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Αί έν ίδιαιτερω τεύχει δημοσιευόμεναι αύται σελίδες περί
του έν Έλλάδι λειτουργούντος κοινοβουλευτικού συστήματος
έδημοσιεύθησαν κατά πρώτον έν σειρά άρθρων επί ολόκληρον
.πενταετίαν έν τή έφημερίδι «Έλληνισμώ», τινές δ’ έ£ αυτών καί
έν' άλλοις όργάνοις του ελληνικού τύπου υπό την έπιγραφήν : Ή
Χ ρ ε ω κ ο π ί α τού Κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι σ μ ο ύ έν Έ λ 
λ ά δ ι . Ή πρωτοστατήσασα ιδέα ήτο ή καταδίκη τής ύπό την
κοινοβουλευτικήν φαινομενικότητα έπικρατησάσης κομματικής
ολιγαρχίας. Τά άρθρα ταύτα δέν εΐνε προϊόντα μελέτης καί
έργασίας σπουδαστικού γραφείου' εΐνε αποτελέσματα εντυ
πώσεων, κρίσεων, σκέψεων, προελδουσών έκ τούτου ή έκείνου
τού πολιτικού γεγονότος έν Έλλάδι, έκ ταύτης ή εκείνης τής
προσωπικής σκέψεως καί άντιλήψεως περί τού πολιτικού αυτής
καί κοινοβουλευτικού βίου.
’Οφείλω τούτου ένεκα νά ομολογήσω, ύτι όλίγαι έκ τών σε
λίδων τούτων έγράφησαν έν Άθήναις. Κατά την τελευταίαν έν
τή ’Αλλοδαπή περιπλάνησίν μου ήτο έπόμενον πρωτίστως νά με
άπασχολή τό πρόβλημα καί ή κατάστασις τής πατρίδος μου, καί
δή τού έλευθέρου τούτου κράτους, τού ύπό τής ιστορικής προνοίας
τεταγμένου προσκόπου τής έθνικής παλιγγενεσίας καί έκτελεστοϋ
τή- πολιτικής άποκαταστάσεως τού ελληνικού λαού, συλλήβδην
είπεϊν τής έθνικής ένότητος. Παρέβαλλον τήν κίνησιν, την έ ί έ ^ιΊιν, τήν σταδιοδρομίαν, τήν πολιτικήν όργάνωσιν τής έλληνι-

β'·

κής φυλής προς τήν κατάστασιν άλλων λαών, τύ μέν προηγηθέντων έν τή ιστορική αυτών άποκαταστάσει, τό δέ συγχρόνως
έξελθόντων έκ τής ιστορικής άφανείας καί άδρανείας, ένίων
δέ καί βραδύτερον. Ώ ς κράτος τό ελληνικόν έναπελείφθη καί
ύστέρησε παντός ετέρου έν Ευρώπη. Τούτου άντελήφθην έκ των
πραγμάτων, διά τών ιδίων οφθαλμών, ούχί δέ υπό τήν έπιρροήν
τών περί τού ελληνικού πολιτικού βίου έντυπώσεων καί κρίσεων
ξένων παρατηρητών, εύμενώς ή δυσμενώς προς τά ελληνικά
πράγματα διατεθειμένων.
Τό αίτιον τής τοιαύτης έκπτώσεως τού έλευθέρου έλληνικοό
κράτους άνεξήτησα από δεκαετηρίδων ήδη διά προσωπικών έρευνών, καί πάντοτε κατέληξα εις τό αύτό συμπέρασμα : 'Υπεύθυ
νος έπί τή αποτυχία τού ελληνικού κράτους είνε ή άπό τών πρώ
των ημερών τής ελληνικής παλιγγενεσίας κρατήσασα ολιγαρχική
πολιτική.
Έ ν τοΐς «Πολιτικοίς» αυτού ό Αριστοτέλης τό έκ τών πολι
τευμάτων χείριστον θεωρεί τό ολιγαρχικόν. Τό μέγα νόσημα τών
αρχαίων πολιτειών ήτο τό κυβερνητικόν τούτο σύστημα, έν τή,
έξελίξει αύτού τού λαού μή αντιτασσόμενου, άλ λ’ άδρανούντος
καί ύποβοηθοίντος έκ τής άδρανείας ταύτης. Έ ν ταίς ύστάταις
τών ήμερών τού πολιτικού βίου τή; ’Αρχαίας Ελλάδος είχεν
έξιχθή ή ολιγαρχία μέχρι τοιούτου σημείου θρασύτητος, ώστε οί.
ολιγαρχικοί, άναλαμβάνοντες τήν εξουσίαν, δεν έδίσταξον νά
όμνύωσι τον περιβόητον εκείνον όρκον :
iny.ni το> δήΐιύ) κακύ><;ν: έπομαι, και βονλενοω

ο τι αν εγο) κακύχ

».

Ή νεωτέρα ολιγαρχία, έν τή επικρατήσει κατά τούς τελευ
ταίους τούτους αιώνας τών αρχών τής φιλοσοφικής έπαναστάσεως καί τής χριστιανικής ιδέας, δέν θά ήδύνατο νά προβή εις
τήν άνακήρυξιν τοιούτου δόγματος. Τούτο δ’ έιι μάλλον έκ τού
αιτίου,ότι ή κοινοβουλευτικήν έχουσα έπίηα^ιν ολιγαρχία αυτή,,
άντιθέτως πρύς τήν βε\ετικήν καί πάεαν άλλην τού γένους
τού πλούτου ολιγαρχίαν, βασίξετα.ι δ.ά τής πανδήμου ψήφου έπί
τής λαϊκής βουλήσεως καί γνώμης.
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Και έν τούτοις, παρά τόν λαϊκόν αυτής κατ’ έπίφασιν χαρα
κτήρα, ή ελληνική ολιγαρχία άπύ πολλών δεκαετηριδών ούδέν
γεννσΐον καί σωστικόν έδημιούργησεν ύπέρ τού έλληνικού λαού.
Εν τη εΐλικρινεΐ καί άμερολήπτω αναλύσει τών ιστορικών γεγο
νότων, τών έπελθόντων από τής ίδρύσεως τού ελληνικού κρά
τους, καταδηλοϋται, ότι ούχί τό εθνικόν συμφέρον έπρωτοστάτη■σεν év τή διοικήσει τών κοινών πραγμάτων, άλλα τό κομματικόν,
ή άπό κομμματικής απόψεως άντίληψις. Ή ολιγαρχία, βασισ
μένη κατά πλάσμα επί τής λαϊκής βουλήσεως, έξετράπη εις τοιοϋτον βαθμόν, ώστε νά μή διστάση νά κηρύξη πλέον ή άπαξ άνυποκρίτως την ανάγκην τής θυσίας τών γενικών συμφερόντων εις
τά μερικά, τα κομματικά. Καί ταύτα έν όνόματι τού Κοινοβου
λευτισμού, τών Θεσμών.
Ή κοινοβουλευτική νόσος κατέστη κατά τήν στιγμήν ταύτην
εν τών χειριστών κακών, τών απειλούνται τήν ευημερίαν καί
τήν πρόοδον τών ευρωπαϊκών λαών. Δηλητηριώδης εκφυσις τού
κοινωνικού οργανισμού, δέν δύναται ή νά περιαγάγη εις άποσύνθεσιν καί καταστροφήν πάντα λαόν, έκ τού κοινοβουλίου άπεκδεχόμενον μόνον τήν φυσικήν καί ηθικήν αυτού ένίσχυσιν καί σω
τηρίαν. Κατά τό φαινόμενον, κατά τύπους μόνον μετέχει ό λαός
εις τήν διοίκησιν τών κοινών πραγμάτων. Κατ’ ούσίαν ό διά τής
διοικήσεως καί πάσης άλλης μαγγανείας έπιβαλλόμενος έπί τής
ψήφου του είνε ό απόλυτος δεσπότης καί κυρίαρχος, ού τά συμ
φέροντα άσυνειδήτως εξυπηρετεί ή λαϊκή ψήφος.
«Ό Κοινοβουλευτισμός,έγραφε πρό τίνος καιρού ό Lom broso,
εξαναγκάξει τούς αντιπροσώπους τής λαϊκής δυνάμεως νά παρα6λέπωσι τά μεγάλα τού κράτους συμφέροντα, έξωθών αυτούς εις
τήν κάλυψιν τών ευθυνών καί πρό τού εγκλήματος. Οί αντιπρό
σωποι ουτοι καθίστανται ένεκα τούτου έγκληματίαι ώς έκ τών
περιστάσεων, καί έν ή περιπτώσει δεν έγεννήθησαν τοιούτοι.
« Ό βασιλεύς κατατάσσεται εις δευτέραν μοίραν έν ταϊς συγχρόνοις κοινοβουλευτικαίς πολιτείαις, άλλ’ οί ψευδοβασιλεϊς,
οί άνευθύνως κυβερνώντες τάς χώρας, εΐνε έπιθετικώτεροι καί
εις μείξονα βαθμόν επικίνδυνοι, διότι δέν αποκαλύπτονται, είσ-

δ’.
άγουστ δέ διά πάσης θύρας την αδικίαν έντός του κράτους, μέχρ»
τών μάλλον άποκέντρων έσχατιών, αϊτινες εΐχον τό ατύχημα
νά πέμψπυσιν αντιπρόσωπον έν τώ κοινοβουλίω».
Ό ρηξικέλευθος Ιταλός ψυχίατρος και κοινωνιολόγος, δικαιολογών την προς τον κοινοβουλευτισμόν αποστροφήν του, ανα
φέρει προς τοίς άλλοις, ότι καθ’ ήν ημέραν έν τή ιταλική βουλή,
ύλόκληρον τό υπουργικόν συμβούλιον ήγείρετο προς ύπεράσπισιν προνομιούχου, κλέψαντος έκατομμύρια, ή αστυνομία του
Τουρίνου συνελάμβανε καί κατεδίκαξεν εις φυλάκισιν πολλών
μηνών πτωχόν παΐδα, έκ τής πείνης άναγκασθέντα νά ύπεξαιρέση παρά παντοπωλείου εύτελή ρ έ γ κ α ν .
Ά ν ό πολυθρύλητος συγγραφευς έξη ούχί έν ’Ιταλία, ή α λ 
λαχού τής Ευρώπης, ένθα ή διοίκησις καί ή δικαιοσύνη διεκδικούσιν ανεξαρτησίαν τινά άπό τής πολιτικής, άλλ’ έν Έλλάδι,
έν ή ή διοίκησις έξαρτάται τέλεον απ’ αύτής, έν ή τό άτομον
ούδεμίαν κεκτηται σημασίαν, υφιστάμενόν κατά πάσαν στιγμήν
τό κράτος τής φατρίας, άντικαθιστάσης τό κράτος τού νόμου, ·θά
έχαρακτήριξε μετά μείξονος έτι πραγματισμού καί άγανακτησεως
τον έν Έλλάδι κοινοβουλευτισμόν, μή διστάξοντα νά έορτάση
έπί έρειπίων τί]ν πολιτικήν αυτού ιδέαν,ήτις εΐνε ιδέα τού μέρους
καί ούχί τού συνόλου.
Ό ολιγαρχικός τύπος τής πολιτείας παρουσιάζει έν τή ιστο
ρική έξελίξει τού ανθρωπίνου γένους φαινόμενον χείρον τού τής
απολύτου μοναρχίας. Ό μονάρχης, όσον καί άν διατελή άποκεκλεισμένος πάσης συνεπαφής καί έπικοινωνίας μετά τού λαού,
‘άν δεν εΐνε όδρανής έκ φύσεως καί ανατροφής, έλαύνεται ώς
έπί τό πλεΐστον υπό προσωπικής φιλοδοξίας, άφοσιούμενος ύπέρ
τής χώρας, ήν έτάχθη νά κυβέρνηση. Είτε τυγχάνων κληρονο
μικός μονάρχης, είτε αιρετός, φι'λοτιμεΐται ν' άναδειχθή έπάξιος
Ά λ λ ’ ί| ολιγαρχία, ώς έκ τού χαρακτήρος αυτής, ύπ’ ούδενός
έλαύνεται ιδεώδους· μέριμνα άποκλειστικώς ύπέρ τών ιδίων συμ
φερόντων* ή πολιτική αύτής δεν αποβλέπει εις τήν λαϊκήν έπίδοσιν καί ευημερίαν, εις τήν πολιτικήν ή έθνικήν έξάπλωσιν'
εΐνε ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ύπό τήν χειριστήν καί ύλεθριωτάτην

ε .
σημασίαν τής λέξεως. Ή παλαιό. Καρχηδών τότε μόνον καθί
σταται άξια λόγου Ιστορική δύναμις, όπότε τεθή έπί κεφαλής
τών πραγμάτων αυτής ύπέροχος άνήρ έξ έκείνων τών προνομι
ούχων χαρακτήρων, πιστεύων είς τον αστέρα αύτοϋ, φιλοδοξών
νά μεγαλουργήση, ένα μόνον έχων πόθον— νά δοξάση την πα
τρίδα του και νά δοξασθή. Ή νεωτέρα Βενετία οφείλει την
άκμήν αυτής και την ίσχύν ήκιστα εις τό συντηρητικόν ολιγαρ
χικόν πολίτευμα, άλλ’ ιδία είς την κοινωνικήν και πολιτι
κήν κατάστασιν τής Ευρώπης, έπιτρέπουσαν είς τήν δέσποιναν
τής Άδριατικής νά έπικρατήση καί νά καταστή μία τών πρώτων
πολιτικών Δυνάμεων τών μέσων αιώνων ύπό ολιγαρχικήν κυβέρνησιν. Έ ν απορία μεγάλων πολιτικών συστημάτων, είτε
μοναρχικών, είτε δημοκρατικών, δυναμένων ν ’ άμφισβητήσωσι
προς αύτήν τήν ύπεροχήν έν τή διεθνεί πολιτική, έπικρατεί έν τή
ανατολική ίδια Μεσογείω. Τής Βενετίας ή διεθνής πολιτική
ακμή συμπίπτει τή διαλύσει καί αποσυνθέσει τής ευρωπαϊκής μο
ναρχίας έν Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία καί ’Ισπανία., τή όσημέραι
προϊούση έξαντλήσει τής βυξαντηνής μοναρχίας. Ά λ λ ’ οτε ό
Μέγας Τούρκος αντικατέστησε τον Βυξαντηνόν Αύτοκράτορα,
πλήρης σφρίγους καί κατακτητικών ορέξεων, ή γαληνότατη Δη
μοκρατία, ήτις άμα τή κατακτήσει τής Κωνσταντινουπόλεως
είργάξετο νά προκαλέση σταυροφορίαν κατά τού Σαρακηνού,
τού έγκαθιδρυθέντος έν τή Αγία. Σοφία., μετά παρέλευσιν μόλις
δεκαετίας προσέρχεται δώρα φέρουσα καί έπιδιώκουσα έμπορικήν
έπικοινωνίαν.
Τοιούτος είνε ό χαρακτήρ τής ολιγαρχίας. Ή τάξις, ή οικο
γένεια, τό συμφέρον. Περί τού συνόλου έλαχίστη φροντίς. Η
κοινωνική αλληλεγγύη ακατανόητος.
Κατά τούς τελευταίους τούτους αιώνας ή έπανάστασις έν πολλαΐς χώραις τής Εύρώπης καί ’Αμερικής, συντρίψ-ασα τάς πέδας
τού παρελθόντος, έγκατέστησε νέαν κοινωνικήν καί πολιτικήν
τάξιν πραγμάτων. Άπασών τούτων ή έπιτυχία. οφείλεται κατ
έξοχήν είς τήν δράσιν ύπερόχων άνδρών, συγκεντρωσάντων
τό σύνολον τών λαϊκών ομάδων ύπέρ τής έπιτεύξεως τού έθνι-

κοϋ προγράμματος.Ό Όλιβιέρος Κρόμβελλος κατά τον δέκατον
έβδομον αιώνα αντιγράφει μίαν σελίδα τοϋ Ή γ ε μ ό ν ο ς τοϋ
Μακιαβέλλη, ώς έπεβάλλετο υπό τών περιστάσεων, πατάσσει την
τε μοναρχίαν έν τφ προσώπω ένός μονάρχου του θείου δικαίου
έκ τοϋ γένους τών Στυαρτών και την ολιγαρχίαν διά τής βιαίας
διαλύσεως αφιλότιμου κοινοβουλίου, μη σεβασθείς τό κρατούν
δόγμα, ότι ούδεμία δύναμις εινε ικανή νά διάλυση τό κοινοβούλιον ή αύτό εαυτό καί μόνον, τολμηρώς αναλαμβάνουν ύπό
προσωπικήν ευθύνην τήν έζάσκησιν απολύτου εξουσίαν, ανα
γνωριζόμενος Προστάτης, αλλά καί δημιουργός τής Νέας
’Αγγλίας. Έ ν Πρωσσία οί δύο Χοεντζόλλερν, ό Μέγας Έ κλέκτωρ καί ό μέγας Φρειδερίκος,δι’ αύταρχικής κυβερνητικής μεθό
δου δημιουργοϋσι πολιτικήν δύναμιν, υποκαθιστάμενοι είς τήν αύστριακήν υπεροχήν έπί τής μεσαιωνικής Γερμανίας.Έν τή βορείω
’Αμερική, ολίγα έτη προ τής γαλλικής Έπαναστάσεως, οί Κουάκεροι, οί Μεθοδισταί, οί έλευθερόφρονες τοϋ Πένν καί τοϋ
Κνώζ, υπό τήν ήγεσίαν τοϋ στρατηγοϋ Βασιγκτώνος, περί τον
όποιον στρέφονται δίκην πλανητών οί ίδρυταί τής δημοκρατίας,
ό Φραγκλϊνος καί ό Ίέφφερσων, ό Χάμιλτων καί ό Τζών ’Άδαμς,
θέτουσι τάς βάσεις τής έλευθερωτέρας πολιτείας, ήν έγνώρισέ
ποτέ ή ιστορία.
Κατά τον δέκατον ένατον αιώνα έτι μάλλον έκδηλοϋται ή
μοχθηρία καί ή άνικανότης τής ολιγαρχίας προς σύμπηξιν ενιαίας
καί ΐσχυράς πολιτικής δυνάμεως. Ναπολέων ό πρώτος άπαλ.λάσσει τήν Γαλλίαν τής βασιλείας τών κοινοβουλευτικών ραδιούρ
γων έζ ονόματος τής έθνικής ιδέα; τοϋ γαλλικοϋ λαοϋ. Καί άν
δεν παρεφρόνει, άμα τή καταλήγει τής Ύπατείας, ήδύνατο νά
καταστή τύπος τελείου λαϊκοϋ ήγεμόνος, οιον ύπεδείκνυον τοϋ
καιροϋ έκείνου τά πράγματα. Έ ν ΓΙρωσσία, ένεκα τής άνικανότητος τών ολιγαρχικών (Junckers) καταβληθείση ύπό τήν πτέρναν
τών στραταυν τοϋ Ναπολέοντος έν Ίένη, αναλαμβάνει τή ένισχύσει τοϋ Πρώσσου βασιλέως τήν άποκατάστασιν τής πρωσσικής
δυνάμεως καί τής γερμανικής ένότητος ό βαρώνος Στάϊν μετά
τών συνεργατών αύτοϋ, καί ιδία τών στρατηγών Σχίάρνχωρστ
καί Γνα'ίζενάου, προπαρασκευάζων μετά παρέλευσιν δύο γενεών

τό έργον τού σίδηρου Άρχικαγγελαρίου, κατορθώσαντος διά
τής μοναρχίας, συμπραξάντων τών φιλελευθέρων και τών προο
δευτικών, διά τής πολιτικής του πυρός καί του σιδήρου, την έπίτευξιν του τέως θεωρουμένου χιμαιρικού ονείρου τής γερμανικής
ένότητος, οϊαν έφαντάσθη ή Συνέλευσις του 'Αγίου Παύλου τον
Φραγκοφορτίου. Έ ν τή Νοτίου ’Αμερική ό ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ή ς
Βόλιβαρ,ό εύγενής αύτής Τιμολέων,παρακολουθούν τοίς ϊχνεσι του
στρατηγού Βασιγκτώνος, άποκαθίστησι την τάξιν, την ελευθερίαν
καί την πρόοδον έν τή τεταραγμένη χώρα.’Εν Μεξικού ή πολιτική
τάξις μετά τήν άπελευθέρωσιν αυτού από τής ισπανικής διοικήσεως, μή έπιτευχθείσα ύπό τής φιλοπάτριδος δημοκρατικής πολι
τικής τών περί τον Ζουαρέξ, ή τής αύτοκρατορικής τού Μαξιμιλιανού, πραγματούται διά τής αύταρχικής, αλλά λαϊκής πολιτι
κής τού ιατρού στρατηγού Πορφυρίου Διάξ.
’Ακόμη έμφανεστέρα ή θεωρία τής πραγματώσεως τών με
γάλων έργων, ούχί διά τής εγωιστικής κοινοβουλευτικής πολι
τικής, αλλά διά τής λαϊκομοναρχικής, αποκαλύπτεται έν τή νεωτέρα Ίταλίοο, τή μ α κ ι α 6 ε λ λ ι κ ή, τή γ ι β ε λ λ ι ν ι κ ή , έπιδιωκούση τήν δημιουργίαν τής ν έ α ς ’Ι τ α λ ί α ς , άναλαμβανούσης νά έγκαινίση έκ νέου τήν κοσμόίστορικήν αποστολήν τής πα
λαιός Ρώμης με τό θρησκευτικολαϊκόν μυστικόν πρόγραμμα τού
’Ιωσήφ Ματσίνη, Dio é P op olo, καί με τήν σπάθην τού ’Ιωσήφ
Γαριβάλδη καί τού re G alantuom o τού Πεδεμοντίου. 'Η νέα
’Ιταλία έδημιουργήθη πρωτίστους «per la Spada, pel Senno, per
la C ostanza» ! Ταϋτα αναγράφει σήμερον πατριωτική έπιγραφή
έπί τίνος άφιερωτικής πλακάς τού Καπιτωλίου.
Έ ν τ ή νοτιοανατολική Ευρώπη τό αύτό έξελίσσεται φαινόμενον τής δράσεως προνομιούχων άνδρούν, άσπαστών τού λαού, άπορρεόντωνέκ τής συνειδήσεως αύτού,έξαναγκαξόντων τήν υποταγήν
τής ύλιγαρχίας εις τά γεγονότα. ’Εν Σερβία τίθησι τάς βάσεις τής
πολιτικής αύτής ισχύος ό ρηξικέλευθος Όδρένοδιτς, ονειροπολούν
νά καταστήση τήν πατρίδα του νέον Πεδεμόντιον τής Ανατο
λής. Καί αν δέν διεδέχοντο πίθηκοι τόν λέοντα, ή νοτιοσλαυίκή
ίδέα θά είχε πολιτικόν κέντρον αύτής κατά τήν στιγμήν ταύτην
τήν πρωτεύουσαν τού σερβικού κράτους, τήν πόλιν, ήτις

η'·

πρό τινων αιώνων διά του ε ύ γ ε ν ο ύ ς ι π π ό τ ο υ , του πρίγκιπος τής Σαβοΐας, έσωσε την Ευρώπην από τής τουρκικής έπελάσεως. Ή Μολδοβλαχία τών Βογίάρων, το μέχρις έσχατων
καταφρονούμενον έν Εύρώπη έκφυλον άθροισμα ανθρώπων,,
άνευ έθνικής συνοχής καί πολιτικής αρετής, κατέστη ευρωπαϊκόν
κράτος, προσελκύον την έκτίμησιν καί την έμπιστοσύνην τής
επισήμου καί ανεπισήμου Ευρώπης. Καί τοϋτο έν χρονικό) διαστήματι μιας γενεάς, χάρις εις την άκοίμητον εργασίαν ένός
πρίγκιπος έκ του οίκου των Χοεντξόλλερν, άφιερώσαντος τον
βίον αύτοϋ υπέρ τής νέας πατρίδος, ύπέρ λαού, δστις πρό ολίγου
ακόμη ¿στερείτο τής συνειδήσεως τής πατρίδος.Έτι μάλλον ή δράσις τού Γερμανού βασιλέως των Καρπαθίων κατεδείχθη έν τη συν
τήκει καί τη οργανώσει πραγματικού έθνικού στρατού, άνδραγαθήσαντος έν τή πολυθρυλήτω μάχη τής Πλέβνας. Αύτό τό Μαυροβούνιον ύπό την σιδηράν πυγμήν τού ήγεμόνος Νικήτα λαμβάνεται ύπ’ όψει σήμερον έν τοίς διαβουλίοις τών ισχυρών ώς
αξία λόγου στρατιωτική δύναμις, βαρύνουσα έν τώ διακανονισμό)
τών πραγμάτων τής Χερσονήσου τού Αίμου.
’Αλλά τό έκπληκτικώτερον καί διδακτικώτερον τών φαινομέ
νων τής πολιτικής έργασίας ένός ήγεμόνος παρίστησιν ή χθεσινή
Βουλγαρία, τό άθροισμα έκεΐνο τών παρά τον Αίμον καί τον
Δούναβιν άξέστων χωρικών, ών οί πρόκριτοι πρό τεσσαράκοντα
ακόμη έτών έφιλοδόξουν νά λέγωνται 'Έλληνες. Διά τών απο
φάσεων τής βερολινείου Συνόδου καταστάσα ήμιαυτόνομος ήγεμονία, ύπό τήν έπικυριαρχίαν διατελούσα τής Υψηλής Πύλης, ή
Βουλγαρία, λαβούσα παραχρήμα έθνικήν έαυτής συνείδησιν, άποδιώξασα έν έλαχίστω χρονικό) διαστήματι τούς Ρώσσους αύτής
πολιτικούς οργανωτής καί κηδεμόνας, μίαν μόνην έξ αρχής
τρέφει φιλοδοξίαν, τήν πραγμάτωσιν τής Συνθήκης τού 'Αγίου
Στεφάνου. Προς τούτο νυχθημερόν έργάξεται. Κατά πρώτον ύπό
τήν ήγεμονίαν τού ’Αλεξάνδρου Βάττεμβεργ, δστις μετά βραχυ
χρόνιον δράσιν έμελλε νά κληθη ό λ έ ω ν τ ής Σ λ ι β ν ί τ σ η ς , .
διά ν ’ άπελαθή τή ραδιουργία τής ρωσσικής πολιτικής ολίγον
χρόνον μετά τό ηρωικόν τούτο κατόρθωμα, καί μετά ταύτα ύπό·
τήν πολύτροπον καί πεφωτισμένην ένέργειαν Φερδινάνδου τού;

Κοβούργου, ενέργειαν διοικητικήν, στρατιωτικήν, διπλωματικήν,
προκαλέσαντος την έκτίμησιν, μονονουχί τον θαυμασμόν και
αυτιών τών δυσμενώς προς τήν βουλγαρικήν φυλήν διατελούντων
ξένων. Κατά τήν στιγμήν ταύτην το νεότευκτον βουλγαρικόν
κράτος, έν μια τριακονταετία άκαταπονήτου δράσεως και καιροσκοπικής πολιτικής, πλέον ή άπαξ κατά τον τελευταΐον
τούτον καιρόν παραβληθέν προς τήν ΓΙρωσσίαν, προς το Πεδεμόντιον, πρός τήν ’Ιαπωνίαν, έκπροσωπεϊ τήν στρατιωτικωτέραν καί ίσχυροτέραν των Δυνάμεων τής Χερσονήσου τού Αίμου.
Καί έν τή χωρά ταύτη κρατεί ό Κοινοβουλευτισμός, ό Βούλγα
ρος πολιτικός κέκτητσ.ι τα έλαττωματα τής φυλής, είνε έστερημένος πάσης κοινωνικής καί πολιτικής ανατροφής, ά ρ ε τ ή ς , θά
έλεγεν ό Μοντέσκιος. Γινώσκει έν τούτοις έν δεδομένη περιπτώσει νά ΰποχωρή, να Θυσιάξη τα ατομικά συμφέροντα εις τά
έθνικά, έν μόνον έχων πρόγραμμα— τήν διά παντός μέσου, θε
μιτού καί αθεμίτου, πραγμάτωσιν τής Συνθήκης τού 'Αγίου Στε
φάνου, τήν έξάπλωσιν τής βουλγαρικής δυνάμεως καθ’ άπασαν
τήν Μακεδονίαν καί Θράκην, έπ’ αυτών τών ακτών τού Αιγαίου.
Καί τοΐς τυφλοίς δήλον, κατά, πόσον ή βουλγαρική αυτή πολιτική
έπεσπάσατο κατά τόν τελευταΐον τούτον καιρόν τήν προσοχήν
τών ίσχυόντων ευρωπαϊκών κύκλων, έχουσα νά έπιδείξη υπέρ
έαυτής ξωήν, σθένος, πεποίθησιν, καί ο τι άλλο δημιουργεί τήν
ιστορικήν' τών λαών αποστολήν. ’Επί τής κορυφής τής πολιτικής
ταύτης πυραμίδος ϊσταται πρώτος πάντων ό τσάρος Φερδινάνδος.
’Αλλά καί από τής έγγύς ’Ανατολής άποστρέφων τό βλέμμα
καί διευθύνων αύτό πρός τήν άπιυ, παρατηρώ τό αυτό φαινόμενον ιστορικής μεγαλουργίας, τήν άναγέννησιν τής κίτρινης φυ
λής έν τώ κράτει τού ήλιου, τήν δημιουργικήν άποκάλυψ-iv έν
τή συγχρόνω ιστορία. τής ’Ιαπωνίας, έν' μιά τριακονταετία έκδηλωσάσης άκατάσχετον έθνικόν καί στρατιωτικόν σθένος, ούχί μό
νον έν τή έσωτερική αυτής άναγεννήσει, αλλά καί έν τή εξω
τερική έξαπλωσει. Πάσα έπιτυχία οφείλεται πρωτίστως εις ένα
μεταρρυθμιστήν Μικάδον, συνεργασθέντων εις τό ανακαινιστι
κόν καί δημιουργικόν αύτού κατόρθωμα πάντων τών πεφωτισμέ
νων κοινωνικών παραγόντων τού ιαπωνικού λαού, τών προ όλί-

VI.
γου ακόμη χρόνου εμφορούμενων θεοκρατικών καί τιμαριωτικών
ένστίκτ(υν. Πεφωτισμένη βούλησις, ένεργός ισχύς ένός μονάρχου
μετέβαλε τό από αιώνων έν θεοκρατική ατονία διατελοΰν ανατο
λικόν κράτος εις δ υ τ ι κ ό ν, ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ν , ϊνα μεταχειρισθώ
την συνήθη φρασεολογίαν. Και ήδη ή χώρα τοϋ άνατέλλοντος
ήλιου συναμιλλάται έν τή έκπολιτιστική αυτής σταδιοδρομία προς
τα μάλλον προηγμένα έθνη τής συγχρόνου ιστορίας.
Τί κατώρθωσε τό έλληνικόν κράτος έν διαστήματι όγδοήκοντα έτών άπό τής ιστορικής αύτυϋ άποκαταστάσεως ; 'Υπό την
πτέρναν τοϋ κοινοβουλευτισμού, ύπό την αδράνειαν τής βασιλι
κής δυνάμεως, ύπό την ατονίαν και την αδιαφορίαν τού ελλη
νικού λαού, την έγκληματικωτέραν αδιαφορίαν τών λεγομένων
διευθυνουσών
τ ά ξ ε ω ν , έπεσώρευσεν ερείπια έπϊ
ερειπίων, κατεσπίλωσε την έθνικήν ιδέαν, έγκληματικώς έπολιτεύθη έν τή διεξαγωγή παντός ένδιαφέροντος ξητήματος, μερι
κού ή γενικού, λαϊκού ή έθνικού, καί σήμερον έκπροσωπεϊ την
άνισχυροτέραν τών έθνικών καί πολιτικών Δυνάμεων τής Χερσο
νήσου τού Αίμου.
Ό Κοινοβουλευτισμός, ούτος ό έχθρός.
Την δεκάτην πέμπτην Αύγούστου τού παρελθόντος έτους άντελήφθη ό ελληνικός λαός στρατιωτικής συνωμοτικής έξεγέρ
σεως κατά τού κρατούντος κοινοβουλευτικού καθεστώτος.
Άναγινώσκω προς τοίς άλλοις έν τώ πρός τον έλληνικόν
λαόν άπευθυνθέντι Ύ π ο μ ν ή μ α τ ι τών αξιωματικών, τών
άναλαβόντων την πρωτοβουλίαν τής διεξαγωγής τού στασιαστι
κού κινήματος, τά επόμενα :
«Ή πατρίς μας εύρίσκεται ύπό δυσχερεστάτας περιστάσεις,
τό δε έπίσημον κράτος, ύβρισθέν καί ταπεινωθέν, αδυνατεί νά
κινηθί] πρός άμυναν τών δικαίων του.
«'Άπας ό Ελληνισμός, βαρυαλγών διά την λυπηράν ταύτην
κατάστασιν, έξεδήλωσεν, ότι ποθεί διακαώς την λή\|/ιν συντόνων
μέτρων πρός αποτροπήν παρομοίων κινδύνων έν τώ μέλλοντι.
Ά λλω ς τε ύπό ξένων ακόμη, έπισήμων καί μή, έπανειλημμένως ύπεδείχθη, ότι τό έθνος μας δεν θά ύφίστατο τάτυχήματα

ια'.
καί τούς έξευτελισμούς, οϋς μέχρι τοϋδε ύπέστη, εάν είχομεν
παρεσκευασμένην προς άμυναν στρατιωτικήν καί ναυτικήν δύναμιν έπαρκή».
Η πλατύστομος στρατιωτική συνωμοσία, ευθύς ως άντελήφθη τού κράτους αύτής καί τής αποδοχής τού προγράμματος ύπό
τού ελληνικού λαού, παρέδωκε τήν διεξαγωγήν τού έργου δυστυχώς εις τήν κομματικήν πολιτικήν, τήν κοινοβουλευτικήν,
παρασχούσαν πρωτοφανές παράδειγμα έξευτελισμοϋ πολιτικού,
μονονουχί ανθρωπίνου, έν τή ιστορία,αλλά καθυπέταξεν αυτήν εις
τά αύθαίρετα καί απολυταρχικά κελεύσματά της καί ¿δημιούργησε
κατάστασιν πραγμάτων,κατ’ εύφημισμόν καί προς ειρωνείαν κληθεΐσαν Ά ν ό ρ θ ω σ ι ν, ής αί συνέπειαι άναποδράστως έσονται
ή αναρχία, ή κοινωνική καί πολιτική άποσύνθεσις, ή έκπτωσις ήμών ώς κράτους καί ως έθνους.Ή βασιλεία,κατάπληκτος,
ύπό δέους καταληφθείσα προ τών τελουμένων, πρό τών
στασιαστικών καί αναρχικών κινημάτων, ¿στερημένη πάσης
ένισχύσεως, λαϊκής, διοικητικής, πολιτικής, έξαναγκασθεΐσα ύπ’
αύτών τών συμβούλων της, έπανειλημμένως ύπέγραψ·ε τήν
άμνήστευσιν τών τελεσθέντων στρατιωτικών τολμημάτων. Καί ό
ελληνικός λαός ; Άπεδέξατο καί αποδέχεται τά τετελεσμένα γ ε 
γονότα μετά τής συνήθους έπιπολαιότητος. Ύπό τήν αιγίδα κυ
βερνήσεων, κατά τύπους νομίμων, τής βουλής ένισχυούσης, τής
βασιλείας συγκατατιθεμένης, διεπράχθησαν καί θά διαπραχθώσιν
ίσως ακόμη χείρονα ανοσιουργήματα, χαρακτηριστικά έκφύλου
κοινωνίας, προθύμου νά παραδοθή εις τον πρώτον τολμηρόν τυ
χοδιώκτην.
Ή στρατιωτική συνωμοσία, μετά έξάμηνον δράσιν, έξασφαλίσασα βαθμούς καί αξιώματα, παρέδωκε διά πρωτοκόλλου τον
ελληνικόν λαόν ύποχείριον είς τήν αύθαιρεσίαν καί πάλιν τών
προσωπικών κοινοβουλευτικών κομμάτων,είς κυβέρνησιν έξ αύτών
τούτων προερχομένην,ύπό τήν ύποχρέωσιν συγκλησεως έντός τού
έτους ’Α ν α θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς Β ο υ λ ή ς προς έπιθεώρησιν καί τροποποίησιν δευτερευουσών καί τριτευουσών διατάξεων τού κατα
στατικού Χάρτου τής πολιτείας, όρισθεισών έκ τών προτέρων ύπό
τών αρχηγών τών κομμάτων καί τών διευθυνόντων τά τού Στρα-

ιβ'
τιωτικού Συνδέσμου,δηλιυσαντος, δτι αναλαμβάνει τήν έπιτήρησιν
τών κελευσμάτων του και άπειλοΰντος την έκ νέου έμφάνειαν επί
τής πολιτικής δράσεως, έν ή περιπτώσει αί αξιώσεις αύτοΰ, αξιώ
νεις παρά τόν λόγον και τον νόμον διατυπωθεΐσαι, δεν ήθελον
τύχη τής προσηκούσης πραγματώσεως.
Ή βασιλεία καί πάλιν πανηγυρικώς έξεδήλωσε τί;ν αποδοχήν
τών κελευσμάτων τούτιυν τού Στρατιωτικού Συνδέσμου. Έ ν τώ
δημοσιευομένω βιβλίω, γραφέντι προ τής δεκάτης πέμπτης Αύ
γουστου, δέν έκηρύχθην πολέμιος τής συγκλήσειυς Έθνοσυνελεύ-σεως. Τούναντίον έθεάυρησα αύτήν ώς τό τελευταίον φάρμακον
τής θεραπείας. Ά λ λ ’ ένόουν σύγκλησιν Έθνοσυνελεύσειυς Συν
τακτικής, καί τούτο μετά την αίσίαν λύσιν τού εκκρεμούς είσέτι
-διατελοϋντος Κρητικού προβλήματος ένεκα πολιτικιάν ημών ανο
μιών καί αμαρτημάτων.
Έ ν τή κατά την στιγμήν ταύτην κρατούση ηθική, κοινω
νική καί πολιτική αναρχία, έν τή ψ-υχική καταπτώσει καί άδρανεία τού ελληνικού λαού, οίαδήποτε θεμελιώδης πολιτική ένέργεια αποτέλεσμα έξει άναντηορήτως νέας υποχωρήσεις, θρίαμβον
άρα καί έπικράτησιν τής πολιτικής όλιγ'αρχίας, συνεπίκουρον
έχούσης τήν εύρυτάτην έκλογικήν περιφέρειαν, έκ τής κάλπης
τής οποίας ύπό τήν κρατούσαν διοίκησιν θέλει έξέλθη σύσσωμος
καί πάλιν ή ολιγαρχία, τού ελληνικού λαού άπεμπολούντος τά
δικαιώματά του, τής δε βασιλείας, κατά τό σύνηθες, άνευ δια
μαρτυρίας άποδεχομένης καί έπιδοκιμαξοΰσης τά τετελεσμένα
γεγονότα, κατά τήν παράδοξον έξήγησιν τού συνταγματικού
αξιώματος : ό β α σ ι λ ε ύ ς β α σ ι λ ε ύ ε ι
καί δ έ ν κ υ
6 ε ρ ν α.
Ο πολιτικός φ α ι ν ε α ν τ ι σ μ ό ς τών κυβερνώ ντων είνε
τώ\· φοβερωτάτων συμπτώμάτων τής προϊούσης έπί τά χείρω
ηθικής καί πολιτικής καταστάσεως κοινωνίας τινός, βαθμιαίας αύτοκτονίας.’Αλλά καθίσταται έχθρός τής πατρίδος ό αποδεχόμενος
τά. συμβαίνοντα άνευ διαμαρτυρίας’ προπαρασκευάζει τήν πτώσιν
εαυτού καί τήν πτώσιν τού έθνους.
Ό Κοινοβουλευτισμός κατεδικάσθη καί καταδικάζεται κατά

τον τελευταΐον τούτον καιρόν ύπό έπισήμων καί ανεπισήμων
•έπιστημονικών καί πολιτικήν κύκλων. Καταδείκνυται ¿σύμφω
νος πρός την δημοκρατίαν, προς την πάνδημον ψήφον. Ό κοι
νοβουλευτισμός έν τη πράξει είνε ή σύν τώ χρύνω έπικράτησις
τιίν ολίγων, τών έξ επαγγέλματος πολιτευομένων, δημιουργούντων υπέρ τών οικογενειών αύτών δυναστικάς αξιώσεις καί
προνομίας. Ύπό τό τοιοϋτον πολιτικόν καθεστώς ή βασιλίκι,
δύναμις εκμηδενίζεται, παραβιαξομένη ένίοτε, ό δέ λαός, ¿στε
ρημένος αύτοδιοικήσεως, πρωτοβουλίας,καθίσταται, ¿συνειδήτως,
έκ πολιτικής ή κομματικής έμπαθείας καί συμφέροντος, έρμαιον
ή όργανον τών ακολάστων ορμών τής κοινοβουλευτικής ολιγαρ
χίας. Πρό τού ειδώλου αύτής συντρίβεται καί υποχωρεί πάσα έναντία ή μή συμβιβαξομένη κοινωνική καί πολιτική δύναμις ή ιδέα.
Παρακολουθήσωμεν άπό τού ι 862 την έξέλιξιν τού πρωσσικού κράτοις, καταστάντος άνεπαισθήτως γερμανικού. Ή ανθρω
πιστική, ή θεωρητική, ή ιδεολογική Γερμανία τού Κάντιου καί
τού Φίχτου έδέξατο το ιστορικόν και πολιτικόν πρόγραμμα τού
Έγέλου καί τής Ν έ α ς Π ρ ω σ σ ί α ς , αύτού τού Φίχτου ύπό την
έπιρροήν τών νέων περιστάσεων άλλαξοπιστήσαντος. Ό άνί,ρ
τού αίματος καί τού σιδήρου άνέλαβε μετά τινα χρόνον τήν πραγ·
,μάτωσιν τού προγράμματος. Κατ’ ανάγκην έμε/.λε νά έλθη εις
•σύγκρουσιν πρός τούς ίδεολόγους έν τη κοινωνία καί έν τη λαϊκή
•άντιπροσωπεία. Καί ή σύγκρουσις αυτή, ή άντικοινοβουλευτική
πολιτική, έπέπρωτο νά δημιουργήση τήν ίσχύν, τήν νίκην, τό μεγαλεϊον τής γερμανικής πατρίδος.
E i s e r n , e i s e r n i s t d i e Z e i t , είπεν έν μια τών έμπνευσμένων αύτού ωδών ό ποιητής Geibel. Ν ύ ν γ ά ρ δ ή γ έ 
ν ο ς έ σ τ ί σ ι δ ή ρ ε ο ν . Μόνον διά τού σιδήρου εινε δυνατόν
νά πραγματωθώσι τά πολιτικά, τά εθνικά, τα ιστορικά τών λαών
ιδεώδη. Πρωτοστάτης ισχυρός άνήρ, p r o f e t a a r in a t ο, συμ•βολίξων τήν έθνικήν ένότητα καί ίσχύν.
Ό φαινεαντισμός εΐνε κατάρα τής ιστορίας. Ούαί εις τούς
έκπροσωποϋντας αυτόν, ούαί εις τούς λαούς, τούς αποδεχομένους
καί έπευφημούντας τήν νοσηράν, τήν έκρυθμον ταύτην κατάστα.οιν, ασφαλώς άγουσαν αυτούς πρός τήν πτώσιν καί τήν αισχύνην Γ

ιδ
Ό Κοινοβουλευτισμός, ούτος ό έχθρός. Έχρεωκόπησεν αυτός
έ£ έαυτού,άλλά μετ’αύτού έχρεωκόπησε καί τό ελληνικόν κράτος.
Σωτηρία άπό τής καταστάσεως ταύτης ό λαός καί ό βασιλεύς.
Τούτο εΐνε τό θέμα τού βιβλίου. Έσομαι ευτυχής, άν ό έλληνικός λαός άντιληφθή τών πραγμάτων, άν συναισδανθή τά καθήκοντά του καί τά δικαιώματα, άν προσέλθη εις τάς κάλπας τής
συγκαλουμένης Συνελεύσεως, έχων ιδίαν γνώμην— πρωτίστως
κατανοών τά κ υ ρ ι α ρ χ ι κ ά δικαιώματά του. Τό πρόβλημα
έλύθη. Ή βασιλεία κατ’ ανάγκην θά παρακολούθηση την λαϊκήν
βούλησιν. Ευτυχές δε τό έλληνικόν έθνος, άν πράγματι ό βασι
λεύς αυτού καταστή ó profeta a rm a to τής ιστορικής παλιγγενε
σίας καί δημιουργίας.
Ούτος καί μόνος εΐνε ό σκοπός τού βιβλίου.

Έγραφον νατά μήνα ’Απρίλιον του 1910.
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rO πολυθρύλητος αύτοκρατορικός ’Επίτροπος παρά τη ιερά Συνύδω
της Ρωσσιας Ποβιεντονόστσεφ, σχολιάζων εν ειδική συγγραφή πρό τιτων ετών το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, ΐνα το καταρρίψγ], Γι α το
προπηλακίση, και ζητών παραδείγματα κατ' αυτού εκ τών πραγμάτων
εκ τώ)ν συγχρόνων εν Ευρώπη ιστορικών δεδομένων, επικαλείται την
'Ελλάδα. ΓΟστις θέλει να κατανόηση μέχρι τίνος σημείου καταπτώσεως
δύναται να εξώθηση ενα λαόν και έν κράτος ό απόλυτος κοινοβουλευτι
σμός, α; έπισκεφθή την δ υ σ τ υ χ ή 'Ελλάδαν. Tama περίπου λέγει δ
απολογητής και υπέρμαχος του μάλλον Απολύτου δεσποτισμού, ό προ
δλίγοον ετι μηνών διακηρύξας, δτι 6 Τσάρος εϊνε 6 επίγειος θεός, προ
του οποίου πάσα άλλη βούλησις i) ενέργεια οφείλει να ύποκύψη και να
έκοηδενισθή. ' Οτεκατά πρώτον άνέγιων τον άφορισμόν του νέου Δεμαίτρου της Πετρουπόλεως κατά του έλ?.ηνικού πολιτεύματος, του κατ’
ευφημισμόν κ,αλουμένου κοινοβουλευτικού, άνεπολησα εν τώ νώ την
φλογέράν εκείνην άποστροφήν, ήν κατα ζοφεράν περίοδον τής γαλλικής
επαναστάσεως έξετόξευσε κατά τών τρομοκρατικών τής Γαλλίας ό Κάμιλλος Δεμουλέν : Γ ’Αθλιοι, δεν βλέπετε, δτι οι βασιλείς τής Ευρώπης
και οι φίλοι των, θέλοντες νά έξευτελίσωσι την δημοκρατίαν, φέρουσιν
ώς παράδειγμα σάς και την Γαλλίαν ;»
Διατί κατά την στιγμήν ταυτήν, άρχόμενος σοβαράς όσον και θλι
βερός έπισκοπήσεως τού έν 'Ελλάδι Κοινοβουλευτισμού, μελέτης περί τής
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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άποτυχίας αυτόν, ένεκα ώρισμένων, άναμφισβητητων, ομολογουμενων
παρά πάντων αιτίων, να μη επαναλάβω ανάλογου Αποστροφήν πgo; τους
άπό τεoσagaκovτaετίaς σνντελέσαντας και σνντελονντας εν τη ταλαινη
ημών πaτgíδι εις την εξαχρείωσιν αυτόν και την άτιμωοιν, διατι να μη
ρίψω εις το πgόoωπov αυτών την άγανάκτηοιν, ητις με κατεχει επι τοΐς
τελεσΰεϊσι και τελονμένοις έγκλήμαοι κατά τον δνσμοιρου ελληνικόν
έθνους ; «Δυστυχείς δεν ενοήσατε επι τέλους, οτι πάντες οϊ πεgι της
ήμετέρας πaτgίδoς άοχολώνμενοι, εχΰροι ή φίλοι, έλέλοντες να καταγγείλωοι το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, φέgovoιv coç πagάδειγμα το
ελληνικόν τούτο κράτος και τονς στραγγαλ.ιστάς πάοης έϋνικης τιμής
και προόδου ;»
Το ελληνικόν πολίτευμα, ελεγε προ ετών 6 laine, κατέοτη triste
plaisanterie. ’Όχι' κάτι χειρότερον. Το ελληνικόν πολίτευμα και το
δι’ αυτόν λειτουργούν ελληνικόν κράτος κατέοτη το κοιμητήριον τον
ελενϋέρου έλλ,ηνικοϋ λαόν, τό ικρίωμα, έ φ ’ ον άπαγχονίζεται δσημέραι
ή εέλνική συνείδηοις και ιδέα.
ΈπιβάλΑεται εις πάντα 'ΈλΑηνα τό καϋήκον ν' αναλνση τό καϋεστοος
τούτο, νό. τό άνατάμη, νά τό μελετήση. Δνναται να λ.άβη ν π ’ οψει, να
επικαλεσΰ'ή την ιστορίαν τών τελευταίων τεσσαράκοντα ετών, κατά τό
διάστημα τών οποίων λειτουργεί άνευ διακοπής. Τί γενναίου απετελέσϋη κατά τας τέσσαρας ταντας δεκαετηρίδας ; Πλέον ή άπαξ ή 'ΕλΑ.ό.ς
εστιγματίσ&η και ώς εϋνος και ό)ς κράτος. ”Αν τι άγα'&όν εγένετο,
τούτο οφείλεται εις την τύχην, εις ευνοϊκός περιστάσεις, εις μερικά
άτομα, εις τας συμπαϋήας προς την προγονικήν εύκλειαν. Ουδεν ετελέσίλη διά τον κράτους. ΤΙρό τεσσαρακονταετίας εδόϋη επίσημος ύπόσχεσις να καταστή ή 'ΕλΑας πρότυπον κράτους. ΆλλΑ όπως τά πράνματα απέδειξαν, ό eΕλΑηνισμός ώς κράτος κατήλάεν εις την τελενταίαν βαϋμίδα.
Κ α $ ’ ον χρόνον, εν ετει 1864, εκανονίζετο τό νέον κοινοβουλευ
τικόν καϋεστώς, έν μόνον αυτόνομον, υπό έλευϋέρους ϋεσμους διατελ,ονν, ύφίστατο κράτος έν τή Χερσόνησοι του Αίμου. ΤΗτο ή 'ΕλΑείς.
Πάντες οι λωιποί χριστιανικοί λ.αοί τής Χερσονήσου ταντης εξηρτώντο
Αμέσως ή εμμέσως από τής τουρκικής δεσποτείας. 'Η Ρωμουνία, ή
Χερβία, τό Μαυροβούνιου ήσαν ημιαυτόνομα κρατίδια, έστερημένα
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.τιάσης εθνικής σννειδηοεως, πάσης πολιτικής συντάξεως και δργανώσεως.
Η Βουλγαρία ήτο τουρκική επαρχία, περί τής όποιας ουδέ λόγος
εγίνετο.
Η ελεύθερα Ελλάς εθεαιρεΐτο το κεντρον και ό πυρήν τον μέλλοντος
χριστιανικού κράτους εν τή όσηπέραι άπδ τής τουρκικής βαρβαρότητος
-άποσπωμένη 'Ελληνική Χερσονήσω.Προς αυτήν έστρεψαν τήν προσογβν
αυτών και την αγαπην οί πλ,ειστοι των υποδούλων. 'Ηγείτο εν τή εκπο/[ιτιστική σταδιοδρομία τών λαών, οϊτινες άπετέλουν άλλοτε το καθ εστόας
τής έλληνοβυζαντιακής αυτοκρατορίας. 'Υπήρχον μάλιστα και οι
■φρονούντες, ότι ύπο τήν ηγεμονίαν τής ελληνικής ιδέας οι άλλόφνλοι
λ.αο'ι τής Χερσονήσου θό εξηγείροντο άπό τής δουλείας εις ελεύθερον
βιον, τηροϋντες την εθνικήν αυτών ΰπόστασιν κα'ι αυτονομίαν, αν ονχ'ι
πολιτικώς, άλλα ϋρησκευτικώς και έκκλησιαστικώς, συντεταγμένοι υπό
μίαν άρχΐ]ν, τήν του εν Κωνσταντινουπόλει οικουμενικού πατριάρχου,
υπό τήν αιγίδα τού οποίου τοσούτους αιώνας διήλθον εν θλίψει, άλλα
και εν παραμυθία, και εν ελιπίσιν.
Ούδεν τούτων. Καθ' ον χρόνον το ελεύθερον έ ληνικόν κράτος,
έγκαταλιπόν το εθνικόν αυτού πρόγραμμα, απέστη πάσης σοβαρός
οκέψεως και ενεργείας προς πραγμάτωσιν αυτού, περιωρίσθη εις χυδαίους
και αγόνους εσωτερικούς διαπληκτισμούς, κατασταν άντικείμενον τής
χλεύης κα'ι τής ολιγωρίας τών φίλων κα'ι τών εχθρών, οι άγνο)στοι τής
προτεραίας λαοί, οι άπό αιώνων στρεφόμενοι περί τον έ?Ληνικόν αστέρα,
•ήρξαντο το μεν λαμβάνοντες εθνικήν αύτοσννειδησίαν, τό δέ κα'ι άμφιοβητούντες τα σκήπτρα, ού μόνον τής υπεροχής, άλλα κα'ι τής επικρατήσεως εν τή περιμαγχήτψ) 'Ελληνική} Χερσονήσω.' Η Ρωμουνία, υπό τήν
διεύθυνσιν άξιωτάτου ήγεμόνος, συμπραττόντων μετ' αυτού πολιτικών
άνδρών ,φιλελευθ έρων τε κα'ι συντηρητικών, μή ύποτασσόντων τό γενικόν
συμφέρον εις τό ατομικά, κατέστη κράτος ευρωπαϊκόν υπό πάσαν έποψιν,
ώργανώθη κατά τάς νεωτάτας μεθόδους τής κοινωνικής προόδου, εκ
τού μηδενός συνέταξε στρατόν, άμιλλώμενον ήδη προς τονς άρίστους τών
ευρωπαϊκών, κα'ι δεν διστάζει κατά τήν στιγμήν ταύτην να ύψώση τήν
σημαίαν μακεδονικής πολιτικής, έστω κα'ι επ'ι εδάφους λίαν αγόνου δι'
αυτήν κα'ι άπροσφόρου. 'II Σερβία, παρά τό ατυχήματα αυτής, παρά
•τας δυναστικός παρεκτροπάς, αϊτινες οϋ σμικρόν τήν έβλαψαν εν τή
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εκτιμήσει τον πεπολιτισμενού κόσμου, προσπαθούσα παντι τρόπω να.
όιατελή τουλάχιστον στρατιωτικούς συντεταγμένη, άναμιμνησκομένη των
άρχαίυ)ν πολεμικών παραδόσεων, υπερτερεί εν τοντφ υπο πάσαν εποψιν το ελληνικόν κράτος, μη διστάζουσα επίσης, ώς και ή Ρωμουνια,
νά διεκδική υπέρ έαντής άπασαν την Μακεδονίαν, παρά το ολιγάριθμον
των σερβοφώνων εν τη χώρα ταύτη.
3Αλλ.3 δ τι καταπλήττει τον παρακολονθονντα την έξέλαξιν των πολι
τικών σγβοεων και πραγμάτων τής Χερσονήσου του Αίμον, εινε η κατά
την τελευταίαν ταύτην χρονικήν περίοδον σύνταξις καί όργávoJσις τής
Νέας Βουλγαρίας. Γράψω ταυτα μετ3 οδύνης, αλλά καί άγανακτήσεως.
Προ είκοσιπ ενταετίας μόλις, προ τής Συνθήκης του eΑγίου Στεφάνου
καί του Βερολίνου, δεν ύψίστατο πράγματι Βουλγαρία. Βονλγαρύγ/Μσσοι πληθυσμοί, τέως έστερημένοι εθνικής σννειδήσεως, φυλετικά
μόνον κεκτημένοι ένστικτα, διά τής μεσολαβήσεως καί τής ενεργείας
ξένης, καί δή άνθελλ.ηνικής πολιτικής, μόλις άπετέλεσαν αυτόνομον ηγε
μονίαν, έστω καί εξηριημένην μέχρι τής στιγμής ταύτης έκ τής τουρ
κικής δεσποτείας, απέδειξαν έκτακτον φυγνκόν σθένος, έδημιούργησαν
κράτος, λαμβανόμενον ήδη ΰπ3 δφει εν τή Χερσονήσφ του Αίμου, έπαγ
γέλλονται δε μεγάλ.ην πολιτικήν καί πέρα τών ορίων τής πατρίδος των,
εν Μακεδονία καί Θράκη, άς άμφιοβητοΰοιν ώς άνηκούσας αύτοΐς έκ τε
τών ιστορικών καί τών συγχρόνων εθνολογικών δεδομένων, ατινα έπιτηδειότατα διαστρέφουσι καί π/,αστογραφονσι, τείνοντες προς κατάκτησιν αυτών per fas ct nefas. rH πρόοδος τής Βουλγαρίας, άπορρέουσα
από σοβαράς διι,ικητικής δργανώσεως εν τώ εσοηερικώ, βασιζομένη
δε επι αριστης στρατιωτικής συντάξεως, διδάσκει τί δύναται νά πράξη
λαός, όσον οντος καί αν ύστερή πνευματικώς άλλων λαών, αλλά διατελών υπο κυβέρνησιν σοβαρόν καί ίσγυράν, έγδυσαν μέθοδον καί
πρόγραμμα. Ούτως ιγβντων τών πραγμάτων, ή Βουλγαρία κατέστη
επικίνδυνος. Βλέπω εν τή πολιτική του ήγεμόνος Φερδινάνδου τήν
πολιτικήν Φίλιππου του ¿ΑΙακεδόνος. Ούαί τοΐς τυφλώττουοι ! Το παρά
δειγμα τής χθεσινής Βουλγαρίας επρεπε να σννετιση, αλλά καί νά διδάξη
άλλους λαονς, πνευματικώς υπέρτερους, άλ/,α κράτη παλ.αιό τέρα.
Τι επραξεν ή eΕλλάς, τό αρχαιότερου τών κρατών τής cΕλληνικής
Χερσονήσου, ό λ.αός τών μεγάλων προσδοκιών, ου ή Ιστορική παλιγγε
νεσία εςέπληξε τον κόσμον όλύκλ.ηρον, άργ^ομίνου τού δεκάτου ενάτου1
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αιώνος ; Τί γενναίοι· δύναται να παρουσιάση ώς κράτος κατά, την τελευταίαν ταύτην τεσσαρακονταετίαν; Δυο εηιστρατείας, ττροκαλεσάσας τα μει
διάματα, αν μη την καταφρόνησιν φίλων και εχθρών. Μίαν πτώχευση·,
έπευφημηθεΤσαν εν τώ άθλιοι έλληνικώ Κοινοβουλίου, άλλ 5 Αποτέλεσμα
της όποιας ΰπήρξεν ή οικονομική υποδούλωσις της ελευθέρας 'Ελλάδος
υπό ξένην οικονομικήν εποπτείαν κα) διοίκησιν. Και επι τέλους, φοβερόν εΐπείν, δ εγκληματικός εκείνος πόλεμος τον 1897, το μέγα, το ανε
ξάλειπτου στίγμα τής νεωτέρας 'Ελλάδος, βαρννον αύτδ το πολιτικόν
καθεστ¿ος καί μόνον, ονγ) δε το ελληνικόν γένος, ελεύθερόν τε κα) Αλύτροηον, τδ οποίον δεν έδίστασεν, ενθνς ώς έκλήθη, να προσενέγκη το
χρήμα αυτοί>και τδ αίμα υπέρ τής πραγματώσεως του μεγάλου ιστορι
κού προορισμού του. Τίνος λόγου ένεκα ήτιμάσθη δ 'Ελληνισμός κατα
τδν κωμικοτραγικόν εκείνον πόλεμον Τίνα βαρύνει ή έξ αντοΰ ευθύνη ;
'Ο ελεύθερος ελληνικός λαός, μή κατανοών, ότι εη·ε ελεύθερος, άλλα,
και ΰπεύ'θννος εν τή συνειδήσει τον δλων γένους, μεθ* ον διατελεί εις
αλληλεγγύην, ουδέποτε εσκέφθη να. ζητήση ευθ ννας παρά των αιτίων
τής εθνικής Ατιμώσεοις' αλλά, χείρον έτι, ουδέποτε εσκέφθη περί οικο
νομικής περισυλλογής, περ) στρατιωτκής άνορθ ώσεως κα) συντάξεως.
'Η πολιτική Ακολασία, αντοΰ επινεύοντας και επευφημοΰντος, εξακο
λουθεί. Τις σωφρονών δεν προβλέπει, όντως εξακολουθούντων των
πραγμάτων, επιδεινωθεί’των μάλιστα άπό των τελευταίων τον πολέμου
συμφορών, νέαν οικονομικήν πτώχευση·, φοβερωτέραν τής πρώτης,
και νέας εθνικός καταστροφάς, λαμβάνοντος υπόσταση· και πραγμάτω
ση· τον βουλγαρικοί· προγράμματος, δαπάναις τών ελληνικών ύικαίοιν,
εν Μακεδονία κα) εν Θράκη, άποσπωμένης τής Ήπειρον και πάσης
άλλης έλληνίδος χώρας άπό τών κόλπων τής μεγάλης μητρός, αντής
πιθανώτατα τής ελευθέρας πατρίδας υποδουλουμένης ;
Κα το. τήν στιγμήν ταντην, κρισιμωτάτην ίσως πασών, καθ ’ ή\· ο
βουλγαρικός πονς ετοιμάζεται να πατήση έπ) του εδάφους τής Μακεδο
νίας και τής Θράκης, καθ ’ ήν τό αλύτρωτον γένος τρέμει κα) φρικιό
προ τών κινδύνων παρονσιαζομένης καταστροφής, δ ελεύθερος ελλη
νικός λαός σκέπτεται μόνον περ) τής εσωτερικής μικροπολιτικής, περ)
τών επαρχιακών του συμφερόντων. Μεταξύ εκλογέων κα) αντιπροσώ
πων νφίσταται ή εΰτυχεστέρα επικοινωνία. 5Επεμβάσεις εις ολονς τως
κλάδους τής διοικήσεις. 'Η διοίκησις λειτουργεί κατ’ επίφαση·, τών
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πάντων άδιαφορούντων. Εις τοιούτο θλιθερόν σημείον περιήλθον κάτω
τον τελευταίου τούτον καιρόν τα της ελληνικής πολιτείας.
Οί'δε'ις ο διαμαρτνρόμένος προ της μεγάλ.ης ταύτης πολιτικής ακοσιιίας, ούδε'ις δ δνσφορών προ των επαπειλουμένων νέων εθνικών
καταστροφών. Ενρίσκονσι πάντες τα τελούμενα ταύτα τόσον φυσικά, άρα·
λογικά. Τις σκέπτεται υπέρ τον γένους , υ π έ ρ π ί σ τ ε ω ς κ α ι : τ α
τ ό ί δ ο ς, ϋπερ συνεχίσεως του προγράμματος τής έλλ7]νικής ιδέας ;
Κουφά πάντα ταντα, έωλα, άνάξια σοβαρών άνθρώπων, κανονικώς λειτονργούντων εγκεφά/.ων.
Το κ ό μμ α, τ ο κ ό μ μ α ! Ή νίκη τούτου και ή έπικράτησις είνε
ο απόρρητος πόθος, ή μεγάλη ιδέα τον ελληνικού λαού.
Τοιαντη ή σημερινή είκ.όιν τής πολιτικής καταστάσεως τού ελευ
θέρου κράτους. Ποίον το συμπέρασμα ;

Ή ^ρειυκοπία τού κοινοβουλευτισμού.

Β.

f

8 Μαρτίου 1905

Ήρος θεραπείαν οργανικού νοσήματος ό,νάγκη πρωτίστως να προηγηθή η διάγνωσις αυτόν. Αλλά μετά την διάγνωσιν, πρέπει νά άρχίσηη θεραπεία, έστω και δια τής χρησεως τών πικροτάτοιν, άλλά κα) τών
ίσγυροτάτων φαρμάκων.
Τοιαύτα εινε τα διδάγματα τής παθολογίας τού τε Ατομικού και τού
κοινωνικού οργανισμού.
Ο οργανισμός τού ελληνικού κράτους νοσεί' και νοσεί από πολλούχρόνον. Πλείστοι εμελέτηοαν το νόσημα και σννέστησαν ταύτα ή εκείνα
τα φαρμακα προς θεραπείαν. Δυστυχώς ούδεν έγένετο μέχρι τούδε. eΗ
νόσος εξακολουθεί παοατεινομένη' κατέστη χρονιά. ’Αλλοιμονον δε και
εις τό ε/Ληνικόν έθνος, εάν εξακολούθηση ή αυτή άδράνεια προς θερα
πείαν. Άλλοίμονον , άν άφεθή εις την τύ/jjv νά πράξη δ τι άδννατούσιν
ή δεν θέλονσιν οΐ άνθρο)ποι. Θά έπέλθη μοιραίως ή πλήρης ατονία, 6·
μαρασμός, ή καταστροφή.
Τό ελληνικόν πολίτευμα, δποις κατενοήθη και εφαρμόζεται κατά τήν
τελευτοίαν ταύτην τεσσαρακονταετίαν, είνε άρνησις πολιτεύματος. Κατά
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το φαινομενον έινε δημοκρατικόν, τον μοναρχικού παράγοντος ελάχιστα
σημαίνοντος εν τη δλη λειτουργία. 9Αλλά κατ’ ουσίαν, πράγματι, εινε
ολιγαρχικόν, και ολιγαρχικόν τον χιειρίστον είδους, πρότερον μεν βασι
ζόμενου έπι οικογενειακών πολιτικών επιρροών, δημιουργηθεισών τό
πρώτον εξ Ιστορικών λόγων, και μετά ταύτα διά τής βίας και τής καταστρατηγήσεως τών νόμων, άπό τίνος δε χρόνον καί επί τον πλούτον,
άδιάφορον τίνι τρόπω άποκτηθέντος.
Πρό τοιοντον πολιτικού συστήματος ή βασιλική εξουσία εξουδετερώθη, ή δύναμις τον λαού έξεμηδενίσθη. 'Ο λαός λαμβάνει οντότητα
και νπόστασιν μόνον κατά τάς έκλογάς. Ψηφίζει άνευ συνειδήσεως'
ψηφίζει πρόσωπα μόνον, ονχι δε ιδέας, ούχϊ πολιτικά συστήματα. Μετά
ταύτα, έν έχει καθήκον. την καταβολήν φόρων.
9Επι τών ερειπίων τού λαού και τής βασιλείας εγκαθιδρνθη ή ολι
γαρχία, άπάλυτος, στυγνή, εγωιστική. Oval εις τους κατ’ αυτής άντιπράττοντας ! θά ΰποκύψωσιν. ’Έχβΐ μ ε θ 9 έαντής άκατάβλητον έρεισμα
αυτόν τον λαόν, όσης τήν παρακολουθεί και τήν ενισχύει άν^ν έπιγνώσεως. 9Εργάζεται υπέρ τής ολιγαρχίας, έν τή ακρισία του φρονών, οτι
εργάζεται υπέρ εαυτού. Οΐα χονδροειδής πλάνη! Και δμως όντως
έχουσι τά πράγματα.
Τό φαινόμενου τούτο τής ολιγαρχικής παμβασιλείας δεν καταγγέλ
λεται ταύτη τή στιγμή κατά πρώτον. Ονκ ολίγοι τών μελετησαντων
τήν νεοιτέραν τής eΕλλάδος ωτορίαν, ιθαγενείς τε και άλλόφνλοι, κατήγ
γειλαν τό κακοήθες νεόπλασμα, τό λνμαινόμενον και καταβιβρώσκον τον
ελληνικόν οργανισμόν. Δυστυχώς ελάχιστοι έγένοντο άπόπειραι προς
θεραπείαν, αλλά και αυτοί ήστόχησαν ή άπέτνχον.
Και εν τούτοις πρέπει νά παταχθή ή ολιγαρχία αυτή. ΕΊνε 6 μέγας
εχθρός, 6 παρακωλύων τήν πλήρη άναγέννησιν, την αποπερατωσιν τών
τυχών τού ελληνικού γένους.
Συνοψίζω τήν ιστορίαν τής έλληνικής παλιγγενεσίας απο τού σωτη
ρίου έτους 1 821.
*Η κατά τους χρόνους εκείνους υπερφυής έντασις τών ατομικών
και κοινωνικών δυνάμεων τού ελληνικού γένους δεν επήνεγκε τα απο
τελέσματα, άτινα άνεμένοντο εύλόγως και παρ9 αυτών τών πολεμίων
τής άναγεννηθείσης eΕλλάδος. 9Ανέλυσα εν άλλη μελετη τα αίτια τής
μή πλήρους επιτυχίας τής 9Επαναστάσεως, παρα τας θυσίας και τον
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ηρωισμόν των άντιπροσώπων της άπαραμίλλον εκείνης γενεάς. 9Επιτραπήτο) μοι ήδη νά επαναλάβω εντανάα τάς προ τετραετίας δημοσιενί}είοας περί τον ζητήματος τούτον οκέψεις.
(ί 'II ελληνική 9Επανάοταοις ήδννατο να ϋριαμβεύση και άνεν τής
επεμβάσεως τών ενρωπαϊκών Δννάμεων, άν εγίνωσκε το εϋνος ν 9 ανα
ζήτηση και να ενρη εκείνο, ον εστερεϊτο και ον ή ελλενψις επήνεγκε τάς
μεγίστας των σνμψορών και ονκ δλίγας άποτνχίας. 9'Ελειπεν άπο τής
επαναστάσεως ή πολιτική ενότης, ή ψυχμ). ή σνγκεντρωσις των διεσπασμενών δννάμεων τον εάνονς και ή άνάάεσις αντών εις ενιαίαν διεύάννσιν. 'Η παλαι'ι αμαρτία τον ελληνικόν κόσμον επανελαμβάνετο
ανϋις εν τή άναβιώσει αντον. 9Ατομισμός υπέρμετρος, μέχρις εγκλή
ματος προβαίνων ενίοτε, ήτο αδύνατον να κα^ανοήση τα εκ τής ένώσεως
και σννεργασίας άγαάά. "Εκαστον τμήμα, εκάστη επαρχία, έκαστος
αρχηγός διεζεδίκει ιδίαν ατομικότητα και ίδιον κύκλον ενεργείας. Το
τοιοντο δεν ήδύνατο ή να διασπάση τάς εάνικάς δννάμεις, νά εξασάενήση αντάς, πλέον δ 9 ή άπαξ νά διακνβεύση τήν επιτυχίαν τον άγώνος.
9'Αν εξ αντον άνεδεικνύετο υπέροχός τις προσωπικότης, κεκτημένη τάς
προσηκούσας προς το εργον άρετάς, σνγκεντρονσα επι το αντό τάς τε
ήϋικας και τά: υλικός τον εΰνονς δννάμεις, δεξιώς αντά^ χειραγω
γούσα και διευϋύνονσα, σννεννοονμένη καταλλήλως μετά τής επισήμου
Ευρώπης, έμπνέονσα εις αυτήν εμπιστοσύνην, ϊσως τά ελληνικά πράγ
ματα ϋ \ ελάμβανον άλλοίαν, διάφορον τροπήν. Δυστυχώς ό ελληνικός
άγων νστέρησεν εν τούτοο. 9Α λλ9 εσωσεν αντον άπο τής καταστροφής
ή μεγαλονργία, ή αντοάνσία, το άκατάβλητον σϋένος, δι9 ον επεβλήϋη
ή 'Ελλάς επι τέλους και έ π 9 αντών των εχβρών αν τής, και αντών τών
εκ σνστήματος δυσμενούς διακειμενών. Ό ηρωισμός εσωσε κα'ι άνέστησε τήν 'Ελλάδα .
'Η ελληνική 9Επανάστασις εστερεϊτο ενιαίου, μόνιμόν άρχηγον, εΐτε
ϊ'&αγενονς, εΐτε άλλογενοϋς, κατά τήν φρικώδη εκείνην έπταετίαν, καί)9
ήν το εάνος διεξήγε τον άπέλπιδα περί πίστεως και πατρίδος άγώνα.
Η κεντρική ενότης ί)ά ήτο άκαταδάμαστος δύναμις.'Ως μήώφειλεν, ή
πολυαρχία επεκράτησε καί)9 άπαν τοντο το χρονικόν διάστημα, αέχρι τής1

1 'Ο 'Ελληνισμ ο; κατα τον δέκατον ένατον αιώνα ι ν 'Ελληνισμός* ‘Ιανου
άριος τον 1 9 0 1 '.
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'ημέρας, καθ ην εν Σαυαρινω δια τής υπό των στόλων *Αγγλίας,
Γαλλίας και Ρωσσιας ναυμαχίας παριστατο ή τελευταία σκηνή τον φρικαλέον δράματος. Η ΤΊελοτιοννησος, ή Στερεά, αι ναυτικοί νήσοι εΐχον
τους ίδιους αρχηγούς, διεσπασμένους άρχηγούς, μή διστάζοντας καί προ
Ύθ)ν εμφυλίων ρήξεων προς κορεσμόν τοπικών φιλοδοξιών. "Ετεροι
επίσης επαρχιακοί διαιρέσεις μεταξύ των πολιτικών καί στρατιωτικών
προεστωτων σννετέλωνν ετι μάλώον εις την εθνικήν διαίρεσιν καί άπο■σύνθεσιν. Ονδείς εκ τών στρατιωτικών άρχηγών, των διαπρεψάντων
κατα τον ύπερφυά εκείνον αγώνα, οντε 6 Κολ.οκοτρώνης, ούτε ο Καραϊ■σκακης, κατώρθωσε να έπιβληθή, να αναγνωρίσιμη ώς αρχηγός τής
Έπαι •αστάσεως. Τό κακοήθες μικρόβιον τής διαιρέσεως, τον κομμα
τισμού, τής πολ.υαρχίας, (ή κυριολ,εκτικώτερον τής ολιγαρχίας) δια να
μή εί'πω τον κοτσαμπασισμού καί τον άρματωλισμού, δεν ήδννατο να
σνντελέση εις την άνάδειξιΐ’ ενός αρχηγού, ενός εμπνευσμένου έ ν ό
π λ ο υ π ρ ο φ ή τ ο υ , οίος άπαιτεΤται κατ’ ανάγκην ιστορικήν προς
επίτευξιν τοσούτον μεγάλου σκοπού καί έργου, οιον είνε ή έπίτευξις τής
έϋνικής ένότητος, καί ετι μάλλον ή άπελ^ευύ έρωσις.
9Επί μίαν στιγμήν, μετά τήν καταστροφήν τού Ναναρίνον, ήδννατό
τις να υπόθεση, οτι ή πλέον ή άπαξ παρακωλνσασα τήν επιτυχίαν τής
’Επαναστάσεως ολιγαρχία εμελλεν όριστικώς να ύποχωρήση δια. τής εις
Κυβερνήτην τής 'Ελλιάδος άναρρήσεως τού Ίωαννον Καποδιστριου.
Έκέκτητο ό άνήρ πάντα τα προς τούτο προσόντα. Ειχ^εν υπηρέτηση
από τής πρώτης νεότητος τον αγώνα τής ελληνικής παλιγγενεσίας
ώς Κερκυραϊος, ώς υπουργός τής ρονσσικής αυτοκρατορίας, καί μετά
ταύτα ώς απόμαχος τής ενεργού πολιτικής εν Ιενενη. Ως πολιτικός
άνήο, διακριθείς κατα τούς θυελλώδεις καιρούς τής δευτερας δεκαετηρίδος τού 19ου αίώνος, είχεν έφελκνση την εκτιμησιν πάντων τών εκ
τού σύνεγγυς γνωρισάντων αυτόν. 'Ο Iάλλος δούξ ίΐο Βΐ 0§1ίθ εγραψε
πολλά, έτη μετά, τον πρόωρόν, οσον και άδικον θανατον τού Καποδι~
στοίου, τα. επόμενα : Γ Η το άγαθός άνήρ, υπέροχος ψυχή, ακράδαντος
χαοακτήρ, πνεύμα φαεινόν, πολύπειρος εις μεγαλα κατορθώματα, δι
καίους τιμώμενος υπό πάντων τών μεγάλων πολιίτευτών, οον η γνώμη
είχε κύοος εν Ευρώπην. Τοιαυτα φερων εφόδια ο Καποδιστριας, εδι
καιούτο να προσελ.κύση εις εαυτόν τους ανδρας της Επαναστασεαος, ων
ή αποστολή κατα. τό μάλλον ή ήττον είχε λήξη, προς εναρξιν τού έργου
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τής άνοικοδομήσεεος. Δυστυχώς δεν εγένετο τούτο. Το μεν ή πολίτικη
και ή στρατιωτική ολιγαρχία, το δε ή ιδεολογία, ή έπιζήτησις τουτέστι
πολιτεύματος, του άντιπροσωπικοϋ, του κοινοβουλευτικού, όΐον μόλις τώ
καιρώ εκείνφ ήρξατο είσαγόμενον εν τισι χώραις τής Ευρώπης, προηγμέναις ήδη κατά πολιτισμόν, κατά κοινωνικήν όργάνωσιν, παρεκώλωσαν
και άντέδρασαν προς πάσαν πολιτικήν άποκατάστασιν τής άναγεννηθείσης
'Ελλάδος. Το δόγμα τού Κυβερνήτου ήτο ; Λ α ϊ κ ή π ο λ ι τ ε ί α υ π ό
ι σ χ υ ρ ό ν , π ε φ ω τ ι σ μ έ ν η ν και ά μ ε ρ ό λ η π τ ο ν η γ ε 
σ ί α ν ε ν ό ς ά ν δ ρ ό ς . ΆλΔΔ εύρεν αντίπαλων άκατάσχετον την
ολιγαρχίαν, τον κ ο τ σ α μ π α σ ι σ μ ό ν, λ.είηιανον περισωθέν από
των χρόνων τής τουρκοκρατίας.
Ούτως εκαλείτο ο παραγνωριστείς άνήρ να. διεξαγάγη, άμα κατα
λαβουν την εξουσίαν, διπλο'ν αγώνα. Τό μεν, τον δημιουργικόν άγώνα
τής έγκαταστάσεως κοινωνικής καί πολιτικής εύκοσμίας εν τή άπό αιώ
νων κατεστραμμένη χώρα, τό δε άγώνα ϋπάρξεο)ς προσωπικής κατά
τών άμειλάκτων άντιπόλων τον. Και έν τούτοις ή κνβέρνησις αυτού
ϋπήρξεν ευδόκιμος. Δεν επηγγέ'1λ>ετο μεν μεγάλας ιδέας, δεν έφερεν εις
τα χείλη τον μεγάλως μεταρρυθμίσεις’ άλΛ* είογάζετο προς άποκατάστασιν χ ρ η σ τ ή ς δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς’ τούτο και μόνον. Τα λοιπά,
ευημερία, πρόοδος, πραγμάτωσις εθνικών πόθων, θά ήσαν άποτελ.έσματα τής διοικήσεως ταντης. Πρώτη μέριμνά του ϋπήρξεν ή λ.αϊκή
έκπαίδευσις’ έκτισε σχολεία, ών πολλ.ά διατι^ρούνται μέχρι τής στιγμής
ταντης’ εϊργάσθη επίσης και υπέρ τής γεωργίας, Ιδρ''σας άμα και Σχο
λήν προς διδασκαλ.ιαν αυτής. Πενιχρότατος ήτο ό προϋπολογισμός τού
αρτισύστατου κράτους, άλλα τοιαντη ήτο ή περί την διαχείρισιν τών οικο
νομικών φειδώ αυτού, ώστε κα'ι στρατόν κατά ξηρόν και κατά θάλωσσαν
επαρκή συνετήρει, φρονών, οτι ή άναγεννηθεισα 'Ελλάς έπρεπε νά συμπλ.ηρώση την Ιστορικήν αυτής άποστολήν διά τών ιδίων στρατιωτικών
δυνάμεων.
Τοιοΰτος ό πρώτος Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος' άξιος νά παραβλ.ηθή
προς τον Βασιγκτώνα και τον Βολιβάρ. Λ α ι κ ό ς, φιλ,όπολις υπό πάσαν
έποιριν. Άλλώ ή όλ.ιγαρχία ήτο άδυνατόν νά τον εννοήση, νά τον έκτιμήση, νά τον άνεχθή...
Έπαγγελλομένη μετά τών ευαρίθμων ίδεολώγων, έπιδιωκόντων
την εμφντευσιν εν τώ άκαλ.λ.ιεργήτο) άγρώ τής νέας 'ΕλλΛδος τών θεω-
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ριών τού ΜοντεσκΙού και τον Βένθαμ, την πρόμαχον των συνταγματι
κών ελευθεριών , κατόρθωσε τον δια τής βίας θάνατόν του. 'Η εν
Τ<5ρα με έ λ λ η ν ι κ ά ! ! ! στοιχεία έκτυπουμένη έφημερίς « Ά πόλλων » έγραφε τα επόμενα την επαύριον του θανάτου του : « 3Επεσε το
»τέρας τής τυραννίας, επεσεν ο τύραννος, έπεσε θύμα τής ακραιφνούς
»φιλοπατρίας νέα)ν 'Αρμοδίων και 3Αριστογειτόνο)ν, νέων Βροντούν και
))Κασσία)ν. Βλέπομεν δια τής εύγενοϋς ταύτης πράξεως την ΰιρηλήν τής
»θείας δίκης άπόφασιν, έκπληρωνομένην εις Αμοιβήν των Αρρήτων καί·
»αθεμίτων κακών, εκ των οποίων ή 'Ελλάς ειχεν ϋπερπληρονθή!!!...»
Καί τις φέρει την ευθύνην τής στυγερός πράξεα)ς ; οι φανατισθέντες φονεΐς ; 'Όχι. 'Η θεία Πρόνοια, ώς Αξιοι ό 3Απόλλων ; ’Ό χ ι .
'Ο ελληνικός λαός ; Α κόμη περισσότερον όχι. Διότι ό ελληνικός λαός
έλάτρευε τον Κυβερνήτην του, τον Μ π ά ρ μ π α Γ ι ά ν ν η ν.
"Απασαν την ευθύνην τον ανοσίου φόνου φέρει ή εν "Υδρα έγκαταστασα ολιγαρχική φατρία, επικούρου προσελθούσης αυτή καί τής φάναριωτικής ιδεολογίας.
’Έκτοτε ή ολιγαρχία ον δεμίαν ήνέχβη λαϊκήν, ενκοσμον κυβέρνη
ση’. Τούτο θ 3 αποδειχθή εκ των έπομένων.

17 Μάρτιον 1905

Δια του θανάτου τού Καποδιστρίου ή ολιγαρχία, θρασυνθεΧσα επί
μάλλον, έτέλεσε φοβερό όργια είς βάρος του ελληνικού λαού μέχρι τής
έλεύσεως του βασιλέως 'Όθωνος. 3Εν όνόματι τής ελευθερίας, τής συν
ταγματικής κατ3 όνομα, πράγματι τών ευαρίθμων προκρίτων, τών
Αςιούντο)ν να κυβερνώσι τό δυστυχές Αρτισύστατον ελληνικόν κράτος,
διεπράχθησαν στυγερό εγκλήματα, ώθούντα τον τόπον προς τήν Αναρ
χίαν. Σύγχρονος αύτόπτης μάρτυς Αναφέρει, κοτι ούδείς πλέον εκήδετο
τής πατρίδος, ότι Απεσβέσθη καί ο τελευταίος τής φιλοπατρίας σπινθήρ,
καί ότι πάντες εφρόντιζον περί τών ιδίων. Τις πρώτος ν ’ Αρπάση τήν
Αοχήν, ΐνα κατα τήν έλευσιν του βασιλέως ευρεθή κατέχων αυτήν' ουτος ύπήρξεν ό καθνπέρτατος σκοπός, περί όν διεμάχοντο μεν οι λογά
δες του έθνους, κατεστρέφετο δε τό έθνος αυτό». "Ετερος ξένος έγραφε
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τα άκόλουϋα : « 1Εν οοφ υπάρχει ή παρούσα γενεά, οι προύχοντες,
ε’νεκα συμφερόντων και παϋών συνενονμενοι, ϋά παραλνωσι ριίδιον ργονντες πάσαν οίανδήποτε τάξιν πραγμάτων, ουδέποτε δε ϋά νποστηρίξωσι, και τό χείριστον, ουδέποτε ϋά δημιουργήσωσι Κυβέρνησιν. *0
’Άγγλος άντιπρέσβυς είπε μοι πολλάκις, δτι εΐποτε κΛηϋώσιν οι άνϋρο)ποι οντοι εις καταρτισμόν Κυβερνήσεως, ή χώρα ϋά νποκνηιη ανϋις εις
πανώλεϋρον αναρχίαν^». Τοιαντη επήλϋεν εν ΓΕλλάδι κατά στάσις μετά
τον ϋάνατον του Καποδιστρίου. Κράτος άνευ Κυβερνήσεω ς, αν ευ δι
καιοσύνης, άνευ ασφαλείας, άνευ Ιδιοκτησίας.
Δεν παρήρχετο πολύς χρόνος, και ό βασιλεύς νΟϋων κατήρχετο εις
την rΕλλάδα. Και έκέκτητο μεν ικανά προσόντα, ΐνα άναγνωρισϋή κα)
επιβληϋη, πραιτίστως την καταγωγήν, ώς υιός μεγάλου φιλέλληνας, δια
λόγων και δώ έργων συνδραμύντος τον αγώνα τής ελληνικής παλλιγγενεσίας, άλλ’ έστερείτο δυστυχώς ετέρων προσόντος·, ΐνα καταστή άξιος
ήγεμών τής cΕλλάδος. 'Ητο νεότατος την ηλικίαν, ή δε άντιβασιλεία,
ήτις έδύϋη εις αυτόν, άποτελουμένη έξ άνδρών, άγνοονντων τά του τό
που, ¿στερημένων πρακτικού πνεύματος, μετ’ ολίγον δε και διαιρεϋέντων'
προς άλλήλους, δεν ήδύνατο νά έπιτελέση την αποστολήν αυτής ώς εδει.
°Εκ τής αιτίας ταντης ή ολιγαρχία ένισχνϋη μάλλον ή έξησϋένησε κατά
την περίοδον τής βαυαρικής άντιβασιλείας. 'Ότε δε έπήλϋεν επί τέλους
ή ένηλικιόπης του ’ Οϋωνος, και δ νέος βασιλεύς άνελάμβανε τά ηνία
τής εξουσίας, κατεδεικννετύ τι ϋλιβερόν, δτι δ πραηος βασιλεύς τής
'Ελλάδος ήτο μεν άγαϋός και ενάρετος, άλλ ’ ¿στερείτο υπό πάσαν επο'ψιν τών πλεονεκτημάτων δημιουργικού άνδρύς, οΐος άπητεΐτο κατά τους
πρώτους εκείνους χρόνους τής ελληνικής Πολιτείας. Και ήτο μεν επί
μονος, λεπτολόγος, αρχικός, αλλα δεν ήδννατο νά επίδειξη τήΐ' ϋπεροχίρ'
εκείνην, ήτις απαιτείται προς επιβολήν εν κοινωνίαις άκαταρτίστοις. 'Η
άναγεννηϋεΧσα 'Ελλάς, ήτις κατά τους ϋυείλώδεις χρόνους τής Έπαναστάσεως δεν ενρε τον παράκλητον ηγεμόνα, ΐνα την δδηγήση προς την
νίκην και την επιτυχίαν, ήτις βραδντερον εν τώ Κυβερνήτη ενρε τον
ύπέροχον μόνον διοικητικόν άνδρα, άλλ ’ ονχί καί τον στρατιοηικόν άρχηγόν, δστις νά επιβληϋη επί τώ>ν δυσυποτάκτοον πολιτικών καί στρατιωτικών άρχόντων διά τής πυγμής, δσον καί διά του νόμου , ϋά ήτο
1

JY .

Αραγονμη 'Ιστοριχαί άναμν>]οεις.
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ευτυχέστατη, αν εύρισκε τον τοιοΰτον βασιλέα εν τώ προσώπω τού'Όθωνος. Τις έκ των άξιούντων να κυβερνήσωσι τον τόπον ολιγαρχικών έπι
καθημερινή παραβάσει τών νόμων θα έτόλμα να προσβλέψη προς βασι
λέα σιδηροφορούντα : Έφόρει ό νΟθων την φονστανέλλαν, το εθνικόν
ένδυμα, άλλα δεν ήδύνατο δώ αυτής και μό>νης να έπιβληθή. 'Ο βασι
λικός αυτού τίτλος δεν ήτο επαρκής να. τον καταστήση σεβαστόν έν τώ
μέσο) κοινοίνίας, μόλις έξελθούσης εκ τής αναρχίας και τής δουλείας,
αυταρχικώς δε κυβερνο)μένης υπό ίδιοτελούς ολιγαρχίας. Ούτω συνετρίβετο όσημέραι και ύπεχώρει ή βασιλική δόνα μις προ τού κοτσαμπασισμού τών πρόκριτό»·, προ τού άρματούισμού των στρατιοοτικών, οϊτινες
έπικαλούμενοι τάς λαϊκός ελευθερίας, έξηνάγκαζον τον βασιλέα δια
στρατιωτικής έν Αθήναις στάσεο>ς, εις ήν ομο)ς συμμετείχαν και ¿πρω

τοστατούν οι πολιτικοί, να παραχώρηση τή ' Ελλάδι Σύνταγμα, κληθείσης προς τούτο τής περίφημου Έθνοσυνελεύσεο)ς τού 1843.
ΕΙνε περίφημος ή *Εθνοσυνέλευσις αυτή. Ούχι δώτι συνέταξε το
προσήκον πολίτευμα, ούχϊ δώτι συνετέλεσεν εις τήν κρείττονα και σκοπιμοπέραν όργάναοσιν τής ελληνικής πολιτείας. ’Ά ν έφιλοτιμεΤτο τούλ.άχιστον να. έφαρμόση τό διοικητικόν πρόγραμμα τού Καποδιστρίου ! 'Ό τ ι
κατο)ρθο)σε να. πράξη εινε ή αντιγραφή συνταγματικού τίνος χάρτου έκ
των κατά τούς χρόνους εκείνους ύποδεικνυομένων ώς πανάκεια παντός
κοινο)νικού καί πολιτικού νοσήματος’ άλλ ’ ήκιστα έμερίμνησε τίνι τρόπο>
ήδυνατό νά όργανο)θή το νέον ελληνικόν κράτος στρατιοηικώτερον, καθ στάμενον ημέραν τινα. ικανόν να. συνέχιση τό εργον τής άρτι έκλιπούσης γενεάς, έν τούς κόλποις τής οποίας έπροηοστάτησαν και οι άγωνισταί τής Τρίτης Σεπτεμβρίου. Ούτε ό βασιλεύς, ούτε οι δημιουργοί τού
Συντάγματος κατενόησαν τας ύποχρεο)σεις αυτών. *Εψηφίσθη, έκυρο)θη τό ελληνικόν Σύνταγμα. Ά λ λ * ώς έπι τό πλέιστον εμεινε χάρτης
άγραφος, μηδενός τηρήσαντος τας διατάξεις αυτού, μήτε τών ολιγαρ
χικών, οΐτινες προύκάλεσαν τήν πολιτικήν έκείνην μεταβολήν, μήτε τού
νΟθωνος, δστις τό ά.πεστρέφετο.
'Οσάκις οι αρχηγοί τής Τρίτης Σεπτεμβρίου, οι πολιτικοί τού Συν
τάγματος, άνελάμβανον τήν έξουσίαν, άπεδείκνυον δια τών πραγμάτων,
διά τών έκλογικών έπεμβάσεο)ν και τών συναφών αύταις παρανομιών,
οτι ήσαν Συνταγματικοί, έ φ * οσον διετελουν έκτος τής εξουσίας, αλλ
έν τή έξουσία μετεμορφούντο εις τούς χειρίστους άντισυνταγματικούς~
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'Ο 3'0&ων δεν ήδύνατο ή να εύφραίνηται επί τώ ύλλιβερώ τούτο) φαινομένο), τής πολιτικής άλλ.αξοπιστίας του γ^ειρίστου είδους, δικαιολογών
ούτω τήν εαυτού πολιτικήν, δτι 6 ελληνικός λαός δεν ήτο ώριμος προς
συνταγματικός ελευϋερίας. Και τις ή αφορμή τής αποτυχίας ταύτης ;
Τό πολιτικώς άωρον τού ελληνικού λ.αού ; Βεβαίως και τούτο' άλλ3 ύπερ
τήν έλλειψιν πολιτικής ωριμότητας τού λαού ήτο ή έλλειψις πολιτικής εν ουνειδηοίας και ειλικρίνειας των προκρίτων, των κ ο τ ο α μ π άο ιδ ων,
οΐτινες έφερον τό όνομα τής έλ.ευΰ·ερίας άνά τα χείλη μόνον, ότε δεν ένέμοντο ή μάλλον δεν ελυμαίνοντο τα δημόσια, άλλα καταλαμβάνοντες τήν
εξουσίαν, μετεμορφούντο εις τούς χειρίστους δαίμονας τής ακολασίας,τής
παρανομίας κα'ι τής αύϋαιρεσίας.
3Α λλ3 εινε αξία ιδιαιτέρας αναγραφής και μνείας ή περίφημος αυτή
3Εϋνοσυνέλευσις τής Τρίτής Σεπτεμβρίου και δι3άλλο αυτής κατόρϋωμα,
ή μάλλων πραξικόπημα κατά τής εϋτικής ένότητος τού ελληνικού γένους.
Τις αγνοεί, ότι τό νέον ελληνικόν κράτος ιδρύόη διόι ποταμών αιμάτων
των πανελλήνων, διά των ύλυσιών πάντων των τμημάτων τής ελληνικής
πατρίδος ; Ή Πελοπόννησος, ή Στερεά 'Ελλάς, ή 3>Ηπειρος, ή Θεσσα
λία, ή Μακεδονία, ή Θράκη, ή ελληνική Μικρασία μ ε ϋ 3 άπασών των
έλληνίδων νήσων προσήνεγκον τον λίύλον αυτών προς οικοδομήν τού
μεγάρου τής ελληνικής πολιτείας. 3Εν αυτή τή 3Εΰνοσυνελεύσει παρήδρευον αντιπρόσωποι πάντων τούτων των τμημάτων τού τε έλευϋέρου
καί τού αλυτρώτου 'Ελληνισμού. Καί εν τοντοις, κατ3 αποφράδα τινά
ημέραν, συνεζητεΤτο εν τή 3Εϋνοσυνελενσει τούτη ανόσιος καί μιαρά
π ρότασις, ή τού γ/ορισ/ιού των 'Ελλήνων είς α υ τ ό χ θ ο ν ο ς κ α ί
ετ ε ρ ό χ ϋ ον ας, καί έξεδίδετο αμέσως τό διαβόητον ψήφισμα, δι3 ού
κατετέμνετο ηθικώς καί πνευματικώς ό 'Ελληνισμός. 'Ο σάραξ τής
διαιρέσεως είσήρχετο είς τον οργανισμόν τής ελληνικής φυλής. Πλείστοι
των ’Ελλήνων κατέλειπον τό έ εύθερον έδαφος τής διά τού αίματος
αυτών ελ,ενθιρωθείσης πατρίδος. Ο'ι δε εν επιμιξία καί επικοινωνία διατελούντες ομογενείς μετά των Μολδοβλάγων, των Σέρβων, των Βουλ
γάρων προσήγγιζον αυτούς, συνεταιριζόμενοι συν τφ χρόνο) προς επι
δίωξιν ιδίας εθνικής καί πολιτικής άποκαταστάσεως καί αυτονομίας.
Ούκ ολίγοι καθίσταντο αρχηγοί τής νέας τούτης ιστορικής κινήσεως εν
ταίς μή ελληνοφώνοις ταύταις χώραις τού Αίμου. Α'ι προς τον 'Ελλη
νισμόν καί τούς 'Έλληνας συμπάϋειαι άπεσβέννυντο, παρεμβαινούσης
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και τής ξένης άνθελληνικής πολιτικής. 'Η έλενθέρα 'Ελλάς , άντι να
φιλοτίμηση να καταστή κέντρον και πνρήν, ον μόνον εθνικής πανελλη
νίου κινήσεως, άλλα και χριστιανικής ακόμη, περιετνλίγθη εις τα σά
βανα τον α ν τ ο χ θ ον ι σ μ ο ϋ. Και επεσε μεν ή θεωρία αντη υπό την
κατακραυγήν καί την καταδίκην του πανελληνίου, των τε ελευθέρων και
των άλυτρώτων, άλλα το ρήγμα εγένετο, η διάστασις έτελέσθη. Παρατηρητέον εν τούτοις, δτι ή θεωρία αντη τον αντογβονισ μού, άκρίτως
ριφθείσα εν τοΐς κόλποις της Συνελεύσεως εκείνης, νπεστηρίγβη μετά
ζήλου υπό τής εξωτερικής εκείνης πολιτικής, ήτις άπο τής τέταρτης ήδη
δεκαετηρίδος του δέκατου ενάτου αίώνος ήρξατο υπονομεύουσα τα θε
μέλια τον ελληνικόν έθνους. 'Ο σκοπός έπετεύγθη, επήλθεν ή ψυγρότης, ή άδιαφορία μεταξύ των ομοφύλων, ών ονκ ολίγοι προσήλθον εις
συνεργασίαν μετά λαών άλλοφύλων, καταστάντες έπι τέλους εχθροί άμείλικτοι, άποστάται τής ιδίας πατρίδος.
Εις τίνα ν ’ άποδοθή τά πραξικόπημα τούτο κατά τής ελληνικής
ενότητας, το προκληθεν διά τον ψηφίσματος των αντογβόνων και έτερογβόνων ; Εις τον βασιλέα ’Ό θωνα ; ’ Οχι. ’Εκείνος ήτο καθ’ δλον
τον χρόνον τής βασιλείας του 6 πανελληνικώτατος των rΕλλήνων, μ ε γ α λ ο ϊδ ε ά τ η ς υπό πάσαν εποψιν ψυγβ τε και σώματι. Εις τον ελ
ληνικόν λαόν ; eΟ άτυχης λαός, εξ ονόματος τον οποίον τοσαύτα έτελέσθησαν εγκλήματα κατά τό χγρονικ,ον τούτο άπο τής ιδρύσεο)ς τού
ελληνικού κράτους διάστημα, νπήρξεν δλα)ς ξένος και άμέτοχος προς
τάς συζητήσεις τής 3Εθνοσυνελεύσεως, ήιις κατά τύπους μόνον τον
εξεπροσώπει. 'Η ολιγαρχία, έν τή διανομή των λαφύρων τής εξουσίας,
είνε ή προκαλέσασα την καταχθόνιον και άντεθνικήν σνζήτησιν. 'Η ζήτησις μεγάλη, ή προσφορά έ?ωχίστη. Έπρεπε νά καταστώσιν εκποδέον
άπαιτηταί τινες' και εγένετο ή έφεύρεοις αντη. 01 'Ελληνες διηρέθησαν
εις αυτόχθονος και έτερόγβονας !
3Α λ λ 3 άλλοι λαοί, σοβαρότεροι ημών και εμβριθέστεροι, εΐ και κα
τώτεροι την πνευματικήν φύσιν, άλλως έσκέφθησον και επραξαν.
e0 βουλγαρικός εγκέφαλος δεν ε'χει κατά πάσαν πιθανότητα άπαντα
τά. πνευματικά συστατικά τού ελληνικού εγκεφάλου.
3Α λ λ 3 εχει τι, ον στερείται 6 ελληνικός' άντιλαμβάνεται τών πραγ
μάτων, δπως εχονσι' πρωτίστως ζητεί τό χρήσιμον και τό συμφέρον.
*Ότε υπό την επικυριαρχίαν τής Τουρκίας σννέστη ή νέα Βουλγαρία,
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ή βουλγαρική πολίτικη δεν περιωρίσθη εντός των ορίων τής ηγεμονίας
κατ' εξοχήν έξεδηλώθη εν Μακεδονία. Οι εκ τής χώρας ταντης σλαυοφωνοι και βουλγαρόφοινοι, ενίοτε και ελληνόφωνοι πληϋυσμοι, μεταβαίνοντες εις Βουλγαρίαν, εύρίσκουσιν υποδοχήν, παροχ^ήν δημοσίων
δέσεων και ο τι άλλο δύναται να γοητεύση συνήθως τον ανϋρωπον.
Τοιοντύ τι δεν εγίνετο πρότερον και δεν γίνεται μέχρι τής σήμερον κα'ι
εν Ρωμουνία και εν Σερβία ; Οι Μακεδόνες ουτοι, εν Βουλγαρία εγκα
θιστάμενοι, τιμώμενοι και ισχυροί καθιστάμενοι εν τή γ/θρα, μεταβάλ
λονται συν τώ χρόνω εις φανατικωτάτονς Βουλγάρους, τούθ* δ περ
σημαίνει εις φανατικωτάτους μισέλληνας. Εις χιλιάδας άριθμούνται οι
εκ Μακεδονίας ύπηρειούντες σήμερον εν τω βουλγαρικώ στρατω και τή
βου γαρική διοικήσει, οϊ πλεϊστοι τούτων ελληνόφωνοι. Δια τής μεθόδου
ταντης κατώρθωσεν ή ακατέργαστος Βουλγαρία να δημιουργήση βουλ
γαρικόν ζήτημα έν Μακεδονία. *Αλλ* δ υπέροχος ελληνικός εγκέφαλος
επραξε παν τουναντίον διά του χρηφίσματος των αυτοχθόνων καί έτερσχθόνων.
5Επαναλαμβάνω καί πάλιν. Δια τό μέγα τούτο έγκλημα κατά. τής
εθνικής ιδέας εύθύνεται ή όλιγαρχβα, ϋποθέσασα ότι τό ελληνικόν κρά
τος ιδρύθη προς πορισμόν των συμφερόντων ευαρίθμου οικογενειών.
Διότι τό ολιγαρχικόν σύστημα είνε τό φιλαυτότατον των πολιτικών συ
στημάτων. 'Η δημοκρατία κέκτηται αείποτε εύγενέστατα αισθήματα' ή
μοναρχία εχει ό)ς επί τό πλεΐστον φιλοδοξίας' <Ηί ’ ή ολιγαρχία, όπως
μαρτυρεί ή ιστορία, σπανιώταυα κατελήφθη έκ φιλοδοξίας’ άποβλέπει
πρωτίστως εις τα συμφέροντα τής τάξεοος, εις την έν ραστώνη άπόλανσιν τών αγαθών τής εξουσίας.
'Π ελληνική όλιγαρχβα δεν ήδύνατο να διαφυγή τον κανόνα τού
τον. ’Εκ τούτου ή αποτυχία τού ελληνικού κράτους, παρά τάς καταδή
λους επιτυχίας τού έθνους, επιτυχίας παρά τε τών εχθρών καί τών φι
λούν άνομολογουμένας.
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01 πολίτικοι ανδρες, οι διενεργήοαντες την μεταπολίτενοιν του
Σεπτεμβρίου, δεν έστερούντο φιλοπατρίας, Αλλ3έλειπεν Από των πλείστων
εξ αυτών ή γνώσις των πραγμάτων, ή κατανόησις των συμφερόντων
του λαού, υπέρ ον ήξίουν να βουλεύωνται και να πολιτεύονται. Τδ
έλευθέρως όσον και κοινωφελώς πολιτεύεσθαι προϋποθέτει και την προσήκουσαν πολιτικήν ανατροφήν του τε λαού και των άντιπροσώπον αυτού,
πρωτίστα)ς άνεξαρτησίαν χαρακτήρος, ήθος, των τελευταίων τούτον.
3Αλλ ’ ώς μη ('οφείλε, τα κατά την ελληνικήν πολιτείαν ήσαν Ασυμβί
βαστα προς το πολίτευμα, ο περ έχορηγήΰη αυτή. ' Ο ελληνικός λαός,
μόλις τυγ/ον ελευθερίας, κατόπιν μακράς δουλείας, πένης υπό πάσαν
εποχριν, έστερημένος πόσης εύμαρείας, δεν ήδύνατο νά έ'χη την έλαχίστην Αντίληψιν πολιτικών καθηκόντον και δικαιωμάτων. 'Η παίδευσις αυτού ητο τώ καιρώ εκείνο) στοιχειωδεστάτη, ηγνόει έξ όλοκ/.ήρου την σημασίαν της ψήφου , έψήφιζε τούτο ή έκεΤνο τδ πρόσωπον,
Αμεριμνών περί τον Αποτελέσματες. 'Ως επί τδ πλεΐστον ή χρηφοφορία
καί έν τοις πλείστοις τών μεγάλων κοινονικών κέντρων διεξήγετο διά
τής στρατιωτικής βίας, διά τής πολιτικής δολιότχμος, διά τού χρυχολογικού καταναγκασμού, διά τής κ α λ π ο ν ο χ) ε ύ σ ε ω ς. Διά τοιούτων μέσων εδημιουργεΐτο ή βουλευτική πλειονοψηφία, ής προισταντο οί
χθες καί πρώην Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ί , τού βασιλέως ’Όθωνος μή
δυσάρεστουμένου επί τώ τοιούτω έκφαυλισμορ τού πολιτεύματος. Τδ
περιζήτχμον Σύνταγμα κατέστη οργανον κυβερνχμικής έπικρατήσεως
ταύτης ή εκείνης τής πολιτικής υμάδος, ήτις ετιτλοφορεΤτο συνήθους
με ξένον άνομα, γ α λ λ ι κ δ ν κ ό μ μ α, ά γ γ λ ι κ δ ν, ρ ω σ σ ι κ ό ν ’ ουδέποτε εθνικόν. Οι ανδρες τής Έ π αναστάσεως, οί
νπηρετήσαντες τήχ> πατρίδα μετά τοσαύτης Αφοσκύσεως καί πίστεως
κατά τδν μέγαν Αγώνα, μετεβλχ)θησαν εις χυδαίους πολιτικούς κομμα
τάρχης καί έκμεταλλεντάς κατά την συνταγματικήν ταύτην περίοδον τής
βασλείας τού 3Ό θω νος. Τδ ενδιαφέρον αυτών περιωρίζετο ήδη εις την
έπικράτησιν κομματικών καί επαρχιακών ή προσωπικών συμφερόντων.
ΑΙ μεγάλαι έθνικαί βλέχρεις καί ϊδέαι ετίθεντο έν ήττονι μοίρα. ΓΙερϊ
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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διοργανώαεως τού κράτους, καθιστάμενου κέντρου και πυρήνος προς
έξνπηρέτησιν της μεγάλης εθνικής ιδέας, ουδεμία υπήρχε σαφής γνώμη.
Δύναταί τις να εινε άκατάβλητος ήρως κατα ψυχήν και χαρακτήρα
εν πολέμω, άλλα πολλάκις εν ειρήνη δύναται να καταστή κατώτερος τής
στρατιωτικής αυτόν Ισχύος. Τούτο άπεδεικνύετο καθ’ εκάστην κατα τήν
διαρρεύσασαν συνταγματικήν περίοδον, επι εικοσαετίαν περίπου, τής
βασιλείας τού ’Όθωνος. ΟΙ άγωνισταϊ τής Έπαναστάσεως κατεδείχθησαν άνίκανοι δργανωταί καί διαχειρισται τής πολιτικής εξουσίας. ‘Η
λαϊκή πρόοδος καί ευημερία διετέλει στάσιμος' καί τούτο δια τον λόγον,
δτι αί κυβερνήσεις άπερροφώντο υπό τού ενστίκτου τής αύτοσυντηρησίας. Εμφύλιος κομματικός πόλεμος, διεξαγόμενος εν τοΐς κόλποις
τού ελληνικού λαού, έξαντλών αυτόν υπό πάσαν εποψιν, έν ώ έπρωτοστάτονν αύταί αί κυβερνήσεις, ήτο άδύνατον να έπιτρέψη εις οίανδήποτε κνβέρνησιν, δσον αυτή καί αν ένεφορέιτο άγαθών προθέσεων, να
θέτη τας βάσεις εννόμον διοικήσεως. Τοιαύτη μονονονχί δεν νφίστατο
έν ' Ελλάδι.
Τα. πολιτικό, κόμματα κατέστησαν π ο λ ι τ ι κ ό κ α π ε τ α ν ά τ α .
9Επί τής δεντέρας συνταγματικής βασιλείας ό ’Άγγλος ιστορικός Φίνλαιν, εις των όξννονστάτων μελετητών τού συγχρόνου ‘Ελληνισμού,
εγραφεν εις τούς αΚαιρούς» τού Λονδίνου τήν έπομένην άκριβή, δσον
καί θλιβερόν εικόνα τού εν ‘Ελλάδι κοινοβουλευτικού βίου, ιιΤα πολι
τικό κόμματα, έ'λεγεν ό όξύχολος συγγραφεύς, τής συγχρόνου ‘Ελλάδος
εχουσι πολλήν τήν ομοιότητα προς τα στρατιωτικό καπετανάτα των προ
τής Έπαναστάσεως χρόνων. Ή κυβέρνησις τού ελληνικού κράτους θεω
ρείται ά ρ μ α τ ω λ ί κ ι, προς κατάληψιν τού οποίου νυχθημερόν εργά
ζονται καί συνωμοτούσιν οι πολιτικοί καπεταναΐοι. Έ ν δσρ-> μεν κατέχουσιν αυτό, δηλαδή ενρίσκονται έν τή εξουσία, μεριμνώντες περί τον
σιτισμού των παλληκαρίων τού κόμματος έκ τού ταμείου τού Προϋπο
λογισμού, τα πάντα εχουσι καλώς, ό τόπος εύημερεύ. Άλλ* όταν πέσωσιν
έκ τής εξουσίας,όταν άφαιρεθή άπ’ αυτών το άρμα τωλίκι διά τίνος στά
σεως, διά τίνος έκβιασμού, διά τίνος στρατιωτικής συνωμοσίας, τότε κα
θίστανται πάλιν έχθροί τή; εξουσίας, τής τάξεως, μέχρις ον επανακτήσωνται τό πολυφίλητου άρματωλίκι >·.

‘Η ε’ικοιν αυτή τού Φίν λαιν έλήφθη έκ τού φυσικού. Ά π ό εξηκον
ταετίας ήδη ή ‘Ελλάς παρουσιάζει τό εκπληκτικόν τούτο φαινόμενου πο-
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λ.ιτικοϋ αλληλοσπαραγμού, ελλείψει τάξεως και δικαιοσύνης. ' Υ φ 3 ονς
•ορούς πολιτεύεται, δεν δύναται να νπάρξη διοίκηοις. Διότι διοίκηοις με
ροληπτική εινε αρνηοις διοικήσεως. *0 ελληνικός λ.ός παν ότι πράττει,
το πράττει ορμεμφντως. 'Η διοίκηοις εις ονδ'εν ονντελει' παρακωλύει
μάλλον, δεσμεύει ή ενισχύει.
Εις την εκτροπον ταύτην εφαρμογήν τον πολιτεύματος συνετέλει δυσ
τυχώς και δ 3Ό θ ω ν . Μη δυνάμένος να. το κατάργηση, τό έξηντέλιζε.
Λεν φέρονσι την Ιστορικήν επί τη αποτυχία ευθύνην μόνοι οΐ πολίτικοι
κομματάρχαι, άλλα και αυτός δ βασιλεύς. Ποιον τό (όφελος, άφοϋ ή απο
τυχία τοϋ πολιτεύματος δεν θά εζημίου μόνον τα κόμματα, άλ.λ.όχ και
αυτόν τον τόπον ; Τίνος λώγου ενεκα δεν είργάζετο είλ.ικρινέστερον δώ.
ν<ι περισωθή ό τι ητο δυνατόν ; Θόχ εισήρχετο Ισως δ τόπος εις στάδιον
δοάσεοες κα'. προόδου γενναιοτέρας. 'Ο έλλ.ηνικός λ.αός άπέτιπε σκλ.ηρώς,
μείνας στάσιμος, την εσφαλμένην πολ.ιτικήν άντίλ.ηψιν του βασιλ.έοίς και
των πολ.ιτικών αυτόν άνδρών. 3ΑλΑό. και δ βασιλ.ενς ’Ό ϋ ω ν άπέτισε
σκλ.ηρότ ερον την πλάνην του. Δεν ήθέλ.ησεν, είλ.ικρινώς συν εργαζόμενος
μετά τών ψενδοσννταγματικών, νόχ βελτιοόση όσον ητο δυνατόν την έκ
τροπαν κατάστασιν. Πόλεμος έμφύλαος μεταξύ βασιλ.έως και κομμάτοχν,
πόλ-εμος έμφύλ.ιος τών κομμάτων προς άλλ.ηλ.α.
Τοιαύτη η είκοχν της πολατικής 'Ελ.λΛδος έπ'ιτής βασιλ.είας του ΌϋΟί
νος. Τόχ άποτελ,έσματα γνοχστά. 3Εσωτερικάί στάσεις τών καπεταναίοχν
και τών κοτσαμπασίδων. 3Αποκλεισμός τών έλ.λ.ηνικών παραλ.ίων υπό
τοϋ άγγλικον στόλον. 3Ακατανόητος, άνεν στρατιοχτικής προπαρασκενής,
συμμέτοχη τής ' Ελ,λάδος εις τον 3Ανατολ.ικ.όν πύλ.εμον, οίονει κήρυγμα
πολέμου κατόχ τών προστατίδοχν Δννάμεοχν 3Αγγλ.ίας και Γαλ.λ.ίας. Διε
θνής στρατιωτική κατοχή τον ελ,λ.ηνικον εδάφους. 3Εκ τίνων αίτιων
προήλ.θον πάντα τα δεινά ; 3Εκ τής ελλ.είψεοίς σοβαράς, μονίμου,
ενιαίας κνβερνήσεως. 'Υπό τήν ηγεσίαν τούτου ή εκείνον τών κομμά
των, εις τήν ίσχνν τών όποιων ήναγκάζετο να ύποχοχρή δ βασιλεύς,
κομμάτων έχόντων ξενικόν και ονχι εθνικόν (όνομα, κυβέρνησις πραγαατική δεν ήτο δυνατόν νόχ ύπάργ^η. Τούτο άποδεικνύεται καθ3 άπάσας
τός κρισίμοτς περιστάσεις, και δή κατόχ τήν περίστασιν εκείνην τον 3Ανατολ.ικοϋ πολ.έμου. Δεν νπήρχεν εν 'Ελ.λ.άδι κυβέρνησις. 'Η υλ.ιγαρχία
Δεν ήδύνατο ν 3 άνεχϋή τό τοιοϋτον. 'Ο βασιλ.ενς 3Όθοχν δεν είχε τήν
ικανότητα καί τήν δύναμιν να έπιβλ.ηθή. Διότι δ στρατός ϋπήκονεν εις
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τα κόμματα μάλλον ή εις τον βασιλέα. 9Από τής εποχής εκείνης το ελ
ληνικόν κράτος έφείλκυε την δυσμένειαν τής δημοσίας ευρωπαϊκής γνώ
μης. 9'Ηρξατο κηρυττόμενον το φοβερόν δόγμα. — « Ό ' Ε λ λ η ν ι 
σ μ ό ς ά π έ τ υ χ ε ν ώ ς κ ρ ά τ ο ς » . Εις την κρίσιν ταύτην συνετέλεσε το μεν ή πολ.ιτική άδεξιότης του νΟϋωνος, το δε ή εξαχρείωσις
του συνταγματικού πολιτεύματος εις ολιγαρχικόν.
'Ο άτυχης βασιλ.εύς, δστις αν εκέκτητο στρατιωτικήν ικανότητα και
ενέργειαν, θα ήδύνατο ίσως, έστω και δια τής βίας, να επιβληϋή και
να Κατίσχυση των πολιτικών και στρατιωτικών καπετανάτων, τών αμ
φισβητούνται τα ράκη τής εξουσίας, από ημέρας εϊς ημέραν κατέπιπτεν έν τή συνειδήσει τών κομμάτων. Ετι δε μάλλον συνετελ.ει εΐζ
τούτο ή δεδηλωμήνη αυτού άντισυνταγματική πολ.ιτική, καϋισταμένη
προσωπική όσημέραι άνευ τινός πρακτικού σκοπού.
9*.4λλ9 ή ολιγαρχική Ιδέα, υπό το προσωπειον τής συνταγματικής,
έθριάμβευεν. 'Η Γερουσία, άποτελονμένη έκ τών λ^ειχράνων τού πα
λαιού κοτσαμπασιόμού, κατεξανίστατο κατα τών άντικσιν οβουλευτικών
ροπών τού Ό θω νος’ 6 στρατός, υφιστάμενος τΐ',ν επιρροήν τών εν τή
Γερουσία καί τή Βουλή ολιγαρχικών, ήρξατο ζωηρώς αναμιγνυόμενος
εις τα πολιτικό, πράγματα. Έγράφη τότε καί διετυμπανίσθη ασυνήθες,
όσον καί άνόσιον δόγμα, — ό σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς ε ί ν ε κ α ί π ο λ ί τ ?; ς*
τό καθήκον του δεν περιορίζεται μόνον εν τω στρατώνι, άλλα, καί εν τή
ενεργώ πο/.ιτική ! . .
Πόας να μή διαφθαρή καί να μή παρεκτραπή ευέξαπτος στρατιω
τική νεότης, άποτελουμένη κατ’ έξοχήν εκ τών υιών καί τών συγγενών
τών εν τή Γερουσία καί τή Βουλή ολιγαρχικών ;
’Αποτέλεσμα τών τοιούτων διδαγμάτων ϋπήρξεν ή στρατιωτική
κατα τού νΟθωνος έξέγερσις έν Ναύπλιο? καί άλλαχού τού ελληνικόν
κράτους. Τελευταία πασών υπήρξεν ή στρατιαηική καί ολιγαρχική έπανάστασις έν Άθήναις. Ούτε εϊκοσιν ετη είχον παρέλθη άπό τής πολιτι
κής μεταβολής τού Σεπτεμβρίου.
Τ α δ ε ι ν α τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς ε ί χ ο ν π α ύ σ η . 'Ο βασιλεύς
Οθων απ εδιωκετο εκ τον ελληνικού εδάφους, Εν όνόματι τής ιιε^’α—
λειύτητος τού ελληνικού λαού έγκαθίστατο ευθύς πανίσχυρος έν 'Ελλάδι ολιγαρχική κυβέρνησις, προσκαλέσασα αυτόν να έκλέξη άντιπροσφπους. Ουτω κατηρτίσθη ή 9Εθνοσυνέλευσις τού 1862.
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II κατ’ 3Οκτο')βριον τού 1862 επελΟούσα πολίτικη μεταβολή κατα
το φαινύμενον μεν έτελέσθη υπέρ των ελευθέριον πολιτικών θεσμών,
πράγματι δ 3 άπέβλεπε προς κορεσμόν τής άρχολιπαρίας των κατ' αυ
τήν πρωτοστατησάντων. Ούδεμία κεντρική, δημιουργική ιδέα καθωδήγει τους πλείστους έξ αντώ)ν εν τή κατα τον βασιλέως 3Όθωνος εξεγέρσει και τή αποπομπή αυτόν έξ 'Ελλάδος, ήν τοσοϋτον ήγάπησεν κα'ι
νπεο ής είργάσϋη μετά πόσης άφοσιώσεως και ειλικρίνειας. 'Η κυριο)τάτη τό)ν αφορμών νπήρξεν ή κομματική φιλαυτία, ή δια παντός τρό
πον, θεμιτού και αθεμίτου, κατάληιρις τής εξουσίας. Προς τούτο οι
προηαγο)νιστα'ι τής επαναστάσεως δεν εδίστασαν να προβώσι κα'ι μέχρι
τής έξιθσεως τον βασιλέως. Σημειωτέον δ ’ ότι ονκ ολίγοι εκ τούτων
μέχρι προ ολίγου χρόνον ειχον εξυπηρέτηση μετά, ζήλου κα'ι έπ'ι ζημία
τιών κοινών το υφιστάμενον πολιτικόν σύστημα, ή και πολλαχώς εΰηργετήϋησαν παρα τον έκδιωχβέντος βασιλέως. 3Εν διαστήματι ολίγου χρό
νον μετεβλήϋησαν άπό θεραπόντων εις κατηγόρους, μή άναμετρήσαντες,
έν τή σπουδαρχική αυτών πλεονεξία, τα δεινά, άτινα ήδύνατο να ύποστή χ/όρα, ήτις τοσάκις έταλαιπωρήθη εκ τών δεινών τών πολιτικών
κα'ι στρατιωτικοί στάσεων, μόλις δ 3 ήρξατο ν 3 άποκαθίσταται εν αυτή
ευνομία κα'ι τάξις.
ΤΙρός κατανόησιν τον χαρακτήρας και τής πολιτικής άντιλήψεως τών
άνδρώιν, οΐτινες προνκά/.εσαν τήν μεταβολήν τον 3Οκτωβρίου και παρέσνραν εις τα ολιγαρχικό αυτών δίκτυα τον ενέξαπτον, όσον και πολι
τικό) ς άμορφο)τον ελληνικόν λαόν, αρκεί τό επόμενον προς αυτόν κνβερνιτικόν έγγραφον, δι ’ ον έδικαιολωγεΐτο ή τελεσθεΧσα μεταβολή :
■'Σύστημα πολιτικής, ταπεινονν τήν ηθικήν άξίαν, επάγον δε τήν
κατάπτο)σιν τών ήϋώιν, σύστημα κυβερνήσεις, άθετήσαν τό προς τους
νόμους τής επικράτειας και τας συνειδήσεις τών πολιτών αίσθημα, εΐπετο
να διεγείρη κα θ3 εαυτού τας πεποιθήσεις τον ελληνικόν έθνους και να
ώθήση αυτό εις επανάστασιν. Δια τούτο προ μικρού πλεισται επαρχίαι
.¿πεχείρησαν τό μέγα τούτο εργον, και ήδη πα,σαι σχεδόν αΐ επαρχίαι τού
κράτους, έγερθείσαι κατέλυσαν τας νφισταμένας άρχάς' ύποστηριχθεΧ-
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οαι <5ε υπό τού εύγενούς και γενναίου στρατού, κατέστησαν τοπικός:
διοικήσεις. 'Η α ύ τη δ,νάγκη και δ αυτός πόθος ήγειρε κατα τήν νύκταν
τής χθες προς την σήμερον και τον λαόν τής πρωτεοούσης, όστις εφά
μιλλος κατα. τον πατριωτισμόν προς τον λαόν των επαρχιών, έπεζήτησε
την κατάλυσιν τής καθεστώσης τάξεως' δ δε στρατός, πιστός θεματοφύλαξ τής πρός πίστωσιν των όρκων καί κύρωσιν των νόμων άποτεθειμένης αν τώ υπό του έθνους παρακαταθήκης, άξιος τον ονόματος ελλη
νικού στρατόν, τό όποιον κοσμεί αυτόν, ϋπεστήριξε την επιχείρηση· τούελληνικού λαόν, και οϋτω, τή κοινή αυτού συμπράξει, κατελύθη ή καθεστώσα τάξις, κηρυχθέντος εκπτώτου τον θρόνον τής 'Ελλάδος τον επ'
αντον καθημένον, καταργηθέντων και των πρός την άντιβασιλείαν δικαι
ωμάτων τής συζύγου αντον....'»
Τό θλιβερώτερον εν τή μεταβολή τούτη είνε, ότι έπρωτοστάτησεν
εν αυτή ή ξενική πολιτική. ' 0 βασιλεύς 5Οθα)ν άπό μακροϋ ήδη χρόνον
διετέλει υπό δυσμένειαν εν Αγγλία. ' Ο παντοδύναμος κατα τους χρόνους
εκείνους υπουργός Πάλμερστων ήτο κεκηρυγμένος εχθρός του βασιλέως τής 'Ελλάδος, ή έχθρα δ 1 αντη έτι μάλλον έπεξετάθη ένεκα τής
μετά την άρξαμένην αποκατάσταση> τής ιταλικής ένότητος ζωηρύτερον
έκδηλωθείσης εθνικής πολιτικής τον ’Ό θω νος. ’Ηδη ήτο γνωστόν, ότι
οντος διετέλει εις συνεννοήσεις μετά του έν Ιταλία κόμματος τής ενέρ
γειας, άποστείλας επί τού πω έμπεπ ιστενμένα πρόσωπα πρός τον υπουργόν
Ovjßavov Ραττάτζην και πρός τον στρατιωτικόν ηγέτην τής ιταλικής
έπαναστάσεως, τόν Γαριβάλδην. Έμελετάτο ή εξέγερσις τ ω ν υπό την
Τουρκίαν ελληνικών επαρχιών. Ιταλός βουλευτής, άνήκων εις την επα
ναστατικήν μερίδα, έβεβαίον έν τή Ιταλική Βουλή, ότι την μεν Ρώμην
θα καταλαβωσιν οι Ιταλοί, την δε Κωνσταντινούπολη· οι 'Ελληνες.
Δεν έθεωρειτο τούτο άπίθανον και υπερβολικόν τώ καιρώ εκείνο).
Λαβωμεν υπ οφει, οτι τα μετά την μεγαλην ρωσσοτουρκικήν σύγκρονσιν
τού 187 7 τελεσϋέντα δια τής Συνθήκης τού Βερολίνου, δηλαδή ή δημι
ουργία νέων ανεξαρτήτων κρατών, ών τα συμφέροντα άντέκειντο πρός
τα ελληνικά συμφέροντα, ούδε'ις ήδύνατο να προίδη και να φαντασθή
εν έτει 1862. Ά π ό τριακονταετίας ήδη ή eΕλλάς ήτο τό μόνον κράτος
έν τή Χερσονήσω τού Αίμου, τό όποιον ήδύνατο ν' άξιώση τίτλους
διαδοχής έπι τού όσημέραι φϋίνοντος οθωμανικού κράτους. °Ελληνες
και μή άπέβλεπον πρός τας Αθήνας. Και ό βασιλεύς τής 'Ελλάδος.,
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έμπεφορημένος των ιδεών τούτων, μόλις έγκατασταθείσης ποιας τίνος
τάξεως καί πολιτικής ενκοσμίας εν τω άρτισνστάτω κράτει, κνριώτατον
εοχε μίλημα την θεραπείαν τής μεγάλης ελληνικής Ιδέας, την μεταφοράν
τής πρωτευούσης τον ελληνικού κράτους εις την Κωνσταντινούπολή.
Τά θλιβερά γεγονότα τής κατά τον ’Ανατολικόν πόλεμον πολιτικής δεν
τον άπεθάρρνναν' τουναντίον εκτοτε κατέβαλλε μείζονα δραστηριότητα
προς πραγμάτωσιν τον έθνικού προγράμματος, προς συνένωσιν των
ελευθέρων και των άλυτρώτων 'Ελλήνων έν ένιαίώ έλει¡θέρο) κράτει.
Λεν ήδύνατο νά σκεφθή ή νά πράξη άλλως. Ή μεγάλη Ιδέα ήτο
το έθ νικάν τω καιρω εκείνοι πρόγραμμα' ή δε επιτυχία τής ιταλικής
παλιγγενεσίας καί ενότητος ετι μάλλον ένίσχυε την πίστιν των *Ελ
λήνων προς επιδίωξιν τής ελληνικής ενότητος.
’Άλλως ομο)ς εδοξε τή αγγλική πολ.ιτική. Ή άκεραιύτης τον οθω
μανικού κράτους ήτο το κρατούν δόγμα έν τοίς ενρο)παΊκο~ις άνακτοβουλίοις. Διαπρυσιώτατος δε κήρνξ τού δόγματος τούτον ήτο το
βρεττανικόν άνακτοβούλιον. ’Επί τή πληροφορία, δτι ό ’Όθων, έν σννεννοήσει μετά τού έν ’Ιταλία κόμματος τής ένεργείας διατελών, προπαρεσκεύαζεν έξέγερσιν εν τιοιν ελληνικούς τμήμασι τής οθωμανικής αυτο
κρατορίας, έσκέφθη τίνι τρόπο) ήδύνατο νά ματαιώση την τοιαύτην
πολιτικήν ένέργειαν.Προς τούτο δ ’ ό Πάλμερστων υπεσχέθη εις τον βασιλ.έα τής 'Ελλάδος την προσάρτησιν των Ίον ίων Νήσων, ο)ν ή αντι
προσωπεία πλέον ή άπαξ έκήρυξε την ενο)σιν μετά τού ελληνικού κρά
τους. Ά λ λ ’ ένόει 6 ’Άγγλος υπουργός, οτι ώφειλεν ό ”Οθο)ν ν ’ άποσχη έν τω μέλλοντι αάπό πόσης ένεργείας καί από πάσης έπιθέσεο)ς
κατά τής γείτονος έπικρατείας, είτε φανερά, είτε μυστικά /»
Ό ”Οθων άπέκρουσε την έπονείδιστον ταύτην πρότασιν. Αντί πι
νακίου φακής άπηξίου νά καταδικάση εις δουλείαν μέγα μέρος τής έλληνικής φυλής. τΗτο έθνική ή σκέιρις τον αυτή. Διετέλουν μεν καί αί
Ίόνιοι Νήσοι υπό ξενικήν κυριαρχίαν" άλλ’ή κυριαρχία ήτο ευρωπαϊκή’
ούδεμία δε άμφιβολία,οτι ήθελαν επιτενχθή μετά μακράν ή βραχνν χρό
νον ή ποθητή ενωσις.
'Η άρνησις τού ’’Οθωνος έπηύξησεν ετι μάλλον τήν αγγλικήν μήνιν,
Οντως έγ^ύντων των πραγμάτων, άφίκετο εις Αθήνας, έκτακτον εχων
αποστολήν, ’Άγγλος διπλωμάτης, ό ’Έλλιοτ, τή 1 Μαρτίου 1862.
Ήξάυσε δ ’ ανθις παρά τού ’’Οθωνος, οποος οντος καταπαύση πάσαν
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επαναστατικήν ενέργειαν εν τή τουρκική αυτοκρατορία. Άπεκρίθη ό
’ Οθων : «Δεν γίνομαι προδότης τον έθνους μου, προκρίνω την απώ
λειαν του στέμματός μου ...» Μετ' ολίγον, μηνι Αύγουσττο τού 1862,
ό τόπε διευθύνων την άγγλικήν πρεσβείαν εν 5Αθήναις παρηγγε?Αετο
υπό του βρεττανικού άνακτοβσυλίον να κατάδειξη τη ελληνική] κυβερνή
σει «τα σπουδαία επακόλουθα, ίίτινα ενδέχεται να προκύψωσιν εκ πόσης
έπιθέσεως τής *Ελλάδος κατα. τής Τουρκίας». (ίΤνα)στοποίησον, προσ
θέτει ό Ρώσσελ, εξαιρέτως τον βασιλέα τής 'Ελλάδος, ότι πόλεμος κατα
τής Τουρκίας θέλει φέρη εντός βραχύτατου χρόνου την έκθρόνισιν και
την καθαίρεσιν αυτού. Παν δε κίνημα κατα τας Ίονίους Νήσους, βοηθονμενον υπό τής ελληνικής κυβερνήσεως, θέλει έκθέση την κνβέρνησιν ταυτήν εις τον κίνδυνον να ζητηθή παρ’ αυτής αυστηρός λόγος ί'πό
τής Μεγάλης Βρεττανίας)). Μεταγενεστέρως ό ’ ό αυτός πρέσβυς δι’ εγ
γράφου τής 20ής Αύγουστου τού 1862 διεβίβασε τή ελληνική κυβερνή
σει διακοίνωσιν, καθ’ ήν το άγγλικόν Ανακτοβούλιου κατεΐχεν εγγράφους
Αποδείξεις των ένεργειών τού ’’Οθωνος καί ότι «καθήκον αυτής θεωρεί
ή αγγλική κυβέρνησις δια τελευταίαν φορα,ν ν ’ άναγγείλη, ότι εν περιπτώσει οίουδήποτε κινήματος ή Αγγλία θέλει θεωρήση υπεύθυνον την
βασιλείαν και θέλει κόμη χρήσιν περισταλτικών μέτρων ...»
Δεν μ* εκπλήττει τό παράπαν ή ανθελληνική αύτη πολιτική τού Αγ
γλικού Ανακτοβουλίου, ύποσκάιψαντος παντι τρόπώ τον θρόνον τού
’Όθωνος, ένεκα των εθνικών αυτού ένεργειών, ούδ ’ εξετάζω τα ελα
τήρια τής πολιτικής ταύτης. "0 τι με θλίβει είνε ή Απαίσια εργασία τών
εν 'Ελλαδι ολιγαρχικών, μή διστασάντα)ν να. καταστώσιν εν γνώσει ή
ανεπιγνωτως όργανα τών ξένων προς κορεσμόν τής φιλαρχίας αυτών.
Δεν έδίστασαν να. προβώσι μέχρι τής έκθρονίσεως τού φιλοπάτριδος ήγεμόνος, παρ’ ου ούκ ό>λίγοι εκ τών τυχαρπάστων τούτων και προσωπικώς εΊχον εύεργετηθή. 'Π πολωνική ολιγαρχία ούδεν έπραττε χείρον,
οπότε συνεμάχει μετά τών ξένων έπι ζημίιι και επιβουλή τών τιμαλφεστάτων τής πατρίδος δικαίων και συμφερόντων. ^Η. Πολωνία Απώλεσε
τήν πολιτικήν αυτής Ανεξαρτησίαν καί ενότητα. Τις Αρα μοίρα επιφυ
λάσσεται τώ έλληνικώ κύσμώ, τού ελευθέρου κράτους πολιτευομένου έκτοτε μετά τής αυτής ασυνεσίας και αβελτηρίας, τών δε ηγετών αυτού
μεριμνώντων δια τό ίδιον μάλλον ή τό γενικόν συμφέρον ;
Τα Αποτελέσματα τής πολιτικής ταυτης ε:εδηλώθησαν έκτοτε έπα-
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νει/,ηαμένως. Κατά τήν στιγμήν δε ταντην, μετά τοιαντας δοκιμασίας,
χωρίς να συνετισϋώμεν, χ,θ)ρίς ν' Αλλάξοιμεν την εσωτερικήν ημών
πολιτικήν, ή κρίσις εξακολουθεί επί τα χείρω, εΐ και δ κώδθ)ν της έπερχομένης εθνικής καταστροφής δσημέραι ηχεί φοβερώτερον. Ονδε'ις αφυ
πνίζεται ¿κ των πέριξ ήμώ)ν συμβαινόντοιν ,πάντες διατελοϋσιν άφιοσιωμένοι εις την θεραπείαν τώ)ν εαυτών συμφερύντ0)ν μάλλον ή εις το εθνικόν
αυμφερον. 111 ύπδ τής μετά την καθαίρεσιν του νΟθοίνος εν οχλοβοή
καθιδρυθεισα προσωρινή Κυβέρνησις, ής εδημοσίευσα ήδη ανωτέρω τήν
προς τον ελληνικόν λαόν προκήρυξιν, κατ' ουσίαν ήτο συνέχεια των
προηγουμένων κυβερνήσεων, ϊκ των αυτών κατα τδ μάλλον ή ήττον
άποτελουμένη ολιγαρχικών στοιχείο)ν. 'Αλλ' ή Αναρχία ύπήρξεν άμεσον
αποτέλεσμα τής μεταβολής. Έ ν ον6μάτι τής συνταγματικής ελευθερίας
τα ακάθαρτα στοιχεία, έρειδόμενα επ'ι τής προστασίας των ίσχυρέάν, κατά
την δμολογίαν ανώτερου αξιωματικού, δράσαντος ύπ'ερ τής τάξευις κατά
τους χρόνους εκείνους, ήνέο)ξαν τάς θύρας των φυλακών του κράτους,
απέλυσαν δέ πάντας τους έν αύταΐς έγκαθ ειργ μένους κακούργους, ών
ενιοι έπεδύθησαν Αμέσους εις τον ληστρικόν βίον, ή περιουσία των φιλή
συχων πολιτιών πολλαχου του κράτους διηρπάζετο. Γενική Ατιμοιρησία.
' Η νέα λαϊκή κυβέρνησις κατηνάλισκε πολύτιμον χρόνον περί τήν θε ■
ραπείαν των προσωπικοί συμφερόντων έαυτής καί των φιλούν. *Η λε
ηλασία του δημοσίου ταμείου υπήρξε το ϋφιστον των δικαιθ)μάτο)ν των
προ)τοστατών τής Έπανα στάσεως. Τις έτόλμα νά καταγγείλη αύτους παρεκτρεπομένους ; *Ησαν έν τώ δικαίο) αΰτοιν, τώ δικαίώ τής 'Επανα
στάσεις.
'Ο Κοινοβουλευτισμός είχε θριαμβενση διά τής έξοοσεο^ς του βασιλέο)ς. 'Η δε υπό τάς άνω είρημένας συνθήκας τής αυθαιρεσίας έκλεγεΐσα Έθνοσυνέλευσις, επομένη τοίς δόγμα σι τής πολιτικής μεταβολής,
περί οϋδενός σοβαρού Αντικειμένου έμερίμνησε. ΔιασπασθεΧσα εις πολι
τικός ομάδας, προσλαβούσας κατά ζήλον τής γαλλικής Έπαναστάσεως,
ήτις κακώ)ς άντεγράφετο,τήν ονομασίαν των ο ρ ε ι ν ώ ν καί π ε δ ι ν ώ ν ,
ούδ'εν κατώρθου (ίξιον ?.όγου’ τουναντίον προι'κάλεσε τήν Αναρχίαν,
έξοχθηθεϊσαν μέχ,ρις εμφυλίων σπαραγμών. "Η δημοσία γνώμη τής Ευ
ρώπης, ή εϋμενέστερον διατεθειμένη προς τον Έλλη ισμόν, ήγανακτησεν επί τή κρατούση πολιτική ακολασία, δι' ήν κατηγγέλλετο άπαξάπαν
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το ελληνικόν γένος ώς άδιοίκητον. Τό έ'&νος άπέτιε τας αμαρτίας και
τός παρεκτροπας του κράτους.
' Β Συνέλευσις ήδιαφόρει. Τα κομματικό συμφέροντα άπερρόφησαν
αυτήν εξ ολοκλήρου. Διοίκησις, δημοσία άσφάλεια, δικαιοσύνη έξέλιπον,
ή στρατιωτική δύναμις διελύετο ήμερα τη ήμερα, χρεωκοπια πολίτικη.
Τοιοΰτο τό άποτέλεσμα τής 3Επαναστάσεως του *Οκτωβρίου.
’Ενώ ταΰτα συνέβαινον εν τω έλει ΰέρω κρατεί, τό βρεττανικόν άνακτοβούλιον περιήγεν άνα την Ευρώπην, γελωτοποιηάεν πλέον, τό ελλη
νικόν στέμμα. Φευ ! εϊχεν άπολέση την αΐγλην αυτού. 3'Ετι δε μάλ
λον, διότι έζητούντο παρά τής άγγλικής πολιτικής βαρύτατοι όροι προς
άποδοχήν.
Ά λ λ 3 είνε άνάγκη να έξετασϋή λεπτόμερέστερον τό εργον τής Συνελεύσεως εκείνης, ή εσωτερική και έξωτερική αυτής πολιτική.
Τούτο γενήσεται εν προσεχέσιν άρϋροις.
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Εκ τής μελέτης τής ιστορίας μαρτυρεΐται,οτι δυσχερέστατου τυγχάνεν,
ώς έπϊ τό πλεΐστον, να ληφϋή γενναία και λελ.ογισμένη άπόφασις απα
τών κόλπων πολυμελούς ομηγύρεα>ς, όσον καί δεν διαγωρίζωσιν αυτήν
ποικίλαι γνώμαι, άντίΟετοι ροπαί, κοινωνικό πάθη, κομματικό συμφέ
ροντα. Δεν είνε εύκολος ή συνεννόησις μεταξύ εκατοντάδων προσώπων,
μή συνδεομένων άλλήλοις διό τής αυτής πολιτικής πίστεως. 'Η ελά
χιστη αίτια προκαλεΐ έρεθισμό)ν, υποψίας, συγκρούσεις, επερχομένης
επί τέλους τής διασπάσεως. Δεν πρωτοστατεί, ώς έπί τό πλεΧστον, ό
ορθός λόγος, άλλ3 οι επιτήδειοι καί τολμηροί καθηγεμόνες των πολι
τικών ομάδων, εις ας τυγχάνουσι κατατετμημένοι αΐ έν ταΐς τοιαύταις
Συνελεύσεσιν ομάδες. Αι άποφάσεις λαμβάνονται κ α θ 3 υ π ο β ο λ ή ν,
διό ηωχολογικού καταναγκασμού. "Εκαστον των μελών, των άποτελούντοιν τήν Συνέλευσιν, σκέπτεται συνήϋως ορθότερου καί λογικώτερον.
Ποών έσται τό έργον τοιούτου πολιτικού ομίλου, έν ώ διευθύνουοιν
οι νευρικοί, οί ευφάνταστοι, οι τολμηροί φατριασταί, των λοιπαιν παοακολουθούντων άσυνειδήτως καί άκρίτως ; Ή μυ)ροτέρα ιδέα ύ)ό έξέλθη
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ά-πο τής 'κεφαλής του πολίτικου τούτου Λεβιάθαν, προ τής οποίας δεν
ϋα έδίσταζον να έρεθριάσωσι τα πλεΤστα των μελών του ομίλου, ευθύς
ώς παριήργοντο αι πρώται εκ τής υποβολής ουγκινήσεις και αι προηαι
εντυπώσεις.
Παραλείπουν τάς πλείστας των παλαιοτέρων εν τή νεαηέρα Ευρώπη
Συνελεύσεων, περιορίζομαι μόνον να ϋπομνήσα) τας γαλλικός Συνε
λεύσεις κατά τον δέκατον όγδοον καί δ εκατόν ένατον αιώνα, ώς καί την
εν Φραγκοφορτίοο παγγερμανικήν Συνέλευσιν του 1848. ΐ Υπό τδ κράτος
τού νευρικού ερεθισμού, μεθ' ου διεξήγοντο αι συζητήσεις, οι'δεν άξιον
λόγου έτελέθη, έπήλθε δε μετ' έλάχιστον χρόνον ή άποσύ)νθεσις καί ή
άποτυγμα.
Ή συνεπεία τής πολιτικής μεταβολής τού'Οκτο)βρίου τού1862 συνελθούσα εν τή πρυηευούση τού ελληνικού κράτους εθνική τών 'Ελλη
ναν συνέλευσις άπετελεΐτο, δ> ναταί τις εΐπεΤν, έξ άντιπροσοιπων τού τε
ελευθέρου καί τού άλυτροηου ελληνικού κόσμου. Δεν άπέστειλαν άντιπροπο')πους μόνον αι έπαργίαι τού ελληνικού κράτους, άλλ’ ιδιαιτέρως
εξέλεξαν καί οι εν αύτώ εγκατεστημένοι ομογενείς εκ τών αλυτρώτων
ελληνικό>ν γ/ωρο)ν, ώς καί οι εν ταΐς διαφόροις προξενικούς περιφε
ρείαις παρεπιδημούντες 'Έλληνες πολΐται. Ούτως ή Συνέλευσις ήτο
πράγματι πανελλήνιος. Γενναία πράξις βεβαίως τής προσωρινής Κυβερνήσεως, τής διαδεχθείσης τον νΟθωνα.Πάντες άνέμενον κρείττονα άντίλ,ηψιν τών εθνικών πραγμάτοαν έκ τής εν τή αυτή αιθούση συν εν τεύξεως
καί εργασίας ομογενών, αντιπροσωπεύονται εμμέσοος τουλάχιστον ολό
κληρον το ελληνικόν γένος.' Υπετίθετο, ότι ό πολιτικός καί εθνικός αυτών
όρίζων θα ήτο ευρύτερος,ότι δεν θα νφίσταντο την επιρροήν τού πολιτικού
περιέχοντος τής ελληνικής προηευούσης. Δυστυχώς ελάχιστοι προσήλθον
έκ τών έξω ομογενών.01 πλεϊστοι έξελέγησαν έκ τών ένΆθήναις εγκα
τεστημένων. Καί οντο) τό μιασματικόν πολιτικόν περιέγον τής πρωτευούσης έπέδρασεν επί τής Συνελεύσεοίς, άδυνατούσης νό. σκεφθή γενναιότερον καί γενικώτερον, προκειμένου περί διακανονισμού τού εθνικού
και πολιτικού μέλλοντος τής ελληνικής φυλής. 'Η έθνοσυνέλευσις αύτη
έξεποασο)πει τό. προσωπικό καί πολιτικό πάθη όέάγων φιλοδοξών καί
αικοοοραδιούργαίν, οϊτινες ακαταλόγιστους εϊχον προκαλέση τήν έξωσιν
τού πρώτου βασιλέως, παρασύραντες εις τούτο τήν εύέξαπτον ακαδη
μαϊκήν νεότητα, τους απείρους αξιωματικούς τού στρατού καί ου σμι-
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κρόν μέρος τών εξω τού ελευθέρου κράτους έγκαταβιονντων ομογενών.
'II Συνέλευσις παρηκολουθησε τα πάθη και τα ονμφέροντα των
φατριών. 'Η διοίκηοις, ή δικαιοσύνη έξετροχιάσθησαν’ ή δημοσία
ασφάλεια υφίστατο κατ’ ον ομα μόνον. Τα κακοποιά στοιχεία άπεθρασννθησαν. 01 λησταί έστηναν τα λ η μ έ ρ ι ά των εις τα πρόθυρα τών
’Αθηνών, πολλάικις προσφέροντες την συνδρομήν αυτών εις τούτο η
εκείνο το άνταγωνιζόμενον πολιτικόν κόμμα. 'Υπό τρόμον κατελήφθησαν τα φιλειρηνικά στοιχεία τών πρωτευουσών πόλεων τον Κράτους.
3Ήρξατο μετ’ ολίγον εκδηλουμένη ή επιθυμία προς επάνοδον τον εκ~
διωχθέντος βασιλέως και συνωμοσία έξυφάνθη προς τούτο. Είκότο)ς,
διότι ή διοίκηοις τών ελευθερωτών τής πατρίδας ήτο κατώτερα τής επί
5'Οθωνος διοικήσεως. Τό δημόσιον χρήμα δεν έσπαταλάτο μετά περισ
σής άσπλαγχνίας επί τής κνβερνήσεο)ς τον βασιλεως, ον ή παροιμιώδης
φειδόα ήρξατο ήδη κατανοονμένη καί ϋ π 3 αυτών τών τέως δνσμενώς
προς αυτόν διατεθειμένων. 3Αλλ3 ό 3'0θων ήτο γενναίος καί μεγαλιίψυ χος. 3Εξωσθείς άπαξ εκ του ελληνικού εδάφους, εγκαταλιπόον αυτό προς
άποφνγήν εμφυλίων σπαραγμών,δεν ένόει νά έπανέλθη δια συνωμοσίας.
’Εάν τό έθνος μετεμέλετο καί άνεκάλει αυτόν εκ τής εξορίας, ήδννατο
ίσως να έπανέλθη. 3Α λλ’ άπέκρουε βεβαίως τοιαύτην επάνοδον, μή
προσήκονσαν ήγεμόνι, οστις προ τριακονταετίας μόλις έπάτει τό ελλη
νικόν έδαφος, οος δ π α ράκ λ η τ ο ς τών άπό αιώνων εθνικών προσ
δοκιών καί ελπίδων.
Άνέγνων εν τινι βιογράφοι τού ’Όθωνος, δτι κατά τάς θλιβερός
εκείνας ημέρας τής κυριαρχίας τής 3Εθνοσυνελεύσεως, οπότε σωρεία
ύπαξιωματικών προήχθη εις άνθυπασπιστάς, μέλλοντας άναμφιβόλως
ταγματάρχαζ καί συνταγματάρχας, δ έκπτωτος βασιλεύς, διαμένουν ήδη
έν Μονάχώ, κατελήφθη εκ βαθυτάτης θλίψεως επί τή άναγγελία τον
γεγονότος τούτου, κλονίζοντος έκ βάθροτν την στρατιωτικήν πειθαρχίαν
καί τάξιν. 3Απευθυνόμενος δε προς τον παρ3 αύτω παριστάμενον 'Έλ
ληνα στρατηγόν, έπεφώνει : «.Καί πώς θά οίκονομηθώσι τώρα ο/.οι
αυτοί οι άνθυπασπισταί ; Πόθεν θά πληρωθώσι ; Ποια πειθαρχεία θά
υπάρξη έν τώ στρατεύματι εξ άνθυπασπιστών τοιαύτης επαναστατικής
προελεύσεως ; .. » 'Ο άτυχης βασιλεύς δεν είχε λάβη γνώσιν ετέρου
γεγονότος ται καιρώ έκείνω' δηλαδή τού προβιβασμού λοχμου εις άνθυπασπιστήν, δι3 άλλο κατόρθωμα — διάτήν έπιτηδειότητα, μεθ ής εξε-
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πωμάτισε φιάλην καμπανίτου εν τινι ζαχαροπλαστείοι,ον ο υπηρέτης έδείκνυτο αδέξιος. 'Ο διατάξας τον καμπανίτην ήτο δ πρώτος έπί τής Μεταπολιτεύσεως υπουργός των Στρατιωτικών, δ και αύθο>ρεί άνταμείιρας
την γενναίαν πρα,ξιν του λοχίου, ακολούθου αυτού κατά την στιγμήν
εκείνην.
Καθ' έκάστην παρόμοια πραξικοπήματα έτελούντο έν τώ στρατώ..
Διοικητής τάγματος, άποτελουμένου εξ ύπεργιλίο)ν άνδρών, είχε διορισθή υπο τής ΙΙροσο)ρινής Κυβερνήσεο)ς άνθυπολοχαγός, υποδιοι
κητής δε άνθυπασπιστής — επαναστατικό)δίκαιο)μάτι. Πο/.λάκις εντούτοις
ή διοίκησις τών στρατιοηικ(7>ν σωμάτων ήρπάζετο υπό τού στρατού καλ
ανετίθετο εις τούτον ή έκεΐνον τον ε ύ ν ο ο ύ μ ε ν ο ν, όστις θά έχρησίμευε κατάλληλον όργανον τών ορέξεων τού σώματος.
Τή κρατούση ολιγαρχία προσετέθη ή στρατοκρατία. Ούκ ολίγοι τών
έν τή 'Εθνοσυνελεύσει έκείνη παρεδρευόντων πληρεξουσίου ήσαν στρα
τιωτικοί, είσελθόίντες έν αυτή έπαναστατικώ δικαιο')ματι. Δεν εχει τις ή
rá φύλλο μετρ ήση τά στενογραφημένα πρακτικά, τής (( Εφημερίδας τής
Συνελεύσεως, » διά νάλάβη γνώσιν τών έν αυτή συμβαινόντων έκτρ07ΐθ)ν.
Διεξήγοντο συζητήσεις μετά περισσής σοβαρότητας μεταξύ τούτου τού
έγκριτου νομοδιδασκάλου και έκείνου τού άνθυπολοχαγού. Πολλάκις δ
τελευταίος ούτος δεν έδίσταζε νά δώση διδάγματα έν πο?.ιτικοΐς ή νομικούς
ζητήμασιν εις τον ταλαίπο)ρον καθηγητήν και τά διδάγματα ταύτα νά
έγκρίνη ή πλειονοψηφία τής Συνελεύσεως. Δεν εύρε γάριν έν αυτή τό
ΙΙαν επιστήμων, καθ' ήν στιγμήν συνετάσσετο δ νέος θεμελιο')δης Χάρτης
τού ελληνικού κράτους. 'Η σοφία τώ)ν άνθυπολογαγών έθεο)ρήθη ύπερτέρα τής τών Αρεοπαγιτών και τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου.
Ί Ι Συνέλευσις έ σ τ ρ α τ ο κ ρ α τ ε ί τ ο . Ούαί εις τον τολμώντα νά
έκφράση έναντίαν γνώμην τής έπικρατούσης, οϊα ύπεστηρίζετο και ύπερησπίζετο υπό τών έν αυτή στρατιο)τικών! 'Υπό τήν υποβολήν τών
ίσχυουσών θεο)ριών καί οι σο)φρονέστεροι τών έν τή Συνελεύσει παρε
δρευόντων πληρεξουσίου άναγκάζονται νά ύποχωρήσο)σιν. Ά π ό τής.
έπογ^ής έκείνης έθεο)ρήθη έπιτετραμμένον τό πολιτεύεσθαι εις τον στρατιωτικόν) καί εις αυτόν τον άνθυπολογαγύν.
Ποια υπήρξαν τά άποτελέσματα τής θεωρίας ταύτης, ήτις εί καί
προ πολλού χρόνου έξήγειρε τήν άγανάκτησιν τών 'Ε?Λήνο)ν καί τών
ξένων, κρατεί μέχ^ρι τής σήμερον ; ' Ο στρατός ώλιγο)ρήθη' ή στρατιό)-
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τική αρετή κατεφρονήΰη. Τον στρατόν επιδοΰεντός εις την πολιτικήν,
το ενδιαφέρον αντον νπέρ στρατιωτικής σνντάξεως και δργανώσεως
εγκατελείφϋη. Μετά τινας δεκαετηρίδας νέον πραξικόπημα έτελέΐτο κατά
τής στρατιωτικής πειθαρχίας και άξιοπρεπείας' άνετέϋησαν εις τονς
Αξιωματικούς τον στρατόν τα Αστυνομικά καθήκοντα! Πλήρης έγκατάλειψις τον εθνικόν αντον προορισμόν. Και σήμερον λαός, έχων έντιμον
και ένδοξον στρατιωτικήν ιστορίαν, κινδυνεύει ν 3 Απολέση αν την, άν <5έν
την άπώλεσεν εν ετει 1897. ’ΙΙτο φνσικδν επηκολούθημα τής περί
στρατόν άντιλήφεως των πρωτοστατησάντων εν τή πολιτική μεταβολή
τον 3Οκτώβριον 1862.
Και άν δεν νπήρχεν ή ελάχιστη μομφή και κατάκρισις τον πολιτικού
έργου τής Συνελεύσεως ταύτης, ήρκει μόνον ή στρατιωτική αυτής πολι
τική προς άμείλικτον καταδίκην. Δεν νπάρχονσιν ελαφρνντικαι περιστά
σεις. 3Επι ’Όθωνος ό στρατός ϊμο Ικανώς ώργανωμένος και
συντεταγμένος. ' Υφ ίστατο Ακμαίο ν το στρατιωτικόν φρόνημα. Σήμερον;
3Αντ3 εμού άς Αποκριθώσι τά γεγονότα.

ζ'.
14 Νοέμβριον 1 9 0 5

Διηγείται ιστορικός των πρώτοα> χρόνων τής ελληνικής 3Επαναστάσεο)ς, δτι καί}3 ήν εποχήν σννήρχοντο εν 3Επιδανρύ) οΐ άντιπρόσο)ποι
των εξεγερ&εισών επαρχιών προς σύνταξιν πολιτεύματος, όσον το δυνατόν
πληρονντος τονς πόθους τον κατά τής τυραννίας εξαναστάντος λαόν,
(.(.σννήλθον οντοι, ονδεν ώρισμένον σχέδιον, ονδεμίαν καθαράν ιδέαν
εχοντες περί πολιτεύματος. Και αληθώς μέν επεπόθονν βασιλέα, αλλά
μέχρι τής ενρέσεως βασιλέως, πώς έπρεπε νά κνβερνηϋή ή 'Ελλάς ;
» ’Ιταλός τις εκ τώ>ν προσφύγων, Βικέντιος Γαλλίνας τό όνομα,
άνήρ ?ώγιος, έσωσε τονς νομοθέτας άπό τής αμηχανίας, αντοσχεδιάσας
Σύνταγμα, δ περ ένεκολπώθησαν τοσούτω προθυμότερου οι πληρεξού
σιοι, δσώ, καθιερονν τήν περισπούδαστου αίτοΐς ίσόηητα, ήνοιγε τάς
πύλας τής εξουσίας προς πάντας τονς 'Έλληνας, αμα δέ και έθεράπενε
τήν πατροπαράδοτον εκείνην αντιζηλίαν, ήτις και εις άγνώμονα και
επιβ?,αβή τή πολιτεία καταδρομήν παρεξετρέπετο παρά τοΐς άρχαίοις.
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Και τοντο σχεδόν εγκριθέν, άνεκηρύχη Νόμος οργανικός τον ετι ά ν ν -

ίτ ά ρ κ τ ο ν κ ρ ά τ ο υ ς . » ^

*Ο φιλόπατρις σνγγραφενς, οικτείρων το
πολιτικόν τοντο πραξικόπημα, δι* ον διωργανοντο τό ανύπαρκτον
κράτος κατα τας ανγχρόνονς πολιτικας θεωρίας, αΐτινες ονδαμον άλλαχοϋ τής ηπειρωτικής Ενρώπης εσχον πραγμάτωοιν και δι* ον διηρεΐτο
ή πολιτική έξονσία «εις βοιλεντικήν, εκτελεστικήν και δικαστικήν, )) προ
τής κρατοναης καχνποψίας μεταξύ των κνρωσάντω>· τό πολίτενμα, προ
των τοπικών αυτών σνγκρονσεων και αντιπαθειών, προ τον βδελνγματος τής αναρχίας, προ τον «πρώτον κρημνόν, εις ον άπώθησαν
τον κλεινόν αγώνα ή φιλαρχία και ή ιδιοτέλεια», έπιπροσθέτει μετά,
περισσόν αλγονς τα επόμενα : (λ Εως τότε, αν εν κεντρικής κνβερνήσεο^ς
και ανεν οργανικού νόμον έπράγθησαν πολλά, και μεγάλα’ σννεκροτήθη
στρατός, έξωπλίσθη στόλος, έκνριενθησαν φρούρια, έπνρπολήθηοαν
πλοία, κατετροπώθησαν πολνάριθμοι δννάμεις, και οΐ χθες δονλοι άννψο)σαν εαυτούς εις έθνος’ ταντα όέ πάντα άνεν πόρων και εν βραχντάτεμ χρόνοο’ έως τότε και κνβερνήσεων και σννταγμάτων τόπον επείγον
ή φιλοπατρία καί ό ένθονσιασμός, από τοϋδε όμως ή ερις καί ή ιδιο

τέλεια δεικννονσι κινδύνονς καί καταστροφάς ^».
'Υπερτεσσαρακονταετία χωρίζει τήν περίοδον τής πρώτης καί τής
τελενταίας έν Άθήναις Έθνοσυνελενσεως. 3Από τών ήρωίκών εκείνων
ημερών τών πρώτων χρόνων τής παλιγγενεσίας ή ελληνική φνλή εσχε
πολλά παθήματα, άζιοτελέσματα τής πολιτικής αυτής άσννταξίας καί
κονφύτητος’ άλλ3 ώς μή ώφελε, τα παθήματα δεν έγένοντο μαθήματα.
3Ιή στέργονσα να διορθώοη τον χαρακτήρα αντής, διαφθαρεντα εκ τών
έπηρειιών μακράς καί φαυλοτάτης δονλειας, εζητησεν εκαστοτε, άμα τή
ποώτη εθνική δυσγερεία, τήν σωτηρίαν αντής εκ τής μεταρρνθμισεως
καί μεταβολής τών θεσμών. ’Εν τοντοις εφρονει, οτι εκειτο τό κακόν,
ονχί δε εν τή διαφθορά, τον χαρακτήρος. Εζητειτο το απολντως τελειον
πολίτενμα, χωρίς να γείνη σκέψις, ότι τον άρίστον πολιτεύματος προνποτίθεται αείποτε τό πολιτικόν ήθος, ο χαρακτηρ. «Το δε βέλτιον ήθος
βελτίονος αίτιον πολιτείας')'), ελεγεν ό απαράμιλλος πολιτικός φνσιοδί<ρης, ό 3Αριστοτέλης. Πώς εΚε δννατόν να δημιονργηθή καί ενδοκι-1
1
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μή°ϊ] ονντεταγμένη, εύκοσμος πολιτεία, έλλειπόντων των καταλλή/.οιν
προς τούτο στοιχείων ; 'Ως ή εν Έπιδαύρω, οντω και ή εν Ά θ ή να ις
Σννέλενσις άπελείπετο τής συνθετικής αυτής άποστολής, έστερεΐτο ύπο
πάσαν εποψιν των δυνάμεων εκείνων, δι' ών εμελλε να συνταγβή το
νέον πολίτευμα, σύμφωνον προς την ηθικήν και πολιτικήν κατάστασιν
τού ελληνικού λαού. ' 0 Μεγαλοπολίτης Πολύβιος, φιλοσόφων περί των
πολιτειών, ελεγεν, εν τή διακρινούση αυτόν περινοία καί πείρα, δτι δεν
είνε τυχαΐόν τι ή πολιτική σύνταξις καί δργάνωσις. «Μεγίστην δ ’ αιτίαν
ήγητέον εν άπαντι πράγματι καί προς επιτυχίαν καί τουναντίον τήν τήςπολιτείας σύστασιν». Αληθώ ς το πολίτευμα είνε εργον τού χρόνου μάλ
λον ή τής επιστήμης* είνε δημιούργημα τού λαού, ούχί δε τού νομοθέτου, δστις είνε ό έρμηνενς τής λαϊκής συνειδήσεως. Το τοιούτο, πιστούμενον υπό τής ιστορίας, παρεΐδον δυστυχώς καί άλλοι λαοί, θετικώτεροι
ημών καί εμπειρότεροι‘ καί εντεύθεν ή αποτυχία πλείστων νεωτέροιν
πολιτικών συνταγμάτων, λογικών μεν ίσως και ορθών, ινα μεταχειρισθώ τήν φράσιν τού ’Λριστοτελους, άλλ’’ ήκιστα δυναμένων να συντελέσωσιν εις τήν σοβαρόν τής πολιτείας σύστασιν. Τό ελληνικόν πολίτευ
μα εδει να συνταγβή συμφώνως προς τον εθνικόν ελληνικόν χαρακτήρα,
λαμβανομένο)ν ϋπ* οψει τών ιδεωδών καί τής καταστασεο)ς, ού μόνον
τού ελευθέρου λαού, άλλα καί τού αλυτρώτου έθνους. Καί ακριβώς δια
τον λόγον τούτον παρήδρευον έν τή 5Εθνοσυνελεύσει εκείνη άντιπρόσωποι ού μόνον τού λαού τής έλευθέρας χώρας, άλλα, καί τού έξω 'Ελλη
νισμού απεσταλμένοι. 5Α λ λ 5 ή συνέλευσις προς οϋδεν εκ τών δεδομένων
τούτων άπέβλεψε. Συνήλθεν έν τή πρωτευούση τού ελευθέρου κράτους
άνευ σχεδίου, έίνευ ώρισμένου προγράμματος — να καταρτίση πολιτικόν
Σύνταγμα.
Άλλα άρά γε είχε σκεφθή, ή ήδύνατο να. πράξη τούτο έν ψυγυκή
γα/.ήνη, δπως είχον τά πράγματα κατά τάς θυελλ,ώδεις εκείνας ημέ
ρας, αϊτινες έπηκολωύθησαν τήν ασκοπον Μεταπολίτευσιν τού "
‘Οκτω
βρίου ; Είχε μελετήση τό πρόγραμμα τής πολιτικής συντάξεως καί
είχε τήν Ικανότητα, ώς εκ τών προσώπων, άτινα έπρωτοστάτουν έν τή
έπελθούση μεταβολή, να χορηγήση τον προσήκοντα πολιτικόν χάρτην
είς τον ελεύθερον ελληνικόν λαόν, γβρτην ού μόνον δυνάμενον ν 3 άποκαταστήση τήν τάξιν, τήν ασφάλειαν, τήν εύημερίαν έν τώ άρτισυστάταν
κράτει, άλλ.ά καί νά καταστήση τό κράτος τούτο Ικανόν να. έκτελέση
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την ιστορικήν αυτόν Αποστολήν, να τεϋή διά τής πραγματικής αυτόν
δυνάμεως έπί κεφαλής των Αλυτρώτων 'Ελλήνων, να έμπνευση εμπι
στοσύνην εις τους περίοικους λαούς, να προσεταιρισΰή αυτούς έν τω
έκπολιτιστικω έργο) τον νεωτέρον 'Ελληνισμού άνά την Χερσόνησον
τού Αίμον, έπι τέλους ν ’ απόδειξη δια των πραγμάτων, ότι ή πολιτική
άποκατάστασις τού ελληνικού βασιλείου δεν ύπήρξεν άτυχες έργον τής
ευρωπαϊκής πολιτικής, ψαντασιούργημα, υπέρ τού οποίου συνετέ?,εσαν,
ϊνα μεταχειριστώ την πολυ$ρύ?,ητον ρήσιν τού Ααμαρτίνον, οί ποιηται
Βύρων και Σατωβριάνδος ;
Δεν είνε άγνο)στον βεβαίως , ότι άπό τού καιρού έκείνου ήρξατο διαδιδομένη έν Ευρώπη ή γνώμη, ότι το έλλ,ηνικόν κράτος άπέτυχε. Λεν
σκοπώ κατά την στιγμήν ταύτην να συζητήσω, ν ’ άποκρούσω, ή να έπιδοκιμάσω την $?.ιβεράν ταύτην γνώμην. *Αναφέρω έν γεγονός.
Σήμερον ονκ ολίγοι τών έν Ευρώπη, ΰαυμάζοντες τήν ποικιλότροπον έ’ντασιν τών έλλ,ηνικών δυνάμεων έν τή δϋωμανική αυτοκρα
τορία, ώς και πανταγβύ τής έΰνικής ημών διασποράς, θλίβονται
έγκαρδίως, ότι το ελληνικόν κράτος δεν έπετέλεσε ιάετικώτερον τήν
εθνικήν αυτού άποστολήν. 'Ο 'Ελληνισμός, έπιφωνούσιν, ευδοκιμεί ώς
ε&νος, Α?.λ3 αποτυγχάνει ώς κράτος.
Τοιαύτη ε\νε ή έτυμηγορία πλείστων, και εκ τών κα?,λίστων ημών
φ ’Ο.ων και συνηγόρων.
Οί έπίλεκτοι τής Έϋνοσυνε/,εύσεως τού 1862, έκτος έ).αχίστων
εξαιρέσεων, δεν ήδύναντο να. εισδύσωσιν εις τα άπόρρητα τής ιστορικής
έξελίξεως τών έ&νών. Ένόμιζον οί ταλαίπωροι, ότι μεταγράφοντες
τούτο ή έκεινο το πολιτικόν κατασκεύασμα, το άγγλικόν, το βελγικόν,
έπλήρουν τήν άποστο?,ήν αυτών. ’Εν τή σκέψει ταύτη εκειτο ή Αποτυχία τού πολιτικού κατασκευάσματος, το δποϊον έδωροφορηΰη εις το
ελληνικόν ε&νος υπό τών Αντιπροσώπων αυτού. 3Αντί τής πολιτικής
ένότητος, τής έπιβεβ?.ημένης υπό τών ιστορικών περιστάσεων, εν αις
διετέλ^ει τό έλλ,ηνικόν ε$νος, ένεκαινίσίΐη διά τού συνταγματικού χαρτον
δ Απόλυτος Κοινοβουλευτισμός, οιον ένόουν αυτόν τα εν τή Συνελεύσει
πρωτοστατούντα δλ,ιγαρχικά στοιχεία, επίκουρον έχοντα ευέξαπτον, άλλ
έστερημένην πρακτικού πνεύματος νέαν γενεάν. Δεινόν ειπεΐν. Καΰ ην
στιγμήν, κατόπιν άτελευτήτων συζητήσεων, έψηφίζοντο αί διατάξεις τού
Πολιτεύματος, τό Πολίτευμα τούτο παρεβιάζετο έν τή πραγματικότητά
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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ύ π * αυτών των συντακτών αυτού. Εις το σννολον, εις την πολιτείαν,
υποκαθίστατο το κόμμα με δλα αυτού τα πάθη, τά συμφέροντα, τας
αξιώσεις. 'Η κομματική παμβασιλεία, ύψούσα την κοινοβουλευτικήν
σημαίαν, ήδύνατο μεν να παραπλανά τοες άπλουστέρους, επικαλουμένη
διά κενών, ανευ σημασίας φράσεων, μεγάλας ιδέας και δόγματα, αλλ"
εν τη πραγματικότητι έπέβα?Αεν επι του ελληνικού λαοϋ καθεστώς έστερημένον πόσης σοβαρότητας. Εις την βασιλικήν δύναμιν ϋποκαθίστα
την ιδίαν αυτής φατριαστικήν βουλιμίαν. 0 β α σ ι λ ε ύ ς β a σ ι λ ε ν.ε ι,
ά λ λ h δ ε ν κ υ β ε ρ ν α. 'Ο βασιλεύ;, διά να έινε άξιος τού συνταγ
ματικού αυτού προορισμού, πρέπει να καταστή γ ρ α φ ο μ η χ α ν ή ,
ανευ ιδίας θελήσεως, ανευ ένεργείας. 'Ο επικούρειος θεός τού ΣχΙοπεγχάουερ έπρεπε να είνε ό βασιλεύς τού ελληνικού Συντάγματος.
Βασιλεύς fainéant, μηδεμίαν επιτελών πραγματικήν πολιτικήν λειτουρ
γίαν, έκτος ταπεινοτέρων τινών ?.ειτουργιών, ας ηύδόκει να έπιτρέφη
εις αυτόν ή θριαμβεύσασα ολιγαρχία.
Τοιαύται ϊδέαι εκυκ/.οφόρονν εν τή τελευταία "Εθνοσιλεύσει.
"Αλλ’ ή ιστορική ιδέα τού κατόπιν αιώνων ιστορικής αφανείας άναβιώσαντος 'Ελληνισμού διάφορα αποτελέσματα προσεδόκα παρά τής
"Εθνοσυλεύσεως εκείνης. Τδ ελληνικόν έθνος άνέμενε να προσβλέψη επι
τον ελληνικού θρόνον τον στρατηλάτην τών προαιώνιων ελπίδων’ νάίδη
το ελληνικόν κράτος στρατιωτικώς συντεταγμένοι’, άξιον ν 5 αναλάβη
τήν εθνικήν ηγεμονίαν. "Αντί τούτου άντελήφθη ισχυροτέραν μεν τήν
ολιγαρχίαν, άσθενεστέραν δέ τήν κεντρικήν εξουσίαν, διό τής βασι/.ικής
δυνάμεως κατ" εξοχήν εκπροσώπουμένην έν ταίς δημιουργικούς περιόδοις τού βίου τών λαών. Κατενόει δ φιλόσοφος παρατηρητής τών εν
τή "Εθνοσυνελεύσει διαδραματιζόμενων- έκτροπων, δτι διό. τού μέλλοντος
πολιτεύματος έμε?άε να έγκαινισθή αδιάλλακτος άγων μεταξύ βασιλείας
και ολιγαρχίας, έν τώ δποίφ, δια τούς γινώσκοντας τα από πεντηκον
ταετίας συμβαίνοντα εν τή πολιτική εξελίξει τού ελευθέρου κράτους,
εμελλε κατ’ άνάγκην να εκμηδενισθή ή κεντρική, ή συνθετική δύναμις,
ήτις εκπροσωπείται υπό τού παράγοντος τής βασιλείας.
Τούτο εσήμαινεν έν τή σκέψει τών πρωτοστατούντων εν τή Συνίλεύσει τήν απόλυτον και άνεξέ?.εγκτον έπικράτησιν τής κοινοβουλευτικής
ιδέας,
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' Ο άναλαμβάνων την πολιτικήν σύνταξιν λαόν τίνος, οφείλει πρότερον να μελετήση τον ιστορικόν και κοινωνικόν χαρακτήρα αυτόν, ,τρ
.παρελθόν και τό ένεστώς. Τό πολίτευμα δέον να εινε σχετικόν προς τον
Λαόν. Τέλειον πολίτευμα προνποτίθησι τελείους άνθρώποις. Τούτον μη
τνγχάνοντος, τό πολίτευμα άστοχει τον προορισμού τον, μη δννάμενον
ν 3 άποφέρη τους προσήκοντος καρπούς.
Εΐνε αληθές τούτο υπό πάσαν εποψιν. Αιότι τό πολίτευμα δεν εινε
κατασκεύασμα τον σπουδαστηρίου, δεν εξέρχεται από τής κεφαλής ενός
άνδρός, δσον οντος και αν τνγχάνη μεγαλοφυής, εινε τό ιστορικόν κατα
σκεύασμα των αιώνων, συμφυές άρα κατ3 ανάγκην προς τον λαόν, παρά
τώ όποίφ μέλλει να έφαρμοσθή.
'Ο νομοθέτης των 3Αθηνών Σόλων, μετά την σύνταξιν τον πολι
τεύματος τον, ελεγε περί αυτόν τά επόμενα : «.Δήμω μεν γάρ εδονκα
τόσον κράτος, δσον έπαρκεΐ.
τιμής ο ντ* αφελών, ον τ' έπορεξάμενος,
οί δ ’ ειχον δνναμιν καί χρήμαοιν ήσαν άγητοί,
και τοίς έφρασάμην μηδέν άεικ'ες εχειν.
5Εατην δ ’ έμβαλών κρατερυν οάκος άμφοτέροιοιν,
νικάν δ ’ ονκ ειασ’ οιδετευοις άδίκιος ! !

