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Π Ε Ρ ί Α ρ ε τ ή ς .

J  ιίΛογος μεταξύ rearlaxov και dr όρος.
Α. Τεκνον, ιδου η Ακαδημία. ΐδου  ̂ λέγω, ο τόπος οπου 

ε’φιλοσοφησε καί έτάφη ό "Αρίστωνος καί Περικτιόνης υιό;, 
το καύχημα της φιλοσοφίας, το σεβασμα των αιώνων, ό 
δαιμόνιος Πλάτων!

Ν. Ω δόξα ακραιφνής ! Δ  τόπος ιερός !
Α. Εδώ Ισως ήτον ό κήπος, εκεί ό βωμός των Χαρίτων, 

πέρα το οίκημα του φιλοσόφου . . . .  ό λ α  έξέλιπον! ό λα  
αν/ιλεως τα κατεπελεκισαν ο Συλλας καί ot διάδοχοί του 
μέχρι τοΰ Κιουταχή! Ολα τα έβεβήλωσαν και τά διεσκόρ- 
πισαν οί ξένοι εχθροί, τούς οποίους οί εσωτερικοί εχθροί της 
Ελλη νίκης κοινωνίας, ή διχόνοια καί ή διαφθορά, έκάλεσαν 
am  την Δυσιν ( ΐ ) ,  απο την Αρκτον (2 ), καί ά π ί την Ανα
τολήν ( 3 ) !

Ν. Ο Κηφισσός λαλεί άκόμη, καί τρέχει ισ χνό ς...........
Α. Ζητών την θάλασσαν. Οσάκις έκεΐ καταντά, θάνατος· 

οσάκις άνανεοΰται τό ρεύμα του, νε'α ζωη'. ΓΙρό αιώνων ζη 
pi την ανθρωπότητα, καί καθ’ έκάστην πηγάζει καί χάνεται 
[λέ τούς θνητούς· ιστορικός διά τούς παροίδιδομένους εις 
σκέψιν, άχρηστος διά τούς άμελοΰντας καί τό παρόν καί τό 
παρελθόν καί τό μέλλον, μηδέ καν ερευνώντας τίτώ ν ανθρω
πίνων φεύγει, καί τ ί  μένει.

Ν. Αλλ , ώ φίλη ψυχή, δός μο·, συνοψιν αναμνηστικήν τών 
περι Πλάτωνος ίστορουμένων.

Α. 0  Πλάτων, γεννηθείς έν Αθη'ναις περί τό 43 ο  η 4^9  
ετος προ Χριστού, ποιητής μέν ήτον εως οΰ έγνώρισε τόν 
Σωκρατην. Επειτα δέ, καύσας τά ποιη'ματά του, ήκολού 
θ/ίΛε τήν διδασκαλίαν εκείνου χρόνους οκτώ. Αποθανόντος 
τοΰ Σωκρατους, ήκουσεν άλλους φιλοσόφους· ύπηγε καί προς

(ι) Ρωμαίους, Σταυροφόρους, Καταλωνούς, κ τ λ .
(a) Γότθους.
(3) ’Οθωμανούς. 3



τον Εύκλείδην εις Μέγαρα,-**ί εις Κυρήνην προς τον μαθη
ματικόν Θεόδωρον, καί εις f τα λίαν προς τούς Πυθαγορικούς 
Φιλόλαον και Ευρυτον, και d i  Αίγυπτον προς τούς προφήτας. 
Εξήλθε δε και εις τρεις εκστρατείας, εις Τάναγραν,^εις Κό
ρινθόν, εις Ληλιον, ό'που καί ήρίστευσε. Προσέτι έπλευσεν 
εις Σικελίαν τρίς. Το μεν πρώτον, διάνάίδη τούς κρατήρας 
της Αι'τνης· ό'τέ και προσκρούσας, δια την παρρησίαν, εις 
Διονύσιον τον ^υρακουσίων τύραννον, παρεδόθη εις ξένους 
τινας, καί πωληθείς εις Αίγιναν, έξηγοράσθη άπα τούς φίλους 
του. Εις ταύτην τήν νήσον τρέχων τόν περί ψυχής κινδυ- 
νον, έφάνη ήσύχως καί έτοιμως δεχομένος την τύχην. Ανή
συχων ό Διονύσιος μετά τούτο, εγοαψε πρός_τόν Πλάτωνα 
νά μή τον κακολογη· ό δε άπεκρίΟη δτι δεν είχε τόσην σχο
λήν , ώστε να ενθυμήται τόν Διονύσιον. Δεύτερον δε μετέβη 
εις Σικελίαν, δια να συστήση εκεί την σχεδιασθεΐσαν πολι
τείαν του, κατά τάς υποσχέσεις Διονυσίου  ̂τοϋ νεωτέρου· 
άλλα καί παρά του τυράννου τούτου κακώς· ύιατεθε<ς, μόλις 
διεσώθη διά μεσιτείας. των φίλων του Πυθαγορικων της Ιτα
λίας. ~Ηλθε τέλος καί τρίτον εις Συρακούσας διάνά φιλιώ- 
ση τόν φίλον του Δίωνα μέ τόν Διονύσιον. Πλήν αποτυχων, 
έπέστρεψεν εις ’Αθήνας. Βλέπων δε την δημοκρατίαν δια 
φθειρομένην, ουδέποτε ηθέλησε νά εμβη εις τα πολίτικα. 
Κ α ί παρά τών Μεγαλοπολιτών ζητηθείς ώς νομοθετης, το 
άπέφυγε, μαθών ότι δεν ηθελον τήν ισότητα. Συνώδευσε δε 
εις την λκρόπολιν καί τόν στρατηγόν Χαβρίαν έγκαλούμενον 
εις θάνατον, μόνος τών πολιτών καί επειδή Κρώβυλος ό 
συκοφάντης, άπαντήσας, τω εϊπεν * αγνοείς  ̂ ότι και σε το· 
» κώνειον του Σωκράτους σε αναμένει; » άπεκρίθη * και 
» ύπέρ της πατρίδος στρατευόμενος, ύπέμεινα τούς κίνδυνους, 
» καί τώρα ύπέρ του καθήκοντος θέλω τούς ύπομείνη διά τόν 
» φίλον μου. » ~Ητο δέ ό Πλάτων τόσον αίδήμων καί κόσ- 
μιος, ώστε ούδέποτε έφάνη_ γελών υπέρμετρα. Επέπληττε 
τούς κυβεύοντας (τούς παίζοντας τό τάβλι),φλέγων οτι το 
μέν παιγνίδιον εϊνε μικρόν, ή δέ συνη'θεια γίνεται μεγαλ/ι- 
Εκράτει δέ καί την όργ/ίν του μέ δύναμ.ν. Κ α ί τόν πρλυν 
ΰπνον άπεδοκίμαζεν. Κ α ί άκουσμα ήδονικώτατον ώνόμαζε 
τήν αλήθειαν. Μαθηταί του δέ έχρημάτισαν πολλοτατοι και 
ένδοξοι άνδρες- από διάφορα της Ελλάδος μέρη, έν οις χ.αι 
δύω γυναίκες Πελοποννη'σιαι, ή Αασθένεια^ και ή λξιοθεα 
Κ α ί άπίθανεν ετών όγδοη'κοντα ενός, η κατ άλλους, όγδοη- 

