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π ρ ο λ ( ) γ ο :ς
Τό στΓΟυοαιώτατον χίφάλαΐδν τ ί ;  ίστορίαις ένο? ίθνβυς — ^έ- 

γ ί ΐ  {ι Ρ&αΐ Η βΙΐη ΐη ι ΐ ;  τόν πρόλογον τη ; β-.ογραφία; τοί; Β ί· 
τμχρχ — ά π οτίλ ίϊ πρχγ[Αχτιχώ; ή πιβτη χχ ί άχριβη; βιογράφη- 
-ιςς τών μεγάλων αΰτοΰ «-.ορών τών πολιτικών ο'ίτινες εν τη οι- 
ευθύνσει τών χοινών διέγραψαν έαφανε; τδ σημεΐον ττ,; οράβεώ; 
των. Έ ν  τώ  βιβλίω τούτιρ τα  μεγάλα παθήματα καί αϊ εθνι- 
χαί εΰτυχίαι συστέλλονται εί^έν άτομον και ή άφηρημένη ιδία 
τοϋ εθνονι; αίσθητοποιουμένη εΐ; το πρόσωπον του ίπΐ'ρανοΰ; χυτοΰ 
πολιτιχοϋ καθίσταται προσιτή εις μελέτην. Ά π '  αυτή; πρωτίστω; 
δΰνανται νά εξαχθώσι τα  ασφαλή συμπεράσματα, εΐ; αυτήν ό 
λαο; θά σπουδάση τόν χαρακτήρα του, εΐ; τά ; σελίδα; τ η ;  θά 
σημείωση καταφανή τά αποτελέσματα τών προσωπικών σφαλ
μάτων ή τά ωφελήματα εκ τών δεξιών σκέψεωνΒ.

Τώ δντι εΐ; τον εξηκονταετή ίλεΰθερον βιον τοϋ Ελληνικού 
έθνου;, ή μελετών την ιστορίαν, ανευρίσκει ολίγου; άνοραί, οιτι- 
νε; έν τη  διευθύνσει τών κοινών έσημείωσαν Ιοίαν όλω; εποχήν 
καί άπετύπωσαν εί; αυτήν τήν σφραγίδα τοϋ ιδίου των πνεύματο;.

Μεταξύ τών άνδρών τούτων Ιδιαιτέραν δλω; κατέλαβε θέσιν 
θ Χαρίλαο; Τρικοΰπη;. Αί πράξει; του, άπό τών ενεργειών 
του εΐ; τά  υψιστα τη; εθνική; Ιδέα; συμφέροντα μέχρι του ελά
χιστου νομοθετικού διαβήματο;, ό βίο; του από τή ; άπιστεύτου 
άφοσιώσεώ; του ε’ι; τό καθήκον μέχρι τή; άπλουστέρα; κοινωνική; 
αναστροφή;, φέρουσιν άπότυπον ιδιαιτέραν ατομικήν τοϋ άνδρο; 
σφραγίδα, τόν τύπον τή ; ΰπερόχου του πρωτοτυπία;, τή ; μονα
δική; του αύτοπεποιθήσεω;. Ε'ι; τήν τελευταίαν αυτήν άρετην 
έθεμελίωσε τό .πρόγραμμα τών ελπίδων καί τών πόνων, τών 
ύποίων απόρροια ύπήρξεν ή άπό βάθρων μελετηθεΐσα άνακαίνισι; 
τοϋ κυβερνητικού καί πολιτειακού εν γένει συστήματος.

Τόν βαθύν μελετητήν τή ; πατρίου ιστορία; θά καταπλήξτ 
σπουδή τή : μ.εγάλη; αΰτή; μορφή;, ώ; καταπλήττει «άν τό α ΐ-



ρθ[/.6νίν ύττέρ τά  κίινζ όρια καΐ ύψοΰαίνιν άνω τών «υν-ηθων άνα- 
«τηα,άτων. Σ ζ ί6 ι; ενρίϊα, πνίναα ύζέρίχ^ιν, ^αόρΦωτις άρτίχ κ χ - 
τήρτισαν ττίλιτίυτγιν βχ&υν καί '>;ΰν:υν ί '  «κείνων τού; ύττοίου; 
παράγοντες οί αιώνες «ίαντλουνται, άνορχ θαυ|χχ(ΐτύν προτρέ- 
ζαντα ιτως τνϊ; «ποχη» του καί ονειρευθεντχ άνχ'χόρ^ωσιν άούνχ· 
τον ίτο); «Ισετι οιά το ά|Λ0ρφωτον κράτος.

ΕΙς το {ΑείχελετΥΐαενον αυτό σγέοιον, ττ,ν θχρραλέχν διαγρα
φήν των (τφα>.ρ.άτων «πί νεοπαγούς πρ'λιτεία; καί την 6εαε^ίωτΐ'< 
άρτιου καβεττωτος προόδου καί Ιίιδόοεω ; άναλόγου πρό; τά  
ιοεωδτ) και τού; πόθους του Έλληνιο[ΐοϋ, ύ Τρικούπης οφείλει 
τάς πρώτα; του πικρίας, τάς πικρά; του αποτυχίας. Τ ά  [χεγάλχ 
εκείνα τχεδια επί των δποίων ηλπιζε την θευ-ελίωοιν πολιτεία; 
άγνη; καί ά;χ£{ΐπτου δεν «“τυχόν τού καταλλήλου «άφου; καί το 
οικοδόιχημα τδ μεγα καί περίλαμπρου οικοδόμημα το δποϊον ώνει- 
ρεύθη, άν δεν κατερρευβε, διά την σοφήν καί άληθή κατασκευήν, 
πάντως όμως δεν εστερεώθη ώς εκείνος το ήλπισε.

Διότι κάνει; εως τώρα πολίτικος τη ; Ελλάδος δεν «ρριψε τ ό 
σον μακραν τά βλέμματα μέχρι των άπωτάτων γωνιών τού Ε λ 
ληνισμού, ώ; δ Τρικούπης. Ή  εργασία ή ίσωτερική δεν άπερρό- 
φησε το εΰρύ καί στερεόν πνεύμα του καί τά έκάστοτε έ'ωτερικά 
ζητήματα «ΰρον αυτόν έτοιμον επί τό καθήκον, οΰτω δέ πολλάκι; 
μέγιστοι κίνδυνοι άπισοβήθησαν καί έπιτυχίαι βθνικαί κχτωρθώ- 
δησαν μόνον διά σοφή; διπλωματική: ενεργείας καί εύφυού; καί 
δεξιά; πολιτική;. Έ κ  τούτου εξηγείται ή πανελλήνιο; τού άνδρό; 
φήμη καί ή άπεριόριστο; πεποίθησι; τού ε'ξω ελληνισμού καί α 
κόμη τού πεπολιτισμένβυ κόσμου ΐπί τόν πολιτευτήν.

Δυστυχώ; τό ε'ργον άνεκόπη εΐ; τό μέσον καί τά  μεγάλα 
Ονειρα κατέρριυσαν, άπο τόν βίον δέ τόν πλήρη οράσεωο καί επι
τυχιών τού μεγάλου άνδρό; θ ’ άπομείνουν τά άριστα άληθώ; ύπο- 
βειγματα επι τών δποίων πολιτική άναμορφώσεω; καί εθνική; 
άναγεννήσεω:. δεν στηρίζει τά ; έλπίδα; τού μέλλοντο; τή ; εθνι- 
νή ; μας ύπάρξεω;.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
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ν ή τ ο ν .  — 'Γ Λ ο ν ρ γ δ ς  τώ ν  ·Εξωτερ»κ3>ν. — τ δ  ’Α γγλεκ δ ν  
κό^ινια. — *ΐι ά ν τ τ β α δ ιλ ε ία .  —  Α ίκη κα λ  κ α τ α δ ίκ η  τοί?

Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η .— Ά π ο ι ίτ ο λ η  ε ις  τδ Α ο ν δ ϊν ο ν .— Έ η » - 
ό τ ο λ η  η ρ δ ς  τδ ν  Δ ρα γο ίτα η ν . — 'ΐδ τ ο ρ ία  τΛ ς { « α -  

ν α δ τ ά δ ε ω ς .  — Γ έν ν η δ ις  Χ α ρ ιλ ά ο ν  Τ ρ ικού ττη .

Κατά τον έπταετη ΰπερ τής άνείαρτηοίαο αγώνα το 
ήρωϊκον Μεσολόγγι δεν έκλεί'σβη μόνον διά τών γενναίων 
«κείνων σνδρών τών όποιων τά κατορθώματα και η ειο την 
πατρίδα άι|ιοοίωσισ προσείλκυοε τον θαυμασμόν τοΰ κόσμου, 
καί ή ήρωϊκή του έξοδοι: τη^ ιο Απριλίου δεν είναι τό μο
ναδικόν καύχημα τήο μικραε άλλ’ ένδοξου πόλεωο. Παρά
πλευροι τών ηρωικών εκείνων πολεμιστών υπηρέτησαν την 
πατρίδα των καί εΰι^υεΐο καί δε£ιο1 πολιτικοί, παρασχόντες 
τάο πολυτίμουο αυτών ΰπηρεσίαο καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
άγώνοζ καί μετ’ αυτόν, καί καθοδηγήοαντεο τά πρώτα βήμα
τα τής νηπιαύούσηο Ελληνικής πολιτείας είτε έν ουμπρσόει 
μετά τοΰ κυβερνήτου Καποδιστρίου ή εις τάς τάζεις τών αν- 
τιπολιτευθέντων τον πρώτον τής Ελλάδος άνώτατον άρ
χοντα.

Ή Οικογένεια Τρικούπη, έκ τής ένδόίσυ εκείνης πό-



λεωο κστβγομένη, ίο χ ζ  το εΰτύ;(ηρα νβ ΰπ?|0£7?ί3/ΐ τοιου
τοτρόπως διττως τον αγώνα. ΛΟο έκ τών μελών σΰτης ί  
ΚωνοταντΤνος καί ό Σπυρίδων Τρικοόπης, ο πρώτος οτοατιώ- 

; της γενναίος καί ό δεύτερος πολιτικός δε£ιός παοέοχον τγ, 
πστριδι τας υπηρεσίας των. .Α,λλ’ ό Κωνσταντίνος Τρικού- 
πης κατά την περί^ημον έκείνην έξοδον τής ιο Απριλίου 
βληθείς ΰπο σφαίρας έχθρικής έτερμάτισεν ένδόίως τον βίον, 
ό δε Σπυρίδων άναχωρήσσς έκ Μεσολογγίου κατέφυγεν εί^ 
Ναύπλιον όπόθεν ήρχισε τό λαμπρόν πολιτικόν του στάδιον 
πολυτιμως και αυτός υπηρετήσας την πατρίδα.

Ό  Σπυρίδων Τρικούπης καταφυγών είς τδ Ναύπλιον ένε- 
κστέοτη εις τδ παρά τδ Φρούριον τούτο χωρίον Άβδίμπεη, 
τδ όποιον εΤχεν επί τούτω σγοράση έκεΤ δέ διέμεινε πέντε 
ακριβώς ετη. Κατά τό 1829 πωλήοας τδ χωρίον εκείνο έκτι
σε δύο οικίας την μίαν έν Ναυπλίω καί την άλλην έν \ \ ο -  
γει μετώκησε δέ είς την οικίαν του τής τελευταίας ταύτης. 
πόλεως.

ΕκεΤ είχε τότε συγκεντρωθή δ πυρήν τής κατά τού Κ υ
βερνήτου Καποδιοτρίου άντιπολιτεύσεως τής όποιας έπιφσνέ^ 
μέλος ήτο ό Σπυρίδων Τρικούπης, κεκηρυγμένος υπέρ τή^ 
Αγγλικής πολιτικής καί διά τούτο σφοδρωτάτας υφιστάμε

νος επιθέσεις έκ μέρους του κυβερνήτου τού όποιου ύπήρέε 
πριν γραμματεύς καί τών άλλων τότε γνωστών κομμάτων. 
Είς Άργος δέ εύρίσκετο τότε καί ό Αλέξανδρος .Μαυρο- 
κοροάτος, ό Νεγρης, ο Πολυίωϊδης, ο1 Ιατρού καί άλλοι δι
απρεπείς ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ τής έποχής, οΐτινες άπετέλουν την θεο- 
μοτέραν κατά τού Καποδιοτρίου άντιπολίτευσιν. καί παοοτ 
τώ Τρικούπη συνερχόμενοι έκανόνιζον τά τής πολιτικής των.

Αλλ’ ό κυβερνήτης δέν ήργηοε νά πληροφορηθή τά^ 
υπόπτους αυτών συναθροίσεις αίτινες πολύ τον ήνώχλουν. 
Και Οεσποτικος και παράτολμος ως ητο ό κατά τά άλλα αγα
θός καί φιλόπατρις έκείνος άνήρ, απεφάσισε νά διαλύση τδ»

® Χ α οτλαος



συνωρτικίν κέντρον. Άπέίτειλε λοιπον τότε τον αρχηγόν 
τοΟ Ιππικού Δηρ. Καλλέργην μετά δυνάμεως ίκονΡΐο καί 
τήο διαταγηο νά διάλυση την αντιπολιτευτικήν ομάδα έ£ο- 
ρίίων έκ τήο πόλεωε τους δύο αρχηγούς αυτής τον Α λ έ
ξανδρον Μαυροκορδάτον και τον Σπυρίδωνα Τρικούπην.

Ό  Καλλέργης έ(|)θαοεν εις Άργος και σνήγγειλεν εις 
τον Τρικούπην τήν άπόι̂ ιασιν τοΰ Κυβερνήτου· ο δέ Τρι- 
κούπης ύπακούων είς_ τήν διαταγήν τοΰ Κυβερνήτου άπήλ- 
θεν εις Μήλον μετά τοΰ Μαυροκορδάτου διέμεινεν δέ έκεΤ 
ένα μήνα μεθ’ δ έπέοτρεψεν εις Ύδραν οπού άλλο αντιπο
λιτευτικόν κέντρον είργάύετο ύπδ τον μέγσν πατριώτην, τον 
Κουντουριώτην.

ΙΙροτοΰ όμως ο Σπυρίδων Τρικουπης καταοτή εΓς τ'Ιιν 
θερμότερων στύλων τής κατά τοΰ Καποδιστοίου άντιπολιτεύ- 
σεως, ύπήρέε πολύτιμος τοΰ κυβερνήτου συνεργάτης. Κατά 
τήν σύοτασιν τοΰ Πανελληνίου — τής πρώτης εκείνης από
πειρας προς συγκέντρωοιν των διευθύνσεων των υπηρεσιών__
γραμματευς τής επικράτειας διωρίσθη ό Σπυρίδων Τρικού- 
πης, με το δικαίωμα τής προσυπογρα^ής μετά τοΰ κυβερνή
του των διαι|>όρων έγγράι ι̂ων. Ά ν  δέ ληφθή ύπ ’ οψει ή εκλο
γή τών προσώπων τά όποΤα άπετέλεσαν τότε τό Πανελλή
νιον έκεΤνο ύπουργεΐον μεταέύ τών οποίων ήοαν ό Άνδοέας 
Ζαϊμης, ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ό Γ. Κουντουριώ- 
της, ό Ρύλλσς, ό Αίνιάν κλπ. κατανοεί τις ότι όντως μεγί- 
οτην σημασίαν άπέδιδεν ό Κυβερνήτης εις τον Τρικούπην διά 
νά ταχθή ούτος εις το πλευράν τοΰ άνωτάτου σρχοντος, δε- 
ξίος αΰτοϋ βραχίων καί βοήθημα.

Δυστυχώς ή παρά τω Κυβερνήτη υπηρεσία τοΰ Τρικούπη 
οεν οιήρκεσεν επί πολύ, ταχέως δέ ουτος άντικατεστάθη 
ύπό τοΰ Σπηλιάδου, τέως συμβούλου τών Οικονομικών, εκ- 
τοτε δέ άπέμεινεν έκτος τής αρχής, διαπρεπές μέλος τής 
αντιπολιτεύσεως και έπίι^οβος αντίπαλος τοΰ Καποδιστοίου.

Τ ρ ικ ο υ π η ς  9



10 Χ α ρ ίλ α ο ς

Έν ’ ( ο ρ α  διέμενεν ό Σπυρίδων Τρικοΰπης οτε έπηλθε 
το τραγικόν τέXο  ̂ τοϋ Καποδιοτρίου. Εύθΰε μετά τον θά
νατον τοΰ πρώτου τή ί Ελλάδος Κυβερνήτου ή γερουσία ου- 
νελθοϋσα έ^έλείε τριμελή έπιτροπήν έκ των Αυγουστίνου 
Καποδιστρίου, όδελφοΰ τοΰ «ρονευθέντος, τοϋ Θεοδώρου Κο- 
λοκοτρώνη καί τοΰ Ίωάν. Κωλέττϊ] ητις άνηγγειλεν εις τον 
λαδν δια προκχ|ρύίεως τδ θλιβερόν άγγελμα. Συγχρόνως αί 
τρεΤς προστάτιδες δυνάμεις φοβούμεναι επικείμενος τσρσχσς 
καί ιδίως έίέγερσιν της άντιπολιτεύσεως ητις ένομιζετο τότε 
ΟΤΙ θα έ^ήτει νά έπωι^εληθη της κατσπλήίεως τοϋ λαοΰ, 
διεβίβασαν διαταγάς προς τάς ναυτικός των μοίρας ν ’ σπο- 
βιβσσωσι ναυτικά άποοπάομστα και νά κατσλάβωσι τά ιρρού- 
ρια τοΰ Ναυπλίου προς διστηρησιν τής τάδεως. Τό μέτρον 
τοϋτο ΰπαγορευθεν έκ δικαίων (|>όβων κατεδείχθη έκ των 
ύστερων λογικώτατον.

Έ ν τοΰτοις προς την τριμελή επιτροπήν άπεστάλησσν 
παρά τοϋ έν "'/δρα αντιπολιτευτικού κέντρου δύο αντιπρό
σωποι αΰτοϋ ο  Σπυρίδων Τρικούπης καί ό Άνδρέσς Ζα'ί'μης 
όπως έν συνεννοήσει μετ’ αυτής προοκαλέοωσιν έθνοσυνέ- 
λευοιν έν ή ν ’ σπο^ασιοθή τί έδει νά γίνη κατά την κρίσιμον 
εκείνην στιγμήν, προς έγκατάστασιν νομίμου κυβερνήσεως 
εκλεγόμενης τή θελήσει καί Έλλ. λαοΰ. Μετσίύ
των απαιτήσεων των δύο απεσταλμένων ήτο οτι έδει εις την 
έθνοσυνέλευσιν δικαιωματικώς νά λάβωοι μέρος οΐ έν Ναυ- 
πλίω αντιπολιτευόμενοι έβδομήκοντα περίπου τον αριθμόν 
ών τινες οί έ£οχώτεροι πολιτικοί τής έποχής των. Καί ή 
σπαίτησίς των μέν έκείνη άπερρίφθη ύπο τής γερουσίας, άο- 
γότερον δμως οτε ένεκατέστη κυβέρνησις ύπο τον άδελι^όν 
τοϋ Κυβερνήτου ΑύγουστΓνον στάσις έίερράγη και ό νέος 
πρόεδρος ήνσγκάοθη ν ’ άπέλθη εις Κέρκυραν ουναποκομί- 
ζων καί τό λείι]/ανον τοϋ άδελί{>οΰ του.

Μετά την φυγήν τοϋ Αύγουοτίνου Καποδιστρίου συνε-
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οτήθΐ] ί) «Δΐίικ,,τ ικ/|ί έπικληθεισα επιτροπή έί; ήο κατηρτί- 
οθη το υπουργεΤον. Τό ΰπουργεΤον τοΰτο προεδρευόρενον 
ύπο τοϋ υπουργοί τΰν Οΐκονορικ'Ι)ν περιέλσβε τόν Σπ. Τρι- 
κουπην υπουργόν τύν έίωτερικ'ΐιν, Βούλγσρην έπι τών ναυ
τικήν, Ρτίον έπ! τών έκκληοιαστικίν, Κλωνάρην έπΐ τής Δ ι- 
καιοούνι^ς καί Ζωγρσ(})θυ έπ! τΰν στρατιωτικών, πράγματι 
ορως εις οΰδερίαν ενέργειαν ήδύνστο νά προβή καθότι οΰδε- 
ρισ υπηρεσία τοΰ κράτους έλειτούργει είσέτι, τουναντίον δέ 
το ηρισυ τοϋ λαού ύπο τον Καλλέργην ήτοιράζετο νά έπι- 
τεθή κατά τής κυβερνήσεως', οτε παρενέέη ή ύπο τών δυνά
μεων εκλογή τοϋ Βασιλέως.

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται ήδη οτι ό Σπ. Τρικού- 
πης άνήκεν εις τό Αγγλικόν λεγόμενον κόμμα τοϋ οποίου 
επιφανής ηγέτης έν Έλλάδι ήν ό σ·>(·γενής αύτοϋ Ά λέΐαν- 
ορος Μαυροκορδστος. Τό κόμμα τοϋτο ήτο έκ τών ίσχυρο- 
τέρων τότε τοϋ τόπου. Ή Αγγλική πολιτική έργαζομένη 
είχε ποοσκτήοη τότε φανατικήν τήν εύγνωμοούνην μεγάλης 
μερίδος τοϋ Έλλ. λαοϋ, οστις εις τάς έπαγγελίας τής με
γάλης δυνάμεως έστήριΐε τήν ελπίδα οτι μίαν ημέραν θά 
έκαλεΤτο νά διαδεχθή τήν μέλλουσαν νά έκλειψη Τουοκίαν. 
Τά πολιτικά γεγονότα τα έπελθόντα άο (·οτερον καί μεταόα- 
λόντα τήν θέοιν τών κρατών τοϋ Α'ίυου ούδέ νά μαντευ- 
θώσιν ήδύναντο τότε, συγχρόνως δς τά πράγματα τής Α γ 
γλίας διηύθυνον ανδρες έ£όχου πολιτικής περινοίσς οΤτινες 
έν τή ένθαρρύνσει τών έλπίδων τών Ελλήνων διέβλεπον τόν 
μόνον τής χερσονήσου λαόν άπομακρυνόμενον τής Ρωσσικής 
επιρροής.

Ή έπικράτησις όμως τών ιδεών αύτών δέν έπέπρωτο νά 
διαρκέση έπΐ πολύ ή έπελθοϋσα δέ μετά τής |3αυαρικής αντι- 
βαοιλείας κατάοτασις τών πραγμάτων ήλάττωσεν σπείρως 
τήν έν Έλλάδι επιρροήν τής Αγγλίας. 01 τά πρώτα φέ-



ρ^ντε^ μεταίύ τών Άγγλοφρονούντων κατεδιι1^θ/)3αν πον- 
τοίίτρέπωε έκ τύν πρώτων δέ ό μεν Σπ. ΤρικίύπΓ|ε τότε 
πρωθυπουργός και υπουργός των είωτεοικων άπεατάλη εις 
τό ΛονδΤνον ώς πρέβυς διά νά κατορθωθ^ τοιουτοτρόπως 
νσπομακρυνθή εύσ^ήμως τής Ελλάδος, ό δε Μαυροκορδάτος 
εις ΒερολΤνον έπι τϋ αΰτύ οκοπω. Την έίορίαν οε αυ
τήν τού Τρικούπη προεκάλεσεν ιδίως ή θαρραλέα καί έντι
μος οτσσις του εις τό έήτημσ τοϋ Κολοκοτρώνη, 0τε ό <̂ >ιλό- 
πατρις πολιτευτής <{)ανερο κατέκρινε τήν στάσιν τής Ά ν τ ι-  
άασιλείσς ήτις εΓχε ουλλάβη καΐ <})υλακΙση τον στρατηγόν.

Θαυμασίαν σκιαγραφίαν τοΰ Σπυρ. Τρικούπη όχι μόνον 
ώς εΰφυοΰς καί Ικανοϋ πολιτευτοϋ καί ισχυροϋ δημαγωγού 
άλλα καί ώς ιδιώτου καί λογίου έ[ωγροφίέ!ει ήμΐν ό Κ. Δρα- 
γούμης εις τάς ίστορικάς του αναμνήσεις ( ι).

«Διατριβών έν Εσπερία — γράφει ό Δραγούμης — πρός 
τελειοποίησιν των μαθημάτων αυτού έσπευσεν άμα άκουσθεί- 
σης τής έπανοστάσεως νά έπσνέλθη εις τήν πατρίδα αυτού 
πνέων τον ενθουσιασμόν τον ύπαγορεΰσαντα τό Κλέφτικον 
ασμα τού Δήμου. ΕΓχε δέ τό παράστημα εΰθΰ, τό φρόνημα 
φιλελεύθερον, τό ήθος ευσταθές και τον νοΰν ήσκημένον διά 
τής μελέτης των Ελλήνων συγγραφέων εις ήν εΤχεν έγκύψη 
προ τής μεταβάσεως εις τήν £ένην όπου ούδείς άπεοήμει προ 
τού σγώνος χάριν τελειοτέρσς παιδεΟσεως πρίν ή τραφή διά 
τού γάλακτος των ηθικών άρχών άς άπέθεντο έκεΤνοι εις τά 
άθάνατα αυτών συγγράμματα Διότι έπίστευον, καί έπί- 
οτευον ορθότατα οΐ προ ημών, 0τι ή Ελληνική γλώσσα, δέον 
νά έκμανθάνηται οϋχι απλώς ώς διάλεκτος άλλ’ ώς οργανον 
έμφυτεϋον καί έμπεδοΰν εϊς τάς ψυχάς τούς άϊδίους κανό
νας τοϋ καλού καί τοϋ άγσθοϋ καί διαπλσττον σύτσς κατήι

1̂ 2 Χαρίλαος*

(1 )  Ίστοριχαί άναμΝηοιι; Ν . Δραγούμη τόμ. ά . σε).
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τάζ άναλλοι^τουι; έκείνοί αρχαε, ειε αε ουοεν ευρον ινα 
προεθέεωσι καί άφ' ων ούδεν ευρον ϊν ά(|)σιρεοίϋθΐν οί αΐώνεε.

«Εΐ οε και θιασώτης της χυδαίας, ην έδό£α{εν άρμοοίαν 
προς ε^χεοεοτέραν διάδοοιν τών γνώσεων ώμίλει καί έγραφε 
κατά επικρατούν τότε μεταέύ τΰν λογίων έθος την άρχσίαν 
και τεμάχια ολόκληρο έόόχων συγγραφέων άπεμνημόνευε μέ
χρι τελευτής αύτοΰ.

«Άλλα και τής Αγγλικής Ιστορίας ή μελέτη και ή μετ’ 
ΐπιφανών Άγγλων διατριβή εΤχεν άναφλέίη έτι μάλλον τον 
προς την ελευθερίαν έρωτα αυτού άνσπτύόσσσ έν ταΰτώ και 
τό έμβοιθες καί εΰμέθοδον τού κριτηρίου αύτοΰ. Διό ούδεν 
έπεχείρει άπεριοκέπτως καί ούδεν έλεγε πρ'ιν άποβάψη ε’ις 
τον νούν την λέ£ιν ήν έμελλε νά προφερη. Ένθερμος δε ων 
τής αλήθειας εραστής και άσπονδος εχθρός τού ψευδούς κα- 
τεκοίνετο ώς απότομον έχων τήν παρρησίαν. Καί τας μέν 
πολιτικός μερίδας άνωμολόγει χρησίμους καί αναγκαία στοι
χεία έλευθέρας κυβερνήσεως. τά κόμματα όμως ή τάς φα
τρίας σπεστρέφετο ώς ολέθριο καί τα βέλτιστα έπεδίωκε ούχί 
δι ’ ανατροπής και στάσεων καί εμφυλίων σπαραγμών, ως εν 
Γαλλία, άλλα όΓ σταράχων μεταρρυθμίσεων ώς οί Άγγλοι 
ών έθαύμαςε τό πολίτευμα».

Καί ποσον αληθής είναι ή σκιαγραφία ουτη τοΰ άνδρός 
ήν μετά της συνήθους χσριτος καί δυνάμεως ύιοει ήμΤν ό 
συγγραφεύς τών άναμνήσεων, άποδεικνύεται έκ τοΰ πολιτι
κού καί ιδιωτικού βίου τού Τρικοόπη, τόν όποΤον εις γενι
κός γοαμμάς έδώκσμεν ήδη. Κεκηρυγμένος οπαδός καί έκ τών 
κορυφαίων τού έν Έλλάδι Αγγλικού κόμματος, δεν ύπήρ- 
£εν άπλούν καί τυφλόν όργσνον άλλά μετ’ άφοσιωαεως άπο- 
δεχθεις τάς άρχος τάς όποιας έθεώρει μάλλον ουμφερούσας 
εις τϊι'/ πολιτικήν καί εθνικήν όργάνωσιν τής πατριοος του, 
καί εις τάς οποίας δεοικαιολογημένως — τουλάχιστον έκ τών 
μέχοι τής εποχής εκείνης γεγονότων — έστήριζε τάς μεγά
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λα^ επι του μελΑοντοο έλιη'δαο του, μετοχειρίοθ,, ολόκλη
ρον τ^^ μεγολην έτίρροήν καί την μακράν καί πολλανώο δο- 
Κίμαοθειοαν πολιτ^κήν του πεΤραν, είε έδραίωο,ν καί διάδο- 
σιν τΐιν  άρχύν εκείνων, σίτινε^ άναρ^ιοδητητωε κατ’ ^κείνην 
τ ψ  εποχήν καί αί ΰγιέοτεραι καί, ώς έκ των υστέρων κα- 
τεοείχθκ), αί έπω!|ιεΛέστεραι ήσαν.