Οΰτα)ς ειχον τω καιρώ έκείνω τά πράγματα έν 3Αϋήναις. 3Ανά/.ογος
■δε και ή κλήσις και τό εργον τον νομοθέτου, έρμηνεντοΰ τής αθηναϊκής
σννειδήσεως. 'Η νομοθεσία επρεπε νά εΐνε αρμονική* να μή προκαλή
έκάστοτε την σύγκρουσιν μεταξύ των άντ μάγων πολιτικών στοιχείων.
Τούτον ενεκα τό νομοθετικόν τον 3Αθηναίου σοφού κατασκεύασμα
ϋπήρξεν αξιον πολλον λόγον * έπήνεγκεν άγλαούς καρπούς έν παραβολή
προς τά λοιπά τής ελληνικής άρχαιοτητος πολ.ιτευματα, επαινείται δε
μέχρι των καθ3 ημάς χρόνων.
Οι "Ελληνες νόμοθέται τής οκτωβριανής μεταπολιτεύσεως δεν ήδύναντο, ή δεν ήθέλησαν ν 3 άνέλθοπιν εις την περιωπήν πραγματικών
πολιτικών νομοθ ετών, νομοθ ετονντων τα βελτ ιοτα, τα προσήκοντα εις
τον ελληνικόν λαόν.'Η ’Εθνοσννέλενσις, έπι διετίαν κατασπαρασσομένη
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υπό φατριών, δενκήτο δυνατόν να δειγβή άνταξία τής υιρηλής αυτής
άποστολής. Φατρίαι συμφερύντων, πλέον ή άπαξ συμμαχήσασαι και
μετά κακοποιών οτοιχείων προς έπίτευξιν του σκοπού αυτών, εις
ονδεν άλλο άπέβλεπον ή εις την κατάληφιν της εξουσίας. Αυτή ητο η
κρατούσα σκέψις τών φατριών τής *Εθνοσυνελεύσεω-. 'Επήλθεν εκ
τούτου εμφύλιος σύγκρουσις, οι δε πρέσβεις τών Μεγά?.ων Δ υνμ εω ν.
Ρωσσίας, *Αγγλίας κοι Γαλλίας, ήναγκάζοντο ν ’ άπευθύνωοι φοβερόν
διακοίνωσιν προς τους υπευθύνους του κατά μήνα ’Ιούνιον του 1 8 6 3
εκραγέντος εμφυλίου πολέμου. Και ήσαν υπεύθυνοι τούτου ανεξαιρέ
τως πάντες ι'ι πρωτοστοτούντες τών φατριών, ους ούδ'εν συνεκίνει ή
έμάλασσεν, οντε αι επιτιμήσεις και άπειλαί τής επισήμου εν Άθήναις
Ευρώπης.
Τά κυριώτευα μέρη τής έν λόγω Διακοινώοεχος, μή όντα ξένα προς
τον σκοπόν τής ήμετέρας μελέτης, έχουσιν ώς εξής :
«Οι υπογεγραμμένε ι άνακοινούσιν εις τον πρόεδρον τής Συνελεύσεως, ότι, ίάν εντός 48 όρών από τής άνακωχής τών όπλ.ων αί έχθροπραξίαι έπαναληφθώσι, θέλουσι προσκαλέση τους συμπατριώτας αυτών
και θέλουσι διακόφη πάσαν σχέσιν προς χώραν, εν τή όποια έγένετο τό
σον κακή χρήσις τής ανδρείας και άπό την οποίαν ή άληθής φιλοπατρία
φαίνεται έξορισθεΐσα διά παντός . . . Ένεργούντες διά την διακοπήν
τών έγθροπραξιών παρά τοίς άρχηγοίς τών διαμαγομένων μερίδων,
εξαπλήρωσαν μόνον πρώτον τι καθήκον, υπολείπεται δε εις αυτούς νά
έκφρασθώσι προς τήν ’Εθνοσυνέλευσιν κατά τρόπον, οΰ τήν αυστηρό
τητα δεν δνναται νά ελαττοίοη ή προς τήν 'Ελλάδα ζωηρά αυτών συμ
πάθεια, διότι δέν διστάζονσι νά διαβεβαιώσωσιν, οτι κατά τήν γνώμην
αυτών ή φρίκη του άδελφοκτύνου πολέμου, του καταπαύσαντος διά
τών προσπαθειών των, δεν δνναται νά δικαιολογηθή ονδε καν άπό τά
πατριωτικά εκείνα αισθήματα, τά κακώς εννοούμενα, ά περ συχνάκις
ώπλισαν τά μέλη ενός και του αυτού έθνους, τά μεν κατά τών δέ~
’Ενταύθα δεν ΰπάρχουοιν εϊμή ένοχοι φι οδοξίαι, τών όποιων ουδεν
αποκρύπτει την βαθείαν αθλιότητα καί αΐ οποία διαφιλονεικούαιν έ φ ή
μ ε ρ ο ν έ ξ ο υ σ ί αν, επί κινδύνφ τού νά ρίψωσι τό έθνος ολό
κληρον εις άβυσσον, έν ή δύνανται νά καταποντισθώσιν αι τύχαε
■αέτού».
Δεν δνναται τις ή νά καταληφθή εξ άγανακτήσεοος ¿πί τή άναγνώσεο
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τον έγγραφον τοντον. Ά λ λ ’ ή άγανάκτησις πρέπει να στραφή κατά των
προκαλεοαντο)ν, ενεκα εγκληματικής φιλαρχίας, τον ένοχον εκείνον εμ<γνλιον πόλεμόν. Και άλλαχού, παρ’ άλλοις λαοΐς, ώς προοφνώς παρατ ηρούσιν οι εν Άάήναις άντιπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων, πολλακις εμφύλιοι οπαραγμόί επήλθον, άλλα δεν ήσαν τα προκαλέοαντα αί
τια τοσούτον εντελή, ώς κατά τον εμφύλιον εκεΧνον πόλεμον τον Ίουνίον. Αμφιβάλλω, αν το ισχυρόν τούτο ράπισμα εσχεν ευάρεστα άποτελέσματα επί τον πνεύματος των άντιπροσώπων τής Συνελεύσεως.
' Υπεχώρησαν μεν κατ’ ανάγκην εις την επιτακτικήν διακοίνωσιν των
πρεσβευτών, ειρήνευααν και ¿συνθηκολόγησαν, άλλ’ ή αυτή έκρυθμος
κατάσιασις εξηκολούθησε μέχρι τέλους των εργασιών αυτής, και τούτων
Ιπισπ ενσθεισών ανθις διά βασιλικού Διαγγέλματος, άρκετον χρόνον μετά
τήν εν Άθήναις κάθοδον τού βασιλέως Γεωργίου.
'Η Συνέλενσις εξηκολούθ ει λογοκοπούσα και κατατρίβουσα πολύ
τιμον χρόνον εις ματαίας συζητήσεις, άνευ σκοπού, άνευ άποτελέσματος.
Συν τώ χρόνω, ήτο επόμενον, ό)ς έ·< τής φύσεοις τών πραγμάτων,
Βασιλεία και Συνέλευσις νά ελθωοιν άντιμέτωποι. ΤΙαρετείνοντο άνευ
λόγον αί εργασίαι τής Σννε'εύσεοις, τεινούοης ν ’ απορρόφηση πάσαν
ίξουσίαν, ενώ ή βασιλεία, ξένη εις τον τόπον και άνίσχνρος, δεν ήδύνατο νά σνντελέση το παράπαν εις τήν άποκατάστασιν τής άπο τριετίας
Ικ τής επαναστατικής θυέλλης διασαλενθείσης δημοσίας τάξεως. τΗτο
:οντο σημεΐον εθνικής ζωής καί ισχύος, ή άρχομένης εθνικής εξαντλήσεως, καταπ τώσεως ; 'Ο απόλυτος Κοινοβουλευτισμός, ύπο τοιαύτας
σννθήκας λειτουργών, εΐνε προφανές τεκμήριον άρχομένης πΌ)σεο)ς
τών λαών. Αι άσκοποι καί άδιάκοποι πολιτικοί συζητήσεις, παρατεινόαεναι ε π ’ άπειρον, παραλύουσι τήν ενέργειαν τών κοινο)νιών καί τών
ατόμων, καί κατ’ άντανάκλασιν τήν ίσχνν καί ενέργειαν τής κεντρικής
Ιξουσίας. Αυτά τούτο συνέβαινεν εν τή ελληνική Έθνοσννελεύσει τού
1864. Συζητήσεις, άλλ’ ούχί σύνταξις, άλλ’ ούχί ισχύς. Τά εκ τών
γαλλικών Συνελεύσεων μαθήματα καί διδάγματα διέφθειρον, ¿σκότιζαν
ιαλλον ή ¿φώτιζον τους αυτοσχεδίους πολίτικους τού εθνικού εκείνον
Συνεδρίου. 'Εβδομάδες πολλάκις κατηναλίσκοντο προς συζήτησιν καί
Vήφισιν τούτον ή εκείνου τού άρθρου τού Συντάγματος. Τοιούτων εκτρόπο)ν τελουμένων, ό νέος βασιλεύς άπέστελλεν εις τήν Έθνοσυνέλενσιν Διάγγελμα, άνακαλούν αυτήν εις τήν τάξιν, εις τά καθήκοντα
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Νέα έπιτίμησις μετά την φοβέραν εκείνην των πρεσβευτών τόον
Μεγάΐ,υιν Δυνάμεων κατά το προηγούμενον έτις του εμφυλίου πολέτης,

μοη του Ιουνίου.
- Παραθέτω μέρη του περίφημου Διαγγέλματος :
«’Έτος άπ6 τής άφίξεώς μου ενταύθα ουμπληροϋται κατ αυτας,
ελπίζω δέ, δτι ούδένα διαφεύγει ή υπομονή, μ ε θ ’ ής εκτοτε υπεμεινσ:
τήν άνώμαλον κατάατααιν βασιλείας, έχ^ούσης παρ’ έαυτή εθνικήν Συνέλευσιν, λειτουργούσαν συγχρόνως και ώς σ υ ν τ α κ τ ι κ ή και όός
Βουλή ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή . . . Καθήκον απαραίτητον προς τον ελληνικόν
λαόν και προς αυτά ταΐ'τα, τα ΰπδ του Συντάγματος μέλλοντα να πεοιφρουρηθώσι συμφέροντα, μοι επιβάλλει τήν άνάγκην να επιζητήσω τσ
τέρμα τής καταστάσεως ταύτης . . . Έάν ή εθνική Συνέλευσις δεν περατο')ση τήν εργασίαν της εντός των άνωτέρω χρονικών διαστημάτων
(δέκα ημερών), επιφυλάσσομαι πάσαν ελευθερίαν έπ\ τής μελλούσης
άποφάσεώς μου , οποίαν ή διαψευσθεϊσα πεποίθησίς μου μοι υπαγορεύει
και καθιστώ υπεύθυνον τήν εθνικήν Συνέλευσιν επι ταϊς περαιτέρω συνεπείαις ! ! ! » ... 'Η Έθνοσυνέλευσις ήναγκάσθη νά ύποχωρήση μετά το
ράπισμα τούτο, καί οντω τήν 16 Νοεμβρίου 1864 παρίστατο ενώπιον
αυτής ό νέος βασιλεύς, δίδων τον άκόλουθον όρκον :
«.'Ορκιζόμενος επι τού Συντάγματος, κύριοι Πληρεξούσιοι, πι
στεύω, ότι ή ακριβής τήρησις και πιστή εφαρμογή αυτού τε και ιών
νόμων τού Κράτους εΊνε ύποχρέωσις Αρχόντων και άρχομένων».
Συνεφώνει προς τον χαρακτήρα, τα κοινωνικά και πολιτικά ήθη
τού ελληνικού λωού, τάς ιστορικός αυτού παραδόσεις καί τον εθνικόν
προορισμόν το πολίτευμα τούτο ; Εκεκτητο έν έαυτω τα στοιχεία πολι
τικής και εθνικής δημιουργίας; Συνετέλεσε και κατ’ ελάχιστου- εις τήν
Ιστορικήν έξέλιξιν τού έλλ,ηνικού έθνους ;
Έοωτηθήτω ή μετέπειτα ιστορία τού ελληνικού κοάτους.

Θ·'
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Τα κατα. τας ημέρας ταυτας συμβαινοντα έν τοϊς έκλ,ογικοϊς παοαοκηνίοις, είτε εν τη ελληνική πρωτευονση, είτε εν ταϊς έπαρχίαις τον
ελενθερον κοατον^}ετζιβεβαιονοι 3ια τοον ττοαγ^ιατο^ν τον? 3ιϊογνοιοκονς
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μου περί τής παρ3 ήμΤν χρεωκοπίας τον Κοινοβουλευτισμού: 'Η νόσος,
ο)ς ειπον ήδη, έΐνε άνίατος, και δεν δύναται να θερατιευθή δια των
συνήθων φαρμάκων. 3Απαιτείται δραστήριον φάρμακού, τούτο δε δεν
εινε ικαναι να παράσχωσιν αΐ εν χρήσει θεραπευτικάί μέθοδοι. 3Απαι
τείται ιατρός, ούχί εκ των συνήθων εμπειρικών, άλ?Λ τολμηρός, μή δισταζων να προβή εις την θεραπείαν, παρά πάσας του νοσονντσς τάς
διαμαρτυρίας. 3Α λ λ 3 εν οσώ δεν εμφανίζεται έπϊ τής πολιτικής σκηνής
ούτος, ή νόσος θά εξακολούθηση, έξασθενίζουσα όσημέραι τον πάσχοντα, τον έξηντλημένον πολιτειακόν οργανισμόν, μέχρις δτου έπέλθη
τό μοιραΐον τέλος, ί> καταστροφή. "Απαντες άναισϋητοϋσι κατά την
στιγμήν ταντην. Τό κομματικόν συμφέρον, ή πολιτική εμπάθεια άπεσκότισαν τον νουν και των σωφρονεστάτων. νΟταν έξεγερθώσι τινες εκ
τούτων, εκ τής εγκληματικής νάρκης, ή ιστορική Νέμεσις τρυχρά, αυ
στηρά, άλλά καί δίκαια, θά έπιφωνήση τήν προσήκουσαν ετυμηγορίαν.
Καί ή ετυμηγορία αϋτη εσται ή άνταπόδοσις των υπό τής ελευθέρας
ελληνικής πολιτείας κατά τήν τελευταίαν ταντην χρονικήν περίοδον ύ φ 3
ημών πεπραγμένων. Συνοψίζεται έν τοΊς έπομένοις :
Τό ελεύθερον έλΑηνικόν κράτος διά τής άβελτηρίας τον συνετέλεσεν
εις τήν ιστορικήν καταστροφήν του ελληνικόν έθνους.
3Εν τω προηγουμένω άρθρο) ήρώτα)ν, άν τό ελληνικόν πολίτευμα,
ώς είχε συνταχθή υπό τής τελευταίας Έθνοσννελεύσεως, ήτο σύμφωνον
προς τον χαρακτήρα καί τά πολιτικά ήθη του ελληνικόν λαόν, προς τον
εθνικόν προορισμόν τον ; άν συνετέλεσε καί κατ3 έλάχιστον εις τήν
ιστορικήν έξέλιξιν τον ελληνικού κράτους ; 3Αποκρίνομαι :
Είνε άναμφισβήτητον, οτι τό ελληνικόν έθνος, καί υπό τήν στνγερωτάτην τ<ών τυραννιών, δεν άπώλεσεν έξ ολοκλήρου τό αίσθημα και τήν
έννοιαν τής ελευθερίας. Πλέον δ 3 ή άπαξ κατέδειξε τούτο διά, των
πραγμάτων. 'II παλαιά δημοκρατική σννείδησις, συμφυής τω έλληνικώ
χαρακτήρι, δεν εξέλιπεν εξ ολοκλήρου από τής εθνικής ψυχής. 3Ηρέσκετο εις τήν ισονομίαν' ουδέποτε έπαύσατο νά έπιδιώκη αυτήν καί
κατά τάς θλιβερωτάτας τού ιστορικού βίου του ημέρας. 3Εμίσει δ 3 εξί
σου τόν τε τύραννον, ώς καί τούς ομογενείς τυραννίσκους εκείνους, οϊτινες, θωπεύοντες τά ένστικτα τής τυραννίας, υπηρετούντες αυτήν
παντί τοόπο), έπεκάθηντο επί τού τραχήλου τού ταλαιπώρου ελληνικού
γένους. Ούτο)ς εχόνττον των πραγμάτων, πολλάκις 6 ζυγός τής δννα-
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στείας καθίστατο διπλούς' ό ζυγός του τυράννου, και ό ζυγός των
προεστώτων, των κ ο τ ο α μ π ά σ η δ ω ν, οΐτινες τα προνόμια αυτών
και την επιρροήν επι του λαοϋ εβάσιζον έπί της ¿ποστηρίξεως φαυλότα
της πολιτικής εξουσίας.
Μετεβλήθη το καθεστόος τούτο δια τής έξεγέρσεως του 1821. Ά λ λ '
ό πρώτος μόνον τών ζυγών εξέλιπεν, δ έτερος παρέμεινεν δ αυτός* ενί
σχυση μάλιστα εκ τής καταστάσεως τών πραγμάτων."Αν ή τουρκοκρα
τία συνετρίβη υπό το κήρυγμα του άγώνος ΰπερ πίστέως και πατρίδος,
αλλ* δ κοτσαμπασισμός, εξ ονόματος τής Αρχής τής εθνικής ελευθερίας,
επεκράτησε μάλλον ή κατα τό παρελθόν.
Πρώτη αυτού μέριμνα ϋπήρξεν ή καθυπόταξις τών εθνικών συμφε
ρόντων εις τα προσωπικά’ ουδ ’ ¿δίστασε πλέον ή άταξ, επι ζημία του
ελληνικού άγώνος, να. εξωθήση τα πράγματα μέχρι καταστροφής. Κατα
τό πρώτον ακόμη έτος τής παλιγγενεσίας ή λαϊκή αντιπροσωπεία, όπου
αντη και άν ίδρυση, προσέλαβεν εξ Αρχής ολιγαρχικόν χαρακτήρα, επιβαλλομένη εις πάσαν κυβέρνησιν, παρακωλύουσα πάσαν αυτής δημιουρ
γικήν προσπάθειαν καί ενέργειαν. Μετ’ Αγανακτήσεως έγραφε, μηνί
Δεκεμβρίω του 1821, έχων ν π ’ οψει τήν θλιβερόν ταντην εικόνα του
νέου πολίτικου καθεστώτος, Από τον έν Περισίοις ειρηνικού, Αλλα,
τοσοντον εθνωφελούς ερημητηρίου τον, ό ισχυρότερος ίσως ελληνικός
νους τών χρόνων εκείνων μετά τον 3Ιωάννην Καποδίστριαν, δ ’Αδαμάν
τιος Κοραής προς τον Ιάκωβον Ρώταν : (ΐ Οι περιβόητοι τήν πλεονε
ξίαν καί προ τής παρονσης μεταβολής Κοτσαμπάσιδες, φαίνεται, κατα
τα θρύλον μένα, ότι μεταχειρίζονται τήν ελευθερίαν ώς δργανον τής
φιλαρχίας των. Καί τούτο με φαίνεται τόσον όλιγώτερον παράδοξον,
όσον τό επρόσμενα καί τό ιφοβονμην Απ' αυτής τής Αρχής. Τό πράγμα
ήοχισεν άωρον εις έθνος, τό όποιον δεν έχει ακόμη Αρκετό φώτα να
καταλάβη τό Αληθή του συμφέροντα. Καί πώς να τό καταλάβωσιν,
οπότε μόλις οι φωτισμένοι τής Ευρώπης λαοί τό καταλαμβάνουν ; . . .
τό είπα πολλάκις, καί πάλιν τό λέγω καί πιστεύω, ότι ή 1Ελλάς δεν δοθοποδεί, αν δεν ψοφήσω μεν όλοι ημείς οί βαρυκέφαλοι γέροντες’ όπως
αν είνε, ή διχόνοια θέλει μάς στερήσειν τήν χρεωστουμένην εις τός
τόσας θυσίας καί τός τόσας ηρωικός μάχας του ταλαμιώρου γένους
αυτονομίαν’ καί θέλουν έλθει οι κατσαμπάσιδες να μάς σωφρονίσωσιν... »
Οντοι ήσαν οι παραίτιοι τσσοντων δεινών τή 'Ελλάδι κατα τήν
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¿νδοξον εκείνην περίοδον της ελληνικής Έπαναοτάσεως. 'Ο φιλόπατρις
γέρων ηρνέΐτο να κατέλθη εις την 'Ελλάδα, δια να μι) έχη την θλίψιν
να συναντηθή προς 1 ονρκονς καί κστσαμπάσιδες’ εφρύνει, δτι άμφότεροι ησαν οι λυμεώνες τον γένους. 9Ακόμη μετά παρέλενσιν δεκαετίας
περίπου, τη 20 9Ιανουάριον 1831, έγραφε προς τον 9Αλέξανδρον Κοντοσταυλόν : « Η έπανάοτασις της 'Ελλάδος ήτο δικαιοτάτη' άλλ9 έγινεν
Ικαιρως. ' Ο καιρός της ητο το 1850 έτος, δτε ήθελα μεν έχει πολλούς
ιπο τους ετι σπουδάζοντας νέους μας, ηλικιωμένους, άλλους μεταξύ 30
καί 40 ετών, καί άλλους υπέρ τα 40, καί διδαγμένους άπο τα συμ
βάντα καί συμβαίνοντα σήμερον εις την Ευρώπην , ικανούς να δράξωσ,ι
τα πράγματα καί να διαλύσωσι τάς φατρίας__ Δεν βλέπεις, δτι δεν
'γομεν ονδ9 ένα καν ιεροκήρυκα Ικανόν να διδάξη επί αρβωνος τα.
συμφέροντα εις τας παρούσας άνάγκας ; ”Αν ένας μόνος άπό τους Ιερω
μένους μας ευρίσκετο φ 'εγό μένος από δλον τον υπέρ τής πατρίδος
έρωτα του Δημοσθένους καί στολισμένος με μικρόν τι μέρος τής δημοσθενικής του ρητορείας, ήθελε (μην άμφιβάλλης) κατορθώσειν θαύ
ματα' ήθελ9 έξάφειν εις πολλών τας φυγας τό άληθινόν ά γ ιο ν Φώς·.
9Αλλα καί τό ακαιρον τής Έπαναστάσεως τό χρεωστοΰμεν καί τούτο
ας τον μωρόν 9Αλέξανδρον (τής Ρωσσίας), δστις διήγειρε πρώτον τον
* Υφηλάντην, επειτα αίσχρώς τον άπηρνήθη !...))
Δεκαετηρίδες έϊχον παρέλθη, ά φ 9ου χρόνου έγραφε ταύτα ό Κοραής,
χαράσσων την τραγικήν τού κοτσαμπασισμοϋ φυσιογνωμίαν. Εί καί ειχον παρέλδη έκτοτε τοσαύτα έτη, εί καί δ ελεύθερος ελληνικός ?.αός
Λγε τύχη επαρκούς μορφώσεως δια. τής ιδρύσεως Πανεπιστημίου καί
'ίλ?.ων σχολείων άνωτέρων σπουδών, δ κοτσαμπασισμός εν έτει 1864
διετέλει ισχυρότερος ίσως ή επί τών χρόνων τού Καποδιστρίου καί τού
Κοραή. Τώ καιρω εκείνω ήτο άκατέργαστσς, τραχύς, βάναυσος, άλλ9
¡στερείτο τής πολιτικής δυνάμεως, ήτις απορρέει συνήθως εκ τής κυ
βερνητικής προστασίας καί ενισχύσεως. 9Εν έτει 1864 ή ολιγαρχία ήτο
ή κυβέρνησις, αρα καί τό κράτος. Καί εξακολουθεί ή κατάστασις αυτή
ιέχοι τής σήμερον Λμετάβλητος. Αι μεγάλοι εθνικοί κατ αστροφαί τής
τελευταίας τούτης περιόδου, οι προφανείς κίνδυνοι, ονς διατρέχει τό άλύτοωτον γένος, καί οιτινες βραδύτερον θα έχωσι τον αντίκτυπον επί τού
Ιλευθέρου κράτους, ονδένα τών δυναμένων σννετίζουαιν. *Ο λαός άπο/ αυνούται εκ τής διοικητικής ατασθαλίας, ύ φ 9 ής τυραννεΤται. 9Εμφύ
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λιος πόλεμος διεξάγεται μεταξύ δμαιμόνοίν. Τδ εν τι) εξουσία, κόμμαπιέζει το Αντίθετον, δ περ πάλιν μετά, μακρόν ή βραχυν χρόνον, καταλαμβάνον την εξουσίαν, παρασκευάζει τά Αντίποινα. Και τα αντίποινα
ταΰτα εινε ή άρνησις παντός δικαίου προς τους Αντιθέτους.
'Υπό τοιαύτην πολιτείας και κοινοβουλευτικοί/ βίου Αντίληψιν ό
ελληνικός λαός κατ’ ουσίαν ουδόλως μετέχει εις τά της πολιτείας. 3Επιζητεΐται ή ψήφος διά νά χρησιμοποιηθή προς ζημίαν του. 'Η καθο
λική ψηφοφορία τυγχάνει άπατηλόν μέσον σαγηνεύσεως των εκλογέων,
Αλλ3 εν τη πράξει καθίσταται όργανον καταστροφής. 'Ο 3Ιοιάννης 3Ιά
κωβος Ρουσσώ κατά τον δέκατον όγδοον αιώνα, Αναλύουν την σημασίαν
τής ψήφου του ’Άγγλου έκλογέως, έγραφε μετ3 ειρωνείας, ότι δ ’Άγγλος
εκλογενς εϊνε ελεύθερος μόνον καθ ’ήν στιγμήν προσέρχεται εις την εκλο
γικήν κ,άλπην. Τής στιγμής εκείνης παρελθούσης, επανέρχεται ή αυτή
κατάστασις.'Ο λαός ούδαμώς πλέον μετέχει των κοινών, καθιστάμενος
και πάλιν .δούλος. Βεβαίως δ τοιούτος χαρακτηρισμός τής λαϊκής ψήφον
εϊνε ύπερβάλ.λων, εϊμή άννπόστατος. 3Αλλ3 εάν ήθελεν αύστηρώς Αναλυθή ή πάνδημος ψήφος εν 'Ελλάδι, ήθελον έκδηλωθή παράδοξα φαι
νόμενα, άτινα ήθελον Αγάγη εις Απελπισίαν, όσον και ενίσχυση τούς
συλλογισμούς π λεώνων τού ενός Ρουσσώ.
'Η ψήφος εν 'Ελλάδι, όπως λειτουργεί εν αυτή τό κοινοβουλευτικόν
καθεστώς, ούτε ζυγίζεται, ούτε Αριθμεΐται* ρίπτεται τό σφαιρίδιον εντός
τής κάλπης τυχαίως, άνευ λογισμού περί τών συμβησομένα/ν. 3Εν τή
εκλογική ψηφοφορία δεν διαγωνίζονται άρχαί, Αλλά πρόσωπα, συμφέ
ροντα υπό τήν χειριστήν αυτών έκδήλωσιν. 'Ο λαός Ανεπιγνώτο)ς
καταλαμβάνεται έξ ενθουσιασμού υπέρ τής επιτυχίας τούτων ή εκείνο)ν
τών προσώπων, πρός τινα τών όποιων συνδέεται δι3 Αθεμίτων δεσμών.
Τήν επαύριον τής εκλογής, διεξαχθείσης μετά ζο)ηρότητος απόκρεο), οι
νικηταϊ εύχαριστούσι τον λ.αόν διά τήν καλοκΑγαθίαν αυτού. Δεν θά
έδίσταζον νά δμολογήσωσι προ τών εμπίστων αυτούς φίλων Από τής
πρώτης στιγμής οί κυνικωτεριι και να το >)ιατυμπάνιοωσι μετά πομπής ,
οτι τα κομματικά συμφέροντα και εαυτών και τών κομματαρχών ύποχρεούσιν αυτούς νά μετάβάλωσι γνώμην, νά μεταβώσιν από τού ενός:
στρατοπέδου, μ ε θ 3 ου συνηγοηάζοντο, εις τό έτερον. Ούδεις θά Αγα
νάκτηση, ούδεις θά στενοχωρηθή επί τή αισχρά και Ατίμφ ταύτη παλι
νωδία.3'Αν τυγχάνη Ανήκων εις τήν νέαν πολιτικήν γενεάν δ Αποστάτης,
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είνε εύοίωνον οημεΐον τούτο μεγάλου πολιτικού μέλλοντος' άν άνήκπγ
εις τους πρεσβντέρονς, ή αποστασία του δε αύτη δεν έκδηλούται κατά
πρώτον, εινε τρανόν μαρτύρων πολιτικής εμπειρίας. Τις εκ των συνα
γωνιστών τον $έλει τολμήση να τον ιρέξη ; 'Ο α ν α μ ά ρ τ η τ ο ς
π ρ ώ τ ο ς τ ο ν λ ί ϋ· ο ν β α λ έ τ ω.
Θέλω παρονσιάση εις τον διατακτικόν άναγνώστην τών άλιβερών,
όσον και άπογοητεντικών τούτων σελίδων γεγονότα, έκ τής κοινοβου
λευτικής Ιστορίας τών τελευταίων δεκαετηρίδων. Τα άναγράφω Sine
ira et Studio. Γεγονότα, γεγονότα. 'Η πραγματική ιστορία εξελίσ
σεται και ερμηνεύεται δια τών πραγμάτων. Κρινάτω 6 ερευνητής τών
καϋ·5 ημάς * ας έκδώση τήν ετυμηγορίαν αυτού μετά σννειδήσεως, εν
επιγνώσει.
άποφασίση ν ’ άμφισβητήση τό ϋέμα μου, ότι άν δ Κοι
νοβουλευτισμός πολλαχ^ού τής Ευρώπης και τής Αμερικής δεν έπήνεγκε
τούς προσδοκωμένους καρπούς, έν 'Ελλάδι έπεσώρευσεν ερείπια. Πρά
τών ερειπίων τούτων ϊστάμενος, επικαλούμαι τήν σύντονον προσοχήν
τών ενδιαφερομένων ακόμη περ'ι τής ταλαίνης ταύτης χώρας, άλλα
συγχρόνως επικαλούμαι και τήν φροντίδα αυτών υπέρ άνοράώσεως.
’\4ς μή άναμένωσι τήν καταστροφήν, μετά ταύτα δε νά σκεφϋώσι περί
άνορ&ώσε ος τών δσημέραι πλη&υνομ'νων ερειπίων.
eO ελληνικός λαός, οστις κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον τού
πολιτικού του βίου άσυνειδήτως συνετέλεσεν εις τήν έξαχρείωσιν τού
πολιτεύματος, έ ξ ’ού ήλπισε τήν ίσχύν αυτού Χαί τήν πρόοδον, καϋήκον
εγει νά έμβα&ύνη εις τά τελούμενα κοινοβουλευτικά έκτροπα, νά άναλύση τήν κατάστασιν, νά μελετήση, νά άποφασίση περί τού πρακτέου.
ΤΙρέπει νάέμπλήση τήν ψυχήν αυτού ή άγανάκτησις επί τοΧς ιελουμενοις.
Πρέπει νά έξετάση τά γενεσιουργά αυτών αίτια. Τ ί ν ε ο ι υπαίτιοι,τινες ο1
μεγάλοι ένοχοι τής έπαπειλουμένης καταστροφής τού ελληνικού γένους *
■ Καί) ’ δν χρόνον, πάντων τών κρατών τής Χερσονήσου τού Αίμου
έν μια καί μόνη είκοσιπενταετία παρασχόντων ϋαύματα έϋνικής ένεργείας καί υπεροχές, ή 'Ελλάς έγκατελείφϋη τό τελευταϊον τών κρατών
τούτων, π ανταχόϋεν π ροπηλακιζόμενον καί δολοεξ ον ούμεν ον, καί δεν
δύναται νά διεκδικήση τά δίκαια τού 'Ελληνισμού, ομολογούσα έαυτήν
ά ο π λ ο ν καί άσ&ενή, έπιβάλλεται είς τον ελληνικόν λαόν ή ερευνά κα
ή αελέτη τών κυρίων αιτίων τής καταστάσεως ταύτης. ’Έστο) καί κατά
τάς ίστάτας στιγμάς .
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Τις οιδε τί τέξεται ή έπιονσα ; ’Ίσως εκ των ερειπίων, εκ του χά
ους, τον δημιουργηθέντος νπδ τής κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας, άναμιιινησκονσης νπδ τιάοαν εποψιν την ά 'λίαν εκείνην πολωνικήν, την όδηγήοασαν την τάλαιναν χώραν είς τον διαμελισμόν, θέλει έξέλθη ό παρά ■
κλητός τής εθνικής ιδέας δημιουργός, ΐν' άποτελειώσητδ εργον τής επο
ποιίας τον 1821.
'Όστις καί αν εΐνε οντος, είτε μονάρχης, είτε λαός, είμαι έτοιμος
να κλίνω προ αυτόν τδ γόνυ. Ά λ λ ’ έστω οντος βέβαιος, δτι ταντοχρόνως καί πάσα γνήσια ελληνική ψυχή, α'·ραμένη άνω των σνμ r ερόντων
τον παρόντος, έπικαλονμένη παρ' αυτόν την εθνικήν συνδρομήν, θα
άναφωνήση τδ πανελλήνιον ώ σ α ν ν ά, καί θα τδν άκολονθήση, σν'τρίβουσα καί εξονθενονσα πάντα πολέμιον.
Έ ν τ ή ήττη ταντη του Κοινοβουλευτισμού κειται ή εθνική σωτηρία.

Γ.
10 Μαρτίου 1000

Τδ κοινοβουλευτικόν πολίτευμα ονδείς σωφρονών δΰναται να καταδικάση. Ά λ λ * επιβάλλεται νπδ του καθήκοντος ή καταδίκη αυτόν, εν η
περιπτώσει δεν λειτουργεί σκοπίμως καί προσηκόνταος, εν τή φαύλη δ ’
αυτόν εφαρμογή δνναται να προκΛηθή ή καταστροφή άντί τής σωτη
ρίας. 'Ο Ρονσσώ, καιαδικάζο)ν τδ πολίτευμα τούτο, Ιφ' δσον δ λαδς
δεν συμμετέχει τής πολιτειακής λειτουργίας, έχει δίκαιον' εν τοντ ις
εχει άδικαν, άν δ λαδς δεν περιορίζηται είς τδ δίκαιον τής εκλογής,
άλλα και μετ αυτήν εζακολονθή δια του τύπον, όιά των συναθροίσεων,
δια παντός νομίμου μέσον να έξελέγχη τας πράξεις των αντιπροσώπων
του, καλών αυτούς εν πάση στιγμή είς λογοδοσίαν. ’Επιβάλλεται έπίσης, προς ευκοσμον και κανονικήν λειτουργίαν τον πολιτεύματος, ή αρ
μονία μεταξύ των διάφορων εξουσιών, αΐτινες άπορρέουσιν άπδ του
πολίτικου καθεστώτος.
Επικρινων το πολίτευμα τοντο, καταγγέλλων τήν Ανικανότητα αυ
τόν πρδς δημιουργίαν εν 'Ελλάδι ίσχνράς καί εδραίας πολιτείας, δεν
άγνοώ, οτι καί τα ετερα των πολιτευμάτων, των μάλλον γνωστών εν
τή ιστορία, οΐα ή μοναρχία νπδ τας ποικίλας αυτής μορφάς, καί ή από
λυτος δημοκρατία, παρονσιάζονσιν επίσης πο/.λας ελλείψεις, προνκάλε-
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σαν δ ’ ούκ ολίγης καταστροφής. Άλλα πάντα ιαύτα δεν δικαιολογουσι
την λατρείαν προς τό πολίτευμα τούτο, έξ άπεχβείας προς την μοναρ
χίαν ή την δημοκρατίαν.
Τούτου του λόγου ενεκα ηγούμαι έπιβαλλόμενόν μοι καβήκον την
άνάλυσιν τού λειτουργούντος έν 'Ελλάδι κοινοβουλευτισμού άπό τε της
σχέσεως αυτού προς τον ελληνικόν λαόν, ώς καί άπό της σχέσεως προς
τά μεγάλα έβνικα ιδεώδη, τα όποια επιδιώκει ιό ελληνικόν γένος άπα
της παλιγγενεσίας αυτού. Τό πρώτιστον καί κυριώτατον των ίδεο)δών
τούτων είνε ή ε&νικη Ινότης, άρα ή έν τω μέλλοντι ιστορική ισχύς καί
έξέλιξις τού 'Ελληνισμού. Ή το δυνατόν να πραγματωβή τό ιδεώδες
τούτο δια τού άκράτον κοινοβουλευτισμού, πάσης έβνικης δράσεως
έξαρτωμένης άπό τής Βουλής, έκμηδενισβείση: δε τής βασιλείας έν τή
άγαβοποιώ αυτής δράσει καί τή: λαϊκής δυνάμεως ;
”-4? μ-λετηβή ή Ιστορία τού ελληνικού λαού κατά την τελευταίαν
ταύτην τεσσαρακονταετίαν.
ΊΊολιτειολόγοι διακεκριμένοι δεν έδίστασαν πολλάκις να ρίψιοσι τον
λίβον τού άναβέματος κατά τού τοιούτου κοινοβουλευτισμού' ούχί βε
βαίως έξ άπεγβείας προς αυτόν, άλλ * έξ ένδιαψέροντος' ούγί έξ άποστροφής προς τας λαϊκός έλευβερίας, άλλ * εκ μερίμνης. Δεν είνε φί
λοι τής έλευβερίας οι έπικαλούμενοι μόνον αυτήν, έ φ * όσον έχονσιν
ανάγκην, άλλ * εκείνοι, οΐτινες κατανοούσιν, ότι ή πραγματική έλευβερία
εδράζεται έπί τής νομιμότητος, τουτέστιν έπί τού σεβασμού των δικαίων
τής ζωής, τής τιμής, τής Ιδιοκτησίας, τής ιικογενείας, παντός έν γένει
κοινωνικού άγαβού.
Τοιούτων πεποιβήσεων έμφορούμενος, δεν διστάζω να καταγγείλω
τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, καβ' δν τρόπον ν ο ε ί τ α ι κ α ί έ φ α ρ 
μ ό ζ ε τ α ι ε ν ' Ε λ λ ά δ ι , ώς την άρνησιν τής ιδέας τού πολιτεύ
ματος καί την περιφρόνησιν τής τιμής καί τής έλευβερίας τού "Ελληνος
πολίτου. Ούτω νοείται σήμερον παρ’ ήμιν, ούτως έφαρμόζεται. Δεν είνε
δύσκολον βεβαίως να. ακεφβή καί ν ’ άποφασίση ό ελληνικός λαός περί?
τής κρείττονος καί σκοπιμωτέρας αυτού έφαρμογής. ”Ας άνανήψη' ας.
σκεφβή καί ας πράξη μετ' εύβυκρισίας.
' 0 γνωστός Εάλλος οίκονομο/.ογος κ. Ρϋΐΐΐ Leroy-Ι3θ»λΐι1ΐθΐιΓ
κρίνων έ π ’ έσχατων τό πολίτευμα τούτο, έρευνών αυτό έξ άνωτερας'
φιλοσοφικής περιωπής, άνηουχών προ τού φόβου τής τελείας αυτόν·
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χρεωκοπίας, και εν τοιαύτη περιστάσει τής άντικαταστάσεως υπό τής
άπολύτου μοναρχίας ή τον άπολύτου κοινωνίαμου, εγραψε χαρακτηρι
οτικάς τινας περί αυτού σελίδας. Τάς άντιγράφω ενταύθα. Είνε ή ψυχο
λογία τον κοινοβουλευτισμού, οΐαν άντελήφθη βαθύς και πολύπειρος
κοινωνικός καί πολίτικος ερευνητής. 3'Αζ την μελετήσωσιν οι Ελληνες
εκλογείς, και μάλιστα κατά τάς ημέρας ταντας τον εκλογικού παροξυ
σμόν, δστις συνήθως καταλαμβάνει τον ελληνικόν λαόν δλίγας εβδο
μάδας προ τής' ημέρας τής εκλογής των άντιπροσώποον τον, υπό την
έτιιρροήν του ρητινίτου, και ονχ'ι σπανίο>ς μερικών δεκαδράχμων .
« 5Αναμφισβήτητον είνε, δτι το τόσον ελκυστικόν κοινοβουλευτικόν
σύστημα,δ περ επί μακρόν χρόνον παρέσχε τοσαντην τιμήν καί ευτυχίαν
εις τό βρεττανικόν έθνος, προξενεί άπό τίνος πολλάς καί β αθεΐας άπογοητεύσεις. Αειτονργεϊ δυσκόλως καί κακώς. Αι ελλείψεις τον, διά νά
μη εΐπωμεν αΐκακίάι τον, γίνονται δλονέν καταφανέστεροι’ άν] δέν δοθή
σύντονος θεραπεία, τό σύστημα τούτο κινδυνεύει άνεπανορθώτως νά
χρεωκοπήση.
«Κατά τό κοινοβουλευτικόν σύστημα,κυβέρνα ή πλειοψηφία τώνΒον λών.Μόνη υπολογίζεται, καί ονδαμώς ή μειοψηφία. Είσθε 51 άπότόέν.
μέρος καί 49 άπό τό άλλο' οι 51 δύνανται τά πάντα νά πράξωσιν εναν
τίον τών 49' τά αισθήματα, αΐ ιδέαι, τά συμφέροντα τών 49 δέν ζνγίζονσιν οντε δσον εν άχνρον, δέν υπολογίζονται καθόλου.
«'Υπό τοιούτους όρους τό κοινοβουλευτικόν σύστημα καθίσταται
σύστημα εντε?.ώς άντικοινωνικόν καί εναντίον προς τά στοιχειωδέστατα
δικαιώματα του πολίτου.
«Εις ούδέν σωματείον ή εταιρείαν οι περισσότεροι εχ^ουσι τό δικαίωμα
νά καταπιέζωσι τους δλιγωτέρους.Είσθε πέντε εταίροι, είτε χάριν εμπο
ρικού, είτε χάριν διασκεδαστικού ή πνευματικού σκοπού' ουδέποτε θά
είνε ηθικώς θεμιτόν οι τρείς εκ τών πέντε νά μή λαμβάνωσιν υπ ’ δψει
την γνώμην τών δύο άλλων. Ή τοιαύτη έτάιρ'εία, έν ή οί τρεις τών
εταίρων πρεηβεύουσιν, δτι οι δύο άλλοι δφείλουσι νά νποτάσσωνται εις
αυτούς χωρίς άντιλογίαν, είνε εταιρεία βαίνουσα προς την διάλυσιν, εται
ρεία βαρύνουσα ώς ή κόλασις επί τής μειονοψηφίας της.

))^4υτό τούτο συμβαίνει εις τά δημόσια πράγματα' τό κοινοβουλευτι
κόν σύστημα δέον νά επιφέρη άμοιβαίας υποχωρήσεις καί συμβιβασμούς,
-ώς άπόρροιαντής συζητήσέως, άλλως καθίσταται καταθλιπτικόν, άδικον,
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αντικοινωνικόν. Δεν οφείλει δε απλώς και μόνον εκ γενναιοφροσννης ή
πλειοψηφία να λαμβάνω ύπ 3 δψει, εν μέτρφ δπωσούν μεγάλο.?, τας ιδέας,
τα αισϋηματα, τα ουμφέροντα της μέιονοψηφίας’ εχει ήϋικήν νποχρέωαιν να το πραττγ/, — δχι βεβαίως γραπτήν και νομικήν, άλλα, πάντως
■¡¡θικην και πολιτικήν, διότι παραβαίνουσα αυτήν, καϋιστα αδύνατον και
ολε/ΰριαν την λειτουργίαν του κοινοβουλευτικοί) συστήματος.
« Οσάκις ή πλειονοιρηφία, μεϋνσκομένη εκ του ότι ή αριϋμητική
υπέροχη άναϋετει εις αυτήν το άποφασίζειν, άποπειραϋή να χλενάσή ή
να συντ ρίψη την μειονοψηφίαν, εμφανίζεται ή κωλυσιεργία, το δπλον
τών μειονοψηφιών— δπλον νομιμώτατον κατά τινας περιστάσεις. Ά π ό κειται δε εις την πλειονοψηφίαν, ?ωμβάνονσαν ύ π 3 δψει εν επαρκεΤ και
δικαίω μέτροο την γνώμην τής μειονοψηφίας, ν 3 αποτρέψη την κωλυ
σιεργίαν, ή να επιρρίψη την εκ ταυτής εϋΰύνην εις την μειονοψηφίαν.
νΠλήν τής διαρκούς ήϋικής νποχρεώσεως τών συμβιβασμών, τό
κοινοβουλευτικόν σύστημα, δπως διατηρήση την αγαΰήν αυτού φήμην,
χωρίς νόεχη όλέϋρια αποτελέσματα,επιβάλλει ορούς τινας εις την εκλογήν
τών υπουργών καί του κυβερνητικού προσωπικού. Κατά τα ήδη εϋιζόμενα,
πας δ εχων ευχέρειαν λόγου καί συνετισμένος να μηχανορραφή εν τόΐς
διαδρόμοις τής Βουλής, δνναται σήμερον ή αϋριον, άνευ τίνος τεχνικής
προπαρασκευής, να τεϋή επί κεφαλής ενός εκ τών μεγάλων κλάδων τής
διοικήσεωςώΟ τυχών , Αρκεί να ήμπορή νό λογοκοπή από τοΰ βήματος,
δνναται να διενϋννη οΐονδήποτε ΰπονργεΐον καί δλα μάλιστα Αλληλοδια
δοχές·
Ίνα μή ή συνέπεια αυτή του κοινοβουλευτικού συστήματος δδηγήση εις μεγάλους κινδύνους, δέον οι διορίζοντες τους υπουργούς, τοντέστιν δ Ανενΰννος καί δ νπενϋννος αρχηγός τής Πολιτείας, τα προβαίνωσιν εις τούτο μετά κρίσεως καί περισκέψεως. Δέον νό εκλέγωσιν
υπουργούς ανδρας, έχοντας σνναίσϋησιν τών δνσχερέιών τον εμπεπιστενμένον αυτούς έργου, πνεύμα μετριοπαϋείας καί μή έχοντας
πο?ώ μεγάλην ιδέαν δι3 έαντονς. 3Ενώ απ3 εναντίας εκλέγουσι, με
τήν πρόφασιν, δτι εχει τινό δημοτικότητα εν τή Βουλή καί τέρ ■
πει από τού βήματος τους ακροατάς τον, ανδρα ϋερμοαίματον, Άλλοπρόσαλλον, οϊηματίαν, βίαιον, δοξομανή, ποϋούντα το παν ν 3 Ανατρέψη,
άδιαφορούντα άλλως τέ δια τα πρακτικό Αποτελέσματα τής διοικήσεώς
τον, αν δέ, εις έπίμετρον τής κακοτνχίας, δ οντω διοριζόμενος νπονρ-
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γός έκλέγη τό Ανώτερον προσωπικόν του υπουργείου μεταξύ των όμοιων
του ιόν γαρακτήρα, έΐνε πασιφανές, ότι το κοινοβουλευτικόν σύστημα
καθίσταται κωμικοτραγικούς επικίνδυνον.
«Θ’ Αντείπι; τις, οτι τό έθνος ούδεν λέγει καί φαίνεται Αδιάφορον*
Τούτο εν μέρει μόνον Αλ,ηθεύει, διότι υπέρ τα δυο πέμπτα των Αντι
προσώπων άνήκουσιν εις την Αντιπολίτευσιν’ ή δε Αδιαφορία του προέρ
χεται έκ της συναισθήσεως τρόπον τινα τής Αδυναμίας του. 3Εν χ,ώρα>
εν ή ή εξουσία έχει τόσην δύναμιν επί του έκλογέως, εν ή διαθέτει
τόσας θέσεις και τόσας παρογάς, τό έθνος εθίζεται να, σιωπά, έκτος εάν
προβώσι τα. πράγματα εϊς τό απροχώρητον καί τολμήση τότε να έκδηλώση τα αισθήματα του, τα όποια κρύπτει. Κατα τας συνήθεις έκλογας
νποδουλούται είς την ελπίδα των Ιδιυηικών ωφελημάτων, τα όποια είνε
μικρά τις θέσις διό. τον εκλογέα, τον υιόν ή τον γαμβρόν του, κανο
νική τις άδεια δια τό>’ εκπληροΰντα την θητείαν του συγγενή, υποτρο
φία ή έπιχορήγησίς τις.
« 3Ενώ όμως σιωπά καί δίδει τας ψήφους του δι3όλα ταυτα τα μικροσυμφεροντολογικα αίτια, τό έθνος σκέπτεται, άν άέ έπέλ.θη επεισόδιόν
τι,άπαλλάσσον αυτό όλων εκείνων τών ευτελών περιορισμών, όμιλεΓ μετ *
Αποφάσεως καί τόλμης, αΐτινες έκπλ.ήιτουσι καί διαψεύδουσι περιφανώς
την προιέραν ύποταγήν του.
« Τούτων τών λόγούν ένεκα, άν δεν έπιτευχθή ή τροποποίησις του
κοινοβουλευτικού συστήματος, άν δεν κατασταθή τούτο διαλλακτικώτερον, μάλλον κηδόμενον τών συμφερόντων καί τών αισθημάτων πάντων
τών πολιτών, άν δεν περιορισθή ή παντοδυναμία τής πλειονοψηφίας
καί τού συμπολ,ιτευομένον βουλ.ευτού, άν δεν έκλέγωνται οι υπουργοί
κατα τρόπον εύπρεπέστερον καί συμφωνότερον προς τό δημόσιον συμ
φέρον, άν όεν καταστώσιν αί δημόσιοι αρχαί όλαγώτερον μεροληπτικοί
καί βάναυσοι, ε\νε κατάδηλων, ότι τό κοινοβουλευτικόν σύστημα θ 3 Απολέση με τά λ,άθη καί τα παραπτώματα την γενικήν εμπιστοσύνην, δεν
είνε δε μικρός ό κίνδυνος οντος».
Λαός κυρίαρχος πρέπει να είνε πρωτίστως λ,αός σκεπτόμενος. Έ ν
τή σκέψει δέον να κήται ή δύναμις αυτού' άλΛως καθίσταται έπιβλ.αβεστάτη προς αυτό τα συμφέροντά του.
Κατα τούς έκλ,ογικούς θριάμβους τών Αντιπροσώπων τού ελληνι
κού λ.αού, οπότε οί εκλεκτοί αυτού οδηγούνται προς τό ελ.λ,ηνικόν βουλευ-
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τήριον, δίκην θριαμβευτών, έν πάση Ακοσμία και θρασύτητι, διά νά δημιουργήσωοι, τις οίδεν, οποίας καταστροφής, ώς εκείνην επί παραδείγματι, μίαν εκ των πολλών, ητις έν έτει 1807 ώδήγησε τους Τούρκους
είς το ελληνικόν έδαφος, ένθυμούμαι πάντοτε μίαν παράδοξον σκηνήν έκ
τού πολίτικου βίου τών αρχαίων 3Αθηνοιν. Την διηγείται ό Πλούταρ
χος, και δεν βλάπτει νά ΰπομνήσω αυτήν, προσαρμόζων προς τά καθ3
ημάς πράγματα.
*0 3Αλκιβιάδης, δ παράδοξος 3Αθηναίος, το κράμα τούτο πάσης
άρετής και πάοης κακίας, εΐδωλον επί μακρδν χρόνον τού δήμου τών
3Αθηναίων, κατά τινα ημέραν τής πολίτικης αυτού παμβασιλείας — δεν
επιθυμώ νά μεταχειρισθώ την λέξιν ά π ο θ έ ω σ ι ν , ήτις άπώλεσε παρ3
ήμιν την σημασίαν αυτής επί τών πολιτικών θριάμβων, ό 3Αλκιβιάδης,
παραφρονών, άσχημονών, ϋβρίζων, άδικών προ τού δήμου τών 3Αθη
ναίων, θαυμάζοντος αυτόν επί τή Αναισχυντία, τών δ 3 άντιπάλων μη
τολμώντων νά προσβλέψωσι προς αυτόν, είτε άπό τού βήματος τής Πνυκός, είτε προ τών δικαστηρίων, ούδένα εϋρισκεν έπικριτήν και αντίπα
λον. Οι δλΐ’χαρχικοϊ τον ετρεμον, δ λαός άπεκάλει τάς παρεκτροπής αυ
τού νεανικός έλαφρότη τ α ς , ά γ α θ ή ς φ ύ σ ε ως Α π ο π λ α ν ή σ ε ι ς .
3Εν τοιαύτη πολιτική Αδρανεία ευρέθη παράδοξος 3Αθηναίος, Τ ι μ ώ ν
δ μισάνθρωπος.
Κ α θ 3 ήν στιγμήν δ έξαλλος λαός ώδήγει τον θριαμβευτήν δημαγαγόν είς τον οίκόν του, δ Τιμών ούτος, περιφρονών τον Αθηναϊκόν
όγλον, πλησιάσας τον δημαγωγόν και λαβών τήν χείρα αυτού, εδειξε
τον όχλον, κατά τήν διήγησιν τού έκ Χαιρωνείας φιλοσόφου : « Ε υ γ 3,
έφη, π ο ι ε ί ς α ύ ξ ό μ ενός, ώ π αί ’ μ έγα γάρ αϋ ξ η κ α κ ό ν
ά π α σ ι τ ο ύ τ ο ι ς 1 . . . » Τουτέστι' «θάρρος τέκνον μου. Αύξάνου
έν δυνάμει' διότι ή δύναμις αύτη θά είνε ή δυστυχία πάντων
τούτων'!).
Τις ήρε κατά τήν ημέραν έκείνην, ήν Απεμνημόνευσεν είς ημάς δ
Αγαθός Πλούταρχος, έν τώ ίοστεφάνω αστει τον πραγματικόν θρίαμ
βον ; ' Ο 3Αλκιβιάδης ; δ δήμος τών 3Αθηναίοι ; Ούδεις έκ τούτων.
Θοιαμβευτής προ τής Ιστορίας ήτο δ μισάνθρωπος Τίμων, δ προϊδών καί προειπόον τήν καταστροφήν τής πατρίδος του κατά τήν ημέραν
1 Πλουτάρχου Α λκ ιβ ιά δη ς

XVI

Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

4

50

Ό Κοινοβουλευτισμός

εκείνην τού θριάμβου τον 3Άλκιβιάδου, έπαξίως Απαθανατισθεις

νπο

τον Λουκιανόν και του ΣχΙασκεσπείρου.
Ταυτοχρόνως σχεδόν υπό τον δήμον τούτον Απεφασιζετο η εις Σ ι
κελίαν εκστρατεία. Γνωστά τα Αποτελέσματα αν της.
Δεν έχω την ευτυχίαν να είμαι Τιμών δ μισάνθρωπος. Λλ,λ έαν
ήδυνάμην, δεν θα έδίσταζον να παραστήσω τοιοΰιο πρόσωπον. Την
επαύριον των προσεχών εκλογών, διεξαγόμενων εν ταΐς κρισίμοις ταύταις τού εθνικού βίου ήμέραις, όπως διεξάγονται εν πάση Ακοσμία και
Ασυνειδησία, καθ’ ήν στιγμήν δ κυρίαρχος λαός τής ελληνικής πρωτενούσης, εκπροσωπών τό φρόνημα και την ψήφον τού έλληνικνύ λαού,
θα ώδήγει οΐονδήποτε λαϊκόν εκλεκτόν, χωρίς οντος να. εχη ούτε τας
κακίας τού Αλκιβιάδον, εις τό βονλεντήριον, θα. προσήγγιζον αυτόν,
παρφδών Τίμωνα τον 3Λθηναϊον, θα τού εσφιγγον την χεΐρα, καί,
επαναλαμβάνων τους φοβερούς λόγους τον, θα τού εδείκνυον τον ελλη
νικόν λαόν:
«Εν ποιείς ανξόμένος’ μέγα γαρ ανξη κακόν πάσι τούτοις».

ΙΑ'.
1 *Απριλίου 1906

Τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα έμελλε ν 3 Αποτύχη εν 'Ελλάδι και
κατά, την δευτέραν αυτού περίοδον. Πολλά αίτια συνετέλεσαν εις τούτο.
'Ως υπέδειξα εν προηγουμένώ αρθρφ, εστερεΐτο πολ.ιτικών πλεονεκτη
μάτων, Ανατροφής, ού μόνον ό ελληνικός λαός, Αλλα και οι Αξιούντες
ν ’ Αντιπροσωπεύωσιν αυτόν εν τώ Κοινοβονλίω, οι πολιτευόμενοι.
Δυστυχώς, και προ τεσσαρακονταετίας, όπως και σήμερον Ακόμη, τα
κατάλληλα προς τό πράττειν τό πολιτικό πρόσωπα ήσαν ελάχιστα. ΟΙ
πλεϊστοι τών αξιούντων να έπιβληθώσιν επί τού λαού, νό αντιπροσωπεύσωσιν αυτόν, ήσαν εστερημένοι τών Αναγκαίων προσόντων. 3Εν
τεύθεν ή Αποτυχία καί τό εξ αυτής Αποτελέσματα — ή φθορά τού πολι
τειακού οργανισμού, ή έξάντλησις αυτού, ή θλιβερό κατάστασις, εν ή
διατελεί τό ελεύθερον κράτος, ή a taxie locom otrice, παρακωλύουσα
πάσαν δραστηριότητα καί ενέργειαν αυτού επ3 Αγαθώ τού έθνους, τό
όποιον παρό τού ελληνικού κράτους Απεκδέχεται την Ανάστασιν αυτού
καί σωτηρίαν.
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Προ δισχιλίων και επέκεινα ετών, νεανίας τις 3Αθηναίος, Γλαυκών
ονομαζομενος, ήξίου να πολιτευθή έν τή πόλει τον Περικλεούς. Τά
¿ιροσωπικα αυτόν εφόδια δεν ήσαν, άναμφιβόλως, πλείονα των έφοδ ÍOJV, ατινα κέκτηνται οι πολιτευόμενοι της σημερινής 'Γλίάδος. Ό
φιλόσοφος Σωκράτης, συντνχών τω φιλοδόξα) νεανία, κε<τημένω
μείζον θράσος ή γνώσιν των πραγμάτων, ήρξατο μετ3 αυτόν τής Ακο
λούθου συνδιαλέξεως, ής τα κνριώτερα μέρη δεν θεωρώ Ανάξιον
ν 3 αντιγράψω ενταύθα προς διδασκαλίαν, αν μή προς συνετισμόν, τών
έν 'Ελλάδι παρομοίων Γλανκώνων :
^1έγει δ Σωκράτηα προς Γλαύκωνα :
(CΤΩ Γλαυκών, προστατεύειν διανενόηκας τής πόλεως ;... Νή Δία,
καλόν γαρ εΐπερ τι και άλλο τών έν Ανθρώποις. Δήλον γάρ, δτι έάν
τούτο διαπράξη, δυνατός μεν έση τνγχάνειν δτον αν έπιθνμής, ικανός
■τους φίλους ώφελειν, έπαρεϊς δε τον πατρώον οίκον, αυξήσεις δε την
πατρίδα, όνομαστός δ 3 έση πρώτον μεν έν τή πόλει, έπειτα δ 3 έν τή
ΓΕλλάδι, ίσως δέ, ώσπερ Θεμιστοκλής, και έν τοΐς βαρβάροις’ δπου
δ 3 άν ής, περίβλεπτος έση». Ταΰτ3 Ακούων δ Γλαυκών έμεγαλύνετο
και ΐδέως παρέμενε. Μετά, δέ ταΰτα δ Σωκράτης : αΟύκούν, έφη,
τούτο μέν, ώ Γλαυκών, δήλον, δτι εΐπερ τιμάσθαι βούλει, ώφελητέασοι
■ή πύ)ας έστίν ; Πάνυ μέν ονν έφη...» Προγωρών δ Σωκράτης έρωτα :
«Αέξον έκ τίνων νυν αί πρόσοδοι τή πόλει και πόσαι τινές είσι ; δήλον
~/άρ, δτι, έσκεψας, ΐνα, εί μέν τινες αυτών ένδεέος έχουσιν, έκπληρώσης,
εί δέ παραλείπονται, προσπορίσης. 3Αλλα μα Δ ι3, έφη δ Γλαυκών,
παύτά γε ούκ έπέσκεμμαι. 3Α λλ3 εί τούτο, έφη, παρέλιπες, τάς γε
δαπάνας τής πόλεως ήμΐν είπέ' δήλον γάρ, δτι και τούτιυν τας περιττός
■αφαιρεΐν διανοή. ’Αλλά μα τον Δ ί 3, έφη, ουδέ προς ταύτά πω έσχά
λασα». Παρακατιών έρωτα δ 3Αθηναίος σοφός : αΟύκούν τόν γε βουλευσόμενον προς οϋς τινας δει πολεμεΐν την τε τής πόλεως δύναμιν καί
την τών έναντίο)ν είδέναι δει, Ϊνα, έαν μέν ή τής πόλεοος κρείττων ή,
■συμβουλεύη έπιχειρειν τώ πολέμα), έαν δέ ήττων τών έναντίων, εύλαβεΐσθαι πείθει... Πρώτον μέν τοίνυν λέξον ήμΐν τής πό?,εως την τε
πεζικήν καί την ναυτικήν δύναμιν, είτα την τών έναντίων. 3Αλλα μα
τόν Δ ί3, έφη, ούκ αν έχοιμί σοι οντω γε Από στόματος είπεΐν. 3Αλλ3 εί
γέγραπταί σοι, ένεγκε, έφη, πάνυ γαρ αν ήδέως αν τούτο Ακούσαιμι.
Άλλα μα τόν Δ ί3, έφη, ουδέ γέγραπταί μ α π ω ...»
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Μετ3δλίγον τον έρωτα 6 Σοακράτης : ιι3Α λλ3έκείνον γέ τοι οιδ οτο
ονκ ήμέληκας, άλλ9 εσκεψαι, πόσον χρόνον ικανός έστιν 6 εκ τής χωράς
γιγνόμενος οΐτος διατρέψειν την τχόλιν, και τιόοον εις τον ενιαντον
προσδεΐται, ΐνα μή τούτον λάθη οέ ποτέ ή πόλις ενδεής γενομενη,
άλλ3 είδώς εχης υπέρ των Αναγκαίων σνμβουλενειν τή πόλει, βοηθείν τε
και σφζειν αυτήν. Αέγζις, έφη ό Ι'λανκων, παμμέγεθες πράγμα, εϊ γε
και των τοιούτων έπιμελείσθαι δεήσει. ..» 3Αφον δια των τοιούτων
ερωτήσεων έπείσθη δ Σωκράτη:, δτι δ άξιων νά διοίκηση την πολιν
ηγνόει και τα κοινότατα των πραγμάτοιν, καταστρέφει την συνδιάλεςιν
ταύτην διά των επομένων : «. Φνλάττον, ώ Γλαυκών, όπως μή τονενδοξεΐν έπιθνμών εις τουναντίον ελθης. 3Ή ονχ δράς ώς σφαλερόν εστο
το ά μή οϊδέ τις, ταυτα λέξειν ή πράττειν ; 3Ενθνμοΰ δέ των άλαλων,
δσους οίσθα τοιούτονς, οίοι φαίνονται και λέγοντες ά μή ΐσασι και πράττοντες, πάτερά σοι δοκοΰσιν επί τοΐς τοιοντοις έπαινον μάλλον ή ψόγον
τνγγ/ΐνειν και πότερον θαυμάζεσθαι μάλλον ή καταφρονεΐσϋαι . 3Ενθυμοΰ <5έ και των ειδότων δ τι τε λέγονσι και δ τι ποιονσι' καί, ώς
εγώ νομίζω, ευρήσεις άν πάσιν έργοις τους μεν ενδοκιμοϋντάς τε καίθαυμαζομένονς έκ των μάλιστα έπισταμένων όντας, τους δε κακοδοςονντάς τε καί καταφρονονμένους έκ των άμαθ εστάτων. Εί ονν έπιθυμεΤς ενδοκιμειν τε καί θαυμάζεσθαι εν τή πόλει, πειρώ κατεργάσασθαι ό)ζ μάλιστα το είδέναι ά βονλει πράττειν’ εάν γάρ τοντώ διενέγκας των άλλων έπιχειρής τά τής πόλ,εως πράττειν, ονκ εάν θανμάσαιμι, εί πάνυ ραδίοις τύχοις ών έπιθυμεΤςΑ.
ΟΙ πράττοντες τά πολιτικά κατά τήν τελενταίαν ταύτην τεσσαρα
κονταετίαν, καθ' ήν εφαρμόζεται το Σύνταγμα, το συντελεσθεν υπάτης
δεντέρας έν Άϋήναις Συνελεύσεως, είνε πρεσβύτεροι τον 3Αθηναίου
τούτον νεανίσκον, άλλ3 έάν ευρίσκετο νέος Σωκράτης, ΐν 3 άπενθύνη αντοΐς άναλόγους έρωτήσεις, είμαι βέβαιος, δτι ά 3 άπεκρίνοντο κατά τον
δμοιον τρόπον. Καί είνε μεν αληθές, δτι το πολιτεύεσθαι κατέστη έν
'Ελλάδι έπάγγελμα, άλλ3 ή πολιτεία δεν άπαιτεΐ παρά τών έπαγγελιιατιών τούτων πιστοποιητικά σπονδών, άρα τών άναγκαιονσών ποος το
έπάγγελμα γνώσεων. ΠρονοεΤ ή ελληνική νομοθεσία, ώς καί πάσα
άλλη, κανονικήν σπουδήν προς εξάσκησιν τον επαγγέλματος, είτε έπι- 1
1 Ξενοψώντος ’Απομνημονεύματα II I , 6.
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•στημονικού, είτε τεχνικόν. 9Εν τούτοις πρός έξάσκησιν τον σπουδαιοτάτου των κοινωνικών έπαγγελμάτων, τον πολιτικού, ούδείς έτέθη
■όρος. Εκαστος, κατά το Σύνταγμα, εχων την νόμιμον ηλικίαν, δύναται
τ άποδυθή εις τούς πολίτικους άγώνας, να διεκδίκηση το ύπέρτατον
των άνθρωπίνων άξιωμάτων, το πολιτεύεσθαι. 'Η πολιτεία δεν δύ
ναμαι να ϋποθέση, ότι ηδνναντο να / Ισπηδήσωσιν εντός τον βουλευτη•ριον άνθρωποι άναρμόδιοι. 9Εν τοντφ κεΐται βεβαίως τό μέγιστον των
μειονεκτημάτων του άντιπροσωπευτικού πολιτεύματος, ότι παραδίδοται
η διοίκηοις των κοινών εις άνθρώπονς, αν μη τι άλλο, άλλα πάντως
■έστερημένους τών προσόντων διατό έπιδιωκόμενον ΰπ 9αυτών εργον.
Και εν μεν ταΐς πλείσταις τών καθ9 ημών πολιτειών η ελλειψις
αν τη διορθούται δια της πολίτικης άνατροφής τών κοινωνικών εκείνων
ομάδων, αΐς τυγχάνει ανατεθειμένη η μέριμνα περί τών κοινών συμφε
ρόντων. 9Εν ταΐς νεωτέραις κοινοβουλευτικούς πολ.ιτείαις ύφίστανται καί
λειτουργοϋσι πολιτικοί σύλλογοι, άνήκοντες εις τούτην τ} εκείνην την
μερίδα, οΐτινες, συζητούντες, συσκεπτόμενοι, ύποδεικνύουσιν εκ συμφώ
νου τό κατάλληλον πρόσωπον, ΐν9 άντιπροσωπεύση τον λαόν εν ταύτη ή
εκείνη τη εκλογική περιφερεία. Οι σύλλογοι ουτοι εχουσιν ώρισμένας
άρχάς, σπανίως έν έκτάκτοις μόνον περιστάσεσι δυναμένας να μεταβληί)ώσι, τας οποίας δεν επιτρέπεται να παραβή τις Ανευ δεδικαιολογημένης αιτίας. 9Εν δε ταΐς διεξαγομέναις βουλευτικούς έκλογαΐς οι ύποψή■φιοι τών πολιτικιάν συλλόγων υποστηρίζονται ύ π 9 αϊτών καί όφείλουσι
κ α θ 9 άπασαν την βουλευτικήν περίοδον να έμμείνωσιν εν τη πολίτικη
τού κόμματος, εις τό όποιον άνήκουσι καί δια τής πολιτικής τού όποιου
ισχύος εϊσήλθον εις τό κοινοβούλιον. 9Α λλ9 έν 'Ελλάδι οϋδ'εν τό τοιούτο
συμβαίνει. Τό πολιτεύεσθαι εινε προσωπικόν έπάγγελμα, κληρονο
μικόν, τό όποιον δύναταί τις να έξασκή καθ9 οίονδήποτε βούλεται τρό
πον, τουτέστι συμφώνως προς τα συμφέροντα αυτού, τα προσωπικά,
τα επαρχιακά. Περί πεποιθήσεο)ν ; Δεν όύναται να γινηται λόγος. 9Εν
ταΐς ήδη διεξαγομέναις έκλογαΐς πλ,εΐστοι τών τέως αντιπάλων τής Κνβερνήσεω: συνετάχθησαν μετ9 αυτής, ενεκα έπαρχιακών συμφερόντων%
καί τάνάπαλιν 'Η άλλαγή τού κόμματος εινέ τι σύνηθες, ουδέ προκαλεΐ την έλαχίατην εκπληξιν ή κατάκρισιν. 'Η έν τη Βουλή ψήφος τού
βουλευτού είνε προσωπική καί ούχί πολιτικέ}. Καί τούτο, διότι πολιτικοί
■άρχαί καί πεποιθήσεις έλλείπουσι τελεον.
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Συνέοτη πρό τίνος χρόνου πολιτικός σύλλογος, άποοτολήν εχων r
iva ένεργήση παρά τή δημοσία γνώμη προς σύγκλησιν ’Εθνοσυνελεύοεως κα) άναθεώρησιν του πολιτεύματος. 3Εν τώ καταστατικά) αυτόν καί
τή προκηρύξει υπέγραψαν πλεΐστοι πολιτευόμενοι, έκ των λεγομένων
επιφανών * ύπέσχοντο, ότι δια καταλλήλων διαλέξεα)ν και ενεργειών
έσκόπουν να φωτίοωοι τον ελληνικόν λαόν περί τής λυπηράς καταστάοεως, εν ή διατελούσι τα κατ’ αυτόν, τα αίτια, μεταξύ τών δποίοον
fia ήσαν βεβαίως και ή ελλειψις πολιτικής άρετής και οννειδήσεως. Ευ
τυχώς οι έπάίοντες^δέν σννεκινήϋηοαν έπί τώ γεγονότι τούτο)' έσεισαν
περίλυποι την κεφαλήν, άναμένοντες διάλνοιν τον πυροτεχνήματος .Τούτο
τάχιοτα έπετελέσθη. Ai μεγάλαι και ήγηραί λέξεις άπεσβέσθησαν, πρίν
ή άπηχήσωοιν έτι καθ3 άπασαν την ελληνικήν χ^ώραν. Δεν παρήργοντο
πολλα'ι ήμέραι, και ή ελληνική βουλή διελύετο, ώς έκ τής κωλυσιεργίας
τών στρατιωτικών βουλευτών, εκαλείτο δε μετά παρέλενσιν έτους δ ελ
ληνικός λαός να έκφραση και πάλιν γνώμην περί τής καταστάσεως διά
τής έκλογής τών άντιπροσώπων τον. 'Οποιον θλιβερόν θέαμα !
' 0 περίφημος έκεϊνος πολιτικός σύλλογος ούδ3 άπαξ παρέστη ένώπιον τον ελληνικόν δημόσιόν, δια να αίτιολογήση τήν ΐδρνσίν τον. Πάντες οι πολιτευόμενοι, οσοι άπετέλεσαν τον πυρήνα αυτού, έλησμόνησαν
τό κήρυγμά των και τας υποσχέσεις των, έκαστος προσέφνγεν εις τό·
πολιτικόν στρατόπεδον (τό καπετανάτον), μ ε θ 3 ον ήδύνατο να. σννεργασθή, άδιαφορών αν την προτεραίαν διετέλει κατατεταγμένος εις αντίθε
τον στρατοπεδον. Πολλοί εκ τούτων, καί περ άνήκοντες τέως εις έχβρικά
κόμματα, σννησπισθησαν, οι Μοντεγιοι ετειναν τήν χεΐρα εις τους Καπουλετους ε π α γ α θ ώ τ ή ς π α τ ρ ί δ α ς ! Εΐς μόνον άπέμεινεν
φρουρός τής ιδέας τής άναθεωρήσεως. Τί αισθάνεται ήδη δ φιλόπολις
άνήρ έν τή ψυχή τον ; Τό έννοώ — τήν περιφρόνησιν.
Παντα ταντατα έκτροπα και άν ηθικά σνμβαίνονσι παρ3 ήμϊν περισ
σότερον ή ένπάση άλλη πολιτεία, διότι έλλείπει τέλεον έν'Ελλάδι τό κοι
νωνικόν κριτηριον,ο αυστηρός οντος τιμωρός τών παρεκτρεπόμένων από
του καθήκοντος τα)ν. 'Υπό τοιαύτας σννθήκας δ ελληνικός λαός παρα
κολουθεί αδιάφορος τους πολίτικους αυτόν διευθνντάς. Τί δύναται νά
σκεφθή καί πράξη, έστερημένος παντός οδηγού ; Οι λαοί, όσην καί αν
εχωσιν αγαθήν προθεσιν, μενουσι μάζα άχρηστος, έν ή περιπτώσει δεν
ενρισκονται μεταξύ αυτών ο'ι ικανοί καί οι έμπειροι τεγνΊται, οι δννάιιε-
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νοι να διαπλάσωσιν αυτόν. ' Οτ ι ελλείπει παρ’ ήμίν προς τελείαν κατά
τό μάλλον ή ήττον εφαρμογήν του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος εϊνε
ή μέση εκείνη τάξις, Ανεξάρτητος άπό της έπιδράσεως των κομμάτων,
εκπροσοοπούσα τδ κοινωνικόν κριτήριον, εκτιμώσα και αμείβουσα τους
εκπροσοοπούντας τα κοινά συμφέροντα, πατάσσουσα δε και καταδικάζουσα τους παρεκτρεπομένους άπό των καθηκόντων αυτών. Πολίτικοι
σύνδεσμοι, ιδρυόμενοι υπό τοιούτων πολιτών, ηθελον συντελέση τό. μά·
λίστα εις την βελτίωσιν τών κακώς κειμένων. Δυστυχώς εν 'Ελλ.άδι
νπάρχουσι λαμπρά, Αξιότιμα και Αξιομίμητα ατομα, Αλλ3 έλλείπουσι
καθ3 ολοκληρίαν πολΐται. 3Ογδοήκοντα ετών ελεύθερος πολατικός βίος
δεν κατόρθωσε να μεταπλάση επί τό κρεΐττον τον 'χαρακτήρα του ελλη
νικού λοού. 'Η Ανδραποδώδης θρ'ιξ τής βαρβαρότητος και τής δουλείας
παραμένει είσέτι επί τού σώματος αυτού. Επιζητεί την ελευθερίον ο
ελληνικός λωός, Αλλα τούτο ώς οργανον, και οϋχι ώς σκοπόν, ώς ιδέαν,
ώς έπίτευξιν έθνικώ)ν και κοινοτικών δικαίων. 3Αδιαφορεί περί παντός
ο τι δεν συνδένται προς τό ευτελές αυτού ε γ ώ . 3Αποτέλεσμα ή νάρκη
και η Αδιαφορία.
Ζητείται ή Ανόρθωσις τού καθεστώτος. 3Α λ λ 3 ή Ανόρθωσις αυτή
δεν δύναται να πραγματωθή άλλως ή δια. τής συμπράξεοος τών ελευ
θέρων πολατών. 'Ως τοιούτοι εινε άμα και υπεύθυνοι έπι τή υφιστά
μενη καταστάσει ' προς τί ή καταγγελία αερισμένων προσώπων ; 'Η
κρατούσα πολατική όλαγαργία δεν επιθυμεί, διότι δεν συμφέρει ε'ς αυτήν
ή μεταβολή τού κρατούντας συστήματος, ή μετατροπή τών κακώς
έχόντων. Τούτου ένεκα 6 τόπος παρεδόθη εις τήν αναρχίαν υπό τήν
αιγίδα τού ψευδοκοινοβουλευτισμού. Δια τής καθολικής ψηφοφορίας,
αμαθούς, πεπλανημένης, Αποστέλλονται εις τό βουλευτήριον, νεωτεροι
και πρεσβύτεροι, άνδρες, ϋπομιμνήσκοντες υπό πολλας επόψεις τον
αφελιή εκείνον πολ.ιτικόν υποψήφιον τών αρχαίων 3Αθηνών, τον Γλαύκωνα, ζητούντα να διοικήση τήν πατρίδα του, χοερις ν'ι γνωριζη και
τό. ελάχιστα στοιχεία τής πολιτικής διοικήσεως. · Εΰγενές και υψηλόν}
Αρχιτεκτονικόν τό πολιτεύεσθαι. 3Αλλα πρωτίστως Απαιτεί τους καταλ
λήλους Αρχιτέκτονας. 'Όταν δεν ύπάρχαοην οι τοιούτοι, όταν ή δημα
γωγία, υπό τήν μορφήν τού Γλαύκωνος, θρασέως επιδιώκη την καταληψιν τής εξουσίας, χάριν αυτής τής εξουσίας μόνον και τών Αγαθών
αυτής, ούχϊ δέ εύγενεστέρων σκοπών ένεκεν, έν τοιαύτη περιπτώσει τό
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ενγενέστατον τών πολιτευμάτων καθίσταται το πάντων άνοοιώτατον.
Ό κυρίαρχος λαός, πιεζόμενος, κακοδιοικούμενος, εκμεταλλευόμενος,
άπόλλυσι συν τώ χρόνω την πολιτικήν αυτού οννείδησιν, το ελεχ'ϋερον
κριτήριον. Το πολίτευμα καθίσταται δργανον αδικίας μάλλων και κατα
στροφής η ευνομίας και άνορθώσεως.
‘II Ιστορία τού εν 'Ελλάδι κοινοβουλευτισμού εινε τρανόν μαρτύρων,
ότι το πολιτεύεσθαι δέον να είνε εργον των ενάρετων και των ικανών,
εξαναγκαζόμενων εις τούτο. Έ ν εναντία περιπτώσει, δ κοινοβουλευ
τισμός τής φατρίας, τής άγνοιας καί τού συμφέροντος θέλει προκαλέση
επιτέλους κατ’ άνάγκην την πλήρη κοινωνικήν και πολιτικήν εξαντλησιν, τήν αναρχίαν.

15 Α π ρ ι λ ί ο υ 1 5 0 0

Το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, ώς έκ τής φύσεως αυτού, <3έν δύναται να λειτουργήση άνευ τής ύπάρξεως και τής λειτουργίας τού κόμ
ματος.
5Εν τω >όμματι, εν τω κομματικώ άνταγωνισμω, ένυπολανθάνει
κατ’ άνάγκην ή ζωή και ή εύρωστία των ιδεών, τών άπασχολουσέυν
τας έλευθέρας κοινωνίας, άνευ τών οποίων 6 πολιτικός βίος εξελίσσεται
έστερημένος πάσης ένεργείας. 'Η ιδέα άρα τού κόμματος εινε ή φυχή
τού πολιτικού οργανισμού.
' 0 άνταγωνισμός οϋτος είνε συμφυής τή άνθρωπίνη φύσει. Π ό λ ε 
μ ο ς π α τ ή ρ π ά ν τ ω ν . Ουδέ δύναται νά νοηθή ή άνθρωπίνη Ιστο
ρία και να. τελεσφόρηση άνευ τού άνταγωνισμού, δστις καθίσταται ή
ζοοοποιός δύναμις τής συντηρήσεως καί τής προόδου.
Ευθύς ώς ή άνϋρωπίνη κοινωνία εσχεν έλευθέραν οργάνωση·, ευ
θύς ώς κατελύθη τό κράτος τού άπολύτου δεσποτισμού, δηλαδή τής
παμβασιλείας τής μιας βουλήσεως, δ άνθρωπος, εν τή κατανοήσει τής
έλευθέρας αυτού φύσεως καί άτομικότητος, ένόησεν, ότι ή βούλησις
αυτή δέον να τύχη άπολύτου εξωτερικεύσεως καί πραγματώσεως εν τω
κοινωνικά) βίφ. Περί ούδενός άλλου μεριμνά καί διαφέρεται δ άνθρω
πος μετά, τοσαύτης άφοσιώσεοκ καί εμπαθείας, όσον περί τής ιδίας αυ
τού γνώμης. ’Εν τή θρησκευτική αυτού συνειδήσει καί πίστει, εν ταις
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•φιλ.οσοφικαΐς, αισθητικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς Ιδέαις, ή προσω
πική αυτού γνώμη πρέπει να εινε ή κρατονσα.Τοιοντον εινε τδ ιδεώδες,
προς ο φέρεται ό άνθρωπος, ευθύς ώς συνειδή εαυτώ, να καταστήση
ει δυνατόν την γνώμην ταντην κοινόν της Ανθρωπότητος δόγμα.
3Α λ λ 3 ή γνώμη αυτή, έν τη έξοηερικενσει αυτής, ϋέλει προσκρονση
κατ' Ανάγκην προς έτέραν ή έτέρας γνώμας. ’Εντεύθεν ή σνγκρονσις,
•Απόρροια τής σνζητήσεως ποικίλων γνωμών, τής διαφωνίας, ανευ τής
οποίας δεν δνναται να έπιτευχθή ή έξέλαξις τής ιστορίας.
Τό τοιούτο φαινόμενον τής σνγκρονσεο)ς των γνωμών, τής διαφω
νίας, έκδηλονται πρωτίοτως εν τή πολιτική λειτουργία τών ελευθέρων
λ^αών. Έ ν παλαιοτέροις καιροΐς, οπότε ο άνθρωπος δεν ήτο εις κατάστασιν να. σκεφθή Ακόμη, Απεξεδέχετο τα πάντα Από τής βασιλικής δννάμεως και βουλήσεως, Από του ενός και μόνου Ανθρώπου. 'Ως έλεγεν ό Σπένσερ. «οί βασιλείς ήσαν κατά θειον δίκαιον υπέρτατοι έπι τής
7ής άρχοντες, διατάσσοντες δε ήδνναντο ν ’ Αναπλάσωσι πάντα τα. κατ’
άνθρωπον)). Ά ' λ 3 ήδη δια τής έπικρατήσεως τής ιδέας του ελευθέρου
Ανθρώπου τό υπερφυές εΐδούον τής μοναρχίας κατέπεσεν υπό τα κτυ
πήματα τής έλευθέρας σκέψεως και τό κέντρον τής πολιτικής βαρντητος μετέστη προς τό κέντρον του λαού.3Αποτέλεσμα τής μεταβολής ταντης εινε ή Αναγνώρισις τής έλ.ευθέρας σκέψεως , ώς δημιουργικής δυνάμεως έν ταΐς πολλαϊς και ποικίλαις έκδηλώσεσι του κατ3 άνθρωπον βίου.
Έ κ τής συγκρονσεως τών έν ταΐς κοινωνίαις κατα φυσικήν Ανάγ
κην έκδηλουμένων και Αναπτυσσομένων προσωπικών γνωμών γεν
νούν ται παρά τοΐς έλευθέροις λαοΐς τα λεγάμενα π ο λ ί τ ι κ α κ ό μ μ α τ α, όρος Απαράβατος τής υπάιρξεα^ς και λειτουργίας τής ελευθερίας.
'II ύπαρξις και ή λειτουργία πολιτικών κομμάτων έν τώ βιορ τών
ελευθέρων λαών πλέον ή άπαξ εσχε θερμούς κατήγορους και νπερασπιστάς. 'Η περί αυτών συζήτηαις έξακολουθεΐ μέχρι τής σήμερον,
δεν θεωρώ δε Ανάξιον του σκοπού, ον έπιδιώκει ή ερευνά αυτή περί
τής παρ’ήμΐν λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, να συνο
ψίσω σκέψεις τινάς έγκριτων δημοσιολ,όγων περί τού Αναγκαίου ή τού
έπιβλ,αβούς τής έν ταΐς κοινωνίαις ΰπάρξεως και λειτουργίας πολιτικών
κομμάτων .
'Ο Ιταλός φιλόσοφος και πολιτειολώγος 3Αντώνιος ΓνΟ^ΙΤίίηί, αναλ.νων έν τή Π ο λ ι τ ι κ ή Φ ι λ ο σ ο φ ί α αυτού τον σκοπόν τής κοινω-
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νιας, δογματίζει περί των κομιαάτων τα επόμενα : « Τα πολίτικα κόμ
ματα παρακωλύουσι την δικαιοσύνην και την κοινωνικήν ηθικήν,
δύνανται δ ε ν 5 Αναχθώσιν εις τρεις άρχάς,τά υλικά συμφέροντα, τάς έπι
άρχαίων δοξασιών και άπηρχαιωμένων έθίμων έρειδομένας γνώμας
καί τα. πάθη... Τίνι τρόποο λ ο ι π ν θ* άμύνηται ή κοινωνία κατά τον
κινδύνου των κομμάτων ; ’Ιδού έν των δυσχερέστατων προβλημάτων,
άτινα προτίθενται εις τον πολιτικόν άνδρα και την πολιτικήν φιλοσοφίαν.
«Κατά του κινδύνου τούτου των κομμάτων, των δυναμένων
ν ’ Αφαιρέσωσι την ησυχίαν των τε κυβερνώντων κ α τ ω ν κυβερνωμένων, δύο προβάλλονται διέξοδοι :
α . « ’Ισορροπία των Αντιπάλων κομμάτων, σύστημα του κοινω
νικού Ανταγωνισμού.
β ’. ((Κατίσχυσις τού ενός κόμματος, ¿άστε τό ετερον νά μη εχη
ποτέ μήτε θέλησιν, μήτε ίσχύν νά στασιάση' σύστημα τού Απολυτισμού».
Και τό μεν πρώτον, λέγει ό φιλόσοφος, συντείνει μεν όπως ή κοι
νωνία μη διατελή θύμα τής εξουσίας ενός μόνου κόμματος, Αλλά δεν
δύναται νά έξαρκέση, ατε διατηρούν τους πολίτας εν καταστάσει ερεθι
σμού. Έκτος δε τούτου, αν είνε δυνατόν νά έπικρατήση επί τινα χρόνον
ισορροπία τών μεγάλων κομμάτων προς αλληλα ( δημοκρατικού, Αρι
στοκρατικού, μοναρχικού), δεν είνε δυνατόν νά ύπάρξη αυτή μεταξύ
τών κομμάτων, απειραρίθμων όντων, ώς τά συμφέροντα, αί γνώμαι,
αι συνήθειαι. Τελευταϊον δε τί είνε τό δυνάμενον νά διατηρήση την
Ισορροπίαν τών κομμάτων ; ή είνε κόμμα και τούτο, και τότε είσεργόμεθα εις τό δεύτερον μέρος, ή είνε ον, ιστάμενον υπεράνω τών κομμάταιν, και τότε δέον νά εΰρεθή τι πάντη άσχετον προς ταύτα, τό Ακί
νητον σημεών τού Άρχιμήδους.
((Ονδ ’ είνε ή κοινωνία κάλλιον έξησφαλισμένη έν τή δευτέρα υποθέ
σει... Αληθεύει μέν,οτι κόμμα, αμα Ανελθόν έπι την κυβέρνησιν, διορα
αφ ής κατέκτησε περιωπής Απόψεις τινάς δικαιοσύνης και ευθύτητας,
άς ήγνόει πρότερον, Αλλλ’ Αμνημονεϊ τής σκέψεως, ότι δέον πάντοτε νά
παρελθη χρονικόν τι διάλειμμά, πριν ή τό κόμμα, Ανελθόν είς την κυβέρνησιν, αποκτήση τάς εξεις τής δικαιοσύνης και τής ηθικής, τάς ίδιαζούσας ταΐς κυβερνήσεσι. θά εχ^ωμεν τότε κυβέρνησιν νόμιμον, ούχϊ
διότι κυβέρνα τό ετερον τών κομ μάτων, Αλλά διότι κόμμα τι έπανσατο
διατελούν κόμμα και έγένετο νόμιμος κυβέρνησις. Έκτος δε τούτον αΐ
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μειονοιρηφίαι διαρρυθμίζονται συν τώ χρόνο), άναφλέγονται και επειτα
άνατρέπουσι το δεσπόζον κόμμα... Ά λ λ 9 άμφότερα τα μέσα έϊνε άτελεσφόρητα* οϋδεις δε πολιτικός συνδυασμός έπαρκεΐ, όπως εξασφαλίσω
διαρκώς την κοινωνίαν κατα του κακού των πολιτικών κομμάτων άποτελέσματος. 'Η μόνη θεραπεία έγκειται εν τη παρακωλύσει τής άναπτύξεως αυτών δια τής υγιούς άγο)γής τών μελλουσών γενεών
Τούτων ούτως έχόντων, οποία εΐνε ή έννοια τού πολιτικού κόμμα
τος ; ' Ο αυστηρός πολιτειολόγος δεν διστάζει να χαρακτηρίση τούτο δια
τού επομένου άφορισμού : ((Πολιτικόν κόμμα εΐνε άθροισμά ανθρώ
πων, συνεταιριζομένων ρητώς ή σιωπηλώς, όπως επιδράσωσιν επί τής
κοινωνίας και ποιήσωσιν αυτήν υποχείριον τή ιδία ώφελεία. Το κόμμα
σκοπόν προτίθεται την εαυτού ώφέλειαν, ούγί δε την δικαιοσύνην, την
ευθύτητα, την ηθικήν αρετήν. ‘Ό θεν κόμμα και εΰθύτης, δικαιοσύνη
και ηθική αρετή εΐνε άντίθετα.
’Αφού έπεκαλέσθην ιόν Kosmini εν τή άναλύσει ταύτη τής θεωρίας
τών κομμάτο)ν, δεν θεωρώ επίσης άσκοπον ν ’ αναδημοσιεύσω ενταύθα
απόσπασμα πραγματείας περί τών κομμάτων τού επίσης ’Ιταλού φιλο
σόφου και πολιτειολύγου GiobcDi έκ τού πολυθρύλητου αυτού βιβλίου
((Del rinnovamento civile (I’ltalia®. «7α κόμματα, λέγει ό περιώ
νυμος συγγραφεύς, εΐνε άποτελέσματα στουχειοιδους και, έλλειπούς επι
στήμης, εινε ό ’ εν μέρει κλήρος τής αρχαίας βαρβαρότητος, άλλα βελτιωμένος. Έ ν τή βαρβαρύτητι ή διάφορά διεξήγετο βιαίως και έλύετο
δια τών όπλο)ν, άλλα σήμερον δ άγό)ν τελείται επί τού πεδίου τών ιδεών
καί τών έργο)ν, άντικαθίσταται δε άντί τών πληγών καί τής βίας ή
διάνοια καί δ λόγος . . .Συν τή έπιδόσει τού πολιτισμού τα κόμματα βελτιούνται, καθίσιανται ευθύτερα, άνεκτικώτερα, φιλοφρονέστερα καί συνδιαλλακτικοοτερα, μεταβαίνουσιν άπό τών λιβέλλων καί τών κρύφιων
συνεταιρισμών εις τον τύπον καί εις τα βουλευτήρια, προσλαμβανουσι
μοοφήν μάλλον συγκεκριμένην καί άφευδεστέραν, άπό ιδιωτικών και
πολλάκις κρύφιων γίνονται δημόσια, άπό επιβλαβών ωφέλιμα καί ¿ποκαλούνται άντιπολίτευσις. Προς δε άποβάλλουσιν ημέρα τή ημέρα τήν
σπουδαιότητα καί τήν ίσχυν αϊτών, ώστε άν ποτέ ή πρόοδος ήπτετο
τού κατακορύφου σημείου, τέλεον θα διελύοντο. 'Η ύπαρξις αρα κομ- 1
1 Μ ιγ κέ τ η τα πολίτικα Κόμματα (κλλην. μετάψραοις).
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ματος, κατά τον G ioberti, σημαίνει κοινωνικήν και πολιτικήν άτέλειαν,
σημαίνει τι το στερητικόν, τό ελλιπές, το διεφθαρμένον, τούτον δ ενεκα
τα κόμματα καί αι πολίτικοι φατρίαι καλούνται και διαιρέσεις,τοϋθ ο περ
δηλοΧ έλλειψίν ένότητος, ισχύος. 3Επωφε η η επιβλαβή τα κόμματα
ύφίστανται, εγ^ουσιν αρα λόγον νπάρξεως, τουλάχιστον τό γε νϋν εγον,
κατά την ενεστώσαν πολιτικήν περίοδον τον Ιστορικού βίον τής άνθρωπότητος. 3Εκ τούτου ή περί αυτών συζήτησις και αι διγογνωμίαι/Επεκαλέσθην προ ολίγον την γνώμην δύο των πρωταγωνισΤώ>ν τής ιταλι
κής παλιγγενεσίας, του Rosmini και τοϋ G ioberti, δνσμενώς άμφοτέρων φρονούντων περί τών πολιτικών κομμάτων. Τάναντία τούτοις
φρονεί δ Γερμανοελβετδς Bluntschli εν πολλο~} λόγον άξίερ σνγγράμματι. Κατά τον πολιτειολόγον τούτον, ύποστάντα την έπίδρασιν τοϋ
Γερμανόν Θεεδώρου Rohm er, ατά πολίτικα κόμματα είνε εκδήλωσις
τής κοινωνικής δραστηριότητος λαον τίνος' εν ή όμως περιπτώσει ταντα
διατελοϋσιν άπονεναρκωμένα, δ λαός κατέχεται εκ ραϋνμίας και αδια
φορίας. Τα πολιτικά αρα κόμματα είνε επι τοσοϋτον ισχυρά, καώ3 δσον
δ πολίτικος βίος εινε πλουσιότερος και μάλλον ελεύθερος/Η ιστορία τής
ρωμαϊκής δημοκρατίας, ή άνάπτνξις τής αγγλικής μοναρχίας και τής
δμερικανικής συμπολιτείας δεν ερμηνεύονται άλλως ή διό τών κομματι
κών αγώνων. rΗ κομματική άμιλλα και ό άνταγωνισμός άναδεικνύονσι
τους αρίστους πολίτικους θεσμούς και άποκαλύπτονσι δυνάμεις τέως
λ.ανθανούσας. 3Εκ τούτον προκύπτει, οτι δεν πρέπει να φρονώμεν, ώς
■δειλαί τινες ψυχαί, οτι τα πολιτικά κόμματα είνε αδυναμία και νόσος τώ>ν
νεχοτέρων πολιτειών' τουναντίον, είνε τεκμήριου ζωής ϋγιοϋς και ισγυράς.
«Δεν εινε ενάρετος ο εις ονδεν κόμμα άνήκων πολίτης, <5έν εινε δ 3
έπαινος, άλλα μομφή έκτοζευομένη κατά τοϋ πολιτικοϋ άνδρός, τό λεγό
μενον, οτι διατελεΧ αλλοτριος προς τά κόμματα. . . Μόνον παρά ταΧς
μοναρχίαις υπάρχει ανηρ, οστις πρέπει νά μένη εκτός και ύπεράνω τών
κομμάτων, δ βασιλεύς. Καθήκον εχει οντος νά παρέχη έκάστεο τούτων
προστασίαν και κηδεμονίαν εντός τών δρίων τοϋ κοινοϋ δικαίου, λαμβάνων δ ΰπ οφει το εντρεπτον ρεϋιια τής δημοσίας γνώμης, νά καλή
εις τήν κυβέρνησιν τό κόμμα, τό κάλλιον αυτήν εκπροσωποϋν. Δέον
όμως το κομμά να μη συγγεηται προς την φατρίαν' αυτή εινε ή εκτροπή
και ή παραβίασις εκείνου, καθίσταται <5ε τή πολιτεία τοσοϋτον ολέθρια,
δσον τό κόμμα είνε ωφέλιμον. . . 'Η φατρία είνε φιλαυτία, ήτις θριαμ-
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βευσασα καρπούται την πολιτείαν επι ιδία ώφελεία. Το κόμμα ε'χει πάν
τοτε δύο συμφέροντα, ίδιον καί καθολικόν, ώς έκαστος πολίτης, ώς
έκαστον σωματεων ' πρέπει όμως να ύποτάσση το ίδιον συμφέρον εις
το καθολικόν. 'Ωστε δύναταί τις ειπεΤν, οτι το κόμμα καθίσταται φατρια, ή φ >τρία καθίσταται κόμμα δι* άνατροπής των πόλεων κατά το
εκάστοτε ϋπερισχύον ίδιον η καθολικόν συμφέρον A .
Πολλούς αίιονας προ του B luntschli είχεν ήδη δογματίση δ Πλά
των, οτε η μεν επιδίωξις εν τη πολιτεία του ίδιου συμφέροντος διασπά,
ή δε επιδίωξις του κοινού συμφέροντος συνδέει τας πόλεις. 'Η εθνική
ημών Ιστορία διατελεΐ άψευδες μαρτύρων τού δόγματος τούτου. ΠαραΙ,είπων τα παλαιό, επικαλούμαι τα γεγονότα τής εθνεγερσίας τού 1821.
Συιηνοιμένοι cl 'Ελληνες, έθαυματούργουν, Ινώ περιήρχοντο εις την
εσχάτην αδυναμίαν και πτώσιν ενεκα των διαιρέσεών των. 3Επι των
ερειπίων τής τάξεως τής πολιτείας έπεκάθητο ή φατρία, στυγερά έρινινς, εις ούδεν άποβλέπουσα ή εις την θεραπείαν τού πάθους, τού μί
σους, τού συμφέροντος. Μετά παρέλευσιν ογδοηκονταετίας τά πράγματα
δεν μετεβλήθησαν τό παράπαν. 'Η φατρία είνε ή κυρία πολιτική, ή
μάλλον ή άντιπολιτικη δύναμις εν 'Ελλάδι. Προβαίνει τις μέχρι τού ση
μείου να ίσχυρισθή, ότι εν τη πατρίδι ημών, παρά τάς περιπέτειας και
δοκιμασίας, άς ύπέστημεν, δεν κατενοήθη ετι ή έννοια τού κράτους. Τό
παν είνε τό άτομον, τό. συμφέροντα τού οποίου τίθενται συνήθως ύπεράνω
τών συμφερόντων τού κοινού. "Εντεύθεν ή έπικράτησις τής φατρίας,
κυριαρχούσης εν τή διευθύνσει τών πολιτικών πραγμάτυ)ν, άδιαφορούσης, αν εκ τής έπικρατήσεως αυτής δύνανται να διακυβευθώσιν υπέρ
τατα εθνικό, συμφέροντα. 'Ο λαός, μεθνσκόμενος εκ τού φανταστικού
φανατισμού, παρέχει την συνδρομήν αυτού εις ταύτην ή εκείνην την πο
λιτικήν ομάδα, νομίζων, 'ότι πραγματούται τό πολιτικόν αυτού ιδεώδες
διό τής προσελεύσεις εις τήν εκλογικήν κάλπην. Περί τών λοιπών κοι
νωνικών εγγυήσεων, περί τής προσωπικής αυτού ελευθερίας, περί τής
δημοσίας άσφαλείας, περί τή; ίσης άπονομής τής δικαιοσύνης, περί τής
συγκοινωνίας, τή; έκπαιδεύσεοις, τής στρατιωτικής συντάξεο)ς, ου μέλλει
αυτώ‘ πάντα ταύτα θεωρούνται δευτερεύοντα προ τής κυριαρχίας τού
σφαιριδίου. Ai <5έ λεγόμενοι δ ι ε υ θ ύ ν ο υ σ α ι τάξεις ; 'Ως είπον εν τώ
! Character und Geist der politischen Parteien.
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προηγουμένω άρθρο), τοιαύται δεν ΰπάρχουσιν εν 'Ελλ.άδι. 'Ο ατομι
σμός παρ’ ήμιν διατελεΐ έπί τοοοϋτον υπερφίαλος, ώοτε προ τον έναγονς βωμόν τον εγώ, δηλαδή τον προσωπικού συμφέροντος, της υπο
κειμενικής φιλαυτία; και Αδιαφορίας, θυσιάζεται πάσα Αρετή, αυτή ή
έννοια του στοιχειωδέστατου καθήκοντος,τής περί των κοινών μερίμνης.
Πάντες κατακρίνονσι τα παρ’ ήμΐν έκτροπα* Αλλ’ ουδείς εννοεί να ταράξη τήν προσωπικήν αυτόν γαλήνην καί συντέλεση κατα τό ένόν προς
βελτίωσιν των κακώς έχόντων. Καί δέον εις τήν ένοχον ταύτην τών
διευθυνουσών τάξεων αδιαφορίαν ν ’ αποδοθή ή φαύλη κατάστασις, ή
στυγερά νόσος, ή δσημέραι εξαντλούσα καί Αποσυνθέτουσα τον κοινω
νικόν καί πολιτικόν οργανισμόν του ελληνικόν λαόν.
Τό πολιτικόν κόμμα κατέστη φατρία. Τοιοντον εινε τό Αποτέλεσμα
πολίτικου βίου δγδοήκοντα περίπου ετών εν τώ απελευθ ερωθέντι ελλη
νικά) κράτει.
'Ο γνωστός ’Ιταλός συγγραφευς καί πολιτικός Ανήρ Μάρκος Μιγκέτης, εν τή περί πολιτικών κομμάτων καί τής έπιδράσεως αυτών επί
τής δικαιοσύνης πολντίμφ αυτόν μελέτη, εξ ής ονκ δ?.ίγα έδανείσθην εν
τώ αρθρω τούτφ, παρουσιάζει τήν 'Ελλάδα ώς τό χείριστον τής κοινο
βουλευτικής Ακολασίας υπόδειγμα. Μετά πάροδον , λέγει, έ?^ευθέρου
πολίτικου βίου πολλών δεκαετηρίδων, ή Αληθής έπίδοσις έν τή διοι
κήσει, τή εκπαιδεύσει, τοις δημοσίοις έργοις, τή γεωργία, ή ανξησις
τού δημοσίου πλούτου ε'ινε ελάχιστη, αυτή δε ή δημοσία ασφάλεια
κακώς πάντοτε επιτηρείται. Άναγινώσκει τις έν τή πραγματεία τον
Ε γπιΙθ Βΐΐτηοΐΐί;, δημοσιενθείση έν τή « ’Επιθεωρήσει τών Δύο
Κόσμων», τα επόμενα αλγεινό, περί τής έν 'Ελλάδι πολιτικής καταστάσεως : «.Τό μάλλον Αξιοσέβαστα πρόσωπα απαξιονσι να μετάσχωσι
τής Βουλής τουναντίον μέλη αυτής διατελοϋσι μικροφιλόδοξοι τινεςΆποδύεται εις τήν πολιτικήν ή υποστάθμη τών ραδιούργων καί τών μονο
μανών, αί βουλευτικοί σύνοδοι σπαταλώνται ολόκληροι εις Ακάρπονς
Απαγγελίας, εις βαναύσονς ύβρεις, εις προσωπικός κατηγορίας, δτε
δ εγγίζει η τελευταία ημέρα, έπιφηφίζονται Ασυζητητεί άπαντα τό προταθεντα νομοσχέδια. 'Εν έκ τών μάλλον χαρακτηριστικών ιδιωμάτων
τής ελληνικής Βουλής εινε τούτο, οτι κατό τήν εναρξιν τής συνόδου οι
Αγελαίοι απόντες εινε υπουργικοί, Αλλ’ ήρέιια καί κατα μικρόν προσέρ
χονται εις τήν αντιπολίτευσιν, μόνοι δ ’ οι έπιτυχόντες Αξαοματος δια-
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μένουσι πιστοί, ώστε τή άληΘεία νπονργεΐον δεν εΐνε δυνατόν να κρατηΘή έπι μακρδν χρόνον κατά των συνασπισμών^...
eH -Θλιβερά εϊκών, καίπερ εκ τον φυσικόν ειλημμένη, δνναται νά
ΘεοίρηΘή ίσως εν τισιν υπερβολική. Δυστυγο)ς, εί και παρήλΘε πλέον
ή τριακονταπενταετία, ά φ ’ής έγράφησαν τ 9άνοηέρω, ή παρ’ήμΐν πολι
τική κατάστασις δεν έβελτιώΘη. Τά οργιά τής φατρίας έξακολουΘονσιν
άναισχνντότερον τελούμενα έπι ζημία του τε έλευϋέρον και του άλντρώτον ελληνικού έΘνους.
Ποια είνε τά κατορΘώματα του κοινοβουλευτικού φατριασμον κατά
την τελενταίαν τεσσαρακονταετίαν ;
Σημειώ έντανΘα τά κυριοηατα :
’Άστοχος εξωτερική πολιτική, εκ τής μή υπάρξεως στρατόν και
ναυτικόν, κατά την κρητικήν έπανάστασιν τον 1866, κατά τον ρωσσοτονρκικον πόλεμον τον 1887, κατάτήν άκαταλόγ ιστόν έπιστράτευσιν τον
1 885. Χρεωκοπία εν ετει 1892. Κα'ι κορωνίς πάντων δ ανόσιος εκείνος
πόλεμος τον 1897' άφαίρεσις ελληνικόν εδάφους' οικονομική υποδονΙ.οίσις τον ελληνικόν κράτους νπο ξενικόν έλεγχον. 1ΕξακολονΘησις τής
/στρατιωτικής άσννταξίας.
Έ κ τής έν τω προσέχει αρΘρρ? έκτεϋησομένης ιστορικής έπισκοπήσεως τής δράσεως των έν ΈλλΛδι πολιτικών κομμάτων άπο των πρώ
των χρόνων τής ελληνικής έπαναστάσεο)ς μέχρι τής σήμερον Θά καταδηλωΘώσιν έτι μάλλον διά των πραγμάτων αΐ καταστροφαί, ας έπήνεγκεν
ό ψενδοκοινοβουλεντισμος έπι τον έλ.ενΘερωΘέντος ελληνικόν κράτους.

ΙΓ'·
28 ’Αποιλίον 1000
'Ως νπεδείκννον έν τω προηγουμένου άρθρο), κοινοβουλευτικόν,
-και έν γένει έλενΘερον πολίτευμα, εις ο δικαιούνται νά μετέχωσι πάντες οι κοινωνικοί και πολίτικοι παράγοντες λαόν τίνος, δεν δνναται το
παράπαν νά νοηΘή αν εν τής λειτουργίας τον κόμματος. Διά των κομμάτων, των άντιΘέσεων, τής έξ αυτών έπερχομένης συνΘέσεως, άποκαΘίσταται έπι τέλους ή κοινωνική τάξις και αρμονία, ό κόσμος, ή ένότης

1 Revue des deux Mondes (1870, τόμ. π;', σε?.. 093).
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έν τή ποικιλία. 'Η κομματική άμιλλα και ό Ανταγωνισμός Αναδεικνύονσι
τους Αρίστους πολίτικους θεσμούς και Αποκαλύπτουσι δυνάμεις τέως
λανθανούσας. 3Α λ λ 3 ή άμιλλα αυτή, προς έπίτευξιν τοϋ έπιδιθ)κομένον
σκοπού, προνποτίθησι κοινωνικήν και πολιτικήν άνατροφήν, Α ρ ετ ή ν,
άνευ τής οποίας, ώς έφρόνει δ Μοντέοκιος, καθίσταται δυσχερής ή λει
τουργία των έλευθέρων πολιτευμάτων. 3Εν 'Ελλάδι δυστυχώς δεν νφίστατο ή άρετή αυτή, καθ3 δν χρόνον οι πολίτικοι ίδεολόγοι έπεζήτουν
Σ ύ ν τ α γ μ α , άκρατον ελεύθερον πολίτευμα,και τούτο ούχί ώς μέσον,
Αλλ3 ώς σκοπόν. Ήγνόουν, δτι το πολίτευμα, ϊνα λειτουργήση σκοπί
μως και θετικώς, δέον ν ’ Απορρέη άπδ τής πολιτικής συνειδήσεως τοϋ
λαοϋ, νά τυγχάνη δημιούργημα τής ιστορικής αύτοϋ συνθέσεως.
3Α λ λ 3 όποια ήτο ή ιστορική έξέλιξις και κατάστασις τοϋ έλληνικοϋ
?.αοϋ τήν επαύριον τής κηρύξεως τής εθνικής Ανεξαρτησίας, οπότε οι
παραστάται αύτοϋ, οι άντιπρόσωποι, συνήρχοντο εν 3Επιδαύρφ προς
δημιουργίαν πολιτικοϋ καθεστώτος, ειλημμένου εκ τών μάλλον φιλε
λευθέρων πολιτευμάτων τής άρχαιοτητος και τών συγχρόνων λαών ;
3Εν τή συνειδήσει τών άνδρών εκείνων, οΐτινες παρά τάς δχθας τοϋ
Δουνάβεο^ς, έν τή μονή τής 'Αγίας Ααύρας, έν Καλαμάτα, έν 'Ύδρα,
έκήρυττον τήν εθνικήν Απελευθέρωσιν, ό δαίμων τής έλευθερίας και
τής αυτονομίας ήτο φλογερός καί ακατάβλητος, ήσαν ικανοί νά προβώσιν, όπως καί προέβηοαν, εις τάς ύψίστας τών θυσιών, Αλλ3 οι
άνδρες οντοι, παρά το υπερφυές αυτών μένος, ήσαν ανίκανοι νά κατανοήσωσι τάς συνθήκας τής συντάξεως καί τής λειτουργίας έλευθέρας
πολιτείας.
οι 3Αμερικανοί τής έπαναστάσεως, οι απόγονοι οντοι
τών φιλελευθέρων καί Ανεξαρτήτων θεμελιωτών τών βρεττανικών Απιικιών έν τή νέα3Ηπείρω κατά τον δέκατον έβδομον καί δέκατον όγδοον
αιώνα, έλεύθεροι καί αυτόνομοι έξ ιστορικών παραδόσεων καί έκ προτεσταντικής Ανατροφής, προς έπίτευξιν τοϋ Αγώνος αυτών κατά τής
Μητροπόλεως ήναγκάζοντο ν 3Αναθέσωσι τήν υπάτην αρχήν εις τον Απαράμιλλον Βασιγκτώνα, ετι μάλλον ύπεχ^ρεοϋντο νά πράξωσι τοϋτο οι
εθνικοί έπαναστάται καί αγωνισταί τοϋ 1821.
Δυστυχώς ή φατρία, έν Απάσαις αυτής ταΐς έκδηλώσεσι καί ταΐς
συνεπείαις, ύπήρξεν ό θεμελιώδης, ό Ακρογωνιαίος λίθος τής ελληνικής
πολιτείας Από τών πρώτων ημερών τής έπαναστάσεως. Έ ν ταΐς Βουλαΐς, έν τώ 3Εκτελεστικά) τών χρόνων εκείνων ή πολιτική διαίρεσις
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και αί εξ αυτής προσωπικάί διαμάχαι δεν έπέτρεπον την σύνταξιν και
την δργάνωσιν εύκοσμου και Ισχνράς πολιτικής δυνάμεως, κυβερνήσεως, δυναμένης ν' άνταποκριΰή προς τός σοβαρός περιστάσεις, ΰφ3άς
διετέλει το ϋπερ πίστεως καί πατρίδος άγωνιζόμενον ελληνικόν γένος.
"Απαντες οί πρωταγωνισταϊ ύπετάγησαν εις τον κομματικόν δαίμονα,
εις την φατρίαν, μη διστάζοντες να προβαίνωσιν ενίοτε, χάριν τής
φατρίας, και μέχρις εγκλήματος. Οι στρατιωτικοί άρχηγοϊ (οι καπεταναΐοι), οϊ πολίτικοι (οι κοτζαμπάσηδες), διΐσταντο προς άλλήλους, άμιλλώμενοι περί κατισχύσεως, ούχί χάριν τής πατρίδος, άλλα χάριν των
κομματικών αυτών παϋών καί συμφερόντων. Δεν έδίστασαν οί ταλαί
πωροι άνΰρωποι να προβώσι καί μέχρις εμφυλίων σπαραγμών, μόλις
άποφασίζοντες να τείνωσιν άλλήλοις την χεΐρα, κα § 3 ήν στιγμήν ό
εχθρός, επωφελούμενος τών διαιρέσεων τούτων , ήπείλει αυτήν τήν
καταστροφήν τής έπαναστάσεως. 3Α λ λ 3 ότι καϋίστησιν ετι μάλλον αδι
καιολόγητον καί άξίαν στιγματισμοΰ τήν σύγκρουσιν ταύτην τών πολι
τικών φατριών κατα τους χρόνους εκείνους τής επαναστάσεως, είνε ή
επιδίωξις τής συμμαγίας ταύτης ή εκείνης τών ευρωπαϊκών κυβερνή
σεων, εξ ών ούδεμία βεβαίως, καί τότε καί σήμερον, έτρεφε πραγμα
τικήν στοργήν καί ενδιαφέρον υπέρ τής πραγματώσεως τού εϋνικού
σκοπού τών άγωνιζομένουν 'Ελλήνων, οΐτινες, άντί να δίδωσι προσοχήν
εις τας σύμβουλός τών πραγματικών φίλων τής ήμετέρας πατρίδος,
συνωμοτούν μετά τών ραδιούργων ταύτης ή εκείνης τής φιλοδόξου
ευροίπαΐκής κυβερνήσεως. Τό δε κακόν τούτο τής άναμίξεως τών ξένων
εις τα εσωτερικό τής 'Ελλάδος πράγματα ετι μάλλον ηϋξήϋη καί άνεπτύγβη μετά τήν άποκατάστασιν έλευάέρας υπό τον Ίωάννην Καποδίατριαν πολιτείας.
3Επί τής διοικήσεως τού άνδρός τούτου, όστις άν κατενοεϊτο προσηκόντως υπό τών έν 'Ελλάδι πολιτευομένων καί δεν ερραδιουργεΐτο υπό
τινων αντιπροσώπων ξένων κυβερνήσεων, ήδύνατο να καταστή ό κατ3
εξοχήν συνϋετικός καί δημιουργικός άνήρ τής νέας πολατείας, τα πολι
τικό. κόμματα, τό τών κοτζαμπάσηδων καί τό τών καπεταναιων, υποστάντα ριζικήν μεταμόρφωσιν κατα τας πολιτικός άνάγκας τής εποχής,
τήν επιρροήν καί τός ραδιουργίας τών επιτετραμμένων τών ξένων κυ
βερνήσεων,μετονωμάσϋησαν ρωσσικόν κόμμα, άγγλικόν, γαλλικόν.3Εφερον τον τίτλον τούτον ϋπερηφάνως, έσεμνύνοντο έ π 3 αϋτώ, δεν έδίσταζον
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι
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<5έ παρρησία και άνερυθριάστως να ουνεννοώνται μετά τών ξεναιν χαριν
τής επιτυχίας έσωτερικών κομματικών συμφερόντων. Αυτός ο Καποδιστριας, 6 έν παρελθόντι χρόνφ διατελέσας εις την υπηρεσίαν τής ρωσσικής κυβερνήσεως, υπεστηρίζετο υπό τής ρωσσικής φατρίας, ου ενεκα
προύκάλει τάς αντεκδικήσεις καί την άντίδρασιν τής Αγγλικής καί γαλλικής φατρίας, υποστηριζομενών υπό τών πολιτικών Αντιπροσώπων τών
δύο τούτων Δυνάμεων, οϊτινες προς τόΐς άλλοις έχαρακτηρίζοντο καί
ό)σ σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ί , πρόμαχοι τών φιλελευθέρων ιδεών. ’Επιπτε
μετά τινα χρόνον ευδόκιμου καί πρακτικής διοικήσεως δ ικανότατος
καί δξννούστατος πολιτικός άνήρ τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος, επιπτε
θύμα του φατριασμοϋ καί τής άρχολιπαρίας, καί άνήρχετο εις τον 'θρό
νον του νεότευκτου ελληνικού κράτους ό ’’Οθων. Άλλ* ή απόλυτος μο
ναρχία, ή έγκαθιδρνθεισα εν ‘Ελλάδι, δεν ήδυνήθη να. καταστρέψη τα
ξενώνυμα κόμματα, ουδέ την επιβλαβή αυτών επιρροήν επί τών πραγ
μάτων. Λυτή ή 5Αντίβασιλεία δεν κατώρθωσε να χειραφετηθή έκ του
ξενικού ζυγοϋ καί ύπετάγη εις τας βλέψεις καί τήν επιρροήν ταύτης ή
εκείνης τή; πολιτικής.5Αλλά καί εν τή μεταβολή τής τρίτης Σεπτεμβρίου,
όπως καί πρότερον, οι πρέσβεις τών Μεγάλων, τών καί προστατίδων,
Δυνάμεων, ου σμικρόν έλάμβανον μέρος, ό περ καί έξηκολούθησαν λαμβάνοντες καί μετά ταϋτα μέχρι τών τελευταίων ήμερέον τής βασιλείας
του ’Όθωνος, ‘Ως είπον δ ’ εν προηγουμένω άρθρο), καί αυτή ή ¿’ξωσις αυτού οφείλεται πρωτίστο)ς εις τάς ραδιουργίας ξένης κυβερνήσεως,
άπό πολλοϋ χρόνου δυσηρεστημένης κατά τού άτυχούς βασιλέως, άγανακτουσης δε εν ετει 1862 ενεκα τής πανελληνίου εθνικής πολιτικής τον
πράγματι 'Έλληνος ήγεμύνος.
Ευτυχώς άπό τής εξώσεα)ς τον νΟθωνος αϊ ξενικαί πολιτικαί έπιρροαί ήλαττώθησαν ουκ ολίγον, αν καί δεν έξέλιπον εξ ολοκλήρου. Κατηργήθησαν οι ξενικοί τίτλοι τούτου ή εκείνου τού πολιτικού κόμματος,
άλλά τις δύναται νά μή άποδεχθή, δτι καί κατά το χρονικόν διάστημα
τής τελευταίας τεσσαρακονταετίας έν ταϊς έκτάκτοις καί κρισίμοις στιγμαΐς εθνικής τίνος άποφάσεως καί ένεργείας ή ξένη πολιτική δεν ¿πρω
τοστάτησε διά τούτον ή εκείνον τον λόγον, παρακωλύσασα μετά σατα
νικής έπιτηδειότητος οιανδήποτε σοβαράν ενέργειαν, τούτον <5’ ενεκα
πλεϊστα δεινά έπεσωρεύθησαν επί τής ταλαίνης πατρίδος; Ό φανατισμός,
ή άρνησις καί ή ολιγωρία τού κοινού συμφέροντος υπέταξαν εν τώ ελεν-
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<θερω κράτει τάς εύρυτέρας σκέψεις. Κατά τήν κρητικήν έπανάστασιν
του 1866, κατα τον ρωσσοτονρκικόν πόλεμον τον 1877, κατα την εις
■την νεότενκτον Βουλγαρίαν προσάρτησιν τής 3Ανατολικής Ρωμυλίας,
■έπιστρατευθεντός άτόπως και άλογίστως του ελευθέρου κράτους, έν ε’τει
1 8 8 5 , και επί τέλους κατά τον έπονείδιοτον πόλεμον τον 1897, το
ελεύθερον κράτος, δεσποζύμενον υπό των φατριών, δεν ύήήρξεν εις καττάοταοιν νά προνοήση, νά πολιτενθή έπιδεξίως καί άποτελεοματικώς,
γενόμενον δε δργανον ξενικής πλεκτάνης, έστιγματίσθη υπό πάσαν επο■ψιν επί μεγίστη ζημία των συμφερόντων τής αλυτρώτου πατρίδος, αυτά
■τούτο νποβληθεν επί τέλους νπο ξενικήν οικονομικήν κηδεμονίαν.
' Ο ελληνικός λαός τον ελευθέρου κράτους έκέκτητο πλεΧστα στοι
χεία ζωής καί δραστηριότητος, δεξιώς δε καί σκοπίμως διευθυνόμενος
ήδύνατο νά παραστήση επιφανές εκπολιτιστικόν καί δημιουργικόν πρό■σοοπον έν τή Χερσόνησό> τον Αίμον. Οι έξω των συνόρων ομόφυλοι
νπερτερονσιν υπό πάσαν έποψιν έν τώ ανταγωνισμό) προς τους λοιπούς
λαούς τής Χερσονήσου. Καί έν τοντοις τό ιλενθερον κράτος νπο τήν
φαυλήν αυτού κομματικήν διενθννσιν υστέρησε προφανώς κατά τήν
■τελενταί ν ταυτήν τριακονταετίαν άρτισνστάτων κρατών, οΐα ή Ρωμοννία
καί ή Βουλγαρία. 3Αμφότεραι ανται αί χώραι κατέστησαν υπό τήν δεξιάν
διενθυνσιν σοβαρών κυβερνήσεων ισχυροί πολιτικοί παράγοντες, οΐτινες
δεν δννανται ή νά ληφθώσιν ϋ π 3 δφει καί βαρννο)σι τήν πλάστιγγα υπέρ
-εαυτών έν ένδεχομένφ προσεχώς διακανονισμώ τού ανατολικού προβλή
ματος. Τί δνναται νά παρουσιάση τό έλεύθέρον κράτος, είς ο διατελούσιν
ανατεθειμένα τά πανελλήνια δίκαια καί συμφέροντα ; Ούδεν θετικόν
καί γενναών. 'Ο φατριασμός δεν δνναται μέχρι τής στιγμής ταντης ν 3
άντιληφθή τών συμβαινόντων. «Οι ' Ελληνες στερούνται τού αισθήματος
τής πραγματικύτητος », έλεγε μετά τήν λ.ήξιν τού πολέμου τού 1897 ό
μαρκήσιος Σώλσβαρυ. Βίχε δίκαιον. Ίά μεγάλα έθνικα προβλήματα
λύονται διά τών πραγμάτων, διά τής συγχρόνου ένεργείας, ονχί δε διά
τών ματαίων έπικλήσεων τών δαφνών τής προγονικής ιστορίας. Οι λαοί,
οϊ πιστέύοντες καί άφοσιούμενοι εις τα είδωλα τού παρελθόντος, οσον και
αν εινε ταύτα γοητευτικά, μαρτυρούσιν έκφυλον χαρακτήρα. 01 ζώντες,
οι υποσχόμενοι λαοί τής Ιστορίας, βασίζονται έπί τού ένεστώτος, έπί τής
.πραγματικής αυτών δυνάμεως.
'Ο φατριασμός τού έλευθέρου κράτους δεν κατενόησε τούτο. Ά ς
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άναμνησθώμεν εν μόνον επεισόδιον τής τελευταίας τεοσαρακοντιας τον
άσυλλόγιστον και βεβιασμένον πόλεμον του 1807. 'Ιδρύθη μυστική:
εταιρεία προς τον σκοπόν του να έξεγείρη την πατριωτικήν ευαισθησίαν
του ελληνικού έθνους, ελευθέρου και άλυτρώτου. Εξωθεί το δημόσιόν
πνεύμα προς τον πόλεμον ανευ της έλαγβστης του κράτους στρατιωτικής,
προπαρασκευής, υποδίκου έτι διατελοΰντος ένεκα τής μή εκπληρώσεων
των οικονομικών αυτού υποχρεώσεων προς τους δανειστάς.
— 9Αλλά λείπει ή δέουσα στρατιωτική παρασκευή, έψώνησέ τις εν
όμιλοι πολιτικών συνωμοτών. — Καί πώς θά πέση ή Κυβέρνησις
’Έπεσεν άλ,ηθώς ή κυβέρνησις διά τής είσελάσεως τών τουρκικών στρα^τευμάτων μέχρι τών Θερμοπυλών * αλλά μετ' αυτής έπεσε καί κατεσπιλώϋη ή τιμή τού ελληνικού έθνους.
Ή φατρία δεν ήρυθρίασε, δεν συνεκινήθη εκ τής άτιμώσεως ταυ
τής. 9Εξακολουθεί ή αυτή κατά στάσις. Το ελληνικόν κράτος εορτάζει,.
άλλα δεν εργάζεται, όέν προσπαθεί νά έπανορθώση τα λάθη τού παρελ
θόντος, έστω καί κατά τήν τελευταίαν στιγμήν περισυλλεγόμενον προς,
έκπλ.ήρωσιν τών εθνικών αυτού υποχρεώσεων, ένεκα τών οποίων καν
έδημιουργήθη διά μεγάλων θυσιών καί άγώνων.
9Αλλαχού τό κόμμα, όσον καί αν παρεκτρέπηται πολλάκις εν τώ·
πολιτικώ άνταγωνισμώ, διατελεϊ όπως δήποτε υπό τήν σημαίαν κοινοονικής τίνος ή πολιτικής άρχής. Ααμβάνει έν όνομα άπό τούτου ή εκείνον
’ τού πολιτικού εγχειριδίου. Οί πολατευόμενοι τιτλοφορούνται σ υ ν τ η 
ρητι κοί , προοδ ε υ τ ι κοί , φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι ,
ριζοσπαστι
κοί , κ ο ι ν ω ν ι στ α ί, μ ο ν α ρ χ ι κ ο ί .
Οΰδεν εκ τούτων συμβαίνει έν 'Ελλ,άδι. Αι φατρίαι διατελούσιν
υπό τήν εξάρτηαιν ενός προσώπου, υπό τό όνομα τού οποίου κατέρ
χονται εις τους πολ.ιτικούς αγώνας. Ι Ι ρ ο σ ω π ο λ α τ ρ ε ί α ! τοιούτον
εινε τό αποτέλεσμα τού πολ.ιτικού εκφυλισμού, <5ι’ ου έξεδηλ,ώθη ο εξα
χρειωθείς κοινοβουλευτισμός τών τελευταίων δεκαετηρίδων.
'Η ώργανωμένη δλ.ιγαρχία αναγορεύει τον ύπέρτατον αυτής ποντίφικα, άκολωυθεΐ αυτόν, θαυμάζει, γεραίρει, έφ ’ όσον οϋτος έξυπηοετεί7
τό. προσωπικά καί επαρχιακά συμφέροντα τών άκολωύθων του. Κ α θ ’ ήν
στιγμήν ή πολ,ιτική έφεσία ’Άρτεμις, διά τών δεκάδων τών μαστών
αυτής, άδυνατεΐ νά κορέση τήν άκόρεστον πλεονεξίαν τών άντιπροσώποϊν-
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τεοϋ ελληνικόν λαόν, 6 πολίτικος ποντίφιξ κατ»κρημνίζεται , διαδεχό
μενου αυτόν του εξω της εξουσίας καραδοκούντος.
Τοιαύτη εινε ή είκών τής κοινοβουλευτικής 'Ελ.λάδος. 'Η σύγ
χρονος πολιτική ιστορία αυτής καταδικάζει άμειλίκτως δια των πραγμάτο)ν τον κοινοβουλευτισμόν, οΐος εννοείται καί λειτουργεί. 3Ελάχιστοι
οι τολμώντες ν ’ άντεπεξέλθωσι κατ' αυτού. 'Η πλειοψηφία πτήσσει
προ τού γοητευτικού ειδώλων. "Ας διατελεσωσιν άκήρατοι οι δεσμοί,
καί άς καταστραφή ή πατρίς !...
Προσβάλλω τον ψενδοκανοβονλεντισμόν εξ ονόματος τής άληθούς,
τής πραγματικής ¿ελευθερίας. Δεν εξασφαλίζει αυτήν τό δίκαιον μόνον
τής ιρήφου, και9 ’ ον τρόπον παρέχεται αυτή εις τον υποψήφιον. *Ελευ
θερία εΎ
ινε ή έγγύησις καί ή εξασφάλασις των δικαίων τής τιμής, τής
ζθ)ής, τής Ιδιοκτησίας. ' Υπέρ των δικαίων τούτων άγωνιζόμενος, καί
προ)τίστως υπέρ τής τιμής καί τής σωτηρίας τής πατρίδος, έπικαλωύμαι
παντός φιλ.οπάτριδος τ>)ν συνεργασίαν.
'Ο κοινοβουλευτισμός διατελεί εις κατάστασιν χρεωκοπίας. Όλίγοιν
:πολ.ιτών πρωτοβουλία δύναται να. τον άνορθώση, να. τον ηθικοποίηση,
σ’ά ιόν έξαγνίση.
Θέλω έκθέση τήν γνώμην μου διά των προσεχών άρθρων.

ΙΔ'.
6 Μαΐον 1906

Γ0 ελ.ληνικός λαός εινε δημοκρατικός. Καθ' ολ.ας τάς περιόδους, ευ
τυχείς ή δυστυχείς, τού ιστορικού αϊτού βίου αείποτε έπέδειξε χαρακτήρα
ελεύθερον καί ανεξάρτητον, ρέποντα προς τήν αυτονομίαν. Ακόμη κατά,
τήν τελευταίαν, τήν θλιβερωτάτην πασών, περίοδον τής τουρκικής κατακτήσεως 6 δημοκρατικός χαρακτήρ τού ελληνικού λαού εξεδηλωύτο άτεγ
κτος καί προ τής τυραννίας τώνάλλαφύλ,ων και προ τής κοινωνικής υπερο
χές τών ομογενών,τών κεκτημένων ιδιαιτέραν τινα προνομιούχων κατα-στασιν, τουρκική εύνοια καί επιείκεια. Εγινωσκε να τιμά την αρετήν άλ.λ.α.
-τον πλούτον,άλλα τό ψευδές εκείνο μεγαλείον, οπερ έπεδείκνυον οΐάρχοντές του έναβρυνόμενοι, κατεφρόνει παντοιοτρόπαις, μή διστάζων νά εκδηλ.οί τήν περιφρόνησίν του εν έκαστη στιγμή. Η ιεραρχία τής ελληνικής
3Εκκλησίας έφερε δημοκρατικόν χαρακτήρα' οι πολεμικοί άγωνισταί τής
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κατά τον δυνάστου διαμαρτυρίας έξήρχοντο εκ των σπλάγχνων του
ελληνικόν γένους' οι λόγιοι δεν ονήκον ε'ς την τάξιν των χρευδαρχόντοον
κοτσαμιτάσηδων’ ή εμπορική έπί τέλους αύτοϋ τάξις άπετελεΐτο ώς έπε
το πλεΐστον εξ ευδοκιμησάντων βιοπαλαιστών, οΐτινες δια τής φιλοπονίας αυτών και τής φεδοϋς, ταξειδεύοντες και εγκαθιστάμενοι εν ξένη γή,
ήθροιζον πλούτον, χρησιμοπαονμενον υπέρ έθνικοχν, εκπαιδευτικών ή
φιλ,ανθρωπικών σκοπών. Γ0 ελληνικός λαός, μη λσμβάνων ϋ π ’ οψεα
την καταγωγήν τών άνδρών τούτων, άπένεμεν αυτούς τά προυτεΐα έν τή
εκτιμήσει, άδιαφορουν διά ιάς άμφι βόλους οικογενειακός περγαμηνής
τών άξιονντων, δικαίεο κοτσαμπασικώ, την πρωτοκαθεδρίαν έν τή κοι
νωνική ιεραρχία.
¿ίυστυχώς από τής πολιτικής αύτοϋ συντάξεως καί όργανώσεως <>
ελεύθερος ελληνικό: λαός άπέβαλε τον δημοκρατικόν αύτοϋ χαρακτήρα.
Παρεδόθη εις τήν ολιγαρχίαν, ήτις έξηυτέλισεν αυτόν ηθικώς και πνευματικώς' ύπέκυχρεν εις αυτήν, άντι πινακίου φακής άπηλλοπραυσε καί
τα πολιτικά κα'·^τά κοινωνικά αύτοϋ δίκαια. Τό ελληνικόν πολίτευμα είνε
δημοκρατικόν κατά μορφήν, άλλά κατ’ ουσίαν τυγγ/ινει, έν τή πραγ
ματική αύτοϋ άναλύσει, πολίτευμα όλιγαρχικώτατον. ΕΙπον ήδη έν προ
ηγουμένου άρθρου τής μελέτης ταντης, ότι ο ελληνικός λαός έξασκει τά
πολιτικά αύτοϋ δίκαια κατά τήν ουράν τής χρηφοφορίας τών υποψηφίων
του, μετά δε ταϋτα* ύποδου') οϋται εις τήν φαυλοτάτην διοικητικήν αυθαι
ρεσίαν τοϋ κομματισμού. ’Από τής έπαύριον τής έκλογής ο λαός ούδεμίαν πλέον έχει σημασίαν καί δύνσμιν' τό παν είνε δ αντιπρόσωπος, ό
β ο υ λ ε υ τ ή ς , αυτός νομοθετική, αυτός έκτελεστ ική έξουσία, καί έν
τα> δικαιωματι τούτου αυτός παραβιαστής καί στραγγαλιστής τοϋ νόμου,
άληθες μεγαθήριον, Λ ε β ι ά θ α ν, άποπνίγαχν καί απορροφούν οίανδηποτε εν τή πολιτεία καί έν τή κοινωνίοι βούλησιν καί έξουσίαν.
'Ο ιστορικός Θουκυδίδης έχαρακτήριζε τήν έπί ΤΙερικλέους πολι
τείαν τών ’Αθηνών ώς «λιόγοχ μέ δημοκρατίαν, έργου όέ τήν τού
πρώτου άνδρός αρχήν ». Καί άγαθόν μέν βεβαίους τό τοιοϋτο καί έποοορελές, άλ^λ’ έν τή πραγματικότητι έγκυμονεΐ ους έπί τό πλεΐστον κινδύ
νους, διακυβευομένης έκ τής άδρανείας καί τής αναισθησίας τοϋ λαού
αυτής τής τιμής καί ύπάρξεώς του. Έ ν τή συγχρόνου Έλλάδι ή πολι
τεία, υ φ ’ ας σννθήκας λειτουργεί, ένεκα τής άδρανείας καί τής άνοχής
τών παραγόντων αυτής, τής βασιλείας καί τοϋ λ,αοϋ, ή πολιτεία λόγφ
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μεν εΐνε δημοκρατία, άτε κατ’ επίφασιν άπορρέουσα άπό τής καθολικής
ψηφοφορίας και τής λαϊκής βουλήσεως, εργω δε ο λ ι γ α ρ χ ί α .
Πρέπει ν ’ άναδράμη τις εις συγγραφείς, πραγματενϋέντας περί των
ισπανοαμερικανικών πολιτειών, δια να εύρη αντάξια πρότυπα τής πολι
τικής καταστάσεως του ελληνικού βασιλείου. ’Α λλ3 εν ταΐς πολιτείαις
εκείναις υπάρχουσιν αίτια ριζικά, ών ενεκεν έπήλθεν ή κατάπτωσις και
ή έξαγρείοισις και του πολίτου και τοϋ πολιτεύματος . ’Επί παραδείγματι ή
άργεντινή κοινωνία,κράμα ισπανικού καί αυτόχθονος αίματος,πλημμελής
οργανισμός, εκ φαύλης μίξεως εύγενοϋς καί διεφθαρμένου αίματος, στε
ρείται, κατάτήν εκφρασιν διακεκριμένου συγγραφέως, καί βουλήσεοκ,καί
ήθικάτητος, καί ένεργείας. Οι τόποι οντοι, άφηγείται 6 αυτός συγγρα·
φεύ-, διατελοϋσιν υπό την σιδηράν πυγμήν προέδρων, έξασκούντων αϋτοκρατορικήν εξουσίαν, ώς οΐ εν 'Ελλάδι πρωθυπουργοί, ούχ ήττον
απόλυτον τής τοϋ Τσάρου πασών τών Ρωσσιών. Τό προσο)πικόν τής διοικήσεως άποτελε'ιται άποκλειστικώς εκ δημιουργημάτων αυτών. Οί πολΐται ψηφίζουσι κατ’ ιδίαν βούλησιν, άλλ’ ούδαμώς λαοβάνεται ύπ’ όψει
ή ψήφος αυτών. Κ ατ’όνομα μόνον τυγχάνει δημοκρατία ή άργεντινή πο
λιτεία' πράγματι εινε ολιγαρχία άνθρώπων ,έμπορευο μένουν την πολιτικήν.
’Αμφιβάλλλω, άν ύπάρχη διαφορά μεταξύ τών αθλίων τούτοιν πο
λιτειών καί τής ήμετέρας. Τό πολιτεύεσθαι, τό πράττειν τά πολιτικά παρ’
ήμϊν, κατέστη επάγγελμα άπό πολλών ετών, κληρονομικώς μεταβιβαζόμενον άπό τοϋ πατρός εις τά τέκνα, ε’ις τούς εξ αίματος καί έξ άγχιστείας
συγγενείς. Διότι πολλάκις εν τισιν έπαρχίαις ή βουλευτική έδρα προσφέρεται καί άντί προικός εις τούς όργώντας προς τά πολιτικά γαυβρούς.
Ά λ λ ’ εν γένει ή ψήφος τοϋ συντογματικοϋ 'Έλληνος πολίτου, τοϋ άγρύπνου φύλακος τών θεσμών τής πολιτείας, δεν άνήκει εις αυτόν, άλλ’ εις
τον κομματάρχην, έκβιάζοντα αυτήν διά πολλών κ αί ποικίλων μεθοδοον,
άλλά πρωτίστως διά τής διοικητικής επιβολής καί τρομοκρατίας.
Καί εν τούτοις ό ελεύθερος οντος ελληνικός λαός, τό θϋμα καί τό
εομαιον τής ολιγαρχικής φαυλωτητος, δεν ομοιάζει προς τούς έκπεφυλισμένους εκείνους λαούς τών ισπανοαμερικανικών δημοκρατιών, τούς
έστερημένους πάσης βουλήσεως, ήθικότητος καί ένεργείας. Τουναντίον
μάλιστα. 01 λαοί εκείνοι τής Πελοπόννησου, οΐτινες πτήσσονσι προ τοϋ
κομματάρχου, ψηφοφοροϋντες κατά τά συμφέροντα αύτοϋ, άκολουθοϋντες αυτόν άνευ βουλήσεως καί ένεργείας, αι ματ οκυλιόμενοι πολλάκις
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υπέρ τού κόμματος, εινε άξιοι πάσης τιμής και άναγνωρισεως. Δυσφορούντες έπί τή ϋφισταμένη άνομία, έν τφ κινδννφ της ζωής αυτών και
της ιδιοκτησίας, εκπατρίζονται μεταναστενοντες εις την βόρειόν Αμε
ρικήν, την Αυστραλίαν, την μεσημβρινήν Αφρικήν και οπού αλλαχού.
'Υπό την αιγίδα διαφόρων νόμων, τιμώντων, άναγνωριζοντων και εξασφαλιζόντων τδ δίκαιον τής ζωής και τής ελευθερίας τον πολίτου, αυτο
στιγμεί μεταμορφοννται εις τελείους ελευθέρους πολιτας, εν πληρει
συνειδήσει τής ήθικότητος αυτών και τής ένεργείας. Δημιουργούσι κοι
νότητας, ιδρύουσιν εκκλησίας, σχολεία, άποοτέλλονσιν εις την πατρώαν
εστίαν τα άποταμιεύματα τής φιλοπονίας αυτών και τής ολιγάρκειάς,
μίαν μόνην φιλοδοξίαν εχοντες, ένα διακαή πόθον— νά καταστώσιν από
τής ξένης γής μεγάλοι Ελληνες πολιται, εθνικοί ενεργέται.
Πόθεν προήλθεν ή μεταμόρφωσις αυτή ; Δεν είνε δυσχερής ή έξήγησις. Τό φυσικόν περιέγον τών χωρών, έν αΐς έγκατέστησαν, υπό πάσας
τας επόψεις υποδεέστερον τον ελληνικού, δεν σννετέλεσεν, ώσει διά θαυ
ματουργόν δυνάμεως, εις τήν μεταμόρφωσιν' ούτε ή επικοινωνία μετά
τών άλλων λαών, πολλοί εκ το>ν οποίων είνε κατώτεροι τον ελληνικόν
λαού. 'Η ισχύς τον νόμον και ή εξ αυτόν άπορρέονσα ισονομία, ή
ασφάλεια τής ζωής και τής περιουσίας. ’Εντεύθεν ή έξήγησις τον φαι
νομένου τούτον, ήκιστα βεβαίους τιμητικού διά τήν ελληνικήν πολιτείαν
και τους έν αυτή λειτονργονντας θεσμούς.
ΓΥπό τοιαύτας θλιβερός συνθήκας έξελίσσεται τό κοινοβουλευτικόν
πολίτευμα έν 'Ελλάδι. ’Απόλυτον ολιγαρχικόν, έκπροσωπούμενον έν τώ
βουλεντηρίώ διά τού βουλευτού. ΓΙρό τής βονλήσεως αυτού κάμπτεται
πάσα έξονσία και πας νόμος. ’Ε γ ώ ε ί μ α ι ή έ ξ ου σ ί α ! έβροντοφώνει προ τών στρατιωτικών καί πολιτικών άρχών υποψήφιος βου
λευτής κατα τας τελευταίας έκλογάς. Ονδεμίαν τό τοιούτο δύναται νά
έμποιήση έντύπωσιν ή κατάπληξιν εις τους άκροωμένους. Τά πάντα είνε
συνήθεια, καί αυτή ή παραβίασις τών νόμων.
Δεν τολμώ κατά τήν στιγμήν ταύτην, σταματά ή χειρ μου, ν ’αντι
γράψω την φοβερόν δσον καί θλιβερόν εικόνα τού *Έλληνος βουλευτού,
ην εγραη>εν, εκ τού φυσικού βεβαίως, ό άλησμόνητος Αναστάσιος
Βυζάντιος. Παραπέμπω τους περιέργους ν ’ άναφυλλίσωσι τά έν Τερ
γέστη έκδοθέντα έργα του, σταματώντες εις τήν ΙΙΟην σελίδα. Ζητώ
συγγνώμην παρά τών άναγνωστών μου. ’Άλλως οί πλείστοι έξ αυτών
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■δεν εχουσιν ανάγκην της άντιγραφής ταύτης. 5'^4ς άναζητήσωσι τα
τελούμενα εν τοΤς παραοκηνίοις τον βονλευτηρίον και των διοικητικών
■άρχών του ελληνικού κράτους.
Ποθεν τδ φαινόμενου τούτο ; Πώς κατωρθώθη ή καθολική η>ηφο■φορια να δημιονργήση και να. συντηρή τδ οΙαγαργρκδν τούτο έξουθένο)μα, ίκρ'ΰ στεγάζεται ή ελληνική πολιτεία ; Τδ δόγμα της καθολικής
ψηφοφορίας εινε κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς ή κινητήριος
δύναμις τών κοινωνιών, ισχυρότερου παντδς θρησκευτικού δόγματος.
Μικροί κα'ι μεγάλοι λαλούσι περί του δόγματος μετά σεβασμού. Οι
μεγάλοι αύτοκράτορες, ό μέγας Πέτρος τής Ρωσσίας, ό βασιλεύς ήλιος
τής Ριλλίας, ό μέγας Βοναπάρτης τής γαλίακής έπαναστάσεως δεν έτιμήθησαν έπι τοσοϋτον, δεν έκηρύχθησαν έπι τοσούτον άλάνθαστοι και
άναμάρτι/τοι, όσον ή αϋτοκράτειρα πάνδημος ψήφος. 'Η ψήφος αυτή
ανήκει εις τούς κατέχοντας αυτήν, εις τδν λαόν, εινε δίκαιον αυτού και
Ιδιοκτησία. Και όμως ποιείται τοσούτον ευτελή χρήσιν τού δικαίου αυτού
ο ελληνικός λαός. Λεν ψηφίζει-κατα συνείδησιν, άλλ 9 ούτε κατα συμ
φέρον. Ψηφίζει καθ' υ π ο β ο λ ή ν . Έ ν τούτορ πείται ή φαύλη λειτουρ
γία τή~ πανδήμου ψήφου έν 'Ελλάδι.
Και τούτο, διότι πάσα άλλη αντίρροπος δύναμις άδρανεΤ εξ έλλείψεο^ς πολιτικού συναισθήματος. Οντως άπέμεινεν ή έξάσκησις πόσης
πολιτικής εξουσίας είς τδν έξ επαγγέλματος βουλευτήν. 'Η εκτελεστική
εξουσία συμμορφούται κατ’ ανάγκην πρδς τας ϋπ* αυτού διδομένας
σημειώσεις, δ ι α τ α γ ό ς , περί τού διορισμού, τής άπ ολύσεαις, τής
μεταθέσεο)ς τούτου ή εκείνου τού δημοσίου λειτουργού. Πρό τινων
ετών μάλιστα, έπι τής διοικήσεως κοινοβουλευτικωτάτου τίνος υπουρ
γείου, ύπήρχεν έν τώ ύπδ τού πρωθυπουργού διευθυνομενω υπουργειω
βιβλίον, έν φ έσημειούντο τα παρ’ ενός έκάστου βουλευτού λαμβανομενα
ρονσφέτια. 'Έκαστος έδικαιούτο έπι ώρισμένου άριθμού υπάλληλων.
Εις βουλευτήν, ζητήσαντα περισσότερα, έδόθη ή άπάντησις νπ αυτού
τον πρωθυπουργόν : — Έλάβετε περισσότερα τών όσων δικαιούσθε.
'Άονησις ψήφ'ω εν τινι νομοσχεδίω, εκούσια άπομακρυνσις απο τής
Βουλής έν στιγμαϊς κομματικής κρίσεως δίδει εις το ύπουργείον το
δικαίωμα να λάβη δπίσω τας παροχάς.
Ταύτα πάντα έν δνόματι τών θεσμών τού Συντάγματος.
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'Η έρευνα τής συγχρόνου πολιτικής καταστάσεως τής 'Ελλάδος μαρ
τυρεί δια των πραγμάτων, οτι τδ συνταγματικόν πολίτευμα κατελύθη α.πσ
μακρου χρόνου ύ π 3 αυτών των αντιπροσώπων του λαοϋ,αύτοΰ επινεύον
τας,διότι ή σιωπή, ήν τηρεί επί των εκάστοτε εν τώ βουλευτηρίω διαπραττομένων παραβάσεων του συνταγματικού χάρτου, ή άδιαφορία,δηλοΐ
προφανώς άποδοχήν αυτών. 'Η κατάλυσις αυτή τών συνταγματικών κα
νόνων, αν άπέβλεπεν εις την πραγμάτα)σιν εύρυτέρου πολίτικου προγράγματος, ήδύνατο ΐσο)ς να δικαιολογηθή δπαις δήποτε. 'Η εν τή
ελληνική Βουλή κατάλυσις του συντάγματος τελείται εκάστοτε προς τό
συμφέρον τής πλ.ειονοιρηφίας, τής κρατούσης φατρίας, ήτις άξιοι, οτι τα
πάντα εϊνε επιτετραμμένα, διότι έχει υπέρ έαυτής την δύναμιν τών άριθμών 'Ως εκ τούτου έχει καί την δύναμιν του δικαίου. Δεν είπεν ήδη δ
G( )the,Zahlen regieren die W e lt ;^Οι άριθμοί κυβερνώσι τον κόσμον).
'Ο άριθμός άποτελεΐ την πολιτικήν λογικήν εν τή ελληνική Βουλή.
Ούαί τή μειονότητι! Αυτή εϊνε έστερημένη παντός δικαιώματος. ’Οφεί
λει να ύποκύιρη. 5Εν τοιαύτη δέ περιπτώσει δεν διστάζει καί αι'τη, κατα
τής αυθαιρεσίας τής πολιτείας άγωνιζομένη, να διεκδικήση τα δίκαιάτης,.
ν ’ άμυνθή δώ άναλόγων μεθόδων. 3Εντεύθεν αΐ εν εκάστη ημέρα, καί
ονχί έν τακτή, έπερωτήσεις περί τών μάλλον άσημάντων Αντικειμένων,
άς δεν αποκρούει βεβαίως καί ή πλειονοχρηφία, ΐν 3 άποδείξωσιν οι εις
αυτήν άνήκοντες, οτι γινώσκουσι να ένδιαφέρωνται υπέρ τών συμφερόν
των τών πελατών αυτών, τών εκλογέων, αι κωλυσιεργίαι, αι ενστάσεις
άπαρτίας κατα πάσαν στιγμήν, έν συνόλορ αι β ο υ 'ευτικαί άπεργίαι, παρατείνουσαι τας βουλευτικός συνόδους, επί πολλούς μήνας άνευ αποτε
λέσματος πραγματικού, ή τούτου καί μόνου, να έπενέγκωσι πλήρη διατάραξιν τής λειτουργίας τού πολιτικού καθεστώτος.
'Η Βουλή τών άντιπροσώπων συνέρχεται μετά τήν διεξαγωγήν τών
βουλευτικών εκλογών. Κατα τό Σύ)νταγμα, εκάστη βουλευτική περίοδος
διαρκεΐ τετραετίαν’ άλλ’ ονδεμία Βουλή άπέθανε φυσικόν θάνατον”
άπασαι σχεδόν ηύτοκτόνησαν ένεκα τών υπερβασιών αυτών καί ϋπέστησαν τον δια τής διαλύσεως θιίνατον. 'Η διάλυσις τής Βουλής εϊνε δ εκ
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μηχανής βεός, δ ερχόμενος επίκουρος προς τήν έκάστοτε ένίσχυσιν ταύτης ή εκείνης τής φατρίας. Ή διάλυσις δεν έχει σκοπόν τον υπό των
πολιτικών ηβών πάντων των συνταγματικών λαών καθιερο)μένον, τουτέστι την ανάγκην, εις ήν εύρίσκεται εν τινι έκτακτο) περιστάσει τό
στέμμα να ζητήση την γνώμην του ελληνικού λαού περί τούτου ή εκεί
νου του Αντικειμένου. ' Η διάλυσις επίσης δεν προέρχεται εξ αύταοχικέύν
διαθέσεων του στέμματος. ’Ά π α γε τής βλασφημίας. Ούδεν τοιούτο
συμβαίνει. 'Ο ελληνικός λαός καλείται εις τας κάλπας δια. τής διαλύσεως τής Βουλής, τό μεν ΐνα έξευρεθή δυνατή τις διέξοδος εις ύφισταμένην εν τώ βουλευτηρίφ φαύλην καί έκρυϋμον κατάστασιν, ώς έκ το)ν
κωλυσιεργιών, τό δε προς ένίσχυσιν κόμματός τίνος, έν ή περιπτώσει
τούτο, καταχρώμενον τής κυβερνητικής αυτού δυνάμεως καί αΐσθανδμενον τό έδαφος έξολισθαινον υπό τους πόδας αυτού, ελαυνόμενον δ ’
έκ τού ενστίκτου τής αύτοσυντηρησίας, καταφεύγει εις την βασιλικήν
προνομίαν τής διαλύσεως τής Βουλής καί τής προσφυγής εις την ιμευδοκυρίαρχον πάνδημον ψήφον.
'Ως επί τό πλειστον τοιαύτα είνε τα αίτια τής διαλύσεως τών Βου
λών έν 'Ελλάδι. Διάλυσις Βουλής σημαίνει πολιτικήν πανήγυριν, διαρκούσαν έπί ικανόν χρόνον. '() κυρίαρχ/ίς λαός αναλαμβάνει κατά τάς
ημέρας, τας μεσολαβούσας από τής διαλώσεως μέχρι τής εκλογής,
άπαντα τά δίκαιο)ματά του. 'Η διοίκησις σταματά’ παύει τό κράτος τού
νόμον καί έγ καθίσταται τό κράτος παντός κακοποιού στοιχείου, αναλαμ
βάνοντας δια τής έπί τών αθώων πληθυσμών πολιτικής αυτού έπιρροής
νά έξασφαλίση τήν έκλογικήν νίκην εις τούτον ή έκεινον τον υποψήφιον,
ώς έπί τό πλειστον τον φίλα τή Κυβερνήσει φρονούν τα, οστις άλλους τε
διατελεΐ υπό τήν προστασίαν τών αρχών τού Κράτους. ’Εννοείται, οτι
καί ή αντιπολίτευσή φιλοτιμεαται να. νπερβή τό κυβερνητικόν κόμμα έν
τή χρήσει τών έκϋέσμων τρόπων προς έπιτυχμαν.
Έ ν ή δε περιπτοΰσει ai δυνάμεις τών άνταγο)νιζομένων έν τινι
έπαοχβει κομμάτοη· τυγχάνωσιν ισόπαλοι, αντί τής προσφυγής εις βίαια
μέτρα, επέρχεται εκατέρωθεν οιίφνιδίως ή υποκριτική συγγνώμη. Χάριν
τών συμφερόντων τής πατρίδας δ Θεμιστοκλής όρέγει τήν χεΐρα εις τον
Άριστείδην. Επέρχεται ή συμφιλίωσις μεταξύ το)·> δύο τιμαριωτικών
άοχόντων τής έπαρχίας. ’Εναγκαλίζονται άλλήλους, σ υ ν δ υ ά ζ ο ν 
τ α ι , κατά τήν καθιερωμένην πολιτικήν φρασεολογίαν. Εκείνοι, οϊτινες
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προ ολίγων ημερών εν τώ βουλεντηρίφ άντηγωνίζοντο μέχρις έξοντώ σεως, ήδη καθίστανται φίλοι, πολιτικοί σύμμαχοι. Τοιουτοτρόπως διε
ξαγόμενων ώς επί το πλεέστον των βουλευτικών εκλογών, έστερημένων
παντός πολίτικου χαρακτήρας, έχονοών εξ όλωκλ,ήρου χαρακτήρα προσω
πικόν, τίνα γνώμην δύναται να μορφώση το στέμμα περί τής πολατικής
έννοιας τής διεξαχθείσης εκλογής ; Καί τί άλλο τυγχάνει υπό τοιαντας
συνθήκας τό συνταγματικόν πολίτευμα ή έν τεράστιον κατά συνϋήκην
ψεύδος ; . . .
Οι κατά τοιοντον τρόπον έκλεχθ έντες Αντιπρόσωποι του ελληνικόν
λαόν, εισερχόμενοι έντός τον βουλευτηρίου, δεν λησμονουσι την κατα
γωγήν αϊτών, τον τρόπον, καθ’ 8ν έξελέγησαν. ΓΙερί αρχών πολιτικών,
περί άντιπροσωπικιον καθηκόντων ούδεμία μέριμνα καί φροντίς. *Ά ρ χεται παραχρήμα ή πολιτική λαφυραγωγία. 3Εν τούτφ ευτυχέστεροι τυγχάνουσιν, ώς είκός, οι τεταγμένοι εις την κυβερνητικήν πτέρυγα, εις ονς
καί μόνους άνήκουσι τό σκΰλ,α τής εξουσίας. Spolia vic-toribllS. eH δε
άντιπολάτενσις ; ’Εκείνη κόπτεται, άναμένουσα έξω του νυμφώνος τής
εξουσίας.
'Η πρώτη πράξις τής συνερχομένης Βουλής τυγχάνει ή εξέλεγξις
τών βουλευτικών έκλογον. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή Βουλή καθίσταται
δικαστικόν στόμα’ εξελέγχει καί δικάζει τό έγκυρον τών εκλογών. Θε
ωρώ ανάξιον να επικρίνω καν τό άνελ.εύθερον καί εξαχρειωτικόν τών
πολιτικιάν χαρακτήρων, ο περ έγκειται έν τώ συστήματι τοντώ. Γ0
στραγγαλισμός του συνταγματικού χάρτου τελεσφορεί δια τής άναθέσεως δικαιωμάτων, δικαστικόν όπως δήποτε έχόντων χαρακτήρα, εις
τήν Βουλήν. Ό βουλευτής έκ περιτροπής καθίσταται δικαστής καί δι
καζόμενος. Οντως έχοντος του πράγματος, έπέρχεται κατ’ άνάγκην
συναλλαγή, ήτις καθίσταται έτι μάλλον αξία στιγματισμοΰ, έν ή περατώ
σει ή συναλλαγή διεξάγεται μεταξύ του βου/.εντοΰ καί τής πλειονοψηφούσης μερίδος.
Κατα το εβδομηκοστόν αρθρον του ελληνικού συντάγματος, «διό.
να έκλεχθή τις βουλευτής άπαιτεΤται να είνε πολίτης ‘Έλλην, έκ τής
επαρχίας, παρ’ ής έκλέγεται, ή προ δύο έτών τουλάχιστον έγκατεστημένος έν αυτή, άπολαμβάνων προ διετίας τα αστικό καί πολατικα δικαιώ
ματα, έχων συμπεπληρωμένον τό τριακοστόν έτος τής ηλικίας του, καί
προς τούτοις τό παρό του νόμου τών έκλογών άπαιτούμενα προσόντα)).
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Χοορίς να έπέλθη ή παρά τιν(ον καλή τή πίστει έπιδιωκομένη άναθεώρησις του Συντάγματος, το άρθρον τούτο εν συνόλω κατηργήθΐ)
εξ Αργής τής κνρώσεως του θεμελιώδους γδάρτου τής ελληνικής πολι
τείας. 3Εξ ονόματος του δικαίου τής πλειονοιμηφίας και εν ή περιπτωσει διατελεϊ τις εις γάς τάξεις αυτής, αι διατάξεις του εβδομηκοστού
τούτου άρθρου του Συντάγματος θεωρούνται μή εχονσαι κύρος. Εις
δεκάδας Αριθ μούνται οι κατά την διαρρεύσασαν βουλευτικήν τεσσαρα
κονταετίαν είσελθόντες εις την βουλήν Αντιπρόσωποι τού ελληνικού λαού,
έστερημένοι των νομίμων καί συνταγματικών προσόντων. Εις ή δύο,
κα θ’ά βεβαιούται, έστερούντο καί τής ελληνικής ιθαγένειας, οι επίλοι
ποι, πλεΧστοι, ούιV έγεννήθησαν έν τή έπαργμιι, εξ ής έξελέγησαν, ούδ ’
έκέκτηντο τήν νόμιμον έγκατά στάσιν.
Το γράψω μετά θλίφεως. Τιν'ες έκ τούτοίν, άνήκοντες εις Αρίστας
κοινωνικάς τάξεις, τυχόντες τής προσηκούσης πνευματικής μορφο')σεο)ς
καί αγωγής, εύποροι καί ανεξάρτητοι, ήδύναντο καί ώψειλον νά πολιτευθώσι, τηρούντες τάς διατάξεις τού συνταγματικού χάρτου, Αναβάλλοντες έπί τινα ακόμη καιρόν τήν είσοδον αυτών εις τό βουλευτήριον.
3Ελαυνύμενοι υπό ακάθεκτου νεανικού ζήλου, προείλοντο νά παρανομήσωσι μάλλον, νά παραβώσι ρητάς διατάξεις τού συνταγματικού χάρ
του, ή νά. τηρήσωσιν αυτόν, Ανατεθέντα εις τήν ελληνικήν φιλοπατρίαν.
Έρωτά). Πά)ς εινε δυνατόν νέος άνήρ, παραβιάσας έν τή π ροπή
στιγμή τού πολιτικού σταδίου του τον νόμον, ολιγωρήσας τής δημοσίας
γνώμης, σθεναρώς μετά ταύτα καί εντόλμως νά πολιτευθή] κατά το
στάδιον τού βίου του ; ' Ο άπαξ παρεκτραπείς δεν θέλει ύποπεση εις
νέαν παρεκτροπήν, γινώσκοιν οτι ή έπιτυχία προκαλ.εΧ τον άμεσον εξα
γνισμόν ; Καί τί δύναταί τις ν 3Αναμένη έκ Πολιτείας, ής οι πρωταγο)ί ιστοί ούτοιοί έγκαινίζουσι τό πολιτικόν αντά)ν στάδιον ;
Είς μόνον κατά τήν τελευταίαν τούτην τεσσαρακονταετίαν, αξιωμα
τικός έκ τά)ν έγκριτων τού ελληνικού στρατού, γενομένης κατά τήν
συζήτησιν τής εκλογής ένστάσεως περί τής ηλικίας του, νπερηφάνως
ώμολόγησεν, οτι δεν κέκτηται τήν υπό τού Συντάγματος όριζομένην ηλι
κίαν, καί εξήλθε τού βουλευτήριον, εί καί ή πλειονοψηφία ήτο διατεθει
μένη νά. επικύρωση τήν έκλογήν, έπί τώ λόγω οτι δεν ητο η πρώτη,
ούτε θά ήτο ή τελευταία.
Ά λ λ 3 εάν ύπάρχη έλ.αφρυντική περίπτο)αις ώς πρός τους είσερχο-
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μένους κατά τοιούτον τρόπον νέους άνδρας, έλαυνομένους υπό ίσχυράς
φιλοτιμίας, δεν εΐνε άξια καταδίκης πάοα πλειονοψηφία, άνεχομένη και
παρενθαρρύνουσα διά της συνεχούς επιείκειας τάς τοιαύτας συνταγματικάς παραβάσεις ; Τί θέλει κερδήση αντη ; μίαν ή δύο ψήφους. "Αλλά
θέλει άπολέση πολλά. Το πρώτιστον πάντων, την εις αυτήν νπόληηην
και εμπιστοσύνην του ελληνικού λαού.
Κ α θ " ά παρετήρει προ τινων ήμερων ευθαρσής βουλευτής και φι
λότιμος εν τή Βουλή, ή γενναιότης των πλειονοψηφιών ούδεν επορίσατο
εις αύτάς ωφέλημα πολιτικόν έκ τής τοιαύτης άντισυνταγματικής γενναιοφροσύνης. Οι κατά τοιούτον εκπεσμόν τρόπον άπολαύσαντες τού
βουλευτικού αξιώματος έγκατέλιπον άνάνδροος την πλειονοψηφίαν, άμα
τή έκρήξει τής πρώτης πολιτικής καταιγίδος. "Εν τή πρώτη ημέρα τού
πολιτικού ανιών βίου παραβάντες τό προς την πατρίδα και τον νόμον
καθήκον, δεν διστάζονσι νά παραβώσιν αυτό εν τή πρώτη δοκιμασία,
άγνωμονούντες προς τον ευεργέτην. 'Η βουλευτική στατιστική παρου
σιάζει ονκ ολίγα παραδείγματα τοιαύτης πολιτικής λιποταξίας. Λεν χαι
ρεκακώ εις βάρος τού ευεργέτου, άξια πάσχοντος. Οίκτείρω και καταδικάζο) τον κυνισμόν τής πολιτικής αποστασίας, υπό τοιαύτας συνθήκας
σνντελουμένης.
Τί δηλούται έκ τών ολίγων τούτων ; ' Οτι τό ελεύθερον πολίτευμα
πρανποτίθησι πρωτίστως ελευθέρους κα'ι ανεξαρτήτους πολίτικους
χαρακτήρας.

