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0  Γ  H  Γ  A  Σ .

Ε π ιθυμ ία  που ήθελε επιθυμήσουν οι περίφημοι 
άρχαΐοι "Ελλτ.νες, ο\ σοφοί καί μεγαλόψυχοι ώνδρες 
ολων των αιώνων καί πάσης φυλής, και τής δποίας 
επιθυμίας ή έκπλήρωσις ήθελε γεννήσει εις την καρ- 
δίαν των άβασίλευτον ευφροσύνην, εργον που δέλει 
άθανατίσει καί αποθεώσει ό ακοίμητος έπαινος των 
μεταγενεστέρων έτελέσθη έφέτως είς την αρχήν το£ 
έτους 1 8 4 4 . Ε ις τήν πατρίδα του κάλλους, εις ταις 
ρίζαις τής Κεκροπίας άκροπόλεως, πλησίον τής α
καδημίας του Πλάτωνος, εντός τής ές-ίας του πολι
τισμού του κόσμου, άπενανχι τής Ποικίλης Στοάς, 
Οπου ^ζωγραφίζονταν δ Στρατάρχης του Μαραθώ- 
νος νά διαλαλή το σημεΤον τής μάχης, Ιψηφίσθη το
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■πολίτευμα της 'Ελληνικής γης. Ή  εξ άμνημονεύ- 
του καιροί] ύπόληψις του έθνους, της άξιότητός του 
δηλαδή εις τά συμβούλια της ειρήνης και είς τους 
πολεμικούς κινδύνους έπεκυρώθη και εις την ημέ
ραν μας· τά άκρα της γης ηχολόγησαν άπο τά αν
δραγαθήματα των χριστιανών Έλλή/ων, και το 
φέσι το 'Ρωμαίϊκο ΐσοδυνάμησε κατά την δόξαν μέ 
την περικεφαλαίαν την ελληνικήν, Ήκούσαμεν εις 
τήν Συνέλευσιν ίήτορας αγαθούς, είδαμεν δπλαρ- 
χηγούς περιβοήτους νά προστατεύουν τά δίκαια του 
λαοΰ εις τήν πάτριον διάλεκτον μέ τόσον πείσμα, 
οσον άλλοτε συμπλεκόμενοι μέ ταις φωτια?ς του 
εχθρού, άπο ταΤς δποίαις άν γλύτωσαν δεν τούς 
γλύτωσεν ή θέλησίς των, αλλά μοίρα άγαθή διά νά 
τιμήσουν ακόμη στά ζώντα των την γην που τους 
εγέννησε καί τούς άνέθρεψε.

Δύο άνδρες (τούς δποίους χλωροπενθεΐ το έθνος) 
οι δύο αΰτοί άνδρες έλειπαν άπο την ελληνικήν ομή- 
γυριν, άλλα γλυκύ άκρόαμα ήτον βέβαια είς τά 
πλησιόχωρα τής Συνελεύσεοίς δίδυμα μνήματα, ο- 
αχ ις  <ρορα?ς ή ευαισθησία των πληρεξουσίων τής Ε λ 
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λάδος άνέφερε τά ιερά ονόματα των χρηστών πο · 
λιτών Ιίολοκοτρώνη καί Ζαήμη.

Τά δάκρυα που έχυσεν άπδ χαράν δ Κορίνθιος 
Δημάρατος οταν ε?δε τ ίν  νέον τής Μακεδονίας κα - 
θήμενον εις τον θρόνον τοΰ £έρξου, τά δάκρυα αυ
τά ήρμοζαν καί καλήτερα εις τδν οιλοθεάμονα τής 
Συνελεύσεως. Ό  ένθρονισμές τών Μακεδόνων εις 
τέ Πεοσικον Βασίλειον μαρτυρεί την ανδρείαν τοΰ 
αρχιστρατήγου κα! τών συστρατιωτών του, ή έλ - 
ληνική Συνέλευσις ομοίως φανερόνει ηρωισμούς και 
νίκην. Καί τή άληθεία μόλις κλείουν έτη 2 4  που 
ή έλευθεροψένη γή ήτον μεστή άπδ τούς φιλοπο- 
λέμους άπογόνους τών υπερήφανων κατακτητών, 
πλήν τώρα που ε:να ι; που είναι άποκρίνονται οι αν
τίλαλοι τής Ίίλληνικής γής· Μη γενοιτο νά λαλή- 
σωμεν οράσιν υβριστικήν εναντίον τών οονευμένων 
άνδρών- τ4 βέβαιον ομως είναι οτι το άροτρον τοΰ 
γεωργού τζακίζει κάθε χρόνον τά κόκκαλά τους 
σπαρμένα εις τά χωράφια τής πατρίδο:. 'ΙΙ ελ
ληνική Συνέλευσις κηρύττει άκόμη οτι ή ελληνική 
Φυλή ώργανίσθη, και μόνον οι νομοθετικοί όργα-



νισμοι και τά ήθη ύ 'όσχονται τά πιστά τοΰ μεγα
λείου καί τη ; {/.ακροβ:ότηχ3ς των εθνών· άλλα ποιον 
όογανισμδν έοέχΟηκαν οί ζώντες των Ελλήνων ;

Αέν είναι βέβαια μόνον αιτία Ιπαίνου, οτι εις τά 
18 44  έψηφίσίη πολίτευμα Έ λληνιχ ϊ», άλλα λ ίγο ς 
θαυμασμόν, πηγή θάρρους και μεγαλοιρροσύνης τδ 
ειοος τοΰ πολιτεύματος ποΰ έΟεσπίσδη.

