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Κ Λ Ι Θ Ε Σ Μ Ο Θ Ε Τ 1Κ Ο Ν .

“Α ρ ιϋρ υς  ίο .  ΙΙερίοόος πρώτη. Τη 2 5 Μ αρτίου  183^ .

Λ ό γο ς  επιτάφιος εις τους ν π ip  πατρίόος αεσόντας  , 
γραφείς im  της κι'. Μ αρτίου τού αω.Ιζ'. σωτηρίου έτους 
τού Ε υα γγε.Ιισμ οΰ , ψ ή  ας ενιαυσίου δεχά τηςέκτης τής 
z&r lE U .h \ra r  έπαταστάσεω ς.

Π ροσηκει τούτους εύδαιμονιστάτους ήγεΐσβαι, 
οϊτινες υ π ίρ  μεγίστω ν και καλλίστων κινδυνεύ- 
σαντες, ούτως τον βίον ετελευ ;ησαν, ουκ έ π ι-  
τρέψ χντε; π ερ \ [αυτών τη τύ χη , ουδέ άναμειναν- 
τες τον Γαυτόματον θάνατον, ^ λ λ ’ έκλεξάμενοι 
τον κάλλιστον. Λ υιίου έπιτάφ .

Κ αί τον τάφον επισημοτατον ^ελάμβανον οΰκέν 
c(i) κ εϊντα ι μα/Λον, άλλ’ έν 'ω  ή δόξα αυτών 
π αρά  τω  έντυχόντι ’αει κα ι λόγου και έργου 
και ρω ’αείμνηστος κατα λείπετα ι.

ίϊερικλε'ους έπιτάφ .

6 0 !λα  τής αρχαίας πατρώος πολίτης να ή'μην· εις τάς 
<πάλ«ι κλεινας Αθήνας να έγεννώμην καί δόξαν έχων άντρας 
μεγαλόφρονος καί αξίωμα πολιτείας, από την πολιάν βουλήν 
της δημοκρατίας έκλελεγμένος ν’ ανέβαινα εις υψηλόν βήμα, 
καί με την εμμουσον της τότε γενεάς γλώσσαν να έξεφώνουν 
προς όμιλον άτενή αστών τε καί ξένων, τόν έπαινον των ύπερ 
πατρικός πεσόντων. Επειδή δε σήμερον τάς μέν δημοσίους 
ταφα; τώνοίίτως άποΟανόντων ίεν  έυρίσκομεν νομοδετηΟείσας, 
καί ούτε σοφίας είσέτι ούτε ρώμης αγώνες εορτάζονται περίτό 
μέγα εκείνο καί πολυύμνητοι μνήμα, άλλ όμως άκουετ εν
τός ημών ή φωνή τής πατρίδος έπιτασσούσης έκάστοτε τα ό
σια χαί δίκαια καί λυσιτελή, δια τοΰτο φθόνος ούδείς, αν καί 
άπό βίου άφανοΰ; καί από εΰτελοΐίς εμπειρίας λόγων όρμώ- 

μενος, προβαίνω κατά τήν αοίδιμον ταυτην ημέραν, επιχειρών 
σεμνοτάτας αναμνήσεις να εξεγείρω εις τας ψυχας τών ά-



κροωμένων. Εις μέν τους ενδόξως κειμένους, νά συνάψωσιν 
έδόθη την άρχαιοτέραν πατρίδα μετά τής νεωτέρας διά των 
χολερικών έργων1 εις δέ τους πολιτευομένους, πρόκειται 
διά των προς ελευθερίαν πολιτευμάτων- εις ημάς δέ, διά των 
λόγω ν δλους τεθραμμένους μέ γάλα πίστεως ουρανίας, το- 
σον ΰπερβαλλούσης τάς των αρχαιότερων προγονών πιστεις, 
οσον ουρανός υπερβάλλει τήν γ η ν  τόσον μεγασθενοϋς, ό'σον 
ό απερίγραπτος και αίδιας καί μόνος των όλων δημιουργός, 
παρ’ ού το φως έλάβομεν περί τε τών της ζωής καί των τού 
Θανάτου' κρατών μεν εις τάς παλάμας, έθνώ^ καί βασιλέων 
τάς τύχας, σοφούς δέ παιδαγωγών, καί αγιάζουν πορφΰρεον 
αίμα μαρτύρων.

