διά της εμπορίας, διά 
των περιηγήσεων, διά της μαθήσεως· έν δέ πολεμώ, διά 
της έγγυτέρας έπιμιξίας των εθνών καί της τελευτώσης 
συνδιαιτήσεως των συμφερόντων. 'Ο πόλεμος, καίτοι συμ- 
βεβηκδς καί όργανον άκοινωνησίας, παρασκευάζει πολλάκις 
εις τδ μέλλον πλήθος κοινωνικών αγαθών, ής προς το ένε- 
στώς καί τδ τοπικδν εξεταζόμενος, είναι πεζότατον πάθος· 
ώς δέ πρδς τούς αιώνας καί τδ μέγα διάστημα, ’ είναι δρά
μα πλήρες μυστηρίων καί ποινίσεως, προνοίας νεύμα, καί 
φιλοσοφίας τροφή'. Της προτάσεως ταύτης την άλη'θειαν 
άποδεικνύει μάλιστα ή ιστορία τών μεγάλων πολέμων, πο
λιτικών τε καί θρησκειακών, καί τά μακρά αποτελέσματα 
της έφορμγίσεως τών έξακούστων πορθητών πάσης της γης. 
Την μαρτυροΰσιν αι κοινωνικαί μεταβολαί αί προκύψασαι εκ 
τών Τρωικών, έκ τών καταδουλιοσεων Ναβουχοδον^'σορ καί 
Κόρου, έκ της στρατείας τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου, έκ τών 
Ρωμαϊκών τροπαίων, έκ τών έπειτα πολυβαρβάρων έπιδρο- 
μίδν, έκ τών καταστροφών τών οπαδών Μωάμεθ, έκ τών

πολέμων τοδ μεγάλου Καρόλον, έκ τών Σταυροφορικών, έκ· 
τών καταστροφών Γιγγισχάνου καί Ταμερλάνου, έκ της 
πτώσεως της ανατολικής αυτοκρατορίας, έκ της Ευρωπαϊ
κής κυριευσεως της Αμερικής καί ίνδίας, έκ τών συμπλο1 
κών της έκκλησιαστικής κατά την Δύσιν μεταρρυθμίόεως, 
έκ τοΰ τριακονταέτους πολέμου, έκ τών πολέμων Λουδοβί
κου τοΰ δέκατου τετάρτου καί τών περί διαδοχών εις τούς 
θρόνους Ισπανίας, Αυστρίας, καί Βαυαρίας, έκ τών καταχει- 
ρώσεων Αύρέγγζέβου καί Ναδίρη, έκ τών πολυφόνων έπα- 
ναστάσεων συλλήβδην Ελβετίας, Κάτω χωρών, Αρκτώας 
Αμερικής, Γαλλίας, Ελλάδος, καί τέλοί* έκ τών τροπαίων 
τοΰ Ναπολέοντος. Ταΰτα πάντα έπέοεραν κοινωνη'ματα 
εύαρμοστότερα καί πλατύτερα, επανορθώσεις διαρκείς καί 
εύέλπιδας, γνώσιν θεοΰ καί άνθρωπ'ών καί πραγμάτων με
ταξύ τών εθνών. Ματαίως ό άνθρωπος του παρόντος οδύ
ρεται την έν πολέμοις απώλειαν συγγενών φιλτάτων, την 
άποτέφρωσιν τών στεγών, αγρών τομήν, καί γύμνωσιν καί 
πείναν. Ερημος ό αιθήρ διέλυσε τούς γόους καί θρήνους 
του ! αί βουλαί της προνοίας πρέπει να τελεσθώσι. Τί 
είναι τδ άτομον ώς πρδς κοινωνίαν τινά ; τί δέ αύτη ώς 
προς τήν ανθρωπότητα; Τί τδ νΰν καί τδ ένταΰθα ώς πρδς 
τδ επέκεινα; Τί ή γή ώς πρδς τδ ήμέτερον πλανητικόν σύ
στημα; Τί δέ τοΰτο ώς πρδς τδν κόσμον τών ομογενών συ
στημάτων; Καί τί ό κόσμος ούτος ώς πρδς τδν θεόν; Τοΰ 
τοιούτου άρα «παραβάτου χρησμού τδν χαρακτήρα έ'φερεν 
εις τδ μέτωπον, καί διά στόματος άνηγόρευεν ό Ατίλας, 
μ ά στιζ  Θεοΰ αϋτδς επονομαζόμενος. Καί πρδς τδν Ναδί- 
ρην ήλθε δερβίσης λεγων· “  αν ήσε θεδς, έσο έπιεικής· άν 
προφήτης, δεΐξον ήμϊν τήν τής σωτηρίας οδόν άν βασι
λεύς, κυβέρνησον ημάς δικαίως καί φιλανθρώπως· ” ό δέ 
άγριος πορθητής άπεκρίθη· “  ού'τε θεδς ειμε, ού'τε προφ·/ί- 
της, ούτε βασιλεύς, αλλά πολεμιστής παρά τοΰ θεοΰ ώργι·
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α  χίνΰβ άπεσταλμένος ίνα τιμωρήσω τά  εθν*̂ . ” ( τουτί r e /  
να τα διορθώσω) Ταυτα δε λέγοντες περί του πολέμο», 
5 έν εννοουμεν οτι αΰτος εΐνε ευκταίον τι, καί κυρίως κοι
νωνικόν, η οτι ό άνθρωπος δεν πρέπει νά τδν αποφεύγω δί 
ολων των μηχανών της φρονήσεως καί της ελευθερίας τάς 
όποιας λαβών άνωθεν εχει έν έαυτφ, άλλ’ οτι ό πόλεμος 
είναι ανάγκη δημιουργική καί ιστορική, έξ ης εύρε. πολύ τα 
ωφέλιμον ή άνθρωπίνη κοινωνία καθόλου.

Αλλά ποιος ό προορισμδς της δημιουργίας; ποιος ο της 
άνθρωπότητος; έν δσω ύφίστανται, καί ό κόσμος καί ή 
άνθρωπότης, προωρίοθησαν νά ψάλλωσι τήν του δημιουρ
γού δόξαν καί νά διάγωσι καθ' οΰς ελαβον παρ’ αύτοΰ νό
μους. Νόμος των άν^ωπων εινε ώς προανηγγείλαμεν, 
η προς τούς όμοιους κοινωνία δια φιλίας και συνήθειας, δια 
δικαιοσύνης, ευεργεσίας, επιείκειας, αλήθειας, επιστ/ίρ·ις, 
χάριτος, καί ή προς τήν περικυκλοΰσαν φύσιν σχέσις, δια 
βιομηγανικών άσκησϊων, εξ ων κατακοσμουσι μεν έκειν/ιν, 
θάλλουσι δέ καί εϋποροϋσιν αυτοί, περαίνοντες πάντα διά 
νου καί προαιρέσεως έλευθέρας και μνημης καί φαντασίας, 
καί έχοντες αθάνατον τήν ψυχήν. Ϋπάρχουσι δέ καί προο
ρισμοί ιδιαίτεροι φυλών ανθρωπίνων καί εθνών κατά τόπους, 
καί άνθρώπων. Ούτως ή Καυκάσειος ή λευκοδέρματος φυ
λή φαίνεται προωρισμένη νά συντελη μάλλον τών^ άλλων 
τεσσάρων εις τον κοινωνικον τής ανθρωπότητας σκοπον, έπι- 
βεβαιουσα τό,τε περί του Προμηθέως μυθολόγημα και το τής 
ίερας Γραφής έκεΐνό “  Ιίλατύναι Κύριος τφ  ίαφεθ και κα- 
τοικησάτω έν τοϊς οίκοις του Σήμ καί γενηθήτω Χανααν 
παΐς αυτών Ούτω το Πελασγοελληνικον έθνος, μέλος 
τής φυλής ταύτης, προωρίσθη άλλα μέν κοινωνικά αγαθα, 
τέχνας καί έπιστήμας, νά συνεξεύρη αύτο,. αλλα δε, συλλε- 
ξαν φιλοπραγμόνως άπο τάς αδρανείς κοινωνίας τής^Αιγύ- 
πτου, Περσίας, καί ίνδίας, νά έπαυξήση καινά κομψεύση, να

ί χ  μβτα&ώση δέ πρώτο» μέν εϊς τά παράλια τις  Ελάσσονος 
Ασίας, τοϊί Πόντου, τηί Λιβύας, τής Ιταλίας δια τών άποι- 
Τΐιών του, δεύτερον δέ εις το μεσόγειον τής Ασίας καί Αφρι
κής διά τών Σελευκιδών καί Πτολεμαιων, τρίτον εϊς τήν 
άήττητον καί μεγαλόδοξον ί>ώμην, τέταρτον εις τήν τότε 
Οικουμένην διά τής άρχής του Χριστιανικού κηρύγματος, 
πέμπτον εις τήν Δυτικήν Ευρώπην διά τών Αραβικών με
ταφράσεων τών Ελλήνων συγγραφέων, καί έκτον δια τών 
εϊς Ιταλίαν καταφυγόντων σοφών Ελλήνων μετά τήν Κων
σταντινουπόλεως άλωσιν. Ουτω τέλος οί Ευρωπαίοι, εϊς 
τήν αύτήν φυλήν άνήκοντες, πρυτανεύουσι πανταχοΰ τής 
γης έπί τό κοινωνικώτερον τάς έτεροχρόους φυλάς καί τά 
άμβλύτερα έθνη άπο τριών καί ή^σεος αιώνιον, μετά τάς 
πολυκλεεϊς θαλασσοπορίας του Κολόμβου, του Γ·;μμα, του 
Μαγελλάνου, του Δράκη, του Κοόκου, μετά τάς κατα^ειρώ- 
σεις του Κορτέσου, τοΰ Πιζάρου, του Αλβουκέρκη, του Κά
στρου, του Λόρδου-Κλίβη.