κοντα τεσσάρων.
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Τά δέ μεγαλοφυή του συγγράμματα, τεταγμένα, ώς Ιλε 
γεν ό Αριστοτέλης, μεταξύ του ποιη'ματος καί του πεζού 
λόγου, γνωρίζεις, φίλε, και σύ όπωσοΰν ( ι ) .  Δϊ αύτών ό 
υψηλός του Πλάτωνος νους και τό ηγεμονικόν ήθος καί ή καλ
λιγραφική φαντασία ζώσιν ακόμη, καί έδίδαξαν καί διδάσ- 
κουσι καί καταθέλγουσι τούς ανθρώπους αιώνας ήδη πολλούς. 
Μνημεΐον άκαταδάμαστον, ώς αί μεγαλοπρεπέσταται τής 
Μέμφιδος Πυραμίδες, ΐσταται έν μέσω τής άνθρωπότητος 
ή φιλοσοφία του, δορυφορουμένη καί ΰαγουμένη άπο τά ονό
ματα, άπό τούς λόγους, από τάς πράξεις τών μαθητών του, 
φιλοσόφων, ρητόρων, ιστορικών, πολιτικών, στρατηγών, τό
σων πατρίδων καί τόσων χρόνων! Τρεις ίστορικώταται 
Ακαδ-ημίαι αντήχησαν τά αιθέρια δόγματά του’ ή πρώτη τήν 
όποιαν αύτός ό Πλάτων έσύστησε καίπαρέδωκεν εις τόν ανε
ψιόν του καί διάδοχον Σπεύσιππον ή δεύτερα, ή τοΰΑιολέως 
Αρκεσιλάου, περί τά μέσα τού τρίτου αΐώνος προ Χριστού' 
ή τρίτη, ή τού Πλωτίνου, Πορφυρίου, ’Ιάμβλιχου, καί Πρόκλου, 
κατά τόν γ \ ,  δ . καί έ. αΓώνα μετά Χριστόν, εϊς Αλεξάν. 
Χρείαν, ί ΐ ; Ρώμην, καί εις Ιθήνας. ένέπνευσαν δέ τά Πλα
τωνικά φιλοσοφήματα καί τούς έν Κωνσταντινουπόλει λογί- 
ους, καί Πληθών Γεμιστός ό Πελοποννήσιος τά μετέφερε τω 
14 3 3  είς τήν αυλήν τών Μεδίκων, καί έξ ίταλίας είς τήν 

άλλην Εύρώπην ρεύσαντα, ενθουσίασαν καί διεπαιδαγώγησαν 
μέχρι τών ήμερων μας τούς γενναιοτάτους και χαριεστάτους 
τών φιλοσόφων, διδασκάλους γενομένους άρετής είς τό άνθρώ- 
πινον γένος διά τε τής θεωρητικής έξηγησεως καί του πα
ραδειγματικού, βίου.

Ν. Η περίληψίς σου μ» εμβάλλει εϊς πολύστροφα διανοή
ματα. Αν ηνε νά κρίνωμεν περί τής φιλοσοφίας άπό τόν 
βίον τών φιλοσοφούντων, βέβαια ή του Πλάτωνος φιλοσοφία 
^ιαπρέπει ώς κοινωνικώτατον καί θειαστικώτατον μάθημα, 
καί βέβαια βραβεΐον τών οπαδών της γίνεται ή- άρετή. Κ α ι 
πέρί μέν της ποιήσεως, διά τ ί  τήν άπέρριψε καί άπό τό επάγ
γελμά του καί άπό τήν πολιτείαν του, εικάζω, διότι ίσως 
πολλάκις ή ποίησις ψεύδεται, και διότι ίσως πολλοί ποιηταί 
πολλάκις έφάνησαν άπατηλότατοι πολΐται. Θαυμάζω δέ 
τήν έντονον καί άκοίμητον φΛομάθειαν τού φιλοσόφου, δΐ ήν 
τοσάκις ώρμησεν είς τόσας σοφίας πηγάς, καί τά ύπέρ πα-

( ι )  Τ αΰτα  δε ε’ισί τα σωζόμενα' άλλ’  eTys κα\ άγραφα δ όγμ ατά , 
κ α ιπ λ η ρ έ σ ίί ρον σύστημα ιδεών, τόδποϊον Sh  ήΟέλησε να δημοσΐεύσΐ).
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τρίδος 'πολεμικά άριστεία του κατασπάζομαι, και την πολ®- 
τικήν καί φίλιον ύπέρ τοΰ Χαβρίου άνδρίαν, καί την παρρη
σίαν προς τούς τυράννους, και την πρός τά διεστραμμένα 
πολιτεύματα αντιπάθειαν, καί την κοσμιότητα τοΰ τρόπου,, 
καί την Εγκράτειαν των παθών. Ταΰτα πάντα μοί φαίνονται, 
σεμνή συνοδία τής αρετής. Αλλ’ ή αρετή, τήν οποίαν δια-t. 
σθάνομαι μέγα τι καί ο,που δεν φεύγει, άλλα μένει, τ ί εινε 
κυρίως καθ’ έαυτνίν;

Α. Λ τεκνον, μεγάλην έρώτησιν έρωτας· καί άλλος τις 
εγκρατέστερος της λογίας καί πραγματικής έπιστήμης, πο- 
λυηκοώτερος των θείων καί ανθρωπίνων, έχρειάζετο διά νά 
σέ άποκριθή. Πλήν «λλάπρος χάριν σου καί χάριντης κοινής 
ώφίλείας έμοΰ τε καί σοΰ, θέλω σε εΐπεί οσα μέ χορηγήση 
ή άνάμνησις, μάθησις οΰσα των διαλεγομένων, καθώς ελε- 
γεν αΰτός ό Πλάτων ( ι ) .

Αρετή, κατά τούς πατέρας της Ελληνικής γλώσσης, ση
μαίνει τήν τελειότητα τήν άρμόζουσανεϊς τήν φύσιν έκάστου 
δημιουργήματος, ή έκάστου μέρους αϋτοΰ. Υπάρχει λοιπόν 
άρετ/| ανθρώπου, ζώου, φυτοΰ, όρυκτοΰ· καί αρετή άέρος, καί 
γης, καί ΰδατος, καί πλοίου, καί οικίας, καί θαλάμου, καί 
των τοιούτων. Αλλ έπειδή τήν άνθρωπίνην άρετήν ημείς 
συζητοΰμεν, ό δέ άνθρωπος σύγκειται έκ σώματος καί ψυχής, 
σώματος μέν αρετή είνε υγεία καί κάλλος καί δύναμ,ις, ψυχής 
δέ τ ί ;  ούδέν ά'λλο, πλήν υγεία καί κάλλος καί δύναμις.

Ν. Δια τ ι το πρώτον οι Ελληνες άρετήν κυρίως ώνόμασαν,, 
οσον ένθυμοΰμ,αι, τήν σωματικήν δύναμιν;

Α. Διχ τό άνήμερον καί βάρβαρον τής τότε κοινωνίας, 
καθ’ ήν μόνη μέν ή σωμ,ατική δύναμις άπέκρουεν ή έπήγε τήν 
βίαν των ληστρικών πολέμων, πάσα δέ έννοια τοΰ δικαίου, 
τοΰ αληθούς, τοΰ ώραίου, ελειπεν άπό τούς ανθρώπους· Ημε- 
ρωθέντες ομως καί διαλαμπρυνθέντες καί φιλοσοφήσαντες οί 
πρόγονοι μας, άρετήν είπαν έπικρατέστερον τήν υγείαν, το 
κάλλος, καί τήν δύναμιν τής ψυχής.

Ν. Κ α ί πώς εξηγούνται τά τρία ταΰτα;
Α . Η  ψυχή έχει μέρη· τό παθητικόν, διά τών αισθήσεων 

καί τών χρειών τοΰ σώματος καί τών ζωωδών ορμών τό 
λογικόν ή ήγεμονικόν, καί τό βουλητικόν ή προαιρετικόν ή 
έλευθεριον. όταν μέν τό ήγεμονικόν διέπη τά τοΰ παθητι
κού δια βουλήσεως κραταιάς, ή ψυχή υγιαίνει καί θάλλει^

(ι)  Έ ν τώ Μενών ι.
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και αρετήν έχει- οταν δέ τά πάθη ύποσκελίσωσι τό λογικόν 
και τον υπηρέτην αύτοΰ, ή ψυχή νοσεί αίσνρώς, καί κακή 
κακώς φέρεται.

ν ή τής ψυχής άρετή στρέφεται περί τάήθη, περί
τας  ̂έξεις και πράξεις.