 ̂ Και περί τί]ε ουίύγου δέ τού Σπυρ. Τρικούπκ], Αίκατε- 
ρινηε, αοελ((ίί]ε τού μέγα οημαίνοντοε ηοίγκΓ,ποε Ά λείάν- 
ορου Μαυροκορδάτου, ένθουοιωδδε έκ^ρδίετα, ά γνυ,οΙοαε 
αυτ,,ν-Ν Δραγούμ,ε. Είε τόν άρχοντικόν οΤκόν τ,,ε όπου 
συνηθροίόετο τότε όχι μόνον ή άρίοτρ τ-ΰν χρόνων κοινωνία 
αλλα και αί κορυφαί τ^ε ουγχρόνου |!|ρωϊκϊίε γεννεάε, ή Α ί- 
^τερ,ντ, Τρικοόπτ|, έθαυμάόετο ύε ή ά£1α ούντοοΟοε του 
ανοροε τκ]ε. Πεπαιδευμένϊ|, άέιοπρεπτίε άλλα πρό πάντων 
εεεχουοα κατα τό κάλλοε, διέπρεπεν όχι μόνον κατά τήν 
εποχήν έκείνην έκ Ελλάδι άλλα καί άργότερα όταν είε τήν 
εενΐ]ν παρ,]κολοό0ΐ)οε τάν οόόυγόν τηε είε τάε ποεοίείαε των 
Ιίαρ,ο,ων καί τοό Λονδίνου. Ή  Αικατερίνη, ^ύόυγοε τού 
Ιρικουπί) και αδελ(|.ί| του Μαυροκορδάτου όπήρΐεν ό πραν- 

ματικωτεροε συνεκτ,κάε δεομόε μεταόύ των δύο αυτών κορυ- 
φων^του Αγγλικού κόμματοε, καί όταν οέ ποτέ ψυχρότηε 
και ουοαρέσκεια πράε οτιγμήν ήπείληοε τάε οχέσειε των δύο 
ουγγενων, ή Αικατερίνη υπήρέεν ή έπαναγαγοϋσα τάε σχέ- 
οεισ εις τήν προτέραν αυτών θερμότητα.

Η οικογένεια Τρικούπη, περιλαμόάνουοα οίτω δύο έπί- 
οηε ιοχυρούε χαρακτήραε, κατέοτη ταχέωε άληθώε έθνικόν 

τρον, εί- το όποΤον, ώε καί ανωτέρω είπομεν, συνηθροί- 
ίετο ο «κεκτώτεροε τήε έποχήε έκείνηε κοομοε, ίδίωε δέ 
μετά τήν διαρρηίιν τών οχέοεων μεταίύ τού Καποδιοτρίου 
και του Ιρικούπκ], κατέοτη έπίφοδον άντιπολιτευτικάν κόν
τραν απο τού οποίου έίεθερμαίνετο ούχί ή προοωπικΛ κατά 
του Κυβερνήτου αντιπολίτευοιε άλλά ή κατά τού ουοτήμα-
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το^ σντίδραοις, και η προπαρασκευή τοϋ συντάγματος του 
όποιου ένθερμος θιασώτης ητο ό Τρικούπης. Καί την ύπο- 
οτήριέιν δέ τών ελευθέρων και προώρων σύτων ιδεών δεν 
εΤχεν σναλσδει ό Τρικούπης έ£ ΰοτεροδουλι'ας τίνος ή έκ 
θερμότητος άλογίοτου έγκε^σλου. Άλλα διαστσς προς τον 
δεσποτικόν Καποδίστριαν, δστις ον ήγάπσ καί έέετι'μα την 
Ελλάδα, οΰδεμίαν δμως εΤχεν ΰπόληψιν προς τούς Έλλη

νας, ήσθσνθη διπλασιαύομένην την ανάγκην τής παροχής με- 
γαλειτέρων ελευθεριών εις τον λαόν καί αυτός καθ’ ήν επο
χήν ακόμη τό έθνος μόλις έέελθόν άπό τον αιματηρόν α
γώνα, ήσθάνετο εις τό στόμα τόν στενόν χαλινόν τής δου
λείας, αυτός πρώτος ύψωσε την υπέρ παροχής τοϋ Συντάγ
ματος φωνήν, ευτυχώς εγκαίρως τότε καταπνιγεΤσαν, διότι 
άλλως φοβερά θά ήσαν τ ’ άποτελέσματα τής επιτυχίας τοϋ 
οχεδίου εκείνου.

Η άποστολή τοϋ Τρικούπη ώς πρεοβευτοϋ έν Λονδίνω 
ως καί τοϋ Μαυροκορδάτου εις Κωνσταντινούπολιν ήτο εύ
σχημος άπομάκρυνοις τών δύω τούτων άνδρών άπό τής ένερ- 
γοϋ πολιτικής. Ή _ άντιβασιλεία ύπέβλεπε τους δύο πο- 
λιτευτάς, διότι μέ δλην των την άφοσίωοιν εις τάς άρχάς 
τοΰ αγγλικού κόμματος είχον διατηρήσει ολόκληρον την όρ- 
βοφροούνην των και την όέύτητα τοΰ πνεύματός των και 
εις δεδομένας περιστάσεις έννόουν πρό παντός νά φαίνωνται 
εθνικοί. Και είναι μέν αληθές ότι έως τότε άποτελοΰντες 
μέρος τής κυβερνήσεως δέν ήτο εύκολον τώρα άναφονδόν νά 
έπικρίνωσι τάς πράρεις αυτής, ΰπήρχεν όμως τό προηγού
μενου τής κατά τοΰ κυβερνήτου ένεργητικωτάτης των άντι- 
πολιτεύσεως, ήτις ένέβσλεν εις πράγματα τόν Καποδίστριαν, 
τόσον ώστε ήναγκάσθη νά τοΤς κηρύζη άμείλικτον πό
λεμον. (1 )

(1) Σχετικώς πρός την ) Κνβί;νητου δρχοιν της Ιν
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Καί ετερος δε κατά τοΰ Τρικούπη λάγοε δυσ^ρεσκείαε 
εκ υερευε τήε κυβερνήσεως εϊχεν έγερθη κατά τήν άνακή- 
ρυ£ιν τήε σνε^ορτησίαε τήε έκκληαίσε τ^ε Έλλσδοε. Ή 
πρέε τεΰτο συγκληΟεΤοβ τότε έττιτροΓτη ι6 Ιουλίου ι 833 
έν Νσυτΐλίω καί συνιοτσμένί) 'εί είκοοι δύω πνωτέρων κληρι
κών καί τοϋ πρωθυπουργού Σπ. Τρικούπη, τοΰ Κ . Σ^ινσ 
υπουργού έπί των Έκκληοισοτικών καί Σκ. Βυζαντίου, ποο- 
έβη είε την σνπκήουίιν τήε άνε^αρτησίαε χωρίς νά ύποβάλη 
προε τούτο οιτηοιν είε τδ Οικουμενικόν ΠατρισρχεΤον. Ό  
Σπυρ. Τρικούπηε μόνοε σντετάχθη κατά τηε τοιαύτης σπο- 
φάσεωε ην εχαρακτήρισεν αυθαίρετον, ύποδείίαε καί τα 
κακα άτινσ έ ϊ αΰτήε ήδύνσντο νά προκύψωσιν. Ώ ε δέ προ- 
εμάντευσεν, ό τότε Οικουμενικός Πατριάρχης κατείανέστη, 
σφοορωτατσ έγγραφα άντηλλσγηοαν, θά έπήρχετο δέ άποτέ- 
λεομα καταοτρεπτικωτατον δια τα εθνικά ουμ^έροντα καί 
ιοωε χωριομοε άπό τήε ιΜεγάληε Εκκλησίας άν μή έγκσίρωε 
έπολιτεύοντο μετριοπαθέστερον ό τότε Πατριάρχης καί ο Σπ. 
Τρικουπης. ( 2 ) 1 ήν σοΦήν τότε συμβουλήν τού Σπ. Τρι-

1 οραε «ντιπολιτεύσεως & κατά ττιν ΐκείνην ίττισκίφθίΐί
την Ε λλάδα καθηγητη; Κάρολο; Γΐ*Ε5βΓ γράφει ίΐ;  τάς άναμνη· 
σει; του. €Το Ιν 'Γορ^ Ρ'-'Υ* σημαντικόν κίντρον της κατά 
τοϋ Κυβερνήτου αντιττολιτευσεως, περιλαμβάνει άνορας ύψίστη; 
περιωπή; τον μέγαν πατριώτην Γ. Κουντουριώτην, τον δεξιόν καί 
ίπιτηοειον διπλωμάτην Μαυροχοροάτον, τον ευφυέστατον καί λο· 
γιώτατον Τρικοΰπην. Οι τρεις αυτοί άνδρες διευθΰνουσι σήμερον τό 
κοινόν φρόνημα, δημαγωγοί δε δεξιοί ώς είναι καί ε'χοντες ύπέρ 
αυτών καί προηγούμενα; προς τό ε’θνος υπηρεσίας των, ταχέως θά 
καταστήσωο; δυσχερεστάτην την θέσιν τοϋ Καποδιστρίου, δστις 
ούτω θ άναγκασθ^ η νά φύγη η θά συντριβή ΰπό την έξεγερσιν*. 
Τό περίεργον είναι ότι αί γραμμαί αΰταί περιέχουσαι πολύ τό προ
φητικόν έγράφησαν πολύ πριν ΐπελθη τό τραγικόν τέλος τοϋ Κυ
βερνήτου.

(2^ Αριστοτέλους Εΰγενεικδου. Ή  ανεξαρτησία τη ; αυτοκε-



κούπη πορογν'^ρί ί̂ο'^οα ν) άντιβασιλεία ένόριοεν οτι ό Τρι- 
κοΟπηί έπραττε παν ο,τι έπρβττεν ΰπείκων ειε τα Αγγλικά 
του φρονήματα, και δεν ήδυνήθη να κρΟψι̂  την ουσαρέ- 
σκειάν τηο.

Ή εΐί Λονδϊνον αποστολή τοϋ Σπ. Τρικούπη αν καί 
άνέθεσεν αύτύ σοβαρ'Ι-τατσ καθήκοντα δεν άπεμσκρυνεν αυ
τόν τήο ένεργοϋ πολιτικής δρσσεως τής πατριδος του. Λε
πτομερώς παρηκολούθει τα έν Έλλαδι διαδραματιζόμενα, αΐ 
προρρήσεις του δέ διά τό μέλλον σπεδείγθησαν άληθεΤς πα- 
οοι.' Τήν έπΙ τής βασιλείας τοϋ Όθωνος πρόσληψιν τών 
Βαυαρών οΐτινες περιεστοί)(ΐσαν τον πρώτον ηγεμόνα άπρο- 
κολύπτως κατέκοινεν, εις τάς έπιοτολάς του δέ προς τον 
Δοαγούμην σαφώς Οπεδείκνυε πόσων κακών πρόςενος θά έγί- 
νετο ή δημιουργουμένη εκείνη ερμαφρόδιτος κατάστασις. Έκ 
τών σνσιινήσεων τοϋ Δραγούμη δσνειύόμεθα τήν έςής περι
κοπήν επιστολής σταλείσης ύπό τοϋ Γρικούπη, έν τή όποια 
άποδεικνύεται ή περίνοια του άνδρός και ζωγραφίζεται ή 
τότε κατάστασις :

«Δεν είμαι διόλου τής γνώμης στι ό βασιλεύς τής Βαυα- 
οίας χρεωστεΐ νά συστήση συμβούλους, άλλ’ ούτε ό βασιλεύς 
μας νό παραλαβή Βαυσρούΰ συμβούλους. Τά παρελθόντα 
πρέπει να μάς όδηγήσωσιν εις τά μέλλοντα. Με άκραν άφο- 
οίωσιν τοϋ λαού πρός τόν θρόνον, μέ άκραν εφεσιν προς 
τήν ησυχίαν, με τέσσαρας χιλιάδας βαυαρικόν οτρατευμί"

Τ ρ ΐκ ο ν η η ο  Ι 'ί

μέ α6 μιλλιόνια φρ. έκτος τών ποός την Οορταν άπο-
ζημιώσεών μας, μέ τυφλήν ΰπσκοήν τού ύπουργείί 
τάς βουλάς τής άντιβαοιλείας, μέ τήν ύποστήριςιν των 
δυνάμεων τί έκατώρθωσαν εις τήν Ελλάδα αυτοί οί ίε -

φάλου ίκκ'λτί'ίίχ; ττ,; Έλλάοο;. 
στχΝτινο νπό'λίΐ 1Βά9·

ΊοτιρικχΙ άνχανησης ίν Κων-



18 Χαρίλαος-

ν&ι οΰροουλοι; I ελοΐοι καί κστ3!|)οσν/|τ"1 £' (̂ν^ν είε τ ίν  λαόν 
].ιέ τάε οιαιρεσεΐί τυν, ρΤσοε έγεννήθη πεταίύ 'Ηλλ/ίνοϋν και 
Βαυαρύν δ̂ 6τ1 παρεγνώριασν την σωτήριον αρχήν τολ Ε λ 
ληνικού έθνισρ©;, οιίτι ήρττασαν τό '}ωρΐ ατά το στόυσ των 
πεινώντων Ελλήνων καί τό τταρεχωοηοεν εις τούς ό,ένουο 
οιότι ενώυσαν μέ τάε Ελληνικας τιμαε τούε ίένουε, διότι 
ατίμασαν τήν Ελλάδα εϊε τα £ένσ μέ τουσ διοοισιιονε ϊένων 
εις τά ηροέενεΤα, διότι έν ενί λογω ήθέλησσν να νομίσουν 
τήν Ελλάδα επαρχίαν τινά τήσ Γερμανίας καί κτήμα της 
Βαυαρίας. Δεν [Ιλέπω τώρα άλλο παρ’ οτι δεν θέλουν τήν 
επάνοδον τού Μασόρερ καί τού "Αδελ δια να γείνουν αϋτοί. 
Ό χι ούτε αϋτοί ούτε εκείνοι. Ή Έλλάς είναι Ελλάς καί 
θα μεινη Ελλάς. Ούτε τής ηθικής των, ούτε ’̂ ή'» ουίότητος 
των, ούτε τού φι'λελληνιομοϋ των, ούτε τέλος πάντων τής 
στερεώσεως τού θρόνου δεν μάς έδωσαν καυμίαν άπόοειίιν 
δεν μάς έδωσαν κανέν έχέ-ίγυον. Άφίνει τήν Ελλάδα ή 
ανιιοαοιλεια εις ακαταστασίαν και ουοαρεσκειαν. Τοιαύτην 
κληρονομιάν σψίνει εις τό έθνος. Ό  χρηστότατος [όασιλεϋς 
μας θα εύρεθή εις ανάγκην πρίν θεραπεύση τάς πληγάς τού 
έθνους οσας α^ησεν εις αυτό ή έπσνάστασις καί ή παρελ- 
θούσα αναρχία, νά ίατρεύοη τά πάθη τά όποΤα έπροϊένηοεν 
εις τήν Ελλάοα ή άναίιότης διά να μή είπω άλλο τι τών 
επίτροπων του. Ο βασιλεύς μας πρέπει να περιτριγυρισθή 
μοναδικώς άπο Έλληνας, ύπό τήν διεύθυνσιν αύτού- ή Ε λ 
λάς οέν πρέπει νά πάθη πολιτικώς ό,τι παθαίνουν τά ήττη- ' 
θέντα ή κατακτηθέντα έθνη. Ά ς  μείνη έλεύθερος ό βασιλεύς 
καί άς έκλέέη όποιους Έλληνας θέλει συμόούλους του. Φο- 
Οοΰνται μή εκλέέη τόν Κωλέτην. Καί διατί να μην έκλέέη 
τον Κωλέττην. Ό  £ένος είναι πάντοτε ίένσς καί ό Έλλην 
πάντοτε Έλλην. . . . ( ι )

1, Έπ,Κυρι: Ίοτω ■■■ΎΧ,ρόνϊυ Ελλνίνισμιύ.Τόμ-Α'



Έ ν ΛονοΙνυ δκιμένων ό Τρικούπ-ης κστέκτηοε τί|ν

Τρικούπ»»*; 1ί)

πίθε,αν κοί τ;|ν έκτ(ρ»)οιν -οϋ λύρδου Πάλμερότον, ύπουρ- 
γοϋέπί ™ ν  έ-ωτερικών τϊΐε Άγγλίοε μετ' αύτοϋ δδ ουνυ- 
μολδγηεε τήν μετά τί]ε Αγγλίας εμπορικήν αύμόαο.ν ήτιε 
έγένετο πολλών ώρελειών πρόίενοε είε τό ορτιαύοτατον 
κράτος ( I ) Εν Λονδίνω διέμεινεν ό 1 π. Τρικονπης μέχρι 
τοΰ ιάάε, έτε ά ραοιλεύς 'Οθων άπεφάοιοε ν ' άποοτεΙλί] α υ
τόν είς Κωνοταντινούπολιν διά νά οιευθυνε] την έκεΤ πρε- 
οβείαν τήν οποίαν έως τδτε διηύθυνεν ό πρώτος αάτής διερ
μηνείς Άργυράπουλος. Ό  Τρικούπης ίμ'πς προραοιοθείς 
τδ έπιοφαλές τής ύγείας του δέν άπεδέχδη τήν θέσιν τούτην 
καί έπέοτρεύεν είς τάς Αθήνας.

Τοιαύτη ύπήρϊεν ή κατα τήν έπαναοτασιν καί μετ  ̂ αυτήν 
δρϋοις τού Σπ. Τρικούπη. δράοις εύεργετική καί διά τό έν 
έπαναοτάοει έθνοε καί μετέπειτα διά τέ νεοπαγές κράτος. 
.Μεταΐύ τών άνδρών οΊτινες έθεοαν τέτε είς τήν ύπηρεοίαν 
τής πατρίδος τά ρώτα καί τήν εύρεΤαν τυ / μορφ-υοιν ιδιαιτέ
ρως διακεκριμένην θέοιν καιέλαέον ο '.Αλε;. Μαυροκορδά- 
τοο καί ό Σπυρίδων Τρικούπης, όμφετεροι εύρυτατης παι- 
ςείοι: και έκτε'/ο^ε πνευ^ιπηκή:

Είναι 5ρ ς  αληθές έτι κατα τ·:ν δύο τσύτι^ν άνδρύν πι- 
κρώτεοον έ;ετο^εύθϊ| τό |ίέλος της ουκ5<|)αντίας κσϊ οΰχΐ 
σπαϊ ή ποοαήλωσίε των εις το άγγλικδν κόμμα έχαρακ-ηρίοθη 
ως προδοοίο τής πατρίδος. Ήδη ίμως ότε τά πράγματα τής 
θυελλώδους έκείνης έποχής δύνανται νά οταθμιοθώοιν καλ- 
λίτερον καί ψυχράτερον καί αί μετέπειτα περιατάοειε νά δι- 
αρω'τίοωαιν ό,τι τότε άπέμενε οκοτεινόν. έρείλομιεν νά εέά-

έαπορικγ) αντ-η ουνθτ,'κη ιΐνχι( 1 ) Ή
Οίΐαχ ρ.ίτά ζίντ]!
18.Π. Τό άρχιχέν κίίΐΛίνον εχτοτε

•Λ πρώτη αΕ 
ύπεγρπτη οε τη 14 ’ 
:τε ετροποποιηθη πατά ι



Χαοί^,αον

ρωμεν την είε τάε ιδέας του ό^οσίωοΓ/ τοΰ Τρικ
όποιων τ ’ όποτελέ

;υπη,
,εορστα υπηρόαν τοσον ευευργετικα διά τΐ5ν 

Ελλοδα. Η Αγγλία και τότε άκολουθοΰοα την πστροπσοο- 
δοτον πολιτικήν τηε παν ο,τι επραττε τό έπραττε πρόε ίδιον 
έαυτής συμί)>έρον όσάκιε δέ έπρόκειτο νά προο(ρέρχ| εις τ. ν 
Ελλσδα κβταποτιον ε^ροντιέε να είναι τοϋτο όοον τό δυνα

τόν έπΐίίελέστερον κεχρυσωρένον Είναι όμως έέ άλλου άλκ- 
θέε ΟΤΙ τό ουμπέρασυα τούτο έέήχθη έκ τών ύοτέρων. :ί 
τότε οε ΰποοτηριέοντεε την έπικράτησιν τήε Αγγλικής πο
λίτικης εις τα πράγματα της Ελλάδος ούδέν είχον τεκμή- 
ριον ούδ’ υπόνοιαν καν οτι τής κραταισς δυνάμεως τά σΐοθή- 
ματσ δεν είσαν ειλικρινή.

Αλλως τε το τοιοϋτο δεν ουνέόσινε μόνον εις την με
ρίδα τήν ^ρονοΰοσν τά τής Αγγλίας. Κα! τό Ρωοσικόν κόμ
μα τού οποίου αρχηγός ήτο ό έπίοημος κυόερνήτης τής Ε λ 
λάδος τάς αυτάς έλπιοας ρτρεφεν έπΙ τής προστασίας τής 
Ρωσσιτς. ήλπιέ ε̂ οε οτι δι αυτής καί ή έπέκταοις των όριων 
τής Ελλάδος θά κατωρθουτο κα! τό κράτος θά ΰπεδεικνύετο 
ώς φυσικός οιάοοχος εν Ευρώπη τής Τουρκίας τής όποιας η 
άπο τής Θράκης έκδίωέις υπελογίζετο ως ζήτημα (δρσχυτατη; 
προθεσμίας κα·̂ ά τήν πληρη αίσιοδόόων ελπίδων εποχήν εκεί
νην καθ ην ό σκεπτικισμός κα) ή άπσισιοδοόία δεν είχον ετ' 
έγκλιματιοθή έν Έλλάδι. Αλλά και έκεΤθεν ώς και πσντοθε·- 
αί παράτολμοι ελπίδες διεψεύσθησαν και ολίγον κατ’ ολίγον 
επί τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου άντιζηλίαι των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων ϊδρυον αλλεπάλληλο τά προπύργια ή μία κατά τή; 
άλλης κα! μονον βσθμιαίως έέετοπίσθηοσν καί έτέθησαν έν 
οευτέρα μοίρα οί έλληνικοΐ πόθοι, καί έθεωρήθη έντελώς αδιά
φορος ή σύμπραΐις τής Ελλάδος έκεΤ όπου ώ: πολύτιμος έέε- 
τιμήθη ή ΰποστήριέις τής Βουλγαρίας( ι ■).

(1 )  Ο χΰοτριακό; οι-πλωμάτη: ϋοιηθΙ ύ', έκδίτίν τ ίυ  ΐπ ί τώ^



Και ι̂ετά ταν πλ/|ρ/| Βρώαεωε διπλω^^ατ,κ6ν βίον και^ΰπο 
άλλην έποψιν πολύτιμον παρέοχεν εις την πατριοο του ύπη- 
ςεοίσν ό Σπυρίδων Τρικούπηο. Ώ ο Ιστοριογράφος τής Επα- 
νοοτόοεως άπεταμίευοεν εις τούς τέοσαρας τόμους το3 (3ι- 
ίλίου του μεθοδικότατα πολύτιμον ίοτορικήν ύλην καϊ πεοιε- 
γραψε μετά πόσης της δυνατής σκριοείσς τον μέγαν εκείνον 
επταετή αγώνα.

Και είναι μεν άληθες ότι τό [όιολιον του πολλαχώς έπε- 
κρίθη καί σελίδες του ήμφισβητήθησσν, δεν πρεπει όμως νσ 
ληομονηθή ότι τοΰτο έγρσφη ευθύς μετά την έπανάοτσσιν έν 
έιτοχή κσθ ’ ήν ηλεΤστσ ακόμη Ιστορικά γεγονότα δεν εΤχον 
έΐακοιόωθή καί πρόσωπα καί πρσςεις άπέμενον έν τύ σκότει. 
Έ ν  πόση περιπτώσει οΰδε'ις δύνα-αι εις τάε τυχόν άνσκρι- 
βείσς τού ίστορικο; έργου ν ’ άποδωσ/| έστω καί την έλαχί- 
στην δόοιν όπισθοάουλίας, πανταχοΰ δέ οπού ήτο δυνατόν έκ 
-'ών πληροφοριών καί έκ τών εγγράφων άποδίδετσν τό οίκαιον. 

Περί τού τόπου τής γεννησεως τοϋ Χαριλάου Τρικούπη 
' ' '  / £ε>ς τώοα δοςασίαι, κατά παοσδοςον οε συμ·

Τ ρ ικ ο ν η η ς

πτωσιν τής ειμαρμένης και του επιφανούς πολιτευτοϋ 
σων άλλων μεγάλων άνδρύν ό άκριάής τόπος τής γεννήσεως

Θ ’ άναφέρωμεν έν τούτοις καί τάς δύω δοέασίας αίτινες

τε ϊν α χ τω ν  ττ,: ’ .\νχτϊΛΫ,; άπό τού 1867 ποοίΐΑάντευε τη·; χχτά - 
τταοιν τχντ·Λν ν.Λ  ίβιβχίου ντι πολύ ογοτ,γωρν. τά  Βχ>κ.*νι*ά 
χιχτ-.ί-.ι ίΐά έγχολπωβώαιν ύπό ττ,; Αΰστρίχ; κχί τ ΐ ;  Ρωτσ^χ:, 
υποκινουμ'ίνχ ΐχαστοτε ύπο ττ,; ρ.ι4; ΐ  ττ,; «λλγ,; δννάυ.εω;, άνίν 
Ιδιαιτίρου των συαφίροντο; «"λλ ’ άπλώ; διά νά νπτρετνιτωτι των 
αίγαλων των φί>ων τά ; όρέξίΐ;. Καί περ·. τ τ ;  Έλλάδο; δε όαι- 
■/ών ίλεγεν ότι ανττ ώ; εκ. τ τ ;  ^εαεώ; τ τ ;  τ τ ;  γεωγραφικτ; ου- 
όεαιαν δυναται να ε'χ̂ τι -ιπονδαιότητα εν τη  ίξε/,ίςει τών Άνατο- 
Λΐχών πραγμάτων.



άλλως τε έχουοιν σμ<|>ςτερσι υπέρ ούτών ίστορικάς σποδείϊει;.
Ο Χαρίλαος ΤρικούπΓ|ς έγεννήθκ] έν Ναυπλίω ι \ Ίου- 

 ̂ λίου Προ τριών ιήοη μηνών η αντιπροσωπεία τον 'Η/-
ληνικο^ Λαο  ̂ ειχεν σποδε^θή ένθουσιωδώς τήν συνθήκην τνν 
υπογραφεΤσαν Οπό τών αντιπρόσωπων τής Γαλλίας. Αγγλίας. 
Ρωσσίσς και Βαυαρίας,οΓ ής ήγεμών τής Ελλάδος άνεκηρύα- 
οετο ό βασιλεύς Οθων καί ό λαός εκτοτε πριν ακόμη ίδη τόν 
βασιλέα του έπσνηγύρι^εν έπί μονή τή ίδέα 0τι απέκτησε θρό
νον καί ουναστειαν. Τοιουτοτρόπως τό πσιδίον έγεννήθη εν 
μεσω τής γνχικής εκείνης τοϋ λαοΰ έϊεγέρσεως ή όποια παρε- 
ταθη καί μετά την αι ι̂ςιν τοΟ βσσιλέως,έκ τούτου δέ έέηγεΤται 
και τ.̂  ονρμα X  α^ ι λ α ο ς οπερ_ τω εδρΘη· Διότι έβαπτίσθη 
κατακτάς ημέρας τής άφίϊεως τοϋ βασιλέως οτε ή μικρά τοϋ 
Ναυπλίου πολις ηγε πρωτο<ρανή δι αυτήν εορτήν. Ηίς τον λι
μένα του τριάκοντα και εό πλοΤα των συμμαχικών δυνάμεων 
εΓχον συνοδεύσει την βασιλικήν θαλαμηγόν «Μαδαγασκάρην» 
ής έπέοαινε·/ ό βασιλεύς, ολόκληρος δέ ή πέριΐ ΙΙελοπόννηοος 
είχε μεταβή πεύή εις τήν τότε πρωτεύουσαν δια νά χαιρετίση 
τόν πρώτον ηγεμόνα δστις ύπο τους κρότους τών τηλεβόλων 
και εν μεσω ι|ιρενητιωδών ζητωκραυγών άπεβιδάζετο εις τήν 
γήν τοΰ κράτους του. Κατά τήν πρώτην λοιπόν έκδοσιν ό 
μικρός Τρικούπης προκειμένου νά βαπτισθή τάς ημέρας εκεί
νος ώνομάσθη Χαρίλαος, αυτή δέ ή δοέασίσ έπεκοάτει έω; 
σήμερον ( ι ).

