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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ TOY 1821

Ή Ελλάς κατά τήν διάρκειαν τής μακραίωνος ιστορίας της ά- 
νέλαβε πολλούς καί σκληρούς αγώνας διά νά εξασφάλιση όχι μέ
σος τής ελευθερίας της, άλλα αύτήν ταύτην τήν υπαρξίν της.

Ή γεωγραφική θέσις τής Ελλάδος, εδρισκομένης εις τό μεταί- 
χμιον τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως, ύπεχρέωσε τούς 'Έλληνας νά 
παίξουν τον ρόλον κυματοθραύστου, επί του οποίου έθραύσθησαν 
κατά καιρούς τά κύματα των βαρβάρων, τά όποια ήπείλησαν πολ- 
λάκις νά καταποντίσουν τον Ελληνικόν καί Χριστιανικόν πολιτι
σμόν. Ό ρόλος αύτός τής Ελλάδος καθαρά διεγράφη καί έγινεν 
άντιληπτός κατά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, όταν ό Μω
άμεθ ό Πορθητής κοπώρθωσε νά σπάση τον κυματοθραύστην καί 
νά δυναστεύση λαούς Χριστιανικούς, άφήνων εις τούς διαδόχους 
του εύρύ πεδίον δράσεως επί τής Ευρωπαϊκής ’Ηπείρου.

Έφ’ όσον ύπήρχεν ό Ελληνικός μεσότοιχος, οί λαοί τής Δύσε
ως ελάχιστα ύπώπτευον τον εξ ’Ανατολών κίνδυνον, άλλά διά νά 
χρησιμοποιήσω τήν εύστοχωτάτην φράσιν τού άειμνήστου Καρολί- 
δου «άρθέντος του μεσοτοίχου οί δύο κόσμοι έρχονται εις άμεσον 
έπαφήν καί σύγκρουσιν».

Έκ τών διαδόχων του Μωάμεθ ό Σουλεϊμάν ό Μεγαλοπρεπής 
όδηγεϊ τά στρατεύματά του εις τά πρόθυρα τής Βιέννης καί εμβάλ
λει εις τά ’Ανακτοβούλια τής Ευρώπης φόβον αύτόχρημα πανικόν· 
Οί ισχυροί τής Δύσεως προσπαθούν με επιγαμίας καί άλλας ήκι
στα κολακευτικός προσφοράς νά μεταβάλουν τάς διαθέσεις του 
πολεμοχαρούς Άσιάτου.

Τό εύτύχημα είναι, δτι τό Βυζάντιον, άγωνιζόμενον επί αιώνας 
τον ύπέρ ύπάρξεως άγώνα, έδωκεν εις τούς Εύρωπαϊκούς λαούς 
τόν χρόνον καί τήν δυνατότητα νά άνδρωθουν, νά συμπτυχθουν εις 
’Εθνότητας καί νά άποβοϋν άργότερο\' φορείς καί κληρονόμοι του 
Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

Ή υπηρεσία τήν όποιαν προσέφερε τό Βυζάντιον εις τούς Ευ
ρωπαϊκούς λαούς είναι άνεκτιμήτου άξίας. Τό θλιβερόν δε είναι,

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ 1Σ ΤΟΥ 1821 54 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΑΤΖΩΡΟΥ

ότι ή άναγνώρισις τής ύπηρεσίας ταύτης όχι μόνον έβράδυνεν, 
αλλά και ούδέποτε επακριβώς καθωρίσθη. ’Άφθονα δε είναι τα 
έμπαικτικά καί λοίδορα λόγια, τα όποια έξεστόμισαν αύθαιρέτως 
μερικοί εκ των ιστορικών τής Δύσεως. Ή υπηρεσία του Βυζαντίου 
δεν είναι ή πρώτη, την όποιαν προσέφερεν ό ελληνισμός, καί πα- 
ροίλείποντες άλλας μικροτέρας σημασίας, ύπενθυμίζομεν τόν ρό
λον τών Ελλήνων κατά τάς άρχάς του 5ου π. X. α’ιώνος.

Καί κατά την εποχήν εκείνην έξ ’Ανατολών ό κίνδυνος μέγας 
καί φοβερός. Μόνη δε ή γνωστή αυτοθυσία τών Ελλήνων κατόρ
θωσε να άπομακρύνη τόν ’Ασιατικόν δεσποτισμόν.

ΔΓ ή μας τούς νεωτέρους ‘Έλληνας οί νικηταί του Μαραθώνος 
καί οί μάρτυρες Αύτοκράτορες του Βυζαντίου είναι ήθικά κεφά
λαια άνεκτιμήτου σημασίας. Καί μόνη ή άνάμνησίς των γεμίζει τήν 
ψυχήν μας άπό Εθνικήν ύπερηφάνειαν καί αισθήματα εύγνωμο- 
σύνης. Παρά τήν κοσμοϊστορικήν σημασίαν, τήν οποίαν έχουν οί 
αγώνες τών ’Αρχαίων Ελλήνων καί του Βυζαντίου, εάν ήμείς οί 
νεώτεροι 'Έλληνες έκαλούμεθά ποτέ νά άξιολογήσωμεν τάς θυ
σίας τών προγόνων μας εκ τής 'μελέτης τής Εθνικής Ιστορίας, 
θά έδίδομεν ασφαλώς τήν πρώτην θέσιν όχι εις τούς νικητάς του 
Ξέρξου ούδέ εις τούς Βυζαντινούς, άλλά εις τούς δημιουργούς τής 
εποποιίας του 1821, διότι εκ τής διερευνήσεως τών ιστορικών δε
δομένων ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟΥ 1821 ΑΝΗΚΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΙΚΟΣ Η ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Καί διά νά μη χαρακτηρισθή αύθαίρετος ή κρίσις 
αυτή θά προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν περισσοτέρας εξηγήσεις.