12 «Ονος Ελληνικόν! Δεύτε λοιπόν ά'παντες σήμερον περί 
τον εΰρύχωρον τούτον συνέλΟωμεν καί μαρτυρικώτατον ύπερ 
πίστεως καί πατρίδος τάφον! Απαντες, ώ αδελφόν γένος! 
Ιναί ά'σοι όθωνα ε^ομεν Βασιλέα, καί Κρήτες, καί Σάμιοι, 
καί Θεσσαλοί, καί Μακεδόνες, καί ΐϊπειρώται, καί Επτανη- 
σιοι- οί προς Ανατολάς, οί προς Αυσμάς, είτε προς Βορράν, 
είτε προς Νότον χατω'κημένοι! Κοινόν το πένθος, κοινόν τό 
κατόρθωμα, κοινή ή δοξολογία, κοινήν εχει ό Θεός άποτετα- 
μιευμένην καί την άπόλαυσιν. Παυσατε έργα, παυσατε λυ- 
πας έπαγομένας προς αδελφούς ζώντας κατά την άφετηριον 
ταύτην ημέραν, ό'τε μόνα εργα παρίστανται ή μελέτη τόσων 
θανάτων, ή θλίψις δ ι’αδελφούς τόσους ύπέρήμών θυσιασθέν- 
τας, τα  εγκώμια τόσων ανδραγαθημάτων^ ή φαντασία τό
σων κίνδυνων καί ταλαιπωριών καί δακρύων, καί ΰμνος α
γάπης ακόρεστος πρός τον θεόν τον ζώντα καί δυνατόν, τον 
έξ υψους την ασθένειαν τών πιστών αύτού έπισκεψάμενον 
καί βραβεύσαντα. Ιδού τό εαρ τοΰ χιλιοστού όκτακοσιος·ού 
εί/,οστοΰ πρώτου σωτηρίου ενιαυτού! έαρ προωρισμένον νά 
λάμψη μετά τόν σκυθρωπότατον μακραίωνος δουλείας χε ι
μώνα! εαρ δημιουργικόν καί μοιρηγενες, καθ’ ό εμελλε νά 
καταστραφϊί μέν ισχυρά δυναστεία, καί ϊσ^υρωτέρων συμ- 
μάχων αύτής καί φίλων έπηΓειαι νά καταισχυνθώσιν άπό 
μίαν πολυπαθών άνΟρώπων ταπεινήν φούκταν, εθνοι, δέ έκ 
πολλοΰ έξηλειμμένον άπό την της πολίτικης ΰπάρξεως β ί
βλον, πάλιν ν’ άνθηση ώς φοΐνιξ, καί έςανοΐγον τά  ίχνη της 
ιστορίας, νά έπαναβή εις τόν χορόν τών αυτονόμων κοινωνιών,
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. κυχλώπειον άγώνα άγωνιζόμενον πολυπατάγου συντριβής 
αΐτναίων δεσμών, διαπλέον «μη'χανον, καί πολυκύμονα. 
ήκ,εανόν συμφορών, καί τάς μέν σκιάς τών αθανάτων εκεί
νων προγόνων εύφραΐνον, έκπλητταν δέ καί συνταράσσον τόν 
νοΰν τών συγχρόνων καί μεταγενεστέρων. Ιδού ό Μάρτιος 
■τοΰ νέου Αρεως τοΰ Ελληνικού! ϊδού του Ευαγγελισμού ό 
ήλιος, άλλόμενος υπέρ της ψυχικής τών θνητών σωτηρίας 
καί τής πολιτικής τών Ελλήνων άπολυτρώσεως! ίδού τε- · 
λευταΐον καιρός άσκήσεως καί προπαρασκευής, εξιλασμού καί 
δοκιμασίας, καθαγνισμοΰ καί παλιγγενεσίας, όλως μυστή
ριον, όλως βάϊΓτισμα δ ιάτε τούς πεσόντας καί έπιζώντας- 
εκείνους μέν, διότι εύλογημένην εύρον καί άγύρων άνάπαυ- 
σιν έν κόλποις τοΰ ουρανίου νικητοΰ τοΰ θανάτου, τούτους δέ, 
<ίιότι την χάριν τής άνορθιόσεως εχουσι κατ’ εικόνα τής έκ 
τών νεκρών άναστάσεως. Εαρ τούτο δέκατον ?κτον επέρχε
τα ι, ώ ά'νδρες, κατόπι τοΰ έ'αρος τού πολυη^ούς εκείνου· ώς 
γαλήνη μετά την τρικυμίαν, ώς λιμήν μετά πέλαγος δυσμε
νές, η μετά σκοπέλων αγρίων θανατηφόρους ενέδρας. ίΤμεΐς 
δέ άρα φαινόμεθα άφροντιστοΰντες περί τών παρελθόντων 
κινδύνων, καί λησμονουντες ποία ποτέ άρετή καί ποία δύνα- 
μις υπέρ πάντας ανθρώπους, τό θαΰμα τούτο έτέκνωσαν. Εν 
ώ ή ρέμα παροδεύει ό χρόνος, πάντα δαμάζων καί φθείρων 
τ  άνθροίπινα, ημείς, ύποκεφυκότες εις όϊζυράς τοΰ βίου 
άνάγκας, η εμβρόντητοι ηδονών άδοξων καί τιμώ ν ελεεινών 
δούλοι, ούδ’ άτενίζομεν καν προς πράξεις αξίας νπωσοΰν τής 
αρετής καί τής δυνάμεως εκείνης. Καί δή μετ’ ολίγον η καί 
σήμερον ίσως, κατεστιγμένοι άπό ρυτίδας, κατεξηραμένοι, 
καταμαστιγωμένοι άπό νοσήματα άγενοΰς γήριος, μέλλομεν 
■εις την άνΟηροτέραν μέν γενεάν νά στρέψωμεν νώτα γυμνά 
γλαφυρών παραδειγμάτων, άναπολόγητον δε νά εϊσάξωμεν 
προσωπον εις τό κριτήριον τής αιωνίου κοινωνίας. Εμβλέψατε 
λοιπόν κύκλω τ ί ς  μιας καί μεγάλης ημέρας! Πρός τούς 
φθόγγους αυτής τά ώτα στη'σατε! Κατεστροιμένον τό Ελ
ληνικόν γένος ύπό τό σκήπτρον τής ωμότατης τυραννίας εις 
κλίνην «κανίΐών καί τριβόλων, παντα^όθεν εγείρεται ώς άν
θρωπος εις, καί μαχόμενοι η κακοπαθούντες υπέρ βωμών καί 
ελευθερίας, νικώσινή άποθνήσκουσιν. Ακούω εις αιώνας αν
τηχούσαν την ταραχήν άπό τ»ς όχΟ«ς τού Προύτου καί ro j
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Δουναβεως έως εις τό Καρπάθειον πέλαγϊς, άπό τά  παράλια 
των ίονιων νήσων, άπό τής ΙΙελοποννη'σουκαί της ήπείρουτά 
σπλάγχνα εως εις τ ι ς  Ιωνίας τήν θάλασσαν. Παντοΰάνδρία, 
παντού όλεθρος, παντού μαρτύρια, παντού νεκροί, και τών 
νεκρών^ πρωτότοκος, ή τη ς Ελληνικής εκκλησίας θεοτραφής 
γερουσία. Εκεί μέ τραγικωτάτην ακρίβειαν άνανεουνται οί 
αιματόεντες μόχθοι τοΰ.στρατευομένου κηρύγματος, εκεί 
πληροΰνται τά  αψευδή ρήματα τοΰ ευαγγελίου ( ι ), εκεί καρτερί
α ήρωική πατριαρχών καί αρχιερέων επισφραγίζει μέ σημεία ά- 
νεπισκιαστα, της πίστεως τ^ν ηγεμονίαν καί τοΰ μέλλοντος 
τας επαγγελίας, (I κόρη των Μεγαρέων! ή  Βυζάντιον! ά  
ειτταλοφε πόλις του Κωνσταντίνου! Ποιαν ταύτην ύπέφε- 
ρες νέαν αλωσιν μιαιφόνον; Οί πόδες σου έπλευσαν εϊς 
ρεύματα αιμάτων Ελληνικών, οί ναοί της αρχετύπου τοΰ 
Χρίστου λατρείας βεβηλωμένον εγειναν λάφυρον άσεβείας, 
έρημοι κωφαι καί φωλεαί μοναζόντων στρουθιών άπέβησαν 
τοσαι ‘Ελλήνων εϋθηνοΰσαι έστίαι, καί κοπετός καί ολοφυρ
μός πύρινος άνέβαινεν εϊς τά σύννεφα! Πετα έκεΐθεν ώς ενα
έριον τέρας, ώς ό'ρνεον παμφάγον καί μελανόπτερον, τρένει 
μανιωοης τής σφαγής ή ρομφαία· ώς διανόημα καταχθόνιον, 
ως πυρ ηλεκτρικόν έν άκαρει άθρόον αστράπτει, άνάπτβι καί 
π ίπτε ι εις τας κεφαλάς τών Κυδωνιέων, Κυπρίων, Ροδίων, 
και των Ελλήνων οσων αί χεΐρεςκεναί εϊσέτι εϋρίσκοντο άπό 
βελη υπερασπισεως καί εφόδου. Οίχονται καί ούτοι ύπέρ 
πατρώος, εν c-> άλλου οπλοφόρων γιγάντων κέλαδος άλαλάζει.. 
Και^ηόη τοΰ πανελληνίου ή Επιδαύρειος σύνοδος αναγορεύει 
τορως ενώπιον Θεου και ανθρώπων τάς δικαίας εφέσεις καί 
την αηττητον άπόφασιν τής ‘Ελλάδος, καί πλέον διά μακρών 
ενιαυτών πιπτουσιν ύπέρ τούτων αλλεπάλληλοι εϊς κρατεράς 
μαχας, ηρωικών πύργοι σωμάτων, *αί δλη κοινωνία διαλυό
μενη και καταστρεφομένη, διά τοΰ χάους επιστρέφει εις νέαν 
οημιουργιαν. Τι πρώτον νά ενθυμηθώ; Τι δεύτερον τ ί  
τρίτον; τι ύστατον νά λαλη'σω; Που νάεύρω τόσον ύπερπε- 
τες και περιληπτικόν καί βύθιον βλέμμα διά νά διακρίνω 
α ς  εκείνην την άνήκουστον τύρβην τόσους θανάτους άριστευ- 
οντων, ποσα στρατηγών καί στρατιωτών ονόματαέμέτρησε