Χ α ρ ίλ α ο ς

(1 ) ΕΙί δίκην ίν ή ΤΓκρίστη ό Χαρ. Τρικούπης ώ; μάρτυς ίρω- 
τηθίίς ύπο τοϋ προέδρου περί τοϋ τόπου της γίννητεώς του ίδηλω- 
σεν ότι ουτος ητο το Ναύπλιον. ΕΙς την παροιτηρηοιν δέ τοϋ δικη
γόρου κ. Ποταμιάνου 0τι κχί το Άργος φέρεται ώ; πατρίς του ό 
Τρικούπης ίβεβαίωτεν 0τι ή π^ηροφορίχ προηρχετο έκ τοΰ 6τ; 
κχτά  την έποχην τηςγ^ννησεώς του ολίγον πρίν η μετά ή οικογέ
νεια του οιέμίνίν «Ις Ά ργος, αΰτος όμως έγεννήθη Ιν Νχυπλίω .



Νεωτέρα ομωε εκδοσιε ^έρει ώε τόπον γεννησεωε τοΰΤρι- 
κούπη τό 'Αργοε. Κατά την έκδοοιν τσύτην ο Σπυρ. Τρ ι- / 
κούπηε Βιαμένων έν Α ργεί οπού σνερενε την αποπερστωοιν 
τήε νέσε μεγάληε οΐκίαε του έλαβε διαταγήν τοΰ Καποδιοτριου 
ν ’ άπέλθη τήε πόλεωε εϊε Μήλον δια νά διαλυθή τοιουτοτρό- 
πωε τό έν 'Αργει προ πολλοΰ ΐδρυθέν επαναστατικόν κεντρον 
τό όποιον πολύ έφόβι^ε τόν Κυβερνήτην ώε έκ τήε οπουοαιό- 
τητοε τών άνδρων τΟν άποτελούντων αυτό. Συνέβησαν δέ 
ταϋτα κατά τό ι 83ο ήτοι δύο έτη ποό τήε έποχήε καθ ήν ή 
ανωτέρω άναγραφεΤσσ παράδοσιε ψέρει την γέννησιν τοΰ Τρι- 
κούπη'. 'Ο Καλλέργηε έλθών τότε εΐε 'Αργοε Ειά νά έκ^ε- 
λέση τήν διαταγήν τού Κυβερνήτου διηυθύνθη ειε τον οικον 
τοΰ Σπυο. Τρικούπη τόν όποιον περιεκύκλωσε διά οτροτιωτι-

Τ ρ ικ ο ν π η ς

κήε δυνάυεωε καί άνηγγειλ'ειλεν είε τόν έν αϋτη ποΛίτευτήν τήν 

άπόφαοιν τού Καποδιατρίου. Ποό όλίγων ομωε ήμερων είχε 
γεννηθή τό παιδίον βπερ άργότερον τόσον έμελλεν ενεργόν

μέροε νά λάβη έν τή πολιτική τήε πατρίδοε του, ο δε^Σπυρ. 
Τρικούπηε λαβών αυτό έντόε τών σπαργανών του και ε£ελ- 
θ·ί.ν είε τόν έέωστην έεήτησεν άνσ όολήν τήε άναχωρήσεωε 
μέχρ.ιε ού παρέλθη τι τεταγμένη τήε λοχείαε προθεσμία. Ο 
Καλλέργηε όατιε άλλωε τε πολύ έϊετίμα τόν άνδρα καίτοι τε- 
λείωε διε<|.ώνει πρόε τόν πολιτευτήν, ουγκατετέθη καί ή προ

θεσμία τώ έδόθη.
Μ ετ' όλίγαε ήμέραε ή ταχθεΤσα προθεσμία παρήλθε και το 

νεογνόν έβαπτίσθη. Είε τόν ναόν τού Ά γιο υ  Κωνσταντίνου 
έν Α ργεί, πλησίον τήε οΐκίαε Τρικούπη, παλαιόν Βυζαντινόν 
ναόν,' μεταβληθέντα είε τζαμίον καί έγκαινιζόμενον πάλιν ειε 
Χοιστιανικήν Εκκλησίαν, έτελέσθη ή εορτής τοΰ βαπτιομα- 
τοε. Έγένετο δέ μεγσλοπρεπέοτατον ώε έκ τήε εέοχωτά- 
τηε κοινωνικήε και πολιτικήε περιωπή: τοϋ^οίκου ^Τρικούπη, 
ενώπιον πολυπληθών προσκεκλημένων μεταεύ τών οποίων διε- 
κοίνοντο οί έέοχώτατοι τών χρόνων έκείνων καί οί δημογέ



24 Χ α ρ ίλ α ο ς

ροντες Αργουΰ. Το μυστήριον τοϋ βσπτίσματος έτέλεσεν ό 
αρχιερευσ Ανθψοσ και άνάοοχοσ ήν ό ιιέ·̂ ασ καί όνομαστόσ 
αρ;)(ΐεπισκοτοσ Βρεσθένηε <|)ίλοσ τοΰ ΤρικσΟπη, οοτισ ϋνσμασε 
το παιδιον Χαρίλσοσ(ι).

(1 )Τ τ5ν»π ι τοΰ β ϊπτίίμ ατος τούτου ζλτ,ροφορίαν ανέγραψε 
πρώτος 6 €Δαναός» ίφημερίς τοΰ Άργους ουνταοτομένη ύπό τοΰ 

,οιχηγόρου χ. Βαροουνιώτου. Ό  κ. Βαρδουνιώτης τας πλτιροφορία; 
^ου ί>αβ£ ίίαρά τοΰ ίν ττ, χόλει εκείνη γηραιού δικηγόρου κ . Έ μ .

■ -ωτηροπουλου, οστις βέβαιοί ότι ητο παρών εί; την εορτήν τοΰ 
βαπτίοματος.



Ρ^ΒΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΣΠΟΥΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΜαΟηΐΐκδς 5»ος. — ·ΚΛ»δο(}«ς ίον ϊί<; ί<ι ηαβηΗπτ»κ»ι — 
•ΚϊτηΰόδΗίν ΐ<ιι7 Β λ ά ^ ο Η Λ ί  '6 ΙΙιΐγεΛΐ({ϊ·«»Λ®'’ — 4'»- 

υ ο κ ό κ ο *  ε^ς ΐ ό  ΐ ΐα ν ε η ιδ τ ή Μ ιο ν .  -  '<· ρ α γ κ ι ιβ Α ς  κ α ί  
τό  Έ λ λ ι ιν ι ι - .ό ν  Μ έα τ^ον . — Μ ία  ίΛ » ιί· ίο λ η  τοϊ» Τ |ΐε- 

κ ο ν η ΐ)  — π ο λ ιτ ικ ό ν  η^ιόγυΜ ίιυα -  ” «ρ1>ρον «:ατ(ΐ 
ίΛ ς  κ λ λ ά δ ο ς  -  κ ζ ω ϋ ις  ϊ ο Ρ  ΐΐα (_ ι< ιτ ίΐκ η , — 

ί.ις 7ΐ»ν ·Λγγλ»ιιν

Τόν Χαρίλαον τετραετΓ| παΤοα εϊοέτι άνέλοο: 
πρ'Ιιτβ γράμρατα }\ ρ>'ιΤ!;ιρ του. τήν οττουδί'ιν ο

α οιοαε/] τα ■ 
|κολο>θί]οεν

έπειτα παρα Τ'ΰ πστρί του. ΙΙσο' αΰτον ελαοε τάο πρώτσε 
ϋγιείο ίρχάο αϊτινες διέκοιναν αΰτον έν τ ’ίό μελλοντι άπο τύν 
όϋΐ^λίκων, έπί Τ'Ιιν κατ’ ιδίαν δε μελετΟν του έστι^ριεε τήν 
κατόπιν εΰρυτάτην εγκυκλοπαιδικήν του μόρφωσιν, οι ηα κσ- 
τώρθωοε νά ή ενήμερος είε πάντα τά ζητήματα τά έκάατοτε 
παρουσιαζόιιενα.

Αέν είχεν όκόμη έπιοοδή εις τάς μελέταε του ότε εοτοΛη 
εις τό έν Άθήναιο γυμνάοιον το όποΤον διηύθυνε τότε ό 
I εννάδιοζ. Ηίς το γυμνάσιο·/ τ'ϋν Άθ/|νϋν καί οΐ καθηγηταί 
του καΐ' ό ίδιαίτεοος αΰτο!  ̂ προγυμναστής Γρ/|γόοιος ΙΙαπσ· 
δόπουλος κατεπλήσσοντο έκ τής πρωίμου άναπτύςεωε το3 
'/εαροϋ μαθ/]το·ϋ και ιδίως έκ τής μεγάλης σΰτο3 κρίσεως ην 
άνέπτυΐεν έν μεγίστω [ίίαθμω πρό πάντων ετε ίδωκεν έ£ετά-
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σε1  ̂ όπολυτηρίους. διά νά καταταχθή εΐ; τ« Πονεπιστήμιον. 
Τότε είζ γραπτήν έζέτααιν έπι των δημηγοριών τοϋ Θουκυ- 
δίδου έκαμε μικράν άλλα οπουδαιοτστην μελέτην έν ή ανέλυσε 
τό σύστημα τής πολιτείας κατά τον άρχαΤον συγγραφέα κσ̂  
δ» ’ ου έπέσπαοε έ^ωηροτατην έκδήλωσιν έπιδοκιμσσίας έκ μέ
ρους τών καθηγητών του.

ΈκεΤνο δμως εις τδ όποΤον προ πάντων έπέδιδε κατά την 
έποψήν έκείνην τών σπουδών του ό Χαρίλαος Τρικούπης ησσν 
έν γένει τά μαθηματικά. ΑΙ βαρεΤαι καί δυσνόητοι τής επο
χής έκείνης μέθοδοι τον εϋριοκαν πάντοτε βαθύτατον μελετη
τ ή ν  ο1 κόποι δέ τούς όποιους κατέόσλλεν εις την λύσιν τών 
προβλημάτων καί τών δυσκολωτέρων τής άλγεβρας ήσαν ευ
χέρεια άπέναντι τών βασάνων εις τά όποΤσ διά τά αυτό προ
βλήματα ύπεβάλλοντο οί αυμμαθηταί του. Κατά το τελευ- 
ταΤον έτος μάλιστα τών σπουδών του τά μαθηματικά τώ έγε- 
νοντο είδος μανίας πλέον και ή έπίδοοίς του ήτο τοισύτη ώστε 
ά πρωτεύων καί εις τά άλλα μαθήματα μαθητής ήτο ακατα
γώνιστος εις τά μαθηματικά ( ι) .

Τήντοισύτην πρόοδον την παρατηρουμένην πσρ συτ'... 
έέέτεινε κατά δεύτερον λόγον εις τά Ελληνικά, οπού ΐδΐϊί- 
τεραί του μελέται έπΙ τών άρχαίων συγγραφέων ήσαν συχνο- 
ταται και έμφαίνουσαι πρώιμον βαθύτητα. Λιετι δεν πρεπ;

( 1 )  Ιΐιρίίργον ίίναι οτι ττλίΐστοι τών μ*τί“ {·.τα υ.£γ«Λων άν- 
δρών τοΰ κόσμδυ ολου, χ»τά  ττ)ν άρχτιν τών έγχυκΑοτιαιοικών τω·· 
οπουδών ήιθά'Όντο άπίοτρορτίν τ ινχ χχ ι έμφυτον άνιχχνότγ,τχ ιι; 
τά  μαθηματιχά. Οΰτω μίταξύ άλλων ?> Γλαδοτων, χα τά  τγ·. 
παιδικήν του τιλιχίχν, *νώ ΐπεδιδίν ι ι ;  δλκ τά  «λλα μαθτιμχτα 
και ιδίως ιΐς τά  Έλλ-ηνιχά ίπ ι τών ίιποίων Ιδιαίτίραί του μιλέτκι 
καί άνκλύοίΐς έκαμαν μεγάλων αΐσθγοιν, τ,το «νιχανώτκτος χχ: 
τελευταίος είς τά  μ*θηυ.ατιχά, δ μετεπειτκ δέ κορυφαίο; τών οι
κονομολόγων τ ις  Α γγλίας είχε κατορθώσει κατά ττ,ν παιδικτ,’ 
του "ίιλικίαν νά μ.άΟγ χαλώ; τά  πρώτα τ·ς; άριθμ-Ύΐτικτ,; στοιχεία.



Τ{ίΐκοιτηης ^7

να λησ{4ονηθ  ̂ οτι κατά τήν εποχήν ήν άι^ηγοάρεθα ό Χαρί- 
Λαοο ΤρικβΟπηο ήτο νεαρώτατοε ακόμη δεκαείαετήο μόλιο, έν 
ηλικία καθ' ήν οί λοιποί συμμαθητσί του ηρκουντο είο τήν 
τυπικήν μόνον εκμάθηοιν τύν μαθημάτων των απλώς προς 
άπόκτηοιν βαθμών καί σναρρίχησιν σπο τά£οως εις ταίιν.

Την εις τάε μελετάς σύτάς έπίδοοιν τού Τρικούπη ένε- 
κρινε κα! ένεθάρρυνε πρώτος ο πατήρ συτοΰ, εις τον όποΤον 
ό νεαρός μαθητής μετεβίόαίε τά μαθητικά αυτα αλ/̂ α ενδει- 
κτικώτατα πολλών ελπίδων δοκίμια. Ό  πατήρ του.,ό επί παι
δεία δισκοινόμενος πολιτευτής, ό βαθύς ίοτορικάς τής Ελ
ληνικής έπσνσοτσοεως διέγνωαε τήν έπίδοσιν τοϋ νεαρού μα
θητου καί ένεθάρρυνεν αυτήν, πολλάκις δέ τά υποβαλλόμενα 
αύτώ ποο'ιόντα τής μελέτης τοϋ νεαρού Χαρίλαου. εΛαμβανεν 
ϋπ ’ ό'γει περισσότερον Ισως παρ' οοον ή^ι£ον ακριβώς διά να 
άποδείέη ότι αί πρώται καλοί άρχαί πολλάς παρεΤχον ελπίοας

(1 ) Τά: πλγιροοερί»; ταύτας περί τοΰ μαθητικού βίου τού Τρι- 
κούπη όρείλομεν εΐο τήν εΰγενη καλωούνην ενό; των παλαιών συμ· 
μαθητών και μετεπειτα θαυμαβτών και πολιτικών φίλων του. Ό  
σεβαστό; ούτο; φίλο; μά; διηγήθη δτι τρεΤ; των τότε συμμαθητών 
των έσπούοαζον διά τών βιβλίων τά  δποϊα μέ τά ;  οικονομία; του 
ήγόραζεν δ Χαρίλαο; ύπ’:ρ αυτών, χωρί; οΰδ’ ή οικογένεια του οΰδ ’ 
άλλο; τ ι ;  νά μανθάνη τ ι .  Την ευγένειαν αυτήν τη ; ψυχή; δει- 
κνυ^ν' καί πλεϊστα άλλα ανέκδοτα τά  δποΐα κατά την πρόοοον 
τη ; παρούση; μελέτη; θ ’ άναφέρωμεν. Ό  εί; εκ τών τριών αυτών 
άπορων συμμαθητιών οϊτινε; εΐ; τόν Χαρίλαον Τρικούπην οφείλουσι 
τήν ίκπαίδευσίν των είναι ό ε'πειτα διακριθεΐ; δικηγόρο: Έ πα μ . 
Σ τα μα τάκ η; άποθανών πρό τινων ετών ΐν Ιτ α λ ία  δπου έσχάτω; 
διαρκώ: διέμενεν. Ό  Σταματάκη; ποικιλοτρόπω; κα θ’ ολην του την 
ζωήν έζεδήλωσε τήν πρό; τόν ευεργέτην ευγνωμοσύνην του. ήκο· 
λούθησε δέ αυτόν καί εΐ; τό Λονδΐνον όταν εκεί εστάλη ό Τρικού- 
πης, οστις πάλιν απεριόριστον εΤχεν ΰπόληψιν ει; την κρίσιν και 
τήν βαθύνοιαν τοϋ φίλου και συμμαθητού του.



Ο ολίγος χρόνος 6 όποιος όπέρενε τΰ Τρικούπι;] έκ των 
γυμναοιακών τον ρςλετων οιετίβετο όλόκΑηρος εΐς,ταςγλωσ- 
οικσς του μελετάς, καί ό νεαρός μαθητί^ς ταχύτατα έίέμαθε 
τ^ν ΑγγλικΚ|ν -ι̂ ιν οποίαν ώς μητρικ/|ν του ώμίλει καί έγροί^ε 
καί την Γαλλικήν εις τήν όποιαν έπίοης καλώς κατηρτίοθη. 
Κατά τάς ώρας τής οχολής του σ1 μελέτσι του εις τάς όύο 
αυτσς γλώοσας έγένοντο μεθ’ ής καί τα σλλσ του μαθήματα 
επιμελείας, ΟΑη του οέ ή αλληλογραφία μετά τοϋ πατρός του 
διεόήγετο Αγγλιστί,όιά τήν πρακτικήν εις τήν γλώσσαν εκεί
νην σσκησιν. Αφ ’ οτου όμως προωρίοΟη νά συμπλήρωσή τάς 
σπουδας του εις τήν I αλλίαν, εις τήν τότε ποωτεύουσαν τής 
χώρας έκείνης νομικήν σχολήν, ιδιαιτέρως έπεδοθη εις τήν 
Γαλλικήν τήν οποίαν έόέμαθε μεθ ’ ής καί τήν Αγγλικήν τε- 
λειότητος.

Χ α ρ ίλ α ο ς

' τον Τρικούπη, συνέβη 
όσην άντίληψιν τοϋ κα- 
'ου ηλικίας ό μετέπειτα

Κατά τήν έν τώ γυμναοίω φοίτησ 
καί τό ε£ής έπεισόδιον άποδεικνϋον ; 
θήκοντος ε^χεν άπό τής νεαρωτέοας 
επιφανής πολιτευτής.

Εγίνοντο τότε συχνοί, διαδηλώσεις καί άταςίαι εις τήν πό- 
λιν, καί παοα κυβερνητική μεταβολή ή καί όλιγώτερον ού- 
σιωοη γεγονότα έπέφερον έν τή πρωτευούση καί ταΤς έπαρ- 
χιαις σκηνάς αϊτινες οΰχί οπανίως άπέβαινον αίματηραί. Τά- 
εις καί ασφάλεια ήσαν λέ'εις προοληματικαί καί α1 σοχαί πολ- 
Λοκις διά νά καταστείλωσι μικράν ταραχήν έέώθουν τούς στι- 
θασσους πολίτας εις στάσιν. Γαϋτσ έχων ύπ ’ όψει ό γυμνα
σιάρχης I εννάδιος εΓχεν απολύτως απαγορεύσει εις τούς μα- 
θητάς τήν ελαχίστην άνάμιςιν εις τάς τοιαύτας πολιτικάς 
ανωμα/.ίας. διά διακοινώσεώς του δέ τοιχοκολληθείσης εις 
τήν είσοδον τοϋ γυμνασίου άνήγγελεν οτι 9 ’ σποβληθή σμε- 
τακλήτως ο μαθητής όστις θά έφωρστο λσμβσνων μέρος είς



Μ;τά τιν3; ,̂υερ^; αυνεπείρ αδικία; τινά; α'^υ6άογ^' εις 
άν^τερον ά;ι:^υα71Κ̂ ν τού στροτοϋ, διαδήλ:^3ΐς διωργανύθη 
έν Άθ/|νσις, είργνικ ι̂ 6\ι■̂ ζ̂ και σνευ ηνές απευκταίου, ητιε 
και οιελύθη άνευ τή: έπερβσοεως τής όρχ^^· Κατά την δια- 
δήλωειν δμυς έθεάδη ιιεταϊύ άλλων <ρωναοκών καί ίητωκραυ- 
γάζων καί ό μαθητής Βλάχο;, συμμαθητής τοϋ Τρικούπη.

Ό  Ι'εννσδιο; εμαθε τό πράγμα ήγνόει ομω; τις ήτο ό 
άπειθήοας μαθητή; καί ήρχισεν ανακρίσεις διά ν* μάθη τό 
ονομα του. Οι αΛλοι συμμαθηταί φοβούμενοι τον Βλόχον. 
οστις ήτο ίωηρο; καί έπικίνδυνος, ήρνουντο νά καταδώσωσιν 
αύτον.'Οταν ήλθε καί ή σειρά τοΰ Τριπούπη ό γυμνασιάρχης 
έκαμεν εκκλησιν εί; την φιλοτιμον καί καλήν διαγωγήν του. 
καί δ Τρικούπη; μετά θάρρους εδωκε τό όνομα τοϋ άπειθή- 
σαντο·;, συγχρόνως όμως ύπέοαλε τω γυμνασιάρχη αναφοράν 
ύπογεγραμμένην παρ’ όλων των μαθητών τής τάΐεω;. δι ’ ή;  
έί^ήτει να συγχωρηθή ο Βλάχος καί νά μή ύποστή τήν ποι
νήν τής αποβολή;.

Καί συγκατετέθη μεν ό γυμνασιάρχης καί εδωκε τήν αΐτη- 
θεΤσαν συγγνώμην, δυστυχώς όμως αύ-η δεν ώφελησε τό/ 
Βλόχον, διότι εν ετο; μετά ταϋ-σ ούτος έφονεύθη εΐ; συμ
πλοκήν τινα μετά τη; αστυνομία;.

Έ ν  τούτοι; τά μαθήματα τοϋ γυμνασίου έτελείωσαν καί ό 
Τρικουπης ένεγράφη εις τήν Νομικήν σχολήν τοϋ Πανεπι
στημίου. Καί εκεί ό [3ίος του Τρικούπη ύπήρΐεν υπόδειγμα 
^ίου σπουδαστοϋ άφοσιωμένου εί; τήν μελέτην καί τό καθή
κον του. Καί τοΰτσ μέν είναι πάντοτε δύσκολον διά νεαοον 
σπουδαστήν τής ήλικίας ήν εΤχε τότε ό μετέπειτα επιφανή; 
πολιτευτής τοϋ Μεσολογγίου, ιδίως όμως ήτο δυσχερέστατον 
τότε, ότε το Ιΐανεπιστήμιον έθεωρεΤτο τό πσώτον έδαφος είς 
τδ όποΤον έπειοαματίΖοντο όλοι τής εποχής οί δημαγωγοί.
ΈκεΤ άπηυθύνσντο τσ πρώτον καί τήν εύνοιαν τής Πανεπι-
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οτημ1ακη^ νεολαίας έθεώρουν οπουδοΤον έι^όδιον οιά τον πο
λιτικόν άγύνα, δημοοιογράι^οι δέ καί πολιτικοί ήμιλΛώντο τις 
περιοσότερον νά έκκαύοι;) τήν νεανικήν «ριλοτιμίαν τύν φοιτη
τών καί τις άσφσλέστερον νά οίκειοποιηθή τήν φιλίαν των.

Εννοείται δτι αί άπόπειραι αΰταί διήρουν τήν φοιτητικήν 
νεολαίαν εις δύο ή καί πλειότερα κόμματα, ουχνσί δε ήσαν 
έκεΤ αί ρήίιεις καί ο '̂εδόν απαραίτητος εις πασαν οιαοήλωσιν 
καί ταρα^^ήν ή συμμετοχή τών φοιτητών. Ιδίως άφ ης ήοχισε 
κατ’ σρχσς κεκαλυμμένη κατόπιν όμως φανερά καί απροκά
λυπτος ή άντίδρασις κατά τής βασιλείας το Πανεπιοτήμιον 
κατέστη κέντρον αντιπολιτευτικόν καί ή συμμετοχή του εις 
τήν πολιτικήν καταφανέστερα. Ό  Τρικούπης άποδοκιμάύων 
τήν διαγωγήν αυτήν διά νεολαίαν υαθητιώσαν καί πρώτιστον 
σκοπόν έπιδιώκουσαν νά καταρτισθή έπιοτημονικώς ουδέποτε 
έλαβε μέρος εις τ ' άτακτήματα τών συμφοιτητών του, μόνον 
δέ απαέ φαίνεται παοαουοθείς ΰπό άλλων καί παρευρεθείς εις 
διαδήλ-ωσιν κατά τήν όποιαν καί έκινδύνευοε νά ουλληφθή υπό 
τής άστυνομίας.

Καί δικαιολογείται μέν ή τοιαύτη αποχή τοΰ νεαρ©3 Τρι- 
κούπη έκ τής πολιτικής ή όποια τότε ποΛυ περισσότερόν σπο 
τώρα ηλέκτριζε τούς νέους, έκ τοΰ ότι ο πατήρ του κατείχεν 
ανωτάτην διπλωματικήν θέοιν καί επομένως πάσα άνάμιυΐς 
τοΰ υίοΰ θά ήδύνατο νά παρεςηγηθή, όπως δήποτε όμως διά 
τούς μελετώντας τήν θυελλώδη εκείνην έποχήν άπομένει κά
πως παράδοέον πώς κατώρθωσε νά διατηρηθή άπλοϋς φοιτη
τής ό Τρικούπης έν μέσω νεολαίας _ήτις έκλειε τούς κώδικας 
διά να λόβη τό ρόπαλον τοϋ διαδηλωτοϋ καί κατηνάλισκε πε
ρισσότερον χρόνον διά ν ’ άκούση τούς ρήτορας τής πολιτικής 
παοσ τούς καθηγητάς τοΰ δικαίου ή τής ιατρικής.

Κατά τήν έν τώ Πανεπιστημίω φοίτησίν του ό Ιρικούπης 
έπεδόθη ιδιαιτέρως εις τήν σπουδήν τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου, τό
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όποΤον έζίχωο είλκυεν αυτόν καί κατά τον υετέπειτσ πολιτί- 
κον του ρίον. Καί έπροκειτο ρέν νά γράψ'  ̂ επ ’ σΰτοϋ κρί- 
ο ί κ  καί ίδίοε σύτοΰ μελετάς αΐτινες οήμερον πολύτιμον 
θά άπετέλουν συμβολήν εις τον πολιτικόν |5ίον τοϋ άν- 
δρός, δυστυχώς όμως φαίνεται ότι παρητήθη τής ιδέας 
τούτΐ]ς, διότι οΰδέν μαρτυρεΓ ότι έγραψε τι έπι τοϋ έπιοτ/]- 
μονικοϋ αΰτοϋ μαθήματος. Ή σκέψις όμως αυτή τοϋ να έπι- 
δοθή εις ιδιαιτέραν μελέτην, κατήρτιοεν αυτόν δεινόν Λατι
νιστήν, ώς γνωστόν δέ και αργότερα εις πολλας περιστάσεις 
συχνά έφέρετο εις ταύς μεγάλους τής Ρύμης ρήτορας καί κα- 
τεΦαίνετο ή έπ ’ αύτοϋ έπίδραοίς των. 'Από τής Λατινικής εις 
τήν Ιταλικήν ή μετάβασις δεν ήτο δύσκολος διά τόν εκτά
κτως δι ’ εύχερείας περί τήν έκμάθηοιν γλωσσών πεπροικισμέ- 
νον σπουδαστήν ουτω δέ κατά τήν έκ' τού Πανεπιστημίου 
άποφοίτησίν του, κατεΐχεν ήδη τήν Ιταλικήν αρκούντως κα
λώς, καίτοι ουδέποτε μετεχειρίσθη αυτήν μεθ’ οΐας τήν Α γ 
γλικήν καί τήν Γαλλικήν τελειότητος.

Έν τούτοις το σύστημα τών σπουδών εν τώ Πανεπιστη- 
μίω ως ήτο όργανωμένον τότε δεν ήτο [ίεοσίως τέλειον. Ά π έ- 
μεναν ακόμη οί καθηγητοί οΐτινες ευθύς μετά τήν 'ίδρυσιν τοϋ 
Πανεπιστημίου προσελήφθησαν. δεν ήσαν δέμεθ ’ ής άπητεΤτο 
τελειότητος κατηρτισμένοι, καί τά άπαιτούμενσ ριόλία δεν 
υπήρχαν καί τό σύστημα έν γένει πλημμελές καί έλλειπές ήν.
Εκ τής αιτίας ταύτης οί φοιτηταί οϊτινες έπεθύμουν τελείως 

νά κστσρτισθώοιν ύπεβάλλοντο εις αληθώς τεραστίους κό
πους, άλλως ετρεχον τόν κίνδυνον νά μορφωθώσιν έπιστημο- 
νικώς μετά περισσών ελλείψεων, καταφανών ε.τειτσ εις πάσαν 
έν τη πρακτική των έέασκήοει περίστασιν. Καί εΤναι μέν άλη · 
θές ότι ό τότε υπουργός τής παιδείας υπέβαλε κατά τήν 
έποχήν έκείνην τροποποιήσεις τινάς αρκούντως σημαντικός 
καί όπως οήποτε έπί τό έπιστημονικωτερον, διεμόρψωσε τό 
άνώτατον εκπαιδευτικόν καθίδρυμα άλλά καί μετά ταϋτα τοϋτο
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πολύ απείχε τελειότητοε, παρήλθον δέ αρκετοί ενιαυτοί 
καί ρ^τά την μεταπολίτευσιν ακόμη μέχριε ου τό ΙΙανεπιοτή- 
μιον λάβη τον προσήκοντα χαρακτήρα.