- Α · Αυτόχρημα· διότι ό άνθρωπος, κοινωνικός πέφυκε, καί 
ούτε όια τήν θεωρίαν, ούτε διά τήν περί αρετής ευφράδειαν
λεγεται ένάρετος, άλλά διά τήν περί εαυτόν καί τούς όαοίους 
του όιαγωγήν. 1

, Ν · 0  πως διακείμενος λοιπόν καί τ ί  πράττων, εινε καί 
λεγεται ενάρετος;

Α ό  εχων φρόνησιν (σοφίαν ή γνώσιν τών όντων), ό με- 
τριάζων είς τάς ορέξεις καί τάς όρμάς του, ό μή έ'ρπων μηδέ 
κολακευων μαγωρικώς διά νά απόλαυση άνελευθέρους καί 
αντικοινωνικάς απολαύσεις, ό άνδρείως ένεργών τό καθήκον, 
και άνδρείως καί εύπρεπώς άποδεχόμενος καί δυστυχίας καί 
ευτυχίας, ό μή άδικων ούδένα ούτε τήν πόλιν (αδικεί δέ καί 
ό ψευόομενος και ό δολοπλοκών), ό πρακτικός εύεργεσίας, ό 
μεγαλόψυχος καί περί τούς εχθρούς, ό τής πατρίδας παρθενι- 
κ°’  βραστής. Ταύτα, ώ φίλε νέε, συνιστώσι τήν άρετήν, τό 
κράτιστον τών αγαθών, τήν μακαριστοτάτην εύδαιμονίαν. 
Ούτως άρα, και κατα τον Πλατωνα αύτόν, είνε ή άρετή 
όμοίωσις θεώ κατά τό δυνατόν ( ι ) ,  καί κατά τούς Στωϊκούς, 
τό όμολογουμένως τη φύσει ζη ν τΫ? φύσει δηλαδή τοΰ ανθρώ
που, όντος θεομεροΰς καί κοινωνικού. Κ αί ιδού ούρανία σφρα- 
γίς κατέβη έπί̂  πάντα ταΰτα, καί μέ άδαμαντίνους δεσμούς 
τα^συνέδεσεν εις τούς αιώνας ό πάγκαρπος λόγος τού θεαν
θρώπου! *

, Ν ; *·Άει'  νά με εί'πης πώς. άραγε παραγίνεται ή 
αρετή εις τόν άνθρωπον ;

Α. Μακαριος οστις θεόθεν εκληθη εις αυτήν! ού^νος γεν- 
νωμένου, περιεχύθη εις τήν κεφαλήν τό τέλειον χρίσμ-α, καί 
εκαθισεν ό νεκτάρεος άς-/ίρ! διότι ύπάρχουσι καί τοιούτοι, 
σκεύη εκλογής, κράματα εις άσφάλειαν άποκείμενα. Αλλ’ ή 
“ ρετή προξενείται  ̂ εις τούς άνθρώπους καί άπό τήν παιδείαν 

ί^λετην και άσκησιν, κα( άπό τάς συμφοράς, καί άπό 
>α πρακτικα παραδείγματα, καί άπό τούς νόμους. Κ α ί οπου 
μέν επιπολάζει, έκεί ό άνθρωπος ή τό έ'θνος, θεών συμποται 
και συναρχοντες κατά τόν Επίκτητον, έρχονται άπό παρά·

(t) Ύίμ. καί Θεαίτ.
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δεισον εϊς παράδεισον· όπου δε εΐνε όλιγοστή, σαλεύουσι μ» 
ταξύ ελπίδων καί φόβων οπου δέ λείπει, εκεί το σιδήρεο-ν· 
τ ή ; κακίας σκήπτρον, βεβακχευμένης, συνελαύνει τά εθν/ι 
και τού; ανθρώπους είς σκότος άπολεία; καί είς καταχθονίους 

άβύσσους.
Ν. Δύναται τώ«έ'ντι ή παιδεία νά προξενήση την αρετήν;
Α. Η  παιδεία, ήνωμένη με τήν μελέτην καί άσκησιν, δύ- 

ναται. Τά γράμματα όμως μόνα, χωρίς την κατεργασίαν τοΰ 
ήθους, ανίσχυρα εΐνε νά μεταβάλωσι πονηράν φύσιν- Προ- 
σθέτουσι δέ μάλιστα εϊς αυτήν, τήν παγγλωσίαν τών κοράκων, 
καί την καθιστώσιν έτι μάλλον έπιζήμιον εις την κοινωνίαν.

Ν. Κ α ί άπό τάς συμφοράς πώς προέρχεται ή άρετή;
' Α. Τάς δεξιάς φύσεις πολλάκις παραστρέφει μέν η άπο- 

ματαιόνει ή εύροια του βίου, άνορθοΰσι δέ καί άπευθυνουσι 
καί τελειοΰσιν αί μεταπτώσεις της τύχης. Οντως, ώ τέκνον, 
δέν έξεύρει ό άνθρωπος τ ί ζητεί’ καί οστις ποτέ διά θλίψεις 
βιωτικάς έμεμψιμοίρησε καί πρός τόν θεόν καί πρός την 
κοινωνίαν, εκείνος συμφρονησας, άντεΰρε καί παρηγορίας καί 
άρετην άπό τάς θλίψεις αύτάς, καί ευλόγησε την δεξιάν του 
ύψίστου, κέρδος γενομενος εαυτου τε καί της πατριόος, και 
είπε- » νυν εύπλόηκα, δτε νεναυάγηκα. »

Ν. Ποϊά εννοείς πρακτικά παραδείγματα, πρόςενα αρετής; 
Α. Τά ήθη τών ενάρετων γονέων, καί τά νίθη τών άλλων 

της κοινωνίας άνδρών, μαλιστα δε τών πολιτικών οιοτι 
άρχη άνδρα δείκνυσι. Κ α ί δέν ύπάρχει άκμαιότερος αγω
νοθέτης της αρετής παρα τα ηθη καί τα παραδείγματα με
ταξύ τών όποιων γεννώμεθα καί ζώμεν.

Ν. Πώς οί νόμοι παρασκευάζουσιν άρετη'ν;
Α. Θεραπεύοντες τό δίκαιον, το αληθές, το ωραΐόν, το 

γενναΐόν, τό ελεύθερον. Οι νομοί πλαστουργοί σι τα ηθ/ι, 
καί τά νίθη πάλιν ύπαγορεύουσι τους νομούς. Μάλλον δε, 
νόμοι ίήττητοι εΐνε τά νίθη, μορφουμενα δια τής εντός και

έκτος τών οίκων άγωγής
Ν. K y ει άραγε ή πατρίς μας τοιαυτα πολίτικα παρα

δείγματα,'και τοιούτοος νόμους;  ̂ .
Α. 'Φίλε νέε, σύ μέν άγαπας νά έπαναφέρης τόν λόγον 

είς τά παρόντα, εγώ δέ φρονώ μεν και περι τούτων, συνά
γω δέ έκ τής ιστορίας τά πορίσματα διά τό μέλλον. Μή 
μέ ένθυμίζη; τό κράτος τών άλλοφύλλων ακριδών, τώνοποιων 
νόμος εΐνε μόνον ό καταβροχθισμός τού χωραφιού! Μη  ̂ με 
ένθυμίζης τού; πολιτικούς τής ήμερα;, ε*τος τών εναρ&των
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δικαστών! ό λα  ταΰτα εΐνε εφήμερα και περαστικα, απεσταλ
μένα παρά τής προνοίας διά να ανοιξωσι τους οφθαλμούς 
τής νεωτέρας γενεάς τών Ελλήνων.^ Κ α ι τους μεν πολιτι
κούς, όσοι κεκυφότες καί σιωπώντε; φέρουσι τον χρυσοΰν 
ή άργυροΰν ζυγόν, πρέπει να ελεώμεν, διότι και φίλοι άνδρε; 
εΰρίσκονται έν αυτοί;, άτόπω; διαφθειροντε; την προτεραν 
των ευδοξίαν. Προ; δέ τού; πολίτικου; εκείνου; όσοι με 
άνεμότροπον μέτωπον και μέ γεράνων κλαγγήν σοφιστευουσι 
γράφοντε; μέν άλλα, άλλα δέ βουλευομενοι και ενεργοϋντε;, 
καταπίνοντε; μέν τήν πηγήν τών κακών ω; πτωχομουσοι 
κόλακε;, άγυρτικώ; δέ διαιροϋντε; και υποδιαιροΰντε; την 
πολιτικήν οντολογίαν ( ϊ )  έν μεση τη αγορα, και θελοντε;, 
καθό πλήρει; δογμάτων καϊ ιδεών, ώ; λεγουσιν αυτοί, να 
οργανίσωσι τήν κοινωνίαν, ά; εΐπωμεν « ώ μακαρ<οι, εχετε 
θεόν καί φιλίαν καί πατρίδα; ή μόνον θερισταί υπάρχετε του 
•χρυσού θέρου;; ’ Οργανώσατε πρώτον, ή κάλλιον, διακοσμή
σατε, διατάξατε, κατασκευάσατε, άρμόσατε ύμά; αυτού;' 
διότι <> πάσα επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνη; και της 
άλλης άρετής, πανουργία, ού σοφία πέφυκε (a)»* διότι «τόν 
λόγον έστίν είκος τών πεπαιδευμένων όμοιω; έπ*σθαι  ̂ τα ϊ; 
πράξεσιν, έμμέλειάν τινα καί ρυθμόν έπιφεροντα μετα του

