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Το κοινωνικόν σώμα εις τϊολλά δύναται να συγκριθη με το 

ανθρώπινον. Καθώς τούτο, μο,ρφούμενον άπό μικράς άρχάς, 
λαμβάνει όστα, μυώνας, σπλάγχνα, αγγεία και νεϋρα, δια 
τών οποίων αισθάνεται, κινείται, αν,Οισταται, τρέφεται, και 
υπάρξει, ώσαυτως και το πολιτικον σώμα, τουτεστι μια τις 
κοινωνία ανθρώπων,αρχίζει μεν συνήθως απο συστασιν ευτελ?], 
συμπλαττομένη δε περί τι μέρος τ ίς  γης, ώς περί σκελετόν, 
φέρεται πρόξ ΰπαρζιν τινα προσδιώρισμενην. Και πρώτη μεν 
ΰπαρξις, μνίτνιρ τών υπάρξεων όλων, είνε. η αιώνιος του 
Δημιουργοί δευτέρα δέ, ή του ανθρωπίνου γένους· τρίτη 
κατά την διάρκειαν, ή ΰπαρξις ταυτης η εκείνης τ?ίς κοινω
νίας- τετάρτη καί τελευταία, ή του ανθρώπου. Παλιν, καθώς 
ό άνθρωπος ‘i f  ει ίδιαν τινα κράσιν και κατασκευήν, με τας 
οποίας συνάπτεται ή φυσιολογική του καταστασις, και εις 
τάς οποίας πρέπει να προσεχωσιν οί κανόνες της,τξ. υγιεινής 
καί της θεραπευτικής επιστήμης, όταν εκείνος πάσχ-yj, τά 
αυτά συμβαίνουσι και εις έκάστην κοινωνίαν ανθρώπων. 
Βλέπομεν ε π ί σ η ς  ανθρώπινα σώματα, και ανΟρωτΐινας κοινω
νίας πρόωρα φθειρομένας και αποΟνησκουσας, ή δια φυσεως 
αμαρτίαν, η διά κακήν δίαιταν, η διά προβπτω®εις ραρεων 
νοσημάτων ^ωρις επίσκεψιν ιατρού ή με επίσκεψιν ιατρού 
φαύλου. Καί άλλοτε, άνθρωποι, και κοινωνιαι σώζονται κ£α 
φΟάνο\»σιν εις γήρας [ίαΟυ δια φρονίμου διαιτης, η παρόντος 
σοφοΰ ιατρού εις τάς άσθενειας, ή. και αποντος διόλου, η .και 
παρουσία κακοΰιατρού. ΓΙώς σώζεται ο άρρωστοςχωρις ιατρόν, 
η θεραπευόμενος από κακόν;, 11 άμεσως παρα Θεοΰ (και 
τοϋτο ημείς δέν δυσκολευόμεθα ποσώς να πιστευσωμεν, j ή 
εμμέσως, ένεργουσης της φυσεως, ότε ή δυναμις της ζωης 
έκνικωσα, σταίνει τρόπαιον. κατα του θανάτου και κατα της 
μοχθηοίας του θεραπεύοντας.

Ας ύποΟέσιομεν, λόγου χάριν, εν έθνος εις παθολογικήν 
κατάστασιν, οποίαν θέλομεν περιγραψνΐ. Το έθνο£ τουτό, άλ
λοτε ισχυρόν κατά πλήθος, πλούτον και σοφίαν, άφ ού εχ«σε



μεγάλα ύπό τόν ζυγόν διαφόρων άλλων εθνών, επέτυχε' να 
άναστηθίί πάλιν αυτόνομον, πλήν όλιγάριθμον, εις εν μέρος 
τής πατρώας του γης. Mr, δυνηθέν νά συστήσ^ άφ’ έαυτοΰ 
μόνου την ΰπαρξιν και την πολιτείαν του έν μέσω πολυστ*-- 
νάκτου και άνίσου άγώνος, και προσδραμόν εις ξένους προ- 
στάτας καί κηδεμόνας, ομοιάζει jύ  σκλάβον ό όποιος, ελευ
θερωθείς φέρει ακόμη επανωτού καί τα σημεία τών παλαιών 
άλύσεων καί τάς πληγάςό'σας ελαβε διά να τάς συντρίψη· 
τεταπεινωμένος μέν διά την νεωτέραν ξενικήν δεσποτείαν, 
άλλ’ ενθυμούμενος καί τάς αποτυχίας του έκείνας οσάκις ήθέ- 
λησε νά κυβερνη'ση τή>ν ελευθερίαν του μόνος. Τό έθνος τούτο 
άπώλεσεν εις τον κατά τυραννίας πόλεμον μυριάδας ομογε
νών, έν οίς καί πολλοί επίσημοι ή σαν καί κορυφαίοι άνδρες, 
άπώλεσε πλούτον και βιομηχανίαν, άπώλεσε πολλάς γνώσεων 
πηγας, έβλάφθ* μεγάλος καί εις τα ^θη. Οι νέοι οδηγοί 
του έξεύρουσι μεν νά κατατρώγωσι τούς καρπούς τών πα
ρόντων καί μελλόντων ιδρώτων του καί τά δικαιώματα'του, 
να το εΐσάξωσι δέ εις Ιρόμον άνακαινισμοϋ καί ευζωίας καί 
αΰξη'σεως ού'τε φαντάζονται Καί όμως τό έ'θνος τούτο, Καί- 
τοι άδη μονοΟν, άπό τοιούτους οδηγούς ακόμη ελπίζει! Ανη'- 
συχον έρωτα περί αύτών πότε ύπά^-ουσι νά περιδιαβάσωσι 
με τά πλούσια έξοδα, τά όποια αύτό τούς προσφέρει, καί 
ποτε έπιστρέφουσι· ποιος άπο αυτούς αναχωρεί, και ποιος 
τον διαδέχεται· ώς εάν έκέρδαινε μέγα τι εις την αλλαγήν, 
και ώ ί έαν διέφερεν ό εις του άλλου κατά τήν πολιτικήν 
προαίρεσιν καί δεινότητα! Χαίρει το έθνος τοϋτο χωρίς 
συνείδησιν τοϋ συμφέροντος, καί δϊ όνείρατα πάλιν παραλό 
γωϊ  στυγνάζει· καθώς καί οί παλαιοί Αθηναίοι, άφ’ ού διεφθά- 
ρησαν, ήρώτων άν άπέθανεν ό Φίλιππος η άν άσθενη, διάνα 
ζη'σωσιν η διά νά ύγιαίνωσιν αύτοί· όσφραίνεται το έθνος 
τυϋτο εις τάς αΰλάς τών προστατών του τ ί βουλεύονται, τ ί 
λέγουσι καί τί πράττουσι περί αύτοΰ, ώς εάν έσύμφερε νά 
έχη αιωνίως προστάτας καί κηδεμόνας· καί ο,τι άπο εκεί· 
νους ελθη, το δεχεται, και ο,τι δεν ελθη, το ζητεί”, καί γά- 
υκει εκεί αδιακοπα, ώς τό νηπιον χάσκει προς της τροφού 
το στήθος. «Ποιας ειδήσεις έ'χομεν; Ηλθον γράμματα εις 
τοϋ Α. Απεφασισθη; Αι τρεις. . . . είνε σύμφωνοι; Τ ί 
χρώμα να φορεσωμεν;» ,Ώ μωροί! Σείς άπεφασίσατε τίποτε 
μεταξύ σας; Τούτο έρωτη'σατε. Εισθε σύμφωνοι περί 
τών κοινών συμφερόντων σας; Εχετε ^ρώμα εθνικόν;
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Αλλά ποιον ελεεινόν θέαμα πλήττει τούς οφθαλμούς μας; 
Αλλοίμονον! Τί ταλαιπωρία! Τ ί κατήφεια! Τι στενοχώ
ρια! Τ ί παράπονα πικρά, πυκνά, βροντερά καί υψηλά εως 
■fM/ ουρανόν̂ ! Τ ί .  διαμάχη, διάλυσις, ή παραλυσία τής 
κοινωνίας! Επτακοσιαι χιλιάδες ψυχών εργάζονται νύκτα 
καί ημέραν, μοχθοΰσιν ίδρόνουσαι καί άναστενάζουσαι, διά 
νά θρέψωσιν, ένδύσωσι, στολίοωσιν, έκσαρδαναπαλίσωσι 
δεκα περίπου χιλιάδάς δημοσιοον λεγομένων υπηρετών, έν 
οίς βαμβεΐ πλήθος κηφήνων, νέων, άνδρών, γερόντων, ξένων, 
ομογενών. Καί σημείωσαι ότι πολλοί τών δημοσίων υπη
ρετών, αντί να ωφελώσι, θανασίμως βλάπτουσι το κοινόν. 
Τό επάγγελμα τού άργού καί ανωφελούς κηφήνας κατήντη- 
<τεν εις τοιαυτην ανατετpccjxjxsvvjv κοινωνίαν ίντι^ον, έπικερ- 