( η  Ο  π ο ιν ή ν  6 καλός τ ήν ψυχήν αΰτοΰ τίθηα-ιν ύπέρ τών προβά

του Δευκαλίωνος το πέτρινον γένος, λαμβανόντων τάς πληγάς 
έις^τα στηθη, λυγιζομένων, δουπούντων, μεγάλων ρεγαλω- 
στι εξαπλουμένων μέ άραβον τών αρμάτων, υμΙ ώραν πολ- 
λην ακόμα φοβεριζόντων τον Ιχθρόν μέ σχήμα όργίλον καί 
άγριον; ΠόΟ,'ν να εξισωθώ μέ έργα μυθώδους μεγίθουι?, μέ 
εργα θεών, ε’κ θεοΰ ερχομένων, καί είς θεόν αναπαυόμενων, 
των οποίων τήν θρύλλησιν καί μόνη θεόθεν δεινότης ικανή 
εινε να αναλάβη; Εσάς επικαλούμαι, εσάς μαρτύρομαι, ώ θά- 
λασσαι τής Ελλάδος, καί νήσοι, καί κόλποι, ναι πορθμοί, καί 
λιμένες, καί ακρωτήρια1 εσάς, ώ ορη, καί φάραγγ?ς, καί κοιλά
δες, και κάμποι, καί ποΐαμοί, καί φρούρια· εσάς, ώ παλαΐ- 
στραι μαχών της ‘Ελληνοτρόφου Δακίας! Σεις έγνωρίσατε 
την ευψυγον εκείνων τών πολεμιστών πτώσιν, καί εις πολλά 
α7Γ,° ^ / ^ ό μ ε ν ο ι  τάς όρμάς βαρέος καί αναρίθμητου εχθρού, 
αφ ου εολεπον τήν διά τής νίκης σωτηρίαν άδύνατον/κάλ- 

ιον επροτιμησαν να λαβωσι και να δώσωσι θάνατον, παρά 
να: ζη'σωσι διά τής φυγής η αιχμαλωσία-. Μακράν άπό ή-

Η ’ ™  τΟΙΚθτα aV > >  ά^δρών ‘Ελλήνων ανάξια!
’ “  “  ελευθερία, καί παραλάβετέμας η ζών-

τα ς ή άποθνήσκοντας!

1  εΟναμεναι γ&ρ καλόν ένΐ προριάχοισι πεσο'ντα,

Ανδρ αγαθόν π ερ ι $ π α τρ ίδ ι μαρνάμενον.(ι)

Και τότε πλέον έσύριζε γοερά καταστροφής παραζάλη· έ- 
ροντα, και κωκυτοι καί πυριφλεγέθοντες κατέπινον όμου 

Ελληνας και Οθωμανούς- κατέπινον, καί ήλιθία σιωπή διε- 
ό έ χ ε η  τόν ταραχον κατάμονος ήσύχαζεν ει’ς τό στάδιον 
της μάχης κοινωνία πτω μάτω ν καί συντριμμάτων, καί ε’ν

7 ~  ‘“ Τ Γ *  έκοιμάτο ό θάνατος!.. λναμνη-
σθ/ιτε, Ελληνες αδελφοί, άναμνησθήτε, μελετήσατε τάς ώρας 
εκεινας. έδ ω  κοπτονται ζωαί τών προμάχων, εκεί λαμ - 
παόονουσιν αλλαι συγκρούσεις, παντοΰ πλημμύρα έχθρών, 
παντού ̂ φονος, πυρκαϊα, και αιχμαλωσία τάς πόλεις έξέφτη- 
«αν και τον αδύνατον λαόν κατατρεχόμενον έξέπληξαν καί 
οιεπλανησαν η  δε κάκεϊσ*. « Απ ό φωνής ίππέως καί έντε-

( ί )  Τυρταίος.



ταμένου τόξου άνε'/ώρησε πάσα ή χώρα· eiaiSyaav εις τχ  
σπηλαία, καί εις τα  άλση έκρύβησαν , καί εις τας πέτρα; 
άνέβησαν πάσα πόλις έγκατελε.ι^θη* ού κατώκει έν αύταΐς 
άνθρωπος ( ΐ ) ! «  ΠόΟεν γ\ ,άλλοίωσις .την όποιαν καρπούμεθα 
<nj[|W|iOV; Κατέβη εις ήμ«ς άπό τον θεάν των πατέρων μας.
« Αυτή ή άλλοίωσις της δεξιάς του Ί'ψιστου!» « Εις ψευ
δός ήσαν οι (ίουνοί καί ή δύναμις των ορίων πλήν δια Κυ
ρίου Θεού ημών ή σωτηρία του Ισραήλ ( a ) · "  Ποιους πα- 
ρελαβεν όργανα εις έκτέλεσίν της; Τούς εκλεκτούς τούτους 
τούς πεσοντα; υπέρ πατρίδος. «Και νυν, Βασιλείς, σύνετε, 
παιδεύθητε πάντες οί κρίνοντες τήν γην (3 )! η Βασιλείς! 
Εννοήσατε το σημεΐον! Εθνη! πληθύνατε τό προσκύνημα!
« ΚαΟεΐλε δυνάστας άπο Ορο'νων, και ύψωσε ταπεινούς (4).. » 
Καί σείς, ώ Ελληνες, καταμάΟετε άκριζέστερον των πεσΛν- 
των την άρετήν· Αουλείαν μεν έκληρονόμησαν άπο τούς γο
νείς των, ελευθερίαν δε παρίδωκαν εις το γένος των. Ζωήν 
sly ον, καί υπέρ ημών μέ θάνατον την άντηλλαξαν. Πεινών- 
τες καί διψώντες καί άγρυπνοΰντες καί γυμνητεύοντες ήγω- 
νίσθησαν της δλης Ελλάδος οΐ μακάριοι εύεργέται. Με ευ
σέβειαν καί ομόνοιαν καί καρτερίαν καθωπλισμένοι κατώρ- 
Οωσαν.