ΙΣΤ'.
20 Μαΐον 1900

Μετά τά έκτεθέντα εν τοΊς προηγουμένοις άρθροις, δεν εινε δυσ
χερές νά κατανοηθή εκ τών πολιτικών δεδομένων, οποίον τών τριών
πολιτειακών ειδών επικρατεί εν 'Ελλάδι κατά τήν διαρρεύσασαν τεσ
σαρακονταετίαν. Οι πολιτειοδίφαι, άπό τών χρόνων ήδη τού 'Ηροδό
του, τρία άνεγνώρισαν πολιτειακά είδη, τήν μοναρχίαν, τήν αριστοκρα
τίαν καί τήν δημοκρατίαν' και παρεκβάσεις αυτών, τήν τυραννίδα, τήν
ολιγαρχίαν και τήν οχλοκρατίαν. "Εν 'Ελλάδι\δ μεν παράγων τής βασι
λείας διατελεΐ μονονουχι αδρανής, σπανίως έκδηλών τήν βούλησιν αυτού'
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ο Λαός, ¿στερημένος έτι πολιτικής μορφώσεως και συνειδήσεως, διά
σελών υπό τδ κράτος τής βίας και τής παρανομίας, δεν τολμά να διεκ
δίκηση πολιτικήν αυτονομίαν και ύπόστασιν, συνώδά ταις διατάξεσι τον
συνταγματικόν Χάρτου. Και τούτο, διότι αϊ επίλεκτοι αυτόν τάζεις, αι
classes dirig:eantes, εϋρίσκονσιν άνετώτερον και άξιοπρεπέστερον το
άπέχεσθαι των πολιτικών’ περιορίζονται μόνον εις οϊκτιρμονς τής κρατούσης καταστάσεως, άλλ3 εις ονδεμίαν προβαίνονσι θυσίαν, και την
έ/.αχίστην, ΐνα σνντελέσωσιν εις βελτίωσιν τών κακώς έχόντων. Τδ άνελεύθερον τούτο πολιτών, ϋπδ του νόμον καθοριζόμενων ελευθέρων,
τυγχάνει αληθώς άξιον μελέτης, άλλα και καταδίκης. 01 ελεύθεροι λαοί
τότε μόνον τυγγ/ΐνουσι τοιοντοι, εν ή περιπτο'ισει ποιούνται προσήκουσαν χρήσιν τής ελευθερίας αυτών. Σιγώντες επί τοις σνμβαίνονσιν έκτρόποις, μονονονχί αποδέχονται αυτά, έτοιμοι ίσως καί να τα δικαιολογήσωοιν. Ή έθελοδουλεία αυτή εϊνε προφανές σύμπτωμα καί μαρτύρων
άρχομένης καταλύσεως τής πολιτικής ελευθερίας.
Οντως έχόντ ων τών πραγμάτων, ό κνριεύων πολιτικός πλανήτης
έν eΕλλάδι εινε δ ολιγαρχικός. 3Εν τή Βουλή τών αντιπροσώπων ή
μοναρχική ιδέα ΰ π 3 ούδενδς εκπροσωπείται άντιπροσώπον. Βουλευτής,
ζητών ευρύτερα προνόμια υπέρ τού στέμματος, πνξ καί λόξ ήθελεν
έκβληθή εκ τής αιθούσης τού βουλεντηρίου. Ή δημοκρατική ιδέα
επίσης ονδεμίαν έχ^ει ύπόστασιν παρά λ.αω, δστις έν τή πολιτική αυτού
άντιλήφει σκέπτεται δια τού κομματάρχου καί τού βονλευτού. Ουτος δ
τελευταίος τυγχάνει, ώς έπανειλημμένως άπέδειξα, ή άρχή καί τδ τέλος
τής πολιτικής πίστεως παντός συνταγματικού πολίτου.
Κατά τα κρατούντα έν "Ελλάδι άπδ τής έθνικής αυτής άποκαταστάσεως, ή πολιτική δύναμις είνε διανενεμημένη μεταξύ έκοτοντάδων τινών
οικογενειών. 3Αποτελούσιν αΰται τήν πολιτικήν αριστοκρατίαν τού τοπον.
3Εκ τών μελών αυτών έκλέγονται οι δημοτικοί άρχοντες καί οι πολ.ιτικοί άντιπρόσωποι έν τώ νομοθετικά) σώματι. Ο νιος διαδέχεται τδν
πατέρα, δ έγγονος τδν πάππον, δ άνεψιδς τον θεών, ό γαμβρός τον
πενθεοόν. Τούτο είνε δικαίωμα, τδ οποίον ουδεις τολμά να. αμφισβή
τηση. Κατά τήν θεωρίαν, τδ ελληνικόν κράτος είνε δημιούργημα τών
οικογενειών τούτων, εις ας άρα άνήκει ή πολίτικη εξουσία. Απδ δεκα
ετηρίδων ήδη έξακολουθει ή κατάστασις αντη, χωρίς η ελάχιστη ζωτική
ζινοή νεωτερισμού να έξεγείρη τήν ύπνώττονσαν πολιτικήν συνειδησιν και
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φιλοτιμίαν τον ελληνικού λαού. 'Οοάκις οΰτος εξεγερθή, πράττει το ντο
κατά παραγγελίαν, Ακολουθεί Ασυνειδήτως τους ηγήτορας αυτού, χωρίς
νά ζητήση τον λόγον. Σήμερον ασπάζεται την πολιτικήν τής Κυβερνήοε ως, μετά μίαν ημέραν μεταβάλλει γνώμην. Και τούτο διότι, εν εκ ενιδίων συμφερόντων, μετέβαλε γνοιμην και ό πολιτικός αντον κομμάτάρχης.
Κατά τους φυσικούς νόμους τής γενέσεως και τής φθοράς, μία οικο
γένεια δννακαι να εκπέση τής προτέρας αυτής ισχνός, ή και νά έκλίπη.
’Εν τοιαύιη περιπτώσει ή άντικατάστασις αυτής επέρχεται κατ’ άνάγκην.
Δραστήριος και επιχειρηματικός νέος άνήρ, arriviste, μή διστάζουν
νό μετέλθη οΐαδήποτε μέσα προς πολιτικήν Ανύψωσιν και επικράτηση*
διά των παροχών τής εξουσίας, δια τής συνεργασίας προς τους ίσχύοντας πολίτικους κομματαργίσκους, υποκαθίσταται, δμότιμος ήδη, εις
τήν εκλιπούσαν πολιτικήν οικογένειαν. Κατέρχεται κατά πρώτον εις τον
εκλογικόν άγώνα ώς αντιπολιτευόμενος, γνώσκων, ότι θέλει κατακτήση
τός ψήφους Ανεξαρτήτων εκλογέων, εν τή κρατούση θλιβερά καταστάσει
νομιξόντων, ότι τό νέον τούτο πρόσωπον θ ’ Ακολουθήση διάφορον
πορείαν, ώς υπόσχεται τουλάχιστον, τής τών εν ένεργευι πολιτευομένοη·.
Μόλις εν τούτοις εκλεγή καί είσέλθη εις τήν Βουλήν, πρώτιστον αυτόν
μέλημα καί εργον εινε να δηλώση πίστιν εις τήν πλειονοψηφίαν, τήν
σύγχρονον ή μέλλουσαν Κυβέρνησιν. Δια του συνετού τούτου καί πολι
τικού δια βήματός του αναλαμβάνει τήν διοίκησιν τής επαρχίας. ’Από
τής στιγμής τής προσχωρήσεώς του εις τήν κυβέρνησιν αυτός, ούχί ο
βασιλεύς, δ ι ο ρ ί ζ ε ι κ α ί π α ύ ε ι τ ο ύ ς δ η μ ο σ ί ο υ ς υ π α λ 
λ ή λ ο υ ς . Παρ’ αυτού εξαρτάται ή ζωή, ή τιμή, ή περιουσία τών
εκλογέων του. 'Ο υπουργός, δηλαδή δ κατ’ εντολήν τού βασιλέως
λειτουργός τής εκτελεστικής εξουσίας, εις ουδέμίαν τολμά να προβή
ενέργειαν ώς προς τήν επαρχίαν, αν πρύτερον δεν ερωτηθή δ βουλευτής
αυτής. Ούαί εις τον τμηματάργην, οστις δεν ήθελε φροντίση ν ’ Ανακοί
νωση εις αυτόν προηγουμένως κυβερνητικήν τιτα απόφασις! ΘΑ κακό—
ποιηθή. Καί τούτο καλόν, διότι δύναται καί ν ’ Απολυθή εκ τής δημο
σίας υπηρεσίας, όσον καί αν ή εν αυτή λειτουργία του ϋπήρξεν εύδόκΐίίος.
Μεγάλειύτατε, τί φόρους πληρόνει τό Γριπονήσι {ή Εύβοια) :
Ήρώτησεν Αφελέστατα τον Αγαθόν βασιλέα ’Όθωνα στρατηγός καί
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βουλευτής τής νηαου τα.ντης, άξιων να έξασκή επί της διοικήσεως της
νήσον άπόλυτον εξουσίαν.

— Δεν ενθυμούμαι, στρατηγέ, άπεκρίθη 6 βασιλεύς. 9Αλλά διατί ή
έρώτησις αυτή ;

— Είμαι έτοιμος να προκαταβάλ.ο) τους φόρους δια να μοι άφεθή
ή διοίκησις τής νήσου....... Ό 5Ό θ ω ν εμειδίασε και ήλλαξεν ομιλίαν. Και
τί ήδύνατο να εΐπη δνσάρεστον προς τον άκάθεκτον στρατηγόν των συν
ταγματικών ελευθεριών ;
Πρό τινων ετών έπεσκέφθην την ττροηενουσαν νομού τίνος τής
Θεσσαλίας. Την νύκτα έν τή κεντρική πλατεία τής πόλ.εως παρεκΛθησα
εις τινα τράπεζαν μετά του βου/ωυτού τής επαρχίας, τον Νομάρχου και
πάντων τών δημοσίων λειτουργών του νομού. 'Ο νομάρχης, επαγγελλόμενος έιίοτε και τον άντιδνναστικόν καί τον δημοκρατικόν, έν ή περιπτοοσει δεν διατελει έν τή υπηρεσία τον προϋπολογισμού, πλήρης έξάρσεως με διεβεβαίου ένώπιον τών παρακαθήμένων, καί αυτού τού βονλεντού :— 9Εν τώ νομώ τούτοι δεν κυβέρνα δ βασιλεύς Γεώργιος, δεν
κυβέρνα ό Χαρίλαος Τρικούπης, ό ιθεώδωρος Δηλιγιάννης’ κυβερνά
ό ..........καί έβροντοφώνει το όνομα τού δυνάστου τής έπαρχίας.
Καί λειτουργεί κοινοβουλευτικόν πολίτευμα έν 'Ελ.λ.άδι υπό τοιαύτην
κατάστασιν πραγμάτων ; . . .
5Εξετράπην έκ τής άναλ.ύσεως τού πολιτικού είδους, τού λειτονργούντος σήμερον παρ’ ήμιν.
Νέος τρόπος πολιτικής έπιρροής καί δννάμεως έξεδηλώθη κατα
τους τελευταίους τούτους καιρούς. 'Η έξαγορά τής πολ.ιτικής δννάμεως
διά τού χρήματος. Δύναταί τις νά μή έινε άναγεγραμμένος έν τώ
μητρώοο τού δήμου εκλογικής τίνος περιφέρειας’ νά μή κατάγηται έξ
αυτής’ νά μή εχη τήν νόμιμοιν ηλικίαν. 9Αλλά κέκτηταί τι ίσχνρότερον
προσόν καί όπλων πάντων τούτων, τών υπό τού Συντάγματος καθοριζομένων προσόντων—τό ν ο η ιια .
Τυγχάνει άήττητον τούτο καί άκατάβλ.ητον. Κατισχύει, όπως εχονσι
παρ’ ήμΤν τά πράγματα, καί τών οικογενειακών περγαμηνών καί τής
διά τών φυγοδίκων καί λωιπών άντικοινωνικών στοιχείων έπιρροής.
Άοκεϊ νά δαπανήση τις δεκάδας τινάς χάιάδων δραχμών, ένίοτε καί
αίαν καί δύο εκατοντάδας χιλιάδων, καί εχει άφευκτόν τήν έπιτυχίαν
Ο Κ Ο ΙΝ Ο ΒΟ ΥΛΕΥΤΙΣΜ Ο Σ ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι

0

82

Ό Κοινοβουλευτισμός

μ ε ϋ 3 απαξάπάντος τού συνδυασμόν. ' Η δωροδοκία διεξάγεταιι άνασχύντως, παραστατούντος ενίοτε και ϋρησκευτικού λειτουργόν, κρατούντος το εύαγγέλιον, έ φ 3 ον γίνεται η ορκωμοσία, ΐνα εκ φόβον Κυρίου μη
παραβή ο δρκιζόμενος την ύπόσχεσίν τον, ϋ π 3 αν τα τα δμματα τής δικα
στικής εξουσίας, ής οι Αντιπρόσωποι, καί αν είχον το σϋένος να καταγγείλωσι τό γεγονός, ουδεμιας ήϋελον τύχη προσοχής, ίσως δε ήϋελον
καταδιωχϋή υπό τον έπιτυχόντος. Τό γράφω μετά βαϋυτάτης ϋλίψεως.
Επικαλούμαι την άντίληψιν των σωφρονονντων πολιτών, καί ιδία τής
ανώτατης δικαστικής δρχής, ήτις ήδννατο ίσως να ληφϋή ϋπ 3 δψει,
άφον ή Βουλή είνε άδύνατον ν 3 άνανήψη καί να συνέλϋη. Δεν γνω
ρίζω χείρονα Πολιτείαν εκείνης, εν ή πρωτοστατεί τό χρήμα καί κανονί
ζει την κυβερνητικήν αυτής λειτουργίαν. Είνε προωρισμένη να έκπέση,
να έκμηδενισϋή, να ϋποδουλοιϋή] εις τον πρώτον εσωτερικόν ή εξωτερι
κόν , δυνάστην. « Τιμωμένου δή πλούτου εν πόλει καί τών πλουσίων,
λέγει δ Πλάτων, ατιμότερα Αρετή τε καί οι άγαϋοί' οι ανδρες καϋίστανται
φιλοχρηματισταί καί φιλοχρήματοι, καί τον μεν πλούσιον έπαινούσί τε
καίϋαυμάζουσι καί εις τας άρχας αγουσι, τον δε πένητα άτιμάζουσι' καί
νόμον τίϋεται δρον πολιτείας ολιγαρχικής,ταξάμενοι πλήϋος χρημάτων . »*
'Η άνϋρωπίνη κοινωνία, από τής πολιωτάτης άρχαιότητος μέχρι τών
καϋ3 ημάς χρόνων, δεν γινώσκει Πολιτείαν χείρονα τής από τών τιμη
μάτων. Δια. τού χρυσίου ανοίγονται αί πύλαι παντί τώ δυναμένω να διαϋέση τοιούτιν ύπερ έπιτεύξεως τών φιλοδοξούν αυτού σκοπών, τών χρηματιστικών προϋέσεων. 3Αλλα, τό χρήμα τούτο εσται τό χρήμα τής
προδοσίας, τό χρήμα τής άπάτης καί τής άτιμίας. Ούαί εις τούς λαούς
εκείνους, παρ3 οΐς τό χρυσών δικαιολογεί καί εξαγνίζει τα πάντα ! Θα
ελϋη ή στιγμή, κα ϋ3 ήν εντός αυτού τού πολ,ιτίκού συνεδρίου τό χρυσών
ϋα είνε ή κρατούσα δύναμις έν τή λύσει πάσης έϋνικής ύποϋέσεως. 'Ως
είπον αλλαχού, έν τή μανιώδει ροπή τών άτόμων καί τών δμάδων προς
κτήσιν χρήματος, ϋέλει δημιουργηϋή συν τώ χρόνεο άκοσμος τάξις, έρειδομένη επί τού υλικού συμφέροντος μάλλον ή επί τής ήϋικής Ιδέας.
Τοιαύτη κοινωνία ϋέλει παραστήση τό άνόσιον φαινόμενου τής πτώσεως
τής ρωμαϊκής Πολιτείας υπό τούς Καίσαρας, δπότε είχεν έκλίπη ή ήϋική
ιδέα τής τού γένους αρετής, οι δε έν Ρώμη έπήλυδες, κομίζοντες απαν- 1
1 Πολιτεία 5 5 0 .
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ταχόΰεν τής νφηλίου εν άτιμία και κακονργία σννα&ροισ'&εν χρήμα,
παρεϊγον παραδείγματα έσχατης έξαχρειώσεως και βεβηλώσεως ούχι του
ατομον, άλλ αυτόν του αν&ρωπινου γένους. Έ ν τη πλουτοκρατική
Πολιτεία τα αξιώματα δεν παρέχονται δι3 άρετήν, άλλα δια πλούτον. Οι
■επιφανέστατοι τών πολιτών εινε προΰνμοι να πωληΌώσιν εις τον πλειοδοτονντα, πληρουμένον τον υπό Ίουγονρϋα περί Ρώμης ρηϋέντος :
ccUrbem venalem , et m a tu re perituram , si em torem invenerit»
.(πόλις ώνιος και ταχέως άπολονμένη, άν ήϋελεν εύρη αγοραστήν).]
'Έν τών σπουδαιότατων μελημάτων τής άντιπροπ<οπείας τ ο ν ελλη
νικόν λαόν είνε ή δΡ ειδικόν αυστηρότατου νόμου τιμιορία τής εκλογικής
δωροδοκίας, δΡ ής προπαρασκενάζεται παρ 5 ήμϊν ή έπικράτησις του
φαυλότατου τών πολιτικών συστημάτων, τής τιμοκρατικής ολιγαρχίας.
Τό ελληνικόν βονλεντήριον ϋέλει καταστή συν τώ χρόνφ χρηματιστή■ριον πολιτικών συνειδήσεων, άνϋρωπεμπορεΐον τον χειρίστου είδους. Τις
6 δυνάμένος ν 5 άντεπεξέλϋη έν κοινωνία κεκτημένη πολλας άνάγκας
και έλάχωτα οικονομικά μέσα προς ευμάρειαν και ραστώνην κατα. τον
πειρασμόν τής χρηματικής έξαγοράς :
'Ύστερον από όσα έξέΰηκα περί τών μεϋόδων, δΡ ών δημιονργεϊται ή πολιτική δνναμις έν 'Ελλάδι, δνναμις ασάλευτος, βασιζομένη έπί
ψευδών οικογενειακών περγαμηνών, έπι τής έκνόμον χρησιμοποιήσεως
τής πολιτικής έξουσίας και έπι τον χρήματος, έπικαλοΰμαι την ανεξαρ
τησίαν παντός έλευϋέρον και τίμιου πολίτου : Δνναται να. καταλεχβή ή
ελληνική Πολιτεία εις τήν κατηγορίαν τών συνταγματικών Πολιτειών,
τών άποβλεπουσών πρωτίστως εις τήν έξασφάλισιν τών ατομικών δικαι
ωμάτων τοϋ άνϋρώπου και του πολίτου ; Που ενρίσκεται ή άνωτάτη
έποπτική και διαιτητική έξουσία του στέμματος, ή ακοίμητος έγρήγορσις
τον λαόν, ετοίμου κατα. πάσαν στιγμήν, δΡ ών μέσο)ν παρέχει αντω ο
πολιτικός χάρτης, ναι ϋέση τέρμα εις τας υπερβασίας και τας καταχρήσεις
τής βουλευτικής ολιγαρχίας, δργιαζονσης υπό τό κοινοβουλευτικόν προσωπεΐον ; 3Επι τών έρειπίων πάσης έλευϋερίας και τον σεβασμού τών
άτομικών δικαίων έγείρεται άγέρωχ,ος ή βουλευτική έξουσία,ό βουλευτής.
ΕΙνε ό άπόλντος αρχών και διοικητής τής έπαρχίας τον, τον τιμαρίου
του, νπόκεινται εις τας διαταγας αυτόν πάσαι αΐ έξονσίαι, διορίζει και1
1 Bellum lugurtlitinum XXXV.
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παύει πάντας τους υπαλλήλους, μεταθέτει αυτούς, άνευ λόγον, δια να:
Απόδειξη μόνον, δτι εινε ισχυρός.
*Υπό τοιαύτας συνθήκας λειτονργούσης εν 'Ε?Λάδι τής πολιτικής
εξουσίας, δύναταί τις να Ισγ^νρισθή, δτι ήτο δυνατόν αυτή να συντελήσηι
εις τον σκοπόν του άτόμον και τον πολίτου, εις την ευημερίαν και την
πρό δον τής κοινωνίας ;
5\4ς Αποκριθή ή τελευταία ιστορική περίοδος του ελληνικόν έθνους..

2 6 Βίαΐον 1 9 0 6

3Εν τώ προηγουμένω άρθρφ ελεγον, δτι ή διοίκησις των ελληνικών
επαρχιών, ‘χωρίς να έξαιρεθή βεβαίως και ή πρωτεύουσα του προτύπουελληνικού Κράτους,είνε άνατεϋειμένη εις τον έκάστοτε ίσχύοντα, δηλαδή
τον κυβερνητικόν βουλευτήν. Οντος, και ούχϊ ό βασιλεύς, διορίζει και
παύει τους δημοσίους υπαλλήλους. Τό Σύνταγμα, οι - θ ε σ μ ο ί , θεο)ρεΐταί ισχνόν δια πάντα άλλον πολίτην, εκτός τον βουλευτον και των
φίλων αυτού' ή ισχύς του νόμου κάμπτεται πρό τής πολιτικής ισχύος
τού εκλεκτού τής καθολικής -ψηφοφορίας. ' Υπό τοιαύτας συνθήκας
διοικουμενου τού ελληνικού κράτους, ούσης τής Κυβερνήσεως Αθύρματος και οργάνου τής βουλευτικής παντοδυναμίας, δημοσία Ασφάλεια,
δικαιοσύνη καί δτι άλλο τυγχάνει συμφυές ευνομούμενη κοινών ία, εκλείπει
παντελέος εν Έλλάδι. Ό δημόσιος λειτουργός, δπως καί αν όνομάζηται
οντος, νομάρχης, είσαγγελεύς, Αστυνόμος, εφέτης, πρωτόδικης, ειρηνο
δίκης, καθήκον εχει, ΐνα μή καταδιωχθή, Απολυόμενος εκ τής υπηρε
σίας, ή μετατιθέμενος, να νπακούη τυφλώς εις τα κελεύσματα τού πο
λιτικού ισχυρού. 3Επισκεφθήτω, ό επιθυμών να εξακριβώση την αλή
θειαν των γραφόμενων, οιανδήποτε επαρχίαν κεντρικήν ή Απόκεντραν.
eH μία πολιτική μερίς,^ής δ αρχηγός είνε ισχυρός εν τή κυβερνήσει,
τνραννεΐ την έτέραν. Προς τίνα ία καταφύγη δ Αδικούμενος πολίτη:
Προς τήν Βουλήν; 3Λ λλ3 αυτή εινε οργανον τής πλειονοψηφίας. Προς
τον Βασιλέα ; 3Λ λλ3 οντος, κατά τήν κρατούσαν θεωρίαν, βασιλεύει
μόνον, δεν κυβερνά, τοντέστι δεν εχει γνώμην, προκειμένον περί τής
Ασφαλείας των πολιτών, περί τής λειτουργίας τής δικαιοσύνης, περί Ιδιο
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κτησίας. ”Αν ήθελαν έκφρασή και τήν ελ.αχίστην γνώμην, και το έλάχιστον ενδιαφέρον επί τίνος ύποθέσεο)ς, θέλει γαρακτηρισθή ίσως ώς
νπονομενών τα θεμέλια του ελευθέρου ελληνικού πολιτεύματος.
Γράφω ταύτα, εχων ν π 9 δψει τα πράγματα, και ονχι εξ άντιπαθείας
προ: πολιτικόν σύστημα, το οποίον είλικρινώς έφαρμοζόμενον, δύναται
να συντέλεση τα μαλιστα εις την κοινωνικήν και πολιτικήν Αποκατάστασιν και ίσχνν παντός λαόν, και μάλιστα τον ελληνικόν, λαόν, υπό πάσαν
έποψιν νοήμονος και πεφωτισμένου. Ά λ λ 9 δτε υπό την ψευδή αυτού
άλονργίδα λειτουργεί ή φαυλοτάτη των διοικήσεων, καθήκον εχει πας
ελεύθερος Ανήρ και πολίτης να διαμαρτυρηθή κατα τής τοιαύτης αντιλήψεως τον πολιτεύματος, ένισχυούσης την φαυλοκρατίαν έπι θυσία
παντός Αγαθού στοιχείον.
'Ως έιπον ήδη, δ δημόσιος λειτουργός εϊνε το κατ' εξοχήν όργανον
τής τοιαντης φανλοκρατίας. Τούτο εϊνε γνωστόν άπό πολλ.ού καιρόν.
Σπανιώτατα έν τοντοις έδημοσιεύθη περιγραφή τις τής λειτουργείας, των
περιπετειών, των παθών των ατυχών τούτων Ανθρώπων, εις ονς ή
'Ελ.λ.ηνική Πολιτεία έμπιοτεύει την κοινωνικήν τάξιν και ευημερίαν.
Άπολ.ύεται υπάλληλός τις, εξαναγκάζεται εις παραίτησιν, γινώσκονται τα
αίτια σνγκεχνμένως. 'Η λεγομένη δημοσία ελληνική γνώμη λαμβάνει
γνώσιν τούτων μετ' Αδιαφορίας. Εινε ταντα τα δυσάρεστα τον κοινο
βουλευτικού πολιτεύματος — ή ελλειψις ασφαλείας, δικαιοσύνης, Ιδιοκτη
σίας— άλλα θυσιασθήτωσαν ταντα εις τον βωμόν τής ελευθερίας . . .
Τοιαύτη εϊνε ή κρατούσα πολιτική λογική. 9Επειδή δεν έχω τήν γνώμην
ταύτην, επειδή νομίζω, ότι ή Πολιτεία, μή έξασφαλίζουσα τα δίκαια τον
Ανθρώπου και τον πολίτου, δηλαδή τήν ζωήν, τήν τιμήν, τήν ιδιοκτη
σίαν, τήν ελευθερίαν, δεν εϊνε έλενθέρα, εϊνε τνραννικωτάτη, Αξία μεταρρνθμίσεως, δαπανώ τήν δλίγην μελάνην μου, τον ολίγον χάρτην, τον
οποίον δύναμαι να διαθέσω, προς φωτισμόν ονχι τών διεποντων τα
κοινά, τών έχόντων συμφέρον εις τήν διαιωνισιν τής καταστασεως ταντης, ήτις εξωθεί τον ελληνικόν λαόν προς την Ατιμωσιν και την κατα
στροφήν, άλλ9 ανιόν τούτον τον λ,αόν, οστις, αν εχη το ελ.αχιστον ίχνος
πολ.ιτικής σννειδήσεως και τιμής, οφείλει να Ανάνηψη και να εργασθή
προς Αποσόβησιν τής έπαπειλ.ουμένης καταστροφής. Ανεχόμενος ο
έλΛηνικός λι,αός τήν κατάστασιν ταύτην, εϊνε Ανάξιος ελευθερίας και
εθνικού μέλλοντος.
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Δημόσιος υπάλληλος, ειρηνοδίκης, μήτε νοημοσύνης στερούμενος,
μήτε φιλοτιμίας, επί οκταετίαν νπηρετήσας εν τώ είρηνοδικειακώ κλάδφ,
Αναγκασίλεις πρό τίνων ημερών να παραίτηση τής Όέσεώς τον και να
εξάσκηση ελεύθερον και Ανεξάρτητον επάγγελμα, εσχε την έμπνενσιν
ν* Ανακοινώση δια του τύπον τους λόγους και τα αίτια τής παραιτήσεώς του. Νομίζω Αναγκαίον ν 3 Αναδημοσιεύσω την Αψήγησιν αυτού.
ΕΙνε Απέριττος, πραγματική σελάς ελληνικού πολιτικού βίου. Συνιστώ*
αυτήν είς τήν ανάγνωσιν των *ενδιαφερομένων να κατανοήσωσι τήν
νόσον τής ελληνικής Πολιτείας :
«Πολ,λΛς είχον ύποστή Αλόγους μεταϋέσεις κατά τδ διάστημα τής
υπηρεσίας μου, Αφετηρίαν εχούσας τήν καλώνμένην Συναλλαγήν, ής δεν
παρηκολούθονν τα κελεύσματα' ύπέμεινα ταύτας Αγογγύστως, αλ.λ3 αΐ
τώ)ν τελ.ενταίον μηνώ)ν ραγδαίαι, ΑλΛεπάλ,ληλοι και δυσμενείς τοιαύται
και ποικιλία αλ,λ,α αίτια με έξηνάγκασαν να Απόσχω τής Ανιαρας λωιτουργίας τής θέσεως τού είρηνοδικού, ήν είχον Αναλωβη μετ3ενθουσιασμού,.
εκ πλ.άνης φρονο>ν, ότι ήδυνάμην να έκτελέσω τδ καϋήκόν μου έπ3
Αγαθώ τής Πολιτείας.
ε>Τα αίτια ταύτα, α διηγηματικώς έκτίθημι εν είδη ημερολογίου,
θίγουσι τδν λωιτονργούντα θεσμδν των ειρηνοδικείων Απδ διοικητικής
Απόεψεως και καθαρώς δικαστικής.
»Είχον μετατεϋή πρό τίνος χρό>νον είς 3ΙΌώμην Θεσσαλίας μηνι
3Ια νοναρ’κο. ’Ανήλ,θον μετά κόπον τδν Ανωφερή και χιονοσκεπή λωφον
τού Φαναριού μετά των τέκνων μου, βυθζομένων ενίοτε μέχρι τού
στήθους είς τήν χιόνα. Ιζαπηλίσκος τις, είδος κομματαρχίσκον, βαρέως
έφερε τήν εκεί τοποθέτησίν μου, διότι, ώς έλεγε, δεν έλαβεν (5 βου
λευτής τήν σνγκατάθεσίν τον προς τούτο, και ένεκα τούτον μετέστη είς
τάς τάξεις των αντιπάλων. Μετά τινας ημέρας, ενεργηθείσης βουλευ
τικής έκλωγής, ΰπερίσχ^νσαν οι νέοι φίλοι τού κομματαρχίσκον, έν οίς και
δικηγόρος τής κοινότητος, Αξιούσης να σφετεριστή τδ δάσος γαιο
κτήμονας τίνος, προκειμένης δε διεξαγωγής μαρτυρικών Αποδείξεων
περί τής νομής τού δάσους, 6 βουλευτής εσκέφθη, δτι εγώ, ενθνδικών,
ενδεχόμενον να συντελίσο* είς τήν Απονομήν τού δικαίου υπέρ τού γαιοκτημονος, πολ.ιτικον Αντιπάλου τον ' οντω δε έχανε τας ψήφους τής
κοινότητας. Τήν ευθυδικίαν μου εγίνωσκεν εκ πείρας" διότι πλήν τών
άλλων, πλ,έον ή απαξ έτιμεορησα αυστηρότατα οίς πταισματοδίκης τους
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προσκομίζοντας άονοτόλως εγγράφους σνστάοεις πολιτευόμενων περί
απαλλαγής των έγληματιών. 3Ενθυμούμαι μίαν τώ)ν πολλών βουλευτοϋ,
αζιοϋντος ν άπαλλάζω της κατηγορίας επί άγροζημία διάσημον ζωοκλεπτην, ούτινος εϊχον άνά χεΐρας τρεις εκκρεμείς κατηγορίας επί ζοροκλοπή προς άνακρισιν καί άνεζήτονν τον ζοροκλέπην δι3 ενταλμάτων.
Ειοηγουμενου λοιπον του κομματαρχίσκου καί τής Κοινότητας, ό βου
λευτής με έζετόπιοεν εις τδ άλλο τής 'Ελλάδος άκρον δαπάναις τον
Δημοσίου.
»Δεν εϊχον έγκατασταθή εις την νέαν μου θέσιν, οτε ακριβώς την
δγδόην ημέραν τής άφίζεώς μου, μετ ετέθην έκειθεν, διότι ή τοποθέτησίς μου έγένετο έν άγνοια του Ισχυρόν τής ημέρας. 3Ετοποθετήθην εις
Στυμφαλίαν, άλλα δεν ήδννήθην να μεταβώ, διότι ό μικρός υιός μου
ύπέστη κάταγμα του μηρικον δστοϋ καί ήτο άδννατον να μετενεχθή δι3
ήμιόνου εις το δεκάωρον άπέχον άπό του σιδηροδρομικού σταθμού χοιρίον
Καλλιάνι. *Ηλϋον κατ’ άνάγκην εις 3Αθήνας, ζητών μετάθεσιν εις
προσιτόν διά την κατά στάσίν μου γραφεϊον.
»01 ισχυροί τής ημέρας με έδέχοντο μόνον υπό τον ορον τής παρο
χής άθεμίτο)ν ευκολιών εις τους φίλους των. 'Υποστάς άδικαιολογήτως τέσσαρας μεταθέσεις εντός δυο μηνών, έμόχθησα, έταλαιπωοήθην,
έζηντλήθην επί τρεις ολους μήνας, ζητών μετάθεσιν εις παράλιον είρηνοδικειον προς μεταφοράν τον τέκνου μου.
»Μετετέϋην εις ΤΙοτιδάνειαν, συστηθείς μάλιστα, άγνοώ πώ)ς, νπο
του κ. υπουργόν ώς χ^ρηστός υπάλληλος. 3Εδόζασα τον θεόν ευελπι
στών, οτι άνεστάλη ή ταλαιπωρία μου. Πλάνη.
»Την επαύριον τής άφίζεώς μου λίαν πρωί, είδος τι ανθροιπου,
άστοϋ, ή χωρικού είσήλθεν άρειμάνιος είς τόν οϊκόν μου λέγουν: «Είμαι
άδελφός τού βουλευτοϋ, θά παύσης τόν έμμισθον κλητήρα, εινε αντίθε
τός μας’ θα μεταφέρης το είρηνοδικειον εις τό σπήτί μου...» Ήγανάκτησα, κατεπλάγην, άπηλπίσθην’ άνέμενον έκ τον λόγον τούτον μεταθεσιν. *Η Βουλή έν τώ μεταζν διελύθη’ έπέκειντο έκλογαί’ την εικο
στήν άπό τής άφίζεώς μου ημέραν έμαθον οτι μετετέθην.
» 3Ετοποθετήθην είς Κροκύλιον. Ή μεταφορά τής οικογένειας μου
είς Κροκύλιον ήτο άδύνατος, ένεκα τής δι3 άποκρήμνων δρέο)ν καί δνσβάτων καί χιονοσκεπών άτραπών άναρριχβσεως. 3Εζήτησα άνάκλησιν τής
μεταθέσεως’ ήτο τοσοϋτον άδύνατος ή τή αιτήσει μου μετάθεσις, οσον
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εύχερεστάτη ή τή αιτήσει τον βουλεντον δαπάναις του Δημοσίου. ’Επι
κειμένων εκλογών, εις ' Υπουργός δεν εδυσκολεύϋη να μοι δώση συστα
τικήν δ ή ι9 ε ν δια τον αρμόδιον συνάδελφόν του. Έτόλμησα να εμφα
νιστώ, κα'ι μάλιστα να παραπονε&ώ εις τον αρμόδιον ' Υπουργόν, δστις
μοι άπήντησε : «μα δεν ένόησες διατί μετετέϋης ;)) (!!). 'Ομολογώ δτι
δεν ένόησα. 'Υπεσχέϋη, οτι συνεπεία τής επιστολής του συναδέλφου τον
ϋά με μετάθεση’ άλλα τοσοντον ειχετο ειλικρίνειας ή σύστασις τον ενός
υπουργοί/, δσον ειχετο άληΰείας ή νπόσγεσις τον ετέρου. Ονδεις ελεγεν
άλήάειαν. Έπι μήνας εξ δεν είργάσϋην ποσώς, το δε Δημόσιον έδαπάνησεν υπέρ τάς 1500 δραχμάς δι 9 εμέ και πλείστας ίσως διά τους εκάστοτε διαδόχους μου, ενώ τα πολλαπλά συμφέροντα τών ιδιωτών, τα άνατεώειμένα τοΐς είρηνοδίκαις, εμενον εν μετεώροο, εάν μή εν κινδύνω. . .
»Εΐπωμεν νυν καί τινα τών άλλων αιτίων, τών σνντελεσάντα)ν εις
την άπο τής Όέσεώς μου άπομάκρυνσιν.
1)
Δ).ς μετέβην ποτέ, άμοιβαίως έκτ οπισϋείς νπ ο συναδέλφου μου,
εκ Σκιάθον εις 5Αγά και τάνάπαλιν. 'Ο συνάδελφός μου εκείνος ελαβε
δις οδοιπορικά δικαιώματα κ α τ ά 5 0 δ ρ . π λ ε ι ό τ ε ρ ο ν έ μ ο ν .
Την απορίαν μου ταύτην έξεδήλωσα εις στενόν φίλον τον συναδέλφου.
Τί άπάντησιν δέ νομίζετε ελαβον ; «τα σχετικά έγγραφα δέον νά λιπαίνωνταο) ! !

» 2) Κύριός τις, εντεταλμένος την έξέλεγξιν τον γραφείου μου, εκρινε
καλόν νά συμπεριλάβη τρεις φίλους, ΐνα σνγγενματίσωσιν εις τον πτω
χικόν οίκον μου, ύ π ο δ ε ί ξ α ς κ α ι τά φ α γ η τ ά , άτινα εδει νά
παραθέσω και μετά τούτο άνευλαβή έδειξαν συμπεριφοράν εν τώ οικογενειακώ μου άσύλω' δεν έξηκρίβωσα άν ενεκα τής επήρειας του οίνου,
ή έξ έλλείψεως άνατροφής.
» 3) Μο) κατελογίσΰη ποτέ σφάλμα, δτι διώρισα ϋπογραμματέα,
έλλείποντος γραμματέως, προς εκτέλεσιν επειγούσης δικαστικής υπηρε
σίας, ά ν τ ι σ τ ρ ό φ ως δέ μοι κατελογίσ^η σφάλμα, διότι δ έν δ ι ώ 
ρ ι σ α ϋπογραμματέα προς εκτέλεσιν δικαστικής υπηρεσίας.
y>4) Εγνωμοδότησάν ποτέ τή αιτήσει μου οι αρμόδιοι , δτι μετά το
εικοσαημερον από τής μεταάέσεώς μου ο νδεμίαν δύναμαι νά ενεργήσω
έγκυρον δικαστικήν πράξιν. ’Αντιστρόφως μ ’ εχαρακτήρησαν μετά τινα
χρόνον οι αρμόδιοι ώς άδαή, έρωτήσαντα,έάν μετά τό είκοσαήμερον άπο
τής μεταάέσεώς μου έγκύρως δύναμαι νά ενεργώ δικαστικάς πράξεις.
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» / αύτα έν τώ παρόντι εν των προκαλεσάντων αίτιων την Απομάκρυνσίν μου Από της θέσεώς μου. 'Ικανα ϊνα καταδείξωσι την Πολι
τείαν αστοργον, τους μεν Αδυνάτους χαρακτήρας κάμπτουσαν, τους δε
ισχυρούς έκτοπίζουσαν.» . . .
51Αν έκαστος των Απολυόμενων ή παραιτούμενων δημοσίων λειτουργών
έδημοσίευε και τά αίτια της Απολ.ύσεως αϋτοϋ ή της παραιτήσεως, ήθελε
καταρτισθή περίεργος ψυχολογική βίβλως περί της ελληνικής Πολιτείας.
Μ
Αν μή τι δ ’ άλλο, ίσως θα ευρίσκοντο φιλότιμοι τινες πολΐται, συγκινούμενοι εκ τής καταστάσεως ταυ της και θέτοντες εις αυτήν τέρμα. ”Αν
τούτο δεν έπέλθη, αν εξακολούθηση ή κατάστασις αντη παρατεινομένη,
ώμεν βέβαιοι, δτι μεγάλα δείνα έπιφυλάττονται ήμΐν. Κατα τους κρίσιμους
τούτους καιρούς, οϋς διέρχεται το ελληνικόν έθνος, πανταχόθεν κινδυνεύον καί επιβουλευόμενον, μία μόνη δύναμις ήδύνατο να το σώση, ή
δύναμις ευρώστου και σκοπίμως συντεταγμένης Πολατείας. ”Ανευ
τοιαύτης, άφευκτος θέλει έπέλθη ή καταστροφή. Δυστυχία εις τους
υπαιτίους! Α λα δυστυχία μεγαλειτέρα και φοβερω τέρα εις δλ.ον το έλ.λ.ηνικόν έθνος !

14 *Ιονλίον 1906

Κατα τας τελευταίας ταύτας ημέρας μάκρος έγίνετο λ.όγος έν τή
■έλΑηνική Βουλ,ή υπό των έν αυτή έξεχόντων περί τής ηθικής και πολ.ιτικής καταστάσεως τής χώρας, περί των πολιτικών και κοινωνικών ηθών
του ελληνικού λαού, τών έντολέων και τών έντολ.οδοχων. Συνεζητεϊτο
το νομοσχέδιον τής εύρυτέρας έκλογικής περιφέρειας, το ύποβληθεν εις
την ψήφον τής Βουλής υπό τής σημερινής Κυβερνήσεως. ΤΙάντες δε οι
έπτ τού θέματος τούτου Αγορεύσαντες βουλευται έξ Αμφοτέρων τών
πτεούγων Ανωμολόγησαν την ύφισταμένην πολατικήν έξαχρείωσιν, ήν
τινες έκ τούτων είχον και την Αφέλειαν να χαρακτηρίσωσι και ώς σνμφυα
τώ κοινοβουλευτικά) πολ.ιτεύματι. Ούτως ή χρεοοκοπία τού κοινοβου
λευτισμού κατεδείχθη Απ' αυτού τού βήματος τού βουλευτηρίου δια
στόαατος τών πρωτίστων ρητόρων Αμφοτέροον τών πολ.ιτικών μερίδων,
τών τε ύπζραμυνομένων και τών κατηγορούν των το υπό τής Κυβερ-

90

Ό Κοινοβουλευτισμός

νήσεως ϋποβλ.ηϋεν νομοσγ^έδιον. Δεν σκοπεύω κατα την στιγμήν ταύτην
να εξενέγκω ταντην η εκείνην την γνώμην περί εύρείας ή περιωρισμένης
εκλογικής περιφέρειας. Άμφότερα τα συστήματα δύναν,ται να εχεοσιν
άγαϋά ή κακα άποτελ,έσματα εν σχέσει προς τας ϋφισταμένας και λειτουργονσας πολίτικος συνϋήκας. Λαμβάνω μόνον άφορμήν εκ τής συζητήσεα)ς του νομοσχεδίου τούτου και εκ των κατ’ αυτήν λεχϋέντων υπό
τινων λογάδων του ελλ,ηνικοϋ κοινοβουλίου να ισχυριστώ, δτι ή πολ,ιτική
μεταρρύϋμισις λ,,αοϋ τίνος δεν έξαρτάται εκ τής μεταρρυϋμίσεως του
πολ.ιτικοϋ συστήματος. Γ0 Κικέρων ελ^,εγε κατα τούς χρόνους τής προς
έξαχρείωσιν άκαϋ'έκτου ορμής των συμπατριωτών του : « Ούδεν οΐ νόμοι
άνευ των ήϋ'ών'ΐ).
μεταρρυϋ μισ&ώσιν οί πολιτικοί νόμοι συμφώνως
προς το συμφέρον τοϋ λα ου. 3ΑλΛα προ αυτών άνάγκη είνε να μεταρ
ρυϋ μισϋώσι και τα ήϋη.
3Επί τή ευκαιρία ταύτη ας μοι επιτραπή ν 3 αντιγράψω ένταϋϋα τεμά
χιά τινα εκ των άγορεύσεων εγκρίτων τής Βουλ^ής ρητόρων προς ενίσχυσιν τοϋ ισχυρισμού μου, δτι ή κοινοβουλευτική Ιδέα διατελ^εί παρ3
ήμϊν εν πλ.ήρει χρεωκοπία από τής επαύριον τής ψηφίσεως τοϋ λ,ειτουργοϋντος πολ.ιτικοϋ συντάγματος. Εις τών συντακτών αύτοϋ καί ό ερμη
νευτής, 6 καϋηγητής τοϋ συνταγματικοϋ δικαίου Διομήδης Κυριάκός,
εγραφεν εν ετει 1866 τα επόμενα περί καταδολιεύσεως ύ π 3 αυτής τής
πρώτης Βουλής τοϋ παρϋ ενικού ετι συνταγ ματικοϋ χάρτου : «Καί δμως
ή τοϋ 1863 Συνέλ.ευσις, ώς καί ή Βουλή τοϋ 1865, παρέσγον το σκανδαλ.ωδέστατον ϋέαμα, παραδεχϋείσαι ώς ενηλίκους βουλευτας καί πλη
ρεξουσίους εν γνώσει πάντων νεωτέρους τήν ηλικίαν... 3Απέκειτο εις
έλιλ.ηνικήν Βουλ.ήν να δώση, μάλ.ιστα τώ 1865, το σκανδαλώδες ϋέαμα
τής προφανοϋς καταπατήσεως τοϋ έκΛογικοϋ νόμου περί τήν ήλ.ικίαν
καί τον χρόνον τής κατοικίας βουλευτών τινώ ν/Α Οϋτω σκεπτομένων
καί πραττύντων άδαώς καί άκοσμων τών άνϋρώπων, καί μάλιστα τών
άπολ.αυόντων τής λ.αϊκής εμπιστοσύνης, ποια εσται ή χρησιμότης οΐουδηποτε μεταρρυϋ οιστικοϋ έκλογικοϋ νόμου, όταν ή παράβασις αύτοϋ
δεν καταδικάζηται καί δεν στιγματίζηται προσηκόντως υπό τοϋ κοινω
νικού καί τοϋ πολ.ιτικοϋ κριτηρίου τής χώρας ;
Ο βουλευτής 3'Λρτης, πολ,ιτικος νήφων καί πεπειραμένος, δεν εϊνε1
1 Ερμηνεία τοϋ 'Ελ/.ηνιποϋ Συντάγματος (τομ. βος).
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ερμηνευτής θεωρητικός του ελληνικού πολιτεύματος’ άλλα γινώοκει τα
κατ’ αυτό εκ πείρας, εκ προσωπικής γνώσεως, εκ τής συγχρόνου ζωής.
Κατακρίνουν το σύστημα τής εϋρείας εκλογικής περιφέρειας, βέβαιοι,
οτι θέλουσιν επεκταθή δι 1 αυτού ετι μάλλον οι βουλευτικοί συνδυασμοί,
οί ουδεμίαν εχοντες σχέσιν προς τας πο?ατικας άργας των άνταγωνιζομένων πολιτικών κομμάτων, τουναντίον δε συντελούντες εις την έξα~
χρείωσιν καί των εκλογέων και των εκλόγιμων. «.Οί συνδυασμοί οντοι,
κατά τον άξιότιμον βουλευτήν, εϊνε συνεταιρισμοί εκλογικών κεφαλαίων.
Δεν πρέπει δέ να πλανώ μέθα, οϋτε νά π λανώμεν, ίσχυριζόμενοι, οτι
ήμεΐς, τών όποιων τά πολιτικά ήθη εϊνε άκόμη πολύ κάτω έν συγκρίσει
προς τά πολιτικά ήθη άλλων εθνών, θά κατορθώσωμεν, ώστε αι
εκλογαί, αΐ γενόμεναι διά μεγάλων συνδυασμών, νά έχωσιν ώς βάσιν
ϋψηλοτέρας ιδέας και γενικότερα συμφέροντα... Οί συνδυασμοί εϊνε
συνασπισμός εκλογικών κεφαλαίων’ άφοϋ δε εϊνε τοιοϋτοι, ποια εϊνε τά
αποτελέσματα τής εφαρμογής αυτών ; Πρώτη εμφάνισις τής λειτουργίας
του συστήματος τούτου εϊνε ή έξεύρεσις τών προσώπων, άτινα θά συνεταιρισθώσι και 6 προσδιορισμός τών δρων, ύ φ 5 oDg θά σχηματίσωσι
τον συνδυασμόν των. Πάντες γνωρίζομεν τάς δυσκολίας, πολλάκις δε
καί τάς ασχήμιας, τάς οποίας αι προ; σχηματισμόν του συνδυασμού
διαπραγματεύσεις παρουσιάζουσι. Πρόσωπα, τά οποία εύρίσκονται έν
πλήρει άντιθέσει ΐδεών και πολιτικών συμφερόντων, τά (mola άνήκουσιν
εις διάφορα πολιτικά κόμματα, είτε ενεκεν έκτιμήσεως τών ιδεών τών
κοαιμάτων τούτοιν, εΐτε και ενεκα άλλων στενωτερο^ν λόγων, έρχονται
εις συνεννόησιν και άποτελούσι τον συνδυασμόν προς τον σκοπον τού
νά άλληλοβοηθηθώσιν, όπως έκλεγώοι βουλευταί, άδιαφορονντες καθ
ολοκληρίαν περί τών ιδεών και τών γνωμών, τάς οποίας ο σύντροφος
ενός έκάστου εξ αυτών εχει. Εϊνε ή πρώτη εμφάνισις τής καταδολιενσεως τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, τό όποιον έχει βάσιν την
παρά τού λαού εκλογήν άντιπροσώπων, έχόντων ώρισμένας πολιτικάς
ιδέας, γνωστάς ε:ς τούς εκλογείς. ' Ο συνδυασμός αναιρεί την άοχικήν
ταύτην βάσιν τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, διότι οί δΕ αυτού
συνεταιριζόμενοι υποψήφιοι πράττουσι τούτο προς τον σκοπόν, iva ό
εις βοηθήση τον άλλον, πείθων ή πιέζων τούς φίλους του εκλογείς νά
ψηφίσωσιν, ούχί εκείνους, ονς έκτιμώσιν, αλλά καί εκείνους, προς τούς
όποιους ουδεμίαν ίσως εγουσιν έκτίμησιν καί εμπιστοσύνην, καί τών
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όποιων δεν Ασπάζονται τας γνώμης. Τοιούτος εινε γενικώς ο χαρακτηρ
των συνδυασμών».
'Ο ήδη μνησθεις βουλευτής 3Άρτης, καταγγέλλων τα έκτροπα των
εκλογικών συνδυασμών, χαρακτηρίζων τούτα ώς αρνησιν του κοινοβου
λευτικού πολιτεύματος, ισχυρίζεται επίσης, ότι «ελάττωμα τον πολιτεύ
ματος εινε και ή επήρεια, ήτις παρ ήμΐν ποιεί μεγαλειτέραν εντύπωσιν,
ή επήρεια δια τού χρήματος». Αεν νομίζει εν τούτοις, ότι ή Ανήθικοτης
τής πράξεως ταύτης εϊνε μεγαλειτέρα τής δι 3 άλλων μέσων έπηρείας,
τής έξασκουμένης παρα τών πολιτευόμενων έπ) τών εκλογέων. « 'Η
δια τής ένεργείας τού πολιτευομένου ΑΑώωσις ενός κακούργου, ό δια
τής ένεργείας αυτού διορισμός καταχραστού ϋπαλλή?.ου, και αλλαι παρό
μοιοι πράςεις εϊνε Ανηθικώτεραι και επιβλαβέστεροι δια την πολιτείαν
τής δια χρημάτων αγρας ηιήφων». 3Αλλ3 ενώ ή δια τού χρήματος
επήρεια δύναται να παταχθή δια τού νόμου, τό μέσον «τής έπηρείας δια
τής προστασίας κακούργων και δια διορισμών καταχραστών ύπαλλήλοιν
εϊνε δύσκολον να έζαλειφθή δια νομοθετικού μέτρου. Τούτο έζαρταται έκ
τής ήθικότητος τών κυβερνώντων και τώνπολιτευομένων . . . »
Εινε Αληθές τούτο. 'Η δημοσία συνείδησις Αγανακτεί, οσάκις πληροφορηθή, ότι εις τών Αντιπροσώπων τού λαού είσήλ^εν εις τό βουλευτήριον, καταναλώσας μικρόν ή μέγα μέρος τού εισοδήματος αυτού ή
τής περιουσίας. 3Α λλ3 Αδιαφορεί, έν ή περιπτώσει πληροφορηθή, οτι ή
έκλογική έπιτυχία βουλε> τού τίνος οφείλεται εϊς πραζιν ετι μάλλον έπαίσχυντον και διασαλεύουσαν αυτό τα θεμέλια τού κοινωνικού οικοδομή
ματος, εις την προστασίαν και την ένίσχυσιν τών κακοποιών στοιχείων,
εις τον διορισμόν καταχραστών ύπα λήλων παντός είδους, Από τών
Αστυνομικών μέχρι τών δικαστών. 'Ο λαός Αδιαφορεί, ή δημοσία γνώμη
δεν διαμαρτύρεται. *Η Βουλή, τό Ανώτατον πολιτικόν κριτήριον, έπιδοκιμαζει δια τής Αποδοχής έν τοΤς κόλποις αυτής τον Αντιπρόσωπον τής
αισχύνης. Πώς θέλει πολιτευθή ό ανθρο>πος ουτος, ό Αναλαβών τοιαύτας
υποχρεώσεις προ ταιν έντολέων αυτού ; 3Ερωτηθήτω ή κοινοβουλευ
τική ιστορία τού ελληνικού) κράτους κατα την τελευταίαν τεσσαρακον
ταετίαν.
'Ετερος βουλευτής δεν διστάζει μετ3 ακρας Αφελείας να συνηγορήση
υπέρ τής συναλλαγής, ώς συμφυούς, ώς Αναγκαίου καρπού τού κοινο
βουλευτικού πολιτεύματος. α 3Αφού, λέγει, ίίπαζ έδέχθημεν και προετι-
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μήσαμεν τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, 6φήλομεν να. δεχθώμεν και
τα ελαττώματα αυτού, προσπαθούντες μόνον να περιστείλωμεν τούτα. Το
δε ελάττωμα τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος εϊνε άκριβώς τούτο, ή
άένναος, ή διαρκής, ή ενεργός επέμβασις τού βουλευτού είς τα τής διοικήσεως, ή παραφθείρουσα την έννοιαν τού πολιτεύματος’ διότι ενώ άφ *
ενός άποσπά αυτόν άπό τού κυρίου αυτού έργου, τού νομοθετικού, ά φ *
ετέρου καθιστεί ιδανικόν τον έ'λεγχον αυτού επί τής έκτελεοτικής εξουοίας. Και έίνε φυσικόν τό άποτέλεσμα τούτο. Διότι όταν ανευ τής εύμενείας τού έκλογέως καθίσταται άδύνατος ή επάνοδος τού βουλευτού
εις την Βουλήν, ά φ ’ ετέρου δε ώς εκ τής μεγάλης συγκεντρώσεως πάσα
έννοια και παντός συμφέροντος ή θεραπεία έξαρτάται εκ των υπουργών,
οντοι δε εύρίσκονται είς την άπόλυτον διάθεσιν τών φίλων τοχν βουλευ
τών, πέος έίνε δυνατόν νέχ μη βλαστήση ή συναλλαγή ;»
Και ποια εϊνε ή συναλλαγή αυτή, τις ή φύσις αυτής καί ή σημασία;
'Ο βουλευτής Πατρών παοέστησεν αυτήν άκολασταίνουσαν εντός τής αι
θούσης τού βουλευτηοίου δια τής γραφικωτάτης είκόνος «μεγαλοδυνάμων κομματαργών, ρυμουλκούντων εν τή Βουλή όλα τέχ άσήμαντα
πρόσωπα, τά εκλεγόμενα ούγί λόγεο ιδεών, ούγί διότι άπολαύουσι τής
ύπολήψεως ή τής εκτιμήσεως οιασδήποτε όμάδος πολιτών, έστω καί μειονοψηφούσης, άλλα μόνον καί μόνον, διότι εινε άνθρωποι, εϋαρέστως
υπηρετικοί είς τους ρυμουλκούντας κομματάρχας».
Ρυμουλκούντες καί ρυμουλκούμενοι, διαφθείροντες καί διαφθειρόμενοι, ΐνα ίπαναλάβω φράσιν τού Τακίτου εν άναλόγφ ευκαιρία, τοιαύτη
ή πολιτική καί ηθική είκέον τού ελληνικού Κράτους. *Ο πρόεδρος τού
υπουργικού Συμβουλίου 1 έστιγμάτισε κατά τήν συζήτησιν άκόμη ζωηρότερον καί διά πραγματικωτέρας φράσεως τήν θλιβεράν ταύτην καταστασιν τού άπολύτου κοινοβουλευτισμού. «.Παρ’ ήμΐν, εβροντοφοχνησεν
άπό τού βήματος τού βουλευτηρίου, ή μεν Κυβέρνησις νομοθετεί, ή δε
Βουλή διοικεί. *Εν όσώ δε ή Βου?*.η διοικεί, και η Αυβέρνησις νομο
θετεί, μή νομίζετε, δτι εχετε κοινοβουλευτικόν πολίτευμα’ παν άλλο εχετε,
άλλά βεβαίως ούχί κοινοβουλευτικόν πολίτευμα». Καταγγέλλων δε καί
ουτος, άξιωματικώτερον βεβαίως, τό ε τροπον φαινόμενον τών μικτών
εκλογικών συνδυασμών, δεν ορρωδεί ν ’ άποκηρνξη αυτούς καί νά χαρα1 Ή τ ο υ Γ . Θεοτόκης.
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κτηρίση «.ώς αρνησιν τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και άναγνώρισιν της μη παρ3 ήμίν λειτουργίας τού πολιτεύματος τούτον, καθ3 ό ό
• αυτός έκλογενς ψηφίζει υπέρ δύο υποψηφίων, έχόντων Αντίθετα πολιτικα φρονήματα».
3Εν συντομ'κι, τοιαύτα ώμολογήθησαν και έρρήθησαν εν τώ ελλη
νικοί) βονλεντΐ]ρίφ. Κατόπιν τοιούτων ομολογιών, αΐτινες άποτελούσιν
άληθή καταδίκην τού λειτουργούντος κοινοβουλευτισμού, ποιον είνε τό
καθήκον παντός φιλοπάτριδος ; Ονχι ν ’ άποδεχθή μετά μοιροκρατικής
άπαθείας τα σνμβαίνοντα, την εν αύτώ τω βουλευτηρίω παράβασιν παν
τός θεμελιώδους θεσμού και κανόνος τής ελληνικής πολιτείας, τιμωμέ
νων και γεραιρομένα)ν των παραβιαστών ταιν θεσμών τούτων, ώς επί
τό πλεΧστον άέ χαρακτηριζόμενων και φ υ λ ά κ ω ν , — όποια Απώλεια
τής έννοιας και τής σημασίας τών λέξεων ! — άλλα να έργασθή, να^άγωνισθή μετά ζήλου και έρρωμένως υπέρ τής τηρήσεως και τής Αναστηλώσεως τών παραβίαζαμενών νόμων. 3Εν τοιαύτη μόνον εργασία και
ενεργεία κεΧται τό καθήκσν κα'ι ή αποστολή τού έλευθέρου πολίτου. Διότι
τό ελεύθερον πολίτευμα προνποτίθησι πρωτίστως κα) επιζητεί ελευθέ
ρους πολίτας.
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3Επεκαλέσθην προηγουμένως την μαρτυρίαν εγκρίτων αντιπροσώπων
τού ελληνικού κοινοβουλίου, καταγγειλάντων την λειτουργίαν τού πολι
τεύματος, εις ό οφείλεται ή ένεστώσα κατάστασις τών πραγμάτων.
3Επειδή ΐσο)ς ελησμόνησαν οι άναγνώσται τί έρρήθη τω καιρώ εκείνφ
άπό τού βήματος τής Βουλής κατά τού κοινοβουλευτισμού, έπιτραπήτο)
μοι να συνοψίσω τά υπό τινων ρηθέντα. Εις τών 'Ελλήνων βουλευτών
ώμολόιγησεν, ότι αφού είσηγάγομεν εν eΕλλάδι τό κοινοβουλευτικόν
πολίτευμα, δφείλομεν να δεχθώμεν και τα ελαττώματα αυτού' ταύτα
δ 3 είνε ή άένναος, ή διαρκής, ή ενεργός έπέμβασις τού βουλευτού εις
τα τής διοικήοεως, ή παραφθείρουσα την έννοιαν τού πολιτεύματος.
9Ακόμη δε άπελπιστικώτερον και επισημότεροι· ΑνωμολογεΧτο, ότι εν τώ
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πολιτενματι τούτώ, όπως ?.ειτουργεΐ παρ' ήμΐν, ή μ ε ν Κ υ β έ ρ ν η ο ι ς ν ο μ ο θ ε τ ε ί , ή δε Β ο υ λ ή δ ι ο ι κ ε ί . . .
Α ν ω π ο τ α μ ώ ν χ ω ρ ον ο ι ν αΐ π η γ α ί.
Κατόπιν τοιούτων σαφέστατων ομολογιών περί της εν 'Ελλάδι λει
τουργίας του κοινοβουλευτικοί) πολιτεύματος, τί Αγαϋόν δύναταί τις να
Αναμένη παρ9 αυτόν ; Και έν τούτοις, ούχί μόνον είνε ανεκτόν, άλλα
και έκαστος τών άντιπροσώπων τον ελληνικόν λαοΰ έν πόση περιστάσει
θεωρεί καϋήκον να όμολογήση πανδήμως και μετά στόμφον την κοι
νοβουλευτικήν αυτόν πίστιν. Μέχρι τοιούτου σημείου έξηχρειώϋη ή δη
μοσία άντίληψις και κρίσις τών έλευϋέρων πολιτών τον έλληνικνν
κράτους. ’Από του βήματος, Αφ* ον δ κοινοβουλευτισμός καταγγέλ
λεται ώς παραίτιος τών υφισταμένων δεινών, ώς μή επιτρέπουν έκ τών
συναφών αντώ κακιών την δημιουργίαν ισχυρόν κράτους, δυνάμεο)ς,
ικανής να συντέλεση εις την λαϊκήν πρόοδον και ευημερίαν, ή κοινο
βουλευτική πίστις έξαγγέλλεται υπό τών ταγών μετά στόμφου. Καί.
τούτο ϋεοιρεΐται υπό τών π?>είστων οις ένδειξις πολιτικής νοημοσύνης.
Τα συμβαίνοντα είνε άξια να προκαλέσωσι τήν ερευνάν και τήν
μελέτην τής κοινωνικής παϋ ολογίας. Πώς είνε δυνατόν ευφυής δμολογουμένως λαός, έν πάση στιγμή και περιστάσει παρέχων δείγματα οξυ
δέρκειας και μεγαλοπραγμοσννης, να στερήται έπί τοσοΰτον πολιτικής
νοημοσύνης, ώστε να δίδη προσοχήν και να μή άγανακτή κατά τών έν
όνόματι του κοινοβουλευτισμού τελουμένων έκτροπων, άτινα δδηγονσιν
αυτόν εις τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν διαφϋοραν καί όπισϋοδρόμησιν ;
Ααός, οστις έν τή άτομική αυτού Ιδιότητι κέκτηται τοσαντα ζηλευτά
προσόντα, έν τή κοινωνική καί πολιτική ιδιότητι εξελέγχεται κατοττερος
καί τού μέτριου. Είνε πλέον ή βέβαιον, υπό τών πραγμάτων πιστούμενον, δτι ή πολιτική παρ’ ήμΐν Ανατροφή και πρόοδος καϋ ’ εκάστην
δεκαετηρίδα Από τής εισαγωγής τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος ουδεν εχει να έπιδείξη γενναΐον, τουναντίον δέ, έρείπια κοινωνικά, πολι
τικά, έϋνικά. ' Ό τ ι Αγαϋον έν τή χώρα τελείται οφείλεται κατ’ έξοχήν
εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, ήτις καί μόνη παρουσιάζει το ελλη
νικόν κράτος ευπρόσωπον εις τα. ομματα τών έπισκεπτομένων αυτό
ξένων. Τό δε κράτος ; Προσομοιάζει προς τον μυϋικόν εκείνον Μινώ
ταυρον, καταβιβρώσκοντα πάσας τας δυνάμεις τού ελληνικού λαού,
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χωρίς να είνε εις κατάστασιν να παράσγη εις αυτόν το έλάχιστον των
άνταλλαγ μάτων.
"Οτι οννέβαινε κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν, τούτο συνέβη
και κατά την ενεστώσαν Σύνοδον της Βουλής. Συνήλϋεν αυτή εν καιρφ,
άλλα τι δύναται να παρουσίαση εργον άξιον λόγου καί σοβαρόν κατα τας
ύπερτριάκοντα συνεδρίας αυτής ; Λογοκοπικά μόνον γυμνάσμοτα καί
ούδεν άλλο. "Αν ή κατάστασις τού κράτους εϊνε εις δυσάρεστον σημειον
άν τό ελληνικόν γένος διέρχεται ϋλιβεράν κρίσιν, άν οι κίνδυνοι αυτού
έπολλαπλασιάσϋησαν, άν 6 άριϋμός των έχβρών δσημέραι πυκνούται, άν
ό ελληνικός άστήρ άμαυρούται υπό την φωτεινήν άκτΐνα βορειότερον άνατέλλοντος άστέρος, καί προς τίν άστέρα τούτον προσβλέπει σήμερον μετά
πεποιϋήσεως μέγα μέρος τής επισήμου καί ανεπισήμου Ευρώπης, πάντα
ταύτα δεν συνεκίνησαν τους άντιπροσώπους τού ελληνικού λαού. Συνε
χίζεται ή αυτή κοινοβουλευτική τακτική τής ενέδρας προς κατάληψιν τής
εξουσίας. Καί είνε μεν άληϋές, ότι έρρήϋησαν άλήϋειαί τινες παρά τινων
βουλευτών, είνε άληϋές, ότι άπεκαλύφϋη, έστω καί διά μυριοστήν φοράν,
ή ϋά.ιβερά κατάστασις τού κράτους, ή πλήρης στρατιωτική ημών γυμνότης, ή ελλειψις δημοσίας άσφαλείας, δικαιοσύνης, συγκοινωνίας, νομοϋετικής δργανώσεα)ς, άλλά πάντα ταύτα ήκούσϋησαν μόνον, ενίοτε εϋαρέστως, άλλά καί δυσαρέστως'Η νόσος, ΰ φ 3 ής κατατρύγεται ό κοινωνικός ημών καί πολιτικός
οργανισμός, δεν ϊπιτρέπει τήν άλήϋειαν, δεν άνέχεται τά δραστήρια φάρ
μακα. Καί έ’χομεν δυστυχ^ώς άνάγκην δραστηριωτάτων φαρμάκων προς
¿ξυγίανσιν, προς ϋεραπείαν. Τις 6 τολμήσων τά έπιβάλη τήν ϋεραπείαν
ταύτην εις τον νοσούντα οργανισμόν ; Λείπει ό τις ούτος’ καί έντεύϋεν
τον ελληνικού κράτους ή νόσος καί ή κακοδαιμονία.
"Εν τών σπουδαιοτάτων καϋηκόντων πάσης βουλευτικής Συνόδου
εινε ή ψήφισις τού προϋπολογισμού προ τής ενάρξεως τού έτους. Τοϋτο
ουδέποτε συνέβη εν 'Ελλάδι. Συμβαίνει άκριβώς μάλιστα τό άντίϋετον,
ενεκα τού λόγον, ότι ή μέριμνα τών αντιπροσώπων τού ελληνικού λαού
αποβλέπει πρωτίστως εις τήν διεξαγωγήν τών Ιδιωτικών καί κομματι
κών αυτών υποϋέσεοον, ήκιστα δέ εις τά γενικώτατα καί ζωτικώτατα
συμφέροντα τού Κράτους. Γάλλος υπουργός τών Οικονομικών, διακριϋείς επί οικονομολογική εμπειρία, είπε προ πολλών ετών τά επόμενα,
εϊσάγων τον προϋπολογισμόν τού κράτους : «.'Η βραδύτης τής επιψηφί-
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Όεως του προϋπολογισμού συνεπάγεται σοβαρότατα κακά, εμποδίζει
πάσαν δυνατήν ,βελτίεοσιν του φορολογικού συστήματος, καΰίστησι φαν
ταστικόν τον ελεγχον επί των δημοσίων δαπανών, καί συγχρόνως εμπο
δίζει την έλευΰέραν καί κανονικήν πορείαν τής διοικήσεως'ο.
Τις αγνοεί ταυτα, ονχί μόνον εκ των πολιτευόμενων, άλλα καί εκ
των κοινών πολιτών εν 'Ελλάδι ; Καΰ ’ έκαστον έτος άκούονται διαμαρτνρίαι τών σωφρονούντοιν, άλλα, καΰ 3 έκαστον έτος επαναλαμβάνε
ται τδ ΰλιβερδν φαινόμενον, επί παρακωλνσει τής λειτουργίας τής διοικήσεως. 'Ό τι εννοεί να. εφαρμόζη εν ταΐς περιωρισμέναις αΰτοϋ οίκονομικαΐς σχέσεσιν 6 τελευταίος τών Ιδιοιτών, τοϋτο δεν εννοεί καί δεν
ΰέλει νά έφαρμόση τδ κράτος, δ περ ούδεν άλλο τυγχάνει ή τδ άϋροισμα
τών άποτελονντων αυτδ ιδιωτών. Ευχερής ή δικαιολογία. Τυγχάνει καί
τοϋτο εκ τών συμφυών ελαττωμάτων του κοινοβουλευτικού πολι
τεύματος.
Δεν άποβλέπει τοϋτο, καί τδ επαναλαμβάνω μετά ΰλίψεως, δεν απο
βλέπει είς τήν έξυπηρέτησιν τών κοινωνικών, τών πολιτικών, τών
έϋνικών συμφερόντων . 3Αποβλέπει άποκλειστικώς είς τήν έζυπηρέτησιν τών Ιδιωτικών, τών επαρχιακών, τών κομματικοί συμφερόντων.
Τοιαύτη ή λογική καί ή άλήΰεια τοϋ κοινοβουλευτισμοϋ έν τώ έ?Δηνικώ
κρατεί.

Ευφυής δημοσιογράφος, έξυπηρετών μετά ζήλου καί άφοσιώσεως
τά κοινωνικά, καί έν εϋρυτάτη άντιλήψει τά έΰνικά συμφέροντα, εγραφε
πρδ δλίγων ημερών έν έπαρχιακή έφημερίδι τά επόμενα περί τών συνήΰων μεριμνών τών βουλευτών καί τών υπουργών εν Ελλαδι. Τα ανα
δημοσιεύω πρδς μελέτην, πρδς διδασκαλίαν, οϋχί πρδς τέρψιν :
«Μεταξύ τών έΰνικών κινδύνων, τών άναγκών, τάς οποίας οϋτοι
έπιβάλλουσι καί τής ίκανοποιήσεως τών προσωπικών συμφερόντων τών
βουλευτών, οι πολιτικοί ανδρες δεν δισταζουσι. Προτιμώσι να ΰεραπεύσο)σι τά προσωπικά συμφέροντα παρά νά έπιληφΰώσιν όλων έκείνων, τά όποια έπιβαλλονσιν αι περιστάσεις.
« Ή άλήΰεια αϋτη προσκόπτει καί είς τδν έπιπόλαιον παρατηρητήν.
9Λ λλ9 έν παράδειγμα καΰιστά τήν άλή&ειαν σκληροτέοαν.
« Θέσατε ά φ 3 ένδς τδν διορισμδν ή τήν δημιουργίαν μιας νέας ΰέσεως έν τώ προϋπολογισμό, καί τήν κατασκευήν μιας γέφυρας έν οΐαδήποτε ΰέσει.
Ο Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ ΙΣ Μ Ο Σ ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι
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(<.'0 'Υπουργός ούιV επί στιγμήν διστάζει. Προτιμά τον διορισμόν,
την δημιουργίαν τής νέας θέσεως, από την κατασκευήν τής γέφυρας.
((Τις ζητεί τον διορισμόν ; Εις άνθρωπος, μία οικογένεια.
«Πόσοι ζητούν την γέφυραν ; ' Ολόκληρος κοινωνία.
«Και εις άλλος άκόμη, πολύ μεγαλείτερος τής κοινωνικής δμάδος. Την ζητεί δ προϋπολογισμός του κράτους. Και μία μεγαλειτέρα
προσωπικότης, ή εθνική Ιδέα, ή ιστορική άνάγκη του έθνους.
«Και δμως δ ' Υπουργός διά τον διορισμόν ή τήν δημιουργίαν
νέας θέσεο)ς θά επινόηση χίλια -ψεύδη, θά ΰποκριθή με τον άναξιοπρεπέστερον τρόπον και θά έπικαλεσθή με τήν κυνικωτέραν τόλμην τάς
άνάγκας δήθεν τής υπηρεσίας, όπως επιτυχή τήν δαπάνην ταυτήν.
«Διά τήν γέφυραν θά άντιτάξη έν ξηρόν και άποτρόπαιον— 110Π
pOSSlimUS, δεν δυνάμεθα.
«Συνή&ως έπαναλαμβάνουσιν δλοι, οτι αι γέφυραι έξυπηρετούσι
τήν συγκοινωνίαν, τά κοινωνικά συμφέροντα, τήν πρροδον. 3Αλλά καθ’
ολα τά φαινόμενα δεν έννοοϋσι τήν σημασίαν των λέξεων και δλαι αϋται αι λαμπραι λέξεις καταντώσι κενή φρασεολογία. Διά νά έννοήσωσι
το βάθος, το δποΐον περιέχει ή λέξις γέφυρα, πρέπει νά σταθώσιν επί
ενός λόφου και νά άτενίσωσιν εις τό σημεΐον, δπου εχει στηθή γέφυρα.
Θά ϊδωοι θέαμα άπλοΰν, άλλά τό δποΐον έγκρύπτει έννοιαν υψηλήν.
Έγκρύπτει τό μυστήριον τής ζωής, δλον τον μηχανισμόν τής προόδου.
Οι άνθρωποι, μικροί καί μεγάλοι, διέρχονται εντεύθεν καί έκεΐθεν άδιαλείπτως.
«Πού μεταβαίνουσιν ; εις τήν εργασίαν. Πού έπιστρέφουσιν ; Εις τήν
άνάπαυσιν. Ποιον τό αποτέλεσμα τής άδιαλείπτου ταύτης κινήσεως ; 'Η
συντήρησις τής ζωής, ή άνάπτυξις τού^εμπορίου, ή δράσις τού κρά
τους, ή πρόοδος των τεχνών καί των επιστημών.
« 3Εξαφανίσατε τήν γέφυραν, καί δ?ων τό μυστήριον τής ζωής καί
τής προόδου εκλείπει. ’Εξαφανίζεται ή δύναμις τού^κράτους, ή ιστορία
του, ή τιμή του.
«Τοιούτο μεγαλεΐον φέρει μία γέφυρα άπλουστάτη.
«Καί δμως δεν υπάρχει πλέον καταφρονημένον άνομα έν τή πολι
τική άπό τό άνομα τής γέφυρας. Καί δεν υπάρχει λέξις, ή δποία νά
προξενή στενοχώριαν τόσον μεγάλην εις ενα πολιτευόμενον, δσον ή
λέξις γ έ φ υ ρ α ».
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Αντέγραψα το παράδειγμα της γέφυρας χάριν τής άντιθέσεως, την
•οποίαν έπεκαλέσθη δ ευφυής επαρχιακός άρθογράφος, ΐνα κατάδειξη
την οικτροτητα του διέποντος πολίτικου ουστήματος, τας κοινωνικός
και πολιτικός σχέσεις τής ελληνικής επικράτειας. 3Αλλ3 ή γέφυρα δεν
εΐνε τό μόνον παράδειγμα, δ περ δύναταί τις να επικαλεσθή, ΐνα κατά
δειξη τα έργα και τό ελ^ατήρια τής ελληνικής πολιτικής. Προκειμένον
περί κοινωνικής ένισχύσεως, έκδηλοΰται αδιαφορία, απάθεια, νάρκη. c0
διορισμός άργομίσθου εξυπηρετεί περισσότερον τα συμφέροντα τής πο
λιτείας, δηλαδή τα συμφέροντα του κόμματος, από τήν κατασκευήν
μιας γέφυρας, ή οίονδήποτε άλλου ευεργετικού ιδρύματος. Τούτο έπεπρέπετο ίσως ν 3 άγνοή ή εν τη πρωτευούση κεντρική διοίκησις. 3Αλλα
να τό άγνοή δ άντιπρόοωπος τής επαρχίας, να μή τό άντιλαμβάνηται
δ άποστέλλων αυτόν εις τό Κοινοβούλιον επαρχιώτης ; 3Εν τούτω κε~ιται ή νόσος του ελληνικού κοινοβουλευτισμού, νόσος καταμαράνασα και
καταβαραθρώσασα τήν ελληνικήν πολιτείαν.
Καϋ·3 έκαστον κοινοβουλευτικόν ενιαυτόν άποστέλλονται εις τον αδην
χιλιάδες δυο τυχών πολιτών 'Ελλήνων. Πάντες οϋτοι εϊνε θύματα των
ελωδών πυρετών, οΐτινες κατεκάλυψαν τήν ελληνικήν γήν και οΐτινες
ήδύναντο να έκλίr ωσι, να εξαφανισθώσιν από τού προσώπου αυτής,
άν ή ελληνική πολιτεία, μνημών τών καθηκόντων αυτής, έμερίμνα
μάλλον περί άποξηράνσεως ενός τέλματος, νοσογόνου αιτίας τών πυρε
τών, ή περί διορισμού δεκάδας άργομίσθων, οΐτινες επίσης, ώς εκ
τής αργίας, ει; ήν καταδικάζονται να λαμβάνωσι κα ϋ3 έκαστον μήνα
τον μισθόν αύτώιν, χωρίς να θέσωσιν εις κίνησιν τός πνευματικός
αυτών δυνάμεις, δεν διαφέρουσιν ηθικώς και πνευματικώς από τα θύ
ματα εκείνα τών ελωδών πυρετών, τα βραδέως φθινοντα και εξαφα
νιζόμενα εκ τού προσώπου τής ελληνικής γής. Τό έλος και αΐ αναθυ
μιάσεις αυτού προοβάλλουσι και δηλητηριάζουσι τον φυσικόν οργανισμόν,
ά?.λ3 ή αργία και αΐ παρομαρτούσαι αύτη κακίαι προσβαλλουσιν επίσης
καί δηλητηριίζουσι τον ηθικόν καί ψυχικόν οργανισμόν τών κοινοβου
λευτικών πολιτών τής ελληνικής επικράτειας. Τις ο αίτιος τής καταστα■σεως ταύτης ; Κατηγγέλθη πρό τινων μηνών από τού βήματος τού
ελληνικού βουλευτηρίου. eΗ δηλητηριώδης πολίτικη αρχή, η καλούμενη
Κοινοβουλευτισμός, ή θυσιάζουσα τό γενικά, τα κοινωνικά, τα άνθρώsuva συμφέροντα, εις τό μερικά, τα άτομικά, ή προτιμώσα τον διορισμόν
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χιλιάδων άργομίσβων άπ6 την κατασκευήν μιας γέφυρας, άπό την απο
ξήραναν ενός τέλματος, άπό την έξυγίανσιν δηλαδή ενός τεμαχίου ελ
ληνικής γης , μιας δμάδος 'Ελλήνων πολ,ιτών.
01 ελώδεις πυρετοί των τελμάτων έξενεύρισαν και έξεφύλασαν μυ
ριάδας 'Ελλήνων. 3Α λ λ 3 επίσης οΐ ελώδεις πυρετοί του κοινοβουλευτικού
τέλματος έξεφανλισαν και έξεφύλισαν την ελληνικήν ψυχήν. Τα άποτελέσματα διεξετραγφδήδησαν επανειλημμένους και ά π 3 αυτού του βήμα
τος τής ελληνικής Βουλής. 3Αλλά που εύρίσκεται ό ισχυρός ιατρός να
χορηγήση τα. προσήκοντα ί σ χ υ ρ α φάρμακα προς εξυγίανσιν, προς
τόνωσιν, προς θεραπείαν, προς σωτηρίαν του κινδυνεύοντος κοινωνικού
και έϋνικού οργανισμού τής ελληνικής πολιτείας ;

κ '·
12 Ίαν'-ναρίυν 1907

3Εν τώ τελευταία) αυτού πολ,ιτικφ μυβιστορήματι, τφ « 3Ενδυμίωνο'), ό Βενιαμίν Διοραέλ^ης, χαρακτηρίζων την κοινοβουλευτικήνκνβέρνησιν τής Άγγλάας μετά τον ϋ'άνατον τού Γεωργίου Κάνιγγυς και
την εν τή χώρα άπόλωτον λειτουργίαν τού κοινοβουλευτισμού, τί&ησιν
εις το στόμα μιας των ήρωίδων τον, τής δουκίσσης Ζηνοβίας, συζύγουμεγιστάνος τής βασιλικής αυλής, τα επόμενα : <ιΓΙρός τί όμιλεϊτε περί
τής δημοσίας γνώμης ; δεν γνωρίζω να ύπάρχη τοιαντη, έκτος τού*Ηγεμόνος και τού Κοινοβουλίου ή. Κατά την εύφυεστάτην εκείνην
κυρίαν, δλ,άκληρος ή πολατική εξουσία ανήκει εις δυο δυνάμεις : εις
την Αυλήν καί εις τό Κοινοβούλαον. 3ΑλΑ3 έκ των δυο τούτων δυνά
μεων ή πρώτη έτύγχανεν ονομαστική. *Η βασιλεία άληβώς εν 3Αγ
γλία έξασκεΐ μέχρι τής σήμερον τό παλαιόν γόητρον, άλλα τούτο ενεκαι
τής λ,αμπηδόνος αυτής μάλ.λων καί τής πολυτελείας" εν τούτοις πραγμα
τικήν δύναμιν δεν έξασκεΐ, παρά τήν ένέργειαν των συντηρητικών στοι
χείων τής χώρας, όπως τηρηβή ή παλαιά ισχύς τής βασιλικής έξουσίας.
Πάσα ή έξουσία έν 3Αγγλάα διατελεί έν τφ Κοινοβούλια), καί ιδία άπό·
τίνος χρόνου έν τή βουλή των Κοινοτήτων. Ταύτης τά μέλη εινε ή,
κατ3 εξοχήν κυβερνώσα τάξις, είτε υπό τήν δυναστείαν των Τόρεων,.
είτε υπό τήν των Ουίγγων, τό ήνωμένον βασιλέων μετά των έξαρτημάτων αυτού κα β3 άπασαν τήν υδρόγειον. ΔΙέχρις έ π 3 εσχάτων, μέχρι .
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των εκλογικών μεταρρυθμίσεων τον πάρελθόντος αιώνος, οπότε ή ψή
φος τον πολίτου ετνγχανε περιωρισμένη, ώρισμέναι οίκογένειαι πατρι
κίων και πολιτών της μέσης τάξεως, γαιοκτήμονες δηλαδή, μεγαλέμποροι και μεγάλοβιομήχανοι, Απετέλουν το ακρον αωτον τής πολιτικής
δυνάμεως, ητις, παρα τας ελλείψεις αΰτής, αννετέλεσεν ον σμικρ'ν δια
τον λειτουργονντος Αποκεντρωτικόν σνστήματος, κοινωνικού τε κα'ι πο
λιτικόν, εις την παγκόσμιον έξάπλωσιν τής άγγλικής ψνλής.
Άναντιρρήτως σήμερον εν 9Αγγλία το Ιζοινοβούλιον είνε το παν,
περισσότερον Από τον καιρόν, καθ’ ον εγραφε και επολιτεύετο ό Βε
νιαμίν Δισραέλης, Αλλα το Ιζοινοβονλιον δεν εκπροσωπεί πλέον την
γνώμην ή τα συμφέροντα τών Αποτελούντων αυτό προσώποίν. ’Έξτο
αυτόν νφίσταται κα'ι λειτουργεί ετέρα δύναμις ακατάβλητος, πανίσχυρος,
εις ονδένα υποχωρούσα. Δύναται να χλευάζη αυτήν, περιφρονητικούς
εκφραζομένη, αϋτη ή εκείνη ή δούκισσα, Αλλ’ εν τή πραγματικότητι
ϋφίσταται ισχυρά. Είνε ή δημοσία γνώμη' καί κύρια όργανα αυτής, ο
τύπος καί αι λαϊκαί συναθροίσεις. ' II σύγχρονος αϋτη πολ'τική δύναμις, ή κατ’ εξοχήν Ανασσα τών καθ’ ήμας καιρών, οΐαν μόλις προησθάνετο, καίπερ εκθειάζουν αυτήν, κατά τον δέκατον ογδοον αιώνα ό ^Ιωάν
νης ’Ιάκωβος Ρουσσώ, είνε ή εν ’Αγγλία δημοσία γνώμη, ήτις, διηνεκώς μεριμνώσα περί τών συγχρόνων πραγμάτων, Αμέσως ή έμμέσο)ς
διαφερόντων την Μεγάλην Βρεττανίαν, παρακολουθεί μετ’ Αγρύπνου
οφθαλμού πασαν ενέργειαν τής Κυβερνήσεως, ενισχύουσα αυτήν εν ή
περιπτώσει έινε σύμφωνος προς τήν πολιτικήν τάξιν του τόπου καί τα.
συμφέροντα αύτοϋ, διαμαρτυρομένη δέ, οπότε εφαρμόζει πολιτικήν,
Αντικειμένην προς τα εθνικά συμφέροντα καί τήν πολιτικήν ομολογίαν,
δυνάμει τής οποίας είχε τύχη κατά τας εκλογας τής λαϊκής εμπιστοσύνης.
Δημοσία γνώμη εν τινι χμ'ίρα δεν εΐνέ τι μεταφυσικόν καί Αφηρημένον. Είνε θετικόν καί δεδομένον. ’Εκφράζει αυτήν τήν σκέψιν ένος
λαόν, σκέψιν οσον ενεστιν Ανεπηρέαστον Από εξωτερικός επιδράσεις.
3Α λλ’ όπως Αποτελεσθή πραγματική έλευθέρα γνώμη εν τινι κοινωνία,
δέον αϋτη να μή τυγχάνη ¿στερημένη Αγωγής καί μορφώσεως. Δια μεν
τής Αγωγής δηλοϋται ή οικογενειακή, κοιναινική καί πολιτική Ανατροφή
λαού τίνος, ως Ατόμου ή κοινωνικού Αθροίσματος, κεκτημένου θετικόν
χαρακτήρα, βούλησιν, εμμονήν εις τας πεποιθήσεις αϋτοϋ, ας δεν Απορ
ρίπτει έκάστοτε, ουδέ μεταβάλλει, παρασυρόμενος εκ διαφόρων αιτίων,
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καί δη εκ συμφερόντων, παθών ή αισθημάτων, οϋδαμώς δικαιολογού
μενων" δια δε τής μορφώσεως νοείται ή προσήκουσα παίδευσις, ή ανά
λογος δηλαδή κοινωνική και πολιτική ρύθμισις του άνθρωπίνου νοϋ,.
καθιστάμενου ικανού ν ’ άντιληφθή των ποικίλων προβλημάτων του βίου,,
του τε καθ3 δλου και του επί μέρει. Και τούτο βεβαίως σχετικώς, ούχυ
ό 5 άπολύτως. Λαός, εστερημένος τής προσηκούσης άγωγής και μορφώ
σεως, παρά τήν έμφυτον αυτω νοημοσύνην, δεν δύναται ή νά καθίστα
ται ερμαιον, καθ’ δλας αυτού τας σχέσεις καί διευθύνσεις, τού πρώτου
τυχόντος ϋποκριτοϋ ή άπατεώνος. 3Εάν ή ελλειψις αϋτη κοινωνικής
και πολιτικής παιδεύσεως και μορφώσεως όέν εζασκή μεγάλην σημασίαν
εν πολιτείαις μονάρχου μέναις ή δλιγαργμκαΧς, εν αϊς 6 λαδς ουδέ μίαν
κέκτηται προσωπικήν, άμεσον ή εμοεσον, δράσιν επί των πραγμάτων
τής πολιτείας, άλλ3 εν ταϊς δημοκρατικαϊς πολιτείαις τούτο εινε άναπόδραστον. 'Οτε ό λαός ούδεμίαν κέκτηται συνείδησιν των καθηκόντων
αυτού και των δικαιωμάτων, κατ3 έπίφασιν μόνον π ο λ ι τ ε ύ ε τ α ι ,
δηλαδή, δποος έλεγεν ό 3Αριστοτέλης, μετέχει κρίσεως καί άρχής’ πράγ
ματι εινε δ ο ύ λ ο ς υπό τήν χειριστήν έκδήλωσιν τής λέξεως. Διότι
τυγχάνει τοιούτος εν τή υποθέσει, δτι είνε κύριος καί δεσπότης.
Οι φιλοσοφήσαντες περί τού αγγλικού πολιτεύματος, έστω καί μή
βασιζομένου άκόμη επί τής πανδήμου ψήφου, έξέφρασαν εκάστοτε δι
σταγμούς, αν είλικρινώς κρατή παρ3 αϋτώ ή λαϊκή, ή εθνική ιδέα.
Ν α ι , κατά τό φαινόμενου. 3Αφού ό λαός, εξ ολοκλήρου ή περιωρι—
σμένως, λαμβάνει μέρος εις τήν εκλογήν των αντιπροσώπων του. 3Α λλ3
εν τή πραγ ματικότητι; ό χ ι . 'Οπότε προστρέχει εις τάς κάλπας κα\
ψηφίζει πρόσωπα, πάθη, χωρίς νά. έχη πλήρη άντίληψιν των συγχρό
νων κοινωνικών, πολιτικών, παγκοσμίων προβλημάτων, δεν πολιτεύε
ται πράγματι.
'Ο πρίγκηψ 3Αλβέρτος, ό πεφωτισμένος σύζυγος τής βασιλίσσης.
Βικτωρίας, συνείθιζε νά λέγη, εχ^ων ύ π 3 όψει τα εν 3Αγγλία συμβαίνοντα εν τή λειτουργία τής πολιτείας, δτι τό συνταγματικόν πολίτευμα,
υπο την κοινοβουλευτικήν βεβαίους, δηλαδή τήν ολιγαρχικήν μορφήν ,
διατελεϊ υπό δοκιμασίαν.
3Απορρέει από τής λαϊκής βουλήσεως, ή οχι ; 3Ιδου τό ζήτημα.
ΕΙπον άνωτέρω, δτι κατά τό φαινόμενου άπορρέει ή κοινοβουλευτική,
κυβέρνησις άπό τής λαϊκής βουλήσεαχς, άφού δ λαός χρηφίζει τούς άντι-
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προσώπους του αύτοπροσοιπο)ς καί ούχί δια πληρεξουσίου, τυγχάνοντος
είδ ημονεστέρου.
Ά λ λ ' αν μή τι άλ/ω, οποία τυγχάνει ή ΐκανότης περί την διάκρισιν
των άντιπροσώπων του ; eΩ : δρϋότατα παρετήρησαν νεώτεροι κοινοονιολόγοι, εν πάση Ιστορική εποχή δ δημοφιλής άνήρ κατ’ ελάχιστον τυγ
χάνει άνώτερος του πλήϋονς και ηϋικώς και πνευματικούς. eO πράγ
ματι άνώτερος είνε δυσάρεστος, άποκρούεται. 'Ο λαός άρέσκεται σννήϋως, έκτος εξαιρέσεων, εις τάς μετριότητας, καί το χείριστον εις
τους κολακεύοντας αυτόν. 'Ο κόλαξ της βυζαντινής αυλής άρέσκεται
είς την φαλάκραν του βασιλέως, άπομιμειται αυτήν, ευρίσκει άρμονικώτατον τον βήχα αύτοϋ, και ο τι άλλο χαρακτηρίζει πάντα διεφϋαρμένον και εκφυλον αύλικόν. Άλλα και ό δημοκόλαξ δεν διστάζει να
ϋεραπεύση και να επευφημήση πάσαν του λαού μωρίαν και Ιδιοτρο
πίαν. 3Εκ τούτου ουμπεραίνεται, οτι δεν είνε δυνατόν νά ύπάρξη επι
κοινωνία μεταξύ τού λαοϋ και ενός άνϋρώπου, ύπερτεροϋντος αυτόν
πνευματικούς και ηϋικώς, μή άνεχομένου άρα νά προσπέση είς τα
γόνατα αυτού και νά τον εκλιπαρήση. ce1Επί δέκα άνϋρώπο)ν, οι εννέα
είνε εξ ολοκλήρου άνόητοι», έλεγεν, ϋπερβολικώς βεβαίους, ό διάσημος
’Άγγλος ιστορικός και φιλόσοφος Csirlyle. 9Εν τοιαύτη περιπτώσει, τί
δύναταί τις ν' άναμένη παρά τοιούτων άνϋρώπων, προσεργομένων είς
την κάλπην ; Τοιαύτη είνε ή φυσική καί ήϋική σύστασις των κοινω
νιών, ούδεμία ό 9 υπερφυής ισχύς δύναται νά μεταβάλη τά πράγματα.
' Ο ευφυέστερος, ό έναρετώτερος τών άνϋρώπων, άποτεινόμενος είς
τήν λαϊκήν μάζαν, άκατέργαστον ηϋικώς καί πνευματικώς, κατά πάσαν
πιϋανότητα ήϋελεν άποτύχη. Και ταύτα περί άνϋρώπων, μή νπερεχόντων κατά πολύ τών συγχρόνου αυτών, του κοινωνικού άϋραίσματος.
Ά λ λ 3 έν ή περιπτώσει ουτος ετύγχανεν άνώτερος υπό πάσας τάς επό
ψεις τών περί αυτόν άξιούντων κοινωνικήν άρχηγίαν, δεν ϋά έλιϋοβοΧείτο, κατά πάσαν πιϋανότητα, άλλά ϋά ήγνοεΐτο, ώς επί τό πλεΐστον
εκ προϋέσεως καί μοχβηρίας ......
Τοιοϋτοι δισταγμοί καί επικρίσεις εκφράζονται περί τής δημοσίας
γνώμης έν τή κοιτίδι, ώ; άναγρίφεται συνήϋως, του κοινοβουλευτικού
πολιτεύματος, τή Αγγλία.
Δεν επραξαν τούτο εκ γενετής ή έξ ίδιορρυϋμίας συντηρητικοί,
οϊοι ό σύζυγος τής βασιλίσσης τής Αγγλίας, ή ό K arlyle. Αυτός ό
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Σπένσερ , με τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν σαφή καί λελογισμένην σκέψιν,
εν τόίς συγγράμμασιν αυτόν, αλλο)ς τε έμπεφορημένοις ελευθεριωτάτων
φρονημάτων, κατήγγειλε πλέον ή άπαξ τον κοινοβουλευτικόν φ ε τ ι γ ι 
ο μ ό ν ώς μίαν των θλιβερωτερών παραπλανήσεων των καθ3 ημάς
χρόνων. 'Έκαστον πολίτευμα έϊνε καλόν, ε φ 3 όσον συμμορφούται προ ς
το πνεύμα τής εποχής του λαόν, ον τυγχάνει ή ηθική έκδήλωοις. 3Αλ.λ3
εν ή περιπτώσει είνε Ασύμφωνον, παρα τα πλεονεκτήματα αντον τα
φιλοσοφικά, είνε Ατύχημα δια τον λαόν, τον όποιον κέκληται να κυβερ
νήσει καί να κατευθύνη προς την ιστορικήν αϊτού αποστολήν. Τούτο
μαρτυρεί διό μυρίων παραδειγμάτων ή ιστορία του Ανθρωπίνου γένους.
' Ο άγγλικός κοινοβουλευτισμός ΑριθμέX εύγενεστάτας σελίδας εν τή
άγγλική ιστορία. 3Αλλ* οφείλω να παρατηρήσω, ότι ή αγγλική κοσμοκρατορία, ό ι μ π ε ρ ι α λ ι σ μ ό ς , δεν οφείλεται Αποκλειστικώς εις τήν
κοινοβουλευτικήν κυβέρνησιν, δηλαδή εις τήν επιτροπήν, τήν εκ?*.εγομένην παρα των δυο πολιτικών σωμάτων , τής βουλής των Λόρδων καί
τής των Κοινοτήτων. Αυτή εγ^ει βεβαίως πλήρη ελευθερίαν ενεργείας,
άλλ3 εν τω μετρώ, τω ύπαγορευομένω υπό των δικαίων του λαού και
των εθνικών συμφερόντων εν τε τω εσωτερικώ καί τω εξωτερικά) τής
χώρας. 'Ο άγγλικός κοινοβοιιλευτισμός, διό των ελευθέρων αυτού συζη
τήσεων, του σεβασμού προς το δίκαιον, τής Αλληλεγγύης μεταξύ τής
κοινοβουλευτικής πλειονο ψηφίας καί μειονοψηφίας, υπό πάσας τός επό
ψεις, δεν είνε παράσιτον φυτόν επί τού ισχυρού κορμού τού παλαιτάτου
άγγλοπαξωνικού δένδρου, τού σκιάζοντος καί σκέποντος υπό τήν ευερ
γετικήν αυτού σκιάν τό βρεττανικόν έθνος. ' Ο άγγλικός κοινοβουλευτι
σμός, διό τού φιλελευθέρου καί ερευνητικού αυτού χαρακτήρος, δεν
παρακωλύει τήν δράσιν τής Κυβερνήσεως καί τήν αυτονομίαν τού ατόμου.
'Υπο βοηθέΐ καί ταύτην καί εκείνην.
Εξελέγχει εκάστοτε τήν Κυβέρνησιν, άλλό καί προασπίζει καί εξα
σφαλίζει τό ατομον εν τή παγκοσμίφ αυτού δράσει καί αποστολή. Κατ’
αυτήν τήν στιγμήν, υπό τήν εν 3Αγγλία διοίκησιν των φιλελευθέρων
καί των ριζοσπαστών, αυτών τών Αντιπροσώπων τού εργατικού κόμμα
τος, τών παρακαθημένων ήδη εν τή Αγγλική κυβερνήσει, ό βασιλεύς
Έδουάρδος δεν είνε roi fainéant, ώς αξιοΐ ή θεωρία. Τό ή θ έ λ η σ ε
καί κατέστη ό Αληθής Αντιπρόσωπος καί διαχειριστής τής εξωτερικής
πολιτικής τής Μεγάλη ; Βρεττανίας.
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Διότι ή Ιστορία τον άνθρωπίνον γένους, μαρτυρεί, ότι οι μεγάλοι
σταθμοί της Ιστορικής προόδου οφείλονται εις την υπέρογον, την ατο
μικήν δράσιν ενός άνθρώπον, ήτις δράσις εκπροσωπεί το αληθές τον
λαοϋ πνεύμα. ‘Η μονοκρατορία τής Αικατερίνης -και τον Φρειδερίκον
τής Πρωσσίας νπήρξεν έθνικωτέρα τής ολιγαρχικής πολυαρχίας τής
πολωνικής Διαίτης, τής έξωθησάσης το κράτος εις την διάλνσιν, το
έθνος εϊς την νποδονλωσιν.
Τούτο δεν ενοήΰη εν *Ελλάδι άπό των πρώτων ήμερων τής πολι
τικής αυτής σνστάσεως. Λαός, ¿στερημένος άγωγής και μορφώσεοις,
δημοσία γνώμη, εκάστοτε παραπλανώμένη υπό τον πρώτον άπατεώνος,
παοεδόθη άσννειδήτως εις οϊκτραν ολιγαρχίαν, ¿στερημένη πάσης φιλο
δοξίας και ενγενονς άντιλήψεως των υποχρεώσεών της. Τα έπισωρενθέντα από δεκαετηρίδων πολίτικα καί έθνικα έρείπια πρόκεΐνται έναργή
μαρτυρία τής φνσεως και τον χαρακτήρας τής κοινοβουλευτικής δεισι
δαιμονίας.

ΚΑ'
Η Μαρτίου 17)01

Κατα την τελενταίαν έκλογήν έν τή έπαρχία 3Αττικής, προς πλήρωσιν χηρενσάσης βουλευτικής έδρας έν τώ Κοινοβούλια), παρετηρήθη
ή άποχή άπό των έκλογικών καλπών πλείστων ψηφοφόρων, άποσχοντων τής ψηφοφορίας και τής έκπληρώσεως τον πολίτικου αυτών καθή
κοντος. 3Εβεβαιώθη, ότι έκ τών 3 4 ,4 5 5 ψηφοφόρων τον δήμον 3Αθη
ναίων προσήλθον εις τας κάλπας μόνον 1-«,3ο4, τοντέστι τό τρί
τον περίπου τών έκλογέων. Τό αυτό έπίσης συνέβη έν Πειραιεΐ, τή
δευτέρα κατα πληθυσμόν ταντη πόλει τον κράτους, ένθα έπι 14,147
ψηφοφόρων ¿ψηφοφόρησαν ο , 174. 3Αλ.λ3 ¿αν άφαιρεθώσιν έκ τών
ψηφοφορησάντων τούτων οί φηφοφορήσαντες νεκροί, οι άπόντες και
οί λοιπο) παρεισφρήσαντες, οι ψηφοφορήσαντες πλέον ή άπαξ έκ τον
άοιθαον τούτον, όποιον έξάγεται πόρισμα ; "Οτι αι έκλογαι έν 'Ελλάδι είνε φαινομενικοί, και ότι ή βονλ.ή τών αντιπροσώπων τον ελ
ληνικόν λαόν, ου μόνον την πλειονότητα αυτόν δεν έκπροσωπεΐ, άλλ''
ουδέ την μειονότητα. Παραλείπω να έξετάσο) κατα πόσον ή ψήφος τον
λαού σ κ έ π τ ε τ α ι , καθ3 ήν στιγμήν ρίπτεται έν τή κάλπη τον
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υποψηφίου και κατά πόσον ο ψηφοφόοος εχει την συνείδησιν της πράξεως, ήν έκτελεΐ, δυνάμει τον πολίτικου καί συνταγματικόν αυτόν
δικαίου.
Καί εν τοντοις πολλας ημέρας προ της εκλογής, ετι δε μάλλον κατ’
αυτήν την ημέραν, οι υποψήφιοι και μερις κατοικούν, πολλοί εκ τών
οποίων δυνατόν να μη εϊνε δημόται, ενίοτε δέ και πολΧται του ελληνι
κού κράτους, διατελ.οϋσιν ε'ς Ακάθεκτου κίνηαιν και επικοινωνίαν.
Επέρχεται άναστάτωσις έγκεφάλ.ων, στομάχων, πανταχού μεν τών
έκλωγικιυν κέντρων, άλλ’ Ιδία εν τή έ/λ.ηνική πρωτευονση, εν ή διατρίβονσιν οι πολιτικοί κεφαλαιούχοι.
Διεξάγεται εκλογική ενέργεια, Αλλ3 ή ενέργεια αυτή σκοπεί ουχι εις
την διατύπωσιν ώρισμένον προγράμματος, εγγράφου ή προφορικού,
Αλλ3 έπιζητεΐται ή άποπλάνησις τών άπλωϊκών ψηφοφόρων. Και τούτο
έπιτυγγάν εται πρωτίστως ούχ'ι διά τής πειθοϋς και τών πραγμάτων,
άλ.λά διά τής δυσφημήσεως τών πολατικών άντιπάλιων. ’Εν τοιαύταις περιστάσεσιν εκτοξεύονται έν ταΐς τριόδοις υβρει; καί προπηλακισμοι κατ’
επιφανών προσώπων, υποψηφίων διά το υπουργικόν Αξίωμα, διά την
προεδρίαν τής Βουλής, εις το άκουσμα τών οποίων καταλαμβάνεται έκ
φρίκης, άλλ’ άμα και εξ άγανακτήσεως, ό μάλλων πεπο)ρωμένος άν
θρωπος. cΟ λαϊκός ψηφοφόρος καταλαμβάνεται εξ δργιασμοϋ, δεν εχει
συνείδησιν το)ν λ,όγων του, τών κινημάτων του, τών πράξεών του.
eO δε τίμιος άνθρωπος, ό κεκτημένος λεπτήν την άκοήν καί τα αισθή
ματα ; ’Οφείλει νά σιωπά προ τής Ακοσμίας, νά Αποσύρηται ενωρίς εις
τον οίκον του. Κινδυνεύει νά παρευρεθή, Ακουσίως βεβαίως, εις τινα
συμπλωκήν, και έν τή διεξαγωγή αυτής ν ’ Απολέση ένα οφθαλμόν,
ενα βραχίονα, ή και την ζωήν του Ακόμη. Τις θέλει τον προστατενση ;
'Η Αστυνομία. ’^Ιλλ’ αυτή δεν ύφίσταται κατά τάς ημέρας έκείνας.
Kai άν δε τυγαίως παρευρίσκετο έν τώ τόπω τής συμπλοκής, δεν θά
έτόλμα νά έκτελ.έση το καθήκον αυτής, φοβουμένη μή καταγγελθή, οτι
επεμβαίνει εις τάς έκλογάς, ζητούσα νά περιορίση την έκλογικήν ε’λευθερίαν του 'Έλληνος πολίτου !
Οι έν *Λθήναις κατοικονντες δεν έλησμόνησαν βεβαίως την αιμα
τηρόν σύγκρουσιν, την γενομένην την παραμονήν τής εικοστής πέμπτης
Μαρτίου του παρελθόντος έτους έν τή πλατεία του Συντάγματος, τή κεντρικωτάτη ταύτη πλατεία τής πρωτευονσης, ΰ π 3 αυτά τά Ανάκτορα, εμ~

έν Έλλάδι

107

προσθεντών μεγαλειτέρων καί των μάλλον υπό των ξένων, οΐτινες κατά
τάς ημέρας έκείνας ήσαν πολυπληθέστατοι, θαμιζομένων ξενοδογείοη·
και καφενείων. ”Ανθρωποι έφονεύθησαν, έπληγώθησαν κάτοικοι των
Α θ η νώ ν καί παρεπιδημοϋντες, εις ονδεμίαν διατελοϋντες οχέοιν προς
τους θορυβοποιούς των εκλογικών άγώνο)ν, των δποία)ν ηγούντο αυτοί
οι εκλογικοί υποψήφιοι. Ποια εξουσία ετόλμηοε να περιορίοη κατά την
ώραν τής συμπλοκής τους ταραξίας, ή νά προβή εις άνακρίσεις μετά
ταϋτα επί τοίΐς τελ.εσθεισιν έγκλήμασιν ; Ουδεις τών δικαστικών λειτουρ
γών έτόλμησεν' έγίνωσκεν, δτι θά προσέκοπτεν ενώπιον τών άνευθύνο)ν,
ούχί βεβαίως τών νόμώ άνεγνωρισμένο)ν τοιούτοίν, αλλά, τών πολιτικιών
ίσγυρών, τών διενδικούντων το άνεύθυνον του προσώπου. Οϋτο)ς έχόντων τών πραγμάτων, τις ευσυνείδητος πολίτης θέλει προσέΑθη κατά
την ημέραν τής εκλογής εις την κάλπην, άφοΰ καλ.ιώς γινώσκει, δτι δεν
είνε άσφαλής ή ζωή του, εν περιπτώσει δε οΐουδήποτε δυστυχήματος,
ή δικαιοσύνη θά έξαναγκασθή νά τηρήση έπιφυλ.ακτικήν στάσιν, μή έπιτρεπομένου αυτή υπό τής κρατούσης καταστάσεως νά προβή εις την
προσήκουσαν ενέργειαν; Και δτι άντιγράφο) ταϋτα από τών πραγ μάτο)ν,
έπικαλωϋμαι αυτό τό κϋρος τοϋ προέδρου και του εισαγγελ^έως του
Άρείου Πάγου, π λειστάκις διαμαρτυρηθέντων κατά τής καταστάσεις.
Ά λ λ ’ ή φα)νή αυτών . . . φ ω ν ή β ο ώ ν τ ο ς εν τ ή έ ρ ή μ οΎ.
,Ερωτηθήτω οίοςδήποτε πολίτης, εγγεγραμμένος εν τοϊς έκλογικοΐς
καταλόγοις, αυτόνομος, ευσυνείδητος, άνεξά ρτητος τό φρόνημα, άλ.λ.ά.
και σ υ ν τα γ μ α τ ι κ ό ς, έπιθυμών νά εξάσκηση τό εκλογικόν αυ
τόν δικαίωμα, ο περ θεωρεί επίσης καί έπιβεβλ.ημένον καθήκον :
Τίνος λ.όγον ενεκα άπέχει άπό τής έκλ.ογικής κάλ^πης ; Καί εϊνε πλεΤστοι
οι τοιουτοι ά π έχ ο ν τ ε ς. Θά σας άποκριθή μετά πεποιθήσεως :
(ίΠοάττευ τοϋτο ενεκα σοβαρεϋν αίτιων. Δεν γνωρίζω υπέρ τίνος θέλ.ο)
ψηφοφορήση. *Επιθυμώ νά ψηφοφορήσω ώρισμένην πολιτικήν αρχήν'
όλλά δεν γινώσκω παρά τίνι προσώπεο, έν τίνι εκλογική ή πολατική αι
θούση θέλο} σνναντήση τήν πολ.ιτικην άρχήν καί σημαίαν, υπέρ τής
οποίας ένδιαφέρομαι καί ώς πολάτης, καί ώς αΕλλην. "Εκαστος τών
υποψηφίων φέρει, κατά τάς περιστάσεις, τοϋτο ή εκείνο τό πολιτικόν
ποοσωπείον : σήμερον περιβαλλόμενον διά κλΛδου ε λ α ί α ς , αϋριον
διά κ ο ρ δ ο ν ι ο ύ ' σήμερον ε7νε πράσινος καί αϋριον κίτρινος’ άλλάσσει μορφήν, φρόνημα, χαρακτήρα, κατά τάς περιστάσεις, δηλ.αδή
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κατα τα οικογενειακά, ή τα επαρχιακό συμφέροντα τον. Τίνος λόγου
ενεκα να ενθουσιασθοι υπέρ τον τοιούτου υποψηφίου ; Είμαι βέβαιος,
διότι τα αν τα πρόσωπα πολιτεύονται άπό δεκαετηρίδων, δτι δύναμαι
να ψηφίσω αυτόν ώς υπουργικόν, καί μόλις εισέλθη εις το βουλευτήριον,
μετά την έξέλεγξιν των εκλογών, da καταστή Αντιπολιτευόμενος.
«Εινώσκονσι τούτο οι Αρχηγοί τον, οι σύντροφοί τον, οί θαυμαστοί
τον. 'Ο Γόιος δεν διστάζει να τό βροντοφωνήση εις έπήκοον τοον εκ
λογέων τον ...... Μετά ταντα τί ζητείτε παρ’ εμού ; 'Υπό τοιούτονς
όρους προς τίνα σκοπόν να εκτελέσω καθήκον, έπιβαλλόμενόν μοι υπό
των νόμων της πολιτείας, Αφού ούδέν εινε δυνατόν να προέλθη εκ της
έκτελέσεως τον υψηλού, τον ενγενονς τούτον καθήκοντος ;»
Και θα εξακολούθηση οντω φιλοσόφων περί τών καθ' ημάς πραγμάτο)ν ό ενσυνείδητος πολίτης και δικαιολογών την Από της εκλογικής
κάλπης Αποχήν τον : «Ζΐέν Αμφισβητώ, ότι οντο) σκεπτόμενος και
πράττων, φαυλόν παρέχω παράδειγμα εις τους κατωτέρους μου, καθί
σταμαι κακός, άχρηστος πολίτης. *Αλλ* Ακολουθήσατε μέχρι τέλους την
ομιλίαν μου. Ένθυμεΐσθε καλύός τα προ δεκαετίας συμβάντα εν τη
πατρίδι ήμαιν. ' Ο προαιώνιος εχθρός κατεσκήνωσεν εις την Λαμίαν'
και ήί)ελε κατασκήνωσή εντός τής ελληνικής πραηενούσης, αν δεν παρεκώλνεν αυτόν Ανώτερα Ισχυρό. βού)λησις’ ονχί ή Αντίστασις και ή
αμννα τον μή ϋπάρχοντος ελληνικού στρατεύματος. 'Η δημοσία γνώμη
τού ελληνικού ’Έθνους, και τού ελεύθερον και τού αλυτροπου, Απέδωκε την έπισκήιρασαν ταύτην επι κεφαλής ημών μεγάλην συμφοράν
εις την φαύλην λειτουργίαν τού λεγομένου συνταγματικού πολιτεύμα
τος, εις τον πλημμελή καταρτισμόν τής ελληνικής Βουλής, έκλεγομένων
Αντιπροσώπων τού λαού Ανθρώπων Ανηκύντων εις την φατρίαν μαλλον ή εις την εθνικήν πολιτικήν. Σφοδρός επνεεν άνεμος τώ καιρώ
εκείνω κατά τής κομματικής πολιτικής. Πάντες εφιλοδόξουν ν ’ Αποταχθώσιν αυτή.'Ο ελληνικός λαός κατα τας διεξαγομένας πρώτας εκλο
γής μετά τας καταστροφός τού πολέμου είχε κατεξαναστή κατα ταιν προ
σωπικών κομμάτων, τών τε επαρχιακών και τών κεντρικών. Ούκ ολί
γοι τότε πολιτικοί, αμαρτωλοί κα'ι μή τοιούτοι, παρέσχον εις τούς εκλο
γείς' αυτών ό ρ κ ο ν π ί σ τ ε ω ς, πολιτικής ομολογίας, ότι κατέρ
χονται εις τον πολιτικόν αγώνα ώς εχθροί τών προσωπικών κομμάτων,
νποσχνούμενοι να συντελέσωσιν, έν ή περιπτώσει εκλεγώσιν, εις τον
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εγκαινισμόν νέου πολιτικού συστήματος, βασιζόμενου επί των άρχών
και ούχί επί των παροχών τής διοικήσεως. 'Υπεσχέθησαν τοιαύτα ώς
τίμιοι άνθρωποι και εξελ.έγησαν.
»Τις δεν τό ενθυμείται ; "Λπαντες σχεδόν ουτοι οΐ ανεξάρτητοι,
είσε/.θόντες εντός τού βουλ.ευτηρίου, έλησμόνησαν καί ορκους καί υπο
σχέσεις τ η ν ε π α ύ ρ ι ο ν τ ή ς ε κ λ ο γ ή ς , συνετάχ^θησαν προς
την άνελ,θούσαν μετά τός εκλογός κυβέρνησιν, καί κατά τός διαβεβαιώ
σεις των προϊσταμένων των διαφόρων γραφείων τού κράτους, κατέ
στησαν προς ένίσχυσιν τής επαρχιακής αυτών δυνάμεως οι Απαιτητικό
τεροι τών ρ ο υ σ φ ετ ο λ ά γ ω ν . ( eH λ.έξις είνε άμετά φραστος καί
παρακαλιώ τον αναγνώστην νό. συγχ^ωρήοη τον ακούσιον τούτον χυ-'
δαϊσμόν μου).
»*Εν παρομοία περιστάσει έν'Γαλ.λάα δ Ααμαρτινος, στίγματίζων
άπό τού βήματος τής γαλλ,ικής βουλής τούς ήρωας πολιτικής τίνος εξω
μοσίας, άνεφώνησε προς τοΊς άλλ.οις τα επόμενα: « ' Υπάρχει τι χεί
ρον τού κυνισμού. Ε1*>ε δ κυνισμός τής άποστασίας.ν»
Καί συνεχίζων την δμιλ.ίαν του περί άποχής από τέύν εκλωγικών
καλπών δ ευσυνείδητος πο/.ίτης ϋό εϊπη τό. επόμενα :
(cΤο άνοσιώτερον άμα καί βδελ.υρώτερον τού εν eΕλλΛδι εκλογικού
θεάματος είνε δτι ή ψηφοφορία τελ,εΐται εντός τών ιερών ναών. Φρίκη !
Τα πάντα επιτρέπονται τή ημέρα εκείνη. ΟΙ επίλεκτοι τής κομματικής
άκολ.ασίας εγκαθιδρύουσι τό στρατηγειον αυτών εντός τού ναού. Τρώγουσι, πίνουσι, μεθύσκονται, καπνίζουσιν, άσχημονούσι, βωμολοχ^ούσιν,
άγοράζουοι καί πιολούσι συνειδήσεις εν τώ ιερώ εκείνω τόπω, εντός τού
δποίου την προηγουμένην Κυριακήν ήκούοντο δ Ιερεύς καί δ κήρυξ τού
χριστιανικού κηρύγματος κατηχβύντες καί διδάσκοντες τούς προσερχομένους Χριστιανούς εις την έκτέλ^εσιν τών καθηκόντων αυτών. ΜΗδη δ
ναός τού Κυρίου ε/.αβε μορφήν καί χαρακτήρα καπηλειού τού χειρίστου
είδους. Διότι εινε τό πάντα επιτετραμμένα, οσα διστάζει τις καί νό
σκεφθή άκόμη. Γραμματείς καί Φαρισαίοι ϋποκριταί. Μ ε τ έ β a λ ο ν
τ ο ν ο ί κ ο ν τ ο ύ π a τ ρ ό ς μ ο υ ε ι ς ο ί κ ον ε μ π ο ρ ί ο υ ,
δύναται νό εϊπη πολιτικός τις 5Ιησούς καί νό λάβη εις χεϊρας αυτού
τό φραγγέλιον.
»*Αλλ.ό πού εύρίσκεται δ εθνικός οντος ’Ιησούς κατά τός πονη
ρός ταύτας ημέρας, εν αΐς εύρίσκεται τό ελ.λ.ηνικόν γένος, ιδία εν τώ
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ελευϋέρφ κράτει ; Διαμαρτύρεται έκάατοτε, από δεκαετηρίδων ήδη,
αυτή ή εκείνη ή εκκλησιαστική Σύνοδος, οντος ή εκείνος δ ενσυνείδητος.
Τις προσέχει ; Ό ναός τον Κυρίου εξακολωυϋει και Όα εξακολωυϋή
διατελών οίκος εμπορίου μέχρι της ημέρας, κα ϋ3 ην ϋέλει άναφανή εν
τώ μέσω ημών δ έ ν ο π λ ο ς π ρ ο φ ή τ η ς . . . »
Τοιαύτη είνε ή δικαιολογία παντός ευσυνείδητου πολίτου, άπέχ^οντος
πόσης άναμίξεως και ψηφοφορίας εν ταΧς έκλογαις. Κατα ϋεωρίαν
τυγχάνει βεβαίως άξιος καταδίκης 3Α λλ3 εν τη πραγματικότητι; Τις δ
δικαιούμενος να καταδικάση τον τοιοντον πολίτην επί ολιγωρία έκτελεσεως των πολιτικών αυτού καϋηκόντων ;
Είχον καϋήκον να γράψω τα ολίγα ταντα, εξηγών καί ονχί δικαιολογών ιό πολιτικόν τούτο παρ’ ήμΤν φαινόμενον της κατα. μυριάδας
αποχής φιλοπατρίδων καί διακεκριμένων άνδρών άπό τής εκλογικής
κάλπης και τής έκτελέσεως στοιχειωδεστάτον πολιτικού καϋήκοντος.
'Ο Α ν α μ ά ρ τ η τ ο ς π ρ ώ τ ο ς τ ο ν λ ί ϋ ο ν β α λ έ τ ω .
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3Εν τοΊς προηγονμένοις κεφαλαίοις προσεπάϋησα ν 3 αναλώσω φυσιολογικώς καί ιστορικώς τον ολιγαρχικόν χαρακτήρα τού εν 'Ελλάδι
λειτονργούντος κοινοβουλευτισμού, οίος έξειλάχϋη άπό τού πρώτου έτους
τής έλΑηνικής παλαγγενεσίας μέχρι τών ημερών, καϋ 3 ας άνέλωβον
ν 3 αναλύσω αυτόν υπό πάσας τας επόψεις, επικαλούμενος τα ιστο
ρικά γεγονότα καί την δλεϋρίαν επιρροήν, ήν οντος έξήσκησε καί εξασκεΐ επί τών τυχών τού έλενϋέρου τούτου κράτους, αυτού τού έλλ.ηνικού γένους. Καί ξένοι καί ομογενείς έρευνηταί τών καϋ 3 ημάς πραγ
μάτων άνωμολόγησαν, δτι δ κοινοβουλευτισμός οντος είνε δ παραίτιος
τής δεινής καταστάσεως τού έλΑηνικού γένους. ’Αν ό ' ΕλΑηνισμός
κατα τας τελευταίας ταντας δεκαετηρίδας άπώλεσε την παλ.αιαν αυ
τού αΐγλ.ην και γοητείαν, άν ή προς τό ελεύϋερον κράτος εμπιστοσύνη τών
τε δμαιμόνων καί τών περίοικων λωών [τής 'ΕλΑηνικής Χερσονήσου
περιωρίσϋη, τούτο οφείλεται εξάπαντος εις την εγωιστικήν πολ.ιτικήν
άντίλπ]ψιν τών ίϋυνύντων τα πράγματα τού ελΑηνικού κράτους, καί
πρύτερον μέν, άλ.λ3 ιδία κατα την τελευταίαν ταύτην τεσσαρακονταετίαν.

εν Έλλάδι.

111

*Η στενή πολίτικη έ φ 3 ενός έκαστου ζητήματος, άναφερομένου εις τε τα
£σο)τερικα και τα εξωτερικά συμφέροντα του κράτους, έχαρακτήρισε
την ελληνικήν πολιτείαν, ητις ένόμιαεν, δτι έδημιουργήϋη μάλλον, δπως
¿κπροσωπήση τα συμφέροντα και τας άνάγκας των έλευϋερωΰέντων
Ανϋρώπων, των άποτελονντων αυτήν, ούχι δε να ϋεραπενση τα ιδεώδη
και τας εϋγειεστάτας ιστορικός ροπας των εκατομμυρίων εκείνων, των
εγκατεστημένων έν τή 'Ελληνική Χερσόνησόο, εν ταΐς νήσοις του Α ι
γαίου και άνα τας άκτας τής Μικράς ’Ασίας, ας περιβρέγει ή Μεσόγειος
και δ Εϋξεινος Πόντος. 'Η όλιγαργία περιωρίσΰη εντός του οίκου
αυτής και παρέβλεψεν άτόπως τα μεγάλα Ιστορικά συμφέροντα του ελ
ληνικού γένους χάριν των μικρών συμφερόντων του ελευθέρου κράτους,
δπως ένόησεν αυτό καί ώργάνωσεν ή κοινοβουλευτική φατρία.
Κατα τής τοιαντης άντιλήψεως τής πολιτικής άποστολής του ελλη
νικού κράτους, παρετήρησα ήδη τούτο έπανειλημμένως, δύο έπρεπε ν ’
Αντιταχ&ώσιν άντίρροπα — ή ελληνική βασιλεία και δ ελληνικός λαός.
’Αμφότεραι αυται αι φυσιολογικάι δυνάμεις, έγβυσαι λόγον πολιτικής
νπάρξεως, άπορρέουσιν ου μόνον απ’ αυτής τής έλληνικής πολιτείας,
Αλλα και από τής ιστορικής έξελίξεως του ελληνικού γένους. Καί ή βα
σιλεία και δ λαός δεν υπήρξαν ξέναι προς τήν παράδοσιν τής έΰνικής
ιδέας, ά φ ’ ής ημέρας τό ελληνικόν γένος άπώλεσεν έν τώ τελευταίοι
των Κωνσταντίνων τον ορατόν αυτού ιστορικόν άντιπροσωπον’ συνεζων μετά, τής έέλνικής ιστορίας. ' Ο μεν ελληνικός λαός, ώς πραγμα
τική ύπόστασις, ή <5έ ελληνική βασιλεία, ώς ή συμβολιζουσα ιδέα και
δύναμις τήν ιστορικήν άνακύκλωσιν τής έλληνικής φυλής. Και τι άλλο
έδηλούτο δια τού Φρύλου τού μ α ρ μ α ρ ω μ ε ν ο υ βασιλεως, τι
άλλο, ή δτι ή πανελλήνιος έϋνική ιδέα έμελλε να λάβη πλήρη ϋπόστασιν
δια τής έλληνικής βασάείας, ήτις, δίκην φωτεινής λαμπάδος, έμελλε να
δδηγήση τον περιούσιον λαόν είς τήν γήν τής επαγγελίας ;
'Η ιδέα αύτη, ή συμβολική αυτή περί τής ε&νικής βασιλείας συνείδησις τού έλληνικού γένους, δεν απέρρεεν από φανταστικής συλλήψεως,
Αλ?.3 άπ3 αυτής τής φνσεως και τής ανάγκης των ανθρωπινο)ν πραγ
μάτων, δπως ταύτα εξελίσσονται έν τή ιστορική σταδιοδρομία των λαών.
' 0 ελληνικός λαός, ό δούλος, δ δεδιωγμένος, δ Απόκληρος παντός άν$ρο)πίνου δικαιώματος, έν ταΐς ζοφερωτάταις αυτού ήμέραις, έκεκτητο
Αρκούσαν άντίληψιν τού παρόντος και τού μέλλοντος, (όστε να πιστεύση
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και να κα&ιερώσ\} ώς άρ&ρον πίστεως, ότι μόνον υπό την ηγεσίαν ενός
βασιλέως, ενόπλου ήγεμόνος, ή&ελε δυνη&ή να λύση το Ιστορικόν αυτού
πρόβλημα, να δημιουργήση εννομον, Ισχυρόν πολιτείαν, δι3 ηζ καί μό
νης η&ελε δυνη&ή να συνέχιση την άπό τρισχιλίων ετών μη διακοπεΐσαν
εξ ολοκλήρου Ιστορικήν αυτού ενότητα και σταδιοδρομίαν. 'Η ψυχή
του, ή ποίησίς του, περιεστρέφοντο διηνεκώς περί την μυστηριώδη
εικόνα τον μ α ρ μ α ρ ω μ ε ν ο ύ βασιλέως. 3Εν έκαστη έ&νική κρίσει
ό παράκλητος βασιλεύς ήκτινοβόλει έπι τού δρίζοντος των ε&νικών
ελπίδων, ών ή πλήρωσις Ι’μελλε κατ3 εξοχήν να επιτευχβή δια των
αγώνων αυτού. 3Εν τή ιδέα ταύτη ήλπισεν, έπίστευσε και ήγωνίσ&η άπό
αΙώνο)ν το ελληνικόν γένος.
'Ο γερμανικός λαός έπίστευεν εις τήν ιστορικήν παλιγγενεσίαν τού
παλαιού Βαρβαρόσσα, τού υπνώττοντος άπό αιώνων εν τοΐς άδύτοις τού
Κυφχάουζερ’ και άνεγεννήϋη εν τή ιδέα ταντη. ‘Ο ελληνικός λαός έπελά&ετο των παραδόσεων αυτού’ ϋπέ&εσεν, ότι ήδννατο να έκπληρώση
τήν αποστολήν του άνευ τής συμμετοχής τού πο&ητού συμβόλου τής
έϋνικής και πολιτικής αυτού παλιγγενεσίας.
3Επι τής ιδέας ταύτης έπρεπε να βασίζηται το πολιτικόν και έϋνικόν
πρόγραμμα τού δημιουργη&έντος προ ογδοηκονταετίας, εν μέσω των
άστραπών και των βροντών τού πολέμου, νέου ελληνικού κράτους.
Πρωτίστως εδει να κατανοη&ή, ότι το μέγα πρόβλημα δεν ήτο δυνατόν
να λυ&ή άλλως ή δια τής δυνάμεως, τής ενόπλου βίας, ήτις ήδννατο να
τελεσιουργήση μόνον εν ή περιπτώσει άνετί&ετο εις τήν διεύ&υνσιν ενός
ανδρός. 3Εν πάση περιπτώσει ούτος ήδννατο να εινε και μονάρχης,.
και συνταγματικός ήγεμών, και πρόεδρος δημοκρατίας’ άλλα πάντως
έξασκών τήν εξουσίαν δυνάμει τής λαϊκής αυτού εντολής, ούχί δε περιοριζόμενος έχάστοτε υπό όμάδος άνθρώπων, φιλοδοξούν των να &έσωσί’
τήν προσωπικότητα αυτών υπέρ τήν προσωπικότητα τού άρχηγού
τής πολιτείας.
Δια τοιονιων ιδεών ¿γαλουχήΰη ή ελληνική φυλή άπό αιώνων..
3Ανέμενε παρό τού βασιλέως τον παράκλητον αυτής ιστορικόν ηγέ
την.Τούτο δεν κατενοήϋη. Ή ολιγαρχία δεν τό επέτρεψε. Και ή ελληνική
πολιτεία πελαγοδρομεί άπό μακρού χρόνου άνευ πυξίδος, άνευ οδηγού,,
άλλα και άνευ άγκύρας.
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'Η βασιλεία εν ΓΕλλάδι δεν έδημιουργήϋη και δεν ίφίσταται υπό τάς
αντας περιστάσεις, ύφ' ας και ή πλείστων άλλων λαών. Προϊόν πολίτικου
συναλλάγματος, έϋνικής και κοινωνικής Ανάγκης, χρονολογούμενη'από
τή; χϋες μόλις, στερείται τής αύϋεντείας εκείνης εν τώ τόπφ, ήν κέκτηνταιάλλαι βααιλειαι, συνδεόμενοι από αιώνων μετά των ευτυχιών και
δυστυχών περιπετειών του έϋνους. eH καταγαιγή αυτής δεν κρύπτεται
εις τα βάϋη τής ιστορίας, ουδ ’ έδημιούργησεν αυτήν ή μυστική αντίληψις τοϋ μεσαιώνος διά του χρίσματος έ λ έ φ Θ ε ο ύ . Νεαρά τήν
ηλικίαν, μή έξασκοϋσα είσέτι τήν γοητείαν τής παραδόσεως, έκέκλητο
επ' αίσίοις οιωνοΐς έϋνικοϋ μεγαλ.είου, γενναίων υπηρεσιών, ν' Αναλυϋή εν τώ χ^ωνευτηρίφ τών έϋνικών αγώνων καί δοκιμασιών, όπως
έξέλϋη έξ αύτοϋ ισχυρότερα, Αξία εϋνους, ου ή μόνη Ατυγβια υπήρξε
μέχρι τουδε, δτι νπέκυφεν εις τής καρδίας μά?.λον τάς εμπνεύσεις ή εις
τοϋ νοϋ τά επιτάγματα
Οντως έχόντων τών πραγμάτων, ή βασιλεία έν ''Ελλάδι δεν ήδύνατο, ουδέ δύναται νά έννοηϋή και νά πραγμάτωσή εξ ολοκλήρου κοινοβουλευτικώς. ' Ο Απόλυτος κοινοβουλευτισμός ήτο επόμενον ν ’ απορ
ρόφηση πάσαν αυτής φυσικήν και ήϋικήν ικμάδα ζωής και ένεργείας,
νά τήν έξουδετερώση. Τοϋτο ήτο τό συμφέρον αύτοϋ, δ περ έπεδίωξε
per fas et nefas* καί διέπραξε τό Αδίκημα τοϋτο κατά τής έϋνικής
ιδέας, χωρίς ν ’ Αναλογισϋή τά αποτελέσματα. Ά λ λ ’ εάν παρ’ άλλοις
λαοΤς, οΐτινες κατά τό μάλλον ή ήττον συνεπλήρωσαν τήν έϋνικήν αυ
τών ύπόστασιν, ή βασιλεία, έν τή πραγματική αυτής έννοια και λειτουρ
γία, νομίζεται μέχρι τής στιγμής ταύτης ϋεσμός Αναγκαίος, έν 'Ελ
λάδι, ήτις δεν συνεπλήρωσεν Ακόμη τάς ιστορικάς αυτής τύχας, τοντέστι δεν έπραγμάτωσε τήν έϋνικήν αυτής ενότητα, ό ϋεσμός τής βα
σιλείας έπεβάλλετο ύ π ’ αυτών τών πραγμάτων. Ή βασιλεία ώφεάε
νά καταστή τό ορατόν σύμβολον τής έϋνικής και πολιτικής ένότητος τού
έλληνικοϋ γένους.
"Η έπικρατήσασα ολιγαρχία και διά τοϋ Συντάγματος τοϋ 1 8 4 4 ,
άλλ ’ ετι μάλλον διά τοϋ Συντάγματος τοϋ 1864 είχε συμφέρον νά πα
ρακώλυση παντι τρόπφ τήν έξέλιξιν τής βασιλικής δυνάμεως, περιορίσασα αυτήν εντός χρευδοκοινο βουλευτικών τύπων. ’Έπρεπεν αντη νά
έπικρατήση τέλεον έπι τών έρειπίων τής βασιλικής έξουσίας και νά
εΐπη : τό κ ρ ά τ ο ς
ε ί μ α ι έ γ ώ.
"Ο β α σ ι λ ε ύ ς
β α σ ιΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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λ ε ν ε ι, Α λ λ α δ ε ν κ υ β ε ρ ν ά . Το βλιβερόν οόφιομα έρρίφβη
προ τής σννειδήσεως τον ελληνικού λαόν. Και εύρέβησαν οι παραδεχβέντες αυτό, οι πιστεύσαντες. Σταυροφορία υπέρ των β ε σ μ ώ ν,
ύπερ βαθμών και εστιών. Καί δεν εγένοντο μεν στάσεις προς επικράτησιν τής ιδέας ταύτης' Αλλ3 ή ηβική ‘καί κοινωνική τάξις τής ελληνι
κής πολιτείας έπανειλημμένως έκλονήβη καί ύπενομεύβη εξ ονόματος
τής άρχής ταντης. 'Η βουλή των Αντιπροσώπων, το συνέδρων τούτο
των ολιγαρχικών, εξουδετέρωσε και εξονδετεροΐ μέχρι τής σήμερον
την κνβέρνησιν τον ελληνικού κράτους. Κατ3 ανάγκην εμελλε να
έπέλβη ή Αναρχία.
"0 β α σ ι λ ε ύ ς β α σ ι λ ε ύ ε ι κ α ί δ ε ν κ υ β ε ρ ν ά . Είνε
Αληβές το δόγμα τούτο καί βασίζεται επί τών πραγμάτων ; επί τής φυ
σιολογίας τής συνταγματικής πολιτείας ;
Θέλει εξετασβή εν τώ προσεχθεί αρβρώ.

ΚΓ'.
24 Μάρτιον 1907

Κατά τός τελευταίας ημέρας τής ΙΙαλινορβώσεως καί δλίγας προ
τής δυναστικής μεταβολής του 3Ιουλίου 1830 εν Γαλλία 6 3Αδόλφος
Θιέρσος, γνωστός εν τή πατρίδι τον μέχρι τής ημέρας εκείνης μόνον
ώς ιστοριογράφος τής γαλλικής επαναστάσεως καί ώς ευφυής δημοσιο
γράφος, Αλλ3 ονχί καί ώς πολιτικός Ανήρ, ουδέ κεκτημένος ετι πείραν
τών πολιτικών πραγμάτων καί τών πολιτικών συνβηκών ταντης ή
εκείνης τής χώρας, έξεσφενδόνησεν εν τώ «N ation al», τή έφημερίδι,
ήν μετά τον 3Αρμάνδου Καρρελ καί τον Μινίε είχεν ίδρυση προς
καταπολέμησιν τών υπερβασιών καί τών αύβαιρέτωι πραξικοπημάτων
τής βονρβωνικής δυναστείας, το περιώνομον εκείνο — 1θ roi règne
et ne gouverne pas. 3Ίσως ή ρήσις αντη εδημιονργησεν εν Γαλ
λία καί εν Ευρώπη την πολιτικήν τύχην τον μέλλοντος ϊδρυτον τής
Σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , Αλλ3 Απεδείχβη μετά ταντα,
διά τών πραγμάτων, πανταχον τής Ευρώπης κενή φράσις, εστερημένη
επιστημονικής καί πολιτικής Αληβείας παρά τοΊς πλείστοις τών λαών,
οϊτινες εξ Απομ'μήσεως, εκ κενοδοξίας, ή εκ κομματικών συμφερόντων,
ήβέλησαν να τήν έφαρμόσωσι, μέχρι τής στιγμής δε ταύτης μάλλον
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Επιβαρύνεται τό παθητικόν ή το ενεργητικόν αν τής. 3Εν "Ελλάδι έπ ί
σης, και επί της προτέρας μεν δυναστείας, άλλ3 ιδία κατά την τελενταίαν τεσσαρακονταετίαν, ή περιώνυμος ρήσις, (5 β α σ ι λ ε ύ ς β α σ ι 
λ ε ύ ε ι , ά λ λ α δ ε ν κ υ β ε ρ ν ά , έινε τδ σύνθημα πασών των
πολιτικών φατριών, τών εκ περιτροπής ύπδ την σημαίαν ταύτην καταλαμβανονσών και διαχειριζομένων την πολιτικήν εξουσίαν.
Ποια ήσαν τα αίτια, τα έξωϋήσαντα εις τούτο τον έφημεριδογράφον τον κοινοβουλευτικού κόμματος εν Γαλλία, την άργ^ηγίαν τού όποιου
διεχειρίζετο δ τότε δούξ τής Ανρηλίας κα'ι μετά ταύτα β α σ ι λ ε ύ ς τ ών
Γ ά λ λ ω ν , Λουδοβίκος Φίλιππος, τον μετέπειτα ιστορικόν τής αυτο
κρατορίας, τον έξυμνήσαντα τό συγκεντρωτικόν σύστημα τού πρώτον
Ναπολέοντος ; Αυτή ή κατάστασις τής γαλλικής πολιτικής κατά τάς ημέ
ρας έκείνας. 'Ο δημοσιογράφος, έκθέτων τάς πολιτικάς αυτού έπ'ι τών
ενεστώτων γνώμας, αποβλέπει εις τό παραντίκα, εις τό ενεστώς, εις τήν
εντύπωσιν, ήν επιδιώκει, άπενϋννόμενος εις άναγνώστας, μή αναλύον
τας τά πολιτικά θέματα μετ3 ανστηράς επιστημονικής κριτικής, άλλά
νευρικούς καί διατελούντας υπό τάς εντυπώσεις τής ημέρας. Κ α θ 3 ήν
■στιγμήν εφιλοτέχνει ό Θιέρσος τό άρθρον τον καί έκήρνττεν εις τον γαλ
λικόν λαόν, ότι ό βασιλεύς, ( ό σννταγματιπός δηλαδή), βασιλεύει καί δεν
κυβερνά, έπίστενεν εις τό δόγμα τούτο επίσης ή πλειονότης τού γαλΧικού λαού .'Υφίσταται εν ταΐς σνγχρόνοις κοινωνίαις τοιαύτη άλληλουγβι α
ιδεών, συνεργασία μεταξύ τής έφημερίδος καί τών άναγνθ)στών αυτής
τών τε σκεπτομένων καί τών μή οκεπτομένων, ώστε τούτο ή εκείνο το
άρθρον, τό προκαλούν τήν δημοσίαν προσοχήν καί συζήτησιν, γράφετ α
μεν υπό ώρισμένου συγγραφέως, αλλά δνναταί τις είπείν, ότι υ π ο β ά λ 
λ ε τ α ι καί συντάσσεται υπό τών αναγνωστών τής έφημερίδος. Τοιαύτη
είνε κατά τον τελενταΐον τούτον καιοόν ή φυγβλογία τού έλευθέρου ημε
ρησίου τύπον.
Κ α ϋ 3 ήν στιγμήν ό Θιέρσος έκήρνττεν έν Γαλλία τό δόγμα τούτο,
ή πολιτική αυτής κατάστασις είχε περιέλθη εις ϋλιβεράν κρίσιν. CH
παλινορθωθεΤσα δυναστεία τών Βονρβώνων, μηδέν μαθούοα, μηδέν
άπομαθούσα κατόπιν τοσούτων περιπετειών καί δοκιμασιών, ένύει να
συνεγβση τάς παραδόσεις τού π α λ α ι ο ύ
καθεστώτος,
νά
ϋεωρήση τό γαλλικόν κράτος οικογενειακόν τιμάριον, έπανα/.α μ βά
ναυσα τό λόγων τού δεκάτον τετάρτου Λουδοβίκον —l ’état C est moi
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'Υπό τήν πίεσιν της δημοσίας γνώμης εκαλείτο εν έτει 1828 εις την
εξουσίαν 6 Μαρτινίάκ, έμπνεόμενος εκ φιλελευθέρων ιδεών. Αναλαμβάνων την εξουσίαν δ άνήρ ουτος, ύπέσχετο εν τινι συνεδρία της
γαλλικής Βουλής να διοίκηση μετά καλής πίστεως, εν συνειδήσει των
επιβαλλόμενων αύτώ υποχρεώσεων. Πρόγραμμα κυβερνητικόν είχε την
συνδιαλλαγήν των Αντίμαχο μενών μερίδων, τής φιλελευθέρου και τής
αύλικής. Δεν κατώρθωσε τούτο. 'Η αυλική μερίς, επί κεφαλής εχουσα
τον βασιλέα, άνέτρεψεν αυτόν άπό τής εξουσίας, άνεβίβασε δ 3 εις αυτήν
τον τελευταΐον πρωθυπουργόν τής Παλινορθώσεως, τον άπολντόφροναΠολινίάκ. 'II έλευθεριάζουσα οπωσδήποτε Βουλή διελύθη, ή αυταρχία
έθριάμβευσεν. 3Επί τίνος δυνάμεως έμελλε να. ερεισθή ή βουρβωνική
δυναστεία; 'Η « ’Εφημερίς των Συζητήσεων )) έγραφεν εν προκλητικωτάτω άρθροχ, καταστάντι περιωνύμου : « Θέλουσι ζητήση έρεισμα εν τή;
ίσχνϊ τής λόγχης ; Άλλα σήμερον ή λώγχη σκέπτεται, γινώσκει και σέ
βεται τον νόμον».
3Εν τοιαύτη εκρύθμω νευρική καταστάσει του γαλλικού λαού ό·
θιέρσος, υπερθεματίζουν, άνέκραξε μ ε θ 3 άπάσης τής γαλλικής κοινω
νίας— δ β α σ ι λ ε ύ ς β α σ ι λ ε ύ ε ι , άλ λ α, δ ε ν κ υ β ε ρ ν ά .
Καί ώς υπουργός, καί ώς πρωθυπουργός τον Λουδοβίκου Φιλίπ
που, όστις δεν άπεστρέφετο τήν πολιτικήν τής βασιλικής αυταρχίας, όΘιέρσος δεν διεμαρτυρήθη κατά των ροπών τούτων, είμή μόνον κατά
τα τελευταία έτη τής ^αύρηλιανής δυναστείας, δπύτε κατίσχυσεν επί τής
συνειδησεως του π ο λ ί τ ο υ β α σ ι λ έ ω ς ό πολιτικός αυτού άντίπα?.ος Γυιζώτος . 3Αλλά καί ώς πρόεδρος τής γαλ/ακής Δημοκρατίας δ διά
σημος άνήρ ΰπήρξεν υπό πάσαν έποφιν άπορροφητικώτατος, ελωχίστην
επιτρεπων αύτοβουλίαν καί ενέργειαν τοΐς ΰπουργοΐς αυτού. Διετέλει εις
διηνεκή επικοινωνίαν καί συνεργασίαν μετά πάντο)ν τών δημοσίων υπαλ
λήλων, άνοπέρων καί κατωτέρων, διαπυνθανόμενος παρ3 αυτών τό. ελά
χιστα. 3Ισχυρίζετο δικαιολογούμενος, ότι κατέτριβε τον καιρόν τον περί
άσήμαντα άντικείμενα καί λεπτομέρειας τής διοικήσεως, διότι δ αρχη
γός του κράτους καθηκον εχ^ει να εινε ό αείποτε διευθ ύνα)ν τήν κυβεο—
νητικήν μηχανήν.

0 πρακτικός πολίτικος διεφευσεν εν τή εφαρμογή τον θεωρητικόν
πολιτικόν, τον Ιδεολύγον. . Ο τι τυγχάνει ορθόν καί λογικόν εν τώγοαφείώ τού δευτέρου, έρχεται ώς επί τό πλεΐστον εις άντίθεσιν ποός τα
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τιράγματα, προς το ονμφέρον τής πολιτείας, άνώτερον τνγχάνον τής
^θεωρίας και των άφηρημένων ή μ ε τ α π ο λ ι τ ι κ ώ ν (τής μεταφυσι
κής πολιτικής) δογμάτων.
απαισιόδοξος Γερμανός φάόσοφος Schopenhauer, γλενάζων
τω καιρω εκεινώ εν Φραγκοφορτίερ την περιλάλητου ταντην θεωρίαν τής
βασιλικής εξουσίας, περιοριζομενης εντός του γραφείου, του σφαιριστη
ρίου, του στανλου του μονάρχου, ύπομιμνησκούσης την μοναρχίαν των
ΑΙεροβιγκίων rois fainéants, βασιλευόντα)ν φιλώ όνόματι, άλλα πράγ
ματι κυβερνώντοον των αυλαρχών (m ajor-clom i) , παρέβαλε τους
συνταγματικούς βασιλείς τής -θεωρίας ταντης προς τους θεούς του 3Επι
κούρου, ό>ν μόνη μέριμνα καί φροντίς ήτο ή αποχή από πάσης εργα
σίας, ή άμεριμνησία, τά έκ νέκταρος και άμβροσίας δείπνα. 3Ίσως ΰπάρχουσι θιασώται τής θεωρίας ταΰτης και μεταξύ των βασιλέων, κα) μεταξύ
πολιτικών άνδρών πάσης εποχής καί πάσης χώρας φιλοδοξούν, άρεσκομένων τών μεν πρώτων εις την άδρανή άπραγμοσύνην, το dolce far
niente, ήτις γοητεύει νυσταλέας τίνος φυχάς, άλλ3 ήν αποκρούει 6 εαυ
τόν συναισθανόμενος μεγαλοπράγμων χαρα*τήρ, τών δε δευτέρων, ώς·
εκ του χαρακτήρος αυτών καί τής δραστηριότητος, επιζητούντα)ν να. θέοωσι την εαυτών εξουσίαν ύπεράνα) τής βασιλικής εξουσίας. 3Α λλ3 ή
ιστορία, ήτις δεν ερείδεται επί τής θεωρίας, άλλ3 επί τών πραγμάτων,
διό. τής τυρρηνικής αυτής σάλπιγγος διακηρύττει, δτι εν ή χώρα κρατεί
τό μοναρχικόν καθεστώς, είτε υπό περιωρισμένην έννοιαν, είτε υπό εΰρεΐαν, συγκεκερασμένον δηλαδή ή απόλυτον, 6 μονάρχης, ό βασιλεύς,
καί κατα τας δύο περιπτώσεις, δεν εΐνε άπλοΰν νευρόσπαστ ον τής έκάστοτε κρατούσης πολιτικής φατρίας, απλή γραφομηχανή, επικυροϋσα τούς
υπό τής πλειονοψηφίας τής Βουλής, ήτις πολλάκις τυγχάνει, ώς άπέδειξα εν προηγουμένορ άρθρφ, καί μειονότης εν σχάσει προς τήν
βούλ.ησιν του λιαοϋ, ψη-φιζόμενα νομοσχέδια, ώς επί τό πλεΐστον, ούχί εν
ήοέμορ η’υχική καταστάσει, άλΛ3 υπό τήν επιρροήν φαύλ,ων κομματικών
παθών καί συμφερόντων, καί ύπογράφουσα διατάγματα, άντιβαίνοντα
'Ο

ενίοτε προς τήν δημοσίαν τάξιν καί εύκοσμίαν.
*Η συνταγματική μοναρχία τότε μόνον είνε αρμονική, πραγ ματούσα
τήν αρμονίαν, εκδηλοΰσα τον κ ό σ μ ο ν εν τή πολιτεία, οπότε δ Βα..
σι/.εύς συμπράττει εν τή διευθύνσει τών κοινών ούχί δια τής υπογραφής
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αυτού, άλλα διά τής πραγματικής βουλήσεως. Έ ν εναντία περιπτώοει
και το πολίτευμα τούτο δεν εκπροσωπεί άξιον λόγου πολιτικόν ιδεώδες,
άλλ3 εϊνε ρωπογραφία κακότεχνος, ής την παρέμβασιν εκμεταλλεύεται εκ
περιτροπής οϋτος ή εκείνος ό πολιτικός κερδοσκόπος προς επιδίωξιν
ευτελών κομματικήν, προσωπικών, ή οικογενειακών συμφερόντων.
ΟΙ θιασώται τής άκρατου συνταγματικής θεωρίας, οι οπαδοί του
δόγματος, ό βασιλεύς βασιλεύει, άλλα δεν κυβερνά, επικαλούνται κατά
πάσαν στιγμήν τό παράδειγμα του άγγλικοΰ συντάγματος, αύθαιρέτ'^ς
και παρά τά πράγματα ερμηνευόμενου α)ς καθιερούντος τον έκμηδενι
σμόν τής βασιλικής εξουσίας.
Τούτο δεν εϊνε άληθές. Ή βασιλεία εν τή συνταγματική Αγγλία
εϊνε πραγματική δύναμις, κατά τήν γνώμην πάντων τών θεωρητικών _
3Άγγλων ή μη, τών άναλυσάντων τήν λειτουργίαν του πολιτεύματος,
τούτου. Πάνυ δρθώς λέγει ό Βαβ’οΐΐοΐ ; « ' Η βασιλεία έν 3Αγγλία εϊνε
μορφή κυβερνήσεως, συγκεντρούσης τήν δημοσίαν προσοχήν εφ 3 ενός
προσώπου, ουτινος αί πράξεις ένδιαφέρουσιν όλον τον κόσμον, ενώ υπό
τήν δημοκρατίαν ή προσοχή αυτή καταμερίζεται έπι πολλά ν προσώπων,
('ον αι ιδιωτικά\ πράξεις δεν εϊνε ένδιαφέριυσαι. Έ κ τούτου έπεται, ότι
έ φ 3 όσον τό άνθρώπινον γένος θά εχη πολλήν καρδίαν και ολίγον νουν,
ή βασιλεία εσται κυβέρνησις ισχυρά, διότι διατελεύ συμφαη>οϋσα μετά τών
απανταχού διακεχυμένων αισθημάτων, ή δε δημοκρατία άσθενής, διότι
άπευθύνεται εις τον νοΰν». 'Υπό τήν άντίληφιν ταύτην ή συνταγματική
μοναρχία έν Αγγλία, ώς προσθέτει παρακατιών ό αυτός οξυδερκής
δημοσιολόγος, συντελεί εις τήν καταπράννσιν τών έκάστοτε έκδηλουμενών
κοινωνικών και πολιτικών παθών. Επιτρέπει τούς πράγματι κυβερνώσι
νά διαδέχονται άλλήλους εϊς τήν άρχήν, χωρίς ό χυδαίος λαός νά προσέχη εις τούτο. Τά πλήθη εν 3Αγγλία δεν εϊνε κατάλληλα διά κυβέρνησιν έκλεκτικήν. 3Επίσης ή άγγλική συνταγματική μοναρχία τυγχάνει
άγαθόν πολύτιμον έν κρισίμοις καιρούς κοινωνικού, πολιτικού ή έθνικού
βίου. «Τό διευκολύνον τά μάλιστα τήν ύποκατάστασιν κυβερνήσεως κοι
νοβουλευτικής εις κυβέρνησιν άπόλ^υτον εϊνε ή έπι τού θρόνου άνάβασις
βασιλεως, εύνοούντος τό συνταγματικόν σύστημα και άπόφασιν έχ^οντος
νά τό υποστήριξή.'Η κοινοβουλευτική κυβέρνησις,ώς νεώτερον σύστημα,
ούδεμίαν έχει ίσχύν έν καιρούς ταραχών. 'Ο πρωθυπουργός, 6 άρχηγός
ουτος, άφ3 ον τό παν έξήρτηται, και όστις, έάν ΰπάρχη ευθύνη τις,
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πρέπει νά συγκεντρώνη αυτήν ά φ 3 εαυτόν, ποιούμενος χ,ρήσιν και τής
βίας, αν έίνε άνάγκη προσφυγής εις αυτήν, οϋδεμίαν έχει έγγύησιν μονιμότητος . Παρά λαώ λίαν είθισμένώ εις την κυβερνητικήν ταντην μορφήν,
τοιοντος λειτουργός οφείλει νά έχη ευστάθειαν' την δε ύποστήριξιν αυτού,
εάν δεν εΰρίσκη παρά τή βουλή, πρέπει νά ζητήση παρά τφ έθνει>
ο περ ευνοεί αυτόν και εκτίμα__ 3Αλλ3 έν ή περιπτώσει ή κυβέρνησις
προσφάτως έδημιουργήθη, δυσχερές τυγχάνει εις τον πρωθυπουργόν νά
έχη την άπαραίτητον ευστάθειαν' έρείδεται υπέρ το μέτρον έπι τον άνθρωπίνου λογικού και λησμονεί τάς δρμάς του πλήθους. Οντως έχόντων
των πραγμάτων, ή γοητεία, δι3 ής ή παράδοσις περιβάλλει τον μονάργ^ην,
παρέχει τφ πρωθνπουργφ ωφέλειαν άννπολόγιστόν. 'Η 3Αγγλία ουδέ
ποτε ήθελε δυνηθή νά διέλθη ευτυχής τά πρώτα έτη μετά το 1688
άνευ τής θαυμαστής εμπειρίας Εουλιέλμου τον Ε ' . Ουδέποτε ή 3Ιταλία
ήθελε κατορθώση νά έπιτύχη καί διατηρ ήση την έαντής ανεξαρτησίαν,
άνευ του Βίκτωρος 3Εμμανουήλ' οντε του Κάβου ρ το έργον, οντε το
τοϋ Εαριβάλδου ήτο μάλλον άπαραίτητον ή το του μονάρχου τούτου...
3Εξ ον συμπεραίνεται και δικαιολογείται δ θεσμός τής βασιλείας ώς εκ
τής εξωτερικής επιρροής, ήν ενασκεί ¿πΐ τοϋ πλήθους τώ)ν ανθρώπων .
ΓΥπό τήν έννοιαν ταύτην τής βασιλικής εξουσίας διατελονσης, καθί
σταται αντη παράγων ισχυρός και άκαταγαχνιστός, έν ή περιπτώσει έκτελεΐ τά καθήκοντα αυτής έν τή λειτουργία τής κυβερνητικής μηχανής,
άξιονσα νά ένασκή ταϋτα αντοβούλως κα'ι ονχ'ι νπακούονσα εις τάς αξι
ώσεις τον υπουργείου, τής έπιτροπής ταύτης τής Βουλής, έκπροσωπούσης ώς έπι το πλεΐστον τήν γνώμην μερίδος τίνος τον λαόν, κα
ΐσα)ς ούχ'ι τής νοημονεστέρας. 3Α λλ3 έάν ή βασιλεία, άμνήμων τής απο
στολής αυτής, υποχωρεί κατά πάσαν στιγμήν είς τά κελεύσματα των
συμβούλων, παραιτεΐται εθελουσίως τών δικαίων αυτής έπι ζημία άναντιρρήτορ τής χώρας. 'II τιλειονοψηφία τής Βουλής κέκτηται βεβαίως τα
δικαιώματά της, δικαιώματα συναφή προς τήν λαϊκήν δνναμιν, ήν έκπροσωπεΐ κα'ι ής τό πρόγραμμα έπαγγέλλεται νά έφαρμύση, αλλά και ή
βασιλεία έπίσης έν εύκοσμοι συνταγματική πολιτεία δέν εΊνε παθητική
δύναμις, άλλ3 ενεργητική, όπως και ή βουλευτική πλειονοψηφία.
Αέν γράφω πολιτικήν θεωρίαν. 3Αναλύω τα πράγματα. Κα'ι τά1
1 Τ<> αγγλικόν Σύνταγμα (έλλ.ηνική μετάφρααι;).
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πράγματα διδάσκονσιν, δτι κοινοβουλευτική Κυβέρνησις, άποτελουμένη
εξ ανθρώπων, έχόντων οάρκας καί αίμα, προερχομένων εκ πολιτικής
δμάδος, ήτις πάντοτε δεν τίθησι τα καθολικά συμφέροντα υπέρ τα ατο
μικά, τα οικογενειακά, τα κομματικά, δεν εκπροσωπεί κυβερνητικόν τι
ιδεώδες, δσον και αν ύποκρίνηται τούτο ή επιζητεί ό διευθύνων την
πολιτικήν αυτής ηγέτης του κόμματος καί τής Κυβερνήσεως. Μή ζητήσωμεν Αείποτε παρά των κοινοβουλευτικών· πλεωνοψιών πολιτικήν
Αρετήν καί ηθικότητα' πρωτοστατούσιν εν τοΐς κόλποις αυτών τά έν
στικτα μάλλον ή αΐ Ιδέαι καί τά αισθήματα. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει
ή δράσις του μονάρχου επιβάλλεται υπό τών πραγμάτο)ν' είνε Αναγκαία,
ευεργετική, δυναμένη ν ’ Αντιμετώπιση κρατερώς τάς υπερβασίας τής
πλειονοψηφίας, ών κύριον δργανον τυγχάνει το υπουργικόν συμβούλων.
Ονδείς τών σωφρονούντων δικαιούται ν ’ Αμφισβήτηση τό δίκαιον τής
τοιαντης βασιλικής παρεμβολής. Ταντης ίξουδετερουμένης ή έκμηδενιζομένης, ή γ/θρα δύναται νά περιέλθη εις τήν έσχ^άτην Αναρχίαν. 'Όσον
βασιλεύς τις καί αν έγεννήθη Αδρανής καί φυγόπονος εκ φύσεως, προς
το εαυτού συμφέρον, προ: τό συμφέρον τής οικογένειας του, τής χώρας,
ής αί τύχαι είνε διαπεπιστευμέναι εις αυτόν, ούδαμώς παράδοξον νά.συγκρουσθή προς τό συμβουλών του. Είνε αληθές, δτι τό συμβούλων τούτο
διά πάσαν αυτού πράξιν φέρει πολιτικήν ευθύνην. Άλλα καί ό βασι
λεύς, αν κατά τάς δι πάξεις τού συνταγματικού χάρτου είνε πολιτικώς
Ανεύθυνος, εύθύνεται ηθικώς διά τάς πράξεις τών συμβούλων του, τών
υπευθύνων ϋπουργώιν του. ’Εναντία Αντίληψις καί γνώμη είνε αγνοια
τών πραγμάτων καί τής ιστορίας.
Όπότε, έν ειει 1852, ή βασίλισσα τής Αγγλίας Βικτωρία Απέπεμ■ψεν Από τής αρχής τον λόρδον Παλμερστώνα, παντοδύναμον έν τώ κοινοβουλίώ υπουργόν, επί τώ λόγω, δτι ούτος δεν συνεμερίζετο τάς γνώ
μης αυτής ώς προς τό πολιτικόν τόλμημα τού τρίτου Ναπολέοντος, έν
ιδιογράφω ύπομνήματι προς τον πρωθυπουργόν ήξίου ((νά διατελή ένήμερος περί τών συμβαινόντων μεταξύ αυτού καί τών ξένων πρέσβεων,
πριν ή έκδώση Αποη)άσεις σπουδαίας, θεμελίουμένας έπί τών συνδιαλέξεών των. Πιστεύει, εγραφεν, δτι θέλει λαμβάνη γνώσιν τών Αλλοδαπώ>ν έγγράφων έν καιρώ τώ προσήκοντι καί ότι τό κείμενον τών νομο
σχεδίων, δσα μέλλουσι νά έγκριθώσι π αρ’ αυτής, θέλουσι τή νποβάλλε-

έν Έλ/.άδι

121

οϋαι προ Ικανόν χρόνου, όπως αυτή δνναται να λαμβάνη γνώσιν προ
της διεκπζραιώσεώς των.»
Κρατεί ή γνώμη εν ’Αγγλία, ότι ό μονάρχης δικαιούται ν' άπο/.ανη
τον δικαιο'ίματος του καλεΤσϋαι προς παρογην γνώμης, τον ένϋαρρύνειν, και επί τέλους τον άποτρέπειν. Ενλόγοες. 'Ο μονάρχης, καίπερ μη
διατελών ύπενΰυνος, κατα καΰήκον ένδιαφέρεται υπέρ τών σνμβονλθ)ν
αυτού, οΐτινες μη παρακοιλυόμενοι υπό της βασιλικής άρνήσειος εν ταις
πράξεσιν αυτών, ουδόλως παράδοξον να παρεκτραπεώσιν. νΑλλθ)ς τε ό
Βασιλεύς, ώς έκτης μακράς υ π ’ αυτόν διαχειρίσεως των πραγμάτο)ν,
κέκτηται ώς έπι το πλεΤστον μείζονα πείραν των πραγμάτ0)ν ή το υπουρ
γικόν συμβούλων, και άν τούτο άποτελήται εξ άνδρών νοημονεοτάτθ)ν
και πεπειραμένοι, ό περ ονχ'ι ο ύνηί)ες εν κοινοβουλευτική κυβερνήσει,
έφ' ής επιβάλλονται πολλάκις πρόσωπα έστερημένα και πείρας και νοη
μοσύνης και αρετής, μετέχοντα τον υπουργικού συμβουλίου, ώς και τής
παροχής υπ ’ αυτιών νπηρεσιέόν αμφιβόλου χρηστότητας και κοινοιφελείας.
Οντως έξειλίγβη έν ’Αγγλία τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, ώς και
έν ταΐς χεώραις έκείναις τής ηπειρωτικής Ευρώπης, έν αΐς τούτο μετεφντεύάη και έφηρμόσΰη. 'Ο βασιλεύς βασιλεύει, ά λα. και κυβερνά.
Λαμβάνει γνώσιν πάντο)ν τών σνμβαινόντων, άλλα και άποφαίνεται
γνώμην περ'ι τον ποιητέον. Δεν διατελεΊ εις κατάστασιν άπαγορεί'σεοις,
ούτε έπιβάλλεται αντώ ή ήκιστα κολακευτική άποστολή νά έπικνρή νο
μοσχέδια, ονδεμίαν προσπορίζοντα ευτυχίαν εις την χώραν, προο)ρισμένα
μόνον να ένισγύσοισι τό. συμφέροντα τής έν τή έξουσία φατρίας, ή να.
νπογράφη διατάγματα καταστρεπτικό τής δημοσίας υπηρεσίας, κατα δι
καστικό κατα. προσο)πο)ν και οικογενειέον, οιν το μονον έγκλημα εινε,
ότι δεν καί)ίστανται όργανα τών κομματικών αξιωσεωΐ’ εννοουμεν(>υ
,βονλεντούΕχ,ει την συνείδησιν τής άποστολής του. Κατανοεί , ότι ό μεν
υπουργός ίλό παρέλϋη, άλλ’ έκεΐνος ί)ό παραμείνη. Ύ π ό την ιδιότητα
ταύτην ό βασιλεύς έν ,Αγγλία, όπο)ς ό Πρόεδρος τής δημοκρατίας έν
Γαλλία, δεν κέκτηται μόνον δικαιώματα, άλλα και καϋήκοντα. Και τό
νψιστον πάντεον τεον καϋηκόντο)ν εΤνε ή αυστηρό. έξομοίεοσις τών πολιτών
προ τού νόμον και τής εξουσίας.
'Εν τή πραγματώσει τών άρχών τούτων κεΐται ή έννοια κα'ι ή άπο-
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στολή τής συνταγματικής βασιλείας, εν τή πραγματική αυτής και κανο
νική λειτουργία.