και 7τε ρ&σίτου Μαστόν, Αι [/.sXtccat .̂ot7rov, καί ^ιά τούτο, 
και 8 icc την αθλιαν χτωχιαν των, τρεχουσι πανταχοθεν καί 
ζητούσι νά γείνωσι κηφήνες, καί παραγκωνίζονται, καί κα- 
ταπατούνται, καί φωνάζουσι δέκα, είκοσι, τριάκοντα διά 
μίαν θέσιν κηφήνος, δΐ εν κομμάτιον άρτου τής κηφηνοτρα- 
πεζης. 6  είς φερει μέλι, ό άλλος βούτυρον, τρίτος οίνον, καί 
τέταρτος κάνέν άδα,μαντοκόλλητον δακτυλίδιον, καί άλλος 
ραπτιζει, και άλλος με αλλο γλυκάσμα προχωρεί, καί κύ
πτει, και γονατίζει, και φιλεΐ πόδας καί ψείρας καί κρά
σπεδα ίματίων του άγαπητού καί πρώτου «νδραπόδου του 
μεγάλου θηρίου ό',που καταπίνει την βασιλείαν, καί τήν ελευ
θερίαν καί άξιοπρέπειαν καί άλήθειαν καί άρετήν τοϋ έθνους 
τό δε άνδράποδον εμφανίζεται έοπετόν εις τόν κύριόντου, 
ζητεΐ, λαμβάνει τήν χάριν, καί ιδού τά  πάντα λίαν καλά, 
ό κηφήν μετωνομάσθη μέλισσα, καί αύ'τη μετέβη εις τούς 
κηφήνας, καί ό κακούργος καμαρόνει ώς θριαμβευτής, καί ό 
κατασκοπος εβραβευθη, και εις άλλους γήπεδα, μυλώνες, καί 
βαθμοίεττροικοδοτηθησαν. ΙΙώς σάς φαίνεται τό άναπεπταμέ- 
νον τούτο γυμνάσιον, ή όλυμπιακή πανήγυρις τής διαφθοράς 
καί κακοηθείας καί κολακείας, μεταξύ μαθητών καί πρω- 
τοσχόλωνπαγκρατιαστώνκαί διδασκάλων πεντάθλων φιλοτί- 
μως τελεσιουργουμένη; Δεν φρίττετε όταν αί δημόσιοι ύπή- 
ρεσίαι δεν ηνε βάρη έπιταττόμενα η τιμαί άπονεμόμεναι 
εις τήν άξίαν, άλλ’ άρπαγμα καί σκύλευμα χαμερπείας καί 
μιαρίας θρασυκαρδίου;

. “ ί ϊδοίμεν περαιτέρω. Τ ί σκούζει c λαός ούτος; «έχά-ί 
θημεν; λέγει, δεν εΐμποροΰμεν πλέον άπό τούς φόρους. Τι



γίνονται τόσοι φόροι; Πού καταχωνεύονται; Ποΰ κατεχωνεύ- 
θησαν τόσα δάνεια; Μας επιβάλλετε φόρους· διατί δεν μάς 
διδετε και λογαριασμούς; Τι καλόν τόσοι φόροι έ^ερέωσ^, 
εις τον τόπον μ α ς ;» Σιωπάτε, αποκρίνεται τό νομοθετικόν 
δουλοσυνέδριον τών εναγών ίων καί αρχαίων άνδρών, καθώς 
τους ώνόμασεν ό μέγας τής εποχής δ ιο ρ γ α ν ισ τή ς ! έ κ ε ϊ  
ολίγοι τινες ευσυνείδητοι,ψιθυρίζοντες τό όχι, άναστενάζουσι 
σιωπηλώς δια τα παθη τοΰ λαού· οι δέ λοιποί τόνάποκρίνον- 
ται· Σιωπάτε, καί πληρόνετε· πωλεΐτρ. τά υποδήματά σας, 
και πληρόνετε· πεινάτε γυμνοί καί τετραγηλισμένοι, καί πλη
ρόνετε· ήμεΐς είμεΟα πατέρες σας, γνωρίζομεν τήν κατάστασίν 
σας, εΐμεθαάνθρωποι τής πείρας, καί όλα γίνονται διά τό καλόν 
σας. Μή όέν έκάμαμεν ήμεΐςτήν έπανάστασιν, άλλος μέ συνει
σφοράς χρημάτων, καί άλλοςμέτό σπαΟίον, καί άλλος μέ άλλο; 
Μ/) δεν ειμεθα οι αριστοι τοΰ τοπου;—  Εγώ, εγώ έκαμα τήν 
επανάστασήν, άνταποκρίνεται ό λαός· εγώ έπολέμησα, εγώ 
εθανατωθην, έπληγώθην, έκάην, τίχμαλωτίσθην, επωλήθην 
εις όλα τα παζαρια τών εχθρών τής πίστεώς μου. Χωρίς εμέ 
δεν εγινετο τίποτε, ως ούτε παπάς υπάρχει /ωρίς χωρίον 
αγάπην, πονον, αισθησιν σάς ζητοϋμεν, καί όχι λόγια καί 
πομπάς. Δεν είσΟε οι άριστοι, άν μάς τυραννήτε- δεν εισθε 
οϊκοκυριοι, άν ληστεύετε τχ ΐδικά μας μικρά οίκοκυρεϊά, 
απο τα όποια συνισταται τό μέγα οΐκοκυρείον του έΌνους· δεν 
είσθε πατερες μας, διότι καί ημείς έχομεν τέκνα, πλήν δεν 
τα εςοντονορ εν.—  ίί χονδροκέφαλε καί άφώτιστε λαέ, λέ- 
γουσι τοτε οι δουλοσυνεδροι- οΐ φόροι εϊνε αναγκαίοι διά τήν 
άςιοπρεπειαν τοΰ Ορονου, δια τά  έςοδα τής ϊΐπικρατείας, τά 
όποια αΰξάνουσι καθ’ ημέραν, καί διά τούς ιδικούςμα» μι
σθούς, οι όποιοι κοπιαζομεν καί άγρυπνοΰμεν καί θυσιαζό 
μέθα δια το καλόν σας. Σείς δεν γνωρίζετε τον κόσμον καί 
τον πολιτισμον. ΙΙιος πληρόνουσι τά άλλα έΌνη τούς τοιού- 
τους φορους; Πληρώσατε καί σεις διάνά ευδαιμονήσετε καί 
να πολιτισθητε’ ΓΙληριοσατε ήμερα, καί μή προς βάρος σας, 
έως να συνηθίσετε. Τά υψηλά φώτα καί ή ασύγκριτος άρετή 
τών ξένων και τών ξενοδούλων μάς βεβαιόνουσιν ότιτόπράγ- 
μα οΰτω τρέχει άλλου' ότι εϊνε αναγκαίοι οί φόροι διά νά μή 
ολιγοστευσωσι τα δημόσια έξοδα, όσον άθεα καί άνήνε· διότι, 
άν ολιγοστευσωσι ταύτα καί γείνη φρόνιμος οικονομία, τότε 
όλιγοστευουσι και οι φόροι, καί γίνεται κακόν, ίίμεϊς δέ 
πιστευοντες ά^ιστακτως ό,τι εκείνοι μάς βεβαιόνουσι, (καί