Έξεταζομένη άπό άπόψεως παγκοσμίου ή καί Εύρωπαϊκής ή 
Ελληνική Έπανάστασις δέν είναι δυνατόν νά συγκριθή κατά τήν 
σημασίαν προς τήν νίκην του Μαραθώνος καί τής Σαλαμίνος, διότι 
ενώ όΜαραθών καί ή Σαλαμίς άποτελουν σταθμόν διά τήν καθολι
κήν ιστορίαν, τό Χάνι τής Γραβιάς ή τό Μανιάκι δεν άποτελουν 
ούδέ άπλήν αύτής λεπτομέρειαν καί τούτο διότι, αν ύπετάσσετο ή 
Ελλάς εις τούς Πέρσας, δέν είναι ύπερβολή νά εΐπη κανείς, ότι ό 
πνευματικός πολιτισμός, όστις διεμορφώθη άπό τούς 
χρόνους τής ’Αναγεννήσεως καί εντεύθεν, θά είχε στερηθή του βά
θρου του άσφαλους, τό όποιον του έξησφάλισεν ή Ελληνική Άρ- 
χαιότης. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι κατά τήν κοσμοϊστορικήν 
ήμέραν τής ναυμαχίας τής Σαλαμίνος τεσσαρακονταπενταετής ό 
Αισχύλος έλαβε μέρος, δεκαεξαετής ό Σοφοκλής έσυρε πρώτος αύ- 

τός γυμνός καί μέ τήν λύραν άνά χείρας τόν επίσημον χορόν τών 
εφήβων κατά τά έπινίκια, ό δέ Εύριπίδης κατά τήν παράδοσιν εί
δε τό φώς τής ήμέρας κατά τήν διάρκειαν τής ναυμοεχίας’ έ
πειτα άπό μίαν δεκαετίαν ό Σωκράτης, ολίγον άργότερον 
οί μαθηταί του Πλάτων καί Ξενοφών, κατόπιν ό ’Αριστοτέλης καί 
οί άλλοι θεμελιωταί του άνθρωπίνου πολιτισμού.

θά είναι άράγε ύπερβολή καί ναρκισσισμός, αν ίσχυρισθώμεν 
ότι ό περιούσιος αύτός λαός ήτοίμασε τάςτρίβους τού θεανθρώπου, 
άφου είναι γνωστόν, ότι οί Μεγάλοι τής Εκκλησίας Πατέρες καί 
Οικουμενικοί Διδάσκαλοι έμαθήτευσαν εις τάς Σχολάς, αϊτινες 
προήλθον άπό τήν Πλατωνικήν ’Ακαδημίαν;

Κοινή είναι ή πεποίθησις, ότι ό μηχανικός πολιτισμός πολλά 
οφείλει εις τόν Πυθαγόραν καί τόν Εύκλείδην, εις τόν ’Αρχιμήδη 
καί τόν Άρίσταρχον τόν Σάμιον, άλλά ό πνευματικός πολιτισμός 
είναι έξ ολοκλήρου δημιούργημα τού Πλάτωνος καί τού Άριστο- 
τέλους.

Καί αν ή σύγχρονος επιστήμη υπερέβαλε τούς πρώτους αύ
τής μύστας καί θεράποντος, ό Μέγας Σταγιρίτης ούδέποτε έχα
σε τήν έπικαιρότητά του.

Έκ τούτων εύκόλως άντιλαμβάνεταί τις τήν κοσμοϊστορικήν 
σημασίαν, τήν όποιαν ενέχει ή δράσις τής ’Αρχαίας Ελλάδος.

Καί τίθεται αύτομάτως τό έρώτημα: Διατί ήμείς έχαρακτηρί- 
σαμεν τήν προσφοράν τού 1821 άνωτέραν πάσης προηγουμένης;

Βραχεία άνασκόπησις τών γεγονότων έλπίζομεν, ότι θά άπο- 
δείξη τήν ορθότητα τής άπόψεως ταύτης.

Εις τήν πεδιάδα τού Μαραθώνος άπέκρουσε τήν βαρβαρότητα 
τών Περσών μικρά κατά τόν άριθμόν δύναμις, άλλά στρατός ώρ- 
γανωμένος καί συγκεκροτημένος άπό έπιλέκτους πολίτας τής ’Α
θηναϊκής Δημοκρατίας, άπό πολίτας οί όποιοι είχον γαλουχηθή μέ 
τούς ύμνους τού Πινδάρου καί τού Σόλωνος, είχον λάβει μέρος εις 
τάς συνελεύσεις τής Πνυκός καί έξ ανατροφής καί παιδείας είχον 
σαφή έπίγνωσιν τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων. 
Διέθετον άρχηγούς τής πείρας καί ίκανότητος ενός Μιλτιάδου καί 
όπισθεν αύτών ϊστατο μέ όλην τήν αϊγλην τής λαμπράς πολιτικής 
καί οικονομικής όργανώσεώς της ή πόλις τής Παλλάδας, αί Άθή- 
ναι. Τά μεταλλεία τού Λαυρίου, αί πολυάριθμοι κτήσεις, αί έξι- 
κνούμεναι έκειθεν τής Χαλκιδικής καί τού Εύξείνου Πόντου, ή τε- 
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ραστία άνάπτυξις καί ό αξιόλογος εμπορικός καί πολεμικός στό
λος τής ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας ήσαν παράγοντες ισχύος καί δυ- 
νάμεως, τούς όποιους δεν δυνάμεθα νά παραγνωρίσω μεν.

Οί πολιτικοί αγώνες των χρόνων του Σόλωνος καί τού Πεισι- 
στράτου είχον σφυρηλατήσει το Εθνικόν φρόνημα καί την πολιτι
κήν αρετήν, τα όποια έκληροδότησαν εις τούς πολεμιστάς τού 
Μαραθώνας.

Έκφωνών τον περίφημον επιτάφιον εις τούς νεκρούς τού πρώ
του έτους τού Πελοποννησιακου πολέμου ό Μέγας Περικλής καί έ- 
ξετάζων τήν συμβολήν έκάστης γενεάς εις τό μεγαλείον τής πό- 
λεως λέγει: «Άρξομαι δε από τών προγόνων πρώτον’ δίκαιον γάρ 
αύτοϊς καί πρέπον δε άμα εν τώ τοιωδε τήν τιμήν ταύτην τής 
μνήμης δίδοσθαι. Τήν γάρ χώραν οί αυτοί άεί οίκούντες διαδοχή 
τών έπιγιγνομένων μέχρι τουδε έλευθέραν δι’ αρετήν παρέδοσαν. 
Καί εκείνοι τε άξιοι επαίνου καί έτι μάλλον οί πατέρες ήμών’ κτη- 
σάμενοι γάρ προς οίς έδέξαντο όσην έχομεν αρχήν ούκ άπόνως ήμϊν 
τοϊς νύν προσκατέλιπον».