21

’Α πρι λί ου 1 9 0 7

Απέδειξα, νομίζω, δια των δύο προηγουμένων άρθρων περί τήςυπό των πραγμάτων και των πολιτικών συνθηκών έπιβαλλομένης αεί
ποτε δράσεως τής βασιλικής εξουσίας, οτι αυτή, άφισταμένη πόσης
ένεργείας και έπεμβάσεως εις τα άφορώντα την διαχείρησιν των κοινών,
έπιτρέπουσα εις τους υπευθύνους συμβούλους ν' άναλαμβάνωσι την
πρωτοβουλίαν έν παντί άντικειμένφ, γενικόν ή μερικόν έχοντι σκοπόν,
παραιτεΐται τής έαυτής άποστολής. 3Α λλ3 ή τοιαύτη παραίτησις άπό τών
βασιλικών υποχρεώσεων, ου μόνον έν χώραις, πολιτικώς μη ώργανωμέναις καί προηγμέναις, προξενεί ζημίαν, άλλα καί έν ·χώραις έξικομέναις εις άνωτότην κοινωνικήν καί πολιτικήν περιωπήν, έξασθενίζε1
αυτήν τήν βασιλείαν, ϋψισταμένην συν τώ χρόνω τα. άποτελέσματα τής
άδρανείας. 3Επί τών ερειπίων αυτής άναφύονται τότε καί άναβλαστάνουσι νέαι δυνάμεις, αϊτινες κατ’ άνάγκην δεν θέλουσι διστάση εν δεδο
μένη περιστάσει ν 3 άντιταχθώσι κατ3 αυτής, νά τήν έκμηδενίσωσι, να
τήν καθυποτάξωσιν, έξαναγκάζοντες να διέλθη νενικη οένη υπό τα κ α ν—
δ ι α ν ά δ ί κ ρ α ν α του λαοϋ ή τής ολιγαρχικής αυτού άντιπροσο)πείας. Τοιαϋτα είνε τα. διδάγματα τής Ιστορίας. « Οπως έν παντί δργανισμώ, λέγει 6 Θεόδωρος Μόμμσεν έν τή ρωμαϊκή αυτού Ιστορία, οντω
καί έν τώ τής πολιτείας, οτε έν τών οργάνων περιέλθη εις αδράνειαν,
παραβλάπτεται άπασα ή κανονική λειτουργίαν. Ποιον δ 3 έ'σται τό άπο
τ έλεσμα τής άδρανείας ταύτης ; eH άτραφία τού οργάνου, ό μαρασμός
αυτού, μονονουχί ό θάνατος. 3Εκ τής τοιαύτης διαφθοράς τού οργανι
σμού ό σκοπός τής πολιτείας άναμφιβόλως θέλει άστοχήση‘ καί τούτο
έπί ζημία τού κοινοτνικού σώματος. Συμπεραίνω έκ τούτου, οτι ή βασι
λική έξουσία έν ταΐς χώραις έκείναις, έν αΐς ΰφίσταται, δικαιούται καί
καθήκον έχει νά λειτουργή καί νά έπιβάλληται έν πόση αυτής τή φύσει
καί τή δυνάμει.

' Οτι ή βασιλική έξουσία ευε τοσούτον άναγκαία καί συμφέρουσα έν
τώ κοινωνικώ βίφ, τούτο όρμεμφύτως κατενόησαν οι λαοί άπό τών
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πρώτων άκόμη χρόνων τής Ιστορικής αυτών έξελίξεως δρμεμφύτως,
άνευ διδαχής. ’Ισχυρός άνήρ, προνομιούχος, παράκλητος, άναλαμβάνει>
κατ εντολήν μυστικής και δυσερμήνευτου Δυνάμεως, να καθοδηγήσω
αυτους προς κατακτησιν τής άσψαλείας, τής τάξεως, τής δικαιοσύνης.
eΥπάρχουσι καί τώ καιρφ) εκείνω αι διαφωνίαι, αι εριδες, al συζητή
σεις, έκδηλούμεναι βεβαίως βιαιοπαθέστερον ή εν ταις μετέπειτα, ταις
πεπολιτισμέναις κοινωνίαις. 01 συγκρουόμενοι στερούνται τής δυνά
μεως του λόγου και των παρεπομένων αψιμαχιών, ΐνα έκτοπίσωσιν άπδ
τής κοινωνικής παλαίστρας τους άντιμάγους αυτών, διεξάγονται δε οΐ
αγώνες δια τής πυγμής fbellum om nium con tra omnes), προβαίνουσι μέχ,ρις άμοιβαίας έξαντλήσεως, έως ου έπιστή 6 χρόνος τής έμφανίσεως του παρακλήτου. °Αλλα το φαινόμενον τούτο δεν διαφέρει των
συγκρούσεων μεταξύ των άντιμαχομένων πολατικών ομάδων των μετά
ταυτοχρόνων. Κατ ’ ουσίαν παραμένει πάντοτε το αυτό. *Λν δεν νφίσταται άνωτέρα τις εξουσία, ισχυρά, θ ε ο ε ί κ ε λ ο ς, παρά πάντων άνεγνωρισμένη και τιμωμένη,(αναγνωρίζεται δε και τιμάται ώςέκ τής δράσεως αυτής, ο κοινωνικός και πολατικός σκοπός τού λ^αού αστοχεί, άποτνγχάνει.
rΥπό την εποψιν ταύτην ή βασιλακή εξουσία δεν είνε τυχαία τις,
κατά συνθήκην ύφισταμένη δύναμις, εινε δύναμις ιστορική, άνευ τής
οποίας, έν ταις άρτισυστάτοις μάλιστα κοινωνίαις, ή ιστορική έξέλ.ιξις
των ανθρώπων άνακόπτεται καθ’ δλωκληρίαν. Ουδέ έν γινώσκω εκ τής
ιστορίας παράδειγμα λαού, πραγματώσαντος έν τώ βίφ αυτού μεγάλ,ην
ή μικρόν αποστολήν άνευ τής καθοδηγ ήσεως άνδρός, ύτιό τό κράτος τού
δποίου και το ύπέροχον κύρος νά μή ύποκύψη. Εινε άποτέλεσμα φυσι
κών καί άναλΑοιώτων νόμων. "Εντεύθεν ή κοινωνική συνειδησις των
λαών συμβολάζει έν τή τοιαύτη Ιστορική, τουτέστι δρώση μοναρχία, αυ
τήν τήν ιδέαν καί τήν δύναμιν τής πολιτείας. eO λωός δεν λωγικεύεται,
αισθάνεται μόνον. "Αλέλ’ ώς έπί τό πλεϊστον, τό μυστικόν αυτού περί
βασιλικής έξουσίας συναίσθημα είνε ίσχυρότερον τής Ιτχυροτέρας πολι
τικής διαλεκτικής. Κατανοεί δρμεμφύτως, οτι, προκειμένου περί έπιτεύξεως μεγάλου σκοπού,άπαιτέΐται ενιαία γνώμη, άρα καί ενιαία δύναμις.
Καί τήν δύναμιν ταύτην, όπως έχουσι τά ανθρώπινα πράγματα, μόνον
εις άνθρωπος είνε Ικανός νά έκπροσωπήση καί νά πραγματώση.
'Ο συνταγματικός μονάρχες, έκ των καθεστηκότων θεσμών κέ-
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κτηται περιωρισμένην εξουσίαν' άλλα τούτο κατά τύπους μονον' κατ'
ουσίαν καί δ τοιούτος μονάρχης δύναται και δικαιούται να έξασκή εξου
σίαν μονονουχι άηόλυτΟν, εν η περιπτώσ ι πρόκειται η εξάσκησις της
εξουσίας ταύτης να είνε άγαθοποιός, ιδία οπότε αναλαμβάνει νά διεξαγάγη δίκαιον και επωφελή άγώνα κατ' επιβλαβών στοιχείων, οϊασδήποτε
προελεύσεως, λνμαινομένων την πολιτείαν, 'Η βασιλική αυτή εξουσία
δνναται και οφείλει νά διατελή πανταχού παρούσα, έπεμβαίνονσα, διευ
θετούσα και κανονίζουσα τά κακώς εξελισσόμενα. Ούδε'ις δ τολμήσων
ν' αμφισβήτηση την ενέργειαν αυτής. *0 πονηρός, ό φιλόδοξος, δστις
ήθελ.εν άντιμετωπίση την εξουσίαν ταύτην, άναντιρρήτως ήθελεν νποκύφη υπό την κοινήν άγανάκτησιν, ήβ-ελε συντριβή υπό τής βασιλικής
δυνάμεως, δσον και άν τνγχάνη το εΐδωλ.ον τής λιαϊκής έκτιμήσεως και
λατρείας.
Πάντα τά συνταγματικά πολιτεύματα, παλαιά τε και νεώτερα, δσον
καί άν εϊχον δύσπιστους προς την βασιλπκήν εξουσίαν, δσον Χαι άν ένεπνέοντο εξ άντιβασιλικέον και υπερδημοκρατικών ροπών, δεν περιόρι
σαν την βασιλικήν εξουσίαν. Ν ά ε ΐ ν ε, ή ν ά μ ή ε ι ν ε β α σ ι 
λ ε ύ ς . Ιδού το ζήτημα. ' Οταν ή δύναμις του στέμματος περιορισθή
εις το έλωχιστον, ή παρεπομένη ατροφική κατάστασις εκμηδενίζει αυτήν,
καθιστάσα υποτελή πάσης άντιπάλου δυνάμεως, λιαϊκής, ολιγαρχικής,
προσωπικής. Τί δύναται εν τοιαύτη περιστάαει νά πράξη δ άνήρ οϋτος,
προ; ον άποβλ.έπει ή κοινών ή συνείδησις, ου τήν δράσιν άπεκδέχεται έν
πάση πολ.ιτική ή εθνική κρίσει ; Έλαττουμένου του βασιλικού παρά
γοντος, ή πολιτεία καθίσταται ερμαιον του πρώτου φιλοδόξου, θριαμβενοντος έπι τών ερειπίων τής βασιλικής εξουσίας, κορεννύντος δαπάναις αυτής τά πάθη, τά συμφέροντα, τάς ροπάς τής περί αυτόν συμ
μορίας.
Το ελ.ληνικον συνταγματικόν πολάτευμα δεν ήδύνατο ν' άπομακρυνθή το παραπαν τού διαγράμματος, τού διαχαραχθέντος υπό τών
λωιπων συνταγ ματικώς κυβερνωμένων λ.αών, τού άγγλακού, τού βελιγικού, οιουδηποτε άλλου. ΤΙΤ βασιλική εξουσία δεν ώλ,ιγωρήθη. ’Πτο
τούτο σύμφωνον προς τας ιστορικός παραδόσεις τού ελληνικού γένους,
προς την ενεστώσαν κατάσιασιν τού ελ.ευθερωθέντος τμήματος τής ελληνικής χώρας, προς τον μέγαν προορισμόν, ον όφείλ.ει νά επιτελέση ή
ελληνική βασιλεία— τήν ενοποίησιν και τήν Ισχυρόν σύνταξιν και όργά-
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νωσιν τών υπό την ξένην κυριαρχίαν εναπολειφθ έντθ)ν τμημάτων τον
έλλη νικού κόσμου;
3Επί τοντω πλεΐσται διατάξεις τον ελληνικού συντάγματος, άναφερόμεναι εις την βασιλικήν εξουσίαν, τιαρέχονσιν αυτή άπόλ.υτον δικαιο
δοσίαν επί πασών των σχέσεων τής κοινωνίας και τής πολιτείας. Εινε
συνταγματικός δ βασιλεύς, άλλ’ εν τή ενασκήσει των καθηκόντων αυτόν
εινε άπόλντος, άπεριόριστος. Τοιαύτη εϊνε ή πραγματική έννοια τον ελ
ληνικόν πολιτεύματος. Πολλάκις υπό των άντιφρονούντων κατηγγέλ.θη
ώς αναρχικόν, ώς άσνμβίβαστον προς τα πράγματα. Βεβαίο)ς δεν εινε
τέλειον. Ά λ λ ’ αΐ άτέλειαι αυτού, αί ελλείψεις, δεν εινε τοιαύται, δύστε
να παρακοολνηται ή εύκοσμος λειτουργία.
'Η άπόλυτος κοινοβουλευτική θεωρία διδάσκει, δτι ή βασιλική
εξουσία εινε τυπική μόνον, ούχί πραγματική. Τοιαντη δ° εινε μόνον ή
τον υπουργικού συμβουλίου, ελκοντος τήν εμπιστοσύνην αυτού ονχι άπό
τού βασιλέως, άλλ* άπό τής αντιπροσωπείας, ής πάλιν ή δύναμις άπορρέει άπδ τής λαϊκής βονλήσεως. Και, τούτο εϊνε σόφισμα, λαμβανομένον
ύπ ’ δψει τού γεγονότος, δτι κατά τάς διατάξεις τού πολιτεύματος, «δ
βασιλεύς διορίζει και παύει τους υπουργούς αυτού», δτι ή εκτελεστική
εξουσία ένεργεΐται δια των παρ’ αυτού διοριζομένων υπευθύνων υπουρ
γών, νπενθύνο)ν εννοείται ενώπιον αυτού, τού διορίζοντας, καί τής
βονλιής, τής νποδεικννούση;, δτι «αϊ δικαστικοί αποφάσεις εκτελωύνται
εν δνόματι τού βασιλέως», καί τοσαύται αλΛαι διατάξεις, εν αίς άναγνωρίζεται καί κνρούται ή νπερτέρα, πραγματική, ονχι φαινομενική,
θέσις τής βασιλείας εν τή συνταγματική πολατεία.
Βεβαίυος εν ταΐς νεωτέραις πολατείας, εν αϊς πνέει δ άνεμος τών
δημοκρατικών ελευθεριών, ή δε βασιλεία κηρύσσεται κατα πάσαν στιγ
μήν υπό τών πολεμίοιν αυτής ώς «.σκηνή, έστημένη προς ύπνον», δεν
εινε ώς επί το πλεΊστον ανεκτή, εν πάση εκδηλ.ώσει δράσεως αυτής
προκαλ.ονσα τήν καχυποψίαν. Ονχ ήττον τα πράγματα σννηγορούσιν
υπέρ τής μείζονος σημασίας καί επιβολιής τής βασιλείας. Εϊνε άλπ]θές,
δτι πρωθυπουργός αυταρχικός δύναται εν πάση στιγμή ν ’ άνατραπή διά
τής ευθείας δδού, ή καί διά τής βίας, χωρίς νά διασαλευθώσι τά θεμέλ.ια τού πολ.ιτικού καθεστώτος. 3Αλ.λει βασιλεύς αυταρχικός δεν άνατρέπεται εύχ^ερώς. Γ0 βασιλ.ικός θρόνος ύστατοι νψηλ.ότερον τής έδρας τού
πρωθυπουργικού γραφείου, δ τυχβρπαστος τής προτεραίας έκδιώκετα1
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υπό τής θελήσεως του βαοιλέως και του λαού, όσον και αν κατώρθωσεν
επί τινα καιρόν να επιβληδή επ' άμφοτέρων των πολιτικών τούτων
παραγόντων. Τούτου ενεκα οι νεότεροι λαοί προσπαθοϋσι ν 3 αφαιρέσωσι
παρά τής βασιλείας πάντα τα μέσα, <5ι9 ων αυτή δύναται να καταστή
επικίνδυνος εις τός λαϊκός ελευθερίας. Μ έ μ ν η σ ο à π ι σ τ ε ΐ ν.
Είνε άξίωμα, δ περ έκαστος πολιτικός νομοθέτης οφείλει να λαμβάνι]
ύ π 3 δψει εν τω διακανονισμό τής ενεργείας τής βασιλικής δυνάμεως.
9Ανεξέλεγκτος αυτή âqπεμένη, θέλει κατάληξή εις τον άπολυτισμόν, την
δικτατορίαν. 'Έν δε βήμα μόνον διαχωρίζει τον δικτάτορα άπό του
τυράννου.
Και δμως ό συνταγματικός βασιλεύς, εν τή περιωρισμένη αυτού
εξουσία, δεν δύναται νό διατελή άπαθής καί αδιάφορος προς τα περί
αυτόν υπό των υπευθύνων συμβούλων του τελούμενα. Κέκτηται τό δι
καίωμα αυτός, δ τύποο άνεύθυνος, νό καλέση έκάστοτε τον υπουργόν
του, να τον έλέγξη, νό τον εξευτελίση, νό τον άποπέμψη επί τέλους, διό
πάν νομοσχέδιον, δ περ έν άγνοια αυτού ήθελεν είσαχιθή εις την βουλήν
καί ψηφισθή ύ π 3 αυτής, καθό εδόξαζε καί αυτή ή βασίλισσα Βικτωρία,
νό άρνηθή τήν υπογραφήν άδικου καί ανόμου διατάγματος διορισμού ή
άπολύσεως δημοσίου λειτουργού, άποπέμπων σύναμα τον φατριαστήν
υπουργόν, νό εποπτεύη επί τής λειτουργίας τής εκτελεστικής, τής δικα
στικής, καί αυτής τής νομοθετικής εξουσίας, παρεκτρεπομένων. Είνε
τοσούτον υπέρογκος, τοσούτον περίοπτος ή προσωπικότης τού βαοιλέως,
ώστε ούδείς θέλει τολμήση νό συνοφρυωθή εκ των εξελεγχομένων, καί
εν ή περιπτώσει οϋτοι άξιούσιν, δτι τυγχάνουσιν οι άντιπρόσωποι τής
λαϊκής ψήφου καί τής κοινωνικής εμπιστοσύνης.
3Α λλ3 ή σπουδαιοτάτη άποστολή τού βαοιλέως εν τή συνταγματική
ταύτη πολιτεία είνε, κατ’ εμέ, εκείνη, ήν χορηγεί αυτό τό τριακοστόν
δεύτερον αρΰρον τού ήμετέρου Συντάγματος, καθ3 ήν «ό βασιλεύς άρ
χει των κατό ξηρόν καί θάλασσαν δυνάμεων». 3Εν τή διατάξει ταύτη
κεΤται ή αληθής, ή άσάλευτος δύναμις τής βασιλείας, ήτίς είνε σύναμα
καί ή δύναμις τής πολιτείας. ’Άνευ στρατιωτικής δυνάμεως δ βασιλεύς
εκμηδενίζεται κατό πάσαν στιγμήν καί έξουδετερούται εν τή πολιτική αυ
τού άποστολή υπό τής φατρίας, Εΐπον εν προηγουμένου αρθρφ, δποία ή
ψυχο?.ογία τής πολιτικής φατρίας ! Μ ε τ 3 ε μ ε δ κ α τ α κ λ υ σ 
μ ό ς ! . . . eH φατρία, ως έκ τής φύσεως αυτής, δεν δύναται νό ϋπάιρξη,
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νά συλλειτουργήση μετά τής βασιλείας, ήτις καλώς λειτουργούσα, εινε ή
έκπροσώπησις τής πολιτικής ένότητος καί δυνάμεως, ή παράστασις του
συνόλου. 'Η φατρία Αντιπαθεί εκ συμφέροντος προς την στρατιωτικήν
σύνταξιν τής χώρας * τούτο άντίκειται προς τους σκοπούς αυτής. Παρά
δειγμα ή όλιγαρχουμένη Πολωνία, ήτις κατα τας τελευταίας ημέρας του
Ιστορικού αυτής βίου έκέκτητο πλείονας Αξιωματικούς (προνομιούχους)
ή στρατιώτας. 3Α λλ3 ό βασιλεύς κα&ήκον εχει, υπό του πολιτεύματος
έπιβαλλόμενον, να καταστή δ π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς α ρ χ ώ ν
τ ων
κ α τ α ξ η ρ ό ν κ α ι κ α τ α θ ά λ α σ σ α ν δ υ ν ά μ ε ω ν . 3Εν
τή τοιαύτη εξουσία εκπροσωπεί πράγματι την πολιτικήν ϋπόστασιν του
Μϋνους, ου τυγγμνει Αρχηγός τεταγμένος. Και αν ή εξουσία αύτη εινε
επιβεβλημένη, κανονικώς εχόντων των πραγμάτο)ν, επιβάλλεται μέχρι
π ρ α ξ ι κ ο π ή μ α τ ο ς έν χρόνοις δημιουργικούς, προπαρασκευής προς
έπίτευξιν μεγάλων έΆνικών σκοπών.
3Ά ς εχωμεν πάντοτε ύ π 3 δψει το υπό του Βίσμαρκ ρηϋεν προ τρια
κονταετίας έν τώ πρωσσικώ κοινοβουλίφ : Τα μεγάλα ιστορικό, έργα δεν
έπιτελοϋνται δια τών ρητορικών συζητήσεων τών Ιδεολόγων, Αλλα δια
τής πολιτικής του πυρός καί του σιδήρου. 3'Η, όπως έδογ μάτισε ν Αρ
χαίος συγγραφεύς, «ό δυνάμει προέχων δικαιότερος αεί καί λέγειν καί
πράττειν δοκεΐ )).

ΚΕ'
2 8 3Απρίλιον 1 9 0 7

3Εν τοΐς τρισί προηγουμένοις αρϋροις ανέπτυξα δια τής Ιστορίας καί
τών πραγμάτων, δι 3 αυτής τής πολιτικής λογικής, ότι έν ταΤς συνταγματικώς κυβερνωμέναις πολιτείαις δ βασιλικός παράγων εινε Αναγκαιότα
τος καί χρησιμότατος προς κανονικήν λειτουργίαν του πολιτεύματος.
Τούτου μή συμβαίνοντος, ή βασιλεία έκπίπτει τής γενναίας αυτής Απο
στολής, νωϋρό. καϋισταμένη καί έξαντλουμένη συν τώ χρόνο) έκ τής
Αδράνειας καί τής Απραγμοσύνης. 3Επεκαλέσ&ην ιδία προς κύρωσιν τών
ισχυρισμών μου αυτό τό παράδειγμα τής συνταγματικωτάτης 3Αγγλίας,
τής κοιτίδος τών κοινοβουλευτικών Αρχών, κατα τήν κρατούσαν φρα
σεολογίαν. Ή βασίλισσα Βικτωρία, εί καί ήτο γυνή, ουδέποτε παρη-
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τήθη τών βασιλικών δικαίων και υποχρεώσεων κατά το διάστημα τηςμακροχ^ρονίου αυτής βασιλικής διοικήσεως.
3Ενόει να λαμβάνη γνώσιν πάντων των σνμβαινόντων, να έχη
γνώμην εν τη διεξαγωγή πόσης νποθέσεως, άφορώσης εις τα συμφέ
ροντα του κράτους, είτε τα εσωτερικά, είτε τα εξωτερικά, να. μη επιτρέπη άπόλυτον ενέργειαν εις τους υπουργούς αυτής, καί περ υπευθύ
νους τυγχάνοντας. Και πρωθυπουργοί τής Μεγάλης Βρεττανίας τώ καιρώ
έκείνώ ήσαν ούχί τυχαίοι άνδρες, μακράς μόνον πείρας προϊόντα, κατ3
ανάγκην άνελθόντες εις τα ύπατα άξιώματα του κράτους, είτε δια τής
βασιλικής εύνοιας και εμπιστοσύνης, είτε έκλεγέντες ελλείψει κρειττόνων
και ικανωτέρων υπό του κόμματος. 7Ησαν ό Ροβέρτος Πήλ, ό ΤΙάλμερστοαν, 6 Γλάδστων, δ Βενιαμίν Δισραέλης, μεγάλοι Αντιπρόσωποι μεγαλειτέρου λαού, καταλαβόντες την πολιτικήν αρχηγίαν εκ τής προσο)πικής αυτών ύπεροχ^ής και ίκανότητος, έκπροσωποϋντες υπό πάσαν έποψιν την αγγλικήν Ιδέαν.3Εν τούτοις ή βασίλισσα Βικτωρία ένόει να βασιλεύη, άλλα, και να κυβερνά, όσον και αν έτύγχανεν ό έκάστοτε πρω
θυπουργός άνήρ υπέροχος, άξιος εμπιστοσύνης, δημιουργικός. Εινε
γνωστή έν τή αγγλική πολιτεία ή δράσις και τών τεσσάρων εϊρημένων
πρωθυπουργών τής Μεγάλης Βρεττανίας, τού Ροβέρτου Πήλ και τον
Γλάδστωνος επί τών εσωτερικών, και Ιδία επί τών οικονομικών ζητη
μάτων, τού δε Παλμερστώνος και τού Δισραέλη Βήκονσφηλδ επί τών
εξωτερικών. 'Η 3Αγγλία οφείλει μεγάλην ευγνωμοσύνην εις την εργα
σίαν τών άνδρών τούτων, περί τής δράσεως τού τελευταίου τών οποίων
έγραφε τα επόμενα πρό τινων ημερών τό έγκριτον βιενναϊον ψύλλον, 9
((Κέας 3Ελεύθερος Τύπος}).

(("Ο Βήκονσφηλδ ήτο δ διεγείρας αυθις έν τώ Αγγλικώ εθνει την
επιθυμίαν τής δυνάμεως και τής Ισχύος.
« 'Η πολιτική του ήτο θεατρική, Αλλ3 όμως διήγειρεν εν τώ έθνει
τιιν υοεξιν τής ισχνός και την πεποίθησιν, ότι ή νικηφόρος πορεία τον
δεν έτερματίσθη άκόμη. Ηύξησε τήν 3Ινδικήν και ώνόμασεν αυτήν αυ
τοκρατορίαν" κατέλαβε τήν νήσον Κύπρον, δι3 ής καθίσταται εφικτή ή
δδός προς τήν Συρίαν και τήν Μικρόν 3Ασίαν και Ασφαλίζεται ή ηγε
μονία τής Ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου" δι3 εκπληκτικού δε στρα
τηγήματος έπύρισε τή 3Αγγλία, ήτις ήθελε να εμποδίση τήν κατασκευήν
τής διώρυγας τού Σουέζ, ίσχνρό.ν επιρροήν επί τής διοΐκήσεώς της και
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εκαμε τοιουτοτρόπως το πρώτον βήμα, όπως dear} εις άγγλικάς χεΐρας
τας κλείδας και τής ανατολικής πύλης τής Μεσογείου θαλάσσης. ' Ο ευ
φάνταστος ουτος μυθιστοριογράφος είσήγαγεν ανθις εϊς την αγγλικήν
πολιτικήν τήν φαντασίαν, ήτις είχεν εξαφάνισή ή έξ α υτής, εκτοτε δε ή
αγγλική πολιτική δεν επαυσε να διαδραμαιίζη το μέρος αυτής τούτο».
Σήμερον ή 5Αγγλία στερείται ικανωτάτων πολιτικών άνδρών, οΐοι
ήσαν ώς επί τδ πλεΐστον οι κυβέρνησαν τες αυτήν κατά τον δέκα τον
ένατον αιώνα, άπό του Πιττ μέγ^ρι του Βήκονσφηλδ και του Γλάδστο)νος. Ά λ λ 5 ετυχεν εν τώ βασιλεΐ Έδουάρδο) άξιωτάτου και δραστηριωτάτον μονάρχου, ώς εκ τών προσωπικών αϋτου χαρισμάτων ικανού
και δυναμένου νά συνέχιση τήν εσωτερικήν καί εξωτερικήν πολιτικήν
τών μεταστάντων πολιτικών συμβούλων τής μητρός αϋτου. 7'α.ειδενει
ούχί χάριν του ταξειδίου μόνον, ούχί χάριν άπολανσεως τών θέλγητρων
τής φύσεως, ή δπως γνωρίση νέας κοινωνίας, καθά πράττει άπαξ του
λάχιστον τοϋ έτους έκαστος ’Άγγλος G entlem an, αλλά προς διακανο
νισμόν τούτου ή εκείνου τοϋ αγγλικού πολιτικού ζητήματος, οπο^ς
εξεύρη συμμάχους καί φίλους τής πατρίδος του , όπως καταπολεμήσω]
ταύτην ή εκείνην την κατ’ αυτής πρόληωριν. Καί πράττει υπό τήν εποψιν ταύτην μετά περισσής εύχερείας ο τι δεν θά ήδύναντο πάντες δμοϋ
οι άντιπρόσωποι καί άπεσταλμένοι τοϋ Foreign office τής Μεγάλης
Βρεττανίας. Τις ό τολμήσων νά ωρέξη τήν τοιαύτην πολιτικήν δράσιν
τοϋ συνταγματικού βασιλέως, σφετεριζομένου τά δικαιώματα τών υπευ
θύνων υπουργών του ; Έκαστον δένδρον εκ τοϋ καρπού κρίνεται».
Οι δε καρποί τής προσωπικής δράσεως τοϋ βασιλέως 'Εδουάρδου εινε
προφανείς εις τον τελευταΐον ’Άγγλον πολιτευόμενον. 'Η κοινοβουλευ
τική ορθοδοξία κατ' ανάγκην υποχωρεί προ τής πραγματικότητας.
Πάνυ δικαίως έγκριτος άγγλική έφημερίς περιέγραφε κατά τάς
ημέρας ταύτας τήν πολιτικήν καί διπλωματικήν δράσιν τοϋ βασιλέως
Εδουάρδου διά τών επομένων. ΕΙνε άξια μελέτης.

«Ή βασίλισσα Βικτωρία, λέγει ή έν λόγω έφημερίς, μη έγκαταλείψ·ασα ποτέ τό δικαίωμά της νά π) ηροφορήται περί πάν
των, ότέ μεν ένθαρρύνουσα τούς υπουργούς, ότέ δέ άναγαιτίΙ,ουσα αυτούς, έξήσκησε μεγάλην έπιρροήν έπι τών έξωτερικών
και εσωτερικών υποθέσεων τής ’Αγγλίας.
»Εις ζητήματα σοβαρά έδειξε περισσοτέραν σταθερότητα, πεΟ Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ ΙΣΜ Ο Σ ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι
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ρισσοτέραν διορατικότητα τών υπουργών της, ά λ λ ’ ή δράσίς της,
κρυπτομένη πάντοτε εις τά όμματα του πλήθους, έτέθη ένεκα
τούτου έν αμφιβολία.
»’Ανέλαβε την έντολήν νά προσέγγιση προς άλλήλους τούς
λαούς, τούς βασιλείς, τούς πολιτευτάς τής Ευρώπης, έν όνόματι,
τής ’Αγγλίας. Ή θέσις του καί ή προσωπικότης του τον έχουσιν ιδία προσπορίση διά τούτο.
» Ό β α ό ι^ ε υ ς * Έ δ ο υ ά ρ δ ο ς ε ι ν ε ό υ ν τ α γ μ α τ ι κ ά ς * κ α ι
ο υ ^ ί α π ο λ υ τ α ρ χ ι κ ό ς - Α π ο λ α μ β ά ν ε ι διαρκου<ίώ ν τω ν
ε ι ρ η ν ι κ ώ ν ά π ο ό τ ο ^ ώ ν τ ο υ ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς , η ς ο ύ τ ε ο Τ όά·
ρ ο ς , ούτε ο Κ άϊζερ τ ο λ ,μ ώ ό ι νά κ ά ρ ω ό ι χ ρ ιίό ιν .

«Χάρις εις την ελευθερίαν ταύτην τών κινήσεων, ήν κέκτηται, δύναται νά έξέλθη έκ τού διπλωματικού κύκλου τής σινηθείας καί νά προβή εις διαπραγματεύσεις με τούς λαούς, οϋς
επισκέπτεται. Διά την έξάσκησιν δε τού έργου τούτου ιδιαιτέρως
τον έπροίκισεν ή ξωηρά αύτού νοημοσύνη,ή άκρα έπιτηδειότης έν
τή κοινωνική τέχνη τού νά καταστή εύπρόσδεκτος, ή αδιάλειπτος
ό,πλότης τών τρόπων του, τό συναίσθημα αυτό νά μή νομίξηται
ξένος, οπουδήποτε καί έάν εύρεθή, ή μεγαλοφυία, ήτις τώ έμπνέει πάντοτε τάς καταλλήλους λέξεις καί πράξεις, ή σπανιωτέρα ακόμη μεγαλοφυία, ήτις τον έμποδίξει νά όμιλή ή νά δράση
παρακαίρως, ή επιφυλακτική συμπεριφορά του, ή προς τό νεωτερίξειν ροπή του, ή έγκατάλειψις πασών τών διατυπώσεων τής
έθιμοτυπίας.
»'Οπλισμένος μέ τοιαύτα μέσα ό βασιλεύς Έδουάρδος διεδραμάτισεν, έπί εξ έτη, τό σπουδαιότερον μέρος έν τή σημερινή
διπλωματική έπαναστάσει, ήτις έν τή ιστορία έχει όλιγίστους
έφαμίλλους.’Από Κάιρου έως Βάνκοκ αί άγγλογαλλικαί σχέσεις
είνε τώρα είρηνικαί καί ό Ίάπων καί ή Ρωσία, χάρις εις την έγκάρδιον συνεννόησιν μεταξύ ’Αγγλίας καί Γαλλίας, δέν ήδυνήθησαν νά έλκύσωσι τούς συμμάχους των εις τον αγώνα.
»Ή Αύτού Μεγαλειότης έπανέλαβεν έν Βιέννη, Αισβόνη,
Ρώμη, Μαδρίτη τάς έν Παρισίοις επιτυχίας’ ό σύνδεσμος ούτος, ούτινος λόγος ύπάρξεως είνε κοιναί βλέψεις καί όν ένισχύουσι τά συναισθήματα, άτινα ένούσιν ήμιεπισήμως την Ά γ -
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γλίαν, Γαλλίαν, Ιταλίαν και Ισπανίαν έν τή προστασία, τών
συμφερόντων έν τη Μεσογείω, οφείλει εις τον βασιλέα Έδουάρδον την πρώτην αυτών αφετηρίαν.
»"Ώστε δέν ύπάρχει λόγος, ϊνα ή φιλειρηνική έπίδρασις τής
ΑύτοϋΜεγαλειότητος μη καταστί] τώρα έπαισθητή έν Πετρουπόλει
καί Βερολίνιρ καί ό κατάλογος τών ειρηνικών κατορθωμάτων,ούτινος δέν ύπάρχει μέχρι τοϋδε έφάμιλλος έν τή ιστορία, τής αγ
γλικής μοναρχίας, νά μή αύ^ηθή διά νέων ειρηνικών κατορθω
μάτων»» .
Βεβαίως άί διπλωματικά! αυται επιτνχίαι τού βαοιλέως 3Εδουάρδου,
ας μετά τοοούτον ενθουσιασμόν επιδεικνύει τοΐς άναγνώσταις αυτού το
λονδίνειον ψύλλον, δέν είνε προσωπικά! μόνον έηιτυγίαι τού ’Άγγλον
βασιλέως. eO ζήλος αντον δέν θα έξήρκει προς έπίτευξιν τοσούτων
γενναίων άποτελεσμάτων, οΐα τα εν τώ δημοσιευόμενα) άρθρφ μνημο
νευόμενα. Έ ν ταϊς διπλωματικούς αντον έκδρομαΐς και περιοδείαις 6
""Αγγλος βασιλεύς βασίζεται τιρωτίστως έπ! τής αγγλικής δννάμεως.
Και ή δύναμις αύτη ή αγγλική κύριον εγει έρεισμα το παγκόσμιον
κράτος έπ! τών θαλασσών τής γηραιάς 3Αλβιόνος. Αϋτη είνε ή άλήθεια.
3'Αν τιμαται πανταχού τού κόσμον και ακούηται δ 3>Αγγλος βασιλεύς,
Όψείλεται τούτο πρωτίστως εις την ισχυν τής ναυτικής έξαπλώσεως τής
πατρίδος του.
3Εν eΕλλάδι αι κοινοβουλευτικοί προλήψεις, και ai προλήψεις είνε
χαρακτηριστικόν λαών, διατελούντων έν άγνοια τών πραγμάτων τού
βίου, διδάσκονσιν, ότι ή βασιλική εξουσία δέον να διατελή άδρανής και
έστερημένη πάσης προσωπικής βουλήσεως και αυτονομίας.3Αλλα τούτο
είνε εξ ολοκλήρου άρνησις πάσης λογικής και αλήθειας.Και αν δέν παρέχωμεν προσοχήν εις τα παραδείγματα τού πολιτικού βίου άλλων λαών
τής ευρωπαϊκής 3Ηπείρου, ας μάς διδάξη τουλάχιστον τό σύγχρονον
παράδειγμα, τό ζωντανόν και μεστόν άληθείας καί άποτελεσματικότητος
τού συνταγματικού βασιλέως τής συνταγματικωτάτης Μεγάλης Βρεττ ανίας.
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« 'Οσάκις εν τώ βίερ τών λαών, λέγει σύγχρονος ιστοριογράφος,.
ή άργολιπαρία και δ φατριασμός ύπερβώσι παν μέτρον, δεν τολμώσι.
πλέον οι πράττοντες τά κοινά να έπιβαλωσιν εις τονς πολιτας δια τής
αύοτηρότητος τών λόγων, ή της ευσυνειδησίας τών έργων, την εκτέλεσιν τον καθήκοντος, φοβούμενοι μη προσκρούσωσιν εις τα συμφεοοντα της φατρίας, ή μη άπολέσο)σι την άναγκαίαν εύνοιαν του πλή
θους )). Οντο)ς εχόντων τών πραγμότοχν, τι ποιητέον . Κατ' άναγκην
απαιτείται ή εμφόνεια νέοχν ά ν δ ρ ώ ν 'β'ΙΟη.'ΗΙΊΘί ηονΐ), εις έλαχίστην
διατελονντων έπικοινοινίαν προς το καθεστώς, μη εύθννομέτων δια την
ακοσμίαν αύτοϋ καί την εγκληματικήν δράσιν, δνναμένων κατ' ακολου
θίαν να εκτοξενωσι κατ' αύτοϋ το βέλος της καταδίκης.
Οντως εξελίσσεται ή Ιστορία.
Έάν οΐ άνδρες οντοι πιστευοχοιν δ τι κηρύττονσιν εάν καταγγέλλωσιν
εξ ευσυνειδησίας καί εκ πεποιθήσεως, δεν δύνανται η νά καταστώσΐ
πιστευτοί. 'Ο λαός, πόσης τήξεως καί πόσης πολιτικής ροπής, καθήκον
έχει νά παρακοΐωνθήση αύτονς έν πόση περιστόσει, νά σννδρόμη αντονς
εις το επαναστατικόν έργον, ον έπελήφϋησαν, καταγγέλλοντες το λει
τουργούν πολιτικόν σύστημα καί έπιζητοΰντες την συνδρομήν τών λαϊκών
ομάδων προς άντικατόστασιν αύτοϋ διά κρείττονος, δυνατόν ν' άποκαταστήση εν τή πολιτεία την τόξιν, την νομιμότητα, την κοινωνικήν καί
πολιτικήν ηθικήν.
'Υπο τοιοντων σκέψεων κατελήφθην, άναγνούς το νπο τήν επι
γραφήν «'Έκθεσις τής 'Επιτροπής τής Βουλής επί του προϋπολογισμού
του Κρότους κατά το έτος 1907)·) επαναστατικόν δημοσίευμα, δ περ
αντιπρόσωποι τον ελληνικόν λαόν, νπο τήν Ιδιότητα αυτών ώς μελών
τής επιτροπής, έξετόξευσαν κατά, τής ύφια'.αμένης πολιτικής καταστά
σεων, ποοκαλονντες βεβαίως ον μονον την προσογήν τής Βουλής
αλλά καί αύτοϋ τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. Άμφιβόλλοχ, άν εν τοΊς πολιτικοΐς
χρονικοΐς τών συιταγματικώς πολιτευομένων λαών έξεδηλώθη ποτέ
τοιοϋτο φαινόμενον. Καταγγέλλεται ή πολιτεία, ή διοίκησις, ώς έπι-
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βλάβης εις τα κοινωνικά και πολίτικα ουμφέροντα, ώς Απεργαζομένη
την εθνικήν καταστροφήν, ώς μη εκπληρούσα Από πολλών δεκαετηρίδων
τον προορισμόν αυτής, ώς επισώρευαασα ερείπια επι ερειπίων.
Η επι τον προϋπολογισμού του Κράτους επιτροπή τής Βουλής, ή
κρονσασα τον κωδωνα τον κινδύνου, ή κηρνζασα ε'ς τον ελληνικόν
λ.αον, οτι η πατρις διατρέχει σοβαρόν κίνδυνον, και τούτο ενεκα νπαιτιότητος και κακοβουλίας τον Κράτους, εκπροσωπεί, ώς γνωστόν, την
πλειονότητα τής Βουλής, άρα και την κνβέρνησιν, εις τας τάζεις τής
όποιας άνήκει, προς ήν κατα πάσαν πιθανότητα δεν διατελεΤ εις διχογνο)μίαν και επι των εν γένει πολιτικοί ζητημάτων καί επι των λεπτομερειέον αυτών. Τό επαναστατικόν άρα τούτο κήρυγμα κατά τον ελλη
νικόν Κράτους φέρει επίσημον υπό πάσαν εποφιν χαρακτήρα, ή
κυβέρνησις, εάν δεν τό υπέγραφε, δεν τό αποκρούει' Αναλαμβάνει Ακεραίαν την έζ αυτού) ευθύνην και εν τή Βουλή και εκτός αυτής, εκτός
άν ηθελεν Αποκηρύξη αυτό επισήμως.
’Εκ τών ύπογραψάντων τό πολυθρύλητου τούτο έγγραφον τής κα
ταδίκης τού ελληνικού Κράτους και τής διοικήσεως αυτού, οΐ μεν άνήκουσιν εις την τάζιν τών άρχαιοτέρων πολιτευομένων, εύθύνονται άρα
κατά τό μάλλον ή ήττον Αμέσως ή εμμέσως επι τή καταστάσει ταύτη
τή πονηρά, τή έκρύθμφ, ην μετά παρρησίας καταγγέλλουσιν, οί <5έ εανε
ν έ ο ι ά ν δ ρ ε ς, ύπέχοντες άρα ήττονα ευθύνην. ’Αλλά τούτο δεν με
ενδιαφέρει κατά την στιγμήν ταύτην. Λαμβάνω ύπ ’ οφει τά πράγματα,
όπως εχουσιν, όπως επισήμως όμολογούνται παρά τών επισήμων Αντιποοσώπο)ν τής Πολιτείας. Τήν επ ’ αυτών κρίσιν έπιφυλάττομαι νά εξενέγκο) εν προσέχει άρθρω. ’Ήδη Αναλαμβάνω τήν θλιβεράν εργασίαν
νά σταγυολογήσαι τάς κυριωτάτας των επισήμων ομολογιών περί τού έκτοογιασμού και τής χρεωκοπίας τού ελληνικού Κράτους.’Εγώ δεν έτόλμων νά έκφράσω τοιαύτην γνώμην. Κατήγγελλον μόνον τον παρ’ ήμύν
λειτουργούντα κοινοβουλευτισμ'ν επί χρεωκοπία.
Άλ.λ’ ή έπ'ι τού προϋπολογισμού ’Επιτροπή τής Βουλ,ής έν τή εκ
θέσει αυτής, έζετάζουσα Από γενικωτέρας περιωπής τήν λειτουργίαν τής
διοικήσεως, τήν Γ ε ν ι κ ή ν υ π η ρ ε σ ί α ν τού Κράτους, ισχυρίζε
ται, οτι ή διεξαγωγή αυτής «Αποτελεί ε ι ρ ω ν ε ί α ν τ ή ς Π ο λ ι 
τ έ ί α ο π ρ ο ς τό π ρ ώ τ ι σ τ ο ν κ α ι κ ύ ρ ι ο ν α ν τ ή ς μ έλ η ιι α. Είνε δ ’ όντως Αξιοπαρατήρητου, ΑλΧ ούχι καί Αξιοθαύμαστου
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άμα φαινόμενον, δτι ή Πολιτεία ώργάνωσε μετ’ επιμέλειας, ολονεν εντεινομένης— και δρθώς έντεινομένης— τάς υπηρεσίας πασας, τας τεταγ—
μένας περί την έξασφάλισιν τών προσόδων τον Κράτους, παρημελησε
δε την δργάνωσιν τών υπηρεσιών, αιτινες άκριβώς προορίζονται δια την
επιτυχή ένίσχυσιν τον εθνικόν πλούτον, εφ 3 ον έρειδονται αι δημοσιαι
πρόσοδοι. 3Ανάγκη προκύπτει ύπερτάτη, ην έπιβάλλουσι τα ύφιστα συμ
φέροντα τού Κράτους, όπως περί τών θεμάτων τούτων ληφθή ή δέουσα
πρόνοια μετά πάσης εμβριθείας, άναλόγον προς την σοβαρότητα τών
ζητημάτων)).
Μετά ταύτα

ή 3Επιτροπή, λαμβάνουσα ύ π 3 όψει

τον κολοσσαΐον

άριθμδν τών συνταξιούχων υπαλλήλων, ών πλείστοι ήδύναντο, αντί
νά διατελώσιν άεργοι, επιζήμιοι καθιστάμενοι εις το δημόσιον ταμεϊον, νά προσφέρωσι τάς ϋπερησίας αυτών εις την πολιτείαν, ίΐέφιστα
την προσοχήν τής Βουλής επί τής καταστάσεως ταύτης, τής άποβαινούσης επικινδύνου διά την οικονομικήν κατάστασιν τής χώρας / Ό τ ι ή δη
μιουργία κολοσσαίου αριθμού συνταξιούχων οφείλεται εις τήν έλλειψιν
μονιμότητος τών δημοσίων υπαλλήλων καί εις τάς άποκτηθείσας εν τή
εφαρμογή του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος κακάς έξεις, ών συνέπεια
εΐνε ή δθρόα μεταβολή τού προσωπικού τών δημοσίων ϋπαλλήλων κατά
πάσαν άλλαγήν Κυβερνήσεως, δτι σύστημα τοιούτον άπό μακρού χρόνου
εφαρμόζεται εν "Ελλάδι, τον μεν άριθμδν τών συνταξιούχμον έξογκούν,
τήν δε κανονικήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών άρδην καταστρέφον, εΐνε
πάντα ταύτα αναμφισβήτητος Αλήθεια, μή δυναμένη ν 3 άποτελέση αντίκείμενον άνακαλύψεο)ς».
Λίαν άξιεπαίνως ή 3Επιτροπή επί τού προϋπολογισμού, έκτελούσα το
έργον αυτής, έν τή αναλύσει τής υπηρεσίας τού υπουργείου τών 3Εξθ)~
τερικών, (ίευρίσκεται έν τή άνάγκη, δπως σημειώση τήν άτέλειαν καί τήν
πενιχρότητα τής οργανώσεως τού πολιτικού τμήματος παρά τώ *Υπουρ
γείο) τών 3Εξοηερικών. Το τμήμα τούτο άποτελεϊ προφανώς τήν βάσιν
τής κυρίας ενεργειας τού επί τών 3Εξωτερικών "Υπουργείου, τής ένεργείας, ήτις,άπηλλαγμένη τών περί τών προσώπων διοικητικών μεριμνών,
τάσσεται προς την εξνπηρέτησιν τών μεγάλων καί ζωτικών τού "Ελλη
νισμού ζητημάτων. 3Ε φ 3 δσον τά πολυσχιδή εξωτερικά ζητήματα, τά
συνδεόμενα προς τήν ύπαρξιν καί τήν άνύψωσιν τού ελληνικού Εένους,
εξελίσσονται άγόμενα προς όριστικάς ή μεταβατικάς λύσεις, έφ 3 δσον συν
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αφή άπώτερα θέματα του ολου ελληνικόν ζητήματος εμφανίζονται εν
τώ θεάτρω των πολιτικών ενεργειών, μεταβαλλόμενα εις κύρια ζητή
ματα, άμεσου δεόμενα μερίμνης και άντιλήφεως, έπί τοσούτον καθίστα
ται κατάδηλος ή ανάγκη τής εν τάΐς διπλωματικούς ημών ένεργείας δη
μιουργίας παραδόσεως και συστήματος. 'Υπέρ πάσαν άλλην υπηρεσίαν
ή διπλωματική διεύθυνσις τών εξωτερικών ζητημάτων δηται συνεχείας.
' Υπουργοί δεξιοί δύνανται να έπιθέσωσι την σφραγίδα πρωτοβούλου
πνεύματος επί τής δίπλα)ματικής διευνθύσεο)ς, δννανται να καταγάγωσιν επιτυγίας δι3 επικαίρου καί ευφυούς διεξαγωγής τών ζητημάτων.
3Α λ λ 3 ούδεμία δύναται σοβαρά να έπιτελεσθή εργασία άνευ τής ιστορι
κής καί έμμονου παρακολουθήσεως τών ζητϊ]μάτων, άνευ τής τηρήσεως
συνεχείας έν τή εφαρμογή τών διαγεγραμμένων πολιτικών σχεδίων,
άνευ τής από συστήματος έρεύνης καί μελέτης παντός προς τάς πολι
τικός ενεργείας σχετιζομενού θέματος. Το εργον τούτο καλείται, ι'να
έξνπηρετήση το πολιτικόν τμήμα τού επί τών 3Εξωτερικών'Υπουργείου,
ώς τεταγμένος θεματοφύλαξ τής διπλωματικής ημών παραδόσεως, ώς
κεντρικός ίθύντωρ τών πολιτικών ενεργειών.
« ' Υπηρεσία όμως τοιαντην περιβαλλομένη σοβαρότητα δεν είνε
σκόπιμον, ινα έρείδηται επί τής ίκανότητος μόνης καί τής φιλοπονίας
τού διευθύνοντος αυτήν. Τά άτομα παρέρχ^ονται, άλλ3 ai άνάγκαι ΰφίστανται διαρκείς, βαθμηδόν δ 3 δξύνονται, είνε δε κινδυνώδης ή όργάνωσις, ήτις στηρίζεται επί τής επιβολής τού διευθύνοντος προσώπου,
ούγί δ 3 επί συνόλου δμοιοιιόρφως έμπνεσμένων, παρεσκευασμένων καί
ένεργούντων υπαλλήλων. Τοιαύτη δ 3 άκριβώς δργάνωσις ελλείπει από
τού πολιτικού τμήματος τού επί τών 3Εξωτερικών υπουργείου, δπερ,
καίτοι ενρηται υπό διενθυνσιν σοβαρόν, δεξιάν καί φιλοπονωτάτην,
διατρέχει τον κίνδυνον, έν οιαδήποτε δεδομένη περίστάσει, νά εύρεϋή έν
δυσχερείαις 'ένεκα τής έλλείιρεως προσοοπικού παρεσκευασμένου έν τώ
συστήματι καί ταίς παραδόσεσι τού τμήματος».
'Η λειτουργία τής δικαιοσύνης έπίσης δεν διαφεύγει την προσοχήν
καί τό ένδιαφέρον τής έπιτροπής.
((3Εν τώ υπουργείοο τής Δικαιοσύνης, λέγει, ή πειθαρχική έξουσία,
υπηρεσία λεπτοτάτη, διατελεΐ παραδεδομένη εις άπλούν γραφείον, τό δε
ποινικόν τμήμα έχει δργάνωσιν έπιτρέπουσαν τούτοι, όπως άσχολήταί
μόνον εις τήν άπονομήν τών χ^αρίτων καί τήν διηνεκή μετάθεσιν τών
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καταδίκων άνα τάς φύλακας του Κράτους, ήτις σχεδόν ελαβε την μορ
φήν περιοδικής νόσου, έπερχομένης με'ά5 ορμής άνα πάσαν κυβερνη
τικήν μεταβολήν. Οϋτω το ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης κατεδικασϋη,
όπως άσχολήται άείποτε περί τας μετασταύ)μεύσεις δικαζοντων και δι
καζόμενων καί την εκκαΰάρισιν υπό μορφήν λογιστικήν των εκ τούτων
ζημιών του Κράτους. 5Α φ ' ετέρου ό ’ είνε εστερημενον πασης οργανωσεως επιστημονικής, ούδ 5 εχει τμήμά τι, ή έστω και γραφεΐον, εντεταλμένον τήν παρακολούϋησιν τής συγκριτική: νομοϋεσιας έν τώ κύκλοι
των δικαστικών νόμων καί Ιδίως του Ποινικού Δίκαιου'»').
Επίσης κατωτέρω λέγει τα επόμενα περί μεταϋέσεως τών δικα
στικών υπαλλήλων: ((3Εν τω άπολύτω δικαιώματι τής μεταύύεσεως,
δ περ κέκτηται ήδη ό υπουργός επί τής Δικαιοσύνης, ύφίσταται τραύ
ματα άνεπανόρ&ωτα ή δικαιοσύνη καί δυσεπανόρ&ωτα ή πολίτικη ύποστασις τοϋ έκάστοτε υπουργού, ένεκα τών δρων καί τών περιστάσεων
τ ο ύ σ υ γ χ ρ ό ν ο υ κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι σ μ ο ύ . Δυστυχώς αι άλλότριαι, άλλα καί άναρμόδιοι επεμβάσεις, έπεξετάϋησαν καί εντός τού κύ
κλου τού δικαστικού προσωπικού, υπέρ τού οποίου το Σύνταγμα έπεχείρησεν ίνα εξασφάλιση τό άκρως άνεπηρέαοτον, άπονείμαν την
Ισοβιότητα. Τήν δια τής Ισοβιύτητος δημιουργηϋεϊσαν δια. τό φρόνημα
καί τον χαρακτήρα τών δικαστών συνταγματικήν έγγύην καταστρέφει
άρδην ή άχαλίνωτος κατάχρησις τού δικαιώματος τής μεταάέσεως,
άσκουμενού ώς επί τό πολύ ούχί δώ αιτίας υπηρεσιακός, άλλα προς
σκοπούς άνϋυπηρεσιακούς. Ύ π ό τούς τοιούτους δ 3 δρους ένασκήσεως
τού δικαστικού λειτουργήματος άπαιτούνται χαλύβδινοι χαρακτήρες,
όπως έπιδείξωσιν εμμονον άντοχήν εις τούς άποπειρωμένους τήν ενάσκησιν επιβολής επί τήυ δικαστικής συνειδήσεως)).
Καί επί τέλους έν τή σκιαγραφία ταύτη τής δικαστικής λειτουργίας,
η επιτροπή οικτειρει «το σεμνόν τού δικαστού άξίωμα, κατασταν κατά
τοοπον αξιον στιγματισμού και αποτροπαιον άντικείμενον πλειοδοτικής
δημοπρασίας ».
Φρικωδέστερον ακόμη γράφεται ή εϊκών τής νομαρχιακής διοική ·
οεως, 'Η εϊκών έγράφη άπό τού φυσικού, είνε άξια μελέτης.
(('Ο Νομάρχης, 6 υπό τής Κυβερνήσεως διοριζόμενος καί ταύτην
έκπροσωπτον, ουδέ τήν γνώσιν εχει τελείαν τών τοπικών ζητημάτων,
ουδέ τό ενδιαφέρον καί τον πόνον υπέρ αυτών, ουδέ τον ζήλον ποός
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άκεραίαν έξνπηρέτησιν τούτων, αισθήματα, ών εμφορούνται φύσει οι
αιρετοί των επαρχιών άντιπρόσωποι, οι καλούμενοι προς αυγκρότησιν
τού νομαρχιακού συμβουλίου, οι θεωρούντες ώς ίδιον εαυτών συμφέρον
την επιμέλειαν τών ζωτικών συμφερόντων της διοικητικής περιφέρειας,
εν η έγκατεστημένην εχουσι την μόνιμον αυτών διατριβήν και τδ κέντρον της εργασίας και της κοινωνικής αυτών δράσεως. Την συναρμολόγησιν τής εποπτικής ένεργείας τής Κυβερνήσεως δια τού νομάρχου
και. τής τοπικής διοικητικής μερίμνης δΤ αιρετών Αντιπροσώπων, επι
τυγχάνει πλήρως τό σύστημα τών νομαρχιακών συμβουλίων, έξασφαλίζον καί εμπεδούν την εν αρμονία, συνοχή καί έπιμελεΊ δια τα τοπικά
συμφέροντα άλληλεπιδράσει συνεργασίαν τού νομάρχου και τών επαρ
χιακών άντιπροαώπων. 'ΙΤ ελλειψις^δμως τού νομαρχιακού συμβουλίου,
ή ελλειιρις τών άντιπροσώπων, δώ ών εκδηλούσι τας άνάγκας αυτών
αί διοικητικάί περιφέρειαι προς την διοίκησιν, μετετόπισε τό κέντρον
τών τοπικών φροντίδθ)ν καί κατέστησεν άναγκαίως μόνον τής διοικητι
κής περιφέρειας άντιπρόσοιπον τον βουλευιήν, πεπρωμένον φροντιστήν
-τών επαρχιακών ζητημάτων.
« Ούτως ή ελλιπής εφαρμογή τής κεκυρωμένης διοικητικής ημών
νομοθεσίας εδημιούργησε κενόν εν τή διοικήσει, ούτινος, ελλείψει ετέρας
θεραπείας, έπεζητήθη βαθμ'αίως ή πλήρωσις εκ τής βίας καί τής επι
βολής τών τοπικών άναγκών δια τής έπισωρεύσεως εμμέσο)ν διοικητικών
μεριμνών επί τού άξιώιιατος, δ περ άκριβώς οι συνταγματικοί θεσμοί
άνε:στήλωσαν, ώς ανεπίδεκτου πάσης συμμετοχής εν τή διοικήσει καί
ποοοιρισμένον, ΐν’ άφ ’ υψηλού) καί μακραν παντός θεσμού και πάσης
άλλοτρίας επιβολής έν πλήρει έλευθερ’κι γνώμης νομοθετή καί έλέγχη.
Έδημιουργήθη δ° οϋτο), επωφελής μεν δια τα επαρχιακό, ζητήματα, επι
βλαβής δε δια τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, άνάμιζις ανεύθυνος απέ
ναντι τού νόμου, υπεύθυνος δε μόνον άπέναντι τών εκλογικών συλλόγων,
άκριβώς δε δια τούτο έπιβλητικωτέρα καί κινδυνωδεστέρα, διότι ό κρίνων
εκλογικός σύλλογος συνήθως καταδικάζει εις εκλογικήν άποτυχμαν τους
μή μετά, μείζονος επιβολής έξασκήσαντας τό κύρος αυτών προς έπίλυσιν τόον επαρχιακών ζητημάτων)).
« 'Η κατάστασις αύτη έθεμελίωσε συναλλαγήν τών άντιπροσοιποιν
τού ’Έθνους, προερχβμένην εκ τής υπό τών έκλογ\κώ)ν συλλόγο)ν διδό
μενης αύτοϊς εντολής, έν ή σύμφυτος προς τήν καθαρώς συνταγματικήν
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εντολήν κατ3 ουσίαν, επί πραγματική λογοδοσία καί μ ετ’ εκλογικής ευ
θύνης δίδοται ή περί επιμελείας των τοπικών ζητημάτων εντολή."Ενεκα
δε τής μοιραίας εξελίξεως τής συναλλαγής καί τής επεκτάσεως ταύτης
καί επί τον προσωπικού τής διοικήσεως τής χώρας, κινδυνεύει να ύποστή κλονισμόν τό γόητρον καί ή επί του Εθνους επιβολή τού κοινο
βουλευτικού Σώματος, ο περ είνε εκ του Συντάγματος τό τεταγμένον
ερεισμα των φιλελευθέρων θισμών τής ελληνικής Πολιτείας.
«Πάντα ταύτα οφείλονται εις την διά τής εφαρμοζόμενης διοικητι
κής πολιτικής συντελουμένην παρερμηνείαν τού ήμετέρου πολιτεύματος.
Πολίτευμα φιλελεύθερον, έρειδόμενον επί τής ισχύος τής λαϊκής αντι
προσωπείας, άσφαλώς δύναται να ευδοκίμηση μόνον ε φ ’ οσον ή διοίκησις παρασκευάζει πολίτας, αυτόνομον έκδηλούντας φρόνημα καί ανα
πτυσσόμενους ώς ικανούς, όπως δοκίμως επιμεληθώσι των οίκοι. Τοιούτο φρόνημα καί τοιούτους χαρακτήρας δεν παρουσιάζει τό σύστημα
του νομαρχιακού κυβερνητικού επόπτου, οργάνου άνωτάτου τής διοικήσεως, καθιστώντος συγκέντρωσιν των πάντων εν χερσί τής κεντρικής
εξουσίας καί συνθλίβοντος τό ελεύθερον τοπικόν φρόνημα, άν επικρατή
διοίκησις, εκλέγουσα έπιμελώς τα διοικητικά όργανα, ή κύπτοντας υπό
πάσαν άλλοτρίαν, εμμεσον καί μή εκ τού νόμου άνεγνωρισμένην θέλησιν, όταν ή διοίκησις, παραιτούμενη τής εκλογής, ασχολήται περ'· την
στρατολογίαν των νομαρχιακών οργάνων.
«Δυστυχώς δε καί τούτο παρίσταται ήδη ώς ζήτημα σπουδαιότατον
εν τή διοικήσει τής ήμετέρας χώρας. Την περίβλεπτον θέσιν τού νομάρ
χου, πραγματικού αντιπροσώπου τής Κυβερνήσεως εν τώ νομώ, επό
πτου πάσης εν τούτο) διοικητι ής καί οικονομικής υπηρεσίας,κατέστησεν
ή ήμετέρα νομοθεσία άνωτέραν προσόντων τυπικών, άναγνωρίσασα
ταύτην ώς αξίωμα, έπιβάλλον έκτίμησιν πραγματικών καί κατ ’ οίοίαν
προσόντων. Δυστυχώς ή καθιέρωσις τοιαύτης άπολύτου ελευθερίας περί
την εκλογήν τών νομαρχιακών προσόντων ήνέωξε θύραν εύρυτάτην,
δι ηζ εισεπήδησεν εις την νομαρχιακήν υπηρεσίαν πλειάς προσώπων,
επιζητουντων την θεσιν τού νομάρχου καί έκβιαζόντων ταύτην διά μό>νον τον λόγον, οτι στερούνται τών διά πά,σαν κατωτέραν τού νομαρχια
κού αξιώματος θέσιν άπαιτουμένων τυπικών προσόντων)').
’Ανάλογα διεκτραγωδούνται καί περί τής δημοσίας ύγιείας.
άξια αναγραφής :

ΕΙνε
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«Γό κύριον χαρακτηριστικόν τού τμήματος τής Δημοσίας 'Υγιείας
εϊνε ή ελλειψις πόσης όργανώσεως τ'7,ς ύγιεινομικής υπηρεσίας του
Κρότους και ή άπουσία παντός Αντικειμενικού σκοπού εν ταΤς ύγιεινομικαΐς μερίμναις. "Απαντα τα κράτη, μη εξαιρούμενων των βαλκα
νικών, εχουσιν ώργανωμένον πλήρες δίκτυον υπηρεσίας τής δημοσίας
υγιεινής, εγκαθιδρύσαντα την τε κατα νομούς ΰγιεινομικήν υπηρεσίαν
και τα κεντρικά ύγιειονομικα συμβούλια. Καθ' απαντα τα κράτη καθωρίσθη έπιθεώρησις τής λειτουργείας των νοσοκομείων και των φαρμα
κείων, καθιδρύθη ύγιεινολογική έπιθεώρησις των εκπαιδευτηρίων, ερ
γοστασίων και φυλακών. Παρ’ ήμίν, εκτός τού 9Ιατροσυνεδρίου,
συγκαλού μενού εν εκτάκτως περιστάσεσι, καθ' άς Απειλείται ή εισβολή
εκ τής Α?.λοδαπής επιδημικών νόσων, ή ή εν τή -χώρα Ανάπτυξις λοιμω
δών νόσων, ούδεμία λειτουργεί υπηρεσία, εντεταλμένη την έπαγρύπνησιν
επί τής λειτουργίας τών διαφόρων θεραπευτηρίων καί φαρμακείων,
ιδία δ ’ εντεταλμένη την έπαγρύπνησιν επί τής εφαρμογής τών Απαραι
τήτων ύγιεινολογικών όρων προς καταπολέμησιν τών διαφόρων έν τή
χοιρα ενδημικών νοσημάτων. 'Η χώρα ολόκληρος μαστίζεται υπό τής
ελονοσίας, ή φυματίωσις πολλαπλασιάζει τα θύματά της, ή εϋφλογία
σχεδόν απέβη κατ' εξοχήν ελληνική νόσος, καί έν τούτοις περί τοσούτον
κυριωδών ζητημάτων, έξ ών έξαρταται ή εύρωστία τών ελληνικών πλη
θυσμών, ούδεμία υπηρεσία ώργανώθη, όπως έπιμεληθή τής συστημα
τικής τών νόσων καταπολεμήσεις, Αναμένεται δ' ή σωτηρία παοα.
σο)ματείων, συνισταμένων παρ' ιδιωτών καί στηριζομενών εις ένιαυσίας
προσφοράς τών μελών αυτών, ή εις προσφοράς δωρητών. 'II ιδιωτική
πρωτοβου?άα βεβαίως εινε αξιέπαινος καί Αξιοθαύμαστος, Αλλ' Από
ταύτης καί μόνης άνευ έπεμβάσεως τής Πολιτείας καί τακτοποιήσεως
τής σχετικής δημοσίας υπηρεσίας ούδεν γέννα ών αποτέλεσμα δνναται
ν'α προέλθη'ο.
Χείρονα ετι καταγγέλλονται κατα τής υπηρεσίας τών δημοσίων
εογο.)ν' ή ενέργεια αυτής, λέγει ή 'Επιτροπή, προκαλεΐ κατάπληξιν εις
τοί'ς Αγνοούντας.
« 'Η πρώτη εντύπωσις παράγεται καταδικαστική τής υπηρεσίας τών
δημοσίυ)ν 'Έργων , θέτουσα ταύτην υπό τήν κατηγορίαν επί τή επιστη
μονική Ανεπάρκεια, ή επί ελλείιρει καλής πίστεως προς τήν Βουλήν. Δια
τής τοιαύτης καταρτίσεο)ς τών προϋπολογισμών τών Δημοσίο>ν ’Έργων,
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το νομοθετικόν Σώμα τίθεται εν πλήρει πλάνη υπό των αρμοδίων υπη
ρεσιών, εγκρίνει δ ’ Αρχικώς έργα μη απαραίτητους αναγκαία, Αλλ’ ένδεικνύοντα μικρόν δαπάνην και εϋρίσκεται ύστερον εις την επιτακτικήν
ανάγκην, όπως παράσχη εγκρίσεις πιστώσεων πολλαπλασίων τών Αρχικών, μη δυναμένη να έγκαταλίπη εις την καταστροφήν τ’ Αρξάμενα μέν,
ημιτε ή δ ’ Απομένοντα έργα. Ούτως εις την θέλησιν τής Βουλής δια
τής έπιτηδειότητος τών σνντασσομένων προϋπολογισμών υποκαθίσταται
ή θέλησις τών μηχανικών τών Δημοσίων ’Έργων. Ι.Ινε Αληθές, ότι επί
τή καταστήσει ταύτη δικαιολογείται ή υπηρεσία τών Δημοσίων ’Έργων,
ύποστηρίζουσα, ότι εις επεμβάσεις καί πιέσεις τών κατα τόπους ίσχυόντων οφείλεται ή ψευδής κατάρτισις τών αργι ών προϋπολογισμών, όπως
έπιτυγγ/ινεται εύχερώς ή υπό τής Βουλής εγκρισις τής έ.πιτελέσεως τών
διαφόρου έργων οδοποιίας.
((Δεν δνναται δε ν ’ Αμφισβητηθώ], ότι, τευν έργων οδοποιίας κατα
μακρα χρονικό διαστήματα έ.γκρινομένων υπό τής Βουλής, έκδηλοϋνται
επιθυμίαι, ϊνα μή καταρτίζονται ογκώδεις προϋπολογισμοί, δυσχεραίνοντες τήν έπιιρήφισιν τών οικείων νομοσχεδίων. ΕΙνε ό ’ όμως εξ ίσου
Ανεπίδεκτοι’ Αντιρρήσεο)ς, ότι δημοσία υπηρεσία, ΰποβάλλουσα εν γνώσει κα'ι υπό την πίεσιν οιωνδήποτε επιρροών ψευδείς προϋπολογισμούς
ενώπιον τον νομοθετικού Σώματος, υποπίπτει εις σφάλμα δεινότερου ή
όσον διαπράττουσι μηχανικοί, ών τους προϋπολογισμούς κατήρτίσεν
έπιπολαιότης περί την μελέτην ή σπουδών Ατέλεια.
«'II Επιτροπή έθεώρησε καθήκον αυτής, όπως εκτυλίξη ενώπιον
τής Βουλής τός οίκτρόπητας ταντας, ελπίζει δ ’ ότι μετά σπονδής θέλουσι
μεΐ,ετηθή μέτρα, θέτοντα τέρμα εις κατάστασιν όντως επικίνδυνον. Νο
μίζει ό οτι το γεγονός τούτο κα'ι μόνον Αρκεί να έπιβάλη τον χωρι 
σμόν τής υπηρεσίας τών δημοσίων έργων από του επί τών ’Εσωτερι
κών υπουργείου καί δημιουργήση εν τή λειτουργία τής υπηρεσίας ταύτης Αληθείς καί πραγματικός εύθννας.»
ΔΙετό τής αυτής οδύνης επικρίνει ή Επιτροπή τα τελούμενα εν τφ
υπουργείο>τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδενσεως. (('II
κεντρική υπηρεσία, λέγει, του υπουργείου τούτου είνε ανεπαρκώ)ς όοργα
νωμένη καίδείται νομοθετικής άναθ ^ωρήσεως» . Καί περί μεν του εκκλη
σιαστικού τμήματος αποφαίνεται ώς Ακολούθως : (('Ο οργανισμός τού
υπουργείου εταξεν εις το εκκλησιαστικόν τμήμα υψηλόν προορισμόν,
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αλλα καί πολυμερή άμα καθήκοντα. ’Αντί τής έκτελέοεως όμως των
σπουδαιότατων τούτων καθηκόντων, το εκκλησιαστικόν τμήμα μετέπεσεν εις υπηρεσίαν απλώς έπιτηρητικήν τής διαχειρίσεως των ιερών
μονών, εκτ έλουσαν το ε'ργον τής έπιτηρήσεως έν τελεία ελλείψει βλέψεων
γενικωτέρας δργανώσεως τών συμφερόντων τών ιερών μονών και εν
πληθωρική συγκεντρο)σει ασχολιών περ'ι μικρότητας. 'Η υπηρεσία τοϋ
εκκλησιαστικού τμήματος δείται, κατά την κρίσιν τής ’Επιτροπής, όργανο^σεως επιστημονικής, καθόσον κα'ι ή έποπτεία τής διαχειρίσεως ιών
Μονών τοϋ κράτους και τών έν γένει μοναστηριακών υποθέσεων απαι
τεί καθαρώς νομικήν συγκρότησιν τής έποπτευούσης αρχής, άλλα και ή
έκτέλετις τών λοιπών, πολλώ ύψηλοτέροον υπηρεσιών, τών εκ τοϋ οργα
νισμού τοϋ υπουργείου άπορρεουσών, δέον νά έρείδηται έπι ειδικής γνώσεως τών εκκλησιαστικών πραγμάτο)ν και πλήρους καταρτίσεως έν τώ
κανονικώ
4 Δικαίω.
I

«Δυστυχώς ή Πολιτεία απο πολλοϋ χρόνου έπεδείξατο ένδειαν τής
προσηκούσης προνοίας περί τών πραγμάτων τής Εκκλησίας. Ή τοιαντη
άμέλεια έκδηλοϋται προφανώς περί την ένάσκησιν τών έπι τών έκκλησιαστικών πραγμάτων δικαιοομάτων τής Πολιτείας, ήτις μετά κύρους καί
έπιβολής συντελεΤται, δταν αί τεταγμέναι πράς τούτο δημόσιαι υπηρεσίαι
εύμοιρώσιν άπά περιωπής τής άπαιτουμένης προς τοιοϋτο /.ειτούργημα
σοβαράς καταρτίσεως. Ά λ λ 3 έκδηλοϋται άμα ή ελλειψις φροντίδας τής
Πολιτείας διά τής μή παροχής ενισγύσευις εις τάς προσπαΰείας τέον
έκκλησιαστικών αργών περί βελτιώσεως τοϋ ιερού κλήρου, ούτινος ή
έμπρέπουσα συγκρότησι; στηρίζει τά εάνη, ή εμπνευσμένη δε πολιτεία
διέσωσε τά ελληνικόν γένος κατά, τον χρόνον τής μακραίο)νος δουλείας κα\
άποτελεΐ καί ήδη τά ερεισμα καί τάς ελπίδας τής έλληνικής φυλήςΐ). 3Ανά
λογα δι3 επίσης εύχεται ή 3Επιτροπή υπέρ τής σκοπιμωτέρας όργανο')σεως
καί βελτιώσεως τών διαφόρων κλάδων τής Δημοσίας 3Εκπαιδεύσεο)ς.
3Αλλά ϋλιβερυηέρα ακόμη είνε ή κατάστασις τών κατά ξηρόν καί
θάλασσαν πο?^εμικών δυνάμεων τοϋ Ελληνικού Κράτους. 3Αντιγράφω
καί ταϋτα μετ’ οδύνης. Διότι εις ούδένα 3Έλληνα ήτο έπιτετραμμένον
ν 3 άγνοή, οτι άν νπάρχη άντικείμενον, περί ου καθήκον είχε νά. μεριμνήση ώς πολίτης, τούτο ήτο ή στρατιωτική αυτού παρασκευή καί ισχύς.
3Εκ τής ίσγ_ύος ταύτης έμελλε νά έπέλϋη ή νέα ιστορική σταδιοδρομία
τοϋ έλληιικοϋ έθνους.
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ΚΖ'.
12 31α:ον 1907

« ‘Η άνάμνηοις τών παρελθόντων δεινών έΐνε θλιβερά, άλλα θλίβεοωτέρα άκόμη τυγχάνει ή προοδοχία τών ελευσομενων δεινών». Ίην
ρήσιν ταύτην του Κικέρωνος άνεμνήσθην, καθ' ήν στιγμήν ερριπτον το
βλέμμα επί τών σελίδων εκείνων τής έκθέσεως τής επιτροπής τής Βουλής
επί του προϋπολογισμού τοϋ Κράτους, αΐτινες άντικείμενον ε'χουσι την
κατά ξηράν και θάλασσαν δργάνωσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων τοϋ
ελληνικόν Κράτους. Τά κατ’ αϋτάς καταγγέλλει ή Επιτροπή μετά μεί·
ζονος άγανακτήσεως ή τά κακώς έ'χοντα τών πολιτικών υπηρεσιών. Αρνεϊται την νπαρξιν πραγματικού στρατού, οπλισμού, επιμελητείας, ύγιειο ·
νομικής υπηρεσίας, πάσης διοικήσεως. Και ιδία διοικήσεως. Αιότι άνευ
τοιαύτης οιοσδήποτε στρατός είνε άκατανόητος. Ούδέν αντιλαμβάνεται
έν τή στρατιωτική τάξει τοϋ έλληνικοϋ κράτους ή βαθμοφόρους, εις την
υπηρεσίαν τών οποίων είνε προωρισμένοι οι ευάριθμοι όπλΧται, άφαιρθυμένων τών χρησιμευόντων εις τάς πολιτικός υπηρεσίας. Μετά την
κατά τον τελευταών ελληνοτουρκικόν πόλεμον καταστροφήν και τήν έπακολουθήσασαν εθνικήν καταισχύνην, ούδεμία έγένετο σοβαρά εργασία
προς σύνταξιν και δργάνωσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων. *Η τελευ
ταία στρατιωτική νομοθεσία ούδέν μέχρι τής σήμερον παρήγαγεν άποτέλεσμα.Έψηφίοθησαν υπό τής Βουλής άλλεπαλλήλως οΰκ ολίγοι νόμοι,
άλλ3 ούδέν έπετεύχθη. Δεν υπάρχει στρατός έν 'Ελλάδι * καί δεν υπάρχει,
διότι, κατά πάντα τά φαινόμενα, δέν ενρίσκονται οι δυνάμενοι ν 3 άναλάβωσι τήν δημιουργίαν τοιούτου. Λεν στερούμεθα πόρων. 3'1σως μάλιστα
σχετικώς προς τον πληθυσμόν τής χώρας καί τήν εκ τούτου προερχομένην δύναμιν τοϋ στρατοϋ, ήδυνάμεθα νά καταρτίσωμεν στρατόν
ισχυρόν καί άξιόμαχον. 3Αλλά λείπει τό δημιουργικόν αϊτιοντών μεγά
λων έργων — ή άπόφασις καί ή θέλησι;, δ ενθουσιασμός, ον άνευ ούδέν είνε δυνατόν νά κατορθωθή. Τοιαύτης ονσης τής καταστάσεως τών
στρατιωτικών πραγμάτων, ή προσδοκία τών έλευσομένων δεινών, τών
επί θνραις, καθίσταται θλιβερωτέρα.

« Η

καταστασις αν τη, λεγει

η Επιτροπή τοϋ ΙΤρονπο/ωγισμοϋ,

____________________________έν

Έλλάδι
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οφείλεται εις την Αρχικήν ελλειψιν σχεδίου δια την σκόπιμον δργάνωσιν
τον στρατόν παρ’ ήμΐν. Τα διάφορα δτιλα τον στρατού καί αί νπηρεσίαι
τούτον ώργανώθησαν και έξειλίχθησαν Αναλόγως τών περιστάσεων και
συμπτωματικώς, ονχί δέ έπι τη βάσει γενικής μελέτης, καθοριζούσης
ανστηρώς εκ του Αντικειμενικόν σκοπού τον ελληνικού στρατεύματος
την δργάνωσιν κα'ι την σύνθεσιν τών διαφόρων σωμάτων αυτού, καταληγούσης δ 5 εις πορίσματα, ών άπαρεγκλίτως ήθελεν είναι επιδιοικτέα ή
εφαρμογή. ’Αντί τούτον ή έξέλιξις τών διαφόρων κλάδων της στρατιω
τικής υπηρεσίας έχειραγωγήθη ύπδ τών έκάστοτε παρά τώ έπι τών
Στρατιωτικών eΥπουργείω Ισχνόντων, νπδ πνεύμα έννοιας τού έπικρατούντος κατά τός περιστάσεις σώματος. Τοιαύτη πορεία <5* δμως τών
δργανωτικών μέτρων έδημιούργησε βλέψεις προσωπικάς, ώς νπερτέρας
τών γενικών συμφερόντων τού στρατού και τών βαρειών ΰυσιών, εις άς
νπερ τής συντάξεως τούτον νπεβλήΰη το Κράτος κα'ι παρήγαγε κατάστασιν προσωπικών συμφερόντων, ήν δεν έτόλμησε να παρίδη δ νομοϋετιϋέϊς έν ετει 1904 δργανισμάς τού στρατού. Οϋτω δ ’ δ νομοϋετηϋε'ις
δργανισμδς οντος, μη δννάμενος να συντρίψη τά άτομα, μη άποτολμών
ΐνα μεταβάλη τδ ισχύον προσωπικδν καθεστώς, προέβη εις την νομιμοποίησιν τούτον κα'ι παρουσιάζεται οντω έν τώ ήμετέρφ στρατεύματι τδ
άναμφισβήτητον φαινόμενον, καθ’ δ, ενεκα τής έπιβλητικής δυνάμεως
τών αναγκών τών ατόμων, διατηρούνται πολυτελέστατα στελέχη βοηθη
τικών υπηρεσιών, προκαλούντα δαπάνας, αΐτινες ήδύναντο και εδει Ϊνα
χρησιμοποιηθώσιν υπέρ τών έπειγονσών σπονδαιοτάτων Αναγκών τού
στρατού.
«Προκειμένου περ'ι τών στελεχών τον στρατού ή έπι τού προϋπο
λογισμού "Επιτροπή κρίνει καθήκον αυτής, δπως έπιστήση τή> σύν
τονον προσοχήν τής τε Κνβερνήσεως κα'ι τής Βουλής έπι τής έπιβεβ?.ημένης έκπαιδεύσεως αυτών. Κατά τάς προκειμένας περιστάσεις τδ
Κράτος προβαίνει εις οικονομικός θυσίας βαρντάτας, δπως κατορθώση
τδν δσον ενεστι τέλειον έξοπλισμδν τού ένεργού στρατού και τών έφεδρειών τούτου, ώς κα'ι τήν π?*.ήρη προμήθειαν παντδς τού διά τήν έμπόλεμον συγκρότησιν τού στρατού Απαιτουμένου υλικού πολέμου. Οντε
τδ ϋλικδν πολέμου δ 5 δμως, ούτε δ Αριθμδς τών Ανδρών κατάγονοι
νικάς, αν μή ϋπάρχη έξησφαλισμένη ή διοίκησις τού στρατεύματος νπδ
νωματαρχών έμπειρων, πεφωτισμένων, έπιβαλλόνταιν τδ κύρος αυτών
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επί τούς διοικουμένους ονχΐ δια τών δεσμών τής τυφλής στρατιωτικής
πειθαρχίας, άλλα δια τής υπεροχής του επιστημονικού φωτός και τής
πείρας περ\ την άνωτέραν διοικησιν. Οι σώματαρχαι εισιν οι εν πολεμο>
ηγήτορες του στρατού, άλλα και οι εν ειρηνη διδάσκαλοι τών υποδεε
στέρων των, οι παρασκευάζοντες τους εν τή ανώτερα διοικήσει διάδο
χους αυτών. Οι οωματαρχαι δεν αυτοσχεδιάζονται ούτε καταρτίζονται
δι3 αιφνίδιας επιφοιτήσεως του διοικητικού πνεύματος, άλλα κτώνται
την εξιν τής εν τώ πολέμω διοικησεως δια μακροχρονίων εν ειρηνη
εφαρμογών και *μπνέονται το θάρρος προς τας πολεμικας ευθυνας
άπό μελετών επιστημονικών και γνώσεο)ν στρατί ωτικών πολυσχιδών.
3Ε φ 3 όσον αΐ πολεμικοί επιχειρήσεις άπέβησαν δια τους ηγήτορας τών
στρατιωτικών δυνάμεων επιστημονικά άγωνισματα, επι τοσοΰτον το εν
πολέμω επαθλον άνήκει ούχί εις τους άρχηγούς τους περιφρονοΰντας
τον προσωπικόν κίνδυνον, άλλ3 εις τους τολμηρούς προς τάς εύθύνας.
3Ά ν ή ιστορία τών νεωτάτων πολέμων παρίσταται άψευδής μάρτυς τών
άληθειών τούτοιν, άλ ά μάρτυς σπουδαιότατος καί διδακτικότατος παρίσταται δια την ήμετέρν.ν χώραν ή ιστορία του άτυχους ημών προς την
όμορον 5Επικράτειαν πολέμου. Ούδέν υπάρχει κατά τούτον παράδειγμα
σο>ματάρχιου άποδειλιάσαντος περί έαυτοϋ, άλλ3 άτυχώς προύκάΧεσε τάς
καταστροφάς, προς τώ άκαταρτίστοο του στρατεύματος εν γένει, ή προς
τάς εύθύνας δειλία τών ηγητόρων τούτου, δειλία καί άτολμία όφειλύμεναι εις την ελλειψιν τής δεούσης προς την εν πολέμω στρατιωτικήν
διοικησιν παρασκευής. Ύ π ό σωματάρχας εστερημένους πάσης καταρτίσεο)ς καί πείρας περί την διοικησιν μεγάλων μονάδων καί το άριστα
συντεταγμένον στράτευμα εινε υποκείμενον εις καταστροφάς, πολλώ δ 3
ευχερέστεροι' ύπέστη τάς ήττας ό πολεμήσας κατά τών Τούρκων ελλη
νικός στρατός, άθροισμα τότε άνασκύμων εφέδρων , ¿στερημένοι πάσης
παρασκευής καί πάσης προνοίας περί τον εφοδιασμόν του. Την άπει
ρων ταύτην τών σωματαρχών του πολεμήσαντος ελληνικού στρατού
καταγγέλλει η περί τών πολεμικών γεγονότων επίσημος όκθεσις τής Α.
Β. Υ. τού Διαδόχου, ώς γενικού άρχηγού τού κατά την Θεσσαλίαν
στρατού, περιγράφουσα ώς εξής την κατάστασιν τών στελεχών.
»'1 ποχώρησις τού στρατεύματος είτε τακτική είτε στρατηγική ήτο
άδύνατον νά γίνη κανονική.Προκειμένου μάλιστα περί στρατηγικής ΰποχοορήσεως, τό στράτευμα άπέδειξε πλήρη άνικανότητα, διότι τοιαύτη δύσ~
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κολ.ος κίνηοις Απαιτεί στρατεύματα πειθαρχούντα και καλώς ήσκημένα
καί πείραν περί την διοίκησιν μεγάλων μονάδων, προς Απόκτηοιν της
όποιας ουδέποτε έλήφθη ή δέουσα πρόνοια.
ν ' Η κατάστασις τής πειθαρχίας ήτο Απελπιστική. Οι στρατιώται,ϋπδ
στιγμιαίου ενθουσιασμού εις τον πόλεμον όδηγηθέντες, μη εχοντες άλλον
μεταξύ των σύνδεσμον καί λόγον υποταγής προς τούς Ανωτέρους των,
ήτο επόμενον να μή πειθαρχώσιν, ευθύς ώς αι πρώται Αποτυχίαι καί
διάφοροι στερήσεις εψύχραναν τον ενθουσιασμόν. Εις την Απειθαρχίαν δέ
συνετέλεσε καί τδ Αδύνατον τής χρήσεως συντόνων εκτάκτων μέτρων,
Απαραιτήτως Αναγκαίων έν καιρώ πολέμου προς συγκρότησιν σιδηράς
πειθαρχίας, τής νομοθεσίας ημών μή έπιτρεπούσης τοιαϋτα μέτρα.
» 'Η έκπαίδευσις τών στελεχών Ατελεστάτη, διότι, ενεκα τού πλημ
μελούς οργανισμού τού στρατού, τής έλλείχρεως συστήματος Ασκήσεως,
τής Απασγ^ολήσεως τού στρατού εις έργα ξένα τού προορισμού του καί
τής μή παρογ^ής υπό τού Κράτους τών αναγκαίων μέσων, ου μόνον τα
Ανώτερα στε?.έχη ουδόλως έπαιδεύθησαν, εκ διαφόρων μάλιστα όπλων
συγκείμενα, Αλλα καί αυτά τά κατώτερα στελέχη δεν εσχ^ον τήν ευ
καιρίαν ν ’ ασκηθώσι δεόντως εις έφαρμογάς τής τακτικής καί τών κα
νόνων τής έν εκστρατεία υπηρεσίας.
»\4λλά καί ελλειχρις θεωρητικών γνώσεων κατεδηλώθη. Ούτοα ανώ
τεροι Αξιωματικοί, διοικούντες μάλιστα μεγάλας μονάδας, είχον προσηλωθή εις τήν ιδέαν τής Αμύνης όλων τών σταθμών τής δροθετικής γραμ
μής, θεωρούντες παν ΰπέροχον εδαφικόν σημεών ώς σπουδαίαν στρα
τηγικήν θέσιν.
ήΉ παραδοχή τής θεωρίας ταύτης, ή μετά φανατισμού έπιδίυ^ξις
τής εφαρμογής της εσχεν ώς Αποτέλεσμα τήν διασποράν τού στρατεύ
ματος επί μεγίστου μετώπου, λίαν δυσαναλόγου προς τήν Αριθμητι
κήν δύναμίν του καί τήν μή συγκέντρωσιν αυτού εις μόνα τά αληθώς
καίρια σημεία τού τμήματος, ου ή ύπεράσπισις εϊχεν ανατεθή εις αυτό.
5Εννοείται, οτι υπό τάς συνθήκας ταύτας ήτο Αδύνατον νά διατηρηθώσιν
Αοκούσαι έφεδρείαι, τά δέ νώτα τού άνω παρατεταγμένου στρατεύματος
διέτρεχον πάντοτε κίνδυνον κυκλώσεοκ, όταν σημεΐόν τι τής γραμμικής
ταύτης παρατάξεως διεσπατο. 5Εντεύθεν οί επανειλημμένοι φόβοι τής
ύπεοφαλαγγίσεως καί αϊ πρόωροι καί πολλάκις Αμαχητεί έγκαταλείχρεις
θέοεων, υπό τακτικήν έποψιν εξεταζόμενοι. 01 πλεΐστοι τών Αξιωματι0 Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ ΙΣ Μ Ο Σ Ε Ν Ε Λ Λ Α Α Ι
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κών Αγνοούσι τήν χώραν, ολίγοι δε τούτων εγνώριζον αυτήν εκ της παρα
τα σύνορα υπηρεσίας των.
»'Άμα τη άφίξει μου εις Λάρισσαν, τό 'ΥπουργεΊον των Στρατιωκών διέταξε με να συγκαλέσω συμβούλων εκ των διοικητών των με
ραρχιών και ταξιαρχιών, όπως γνωμοδότηση, αν δ στρατός da ήτο εις
κατάστασιν να ενεργήση επιθετικώς ή άμυντικώς εις πρώτην διαταγήν.
'Ως εϊκός, ή έκτέλεσις της διαταγής ταύτης ήτο άδύνατος, διότι συμ
βούλων, όπως έκφραση την ζητουμένην γνώμην, δεν ήτο δ ένατόν να.
συγκροτηθή εκ διοικητών, μόλις άφιχθέντων και μη εξετασάντα^ν εϊσέτι
τα. στρατεύματα, ατινα θ ’ άπετέλοτν τας μήπω συντεθείσας μεραρχίας
και ταξιαρχίας των. Τούτο ό ’ Ανέφερον εις τό 'Υπουργεΐον εις Απάντησιν τής είρημένης διαταγής του. Τα σχεδόν αμα τή συνθέσει τών με
ραρχιών και ταξιαρχιών έπελθόντα γεγονότα δεν έπέτρεψαν πλέον τον
σχηματισμόν τού περί ού πρόκειται συμβουλίου».
α'Ο ό ’ Αρχηγός τού εν Ήπείρω πολεμήσαντος ελληνικού στρατού
έκτίθησιν, ότι «τό πεζικόν ήτο Απαράσκευον προς επιθετικήν εκστρα
τείαν, ό περ οφείλεται εις τό άνοργάνωτον, την ελλειψιν πόσης στρατιω
τικής παρασκευής και έκπαιδεύσεως και την Ανεπάρκειαν υπό εποφιν
ποσού και Αριθμού αξιωματικών καί ιδίως Ανωτέρων».
« ’Επί 1284 μαχίμων Αξιωματικών, ών 4 υποστράτηγοι, 174 Ανώ
τεροι καί 1106 κατώτεροι, προήλθον εκ τών στρατιωτικών Σχολών 928,
ών 90 ανώτεροι καί 8 3 8 κατώτεροι, προήχθησαν δ ’ εκ τής τήξεως τού
στρατιώτου 352, ών 84 Ανώτεροι καί 368 κατώτεροι. 'ΙΤ δνσαναλογία
αυτή μεταξύ τών δύο κατηγοριών τών Αξιωματικών είνε έλάσσων εν
ταΐς τάξεσι τών κατωτέρων Αξιωματικών, μείζων δ 3 εν ταΐς τάξεσι τών
Ανωτέρων. Ά λ λ 3 είνε επικίνδυνος εν τώ πεζικώ, τώ Αποτελούντι την
βάσιν παντός στρατεύματος, ένθα επί 841 αξιωματικών οι 311 εχουσιν
ώς πηγήν προελεύσεως τον θεσμόν τής Αντικαταστάσεως καί τον ευερ
γετικόν νόμον, καί επί 86 Ανωτέρων Αξιωματικών μόνον 4 συνταγματάρχαι καί τρεις αντισυνταγματάρχαι προέρχονται εκ τής στρατιωτικής
σχολής τών Ενελπίδων».

« Ή επί τού προϋπολογισμού Επιτροπή, έκθέτουσα ταύτα ενώπιον
τής Βουλής δεν έσκέφθη, ΐνα υποτίμηση τήν φιλοτιμίαν, τήν φιλοπονίαν
καί τό στρατιωτικόν θάρρος τούτων, όσοι μή τυχύντες Ανωτέρας εν ταΐς
στρατιωτικαΐς Σχολαΐς έκπαιδεύσεως ηύτήχησαν, ΐνα τύχωσιν Ανωτέρων
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βαθμών εν τώ στρατεύματι, κατόπιν μακρας εν τούτοο εντίμου υπηρε
σίας, εν τη εκτελέσει της οποίας ήδννήθη ή Πολιτεία να εκτίμηση τας
επιτυχείς των πλείστων εκ τούτων προσπάθειας, όπως εξ ιδίας μελέτης
Αναπληρώσωσιν δσα κενά άπεκάλυπτεν εν αυτούς ή ελλειψις συστημα
τικών στρατιωτικών σπουδών. 'Η Επιτροπή δεν διστάζει επίσης, ΐνα
δμολογήση, δτι παρά τισι τούτων στρατιωτική Ιδιοφυία εξαιρετική και
τόλμη Ατομική υπέροχος Ανεπλήροίσε κατά τας πολεμικής επιχειρήσεις
πασαν εξ ελλείψεως επιστημονικών μελετών Ατέλειαν.
« 9Α λ λ 9 οφείλει ή 9Επιτροπή να παρατηρήση, δτι εν τή διοικήσει τον
στρατόν τηρείται πορεία δλως Αντίθετος προς τό πνεύμα τών κειμέ
νων νόμων και τής δια τούτων Αναγνωρισθείσης μερίμνης τής Πολι
τείας περί τής καταρτίσεως τών στελεχών του στρατόν. 'Η πολιτεία Από
είκοσιπενταετίας Ανεγνώρισε νομοθετικώς την Απόλυτον Ανάγκην τής
παρασκευής έπιστημ,ονικώς μεμορφωμένων Αξιωματικών δια τό πεζι
κών και ιππικόν. 9Εν Αμφοτέροις τούς δπλοις τούτοις πρότερον οι Αρ
τιοί ς κατ’ επιστήμην συγκεκροτημένοι Αξιωματικοί Απετέλουν ελαχίστην
μειοψηφίαν, κατετάσσοντο δ ’ εν τούτοις οι Απόφοιτοι τής στρατιωτικής
σχολής τών Ενελπίδοίν και ξένων στρατιοπικών αγκολών εξ ιδίας εαυτών
προηοβουλίας και ονγι κατα σύστημα υπό τής Πολιτείας Απαρεγκλίτως
εφαρμοζόμενου. 'Η Πολιτεία κατειδεν εγκαίρως τον κίνδυνον, εις δν δ
ελληνικός στρατός, τό πεζικόν, τό σώμα τής γραμμής, ή κνριωτάτη
βάσις παντός στρατεύματος, έκινδύνευεν Υνα Απομείνη ώς καταφυγών
παντός Ακατάρτιστου βαθμοφόρου, χ,ωλαινονσης οντω ον μόνον τής έκπαιδεύσεώς τον, Αλλα και τής ηθική ; αυτόν συνοχής εκ τής επιβολής τον,
ήν Ασφαλίζουσι μόνον στελέχη δμοιομόρφως και έπιστημονικώς κατηρτισμένα. Προς τους αντους κινδύνους εφέρετο και τό ιππικόν,οντινος ή εξελισσομένη εμπόλεμος δρασις έπιβάλ?.ει την νπαρξιν στελεχών,δλιγώτερον
μεν σπαθομάγων, περισσότερον δ ’ επιστημονικών. 'Ο μείζων δ 9 δμως
κίνδυνος έδημωυργεΐτο δια τό στράτευμα δλόκληρον καί την Ανωτέραν
τούτου διοίκησιν. 'Ο δλικός Αριθμός τών αξιωματικών τον πεζικού και
τον ιππικού υπερέχει κατα. πολύ τον αριθμού τών αξιωματικών τού
πυροβολικού και τού μηχανικού, ώς εκ τούτου δε και ενεκα τής εύρύτητος τών στελεχών τού πεζικού κυρίως, διενκολννούσης την εις τους
άνωτέρους βαθμούς προαγωγήν τών Αξιωματικών τον σώματος τούτον,
εγεννατο δ κίνδυνος, δτι τό πεζικόν και τό ιππικόν ήθελον δημιονργήση
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επιβλαβή πηγήν, έξ ής θά έξεπορεύοντο κατά δυσανάλογον πλειονοψη
φίαν στελέχ^η διά την άνωτέραν διοίκησιν άκατάρτιστα προς ταυ την θεωρητικώς, κεκτημένα <5έ και την υπεροχήν τής άρχαιότητος επι των Ανωτέρων στελεχών τον πυροβολικού και τον μηχανικού. 3Εκ τοιοντον καθε
στώτος δύο κίνδυνοι διά την Πολιτείαν έδημιουργούντο, κίνδυνος κακής
διοικήσεως και βλάβης περί ταύτην των συμφερόντων του στρατόν, άν
εκ σεβασμού προς την άρχαιότητα παρεδίδετο ή Ανωτέρα διοίκησις εις
τους μή προς ταντην επαρκώς παρεσκενασμένους βαθμοφόρους του
πεζικού καί τού ιππικού, κίνδυνος ά φ 3 έτερον εκ τής μεταξύ των σωμά
των Αναποφεύκτου διχονοίας, άν εκ σεβασμού προς την νπερτέραν έπιστημ ονίκην κατάρτισιν παρεδίδετο ή ανώτερα διοίκησις εις τους Αξιω
ματικούς των τεχνικών σωμάτων .
« Ή ’Επιτροπή έθεώρησε καθήκον αυτής, όπως παρουσιάση προς
τήν Βουλήν τήν εικόνα ταντην μετά πόσης λεπτολ.ογίας. Θεωρεί δ * όμως
καθήκον αυτής επίσης, όπως διακήρυξή, οτι ον μόνον το πεζικών
πάσχει έλ'ειψιν άνωτέρων στελεχών θεχορητικώς κατηρτισμενών, άλλ3
οτι εν γένει ό ήμέτερος στρατός στερείται σωματαρχών κατηρτισμένων
εν ίφαρμογαΐς, δυναμέναιν εν πολεμώ νά διοικήσωσιν έπιτυχώς και
ύπενθννως και έν ειρήνη νά παρασκευάσωσι τά κατώτερα στελ.έχη.
ΓΙόλ.εμος Ατυχής διεξήχβη, τά αίτια τών στρατιωτικών Αποτυχιών έξηκριβώθησαν, Αλλα διδάγματα Απο τούτων έν λώγοις μόνον παρήχθησαν. 'Η Αλήθεια έπιβάλώει, ϊνα συνομολογήσωμεν, οτι όλίγιστοι τών
ήδη διοικούντων Ανωτέρων σωματαρχ^ών τού ήμετέρου στρατού Ανήκονσιν εί.ς τήν τάξιν τών έν πολέμου διακριθέντων. Και έκ τών δλιγίστων
δε τούτων, ών το κύρος είνε έιιβλητικόν έν τώ στρατεύματι, ή πλειοψηφία Απασχολείται ύπο τής Ανωτάτης διοικήσεως περί έργα τής στρα
τιωτικής δικαιοσύνης και τών διαφόρων στρατιωτικών υπηρεσιών, εις
ένίους δε τούτων μόνον Ανετέθη διοίκησις οοομάτων. Οντα) δ ’ ή πλ,ειοψηφία τών σωματαρχών Αποτελάται ήδη έξ Ανωτέρων Αξιωματικών, μή
μετασχβντων τού πολέμου ή μή τυχόντων ευφήμου μνείας έν τούτοι~
« Ή έπϊ τού προϋπολογισμού ’Επιτροπή κρίνει, οτι Ανώτερα στελέχη
οϋτω κατηρτισμένα ούτε έπιβολήν διοικήσεως δύνανται νά έγκαθιδρύαωσιν έν τώ στρατεύματι,Αλώ3 ούτε ώς προγυμνασται νά χρησιμοποιηθώσι
διάτά κατώτερα στελέχη. Οι μή καταρτισθέντες διά πολάαπλών έφαρμογών
περί τήν διοίκησιν Ανωτέραιν μονάδων κατά τίνα τρόπον θέλουσι διευ-
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θννη ασκηοεις τών μονάδων τούτων εκπαιδευτικός των στελεχών και
ζών άνδρών ; ’Ά ν έξακολουθήση ή κατάστασις αυτή, άπόλλνσι πάσαν
ελπίδα ό ελληνικός στρατός, δτι θέλει απόκτηση εν μέλλοντι χρόνο) εκ
των ήδη κατωτέρων άρτια άνώτερα στελέχη, άφ3 ον ελλείπει δ καταρ
τίσων και μορφώσων τους κατωτέρους. 3Α λλ3 ή κατάστασις αν τη είνε
πο/.λώ κινδυνωδεστέρα δια τδ παρόν,διότι εν οιαδήποτε ένδεχομένη εθνική
περιπετεία το στράτευμα εύρεθήσεται εστερημένον άνωτέρας διοικήσεως
¿κ των προτέρων προς τούτο τεταγμένης και άνεγνθ)ρισμένης, ώς μελλούσης εν πολέμω νά ήγηθή. Στράτευμα, δπερ εν ειρήνη διοικούσι και
έκπαιδεύουσι σωματάρχμχι, κατ' επιείκειαν διατηρούμενοι εν ταΊς τάξεσιν
αυτού, δ περ δε καταδικάζεται, ΐνα εν πολέμω προσκόπτον και ψηλα<ρονν άναζητή τούς προς την διοίκησίν του επιτηδείους, στράτευμα
τοιοντον οδηγείται προς βεβαίαν καταστροφήν.
«Τό σύστημα των επιθεωρήσεων προαπαιτεί την ϋπαρξιν βαθυτάτον
στρατιωτικού πνεύματος και στρατιωτικής παραδόσεως, ήν δημιι υργεΐ
και στηρίζει ή στρατιωτική ανατροφή άρχόντοίν και άρχομένων. Διά
τοιούτο σύστημα έπιθεωρήσεως άνευ ορίου ηλικίας εξασφαλίζει υπέροχα
στελέχη εν τω γερμανικώ στρατό), ούτινος τήν σιδηράν παράδοσιν έξέθρειγε μακραίων τού γερμανικού έθνους στρατιωτική ανατροφή και
εκράτυνεν ή ιδιαζόντως πολεμική μορφή των ηγεμόνων. Τουναντίον
παρά τοϊς πλείστοις των ευρωπαϊκών στρατών έφηρμόσθη, ώς πρακτικώς ελάσσονας παρέχον δυσχερείας, το σύστημα τού ορίου ηλικίας.
«Παρ’ ήμΐν το σύστημα τών επιθεωρήσεων άπέτυχεν οικτρότατα."Η
μετά τον πόλεμον άμεσος τούτου εφαρμογή, μ ε θ 3 δ?.ην τ'< ν επιθεωρη
τών τήν αύοτηρότητα, κατέληξεν είς άμνήατευσιν τών υπό τούτων εις
άνακριτικά συμβούλια παραπεμφθέντων. 3Από τής εγκαθιδρύσεως δε
τής Γενικής Διοικήσεως, τήν αυστηρότητα τής πρώτης έπιθεωρήσεως
διεδέξατο επιείκεια, έπιτεινομένή μέχρι βαθμού άναιρούντος άρδην τον
θεσμόν τής έπιθεωρήσεως. 3Ελλείψει δε υποστρατήγων μεράρχων ένεργούσιν ήδη τήν έπιθεώρησιν προ τού γενικού έπιθεωρητού οι λόγύγ άρχαιότητος κατέχοντες τήν θέσιν τού μεράρχου συνταγματάρχαι, ών αυτή
ή Πολιαεία, μη ενεργούσα τήν προαγωγήν, ομολογεί τήν άνεπάρκειαν.
"Υπό τοιούτους δρους κύρος έπιθεωρητού <5έν υπάρχει, το εργον δε τής
i κκαϋαρίσεως τού στρατεύματος από τών άνεπιδέκτων περαιτέρω εϋδοκιμήσεως στελεχών ματαιούται δριστικώς έπι β?>άβη τού στρατού.
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Τούτων ενεκα ή έπι τον προϋπολογισμού Επιτροπή Φεωρει ώς μόνον
μέσον συντελεστικόν της έκκα&αρίσεως των στελεχών του στρατόν την
έλάττωσιν του εφαρμοζόμενου ήδη ορίου ηλικίας.
οΠΙεπ'ιτού Προϋπολογισμού 3Επιτροπή,προκειμένον περ'ι τον στρα
τεύματος, ε φ Λ ον έρείδεται πάσα ελπίς αίσιωτέρον μέλλοντος του ελλη
νικόν 5Έ'&νονς, έϋεώρησε κα&ήκον αυτής, όπως μετά παρρησίας έκδηλώση την έαυτής γνώμην, ήτις συμπίπτει κατά πάντα προς την μετά τον
πόλεμον έκδηλωΰεΧσαν γνώμην τής A. Β. Υ. του Διαδόγον και Γενικόν
Διοικητοϋ του Στρατού.
a eH Βουλή ΑρνσϋεΧσα εκ τον άτυχους πολέμου διδάγματα κατενόησεν, οτι ή σύνταξις, ή εκπαίδενσις και ή διοίκησις του στρατόν πρέπει
νά μείνη άνεπηρέαστος από πάσης οιασδήποτε ξένης του στρατού έπεμβάσεως, άφιεμένη εις τους δνναμένονς νά έργασ&ώσιν υπέρ τής προ
κοπής αύτοΰ και καϋισταμένη κύριον μέλημα τον Κράτους. Ταύτα Αναγνωρίσασα και ΑποδεχϋεΧσα ή ελληνική Βουλή έγκατέστησε τήν Αποκέντρωσιν περί τήν διοίκησιν και εκπαίδενσιν του στρατόν, παρέσχε δε
μετ’ έν&ουσιασμού παν οικονομικόν μέσον προς σύνταξιν αύτοϋ, έπιβαλονσα βαρντάτας εις τους πολίτας ϋνσίας, άς άγογγύστα)ς άπεδέξατο ή
φιλοπατρία τον ελληνικού λαόν. Τά διδάγματα δ ’ όμως του πολέμου,
άτινα ώμολόγησαν οι διοικήσαντες τον άτνχήσαντα εν τούτω στρατόν,
επιβάλλονσι τήν κατάρτισιν τής διοικήσεως τούτου ώς επιτήδειας διά τε
τήν εν είρήννη εκπαίδενσιν αυτόν και διά τήν διεξαγωγήν των πολεμι
κών επιχειρήσεων. r'Iva καρποφόρον Αποβώσΐ μάϋημα τά σκληρά τον
πολέμου διδάγματα, ΐνα έκ τής τέφρας τού καταδικασΰ^έντος παρελθόν
τος ανακνψη ϋαλερός και εύρωστος ό στρατός τον μέλλοντος, ϊνα ένδεχομεναι εϋνικαι περιπέτειαι δημιονργήσωσι μόνον επευφημίας υπέρ των
ηγη&ησομένων τον στρατεύματος, ο περ κληϋήσεται όπως υποστήριξή τά
δίκαια τής Πατρίδος, άπαιτεΐται, όπως άπό τονδε εν τή ειρηνική πα
ρασκευή σιγήση πάσα φωνή επιείκειας και καταπνιγή πάσα συμπάθεια
υπέρ των Ανίκανων, χωρήση δ ’ αυστηρά, Αδέκαστος και υπέρ μόνων
των συμφερόντων τον ’'Εάνους προνοούσα εκκαϋΆρισις του ελληνικόν
στρατού Απο των Ανίκανων στοιχείων, Ανάδειξις δε μόνον των Αξιωμα
τικών, οϋς διακρίνει υπεροχή Αρετής και φώς μαΰήσεως*.
Η ναυτική υπηρεσία δεν ήδυνατο νά εινε κρείττων τής υπηρεσίας
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του κατά ξηρα,ν ατρατοϋ. *Η 3Επιτροπή της Βουλής παρατηρεί τα επό
μενα.
»Α'. Ή κεντρική Διοίκησις του κατά θάλασσαν στρατού στερείται πό
σης ένώσεως, έγγυωμένης την δημιουργίαν παραδόσεων εκ του σώματος
του Ναυτικού και τήν\επικράτησιν τούτων περί την λύσιν των τε εν γένει
υπηρεσιακών ζητημάτων, ώς και των λεπτότατης φύσεως και σπουδαιό
τατου εθνικού ενδιαφέροντος τεχνικών τού πολεμικού Ναυτικού ζητη
μάτων.
« 9Από τής κεντρικής Διοικήσεως ελλείπει ή συνοχή και ή εσωτερική
συνάφεια, εξ ών παράγεται ή υπηρεσιακή επιβολή. ’Εντεύθεν δε τα υπη
ρεσιακό ζητήματα λύονται ώς έπί τό πλείστον δια τής επιβολής τού τμηματάρχου τού τμήματος τού προσωπικού, δια δε τα τεχνικά ζητήματα
έφηρμόσθη άείποτε ή μέθοδος τών επιτροπών, μέθοδος ένδεικνύουσα
τήν άδιάθετον βούλησιν, όπως άπορρίψη ά φ 3 εαυτής τήν ουσιαστικήν
ευθύνην ή κατά νόμον υπεύθυνος άργ^ή, καταλήξασα δ 3 είδικώς έν τή
υπηρεσία τού επί τού Ναυτικών rΥπουργείου εις συσκότισιν καί πλειστάκις ματαίωσιν τών προβαλλόμενων ταΐς 3Επιτροπαίς προς λύσιν ζη
τημάτων. *Ως εκ τούτου ή διεύθυνσις τού επί τών Ναυτικών eΥπουρ
γείου άπέβη κατ3 άνάγκην καθαρώς προσωπική υπό τού ' Υπουργού
ένάσκησις τών υπουργικών αυτού δικαιωμάτων, ή επιτυχία δε ή ή άποτυχία εν τή διευθύνσει παρακολουθεί τήν Ιδιοφυίαν ή τήν τυχόν άνεπάρκειαν τού εκάστοτε υπουργού. ΕΙνε δ 3 όμως, κατά τήν κρίσιν τής ’Επι
τροπής·, τελείως επικίνδυνος ή έγκαθίδρυσις τοιαύπη; διοικήσεως έν τώ
πολεμικώ σώματι, προς ο ιδιαζόντως κατά φύσιν καί κατ3 άρέσκειαν
προσκλίνει τού ελληνικού Ααού ή προτίμησις καί ή έξάρτησις τής ζωηράς
τούτου δράσεως ή τής μαρασμώδους καταστάσεώς του έκ τών εκάστοτε
υπό δοκιμασίαν τιθέμενων άρετών ή μειονεκτημάτων τών έπί τών Ναυ
τικών 'Υπουργών. Κατά συνέπειαν ένδείκνυται κατά τήν κρίσιν τής 3Επι
τροπής ή μεταρρύθμισις εν τή οργανώσει τής κεντρικής υπηρεσίας τού
έπί τών Ναυτικών Υπουργείου, έπιβάλλεται δ 3 ή τάχιστη καί άμεσος
όργάνωσις τού ναυτικού 3Επιτελείου, εις χεΐρας τού οποίον δέον, ινα
άποδοθή ο γ^ωρισμός τών άφορώντων εις τήν κατάρτισιν, τήν έκπαίδενσιν καί τήν στρατολογίαν τού στρατού τής θαλάσσης ζητημάτων.
κ'Ητού προϋπολογισμού τού Κράτους ’Επιτροπή διακηρύσσει προς
τήν Βουλήν τήν άνάγκην, όπως έπιτευχθή τάχιστη λύσις τού ζητήματος
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τής κυρίως πολεμικής βάσεως του ήμετέρου οτόλου. 'Η επιτροπή δεν
εϊνε αρμόδια, δπως έκδηλώση γνώμην, αν συμφερη εις το Κράτος η
παραγγελία νέων οκαφών θωρηκτού τύπου, ή έίνε προτιμότερα ή διαρρύθμισις των υπαρχόντων τριών θωρηκτών. Τοιαϋται γνώμαι δυνανται
να προβληθώσι μόνον ϋπδ των κεκτημένων την τεχνικήν επ'ι τοιοντου
ζητήματος εμπειρίαν. Είνε ό* δμως άναμφιοβήτητον,δτι, ώς εχει δ θω·
ρηκτδς ήμώνοτόλος, δεν άποτελεΐ οοβαράν πολεμικήν μονάδα, στερείται
δε τεχνικώς τής υπεροπλίας άπέναντι οιουδήποτε ενδεχομένου ναυτικού
ήμτών Αντιπάλου. Περί τοιαντην πολεμικήν μονάδα ώς βάοιν Αποβά/?ωυσι τήν πολεμικήν αυτών Αξίαν τα παραγγελθέντα Αντιτορπιλλικά.
Επιβάλλεται άρα ή άνευ περαιτέρω αναβολών λύσις τού ζητήματος, δπο)ς
παρασκευασθή στόλος δυνάμενος, ΐνα προσενέγκη πραγματικός προς τδ
Κράτος υπηρεσίας.
«.Ή Επιτροπή κρίνει επίσης αναγκαΐον, δπως καταβληθή πάσα
προσπάθεια πρδς συμπλήρωσιν τών Αναγκών τού Ναυστάθμου. 'Η τελειότης τού Ναυστάθμου ου μόνον εις τήν επάρκειαν τών ναυτικών ημών
δυνάμεων συμβάλλει, Αλλ* εν οίοισδήποτε πολιτικοίς συνδυασμούς ενέχει
δια τήν χώραν ημών ώς συμμαχικήν δύναμιν σημασίαν ολοκλήρου μοίρας
στόλου, ώς εκ τής γεωγραφικής θέσεως τής 'Ελλάδος και τού επικαίρου
τών εξ αυτής ορμητηρίων δι 5 ένδεχομένην πολεμικήν επίλυσιν τών
αφορώντων εις τας περί τδ Αίγαΐον πέλαγος χώρας ζητημάτων.
«’Ίσης δε βαρύτητος πρδς τήν παρασκευήν τής θωρηκτής μονάδος
τού ήμετέρου στόλου ζήτημα θεωρεί ή έπι τού προϋπολογισμού Επιτροπή
τήν άμεσον καταδίκην τών Αχρήστων εις πάσαν πολεμικήν ενέργειαν,
μόνον δε δι ’ Αναμφιβόλους βοηθητικός υπηρεσίας χρησίμων πλοίων. 'Ο
ελληνικός στόλος δεν εχει Ανάγκην προφανώς μεταγωγικών σκαφών,
δυνάμενος να Αρυσθή συνδρομήν πολυτιμοτάτην έν τούτφ εκ τής ευτυχώς
Ακμαζούσης Ατμήρους ημών ναυτιλίας, ήτις και κατό τον πρδς τήν Τουρ
κίαν πόλεμον πολυτίμους πρδς τας ναυτικός ένεργείας παρέσχεν υπη
ρεσίας και έν οίαδήποτε ένδεχομένη Ανάγκη σπουδαιοτέραν θέλει παράσχη
πρδς τας ένεργείας τού Κράτους συμβολήν, κεκτημένη ήδη στόλον
ολόκληρον έμπορικών σκαφών. 'Όταν τοιαύτα βοηθήματα παρίστανται
πρόχειρα διό τήν ναυτικήν υπηρεσίαν, ούδεμία υπάρχει Ανάγκη διατηρέ]σεως έν ταύτη σκαφών, άτινα ώς άλλοι ξ ύ λ ι ν ο ι Α ρ γ ό μ ι σ σ θ ο ι
κ η φ ή ν ε ς χρησιμεύουσι μόνον πρδς διατήρησιν έπιτελείων, άμειβο-

εν Έλλαδι.

153

μενών διά μιαρών ϋαλάσσης καί προς διασπάϋισιν πολυτίμου δημοσίου
χρήματος δια τας αιώνιας καί άτελειώτους έπισκευάς και την ουντήρηοίν
των. 'Η προοκόλληοις προς τας άναμνήσεις του παρελϋόντος και ή
■στοργή προς άχρηστα πλέον άποβάντα σκάφη παρακωλυουσι την έξέλιξιν
τής ναυτικής μίμων προόδου, έξωύλοϋσαι εις κατανάλωσιν έ φ 3 ά μή δει
των χρημάτων, ών ή σκόπιμος χρησιμοποίησις άλλως ένδείκνυται κα'ιών
ή συλλογή έπιτελεΐται μετά ύλυσιών. 0Αλλα σνναμα διά τής διατηρήσεοος
σκαφών τοιούτων καταστρέφεται το σώμα τών άξιωματικών, έϋιζόμενον
εϊς την ραστώνην έπι τών διηνεκώς ελλιμενισμένων πλοίων και άποβάλλον τάς άρετάς, άς δνναται νά προσκτήσηται και διατηρήση μόνον διά.
τής συνεχούς υπηρεσίας έπι τών πράγματι πολεμικών πλοίων. Τά σκάφη
ταϋτα επιβάλλει το εθνικόν συμφέρον, όπως καταδικασΰώσιν άνευ Ανα
βολής, διατηρηΰώσι δε μόνον προς τή κυρίως πολεμική μοίρα τά άναγκαΤα διά την εκπαίδευσιν τών πληρωμάτων πολεμικά πλοία».
Ταϋτα έν περιλήψει περί μιας έκάστης τών υπηρεσιών του Κράτους,
•ον ή εσωτερική διοίκησις, κατά τήν 3Επιτροπήν, « χωλαίνει κατά τρόπον
έπιβάλλοντα τήν ά μ εσ ο ν συμπλήρωσιν τών άτελειών και τήν άρτιο)τέραν αυτών δργάνωσιν,6 δέ στρατός και το ναυτικόν εχουσιν έτι άνάγκην
πολλών συμπληρώσεων περί τήν εκπαίδευσιν κα'ι τήν διοίκησιν αυτών.
Περατοϋσα δε τήν ϋπο τής Βουλής άνατεύλεΐσαν αυτή εντολήν ή έπι
του προϋπολογισμού τού Κράτους 3Επιτροπή «-ϋεωρεϊ άναγκαΐον νά
έκδηλώση τήν γνώμην αυτής, δτι ή διεξαγωγή τού έπι τού Προύπολογισμοϋ τού Κράτους προελέγχου συντελήται έν τή Επιτροπή ολως τυπικώς καί άνευ τής προσηκούσης προς τούτο έπιβολής. Ούδεμία ποτέ
πρότασις τής έπι τού Προϋπολογισμού τού Κράτους 3Επιτροπής έλήφϋη
ϋ π 3 οφει ϋπο τής Βουλής, δ δε συνήϋης τρόπος τής έν τή Βουλή άσυζητητει έπιφηφίσεως τού προϋπολογισμού κατέστησε και τής 3Επιτροπής
το καΰήκον ολως πάρεργον».
Τοιοϋτος δ έπίλογος τής έκ&έσεως, ον έφύωτέγνησε κατά το έτος
τούτο ή έπι τού Προϋπολογισμού 3Επιτροπή τής Βουλής. Έδημοσίευσα
τά κυριώτερα αυτής μέρη άνευ σχολίων. 3Επικαλούμαι έν τούτοι τήν
προσοχήν και τήν κρίσιν, άλλ 3 άμα και τήν έιυμηγορίαν τού ελληνικού
γένους.
‘ Υπεστηρίγβη άπο τών στηλών τούτων έπανειλημμένως ή χρεω-
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κόπια τον Κοινοβονλεντιομοϋ εν 'Ελλάδι. νΗδη ή ’Επιτροπή της Βουλής
άπεριφράστως και δια των πραγμάτων κηρύττει εις επηκοον τον ελλη
νικού λαού την χρεωκοπίαν τον ελληνικού Κράτους.
Τις δ αίτιος τής διπλής ταντης χρεωκοπίας ;

ΚΗ'
16 Μαΐον 1908

'Υπεσχόμην εν τω προηγουμένω αρθρω, προ έτους περίπου δημοσιευθέντι, εν φ ειχον σταχυολογήση περίεργα και ενδιαφέροντα άποοπάσματα εκ τής εις την Βουλήν εκθέσεως του εϊσηγητού τής πλειονο
ψηφίας τής 3Επιτροπής του προϋπολογισμού ,άπεικονίζοντα πιστότατα την
θλιβερόν κατάστασιν του κράτους και τής κοινωνίας, να καταδείξω τις
δ αίτιος τής καταστάσεως ταντης, επι των πραγμάτων και των διδό
μενων έρειδύμενος. 3Α λλ3 ή μετά την έκθεσιν τής πλειονοψηφίας τής
επιτροπής τής Βουλής δημοσίενσις τής εκθέσεως τον ειοηγητον τής
μειονοψηφίας τής επιτροπής μο\ επιβάλλει την ϋποχρέωσιν ν 3 αναδη
μοσιεύσω σήμερον καί τινα άποσπάσματα τής εκθέσεως ταντης, χρηοιμεύοντα επίσης εις φωτισμόν των καί}3 ημάς πραγμάτων. 3Ολίγον βρα
δέως γίνεται τούτο 3Εν τούτοις meglio tarcli cll6 mai. eH κατάστασις εξακολουθεί ή αυτή, και θα εξακολουθή βεβαίως έπ\ μακράν χρόνον.
Δεν στερείται άρα ενδιαφέροντος πάσα έπίκλησις σοβαρού κύρους περί
άντικειμένων ϋψίστης σπονδαιύτητος και σημασίας.
Σταχυολογώ ολίγα εκ των πολλών τής εκθέσεως τού είσηγητού τής
μειονοψηφίας τής επιτροπής. Προκειμένου περί τού ισοζυγίου τών
εσόδων προς τα έξοδα τού κράτους κατά την τελευταίαν ταύτην χρονι
κήν περίοδον δ εισηγητής λέγει τα. επόμενα :
« 3Ενώ πάντες οι ψηφισθέντες υπό τής Βουλής προϋπολογισμοί
παρονσιαζον το ίσοζύγιον τών εσόδων προς τα έξοδα, τα άποτελέσματα
εν τούτοις διέψενδον διαρκώς τός προβλέψεις και ή οικονομική διαχείρισις ημών άπο τού 1880 μέχρι και τού 1905 έξ μόνον χρήσεις παρου
σιάζει με περισσεύματα 3 0 ,209,000 δραχμών, πάσας δε τας λοιπός με
ελλείμματα 519,715,000 /»
Καταπληκτική άληθώς ειλικρίνεια τών διαχειριζομένων έπι είκοσι—
πενταετίαν τα δημόσια οικονομικό τού ελληνικού κράτους.
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Και παρακατιών ό εισηγηιής, παραβάλλων τα δαπανώμενα χρη
ματικά ποσά δια πολιτικάς και λοιπάς υπηρεσίας εν 'Ελλάδι, Ρωμουνί^
και Βουλγαρία, λέγει τα επόμενα, άξια μελέτης, άποκαλυπτικά υπό
πάσαν εποψιν, χαρακτηριστικά της εν 'Ελλάδι κοινωνικής και πολίτικης
καταστάσεως :
«'Έν των κυριωτέρων οργάνων τής άναπτύξεως των κοινωνικών
δυνάμεων τής χώρας είνε άναμφισβητήτως ή έκπαίδευσις’ παραλλήλως
δε προς ταύτην δρά ή *Εκκλησία. Το μέτρον του ενδιαφέροντος τον
κράτους προς τους σπουδαιοτάτους τούτους παράγοντας τής κοινωνικής
δυνάμεως του τόπου κατοπτρίζεται έν ταΐς δαπάναις, αι δποΐαι Αναγρά
φονται εις τους προϋπολογισμούς τού Κρότους υπέρ των σχετικών υπη
ρεσιών. »
Οντως’ «ή 'Ελλάς άναγράφει έν τώ προϋπολογισμό) (1907) τον
Κράτους διά την έκπαίδευσιν 7, 1 9 2 ,0 0 0 και διά την εκκλησίαν 252,
000 δρ.
« ' Η Ρωμουνία (1 9 0 5 ) διά την έκπαίδευσιν 2 0 ,9 5 7 ,0 0 0 και διά
την έκκλησίαν 6,600,000.
« ' Η Βουλ.γαρία διά την έκπαίδευσιν 10,862,000 και διά την
εκκλησίαν 1,615,000.
« 3Ανάλογα δε προς το ένδιαφέρον τούτο τής πολιτείας είνε και τα
αποτελέσματα. Διότι ημείς μεν δαπανώμεν 2 ,0 0 0 ,0 0 0 περίπου δι ’
έ ξ ο δ α π ο ι ν ι κ ή ς δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς , διά την καταδίωξιν δηλονότι
τών έγκληματιών και την διατροφήν καί σνντήρησιν τών καταδίκων, ένο)
οί Βούλγαροι δατανώσι προς τον αυτόν σκοπόν 8 3 5 ,0 0 0 καί οι Ρωμούνοι μόνον 4 7 0 ,0 0 0 . Οντως ημείς κατορθώνομεν νά δαπανώμεν δια
την έκπαίδευσιν καί την έκκλησίαν (τηρουμένης τής άναλογίας τον πλη
θυσμού) τό ή μ ι σ υ τών δσων δαπανώσιν έκείνοι, νφιστάμεθα όμως και
την άναγκαίαν συνέπειαν νά δαπανώμεν διά φνλακάς καί εγκληματίας.
(πάντοτε τηρουμένης τής άναλογίας τού πληθυσμού) τό δ εκ α π λ άσ ι ο ν μεν από δσα δαπανώσιν οι Ρωμούνοι, τό π ε ν τ α π λ ά σ ι ο ν δε
άπό οσα δαπανώσιν οί Βούλγαροι. Εκείνοι δαπανώσι, διά νά άποκτά
δυνάμεις 6 οργανισμός αυτών, ημείς δαπανώμεν διά νά συντηρώμεν τά
έλκη, (ίσα γεννά ή παραμέλησις τού πολιτειακού ημών οργανισμού.»
Μετά ταύτα ποιούμενος 6 εισηγητής λόγον περί οικονομιών καί σπα
τάλης έν τώ προϋπολογισμώ, παρατηρεί τά επόμενα :
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«Και ή μικρά δαπάνη, αν γίνηται Ασκόπως, έινε σπατάλη. Και ή μεγαλητ'ρα δαπάνη, αν γίνηται σκοπίμως και παραγωγικώς, εινε οίκονομία. 3Από της άπόψεως δε ταύτης δύναταί τις πεποιΰότως να εΐπη,
δτι δλαι αι εν τοίς προ νπολογ ισμοίς ημών Αναγραφόμεναι δαπάναι έινε
Αδικαιολόγητος σπατάλη, βνδεμία πληροί τον σκοπόν. Και έρωτώμεν :
Εινε ή δεν εΐνε σπατάλη τα 780 εκατομμύρια, τα οποία κατά την τελευταίαν είκοσιπενταετίαν εδαπανήσαμεν, με σκοπόν τάς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς
και ν α ν τ ι κ α ς παρασκενάς, με Αποτέλεσμα δε να μη έχωμεν ούτε
στόλον, οντε στρατόν, και να εξακολου '!ώμεν πειραματιζόμενοι ; 1
3Εδαπανήσαμεν δια δημόσια έργα κατα την αυτήν είκοσιπενταετίαν 196
εκατόμύρια. Και τί έκάμαμεν ; 3Εξεύξαμεν χειμάρρονς τινάς και κατεστρώσαμεν ολίγα χιλιόμετρα οδών, εκ τών οποίων ονκ δλίγαι μένουσιν
ατελείς, και δια τούτο άχρηστοι παντελώς. 'Εδαπανήσαμεν κατά το αυτό
διάστημα 55 εκατομμύρια και δαπανώμεν ήδη κατ' έτος 3 εκατομμύ
ρια περίπου δι3 έξοδα ποινικής δικαιοσύνης. Και δμως ή έγκληματικότης αυξάνει. Και αυξάνει καί ή προς σνντήρησιν τών εγκληματιών δα
πάνη, Ανελάούσα από δρ. 1,757,000 κατά τό 1 8 8 3 εις δρ. 2 ,5 8 4 ,0 0 0
κατά τον απολογισμόν τού 1904. Και έχομεν οντω άποτέλεσμα, δτι
ή εγκληματικότης, κυριαρχούσα, παραλύει πάσαν δρασιν και μαραίνει τάς
παραγωγικός δυνάμεις τής χώρας, από την οποίαν εν τούτοις ζητούμεν
τά μέσα εις τούς μεγίστους σκοπού:, οϊ οποίοι μάς έινε επιβεβλημένοι.
3Εδαπανήσαμεν διά την δημοσίαν άσφάλειαν κατά τό αυτό διάστημα 95
εκατομμύρια και δαπανώμεν ήδη περί τά 6 εκατομμύρια ετησίως, ΐνα
μετά διάφορα πειράματα, άλλα μεν ψηφισϋέντα μόνον, άλλα δε και
έκτελεσάέντα, καταλήξωμεν εις την παντελή κατάργησιν πάσης άστυνομίας και τό άρχέγονον σύστημα τής δι3 άγκαρευομένα)ν πολιτών — διότι
τοιούτοι εϊνε οι κληρωτοί χωροφύλακες — τηρήσεως τής δημοσίας Ασφαλείας. Εινε ή δεν εινε αι δαπάναι αϋται σπατάλη Αδικαιολόγητος, γενομένη, ώς γί<εται, άνευ ούδενός πρακτικού Αποτελέσματος ;

1 Και ϋά έξακολονύήοωμεν πειραματιζόμενοι μέχρι
κράτους, έκτος άν, ϋεόϋεν άνήρ τις
τονς αιτίους τής καταστάαεως ταντης.

επιφανής άρη

ονντελείας τον ελληνικόν

άπο τον μέσον τά αίτια και

Ή κατά την λήξασαν βουλευτικήν σύνοδον

ανζήτηαις περί ναυτικόν προγράμματος, μαρτυρεί, ότι
έμαύλον και ονδέν άπέμαϋον.

οί πρωτοστατονντες

ονδεν
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Καί έξακολ.ουθών το κατά τής ελληνικής διοικήσεως κατηγορητήριον
αυτόν δ κ. εισηγητής, λέγει παρακατιών τα επόμενα, παραβάλλουν τα έν
Ρωμουνία, Βουλγαρία, Σερβία, προς τα καθ3 ημάς ελληνικά.
«Διά την επαγγελματικήν έκπαίδενσιν δαπανώ μεν ημείς 7 0 ,0 0 0
δραχ. και τούτο Από ολίγων ετών, ά φ 3 δτου ίδρύθησαν αι επαγγελ
ματικοί παρ' ήμιν σχολ.αί, αι έμπορικαί 01 Ραυμούνοι διά την επαγ
γελματικήν έκπαίδενσιν δαπανώσιν 1,7 5 0 ,0 0 0 δρ. Διά τήν ανάπτυξιν
τής γεωργίας, τής βιομηχανίας και του εμπορίου ημείς δαπανώ μεν
305,000, ή Βουλγαρία δαπανά 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ή δε Σερβία 1,300,000. Και
διά νά εννοήσωμεν π/.ηρέστερον το ενδιαφέρον ημών διά τάς αναγκαίας
μελέτας περί τών διαφόρων κλάδων τής έθνικής παραγωγής, ας λάβωμεν
υπ 3 δφει, τί δαπανώμεν ημείς και τί δαπανώσιν οι άλλοι διά τήν Στατι
στικήν, άνευ τής οποίας ονδεμία σοβαρά μελέτη δύναται νά γείνη. *Ημείς
δαπανώμεν 5 — 6,000 δρ. ετησίους, οι δε Βούλγαροι 2 6 0 ,0 0 0 .. . ’Αλλά
μήπως ή πρόνοια υπέρ τής νγιείας τών πολιτών είνε ζουηρωτέρα ; Οι
Βούλγαροι δαπανώσιν ετησίους 3,0 0 0 ,0 0 0 δρ., οι Σέρβοι 1,800,000,
οι Ρωμοϋνοι 1 , 8 0 0 ,0 0 0 , ημείς δέ 2 3 5 ,0 0 0 . . . »
Τί δηλονσι πάντα ταντα ή δτι το ελληνικόν κράτος κηρύσσεται πνευματοκτόνον, ανθρωποκτόνον, πολέμιον πάσης ζωής τών πολιτών, πάσης
πραγματικής μορφώσεως, πάσης ευημερίας : 3Εκ τίνων παραγόντων
απορρέει τό κράτος τούτο ; τίνες οι υπεύθυνοι επί τή καταστάσει ταύτη ;
Τούτο αποφεύγουσι νά καθοοίσωσιν οι έν τή Βουλ,ή αρμόδιοι. Καί
εχουσι μεν τό Αξιέπαινον θάρρος νά καταγγείλωσι τήν νόσον τής ελλη
νικής πολ,ιτείας, αλλά τά νοσογόνα αίτια άποκρύπτουσιν έπιμελέστατα.
Τούτο επραξεν 6 είσηγητής τής πλειονοψηφίας τής έπιτροπής τού
προνπολ.ογισμού τού κράτους, τούτο και δ είσηγητής τής μειονοψηφίας.
"Ας κρίνωσιν οι ήαέτεροι άναγνώσται κατά πόσον είνε ειλικρινές και
γενναίον τό καταγγέλλειν μέν τά γεγονότα, αλ.λ αποκρυπτειν τα τουτουν
αίτια, καί δ ή τούς αιτίους, οίτινες είνε προς τοίς αλλοις και αυτοί οι
καταγγέλλ.οντες.
3Αλ.λ3 έάν αι πολ.ινκαί ύπηρεσίαι τού έλΛηνικού κράτους διατελώσιν
έν τοιαύτη οίκτρά καταστάσει, εις χείρον α Ακόμη κατάστασιν διατελούσι
τά τής κατά ξηράν καί θάλ.ασσαν στρατιουτικής αυτού συντάξεως. Ό
είσηγητής έν τή μνησθείση αυτού έκθέσει, θρηνούν τήν στρατιουτικήν
ήαών Ασυνταξίαν, τήν Αδράνειαν προς πάσαν όργάνουσιν τών κατά
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ξηρόν καί θάλασσαν έϋνικών δ υνάμεων, λέγει τα επόμενα : « 'Η μέρι
μνα τής πολιτείας περί συντάξεως στρατού και στόλον, επαρκούς προς
νπεράσπισιν των ε&νικών ημών δικαίων και έπίτευξιν τής έϋνικής ημών
άποκαταστάσεως, εϊνε διηνεκής άπδ τής σνστάσεως του ελληνικού βασι
λείου, και όμως ουδέποτε κατωρϋώσαμεν να επιτύχωμεν τούτο *.
Μετεκαλέσαμεν έξωάεν οργανωτής και του στρατόν και τον στόλον' τα
οδυνηρά εν τοντοις γεγονότα του 1897 άπέδειξαν, δτι ευρισκόμεϋα
τότε, υπό την έποψιν τών πολεμικών ημών παρασκευών, εις πραγματι
κήν άποσνν&εσιν)).
'»Μετα τον άτυχή όμως εκείνον πόλεμον πάντες ήλπίσαμεν, ότι ή
εϋνική εκείνη συμφορά da καϋίστα ημάς σννετωτέρονς, και το έτος
εκείνο dá εχρησίμευεν ώς άφετηρία νέας περιόδου, καώ9 ήν καί την οικο
νομικήν καί τήν διοικητικήν καί τήν πολεμικήν ιδία σύνταξιν ημών da
έπετυγχάνομεν .))
Κατά τον εισηγητήν τής επιτροπής τής μειονοψηφίας , άνεγνώριζε
τήν άνάγκην τής σοβαράς καί λελογισμένης στρατιωτικής καί ναυτικής
συντάξεως τής χ^ώρας αυτός ό σήμερον πρωάυπουργός. 9Αγορενων τήν
9ην Νοεμβρίου 1896 εν τή Βουλή, έλεγε προς τοΐς άλλοις : « Έπεκρί9ημεν επί οικονομική αδυναμία, έπεκρίάημεν επί διοικητική παραλυσία,
έπεκρί9ημεν διά τήν ελαττωματικήν σύνταξιν τών στρατιωτικών καί ναυ
τικών δυνάμεων τής χώρας. . . eΥπουργός Μεγάλης Δυνάμεως έξέφρασε τήν ιδέαν, ότι ή eΕλλάς δεν δύναται νά δεχβή καί νά έπαρκέση
εϊς έπέκτασιν ορίων. . . e0 ελληνικός λαός 9έλει νά μάθη, εάν da έξακολου9ήση ή κατάστασις αντη, ή άναγκάζουσα τήν fΕλλάδα ν ’ άφήση
νά παρέρχωνται όλαι ai ευκαιρίαι, ai κατά καιρούς παρουσιαζόμεναι ,
χωρίς νά δυνηάή νά ώφελη9ή εξ αΰτο)ν».
"Υστερον από τόσα παΰήματα, από τοσαύτας συμφοράς, ούδεν εγένετο σοβαρόν, 9ετικόν προς σύνταξιν καί όργάνωσιν στρατιαηικής δυνά
μεως, ικανής ν ’ άνταποκριάή προς τό κρίσιμοι· τών καιρών, ονς διέρ
χεται το ελληνικόν γένος. Δεν υπάρχει κατά τον εισηγητήν, σ τ ρ α - 1

1 Ά ς ¿πιτρέψΐ] ήίι1ν ° κ · Βίαηγητήι, να παρατηρήσωμεν έντανϋα, ότι επί τής
προηγούμενης δυναστείας, κατά τήν κρίσιν πάντων τών αρμοδίων,

νπήοξε

σιοα-

τιωτική σύνταξις ¿ν Έ/.λάδι. Τον ελληνικήν στρατόν κατέλναεν ό κοινοβουλευτι
σμός καί ή εϋνικι) πάντιον αδιαφορία.
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ψ υ χ η έν τώ έλληνικώ στρατοί. Διότι αυτή δεν είνε προϊόν

«τού τελειότερου οπλισμού, ούτε τής άφθονίας τον πολεμικού υλικόν,
οϋτε των πολεμικώς κατηρτισμένο,ν στελεγών, ουδέ τον άριθμού των
νπό τας σημαίας άνδρών. Την στρατιωτικήν ψυχήν έμφυσα εις το στρά
τευμα το στρατιωτικόν φρόνημα του έθνους, τούτο δε διαπλάσσει ή πολι
τική έν γένει δργάνωσις πασών τών ήϋικόόν δυνάμεων τον κράτους. ' Ο
στρατός και δ στόλος εΐνε αϊ χεΧρες τον πολιτειακού σώματος, όσον δε
και άν είνε αϋται ισχυροί, δεν δννανται να έπιτελεσοίσι τήν λειτουργίαν,
δι ’ ήν προορίζονται, έφ ’ όσον και ή κανονική λειτουργία τον όλ.ον πολ.ιτειακού οργανισμού δεν τας ζωογονεί. Περί τήν έξνγίανσιν τον οργανι
σμού τούτον πρέπει ν ’ άσχοληθή ή πολ.ιτεία σοβαρέυς, έάν πράγματι
οκέπτηται να παρασκενάση στρατιοηικώς τήν χοιραν .»
ΆλλΛ και τό πολεμικόν ναυτικόν δεν διατελεϊ είς κρείττova κατάοτασιν έκείνης, εις ήν διατελεϊ ή κατά ξηράν στρατιωτική αυτόν δνναμις. 'Ο εισηγητής λέγει τα επόμενα :
κ.Κατά τόε άτυχή πόλεμον του 1897 τό ναυτικόν ημών έκνριάρχει
τής θαλΛσσης' καί όμως δεν έπορίσϋημεν πάντα τα ώψελήματα, όσα
ήδυνάμεθα να πορισθώμεν έκ τής υπεροχής ήμοίν ταύτης. Εύθυς δ ’ άπ’
άρχής τον πολέμου κατεδείχθ η, ότι αί πολεμικοί ημών επιχειρήσεις δεν
έβασίζοντο έπί προδιαγεγραμμένου σχεδίου δράσεως τών κατά ξηρόν
καί κατά θάλ.ασσαν πολεμικών ήμοίν δυνάμεων, λ.νσιτελ.ώς προς άλ.λ.ήλ.ας
οννδυαζομένων.
»’Έκτοτε δε καί μέχρι τονδε, έφ ’ όσον δυνάμεθα να. γνοιρίζοίμεν,
τοιοΰτον σχέδιον πολεμικής δράσεοις δεν έξεπονήθη.»
eΗμείς προσθέτομεν, έχοντες υ π ’ όψει τό παρελθόν, ότι ούδέν θέλει
έκπονηθή — έν προσεχθεί τονλείχισιον χρόνφ, έ φ ’ όσον ή πολίτική κατάοτασις του ελληνικού κράτους έξακολ.ουθή ή αυτή, οΐα ήτο καί κατά
τήν παρελ^θούσαν χ,ρονικήν περίοδον. Έ φ ’ όσον τα αίτια διατελ.ονσι τα.
αυτά, έφ ’ όσον οι παράγοντες τής υφιστάμενης καταστάσεως δεν μετα
βάλλονται, ή δεν μεταρρυθμίζονται έπί τό κρεΐττον, ουδέμία προσδοκία
βελ.τιώσεως τών καθ’ ημάς πραγμάτων. Κατερχύμεθα' ολισθήματα έπί
ολισθημάτων' συμφορά έπί συμφορών. Άλ.λ’ ούδεμία σοβαρα περί
τούτου μελετη’ ούδεμία άπόπειρα πραγματική περί έξυγιάνσεως του
νοσοϋντος πολιτικού οργανισμού. Σχέδια μόνον καί προτάσεις' α.λ/.
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ούδεν γενναΐον μέτρον. Και δμως τοιούτου μέτρου ητο η Ανάγκη επι
βεβλημένη.
'Οφείλω εν τούτοις να δμολ.ογήσω, οα επ έσχατων εξ Αμφοτέρτον
των πτερύγων τής έλλ,ηνικής Βουλβς, τής τε πλειονοιρηφιας και τής
μειονοψηφίας, ίοχνραϊ εξηνέχθησαν διαμαρτνριαι κατα τής κρατονοης
πολιτικής καταστόσεως, έξεικονίσθη ή ελληνική πολιτεία μεθ ικανής
τέχνης, κατηγγέλθη παν τδ οαπρόν, το ήρέμα προπαραοκεναζον και
ενεργούν τον όλεθρον τής κοινωνίας και τής πολιτείας, και ίσως ισοις,
αν ή κατάστασις αυτή εξακολούθηση, αυτής τής εύρντερας πατριδος.
Εινε άξιοι Αληθώς πολλών επαίνων και τιμής οι Αναλ^αβόντες το επί
μοχθον δσον και θλιβερόν εργον να εϊπωσιν εις τον ελληνικόν λαδν την
άλπ'βειαν, να έκθέσωσι τα πράγματα, όπως εγ^ουσι, και τούτο ανευ σο
φιστείας και δημοκοπικών μεθόδων’ &λλ* έπιτραπήτω μοι να παρατη
ρήσω, δτι ή εργασία αντη είνε μεν επωφελές και διαφωτιστική, Αλ.λ'
αρνητική, ήκιστα δημιουργική. 'Ο ελληνικός λαός γινώσκει έκ πείρας,
εκ μακροχρονίου κα'ι πίκρας δοκιμασίας, τα άπό του βήματος τής Βου
λής καταγγελλόμενα κακά. Γινώσκει εμπράκτως, εκ προσωπικής Αντιλήψεως, δτι φορολογείται δσον ούδεις ίσως άλλος λαός, εν σχέσει προς
τας οικονομικός αυτού δυνάμεις, χωρίς ν' άπολαμβάνη των εκ τής φο
ρολογίας άγαθών, χωρίς να εχη άσφάλειαν ζωής και περιουσίας, στε
ρούμενος επαρκούς συγκοινωνία:, δικαιοσύνης, έκπαιδεύσεως, Αξιοπρε
πούς εκκλησιαστικής διοικήσεως, εξωτερικής Αντιπροσωπείας, σοβαρας
οικονομικής όργανώσεο)ς, και επί τέλους, ΐνα παραλίπω πολλος λ.επτομερείας, στερούμενος στρατιωτικής συντάξεως κατά τε ξηράν και κατα
Θάλ.ασσαν, πολιτικής αρα ισχύος και επιβολής, ενεκα τούτου καταστείς δ
τελ.ευταΤος των λοών τής Ευρώπης. Οι καταγγέλάοντες αρα Από τού
βήματος τής Βουλ.ής τα έκ τής πολιτικής φαυλότητος προερχόμενα κακα
ήδύναντο και εϊχον καθήκον να καταγγε’ά ωσι προηίστο^ς τα αίτια ή
τούς αίτιους των κακών τούτων. Άλλο δεν ήδύναντο να πράξωσι
τούτο. 'Ήθελον δμολογήση την ιδίαν υπαιτιότητα, καταγγέλλοντες εαυ
τούς ώς τούς κατ' εξοχήν παραιτίους τής κοινωνικής και πολατικής κα
κοπραγίας τού έλ,λ.ηνικού λ.αού.
'Επιτρέπεται ίσως εκ πολιτικής περισκέψεως ή τοιαύτη σιωπή εν
περιοτάσεσι, καθ' άς ό καταγγέλλ.ων δεν δίναται, εξ ανωτέρων τής θελή-
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οεοις του αιτίων, να έκστομίση την άλήθειαν. Ά λ λ ’ εν η περιπτώσει
δεν συμβαίνει τούτο, εν η περιπτώσει κέκτηται άπόλυτον, άνεξέλεγκτον
το δικαίωμα τού λόγου, παρεχούσης τούτο τώ άγορεύοντι τής βουλευ
τικής ίδιότητος, ύπογρεούται να μή διοτάοη, να μή πτοηθή προ τής
επιβολής τού έργου, δ περ άνέλαβεν, άλλα να εξακολούθηση πλήρη την
άποκάλυψιν, μετά των άποτελεσμάτοιν καταγγέλλων τα αίτια, και δη
ταύτα πρωτίστως. ' Ο λαός θέλει τον παρακολούθηση, επίκουρος καθι
στάμενος εις αυτόν, ονχϊ δε πολέμιος. Άτυχώς οι έκάστοτε άπδ τού
βήματος τής Βουλής διεκτραγορδούντες την φαυέώτητα τής ελληνικής
διοικήσεα)ς δεν άντελήφθησαν έξ ολοκλήρου τής αποστολής αυτών. Και
έπάταξαν μεν και έκολάφισαν, άλλ’ οι πλέΐστοι των κόλαφων κατηνέγθησαν κατά τού άέρος, και ουχί κατά τού προσώπου. 9Επεθύμουν νά
εβλεπον εν τή έπιθέσει ταύτη άγωνιστάς, μαχομένους κατά ενσωμάτων
δντων, και ουχί κατά σκιών. Ά λ λ 9 έστω και τούτο. 'II προαίρεσις
υπήρξεν άγαϋή, ή δέ προσενεγθεΤσα υπηρεσία ούχΐ άναξία λόγου.

Κθ'.
23 ’Ιανουάριον 1909

3Εν τούς δυσϊ προηγουμένως άρϋροις έπεκαλέσθην το κύρος τής
Βουλής περί τής δσημέραι έπιδεινουμένης καταστάσεως τής [ελληνικής
πολιτείας. Άμφότεραι αϊ πτέρυγες τού κοινοβουλίου, ή τε κυβερνητική
καί ή άντιπολιτευομένη, κατήγγειλαν δι ’ αντιπροσώπων αυτών κατά την
παρελθούσαν σύνοδον την νόσον, εξ ής κατατρνχεται ή έλ?.ηνική πολι
τεία, καί μετ' αυτής ό ελληνικός λαός. Εϊνε αληθές, δτι εκτοτε — άποτέλεσμα παθολογικόν τής νόσου— τά πράγματα μετεβλήθησαν καί μετ’
αυτών καί οΐ άνθρωποι, ούτως, ό)στε δ άντιπρόσωπος τής μειονοψη
φίας, δ σχετλιάζων επίτή θλιβερά καταστάσει, εις ήν περιήλθεν ή ελλη
νική χώρα, μετέστη εις τάς τάξεις τής πλειονοψηφίας, καί ήδη ευρίσκει
τά πάντα καλά λίαν, τάνάπαλιν δ 9 δ τής πλειονοχρηφίας μετέστη εις
τήν μειονοψηφίαν, καί ταύτα ενεκα αιτίων, μή άσχέτων προς τήν εκτροπον λειτουργίαν τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος εν 'Ελλάδι. ’Α λλ3
αϊ διατυπωθεΐσαι καταγγελίαι ουδόλως άπώλεσαν^έκ τής σημασίας αυτών,
τουναντίον δέ ή σπουδαιότης αύτώνν έτι μάλλον κατέστη ουσιώδης, άφον
Ο Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ ΙΣ Μ Ο Σ Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι
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κα'ι οι καταγγέλλοντες επεσον Θύματα τής καταγγελΘείσης τοσούτον
άνοικτιρμόνως νόσον.
Κατα την ομολογίαν των Αντιπροσώπων αυτών των εν τω κοινο
βούλιό) κομματικών ομάδων ούδ'εν υπάρχει υγιές και άρτιον εν τή ελλη
νική χώρα. 'Η κατάοτασις δσημέραι επιδεινούται' ονδεϊς δ ο δυναμε
νος να ϋ εραπεύση τον νοσούντα κοινωνικόν και πολιτικόν οργανισμόν
του ελληνικόν λαόν. "Ελλειψίς άσφαλείας, δικαιοσύνης, ούδεμία δργάνωσις τών κατα ξηρόν και 'Θάλασσαν πολεμικών δυνάμεων τον ελληνι
κόν κράτους, πλημμελής συγκοινωνία, τελεία οικονομική έξάρΘρωσις.
άκατάοχετον μεταναστευτικόν ρεύμα, και ώς εκ τούτου απώλεια τών
ίσχνροτάτων κοινωνικών παραγόντων' σηπεδών υπό πάσαν εποψιν.
Τοιαύτη ή Θλιβερά εϊκών τής ελληνικής πολιτείας. Ά λλα τίνα τα νοσο
γόνα αίτια και εκ τίνων άφορμών προέρχεται ή νόσος ή δυσίατος ;
Ούδε'ις εκ τών αντιπροσώπων, οΐτινες κατήγγειλαν τήν νόσον, εσχε τήν
ειλικρίνειαν και το σΘένος ν ’ άποκαλέση τα πραγματικό, αίτια τής νόσον,
ούδε'ις έτόλμησε να υπόδειξη τα δραστικό φάρμακα προς Θεραπείαν
αυτής, να εΐπη τήν περί τών πραγμάτων γνώμην τον, ονχ'ι εις τους εν
τή Βουλή σεναδέλφους, τούς ενεχομέτους έπ'ι τή καταστάσει ταύτη, αρα
ύπευΘύνους, άλλ3 εις αυτόν τον ελληνικόν λαόν, τον μόνον δφείλοντα και
δυνάμενον να Θέση τέρμα εις τήν κατάστασιν, να ενισχύση και να περιβάλη διό τής εμπιστοσύνης αυτόν τους Θέλοντας κα'ι δυναμένους ν 3άναλάβωσι ιόν αγώνα υπέρ έγκαταστάσεως εν τώ έλληνικώ κράτει τής
προσηκούσης νομιμότητος καί εύκοσμίας.
Κατήγγειλα εν τοϊς προηγονμένης αρΘροις τα αίτια τής δεινής ν(>σον,
εξ ής από πολλών δεκαετηρίδων κοινωνικώς κα'ι πολιτικώς δλεΘρίως
νοσεί ή έλέυΘέρα ελληνική πατρίς. Ή δλιγαρχία, εγωιστική, αντιλαϊκή,
άπεχβανομένη κα'ι καταδιώκονσα παν τό μή συμβιβαζόμενου προς τας
βλέψεις αυτής και τα συμφέροντα, πρότερον μεν έρειδομένη έπ'ι τών
οικογενειακών περγαμηνών και τών υπηρεσιών κατα τον υπέρ άνεξαρτησίας άγώνα, ήδη δ'ε κατα τα τελευταία ετη μετατραπείσα εις τήν χει
ριστήν μορφήν τής ολιγαρχικής πολιτείας, τήν πλουτοκρατίαν, ?αμαίνεται
και εκφαυλίζει πάσαν γενναίαν ιδέαν και πάν ανδρικόν φρόνημα τού
ελληνικού λαού. Λύτη'είνε ή νόσος, ουτος δ έχΘρός, καΘ3 ου δέον να
στραφή πάσα ή ενέργεια τών φιλοπατρίδων, τών ενδιαφερομένων υπέρ
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τής έθνικής σωτηρίας, άπό τον Βασιλέως μέχρι τον τελενταίον των φορολογονμενών και όμως τιασγόντων 'Ελλήνων πολιτών.
Έ ν τούτοις, πριν ή νποδειχθώσιν άπό των στηλών τούτων τα προ
σήκοντα, τα άναγκαΐα, τα δραστικό φάρμακα προς θεραπείαν τής νόσον,
εξ ής ον μόνον κατατρνχεται και δσημέραι έκνενρίζεται το ελληνικόν
κράτος, άλλα και μετ’ αντον το σόμπαν έθνος, εκτιθέμενον εις τας
σκληρός κρίσεις και τονς όνειδισμονς τών ξένων, φίλων και πολεμίων,
δεν φρονώ άλλότριον τον νπό μελέτην -θέματος ν' άνασκοπήσω διό βραχέων τα τής έξοηερικής, τής εθνικής πολιτικής τής 'Ελλόιδος κατα την
διαρρενσασαν νπερτεσσαρακονταετίαν. Έ κ τής άνασκοπής ταντης θα
γνωσθή κατα πόσον τό ελληνικόν κράτος έκτήσατο τελείαν εθνικήν σννείδησιν, τί δ' επραξεν ΐν' άποδείξη διό τών πραγμάτων, ότι δεν εκπροσ
ωπεί τον ελεύθερον μόνον ελληνικόν λαόν, άλλα τό όλον έθνος,
■όπερ κατ' άνάγκην προς αντον άτενίζει νπ'ερ έπιτεύξεο)ς τον γενναίον
προορισμού, όν εθηκεν άπό τής πρώτης ημέρας τής ιστορικής αντον
παλιγγενεσίας.
Βεβαίως ήθελον ψενσθή προ τής ιστορικής άληθείας, αν και κατ'
ιδέαν μόνον ήμφισβήτονν τας μεγάλας καί γενναιοτάτας θνσίας τον ελ
ληνικόν λαόν νπ'ερ έπιτεύξεως τών Ιθνικών ίδεο)δών, νπ'ερ σνμπληρώσεο)ς τον γιγαντιαίον εγχειρήματος τής ελληνικής παλιγγενεσίας. Ονδε'ις
δύναται ν' άρνηθή, ότι ή νφισιαμένη κοινοτική, πολιτική και οικονο
μική καχεξία τον ελληνικόν λαόν έν μέρει προήλθε και εκ τής θεραπείας
τής μεγάλης αντον ιδέας. 'Αλλ' ώς μή ώφειλεν, ή μεγάλη αντη ιδέα,
Δκοίμητον όνειρον τοσούτων αΐώνοίν, εντρύφημα και άπόρρητος πό>θος
τοσούτο)ν γενεών άπό τής επαύριον τής α,λώσεως τής βαοιλενούσης κα
τέστη κατα τήν τελενταίαν ταύτην πολιτικήν περίοδον τον εθνικόν ημών
βίον ερμαιον τής άδηφάγον κομματικής βονλιμίας τών ολιγαρχικών
τής ελληνικής πολιτείας. 'Αποβλέποντες οντοι εις τό σνμφέρον μόνον
τό κομματικόν, τό οικογενειακόν, μή διστάζοντες να θνσιάσωσιν εις τον
βωμόν αντον τό. εθνικό σνμφέρονοα, έξηνδραπ όδισαν τον ελληνικόν λαόν,
άφαιρέσαντες παρ' ανιόν πάσαν ικμάδα φιλοπατρίας και άνδρικής
αρετής, τό <5έ ελληνικόν έθνος, τό μέχρι προ πέντε δεκαετηρίδων προ)τοστατονν έν τή Χερσονήσαρ τον Αίμον και τή άνατολική Μεσογείψ,καταβιβάσαντε; εν ήττονι μοίρα έκείνης, ήν άλλοτε έκέκτητο και ήτο αντώ
άνεγνοιρισμ'νη και παρό φίλθ)ν και παρ' άντιπάλων. Σήμερον, κατόπιν
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Ιτιάνειλημμένων εγκληματικών σφαλμάτων τής εθνικής ηολιτικής του
ελευθέρου κράτους, τολμώσι και δεν διστάζουσι ν' άνταγωνισθώσι τιρός
τάς εθνικάς δυνάμεις του ελληνικόν γένους οι άγνωσιοι τής προτεραίας.
3Έλειψεν άπό τής πολιτικής ταύτης ή άρτια, ή εντελής εθνική συιείδησις,
ή σνναίσθηαις των καθηκόνεων αυτής και των δικαιωμάτων. Και ενώ
επί ζημία ημών άνετιανορθώτφ έδίδασκον καινοφανείς πολέμιοι,τίνι τρόποι
εργάζονται υπέρ έπιτεύξεως του εθνικού αυτών προγράμματος,το ελεύ
θερον κράτος, περί ελαφρά τυρβάζον, έτύφλωττε προ τών πραγμάτων
καί του κινδύνου, ον διέτρεχεν, δστις επανειλημμένους έξέσπασε κατά
τής κεφαλής και τού ελευθέρου ελληνικού λαού και του αλυτρώτου ελλη
νικού γένους. Ούδεν έμάθομεν, ούδέν άπεμάθομεν.
3Εν έτει 1866 έζεγείρεται ή Κρήτη. Δεν ήτο ή πρώτη, <5έν ήτο ή
τε ενταία φορά κατά τον δέκα τον ένατον αιώνα. *Η εύγενής ήρωΐς· τής
Μεσογείου, ήτις, δυνατοί τις είπεϊν, ουδέποτε νατεκτήθη υπό τών Τούρκο.)ν, άποσπασθεΐσα υπό τής διπλωματικής σκευωρίας άπο του νέου ελευ
θέρου κράτους, άνταλλαγεϊσα μετ3 άλλου τμήματος τής αύτονομηθείσης
ελληνικής γωνίας, δεν έλησμόνησεν, δτι κατ3 ουσίαν άνήκεν εις τήν έλευθέραν πατρίδα, και άν ή ισχύς παρενέβαλεν εις τήν εθνικήν ενωσιν
βδ°λυρά προσκόμματα. "Απασα ή ελληνική φυλή συνεκινήθη επί τή
κρητική ταύτη έζεγέρσει. Λεγεώνες μαχητών προσέδραμον επίκουροι
του ελληνικού άγώνος, δστις άκαμπτος καί άκατάβ'λητος έξετυλίσσετο
έπι τών όρέοον και άνά τάς πεδιάδας τής νήσου. Ούδείς ήρνήϋη νά
συνδρομή ηθικώς και υλικώς τούς άγοονιζ ομένους ε π 3 αυτής υπέρ πίστεως και πατρίδας, υπέρ εθνικής ενότητας, καί πρώτιστα πάντων δ
ελληνικός λαός. Δυστυχώς ή επίσημος πολιτική του κράτους κατεΊείχθη
ήττων τών εθνικύον προσδοκιών καί έ/.πίδων. Καθ 3 όν χρόνον επεβάλλετο ή άνάγκη συνενοοσεως τών πολιτικών δυνάμεων, τουναντίον ό κομ
ματικός άγό)ν τών εν τή Βουλή εις παν άλλο συνετέλει ή εις τον σύνδε
σμον τών δυνάμεων τούτων. 3Από εθνικού το κρητικόν ζήτημα καθί
στατο κομματικόν, εσωτερικόν. Ουτοος εςε/.ισοομενω ν των πραγμάτων
τής ελληνικής πολιτείας, εν τή διαστασει και τή μεχ^ρι καταστοοφής συ'’κρούσει τών κομματικών μερίδων, παρέστη ώς εκ μηχανής θεός ή
ρωσσική πολιτική προς διακανονισμόν δήθεν τού κοητικού, καί αετ3
αυτού τού έθνικού ελληνικού ζητήματος, δ περ κατά τήν στιγμήν
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εκείνην ήρξατο εξελασσομενον. 'Η ρωσσική πολίτικη έπεκράτει εν τφ
πολιτικφ τ¿ον Αύληνών οριζοντι ! Παράδοξον' άλλό3 άλ.ηϋές. Τοιαντη
ητο η τΐ'ψλ.ωσις των εν τη βονλ.ή όιγωνιζομένωγ υπέρ της εξουσίας, άλλ.3
ονχι νπερ ενγενεστερας και νιρηλοτερας έϋνικής ιδέας... Σύγχρονος
πολίτικος σνγγραφενς, ο Αμερικανός ΣτίλΛμανν, παρακολ.ονϋήσας έκ
τον σύνεγγυς κατά τους χρόνους εκείνους την έξέλαξιν των εν Κρήτη
και εν τω ελενϋερω κράτει πραγμάτων. έκτίϋησι τα επόμενα εν το7ς
3Λπομνημονεύμασιν αυτόν.