τί άλλο άναπαυτικώτερον εχομεν νά κάμωμεν;) ψηφίζομεν» 
ύπογράφομεν καί έπικυρόνομεν όλα, χωρίς νά τά έννοώμεν 
■τολλάκις καί χωρίς νά τά πολυεξετάζωμεν. —  Αμα δε 
ταυτα λέγοντες οΐ ψυχοπατέρες, έρριπτον βλέμματα κατα- 
στράπτοντα άπό ελπίδα καί καύχησιν προς τον άκοίμητον 
άγγελον τοΰ σκότους έκεΓ παρόντα, τον κρατήρα τοΰ κατα
χθονίου πυρός, τον σαπρόστομον ρήτορα, κατά τον προφήτην, 
τον σκολιόποδα σύντροφον τοΰ πανδαιμονίου, τον αδην τοΰ 
ψεύδους καί τής απάτης, όστις εκεί μ-:ν ύπεστήριζε, συνέ- 
θαλπε, καί έκραταίονεν όλα τά λαοφθόρα τοΰ κυρ ίο» του 
βουλεύματα, έ'ξω δέ, γράφουν πινακίδας ίκδεδιητημένης 
σιβύλλης, έκήρυττε σοφήν οικονομίαν, κοΰ ελευθερίαν, καί 
πατριωτείαν άμόλυντον, φρονών ότι εξεπλάνα καί τούς όσοι 
δεν τον ώμοίαζον ί α * ;  διπρόσωπος όχι, άλλά μυριοπρόσω- 
πος· καταστρόνων σελίδας διά τήν δουλείαν, σελίδας διά 
τήν εύνομίαν, σελίδας διά τό μέλαν, διά τό λευκόν, διά τό 
σκιόφως, διά τήν χθες, τήν σήμερον, καί τήν αΰ'ριον, καί 
συσσωρεύων υπέρ έαυτοΰ προσχήματα καί άπολογίας διά 
πάσαν ένδεχομένην περίστασιν Κατιλίνας έταΐρος παντός 
ό',τι μοχθηρόν καί λεπρώδες]μέλος τής κοινωνίας, προδότης 
ευεργετών καί φίλων καί πατρίδος, έπισκιρτών εις τά π τώ 
ματα τών ενδόξων ομογενών του, καί φανταζόμενος νά τούς 
διαδεχθνί πίθηκος μετά ρυπαρών συμπιθη'κων, διότι έξεπω 
λήθη εις τό άηδέςτής ξενοκρατίας εϊδωλον, καί ήκολούθησεν 
αυτό ώς άστρον άδυτον καί άείζωον,ούδέ διτισθάνετο τήν ς-ρο- 
φήν τών ανθρωπίνων πραγμάτων, καί τόν θάνατον τής κα
κίας, ό'σον άκμαία καί σφριγώσαπρός καιρόν ηθελεν έκμανή. 
Εντοσούτωό λαός δεν έπείθετο ότι ή αξιοπρέπεια τοΰ θρόνου 
απητει τήν άναξιοπρέπειαν καί γύμνωσιν τοΰ λαοΰ· άλλ’ 
έφρόνει ότι ό θρόνος τότε εϊνε λαμπρός, όταν αί καλύβαι 
εχωσι τα προς τό ζην ούδ έσυμβίβαζεν εϊς τον άπλο/κόν 
νοΰντου τήν πολυτέλειαν τοΰ παλατιού καί τήν άσωτίαν 
τής βασιλικής αυλής 'μέ τήν έρήμωσιν τών περιχοίρων καί 
με τήν ταλαιπωρίαν τών εργατικών οικογενειών. Κατηράτο 
προσέτι τούς μισθούς τών δουλοσυνέδρων, ώς ανωφελείς όχι 
μονον, αλλά καί επιβλαβείς εϊς αυτόν ούδέ μετείχε τής 
ευκολου πολιτικής πίστεως καί φιλοσοφίας των · ού'τε τά 
υψηλά φώτα καί τήν άσύγκριτον άρετήν τών ξένων καί τών 
ξενούουλώναπεδέχετο, διότι έγνοίριζε τάς ΐδί^ςτου θλίψεις· 
>wi την εξομοιωσιν του μέ τά εύπορα έΌνη ώνόμαζε κ '·.? εν -
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τρεχή ειρωνείαν, και μυθολογίαν κακουργών συνδιαμεριστών 
τής ΰπάρξεώς του. Το'τε και κάποιος άνθρωπο; τοϋ λαοϋ, 
άναλογιζόμενος τα ; πράξίΐς και τους τρόπους τών τοιούνών 
πολιτικών της πατρίδας του, ένθυμήθη ό'σα ό θειος Πλάτων 
διεχάραξε σφοδρά καί περιπαθή περί τών όμοίων κτηνοσω
μάτων ( ι ) ,  καί οσα κατεβρόντησεν ό Δημοσθένης (α ).

Ασθενεί άραγε ή τοιαύτη κοινωνία, της οποίας καθ’ ϋπό- 
θεσιν καταγράφομεν έν προς εν τα παθολογικά συμπτώματα; 
Ο/δεμίκ αμφιβολία ό'τι άσθε,εΐ ασθένειαν βαρεΐαν.

Ας ελθωμεν εις τα της θρησκείας. « ϊδών δέ τούς όχλους, 
εύσπλα^χνίσθη περί αυτών, οτι ήσαν έκλελυμένοι, καίέρριμ 
μέν οι ώσεί πρόβατα μή έ'χοντα ποιμένα (3 ). » Τοϋτο είνε τό 
έθνος ό',που εις τήν πίστιν του χρεωθεί τό παν; ί ’,κεΐ τό Εκ- 
κλη -ιαςικόν Πρυτανείαν, «σύμφωνον, αδρανές, άλαλον, ψοφο- 
δεές, άθ εοφόρητον, μαραίνεται καί μαραίνει. Εκ του κόσμου όν, 
καί περί τα εγκόσμια σπουδάζον, ελησμόνησε μεν τήν ούρά- 
νιον πατρίδα, άπεξενώθη δέ τών καθηκόντων τής υπερκό
σμιου αποστολής, υπέρ τών οποίων έ'ρρευσε τό κοσμοσωτή
ριον αίμα καί τήν οικουμένην διεπαιάνισαν μό'/θοι αποστό
λων καί μυρίαι στρεβλώσεις μαρτύρων καί κήρυγμα πατέ
ρων αιώνιον. Τρέμει λοιπόν τό άσύστατον, τοϋτο σώμα 
γονυπετές προς τά νεύματα τών αρχόντων τοϋ κόσμου· καί 
άντί νά σ<6σ·/) καί τούτους καί τον λαόν καί εαυτό διά του 
λόγου, τοϋ τρόπου καί τής ευψυχίας, εξαγοράζεται τόν και
ρόν, όχι διά τών άθλιον τής αποστολικής διακονίας, άλλα 
δι’ απράκτων συνδιατριβών αϊτινες τελευτώσιν εις άπασβο- 
λώσεις χαρτίων. Που ναοί, οπου κτίζουσι πρώτον παλάτια

(ι) Οί αρα ψρονήσεως καί άρετής άπειροι, ευωχίαις δέ καί τοις 
τοιουτοις άείξυνόντες, κάτο) φέρονται, καίταότη πλανώνται δια βίου, 
προς δέ το αληθές άνω οΰτ’ άνέβλεψαν πώποτε ουτ’ άνηνέχΟησαν, 
ουδέ βεβαίουτε καί καΟαρας ήδονής εγευσαντο’ άλλ& βοσκημάτιον 
οίκην κάτι» αεί βλέποντες, και κεκυφότες εις γην καί εις τραπε'ζας, 
βόσκονται χορταζόμενοι καί δ’/ευοντες, καί ένεκα τής τούτων πλεονι- 
ζίας λακτίζοντες και κυρίττοντες «λλήλους σιδηροϊςκέρασικαίδπλαϊς, 
άποκτιννυουσι δί απληστίαν.

(a) Άνθρωποι μιαροί καί άλάστορες καί κο'λακες, ήκρωτηριασμέ- 
νοι τας εαυτών έκαστοι πατρίδας, τήν ΙλευΟερίαν προπεπωκότες προ'- 
τερον μέν Φιλίππω, νυν'ι δ ’Αλέξανδρο, τη γαστρί μετροΰντες και 
τοις αίσχίστοις τήν ευδαιμονίαν, τήν δ’ ελευθερίαν καί τό μηδένα 
ji/ειν δεσπότην, α τοις προ'τερον “Ελλησιν ίίρος τών αγαθών· ήσαν 
καί κανόνες, άνατετροφότες.