Δια τούτο μεγάλα, ώ φίλοι, καί ύψηλα; μας διδάσκει ο 
θεοστεφέστατος ούτος τάφος, περί τον όποιαν ώς άπο τ·?,ς 
πάγκοινου ευγνωμοσύνης ή ασθενής μου φωνή. έτολμησε να. 
σας προσκαλέση σήμερον. ί>! Είθε αϊ άγκάλαι μου, είθε 
οί λόγοι μου νά είχον δ.ύναμιν νά περιβάλωσι, νά έλκύσωικ 
πλησίον, όλους τούς έλληνας, καδώς ή ψυχη μου άναπεπτα-' 
μένη "έφέλκει κα'^νέμεται το παρελθόν, το." ένεστώς, καί. 
το μέλλον τής Λολυπαθοΰς καί πολυδόξου ταύτης πατρίδος! 
Ακούε, λαέ, την ερμηνείαν παρά των αναπαυόμενων. Ο ίπαρ . 
εκείνων έχοντες ήσυχον την άπόλαυσιν τ /ic. πατρίου γη ί 
ταύτης, ακούετε. Ακούετε, άρχοντες καί στρατηγοί, οΐ εις 
εκείνους χρεωστοΰντες σκήπτρα καί πλούτον καί άξιώμ^τ/.

( ι )  ‘Ιερεμίας. 
(2) 6 αύτ .
(°>) Δ αβ(5.

καί βαθμούς καί παράσημα. Ακούετε παρ’ εκείνων ίεράς 
καί απαραιτήτους καί κδιασκεδάστους παραγγελίας! Τούς 
ναούς τής πατροπαραδότου λατρείας σας ανορθώσατε καί 
κοσμήσατε πρώτον όχι .οποίους κατεβρέχετε μέ τούς Θρη 
ν,υς τής αιχμαλωσίας επί τών ποταμών Βαβυλώνος, άλλ 

όποιοι πρέπουσιν εις τήν άνακτηθεΐσαν Ιερουσαλήμ· τάς 
πόλεις σας ανοικοδομήσατε επί τήν πέτραν τής πίστεως καί 

τής εντολής, διότι ύπέρ τούτων ημείς άπεθάνομεν. Γείτονα 
τών ναών, άλλα ψυχών νοσοκομεία άνεγείρατε, σχολεία επ ι

στήμης καί αρετής, καί μή οαπανάσθε προηγουμένως εις 

νοσοκομεία σωμάτων, καί έτερα άργίας ιδρύματα καί δ ια
φθοράς, διότι πλειότεροι έξ υμών εινε οΐ ψυχικώς άσθενοΰν- 
τεςπαρά τούς άσθενοϋντας σωματικώς, καί διότι ήμεΐς, άπύ 

ναών καί σχολείων προπαρασκευασΟέντες, _ύπερ τής. επιστή

μης και αρετής τών απογόνων επεσαμεν. 1//ν αυτονομίαν 
τής Ελλάδος τήν οποίαν σάς παρα^ΐδομεν, με άνδρίαν φυ

λάξατε, καί αυξήσατε καί ολοκληρώσατε, καί παρακαταθέ

σατε εις γενεάς τάς έπερχομένας. ΙΙιστοι εις το συμβολον 
τών έθνικάνήμών συνελεύσεων, νόμους δικαίους και ελευθε

ρίους καί άσφαλεΐς, δέσποτας αρχόντων καί άρχομένων, θέ
σατε μεταξύ ύμώ ν διότι ήμε~ς ύπερ αυτονομίας .και πασης 
σώφρονος ελευθερίας έθυσιάσθημεν. Καί χαίρετε καί ομονοείτε, 
εύδαίμονακαί ενδοξονκαϊζηλωτήν καρπούμενοι τήνπατριδα!

Κ αίταΰτα μέν εκείνοι παραγγέλλουσινεϊς ημάς, παραλειπον- 
τ ε ς  Λά μεγαλοψυχίαν, ότι καί τούς γονείς των άποκλαδευθέν- 

τας όφείλομεν^πάση σπουδή νά γηρο'/ομήσωμεν, και χήρας συ

ζύγους κ·.«ί τέκνα ορφανά νά διαφροντισωμεν. ήμεΐς δε, ώ 

φίλοι, ας συνέλθωμεν τάχιον εις ημάς αυτούς, σκοπούμενοι 
κατά τ ί τούτων ύστερου μεν μήπως ό θεό; ό^ις,. οκιμασας ή- 

μάς εϊςτά δεινά της δουλείας καί πιστούς ευρών, μάς άπηλευ · 

θέρωσεν, ήδη εις τάς ευτυχίας παρανομοΰντας άποστραφη
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ί’γκαταλ '-η , καί άπολε'σωμεν τοσούτους γενναίους καρπού;, 

και καταισχυνθώμεν Ενώπιον ιώ ν εθνών και της ιστορίας. «Τρύ
γων και χελιδών άγροΰ, στρουθιά έφύλαξαν καιρούς εισόδου 

αυτώ ν ο οέ λαός μου οϋκ εγνω τά κρίματα Κυρίου ( ι ) .  „ 
Σκώληκες μονοήμεροι, σκιαί, ξένοι της ζωής, ανθύλλια πα ί- 
γνια τών δρέπανων, δέν λανΟάνομεν άραγε καθ’ έκάστην άποξε- 
νούμενοι από τον πατέρακαί συντηρητήν τ/ίς δημιουργίας, τον 
καταβάλλοντα και άνασπώντα, τον δουλοΰντα καί άπελευθε- 

ροΰντα, τον συνάγοντα και διϊστάντα, εν ω αυτός και τρανώτε- 
ρον εμφαίνει την παρουσίαν του, καί νουθεσίας πληθύνει, κλο- 

νών προχείρως και κραδαίνων καί διασπαράττων τό έδαφος 

οπου τας φωλεάς έπη'ξαμεν, άπονωΟρών καί ούρανοϋ πετει- 
νά καί ίχθύας θαλάσσης, καί πύργους πλε'οντας έξαίφνης 
έπιτοπίζων, καί πυργοφύλακας έκΟαμβών; Ννίπιοι! ίσιο; 

την υπόγειον τρικυμίαν καί φανταζόμεθα ποτέ νά δαμάσω- 
μεν, ανταρσίαν άπον.αλουντες η εμφύλιον μάχην στοιχείων, 

η να εκφυγωμεν, καθώς εκφεύγομεν, μακρυνο'μενοι, τάς πανο)- 
λεστατας επιδημίας ! ίδού γενεαί άνθοϋσι καί άπάνθοΰσίν. 

Εις ποί'/ν εΐνε προωρισμένον; Ας είδη, ας άναπηδηση εις 
την επιφανειαν της Ελλάδος. Λς συν«θοοισθίί ε:ς τόπον πε
ριφανή. Ας κλαύσ-/], ας εγκωμιάση άξίως τους υπέρ πατρί
δος πεσόντας, διά νά 'βλαστάνη ή άρετη των καί εις τάς 
καρδίας τών μεταγενεστε'ρων. ς εορτάση Α την πανηγυριν 
τών Ελευθερίων, αίνοΰσα τον πανελλήνιον θεόν της ελευθε
ρίας. Και ενώ εκείνοι την άλυποτάτην καί άίδιον καί μακα
ριάν ευφραίνονται ευφροσύνην, άς στη'ση μνημεΐον τών πρά- 
ξεών των άκατάστρεπτον, άς γράψνρ τά γράμματα ΐκεϊνχ 
τών Π λαταίδν τά άδιάγραπτα αχό τούς αιώνας·

Τ ον δε ποΟΤ 'Έ λ λ η ν ες  ν ίκ α ςκ ρ χ τ ιι, ίργω  Ά ρ η α ς, 

Ε ύτόλμω  ψ υχας λ η μ α -ι πειΟόμί,νοι,

Τούρκους έξελάσαντες, ελεύθερα ‘Ε λλάδι κοινήν 
‘Ιορύσαντο (")εοϋ βωμόν ελευθερίου.