® Η Ρωσσική Κνβέρνησις ειγεν ήδη άναλάβη να διευϋύνη την νπυϋεσιν. 'Ο εν 5Λϋήναις Ρώσσος πρεσβευτής άπετάϋη προς τον Κονμουνδουρον (πρόεδρον τον υπουργικόν συμβουλίου), ζητών την συμ
μετοχήν τής ελληνικής κυβερνήσεως εις την υπό τής ρωσσικής πολι
τικής σχεδιασϋεΐσαν γενικήν εξέγερσιν τής Χερσονήσου τον Αίμου,
καϋόσον αυτή εΊχεν άρχίση να φοβήται πανελλήνιον εξέγερσιν. Εις την
πρότασιν ταντην ό Κονμοννδονρος διαρρήδην ήρνήϋη. Το κίνημα ήτο
έλληνικ()ν, και επρεπε να διενϋννηται εξ 'Ελλάδος. . Τή απαιτήσει τον
εν 3Αϋήναις Ρώσσον πρεσβευτον άνετράπη το ύπονργεΐον Κονμοννδού'ρου. 'Η Βουλή έν τοντοις ήρνήϋη την εμπιστοσύνην της εις το νέον
υπουργείον, ό δε Ρώσσος πρεσβευτής εποίησε την τυπικήν πρότασιν προς
τον Κου μουνδονρον, δτι, εαν άπεδέχετο το έκ Πετρονπόλεως διαβιβασϋέν σχέδιον, ϋ 3 άνήρχετο πάλαν είς την εξουσίαν.
« 3Επίσης και ή πρότασις αυτή άπερρίψ'ϋη. 'Η Βουλή διελ.νϋη. ΑΙ
δε έκλωγαί, διεξαχϋεΐσαι κατόπιν εκλογικών οργίων, άπέκλχισαν τον
Κου μουνδονρον και τους κυριωτέρονς τών φίλ.ων τον και άνέδειξαν
Βουλ.ήν νπδ σκιάν υπουργείου εξ άνδρών, είς ονδεν κόμμα άνηκόντων
και ουδέ μίαν Ικανότητα εχόντων.
« 'Η λαϊκή δμως έξέγερσις υπήρξε τόσον ισχυρά, όόστε έπέκειτο έπανάστασις, προληφΰεϊσα διά τών τυπικών υποσχέσεων έκ μέρους τον νέον
υπουργείου, δτι ϋά ένίσχνεν ενεργώς τον έν Κρήτη άγώνα.
«Συγχρόνως άπεστερήϋη τών μέσων τής δράσεώς τον το κρητικον
κοιιιτάτον, άποτελονμενον έκ τών έντιμοτέρων, ΐκανωτέρων κα) πατριωτικυπέρων άνδρών τών 3Αϋηνών. Ούδέποτε άλλοτε ή κατάστασις

τών πραγμάτων ύπήρξε τόσον ευνοϊκή προς εφαρμογήν γνήσιας
έλληνικής πολιτικής. Οί 'Έλληνες τής Χερσονήσου του Αίμου
ήσαν έτοιμοι, ολόκληρον δέ τό τουρκικόν κράτος διετέλει έν
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άναόρασμφ. 'Ο διοικητής τον Λιβάνου άνέμενεν εν 9Αθήναις, παρακολουθών τα σχέδια της ελληνικής κνβερνήσεως, όπως εν δεδομένη
στιγμή έξεγείρη την γ/δραν τον.
ιιΑ'ι νέαι έκλογαι άνέδειξαν τον Βονλγαρην, οπαδόν τής ρωσσικής
πολιτικής, (κρεΐττον είπεΐν συμβιβάζοντα τα ολιγαρχικά τον συμφέροντα
προς τας β'έψεις τής ρωσσικής πολιτικής κατα τας ημέρας έκείνας
όπως, μηνι 'Οκτώβριο) του 1862, συνεβίβασε την κομματικήν τον
βουλιμίαν προς τα αγγλικό έν Έλλάδι και τή Χερσονήσω τον Αίμου
συμφέροντα καί σννετέλεσεν έν τοΊς πρώτοις εις την έκδίωξιν τον βασιλέως νΟΟωνος), των σνννπουογών τον ύποδειγθέντων υπό τον
Ρώσσου πρεσβευτον, δια τον ώρισμένον σκοπόν προς καταστολήν τής
έν Κρήτη έπαναστάσεως....

«7α μέλη τον κρητικον κομιτάτου ήσαν πεπεισμένα, ότι ή κυβέρνησις τον Βούλγαρη άπόφασιν είχε να καταπνίξη την έπανάστασιν, άκολουθοϋσα το ρο)σσικόν σχέδιον, και νπέβαλον την παραίτησίν των __
Μετ' ολίγον έν τοντοις άπέσνραν την παραίτησίν το)ν, τονθ'ό περ άπεσόβησε πιθανήν έπανάστασιν έν Άθήναις».
Μετ' ολίγον ή νέα κνβέρνησις καθίστατο πολιεμικωτέρα τής πεσονσης. Τό αίτιον τής μεταβολής ταύτης fia γνωσθή έκ των επομένων. 'Ο
Στίλλμανν εξακολουθεί: ((Τόσον άπροκαλνπτως έστρατολογονντο οι
έθελονται (προς ένίσχνσιν τής κρητικής έπαναστάσεως) και τόσον φα
νερό έγίνοντο αι προετοιμασίαν, ώστε έπείσθην, ότι ή κνβέρνησις προντίθετο, όπως διό τής τοιαντης φανερός παραβιάσεως του διεθνούς δι
καίου (μετά εικοσαετίαν συνέβαινον τό αυτό διό την κρητικήν πάλιν
νπόθεσιν) έξαναγκ άση την τουρκικήν κυβέρνησιν και προβή εις
διαβήματα.
« Τα σώματα παρήλασαν διό των οδών των Α θ ηνών, φέροντα τήν
κρητικήν σημαίαν, διελθόντα διό τον μεγάρου τής τουρκικής πρεσβείας.
Ή κνβέρνησις τα έφωδίασε μέ δυο τηλεβόλα έκ του ναυστάθμου και
τ' άπέστειλε δια δύο ότμοπλοίων εις Κρήτην, όπου απεβιβάσθησαν
άνευ παρεμποδίσεως υπό τών τουρκικών πολεμικών __ Έ κ του γεγο
νότος τούτον καθίστατο προφανές, οτι μετάξι> τής τουρκικής και τής
ελληνικής κνβερνήσεως υπήρχε προσυμπεφωνημένον σχέδιον. Συμφώ νως προς αυτό ο Χοβαρτ πασσας, ο διοικών τον τουρκικόν στόλον τον
άποκλ.εισμου, παρεφνλαξεν έπι τών ελληνικών ΰδάτων τήν α'Ένωσιν»,
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(το μεταβιβάζον εις τάς κρητικάς άκτάς ελληνικόν πλοΐον πολεμεφόδια
και τροφός), κατεδίωξεν αυτήν εντός τον λιμένος τής Σύρον, τον οποίον
κατόπιν άπέκλεισεν, άγκνροβολήσας προ τής ειοόδον τον λιμένος__ 'Η
ελληνική κνβέρνησις εις ονδεν διάβημα προέβη, ούτε διεμαρτνρήθη κατά
τής παραβιάσεως ταύπης τον διεθνούς δικαίου, πρώτον διά την προσ
βολήν τής α 'Ενο')σεως)) έπί των ελληνικών νδάτα)ν, και δεύτερον διά
τον άποκλεισμόν τον λιμένος τής Σύρου. Ή τοιαύτη συμπεριφορά

της ελληνικής κυβερνήσεως ούδεμίαν αμφιβολίαν άφήκεν ώς
πρός την συνενοχήν της (!!!) εις τό διάβημα του Χόβαρτ πασσά»1.
Ταυ τα ιστορεί ό Αμερικανικός Στίλλμανν. 3Αγνοώ) τί νά πράξω εν
τή περιστάσει ταύτη. Ν 3 άποδεχθώ άβασανίστως τάς διαβεβαιώσεις τον
άνδρός περί μη ειλικρινούς σνμπράξεως τον ελληνικού κράτους εις
τον κρητικόν άγώνα, ή ν 3 άτορρίιρω αντάς ; 3Εκ πάντο)ν τούτων εν
τούτοις κατάδηλος καθίσταται ή άνικανότης τώ>ν εν 'Ελλάδι κυβερνώντων καί ή ελλείψις πίστεο)ς καί άφοσιο)σεως εις τον εθνικόν άγώνα,
έν πρώτη μοίρα τού όποιον καί έν τή πρώτοπορεία έτάχθη τό ελληνικόν
κράτος. 'Η Κρήτη έξηγέρθη, διεμαρτνρήθη, ήγωνίσθη υπέρ τής άπελενθερώσεως αυτής, τό ελληνικόν γένος, τό τε ελεύθερον καί τό αλύ
τρωτον, διά τών πραγμάτων καί ούγί διά των λόγων συνέδραμε τό μεγαλεπίβολον έκεϊνο, τό γιγαντιαΐον έγχείρημα.3Αλλάτό ελληνικόν κράτος,
νπό την έπιρροήν τών κομματικών συμφερόντων καί παθών τής όλιγαργβας, σνμμαχησάσης μετά των μάλλον έπιβούλθ)ν έχθραιν τού 'Ελλη
νισμού, διεξήγαγεν έν τοιαύτη μικροφροσύνη τον κρητικόν άγώνα, ώστε
έξηναγκάζετο επί τέλους ν 3 άποκηρύξη την κρητικήν έπανάστασιν, νά
δεχθή τά ραπίσματα τών Μεγάλων Δυνάμεων καί δι3 έπισήμου πρωτο
κόλλου νά ύποσγβθή, ότι δεν θέλει διαταράζη έν τώ μέλλοντι την ειρήνην
καί την τάξιν τής Χερσονήσου τού) Αίμον, ούδε σνμπαθήοη εις τά δεινά
άναξιοπαθούντων άδελφών. 'Η Κρήτη ύπεδουλούτο καί πάλιν, καί μετ3
αυτής ή ελληνική ιδέα ύφίστατο δεινότατα τραύματα απανταχού τής
άλντρώτον πατρίδος.
”Αν ή κατά τον χρόνον εκείνον κρατούσα ολιγαρχία εφρόνει γεν
ναιότερου καί φιλοτιμο’η ερον, τό φοβερόν εκείνο πάθημα, δ περ έστοίχισεν εις τε τό έλεύθερον καί τό άλύτρωτον γένος ύλικώς καί ήθιI Σ τ ί λ λμ αν V

’Απομνημονεύματα. 'Ελληνισμός, 1906.
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κώς κατ' ανυπολόγιστον τρόπον, ήθελεν καταστή μάθημα εις τους εν
τώ έλενθέρο) κράτει πολιτευόμενους. Τό κυριώτατον των αιτίων του
παθήματος εκείνου, τό τής καταλψρεως τον λιμένας τής Σύρον υπό τον
Τούρκον >ανάρχον και τής μονονουχι άποβιβασεως οθωμανικών αγη
μάτων εις τα παράλια τής ελληνική: πρωτευούσης, ήτο ή στρατιωτική
και ναυτική ασυνταξία τον ελληνικού κράτους, ή πολεμική αυτόν Αβελ
τηρία και άνικανότης. Πάντες, μικροί και μεγάλοι, κατενόησαν, μετά
τήν υπογραφήν του Ατιμωτικού πρωτοκόλλου, τον εχθρόν τον ελληνι
κού γένους. Οντος ήτο ή έλλειψις επαρκούς δννάμεως κατα ξηρόν και
θάλασσαν. Άνεμνήσθησαν τόηε τής γερμανικής καταστροφής τής Ίένης,
τον ιταλικού παθήματος τής Νοβάρας. Ματαία άνάμνησις. Τό μόνον
Αποτέλεσμα τής άναμνήσεως ταντης ήτο ή σύστασις πανελληνίου
’Επιτροπής τοϋ έθνικοϋ στόλου, προορισμόν έχούσης τήν εΐσπραξιν
χρημάτων των απανταχού τής γής ομοφύλων και δημιουργίαν εθνικόν
στόλον, Ικανού να έκδιώξη έν προσέχει ή άπωτέρο) χρονω νέον τινα.
Χόβαρτ...
Ά λ λ ' ή λήθη κατεκάλυπτε μετ' ολίγον τό γεγονός τής εθνικής δ.τιμώσεως έν τή εθνική σννειδήσει των έν τω έλληνικω βονλεντηρίω συνεδριαζόντων αντιπροσώπων τοϋ ελληνικόν λαόν. °Οτε οντοι κατέτριβον
πολύτιμον χρόνον, περί εύτεΤή κομματικό, συμφέροντα μαγεμένοι, ή
ηχώ τον βουλευτηρίον δεν έταράχθη υπό τίνος μυστικής φωνής, καλούσης εις συνείδησιν εαυτών και τοϋ καθήκοντος των τους οντωσι παρεκτρεπομένους και σκιαμαχοϋντας Αντιπροσώπους τοϋ έλευθέρον έλληνικοϋ λαοϋ, αι'τοϋ τοϋ έλληνικοϋ γένους. Μ έ μ ν η σ θ ε τ ο ϋ Χ ό 
βαρτ.
\

'Η έθνική άτίμωσις έλησμονήθη. Αι άσκοποι και άγονοι συζητήσεις
τοϋ βουλευτηρίον άπερρόφησαν πάσαν αλλ,ην έθνικήν σκέψιν και μέρι
μναν. Οντως έξειλίσσοντο τα πράγματα και μετά τήν τραγωδίαν τής
κρητικής έξεγέρσεως τοϋ 1866.

εν Έλλάδι

100

6' Φ(βοοιαρίον JUOU
Ά π ο τής κρητικής εξεγέρσεοις τον l h 6 6 και της οίκτράς δια. τα
έϋνικα ονμφέροντα εκβάσεως αυτής, τούϋ' δπερ οφείλεται κυρίους εις
την Ασύντακτου και ασυνεπή πολιτικήν του έλ,ληνικον Κράτους, ο 'Ελ
ληνισμός, και ώς ιδέα και ώς έΰνική δύναμις, ήρξατο καταπίπτουν εν τή
ττυνειδήσει και τή εκτιμήσει των περίοικων λαών τής Χερσονήσου τον
Αίμον, άπώλεσε δ ’ έδαφος εν τώ δΰωμανικώ κράτει. ’Έτι δε μάλλον ή
απώλεια αυτή καθίστατο μείζων, καίΕ δσον το έλΛηνικδν κράτος, Αμνημονονν προ των πασιφανών διδαγμάτων τής ιστορίας, εστρεφε την προσοχήν αετού και πάλ.ιν εις τα εσωτερικά μόνον, εις τά κομματικά τής
παραπαιούσης ολιγαρχίας συμφέροντα, οΑιγώρει <5’ εξ δλ.οκλ.ήρου τήν
εξωτερικήν αυτόν, τήν έ&νικήν πολιτικήν. Προς τούτοις, νπο το κράτος
ιδεοον, προερχόμενων έκ μικροψυχίας και εσωτερική: κομματικής φιλαυτίας, ερρίφϋη ή ιδέα ελληνοτουρκικής σννεννοήσεως και σνμμαχίας,
χωρίς να ερευνηϋώισι το παράπαν και να μελετηϋώσιν al συνϋήκαι, ν φ ’
άς ήδννατο να πραγματωϋή τοιαύτη mésalliance, σνμμαχία εδνών
καί κρατών ολ.ως διαφερόντων και δντιΌέτων ώς προς τήν Αντίληψιν
τών Αμοιβαίων και‘ληκόντων και δικαιωμάτων. Ονδ ’ ήτο τούτο δυνα
τόν τήν επαύριον τής Αποτυχίας τής κρητικής έξεγέρσεως, καίV ον
χρόνον το ελλ.ηνικδν κράτος, εξεντελισύλεν και υποχώρησαν προ τών
τουρκικών Αξιώσεων, νπ οστηριχβεισών και επιβλ.ηϋεισών αν τω νπο τής
ευρωπαϊκής διπλοιματίας, διοικητικώς Αποσυντεϋειμένον, συνεπεία τής
πολιτικής μεταβολής τον 1862, κατά ξηρόν και κατά ϋάλασσαν Ασύν
τακτου, Αλλοπρόσαλλου και επαμφοτερίζον εν τή έξαηερική αυτού πολι
τική, ονδεμίαν εκέκτητσ σημασίαν, ονδεμίαν ένέπνεεν εμπιστοσύνην.
Το είπε προ αιώνων ο τελευταίος ’Αϋηναϊος ρήτοιρ και πολ.ιτικός :
«Συμμαχ^εΐν γαρ και προσέχειν τον νουν τούτοις έϋέλωνσιν απαντες,
ονς αν δρώσι παρεσκενασμένους και πράττειν εΰέλοντας ά χξ)ή»·
' Ο έλλ.ηνικδς *Επιμηϋεύς, καταλ.ηφ&εις υπό τον μάλλον εγκλ.ηματικον εγωισμού, δεν ήδύνατο ν ’ Αντάηφϋή, δτι ή σνμμαχία αυτού, ή
συμβολή δηλαδή τής δννάμεως αυτού, και ώς εΰνονς κα'ι ώς κράτους,>
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έν τί) Χερσονήσω τον Αίμον, θά έλαμβάνετο ύ π 3 δψει μόνον εν η περιπτώοει τό ελεύθερον ελληνικόν κράτος, ώς εκπροσωπούν το Αλύτρωτον
ομογενές έθνος, θά ήτο στρατιωτικώς συντεταγμένον, ισχυρόν τοντεστ1
καί ικανόν ν 3 Αγα)νισθή εν τη εύρεία παλαίστρα των ποικίλα)ν ιδεών και
στμφερύντων, των κατά τον τελενταϊον τούτον καιρόν άντιμαχομενα)ν
εν τη νοτιανατολικη Ευρώπη. Ή Τουρκία, στρατιωτικόν ονσα κράτος,
έπι της πολεμικής πάντοτε ισχύος βασισθεΐσα, οϋδεμίαν πραγματικήν
ήδύνατο νά συλλάβη εμπιστοσύνην προς κράτος στρατιωτικώς Ασύντακτον και Αποσυντεθειμένον. Ούτως ή τοιαύτη πολιτική, ύπαγορευθ εΤσα
κατά πάσαν πιθανότητα υπό ξένων, δνσμενώς διατεθειμένοι προς τον
'ΕλΑηνισμόν και μη έπιθνμούντων την έπικράτηαιν αντον έν τή Ανατο
λική Μεσόγειό), τό μεν έξεδήλωυ συναίσθησιν εθνικής Αδυναμίας, τό δε
Αναγνώρισιν καθεστώτος, ο περ ήρξατο ήδη, παρά τά δόγματα τής έν
ΤΙαρισίοις Συνόδου έν ετει 1856, ν 3 Αποκηρύσσητιν έν ταΐς συνειδήσεσι
τών πεπολατισμένων λαών ό)ς έίχρηστον κράτος, έπιβλάβες και μηδεμίαν δυνάμενον ύ>ά προσενέγκη υπηρεσίαν εις τον πολιτισμόν και την
ευημερίαν τών λαών, έξ ών Απετελεϊτο, τών οποίων υπό πάσας τάς επό
ψεις παρεκώλυε την πρόοδον και την ιστορικήν Αποκατάστασιν.
3Αλλά καί τι άλλο έθνικώς Ασύμφορον και Ανόσιον έμαρτύρει ή
τοιαύτη πολιτική μετά την υπό τής τουρκικής βίας καταστολήν τής κρητικής έξεγέρσεως τώ καιρώ έκείναι. 'Η ΙΙΓ1}1 Θ(^ 0 γ1)6 κηρυχθεΐσα ϋπά
του ελληνικού κράτους έγκατάλειψις του εθνικού προγράμματος άνευ
τού ελάχιστου Ανταλλάγματος Από μέρους τών Τούρκων, τουναντίον δε
έκδηλουμένη προς έξευμενισμόν αυτών, εμελλε κατά φυσικήν Ανάγκην
ν 5 Αποξενώση τό τε κράτος και τό έθνος τών συμπαθειών, ών πρότερον, μέχρι του 1892, Απήλαυε μεταξύ τών περίοικων χριστιανικών λαών
τής Χερσονήσου τού Αίμου, τών έπι αιώνας όμοιοπαθησάντων και
συνατυχησάντων αντώ υπό τήν οθωμανικήν δεσποτείαν. Τό ελληνικόν
γένος έξεπροσώπει διά τού ΤΙατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τούς
χριστιανικούς τούτους πληθυσμούς, έπι αιώνας Αναγνωριζόμενου ϋ π 3
αυτών, υπερτερούν λόγο) ηθικής και πνευματικής ισχύος, οικονομικής
δυνάμεως, ιστορικών παραδόσεο)ν.
3Ατυχώς, Από τής πολιτικής Αποκαταστάσεως τού έλευθερωθέντος
τμήματος, το μεν ή ραδιουργία Δυνάμεων, φύσει και θέσει δυσμενώς
διατεθειμένων προς την ελΛηνικήν ιδέαν, τό δε αυτή ή προϊούσα έθνική
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εξέλιξις τών λαών τούτων, άπεξένου αύτονς όσημέραι από τον ελληνι
κόν γένους. Ά λ λ ’ εις τούτο ον ομικρόν οννεβάλετ ο και η έλλειιρις πο
λίτικης προνοίας τον έλευθέρον κράτους. ,Εκέκτητο δ 'Ελληνισμός πάντα
τα μέοα , ηθικά, πνευματικά, οικονομικά, έκκληαιαστικά' η Ιστορία αυ
τού, η σύγχρονος δράσις, ήσαν άρκετα εφόδια προς τελεσφέρον εργασίαν
έν τοΐς τμήμασι της Χερσονήσου τον Αίμον, άτινα υπό γεοΓ/ραφικήν μεν
εποψιν ήσαν ελληνικά, άλλ' ώς μή οχφειλεν, ενεκα τών παλιντροπιών
τής ιστορικής ειμαρμένης, έκέκτηντο προς τοΐς έλληνικοΐς και πληθυ
σμούς έτερογλο'χσσους, λαλούντας δηλαδή γλοισσικόν ιδίωμα, άνάμικτόν
έλληνικαΐς λέξεσι καί μή τοιαύταις. Ήδύνατο το ελληνικόν κράτος, ένισχνόμενον καί υπό τον ελληνικού γένους, έξασκούντος αείποτε καί διατηρονντος τήν άρχαίαν αυτού ιστορικήν υπεροχήν καί επιρροήν μεταξύ
τών λαών τής όϋωμανικής αυτοκρατορίας, να έργασθή μετά δεξώτητος
καί τελεσφόρο)ς προς συνεννόησιν μετά, τών πληθυσμών εκείνων έν
πνεύματι ισότιμος καί φυλετικής αλληλεγγύης, όσον καί αν οι πληθυσμοί ούτοι, καταρραδιονργηθέντες καί προσηλυτιζύμενοι υπό ποίκιλσήν
πολεμίων, θρησκευτικών καί εθνικών, έίχον κλονηθή έν τή παλεία αυ
τών πίστει, έν τοΐς συμπαθείαις τού παρελθόντος. Δεν έίχεν έκλίπη από
τής φυλής αυτών το ελληνικόν γόητρον, το ιδία έκπροσοχπούμενον ύπο
τον Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τις έσκέφθη έν τώ έλευθέοώ κρατεί
να χρησιμοποίηση πάντας τούτους τους έθνολογικούς παράγοντας εν
Ήπείρφ έν Μακεδονία, έν Θράκη, καθισιών αντονς φίλους καί συμμά
χους, ούχί δε έγκαταλείπο)ν εις τήν έπίβουλον καί άνθελληνικήν πολι
τικήν τών ποικιλωνύμων κερδοσκόπων ; Το ελληνικόν κράτος επί σει
ράν έτών έκράτει τήν σημαίαν τής Μ ε γ ά λ η ς ’Ι δ έ α ς , τής ανανεοχσεοις τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, άξιούν τήν διαδοχήν καί την αντικατάστασιν τού παρα τον Βόσπορον *Α σ θ ε ν ο ύ ς, αλλ εν τή πραγ
ματικόν ητι ή πολιτική αυτού, Ιδία άπό τού 1862, ήτο πτο)χ/], περια)ρισμένη, έστερημένη πάσης εύγενούς καί γενιαίας φιλοδοξίας. Ηδιαφοοησε τέ'-εον περί τέον ομογενών, περί τών όμοιπαθέύν, περί τών δυναμένων ή καί έπιθυμούντων να συμπράξωοι μετ' αυτού και συνεργασθώσιν■ 'Η μέριμνα τών διευθυνόντων ττχτού ελληνικού κράτους υπήρξεν αυτή καί μόνη. 'Ο διηνεκής κομματικός άνταγοχνισμό:, έξικνούμέ
νος ενίοτε μέχρι λανθάνοντος έμφυλίου πολέμου, ή έκ τής κομματικής
έ:πικοατήσεως ταύτης ή έκείνης τής έκάστοτε συντιθεμένης καί άποσυν-
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τιϋεμένης πολιτικής δμάδος λ.αφυραγαυγία τον δημοσίου πλούτον ε π ’
ώφελεία τής επικρατησάσης.
Οί'το)ς εξελίσσεται, ή πολιτική ιστορία τον ελεύθερον κράτονς άπδ της
επαύριον τής κρητικής καταστροφής τον 1868 μέχρι τής έν ετει 18 <5
έξεγέρσεως των χριστιανικών πληθυσμών τής Ερζεγοβίνης κατα τής
τονρκικής δννασ τείας. 'Η ελληνική δραστήριο της χαλαρονται εν μέσορ
δνείρο)ν καί άκαρπων πολιτικών άγώνων, άποβλεπόντο)ν εις τήν έπικράτησιν τον κόμματος επί ζημία υψηλότερων εθνικών συμφερόντα)ν. 'Η
κνβέρνησις, τ¡τις μετά τήν καταστολήν τής κρητικής έξεγέρσεως είχεν
άναλάβη τήν διοίκησιν τον κράτονς, μετά τινα χρόνον σννετρίβετο καί
έξηυτελίζετο συνέπεια τον άποτροπαίον εκείνον δράματος τον Δείλεσι,
οπότε δραξ ληστών εις τα πρόθυρα τής ελληνικής πρωτενούσης συνελάμβανεν Αγγλους νεανίσκους, ονς έφόνενεν άμειλίκτως, μη λαβονσα τα
ζητηθέντα λύτρα, καί τδ παραδοξότατον τούτων, τήν άμνηστείαν. ’Έτι
δε μάλλον κατερρνπαίνετο εν τή 'Εσπερία Ευρώπη τδ γόητρον τής ελ
ληνικής διοικήσεως επί τή νπονοία, δτι οι λησταί οντοι διετέλονν εις
οικειότητα μετά τίνος τών ίσχυόντων υπουργών. Τδ τοιοντο διέθετε
λίαν δνσμενώς πρδς τδ ελληνικών κράτος τήν έν ’Αγγλία καί τή ήπειρωτική Ευρώπη δημοσίαν γνώμην. Σ τ α ν ρ ω θ ή τ ω ! Τοιαύτη ήτο ή
στυγερά κραυγή τών εν Ευρώπη άνθελληνικώς διατεθειμένων κατα τον
άτυχους έθνους, ώσε\ τούτο ήτο υπεύθυνον δια τας άτασθαλάας καί
παρεκτροπας τών ίθυνόντων τδ ελεύθερον κράτος.
Τδ μόνον άξιον λόγου εθνικόν κατόρθωμα του ελληνικόν γένους κατά
τήν περίοδον ταύτην ήτο ή άνακήρυξις τον εκκλησιαστικόν σχίσματος
εν Κωνσταντινούπολή Ητο λυπηρόν βεβαίως ύπδ πάσαν εποψιν * αλλ’
ήτο άναγκαΐον, επιβεβλημένου υπό τών πραγμάτων. Μεταξύ δύο ισχυ
ρών εθνικών στοιχείων τής Χερσονήσου τού Αίμον έξεδηλούτο δια του
σχίσματος άμείλικτος άγών. Ά λ λ ’ όμολογητέον, δτι τδ εκκλησιαστικόν
τούτο σχίσμα περιέσωσε τήν εθνικήν δύναμιν τού άλυτρώτου 'Ελληνι
σμού. ’Άνευ τούτου ή έδρα τού 'Έλληνος Εθνάρχου θα περιήρχ^ετο
μια τών ημερών κατα. πάσαν πιθανότητα εις Σλ,αύον Ιεράρχην.
'Η ελληνική κυβέρνησις κατα τας ημέρας έκείνας κατέστη άξια
εθνικής ευγνωμοσύνης, παρακολωυθήσασα τήν εξέ'ίξιν τώτ πραγ μάταη’
καί ένισχύσασα τους έν Κωνσταντινουπόλει λογάδας τού γένους εις τδ
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διάβημα τούτο γωοις νά ύποστή την σννήϋη επιρροήν, την και μετ ί
ταυτα έκδηλ.ωβ εχσαν των άνβελληνικών ραδιουργιών.
'II κατά τον οικουμενικού πατριαρχείου και τον 'Ελληνισμού εκ
κλησιαστική και εϋνική έξέγερσις τοη> Βουλγάρων έμελλε κατ' ανάγκην
νά καταλ.ηξη εις πολπτικην εξεγερσιν κατα τής δβωμανικής δυναστείας.
Πάντες άντελπιμβάνοντο τούτον εκτός των εν 'Ελλάδι κνβερνώντων.
Ούδ’ ή ελαχμοτη φροντίς κατεβάλλετο περί προσηκούσης συντάξεως των
κατά ξηράν και βάλασσαν δυνάμεων τού ελληνικού κράτους. 'Ο στρατός
άπερροφάτο υπό τής πολιτικής. Δεινόν είπεΐν και άκούσαι. Πολιτικά
υπουργεία, οΐον τό των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας 3Εκπαι^ενσεως, παρεδίδοντο εις την διενϋννσιν άμορφώτων λωγαγέον τού πεζικού.
3Απήτουν τούτο τά συμφέροντα τής κομματικής ολιγαρχίας.
Περί δε στρατού ; Λόγος ούδείς. 'Η εν Άϋήναις ίδρεύονσα και
λειτουργούσα αντιπροσωπεία τού έλλ.ηνικού λαού περί ενός μόνον αντι
κειμένου ένύμιζεν, ότι είχε καϋήκυν νά μεριμνήση και νά έργασϋή— περί
τής ένισχύσεως των κομματικών αυτής συμφερόντων εν τή πρωτευούσ η
και εν ταΐς έπαργμαις.
'Η βασιλεία έξεμηδενίζετο όσημέραι υπό την κρατούσον ολιγαρχικήν
τυραννίαν, τής οποίας τά αποτελέσματα ΰφίστατο κατ3 εξοχήν ό ελλη
νικός λ.αύς, κατά ϋεωρίαν μόνον έλ^εύβερος. Προϊόντος τού χρόνου
έγένοντο, φαίνεται, σκέψεις περί ριζικής βελαιώσεως τής έκρνβμου
και άνελ.ευβέρου ταύτης καταστάσεως έπι τού υπουργείου ΒούλγαρηΓρίβα. 3Λ λ λ 3 οι άναλαβόντες τήν έκτέλ^εσιν τού προγράμματος τούτου
ήσαν έπι ιοσούτον αδέξιοι, τό δε πολιτί'πν αυτών παρελβόν και ή σύγ
χρονος διοίκησις τοσούιον άντέφαοκον προς τάς ΰποτιβεμένας άγαβάς
προβέσεις προς βελτίωσιν των κοινών, προς ένίσχυσιν τής πολπτικής
αρετής και σωφροσύνης, ώστε εύλώγως δ ελληνικός λ,αός συνέδραμε τήν
έκτος τ<ών πραγμάτοιν δλπγαρχίαν, άποτελουμένην έκ τών ίσχυροτέρων
πολιτικών παραγόντων, προς καταπολέμησιν αυταρχικού συστήματος,
μηδέν άγαβόν προοιωνιζομένου, μάλλων δε έπαπελούντος νέας καταστοοφάς καί άποσύνβεσιν, χείρονα τής έπελ.βούσης μετά τήν όλεβρίαν
πολιτικήν μεταβολήν ιού 3Οκτωβρίου.
'Η έν τή άντιπολ,ιτεύσει δλ.ιγαρχία προσεκτάτο όσημέραι δυνάμεις καϊ
δημοτικότητα. Τοσούτον δ 3 έξεμάνη έν τή συνειδήσει τής λ.αϊκής αυτής
ισχύος, ώστε διά προηοκόλλου, συνταγβέντος κοινή βουλβσει τής άντι-
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πολιτευτικής τριαρχίας, άποτελονμένης εκ τον Κονμοννδούρου, του Ζαιμη
και τον Δεληγιώργη, ώρίζετο, ότι, καταρριπτομένου από της εξουσίας
τον υπουργείου Βούλγαρη-Ερίβα, ούδεις ετερος εκ της Βουλής ή εκτός
της Βουλής, μή άνήκων εις την τριαρχίαν, ή μή νποστηριζόμένος ϋ π 3
αυτής και έγκρινόμενος, ήδννατο να κληΘή υπό τον στέμματος προς
σχηματισμόν υπουργείου. 'Η ανϋάδης αυτή δήλωσις κ,ατέπληξεν, άλλα
δεν έλήφθη ν π 3 δψει, παραιτηϋ εντός του στ η λ ι τ ι κ ο ν κληΘέντος
υπουργείου. ' Ο Βασιλεύς άνέϋηκε τον σχηματισμόν νέου υπουργείου εις
τον έκτος τής Βουλής διατελονντα Χαρίλαον Τρικονπην. 3Ανήκε μέν οϋτος εις την άντιπολίτενσιν, αλλ3 εις ουδέ μίαν διετέλει συνάφειαν προς
την κοινοβουλευτικήν τριαρχίαν.
'Η διοίκησις τον υπουργείου τούτον νπήρξεν ή άρίστη και ή νομιμοηάτη των τελευταίων τούτων δεκαετηρίδων. Αί βουλευτικάι εκλογαϊ
διεξήχβησαν μετά περισσής νομιμότητος και άμεροληψίας. 3Αλλα, τούτο
¿¿ν ήτο ικανόν, όπως τό νπονργεΐον τύχη δικαιοσύνης εν τή εκτίμηση
και τή ένισχύσει τον ελληνικού λαού, 'Θύματος άείποτε τής ολιγαρχικής
δημαγωγίας. Οι ϋ ε σ μ ο ι είχον π αραβιασϋή. Τό νπονργεΐον ειχεν
άναλάβη την διοίκησιν των κοινών τή προσκλήσει τή; βασιλείας, άλλ3
ονχί και τή επινεύσει τής ολιγαρχίας. Μόλις δε παρέστη προ τής νέας
Βουλής και έξηναγκάζετο, αυτής εκδηλούσης άγανάκτησιν και ελλειφιν
εμπιστοσύνης, να νποβάλη’τήν από τής εξουσίας παραίτησίν τον, σχηματισΰέντος νέου υπουργείου υπό την προεδρίαν ενός των μελών τής
τριαρχίας.
3Εν τώ μεταξύ χρόνφ τό δράμα τον άνατολικον προβλήματος ήρξατο και πάλιν έξελισσόμενον έπικινδύνο)ς. Πυκνότατα νέφη, προαγγέλ λοντα δεινήν καταιγίδα, έπ’φαίνοντο έπι τον πολιτικού δρίζοντος τής
Χερσονήσου τού Αίμον. 3Εξέγερσις κατα τού πολιτικού καϋεστώτος τής
όϋωμανικής Αυτοκρατορίας έξερρήγνντο έν "Ερζεγοβίνη, ενεργεία και
τή υποκινήσει τών από πολλού χρόνον εργαζομένων πανσλανΐστικών
κομιτάτων. Συνεκινούντο επί τή έξεγέρσει ταύτη και παρεσκενάζοντο εις
άπομίμησιν οι νοτιοσλανϊκοι λαοί, οΐ Σέρβοι, οϊ Μαυροβούνιοι, ούς απεμιμούντο οϊ κατα πρώτον εμφανιζόμενοι έπι τής εϋνικής και πολιτικής
σκηνής τής Χερσονήσου τού ^Ιί'ιιου Β ο ύ λ γ α ρ ο ι . σ ν ρ ρ α ξ ι ς μεταξύ
τοό σλαυΐσμού και τού οθωμανικού Κράτοτς προηγγέλλετο ήδη. 'Η
επίσημος Ευρώπη σννεκινεΐτο και έλάμβανε μέτρα σύντονα έν περί-
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πτώσει πολέμου. Μόνη η ελληνική ολιγαρχία έκάΦευδεν έπί των
τελευταίων δαφνών αυτής. Και ό ελληνικός λαός, εντρυφών εν τοΐς
κομματικοις όργίοις, ών αυτός ητο χορηγός, άλλα και το Φύμα,
δίκην μεΦύσου άναισΦ ητοΰντος προοέβλεπε τα παρασκευαζόμενα εν τώ
βορείω τμήματι τής ελληνικής πατρίδος. 'Η εκκλησιαστική έξέγερσις
τής βουλγαρικής φυλής συνεπληροϋτο δια τής έΦνικής αυτής έξεγέρσεως. ΚαΦ ολική άμβλνωπία. Ούδείς κατειόει τον κίνδυνον, ον Φάττον
ή βράδιον εμελλε να διατρέξη δ 'Ελληνισμός εν δνσι των κνριωτάτων
αυτόν τμημάτων, εν Μακεδονία και Θράκη, εν αυτή τή παλαιό, βασιλευούση.
Ζήτωσαν οι Φεσμοί' έρρέτω ή μεγάλη πατρίς ! Κατ' ουσίαν τοιοϋτο
ήτο τό πολιτικόν πρόγραμμα τής έν τή ελληνική Βουλή παραπαιούσης
όλιγ αργίας.
3Εξερράγη έπί τέλους ό ρωσσοτονρκικός πόλεμος. Ονδε'ις ήγνόει
εϊς τίνα άποτελέσματα εμελλεν οντος να καταλήξη. 3ΑλΧ οι °Ελληνες
των 3ΑΦηνών καί των επαρχιών παρηκολονϋονν μετ3 άπληστίας τας
συνεδρίας τής άντιπροσωπείας αυτών, αγνοούντες ή μή ενδιαφερόμενοι
να μάϋωσι τί συμβαίνει εν τω Α ι μ φ ’ οΐ αΕλληνες τής Κωνσταντινου
πόλεως, στερούμενοι σοβαράς πολιτικής καϋοδηγήσεως και άγνοονντες
τί νά πράξωσιν έν τή κινδυνώδει δια τον 'Ελληνισμόν έκείνη καταστάσει,
ηυ'γοντο υπέρ τής έπικρατήσεως τών όϋωμανικών οπλών. Ματαία καί
ανωφελής ευχή. Φευ ! έκ τής ιστορίας γινώσκομεν, ότι δ μέγας και
δικαιοκρίτης Θεός, δ Θεός τής ιστορίας, αγαπά μέν πάντα τα έϋνη, άλλα
μάλλον άγαπα καί συμπαϋεϊ τα στρατιωτικώς κρεΐττον συντεταγμένα.
Ό Θεός, πλάττων τους άνϋρώπους λευκούς, μαύρους, κίτρινους, έρυΦοονς, άνέΦηκεν εις αύτους μίαν έντολήν, έν έργον, όπως έπιτελέσωσιν
αυτό κατά τάς δυνάμεις των. 3Εκείνο δέ τό έϋνος, ο περ ήΰελεν
ευδοκίμηση καί διαπρέψη έν τή έκτελέσει τοϋ έργου τούτου, εκείνο καί
μόνον, λέγουσι τα χρονικά τής ιστορίας, είνε άρεστόν ένώπιον Κυρίου.
Τά λοιπά Φέλουσιν άντιπαρέλϋη καί έκλίπη άνευ πομπής, άνευ τιμής,
άνευ Φείας άγάπης καί υστεροφημίας.
Τοιοΰτος είνε δ φυσικός, δ ώ.ώνιος νόμος τής ιστορίας τής άνϋρωπίνης ταύτης Φεοδικιας.
Τό ελληνικόν κράτος διετέλει άπαράσκευον, άναμένον τήν έξ νψονς
άντίληψιν. 3Επί τέλους, καφ3 όσον προσήγγιζεν ή καταστροφή, προσεγ-
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γιζουσών των ρωσσικών στρατιών εις τα τείγμ] τής Κωνσταντινουπό
λεως, έπετείνετο δε εκ των σνμβαινόντων ή εθνική άγωνια, ήρξατο
κατανοούν τον εθνικόν κίνδννον, προς ό»» εβαινεν ο Ελληνισμός, τ
παχύδερμον τέρας τής ολιγαρχίας. ΑΙ εν τή Βουλή ψατρίαι συνησθάν
θησαν, ότι δεν ήδύναντο να εξακολουθήσωσι περιπλέον την πολιτικήν
τής άδρανείας και τής εσωτερικής άκολασίας. Το αλύτρωτον ελληνικόν
έδαφος ήπειλεϊτο, εκινδύνευε, τό δε ελεύθερον ελληνικόν κράτος ούδεμιαν
είχε γνώμην περί τοϋ πρακτέου προς σωτηρίαν των εθνικών επάλξεων.
3Εν Ευρώπη άντεμάγ^οντο περί των ¿νατολικών πραγμάτων δύο άντίθετοι πολιτικοί, ή ρωσσική, επικρατέστερα όπως δήποτε, προς ήν άπέκλινε και ή υπό τον Ι'λάδστωνα άγγλική άντιπολίτευσις, και ή επίσημος
αγγλική τοϋ Αισραέλη και τοϋ Σώλσβαρυ. Προς ιιοίαν συνετάσσετο τό
ελληνικόν κράτος ; Προς άμφοτέρας καί προς ούδεμιαν. 3Αλλα ποια
επί τέλους ήτο ή πολιτική αυτού ; 'Π υπέρ των θεσμών ιχμυνα, ή κατίσχυσις τής κοινοβουλευτικής ορθοδοξίας.
'Η εν τή ελληνική] πρωτευούση δημοσία γνώμη, ςνισχυομένη καί
εξωθούμενη εις ενέργειαν υπό τής πανελληνίου γνώμης, καταληφθείσης
εκ φρίκης προ τής άδρανείας των ιθυνόντων τα τοϋ έλληνικοϋ κράτους,
ά<1 υπνίσθη επί τέλους. Συνησθάνθη τον κίνδυνον, έξ ου ήπειλεϊτο ή ελ
ληνική φυλή εκ τής κατισγύσεως των ρωσσικών στρατιών. 3Έβλεπε προ
αυτής το φάσμα τής Μεγάλης Βουλγαρίας, περιλαμβανούσης τήν Μα
κεδονίαν καί μέγα μέρος τής Θράκης. Οϋτως εξελισσομένων των πραγ
μάτων, άπηυθύνθη κατ’ άνάγκην προς τους ταγούς τής ελληνικής πο
λιτικής. Και εν δημοσίώ συλλαλητήριά), συγκροτηθέντι εν 3Αθήναις
ολίγους μήνας προ τής Συνθήκης τοϋ *Αγίου Στεφάνου, έπεκαλέσθη
την πανελλήνιον φιλοπατρίαν καί άπήτησε τον σχηματισμόν υπουργείου,
αποτελουμένου εκ των άρχηγών πάντων των εν τή Βουλή κομμάτων,
μεγάλων καί μικρών, προς σωτηρίαν τής κινδυνευούσης πατρίδος. 3Απετελέσθη αμέσως νέα κυβέρνησις των άνδρών τούτων. 3Επωνομάσθη
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ! ! καί άνέλαβε παραυτίκα τό μέγα καί δυσκατόρθωτον εργον τής κατά ξηρύιν καί θάλασσαν συντάξεως των πολεμικών δυνάμεων τοϋ ελληνικού κράτους καί τήν διαχάραξιν εθνικής πολιτικής.
3Απάτη. 3Ατυχεστέρα καί άστοχωτέρα λύσις τοϋ πολιτικού προβλή
ματος τοϋ ελληνικού κράτους δεν ήδύναντο να ύπάρξη.
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Το εν Άθήναις λαϊκόν συλλαλητήριον, νπεύκον άναμφιβόλως εις
την επιθυμίαν τού ελληνικού έθνους, εξεβίασε τον σχηματισμόν κνβερνήσεως, άποτελουμένης εκ των αρχηγών άπασών των μ ερίδων τοΰ Κοι
νοβουλίου, εξαιρούμενου τοΰ Βούλγαρη, διατελοΰντος υπό πολιτικήν
κατηγορίαν, ώ,' διαβουλευθεντός δήθεν τον περιορισμήν των κοινοβου
λευτικών θεσμών. Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή άπεκλήθη ή νέα κυβέρνησις,
άνακηρύξασα πρόεδρον ένα τών επιζώντο)ν γεραροπάτων άντιπροσο')πων τής μεγάλης ,Επαναστάσεοις, τον ναύαρχον Κανάρην. Δια τής έκλογής τοΰ ενδόξου ναυάρχου ώς προέδρου ήλπίζετο, ότι αί μεταξύ τών
ηγετών τών πολιτικών φατριών έριδες και διαμάχαι ήθε?.ον καταστα?,ή
επί τινα χρόνον, πάσα δίάστασις εκ φιλοπρωτίας και κομματικοί συμ
φερόντων προερχ^ομένη ήθελεν έκλίπη, και οϋτω το νέον ΰπουργεΐον,
συμπαγές και συντεταγμένον, ήθελεν έργασθή, μή όφειλον ν ’ άντιπαλαίση προς κομματικός συγκρούσεις, μετά ζή)ωυ και άφοσιώσεως υπέρ
τών εθνικών πραγμάτοιν. 'Η τοιαύτη πολιτική άντίληψις υπήρξε δυσ
τυχώς πεπλανημένη. Οι νέοι υπουργοί έτειναν τήν χεΐρα προς άλλήλους,
εξαναγκασθέντες υπό τών πραγμάτων και τής άξιώσεοις τών απαντα
χού 1Ελλήνων, άλλ’ εν τώ ύπουργικώ συμβουλίου περί παντός άλλου
εμερίμνησαν και έσκέφθησαν ή περί συνεργασίας και συντάξεως τών
κατά ξηράν και θάλασσαν δυνάμεων τοΰ ελληνικού κράτους, και εν γένει περί τής εξωτερικής αυτού πολιτικής. Οι εν τή κυβερνήσει υπουρ
γοί ήσαν ίσχ^υροί κομματικοί παράγοντες, καί εν τούτοις ουδέποτε κυβέρνησις εν 'Ελλάδι υπήρξε μάλλον ανίσχυρος.
”Ετι δέ μά?άον κατεφο)ράτο διά τών πραγμά των ή έλ?.ειψις ισχνός
παρά τή οικουμενική ταύτη κυβερνήσει, διότι πρόεδρος αυτής έτυγχανεν
ό δαφνηστεφής ναύαρχος. 'Υπηρέτησεν ό άνήρ τήν πατρίδα καί τον
εθνικόν αγώνα, όσον ελάχιστοι τών συγχρόνοιν του, αλλά τούτο δέν ήτο
λόγος ν ’ άναλάβη τήν διεύθυνσιν τών κοινών εν θυε/.λωδεστάτη στιγμή
τής εθνικής ιστορίας. *Απλούς, αρχαϊκός, πολιτικώς καί διπλθ)ματικώς
άαόοφωτος, δέν είχε τά προσόντα νά. τεθή επί κεφαλής κυβερνήσεως,
Ο ΚΟ ΙΝ Ο ΒΟ ΥΛΕΥΤΙΣΜ Ο Σ ΕΝ Ε Λ Λ Α Α Ι
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άποτελουμένης εκ πολιτικών άνδρών φιλοδοξών, άνωτέρων αυτού υπό
πάσαν εποψιν, μη διατεθειμένων άρα να ύποχωρήσωσιν εις αυτόν. Ου
δέποτε ή νέα 'Ιταλία εσκέφθη, τιμής ενεκεν η εθνικής άνάγκης, να άναθέση την προεδρίαν του υπουργικοί) συμβουλίου εις τον στρατηγόν Γαριβάλδην ,όσον μεγάλαι και αν έτύγχανον και πολύτιμοι αΐ υπηρεσίαι εις
τον μέγαν υπέρ τής ιταλικής ένώσεως άγώνα του ρ ω ο ς τ ώ ν δ ύ ο
κ ό σ μ ω ν . 9Εν τή συγχρόνφ κοινοβουλευτική Γαλλία, έπϊ τής δυνα
στείας του Λουδοβίκου Φιλίππου, πλέον ή άπαξ άνετέθη ή προεδρία του
υπουργικού συμβουλίου εις τον στρατάρχην Σούλτζ, ώς άνδρα συγκεντρω
τικής δυνάμεως, συνδεούσης τάς διεσπασμένας και άντιμαχομένας κομ
ματικός δυνάμεις και φιλοδοξίας τών εν τώ γαλλικώ κοινοβουλάω πρωταγωνιστούντων πολιτικών άνδρών. Ά λ λ ’ έκ τής Ιστορίας γινώσκομεν,
ότι πάντα εκείνα τα υπουργεία, τα διατελέσαντα υπό την κατ3 όνομα
προεδρίαν του ενδόξου στρατάρχου, υπήρξαν πολιτικώς άνίσχυρα, συνετέλεσαν δέ εις βλ.άβην μάλλον ή εις προαγωγήν τών εθνικών και πο
λιτικών συμφερόντων τού γαλλικού λαού. Ούδ ’ ήτο δυνατόν να λάβωσι
διάφορον εξέλιξιν τα πράγματα εν 'Ελλάιδι διά τής άναθέσεως τής προε
δρίας τού υπουργικού συμβουλίου εις τον πυρπολητήν τού οθωμανικού
στόλου. 'Ο Κανάρης ήτο κατά τύπους μόνον, κατ 9 όνομα πρόεδρος,
κατ’ ουσίαν δεν ήτο τοιούτος. 'Η οικουμενική άρα κυβέρνησις έστερεΊτο
τού σπουδαιοτάτου και άναγκαιοτάτου στοιχείου προς ύπαρξιν αυτής και
ενέργειαν, έστερεΐτο συγκεντρωτικής δυνάμεως, άρα ένότητος, ισχύος.
5Εντεύθεν ή καθ' όλην τήν γραμμήν θλιβερά αυτής άποτυχία.
*Έτι δέ μάλλον κατεδείκνυτο ή άποτυχία αϋτη μετά τινα χρόνον διά
τού έπελθόντος θανάτου τού προέδρου αυτής. Τού ναυάρχου Κανάρη
το εθνικόν άνάστημα και κύρος ήτο ύπέροχον, άρα, κατά τήν κρατού
σαν εν τή κοινοβουλευτική νΕλλ.άδι πολιτικήν λ.ογικήν, ονδε'ις εκ τών
πολιτικών άρχηγών τών δρώντων προσεβάλ.λ.ετο, ή εξηυτελ.ίζετο, θυσιάζων τήν κομματικήν αυτού φάοδοξίαν και επιβολήν προ τού όγκου τού
ναυάρχου. Άλ.λ’ ήδη, έκλ.ιπόντος αυτού, μετεβάλ.λοντο τα πράγματα.
Τις 6 διάδοχος τού άποβιώσαντος προέδγου τού υπουργικού συμβου
λίου ; Πάντες οΐ υπουργοί και ιδία ή κομματική τετραρχία, δ Κουμουνδούρος, δ Ζαίμης, δ Δελ.ηγεώργης, δ Τρικούπης, άναγνωρισθείς καί
ουτος υπό τής παλ.αιάς τριαρχίας ώς άρχηγός κόμματος, ήξίουν φυσικώ
τώ λόγο* τήν προεδρίαν τού υπουργικού συμβουλ.ίου, ούδείς δέ ύπεχώ-
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■ρει εις τόν άλλον. Το τοιούτο θά ¿θεωρείτο διά τα εν 'Ελλάδι καθε
στώτα ποιά τις πολίτικη αυτοκτονία των κομματικών Αρχηγών, των
Αναγνώρισαντων ενα των συναγωνιστών, οϋχί prim um inter pares.
ώς συμβαίνει Αλλαχού, Αλλ3 ώς ίδιον αυτών πολιτικόν αρχηγόν. Μέχρι
του σημείου τούτου προέβαινε καί προβαίνει μέχρι της σήμερον ή πο
λιτική άντίληψις εν *Ελλάδι. Έ ν 3Αγγλία, εν Γαλλία τέως πρωθυ
πουργός δεν διστάζει, ουδέ θεωρεί προσβολήν αυτού, έλάττωσιν τής
πολιτικής του Αξίας καί επιβολής, civ ήθελε τεθή υπό τήν προεδρίαν
ισοτίμου πολιτικού άνδρύς. Το έπιβάλλουσι τα πράγματα, κομματικοί
καί πολίτικαί άνάγκαι. Παρ’ ήμιν όμως τό τοιούτον αδύνατον να κατανοηθή καί να καταστή άποδεκτόν. Τούτου τού λόγου έ'νεκεν, μετά, τον
θάνατον τού Κανάρη, ολίγον μετά τόν σχηματισμόν τής οικουμενικής
κυβερνήσεως, κατελείπετο αυτή ¿στερημένη προέδρου,δηλαδή συγκεντριοτικού συνδέσμου, ικανού καί δυναμένου να συγκράτηση τα διεστώτα, να
αρη από τού μέσου πάντα πολιτικόν ή κομματικόν άνταγωνισμόν, ΐνα
Ιπιτελεσθή ή εργασία, ήν ηύχήθη καί ήξίωσε δια τού καταρτισμού τής
κυβερνήσεως τούτης τό ελληνικόν γένος.
Ουδέποτε κατά τήν κοινοβουλευτικήν ιστορίαν τών νεωτέρων χρό
νων παρέστη ό κόσμος προ τού φαινομένου κυβερνήσεως, ¿στερημένης
προέδρου, κεφαλής διευθυνούσης καί κανονιζούσης. ‘ Υπό τοιαύτας συνθήκας ουδέ μία ήδύνατο να ληφθή σοβαρά, τελεσφόρος άπόφασις υπέρ
τών κοινών. "Εκαστος τών πολιτικών αρχηγών ήξίου να λαμβάνηται
ν π 3 όψει ή γνώμη αυτού. Ούδείς ϋπεχώρει υπέρ τού άλλου. Είχε
δίκαιον, ή άδικον ; Τούτο άδιάφορον. eΗ Ιουδαϊκή παράδοσις τών έν
τή γαστρί τής αυτών Αλληλομαχούντων 3Ισαύ καί Ίακόοβ συμβ'όλίζει τόν διεξαχθέντα Ανταγωνισμόν τών πο/.ιτικών 3Ισαύ καί 3Ιακώβ
εντός τών κό).πων τής Οικουμενικής. 3Αντί τής τέως χρησιμευονσης
διά τάς συνεδρίας τού υπουργικού συμβουλίου έπιμήκους τραπέζης, Αντικατεστάθη αϋτη, καθ’ ά λέγεται, διά στρογγυλής τραπέζης. Αιά τής
άντικαταστάσεως ταντης δεν ίφαίνετο τις 6 καθημενος επί κεφαλής τής
τραπέζης, προεδρεύων τών λοιπών πολιτικών ιπποτών τής τραπέζης.
Πάντες Ισοι. Ούδείς ανώτερος τού άλλου. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα
δέν θά ήνείχοντο νά τεθώσιν υπό τήν προεδρείαν καί αντού τού βασιλέως. "Απαγε τής βλασφημίας. Τό τοιούτο θά ήτο Αντισυνταγματικόν !
Καί τί θά εγίνοντο οΐ θεσμοί ;
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Έν τοιαύτη μικροφροσύνη και μικρολογία διεξήγβη ή πολατική και
εθνική εργασία τής οικουμενικής κυβερνήσεως κατα τον χρόνον τής έν
τή έξονσία παραμονής αυτής. Να παραιτηθή δεν έτολμα. ' Ο ελληνικός
λαός, και μετ' αυτού το Αλύτρωτον γένος, εβλεπε την σωτηρίαν αυτού,
την διεξαγωγήν του εθνικού άγώνος, είς την υψηλήν φιλοπατρίαν των
Αποτελονντων τό οικουμενικόν ύπουργεΐον.
Τούτο εμελλε να σύνταξη τός κατα ξηρόν καί θάλασσαν δυνάμεις
τον ελληνικόν κράτους (δια τής μαγικής έννοεΐται ράβδον), τούτο είχε
τήν θεόθεν Αποστολήν να συντέλεση είς τήν πολιτικήν ενότητα του ελλη
νικού γένους, ν' Ανακύψη τον Από βορρά ραγδαίως καταφερόμενον ακά
θεκτου χείμαρρον του πανσλαυΐσμου.
Δεινόν είπείν. Περί μεν τής συντάξεως των κατα ξηρόν καί θάλασ
σαν δυνάμεων ουδέ μία έλήφθη φροντίς. 'Η Βουλή συνήλθεν ε ν κ α ι ρ ο>
— Αλλα διό νό. ψηφίση μόνον υπηρεσιακά τινα νομοσχέδια.
'Ο ελληνικός λαός, τό Αλύτρωτον ελληνικόν γένος, εΐχον ΰπνωτισθή
μοιραίως κατα τό διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα Από τής επαναστατι
κής εξεγέρσεως τής 'Ερζεγοβίνης, Από των έν Βούλγαροι διαπραχθεισών φρικαλέων ωμοτήτων, Από τής συμμετοχής τής Σερβίας είς τήν
σλαυϊκήν έν τή νοτιανατολική Ευρώπη έξέγερσιν, Από τής κηρύξεως του
πολ.έμου μεταξύ Τουρκίας καί Ροισσίας, μεθ' ής συνεμάχησεν, έκουσίως
ή Ακουσίο)ς Αδιάφορον, ή Ρωμουνία. Τό ελληνικόν γένος ανεπαύετο
ύπνωτισθέν, αναμένον τήν νίκην των τουρκικών δπλοτν καί τήν λύσιν
τον προβλήματος αυτόν έκ τής ένεργείας του οικουμενικού υπουργείου,
μηδέν σκεπτομένου, μηδέν ένεργοϋντος, Αποβλέποντος μόνον καί ένεργούντος έν τή Βουλή καί τή Κυβερνήσει υπέρ τού κομματικού αυτού
Ισοζυγίου.
Άλλα ποια νπήρξεν ή έξωτερική αυτού πολιτικέ] ; Τα πράγματα
εβαινον πρός τινα λ.ύσιν, προς καταστροφήν. Τί εμελλε καί τί επρεπε να
πράξη τό ελεύθερον ελληνικόν κράτος έν τή καταστάσει ταύτη ; Πώς
νπεχρεούτο να διακανονίση τί]ν εθνικήν πολιτικήν κατα τός ημέρας έκείνας τού κινδύνου, άς διέτρεχεν έν τή Χερσονήσου τού Αίμου τό ελληνικόν
γένος ;
Περί τής κατα τον χρόνον εκείνον έξοηερικής πολιτικής τού ελληνι
κού κράτοτς γράφει τα επόμενα ό καί έν προηγουμένω αρθρω μνημο-
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νευϋείς ’Άγγλος δημοσιογράφος Στίλλμαν, εκ τον πλησίον παρακολον
ι ώ ν την έξέλιξιν των πραγμάτων.
«.“Οταν η ρωσσική Κνβέρνησις άπεφάσιοε να κηρύξη τον πόλεμον,
είχε προτείνη εις την 'Ελλάδα, ότι, εάν άπέοτελλεν έκεΐθεν των οννόρων
ελληνικόν στρατόν και προς άσκοπον άκόμη έπίθεσιν κατά της Τονρκίας, καθ’ όν χρόνον ο! Ρώσσοι θά εϊσήλαννον εις τό τονρκικόν έδα
φος, ή 'Ελλάς θά σνμμετεϊχε των ευεργετημάτων τη; νίκη: μετά τό
πέρας τον πολεμάν. 'Η *Ε λ λ ά ς ε ν το ύ τ ο ι ς ο ν δ έ ν ε π ρ α ξ εν.
*Η προσφορά άνενεοιθη βραδύτερον, καθ’ όν χρόνον 6 πόλεμος προέλεγε τον θρίαμβον των ρυίσσικών όπλων, άλλά και τότε εις ούδέν διά
βημα προέβησαν οί εν Άθήναις. 'Ως εκ τούτον ή 'Ελλάς δεν έλήφθη
ν π ’ όφει υπό της Ρωσσίας κατά τάς περί ειρήνης διαπραγματεύσεις»
01 κατά τον χρόνον εκείνον μεμφόμενοι την εθνικήν αδράνειαν τής
οικουμενικής Κνβερνήσεως— έπί τέλονς νπήρχον τοιούτοι, εϊ και ελάχι
στοι— ί θεωρούντο I δ ε ο λ ό γ ο ι . 01 πρακτικοί πολιτικοί, ο'ι διευθύνοντες τά κοινά, άπηξίονν νά λαμβάνωσιν ν π ’ όψει πάσαν άντίθετον γνώ
μην. Καί διήλθον τον χρόνον αυτών έν μακαρία άμεριμνομερίμνη έπί
των υπουργικών εδωλίων. Τινες μεν εκ των υπουργών δ,πέκλινον προς
τάς ρωσαικάς προτάσεις, φρονονντες επιβαλλομένην εκ τών πραγμάτων
δράσίν τινα τής 'Ελ/Αδος έν τώ διεξαγόμενα) έλληιΌτονρκικώ πολέμο),
έστο) και φαινομενικήν' άλλ’ οί λοιποί, και δεν ήσαν ανίσχυροι παρά τή
δημοσία γνώμη τον τόπον, άπέκλινον υπέρ τής αγγλικής πολιτικής, ό)ς
τής μάλλον φιλελληνικώς φρονούσης έν τή υφιστάμενη κρίσει τών άνατολικών πραγμάτων. Αληθώς ή κνβέρνησις Μπήκονσφηλδ, κατά τάς
έν Βουλγαρία γενομένας σφαγάς, έπεδείξατο την συνήθη αυτής καιρόσκοπικήν και χρησιμοθηρικήν πολιτικήν. 'Υπεστήριξε την 'Υψηλήν
Πύλην κατά τής πανσλανϊκής πολιτικής.
Οντως έξειλίσσοντο τά πράγματα έν τή νοτιανατολική] Ευρώπη. 'Η
οικουμενική Κνβέρνησις ον δεμίαν έξεδήλον θετικήν γνώμην περί τον
π οιητέον. Αί ρωσσικαι στρατιαί, νποβοηθούσης καί τής Ρωμουνί ας,
μετά, κρατεράν άμυναν τον τουρκικού στρατόν, έπεκράτησαν έν Πλέβνα,
μ ετ’ αγώνας δε φοβερούς διέβησαν τον Αίμον καί προσήγγιζαν εις τήν
Κο)νσταντινούπολιν. ’Επί τέλους ό ρο)σσικός στρατός κατεσκήνον νίκηφόοος έπί τον άγιου Στεφάνου, ενός τών π ροαστείων τής πρωτενούσης
τού οθωμανικοί) κράτους.
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Εντός ολίγων ημερών , μετά πολλας δυστροπίας των διευθυνόντων
τα τής τουρκικής αυτοκρατορίας, ύπεγράφετο μεταξύ άμφοτέρων των
εμπολέμων ή πολυθρύλητος Σ υ ν θ ή κ η τ ο υ α γ ί ο υ Σ τ ε φ ά ν ο υ .
'Ο ΓΕλληνισμός ετίθετο εξω του νυμφώνος' οϋδαμώς έλαμβάνετο
ν π ’ όψει’ τουναντίον μάλιστα κατεπατοϋντο και παρεβιάζοντο τα ιστο
ρικά αυτού και εθνικοί δίκαια εν Μακεδονία και Θράκη.
9Εν τω 7ω άρθρφ τής φοβέρας Συνθήκης περιελαμβάνοντο τα επό
μενα, σχετικά ώς προς την δημιουργίαν μιας μεγάλης Βουλγαρίας.
« 'Η Βουλγαρία θέλει σχηματίση αυτόνομον υποτελή ηγεμονίαν μετά
χριστιανικής διοικήσεως και εθνοφρουράς. Τα οριστικά, όρια τής Βου λγαρίας διαχαραχθήσονται υπό τουρκορρωσσικής επιτροπής προ τής έκκενώσεως τής Ρωμυλίας.
«Τα όρια τούτα θέλουσι χωρή άπό ΒράνΙας εις Καστοριάν δια του
Καρα-δάγ, τού Καραδρΐνε και των ορίων τού Γράμμου, τής συμβολής
τού Μογλενίτζα και Βαρδαρ (προς δυσμας τής Θεσσαλονίκης) μέχ.ρι των
μέσων τού Βεσικ-Γκιόλ, θέλουσι φθάνη μετά τού Καρασού (Στρυμόνος)
εις την θάλασσαν, θέλουσιν άκολουθήση παραλλήλως τον κόλπον τής:
Καβάλας και την αλυσιν τού Τσάτελπε μέχρι των ορίων τής Ροδόπης,
και διερχόμενα τον ποταμόν νΑρδαν, θέλουσιν άφήση εκτός την 3Αδριανονπολιν, θέλουσι φθάνη δια τού Αουλε βουργας εις τόν Εϋξεινον, παραταθήσονται μέχρι τού Χεκ'ιμ ταμετανή και έκέΐθεν μέχρι τής Μαγκίλιας,
και θέλουσιν άκολουθήση τα όρια τού σαντζακιού Τονλτσης μέχρι κάτω
θεν τής Ράσοβας έπι τού Αουνάβεως.»
Προς τοΐς αλλοις δια τής συνθήκης ταύτης ή Βουλγαρία, περιλαμβάνουσα μέγα μέρος τής Θράκης και άπασαν σχεδόν την Μακεδονίαν,
κατήρχ^ετο μέχρι των άκτών τού Αιγαίου. Καταληφθείς εκ μέθης επι
τη επιτυχία ταντη τής πανσλαυϊστικής ο στρατηγός διπλωμάτης Ίγνάτιεφφ, τριβών τας χεΐρας εκ χαράς ,έξεφώνησε το πολυθρύλητον εκείνο :

«Και ηδη οί 'Έλληνες θά μεταόαίνωσιν εις Κωνσταντινού
πολή κολυμβώντες !» .
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Μία των μά.λ?,ον άποφράδθ)ν ημερών του Ιστορικού ημερολογίου του
ελληνικού έθνους είνε εκείνη, καθ' ην προ των πυλών της Κωνσταντι
νουπόλεως ύπεγράφη ή Συνθήκη του 'Αγίου Στεφάνου. Σόμπαν το ελ
ληνικόν, τό τε ελεύθερον και το άλύτρωτον, κατελήφθη εκ φρίκης, και
ετι μάλλον εξ άλγεινών προαισθήσεων επι τοίς άποτελέσμασιν, άτινα θα
ήσαν τα έναγκαϊα επακόλουθα τής νίκης τών Ρώσσων κατά τών Τούρ
κων. Οι περί την οικουμενικήν κυβέρνησιν, οι δημιουργοί αυτής πρό
τινων μηνών δεν άνέμενον, κατά πάσαν πιθανότητα, τοιούτο ναυάγιον
τών εθνικών ελπίδων. Προ τής έπελθούσης καταστροφής, 6 λαός τής
πρωτευούσης τού ελληνικού κράτους κατελήφθη εκ νευρικού παροξυ
σμού, και μή εχων ή μη δυνάμενος τί να πράξη, ενόμισεν ικανοποίησιν εαυτόν να θραύση τας θύρας καί τα παράθυρα τών υπουργών τής
Οικουμενικής, άντι να θραύση την κεφαλήν του. Αυθημερόν τό υπουρ
γικόν Συμβούλων υπέβαλλε την παραίτησίν του' άνετίθετο δ 9 ο σχημα
τισμός νέου υπουργείου εις έν τών μελών αυτού, τον Ά λ . Κουμουνδούρον, δστις προσελάμβανε προς τοΐς άλλωις ώς συνυπουργόν και ετερον
εκ τής Οικουμενικής, τον Θ. Δ ηλιγιάννην. Τή νέα κυβερνήσει, καθισταμένη δμοειδεΐ δπως δήποτε, άνετίθετο— κατόπιν εορτής, ή άμεσωτέρα ενέργεια εν ταΐς δμόροις επαρχίαις, ή διεκδίκησις τού εθνικού προ
γράμματος, ή δημιουργία ελληνικού ζητήματος. Meglio tarcli che mai.
θα επιφωνήση δ αισιόδοξος. Ά λ λ ’ δπως διετέλουν κατά τός ημέρας
έκείνας τα πράγματα— εν μεν τώ ελευθέρώ κράτει πλήρης άναργία, εν
δε τώ άλυτρώτω θλιβεροί άπογοήτενσις — τί θα ήδύνατο να ενεργήση και
ή δραστηριωτάτη τών κυβερνήσεων ; Μεταξύ Ρωσσίας και Τουρκίας
ευχε αυνομολογηθή ήδη συνθήκη ειρήνης. ’'Αν δε ή συνθήκη αϋτη συγ
χρόνως σχεδόν κατηγγέλλετο και εσχετίζετο τή πρωτοβουλία τού ανα
κτοβουλίου τού eΑγίου 9Ιακώβου, άπεφασίζετο δε μετ' ολίγον να συνέλθη διπλωματική Σύνοδος έν Βερολίνω, ώστε ούδεν ήτο δυνατόν να
ποοέλθη έκ μέρους τού ελληνικού κράτους προς διεκδίκησιν τών αξιώσεών του εν τή Χερσονήσο) τού Αίμου, τής Τουρκίας οϋσης ήδη έλευθέοας να διαθέτη τας στρατιωτικός αυτής δυνάμεις κατα πάσης ελληνι
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κής επιδρομής ή εξεγέρσεως, ονχ ήττον ένομίσθη υπό τών επισήμων
πολιτικών κύκλων του ελευθέρου κράτους, οτι επεβαλλετο ενεργεια τις
και πολεμική διαδήλωσις. Δια τής κωμικής ταυτής ενεργείας Ικανοποιείτο
καί διεθρύπτετο ή εθνική φιλοτιμία. Και παραχρήμα ελάμβανε την δια
ταγήν τον υπουργικόν συμβουλίου 6 παρά τα ελληνοτουρκικά σύνορα
σ τρα τό νά είσελάση εις το θεσσαλικόν έδαφος. Τίνι τρόπφ εΐργάσθη εν
τή περιπτώσει ταύτη ή 'Ελλάς, μετά πόσης δεξιότητος και νοημοσύνης,
άντιγράφω και πάλιν εκ των 'Απομνημονευμάτων τον ήδη μνημονευθέντος 9Αμερικανού Στίλμανν, το τεμάχ^ιον, το άφορών εις την εξοδον
των ελληνικών στρατευμάτων προς κατάληηαν τών ομόρων επαρχιών,
9Ηπείρου καί Θεσσαλίας :
« Άπέλπιδες οι "Ελληνες εκ τής διαιρεύσεο^ς πασών τών έλπίδων τα)ν,
εσκέφθησαν όπως επιχειρήσωσιν αμέσως εισβολήν εις 9Ήπειρον και
Θεσσαλίαν. Το επαναστατικόν κομιτάτον έσχεδίασε τήν άπο θαλάσσης
επιδρομήν κατά τής 9Ηπείρου. 'Εκατοντάδες τιν'ες άνδρών διαφόρο)ν
εθνικοτήτων, μεταξύ τών οποίων ήσαν πλειστοι γενναίοι 9Ιταλοί, πλήρεις
φιλελληνικού ενθουσιασμού, άπεβιβάσθησαν εϊς τον απέναντι τής Κερκύρας λιμένα τών 'Αγίων Σαράντα και άφέθησαν επί τής ακτής μέ
άνεπαρκεις προμήθειας τροφών και πολεμεφοδίων, τού κομίσαντος
άτμοπλοίου άπελθόντος και εγκαταλιπόντος αυτούς εις τήν τύχην των,
νά σφαγώσιν ύ π 9 αυτά τά ομματα τών κατοίκων Κερκύρας, μετά φρί
κης θεωμένων το τρομερόν θέαμα. 9Ολίγοι μόνον εκ τών άτυχων τού
των εθελοντών κατόρθωσαν νά διαφύγωσιν υπό τήν οδηγίαν ενός τών
'Ελλήνων, γνωρίζοντος τά μέρη καί όδηγήσαντος αυτούς διά τών δρέων
εις τον 9Αμβρακικόν κόλπον, τών λοιπά ν φονευθέντων, άνευ σχεδόν
άντιστάσεο)ς, καθ ' όσον ούδεμία πρόνοια είχε ληφθή περί τής διά θα
λάσσης σωτηρίας αυτών. Εις έτέραν εσχατιάν τών συνόρων, διά τής ιδίας
τακτικής κατωρθώθη επιτυχής έπανάστασις βραχείας διάρκειας τών πέριξ
τού Βόλου μερών, έκπνευσάσης μετά ολιγοήμερον μάχην, διαρκούσης
τής οποίας εφονεύθη υπό τών Τούρκων δ ανταποκριτής τών ιιΤάϊμς'»
’Όγγλ.

»7? ίλλη νική Κυβέρνησις, ευρισκόμενη προ τού διλήμματος τής
δράσεως ή τής άποστερήσεως τών ευεργετημάτων τής ειρήνης, άπεφάσισεν όπως δ στρατός, ό μέλλων νί διέλθη τά σύνορα, διοικήται προσεοπικώς υπό τού' βασιλέως, άλλ' δ βασιλεί'ς τόσον προθύμως εσπευσε
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r 1 άρνησή την τιμήν, ώοτε το σχέδιον έγκατελείφάη.Είς εκ των νπουργών με διεβεβαίωσεν, δτι ό βασιλεύς με δάκρυα εις τους όφϋαλμούς
ικέτευε να έξαιρεΰή άπό το σχέδιον. Ουδέποτε κίτώρϋωσε να έχη δη
μοτικότητα έν τή χώρα ό βασιλεύς Γεώργιος, τδ σφάλμα δε τον το,
όπως μη βαδίση συμφώνους μέ την πανελλήνιον πολιτικήν, ήγειρε καΓ
αυτού την λαϊκήν δυσάυμίαν. Φαίνεται όμως πιϋανόν, δτι κατενόει, δτι
ουδέ μία παρασκευή είχε γείνη προς τοιοΰτο κίνημα κα'ι δτι ϋα κατέληγεν είς καταστροφήν.
y>fH πραγματική αιτία τής άποτυχίας τον κινήματος ώφείλετο εις
πήν γενικήν αδιαφορίαν προς παρασκευήν, εις τήν οποίαν ή Κυβέρνη
σες έκϋύμως νπεστηρίζετο υπό του έΰνους.
» Ή προς εαυτούς υπερβολική πεποίΰησις των 'Ελλήνων, ήτις ήτο
πόσον μεγάλη, ώστε να έπιτρέπη είς αυτόνς να πιστεύωσιν, οτι ανευ όργανώσεως και πειϋαργίας ήσαν Ικανοί να καταβάλωσι τον τουρκικόν
στρατόν, υπήρξε πάντοτε ή μοιραία Αδυναμία των. Εις εκ των άρχηγών
■του φιλοπολέμου κόμματος μο'ι έλεγε βραδύτερον :
y>Ol "Ελληνες εινε τόσον έξυπνοι, ώστε δεν εχονσιν άνάγκην να γυμνασϋώσιν. Δννανται ανεν γυμνασίων να πολεμήσωσιν αρκετά καλό και
να νικήσωσι τους Τούρκους.
» *Εν τοντοις τους εΐδομεν εις τήν Κέρκυραν πόσον κακώς ήσαν
προητοιμασμένοι οι "Ελληνες. 01 διεργύμενοι διά των οδών τής Κέρκυ
ρας, δπθ)ς έπιβιβασΰώσι τών πλοίων και διεν&υνϋώσιν είς τα ηπειρω
τικά σύνορα, εκλαιον, ωσάν νά μετέβαινον είς τον ΰάνατον. Ή απάτη
αυτή ώς προς τήν φυσικήν στρατιωτικήν ικανότητά των ουδέποτε έγκατέλιπε τους "Ελληνας μέχρι τής τελευταίας έν Θεσσαλία καταστροφής.
Διήλϋε μεν πραγματικώς ό στρατός τά σύνορα, άλλ * έντός τεσσαρόικοντα
οκτώ ώρών ήναγκάσϋη νά έπανέλϋη είς τό ελληνικόν έδαφος ένεκα
ελλείψεως έπιτηδείων, τά όποια οι έπιτετραμμένοι τά τής επιμελητείας
είχον λησμονήση».
Εύνόητον έκ τών είρημένων, δτι πάσα αυτή ή πολεμική ένέργεια
τής νέας Κυβερνήσεως, τής διαδεγβείσης τήν όλεϋρίαν Οικουμενικήν,
απέβλεπε κυρίως είς ένα και μόνον σκοπόν— είς τήν άποπλάνησιν τον
ελληνικού λαού, ινα πιστεύση ό αιώνιος ούτος πάΐς, δτι τό νέον υπουρ
γικόν Συμβούλων, ου μετείχον, ώς σπουδαιότατα μέλη μάλιστα, και
δύο τώον πρώην υπουργών, ό πρόεδρος και ό έπ'ι τών *Εξωτερικών
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υπουργός, έμελλε να δειχθή άξιον των περιστάσεων. Δια του τρόπον
τούτον ήθελε κατευνασθή ή λαϊκή μήνις, όπως και πράγματι κατηυνάσθη. Διότι λαός, οίος ό ελληνικός, μεσημβρινός, άλλα και ευέξαπτος,
λαμβάνει συνήθως εν τη εκτιμήσει των πραγμάτων τα φαινόμενα μόνον,
ήκιστα δε την ουσίαν αυτών. Οι ψνχολόγοι τής κρατούσης ολιγαρχίας
εγίνωσκον κάλλιστα τους άνθρώπους, τον λαόν, ον ήοαν μόνιμοι έν τή
Βουλή άντιπρόσωποι. Δεν άπητειτο προς κατευνασμόν τον εξαφθεντός
εθνικού ενθουσιασμόν πρακτική και τελεσφόρος ενέργεια, ήρκει προς
τούτο έν πυροτέχνημα. Και τό πυροτέχνημα ύπήρξεν ή άποστολή στρα
τιωτικού σώματος εις τας ομόρους τουρκικός επαρχίας.
Μετόί τό διάβημα τούτο δδιενθύνωντό επί των 3Εξωτερικών υπουρ
γείον άνήγγειλεν είς τας ευρωπαϊκός Δυνάμεις, ότι « ή ελληνική Κυβέρνησις άπεφάσισε να καταλάβη π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ς τας ελληνικός επαρ
χίας τής Τουρκίας. Τό μέτρον τούτο, εξακολουθεί ολίγον ύποκριτικώς
δ υπουργός, δύναται να φανή παρακεκινδυνευμένον, άλλα <5έν έινε ούτε
άδικαιολόγητον, ούτε άσύνηθες. 'Η'Ελλάς δεν θέλει να πολεμήση προς
την Τουρκίαν, άλλα να προφυλάξη τήν ιδίαν αυτής άσφάλειαν...3Επειδή
όμως ή Τουρκία ενδέχεται να παρεξηγήση τό πράγμα και να κηρύξη
ήμϊν πόλεμον, παρακαλεΤσθε να επιστήσητε τήν προσοχήν τής κυβερνή
σεων , παρ3 ή διαμένετε, επί τής σπουδαίας ταύτης περιπλοκής, όπως
τό ενδεχόμενον τούτο δυστύχημα προληφθή ή έλαττωθή^. Διό τοιούτο)ν οίκτρών σοφισμάτα)ν τό επί τών 3Εξωτερικών ύπουργεΧον τον ελ
ληνικού κράτους άπεπειράτο να δικαιολογήση τό απονενοημένου εκείνο
έγχείρημα, οϊ,ον ήτο ή μετά τήν συνομολόγησιν τής ρωσσοτουρκικής
άνακωχής, οπότε δηλαδή ή τουρκική κυβέρνησις είχε λελυμένας τας
χεϊρας, κατάληψις ανευ δεδικαιολογημένης άφορμής τών όμορων ελλη
νικών επαρχιών. 3Επί. τή φήμη, οτι ή τουρκική κυβέρνησις διέτασσε τον
στολον αυτής να πλεύση προς τον Πειραιά, ή ελληνική κυβέργησις κατεληφθη εκ τρομου. Περί τούτου γράφει τα επόμενα είς τήν κυβέρνησίν
του δ τω καιρώ έκείνφ πρεσβευτής τής 3Ιταλίας έν 3Αθήναις ; « Ενκολον είνε να φαντασθήτε τήν άμηχανίαν τής ελληνικής κυβερνήσεως, προ1
1 Τα αυτά έπανε?.αμβόνοντο

μωρώς δσον καί προκλητικών μετά εικοσαετίαν

εν Κρήτη διά τής αποστολής ελληνικοί > στρατεύματος είς τήν νήσον, νπο τον σννταγματάρχην Βάοσον προς κατά/.ναιν τών τονρκικο>ν αρχών.'
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πάντων άφού έπληροφορήθη τον εκπλουν τον οθωμανικού στόλου». Οί
τοιούτοι όντως δεδικαιολογημένοι φόβοι έφαίνοντο ζωηρώς ταράττοντες
την ψυχήν τον 'Έλληνος υπουργού των 9Εξωτερικών, όστις, ζωηρώς

αισθανόμενος την δυσφημίαν και τούς κινδύνους, εις οϋς ήθελεν έκτεθη τό ύπουργεΐον, δεν άνεκάλει τον στρατόν έκ Θεσσα
λίας, άπέκλινεν ύπέρ έξακολουθήσεως τών εχθροπραξιών, ουδό
λως έν τούτοις άρνούμενος, ότι αυτή ήδύνατο ν ’ απόληξη εις
καταστροφήν». Τοιαύτη ήτο η πολίτικη άνανδρία των διεπόντων τώ
καιρώ έκείνω τα της 'Ελλάδος. Ώροκριτωτέρα ή εθνική καταστριφή
τής άντιδημοτικότητος και τής άπωλείας τον υπουργικόν χαρτοφυλα
κίου. Ανάλογα προς τον πρέσβνν τής 9Ιταλίας γράφει τή αυτή ημέρα
και 6 εν Άθήναις πρέοβυς τής 9Αγγλίας προς τον προϊστάμενόν τον.
'Ο διευθννων το έπι των 9Εξωτερικών ύπουργεΐον τής 'Ελ?Δδος δεν
έδίστασε να όμολογήση εις ανιόν, ότι ή «Ε λλά ς ήθελεν άποσύρη τον

στρατόν αύτής έκ Θεσσαλίας, άν αί Μεγάλαι Δυνάμεις ένόμιξον
ότι έπρεπε νά πράξη τούτο...»
Τοιούτω τρόπω έξηυτελίζετο προ των έν Άθήναις άντιπροσώπων
των Μεγάλων Δυνάμεων ή ελληνική κνβέρνησις διά τον έπι των 9Εξω
τερικών υπουργού αύτής. 9Ασθενής, άσύντακτος, άδιοργάνωτος κατά
ξηράν καί θάλασσαν, πώς θά ήδύνατο ν ’ άντικρύση τον εχθρόν ; Διετέλει
αδρανής, καθ' ον χρόνον ούτος περιεσπάτο, πολέμων προς άνωτέρας
δυνάμεις, οτε δε άπηλλάγη των τοιοντων δυσχερείων, τότε μόνον οι
διευθννοντες τά έν 'Ελλάδι πράγματα έκριναν εύθετον την στιγμήν τής
ένεργείας.
'Ο έξευτελισμος και ή ακοσμία τής ελληνικής κνβερνήσεως κατα
τάς θλιβεράς έκείνας ημέρας έ’σχε το άποτέλεσμά της. Κινηθέντες εις
συμπάθειαν οί έν Άθήναις άντιπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων,
συνήλθαν ϊνα συσκεφθώσι, «rtri τρόποι ήδύνατο νά διευκολννθή εις τήν
ελληνικήν κυβέρνησιν ο ι α δ ή π ο τ ε δ ι έ ξ ο δ ο ς έκ τής τοιαύτης δυσχεοείας και μέσον τι, όπως δικαιολογήση ένώπιον τού τόπου τ ή ν ά ν άκ λ η σ ι ν τ ο ύ σ τ ρ ατ ο ύ. » Προ των συνηγμένων έπι το αυτά πρέ
σβεων προσήλθε μετανοών και έξαιτονμενος έπιείκειαν και ό έπι των
Έξοοτεοικών υπουργός. Οι κύριοι οντοι ευτυχώς δεν υπήρξαν σκληροκαιίοδιοι. Έτηλεγράφησαν εις τάς οικείας κυβερνήσεις, οτι ή ελληνική
κυβέονησις συγκατετίθετο ν 9 άνακαλέση τον στρατόν αυτής έκ θεσσα
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λίας υπό τον όρον τής περιφρουρήσεως τής ζωής και τής περιουσίας
των κατοίκων των ομόρων επαρχιών. Μετά πολλός και αυστηρός επι
τιμήσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς την ελληνικήν, άνεκάλει
αυτή τον ελληνικόν στρατόν εντεύθεν ιών συνόρων.
'Ο κατα τας θλιβερός εκείνας ημέρας πρέσβυς τής ’Ιταλίας εν
Άθήναις, άνακοινών τα συμβαίνεντα εις την κυβέρνησίν του, άφηγέΐτο
προς τοΐς αλλοις και το επόμενον αξιοπερίεργοι’, άξιοπαρατήρητον,

tratto caratteristico, οπα)ς λέγει εν τή εκθέσει αυτού. Έ νώ ελληνική
κυβέρνησις και ευρωπαϊκή διπλωματία διετέλουν εν ακριι άνησυχία επί
τή ύφισταμέη κρίσει, εις και μόνος άνθρωπος εκ του διπλωματικού
κόσμου ήτο άμέριμνος και ήσυχος : « ’Εξ αρχής τής κρίσεως έφαίνετο
δεικννων δια του άταράχου ήθους του την πεποίθησιν, οτι τα πράγματα
δεν θέλουσι φθάση μέχρι ρήξεως » τΗτο δ Φωτιάδη:, πρέσβυς τής
Τουρκίας εν Άθήναις. ’Άλλη παράδοξος σύμπτωσις ! Την αυτήν άταραξί ιν έπεδείκνυεν εν Κωνσταντινουπόλει εις τους πρεσβευτας τών
Μεγάλων Δννάμεων και δ πρωθυπουργός τής Τουρκίας, λέγων προς
τον πρεσβευτήν τής ’Ιταλίας παρά τή ' Υψηλή Πύλη τα επόμενα χαρα
κτηριστικά : «Δεν πιστεύω, ότι ή ελληνική κυβέρνησις προτίθεται να
πολεμήση σπουδαίως, ώστε διέταξα τους ήμετέρους εν Θεσσαλία σωμα
τάρχες να μή έπισπεύσωσι τάς κινήσεις των, όπως άφεθώσιν εϊς την
ελληνικήν κυβέρνησιν ήμέραι τινές π ρ ο ς μ ε τ α μ έ λ ε ι α ν .»
Το θλιβερώνερον εν τή περιστάσει ταύτη χαρακτηριστικόν του εξευτελισμοϋ τής ελληνικής κυβερνήσεως είνε ή αΐτησις αυτής προς τήν
ρωσσικήν, teόπως συμπεριλάβη τον ελληνικόν στρατόν και τους τυχόν
επαναστατας εν τή άνακωχή». ’Αλλ’ αϋτη άπεκρίνετο περιφρονητικώς
ότι : αάφού οί "Ελληνες δεν ήσαν εμπόλεμοι, ούδείς λόγος περί τούτου
ήδύνατο να γείνη».
Δια τής μεθόδου ταύτης είργάσθη ή eΕλλάς κατά τήν κρίσιμον εκεί
νην περίοδον τών ετών 1877 — 1878. Οι επίσημοι κύκλοι, περί μικρά
και ευτελή καταδαπανώμενοι, κατέλιπσν τήν χώραν κατά, ξηρόν και
θάλασσαν άσύντακτον, γυμνήν παντός εξοπλισμού, αρα και πάοης συμμαχίας.Πρό τού ρωσσοτουρκικοϋ πολ,έμου και κατ' αυτόν οϋδεμία έλαμβάνετο φροντίς προς πολεμικήν παρασκευήν. 'Ότε δ ’ επήλθεν ή δλοσχερής
καταστροφή τών τουρκικών στρατιών καί ή Συνθήκη τού eΑγίου Στε
φάνου, τότε καί μόνον — άλλα πολύ άργα — έκριναν οι κυβερνώντες ν ’

εν

Έλλάδι

1Κ<>

άναλάβωσι τον αγώνα άπαράσκευοι καί παρά την θέλησιν ολοκλήρου τής
Ευρώπης _ ήτις, προετοιμαζόμενη διά την Σύνοδον του Βερολίνου, δεν
ήδύνατο ν ’ άνεχθή την εκ νέου παραβίασιν τής ειρήνης υπό τής Ελλά
δος, τούθ’ ο περ άλλως τε ώδήγει αυτήν προς άσφαλή καταστροφήν,
ώς ώμολόγει επισήμως αυτός δ επί τέον ’Εξωτερικών υπουργός τού ελ
ληνικού κράτους. Ή ελληνική κυβέρνησις, άποβλέπουσα εις τήν δημο
τικότητα αυτής καί τήν εν τή εξουσία συντήρήσιν, ήναγκάσθη νάπροβή
εις κο)μικάς τινας, άλλα πάντη επιζήμιους δια τήν εθνικήν ύπόληψιν καί
άξιοπρέπειαν ένεργείας, ένεργείας σπασμωδικός καί βεβιασμένος, οΐα
ήτο ή άποστολή στρατού εις τήν όμορον Θεσσαλίαν, καί ετι μάλλον ή
άποστολή εκτάκτων εθελοντών, ώς ελευθερωτών τών υποδούλων, ών
οι πλεΤστοι εστρατολογήθησαν εκ τών περιτριμμάτων τής ελληνικής φυ
λής, δυσμενέστατα δ ’ έκρίνοντο υπό τών εν τή έλευθέρα πατρίδι διπλω
ματικών καί προξενικών αντιπροσώπων τών ευρωπαϊκών Λυνάμεων.
'Ο εν Ζακύνθώ υποπρόξενος τής ’Αγγλίας γράφει εις τήν κυβέρνησίν
του, ότι κατά τας πληροφορίας του «άργηγοί τών εν τή νήσφ εθελον
τών είνε κατάδικοι επί φόνω καί οι οπαδοί αυτών, άνθρωποι τού αυτού
φυράματος». Αυτός ο εν Θεσσαλία κατά τήν περίστασιν εκείνην φονευ
θείς ’Άγγλος ”Ογγλ, μαγόμενος ύπερ τών ελληνικών δικαίων, έγραφεν
εις τας άγγλικάς εφημερίδας τα επόμενα σπαρακτικά : a Λεν είνε άρα
δυνατόν ν ’ άπέχωσιν οι 'Έλληνες Centlemen άπό τού συγχρωτισμούμετά ληστών ;»
Βεβαίως εν τή έξεγέρσει εκείνη και τή εις ’Ήπειρον καί Θεσσαλίαν
εκδρομή 'Ελλήν 0)ν εύρίσκοντο πλεΐστοι Ελληνες, Gentlemen, 'έμπνεόμενοι εκ φιλοπατρίας υψηλής καί υπέροχου, μέγα εν τούτοις δυστυχώς
μέοος τών άνθρώπων τούτων ήσαν άναξιοι καί κατώτεροι τής αποστολής
των. ΑΙετά τοιαύτην άστοχον καί εθνοκτόνον πολιτικήν ινεργειαν τών
εν 'Ελλάδι διευθυνόντων τα κοινά, επισήμων καί άνεπισήμων, κατά τήν
εποχήν εκείνην, ήναγκάζετο ή ελληνική Ε,υβέρνησις, κατόπιν τών απει
λών τής Τουρκίας καί τών διαμαρτυριών τής επισήμου Ευρώπης, να
νποχωοήση καί να διαλύση πάσαν επαναστατικήν εξέγερσιν. 'Η μονή
διπλωματική ενέργεια, εις ήν προέβη ή εξωτερική πολιτική τής 'Ελλά
δος, ήτο ή παράκ?^ησις προς τήν αγγλικήν κυβέρνησίν, «όπως ϋποβάλη εϊς τήν εν Βερολίνω μέλλουσαν νά συγκροτηθή Σύνοδον καί νπο—
στηοίξη τήν αΐτησιν τής προσαρτήσεοις εις το ελληνικόν κράτος τών

190

'Ο Κοινοβουλευτισμός

ομόρων επαρχιών )). Εις την άϊτησιν ταντην, έπαιτικήν υπό πάσαν εποψιν, ή άγγλική κυβέρνησις, ή όπως δήποτε εΰνοϊκώς ύπερ τον 'Ελλη
νισμόν διατεθειμένη κατά τάς ημέρας έκείνας, λόγω συμφέροντος και
προς καταπολέμησιν τής πανσλανϊστικής βουλιμίας, οΐα έξεδηλώθη κατά
την σύνταξιν τής Συνθήκης τον 'Αγίου Στεφάνου, άπεκρίνετο τά εξής
σκληρότατα :
κυβέρνησις τής 'Ανάσσης δεν δνναται ν' άναλάβη εκ
των προτέρων ΰποχρέωσίν τινα περί τής άποφάσεως, ήν ενδέχεται ν'
άναλάβωσιν αί Δυνάμεις σχετικώς προς ζητήματα εδαφικής μεταρρυθμίσεως'ο. 'Επί τέλους, μετά πολλάς προσπάθειας καί ένεργείας παρά
τοΧς εν Άθήναις άντιπροσώποις των Μεγάλων Δυνάμεων τής κνβερνήσεως, ήτις δεν εδίστασε και ν' αϋτοκαταδικασθή, ομολογούσα εις τον
'Άγγλον επιτετραμμένοι1, «ότι ή σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α άτάκτων στιφών ήτο
γεγονός άξιοθρήνητον και δνσφημία διά την 'Ελλάδαν, έλΑμβανεν αυτή
την ϋπόσχεσιν τής άγγλικής κνβερνήσεως, μεσονρανονσης τής πολιτι
κής αυτής δυνάμεως εν Ευρώπη, δτι έν τη Σννόδω τον Βερολίνου θά
ελαμβάνετο πρόνοια περί «αγαθής διοικήσεως τών χριστιανικών πλη
θυσμών τής Τουρκίας και άκροάσεως τής 'Ελλάδος έν τή Συνόδων.
Μετά την τοιαντην διπλωματικήν επιτυχίαν τής έλλ.ηνικής κνβερνησεως, άπεφασίζετο μετ' ολίγον ή άποστολή 'Ελλήνων αντιπροσώπων
προς υπερασπισιν τών δικαίων τον 'Ελληνισμού έν τή Σννόδω τον
Βερολίνου. Ά φ ο ϋ δεν ήδυνήθημεν νά παραστώμεν διά τών έργων έν
τή κρισιμωτάτη έκείνη έθνική περιόδφ, άπεφασίσαμεν νά έργασθώμεν
και νά κηρύξω μεν τά δίκαια ημών διά τών λ.όγων. Άλ?Λ δεν έσκέφθημεν την οϊωνίαν συμβουλήν τής Ιστορίας: 'Η ι α γ ν ς α π ο τ ε λ ε ί
τό μόνον δίκαιον.
Τούτον εμέλ.λ.ομεν και πάλιν νά λΛβωμεν πικρόν πείραν έν τή πρωτευονση τον Τερμανικού κράτους.
Αλλα ^και η πολ.ιτικη ημών μέθοδος και ή ένέργεια έν τή περιστασει ταντη ?/το ανταξία τής προτέρας πολ.ιτικής καί προς αυτήν σνμφωνοτάτη.
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Τό νέον ΰπουργεΐον, το διαδεχβεν την Οικουμενικήν εν τη εξουσία,
..μετά τάς στρατιωτικός και διπλωματικός αυτόν επιτυχίας έκεϊϋεν των
συνόρων και παρά τοΐς εύρωπαϊκοΐς Ανακτοβουλίοις, δΤ ών κατώρΰωσεν έπί τέλους να λάβη νπόσχεσιν της αγγλικής κυβερνήσεως περί ενέρ
γειας αυτής εν τή Συνόδορ του Βερολίνου, όπως ζητηΰή παρά τής Τουρ
κίας καλή διοίκησις των εν τή χώρα αυτής χριστιανικών (ονχι ελλη
νικών Ιδιαιτέρως) πληΰυσμών ! καί έπιτραπή ή άκρόαοις τής ' Ελλάδος,
Απεφάσιζεν έκβιαζόντων τών πραγμάτων, ν ’ άηοστείλη τον κατάλλη
λον Αντιπρόσωπον εις Βερολινον. Προς τούτο βεβαίως επρεπε να εξεύ
ρεσή ό τώ καιρώ έκείνφ κεκτημένος εκ τών 'Ελλήνων πολιτευτών τα
μείζονα π?.εονεκτήματα τής τοιαντης Αντιπροσωπείας Καί ενρίσκετο
ευτυχώς τοιοϋτος Ανήρ τώ καιρώ εκείνοι εν 'Ελλάδι. 7Ητο 6 Χαρίλαος
Τρικούπης, έπιδειξάμενος ήδη από του 1863 πολλά διπλωματικά προ
σόντα. Είχ,ε διαπραγματευτή λίαν ευδοκίμως καί αξιοπρεπώς μετά τής
Αγγλικής κυβερνήσεως τά κατά την παράόοσιν τής 'Επτανήσου εις την
'Ελλάδα, ώς υπουργός τών 9Εξωτερικών επί τής κρητικής έπαναστάσεοος του 1866 απέδειξε μεγάλην δεξιότητα, ώς πρωϋυπουργός δε εν
έτει 1 8 7 5 εμαρτνρησε διά τών πραγμάτων, ότι δνναται καί τό ελληνι
κόν κράτος νά διοικητή φιλελευϋέρως καί προοδευτικώς, χωρίς νά
κορέση εξ υπερτροφίας τον άπληστον στόμαχον του Κοινοβουλευτισμου.
'Ως Αρχηγός κόμματος προσελήφΰη εις την Οικουμενικήν, διευϋύνων
τό επί τών 9Εξωτερικών ΰπουργεΐον. 'Ως εκ τής μακρας αυτόν εν
Ευρώπη, καί δη έν 9Αγγλία, διαμονής, εν ή πλέον ή Απαξ διηνϋννε
την ελληνικήν εν τή χώρα ταντη πρεσβείαν, εγίνωσκε κρεΐττον παντός
άλλου τών εν 'Ελλάδι πολιτευομένων τήν κατάστασιν τών ευρωπαϊκών
ποαγμάτοιν, ετι δε προσωπικας εχων γνωριμίας μετά τών Αγγλων
πολιτικών, Ιδία μετά τών έπικρατονντων τώ καιρώ έκείνφ Συντηρη
τικών, ήδννατο να συντέλεση νπερ παντα α/.λον προς αξιοπρεπή και
τελεσφόρον Αντιπροσωπείαν τής 'Ελλάδος έν τή Συνόδφ του Βερολίνου.
'Ο Αγγλικός αστήρ έμεσουράνει έπί του πολίτικου καί διπλωματικού
στερεώματος τής Ευρώπης μετά τήν λαμπράν έπιτυχίαν, ήν κατήνεγκε
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το ύπουργεών των Τόρεων, κατορθώσαν να ματαίωσή την μεταξύ των
Ρώοοο^ν νικητών και των νικη&έντων Τούρκων συναφθεΐσαν Συνθήκην
του 'Αγίου Στεφάνου. 9/<5ία άπας δ 'Ελληνισμός κατελήφθη εξ ένθουοιασμοϋ υπέρ του Αγγλικού κράτους, ου δ διευθύνων το έπι των *Εξο)~
τερικών ύπουργεών Μαρκήσιος Σώλοβαρυ, εν τώ πολυθρυλήτω αυτοΰ
προς τας ευρωπαϊκαζ Δυνάμεις έγγράφφ, δΤ ου κατήγγελλε την είρημένην Συνθήκην, δια φράσεως οοβαράς και συγκεκριμένης ήμύνετο
υπέρ των ελληνικών δικαίων εν τή Χερσονήσω του Αίμου.
Σπανίως εν τή πολιτική Ιστορία αρχαίων και νεωτέρων χρόνων
πολιτικός άνήρ έξήρθη εις τοσοΰτον ύψος γενναιοφροσύνης και φιλο
δίκαιων αισθημάτων. Διά τής περίφημου αυτοΰ εγκυκλίου ό νΑγγλος
υπουργός, καταγγέλλων την Συνθήκην τοΰ eΑγίου Στεφάνου ώς ελληνοκτόνον και μισελεύθερον, επεκαλειτο την προσοχήν τών ευρωπαϊκών
Δυνάμεων υπέρ τοΰ έλληνικοΰ έθνους, οϋ λίαν εΰθαρσώς προεφήτευε την
Ιστορικήν έξώλειαν εν περιπτώσει πραγματώσεως τής Συνθήκης. Ό
5Ελληνισμός ήθελεν άπορροφηθή υπό τοΰ σλαυοβουλγαρικοΰ κόσμου,
έκλείπων μο’ραιώς άπό τής ιστορικής σκηνής. Τοιαΰτη ήτο Αρχομένου
τοΰ 1878 ή Ιστορικέ] θεωρία τής Αγγλικής πολιτικής. *Εκ τοΰ γραφείου
τοΰ υπουργείου τών εξωτερικών τής 9Αγγλίας ελάμβανον δδηγίας οι
Αντιπρόσωποι αυτής, όπως καταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν, ου μόνον

όπως τύχη επαρκούς άντιπροσωπεόσεως σόμπας ό όπόδουλος
Ελληνισμός, Αλλά και όπως «ληφθώσι δεόντως ύ π ’ οψει αί Απαιτή
σεις, τάς δποίας ή ελληνικέ] κυβέρνησις θέλει ύποβάλη περί τινων
επαρχιών ».
Τοιαύτη, υπό πάσαν έποψιν φιλελληνικωτάτη, εδεικνύετο ή πολιτική
τοΰ αγγλικοΰ υπουργείου ολίγον χρόνον προ τής ενάρξεως τής Συνόδου
τοΰ Βερολίνου.
Ώ ς μή ώφειλεν εν τούτοις, οι διευθύνοντες τά έν 'Ελλάδι πράγ
ματα ήκιστα Αντελήφθησαν τής σημασίας τής πολιτικής ταύτης. Καθ' ον
χρόνον σόμπας δ rΕλληνισμός έστρεφε μετ 9 εμπιστοσύνης τήν προσοχές
αυτοΰ προς τέ]ν 9Αγγλίαν, ή επίσημος ‘Ελλάς, ή τέως έκλιπαροΰσα τήν
συνδρομήν τών ’‘Άγγλων Αντιπροσώπων εν Άθήναις, Απέστρεφεν Από
τής πολιτικής ταύτης το πρόσωπόν της. Αίφνιδίως καθ 9 ήν στιγμήν δ
ήδη κληθείς ώς Απεσταλμένος τοΰ έλληνικοΰ κράτους, κα\ συνάμα τοΰ
έλληνικοΰ έθνους, Χαρίλαος Τρικούπης, ον έτύγχανον γνωστότατοι και
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ειλικρινέστατοι αΐ προς την Αγγλικήν πολιτικήν πεποιθήσεις, έλάμβανεν
επίσημον εντολήν να στροφή προς την πολιτικήν εκείνην, ήτις άκόμη
-τρό έλαχμστον χρόνον έβνσσοδόμησε τον έκμηδενισμόν του 'Ελληνισμού.
Ουδέποτε το ελληνικόν γένος έπεβουλεύθη άνοσιώτερον δσον κότα τήν
φοβέραν εκείνην στιγμήν. ’Επεβάλλετο εις τον έν Βερολίνο) μέλ,λοντο
να Αντιπροσώπευσή τ ί δίκαιο και τα συμφέροντα αυτόν, οΐονει να
π α ρ α π ρ ε σ β ε ύ σ η, να σύμπραξη μετά των πολεμίων αυτόν, να έγκαταλίπη και να δυσαρεστήση τούς φίλους και συμμάχους του. 'Ο Τρικούπης ήρνήθη άποτόμως και νπερηφάνως. Κατέθηκε τήν διπλωματι
κήν αυτόν εντολήν. Τούθ * δ περ αποτελεί φαεινήν σελίδα εν τή ιστορία
του νεωτέρου 'Ελληνισμού. Δεν έδέγθη να καταστή ό γενναίος άνήρ
ερμαιον καί θύμα Ανθελληνικής πολιτικής, εις τας πλεκτάνας τής όποιας
περιεπλέκετο, Ακουσίως βεβαίως καί εξ επιπολαιότητας, ή διευθύνουσα
πολιτική Κου μοννδούρον- Δηληγιάννη.
Του Τρικούπη καταθέσαντος τήν εντολήν αΰτοϋ, Απήρχ^ετο εις Βέρολϊνον ώς Αντιπρόσωπος τον ελληνικού κράτους δ επί των εξωτερικών
υπουργός αυτού. ?Ητο ό Θεόδωρος Δηληγιάννης.
Έ ν τή πρωτευούση τού γερμανικού κράτους κατεδείκνντο ετι μάλ
λον ή Αβουλία καί το αλλοπρόσαλλων, αν μή τό εγκληματικόν τής ελλη
νικής πολιτ ικής. Ό Αντιπρόσωπος των ελληνικών δικαίων, ό φυσικό
τερος, ό εθνικότερος, παρεγνύρισεν επί τοσοντον τας υποχρεώσεις τής
Αποστολής τον, ώστε ή Αγγλική πολιτική, ή προ τής σνγκλ,ήσεως τής
Συνόδου, ή κατα τας πρότας αυτής συνεδρίας τοσούτον έπιδειξαμένη
φιλελληνισμόν, κατελέ]φθη εκ ψνχρότ ητος και αδιαφορίας. Τό αίτιον
τής μεταβολής ταντης ήρμηνενθη τώ καιρώ εκεινώ και μετά ταύτα διαφοροτρόπως. Ά λ λ α . .
ηΐαηβηΙ;. Ή έπιπολαιοτάτη άνάγνωσις
των έπισήμοον Αγγλικών εγγράφων καί τών συζητήσεων έν τή Συνόδφ
προδίδει προφανώς τα αίτια τής Αγγλικής μετατροπής.
Έπιτραπήτω μοι ή Αντιγραφή μερικών κειμένων σχετικών προς το
ύπεο τού ελληνικού έθνους ένδιαφέρον τώ καιρώ έκείνω τής Αγγλικής
πολιτικής.

«'Ο κ. Κρός τώ κόμητι Βήκονσφηλδ καί τώ μαρκησίψ Σώλσβαρυ.
. ιιΐΐρίν ή ή Σύνοδος αρξηται τών έργασιών αυτής, πρέπει ν Λ
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Αποφανθή περί άλλου ζητήματος. Κυβερνήσεις τινες, μη άπογραφασαι
την Συνθήκην τών Παρισίων, θέλουσι ζητηση την εισαγωγήν αυτών
εις τινας τουλάχιστον των αυνεδριάσεα)ν, ινα τα συμφέροντα αυτών
εκτεθώσιν υπό τών ιδίων άντ ιτιροσώηων, προκειμένου τιερι ορών τινών
τής Συνθήκης τον 'Αγίου Στεφάνου, ενδιαφερόντων αύτας σηουδαιως.
Μεταξύ τούτων ή 'Ελλάς ενούται δια στενωτάτων δεσμών ττρός τινας
πληθυσμούς, περί του μέλλοντος τών όποιων προνοεΐ ή Συνθήκη, κα'ι
ώς εκ τούτου φαίνεται εχουσα τα μάλλον Αναντίρρητα δικαιώματα, όπως
τύχη τοιοίτου προνομίου. Θέλετε λοιπόν υποστήριξή την Απαίτησιν
ταύτην τής 'Ελλάδος εκ μέρους τής Κυβερνήσεως τής Άνάσσης κατα
την εναρξιν τής Συνόδου, προσπαθούντες π αντί σθένει να τύχητε υπέρ
αυτής ελευθερίου και εύρείας παραχωρήσεως τοιούτου δικαιώματος.
Αι απαιτήσεις τής Ρωμουνίας και Σερβίας δεν είνε εξ Υσου Αναμφισβή
τητοι, πρώτον διότι τα κράτη ταύτα όέν είνε είσέτι Ανεξάρτητα, κα'ι
δεύτερον διότι, συμμαχήσαντα μετά τής Ρωσσίας, ένεπιστεύθησαν τα
δικαιώματα αυτών εις χεΐρας τής Δυνάμεως ταύ της, ήτις δεν έθεώρησεν
αύτα δικαιούμενα να συμμετάσχωσι τής Συνθήκης τσύ 'Αγίου Στε
φάνου. Ούχ ήττον ή Κυβέρνησις τής ’Ανάισσης θέλει εϋχαριστηθή, αν αί
αιτήσεις των τύχωσιν επιεικούς υποδοχής, ϋποστηρίζουσα την εισαγωγήν
αυτών εις τας ιδίως ένδιαφερούσας αύτας συνεδριάσεις τής Συνόδου ».

«Ό Μαρκήσιος Σώλσβαρυ τφ Λόρδψ Ό δψ Ρώσσελ
Έν Λονδίνφ, 8 ’Ιουνίου 1878.

• . · « 'Η Απαίτησις τής Ρωσσίας, όπως γνωμοδοτήση αν τη μόνη περί
του διοικητικού οργανισμού τής Βουλγαρίας, Θεσσαλίας, 5Ηπείρου,
Κρήτης και τών αλλο)ν επαρχιών τήζ Ευρωπαϊκής Τουρκίας δεν δύναται
να γείνη δεκτή παρα ϊών λοιπών Δυνάμεων, ουδέ θέλει πιθανώς ύποστηριχθή. Αι απαιτήσεις, τας οποίας θέλει νποβάλη Αναμφιβόλως ή
Κυβέρνησις τής 'Ελλάδος περί τινων τών επαρχιών τούτων, θέλουσι ληφθή δεόντως ύ π ’ όψει υπό τών πληρεξουσίων τής Άνάσσης καί, ώς
δεν αμφιβάλλω, υπό τών Αντιπροσώπων τών άλλων Δυνάμεων . . . Είνε
δε ουσιώδες να προφυλαχβή δ ελληνικός πληθυσμός, ό κατ’ εύρεΧαν ανα
λογίαν περιληφθε'ις έν τή Νέα Βουλγαρία δια τής Συνθήκης τού Άγιου
Στεφάνου, Από τού κινδύνου τής Απορροφήσεως υπό τού πλεονάζοντος
σλαυικού στοιχείου, ή δε Θεσσαλονίκη κα'ι ή Καβάλλ,α να. διατηρώντας
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μακραν τής δικαιοδοσίας παντός κράτους, δυναμένου νά. νποπέση εις την
επιρροήν τής Ρωσσιας. Η παραλία εν γένιι τον Α'γαίον πρέπει να μείνη
τή Τουρκία».

Ό Μαρκήσιος Σώλσβαρυ τφ Κ. Κρός
"Εν Βερολίνο), 18 ‘Ιουνίου 1 878.

(( Εγνωστοποιησα ηδη, οτι την Πέμπτην ύ)έλω προτείνη εκ μέ
ρους τής Μεγάλης Βρεττανίας είς το Συνέδρων να γείνωσι δεκτοί οί άντιπρόσωποι τής 'Ελλάδος εις τάς συνεδριάσεις αυτόν.

Ό αύτός τφ αύτφ
‘Ε ν Βερολίνο), 18 ’Ιουνίου 1878.

<χ'Η δευτέρα συνεδρία τής Συνόδου εγένετο χβές. Κατά ταντην
νπέβαλον πρότασιν περί παραδοχής τής ' Ελλάδος είς το Συνέδρων, ήν
επηκολούϋησε βραχ/Χα σνζήτησις’ τή προτάσει όμως τον πρίγκιπος
Βίομαρκ ή περαιτέρα) σνζήτησις άνεβλήΰη είς την προσεχή συνεδρίαν,
ινα δοϋή τοΤς πληρεξουσίοις καιρός προς μελ,έτην του κειμένου τής προτάσεως, με,λλούσης νά τυπυ)άή μετ' άλλης προτάσεοος περί τον αυτόν
ζητήματος, ήν κατά προτροπήν τοϋ κ. Βαδιγγτώνος άνέγνωσεν ό κ.Δεποέζ. τρίτος πληρεξούσιος τής Γαλλίας.
α ’Α λλ3 οι κατοικονντες τάς επαρχίας ταύτας Χριστιανοί διαιρούνται
είς δυο κατηγορίας, ών ούτε τά συμφέροντα,ούτε αί σνμπάϋειαι συμφωνοϋσιν άλλήλαις.
'<eH Σύνοδος καλιάς γινώσκει, οτι οι δεσμοί τής φιλίας, οϊτινες
σννέδεον πρύτερον τους "Ελληνας καί Σλαύους υπηκόους τοϋ Σουλτάνου,
διερράγησαν κατά τά τελευταία ταυτα έτη, αί δε εΰνικύτητες αίται κατέ
στησαν αντίζηλοι. Οί πρύτερον άναγνωρίζοντες την κυριαχίαν τον "Ελλη
νας Πατριάρχον Σ?ωνοι ύπετάγησαν είς άλλην εκκλησιαστικήν αρχήν, πολλαχοϋ δε τής νηο 'Ελλήνυιν οικουμένης χώρας το δικαίοομα τής κτήσεως
έκκλησιών καί σχολείων έδυνκ.εν άφορμήν είς άμφιοβητήσεις καί συγ
κρούσεις μεταξύ των δυο έϋνικοτήτοον.
« Ό άνταγωνισμος κατέστη σοβαρότερος μετά, τά τελευταία συμ
βάντα, τά δε εκ τούτων άναρριπισϋέντα πάϋη άπεξένωσαν ετι μάλλον
ά π ’ άλλήλων τάς δύο φυλάς. Σήμερον δεν πρόκειται πλέον περί απλής
εκκλησιτατικής διχογνωμίας. Οί "Ελληνες φοβούνται, καί δικαίως, την
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ύποδούλωσιν τής εκκλησίας, τον εξοστρακισμόν τής γλώσσης και την
άπορρόφησιν τής φυλής αυτών, αν άπονεμηθή υπέροχος θέσις εις τους
αντιζήλους των. Ταυτα είνε δι3 αυτούς ζητήματα ύψίστης σπουδαιότητος,
αφού ή τύχη των έξαρτάται εκ του τρόπου, δι3 ον το Συνέδρων θέλει
διατυπώση τάς διατάξεις, τας προωρισμένας να προστατεύσωσι τους
Χριστιανοί ς και να χορηγήσωσιν ασφάλειαν καί τάξιν εις τας ευρω
παϊκός επαρχίας τής Τουρκίας.
α 3Α λλ3 αϊ δυο ανται φυλαί δεν παρίστανται προ τής Συνόδου ισό
παλοι, άφοϋ οι μεν Σλαϋοι προστατεύονται έν τή αιθούση ταύτη υπό
στρατιωτικού έθνους όμοδόξου, ομοφύλου καί έχοντας υπέρ αυτόν τό
γόητρον προσφάτων θριάμβων, ενώ οι 'Έλληνες ύ π 3 ούδενός άντιπροσο)πεύονται συγγενούς λαού. 'Η Κυβέρνηοις τής 3Ανάσσης φρονεί λοι
πόν, οτι αί υπό τοιούτους όρους ληφθησόμεναι άποφάσεις δεν δύνανται
να ίκανοποιήσωσι την ελληνικήν φυλήν καί εκ τούτον ουδέ ν 3 άσφαλίσωοι τήν ήσυχβαν τής οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί τήν ειρήνην τής
Ευρώπης, επικειμένων αείποτε νέων ταραχών παρα λαώ, όλοψύχως
άφωσιωμένορ εις τήν πίοτιν καί τήν εθνικότητα αυτού, όστις ήθελε
σχηματίση τήν πεποίθησιν, ότι ή Ευρώπη έγκατέλιπε καί ύπέταξεν
αυτόν εις φυ ήν, προς ήν ούδεμίαν τρέφει συμπάθειαν,
ιιΤαϋτα εχουσα ϋ π 3 όψει, προτείνει ή 3Αγγλία ν ’ άνατεθή ή άντιπροσώπευσις τής έλληνικής (ρυλής εις τό βασίλειον τής Ε λ λ ά 
δος, προσκαλουμένης να συμμετάσχη τών συζητήσεων του Συνεδρίου,
ή τουλάχιστον να παρευρίσκηται εις πάσας τας συνεδριάσεις, έν αίς
πρόκειται να συζητηθώσι ζητήματα, σχετιζόμενα προς τα συμφέροντα
τής έλληνικής φυλής».
3Εν τώ αύτώ συνέδριοο καί προκειμένου περί τού αυτού ζητήματος
ό πρίγκηψ Γορτσακώφ, έπιδοκιμάζων τήν προταθεΤσαν άναβολήν τής
συζητήσεως τής προτάσεως προς παραδοχήν τής Ελλάδος εν τή Συνόδιο, υποβάλλει άνιίρρησιν εις Ισχυρισμόν, π εριεχόμενον έν τή άγορεύσει τού λόρδου Σώλσβαρυ. ' Ο Ρώσσος αντιπρόσωπος έπιθυμεΐ να
θεωρώνται οι πληρεξούσιοι τής Ρωσσίας οΰχί ώς άποκλ,ειστικώς προοτατεύοντες τα σλαυϊκα συμφέροντα, άλλ3 ώς σ υ μ π α θ ο ύ ν τ ε ς
προς πάνιας τους χριστιανικούς πληθυσμούς τής Τουρκίας. 'Ως έκ.
τούτου δηλοΐ έκ τών προτέρο)ν «άποδοχήν πάντων τών υπέρ τών
Ελλήνων μέτρων, ζητών υπέρ αυτών αυτονομίαν (ούχί βεβαίως τήν
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βουλγαρικήν), οιαν ζητεΤ και υπέρ των Σλανων' καθότι σκοπός τής
κνβερνήσεως αύτοϋ εΐνε ή συνδιαλλαγή των δύο φυλών. 3Εν δε τώ
εκκλησιαστικό) ζητήματ ι, όποος ϋπηνίχθη 6 λόρδος Σώλσβαρυ, ' ου δεμία
νπάργει θρησκευτική διάφορά μεταξύ του Πατριαρχείου και του 3Εξάρχου Βουλγαρίας, αλλ3 απλή τις λειτουργική, εξ ής επήγασεν ή διαίρεσις
των δύο εκκλησιών')').
' Υστερον από τό θερμότατον ενδιαφέρον, ό περ επεδείξατο υπέρ
τών έλληνικόόν συμφερόντων εν τή Χερσονήσφ τοϋ Αίμου ή αγγλική
πολιτική, αίφνιδίως ήλλαξοπίστησεν. νΕν τινι συνεδρία τής Βουλής τών
Λόρδων, γενομένη μετά τήν συνομολόγησιν τής Συνθήκης τοϋ Βερο
λίνου, ό λόρδος Βήκονσφηλδ, ελεγχόμενος υπό τών εν τή βουλή εκείνη
φίλθ)ν τοϋ ήμετέρου έθνους κα). δίκαιολογέον άπό αγγλικής άπόψεως τήν
έαυτοϋ πολιτικήν, είπε προς το7ς αλλοις και τα επόμενα :
(( Ό εύγενής φίλος μου, έπι τών ’Εξωτερικών υπουργός, κατέβαλε
πάσαν υπέρ τής 'Ελλάδος προσπάθ ιαν, και τό αποτέλεσμα υπήρξε
σπουδαία αϋξησις τών ορίων και τών πόρων αυτής. 3Αλλα παρα τοίς
άντιπροσώποις τής 'Ελλάδος δεν εϋρομεν τήν ά ν τ α π ό δ ο σ ι ν
συμπάθειας,
ή ν η ύ ό μ ε θ α να τ ύ γ ω μ ε ν π α ρ3
αυτών.
Οι ο φ θ α λ μ ο ί τ ω ν
ήσαν έστραμμένοι
ά λ λ α γ ο ϋ... 3Αλλα, καίτοι ήτο άδύνατον να λάβωμεν υτί όψει τας
άλλοκότους καί αστήρικτους άπαιτήσεις τής *Ελλάδος, τας υπερβαινονσας
τον κύκλον τών καθηκόντα)ν τής Συνόδου, υπεδείξαμεν ούχ ήττον, ώς
καταφαίνεσαι εκ τής Συνθήκης, ή τούλάγιστον εκ τοϋ πρωτοκόλλου, τήν
επιθυμητήν διαρρύθμισιν συνόρων, εξ ής ήθελε προκνφη ικανή ένίσχυσις τής 'Ελλάδος. 3Εκ τούτων προκύπτει, ότι ύπ 3 ονδεμίαν έποψιν
παρηγκωνίσαμεν τήν ' Ελλάδα, χώραν εφελκύσασαν τήν συμπάθειαν
όλο)ν τών Δυνάμεων... »
3Αρκονσι τα ολίγα ταϋτα εκ τών πολλών προς κατανόησιν τοϋ άλλοπροσάλλου τής ελληνικής πολιτικής. 3Εστερημένη πάσης πυξίδος κατα
τας παραμονας τοϋ ολέθριου πολέμου, ον ή έκβασις παρ3 ολίγον να.
στοιχίση εις τό έλΑηνικόν έθνος τήν άπώλειαν δύο εκ τών πολωτιμοτάτο)ν αύτοϋ τμημάτων, τής Θρέικης και τής Μακεδονίας, προοίμια
νποτελείας εθνικής και πολιτικής εις τήν Μεγάλην Βουλγαρίαν τοϋ
ΓΑγίου Στεφάνου, έμαρτύρησε και πάλιν τήν αυτήν άδρανειαν, την αυτήν
έλΛειψιν αϋτοβουλίας και αύτενεργείας κατα τήν κρίσιμον στιγμήν τής
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άποστολής άντιπροσώπου εις την Σύνοδον τον Βερολίνου. Εοητευθεΐσα
ύπο τον γνωστόν πονηρού δφεως, εγκατέλιπε την πολιτικήν, ήτις επεβάλλετο αντή, και έστρεψε τους οφθαλμούς π ρ ο ς ά λ λ ο υ ς ο ρ ί 
ζ ο ν τ α ς , κατά την εύστοχον εκφρασιν τον ”Αγγλου πρωθυπουργού.
ϋντ<>>ς ή έλληνική\δλκάς εναυάγησεν εν μέσω λιμένι, εν εύδίω καιρώ,
εν γαλήνια θαλάσση. 5Εκ τίνων αίτία)ν προήλθεν ή αποτυχία, ή έγκατάλειψις τον 'Ελληνισμόν ύ π ’ αυτών εκείνων, οΐτινες προ ολίγων μόλις
μηνών επεκαλέσθησαν το δίκαιον αυτόν και την εκπολιτιστικήν εν τή
άνατολακή Ευρώπη δράσιν δΕ επισήμου δηλώσεως προς τάς μεγάλος
ευρωπαϊκός Δυνάμεις ;
Ή λνσις του τραγικόν προβλήματος και κατά την περίοδον τούτην
τής εθνικής ιστορίας δεν είνε δυσχερής. 'Οτε σννωμολογεΐτο, μετά τον
ρωσσοτονρκικόν πόλεμον, ή Συνθήκη τον 'Αγίου Στεφάνου,ή πολιτική
'Ελλάς, μεριμνώσα περί τών εσωτερικών αυτής, τέον κομματικών συμ
φερόντων, διετέλει στρατιωτικώς άνέτοιμος, ούδέν δννηθεισα νά διατοηθή και νά πράξη προς νπεράσπισιν τών εθνικών δικαίων και
συμφερόντων. *Εν τή κρισίμώ εκείνη στιγμή ενεφανίσθη ώς εκ μηχανής
Θεός ή άγγλική πολιτική, έκ συμφέροντος ή έκ συμπάθειας άδιάφορον.
Είχε διατνπώση διά τον έπι τών 5Εξωτερικών υπουργού αυτής σθεναρόν
συνηγορίαν υπέρ \τού ελληνικού έθνους. Τούτο έπραξε κα\ κατά, τάς
πρώτας συνεδρίας τής Συνόδου τού Βερολίνου.
Δεινόν νά το φαντασθή τις και νά το δμολογήση. 'Ο αντιπρόσω
πος τού ελληνικού Κράτους, δ περ ή άγγλική πολιτική ά ν ε κ ή ρ υ τ τ ε ν
ά ν τ ι π ρ ό σ ω π . ον τ ή ς ε λ λ η ν ι κ ή ς φ υ λ ή ς , άντι νά στρέψη
τούς οφθαλμούς του προς αυτήν ούχί έκ συμπάθειας, ά λ λ ’ έκ σ υ μφ ε ρ ο ν τ ο ς , έστρεψε τους οφθαλμούς του άλλαγού, άντιθέτως.
Ούτα)ς εκδ ηλωθεισης τής ελληνικής πολιτικής, ήναγκάζετο ή άγγ/.ική
να εγκαταλιπη τον 'Ελληνισμόν εν Βερολίνό), εϊροονικώτατα συμβουλενσασα αιπον δια τού Βήκονσφηλδ — Μ ά θ ε ν ά π ε ρ ι μ έ ν η ς !
μέχρις οο συνετισθής...
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3Εν τή Συνόδο) τοϋ Βερολίνου, ώς προς τα ελληνικά δίκαια εν τη
Χερσόνησό) τον Αίμου, ή ευρωπαϊκή πολίτικη εδιχάσθη εις δύο γνώμας.
'Η π ρ ώ τη ή το ή άγγλική. 3Εκήρυξεν έπανειλημμένως δια τον Μαρκησίον Σώλσβαρυ, και καθ ’ ην στιγμήν κατήγγελλε πρ'> τοϋ ευρωπαϊκόν
δημοσίου την Συνθήκην τον 'Αγίου Στεφάνου ώς έλληνοκτόνον, καί εν
αυτή τη Συνόδο), δτι αή Μακεδονία καί ή Θράκη ήσαν χώραι ελλη
νικοί, δπο)ς και ή Κρήτη». 'Η 'Ελλάς εκαλείτο νά σνμμετάσχη τής
Συνόδου ώς άντιπρόσωπος τής ελληνικής φυλής τή προτάσει τής
3Αγγλίας. 'Η δεύτερα ήτο ή ρωσσική, ήτις νπεστήριζε διά τον πρίγκιπος Εορτσακώφ, οτι δ 'Ελληνισμός ούδεν ήδύνατο ν 3 άναμένη θετικόν
καί γενναϊον εν τή περιστάσει ταύτη, ή μόνον διοικητικός τινας μεταρ
ρυθμίσεις. 'Η ρωσσική πολιτική επίσης ήξίου, οτι αυτή καί μόνη έκέκτητσ τό δικαίωμα, ένεκα παλαιών συνθηκών, ώς καί τον ομοθρήσκου,
τής άντιπροσωπείας και τής προστασίας τών χριστιανικών πληθυσμών
τής τουρκικής αυτοκρατορίας. 'Π επίσημος 'Ελλάς συνετάχθη προς τήν
δεντέραν πολιτικήν. Τοϋτο καί μόνον άρκεϊ καί εν τή περιστάσει ταύτη
ν ’ κατάδειξη τήν διπλωματικήν οξυδέρκειαν καί τήν έθνικήν μεγαλοφροσύνην τών διενθννόντων τά τον ελληνικού κράτους. 3Επεκράτει επί
τής σκέψεως αυτών ή εσωτερική πολιτική, τά μικροπρεπή αντής καί
μικρολόγα συμφέροντα, ήκιστα δε ή ούδαμώς τά μεγάλα εθνικά συμ
φέροντα, ή δύναμις καί ή άξιοπρεπής παράστασις τής ελληνικής Ιδέας εν
τή Χερσονήσφ τον Αίμου.
3Επί τέλους, καί τοϋτο οφείλεται κατ’ εξογ^ήν εις τήν γένναιόφρονα
κατά τήν κρίσιμον εκείνην στιγμήν άρχεβουλίαν τής γαλλικής κνβερνήσεως, διότι ή 3Αγγλία εστρειρεν επίσης, κατά ιό παράδειγμα τής 'Ελ
λάδος, αλλαχού τους οφθαλμούς της, ή Σύνοδος τοϋ Βερολίνου άπεφάσισεν εν τινι τών συνεδριών αυτής τήν εις τό ελληνικόν κράτος παραγώΟησιν τών έ?Αηνικών επαρχιών 3Ηπείρου καί Θεσσαλίας, ανέθετε δε
εις τά ενδιαφερόμενο κράτη, τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν, τον διακα
νονισμόν τών νέων ορίων, άτινα έν γενικαϊς γραμμαϊς καέλώριζεν ή Σύ-
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νοόος. Το σχετικόν άρθρον τής Συνθήκης δεν ήτο καθωρισμενον ως
προς την ύποχρέωσιν, ήν έλάμβανεν ή 7 ονρκία να παραχωρήοη τη 'Ελλάδι τάς είρημένας επαρχίας, και τούτο δπως έγραψε μετά ταΰτα ό εν
τή Συνόδψ εκείνη παρακολουθήσας τας εργασίας αυτής ώς γραμματεΰς
Γάλλος διπλωμάτης κ. de Mouy, ή Σύνοδος, «είτε εκ φόβον κρίοεως εν τώ Αϊμ ω, είτε δπως μή έπιδικάση νέον άκρωτηριαομδν τον
δθωμανικοΰ κράτους, έπίστευεν δτι καλώς επραττε, ποιούμενη εκ τών
προτέριον συνετήν και άβροεπή εκκλησιν προς άμφοτέρας τας Δυνάμεις,
προσκαλουσα αντάς να διαπραγματενθώσι τον καθορισμόν τών νέων
συνόρων». Κατά τον Γάλλον διπλωμάτην, οι δροι του 24ου άρθρου τής
Συνθήκης, λίαν συνοπτικοί καί λίαν αόριστοι, εδωκαν βραδύτεροι’
αφορμήν εις περιπλοκήν τών πραγμάτων. 'Η θέλησις τών ευρωπαϊκών
Δυνάμεων ήιο αναντίρρητος και ειλικρινής. Ούχ ήττον άνεφύησαν δυσχέρειαι, δυστροπούσης τής Πύλης νά έκτελέση τήν ε υ χ ή ν ταύτην τής
ευρωπαϊκής Συνόδου, δπως έ,θεωρή )η μετά ταΰτα ενεκα τών ελαττω~
θεισών προς τήν ''Ελλάδα συμπαθειών.
Τοιαΰτα λέγει ό Γάλλος διπλωμάτης. Ά λ λ ’ ό γινώσκων εκ του
σύνεγγυς τά πράγματα, 6 παρακολουθήσας τήν μετά ταΰτα πολιτικήν τοΰ
ελληνικού κράτους, δεν δύναται ή ν ’ άποδώση τήν πλήρη πραγμάτωσιν
τής άποφάσεως ταύτης τής Συνόδου τοΰ Βερολίνου εις τήν διπλωμα
τικήν κουφότητα και το άνερμάτιστόν τής ελληνικής πολιτικής. Τά πα
θήματα δεν κατέστησαν μαθήματα. Το ζήτημα τών συ* όρων, το ζήτημα
τής παραχωρήσεως ’Ηπείρου κα'ι Θεσσαλίας άπό έξωτερικοΰ κατά τά
ει θισμενα κατέστη εσοίτερικον. Το πρώτον και το τελευταίου κατά τήν
περίστασήν καθήκον τών πραττόντων τά πολιτικά εν 'Ελλάδι, είτε τών
εν τή εξουσία, είτε τών έκτος αυτής, ήτο ή συνεννόησις και ή σύμπραξις
προς σύνταξιν παντϊ τρόπεο τών στρατιωτικών δυνάμεων τοΰ έλληνικοΰ
κράτους. "Ο τι δεν έγένετο τήν προτεραίαν, ήδύνατο νά εκτελεσθή τήν
επαύριον. Ητο καιρός. ’Ά ν το ελληνικόν κράτος διεξεδίκεί το δίκαιον
αΰτοΰ, άπορρέον και άπό τής φύσεως τών πραγμάτων, διότι άμφότερα1
αι διεκδικονμεναι έπαργίαι ήσαν έλληνικώταται, και άπό τής άποφάσεως
πανευρωπαϊκοΰ συνέδριου, ούχι διά τών λόγων, άλλά διά τών έργων, ή
τουρκική κυβέρνησις ήθελεν υποχώρηση προ τής άνάγκης, προ τοΰ φόβου
ελληνοτουρκικής συγρούσεως, καθ’ ήν το ελληνικόν κράτος ήθελεν εχη
ΰπερ έαυτοΰ τό επιχείρημα, δτι έξετέλει άπόφασιν, φέρουσαν διεθνές κΰρος.
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Αλλ' ήτο τοιαντη ή στρατιωτική άδυναμία τον ελληνικόν κράτους,
ώστε ή τουρκική κνβέρνησις κατέστη θρασυτάτη, άρνουμένη να προβή
εις οιανδήποτε σοβαρόν και οριστικήν συνεννόησιν προς την 'Ελλάδα.
Ήξήγειρεν εν πρώτοις τους ’Αλβανούς κατα τής προσαρτήσεαις τής
Ήπειρον επί τώ λόγο), δτι οι Ήπειρώται ήσαν δ ο λ ι χ ο κ έ φ α λ ο ι ,
συγγενής αρα προς αυτούς πληθυσμός, μ υρίας <5’ έπενόει προφάσεις και
έππιεΤτο παραχωρήσεις εις τός ευρωπαϊκός Δυνάμεις έκείνας, αΐτινες
πρότερον ήσαν ευμενέστατα διατεθειμένοι προς τό ελληνικόν γένος, δπως
περιορίση τό υπέρ αυτόν θερμόν αυτών ενδιαφέρον, τό τοσοντον γενναίο>ς εκδηλωθέν προ ολίγου ετι χρόνον έν Βερολίνώ. Η λνσις τον ζη
τήματος άνεβάλλετο κα'ι έδυσχεραίνετο όσημέραι. Και ήθελεν ίσως
ματαιωϋή εξ ολοκλήρου, αν μή, ελλείψει ισχυρός κα'ι αύτοπεποιθνίας
ελληνικής πολιτικής, έλάμβανε την διεξαγοογήν αντον, τό πρώτον μεν
έν τή άντιπολιτενσει, ειτα δέ έν τή κυβερνήσει, έπικρατήσας έν ταίς βονλεντικαΤς έκλογαΐς, 6 ηγέτης τον κόμματος τών '"Αγγλων φιλελευθέροον,
ο 1'λάδστων. Κα'ι εινε μεν Αληθές, δτι έν ετει 1880 τό βραχύβιου
υπουργείου Τρικονπη, διέταξεν έπιστράτευσιν, δπο)ς ένεργήση κα'ι διό.
τών οπλών έν τή δεινή έκείνη περιστάσει, άλλ ’ επιπτεν από τής έξουσίας μετ' ολίγον χρόνον, ώς έκ του συνασπισμόν τών λοιπών πολιτικών
κομμάτων. Τα συμφέροντα τής έσωτερικής πολιτικής άπερρύφησαν καί
πά/αν πάσαν σκέιριν καί ενέργειαν περί τών έσωτερικών ζητημάτων, καί
τών σοβαρωτάτα)ν, καί τών ζωτικωτάτων.
'Η τουρκική κνβέρνησις, ϋποχμυρήσασα εις την έντονον και απει
λητικήν στάσιν του νέου υπό τον Γλάδστωνα υπουργείου τών φιλελευ
θέρων, ήναγκάζετο έπι τέλους, μετό πολλός διαπραγματεύσεις καί
δυστροπίας, να. παραχωρήση τή 'Ελλάδι έκ τών έπιδικασθεισών αυτή
έπαργμών τό μεΐζον μέρος τής Θεσσαλίας καί έλάχιστον έκ τής Ήπει
ρον, τό διαμέρισμα τής ’Άρτης. ’Α ν ά γ κ α κ α ί Θ ε ο ί π ε ί θ ο ν 
ται . Ή ελληνική κνβέρνησις, άνευ πολλών διαμαρτυριών κ >ί δυστρο
πιών, άπεδέχετο τό ήμισν σχεδόν τον έπιδικασθέντος έδάφους, τό ήττον
υπό εθνικήν εποψιν σπουδαϊον, έγκατέλειπε δέ είς τήν βουλιμίαν τών
ποικίλο >ν απαιτητών, τήν Ήπειρον, καί δή τα ’Ιωάννινα, τήν ίλληνικωτάτην πάλιν, ήτις προ τον μεγάλου υπέρ Ανεξαρτησίας άγώνος ήτο
τό κέννρον άκραιφνεστάτης ελληνικής ζωής καί παιδείας.
Κατα τήν ζοφερόν εκείνην έξέλιξιν τών εθνικών πραγμάτων ό
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ευρωπαϊκός φιλελληνισμός κατελήφύλη εξ απελπισίας κα'ι φρίκης προ
του μέλλοντος του 'Ελληνισμού. Δια τής έγκαινισϋείσης νέας ταξεως
πραγμάτων εν τή Χερσονήσφ του Αίμου, 6 'Ελληνισμός, δ τέως πρω
τεύων εΰνικος κα\ πολίτικος παράγων, κατεδείκνντο περιελΰών εν δευτέρα και τρίτη μοίρα προ των νέων εθνικών και πολιτικών παραγόντων,
του ρωμουνικοϋ, του βουλγαρικού. Ο ΐ χ ε τ α ι ή 'Ε λ λ ά ς, έπεφώνησαν οι προμηθείς φίλοι αυτής. Ή μεγάλη κρίσιμος στιγμή εύρε
προ αύτης φαύλην γενεάν, μοι έτόνιζεν, εξ απελπισίας καταληφϋεις
κα'ι οίκτου κατά. την περίστασιν εκείνην, ομογενής ιατρός εκ τής αλυ
τρώτου 'Ελλάδος.
'Η ελληνική πρωτεύουσα των διαδηλώσεων και τών συλλαλητη
ρίων, οι έπαρχίαι έπανηγύρισαν επί τώ γεγονύτι. Συμφορά. 'Υπήρξαν
βεβαίως και οι διαμαρτυρηδ έντες επι τή τοιαύτη λύσει του ελληνικού
ζητήματος. Ά λ λ ' α'ι διαμαρτυρίαι έμειναν άνευ αποτελέσματος. Έκερδήσαμεν—ά ν α ι μ ω τ ί μάλιστα— τήν σιτοφόρον Θεσσαλίαν. Δεν ήτο
μικρόν άπόκτημα καί τούτο διά λαόν,άποβλέποντα εις τα κομματικά κατ'
εξοχήν συμφέροντα, μή δυνάμενον <5έ ή μή ύλέλοντα νά οκεφϋή καί νά
προνοήση διά τά μεγάλα, διά τά αιώνια συμφέροντα τού γένους καί τής
πατρίδος.
Έ ν τοιαύτη ύλλιβερα καί κρισίμφ διά τον 'Ελληνισμόν στιγμή, ό
γνωστός ήδη ήμίν καί έπανειλημμένως μνημονευτείς ένταύϋα ανταπο
κριτής τών λονδινείων ^ Καιρών ν Στίλλμαν άπέστελλεν εις τό παγκόσμιον
φύλλον άνταπόκρισιν, διά ζοφεροηάτων χρωμάτων άπεικονίζουσαν τήν
σύγχρονον κατάστασιν τών πολιτικών πραγμάτων τού έλευΌέρυυ κρά
τους καί προδικάζουσαν τό έπιφυλαττόμενον εις τον σύγχρονον 'Ελ
ληνισμόν ιστορικόν μέλλον. « Οι 'Έλληνες , εγραφεν δ απαισιόδοξος
παρατηρητής, δμοιάζουσι προς τ > είδος εκείνο τού τεΐου, ο περ μόνον
μεν δεν δύναται νά άποτελέση αφέψημα εϋχυμον καί ενγευστον, αϋβ
άναμιγνύμενον μετ' άλλων ειδών, συντελεί νά καταστώσι ταύτα εύγευ
στα καί απολαυστικά. Οι "Ελληνες, ώς ενιαίος κοινωνικός και πολιτι
κός οργανισμός, προσηκόντως ώργανωμένος καί συντεταγμένος, έχων
πληρεστάτην καί άμέριστον ιστορικήν εαυτού συνείδησιν καί άποστολήν, δεν ϋά κατορύλώσωσι νά σταδιοδρομήσωσιν έν τή ιστορία.
Κέκτηνται πάντα τά φυσικά καί επίκτητα πλεονεκτήματα νά συντελέσωσιν εις τον πολιτισμόν καί τήν γενναίαν Ιστορικήν εξέλιξιν άλλων
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λαών, μ ετ’ αυτών συμβιούντων, να δημιουργήσο)σιν εκ τον εΰνικον
αυτών ν/ικον έξεχούσας προσωπικότητας έν παντ'ι του επιστητόν εΐδει,
έν τη πολίτικη, έν τη οικονομική σταδιοδρομία' άλλα μόνοι ονδέν».
Τοιαντα περίπου έκήρνττε δια τον Αγγλικού οργάνου εις το παγκόσμιον
δημόσιον άνήρ, εΐπέρ τις και άλλος κατά τους χαλεπούς εκείνους και
ρούς, ούς διήλΰε το ήμέτερον γένος, Αγωνιστείς υπέρ ημών μετ’ Αφοσιώσεως καί αγάπης. ’Έσται Αλη&ής ή πρόρρησις αυτή ; Το ελληνικόν γένος
μέλλει νά έκλίπη Από τής παγκοσμίου σκηνής ώς ιστορικός παράγων ,
προοριζόμενον μόνον εις την δευτερεύουσαν και εντελή μοίραν τον έπικούρου άλλων λαών καί πολιτισμών, εγχέον έν τώ δργανισμώ α* τών
τό α'ιμά του καί την Ατελή οργανικήν δύναμίν τον ; Τοιούτο τό τιΰέμενον πρόβλημα κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς υπό τών δύσ
πιστους προσβλεπόντων προς τό Ιστορικόν μέλλον του ελληνικόν γένους.
Άλλ* ή Ιστορία τών λαών, μη λησμονώμεν, δεν εξελίσσεται δμοιοτρόπως καί κανονικών, ώς έξελίσσονται τά κατώτερα είδη το>' οργανι
κού βίου’ ϋφίσταται εκλείψεις, διέρχεται διά φάσεο)ν καί μεταμορφώ
σεων δυσεξήγητων. 'Η πτώσις τής σήμερον παρασκευάζει την Ανάστασιν
καί την δημιουργίαν τής επομένης. Τό ελενϋερον ελληνικόν κράτος,
περικεκομμένον, μη εκπροσωπούν την δλην ελληνικήν φυλήν, Από τής
πρώτης ημέρας τής ιστορικής αϊτού αποκαταστάσεως ύποβληϋέν υπό
τήν κοινοβουλευτικήν ολιγαρχίαν, εστερημένην παντός ιδεώδους, οΐκτρόν
λείψανον τού τουρκικού κοτσαμπασιόμού, έξετροχμάσϋ η καί απεπλανήϋ η
έν τή σταδιοδρομία αυτού. \\ντί νά έξνπηρετήση τά έϋνικά συμφέ
ροντα, καιηνάλωσε πολυτίμους καί ζωτικωτάτας δυνάμεις προς έξυπηρέτησιν τών κομματικών συμφερόντοιν τής ολιγαρχίας, διοργανωϋείσης
καί συνταχβείσης εις δύναμιν ισχυρόν καί επικίνδυνον. Έ ν ταιαυτη
έϋνική Απραγμοσύνη παρή/ώε πολ.ύτιμος καιρός απ'> τής έγκαταστασεως
τού ελληνικού κράτους μέχρι τής καταστροφής τού 1878. 'Η Συνϋ’ήκΐ)
τού Βερολίνου, αναγνωρίσασα τήν διοικητικήν αυτονομίαν τής Κρήτης
καί έπιδικάσασα εις τό ελληνικόν κράτος δύο τών τμημάτων τού έϋνικού συνόλου, ανευ μεγάλων έλλΐ]νικών ΰυσιών κατά τήν περίοδον εκεί
νην, έξαιρουμένων τών κρητικών όλοκαυτοιμάτων, παρέσχ_εν οπωσδή
ποτε εις τό κράτος Αφϋονώτερα τά μέσα νέας εργασία:, τήν αφετηρίαν
νέας προοδευτικής σταδιοδρομίας.
Ά λ λ ’ δ κοινοβουλευτισμός, Ακάϋεκτος έξα κ.ολουϋών τό καταστρε
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πτικόν αΰττού πρόγραμμα, δεν ήδυνήθη ν ’ άντιληφθή τον πνεύματος
των καιρών καί τής άρξαμένης νέας περιόδου εν τή Χερσονϊ'}θτρ τον
Αίμον. Νέα κράτη, νέαι πολίτικα) και εθνικά) δυνάμεις, ήγείροντο έπι
των ερειπίων και άπδ των συντριμμάτων τον καταρρέοντος όθωμανικον
οικοδομήματος. 'II ευρωπαϊκή διπλωματία εν τή Συνόδου του Βερολίνου,
χωρ'ις να προβή εις την ολοσχερή διάλυσιν πολατικού καθεστώτος, άντι
κειμένου προς τάς άρχεις και. τάς άξιώσεις τον νέου πολιτισμού. εσκέπτετο, οτι κρείττων ήτο καί έπωφελεστέρα διά την ευρωπαϊκήν ισορροπίαν
ή βαθμιαία διάλυσις, νέα ιστορική άνασύνθεσις και δημιουργία έθνικών
οργανισμών, τέως άφανών και άφώνοιν διατεΐούνταιν. Αι νέαι ανται
ιστορικά) κα) πολίτικα) δυνάμεις εΐνε ή Ρωμουνία, ή Βουλγαρία, ή Σερ
βία, το Μαυροβούνιου, ών ή εθνική συνείδησις έξεδηλούτο δσημέραι
ζωηρότερου κα' άπειλητικώτερον, κατακτητικώτερον προσλαβάνουσα
χαρακτήρα διά τά πράγματα τής περιμαχήτου Χερσονήσου. Εκείνη Ιδία
ή δυναμις, ήτις ώφειλε νά προσέλκυση τήν άμεσον προσοχήν και μέριμναν
του ελληνικού, ήτο ή Βουλγαρία. Εί κα) ή Σύνοδος του Βερολίνου,
προνοούσα περ) του μέλλοντος τής Χερσονύ^σου τού Αίμου, και ίσως
ι'σως των ελληνικών συμφερόιντων, περιέκοχρε τήν Μεγάλην Βουλγαρίαν
τού 'Αγίου Στεφάνου, άλλα και όπως κατηρτίσθη, τροποποιηθεΤσα κα)
μεταρρυθμισθεύσα εις τήν ιδίως Βουλγαρίαν και εις τήν ’Ανατολικήν
Ρωμυλίαν, εν ή έπρώτευεν ο βουλγαρικός παράγων, επρεπε νά έμβάλη
εις σκέψει: κα) άνησυχίας τό ελληνικόν γένος, κα) ιδία τό εκπροσωπούν
αυτό ελληνικόν κράτος.
Ουδεν' άπολυτως ούδέν. ’Ελάχιστοι άνησύχησαν επί τή δημιουργηθείση νέα καταστάσει εν τή Χερσονήσφ. ’Ελάχιστοι προεΐδον τό επιφυλαττόμενον εις τον ελληνικόν αυτής χαρακτήρα μέλλον. Μετά τήν
προσαρτησιν τής Θεσσαλίας παρετέθη τό συμπόσιον τής πολιτικής άπολανσεως. Λεύτε παντες, κλητό) κα) άκλητοι, (ράγωμεν, πίωμεν' αέριον

γάρ άποθανοϋμεν,..
Και, ενώ τα δια τής συνθήκης τού Βερολίνου δημιουργηθέντα νέα
εθνικά και πολίτικα καθεστώτα μετά ζήλου και άφοσιώσεως σπάνιάς ήρζαντο εργαζόμενα υπέρ τής διοικητικής αυτών συντάξεως και δργανώοεως. και ίδια νπερ τής συντάξεως των στρατιωτικών αυτών δυνάμεων,
το ελληνικόν κράτος, άκολαστον ριφθεν κα) πάλιν εις τους κόλπους τού
κοινοβουλευτισμού, έρρόφησεν άπλήστως τό νέκταρ και τό δηλ ητήριον
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τή$ κοινοβουλευτικής ακολασίας. Δεν ¿νοεί, δεν προησθάνετο όποιον
έπεφυλάσσετο εις αυτό λίαν προσεχώς Ιστορικόν μέλλον.
’Από τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας ό κοινοβουλευτισμός, όσημέραι εξαχρειού μένος, καθίστατο αύθαδέστερος,. άλλα καί επικινδυνό
τερος. "Εμελλε να όδηγήση τό έθνος εις την κυμοιδίαν του 1886, εις
την τραγομδίαν του 1897, καί επί τούτοις εις την οικονομικήν χρεωκοπίαν του 1892 καί εις τα. επακολουθήσαντα αυτήν δεινά. Ή το ή τρανωτάτη πίστο>σις τής πολιτικής του ελευθέρου κράτους χρεωκοπίας.

14 Μαρτίου 1909

' / / προσάρτησις εις τό ελληνικόν Κράτος μεγάλου μέρους τής
Θεσσαλίας καί ελάχιστου τμήματος τής Ηπείρου, ή άμα τή προσαρτήσει εφαρμογή του άκράτου κοινοβουλευτισμού, έμελλεν έτι μάλλον να
δυσχεράνη τα πράγματα καί να κατάληξή εις μείζονας πολιτικός καί
εθνικός καταστροφάς. ΕΙπον πλέον ή άπαξ, ότι τό πολίτευμα ευδοκιμεί
καί παράγει αγλαούς καρπούς, προσαρμοζόμενον ε'ίς τα ήθη καί τον
χαρακτήρα τών κατοίκων τής χώρας. ’Εν έναντόε περιπτοοσει ούδεν τό
αγαθόν καί γενναιον. Τό τοιοΰτο κατεδείκνυτο εν τή κοινοβουλευτική
ΐΕλλάδι. Διό τής πανδήμου ψήφου, απαίδευτου καί <ίμορφώτου, όΐ’εδείκνυντο αμα τή προσαρτήσει άντιπρόσωποι εν τή Βουλή ανδρες, εστε
ρημένοι πάσης πολιτική; επί τούτοι προπαιδεύσεως, μέλλοντες δε να
λάβωσι τό βάπτισμα τής πολιτικής άγωγής υπό διδασκάλων, αυτών
τούτων ¿στερημένων ¿πίσης τής προσηκούσης μορφώσεο)ς. ΤΙαρα τ ·ς
άγαθας αυτών προθέσεις, οι άντιπρόσοιποι του προσαρτηθέντος τμή
ματος ήκολούθησαν κατ' ανάγκην τό,ς κοατούσας πολιτικός συνθηκας
καί παραδόσεις. 'Αφωμοιώθησαν έξ ολοκλήρου προς τό κρατούν πολι
τικόν σύστημα, χωρίς νό είνε ικανοί οντοι, έξ ¿Ό.είψεως πολιτικής ικανότητος, νό σταματήσωσι τό όσημέραι καταφερϋμενον προς τό βάραθρον
ελληνικόν Κράτος. *Η πολιτική άρομοίωσις τού παλαιού καί τού νέου
τμήματος τού ελληνικού Κράτους άπετελέσθη καί συνετελέσθη άπό τής
πρώτης βουλευτικής συνόδου, καθ ' ήν άντιπρόσωποι τιών Θεσσαλών καί
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Ήπειρωτών εισήρχοντο εις τό ελληνικόν Κοινοβουλίου. Οι μαθηταί εγένοντο άξιοι των διδασκάλων.
Kal εινε μεν Αληθές, δτι αμα τη προσαρτήσει άνήρχετο εις την
διενθυνσιν των κοινών υπουργείου, κεκτημένον, ώς εκ τής ικανότητος
και τον χαρακτήρος του προέδρου αυτόν, πάντα τα. προσόντα προς βελτίωσιν των πραγμάτων, δυνάμενον να. εϊσαγάγη εις δλους τους κλάδους
τής διοικήσεως ενρυτάτας μεταρρυθμίσεις, Αλλ3 6 κοινοβουλευτισμός,
εξαχρειωθείς εις φατριαστικήν μανίαν, μόνον αύτοϋ καθήκον έθεώρει
την αντίδρασιν κατά πάσης κυβερνητικής πράξεως, έστω κα'ι τής Αγαθωτάτης και τής χρησιμωτάτης. 3Επί τριετίαν μεταξύ των δυο κρατονσών εν τή Βουλή μερίδων διεξήγετο αγών , μονομαχία μέχρι καταστρο
φής. Πλήρης άδιαφορία, αν το Κράτος, αν ό ελληνικός λαός εμέλλον
θαττον ή βράδιον νά ύποστώσι τα. Αποτελέσματα τής θλιβεράς ταύτης
διαμάχης. Τό κρατούν κόμμα, παρά τον άτι'θάσσον χαρακτήρα του διευθύνοντος αυτό, ήγωνίζετο τον περί νπάρξεοτς Αγώνα, προσπαθούν π αντί
τρόπω, αλλ3 Ιδία διά τών χαρίτων τής εξουσίας, διά του προϋπολογι
σμού, νά ίσχ^υροποιηθή καί νά εξασφαλισθή κατά τών Αντιπάλων αύτοϋ.
Πάντα τά μέσα ήσαν θεμιτά καί νόμιμα. 3Αφ ’ ετέρου ή Αντιπολίτευσις,
κατ αληφθεΧσα εκ φατριαστική: εμπαθείας παθολογικής, ήγωνίζετο προς
τό κρατούν κόμμα διά μεθόδου, οδηγούσης τον ελληνικόν λαόν μέχρι
του εμφυλίου πολέμου. Καί θά επήρχετο οϋςος Αναποδράστως, αν αι
εν ετει 1885 ένεργηθείσαι έκλογαί δεν εδιδον την πλειονοψηφίαν εις
την Αντιπολίτευση’, ής μετείχαν φυσικώ τώ λόγω ούκ ολίγοι έκ τών
πρώην Αφο)σιωμένων φίλων καί συμπρακτόρων του ήττηθέντος έν ταΐς
εκλογαΤς υπουργείου.
3Εν ετει 1885, μετά τόν εκλογικόν θρίαμβον, τό πρόγραμμα τοϋ
νέου υπουργείου ήτο ή πλήρης Ακύρωσις πάσης πράξεως τής τέως κυβερνήσεως, μέχρι καί τών εσχάτων λεπτομερειών .'Έπρεπε νΆποδειχθή,
δτι ουδέν έγένετο κατά τό τριετές χρονικόν διάστημα, καθ' δ εκράτησε
τών πραγμάτων τόήττηθέν έν ταΐς έκλογαΐς υπουργείου. Τόεργονδμολογουμένως διεξήχθη μετά πολλοϋ ζήλου, Αξιου κρείττονος ϋποθέσεως.
Καί αυτή ή στρατιωτική μεταρρύθμισις, ήτις ήρξατο πρό τίνος χρόνου
διά τής μετακλήσεως έκ Γαλλίας ικανού όργανωτοΰ, έσταμάτησε, μονονουχί διαλυθέντος τοϋ στρατού, λόγφ επιβαλλόμενων οικονομιών. Διότι
μεταξύ τών διαφόρων μέτρων τοϋ νέου υπουργείου, ήτο καί ή φορολο-
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γικη ο ε ι ο ά χ θ ε ι α. Έ ν τοιαύτη καθολική εργασία προς άποσύνθεσιν μάλλον ή προς σύνταξιν καί δργάνωσιν των δυνάμεων του ελληνι
κού κράτους παρήλθον πέντε περίπου μήνες από της εις την αρχήν
εγκαταστάσεως του νέου υπουργείου/Υπό τοιαύτας διοικητικός συνί)ήκας
υφιστάμενον καί λειτουργούν το κυβερνητικόν σύστημα, ήτο επόμενον
δτι έμελλε να εύρεθή άνέτοιμον καί άνίκανον ν' άντιμετωπίση πάντα
εξωτερικόν κίνδυνον, δυνάμενον να έπισκήψη έν τη Χερσονήσω τού
Αίμου. Οι συμβουλεύοντες πρόνοιαν, οΐ ύποδεικνύοντες ώς άναγκαίαν
καί έπιβεβλημένην υπό των πραγμάτων καί υπό των εθνικών συμφε
ρόντων την δργάνωσιν των δυνάμεων τού ελληνικού κράτους κατεφρονούντο υπό τού έκμανέντος επί τη θλιβερά αυτού εκλογική επιτυχία φατριασμού. 'Ο κοινοβουλευτισμός, καταδημαγωγήσας τον ελληνικόν λαόν,
έκμηδενίσας το στέμμα, ήξίου να διευθύνη τα τού κράτους πράγματα
κατα το ίδια αυτού κομματικό, συμφέροντα καί τας δρέξεις. 'Η διάλυσις
προέβαινεν δσημέραι — ε ν δ ν ό μ α τ ι τ ω ν δ ε σ μ ώ ν βεβαίως,
''Ηρκει τούτο. 5Ά ς έκμηδενισθή ή Ελλάς. Τί σημαίνει ; Θα έσοοζοντο
οΐ θεσμοί.
Κατα τής άκολάστου ταύτης καί ασυνειδήτου πολιτικής ούδεμία ήδύνατο να έξασκηθή άντίδρασις, όπως είχον τφ καιρφ εκείνοι τό. πράγ
ματα. ' / / έξάρθρωσις προέβαινεν, άλλ ’ ή πίστις, ή άφοσίοοσις εις τα
κοινοβουλευτικά δαιμόνια άπερρόφει πάσαν τού ελληνικού λαού προσο
χήν καί μέριμναν. ’Επί τέλους τό κατα τον Σεπτέμβριον τού θλιβερού
εκείνου δια τον Ελληνισμόν έτους γενόμενον έν Φιλιππουπόλει καί έν
’Ανατολική Ρωμυλία έθνικόν καί πολιτικόν πραξικόπημα των Βουλγάροον, καταλαβόντων την τελευταίαν ταύτην χώραν, παραβιασαντων ρητας
διατάξεις τής Συνθήκης τού Βερολίνου, έξύπνησεν από τού κομματι
κού ληθάργου τόν ελληνικόν λαόν καί μετ' αυτού τό έ?Αηνικόν έθνος.'Η
βουλγαρική ηγεμονία μονονουχί έδιπλασιάζετο δια τής προσαρτήσεοος
ταύτης λαού, μεταξύ τού οποίου κατελέγοντο διακόσιοι χχλιάδες ελληνι
κού πληθυσμού. Φοβερό έξέγερσις έπί τω γεγονότι τούτο) ! Τί ώφειλε
να πράξη τό ελληνικόν κράτος, δ Ελληνισμός έν γ νει, έν τή κρίσιμο)
ταύτη περιστάσει ; X ' άποδεχθή τα τετελεσμένα γεγονότα, έσυμβούλευον
καί έν αύτφ τφ ύπουργικφ συμβουλίω οί πρακτικοί πολιτικοί. Τί ενδια
φέρει τό ελληνικόν Κράτος δ διπλασιασμός τής Βουλγαρίας ; Οντως
έσκέπτετο τό μετά τόν πρόεδρον τού υπουργικού συμβουλίου Ισχυρότερου
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αυτόν μέλος, δ έπι των 3Εσωτερικών υπουργός. 3Α λ λ 3 ήτο ή 'Ελλάς
κατά τάς ημέρας εκείνας τοσοϋτον εκνενευρισμένη υπό του κρατούντας
κομματικού πυρετοί), τοσοϋτον άνίσχυρος και αποσυντεθειμένη κατά τε
ξηράν και κατα θάλασσαν, ώστε άπητεϊτο γενναία σκέχρις και γενναίοτέρα ενέργεια, δπως άντεπεξέλθη κατά του έπισκήψαντος εθνικού κίν
δυνου εν τω βορειοτέρορ τμήμα τι τής ελληνικής π ατρίδος. ' Ο μόνος
ίσως άνήρ, δστις ήδύνατο νά τεθή έπι κεφαλής τής ένεργείας ταύτης,
διετέλει πολιτικώς καταπεπτωκώς και συντετριμμένος. 3Απεπειράθη κατά
την τριετή ϋπουργείαν του νά έργασ&ή υπέρ βελτιώσεως των κακώς
έχόντων. 3Απεδοκιμάσθη πανηγυρικότατα υπό του καταδημαγωγηθέντος ελληνικού λαοϋ.
Οντως εχόντων των πραγμάτων, μή ύπαρχβύσης κυβερνήσεως ίσχυράς, σκεπτομένης, δυναμένηα νά ενεργήση άξίως των περιστάσεων,
άνέλαβεν αϋτοσχεδίως την διεξαγωγήν τής εθνικής ύποθέσεως ό ελλη
νικός λαός εν τή πρωτευούση και έν ταΐς έπαργίαις . ' Η κνβέρνησις έκήρνξεν αμα τω γεγονότι, δτι οϋδεμίαν είχε προσωπικήν γνώμην και θέλησιν, δτι ήτο πρόθυμος νά ρυμουλκηθή υπό των φωνασκών των συλ
λαλητηρίων. Και έρρυμουλκήθη άδοξύτατα και θλιβερότατα. ' Ο λαός
τής πρωτευούσης προς κατατρόπωσιν τών εχθρών του έζήτησε __ την
έπιστράτευσιν τών κατά ξηράν και θάλασσαν πολεμικών δυνάμεων του
ελληνικού κράτους. Τό ύπουργεΐον ύπεχώρησεν άνευ άντιρρήσεως και
άντιστάσεως εις την λαϊκήν άπαίτησιν. 'Η ρυμονλκησις έγένετο πλήρης.
Τά τής άρξαμένης εθνικής δήθεν στρατιωτικής παρασκευής και ένερ
γείας διηύθυνον οί παντός είδους άγυιόπαιδες, οι ενθουσιώδεις οπαδοί
τής κηρύξεως τού πολέμου ανευ στρατού, αν ευ πολεμικής παρασκευής
και εφοδίων. Μή υπαρχόντων επαρκών οικονομικών μέσων, έφηφίοθη
ύπό τής συνελθούσης Βουλής π α τ ρ ι ω τ ι κ ό ν δ ά ν ε ι ο ν μερικών
εκατομμυρίων, άφεθέν εις τήν φιλοπατρίαν τού ελληνικού έθνους. 3Εν
αυτή τή Βουλή α'ι δύο μερίδες, αί τέως μισούμενοι μέχ^ρι θανάτου, έφιλιώθησαν, ένηγκαλίσθησαν, ωμοσαν τραγικότατα και εθνικότατα πίστιν
και άφοσίωσιν προς τήν πατρίδα, κοινήν συνεργασίαν μέχρι θανάτου.
' Ο 3Αριστείδης και δ Θεμιστοκλής έπανέζηααν έν τω περιβόλφ τής ελ
ληνικής Βουλής. Δάκρυα χαράς και ελπίδων έπι τή συμφιλιώσει. 3Εθεωρεΐτο ήδη βέβαια ή εθνική επιτυχία και ή κατατρόπωσις τών εχθρών.
3Αλλά ποιον έπρεπε νά είνε τό πρόγραμμα τής εθνικής εργασίας, τίνι
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τρόπφ θά διεξήγετο αυτή ; Ούδείς έγίνωσκεν' ούτε οι ρυμουλκούντες,
ούτε οι ρυμουλκού μενοι. 'Ο Τρικούπης εϋρίσκετο μακράν τής 'Ελλά
δος, χείρον ετι, εκτός τής εξουσίας. Άλλα και εάν ενρίσκετο εν τή ελ
ληνική πρωτευούση, τί ήδύνατο να πράξη, διατελών υπό κατηγορίαν εν
τή Βουλ,ή, εξελεγχόμενης ποικιλοτρόπως τής τριετοϋ; διοικήσεώς του υπό
φανατικών και άμειλίκτων αντιπάλων, ών οι φανατικότατοι ήσαν άποσκιρτήσαντες τέως φίλοι, μή λ,αβόντες όσα εκθεσμα και άνόσια ήξίουν
εν τή διανομή των κυβερνητικών λαφύρων ;
Καθ' ον χρόνον, άπό τής κνρώσεως τής βερολινείου Συνθήκης μέχρι
του Σεπτεμβρίου του 1885, ολόκληρον σχεδόν έπταετίαν, τα εν 'Ελλάδι
πολίτικα πράγματα έξειλίσσοντο κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ώ τ α τ α μεν
κατά την κρατούσαν θεωρίαν, άλλ3 ά ν θ ε λ λ η ν ι κ ώ τ α τ α υπό την
έποψιν τών εθνικών άναγκών και συμφερόντων και άστοργότατα, ή
νεότευκτος Βουλγαρία, υπό την καθοδήγησιν τής ρωσσικής πολιτικής
και τών πανσλαυϊστικών εταιρειών, προέβαινε μεθοδικότατα και β ο υ λ γ α ρ ι κ ο) τ α τ α προς την πολιτικήν, και ίδιά προς την στρατιωτικήν
αυτής σύνταξιν και όργάνωσιν. Τό σατανικόν κατακτητικόν δαιμόνων
τής μογγολικής ταύτης φυλής, κατά την εξωτερικήν μόνον παράστασιν
σλαυοφανοϋς, άντελήφθη, άμα τή άπελευθερώσει αυτής άπό τής τουρ
κικής δυναστείας, ότι τό εθνικόν πρόυγραμμα τής Μεγάλες Βουλγαρίας
τού 'Αγίου Στεφάνου, τό κολοβωθεν υπό τής βερολινείου Συνθήκη-,
δεν ήδύνατο νά πραγματωθή εν προσέχει ή άπωτέρφ μέλλοντι άλλως
ή μόνον διά τής στρατιωτικής αυτής συντάξεως καί δργανόσεως. Καί
εις τούτο είργάσθη ή νέα Βουλγαρία μετ’ άπαραμίλλου μεθοδικής δραστηριότητος. Ά λ λ 3 εσχεν εν τή δημιουργική ταύτη εργασία πλήν τών
Ρόσσων οργανωτών τών στρατιωτικών αυτής δυνάμεων, τήν ευτυχίαν
νά τύγμ] καί ήγεμόνος υπό πάσαν εποψιν φιλοδόξου καί μεγαλοπράγμονος, άφοσιωθέννος εις τήν εθνικήν βουλγαρικήν ιδέαν, φιλοτιμηθεντός
πασά τά παρεμβαλλόμενα προσκόμματα υπό τών καγυπόπτων προς τήν
ιδέαν ταύτην Ρόσσων, έπιθυμούντων καί εργαζομένων νά καταστήσωσι
τήν νέαν ταύτην Βοαλγαρίαν ρωσσικόν κυβερνεών, νά δειχθή διά τών
ποαγμάτων άξιος άπιπρόσωπος τής βουλγαρικής ιδέας εν τή ιστορική
εξελίξει τής Χερσονήσου τού Αίμου. Αι άντίξοοι περιστάσεις βεβαίως
δεν έλειφαν εν τή δημιουργική εργασία τού πρώτου ήγεμόνος τής νέας
Βουλγαοίας. 3Εκτός τών Ρόσσων ωφειλε ν ’ άντιπαλαίση καί προς τους
Ο ΚΟ ΙΝ Ο ΒΟ ΤΛΕΥΤΙΣΜ Ο Σ ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι
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εντοπίους, τους αυτοσχεδίους μικροπολιτικούς τής χώρας, σνγκεγυ μένην
έχοντας γνώμην περί πολιτικών πραγμάτων, ών ονκ ολίγοι Τ ένεκα
προσφάτου εθνικών και προσωπικοον υποχρεώσεων , ετνγχανον 'θαυμα
στοί και νευρόσπαστα τής ρωσσικής πολιτικής. 3Α λλ3 έκέκτητο τοιαντην
μεγαλοφροσύνην και φιλοτιμίαν, τοιοΰτον Ισχυρόν χαρακτήρα, άφωσιώθη μετά τοιαύτης εθελοθυσίας εις τα εθνικά του βουλγαρικού λαού
ιδεώδη, ώστε εν ελαχίστω χρονικώ διαστήματι, καίπερ έστερημένος
τών προσηκόντων εφοδίων, άνταγωνιζόμένος προς πολλας και ποικίλας
επίβουλός, εσωτερικός και έξωτερικάς, κατώρθωσε να καταστήση την
Βουλγαρίαν ονχι βεβαίως πολιτικόν πρότυπον ευνομούμενης χώρας,
άλλα πρότυπον στρατιωτικής δννάμεως, κράτους υπισγνουμενού να δράση
και να πρωταγωνιστήση εν τή Χερσονήσώ τον Αίμον. ' Ο επιδιωκόμενος σκοπός έπετενχθη — δεινόν είπείν — εν μια μόνη έπταετία. *Η ευρω
παϊκή πολατική προσεΐδε μετ’ εμπιστοσύνης και έκτιμήσεως την πολι
τικήν τανχην μεταμόρφωσιν τής νέας Βουλγαρίας υπό τον νεαρόν ηγε
μόνα Αλέξανδρον Βάττεμβεργ. Αυτή ή 3Αγγλία, ή άλλοτε υπό τον
Βήκονσφηλδ και τον Σώλβαρη μή διστάσασα να. κατασπαράξη εν τοΐς
σπαργάνοις αυτόν τό άρτιγέννητον βουλγαρικόν βρέφος τής Συνθήκης
τον eΑγίου Στεφάνου, ή καταπολεμήσασα αυτό εν Βερολίνφ, ήναγκάζετο ήδη νά χαιρετίση και δεξιωθή φιλοφρόνως τήν όσημέραι προς αν
δρικήν και γενναίαν δράσιν εξελισσομένην βουλγαρικήν ιδέαν. Οντως ή
νέα Βουλγαρία ήρξατο εμπνέονσα ευρωπαϊκήν έμπιστοσννην. "Οτε δέ,
έν έτει 1885, άπεπειράτο να φέρη εις πέρας, δια. τον πραξικοπήματος
τής Φιλιππουπόλεως, τήν εθνικήν και πολιτικήν ενωσιν τών δυο Βονλγαριών, ενρισκε συμμάχους και σνμπράκτορας τους άντιπροσώπονς τών
δύο εκείνων Δυνάμεων, αΐτινες προ ολίγον καιρόν ακόμη δυσμενέστατα
προσεΐδον τήν εν τή Χερσονήσώ τον Αίμον δημιουργίαν τής Μεγάλης
Βουλγαρίας. 3Ήδη έπρωτοστάτει ή Μεγάλη Βρεττανία. Ό Σανλος τής
καταδιώξεως έγένετο ό Παύλος τής βουλγαρικής ιδέας — i empOlil
m u ta n tu r....
Μετεβληθη π<_ο τον 1885 ακ.ομη η προς τήν Βοιιλγαρίαν άγγλική
πολίτικη. Αλλα τίνος ενεκα ,· Διότι εν τη προνοία αυτής κατενεόι^σεν,
άτι τό κατηρειπωμένον, τό καταρρέον οθωμανικόν κράτος, δι3 ονδενός
άλλον κρατιδίου εκ τών έν τή Χερσονήσιο τον Αίμον ήδννατο ν 3 άντικατασταθή, προϊόντι τώ χρόνιο, ή μόνον δια τον βουλγαρικού Δ'Ηλπισεν
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ή 3Αγγλία εν ετει 1878 επί τον ελληνικόν παράγοντα' επεκαλέσθη το
ιστορικόν καί εθνικόν αυτού δίκαιον, καταγγέλλουσα προ τον ευρωπαϊ
κόν δημοσίου την Συνθήκην τον 'Αγίου Στεφάνου. 3Α λλ3 6 εκλεκτός,
ό παράκλητος τής κοινωνικής καί πολιτικής παλιγγενεσίας των λ.αών
τής Χερσονήσου, εστρεψεν άμα τώ κηρύγματι τούτοο α λ λ α χ ο ύ τους
οφθαλμούς. Ή άγγλική πολ,ιτική ήσθάνθη βαθύτατα την προσβολήν,
την περιφρόνησιν. Ά ' λ ά κατενόησεν επίσης, δτι ό βουλγαρικός παρά
γων έξειλίσσετο κεκτημίνος πληρεστάτην σννείδησιν ενός ιστορικού προ
γράμματος. Ονδ3 ήδννατο ν ’ άγνοή ή 3Αγγλ.ία, ώς καί πας σωφρονών
άνθρωπος, πολιτικός ή μη άδιάφορον, δτι τα μεγόιλ,α ιστορικά προβλή
ματα δεν λύονται δια των ματαίων συζητήσεων των Κοινοβουλίων, άλλει
διά τής πολιτικής τον πνρός καί τού σιδήρου.
3Εντεύθεν ή άγγλική στοργή προς τήν βονλ.γαρικήν ιδέαν. 'Ότε,
μετά τινα καιρόν, ή τουρκική κνβέρνησις ήναγκάζετο υπό των πραγμά
των ν 3 άποδεχθή τό γεγονός τής καταλήψεως υπό των Βουλγάρων τής
3Ανατολικής Ρωμυλίας, φοβούμενη σύγκρουσιν, εξ ής ήθελεν έξέλ.θη
ήττημένη, καί νά συνομολωγήση φαινομενικήν ουμμαχίαν μετά των
Βουλγάρων, ώς ύποτελ.ών επί φιλώ δνόματι, πρώτος συνεχάρη τον εν
Κωνσταντινουπόλει διπλωματικόν άντιπρόσωπον τής Βουλ.γαρίος ό 'Ά γ 
γλος πρέσβνς επί τή λαμπρά ταύτη επιτυχία
Κατά τον άκόλουθον τρόπον περιγράφει εν τοΐς 3Απομνημονεύμα■σιν αυτού τά κατά τήν διπλωματικήν διεξαγωγήν τού ζητήματος, δηλ.αδή
τής υπό τής τουρκικής κνβερνήσεως άποδογής τής πραγματικής ένωσε ας
τής βουλγαρικής ηγεμονίας καί τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, ό διαπραγματευθείς τήν ύπόθεσιν ταντην Βούλγαρος αντιπρόσωπος Ήλίας Τσάνεφφ:
οίΠεριήλ,θον τούς πρεσβευτάς (εν Κωνσταντινουπόλει) καί έκοινο
ποίησα εις αυτούς τό άποφασισθέν. *Ο κ. Νελιδέοφ (διάδοχος τού
Ίγνάτιεφ) νομίζει, δτι ή αύτοκρατορική κυβέρνησις δεν θέλει δυνηθή
■νά συμφωνήση ώς προς τον δρον, καθ 3 δν ό άναδιορισμός τού ήγεμό
νος πρέπει νά γίνηται κατ’ ευθείαν υπό τής Πύλ.ης, τήν περί αμοιβαίας
στρατιοηικής βοήθειας συμφωνίαν καί τήν άναθεώρησιν τού οργανικού
νόμου μόνον υπό τής Τουρκίας καί τής Βουλγαρίας.
))0ί πρεσβευταί τής Αυστρίας, Γερμανίας καί ΓαλΜας υπήρξαν προτρυλ.ακτικοί άναφορικώς τών λεπτομερειών καί μόνον έδείγθησαν ηνχαριστημένοι. δτι τό ζήτημα περατούται εϊρηνικώς.