(3) Ιίύαγγελ. Ματθ.

π,ρίβλεπτα καί στρατώνας; Ω έθνος κακόδαιμον! Ω 
άρνοντες δαιμονώντες! « Εαν μη κύριος οικοόορση πολιν,
J ;  μάτην Κόπιασαν οί οΐκοδομοΰντες· έαν μη κύριος φυλα 
ξή^όλιν, εις μάτην ήγρύπνησαν οί φυλάσσοντες. » Που η 
κόσμιότης τοϋ θυσιαστηρίου, τών λειτουργών αυτου, και της 
ιεροτελεστίας; Πο~, ή σεμνή τα ξιςτή ς λατρείας, την οποίαν 
σάς παρέδωκαν οί πατέρες σας; Ποϋ ή νηφάλιος, η συννους, 
ή ευλαβής στάσις εις τούς ύμνους ζαι εις τας προσευχας, 
Ποϋ τό κράτος καί ή συναρμογή τών μυστήριων; Που ολο- 
ΎΟζ τ0ϋ Οεοϋ, διά νά άποσπάση μικρόν απο τον πηλόν της 
γης καί νά άναβαπτίση τόν λαόν τούτον; Που το φροντισ- 
τη'ριον τοΙ5 κλήρου; Ποϋ ή μελέτη τών θειων, δια να πνιξτ? 
τήν άργολογίαν και τήν βλακώδη περιπλανησιν και ματαιο-
σπουδιαν τοϋ ιερατικού σχήματος; Ποϋ -  ™  J o i
0«« τών μεγάλων έορτών τας οποίας ομου, μικροί 

καI μεγάλοι, λαός, άρχοντες, αρχιερείς,ως οικογενεια 
α ία  έωρτάζετε άλλοτε με κατανύ^εως πανευφν ρ α ς  
κατενώπιον του τυράννου, σεβομένου την αναιχμαλω-αςο, 
_.-Γ,  π ίστειός σας δύναμιν επί τής αιχμαλωσίας Βαβυλωνος 
καί τώρα έλευθερωθέντες, ώς πρόβατα α π ο λ ω λ ^  διατκορ- 
L g s  καί ώς αίχμαλωτισθέντες συγκρυπτετε του σταυρου 
φ  δόξαν, καί συ'νθάπτετε άγνωμονως την άναγεννησιν σας 
Ινο^ολόγητον, άκροτον εις τάς «κοας των ομοφύλων των
άλλοφύλλων, το* ούρανοϋ; - ίερουσαλομ^ιερουσαλημ η 
άποκτείνουσα τούς προφήτας καί λιθοβολούσα τους_«πε^ 
“ αλμένους πρός αύτη'ν! Ποσάκις ήθέλησα επισυναγαγειν τα 
τ έκ ν α  σου ό'ν τρόπον ίπισυνάγει όρνις τα  νοσσια  ̂ εαυτης υπο

Ζ  ( ί % ^ Γ τ ^  7ΓτούΤ1φω-
Γ τ^ ρ α ς^ το Λ ίν ^ ς καί τής Εκκλησίας· έρημος άπό τούς 
ο Ζ ε ν ε ϊς  σας σοφούς καί έναρέτους διδασκαλους, τους οποίους 
Εγκαταλείπετε ιδιωτεύοντας, προκρίνοντες να τηκεσθενωθρως 
παραδεδομένοι εις νοϋν άδόκιμον παιδαρίων και παλιμ-
παίδων, καί άπό τούτους προσμενοντες να σας διακοσμη

σωσίδού, ιδού καί φάντασμα δημοσίου έκπαιδ^σεως 
Φ ειδωλόν στενόν, άσυνάρτητον, άπερινοητον, προσκοπτον 

κ α τ ά  τό αυτόματον, χωρίς διηκριβωμένον αναλογισμον^  
> *  -   —

(ι)  Εύαγγέλ· ΜατΟ. Keep. κγ'. 57·
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μελλονσης τών νέων μοίρας, /ωρίς έπιτήρη<σιν, χωρίς μου- 
σόλνιπτον κίνησιν. Εκτρωμα γεννημένον άπό την εις μή 
δέοντα κατανάλωσή τών δημοσίων πόρων καί άπό τήν 
δήμευσιν τών ιερών, άξιον εϊνε νά περιπέση εϊς ΓοτΟικώϊ 
χερών γαμψώνυχα επιμέλειαν!

Προστρέχει ύ λαός εις τήν δικαιοσύνην νόμων απέραντων 
κα; ακατάληπτων, καϊ μόλις άπαλλάττεται άπό τον λαβύ
ρινθον, κολοβός τάς ήμέρας καί τήν περιουσίαν. Τό πλήθος 
δέ τών δικαστικών άνδρών περιχορεύει, μεταβιβαζόμενον 
άπό έδραν εις έδραν, καί μέρος παραιτεΐταν καί ΰπαλλάττε- 
ται όπως τύχη· οπωςτύχη δέ άνακηρύττεται μεταξύ λόγων 
καί ή στρατιωτική καί εξαιρετική δίκη, κατά τήν κεφαλικήν 
•η καρδιακήν άρρωστίαν τών κρατουντών.

Δήμοι, άποροι καί ακίνητοι. Διοικήσεις, σκοτο^ινιώσαι 
όχι άπό καταπεπραγμένας βελτιώσεις περί τήν υπηρεσίαν τής 
κοινωνίας, άλλ’ άπός·ρόβιλον άένναον αναγνώσεων καί γραφών.

Μέθοδος δημοσίου οικονομίας τοιαύτη, οποίαν οϋδε'ποτε 
ή'θελεν ουτε επινόηση ουτε παραδεχθή φρόνιμός τις οικοδε
σπότης εις τά πράγματα τοΰ οίκου του. Καί τοΰτο χαρα- 
κτήρισμα ικανόν.

Εϊς νέαν επικράτειαν, πάντοΟεν περιβρεχομένην άπό τό 
πάμφορον καί κοινωνικώτατον τής θαλάσσης στοιχεΐον, καί 
προικισμένων μέ πλήθος λιμένων, έξ ών προώρισται νά έ'χη 
μέγα μέρο? εις τήν κυριότητα τής ναυτιλίας καί εμπορίας, 
καί με ασφάλειαν καί ίσχυν ν’ απόκτηση ένδοξον αΰ'ξησιν, 
τ ίά π α ντώ μ εν; Του ναυτικοΰ τήν ζωήν διαπεπιστιυμένην 
έ'ως χθες εϊς τήνάπονίαν, αβελτηρίαν καί ληστείαν χερσαίων 
θηρίων, καί τά τρόπαια τών αθανάτων ναυμαχιών, αϊτινες 
διέσωσαν καί κατελάμπρυναν τήν πατρίδα, τόσον κακούρ- 
γως διαβεβλημένα, ώστε ή ιερά τής έπαναστάοεο>ς ναυαρχίς, 
άντί νά διαμένη αιώνιον του έθνους κειμήλιον, παρεχωρήθη 
άπό τήν ένδειαν τών κτητόρων εις άγοραστάς και κατακερ- 
ματιστάς ΐδιώτας·

Ε ις τήν αυτήν ’Επικράτειαν, ήτις πρό ολίγου έπαυσε νά 
ήνε όλη στρατόπεδον, πρώτον μέν τά στοιχεία δϊ ών άπε- 
κτήθη ή αυτονομία καί δϊ ών έ'πρεπεν ή ευνομία νά φρουρηθη, 
έπεριφρονήθησαν καί κατετραυματισθησαν άντ’ αυτών δέ ς-ρα 
τεύματα ξενικά καί βαρύμισθοι έπικουρίαι κατεφαγον άχρή- 
στως καί άδόξως ιόν δημόσιον θησαυρόν. Επειτα δέ<Κ ανά
γκην βαρεϊαν μέρος μέν τών μαχίμων πολιτών άνεκλήίη εϊς