Οί πρόγονοι, καί εννοεί προγόνους τούς ’Αθηναίους άπό κτή
σεως τών ’Αθηνών μέχρι τών πατέρων δηλαδή τών Μαραθωνο
μάχων, με τήν αρετήν τους παρέδοσαν εις τούς Μαραθωνομάχους 
έλευθέραν καί ισχυρόν Πατρίδα· Οί δε Μαραθωνομάχοι εις τήν 
δύναμιν τής πόλεως, τήν οποίαν έκληρονόμησαν, προσέθεσαν καί 
άλλην δηλαδή τήν ήθικήν δύναμιν, τήν άντληθεϊσαν εκ τών Περσι
κών πολέμων. Τήν δύναμιν δε ταύτην τήν απέκτησαν ούκ άπόνως 
λέγει ό Περικλής. Συμφωνούμεν απολύτως. Οί Μαραθωνο
μάχοι προσηύξησαν τήν πατρικήν κληρονομιάν ούκ άπόνως.

’Εάν δμως είναι πόνος καί μόχθος ή διατήρησις καί προσαύξη- 
σις τής προγονικής κληρονομιάς τών ’Αθηναίων, πώς πρέπει νά 
χαρακτηρισθή τό έργον τών ήρώων τού 1821 ; Ποιαν προγονικήν 
κληρονομιάν έδέχθησαν οδτοι ; ΤΙ οί πατέρες κατέλιπον εις αύτούς 
εκτός τής δουλείας καί τών βασάνων;

Δύναται άράγε νά ύπάρξη σύγκρισις μεταξύ τών ήθικών καί 
ύλικών δυνάμεων, τάς οποίας διέθετον αί Άθήναι τού 5ου π.Χ. 
αίώνος, με τήν πενίαν καί τήν άμάθειαν τών Ελλήνων τού 1821 ;

Δεύτερος συντελεστής τής νίκης τών Ελλήνων κατά τών Περ- 
σών ήτο καί ή Σπάρτη, ή πόλις ή συγκροτουμένη μάλλον από στρα- 
τιώτας παρά πολίτας, άφού είναι γνωστόν δτι έκαστος τών Σπαρ
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τιατών άπό τού 18ου έτους τής ήλικίας του μέχρι τού 60ού άπετέ- 
λει ύπόδειγμα τολμηρού καί πειθαρχικού στρατιώτου, ασκούμε
νος συνεχώς εις τά δπλα καί έχων ώς σκοπόν τής ζωής του τήν 
πραγμάτωσιν τής πολεμικής αρετής. ’Άξιοι επαίνου βεβαίως, διότι 
ένστερνισθέντες τά εύγενέστερα ιδεώδη άπετέλεσαν καί αποτελούν 
φωτεινόν ύπόδειγμα φιλοπατρίας καί άρετής. Οί νεώτεροι λαοί 
φρονηματίζουν τούς νέους, διδάσκοντες τήν ιστορίαν καί τά ήθη 
τών Σπαρτιατών.

"Ας μή παραγνωρίζωμεν λοιπόν τό γεγονός δτι οί άγωνισθέν- 
τες εις τάς θερμοπύλας καί τάς Πλαταιάς ήσαν τέκνα τής άγερώ- 
χου Σπάρτης’ ήσαν στρατιώται τούς οποίους άνέθρεψαν Λάκαιναι 
μητέρες καί άπέστειλαν εις τό πεδίον τής τιμής με τήν πατροπα- 
ράδοτον εύχήν «ή τάν ή επί τάς».

Διά τών ήθικών καί ύλικών δυνάμεων τής ’Αθηναϊκής /Δημο
κρατίας καί διά τής στρατιωτικής όργανώσεως τής Σπάρτης άπε- 
κρούσθη τό πλήθος τών Περσών.

Οί Αύτοκράτορες τού Βυζαντίου άπέκρουσαν πολλάκις τάς 
έχθρικάς έπιδρομάς, άλλά πρέπει νά όμολογηθή, δτι διέθετον πο
λυαρίθμους στρατούς καί στόλους, τεραστίους οικονομικούς πό
ρους καί τήν συμπαράστασιν θαυμασίας Εκκλησιαστικής όργα
νώσεως.

"Εναντι τού μεγαλείου τών ’Αθηνών καί τής Σπάρτης, έναντι 
τής αίγλης τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων τί διέθετεν ό Ελληνι
σμός τών χρόνων τής Εθνεγερσίας;

Έκ τής μελέτης τής ιστορίας εξάγονται τά έξής συμπεράσμα
τα: Μετά τήν πτώσιν τού Βυζαντίου ό Ελληνισμός συνεσπειρώθη 
περί τήν Εκκλησίαν καί ανέπτυξε τήν Εθνικήν του συνείδησιν. Ό 
έξοχος ιστοριοδίφης τής Νεωτέροος Ελλάδος Νικόλαος Δραγού- 
μης εις τάς Ιστορικός αύτού ’Αναμνήσεις λέγει, δτι οί Βυζαντινοί 
είχον ελληνικήν συνείδησιν, δσην Ρωμαϊκήν συνείδησιν είχον οί άν
θρωποι τής Αγίας Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας τού ΓερμανϊκοΟ 
"Εθνους.

Τήν άντίληψιν ταύτην δεν συμμεριζόμεθα. Οί Βυζαντινοί ού- 
δέποτε έλησμόνησαν, δτι είναι κληρονόμοι τής Αρχαίας Ελλά
δος,. ή δυστυχία δε τής ύποδουλώσεως έδυνάμωσε τήν Εθνικήν 
συνείδησιν καί κατέστησεν ίσχυροτέρους τούς ’Εθνικούς δεσμούς’ 
έκαλλιέργησε τήν πίστιν εις τά πεπρωμένα τής Φυλής καί διακαής 
ήγέρθη ό πόθος τής ’Εθνικής άποκαταστάσεως. Δικαίως δε ό Έ- 
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θνικός ποιητής χαιρετίζει τήν ελευθερίαν «απ’ τα κόκκαλα βγαλ- 
μένη των Ελλήνων τα ίερά».