2ί2

Ό

Κοινοβουλευτισμός

»ΟΙ άντιπρόσωποι τής 'Αγγλίας και 3Ιταλίας, ούχί (άπαξ με συνεχαρησαν διά τον δεύτερον και τον τρίτον ορον τής ουμψιονιας. Ο πρώ
τος τους ώνόμαοε λ α μ π ρ ο ύ ς , δ δεύτερος ά ν έ λ π ι σ τ ο ν ε π ι 
τ υ χ ί α ν . Είπον, δτι δεν δύνανται νά εννοήσωσι τι ουνεβη, ιοοτε να
παραιτηθή ή Τουρκία τον δικαιώματος, όπερ τη δίδει ή βερολινειος
Συνθήκη περί κατοχής και δχνρώσεως τον Αΐμουχ>.
Εύνόητον. 'Ι ί τουρκική κυβέρνησις, εξωθούμενη υπό τής Αγγλίας
και άλλων Δυνάμεων εις άμεσον σννεννόησιν προς την Βουλγαρίαν κα\
εις άλλας υποχωρήσεις προς την επικίνδυνον γείτονα, υπέκυψεν. 'Η
στρατιωτική δύναμις τής ηγεμονίας καθίστα αυτήν σεβαστήν και προ των
Τούρκων και προ των Ευρωπαίων.
Τούτο δ 3 ετι μάλλον εμαρτνρήθη κατά τήν σύγκρουσιν προς τήν
Σερβίαν, κυβερνωμίνην ύ φ 3 ενός έκφύλου πιθήκου, τού βασιλιέως Μι
λάνου, άναξίον γόνον των Όβρένοβιτζ. 3Απεδείκνυτο και κατά τήν
περίστασιν ταύτην πολλοστήν φοράν, οτι εν ταΐς κρισίμοις ήμέραις αυ
τών τά έθνη ούδέν δύνανται νά τελεσιονργήσωσιν άνευ ενός άρχηγού,
στρατηγού, μονάρχου. 'Η τάλαινα Σερβία έθηκεν επί κεφαλής τών
στρατιωτών αυτής ενα ανάξιον βασιλέα. 3Εν τώ στρατόπεδό) αυτού
διηύθυνον οι κόλακες καί αΐ έταΐραι. Δυστυχής Σερβία ! 3Εν τή μάχη
τής Σλιβνίτσης δ ήγεμών τών Βουλγάρων επί κεφαλής πολ.εμοχαρούς>
καίπερ έστερημένου τών πλεονεκτημάτων ώργανωμένου στρατού, κατή■γάγε λαμπράν νίκην. ΟΙ Σέρβοι έσώθησαν άπδ τής βουλγαρικής νίκης
μόελις τή μεσολαβήσει τής Αυστρίας.
Οί Σέρβοι ήσαν ώς λ.αδς πολεμικώτεροι τών Βουλγάρων, άλλ3 ειχον
επί κεφαλής αυτών έξηχρειωμένον καί φιλήδονον ηγεμόνα. Τουναντίον
δ βουλγαρικός συρφετός, καταληφθείς εξ εθνικής μέθης, εχων δ 3 επί
κεφαλής γενναιον καί άκατάβλητον ηγεμόνα, έθριάμβευσεν. 'Ο Βάττεμβεργ άνεδείχθη δ λ έ ω ν τής Σλιβνίτσης. Δεν έδίστασε νά έκθέση
καί αυτήν τήν ζωήν του υπέρ επιτυχίας καί έπικρατήσεαις τής βουλγα
ρικής Ιδέας.
3Από τής ημέρας εκείνης, τής άξιομνημονεύτου καί ενδόξου εις τά
βουλγαρικά χρονικά νίκης τής Σλιβνίτσης, δ βουλγαρικός θ ρ ύ λ ο ς ,
μοί ελεγε μετά παρέλευσιν μακρού χρόνου περιφανέστατος νΑγγλος πο
λιτικός καί θερμός φίλος τών 1Ελλήνων, άπήχησεν άνά πάσαν τήν Ευ
ρώπην. Πραγματικός ή φανταστικός, άδιάφορον. ‘Η βουλγαρική ιδέα,
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η τέως άγνωστος, κατώρβωσεν έπιτηδειότατα να ή?.εκτρίση κα'1 ν*1 κα&~
νποτ ιξη την δημοσίαν γνώμην του πεπολιτισμενού κόσμου 'II Σλιβνίτσα
εμελλε να καταστή δαπάναις του 'Ελληνισμού η άφετηρία μεγάλης ιστο
ρικής σταδιοδρομίας της νέας Βουλγαρίας.
Καϋ ’ δν χρόνον τοιαϋτα συνέβαινον προς βορραν της Χερσονήσου
του Αίμου, ήττώντο οΐ Σέρβοι, ϋπεχώρουν οί Τούρκοι προ τής βουλγα
ρικής δυνάμεο)ς, μαρτυρηβ είσης δια τής νίκης και των πραγμάτο)ν, τό
έλεύβερον κράτος έξηκολούβει παραπαΐον, διατελοϋν άνευ βετικού και
ώρισμ'νον περί τον ποιητέου προγράμματος. Κυβέρνησι:, δηλαδή δύναμις ισχυρά, προνοούσα και γινώσκουσα τί βέλει, δεν υπήρχε, διότι
κυβέρνησις ρυμουλκουμένη υπό μαινομένου έκ του κομματισμού όχλου
δεν εινε κνβέρνησις, εΐνε συρφετός άνβρώπων, έν μόνον έχόντο)ν ιδεώ
δες, τό ένστικτον τής αύτοσυντηρησίας, έν μόνον πρόγραμμα, την διατήρηοιν εν τή εξουσία, έστω και έϋνικοΐς άναλό)μασιν.
ΤΙράγματι ονδεμία βετική έγένετο εργασία. Τί εζήτει ή ελληνική
κυβέρνησις εν τή περιστάσει εκείνη ; Ήγνόει τί να ζητήση. Διατάξασα
τήν επιστράτευση' του κατα ξηρόν και κατα βάλασσαν στρατού, και δ
ελληνικός λαός προσήλβεν και πάλιν υπό τας σημαίας, άλλα. τελεώ)ς
α σ ύ ν τ α κ τ ο ς κα\ ά ν ά σ κ η τ ο ς, ένόμισεν, ότι δεν εΐχεν άλλην ύποχρέωσιν. Κατα τήν ομολογίαν ξένου διπλο)μάτου, διατελοϋντος τώ καιρό)
εκείνο) επ τετραμμένου έν 'Ελλάδι, δ πρόεδρος του υπουργικού συμ
βουλίου, τήν μίαν ημέραν φιλοπόλεμος και τήν επιούσαν ειρηνικότατος,
άγνοών τίνι τρόπο) νά δικαιολογήση τήν άκατανόητον πολιτικήν του,
αύπεκρίνετο, ότι άνέμενε με εσταυρωμένος τας χεΐρας τήν άπόφασιν τής
Συνδιασκέψεως των έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτών ο)ς προς την
τύχην τών δύο Βουλγαριών, και σχεδόν παρήτησεν έπϊ τέλους τό απο
λογητικόν ύφος, δι3 ου άλλοτε έλεγεν εις τους πρέσβεις, οτι, παρα τήν
εύβνκρισίαν του, ή ν α γ κ ά σ β η — ρ υ μ ο υ λ κ η β ε ι ς,ναποδυϋή εις
στρατιωτικός παρασκευάς. 'Ο πρόεδρος τού υπουργικού συμβουλίου εν
έτει 1885 αντέγραφε, β 3 άντιγράψη κα) μετά δωδεκαετίαν, τον υπουρ
γόν τών 3Εξωτερικών τού 1878.
Καί κατα τας τρεις περιστάσεις ή μόνη αυτού δικαιολογία προ τα>ν
άντιποοσώπων τών ευρωπαϊκών Δυνάμεων ήτο, οτι άπεδοκίμαζε τον
πόλεμον, άλλ3 έξηναγ/Ασβη εις τούτο, ρ ν μ ο υ λ κ η β ε ΐ ς υπό τώ>ν
φιλοπόλεμων. *-
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«Κατά Δεκέμβριον (τον 1886), εξακολουθεί γραφούν ο Βρεττανος
διπλωμάτης — ήτο δ κύριος Ρώμπολτ — ήρχισεν δ πρόεδρός του υπουρ
γικού συμβουλίου να δμιλή έμφαντικώτερον. 3Απηγ^ών τους άκρατους
λόγους τού συναδέλφου του επί των στρατιωτικών υπουργού προ της
Βουλής , έλεγεν ήδη, ότι ό πόλεμος κατέστη αναπόφευκτος. 3Ετελειωσε.
θ 3άπεδύετο είς μονομαχίαν προς την Τουρκίαν. Λίαν σφαλεραι έπεκρατουν γνώμαι εν Ευρώπη περί των στρατιωτικών άρετδόν τών 'Ελλήνων,
άλλ3 εντός ολίγου αϋται θ 3 άπεκαλύπτοντο είς τον κόσμον. Κ ατ3 άργ/ις
έφρόνει, orι ή 'Ελλάς ονδεν ήδύνατο να ϊπιτύχη άνευ τής συνδρομής
τών Δυνάμεων καί άπέβλεπε προς την 3Αγγλίαν δτό να τον υποστήριξή,
άλλ3 ονδεμίαν ελαβεν εξ αυτής ένθάρρυνσιν... 3'Ηδη ήτο έτοιμος ν 3
άποδυθή μόνος είς τό εγχείρημα».
Ευτυχώς δεν άπεδύθη είς πόλεμον δ μοναδικός ούτος πρόεδρος
υπουργικού συμβουλίου' είθε ν 3 άπεδύετο, ΐνα μή άποδυθή' μετά δωδε
καετίαν καί έπέλθωσι βραδύτερον όσα έπήλθον δείνα τή 'Ελλάδι, έξεντελισθείση, άτιμασθείση, συντριβείση υπό την πτέρναν τών τουρκικών
στρατιών. Κρείττον ίσως θα ήτο, ενεκα πολλών αίτίθ)ν, ή τ ρ α γ ι κ ή ,
ή α ι μ α τ η ρ ό κ ω μ cp δ ί α τού 1897 να έξειλίσσετο έν ετει 1885.
3’1σως τα πράγματα τού ελληνικού γένους θα εβαινον ήδη διαφορο
τρόπ ως.
'Η παιζομένη κωμωδία προσήγγιζε προς την καταστροφήν αυτής.
'Ο αυτός διπλωμάτης άφηγείται τά κατά την κωμωδίαν ώς άκολούώωζ:
<< Λρχομένου τού έτους 1886 ή έν 'Ελλάδι κατάστασις ήρχισε να
λαμβανη οψιν σοβαρωτέραν, υπό τινας δ 3 επόψεις κατέστησε την προσ
ωπικήν θέσιν τού βασιλέως δυσχερεστέραν καί μάλλον δεινήν. 'Ο
πρωθυπουργός του εδηλωσεν, οτι άνέμενεν απλώς τήν οριστικήν διευθέτησιν τού ζητήματος τής 3Ανατολικής Ρωμυλίας υπό τών Δυνάμεων,
διό να ζητήση τήν πλήρη εφαρμογήν όλων τών άποφάσεων τής έν Βερολινω Σύνοδον υπέρ τής Ελλάδος ... ΔΙέχρι τής στιγμής εκείνης ή
Ελλάς θα εξακολονϋή να εξοπλιζηται, «εχονσα τήν χέΐρα έπί τής
λαβής τού ξίφους » . . . .
Τοιαύτα εγραφε και ωμιλει ο πρόεδρός τού ελληνικού υπουργείου.
Τό δεινόνερον έν τούτοις έν τή περιστάσει ταύτη καί τό μάλλον άκατάληπτον, κατά τήν άφήγησιν τού 3Άγγλον διπλωμάτου, ήτο ότι μεταξύ
τού βασιλέως και τών συμβούλων τον έκράτει πλήρεις διαφωνία, ήτις άλ
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λο)ζ τε εκρατει και εν τφ εγκεψαλω αυτών τοον υπουργιών, σήμερον
εξαγγελλόμενων τον φιλοπόλεμον, καί αύριον τον φιλειρηνικόν.
Ο πρωθυπουργός εβεβαιον, οτι ή ενεργός πολιτική, ήν εϊχεν Αναλαβη, ητο μάλλον πολίτικη τον Βασιλέως ή Ιδική του' εδήλωσε δε
μάλιστα, οτι ακουσίως αυτόν τφ έπεβλήθη ή πολιτική αϋτη εκ τής
αναφλέξεως τον πολεμικού κινήματος, τής όφειλομένης εις τους λόγους
τον Βασιλεως, τους εκφωνηθέντας Από τον εξώστου των Ανακτόρων
κατα την επιστροφήν αυτού εις 'Αθήνας, ολίγον χρόνον μετά το κίνημα
τής Φιλιππουπόλεως')'). 'Ο 'Άγγλος διπλωμάτης εν τούτοις βέβαιοί, οτι
«ό Βασιλεύς δεν ένέκρινε την φιλοκίνδννον πολιτικήν τον νπονργείοι'
τον, καναλιπεον εις αυτό τήν ευθύνην τής δημιουργηθείσης κρίσιμου
καταστ άσεοος «...
Τοιαύτη ήτο ή διαφωνία μεταξύ στέμματος και των συμβούλων τον.
Πράγμάτι Ακατάληπτος, πρωτοφανής εις τα πολιτικό, χρονικό των λαών,
διατελούντων είτε υπό φιλελεύθερον, είτε υπό Απολυταρχικόν καθεστώς.
Και πώς ήτο δυνατόν να έπιτευχθή αξιον λόγου Αποτέλεσμα, οντο)ς
έξελισσομένων των πραγμάτων ; Ώαρα τους εν τή Βουλή υποκριτικούς
εναγκαλισμούς του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου και τού ΰπαρχηγού τής Αντιπολιτεύσεως, δεν νφίστατο κατα πάσαν πιθανότητα συνεννόησις, 'ένότης καί Αλληλεγγύη μεταξύ τού στέμματος καί των συμβού
λου αυτού. Τό. πάντα έξειλίσσοντο τυγ^αίως, ανεν σχεδίου καθο)ρισμένου,
ανεν προγράμματος. 3Εν τοιαύτη καταστάσει πραγμάτων δύο των μελών
τού υπουργικού συμβουλίου, καί δή ό επί τών ναυτικών >πουργός, παρητούντο τού υπουργείου, ή πολιτική τού οποίου έχαοακτηοιζετο νπ
αυτών τ υ χ ο δ ι ω κ τ ι κ ή . Μετά δωδεκαετίαν Ανάλογος πολιτική
εγ^αρακτηρίζετο υπό τού παραιτηθέντος υπουργού τών στρατιοηικών α ι~
μ α τ η ρ α κ ω μ φ δ ί α. Καί κατα τας δύο περιστάσεις ή 'Ελλάς καί
δ 'Ελληνισμός κατέβαλλαν τας δαπάνας τής μωράς, τής τυχφδαυκτικής,
τής αιματηρός παραστάσεοις. Καί έτηρούντο μεν καθ' άπασαν τήν
γραμμήν οι κοινοβουλευτικοί τύποι, Αλλ3 ή 'Ελλάς καί ο 'Ελληνισμός
ύπεγώρουν δσημέραι από τής ιστορικής σκηνής.
3Επί τέλους ή τυχοδιωκτική εκείνη πολιτική τού κοινοβουλευτικωτατου υπουργείου, εμελλε να καταλήξη είς Αποτέλεσμα οίκτρόν, τραγικοκοο ■
μικόν. « ' Η υπομονή τών Δυνάμεων έξηντλήθη, λέγει δ μνημονευθείς δι
πλωμάτης' τήν 18 3Απριλίου ελαβον εκτενές κρυπτογραφικόν τηλεγρά-
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φήμη, πληροφορούν με μετά πόσης λεπτομέρειας περί των μέτρων, τα
οποία άπεφασίσθη να ληφθώσι. Κοινόν τελεοίγραφον θ 5 απηυθύνετο
προς την ελληνικήν κυβέρνησιν, επιτάσσον είς αυτήν να δηλ^,ώση εντός
έβδομόδος, αν θ 3 άφωπλίζετο και θό επανέφερε τός κατά ξηρόν και
θάλασσαν δυνάμεις της εις την εν ειρήνη δύναμιν. Στόλος, άποτελούμε
νος εξ ενός σκάφους έκάστης Δυνάμεως, θό ενεφανίζετο συγχρόνως
έ'ξωθι του Πειραιώς προς νποστήριξιν τής επιδόσεως τής τελευταίας
ταύτης επιταγής, αν δε δεν εδίδετο ικανοποιητική άπάντησις εκ μέρους
τής ελληνικής κυβερνήσεως, οι ποεσβευται θ 3 απήρχοντο, επιβιβαζόμε
νοι έκαστος επί του Ιδιου πολεμικού πλοίου. Αι άνατολακαί άκταί τής
*Ελλάδος θ 3 άπεκλείοντο, μή επιτρεπομέν ου του πλοΰ ούδενός ελληνι
κού πλοίου».
Τοιοϋτο ήτο το προς την ελληνικήν Κυβέρνησιν τελεσίγραφον. eH
*Ελλάς εσώθη άπό επικειμένης καταστροφής. Μετ3 αυτής και ή κοινοβουλευτικωτάτη Κνβέρνησις, άποπεμφθεΐσα. eH Κυβέρνησις επόθει ενδομύχως τήν τοιαντην λνσιν, μή δυναμένη να έξεύρη άλλην διέξοδον. Νό
πολεμήση ή ΓΕλλάς, όπως εξηναγκάσθη να πράξη τούτο μετά δωδεκαε
τίαν ; *Ητο εντελώς άσύντακτος στρατιωτικώ:, άπόλεμος. Και ώς εβε
βαίου ότώ καιρώ εκείνοο Γάλλος διοργανωτής του ελληνικού στρατού,
ούτος άπετελεΐτο εξ άνθρώπων ενόπλων * τίποτε άλλο, (des hom m es
avec clrs fusils et voilà tout) !...
Είς τοιαύτην περιήγαγε τό ελεύθερον κράτος συμφοράν ό κοινοβου
λευτισμός εν ετει 1 8 8 5 — 1886. 3Αλλ3 αν ήτο τούτο κρέΐττον συντεταγ
μένου , στρατιωτικούς ώργανωμένον, ετοιμοπόλεμου, εχον ενιαΐον πρό
γραμμα, πραγματικήν εθνικήν πολιτικήν και ούχι άλλοπρόσαλλον και
τυχοδιωτικήν, θό ήτο δυνατόν ελληνική Κυβέρνησις, εκπροσωπούσα τήν
εθνικήν σννείδησιν και τό ιστορικόν φρόνημα τού eΕλληνισμού, μετά
προνοίας και άφοσιώσεο)ς παρακολουθούσα τα εν τή Χερσονήσφ τού Α ί 
μου εξελισσόμενα, τήν άκατάσχετον και φιλοπόλεμου ορμήν τής βουλ
γαρικής φυλής, άόκνως εργαζομένης προς πραγμάτωσιν τού προγράμ
ματος τής Μεγάλης Βουλγαρίας, άντί νό προβή είς τυχοδιωκτικός ένεργείας και κωμικοτραγικός επιστρατεύσεις προς διεκδίκησή τών έθνικύον
δικαιωμάτων, τή επαύριον τού πραξικοπήματος τής Φιλιππουπόλεως
θό προέβαινεν είς παρόμοιον πραξικόπημα — εξ ονόματος τού διεθνούς
δικαίου καταλαμβάναυσα τό 3Ιο)άννινα καί τήν Έλασσώηα, τήν γραμ-
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μην τού Βερολίνου. Τί 3α επραττεν ή Ευρώπη εν τη περιστάσει ταύτη ;
Θα Ανεγνώριζε το γεγονός’ και ύπεδείγϋη ήμΐν τούτο τώ καιρω εκείνοι
υπό γιλελληνικών κύκλουν. 'Αλλα δεν εσγομεν το σΰένος να προβώμεν
εις το ελάγιοτον οοβαρδν διάβημα. Λεν ήδννήϋημεν να έννοήσωμεν, ότι
ή Ανϋροιπίνη ιστορία εινε ή Αναγνώρισις, ή έπικύροισις των τ ε τ ε λ ε 
σμένων γεγονότων.
'Αλλά ταύτα δημιουργούνται ονγ'ι δια
της κοινοβουλευτικής Αδολεσχίας, Αλλα δια της πολίτικης τον αίματος
και τον σιδήρου.

ΛΣΤ

Β

20 Μαοτίον 1000

Σπανίους το ελληνικόν γένος ύπέστη τοιαύτην ταπείνωσιν καί καταφρόνησιν, όσην κατα τας ΰλιβερας έκείνας ημέρας, τας κατα την έμφάνισιν προ των ελληνικών Ακτών τον στό/,ου τών Μεγά?,ων Ανναμεων,
προς αποκλεισμόν, ή μο,λλον προς σωφρονισμόν. ΎΙΙτο ό Αποκλεισμός
ονιος παγερό ψυχρολουσία, κατα τής κεφαλής διενϋννομένη τώ>ν διεπόντο)ν τα ελληνικό, πράγματα. ’Άβουλος, Ανερμάτιστος πολιτική, Αποβλέπονσα μάλλον εις την σνντήρησιν τής κρατοίσης μερίδας έν τή εξου
σία ή εις γενναίαν και Αποτελεσματικήν ενέργειαν, έξηφάνισε, λέγει σύγ
χρονος ξένος σνγγραφενς, (ίπάσαν ελπίδα επιτυχίας κα'ι ίίστρεψε την
Ευρώπην ολόκληρον, επίσημον και Ανεπίσημον, κατα τής 'Ελλάδος.»
*Η 'Ελλάς έκινδύνευσε και κατα την περίστασιν εκείνην, ώς έκινδυ
νέυσε και μετά δωδεκαετίαν, οπότε τό. οϋωμανικό στρατεύματα, αντιστάσεο)ς μή ονσης, προέβησαν μέχρι Λαμίας, κα'ι ϋα κατελάμβανον την
ελληνικήν πρωτεύουσαν αν μή παρεκωλύοντο συνεπεία Ανωτέρων δια
ταγών. 'Ως διηγείται 6 Στίλμανν, έν Άϋήναις τώ καιρω έκείνο) ευρι
σκόμενος, (ίό Τούρκος Αρχιστράτηγος είχε διαταγάς, αν δεν διετάσσετο
υπό τής ελληνικής κυβερνήσεα)ς ό Αφοπλισμός τού παρα τα σύνορα
στρατού, να διέλϋη τα σύνορα και να προελ.άση εις τας Ά ϋή να ς ...»
Ευτυχώς ό Τρικούπης, Ανελϋών τότε εις τήν έξουσίαν, ((είχε διαβιβάση
έπιτακτικας διαταγας εις τους σα)ματάρχας, όπο)ς παύσωσιν αΐ έχβροπραξίαι». Μάχονται ' Ελληνες καί Τούρκοι καϋ* όλην τήν γραμμήν,
ε\πεν ό Τρικούπης εις τον Στίλμανν, έπισκεφϋέντα αυτόν έν τώ τηλε
γραφείο^, ενϋα συνενοειτο περί τού πρακτέου μετά τού στρατηγού Σα-
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πουντζάκη. « Έαν δεν οταματήσωσιν αί συμπλοκαί, ε χ ά θ η μ ε ν».
Ευτυχώς ή 'Ελλάς έσώθη τώ καιρώ εκείνα) Από τής πλήρους καταισχύ
νης τή μεσολαβήσει αύτοΰ του εν 3Αθήναις Τούρκου πρεσβευτοϋ.
«Πράγματι μετέβη οντος, βέβαιοί δ Στίλμανν, και εύρε τον πρωθυπουρ
γόν εν τω υπουργεία) των Στρατιωτικών, συνεφωνήθη δε μεταξύ Αμφοτέρων, δπα>ς είδοποιηθή τηλεγραφικώς ή Πύλη και διατάξη τον παρα
τα ελληνοτουρκικά σύνορα ά ιχιστράτηγον του τουρκικού στρατού ν 3
Απομακρυνθή έκεΐθεν αυτών και ματαιώση ούτα) τας κατα τής εμπρο
σθοφυλακής του επιθέσεις τών ελληνικών σωμάτα)ν.
- ΙΤβο τής νυκτός έκυμάτισεν επί τών συνόρα)ν ή ελληνική σημαία,
ή επικοινωνία μεταξύ Έγιούπ και Σαπουντζάκη Αποκατέστη μέχρι
Θεσσαλονίκης, ούτω ό ’ έξησφαλίσθη ή ειρήνη.
«ζΚ προς τον 3Εγιούπ διαταγαί, δπως διέλθη τα σύνορα καί δδεύση προς τας 3Αθήνας, έαν έξηκολούθουν έπι μίαν ετι ημέραν αί επιθέ
σεις, ήσαν επιτακτικοί. Ούδεμία δύναμις ή προπαρασκευή προς αμνναν
ύπήρχεν, δπως παρακπυλύση την θριαμβευτικήν προέλασίν του. Ούδ'εν
αμυντικόν εργον υπήρχεν, οί δε άρειμάνιοι "Ελληνες φιλοπάτριδες έγελοιοποίουν τήν ιδέαν τής Αμυντικής προπαρασκευής. 3Εθεώρουν γελοίαν τήν εισβολήν τού τουρκικού στρατού, τον οποίον ήσαν βεβαιό
τατοι, δτι θα έξωλόθρευον. Μήπως δεν έπίστευον, δτΐ εις 'Έλλην ίσοδυνάμει προς δέκα Τούρκου: ; Λεν υπήρχε μεν έλλει\|ης θάρρους,

άλλ’ ¿στερούντο έπαρκοϋς όργ*ανώσε<υς.
»Τά Αποτελέσματα υπήρξαν επονείδιστα και ταπειναηικά... 3Ενώ οί
πληγωμένοι ΰπέφερον τα πάνδεινα, ή βουλή και ό τύπος ήρξαντο τών
κατα τού Τρικούπη επιθέσεων, ώς διατάξαντος τον Αφοπλισμόν. 'Η εύτυχη: άνοδος αυτού εις τήν εξουσίαν,κατα τήν ¿κρίσιμον ταύτην περίστασιν, έσωσε τήν 'Ελλάδα εκ καταστροφής, ής ουτω προληφθείσης, <5έν
θα πιστεύσωσιν οί '’Ελληνες, δτι ευρέθησαν τόσον εγγύς και δεν θα
διδαχθώσιν εξ αυτού.

» Ο Τρικούπης έλεγεν : «'Ο Αποκλεισμός ήτο σφάλμα, ώφειλον δ 3
αί Δυνάμεις να έπιτρέφωσιν εις τούς 'Έλληνας, δπως έφαρμόσωσι τα
σχέδιά των και λάβωσι το μάθημά των... 'Ο ένοχος φιλελληνισμός
ύπήρξεν ό χείριστος εχθρός τής 'Ελ)άδος )).
.Ιέν εινε τα ολίγα ταύτα, τα τόσον θλιβερό, και δυσάρεστα, προσα)πικαί κρίσεις καί Αποφάνσεις ενός /ιόνον συγγραφέως, παρακολουθούν-
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τος τά έξελισσόμενα εν τφ έλευθέρω κράζει. Τοιαύτη έξεδηλούτο ή κρίοις άπάσης της Ευρώπης. Ή 'Ελλάς όαημέραι έγανεν έδαφος έκτιμήοεως εν τη οννειδήσει τών ευρούταϊκών λαών. Τουναντίον δ 5 έκρατννετο ή περί τών Βουλγάρων έκτίμησις και ϋπόληψις α υτώ ν/Ο θαυμα
σμός στέφει την νίκην και την έπιτυγίαν.
ΤΙαρά την βιαίαν έπίϋεσιν του κοινοβουλευτικού κομματισμού 6 Τρικουπης, άνελθών εις την εξουσίαν μετά την κα)μφδίαν τής έπιστρατενσεα)ς και τα εξ αυτής άποτελέσματα, άνεγνωρίζετο παρά τής δρθοφρονούσης μερίδος τού ελληνικού έθνους, τού τε ελευθέρου και τού
αλυτρώτου, ώς 6 άνθρωπος τής εθνικής ιδέας, ώς δ μόνος ικανός και
δυνάμει>ος ν 1 άντιτάξη ισχυρούς φραγμούς κατά τού ρεύματος τής πολι
τικής έκλόσεως και διαφθοράς , τού όσημέραι έπαπειλωύντος νά κατακλύση άπασαν την ελληνικήν χώραν. Πράγματι. ’Ηδύνατο ό ισχυρός
ούτος χαρακτήρ νά καταστή δ πολιτικός άνήρ τών δυσχερών εκείνων
περιστάσεων, νά έπιβίηθή επί τού στέμματος, επί ιού ελληνικού λαού,
επ' αυτής τής εν τή Βουλή μαινουένης ολιγαρχίας, νά διοργανώση την
εξουσίαν καί την διοίκησιν τών κοινών συμφώνως προς τά συμφέροντα
τού ελληνικού λαού καί τού ελληνικού έθνους. Λί περιστάσεις δεν ήσαν
αντίξοοι. Καί τούτο κατεδείχθη διά τοον πραγμάτοον εν αυτή τή Βουλή,
ήτις προ ολίγων μόλις μηνών κατεδίκαζε τον Τρικονπην, ήδη δε άνεγνώριζεν αυτόν καί ύπέκυπτεν εις τάς αξιώσεις του προς περιορισμόν τού
άριθμού τών βουλευτών καί εϋρυνσιν τής έκλογί'ής περιφέρειας. Αυτή
ή άντιπολίτευσις ώμολύγει πίστιν αίφνιδίως εις τον νέον κυβερνήτην.
Τήν ψυχολωγικήν ταυτήν στιγμήν καθήκον είχε προ τού εθνικού συμφέ
ροντος τής πατρίδας του, προ τής ιστορίας, νά έπωφεληθή δ Τρικονπης, νά πράξη έν 'Ελλάδι ότι έπραττεν ήδη δ Σταμπολώφ έν Βουλγαρία.
Άτυχ,ώς έδίστασε νά μετέλθη τοιαύτην πολιτικήν, λ α ϊ κ ή ν άμα
καί α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ή ν, πατάσσων καί έκμηδενίζων τήν ολιγαρ
χίαν. Τά μετά ταύτα έπελθύντα τή 'Ελλάδι δεινά οφείλονται άναντιρρήτ(ως εις τήν κοινοβουλευτικήν πολιτικήν τού Τρικούπη, θυσιάσαντος εις
τό άφηρημένον ειδωλον τής δ ε δ η λ ω μ έ ν η ς καί τα)ν συνταγματι
κών θεσμών ϋιριστα καί ζωτικοηατα συμφέροντα τής πολιτείας καί τού
έθνους. ΚρεΤττον νά σωθή ή 'Ελλάς, νά σταδιοδρομήση έλεύθερον καί
ύπερήφανον τό ελληνικόν γένος ή νά θυσιάση εις τον εναγή καί έθνο-
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φθόρον βωμόν τού κοινοβουλευτισμού, ον έταξε πρόγραμμα αυτής ή
ψευδοσυνταγ ματική ολιγαρχία.
Κατόπιν μεγάλης εθνικής συμφοράς και καταστροφής, διδάσκει ή
Ιστορία, τα έθνη, έρευνώντα τα αίτια των δυστυχημάτων αυτών, άντι νά
παραδοθώσιν εις την απελπισίαν, ή να σννεγίσωσι το αυτό σύστημα, τ~>
περιαγαγόν αυτά εις έξουθ έναισιν, άναθέτουσι την ύπερτάτην αρχήν,
την διεύθυνσιν των κοινών, την χειραγωγίαν αυτών εις ενα ισχυρόν άνδρα, ικανόν και δννάμενον να περισυλλέξη τα κατεσπαρμένα τήδε κάκεισε ερείπια, νά συγκεντρώση αντα και να δημιονργήση εξ αυτών στε
ρεόν οικοδόμημα, υπό την στέγην τον οποίου να στεγασθώσι και να.
εργασθέοσι σκοπίμως και τελεσφόρως προς τον επιδιωκόμενον προορι
σμόν. Τοιοντό τι επραξεν ή Ώρωσσία μετά την καταστροφήν τής 3Ιένης
και την πολιτικήν άποσύνθεσιν τής επαναστάσεως τον 1848' τοιοντο
και το Πεδεμόνντιον μετά τήν πανωλεθρίαν τής Νοβάρας. Αυτό το Μεξικόν, κατόπιν τών συμφορών, ας ύπέστη ενεκα τών εσωτερικών αυτόν
σνγκρούσεα)ν και ερίδων, μετά τήν άπόπειραν τής λνσεως του πολίτικου
του προβλήματος δια του άρχιδουκός τής Αυστρίας Μαξιμιλιανού και
τήν εκ τον αδέξιου τούτον εγχειρήματος έπελθούσαν καταστροφήν, ήναγκάσθη προς σωτηρίαν εαυτόν να παραδοθή εις τήν διοίκησιν δυο αυ
στηρών δικτατόρων, τον Ζοναρεζ και του Πορφνρίον Διάζ, εξελισσό
μενοι’ άριστα σήμερον ώς δημοκρατική πολιτεία ενημερονσα και έντιμος.
Είνε άφθονα τα παραδείγματα τής άνανήχρεως τών λαών άπό τής άναρχίας και τού ακολάστου πολίτικου και κοινωνικού βίου και τής άναθέσεως τής ύπερτάτης πολιτικής άρχής εί: ενα άνδρα, εχοντα κύρος κάι
δνναμιν ν 5 άποκαταστήση τήν νομιμότητα και τήν τάξιν. ' Ο Τρικονπη:
δεν εκρινε σκόπιμον και σνντελεατικόν εις τήν άνάπτνξιν τής εθνικής
προόδου ν ’ άναλάβη τοιαύτην ευθύνην, να έξασκήση τοιαύτην δικτατο
μικήν εξουσίαν, εκβιάζων εις τούτο παν άντιτιθέμενον πρόσκομμα.Μετά
την παρελενσιν τών πρώτων αυτού επιτυχιών, εδελεάσθη και πάλιν υπό
πού κοινοβουλευτισμού, και ούτως έξηναγκάσθη έκών άκων νά παραδώση εις τό απληστον μεγαθήριον τής βουλευτικής βουλιμίας τα πάντα,
και δή τον προϋπολογισμόν.
Με τ’ ολίγον χρόνον έξηναγκάζετο υπό τών πραγμάτων νά προβή είς
■τήν διάλυσιν τής Βουλ,ής, τής πρώην έχθρικώς διατεθειμένης, τής μετά
παύτα δμολογησάσης, κατ' ανάγκην, προς σωτηρίαν, πίστιν και άφοσίω-
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σιν, άλλα και πάλιν έκδηλωσάσης διαθέσεις αποστασίας. 'Ίνα έξασφ díorjέν τη ουγκαλουμένη νέα Βουλή την πλειονοιρηφίαν, ήναγκάζετο να
προβή— δεινόν είπεΐν — εις χάριτας δισχιλάων βαρυποίνων καταδίκων,
ρίπτων εις την κοινωνίαν ένεκα πολιτικών συμφερόντων Ισαρίθμους
κακούργους. Τό γεγονός τούτο ώφειλε νά προκαλέση κατάπληξιν, άλλ’
έπήλθον άμέσως ή κοινοτική και πολίτικη συγκατάβασις και συγγνώμη,
ότι προήλθεν ενεκα έπιβαλλομένης άνάγκης. προς επιτυχίαν έν ταις
έκλογαίς τής πολιτικής έκείνης, ήτις μονονουχί προ ολίγων μηνών διά
τής άνοήτου έπιστρατεύσεως προύκάλει την τουρκικήν έπιδρομήν εις τό
ελληνικόν έδαφος. Και εις έίλλας άκόμη θλιβερός καί έπιζημίους παραγοιρήοεις και υποχωρήσεις ήναγκάζετο τώ καιρώ έκείνο) νά προβή τόυπουργέ Ιον Τρικούπη, διά νά έξασφαλίση την βουλευτικήν πλειονοιρη%
φίαν, ήτις δεν ήδύνατο νά επιτευχθή κατ’ (άλλον τρόπον ή διά τής τοι αυ
τής κυβερνητικής μακροθυμίας, υπό πάσαν εποψιν επιζήμιου προς τάκοινωνικά καί πολιτικά συμφέροντα. 'Η έπικράτησις τού κοινοβουλευ
τισμού, ή δί ’ αυτού διοίκησις τού ελληνικού κράτους άπήτει τάς τοιαύτας θυσίας. ’Ηναγκάσθη νά διαπράξη ταύτας τό νπουργεΐον Τρικούπη
προς έπιτυχ,ίαν τής πλειονοψηφίας έν τή Βουλή. Πλειονοψηφία, ano—
στάζουσα βορβόρου καί έγκλήματος, ώς πάσαι αί υπό τοιαύτας συνθήκας
καί παραχωρήσεις κατακτώμεναι πλειονοψηφίαι, τί γενναΧον έ]δύνατο νά
σκεφθή καί νά πράξη ; Δεν παρήργετο πολύς χρόνος, καί τό ελληνικόν
κράτος κατέληγεν εις τήν χρεοχκοπίαν.
*Η κοινοβουλευτική (άρκτος, καί ήτ ο παχυτάτη καί ίσχυροτάτη, καθ *
όσον έτρωγεν, εκ τού δημοσίου προϋπολογισμού βεβαίως, κατά τοσού*τον καί ηϋξανεν ή πεινά της. eH κυβέρνησις, προς συντήρησιν έαυτής,
προς ένίσχυσιν και (άμυναν κατά τών άγριων έπιθέσεοχν τής άντιπολιτεύσεως, μετερχ^ομένης^άρνητικήν έξ ολοκλήρου πολιτικήν, ήναγκάζετο
νά χ,ορηγή καθ ’ έκάστην ό τι είχε καί ό τι δεν έίχεν εις τό απληστονθηρίον τής πλειονοψηφίας. Έ ν τοιούτοο άκολάστω ανταγωνισμό) παρήλθεν ολόκληρος βουλευτική τετραετία. Καί είσήχθησαν μεν κατά τό χρο
νικόν τούτο διάστημα μεταρρυθμίσεις, σκοπούσαι τήν βελτίωσιν κλάδωντινέον τής δημοσίας υπηρεσίας, άλλ ’ υπό τό λειτουργούν πολιτικόν
σύστημα αί μεταρρυθμισείς ανται δεν ήδύναντο νά έπενέγκωσι τά. έπιδιωκόμενα αποτελέσματα. Κυβέρνησις, έν καί μόνον εχουσα μέλ.ημα, τήν
έν τή εξουσία συντήρησιν έαυτής, θυσιάζουσα προς τούτο τά πάντα,.
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εξαντλούσα τον προϋπολογισμόν άσκόπως και άνωφελ.ώς, οϋδεν γεννάΐον
και σοβαρόν δύναται να τελεσιονργήση. 3Ελλείψει επαρκών υλακών
μέσων προς θεραπείαν τών καθημερινών αξιώσεων τών φίλων της
κυβερνώσης πλεινοψηφίας, έξευρέθη και έφηρμόσθη τό σύστημα της
πολιτικής τών δανείων. Τοιούτώ τώ τρόπω δ προϋπολογισμός έπεβαρννετο ημέρα τή ημέρα. ’Ελλείμματα καί νέα δάνεια προς έπίτενξιν τον
Ισοζυγίου. 'Η πλειονοψηφία νπεστήριζεν ενθέρμους και ένίσχνε την
τοιαύτην οικονομικήν πολατικήν τής κυβερνήσεως. Και ήτο δυνατόν να.
μη πράξη τούτο, άφού αυτή ή Ιδία ήτο ή παραίτιος τής τοιαντης οίκο-.
νομικής πολιτικής ; 3Επί τέλους μετά τινας άποπείρας προς συνομολόγησιν νέου δανείου, μη πραγ ματωθ έντος ένεκα δυσπιστίας προς την οικο
νομικήν διοίκησιν τον ελληνικού κράτους, ήναγκάζετο ό πρόεδρος τον
υπουργικόν Συμβουλάου ν 3 άνακράζη άπό τον βήματος τής Βουλής εις
έπήκοον πάντοιν τών Αντιπροσώπων του έλλ,ηνικού λαοΰ : Δ υ σ τ υ χ ώ ς
επτωχεύσαμεν!
Τό βλαβερόν άγγελμα άνεμένετο άπό πολΔ.ού χρόνον. Βονλ.εντής
3Άρτης, πολλ.ώ πρότερον άγορεύων κατά τού προϋπολογισμού και τής
οικονομικής πολατικής τής κνβερνήσεως, προεφήτευσε τήν χρεωκοπίαν.
Κατεβιβάσθη άγροίκως άπό του βήματος τής Βονλ.ής' άλλ3 ήδη τα
πράγματα έδικαίονν αυτόν.
'Η πολατική καταισχύνη τον ελληνικού κράτους έπήργετο εκ του γε
γονότος το ύτο ν/Η δημοσία γνώμη τής Ευρώπης και άλλαχού μέν, άλ.λ3
ιδία εν Γερμανία, κατεξηγείρετο κατά τον ελληνικού λ.αον, και παραλογώτερον έτι κατά τον έλ.λ.ηνικοϋ έθνους, εις ό απέδιδε τήν μωρόν κα\
εγκληματικήν οικονομικήν πολατικήν τών έλλ.ηνικών κυβερνήσεων κατά
τήν τελενταίαν τριακονταετίαν. 3Αλ.λά ποιαν ήδύνατο νά ύπέχη ευθύνην
εκ τού θλιβερόν τούτον σνμβάιτος τό ελληνικόν έθνος; Δυστυχώς οΐ λαοί
δεν λογικεύονται. Παρατηρούσι τα πράγματα εξ επιπολής, κρίνονσι περί
αυτών εκ τών φαινομένων μάλ.λον ή εκ τής πραγματικότητος. Και εν
τή περιστάσει ταύτη τής πτωχ^εύσεως τού ελληνικού κράτους κατηγγέλθη
ώς υπεύθυνον, όπου γής και άν ε'ρίσκετο, τό ελληνικόν έθνος.
3Ιδία ή δημοσία εν Γερμανία γνώμη, πρωτοστατούντος τού αντοκράτορος, έμελΔ.ε νά μετέλθη τήν μά/Λον άδιάλ.λ.ακτον συμπεριφοράν καί
γλώσσαν κατά τού έλλ.ηνικον γένους, χαρακτηρίοασα άκ εστερηιιένον
τιμής, άρνονμένη εις αυτό πάντα άνθρ ' Γ,ισμόν. 'Ο 'ΕλΔ.ηνισμός ύπέστη
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πάλιν ταπείνωσιν και έξεντελισμόν κατά της ήμερης εκείνης τής οικονο
μικής καταστροφής τον 1892.
Μετά τινα χρόνον δ Τρικονπης μεϋίστατο τον βίον, μακρόν τον πά
τριον έδάφονς, σνντετριμμένος και εγκαταλελειμμένος. Κατεψηφίσϋη εν
ταΐς βονλεντικαΐς έκλογαΐς έν τή γενετείρα αντον πατρίδι. Το προς αυτήν
έγκλημά τον ήτο, δτι ήγάπησε πολν καί εϊργάσϋη νπέρ αντής.Το πρώ
τιστον πάντων ή κατασκενή σιδηροδρομικής γραμμής ! Οντως άντελήφϋη τής ενεργετικής ταντης πράξεως ή πάνδημος ψήφος. Το τέρας τον
κοινοβονλεντισμον κατε βαράΰ ρον και αντόν, ώς τοσοίτονς άλλονς προκατόγονς τον.
Άλλα το καταβιβρώσκον τον ελληνικόν κοινωνικόν και πολιτικόν ορ
γανισμόν νόσημα εξεδηλοντο δσημέραι φοβερώτερον και επικινδννοτε
ρόν. eH καταστρεπτική επιρροή τον νοσήμαπος τούτον έμελλε να καταδειγβή έν δ?^η τή άπαιοία αντον έκφάνσει έν ετει 1897 κατά τήν έκρηςιν τον άνοήτον, τον άντεθνικόν εκείνον έλληνοτονρκικον πόλεμόν.
' Ο κοινοβονλεντισμός, έξασϋενήσας και έκμηδενίσας τήν eΕλλάδα,
εϊσήγαγεν εις αν τήν τα τονρκικό στρατεύματα. Έσώϋη και πάλιν τή
παρεμβάσει των ίσγνρών και εκ σεβασμόν προς τας ιστορικός περγαμη
νής τον ελληνικόν γένονς.
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Τον δνσιάτον οργανικού νοσήματος, ές ον επασχε το ελληνικόν κρά
τος, και μετ' αντον δ ελληνικός λαός, νοσήματος, δ περ μονονονγ)
ήπείλει αντόν τον οργανισμόν, τήν ιστορικήν νπόστασιν τον ελληνικόν
γένονς, θλιβερό και άποτρόπαιος έκδήλυοσις νπήρξεν ή Έ ϋ ν ι κ ή
'Ε τ α ι ρ ε ί α . 7Ητο το δηλητηριώδες έςάνϋημα, ή φαγέδαινα τής κοινοβονλεντικής ολιγαρχίας, ήης άπό όγδοήκοντα ήδη ετών καταβιβρώσκει τον κοινωνικόν και πολιτικόν οργανισμόν τον άναγεννηΰέντος, τον
άναβλαστήσαντος άπό τής τέφρας τον παρεΆοντος έ?.ληνικον εϋνονς.
Τό μεγαλείτερον των έγκλημάτων των διαπραγβέντων νπό τον νεοηέρον
'Ελληνισμόν ήτο ή εκκόλαψις τής *Εταιρείας ταντης, ήτις έν τή πολν&εϊστική και δεισιδαίμονι άρχαιότητι ήϋελεν έκληφϋή ώς έπιφανεΐσα έν
*Ελλάδι κατά πονηρόν βονλησιν άλάστορος δαίμονος, φϋονονντος τό
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ελληνικόν γένος και κατεργασθέντος την έξώλ.ειαν αυτού δια των χειρών
των τέκνων τον.
Καταλαμβάνομαι τη στιγμή ταύτη έκ φρικιάσεως και εξ οδύνης,
διότι είμαι ήναγκασμένος να έκθέσω γεγονότα, άπαισιως αυντελεσαντα
εις την σύγχρονον εθνικήν κατάπτωσιν και των οποίων τα τραγικα απο
τελέσματα δεν έξεδηλώθησαν ίσως εξ δλωκλήρου μέχρι τής στιγμής ταύτης. Διότι ουδέποτε κατηνέγβη τραύμα βαρύτερον και βαθυτερον κατα
τού έλΑηνικού έθνους, όσον το τραύμα το κατενεχθέν ένεκα τής επί τής
ιστορικής σκηνής αυτού έμφανείας και δράσεως τής 3Εθνικής *Εταιρείας
Ή έκ τής οικονομικής πτωχεύσεως καταισχύνη δεν εϊχεν άκόμη λ.ησμονηθή εν Ευρώπη' ή δημοσία γνώμη αυτής εξηκολούθει δυσμενώς
διατεθειμένη προς τον έλΛηνικόν λ,αόν, καταφερομένη κατ3 αυτού, ώς
στερήσαντος χάιάδας οικογενειών, έν Γερμανία ιδίως, των μέσων τής
συντηρήσεα)ς. Αι προς οικονομικόν συμβιβασμόν διαπραγματεύσεις έξηκολούθουν μεταξύ των αντιπροσώπων των Ευρωπαίων πιστωτών και
τής ελληνικής κυβερνήσεως. 3Εθεωρεΐτο, και ήτο ή 'Ελ,λάς, οΐονει υπό
δικος προ τής Ευρώπης, επισήμου και ανεπισήμου. Παρα την τοιαύτην
κατάσταοιν τών έθνικώ)ν πραγμάτων, δ κοινοβουλευτισμός ούδέν έμάνθανεν, ούδέν άπεμάνθανεν' εξηκολούθει μετά πλβρους αδιαφορίας διε
ξάγων τό εργον τής καταστροφής, τής εσωτερικής άποσυνθέσεως. eH
έλλ.ηνική βουλή παρουσίαζε τό θλαβερώτατον τών θεαμάτων. 3Αντί να
σκεφθή σοβαρώτερον καί ήρεμώτερον προς βελπίωσιν τών κακώς ¿χόρ
των, προς την οικονομικήν άνύρθωσιν και τού κράτους και τής κοινω
νίας, κατεδαπανάτο και ήξηντλεΐτο, κατα. τό σύνηθες αυτή, εις μηδα
μινό. και επιβλαβή ζητήματα. 3Ιδία ένοχον έτήρησε συμπεριφοράν εις
τον διακανονισμόν τού οικονομικού ζητήματος, εις τόν μετά, τών πι
στωτών συμβιβασμόν, μή ούσα εις κατάστασιν ν 3 άντιληφθή τής έκ τής
άποφυγής τού συμβιβασμού προσγιγνομένης έν Ευρώπη τώ ελληνικω
γένει καταλ,αλ.ιίϊς καί δυσφημίας. 3Εν τώ μεταξύ άπέθνησκεν δ Τρικούπης, καταλ.είπων τό κόμμα του ανευ δεδοκιμασμένου καί ένδεδειγμένου άρχηγού. Οϋτω δε ή κομματική παντοκρατορία έν τή βουλή περίήρχετο εις τόν από δεκαετηρίδων ήδη άντίπαλόν του, τόν Θ. Δηλ,ηγιάννην, τόν έπί τών 3Εξωτερικών υπουργόν τού 1 8 7 7 , τόν πρόεδρον τού
υπουργικού συμβουλίου έν ετει 1 8 8 5 .Μοιραία τραγική σύμπτωσις.3Από
τού έν ετει 1890 έπελ.θόντος έν Κάνναις τής Γαλλίας θανάτου τού·
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πρώην πρωθυπουργού, ο διάδοχης αυτού έν τή κυβερνήσει έμεινεν άδιαφιλονείκητος άρχηγός τής βουλευτικής πλειονοψηφίας.
Ούτως ειχον τα πράγματα έν έτει 1896. "Αν έκέκτητο προορατικύτητα καί την κοινήν οξυδέρκειαν ό πρόεδρος του υπουργικού συμβου
λίου, μετά την ολοσχερή αυτού έν τή Βουλή έπικράτησιν, πρώτιστον
μέλημα επρεπε να έχη τον μετά των Εύρωπαία)ν πιστωτών τού ελληνι
κού κράτους οικονομικόν συμβιβασμόν. Δυστυχώς δεν άντελήφθη τής
κρισιμότητος τών ελληνικών πραγμάτων. 'Εξηκολονθει προσφερόμενος
πρ ς τους πιστωτάς μετά προφανούς κακοπιστίας. Τούτου ένεκα εφείλκυσεν επί τού ελληνικού κράτους έτι μάλλον την μήνιν τών έν Ευρώπη,
καί. ιδία τών έν Γερμανία, παθόντων έκ τής οικονομικής καταστροφής.
'Επί κεφαλής αυτών ετέθη μετ' έπιμονής 6 βιαιοπαθέστατος αύτοκράτωρ τής Γερμανίας. Κατέστη μονονουχί προσωπικός ημών έχθρός, παρά
τούς συνδέοντας αυτόν συγγενικούς δεσμούς μετά τού ελληνικού στέμ
ματος.
Κατά την περίοδον ταυτήν συμπίπτει ή επί τής κοινωνικής σκηνής
έν 'Ελλάδι έμφάνεια τής 'Εθνικής 'Εταιρείας.
'Ιδρύθη αυτή έν έτει 1895 υπό τινων νεαρών άλλ' άπειρων αξιω
ματικών τού ελληνικού στρατού, φρονονντων, ότι, έν έλλείψει κράτους,
κοσμίως έξελισσομένου καί στρατιωτικώς συντεταγμένου, ήδνναντο διά
τής ιδιωτικής ένεργείας ν ' άντιδράσωσιν έν Μακεδονία κατά τής άπό και
ρού ήδη άρξαμένης πολεμικής δράσεως τών βουλγαρικών συμμοριών.
Προς τον σκοπόν τούτον εύρόντες τό άναγκαΐον χρηματικόν ποσόν, άδη
λον πόθεν, εξαπέστειλαν άνταρτικάς τινας ομάδας εις Μακεδονίαν υπό
την ηγεσίαν αύτοχειροτονήτων άσημων οπλαρχηγών. Δεν παρήλθε πολύς
καιρός, καί έδημιονργήθησαν θρύλοι περί τεραστίου κατορθωμάτων τών
έλληνομακεδονικών σωμάτων. Ούτως έξήφθη ή ζωηρά καί ευέξαπτος
φαντασία τού ελληνικού λαού καί μετ' ολίγον τού δλ.ου γένους, τού τε
άλυτοώτου καί τού εν διασπορά. "Ο τι δεν κατορθοι τό παράλυτον και
εξηρθρωμένον κράτος, ϋ.ά τό κατορϋώση ή ελληνική αρετή, ή εθνική
γενναιύτης. ‘Π ελληνική ψυχή κατελήφθη έξ ένθουσιασμού, μονονουχί
έφανάτίσθη προ τών μυστηριο)δών θριάμβων τών νέων έν Μακεδονία
καπετανέων, συνεχιζόντων τά παλαιά κατορθώματα τού Νικοτσάρα καί
τού Ροαφέη. Τραγική αυταπάτη ! Τά κατορϋώματα έπλαστουργούντο
καί αετεδίδοντο άνά σύμπαν τό ελληνικόν, καί δΓ αυτού εις τον εύρωΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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παϊκον τύπον, υπό νεανίσκων των παραμεθορίων πόλεων, εν μυθιστο
ριογραφιών] άφελεία περιγραφόντων μάχας και νικάς, ό ν ε ι ρ α θ ε ρ ιν ή ς ν υ κ τ ό ς, εν τι] φαντασία αυτών και μονή έξελιχθεντων και. συμ
βάντων.
‘Η ελληνική φυλή άπεδέξατο μετ’ ενθουσιασμού τους ανυπόστα
τους τούτους θρύλους. Ούαι τω δισταζοντι ή άμφισβητούντι ! Κατηγγέλλετο μονονουχι ώς προδότης. *Ο λαός στερείται, εν τη δλότητι
αυτού, πόσης συγκεκριμένης συνειδήσεως των πραγμάτων, της άληθείας’
ιδία ό ελληνικός λαός, άποδείξας κατα την τελευταίαν ταύτην ιστορικήν
περίοδον, ότι στερείται του αισθήματος τής πραγματικότητος. 'Ο πρώτος
δημαγωγός, ό πρώτος πολιτικός κερδοσκόπος δύναται να τον ενθουσιάση
κα) να τον παρασύρη.
Τους αυτοσχεδίους οπλαρχηγούς, τυυς μεταβάντας εις Μακεδονίαν
προς άπελευθέρωσιν αυτής άπό τών Τούρκων κα'ι τών Βουλγάρων,
παρηκολούθησαν μηνι Ίουνίορ τού 1896 ύπαξιωματικοι και στρατιώ>ται τών εν ταΐς παραμεθορίοις πόλεσι στρατιωτικών σωμάτων, άπαντες
στρατολογηθέντες και άποσταλέντες υπό τών ιδρυτών βιωματικών τής
Εθνικής *Εταιρείας. Τα πλείστα τών σωμάτων τούτων διεσκορπίσθησαν
και έδεκατίσθησαν υπό τών εν τή παραμεθορίω γραμμή άποσπασμάτων
τού τουρκικού στρατού Ούχ ήττον ή ελληνική φαντασία έδημιούργει
θριάμβους καί ’πιτυχίας Ανυπάρκτους. Δια τού τρόπου τούτου, ήκιστα
ειλικρινούς, ήκιστα μαρτ υρούντος σοβαρόν άντ ίληψιν τών πραγμάτων, ή
ελληνική φυλή παρεσύρθη έπι τοσούτον, ώστε να νομίζη, ότι δι’ ολίγων
άτάκτο)ν συμμοριών ήδύνατο ν ’ άποκαταοτήση τήν έλ?.ηνικήν εν Μακε
δονία δύναμιν, ΰποστάσαν κατα τον τελευταίοι· εκείνον καιρόν θλίβε οαν
ύποχώρησιν, ενεκα τής αδ >ανείας, ήτις έχαρακτήρισε τήν επίσημον ελλη
νικήν πολιτικήν άπό τής Συνθήκης τού Βερολίνου. ΐΗ ελληνική >υβέονησις συνεταράχθη επι τώ άκούσματι τής στρατιωτικής λιποταξίας εν
Θεσσαλία, άλλ’ ούδεν ένήργησε σοβαρώς κατα τής τοιαύτης ανυποταξίας,
εκ φόβου προ τής δημοσίας γνώμης, ήτις εν παρομοία περιστάσει κατα
τον αυτόν χρόνον είχεν επίδειξη άμέριστον συμπάθειαν προς άξιωιιατικούς, έγκαταλιπόντας τας τάξεις αυτών και μεταβάντας προς συνδρομήν
τών έν Κρήτη επαναστατών. 'Η εν τή Βουλή μάλιστα άντιπολίτευσις
προέβη εις τοσούτον άφελείας, ώστε να κακίζη και αυτόν τόν βασιλέα,
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•οτι δεν επεμψε τα τέκνα αυτόν, ϊνα συμπολε μήσωσιν εν τι) ηρωική νήσοι
μετά των έξεγερθέντων κατά της τουρκικής κυριαρχίας.
Η Εθνική Εταιρεία, ενριοκουοα ένίσχυσιν εν τε τη Βουλή καί παρά
τη δημοαία γνώμη, παραπλανώμένη εκ των μυθιστορικών περί, αυτής
δημοσιευμάτων, έπεκράτει δσημέραι. Μεταρρνθμισθεΐσα επί το ενεργό
τερου καί έπαναστατικωτερον, διοργανωθεΐσα εις τμήματα, διασκορπισθέντα πανταχον του ελληνικού, άποστείλασα άντιπροσώπονς προς κατήχησιν καί προσηλυτισμόν υπέρ τον μεγάλου εθνικού σκοπού, ον έπεδίωκεν ή νέα αυτή <ίΦ ι λ ι κ ή 'Ε τ α ι ρ ε ί α», εσχεν απανταχού προσήλυ
τους, άφελ.ώ: πιστεύσαντας εις τά κηρύγματα αυτής περί σοβαράς εργα
σία:, ένισχυομένης υπό ορατών καί αοράτων δυνάμεων, δΕ ής ή ελλη
νική φυλή έμελλε καί πάλιν νά καταγάγη νέους καί περιφανείς θριάμ
βους, μονονουχι πλήρη εγκατάατασιν τον ελληνικόν γένους έν τή Χερσό
νησό.) τοΰ Αίμου.
Διά τής νέας μεταρρυθμίσεως καί όργανώσεως τής ’Εθνικής 'Εται
ρείας εις τμήματα, έξαρτώμενα άπό τον μ ν σ τ ι κ ο ν κέντρου, τον
αοράτου άνωτάτον συμβουλίου, άποτελουμένου έκ πολιτικών καί στρατιοπικών έν ένεργεία, απάντων άνηκόντων εις την άντιπολ.ίτενσιν, καί
τινο)ν άφελ^ώΐ', ουδέ μίαν έχύντων συνείδησιν τής καταστάσεως, τών
κινδύνων, πρός ονς κατ εφέρετο καί τό έθνος καί τό κράτος διά τής
τοιαύτης έξεγέρσεως καί ένεργείας, έξηγέρθη άπαν τό έλ.λ.ηνικόν κα\
■έστρεψε πλήρες πίστεως τά βλ.έμματ α αυτόν πρός τ ¡¡ν μυστικήν ταυτήν
δνναμιν, δσημέραι τείνονσαν νά καταστή κράτος έν κράτει. Αέν ήτο τούτο
παρόιδοξον. Τό έλλ.ηνικόν έθνος, ϋποστάν τοσαύτας περιπέτειας καί
ον αφοράς κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας τον δεκόιτον ένοιτον αιώνας,
■διατελονν ώς έκ τούτον εις νοσηράν κατάστασιν, κατελ,ήφθη έκ νευρικής
νπερεναισ ησίας, έκ φ ρ ε ν ί τ ι δ ο ς μονονουχι, καί έπίστευσεν αφελέ
στατα εις τά δόλαα κηρύγματα άσννειδήτυον έθναποστύλ.ων, διαβονκονλ.ούντων αυτό διά τών ψευδεστάτων κηρυγμάτων. 'ΌπoJς είχαν τά πράγ
ματα έν 'Ελλοίδι άπό πολλών καιρόν, ουδέ μίαν ένέπνεε τό κράτος, οι
επίσημοι αυτού κύκλωι, εμπιστοσύνην. Οι διέποντες τά τής 'Εταιρείας
έψνχολ.υγησαν έπί τής τοιαντης καταστάσεως. Τής κνβερνήσεως μηδεμίαν έμπνεούσης έμπιστοσύνην, άνέλ.αβον αυτοί οντοι, οι άποτε/.ονντες
τό άνώτατον συμβούλων τής μυστικής δννάμεως, τ'ην κατήχησιν καί
την διενθννσιν τής εθνικής ψυχής, άποκαλ.ύιγαντες εις αυτήν τους νέους,
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τους τηλαυγείς ορίζοντας,

οΐτινες μυστηριώδεις άνεπεταννυντο εν τγη

ιστορική αυτής σταδιοδρομία.
1 ίς έκέκτητο ίκανδν σθένος, τοσοντον άκραδαντον ψυχήν, ώστε να
άντιδράση κατα. τής αοράτου ταύτης δυνάμεως ; ’Εκείνος οστις ετολμησε ν' άντεπεξέλθη κατ' αυτής, να κηρυχθή; φανερός πολέμιος μετάμελέτην του καταστατικού αυτής, εχων πληροφορίας περί των προσώπιον,
των άποτελονντων τδ άνώτατον μυστικόν συμβουλών, εχων ύ π * δψεο
τα πράγματα, την δυσχερή θέσιν, εν ή διετέλει τδ έλληνικδν κράτος,
μονονουχί υπόδικον πρδ των επισήμων καί άνεπισήμων κύκλων τούευρωπαϊκού κόσμου, οστις ήρνήθη να συμπράξη, οστις ειχεν άντιδράση,
κατεδικάΐ,ετο εις θάνατον ώς έχθρός τής πατρίδος, δηλαδή των
άποτελούντων τδ άνώτατον συμβούλων τής 'Εθνικής 'Εταιρείας! . . .
Τοιαύτη ήτο ή ψυχολογία τού ελληνικού έθνους εν ετει 1896. 'ΙΕ
επιτυχία των ολυμπιακών αγώνων άνεπτέρωσε την εθνικήν φαντασίαν..
Οι νικηταί των ολυμπιακών άγώνων εφαντάσθησαν, δτι ήδύναντο να
νικήσωσι καί να έπικρατήσωσι καί εν άλλοις άγώσιν, αν μή τι άλλο, δεομένοις κυβερνητικής διευθύνσεως. Ά λ λ ’ ύπδ τδ κρατούν κυβερνητικόν
καθεστώς πολιτική ισχύς, στρατιωτική σύνταξις καί όργάνωσις δεν ήτο
δυνατδν νά ύπαρξη. Την κατάστασιν ταύτην, θλιβερόν ύπδ πάσαν εποψιν,.
εξεμεταλλεύθη μεθοδικότατα καί έπιτηδειότατα ή διευθ ύνουσα δύναμις
τα πράγματα καί τήν ενέργειαν τής Έθιικής 'ΕτΧιιρείας.
Πράγματι. Τή 3 . η 5Οκτωβρίου τού 1906 έδημοσιεύετο δια τού
ελληνικού τύπου τδ πρόγραμμα αυτής, νπερθεν εχον άκτινοβόλον σταυ
ρόν καί τδ σύνθημα « Έ ν τούτω νίκα ». Μετά τόλμης υπερφιάλου οι
άγνωστοι μηχανορραφώ εβέβαιονν τδ έλληνικδν γένος, τό τε ελεύθερον
καί τδ αλύτρωτον, δτι σκοπός αυτής ήτο ο άφυπνισμός, ή άνάπτυξις καί
ή συνένωσις τών δυνάμεων τής ελληνικής φυλής προς τήν άντν πόσης
θυσίας άπελευθέρωσιν τών δούλων αδελφών καί τούτο, «ΐνα κατα
τήν στιγμήν, καθ' ήν ή αναπότρεπτος τών πραγμάτα)ν φορά θέλει φέρη·
τδ ελληνικόν έθνος σόμπαν ύηδ τήν ευλογίαν τού προστάτου Θεού εις
τον περί το>ν όλων αγώνα, αι δυνάμεις του ελεύθερου κράτους εχωοιν
ερειομα ισ'χυρον τα>, παραοκευαοθεισας και άναπτυγθεισας δυνάυιεις τού
έθνους . ..»
Μετά τήν προεισήγησιν ταύτην δεν έδίστασαν οί άξιωματικοί τoy έ/.λη-

έν Έλλάδι

22ί>

νικού άτρητου και οι μετ' αυτών συνεργαζόμενοι, βουλευτηι και πολιτικοί
υπάλληλοι, να σφετερισθώσι την τελευταίαν κρητικήν εξέγερσιν, τ η ν
μ ε γ ά λ η ν τ ο υ Β ά μ ο ν ο ε λ ί δ α, διακηρύττοντες συν τοΐς άλλαις
τα επόμενα ασύστατα κα) Ακαταλόγιστα :
<ΓΗ εκτέλεσις του προγράμματος τής Ί'θνικής 'Εταιρείας κατ’
ανάγκην θέλει ψέρη αυτήν είς επαφήν προς τήν εργασίαν των νομίμων
εξουσιών του ελευθέρου κράτους. Ά λ λ ’ ουδέποτε ή από οικείας κρίσεως
οϊαδήποτε τής ' Εταιρείας ενέργεια δύναται να θέση εις κίνδυνον τα
εθνικό συμφέροντα, λόγω Αποφάσεων μή έπαρκώς μελ,ετωμένο)ν, διότι
ή ’Εθνική 'Εταιρεία, όσον και το ελεύθερον κράτος, εχει πάντα τα
■στοιχεία να κρίνη περί τον επισήμου ή μή οίασδήποτε ένεργείας ή έπιφυλάξεως, ή δε κνβερνώσα αυτήν Αρχή Από μόνης τής έσκεμμένης
σταθ μησεπος τών περιστάσεων θέλει προβαίνη εις ότι κρίνει σκόπιμον.
«. Δια τούτο όταν τα ραγδαία)ς γ ωρούντα προς γενικωτέραν εν τή
°Ανατολή σύρραξιν γεγονότα, τα έκάστοτε έναλλάσσοντα και πάντα υπο
λογισμόν και πάσαν πρόοψιν διαη εάγοντα, προκαλέσωσι τήν εκρηξιν τής
γενικής καταιγίδος και καταστήσωσιν άναπότρεπτον τήν εις τον αγώνα
συμμετοχήν τής ελληνικής φυλής και αν, ο μή γένοιτο, το κράτος,
επαναλαμβανομένων παρελθόντων σφαλμάτων, θέληση ν ’ άδρανήση, τό
Γένος δεν θέλει βεβαίως παρίδη τό έπιβεβλημένον αύτώ καθήκον, τότε
δε ονδε τό κράτος θα δυνηθή ν ’ άπόσχη τής εκπληρώσεως αυτόν.
« Τούτου ενεκα ή πρόοφις του μεγάλου τούτον κινδύνου επιβάλλει
είς τήν ’Εθνικήν 'Εταιρείαν δια τον πρώτον τούτον εγγράφου, δι ’ ον
αποκαλύπτει εί; τό Γένος τήν υπαρξιν και τό πρόγραμμα αυτής, όπως
ποιουμένη εκκλησιν είς τήν φιλαπατρίαν τών νομίμων τού Κράτους εξου
σιών, συστήση τήν άμεσον και επείγουσαν εργασίαν συστηματικής δργανίθσεΛος και Αντί πάσης θυσίας άναπτύξεως τής κατα ξηρόν και θάλασ
σαν πολεμικής δυνάμεως τού Κράτους, τής οποίας ή σύνταξις αλλατε
άμελανμένη και άλλοτε Ατελώς και σπασμωδικώς έπιγβίρουμένη, δεν επέτρεψεν εις τήν 'Ελλάδα νά έπωφεληθή πολυτίμων ευκαιριών υπέρ τής
.εθνικής άποκαταστάσεως.
« Ή ’Εθνική 'Εταιρεία, Αναπτυχθείσα και μεγαλανθεΐσα Από εύχυ
μου και ισχυρού άμα πυρήνος τής στρατιωτικής δυνάμεως τού ελευθέ
ρου Κράτους και επί ταύτης θεμελιωθεΐσα, πέποιθεν, ότι α'ι νόμιμοι τού
Κοόιτους Ιλονσίαι θέλονσι περιάψη άπαν τό προσήκον κύρος εις σνστα-
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σιν, άπορρέονσαν Από τού κύκλου αυτών εκείνων των εχόντων την αρμο
διότητα, όπως προβάλωσι γνώμην κυρίαν περί της πολεμικής του έθνουςσνντάξεως»...
Το εν νευροπάθειά διατελούν ελληνικόν έθνος κατελήφθη εξ ενθου
σιασμού αμα τη άναγνώσει τον άπαισίον έγγραφον, δ περ δια τούΑθηναϊκού τύπου και του τηλεγραφείου μετεδίδετο urbi 6t orbi ώς
χαρμόοννον άγγελμά άρχομένης εθνικής παλιγγενεσίας υπό την ηγεσίαν
παραδόξου συμμορίας, ητις ήξίον ν 3 Αναλάβη την διεύθυνσιν των εθνι
κών πραγμάτων, θελούσης η μη της κυβερνήσεως, εις ην άπεπειρατο
να νποκατασταθή ή ’Εθνική eΕταιρεία. Οι επίσημοι κύκλοι συνεταρα
χβησαν επίσης, κακό προβλέποντες εκ τών διαδόσεων, δτι ή συνωμοσία
είχεν έξηπλωμένους τους πλοκάμους αυτής άνα πάντα τα στρώματα του
ελληνικόν έθνους. Και έπρεπεν άληθώς να σννταραχθώσιν οΐ κυβερνη
τικοί κύκλοι κατόπιν τής δηλώσεως, καθ' ήν δ εύχυμος και ισχυρός αμα
πυρήν τής στρατιωτικής δυνάμεως του ελευθέρου κράτους άπετέλει τον
πυρήνα τής 3Εθνικής 'Εταιρείας. 3Εν τοιαύτη περιστάσει οποίον επεβά)^λετο καθήκον εις τας νομίμους εξουσίας τον ελληνικόν Κράτους ; 'II
δικαστική ανίχνενσις και καταδίωξις τών συνωμοτών, εξ ών Απετελείτο
το άνώτατον συμβούλων, δ περ δεν ήτο και τόσον μυστικόν, όσον ϋπετίθετο.3Αλλ3 ή κυβέρνησις δυστυχώς κατελήφθη εκ φόβον προ τον φαν
τάσματος τής αοράτου δυνάμεως, ής ή σημασία σκοπίμως νπερετιμήθη
υπό τών εχόντων συμφέρον εις τούτο.
'Αν αμέσως προέβαινεν ή δικαστική αρχή εις ένεργείας προς ανεύ
ρεση’ τών ηρώων, προς τιμωρίαν αυτών, και οΐ κυριώτατοι τούτων δυ
στυχώς. ήσαν Αξιωματικοί τον ελληνικόν στρατόν, εκ τον Ασφαλούς δι3
ουτιδανών δημοσιευμάτων καί κηρυγμάτων έξερεθίζοντες τήν φαντασίαν
τον ελληνικού έθνους, δεν θα έπήρχοντο τα μετά ταύτα τραγικό απο
τελέσματα, δηλαδή πόλεμος ανευ προπαρασκενής προσηκούσης, μονο
νον γϊ φυγομαχία, έκτος εξαιρέσεων, κατά τό>’ πόλεμον, ήκιστα έντιμοι
υποχωρήσεις, Αδικαιολόγητος πανικός , και συνεπεία τούτων ή υπό τών
τουρκικών στρατενμάτων κατάληψις έιπάσης τής Θεσσαλίας και τής
Φϋιωτιδος μέχρι Ααμίας και Θερμοπυλών. Δυστυχώς ονδέν εκ τούτων
εγένετο. Η δε κυβέρνησις ήνέχθη τήν έκρυθμον ταύτην κχτάσταοιν,
την δημιονργηθείσαν δια τού μνημονευθέντος κηρύγματος τής 3Εθνικής
Εταιρείας και δια τών ν π 3 αυτής απανταχού τού ελληνικού όργαναJ—
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θέντων θρησκευτικών μνημοσυνών υπέρ των εν Μακεδονία άγωνισαμένο)ν ηρώων της πίστεως και τής πατρίδος.
9Εν τοιούτφ έθνικω κυκεώνι δ βασιλεύς δλίγας ημέρας μετά την
δημοσίευσιν του κηρύγματος τής 9Εθνικής 'Εταιρείας, άπέστελλε προς
τον πρόεδρον του υπουργικοί) Συμβουλίου Διάγγελμα, εξ ου μεταφέρω
ενταύθα την έπομένην χαρακτηριστικήν παράγραφον.
«.9Επιθυμών δπως ή έκγύμνασις του ελληνικού στρατού άποτελέση
το θεμέλιον τής δργανώσεως αυτού και καταστήση αυτόν άξιον τής απο
στολής του, κρίνω επείγουσαν την σύσιασιν μονίμου στρατοπέδου, εν φ
άποχωριζόμένος δ στρατός εκ των έργων τής συνήθους έν ταΧς πόλεσιν
υπηρεσίας, θέλει έπιδοθή εις την εκτέλεσιν στρατιωτικών έργων και
μεγάλων γυμνασίων, άφοσιούμενος αποκλειστικές εις την στρατιω

τικήν έκπαίδευσιν.
»Την πρργμάτωσιν διακαούς πόθου μου περί στρατιωτικής συντά
ξεως τής χώρας θέλει εγ καιν ίση ή σύστασις τού μονίμου τούτου στρατο
πέδου, ήν εμπιστεύομαι εις την κυβέρνησίν μ.ου».
*Ητο προφανές, δτι ή δημοσία γνώμη έμελλε να. καταληφθή εξ
ενθουσιασμού άμα τή δημοσιεύσει τού Διαγγέλματος. ’Εξέφραζε τούτοδιαμαρτυρίαν επι τή μέχρι τούδε ολιγωρία περί την στρατιωτικήν σύνταξιν
και όργάνωσιν τής χώρας, άλλα συγχρόνως και διετυπούτο ώς τό νέον
πρόγραμμα, πρόγραμμα στρατιωτικόν και εθνικόν. Τό ελληνικόν γένος
εχαιρέτισε μετά στοργής και ελπίδων τό Διάγγελμα, τυχόν καθολικής
άποδοχής. 'Η 9Εθνική 'Εταιρεία, επωφεληθέισα τής δημοσιεύσεως
ταύτης, εκήρυξεν αυτήν ώς προελθούσαν εκ τής δράσεοις αυτής και των
ενεργειών. 9Από τής εποχής ταύτης τά πάντα συνετέλουν νά πιστευϋή,
δτι θάττον ή βράδιον έμελλε νά ίπανέλθη σύγκρουσις εν τή Χερσόνησό)
τού Αίμου μεταξύ 'Ελλάδος και Τουρκίας. Εις τούτο δ 9 έτι μάλλον
συνετέλει ή έκρυθμος, ή άναρχική κατάστασις τών πραγμάτων τής
Κρήτης, διατελούσης έν πλήρει επαναστανικώ όργανισμω.
Τήν κατάστασιν ταύτην έξεμεταλλεύθη κακοβούλως και άσυνειδήτως
ή 9Εθνική 'Εταιρεία.
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Οι επιτελείς τον άνωτάτου συμβουλίου τής 3Εθνικής 'Εταιρείας, όσον
καί αν επε&ύμουν να καλύπτ ωνται υπό τον πέπλον τον ανώνυμον και
του άοράτον, δεν ήσαν εξ ολοκλήρου άγνωστοι εις τινας κύκλους, επι
σήμους τε και ανεπισήμους, εις ονς ή κατάστασις των έ'&νικών πραγ
μάτων δεν ήτο ξένη και άδιάψορος. 3Εν ταΐς κατ3 ιδίαν συναναστροφαίς
έμνημονεύετο τούτο ή εκείνο τδ πρόσωπον ώς μετέχον τής διενϋννσεο)ς
τής 'Εταιρείας. ’Από τής επαύριον τής δημοσιεύσεως τον περίφημου
Διαγγέλματος Έ£ ονόματος του Θεοΰ καί τής Πατρίδος, εν ώ άνωμολογεΧτο άπεριφράστως, ότι ή 3Εϋνική 'Εταιρεία (ίάνεπτύχ&η και εμεμεγαλύνϋη από εύχυμου καί ισχυρόν άμα πνρήνος τής στρατιωτικής
δννάμεως τον ελευθέρου κράτους», ν π 3 α ύ τ ή ς δ 3 έ ϋ ε μ ε λ ι ώ ϋ η,
πάσα άλλη κνβέρνησις, εκτός τής ελληνικής, ήδύνατο νά προβή δια των
νομίμων άρχών τον κράτους εις ένεργείας κατά των πολιτικών εκεί
νων καί στρατιωτικών λειτουργών, τών άξιούντων να. ΰποκαταστήσωσιν
εαυτούς εις την κανονικήν κνβέρνησιν, καί τούτο διά τής άποπλανήσεα)ς
τής κοινής γνώμης, διά τον δόλον, διά παντός θεμιτού καί αθεμίτου
μέσον. 3Αλλ3 ή κνβέρνησις εκείνη, ώς πάσα ελληνική κνβέρνησις, έρειδομένη επί πλαστής δννάμεως τής εν τή Βουλή ολιγαρχίας, ούχί δ 3 επί
τής δημοσίας γνώμης, επί τον ελληνικού λαού, δεν ήσ&άνετο έαυτήν
ίσχυράν προς διεξαγωγήν άγώνος κατά τών συνωμοτών τού άνωτάτον
συμβουλίου τής 'Εταιρείας, ονς ήδύνατο ν 3 άπομακρύνη, δυνάμει τών
κειμένων νόμων, εκ τών πολιτικών καί στρατιωτικών λειτουργιών, νά
καταστήση αυτούς ϊδιώτας, ν 3 άπαλλάξη δε τον ελληνικόν στρατόν τής
παρουσίας καί τής λειτουργίας τοιούτων αχαρακτήριστων προσώτα>ν.
3Άλλως τε οΐ διενϋύνοντες τά τής 'Εταιρείας λίαν επιτηδείως είχον
κατορϋώση νά προσηλυτίσωσιν εϊς τό εργον αυτών πολιτικούς καί στρα
τιωτικούς λειτουργούς, εξ όλων τών υπηρεσιών τού κράτους, δυναμένονς
νά φανώσιν εις αυτούς χρησίμους.
/

3Εκ τής δικαστικής υπηρεσίας ονκ ολίγοι διετέλονν μέλη, ώς επί
τό πλεΐστον ενεργά, τής 'Εταιρείας, όμόσαντα πίστιν καί άφοσίωσιν εις
τό άνώτατον συμβούλων έξ ονόματος τού Θεού καί τής πατρίδος. Θλι-
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βεοοζ υπήρξεν εν τή περιστασει ταύτι] 6 κλήρος τής υπηρεσίας τον
υπουργείου των 5Εξωτερικών, ούιινος οϋκ ολίγοι υπάλληλοι μετ'
άφοσιώσεως είργάσθησαν υπέρ τής επιτυχίας του έργου τής Εθνικής
'Εταιρείας. *Ιδία δε διεκρίθη έπι πρωτοφανεϊ καί άκατανοήτω ζήλφ ή
εν Κωνσταντινουπόλει ελληνική Πρεσβεία. 5Αναγράφω ενταύθα απλούς
πίνας υπαινιγμούς, χωρίς να εΐσέλθω εις λεπτομέρειας, αϊτινες, τό γε
νυν εχον, ούδεμίαν εχουσι σημασίαν ένταύθα. "Οπως κατορθωθ ή δ
προσηλυτισμός ομογενών, ελαυνομένων εξ άκράτου εθνικού ενθουσια
σμού και μή μελετώντων τα πράγματα, έδημιουργούντο μακεδονικό1
ήρωες και θρύλοι, παρασύροντες τους άπλουστέρους εις συμμετοχήν τον
έργου τής Εθνικής 'Εταιρείας. Και διά τού τρόπου τούτου κατωρθώθη
νά πιστευθή υπό πάντων σχεδόν μεταξύ των ομογενών τής άλντρώτον
πατρίδος και τών τής διασποράς, οτι μεγάλη ή δύναμιζ, ή ηθική, ή
πολιτική, ή στρατιωτική, τής ’Εθνικής 'Εταιρείας, αυτή ή οικονομική,
οτι μετεχουσι τον Συμβουλίου αυτής και τής διενθύνσεως ε π ι φ α ν ή
πρόσοιπα, κατ' άπομίμησιν τής Φιλικής "Εταιρείας. Διεδίδετο προσέτι
και έ π ι σ τ ε ύ ε τ ο, οτι ή Εταιρεία διετ'λει εις μυστικός συνεννοήσεις
προς επισήμους κύκλους τής ενρο)παϊκής πολιτικής, άκόμη και προς το
Γ υ λ δ ί ζ !... 'Ως μή ώφειλε, τά τοιαντα φληναφήματα μετεδίδοντο κα)
διά τών οργάνων τής ελληνικής δημοσιογραφίας, ελάχιστων άντιδρώντων
εις τάς ενεργείας ταύτας και τάς διαδόσεις, αϊτινες συν τώ χρόνω κατέ
στησαν πεποίθησις και πίστις τής ελληνικής κοινωνίας.
Κνβέρνησις πράγματι δεν ϋπήρχεν ή μάλλον θλιβερότατα έρρυμουλκεϊτο. Τά δημοτικά συμβούλια τον ελληνικού κράτους έφήφιζον συνδρομάς υπέρ τής Εθνικής 'Εταιρείας, παραδιδομένας εις τήν ο ρ α τ ή ν
τ α μ ι α κ ή ν αυτής επιτροπήν, τά χρηματικά ποσά ένεκρίνοντο νπο
τών Νομαρχών, το δε αρμόδιον ύπουργειον δεν ετόλμα εν τή περιστάσεί
ταύτη νά έκτελέση το καθήκον τον, εκ φόβον μή προσκρούση εις τήν
δημοσίαν γνώμην !
Ίδια ή κατάστασις αυτή έπεδεινοντο όσήμέραι

'ένεκα τής συμμε

τοχής τής εν τή Βουλή αντιπολιτεύσεως, άμέσως ή εμμέσως, εις το
έργον τής Εθνικής 'Εταιρείας. Πλέον ή άπαξ ήκούσθησαν άπο τού
βήματος αυτής ενθουσιώδεις εκδηλώσεις υπέρ τής 'Εταιρείας, κατεκρίνετο δε ή κνβέρνησις έπι άντιδράσει προς τήν πολιτικήν αυτής. Ονδεις
ετόλμα τ ’ δγωνίσθή κατά τής τοιαύτης έκτροπου πολιτείας τής έν τή
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Βονλγι μειονοψηφίας εκ φόβον άντιδημοτικότητος' έλάχιοτοι κατενόονν
το έπιβεβλημένον καβήκον εις πάντα τίμιον πολίτην καί λειτουργόν τής
πολιτείας να ε’ΐπη παρρησία την γνώμην αυτόν. Οντως ή κοινή γνώμη
έφέρετο άκρίτως και άσννειδήτως προς την πολεμικήν ενέργειαν, προς
τον πόλεμον,εί καί τδ ελληνικόν κράτος διετέλει στρατκοτικώς έξηντλημένον καί έξονβενωμένον, ανευ φίλων καί συμμάχων, εν Ευρώπη δε
μονονονχί υπόδικον, ένεκα τής τελευταίας αύτοϋ οικονομικής συμφο
ράς. Και έν τοντοις τδ σύνθημα τής άντιπολιτενσεως έν τή Βουλή ήτο
ό εξαναγκασμός τής κνβερνήσεως να ρίψη τδ χειρόκτιον καί εις τήν
Τουρκίαν καί εις τήν Ευρώπην, καί ν ’ άναλάβη τον πόλεμον. Τίνας 0α
είχεν εν τή επιδιώξει τοιαντης τυχοδιωκτικής πολιτικής άρωγονς καί
συμμάχους ; Τας δάφνας καί τα κλέη των προγόνα)ν, τον φιλελληνισμυν,
επί τέλους τ ο ν Θ ε δ ν τ ή ς 'Ε λ λ ά δ ο ς . Οι απλοϊκοί έπίστενον εις
ταύτα καί παρεσνροντο' οι πονηροί, οϊ πολιτικοί κερδοσκόποι, καί ησαν
ονκ ολίγοι τοιούτοι καί έν τή Βουλή καί εκτός αυτής, καλώς υπελόγιζον,
εχοντες ύπ ’ διρει πρόσφατον παρελθόν, οτι ή έξηναγκασμένη πολεμική
πολιτική κνβερνήσεως, άρεσκομένης εις ρυμούλκησιν, ήϋελε συντελέση
επί τέλους εις τήν πτώσιν αυτής κατόπιν προφανούς άποτνχίας. Μη (5έν
συνέβη καί^πρδ δεκαετίας αυτό τούτο :
'Οτε ημέραν τινα έν ιδιαιτέρα συνεδρία τής άντιπολιτεντικής όμάδος
έλέχϋη παρά τίνος, ότι πόλεμος ανευ τής προσηκονσης πολεμικής παρα
σκευής ήϋελε κατάληξη εις καταστροφήν, άφελέστατα άπεκρίνετό τις έκ
των άννπομόνων : ((.’Αλι,λ’ έν τοιαντη περιπτώσει ονδεμία έλπίς πτ(όσεως τής κνβερνήσεως^. ’Αρκεί να πέση ή κυβέρνηοις, καί άς πατήσωσιν οι Τούρκοι τδ έλλίρακόν έδαφος. Ή το τδ δόγμα τής έν τή Βουλή
ολιγαρχίας — Μ ε τ ’ έ μ ε δ κ α τ α κ λ υ σ μ ό ς !...
'Υπό τοιαντην έθνικήν καί πολιτικήν άποσύνβεσιν ή ελληνική κνβέρνησις, χωρίς να τδ βέλη, καί χωρίς να τδ έννοή, έτέβη υπό τας διαταγας τής ’Εϋνικής 'Εταιρείας. 'Οσημέραι ή προπαρασκευή πρδς πολε
μικήν ένέργειαν καβίστατο δραστιιριωτέρα, προπαρασκευή πρδς τήν
α'ι μ α τ η ρ ά ν τ ρ α γ ω δ ί α ν , ήν κατήγγειλεν εις τδ ελληνικόν δημό
σιον, άλλα λίαν βραδέως, ο έπι των στρατιωτικών υπουργός, έξαναγ
καστώε)ς διά λόγους εύνοήτους να καταλίπη τδ χαρτοφυλάκων του, αφού
προηγουμένως έπί ικανόν χρόνον είχε καταστή υπηρέτης τού βλαβερού
βανματος. ’Ήδη ή Έβνική 'Εταιρεία, τή συμπράξει καί τή φανερά
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ενεργεία τών πλείοτων μελών τη; εν τη Βουλή άντιπολιτεύσεως, δημοσία
εστρατολογεί, χωρίς παρ’ ούδενδς να έλέγχηται η να παρεμποδίζηται.
πρδς την μέλλουσαν κατά τό προσεγγίζον εαρ πολεμικήν ενέργειαν έι’Ηπείρφ και έν Μακεδονία. Προσήρχοντο βεβαίως υπδ τας σημαίας
αυτής καί ανδρες, κατειλημμένοι εκ πίστεως και ενθουσιασμόν υπέρ τον
εθνικού άγώνος, άλλα μεταξύ των προσερχομένων, επιδεικτικότατα δνομασθέ· των Σ τ α υ ρ α ε τ ώ ν , κατελέγοντο καί ονκ ολίγα άποβράσματα
τής κοινωνικής υποστάθμης καί σαπρίας απάντων των ελληνικών κέν
τρων Άτατοΐ.ής καί Δύσεως, ληστοφυγόδικοι δ * ονκ ολίγοι. ’Εκ τούτων
άνεμένετο ή εθνική νίκη, ή ελληνική σωτηρία. Καί ετελονντο πάντα
ταντα Ατιμωρητί προ τών οφθαλμών αυτής τής κνβερνήσεως, οπολεσάσης εξ ολοκλήρου πάσαν συναίσθησιν ευθύνης επί τοΐς τελονμένοις,
ρνμονλκηθείσης υπδ πάσαν έποψιν υπδ τών άο ρ ά τ ω ν ! συνωμοτών
τής ’Εθνικής 'Εταιρείας.
Τών έν Κρήτη πραγμάτων έπιδεινωθέντων ενεκα τών κακονργιών
τού οθωμανικού δχλου κατ’ άϋώων γυναικοπαιδών καί γερόντιαν, ήτις
συμφορά έπήλθεν ονκ ολίγον ενεκα άκαίρον καί άσκοπου μεταβάσεως
εις ιήν δυστυχή νήσον εν ίων εκ τών πρωτοστατών τής Εθνικής 'Εται
ρείας, ή ελληνική κυβέρνησις, νπείκουσα εις τήν λαϊκήν εξέγερσιν καί
τδς άκαταλογίστονς επιθέσεις καί πιέσεις τής επισήμου άντιπολιτεύσεως,
άπέστελλεν εις Κρήτην στρατιωτικών σώμα υπδ τδν συνταγματάρχην
Βάσσον πρδς κατάληψιν αυτής. Πράξασα τούτο, ονδέν ελαβεν ΰπ ’ δψει,
ούτε κανόνας δ’έθνους δικαίου, ούτε τήν ιδίαν αυτής πολιτικήν καί στρα
τιωτικήν αδυναμίαν, ούτε τήν έν τη νήσω παρουσίαν τού ευραχπαικον
στύλου. ’Έπραξεν απλώς, ΐνα φανή ευάρεστος τή κατ’ αυτής έξεγερθείση δημοσία γνώμη.’Αντί να παραιτηθή, ύπεχώρησεν, έρρυμουλκήθη.
’Έρριψεν άκαταλογίστως τδ χειρόκτιον εις τήν Τουρκίαν καί εις τας
φιλάς αυτή ευρωπαϊκός Δυνάμεις.
Τδ επόμενον έγγραφον, έκδοΰεν τή 1η Φεβρουάριου 1897 υπδ τον
υπουργείου τών Στρατιωτικών, μαρτυρεί τήν έν τή ελληνική κυβερνήσειτού καιρού εκείνου κρατούσαν νοημοσύνην καί γνώσιν τών διεθνών
κανόνων. Τδ Αναδημοσιεύω. Είνε επαρκές μαρτύρων τής αβουλίας τής
ελληνικής πολιτείας, ήτις προηγήθη τού ολέθριου εκείνου έΐ.ληνοτουρκικού πολέμου.
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«Έν όνόματι τοϋ Βασιλέως τών Ελλήνων, τό ύπουργείον
τών Στρατιωτικών προς τον αρχηγόν τοϋ σώματος τής κατοχής
τής Κρήτης, συνταγματάρχην τοϋ πείθικοϋ, Τιμολέοντα Βάσσον.
»7α εν Κρήτη διαπραχθέντα μέχρι τοϋδε επήνεγκον εις την δυστυχή
νήσον αληθή άναρχίαν, καθ* ήν αϊ οικογένειαι τών, Χριστιανών και η
περιουσία αυτών εμεινεν εκτεθειμένα εις την διάθεσιν τοϋ άχαλινώτου
φανατισμού καί εις την διαρπαγήν τον όχλου.
» 'Η ελληνική κνβέρνησις δεν ήδννατο έπι πλέον ν ’ άνεχθή την αξιο
θρήνητοι’ κατά στάσιν, εις ήν περιήχθησαν οι επι τής νήσου δμόιφυλο1
πληθυσμοί, μεθ ’ ών συνδέεται διά τής θρησκείας καί διά δεσμών ιερών.
»ζΐια τούτο άπεφάσισε ν ’ άποστείλη στρατόν, δπως καταλάβη την
νήσον, αποκαταστήση δέ την τάξιν και την ειρήνην εν αυτή. Τοϋ στρα
τού την διοίκησιν ένεπιστενθη εις υμάς.
ν’*Αποβιβαζόμινος μετά τοϋ ϋφ 5 υμάς στρατού εις Κρήτην και εν
καταλλήλω μέρει, θέλετε εν όνόματι τοϋ Βασιλέως τών 'Ελλήνων
Γεωργίου τοϋ Α', καταλάβη την νήσον ταύτην, άποδιώκων τους Τούρ
κους εκ τών φρουρίων και κατέχων αυτά' πάσαν δ ένέργειαν υμών

θέλετε στηρίϊ,η εις τούς κειμένους ελληνικούς νόμους έν όνόματι τοϋ Βασιλέως και ύπ’ ευθύνην τής έλληνικής κυβερνήσεως.
’ "Αμα τή άποβιβάσ-ι υμών θέλετε εκδώση την σχετικήν προκήρυξιν περί τής κατοχής.
Έ ν Ά θ ή ν α ις τγι 1 υ\ Φεβρουάριον 1 8 9 7 .

Ό ύπουργός
Ν

ΣΜΟΛΕΝΙΤΖ *

Το εθνικόν πρόγραμμα τής 5Εθνικής 'Εταιρείας ελάμβανε διά τοϋ
διεθνοϋς τοντου πολιτικοϋ τολμήματος εν Κρήτη, προκλητικωτάτου υπό
πάσαν εποψιν και προς την Τουρκίαν και προς τάς ευρωπαϊκός Δυνά
μεις, πλήρΐ] πραγματωσιν. Αυτή ή ΓΕταιρεία και έν τή Βουλή και
έκτος αυτής εξεχυθη εις άκράτητον ενθουσιασμόν. Τοϋτο μόνον κατέθλιψε σφοδρά τους εν τή Βουλή άδιαλλάκτους, οιτινες έμέμψαντο τής
κυβερνήσεως, οτι δεν επεμψε μετά τοϋ στρατού τής κατοχής και τους
αναγκαιουντας πολίτικους υπαλλήλους προς τήν πλήρη κατά τους ελλη
νικούς νόμους δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ν δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ι ν τής νήσου. Sa.ll81111ρΙίϋϊΙ^Ξ ! Και κατηγγέλλετο ή κυβέρνησις ώς διατακτική και
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επιέζετο ποικϋ.οτρόπως, ira προβή και εις το ετερον τοϋτο άπονενοημένον διάβημά, συ μπληρωτικόν της κρατονσης κοινωνικής και πολιτικής
ακολαοιας. Ευτυχώς ή έκδηλωθεισα υπό των εν Ευρώπη φιλοτουρκικών
κύκλων, πρωτοστατονσης τής Γερμανίας , άγανάκτηοις κατά του μέτρου
τοντου τής ελληνικής κυβερνήοεως παρεκώλυσεν αύτηνt από αλλω τής
αυτής φυσεως κατά τός ημέρας έκείνας. *Αλλ* ή δημοσία γνώμη ήτο
επόμενόν, ότι εμελλ^ε να καταληφϋή εξ ιερού ενθουσιασμού, έπιτηδειότατα μάλιστα διαδοθέντος και πιστευθέντος, ότι â ό ρ a τ ο ς ι σ χ υ ρ ό ,
δ ν ν a μ ι ς εξώθησε την ελληνικήν πολιτικήν εις το άσύνετον τοϋτο
διάβημα. Κατά τήν ημέραν τής άναχωρήσεως του στρατού εις Κρήτην ,
εΐ και ετηρεΐτο αϋτη μυστικέ], 6 διάδοχος, μεταβάς εις τούς στρατώνας
τών παραπηγμάτων, ένθα χιλιάδες πολιτών -συνωθούντο εν ιερώ ενθου
σιασμού, προσεφώνησε τον άπερχόμενον στρατόν : « Έκεϊ πού πηγαί
νετε, μή λησμονείτε, ότι εέίσθε 'Ελληνες και ότι έ] πατρις εις σάς στη
ρίζει τας ελ.πίδας τού ενδόξου ονόματος της !» 1
Συμφο ) vojç προς τήν άρειμάνιον ταντην έλλ.ηνικήν πολατικήν καί εν
προτέρα βεβαίως συνεννοήσει 6 αρχηγός τού στρατού τής κατοχής άπηύθυνε προς τον κρητικόν λ.αόν τήν έπομένην προκήρυξιν, άνταξίαν επί
πολιτική συνέσει τής εγγράφου διαταγής, δι ής άπεστέλΛετο εις Κρέμην.
Το έγγραφον είχεν ώς εξής :

«Τά δεινά, τό. οποία ύπέστητε από μακροϋ ήδη χρόνου καί τά
όποια ύφίστασθε ετι εκ τής έπικρατούσης πλήρους αναρχίας, αί
καταστροφαί τών οικογενειών και περιουσιών σας, ευρισκομέ
νων εις τήν διάθεσιν αχαλίνωτου φανατισμού καί τήν διαρπαγήν
βαρβάρου όχλου, έξήγειρε τό εθνικόν αίσθημα καί συνεκίνησε
τόν Ελληνισμόν ολόκληρον.
»Ή αξιοθρήνητος αϋτη κατάστασις λαοϋ ομοφύλου, ομοθρή
σκου και κοινάς έχοντος μεθ’ ήμών τάς τύχας καί τήν ιστορίαν,
δέν ήδύνατο έπί πλέον νά εινε ανεκτή.
>-*Η Α. Μ. ό βασιλείας τών Ελλήνων καί υψηλός μου κύριος
άπεφάσισε ν'ά θέση τέρμα εις τήν κατάστασιν ταύτην διά τής
στρατιωτικής καταληή/εως τής νήσου.
»’Εν όνόματι τής Α. Μ. του βασιλέως τών Ελλήνων Γεωρ1 Ά ν τ . —πεμ.ιοτοποίλνν,

Ιοτορια. τον

Τλλ.ηνοτονοχικου πόλεμόν.
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γίου του Α' καταλαμβάνω τί,ν νήσον Κρήτην καί κηρύσσων
τούτο προς τούς κατοίκους της, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος ή
έθνικότητος, υπόσχομαι έν όνόματι τής Μεγαλειότητός του, ότι
θά προστατεύσω την τιμήν, την ΐ,ωήν, την περιουσίαν καί θά
σεβασθο: τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις τών κατοίκων της, φέρων
προς αύτούς ειρήνην καί ΐσοπολιτείαν».
'Η τολμηρά αυτή πολιτική τής ελληνικής κνβερνήσεως οννεκινει
βεβαίως καί προνκάλει τον άμέριστον ενθουσιασμόν τον π επ αλατισμένου
κόσμον, έκδηλαυθέντων υπέρ τον ελληνικόν γένους 'θερμότατων αισθη
μάτων εν 3Λγγλίίΐ, εν Γάλλοι, έν 3Ιταλία, a 'Η ψυχή τής 3Ιταλίας αισθά
νεται έαντήν σήμερον ώς ψυχήν ελληνικήν, ώς επίσης συμπαθεί καί
διά πάντα λαιόν ζητονντα δΓ έ ρ γ ω ν την ελευθερίαν αυτόν». Ταντα
έτηλεγράη)ουν εκ τής 3Ιταλακής Παρθενύπης άντιπριισωποι τον ιταλακον
λ.αού. οΤοι δ Μπόβιο, 6 Ίμβριάνης, δ Ποέριο, Ακόμη δ 3 έντονώτερον
έτηλεγράφει προς τον πρόεδρον τής έλλ.ηνικής Βουλκής (5 άλησμόνητος
Καββαλότης : « ΓΟπόταν τά στρατεύματα τον Βάσσον κατασυντρίψωσι
τήν επί τής ίεράς νήσον τουρκικήν βαρβαρότητα, οί πεπολιτισμένοι
ευρωπαϊκοί στρατοί θά προνπαντήσωσι προ των πνλ.ών των Χανιών,
τής Ρέθυμνου καί τού eΙΙρακλ,είου τον πολατισμόν κομίζοντα τον χαιρε
τισμόν λαόν άπελε· θερωθέντος». Ούτως έξεδηλωύτο δ ευρωπαϊκός
φιλελληνισμός κατά τάς ημέρας έκείνας’ καί προ τον ^λαμπρού τούτου
φαινομένου τής άναγεννήσεως αυτού ήδύνατο δ Βασιλεύς Γεώργιος νά
εϊπη πρός τινα έν Άθήναις πρέσβυν μεγάλης Δννάμεως τά επόμενα :
« ’Επί τόσα έτη έπεσκεπτόμην τάς ευρωπαϊκός αύλ.άς, χωρίς νά δυνηθώ
νά κατορθώσου τι... 'Η υπομονή μου έξηντλήθη... 'Ο έ/Αηνικός στρα
τός έχει διαταγήν άμετάτρεπτον νά καταλάβη καί διοικήση τήν νήσον έπ 3
όνόματί μου. Πιθανώς ή τοιαύτη άμετάτρεπτος άπόφασίς μου νά δυσαρεστήση τάς Μεγάλας Δυνάμεις, καί ίσως προβώσιν εις καταθλαπτικά εναν
τίον μέτρα, Αλλ3 έν τοιαύτη περιστάσει έχω υπέρ εμού δλώκληρον το
ελληνικόν γένος. 'Ο ελληνικός στρατός <5έι- θά έγκαταλείψη τήν Κρήτην’
μεΓ ον πολύ δε θέλει διοργανωθή καί ή έπ 3 όνόματί μου διοίκησις
τής νήσον». Παρόμοια ρήματα διετυμπόινιζε καί ή 3Εθνική 'Εταιρεία,
ήτις ιιπροορισμόν καί σκοπόν έπιβαλλωμένη αποκλειστικόν τήν ανένδοτον
εργασίαν πρός τήν έθιικήν οίποκατάσταοίν των υπό τήν δουλείαν αδελ
φών ημών καί πρός πραγμάτωσιν τού μεγάλου τούτον σκοπού άκατα-
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πονήτως εργαζόμενη, νπέρτατον έκπληροΧ καϋήκον, περιβάλ./.ονσα δια
πόσης ϋερμής ενΰαρρννσεως και ένισχνσεως το φιλόπατρι εργον, εις ο
μετά σϋένονς και ενθουσιασμόν έχώρησεν δ Βασιλεύς, η εθνική άντιττοοοωηεία και ή κνβέρνησις, και εις ο οφείλεται το δτι κατέστη σήμε
ρον ή Κρήτη πράγματι μ έ ρ ο ς ά ν α π ό σ π α σ τ ο ν τ ο ν δ λ ο ν
κ.ράτους»..
3Α λλ3 ενώ τοιαύτα σννέβαινον εν τή ελληνική πρωτευονση, ανόητα
και επιβλαβή υπό πάσαν εποψιν προς την εθνικήν ιδέαν, ή επίσημος Ευ
ρώπη, ήκιστα συγκινονμένη και ένθονσιώσα εκ τον ελληνικόν ενθου
σιασμού και τής κυβερνητικής ένεργείας, τής βασιζομένης έπι των λόγων
μόνον και ονχι έπι των έ ρ γ ο ) ν, σννεσκέπτετο και σννενοεΐτο τίνι τρόπο)
ήδύνατο ν ’ άποκαταστήση εϋκοσμον δπως δήποτε τάξιν εν τή ήρο)ϊκή
νήσο), έξαοφαλίζουσα τους χριστιανικούς πληθυσμούς χωρ'ις να μειωϋή
το παράπαν και ή σουλτανική έπι τής νήσον κνριαρχία.
Οντως έγόντιον των πραγμάτων, προσεκαλεϊτο ή ελληνική κνβέρνησις ν ’ άνακ λέση εκ Κρήτης τα στρατεύματα αυτής. 'Η κνβέρνησις
κατά. τό ειωϋός, φοβονμένη αντιδημοτικότητα, ήθελε και δεν ήθελεν.
έόίσταζεν ΐνα μή καταστή δυσάρεστος τή δημοσία γνώμη. Δεν είχε τό
σθένος, γινο')σκονσα τα πράγματα ευκρινών, τάς β/.έφει: τής διπλωμα
τίας ν ’ άνακαλέση εκ Κρήτης τον στρατόν, καταλείπουσα την ευθύνην
εις τάς ευρωπαϊκά; Δυνάμεις. 3Αντί πομπώδους φρασεολογίας ήδννατο
νά. ειπη εις την επίσημον Ευρώπην τά επόμενα : « 3Ανακαλώ εκ Κρή
της τον ελλ.ηνικον στρατόν, αφού το απαιτείτε. ' Οσάκις κατά, τον αιώνα
τούτον, από τής έγκαταστάσεως τον ελευθέρου κράτους, έξηγέρθη ή
Κρήτη κατά τής τουρκικής κακοδιοικησίας, ευρωπαϊκά, πολεμικά, σκάφη,
εκ φιλανθρο)πίας έλαυνόμενα, μετήνεγκον εις τάς ελληνικός άκτάς τους
γέροντας και τά γυναικόπαιδα τής μάρτυρας νήσον, περισώζοντα αυτά
από τής σφαγής και τον όλέϋρον. Τούτο έγένετο κα) πάλιν κατά την
τελευταίαν έξέγερσιν και αιματοχυσίαν εν τή νήσο). ’Εχει τό ελληνικόν
κράτος τό καθήκον τής περιθά/.ψεο)ς δυστυχιών θυμάτων τής τουρκι
κής θηρκοδίας, και δεν ε/ει τό καϋήκον και τό δικαίωμα τής ποοασπίσεο)ς τής ζο)ής αυτών εν τή αυτή καταδνναστενομένη χώρα ;»
Τον ελληνικού στρατού άνακαλουμένον κατ’ αυτόν τον τρόπον ¿y.
Κρήτης υπό τής κνβερνήσεως, ειδιδούσης εις τάς αξιώσεις τών ΔΙεγό
λων Δυνάμεων, τό ελληνοτουρκικόν ζήτημα ελύετο έντιμος και άξιο:τρε-
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πώς νπερ τον ελληνικόν κράτους, ονδε έπήρχοντο τα μετά τούτα δείνα,
οφειλώμενα κνρίως εις την άφρονα εν τη περιστάσει ταντη πολιτείαν τής
ελ/.ηνικής κνβερνήαεως.
Ή δημαγωγία, και εν τή Βονλή και έκτος αυτής, είχεν απορροφήοη και εκμη δεν ίση πάσαν σοβαρόν κα\ λελογισμένην κρισιν. Η φοενιτις επεκράτει. Ούδαμού δ ζ ο υ ρ λ ο μ α ν δ ύ α ς τον Σαιλσβαον.
Αυτοί οι υπουργικοί βονλενται σννενοονντο κατά τής Κνβερνήσεως. Είκοσιν εξαντών μετέβησαν εις τον πρωθυπουργόν, άξιούντες παρ' αυ
τού τήν πολιτικήν τής ένεργείας, <ιί]ν το έθνος σνσσωμον, άνεξαρτήτως
κομμάτων και υπό τήν αρχηγίαν του Βασιλέως, άνέλαβεν εν τή Βουλή
από τής ημέρας, καθ' ήν'άνηγγέλθη ή άποστολή τον ελληνικόν στρα
τού εις Κρήτην», εδήλουν δε ((ότι θεωρούσι πάσαν νποχώρησιν τής Κυ—
βερνήοεως εν τώ κοητικώ ζητήματι ώς ά τ ί μ ω σ ι ν τ ή ς 'Ελλάδος »...
'Ακόμη τολμηρότερον ή εν τή Βουλή\ άντιπολίτευσις κατήγγελλεν εις
τον Βασιλέα τήν αδράνειαν τού υπουργείου. ((eΗ πολιτική τής Κνβερ
νήσεως, έλεγεν εις τον Βασιλέα ή άντιπολίτευσις, πολιτική άναβολοαν και
ενδοιασμοίν, άπειλεί να παραστήση τήν χώραν άνεπαρκή προς τός ραγ
άαίως επερχομένας περίπλοκός, εις ας από μακρού χρόνον αποβλέπουν
ο Βασιλεύς, προδιέγραψε διά τής βασιλικής επιστολής τήν επιβαλλομένην πολι ικήν των παρασκευών.
»'Αδννατούντες εκ τής εκθέσμον ταύτης πολιτείας τής Κνβερνή
σεως να έπιτελέσωμεν άπό τού βήματος τής Βουλής τδ εκ τής εντολής
ημών καθήκον τού ελέγχου τής κυβερνητικής άκηδείας, άπενθννόμεθα
οι νποσημειονμενοι βονλενται εις τον έκ τού πολιτεύματος ταχθέντα
επόπτην τής κανονικής λειτουργίας αυτού, και καταγγέλλομεν τήν εν
τοσούτον δειναΐς περίπλοκούς ολιγωρίαν τής Κνβερνήσεως, επιθυμούνε ες
να. διαρρήξωμεν μεν πάσαν άλληλεγγύην προς τήν ανεξήγητου πολιτείαν
της, να έπιρρίψωμεν δε εις αυτήν ολόκληρον τήν ευθύνην τών επερχομένων δια τήν χμώραν κινδύνοιν».
P aris v a u t bien line messe, είίπεν ό μεγαλοπράγμο)ν εκείνος βα
σιλεύς τής Γαλλίας, πρόσχωσών εις τον καθολικισμόν χάριν τού στ ι ά 
ματος τής πατρίδας τον. Οι εν τή ελληνική βονλή καιροσκόποι τής κνβερνιτικής μερίδο:, ώς και τής άντιπολιτεύσεως, χωρίς νό εχωσι τήν
μεγαλοπραγμοσύνην καί την φιλοπατρίαν 'Ερρίκον τον Τετάοτου, δεν
εδίστασαν χάριν τής εξουσίας να προεξοφλήσωσι καί μίαν ήτταν καί τήν
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άτίμωσιν ακόμη της πατρίδος των. Πώς ήτο δυνατόν να προβή τό ελ
ληνικόν κράτος εις γενναίαν ενέργειαν, εις πόλεμον, στερούμενον πόσης
πολεμικής ισχύος και προπαρασκευής,έρημον φίλων,συμμάχων,πόσης τής
Ευρώπης οϋσης συνησπισμένης κατ' αυτόν ; 3Α λλ3 ή*βουλιμία τής εξου
σίας άπετύφλου και υπουργικούς και αντιπολιτευόμενους. 'Η κυβέρνησις
ήρξατο ύπερθεματίζουσα, έν μακαρία ηδονή και άπλότητι φανταζομένη,
ότι ήδύνατο προς τή Κρήτη ή επίσημος Ευρώπη να χορηγήση αυτή καί
την γ ρ α μ μ ή ν τ ο υ Β ε ρ ο λ ί ν ο υ . Μέχρι τοιούτου βαθμού άποτυφλώσεως περιήγαγεν αυτήν ή επιμονή τής συντηρήσεως τής εξουσίας,
διότι αν παρητεΐτο εξ αυτής, κατά πάσαν πιθανότητα ή άντιπολίτευσις,
άνεργο μένη εις τήν εξουσίαν, θά καθίστατο νηφαλιοηέρα, άφού αντίκείμενον του ενθουσιασμόν αυτής καί τής πολεμικής φιλοπατρίας ήτο
ή κατόληψις τή; εξουσίας. ’Αλλά... ή εξουσία ήτο άξια μιας εθνικής
ήττης, μιας άτιμώσεους. Διότι δεν ήδύνατο ν ’ άγνοή κ<ά ή κυβέρνησις
καί ή άντιπολίτευσις, δτι τό ελληνικόν κρότος ήτο εξ ολοκλήρου στρατιω
τικές άπαρόσκεον καί άνίσχνρον. Κ α ϋ 3 ον χρόνον αι Μεγάλοι Δυνάμεις
σννεφώνουν νά άνακοινώσωσι τή ελληνική} κυβερνήσει, δτι «άντέκειντο
κατά τής προσαρτήσεως τής Κρήτης εις τήν 'Ελλάδαν, ό επί των Ε ξ ω 
τερικών υπουργός έδήλου προς τον έν Άθήναις έπιτετραμμένον τής
Αυστρίας τά επόμενα :
« 'Η 'Ελλάς άπηύδησεν εύρισκομένη άνά παν έξάμηνυν ενώπιον
επαναστάσεων, αΐτινες έτάρασσον τήν δημοσίαν τάξιν, άπόφασιν δ ’ είχ^ε
νά περόνη οριστικές τό κακόν, αΐρουσα τάς άφορμάς, ούδ3 έφοβεΐτο
τους τρισμυρίους άνδρας, οϋς συνεκέντρου ή Τουρκία περί τά ΰεσσαλικα
σύνορα. Θά κατίσχυεν αυτών διά τής έξεγέρσεως τής Μακεδονίας, ή
δε Ευρώπη επρεπε νά μάθη, δτι μόνον έν Κωνσταντινουπόλει ύπάρχουσι 3 0 0 ,0 0 0 'Ε/Λήνων, άναμενόντων μίαν λέξιν έξ 3Αθηνών, δπως
θέσωσι πυρ εις τά τέσσαρα άκρα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας καί
άποσείσωσι τον οθωμανικόν ζυγόν !... » Τοιαύτα καί άλλα παρόμοια,
άορητ’ άθέμιτα, έξετοξεύοντο έκ του υπουργείου τών 3Εξωτερικών ,
έν φ κατά πάσαν πιθανότητα είχεν ιδρύση τό γραφεΐον αυτού τό άνώτατον συμβούλων τής 3Εθνικής 'Εταιρείας, υπέρ ου άλλως τε δ έπί
τοόν 3Εξωτερικών υπουργός διέκειτο ευμενέστατα ενεκα άγνώστων
αίτίοιν.
Τού κρητικού ζητήματος ή οπωσδήποτε λύσις άνεβάλ,λετο ημέρα τή
Ο ΚΟ ΙΝ Ο ΒΟ ΥΛΕΥΤΙΣΜ Ο Σ ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι
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ήμερα, μή συμφωνονσών επί καθωρισμένων βάσεων των Μεγάλων
Δυνάμεων. 'Η φήμη κατά τον καιρόν τούτον περί αυτονομίας τής Κρή
της ύπο τον Ελληνα βασιλόπαιδα Γεώργιον έξηρέθισεν ετι μάλλον τά
νεύρα των περί την 9Εθνικήν 'Εταιρείαν Ατιθάσσων φιλοπατρίδων.
'Η κυβέρνησις δι 9 εγκυκλίου αυτής εγγράφου εκηρύσσετο έκτος του
νόμου και τής πατρίδος, εν ή περιπτώσει ήθελ.εν Αποδεχθή την άτιμον,
την αντεθνικήν, την προδοτικήν ταυτήν λύσιν. Ουτω τά πράγματα εγώρουν δσημέραι προς την καταστροφήν, προς τον πό/ιεμον. Και επί κε
φαλής τής ενεργείας ταύτης ήσαν ούχί α'ι νόμιμοι Αρχαί του ελληνικού
κράτους, άλλ9 αΐ έθνικαί άρχαί τής 9Ε θ ν ι κ ή ς 'Ε τ α ι ρ ε ί α ς . Οι
Αντιπρόσωποι αυτής,οι 9'Ε ξ α ρ χ ο ι,πολιτικοί καί στρατιωτικοί υπάλλη
λοι εν ενεργεία, περιήρχοντο αύθαδώς καί ασυστύλθ)ς τάς παραμεθορίους
επαρχίας, στρατολογούντες παν ατακτον καί Ακάθαρτον στοιχέΐον εκ των
λυμαινομένων αν τάς, ή έξωθεν προερχόμενον υπό την αρχηγίαν διαβοήτων καπετανέων. 'Η κυβέρνησις ειχεν εν Θεσσαλία καί 9Ηπείρφ
τους νομάρχας αυτής, τους σωματάρχας του στρατού αυτής, τους δικα
στικούς λειτουργούς, καί επί κεφαλής του ελληνικού στρατεύματος διετέλει ό διάδοχος τον ελληνικού θρόνου. Παρά ταντα, οι σταυραετοί τής
9Εθνικής 'Εταιρείας, περιφρονούντες πάσαν εξουσίαν, διέτρεχον ακατα
δίωκτοι καί Ατιμώρητοι τάς ομόρους επαρχίας, λνμαινόμενοι αϋτάς, τή
Ανοχή, τή συμπράξει πολλάκις κυβερνητικών οργάνων. 'Ο νομάρχης
Τρικκάλων, προ των συμβαινόντων τούτων έκτροπων, εγραφεν εις την
κυβέρνησίν του τα επόμενα χαρακτηριστικά τής καταστάσεα)ς : ιι'Υπερτρισχίλωι έπαναστάται διαρπάζουσι τρόφιμα καί λοιποί χρήσιμα Απο τά
διάφορα χωρία, ανικάνων όντων των διευθννόντων αυτούς νά επιβάλωσι περιστολήν)). 9Επίσης δ νομάρχες Λαρίσσης : «τα Αντάρτικά σώ
ματα, σχηματισθέντα υπό των οπλαρχηγών, σννεκεντρώθησαν εις χωρίον
τι μακράν τής Λαρίσσης καί εΊνε έτοιμα προς εξοδον. Τά χρειώδη
παρεδόθησαν αντοϊς νπο τον νπολοχαγού Μυλωνά, ε ν τ ώ Α ρ χ η 
γεί ο) ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ! . . . ) )
Καί άλλα τοιαντα καί χείρονα ακόμη κατηγγέλλοντο εις την Κυβέρνησιν ύπο τών παραμεθορίων διοικητικών Αρχών. α'Ο αντιπρόσωπος
τής ’Εθνικής 'Εταιρείας (δημόσιος υπάλληλος, εν ¿νεργεία διατελών
καί έγκαταλιπών αυτογνωμόνως την υπηρεσίαν του) μέ αποφεύγει, γρά
φει δ νομάρχης Λαρίσης, άλλως τε καί διότι δεν θά είσηκουόμην παρ9
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αυτού, δεν έκρινα καλόν να τον καλέοω. Παρεκάλεσα δε και τον αρχη
γόν (τον στρατού) και προφορικώς και ήμιεπισήμως, όποος εύαρεστηθή
και σ υ ν ε ν ν ο η θ ή μ ε τ ά τ ω ν ο π λ α ρ χ η γ ώ ν , έπι τώ τελεί
τού να έμποδισθώσιν,έστω και επι του παρόντος, νά έξέλθωσι, και τούτο
διότι 6 άρχηγός διετέλει εν οννεννοήσει μετ’ αυτών και μετά, τον αντι
προσώπου της ’Εθνικής 'Εταιρείας»!..
Τοιαντη κατέστη εν τη ελληνική πολιτεία η θέσις της ’Εθνική;
' Εταιρείας, της μεν έν τη Βουλή άντιπολιτεύσεως ένισχυούσης αυτήν,
άτε συμπραττούσης, τών δε κυβερνητικών αρχών, πολιτικών και στρα
τιωτικών, άνωτέρων και κατωτέρων, έπινευουσών εις έκνομα και αντε
θνικά διαβήματα, επι τέλους δε παρεχουσών αυτή πάσαν συνδρομήν,
ηβικήν και υλικήν, υπέρ έπιτεύξεως και πραγματώσεως τον μεγάλου
εθνικού προγράμματος :
Το επόμενον έγγραφον, έκσφενδονηϋέν τη 14 Μαρτίου 1897 υπό
του προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου προς τους απανταχού 'Εταί
ρους, πρόκειται άψευδές μαρτύρων τής άϋλίας και άναρχικής καταστάσεως, εις ήν περιήλθε τό ελληνικόν κράτος έν ταΐς παραμοναΐς τον
έλληνο-τονρκικον πολέμου. ’Εχει ώς εξής :
α'Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τής 'Εταιρείας προς
»τους προέδρους τών απανταχού τοπικών συμβουλίων και μεμονωμέ»νων τμημάτων αυτής, έντελλομένους να άναγνοοσωσιν εις τα ν π ’ αύ»τους τμήματα, σννεδριάζοντα, ταύτα : «Τό Διοικητικόν Συμβούλων
»δι’ όλης τής κρίσεως, ήν από δύο μηνών διέρχεται ό έβνικός ημών
»βίος, άντεχόμενον τής άνατεθείσης αντώ ϋψίστης έντολής, περί τα δύο
»ταύτα κυρίως ή μάλλον άποκλειστικώς ήσχολήβη, νά άποτρέψη μέν
»διά τής ηβικής κολοσσαίας δυνάμεως τής ’Εθνικής 'Εταιρείας, ήν
»αυτή έβηκεν εις χεΐρας αυτού, πάσαν ημιτελή λύσιν τού φλέγοντος
»ζητήματος, βλάπτουσαν τά άληβινά τού 'Ελληνισμού συμφέροντα, νά
»έπιταχύνη δέ τήν έναρξιν τού άγώνος, ον πάσα ελληνική καρδία δνει»ρεύεται. 'Ως προς τό πρώτον, έάν έπέτυχε, θά λαλήση έν καιρώ ή
»ιστορία, και αν άποτύχη, πάντως εις τό Διοικητικόν Συμβούλων θά
»δφείληται. 'Ως προς τό δεύτερον πέποιθε τό Διοικητικόν Συμβούλων,
»ότι έν μόνον μέσον υπάρχει, όπως πεισθώσι τα τμήματα τής 'Εται»ρείας, ότι δεν ήμέλησε τών έπιβεβλημένων αυτή καθηκόντων, ό κρυ
πτός τών όπλο)ν τής ’Εθνικής 'Εταιρείας, οστις προσεχεστατα θά άντι-
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»λαλήση εις τους στενάζοντας πληθυσμούς τής 3Ηπείρου και Μακεδονίας
»τής ελευθερίας το ύπερήη)ανον κήρυγμα.
»"Αν και αί περιστάσεις έπήλθον τχάσης προσδοκίας ραγδαιότεραι,
»το Διοικητικόν Συμβούλων άντεπεζήλθε κατ' αυτών εύτολμου και θαρ»ραλέον, εκπροσωπούν και κατά τούτο την πατριωτικήν ευψυχίαν , ον
»μόνον των άπανταχού εταίρων, άλλα και του έθνους όλου, και εις:
»βραχύ χρόνου διάστημα, βραχ^ύτερον των δυο μηνών, κατόρθωσε δε»κακισχιλια μεν όπλα Γκρα νά προμηθευθή και δύο εκατομμύρια φυ»σίγγια μετά τών άλλων σχετικών εφοδίων, νά άναμένη δε καθ' <δον
»ε' ρισκόμενα άλλας πέντε χιλιάδας, τρισχιλίους δε περίπου άνδρας νά
»έχη ετοίμους, δπα)ς άποστείλη εκεί, όπου οι πάντες ελπίζομεν δΓ αΐ»ματος ηρώων νά θεμελιωθή του ελληνικού έθνους το άδιάσειστον
»μεγαλεΐον. 3Εν τούτφ δεν δυνάμεθα νά άποκρύψωμεν, οτι μέχρι χθες
»ετι ή Κυβέρνησις εφαίνετο εννοούσα τής 3Εθνικής 'Εταιρείας τήν ένέρ»γειαν, αίφνιδίως νύν εστράφη κατά παντός κινήματο:. 3Επί τή με»ταβολή ταύτη τό Διοικητικόν Συμβούλων (5εν εύθύνεται βεβαίως, το»σούτφ μάλλον, όσον την διαγωγήν αυτήν θά τηρήση καί κατά τούτο
))άπαρεγκλίτως σύμφωνον προς τάς άρχάς τής 'Εταιρείας και τό φρό»νημα τών εταίρων, άρκεΐται όμως νά έπιρρίψη τήν ευθύνην τών συμ»βησομενών είς ούς πράγματι ανήκει. Πέποιθε τελευτάΧον τό Δωικητι»κόν Συμβούλων επι τον λελογισμένου πατριαπισμόν τών απανταχού
»εταίρων, ότι μετά τής αυτής προθυμίας θέλονσι τού λοιπού συνδράμη
»αυτό, ενισχνοντες, όπου άν εΰρίσκωνται, τό εθνικόν φρόνημα κατά πά»σης αντεθνικής λνσεως, καιαβάλϊοντες πάσαν προσπάθειαν προς ύλι»κήν δυναμ ' σιν τής 'Εταιρείας, όπως τό επικείμενον εργον μή άπο»κοπή ή άν χαιρετίσοιμεν πάντες έλευθέρας τάς δεδουλωμένας επαρ
χίας τής 'Ελλάδος»
Τοιαύτα και άνάλογα έγράφοντο και έδημοσιεύοντο υπό τών οργά
νων τής ελληνικής Κυβερνήσεως και τής Εθνικής 'Εταιρείας, μακαρώίς
δε καί άνελέγκτως επιστεύοντο υπό τού ελληνικού γένους. Κυβέρνησις
καί άντιπολίτευσις ήμιλλώντο όος προς τον υπερθεματισμόν εν τή στρα
τιωτική συντάξει καί α< ταρκεία τού ελληνικού κράτους. 'Η άντιπολίτευσις, εν συνειδήσει ή μή, ήτο πεπεισμένη περί τής προσεχούς νίκης τών
ελληνικών στρατευμάτων, ηγουμένων τών σταυραετών τής Εθνικής
*Εταιρείας, έν Ήπείρφ καί εν Μακεδονία. 3Α λλ3 ή επίσημος Ευρώπη „*
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ή έν τή ελληνική πρωτευούση παραμένουσα. είχε παντελώς άντί'ετον
γνώμην. 01 εν Άθήναις και έν Κωνσταντινονπόλει πρεσβευται των
Μεγάλων Δυνάμεων έβεβαίουν τάς κυβερνήσεις αυτών, δτι κατά θετικάς
αυτών πληροφορίας, ούδέν ήτο έτοιμον προς στρατιοηικήν έπίθεσιν
κατά τής Τουρκίας, ένώ ά φ ’ ετέρου έν τή χώροι ταυ τη ή έπιστράτενσις
έπετελεΐτο κακώς, έπίθεσις δε τοον Τούρκων θά καθίστα αυτούς ταγέοις
κυρίους τής Θεσσαλίας')').
Μόνον ή έπίαημος 'Ελλάς, ή έν τή εξουσία και ή έν τή άντιπολ.ιτεύσει, έτύφλωττεν. ' Ο κοινοβουλευτισμός, άποτ υφλ.ώσας άμφοτέρας
τάς άμφισβητούσας την κατοχήν τής έξουσίας μερίδας, δεν έπέτρεψεν εις
αύτάς νά κατανοήσωσι τον προφανή κίνδυνον, "ν ήθελε διατρέξη έξ έν■δεχοιιένου πολέμου το ελληνικόν κράτος και τό ελληνικόν γένος.
Έρρίφθω ο κύβος. Τή 28η Μαρτίου του 1897 δ σ υ ρ φ ε τ ό ς
τ ή ς *Ε θ ν ι κ ή ς
'Ε τ α ι ρ ε ί α ς διοικονμενος υπό οΑξιωματικών
του ελληνικού στρατού, έν γνώσει τής κυβερνήσεως και πασών τών αρ
χών, είσήρχμτο είς τό μακεδονικόν έδαφος έ ν δ ν ό μ α τ ι τ ο υ Θ ε ο ϋ
κ α ι τ ή ς π α τ ρ ί δ ο ς.

10 ’Απριλίου 1 9 0 0

’Επαναλαμβάνω και πάλιν, δτι καθ* δλον τούτο τό χρονικόν διά
στημα, τό διαρρεϋσαν άπό του θέρους του 1896, από τής έξεγέρσεοος
δηλ.αδή τής Κρήτης κα\ τής κατ’ άκολουθίαν του γεγονότος τούτου έκτραχύνσεως τών ελληνοτουρκικών σχέσεων, άπό τής υπό τής ’Εθνικής
'Εταιρείας κατά τό θέρος έκεΐνο άποστολής έπαναστατικών είς Μακεδο
νίαν στιφώ)ν προς έξέγερσιν αυτής κατά τε τών Τούρκων και τών Βουλ
γάρων, πραγματική κυβέρνησις έν 'ΕλΛάδι δεν ύφίστατο. Διηύθυνε τά
πάντα κατ ’ άρέσκειαν ή ’Εθνική 'Εταιρεία. Και έκέκτητο μεν έν τή
Βουλή ή κυβέρνησις τήν πλειονοψηφίαν, άλ)Δ εινε γνωστόν, οποίαν κέκτηνται σημασίαν αί πλειονοψηφίαι τής ελληνικής Βουλ.ής, ούδεμίαν
δυνάμεναι νά έξασκήσωσιν έπιρροήν έπϊ του δημοσίου πνεύματος έν στιγμαΐς έθνικών ή κοινωνικών κρίσεων. 'Η βουλευτική πλειονοψηφία άπέβλεπεν είς τήν έξυπηρέτησιν τών ατομικών, τών έπαρχιακώ>ν αυτής
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συμφερόντων’ εις ούδεν άλλο. ’Επαιζε το πρόσωπον του εκβιαστοϋΤ
καϋ3 ον χρόνον καθήκον είχε νά συνδράμη την κνβέρνησιν και να ενί
σχυση αυτήν προς καιαπολέμησιν επικινδύνου εσωτερικού εχθρού, ον ήεπικράτησις δεν ητο μόνον άρνησις του κράτους, άλλα και διεκνβευεν
ϋψιστα συμφέροντα του έθνους. 'Όσον άφορα εϊς την μειονοψηφίαν ,
αυτή διετέλει εν φανερά συν εννοήσει και συμπράξει μετά τής ’Εθνικής
'Εταιρείας. Έγίνωσκε κάλλιστα, ότι ή επικράτησις του προγράμματος
τής πολιτικής ταντης ένώσεως ήθελεν επενέγκη θάττον ή βράδιον την
παραίτησιν ή την πτώσιν τής κυβερνήσεως.
'Η ’Εθνική άρα 'Εταιρεία άνέλαβε πράγματι την διενθυνσιν των
κοινών. *Εν τινι των προς τα τμήματα αυτής εγγράφων του άνωτάτου
συμβουλίου έλέγετο προς τοΐς άλλοις,οτι ή «Εθνική Εταιρεία θά εκ

βίαση τον πόλεμον κατ’ αρέσκειαν καί άνευ κυβερνητικής συγ
καταθέσεις^. Φρίκη! 'Η κυβέρνησις εσχε την άνανδρίαν ν ’ άνεγθή
την κατάστασιν ταυτήν, τας προκλητικός δηλώσεις, τός άπειλάς τής άοράτου Δυνάμεως, μονονουχί ύποκύπτουσα και άποδεχομένη τά κελεύσματα αυτής. ' Ο εν Άθήναις τώ καιρώ έκείνώ πρέσβυς τή: Γαλλίας
εγραφεν εις την κυβέρνησίν του, ότι « ή ελληνική κυβέρνησις έφρόντιζεν
όλιγώτερον περί των άπειλών του Σουλτάνου ή περί των κελευσμάτων
τής 'Εταιρείας».
3Επί τέλους έκηρύχθη ό πόλεμος, ούχί υπό των νομίμων άρχο)ν
του ελληνικού κράτους, καθ’ ά κελεύει ό πολιτικός αυτού Χάρτης, άλ.λ’
υπο τής Εθνικής Εταιρειος δια τής είσελάσεως τού στρατού αυτής εις
το μακεδονικόν έδαφος, έν γνώσει πάντων καί τή άνοχή, άν μή τή επι
θυμία τής ελληνικής κνβερνιβεως. Οι άρχηγοι αυτού, κατό τό πλεΐστον
εν ενεργεία Αξιωματικοί τού ελληνικού στρατού, άναλαβύντες την διοίκησιν των στιφών τής 'Εταιρείας,τή σνγκαταθέσει τού άρχηγείον, μόλις
επατησαν το μακεδονικών έδαφος, εξεδοικαν τήν έπομένην εκκεντρικήν
προκήρυξιν προς τό Πανελλήνιον :
«’Α δ ε ^ &Μο ί ,"

»^τρατιώται του Χρίστου και τής ελευθερίας, ύψΌϋμεν την
σημαίαν τής έλευθερίας έπι τών ελληνικών χωρών.
> Υπό την σκιάν αύτής άς συμκεντρωθώμεν πάντες καί ας
άγωνισθώμεν, έν έχοντες σύνθημα : «Ελευθερία ή θάνατος».
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«Τό δίκαιον τού άγώνός μας αναγνωρίζεται ύπό τών ελευ
θέρων λαών και εύλογεϊται ύπό του Θεού.
«Ή νίκη ταχέως θά στέψη τά όπλα μας, τό κράτος τής
Τουρκίας διά παντός θά καταλυθή, ίσότης δέ, ελευθερία καί
αδελφότης θά βασιλεύση εκεί, όπου σήμερον άγρια τυραννία
κυριαρχεί.
«Εμπρός, αδελφοί 'Ελληνες ! ό Θεός μεθ’ ημών.
» Οί αρχηγοί καπεταναϊοι τής εν Μακεδο

νία ετταναστάοεος ».

Μετ' ολίγον οι αυτοί! καπεταναϊοι, καταλαβύντες παραμεθόριόν τινα
τουρκικόν σταθμόν επί του μακεδονικού εδάφους, άνεκήρυσσον την
ελευθερίαν της Μακεδονίας ώς άκολούθως : « 'Εν όνομα τι του Θεού
της 'Ελλάδος άνακηρύσσομεν την ελευθερίαν καί την άνάσταοιν της
Μακεδονίας /» Ά λ λ ' οι καπεταναϊοι οϋτοι, προεξάρχοντος του γενικόν
άργηγοΰ, άξιωματικού του οικονομικού του ελληνικού οτρατοϋ, εκλαβόντος τους Τουρκαλβανους ώς "Ελληνας επαναστάτας καί διατάξαντος την
κατάπαυσιν του πυράς, μετ' (Λίγον διελύοντο καί ελάμβανον ελευθερίαν
ενεργείας πλήρη, δηλ,αδή ττροέβαινον εις πράξεις εγκληματικός άνό την
Μακεδονίαν καί την Θεσσαλίαν, εν ελλείιρει τάξεως καί πειθαρχίας.
'Ανάλογος ήτο η δράσις του στρατόν τής 'Εθνικής 'Εταιρείας καί εν
Ήπείρφ. Καί ενταύθα μετά τινας αψιμαχίας διελύθη.
Τοιαϋτα υπήρξαν τό. άποτελεσματα τής ε θ ν ι κ ή ς (;) δράσειος τής
'Εταιρείας εν ταΐς δμόροις επαρχίαις. "Αν εκεκτητο πολιτικήν τινα δεξιό
τητα ή τω καιρώ εκείνορ ελληνική κυβερνησις, ήδύνατο ν' αποκήρυξή
τό κίνημα, νό συλλάβη τους άρχρρ/ούς καί τους επιτελείς, μυστικούς κα>
φανερούς, βουλευτός καί στρατιωτικούς ή πολίτικους υπαλλήλους καί να
τους παραδώση εις την ελληνικήν δικαιοσύνην. Ά λ λ ' εξ αβουλίας, εξ
αβελτηρίας, εκ φόβου, επραξε παν τουναντίον. Μονονουχί υιοθέτησε την
εξθ)φρενικήν εκείνην εκστρατείαν.
Τή 2α 'Απριλίου τού 1897 ή ελληνική κυβέρνησις, μή λαμβάνουσα
ϋπ' δψει τήν άγανάκτησιν τής επισήμου Ευρώπης ώς εκ των συμβαινόντων, συνεκάλει τήν Βουλήν. 'Ο πρόεδρος τού 'Υπουργικού Συμ
βουλίου, ζητήσας παρ' αυτής τός άναγκαιούσας πιστοισεις διό. τό. δύο
πολεμικό υπουργεία, προεβαινε συγχρόνους καί εις τός επομένας
δηλώσεις :
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« II κρητική ύπόθεσις είνε υπόδεσις, στηριζομένη επι τού δίκαιον
καί επί των αληϋών άρχών τον πολιτισμού, και δια τούτο μέχρι της
στιγμής ταύτης δεν μάς επιτρέπεται ν ’ άμφιβάλλωμεν, οτι rj λνοις αντής
θα είνε ούμφα)νος προς τας εϋχας κα'ι τους πόθους τον κρητικού και
τον ελληνικόν λ.αού. Πλήν τής ΰποθέσεως δμως τής κρητικής, υπάρχει
και ή ύπόθεσις τής όροθετικής γραμμής. Την ύπόθεσιν ταντην δεν
έδημιουργήσαμεν ημείς. Τένεοιν είς ταντην την ύπόθεσιν εδωκεν η
παράδοξος κα'ι προκλητική ενέργεια τής όμορον επικράτειας, κα'ι αί’τη
ήνάγκαοεν ημάς να προβώμεν εις την στρατιωτικήν σύνταξιν τής χοορας
κα'ι να παρασκευάσω μεν στρατόν Αξιόμαχων, δυνάμενον και την τιμήν
τής χώρας κα'ι τα εθνικά συμφέροντα να έξασφαλάση. ΤΙρός τοντο ή
κυβέρνησις έπεδόθη μετά πάσης δραστηριότητος. Δύναμαι δε να
βεβαιώσω τήν Βουλήν, οιι ai ελλείψεις τον στρατόν έπαισθητώς ήλ.αττώθησαν κα'ι ότι έλπίζομεν εντός ολίγων ήμερων ό στρατός ημών να
παρασκευασθή τελείως, ώστε να πράξη τό έπιβαλλόμενον είς αυτόν
καθήκον __ ))
Τοιαύτα, απροσδόκητα και ανάξια σοβαρού και ■θετικόν πολίτικου
άνδρός, έλάλιει, "ν’ άκουσθή βεβαίως ονχ'ι μόνον υπό των βουλευτών
τον, δεν είχεν άνάγκην, άλλ’ άπέβλεπεν είς τόν υπό τής ’Εθνικής eΕται
ρείας κα'ι τής άντιπολατενσεως εξημμένον όχλον τής πρωτευονσης, τονς
περιωνύμους ά π α λ λ α γ έ ν τ ας, οΐτινες έγίνα)σκον μεν να προπέμπωσι μετ’ ενθουσιασμόν και να έπευφημώσι τονς είς Μακεδονίαν καί
Ηπειρον μεταβαίνοντας ξένους έθελοντάς, άλλ’ εθεώρονν πρακτικώτερον να παρακολουθώσι καί να έξελέγχωσι τήν εθνικήν πολιτικήν τής
άτυχους κνβερνήσεως, ήτις δια. τών άσννέτων αυτής διαβημάτο)ν προπαρεσκεύαζε τήν είσοδον του τουρκικού στρατού είς τό ελληνικόν έδα
φος. II αντιπολατευσις, φνσικεο τώ λόγώ, μετά τας δηλώσεις ταύτας
τής κνβερνήσεως, έλάμβανε τόν λόγον Γνα δειχθή καί αυτή άξια τής πα
τρώος και τών περιστάσεων. Τέσσαρας ημέρας μετά τας είρημένας δηλωσεις τού πρωθυπουργού, τήν ΰην ’Απριλίου, ότε οντος άνήγγελιλεν είς
τήν Βουλήν, ότι ήρξαντο αί έχθροπραξίαι, ότι ή Πρέβεζα εκανονιοβολ.εΐτο, έκάλ,ει δε τόν απανταχού τής νφηλίον ελληνικόν λαόν uva αίσθανθή έν τοίς στέρνοις αυτού τό πύρ τής άγάπης προς τήν πατρίδα
καί ν ’ άναμνησθή ότι εϊνε Απόγονος μεγάλου λαού, όστις έδίδαξε τήν
Δύσιν καί τήν ’Ανατολήν τήν αλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην, ούδ’ άμφέ -
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βαλλεν, δτι οι ανδρες,οΐτινες σννεκεντρώθησαν υπό την κυανόλευκων εις
πα πρός βορράν του ελληνικού βασάείου δρια θα εκπληρώσωσι τόκαθήκόν των ώς πολιται "Ελληνες και θέλονσι ηάντες προτιμήση τον θάνατον, ουδέποτε δε άνεχθή την άτίμωσιν τής ΐερας ταντης γης», ή έν
τή Βουλή ανιιπολίτευσις δια του άργηγου αυτής μεταξύ άλλων έβροντοφώνει και τα επόμενα : « ΤΙάς δοτις εχει την δύναμιν δπως ψέρη
δπλον κα\ πας δοτις κέκτηται δπλον, καλείται δπα)ς σπευση εις τδ πλ.ευρον τοΰ στρατού ημών, τών τέκνων και των άδελφών ημών, και ή να
νικήοη μετ’ αύτοϋ, ή ν' άποθάνη μετ' αυτοί). 'Ο 'Ελληνισμός εχει να
εκδίκηση νβριν τεσσάρων και πλέον αιώνων, και άποδυόμενος σήμερον
εις τον υπέρ των όλων άγώνα, εννοεί την νβριν ταντην να εκδίκηση,και
ή θα νικηθή, ή δ' άλλως ας έξοντωθή».
'Ανάλογα, ενθουσιώδη και έξεγερτικά του ενθουσιασμού του ελλη
νικού στρατού, έβροντοφώνει κα'ι ό αρχηγός τής μακεδονικής εκστρα
τείας, 6 διάδοχος του ελληνικού θρόινον :
«’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί , ί / π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί κ α ί ο ί τ ο α τ ι ώ τ α ι .

'Είμαι πεπεισμένος, ότι έκεΐ που θά όδηγηθήτε, θέλετε έπι·
τελέσΐ] μέχρις εσχάτων τό πρός τι,ν πατρίδα καθήκον, άποδεικνύοντες διά τών έργων, ότι μικρά καί ασήμαντα ατυχήματα,
ούδεμίαν έχοντα έπιρροήν έπί τής γενικής καταστάσεως, δέν δύνανται νά σάς πτοήσουν . Μαχόμενοι ύπέρ τής πατρίδος, μόνον
τον Θεόν πρέπει νά φοβήσθε, καί οΰδένα άλλον. Είμαι ευτυχής,
απευθύνουν πρός υμάς τάς λέγεις ταύτας, οϊτινες συνέπεσε νά
φέρητε τό όνομά μου έπί τών έπωμίδων σας».
Λόγοι, λόγοι, λ ό γ ο ι !
Ά λ λ ' οι πόλεμοι διεξάγονται δια
τών έργων, δια τών μεγάλων άποφάσεων, δια των ηρωικών θυσιών.
Μόλις οΐ διευθννοντες τα ελληνικά στρατέ>ματα συν?]ντησαν τον εχθρόν,
μετά τας πρώτας αψιμαχίας, κατελαμβάνοντο εκ φόβσυ, εκ π α ν ι κ ο ύ
άνεξηγήτου, κα'ι ήρξατο ή ΰποχαιρησις. 'Από τών συνόρων εις την
Αάρισσαν, καί άπό τής Ααρίσσης μέχρι Φαρσάλων καί Δομοκον, εξει■λίσσετο τό φοβερόν αμα καί ατιμοπικόν θέαμα όχλων, άποτελουμένον
έκ πολ.ιτών συγχρόνως καί στρατιωτών, τρεπομένων εις ατακτον φυγήν
προ του εχθρού.
Μυστήριον καλύπτει φοβερόν την διεξαγαυγήν του πολέμου τούτου.
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'Ο ελληνικός στρατός συνησθάνετο τό καθήκον τον, άνελαμβανε τον
περί πίοτεως και πατρίδος άγώνα μετά της άποφάσεως να νικηοη η ν
άποθάνη, άλλ3 η διεξαγωγή τον ποίέμον καί κατα ξηραν και κατα θαλαοοαν έξεδηλώθη ήκιστα σοβαρά, προ και μετά την κήρνξιν αυτόν.
3Επεχείρησε τό ελληνικόν κράτος τον πόλεμον, άπηυθννθη εις το απαν
ταχού έθνος, δ περ έσπευσε νά ταχθή υπό την σημαίαν της ελληνι
κής παλιγγενεσίας. 3Α λλ3 ονδείς εκ των πρωτοστατονντων κατα την έκβασιν του πόλεμόν εδοοκε τό παράδειγμα τής ¿κτελέσεως τον καθήκον
τος’ 6 δε στρατός θέλει παραδείγματα, προερχόμενα εκ των άρχηγών
τον. "Οπόν οντοι ήσαν άξιοι των νποχρεώσεών των, έλεγε μετά τινα
χρόνον από τον βήματος τής ελληνικής Βονλής ό στρατηγός Σμολένσκης,
ό στρατός έπετέλεσε τό προς την πατρίδα καθήκον.
3Εν Δομοκω, διηγείται ξένος φιλέλλην, μετασχών τής μάχης, ό
ϋποχωρήσας ελληνικός στρατός, έπι ολόκληρον ημέραν άντιστας προς
τον εχθρόν, έκράτησε τας θέσεις τον. « ’Επέρχεται λέγει, επί τέλους ή
ννξ’ ό πυροβολισμός ολίγον κατ3 ολίγον κοπάζει, ή φοβέρα φαινή των
τηλεβόλων σιγά περί ημάς. 'Η μάχη πέρατονται, ό δέ Δομοκός μένει
εισέτι εις χεΐρας των 'Ελλήνων. 'Ως έπος είπεΐν, ή ημέρα εκείνη παρήλθεν εν δόξη, ή δε μάχη ήτο δυνατόν να έπαναληφθή τή πραέία τής
επομένης.... 3Α λλ3 όχι ! ! ή συνήθης τακτική έμελλε να έπαναληφθή^
'Ο στρατός λαμβάνει την διαταγήν να υποχωρήση... 3Ιδον λοιπόν καί
πάλιν ημείς εις πλήρη νποχώρησιν ! 3Εκ νέου καταστροφή, έκ νέου
πανικός ! 'Ο κόσμος δλος εξέρχεται καί πάλιν ορμητικός έκ τής πόλεπος,
επαναλαμβάνονται δέ κατα μήκος τής εις Λαμίαν άγονσης όδου αί φρικαλέαι έκεΐναι καί έ ξ ε ν τ ε λ ι σ τ ι κ α ί σκηναί, Ι.βς εΐχομεν Ιδη έν
Τνρνάβω καί έν Λαρίσση. 'Η ήττα τή φορά ταντη εινε τελεία, ανεπα
νόρθωτος ! 01 άνθρωποι ονδ3 έν Λαμία
νωσιν ! 'Ο στρατός υποχωρεί έν σπονδή
θέσιν εΐνε πλέον να. υπεράσπιση. Ευτυχώς
ανακοιχμμ χωρίς οι Τούρκοι να ουνηθώσι
τον Π,αρθενώνος ! . . . π

τολμώσι πλέον νά παραμείεις Θερμοπύλας, ας ονδ3 εις
τή 20ή Μαΐον υπογράφεται ή
να καταδιώξωσιν ημάς μέχρι

Η κατα θάλασσαν δράσις δεν νπήρξεν ούτε γενναιοτέρα, ούτε έντιμοτέρα τής κατα ξηράν. 3Εν τφ υπουργικά) συμβούλιο) έκράτει διάστασις περί τον πρακτεον. Ίο επί των Ναυτικών υπουργείου διέτασσεν,
άλλα δεν ήκονετο, ώς ελαφρά τή σκέψει ενεργούν. Παράδοξα, άκατα-
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νόητα ουνέβαινον. 'Ο υπουργός τών Ναυτικών άπέστελλεν εις τον έν
τώ Άμβρακικώ μοίραρχον του ελληνικού στόλου την έπομένην διατα
γήν :
Αρχαΐσατε πυρ εντός του *Αμβρακικού. Διατάζατε νά βάλλωσι
μετ’ αταραξίας ! !» Και ό μοίραρχμς έζήτει οδηγίας παρ' ενός των
υπασπιστών του βασιλέως, άν ή διαταγή του υπουργού ήτο σοβαρά...
^Αλλά καί ή δράσις τής άνατολικής μοίρας, τής παρά τα μακεδονικό
παράλια, τού ελληνικού στόλου (5εν ήτο εύτυχ/.στέρα. Το ϋπουργεΐον τών
Ναυτικών έστερεΐτο τής προσηκούσης ναυτικής διευθύνσεως καί αυθεντείας. Συνέβαινον πράγματα άκατανόητα, επιδεικτικά, προ τών όποιων
ή&ελεν ώχριάση ή δόξα καί αιηού τού Ταρταρίνου, καί αυτού τού Δον
Κιχώτη. '() αρχηγός τού στύλου τής ανατολικής μοίρας, βαρέως φέρων
την άδράνειαν αυτού καί φοβούμενος την έξέγερσιν τών πληρα)μάτα)ν
ώς εκ τής άδρανείας ταύτης, τής ακατανόητου, τής παραδόξου , έτηλεγράφει εις τον επί τών Ναυτικών υπουργόν την Την ’Απριλίου ώς εξής :
«Κύριε υπουργέ, ήμέτεροι μόιχονται ήδη εις σύνορα. Άρχ^ηγός τουρκι
κών στρατευμάτων πιθανόν να έξακολουθή συγκεντρώνουν στρατόν εκ.
Θεσσαλονίκης δια Κατερίνης καί θωρηκτή μοίρα θ ’ αργή ; Ερωτώ» .
Εις το χναριέστατον καί χαρακτηριστικώτατον τών καιρών τηλεγρόιφημα
τούτο τού υφισταμένου άρχ^ηγού τής ναυτικής μοίρας άπεκρίνετο αμέ
σως, χαριέοτερον ετι, ό προϊστάμενος επί τών Ναυτικών υπουργός,
οστις κρίμασιν οΐς οιδε Κύριος ήτο κατά τα έν ΓΕλλάδι κρατούντα δικη
γόρος, έννοών περί στρατιωτικής πειθαρχίας, οπιος ό υφιστάμενος στό
λαρχος περί δικονομίας : «Χαίρο) οτι συνεταυτίσϋησαν αί γνώμαι ημών
π ε ρ ί ά μ ε σ ο υ έ ν ε ρ γ ε ί α ς . . . Έκ:τλενσατε άρα ο τι τάχιστα,
πλέοντες εις Πλαταμώνα καί μέχρις Αικατερίνης, προσβάλλοντες δε παν
τουρκικόν πλοιον ή μοίραν τοιούπεον, οπού άν ήθέλετε συνάντηση αυτά».
Καί ό στόλαρχος άπεκρίνετο ; « Έκτελούντες διαταγάς σου άπεπλεύσαμεν σήμερον πρωίαν εις Τσάγεζι. ΤΙαραλιακοί τουρκικοί σταθμοί έγκατελείφθησαν, έπομένοις δεν προσεβάλομεν αυτούς... Εις σκΛλαν Αιτοχο)ρίου εύρόντες μεγάλην έναπόθεσιν παντοειδών τροφίμων στρατού
’Ελασσώνος έπυρπολήσαμεν όλοτελώς, ώς καί την έκεϊ μεγάλην άποθήκην, ά^υνάτου οϋσης μεταφοράς τοσοντων ποσοτήτο)νΐ>....
"Επί τοΐς κατορϋώμασι τοντοις τού στόλου τής άνατο λικής μοίρ ς
ό υπουογός συνέχαιρεν αντώ, βεβαιών οτι ή πόλις τών Άθηναιν ήτο
άνάστατος έπί τώ μεγάλω γεγονότα’επραττε δε τούτο, άναιρών την στρα
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τιωτικήν πειθαρχίαν, απευθυνόμενος συγχρόι ως τώ τε ιιοιράρχτο και τώ
νπ* αυτόν ύπηρετοϋντι βααιλόπαιδι Γεωργίω. Και άμεοεος έτηλεγραφει
τα επόμενα αμίμητα και απαράμιλλα ; αΝνν σπεύσατε να βομβαρδίοητε
(προς τίνα σκοπόν ;) τό Καρό Μπονρνού της Θεσσαλονίκης, προσέχοντες πολύ να μη θίξητε τα υπό ξένην σημαίαν πλοία...» Ά λ λ ’ δ στόλαρ
χος δεν έξετέλει τας διαταγός του υπουργού, όστις ηναγκάζετο νάποστείλη αύτώτήν έπομένην κεραυνοβόλον έπιτίμησιν και διαταγήν, άκατάληπτον και μυστηριώδη : « Τελευταίοι διαταγαί μου ήσαν να κρατήσητε
εις αποκλεισμόν τα τουρκικό πλοία, πολεμικό και μή, ώς και τα ξένα
τα εμπολέμου εμπορεύματος'... Εΐχον διατάξη συγχρόνως να καταλάβητε
τας νήσους, ύψούντες την ελληνικήν σημαίαν, εί δυνατόν να καταστρέψητε τον παραλιακόν σιδηρόδρομον Δεδεαγάτς. Διατί όμτος, άφού
εΐχετε νεωτεραν διαταγήν μου, να βομβαρδίοητε τό Καραμπουρνού,
παρελείψατε τούτο καί έπανήλθετε εις τον βομβαρδισμόν Αεπτοκαρυάς :
Δέον αμέσως ν ’ άποστείλητε, ώς μοίραρχος, Απολογίαν τηλεγραφικήν...
Δεν επιτρέπω εις κανένα σας ν ’ άναβάλλη έκτέλεσιν διαταγών μου κα'ι
να ζητή α λ λ ο θ ε ν εγκρίσεις, ώς έπράξατε περί Καραμπουρνού.. Δέον
τυφλώς να ΰπακονητε εις τας διαταγ ές και μάνας τοϋ υπευθύνου υπουρ
γού, έπιφυλασσομένου νό εξαντλήση όλην την αυστηρότητα των νόμων,
όταν μάλιστα εύρισκώμεθα εις τοιαύτας περιστάσεις». 'Ο δυστυχής
υπουργός, μηδεμιάς των διαταγών αυτού έκτελουμένης ίπό τού στόλαρ
χόν, ηναγκάζετο έπ'ι τέλους να ΰποβόιλη τήν παραίτησίν του εις τον ■
πρόεδρον τού υπουργικού Συμβουλίου. CH αιτιολογία τής παραιτήσεως
ήτο αύτη : αΓνώμαι εγκαίρους ύ π ’ εμού προταθεΊσαι δεν είσηκούσθησαν. Διαταγαί μου δεν έκτελούνται νπ’ ένίων, άναμενόντων τήν αλλοθεν
εγκρισιν. 3Από δε τού υπουργείου τών Ναυτικών εξέφυγε π ρ ο π ο λλ ο ύ ή υπεύθυνος διοίκησις. Φροντίσατε περί άντικαταστ ’σεώς μου...τι
Κα'ι προς επιμετράν τής οίκτράς ταύτης καταστάσεο)ς σημαιοφόρος,
υπηρετών εν τώ θωρηκτώ α Ψαρά», έξελθών εκ τής μοιραρχίδος ανευ
άδειας εις τήν ξηρόν, επεμπεν εις τόν έπ'ι τών Ναυτικών υπουργόν τό
επόμενον τηλεγράφημα κατά τής θαλασσίας δράσεως τού στολάρχου :
(( Έ ν όνύματι έθνους καταγγέλλω άργηγόν Σαχτούρην κα'ι συνεργονς
προδίδοντας έθνος, μή έκτελέσαντας διαταγάς. ΤΙ λ ε 7 σ τ ο ι ά ξ ι ο > μ α τ ι κ ο 'ι. φ ρ ο ν ο ύ σ ι ν α υ τ α. Σπεύσατε, ορίσατε υποναύαρχον
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άοχηγόν Κινάρην ή Σταματελλον... Καταγγελία και προς τον πρόεδρον
του 3Αρείου Πάγον»...
Πράγματι μετ' ολίγον, γενομένης δεκτής τής παραιτήσεως του επί
των Ναυτικών υπουργού, είσηκουετο δ σημαιοφόρος, δ καταγγείλας τον
στόλ.αρχον, διορισθέντος άντ ’ αυτού τού υποναυάρχου Σταματελλον.
Ούτως ή ελληνική κνβέρνησις, εστερημένη πάσης πρωτοβουλίας και γεν
ναιότητας, άναγκαιοτάτης εις τοιαντας κρίσιμους περιστάσεις, ήγετο κα\
εφέρετο μεταξύ άντυτε των ρευμάτων και προ τού πολέμου και κατα τον
πόλεμον, μέχρις ου έπήλθεν δ καθολικός πανικός, ή καταστροφή.Τίνος
λόγον ένεκα ή καταστροφή αϋτη ; Εύρέθη δ αίτιος, ένδεικννμενος κα1
παρ3 αυτών τών υπουργικών κύκλων — ή Π ρ ο δ ο σ ί α ! . . . Διότι
ούδε'ις έπεθύμει άντί τής λέξεως ταντης να μεταχείρισή ή την μόνην
ποοσήκουσαν εν τή περιστάσει : ή καθολική αύταπάτη, ή παραφροσύνη,

ή φιλαργία, ό άπό τριακονταετίας κρατών εναγής κοινοβουλευλευτισμός, καθ’ ον άνω τών κοινών ετίθεντο τά ιδιωτικά, τά κομ
ματικά συμφέροντα.
Το ελληνικόν έθνος, συνεπεία τής άδρανείας και τής ακαταλόγιστου
διευθννσεα)ς, ήτις διετρανώθη και κατα ξηρόν και κατα θ άλασσαν, εγκατελείπετο παρα πάντων' καί αυτή ή ενδόμυχες εθνική πίστις, ήτις
έπρεπε να στηρίζη αυτό κατα τήν ύπερτάτην εκείνην στιγμήν τής κρίσεο)ς και τής άγωνίας, ήτις είνε ή ίσχυροτάτη τών δυνάμεων παντός λαού,
κατέλειπεν αυτό προ τών τραγικών γεγονότο)ν, και μόνον δ υπέργηρως
πρωθυπουργός, εις ον είχεν άνατεθή τό βάρος τής εξουσίας εν οϋτω
σοβαραΐς στιγμαΐς, προσεπάθει δια φράσεων καί μόνον φράσεων,χωρίς δ
ίδιος να πιστενη ε'ς όσα έλεγε, να ενίσχυση τήν πίστίν τού ελληνικού γ έ 
νους εί; τον μέγαν υπέρ πίστεως καί πατοίδος άγώνα, ον άνέΐαβε χωρίς
ν 3αναμέτρηση τας δυνάμεις του,χωρίς να προπαρασκευασθή, έγκαταλειφθείς έρμαιον τών δημαγοογών καί τών άποτετυφλω μενών φιλ.άρχων.
« Θα άγωνισθώμεν, έλεγεν δ πρόεδρος τού υπουργικού Συμβουλίου, μετά
τήν ανανδρον έγκατάλειψιν τού Τυρνάβου καί τής Λαρισσης, μετά τας
επανειλημμένος υποχωρήσεις καί κατα τήν προσέγγισιν τού τουρκικού
στρατού εις Θερμοπνλας, καί με τήν βοήθειαν τού Θεού καί την φιλο
πατρίαν τού ελληνικού λαοϋ θα νικήσωμεν. 3Αλλα δια τούτο πρέπει να
δπλιοθώμεν μ ε θ 3 όλου ημών τού θάρρους καί πας δ δυνάμενος ας
οπενση εις τό πλευρόν τού στρατού, όπως άγωνισθή υπέρ τής τιμής τής
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πατρίδος)). 'Ο δυστυχής ! δεν ήδύνατο, γράφο)ν ταύτα, να εννοήση, ότι
δ Θεός βοηθεί τους ισχυρούς μόνον, ή δε απλή φιλοπατρία δεν δημιουρ
γεί την νίκην. Δια νά επιτευχθή ή νίκη, έπρεπε πρότερον να οργαναιθή
δ στρατός, οπότε ήδύνατο να προπαρασκευασθή και αϋτη. 3Αλ.λ3 επί
τριακονταετίαν μέριμνα της ελληνικής πολιτικής, κατατριβομένης περί τα
εντελή και τα Ασήμαντα, ήτο ή αποσύνθεσις μάλλον, ονχι δε ή σύνταξις
καί ή δργάνωσις των στρατιωτικών δυνάμεων τον ελληνικού κράτους,
ούχι ή ένίσχυσις τον πολεμικού μένους των 'Ελλήνων.