πρέποντο; ( 3 ) » .  · Τ
Ν. Αλλά τινέ; λέγουσι καί φρονοϋσιν οτι η αρετή εινε 

άνοησία, καί περιπαίζουσι τού; έναρέτου; ώ; σκαιου;, και 

τού; άποφαίνουσι δυστυχούντα;.
Α. Τοιαυται βλασφημίαι καί τοιαυται δοξαι  ̂ άκούονται 

μόνον παρά κακών εί; τά ; κακά; πολιτεία;,'- διότι^ έκει οι 
μοχθηροί, μιμούμενοι τό πλήθο; τών όμοιων, θαρροϋσιν οτι 
πράττουσιν όρθώ; καί εικότως καί συμφερόντως. Ουόεποτε 
δέ καί ούδαμοΰ δυστυχεί ό ενάρετο;, εάν ευτυχία μεν οντω; 
άνθρωπίνη ηνε ή τή ; ψυχής ευεξία, έκ θεού ερχόμενη; και ει; 
αυτόν όφειλ'οαένη;, κακοδαιμονία δέ ή φαυλότη; αυτη;. J ι 
μεγαλήτερον; όΊνάρετο; ενδέχεται καί νά θανατωθη απο του; 
κακού;. Α λ λ  εΐνε άραγε ό θάνατο; δυστυχία; « Εμε μεν 
(έ'λεγεν ό Σωκράτη;) ό Ανυτο; καί Μ έλιτο; δύνανται μεν να 
θανατώσωσιν, ούχί δέ καί νά βλάψωσι.» Θεσπέσιος λογος. 
χαρακτηρίζων *τό άπρόσβλητον του έναρέτου κατα τον έντος

(ι)  Ίδε τον γέροντα]Λιμπέρην, σπουοαϊον σύγγραμμα του Σιβή, 
σελ. 5.1 και 86.

(a) Πλάτων.
(3 ) Πλουταρχ. έν βίω Δίωνος.



άνθρωπον, τό αβλαβές της ουσίας αύτής, καθεστώσης εν εύδία 
καί εν ειρήνη, καί πλουτούσης φωτός, καί μελωδικώς « ^ κ ι
νούμενης. Κ α ι ό ουράνιος δε τών εθνών διδάσκαλος είπε· 
« μή φοβηθήτε άπό τών αποκτεινοντων τό σώμα, τήν δέ ψυχήν 

• '■ άποκτείναι μή δυναμένων.»

 ̂ Ν.  ̂Αλλ έπειδη άρετή είνε ή τελειότης ή άρμόζουσα εις 
τήν φυσιν έκάστου δημιουργήματος, υπάρχει άρα καί άρετή 
βασιλεως καί υπουργού και βουλευτοϋ καί ίερέως καί στρατιώ
του, και τών τοιουτων διότι όλα ταΰτα είνε δημιουργήματα 
κοινωνικά, πρός τε'λος τι τεταγμενα.

Α. Αναμφιβολως. Κ αι αρετή μέν βασιλέως είνε τό νά 
μένη^είς τό εργον του ημέραν καί νύκτα, ώφελών τον λαόν, 
του οποίου είνε πρώτιστος υπηρέτης, ΐπουργού δέ άρετή, 
τό να έχγ| προ οφθαλμών μόνα τά συμφέροντα της πατρίδος, 
μηδέ νά υπογράφω παρανόμους καί δυναστικάς αποφάσεις. 
Βουλευτοϋ δέ, τό νά δίδη έν γνώσει σωτηρίους γνώμας περί 
τα έθνικα πραγματα, άναλογιζόμενος τ ’ άποτελέσματα τών 
ψηφιζομένων. ίερέως δέ άρετή εινε τά του Ευαγγελίου· 
«)1μείς εστε το άλας τής γης· έαν δέ τό άλας μοιρανΟή, έν 
τινι άλισθησεται; Λαμψατω τό φώς υμών έμπροσθεν τών 
ανθρώπων, όπως ίδωσ^ν ημών τά καλά έργα. Είσέλθετε 
δια τής στενής πύλης. Γινεσθε φρόνιμοι ώς οί δφεις, καί 
ακέραιοι ώς αί περιστερό». Καί, οϋ γάρ είσι δύω η ΐρείς 
συνηγμενοι εις το εμον'όνομα, έκεί ειμι έν μέσω αύτών. Καί, 
εγω ειμι ό ποιμην ο καλός, καί γινώσκω τά έμά, καί γινώσ- 
κομαι ΰπο τών έμών, καί τήν ψυχήν μου τίθημι ύπέρ τών 
προβάτων. » Στρατιώτου δέ άρετή είνε τά νά ύπκκούη μέν 
απερισκεπτως εις τά του αρχηγού προστάγματα απέναντι 
του έχθροϋ, το να διακρίνη δέ άπέναντι του συμπολίτου τ ί 
απαιτοΰσι καί οι νό ,̂οι καί τά συμφέρονπα τής πατρίδος, 
άλλ ούχί μόνη ή θέλησις τών κρατούντων. Κ α ί ολ(ον δ | 
τών δημοσίων έ'ργων ή άρετή, εις δημόσιόν τ ι αγαθόν τε
λευτά- ούδ έτέθησαν πρός ό'φελος τών ϋπηρετούντων, άλλά 

'  πρός όφελος τής κοινωνίας.
Ν. Πείθομαι και έπιχαίρω εις τούς λόγους σου.
Α. Καλώς μαντευόμενοι, ώ τέκνον, πειθόμεθα καί έπι- 

χαιρομεν άμφοτεροι εις οσα θεός μάς έδίδαξεν. Ούδ’ έχο- 
μιν, μετα τήν άνάκτησιν της πατρίδος διά τοΰ πολέμου, 
πώς άλλως να άνακτήσοψεν αύτήν σοφήν καί έλευθέραν καί 
ένδοξον, πλήν διά τής αρετής. Συμφέρει λοιπόν καί νά συ- 
νομιλώμεν καί νά συμβουλευώμεθα, ενίοτε δέ καί νά γράφω
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μεν ουχι ομως πάν 3,τι μάς έπέλθη εύζωνον εις τόν κάλα 
μ ον (μήπως και φωραθώμεν σολοικίζοντες ή βαρβαοίζοντες 
κατατε τον ενδιάθετον καί τόν γραπτόν λόγον), άλλ 4',τι 
Οθελαν συνομολογήσω ανδρες κρΡίττονες ημών καί θεοφιλείς. 
Κ α ι ούτως &ς προβαινωμεν, ώ φίλε, στηρίζοντες τό βλέμμα 
εμπεόον προς το μέλλον. * ‘

Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ .
Α. .