Πολιτεύονται άτο την σήμερον οί "Ελληνες μέ 
σύστημα ποΰ χύνε.·, την χριστιανικήν ισότητα εις τδν 
πολιτικδν βιον των άνθρώπων δ λόγος του φρονί
μου Τερτουλιανοΰ, οτι ενας Ιίαϊσαρ δεν δύναται νά 
ήναι χριστιανδς (μή δυνάμενος ώς Κ,αϊσαρ ν’ άγα- 
πα την ισότητα) ε·/ασε την άλήΟειάν του, άκυρώΟη 
καί εις τήν ‘ Ελλάδα άπδ τήν Συνέλευσιν τής 3 r< 
Σεπτεμβρίου. *Εχομεν Καίσαρα ποΰ είναι άπλή αρ
χή πολιτική του κράτους, προσκυνητής και αΰτος 
τοΰ σκήπτρου τοΰ νόμου, και δ νόμος είναι πάλιν 
τδ εξαγόμενον τής εκκλησίας των πολιτών. ‘ Η κα- 
τήχησις τοΰ ‘ Αγίου Παύλου εντός τοΰ Άρείου Πά
γου είναι ή παραμονή τής Συνελεύσεως τοΰ 18 14 , 
πλήν πόσον χάσμα καιροΰ εκτοτε, πόση άλλοτριό-

της ?ργων, πόσον κουδούνισμα άλύσων εις το δου
λικοί/ σκοτάδι! Γσως ή πολυετία, οί αιώνες, αποτε
λούν ενα άπομεσήμερον, ενα ήμερονύκτιον ανθρώπι
νον εις το ήμερολόγιοντοΰ Θεοΰ! "Αρμοζεν οικοδο- 
μημένος νά ήτον δ ΙΝαος τοΰ Σωτήρος, καί εντός 
αύτοΰ νά ψηφισΟή το ελληνικόν πολίτευμα' τδ δά
κτυλον τοΰ 'Γψίστου κρατεΤάνικταις Οαρώ ταΐς 
Ούραις άλλου ναοΰ χριστιανικού διά νά οργανισϋή 
τελειωτικώς ή ολομέλεια τής ελληνικής φυλής.

Τδ νέον πολίτευμα καί πρδ πολλοΰ έκρίΟη άπδ 
τήν επιστήμην ώς τδ τελειότερο-/· δεν είναι μοναρ
χ ία  ποΰ έχει ευκόλως ενδεχόμενον τον δεσποτι- 
σμον, δεν είναι άριστοκρατεία ποΰ τεκνογονεΐ τήν 
εΟνομίσητον ολιγαρχίαν, ούτε δημοκρατεία ποΰ κα- 
τίβαινει εις τήν άνόσιον όχλοκρατείαν, άλλά εχο- 
μεν τήν ενεργητικότητα καί τδ ταχύ τής μοναρχίας 
μέ τον βασιλέα, τήν μετρημένη·/ αρόνησιν τής άρι- 
στοκρατείας μέ τήν Γερουσίαν, καί τδ πΰρ το θειον 
πΰρ τής δημοκρατείας μέ τήν βουλήν των αντιπρο
σώπων.

Οί/ιμογέννητοι καρ~ούμεΟα τά μαθήματα των



προγενεστέρων' είδα τά παράΟυρον άπ’ Ζπου ο δή
μιο; έτίναζε κρατώντας την άπά τά μαλιά τήν 
«ίματωμένην κεφαλήν του Καρόλου πρώτου" συ
χνά εις τά σκοτάδι βαΟειας νυκτάς διά νά άκροάζω- 
μαι εις τήν γαλήνην τήν διδασκαλίαν τοΰ παρελ
θόντος καιρού, έδιάβηκα άπο το έδαφος δπου υστε- 
ρήΟη τήν ζωήν b Ις·' Λουδοβίκος, και τά τύμπανα 
τοΰ στρατηγού τής εθνοφυλακής δέν μου έφραζαν 
τήν άκοήν νά μήν άκούω τά λόγια τοΰ άτυχους 
ί;γεμόνος· είδα τον τόπον οπου ό ’ [ούλιος Καΐσαρ 
έκαλύφθη μέ τήν χλαμύδα του διά νά δεχθή τά μα
χαίρια τών συνομωτών, άλλά είδα καί τ ’ ’Αθηναϊκά 
άνακτόριατοΰ προπουΒχσιλέως τής 'Κλλάδος, είδα 
τά υποκείμενον γήπεδον κα! έμακάρισα τήν φρόνη- 
σιν και το φιλόλαον τοΰ ‘Ηγεμόνος και τήν ενερ
γητικότητα τών ζώντων Ε λλήνων.

Ή  Μοΰσα έπιστάτρια τών ιστοριών έγραφεν εις 
τήν νύκτα τοΰ Σεπτεμβρίου μηνάς ένα διήγημα, 
το όποΐον εις τήν τάςιν τών άνθρωπίνων συμβάντων 
έχει τόσον κάλλος όσον εις τήν τάξιν τών ωραίων 
ποιημάτων τά άσματα τοΰ τυφλοΰ τής ’Ιωνίας, ή

το χρυσόπλαστον έλεφάντινον τοΰ ’Ολυμπίου Διάς 
άγαλμα τοΰ Φειδίου- το κάλλος, τά ευτύχημα ε 
κείνης τής νυκτάς είναι οτι ήνοίγετο ή Ούρα εις τον 
λαον τής ‘ Ιίλλάδος —  ποΰ νά έλθη; κα! τι νά κά- 
μ η ; . . .  νά νομοθετή τά πάτρια. Οί άθάνατοι 
άνδρες ποΰ εις εκείνην τήν νύκτα άριστούργησαν και 
Ισωσαν τήν ‘ Ελλάδα, κατέλυσαν άνελεημόνως (δό
ξα παντοτεινή εις τά έργα το>ν!) τήν άπόλυτον μο - 
ναρχίαν, άλλ’ έφύλαξαν ώς κόρην όφθαλμοΰ τον 
Μονάρχην.