( ι )  ‘Ιερ ια ίκ ς.

ί ϊ Τ Ο Ρ Ι Κ ή  Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΑ .
I

f h f l  [>'/(; ‘Ojtocmordwcric χο .ΐιτείας , βέβαιάτητος, άιαρχεί- 
ας, επιόράσεως (influence), καί τών άχοβαίγόντω ν ανττ,ς.

( ’Ε κ  της Βρετανικής ΆναΟεο-ρησεως.)

Η πολίτικη επιστη'μη δέν εινε, ώς άξιουσι τινές, έπιστη'- 

μη άφηρημενη καί θεωρίας ψιλής. Αλλάζουσα μέ τούς και 

ρους, μεταβαλλόμενη με τας περιστάσεις, ύπέχουσα την 
έπίδρασιν του ΐδιεθνοΰς ( ι ) ,  ούδέν εχουσα αυτόματον, άλλ' 

αγόμενη ύπό της πείρας, οφείλει νά λύση το μέγα πρόβλη

μα της μίξεως του εύσταθοΰς μέ το ευκάμτον. Οταν άρκή- 

ται νά έξασφαλίζη τά συμφέροντα τών εθνών, καί Οε'λη νά 

τά  έπιδεσμεύση εις το παρελθόν, κατηγορεΐται, οχι άλόγως, 
ό'τι τά  καταδικάζει εις αιώνιον καταγ·/ράμα (decrepitude). 
Οταν καταφε'ρεται εις τούς νεωτερισμούς, ψεγεται ώς κούφη, 
άβουλος, βιαία, ά'φρο^ν. II πρώτη ομολογία της (condi
tion) είνε να εκτυποϋται κατά τον αιώνα, κατά τά ηθη τών 
ανθρώπων, κατά την κνάγκην τών καιρών εξ ου λαμβάνει 
χαρακτήρα αμφίβολόν τινα και ά'πορον, ευκινησίαν αρχών 
καί μέσων, διά τά  όποΓα έγκαλ’ϊτα ι άδίκως. Η απορία της 
πολίτικης προκύπτει άναγκαίως από τά καθήκοντα τά  εις 
αύτην επιβεβλημένα, ενώ καί αί βάσεις επί τών οποίων κεΐ'- 
τα ι, εΐνε κινηταί, (ελάττω μα τοϋτο ένυπάρχον εις τήν φύ- 
σιν της·) καί ή ύλη περί τήν οποίαν εργάζεται, εινε εύμετά- 
βολος. Οπότε αί τών ανθρώπων προς άλλη'λους σχε'σεις καί 
αι τούτων πρός τάς κυβερνήσεις εΐνε συμπεπλεγμί'ναι καί 
δυσδιάκριτοι, όπότε αί διευθύνουσαι αυτούς αίτία ι καί οί κι- 
νοΰντες έλατηρες ουδέποτε παύουσι νά άλλάζωσι, πώ ς νά 
ενεργηση π ίρ ι τούτους τούς έλατηρας καί νά διευθύνη ταύ- 
τας τας σχε'σεις χωρίς νά ύποκαμφθη ;

Αι μόναι ακίνητοι άρχαί εις τάς οποίας ή πολιτική ε’πι- 
στημη δύναται νά άναδεΟνί,’είναι άξιώματά τινα ηθικά άναμ-

(ι) Το ί ί ΐ ϊβνές,  la nationality, μοί φαίνεται ϊρος ίλληνι- 
χώ«ρος ιταρ* τοίις, ή ι§ν ικότη ς, δ t Ον ισμος·



φισβήτητα· νόμοι τ ι ς  αρχετύπου δικαιοσύνης, έ'ξω 

των οποίων δεν υπάρχει σωτηρία ούτε διά τούς λαούς 
ούτε διά τούς ά'ρχοντάς των. ΓΙροβαίνοντες πέρα τού 
στενού τούτου κύκλου, άπαντώμεν τήν απορίαν ολα άστα- 
τούσιν ενώπιον μας, ολα κρεμανται άπό εϊδικάς μερικότη- 
τας, ε.’ς τάς οποίας άναδέεται ή κοινωνική διοργάνωσις τού 

δεινός η δεινός έθνους. Τά συμφέροντα τών τόπων, αΐ ανα
μνήσεις τινός λαοΰ, ή δέσις του, ή βιομηχανία του, ή κατα
γωγή του, διορίζουσι τόν τρόπον καθ’ δν πρέπει νά κυβερ
νηθώ/. Ο /ι  μόνον, ώς λέγει ό Μοντεσκιώς, ή διαφορά τών 
κλιμάτων έπάγεται πλήθος μεταποιήσεων εις τήν διαχείρι- 
σιν τών νόμων καί τ/.ν διανομήν τών εξουσιών, άλλά και ή 

νεότης η ή άρχαιότης τινός λαού,: ό μερικός του χαρακτήρ, 

τά  δόγματά του, αί προλήψεις του, ή αύξ/ισις η ή έλάττω- 
σις της άνθρωποφυίας του (p o p u la t io n ) ,  τά  μάχιμ α  ή ει

ρηνικά ήθη του, έντυπούσι τήν σφραγίδα των, δίδουσι χ α 

ρακτήρα διάφορον εις θεσμοθεσίας φαινομένας όμοσχη'μονας 

κατά θεωρίαν. Οΰδεμία μοναρχία άπο ό'λας ό'σαι εξ αρ
χής κόσμου άφησαν ίχνη εις τήν ιστορίαν, δεν θέλει εΰρεί 

’ίσως ποτέ τήν ακριβώς όμοίαν τη?. Απ όλας τάς δημο

κρατίας τών οποίων Οαυμάζομεν τήν μνήμην η τήν ένεστώ- 

σαν υπαρξιν, δύω δε^ ύπάρχουσιν ονομαστέαι μέ τό αύτό 
ό'νομα. Αρα ό γενικός διορισμός ό τάττω ν ύπο κοινάς προ- 

σηγορίας, τάς διαφερούσας κυβερνήσεις, εινε ψεύδος έκσυν- 

θήκης, άφαίρεσις άλλοτρία τής οντότητας τών πραγμάτων. 