Ή αγάπη προς τήν Πατρίδα ήτο τό πλέον σημαντικόν κεφά- 
λαιον, τό όποιον διέθετεν ό ελληνισμός, όταν άπεφάσιζε να διεκδι- 
κήση τα απαράγραπτα δικαιώματά του. Με τήν ζωηρόν Εθνικήν 
συνείδησιν καί τήν πίστιν εις τον θεόν κατώρθωσε νά εξασφάλιση 
τάς προϋποθέσεις τής νίκης καί νά έπιτύχη την άνάστασιν του 
’Έθνους. Οί ‘Έλληνες δηλαδή κατήρχοντο εις τον άνισον τούτον 
αγώνα, διαθέτοντες κεφάλαια μάλλον ήθικά παρά υλικά.

Εις αυτό τό συμπέρασμα άναγκαίως καταλήγει κανείς, όταν 
έξετάση τάς συνθήκας υπό τάς οποίας ήγωνίσθησαν οί 'Έλληνες 
επί όκτώ συνεχή έτη.

Άναλαμβάνοντες τόν υπέρ των όλων άγώνα έγνώριζον, ότι 
έχουν νά αντιμετωπίσουν αυτοκρατορίαν παρακμάζουσαν μεν, αρ
κούντως δμως ίσχυράν·

Μελετώντες τάς συνθήκας υπό τάς όποιας εύρέθησαν οί έπα- 
ναστατήσαντες 'Έλληνες καί προσπαθούντες νά άξιολογήσωμεν 
τήν έκτασιν των θυσιών, τάς όποιας άπήτησεν ή πραγματοποίησις 
τής Εθνεγερσίας, κινδυνεύομεν νά καταλήξωμεν εις πλημμελή 
άντίληψιν, εάν παραγνωρίσω μεν τόν έξής σοβαρώτατον παρά
γοντα.

Οί 'Έλληνες του 1821 δεν εΐχον νά αντιμετωπίσουν έπερχόμε- 
νον εισβολέα, όπως συνέβη κατά τά Μηδικά ή κατά τούς χρόνους 
τών Βυζαντινών, δτε άπεκρούσθησαν οί διάφοροι Γότθοι, ’Άραβες, 
καί οί άλλοι ποικιλώνυμοι επιδρομείς. Οί 'Έλληνες του 1821 εΐχον 
νά αντιμετωπίσουν εχθρόν, δστις έπίστευεν απολύτως, δτι έχει δι
καιώματα επί τής Ελληνικής γής, τήν άντίληψιν δε ταύτην τών 
Τούρκων δεν θά δυνηθώμεν νά χαρακτηρίσωμεν εντελώς αύθαιρε- 
τον, διότι ή Ελληνική γή ανήκε κληρονομικώ δικαιώματι εις τούς 
'Έλληνας, άλλά κατακτητικώ δικαιώματι άνήκεν είς τόν ’Οθωμα
νόν Σουλτάνον.

Οί Τούρκοι οί κατοικουντες είς τήν Ελληνικήν γήν 
κατά τό 1821 έθεώρουν τήν χώραν ταύτην πατρίδα των 
δσον καί οί 'Έλληνες. Έάν σκεφθώμεν, δτι κατώκουν τήν χώ
ραν ταύτην επί 400 έτη καί δτι δώδεκα γενεαί Τούρκων 
εΐχον ζήσει καί άποθάνει είς τήν Ελληνικήν γήν, εΐμεθα 
υποχρεωμένοι νά παραδεχθώμεν, δτι τά προβαλλόμενα Ο
πό τών ’Οθωμανών δικαιώματα όσον εύθαίρετα ήσαν, το- 

σουτον καί εύλογα. Μήπως επί τής γής ταύτης δεν εύρίσκοντο 
τά ίερά αύτών τεμένη, άπό τών όποιων ήκουον καθ’ έκάστην τήν 
φωνήν του Μουεζίνη; Μήπως επί τής γής ταύτης δεν ύπήρχον οί 
τάφοι τών πατέρων των; Μήπως δεν περιήλθεν είς αύτούς διαδο- 
χικώς άπό τούς προγόνους καί μάλιστα τόσον άπομεμακρυσμένης 
εποχής, ώστε ή άρχική έγκατάστασις τής φυλής των νά έγγίζη 
τά δρια του θρύλου διά τους άμαθεστέρους τούλάχιστον έξ αύτών, 
οϊτινες άπετέλουν καί τήν πλειονότητα; Ούδένα λόγον εΐχον νά 
εξετάσουν τά τής άρχικής έγκαταστάσεως του παρά τόν Βόσπο
ρον αύθέντου των. Έπίστευον δτι ή Ελληνική γή ήτο ιδία πατρίς, 
επί τής οποίας εΐχον άποκτήσει άπαράγραπτα δικαιώματα, τά ό
ποια καί λυσσαλέως διεξεδίκησαν.

Οί 'Έλληνες του 1821 καλώς έγνώριζον τάς άντιλήψειςταύτας 
τών Τούρκων καί τούς δεσμούς, οί όποιοι ύπήρχον μεταξύ τών ’Ο
θωμανών καί τής Ελληνικής γής.

Έξετάζοντες τό μέγεθος τού εγχειρήματος, τό όποιον άνέλαβον 
οί έποςναστατήσαντες 'Έλληνες, δέν πρέπει νά λησμονώμεν καί τάς 
διαθέσεις τών Ευρωπαϊκών ’Ανακτοβουλίων έναντι τών λαών τών 
διεκδικούντων εθνικήν άποκατάστασιν-

Δεσπόζουσα μορφή επί τής Ευρωπαϊκής ’ηπείρου ήτο κατά 
τούς χρόνους τής έπαναστάσεως ό πολύς Καγκελλάριος τής Αύ- 
στρίας Μέττερνιχ, διά τών παρορμήσεων του όποιου είχε δημιουρ- 
γηθή ή λεγομένη 'Ιερά Συμμαχία, με σκοπόν καί πρόγραμμα τήν 
έξουδετέρωσιν πάσης κινήσεως, ή οποία άπέβλεπεν είς τήν μετα
βολήν τής καταστάσεως, τής έπικρατούσης είς τήν Εύρώπην, άλ
λά καί είς τήν ’Ανατολήν.

Πάσα έξέγερσις τών ύποδούλων λαών θά προσέκρουεν είς τήν 
άντίδρασιν τών Μεγάλων Δυνάμεων. Τό γεγονός δε τούτο περιή- 
γαγε πολλάκις τούς άγωνιζομένους 'Έλληνας εις άληθώς τρα
γικήν θέσιν.