Γέννημα τών κινδύνων τής νυκτάς εκείνης εστά- 
θη ή Συνέλευσις- ήρχισε μήνα Νοέμβριον καί έτε- 
λείωσε Μάρτιον μήνα με τάν ορκον τοΰ Βασιλέως.

Θέλω τώρα νά εξετάσω τί έκαμεν αυτή ή Συνέ- 
λευσις καΐποΐον πνεύμα τήν εκυρίευεν άλλ’ έν πρώ- 
τοις πρέπει νά παρατηρήσωμεν οτι τά σκάφος τής 
Κυβερνήσεως, αμα συνέβη ή μεταβολή, εΰρέθη σκά
φος χωρίς ναύκληρον εις άγρίαν θάλασσαν κα! νυ
χτερινά σκοτάδι. Έσυστήθη τά ‘Υπουργεΐον μέ τάν 
άξιότιμον Πρόεδρόν του, ήλθεν ή Συνέλευσις, ώρ- 
γάνισεν, ένομοθέτησε.



Δύο λογισμοί, δύο αισθήματα έδασίλευσαν εις 
τήν ελληνικήν Σύνοοον, μια ορμή πρ4ς το τέλειον, 
καί μέγας πόδος ήδικής. Αυτή ή σμιξις μαρτυ
ρεί tb  γνήσιον τω/ ζώντων τής έλληνικής των 
καταγωγής. Σοφία και αρετή είναι το αιώνιον προς- 
φάγι τής ελληνικής φυλής. ’ Απ4 τά έ'δνη του κό
σμου το ελληνικόν μέ τόσην προθυμίαν πρώτον 
έοέχΟη τον 'χριστιανισμόν. —  ΕισΟε τέλειοι καθώς 
ό πλάστης σας στον ουρανόν. —  Μόλις ήχησεν 
αυτή ή διδασκαλία εις τήν ‘ Ελλάδα και χαρά των 
Η λυσίων έπλημμύρισε τήν ελληνικήν καρδίαν. ‘Ο 
γέοοντκς που εις τά παοαπόταμα τοΰ ’ Ιλισσοΰ, ό 
μαθητής του ποΰ εις τήν χλόην των περιβολίων τής
» / > > 'C \  » f  V  tα/.αοψΜας εοίοασκαν t s j ;  νέους είχαν προετοίμα- 
σει τήν πατρίδα εις τήν άκρόασιν τοΰ θείου ευαγ
γελίου' τά παλικάρια, ή κορασιαϊς που είς τούς 
πρώτους καιρούς τής πίστεως ρίχνονταν βοσκή είς 
τά Οηοία τοΰ αμφιθεάτρου τής 'Ρ ώ μης, ήτον ως 
επί το πλεΐστον γεννήματα γής Έλληνίδος. II 
Οείαις ψυχαΤς έξώφλιζαν εις το αίματωμένον αλώνι 
χρέος ‘Ελληνικδν, σφράγησις μέ α ;.μα τής αρετνίς.

Πόδεν τ4 αιώνιον τής φιλοκαλίας, ό έρως τή ; σο
φίας, ή άγνή συνείδησις εις τήν ελληνικήν καρ
δίαν ; νομίζω είτε αφορμή; τον καδαροΰ οΰρανοΰ, 
τής ευτυχισμένης γής, είτε εκ θείου προορισμού το 
φιλάρετον αύτογεννειέται εις τούς κατοίκους ώς φύ
σει έβλάστησεν άπ4 τά σπλάγχνα τής γής άχείρω- 
τον αύτοποιον (καθώς στιχουργει ό Σοφοκλής) το 
δένδρον τής ελαίας. Πλακόνουν μελίσσια βαρβάρων 
εις τά ιερά χώματα , κυριεύει αμαρτία, προδοσία, 
πρόληψις, σιγα ό Έ λικώνας, μαραίνονται ή δάφναις, 
κόφτει το σπαθί —  ‘Ο έ9νισμ&ς μένει! οδεν καί είς 
-civ γειμώνα των 1 8 4 4  ή Συνέλευσις δεν άπίστησεν 
εις τά εθνικά προσόντα σοφία/ καί πρόνοιαν ηθικής.

'II σοφία τής ΈΟνοσυνελεύσεως έδιακρίδη ά~ό 
τ4 είδος τής Κυβερνήσεως ποΰ έπροτίμησεν, έ/.λ:·’ ;  
κυβέρνησίν, ή όποία μεστή άπο τά παδήματα καί 
τά μαδήματα πολλών γενεών, αιώνων, νεωτέρων 
καί αρχαίων συγγραφέοιν δεν ανήκει πλέον είς ενα 
ή άλλο έδνος, άλλά είναι κοινον άγαδον τοΰ κόσμου 
καί ώς ανδριάντας στημένος είς τιμήν τοΰ άνδρω- 
πίνου νοός.
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Σκοπος αΰτοΰ του σ υ ς ψ α τ σ ς  είναι ή ελευθερία, 
δηλ. κανένας νά μήν ήναι ανώτερος του νόμου, άλ
λα ο νόμος νά ήναι βοήθεια, φωτισμός καί ζυγές 
πάντων. Μόνον σύστημα αρμόδιον διά τον ελλη
νικόν λαόν, ώς λαον όρεγόμενον μεγάλα άνδραγα- 
θήματα, τά άποΐα οπου δεν είναι ελευθερία, δεν γ ί
νονται. ‘Ο χωρισμός τής εξουσίας νομοθετικής, 
εκτελεστικής καί δικαστικής εΰρέθη οτι άσφαλίζει 
τήν ελευθερίαν, ‘ ί ί  ενωσις τών τριών ή τών δυο δυ
νάμεων εις ενα πρόσωπον μορφόνει τυραννία». ‘Ο 
χωρισμός ον.ως τών τριών δυνάμεων εις το συν
ταγματικόν σύστημα δεν ομοιάζει νησία χωρισμένα 
άπο βαθύ πέλαγος, -’ λλά μάλλον είναι ώς μεγα- 
λόπολις σχισμένη άπο ποταμούς τήν οποίαν συν
δέουν μεγαλοπρεπή λαοφόρα γεφύρ/α. Εις αυτά τά 
σύστημα ύπζκούιται καί υπάρχει ή κυριαρχία τοΰ 
έθνους, επειδή τά δύο μεγαλήτερα στοιχεία του 
Κράτους h Βασιλέας καί ή Βουλή τών αντιπροσώ
πων είναι δυνάμει τής εκλογής τοΰ λαού- μόνον 
μετά τήν Ικλογήν του πρώτου Βασιλέως χαρίζε
ται εις τήν οικογένειαν του τά προνόμιον τής δια