Αφ’ ού διετυπώσαμεν τον χαρακτήρα καί τον προορισμδν 
τής κοινιονίας έν γένεί, άν τρέψωμεν ήδη τήν έ'ρευναν ήμών 
πρός τινα κοινωνίαν εν.μέρει, θέλομεν εϋρεϊ καθ’ έκαστα τά 
φαινόμενα καί τάς χρείας έπί τών οποίων θέλομεν φιλομα- 
θήση. Κοινωνία τις κατέχει τόπον τινά έπί τής γης, τον 
λεγόμενον επικράτειαν αυτής. 'Ο τόπος ούτος έχει ποιαν 
τινα μορφήν καί τύπον άπο ορη, κοιλάδας, ποταμούς, λί" 
μνας, Οαλάσσας· εχέι καί κλίμα ΐδιον. Οί ένοικοΰντες άν
θρωποι εχουσι θρησκείαν, γλώσσαν, ιστορίαν, έχουσιν οίκο- 
γενείας καί ήθη οικιακά, φιλίας καί σ/ίσεις ποικίλας, έ'θιμα 
καί ήθη κοινωνικά, ιδίαν κατασκευήν διανοητικήν τε καί 
παθητικήν, βιομηχανίαν ποιμενικήν, γεωργικήν, άλιευτικήν, 
τεχνικήν, έπιστημονικνίν- Ιδού πασα ή κοινωνία, καί ούχ1 
εν μόνον μέρος αύτής, ώς έγραψαν τινές τών ήμετέρων, διαι- 
ροϋντες τήν κοινωνίαν είς το τής ελευθερίας' καί το τής εύτα<

Μ·
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ζίας· ύ  κοινωνία έ'χει άπαραιτήτως χρείαν καί τής πρώτης 
καί της δευτέρας, διότι άλλως δεν δύναται νά βαδίση έμ- 
ττρός· ή μέν ελευθερία elve ή κεντ^όφυξ δύναμις, ή δέ ευ
ταξία είνε ή κεντροβαρής, αϊτινες έδόθησαν παρά θεου εις 
7cav κοινωνικόν σύστημα. όθεν αμφοτεραι είσι τα  πρώτα 
συστατικά της ανθρώπινης κοινωνίας. Δεν πρέπει ό'μως νά 
λέγονται μόνον, άλλά καί νά ύπάρχωσιν ύπάρχουσι δέ 
όταν ώσι πλήρεις καί γνη'σιαι, ουχι δε κολοβαι και κατε·* 
ψευσμέναι· Η ελευθερία λοιπον . και η ευταξία, παλιν λε- 
γομεν, δεν είναι μερν) εις τά  όποια διαιρείται ή κοινωνία, 
άλλά δύω τινά εφ’ οίς αυτη σώζεται καί ευδαιμονεί.

Την ευταξίαν όνομάζοντες εκείνοι έν τών δυο της κοινω
νίας μερών, έννοουσ^,τήν δημόσιον άρχη'ν. Ημείς δέ άρνού- 
μεθα ό'τι ή δημόσιος ά^χη είναι το αύτο καί ή εύταξία, διο- ■ 
τι βλέπομεν πολλάκις καί πολλαχοΰ την δημόσιόν αρχήν, 
αιτίαν ουσαν βαρείας άταξίας υλικής τε και ηθικής, και άτο- 
πως μεταποιουμένην η λαμβάνουσαν παρά τών οπαδών της 
τδ τής ευταξίας όνομα (ΐ ) .  όμολογουμεν δέ ότι ή δημό
σιος αρχή υπάρχει καί ανάγκη νά ύπάρχη περί τήν κοινω
νίαν αυτοτελή ουσαν, ώς συμβεβηκός, ώς ό'ργανον ευταξίας, 
ώς υπηρέτης ελευθερίας καί αρετής, ότι υπάρχει βουλήσει 
τής κοινωνίας ύπαρχούσης βουλήσει θεοΰ, οΰχί ώς σκοπός, 

οϋχί ώς κύριος τής κοινωνίας.
Εξ ών μέχρι τουδε έσημειώσαμεν, προσφέρονται εις τήν 

μελέτην μας καί άλλαι μέν σεμναί υποθέσεις, άλλα και ή 
περί τοΰ δημοσίου δικαίου σπουδή εσωτερικού τε και εξωτε
ρικού, ώς περιέχοντας τά του άξιολόγου συμβεβηκότος τής 
κοινωνίας, τουτέστι τής δημοσίου αρχής- έ'τι δέ και ή περι 
τήν κοινωνικήν οικονομίαν μελέτη. Εις τας ρίζας καί εί*

ι. ubi solitudinem fecerunt, pacem appellant,
ή τ ο ι, τή ν  ίρ ή μ ω σ ιν ? ίίρ η ν η ν  βνομαζουσι. Τ α κ ιτ ο ς .

•  *

7

τήν ουσίαν τών επιστημών τούτων Οελομεν έπιστήση τδν 
νουν προϊόντες.

π ε ρ ι  θ ρ η ς κ ε / α ς .

Ο Θεο; γ,ίον, εινε, και Οελει είναι. Παρών πανταχόΰ, 
πληροί τά πάντα. Τήν ίδέαν τής δημιουργίας, τήν εΐχεν 
έν έαυτώ πριν τήν εξελίξη, καί έπαγάλλεται εις τά πάγκα
λα εργα του, και συνέχει αύτά δ ιά τω ν  κραταιών νόμων 
τους  ̂όποιους έπέβαλεν εις αύτά. έω ς  πότε θέλουσι διαρκέση; 
έν οσφ θελνίση αυτός. Καθώς έκτίσθησαν, ούτω θέλουσι' 
γεινη αφαντοι πρδς τδ νεύμα του ή,τε ΰλη καί ή μορφήτης, 
καί μονος θέλει μένει ό αύταρκέστατος· ν ϊι  απέραντος. Φύ- 
σις καί δημιουργία ει’σί τό αυτό. ΓΙεπρ'ωμένον, ανάγκη, 
νομός, εΐσι το αύτό. Τύχη σημαίνει άγνοιαν αιτίας.
 ̂ Καθιδρυμένος η πλανώ μένος επί τής γης ό άνθρωπος, 

δερεται από δυστυχίας μάλλον ή εύτυχεΐ. Τδν πολεμει ή 
περιέχουσα φύσις, τδν πολεμβυσι πολλάκις οί όμοιοι του, τδν 
πολεμουσι τα πά()η του. Δεν έχει καταφύγιον άλλο παρά 
τον Θεόν. τδν αϊσθάνεται(ι), τδν ε/ει εν έαυτω, αθάνατος 
ών τ^ν ψυχήν, τον βλεπει, τδν ακούει, τδν προσκυνεΐ1. Ποια 
τα χαρακτηριστικά τής Θρησκείας; Ελπίς, φόβος, αγάπη, 
πιστις, ευγνωμοσύνη. Ποΐαι αί πράξεις της; Δέησις, ύμνος, 
και διδασκαλία. Ποια τά εφόδιά της ; Μυστήρια, σύμ- 
οολα, καί ιεραρχία.

Πολλάκις οι άνθρωποι, έκθαμβοι πρδς τής φύσεως τήν 
λαμπρότητα, καί άπολέσαντες τά ; αληθείς παραδόσεις, έλά- 
τρευσαν έν τνί άσθενεία των μέρη τής φύσεως, ή τινάς 

ιοτγιτα? αυ'Γ'ί?· Πολλάκις, κακούμενοι ή ευεργετούμενοι 
από συμβεβηκότα τινά τής χώρας έν ή κατώκουν, έθεοποίη- 
σαν αυτα. Πολλάκις εύγνώμονες περί βασιλείς δικαίους,

Τ" ! 'St C*CUS 111 u o ^i«) Έστι θεδς iv ήμϊν 'Ρωμ
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καί φιλάνθρωπους, καί περί ήρωας σωτήρας, άπέδωκαν εις 
τήν μνήμην των θείας τιμάς, καί βωμούς, καί άλση· έξε- 
θείασαν άλλοτε ανθρώπινα πάθη καί άρετάς, έστηναν θεούς 
κατά οίκογενειας, καί φυλάς, καί φρατρίας, καί δήμους, καί 
πόλεις. Συγγνωστοί διά τάς άπάτας των ! Ελέου άξιοι 
μάλλον η μίσους! ϊούς ύπέφερε καί τοι̂ ς υποφέρει ύ 
μέγας δημιουργός, μήπως συνέλθωσι ποτέ. Αλλά τίς δεν 
σύνορα καί οΰτω της θρησκείας την χρείαν ην έχουσι κατά 
φυσιν οί άνθρωποι; τίς δεν παρατηρεί την φοράν των προς 
το υπέρ αυτούς, προς το θειον, έπιπροσΟούμενον μόλις ττιος 
άπο τά προ οφθαλμών ; τίς δεν θαυμάζει καί δεν αποδέχε
ται μάλιστα το αΧας ο άπένειμαν προς τούς εϋεργέτας της 
άνΟρωπο'τητος, προς τούς μεγαλουργούς άνδρας, παΐδας όντας 
Θεού ( ΐ ) ;  Αθεοι δεν ΰπάρχουσιν, είμή κατά το φαινόμενον.