Α κο λο υθία  και τ Ι Ιο ς  τής έκθέσεως jw pi r//c Έ π ι σ τ ο ΐ ι-  
μ α ία ς  διατριβής τοΰ Λ ιδασχά.Ιον Ο ίχοη'φ ον  ( ι ) .

Ερχομεθα σήμερον νά άναφέρωμεν μέρη τινά τοΰ σοφοϋ 
υτ υ συγγράμματος, καθώς προϋπεσχέθημεν. Λέγει λοιπόν 

·Ρ°: °V ΪΡ α? ει 9 ‘λον. «Επαινώ σου δέ συγχρόνως καί τό 
πνεύμα της ανδριας ήτις τά τοιαΰτα ξενήκουστα θρυλλήματα 
(τα των Λουθηροκαλβινων) θεωρεί πάντη μάταια καί άνεμώ- 
λια, μηδέν ρι,ωμα δυναμενα λαβείν είς τάς άγαθάς καί περί 

Λν πάτριον ορθοδοξίαν διά πολλών αίώνων καί θλίψεων 
δεδοκιμασμενας τών Ελλήνων ψυχάς, καί πεπυρωμένας I  ώς

S o W  τΛ αΡγυρί°ν· “ , Τ * ΤΟΐαίτα Ελληνας
αλλόφυλα δίδαγμα τα, και σύ, φίλε μου, γνωρίζεις, όμοιάζου-
« ν  εςωτικα φυτα, τών όποιων τά ξυλώδη καί σαθρά καί
κακογονα σπέρματα ούτε στέγει ούτε τρέφει ή μόνον περί τήν
ευσεβειαν ζωφυτος γη τής Ελλάδος· ή άν θέλης, όμοιάζουσι
τραχυν αερόλιθόν, μαΰρον γέννημα συγκρούσεως άλληλομα-
χουντων στοιχείων, η καί άλλο τέρας δύσμορφον καί κακό-
πλαστον, το οποίον βίαιός τις άνεμος, έξωθέν ποθεν συναρπά-
σ«ς εςεσφενδονησεν ει’ς τήν άμόλυντον καί λαμπράν τής
ορθοδοξίας καθεδραν Ελλαδα, ώς αύτόγλυφον τάχα καί διο- .
πετες Παλλαδιον: Αλλα βλέπεις καί τούς Ελληνας, πόσον
«πτοητοι και σταθεροί θεωροΰσι τοΰτο τό πρόπτωμα, καί
πως οι γενναίοι της ορθοδοξίας υιοί, μηδέν βραδύναντ^ς, έπαί-
ρουσι το τερατομορφον τοΰτο πλάσμα, καί ρίπτουσιν εύθύς
« ς το Κυνοσαργες, οπου καί οί πάλαι πατέρες αύτών έξετί- 
νασσον τα νοθα καί σκότια γεννήματα. »

Ιστορεί μετά ταΰτα τά κατά Λούθηρον, Ζβίγγλιον, Κ αλ- 
6ινον, και τας μετ αύτούς άναφυείσας πολοαρίθμους αιρέσεις, 
αιτινες « έξηψαν μακρούς καί π ολυστένακτους θορύβους, καί

(ι) Ί δ ί άριΟμ. 2 του Θεατού, <τελ. ι8 .



πολλών μέν δακρύων, πολλών δ’ αιμάτων μεστάς πολιτικάς 
/ ,

L l v  εμβη είς τάς άποδείξεις της εύσεβειας κατα της 
έτεοοφοοσύνης τών πρεσβυτεριανών, λέγει’ «οι.αληθώς ορ
θόδοξοί λάτρεις της είρηνάρχου και κεχαριτωμενης ανατο ι- 
κής έκκλησίας, ούτ αδιάφοροι καί ψυχροί βλεπο^σι πολε- 
μουμένην τήν αλήθειαν τών πατρώων δογμάτων, tm  λογω 
τάχα πολής ανεξιθρησκίας (ήτις ολίγον διαφέρει της παντε
λούς άθρησκίας), ούτε πάλιν προβαινουσι παραθερμοι και 
παράλογοι παλαισταί, κινοΰνχες έριδας άγριας και μωρας 
πολλάκις συζητήσέις, αΐτινεί γεννώσι μαχας πίκρας. Ί  παρ- 
νουσι ζηλωταί διακριτικοί καί άνύστακτοι^και προσε*ταοι, 
πάντοτε καί παντα-/οΰ όρθοτομοΰντ^ς τον λογον της αλοθειας, 
άλλ’ οϋχί καί δριμεϊς ελ εγκ τή  καί στασιασται, ουδε ζη τη τ* . 

λο/δοροι καί θρασύστομοι καί υβριστικοί,

Βάλλοντες, άράσσοντες, δρμώντες κρατειν.

Ούτε νίκην ούτ’ έκδίκησιν ζητοΰσιν, ούτε τίνος άλλου βε- 
βήλου πάθους άπόλαυσιν, άλλά μόνην άποσκοπουσι των 
άδελφών τήν άσφάλειαν καί σωτηρίαν, ως εργαναι της θείας 
άγαθότητος άνεπαίσχυντοι και δόκιμοι- «έτοιμοι πάντοτε 
προς απολογίαν παντί τώ αίτοϋντι ήμας λόχον περι της εν 

ήμΐν έλπίδος, μετά πραότητος καί φόβου.1 ^
Τ ο ι α ϋ τ α  προανα/ρωνή*ας, επιχειρεί τήν περι των κκ η 

σιαστικών βαθμών άκριβολογίαν. Ανασκευα'ων δε πολυ- 
μαθώς τάτοϋ άντιπάλου, «τί λοιπόν [λεγει] μιγνυεις τα αμ 
κτα καί συγχίζεις τά άσύγχυτα,  ̂καινοτομών  ̂αυτεξουσιως
περί τάς άποστολικάςτής έκκλησιας όιαταγας,» ^

Τότε παρενείρει καί τήν δ ιή η σ ιν  την περι Αρχιεπισκοπή ,
Μητροπολιτών καί Πατριαρχών. „ ,

Σπουδαιοτάτη δέ εΐνε καί ή ύποσημ^ωσις του πολύπο
ρος διδασκάλου, ό'που έξηγεΐ τήν σημασίαν κ α ι  δυναμιν των 
λέξεων χαθοΜχι) Ή χ χ Λ η σ ία .  «Κ αι τοϋτα δι ενα μαλιςα 
λόγον, τόν εφεξής. Μεταξύ τών πολυάριθμων δυσσεβων 
βιβλιαοίων δσα κατεπλημμύρησαν την Ελλαδα ως β p^J? 
δης χείμαρρος, εξωθέν ποθεν ύπό συγγραφέων και μεταφρ - 
στών λάλοφύλων κρυφίως άπολυθέντα, ειδομεν εις · 
‘ Ελληνικήν, είς ‘Ελληνικόν παιδαγωγεϊον, εν χερσι παιδιών 
‘ Ελλήνων άθλιον φυλλάδιον, περιέχον μεταξυτινων άλλων 
παιδαγωγικών μαθημάτων καί τήν Κυριακήν προσευχή 
,εχυδαισμέν ” καί τό σύμβολον τής πίστεως παρακεκομμενον,