Αλλ’ ας ΰπάγωμεν περαιτέρω. Ολαι αΐ πολιτεΐαι άλλάζου- 
σιν όψιν έν οσω ΰπάρχουσι. Διατρέχούσι φάσεις πολυειδείς, 
ουδέ δύνανται νά ύφίστανται εϊμή διάτρέχουσαι αύτάς· ό'Οεν 

ή μεταβολική έξις είνε χατάστασις αύτών έμμενής. Αντί 

λοιπόν νά προσαρμόζωμεν τήν λέξιν μ ετα ΰ ο ΐη  εϊς στιγμάς 

τινας κρίσεως, εϊς εκρη'ξεις περαστικάς, επρεπε νά τήν προ-

σαρμόζωμεν εϊς τήν ζωήν τοιν αύτήν, ήτις είνε διηνεκής αλ

λαγή, μεταβολών διαδοχικών συνέχεια.
Επομένως τά  πάντα εις τ/)ν πολιτικήν εξαιρετικά είνε. 

Αλλ’ ή τέχνη τού έφαρμόζειν τάς εξαιρέσεις ΰπόκειται εις κα

νόνας εΐσέτι μή πασίγνωστους, κα ι'τώ ν οποίων τήν εκπλη- 

ρωσίν έπέχουσιν αί προλήψεις μας. Αόγόυ χαριν, ά7νΥ)0ε- 

στατον λέγομεν, οτι εϊς μέν τάς πολιτείας οπου ο λαος επι
κρατεί, ό κίνδυνος έρχεται άπό τάς στάσεις και άπό τό πνεύ
μα αυτών, εϊς δέ τάς ά'λλας πολιτείας, άπό τούς σφετερισ- 

μούς τής έπιτελεστικής εξουσίας. Πλήν πόσον τά  άξιώμα- 
τα  ταύτα είνε άδιόριστα, καί ή χρησις των επικίνδυνος!

Ας παύσωμεν λοιπόν λέγοντες θεωρητικώς περί, μοναρ
χ ί α ς  καί δημοκρατίας. Ας κρίνωμεν Ικάστην πολιτείαν καθ 
εαυτήν, έπαναφερομένην εϊς τας περικυκλουσας περιστάσεις.

Η κοινή καταγωγή δuω χωριστών συνταγματών δύν τα  εμ

ποδίζει τοΰ να ήνε αείποτε ; άπομεμακρυσμένα διά | γνωρι
σμάτων ειδικών καί άνεξαλείπτων -ml πάσα περί τούτου φι
λοσοφική έπιχείρησις ( a r g u m e n ta t io n )  θέλει είναι μα- 
ταία καί άκαρπος, άν χωρισθή απο τα  πραγματα και «πο 

τήν παντοδύναμον οντότητα των.
Τ ί είνε ή όμοσπονδική πολιτεία ; Εάν άφηρημένως και 

γενικώς άπεκρινόμεθα εϊς τό ερώτημα τοΰτο, ηθελαμεν ει- 
πεϊ· είνε ενωσις πολλών συναγωγών επικρατειας, άσθενεστε- 

ρων παρά. νά συντηρηθώσι μόναι, και ζητουσών την συμμα- 

χίαν ώς άσπίδα κατά τών κινδύνων τής άσθενειας των. Ε- 
έκαστον τών μελών τής συνόδου θυσιάζει μέρος τής ανεςαρ- 

τησίας του εϊς τήν άσφάλειαν ολων. Κ ατα την αυτ/jv άρ- 
χήν σχηματίζεται καί τό κοινωνικόν συναλλαγμα· τα άτο
μά τά  συνιστώντα μίαν επικράτειαν καταλιμπανουσιν ομοί

ως μερίδα τινά τών φυσικών αυτών δικαιωματων, δια να 
σκέπωνται καί άσφαλίζωνται παρα τής κοινοτητος. Αλλ 
ομο>ς δεν πρέπει νά π,ιστεύσωμεν τήν όμοιοτητα άκριβή.
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ί α

Μ»ταςυ τών διαφόρων συναγωγών «Γπνες ένουνται διά νά 

σχηματισωσι μίαν συμμάχων, αί συναντιλνίψεις και συμπρά-

ρ ,£iV!  τ ^ ° ν f * * '1*1» ό'σον εΙνε κ«ναϊ καί πολυάριθμοι με
ταξύ των ανθρώπων τών άνηκοντών εις τό αύτό έθνος. Καί έν 

ώ ή κυβέρνησή ενός λαού οφείλει καί δυ'ναταί πως νά κατα- 
σφαλίσ^ ύπέρ όλων τών υπηκόων της τήν απόλαυσήν τών 

«υτων δικαιωμάτων, τήν έκπληρωσιν δικαιοσύνης ’ίσης δϊ 

ο .ο υ ς  « ιώ φΛ βι*. οσας ή συμμαχική έ'νωσις προξενεί εις 

τ«ς k  ών συνίσταται πολιτείας, δεν είνε ούτε πολλά με- 

γαλαι ούτε πολλά όχυραί· ό κοινός σύνδεσμος είνε πάντοτε 
έτοιμοC να δίαλυθή- 4 υπέρτατη εξουσία καθ' ώραν εϊμπορεΤ 
νααδετηδη- Ικάστη κοινωνία, πολό ισχυρότερα ώ ςπρόςτό σύ- 

νΓλον παρατό  άτομον ώς πρός τήν Επικράτειαν, άκατα- 

παυστως ερεθίζεται νά άποστατ^ση καί νά συλλεχ θή εΥτός
W , ?· ενι ό γ , ,  τίποτε δέν είνε φύσει ε ύ θ ρ α σ τό τ ΐ άσ 
νεστερον καί άβεβαιότερον. Ρ ’

Διώκοντες^του αΰτοΰ συλλογισμού ό ΐας τάς συνεπείας, 
θ λομεν γνωριση οτι ή φόσις τής όμοσπονδικής κ υ β ε ρ ν , ^  

γ .α ιω ς  ρέπει, οχι να στερεωθη, άλλά νά άσθενωθή· καί 

^ « ν α π ο κ ρ ο υ σ τ α  π «ραδείγμ«τα Οέλο’υσι μ ετ’ όλίγον'άπο-

καθ’^ ν  " Ρ0?' *VTUni*“ <nv τ '*ς ΐ Μ ί  ·α^ η ς  έ/ρειάσΰησαν
X i f T  ** (*  τοΐς δημοκρατου-
ρ ν ο  .  εθνεσιν ειδικαι περιστάσεις, καθ’ έαυτάς σ π ά ν ΐι  καί

.γοχρονιοι. Προέρχονται μέν όμολογουμεναι ώφέλειαι άπό

ν ομα ον εκείνο σχήμα, άλλά καί μεγάλα εμπόδια άν-

- « - Π ο ^ 7 τ Γ ν ΐ ί τ ^ ; ν  τ ώ ν  ώ φ ΐ ι δ ν  τ ο ύ τ ω ν · έ ν  *οτι εύθηνεΐ καί αεν»λ ' Τ ^ “* 1,κου «θροίσματος φαίνεται

μερών άντιχόπίουσι τ ' Γ  ” *“  * ^  τών
ότι θαυι/« ~ . Γ 1 ^Ρ00^  των. Καί θ^λομεν ίδεΓ
τα ι εις τ ^ ’ α 2 ? 0 ° - σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  ε’μπόδιον γίνε-

αστου μέρους τής έπικρατείας.