9

τήν ένοπλον υπηρεσίαν, μέρος δέ άπη'λαυσε δια τής στρατιω
τικής τάξεως, βίον άκοπίαστον καί χαύνην αργίαν- πείνα δ’ 
άκόμη καί πολυ μέρος. Εϊνε τοΰτο στρατός α^ιοχρεως δι ει
ρήνην καί διά πόλΙμον, έμψυχος, συντετειχισμένος διά φιλο
τιμία-, ομοφροσύνης εθνικής, πειθαρχίας, καιε^ιστ/]μ/]ς , Και 
είν.πορεΐ ν’άπολάβη ό νέος άξιωματικός τήν στρατιωτικήν α
ρετήν μετά τής πολιτικής, όταντό σχολεΐον οπου σπουδάζει, 
διευθύνηται εν μέρει άπο ψηφισματι δικαστικω κακοηΟεστα- 
τον καί βάναυσον ξένον;

Παράδοξος έπέπεσεν εϊς τό έ'θνος τοΰτο τό ταλαίπωρον καί 
ή ψώρα τών παρασήμων, κατ έκμίμησιν τών πεπαλαιωμε- 
νων κοινωνιών παραπλήκτιος μεν εισαχθεΐσα, χυδαιως δε και 
άδιακρίτως κ α ί πτωχαλαζωνικώς φιλοδωρουμένη. Οι άνθρω
ποι τοΰ τόπου τούτου, αν δεν εΐ/ον υπό τάς πτέρνας τον νοΰν, 
έξανοίγοντες πόσον ευκόλως δια τής φορτικής ταυτης κωμω
δίας καθίσταται

Έ ν  [S’] ?yj τιμή ήμίν κακός ήδέ κα\ ΙσΟλος (ι),
κάί καθορώντες τόσον σωρόν παρακεκομμένων ανδραριων 

όμογενώντε καί άλλογενών, τών όποιων ταπαρασηματαΰτα 
στολίζουσι τά άγενή στήθη πλησίον τών άξιων, ήθελαν αι- 
σθανθήοτι παν άλλο άνθρωπικόν έ'χουσι νά πράςωσι, παρα 
το νάεπιθυμώσι μέν τοιαΰτα βραβεία, μή έχοντές τα, να τα 
κο ρδ ό ν ω ν τ  α ι δέ, άφ’ ου τά έ'λαβον, καί μαλιστα αριστερως 
καί καταγελάστως.

Α λλά π ώ ς νά λησμονήσωμεν καί τήν σύγχυσιν τών γ λω σ 
σών εις τά  υπουργικά συμβούλια, καί τήν πυργοποιιαν τών 
νόμων καί διαταγμάτων, καί τον άκατάστατον τών κατα
στατικών συγκερατισμόν, καί τάς ώκεανείους οδηγίας, κατ 
ειρωνείαν έρμηνευτικάς άνερμηνεύτων ψηφισμάτων, και ολον 
τούτον τον τραγικοσατυρικόν συνωΟισμόν πλανώντων και 
πλανωμένων εϊς νύκτα μέλαιναν καί εϊς άδιέξοδον θηριοτρο- 
φεΐον τοΰ Μινωταύρου;

Ζεΰ πάτερ! Άλλα σίι ρυσαι υπ’ ήέρος υίας Άχαιων!
ΙΙοίησον ο’ αιΟρην! Δος δ ’οφΟαλμοΐσιν ίδεσΟαι!
Έ ν  δέ φάει και ολεσσον! Έ π ει νότοι εΰαδεν οϋτως.

Πάσχει δυσπεψίαν, ή φόβον, ή οργήν, ή ελπίδα, ή άλλοτι 
πάθος, ό κύκλωψ Πολύφημος; Εύθυς διάτα·; μα άνεύθυνον 
καί άνέγγυόν έπέχει νόμου τόπον· καί νόμος μετα παρα- 
τάξεως αναστηλωθείς, άναιρειται ή άναβάλλεται ή στενοκο-

(ι)  Τουτέστη^ ίσα ό ανάξιος μέ τον άξιον.
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πεΐται η πλατύνεται διά διατάγματος· και άλλα μεν το 
πρωί, άλλα δέ κ α τ ά  μεσημβρίαν, άλλα δε το έσπερας χει- 
ροτεχνεΐ στενάζουσα ή πολυγραφική έργομ^χία Ποΰ άλλοδ  ̂
παα ένταϋθα η προεσυλλογίσθησαν η έξετέλεσαν το απειρς- 
στήμόριοντών όσα έ'γραψαν ; Που άλλου εϋρίσκειςπηδαλιουχιαν 
μέν τόσον άσυναίσθητον, λαόν όετοσον δικαίως άπιστον προς 
τά καθεστώτα, έρμαια ψεύδους και ίδιοτελειας, και τοσον 
δικαίως έρημον τοΰ προς αυτα σεβασμού;  ̂ t

Αλλά καί ε ις  τόν λοξόν όφθαλμον του κρατοΰντος η εις 
τους Αργους της δημοσίου κατασκοπίας άπηρεσε το βάόι- 
σμάτίνος τών έν υπηρεσία τοΰ κοινοΰ; Εύθύς ποιναι /ωρις 
κρίσεως, καί καταστατικών παραβάσεις, και μετασφενδονι- 
σεις άσπλαγχνοι άπό τόπου εις τοπον, και καταβιβασμοι ιη̂  
σουί'τικώς εμπαθείς, καί διαρρήξεις δικαιωμάτων αρχαίων, και 
ικανότητας σταδιοκοπίαι, καί πνιγμοί άναπνοής οικογενειών.

Τ ί δέ τά υπουργικά γραπτη'ρια, τάλεγόμενα κακοτέχνως 
γ ρ α φ ε ί α  εις το πολιτικόν τοΰτο νοσοκομεΐον; Μυρμηκια 
πολυγράφων καί κακογράφων, φορητός λέξεο>ν άμουσων και 
παρατραύλων, ορφανών νοΰ καί σκοποΰ καί χρηστοτητος 
καί άληθείας· ζώα μικρά μετά μεγάλων, λογικά μετ^ άλο
γων, άνδρες μετά παίδων καί έρμαδοφρίτων, άξιοι μετ ανα 
ξίων, μέλισσαι μετά κηφήνων, όχλος βοηθών πειναλεων, γρα- 
φεων, γραμματέων πρώτων, δευτέρων, παρέδρων, συμβου
λών, ανευ άρχής διακοσμούσης σεμνώς,και καταχωριζουσης 
δικαίως χ α τα  γϋΜι, χατχ <fρήτρας, καί διαποιμαινουσης 
ήγεμονικώς επί την τών έργων νομήν. Ο μεν καλαμομε- 
λανογαρτομαχεϊ, οί δέ περιπατοΰσι καπνι,οντες και αργο- 
λογοϋντες εις τήν αυλήν, άλλοι οΐστρηλατοΰνται εις την ζα- 
ναροφαγίαν, άλλος ψάλλει, άλλος άναγινώσκει τήν Κόριν
ναν, άλλος περπερεύετχι ώς τά πάντα ειδώς, άλλος προεν- 
Οουσιά άπό τήν άμβροσίαν τής έσπερινής συναναστροφής, εις 
τήν οποίαν θέλει'υπάγει καταβεβοστρυχισμένος τήν κεφα
λήν, καταμεμυρισμένος, κατακαρφωμένος το στήθο5 με κομ
βία χρυσοέγκαυστα, κατακρεμασμένος μέ παγ/αυαον αλυσιν 
ωρολογίου καί μέ λαμπρόν μικροτηλεσκόπιον δια την επι- 
πλαστον μυωπίαν του, καταπεπαρμένος τας χειρας απο όα- 
κτυλίδια παμποίκιλα1 καί αΰριον θέλει λέγει ότι διακόσια, 
τριακόσια, η τριακόσια πεντηκοντα, η τετρακόσια νόμισμα 
τα κατά μήνα δέν τον άρκοϋσιν, η μόλις, δια να ζηση. Λ 
λέγετε πβρί τής 2κυθι*ής ταύτης τοΰ άναιδοΰς κηφήνος πο

] ι

λυτιλείας, αντλούμενης άπο τήν πολύμοχθον καί στοναχο * 
κέλαδον τών μελισσών κυψέλην;