Αί έλλείψειε αύται τότε ήνάγκαζον τούε εύπορωτερουε 
ν ' σπέρχωνται εΐε την Ευρώπην προε τελειοτερον έπιστημο- 
νικον καταρτισμόν, τ'ϋ οντι δέ οί πλεΤοτοι τών διακριθεντϋν 
κατά την εποχήν εκείνην εΐε τά γράμματα καί τάε έπιστήμαε 
είχαν ουμπληρώση εΐε τήν Έοπερίαν τήν επιστημονικήν των 
μόρφωοιν. Τοΰτο ήνάγκσσε καί τον Τρικούπην ν σπέλθη εϊ. 
Παρισίουε κατά τό τρίτον ετοε τΰν νομικών αΰτοϋ σπουδών. 
Έπρόκειτο μάλιστα καί προ τήε έποχήε έκείνηε ν ’ άναχωρήοη 

διά τούε Παρισίουε, άλλα άσθένεια δεινή έκράτησεν αυτόν 
εΐε Άθήναε έπΙ εν εΐσέτι ετοε καί μόλιε τό επόμενον κβτωρ- 
9ωσε ν ’ άπέλθη και νά έγγραψή εΐε τήν νομικήν σχοΛην τον 
έν Παοισίοιε πσνεπιοτημίου.

ΓΙλεΤστα όσα άνέκδοτα τήε πσνεπιοτημισκήε ζωήε τού Τρι- 
κούπη ήδυνάμεθα ν'άνσφέρωμεν κατσδεικνύοντα τον ανορα 
ύ(̂ >’ £λαε αύτοϋ τάε έπό-]/ειε. θ'σρκεσθώμεν μόνον ειε τα 
έέήε δύο χαρακτηοιστικώτοτσ.

ΚατηγορεΤτο τότε ή Κυβέρνηοιε τον 'Οθωνοε διά τάε ένερ- 
γείαε τηε έπί ({ιλέγοντοε στρατιωτικού ζητήματοε ύπεκινεϊτο 
δε ταραχή έν τή πρωτευοΰοη, ήτιε ν άποδείεη εΐε τήν κυ- 
όέρνησιν τήν άγανάκτησιν τοΰ λαόν, ϋ ί  ύποκινητα'ι μεταεν 
τών ποώτων άπέβλε'^αν εΐε τό ΙΙανεπιστήμιον καί έστάλη 
έίημμένοε τιε νέοε ό Ά π . Θεοδωρίδηε να όμιλήση εΐε τούε 
φοιτητάε καί νά προκαλέση αΰτούε εΐε έκδήλωσιν τήε δυσαρε- 
οκείαετων.'Ο ρήτωρ έεήντλησεν όλην τήν ευγλωττίαν καί 
ή θερμή φοιτητική νεολαία ήλεκτριοθεΤοα ήτοιμάίετο να 
ποοβή εΐε πανηγυρικήν διαδήλωσιν οτε προσήλθεν ό Τρικοΰ- 
πηε καί δ ι’ ολίγων μόνον λέέεων ΰπέδει£ε τό ατοπον τήε 
συμμετοχήε τών φοιτητών εΐε τα κινήματα τοΰ στρατοΟ. Αί 
όλίγαι έκεΐναι λέέειε αύστηραι καί κατά πνεύμα πρωτην φοράν
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όκουόμεναι εις τ ;  ΙΙανεπιοτήμιον Οπηρ^δν κάδοε ψυχροί υδα- 
^ο ^  είε τον αύεηΟέντο ένθονοισσμον κοιι η διαδήλ:*»οιι: δεν 
έγένετο. Έηιοτολή ου-^ε τον πατρός έπέκρινε την διαγω
γήν τού νίοΰ καί οντοε άλλοτε οεν ελαοε μεροε ειε τα οια- 
βήματα τοϋ Πανεπιστημίου.

Τό έπόμενον έτοε εγένετο σκεψιε να καταρτισθή Ελ
ληνικόν θέατρον και ζωηραί πρόε τοϋτο κστεοάλλοντο ένέρ- 
γειαι. 'Υποκινητήσ και διαλαλητήσ τήε ιδέοε ην ό Αλέ
ξανδρος Ρίξου Ραγκαβής, ή έπιγείρησις όμως προαέκοπτεν 
εις σπουδαία κωλύματα. Θέατρον δεν ΰπήργε, τά ελληνικά 
δοαματα ήσαν δοκίμια παιδαριώδη, Οποκοιταί οεν άπε^σσιξον 
ν ’ ανέλθωοιν έπΙ τής σκηνής, γυναίκες δε έθεωρεΤτο άοΟ- 
νατον να εΰρεθώσι.

Ό  Ραγκαβής μετσίΰ των ποωτων εις οΟς άπετάθη ήσαν 
ο1 (^ίοιτηταί τού Πανεπιστημίου δυστυχώς όμως αί προσκΛη- 
σεις του σπέόησαν μάταισι. Τότε συνενοήθη αΰτώ 6 Τρικού- 
πης εις τον όποιον ό Ραγκαβής μετέδωκε τον υπέρ τής άνα- 
6ιώσεως τοϋ Ελληνικού θεάτρου ενθουσιασμόν. Ό  Τοικού- 
πης ήρχισε την κατήχησιν τών συσπουοαστων του και εινε 
μεν αληθές ότι τότε δεν κστωρθώθη το όνειρον τοϋ Ραγ-μεν
καβή, ολίγον όμως άργότεοσ
απο την ακσταμαχη· πειθώ

;{ιοιτηταί κατσπεισθέντες 
: ( ί̂λου των συνέστησαν

τον ποώτον σύλλογον οστις απεταθη εις .ον Ραγκαοην απο 
τεθαρημένον πλέον καί τον εκο 
αυτόν ( ι ).

να ποοστστ:

(1 )  Τό άνίΛΟοτίν τ ίϋ ίδ  όφιίλομεν 6ΐ; πρροριχ.τιν «ναχοι- 
νωαιν αΰτοϋ ιοϋ άειμ.νέστου Ά λ . Ρ .  Ρχγχ.αβ'0 προ; τον γρά- 
φοντα ηδη την βιογραφίαν ταΟτην. Συναθροίζοντε; τότε^ ύλην 
διά μικράν ιστορίαν τοϋ έλ. θεάτρου άπετάθηυ.εν και ει; τον 
σεβαστόν γέροντα οστι; υ.έ τήν διακρίνουσαν αΰτον  ̂ευρύτητα τη ; 
μνηαη; μά; διηγήθη τό ανέκδοτον, οιαβεβαιών ότι άνευ του 
Τρικούπη τότε οΰδεν θά έγίνετο. Προσεθηκε δέ ό Ραγααβή; ότι



Ο Τρικονπ/[ς; άπελθων εί  ̂ Παριοίους πρ^  ̂ βυνέχιοιν 
τών σπουδ'^ν το^ ένεγράφη εις την νομικήν σχολήν κοι 
έίηκολουθηοε τήν αυτήν πάντοτε τακτικήν, τακτικήν έργα- 
σιας καί μελετης, σφοσιώσεως εις τήν μάθησιν καί τήν 
σπουδήν.

Οί καθηγητοί του, μεταξύ των Ελλήνων .σπουδαστών 
ιδιαιτέρως συνεπάθουν τον νεαρόν Τρικούπην καί δια τήν 
οικογενειακήν του περιωπήν, καί δια τήν επιστημονικήν του 
μορι|)ωοιν, πρόωρον πολύ διά τήν ηλικίαν του. Οί συμμαθη- 
ταί του — μεταζύ τών όποιων ό Ήροκλής Βασιάδης, ό 
Χταμστέλλος και άλλοι — αυτόν έθεώρουν τρόπον τινά τον 
ηγέτην των καί διά τήν εύνοιαν αυτήν τών καθηγητών καί 
δια τας κοινωνικός του σχέσεις. Διότι συστσθείς εις τον 
τότε πρέσόυν τής Ελλάδος έν Γαλλία, στρατηγόν Καλλέρ- 
γην ετυχε πανταχοϋ εΰμενεστάτης υποδοχής καί έγένετο δε
κτός μει εξαιρετικών ενδείξεων συμπαθείσς έκ μέρους τού 
στρατηγό·: καί τών παρ’ αΰτώ ροιτώντων, διά τό πνε3μά 
του κσί^τήν εύρυή όμηλιτικότητά του. Ό  σοοαρός φοιτη
τής του Πανεπιστημίου εισερχόμενος εις τήν αίθουσαν τής 
πρεοόείας.μετεμορφοΰτο εις τόν κοινωνικώτατον τών άνθού- 
πων τών αιθουσών ή φαιδρά δέ καί δηκτική του ομιλία τώ· 
προσεποριξε νέας καθ’ έκάστην συμπάθειας.

Καί προς άνωτάτης δέ περιωπής Γσλλικάς οικογένειας 
έγνωρίσθη καί ενωρίς άπέκτσ τήν εύνοιαν άνδρών διακριθέν-

δ Τρικούπη; οστις μετεχίΐρίσθγ) τόσον ίπιτυχ_ώς την επιρροήν του 
ίπ ι των φι>ων του ουδέ ηθελεν ουδέ ήούνατο νά ίιάβγι μέρος είς · 
τον σύλλογον ΐκεΐνον όστις άπετελεσθη μεταξύ άλλων εκ τοΰ 

^Ορφανίσου, Σαρηγιάννη κ. ά . Καί δεν ήθελε 
μεν οιότι δεν συνήδε τόσον ή τέχνη προς τήν αύστηράν του σο
βαρότητα, και &ν ήθελε όμως δεν ήδύνατο ί'νεκα φυσικής τίνος 
βραούτητος έν^τώ λέγειν, τήν ύποίαν ολίγον κ α τ ’ ολίγον έδάμα- 
σεν αργότερα οιά υπεράνθρωπων κόπων καί πολυώρου εξασχήσεως.

Χαρί^,αος*
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τυν έττειτα έν I σλλικ7| πολιτεία. Ό  πολύς υπουργός 
ΒΙ.ί̂ ίΗ εν επιοτολ^ του προς τον στρστι^γόν Καλλέργην τον 
εοεοαιου οτι ό νεαρός Τρικούπης προύριστο να διαδραρα- 
τισ^ οπουδσΤον πρόοωπον έν πστρίδι του αν έίηκολούθει 
νά υοριρ'.υνητσι καί καλλιεργώ την έρψυτον εΰ({)υί'σν του Ί)ς 
έπραττε ρέ^ρι τοΰδε.

Εις τήν 1 αλλίαν ό Τρικούπης έπεδόθη εις τάς πρΰ;τσς 
^ιλοοο^ικάς μελετάς έπί Τ'5ν ουστημάτων τοΰ Σπένοερ. Ό  
μέγας κοινωνιολόγος έπέδραοε μεγάλως έπ! τών ϊδεων και 
τών οκέψεων τοό νεαοοϋ οπουδαστοΰ.

Από τήν |όαδοΓαν καί έπιστσμένην μελέτην τών σοχών· 
τούτων— ογοαφεν εις τον εύγενώς διδοντσ ήμΤν τάς σημειω
θείς ταύτας οεόαοτόν -ρίλον— μέ έπεισαν οτι πολιτεία άγνή 
καί ή9ικώς τελεία δεν είναι τι ακατόρθωτον καί παρ’ ήμΐν. 
Η Έλλας πίριέχει στοίχε Τα αγνα και ευθεα από τών οποίων 

καλή καί οώφρων διεύθυνσις δύνσται νά θέση τά θευέλια 
υγιούς καί άρτιου πολιτικού οικοδομήματος. Ά λ λ ’ όλα τσϋτσ 
πρέπει νά τελεσθώοιν ένοσω ακόμη αί παραδόσεις διασώζον
ται άκέραιαι καί τό εθνικόν φρόνημα διατελεΤ σμείωτον καί 
άκατάπτωτον, ,,'Άργά θά είναι αν άφήσωμεν πρώτον νά δια- 
φθαρώσι διά τής προστριόής τής πολιτικής τά αληθώς λαμπρά 
σταιχεΤα τά όποια κέκτηται ή πάτριε μας έπειτα δέ κοταγι- 
νώμεθα εις έί,εύρεσιν η ουντε/.εσιν νέων τοιοότων. Α ν προς 
τά έμφυτα του Λαού ημών πλεονεκτήματα έπιπροοτεθή ή τ ε 
χνική οιαπαιοαγώγησις αυτού κατά τους ορούς τών ύγιεστέ- 
ρων νεωτατων κοινωνιών, ή Ελλάς έν τώ μέλλοντι θά κα- 
ταστή άέία του μεγάλου κατά τόν Αίμον προορισμού της, 
καί θά είναι εις θεσιν νά διεκδίκηση τήν ήγευονεύουοαν εις 
συνετσιρισμώ τών περί αυτήν κρατιδίων. ΙΊρός τούτο όμως 
άποιτουνται σνδρες συνετοί καί μεγσλεπήβολοι, και θυσίαι 
μεγάλοι έκ μέρους τού λασϋ καί τών άρχών. ’^Οπως δήποτε 
δυσχερής καί σκληρά θά είναι ή άποκσθαρσις τού μετάλλου



σπο τών οκωρί'^ν, ό μέλλων δέ νά εχ/] την πρείτοβουλιο; 
τ?]£ <|ιοβερδ(; αΰτν]ζ έργασίας, δέον νά η άπο(|ιασισρένος να 
ύιτοστή <|)οβεράν καταδρομήν καί αποτελέσματα ίσωε δυσάρε
στα τήσ έέεγέρσεωε τής σκυιρίαε αυτής ήτις δεν θά <ρανή ευ
κόλως διατεθειμένη νά καταλε^πη τό μέταλλον έ<|>’ ου εΐχ; 
προσκολληθή«.^

Η επιστοΛη αυτή σποτελεΤ πραγματικές το πολιτικέ·, 
πρόγραμμα έπί τοΰ όποιου έκτισε τό οικοδόμημα τών βλέ
ψεων του ό πρώην πρωθυπουργός τής Ελλάδος, εΰρύτατον 
δέ εις τάς λεπτομέρειας του άπεδείκνυε καί πόσην μελέτην 
και (Βαθύτητα περιείχε.

Ηκολουθουν ουτω όμσλώς αί σπουδαί τοΰ νεαρού Τρι- 
κούπη έν ΙΙαρισίοις ότε συνέβη δυσάρεατόν τι έπεισόδιον τ: 
ο π ο ίο ν  άπέδειέε τό έμφυτον θάρρος καί τήν υπερηφάνειαν τοέ 
σνδρός.

Γάλλος περιηγητής (ίΐι. ιΐβ ΤΙϊοιιβυη έπισκεφθείς κατε 
τήν εποχήν εκείνην τήν Ελλάδα έπέστρεφε εις Παρισιού: 
καί προσεπάθησε διά τών μελανωτέρων χρωμάτων νά ύωγοα- 
φήση τήν άλλως τε αρκούντως κακήν κατάστασιν εις ήν ευ- 
ρίσκετο ή χώρα. Το (Βιολίον έκαμε πολλήν αϊσθησιν και εί: 
(Βάρος τής Ελλάδος έλέχθησαν καί έγράφησαν καί πάλιν έτ: 
εις τοιαύτας περιστάσεις επαναλαμβάνονται στερεοτύπως ύπ: 
τοϋ ευρωπαϊκού τύπου καί τού κοινού, οτε κεραυνοβόλου 
αΰοτηρότητος άπάντησις κατεχωρήθη μιαν πρωίαν είε τινα 
των I αλλικων εφημερίδων των διαπνεομένων ύπό τού θεουο- 
τέρου πρός τήν Ελλάδα ενθουσιασμού. Κΐς τό άρθρον τούτο 
όχι μόνον ή Ελλάς ΰπερησπίέίετο διά τού ένεργητικωτέοου 
τρόπου αλλά καί αίσχη τινα Ευρωπαϊκά χειρότερα από τά 
κατηγορούμενα Ελληνικά έϊετίθεντο έν πλάτει.

Τό άρθρον έκαμε μεγίστην αϊσθησιν. 'Η Γαλλική κυοέρ- 
νησις διεβίβασεν αϋστηρρτατον έγγραφον εί; τήν Ελληνικήν 
πρεσβείαν καί έύήτησε νά μάθη τό όνομα τού γράφαντος άπό
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τον διευθυντήν τ/|ζ έφημερίδος., Έγνύοθ/^ λοιπον έκ τύν 
διηΛ'Ι)ν ενεργειών δτι ο δούζ ήτο ό ουνοπουδαστήο τοϋ Τρι- 
κούτ/1 και ένθερμος φίλος του Σταματάκης, νέος άπορος και 
άπροοτότευτος, |3οηθοΰμενος υπό τοϋ Τρικούπη έκ τής υπο
τροφίας ήτις έχορηγεΤτο αΰτώ ΰπό Ελληνικής έν Αγγλία 
οικογένειας. Ό  Σταμστάκης προσεκλήθη εις την πρεσβείαν 
Ίιμολόγησεν εαυτόν υπεύθυνον διά τό φλογερόν έκεΤνο σρ- 
θρον και διετσχθη νά κσταλίπη έντός ώοισμένης προθεομίας 
τό Γαλλικόν έδαφος· έν τώ μεταζύ όμως πληροφορηθείς τό 
ηοσγμα ό Τρικούπης και ανήσυχος διά την τύχην τοϋ φίλου 
του μετέβη εις την πρεσβείαν και δΓ σνσμφιοβητήτων άποδεί- 
έεων άπέδειέεν δτι αυτός ήτο 6 συγγραφευς τοϋ άρθρου.

ΈννοεΤται δτι ή έέωοις έκείνου από τοϋ I αλλικοϋ έοα- 
φους δεν ήτο ώς τοϋ Σταματακη ευχερής και ό Τρικούπης 
όχι μόνον δεν μετεκινήθη έκ ΙΙαρισίων άλλά και έδικαιωθη 
διά την δριμείαν εκείνην άπάντησιν.

Έ ν τούτοις ή ώριομένη προς έέετασεις εποχή έφθασε και 
ό Τρικούπης παρουοιασθείς έίητασθη και έλαβε τό πτυχιον 
του τής νομικής μετά επιζήλου βαθμοϋ. Κατά τάς εξετά
σεις οί έξεταζοντες καθηγηταΐ έπανειληυμένως συνέχαρησαν 
τόν σπουδαστήν διά την άρτίαν του μόθησιν και τάς όρθάς 
καί δικαίας του παρατηρήσεις. Μετά την άπόκτησιν όμως τοϋ 
διδακτορικού του πτυχίου, φρονών οτι δεν είχε μάθη ακόμη 
δσα έπρεπε και έπιθυμύν νά τελειοποιηθή εις την νομικήν 
προτού έπιδοθή εις τήν πολιτικήν προς ήν άρχήθεν προ- 
ωρίζετο, έζήτηοε καί τή προστασία τοϋ στρατηγού Καλλέργη 
κατώρθωοε να διορισθή γραμματευς τοϋ έν Παρισίοις δικηγο
ρικού Συλλόγου.

Ή θέσις θύτη έκτος τοϋ δτι κστήρτιζεν αυτόν τελειώτατα 
εις τήν νομικήν τό παρήχε και τήν καλήν ευκαιρίαν ν ’ σκούη 
ουχνώτατα τούς μεγαλειτέρους τής Γαλλίας δικαστικούς ρή
τορας εις τάς αγορεύσεις των ας ήναγκάζετο νά παρακολου-



δια νά κρατηοϊ] τδ νόί)ρά των. Τοιουτοτρόπωί; ολίγον 
κατ ολίγον έρυηθη καί τδ ρυοτηριον τήο πλήρουζ ούοίι; 
και όοραο εκείνηο ρητορικής ητ-.ς &ίαα;̂ θεΤοα τδ πρώτον δι ’ 
αϋτον δργότερον καί έν τη Έλληνικί] βουλή, 'κατέπληΖε 
και συνηρπαοε συγχρόνως και κατέστησε πιστευτά καί βαρυ
σήμαντα όσα έίηρχοντο σπδ τοϋ στόματός του. Κατωτέοω, 
έν οίκείω τοπω, όταν θά ζητησωμεν σΰτδν ώς κοινοβουλευ
τικόν  ̂ ρήτορα 6ά εχομεν τήν ευκαιρίαν νά άποδείέωμεν 
την ω^εΛειαν ήν προσεπορίσθη έκ τής διαμονής του εις τ^ν 
θέσιν τον I ραιιματεως τής ενώσεως των Γάλλων δικηγόρων.

Τήν θεσιν ταύτην κατεχων ό Τρικούπης έμελέτησε κσ’;
>0 περί τοϋ πνεύματος των νόμων εργον τοϋ Μοπ- 

βδ̂ ,ηΐίβιι. Το περίφημον βιβλίον άπετύπωσεν εις τδ πνεύμα τοϋ 
μέλλοντος διαπρεπούς πολιτευτοϋ ΰγιεΤς άρχάς καί βαθείος 
γνώσεις έπι τού έν γένει πολιτικού συστήματος.

Κατσ την έν Παριοιοις διαμονήν του δ Τρικούπης, απέ
κτησε πλείστσς συμπάθειας καί εκτιμήσεις, ύπήρϊε δε περι
ζήτητος των αιθουσών θσμών. Εϋφυής οοον καί σοβαρός, 
ευχάριστος κα! όμιλιτικώτατος, ένδεδυμένος άμέπτως' κσΐ 
κομψώτατα πάντοτε, καί προ πάντων όμως ασκών ιδιαιτέραν 
τινά επιρροήν άκαταμάχητον έπΐ τών πλησιαζόντων αυτόν, 
κατεκτα κσθ εκάοτην καί νέας συμπάθειας καί αυτοί δε οί 
ανώτεροι του τον ήγάπων και τον έέετίμων. Διά τούτο καί 
τότε, πρόεδρος τού δικηγορικού συλλόγου τών Παρισίων κα- 
τείχετο υπό ύωηροτάτων αισθημάτων πρδς τδν νεαρόν Έ λ 
ληνα, και όταν ό Τρικούπης έπειγόμενος νά μεταβή εις τήν 
Αγγλίαν παρά τώ πστρί του άπήλθε τών Παρισίων, δ δικη

γορικός σύλλογος τή εισηγήσει τού προέδρου του, τώ πα- 
ρέθηκε πρδς τιμήν του λαμπρόν γεύμα έν ω θερμοτάτη έκδή- 
λωσις τής συμπάθειας τώ έγένετο.

Τούς Παρισιους κατελιπεν δ Τρικούπης κατά τδ ι8ο6 έν 
ηλικία δηλαδή 24 ετών καί μετέβη εις τήν Αγγλίαν όπου ό

Χ α ρ ίλ α ο ς



πατήρ του διευθύνων τότε ώς πρεαβευτήο την Ελληνικήν 
ποεσβείσν τοϋ Λονδίνου, ήρχι^ε νά προοβαλητοι απο νο- 
οημα όπερ τον κατεβιβασεν εις τον τάφον. Και κατ ορχο*̂  
μέν ερεινεν ό Χσρίλσες ΐδιωτεύυν μετ’ οΰ πολύ ομωο τή 
ύποδεΙίει τοΰ πατρός του διωρίσθη άκόλουθοο γραμμστεύο 
τής πρεσβείας έκείνης και διηύθυνεν αΰτη ώς έπιτετραμμένος 
μέ)(ρι της καταργήσεώς της.

Ή παοο τ 2 πατρί του υπηρεσία εν Λονδίνω δεν εοωκε 
καιρόν εις τον Χαρ. Τρικούπη ν ’ άναπτΰΕη τα μεγάλα πο
λιτικά καί διπλωματικά του χαρίσματα. Ή  εν Λονδινω πρε
σβεία εΤχε παθητικήν την ύπαρ£ιν τότε, κυριωτερος δε σκο
πός της ήτο νά διατηρή απλώς υπέρ τής Ελλάδος το εν Α γ
γλία δημόσιον φρόνημα, πράγμα όπερ άλλως τε δεν ήτο και 
δύσκολον (ΐ).  Κατά την έποχήν εκείνην ή Α γγλία ΰπονο- 
μεύουσα την ρασιλείαν τοϋ 'ϋθωνος, προσεπάθει πσντι σθέ- 
νει νά έπιδείέη φιλελληνικά αΙοθήματα, έπι τοϋ προγράμμα
τος δέ τούτου άπαρεγκλίτως εβαινεν τά διάφορα τής χώρας 
ΰπουργεΤα.

Άνείσρτήτως όμως τών αισθημάτων αυτών τών όποιων 
τήν ειλικρίνειαν θέτουσιν εν άμφιβόλω οί άπαιτήσεις τής 
πολιτικής, ο Τρικούπης ήδύνατο απλώς νά συνέχιση την πο
λιτικήν πορείαν ήν είχε δισγράψη ό πατήρ του και ητις ε- 
στηοίίετο πρωτίστως εις τάς θερμάς ιδιωτικός σχέσεις τοΰ 
ποεσοευτοϋ ποός τά έέέχοντα τής Αγγλίας πολιτικά πρόσ
ωπα. Διότι πρα'φατικώς οί έόοχώτεροι τής κοινωνίας τοϋ 
Λονδίνου, έτρεφον αληθινήν και με-γάλην έκτίμησιν προς τον

:1 ) Ε Ι; τ ’ κπίμνημονευαχτά τον ό Ά ^ .  Ρ .  Ρ α γχ * € η ;, όστι; 
κχί - ζ :  έτίακ κκΐ «οεβετο τον Σ τ .  Τρικούπην δεν ητο οαως και 
φίλος τον πολίτικος, όμολογεΐ δτι ή προοωπικη επιρροή τον Σ π . 
Τρικονπη εαείον πολλάκις τάς έκάατοτε άναφαινομενχς ονοαρε- 
σκείχ; της Α γγλικής κνβερνήσεως, αΰτο δέ καί μόνον ητο ό λό
γος τής διατηρηοεως τής Έ λ . πρεσβείας εν Λονδινω.

Τ ρ χ κ ο ν ίϊη ς
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Σπ. Τρικοΰηην διά τάς προουπικάς του άρετάς καί τήν εύ- 
ρυτατην του παιδείαν, επόμενον δέ /(το τά αίοθ/ίματσ ταντα 
νά διστηρήοωσι καί αργότερα ύπέρ τοϋ Χαριλάου, οοτιο έν 
ήλικίσ νεαρωτστ/] είοέτι άναλαά'^ν μετά την άποχώρηοιν τον 
πατρος του, την διεύθυνοιν τήο έν Λονδίνω πρεσοεία!; ιΐιε 
έπιτετραμένοε τήε Ελλάδος, απέδειξε καί ικανότητα και 
ευφυΐαν άέιοσημείωτον διά την ηλικίαν και την άπειρίαν του.

Κστα τό διάστημα καθ’ ό διηύθυνε την έν Λονδίνω πρε- 
σοειαν 6 Χαρίλαος Τρικούπης, έσχηματίσθη τη υποκινήσει 
και ενεργείσ του φιλελληνικον κομητάτον σκοπούν την Ολι
κήν αρωγήν των Ελληνικών σχολείων. Εις τους έράνους 
τους οποίους τό κοριτάτον τούτο — προεδρευόμενον τότε 
από τόν λόρδον Κλίγκτον — ένεγράφησαν μεταέύ τών πρώ
των ο λορδος καί ή λαίδυ ΙΙάλμεστρων και μετ’ αυτούς τό 
άνθος τής κοινωνίας τοϋ Λονδίνου, βοήθεια δέ άβκετά ση
μαντική διενεμήθη εις τά σχολεία τών Οποδούλων Ελληνι
κών χωρών.

Καί τούτο μεταΐΟ άλλων άπειρων είναι μία άπόδειϊις τών 
θερμών συμπαθειών τάς όποιας κατέκτησεν έν Α γγλία ό Χαρ. 
Τρικούπης. Έπιστολαί διαμοιφθεΤσαι μεταέΟ αΟτού, τού λόρ- 
οου Παλμεροτων πρωθυπουργού, και τού λόοδου Ρώσσελ 
υπουργού έπι τών έίωτερικών τής Άνάσοης, άποδεικνύουσιν 
ΟΤΙ ό Τρικούπης παρ’ σύτοϊς δεν ήτο ό άσημος και ανίσχυ
ρος αντιπρόσωπός μικρού κρατιδίου, άλλ’ ό έέέχων διπλωμά
της, ό δυνάμενος διά τής προσωπικής αΟτού Οπεροχής νά 
έπιοάλη τόν σεβασμόν εις τό κραταιώτατον πολιτικόν κέντοον 
τής Ευρώπης.