Αλλ ό Θεός άνήγειρε πολλάκις καί οδηγούς τών ανθρώπων 
εϊς εύθυτέραν 7.ατρείαν· τον Κομφούκιον, τον Σωκράτην. Εις 
τον Μωϋσεα Οεοπτην εδωκε ^ον προτελεστικόν νόμον, καί 
τέλος ίησοΰν Χριστόν, τον μονογενή του υιόν, άπέστειλεν εις 
την γην, δϊ ου ημείς μαθόντες τά της ζωής καί τά του θα
νάτου, άναφερόμεΟα εις τήν ΰψίστην τοΰ θείου κράτους αρχήν.

Περί ημάς υέτί βλέπομεν; καί Ιουδαϊσμόν καί Μωαμεθανι
σμόν καί χριστιανών αιρέσεις πολλάς καί σχίσματα καί πα- 
ρασυναγωγάς, καθ’ ά πάντα άνθρωποι διαφόρως λατρεύουσι 
τον Θεόν, άνεχομενον πάντας.

Τίς ή καλνιτέρκ θρησκεία; εκείνη ήτις, άποδεικνύουσα 
καλητέρους της όπαδου'ς της, δεν συνταράττει τάς άλλ ας. 
Τίς ή καλλίστη >ίαί Οειοτάτη διά τούς Ελληνας ; ή της 
Ανατολικής Εκκλησίας· διότι προς τοΐς άλλοις διέσωσεν 
από τρομερά ναθ^για τό Ελληνικόν έθνος.

Οί ιερείς τών έπικρατούσών θρησκειών οργίζονται όταν

ι. Εγώ εϊ-mr Θεοί Ιστέ καί υϊο\ ΰψίστου πίντες. Ψαλρ..
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ιερείς άλλης θρησκείας ?ρχωνται νά κάμωσι προσήλυτους έκ 
τών οπαδών τών θρησκειών εκείνων.

Χρέος εινε της δημοσίου άρχηςνά άποτρέπη τήν προσηλυ- 
τείαν, ώς κυκώσαν καί μιαιφονουσαν πολλάκις καί οίκους 
καί πόλεις. Εινε δέ ενίοτε τών προσηλυτοποιών τό εργον 
εύκολώτερον, διότι καί άργύριον πολύ έχουσι τινές άνά χεΐρας 
εις θεραπείαν καί προσεταιρισμόν τών ενδεών, καί νηστειών 
καί άλλων αυστηρών εθίμων, πατρώων καί ιερών, κηρύτ- 
τουσι την κατάλυσιν. Αλλά καί προς τούς όργιζομένους ιερείς 
τών έπικρατούσών θρησκειών ήθελέ τις είπεΓ. ί ϊ  μακάριοι, 
τί δεινοπαθεΐτε άπράκτως ; Διδάξατε, φωτίσατε τον λαόν 
σας, είπατε τό κήρυγμά σας, θυρεόν κατά τής έτεροδιδα- 
σκαλίας. Λόγου χρεία τροφίμου καί σεμνού καί ρωμαλέου. 
Χρεία ενθουσιασμοί} καί ουρανίας έμπ7οίας. Πού αί πράξεις 
σας ; Χρεία καί αύτών στιλβουσών από άρετάς. Σιωπάτε 
καί κλαίετε; Ερπετε, καί καυχάσθε έπί πατραγαθίαις ; 
Κοσμήσατε τό θυσιαστήριον καί τούς ύπηρέτας αύτοΰ, λαμ
πρύνατε τάς τελετάς. Πώς άλλως θέλετε πολεμήσή τήν 
του μετάλλου τών έναντίιον ενέργειαν καί τήν ύποδεικνυομέ- 
νην άναίρεσιν τών άγνιστικών εθίμων  ̂ Εγκαταλείπει ό Θεός 
τάς θρησκείας τών οποίων οί ιερείς έγκατέλιπον εαυτούς καί 
τά χρέη των. Επικαλεσθήτε, μαλάξατε, κάμψατε τούς 
ηγουμένους τών εθνών’ εις τάς αιτήσεις σας. Θεία εινε 
ή κλήσις σας, καί τρέμετε τούς θνητούς ; ό  άνθρωποι 
πρόσκαιροι, ω  άνδρες παρηκμακότες! μικρόν, καί νκαταβαί- 
νετε εις τον τάφον· μικρόν, καί γενήσεσθε γή καί σποδός, 
καί ό'μως τά τής γηΐνης ζωής ώς νήπια π?ριβάλλετε, καί 
άφίνετε τήν άκτΐνα τοΰ αιωνίου μαραινομένην καί σβεννυ- 
μένην εις τάς καρδίας σα ς ;

Ταύτα λέγει προς τούς τοιούτους οΰχί κάλαμος συγγρα- 
φέως, άλλά προφήτου φωνή.

/



to

ΠΕΡΪ N0MOT.

Τί έστι νόμος κατά τήν κοινωνίαν ; Πρόσταγμα επιβάλ- 
λον, άποτρέπον, επιτρέπον, κόλαζαν ( ΐ ) ,  Τίς ό χαρακτήρ 
τοΰ νόμου ; Το νά έκτελήται άμετατρέπτως, και νά μή 
εχη παλίνδρασιν. (retroaction ) Τίς κάμνει τον νόμον ; ή  
κοινωνία. Πώς ; Διττώς- είτε διά τής συνηθςίας, και τότε 
ό νόμος είνε ά'γραπτος· εϊτε έπιτρέπουσα αποφαντικώς ή 
σιωπηλώς την νομοθεσίαν εις εν, εις δύω, εις πλειότερα τών 
μελών της, καί τότε ό νόμβς είνε ώς επί το πλεΐστον γρα
πτός. Το εν, τά  δύω, τά πλειότερα μέλη της κοινωνίας, 
νομοΟετοΰντα, ποια τινά πρέπει νά ώ σ ι ; Τά εμπειρότατα, 
τά  έναρετώτατα καί σοφώτατα. Μή οντο)ν τοιούτ<ον, ούδέν 
υγιές προκύπτει άπό· τά εργα των.. ΝομοΟέτης έκφυλος 
δύναται νά κατορΟώση ; Π ιστορία αποκρίνεται, ουδέποτε, 
ούδαμοΰ, ούδαμώς. ΙΙοία ή ουσία τοΰ' νόμου ; Το συμφέρον 
κατά τήν ευσέβειαν, κατά τήν δικαιοσύνην, κατά τήν ελευ
θερίαν, κατά πάσαν αρετήν καί ευπραγίαν. Τί πρέπει 
άπαραιτήτως νά παρακολουθώ εις αυτόν ; Σαφήνεια, άπλότης, 
συντομία, πλήρης δη^.οσιότης, καί τιμωρία τών παραβαι- 
νόντων, είτε άρχομένων, είτε αρχόντων. Νόμος γραπτός 
καταργεΐται η μεταρρυθμίζεται, ή διά τής άηΟείας, ή δι’ ’ 
άλλου επομένου νόμου_, έκπορευομένου παρά τής αυτής 
νομοθετικής πηγής. Νόμος δέ γραπτός αναιρούμενος ή με« 
ταρρυθμιζόμενος διά ψιλής διαταγής, έξαπιναίας καί μονο
μερούς, δεν είνε νόμος, άλλ( είδος χαρτοπαιγνίου, και ή 
τοιαύτη διαταγή είνε ασυνταξία κοινωνική, ή'τοι παρανομία.

ι. Εις τον κοινον τούτον δρισμόν τών νομοδιδασκάλων, άν προ- 
σβέσωμεν και το άνταμ εϊβον , δέν εϊνε περιττόν, διότι γνωρί_ 
ζο;χεν εκ τής ιστορίας ΙΟνη σοφα και μή, άπονέμοντα ρητας άΐΑΟΐβ&ς 
εις £ητ&ς πράξεις, οικειότατα προς τήν τοΰ ανθρώπου φυσιν, άγομέ- 
νου £π\ τίι κοινωνικον άγαΟόν δι’ ήδονής τε και λύπης.

I

Εις τον κακόν νόμον πρίπε* νά ΰρακούη ή κοινωνία; Εάν 
Οέλη.

6  νόμος είνε ή ιδιωτικός, ή δημόσιος. 6  ιδιωτικός 
φρουρεί τών ιδιωτών, καΟό ανθρώπων έν κοινωνία, τά φυ
σικά καί απαράγραπτα δίκαια, τουτέστι το ζην, τήν σωμα
τικήν ελευθερίαν, τήν κτήσιν, το φρονείν καί λέγειν καί γρά- 
φειν, καί τήν τιμήν. Σωματική δέ ελευθερία είνε το νά 
ε’πιχειρή τις ο,τι θέλει καί νά μένη ή νά ύπάγη όπου Οέλη, 
χωρίς νά βλάπτη άλλον, ό  ιδιωτικός νόμος περιέχει καί 
τον εμπορικόν καί τον ποιναΐον (a). Εργον του ποιναίου 
είνε νά εξαλείφη μέν όσον εφικτόν τών άδικούντων τήν προς 
τούς άδικουμένους ζημίαν, καί τούτους νά έξασφαλίζη προς 
το μέλλον, νά νουΟετή δέ τήν κοινωνίαν διά του παραδείγ
ματος, χΛι νά σωφρσνίζη καί επανορθόνη τούς άδικουντας, 
μή βασανίζουν μη δ ’ εξαφανίζω·; αυτούς.