ι 3

Γενικώς όμολογε'ιται ότι σκοπός τ//ς κυβερνήσεως ύπάρ- 
χει τυ εΰ είναι όλων. Διά τίνων μέσων φθάνομεν εϊς τόν 
σκοπόν Γούτον; Τοΰτο είνε όλον τό πολιτικόν ζήτημα. Διά 
να φθασωμεν, εμπιστεύομεν ποιάν τινα δύναμιν εις μίροςτι 
τής κοινότητος, καί τοΰτο, διά νά άσφαλίσν] τήν κοινήν ευ
ημερίαν. Αν μέν ή δύναμις αΰτη ήνε πάρα μικρά, ή εξουσία 
άόυνατεΐ νά ευχαρίστηση τήν δημόσιον εμπιστοσύνην άν δέ 
παρα ρεγαλη, κινδυνεύει νά τήν κατα^ρησθή yaptv έαυτής. 
Καθώς άλόγιστον και άδικον είνε τό νά κάμνωμεν ύπεύΟ j v o v  

τής καλής ή τής κακής πολιτευσεως τόν άπεστερημένον τά 
χρίΐωόεστατα πρός τό καλώς διοικεΐν με'σα, ούτως είνε καί 
άνοσιον το να στρεφη τις πρός ώφέλειαν εαυτού τήν εξουσίαν 
ητις τώ ενεχειρίσθη διά τήν ευδαιμονίαν ό'λων. Το μέν πρώ
τον άδικημα, είνε οΐκεΐον εις τούς δημοκρατικούς- τό δέ δεύ
τερον, είνε έγκλημα τών τυράννων. Παραχωρήσατε λοιπόν 
εις την επιτελεστικήν εξουσίαν ΐσ]/ύν ικανήν καί διά δε
ξιών περιορισμών, δ ί επιτυχών καί άναγκαίων αντισηκω
μάτων, καταστήσατε αδύνατον νά τήν καταχρησθή.

Ακατορθωτον να όριση τις σαφώς καί διηκριβωμενως τ ί 
ονομαζεται δημόσιόν xaAor. Πολλάκις (καί τοΰτο μία τών 
μεγάλων δυσκολιών τής πολιτικής,] τό αληθινόν καλόν, ή 
όντως ώφελεια τής επικρατειας, είνε έκ διαμέτρου εναντία 
προς την όοκούσαν ωφέλειαν της. Πολλάκις έτι απαιτείται 
νά παραζαινωνται οι όροι τού παρόντος εύ είναι της ύπέρ 
τοΰ μέλλοντος. Ι ο  αληθινόν συμφέρον τοΰ λαού ΐνδέχε* 
τα ι ν απαιτή να πληρώση φόρους, να ύποφερη περιορισμούς 
των οποίων τό όφελος είνε μακρινόν, καί ή χρησιμότης συγ· 
κεκρυμμ-νη. Χωρίς άλλο οί κατέχοντες τάς ήνίας τής Κυ- 
βερνησεως πρεπει να κινώνται μέ πλήρη ελευθερίαν, καί 
εις ευρυχωρίαν άκραν. Τοΰτο πρός τάς διαλειτουργήσεις 
των είνε απαιτητόν. Κατασκοποΰντες αυτούς, τούς δια- 
πεδώμεν (entraver)· έπε'χοντες αύτούς κινουμένους, έναν- 
τιουμϊθα προς τήν εκδήλωσιν όλο;ν τών σκοπών καί σχε
δίων των. ί,ντεύθεν συνάγεται ή άναγκαιότης, τό άναπό- 
φευκτον ύπερτάτης τινός εξουσίας.

11 εςουσια αυτή, εις τάς έλευθερας πολιτείας, ανήκει εις 
τόν νομεθίτικον σύλλογον, συγκείμενον άπό άvτιπpoσώπoJς 
τοΰ λαοΰ, εϊτε όλοκλη'ρως,'ε’ίτε μεμερισμε'νως συγκαλουμενους.



έάν τους έπιβάλωμεν πέδα; (entraVes), παρεισάγουν τα 
μέγιστα δεινά, παραβάλλομεν τήν επικράτειαν εις τους ε~ 
πικρεμεστάτου; κινδύνους, επί προφάσει να τήν προφυλά- 
ξωμεν άπο φαντασιώδεις συμφοράς. Δεν (Μλομεν άναστειλη 
τούς πολιτικούς σφετερισμού;, ύποβάλλοντε; εις διηνεκή 
κατεξέτασιν ( c o n tro le )  και παρενοχλοΰντε; τάς εργασίας 
τοΰ νομοθετικού συλλόγου, άλλα καθιστώντε; αυτόν υπεύθυ
νον προς τήν δημόσιον γνώμην, δίδοντες εις το εβνος πολ- 
λάς και πυκνά; ευκαιρίας νά φανερόνη τήν γνώμην ταύτην, 
νά μαρτυρνί τήν συναίνεσιν η έπιτίμησιν και έςάρνησίν του.

ή  αδυναμία της έπιτελεστικής εξουσίας προκύπτει άναγ- 
καίω; άπο ταύτην-της νομοθετικής εξουσίας τήν ασθένειαν, 
ένυπάρ/ουσαν εις τήν όμοσπονδικήν κυβέρνησιν ασθένειαν, 
τήν όποιαν ούδ’ αύτή ή των ηνωμένων Πολιτειών (τής Βο
ρείου Αμερική;) κυβέρνησις, ύ Εντελέστατος τής τοιαύτης 
πολιτείας τύπος, δέν ήμπορεσε να διορθώση. Εκεί, δια ν 
άποκαταστη'σωσι τήν ισορροπίαν μεταξύ τής κεντρικής κυ- 
βερνήσεως καί των κατά μέρος, εδωκαν εις τα  δικαστήρια 
ίύναμίν τινα ΰπέρμετρον, πάντη έκβεβη^υΐαν των συνήθων 
εις αύτά άπονομ&ίν ( a t t r ib u t io n s ) .  Εκ τούτου ή δικαστική 
και ή νομοθετική εξουσία αναγκάζονται νά ουγκρούωνται π α 
ράδοξον και κινδυνώδη σύγκρουσιν. Αν τις πολίτης ύπολαμ- 
βάνη δτι ό νόμος δι ού καταδικάζεται, επιχειρεί κατα τών 
άοχών του συντάγματος, ό πολίτης έγκαλεί τον νόμον αυτόν, 
και έπομένω; τούς νομοθέτα;. Αφ’ ού και αί Λύω βουλαί 
ήθελαν έγκρίνη τήν παραδοχήν του, άφ’ ού και οί δικασταί 
αύτοί ήθελαν τήν κυρώση καθ’ ολους τού; έπιζητουμένους 
τύπους, εΐμπορεϊ το άκρον δικαστήριον νά τον κηρύξη άκυ- 
ρον και αργόν. Αφ.ίνομεν τούς άναγνώστας νά έκτιίΛησωσι 
τον κίνδυνον τής τοιαύτης τάξεως. Εις τήν Αμερικήν αυ
τήν ήδη ολέθριας παρήγαγεν εκβάσεις, και νόμοι τεθειμένοι 
πεοί πολιτικών πάντη υποθέσεων, άνηρέθησαν άπο τήν δι
καστικήν εξουσίαν, ηρμένην ούτως ύπεράνω τής νομοθετικής.