ιΐκρωτηριασμένον πανταχόθεν [δμοιον τάχα τοΰ παρά τοΓς 
Λατίνοις συντόμως φερομένου ώς συμβόλου τών λποςόλων] 
καί τοΰτο παράτραυλον καί χυδαιότατα μεθηρμηνευμένον, 
καί τό πάνδεινον, αντί τοΰ καθολικήν, περιέχον, παγκόσμιον 
ΚΛ'λτ,σιαν ! όσοι των αλλοφύλων έπε^είρησαν είσαγαγεΐν 
αιρεσεις απώλειας είς τήν γήν τής όρθοδοξί-χς, ενόμ,ισαν, ώς 
φαίνεται, την ‘Ελλαδα, λείαν Μυσών, καί τούς Ελληνας παν- 
ταπασι μ.ωρους, μηδόλως διακρίνοντας τάς τοιαύτας δολο 
ντλοκιας.» Κ αι ερμηνευων τον δόλιον τών τοιούτων βιβλία 
ρίων σκοπόν, προσθέτει. « Τα παιδία τών ορθοδόξων ‘Ελλή
νων μανθανέτωσαν τάς προσευχας τής Εκκλησίας είς τήν 
πάτριον αυτών γλώσσαν, καθ ήν έγράφησαν καί ταύτας όλο 
κλήρους και ακέραιους, τας τε αλλας καί τό θειον σύμ- 
βολον τής πιστεως. « Μήτε λέξιν άμεΐψαι τών έγκειμέ- 
νων, μητε μ,ιαν γοΰν εκβήναι συλλαβήν » κελεύει τό πνεύμα 
το άγιον δια τών θειων συνόδων. Πάσαπαρακοπή ή μετα
βολή τών ιερών λογίων αποβαίνει επιβλαβής. Α ί δογμ.ατι 
και και μεταφυσικαι λέξεις, εγκαίρου χρήζουσαι διδασκαλίας, 
οπως άν μ-εταφρασθώσιν είς τά παιδία, μένουσιν άκατάλη 
πτοι. Η είς τήν χυδαίαν γλώσσαν παρεκτροπή τών θείων 
προσευχών έξασθενίζει πολλάκι< τήν έννοιαν, διαφθείρει τής 
γλωσσης τήν πρόοδον, άποσπα τά παιδία κατά μικρόν άπό 
τής μετα τής μητρός αύτών Εκκλησίας ήδίστης προσλα
λιάς, απ αύτών τών κόλπων τών ιδίων οικογενειών, βλάπτει 
καιριως τοΰ ορθοδόξου Ελληνος τόν πάτριον χαρακτήρα.»

Εντεύθεν μαρτύρεται καί τά παρά τών Συνόδων διακεκρι
μένα περι τών Εκκλησιαστικών βαθμών, καί τά παρά τοΐς 
έτεροδοξοις αύτοΐς, πλήν τών πρεσβυτεριανών «ούτοι δέ 

^[λεγει προσέτι] εδανείσθησαν άπο τών αρχαίων είκονομάδων 
ού μονον τήν είκονομαχίαν, άλλά καί το μ,ΐσος τό πρός τήν 
αγιότητα τής εκουσίου μοναδικής πολιτείας..-.. 0  μιαρός 
Ααχανοδράκων επί Αέοντος τοΰ έκ Χαζάρας αϋτοκράτορος 
(τω 7 7 6  μ. χ .) έβίαζε τούς Μοναχούς καί τάς Μοναχάς, ϊνα 
καταλειψαντες τό σχήμα, συναφθώσιν είς γάμ,ον καί τούς 
μη θελησαντας έξετύφλωσε καί έξώρισεν αγεληδόν έξ δλης 
τής επαρχίας τών Θρακησίων, τά δέ Μοναστήρια πάντα κα- 
τερημωσεν ή επώλησεν έδημοπράτησεν ομοίως καί τά ιερά 
#σκευη, και τα βιβλία, καί τά κτήνη, καί πάντα τά ύποστα- 
τικα τών Μοναστηρίων, καί έ'φερε τήν τιμήν αύτών 3ίς τόν 
δημόσιον θησαυρόν.»

Α λλ ήμεις άδυνατοΰντες διά τά στενά δριά μας νά επι ■
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ίοθω[Λεν, οσον ό ζήλος |*ας εξορία, εις το πε'λαγος τής δζι- 
νότητος του ένδό ξου συγγραφέως, καί νά παρέξωμεν εις τους 
άναγνώστας ημών έννοιαν άκριβεσΐέραν τώντε ενθυμημάτων 
της Επιστολιμαίας διατριβής καί της έρμηνείας αυτών, διά 
τοσούτων μόνων άναγράφομεν το καλλιεπές κχι πολυχουν 
καί γοργόν καί τροπαιοΰχον αγώνισμα κατά των τολμώντων 
νά προσφερωσι βέβηλον καί έπίβουλον /είρα επί τά πάτρια 
ιερά, καί νά κυκώσι την αιώνιον /.αί θεόσδοτον κατάστασιν 
έφ’ ής ιδρυται η ΰπαρξις τοΰ γένους των ορθοδόξων ‘Ελλή
νων. Ουδόλως δέ άμφιβάλλομεν ότι οί απανταχού γης 
ευρισκόμενοι αδελφοί μας, £α ι άκούσαντες περί τοΰ ιεροπρε
πούς συγράμματος, θέλόυσι το ζητήση, καί εΰρόντες, θέλουσι 

• διψαλέως τό άναγνώση, καί άναγνώσαντες, θέλουσιν εύφρανθή
καί οΐκοδομηθή τάς καρίίας, τιμωντες μέν καί περιβάλλον- 
τες καί θαυμάζοντες τόν Συγγραφέα, χάριτας δέ άναπέμπον- 
τες εις τον ουράνιον πατέρα τών φώτων. Αϋτός καί δΐ 
άλιέων έπεχεε πρώτον την θείαν πίστιν της σωτηρίας, "/αί 
διά φωστήρων άκαταμαχητων την ύπεστηριςε, πολεμουμέ- 
νην ΰπό κομψής σοφιστείας καί ιταμής καί μέγα δυναμένης. 
Καί ΐδοί» νέα λαμπρά ηχώ της διδασκαλίας Αποστόλων, 
Συνόδων, πατέρων, πατριαρχών, ομολογητών, μαρτύρων, 
αντηχεί εις τά πρόθυρα τής θεοδέγμονος ανατολής. Κ α ί 
ούαί εις τό ήθος τών ‘Ελλήνων ό'σοι μεί^ωσιν απαθείς πρός 
αυτήν! Το καθ’ ημάς, ένωτιζόμενοι ή'δη καί τήν παναρμό- 
νιον ευλογίαν, ή'τις συρρέει επί τό εργον άπ’ ό'λας τάς σεβα- 
σμίας γερουσίας καί τάς καθέδρας τής ορθοδόξου ανατολικής 
Εκκλησίας, καί ευχόμενοι εις τόν Συγγραφέα βίον μακρόν ί'να 
παραπλήσια ύπηρετή καί κοσμήτήντε πατρίδα καί τήν Ε κ
κλησίαν, άφίνομεν επί τής κεφαλής του τόν απλοϊκόν τοΰτο^ 
στέφανον, πλέγμα ευγνωμοσύνης, καί τής αθανάτου μνήμης 
του ίχνος έλάχιστον.

Β'.
Απομνημονεύματα. π ο ίε α ιχ ά , δι,αφόρων μαχών σνγ- 

χροτηθεισών μεταξύ 'Έ Λ .Ιή νω ν χ α ι ’ Οθωμανών χα τά τε τό 
Σ ο ν ίιο ν  χαι άνατοΛιχήν ίΕ ι12άόα άπό τα 1 8 2 0  μέχρι· 
tod  iH a g  έτους, συγγραγέντα παρά τοΰ Συνταγματάρχου  
JCpiamcpopov Π ερραιΰοϋ τοΰ ε ζ  Ό .Ιίμ π ο υ  τής Θ ετταΜ ας, 
χ α ι όιηρημένα εις τόμονς δύω. Τ όμος πρώτος, π ε ρ ιέ χ ω  
'τάς άπό τών 1 8 2 0  μ έχρ ι τέ.ίους τον 1 8 2 2 .

Ε ν  Α θ ή ν α ις, έχ τή ς τυπογραφίας Α . ΚορομηΛά, 1 830 ·
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Λαμπρά χώρα εις τήν δόξαν, εις τό κάλλος καί ώ  Τ'ν  
π ουτον, η Θεσσαλία! Αρχαία Μήτηρ τοΰ Ελληνικού γένους 
βλαστανει ]χεν ηρμας, βλαστάνει δέ καί σοφούς. Προσφιλε 
στατη δε εινε καί είς ήμάς (χ ). έκείθεν ελαβε τήν ζωήν καί 

Συγγραφευς των Απομνημονευμάτων τούτων.