δοχής προς άποφυγήν τών κλονισμών πού ήθελε 
συντροφεύουν τήν όρφανίαν του θρόνου καί τήν εκ
λογήν άλλου σκηπτρούχου.

Τήν κυριαρχίαν του ελληνικού λαου είς τον αί- 
ώνά μας δέν έχρειάσθη νά τήν κηούξή κήρυκας £?ς 
τά ίσθμια, οΰτε τήν επλασεν ή συνθήκη τής G ’Ιου
λίου· άλλά άν ή ελευθερία και ή αυτονομία άγορά- 
ζωνται μέ αίμα, φόρος αΓματος εγινεν απ ’ δλα τά 
μέρη τής ‘Ελλάδος καί εσχηματίσθη τά ποσάν τής 
αγοράς. Τ ά προοίμια του δεκάτου έννάτου αίώνος 
θά περιφανεύονται είς ταΐς ίστορίαις τών εθνών, 
καυχώμενα τάν ‘Ιιλληνικάν άγώνα, τους περιβό
ητους θανάτους τών στρατηγών, τά χιλιάρμενα 
τοΰ έχθροΰ, κυνηγημένα άπά τά σιταροκάραβα 
(  άλλά είς τά κατάστρωμα ήτον ή ψυχα ΐς τών 
ηρώων!) καυχώμενα τήν αιχμαλωσίαν, τήν σφα
γήν τών γυναικών, τών παιδιών χάριν τής δόξης 
τοΰ παλαιού μεγάλου ονόματος τής ‘ Ελλάδος.

‘II Κυριαρχία τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ ένεργεΐται 
άπά τάν Βασιλέα, άπά τήν Βουλήν τών άντιπροσώ- 
πων, άπά τήν Γερουσίαν και ar>b το  ‘Τπρυργεΐρν.



Πρέπει νά δμολογήσωμεν μίαν αλήθειαν, 2τι ή 
Βουλή των αντιπροσώπων έ'χει τήν μεγαλητέραν 
βαρύτητα εις το κράτος, μέ τδ νά ήναι οί Βουλευ- 
ταί άπχραβίαστοι εις τήν ενέργειαν τών καθηκόντων 
τοιν ώς ό Βασιλέας, μέ τδ νά λαμβάνη κατά τριε- 
ετίαν ζωήν άπδ τήν πηγήν της κυριαρχίας, άπδ τδν 
λαδν, καί διότι άποφασίζωντας ή Βουλή τδν ετήσιον 
δασμόν, δύναται άρνουμένη τήν συνδρομήν της εις 
τδ ‘ Γπουργείον νά φέρη οσην επιθυμεί μεταβολήν 
εις τήν Κυβέρνησιν. Ε?ναι φανερδν λοιπδν, οτι και 
τά μεγαλήτερα καλά κα! τά μεγαλήτερα κακά ήμ- 
ποροΰν νά γεννηΟώσιν άπδ τήν 1)ουλήν, ώς άπδ τδ 
πνεύμα ποΰ τήν ζωογονεί.

Είναι τρόπος αλάνθαστος ώστε η Βουλή νά μήν 
σφάλη· άς Ιξετάση καί άς μελετήση τδ μυστήριον 
τής ζωής τοΰ έθνους' ό ξενόφρονας δέν τδ γνωρίζει, 
ό άγορασμένος τδ καταπατεί, δ άδύνατος τδ προ
δίδει, άλλ’ οποίος τδ μάθει και τδ αγαπήσει σώζει 
τήν πατρίδα και τδ γένος, ή τοΰ μένει ή τύχη του 
Λεωνίδου ποΰ νικημένος γ αίρει στέφανον νικητοΰ. 
Τδ εθνικδν μυστικδ.ν είναι ό νοΰς, ό άγραφος νόμος

τής αϋξήσεως καί μεγαλείου ένδς τόπου, άπδ τδ ό
ποιον πρέπει νά πηγάζουν, μέ τδ όποιον νά συμορ- 
φόνωνται οί γραπτοί οργανισμοί τής έπικρατειας. 
Ώς σπειρί γεννήματος σπαρμίνον εις τδ χωράφι, 
παρομοίως μία αλήθεια εθνική γέννα θησαυροφορον 

άστάχυ ιδεών.
θαρρεΐ δ Βουλευτής οτι ή οικονομία είναι σωτή

ριον διά τδ κράτος; άς άναλογήτη μέ αυτδν τδν οσιον 
στοχασμδν ολα τά νομοθετικά του μέτρα. Οί κα
ταγέλαστοι "Ελληνες τής άντιβασιλείας έσαμαρο- 
νοντο μέ στολαΐς άργυραις, άεροπετοΰσαν μέ τδ κυ
μάτισμα τών πτερών τής κεφαλής, άλλά οί παρά- 
φρονες δέν έννοοΰσαν οτι εκείνα τά ασήμια ήτον 
πηγμένα μέ δάκρυα και αίμα ‘Ελληνικόν. Έ φεξε 
τέλος πάντων ημέρα εύτυχησμένη διά τήν ελλη
νικήν φυλήν, δ λαδς εκλέγει τήν Βουλήν του, ή Βου
λή έχει τήν παντοδυναμίαν ώς άπδ τήν φύσιν τών 
πραγμάτων, μία πολιτική [ελληνική θέλει σχημα- 
τισθή, ώς φύλλα δένδρου μαραμένα εις τδ φθι- 
νόπωρον θά πέσουν καί θά γίνουν κονιορτο ς τής 
γης τόσα φρονήματα παράξενα, άντεθνικά{ ανοσία,



τών προληπτικών λογιοτάτω ν, τών νέων σ ο υ ιτώ ν ’ 
τής ‘ Ελλάδος.