Ποια δε ύλικά μέσα διέθετον διά νά πολεμήσουν τούς πολυα
ρίθμους στρατούς τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας; 'Όσον καί αν 
ό θρύλος παρεποίησε τά γεγονότα, άληθές είναι, δτι κατά τό 1821 
ελάχιστος ήτο ό άριθμός τών Ελλήνων όπλοφόοων.

Είς τήν Στερεόν Ελλάδα ύπήρχον οί ’Αρματολοί καί Κλέφτες 
τών Άγράφων καί τής Ρούμελης, είς δε τήν Πελοπόννησον μετά τό 
1805, δηλαδή μετά τήν καταστροφήν τών Κλεφτών, αν έξαιρέσωμεν 
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τούς Μανιάτες οι όπλοφοροΰντες δεν άνήρχοντο ουδέ είς 100, πολ
λοί δε δεν έγνώριζον ούδέ τήν χρήσιν των όπλων. Έξ αύτών οί άρ- 
χηγοι του Άγώνος ύπεχρεώθησαν νά σχηματίσουν τόν επαναστα
τικόν στρατόν. ’Αφάνταστοι δε είναι αί δυσκολίας τάς όποίας 
συνήντησαν διά τήν έξάσκησιν του στρατού τούτου.

Έκ δισχιλίων άνδρών, τούς όποιους ώδήγει ό Κολοκοτρώνης 
κατά τήν έναρξιν του Άγώνος είς συμπλοκήν παρά τήν Καρύται- 
ναν, έμειναν μόνον 50, των λοιπών τραπέντων ε’ις φυγήν, πριν άρχί- 
ση ή μάχη. Στρατοπεδεύσας ό Ύψηλάντης παρά τάς Θήβας με δισ- 
χιλίους επίσης πολεμιστάς καί προτιθέμενος νά έπιτεθή τήν επο
μένη ν κατά τών Τούρκων, άντελήφθη τήν πρωίαν, δτι ήτο ό μόνος 
έναπομείνας είς τό στρατόπεδον.

Τά φαινόμενα ταυτα δεν πρέπει νά μας εκπλήττουν, άν σκε- 
φθώμεν, ότι έκ τών άνδρών τούτων οί πλεϊστοι όχι μόνον άπειροι 
πολέμου ήσαν, άλλ’ ούδέ τήν χρήσιν τών όπλων έγνώριζον.

Μέ τούς ’Αρματολούς καί τούς Κλέφτες καί προ παντός μέ τήν 
φιλοπατρίαν πάντων τών Ελλήνων συνεκροτήθη ό έπαναστατικός 
στρατός, αί πράξεις του όπ|οίου έπέσυραν τόν θαυμασμόν του κό
σμου καί συνεκίνησαν βαθύτατα τούς λαούς' καί εκείνοι έκ τών Ελ
λήνων, οί όποιοι κατ’ άρχάς έμειναν διατακτικοί, εντός όλίγου με- 
τεβλήθησαν είς θαυμάσιους άγωνιστάς τής Πίστεως καί τής Πα- 
τρίδος.

Μά άν θαυμάζω μεν τήν δημιουργίαν τού κατά ξηράν έπανα- 
στατικου στρατού, πώς είναι δυνατόν νά έρμηνεύση τις τήν δημι
ουργίαν καί τήν δρασιν τών ναυτικών δυνάμεων του έπαναστατη- 
μένου Ελληνισμού;

Καί άλλα έθνη έδημιούργησαν επαναστατικούς στρατούς καί 
δρασιν άξιόλογον έσημείωσαν μέ σημαντικός επιτυχίας, άλλά τό 
φαινόμενον τής δημιουργίας τού πολεμικού στόλου τών έποίναστα- 
τησάντων Ελλήνων είναι γεγονός, δμοιον τού όποιου δέν έχει νά έ- 
πιδείξη ή Παγκόσμιος Ιστορία.

Τήν δημιουργίαν τών ναυτικών δυνάμεων ούδεμία άλλη ήθική 
ή ύλική δύναμις ήτο ικανή νά δημιουργήση, εκτός τής άντιλήψεως 
τών Ελλήνων, δτι ή ’Εθνική ύπόστασις είναι άδιασπάστως ήνωμέ- 
νη μέ τήν ήθικήν καί ύλικήν έκάστου ύπαρξιν.

Κηρύξαντες οί "Ελληνες, δτι θά δημιουργήσουν ή Ελλάδα έ- 
λευθέραν, ή νεκροταφεΐον, καθόρισαν απολύτως τάς μελλούσας 

πράξεις καί τήν άπόφασιν ταύτην ούδέποτε μετεόαλον. Μόνον λοι
πόν ό άναλογιζόμενος τήν άπόφασιν ταύτην δύναται νά άντιληφθή 
πώς συνετελέσθη τό θαύμα τής δημιουργίας τού επαναστατικού 
στόλου, τού όποιου τήν συμβολήν είς τήν τελικήν νίκην νομίζομεν 
περιττόν νά τονίσω μεν.

Ποιοι δέ ύπήρξαν οί οικονομικοί πόροι, έπί τών όποιων έβα- 
σίσθηααν ο1 "Ελληνες ; Κρατικός προϋπολογισμός βεβαίως ύπάρ- 
χει είς ύφιστάμενα κράτη, άλλά ή Ελλάς ούδεμίαν κρατικήν όργά- 
νωσιν διέθετε' δθεν τά πάντα έξήρτησεν άπό τήν θείαν Πρόνοιαν 
καί τήν φιλοπατρίαν τών οίκονομικώς εύρώστων ομοφύλων. Καί εύ- 
τυχώς είς τάς προσδοκίας των δέν διεψεύσθησαν. Οί "Ελληνες έμ
ποροι καί πλοιοκτήται διέθεσαν περιουσίας ολοκλήρους, άλλ’ αί ά- 
νάγκαι τού Άγώνος ήσαν τόσον μεγάλαι, ώστε τά χορηγηθέντα, 
καί άν καλώς διεχειρίζοντο αύτά, ήτο άδύνατον νά έπαρκέσουν, αί 
δέ στερήσεις τάς όποίας ύπέστησαν είναι άδύνατον νά άποδοθοΰν 
μέ ψυχρούς λόγους. Ό μελετών τά κείμενα τής εποχής εκείνης, τά 
άναφερόμενα είς τάς στερήσεις καί τήν πείναν τών Ελλήνων, δέν 
δύναται νά συγκρατήση τά δάκρυά του.