Ενώ τά εσωτερικά όλα εϊνε τόσον πονηρά, ποιον έντιμον 
* καί εύέλπιδα χαοακτήρα δύνανται νά έμφαίνωσιν αί εξω τε
ρικά! σ-^έσεις τοΰ πολίτικου τούτου σώματος; Θέλει άραγε 
άνακύψη αύτό εντός ολίγου άπό τόν ζυγόν τής προστατείας, 
διά νά πλεξ·/) συμμαχικά συμφέροντα προς μεταβολάς καί 
τύχας ένδεχομενας; Και π ώ ς; Λπότε κοιμάται άμέριμνον, 
έπαναπαυόμενον εϊ, όλιγωφελεΐς μέν, άλλά πολυδαπάνους 
πρεσβείας, η μάλλον καλλιστεφάνους εξοστρακισμούς, καί 
εις ό’/λον πάλιν προξενιών, τά όποια ουτε διάνοια σαφής καί 
,βεβαία διέπει, ούτε ήθος συμπαθές καί έναρμόνιον χορηγεί;

Αρα τό πολιτικόν σώμα, ό'περ καθ’ ύπόθεσιν έξεικονίζομεν 
χάριν τής ιδίας ημών φιλοσοφικής άσκη'σεως, ώς εάν ύπήρ- 
χεν εις κάνέν μέρος τής γης, συνέχεται άπό νόσον καθολικήν, 
όσον διαγινώσκομεν έκ τών συμπτωμάτων, καί επικίνδυνον 
κατά τό προγνωστικόν. Αντί νά προοδεύη εις τήν ζωήν, 
όδυνώμενον οπισθοδρομεί'. Λεν λέγομεν στέκεται· διότι 
στάσις δέν ύπάρχει οϋ'τε εϊς τον φυσικόν ούτε εις τον ηθι
κόν κόσμον, άλλ’ εις μόνον τον τεχνικόν η μηχανικόν* όπι- 
σθοδρομεϊ λοιπόν, καί ή έν αΰτω ζωή διαγωνίζεται προς 
τον θάνατον. Τις θέλει τό θεραπεύση ;

"ΐΐ ό Θεός, η ή φύσις, η επιδέξιοι ιατροί'
Ο Θεός δύναται τό παν όταν θέλη, καί παρίς-αται εις τά παν. 
Π φύσις είμπορεΐ νά ένεργηση διττώς· η διά τίνος κρίσεως 

βιαίας καί θυελλώδους, άπό τήν οποίαν ενδέχεται νά προκύψη 
καί ή σωτηρία μέν, άλλά καί έξόντωσις' η διά τής έπι- 
δόσεως τής νεωτέρας γενεάς. Πλήν πρώτον, άνευ ορθής 
στοιχειώσεως καί καλών παραδειγμάτο^ν πώς εϊνε δυνατή 
καί ή έπίοοσις αύτη; Δεύτερον, ό καιρός ό έντοσούτω άρπα- 
ζόμενος άπό τήν φθοράν, πώς θέλει έπιστραφή εις τήν ενέρ
γειαν τής σωτηρίας;

Από τούς ανθρώπους, οίμέν προστάται τοΰ πολιτικού 
τούτου σώματος έβαρύνθησαν θεραπεύοντέςτο- ουδέ συμφω- 
νοϋσι πολλάκις περί τής θεραπευτική*: μεθόδου, ούδέ γνωρί- 
ζουσι πάντοτε άκριβώς τά καθ’ έ'καστα τοΰ εγκεφάλου, τοΰ 
στομάχου, καί τής καρδίας, η τάς φάσεις τής άσθενείας 

, καί τάς ύποκεκρυμμένας αιτίας αυτών. Οί δέ μέχρι τοΰδε 
άνακαινισταί καί κηδεμόνες, άλλόφυλοίτε καί πλεΐστοι τών 
ομοφύλων, καί αύτοι έξηλέγχθησαν ύπό τής πείρας αχρείοι



ιατροί, χωρίς επιστήμην, χωρις φιλοστοργίαν περι τονπά- 
σχοντα, κάκιστοι πολίτικοι μάγειροι, η καταθαπτοντες το 
μα^ειρευόμενον εις τόν ίδιον στόμαχόν των, η εξαχρειουντες 
ζύτό και παρέχοντες όλέθριον εις τον ασθενοϋντα. Ο J εν 
άλλουί τινάς ιατρούς εντός εαυτοϋ [και εντός εαυτοί μονού] 
αν εύοη τό έθνος τοϋτο, τότε μόνον δύναται να σωθ?ί.

Πέντε τινά έξη'γειραν και κατευοίδωσχν την κατά τυραν
νίας επανάστασιν, οπερ έστίν, θεράπευσαν την τότε κοινωνι
κήν νήσον αγάπη, νους, ενθουσιασμός, χρήματα, καί όπλα. 
Τα δύω τελευταία συνετέλεσαν μένεις την καταστροφήν τ?,ς 
παλαιας άντι-χθου.; κοινωνίας, άλλα τα μεν χρήματα ήδ/ϊ 
εξέλιπον, ουδέ άρκοϋσιν έπειτα μόνα εις ανέγερσή τής νέας 
κοινωνικής οικοδομής- των δέ όπλων, εν ειρήνη και έν δημι
ουργία πολιτική, έμμεσον και δευτερεΰον εινε τό όφελος· Με
ν ο ύ  σ ι  λοιπόν ή αγάπη, ό νους, και ό ενθουσιασμός, ώς μονα
κυρίως ιαματικά της παρουσης άσθενείας, ώς μόνοι μοχλβι 
άναζωώσεως, διότι τό πάθος είνε ηθικόν μάλιστα. Υπερ 
πατρίδος και πίς-εως μαχόμενοι, κατέστρεψαν ύπερ πατρι
ό ς  και πίστεως διαφιλοτιμούμενοι, θέλουσιν άνακτιση. 
ίπάρ/ουσιν έποχαι, καθ’ άς ή άγάπη, ό νους, και ό ενθουσια
σμός άρπάζουσι και διαφοιτώσι πάσαν την κοινωνίαν, και 
τότε κατορθοϋνται τχ  πάντα ώς παρα του Θεοΰ αύτοϋ άλ
λοτε δε ή τοίαύτη διάθεσις μεταδίδεται άπό του λαοϋ προς 
τους άρνοντας, και άλλοτε πάλιν «πό τους άρχοντας και νομο· 
θετας καταβαίνει και κατανέμεται τόν λαον. Τοϋτο το τελευ- 
ταϊον εινε άνάγκη νά γείνη περι τό έθνος, του όποιου την 
μοίραν τεχνολογουμεν.' Ο Πλάτων, Ισος εχθρός και της τοτε 
ακολάστου' δημοκρατίας τών Αθηνών, όπου οί δημαγωγοί 
κατεσπάραττον τά δημόσια, καί της άζεύκτου και αχαλίνω
του μοναρχίας τών Συρακουσών, της Αίγυπτου, και της Ισ ια ς, 
οπου οί κόλακες, οί εϋνοΰ/οι και τά γυναικάρια της αυλής 
έπεσκίρτων είς τό πτώμα τής κοινωνίας, προέλεγεν ευ- 
δαίμονα εκείνην μόνην τήν πολιτείαν, όπου η φιλοσοφοι βα- 
σίλεύσωσιν, η βασιλείς φιλοσοφήσωσι' καί ή ̂ ιστορία επι- 
στ'οσε τήν πρόρρηαίν του, οσάκις συνέπεσενητο εν, η το άλλο’ 
Ι ν  ητο δυνατόν νά συμφωνήσωσιν οί κατά τήν σοφίαν και 
αρετήν άριστοι τών λογίων του έθνους μέ τους είλ ϋ ^ ν κ ς 
και φιλοπάτριδας τών άλλων επισήμων πολιτών, πλησ^κ^ν- 
τες τόν Βασιλέα η πλησιασθέντες άπό αυτόν, εχοντες βασιν 
τήν αλήθειαν καί τό δημόσιον συμφέρον, εγκαθιστάμενα εις
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τήν πολιτικήν παλαίστραν, μέ παρρησίαν ήθελαν τώ  είπεΐ, 
επικαλούμενοι καί μαρτυρομενοι τόν πατρώον Θεόν « Βασιλεύ, 