‘Ο Έλληνας Βουλευτής καδήμενος εις τήν βου
λευτικήν του έδραν άς άγροικάη τήν σάλπιγγα ποΰ 
ηχησε διά νυκτάς είς τά στρατόπεδον τοΰ Καρπε
νησιού, άς βλέπη τους περιβοήτους στρατηγούς 
Καραϊσκάκην καί ΙΝικηταράν μέ γένεια κρυσταλια- 
σμένα εις. τή ν ’Αράχοβαν νά θάπτουν είς τά χιόνι 
καί είς τά αΤμα τάν βάρβαρον νικητήν τοΰ Μεσολογ
γίου, άς άκούη τα τρία πουλάκια ποΰ θρηνολογούν 
το μαρτύριον τοΰ Διάκου,

« Ό.ΐόρθον rdr t στήσανε 
Κ ϊ  αϋτυο, χαμογ(.Ιοϋσε.»

Τήν ανδρείαν ποΰ έκεΤνοι είχαν εις τους πολέ
μους, άς τήν δείξουν οί Βουλευταί είς τά συμβούλια 
τής ειρήνης, ισοτιμίαν εχει ή μία άνδρεία και ή 
άλλη, καί άπά τάς δύο σώζονται τά έθνη· εχει και 
ή ειρήνη τους πολίτικους ηρωάς τ η ; ! ‘ Η επιθυμη
τή εις τάν ‘Ελληνικόν λαάν διανομή τής γής άς 
λάβϊ) τέλος και αρχήν, άς λείψουν οί άδικοι φόροι, 
άς γείνη φτινή Κυβέρνησις, άς όργανισΟ^ ή εθνο

φυλακή, άς τιμηδή μέ δικαιοσύνην ο πολύδακρυς 
άγώνας. Οί Βουλευταί τών χ ιλ ίω ν όκτακοσίων τεσ
σαράκοντα τεσσάρων άς μελετήσουν καλά οτι αυτά 
τά ελεύθερα άκροδαλάσσια τής ‘ Ελληνικής ς^ρεδς, 
οτι οι μακάριοι πολίταις τής ελευδέρας γής είναι είς 
τήν ιδίαν ιστορικήν περίοδον ποΰ ήτον οί *Ρ<ομα7οι 
όταν έδιωξαν τους Ταρκυνίους, οί Άδηναΐοι οταν 
b Σόλων ώργάνισε τήν ’Αττικήν καί ό Λυκοΰργος 
ένομοθέτησε τήν Λακεδαίμονα.

Ή  Γερουσία είναι ενα σώμα ύποπτον εις τήν έ- 
λευδερίαν, δδεν μέγα έγκώμιον θά άποκτήση άν 
δεν πηδήση ποτέ τά opta τής φρονήσεοις. ’Επαινε
τή εΐναι ή ελληνική άγχίνοια δταν είς τήν συζή
τηση» τοΰ Συντάγματος έπερκορισε τάν άριθμάν τών 
Γερουσιαστών. Ποτέ δέν δύναται νά σχηματισθή 
μία πλειοψηφία επίβουλη τή ; έλεαδερίας, αΰτή ή 
πλειοψηφία άν εμορφόνετο ήθελε συντριφδή ώς 
γιαλί ενώπιον πανελληνίου μίσους.

Τά συνταγματικόν σύστημα είναι πλουτοφόρον 
ασφαλείας, άλλά τά κυβερνητικόν σκάφος ταξιδεύει 
αιωνίως είς άφρισμένον κΰμα, σώζεται ομως καί



νίκα τούς κινδύνους τής οδοιπορίας, όταν δ Βασι
λέας, ή Βουλή, ή Γερουσία, οί ‘Υπουργοί πληρόνουν 
τά καΟήκοντά των μέ καθαρότητα ψυχής.

Ό  Βασιλεύς έ/.λέγει δικαστάς, κάμνει πόλεμον 
καί ειρήνην, χαρίζει ζωήν είς τους καταδικασμέ
νους, στρατολογεί, διαλύει τήν Βουλήν, τήν συγ- 
καλεΐ, αλλά κανένα από αύτά και άλλα βασιλικά 
δικαιώματα δεν ενεργεί χωρίς τήν υπογραφήν τοΰ 
Ύπουργοΰ. Ή  αιτία είναι τ4 άπαραβίαστον τοΰ 
προσώπου του, διά νά ηναι άπαραβίαστος πρέπει νά 
ηναι αναίτιος, οΟεν νά μήν πράττη αυτοπροσοιπως, 
ό ‘Υπουργ4ς πέρνει ολην τήν ευθύνην. Ο νόμος 
θέτει τον Βασιλέα είς αιθέρα κα0αρ4ν καί ήλιος-ά- 
λακτον, πλήν τον διατάττει νά μήν καταβή ποτέ είς 
ταΤς βρονταΐς και είς τήν τρικυμίαν τοΰ κόσμου. 
Απο το υψος τής πυραμίδος το Βασιλικ4ν ομμα 
■πρέπει τή αλήθεια άο/.νον νά σημειόνη τους έξο
χους εθνικούς άνδρας καί νά τους Ιμπιστεύεται τήν 
διεύΟυνσιν τής έπικρατείας.