Είπομεν άνωτέρω, δτι καί άν καλώς διεχειρίζοντο τά χρήματα, 
καί τούτο, διότι έλέχθη δτι ή διαχείρισις τών κοινών κατά τούς χρό
νους εκείνους δέν ύπήρξεν ή πρέπουσα. Επειδή τό ζήτημα τούτο εί
ναι συνδεδεμένον μέ τό δλον πρόβλημα τής διοικήσεως καί άρχη- 
γίας τού Άγώνος, νομίζομεν, δτι δέν δύναται νά έξετασθή κεχωρι- 
σμένως, άλλά ώς άποτέλεσμα τής έλλείψεως ίθυνούσης άρχής κα
τά τήν διεξαγωγήν τού Ιερού Άγώνος.

Περί τού ζητήματος τής διοικήσεως πιολλά έγράφησαν καί ύπό 
τών Ελλήνων ιστορικών καί υπό τών ξένων καί ή αιτία τής κα- 
κοδιοικήσεως κατά τούς χρόνους έκείνους άνεζητήθη πολλάκις έ- 
κει, όπου δέν ύπήρχε, καί άπεδόθησαν εύθυναι καί κατηγορίαι είς 
τούς ούδόλως ή ελάχιστα ενόχους.

’Επειδή πρόκειται διά τό πλέον σημαντικόν κεφάλαιον της Ι
στορίας τής Έπαναστάσεως, θεωρούμεν άναγκαίαν τήν δι’ όλίγων 
έπισκόπησιν αύτού.

Ή μεγαλυτέρα τών δυσκολιών, τάς όποίας είχε νά άντιμετω- 
πίση ό έπαναστατημένος Ελληνισμός, ήτο ή έλλειψις διοικήσεως.

Ή συμβίωσις άνθρώπων άνευ καθιερωμένων νόμων καί θε
σμών είναι άδύνατος. Προκειμένου μάλιστα περί άγωνιζομένου 
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’Έθνους ή διοίκησις έπρεπε νά είναι ισχυρά και αύστηρώς συγκεν
τρωτική* ή δε συμβολή τής ίσχυράς προσωπικότητας κατά τάς 
στιγμάς αύτάς δύναται νά χαρακτηρισθή ώς θειον δώρον.

Άτυχώς κατά τον μακροχρόνιον Άγώνά του ό Ελληνισμός δέν 
άνευρε τήν ρωμαλέαν μορφήν, τής όποιας εΐχεν ανάγκην καί τούτο,· 
διότι κατά τάς στιγμάς τής υπέροχου εκείνης Εθνικής έξάρσεως 
μετά των άρετών του ’Έθνους άνεφάνησαν έκ παραλλήλου καί δλαι 
αί κακίαι τής Φυλής, πρώτη δέ ή αείποτε έν Έλλάδι ενδημούσα φι
λοπρωτία καί ή άπότοκος οώτής δημαγωγία.

Ό μέγας ιστορικός τού Νεωτέρου Ελληνισμού Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος, έξετάζων τά αίτια τής παρακμής των ’Αρχαίων 
Ελληνικών Πολιτειών, θεωρεί ώς κυρίαν αιτίαν τού προώρου μα
ρασμού αυτών τήν φιλοπρωτίαν καί τούς εμφυλίους πολέμους.

Οί ‘Έλληνες τού 1821 διατηρούντες τάς άρετάς τών προγόνων, 
διετήρησαν άτυχώς καί όλα τά ελαττώματα, τά δέ αποτελέσματα 
τών περί ’Αρχής διενέξεων ολίγον έλειψε νά είναι μοιραία καί ανε
πανόρθωτα.

’Έξοχος Νεοέλλην, ό όποιος έπιτυχέστατα έθεράπευσε τήν 
στρατιωτικήν επιστήμην, άλλά καί τήν ιστορίαν, ό άείμνηστος ’Α
λέξανδρος Μαζαράκης Αίνιάν, άγορεύων έν έτει 1937 εις πανηγυρι
κήν συνεδρίαν τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, έξέφρασε τήν πεποίθησιν, 
ότι οί ‘Έλληνες θά ήδύναντο καί δΓ ιδίων καί μόνον δυνάμεων νά 
άπαλλαγούν τού Τουρκικ|οΰ ζυγού, ύπό τον όρον τής ένάγαστή σύμ
πνοια καί όμονοία διεξαγωγής τού Άγώνος, πειθαρχούντων πάν
των εις ύπερτάτην τινά ’Αρχήν, συντονίζουσαν τάς πολεμικός προ
σπάθειας.

Τήν σημασίαν τής ένιαίας διοικήσεως, ή όποια θά ήδύνατο, κα
λώς διαχειριζομένη τά πενιχρά μέσα, νά φέρη τον ’Αγώνα εις αί
σιον πέρας, καλώς άντελήφθησαν οί ‘Έλληνες. Έάν δέν κατώρθω- 
σαν νά άνεύρουν τον ιθύνοντα νουν καί έάν δέν άνευρέθησαν στι- 
βαραί χείρες νά άναλάβουν τό πηδάλιον τού χειμαζομένου έθνικού 
σκάφους, τούτο δέν οφείλεται ούτε εις λειψανδρίαν, ούτε εις το 
δτι οί άγωνισταί δέν κατνόησαν τήν άνάγκην τής κεντρικής έ- 
ξουσίας. Ή αιτία τής ζοφεράς είκόνος, τήν οποίαν πολλάκις κατά 
τήν διάρκειαν τού Άγώνος έπαρουσίασαν, οφείλεται εις τον μονα
δικόν λόγον, δτι οί 'Έλληνες δέν ήδυνήθησαν, ώς ήτο έπόμενον, νά 
φανούν ανώτεροι τής ιδίας αύτών φύσεως.

Έλέχθη μεθ’ ύπερβολής, δτι ό έγωϊσμός καί ή μικροφιλοδο- 
ξία μερικών αγωνιστών, άδυνατούντων νά έξαρθουν εις τό ύψος 
τών περιστάσεων, έπέφερε τά δεινά τών κατά τήν διάρκειαν τού 
Ιερού Άγώνος έμφυλίων διενέξεων.