λ ε ι!  ? Γ λ°γεΓταΐ,« ΧΡίία  άδρά ή τής ιστορίας ώφέ-

a S ,  T0D άν6ρώπίν°υ υπάρχει
Ζ Ζ Τ *  αναγεΓ!δν.τα1’ κα1 *  «ύτη~ς λαμβανουσι δυνα-> 
ε ϊ ε υ ε Γ ‘ δι αιμάτων καί δακρύων άποκτηθείσαν 

λευθεριαν, και ν αποφευγωσι τά σφάλματα τών προγενεστε- 
ρω Δια τούτο άξιος είνε πολλών έχαίνων ό τ ώ ν ίο λ ^ ι-  
κων τούτων απομνημονευμάτων συγγραψεύς 0 W

Ζ Ζ £ ¥ ™ ' Φ  π α ψ 3 “ · “
ΐ  Ι“ / / Ψ - » ί ,  « η  ί έ » « „ , ζ · Λ Μ  

( , “  το αρμα της ειρήνης, τόν κάλαμον, διά νά μάς πα

I" ^ ’ Ζ Τ Γ τ· "  * * *  *“

ι  T & A t r
1 7  ί ™ ί ί  ο ™
είχε, μακραν ευρισκόμενός τών Αθηνών, νά έπιθεωο·/™ '

? i t r  “ ώ *,ορ1τ  m i™ ̂Φιλολογικως ομως καί ηθικώς εξετάζοντες τό ίργον του / C -  
τιμου Γρατιωτικου, ευρίσκομεν εις αύτό γλυκυτάτ^ν καί σπα 
ν «ν και αρχαϊκήν άπλότ-,τα έρμηνείας, Ι α ί  ευ τυ χή  ά ν α π "  

ζει αίτιων και αποτελεσμάτων, καί συναρμογήν τών γ<γ νό
των, και συντομίαν είίρουν πρός τόν σ κ ο π ό ν ,κ Ιίπ α ρ α τ ^ Γ ε Ι

S C L S r n  ““ ”  πΤ “νf  1 ‘ ‘ιζ πρόνοιας, επιστατούσης εϊζ τά πα 
ρ οξακαιλαοσσοατης Ελληνικής έπαναστάσεως τέλη,... Μή 
U ·ν. Κύριε, μη ημιν, αλλ η τώ ονοματίσου δός δόξαν.»

? ΤΓΡωτ°« ουτο? τόμος αφιεροΰται παρά του Συγγραφέως 
.ε ις  την σκιάν του αοίδιμου Ρήγα-του έκ Φερνών τ-ής Θεΐσα

τ ό Τ β Γ  Τ  t  ε" Λ'ν^ αύΤ°ΰ· - ^  ό Ι τ ο ρ Χ
T r c f n ’ - π,?αςει^  και τον θανατον τοΰ πρωταγωνιστοΰ 

χρηματισας Εμβαινων'εις τήν ΰπόθεσιν, μέμφεται τήν

εκεί μαχόμενος όπέρ “ Τ  ί  ε~ Ργ“ ς
νωσας, επεσε κατά τό ι 82 ι . " πολλούς Ttav εχθρών φο-
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»τυαβεβηκότα ^θελον άκριβώς καταγράψω καίπολλάς άταξια« . 
Τ ! ,  , Λ ' J  αύτων ή στρατιωτική ιστορία εμεινεν
αναχαίτισή, εν χ  p- τ ών επιστολών και των Εφη-
sic την οιακρισιν των φΥ][/*ων, λ ,4 ,
μερίδων, αί όποΐαι Νίκησαν μέν πολλούς, άλλων δε τα ονο-
ϊα τ α  άναξίως «τίμησαν. « Ε ίς ταυτας τα ς μαχας λ εγε ι,δ εν  
Ε ε ρ ϊ ο ν τ α ι  ούτε αϊ ναυμαχίαι, _ο3τ* έκειναι του Μεσολογ-
Ι ^ δ ι ό τ ι  ή θαλάσσιος δυναμις;^  σχεδόν συσσωματωμε

\  πάντοτε, έπειδή εγνώριζεν ενα άρχηγόν τον ΑνδρεανΜ ια -  

όύλην. προς τούτοις καί το είδος του θαλάσσιου πολέμου 
είναι πάντη διαφορετικόν άπο έκεΐνο τής ξηρας^ δια και 0 
ιστορία αυτών μέλλει νά γ ρ α φ ή  ακριβέστερα ™  ™
τώ ν κατά  ξηράν άγωνισθέντων, έπειδή έγραφαν τα  καθημερί 
νώς συμβαίνοντα τόσον ό ναύαρχος, όσον και έκαστος; πλοίαρ 
νος. Του δέ Μεσολογγίου τά  άνδραγαθήματα δυσκολ,υομαι 
ϊ  πιστεύσω οτι θ έ λ ε ι γραφωσι μέ άκρίβ |ΐαν μαλιστα  της 
Ζ ν ά τ η ς πολιορκίας του' δ ιότι ό Ελβετός Μ αγερ, οστις εφυ- 
λαττεν  ακριβή π ε ρ ιγ ρ α φ ή ν  καθ’ ό'λον τόν χρονον της «ολιορ-
X  είς 4 ν  εξοδον και άλωσιν του Μεσολογγίου κατα  δυσ 
κιας, εις τγ1 , , ρ  , j  άξιόλογον συγγραμ ■
τυγία ν άπώλετο και ο ιόίος μαςίί „ I ' , Γ Κ
μ ίτο υ . » Ενταύθα ας μάς συγχωρηθη να ειπωμεν προ? τον 

ίλον συγγραφέα ό'τι είς αύτόν άνήκει να ανεγειρη ιστορικως

> ~ > ~ .t να ι τούτου του αγωνος τ/ιν κατοραυτου απαιτεί η π α ιρ ις  και i

θωσιν. ν / „  τ &ν Σουλιωτών κατά
Περιενει δέ ό τόμος τα ς μ αχας των 

τήν ήπειρον, τών Θερμοπυλών, Γραβιας, και Βασιλικών κα

τά  τήν Ανατολικήν ‘Ελλάδα , καί τών ^ ο Υ '
λοποννη'σου.* «Δέν αμφιβάλλω , λέγει, οτΙ και άλλοι ομο^ε 
νεΐς σκοπεύουσι νά γράψουν ιστορίας περι των εν τ ,  !Ελλαό 
πολεμικών συμβάντων, καί ίσως τά ς φυλαττουσι τ ιν ε ςκ α ι 
ετοίμους, άλλά δέν τάς έκδίδουσι, ύποπτευομενοι προ^ον μ ^ - 
πω ς κατηγορηθώσι δ ιά  τά  γεγραμ μ  να απο τους συγχ οναυς  ̂
των, ώς μή χρημάτισαν τες ούτε αυτοπται ουτε αγωνισται 
δεύτερον μ ΐ  τολμώντες νά έλέγξωσι τινός τα  
καί ύποβληθώσιν έπειτα  είς έξέτασιν. ΐμ β  
τον οΰτε τό δεύτερον δειλ ίας επειδή δεν έγραψα π ,  γ £  ^  
ές ακοής καί φαντασίας, ουτε φοβούμαι τιν γ  

ελα ττώ μα τα  του, καθώς δέν ύπεχρ
κοινοποιήσω καί τά προτερήματα του· αλλ αισθΛ,ματα ^

τριω τικά , η ύ σ τ ε ρ ο ί  είπεΤν, χρέη προς τήν ^ ^ ί  
■ α ίτη τα  μ ’ όδηγοΰν νά γνωστοποιήσω προς το j ,  p

iS

μεταγενεστέρους ομογενείς μου συμβάντα, ή τελείως ά'γνως-α 
προς τους πλειονας, ή σφαλερώς γραμμένα, ώς προείρηται.» 
Κ α ι παλιν. ^«Δέν υπόσχομαι είς τόν αναγνώστην οτι θέλει 
ευρει εις ταύτηντήν ιστορίαν φράσεις καί σχήματα ρν,το- 
ρικα, αλλα πράςεις καί κατορθώματα οντω* ήρωϊκά τά 
οποία εις όσους δέν τά είδαν, ή δέν έδοκίμασαν τήν είς τήν