Εν τούτοις τό Αγγλικόν κόμμα έν Έλλάδι ολίγον κατ’ 
ολίγον έθριάμβευε. Ή δυσμένεια κατά τού 'Οθωνος ή μάλ
λον κατα τής αυλής και τών £ενων και μισητών του συμ
βούλων εΤχεν αΟέήση εις βαθμόν έπικίνδυνον καί αΐ έ£ Α 
θηνών ειδήσεις πσρίστων την κατάστασιν κρισιμωτάτην. Τής
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έ^εγέροεωα αΟτίϊς και γενικηζ δυσααεσκείαί έπω^^ελουμένη 
; ’ ί  Αγγλία ητις εΤ ε̂ κηρύίει αρείλικτον πόλερεν κατά 
τ :3 Βαυσροΰ ήγερένος ΰπεδσύλιίε το πνεύρατα καί τοι οί

κορυ^αΤοι τοϋ Αγγλικού κόρρατοε ό Τρικούπηε και ό 
Μαυροκοράάτοο εύρίσκοντο άρφότεροι έίόριοτοι οχεδον ρσ- 
κράν τοΰ κέντρου τϋν ενεργειών των.

Ή  έ[ωογονηοι<; αύτή τοΰ Αγγλικού κόρρατοε η όποια εΤ- 
χεν ήδ/] παρατηρηθώ εσχάτως εσχε και τό εΰάρεστίν της 
όποτέλεσρα τοΰ όποιου ή πρώτιστη Ιδίως ένθσρρυναις ό<̂ εί- 
λεται εις τούς Έλληνας αύτοΰ έρρηνεΤς και ΰποκινητάς. 
Συγχρόνως δηλ. εΓχεν έπαναληφθή ή από τίνος παρατηρου- 
ρένη κίνησις εις τάς 'Ιονίους νήσους υπέρ τής ένώσεως, έν 
τη οποία ό Χαρ. Τρικούπης κατήγαγε περιφανή διπλωρατι- 
κόν θρίαρβον, τού όποιου οροιον δεν έχει νά επιοείέη ή σύγ
χρονος Ελληνική ιστορία και όν θά πραγρατευθώρεν εις τό 
έπερχόρενον κεφάλαιον.

Έ ν τώ ρεταέύ εις την Ελλάδα τό αντιπολιτευτικόν 
ρεΰρα όγκοΟρενον πσρεσκεύαύε ροιραίως τά συρβσντο τοΰ 
1862 καί τέλος ή στάσις έέερράγη κα’ι ό πρώτος }3«σιλεύς 
έέεδιώχθη τής Ελλάδος, πρωτοοτατούσης πάντοτε τής Α γ
γλικής ρερίδος. Ή προσωρινή άντιβσσιλεία ρεταέύ τών πρώ
των ρέτρων τά όποΤσ ελαδεν ήν καί ή κστάργησις τών πρε- 
σοειών οια λόγους οίκονορικούς, ούτω οέ ό Γρικούπης ήναγ- 
κσοθη νά ελθη εις τάς Αθήνας καθ’ ήν εποχήν ουνετελεΐτο 
ή Εθνοσυνέλευοις έν ή ό πατήρ του άντεπροσώπευε τήν 
Ελληνικήν κοινότητα Μαγχεοτριας ι ).

(1 ) Ε ί; τό όιπλωρατικόν τάλαντον τοΰ Σ π . Τριχούπη “ ίττίΐ- 
βυϊα ή τότε χνβερνηβι; εΐχεν άναΟέογ) αντώ ν ’ άντιπρίοωπεύογ) 
την Ε λλάδα  είς τό ΐν Παριοίοι; βυνέοριον τών δννάαιων αϊτινες 
εΤχον λάβει μερο; είς τόν πόλεμον τής Κριμαίας. ΚαΙ είναι μέν 
άληθέ; δτι ή Ε λλά ς είς τό ζήτημα τοΰτε δεν εΤχεν ενεργόν μέρος,



^ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Γ'.

Η ΕΝΩΣΙ2 ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΝΗΣΟΥ 

ΚΑΙ Ο ΧΑΡ. τρικοτΠ Η Σ

'Η  π ο λ ίτ ι κ η  κατά<}τα((τς ΐδ>ν *ιον4ων ν ή ίΐω ν . —  Ή  π ρ ώ τ η  Λ- 
ν α κ ή ρ ν ξ τ ς  τΛ ς ένώ β εω ς. — κ .  Α ομ βά ρδ ος. — Α ηλώ ΐίετς 

τ ή ς  Α γ γ λ ία ς  — ή  Ε π τ ά ν η σ ο ς  δω ρ εά  ε ίς  τ δ ν  ν έβν  
|3α<(ιλέα. — δ»α«ραγματείΓ<}εων. — ”Α ρνη -

ΰ ις  άντ«προ<Ιώ πω ν, — ό  πρέ<Ι6νς τ ή ς  Αν- 
(Ιτρ ία ς  Ά π ο ν ύ η  — Α ίπ λ ω μ α τ τ κ δ ν  τέ^ςνα- 

«ίμα το«? Τ ρ ικ ο ν π η .  — Άρ^^ατ έπ » τν 2̂ τβν.
— 'ο  ά γ γ λ ο ς  ίτπ ο υ ρ γ δ ς  Ρ ω ϋ ό ελ . — ’α - 
κ ν ρ ω ΰ τς  τ ή ς  <{\;νθήκης. —  Α ίπ λ ω μ α · 

τ ε κ ό ς  θ ρ ία ι ιβ ο ς .

Ε ίί τέ προηγοΰμενον κε<|)άλαιον έχβρβκτηρίσαρεν την έν 
τύ ίητηρατι τής ένωσεως τ?̂  ̂ Έπτβνήοου μετά της Ελλά
δος δοαοιν τον Χβο. Γοικούπη, ως ενα των απονιών διπλω- 

V ματικών θριάμβων τής νεωτξρος ΐοτορίας. Διά νά κοτανοηθ? 
ο μ ^ ”έδω εν ολ^τοϋ τή ά£Γσ' το κστοοθωμσ τοϋ 'Ελληνος

ι,.ειοη ομω; φο5ο; υπηρχεν οτι «πι τ ^  ευκαιρία ΐκείντ) θ ’ άνεκι- 
νεϊτο τό χΛυθρύλητςν Ανατολικόν ζήτημα ή Έ λ λ . κυβερνησι; 
οέ οεν ήθελε νά τή οιαφύγη ή  ευκαιρία αυτή. Διά τοϋτο άπεβτειλε 
τον Σ π . Τρικούπην ώ; τον ίκανώτερον τών τότε διπλωματών οΰ; 
ήδΰνατο νά διαθεογ).



— Γτρ: ΟΛίγων ει
διοοκοο:τι^9έντά^ν καί έ;

διπλωμάτου πρέπει νά προηγηθ^ βραχεΤά τ ΐί εκθεσιο των 
προ τ?)ς ένώαεωε ιών νϊ^σων μετά τί]£ μητροε Ελλάδος.

Την μετά της Ελλάδος ενωσιν άπο πολλοϋ εί^εν ηδη 
χηρύέη ένδοξος πλειάς πολιτών των νήσων, ό Λιβαδάς, ό 
Ζερβός, ό Μομφερδτος, οι Ζσκΰνθιοι Δομενιγινοι, ό ’ιερ$?υς 
Κλάδης, ό Ληγαράς, ο1 Καλλίνικοι, ή φωνέ των δε διοκη- 
ρύέσοα τον πάνδημον πόθον τοΰ λαοϋ. εΓ)'εν άκουσθή παν- 
τσ)'θϋ μετ’ ενθουσιασμού· το κόμμα' των ριέοσπαοτών, — 
των όποιων τό πρόγραμμα ήτο ή μετά τής Ελλάδος ενωσις 

είχεν ΰποστή κυριώτατον τραϋμα, 
:σθέντων των πλείστων των μελών 

σΰτοΰ εις Αντικύθηρα υπό τοΰ τότε άρμοστοΰ έκτελοϋντος 
τάς σύοτηράς τής κυβερνήσεώς του διαταγάς. Εσχάτως 
όμως εις τον πολιτικόν ορίζοντα των νήσων εΤχεν άνατείλει 
άστήρ πρώτης τά£εως άνήρ πολιτικός κατά την εΰρυτάτην 
τής λέέεως σημασίαν ό Ζσκύνθιος Κ . Λομβάρδος καί ύπό τήν 
Ισχυρόν καί πνευματώδη διεύθυνοίν του, τό διασπασθέν 
κόμμα εΓχεν ουντεθή καί πάλιν καί όργανωμένον ήδη έπε- 
δίδετο εις τόν αγώνα.

Ό .\ομόάρδος |3οηθούμενος από τους άλλους θερμούς τής 
ένώσεως στηρικτάς καί κήρυκας, προςεπάθηοε διά παντός 
μέσου νά έέεγείρη υπέρ τής ένώσεως τήν κοινήν γνώμην 
όχι μόνον έν Αγγλία αλλά καί έν τή λοιπή Ευρώπη, πρόε 
τούτο οέ επεδόθη συστηματικώς εις τήν καλλιέργειαν τοΰ δη
μοσίου φρονήματος καί διά τών έν τή βουλή άγόρευσεών του. 
καί διά τής δημοσιογραφικής του δοάσεως. Τοιουτοτοόπως 
όταν ό επιφανής έκεΤνος πολιτευτής ένόμισεν όπως δήποτε 
πσρασκευσοθεΤσαν τήν κοινήν γνώμην, εις υποδοχήν τής 
ενωσεως,υπέβαλε πρώτος τό ζήτημα τής άνσκηρύζεως εις τήν 
Ίόνιον βουλήν ήτις καί τό έφήφισε([). Ό  κατά τήν σ£ιο-

(1 )  Άχριβί'7Τ5ϊ:ν τό πρώτον ψ-ήφισμ.* πδρί ίνώοίω; ύττίβλγι^τ,

Τ ρ ικ ο ν η η ς  · 4̂ ^
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μνημόνευτον εκείνην ουνεδρίασιν τής 20 Ιουνίου ι 858 
υπέρ τής έπτανήσου λόγος τοΰ Λομβαρδού άποτελεΤ αληθώς 
μίαν άριστουργηματικήν σελίδα τής έν Έλλσδι κοινοβουλευ
τικής ρητορικής, τόσον δέ ισχυρά ήτο ή έ ί αύτοϋ παραχθεΤ- 
σα εντύπωσις, ωςτεείςτήν ευθύς έπειτα γενομένην ψηφο
φορίαν ή πρώτη πρότασις περί ένώσεως έγένετο δεκτή παμ- 
ψηφεί, υπέρ αυτής ψηφήσαντος και τοΰ προέδρου τής βουλής 
Κανδιάνου Ρώμα, αρχηγού τότε τών συντηρητικών και Ιππό
του τοΰ Αγγλικού μεγαλόσταυρου

Την ιδέαν σπσζ ριφθεΤσαν ό Λομβαρδός έίηκολούθησεν 
είτσ κσλλιεργών δια τής δημοσιογραφίας ή δέ ιδιόκτητός 
του έφημερις «Φωνή τού Ίονίου», έδημοσίευε σπουδαιό
τατα άρθρα του, έν οίς έπειρδτο νά διατηρήση έν έίεγέρσει 
την κοινήν γνώμην ( ι) .

Τήν έέέγερσιν ταύτην επιθυμούσα νά κσταστείλη ή Α γ 
γλική κυβέρνησις άπέοτειλεν εις τήν Έπτσννησον ώς αρμο
στήν τον Γλάδστωνα. Ουτος κσταφθάσας έν τή άρμοστία 
του έγένετο δεκτός πσνηγυρικώς ύπό τού λαού διά τών κραυ
γών «Ζήτω ή ενωοις. Ζήτω ό Γλάδοτων»· πανταχοϋ δέ καί 
εις πάντα τά μέρη εις τά όποΤα άπέβη ευριοκε πάντοτε άν-

την Ίόνιον ^3υλτιν /.χτχ την συνεδρίασιν τή; '.’6 Νοεμ-βρίευ 1850 
ΰπό τού ^ουλίυτού Κεφαλληνία; Ίωάννΰυ Τυπάλδου Κ αστίλλί- 
του. Το ψήφισμ.1 τούτο «Τχον ύπογραψγ 12 μ.όνον βουλευταί, ή 
οέ συνεορίαοι; έχείνη οιελύ&η άποτόαω;, χαι παρατυπώ; ύπό τού 
προέδρου τη ; τη  διαταγή τού τότε άρμοστού Ονάρδου, έχτοτε δέ 
πδοα υποβολή ψηφίσματος όμοιου έθεωρεΐτο ώ; τ ι άδύνατον η 
ανωφελές, τόσον μάλλον χαθ ’ οσον όλίγιστοι ησαν οί τολμώντε; 
νά τό ύπβγράψωσιν, ούδει; δ ' έτόλμα νά τό ύποβάλη.

;1 )Κ α τ ά  την εποχήν έχιίνην συνεννοήσεις διεξήγοντο άχόμη 
μεταςύ τών χορυφαίων Ίονίων πολιτευτών χαι τών Ιτα λώ ν τού 
Γαριβάλδη χαί τού Βίχτωρος Εμμανουήλ, ών πράχτωρ χαί φίλο; 
ήτο ό Λομβάρδο;.



τιυέτωπον τήν ιδέαν της ένώσευς βαθύτατα έρριζωμένην 
παρά Τ'5 λαώ καί τελεοφόρως ΰποβοηθουμένην ΰπό των κο- 
ρυ^ραίων ποΛίτευτών. Τοιουτοτρόπως και α1 πολλά! κο! 
σπουοαΐαι προταθεΤσσι ρετσρρυθμίοεις ένσυάγηοσν καί ή ι^ι- 
Λοπατρις δράσις τοϋ Γλάδοτωνος προοέκρουσε πάντοτε και 
τό  κοινόν (})ρόνημα έπιτηδείως ϋπεκκαιόμενον έίηκολούθει νά 
σπλοΰται καί νά ένδυναμώνηται υπέρ της ένώσεως.

Τέλος τη ι ι  Μσ'ίου 1862 υπεβλήθη εις τήν Βουλήν των 
Ίονίων άνσ({)ορά άπευθυνομένη εις τήν βαοιλισοαν τής 
Αγγλίας, ταύς αΰτοκρστορας Γαλλίας, Αυστρίας και Ρωσ- 
σίας καί τούς βασιλεΤς ΓΙρωοοίας και Ιταλίας δι ’ ής έΐεδη- 
λοΰτο ό πόθος των Ίονίων υπέρ τής ένώσεως καί τήν ο
ποίαν έψήι|)ΐσεν ή βουλή. Τέοσαρας μήνας μετά τήν υποβο
λήν τής άνσ<|)θράς τσΟτης ή Αγγλία έδήλωσεν εις τάς λοι- 
πάς δυνάμεις οτι προθύμως θά παρεχώρει τάς Ίονίους νή
σους εις τήν Ελλάδα ώς προΤκα τοΰ νέου αύτή'ς βασιλέως 
αν ή Ίόνιος βουλή έψή<|ιιίε τήν ένωσιν. Εννοείται 0τ: εν 
τώ μεταέύ ή Αγγλική κυβέρνησις δ ι' όλων των θεμιτών 
καί αθεμίτων μέσων προοεπάθησε νά καταρτισθή τοιουτο
τρόπως ή βουλή κατά τάς νέας βουλευτικάς έκλογάς ώστε 
νά ΰπερισχύοωσι τά πλάσματα τής Αγγλικής κατοχής καί ή 
ενωοις νά καταγηρισθή. Άλλως τε έν τώ διαγγέλματι οπερ 
ό μέγσς Αρμοστής άπηύθυνε προς σύγκληοιν τής βουλής 
πεοιείχετο 6 όρος ότι ό βασιλεύς των Ελλήνων έέουσιοδο- 
τεΤτο νά έέασκή έπι των Ιονίων νήσων ολα τά δικαιώματα 
τής κυριαρχίας τά όποΤα έςήσκει μέχρι τής έποχής εκείνης 
η Ανασσα καί οί υπάλληλοί της. Τοιουτοτρόπως εις τάς 
Ιονίους έπεβάλλετο εΤδος μοναρχίας άπολύτου, ενώ τό 

ελληνικόν κράτος έκυβερνστο συνταγματικώς. Εύτυχώς τον 
κίνδυνον κατεννόησαν έγκαίρως οΐ Ίόνιοι βουλευταί καί τάς 
οπισθοβούλους προθέσεις τής Αγγλικής πολιτείας άπεκάλυ-
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ψε ΚίζΙ έκαυτηρίαοεν ό Κ . Λομβάρδος είε λόγον θσυροοτης 
τώ όντι έπιθετικηο ορμίϊε και δυνσμεωο(ι).

Ούτως εΤχον τά πράγματα εις τάς νήσους ότε ή Ελλάς 
μετά περιπετειώδη περιπλάνησιν σνά τάς εύρωπαϊκάς αύλάς, 
έπέτυχε τέλος νά προοφέρη τά στέμμα της εις τον πριγκηπα 
Γεώργιον τής Δανίας οστις εύγνωμόνως τά άπεδέ;(θή.

Εις τον νέον βασιλέα ή Αγγλία είχεν ήδη δηλώση οτι 
επροκειτο νά προοι^έρη ώς προΤκα τάς Ίονίους νήσους ποάς 
τούτο δέ διαπραγματεύσεις ήρχισαν μεταέύ αυτής καί τής 
Έλληνικί)ς κυδερνήοεως, ωτ^ν^α ίμ/^^ προοέκοπτον έπί 
οπουδαιοτάτων δυοχερειών.

Ο τότε έν Άθήναις πρέσους τής Αγγλίας οΐρ Σκάρ- 
λετ κατα οισταγην τού επι τών εξωτερικών υπουργού τής κυ- 
όερνήσεως τής Ανάσσης άνήγγειλεν οτι ή κυβέρνηοις αύτη 
έπεθυμει νά ιδη έν Λονδίνω άντιπρόοωπον τής Ελληνικής 
μεθ’ ού νά συύητήση τά κατά την ενωσιν καί τάς άναφυο- 
μένας δυσκολίας.

Καί αί δυσκολίαι αύταί δεν ήσαν μικραί, άλλά τουναντίον 
ουσιωοεις τύποι έίρ ων έκινδύνευσε νά ναυαγήση ή περιπό
θητος ενωσις άν μή εσωύεν αυτήν ή όΡοχος διπλωματική 
ικανοτης τού εις Αγγλίαν απεσταλμένου. Διότι ή Αγγλική 
κυβέρνηοις παρεχώρει μέν τάς Ίονίους νήσους ύπά τάν οοον 
όμως «νά κατεδαρισθώσι τά φρούρια αύτών νά κηρυχθώσιν εις 
κατάστασιν οΰοετεροτητος αί νήσοι καί ή Ελλάς νά μή δύ- 
ναται νά οιατηρήση έν αύταΤς στρατιωτικήν ή ναυτικήν δύ- 
ναμιν, περισσοτέραν εκείνης ή όποια απολύτως ;(ρειάύεται διά 
την διατήρησιν τής τάξεως καί τήν είσπραξιν τών φόρων.» 
Η προτασις να κατεοαφιοθώσι τά φρούρια προήρ^ετο έννο- 

εΤται άπά μονής τής Αυστρίας, ήτις ώς έκ τής γεωγραφικής

(1) Δ'.ί-.υίίδυ Σωμερίτιν Κ. Λοαβάρδου βιιγρχοία.
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θεοεως τής Κέρκυρας έι^οβεΐτο οτι ?|το δυνατόν ποτέ κστα- 
λαρδσνομενη αυτή υπο £ένχ|ς η εχθρικής τίνος δυνσμεως νά 
χρησψεύοι^ ώς όρμητηριον έπΙ τής εισόδου τού Άδριατικοϋ 
κόλπου, εις επιθέσεις κατα τής Αυστρίας. Ανάλογοι απαι
τήσεις ί^σαν και αι ουω αλλαι προτάσεις, διά τών οποίων έδη- 
μιουργεΐτο διπλοϋν το καθεστώς και ή δωρεά σπέβοινε πράγ
ματι άδωρος ώς έγίνετο.

Εις τό σημεΤον τοΰτο εΰρίοκοντο τά πράγματα οτε ό έν 
Άθήναις πρεσβευτής τής Αγγλίας Σκάρλετ έδήλωσεν εις 
τήν Ελληνικήν κυβέρνηοιν τήν επιθυμίαν τής Αγγλικής νά 
ιοη έν Λονοινω ελληνα άντιπρόοωπον μεθ ’ ου νά συζητήση 
τάς λεπτομέρειας τής ένωοεως· τό τότε ΰπουργεΤον Βούλ
γαρη, ου υπουργός έπί των έέωτερικών ήτο ό Πέτρος Δηλη- 
γιαννης, έσκέ(^θη ν άποστείλη τον έν τή έθνοσυνελεύσει 
αντιπρόσωπον τής κοινότητας Λονδίνου Χαρίλαον Τρικού- 
πην, καί ή έκλογή έκείνη έθεωρήθη συνεπώς έπιτυχής· καί 
διότι ο νεαρός διπλωμάτης κατά τήν εποχήν τής ύπ ’ αΰτοΰ 
οιευθυνσεως τής έν Λονοινω πρεσβείας, εΓχε δείέη πρωίμους 
διπλωματικάς έπιτυχίας καί διότι κατά τήν αυτήν έποχήν εί
χε  ̂κατορθώση να έλκύση τάς προσωπικός συμπάθειας τοϋ 
Παλμερστων καί ίοίως τοϋ Λόρδου Ρώοσελ, ώς καί τοϋ έν 
Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοΰ τής 'Αγγίας σίρ Βοΰλβερ, 
οιπλωμάτου υπέροχου [όαρύτητος, οστις ετρεψεν άκραν ύπό- 
ληψιν εις τόν νεαρόν Χαρίλαον Τρικούπην. διατριβών δε τότε 
έν Λονδίνω πολύ συνετέλεσεν εις τό νά έπιτευχθή ή ευνους 
υπέρ τής. Ελλάδος λύσις.

Τυπική όμως καί ανωφελής ήτο ή πρόσκληοις τοϋ άντι- 
προσώπου τής Ελλάδος εις τό Λονδίνον διότι έκεΤ εΤχε συ- 
νομολογηθή ή ύπό τούς βρους τούτους συνθήκη τής παρα- 
χωρήσεως ,̂ ειχεν υπογραφή υπό τών άντιπροσώπων των τριών 
προστατίοων ουνάμεων τοΰ λόρδου Ρώσσελ ώς αντιπροσώ
που τής Αγγλίας, τοϋ κόμητος Καδάρ αντιπροσώπου τής
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Γαλλίαί, τοϋ ββίώνου Βρυνθ!|», τίϊ^ Ρωοσια^ και τ·2 ν  έκτα
κτων άπεσταλρένων της Πρωσσίας κόρητοί Βέρενοτορφ, και 
τήζ Αΰστρίσζ τοϋ κορητος Άπονύη. Ή  συνθήκη αυτή ειχ^ν 
ήδη ΰπογραι|»ή πριν ή ό Τρικούπηε ^θσση εΐε Λονδινον εύ- 
οίσκετο δέ άκορη έν Μασσαλία οτε εκπληκτοε εραθε τούτο.

Τό έργον το όποΤον τοιουτοτρόπωε άνετιθετο ειο τόν 
νεαρόν Έλληνα διπλωράτην ήτο όληθώε κολοσσιαΤον οιότι /, 
συνορολογηθεΤσα συνθήκη δχι ρόνον εΤχεν ύπογρσ<^ή πλέον 
καί έπορένωε είχε προσλαδη άπροσρσχητον κϋροε αλλα και 
ήτο ουντεταγρένη συρ<ρώνωο προε το πνεϋρσ καί τάε έπιθυ- 
ρίαε όλων των ύπογραψσσών δυνσρεων διότι αν ρεν πρω
τοβουλία τήε Αΰστρίαε εΤχε γίνη ή προτασιε τήε κατεόαρί- 
οεωε των φρουρίων καί οΰδετερότητοο των νήσων, είναι ορωε 
βέβαιον δτι καί λοιπα'ι δυνσρειε συνερερι^οντο την γνωρην 
τήε Αΰοτρίαε τοΰλσχιστον καθ’ οσον ρεροε άφορδ την οια- 
τήρησιν τήε ειρήνης καί τού καθεστώτος. Ευρισκε δε ή Αϋ- 
στρία ιδιαιτέρως συρπαθής την Πρωσσιον ήτις έρνησικάκει 
κατά τής Ελλάδος διά ’τήν έίωσιν τού Όθωνος καί την 
Ρωσσίαν διά την έν Έλλσδι έπικράτησιν τής Αγγλικής πο
λιτικής, άδιάφορον δέ άν ρή συναινοϋσαν τήν Γαλλίαν χολο- 
θεΤσαν καί αυτήν έπί τώ σΰτώ λόγω· τοιουτοτροπωε καί έκ 
τής (ίσθυτέραε έπιοκοπήσεως τής πολιτικής κατσστσσεως έ^ή- 
γετο ασφαλώς τό συρπέρασρα οτι πασα έπί του προκειρένου 
ένέογεια ήν έκ τών προτέρων καταδεδικασρένη εις ναυάγιον.

Έ ν τούτοις ή Ελληνική κυβέρνησισ κα_! ο άπεστσλρένοε 
αυτής δεν άπεθαρρύνθησαν καί αί ένεργειαι προε ανατροπήν 
τής συνθήκης ήρχισαν ρετά τών ελπίδων καί τής οϋτοπεποιθή- 
σεως έκείνηε ήτις διέκρινε τον Τρικούπην καθ ολον τον ρε- 
τέπειτα πολιτικόν του βίον. Αι αλλεπάλληλοι αποτυχισι .ών 
ποώτων του διαοηρστων καί τά ναυάγια τών ενεργιών του 
έπέοοωσαν τήν έπιρονήν του καίτοι ή έν Αθήναις κυοερνη-



σ κ  όντιθέτους λαροσνίυσα προτάσεις κβϊ πλη ρίι^ορίβς από 
τούί παρ αΰτ^ πρεοοευτσε τύν δυνάμεων εύρίσκετο έν δι- 
αρκεΤ ουγχυσει και κυκεώνι ιδεών καί γνωμών ηγνόει δέ ποϋ 
νά στηριίη τσε ε/.πίδαε τηε καί ποΰ ν ’ σποθσρρυνθή έκ των 
ένεργειών της.

Αλλωε τε οεν είχε καί άδικον ή Αθηναϊκή τήε έποχηε 
«κεινηε κυβέρνησιε. Εΐδοποιηθεΐοα εύθυε μετά την άναχώ- 
ρησιν τοϋ απεσταλμένου τηε ότι ή συνθήκη ΰπεγράφη, 
£σπευσε νά διατάίη τον Τρικοΰπην νά μή ΰπογράψη αυτήν 
έπ ουδενι λόγω νά εξάντληση δέ πάντα τά μέσα τηε πει- 
θοϋε παρά τοΤε άντιπροσώποιε των δυνάμεων πρός σκύρω- 
σιν τοΰ απαίσιου εκείνου έγγράί ι̂ου- Σίυγχρόνωε δμωε ό πρέ- 
σβυε τηε Αγγλίοε Χκάρλετ παρουσιαοθείε εΐε τον υπουργόν 
επί των Εξωτερικών Πέτρον Δηληγιάνην τώ άνήγγειλεν οτι 
ό ΰπουργόε Ρώσοελ εΤχε παραγγείλη οΰτω νά ερώτηση τον
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τ ε  υπουργόν των ε^ωτεοικι άλλα · Γΐκα πρόσωπα τήε
Ελλάδοε αν έπροτίμων νά κηρυχθή ολόκληρον το Έλλ. Βα

σίλειον συμπεριλαμβανομένων καί των Ίονίων νήσων εις κα- 
τάστασιν οΰδετερότητοε απέναντι των ξένων, ώε διετέλει 
τό Βελγιον η νά περιορισθη ή τοισύτη ούδετερότηε είε τήν 
Κέρκυραν καί τά περί αυτήν μέρη.Ό  Έλλην ΰπουργόε άπέ- 
κρουσεν άδιοτάκτωε τήν πρότασιν ταΰτην καί παρέστησεν είε 
τον πρεοβυν οτι τό τοιοΰτον ήθελεν άποκρουοθή ύπό τοϋ 
έθνους μετ άγσνακτήσεωε καθ’ οτι ή τοιαύτη ούδετερότηε 
θα εθεωρεΤτο ωε πολίτικος θανατοε, ον ουδέποτε ήτο δυνα
τόν V άνεχθή ή Ελλάς ( ι) .  Τοϋτο άνοκοινών ό ύπουργοε

(1) Ή  πρότατίί αϋτη τ ίρ ί οΰδϊτίρότητί; ττ,; Ελλάδος ά π ί-  
ναντι τών ξινών δέν ΐγ ίν ιτο  διά πρώτην φοοάν. Και οτι τό 
■πρώτον βυντ,λθον αί δυναμιις καί συνισκέρθηοαν ττιρί άναγνωρί- 
σβω; καί παγιώαιως τοϋ Ελληνικού {όχσιλιίου τό ζήτημα τούτο 
παρουβιάσθη καί θιωρηθιν άσύαρορον άτικοούσθη, άαίσως καί



Π. Δ ’/)λ/]γιαννης πρό  ̂ τον X . Τρικούπην προσέθετεν οτι 
έν έοχστ/) άνάγκι;) ρόνον ή Κέρκυρα ητο δυνατόν νά άηο- 
μειν/] οΰδετερα απέναντι των έένων ουδέν δέ πλέον τούτου 
/)το δυνατόν νά γίν(| δεκτόν παρά τώ έλ. λαώ.