Μ'.
17

’Απ ρίλιον 190!)

Μετά τας επανειλημμένος καταστροφάς, τον πανικόν και τας υπο
χωρήσεις τον ελληνικού στρατόν εντεύθεν τής Θεσσαλίας, καταλιπόντος
επί τέλους άκαταλογίστως και τό τελευταίου προπύργιου του, τον Δομοκόν, και προτροπάδην βαίνοντος προς την Λαμίαν και τας Θερμοπύλας,
τα τουρκικό στρατεύματα, Αντιστάσεως μη οϋσης σοβαράς, θριαμβευτικώς προέβαινον προς την ελληνικήν πρωτεύουσαν, ήν και fia κατελάμβανον, κατασκηνονντα υπό τους πρόποδας τής 3Ακροπόλεως, άν μή
παρενέβαινεν ώς εκ μηχανής έλεος ό αντοκράτωρ τής Ρωσσίας, Ακριβώς
την ή αέραν τής μάχης τού Δομοκού έπιστείλας τώ Σονλτάνω τό επόμε
νον τηλεγράφημα, δι3 ον έξητεΤτο την επιείκειαν αυτού και την συγγνώ
μην υπέρ τού ελληνικού κράτους.
α 'Η ύμετέρα αύτοκρατορική Μεγαλειότης δεν fia εκπλαγή, έαν αΐ
μεταξύ ημών ύπάρχουσαι αγαθαι σχάσεις ειλικρινούς φιλάας κα'< Αγαθής
γειτνιάσεως μ ’ ένθαρρννωσιν, ΐνα ποιήσωμαι εκκλησιν εις τα ενγενή
αυτής αισθήματα καί μοι εμπνεύσωσι την Ελπίδα, ότι ή ύμετέρα Με
γαλειότης όέν θ t βραδύνη να έπισφραγίση τας έν ή ρ ω ϊ κ ώ Α γ α) ν ι
αρθείσας νικάς τού γενναίου στρατού <5/ά τής Ακριβούς τηρήσεως τών
μετριοπαθών και ειρηνικών διαθέσεα)ν, ας Από τής Αρχής τού πολέιιου
διεκήρυξεν. 'Η ύμετέρα Μεγαλειότης, Αναστέλλ.ουσα την εν 'Ελλ.άδι
πορείαν τών στρατευμάτων της και εννοϊκώς Αποδεχομένη την επέιιβασιν τών Δυνάμεων προς Αποκατάστασιν τής ειρήνης, δια νέου θα
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περιεβάλλετο τίτλον νψίστης έκτιμήσεως και θα. έπιτελέση πράξιν βαθείας φρονήσεως, ής προοωτνκώς θα διατηρήσω εσαεί την Ανάμνησιν)).
Αυθημερόν 6 Σουλτάνος άτιεκρίνετο τώ Τσάρο) ώς Ακολονί3ως :
« ’Επιτραπήτω μοι να ευχαριστήσω επί ταΤς διαβεβαιώσεσι τής νμετέρας φιλίας και τόΐς σνγχαρητηρίοις έπί ταΐς επιτνχίαις των στρατενμάτων μου, να έπαναλάβω δε την εκφρασιν των αισθημάτων τής φι
λίας ή μ ώ ν Υ Υ π 3 δψει λαμβάνων την παρέμβασιν τής Υ.Μ . και έπιθυμών ν ’ Αποδείξω, δτι άσμενος ανταποκρίνομαι εις την έκφρασθείσαν
επιθυμίαν, δπως περατωθή σπουδαία πολεμική ενέργεια και παύση ή
αιματοχυσία, διέταξα τους Αρχηγούς του στρατόν μου να διακόψωσι
τας εχθροπραξίας. Παρακαλώ την Υ. Μ. να λάβη ενμενώς γνώσιν
τής ένδοτικότητός μου προς την φιλικήν παρέμβασιν των Δυνάμεων
y-aí ελπίζω, δτι θα τηρηθώσι τα δικαιώματα και το γόητρον τής κνβερνήσεώς μου)).
Εις τοιοντον έξευτελισμδν περιήρχετο έν ετει 1897 ή ελληνική ιδέα
ενεκα τής αθλιότητος καί τής Αβουλίας του ελευθέρου κράτους. eH
τνχ^η αυτόν, ή σωτηρία έξηρτήθη εκ τής μεγαλοψυχίας δυο μοναρχών.
Προ τούτον δ επί τών 3Εξωτερικών υπουργός τής'Ε?Μ1δος, έξικετενων
καί έκλιπαρών τήν άμεσον, τήν ταχεΐαν έπέμβασιν τών Δυνάμεων υπέρ
του κινδννενοντος κράτους, έπέστελλε τω εν Παρισίοις πρεσβευτή τα
επόμενα εξευτελιστικά, έν εΐδει διαμαρτυρίας : « 3Εν ω ή κνβέρνησις
παρέσχε ταις μεσολαβονσαις Δννάμεσι πάσας τής Αγαθοπιστίας αυτής
τας αποδείξεις, λνπεϊται β?·.έπουσα, δτι μέχρι τής όόρας ταντης ονδεν
προσεπορίσθη έκ τών ωφελημάτων έκείνων, ατινα αι Δυνάμεις τή παρ
είχαν τήν ελπίδα να καρπωθή, έν ή περιπτώσει ήθελε προσχωρήση εις
τας προτροπάς των καί αναθέση ανταΐς τήν έπιμέλειαν τών έαντής
συμφερόντων)).
‘Ημείς μεν προσεχωρήσαμεν πάραντα εις απαντας τους πόθους τών
Δυνάμεων, αι δε Δυνάμεις ονδεν έκτοτε υπέρ ημών επραξαν. 3Αλλ3 ή
ικεσία αυτή τής μετανοονσης πολιτικής Μαγδαληνής, οια ήτο τώ καιρο>
εκείνο) ή ελληνική κνβέρνησις, δεν έλήφθη ν π 3 δψει καί υπό τής Ευ
ρώπης καί υπό τής Τουρκίας, αν μή πρώτος έξ οίκτον παρενέβαινεν ο
Τσάρος πασών τών Ρωσσι 'ν. Οντως έσώθη τώ καιρώ έκείνώ έκ τής
πανωλεθρίας τό ελληνικόν κράτος.
Τοιούτων επελθόντων γεγονότων, Απροσδοκήτων ΐσο)ς ονχί δια τους
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εξ άμφητέρων τών κομματικών ομάδων τον ελληνικού Κοινοβουλίου
ηροκαλέσαντας τον τιόλεμον, ό ελληνικός λαός έλυσεν ‘άμέοως ίο πρόβλημά του, έξεγερθείς κατά τής κυβερνήσεως και εν τή τιρωτευονοη
και εν ταις επαρχίαιςΕ ν τή τιρωτευονοη μάλιστα ό οίστρηλατηθείς όχλος
διήρτταζε τα δπ?ωπωλεΐα, ΐνα όπλισθή δήθεν και όδευση 7ΐρός τα σύνορα
κατα τον εχθρού. Άλλα πάσα αυτή ή έξέγερσις κατηυνάσθη τιαραχρήμα,
παραιτηθείσης τής κνβερνήσεως κηί άνελθούσης τής άντιπολιτεύσεως είς
την εξουσίαν, ώσει μή ήτο και αυτή συνυπεύθυνος μετά τής κνβερνή
σεως εν τή τιροκλήσει τού τιρός την Τουρκίαν άκαταλογίστον πολέμου.
Άλλα δια τής τοιαντης λνσεως τού πολιτικού προβλήματος μετά την
καταστροφήν τον πολέμου έθεραπεύοντο οι κοινοβουλευτικοί δεσμοί.
3Από πολλών δεκαετηρίδων, καθ’ ας λειτουργούσα» οΐ θεσμοί ουτοι, εν
πόση κοινωνική και πολιτική περιπετεία τού ελληνικού κράτους, ή κυ
βερνητική μεταβολή, τηρούμενων τών κοινοβουλευτικών δέσμιων, εξευ
ρίσκεται ώς ή μόνη πανάκεια. eΟ κοινοβουλευτικώτατος ελληνικός λαός,
και δή ή τήν γνώμην αυτού εκάστοτε άκοσμότατα και στασιαστικώτατα
έρμηνεύουσα πρωτεύουσα, ενόμισεν εν τή πολιτική αυτού άκρισία, δτι
επήλθε τό τέλος τών δεινών διά τής είς τήν εξουσίαν άνοδον τής άντιπολιτεύσεως, ήτις εκ πνεύματος δημαγωγίας ΰπεκρίθη τήν μέχρις εσχά
των εξακολούθησα' τού πολέμου, άποστείλασα νέας επικουρίας, εις τήν
5Ηπειρον ιδίως, ενώ συγχρόνως είργάζετο παρά ταις εύρωπαϊκαΐς Λννάμεσι προς μεσολάβησιν αυτών και άναστολήν τών εχθροπραξιών.
Τό βέβαιον εινε, δτι άν παρέμενεν επί τινας ημέρας είς τήν εξουσίαν
ή κυβέρνησις, ό εχθρικός στρατός δεν ήθελε προχωρήση μέχρι Λα
μίας, ούδ ’ έπέλθη διά τον ελληνικόν στρατόν και rorελληνικόν κράτος ή
θλιβερά καταισχύνη, εξ ής δεν θ 5 απαλλαγή] τό ελληνικόν έθνος πριν i)
κατάδειξη και πάλιν διά τών πραγμάτων, δτι υπαίτιοι'τών στρατιωτικών
αυτού ατυχημάτων, τής έπελθούσης εθνικής άδοξίας, είνε οι ανευ με
λέτης και τής δεούσης πυοπαρασκευής εξωθήσαντες αυτό είς πόλεμον,
είς τήν άγαθήν έκβασιν τού όποιου δεν έπίστευον αυτοί ουτοι.
Μετά τά γεγονότα ταύτα, ή μεν δημοσία ευρωπαϊκή γνώμη, ή επί
τινας ημέρας καταληφθεΐσα εξ ενθουσιασμού υπέρ τής ελληνικής φυ
λής, άπέστρεφεν ά φ * ημών τό πρόσωπον επί τή έκδηλωθείση κατά τήν
διεξαγωγήν τού άνοσίου εκείνου άβελτηρία και μικροψυχία, ή δε επίση
μος Ευρώπη έκήρυττεν δμοφώνως είς τούς άντιπροσώπονς τού έλλη-
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νικού κράτους, δτι εάν αΐ Δυνάμεις, ών τάς συμπάθειας τοσαϋτα ε π ’
εσχάτων επραξεν ή *Ελλάς, δπως άποξενωθή, τεκμηριώσι μέγα υπέρ
αυτής ενδιαφέρον καί προσπαθώσι νά μειώσωσι κατά τά εφικτόν το βά
ρος των σφαλμάτων αυτής, προφυλάξωσι δε την αξιοπρέπειαν και το
μέλλον της, πράττουσι τούτο κυρίως και προ πάντων χάριν τής δυνα
στείας και χάριν του προσώπου του βασιλέως, δστις ήτο το παλλάδιον
κατά τάς κρίσιμους έκείνας περιστάσεις, ας διήρχετο το ελληνικόν κράτος.
Παρόμοια, και πικρότερα Ακόμη, διελάλουν εις τους ήμετέρους εν
τώ έξωτερικώ Αντιπροσώπους οϊ επί των ’Εξωτερικών υπουργοί των
λοιπών Δυνάμεων. Το ελληνικόν κράτος περιεσψζετο μονονουχι άπο τής
ύποδουλώσεως’ και τούτο ώφείλετο ούχ'ι εις την ιδίαν αύτοϋ άρετήν,
ούχί εις την έκτίμησιν και τάς συμπάθειας του πεπολιτισμένου κόσμου,
άλλλ εις το υπέρ τής βασιλικής δυναστείας ευρωπαϊκόν ενδιαφέρον. Εις
τοιοντο σημεΐον περιήγαγε τά πράγματα τριακονταετής πολιτική άκολασία
και έλλειψις εθνικού συναισθήματος και άλληλεγγύης αρχόντων τε και
άρχομένων. Το τέταρτον ήδη εντός εικοσαετίας ύφίστατο το ελληνικόν
κράτος δεινόν,άκατονόμαστόν κόλαφον ένεκα άλλοπροσάλλου κα'ι άντεθνικής εξωτερικής πολιτικής. Τις 6 υπεύθυνος των θλιβερών τούτων
γεγονότων ; ’Ά ς το εΐπη και άς το κρίνη ή δικαιοκρίτις ιστορία. 'Ο κοι
νοβουλευτισμός, ή πολιτική δλ.ιγαρχία, ή ελλειψις ίσχυράς και λελογισμέ
νης διευθύνσεως του ελληνικού κράτους, ή παντελιής κατά ξηρόν και
θάλ.ασσαν τών στρατιωτικών τής χώρας δυνάμεων ασυνταξία, το άνεύθυνον πάντων τών πολιτειακών παραγόντων περιήγαγον το ελληνικόν
κράτος εις άναρχίαν, ής δρέπει τούς καρπούς άφθύνως μέχ^ρι τής στιγ
μής ταντης, χωρίς νά συνέλώη εις εαυτό, χωρίς ν ’ άνανήψη καί νά
συνετισθή.
Τή παρεμβάσει τών Μεγάλων Δυνάμεων ουνωμολ.ογήθη επί τέλους
ή μεταξύ 'ΕλλΛδος καί Τουρκίας ειρήνη. ΙΙρός χαρακτηρισμόν αυτής
αντιγράφω δυο άρ:'ρα τών προκαταρκτικών δρο)ν :
ιιΤά ελληνοτουρκικά σύνορα θέλουσι διαρρυθμισϋή... ' Υπονοείται
δτι έλ.αφραί τινες τροποποιήσεις υπό στρατηγικήν εποχριν δύνανται νά
έπανέλ.θοισιν ε π ’ ώφελεία τής οθωμανικής αυτοκρατορίας.
« ‘Η 'Ελλάς θέλει καταβάλ.η τή Τουρκία πολεμικήν άποζημίοισιν εκ
4 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών. 'Ο άναγκαϊος διακανονισμός, δπως
διευκολ.υνθή ή ταχεία καταβολ.ή τής άποζημιώσεως, γενήσεται τή συγΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΑΕΤΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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καταθέσει των Δυνάμεων κατά τροπον τοιούτον, 6)στε να μη προσβαλη
τα κεκτημένα δικαιώματα των Αρχαίων δανειστών, κατοχεον τίτλων τοΰ
δημοσίου γρ'ους τής 'Ελλάδος.
«Προς τούτο θέλει ίδρνθή εν Άθήναις Διεθνής Επιτροπή εκ των
αντιπροσώπων των μεσολαβουσών Δυνάμεων, έκαστης οριζουσης ανα
εν μέλος. ’Η ελληνική κυβέρνησις θέλει προκαλέση την ψήφισιν νόμου,
έκ τ(ΐ;ν προτέρων αρεστού ταϊς Δυνάμεσι, κανονίζοντος την λειτουρ
γίαν τής ’Επιτροπής καί καθ’ ον ή εΐσπραξις καί ή διάθεσις προσόδων
επαρκών εις την υπηρεσίαν του δια την πολεμικήν Αποζημίωσιν δανείου
καί των άλλων εθνικών χρεών θέλουσι τεθή υπό τον άπάλ,υτον έλεγχον
τής ειρημέυης ’Επιτροπής».
Δια τής Συνθήκης ταύτης, εις τήν επιβολήν τής οποίας επρωτοσιάτησεν ή πολιτική του Γερμανού αύτοκράτορος, μαινομένον κατά του
ελληνικού κράτους ένεκα των χρηματικών Απωλειών των Γερμανών
ομολογιούχων κατά τήν πτώχ^ευσιν, ή 'Ελλάς εταπεινούτο μεν προ τής
Τουρκίας, εστερείτο δε τής πλήρους αυτής οικονομικής καί πολιτικής
αυτονομίας, τιθεμένη υπό τον ελεγχον, μονονουχί τήν οικονομικήν διοίκησιν Επιτροπής των Μεγάλων Δυνάμεο-ν.
’Η εθνική φιλοτιμία έτρώθη εκ του γεγονότος τούτου. Ά λ λ ’ ελησμονήθη. Καί ήδη ή ’Επιτροπή του Οικονομικού ’Ελέγχου αποτελεί
μονονουχί κανονικόν •θεσμόν έν τή ελληνική πολιτεία. Πλέον ή άπαξ
έπενέβη ή επιτροπή αυτή είς τα τής ελληνικής διοικήσεο^ς. 'Η μεν κυβέρνησις κατ’ Ανάγκην ήνέχβη τήν έπέμβασίν ταύτην, ό δε ελληνικός
λαός . . . ουδέ τό ελάχιττον έπεδείξατο σημεΐον στενοχώριας.
Τό ελληνικόν κράτος ϋπέστη θανάσιμον τραύμα έν τή ύποστάσει
αυτού καί τή ηθική αξιοπρέπεια διά τής Συνθήκης ταύτης. Άπώλεσε
τήν γοητείαν, ήν έξήσκει καθ’ δλον τον δέκατον ένατον αιώνα καί με
ταξύ των ομοφύλων, καί μεταξύ των λαών.
Άλλα τί έγένοντο κατά τάς θλιβεράς εκείνης ημέρας τής εθνικής
κρίσεως οι περί τήν ’Ε θ ν ι κ ή ν ’Ε τ α ι ρ ε ί α ν, φανεροί καί αφα
νείς, επίσημοι καί ανεπίσημοι ; Μέγα μέρος τού στρατού αυτής, των
πολυθρυλήτον Σ τ α υ ρ α ε τ ώ ν, μετά τάς καταστροφάς τού πολέμου
έπεδόθη εις τον ληστρικόν βίον. Τό δε Αόρατον Συμβούλων καί οι
επιτελείς αυτού ; 'Ορατοί καταστάντες, ετιμήθησαν καί ήμείφθησαν, Ανέλαβον τήν διοίκησιν τού ελληνικού κράτους κανονικώτατα καί κοινοβου-
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Χευτικώτατα . . . Και έπληρώθη το ρηθ'εν υπό τίνος τών εν τή Βονλή
•Αργισυνωμοτών της Εθνικής ' Εταιρείας. Κατά τίνα άλλον τρόπον εΐνε
δυνατόν να πέση η Κυβέρνηοις ; ’’Επεσε δια τον Έτέμ, δια τής καταλήιρεως τής Θεσσαλίας και τής Φθιοπιδος, μονονουγι δια τής καταλήψειος τής ελληνικής πρωτευούσης. "Αν δεν συνέβη τό τελευτά Ιον τούτο,
οφείλεται εις τό ικετευτικόν εκείνο προς τον Σουλτάνον τηλεγράφημα
του Τσάρον πασών τών Ρο)σιών, ενδιαφερομένου μετά τών λοιπών ευ
ρωπαϊκών Δυνάμεων υπέρ τής ελληνικής δυναστείας. Φρίκη!
Τοιαύτη υπήρξεν ή εκβασις τον ελληνοτουρκικού πολέμου εν
έτει 1897.
'Ο πραγματικός αυτουργός πολέμου τινός, λέγει ό Μοντέσκος, δεν
έίνε δ κηρύττουν αυτόν, Αλλ' δ καθιστάς άναγκαΐον. 'Ωςέπιτό πλείστον
ή ευθύνη του πολέμου τούτου, τον τοσοϋτον άτιμάσαντος τό ελληνικόν
κράτος και τό ελληνικόν έθνος, άποδίδοτοι εις την κατά τον χρόνον
εκείνον ελληνικήν κυβέρνησιν, παρασυρθεΧσαν υπό τής λαϊκής καταιγίδας,
■ρν μ ο υ λκη- θ ε ί σ αν. Ον σμικρόν βεβαίως ενθύνονται οι τώ καιρώ
έκείνφ διέποντες τά ελληνικά πράγματα έπι τή αβελτηρία αυτών, τή
ελλείψει σθένους προς καταπολέμησιν τών κι»μορδών εκείνων τής φιλο
πατρίας και τών εθνικών ιδεωδών, όποιοι έτνγγανον οι αποτελοΰντες
■τό Ανώτατον συμβούλων τής Εταιρείας μετά τών επιτελών αυτόν. Κατεδείγθησαν κατώτεροι τής θέσειος αυτών καί τής άποστολής. "Αν εΊχον
■την πεποίθησιν εις εαυτούς, αν ετόλμο)ν νά πατάξο)σι τους συνωμότας,
οΐιινες δεν ήσαν Αόρατοι, αλλά λίαν εμφανείς, έπι τέλους, άφον δεν εΊχον
τό σθένος νά πολιτευθώσι γενναίους, άν κατέλειπαν την εξουσία, εις τους
βουλιμιώντας Αντιπάλους των, θά απεσοβείτο κατ'α πάσαν πιθανότητα δ
πόλεμος και τάτραγικά αυτόν αποτελέσματα. Έ ν τούτοις παρά πάντα
ταϋτα, ή Αμερόληπτος Ιστορία οφείλει πρυηίστοκ νά καταδικάση, έπιρρίπτουσα την κατάραν και τό Ανάθεμα αυτής, τους πρωτεργάτας τής
Αντεθνικής συμμορίας, οΐτινες υπό την σημαίαν τής Έ θ ν ικ ή ς Ε τ α ι 
ρ ε ί α ς έκμεταλλευθέν τες την ελληνικήν νευροπάθειαν, έξήγειραν αυτήν
μέχρι φρενίτιδος και κατέστησαν αναγκαίον τον πόλεμον έν γνώσει, ότι
τό ελληνικόν >κράτος διετέλει στρατιωτικώς ασύντακτον κατά τε ξηρόν
χ,αι κατά θάλασσαν, ενεκα τής πτο)χεύσεως δε καταπε;ττυικός έν τή
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σννειδήσει τον πεπολιτισ μενού κόσμον. Πάντα ταΐτα ήσαν γνωστά εις
τους πρωταγωνιστείς της ’Εθνικής 'Εταιρείας.
Ά λ λ ’ ήκιστα έπέδρασεν έπ’ αυτών ή λογική και το συμφέρον της
πατρίδος, Καταδημαγωγήσαντες τ(ν ελληνικόν λαόν και μετ’ αυτόν το
απανταχού ελληνικόν έθνος,προϋκάλεσαν τον άνόσιον εκείνον, τον άντεθνικδν πόλεμον, εν τη διεξαγωγή τον όποιου αυτοί οντοι πρώτοι ελιποχρνχησαν, χωρίς να έκτελεσωσι το κοινότατον καθήκον προς τό έθνος
και την πατρίδα. Άλλα δεν έζημιώθησαν εκ τών γεγονότων, εκ τής
καταστροφής, οι καιμφδοί οντοι τής φιλοπατρίας. Έπιτηδείως κατοδρθωσαν την ευθύνην τον πολέμου ν ’ άποτρέψωσιν ά φ ’ εαυτών και ν ’
άμειφθώσι μεγαλοπρεπώς. Τις ό υπεύθυνος τον πολέμου ; Ούδεις και
άπαντες. Μή ζητηθείσης ευθύνης, μη τιμωρηθέντων τών πρα)ταιτίο)ν,
άδρανήσαντος και άδιαφορήσαντος του ελληνικού λαοΰ, προ του δικα
στηρίου τής ιστορίας αυτός και μόνος θα ενθύνηται.
“Οπως εν ετει 1866, εν ετει 1877, έν ετει 1885, οντω και κατα
την περίστασιν ταύτην, την θλιβερωτάτην και καταστρεπτικωτάτην πα
σών, ή καταστροφή άπεδόθη εις την στρατιωτικήν άσυνταξίαν, εϊς τό
<χπαράσκευον του ελληνικού κράτους, εις την ελλειψιν ενιαίας πολιτικής
κατευθύνοεως και διευθύνσεως. Φίλα και εχθροί έξήνεγκον την αυτήν
γνώμην περί τών αιτίων και τών αποτελεσμάτων. Ά λ λ ’ οι διέποντες τα
ελληνικό, πράγματα έξακολουθούσι τήν αυτήν πολιτικήν. Τό κοινοβουλευτικόν μεγαθήριον έξεμύζησε πάσαν Ικμάδα εθνικής ζωής καί ένεργείας. Μετά τήν κατασροφήν έπεβάλλετο υπό τών πραγμάτων ή πολιτική
τής περισυλάο, ής, ή άποκατάστασις τής τάξεως εν τή διοικήσει τον κρά
τους, ή σύνταξις καί όργάνωσις τών κατα ξηρόν καί κατά θάλασσαν
δυνάμεων αυτοί), ή οικονομική ένίσχνσις καί παν ότι συντελεί, εις τήν
εξυγίανσιν, εις τήν άνάρρωσιν τών «τόμων καί τών ομάδων. ΓΩ : μή
ιόφεάεν, ούδεν εκτοτε αξιον λόγου έπετελέσθη, μαρτυρούν τό ενδιαφέρον
τής διευθυνούπης πολιτικής υπέρ των κοινών πραγμάτ ων. Νομοθετήματα τινα προ3 σ ννταςιν τών κατα ξηραν και θαλασσαν δυναιιεων έν τή
εφαρμογή αυτών καί τή έκτελέσει καταγγέλλονται καθ ’ εκάστην έν αυτή
τή Βουλή ώς ονδεν αγαθόν έπενεγκύντα. Καί τούτο, διότι έλλείπει από
τών διευθυνόντα)ν, από τών ά ν ε ν θ ν ν ω ν ΰ π ε υ θ ύ ν ω ν, ή
πρύθεσις, ό πραγματικός ζήλος προς βελτίωσιν τής καταστάσεως· καί
τούτο, διότι ό ελληνικός λαός, κατα πλάσμα μόνον είνε ελεύθερος, πράγ-
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μάτι διατελεί εϋελοδουλος, υπηρετών ψυχή τε καί οώματι και θεραπεύον
την κρατούσαν ολιγαρχίαν, προ τον είδώλον της οποίας και αί λοιποί
πο/Λτικαι έξουσίαι έξηφανίσθησαν ή υπετάγησαν. Και ήδη, μετά παρέλευσιν ολοκλήρου δωδεκαετίας, προ των έξελισσομένον κίνδυνων, τό
έλλη νικον Κράτος, τυφλοντον προ τής πραγματικότητος, έξακολουθεΐ
μοιραίως, άπαισάος, την αυτήν πολιτικήν τής ραστώνης, τής άπαθείας,
τής θεραπείας των κομματικών συμφερόντον. Καθολική παραλυσία και
άποχαύνωσις. Ούδαμού ό δυνάμενος ν ’ αφύπνιση τήν έθνικήν ψυχήν,
ν ’ άποκαλύψη εις αυτήν τον έπαπειλούντα τήν ελληνικήν ϋπόστασιν κίν
δυνον, να σύνταξη τας έθνικας δυνάμεις, να έμπνευση εμπιστοσύνην
εις το ελληνικόν έθνος, σεβασμόν και εκτίμησιν εις τούς παρακολουθούν τας τα έν τώ έλληνικώ κόσμο) εξελισσόμενα πολεμίους και φίλους.
Κατα το από τού τελευταίου ελληνοτουρκικού πολέμου διελθόν χρο
νικόν διάστημα δ κεκηρυγμένος έχθρός τού ελληνισμού, ή νέα Βουλγα
ρία. αριθμούσα πολιτικόν βίον μιας μόνον γενεάς, έπετέλεσεν αληθώς
θαύματα, μαρτυρούμενα καί άνομολογονμένα καί ϋ π ’ αυτών τών μή
συμπαθώς προς αυτήν διατεθειμένο))’.
Παρα τα τελεσθέντα επίσημα εγκλήματα, τα προς στιγμήν έμπνεύσαντα φρίκην εις τον πεπολιτισμένον κόσμον, άλλα μετ’ ολίγον λησμονηθέντα, ή βουλγαρική αίγλη δσημέραι μεσουρανεί. 'Η δύναμις έινε το
παν, ή ισχύς είνε τό δίκαιον. Ουτω κατώρθα)σεν ή νέα Βουλγαρία δια
τής στρατιωτικής αυτής ισχύος, δια τής μεθοδικής αυτής ένεργείας, δια
κατευθύνσεως τής πολιτικής αυτής προς ώρισμένον σκοπόν, να έπικρατήση έν τη ευρωπαϊκή συνειδήσει. 'Υπολογίζεται ήδη ώς σημαίνουσα
δύναμις έν τή Χερσονήσο) τού Αίμου, ώς τό κράτος τού μέλλοντος. Έ ν
ετει 1903, καθ’ ον χρόνον έτελούντο εν Μακεδονία τα φρικοιδέστατα
τών έγκλημάτων κατα τών ελληνικών πληθυσμών, κατώρθου ή βουλγα
ρική πολιτική έν Ευρώπη, ή έπίσημος καί ή άνεπίσημος, να καταγγέλλη
τούς ελληνικούς πληθυσμούς τής χωράς ταύτης ώς συμπράττοντας μετά
τού τουρκικού στρατού κατα τών Βουλγάρου τής Μακεδονίας καί να
καθίσταται πιστευτή, τού ελληνικού κράτους σιγώντος ή άδιαφορούντος.
'Υφίσταται καί έν τή νέα Βουλγαρία τό κοινοβουλευτικόν καθεστώς,
συχνότατα παραπαΐον καί παρεκτρεπόμενον. Ά λ λ ’ ύπερ τον κοινοβου
λευτισμόν ΐσταται μεγαλόφρων ήγεμών, άφοσιωθείς εις τα συμφέροντα
καί τα ιδεώδη τής νέας πατρίδος του, διηνεκώς προσηλύτιζαν δια τής
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περιεσκεμμένης αυτού άφοσιώσεως καί ενέργειας καί κατακτών μεταξύτων μάλλον δνομενώς διατεθειμένων τιολεμίων της βουλγαρικής ιδέας
— άξιος υπό τιάοαν έποψιν της πατρίδος. Κατώρθωσεν εν μια εικοσαε
τία έκ τού μηδενδς να δημιουργήση την Βουλγαρίαν, μη φεισθείς θυσιών, μόχθων, κινδύνων, αυτής τής ζωής.
3Εν 'Ελλάδι εξελίσσεται το αντίθετον φαινόμενον. 'Ο κοινοβουλευ
τισμός εις ούδεμίαν έπιτρέςιει κοιτ ωνικήν ή πολιτικήν δύναμιν να δράση,
να άγωνισθή, να εκδηλώση την έαυτής βούλησιν. Καί άνεγναιρίοθΐ] υπό
την ιδιότητά του ταντην ώς ή μόνη δύναμις, ή δφείλουσα να κανονίζη
τα πάντα. 'Ως προς την εξωτερικήν πολιτικήν, δεν ϋψίσταται τοιαύτη►
Τό ελληνικόν κράτος παραπαίει. 5Ανέθηκε την διεξαγωγήν των εθνι
κών πραγμάτων εις τός υποτιθέμενος ξενικός συμπάθειας. 3Λ λλ3 ουδεν
εν τώ κοσμώ τούτφ δημιουργεΧται δια των συμπαθειών καί τής εύνοιας_
'Η συμπάθεια καί αί εϋνοιαι απευθύνονται προς τούς λαούς τούς θε
τικούς, τούς σοβαρούς, τούς ισχυρούς. Ούτοι καί μόνοι έμπνέουσιν εμπι
στοσύνην. Διόπι είνε ά ν α γ κ α ΐ ο ι .

ΜΑ'.
1 Μ at ον 15 09

Παρηκολούθησα εν τούς προηγουμένοις αρθροις τήν έξέλιύιν κατα
την τελευτάιαν ταύτην χρονικήν περίοδον τής εσωτερικής καί εξωτερι
κής πολιτικής του ελληνικού κράτους. ’Έπραξα τούτο sine ira et stu 
dio, ανευ τής ελάχιστης μεροληφίας, αποβλέπων εις τό πράγματα μό
νον, εις τήν δΕ αυτών άποκαλυπτομένην άλήθειαν, ούχί δε είς ο'ιανδήποτε άλλην αιτίαν προς επικρισιν καί άναίρεσιν κοινωνικού καί πολιτι
κού συστήματος, κακώς κατανοηθέντος καί πλημμελώς εφαρμοσθ εντός
από τής εισαγωγής τού συνταγματικού πολιτεύματος εν ' Ελλάδι. *Η
Κοινωνιολογια^διδασκει δια ιών δεδομένων τής ιστορίας, οτι πολίτευμά
τι, προσομοιαζον προς τα ηθη, τον χαρακτήρα λαού τίνος, άπορρέον
ο’.πο τής ιστορικής αυτού συνειδησεως, παρακολουθούν ποικιλοτρόπως
τήν ηθικήν καί κοινωνικήν αυτού εξέλιξιν, δύναται να παραγάγη ευερ
γετικά κατα το μάλλον ή ηττον αποτελέσματα μονον, εν ή περιπτώσει
εφαρμόζεται ειλικρινως και τιμιως δια της εις την λειτουργίαν αντον

F.V
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συμμετοχής καί συνεργασίας πάντων των κοινωνικών και πολίτικων
παραγόντων. 3Εν εναντία περιπτώοει, τούτου μη τελούμενου, εξαχρειουμένου του κοινωνικού περιβάλλοντος, το μεν δια της εγωιστικής δράσεως κοινωνικών τινων και πολιτικών ομάδων, το δε δια τής αδιαφο
ρίας και τής άδρανείας τών νπολειπομένων, επέρχεται ή διαφθορά και
ή εξαχρείωσις, ή άποτυχία τού έπιδιωκομένου σκοπού. Ούτως έχόντων
τών πραγμάτων, ύπέγ^ουσιν ευθύνην επί τή θλιβερά καταστάσει, είς ήν
περιήγβη ό τόπος, ου μόνον οι ένεργητικώς είς αυτήν συντελέσαντες,
άλλα καί οι διά τής αδιαφορίας αυτών καί τής άδρανείας μή παρακο)λύσαν'ες τήν επελθούσαν καταστροφήν. Αυτό τούτο το κοινωνικόν φαι
νόμενου εξελίσσεται άπό τίνος χρόνου εν 'Ελλάδι. ’Εροπάται : Τίνες οι
υπεύθυνοι επί τή κρατούση καταστάσει ; Μόνον οι πρωτοστατούντες εν
τή πολιτική λειτουργία, οι πράττοντες τά κοινά, παρ' ών εξαρτάται,
άμέσως ή εμμέσως, ή κυβέρνηοις τού ελληνικού κράτους ;
Κατά τό φαινόμενου, κατά την χυδαίαν άντίληφιν τών παρακολουθούντων, άνευ τής προσηκούσης μελέτης, τά έκάστοτε εξελισσόμενα
κοινωνικά καί πολιτικά φαινόμενα, οϋτοι καί /ιόνοι φέρουσι την εύϋύνην.
3Αλλ' εν τή πραγματικότητι δεν εϊνε άκριβές τούτο. ' Υπεύθυνοι επί τή
καταστάσει εϊνε πάντες, ούχ> μόνον οι πράττοντες, άλλά καί οι μή πράτ
τοντες, οί άδιαφορονντες, οι άδρανούντες, οι σιγέώντες.
’Εκ τίνων αίτιων έπήλϋεν ή διαφϋορά αυτή, ή έξαχρείωσις τού
ελληνικού κράτους, οί'α έσκιαγραφήϋη διά τών προηγουμένων άρϋρων
επί τή βάσει τών πραγμάτων καί τής άληϋείας ; Κατά τήν διαρρεύσασαν πεντηκονταετίαν ή 'Ελλάς ώς κράτος άπώλεσε τήν υπέροχου αυτής
σημασίαν καί δύναμιν έν τή Χερσονήσφ τού Αίμου. ' Ο ελληνικός εν
αυτή παράγων δεν εξασκει τήν προτέραν γοητείαν. ΤΙοΐον τό αίτιον τής
τοιαύτης καταπτώσεως; Ούγί τό ελληνικόν έθνος, ο περ εξακολουθεί μέ
χρι τής στιγμής ταύτης εργαζόμενον,διά τής ιδίας εξ ολοκλήρου ένεργείας
τών άτομικών δυνάμεων, υπέρ τής ιστορικής αυτού άποστολής, άλλ,ά τό
ελληνικόν κράτος, ου ή επ ’ εσχάτων πολιτεία είς παν άλλο συνετέλεσεν ή
είς τήν επίρρωσιν τών εθνικών δυνάμεοιν.
’Εϋεωρεϊτο καί ήτο δ άποκλειστικός εκπολιτιστικός παράγων μεταξύ
τών λαών τής περιμαγήτου Χερσονήσου λ.όγω τής ηθικής αυτού, τής
πνευματικής, τής κοινωνικής καί οικονομικής υπεροχής. Ί- ξεπροσώπει
τό εν τώ οθωμανικώ κράτει ,χριστιανικόν στοιχεϊον. Σήμερον μονονουχί-
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έξέλιπεν ή δύναμις αντη εν μια και μόνη γενεά δια της εττιβολης των
Σλαυοβουλγάρο)ν και των Εωμούνων , Αποτελεσανταιν και οργανωσαντων
κράτη Ισχυρά, οημαίνοντα και λαμβανόμενα ύ π 3 οιρει. Λεν da παρελΰη
ΐπως πολύ χρονικόν διάστημα, και ή Αποκλειστική κοινωνική και πολίτικη
διενΰυνσις τής Χερσονήσου του Αίμου, τής 'Ελληνικής Χερσονήσου,
da περιέ^η εϊς την βουλγαρικήν δνναμιν, ύποκαιθισταμένην per fas et
netas εις την τουρκικήν.
'II Ευρώπη, αυτή ή εκείνη ή Συμμαχία, ή δ ι π λ ή , ή τ ρ ι π λ ή ,
ή τ ε τ ρ α π λ ή , δεν da στεvoχωρηdή επί τώ γεγονότι τούτω, ούχί
διότι δ ε ν ύ π ά ρ χ ε ι π λ έ ο ν Ε υ ρ ώ π η , άλλοι διότι την ιστορικήν
εξέλιξιν των λαών δεν κανονίζει ή άγάπη, ή συμπάdειa, Αλλ3 ή δνναμις
τού ισχυρότερου* το δε ελληνικόν κράτος, ό περ εκπροσωπεί τήν ιστο
ρικήν ιδέαν και δνναμιν τού ελληνικού εΰνους, δσημέραι εκ των προτέρων εξελέγχεται και καταδείκνυται Ανίκανον καί Ανίσχυραν. Τό εργον τής ελληνικής παλιγγενεσίας, οποία έξειλ,ίχιθη δια τής πολιτικής τού
πνρός καί τού σιδήρου επί ολόκληρον έπταετίαν κατά τήν τρίτην δεκαε
τηρίδα τού δεκάτου ενάτου αίώνος, δεν ήτο αισθηματική διατράνωσις
έιθνικού δικαίου, Aπεvdυvoμέvη εις τα aίσdήμaτa των λαών καί τών
κυβερνήσεο)ν τής ιστορικής εκείνης περιόδου, Αλλα φυσικών καί εθνικών
fifia δυνάμεων καί ιδιοτήτων έκδήλωσις.
Είνε Αληιθές, ότι ή τοιαντη έκδήλωσις προύκάλεσε τήν σνμπάιθειαν
καί εξήγειρε τα υπέρ τών 'Ελλήνων alσdήμaτa εν Ευρώπη, Αλλ3 ή
α^ηματικόηης αϋτη εvεπvεύσdη εκ τών πολεμικών τροπαίων τής ελλη
νικής φυλής, περί ής νπετίιθετο, ότι da κndíστaτo Ικανή, Απελεσθερουμένη, να Ιδρυση συμπαγές, μόνιμον καί βιώσιμον κράτος, ικανόν ν 3
Αντικαταστήση τήν δσημέραι έλαττουμένην καί έκλείπουσαν δdωμavικήv
δνναμιν. 'Ως μή ¿οφείλε, τα πράγματα Απέδειξαν τό Ανυπόστατον τής
ιδέας ταύτης, ήν εκαλλιέργησαν καί οι έν Ευρώπη φίλοι τού ήμετέρου
εώνους, καί ούκ ολίγοι τών συνετών καί σπουδαίων 'Ελλήνων, μεταξύ
τών δποίων δικαίως υπερέχει δ Κ υ β ε ρ ν ή τ η ς Καποδίστριας. Εις
τήν πολιτικήν ταύτην προσεχώρησε καί δ βασιλεύς ,Όdωv, παρα τό Αν
τίξοου τών καιρών μετά, ζήλου καί Αφοσιώσεως πoλιτευdείς καί έργασΟείς προς στρατιωτικήν σύνταξιν καί δργάνωσιν τού Αρτιτόκου κράτους,
Αλλ3 ώς εκ τούτον ύποστας τήν μοίραν τού Καποδιστρίου, έκδtωχdείς
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έκ τον ελληνικόν εδάφους υπό των ’Ολιγαρχικών τής προηγούμενης
γενεάς.
'Η ολιγαρχία άπό τής έξώσεως τον "ΟΦωνος δεν άπώλεσεν έδαφος
έν τφ τιολιτειακω και κοινωνικφ ονστήματι τον ελληνικόν κράτους'
τουναντίον ώργανώάη οκοηιμώτερον και ένισχύ$η, έπιτευχβ εντός τούτον
δια τής προσλήψεως πλουτοκρατικών στοιχείων, ώς έπι το πλεΊστον
μηδεμίαν έχόντων στενήν σχέσιν και συνάφειαν προς τον ελληνικόν λαόν,
έτι * δλιγώτερον προς τό ελληνικόν έ§νος. Οντως δργανωΰείσης τής
πολιτικής 'Ελλάδος εις ολιγαρχικήν δύναμιν, στερονμένην παντός εύγενονς και γενναίου φρονήματος, πάσης προς τα πρόσω ροπής, τό μέγα
έϋ'νικόν πρόγραμμα τής συντάξεως, δργανώσεως και ένισχύσεως των
έϋνικών δυνάμεων παρημελή&η. Ονδεμία άλλη δνναμις έκ των έν παντ'ι
κράτει άναγκαίως λειτονργονσών έφιλοδόξησε νά έπιβληϋή έπι τής δλιγαρχίας ταύτης, περισκεπομένης διά τής δυνάμεως του ψευδοκοινοβουλευτισμοΰ, λαϊκής Ιδ ας, ήτις δεν έχει λόγον ύπάρξεως, άν πράγματι δεν
έκφράζη τήν βούλησιν του λαοϋ.
Τούτου άδρανονντος, μή ΰέλοντος νά διεκδίκηση τά πολιτικά, τά
λαϊκά αυτού δικαιώματα, παραβιαζόμενα και καταπατούμενα, ήδύνατο
ισχυρός άνήρ ν ' άναλάβη τό έγχείρημα τούτο, σφζων τήν πατρίδα καί
τιμών εαυτόν. Άτυχώς ή τελευταία αυτή ιστορική περίοδος τού Ε λ 
ληνικού Κράτους δεν παρήραγεν ένα και μόνον πολιτικόν άνδρα, άξιον
τών περιστάσεων. 'Ο *Ιωάννης Βρατιάνος ήτο υπέροχος, δημιουργικός
άνήρ διά τήν σύγχρονον Ρωμουνίαν καί μετ' αυτού δ Κάρολος’ δ Σταμπολώφ έπεδείξατο κατά τά πρώτα έτη τής εξουσίας τού Φερδινάνδου
πολλού λόγου άξια πολιτικά προτερήματα, δ δε Φερδινάνδος οντος, ό
δρέπων κατά τήν στιγμήν ταύτην έπιφ&όνους δάφνας έν Ευρώπη, άντικείμενον καταστάς τής άφοσιώσεως και τής αγάπης τών Βουλγάρων συμ
πατριωτών του, δ έγγονος έκ μητρός τού Λουδοβίκου Φιλίππου, έπεδεί
ξατο κατά τό ϋπερεικοσαετες χρονικόν διάστημα τής διοικήσεως αυτού έν
Βουλγαρία άπαντα τά πλεονεκτήματα τού πάππου του, έκτος τής φιλο
χρηματίας.
Διότι τό άφιλοχρήματον εΐνε πάντοτε μία τών ϋψίστων αρετών τών
ηγεμόνων.
"Η κρατήσασα ολιγαρχική, και υπό τινας έπόψεις άν αρχική κατάστασις έν Ελλάδι, παρεκώλυσε τήν έξέλιξιν πολιτικών άρετών, τήν έκ
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τούτου δημιουργίαν ίσχγυρού πολατικού Αΐ’δρος, δυναμένου να δωση την
προσήκουσαν πολιτικήν διεύθυνσιν εις το ελληνικόν κράτος.
9Εκ τούτον ή παρακμή, ή έξασθένοίσις του ελληνικόν κράτους. Τις
δ υπαίτιος ; Το πολίτευμα ή δ λαός, δ κεκλημένος εις εφαρμογήν αυ
τού, αφ' ού άπορρέουσιν άπασαι αΐ έξουσίαι ; Πολλά ελέχβησαν και
έγράφησαν περί τού αντικειμένου τούτου. 9Αλλα το πρόβλημα μέχρι τής
οτιγμής ταύτης διατελεΐ αλυτον.
Νομίζω δτι το ελληνικόν πολίτευμα, τό ψηφίσθεν εν έτει 1864 υπό
των αντιπροσώπων τού ελληνικού έθνους, δεν εμελετήϋη και δεν σννετάγθη ουμφώνως προς τον χαρακτήρα τού ελληνικού λαού, προς τας
ιστορικός αυτού παραδόσεις, προς τας κοινωνικός και πολιτικός αυτού
συνθήκας, προς τον σκοπόν, ον επιδιώκει.
Τό ελληνικόν κράτος, υπό την έπίπλαστον τήβεννον των κοινοβουλευ
τικών θεσμών, παρέμεινε κατ’ ουσίαν τουρκικόν βιλαέτιον ή πασσαλίκιον. Διοικεΐται κατα την αυτήν μέθοδον, μ ε θ 9 ής διοικεΐται και ούτος
ή εκείνος δ νομός τού οθωμανικού κράτους. 'Ο βουλευτής είνε δ μόνος
κύριος και αύθέντης τής 9Επαρχίας, ή δε διοίκησις οφείλει να ύποτάσσηται εις τα νεύματα αυτού και τας ορέξεις. ' Αλλη δύναμις Αντίθετος
κατα τής όλαγαρχικής ταύτης Απολωταρχίας δεν ϋφίσταται ' αν ήθελ.εν
εμφανισθή, κηρύττεται εκτός τού νόμου και των θεσμών.
Ούτως εξελασσομένουν τών πραγμάτων από τεσσάρων και επέκεινα
δεκαετηρίδων, επιβάλλεται εκ τών πραγμάτων ή ανάγκη να γείνη σκέψις, αν συμφέρη και αν εϊνε δυνατή ή εξακολούθησις τής ϋφισταμένης
πολιτική: καταστάσεως, υπό πάσαν έποψιν επιζήμιου και εγκληματικής
εις τα συμφέροντα και τό μέλλον τού τε κράτους και τού έθνους.
Προς Αποτροπήν μειζόνων δεινών, μοιραίως και Αναποδράσττος
επελευσομένων, έρρίφθη από μακρού χρόινου, Αλλ’ έντονώτερον κατα
τό τελευταία ταύτα έτη, μετά τήν καταστροφήν τού ελληνοτουρκικού π ο 
λέμου, παρα πολιτών έντιμων και φλοπατρίδων ή γνώμη περί αναθεωρήσεως τού εν Ισγύϊ πολιτεύματος δια τής συγκλήσεως Εθνικής Συνελεύσεοος. ΔΙή προτεινομένης άλλης λύσεως τού πολιτικού προβλήματος
σοβαρωτέρας, σκοπιμωτέρας και συντελεστικωτέρας προς Ανόρθωσιν τής
καταστάσεως, καθήκον έχουσιν οι ευ φρονούντες, οι μεριμνώντες περί
τών κοινών, να μελετήσωσιν είλικρινώς και αμερολήπτα)ς τήν πρότασιν
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\αύτην. Το ελληνικόν κράτος πρέπει να ζήση και να δράση. Έπιβάλλον>σι τούτο εις αυτό ϋφιστα συμφέροντα.
Ά λ λ ' ώς εγ^ει, ώς εινε συντεταγμένον, ώς πολιτεύεται, αδύνατον να
δημιουργη^η τί Ι^εγα και γενναιον. Τούτο κατενοήϋη κα\ άνωμολογήθη
παρά πάντων. Ά λ λ ' ελάχιστοι εσχον το θάρρος και το σθένος νά ζητήσωσι την μεταβολήν πολίτικης καταστάσεως, ητις όσημέραι άποδείκνυτν.ι επιβλαβής.
'Υπό την λειτουργίαν τού εν ένεργεία πολιτεύματος ούδεν προήλϋεν
αγαθόν. Κατ' άνάγκην άρα επιβάλλεται ή μεταρρύϋμισις αυτού, ή με
ταβολή, συμφώνως προς ιόν χαρακτήρα, τα κοινωνικά, τά πολιτικά και
τά ιστορικά Ιδεώδη τού ελληνικού εθνους. Συμφέρει ή μεταβολή αϋτη
έν τούς σημερινούς καιρούς ; Τοιαύτη παρά τινων η άντίρ]ησις.
Δεν δύναμαι νά εΐπω έκ των προτέραίν, άν συμφέρη, ή άν δεν
συμφέρη. Περί τούτου μόνον είμαι βέβαιος, ότι υπό τό λειτουργούν
πολίτευμα τό ελληνικόν κράτος έλαποψύχησεν. Τί ποιητέον ; Δέον νά
άρϋώσι τά αίτια τού υφισταμένου, τού εξακολουϋούντος, τού έπιδεινομένου κακού.

MB'.
ft Μαίου 190!)
Έ ν τώ προηγουμένω άρϋρφ, εχων ϋ π ' οψει τά γεγεγονότα τής
τελευταίας τεσσαρακονταετίας, την δσημέραι προϊούσαν άκατασχέτως
καταστροφήν, παρακωλύουσαν πάσαν ίσχύν και πρόοδον τού ελληνικού
κράτους, εξ ής κινδυνεύει καί τού όλου έθνους ή ϋποστασις, έξέφραζον
την γνώμην, ότι επιβάλλεται κατ' άνάγκην ή μεταρρύϋ μισις τού έν ένερ
γεία πολιτεύματος, άφοϋ ούδεν προήλϋεν άγαϋόν έξ αυτού, έπ'ι ήμισυ
περίπου α'ιώνος λειτουργούντος. CH μεταβολή αϋτη, ή μεταρρύϋ μισις,
έπεζητήϋη παρά πολλών, και πολιτευομένων καί πολιτών, ολίγον χρό
νον μετά τήν άνάρρησιν τού τελευταίου πολιτικού συντάγματος διά τής
συγκλήσεως νέας εθνικής Συνελεύσεως προς μεταρρύϋμισιν άρθρων
τινών αυτού, οπότε ήθελεν έπέλϋη ή κανονική λειτουργία, οντω δε τό
ελληνικόν Κράτος, κρεύττον συντασσόμενον καί όργανούμενον, ήθελε
προσφυέστερον καί σκοπιμώτερον συντελέση ε'ς τήν άνάπτυξιν τών πολ
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λαπλών τού ελληνικόν λαόν δυνάμεων, των τέως εν Αδρανεία και επι
βλάβη των εθνικών ονμφερόντων και σκοπών εξελισσόμενων. *Η θεω
ρία ανιη δεν έσχε μεγάλην Απήχησιν, Ιδία μεταξύ των εξ έπαγγελματος
πραττόντων τα πολίτικα έν ' Ελλάδι. Καί τούτο, κατά πάσαν πιθανό
τητα, διότι εξ ενδεχόμενης τροποποιήσεως καί μεταρρυθμίσεως τον πο
λιτικόν καθεστώτος, ήθελον προσβληθή κεκτημένα αυτών δικαιώματα
και σνμφέροντα, έπί σειράν ετών δημιουργηθέντα. Τούτον τον λογον
ενεκα οι μεταρρυθμιστικοί τον πολιτικού συντάγματος εν "Ελλάδι παρέμειναν άείποτε έν μειονότητι, μη κατορθώσαντες νά καταπείσωσι τον
ελληνικόν λαόν, και δη τούς προεξάρχοντας της πολίτικης, περί της επι
βαλλόμενης ανάγκης τής μεταρρνθμίσεως άρθρων τινών τον Σνντάγ
ματος.
Σύν τοΐς άλλοις ετίθετο Από τής πρώτης στιγμής το ερώτημα ’
Κατά τίνα τρόπον επρεπε νά τροποποιηθή το πολίτενμα ; Προς ενισχυ
τήν τής μοναρχικής εξουσίας, τών λαϊκών ομάδων, ή τής κρατούσης
ολιγαρχίας, ήτις διά τής ϊδρύσεως τής Γερουσίας ήθελε καταστή ετι
μάλλον κραταιά κα'ι άκατάβλητος έν τή έξελισσομένη πολιτική λειτουρ
γία του ελληνικού κράτους ; Μηδεμιάς έκδηλωθείσης θετικής γνώμης
ώς προς την γενικήν άρχήν κα'ι την μορφήν τού μεταρρυθμισθησομένον
πολιτεύματος, άν επρεπε δηλαδή νά κράτηση έν τή λειτουργία αυτού ό
μοναρχικός, ό Αριστοκρατικός, ή ό δημοκρατικός παράγων τής πολι
τείας, ή διά συγκλήσεως έθνικής Σννελεύσεως μεταρρύύ)μισις τού πολι
τεύματος κα'ι Ανασύνταξις τού ελληνικού κράτους σκοπιμώτερον και λνσιτελέστερον παρέμεινεν έπ'ι ολόκληρον τριακονταετίαν ρΐΐΐΐϊΐ ίΐΘ8Ϊ(ΙθΙ*ίΐΐηΐ,
Απασχολούν έκάστοτε περιωρισμένονς κοινωνικούς και πολιτικούς κύ
κλους, Αλλ' ουδέποτε μεγάλην και ίσχυράν ομάδα τού ελληνικού λαού.
Και τούτο, κατά πάσαν πιθανότητα, δώτι ουδέποτε κατεβλήθη σύντονος
καί διηνεκής έργασία προς κατήχησιν τού ελληνικού λαού περί τής ανάγ
κης τής τροποποιήσεως τού πολιτεύματος, καθισταμένον ικανού πρός
βελτίωσιν καί άνόρθωσιν τής καταστάσεως. Το τοιούτον ήθελεν έπιτευχθή ίσως διά τής ΐδρύσεως πολιτικού συνδέσμου, Αποτελονμένου έξ
έγκριτων πολιτών καί πολιτευομένων, μή ένεχομενών το παράπαν διά
τήν ένεστώσαν κατάστασιν, πρός τον σκοπόν τής διδασκαλίας τού ελλη
νικού λαού περί τής Ανάγκης τής έπιζητουμένης μεταβολής. Ή τοιαύτη
μεταβολή, όσον καί αν θεωρηθή έπιβαλλομένη υπό τών εθνικών συμ
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φερόντων, δεν ήδύνατο να προταϋή υπό τής βασιλείας. Και τούτοδι3 ευνόητους λόγους. 3Ήϋελε χαοακτηρισϋή, ότι Αποβλέπει εις την ενίοχυσιν τής μοναρχικής εξουσίας δια του περιορισμού των λαϊκών ελευ
θεριών. 'Η κρατούσα ολιγαρχία, ή κοινοβουλευτική, ή κατ3 έπίφασινλαϊκή, ήϋελε διαμαρτύρησή και άντιδράση μετά βίας κατά πόσης τοιαύτης Απόπειρας, Απορρεούσης άπδ τής βασιλείας, καλούσα τον ελληνικόν
λαόν υπέρ β ω μ ώ ν και ε σ τ ι ώ ν , υπέρ τών πολυϋρυλήτων έν τή
νεωτέρα πολίτική ιστορία τής 3Ελλάδος δ ε σ μ ώ ν . Τα διδάγματα τούΚαποδιστρίου και τού 3'Οΰωνος εΐνε επαρκή και οίκοδομητικά.
’Επιβάλλεται άρα υπό τών πραγμάτων, όπως ή τοιαύτη ενέργεια
προς σύγκλησιν 3Εϋνικής Συνελεύσεως, εντεταλμένης την μεταρρύϋμισιν τού λειτουργούν το ς πολιτικού Συντάγματος, π ροέλ.ϋη αμέσως εκ τούέλ,ληνικοΰ λαού, προσηκόντως ψωτιζομένον περί τού επείγοντος τής
τοιαύτης μεταρρυϋ μίσεοις. 3Εν τοΐς νεωτέροις πολ.ιτεύμασιν, ύ φ 3 οίανδήποτε πολ.ιτικήν μορφήν, πρωτοστατεί κατ3 εξοχήν ή λαϊκή ιδέα, οίαδήποτε καί αν τυγχάνη ή συμμετοχή καί ή δράσις τών λαϊκών ομάδων
εις τα πράγματα τής πολιτείας. Τούτο πολΛώ μάλ.λον εν eΕλλάδι, ήτιςκαί κατα τάς ζοφερωτάτας περιόδους τού ιστορικού αυτής βίου έτήρησε
κατά το μάλιλ.ον ή ήττον τον λαϊκόν, τον δημοκρατικόν αυτής χαρακτήρα.
3Λναγκαιον λίρα τυγχ/ινει, προς Αποφυγήν ενδεχομένων παρεξηγήσεων
καί αντιδράσεο)ν, ΐνα ή πρότασις περί μεταρρυϋ μίσεως τού πολιτεύματος
προέλ.ϋη έκ τών λ,αϊκών ομάδων, εις ας κατά μοίραν Ιστορικήν ανήκει
ή μέριμνα καί ή φροντίς προς ενέργειαν περί βελ.τιώσεως τής καταστά
σεις καί τής λειτουργίας τού κράτους.
'Η πρώτη δυσχέρεια προς έπίτευξιν τής μεταρρυϋμίσεως ταίτης τού
πολιτεύματος κεΐται έν αύτώ τούτοι τώ Συντάγματι, απαγορεύοντι κατη
γορηματικών οιαν δήποτε τροποποίησιν τών κυρίων αυτού, τών ϋεμελ.αωδών διατάξεων, ϋενωρούντος άρα έγκλ,ημα έσχ/ιτης προδοσίας πάσαν
άρνησιν καί τής έλ.αχίστης διατάξεως. 3Εν τούτοις, τις ό Αγνοών, οτι
τά πολατικάν τούτο σύμβολ.ον τής έν 3Αϋήναις έΰνικής Συνόδου έπανειλ.ημμένυ)ς καί ατιμώρητε! παρεβιάσϋη καί και) ’ έκάστην παραβιάζεται
υπό τής κρατούσης κατ<). την τελευταίαν ταύτην τεσσαρακονταετίαν υλ.ιγαοχίας ; Κέκτηται ή Βουλή τό δικαίωμα τής παραβιάσεως καί τής άρνήσεο)ς ταύτης ή εκείνης τής διατάξεως τού συνταγματικού χάρτου καί
δύναται ν ’ αμφισβητηϋή έ<ρ3 άπαξ τό δίκαια)μα τούτο εΐ,ς τον ελληνικόν
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λαόν, πράττοντα τούτο χάρη· των συμφερόντων αυτόν, χάρη· τής έθνικής σωτηρίας ;
eΩς προς την μεταρρύθ μισιν ταύτην τον πολιτεύματος τό εκατοστόν
έβδομον αρθρον τον συντάγματος Αναγράφει τα επόμενα :
«Λεν επιτρέπεται ή Αναθεώρησις ολοκλήρου τον Συντάγματος.'Ορι
σμένοι όμως διατάζεις αυτόν, εκ των μή θεμελιωδών, δύνανται ν 3 αναθεωρηθώσιν, αλλ3 αφού παρέλθωσι δέκα ετη Από τής δημοσιεύσεώς
τον, και άφου μετά ταύτα βεβαιωθή προσηκόντα)ς ή Ανάγκη αυτή
« 'Η Ανάγκη τής Αναθεωρήσεως θεωρείται βέβαια, έαν ή Βουλή
κατα δύο συνεχείς βουλευτικός περιόδους, όια των τριών τετάρτων τών
φήφοιν του όλου αυτής αριθμού, ζητήση την Αναθεώρηση· δι3 ιδίας
πράζεως, όριζονσης τας Αναθεωρητέας διατάζεις.
« 3Αποφασισθείσης τής Αναθεωρήσεως, διαλύεται ή υφιστώσα Βουλή,
και συγκαλεΐται νέα είδικώς προς τούτο, συγκειμένη εκ διπλάσιου Αριθ
μού βουλευτών, ήτις Αποφασίζει έπι τών Αναθεωρητέων διατ άζεων».
Ζάλευκος, ό νομοθέτης τών 3Επιζεφυρίων Λοκρών, είχε καθορίση
εν τώ νομοθετικώ αυτού εργφ τα επόμενα, προκειμένον περί μεταρρνθμίσεως αυτού, μή έγκρινομένης υπό τού λαού. « ’Εάν τις βούληται
τών κειμένων νόμων κινειν, ή άλλον εϊσφέρειν νόμον, εϊς βρόχον εΐρας
τον τράχηλον, λεγέτω τοΐς πολίταις περί αυτού' και έαν μεν διαψηφιζόμενον δόζη λελύσθαι τον νόμον ή ύπάρχειν τον είσφερόμενον και αυτόν
αθώον είναι' έαν δε ό προνπάρχων μάλλον δοκή καλώς εχειν, ή ό εισ
φερόμενος ή άδικος, τεθνάναι τον κινούν τα ή εισφέροντα νόμον, έπισπασθέντος τού βρόχ^ουν. 'Η διάταζις αν τη τού έπιφανούς νομοθέτου
χ^αρακτηρίζει έπαρκώς, έστω και αυστηρότατα διατυπουμένη, δτι πάσα
νομοθεσία, θρησκευτική, κοινωνική, πολιτική, δεν δύναται να μεταβάλληται έκάστοτε, αν ευ ουσιώδους αιτίας. ΟύαΙ τώ λαώ έκείνω, δστις έν
πρώτη κοινωνική ή πολιτική δυσχερεία ευρίσκει τον αποδιοπομπαίοι·
τράγον τής κακοδαιμονίας αυτού έν τώ λειτουργούντι πολιτεύματι! Τό
τοιούτον είνε ούμπταιμα έπικινδύνου νόσου, δηλωτικόν Αναρχικής καταστάσεο>ς, έν ή διατελεϊ ό λαός οντος, κατακείμενος έπ'ι τού κραββάτου
τής οδύνης και τής Αγωνίας.
Καθήκον παντός λαού είνε, πριν ή προβή εις τήν ουσιώδη μεταρ
ρύθμιση· τού διέποντος τας σχέσεις αυτού και τήν λειτουργίαν πολιτικού
ή κοινωνικού συστήματος, να ερευνήση αϊτό, να μελετήση, ν 3 Αναλύση
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υπό πάοας τάς επόψεις. 'Οταν δε πεισθή εκ των πραγμάτων, εκ των
δεδομένων, δτι τούτο άγει προς ζημίαν, προς καταστροφήν, τότε και
μόνον ν' άποφασίση μετά σθένους, μετά πεποιθήσευς, νά προβή εις
την μεταρρνθμισιν αυτόν, εχ^ων άείποτε εν τώ νώ, ira ό νέος θεμελιώ
δης νόμος ή κρείττων και συντέλεστικώτερος τον πρώτον, προς έπίτενξιν τον κοινού αγαθόν. Τούτο ετιιβάλ.λεται εις πάντα λαόν, εχοντα
πλήρη συναίσθησιν των καθηκόντων αυτόν και των δικαίο^ν.
'Εν των δεινών τής κοινοβουλευτικής είδωλολατρείας τον καθ’ ημάς
αίώνος, ελεγεν ό νΑγγλος φιλόσοφος Έρβέρτος Σπένσερ, είνε ή π ο 
λ υ ν ο μ ί α ί'π6 την χειριστήν αυτής μορφήν, καθιστάμενη ώς επ'ι το
πλ.είστον άρνησις τον δικαίου ή τελεία αυτόν πραγμάτο)σις. "Οτε οι θε
μελιώδεις κανόνες, ε φ ' ών κατ’ ανάγκην έρείδεται παν ανθρώπινον
καθεστώς, θρησκευτικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, κατά πάσαν στιγμήν
άκνροννται ή μεταβάλλονται, εκλείπει κατ’ άνάγκην από παντός άνακηρυττομένου νέου συστήματος ή προς αυτό πίστις και εμπιστοσύνη του
λαόν. Τις 6 βεβαιών, δτι το νέον τής πίστεως και τής πολιτείας συμβο
λών δεν θέλει μεταρρυθμισθή ή άκνρωθή ανθις, δπως και το πρότερον;
*Εν τοιαντη περιπτώσει έκΑείπει το κατ' εξοχήν άναγκαιονν προς ϋπαρξιν και σκόπιμον λειτουργίαν καλλάστης κατ' άνθρωπον πολ.ιτείας— ή
εκτίμησις, δΓ ής και μόνης δυναται πολ,ιτικόν τι καθεστόις νά ευδοκίμηση.
Μαρτυρεί προς τοΐς άλλωις το άσκοπο>ν και το επιζήμιου τών διη
νεκών μεταρρυθ μίσεο)ν τον πολατικον Χάρτου αυτή ή γαλλική ιστορία
κατά τους θνελλοιδεις χρόνους τής επαναστατικής περιόδου. Έκράτει
τώ καιρώ έκείνω ή αρχή τής πολυθρνλήτον Κ ο ι ν ο) ν ι κ ή ς Σ ν νθ ή κ η ς τον Ρονσσώ, καθ' ήν αϋτη δεν εΐνε αιώνια. ' Ο Γερμανός
φιλ.ύσοφος Φίχτης, ΰπ εραμυνόμενος τής θεωρίας ταυτής, ϊσχνρίζετο, δτι
ακίνητος, αμετάβλητος πολιτική κοινωνία είνέ τι ά ν τ ι φ α τ ι κ ο ν
καί άδννατον. "Εκαστος άνθρωπος καθήκον εχει ν' άναγνωρίζη μόνον
τον νόμον εκείνον, δν αυτός έαντώ εθηκεν. "Οτε δε πολιτικόν τι καθε
στώς άντιστρατενεται καθ ’ οιον δήποτε τρόπον προς τον τε/.ικον τών
κοινωνιών σκοπόν, πρέπει νά μεταβλ,ηθή συνωδά τώ πν εν μάτι τής αν
θρώπινης προόδου.
"Εκαστος εχει τό καθήκον άμα και το δίκαιον νά εργασθή υπέρ τής εαυ
τόν τελ,ειότητος, νά καταργήση δε πάσαν επιζήμιου πολιτικήν συνθήκην.
Καί εινε μεν ορθή κατ' αρχήν ή τοιαντη θεωρία. Άλ.λ' εν ή περιπτώ-
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σει πολίτική τις τάξις μεταβάλλεται κατά πάσαν ατιγμήν, ώς μή συντε
λούσα εις τον τελικόν του άνθρωπίνου βίου σκοπόν, επέρχεται κατ
άνάγκην ή άρνησις πάσης κοινωνικής και πολιτικής τάξεως, ή άναρχια.
Ποια ήσαν τά άποτελέσματα τής συντακτικής πολιτικής εργασίας του
3Αββά Σιεγίές, του παραδόξου και περιδόξου τούτου πολιτικού νομοθέτου τής γαλλικής 3Επαναστάσεως ; 'Ότι ουτος έπέζησε μακρότερον χρό
νον των πολλών και επανειλημμένων πολιτικών αυτού κατασκευασμάτων►
3Α λ λ 3 εάν ή κατάχρησις είνε επιβλαβής, ή λελογισμένη, ή εν μέτρω,
ή προσήκουσα χρήσις κοινωνικού και λαϊκού δικαιώματος, άποβλέποντος εις την έν καταλλήλ,ω καιρώ ριζικήν ή μή τοιαύτην πολιτικού τίνος
κατασκευάσματος μεταβολήν, επιβάλλεται και συνιστάται ώς δραστικόν
ψάρμακον προς έξυγίανσιν καί θεραπείαν τού νοσούντος κοινωνικού καί
πολιτικού οργανισμού καί υπό τής ιστορίας καί υπό τής κοινωνιολογία:.
Αυτό τούτο, φρονώ, συμβαίνει κατά τήν στιγμήν ταύτην έν 'Ελλάδι. ' 0
οργανισμός τής ελληνικής πολιτείας καί συν αύτώ ό τής κοινωνίας κατ3
άλληλεπίδρααιν νοσεί. 3Ανάγκη τού πρέποντος, τού δραστικού φαρμάκου
προς ϊασιν. Ποιον τούτο ; Πολλοί φρονούσιν, δτι το μόνον κατάλληλον
φάρμακον είνε ή άνατροφή ή διαπαιδαγώγησις τού ελληνικού λαού.3Αντιγράφουσιν ούτοι τόν 3Αριστοτέλη. «’Αεί δε τό βέλτιον ήθος βελτίονος αίτιον πολιτείας». Κατά -θεωρίαν δεν εγμυσιν άδικον. 3Αλλά τις
ό βελτιώσων τό ήθος; 'Η πολιτεία. 3Α λλ3 ή πολιτεία αύτη εξελέγχεται
οσημέραι παραποιούσα, παραληρούσα, άνίκανος προς επιτέλεσιν τού
κοινωνικού αυτής σκοπού. Στερείται αύτη τού προσήκοντος, τού β ε λ τ ί ο ν ο ς ήθους. Τίνι τρόπφ, διά τίνος εκπαιδευτικής καί μορφωτικής
μεθόδου καί ένεργείας θέλει διαπλάση τούτο έν τή ψυχή καί τή συνειδήσει τού ελληνικού λαού ; 3Επιβάλλεται άρα, κατ3 έμήν γνώμην, προ
τής διαπλάσεως τού ήθους τού λαού ή έκ των προτέρων σύνταξις καί ή
διάπλασις τού πολιτικού συστήματος, δυναμένου να συντελέση εις τήν
ισχνν αυτού καί τήν ευημερίαν. «.’Εδημιουργήσαμεν τήν 3Ιταλίαν (τήν
Ιταλικήν πολιτείαν), καιρός ήδη νά δημιουργήσω μεν καί τούς 3Ιταλούς)).
Τοιαϋτα εκεγεν εις τούς οννεργάτας αυτού ο επιφανής Ιταλός φιλόπατρις
καί πολιτικός άνήρ ΔΙάξιμος 3Αζέ?.ιος.
3Άς δημιούργησα)μεν οι σοβαροί, οι ανεξάρτητοι, οι φιλοπάτριδες
π λαται,τό ελληνικόν κράτος. Δ ι3 αυτού καί μετ3 αυτού θά δηαιουογή-
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σωμεν, θά συντάξωμεν συν τφ χρόνφ τον ελληνικόν λαόν και μετ' αυτόν
το ελληνικόν έθνος....
Έ κ των μέχρι τούδε εΐρημένων, το τοιούτο δεν δύναται να έπιτελεσθή κατ' άλλον τρόπον ή διά τής σκοπίμου και μεμελετημένης μεταρρυθμίσεως του λειτουργόνντος ελληνικού πολιτεύματος. 'Υπάρχουσιν εν
αύτφ διατάξεις, αΐτινες δεν συμφωνούσι προς το καθεστώς πνεύμα τού
ελληνικού λαού, επιζήμιοι προς την κανονικήν έξέλιξιν και λειτουργίαν τού
ελληνικού κράτους, ένισχύουσαι μάλλον τό σύστημα τής κρατούσης ολιγαρ
χίας. Νέαι ετεραι ίδέαι δικαιούνται νά είσδύσωσιν εν τφ όργανισμφ τού
πολιτεύματος. Τίνι τρόπω έπιτευχθήσεται τούτο ; Τού εν ένεργεία πολι
τεύματος σιγώντος, ή δνσχεραίνοντος την έλαχίοτην μεταρρυθμιστικήν
ενέργειαν, τής βασιλείας άδρανούσης δι' ον* εΐπον λόγους, τής εξ έ π α γ γ έ λ μ α τ θ'ς πολιτικής Αντιπροσωπείας Ανθισταμένης, Ανάγκη όπως
ή μεταρρυθμιστική κίνησις προέλθη εξ αυτών των σπλάγχνων τού ελ
ληνικού λαού.
«01 θεσμοί των έθνών δεν εινε προωρισμένοι προς Αποκρυστάλ
λωσή, Αλλά προς διαρκή μεταβολήν συμφώνως προς τάς Ανάγκας τής
εθνικής ζωής». Τοιαύτα Ανεκοίνου τηλεγραφικώς και έν πάση επισημότητι εκ Βερολίνου προς την « 'Εφημερίδα τής Κολωνίας » (5 Γερμανός
Αργικαγγελάριος Μπύλωβ μετά τήν θυελλώδη εκείνην συνεδρίαν τής
γερμανικής Διαίτης και τήν εξ αυτής σννέντευξίν του μετά τού αύτοκράτορος. Πράγματοι οι θεσμοί των λαών δέον νά μεταβάλλωνται
συμφώνως προς τάς Ανάγκας τής εθνικής ζωής. Είνε ό νόμος τής Αν
θρώπινης εξελίξεως, ον ούδεμία δύναμις, όσον και άν τυγχάνη υπερ
φυής και Ακαταγώνιστος, δύναται νά περιορίση ή νά μεταβάλη. 'Εν ή
περιπτώσει θεμελιώδης τις θεσμός δεν σύμφωνη προς τό ένεστώς, τό
κοινωνικόν, τό πολιτικόν, λαού τίνος, δεν εχει λόγον ύπάρξεως και λει
τουργίας. ' Ο σεβασμός τού Αμερικανικού πολιτεύματος, λέγει εις τών
δοκιμωτάτων αυτού ερμηνευτών, δ Β γγ<3(3, ήδη πρεσβευτής τής ΔΙεγάλης
Βρεττανίας παρά τή βορειοαμερικαγική Συμπολιτεία, κατέστη άρθρον
πίστεως τού λαού, Ισχυρός έν τή συνειδήσει αυτού, ούτως (άστε οιαδήποτε πρόηασ<ς θεμελί'ί δους πολιτειακής μεταβολής ουδέ τήν έλαγίστην
θά έκέκτητο έλπίδα έπιτυχ^ίας. Τίνα τα αίτια τού σεβασμού τούτου ;
Πραγματικά βεβαίως, θετικά, ούχι φανταστικά. *0 προς τό πολίτευμα
σεβασμός δεν Απορρέει έκ πνεύματος είδο^λολατρείας, δεισιδαιμονίας.
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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Διότι δ άμερικανικδς λαός σκέπτεται έπ'ι τή βάσει δετικών δεδομένων,
δεν Αερολογεί, φανταζόμενος είδωλα και σκιάς, θ ε σ μ ο ύ ς άνεν
πραγματικών Αποτελεσμάτων.
Δύναται δ ελληνικός λαός να εΊνε πεπεισμένος και βέβαιος περί τής

κατα την τελευταίαν ταύτην ιστορικήν

περίοδον ευεργετικής επιρροής
επί του βίου του του εν ένεργεία πολιτεύματος ; ’Ιδού το ζήτημα.
Του ελληνικού πολιτεύματος καταδηλωθέντος, δτι δεν εκπροσωπεί
κατα την στιγμήν ταύτην τήν εθνικήν ζωήν, τα κοινωνικά και πολίτικα
ιδεώδη τού ελληνικού λαού, επιβάλλεται κατ’ Ανάγκην ή συμπλήρωσις
αυτού, ή μεταρρύϋμισις, ή κατα τδ ένδν και τό προσήκον τελείωσις.
Τούτο δέον να λάβωσιν ύ π ’ δψει οι έπιδιώκοντες τήν συνταγματικήν
μεταρρύθμιση1. Οί μεγάλοι πολίτικοι ανδρες τού παρελθόντος εν τή
μεταρρυθμιστική καί συνθετική αυτών εργασία ελάμβανον ν π ’ δψει
κατ' εξοχήν τήν έγκατάστασιν και τήν έξασφάλισιν εθνικής και πολιτι
κής τάξεως αφηρημένως και Απολύτως, χαιρίς να λάβωσιν αμα ν π ’
δψει και τα συμφέροντα και τα δίκαια τών λαϊκών δμάδων. Τοιούτό τι
συνεβούλευε τώ βασιλεί τής Γαλλίας δ καρδινάλιος και πρωθυπουργός
νατού Ρισχελιέ : να τηρή τον λαόν εν Αγνοια καί Αμαθεία, ϊνα τηρή
αυτόν εν Αδρανεία κα'ι δουλεία. Αυτός δ μέγας βασιλεύς, δ ήρως τού
π ε φ ω τ ι σ μ έ ν ο υ δ ε σ π ο τ ι σ μ ο ύ , Φρειδερίκος δ δεύτερος τής
Πρωσσίας, είχε δόγμα αϊτού, «τα πάντα ί'πέρ τού λαού, ονδέν δια τού
λαού». Κατα τον αιώνα τούτον τα. τοιαύτα δόγματα, έξασφαλ.ίζοντα καί
επιρρωννύοντα τήν ΐσγύν, είτε τής μοναρχίας, είτε τής ολιγαρχίας, εΊνε
ξένα προς τήν εξέλ,ιξιν τών κοινα)νιών, προς τό πνεύμα τών λαα>ν
καί τας αξιώσεις αυτών. *Εν τή συγχρόνου ιστορική περιόδου τής
λαϊκής ιδέας δ πραγματικός πολιτικός εΙνε αυτός δ λαός. Τούτου ένεκα
δύναται μεν να εΊνε κατώτερος τού ιστορικού πολιτικού Αναστήματος
ενός δημιουργικού πολιτικού Ανδρος κατα. τό πρότυπον τού παρελθόν
τος, Αλλ’ εΊνε π ρ α γ μ ά τ ι κ ώ τ ε ρ ο ς , διότι συμβολίζει εν τή δρά
σει αυτού καί τή περιληπτική] π ροσο)πικότητι τήν σύγχρονον, τήν ενεογόν, τήν ύφισταμένην λαϊκήν ιδέαν καί δύναμιν. Παρετηρήθη ήδη κατα.
τον τελευταίον τούτον καιρόν, υπό τήν ερευνάν τών κοινωνικών δεδο
μένων, δια τής αμερολήπτου επιστήμης, δτι καθ’ δσον οι λαοί βαίνουσι
προς τήν ελευθερίαν καί τήν πρόοδον, κατα τοσούτον καθίστανται Αστα
θέστεροι εν τή λειτουργία καί τή τάξει τού πολιτικού καθεστώτος. Έπι-
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βά/,λεται άρα έκάστοτε αύτη ή εκείνη η πολίτικη μεταβολή κα.) μεταρρύθμισις εξ αυτών των δεδομένων τής άνθρωπίνης φύσεως, μεταμορ■φουμένης υπό τον διηνεκή νόμον τής παγκοσμίου εξελίξεως.
Δεν προβαίνω μέχρι των άκρων. 'Ο Μακιαβέλλης ίοχυρίζετο, δτι
τα κοινωνικά ήθη μεταβάλλονται κατά πάσαν δεκαετίαν, οι νόμοι φθεί
ρονται, ή δε πολιτική μονιμότης άπόλλυται. ’Ίσαις είχε δίκαιον 6 σοη ός
και πολιτικώτατος παρατηρητής τής Φλωρεντίας, παραβάλλων τας Ιτα
λικός πολιτείας τής ’Αναγεννήσεως, διατελούσας εν διηνεκει πάρεξυσμώ
¡καί άγώνι μεταξύ δεσποτείας και ελευθερίας, προς τα ακίνητα δεσποτικ.α καθεστώτα τής ’Ανατολής, ώς παρατηρεί νεότερος κοινωνιολόγος.
Άλλα και ό Αμερικανός νομοϋέτης και πολιτικός Ίέφφερσων λέγει
Ιπίσης, δτι ή συνήθης διάρκεια των πολιτειακών μορφών μόλις εξικνεΐται εις τό χρονικόν διάστημα τών δέκα καί εννέα ετών. "Ο τι και άν
συμ βαίνη, εν τή Ιστορία καθ’ δλου τή ανθρώπινη, και ιδία εν τώ βίσ>
τούτου ή εκείνου τού λ.αού, άπό φύσεως ρέποντος προς πρόοδον καί
ιιεταβολάς, ή έξαναγκαζομένου εις τήν στασιμότητα ενεκα κοινωνικών,
πολιτικών καί ιστορικών αιτίων, βέβαιον τυγχάνει, άναπύδραστον εκ
τών νόμων τής φύσεως καί τής ιστορίας, δτι επιβάλλεται ή μεταβολή,
ή τροποποίησις επί τό άνθρωπίνως βέλτιον κοινωνικού τίνος ή πολιτι
κού καθεστώτος, εν ή περιπτώσει τούτο ώς εκ τής ίδιότητος αυτού <5έν
αυντελεΤ, ή μάλλον παρακωλύει τήν έξέλιξιν ενός λαόν, τήν εγκατάστασιν εν τή πολιτική αυτού λειτουργία τής προόδου, τής ηθικότητας καί
τής ευημερίας.
Μετά. τα. ολίγα ταύτα φρονώ, δτι ή γνώμη τών άπό τίνος χρόνου
άναπετασάντων τήν σημαίαν τής αναθεωρήσεις τού Πολιτεύματος είνε
επιβεβλημένη, σύμφωνος προς τας άνάγκας τής εθνικής ζωής, τής
ιστορικής εξελίξεως τού ελληνικού λαόν. ”Ετι δε μάλλον καθίσταται
αξία ενισχύσεως καί άποδοχής ή γνώμη αϋτη, άτε έπικειμένης τής λύ■σεως τού κρητικού ζητήματος, τής ένώσεως κ α τ’ ά ν ά γ κ η ν τής
μεγαλόφρονος καί μεγαλοπράγμονος νήσου μετά, τού ελληνικού κράτους.
Τό δε σπουδαιότατον καί ετι μάλλον δικαιολογούν τήν πολιτειακήν με
ταρρύθμιση’, είνε δτι εν ταΐς άρτηρίαις τού κοινωνικού καί πολιτικού
οργανισμού τού ελληνικού κράτους θα είσδύσωσι νέοι, ζείδυιροι λαϊκοί
χυμοί ϋγιείας καί ευεξίας, υπό τήν ζωογόνον τών οποίων ενέργειαν καί
λειτουργίαν ό κρνμικός, ό λαϊκός παράγων θέλει κατ'α πάσαν πιθανό»-
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τητα, σωφρόνως πολιτευόμενος, πατάξη το μικρόβιον τής ολιγαρχικής
και πλουτοκρατικής παμβα οιλείας, εν ισχνών και διοργανο ν σκοπίμως
και εθνανφελώς τας δημιουργικός δυνάμεις των λαϊκών ομάδων.
Άλλα προς ουντελ.εοτικωτέραν επίτευξιν τούτου έπιβάλλωται ή σύν
ταξις και ή σκόπιμος διοργάνωσις και διεύθυνσις των λαϊκών ομάδωνr
ό ϊιό πάντων τών μέσων διαφωτισμός αυτών. Τούτο καθήκον εχουσε
να λΑβωσιν ύ π ’ όψει οι πρωτοστατούντες τής ενεργείας προς άναθεώρησιν τού πολιτεύματος. Δεν αρκεί μόνον να τό διακηρύττωσι δια τής
γραφίδος, διά του λόγου, δια τών κατ’ ίδιαν συνεντεύξεων. ’Ανάγκη·
να κατηχήσα)σι τον ελληνικόν λαόν οί δυνάμενοι να συντελέσωσιν εις την
εξυγίανση', εις την σωτηρίαν, εις την άνάρρωσιν τού νοσοϋντος οργανι
σμού. Προ τών θεραπευτικών μέσων, προ τών φαρμάκων δεν δικαιούν
ται είς δισταγμόν. Ιη extremis malis extrema remedia...
Δια τίνων τρόπων, δια τίναη> θεραπευτικών φαρμάκων και μεθό
δων θέλει έπιτευχθή ή θεραπεία τής πολιτικής νόσου, ήτις κατατρύχει
τον έλλ,ηνικόν οργανισμόν, διά τίνων μεταρρυθμίσεων κοινωνικών και
πολ.ιτικών. Τούτο εσται τό άντικείμενον τών επομένων / τών ύπολωιπομένων άρθρων τής πραγματείας ταύτης.

ΜΓ.
2 2 Μαΐον 1 0 0 9

Ό παρακαλώνθ{¡σας έπισταμένως την άνάλ.υσιν τών πολλών και
ποικίλων θειιάτιον, άηνα άνεπτνχθησαν έν τοΤς προηγουμένοις άρθροις
τής πραγματείας ταύτης, δεν δύναται κατά πάσαν πιθανότητα νά υπό
θεση τό παράπαν, οτι ταντα υπηγορεύθηααν εκ πνεύματος αντιδραστι
κού προς τάς φιλελευθέρους κοινοον ικός καί πολιτειακός οχρχάς, ών εμ
φορείται ή καθ’ ημάς ιστορικό] περίοδος. Ούδ'εν τό τοιούτον.”Εχω την
ακράδαντου πεποίθηση·, έρειδόμενος έπί το~)ν πραγμάτοον καί το'ον δεδο
μένων τής συγχρόνου ιστορικής εξελίξεως, οτι αυτή τυγχάνει κατασκεύα
σμα τής λαϊκής ιδέας, ήτις διό πολλ,ών διελ,θούσα περιπετειών και φάσεοον, κατέλ.ηξεν είς τί/ν σημερινήν κοινωνικήν και πολ.ιτικήν. οχντίληφιν
τής ελ.ευθερίας καί αυτονομίας τού άνθρωπίνο>υ γένους. Γ0 ίστοοικός.
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TTGO'iyojv, ή λανθάνονσα ή εμφανής δνναμις των νεωτέροη> κοινωνιών,
εινε ή λαϊκή ιδέα και δνναμις. Έ ν παλαιοτέροις ιστορικούς καιρούς ή
Ανθρώπινη 7ΐρόοδος, δ πολιτισμός, ητο το αποτέλεσμα της άντιλήψεως
κα'ι ένεργείας ευαρίθμων προνομιούχων προσο')πων ή ομάδων. Ά λ λ ’
0.710 τής κατά τον δέκατον εκτον αΙώνα έγκαινισθείσης πνευματικής
αυτονομίας διά των μεγάλων θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων, καθ’ ον
χρόνον άργεται εκδηλουμένη ή πραγματική ανθρώπινη ιδέα, οπότε δ
Υιός του Ανθρώπου λαμβάνει πραγματικήν συνείδησιν έαυτοϋ και τών
δικαίο>ν του, εξέρχονται έπ'ι τής Ιστορικής σκηνής του ανθρωπίνου θεά
τρου ευρύτεροι κοινωνικοί παράγοντες, νέαι ομάδες, δ λαός, οστις κατά
πρώτον μεν διά. τής τρίτης τάξεως, άντιπροσωπευονσης αυτόν καθ’
άπάσας του βίου τάς σχέσεις, μετά ταϋτα δέ, άπο τών μέσο^ν του παρελ
θόντος αίώνος, διά το)ν ιδίων δυνάμεων συνεχίζει κα'ι αναπτύσσει τήν
ιστορίαν του άνθρωπίνου γένου:. Σήμερον άρα, εν οιάδήποτε κοινω
νική ή πολιτική μεταβολή, έχούση σκοπον τήν άποκατάστασιν κρείττονος καταστάσεο)ς πραγμάτων, άνάγκη να κατανοήσωσι τούτο και νά
πραγματώσωσι τήν μεταβολήν ταύτην αϋται αι λαϊκοί ομάδες δι3 άντιπροσώπο)ν, εκ τα>ν σπλάγχνων αυτών εξ ερχομένων.
Έ ν 'Ελλάδι, έν ή και κατά τήν κλασικήν άρχαιότητα, και κατά
τήν τελευταίαν παλιγγενεσίαν, έπροηοστάτει έν τή έξελίξει τών τυχών
αυτής ή λαϊκή ιδέα και δύναμις, δέον καιά τήν στιγμήν τούτην άπο
του λ.αού ν ’ άρχίση ή σκέψις κα} ή ένέργεια περί βελτιώσεως, περί άνορθο'ισειος τού καθεστώτος. Αι λοιποί δυνάμεις άπεδείχϋησαν μέχ^ρι τής
στιγμής τούτης Ανίκανοι ν ’ άναλάβωσιν οΐανδήποτε πρωτοβουλίαν. Εις
τον λαόν άρα άπύκειται νά φωτισθή καί ν ’ άναλάβη διά τών ιδίων δυνάμεων το έργον τής εθνικής παλιγγενεσίας.
Λέγων λαόν, δεν έννοώ τάς τάξεις έκείνας μόνον τών άποχειροβιώτων, ώς ένασμενίζουσι πολλοί νά διακρίνωσι μεταξύ τού εργαζομέ
νου λαού και διά. τών ίδίυη> ένεργειών δημιουργούντος τήν υλικήν και
ηθικήν αυτού ευημερίαν, αλλά το σύνολον τών ανθρώπων, τών κατοικούντων εν τινι χο)ρα· ώργανωμένων, συντεταγμένων, αποβλέπονται
εις τον αυτόν σκοπόν. Παρ’ ήμύν ή λαϊκή ιδέα εύνε καθολική, ούχ)
μερική, διότι οιαδήποτε διάκρισις μεταξύ λαού και άνωτέρας έπιλέκτου
τάξεονς εινε τεχνητή, ουδαμώς συμφο)νονσα προς τον έθνικάν χαρα
κτήρα κα'ι τήν ιστορικήν έξέλιξιν τού συγχρόνου 'Έλληνος. Πίττες εϊ-
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μέθα λαός, εις ούδένα δ 3 εΐνε έπιτετραμμένον νά φρονή, δτι υπερέχει
αυτήν ενεκα τυχαίων περιστάσεων και γεγονότα)ν. Πιστοποιώ κατα την
στιγμήν άναμφισβήτητον δεδομένον εν τη κοινωνική εξελίξει του ελλη
νικόν γένους. Ά π ο των πρώτων ετι ημερών της Ιστορικής αυτού στα
διοδρομίας ή παλαώ τάξις τής εϋγενείας παρέρχεται’ ή κοινωνική και
πολιτική αυτής ύπόστασις καί δύναμις περιορίζεται. Κ α θ 5 δλην δε την
μετά ταϋτα διαρρεύσασαν περίοδον πρωτοστατοϋοιν οι λα'ι'καί δυνάμεις.
Έ κ τουτο)ΐ' συμπεραίνεται, δτι ή ιστορική ιδέα του *Ελληνισμού
ϋπήρξεν άείποτε λαϊκή. Καί κατα τήν στιγμήν ταύτην, έπιδιωκομένης
τής ιστορικής πραγματώσεως του μεγάλου εθνικού προγράμματος, δέον
νά έπιδαογβή τούτο καί να πραγμάτωσή πρώτιστα πάντα)ν διά του ελ
ληνικού λαόν, συντεταγμένου καί σκοπίμως ώργανωμενού.
Ή διά τής άμέσου εκλογής, από των σπλάγχνων του ελληνικού
λαόν άπορρέονσα βον?β έν τή πραγματικότητι δεν τυγχάνει πιστός καί
ειλικρινής άντιπρόσωπος των ιδεών αυτοϋ, τών δικαίων, τών συμφέ
ροντα)ν. Νομίζω, δτι άπέδειξα διά τών πραγμάτων τοϋτο. Κατά το
φαινόμενον μετέχει δ λαός διά τής ψήφον του εις τήν εκλογήν τών αντι
προσώπου. Ά λ λ ’ ν φ ’ ας συνθήκας καί περιστάσεις διεξάγεται ή εκλογή
αυτή, υπδ τήν επιρροήν καί τήν επενέργειαν φαύλου καί αυταρχικού
διοικητικού συστήματος, έκάστοτε οργάνου διατελοϋντος ταύτης ή εκεί
νης τής πολιτικής μερίδος, τής κρατούσης τών κοινών, ή τής κρατησούσης, πραγματική ελεύθερα εκλογή δεν διεξάγεται. Γ0 λαός αδρανεί,
καί καθ ήν στιγμήν προβαίνει μέχρι μέθης καί μανίας υπέρ τών υπο
τιθεμένων υποψήφια)ν του. ’Ασύντακτος, άβουλος, άδιοργάναηος, έστερημένος πασης πολιτικής διευθύνσεως καί οδηγίας, ρίπτει τήν ψήφον
εντός τής κάλπης οϋχί εκ προμελέτης, άλλ’ υφιστάμενος ΰ π ο β ο λ ή ν.
Διατελεΐ εν εκστασει, εν π α ρ α ι σ θ ή σ ε ι’ καί έκτελεί το υποτιθέμε
νον πολιτικόν αυτοϋ καθήκον, χωρίς νά κατανοή το καθήκον τούτο,
και ετι μάλλον, χωρίς να εχη τήν στοιχείουϊεστάτην έννοιαν τής ψήφου..
Δια τον Ελληνα πολίτην καί εκλογέα ή ψήφος εινε άπλοϋν σφαι
ριδίου' ουδεν πλέον. Καιρός επί τέλους Ί·ά ληφθή φροιτίς, σκέψις καί,
ενέργεια, όπως ή η)ήφος αυτή, ά φ 5 ής εξαρτώνται ϋψιστα καί ζαπικώτατα εθνικά καί κοιναινικά συμφέροντα, λάβη συνείδησιν έαυτής.
μεριμνήσωσι καί ας έργασθώσιν εις τούτο οι έπαίοντες, οι δυνάμενοι,
εος εκ τής προσωπικής αυτών δυναμεως καί υπεροχής, νά καθοδηγή-

έν Έλλάδι

279

σοοσι τον ελληνικόν λαόν και να φωτίσωσιν αυτόν περί του πρακτέου.
Τό κυριώτατον άρα, τό πρώτιστον των φαρμάκων προς θεραπείαν
του νοσοϋντος κοινα)νικοϋ και πολίτικου οργανισμού τού λαού δεν εΐνε
ή δια τής κλήσεως Έθνοσυνελεύσεως ερευνά και συζήτησις περί τούτου
ή εκείνου τού συστήματος τής θεραπείας. Πρωτίστους ή °Εθνοσυνελευσις πρέπει να. προέλθη εκ των σπλάγχνου τού λαού, να. εκφράζη την βούλησιν αυτού και τό φρόνημα, τήν κεντρικήν ιδέαν περί των πραγμάτων
τής κοινωνίας, τής πολιτείας, τού έθνους. 'Η λαϊκή αρα δράσις πρέπει
να έκδηλωθή άμέσως καί κατεπειγόντως, προκειμένου περί τής συγκλή
σεως 3Εθνικής Συνελεύσεις. Τυγχ/ινει δυσχ/ρες τούτο, όπο)ς φρονούσι
πολλοί, διστάζοντες και όρροοδούντες προ τοιούτου εγχειρήματος ;
ΟΙ στέργοντες τό λειτουργόν πολιτικόν καθεστώς, καίπερ μή έγκρίνοντες τήν λειτουργίαν αυτού, φρονούσιν ότι ή έπιζήτησις τής θεραπείας
των κοινα)νικών, πολιτικών και εθνικών δεινών, υ φ 3 ών κατατρύχεται
και δ ελληνικός λαός και τό ελληνικόν γένος, δια τής 3Εθνοσυνελεύσεως δυνατόν να περιπλέξη τήν Ικανώς περίπλοκον κοινωνικήν καί πο
λιτικήν κατάστΌΐν τού ελληνικού Κράτους. Εΐνε ευχερής ή σύγκλησι,ς
3Εθνοσυνελεύσεοις, άλλο, δυσχερής ή άποπομπή αυτής ή ή διάλυοις.
Προνομιούχον πολιτικόν σώμα, κυριαρχούν, εξασκούν και διεκδικούν
εξουσίαν έξ ονόματος τού λαού, δυνατόν να εκτραπή τής ευθείας οδού,
να κωλυσιεργήση—καί δεν τυγχάνει άλλοτρία προς τήν κο)λυσιεργίαν
και τήν παραγνώρισιν τών καθηκόντο)ν αυτής ή κατά τάς τελευταίας
ταύτας δεκαετηρίδας άντιπροσο)πεία τού ελληνικού λαού —να καταστή
όργανον, έν συνειδήσει ή άσυνειδήτα)ς, μονάρχικΓον, ολιγαρχικών, δημο
κρατικών ροπών. Ούτως ή κατάστασις τών πραγμάτων δυνατοί να επι
δείνωσή ¡ άλλον ή να βελτιωθή έκ τής προτεινομένης πανακείας τής
3Εθνοσυνελεύσεις.
Κατ' άρχήν δεν εΐνε άναξία προσοχής ή τοιαύτη εφεκτικό της τών
μή έγκρινόντων άβασανίστο): και άπαρασκεύως τήν σύγκλησιν 3Εθνοσυνελεύσεως. Βεβαίως. 3Εν ή περιπτώσει ήθελε κληθή αυτή προς έξυπηρέτησιν ιδεών καί συμφερόντων άλλοτρίο)ν, άντιμάχο)ν μάλλον προς
τήν λαϊκήν ιδέαν, δηλαδή προς τα κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα,
συντάσσουσα Ισως και άνακηρύττουσα ώς θεμελιώδη καταστατικόν νόμον
τού ελληνικού λαού άθροισμά τι πολιτικών διατάξεοον, ξένων προς τήν
ιστορικήν αυτού έξέλιξιν, προς τήν σύγχρονον αυτού εθνικήν νπόστασιν,
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ούδ'εν τδ εξ αυτής άγαμον και σκόπιμον. 3Αλλ οι τοιαύτα φρονούντες
δεν διατελούσιν έξ ολοκλήρου εν τή άληϋεία. 'Η γνώμη τον ελληνικόν
λαού, των τε πεφωτισμένων κα'ι εν οννειδήσει των πραγμάτων διατελούντων, και των μή τοιούτων, άλλα μή στερούμενων τής προσηκούσης
άντιλήψεως αυτών έκ τής κεκτημένης πείρας, δεν τυγχάνει πολέμια προς
τοιαύτην λνσιν τον υφισταμένου προβλήματος, τής μεταρρυϋ μίσεως και
βεβαιώσεως των κακώς εχόντα)ν δια τοιούτον εγχειρήματος τής συγκλήσεως τοντέστιν εθνικής σννελεύσεως. 3Α λλ3 ή γνώμη αυτή δεν ώργανώϋη προσηκύντως. 3Απο του μάλλον πεφωτισμένου μέχρι του τελευ
ταίου τών πολιτών έκδηλοΰται ή ευχή κα'ι ή επιθυμία τής μεταρρυϋ μί
σεως του πολιτεύματος. Το φάρμακον τής 3Εϋνοσννελεύσεως κα'ι τής
έπ'ι τδ κρεΐτ τον μεταρρυϋ μίσεως τών κακοις κειμένων δεν άποκρούεται.
3Αλλ3 εν τούτοις δεν έγένετο μέγ^ρι τούδε ή προσήκουσα σκέτρις, τίνι
τρόπο) δ ελληνικός λαός ϋέλει έξαποστείλη άξιαν λόγον άντιπροσα)πείαν,
ικανήν κα'ι πεφωτισμένην, δυναμένην νά επιτελέση τδ καϋήκον αυτής
μετ' άφοσιώσεως και μή νποκειμένην ύπδ τήν επιρροήν τον ενεστώτας.
3Άριστος είνε ύπδ πάσαν εποψιν ο πολιτικδς τύπος τής άντιπροσωπείας. Τον λαόν, μή δυναμένου ά φ 3 εαυτόν να κανονίση τός κοινωνι
κός και πολιτικός αυτού σχέσεις, να διατυπώση κατα τδ ενδν μονιμώτερον τδ πολιτικών αυτού καϋεστώς, λύεται όπως δήποτε τδ πρόβλημα
τούτο διό τής άντίπροσωπείας, κα'ι μάλιστα άμέσως άπορρεούσης άπ3
αυτού. 3Αλλα δύναται πάντοτε 6 λαδς να έξεύρη τα προσήκοντα πρό
σωπα, να έμπιστενϋή εις αυτό τήν άντιπροσωπείαν τών συμφερόντων
τον, άναϋέτων τήν σύνταξιν τών αρϋρων τού συμβόλου τής πολιτικής
τον πίστεως ; "Iva εκτελέση τούτο ό λαδς εν έπιγνώσει και οννειδήσει,
δέον να φωτίσϋή προσηκόντως, να διδαχϋή, να διαπαιδαγωγηϋή.
ΟΙ έπιζητούντες άρα τήν κατα τδ ενδν πρόσφορον λύσιν τού πολι
τικού τής 'Ελλάδος προβλήματος διό τής 3Εϋνοσννελεύσεα)ς καϋήκον
έχονσιν άπδ τούδε διό τών προσηκόντων τρόπων, τών ύπδ τού ελληνι
κού Συντάγματος καϋοριζομένων και επίτρεπαμένταν, να διδάξωσι τδν
λαόν τινι τροπφ οντος ϋελει πεισϋή περί τής άνάγκης τής σνγκλήσεως
Εϋνοσννελεύσεως και ϋελει εν καιρω τω δέοντι προβή εις τήν εκλογήν
τών καταλλήλου άντιπροσώπων.
Τδ έλληνικδν Σύνταγμα λίαν προσφνώς έχορήγησεν εις τδν λαδν
δικαιώματά τινα, chiva συγχρόνως είνε και καϋήκοντα,ανεν τής λειτονρ-
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χίας τών δηοίων ή λειτουργία αυτόν μονονουχι άστοχε! εζ ολοκλήρου.
Το ενδέκατον αυτόν άρϋρον ορίζει, δτι οι «.'Έλληνες εχουσι τδ δικαίω
μα τον συνεταιρίζεσϋαι, τηρούντες τους νόμου: τον κράτους». ’Επίσης
εν τώ δεκάτω τετάρτφ αυτόν άρϋρφ άναγράφεται, δτι αΓΈκαστος δύναται νά δημοσιεύη ηροφορικώς, έγγράφως και διά τον τύπον τους στο
χασμοί'ς τον». ' Υπό το λειτουργούν αρα πολιτειακόν καϋεστώς έκαστος
πολίτης προφορικώς ή έγγράφως δνναται νά δημοσιεύη τους στοχα
σμούς αυτόν περί των κοινών πραγμάτ 0)ν. Και το ντο μεν το άρϋρον
έφηομόσϋη και εφαρμόζεται έν 'Ελλάδι, μέχρι καταχρήσεως πολλάκις.
'Υπό την αιγίδα των λειτονργονντ'ον ϋεσμών δ τύπος παρ’ ή/άν άνεπτύχϋη και ένισχβϋη είς σημαίνονσαν δύναμιν. Αλλά ϋά ήτο ή δύναμις αντη ϋετικωτέρα και Ισχυρότερα, άν ή έφημερίς έξέφραζε τους
στοχασμούς ονχι μεμονωμένων ατόμων, άλλ’ δμάδων συμπαγών, συν
τεταγμένων και ώργανωμένων. Έ ν τοιαύτη περιστάσει ή δύναμις αντής
ϋά ήτο μάλλον άϋροιστική και σημαίνουσα, ϋά έπεβάλλετο δ ’ ετι μάλ
λον έπι τής λειτουργίας και τής έζελίζεω: τών κοινών πραγμάτων. Ά τυχώς έν 'Ελλάδι δ ατομισμός κατά την τελευταίαν ταύτην περίοδον
έζεδηλώϋη και έξειλίχϋη μετά τοσαύτης και τοιαύτης έντάσεως, ώστε δ
συνεταιρισμός, δ ήϋικός, δ κοινωνικός, δ οικονομικός, έτι δε μάλλον δ
πολιτικός, οϋδεμίαν εσχε πραγμάτωσιν. Οι °Ελληνες, και ώς άνϋρωποι
και ώς πολΊται, έκδηλονσι την εαυτών άρετήν, τάς εαυτών ήϋικάς και
πνευματικός δυνάμεις, ώς άτομα μάλλον ή ώς σύνολον. Μέχρι δε τής
στιγμής ταύτης, δύναμαι νά ίσχυρισϋώ, εχων υπ 9 δψει τά πράγματα
και τά δεδομένα, δ πολιτικός συνεταιρισμός απέτυχ^ε κ α ϋ ’ δλοκληρίαν.
Ήιϋανώς τούτο οφείλεται εις τον ίδιάζοντα άτομιστικόν του 'Έλλη νος χαρακτήρα, εις κεντρόφυγας ροπάις. Ά λ λ ’ είνε άνάγκη διαπαιδαγωγήσεως αυτού, κατανοονντος,οτι ή συνεταιριστική ιδέα είνε ιδέα σννϋετική και δημιουργική, ή μόνη, δι ’ ής δ ?.αός λαμβάνει συν τώ χρόνφ
έπίγνωσιν εαυτού, και ώς άτόμου και ώς συνόλου. 'Άπασαι αΐ μεγάλαι
Ιδέαι, αΐ καϋοδηγήσασαι τον κόσμον προς την πρόοδον, άνεπτύχϋησαν
διά τών σννϋεπικών δυνάμεων τής άνϋρωπότητος. Τά μεμονωμένα
άτομα έμπνέονται, σκέπτονται, δημιονργούσιν, άλλ’ ή δημιονρ για αντη
δεν ήϋελεν έπιτενχϋή άνευ τής σνμπράξεως και τής συνεργασίας τών
εύρντέρων κοινωνικών δμαδων.
Προς έπίτευξιν σήμερον τού έπιδιωκομένου σκοπού, τής βελτιώ-
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σεως τών κακώς έχόντων δια μεταρρυθμίσεως τον ελληνικού πολιτεύ
ματος, τούτο δε δια συγκλήσεως 3Εθνοσυνελεύσεως, δέον να κατηχηθή
δ ελληνικός λαός και να συμπράξη. Οι Ασπαζόμενοι και κηρνττοντες
την ιδέαν ταντην, και δεν διοτάζομεν να καταλεχθώ)μεν μεταξύ αυτών,
ζημιούσιν, έν η περιπτώσει δεν έπιδιώξυοσι την πραγμάτωσιν αυτής δια
νομίμων και συνταγματικών Αληθώς τρόπων, και εν τοις πρώτοις δια
τής λαϊκής δράσεως, τουτέστι δια της ιδρύσεως πολιτί 'ών Σνλλόγεον,
αποστολήν έχόντων την δια του τύπον, δια προφορικής κατηχ,ήσεως και
διδασκαλίας, δια τών συναθροίσεων έν γένη και τών λαϊκών σννδια
σκέψεων επιδίωξιν και έπιζήτησιν συγκλήσεως ’Εθνικής Συνελεύσεως.
Μόνον δια τοιοντων μέσα)ν καί ενεργειών ό ελληνικός λαός θα κατα
νόηση τα επιβαλλόμενα αυτώ καθήκοντα καί θα έξεγερθή ύπερ τής
3Εθνοσυνελεύσεως, πεπεισμένος ήδη έκ τών πραγμάτο)ν, δτι υπό τό
λειτουργούν πολιτειακόν καθεστώς ουδέμία γενναία Ιδέα δύναται να /Λβη
έπίδοσιν καί να τελεσφορήση. Αια τής τοιαύτης μεθόδου ή νέα ελληνική
πολιτική θ ’ Ακολου ήση έκ διαμέτρου άντίθετον διεύθυνσιν τής σημε
ρινής, ήτις ώδήγησε τό ελληνικόν κράτος εις την Αδράνειαν καί τήν
οϊτονίαν.
'Ο τύπος είνε τό πρώτιστον τών μέσων, δι3 ών δύναται να κατηχηθή σήμερον ό ελεύθερος ελληνικός λαός, φωτισθή τουτέστι περί τής
καταστάσεως καί έπιζητήση δια. νομίμων τρόπων τήν σύγκλησιν 3Εθνοσυνελεύσεως. 3Αλλα μετά του τύπου δέον να συνεργασθώσι καί οι πο
λιτικοί Σύλλογοι. Ουτοι Αποτελεσθήσονται έκ πολιτών Ανεξαρτήτων
πόσης τήξεως, κοινόν έχόντων μέλημα τήν βελτίωσιν τής καταστάσεο)ς.
Δια του εν ίσχύϊ κοινοβουλευτικού συστήματος, τής έκτελεστικής εξου
σίας έξαρτωμένης έκ τής νομοθετικής, ή λαϊκή Αντιπροσωπεία, δημιουργήσασα ύπερ έαυτής κληρονομικοί δικαιώματα, κατώρθωσε να έπιβληθή
δια τής έξουσίας έπί τής ψήφου τον λαόν, κατ’ αυτόν δε τον τρόπον
εξέρχονται έκ τής κάλπης προς είσοδον εις τήν Βουλήν τα αύτα περίπου
πρόσωπα. Ευάριθμοι οίκογένειαι καί έν τή ελληνική πρωτευούση καί έν
ταΐς επαρχιαις νεμονται την πολιτικήν έξουσίαν’ τό Αξίωμα τοϋ λαϊκού
αντιπροσώπου, τού βουλεντού, εινε κτήσις κατα διαδοχήν (ορισμένων
οικογενειών, τού λαού ψηφίζοντος καθ' ύποχρέωσιν τό αυτό όνομα,
μεταβιβαζύμενον από τού πατρός εις τον υιόν καί τον εγγονον. ' Ο λαός
δεν έξετάζει πολιτικήν ομολογίαν, κυβερνητικόν ή αντιπολιτευτικόν πρό
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γραμμα. ΠαρακολουϋεΧ ώριομένον πρόσωπον <5ττό γενεάς εις γενεάν.
Αι πολιτικοί πεποιΰήσεις του προοώπον τούτον κατά τά έκάστοτε συμ
φέροντα αυτού εΐνε καί πολιτικοί πεποιϋήσεις τον έκλογέο)ς. Δια τής
οικογενειακής, από τίνος δε χρόνον καί τής πλουτοκρατικής τούτης έπικροτήσεως εν τή ελληνική πολιτεία, ή λ.αϊκή σννείδησις έξηγρειώβη,
στερούμενη πόσης αυτονομίας καί αντενεργείας. 'Η π ρ ο σ ω π ο λ α τ ρ ε ία άντικαβίστησι πάσαν άνεξάρτητον προσωπικήν κρίσιν καί έκτίμησιν τον "Ελληνος πολίτου εν τή εκλογική αυτού ίδιύτητι’ ψηφίζει
πρόσωπον, ου τον πατέρα έψήφιζε καί ό πατήρ τον, άπό τίνος δε χρό
νον ψηφίζει καί το χρήμα. Περί χαρακτήρες, περί πολιτικών γνωμών
καί πεποιθήσεων, άδιαφορεΐ. Έ ν τή βουλή ό αντιπρόσωπος τον λαόν
ανήκει εις τον κοινοβουλευτικόν άρχηγόν τον ' εινε Γ6> αντον. ’Εν τή
εκλογική περιφερεία αυτό τούτο συμβαίνει μεταξύ εκλογέων καί εκλόγι
μων. Τοιαύτη εΐνε ή ψυχολογία τής ελληνικής πολιτείας, τών πραττόντων
τά κοινά, τών πολιτευομένο)ν, τού ελληνικόν λαόν, υπό τό κρατούν σύ
στημα, εστερημένον πόσης πολιτικής συνειδήσεϋ)ς. Έ ν τή διεξαγωγή
τών έκ?.ογικώ)ν αγώνων, είτε βουλευτικών, είτε δημοτικοί, πράκτορες
καί έμπεπιστευμένοι τών υποψηφίων ώς επί τό πλεώτον δεν εΐνε πολύται, άλ,λ3 οΐ ένεργεία υπάλληλοι του υπουργείου, ή οι μέλλοντες τοιοντοι,
εν περιπτώσει ήττης τής κνβερνήσεως. Ούτως εξελισσόμενα)ν τών πραγμάτα)ν, 6 λαός, ό έκλογεύς ύφίστανται κατά πολιτικήν μόνον πρό/.ηι^ιν,
κατά συνθήκην. Ούδ3 υποδεικνύει οντος, ονδ* εκλέγει πράγματι, π ε ρ ι ε σ κ ε μ μ ε ν ο) ς, τούς υποψηφίους, διότι ή ψήφος αυτόν κατέστη
δίκαιον λειτουργούν άσννειδήτως.
Προς αποφυγήν τού θεμελιώδους τούτου κακού, τού νοθεύοντας
τήν εκλογικήν συνείδησιν καί άνεξαρτησίαν τού) ”Ελληνος πολίτου, αναγ
καίου καϋίσταται, εν περιπτεόσει ενεργείας προς σύγκλησιν Έϋνοσυνελεύσεως, ή διά τών είρημενών μέτρα)ν, τού τύπον, τών πολιτικιάν Συλ
λόγων, τών λαίκώ)ν σνναθροίσεων, τής κοινωνικής έν γένει διδασκα
λίας, κατήχησις καί ό φωτισμός τών 'Ελλήνων πολιτώ)ν. Πρέπει ν 3
άποκαλυφϋή εις αυτούς διά τών έπαΐόντων, διά τών δ ν ν α μ έ ν ω ν,
ή ποαγματική κατάστασις τής ελληνικής πολιτείας, όσημέραι παραπαιούσης, άπολεσάσης τήν πυξίδα αυτής, βαινούσης κατά κρημνέύν, προς τήν
καταστροφήν, εξ ής κινδυνεύει ού μόνον αυτή, αλλά καί το ολον ελλη
νικόν έθνος. Φωτιζόμενος δ λ,αός, άνανήφων, λ,αμβάνων συνείδησιν
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εαυτόν, καθηκόντων και δικαιωμάτων, θέλει ενίσχυση εις το επιδιωκομενον κοινωφελές εργον τους πρωτοστατούντας εν τή συγκλι)σει της
’Εθνοσυνελεύσεως, θέλει παρακολούθηση αυτούς, υπερψηφίζουν εν τη
καταλλήλω στιγμή. 'Η άνεν τής τοιαύτης λαϊκής' προπαρασκενής σνγκλησις ’Εθνοσυνελεύσεως θέλει κατά πάσαν πιθανότητα άποβή υπέρ των
μέχρι τούδε αποκλειστικών πραττ()ντων τα κοινά, των δια των γνωστών
μεθόδων διαχειριζομένων την πολιτικήν εξουσίαν τον ελληνικόν λ.αού.
*Εν τοιαντη περιπτώσει ή ’Εθνική Συνέλευσις δύναται να βλαψη μάλ
λον ή να ώφελήση. Τουναντίον. Φωτιζομένον τον λαόν δια τής προσηκονσης μεθοδικής ενεργείας, άποκαλυπτομένης εις αυτόν εν πλατει τής
καταστάσεως των πραγμάτο)ν, ήν εδημιονργησεν ή στρεβλή κ ¡τανόησις
καί ή φαύλη εφαρμογή τον συνταγματικόν πολιτεύματος διό τον απο
λύτου κοινοβουλευτισμού, θέλει άνανήψη οντος άπό τού ληθάργον, σνντελών έν έπιγνώσει δια τής ψήφου του εις τήν έπιζητουμένην μεταβο
λήν διό τής σνγκλήσεως ’Εθνοσυνελεύσεις. ' Ινα άποβή αυτή τελεσφό
ρος, ανάγκη νό βασισθή έξ όλοκλ ρον επί άντιθέτου προγράμματος.
Το πρόγραμμα δέ τούτο ονδέν άλλο δύναται νό είνε ή ή αυτονομία τού
λαού, ή πρωτοβουλία αυτού καί ή έπικράτησις έν τή λύσει πάντων των
κοινωνικών κα'< πολιτικών προβλημάτων. ’Εν τή ενεργεία δ' αυτού
ταύτη πρέπει ό ελληνικός λαός νό διδαχθή καί νό κατανόηση, ότι ή σύγκλησις 'Εθνοσυνελεύσεως δεν άφορά μόνον εις τήν /εταρρύθ μισιν διατάξεών τινων τού εν ενεργεία πολιτεύματος, άλλ εις τήν κατάλυσιν τής
κρατούσης ολιγαρχίας, μή δισταζούσης εκάστοτε, προς συντήρηση· έαυτής καί ενίσχυσιν, νό ϋποτάσσηται εις πάσαν όλεθρίαν είς τό συμφέ
ροντα τού τόπου πολιτικήν δύναμιν. Τούτο Ιδία πρέπει νό κατανόηση 6
ελληνικός λαός.
Υπο τοιούτο πρόγραμμα καί διό τοιαύτης ενεργείας καλούμένης
τής Εθνοσυνελενσεως, του λαού εποπτευοντος καί παοακολ.ουθούντος
τήν λειτουργίαν αυτής, τό εργον τής μεταρρυθμίσεως, ού μόνον των
άρθρων τού Συντάγματος, άλλ' αυτής τής ελληνικής πολιτείας, εσται ευ
χερές. Είνε ανάγκη νό κατανοήση ούτος, ότι ή διαρρύθμισις, ή βελτιωσις τής ελληνικής πολιτικής ψυχής αναγκαΐον εξει αποτέλεσμα τήν
βελτίωσιν τής ελληνικής πολιτείας.
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€0 λαός, τουτέστι το σύνολον των κοινωνικών ομάδων, έξ αυτής
τής φύσεοος των πραγμάτων δεν δύναται, ουδέ δικαιούται να. παραμείνι]
αδιάφορος έν τή λειτουργία τής πολιτείας' οφείλει να συμπράττη εις την
λειτουργίαν ταύτην, να παρακολου&ή αύταΐς αίσάήσεσιν, αύτοσυνε· δήτως
την έξέλιξιν αυτής, ένισχνων τας άγαΦας προθέσεις των διεπόντων,
παρακωλύων πάσαν αυτών εκ προαιρέαεως ή εξ άνικανότητος ενέρ
γειαν, δυναμένην να παραβλάψη κοινά συμφέροντα. 'Η έλευάέρα πολι
τεία δεν δύναται νά εΤνε ή λαϊκή μόνον, έξε ισσομένη άρα καί λειτουρ
γούσα διά τής λειτουργίας καί τής συμμετοχής των λαϊκών ομάδων.
Το τοιούτο εινε δόγμα τών κα#’ ημάς χρόνων. Ούδείς δε δύναται νά
το Αρνηϋή ή νά το άμφιοβητήση. Τίνι τρόπφ δύναται νά έπιτευχΰή καί
νά λειτουργήση σκοπίμως καί τελεσφόρος ή σ μπραξις αύτη τού λα' ύ
έν τή λειτουργία τός πολιτείας ;
Τοιούτον έίνε το άέμα τών καά’ ημάς καιρών.
'Η μοναρχία άπώλεσε μετά τής παλαιάς αυτής αίγλης καί πάσαν
κοινωνικήν ή πολιτικήν σημασίαν καί δύναμιν. Λαός σκεπτόμενος, κεκτημένος προσωπικήν συνείδησιν καί άντίληψιν πάντων τών περί αυτόν
τελουμένων, δεν δύναται νά τρέφη Απόλυτον πίστιν καί άφοσίωσιν εις
τον πολιτικόν παράγοντα τής μοναρχίας. Η δημοκρατία βαίνει Ακατά
σχετους καί οίονεί ϋριαμβευτικώς έν τή ιστορική σταδιοδρομία τής Ανϋρωπότητος' το δε πρύσωπον τού βασιλέως δεν προσελκύει τήν παλαιόν
Αφοσίωσιν. 'Η έκπαίδευσις, ήτις κατέστη καιβολική κατά τους τελευ
ταίους τούτο1ς καιρούς, έφώτισε τον λαόν καί Απεκάλυφεν εις αυτόν
δικαιώματα, ών προ μιάς Ακόμη ή δύο γενεών ουδέ τήν έλαχβιστην έκέκτητο αυνείδησιν. Διατελούμεν προ τού φαινομένου τούτου τής λαϊκής
αϋτοσυνειδησίας,άρα τών Αξιώσεων αυτής επί τής λειτουργίας καί τής δράσεως τής πολιτείας. "Ενεκα τών αυτών αιτίων καί ή αριστοκρατία απώλεσεν έπίσης τήν παλαιόν αύτής σημασίαν. Πάσα διάκρισις μεταξύ εϋγ. νών καί μή τοιουτων έξέλιπε καί έν αύταΐς ακόμη ταΐς χώραις, αιτινες Από αιώνων διετέλεσαν υπό το κοινωνικόν καί πολιτικόν καΰεστόις
τΤς διακρίσεως τών τάξεο^ν καί τής έπικρατήσεως τής Αριστοκρατικής
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τήξεως.Μόνον δ ’ δ πλούτος δια των παρ’ αυτού διατεθειμένων μέσων
κατορθοΐ ενίοτε να έπιβάλληται επί της κοινωνικής δργανωσεως και
λειτουργίας λ.αού τίνος, άλλ' ονχ ήττον η κατ' αντον έχθροπαθεια αυ
ξάνεται η ελαττούται.
cΩς έγραφε πρό τινων ημερών εν ευρωπαϊκή έφημεριδι ο Ιταλός
κοινωνιολόγος ΡβΓΓΘΓΟ περί των πολνταλάντων της βορείου 9Αμερικής,
μιας των δημοκρατικωτάτων πολιτειών τον κόσμον, ουτοι άποτελούσι το
άντικείμενον της λαϊκής εχθροπαθείας’ τούτου δ 9 ένεκα ζητούσι δια
πολλών και ποικίλων τρόπων, ιδία δια των φιλανθρωπικών προσφο
ρών, να έξιλεωθώσι προ τον αμερικανικού κοινού. Εις των πολντα
λάντων τούτων, δ 9Ανδρέας Καρνέτζη, έπηγγέλλετο τον δημοκρατικόν
Κροϊσον" δια των ηγεμονικών αυτού δωρεών άνέπτνξεν άγαθας μετά
τού λαού σχέσεις, υποστήριξών δε την ιδέαν, ότι οι εκατομμυριούχοι
είνε ο ΐ τ ρ α π ε ξ ΐ τ α ι τ ω ν π ε ρ ι ο υ σ ι ώ ν τ ο ύ λ α ο ύ και
νπέχονσι μεγάλας εύθύνας και υποχρεώσεις, κατέστη δημοφιλέστατος.
3Εν τη πολίτικη ουτοι είνε μετριόφρονες' και τούτο εξ άνάγκης κα\
προνοίας, εχοντες συμφέρον να διατελώσιν εις άγαθας μάλλον σχέσεις ή
εις άντί&εσιν προς τας λαϊκός δμάδας.
9Εν 'Ελλάδι ή Μοναρχία δεν δνναται να έχη άξιώσεις. Προερχομένη έξ εκλογής, εκ συναλλάγματος μάλλον ή έξ άρχαίων ιστορικ(όν
παραδόσεων και υπηρεσιών προς τήν εθνικήν ιδέαν, υστερεί υπό πάσαν
έποηην, παραβαλλομένη προς την πρωσσικήν, την ιταλικήν, ή την άγγλικήν μοναρχίαν. Επίσης, ενεκα λόγων γνωστοτάτων κχί θετικωτάτων,
άριστοκροτική τάξις δεν ύφίσταται. 01 κατά την πρώτην τής πολιτικής
άποκαταστάσεως περίοδον διακριθέντες και τιμηθέντες, το μεν άνεβίβαξον τας οικογενειακός αυτών περγαμηνός εις την υπεροχήν αυτών
και τα άξιώματα επί τής οθωμανικής ή τής βενετικής δεσποτείας, έτε
ροι δε εις τός υπηρεσίας αυτών κατά τον χαλεπόν άγώνα τής παλιγγε
νεσίας. Ά λ λ ’ αι ΰπηρεσίαι αυται ήδύναντο μέν να προκαλέσωσι τήν
έκτίμησιν, τον θαυμασμόν τού ελληνικού λαού, ούχ ήττον ένεκα τών
κρατουσών κοινωνικών συνθηκών δεν ήδύναντο να δημιουργήσωσιν
υπέρ αυτών ίδια κοινωνικό δίκαια, προνόμια. Πτωχή, έξηντλημένη καί
κατεστραμμένη χώρα, έπανελϋούσα εις τήν ζωήν διό τών μεγάλων δη
μοκρατικών παραδόσεων καί άναμνήσεο)ν τού παρελθόντος, <5£r ήδύνατο ν' άνεχθή ευγένειαν κατά τα τιμαριωτικό συστήματα τών παρελθόν
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των αιώνων εν τή εσπερία και τή βορείφ Ευρώπη. °Οπως εν τι) βορείφ 'Αμερική άπεκρούσθη ή τιμαριωτική ευγένεια, οι δε περί τον Βαοιγκτώνα, τον Φραγκλΐνον, τον Ίεφφερσώνα ιδρυταί τής Συμπολιτείας
έφιλοδόξουν καί έφιλοτιμοϋντο να παρίστανται καί να καυχώνται ώς
όπλόί πολΐται, αυτό τούτο έμελλε να έκδηλωθή] κατα μείζονα λόγον εν
τή^άρτισυστάτφ 'Ελλάδι. Οι Φαναριώται ψευδοπρίγκιπες του τουρκικού
καθεστώτος,ο'ι Ίόνιοι ψευδοκόμητες τής βενετικής πολιτείας δεν ήδύναντο
ν' άξιώσωσιν ευρύτερα κοινωνικά καί πολιτικά δικαιώματα άπό τους
αρχηγούς τής ελληνικής Ανεξαρτησίας. Αυτός ό Κερκυραΐος Ίόνιος
κόμης, ό Ιωάννης Καποδίστριας, έλθών εις τό ελεύθερον κράτος, άναλαβών όμοψήφω βουλ.ή των 'Ελλήνων την διοίκησιν αυτού, ηϋχαριστήθη εις τον απλούν καί άπέριττον τίτλον τού Κ υ β ε ρ ν ή τ ο υ , τού
Μ π α ρ μ π α γ I ά ν ν η, ώς τον εκάλει αφελέστατα ό ελληνικός ?.αός.
Ούτως ή άπό τού γένους διάκρισις δεν ήδυνήθη νά ριζοβολήση έν τή
δημοκρατική άντιλήψει καί ουνειδήσει τού ελληνικού λαού.
’Εκείνο, ο περ έπήλθε — θλιβερό, κληροδοσία τής τουρκικής διοικήσεως — έν τή πολιτική έξελίξει τού ελληνικού λαού, είνε ή διάσωσις τού κ ο τ σ α μ π α σ ι α μ ο ύ καί τού κ α π ε τ ά ν ι ο μ ο ύ , καί ή
μετατροπή αυτού εις την έξ επαγγέλματος κληρονομικού πολιτικήν αντι
προσωπείαν. Κατα τήν διαρρεύσασαν ογδοηκονταετίαν ή έλευϋέρα 'Ελ
λάς έκυβερνήθη ώς έπί τό πλεϊστον, καί επί Καποδιστρίου, καί έπί 'Οθωνος, καί επί Γεωργίου, καί κατ' αυτός ακόμη τός χαλεπός ημέρας τής
μεταβολ.ής τού ' Οκτωβρίου, υπό των αντιπροσώπων τού εις πολιτικόν
σύστημα συνταχθέντος καί όργανωθέντος τούτου κοτ σαμπασιό μού. 'Η
τρμιύτη δ' όλ,ιγαρχία έτι μάλλον έκραταιώθη κατα τήν τελευταίαν ταύτην πολιτικήν περίοδον διό τής προσλήψεως πλουτοκρατικών στοιχείων,
άλλα καί έξηχρειώθη ώς εκ τής χυδαιότητος καί τής σμικροφροσύνης
α'ηών.
Κατα τήν στιγμήν ταύτην ή έλευθέρα ελληνική πολιτεία κατ' όνομα
μόνον είνε τοιαύτη, διότι ό έλεύθερος ελληνικός λαός, ου αϋτη δέον να
είνε ή έκδήλωσις καί ή ύπόστασις, κατα πλειονότητα ύφίσταται τήν εκνομον καί άκοσμον έπιρροήν τής κυβερνητικής δυνάμεως, ή τής δυνάμεως τού πλούτου. 'Η λεγομένη πάνδημος ψήφος έφαρμόζει μοιραίως,
άσυνειδήτως τό περιώνυμον δόγμα τής άριϋμητικής δυνάμεως — Z ah
len regieren die ΛΥεΙί. 'Η σκεπτομένη ψήφος έν τή πολιτική αυτής
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λειτουργία εκμηδενίζεται, εκλείπει, ριπτομένη και ουμφνρομένη μεταξύ
τών μη σκεπτομένων ψήφων. Άλλ* ώς ε'λεγεν ο ββΙτΐΙΙβΓ, αι ψήφοι
πρέπει γά ζ υ γ ί ζ ω ν τ α ι , οϋχί δέ νά μ ε τ ρ ώ ν τ α ι. Και εν πάση
μεν κοινωνία ανθρώπινη δέον να λαμβάνηται τούτο υπ όψει, άλλ ίδια
εν ταΤς δημοκρατικούς κοινωνίαις.
Πάνδημος η'ήφος, ϋφισταμένη την τυραννικήν επιρροήν τής κυβερ
νητικής εν ένεργεία ή εν προσδοκία δυνάμεως, και ετι μάλλον τήν έξαχρειωτικήν του πλούτου , δύναται νά κατάληξη εις δργανον εγκλήματος.
Τούτο συμβαίνει εν 'Ελλάδι.
Ό περιώνυμος Γάλλος ιστορικός Michelet, άπύστολος τής άκροτάτης δημοκρατικής έλευϋερίας, άπεκάλεσε τήν πάνδημον φήηοον πάρει
λαώ άμορφφτφ « επιδρομήν βαρβάρων». "Ετερος δ ’ επίσης δημοκρα
τικός πολίτης τής 'Ελβετίας, δ Νουμάς Δρόζ, μετά παρρησίας έχαρακτήρισε τήν τοιαύτην ψήφον, εμπιστευομένην εις λαόν, τυγχάνοντα ανε
παρκούς και στοιχειώδους μορφώσεως, ώς όπλον φονικόν, διδόμενον
εις χεΐρας παράφρονος, δυναμένου και νά αύτοκτονήση.
Είνε πάντα ταϋτα διδόμενα, άνώτερα πάσης κριτικής καί άμφισβητήαεως.
Λαός, έλευΉρους θεσμούς κεκτημένος, κυρίαρχος καθιστάμενος
διά τής πανδήμου ψήφου, άλλ' εστερημένος τής προσηκούσης κοινοτι
κής μορφώσεως και πολιτικής συνειδήσεως, κατά θεωρίαν μόνον, κατά
πυόλφριν είνε ελεύθερος και κυρίαρχος. Πράγματι ϋφίσταται τήν έπίδρασιν και τήν υ π ο β ο λ ή ν , εν πάση αυτού σκέχρει και ένεργεόι,
τής κρατονσης δμάδος, δυναμένης νά διευθύνη τά μέσα τής εξουσίας, ή
του πλούτου. 'Η πάνδημος ψήφος δεν εκπροσωπεί κατ' ακολουθίαν τήν
πάνδημον βούλησιν. 'Ο λαός προσέρχεται εις τον τύπον τής ψηφοφο
ρίας, ελαχίστην κεκτημένος συνείδησιν καθηκόντων και δικαιωμάτο^.
Αδιαφορεί, δεν κρίνει περί προγράμματος, περί αρχών περί ιδεών.
νΕχει ύπ'ι ρψει πρόσωπα, καί μόνον πρόσωπα.
Έ ν ταίς δημοκρατικούς κοινωνίαις— καί είνε υπό πάσαν εποφιν
δημοκρατική ή ελληνική κοινωνία — ή κυβέρνησις, ήτις είνε επιτροπή
τής βουλευτικής πλειονοψίας, εκφράζει καί τήν βούλησιν τού κοινωνικού
ουνύλου. 'Εν τοιαντη περιπτώσει ή διεξαγόμενη εκλογή αντιπροσώπων
τού λαού δέον νά διεξάγηται μετά λόγου, έν σννειδήσει. 'Η διδο-
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μένη ψήφος, ώς εί:τον ήδη και προηγουμένως, δεν εκφράζει τυχαΐόν
τι γεγονός, την απλήν μόνον ενός πολίτου βούλησιν, άλλ9 είνε μόριόν
τι τής πανδήμου ψήφον , τής άποφαινομένης περί λύοεως των ΰψίστων
κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων, των Απασχολούντων την άνϋροιπίνην ουνείδηοιν. Τοιούτφ τώ τρόποο ό πο?.ίτης δεν ψηφοφορεί μό
νον δι9 εαυτόν, άλλα και έν όνόματι τής κοινοτικής ολομέλειας, διότι ό
άντιπρόοωπος αυτοΰ είνε και του δλου λαού άντιπρόοωπος. Κατά δί
καιον άρα λόγον το υπέρτατον τούτο δίκαιον δέον να έξασκήται προς
τό κοινόν απάντων, προς τό τής πολιτείας συμφέρον. 9Αλλ9 έν ή περιπτώσει ή ψήφος του πολίτου δεν εινε εις κατάστασιν να διακρίνη τον
αγαθόν υποψήφιον άπό του πονηρού, να κατανοήοη τα άληθή συμφέ
ροντα του πολίτου και τής πολιτείας, άπεμπολουμένη άντι εΰτελεστάτο^ν
κερματιών, πολιτικής τίνος παροχής, τό δίκαιον τούτο καθίσταται επι
βλαβές και επικίνδυνον δια την πολιτείαν. ' Υπάρχουσιν άπειρα παρα
δείγματα εν τή πολιτική Ιστορία και τών άρχαίο)ν και τών νεωτέρο)ν
χρόνων, δτι έν τή κρίσει τών λαών επικρατεί πολλάκις χυδαίος τυχοδιώ
κτης, βαλαντιοτόμος μάλλον ή άνήρ ευγενής και ενάρετος. Παρετηρήθη
ήδη εν τή ελληνική κοινωνία, δτι οι διευθυντα'ι τών χαρτοπαικτείων
εινε οI σημαντικότεροι παράγοντες τών εκλογικών ενεργειών.
Φρονώ, δτι ό λαός δεν πρέπει νά διατελή άμέτοχος και άδιάφορος
προς τα εν τή πολιτεία σνμβαίνοντα. 9Αλλ9 ή συμμετοχή αυτοΰ δέον νά
είνε τοιαύτη, ώστε νά μη έπιφέρηται βλάβη εις την λειτουργίαν τής πο
λιτείας. Πρώτιστον πάντο)ν ή συμμετοχή αυτοΰ διά τής ψήφου εις την
κυβέρνησιν τοΰ τόπου δέον νά είνε τοιαύτη, ώστε ή πολιτεία ν 9 άντλή
σθένος και ουνείδηοιν έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων αί'τής. 'Η αΰτοκυβέρνησις προνποτίθησιν αΰτοσυνειδησίαν, π?.ήρη γνώσιν τών πραγμά
των, συναίσθησιν καθηκόντων και δικαιωμάτο>ν. Τί τό αγαθόν αποτέ
λεσμα έκ τοΰ δικαίου τής ψήφου, τής παρεχομένης εις λαόν άγροΐκον,
έστερημένον πόσης άγονγής, ηθικής και πνευματικής μορφώσεως, χηοακτήοος ; Χθες ήτο δοΰλος, δεν διστάζει δέ, προκειμένου περί τής προ
σωπικής αυτοΰ άντι/.ήφεο)ς, νά έκδηλοι έθελοδουλίαν. Παν τό έν τώ
κόσμοι τούτο) έξελισσόμενον αποδέχεται συνήθοίς ώς γεγονός, άνευ
έσκεμμένης άναλύσεο)ς και έρεύνης. Τυγχάνει υποτελής τα>ν κοινοτι
κών ή έθνικώίν προλήψεων, κλίνει τό γόνυ προ τής ελάχιστης υπερο
χής, και μάλιστα τής τοΰ πλούτου καί τοΰ γένους; μηδέν υπέρ αυτοΰ
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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άξιων' εχει σκοτεινήν και σνγκεχνμένην συνείδησιν τής έλενθερίας, άλλα
άεν εννοεί να καταστήση πραγματικήν την προσωπικήν ανιόν έλευθερίαν. 3Εν τή πρώτη στιγμή δύναται καί να τήν άπεμπολήση.
Το σύστημα τής πάνδημον ψήφον παρουσιάζει νπδ πάσαν εποψιν
τας τοιαύτας δνσχερείας ένεκα τής άνικανότητος τον λαόν, άπαιδεύτον
και άμορφώτον τνγχάνοντος, προς κατανόησιν τής πλήρονς καταστάσεως ιών πραγμάτων. Και το φαινόμενον τοντο εκδηλονται και εν
αντάΐς άκόμη ταΧς χώραις, εν αίς τδ ηθικόν και διανοητικόν επίπεδον
τον λαόν δια τελεί εν τινι περιο)πή. Λαός, άτελή εχων τήν άντίληψιν τον
περιβάλλοντος, άποτνγχάνει άναγκαίως εν τή εκτιμήσει και τή εκλογή
των άντιπροσώπων αντον, προβαίνει εν τή εκτιμήσει ταύτη μέχρι προ
σωπολατρείας. Οντως εχόντων των πραγμάτων, ή πάνδημος ψήφος
καθίσταται τδ δργανον στυγερόν άπολντισμον, άξιονσα να κυβερνά ανθαιρέτως και άνεξελέγκτως. Φ ω ν ή λ α ό ν , φ ω ν ή Θ ε ό ν . Ονδεμία διάφορο, μεταξν τής κνβερνήσεως άπολνιον μονάρχου και τής κνβερνήσεως άπολντον πλειονοψηφίας.
Τδ λυπηρδν τοντο φαινόμενον εξεδηλώϋη εν 'Ελλάδι εν πάση
αντοΰ τή γνμνότητι κατά τήν τελενταίαν ταντην ιστορικήν περίοδον τον
ελληνικόν κράτονς. Πάντα τα κοινωνικά, πολίτικοι και έϋνικα προβλή
ματα λύονται έκάστοτε δια τής πανδήμον ψήφον , προσφερομένης εις
τήν δημαγωγίαν, τας κνβερνητικας παροχάς, τδ χρήμα. 3Αντί πινακίον
φακής δ έλληνικδς λαδς προσφέρει τδ νπέρτατον και ιερώτατον τοον
δικαίων αντον, τήν ψήφον. 3Εΰελόδονλος νπδ πάσαν εηοψιν, καθίστα
ται ερμαιον τής πολιτικής κερδοσκοπίας, π ροάγων δια τής ψήφον αντον
προσωπικά σνμφέροντα και εγωιστικός ροπάς. 3Εν τοιοντω ψενδεΐ
σνστήματι ιδεών και άντιλήψεων εξελίσσεται ή εκλογική έλενθερία εν
"Ελλάδι. ΟΙ άγριοι λαοί τής 3Αφρικής ή τής Πολννησίας, άνταλλάσσοντες τήν ελενϋερίαν αντών άντί εντελών άΰνρμάτων, προσφερομένων νπδ
πονηρών καπήλων και άνθρωπεμπόρων, κατ’ ονδ'εν διαφέρονσιν ενρωπαϊκον λαόν, παραδίδοντος τα νπέρτατα αντον άγαϋά άντι εντελούς
αθύρματος εις τδν πρώτον πολιτικόν κερδοσκόπον καί άνθρωπέμπορον,
επικαλούμενοι1, χωρίς νά τδ πιστεύη, τά μεγάλα καί ενηχα ονόματα τής
εθνικής ιδέας, τής κοινωνικής τάξιως καί προόδον.
"Η πάνδημος ψήφος, άναγνωρισθεΤσα εν 'Ελλάδι ώς τδ άριστον τών
μέσων τής πολιτικής λειτονργίας, άξιονσα τήν διοίκησιν τών κοινών άνευ
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£πιγνώσεως, συνετέλ(σεν ον σμικρόν εις την ενεοτώοαν τον ελληνικόν
κράτους κατάστασιν. 'Η κνβέρνηοις τον λωαον δια τον λωαοΰ είνε ωραία
■φράσις, δνναμένη να γοητενη την φαντασίαν, άλλ3 αναλωνόμενη δια της
λωογικης, δια των πραγμάτων, καταλωήγει εις το μηδέν, εις την άρνησιν.
3'Αν ή πολίτικη ολιγαρχία, διότι κοινωνκή τοιαντη έν τη πραγματική
αυτής εζωτερικενσει κα'ι λειτουργία δεν νφίσταται, έκράτησεν έπι των
κοινών κατά την τελενταίαν ταντην περίοδον επ'ι τον έλλ,ηνικΌν κράτονς,
αϋτη εσχε την δνναμιν αντης κατ3 έξοχ^ήν εκ της πάνδημον ψήφον. 'Η
πολ.ιτεία υπήρξε το δργανον αντης. 3Ανεπτνχθη, ένισγνθη, έκρατααωθη,
χάρις εις την πολιτικήν άμεριμνησίαν και εθ ελ.οδονλωίαν τον ελληνικόν
λ.αον Ύ π ο την μορφήν τής έλωενθερίας κνριαρχεΐ και οργιάζει ό νπέρτατος δεσποτισμός τής έν τή έξονσία δμάδος, ον πρωθιεράρχης και
καθηγεμόιν τνγχάνει ό έκάστοτε νπο τήν έπιρροήν τής πάνδημον ψήφον
αναγορευόμενος υπό τής έν τή Βονλωή πλ.ειονοψηφίας πρόεδρος τον
νπονργικον σνμβονλ.ίον.
Τοιαντα τα επακύλωουθα τής είσαγοργής τον σνοτήματος τής πανδή
μου ψήφον έν 'ΕλΛάδι.
Και έν τοντοις, οίαδήποτε σκέψις ή απόπειρα καταργήσεως μετά
λ^ειτονργίαν τοσοντων δεκαετηρίδων θά ήτο άστοχος και έπικίνδννος,
δνναμένη νά προκαλιέση καταστροφάς και κινδύνους. 3Εν ένδεχομένη
άρα μεταρρνθμίσει τον έλωληνικού πολωίτενματος διά τής 3ί'.θνοσννελεν■σεως, ουδεμία σκέψις δνναται νά γείνη προς κατάλωνοιν τον θεσμού της
παν δήμον ψήφον. “Ο τι μόνον δέον ν 3 άπασχολ.ήση τους έπαίοντας,
τονς μεριμνώντας περί τής έθνικής προόδον τον ελλ,ηνικον κράτονς,
περ'ι τής κοσμιωτέρας και λαϊκωτέρας αυτόν λ.ειτονργίας, είνε (5 διακα
νονισμός τον έκΛογικον σνοτήματος προς τον σκοπόν τής τον έλΛηνικον
λαοΰ σνμμετοχής εις τήν λειτονργίαν τή: πολ.ιτείας, έν γνώσει και σνναισθήσει καθηκόντων κα'ι δικαίωμά των. Προς τούτο δέον ΐνα άπασαι αι
ομάδες, αι ίδέαι, τά συμφέροντα, αι ροπα'ι λ.άβωσιν άντιπροσώπονς έν
τή λ.αϊκή αντιπροσωπεία. Δέον νά μή άντιπροσωπενηται έν αυτή τό ποσόν μόνον,. αλλά και τό ποιόν, ονχ'ι ό άριθμός μόνον, άλωλωά και ή δύναμις. Ααϊκή 3Εκκλωησία δέον νά τυγχάνη επιτομή του λ.αοϋ, έκδη/ωΟνντος έν αυτή τήν τε νλωΐκήν αϊτόν, τήν ηθικήν κα'ι τήν πνευματικήν δνναμιν. 3Αλωλωά τό φυσικόν τοντο, τό λωΟγικόν πόρισμα τής κοινωνικής έπιστήμης δεν διναται νά πραγματωθή διά τής άπολντον έφαρμογής τον
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εκλογικόν συστήματος τής πανδήμου ψήφου. *Η χρήφος δέον να μεταρρυθμισθή ποοοτικώς και ποιοτικώς, έν δε τή λειτουργία αυτής και τίγ
πολίτική δράσει να μή άντιπροσωπεύηται μόνον δ άριθμος, αλλα και η
Ιδέα.

Οί αριθμοί κυβερνώσι τον κόσμον. Αί ίδέαι κυβερνώσι τον
κόσμον. Δύο διάφορα, άντίθετα δόγματα και συστήματα. Εν τίνι ενρηται ή άλήθεια, προκειμένου περί τής λευονργίας τής πανδήμου ψή
φου ; Άμφότερα τα συστήματα, μερικώς εφαρμοζόμενα, άστοχονσιν,
3Αλλα σννδυαζόμενα, έπιτυγγβνουσιν.
Χωρίς να καταδικάσω την πάνδημον ψήφον, θα επιζητήσω την
μετάρρύθμιοιν αυτής. Τούτο έ'σται το αντικείμενον τον επομένου άρθρου.