Ο ί‘Υπουργοί διοικοΰν καί επειδή είναι υπεύθυ
νοι πρέπει νά ήναι ελεύθεροι είς τά εργα των, κά-

—  » .  ------------

μνουν το θέλημά των καί δέν στέργουν είς τά Θε
λήματα τοΰ Βασιλέως, b Βασιλεύς τους παύει αν 
το έγκρίνη, άν αυτοί πάλαι κακοποιήσουν, προδώ- 
σουν τ4ν θρόνον, σπείρουν διχόνοιαν είς τους κατοί
κους, φυλακίζονται, κρίνονται, καταδικάζονται.

Συνταγματικός Βασιλεύς, άκινδύνως καί ατιμω
ρητί είναι βρέφος είς το βυζί τής μητρός του,άτελής 
είς τήν σωςήν του ηλικίαν, δέν έχει ευθύνην Συν
ταγματικός ‘Υπουργός εξ εναντίας άν κυβέρνηση μέ 
πνεΰμα φατρίας, άν ξενοφρονή, άν άδικήση όπωςδή- 
ποτε τήν πατρίδα, μήν έλπίση νά ξεφύγη τήν τιμω
ρίαν τοΰ νόμου- πρ4 πάντων "Ε λληνας‘ Υπουργος 
τοΰ καιροΰ μας μέ τ4 νά μέλλη νά διοίκηση λαόν 
αυτουργόν τής ελευθερίας του καί τόσα έτη άδικη- 
μένον εύερέΟις·ον λοιπ4ν είς το άκρον καί διψασμε- 
νον δικαιοσύνης καί ευνομίας.

Τής Συνταγματικής Κυβερνήσεως πρέκει νά 
ηναι ώς δμολογούμενα τά άκόλουΟα-

'Η κυριαρχία είναι τοΰ έθνους, ό Βασιλεύς έχει 
τ4ν θρόνον, τ4 κληρονομικόν δικαίωμα είς τήν οικο
γένειαν του, δίδει τά επαγγέλματα τής έπικρατείας,



βασιλεύει και δέν κυβέρνα, οί ‘ Υπουργοί διοικούν, 
ή πλειοψηφια των εκλογέων σχηματίζει τήν Βου- 
λήν, ή Βουλή χαίρει τήν μεγάλην βαρύτητα εις το 
κράτος, ή Γερουσία άς ηναι άριστεΐον τών έξοχων 
Ε λλήνων, οί δικασταί άς εφαρμόζουν τους νόμους 
της πατρίδος, οί ιερείς άς ευχωνταί το νέον πολί
τευμα συλλογιζόμενοι οτι είναι, καδαρόν προϊον 
χριστιανισμού- ή άδελφότης εις τήν αγάπην του 
Ίησοΰ Χρίστου έγένν/]σε τό ισότιμον τών δικαι
ωμάτων, ή ίσότης τών άνδρώπων ολων ενώπιον 
Θεού έγέννησε τήν ισότητα ενώπιον τοΰ νόμου, καί 
άς πιστεύωμεν οτι υπάρχει δεία βουλή νά τελειο- 
ποιηδη εδώ εις τήν Ε λλάδα, εις αυτόν τον άρχαΐον 
ποταμόν τής ήδικής τοΰ κόσμου νά τελειοποιηδή, 
νά χρησιμεύση καδρέπτης τών άλλων ή Συνταγ
ματική κυβε'ρνησις. Καμμία κοινωνία χριστιανική 
δέν ετυχεν εως τώρα τόσης άρμοδιότητος δι’ αυ
τόν τόν σκοπόν ή δουλεία ε?χε πλάσει φυσικήν 
ισότητα εις τό Ιδνος μας καί επειτα κοινοί κίνδυνοι, 
θρίαμβοι, δάνατοι εις εναν πόλεμον τοΰ όποιου 
•σημαιοφόροι ήτον οί άγγελοι τοΰ οΰρανου, εδεσαν

διά παντός άδελφικώς τήν ψυχήν τών ‘Ελλήνων. 
’Ας μή παραλείψωμεν οτι καί έκ δειας μοίρας εί»- 
ρέδη νά κράτη τόν δρόνον τής Ελλάδος Βασιλέας 
φιλάνθρωπος, φωτισμένος, δδεν λάτρης τοΰ νόμου 
καί τής ΐσότητος.

Δεν μάς λανθάνει λοιπόν εξηγούμενοι οτι ή σο
φία προέδρευε τήν Έδνοσυνέλευσιν οταν έπροτίμη- 
σε τό συνταγματικόν πολίτευμα. ’Από ευγλωττον 
καδηγητήν, τόν φιλέλληνα Κύριον ’Αμπέρ, ήκουσα 
εις τά 1 8 4 2 , οτι ή άνοιξις τοΰ ανδρωπίνου γένους 
εΐναι δ λαός τής ‘ Ελλάδος, συλλογίζομαι τώρα οτι 
έπροφήτευε τήν τρίτην Σεπτεμβρίου,

Ά ς  κάμωμεν λόγον καί εις ποίαν περίστασιν 
ή ΈΟνοσυνέλευσις άπέκτησεν έπαινον προνοίας ήδι
κής. ’Επιπόλαιος παρατηρητής παραξενευδή ίσως 
ακούοντας οτι στηρίζω αυτό τό καύχημα τών πλη
ρεξουσίων εις τό ψήφισμα περί έτεροχδόνων. Καί 
εγώ  όμολογώ είλικρινώς, οτι είς τήν αρχήν μή εν
νοώντας τήν βαδείαν ίννοιαν τοΰ ψηφίσματος έκα- 
ταδλιβόμουν καί ελεγα, τό άρχαΐον άμάρτημα τοΰ 
έδνους είναι ή διχόνοια, αυτό τό ψήφισμα δέν τε*