Σ,υρφώνωο προς τσς όδηγίαο τσύταο και τήν ακριβή καί 
την επιοταρένην έπιοκόπησιν τών πραγμάτων ό Τρικούπηο 
προεβη είο τά πρΰτά του διαβήματα. Είο το τετελεομένον 
τήο συνθήκης άντέτα£εν οτι ό βασιλεύς τής Ελλάδος εΤχεν 
σποδεχθή τό στέμμα έπι τή άνευ ορών παραχωρήσει των 
Ιονίων νήσων. Δυστυχώς όμως διστεινόμενος ταύτα ήγνόει 

οτι πολύ προ τής καθόδου τοΰ Βασιλέως εις την Ελλάδα 
είχε συύητηθή το οχέδιον τοϋτο έν Κοπεγχάγη, έδέχθη δέ 
αυτόν ό βασιλεύς τής Δανίας καί ό σύμβουλος τοϋ ανηλίκου 
Γεωργίου κόμης Σπόνεκ, οστις μάλιστα έπρότεινεν καί ου
δετερότητα τοΰ Έλ. Βασιλείου. Διότι τύ έντι έπιτηδεία δι
πλωματική ένέργεια τής Αγγλικής πολιτικής εΤχεν εΰχερώς 
έπιτύχει την συγκατάθεσιν ταύτην άπό τοΰ πσοελθόντος Ι 
ουλίου — δύω δηλαδή μήνας πρό τής συνομολογήοεως τής 
συνθήκης — παρά τοΰ κόμητος Σπόνεκ ά^ρόνως πολιτευθέν- 
τες εις τήν περίστασιν τούτην και κατά προιρανή ύπςρβασιν 
των δικαιωμάτων των.

Η αποτυχία όμως τοϋ έπιχειρήματος τούτου δεν άπήλπισε 
τον Τρικούπην όστις έέηκολούθησε αλλεπαλλήλους συνεν- 
τεύςεις λαμβάνων μετά των πολιτικών τής Αγγλίας καί 
προσπαθών νά μεταπείση αυτούς. Έ ν τώ μεταέύ κερδίίων 
καθ έκάστην μικρόν έδαψος καί πολλάς έλπίδας κατήρτισε 
σχέδιον νέας συνθήκης ήν έπεμψεν'είς τόν υπουργόν κ. Δη- 
Αηγιαννην και μετά τήν ύπ’ σϋτοϋ έγκοισιν ύπέβαλεν εί;

^0 Χ α^τλαο^'

βαοφώνωζ. Έ γγραρον υπουργού ίξω τίρικών Π . Δηληγιάνντι προ; 
Χ αρ. Τρικούπην ύπό ήμ-ίρομηνίαν 19 Δίχιμβρίου 1863.
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τον λορδον ΡωοοοΑ έν ρακρο ουνεντεύίει ?[ν εοχεν εις τήν 
έν Ριορον επαυλιν αΰτοΰ. ( ι)

Κατά τον αυτόν χρόνον οί έν Άθήναις πρεοέευται των 
ουνάρεων πρωτοστστοΰντοο ίδίωο τοϋ αντιπροσώπου τηο Α ύ- 
οτρίαο τετραγωνικώο ΰπεδείκνυον εϊο την Ελληνικήν κυβέρ- 
νησιν ότι βί ένέργειοί τηο επί τήο προκειρένης ύποθέσεως θά 
ναυαγήοωσιν ουδ’ εΓναι δι ’ έπιτετραρρένον νά <|>αντά^ηται 
ΟΤΙ πέντε διπλωρατικών άπεσταλρένων α1 ύπογρα^οΐ θ ’ σκυ- 
ρωθωοιν έπι συνθήκης ήο άλλως τε ό κυριώτατος ορος είχε 
γίνη γνωστός και αποδεκτός καί ΰπ ’ οΰτοϋτοΰ συμβούλου τοϋ 
[ίασιλέως κόρητος Ι,πόννεκ. Αί αλλεπάλληλοι αύται ειδήσεις 
έκράτουν εις διηνεκεΤ αγωνίαν το δημόσιον <|>ρόνημα όχι μό
νον έν τοΐς νήσοις αλλά και εις την λοιπήν Ελλάδα. Συχναί 
διαδηλώσεις διωργανοΰντο καί ή πορεία των διπλωματικών 
ένεργειών παρηκολουθεΤτο μετ' ένδια<|>έροντος, διαταγή δέ 
τοϋ |3ασιλέως έπέβαλεν εις τον Τρικούπην νά συντάσση 
γαλλιστί τά έπ) τών ένεογειών του έγγραφα όπως τάχιστα 
διαδιβάύονται αύτώ καί μανθάνη τό άποτέλεσμα.

Τά σχέδιον όμως τής συνθήκης το συνταχθέν ύπό τοϋ 
Τρικούπη και έγκριθέν ύπό τοϋ Δεληγιάννη δεν εΰηρέστησεν 
ως ην επόμενον τούς όένους αντιπροσώπους, ο'ίτινες έβλεπον 
έν αύτώ την οτεράν επιμονήν τής Ελληνικής κυβερνήσεως 
νά ρή δεχθή τούς όρους τής κατεδαιρίσεως καί τής ούδετερό- 
τητος. Καίτοι κατά |3άθος τά συρι ι̂έροντα αυτών συγκρουό- 
ρενα πσρεΤχον άσθενή τινα πλευράν εις ήν ήδύνατο όπως δή
ποτε νά βάλη ό Έλλην αντιπρόσωπος, ούχ ήττον όμως έκ 
προ(|ιανοϋς καί διαβατικού ρισελληνιοροΰ. ή μάλλον πνεύμα
τος έκδικήσεως έπέρενον καί ή έπιρονή των θά έκαρποφόρει 
άν όλιγώτερον διπλωματικώς σγχίνους καί άρτιος ήν ό μεθ’

Ί )  Συ^^ογη οιπλωματιχών ίγγράοων 
τήαχτο;.

τού Ίονίου ζη·
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ου διεπραγρατεύετο. Ευτυχίας ό ΤρικούπΓ,ς εκ  τήν έιτιαο- 
νήν των σντέταασε Τί̂ ν ίδικην του καί ρόνον έφόδιον έ)·ων 
τάε γνώσεκ και τήν ικανότητά του, ροήθηρα δε τάέ προαω- 
πικάε του οχέοεκ ήκολούΘει άνενδότωε τό δυοχερεο αθ^ον 
τδ όποΤον ανέλαοε.

Τα διαρεκρθέντα κατ’ εκείνην τήν εποχήν ρεταδύ αΰ"θϋ 
καί τών δένων άντιπροοώπων εγγραρα άποδεικνύουν -ήν 
εέοχον αγχίνοιαν τοΰ ανδρόε καί τον ενδεον ένθουσισαριν, 
δοτιε τον ένεψύχου εϊε τό εργον του. Πολλάκιε δεν είχε 
ρόνον νά πσλαίση κατά των έπιρόνων οΰοιαοτικών αντιδρά
σεων τΰν διπλωρατικων του αντιπάλων είχε νά παλαίση καί 
κατά τήε σκαιτότητόε των σληδώε άδικου καί άποδεικνυού- 
σηε κοτάχρηοιν των δυνάρεων των. Ούτω είε τήν δισόε- 
βαίωαιν τοϋ Τρικοΰπη οτι ή Έλλάε είναι σποφασιορένη :π ’ 
οΰδενί λόγω νά ρήν ΰπογρά'ρη τήν ΰπό τοιούτουε ορουε 
συντσχθεΤσαν συνθήκην, ό κόρης Βρυνόρ άπήντα οτι οΙ α
δύνατοι δεν έπρεπε νά κάρνουν χρήσιν τοιούτων οπλών τά 
όποΤα τούε ρλάπτουν, αδύνατον δε ήτο ν ’ άκυρωθή τό κα- 
θιερωθέν διά τών ύπογραρών καθεστώς. Ό  κόρης Καδόρ 
ό έπιτετραρρένοε τήε Γαλλίας, έόεβαιου οτι ή Έλλάε εη- 
τοΰσα τήν άκύρωσιν τήε συνθήκης δητεΤ νά καθιερωθή έπι- 
θλαβέε προηγούρενον, εντελώς δέ τήν αρινε έλευθέραν άν 
δεν θέλει νά ρή προσυπογράρη. Ά λ λ ’ αΰστηρώτερον άκόίιη 
άπήτει ό λόρδος Ρώσσελ. Ύποκινούρενοε ουτοε ιδίως έπό 
τοϋ αντιπροσώπου τήε Αυστρίας ό όποιος επίτηδες έίύρνει 
τήν έν τή περιπτώσει ταύτη γενναιότητα τήε Αγγλίας διά 
νά έδάρη περισσότερον καί τήν Ελληνικήν αυθάδειαν, διε- 
κήρυττεν ότι ρόνον ΰπό τούς ύπογραρένταε καί κυρωθένταε 
δρουε ήτο δυνατή ή παραχώρησιε τής Επτάνησου, ή Ε λ 
λάς δε άν ευρισκεν αυτήν άσύρρορον ήδύνατο νά παραιτηθή 
αυτής καί νά τήν άρήση εις τό πρώην καθεστώς.



Η ζ τ ά α ζ  αΰτ/] τοϋ Άγγλου άντιπροοώπου άπηλπιίε κυ
ρίως τούς Ίονίουο οΐτινεο εΓ^ον άρχίοει τέλοο νά έλττίζωσιν 
ώο προσεχή τήν ενωσιν,έβλεπαν οέ νϋν τήν λύσιν δια<ρεύγου- 
σαν τών χειρών τω ν προς τούτο δέ οί έπτσνήσιοι πατριώ- 
ται συχνώτατα διεραρτύροντο καί φλογερώτατα έπετίθεντο 
Οήροσιογροίρικώς κατά των δυνσυεων, δλα ταϋτσ ορωο ολίγην 
έπίδρασιν ήδύνατο νά έχουν επί τού κύρους τής συνθήκης 
επί τοϋ όποιου τοσαϋτα και τοισϋτα έστηρίζοντο συμφέροντα.

'Ο Τρικούπης κατενόησεν οτι έκεΤνος έκ των άντιπροπώ- 
πων οοτις έπρεπε προ παντός νά μσλσχθή ήν ό άντιπρόσω- 
πος τής Αυστρίας κόμης Άπονύκ. Εις μσκράς συνεντεΟέεις 
άς {αετ’ αΰτοϋ έσχε τω έδήλωσεν οτι ή Ελλάς εις αντάλλαγ
μα τής άκυρώσεως τής συνθήκης ήτο πρόθυμος νά πσρσσχη 
μεγάλας καί σπουδαίας εις την Αυστρίαν ωφελείας καί ιδίως 
την διευκόλυνσιν τής έπεκτάσεως των γραμμών τοϋ Άτμο- 
πλοικοΰ Λόϋδ έκ τοϋ όποιου παμμεγίστας αληθώς έπερίμενε 
καί έπέτυχεν ή Αυστρία ίώφελείας ( ι) . Ό ταν δέ εΤδεν οτι ή 
πρετσοις ήρχισε κάπως νά κλονίζη την επιμονήν τοϋ ’Απο- 
νυκ εσπευσεν παρά τώ Βρυνωφ καί άνσγγέλλων αύτώ ώς τε- 
τελεσμένον γεγονός την ελπίδα αυτήν τής ένδόσεως τής 
Αυστρίας τον παρακαλεΤ κέκεΤνον νά συνένωση τάς προσπά
θειας του. Ο Βρυνώφ οοτις ουδέποτε είχεν έκοηλωθη ευνους 
εις τάς Έλληνικάς αΰτάς άέιώσεις κατ’ άρχάς έέεπλήσοετο

( ί )  Ό κόμη; Άπονύκ ύπίΑόγιζίν ίν έγγράρω τον προ; τον 
Τρικούπη τά; ζημίκς £Ϊς ά; θά ύπίί>άλλίτο ή Αϋττρίχ ίπΐ τη; 
καταργησίω; των προνομιών τή; Άτμοπλοΐκη; Έτχιρία; Αοϋδ 
ίί; έ'ήκοντζ χιλιάδων λιρών. Ήσαν δέ *ί προνομίχι αύτχι, γι- 
νικαι άτέλίΐαι τά; όποια; «ιχίν Ιπιτύγη η Αΰοτοίχ κατά την 
Αγγλικήν προστασίαν τών νήσων. Κατά την ϊποχήν καθ’ ήν 
διημείβοντο τά έπί τούτω έγγραφα ε^ληγιν ήδη ή σΟμβασι; ή δέ 
Αυστρία ήτι; έθεώρίΐ εΰχερή την άνανέωσίν τη; μετά τή; Α γ 
γλία; ίφοβεΐτο μή, «πας παραχωρηθίΐσών τών νήσων - εΐ; την 
Ελλάδα, αυτή δέν ήθελε ανανέωση την συνθήκην.

Τ ρϊκονπη ς 53
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άλΧ ολίγον κατ ολίγον κατεπείθετο καί τω οντι άνελάρέίνε 
κ«ί συνήνου τάί ηροοπαθείαί: του έπιτύχι^ τήν ουνβίνε· 
οιν τοΰ Άπονύν·|.

Το αύτο τέχνασμα κατέπησε καί τον άντιπρόοωπον τήσ 
ΙΙρωσσίαο κόρην Βερνστόρφ νά καμι^θή καί νά παραδεχθή τήν 
σκΟρωσιν. Ό  Τρικούπηζ μετσβασ παρ’ αύτι^τύ έδήλωσεν 
ΟΤΙ ή κυόερνηοκ τοϋ Έλλ. Βασιλείου πεπειθυΤα είε τό ^ιλ- 
λεληνικσ αισθήματα τήσ Πρωοσίασ παρακαλεΤ αυτόν νά αε- 
σολαέήση εις τάσ άλλσσ δυνάμεκ, τώ όντι δε μετ’ ολίγον 
ό Έλλην άπεσταλμένοο έλάμόανεν έγγραφον τοϋ Βερνοστόρφ 
είσ τό όιτοΤον τέ; άνήγγειλεν ότι ή κυβέρνησίσ του ήτο έτοι
μος νά συγκατενευθή εις τάς ιτροτάσεις τής Ελληνικής 
κυβερνήσεως, άν αί τροποποιήσεις τής συνθήκης γίν(<̂ σιν 
όσον ένεστι μετ' εύλαόείας προς τήν σέιοπρέπειαν των ύτο- 
γραψασών αυτήν δυνάμεων.

Ευκολώτατον ήτο ήδη νά καμφθή ό αντιπρόσωπος τής 
Γαλλίας, ήτις καί εις το έήτημα τούτο έπεθύμει νά έπιδείέη 
τά φιλλεληνικά αισθήματα εις τά όποΤα ένηομένιίεν. Ό  
Τρικούπης μέ τήν ρητήν ΰπόσχεσιν ότι ιδιαιτέρα μέριμνα 
ήθελε καταβληθή έκ μέρους τής Ελληνικής κυόερνήσεως 
προς έέασφάλισιν και προστασίαν των εν τοίς νήσοις δυτικών 
ευχερώς έπεισε τον Γάλλον αντιπρόσωπον νά άρη πάσαν 
δυσκολίαν καί νά εύχηθή αυτός όπως Γδη εΰδοκιμούσας τάς 
προσπάθειας τής Ελληνικής κυβερνήσεως.

Απέμενον ήδη ο1 άντιπροσωπεύοντες τήν Αγγλίαν ό 
λόρδος Πάλμερστων, πρωθυπουργός και ό επί των έέωτερικών 
λόρδος Ριωσσελ· ό Τρικούπης κατορθώσας ήδη κατά τό πλεΐ- 
στον νά μεταπείση τούς λοιπούς πρέσβεις, έστρεφε τήν ποο- 
σοχήν του εις τους δύω τούτους.

« Ένω επιδιώκω νά έπωφεληθώ των συμπαθειών τών πρέ
σβεων τ.ώνμεγάλων δυνάμεων— έγραφε πρός τόν Π.Δεληγιάν- 
νην — ουδόλως λησμονώ ότι ό κύριος μοχλός τοΰ ζητήματος
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εΤναι ή Αγγλία, και οτι εία την έττιθυμίαν τοΰ λόρδου Πάλ- 
ρερστων καί τοΰ λόρδου Ρύσοελ νά θεραπεύοωμεν έν ρερει 
τό έιταχθέο τήο συνθήκηο τηο 2 Νοεμβρίου, δφείλορεν Ιδίωο 
τάο ποραχωρήσειο άο υέλλορεν νά άποκτήσωρεν.»

Έκ τοΰ άνωτέοω εγγράφου τού Έλληνοε σπεοταλρενου 
καταφαίνεται οτι ούτοε εΐχεν ήδη προβή είε τ ’ άναγκσΤα δια
βήματα καί όπυε δήποτε ήλπιζεν εις την επιθυμίαν τύν δύω 
μεγάλων τήε Άγγλίαε πολιτικών τώ όντι δέ όλίγσε ήμέραε 
μετά τ ’ ανωτέρω ό Τρικούπηο δ ι’ απορρήτου τηλεγρσφήμα- 
τόε του πρόε τον ΓΙ. Δηληγισννην άνήγγειλεν ότι ο1 πλη
ρεξούσιοι τών πέντε δυνάμεων ύπέγρσφον ήδη πρωτόκολλου 
δι ’ ου πσρεδέχοντο τον περιορισμόν τής οϋδετερότητοε ειε 
την Κέρκυραν καί τούσ Παξουε και τήν παράλειψιν τοΰ περί 
ένοπλου δυνάμεωε περιορισμού.

Το πρωτόκολλου τούτο μόλιε ύπογρσφέν άνεκοινώθη έμ- 
πιστευτικώε εΐε τόν Τρικούπην υπό τοΰ πληρεξουσίου τήε 
Γαλλίαε, καίτοι εΤχεν άποφασισθή να μή τώ γείνη γνωστόν 
ουτω πασιφανώε σπεδεικνύετο οτι ή ουμμαχική επιμονή των 
πέντε πληρεξουσίων διεσπάοθη ήδη τελείωε καί οτι έξ αυτών 
τινεε φρονοϋντεε πλέον οτι εύρίσκονται προ τετελεσμενηε 
τήε άναθεωρήσεωε τήε συνθήκηε έπροτίμων νά έλκύσωσι τήν 
συμπάθειαν τήε νέαε κυριάρχου δυνάμεωί δια νά εχωσιν αυ
τήν έν τώ μέλλοντι μάλλον πρόσφορου είε τά σχέοιά των.

Έ ν τώ μεταξύ ή μεταβολή τών διαθέσεων τήε Αγγλιαε 
ήτιε τόσον έφσίνετο άκαμπτοε κατ' άρχάε ήρχΐδ£ να έκδη- 
λοΰτσι κατοφανέστερον. 'Ο έν Αθηναίε πρεσβευτηε τήε 
Άγγλίαε Έκάρλετ τηλεγραφικώε ένταλειε εοπευοε παρά τω 
υπουργώ τών εξωτερικών καί τώ άνήγγειλε τήν υπογραφήν 
τοΰ ποωτοκόλλου, συγχρόνωε δέ σχεδόν ό λοροοε ΡωσσεΑ 

ειλε τή ι6 Ιανουάριου έκ Λονδίνου ειδικόν απεσταλ- 
ομίση τώ Σκάρ-μενον τοΰ υπουργείου των εξωτερικών οπ
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λετ Τ5 οχέδιεν τής Συνθήκης καί δύοη αΰτϋ τάς αναγκαίας 
διαααφήσεις.

Τής ουνθήκης αυτής τά άρθρα κεφαλαιςιο-ϋς θ ’ άναγρά- 
ύωμεν ένταΰθσ.

« Αρ. I. Ή Α. Μ. ή βαοίλιοοα τεϋ Ήν. Βασιλείου τής 
Μ. Βρεττανιας και τής Ιρλανδίας, έπιθυιαοϋοο να πραγμα
τοποίηση την υπο τών Ιονίων βουλ'^ν έκι^ρασθεΤσαν εύ^ήν 
περί ένώσεως τών νήσων μετά τής Ελλάδος, στέργει νά πα
ραίτηση την προστασίαν των νήσων τούτων μετά των πα- 
ραρτηματων αυτών, όπως αυτσι μετά του λοιποϋ Ελληνι
κού [Βασιλείου σποτελεσωσιν εν κράτος μοναρχικόν, άνείσο- 
τητον καί συνταγματικόν υπό την κυριαρχίαν τής Α . Μ. τού 
βασιλέως Γεωργίου καί την έγγύησιν των τριών αυλών.

« Αρ. 2. Αί αύλσί τών τριών προστατίδων δυνάμεων, τή 
συνενοίοει τών αυλών Αυστρίας καί ΙΙρωσσίας διακηρύττουσιν 
ΟΤΙ αί νήσοι Κέρκυρας καί Πα£ών, ώς καί τά παραρτήματα 
αυτών, κατά την ενωσιν αυτών μετά τής Ελλάδος θέλουσιν 
απολαύει τών πλεονεκτημάτων διαρκούς οΰδετεοότητος, ήν 
ΰποχρεοϋτσι τά τηρήση ό βασιλεύς τών Ελλήνων.

« Αρ. 3. Η ενωσις οΰδεμίαν θά έπιφέρη μεταόολήν εις 
τάς εμπορικός σχεσεις τών νήσων μετά τών ίένων έπικοα- 
τειών, αί δε υποχρεώσεις αί καθεστηκυΤαι θά διατηρηθώσι 
καί μετά τήν ενωσιν μέχρι τής διαπράέεως νέων συνθηκών 
κανονι^ουσών τα μεταέυ τών ενδιαφερομένων κρατών συμ
φέροντα.

« Αρ. γ . Ή  μετά τής Ελλάδος ενωσις δεν θά έπιφέρη 
ούοεμιαν άλλοίωοιν εις τά καθιερωθέντα περί άνεέαρτησίας 
τών διαφόρων θρησκευμάτων έν ταΤς νήσοις καί τήν απόλυτον 
ελευθερίαν τής λατρείας χορηγηθεΤσαν διά τοΰ ουνταγματι- 
κου χάρτου τής Ηνωμένης πολιτείας τών Ίονίων νήσων. 
Επίσης δέδιατηρηθήσεται ή ειδική προστασία ή χορηγηθεΤσα 

εις τήν καθολικήν έκκλησιαν ως καί πάντα τά πλεονεκτή-
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ματσ ·Ιιν αύτη υεχρι -7ι^ έΓΤο;(ης εκείνης άπηλσυε. Θα ίοχύη 
οέ έπιοης και ή άοχή τής σπολΰτου άοτυκής καί πολιτικής 
ΐοό./|τος ιιετα ,̂υ τ5ν υπηκόων τών διαφόρων δογμάτων ή κα
θιερωμένη διά πρωτοκόλλου έν Έλλάδι.'

« Αρ. ύ. Η Α. Μ. ό βαοιλεύς των Ελλήνων ΰπο;(ρε- 
ουται  ̂νά έραρμοοη οεοντως το ψή(|>ιομα τής Ίονίου βουλής 
καθ’ = Π3==3 ι̂,3ί5θ/| Π=30ν ΙΟ χιλκίδων λιρίν οτερλινών έτη- 
σίως προς ανέησιν τής βαοιλικής χορηγίας ι ι̂).

« Αρθρ. 6. Ή βαοίλιοσα τής Αγγλίας ό Αϋτοκράτωρ 
των Γάλλων καί ό Αϋτοκράτωρ παοών των Ρωσσιών άπεφά- 
σιοσν όπως παραιτήσωοιν υπέρ τοϋ βασιλέως Γεωργίου 4 χιλ. 
λιρών οτερλινων ετηοίως, έκ τοϋ ποοοϋ των αποτινόμενων 
συτοις ετηοιως υπό τής Έλλ. κυόερνήοεως δυνάμει τής συμ- 
φωνίας τοϋ ι86ο· τδ ποοόν αύτά των ΐ2 χιλ. λιρών άποτε-

(1) 'Γπουργίϊον ίςωτίρικών εγγρχφζ έπίοηωζ άρ-,ρώντχ την 
παραχώρηοιν της έπτανησου βελ 107 άρ. ίγ γ ρ . 'Μ .  (3 )  Αί π χ -  
ρχνίμιαί της^ Ετα-ρίχ; Λοϋδ -  ώς λετττιαίρέοτχτχ ίΐτ ίξη γ ίϊτχ ι 
ίΐς το ιτρωτοχ,ολλον της 28 Ίχνουαρίου 1864 ουνίοταντο Ιδίως 
την ίΐς τους λιμενχ; τών επτά νήσων, έλευθέρχν χοινωνίχν, χαί 
εις την άπο τών λιμενικών φόρων άτελειχν, ών ή εταιρίχ χυτή 
χπήλχυσε εις του; Ίονίους λιμενχς δυνάμει τής ταχυδρομικής 
συμδάσεως τής συνομολογηθείσης τή 1 Δεκεμβρίου 1853. Ή  με- 
• χξύ όμως τής ^Ελλάοος χαΐ Αυστρίας ΰπάρχουσχ συνθήκη δεν 
παρεχώρει^τά χΰ^τά δικαιώματα είς την Αυστριακήν ναυτιλίαν 
επομένως «ν τδ οικαίωμα τής '0 λ . Κυβερνήσεω; επεξετείνετο εις 
τάς Ιονίους νήσους αί προνομίαι κατηργοϋντο, ή δέ εκ τής χατχρ- 
νήσεω^ς ταΰτης ζημίχ ύπελογίζετο ύπο του Άπονΰκ είς εξήκοντα 
χιλιάοας λιρών. Ευνόητος λοιπόν έκ τούτου ή επιμονή τή ; Αυ
στριακής αυλή; και ύπο Αυστριακού αντιπροσώπου εις τήν ύπο- 
στηριξιν τών προνομιών, άφοΰ άλλως τε ούτε ή  αυλή ούτε 6 άν- 
τιπροσωπ^ις έλησμόνουν οτι ή μετά τής Α γγλίας σύμβασις έτε- 
λείωσεν ήδη, πάσα δε παράταοις τών διαπραγματεύσεων πάλιν 
ά  έζημίου τ  Αυστριακά συμφέροντα. "Εγγραφα ΰπουργ. Ε ξ ω 
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λεΤ προσωπικήν προικησιν τοϋ [ίασιλεωε Γεωργίου, οΰοεμίον 
δέ άλλην έπΐί|>έρει ρεταβολήν εΐο τάε οΐκονορικας σγεσεις των 
τεσσόοων κρατών ρετα£ύ των.

«Άρθρ. 'Ο ί3ασιλεύο των Ελλήνων υποχρεοϋτοι ν 
αναγνώριση καί νά παρστείνη τό κϋροε όλων των ύπογρεω- 
σεων καί συμβάσεων αο συνήψε νομίμωσ ή κυβερνησκ τοϋ I- 
ονιου κρατουε και ΐδίωε τοΰ δημοσίου )(ρεουε των Ιονιων 
νήσων, τήε Ίονίου Τρσπέζηε, τήε Έταιρίαε Λοϋδ και τήε 
έταιρίαε τοΰ Άεριοψωτοε Μελίτηε και Μεσογείου.

«Άρθρ. 8. 'Ο βασίλευε των Ελλήνων ύποχρεοΰται ν ’ 
άναλάβη είε βάροε του α’ . > τάε χορηγηθεισσε ουνταΕειε ειε 
Βρετανούε ύπηκόουε, δυνάμει των Ίονιυν νομών, β ) ταε 
εΐε τινα άτομα άτινα διοτελουοιν ήδη είε δημοοιοε θέσειε ήν 
θά στερηθωσι μετά την ενωοιν. όψειλομέναε αποζημιωσειε, 
γ '.)  τάε συντά£ειε των Ίονίων υπηκόων ( ι) .

«Άρθρ. 9· Αί πολιτικαί καί στρατιωτικά! άρχαί τήε Ά γ -  
γλίαε θ ’ άποχωρήσωσι έκ τών νήσων τρεΤε μήναε η καί προ- 
τέρον από τήε ύπογραψήε τήε παρούοηε συνθήκηε.

Τά έγγραψον τό όποιον μετά τοΰ άντιγράψου τήε άνω- 
τέρω συνθήκηε διεβίβασεν ό Τρικουπηε είε το ύπουργεΤον 
τών εξωτερικών, άποδεικνύει κατσψανώε μετά πόσηε δε£ιότη- 
τοε καί διπλωματικήε τέχνηε έπετέλεσεν ό Έλλην απεοτσλ- 
μένοε τον Ηράκλειον άληθώε άθλον τήε μεταβολήε τών δια
θέσεων τών δυνάμεων καί τήε άκυρώσεωε τήε συνθήκηε.