,,τό δημόσιον κρά,τος άσύντακτον ον, χρεία κατεπείγει νά 
συνταχθη, διά νά μή φέρηται αύτόματον καί τραυματίζη 
τήν κοινωνίαν. Προς τοϋτο τό συντακτικόν τέλος έγεινε καί 
ή έπανάστασις. Τοϋτο τό γένος ούκ εκπορεύεται εΐμή ε’ν 
προσευχή καί νηστεία· προσευχή μέν εινε ή φρόνησις, νηστεία 
δέ ή οικονομία· Απομάκρυνον τούς άλλοφύλους άπό τήν 
κοινωνίαν μας, είς τήν οποίαν ούδέν ώφελοΰσι. Παραδόσου καί 
εμπιστεύσου είς ημάς, ώς καί ημείς παραδιδόμεθα καί έμπι - 
ς-ευόμεθα είς σέ,διότι τάτέκνασου θέλουσιν είναιάδελφοί μας· 
Γενναίου βασιλεύματος μνήμην θέλεις παραδοίση είς τήν μοΰ. 
σαν τής ιστορίας, αν, ενδεούς λαοΰ φιλόστοργος πατήρ, άρκε- 
σθής είς τριάκοντα χιλιάδων νομισμάτων μηνιαίαν προσχο- 
ρήγησιν παρά τοϋ,’δημοσίου ταμείου. Καί ημείς οί υπουργοί 
σου περικόπτομεν τόν μισθόν μας, διά νά ποιήσωσι τό αύτό 
άναλόγως καί οί λοιποί πάντες ύπηρέται τοϋ δημοσίου. Ας 
έλαφρώσωμεν τά βάρη τοϋ λαοΰ διά τής οικονομίας μας, καί 
καί ούτως άς έμψυχώσωμεν τήν βιομηχανίαν καί τήν παρα- 
γωγήντου, καί άς φαίνεται όλαός ευδαίμων καί εύθυμος έμπρο- 
σθένμας. Ας έξισώσωμεντά δίκαια καί κοινωφελή έξοδά μας 
μέ τάς πραγματικάς καί δυνατάς προσόδους μας διά περιε- 
σκεμμένης διαχειρίσεως., έξοβελίζοντες τούς λαοφθορους τών 
προκατόχων μας φόρους, έπινοηθέντας χάριν αλογίστων δα- 
πανημάτων. Τέλος, έκάστου φόρου άς γνωρίζνι ό λαός τόν 
σκοπόν, τό άποτέλεσμα καί τον απολογισμόν. Λ.ς άνυψώσω- 
μεν καί λαμπρύνωμεν τήν ήθοτρόφον καί εύεργέτριαν τών 
πατέρων μας πίστιν, καί τής παιδείας τό φώς άς καταλάμψη 
τήν κοινωνίαν μας. Ας συς-ήσωμεν νομοθεσίαν, δικαιοδοσίαν, 
διοίκησιν, άπλάς, βεβαίας, εϋπροσίτους, προθύμους προς τόν 
λαόν. Ας τιμήσωμεν τήν αρετήν, διά ν’ αύξάνη, καί τήν 
κακίαν άς κρημνίσωμεν εις τής ατιμίας τό βάραθρον, διά 
ν απομειοϋται. Φροντίζοντες περί τών τής ειρήνης, άς συγ- 
κροτήσωμεν καί τά τοϋ πολέμου κατά τόν λαόν, κατά τούς 
πορους αύτοϋ, καί κατά τό σχήμα τής γης μας. Καί τότε 
άς ϊδωσι τά άλλα έθνη ό'τι έξεύρομεν τ ί θέλομεν καί ποϋ 
βαδίζομεν· ό'τι είμεθα κοινωνία αυθύπαρκτος, έλευθέρα, ύγι- 
«ινουσα, λογική, προνοητική, δικαία μέν περί πάντας, άλλ 

; ικανή ποτέ καί τήν αδικίαν ν’ άποκρούση καί μέ τήν δικαιο
σύνην νά συμμαχη'σ^· ευγνώμων μέν περί τούς εϋεργετας,



άλλά και βαθμηδόν καθΛκουσα φιλοτίμως άπό τάς χήρας 
των το άχθος της προστασίας.»

Τοιοΰτοι λόγοι άν είσακουσθώσι και γείνωσιν εργον, σώ
ζεται τό πολιτικόν τοΰτο οώμα" ειόέ μή, μεγάλοι κινόυνοι 
έπισείονται κατά της ύπάρξεώς του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

"Λρθρον β'. ( ι ),
Α,ποτελούντες ωφέλιμα τά πράγματα, ή αυςανοντες την 

προύπάργουσαν εν αύτοΐς ωφελειαν,αυζανομεν την αςιαν το^ν, 
δπερ εστι, παράγομεν πλούτον. 0  πλούτος άρα, πολύς η 
ολίγος, εινε κυρίως τέκνον της έργομαχιας' (2) (βιομηχανίας), 
κ α ί διαιρείται εις πολυειδή παράγματα (p ro d u ils ) , τα  όποια, 
καΟο άνταλλάξιμα με άλλα, λέγονται και αζ ια ι

ίΐ  έργομαχία δέν δύναται νά παράξϊ] τ',ν ΰλην, ώς ούοε 
νά τήν φΟείρη, άλλά χωριζουσα, μεταφεροϋσά, καί μεταμορ 
φοϋσα τά λεπτά μόριά της, άλλάσσει τήν κατ'αστασιν τών 
πραγμάτων, και τά κάμνει χρήσιμα εϊς ημάς. Οπου καί 
άν γυρίσωμεν, παντοΰ βλεπομεν γεννήματα τής εργομαχιας, 
και παραδείγματα τών διαπράξεών της.

Εν ω ή άμμος, λόγου χάριν, εϊνε ΰλη χωρίς καμμιαν σχε
δόν άξίαν, ό ύελοποιός, μιγνύων αΰτήν μέ σόδαν, και ταυτην 
μικρά; αξίας, βάλλει τό μίγμα εις σφοδρόν πυρ ,κα'ι δι αύ- 
τοΐί συνδυάζει τά μόριά του· έπειτα τό μεταμορφυνει διά 
σιδηρών σκρώνων εις πλατείας φούσκας, τάς οποίας σχίζει, 
έξαπλόνει, καί άφίνει νά κρυώσωσι κατα μικρόν- έπειτα τας 
κόπτει εις διάφορα μεγέθη, και ούτως εχομεν το διαφανές 
εκείνο πάραγμα, τόν υελον, οστις μας προφυλαττει μεν απο 
τό ψύχος καί άπό τήν βροχήν, δεν εμποδίζει δε και τον ή
λιον νά έμβαίνη εϊς τας οικίας μας. Τ ι άλλο έπραξεν ο 
ύελοποιός, εί μή παρνίγαγεν έξ ατιμότερων τιμιω  Γέρον σώμα 
διά τήν εϊς τά παράθυρα χρήσιν του;

Ο γεωργός πάλιν λαμβάνει σπόρους, κοπρισματα, τα βάλ
λει εις τό χωράφιον ώς εις χωνευτηριον, καί άφ οΰ καμτ] 
πράξεις τινάς παραδεδομένας άπο τήν πείραν, μεταβαλλει 
τούς χυμούς τής γής κζί τών κοπρισματων, ηνωμένους με

( ι)  Ίδ ε  Φυλλάδ. Β ’- σελ. ι 5 .   ̂  ̂ „
(ϊ ) Ύπάρχουσιν είς τήν γλώσσαν μας λεζεις χ ε ρ ο μ ά χ ο ς ,  ε 

ξ ω μ ά χ ο ς ,  Ο α λ α σ σ ο μ ά χ ο ς .  Δια τι 3χι κ α ί ε ρ γ ο μ α χ ο ς  
καί έ ρ γ ο μ α χ ί α  ;
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τούς χυμούς τής ατμόσφαιρας, εις φυτά η εις χο'ρτα. Αν 
Θελν) έπειτα, μεταχειρίζεται άλλο ό'ργανον, τό πρόβατον, και 
τρέφων αυτό μέ τό χόρτον, μεταποιεί τά μόρια τοΰ χόρτου 
είς μαλλίον. Το έξ έκάστης διαπράξεως χρήσιμον, αυξάνει 
βαθμηδόν καί τήν άξίαν τής ΰλης, κ»ί ανταμείβει τού γεωρ
γού τά έξοδα και τούς κόπους.