λειοποιεΐ τάχα τήν θανατερήν πληγήν; Ό  Ή π ει- 
ρώτης ’Ιωάννης Κωλέττης «ομίλησε μέ τρόπον ώττε 
νά κατεντροπιάση φριχτά τους έχοντας τήν γνώμην 
υπέρ τοΰ ψηφίσματος. ‘Ο περιβόητος κνδρας άνέ- 
στησε τήν άρχαίαν ευγλωττίαν, και ή πρώτη Δη- 
μοσθενιχή ήμερα τής Συνελεύσεως είναι ο λόγος 
του. ΓΙρεπόντως εγκωμίασε τον ρήτορα ί  Πελο- 
ποννήσιος Πλαποΰτας, λέγοντας, είθε νά τον ά- 
χούαμεν διαπαντός όμιλοΰντα, μας αρέσουν οί 
ρήτορες, όχι οί δικηγόροι,

Άφοΰ ομως καλώς εβάθυνα είς τήν ε/νοιαν του 
ψηφίσματος, κα! άφησα κατά μέρος τ4 γράμμα, 
είδα πόσον ή εννοιά του ήτον μεστή μεγάλης ηθι
κής. Καθώς τ4 τόξον ^ιγμένον άπ4 τάν στρατιώ
την ίγραφεν,είς τ4 δεξί όμμα του Φ ιλίππου, ομοίως 
κα! τ4 ψήφισμα είχε γραμμε'νην τήν διευθυνσίν του 
—  Είς τήν λογιωτατοκρατείαν — Ή  λογιωτατο- 
κρατεία έστάθη ή όχ:ά ποΰ έδάγκασε τ4 έθνος είς 
τά νήπια τής ήλικίας του, καί τοΰ έμάρανε y άριν 
καί νεότητα. Τ ι έστί λογιωτατοκρατεία, τί εκαμεν 
άπο τά προεόρτια τ ίΰ  άγώνος εως τήν ημέραν τοΰ

ψηφίσματος, πώς τ4 ψήφισμα ήτον ή άκρα προσπά
θεια νά λάβη τό έθνος τήν ποθουμένην υγείαν του, 
θέλει διηγηθώ άπαθώς καί ά^όβως.

['Η συνέχεια εις τ4 ακόλουθον φύλλον]



ΑΔΙΚΠΜΕΝΟΙ ΕΑΑΗ ΝΕΣ.

Θά έλδη καιρός εις τον όποιον δ έλληνικός πό
λεμος θά τιμηθή πολύ περισσότερον άπό οτι δο
ξολογείται τήν σήμερον- συχνά τό πρωι πάχνη ση- 
κόνεται και σκεπάζει τήν όψιν τοΰ κόσμου, άλλ’ ό
ταν I ήλιος ψηλώστ;, σκορπάει ή καταχνιά , ξ εχ ω 
ρίζονται, φαίνονται τά δένδρα, οί κήποι, τά σπ^τι*· 
'Ο καιρός κα'ι ή μελέτη ξετιμοΰν καλήτερα τήν 
αξίαν των έργων, διασκορπίζεται δ φθόνος, φεύ
γουν τά σκοτάδια, λάμπει ή αλήθεια- προσκυνη- 
τάρια των μεταγενεστέρων θά γίνουν τά τείχη 
τοΰ Μεσολογγίου, το Δερβενάκι, ό Ιίαβοντόρος, ή 
’Αλαμάνα, οί αιώνες θά κηρύττουν ε?ς τούς αιώνας, 
οτι ποτέ πόλεμος πλέον δίκαιος, πλέον αμίαντος, 
πλέον ιερός δέν έτίμησε φυλήν άνθοώπων οσον ό 
ελληνικός.

Γράφει δ γέρων Κολοκοτρώνης είς τά απομνη
μονεύματά του, οτι οί πόλεμοι μεταξύ τών Ευ
ρωπαίων είναι εμφύλιοι πόλεμοι, καί ή γνώμη τοΰ 
μεγάλου Έλληνος έχει μεγάλην ορθότητα. Έ πε- 
ριδιάβασα διά τέσσαρας ώρας τά πεδία τής μάχης 
τοΰ Βχτερλόου, δέν έντρέπομαι νά εΐπώ οτι έδαύ- 
μασα περισσότερον τήν Γράναν τής Τριπολιτσας.

Δέν δύναμαι νά δικαιολογήσω ουτε ν’ άποσιο)- 
πήσω τήν κακόνοιαν, τήν άπονίάν τών πολιτικών 
διοικητών τής έλληνικής Κυβερνήσεως, οί όποιοι 
εις τόσα έτη ειρήνης δέν έκαμαν εις τόν τόπον, 
εις τό κατερημωμένον έ'δαφος τής ‘ Ελλάδος (τής 
γεννήτριας τών θαυμαστών κατορθωμάτων ) δέν 
έκαμαν ποσώς πραγμα άνάλογον τής ήσυχου επο
χής, ενα δρόμον δέν έκαμαν, διά τήν κατασκευήν 
τοΰ όποιου δέν έχρειάζοντο είμή σφυριά καί π έ - 
τραις, και ό όποιος δρόμος ή'θελε χρησιμεύσει καν 
ώς δεΤγμα τής καλής των προαιρέσεως, άν είχον, 
έπειδή θά ήτον άρχή και καλή αρχή άληθινοΰ πο- 
λιτισμοΰ- δ καλός δρόμος ήθελε δώσει ευκολίαν 
είς τό έμπόριον, εις τήν συχνήν έντάμωσιν τών
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κατοίκων, οί άνθρωποί, αύταΐς ή πυροβολόπετραις 
του Δευκαλίωνος, δέν ακτινοβολούν παρά μέ τήν 
σμίξιν, καί οχι άραιά καί που να βλέπωνται καί 
νά συναναστρέφονται.