ΜΕ'.
5 Ί ο ν ν ίο ν 190')

Ούχί μόνον έν 'Ελλάδι, άλλα και άλλ,αχού τον πεπολιτισμένον κό
σμου, έν ταις έλευθερωτάταις αυτόν πολιτείαις, ή πάνδημος ψήφος δεν
έξίκετο μέχ£ΐ τής στιγμής ταύτης εις την προσήκονσαν περιωπήν , τα ό'”
άποτελ.έσματα αυτής πλέον ή άπαξ κατεδείγθησαν δλέβρια. 3Εν πολιτεία,
ήκιστα προηγμένη εις ιόν πο/.ιτισμόν, διατελονση είσέτι υπό το καθεστόος
τής συντηρητικότητος, έκπροσωπούση κοινωνικήν ιδέαν, μή άρεσκομένην
εις τήν έλενθέραν ένέργειαν, ή πάνδημος ψήφος, άπαίδευτος και αμόρ
φωτος τυγχάνουσα, ένισγύει μάλλον τας πονηρός ή τας άγαθας προθέ
σεις και ροπάς' είνε άνίκανος να κατανοήση τα πράγματα υπό τήν άκριβή
αυτών σημασίαν. Δια τής άπολ.ύτου λειτουργίας αυτής, δια τής είς αυτήν
υποταγής πάσης αντιθέτου ιδέας, έπικρατούντος τού αριθμού, δηλαδή
του ποσού, πάσα αλήθεια δεν έγει λόγον ύπάρξεο)ς, ή καθ3 δσον μόνον
φέρει τό κύρος και τήν έγκρισιν τής καθολικής βουλήσεως, οία έκδηλούται δια τής πανδήμου ψήφου. Τό ελεύθερον άτομον, τό ερευνών, τό
κρίνον, τό σκεπτόμενον, εκμηδενίζεται ή άπύλλυται εντός τού έξογκουμένου ρεύματος τής δημοκρατικής παμβαοιλήας. Λυτή ή πολιτεία, ήτις
είνε ή υπάτη έκδήλωσις τής ηθικής έν τή κοινωνία ιδέας, υπό τό κράτος
διατελ.ούοα τής πολυπ/.ηθούς και αυθαιρέτου ταύτης δυνάμεως, άδυνατεΐ
να έξασκήση τήν υψηλήν αυτής άποστιλήν, ήτις είνε ή πραγμάτωσις
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ηντής ταυτης τής υψηλής ιδέας. Οντως εζελισσομένων των πραγμάτων,
θριαμβεύει ή μετριότης, μάλλον Αρέσκονσα εις τα πλήδη. Και δνναται μεν επί τινας στιγμής ηθικής έγέρσεως τής υπό τής πανδήμου
η’ήφου εκπροσωπούμενης κοινωνίας να θριαμβευση δ Ηερικλής, Αλλα
τούτο όπο>ς διαδεγβώσιν αυτόν έπι τής πολιτικής σκηνής Ανδρείκελα,
μαλ/.ον Αρεστά εις τον δήμον, είς Κλεών, εις eΥπέρβολος. 'Η τέχνη, ή
επιστήμη,τα γράμματα υφίστανται την επιρροήν τής μ ε τ ρ ι ο κ ρ ατ ία ς
ταυτης. ’Επέρχεται το κράτος των βιβλιοπωλών, ώς προσφυέστατα παρετήρησεν δ C arlyle, των γάριν διάκον συμφέροντος και έπ) κερδο
σκοπώ δημιουργονντων τας μεγαλοφνίας και εζαιρόντων Ανύπαρκτα
πλεονεκτήματα’ θριαμβεύει ή μετριότης, διότι αυτή και μόνη, μή πιστενονσα εις εαυτήν, εις το κύρος έαυτής και την αποστολήν, υπ οχωρεΐ εν πάση στιγμή, θο)πευονσα τα ένστικτα του όχλου, διότι είνε
καταληπτή παρ ι των πολλών, ενώ ή υπεροχή και ή μεγαλοφvia, ιπταμένη ίπερ τον ταπεινόν ορίζοντα τών περιωρισμένων πνευμάτων, έκθαμβονσα και καταπλήττουσα, καθίσταται Ακατάληπτος εις το πολν
πλήθος. Ούτως επέρχεται κατ’ ανάγκην και υπό τό κράτος τής τοιαυτης
ηθικής και πνευματικής άποκαρτερήσεως τής κοινωνίας ή κατάπτωσις
τών χαρακτήρ αν, ή άποκαρτέρησις τον Ατόμου, ή έξασθένησις τής έπιδράσεως, ήν δέον να έζασκώσιν έπι τον πλήθους τα υπέροχα πνεύ
ματα, δ θρίαμβος τής Αγυρτίας έπι ζημία τής Αρετής και τής ήθικότητος. ^[αός Αμαθής καί απαίδευτος, κεκτημένος ένστικτα μόνον, παρ'
ώ ή ηθική ιδέα τυγχάνει Ατελής, στερείται τής αντιλήψεως παντός ενγενονς και μεγάλου. *Εαν δε είνε αληθές, ότι ή πολιτεία έινε δ λαός, ή
τοιαντη πολιτεία, ή Απορρέουσα Από τής ίσοπεδωτικής αυτόν δυνάμεο)ς,
ονσα ή έκδήλωσι; τής σμικρότητας και τής εύτελείας, εις ον δεν άλλο
δνναται να σνντελ.έση ή εις τήν καταστροφήν τών χαρακτήρων, είς τήν
ίσοπέδθ)σιν αυτών, είς τήν καθολικήν αυτοκτονίαν.
Oval είς τον λαόν, τον στερονμενον παντός ίδεοόδονς, ον ή ψυχή
ουδέ μίαν αισθάνεται πλήζιν και στενοχώριαν εν τή επικρατήσει τής με
τριότητας και τής υποκρισίας ! νΑλλως τε ονι5’ είνε δυνατόν να αίσθανθή
δ λαός οντος στενοχώριαν και δυσαρέσκειαν έπι τή νφισταμένη καταστάσει, Αφοΰ οντος είνε δ δημιουργός αυτής και δ υπέρτατος προ)θιεράρχ^ης. Τοιαντη λαϊκή πολιτεία είνε αρνησις τής πολιτικής ιδέας, αρνησις αρα αυτής ταυτης τής ανθρώπινης ήθικότητος.
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Είπον εν τώ προηγουμένου άρθρφ, δτι επιβάλλεται εν τή ελληνική·
πολιτεία ή μεταρρύθμισις τής πανδήμου ψήφου, χωρίς εν τούτοις να
έκλίπη ή κοινωνική αυτής λειτουργία καί δράσις. *Η πάνδημος ψήφος
δεν δύναται να διαγραφή άπο του πολίτικου κώδικας, αλλ' επιβάλλεται
ή ανάγκη του περιορισμού αυτής. Δέον να έξευρεθώσι καί τεθώσιν εϊς
ενέργειαν θετικά καί αποτελεσματική, κατά τής μονομερούς έπικρατήσεως αυτής άντίρροπα, συντελοΰντα μάλλον εις τον διακανονισμόν τής
πολιτικής τάξεως'Εν έκ των άντιρρόπων, των έκάστοτε προτεινομένων, των πολλάχού μέχρι τής στιγμής ταύτης 'χρησιμοποιημένων κατά τής πανδήμου
ψήφου, εινε ή Γ ε ρ ο υ σ ί α, δεύτερον πολιτικόν σώμα, αποστολήν
έχον ν 3 άναστείλη ή νά περιορίση το έπίφοβον κράτος τής έκ τής παν
δήμου ψύ^φον απορρεούσης Αντιπροσωπείας. Πριν ή τύχη τής ιστορι
κής αυτής πραγματοισεως νέα τις ιδέα, δημιουργική, συνθετική, πριν ή
κατανοηθή έξ ολοκλήρου υπό τής κοινωνικής ολομέλειας, εν τούς δημο
κρατικούς τοντοις καιρούς Αντικαθίσταται Αποτόμως ύ φ * έτέρας άνευ καί
πάλιν έλπίδος μονιμότητας. ' Ο λαός, εν Αγνοια ¿ιατελών, δεν ήθελε
διστάση νά παράσχη τήν συνδρομήν εαυτού έκ περιτροπής εις αμφοτέρ ·ς τάς ιδέας. 'Εντεύθεν ή υπό τών πραγμάτων έπιβαλλομένη Ανάγκη
Αντίρροπου δυνάμεως προς διακανονισμόν, σύνθεσιν ει δυνατο>ν, τών
δύο αντιμαχομένων Ιστορικών δυνάμεων, τής συντηρήσεως καί τής μεταβολής.
Έ κ τού φαινομένου τούτον δεν είνε αδικαιολόγητος ή ανάγκη καί
ετέρου πολιτικού σώματος, συλλεχτουργούντος μετά τού έκ τής πανδή
μου ψήφου α π ’ ευθείας απορρέοντος πολιτικού σώματος, έκπροσωπονντος (5έ συντηρητικωτέρας, θετικωτέρας καί μάλλον ανεξαρτήτους και
πεφωτισμένας δυνάμεις τής κοινωνίας.
Το τοιούτο σώμα δεν δύναται ν' Απορρέη σήμερον, ώς συνέβαινε
κατά το παρελθόν καί ϋφίσταται ετι εν τισι πολιτείαις ένεκα ιστορικών
αιτίων,άπο τού οικογενειακόπρονομίου, ή Από τής βουλήσεα)ς τής πο
λιτικής έξονσίας. 'Ήθελεν έγκαινισθή ή διάστασις μάλλον ή ή συνδιαλ
λαγή μεταξύ Αμφοτέρων τών σωμάτων. 9Εν τή συστάσει άρα αυτού, εν
τή οργανώσει καί τή λειτουργία, δέον νά ληφθή υπ' οψει τό νεώτερον
πνεύμα, μη παραβλεπομενών αμα τών ιστορικών καί κοινωνικών τού
λαού συνθηκών. ΓΗ σημερινή Γερουσία έχει λόγον ϋπάρξεα)ς μόνον έν
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ή περιπτώσει εκπροσωπεί το άνεξάρτητον καί πεφωτισμένον δημοκρα
τικόν πνεύμα, ουδέ δύναται να θεωρηθή\ ώς άνωφελες και άχρηστον
πρυτανεΤον σιτισμού άπομάχων προσώπων, άμφιβόλους πολλάκις παρασχόντων υπηρεσίας εις την κοινωνίαν καί την πολιτείαν, μονονουγι ά ρ γ ο μ ί σ θ ω ν, άλλα μία των ουσιωδέστατων και εύεργετικωτά των δυνά
μεων τής πολιτικής ζωής τού ελληνικού λαού. 'Η τοιαύτη άρα γερου
σία κατ’ άνάγκην δέον ν ’ άπορρέη από τής βουλ,ήσεως των λαϊκών
ομάδων, εκπροσωπούμενων δι3 αυτής, χωρίς τό παράπαν να έπέλ.θη
σνγκρουσις μεταξύ των δύο πολατικών σωμάτων επι ζημία τής κοινω
νικής λειτουργίας.
3ΑλΑ3 έρωτάται : 3Εκ τίνων ομάδων δέον ν 3 άπορρέη ή τοιαύτη^
γερουσία ; Εις την σύστασιν αυτής φυσικώ τώ λόγω δέον να μετέγ^σιν,
άμέσως ή εμμέσως, οί λαϊκοί εκείνοι παράγοντες, οΐτινες εκπ ροσωπονσι
την πεφωτισμένην και την μάλλον έλευθέραν και άνεξάρτητον γνώμην
τού ελλ,ηνικού λ.αού. Συντηρητικόν αυτή τυγχάνουσα όσον καί φιλελεύ
θερον σώμα, δέον ν 3 άπορρέη ονχΐ άπό τής πανδήμου ψήφου, άλλ3 έκ
περιωρισμένουν ομάδων, κεκτημένο)ν πληρέστερου τό συναίσθημα τής
πολιτείας και τών πολλαπλών αυτής άναγκών και υποχρεώσεων.
3Α λλ3 εκτός τ(ον δμάδοον τούτων, τών δια τής Γερουσίας εκπρο
σωπούμενων, ϋπάρχουσιν έν τη κοινωνία και λειτουργούσιν ετεραι δυ
νάμεις, ών η υπέροχος σπονδαιότης δέον να ληφθή ύπ3 όψει έν τή συντάξει τού πολιτεύματος και τή λειτουργία τής πολιτείας. Αι δυνάμεις
αϋται, ώς ευνόητου, δεν έκπροσο)πούσι τό ποσόν, άλλα τό ποιόν, ούχι
τον άριθμόν, άλλα την ιδέαν, άναγκαωτάτη δε τυγχάνει ή παράστασις
αυτών και ή λειτουργία έν τή οργανώσει πάσης πολατείας. Κ α θ ’ α
εγραψε περί τού άντικειμένου τούτου λάαν προσφυώς ό ’Άγγλ,ος Ι^ΟΓΙΓΠβΓ, ή κοινα)νία δεν πρέπει να δργανωθή, πολατικώς έξελισσομένη,
μ η χ α ν ι κ ε ο ς , δίκην ποιμνίου, κατά κεφαλάς άριθμουμένου, άλλα
δ υ ν α μ ικ ώ) ς, ώς άθροισμα και ενωσις άτομικών δυνάμεων άνίσου
άξίας. Οϋτω θέλει καταστή πλ,ήρης ή έκδήλωσις τών πραγματικών
έαυτής δυνάμεων, λαμβανομένης ύ π 3 οψει τής προσόδου, τής ευφυΐας,
τιών κοινωνικών και πολιτικών υπηρεσιών, τής ήλ,ικίας, τού γένους,
τής κεινωνικής ήθικότητος και επιρροής. 3Εκ τής περια)ρισμένης ταύτης
εκλογής δύναται νά προέλθη εις τό μέσον και ετερον πολατικόν σώμα >
εκπροσωπούν, άν μή κατά ποσόν, άλ.λά κατά ποιόν, την ιδέαν, την
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συνείδησιν, τας ροπας καί τας δυνάμεις λαόν τίνος, εν συνειδησει φερομένου προς την πρόοδον.
Αΐ διάφοροι <55 αύται οφαΐραι της Ανθρώπινης ένεργείας δεν δύνανται να διατελώσιν Ανεξάρτητοι της εν γένει πολιτικής όργανώσεως
τής κοινωνίας, τουναντίον δέον να ονλλειτονργώσιν εν τή πολιτεία Αξίαις
τής φύσεως αυτών καί τής ικανότητας Αμέοως ή έμμεοως. Και ούτως
ή έν τή πολιτεία κοινωνική Αντιπροοωπεία θέλει βονλενεαθαι εξ ονόμα
τος τον ποσού καί τον ποιον τών κατοίκων. Τοιοντο σύστημα λαϊκής
Αντιπροσωπείας έρείδεται επί τε τής λογικής και τής άκρας δικαιοσύνης,
εΤνε δε τό μόνον δννάμενον να έγκαταστήση έν τή κοινωνία την ενότητα
και την αρμονίαν, εν τή ένδεχομένη Αντιθέσει και σνγκρούσει τών διαμαγομένων ιδεών και τών συμφερόντων. Και ετι πρός. 'II ταιαντη
Αντιπροσαιπεία τών ποσοτικών και ποιοτικών δυνάμεων, ή έναρμόνιος
και μεθοδική αυτών συνεργασία, παρίστησιν αληθή κοινα)νικόν και πο
λιτικόν μικρόκοσμον, ατε τής πολιτείας έκπροσωπούσης κατά τε ποσόν
καί ποιόν τήν εθνικήν δύναμιν καί ιδέαν. *Η τοιαύτη δε συνεργασία
δυνάμεων, φύσει καί θέσει πολλάκις Αντιμάχων, θέλει καταστήση εκ
ποδών πάσαν αφορμήν φιλοτιμίας, φιλαυτίας, υποψίας, έγθροπ αθεΐας
έν τή Αλληλεγγύω αυτών υπέρ του γενικού συμφέροντος συνεργασία.
Δεν έπιθυμώ κατα τήν στιγμήν ταύτην να έπιληφθώ τής Αναλύσεως καί μελέτης καί έίλλων έκλογικών συστημάτα)ν, δώ ών δύναται
έπίσης να έπιζητηθή όπως ή λαϊκή Αντιπροσωπεία καταστή κατα τό
ένόν πραγματικόν πόρισμα τής πεφωτισμένης καί Αβιάστου βουλήσεως
τον λαού, απορρέουσα από τής συνειδήσεως αυτού. Έ ν τή ορμή τών
κοινωνικών καί πολιτικών αγώνων, υπό τήν σφοδρόν σύγκρουσιν τών
^δεών, τών παθών καί τών συμφερόντων, οπότε έκάστη τών διαμαχομένων μερίδων έπιζητεΐ παντί τρόπφ τήν νίκην και τήν έπικράτησιν,
δύναται πολλάκις ή ψήφο ; να καταστή όργανον δπισθοδρομήσεως μάλ
λον ή προόδου, ένισχύουσα τό ψεύδος μάλλον ή τήν Αλήθειαν. 'Η λύσις τού προβλήματος κεϊται έν τή συνειδήσει καί τή τελεία πραγματώ
σει τού έκλογικού δικαιώματος, ό περ δέον άμα να τυγχάνη καί καθή
κον. 'Η Αρετή καί ή Αξία τών Αντιπροσώπων δέον να τυγχάνωσιν έκ
τών προτέρων γνωσταί εις τον λαόν, εις τούς έκλογείς. Ά λ λ ' έν ή περί πθεοσει δεν συμβαίνει τούτο, ή πολιτική Αντιπροσωπία ματαιούται, έξελισσομένη εις όργανον προσωπικών ή κομματικών συμφερόντων.
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Μεταξύ των προτεινομένων προς λνσιν τον συγχρόνου πολίτικου
προβλήματος συστημάτων έΐνε και το τής ε μ μ έ σ ο υ εκλογής άντιπροσωπικόν σύστημα, τουλάχιστον διά τούτο ή εκείνο το είδος τής άντιπροσωπείας, το ποσοτικόν, ή το ποιοτικόν. Κατ' αυτό οι πρώτοι εκλογείς
έκλέγονσι, συνερχόμενοι επί τό αυτό, εν γνώσει των προσώπων, ώρισμένον αριθμόν εκλογέων, λαμβανόντων τήν εντολήν νά ψηφίσο)σι τον
οριστικόν αντιπρόσωπον μετά προηγουμένην έρευναν περί τον ποιον καί
τής αρετής των έπιδιωκύντων τό αξίωμα τούτο. Έ ν τή εφαρμογή τον
συστήματος τούτον δύνναται νά εϊνε άληθές τό υπό τον Mill λεγόμενον,
ότι, ει καί ό λαός δεν δύναται νά κρίνη άκριβώς τήν αρετήν καί τήν α
ξίαν των υποψηφίων άντιπροσώπο)ν, τνχαίως καί κατά συμπάθειαν ώς
επί τό πλεΐστον ψηφίζων, ονχ ήττον υπάρχει έν τή κοινωνία διαδεδο
μένη αγαθή ή κακή περί αυτών φήμη, ήτις κρατεί έν ταΐς άποφάσεσι
τον λαον. 'Αλλά καί τό σύστημα τούτο <5er είνε αείποτε άσφαλές.
' Υπό τό σύστημα τής αμέσου εκλογής, ώς προηγουμένως έρρήθη, δύναται νά πλανηθή, καί ώς επί τό πλεΐστον πλανάται, 6 λαός, μή δυνάμενος νά έ'χη σοβαρόν γνώμην περί τών ζητημάτων,ών ή λύσις έπιδιώκεται διά τής έπικ/,ήσεα)ς τής ψήφου αυτόν. Πολλών εκλογικών δια
μερισμάτων οι εκλογείς, έστερημένοι τών στοιχβΐωδεστάτων γνώσεων
τον βίου καί τής έλαχίστης πείρας, παραπλανώνται υπό τών τυχαίων
πολιτικών κερδοσκόπων καί δημαγωγών, άμφιβόλον ηθικής προσώπων
έκ τώ)ν εξαπίνης επί σεσηπότος εδάφους δίκην μυκήτων φνομέτων.
Τοιούτων άνθρώπων έπικρατούντων ,δλιγωρεΐται καί αποτυγχάνει διακε
κριμένος εν τή κοινωνία άνήρ, δυσφορών νά έξευτελισθή] κατερχόμενος
εις τον έκλογικόν άγώνα, ατε μή έπιτρέπων εις εαυτόν νά έκλιπαρήση τήν
εκλογικήν ψήφον διά περισσής άσχημοσύνης.
Τουναντίον διά τον συστήματος τής έμμεσον έκλογής, ώς φρονεί ο
Taine, 6 χωρικός, 6 έργάτης εσονται εις κρείττονα κατάστασιν νά γινώσκωσιν έν τώ περιωρισμένω αυτών κύκλο) τους νοημονεστάτονς καί
αξιωτάτους τών σνμπολιτοόν, είς ούς θέλονσι παράσχη τήν εντολήν τής
έκλεγή: τών όρωτικών αντιπροσώπων. Τοιούτο) τώ τρόπω οι μέν έκλογεΐς έν συνειδήσει θέλονσι ψηφίση τούς δευτέρους, οντοι δε έν γνώσει
καί μετά βάσανον θέλονσιν έκλέξη τ'ν αριστον άντιπρόσωπον. Δια τής
ποαγματώσεως τού τοιούτου συστήματος μεταξύ τον λαόν καί του αντί-
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προσώπου ύφίσταται εμμεσος μεν 9 άλλά πεφωτισμένη πολίτικη

σννεν-

νύησις και επικοινωνία.
Άλλα και κατά το σύστημα τούτο άμφίβολον καθίσταται, αν δνναται είλικρινώς να εκπροσώπηση η γνήσια λαϊκή βούλησις. Οί νπο των
πρώτων εκλογέων δρισθησόμενοι εκλογείς ουχ'ι σπανίως θέλουοι νοθεύσηέν τοΐς έκλογικοΐς παρασκηνίοις την βούλησιν των έντολέο)ν, θέλουσι δε
έπιδιώξη την θεραπείαν προσωπικών μάλλον συμφερόντων. Μεταξύ των
υποψηφίων και των δευτέρων τούτων εκλογέων δύναται να τελεσθή ή
μάλλον επαίσχυντος συναλλαγή, των δημοσίων άπεμπολουμένων εις τά
ιδιωτικά συμφέροντα και τάς προσωπικός φιλοδοξίας. 3Εν τοιαύτη περιπτώσει δ^οριστικός άντιπρύσωπος θέλει άδιαφορήση εν τη έκτελέσει
των πολατικών αυτού καθηκόντων περί τής γνώμης των πρώτων εκλο
γέων περ'ι των λαϊκών συμφερόντων, ουδέ θέλει άρθή εις την περιωπήν,
άφ3 ής δφείλει^νά επισκοπή τά έν τή κοινωνία φαινόμενα δ Αληθής τοϋ
λαού έντελοδόχος, δστις την εαυτού δύναμιν δεν θέλει άντλή εκ τής
συναλλαγής εγωιστικής δμάδος άνθρώπων, άλλ3 άπο τής άμερίστον εμ
πιστοσύνης τών πολιτών, μ ε θ 3 ών δέον νά συνδέηται και νά έπικοινωνή
καθ3 οιονδήποτε τρόπον. Το σύστημα άρα τής εμμέσου εκλογής κατά
πλάσμα φαίνεται λαϊκόν, άλλα κατ3 ουσίαν δύναται νά καταλήξη εί: την
μάλά.ον φαύλην και άνήθικον δλαγαρχίαν.
3Ίσως δεν είνε άσκοπον νά εϊπω κατά την στιγμήν ταύτην και δύο
λέξεις περί τού ζητήματος τής έκπροσωπήσεως τών μειονοψηφιών έν
τοΐς κοινοβουλίοις.
3Εν τώ λ,ειτονργούντι σήμερον έκλογικώ συστήματι έκδηλούται ή
λαϊκή βούλησις υπό τδ απόλυτον κράτος τής πλειονοψηφίας, ής αΐ ;δέαι
μόνον και τά συμφέροντα επιδιώκονται και πραγματοποιούνται. Το
ιδεώδες τελείας άντιπροσωπικής πολ.ιτείας δύναται νά έπιτευχιθή διά τής
έκπροσωπήσεως, εί δυνατόν, και τών άντιθέτων κοινωνικών γνωμών,
τών τής μειονοψηφίας. Διά τού λειτουργούντος σήμερον πολιτικού συ
στήματος οϋδεμία ώς επί τδ πλεΐστον ύφίσταται συνάφεια μεταξύ πλειονοψηφίας κσϊ μειονοψηφίας, ενώ διά τής άναγνωρίσεως καί τής δεντέρας ώς άναγκαίου πολιτικού παράγοντος, έκδηλούται ή εθνική βούλησις
πραγματικώτερον. Ουδέποτε δικαιούται ή πλειονοψηφία νά ίσχυρισθή,
δτι έκπροσωπεΐ τήν Απόλυτον Αλ.ήθειαν έν τή παραστάσει τής βονλήσεως
τού τοπου, ν άμφισβητηση δε πάν κύρος πρδς τήν μειονοψηφίαν. Αν τη,
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συνειδνια Ισως, οτι εκπροσωπεί το δίκαιον, την αλήθειαν τον μέλλοντος,
θέλει προπαρασκευάση την νίκην αυτής δια τής συζητήσεως και τής πειθοΰς, διά τής πραγματικαηέρας δράσεαίς, ούχί δε διά βιαιο)ν τρόποη>
και επαγγελματικής άντιδράσειος. Κατά πλάσμα μόνον καλείται σήμερον
δημοκρατία το πολίτευμα εκείνο τής διοικήσεως του τόπου διά του τό
που' πράγματι κρατεί Απολύτα)ς και αυταρχικούς φαινομενική πολλάκις
πλειονοψηφία, ήτις δύναται νά έίνε ενίοτε και πραγματική μειονοψηφία.
Οϋτο) και εν τή άντιπροσωπική πολιτεία, παρά τους φιλελευθεριοτάτους
αυτής τόπους, εκδηλοϋται πλήρης αδικία. Λυτή δ ’ εϊνε άποτέλεσμα του
ίσχύοντος τρόπου τής ψηφοφορίας, καθιστάση' τέλεον φαντασιώδες το
δίκαιον τής ιψήφου των μειονοτήτιον, άς υποτάσσει απολύτως εις το δί
καιον τής πλειονοψηφίας. Πολλάκις εξέρχεται Από τής κάλπης τής ψη
φοφορίας έμπασής καί έγοηστική κομματική τυραννίς, προκαλουσα
θαττον ή βραδύτερον τήν Ανατροπήν του καθεστώτος.
Προς άποσόβησιν τής Αδικίας ταύτης πολλά προύτάθησαν κατά τους
τελευταίους τούτους καιρούς συστήματα, είσάγοντα έν τή λειτουργία τής
πολιτείας και τήν μειονοψηφίαν, συνεργαζομένην μετά τής πλειονοψηφίας. ,Αντιπροαα)πικόν τι σώμα δεν δικαιούται ν ’ Αξιοι υπέρ εαυτόν
τήν πλήρη τής βουλήσεων καί τών ιδεών του λαού παρά στάσιν, δυνατόν
δντος πολλάκις έν τή εκλογή νά ύπήρξεν έλαχμστη ή Αριθμητική δια
φορά μεταξίτ πλειονοψηφίας καί μειονοψηφίας, ενίοτε δε καί νά έκπροσο)πήτοι διά τον εκλογικού Αποτελέσματος ή μειονοψηφία μαλλον τής
πλειονοψηφίας. 1Ως γράφει περί του ζητήματος τούτου ό Ούγγρος
πολατειολόγος (Κΐ^νο* : ιώ'Εστωσάν 100 εκλογικά διαμερίσματα, έκά*στον περιλαμβάνοντας 4000 έκλογεϊς. *Εκ τούτα)ν 51 μεν έκλέγονσιν
Αντιπροσώπους διά 2 5 0 0 κατά 1500, ένώ έν 40 διαμερίσμασιν γίνονται
αΐ έκλογαί διά πλειονοψηφίας 3500 κατά 500 ιρήφαίν. ’Εν τή περιστάσει ταύτη 51 Αντιπρόσωποι έλαβον ψήφους 127500, 49 δε 171500,
έιρα ή νομοθετική πλειονοψηφία Αντιπροσωπεύει τήν μειονοψηφίαν τών
εκλογέων I ! . . .» 1 Ουτο)ς έξελισσομένων τών πραγμάτα)ν, ή κατά τε
χνητόν ίσως τρόπον καί τυχαίως Αποτελεσθείσα πλειονοψηφία Αδικεί,
καταπιέζονσα τήν μειονοψηφίαν, έπί τώ λόγω οτι κατά τήν ημέραν τής.
έκλογής ύπερέβη αυτήν κατά τινας ψήφους.
1 Der Einfluss der herrschenden Ideen auf den Stuat
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Τό φαινόμενον τον'ο προσείλκυσε κατά τους τελευταίους τούτους
καιρούς την προσοχήν των τε θεωρητικών και των πρακτικών πολιτικών
άνδρών. Προς άπόκρουσιν του κακόν πολλά σχέδια συνεληφθησαν και
προύτάθησαν, έπιζητούντα την έξίσωσιν μεταξύ πλειονοψηφίας και μειο
νοψηφίας εν τη άντιπροσωπεία. 'Έν τισι δε κοινοβονλίοις ή συζήτησις
και ή νπεράσπισις τών δικαίων τής μειονοψηφίας, ή πολίτικη αυτής
άναγνώρισις πλέον ή άπαξ εθεωρήθη κατεπειγον άντικείμενον, ζητείται
δε πανταχοϋ ή έξεύρεσις τον προσήκοντος άσφαλονς τρόπον, καθ' ον
θέλουσιν έκπροσωπεΐσθαι εν τοΐς νομοθετικούς σώμασιν ή τε πλειονοψη
φία και ή μειονοψηφία. ’ Ανευ τής αναλογίας έν τή αντιπροσωπεία
δεν υπάρχει δικαιοσύνη, είπε Γάλάος δημοσιολωγος.
Το πρόβλημα τής άντ προσωπείας τών μειονοψηφιών εν τοΐς και
νό βουλ.ίοις δεν έλνθη προσηκόντως εϊσέτΐ' άλλί’ ή αλήθεια αυτόν άνομολωγεΐται. Άπόκειται δ' εις την πολ.ιτικήν σννεσιν τών λαών και τών
κνβερνήσεαιν ή εξενρεσις του τρόπον, δΤ ον ή μειονοψηφία, άναγνωριζομένων τών κοινωνικών και πολιτικών αυτής δικαίων, δεν θέλει διατ ελή έπι μακράν άπόβλητος κοινωνική δύναμις, καραδοκούσα την
στιγμήν τής βιαίας έξεγέρσεως, άλλ' επικουρική, υποβοηθούσα τήν ερ
γασίαν τής πλειονοψηφίας και υπό τήν αιγίδα αυτής παρασκευαζομένη
εις διαδ χήν άνευ βιαίας πάλης και συγκρούσεων.
Τοιαύτα δύνανται νά εϊνε τά κνριώτατα και δραστικότατα φάρμακα
προς περιορισμόν τής άπολ.υτ αρχικής παμβασιλείας τή: πανδήμου ψή
φου, οΐα έκδηλούται κατ' εξοχήν έν 'Ελλάδι. Προκαλώ τήν σνζήτησιν
επι τών θεμάτων τούτων, ουδ' άξιώ νά διεκδικώ υπέρ αυτών άπόλυτον
έπικράτησίν. Άλλ I’ εάν ή πολατεία εϊνε ή πραγμάτωσις τής ηθικής ιδέας
έν τώ βίφ τών λαών, αύτη
δύναται νά συνταχθή και νά λειτουργήση ή διά τής πραγματώσεως τούλάχωτον τής πολιτικής ήθικότητος.
Και επέστη ό καιρός, ΐνα ό ελληνικός λ,αός καί οί πεφωτισμένοι αυτού
αντιπρόσωποι μελετήσωσι και έξενέγκωσι τήν γνώμην αυτών περί τής
λύσεως επείγοντος κοινωνικού, πολιτικού και εθνικού προβλήματος.
Τίνι τρόπω η ελληνική πολπτεια, προσηκόντως συντασσομένη και λειτουρ
γούσα, θέλει συντελέση ούχι εις τήν στασιμότητα, άλλ'εις άνάπτυξιν
τών κοινωνικών και εθνικών δυνάμεων τού έλ.ληνικού λαού.
Τούτο έσται τό κατ' εξοχήν άντ ικείμενον και τό πρόβλημα τής έπι
ζ ητουμένης 'Εθνοσυνελεύσεως.
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Οι ευτυχησαντες να έπισκεφθώσι δύο εκ των πρωτευουσών της
I ερμανιας, την Δρεσδην και το Βερολΐνον, έσταμάτηοαν κατά πάσαν
πιθανότητα το βήμα αυτών εν Δρέσδη μεν προ των τοιχογραφιών
εκείνων κεντρικής τίνος οδού, εγγύς τών άνακτόρων κείμενης, έν Βερολινω δε προ τών ανδριάντων, τών κατασκευασθέντα)ν έπί δδού νέας
του ΤΉΐΘΓ^ίΙΓίΘη. Δ ΐ τε τοιχ^ογραφίαι και οι άνδριάντες ουμβολίζουσι
τα κυριώτατα σημεία τής σαξωνικής και τής πρωσσικής Ιστορίας. Ά ν α παριστώσι τας φυσιογνωμίας τών ηγεμόνων άμφοτέρων τών χωρών,
τής Σαξ ονιας και τής Πρωσίας, οΐτινες συνετέλεσαν δια τής προσωπι
κής αυτών ένεργείας εις την αύξησιν και τδ μεγαλεΐον τών πρφην μικροσκοπικών ηγεμονιών, εξ ών προήλθον, κατόπιν εργασίας αιώνων, τα
δύο Ισχυρότατα κράτη τής Γερμανίας, ή Σαξωνία και ή Πρωσσία.
5Λναμφιβόλως ή άκμή αυτή έπετελέσθη δια τής ένεργείας τών Σαξόνων και τών Πρώσσων. Άλλα τις δύναται νά μη άνομολογήση, γινώσκων την γερμανικήν ιστορίαν τών παρελθόντων αιώνων, δτι ου ομικρόν
συνετέλεσεν, έν Πρωσσία έπϊ παραδείγμάτι, εις την άκμήν ταύτην καί ή
πεφαπισμένη καί μεγαλόψυχος προσωπική ενέργεια του Μεγάλου 1Ε κ
λέκτορας καί του Μεγάλου Φρειδερίκου; 'Ο δεύτερος τούτων, Φρειδε
ρίκος δ Μέγ ας, δ ήρως του π ε φ ω τ ι σ μ έ ν ο υ δ ε σ π ο τ ι σ μ ο υ ,
έν τή αύτοπεποιθήσει του έργου αυτού, συνείθιζε να λέγη : τ α π ά ν τ α
ϋ π ε ρ τ ο ύ λ α ο ύ , ο ν δ ε ν δ ι α τ ο υ λ α ο ύ . Καί ένόει δια τής
έκφράσεως ταύτης βεβαίως δ μέγιστος τών μοναρχών του δέκατου ογδόου
αιώνος, δτι ή άνθρωπίνη ιστορία είνε εργον τών βασιλέων μάλλον ή τών
λαών. Δεν δύναμαι νά εΐπω κατά πόσον τα -χρονικά τού ανθρωπίνου
γένους ένισχφουσι τον αυταρχικόν τούτον ισχυρισμόν τού Πρώσσου βασιλ έ ω ς .Ά λ λ ' δ παρακολουθήσας κατά χρόνον καί τόπον τήν έξέλιξιν τών
λαών δεν δύναται νά μή άνομολογήση,δτι ου σμικρόν ή έξέλιξις συνετελέσθη
διά τής προσωπικής ένεργείας μεγάλων ιστορικών χαρακτήρων, καί εις
τούτους καταλέγονται άναμφιβόλως μεγάλοι- εθνικοί μονάρχαι, συγκεντοώσαντες έν τή προσωπικότητι αυτών τούς λαούς, ών ήγήθησαν καί ών
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εγένοντο υπό πάοαν έ'ποψιν οι προφήται και οί περιληπτικοί αντιπρό
σωποι. Τί θα ήσαν κατα τούς τελευταίους τούτους Ακόμη δημοκρα
τικούς χρόνους της Ανθρώπινης ιστορίας δύο εκ των ισχυρότατων
εθνών τής συγχρόνου Ευρώπης, ή Ιταλία και ή Γερμανία, αν μη
επρωτοστάτονν και προεκινδύνευον υπέρ τής εθνότητος αυτών, τής
πολιτικής καί τής ιστορικής αποκαταστάσεις, ηγεμόνες χαρακτήρος και
Ίσχυράς βουλήσεως, οΐτινες Ανέλαβον το δυσχερές και πολύμοχθον εργον
τής επιτελέσεως του μεγάλου έργου, εις ου την πραγμάτα>σιν κατεδείχθησαν 6 ιταλικός και 6 γερμανικός λαός μονονουχί ανάξιοι και ήττονες των μεγάλων περιστάσεων ;
Έπαναλαμβάνω, ότι ή ιστορία των λαών δεν συντελεΐται δια. τής
Αποκλειότικής δυάσεως τών βασιλέων, ουδέ δύνανται οι λαοί να προσδοκώσι παρ' αύτών καί μόνον την ιστορικήν αυτών εξέλιξιν καί παλιγγε
νεσίαν. 3Εν τούτοις, δ δημιουργικός κλήρος καί ή δράσις τών ηγεμόνων
δεν πρέπει να παραγνωρισϋώσιν, ουδέ ναι τεθώσιν εν ήττονι μοίρα τής
προσηκούσης. Τό φαινόμενον τούτο πιστοποιείται εκ τής ιστορίας καί
τού παρελθόντος καί του παρόντος.
Δυνατοί δ αμερόληπτος ιστοριοδίφης, δ παρακολουϋ ών εκ του σύν
εγγυς την Ιστορικήν εξέλιξιν καί άποκατάοταοιν τού ελληνικού γένους
κατα. την τελευταίαν τούτην περίοδον ν 3 αντιληφθή τό παράπαν τής προ
σωπικής άποκαλύηγεως καί ενεργείας εστεμμένου τινός Ανδρος, μονάρ
χου, συγκεντρώσαντος εν έαυτώ την ενέργειαν τού έθνους, ου ετυχεν
αντιπρόσωπος καί καθηγεμών ; Τό ελληνικόν γένος από τής επαύριον
τής αλώσεως ώνειροπόλει. τον έστεμμένον ήρα)α τής απελευθερώσεα)ς
αυτού, τής εθνικής καί πολιτικής ένότητος, ά>ς ώνειροπόλησεν υπό ανά
λογους εθνικός καί ιστορικός περιπέτειας τό γερμανικόν έθνος τον ερη
μίτην τού Κυφχάουζερ, εφαντάζετο τον μ α ρ μ α ρ ω μ έ ν ο ν αυτού
βασιλέα, τον προσωρινώς έκλιπόντα εθνικόν πρόμαχον, άναλαμβάνοντα
τό θάλπος τής ζωής καί τής ενεργείας καί άναδημιουργούντα τό ελλη
νικόν κράτος. Ούτακ ή βασιλεία, αναγκαίος θεσμός έν τή συνθετική τών
εθνών εξελίξει, όέι- ήτο ξένη προς τας παραδόσεις καί τούς ιστορικούς
πόθους-τού ελληνικού λ.αού. Δυστυχώς καθ3 δλον τό χρονικόν διάστημα
■τού άγώνος τής ελληνικής Ανεξαρτησίας δ παράκλητος ούτος άνήρ τής
εθνικής συνειδήσεως δέν κατωρθώθη να εϋρεθή, εις τούτο δ 3 οφείλεται

εν Ελλάδι
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υν σμικρόν ή μερική πραγμάτωσις τού έϋνικού προγράμματος, μόλις
<ιπελευϋερω&έντος τμήματός τίνος της ελληνικής τιατρίδος.
Εγκατεστη επί τέλους εν 'Ελλάδι η βασιλεία. Ά λ λ ’ αυτή κατ ' έλάχμστον άπερρεεν άττό. της ιστορικής συνειδήσεως τού ελληνικού λαόν.
Ουδαμώς μετέσχε των ύλλίφεων αΰτοϋ, των αγώνων, των περιπετειών
έν τη δημιουργία του Ιδρυϋέντος κράτους. Βασιλεία σνναλλάγ ματος ,ούχ'ι
δε βασίλεια Ιστορικού δικαίου. Και εν τούτοις ή βασιλεία, έξ οΐαςδήποτε
καί αν άπορρέη αφορμής, προς το παρόν τουλάχιστον,ε\νε αναγκαία,ανα
πόδραστος δια τό έλλ,ηνικόν έϋνος.Μέχρις ον τούτο παγιωϋή εις ένιαίαν,
μόνιμον πολιτείαν, μέχρις ον άπαντα τά μέλη τής ελληνικής φυλής συνταχβώσι και δργανωΰώσιν εν ένιαίω κοινωνικά) και πολιτικώ δργανι ■
σμώ, ή βασιλεία έν 'Ελλάδι δύναται να παράσχη μεγάλας υπηρεσίας εις
την έϋ νίκην ιδέαν. ' Εκατομμύρια 'Ε?λήνων αποβλέπονσι προς τον παρά
κλητον τής έλευϋέρας ελληνικής πρωτευούσης ηγεμόνα. Δά αυτόν ε κ 
προσωπείται ή έϋνική και πολιτική των 'Ελλήνων ένότης. Πάσα άρα
κριτική κατά τής έν 'Ελλάδι βασιλείας, ώς περιττής και άνωφελούς, δύναται νά συντελέση εις τήν έλάττωσιν μάλλον ή τήν ανξησιν τής έ&νικής δυνάμεως.
3Εϋνική των 'Ελλήνων Συνέλευσις δεν δνναται νά παρίδη τήν
ανάγκην ταυτήν τής ύπάρξεως βασιλείας, ώς ενωτικού δεσμού των τε
έλευϋέρων και των μή τοιούτων 'Ελλήνων. 3Α λλ3 οποία πρέπει νά είνε
ή τοιαύτη βασιλεία ; Παρομοία προς τήν μεσαιωνικήν βασιλείαν καί τήν
των νεωτέρων αιώνων, βασιλεία έ λ έ ο) Θ ε ο ύ , ξένη έξ ολοκλήρου
προς τούς πόϋονς, προς τάς παραδόσεις, προς τήν πολιτικήν και κοι
νωνικήν άντίληψιν τον έλληνι '.οϋ 'λαού ; 'Η μεσαιωνική βασιλεία, ή ή
εξ αυτής προελϋούσα νεωτέρα απόλυτος μοναρχία κατά τά ισπανικά,
τά γαλλικά και τά αγγλικά επί τινα καιρόν πρότυπα, δεν δνναται, ουδέ
πρέπει νά τύχη έφαρμογής και πραγματώσεως έν τή σημερινή 'Ελ
λάδι. Εις έκείνην δφείλονσιν οι μεσαιωνικοί λαοί τήν πολιτικήν αυτών
σύνταξιν και ενότητα. 3Α λ λ 3 έν 'Ελλάδι δεν συμβαίνει τούτο. 'Η βασι
λεία ενρε τό κράτος συντεταγμένον, έκλήϋη δε προς διοίκησιν αυτού,
■αφού τούτο διά τών ιδίων δυνάμεων, υπό τό κρατούν ολιγαρχικόν καϋεστώς, δεν ήδύνατο νά λειτουργήση προσφυώς, νά σταδιοδρομήση
.κατά τούς έϋνικούς πόϋους, νά εϋημερήση.
9Εκ τούτου ή έν 'Ελλάδι βασιλεία. Και υπό τήν ιδιότητα αυτής
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τούτην κέκτηται καβήκοντα μάλλον ή δικαιώματα. Καβήκοντα αφο
οιώσεως και εργασίας υπέρ των έβνικών πραγμάτων, υπέρ πραγματώσεως τον μεγάλου προγράμματος της έβνικής φυλής. ' Οπότε δε το
πρόγραμμα τούτο της εβνικης ένότητος συντελεσβή, οπότε τα απανταχούδιεσπασμένα καί διεσπαρμένα μέλη τής ελληνικής φυλής σννταχβώσιν
εις ένιαίαν πολιτικήν ενότητα, καί ή ένόνης αυτή άναγνωρισβή ώς δφειλομένη κατ’ έξογ^ήν εις την περίνοιαν καί την δράσιν τής βασιλείας,
τότε αντη ipSO ju r e βέλει κηρύξη εαντήν καί βέλει άναγνωρισβή ώς
σαρξ εκ τής σαρκδς καί όστονν εκ των δστέων τού ελληνικού γένους.
Διετύπωσα εν τω προηγουμένω αρβρφ τίνι τρόπφ δέον να δργανωβή ή λαϊκή δνναμις εν 'Ελλάδι προς λειτουργίαν σκόπιμον χαί απο
τελεσματικήν τής ελληνικής πολιτείας. 3Αναλόγως προς έπίτευξιν τον
σκοπού τούτου δέον να σννταχβή καί δργανωβή καί ή ελληνική βασιλεία.
9Εν πρώτοις αυτή εϊνε άναγκαϊον να. καταστή λ α ϊ κ ή , τουτέστιν ελλη
νική πράγματι βασιλεία. Οι βασιλείς των 'Ελλήνων, άπδ τού 3Αγαμέμνονος καί τού 3Αχιλλέως μέχρι τού Φιλίππου καί τού 9Αλεξάνδρου,.
κατ’ εξοχήν ήσαν λαϊκοί άρχοντες, άρρήκτως συνδεδεμένοι μετά τού
λαού, δεν ήσαν ξένοι προς αυτόν, υψηλής περιωπής, προς ήν δεν ήδύνατο, ούδ3 ήτο έπιτετραμμένον να έξιχβή δ λαός. 3'Ηρχ>οντο εις έπικοινωνίαν προς αυτόν. Έτιμώντο μεν τα παλαιά γένη, διετέλουν εις
μείζονα σγ^έσιν προς τον βασιλέα' άλλ3 δ λαός, κα: εν τω μοναρχικωτάτω των πολιτικών συστημάτων, δεν έξηφανίζετο προ τής βασιλικής
δυνάμεως.
Τοιαύτην εννοώ τήν εν 'Ελλάδι βασιλείαν, καί τοιαύτη επιβάλλεται
ώς εκ τών ιστορικών παραδόσεων τού ελληνικού λαού. Οίονδήποτε
άλλο είδος βασιλείας, βεοκρατικής, δεσποτικής, έπηρμένης προ τού
λαού καί τοαν έξεχουσών αυτού προσωπικοτήτων, δύναται μεν να είν?
καταληπτή εν Προδοσία, v¡ εν Εωσσια, αλλ ούχί καί έν τω άπδ χαοα~
κτήρος καί Ιστορικών παραδόσεων δημοκρατικοηάτφ έλληνικώ λαώ.
Στρατηγός τού έβνικού άγώνος, τέκνον τού ελληνικού λαού, ελεγεν
εις τον πρώτον τής 'Ελλάδος βασιλέα: «'Ο βρόνος σου, Μεγαλείο~ατε, είνε εργον ■τών χειρών μου !» Κατά τήν άντίληψιν ταύτην τούελληνικού γένους ή βασιλεία εν 'Ελλάδι εϊνε λαϊκή, ούδ 9 οφείλεται εις
άνωτέραν δύναμιν, προ τής όποιας ή λαϊκή δνναμις ούδεμίαν εχει νπύ
οτam ν καί σημασίαν.
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Την εθνικήν ταύτην άντίληψιν καί γνώμην περί βασιλείας καθήκον
εχει να ?Λβη ύ π 3 δψει η 3Εθνοσυνέλευσις, εν η περιπτώσει ήθελε κληθή
προς άναθεώρησιν τον πολίτικου Χάρτου.
Και κατά πρώτον δ βασιλεύς πρέπει να καταστή πράγματι τοιοντος,
βασιλεύων άμα καί κυβερνών κατά τους πόθους και τα συμφέροντα
του ελληνικόν λαόν και του ελληνικού γένους. Ούχι βασιλεύς fain éan t,
ώς διδάσκει η ΰπεράγαν κοινοβουλευτική θεωρία' ούχί προσόμοιος τοϊς
θεόΐς των 3Επικούρειων' άλλα βασιλεύς πλήρης ζωής και ενεργείας,
κεκτημενος βούλησιν, δυνάμενος να εκδήλωσή αυτήν και πραγμάτωση
εν παντι καιρώ και τόπω, δτέ μεν άγωνιζόμενος προς τα άκάθεκτα και
δρμητικά κύματα του λαού, δτε δε προς την άντιπροσωπείαν αυτόν,
ήτις εν πλημμελώς συντεταγμένη και λειτουργονση πολιτεία δύναται να
μεταβ ηθή εις σκαιαν και αυταρχικήν ολιγαρχίαν.
3Ιδία επιβάλλεται εις τήν 3Εθνοσυνέλευσιν να λάβη ύπ3 δψει και να.
μελετήση τα μέχρι τουδέ συμβάντα ακοσμα καί έκτροπα εν τή πολιτική
λειτουργία του ελληνικόν κράτους. 3Οφείλει να ενίσχυση τήν βασιλείαν,
ούχί χάριν αυτής τής βασιλείας, άλλ3 υπέρ τής κανονικωτέρας καί λογικωτέρας λειτουργίας τού πολιτεύματος. Ούτω καϋισταμένη ισχυρά ή
βασιλεία, θα εχη τήν δύναμιν ν 3 άνταγωνίζηται προς τήν ολιγαρχίαν.
Δέον εν τούτοις να εξευρεθή ο τρόπος, ίόστε ή βασιλεία εν τή αυξήσει
ταύτη των δικαιωμάτων αυτής να ύποβληθή καί εις τα. αντίστοιχα καθήκοντα, καί δή εις τήν ευθύνην.
ΊΤ πολιτική εκφρασις, β α σ ι λ ε ύ ς α ν ε ύ θ υ ν ο ς , στερείται
πάσης λογικής έννοιας. 'Ο έξασκών ο'ιανδήποτε δύναμιν, καί τήν δτελεοτάτην, δεν εϊνε άνεύθυνος εν τή εξασκήσει τής λειτουργίας ταύτης’ είνε
ηθικώς, ιστορικώς υπεύθυνος. Πώς εϊνε δυνατόν να μή είνε υπεύθυνος
καί νομικώς καί πολιτικώς, εν ή περιπτώσει ένέργειά τις αυτού έπήνεγκε βλάβην ;
Κατά, τήν στιγμήν ταύτην εν 'Ελλάδι ευρισκόμενα προ τού ακατα
λόγιστου, τού παραδόξου τούτου πολιτικού φαινομένου, θαυμασιώτατα
διατυπωθέντος εις βάρος τής Γαλλίας υπό τού άκαδημαϊκού F au uet :
«Τό κοινοβούλιον κυβερνά ώς σώμα' οι δε βουλευταί διοικούσιν έκαστος
ιδία.» 'II Γαλλία κατέστη αγορά.'Ο βουλευτής λέγει προς τούς εκλογείς
αυτού: ιι3Εκλέξατέ με, θό. σάς διορίσω’ διορίσατε τούς εκλογείς μου,
θσ. σάς υποστηρίξου* ύποοτηοίξατέ με, θα διορίσω τούς εκλογείς σας,.
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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οΐνινες ύλ3 άνταποδώσωσιν ύμΐν τούτο, έκλεγοντες πάλιν υμάς)). . . Εκ
τούτον πάντων αι κεφαλαί, άπό τον εκλογεως μεχ9ι τ°ν υπουργού,
πληρούνται εκ τής ιδέας, δτι ή πολιτική είνε χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ι ο ν
και δτι ή πολιτική τέχνη είνε απλώς ή τέχνη τον ϋποχρεούν τον υποχρεώσαντα ημάς)). 9Αποτέλεσμα : (.(.Γενική κατάπτωσις των χαρακτή
ρων. Κοινοβουλευτική κνβέρνησις, άποτελούσα σύγχυσιν και χ,αος,
εξαρτώσα τα πάντα εν τη χώρα εκ τής πολιτικής, ήτις είνε συνδυασμός
ή άγων προσωπικών συμφερόντων, δηλαδή απέραντος ραδιουργία ! και
ονδ'εν άλλο)).
Τοιαντη είνε ή πολιτική εικό)ν τής Γαλλίας κατα τον
3Εν
'Ελλάδι χείρων άκόμη. Ή εκφρασις π ο λ ι τ ι κ ό ν χ ρ η μ α τ ι σ τ ή ρ ι ον ονδέν σημαίνει. 'Η ελληνική πολιτική μετεβλήϋη εις οικονομικόν
χρηματιστήριον. 3Εν Γαλλία τουλάχιστον κατα τήν τελενταίαν ταύτην
ιστορικήν περίοδον πρωτοστατοϋσι κα\ διευϋύνουσι τα κοινό πράγματα οι
Ιηίβ1!Θ(ϊΙ;ΐΐβΐ5, ενώ εν 'Ελλάδι έξαρτώνται τα πάντα παρα τών χρηματιστικών κύκλων, έπιβαλλομένων δια τού χρήματος έπι τής ενεργού πο
λιτικής. Δεν επιϋυμώ να έπαναλάβω ενταύάα τα ϋρυλούμενα περί τής
επιρροής, ήν εξασκεΐ επι τών κοινών πραγμάτων αύτη ή εκείνη ή οικο
νομική δύναμις, είτε διατελοϋσα υπό τήν διεύΦυσιν ενός ατόμου, είτε
μιας δμάδος. 3Εντεύϋεν ή δσημέραι έπικράτησις επι τών κοινών πραγ
μάτων τής οικονομικής ολιγαρχίας. Αυτή δύναται και κατορΰοΐτα πάντα
με τό άζημίωτον αυτής εν γένει. ' Ο δε λαός, ή βασιλική δύναμις μονό
ν ουχι κλίνουσι τό γόνυ προ τού Μολόχ τούτου τού οικονομικού χρηματι
στηρίου, καϋισταμένου επι τέλους και κοινωνικού και πολιτικού.
Κατα τής τοιαύτης έπικρατήσεως τής ολιγαρχικής πολιτικής εν ‘Ελ
λάδι, δση/ιέραι έξελισσομένης εις τ ι μ ο κ ρ ατ ι κ ή ν, ή βασιλεία, άρυομενη τας εαυτης δυνάμεις εκ των λαϊκών ομάδων, δύναται ν 3 άντιδράση
σκοπίμως και τελεσφόρως. 3Α λλ3 ώς είπον ήδη, αντη δέον να είνε μό
νον λ α ϊκ ή. Ούτως ή συγκληΰησομένη 3Εΰνοσυνέλευσις δέον να μεριμνήση περί τού διακανονισμού τών καϋηκόντων και δικαιωμάτων τής
βασιλείας, ενισχύουσα μεν αυτήν απέναντι τού Κοινοβουλίου, άλλα κατα
τοιούτον τροπον, (άστε ή δύναμις αυτή να μή παραγνώριση έαυτήν συν
τώ χρόνφ, να μή παρεκραπή, επιζητούσα τήν άπορρόφησιν και τον §κμη δενισμόν τών λοιπών κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. "Οσον
εινε επιζήμιον διά τινα λαόν ή παντοδυναμία τού κοινοβουλίου, τοσούτον
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καθίσταται επιβλαβές και ή παμβασιλεία των αυλακών κύκλων φανταζομένων, δτι ή πολιτεία ύφίσταται έντό: της αυλής, ον δεν δ’ άλλο κέκτηται ζωήν καί ΰπόστασιν εν τη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου
εκτός της βονλήσεως και της δννάμεως τον βασιλέως,
'Ο βασιλεύς είνε δνναμις. Ονδεις δνναται. να το άρνηθή η να τό άμ
φιο βητήση. Ά λ λ ’ ή δνναμις αυτή δεν δικαιούται να ΰπερβή τα έσκαμμ ένα .’Ανάγκη περιορισμού αυτής εντός των ορίων του κοινωνικού συμ
φέροντος και τής πολιτικής τάξεως και ευκοσμίας.
αλλαχού ή βα
σιλεία, υπό τό κράτος των συγχρόνων δημοκρατικών ιδεών, περιορίζηται όσημέραι. ή άμφισβητήται τό κύρος αυτής και τό κράτος, έν 'Ελλάδι, ένθα ή βασιλεία δεν έξήλ,θεν άπό τών ιστορικών σπλάγχνων τον
ελληνικόν λαόν, άλλ’ είνε προϊόν τής έθνικής βονλήσεως και εκλογής,
■δέον να διατελή εν τή προσηκούση μοίρα και λειτουργία. Ονχι αυταρ
χική, δεσποτική, άλλ 5 ονχι και εθελόδουλος ταύτης ή εκείνης τής πολι
τικής δννάμεως , εν ονόμάτι τον κοινοβουλευτικού άλαθήτον. *0 β α σ ι 
λ ε ύ ς β α σ ι λ ε ύ ε ι κ α ι κ υ β ε ρ ν ά . 'Η διοίκησις δεν είνε ξένη προς
τό δόγμα τούτο. Κνβέρνησις και διοίκησις σνναντώται και πρέπει να
σνναντώνται’ παρέπεται δέ ή ευθύνη. Τό άνεύθννον εν τή πολιτική λει
τουργία, άρα τό άλάθητον, είνε μεταφυσική έννοια, άκατάληπτος και
•συγκεχυμένη.‘'Όπου υπάρχει και εξελίσσεται ή δράσις, εκεϊ παρέπετα1
και ή ευθύνη.
Έ ν ή περιπτώσει ήθελε σνγκληθή θάττον ή βράδιον ή Έθνοσννέλενσις, καθήκον έχει να μεριμνήση εκ τών πρώτων περί του διακανονι
σμού τών δικαιωμάτων καί τών καθηκόντων τής Βασιλείας. Να καταστήση αυτήν ενεργόν και ισχυράν, άλλ' επίσης να κηρύξη αυτήν υπεύ
θυνον, καταχρωμένην τής πολιτικής αυτής δυνάμεως.Ή ηθική ευθύνη,
ή Ιστορική ευθύνη εανε άνεπαρκεΐς. Άλ.λ* ή πολιτική ευθύνη και μόνη
καθίστησι την Βασιλείαν προσεκτικωτέραν έν τή έξασκήσει τών λεγο
μένων «.βασιλικών προνομιών». Άνακηρύττουσα τό τοιοντο δόγμα ή
Έθνοσυνέλευσις, καθίστησι τήν Βασιλείαν υπέροχον δύναμιν, άλλ.α και
λελογισ μένην. Αι προνομίαι τής Βασιλείας, τα πολλά καί ποικίλα αυτής
δικαιώματα έν τή έξασκήσει τής πολατικής λ.ειτουργίας — καί θεωρώ
περιττόν ν ’ άναγράψω ταύτα ένταύθα κατά τήν στιγμήν ταύτην — καθιστώσιν αυτήν υπέροχον και πανίσχυροι·. Άλ.λ* έν τοιαύτη περιπτώσει
δέον να νοήσωσι πάντες, και ιδία ή συνταγματική εθνική Άντιπροσω-
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τχιίη, άποβλέπονσα εις τήν θεραπείαν τών δεινών τον παρόντος, εις την
κανονικο)τέραν και κοσμιωτέραν πολιτικήν λειτουργίαν τον μέλλοντος,
ότι ai υπό τον Συντάγ ματος χορηγούμενοι εις την Βασιλείαν προνομιαι,
άστόχως χρησιμοποιούμενοι δεν καλύπτονσιν αυτήν άπό τής ευθύνης?
ούδ3 άπαλλάασει αυτήν μόνη ή ευθύνη τών ύπευθννων συμβονλοον ~
Και δνναται μεν επί τινα χρόνον να επικράτηση το κατά συνθήκην
τούτο φεύδος, άλλ3 επί τέλονς αποκαλύπτεται ή αλήθεια. Οντως εξελισ
σόμενων των πραγμάτων, ή ευθύνη επιπίπτει επί των υπευθύνων καί
μόνων, ους θέλει άναζητήση οπον δει ή εθνική Νέμεσις.
3Αποστολή άρα προς τοίς άλΛοις τής 3Εθνοσυνελεύσεως εσται ή ένίσχνσις τής βασιλικής δννάμεως, άλλ3 επίσης καί ή εκ τής ένισχύσεως
ταντης άνακήρνξις τον δόγματος τής πολιτικής ευθύνης τής Βασιλείας..

ΜΖ

r

19 *Ιουνίου 1909

3Εν τώ προηγούμενά) άρθρο) άνέλυσα τον θεσμόν τής βασιλείας εν
'Ελλάδι ώς άναγκαΐον πολιτειακόν παράγοντα καί δύναμιν, το μεν
κατά των κρατονσών παρ3 ήμϊν ολιγαρχικών ροπών, τό δε ώς συνθετικήν δύναμιν καί σνγκέντρωσιν τών διεσπασμένων κοινωνικών δυνά
μεων καί γρησιμοποίησιν αυτών εν τή ιστορική εξελίξει καί σταδιοδρομία
τον ελληνικόν λαόν. 3Επανειλημμένως διετύπωσα την γνώμην εν τή
πραγματεία ταντη, οτι τό εθνικόν πρόβλημα δεν εινε δυνατόν να λυβή,.
παρα πάσαν αγαθήν προαιρεσιν, άλλως ή δια τής συνβετικής καί ενερ
γόν πρωτοβουλίας καί δννάμεως ενός άνδρός, ονχί υφισταμένου έκάοτοτε την κριτικήν καί την άντίδρασιν μεμονωμένων φιλοδοξιών, άλλ3'
αυτόν τούτον κεκτημένον καί ονγκεντρονντος την ενεργόν βούλησιν καί
ενέργειαν τον συνόλου.
'() άνήρ οντος, παρ3 ώ σνγκεντρυύται ή ύψίστη κοινοονική καί
πολιτική ίδέα^καί δύναμις, άλλ3 δστις δεν εϊνε, ουδέ δνναται ν 3 άξιοι
εαυτόν ώς τον αντιπρόσωπον τής πολιτείας, καβήκον εχει εν τή έκτελέσει
των καθηκόντων εαυτού να εϊνε ό θεράπων καί δ λειτουργός τής λαϊτης βονλήσεοις, τών εθνικών δικαίων καί συμφερόντων δ άντιπρόσωπος. Ό βασιλεύς τών καθ3 ημάς καιρών, τού εικοστού αίώνος δ ήγε-
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μών, δεν δύναται νά εινε δ απόλυτος μονάρχης του δέκατου εβδόμου
και δέκατου ογδόου αϊώνος, δόγμα εχων l ’étal' c est moi, άλλ ’ οϋτε δ
σννταγματικός βασιλεύς τον δέκατου ενάτου, régnant mais ne üOllvernant pas, βασιλεύων άλλα μη κνβερνών, είς ονδεν χρήσιμος ή εις
πλαγγόνα των πολιτικών κομμάτων. Ό εν eΕλλάδι βασιλεύς, τιτλοφορού)μένος καί β a ο t λ ε ν ς τ ώ ν ' Ε λ λ ή ν ω ν , εν τή ίδιότητι αυ
τόν ταύτη καί τή εθνική λειτουργία, συγκεντροΐ μεν την λαϊκήν άμα
καί εθνικήν λειτουργίαν, άλλ ’ ούχί άπολύτως, ούχί Ανευθύνως. Φέρει
κατ’ ανάγκην τήν ευθύνην πάαης πράξεως, άμέσως ή εμμέσως εξελισ
σόμενης ,δνναμένης δε να επενέγκη βλάβην ει: τα κοινωνικά ή τα εθνικά
συμφέροντα. 'Η θεωρία αυτή περί τον υπευθύνου τής βασιλικής αρχής
εν τή λειτουργώ αυτής δύναται να θεωρηθή ίσως αιρετική, Αντίθετος
προς τήν κρατούσαν συνταγματικήν θεωρίαν περί τον άνενθύνον τής
βασιλείας. Κατά τά καθεστώτα κοινοβουλευτικά θέσμια τών τελευταίων
τούτων καιρών, ό συνταγματικός βασιλεύς οϋδεμίαν έξασκεΤ πραγματι
κήν πολιτικήν εξουσίαν, μονονουχί ούδεμίαν εχει προσωπικήν γνώμην
καί βούλησιν εν τή εξελίξει τών πολιτικών πραγμάτων. Καί εν τή εξα■σκήσει τών προνομιών αυτού πράττει κατά τάς υπαγορεύσεις καί τά
συμφέροντα τού πολιτικού κόμματος, νπακούων εις τάς διαταγάς τού
ηγέτου τής κοινοβουλευτικής πλειονοψηφίας. Ούτως εχόντων τών πραγ
μάτων, παν ο τι πράττει δ βασιλεύς, πράττει ονχί διά λογαριασμόν εαυ
τού, άλλά τού άμφισβητούντος τήν εν τή πολιτεία έπικράτησιν κόμματος.
Οΐονδήποτε δ ’ Αποτέλεσμα καί αν επέλθη εκ τής ενεργείας ταύτης τού
βασιλέως, Αγαθόν ή επιζήμιον, ούδαμώς οντος εύθύνεται, Αλλ’ οι
υπεύθυνοι σύμβουλοι. Καί αν μεν επέλθη Αγαθόν, εχει καλώς. eO βασι
λεύς δύναται ν ’ Απολαύση τής ευγνωμοσύνης καί τής Αγάπης τού λαού.
3Α λλ ’ εν ή περιπτώσει Αντίθετον επέλθη Αποτέ)<.εσμα, εν ή περιπτώσει ήθελεν επέλθη ζημία τών λαϊκών ή τών εθνικών συμφερόντων,
επί τίνα ή ευθύνη ; επί τον μονάρχην, ή επί τους συμβούλους αυτού ;
Διά τον λαόν, διά τό έθνος εν γένει, Αδιάφαρον τις δ υπεύθυνος.Το μό
νον βέβαιον καί Αναντίρρητον τυγχάνει κατά τήν περίστασιν ταύτην, δτι
μέγα κακόν εγένετο εκ τής πράξεως τού βασιλέως : κοινωνική ή εθνική
καταστροφή. Καί ή κοινή συνείδησις καί ή κοινή γνώμη θά εξενέγκα)σι
τήν ετυμηγορίαν αυτών περί τού υπευθύνου τής πράξεως. Καί ή ετυμη
γορία εσται αντη :
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« 01 σύμβουλοι τού οτέμματος διετέλονν ύπο την επιρροήν εσφαλμεκοινωνικών, πολιτικών ή εθνικών προλήψεων. Επραξαν υπεικοντες εις έπίβουλον καταναγκασμόν, κα θ’ ου δεν ήσαν ικανοί ν Αντεπεξέλϋωσι, κατώτεροι δντες τών περιστάσεων. ’Επλανηθησαν εν τή αντιλήψει αυτών και προέβησαν είς Αποφάσεις, εξ ών επήλθε ζημία. Αλλ
ό βασιλεύς ; Οντος ΐσταται ύπεράνω τών συμβούλων αυτόν, διατελεϊ
υπέρτερος πάσης κοινωνικής και λαϊκής επιρροής. Εν παση αυτού σκεψει και ένεργεία δύναται ν ’ άντιστή κα θ’ οι'ας δήποτε εκ τών κάτω μετα
βολής, και έν Ανάγκη να ποιήσηται χρήσιν προς καταπολέμηαιν αυτής
παντός 3εμίτον και νομίμου μέσου.
αΑεν το επραξε‘ διότι δεν ετόλμησε να το πράξη. Έ κ τούτον επεται,
ότι οντος είνε ό κατ’ εξοχήν υπεύθυνος, ό σημαίνων, ονχι δε οί Ασή
μαντοι τής επαύριον σύμβουλοί του.»
’ Οντως ή βασιλική ευθύνη ύφίσταται πράγματι και υπό τό κοινοβουλευτικώτατον τών πολιτευμάτων. ' Ο πρόεδρος τον υπουργικού συμβου
λίου, δ περ είνε επιτροπή τής λαϊκής Αντιπροσωπείας, παρίσταται εν τούς
κοινοβουλευτικούς πολιτεύμασιν ώς ό κατ’ εξοχήν Αντιπρόσωπος τής ενερ
γού πολιτικής, είτε έσωτερικώς, είτε έξωτερικώς, Αλλ’ ή επί πάση Απο
τυχία ενϋύνη πράγματι βαρύνει τον βασιλέα, καί μάλιστα εν ή περιπτώσει οι λαοί διέρχονται τήν δημιουργικήν αυτών περίοδον. Οντως ό βασι
λεύς νφίστατοι πάντα τα Αποτελέσματα τής πολιτικής τών νπενϋύνων
κατα τον συνταγματικόν χάρτην συμβούλων τον.
Η εύ&ύνη αυτή δεν είνε ΐσο)ς εκτροπον καί παράλογον να καϋορισϋή εν τή διατυπώσει τών καθηκόντων τής βασιλείας. Άναγνωριζομένων εις αυτήν τοσούτων προνομιών, Ανάγκη ανται να συντελ<~>σιν είς
την κανονικήν λειτουργίαν τού πολιτεύματος, ονχί δε είς τήν εκτέλεσιν
πράξεων επιβλαβών. Τούτο δέον να προνοήση καί να κανονίση Έ ϋ νο σννέλενσις, αποστολήν εχουσα ν ’ αποκαταστήση μείζονα κοσμιόηητα και
εύουϋμίαν έν τή πολιτική κοινωνία.
vojv

Η πολίτικε} επιστήμη, ή πολιτική τέχνη δεν είπον Ακόμη τον τελευταΐον λογον εν τή διατυπώσει τού συνταγματικού πολιτεύματος, τού
πο/ατεύματος τούτου τών Αντιθέσεων καί τής αρμονίας. Πάντες οι
πολιτειακοί παράγοντες, ο μοναρχικός, (5 αριστοκρατικός, ό δημοκρατι
κός, διεκδικούσιν εκάστοτε δικαιώματα καί προνομίας, αλλ’ ούδείς έκ:
τούτοεν καί τός αντιστοίχους υποχρεώσεις. 'Η Ανθρώπινη κοινα)νία δια
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τελεί, τό γε νυν Ιχον, εν τή μεταβατική περιόδψ της οργανικής αυτής
έξελίξεως. 3Εκ τούτον :τολλαχοϋ το χάος και ή σύγχυσις καθ3 δλας τάς
σχέσεις τον τε κοινωνικού και του πολίτικου βίου. 3Εν τώ θεσμώ και
τή λειτουργία τής βασιλείας έκδηλούται επίσης τδ αυτό φαινόμενον.
3Εν δνόματι των κοινοβουλευτικών, των φιλελευθέρων κατά την
κρατούσαν φρασεολογίαν θεσμών, επιδιώκεται δ εκμηδενισμός τής βασι
λικής βονλήσεως και εξουσίας ύπδ τών έκάστοτε κρατουντών εν τή
πολιτεία κομμάτων. ' Ο βασιλεύς βασιλεύει μόνον, άλλα δεν κυβέρνα’
ονδεμίαν κέκτηται πραγματικήν πολιτικήν εξουσίαν. Και έν τούτοις, προκειμένου περί άπασών τών λειτουργιών τής πολιτικής εξουσίας ή υπο
γραφή τού βασιλέως, έκόντος άκοντος, έν συνειδήσει ή άσυνειδήτως,
χρησιμοποιείται ύπδ τού έν τή έξουσία κόμματος πρδς κορεσμδν τής
κομματικής αυτού βουλιμίας. ' Ο βασιλεύς ώς έπΐ τδ πλεΐστον δεν διστά
ζει νά δώση τήν υπογραφήν του εις διατάγματα, μονονουχι σκοπούντα
άθεμίτους ώφελείας εις ένίσχυσιν τού κόμματος, έπι ζημία τού λαού.
Κατά πάσαν πιθανότητα δ ήγεμών δεν πράττει τδ τοιούτο με τδ
άζημίωτόν του. Do llt des, fació llt facÍ6S. Ούτως έγκαινίζεται
ώς έπϊ τδ πλεΐστον έγκληματική συναλλαγή μεταξύ τού άνευθύνου βασιλέως και τών υπευθύνων συμβούλα)ν. *Η σύγχρονος ιστορία τών συν
ταγματικών πολιτειών παρουσιάζει ούκ ολίγα παραδείγματα τού έκτρο
που τούτου φαινομένου, έν τή έξελίξει τού δποίου έκλείπει ή πραγματική
ευθύνη τών βασιλικών συμβούλων, ύπδ τδ άνεύθυνον τού Στέμματος
άποκρυπτομένη.
3Εν πολλαΐς άρα σχέσεσι και περιστάσεσι, καθ3 ας δύνανται νά διακυβευθώσιν υπέρτατα κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα διά τής άνευ
θύνου δράσεα)ς τής Βασιλείας, δέον αυτή νά κανονισθή κατά τρόπον
τοιούτον, ώστε ν ’ άποφεύγηται μεν τδ κακόν, νά ύποβοηθήται δε και
νά ένισχύηται τδ άγαθόν. 'Ο συνταγματικδς Χάρτης δέον νά κανονίζη
καινά ρυθμίζη εν τών ύψίστων προνομίων τής βασιλικής εξουσίας — τήν
άνευ άποχρώντος πολλάκις λόγου διάλυσιν τού Νομοθετικού Σώματος ,
ούχι ΐν3 άποφανθή γνώμην δ Λαός, ά)λ3 ΐνα διευκολυνθή, κατά πάσαν
πιθανότητα, τδ έν άρχή Ύπουργεΐον πρδς κομματικήν αυτού ένίσχυσιν.
Τούτο πράττουσα ή Βασιλεία δύναται νά καταστή πολλάκις συμ
μέτοχος και συλλειτουργδς βιαιοτάτων κατά τών συμφερόντων τής Κοι
νωνίας πραξικοπημάτων, συμπράττουσα μετά κόμματος έπιδιώκοντος
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την ιδίαν ωφέλειαν επι προφανέστατη ξημια της Πολιτείας. Οντως
νπδ την Αλονργίδα τον Ανενθύνον της Βασιλείας καλύπτονται και σνγγιγνώσκονται βαρύτατα εγκλήματα. Και νπο μονή εν η περιπτωσει ο βα
σιλεύς ονδέν εχει να προσπορισθή κέρδος εκ τής καταχρησεως τον
Ανενθύνον’ Αλλ3εν ή περιπτωσει οντος φωραθή αμέσως ή εμμεσως κερδαίνων εκ τής πράξεως τον ταύτης, τίνι τροπω θελει Απαλλαγή τής ευ
θύνης προ τής έτνμηγορίας τον δικαστηρίον\τής λαϊκής σννειδησεως ;
Τούτων των λόγων ενεκα δέον να τεθώσι περιορισμοί νπο τε τον
Πολιτεύματος και τής Νομοθεσίας όσον Αφορά εις πολλας πράξεις τής
3Εκτελεστικής 3Εξονσίας, καλνπτομένας νπο το Ανεύθννον τής Βασι
λείας. fO βασιλεύς καθήκον εχει και δικαίωμα να χρησιμοποιή την
υπογραφήν αυτού ε π 3 Αγαθώ εν πάση πράξει των συμβούλων. Εν
τοιαύτη περιπτώσει δέον ν 3 Αναγνωρισθή εις αντον το δικαίωμα τής
καταγγελίας σνμβούλον, μέλονς τνγχάνοντος τον 'Υπουργικού Σνμβονλίον, επι Απόπειρα προς χρησιμοποίησιν τής βασιλικής υπογραφής επ'ι
Αθέμιτα) ώφελεία, προσωπική ή κομματική.
'Ο βασιλεύς, ώς ό κατ3 εξοχήν Αντιπρόσωπος τής λαϊκής εμπιστο
σύνης, δέον να μή νπολαμβάνηται εν τή σννειδήσει των πολιτών ώς
σνναντονρχός μετά τον νπενθύνον νπονργον επιβλαβούς πράξεως.
’Εν τή κορνφή τής κοινωνικής πνραμίδος ιστάμενος, άπδ περιωπής
άρα παρακολονθών τα εξελισσόμενα εν τή Πολιτεία πράγματα, καθήκον
έγ^ει, νπδ των κοινωνικών συμφερόντων έπιβαλλόμενον, να μή καθί
σταται όργανον τών κομματικών αντον συμβούλων, εν τή διεξαγωγή
τής πολιτικής αντών λειτουργίας ελαννομένων πολλάκις νπδ εντελεστάτων και ποτάπωτάτων προσωπικών ενστίκτων. 'Η Βασιλεία, εν πάση
εκδηλώσει τής πολιτικής αυτής νποστάσεως, δέον να λειτονργή ώς συν
θετική μόνον και ονχι ώς διασπαστική και διαλντική δύναμις. Πάσα
αντής πράξις δέον νά περιβάλληται δια τής Αγαθοεργίας. 'Εν αρα τών
νφίστων τον βασιλέως καθηκόντων δέον να είνε και ή Αντίστασις κατά
πάσης πράξεως τον νπενθύνον ύπουγού, έλαννομένον εκ πνεύματος
κομματικής έκδικήσεως ή πολιτικού συμφέροντος. Πράγματι φέρει (5
βασιλεύς τήν ευθύνην. 'Ο όέ νπονργδς είνε απλώς ό πονηρός δαίμων,
ό καταστήσας τδν Ανεύθννον τούτον όργανον εγκληματικής πράξεως,
αν εν τής υπογραφής τού όποιον ιό έγκλημα δεν ήθελεν έκτελεσθή.
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Τοιούτη εϊνε, Απ6 λογικής και πραγματικής Απόφεως έρευνωμένη,
ή δράσις τής βασιλικής εξουσίας εν πόση συνταγματική πολιτεία.
3Εν τή συγχρόνώ πολιτική κοινωνία, τή εξελισσόμενη και σταδιοδρομούση ΰπδ την ώθησιν τής δημοκρατικής ιδέας, το γόητρον και ή άϊγλη
τής βασιλείας περιορίζεται μόνον εν τφ προσώπφ του μονάρχου. 0< τος
Αρα και μόνος δικαιούται έν τή πολιτεία ιδίων τινών άτελειών καί προ
νομιών, συμμεριζομένης αύτάς έν τφ προσήκοντι μετρώ καί τής βασιλικής συζύγου. 5Εκ των τέκνων αύτοϋ μόνος 6 διάδοχος μετά την ενη
λικιότητα καθίσταται ό κληρονόμος τής βασιλικής Αρχής, Αναγνωριζο■·
μένων αύτφ έν τοιαύτη περιστάσει ιδιαιτέρων δικαιωμάτων καί προνο
μίου.Τα δε λοιπά μέλη τής οικογένειας Αφομοιούνται υπό πάσαν εποφιν
προς τους λοιπούς πολίτας, υπό τούτο μόνον το μειονέκτημα, οτι δεν
δύνανται ν' Αναλάβωσι λειτουργίας τινάς έκκλησιαστικάς ή πολιτικός,
έκτος τής στρατιωτικής, έξισούμενοι έν τούτο) προς τους λοιπούς πολί
τας. Καί τούτο ένεκα λόγων ευνόητων, όπως μή διά τής προσοιπικής
υπεροχής αυτών, ώς τέκνων, Αδελφών, ή στενών συγγενών τον βασιλέως, έπιδράσωσιν, έπιβλαβώς ένίοτε, έπί τών πραγμάτων τής πολιτείας
ή τής διοικήσεως.
Διά βραχέων, τοιαντη δέον νά αναγνωρισθή καί νά καθορισθή έν τφ
συνταγματικφ Χάρτη ή δράσις τής βασιλικής έξουσίας. Ευεργετική καί
δημιουργική υπό πάσαν εποψιν, σνντελεστική προς άποκατάστασιν καί
μονιμότητα τής κοινωνικής καί πολιτικής τάξεως. ’Αρχαίοι τινες ελλη
νικοί λαοί , καί δή οι Δωριείς, προσηγόρενον τον τοιοντον πολιτικόν άρ
χοντα Κ ό σ μ ο ν , πραγματούντα τήν ενότητα έν τή ποικιλία, την αρμο
νίαν έν τή συγκρούσει τών Αντιθέσεων. Κέκτηται τήν ΰπερτάτην Αρχήν,
Αλλά τούτο ονχί κατά πλάσμα' εινε ό πραγματικός Ιθύνων καί κυβερνή
της, συν εργαζόμενος έν τή λειτουργία αυτού μετά τού ?.αού διά τών
αντιπροσώπων, μετά τούτων διά τής έπιτροπής, εξ ής Αποτελούνται οι
σύμβουλοι τού βασιλέως. Έ ν πάση λειτουργία τής πολιτείας, Αφορώση
εις τά υπέρτατα τής κοινωνίας συμφέροντα, υπεύθυνοι προ τού λαού
τνγγάνουσιν άπαντες ούτοι, δηλαδή ό βασιλεύς, οί σύμβουλοι αυτού, ή
λαϊκή Αντιπροσα)πεία 3Ιδία δε ή πολιτική ευθύνη καθίσταται μείζων
διά τού βασιλέως, προκειμένου περί κηρύξεως πολέμου καί συνομολογήσεως ειρήνης έπιβλαβούς. Δύναται δ λαός νά παρασυρθή υπό δημα'•(ογίας ακολάστου καί ν' Αναλάβη τον πόλεμον, έκ τών προτέρων έπιζή-
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μιον διά πάντα συνετόν και νήφοντα άνθρωπον. Ά λ λ ' εις βασιλέα,
γινώοκοντα κρεΤττον των λαϊκών ομαδοιν τα πραγματα, την διεθνή
πολιτικήν, τούτο δεν είνε επιτετραμμένον. *Εν η περιπτωσει ήθελεν
υποχωρήση εις τάς λαϊκός δρμάς, είνε ετι μάλλον νπευθυνος επι τι]
θλιβερά έκβάσει του πολ.έμου. Έγίνωσκεν αυτήν εκ των προτέρων και
καθήκον είχε να μή υποχώρησή, άλλα ν ’ άντιστή μέχρις άπωλειας του
στέμματος.
*Εσκιαγράφησα διά βραχέων την δράοιν τής βασιλικής εξουσίας_
Δεν άξιώ δτι ή σκιαγραφία αυτή είνε ή προσήκουσα, οϋδ * ή περί τής
βασιλείας άρα γνώμη μου άλάνθαστος. Τούτο μόνον συμπεραίνω, άποπερατών ενταύθα την εικόνα πραγματικής βασιλ.είας του εικοστού αΐώνος, δτι δέον αυτή νά λειτουργή φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ώ ς , ούχι δε κατά
πλάσμα και καθ' νπόκρισιν.
Ίδια εν 'Ελλ,άδι, ής ή ιστορική εθνική άποστολή δεν άπεπερατώθη
είσέτι, άλλ' ήδη άρχεται εξελισσόμενη, ή βασιλική εξουσία δέον νά καν ο
ν ισθή και νά καθορισθή π ρ α γ μ α τ ι κ ή υπό πάσαν εποχμιν, ουχι
μόνον κεκτημένη δικαιώματα, προνομίας, άλλ' επίσης εχουσα κα'ι καθή
κοντα και υποχρεώσεις. Και ή ΰπερτάτη, ή σπουδαιοτάτη άμα των υπο
χρεώσεων και των λειτουργιών αυτής, είνε ή άρχηγία των κατά ξηράν
και θάλασσαν στρατιωτικών δυνάμεων. Τήν υποχρέωσιν ταχηην οφείλει
να κανονίση και νά έπιβάλη ή μέλλουσα Έθνοσυνέλευσις.

ΜΗ'
2 “Ιον λ ί ον 1ί)ϋΰ

Εν τοΐς αμέσως προηγουμενοις άρθροις καθωρίσθησαν διά γενικών
γραμμών τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του λαού καί τής βασιλείας,
ιος των κυριωτατων παραγόντων τής κοινωνικής τάξεως και ευκοσμίας
εν πολιτεία, επιδιωκουση το κοινον συμφέρον, οχ'γϊ δε το συμφέρον (ορι
σμένων ατόμων και ομάδων. ΊΙολιτεία, εξυπηρετούσα κατ' εξοχήν καί
άποκλειστικώς τα δυναστικά ή ολιγαρχικά συμφέροντα, θέλει παρεκτραπή
εν τή σταδιοδρομία αυτήςι θελει καταστή κατ' άνάγκην δργανον εθνικής
μάλλον ζημίας ή πρόόδου και εύημερίας. Εις τούτο δέον νά επιστήση:
άπασαν την προσοχήν αυτής ή Έθνοσυνέλευσις, τίνι τρόπω νά κατα-
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οτήση τό πολιτικόν καθεστώς σύμφωνον προς τας εθνικός άνάγκας, Ικα
νόν να συντελέση εις την επίτευξιν των πόϋων και των ιδεωδών τον λαόν.
Πρώτιστον αρα μελημα συντακτικής Σννελεύσεως εαται η λογική κα'ι
επί των πραγμάτων ερειδομένη σύνταξις καί δργάνωοις τής πολιτείας.
Αεν εΐνε ενγερες τούτο, ουδέ κατορϋονται μόνον δια των δεσμών.
Πρωτίστως άπαιτεΐται ή άγαϋή προαίρεσις τών κνριωτάτα)ν παραγόντο)ν
τής πολιτείας. Καί οντοι είνε, ώς ειπον άνωτέρω, ό λαός καί ή βασι
λεία. Ό λαός όμεσα)ς <5<ά τής άτομικής βονλήσεως καί δια τής άντιπροσωπείας αυτού επιτηρεί τα συμβαίνοντα, πατάσσει τό κακόν καί
ενισχύει τό άγαϋόν * καί ή βασιλεία δια τής εν τή κοινωνία καί τή πολι
τεία δυνάμεως αυτής τοϋτ* αυτό καϋήκον εχει να πράττη.
Τό πρόγραμμα αρα των εργασιών τής 2ννελεύσεως εσται εν γενικαίς
γραμμαΊς τό επόμενον :

ι) Ειλικρινής έφαρμογή τού πολιτεύματος διά τής συμπράξεως τών καθεστηκυιών ’Αρχών, τής Βασιλείας καί τής λαϊκής
’Αντιπροσωπείας, τού Λαού έξασκοϋντος διηνεκώς τήν έποπτικήν
αύτοϋ αποστολήν.
2) Διάκρισις τών ’Εξουσιών, χωρισμός τής Νομοθετικής καί
τής Εκτελεστικής 'Εξουσίας.
3) Όργάνωσις τής Διοικήσεώς.
4) ΆνόρΘωσις τής Δικαιοσύνης, τής Έκπαιδεύσεως, τής Δη
μοσίας ’Ασφαλείας.
5) ’Αξιοπρεπής μεταρρύθμισις τών κατά τήν ’Εκκλησίαν.
6) Οικονομική όργάνωσις τοϋ Κράτους διά τής κυβερνητι
κής φειδοΰς, διά τής ένισχύσεως τών παραγωγικών δυνάμεων,
διά τής δικαίας κατανομής τών φόρων, λαμβανομένου ύπ’ όψει
τοϋ εισοδήματος έκάστου, μή έπιβαρυνομένων δε κατ’ έξοχήν
τών απόρων τάξεων διά τής εύχεροϋς έπιβολής τών έμμεσων
φόρων. Μέριμνα υπέρ τής εργατικής τάξεως διά προσφυών νομο
θετικών μέτρων, εξασφαλιστικών τοϋ έργάτου.
7) Άπελευθέρωσις τής οικονομικής Διοικήσεώς από τοϋ ξε
νικού ’Ελέγχου.
8) "Αμεσος σύνταξις τών κατό. ξηράν καί θάλασσαν δυνά
μεων τής χώρας.

3κ;
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9)
Σοβαρά ένέργ*εια έν τί] εξωτερική πολίτικη προς διεκδίκησιν τών εθνικών δικαίων.
ίο) ΓΙροσέγγισις στενωτέρα του έσω καί τού έξω Ελληνισμού.
*Ως προς το πρώτον άρϋρον τον προγράμματος παρατηρο>, οτι
Από τής έγκαταστάσεως εν 'Ελλάδι τον συνταγματικόν πολιτεύματος
ουδέποτε τούτο ετνχε τής προσηκούσης εφαρμογής. Τα αίτια πολλά και
ποικίλα. 'Η λαϊκή ’Αντιπροσωπεία μετετράπη από δεκαετηρίδων είς
μόνιμον ολιγαρχίαν, εξ επαγγέλματος πράττονσαν τα κοινά. Ή Β α
σιλεία, επομένη τώ έώλφ δόγματι, «'Ο βασιλεύς βασιλεύει καί δεν κυ
βερνά», άπέστη πόσης ενεργόν Αναμίξεοκ είς τα τής Πολιτείας' ό
Λαδς μόνον δικαίωμα εχει καί καϋήκον τδ τής εκλογής τών αντιπροσώ
πων τον , και τον το ονχι έξ έκτιμήσεως προς τα πρόσωπα, Αλλ' εκ
τής φαύλης πιέσεως και επιβολής τών έξ επαγγέλματος πολιτευομένοίν,
είτε δια τής κνβερνητικής δννάμεω; έπιβαλλομένων ε π ’ αντον, είτε
έπϊ τή προσδοκία οτι έν προσέχει μέλλοντι ϋέλουσι καταστή κύριοι τής
*Εξονσίας, χρησιμοποιονντες αυτήν προς ίκανοποίησιν σνμφερόντων.
'Η Έϋνοσυνέλενσις καϋήκον εχει πρωτίστως να καϋορίση τα δικαιώ
ματα και τα κοϋήκοντα τής Βασιλείας έν τή έφαρμογή κα'ι τή λειτουργία
τον πολιτεύματος, άλλα ταντοχρύνως και να παράσχη τα μέσα είς τον
ελληνικόν Λαόν, δπα)ς έξασκή εποπτικήν δικαιοδοσίον έπϊ τής έν τή
Βονλή καί τή διοικήσει πολιτείας τών Αντιπροσώπων αντον.
Το δεύτερον άρϋρον τον προγράμματος δέον να ληφϋή ϋ π 5 δψει
ί'πό τής 'Εϋνοσυνελεύσεως, ήτις καϋήκον εχει να καϋορίση τοιοντφ τώ
τρόπω τα κατά τας δύο νπάτας έξουσίας τον κράτους, τήν νομοϋετικήν
καί την έκτελεστικήν, ώστε νά έξασφαλίση τήν εϋκοσμον λειτουργίαν τον
πολιτεύματος, ήτις είνε ή πραγμάτωσις τής έλ.ενϋερίας. 'Η έκτελεστική
εξουσία πρέπει να χειραφετηϋή από τής νομοϋετικής' καί αντη απ' εκεί
νης. Μέχρι τής στιγμής ταντης πλήρης επικρατεί σύγχυσις έν ταΐς σχέσεσιν άμφοτέρων τών έξουσιών' δυσαρμονία, άγουσα είς σύρραξιν μάλ
λον εν τη πολιτεία η εις ενότητα και ταξιν. Η. βουλευτική Αντιπροσω
πεία διαχειρίζεται Απολύτως, ανταρχικώς τα κοινά, Αδιαφορούσα προ τών
νόμων, προ τής Αξιοπρέπειας τής πολιτείας. Καί Αλλαχού τών συνταγ
ματικών πολιτειών, μοναρχικών ή δημοκρατικών, ή λαϊκή αντιπροσω
πεία, μετά τήν έκλογικήν αυτής νίκην καί τήν πολιτικήν επικράτησιν,
διεκδικεΐ κυριαρχικήν παμβασιλείαν. Έ ν ’Αμερική έπϊ παραδείγματι, έν
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fl μέχβΐ τής σήμερον κρατείτο δόγμα, S p o l i a v i c t o r i b l l S ! àkV ούδαμον ή βουλευτική δνναμις, ή του κρατήσαντος τουτεστιν εν ταΐς εκλογαΐς
κόμματος, εινε τοσούτον δπόλυτος όσον εν 'Ελλάδι. Έ ν αυτή τή Ταλλία, παρά τον εϋερέϋιστον και εύέξαπτον χαρακτήρα του λαοϋ αυτής, το
φαινόμενον τούτο τής βουλευτικής πα μ βασιλείας εν τή διοικήσει των κεί
νων δεν εκδηλοϋται τόσον ζοφερόν καί απελπιστικόν’ όπως δ’ εν 3Α γ 
γλία, ή εκτελεστική εξουσία, ή διοίκησις παραμένει δπρόσβλητος δπό
των επιδρομών καί τής επιβουλής του εκόστοτε επικρατήσαντος πολίτι
κου κόμματος. *Η διοίκησις δνήκει εις τήν διοίκησιν, εις τό συμφ/ροι τα
αυτής, καί ούχί εις τα συμφέροντα τής πλειονοψηφίας. Ά λ λ ’ εν 'Ελ
λάδι ; Α ρ κ ε ί τό γεγονός τούτο προς πίοτωοιν του ισχυρισμοί) μου, ότ
ή εκτελεστική εξουσία, ή διοίκησις, εΊνε ευτελεστάτη ΰεραπαινίς τής βου
λευτικής πλειονοψηφίας.
ΤΙρό τινων ετών, προς ΰρίαμβον των κοινοβουλευτικών ϋεσμών,
Ιδρνϋη εν τώ πρωΰυπουργικώ γραφείω του υπουργείου τών Οικονομι
κών πολιτικόν γραφεΐον, υπό τήν διεύ&υνσιν διατελοΰν εμπίστου του
κρατούντος κόμματος βουλευτοΰ, προς διακανονισμόν καί εκτέλεσιν τών
αξιώσεων τών βουλευτών ώς προς τους διορισμούς καί τας Απολύσεις
τών δημοσίυιν λειτουργών. Τό γραφεΐον τούτο ελειτούργησε ϋαυμασίως
επί Ικανόν χρόνον, τα δε άποτελέσματα υπήρξαν τοιαύτα, ώστε καί ή
διάδοχος κυβερνησις ενόμισε σκόπιμον καί επωφελες προς θεραπείαν
τών αναγκών του κόμματος να διατηρήση αυτό. Οντα)ς εξελίσσεται εν
'Ελλάδι ή διοίκησις. 'Η εκτελεστική εξουσία, οι υπεύθυνοι υπουργοί
ονδεν εχουσι πραγματικόν δικαίωμα ν ’ δμυνΰώσιν υπέρ τής διοικήσεως
κατά τών επιδρομών καί τών λεηλασιών τής λαϊκής Αντιπροσωπείας.
Προς άποσύβησιν τής φαύλης καί εκρύΰμου ταντης καταστάσεως,
περιαγογούσης τήν ελληνικήν πολιτείαν εις τα εσχ^ατα, εις την πλήρη
παραλυσίαν καί αποσύνϋεοιν τής κυβερνητικής μηχανής, ανάγκη να μεριμνήση, λαμβάνονσα τα προσήκοντα μέτρα, ή Έΰνοσυνέλευσις. Λεν
αρκεΤ μόνον ή εμπιστοσύνη, ή εκτίμησις, ής Απολαύει ουτος ή εκείνος 6
υπουογός εν τή εκτελέσει τών διοικητικών αυτού καϋηκόντων' δεν αρ
κεί ή ελπίς Αρνήσεο)ς προς υπογραφήν τού βασιλέως- Λνναται ουτος,
ο υ ν τ a γ μ a τ ι κ ώ ς δήϋεν πολιτευόμενος, β α σ ι λ ε ύ ω ν κ α ί μ ή
κ υ β ε ρ ν ώ ν, να μή Αρνηϋή τήν ϋπογραφήν του εν Διατάγματι, προ
φανώς αδικώ καί επιβλαβεϊ. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, καϋήκον εχει ή
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5Εθνοσννέλιενσις νά καθορίση ποινής, ον μόνον πολιτικός, άλλο, και
χ ρ η μ α τ ι κ ή ς , κότα των συμβούλιων εκείνων τον στέμματος, των
πρώτων λειτονργών τής εκτελεστικής εξουσίας, των υπουργών, οιτινες
ήθελον νποβάλη εις τον βασιλέα προς υπογραφήν Διάταγμα, επιβλαβή
δννάμενον να έχη άποτελέσματα. Ό Αδικηθείς πολίτης εκ τής πράξεως
ταντης δέον να έχη τδ δικαίωμα τής μηνύαεως καί άγωγής κατά τον
υπευθύνου υπουργού έν ώρισμένοο δικαστηρίω, δσον το δννατόν Ανε
ξάρτητο} άπδ πόσης επιρροής τής νομοθετικής ή τής εκτελεστικής έξονσίας. Οντω τδ δίκαιον τον πολίτον, τον εν τή διοικητική λειτουργία
νπηρετονντος, δεν περιφρονεΐται, ούδε παραβιάζεται υπό τον έκάστοτε
πολιτικόν ισχυρόν, πολλάκις δι3 Αθεμίτων μέσων επικρατήσαντος εν ταΐς
πολιτικούς διαμάχαις. Κατ’ αυτόν τδν τρόπον, έπι τή βάσει τής πραγ
ματικής ευθύνης των διαχειριζομένων την πολιτικήν εξουσίαν, δργανονμένης τής διοικήσεως, λαμβανομένων ΰ π 3 δψει των λαϊκών συμφερόν
των και ονχϊ των συμφερόντων των ατόμων και των ομάδων,άφενκτον
θέλγει έπέλϋη τδ άποτέλεσμα τής Ανορθώσεως τής δικαιοσύνης, τής έκπαιδενσεως, τής δημοσίας άσφαλείας.
3Οργάνωσις τής πολιτείας ονδεν άλλο σημαίνει ή όργάνα)σιν τής
διοικήσεως.
ΓΙρδς τοις άλλοις ή ’Εθνοσννέλιενσις καθήκον έχει νά προνοήση και
νά μεριμνήση και περί τής δσον τδ δννατδν αξιοπρεπούς μεταρρυθμίσεως και συντάξεως των εκκλησιαστικών πραγμάτων.
*Η 3Εκκλησία εν eΕλλάδι δεν φέρει μόνον ηθικόν ή κοινωνικόν,
άλλα και εθνικόν χαρακτήρα. Τίνες αι νπηρεσίαι αυτής προς την εθνι
κήν ιδέαν εν θνελλωδεστάταις και ζοφερωτάταις ιστορικούς περιόδοις τον
ελληνικόν λαόν, τυγχάνει πασίγνωστον. 'Η 3Εκκλησία έν 3Ελλάδι είνε
εθνικός θεσμός και έρεισμα. Δέον αρα ή θέσις αυτής έν τή ελληνική
πολιτεία νά καθορισθή κατά τοιοντον τρόπον, ώστε νά διατελή έλευθέρα και Ανεπηρέαστος άπδ πάσης πολιτικής έπιβονλιής. 3Επιβάλλεται
πρδς τούτοις ή ΐδρνσις εκκλησιαστικού ταμείου, ον οι πόροι άποτελεσθήσονται έκ τών πολ.λών και ποικιλιών εκκλησιαστικών προσόδων, προσηκόντως και κατά τδ κοινόν συμφέρον διατιθέμενων υπέρ θρησκευτι
κών, ηθικών και κοινωνικών σκοπώιν. 3Εν 'ΕλΛάδι ευτυχώς έν και
μόνον κρατεί θρησκευτικόν δόγμα — τδ τής ορθοδοξίας’ δεν νπάρχονσι
θρησκευτικά) διαιρέσεις και διχογνωμίαι. Εινε ευχερέστατου άρα νά
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κανονισΰώσι τα κατ’ αυτήν, λαμβανούσης την πρωτοβουλίαν τής Έϋνοσυνελ.εύσεως, κατά τρόπον συντελεατικόν εις την ήϋικήν, πνευματικήν,
κοινωνικήν και πολιτικήν μόρφωσιν και διάπλασιν του πολίτου, ώς Αν
θρώπου και ώς 'Έλληνος.
Ίδια ή μέλλουσα να συγκληθή 3Εθνοσυνέλευσις εν τοΊς πρώτοις
πρέπει να μεριμνήση περί τής οικονομικής συντάξεως κα'ι όργανώσευις
του ελληνικού κράτους και τής ελληνικής κοινωνίας. "Η τε κοινωνική
και ή δημοσία οικονομία διατελοΰσιν εν παντελ.εΐ εξαρθρώσει. Και αυ
τός δ μάλλον Απόλθτος ορθόδοξος εν τή οικονομική επιστήμη, δ πρεσβεύων ώς Αλάθητον δόγμα τό laisser faire, δεν δυναται να μή Ανομολογήση, ότι ή οικονομική ευεξία και δνναμις πολιτικής τίνος κοινοο ·
νιας δεν εϊνε άποτέλεσμα μόνον τής άτομικής πρωτοβουλίας κα'ι ενέρ
γειας, άλλα πάντως εξασκεΐ ε π ’ αυτής δημιουργικήν ένέργειαν ή Αγαθή
διοίκησις και ή οικονομική ενέργεια του κράτους. Τό κράτος δεν δνναται, ουδέ πρέπει ν 3 άδιαφορή εν τή οικονομική του λαού εξελίξει κα'ι
λειτουργία. eΥπό πάντα πολιτειακόν ή κυβερνητικόν τύπον τό κράτος
Αιατελεΐ σπουδαιότατος οικονομικός συντελεστής κ>Α ρυϋμιστής.Βεβαίως
εκ των πρωτίστων αυτής υποχρεώσεων ή πολ.ιτεία οφείλει τήν παροχήν
Ασφαλείας και δικαιοσύνης. 3Εντεύθεν ή αϋξησις των κοινωνικών κα'ι
κυβερνητικών προσόδων. Δότε μοι αγαθήν κυβέρνησιν καί δύ. σάς
δώσω καλά οικονομικά, ελεγε Γάλ,λος υπουργός τών Οικονομικών.
3Α/.λό δεν Αρκεί τούτο μόνον εν τή συγχρόνιρ οικονομική τών λαών
εξελίξει. "Ενεκα διαφόρων αιτίων ή πο/.ιτεία καθήκον εχει ν 3 Αναλ.άβη
ποιάν τινα πρωτοβουλίαν και ενέργειαν εν τή οικονομική λειτουργία τον
έλ.λ.ηνικοϋ λαόν. Τούτο δε δυναται να επιτελ,εσθή διό τής προσηκονσης
ύ π 3 αυτής οικονομικής όργανώσεως, καθισταμένης λ α ϊ κ ή ς μαλΑον ή
κ ε φ α λ α ι ο κ ρ α τ ι κ ή ς . 3Επιτυγχάνεται δε ή ρ ι ζ ι κ ή αυτή οικο
νομική μεταρρύθμισις, ώς καθωρίσθη Ανωτέρω, δια τής αύστηροτάτης
κυβερνητικής φειδούς, Αποκοπτομένων ή περιοριζομένων τών πολ.υτελ.ών δαπανών, εν μέτρώ κα'ι Αναλ.όγως Αμειβομένων πάιντων τών δημο
σίων λειτουργών, δι3 ενισχνσεως τών παραγωγικών δυνάμεων τής κοι
νωνίας, διό τής δικαίας κατανομής τών φόρων, λ.αμβανομένον ν π 3 όψει
τού εισοδήματος έκάστον, μή επιβαρυνομένων δε κατ3 εξοχήν τών Απει
θών τάξεων διό τής ευχερούς επιβολ.ής τών εμμέσων φόρων. Και επ'ι
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πλέον δια τής μερίμνης των εργατικών τάξεων, δια π ρ οσφ υώ ν νομοθε
τικών μέτρων, έξασφαλιοτικών του εργάτου.
Κατά τοιοΰτον τρόπον οίκονομικώς διοργανουμένης και ρ υ θ μ ι ζ ο μ έ νης τής ελληνικής κοινωνίας, επιδιωκομένου του περιορισμού του υπ έρ 
μετρου πλούτου, ένισχυομένων διά νομοθετικών μ έ τρ ω ν τών εργατικών
τάξεα)ν προς παραγωγήν, ήτις είνε ή π η γ ή και ή άφετηρία πάσης λαϊ
κής ευημερίας, 6 κοινωνικός πλούτος θέλει αύξηθ ή ε π 3 ά γ α θ ώ τής χ ώ 
ρας. Περιοριζομένου του κεφαλαίου ε φ 3 ά δει διά προσφορών
κών διατάξεων, δ

λαός

θέλγει άφοοιωθή ύπερ τής τάξεως και τής ευνο

μίας, χρ ησιμότα τος καθιστάμενος κοινωνικός
μόνον διά τής τοιαύτης

πολιτι

και πολ,ιτικός παράγω ν

κοινωνικής καί πολιτικής τάξεως

σμίας. 3Άλλο)ς ή άδιοικησία, ή άναρχία, ή άποσύνθεσις'
σμα τών δεινών τούτων ή μ ε τ α ν ά σ τ ε υ α ι ς ,

και εϋκο-

και Αποτέλε

ήτις άπό έτους εις

έτος έπιτεινομένη, θ ά περιαγάγη τό ελληνικόν έθνος εις πλήρη αθλιό
τητα, άποστεροϋν αυτό τών ίσχυροτάτων και σπουδαιοτάτων παραγόντων
τής εθνικής δυνάμεως και ευημερίας.
Κατά την τελευταίαν ταύτην Ιστορικήν αυτής περίοδον ή άνθρωπότης βαίνει προς οικονομικήν έπανάστασιν. Π ριν ή ά ν τιλ η φ θ ώ μ εν του
γεγονιίτος, άς προπαρασκευάσω μεν αυτό ούτως, ώστε νά έπέλ^,θη άνευ
κλονισμών και συρράξεων. 3Ε ν τή εξελισσομένη

κοινωνία οι διευθύ-

νοντες αυτήν θεωρητικώς ή πρα<τικώς καθήκον έγ^ουσι νά παρακολ.ουθώσι και νά έξετάζωσι τό κοινωνικόν βα ρόμετρον.
' Η οϊκονομική άνάστασις τής ελληνικής κοινωνίας,καθιστάσα τον λ.αόν
αυτάρκη, άρα άνεξάρτητον ηθικώς και πνευματικώς, έσται αποτέλεσμα
τής ένεργείας του κράτους εν τή π ρώ τη μοίρα και μετά ταύτα τών άτόμων. Καθισταμένης τής κοινωνικής οικονομίας ίσχ^υράς,

τής δε πολι

τείας υπό πάσαν έποψιν αύτάρκους, θέλει γείνη κ α τ 3 άνάγκην σκέιρις
περί άπελευθερώσεως τής οικονομικής διοικήσεως άπό του ξενικού ελέγ
χου. Μέχρι τής στιγμής ταύτης δεν κατενοήθη έπαρκώς υπό τής κρατούσης εν τή διευθννσει τών κοινών πρα γμά τω ν οικονομικής ολιγαρ
χίας τό όνειδος τού-ξενικού ελέγχου,

τής οικονομικής έξαρτήσεως τού

ελευθέρου ελληνικού κράτους άπό τών ξένων. ΓΙαρήλθε δωδεκαετία, και
ή ελληνική πολιτική ο ύ δ 3 επί στιγμήν εσκέφθη περί τούτου, ό περ δεν
ιμο καί λίαν δυσχερές. Διότι τά κομματικά συμφέροντα προτάσσονται
έν τή δράσει αυτής τών γενικών, τών κοινο)νικώ>ν ερχομένων εν ήτ-
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τονι μοίρα. Τήν οικονομικήν και πολιτικήν ταύτην Απελενθέρωσιν τον
ελληνικού λαόν καθήκον έχει πρωτίοτω ς να έπιδιώξη ή μέλλονοα σννέλενοις τον ελληνικόν γένονς.
3Α λ λ 3 εν τη προιοία αντής προς βελτίωσιν τω ν κοινών, έν τή μερίμνη
περί Ανορθώσεως τής δικαιοσύνης,

δργανώσεως διοικήσεως,

καθή-

κον εχει ή 3Εθνοσννέλενσις αντη,άν όντως έκπροσωπή την σννείδησιν και
τα ιδεώδη τον ελληνικόν έθνονς, να κανονίση δια θ εμ ελ ιω δώ ν διατά
ξεων την άμεσον σύνταξιν τών κατα ξηρόν και θάλασσαν δννάμεων τής
χώρας. ' Η εγκ λημ ατική πολιτική τών τελενταίων δεκαετηρίδων, πολι
τική τον κράτονς νπό τήν μάλλον περιωρισμένην αντον έννοιαν καί άντίληψιν, και ονχι πολιτική τον έθνονς, περιήγαγε το κράτος τοντο
τηλικαύτην μηδαμινότητα, ώστε

κ α θ ' έκάστην νφίσταται

εις

προπηλακι-

σμονς και εξονθενώσεις, χωρίς να δύναται να έκδηλώση το παράπαν
οιανδήποτε φιλότιμον άντίδρασιν και ενέργειαν νπέρ β ω μ ώ ν και εστιών,
δσημέραι έπι μεΐζον έπαπειλονμενών.

Έ ξ έ λ ι π ε το στρατιωτικόν φ ρ ό 

νημα, ό πολεμικός χα ρακτήρ τον ελληνικόν λαόν.
λειτονργονσα στρατιωτική όργάνωσις εις

*Η νφισταμένη και

ονδεν άλλο σκοπεί ή εις το

καταστήσαι τον ελληνικόν στρατόν άθροισμα βα θ μ ο φ ό ρ ω ν επ α γ γ ε λ μ α τ ιώ ν .
Τό στράτενμα νφίσταται χάριν τών άξιω ματικών και ονχι χάριν επιτεύξεως και πρ α γμ α τώ σ εω ς τών εθνικών π ό θ ω ν, τής διεκδικήσεοις τών
έάνικών δικαίων. 3Ε πα νειλημ μένω ς κατα. τό δεύτερον ήμισν τον δεκάτον ενάτον αίώνος τό ελληνικόν κράτος και μ ε τ 3 αντον τό ελληνικόν
έθνος κατέπεσε και κατεσπιλώθη ένεκα τής στρατιωτικής αντον άσννταξίας και Αβελτηρίας . *Η διενθύνονσα ολιγαρχική πολιτική ήκιστα έφιλοτιμήθη

και σννεκλονήθη

3Εξακολονθει και

εκ τών θλιβερών τούτων

μετά τήν μεγάλην,

άτνχημάτω ν.

τήν έπονείδιστον σνμφοραν τον

τελενταίον πολέμον ή αντή Αδράνεια, ή αντή Αντεθνική Αβελτηρία περί
τήν πρ α γμ α τικ ή ν σύνταξιν καί λειτονργίαν τών κατα. ξηρόν και θάλασ
σαν στρατιωτικών ημώ ν δννάμεων. 3Α πω λέσαμ εν εθνικό εδάφη έν τή
μεγάλη πατρίδι, έστερήθημεν καί στερούμεθα δσημέραι πολντίμων Ακρο
πόλεων. Ονδεις 6 στενοχωρούμένος επι ταίς απωλείαις ταύταις, καί έτι
μάλλον

τό ελληνικόν

Κράτος,

τό δσημέραι,

ένεκα τής στρατιωτικής

αντον μηδαμινότητος, έκπίπτον έν τή σννειδήσει καί τή έκτιμήσει και
αν τώ ν τών ιδίων τέκνων τον.
Τής στρατιωτικής σνντάξεως
Ο

τον

Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ ΙΣ Μ Ο Σ Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι

Κράτονς

καθοριζομένης κατα
21
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τοιοϋτον τρόπον ϋ π 6
πραγματική

της 3Εϋνοσυνελεύσεως,

ν π 3 εύϋύνην τω ν

λειτουργίαν, παρέπεται

ώοτε να καταστή αυτή

διαχειριζομένων

την έϋνικήν ταντην

κ α τ 3 ανάγκην ή οοβαρά ενέργεια εν τη έξωτε-

οική πολίτικη προς διεκδίκηοιν των εϋνικών δικαίων, και μ ετ
ατενωτέρα προσέγγισις τον εσω καί τον εξω

*Ελληνισμόν.

αυτής ή
Μονον η

στρατιωτική ισχύς τον Κράτους ϋέλει κρατύνη τήν εθνικήν αυτού σννείδησιν καί
καταστή

φιλοτιμίαν.
σεβαστόν,

Καϋιστάμενον

ισχυρόν στρατιωτικώς,

ϋέλει

καί μ ε τ 3 αντον τό ολον 3Έ ϋ ν ο ς , λογισϋησόμενον

καί παρά των φίλων

καί παρά των έχϋρ ώ ν

ώς πολύτιμος σύμμαχος

καί παράγων εν τω διακανονισμόν των εϋνικών
μάτω ν τής Χερσονήσου του Α ίμ ο ν

καί πολ.ιτικών π ρ α γ 

καί των πέριξ χωρών.

' I I τοιαντη έϋνική πολιτική εινε,

μ ή το άγνοώμεν,

ό πρώτιστος

των λόγων τής εν ' Ελλάδι βασιλείας. Τούτο δε πρέπει καλώς να κ α τ α 
νόηση καί να κανονίση ή μέλλουσα 3Εϋνοσννέλενσις.
’Ί σ ω ς παρατηρήσωσί τινες. Καί δεν δνναται να πράξη πάντα ταντα
οίαδήποτε Βουλή,

ώς εν Α γ γ λ ί α

συμβαίνει,

σνγκλησις 3Εϋνοσυνελεύσεως, εξ ής δύνανται
τίϋετα τών προσδοκα)μένων

χωρίς να έπ ιζητηϋή

ή

να προέ?.ϋωσιν ίσως αν-

καί έπιδιωκομένων αποτελέσματα ; Κατά

πάσαν πιϋανότητα πάντα ταντα τα άγαϋά δννανται να έπιτελεσϋώσι καί
διά τής συνήϋους λαϊκής αντιπροσωπείας, τής Βουλής. 3Α λ λ 3 όπως κ α τα ρ 
τίζονται π α ρ 3 ήμιν αΐ βονλαί υπό τήν κρατούσαν

ολιγαρχικήν τάξιν καί

συμβασιλείαν, οίαδήποτε Βουλή δεν δνναται ν 3 ά χ ϋή εις τήν προσήκϋυσαν, τήν επιλεβλημένην περιωπήν, περί μικρά καί εντελή καταδαπανο)μένη. Τουναντίον ή εϋνική Συνέ?.ενσις ϋέλει έκΛεγή υπό τήν έπίκλησιν
καί τό κράτος νέων ιδεών.

Διά τής σνγκλήσεως

πνοή, δηλ. πνοή ριζικής μεταβολής ιδεών

αυτής επαναστατική

καί προσώπων, ϋέλει διείσ

δυση εντός τών κυττάρων του λαϊκού εγκεφάλου, ό δε λαός,

συνειδό)ς

εαυτόν, έξεγειρόμενος άπό τής νάρκης καί του καμάτου, ϋέλει αναλάβη
νά σώση αυτός εαυτόν, άποκηρνττων τούς
Διά τής συγκλήσεως
επανάστασις άνευ

3Εϋνοσυνελεύσεο)ς

βιαίας

άνατροπής,

τήν λογικωτέραν καί σκοπιμωτέραν,
τής ελληνικής πολιτείας,
ολιγαρχικής τυραννίας.

τέω ς

οδηγούς καί ιϋύντοοας

ϋέλει λάβη σάρκα καί οστά ή
εις εν καί μόνον σκοπούσα, εί;

δηλαδή τήν λαϊκωτέραν

σύνταξιν

άπελευϋερουμένης εκ τής μαστιζούσης αύτνν

ΜΘ'.
ϋ

Ίονλίον 1909

3Ε ν τώ προηγονμένω α ρ θ ρ φ έςέφρασα την γνώ μ ην μου περί του
τρ όπου, κ α θ 3 ον είνε ανάγκη να δργανο)θή έπ'ι τα κρείττω και σκοπιμώ τερον ή ελληνική Πολιτεία, κανονιζομένων των κ α τ ’ αυτήν τοιουτο
τρόπως, ώστε να έπιτελεσθή δ σκοπός τής έλενθέρας αντιπροσωπικής
Πολιτείας. Διότι ή άντιπροσωπική Πολιτεία, έπ'ι

τον παρόντος τουλά

χιστον, είνε αναγκαίος και θεμελιώδης θεσμός των
τικών Κοινωνιών, τών μ ή περιοριζομενών εντός

συγχρόνων πολι

τών

τειχών κα'ι τής

περιφέρειας μιας πόλεως. 3Ε πειδή δε ή 3Αντιπροσωπεία τυγχάνει σ υ μ 
φ υ ή ς τή νέοι τα ντη Πολιτεία,

δέον τα

κ α τ 3 αυτήν

να.

κανονισθώσιν

ούτως, ίόστε να έπιτευχθή ή εξνψωσις αυτής και ή κραταίωσις, χωρ'ις ναι
■νπάρχη κίνδυνος ναι παρασυρθή ή Πολιτεία κα'ι έ ς ω θ η θ ή εις καταστρο
φήν, έκπιπτουσης από του προορισμού αυτής
πείας.

Τούτο δέον

τής λαϊκής 3Α ντιπρ οσω 

να. έφελκνση τήν προσοχήν και τήν μέριμναν τον

πολίτικου κα'ι τον ν ο μ ο θ έ το υ . Δεν πρέπει δέ να. διεκφύγη τήν προσοχήν
μ ια ς 3Εθνοσννελενσεως δ

κατά

τοιούτον τρόπον διακανονισμός τής λαϊ

κής 3Αντιπροσωπείας, τής λειτουργίας αυτής, (άστε όντως αυτή να παρι ~
στα εν τή συστάσει και τή λειτουργία

τήν επιτομήν τής Πολιτείας και

του Ααον, ον τυγχάνει άντιπρόσωπος. "Ο καταρτισμός τής αντιπροσω
πείας,

ή λειτουργία

αυτής,

είνε τα

κνριώτατα χαρακτηριστικό τής

λειτουργίας ελευθέρου πολιτεύματος, ώς επίσης τής λαϊκής νποστάσεως
και ισχνός.
' Ο θέλων να πιστωθή περί τούτον επισκεφθήτω τούτο ή εκείνο τό
Κοινοβονλιον, τήν Βουλήν τών άντιπροσώπων λαόν τίνος, ελενθέρως τα
κ α τ 9 αυτόν κανονίζοντος κα'ι διαχειριζομένου' άναγνώτω τήν ιστορίαν του
Κοινοβουλίου, τήν σύγχρονον αυτόν λειτουργίαν. Θέλει κατανόηση παραχ ρ ή μ α τήν έξέλεξιν, τήν φνσιν, τήν ενέργειαν κα'ι τα αποτελέσματα τον
πολ.ιτενματος έπ'ι τής διοικήσεως κα'ι τής ευημερίας τής χώρας. Ποσάκις
δεν κατελήφ θην εκ θ αυ μ α σ μ ο ύ προ τής ι^έας κα'ι μόνης τον μεγάρου
τού άγγλεκού Κοινοβουλίου ! 3Εντός τού περιβόλων αυτού συνοψίζεται ή
ιστορική εξέλιζις, αΐ περιπέτειαι, αί δοκιμασίαι, οί άγώνες, αϊ ελπίδες,
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το μεγαλεΐον λαόν, όφείλοντος κ α τ ’ εξοχην την παγκόσμιον αυτόν υ π ε 
ροχήν εις το κοινοβούλιον τοΰτο. *Η Ιστορική ηχώ άντιλαλεΐ τα μ ε γ ά λ α
ονόματα των ιδρυτών και προμάχων τον κοινοβουλευτικού πολιτεύματος
άπδ των πρώτων αιώνων της ιδρύσεως αντοΰ μέχρι τω ν κα&9 ημάς 'χρό
νων. Περιηχοΰσιν εν τοΐς ποικίλοις αυτόν διαμερίσμασιν αΐ παλαιαί, άλλα
πρόσφατοι

μονονονχΐ

άναμνήσεις τον Τσχάταμ και

τον

ΙΊίττ,

τοΰ’

Μποΰρκε και τον Φόξ, τον Κάνιγγος και τον Ροβέρτου Πήλ, τον Κόβδεν και του Βράϊτ, τον Γλάδστοονος και του Δισραέλη. 9Ε ξ οίασδήποτε
κοινωνικής εστίας και

αν

προέρχωνται ουτοι, υπέρ οίασδήποτε καί άν

άγωνίζωνται Ιδέας, διατελονσι πάντοτε ’Ά γ γ λ ο ι , τής μ εγά λης πατρίδος
εχοντες ύ π 9 δψει τα συμφέροντα, ταύτης άντιπροσωπεύοντες την ιδέαν.
Μ έγα κοινοβονλιον δεν δνναται ή να συντελέση εις τό μεγαλεϊον τ ή ς
πολιτείας.
Πνρρος, ό βασιλεύς των 9Ηπειρωτώ ν, άπέστειλέ ποτέ τον πρεσβευ
τήν αυτού Κινέαν να δια πραγμα τευτή προς την ρωμαϊκήν Σ ύ γ κ λ η τ ο ν ..
Παρέστη προ αυτής και τοσοΰτον κατεπλάγη εκ τοΰ θεάματος των αντι
προσώπων τον ρωμαϊκόν δήμον, ώστε έκάλεσε — πάνυ δικαίως — τήνΣ ύ γ κ λ η το ν β α σ ι λ έ ω ν σ υ ν έ δ ρ ι ο ν .

Τοιαύτη άληϋώ ς ονομασία*

προσήκει εις τους άντιπροσώπονς λαόν τίνος, παρευρισκομένους εν τ ώ
βονλεντηρίω,
καί

συνεδριάζοντας εν αντώ καί συζητοϋντας περί μ εγά λω ν

ονχί περί εντελών καί μηδαμινών συμφερόννων. Οΐα ή διαφορά

μεταξύ ρωμαϊκής Συγκλήτου, κα&9 ον χρόνον συνεζήτει μ ετά τον πρεσβεντοΰ τοΰ βασιλέαις Πύρρου, καί τής Σ υγκ λήτου, δτε αυτή συνεζήτει>
καί σννεσκέπτετο ίπ ό το μαστίγιον τούτου ή εκείνου τον άπελενΰέρον τ ο ΰ
Καίσαρος !
Ναπολέων 6 Τρίτος, καταργήσας τήν κοινοβουλευτικήν εν Γαλλία
Κνβέρνηοιν, μ ό ιη ν επεκαλέσΰη δικαιολογίαν, δτι άπεφάσισε ν 9 άπαλλάξηι
τον γαλλικόν λαόν από των κατασκευαστών ρητορικών φράσεων.
ΙΤ δια τής πάνδημου ψήφον εκδηλονμένη δημοκρατική ιδέα κατα
λήγει είς τήν βουλήν τών αντιπροσώπων, εις τό βονλευτήριον.
επετελεσε το καδήκον αντοΰ

Ό

λαός

προεβη εις την εκλογήν τών άντιπροσώ-

πω ν. Προσέρχονται ουτοι είς τό βονλευτήριον. Καί μετά
βραχύτατου χρόνου αρχεται ή εργασία.

παρέλευσιν

Κατά τό ελληνικόν Σ ύντα γμ α ή εκδίκασίς τών βουλευτικών

εκλο

γών, άν τοντέστιν ανται διεξήχβησαν σνμφ ώ νω ς προς τον σννταγματο-

έν Έλλαδι
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&όν Χ ά ρ τη ν καί τους καθεστηκότας νόμους, Ανατίθεται εις αυτήν
33ουλήν, τους Αντιπροσώπους του ελληνικόν λαοΰ.
ναγραφή τής διατάξεως ταύτης εν τώ έλληνικώ

την

Πρόδηλον, δτι ή

Σ υντά γμ α τι

&-

οφείλεται

εις την μεγά λην εκτίμηοιν και ύπόληψιν, ήν ετρεφεν δ πολίτικος νομοθ έτη ς εις τους μέλλοντας του λαοΰ

Αντιπροσώπους.

εκ τω ν π ρ ο τ έ ρ ω ν υπερφυσικά

δντα,

Ε ιδεν εν αύτοίς

μεταφυσικούς

Ανθρώπους,

έστερημένους πα θώ ν, υ π 9 οΰδενός ελαυνο μένους συμφέροντος.
Δεν Αντελήφθη δ πολίτικος νομοθέτης

τον

πολίτικου

υπό την Αληθινήν, την πραγματικήν αύτοΰ έννοιαν.

Ανθρώπου

’Ισως δε έφρόνει,

χρηστή βεβαίως τή συνειδήσει, δτι τό νπέρτατον τούτο πολιτικόν, μονο νουγΐ κυριαρχικόν σώμα,

ήθελεν εξευτελισθή,

αύτοΰ, αν δ τρόπος τής έκδικάσεως
σ ώ μ α , εις άλλον

δμιλον

Ανθρώπων,

τών

Απολέση την

εκλογών

οντότητα

Ανετίθετο εις άλλο

μ ή δυναμένοιν να κατέχωσι

προσόντα καί τας ιδιότητας τοΰ λαϊκοΰ Αντιπροσώπου.
εχοντος, δικαστής καί δικαζόμενοι συνανεμίγησαν,

Τούτου

διεξάγεται

εκδικάσει τών βουλευτικών εκλογών ή μάλλον επαίσχυντος

ούτως

<55

εν τή

συναλλαγή.

*Η βουλή τών αντιπροσώπων διαιρείται εις επίτροπός, εις έκάστην
δποίων ανατίθεται ή ερευνά περί τοΰ νομίμου
νης τής εκλογής, ή έκδίκασις αυτής. Ούτως
βουλής τών Αντιπροσώπων. Τα μετά
παραδείγματα αρκοΰσι προς

κύρους

τα

τώ ν

ταντης ή εκεί

αρχεται ή λειτουργία

ταΰτα ευνόητα.

Δύο καί

τής

μόνον

εκτίμηοιν τοΰ συστήματος τούτου καί τών

αποτελεσμάτων αύτοΰ επί τής λειτουργίας τής βουλής

τών αντιπροσώ

π ο υ καί τής ελληνικής πολιτείας.
Π ρ ό τινων

ετών εξελέγετο βουλευτής νέος τις, μ ή

συμπληρώσας

εϊσέτι τό νόμιμον τριακοστόν έτος τής ηλικίας. Κατα ρητήν διάταξιν τοΰ
Σ υ ντά γμ α το ς , μηδέποτε

τηρηθείσαν,

δσάκις τό ήθελεν ή πλειονοψη

φ ία , διότι συνέφερεν αυτή τοΰτο, ή εκλογή τοΰ νεοφύτου βουλευτοΰ δεν
επρεπε να έπικυρωθή υπό τής βουλής. Τί ποιητέον; ' Η νεοελληνική πο
λιτική ρευστότης καί ασυνειδησία

ελυσε πρό πολλοΰ τό ζήτημα

ταΰτο

κατα τήν ο ί κ ο ν ο μ ί α ν τών περιστάσεων.
'Ο

νεα ρός,

δ εΰελπις

βουλευτής Ανήκεν

είς τήν

’ Αντιπολίτευσιν,

ούχί εκ πεποιθήσεων πολιτικών, Αλλα διότι Ανήκε καί δ πατήρ αύτοΰ,
δν διεδέχετο, κατα τα έν *Ελλάδι καθεστώτα'

ώς γνωστόν, ή βουλευ

τική Αντιπροσωπεία εΐνε οικογενειακόν τιμάριον.

Ούτως έχόντων

τών

π ρ α γμ ά τω ν , βεβαίας οΰσης τής Ακυρώσεως τής εκλογής του, Απεφάσισε
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το Salto m ortale, το πρώτον αυτόν πολιτικόν πρα ξικόπημα και
κατόρΰωμα. Παρονσιάσϋη εις τον πρόεδρον του υπουργικόν Σ υ μ β ο υ 
λίου,

τον

αρχηγόν

και δικτάτορα τής βουλευτικής

πλειονοψηφίας :

—

Κύριε Πρόεδρε, δηλώ νμΤν φιλίαν κοι άπόλντον υποταγήν.

—

Το ύποϋέτω ! άπήντησε οαρδωνικώτατα γελ,ών ό πρόεδρος του

υπουργικού Συμβουλίου.
— Κύριε Πρόεδρε, ζητώ

την

συνδρομήν οας

εν τή επικυρώσει

τής εκλογής μου.
—

Θα την έ'χητε, νπήρξεν ή άπάντησις.

3Α μφ ύ τερ οι, πρω θυπουργός
καί

ή εκλογή ε π ε κ ν ρ ώ ϋ η .

και βουλευτής άπεχωρίσϋησαν φίλοι

3Ε π ί τής ενστάσεως

εκλεγείς βουλευτής στερείται τής νομίμου,

τών άντιύλέτων, ότι 6

τής συνταγματικής ηλικίας,

ή Βουλή ετήρησε σιωπήν περιφρονητικωτάτην.
'Έτερον παράδειγμα.

’Ε ν τινι μεγάλη ¿παργβα τής ΙΊελοποννήσου

έξελέγη βουλευτής σημαίνον πολιτικόν πρόσωπον, ά λ λ 3 ονχί δ ιά μ ε γ ά 
λης πλειονοψηφίας, ώς εκ τών

έπεμβάσεωιν τής

3Εξουσίας.

'Έ νεκ α

τών άναγκών τον επικρατήσαντος πολιτικού κόμματος, προς έξοικονόμησιν δηλαδή

φιλικών

κλεισμού εκ τής

άξιώσεων, έπεβάλλετο ή Ανάγκη τού απο

Βονλ^ής τού εκλεγέντος βονλευτού,

αυτού ήτο νομιμωτάτη.

' Η εκδίκασις

τής

εί καί ή εκλογή

εκλογής π α ρ ε π έ μ φ ϋ η εϊς

επιτροπείαν,ής πρόεδρος έτύγχανεν επιφανέστατον δικαστικόν πρόσωπον,
διαπρέψαν καί τιμηθεν εν τή δικαστική υπηρεσία. Οντος μελετήσας τα
τής εκλογής,

άπεφάνθη ότι ή εκλογή

είνε νόμιμος καί έγκυρος,

καί

εδωκε τήν ψήφον αυτού. Π ληροφορήσεις τούτο 6 αρχηγός τής πλειοψηφιας, εκαλεσεν αυτόν κατ οίκον καί άνευ πολλού κόπου κατώρθωσε
να τον καταπειση

να μεταβαλη γνώ μην. Καί εψήφισε

τροπή τού τμήματος υπέρ τού κύρους,
Βουλής εψηφισε

κατά.

μ εν εν τή επ ι

ά λ λ 3 εν τή γενική συνεδρία τής

Δνστυγ^ώς, δεν ήτο τούτο καί μόνον το πο-

λιτικόν ολίσθημα τον επιφανούς δικαστικού προσώπου.
Κατα τον τροπον τούτον διεξάγεται ή εκδίκασις ιών βουλευτικών
εκλογών

εν

Ελλαδι,

τής βουλής

δισταζούσης υπό τήν επιρροήν τής

σνναλ.λί,αγής. Ονδεις ερυθρια, ουδ αγανακτεί δια

τά

να μ ή παραβλαβή το συμφέρον τού κόμματος, καί
εγκλημάτων
μέσα!

είνε

επιτετραμμένα.

'Ο σ κ ο π ό ς

συμβαίνοντα. 3Α ρ κ ε ί
τά

στυγερώτατα τών

εξαγνίζει

τα

9 O7
*) i

έν Έλλάδι

Κ α θ ή κ ο ν άρα τής μελλονσης 3Εθνοσυνελεύσεως είνε ν 3 αφαίρεση το
δικαίωμα της έκδικάσεως των βουλευτικών εκλογών ano της Βουλής
και ν 3 Αναθέση αυτό εις άλλην αρχήν, Αποτελουμένην εξ έπιφανεστάτυ)ν
τής πολιτείας προσώπων, λαμβανόντων εις αυτήν μέρος και Αντιπροσώ
π ω ν τής Β ουλής κ α τ 3 εκλογήν. Μόνον οϋιω θέλη ύπαρξη πραγματικόν
το εκλογικόν δικαίωμα, σύμφωνον προς τάς διατάξεις τού Συντά γμ ατος
και τας Αρχάς τής 3Ι1θικής.
3Οφείλω ταυτοχρόνους να παρατήρησα), ότι προκειμένου περί δωρο
δοκίας εν τή βουλευτική εκλογή βαρύτατοι δέον να έπιβληθώσι ποιναι
και τώ δωροδότη καί τόρ δορολήπτη.

’Αν

υπάρχρ] έπονείδιστον έγκλημα

εν έλι,ενϋέρώ πολιτενματι, τούτο εινε ή δυ)ροδοκία, χαρακτήριζαν ?,αονς
Ανελευθέρονς και α ν η λίκ ο υ ς. eΟ πω λώ ν την ψήφον του Αντί πινακίου
φ ακής πρέπει

να στέρησή αυτής, επί τινα τουλάχιστον χρόνον,

δ δε

δωροδότης έπι δεκαετίαν πρέπει να στερηθή του δικαίου του έκλέγειν
και έκλέγεσί' α ι. Μόνον κ α τ 3 αυτόν τον τρόιπον δύναται ν ά έ π έ λ θ η ή Αποκατάστάσις τής πολιτικής ηθικότητας και τιμής εν τή ελληνική] πολιτεία.
' Η εκδίκασις τών βουλευτικών εκλογών κατά συνείδησιν και κατά,
τον νόμον εινε πρόδηλον χαρακτηριστικόν γνώρισμα ύγιοϋς κοινωνικού
και πολιτικού οργανισμού. Τής Βουλής καταρτιζομένης συμφώνα)ς προς
τά κοινά, ούχι δε ποός τα Ατομικά τών πολιτευομένιυν συμφέροντα, επεται, ότι και ή λειτουργία αυτών θέλει διεξαχθή κ α θ 3 όλον τό χρονικόν
διάστημα τής βουλευτικής περιόδου έπαξίως τής αποστολής, ήν κέκτηται, άπορρέουσα εκ τής ειλικρινούς και Ανοθεύτου λαϊκής εμπιστοσύνης.
' Η διεξαγωγή τών βουλευτικών εργασιών δέον να τελύται μετά σεμνότητος και Αξιοπρέπειας,

όπως

διεξάγεται έν πάσαις ταΐς εύκόσμως

κα'ινηφαλίως λειτουργούσαις κοινοβουλευτικούς πολιτείαις.3Ιδία ή ΕΟνοσυνέλευσις καθήκον έχεινά τροποποιήση, αύτη ψηφιζουσα και κυρούσα
τον κανονισμόν τής Βουλής, δυνάμενον να μεταρρ>θμισθή μόνον μετά
παρέλευσιν ώρισμένου χρονικού διαστήματος, τή προηγουμένη αποφάσει
Απολύτου τής Βουλής πλειονοψηφίας, καθορίζοντα τον τρόπον τής δι
εξαγω γής τών βουλευτικών ερ γ α σ ιώ ν .3Επίσ ης καθήκον εχει η Ε θνοσυν
έλευσή διά τής ψηφίσεως τού

εκλογικού

γωγον, τά Ανελεύθερον σύστημα τών

νόμου νά περιορίση τό Ανά-

έπερωτήσεων

κ α θ 3 ώρισμένην

τής έβδομάδος ημέραν, ώς συμβαίνει έν τοις σοβαρούς εύρο)παϊκοις κοινοβουλίοις. Σ ήμ ερ ον δ χρόνος τών βουλευτικών έργασιών

παρέρχεται

Ό Κοινοβουλευτισμός
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Ιν

ταϊς καθημεριναΐς επερωτήσεσι τών βουλευτών, προς ουδενα άλλον

σκοπόν ή προς παρακώλυσιν πόσης σοβαράς εργασίας, προς

άντιπερι-

σπασμόν

επιδίωξιν

κατά

τοϋ κυβερνητικού έργου, και επι τέλους προς

διαφημίσεως τοϋ βουλεντοϋ εν τη οικεία επαρχία. Δια τοιουτων μικρο
πρεπών και άνελευθέρων μεθόδων προς τοσαύταις αλλαις

δημιουργεΤ-

ται και κρατύνεται ή πολίτικη επιρροή εν 'Ελλάδι.

’Ά ρ χ ο ν τ α ι τα βου

λευτικά έργα επι παραδείγματι την π έ μπτην μετά

μεσημβρίαν εοραν,

και αμέσως άρχονται ai έπερωτήσεις, κ ω μ ικ ό τα τα , άηδέστατα, δια φημιστικώτατα άπευθυνόμεναι προς τους οικείους υπουργούς,
μένους — εν δνόματι τών κοινοβουλευτικών θεσμ ώ ν —

ϋποχρεου-

ν ’ άπ«ντήσωσιν

αυθωρεί, η έν τη προσέχει συνεδρία. ' 0 μεγαλείτερος τίτλος βουλευτοϋ
εν ' Ελλάδι είνε το ποσόν, ό άριθμός τών έπερωτήσεών του, έ φ ’ αις και
μόνον γαυρια και σεμνύνεται άγερώχως. 'Ως προς την
και την μελέτην τών

ϋποβαλλομένων νομοσχεδίων

ο

επεξεργασίαν
βουλευτής δεν

ύποχρεοϋται να εχη γνώμην. Συνετάχθησ αν υπό ειδημόνων, δηλαδή ώς
επί το πλεΐστον υπό τών γραψέων τών αρμοδίων υπουργείων. ' 0 β ο υ 
λευτής, οσάκις έχει ιδίαν γνώμην, δρμάται συνήθως έκ προσωπικών,
επαρχιακών, ή κομματικών ελατηρίων.
' Έ ν τών σοβαρωτάτων

έργο)ν τής τελευταίας Έθνοσυνελεύσεα>ς

ήτο ό θεσμός τοϋ Συμβουλίου τής Ε πικ ρ άτεια ς προς επεξεργασίαν και
σύνταξιν τών προσηκόντων νομοσχεδίων. 'Ο θεσμός ουτος κ α τη γ γέ λ θ η
ώς αντιλαϊκός,
Και

ώς μοναρχικός υπό τής παραπαιούσης

δημαγωγίας.

επετεύχθη ή κατάργησις αϋτοϋ έν τή πρώτη βουλευτική περίοδο·)

μετά την λήξιν τής Έθνοσυνελεύσεως εκείνης. ”Η δη ή μέλλουσα κ α θ ή 
κον έχει να μεριμνήση
τούτου σώματος.

τα δέοντα

περί ανασυστάσεις

τοϋ

πολίτικου

Μόνον δια τοιούτων διατάξεων, συμφυώ ν προς τον εθνικόν χ α ρ α 
κτήρα,

άπορρεουσών άπό τής εθνικής συνειδήσεως

σταδιοδρομίας

και τής ιστορικής

τοϋ έλληνικοϋ Λαοϋ, έπιτευχθήσεται π ρ α γμ α τκ ή εθνική

ελληνική Πολιτεία,

πράγματι έλευθέρα

λευτικόν καθεστώς πρέπει
κουσαν αύτώ περιωπήν.

ν ’ άνέλθη

καί, αυτόνομος.
εις τήν άληθινήν,

Τό κοινοβου
τήν προσή-

Σήμερον τό ελληνικόν Κοινοβούλιον, εξαγό

μενον τυγχάνον φαυλοτάτων ολιγαρχικών σκοπών και βλέψεων, άποτελείται

έξ αθροίσματος Ανθρώπων εις έν και μόνον άποβλεπόντων,

εις

εν Έλλάδι
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την προσωπικήν και οικογενειακήν αυτών έπικράτησιν και κυριαρχίαν.
Τα μ εγάλα πνευματικά, κοινωνικά, πολίτικα και έθνικά Ιδεώδη
ρώνται και καταφρονούνται.
διαφέρεται

' Ο εισερχόμενος εις την Βουλήν

να έπιρρώση τον χαρακτήρα αΰτοϋ,

παροδεν έν-

να καταστήση εί δ υ 

νατόν χαλύβδινον και άκράδαντον. Μ έλ η ο α αΰτοΰ έχει νά προσενέγκη
υπηρεσίας
και δη

—

δηλαδή

νπακοήν

.

και πειθαργίαν

είς τον εκπροσωπούντο αυτό,

εις τό κ ό μ μ α του,

—

εις τον αρχηγόν του.

έπικρατήσεως των υλιστικών και χρησιμοϋηρικώ ν τούτων
μεγάλοι

Προ τής

απόψεων

οΐ

δρίζοντες τής πολιτικής αρετής και χρηστότητος, τής έϋνικής

ιδέας περιεκαλύφΦησαν υπό πυκνοτάτης νεφέλης.
3Ε ν τώ έλληνικώ βουλευτηρίο),

ά φ 3 ον κα·θ3 έκάστην άπηχονσιν

ποταπώταται έπερωτήσεις, αι μάλλον άνελεύύλεροι, σπα νιότατα άκούεται
ή φ ω ν ή εμπνευσμένου έθνικού Αντιπροσώπου, οϋχ) ¿ιαχειριστού π ρ ο σ
ωπικών ή κομματικώ ν σ υ μ φ ερ ό ν τω ν . 3Ε ν τή π ρώ τη περιόδώ τής νέας
συνταγματικής έξελίζεως, δ 3Ιακωβάτος,

ό

Βαλαωρίτης, δ Δεληγεώργης

ελάμβανον τον λόγον, οϋχ) διά ν 3 άκουσθώσι παρά τών άκροωμένων
βουλευτών,

άλλά παρά

του έάνους ολοκλήρου.

' Η κοινοβουλευτική

ευγλωττία ήρξατο καλλιεργουμένη και παράγουσα άγλαούς καρπούς έν
τώ κλασικώ τής ελληνικής πατρίδος έδάφει. 3Α λ λ 3

(5

λ\ψ του κ ο μ μ α 

τισμού, του έγοησμού, του υλισμόν, του μικροσυμφέροντος άπεμάρανε
και άπεζήρανε πάσαν Ικμάδα ζωής και πάντα καρπόν. 3Αντί τον ρήτΟ
ρος δ λογοποιός, και δή δ κατορθών ν 3 άγορεύση, δηλαδή νά φλναρήση
πλείονας έδρας.

Οντος είνε δ δρέπων τήν τιμήν καί τήν δάφνην τών

πολιτικών άγώνων, δ έξασφαλίζων υπέρ ίανθον τήν κτήσιν τον υπουρ
γικού χαρτοφυλακίου.
' Υ π ό τό ένεστώς, τό κρατούν κοινοβουλευτικόν καθεστοκ ή πολι
τική ευγλωττία, έκτος παλαιοτέρων τινών άντιπροσώπων αυτής, ονδέν
έπεδείξατο σημείον ζωής. Τό ποσύν, δ άριθμός, ούχι τό ποιόν δημιουρ
γεί τήν πολιτικήν έπικράτησιν καί επιρροήν έν τή ελληνική πολιτεία.
Οντως ένοήϋη έν αυτή τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα— έστηρημένον
παντός έθνικού ιδεώδους. Δεν υπάρχει ανάγκη άποδείξεων. Κεϊνται προ
τών ο φ θ α λ μ ώ ν ολον τού κοσμον τα αποτελέσματα το ν ...
Ά ϊ ί λ 3 εινε καιρός ή μεγάλη, ή γενναία, ή μηδέποτε άποϋνήσκονσα
ι/>νχή τού ελληνικού έθνους ν 3 άκονσθή άπό τών σελίδων τούτων, άφού
δεν δύναται ν 3 άκονσθή άπό τών θόλων τού ελληνικού βονλεντηρίον.

Ό
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Κοινοβουλευτισμό;

«Πάντες σεΐς, οι Θυοντες εις τον χρνσονν μόοχον τον ψενδοκοινοβονλευτισμου, οι εξελΘόντες εκ της οκοτίας και της μηδαμινοτητος
τήν ημέραν καί το ψώς διά της υποκρισίας καί της ψενδοϋς
των πολιτικών ξοάνων,

καιρός νά καταλίπητε το ελληνικόν

λατρείας
βουλευτή

ριον. Έ π ο ιή σα τε τον οίκον του πατρός μ ου οίκον εμπορίου.
κρύνΘητε έξ αυτοϋ' καί αυτή η άναπνοή σας τον μολύνει.

εις-

Απομα-

Α ν ε γε ν ν η ϋ η ν

με τά φανταστικότερα, μ έ τά Ιδανικότερα των ονείρων, μ ε τας ελπίδας
καί τάς προσδοκίας υπέροχου

ιστορικής σταδιοδρομίας. ΟΙ ?Μθί, καί

αυτοί ακόμη οΐ έγβροί, προσέβλεψαν μετά Θαυμασμόν καί μετά φΘονου
την άναγέννησίν μου. Ά φ ο ϋ παρευρέΰησαν εις τάς

νικάς καί τά τρό

παια τον νέου Μιλτιάδου καί τον νέου Θεμιστοκλέους, τον νέου Ε ν ρ υ βιάδον καί τον νέου ’Αγησιλάου, άνέμενον νά παραστώσιν εις τάς μ ε γάλας έορτάς των Πανελληνίων, ν ’ άκονσα)σι τον νέον

Ηρόδοτον, νά

άντιληφϋώσι της έμβριΘείας καί του κάλλους των λόγων τον Αισχύλον
καί του Πλάτωνος, του Θουκνδίδον καί του Περικλέους.
«Πάντα ταντα σκιά ην καί διελνΘησαν, έξητμίσΘησαν εντός τον π ε 
ριβόλου τον ελληνικού βονλεντηρίου, πάντων των άρμοδία)ν σ ιγ ό ν τω ν
καί μ η διαμαρτνρομένων κατά την ϋπερτάτην ταντην τελετήν της ελλη
νικής κηδείας, πολλών δε καί ενόγως καί άνάνδρως σ ν μ π ρ α ττό ν τω ν .
Τίνος λόγου ενεκα,

»

σας ερωτώ,

άντιπρόσωποι

του

ελληνικού

Ααον, κατέστην η χλεύη των Λαών του πεπο?ατισμένου κόσμου : Ποιος
υπέχει την ενΘννην της χλεύης ταντης ; Καί ποιος άλλος η οι κ νβ ερ νώντες το ελληνικόν
τηρίδας ;
»

Κράτος

κατά τάς

τελευταίας

’Εξυμνείται ή Βουλγαρία ως το Κράτος του

Χερσονησώ τον Αίμον,

'Θαυμάζεται η Νεα

δους αυτής επί έν μόλις
οικτειρεται

η

Ελλάς

δια

ταντας
μέλλοντος

Τουρκία διά

συνταγματικόν έτος.

δεκαε
εν τή

τά.ς προό

Καταφρονεΐται δε καί

την παντελή αυτής πολιτικήν, διοικητικήν

καί στρατιωτικήν άδράνειαν καί κατάπτωσιν. Καί προγράφεται όση μέραι εκ τής βίβλου τής ζωής καί τής ιστορίας.
Εις ποιους οφείλεται η καταστασις αυτή
τό ελληνικόν Κράτος,

καί κατά

πρώτον

,·

Εις τους κυβερνώντας

λόγον εις τό ελληνικόν

Κοι-

νοβονλιον, το εξερχομενον εκ της ουνειδησεως καί των σπλάγχνων τοΰ
ελληνικού Ααον, του ελληνικοί/ ’Έ Θ ν ο ν ς .
»

Ενω οι εχΰροι προβαινουσιν, οι

Ελληνες νποχωρονσιν, άμννό-
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έν Ελλάδι
μενοι διά τών λόγων
λ,άου,

το

ξίφος

και ονχι δια των έργων.

του

*Αλεξάνδρου,

' Η σπάθη τον Ά γ η σ ι -

ή μάχαιρα τον

σκωριώσιν έν ταΐς χερσιν άνανδρων Απογόνων.
νός δοημέραι εκτοπίζεται έκ των πατρίων

Βονλγαροκτόνον

Και το ελληνικόν Κε
και

χω ρώ ν

Αποναρκοϋται.

Οι νικηταϊ πρ οχω ρ οϋσιν. Oval τοϊς νικηθεΐσιν.. ,
»

Κατάρα εις τους αΐτίονς της εθνικής ήττης !

».

Ν'.
16 ’Ιουλίου 1909
’Α γ ν ο ώ άν έγ ρ α φ α πολλά , η άν έγραψα ολίγα, άναλαβών να π ρ α γ 
ματευτώ

άπό ιστορικής, ψυχολογικής, κοινωνιολογικής έπισκοπήσεως

την λειτουργίαν και την έξέλιξιν τοϋ κοινοβουλευτικού πολετεύματος έν
'Ελλάδι.

Θά

ηνχόμην ν 3 άνεγίνωσκον άντιρρήσεις ώς προς τα γρα φ έντα’

δυστυχώς έν τούτοις ώς προς την νπόθεσιν, και ευτυχώς

ώς προς τον

γράφοντα, και οϊ νπεράγαν κοινοβουλευτικοί άποδέχονται την θέσιν, οτι
έν 'Ελλάδι ό κοινοβουλευτισμός νπέστη τελείαν έξάμβλ.ωσιν, διατελεΤ έν
πλήρει χρεωκοπία.
Εννοείται, οτι τό σύστημα μένει ανεκτόν, εί καί τα Αποτελέσματα
Ανομολ.ογοϋνται. Τελεία κατάπτωσις τοϋ κράτους και τον έθνους. Αιακνβενσις μ εγά λ ω ν Ιστορικών ελπίδων τον 'Ε λ λ η νισ μ ο ύ . Και εν τοντοις...
Τηρηθήτω σαν οι δεσμοί, αΐ άρχαί, και άς Απολεσθή τό έθνος. Τοιαντα
επιφωνοϋσι πολλοί, παραπαίοντες υπό τό κράτος παραλυτικής τοϋ νενρικοϋ αυτών συστήματος καταπτώσεως.
Κ α τά τής προβαινούσης ταύτης οργανικής παραλυσίας έπιβάλλεται
ήμίν ν 5 άγω νισϋ ώ μ εν καί νά έργασθώμεν προς πρόλ.ηχριν μειζόνων δει
νών.

5Επιβάλ.λεται

ή κατανόησις, ή διάγνα)σις τοϋ χρονίον νοσήματος

καί ή άμεσος αντοϋ θεραπεία, έστω καί δια τών δραστηριωτάτο)ν, τών
μάλλον έπωδύνων φαρμάκων, Αλλεχ συντελεστ ικών εις θεραπείαν.
Κατά τό παρελθόν, λέγει ό
προς

Β ρβΠ Ο Θ Γ ,

οι φιλελεύθεροι ήγωνίζοντο

τον μονάρχην, άξιοϋντα την Αντιπροσωπείαν τοϋ θείου δικαίου,

τής άπό Θεοϋ άμέσως ή εμμέσως καταγωγής αντοϋ και προελεύσεως.
Λ ό γ ω τής τοιαύτης άντιλήψεως τής μοναρχικής

έξονσίας,

ο

ήξίον νά έξασκή Απόλυτον κράτος έπι τών κοινών π ρ α γ μ ά τ ω ν .

μονάρχης
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Σήμερον δε οΐ πραγματικό) φιλελεύθεροι καθήκον εχονσι ν αγωνιοθώσι προς το κοινοβούλιον, δοημέραι ρέπον να εξασκήση εν ονοματι
τής ελευθερίας τοιαύτην άπόλντον και άνεξέλεγκτον εξουσίαν. Οντως
εξελισσόμενων των πραγμάτων, ου δεμία ϋφίσταται πραγματική διάφορά
μεταξύ τον ενός και τον άλλον δικαίου. 3Εν τή πραγματικοτητι άμφοτεραι αί πολίτικαι ανται δυνάμεις, και ή μοναρχική και ή κοινοβουλευ
τική, ή πρώτη ενιαία, ή δεύτερα περιληπτική, πολιτεύονται ομοιοτροπως,
διεκδικούσαι υπέρ εαυτών άπόλντον εξουσίαν. Αυτή εκπροσωπεί κατα
πλάσμα το λαϊκόν, όπως εκείνη το θειον δίκαιον.
Και προβαίνων εν τή άναλύσει τον δικαίου τον κοινοβουλίου ό αυτός
φιλόσοφος, συμπεραίνει τα επόμενα :
« 'Η μεγάλη πολιτική πρύληψις εν τώ παρελθόντι ήτο τό θειον
δίκαιον των βασιλέων. 'Η μεγάλη πολιτική πρόληψις εν τώ ενεστώτι εϊνε
τό θεών δίκαιον τών κοινοβουλίων». Δεισιδαιμονία κατα τήν πρώτην
περίστασιν, δεισιδαιμονία και κατα τήν δεντέραν. 3Αλλα κοινωνία, εξε
λισσόμενη εν δεισιδαιμονία, έστερημένη σκέψεοος κα\ κρίσεαις, δεν δύναται ή να έκτροχιασθή εν τή επιδιώξει του προορισμού αυτής.
Πρότερον μία πράξις τού μονάρχου ήδνναιο τα πάντα’ ήδη μία
πράξις τού κοινοβουλίου. ΊΊόθεν δικαιολογείται τό έκτροπον τούτο ;
Οι κοινοβουλευτικοί διακηρνττουσιν, δτι «τό άναμφισβήτητον δίκαιον
τής πλειονοψηφ ίας δημιουργεί τό άναμφισβήτητον δίκαιον τού κοινοβου
λίου». Κατα δε τήν τοιαντην λογικήν «θεών δίκαιον τών κοινοβουλίων
σημαίνει θεών δίκαιον τής πλειονοψηφίας».
3Εν ταίς θεωρίαις τανταις κεΐνται τα άπόλντα δόγματα τού κοινοβου
λευτισμού τών καθ3 ημάς χρόνων. Τί ποιητέον προς καταπολέμηση’ αυ
τών, δσημέραι καταδεικνυμένα)ν επιβλαβών και λαοφθόρων ;
Ια πρόγραμμα των φιλελεύθερων εν τώ παρελθόντι ήτο ό περιορι
σμός τής βασιλικής εξουσίας. Τό πρόγραμμα τών φιλελευθέρων εν τώ
μέλλον τι έστω ό περιορισμός τής κοινοβουλευτικής ¿ξονσίας.
Κατα τί διαφέρουσιν ούσιαστικώς αι δύο ανται εξουσίαι ;
Η βασιλική εξουσία, καθ οιονδηποτε τροπον έξασκουμένη και λει-'
τονργούσα, εϊνε ή εξουσία ενός και μόνου προσώπου, άνάγοντος εις τήν
θείαν βούλησιν και δύναμιν τήν εν τή κοινωνία και τή πολιτεία υπό
σταση αυτού. <Υπό τήν ιδιότητα αυτού ταύτην δ βασιλεύς κέκτηται μεν
πραγματικό δικαιώματα, εν έκάστη στιγμή τής ενεργείας αυτού τυγχά-
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νοντα έξωτερικεύσεως,

μεταφυσικά δε καθήκοντα, ών ή έκτέλεσις εις

αυτόν και μόνον άπόκειται. Παραλλήλως προς την βασιλικήν ταυ την εξου
σίαν, την ΰ φ * ενός προσώπου έξασκουμένην, άντιτίΰεται ή εξουσία του
κοινοβουλίου, άϋροίσματος τουτέστιν άν&ρώπων, άναγόντων την άρχήν
αυτών εις την βούλησιν και την δύναμιν του λαού, εν τη λειτουργεία της
πολιτείας εκπροσωπούμενου υπδ τής εξουσίας ενός και μόνου, δοτις είνε
ο

πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου. Πάσα αυτού πράξις φέρει το

κύρος τής λαϊκής βουλήσεως, ήτις

Vox populi

VOX

κηρύσσεται επίσης $εία βούλησις.

clei. Τις δικαιούται και δύναται ν 3 άντιταχΰή κατά

τω ν δύο τούτων δυνάμεων, αΐτινες κατ 3 ουσίαν εΐνε μεταφυσικαί ; ' Ο
μονάρχης άμέσως νομοθετεί, δικάζει, έκτελεΧ διά των οργάνων αυτού.
*0 λαός επίσης εμμέσω ς νομοϋετεΐ, δικάζει, εκτελεΧ διά τού κοινοβου
λίου. Μονάρχης άρα και κοινοβούλιον είνε δύο υποστάσεις, ών ή δύναμις
και ή ενέργεια καταλήγουσιν εις το αυτά άποτέλεσμα. 3Αλ?.ά ποια εκ των
δύο τούτω ν δυνάμεων είνε ή φοβερωτέρα και ή κινδυνωδεστέρα; ' Η μεν
τού μονάρχου είνε καταληπτή κατά πάσαν στιγμήν τής εκδηλώσεως αυτής,
ώς άπορρέουσα εξ ενός δρατού και συγκεκριμένου προσώπου, δυναμένου
νά εχη ευϋύνην. Τουναντίον ή τού κοινοβουλίου δεν καΰίσταται κ α τ α 
λ η π τ ή έν τή εκδηλώσει και τή εξωτερικεύσει τής ένεργείας αυτής δσον ή
τού μ ο ν ά ρ χ ο υ . Και έκτος τούτου τις δ υπεύθυνος έπι τοΐς πεπραγμένοις ;
' Ά π α ν τ ε ς έν τ ω συνόλώ καί ουδείς. Ούτως ή εύϋύνη τού κοινοβουλίου
εξατμίζεται έν τή πραγματικότητι, μηδενος των άποτελούντων αυτό δυνα
μένου νά κ λ η ϋ ή εις άπολογίαν.
ταύτη είνε

ό

eO μ έγας δικαστής έν τή περιστάσει

λαός, καλούμενος νά δικάση διά τής ψ ή φ ο υ του. 3Α λ λ 3 υπό

τον κονιορτον τω ν έκλογικών άγώνων έπί τοσούτον συσκετίζονται και
συγχέονται

τά πράγματα, ώστε δεν είνε άδύνατον πολλάκις οι ύπεύϋυνοι

ν 3 άπαλλάοσωνται πάσης μ ο μ φ ή ς και εύΰύνης, ήτις άπαγγέλλεται ύπο
τού κυριάρχου λαού κατά των ούδαμώς ή ήκιστα ένεχομένων εις τήν
έπελέλούσαν καταστροφήν, έ φ 3 f¡ εύϋύνεται μεν έν σύνολο) το κοινοβούλιον, ά λ λ 3 είνε δυσχερές ή άδύνατον νά έξευρε&ή ένος έκάστου των μελών
αυτού ή εύάύνη.
3Α π ο ιστορικής άπόη>εως έπισκοπουμένη ή κατά χρόνον καί τόπον
λειτουργία

τού κοινοβουλευτικού

εφαρμόζεται π α ρ 3 ήμιν,

πολιτεύματος ,

δεν έτελεσφόρησε

οϊον κατανοειται και

μέχρι τής στιγμής ταύτης,

τούτου δ 3 ενεκα καί ή αμείλικτος κ α τ 3 αυτού κριτική παρά τε τών d í a -

334

Ό Κοινοβουλευτισμός

σωτών τής μοναρχικής θεωρίας και τών τής δημοκρατικής. Το τοιοντο
πολίτευμα, προϋποθέτον το μεν ισχυρόν αντιληηην τής έννοιας, τών
καθηκόντων και δικαιωμάτων του μοναρχικού παράγοντος, μη δικαζοντος εν τή έξασκήσει τής νομίμου αύτοϋ έξουσιας, το δε αυτονομον
λαϊκήν συνείδηοιν και πραγματικήν άντίλ.ηηην τών ουμβαινοντών, τουτέοτι λαόν, ανεξάρτητον κατα συνείδηοιν και χαρακτήρα, μη κυπτοντα
εις τήν επιβολήν ώρισμένης, μονουχί. προνομιούχου ταξεως πολιτευό
μενων λόγω γένους, πλούτου ή κυβερνητικών παροχών, αρξαμενον να
λειτουργή κατα το μάλλον ή ήττον εϊλικρινώς εν πολλούς εύρωπαϊκαΐς
χώραις κατα τον δέκατον ένατον αιώνα, δεν παρήγαγε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Έ ν τή πρώτη περιόδφ τής λειτουργίας αύτοϋ έκράτησεν δ μοναρχικός παράγων, ήδη ό ’ δσημέραι εκπίπτει εις όλαγαρχίαν
δια τής έπικρατήσεως του δλαγαρχικοϋ παράγοντος, εκ περιτροπής και
δια τών οικείων αύτώ μεθόδων έπιβαλλομένου και έπί τής μοναρχίας
καί επί τής δημοκρατίας, καθυποτάξαντος άμψοτέρας ταύτας τας πολ.ιτικας δυνάμεις εξ δλοκλήρου επί Ιδίφ ώφέλει. Εις το σημεΐον τοϋτο
κατέλιηξε το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, λόγιο λαϊκόν, πράγματι δλαγαρχ^ικόν του χειρίστου είδους.
3Εν ή χώρα δ κοινοβουλευτισμός τυγχάνει άλ.ήθεια καί πραγματικότης, ή δε βασιλεία απλούς κόσμος, καθ’ ά συμβαίνει έν ’Αγγλία, έν
Βελγική, έν ’Ιταλία, ψεύδονται οί νόμοι, έμφανιζόμενοι υπό τήν μορ
φήν έκδηλ.ώσεως τής βουλήσεως του βασιλέως' πράγματι άπορρέουσιν
έκ τής θελήσεως του νομοθετικού σώματος, του κοινοβουλίου καί έκδίδονται θέλοντας ή μή θέλοντος του βασιλεοος.
’Αρκεί να παρακολούθηση τις καί κατ’ έλ.άχιστον τήν κατα τον
τελευταϊον τούτον καιρόν έξέλιξιν του κοινοβουλευτικού πολιτεύμα
τος, Υνα πεισθή έκ τών πραγμάτων, δτι δ κοινοβουλευτισμός είνε
πλήρης άρνησις καί τής μοναρχικής καί τής δημοκρατικής ιδέας. 'Ο
βασιλεύς ούδέν σημαίνει* βασιλεύει, άλλο δεν κυβερνά. eO λοός έν ταϊς
έκλογαις μόνον εμφανίζεται, άλλ[’ ώς ιδέα καί ώς δύναμις ασύντακτος
καί άνοργάνωτος’ παρελθουσών αυτών άπόλ.λ.υσι πάσαν τήν ϋπόστασίν
του. f Υπό τήν μορφήν πολ,ιτεύματος φιλελευθέρου έξασκειται ή φαυλοτάτη τών τυραννιών, ή μάλλον έγωϊστική καί άνεύθυνος, ή ολιγαρχική.
Τοϋτο δ ’ ετι μάλλον έν αΐς χώραις δεν υπάρχει, ούδ’ άνεπτύχθη τάξις
ανθρώπου πνευματικούς, ηθικώς καί οϊκονομικ.ώς ανεξαρτήταη>, έμ-
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πνεόμενων εξ αισθημάτων φιλαλληλίας, νομιζόντων εύγενές και τίμιον
το δράν και άγωνίζεσθαι υπέρ των κοινών συμφερόντων, τίθεσθαι εν
κρείττονι μοίρα ταϋτα νπερ τα ατομικά, συμφέροντα.

’Αλήθεια εντεύθεν τα:ν Πυρηναίων ψεύδος έκείθεν αύτων,
έλεγεν ό Ρ&£0&1. Τα πολιτεύματα δεν έγκεντρίζονται έπι των ανθρώ
πων, δπως οι βλαστοί επι των δένδρων' έτι μάλλον δεν μεταφυτεύονται
εξ εδάφους είς έδαφος. Προς βλάστησιν αυτών και καρποφορίαν δέον
να προηγήθη προσηκόντως ή ενέργεια τής φύσεα)ς και τον χρόνον, ή
προσήκουσα προπαρασκενή και καλλιεργία τον εδάφους. ’Εν ή περιπτώσει δεν π ροηγήθησαν πάντα ταϋτα, το φντδν ε κ φ υ λ ί ζ ε τ α ι , το
δ 3 εξ αυτόν εκφυόμενου άνθος, άμα τή πρώτη επαφή αυτόν προς τον
ήλιον και τον δέρα, μαραίνεται και καταπίπτει. Το πολίτευμα είνε δη
μιούργημα τον χρόνον και τών άνθρώπων, ουδέ παρασκευάζεται διά
ταντης ή εκείνης τής θεωρίας, ή τής διδασκαλίας τον σπουδαστηρίου, έν
άγνοια τών πραγμάτων και τών δεδομένων.
Τούτο έπρεπε νά κατανοηθή έν ΐΕλλάδι. Ό ελληνικός λαός κατ’
ουσίαν εϊνε μάλλον φιλελινθερος, άποκλίνων προς την δημοκρατίαν.
*Λ?.λ3 ώς είπον εν προηγονμένφ άρθροο, ή βασιλεία έν τώ έλληνικώ
κόσμφ κέκτηται Ιστορικήν έννοιαν και ανάγκην' είνε τό έμπνενσμένον
ξίφος προς πραγμάτωσιν τών ιστορικών τυχών τον ελληνικόν γένους.
Ταϋτα έπεβάλλοντο είς την μελέτην τοϋ πολιτικοϋ νομοθέτον τοϋ έλληνικοϋ λαόν. Δυστυχώς από τών πρώτων ημερών τής ελληνικής ανεξαρ
τησίας επίβουλος ένεφανίσθη έπι τής πολιτικής σκηνής έχθρός — γέννημα
και θρέμμα τής τουρκικής δεσποτείας — ό κ ο τ σ α μ π α σ ι σ μ ό ς, ή
πολιτική δλαγαρχία, ήτ<·ς διωργάνωσε τοσοϋτον μεθοδικώς και έπιδεξάος
τάς έαντής δυνάμεις, ώστε συν τώ χ,ρόνφ κατέστη απόλυτος δνναμις.
Έπεβλήθη έπι τής βασιλείας, ήτις ξένη ονσα δεν έκέκτητο ασφαλές
έρεισμα έν τώ τόπω ΐν ’ άνταγωνισθή, έπι τοϋ λαοϋ, οστις αμαθής ών
καί άμόρφωτος, νπέκνψεν εις τήν δνναμιν αυτής.
Κατά τοιοϋτον τρόπον έλειτούργησεν άπό δεκαετηρίδων καί λειτουογεί έν 'Ελλάδι τό κοινοβον/.εντικό'ν πολίτευμα. Καταλαμβάνεται έκ
θλίψεως καί έξ ανησυχίας περί τοϋ μέλλοντος ό παρακολονθών τήν
έξέλιξιν αϋτοϋ, τά άποτελέσματά τον' πάν ιδεώδες έξέλιπεν έν τή άντιλήψει τής πολιτικής τοϋ έλενθέρον κράτους, οϊονεί προοριζομένον είς
τήν έξυπηρέτησιν καί τήν θεραπείαν τών εντελεστάτων προσωπικών
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καί κομματικών συμφερόντων. 3Από τεσσαράκοντα και πεντε ηδη ετών
κοινοβονλεντικωτάτον πολιτικού βίου, υπό την ελλειψιν πραγματικού
ελέγχου, εξέλιπεν δ τι μέγα και γενναΐον χαρακτηρίζει και δέον να. χαρακτηρίζη τον βίον ελευθέρου λαοί). 'Νομίζει τις, δτι άναγινώσκει ζοφερήν
σελίδα του Νίτσε, παρακολου&ών την κατά τον τελευταΐον τούτον καιρόν
ιστορικήν εξέλιξιν, την ψυχολογίαν τού ελληνικού λαού. (.(.Διέρχομαι ανa
μέσον τού λαού τούτου και κρατώ τούς οφθαλμούς δνοικτους. Οι ανάρωποι κατέστησαν σμικρότεροι καιδιηνεκώς σμικρύνονται. Εινε στρογ
γυλοί, νομοταγείς, ευπροσήγοροι, ώς κόκκοι άμμου προς ετέρους κόκκους
άμμου. 3Εναγκαλίζονται μετριοφρόνως και ολιγαρκώς εύτελεστατην ευ
τυχίαν, ύποβλέποντες ταύτοχρόνως δια τού κανθού τού οφθαλμού
«τέραν». Τις δ άπαλλάξων
τον ελληνικόν λαόν άπό τής τοιαύτης άκόομου
%
και εκρύ&μου καταστάσεως, τής δδηγούσης αυτόν προς την ήΰικήν και
την κοινωνικήν αυτοκτονίαν ; 3Η&ική καί κοινωνική χρεωκοπία, à ποτέλεσμα τής πολιτικής, και οι πολίται, προ τού προβλήματος τού κοινωνικού,
τού έϋνικού έκμηδενισμού, εγκαταλείπουσι τός εστίας αυτών και δρμώσι
προς τήν μετανάστευσιν, δι3 αυτής επιζητούντες τήν άτομικήν ευτυχίαν,
ήν δεν δύναται νό παράσχη αύτοΐς ή πολιτεία, εν&α ή βραδεία αύτοκτονία καλείται £,ωή, Γνα επαναλέβω φράσιν τού αυτού Νίτσε.
*Υπό τήν εκνενριστικήν, μονονουχι δολοφόνον επενέργειαν τού πο
λιτικού περιβάλλοντος δ ελληνικός λαός παρουσιάζει τό θλιβερόν φαινόμενον οργανισμού, δσημέραι εξαντλουμένου καί καταπίπτοντος. Α ν τη ή
εκείνη ή έκδηλουμένη νόσος εν τώ δργανισμώ αυτού είνε ούχϊ τυχαιον
γεγονός, άλλα μοιραϊον άποτέλεσμα τής μακροχρονίου παύήσεως, εξ ής
υποφέρει. *Ο ελληνικός λαός άντιλαμβάνεται τής καταστροφής, τής
επελϋούσης, τής επερχομένης, άλλα, στερείται τής προσηκούσης ισχύος ,
στερείται τής άναγκαίας ϋελήσεως ν 3 άντεπεξέλΰη κατά τής νόσου, χρώμενος τοίς άναγκαίοις φαρμάκοις, έστω καί τοίς δραστηριωτάτοις, ατινα
ϋέλουσι διαταράξη επί τινα χρόνον τον νοσούντα άδρανή αυτού οργα
νισμόν, εξεγείρεται άπό καιρού εις καιρόν, μετά φρίκης άντιλαμβανόμενος τής άνιάτον καταστάσεως του, άλλα, μετά τινα διεγερτικό, φάρ
μακα, ατινα επιζητεί καί λαμβάνει προς θεραπείαν δ νοσών οργανι
σμός, περιέρχεται εις μείζονα κατάπτωσιν καί παραλυσίαν. Paralvsie
.
ι
progressive, άποτέλεσμα βίαιων παϋών καί καταχρήσεων. Καταστρεφομένου λαού τίνος, λέγει σύγχρονος ήϋικολόγος, ή επιζήτησις ισχυρών
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διεγερτικών, ποιούμενων υπό των εξηντλημένων οργανισμών, εϊνε το
αναγκαίον της καταστάσεως τών πραγμάτων άποτέλεσμα. Προς θερα
πείαν τον αυταπατωμένον άσθενονς δεν καλείται 6 ιατρός, δ δννάμενος να θεραπενση αυτόν, και τούτο διότι τα προτεινόμενα φάρμακα έν
τ& πρώτη αυτών χρήσει δεν τνγχάνουσιν ενπρόσδεκτα εις τον οργανι
σμόν, δια της σνχνης εν τοντοις χρήσεως, έξυγιαινομένου όσημέραι
αυτόν, τα φάρμακα καθίστανται μάλλον ενπρόσδεκτα, ή δε δραστικότης
αυτών συν τώ χρόνω θέλει έξνγιάνη τον οργανισμόν και έπιταχννη την
θεραπείαν.
’Επέρχεται τι δεινόν τη ελληνική πολιτεία ; ' Ο ελληνικός λαός,
νοσών και έξηντλημένος εκ της μακράς αντοΰ πολιτικής και κοινωνι
κής κραιπάλης, έξεγείρεται επί τινας στιγμάς, παραπαίει, παραληρεί,
εχων προ αυτόν την καταστροφήν την τελεσθεισαν, την πρασκεναζομένην. Φωτεινοί διαλείμματα έχεφροσννης άποκαλνπτονσιν εις αυτόν
στιγμιαίως τά αίτια και τους αιτίους τής νόσον. Φαίνεται μετανοών,
κλαίει, υπόσχεται εις εαυτόν μεταβολήν βίου και διαίτης. Νομίζει τις,
δτι έπήλθεν ή λήξις του παραληρήματος και ότι αρχεται ή συνείδησις
και ή εξ αυτής θεραπεία. Ματαίως, μεια πάροδον ελάχιστου χρονικού
διαστήματος 6 πρώτος επιτήδειος μαγγανευτής, ό πρώτος κερδοσκόπος
εμπειρικός, οστις θέλει παρονσιασθή προ αυτόν ώς σοηήρ, κατορθοι
διΛ δλιγίστων περιχρυσωμένων καταποτίων νσ γείνη άποδεκτός υπό του
νοσονντος ώς ιατρός, νά τον καθνποτάξη, καθιστών πελάτην. *Υπό
την έκνευριστικήν επιρροήν τον γόητος, κστ’ ουσίαν χρωμένου φαρμάκοις και μαγγανείαις έπιβλαβεστάτοις εις τον οργανισμόν, άλλα κατά τό
πρόσχημα εύεργετικοΐς, επανέρχεται ή καταπράννσις τον έξεγερθέντος
οργανισμού, ή άδράνεια. ή άφασία, διά να έπαναληφθή και πάλιν μοιοαίως το παραλήρημα. ' Υπό τοιαύτην μορφήν εξελίσσεται άπό πολλών
ετών ό πολιτικός τον ελληνικόν λαόν βίος, αν δνναται να θεωρηθή
βίος φυσιολογικός τό διηνεκές παραλήρημα, έπιφαινομένων μόνον εκτά
κτως έν τή μακρά ταντη ηθική, πνευματική και πολιτική, διαταράξει
παοοδικών τινων εκλάμψεων υγιους άντιλήψεως τών πραγμάτων, έχεφροσννης.
’Έχων νπ ’ όψει τήν ελληνικήν πολιτείαν, οϊα έξειλίχθη και εσταδιοδρόμησε κατά τας τελευταίας ταντας δεκαετηρίδας, τον ισολογισμόν
τών άγαθών και τών κακών, ών κατέστη παραίτιος, τας καταστροφάς,.
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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αΐτινες έπήλθον εις το ελληνικόν γένος εκ της ολέθριας αυτόν όρασεως,
ενθυμούμαι την εικόνα την υπό τον Πλάτωνος ποιηθεΐσαν περί της διαφθαρείσης πολιτείας. 'Ο φιλόσοφος τής 9Ακαδημειας παραβάλλει αυτήν
προς τον παλαιόν θαλάσσιον θεόν Γλαύκον, <ίον οι ορώντες ονκ άν ετ4
ραδίως αυτόν ΐδοιεν την Αργ^αίαν φνσιν, νπο τον τα τε παλαια τον σώμα
τος μέρη τα μεν έκκεκλάσθαι, τα. δε σνντετρίφθαι και πάντως λελωβήσθαι υπό των κυμάτων, ¿Αλα δε προσπεφνκέναι, όστρεά τε και φύκια
και πέτρας, ώστε παντί μάλλον θηρίφ έοικέναι ή οϊος ήν φύσεις
Τοιαντη κατέστη ή εΐκών και ή φνσις τής συγχρόνου πολιτικής
'Ελλάδος υπό την κοινοβουλευτικήν αυτής υπόστασιν, κατά τα φαινό
μενα φιλελεύθερον και λαϊκήν, εν τη πραγματικότητι ώργανωμένην ολι
γαρχικήν, παρακωλυσασαν την αυτόνομον και έλευθέραν έξέλιξιν τον
ελληνικού κοινωνικού οργανισμού. Εινε πλέον ή θλιβερό, ή παράστασις
αντη> Αλλ3 είνε πραγματική' επιβάλλεται δε εις πάντας τους πολίτας ή
σνμπραξις και ή συνεργασία προς εξαγνισμόν, προς άποκάθαρσιν τον
πολίτικου σώματος Από τής λώβης των κυμάτων τής Αναρχίας και τής
διαφθοράς, εξ ής προσεκολλήθηοαν εις αυτό όστρεα και φύκια, παραβλάπτοντα τον οργανισμού του την κανονικήν λειτουργίαν.
3Επιβάλλεται δραστηριότης και ενέργεια προς άρσιν τής καταστάσεως, προς άποσόβησιν τω ν έπαπειλουμένω ν εν τω μέλλοντι μ3ιζόνω ν
καταστροφών, Αφού αι μέχρι τονδε επελθονσαι δεν εχονσι συνετίση τον
ελληνικόν λαόν και τους αξιονντας επαγγελματικά) δικαίφ τήν διακυβέρνησιν αυτόν και τήν Α ντιπροσω πείαν.

Έζήτησα επανειλημμένως τον ν π ε ρ ά ν θ ρ ο > π ο ν , τον ικανόν
και δυνάμενον άνδρα ν 3 απόσειση ήρωϊκώς και μετ3 αυτοθυσίας τήν
πέδην των κακών τον παρελθόντος, τ ο ν έ ν ο π λ ο ν π ρ ο φ ή τ η ν
νέας ζωής και δράσεως, τον εν αυτή σνγκεντρονντα συνθετικώτατα και
αρμονικότατα τό σννολον τών Ανθρωπίνων Αρετών και ιδιοτήτων.
'Ιστορικός μικρόκοσμος οντος θέλει καταστή δημιουργικός, θέλει τολμήαη να συνάθροιση εκ τών ερειπίων πάντα τα λείψανα τής νφισταμένης
Ακόμη, τής λειτονργονσης ζωής , τής νέας δημιουργίας, καί δι3 αυτών
θέλει προβή παραχρήμά εις τήν ΐδρνσιν καί στερεοποίησιν τον νέου πο
λίτικου οικοδομήματος του ελληνικού λαόν.1
1 Πολιτεία 611.
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Ά λ λ ’ άφον τούτο δεν εΐνε δυνατόν ώς εκ των υφιστάμενων έν
*Ελλάδι κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών, απευθύνομαι εις τον ελ
ληνικόν λαόν, εχοντα ϋπ 9 δψει τα μέχρι τοϋδε γενόμενα, να σκεφθή επ 3
αυτών, να έρευνήση τα αίτια, να προνοήση περί τών έπαπειλουμενών
Αποτελεσμάτων, να προβή εις άμεσον και τελεσφόρον ενέργειαν περί του
πρακτέου. Οι καιροί ου μενετοί, το δε δεινότερον χαλεποί. Μόνος 6
¿λληνικός λαός, τό γε νυν εχον, δύναται και δικαιούται να π ροβη εις την
λύσιν του προβλήματος του. ’Ά ς σκεφθή, άς άποφασίση και άς πράξη.
ΓΥπέδειξα εις αυτόν έπανειλημμένως τον τρόπον τής ένεργείας, τά θερα
πευτικά φάρμακα τής νόσου, εξ ής κατατρύχεται και φθίνει. Μεταξύ τών
προτεινομένων φαρμάκων εινε και ή σύγκλησις Έ θ ν ο σ ν ν ε λ ε ύ<3 ε ω ς. Ά λ λ ’ ΐνα καταστή ή ενέργεια αυτής τελεσφόρος, πρωτίστως
επιβάλλεται νά κανονίση τά κατ’ αυτήν αυτός οντος ό λαός.
*Έστω τό κυριώτατον τών μελημάτων, τό πρώτιστον άρθρον του
πολίτικου αυτού προγράμματος ή παντι τρόπο) ενέργεια προς εκμηδε
νισμόν, προς καταστροφήν τής λυμαινομένης τήν ελληνικήν πολιτείαν
κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας.
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