Τότε ό ρουχοποιός αγοράζει τό μαλλίον άπό τόν γεωρ · 
γόν, τό πλύνει, τό ξαίνει, τό νη'Θει, τό υφαίνει, καί άφ’ ού 
πατηθή αύτό καί βαφΐί, είς φορέματα χρησιμεύει.

ΠοΤος έπρομη'θευσε πάλιν εϊς τόν ρουχοποιόν τήν βαφήν, 
τό ινδικόν (λουλάκι) επί παραδείγματος; ό  έμπορος, δια- 
πράξας τήν μεταφοράν τοΰ χρώματος άπό τάς Ινδίας. Τοΰ 
εμπόρου ή έργομαχία μετατοπίσασα τήν ΰλην τοΰ ινδικού, 
άντεμείφθη διά τής αΰξηθείσης άξίας του.

όλοι άρα ούτοι οί έργομάχοι, μεταγαγόντες τάς πρώτα; 
των ΰλας άπο' τινα ποιάν κατάστασιν είς άλλην, ταίς μετέ, 
δωκαν νέον τινα βαθμόν χρησιμότητας, καί έπομε'νως, άξίας, 
τόν όποιον αύταί δέν είχον πρότερον.

Ούτως ή ήμετέρα επιστήμη, θεωρούσα τήν έργομαγίαν 
κατα τό(οφελος έαυτής τε καί της κοινωνίας,1'τήν άναγράφει ώς 
μεταλλεΐον τό όντως πλουτοχόον διά τόν κόσμον. Καί άν 
ποσοτης μαλλίου τριών δραχμών καθ’ ύπόθεσιν, γίνεται διά 
τής έργομαχίας είς πήχυς ρούχου δραχμών τριάκοντα, τίς 
δύναται νά λογαριάσν] ό'λας τάς παρομοίως παραγομένας 
άςίας επί τίνος μεγάλου τόπου καί καλώ; γεωργουμένου· έπί 
τών πλοίων, τών διωρύγων, καί τών δρόμωντου- έντός τών 
εργαστηρίων, τών αποθηκών, τών οικημάτων, τών άνωγέων, 
καί κατωγέων του ;

Ταΰτα άναλογιζόμενος ποτέ ό έν Γαλλία περιώνυμος τής 
Κοινωνικής Οικονομίας διδάσκαλος, ό Σαίης, καί δοκιμάσας 
να λογαριάσει τήν άξίαν τήν παραγομε'νην καί διαδιδομένην 
είς τήν κοινωνίαν μόνον άπό τό επιτήδευμα τών ύποδηματο- 
ποιών τής πατρίδοςτου, εύρεν ώς έγγιστα ό'τι ή άξία αΰτη 
άναβαίνει είς τριακόσια έκατομμύρια φράγκα κατ’ έτος· έν ω 
ή ίίς χρυσόν καί άργυρον άξία ή παραγομένη άπό ολόκλη
ρον τήν Αμερική;, δηλαδή άπό τά  μεταλλεία συνάμα τοΰ ΓΙε·* 
ροΰ, τής Βρασιλίας καί τοΰ Μεξικού, συνεποσουτο περί τά< 
αρχας τοΰ αίώνος είς μόνον διακόσια τριάκοντα τε'σσαρα έκα 
τομμύρια τόν χρόνον, κατά τόν Ούμβόλτον. Καί άν έν έπάγ 

γελμα τής Γαλλίας παράγη τόσην άξίαν, πόσας δέν παρά



γουπν ολα όμοϋ; Τ ί  λοιπόν είνε τα  πολυβούλλητα μεταλ 
λεία τη ς νέας Αμ3ρικής, παραβαλλόμενα προς τήν έργομα- 

χίαν της γηραιας Ευρώπης;
Και άς μή ΰπολάβωμεν ότι ή άξία ή Προσκείμενη^ είς λ  

εκ. των [ΛεταΧΧείων άργύριον, εινε τΐ[/.ιωΐ£Ξ.ρ& της^α^ια, τ?ίς 
προσκειμένης είς τά  υποδήματα. Αμφοτειραι είν,ε ίσαι με ο,τι 
δυνανται ν’ άγοράσωσι· διότι, αν οκτώ  δραχμαι είς αργυ- 
ριον ήξιζον περισσότερον οκτώ δραχμών εις υπόδημα, πιυς 
ό εχων τάς δραχμάς ήθελε τά ς δί,δει διά ν’ άγοράση τοΰτο; 
η σαφέστερον είπεΐν, πω ς ή'Οελενάνταλλασσει την ανωτεραν 
αξίαν τών δραχμών μ έτήν  κατωτέραν αξίαν του υποδήματος;

ό μ ω ς  τινές ϋποΟέτουσιν ότι ή α ξια οκτω  δραχμών εις με- 
ταλλον υπερβαίνει τήν αξίαν οκτώ δραχμών είς πραγματείαν, 
ώς ουσα διαρκεστέρα και χρησιμευουσα εις πολλας επάλλη
λους άντάλλάγας. Α λλ’ ή αξία δεν π ο λ λ α π λ α σ ιά ζ ε ι  εκ 
του μεταβαίνέιν. άπό νβιρά εις χεΐρα. Αογου χαριν, καφές 
χιλίων δραχμών δεν άςιζει δεκακισχιλιας δραχμας αφ οΰ 
πωληΟνί δέκα φοραϊς. Τό άργύριον τών μετάλλων παοηχθη 
άπαξ, καθώς ν.αι τά  υποδήματα. Α παξ εςεδωκε κέρδη είς 
τούς μεταλλεύσαντας, διακαΟαρισαντας και κοψαντας αυτό- 
έπειτα  δέ, ουδέ λεπτόν αξίας νέον ουτε άποφερει εις τον ^πα
ραγωγόν του, ουτε παρεισάγει εις τήν κοινωιαν. Το άπο- 
κτώ μεν δίδοντες είς αντάλλαγμα νεα πάραγματα, και ταΰτα 
φέ»ουσι τό τε κέρδη, άλλ’ όχι τό μέταλλον ό',που άποκτώμεν 
δί αυτών. Αρα τό πλουσιώτατον τών μεταλλείων του Μ ε
ξικού, ά'παξ του ένιαυτοΰ μόνον εκφέρει αςιαν τριακοντα 
εκατομμυρίων είς άργύριον,‘τήν οποίαν μή αύξανομένην πλέον 
μετά τήν παραγωγήν, διαδέχεται τόν ίπόμενον χρόνον νέα 
ά ξία ’ίση παραγομένη, και ούτως εφεξής.

Π οώ τη ι. v.lcu  λέγονται όχι μόνον αί ακατέργαστοι (μή 
δουλευμέναι) , αλλά και τά  διαπεπονημένα^ παράγματα 
( p r o c l i l i t s  e la b o r c s ]  όσα άγοράζομεν διά νά τά σκευάσωμεν 
κ α τ’ άλλον τινά τρόπον. Πρώτη Ολη εινε το εριοςυλον [βαμβα- 
κιον] διά τόν νηστην [εκείνον ό,που τό γνέδε>], καί τοι ήδη 
προπαρηγμένον άπό τόν φυτευτήν' τό βαμβακόνη μα γίνεται 
πάλιν πρώ τη ΰλη του' ύφαντοδ, και τό ϋφασμένον πανίον, 
πρώ τη ΰλη διά τόν εκπιεστήν τών βαπτών, και τά  βαπτά, 
π ρ ώ τ η  ΰλη τοϋ εμπόρου τών Ινδιάνων, και αί ΐνδιαναί π ά

λιν γίνονται πρώτη ΰλη τής ραπτρας, κτλ.



Xtjx.il %i:jy 5υω φυλλ-χίίων, δραχμή |«& %οft ήμίσρix 

xscfra ρίνα* δια $4 τους $ξρ  της ΰ π ικ ρ χ τώ ς  συνδρο^ητκς, 

ί^αχοια: ιϊύω και εΤζοσι λεπτά.

Π ίν α ζ  τοΰ rtyuxrou ψϋΐΑαδϊου.
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