(1 ) . Ε'.ε την συνθήκην συνηφθη και πίναξ τών άποζημιώτιων 
τούτων ών τό ιτοσόν άνήλθεν ΐΐε 3·271 ^ιραζ και 12 σελίνια, οικ 
τής συμβάσεως οε ύπεχρεοίθη 6 βασι)>εύς τών ·Ελ·λήνων να κα- 
ταβάλη τό ποσόν τούτο κα θ’ εξαμηνιαίας οόσεις ε’ις τόν εν Άθή- 
ναις Ά γ γ λ ο ν  πρέοβυν το οέ ποσόν τών συντάξεων άς ίτιίσης τβ 
Βασίλειον ύπεχρεοϋτο νά χαταβάλη άνήρχετο είς 7 .4 0 3  λίρας καί 
τινα σελήνια.
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Ό  λ όρδος ΰττωε ττρο ολίγου άκόρη έβείαίου θε
τικότατα τον Τρικούπην οτι ητο αδύνατον νά έγγιχθ^ 
το κείμενον τήο ουνθήκηε έκείνης και οτι ή Έλλάε άφίνετο 
ελεύθερα να εκλέ'ν;] την ένωσιν μετά τών νήσων ή νά πσραι- 
τηθή συτήο ήδη έν ιδιαιτέρα ουνεντεύίει μετά τοϋ Τρικούπη. 
άνσκει ι̂σλαιών οσα είχε πρά£ει όπως πείση την Αυστρίαν νά 
<}>σνή συνδιαλλακτικωτέρα έγαιρε έπ'ι τή επιτυχία του, ώς 
ποοσ τήν ουδετερότητα, έίέφραιΐε δέ την λύπην του οτι δεν 
ήδυνήθη νά έπιτύχη και ώε πρόο το έμπόριον και τήν ναυ
τιλίαν. 'Υπέμνησεν είο τον Τρικούπην όποίουε εΐχε κατα- 
όάλη κόπουο ώς προε το άντικείμενον τοΰτο και τήν τελευ- 
ταίαν αυτού πρότασιν περί πενταετοΰο μόνον δισρκείαο τήο 
ένεστώοης καταστάσεωο και ότι δεν ήδυνήθη νά ύπερνικήαη 
τήν επιμονήν τήο Αΰοτριακήε κυόερνήσεως. ενώπιον τήο 
όποίαε έπΐ τέλουε ήναγκασθη νά υποχώρηση 'ίνα λαβή τήν 
συναίνεσιν αΰτήε προς τάο παραχωρήσειο τήο ούδετεοό- 
τητοί.»

Είε τήν αυτήν ιδιαιτέραν ουνέντευ^ιν ό Τρικούπηο προ- 
σεπάθηαεν νά παραστήση εΐο τον Ρώσοελ ότι ή άίίωσιε τήε 
Αύστρίαο νά διατηοηθή ή σύμβαοιε τήε άτελείαε τοϋ Λόϋδ 
έπ άόριστον ήτο άπαίτησις τερατώδης τά σΰτά δέ έπανέλαόε 
μετά τινας ημέρας και εις τον Γλσδστωνσ όστις αυνωμολό- 
γησε το παράλογον καί έέερράσθη σφοδρότατα κατά τής Αυ
στρίας.

Δεν ήτο όμως μόνον τό ύήτημα τού Αυστριακού Λόύο τό 
όποΤον ήδη άπήντα δυσχερείας έκ μέρους τής Ελλάδος Ή 
Ελληνική κυβερνησιο κατορθώσαοα διά τής δεέιότητοο τοϋ 
Τρικούπη νά μετστρέφη τό ρεύμα υπέρ αυτής, ήρχιοε πλέον 
νά προβάλη μετά περισσοτέρου θάρρους τάς ιδίας της λογι- 
κωτάτας, άλλως τε καί δικαιότατος, άίιώαεις. Ή Ελλάς δεν 
έθεώρει έχουσαν θέσιν έν τη διεθνή συνθήκη τήν διάταέιν 
εκείνην περί των συντάςεων καί άποζηυιώσεων δικαιώτατα δέ
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Γπι^τει να γινι  ̂ ιοισιτερα επι τούτου ουροβσιε ρετα^υ αυτής 
καί τής Μ. Βρεττανίας, καί επομένως ένετέλλετο τύ Τρι- 
κούπ/] την άταληψιν τοΰ άρθρου έκείνου έκ τής συμοάοεως.

Υπέρ τοΰ τρίτου άρθρου τής συνθήκης έκηρύχθη καί ό 
έν Άθήναις πρέσβυς τής Γαλλίας κ. Βουρέ, οστις έοεβαίου 
τον Π. Δεληγιάννην οτι θά διαβίβαση τάς σκέψεις του αΰτσς 
εις την κυβέρνησίν του παρ’ ής νά επιτυχή την ουγκατάθε- 
σίν της εις τάς ά£ιώσεις τής Ελλάδος. Επίσης έψάνη εΰ- 
νοϊκώς διατιθέμενος υπέρ των άζιώσεων τής Ελλάδος καί 
ό πρέσβυς τής Αγγλίας Σκσρλετ, ουτω δε το ζήτημα είσήλ- 
θεν ήδη εις όδδν πρακτικής καί ευνοϊκής λύσεως, ήτις προσέ- 
κοουε μόνον κατά τής δυσπεριγράπτου όντως έπψονής τής 
Αύστοίσς προς επιτυχίαν των προνομίων τοΰ Λόΰδ ι ι ι.

Έ ν τω μεταέύ ό έν Κερκύρα πρόξενος τής Ελλάδος 
έτηλεγράψει εις την κυβέρνησίν του οτι ο γενικός άψοπλι- 
σμδς όλων τών οχυρωμάτων έπροχώρει ταχέως, ΰπελογίέετ© 
δέ ότι πεντήκοντα πλοΤσ θά έχρειάζοντο διά την μετσψοοάν

(1 ) "Ολα τά μ.εταςύ τοΰ 'πουργίίί.· τών ίζωτίριχών χαι 
τ ί ;  Ά γγλιχη ; πρίσβίΐας οιαμοιφθέντα τηλεγραφήματα και έγ
γραφα, αί ίκθεσει; και "ά  υπομνήματα, τον όρον αύτον θετου- 
>7ΐν ώς τον άκρογωνιαΐον λίθον χάτη; συνεννοήοεω;. ΙΙρδ τή ; επι
μονής ταύτης καΐ ή Α γγλ ία  ίίχε καμφθή ααί ίοήλου άνεπιοήμως 
καί ήμιεπισήμως εΐ; τέν Τριχούπην οτι ή Έ λ λ . κυβίρνητις οΰ- 
δίμίαν ϊλπίδα διατηρούσα νά ίπ ιτύγη, ανευ τή ; άπ 'δο /ή ; τής 
πρ'^τάσίως ταύτης, έπρεπε νά ντοαύψη είς τάς άζιώσεις τής 
Αυστρίας. Έπεφύλαττεν δμως ή Α γγλ ία  καί έαυτή μίαν επί
μονον άπαίτησίν νά έπιτύχνι την απονομήν τών συντάξεων διά 
τήν δποίαν δ λόρδο. Ρώσσελ έπ ’ οΰοενί λόγω ήνόει νά ύποχω- 
οήοτ, μεθ ’ ολαο τάς παρατηρήσει; τής Έ λ λ . κυβερνήσεως ότι οί 
υπάλληλοι εκείνοι δεν ήσαν Ισόβιοι καί έπου.ένως μισθοδοτουαενςιι 
Ισοβίως θά ετίθεντο είς άνωτεραν μοίραν από τους άλλους συνα- 
δελσους των.



Τ ονκονίϊη ς 1)1

τοϋ έίσχθέντοί ύλικίϋ. Συγχρόνως τό Βίόο έκενοϋτο καί ί, 
φρουρά άπεχώρει διά νά τεθ^ εις τάς ύπονόρους ή βορόα- 
κοττυρΤτκ δ ι’ ηο θ ’ άνετινάοοοντο εις τον άέρσ τά όχυρω- 
ρστα αυτού.

Ή εϊδηοκ αΰτη τής ένάρ'εως της κσταδαφίοεωε των 
τειχών έκίνησεν εν  Αθηναίε την γενικήν δυοθυρίαν την 
όποιαν έπέτεινεν ό φόβοε τήε καταβολής τοϋ ΰπερογκου 
έκείνου ποοοϋ τών ουντάΗεων. Έ ν τή έθνοσυνελεύοει σφο- 
δρόταται αγορεύσεις ήκούσθησσν ή σβεβαιότης δέ και ή συγ- 
κίνησις έίώγκωναν την αλήθειαν τών φηρών αυτών, ενώ ο1 
ρήτορες τής άντιπολιτεύοεως παρεζηγοϋντες την βραδύτητα, 
τών διαπρσγρατεύσεων, εύρισκον έκ τούτου άφορρήν νά επι
τίθενται κατά τής κυβερνήσεως καί νά διεγείρωσι τά πλήθη 
εναντίον αυτής.

Ή το δε ή εκείνη λίαν τρικυριώδης και την ρόλις
ήδη κστορθουρένην άποκατάστσοιν τών πραγράτων διεσά- 
λευον ακόρη τών περαορένων άραρτιών τ ’ άποτελέσρατα. 
Εννοείται λοιπόν οτι έν τοιαύτη ψυχολογική τοϋ έθνους 
καταστσσει πάσα άναοολή τών ελπίδων αΰτοϋ καί τών ποοσ- 
δοκιών έπΙ τετελεσρένων ραλίστα γεγονότων ή θεωρουρένων 
ώς τοιούτων, άπετύπου βαθεΐαν λύπην καί προΰςένει ρεγά- 
λην οίσθηοιν. Διά τοϋτο και ή κυβέονησις παντί σθένει επέ
σπευδε τάς διαπραγρατεύσεις τοϋ Ίονίου ίητήρατος, α1 
όποΐαι προοέκρουον ήδη επί δευτερευόντων ρέν ίητηράτων 
όπως δήποτε δρως οϋχί τοιούτων ώστε νά είναι δυνατόν νά 
παροροθώοι.

Τώ όντι αΐ διαπραγρατεύσεις διεέήγοντο ήδη έπί εδά
φους όραλωτέρου. Ό  λόρδος Ρώσοελ, ένταλείς Οπό τής συ- 
νελεύοεως τών πληρεξουσίων έν Λονδίνω νά ρεσολσβήση 
παρά τή αυστριακή κυβερνήσει όπως έπιτύχη τον ρετρια- 
σρόν τοϋ όρου έκείνου τοϋ άφορώντος εις τα προνορια τής 
εταιρίας Λόϋδ, άνήγγειλε τέλος εις τον Τρικούπην, ότι ή
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Αυστρία έδωκε την συγκατάθεσίν της όπως εις το τέλος 
τοϋ άρθρου τοϋ άι|>ορώντος εις τά προνόρισ προστεθή διά- 
ταΐις καθ ’ ήν αί νέοι συρβσσεις ουνορολογηθήσονται εντός 
δεκαπέντε έτύν, ή καί τα)(ύτερον, εΐ δυνατόν»

Τό σποτέλεσρα τοΰτο τηλεγρσφηθέν εις Αθήνας πρού- 
κόλεοεν εΰάρεοτον έντύπωσιν. Πρό τινων άκόρη ρηνών ό 
λόρδος Ρώοοελ έβεβσίου δτι αδύνατον ήτο νά ρεταόληθύοιν 
ο1 όροι τής ουνθήκης, ύπεδείκνυε δε ότι ρεταςύ των πραγ- 
ράτων τα όποΤα αδύνατον ήτο νά ρετακινηθύοιν ήν καί ή 
διάταί,ις ή σφορώοα εις τσς προνορίας τοΰ Λόϋδ καί τάς 
οποίας απόλυτος έπιρονή άντιτσσσετο έκ ρέρους τοϋ κορη- 
τος Άπονΰκ, όοτις καί τσς ρετεχειρίέετο ώς οπλον διά νά 
δείέη άπαΐ έτι τά φιλελληνικσ του αίσθήρατα. Καί ήδη ρετά 
έλαχιοτον χρονικόν διάστηρα, τοισύτη ριύική ρεταβολή 
επήρχετο εις τάς διαθέσεις των δυνάρεων καί τό πνεϋρα των 
συρπαθειών των ρετεστρέφετο ουτω υπέρ τής Ελλάδος. Έ -  
πορενον λοιπόν ήτο νά χαιρετιοθή ρετ ’ ένθουσιαοροϋ ή 
νέα επιτυχία τοΰ Έλληνος αντιπροσώπου κολακευτικώτατα 
δ ’ έγινε δεκτή ή αγγελία τοϋ διπλωρατικοϋ εκείνου κστορ- 
θώρατος.

Ά λ λ ’ άς είπωρεν ήδη ή πρόοδος των διαπραγρατεύσεων 
προέκοπτε κατά ρικροτέρων τινων σλλ' οΰχ ήττον σηρσντι- 
κών έρποδίων. Ή πληρωρή των συντάξεων τοϋ Α' έν τή 
υπηρεσία των Ίονίων Άγγλων υπαλλήλων άπετέλει τόν 
απαραίτητον όρον πόσης συνεννοήσεως ρετά τοϋ λόρδου Ρώσ- 
οελ όοτις κατηγορηρατικώτατα έδήλου 0τι απολύτως αδύνα
τον ήτο εις την κυόέρνησιν τής Άνάσσης νά στερήση τής 
ριοθοδοοίας των άνθρώπους έργασθέντας έν τή υπηρεσία των 
νήσων. Έζ άλλου ή Ελληνική κυόέρνησις αδύνατον ήτο ν ’ 
άναλαόη τάς [δαρυτάτας έκείνας ριοθοδοοίας επ'ι τοϋ έδάι^ους 
δε τούτου διεέήγετο’ πειορατωδέστατος άγων ό όποιος καί 
πάλιν σπέόη υπέρ τοΰ Γρικούπη. Διότι άποτυχών ούτος εις



τήν πρόθεσιν ?|ν εκαρε περί σποτίσεως ά η α ί  ποσοΰ τίνος 
λογω σποζηριώοεως εις τούς άπολυθηοομένους Άγγλους 
υπάλληλους, ήναγκσοθη νΙ; κόρη παραχωρήσεις τινας διά 
των όποιων έπέτυχεν όντως σπουδαιώτστον άποτέλεομα.

Κατώρθωοε δηλαδή νά όριοθή διά τοϋ επεξηγηματικού 
πρωτοκόλλου τάς συμόσσεις, όπως πάς συνταξιούχος υπάλ
ληλος διοριζόμενος εις άλλην Αγγλικήν υπηρεσίαν χάνει τό 
οικαίωμα τής συντάξεως, καί άν δέ ή θέοις εις ήν διορίζεται 
είναι κστωτέρσ αντιμισθίας νά χάνη τόσον έκ τής συντά
ξεως του όσον άναλογεΤ προς τον νέον μισθόν του. 'Ο πρώ
τος ουτος ορος έπετεΰχθη μετά πλείστης δυσκολίας καί συ- 
ζητήσεως εις τάς όποιας παρακληθείς ύπό τοϋ Τρικούπη 
έλαόε μέρος καί ό Γλάδστων, υπέρ αύτοΰ. Μετά τήν πρώτην 
αΰτην επιτυχίαν κστωρθώθη νά όπεξηγηθή καί ή έτέρα διά- 
ταξις καθ ήν μετά τόν θανατον των συνταξιούχων ή σύν- 
τοξίς μετεβιοάζετο εις τα τέκνα των, κατωρθωθη δέ νά περι- 
οριοθή τό οικαίωμα τής συντάξεως άτομικώο.

Ως νά μή ήρκουν δέ αί δυσχέρειαι αυται αί παρστεί- 
νουσαι τήν κατάοτασιν καί έντείνουσαι τήν άγωνίαν τοϋ τε 
έλευθέρου βασιλείου καί τών νήσων, προοετέθη καί ό πλη
ρεξούσιος τής Αυστρίας [Βαρωνος Βρουνωφ, όστις κατηγο- 
ρηματικωτατα έδήλωσεν ότι δέν ύπογρά<ρει τήν σύμβασιν άν 
μη πρότερον όριοθή σαφώς έν αυτή τό ζήτημα τοϋ θρησκεύ
ματος τών διαδόχων καί κληρονόμων τού [3ασιλέως Γεωργίου. 
Καί εΓναι μέν αληθές ότι τό ζήτημα τούτο πρό πολλοΰ είχεν 
ήθη λυθή έν Αθήναις καί έπιοήμως γνωστόν ήτο ότι οί Έ λ 
ληνες βαοιλόπαιδες θά έπρέσβευον τά δόγματα τής ορθοδόξου 
ΑνατοΛικής Εκκλησίας όπως δήποτε όμως ή νέα άπαίτησις 

τοΰ Βρυνώφ παρενέβαλε νέαν δυσχέρειαν καί μέχρις οτου 
σποδειχθή τό τετελεσμένου γεγονός απητήθη καιρός.

Καί όμως τήν βραδύτητα αυτήν ήτις άπήλπιζε τους σνυ-
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πορίνου^ Έλληνο; καί τους πολύ ράλλον τούτων άνυπορ:- 
νους Ίονσς, δεν έπεθύρει καί ή Α γγλία. Ό  έν Άθήνοις 
πρεσβευτής της Σκάολετ ύποβσλλων εις τον υπουργόν Π. 
Δηληγισννην τά σχέδια τής συνθήκης έβεβαίου αυτόν οτι δα 
των έπενεχθεισών τροποποιήσεων «αί τρεΤς ουνάρεις ερθσσςν 
εις τό έσχατον οριον ρέχρι τοΰ όποιου έδύναντο νά ένδυ- 
σωοιν εις τάς έπιθυρίσς τής Έλλην. κυβερνήοεως καί ο:ι 
ούδερίσ πλέον ρεταοολή ήτο δυνατή. Συγχρό.νως δέ ό λόρδος 
Ρώσσελ, |3λέπων οτι οιά τής παρατάσεως των διαπραγρατευ- 
οεως καθ' έκάοτην έ^ανε καί νέον έδσρος καί ό "Ελλην άπ:- 
σταλρένος κατώρθωοε δια τής άκαταμαχήτου του ίκαν;- 
τητος νά πείση τούς πληρεξουσίους καί να κλονίζη καί άνο- 
τρέπη τήν επιμονήν των, ήρχισε νά παραπονεΤται κατά τ/ς 
δυσπιστίας τής Ελλην. κυοερνήσεως καί καλέοας παο ’ έαυτϋ 
τον Τρικούπην τώ ύπέμνησεν αύστηρώτατα οτι ή Αγγλική 
κυβέρνησις άποι^σοίσασα νά παραχώρηση εις τούς Έλληνας 
τάς νήσους τοΰ Ίονίου, έψήφισε χάριν των ί̂ )ΐλίων αύτ?ς 
αισθημάτων όλην τήν σντίδρασιν ήν ήγειρε παρά τώ Ά ·,- 
γλικώ κόσμω ή γενναιοδωρία αύτη καί τούς κινδύνους ε'ς 
ούς ώς έκ τής έςεγέοοεως τής κοινής γνώμης έΕετέθη. Έ - 
κεΓνο 0ε τό όποΓον — κατά τόν λόρδον Ρώσσελ— έέέθετεν ήδη 
ετι μάλλον τήν Αγγλικήν κυΙέρνησιν εις τάς λυσσώδεις έπ - 
θέσεις τμήματός τίνος τής άντιπολιτεύσεως ήν ή ύπό τ?ς 
Ελλάδος παρατηρούμενη δυσπιστία ώς πρός τόν κανονισμόν 

των συντάξεων, καί τήν δυσπιστίαν ταύτην ό λόρδος έθεώοει 
προσβολήν οχι μόνον διά τήν Αγγλίαν άλλά καί διά -τ'/ 
Ελλάδα ής κατεγίνωσκεν απιστίαν ( ι ί .  Εις τήν περίστασιν

(1 ) . Είναι άλ-ηβές οτι ή άξίωτις ττ.ς Έ λ . κυβίρντιοίω; νά 
ίλίγξιτι αυτή ο ι’ Ιδίων ττι; υπαλλήλων τά  δικαιώματα ααΐ τους 
τίτλου; των υπαλλήλων τ:ϋ  Ίονίου κράτου; δεν ειχεν άλλον οκο- 
πόν παρά νά άφομοιώστρ άπλώς τούτου; ποό; τού; λοιπού: ύπαλ-
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τούτην κοθ ’ ην διεκινδυνεύετο έκ νέου κοί δικαίως άλλως τε 
ό,τι μετά κόπων καί μόχθων είχεν εως τώρα κατωρθωθή, ό 
Τρικούπης άνέπτυίεν δλην του την διπλωματικήν εύοτροι|ιίαν. 
Τα έπιχειρήματο τοϋ λάοδου Ρώσοελ κατεπολέμηοεν έν προς 
έν έπιθυμών 3έ νά άρη πάσαν υποψίαν δυσπιστίας κατά τής 
Αγγλικής κυόερνήσεως έοεάαίωσε τον λόρδον οτι ,ή Ελλη
νική κυάέρνησις ύητοϋσα τον ελεγχον των οικαιολογητικών 
των ουντόδεων τδ έπραττεν οΰχί έκ δυσπιστίας άλλα διότι 
καί εκείνη είχεν λυσσώδη έν τή έθνοσυνελεύσει άντιπολίτευ- 
σιν ήτις ένεπνέετο έκ των έκάστοτε δημοσιευόμενων πληρο- 
ψοριών περί τής πορείας τοΰ Ίονικοϋ ζητήματος ( ι) . Πρό

7»η·λους τοϋ κράτου; άφοϋ άπο τοϋ τκμίίον αΰτοϋ κχτϊβάλλοντο 
αί βαρΰταται αύταί άποζτιμιώσδΐ;, ίΤναι ομω; ίπίαηί άίιηήέ; οτι 
•ή Ίτρότασι; αότη ώ: δυτυπώθη ητο ττροσβλτιτιίη διά ττ)ν Α γ γ λ ι
κήν άζιοπρεπιιχν, ματχίω ; δε ηγωνίοθη νά έλκττώση την έντύ- 
πωσιν αΰτή; δ Τρικούπης. Ώ ς εζάγετκι έκ της ατάοεως τοϋ λόρδου 
Ρώ-τσελ η  άπαίτηοις της Έλληνιχη: κυβερνηοεως, έβλχψε ού μό
νον τάς δ'.πλωμϊτικά; του πρό; τόν Έ λλη νχ άντιπρόιωπον ογέ- 
«εις άλλά κχί τάς Ιδιωτικά;, τρχχύτκτχ  δέ εν τω  δ/κχίω του 
συμπεριεφερθη 6 Ρώστελ πρός τόν Τρικούπην, έπιμένοντ* ϊυμρώ- 
νω; πρός τάς ύδηγία; του.

(1 ) . Τό Ελληνικόν δημόίιον δεν εΤχεν άκριβή γνωσιν της δι- 
εξκγομένης διπλωμκτικης αλληλογραφίας καί των ενεργειών της 
κυβερνήτεώς του, έκεϊνο ομω; τό όποιον ένέπνεε πρό πάντων την 
όρμην της άντιπολιτευοεως ητο ή αναγγελλόμενη κατεδάφιαις τών 
φρουρίων τη ; Κέρκυρας καί Ιδίως της άκροπόλεω; διότι περί τών 
φρουρίων Βίδου κχΐ Αβραάμ ητο γνωττόν έκ τών προτέρων δτι 
Οά έγένετο ή τοιαυτη κατεδάφισις. Διότι ή κατεδάφιτις τφ  όντι 
εις τό μεταξύ προεχώρει καί μεθ ’ δλας τάς διαβεβαιώτεις τοϋ 
λαροου Ρώοσελ πρός τόν Τρικούπην, 6 έν Κέρκυρα μηγανικός 
λΥγηβ έξηκολούθη τό έ'ργον του προφαοιίίόμενος ότι δεν είχεν άν- 
τιληφθη καλώ; την ε'ννοιαν τής λέξεως άβΙΏθηίθΙΙβΙϊΙβηΙ ην τω 
έτηλεγράφησεν ό λόρδο: Ρώσοελ, καί διά τής όποιας, ώ: ό λόρδο; 
έδικαιολογήδη είς τόν Τρικούπην ηνόει τόν αφοπλισμόν μόνον. Έ ν -

5



τ 7|<: εύλογου ομωε—εΐνβι άληθέε — έπιρονήε τοΰ λόρδου Ρώο- 
οελ όοτιε έθεώρ/|οε τό τοϋτο 'ΐις ζήτηρα άπολύτο-ς
άίιοπρεπείαε ή Ελληνική κυβέρνησιε ήνσγκάσθη δια τοΰ τό
τε υπουργού τών έ£ωτερικύν Θεοδ. Π. Δηληγιάννη—διαδε- 
χθέντοζ τον έίάδελφόν του Πέτρον Δηληγιαννην— νά διο- 
τσ£η τον Τρικούπην νά ύπογρβψη τον όρον τον όφορύντα 
τάζ άπαιτήσεκ τοΰ λόρδου υπουργού, τω όντι δέ ή ουνθήκη 
και ή ούμβαοις ύπεγράφη τή 29 Μαρτίου ιδύ^  ̂ ι ι ).
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νοβϊτκι δί δτι δλων αυτών τών βαθμιαίων ΐνιργειών τοΰ ·ν Κ«ρ- 
χΰρ:ι: μηχανικού Αγγλικού ταήματο; ή Ελληνική κυβίρνησις ήτο
*ν γνώ ίίΐ δια τού * *ν Κίρκύρβ: προζένου Βιτάλη, οστις ίνταλεΐς 
ΰπό της κυβίρνήσιώ; του ΐκράτίΐ αυτήν ίνήμίρον. Δυστυχώς ή  
ίνημίρότη; τη ; κα’ι αί παρά ττ, Α γγλική  κυοερνήοϊΐ «νέργειαί 
της εΙς οΰδέν ϊσχυσαν και το εργον ίπετελέσθη ώ; ητο δυνατόν 
πλειότερον.

(1 ). Τόση ήτο ή επί τού ζητήματος τούτου επιμονή τού λόρ
δου Ρώσσελ ώστε δχι μόνον ε’ις τά ;  προς τόν Τρικούπην έπιστο- 
λάς του τά; ίοιωτικάς και τά  επίσημα ε'γγραφα, αλλά και εις 
τά ; προ; τούς άλλους πρεσβευτά; Ιδιωτικά; αυτού συνεντεύξεις δ 
Ά γγλος υπουργό; τών εξωτερικών εδήλου δτι τώ ητο αδύνατον 
νά δεχθή πάσαν άλλην συνεννόησιν, άνευ τοΰ προκειμενου ορού. 
Έ κ  τούτου άποοιικνύεται ή επίμονη ήν άντεταξεν ή  Α γγλ ία , 
επιμονή ύπερτέρα κα'ι αυτής τής Αυστριακή; κυβερνήσεω; ήτις 
τέλος είχε καμφθή και συγκατατεθή ε'ις τό ζήτημα τής ’Ατμο— 
πλοίας Λόϋδ. «Ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας τή ; Α γγλίας 
έχαρακτηρίσθη —λέγει δ ΒΐΐνοΪΓ— τό ζήτημα αυτό τών αποζημι
ώσεων. Ή  Α γγλική  κυβέρνησι; τού; ολίγου; υπαλλήλους ονς 
διετήρει έν Έπταννήσω άντήμοιβεν άδρώς διότι έπληρώνοντο ού· 
τοι έκ τού Ίονίου ταμείου, κατήντησε δέ όντως ιδιαιτέρα επι
μονή νά καταβάλλεται είς τήν άπόκτησιν τών θέσεων αυτών καΐ 
εν αύτή ε’τι τή  ’Αγγλίί»: δπου οΐ κυβερνητικοί υπάλληλοι δεν πα - 
ραπονούνται διά τό γλίσχρον τού μισθού των. Καί είναι μέν αλη
θές δτι διά τού συντάγματος άνώτεραί τινες θέσεις άπέμειναν άμ ι
σθοι, εις αντιστάθμισμα δμως αί κατώτεραι έπληρώνοντο άδρώς.