λ* ^ ολυΧΡ°,νιον στρατιωτικήν κακοπάθειαν, θέλει νο- 
μισθωσιν ισως αλλόκοτα καί απίστευτα. Ουτ έγώ παρα- 
ςενευομαι είς τήν απορίαν τω ν επειδή αν δέν ήμην ό ίδιος 
αυτοπτης, συναγωνιστής καί συμπάσχων, αν δέν περιέγρα- 
φον αυτα κατ εκείνην τήν στιγμήν .μ όλην τήν δυνατήν 
ακρίβειαν, έμελλε να ήμαι κ’ έγώ έ'νας άπό τούς τοιούτους 
ουσκολοπιστους · και μ ο λα ταΰτα πολλάκις συλλογισμένος 
τα όιατρεςαντα, απορώ πώς τά ΰπέφεραν, πώ ςτά έκτέλεσαν, 
και πως εσωθησαν οι Ελληνες! »

 ̂ Επιβλέπων δέ εις τάς ασυστάτους άρχάς τοΰ Ελληνικοΰ 
αγωνος, γράφει τους εφεςής έπιλογισμούς· « Τω ό'ντι πολλοί 
άνθρωποι, μολονοτι δέν σκε.πτονται περί τώνπρακτέων όρθώς 
κατορθουσιν ομως πολλάκις τό σκοπούμενον ευτυχώς· ίσως 
όιοτι ευοισκουσι τούς πολεμίους άσκεπτοτέρους καί άπροβου- 
λευτοτερους απ αύτούς· καθώς ες έναντίαζ· πολλοί μέν συλλο- 
γιζονται όια τα ̂ συμφέροντα των μέ τήν προσήκουσαν φρόνη* 
σιν, αλλ αι πράξεις αύτών ού μόνον κατηγοροΰνταΓ ένίοτε 
μ εντροπήν, άλλα καί τό σκοΛούμενον άποτυχάνουν. Αγκαλά 
οεν ουναται τινας νά έκτελέση τούς σκοπούς του κατά τ-λν 
οποίαν πεποιθησιν καί ελπίδα τούς έσχημάτισε πρότερον είς 
τον νουν του· διότι, οταν σκεπτώμεθα διά τά μέλλοντα, εί«εθα· 
εις ασφαλείαν οταν ομως ένεργώμεν τά πράγματα, εύρισκό- 
μεθα ε̂ ς κίνδυνους, από τόν φόβον τών οποίων ταραττόμενοι 
αποτυγχανομ.εν τό σκοπούμενον. »‘

Διαφόρο^ χαριεστάτας περιγραφάς έκ τοΰ συγγράμματος 
δεν δυναμεθα να αναφέρωμεν διά τό στενήν τοΰ τύπου. Εν 
παροό<;) όε λεγομεν, οτι ή έννοια σημειώσεων τινών ίπρεπεν 
ισως να συγκαταχωρηθτί εϊς τό κείμενον, καί οτι περιττά μό
νον ευ ρίσκο μεν τα από τής σελίδος „ 9  μέχρι τ ή ς , ο ι ,  ώς 
προεκ.εθειμενα ηδη. Επαινοΰμεν δέ τάς πρός τούς Σουλιώ- 
τας φρονίμους καί επιδεξίους συμβουλάς καί έπιστολάς τοΰ 
Συγγραφεως. Κ α ι κχτ^ώμεΟα μετ’ αύτου έν όνόματι τής 
πιστεως και τής πατρίδο^ τά ονόματα τοΰ Δη μη τρ ίου Οικονό
μου Κο,ανβτου, προδοτου τοΰ ί-ήγα, καί τοΰ Τιπάλδου, .τότε 
Οθωμανικού πρέσβεως, καί τήν μιαραν αγνωμοσύνην το δ
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όδυσσέως βδελυττόμίθα, φονεύσαντος τον ευεργετην του Αλε 
ξ ι0ν Νοΰτσον, καί μ ι « 5μεν τον φαυλββιον εκείνον .ουλιωτην, 
τόν αίτιον γενόμενον να μή άποβιβασθωσιν οι συμπολιται 

του εις Μεσολόγγιον, άλλ’ εις Κεφαλλήνιαν.
Εφελκόμενοι,σέ προς τους π ο λ έμ ο υ ς αγώνας, υμνουμεν 

τον μαρτυρικόν θάνατον τοΰ Λιάκου και του Επισκοπου Σα- 
λώνων Ησαί'ου κατά την ήρωϊκήν τών Θερμοπυλών μάχην, 
καί τοΰ Ίωάννου Δυοβουνιώτου και Παπά Ανδρεου την φρο- 
νησιν καί ανδρείαν θαυμάζουν περί την ™λυφονον τον 
ένθρων ήτταν εις Βασιλικά, καί τας πράξεις του ΐψηλαντου, 
Κολοκοτρώνου, Νικήτα, χα ί Κολιοπούλου κατατου Δραμαλη. 
Τών δέ Σουλιωτών τά πολιτικά πταίσματα ψεγομεν και 
συαπονοΰμεν δικαίως, ώς πηγάς πικρών αποτελεσμάτων, 
άλλά τών ακατανόητων τούτων και μυθολογικών το> οντι 
ήρώων, \  μάλλον θεών, άνδρών τεκαί γυναικών τα μερμερα 
έ'ργα, όλιγωτάτων κατά μυριάδων μάχιμων εχθρών, και τους 
λόγους, καί τά στρατηγήματα καί τόν τροπον του μαχεσθαι, και 
τήν προς τούς νενικημένους μεγαλοψυχίαν,^ ο νους μεν /ιμων 
καί ή καρδία μόλις χωροΰσιν, αί δέ έπερχομεναι γενεαι απο 
αιώνα εις αιώνα θέλουσι παραδίδει αμαραντα εις το κάλλος 
καί άσύγκριτα εις τό μέγεθος. Αρα δεν ε/ομ*ν δίκαιον και 
ήαεϊς νά έξαγγέλλωμέν άνυποστολως το αληθές,, και τα εθνη 
νά όαολογώσιν δτι ή ‘Ελλάς καί ύπήρςε και εινε και θελει 
διαμείνη μήτηρ καί τροφός ήρώων; Μήπως και σήμερον 
τά γενναία της τέκνα δέν ήθελαν πράξη τα αυτα κατα των 
ένθρών της πίστεως καί ελευθερίας των; Τ ι λεγομεν; Μήπως 
κ α ί  κατά τήν στιγμήν σχεδόν αύτήν, εις τήν οποίαν γραφο
μεν, δέν επραξαν, δεν πράττουσιν, η δέν θέλουσι πραξϊΐ ηρωικά 
κατορθώματα, άξια τών στεφάνων τ ή ς  ιστορίας και των ευ
λογιών τής κοινής μητρός ‘Ελλάδος, ο ι  φρονιμοι και φιλο- 
κίνδυνοι τής φιλτάτης Θετταλίας πολεμισται οΒεοδωρος 
Ζάκας, ό Δήμος Τζαχίλλας καί Γεώργιος Τζαχιλλας, ο 
Αιάκος Γουτουβας, ό Αθανάσιος Πλαχάβας^ ο Γιανουλας 
Μάνδαλος, ό Τόλιος και Δήμος Ααζεοι, ο Χρονης 
και τόσοι καί τόσοι άλλοι; Α λλ’ έντοσουτφ ο υπερ της όο- 
ξης τής πατρίδος ζήλος ίσως μάς παραφερει ε ι ς  εικόνας 
άγαπητάς πραγμάτων, βεβυθισμενων μεν εις Γας ευχας /ιμ 
καί εις τά στήθη τών ανδρείων εκείνην, περιθαλπόμενων δε 
καί εις τούς κόλπους τοΰ παντοδυνάμου Θεου, οστις μονός

ΐ)τνάογει του ρ.^λλοντοςοΤκ|ΐικζ
_  -