0  δημόσιος νόμος, ό καί συνταγματικός, κανονίζει τήν 
ενέργειαν τής κοινωνικής κυριαρχίας, καί διαγράφει τά, τε 
προς τούς ΐδιώτας καθήκοντα καί τάς εξουσίας (droits) 
τής δημοσίου άρχής, ήτοι κοινωνικής επιτροπής. Δημόσιος 
νόμος εξωτερικός ή διεθνής (international) λέγεται ό 
πρυτανευων τχς σχέσεις τών διαφόρων ανθρωπίνων κοινω- 
νιων, ήτοι εθνών, προς άλληλα:, καί αναλύεται εις συνήθει
ας καί εις συνΟήκας.

Υπάρχει, και νομος στρατιωτικός,. καί νόμος θρησκειακός 
ή ιδία εκκλησιαστικός.

Γον μεν στρατιωτικόν έΌεσαν κοινωνίαι επί το πολεμι 
κωτερον ρεπουσαι· ουδε είνε πάντοτε αναγκαίος μετά τούς 
οϋσιωόώς κοινωνικούς.

0  δε εκκλησιαστικός εφορα τών πιστών του Χριστοί και

I Γ

ι · Αυτη είναι ή ‘Ελληνική λέξις ή έρμηνεύουσα το Γαλλικόν 
penal, χαι ουχ\ το Π ο ι ν ι κ ο'ς.
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τών ιερέων αύτοΰ τά  ηθικά» καί πνευματικά. Θεόθεν καταγό
μενος καί καταντών εις τον μέλλοντα βίον, ΰπείκει μεν 
ήπίως εις τους κοινωνικούς νόμους, άνθυπείκουσι δέπως καί 
εϊς αύτόν ούτοι. 6  εκκλησιαστικός νόμος, νικη'σας τον κοι
νωνικόν, γέννα ακόλαστον καί αίμοβόρον δυναστείαν· παρά
δειγμα οί πάππαι καί οί ιεροί έξετασταί. 6  κοινωνικός 
νόμος, γενόμενος εν με τον θρησκειακόν, έγειρες άμη'χκνον 
καί μεγαλοπράγμονα δυναμιν παράδειγμα ό Μωάμεθ καί 
οί Καλιφαι.

ι ιε ρ Ι π α τ ρ ι δ ο ς .

Λ ιΜ ογος  μεταξύ  νεανίσκον έρωνωνζος χαΐ ανΰρος ti.ro- 
χρινομένον, χεριπατούνζων πρός.τύ ΦάΛηρατ ( ι )

Ν. Τι εστι πατρίς;

λ . ή  γη κυτη την οποίαν πατουμεν, όπου εγεννηΟημεν 
οί', τε γονείς ήμών καί ημείς, ό'που έτράφημεν καί έπαιδεύ- 
Οημεν, καί όπου θέλομεν ταφή προστιθέμενοι προς τούς πα
τέρας ημών, λέγεται πατρίς ημών καί μητρίς.

Ν. Καταφιλώ τό ιερόν έ'δαφός της. Αλλά ποίαν άλλην 
έννοιαν, ποίαν μυστηριώδη δυναμιν περιέ/ει ή λέξις αΰτη, 
ήτις αντηχεί σφοδρά εϊς τον κόσμον καί εϊς την καρδίαν μου;

Α. Τέκνον, φιλτάτη εις τον άνθρωπον καί τιμιωτάτη 
είναι η γη οπου πρώτον ειόί τον ήλιον καί έγνώρισε Vov 
θεόν· όπου περικυκλοΰται άπο συγγενείς, φίλους, γνο>ρίμους, 
λαλουντας τήν αυτήν γλώσσαν ό'που συντρέξει μέ εκείνους 
εϊς τούς αύτούς ναούς καί προσφέρει εϊς τον ΰψιστον τάς αύ- 
τας θυσίας καί πιστεύει τά αύτά καί μανθάνει νά άγαπά· 
όπου τέλος εύρίσκονται τών γονέων καί προπατόρων οί

!· Τί) χυδαϊκώς λεγόμενον Φαληρέα. Φαληρείις δέ λέγεται ‘Ελ
ληνιστί δ δηαότης τοΰ Φαλήρου, ώς' Δημ,ήτριος δ Φαληρευς.

ι3

Ν. ίΐ θέα τών τάφων πάντοτε εγείρει εϊς τήν ψυχήν μου 
παράδοξόν τινα· κίνησιν, ήτις δεν εινε λύπη μόνον. Ολη ή 
ψυχή μου αρπάζεται καί τρέχει αλλοϋ, ως άν εζητει άλλην 
πατρίδα. Τά μνήματα δέ τών γονέων έχουσι τι διαφερόν 
τως. φιλόστοργον καί σεβάσμιον καί ηθοποιόν πάντων τών 
γονέων, πολλώ δέ υ.άλλον εκείνων όσοι κατεβαλον εντός  ̂μών, 
παίδων έτι όντων, τά σπέρματα τής άρετής. Ούτως υπάγω 
πολλάκις καί προσεύχομαι, έπερειδόμενος εϊς τήν νεκροκόμον 
πέτραν του πατρός μου ώς εϊς βωμόν, καί χέω δάκρυα άσβέ. 
στου ευγνωμοσύνης ! . . . .

Α. Καλώς.ποιών, ώ φίλε·
Ν. λλλά τί έτερον προσάπτεται επι τουτοις εις την πα- j -  

τρίδα;
Α. Αί ίστόρικαί αναμνήσεις καί παραδόσεις αιρουσιν έτι 

μάλλον τήν προς τήν πατρίδα άφοσίωσιν ήμών. Λεν ϋπάρ- 
γει πατρίς άνευ ίστορίας. Κίς τήν πατρίδα μάς προσκολλα 
ή μνήμη καί τών ευτυχημάτων και τών δυστυχημάτων 
αύτής· Διά τοΰτο ούδένε; τών άνθρωπων εχουσι πατρίδα 
άσπασιωτέραν καί αξιολογωτεραν παρα τους Ελλ/ινας, ως 
ούδέ περιφανέστερα μνημεία και παραδείγματα ελευθερίας 
καί άνδρίας καί καλοκάγαθιας και σοφίας και όοξης και πά

θη μάτων.
Ν. Τι άλλο άκόμη ;
λ . Θερμαίνει ϊσχυρώς τό φιλόπατρι τών Ελλήνων καί ό1 

ούρανός τής Ελλάδος-«αί τό κάλλος τής θαλάσσης καί του 
κλίματος ή χάρις. ϋθεν καί άπόντες ύπερποθοΰσι τον πα 
ράδεισον τούτον, ουδέποτε λησμονουντες . και παΐόες μετα 
πατέρας τον τόπον τής καταγωγής των, καί πάντοθεν καί . 
πάντοτε γενναία πράττουσι καί καταβαλλουσιν ύπερ τής 
πατρίδας, καί εν τάϊς έσχατιαΐς τής γης εύδαιμονουντες, 
στρεφουσι στενάζοντες τά βλέμματά προς την πατρίδα



• . . Αΰτάρ Όδυσαώς 
Ιέιχίνος χα\ καπνόν άποΟροίσκοντα νοήσαι 
1ί? γαίης, Οανεειν ifAEtpETotj

Αλλα και εκ τών ξένων όσοι έγεννηΟησαν 3ίς κατηφείς 
καί όυσχειμερους χώρας, θέλγονται άπό το κλίμα τη; Ελλά. 
όος, μαλιστα δε όσοι έρχονται νά τήν λεηλατησωσι.

Ν. Τί παρά ταΰτα έχει ή πατρίς ;
λ. Ιΐατρις εςοχοις είνε εκεί, όπου έπικρατοΰσιν ασφάλεια

κοινωνική, καί ελευθερία, καί απολαύσει; καί ένέργειαι πολι
τικαι· όπου το έ'Ονος σωφρονουν καί όμονοόΟν διοικεϊται δϊ
εαυτου και υπέρ έαυτοΰ, καί καΟιεροΐ νόμους σωτηρίους, καί
προβαίνει καί ακμάζει καί τιμ^ν έχει παρά τών άλλων 
έθνών.

Ν. Αυτό σου h αποκρισις, νεανικώς συμπληρώσασα τον
ορισμον^τνίς πατρώος, έχόρτασε τήν έπιθυμίαν (ίου. Πλήν 
έν παρόοω τί σημαίνει το θρυλλούμενον αξίωμα εκείνο, ότι εις 
τον εύτυχοΰντα πάσα γη είνε π α τρ ί;;

 ̂Λ. Αςιωμα διεφθαρμένων καί άνελευθέρων κοσμοπολιτών, 
θεόνέχόντων τό σώμα καί τήν κοιλίαν, αποχωρισμένων δέ του 
ανθρωπίνου λόγου καί ήθους. Νά άγαπώμεν τά άλλα έθνη, 
«ινε καί θειος καί άνθρώπινος νόμος- άλλ’ ό τής πατρώος 
ερως είνε ό πρώτος καί τελευταίος, καί άνάπτει δέ όξύτε.

_ τε?0ζ ε1\ τ * ϊ  εύΤενε^  Ή ά ς ,  όταν αυτη πάσχη κακώ;. ά  
■ τέκνον, δηνός καί άμαχος καί θείος τι; είναι ό έ'ρως ό τε- 

κνωσας τοσαυτα πολυύμνητα έργα είς τήν άρχαίαν καί νεω- 
τεραν Ελλάδα, εϊς τήν Ρώμην, καί πανταχοΰ όπου έλαβε 
γένεσιν καί τροφήν ! ό  έρω; ό πατήρ τών νικών τοΰ'Μαρα- 
Οώνος, τή ; Σαλαμίνας, τών Πλαταγών, τής Μυκάλης- όστις 
ώρθωσ« εις τον βράχον τή; ΐδρας τήν άτρόμητον αρετήν 
του Λαζάρου Κουντουριώτου προστάτιν τής Ελληνική; έπανα-
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χ · ’Οδύσσεια.