Δέν σχολιάζω τώρα αυτά τά γενικά «οικήματα, 
προθυμοποιούμαι μόνον ν’ αναφέρω ζώντας αδι
κημένους "Ελληνας, από το στόμα τών οποίων 
ακούω τ ψ  διήγησιν τοΰ βίου το)ν. Ε κθέτω  εις το 
παρόν φύλλον ενός άπλου στρατιώτου χωροφύλα- 
κος τάς εκδουλεύσεις εις τήν πατρίδα1 αύτός άοοΰ 
ευρέθη σχεδόν εις ολους τους κινδύνους των πολέ
μων,δέν ελαβεν ο^τε χάλκινον άριστεΐον ε;ς τόσην 
περίσσειαν μοιρασμου. Προχθές ε!δα εις τον δρόμον 
τών ’Αθηνών μέ πενιχρά φορέματα,πολΰ πλέον πε
νιχρά βυθισμένη εις τήν λύπην ώμοιαζεν ή οόις του 
προσώπου του, είδα τον οπλαρχηγόν Δημοτζέλιον, 
αυτός είναι, ελεγα , ό ένδοξος, ό φρόνιμος, ό πα
τριώτης στρατιωτικός, που άφου επεσε τό Μισο- 
λόγγι καί άπελπίσθη ή Ρούμελη , εστησε τήν 
ελληνικήν σημαίαν εις τό Λεσήνι, ούτε γράμ
ματά προσκυνημένων, τά ό,τοΓα έδιάβασα , ουτε

φόβος καί δώρα εχθρού τόν έ'πεισαν νά προδώσ^ 
τήν σημαίαν, τήν οποίαν μάλιστα εζώσθη ώς σ ιν- 
δόνι θανάτου. Ταλαίπωρη Ε λλά ς  ! τά αληθινά σου 
τέκνα θρέφονται μέ τά δάκρυα των, παραλογοΰν 
ή παραμιλούν εις τους δρόμους! είθε νά μήν ήτον 
ό οπλαρχηγός Δημοτζέλ^ος αυτός όπου είδα, και 
νά μέ γέλασεν ή φυσιογνωμία, άν ομως ήτον αυ
τός, ελπίζω  νά τιμήσω τό ακόλουθον φύλλον μου 
μέ τήν βιογραφίαν του.

Έ χδυυ.Ιεΰσεις  τοΰ 'Α θανασίαν Α ντώ νιον  

Κ α.Ιατζή .

Έγεννήθη εις τόν Βώλον κατά τά 1 S 0 3 , ήτον 
λοιπόν 17 ετών εις τήν αρχήν του εθνικού πολέ
μου, και τώρα είναι ετών 4 0 ' είς αυτό τό διάστη
μα τής ηλικίας του, από τά 17 έ'τη εως εις τά 4 0  
έκινδύνευσεν, έπείνασεν, έπληγώθη ΰπέρ τής σω
τηρίας του έθνους του, δέν άπέθανεν άπό τά πολλά 
παθήματα, άλλα ζή και υπηρετεί ακόμη ώς α
πλούς στρατιώτης τήν πατρίδα.



Υ π η ρ ε σ ία .
Ε ίςτά  1821  είς τήν μάχην τών Τρικέρωνήτο 

μέ τάν ’Αρχηγόν Ιναρατάσον.
Εις τά 1 8 2 2  είς τού; πολέμους τοΰ Γριπον- 

νησίοΰ ήτο μέ τόν ’Αρχηγόν Γριζώτην.
Είς τά 1 8 2 4  όχι πλέον στρατ:ώττ)ς, άλλά 

μπουλουχτζής, ^το εις τά Τρίκορφα, καί ε?γε διά 
Αρχηγόν του τον Γιάννη Κώστα.

Είς τά ; μάχας του ΓΙεφαιώς μέ τον Αρχηγόν 
Γαροικΐώτην, καί έπληγοίθη είς τό δεξι πόδι, έπλη- 
γώθη καί είς τήν εκστρατείαν τής Χίου.

ΊΙτο  τέλος κα! μέ τον μακαρίτην Στρατάρχην 
Τψηλάντην κα! παρευρέθη είς τάς μάχας τών 0 η - 
βών κα! τής Πέτρας.

Έγράφη χωροφύλαξ είς τά 18 3 3  ήτον κα! είς 
τον Αχινίόν κατά τό 183G ενας τών 18  χ ω 
ροφυλάκων.

Έ χ ε ι περί τής τιμίας του δ ιαγωγή ; τά πλέον 
τίμ ια αποδεικτικά άπό τους αξιωματικούς τής χ ω 
ροφυλακής.

’Απέναντι τών κόπων του τί βλέπομεν; δέν εγζ ι

ϊ

ούτε χάλκινον άριστεΐον, Ινώ ε!χε δικαίωμα διά άρ- 
γυροΰν, ώς πρώην αξιωματικός· πρός τούτοις ά - 
πλοΰς στρατιάπης τής χωροφυλακής ήδη ενδεκα 
Ιτη. "Οποιος γνωρίσει ΐκ  τοΰ πλησίον τόν είρημέ- 
νον ’Αθανάσιον, νοιώθει άπό τήν ομιλίαν του τόν 
φρόνιμον άνδρα, τόν άληθώς στρατιωτικόν, τόν 
φιλοπάτριδα.
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Πωλείται ev τώ βιβλίδπωλείω xsD 
K. A. Πουλί; παρά xij Καπνικαρέα