έάν άλλοι άλλως δοξαζωσι περί τής διανομής τών έςου- 
σιών εις τήν πολιτείαν, και περί, του ποιαν χώραν πρέπει 
αύται νά κατέχωσιν, άλλ’ δτι αρχή τις είναι άπαραίτητος, 
οτι ή διευθύνουσα αύτη άρχή χρ ίζε ι ελευθερίας, ούοείς δύ- 
ναται ν’ άμφιβάλλη· εϊ δε μή, αμφισβητεί τής φύσεως αύ-

τής τάς άρχάς, καί τής λογικής τά στοιχεία, ίδιον μόνων 
•τών μυθολήπτων ( ro m a n e s q u e s )  θεωρητικών εΐνε τό νά 
θέλω σι νάσυστήσωσι σώμα χωρίς κεφαλήν, καί τό νάλησμο- 
νώσιν δτι είς πάσαν διοργάνωσιν εν κεντρικόν σημεΐον είν 
άναγκαϊον. Αν ή μαρτυρία του λογικού, έπιβεβαιουμένη 
παρά τής ιστορίας, άποδεικνύη τήν ανάγκην τής αποκλειστι
κής ταύτης δϋνάμεως, έλευθέρας, άπαρεμποδίστου, καίτοι 
επιδεκτικής άντισηκωμάτων, προφανές εΐνε οτι αύτη εις τήν 
νομοθετικήν εξουσίαν ανήκει, είτε ό κοινος /ναός κρατεί τό νο
μοθετικόν δικαίωμα, ως ποτέ παρά τοΐς Αθηναίοι;, ε’ίτε ό 
Βασιλεύς, ώς εϊ; τά ; άκρατους μοναρχίας, είτε ό άντιπροσω- 
πικός σύλλογος, ώς εις τά<: συνταγματικά; πολιτείας. Κίν
δυνος δέ πολύ όλιγώτερος μαίνεται διά τήν επικράτειαν,όταν 
ή εΐρημένη εξουσία άπεδόθη μαλιστα εις σύλλογον συγκεί
μενον άπο εκλεκτούς του λαοΰ.

Ταύτας τάς άρ"/άς προσαρμόζοντες εις την υμοσπονδι- 
κήν κατάστασιν, δύω ζητήματα απαντώ μεν ά. ώ  επιτροπή 
άρνής διευθυνούσης καί απόχρωσης, συμβιβάζεται με την 
τοιαύτην πολιτείαν; β1. Καί ύποτεθέντος ότι ή φυσις τοΰ 
συμμαχικοί! συστήματος δέν αποπτύει ολοις τήν προτέρησιν 
( p i  i ip o n d e r a n c e )  μιας μεσομφάλου (κεντρικής) νομοθετι
κής δϋνάμεως, οί πολΐται καί αί έπικράτειαι θέλουσι τήν 
υποφέρει;

Αυτά άφ’ εαυτών τά  δύω ..ζητήματα λύονται αρνητικώς. 
Πάσα ομοσπονδία υποθέτει απόλυτον ισότητα μεταξύ τών 
συνιστώντων αύτήν μελώ ν όθεν άμα υπάρχει πλεονεκτησις 
( S u p re m a tie ) ,  καί ή κυρίαρχο; αύτεξουσιότη; έκαστη; πο
λιτεία; κατά μέρος, εις κίνδυνον καθίσταται. Αν μεν δω- 
σης εις τήν καθέδραν τή ; συμμαχία;, τήν διευθύνουσαν άρ- 
χήν, ή συμμα’/ ία  θέλει μείν/ι λέξι; ψιλή, ύποδιαιρεσι; το
πική ’/ω ρίς αξίαν αν δέ δλαι αί πολιτεϊαι, ή τινες έξ αύτών 
κοινωνήσο>σι τή ; κεντρικής δυνάμεως, αύτή θελει παύση να 
ήνε κεντρική, καί οίκοθεν θέλει διαφθαρή^ υποδιαιρουμένη. 
όσον ήπίαν καί αν ύ'Γοθέσης τήν επιδρασιν ταυτην, Θελει 
όμως διεγείρω τήν πάλην τών συμφερόντων, έξαψη τας πα- 
λαιά; προλήψεις, Οάλψη έντό; τοδ έθνους βλαστήματα διχο- 
νοιών έτοιμα είς άνάπτυξίν, καί άρχή θα νατού θελει κατα- 
λάβη τον όμοσπονδικόν σύνδεσμον.
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Μόνος ό άγνοών τον άνθρωπον καί τα  πάθη του £έν 
προβλέπει τάς έκβασε,ς ταύτας. Μικραί συντρο-
φεύουσι ί ιά  ν’ άντισταθωσι προς ξένα δ)νη, προβαλλουσαι 
Γί- αύτχ πυκνότερον τον κοινωνικόν ογκον' όια να ζνίσωσιν 
ά&εεστεοον, *ιά ν’ αύξήσ«σι αήν άξίαν και δυναμιν των 
Την ά',άγκην της συντροφιάς ταύτη; οί πολΐται εκαστης ε
πικράτειας S h  αισθάνονται δυνατα, ειμη εις τας μεγαλας 
- ^ ισ τά -ε ις-άψ ’ οδ δέπεράσωσιν αόται, αί συναγωγαι επανερ- 
νονται εις τήν ατομική^ ΰπαρξιν, λ,σμονουσι τόν κοινών ι- 
κον ίεσ ιώ ί, Χαι ν ί^  τον θεωροΰσιν ως πέδην. Τοτ* ολ/ηβ 
προσο'/η και 8λη ή φιλοπατρία στρέφονται προς τα  των 
νωριστων εθνών, > ^Λ /}  προς τα του ολικού εθ,ους- βλεπου- 
ί  τήν κεντρικήν εξουσίαν μ  ον.μα ζηλότι,πον και «νησυχον 
όλίγην καί έφημερον καί «θυμόν «ντιληψιν την προοφερου- 
σιν ού** σπο^άζουσ ι,ν’ αϋξησω,ι τήν *«ν«μ«ΐ της και 
ν ά ’στερεώσωσι τήν ΰπαρξίντης· οί πολΐτα ι παραΜ ουσιν 
δλην τήν εμπιστοσύνην των εις τους ^ υ ς  των αντιπροσω 
πους, άστοχοΰντες τά  συμφέροντα της συμμαχικές ύιοικ*- 
σεως, καί καταγινόμενοι εις τά έαυτων. Και ευτυχ/ιμα θελει 
είναι αν, άρκούμενοι νάάμεριμνωσι περιτης κεντρικής κυβ«ρ- 
ννίσεω' δέ β ά λ λ ω σ ι καί προσκόμματα εις τας ενεργειαςτης.

Ε ϊ«  ,υγγωρηθη είτε άπαγηρευθη εις τήν κεντρικήν κυ- 
βέονησιν ή ά ^ γ κ α ία  δυναμ.ς, ή ^ κ ο λ ι α  μενει. Αν έκαστη
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