στάσεως- όστις άμπωθεν εΐ; θανασίμου; κινδύνου; τόσους 
ανδρείων άνδρειοτάτους στρατηγούς· όστις παρέδωκεν εις 
Οανατον τον Τσαμαδόν, τον Ψλέσαν, τούς Μαυρομιχάλας, 
τον Βότσαρην, τον Γούραν, τον Νοταράν, τον Καρ-αϊσκάκην, 
καί μυρίους άλλους- όστις ώλοκαύτωσε τά Ψαρά καί τό 
Μεσολόγκι, άπετέφρωσε πόλεις καί χωρία, κατέστρεψεν 
άγρους και ολόκληρον κοινωνικήν δημιουργίαν, διά νά άνυ- 
ψώση νέαν.

Ν. Καί εγώ τό γνωρίζω. Αισθάνομαι δέ ότι οί νεώτεροι 
Ελληνες καί ΰπερέβησαν τού; προγόνους κατά τον έν πολέ- 
μοις ήρώϊσμον, ώς ύια μικρότερων μεγαλύτερα κατορθώσαν- 
τ ; ς, ερωτομανεις περι τ^ν πατρίδα. Αλλ’ έν καιρώ ειρήνης 
τι πρεπει να καμωσιν, ίνα ί'δωσι τήν πατρίδα οποίαν τε· 
λευταΐον τήν περιέγραψες ; Εκείνο δέν μου έκβαίνει από 
τον νουν.

Α. Τό ποιον ;

Ν. Εκείνο ό,που είπες· ότι πατρίς έξόχως είνε" έκεΤ, όπου 
έπικρατουσιν ασφάλεια κοινωνική, καί ελευθερία, καίάπολαύ 
σεις και* ένέργειαι πολιτικ*αί· όπου τό έ'Ονος σωφρονουν καί 
ομονοούν, διοικεϊται δϊ έαυτοΰ καί ύπέρ έαυτοΰ, καί καθιεροΓ 
νομούς σωτηρίους, καί προβαίνει, καί ακμάζει, κα4ί τιμήνε- 
χει παρά τών άλλων έθ,ών.

Α. Απλοΰν τό πράγμα. Μάς τό αποκαλύπτει ό θεός, 
αν τον συμβουλευθώμεν νήφ'οντες καί έν ηρεμία, όποιος έν 
καιρώ ειρήνης επιθυμεί πατρίδα τοιαύτην, οφείλει’ ίδιωτεύων 
μεν, να σκεπτηται και να διδασκη τούς συμπολίτας σταθε- 
ρώ; και κοσμιως τα προς τ » ; σκοπόν τούτον συντείνοντα, 
πιστών τούς λόγους δ»ά·βίου κοινωνικού, σώφρονος καί γεν
ναίου- πράττουν δέ τά δημόσια, οφείλει νά ενεργή κατά τά
πρώην βουλεύματα και διδάγματα καί διαιτήματα, μηδέ νά 
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^κκλίνη (ι )·  μή δυνάμενος δέ, οφείλει νά άπεχγ] τών ^(/.ο
σίων πραγμάτων, μηδέ νά καταισχύνη τον ιδιωτικόν του βί
ον, τον μόνιμον, διά τοΰ πολίτικου, έφημε'ρου όντος.

Ν. Πρέπει τις νά έπιΟυμη η νά ζητή τάς. δημοσίους υπη
ρεσίας ;

Α. ίσως τοΰτο συγχωρεϊται, όταν αύται περιέπεσον εις 
χειροτέρους η ξένους.

Ν. Αί δημόσιοι ύπηρεσίαι τιμώσι πάντοτε τον άναδεδεγ- 
μένον αύτάς;

Α. Ούδέποτε δύνανται νά τιμήσωσι τον άτιμον ό δέ 
τίμιος και περιβάλλει εις αύτάς τον άφ’ έαυτοΰ κόσμον.

Ν· Πρέπει αί δημόσιοι ύπηρεσίαι νά δίδωνται ώς πόροι 
ζωής, η τρυφής ;

Α· Ουδέποτε, εϊς πολιτείαν καλώς συνεστώσαν. Και 
καταρατοι όσοι, τό κράτος διά τύχ/]ς η βίας η πανουργίας 
λαβόντες, διαβκορπίζουσιν άναξίως και άκορέστως την. ίεράν 
της δημοσίου αρχής παρακαταθη'κην εις συγγενείς αυτών 
εϊς παρασίτους, εις δούλους, σμήνος ζώων άχρηστων η βλα
βερών.

X  II πατρίς άνταμείβει πάντοτε τούς ώφελησαντας 
αήτη'ν ;■· - '

• Α· Πάντοτε όταν εϊμπορή, αμέσως, είτε έμμέσοις, εύθύς
• /η μετεπειτα.
JV. ΙΙοιαι τινές εϊσιν αί άνταμοιβαί της ;
Α· <). έ'παΡνος και τά μνημεία άτινα τον διηγούνται εϊς 

τούς αιώνας, εϊσι προτιμότερα του πλούτου και τών διά 
,βιου αξιωμάτων·

Κ. Πώς μεταβάλλεται εύτυχέστερον και βεβαιότερον ή 
κακή διοίκησι; της πατρίδος ; *

ι ‘Η μέν γ'.λοσ<ή/(ν [χήτηρ εστιν, ή οέ *ρ/ή, μητρυιά: Μάρκος 
’ΛϊΤίονϊνος.

Α. ίίθικώς, και διά τοΰ χρόνου, άφ ’ ού διδαχθή τό έθνος 
ίκανώς και καταπεισθή περί τών πρακτέων.

Ν. Α λλ ’ αν οί κρατούντες μαίνωνται παρανομοΰντες, και 

άγοντες καί φέροντες τήν πατρίδα ;
Α . 11 πατρίς εινε μακροβιωτέρα αύτών. Οί μέν κρα

τούντες θέλουσιν άφανισθή, εκείνη δέ διαμένει. II πρόνοια 
προπαρασκευάζει τά πράγματα και τούς άνθρώπους,τρίβοο 
σα τήν ψευδή δόξαν καί τήν παράνοιαν καί μοχθηρίαν τών 
κακών ά pyόντων, τών οποίων πρώτοι εχθροί εισιν αι ιδιαι

αύτών πράξεις.
Ν. Εξ ών ειπας συμπεραίνεται οτι ή πολιτική αρετή ει- 

■ «  π«λύ κρείττων τής πολεμικής.
Α. Οσον ό σκοπός εινε κρείττων τοΰ μέσου, καί δσον τό 

διαρκές τοΰ προσωρινού, ίΐ μέν πολεμική άρετή χρησιμεύει 
εϊς τήν άρχήν, ή δέ^πολιτική εϊς τήν κατάστασιν ή άναγέν- 
νησιν τών εθνών. Διά τής μαχίμου άνδρείας οί λαοί άρ- 
χίζουσι τήν οικοδομήν τής ΰπάρξεώς των, δια δέ τής ειρη
νικής άνδρείας κατασκευάζουσι -τήν ευδαιμονίαν των. Σπα
ν ία άρετή ή πολιτική, και μονη δημιουργικη! Βλεπεις 
τον άνδρα ό'ςτις εϊς· τόσας μάχας άκλη/ής έΟεώρησε τον 
εχθρόν καί τον θάνατον ήδη ύποπτήσσει προς τό βλοσυρόν 
βλέμμα τοΰ κρατοΰντος καί ή γλώσσα του έκολλη'θη εϊς τον 

. λάρυγγα του, ή γενόμενος υποχείριος ίλαροΰ νεύματος, μέ
νει άκίνητος, καί αν ό .κρατών προσταττη ολέθρια ή αρνή- 

• ται τά σωτήρια εϊς τήν πατρίδα.
Ν·. Παρόμοια βλέπω ό'τι πάσχει καί ό θείος μου, δςτις 

μετά τινων άλλων υπογράφει άλαλος όλα οσα υπαγορεύον
ται άπο . . . .  καί τά κηρύττει ουράνια, χωρίς πολλάκις 
νά τά καταλαμβάνω.

Α. Πόσων χρόνων ηλικίαν έχει;
Ν. Εως εξήκοντα πέντε χρόνων.
Α. Τέκνον, νά σεβώμεθα τάς λεύκας τρίχας, ειν.ε πατρι-
ί
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ας νόμος. Αλλ’ έκειΟεν ας μή προσμενωμεν ήμέΐς παρα- · 
δείγματα πολίτικης αρετής, καί μαθήματα αρχιτεκτονικά 
της νέας Ελληνικής κοινωνίας. Το λεοντόθυμον των το^ 
ούτων έξατμίσθη εϊς τήν. έπανάστασιν. Το μέρος τ-ων έδι- 
δά/Οη ήδη, καί χρήζουσιν άναπαύσεως, έν ώ  ή πατρίς άλ- 
λάσσει την σκηνήν καί ζητεί" την λύσιν τοΰ δράματος άπο 
τήν νεωτέραν των τέκνων της γενεάν. Σέβας λοιπόν προς 
τού; πατέρας τούτους! όποιον προσφέρομεν καί" εις τά ερεί
πια τής αρχαιότητας, καθιδρυμένα έντόζ μουσείων, και μαρ- 
τυροΰντα την' ζωήν καί την ιστορίαν τοΰ παρελθόντος- 

Έργα νέων, ΒουλαΊ δέ f/itfwv, εύχαι δέ γερόντων

Αν δέ μας κακίσωσι διά τούτο, τοΐς λέγομεν οτι ε/ομεν 
μακραίωνα πατρίδα καί άρχαιοτέρους πατέρας, άπο τ}ύς ο
ποίους ώς σοφωτέρους Θέλομεν λάβει τον υπογραμμόν τοΰ 
πολίτικου βίου. εχομεν τον Αριστείδης τον Φωκίωνα, τόν 
Σώκράτήν, τον Πλάτωνα, τον Ξενοφώντα, τον Δημοσθένην.