Τήν άντίληψιν ταύτην πρέπει νά τήν θεωρώμεν άδικον καί διά 
νά άποδειχθή ή πλάνη, ας έπιτραπή βραχεία άνασκόπησις τών 
προσπαθειών, τάς όποιας κατέβαλον οί έπαναστατημένοι 'Έλληνες 
προς συνένωσιν τών ήθικών καί ύλικών δυνάμεων τού ’Έθνους.

Συγχρόνως με τήν έναρξιν τού Άγώνος καί εύθύς μετά τήν 
άλωσιν τών Καλαμών συνεκροτήθη ή Μεσσηνιακή Γερουσία, Σώ
μα με καθαρώς τοπικόν χαρακτήρα, έπιφορτισμένον μέ τήν διοίκη- 
σιν τού τόπου έκείνου- Τήν 26ην Μαΐου τού 1821 οί Πρόκριτοι τής 
Πελοποννήσου συνήλθον εις τήν Μονήν τών Καλτεζών πλησίον τής 
Τριπόλεως καί ύπέγραψαν πραξιν, διά τής όποιας ίδρύετο Πελο- 
ποννησιακή Γερουσία καί άνεγνωρίζετο ώς άρχιστράτηγος ό Πε- 
τρόμπεης Μαυρομιχάλης. Αί άρμοδιότητες τής Πελοποννησιακής 
Γερουσίας καθωρίζοντο έκ τής κατωτέρω παραγράφου τής πρά- 
ξεως ταύτης, τής όποιας άναφέρομεν απόσπασμα καί ήτις άπο- 
τελεί τό πρώτον δημόσιον έγγραφον τού νεωτέρου Ελληνισμού.

«Τούς διορίζομεν διά νά παρευρίσκωνται μετά τού ένδοξο- 
τάτου κοινού άρχιστρατήγου μας Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη,, καί 
πάντες οί άνωθεν έπέχοντες τήν γερουσίαν δλου τού δήμου τών 
έπαρχιών τής Πελοποννήσου, προηγουμένου τής ένδοξότητός του, 
νά συσκέπτωνται, νά προβλέπωσι καί διοικώσι καί κατά τό με
ρικόν καί κατά τό γενικόν άπάσας τάς ύποθέσεις, διαφοράς καί 
παν δ,τι συντείνει εις τήν κοινήν εύταξίαν, άρμονίαν, έξοικονομίαν 
τε καί εύκολίαν τού ιερού Άγώνος μας καθ’ δποιον τρόπον ή θεία 
Πρόνοια τούς φωτίσει καί γνωρίσωσιν ώφέλειαν έχοντες κατά τού
το κάθε πληρεξουσιότητα, χωρίς νά ήμπορή τινας νά άντιτείνη ή 
νά παρακούση εις τά νεύματα καί διαταγάς των.

Καί τούτο τό ύπούργημά των καί ή ήμετέρα έκλογή θέλει δι- 
ατρέξει καί θέλει έχει τό κύρος μέχρι τής άλώσεως τής Τριπο- 
λιτσιάς καί δευτέρας κοινής σκέψεως...».

Ή έξουσία ή όποια έδόθη πρός τήν Πελοποννησιακήν Γερου
σίαν ήτο άκαθόριστος, άλλά ή χρήσις αύτής έγένετο λίαν λελογι
σμένη καί συνετή πρός μεγάλην τιμήν τών άνδρών έκείνων.

Τήν 12ην ’Ιουνίου έφθασεν εις τό στρατόπεδον τών Βερβένων, δ- 
που ή έδρα τής Πελοποννησιακής Γερουσίας, ό Δημήτριος Ύψηλάν- 
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της. Ευθύς άνέγνωσε γράμματα του αδελφού του ’Αλεξάνδρου προς 
τούς Πελοποννησίους’ επίσης δε και γράμματα τής Άνωτάτης ’Αρ
χής προς τούς Ιδιους απευθυνόμενα, καθόσον οί Πελοποννήσιοι ή- 
γνόουν αύτό τό όποιον καλώς έγνώριζεν ό Ύψηλάντης, δτι δη
λαδή τά περί Ύπερτάτης ’Αρχής ήτο ένας απλούς μύθος. Έν όνό- 
ματι λοιπόν του μύθου τούτου καί κατ’ έντολήν τής άνυπάρκτου 
’Αρχής ό Δημήτριος Ύψηλάντης έζήτησε την διάλυσιν τής Γερου
σίας καί την εις χεϊράς του συγκέντρωσιν πάσης εξουσίας. Την 
άπαίτησιν ταύτην άπέκρουσαν οί Πρόκριτοι, έδήλωσαν δε εις τόν 
Ύψηλάντην, δτι του παραχωρούν την Προεδρίαν τής Γερουσίας 
καί ύπεσχέθησαν, δτι εις ούδεμίαν ενέργειαν θά προέβαινον άνευ 
τής συγκαταθέσεώς του.

Άτυχώς κατά την κρίσιμον εκείνην περίστασιν ό Δημήτριος 
Ύψηλάντης δεν έπέδειξε πολιτικήν δεξιότητα, άνάλογον προς τήν 
καπά τάς μάχας έπιδειχθεισαν ανδρείαν. Άπήτησε τήν εις χεϊ
ράς του συγκέντρωσιν πάσης στρατιωτικής καί πολιτικής εξου
σίας καί ήθελε νά είναι έν Έλλάδι, οΛι ό αδελφός του έν τή Βλα- 
χομολδαβία. Καί εις τούτο συνίσταται ή πλάνη του’ ένόμιζε δηλαδή 
δτι ήτο δυνατόν έντός βροςχυτάτου χρονικού διαστήματος καί ως 
διά μαγείας νά έξελιχθουν εις πειθαρχικούς στρατιώτας άνδρες, 
δπως ό αρχηγός των Μανιατών, λαού ένόπλως άντιστάντος εις 
τάς διαθέσεις τής κραταιας ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας,’ δπως 
ό Γεώργιος Καραϊσκάκης, τον όποιον δεν κατόρθωσε νά δαμάση 
ούδέ ό πανούργος Άλής τών Ίωαννίνων καί δπως ό Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, δστις άπό του δωδεκάτου έτους τής ήλικίας του 
διήγε με τό καριοφίλι άνά χεϊρας, ό γόνος τής οικογένειας,, τής 
όποιας κανέν αρσενικόν μέλος δεν άπέθανεν φυσιολογικώς καί 
εις τήν κλίνην του.