Ν. Αλλά καί μεταξύ τών ομηλίκων σου ευρίσκω κάποιον 
πολιτικόν, παντάπασιν άπολίιπόμενον της ύγιαΰς καί ανδρεί
ας πολιτείας τήν οποίαν διετυπώσάς.

Α, ί ,  τον γνωρίζω προ πολλοΰ (·ΐ)· Αυτός κυνήγα τήν 
δόξαν, και πιάνει τήν άδοξίαν. Α'λλος ίξίων, κυνήγα τήν 
ϊίραν, καί πιάνει τήν νεφέλην. ΐπροδωκε και κατεπατησε 
τάς ίεράς ρήτρας της φιλοσοφίας ήτις τον εΌρεψε. Ψεύδε
ται '-ας Θεόν, ψεύδεται εις τήν φύσιν, ψεύδεται εις τήν κοινω
νίαν, ψεύδεται εις εαυτόν. Σκολιας καί πήλινος χαρακτήρ, 
φιλίαν δέν γνωρίζει· άσπάζεται κολακείαν, εμπαίζει πατρί
δα, άλλα φρονεί, άλλα λέγει, καί άλλα πράττει. £2ς Δ ω ' 
δωνάίον -/αλκεϊον έκραξε καί κράζει υπέρ ελευθερίας, έν ώ 
|πΐτηδεύει καί παρασκευάζει δουλείαν. Ααλαγει πλατέα
 __________________ί—--------------- — ------------ — -- ----------------- “

ι. Ενταύθα 6 (̂ υλικός κατα το ιδάνικώτ̂ ρον.
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καί λιπαρά καί ουρανομήκη υπέρ τοΰ φωτός, καί^εινε πιστό

τατος υπηρέτης τοΰ σκότους. ΙΙρωτεύς σοφιστής καί λογα- 
κάπηλος; προαγωγεύει τήν πατρίδα εις τάς αισχράς έπιθυμί 
ας τοΰ ειδώλου του, τό όποιον καί παρανόμησαν πρότερον πε

ρί τά  όσιώτατα της πατρίδας, έτόλμησεν έ'πειτα νά θύμηση 

καί νά ΰπογλυκάνη μέ κόρυζαν πιβηκικής μούσης. Αξιος λει-^ 
τουργός καί άπόστολας τοιούτου θεοΰ! ' Μή έγγίσης τό^εΐ- 
δωλόν του·'τό έχει ύπέρ τήν πατρίδα, y ,  τι εκείνο συριξνι, 

αύτός ύπακούει καί τρέχει καί γίνεται τό παν ϊνα^τό έκτελέ- 
ση. Αποσκευήν φέρει παντοίων ιδεών, καί μέ συνει )ησιν ε α 
στικήν καί πανουργίας χρωματουίγικήν τέχνην, τας συρρά
πτει, μεταμορφόνει καί μετενδύει άλλοτε άλλως, και χορευ- 

ουσιν εις τόν άέρα’ ώς τέρατα Κίρκης, καί ήχοΰσιν ώς ζώ α  
ποικίλα, βληχώμενα, μυκώμενα, ώρυόμενα, άγκώμενα. Κ ατ 
αυτόν, προχείρως ποιοΰντα τό γλυκύ πικρόν και το πίκραν 
γλυκύ, χρυσούς αιών έπέλαμψε, καί ρέουσι ποταμοί μελιτος 
καί γάλακτος, εύκλεια καί μακαριότης ξενικής πανταρχιας. 
Από τοιαύτην διεφΟαρμένην ψυχήν πάντως ή πατρίς ούδέν

δύναται νά έλπίση αγαθόν ( ι ) ·
' Ν. Α λλ ’ οί ομήλικες καί όμοταγεϊς μου πώς δύνανται. να

άποβώσι χρηοτοί τής πατρίδας ύπηοέται;
Α ΓΓαύοντες νά πιστεύωσιν οτι τά  έξεύρουσιν ολα, καίκα- 

ταγινόμενοι νά μάΟωσι, καί γνωρίζοντες τούς καλητέρους των. 
Αντί, άφ1 ού ματαιοπονήσωσιν εις τά  γραπτήρια (a ), νά άρ

| « ♦        ~
ι ’Αδύνατον ο επος εκβαλεΐν κραταιον εν άγαΟοϊς δόλιον αστόν·

ό'αως ./Αν π^νων ποτι πάντας άγαν πάγχυ διαπλέχει·]
• ήτοι ,

Αδύνατον πολίτης δόλιος νΐ εΐπ?] Ισχύων λόγον μεταξύ τηϊίων· 
δ'μως χολακεύων δλους, σφοδρά, διαπλεκει το<ς δρ.ιλιας του.

Πινδάρ. ΠυΟ. εΤο. β .

2. Γραπτήρ ό γραφέϊις, ό'Οεν εΐχος να παραχΟή γραπτήριον, ο το-



γώσι, ρεμβομενοι τον νοΰν κα'ι το σώμα καί γλυκυφαγοΟντ&ς 
καί καλλιυπιζόμενοι και συμπαραφθειρόμενοι, ας σπουδάζω- 
σι νά άποκτη'σωσι γνώσεις ευκρινείς καί βαθείας, καί ήθη βε' 
βαια και πρός τήν αρετήν ατενή. Ας μή άμελώσι προ παν. 
των τήν 'εμβέλειαν τής ήμετέρας γλώσσης τήν όποιαν'καθ’ 
έκάστην γράφουσι, καί ας τήν άπαλλάξωσι τών άνορθογρα- 

* φιών, τών σολοικισμών, τών βαρβαρισμών, των ακυρολογι
ών, τών ξενισμών οίτινες τήν ρυπαίνουσιν. Π γλωσσά, δω
ρεά θεία και κοινωνικωτάτη, πρέπει νά έρμηνεύη οϊκείως καί 
φίλοτέ·/νως ενθυμήματα αληθή καί χρηστά. ¥ΐ εθνική δ ε 
γλώσσα εινε κοινός ήμών χαρακτήρ, τον όποιον πρέπει νά 
φυλάττωμεν άγνόν και άκήρατον. Πρός ταΰτα πάντα βοή
θημα ίσχυρώτατον γίνεται ή ενδελεχής άνάγνωσις τών προ· 
γόνων (ι ) .

Ν. Αί γνώμαι σου με βάλλουσι νά ένθυμηθώ jov φίλον 
. . . .  τον όποιον και σύ γνωρίζεις. Διά τί τον λέγουσιν 
ϋπερήφανον ;■

Α. Εινε μόνον άπλοΰς και φιλομαθής καί εραστής τής 
πατρίδος διάπυρος. Εκ νεότητας άπαλής μείνας αυτόνομος, 
και πολλά παθών καί πταίσας και έκπαιδευθείς, καί πως καί 
ΰπηρετη'σάς τη πατρίδι, ϊσταται άτενίζων πρός τής πατρίδος 
τήν τύχην. Αποκλεισθείς τών πολιτικών πραγματειών, 
ήγάπησε τήν κοινωνικήν χώραν δπου τον έ'ταξεν ή πατρίς,

πος Ιν ω γράφομεν, ώς και παρά το έργασ-ΐήρ, δ Εργάτης, «ρ-^ιστή- 
. · ριον, κτλ. Το δέ γραφεϊον σημαίνει ουχΐ τον το'πον εν to, άλλα τό 

οργανον δί οδ γράφομεν, ώς κάλαμον, γλυφίδα, κ,τλ.

(a) ................ Vos, exemplaria groeca '
nocturna vcrsate manu, versate diurna.

ήτοι
'Γμεϊς τά 'Ελληνικά βιβλία άνελίσσετε νόκτα, άνελίσσετε τήν ή- 

,μέραν. Όράτιος.

yjx\ ΐην γεωργεϊ φιλοπόνως καί εΰσχημονως καί άνευ μίμ- 
ψιμοιρίας. Πάλλει ή καρδία του συμπαθεστάτη πρός τούς 
ομογενείς του. Αλλά δεν στέργει νά κλίνη τήν κεφαλήν εϊς , 
τήν έκφαυλιστικήν όφρύν του * καί τοΰ *, καί άτιμάζων μέ- 
τωπον καί στήθος και όνομα Ελληνικόν, νά ζη^η'ση, ερπων, 
άπο τό άσύμφυλον κράτος εκείνων, δημόσιον λειτουργίαν ώς 
χάριν. £[ μη'πιος δεν έπλασε τον άνθρωπον ό'ρθιον ό δημι
ουργός ; Εύρε τήν ελευθερίάν εϊς τήν μετριότητα καί τήν 
ολιγάρκειαν ( ι ) .  Ευρε τήν άνδρίαν εις τήν μελέτην τοΰ 
θανάτου, τοΰ όποιου πασαν ώραν έπικρέμαται τό δρέπανον 
εϊς τον τράχηλον τών άνθρώπων (a). Λέγουσι μάλιστα ό'τι 
τώρα γράφει τήν διαθη'κην του, ηθικήν και πολιτικήν, τήν 
οποίαν δεν θέλει πάρα:βή ποτέ.

Ν. Πόσους έχει ή πατρίς παΓδας σεμνούς καί αίδη'μονας, 
άνδρας άδούλιοτον τό ηγεμονικόν τρέφοντας ;

Α. ΐ'πάρ^υσι τοιοΰτοι εν, αυτή, και σύν θεώ πλειότεροι 
θέλουσιν ΰπάρξη. Υπάρχει ό θ ., ό Δ., ό Κ., ό Κλ., ό Π., ό 
2ω·, ό Σκδ., ό Γ. Α., ό Φ., ό Μ., ό Α. καί άλλοι.

Ν. Πως νά θεωρήσωμεν τούς άλλαχοΰ Ελληνας,’ Επτα- 
νησιώτας, ΙΙπειρώτάς, Θεσσαλούς καί ετέρους ;

j 9

1 νΕοικας, ώ Άντιφών, τήν ευδαιμονίαν οϊομένω τρυφήν και πο
λυτελείαν ειναιν ’Εγώ δέ νομίζω το μηδενός δέεσΟαι, θειον εΤ ναι' 

τό δέ ώς ελάχιστων, εγγυτάτω του θείου· καί τό μέν Οεϊον κράτιστον, 
τό δέ έγγυτάτίο τοΰ θείου, εγγυτάτω τοΰ κρατίστου *

3ενοφ. άπομ.νημθν·
2 Ηάνατος προ οφθαλμών εστω σοι καΟ’ήμέραν, και ούδέν ουδέ

ποτε ταπεινόν ενΟυμηΟή*;], οΰτε άγαν επιθυμήσεις τινός.
Επίκτητος.

, Άλλα κα\ υ|λδς χρή, ω άνδρες, εΰέλπιδας εΤναι πρός τόν θάνατον 
κ*ι =ν τι τοΰτο διανοεΐσΟαι άληοές, ώς ούκ διτιν άνδρ\ άγαΟω κ α κ ό ν  

ουδέν οΰτε ζώντι οΰτε τελευτήσαντι, ουδέ άμελεϊται όηό τών Οεώ^τά 
ε κε ίν ο υ  πράγμ,ατα.

Πλατ. Άπολογ. Σωκράτ.



Α. ής.άδελφούς, ώς μέλη τοΰ αυτου γένους, ώς τέκνα 
τήςαύτης μητρός Ελλάδος, φυλάττοντας φίλοστόργως τάς 

•αύτάς περί πατρίδος παραδόσεις, κβινωνοΰντας μεΟ5 ήμών 
διά της αύτής γλοίσσης, διά τών αύτών βωμών, διά τών αύ" 
τών ελπίδων. 6 ,τι 6 /ο μεν άγαθόν, είνε καί εκείνων ο,τι
έ'^ουσιν, εινε καί ήμέτερον.

Ν. ά  πατρίς! Εύη'μερον καί άγλαόκαρπον παρέχεις 
αύραν, καί εις πολυμόχθους άγωνας αλείφεις τήν τών άνδρών 
αρετήν. Ανθος χαρίεν γένοιτό μοι νά εύρω τών ών πλέ
κεις στεφάνων !

Λ. & τέκνον, καλόν ειπας τον ίίμνον, καί πάντως ηύ- 
φράνΟη ό ή'ρως τοΰ οποίου έπλησιάσαμεντο μνήμα (ι ) .  
Λ δη άς τρέψωμεν τον περίπατον προς το 'μέρος όπου υπήρ
ξε τοΰ Πλάτωνος ή ακαδημία.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΝ ΑΘΙ^ΝΑΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ.
O'JTe δημιουργία, ούτε y άος' άλλα πραγμα τι προηγού 

μενον τής δημιουργίας, καθώς όλα τά ήμέτερα σήμερον. 
ΙΙανταχοΰ ύ Ελλην καί πάντοτε διασημαίνει, κατά’ τό ζγ/ιο- 
ροΰν, τήν πατρώαν του φυσιν, το φιλοΟεάμον καί το φιλη- 
κοον. Πρώτος ύπήρξεν οικοδόμος τοΰ δράματος λαί τοΰ θε
άτρου εις τών αρχαίων Αθηνών τήν καλήν καί άοίδιμον πό- 
λ ιν .. Μετά τούς χορούς τούς γεννηΟέντας κατά τάς πολυθο- 
ρύβους τοΰ Βάκχου έορτάς, Θέσπις μέν καί Φρύνιχος τήν δρα- 
ματουργικήν σκηνήν κατεσκϊύασαν, οί δέ περί τοΛ Αισχύλον 
εξύψωσαν τήν τέχνην, καί σοφωτάτην παιδαγο^γον τήν πα- 
ρέδοικαν εϊς χεϊρας τών μετ’ αύτούς, #ιατρεφομένην υπό τής 
προγονικής ιστορίας καί τοΰ ερωτος περί τήν ιιατρίδα. 2ε-' 
μνότατος άρα καί κοινωνικότατος ό σκοπός τής δραματι.-

* ;    ----------------------------
(ι) Τό τοΰ Καραϊσκάκη, διότι ετύγ·/ανον περιπατοΰντίς πεpi τό 

Φαλη ρον.

9.3

ιςής διδασκαλίας, κατά τούς προγόνους ήμών περαινομενης 
ούχί δέ μόνον, άμα ψυχαγωγούσα, καταρτίζει τον ένδον άν. 
(,ρωπον όθεν αί πράξεις’πηγάζουσιν, αλλά καί τήν δι ής δι
δάσκει ϊγλώσσαν, έμμούσως ασκεί και πλουτίζει. Δορυφα 
ροΟμένη προς τούτοις άπο τά άνθη τών χαριεστάτων και φι 
λανθρωποτάτων τεχνών, μουσικής, ζωγραφίας, γλυπτικής, 
αρχιτεκτονικής, ίματιστικής, πόσας δέν παρέχει έπιδόσεως

άφορμάς καί εις ταύτας ;
ΪΙ Ελληνική κοινωνία διχ μακρών αιώνων χρηματίσασα 

π ο λ ι τ ι κ ώ ν  τρικυμιών παίγνιον, μόλις εύρε ποτέ ευμενεστε 
ρους ανέμους, καί άνεζωπύρησε τάς Οεατρικάς αναμνήσεις 
είς όδησσόν, εις Κέρκυραν καί άλλαχοΰ. Αλλ εις τάς νεω- 
τέρας Αθήνας, καΟέδραν τής νεωτέρας Ελληνικής αύτονομίας, 
πολιάν τής δραματικής μούσης καί τής ελευθερίας πατρίδα, 
πολύ δικαιότερα καί εύτονωτέρα γίνεται ή επιβολή προς τά 
τών θεαμάτων καλά. Ούτως εσχηματισθη το ενταΰθα προ. 
σωρινόν θέατρόν μας, τό όποιον άκούομεν οτι ήδη καί διά 
τον χειμώνα η καί δί άλλα αίτια διαλύεται, μέλλον, ώς έλ- 
πίζομεν, νά άναφανη μετ’ ού πολύ έντελέστερον. Ημε% δέ 
σπεύδομεν νά σημειώσωμεν όσα παρετηρη'σαμεν είς δύο τών 
τελευταίω νπαραστάσεών του, μήπως γείνωσιν όπωσοΰν χρή 
σιμα είς άλλους καιρούς.
'  Φαινόμενον κοινωνικόν άξιον προσοχής ή εντός κοινωνίας 

έτι απλοϊκής αύτοκίνητος έπιχείρησις καί κατόρθωσις θεά
τρου ! Ούτε νόμος επραξεν, ούτεάρχων, άλλ’ εργολάβος ό το- 
•/ών, μέλος τής κοινωνίας, ειπε πρός αυτήν Ελθένά θεώρη
σης καί νά άκούσης- καί ή κοινωνία συνήλθε, προθυμως κα- 
ταβάλλουσα τό θεωρικόν νόμισμα.