Δύση ρέστη μένος διά τήν άπόρριψιν τής άνεδαψικής ταύτης ά- 
παιτήσεώς του ό Ύψηλάντης έγκαταλείπει τό στρατόπεδον καί 
κατευθύνεται προς Καλάμας. Μέγα μέρος του στρατού, ό όποιος 
είδε τόν Ύψηλάντην ώς Μεσσίαν, αποδίδει τάς εύθύνας εις τήν 
Γερουσίαν^ στρέφεται έναντίον αύτής καί ουτω αρχίζουν αί διε
νέξεις, αί όποϊαι έπέπρωτο νά έχουν μοιραίας συνέπειας διά τόν 
’Αγώνα, καθότι παρακληθείς ύπό φίλων του έπιστρέφει ό Ύψη
λάντης, αναλαμβάνει μέρος τής διοικήσεως, ένω ύπήρχεν έκ πα
ραλλήλου άντιστρατευομένη αύτόν πάντοτε ή Γερουσία.

Κατά τά προσεχή έτη καί ’Εθνικοί συνελεύσεις έπραγματο- 
ποιήθησαν καί συνταγματικοί όργανισμοί έδημοσιεύθησαν καί 

πολλάς έν γένει προσπάθειας κατέβαλον οί "Ελληνες, διά νά έ- 
ξασφαλίσουν χρηστήν καί έπωφελή διά τό ’Έθνος διοίκησιν' πά- 
σαι δμως αί προσπάθειαι αδται άπέβησαν άκαρποι' τραγικά δε ύ- 
πήρξαν τά άποτελέσματα διά τό άγωνιζόμενον ’Έθνος. "Ο,τι έδη- 
μιούργει τό μαχόμενον ’Έθνος κατέστρεφεν ή απουσία χρηστής 
διοικήσεως. Χαρακτηριστική έπί του προκειμένου είναι ή κραυγή: 
«Φιλέλληνες σώσατε τήν Ελλάδα άπό τούς "Ελληνας».

Διά τά θλιβερά γεγονότα τά άναφερόμενα εις τήν διακυβέρ- 
νησιν τής χώρας κατά τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως δεν είναι 
όρθόν νά έπιρρίπτωνται εύθυναι εις τό Έπαναστατημένον ’Έθνος. 
’Έγινεν δ,τι ήτο δυνατόν νά γίνη. Ό άμφιβάλλων άς άναλογισθή 
τήν τύχην του πρώτου Κυβερνήτου. Έκλήθη εις τήν έξουσίαν ού- 
χί κατά τήν διάρκειαν τής μάχης, άλλά δταν ή Ελλάς είχε με- 
ταβή άπό του θανάτου εις τήν ζωήν. Άνεγνωρίσθη παρ’ όλων τών 
Ελλήνων διά τά μοναδικά αληθώς πολιτικά του προσόντα καί 
τήν σπανίαν μόρφωσίν του. Παρά τό κύρος δμως τό όποιον διέ
θετε, παρά τήν πολιτικήν αύτού ώριμότητα, ήρκεσε μικρά αψυχο
λόγητος ένέργεια αύτόν μεν νά όδηγήση προώρως προς τόν τάφον 
έπί μεγίστη ζημία τού ’Έθνους, άνδρας δέ, πλείστας ύπηρεσίας 
προς τήν Πατρίδα προσενεγκόντας, ύπεχρέωσε νά κατέλθουν εις 
τάξιν έκτελεστού καί φονέως.

Τούτο καί μόνον τό γεγονός τού φόνου τού Κυβερνήτου είναι, 
νομίζομεν, άρκετόν νά κατάδειξη τάς δυσχερείας τής διοικήσεως 
τού Έπαναστατημένου ’Έθνους.

Οί "Ελληνες τού 1821 καί έπί τού ακανθώδους ζητήματος τής 
διοικήσεως έπραξαν παν’ δ,τι ήτο δυνατόν νά πράξουν· Διά τάς 
δυσχερείας δέ τάς οποίας συνήντησαν πρέπει νά μας είναι έτι 
μάλλον συμπαθείς.

Γνώρισμα τού 'Ελληνικού ’Έθνους άπετέλεσεν ή άφοσίωσις 
εις τά εύγενή ιδεώδη, διά τών όποιων λαμπρύνονται οί λαοί καί 
μεγαλουργούν αί Πατρίδες.

Καί κατά τήν άρχαιότητα καί κατά τόν Μεσαίωνα οί "Ελληνες 
έξεδήλωσαν πάντα τά χαρακτηριστικά, τά προδίδοντα λαόν με 
φρόνημα ύψηλόν καί άρετήν έπίζηλον. Ή ρώμη τής Εθνικής φυ
σιογνωμίας πολλάκις έξεδηλώθη καί κατά τήν άρχαιότητα καί εις 
τό Βυζάντιον, ή Εθνική δμως άνάτασις ή σημειωθεισα τό 1821 
έπαναλαμβάνομεν, δτι είναι άνωτέρα πάσης προηγουμένης, διότι 
ένω οί ’Αρχαίοι "Ελληνες έκλήθησαν νά διαφυλάξουν κινδυνεύου-
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σαν ύπόστασιν και ένω οί Βυζαντινοί ήγωνίσθησαν επί μακράν 
διά την διάσωσιν χοσουντος οργανισμού, οί ‘Έλληνες του 1821 
έκλήθησαν να άναστήσουν νεκρόν, διότι ή άπελευθέρωσις τής Ελ
λάδος υπό τάς συνθήκας υπό τάς όποιας έπραγματοποιήθη ήτο 
τή άληθεία εκ νεκρών άνάστασις.

Πάντα ταυτα άναλογιζόμένος ό αντικειμενικός ερευνητής εί
ναι ύποχρεωμένος νά δηλώση, δτι τά έπιτελεσθέντα ύπό των Ελ
λήνων έργα είναι έργα ήρώων.

Ημείς οί νεώτεροι 'Έλληνες ^χομεν ύποχρέωσιν νά μελετώμεν 
καί νά διδασκώμεθα, διότι εκ του παραδείγματος εκείνων καί μό
νον θά άντλήσωμεν τάς ήθικάς δυνάμεις, τάς άναγκαιούσας διά τό 
μεγαλείον του ’Έθνους μας καί τής Φυλής μας.
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Τύποις; «’Αναγέννησις» όδάς Ίσαακίου Κομνηνοΰ άρ. 2.
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