Ιδού τετράπλευρον σανίδωμα, προχείρως συμπεπηγμένον, 
ύπαιθρον, εχον στέγην τον άττικόν ουρανόν, όποιον κίαίκάνέν 
ωδεΐον ποτέ. Εμβαίνεις, πατεΐς τό κατάχαμον, όπου έλευ- 
θέρως περιφέρονται ανδρες διάφοροι. Εις μιαν γωνίαν πω* 
λοΰνται ζαχαρικά, πλησίον στέκονται οί κρατούντες τά φα-
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νάρια τινών εκ τών θεατών. Δεξιά καί αριστερά τοΰ εδά
φους καθίσματα άναιβατά, ή σκηνή κατέναντι τ ις  εισόδου 
κατέναντι τής σκηνής το θεωρητήριον του (ίασύ.εως, υψηλόν 
καί μεμονωμένον ώς περιστερεών, καί εις τάς τρεις πλευρά·, 
τοΰ θεάτρου σειρά θεωρητηρίων Six τους πληρόνοντας μίάν 
καί ήμίσειαν δραχμήν. Πλήν αί τάξεις άναμίγνυνται εις 

το δημοτικόν ύφασμα της Ελληνικής κοινωνίας, καί μετ’ ολί
γον βλέπεις τους κάτω άνασυρομένούς επάνω, καί τούτους 
άναστρεφομένους μετά τών κάτω. /φ ώ τ α  άμυδρά, δυσώδη, 
καί δυσωδέστερα διά τον άνεμον./ Γυναίκες ΐκαναί επάνω· 
Παντοΰ οΐ οφθαλμοί δέν άπαντώσιν . ειμή σανίδας γυμνάς, 
γην γυμνήν, πενιχρόν κατασκεύασμα της"στιγμής, ώς τά 
άνεγειρόμενα εϊς τά πανηγύρια προς εκθεσιν τών πραγμα
τειών. Το διδαχθησόμενον δράμα είνε ό θάνατος τοΰ Μάρ
κου Βοτσαρη, καί ομως ολίγοι συνήλθον στρατιωτικοί· είτε 
διότι ολίγοι στρατιωτικοί Ελληνες έπιδημουσιν ενταύθα, 
ίϊτε διότι είδον οί άλλοι τον θάνατον τοΰ ή'ρωος, είτε διότι 
έθεώρησαν ήδη πρότερον το δράμα. Μουσική παίζει 'έως 
ου ύψωθή τό παραπέτασμα της σκηνής, χονδρόπανον ρερυ- 
πωμενον καί τρυπημένον. Το ποίημα είνε ’Ιταλού, μεθηρ- 
μηνευμένον Ελληνιστί. Οί ύποκριταί, εθελονταί. ίΐλθεν ή ώ
ρα, ας ίδωμεν. Κοσμη'ματα σκηνικά μή προσμένωμεν, ώς 
4λλότρια του παρόντος καιροΰ. Αλλά τί ποίημα ψυχρόν, μο- 
νότονον, άνενέργητον !Ζωγραφικώτατον τό Ελληνικόν ένδυ
μα επί της σκηνής· άλλά καί πόσαι ελλείψεις εις τούς ύπο- 
κριτάς! Λεν είνε παράξενον, καί μέ εύνοιαν φίλων όμι* 
λοΰμεν. Αιατί νά μή προμανθάνωσιν έκαστος άσφαλέστερον 
το μέρος του ; Βηροι και άψυχοι εϊς τήν άπαγγελίαν, εινε 
καί άδραματούργητοι καί ακίνητοι εϊς τό πρόσωπον, εις τό 
σώμα, εις τάς χειρονομίας. Το παιδιών ύπεκρίθη δεξιώτε- 
ρον τόν υιόν τοΰ ήρωος· τούτου δέ ή σύζυγος παρεστάθη σκο
τεινή καί άχαρις ώς αράχνη· καί ό ήρως αύτός άγνωστος 

«χ 6δόν παρέδραμ§ τήν^σκηννίν. Πληγωμένος κα; ψυχ0^ α-

γών, ίφάνη μέ πρόί,ωπον ε£( <·'οτ<·.υ. Am·', τε καί οί c-.cTpK 
τιώται δριμείας μάχης έξερχόμενοι, αναίμακτα έ'φερον τά 
ίμάτια καί τά όπλα, άνδρες αίχμηταί, κατά· τον ποιητήν 
αι'··αη καί Μθρψ πΐπα.ίαγμένοι. Αλλά πάντα τάΰτα δι- 
καίως 1 άποδοτέον εϊς το πρωτόπειρον καί τό βραχύσχολον 
τών ύποκρινομένων, ούχί $έ εις τήν Ελληνικήν άφυ'ίαν ή απει
ροκαλίαν. Παρετηρήσαμεν δέ καί αμαρτήματα τινα εις το 
λεκπκον'τοΰ δράματος, ώς, μύρια, άντί μυρία, νά μέ δειλί
ας, άντί νά μέ φοβής ή τρομάζης, καί άλλα, τά όποια δέν 
άμφιβάλλομεν ό'τι άκριβεστέρα έπιμελεια θέλει εξάλειψη 
άπο τήν γλώσσαν μας τοΰ λοιπού. Φποία δέ τούς τρόπους 
καί ή ύμήγυρις τών θεατών ; Καθήμενοι, ό'ρΟιοι,. μέ τούς πί.. 
λους εις τάς κεφαλάς, συνομιλοΰντες, βομβοΟντες, καπνίζον- 
τες, χειροκροτοΰντες, συρίζοντες, τί αλλόκοτος λαός; Τί λα
ϊκή τύρβη; Τί έ'Ονος άχαλίνωτον, ζωηρόν, πύρινον, καταπλη
κτικόν καί ποιητών καί χορηγών καί εργολάβων καί ύποκρι 
τών καί Ελληνοδικών ;

’Αλλά φθάνομεν εις άλλην εσπέραν, καθ’ ήν έδιδάχθη ή 
ΙΙολυξένη, ποίημα πρωτότυπον ’Ιακώβου Ριζου τοΰ Νερόυλου 
εις πράξεις πέντε. Σοφός ό άνήρ, καί τούς ήμετέρους επι 
λογισμούς πεποίθαμεν ότι θέλει δεχθή τόσω ήπιώτερον, ό'σω 
χΛ  σοφώτερος είνε σήμερον παρ’ ό'τε πρώτον εξέφερε τό δρά 
μα, καί άρτιώτερα δυνατός νά γέννηση. Προσημειοΰμεν δέ 
τά τής ύποκρίσεως. Τά τών γυναικών, μύστακας ανδρείους 
έπιδεικνυουσών, έ'ωλα καί αδέξια. Σκαιοί οί ιματισμοί.
0  Εκτωρ, υποφερτός, καί τοι άπαγγέλλων άκόμψως. Ο 
Πάρις, μονότονος, χειρονομών μέ άπεικυιαν σφοδρότητά.
Ο δημογέριον Θυμοίτης, όπωσοΰν πιθανός. 6  Αχιλλεύς καί 
ό Εύρύπυλος, κοινοί. Οί πάντες, προσδιαλεγόμενοι καί βλέ 
ποντες καί άκούαντες άλλήλους ανευ δραματικής συγκινήσε- 
(ος καί αναστροφής, «αί μονορρύθμως διαμετροΰντες τά  ήμι 
ςττίχια, καί φορτικωτέραν έκφαίνοντες τήν ομοιοκαταληξίαν, 
ενίοτε δέ καί κολοβόνοντες, ή παρεκτείνοντες τούς στίχους



(ί)Υ αμνημοσύνην. Αλλα καί το' ποίημα έχει μακρότητας 
πολλάς, καί λέξιν πολλάκις ήχοΰσαν η -/ρωματισμένην επί 
το κωμικώτερον, καί τινα .λογοειδή καί παραπληρωματικά 
καί οικιακά. Ούδεμίαν εμφαίνει στάσιν (situation) εμπα
θή η φοβέραν, ούδένα χαρακτήρα τραγικώς καί πρεπόντως 
άνεπτυγμιίνον. Ερωτος φέρει μικροπραγματείας διηνεκούς. 
Καί ή δολία δε αντιζηλία της Κασσάνδρας πρός'τήν άδελφ.:,ν 
Ιϊολυξένην λυπεί, ώς καί το θρασίως άντίτυπον τοΰ Παριδος 
προς τον πατέρα Πρίαμον, και ή αγενής δολοφονία τοΰ Αχι- 
λέως.

Κατά τήν παράστο»σιν ταύτην έξανοίξαμεν εις εν τών ε
πάνω (Ιεωρητηρίων καί ιερείς τών ήμετέρων, τρεις η τέσσα" 
ρας, καί τοΰτο μάλιστα μας έφάνη το θεατρικώτατον τών 
επεισοδίων.

Συγκεφαλαιοΰντες τον λόγον, εύ^όμεΟα ή νέα εθνική 
σκηνή μας νά π^οαχΟη νουνε·/ώς εις το τελειο'τερον, να μή 
λησμονήση τον κοινωνικόν καί φιλόπατριν -ΐίς δραματοδι- 
δασκαλίας σκοπόν, νά μή ζητί) ραθύμως, νά μή μιμητά1 
άβασανίστως τά ξενικά ( ι ) ,  τών οποίων σήμερον δειναί καί 
απέραντοι καί υδροκέφαλοι έκορυφώθησαν αί παρεκτροπαί, 
άλλ’ υπογραμμόν άναλαβοΰσα τήν ήΘοποιάν τοΰ προγονικού- 
θεάτρου προαίρεσιν, νά καλέση χορηγούς παΐδας ίϊλλάδο, 
τους γνησιωτάτους τών άοιδών. Η Ελλάς δεν άτν^μαΟε 
τήν χρήσιν οΰτε τοΰ τραγικοΰ κοθόρνου ού'τε τής κωμικής 
έμβάδος, ε/ει, άλλά καί εξει ποιητάς άκμαίους καί μουσο- 
λήπτσυς πρός άνατολάς τε καί πρός δυσμάς, καί είς τούτων 
τάς χεϊρας παραδίδει τό Οέατρόν της.

2 G

ϊ Εστι δΐ φΰλον £ν άν- 
θρώποισι ματαιο'τατον, ήτοι 

δστις αισχύνων Ιπιχώ- 
ρια, παπταίνει τά πόρσιο, 
μεταμώνια Οη- 

ρεύων ακράντοις έλπίσιν.

'Υπάρχει φυλή άνΟρώπιον μαται
ότατη, ήτις καταφρονούσα τά εν
τόπια περιβλέπει τά εςιο, κυνη- 
γοΰσα φράγματα άνεμου με ελ
πίδας μο,νράς·

Ιΐινδοίρ. ΠύΟ. είδ. Γ.
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