Καί ί|δη δτε εΰρΐΰκ:με9α πλέον προ τετελεοκένου τον 
γεγονότοο τηι; παραχωρήοεως τών νήοων σνευ τών επαχθών 
ορών ουο κατ σρχβζ είχε τόε,ει ή ευρωπαϊκή διπλωματία, 
ανάγκη νά έ£έλθωμεν σνσλυτικώτερον και τά<; ανεπισήμους 
ένεργειας τάς όποιας έπ! τής προκειμένης περιστάοεως κστέ- 
βαλεν ό Τρικούπης,

Εϊπομεν ήδη ότι όταν έφθασεν εις τό ΛονδΤνον σποστελ- 
Λομενος ΰπό τής Ελληνικής κυόερνήοεως ευρε πλέον την 
συνθήκην ΰπογεγραμμένην και τά πράγματα άνεκκλήτως τε-
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, πληριΐ^ουσιους δε των ουναμεων μή

Έ ν τούτοι; δ λόροο; Ρώοοίλ δεν θχ βπέαενε τόσον εις τήν ρΐ“{.6εΐ- 
σχν τα.ύττ)ν γνώμην κν δεν ύπεστηρίζετο κχΐ ΐνεθαρρύνετο ίδιαι- 
τερω; ύπο τοΰ Άπονύη. Ό  ϊντετχλμένος τη ; Αυστρία; βλεπων 
οτι αι ιοικαι του άτταιττσει; ίναυάγησαν προ της δμοθύμου συμ
φωνίας τών λοιπών πρεσβευτών εγνω νά διαίρεση αυτού; εί; άλλο 
,ήτη μα  καί εΰρε προσφο.ώτατον τδ τών συντάξεων καί αποζημι
ώσεων όπου εύκολον τω  ηττ νά ύποκαύση τήν επιμονήν του Ρώσ· 
σελ' τά  τότε δημ'-υιευΘέντα ε'γγραφα καί αΐ κατόπιν συζητηοει; 
αί γενόμεναι Ιν τη  βουλή άποδεικνύουν πασιφανώς την άληθειαν 
τών λόγων μ α ;. Διότι τά  μεν ε’γγραφα του Αυστριακού πληρε
ξουσίου καίτοι μεθ ’ όλης τη ; διπλωματική; λεπτότητο; γεγραμ- 
μένα, άφινον νά διαφαίνεται μεταξύ τών γραμμ.ών τό πνεύμα τη; 
ΰποκινησεω; τό όποιον τά διεπνεε, αί δικαιολογίαι δε τού υπουρ
γού τών εξωτερικών τη ; Α γγ λ ία ;, εΐ; τά ; ΐπερωτησει; τή ; άν- 
τιπολιτευσεω;, άπροκαλύπτω; υποδεικνύουσιν ώ; υποβολέα τών 
κινήσεων του τον Άπονύη καί 4ν μέρει τον Πρώσσον πληρεξού
σιον». Έπιμείναμεν πολύ είς τό ζητημα τούτο τών άποζημιώ- 
σεων οιοτι είναι το τελευταΐον σημεΐον τού άγώνος εφ ’ οΰ άνέ- 
πτυζεν όλόκληρον την άνυπολόγιστον διπλωματικήν αυτού ικανό
τη τα  ό άπεσταλμένο; τη ; Έλλαδο;. Ά ν  δε άληθώ; μέχρι τέλους 
κατενίκησεν ή Α γγλική άπαίτησι;, τούτο δεν είναι παρά μία 
άκόμη άπόδειξις τού δικαίου τού ισχυρότερου, ένώ ίξ άλλου ό ,τι 
ήούνατο νά κατορθωθή έγινε και μετά πάσης μάλιστα της δυνατής 
άξιοπρεπεία;.



τεθεψενους ούδευίαν ν ’ σκούοουν μετοτροπγ/ ή παρστήρηειν. 
•Οταν άνήγγει/,ε τούτο εΐο τήν κυβέρνηοίν του ο τότε 
ύπουργος Π. Δηληγιάννηο έδυκε μεν την εντολήν εΐί τον 
Τρικούπην να έπιρείνη, καί νά ύποδείίη τό προογινόρενον 
άδικον είναι ορωε σληθεε οτι ολίγον ήλπιι ί̂εν εκ  τήν ενέρ
γειαν ταύτην καί το ζήτημα έφαίνετο έκ τών προτέρων χατα- 
δεδικσομένον εις αποτυχίαν. Διότι είο τήν ιστορίαν πα- 
ρετήρει ό Π. Δηληγιάννηο εΐο έν τ·ΰν προς τον Τρικούπην 
έγγραφων του — 3έν είναι άπολΟτωο σπανία ή ανατροπή 
υπογεγραμμένων συνθηκών και ή ανασκευή των κατά τρόπον 
έπανορθοΰντα άδικον προσγενόμενον είο ενα τόπον άλλα είε 
τήν περίπτωσιν ταύτην πάντοτε σχεδόν ό ζητών είναι δύνα- 
ρκ ισχυρά καί έπίφοβοο τής όποιας τήν δυσαρέσκειαν προ
σπαθούν καί έν θυσία ν ’ άποφύγουν οί άλλοι. Τ ί όμως εΤχον 
νά φοβηθούν.ο'ι πληρεζούσιοι τών πέντε ρεγαλειτέρων δυνά
μεων τής Ευρώπης άπό τήν δυσαρέσκειαν τής ρικράς καί 
αδυνάτου Ελλάδος, εις τήν όποιαν αΰτοβούλως καί γενναιο- 
δώρως έφαίνετο ή Αγγλία παρέχουσα τάς επτά νήσους και 
τά έέαρτήματα αυτών ;

Άπό τάς σκέψεις αϋτάς, φυσικώτατον ήτο τελείως ν 
άποθαρρυνθή ό X . Τρικούπης καταφθσνων εις τον Λονδίνου 
και γνωρίζων ήδη άπό τού ταζειδίου του, τό σημεΐον εις ; 
είχον φθάσει τά πράγματα. Προς τοΤς άλλοκ δε αρκετα 
καλά, κατενόει καί τήν έντεχνον είρωνίαν ήτκ έγένετο εις 
τήν Ελλάδα, διά τής |3ραδυνάσης αυτής ποοσκλήσεως πρόε 
συνεννόησιν καθ’ ήν εποχήν .ή συνεννόηοκ αυτή είχεν ήδη 
συντελεσθή 'κα'ι τό αποτέλεσμά της έφερε τάς ύπογραφας 
τών πέντε πληρεξουσίων.

Εννοείται ότι άπητεϊτο μεγίστη δόοκ αΰτοπεποιθήσεωε 
διά νά έπιδοθή τ κ  εις διπλωματικός ένεργείας και μετά τάς 
άντιθέτουε αϋτάς περιστ·άοεις ών ή συρροή έοάρυνε τό ζή
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τημα. Και την δόσιν αΰτήν τήν κατεΤ̂ (εν έλεκληρον ό πλη- 
ρε£ούοιος της Ελλάδος.

Μετά την πρώτην του συνέντευίιν υε τον πρωθυπουργόν 
ΙΙαλ|.ιεροτωνα άπήλθε τοΰ Αγγλικοί υπουργείου, σποκομι- 
ΐων δυσοίωνα διά το ρελλον σηρεΤα. Και έσκέφθη τότε να 
λαβή τήν άλλην οδόν, τής Ιδιωτικής ένεργείας, τής φιλικής 
προπαραοκευής. 'Ο λόρδος Παλρέστρων, αγγέλων συτω οτι 
δεν ήτο διατεθειρένος νά πρωταοτατήση εις ουνεννοησιν 
προς ανατροπήν τής συνθήκης, τώ έίεδήλωοε συγχρόνως τήν 
ρεγάλην του χαράν διότι τον έπονέβλεπεν εις τό ΛονδΤνον(ι) 
και τον προσεκάλεσεν εις Ξενίαν εις τήν ώρσίαν παρα τον 
Τσρεοον έπαυλίν του.

Ό  Τρικούπης έπωφελήθη τής προσκλήσεως καί ρετεόη 
παοά τώ λόρδω όπου διέρεινε δύο έβδοράδος περίπου. Το 
δισοτηρα τούτο δεν κατηνσλωσεν εις ράτην. Εις τας έν πλη- 
ρει άνέσει οίκιακάς συνοριλίας του προς τον ΙΙαλρερστώνα, 
έέέθετεν ολίγον κατ’ ολίγον συστηρατικύς ορως καί άπο 
σχεδίου τήν παρούσαν κατάστασιν τής Ελλάδος, τά βλεψεις 
της, τάς ατυχίας της, τάς ελπίδας της, τάς όποιας εοτηρι- 
ζεν εις τάς δυνσρεις καί ιδιαιτέρως εις τήν Αγγλίαν. Τω 
άνέπτυέε πώς ρετά τήν έίωσιν τού πρώτου βαοιλεως, η 
πρός τήν Αγγλίαν προσέγγισις καθίστατο έπαισθητωτερα καί 
ότι άν τό ρέλλον της ή ρικρά χώρα έστήριώεν έπί τής ουρ- 
παθείσς τών δυνσρεων, πρό πάντων ορως εις τήν πρωτοοου- 
λίαν τής Αγγλίας ήλπι^εν.

Εις τάς οχεδισορένσς αύτάς ουνοριλίας εις άς ό Τρι- 
κούπης ον ρόνον εΓχε πρό όφθαλρών πώς νά ρεταβάλη τας

ί1 ) ΕΙ; πριηγούαινον Χίφάλα.ιον άνίγράψϊαΐν ίδ η  6 Τρικού- 
πης διίυΟύνων νεαρώττ.το; άκόαη την πρεοβείχν τον Λονοίνον 
άντί τοΰ πατρό: τον πκσγοντος είχε «αταχτήττι την εκτί|Λη·ην 
Λίει την άγάττην τών επιφανεστορων πολιτικών τη ; Ά γγ λ ι* ; 
ρεταξυ τών όποιων καί ν λόρδος Πκλαερετων.
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οιαθέοεκ τ ίΰ  λόρδου πρωθυπουργού, ευρεν απροαδόκητ:ν 
βοηθόν καί σύμμαχον την λαίδην ΓΙαλμεροτύνοε, σύύυγιν 
τοΰ πρωθυπουργού, μεγάλωε έπιδρώσσν έπ ’ αύτοΰ. Ή ευ- 
γενήε λαίδη, συμπαθηοασα προε τον Έλληνα διπλωμάτην ε̂ 
την χαριτωμενην εκείνην όμιλιτικότητα ητιε και τότε καί έπει
τα ανεοει^εν αΰτον περιζήτητου ομιλητήν,έκηρύχθη υπέρ αυ
τού καί τού ζητήματόε του και ύπήρέ,εν ό μεταέύ αυτού καί 
τού λόρδου έπιτυχήε μεσάζων, είε δν πρωτίστωε οφείλεται 
το ευαρεοτον αποτέλεσμα. Ή εκφραστική ευγλωττία τήε κυ- 
ρίαε Παλμεροτώνοε, ποοστεθεΤοα είε την ήσυχον άλλ ’ έσκεμ- 
μενην τού Τρικούπη κατέπεισε τόν λόρδον, οστιε τέλοε έσκ:- 
φθη δτι ή συνθήκη περί τών Ίονίων νήσων όνατρεπομένη 
δεν θά είναι ούδ’ ή πρώτη οΰδ ’ ή τελευταία τοιαύτη είε τά 
διπλωματικά χρονικά τού κόσμου.

Φυσικώτατον λοιπόν ήτο όταν ή έενία τού λόρδου ΙΙα/.- 
μέρστων, έτελείωσε, νά εύρεθή τό φρόνημα αυτού έπ! τήσ 
συνθήκηε μετοβεβλημένον ( ι)  και αί όδηγίαι του προε τόν 
επί τών έέωτερικών λόρδου Ρώσσελ νά είναι μετριώτεραι καί 
ήπιώτεραι. Είε τό ύπουργεΤον τών έΕωτερικών τήε Άγγλίαε 
επνεεν ήδη άνεμοε φιλελληνικώτεροε καί έκεΤθεν έίεπορεύθη 
ή μετατροπή όχι μόνον τού διπλωματικού άλλα και τού δηυο- 
σίου έν Αγγλία φρονήματοε, ουτω δε είε την εύστροφου αυ
τήν πολιτικήν τού Τρικούπη οφείλεται κατά τόν υείζονα λόγον 
ή επιτυχία τήε λύσεωε τού Ίο·/ίου ζητήματοε.

Διά μακρών διεζήλθομεν τό Ίόνιον ζήτημα καί τήν κατ' 
σύτό ένέργειαν τού Χαριλάου Τρικούπη διότι ή έπί τού ζη-

(1 ) Ή  πρώτη άπόοίίξις τής μεταβολή; τ«ϋ οημοσίου φρονή
ματος καί ύπερ τής άκυρώβίως τής προτερας ουνθηκης, κατεοεί- 
χθη έν τη ^ υ λ ή , όπου καί ή άντιπολίτευοις έκηρύχθη υπέρ τής 
άχυρώοεως.



τήρβτο^ τούτου δρδοΐί τοΰ έπι^ονοΰε πολιτευτοΰ εκτο^ τού 
ότί άποτελεΤ θρίαρβον σπάνιον έφ’ ου ουτος εστηριίε το 
πολιτικόν του μέλλον, άλλ ’ άποτελεΤ και μιαν των ωραιό
τερων σελίδων τήι: νεωτεραο Ελληνικής Ιστορίας και τον 
μόνον αυτής διπλωματικόν θρίομδον. Έκτοτε έπι μακραν 
σειράν ετών τά έίωτερικά έητήματα δεν έτυχον τοιαύτης 
έίόχου σντιλήψεως, ουδέ συνέτειναν σρμοδίως ποτέ τοσον 
οί ανάλογοι περιστάσεις ώστε νά άναπαραχθή έν τή ελλη
νική Ιστορία σναλόγου σημασίας επιτυχία.

Διότι αΐ δυνάμεις άπαιτοϋσαι καί άποφασίοασαι την κα- 
τεδάφισιν τών φρουρίων τής Κέρκυρας καί την άνακήρυζιν 
τής οΰδετερότητος τών νήσων, άπεβλεπον εις τ ανώτερα 
συμφέοοντα τής παγκοημίου ειρήνης, προ τών όποιων [3ε- 
όαίως ήοαν έτοιμοι νά θυσιαοωσι τα ολιγωτερας σημασίας 
συμφέροντα τής Ελλάδος. Ή γεωγραφική θέσκ τών νήσων 
εις την είσοδον τού Άδριατικοΰ κόλπου άφ ’ ένος καί άφ 
ετέρου ή αδυναμία τής Ελλάδος πρός διατήρηοιν αυτών έν 
περιπτώσει ευρωπαϊκού πολέμου, έπεβσλλον ώς υψιστον συμ
φέρον την ουδετερότητα ταύτην εΤναι δέ πράγματι καί σή
μερον ακόμη θαυμαστόν πώς έστω και μετά τόσης δυσκολίας 
ένέδωκεν ή Αΰστοιακή κυβέρνησις αντί τού μικρότερου και 
επουσιώδους εμπορικού ανταλλάγματος τών προνομιών τοΰ 
Λόύδ.

Άπό όλην όμως τήν εργασίαν εκείνην ήτις κατεβλήθη, 
ιδιαιτέρως πρέπει νά έέαρθή ή σημασία τής έπιτυχιας τοΰ 
περιορισμού τής οΰδετερότητος εις μονήν τήν Κέρκυραν καί 
τούς Παέοΰς καί αύτάς μόνον ώς άφορώσας είς τούς £έ- 
νους. Ούδετεοότης τοιουτοτρόπως διατυπωθεΐοα άπέμεινεν 
έννοεΤται χειμαιρική όλως καί ανύπαρκτος [Βαρύνει οε μόνον 
τούς έένους, έν ώ άφίνει πλήρη έλευθεριαν ένεργειας είς 
τήν Ελλάδα. Καί ή ελευθερία αύτη^ τής ένεργειας κατα
δεικνύεται έναργέστερον έκ τής κατωτέρω απαλειψεως τού

Τ ρ » κ ο νπ η ς  ^ »



Xα9^λαος‘

- περιοριομοΰ της ουγκεντρώοεως τώε στρατιωτικών καί ναυ
τικών δυνάμεων εις τάς νήσους πλήν του απολύτως αναγ
καίου προς διατήρησιν τής ταζεως καί είοπρσζιν των <}>όρων, 
ουναμεως. Ειχς δε ή άπαγόρευσις αυτή σκοπον νά μή συγ- 
κεντρώτσι εις τσς νήσους ένοπλος δύνσμις ήτις ήδύνατ,ο. νά 
κάμνκ) συχνός έπιδρομσς εις τσς απέναντι ακτσς οτε ή ει
ρήνη θά διεταράοοετο (ι ).

Και η επιτυχία δε τών ένεργειών οσον ό<ρορά την μή 
καταστροφήν τών φρουρίων πρέπει νά έ^αρθή άναλόγως τής 
άέιας της. Α 1 απαιτήσεις τής Αγγλίας περιωρίοθησαν κατά 
70 δυνατόν εις την κατεδάφισιν μόνον τοϋ Βίδου καί τοϋ 
Αδρααμ μέ ολην δέ την πονηρόν προσπάθειαν την οποίαν ή 

τότε διεύθυνοις τοϋ μηχανικού κατέβαλε δεν κατώρθωσε την 
έντελή αυτών κατεδάφισιν χάρις εις τάς εύστοχους ένεο- 
γείας τής Ελλάδος καί ούτω περιεσώθησαν τά λοιπά καί ή 
θαυμαοι'α άκρόπολις τής Κέρκυρας.

Εις τάς ένεργείσς^τοϋ Τρικούπη έπι τοϋ Ίονίου ζητή
ματος, ή Έλλ. κυοέρνηοις τής εποχής εκείνης άπέδωκε την 
δέουσαν όντως σημασίαν (α) ή επιστροφή δέ εις Αθήνας 
τοϋ Χαριλάου Τρικούπη παρέοχε τήν ευκαιρίαν νά έκδηλωθή 
αύτώ παντοιοτρόπως καί τοϋ^λαοΰ καί τών αρχών ή εΰο-

,0_νεί:^ώτατος άλλα καί τόσον δισκριθείς διπλωμάτης 
είσήλθε και πάλιν εις τήν έθνοσυνέλευσιν ~ως άντιποόσωπος

(1 )  Ε . Ι)βνοΐΓ «Το Ίονικον ζηττιμα» Ρ&ρίδ 1873.
(2 ) Μόνον »σχάτω? άγων συνήφΟη πίρΙ τών ίνβργίΐών τοϋ 

Τρικούπη, χαι τοϋ τότε ύπουργοϋ τών ίζωτερικών Πέτρου Δη- 
ληγιάννη τοϋ όποιου τήν ·ν τώ ζητήματι τούτω ορΛσιν άαφι- 
σβητίϊ ό ύπο τό ψευδώνυμον Φ αία ί άρθογραφών <ν τη Ε σ τία  
διαπρεπή; λόγιο; και δημοβιογράφο;.



ΤΓ|ς ΕλληνικΡΙα κ2ΐνοτ/)Τθί Λονδίνου και κστέλαοεν ένεργώ- 
τατον μέρος εις τ/,ν τότε κυοερνητικήν μερίοσ ης έπι πολύ 
διετεΛεοε οιακεκριμένον μέλος. Εις το Ο'ΰμα τούτο εΰρίσκο- 
μεν τον Τρικούπ/]ν διά πρωτιάν ιροράν όμιλήοαντα δημοσίως 
έηί ζητήματος ο;(ετικοϋ μέ την ένωσιν τής Επτάνησου.

Κατά την συζήτησιν τότε τού Συντάγματος, έπι τού 
πρώτου άρθρου τού καθορίζοντοί την επικρατούσαν θρη
σκείαν, ό πληρεΐοΰσιος των νήσων Γ . Ίακωοάτος ΰπεστή- 
ριόε παραδοέως οτι ή Επτάνησος εδει νά έέαρτατσι έκκλη- 
οιαστικώς από του _Πατριαρ)(είου τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί ούχι άπό τής Συνόδου τής Ελλάδος.

Εις την ποότασιν αυτήν τού Ίακωόάτου άντετάχθη ό 
Τ  ρ ̂ κούπης, ζηχήοαίΤ' την θρησκευτικήν ά<ρομοίωοιν τής 

Επτανήσου μετά τής λοιπής Ελλάδος, διά τού κατωτέρω 
Λογου τον όποιον δημσσιεΰομεν ολόκληρον, διότι είναι ό 
πρώτος δημόσιος λόγος του καί περιέ}(ει άλλως τε λεπτο
μέρειας τινας τής έν Λονδίνω διπλωματικής δράοεως τού 
Χαρ. Ίρικούπη κατά την συζήτησιν τής ένώσεως(ι).

Μετά μεγίστης θλίψεως ήκουσα— είπεν ό Τρικούπης άπαν- 
τών εις τον Ίακωόάτον — έκ^ερομένας έκ στόματος άν- 
δοός, πολλά μοχθήσαντος υπέρ τής ένώσεως τής Ε π τά 
νησου, ήκουσα έκ^ερομένας ιδέας, τών οποίων ή παραδο)'ή 
δεν θά είχεν άλλο αποτέλεσμα, παρά ν ’ άποκαθίστα την 
ένωσιν τής Επτάνησου μετά τής Ελλάδος ημιτελή. "Εναυ- 
λοι είναι είσετι εις τάς άκοάς μου οΐ έκ(^ωνηθέντες έν τή τε
λευταία Ιονίω Βουλή λόγοι, άποκρούοντες πάντα περιορι
σμόν τής ένώσεως. Η τελευταία Ίονική Βουλή έθεώρησε την 
ένωσιν ανεέάρτητον πάσης συνθήκης, άνωτέοαν πόσης συνθή
κης. 'ϊπεγράφη συνθήκη, καί τήν ύπογραφεΤσσν συνθήκην

Τ ρ ικ ο ν π η ς  73

( I )  Λόγο'. πο^ ιτ ιχ ίΐ Χαριλάου Τ ριχίνχπ, ΐχδιδόαίνοι ύπο Ν . 
τανδωντ, τόαο; Α’ . 1888.
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θο οεδβοθύμεν όλοι, διότι οεβόρεθα έαυτούε, σεβόμεθσ τή/ 
ύιτογραι^ήν ραε. Άλλα προ πολλοϋ έίεδόθη τό σχέδιον το  ̂
Συντβγματοί, από πολλοϋ ήδη χρόνου ΰπεγρά(^η καί ή ουν- 
Θήκη. Ή ουνθήκη συνωρολογήθη πρόο £έναο Δυνάμεις· ήλθέ 
τις τύν 4όνων τούτων νσ πσραπονεθή κατά τοΰ σχεδίου τοϋ 
Συντάγματος : ^Ηλθεν ό άίιότιμος κ. Ίσκωβάτος· αΰτοϋ
ύπήρέεν ή πρώτη φωνή ·Γήν όποιαν ήκούσαμεν, 4<ατά τή; 
πλήρους ένώσεως τής Ελλάδος μετά τής Επτάνησου, ώς 
προς τό θρησκευτικόν ύήτημα. Έχομεν, κύριοι, ΰπουργεΤον, 
εχομεν υπουργόν των Εξωτερικών έάν ΰπήρχεν ή ελάχιστη 
υπόνοια 0τι τά άρθρα ταϋτα τοϋ Συντάγματος ήθελον θεω- 
ρηφή παρά τινων Δυνάμεων, ώς παράβσσις τής συνθήκης, δεν 
ήθελον έλθει οί αξιότιμοι ούτοι άνδρες. και ό νϋν υπουργός 
καί ό προκάτοχος αΰτοϋ, νά είδοποιήσωσι την Συνέλευσιν ότι 
ολισθαίνει : νά την ίδοποιήσωοιν, ότι, μή μελετήτασα ίσως 
καλώς την συνθήκην, νά παραδεχθή άρθρα τά όποΤα θ ’ άν- 
τιφάσκουν είς τάς ίδιας υποχρεώσεις ; Ούδέν, κύριοι, τοιοΰ- 
τον. Νομίύω λοιπόν, ότι δυνάμεθσ ασφαλώς νά εϊπωμεν. εγώ 
δε εχω προσωπικώς την πεποίθησιν, ότι δύναμαι νά είπω, ότι 
ή συνθήκη οΰδεμίαν έχει έννοιαν όποιαν τή έπέδωκαν.

Ένομιοεν σρσ ό αξιότιμος κ. Ίσκωβάτος, τοϋ όποιου 
τον πατριωτισμόν, ώς εΐ περτις καί άλλος έκτιμώ και εγώ, 
ένόμισεν, 0τι ή συνθήκη ύπεγράφη διά νά σχηματίοη δεσμόν 
μεταξύ Επτάνησου καί Ελλάδος ; Ένόμισεν, ότι έχρεισξετο 
διά την ένωσιν τής Έπτανήσου μετά τής Ελλάδος δεσμός 
συνθήκης ; Ό χι, κύριοι 1 ή Ελλάς ήνώθη μετά τής Έπτα- 
νήσου δι ’ αισθήματος αδελφικής αγάπης· ήνώθη μετά τής 
Έπτανήσου διότι συνδέεται μετ ’ αυτής ύφ’ ολοκλήρου τής 
προπατορικής ημών ιστορίας, συνδέεται μετ’ αυτής Οπό κοι
νής γλώσσης, υπό κοινής θρησκείας, ΰπό κοινής πατρίδος· 
συνδέεται μετ ’ αυτής διά τοΰ άγώνος τοϋ ιδ α ι. συνδέεται
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μετ αύτ/]ς οιά τύν αγώνων τών Ίονίων Βαυλων άπό της <). 
έν παρεκάθι^το καί ό ά ι̂ότιμο<; κ. Ίακωβάτοε.

Έ ν τώ αίώνι, έν ώ ^ώμεν εΐε μένον σύνδεομοε ύηάρχει 
μετο^ν τών λαών, είναι δέ οντοί ή θ έ λ η ο ι ο τύν λαών 
(εύγε ! εύγε.) Άληθώε ϊ] θέλησιε Οπήρχε και προ τί|ε ένώ- 
σεωε και ή ενωςιε δεν έπληροί3το, διότι ΰπηρ^ε μεσότοιχον 
μετσέυ τών δύο λαών. Ή  συνθήκη ήρε τό μεσότοιχον, καί 
αΰτομάτωε οί δύο λαοί εύρέθησον έν ταΤε άγκάλακ άλλήλων 
ώστε, κύριοι, πρόε Θεού ! μή όμιλώμεν περί ουνθήκησ όταν 
πρόκειται περί τών άδελι ι̂κών σχέσεων Επτάνησου καί Έ λ- 
λσδοε^Ηίεύοω ότι ό αξιότιμοι; κ. Ίακωόστοο. παρεκινήθη εις 
δο ί^ιπεν ύπ: αίσθήματοε ύψηλοϋ· ό άέιότιμοο προαγορεύσασ, 
ισωζ, οιά τήο προτάσεώε του ένόμισεν ότι συνενοΤ την Έ λ- 
λαδα μετά τών δούλων Ελλήνων. Άλλ ’ ώο την συνενοΤ 
την υποτάσσει εϊο τήν Κωνστσντινούπολιν, καί όλοι θέλομεν 
νά ύποταχθώμεν εις τήν Κωνστσντινούπολιν, όλλ’ εις τήν 
Κωνσταντινούπολιν έλευθέραν, οΰχΐ δούλην (εύγε.! εύγε.) 
Ά λ λ ’ ό κ. Ίακωβατοο καλή τή πίστει παρερμήνευσεν έντε- 
λύε τήν συνθήκην καί, έάν θεωρώ πάντη περιττόν, ώσ πρόο 
ταε σχεσειο ημών πράο τήν Επτάνησον, τήν ερμηνείαν διε
θνούς συμόάσεωο, ήτιο οΰδόλωο άφορα τάς σχέσεις ταύταο^ 
καί, άν καί ήέεύρω, οτι έΟωτερικώο.ούδεμίαν εχομεν νά <|>ο- 
θηθώμεν άνάμιΟιν, ώο προς τό ύήτημα τούτο, οΰχ ήττον νο
μίζω καλάν νά δείΟω, ότι τής συνθήκης τούτης, τό άρθρον 

παρηρμηνεύθη, ή μάλλον παρεννοήθη παρά τού κ. Ίακω- 
βάτου.

Τ ί λέγει, κύριοι, τό άρθρον ^ ; «Ή  μετά τού [ίασιλείου 
τής Ελλάδος ένωσις τής Ηνωμένης πολιτείας τών Ίωνίων 
Νήσων οΰδαμώς άκυρώσει τάς ύπό τής ϋπαρχο'Λης νομοθε
σίας τών νήσων καθιερωμένος άρχάς τής έλευθερίας τής λα
τρείας καί τής άνείιθρησκείσς.» Τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  
τ ή ς λ α τ ρ ε ί α ς  κ α ί τ ή ς  ά ν ε ί ι θ ρ η σ κ ε ί α ς .  Πού
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την Κωνσταντινούπολιν ;

Χαρίλαος*

ευρίδκεται ενταύθα την Κωνσταντινούπολιν ; « Έπορενωε» 
έΕακολουθεΤ το σρθρον και δίδει ερμηνείαν τών λέζεων ε λ ε υ 
θ ε ρ ί α  τ ή ς λ α τ ρ ε ί α ε κ α ί ά ν ε ί ι θ ρ η ο κ ε ι σ ο  
Τ’ύν όποιων άλλως τε ή έννοια είναι κσθσρωτστη, αί λέέεκ 
εόληπτοι παρά πάντων, «επομένως τά καθιερωθέντα θρηοκευ- 
τικά δικαιώματα και προνόμια υπό τού Α' και Ε ’ κεφαλαίου 
τού Συνταγματικού χάρτου της Ηνωμένης πολιτείας των 
Ίονίων Νήσων, και ιδίως ή άνσγνώρισις τής ορθοδόξου εκ
κλησίας ώς έπικρατούσης εν ταΤς νήσοις, ή απόλυτος ελευθε
ρία τής θρησκείας ή χορηγούμενη ε!ς τό κράτος τής προ- 
στστιδος δυνάμεως κτλ.». Τ ί σημαίνει ή ερμηνεία αΰτη ε ί α -  
γεται ίστορικώς* τό άρθρον τούτο τό έν τή συνθήκη τής 
ΐγ|29 Μαρτίου μεταζύ Ελλάδος καί τών τριών Δυνάμεων, 
είναι άντιγοσφή απαράλλακτος έκτου αντιστοίχου άρθρου τής 
συνθήκης τής α'Ιιφ Νοεμβρίου, συνθήκης ύπογραφείσης παρά 
τών πέντε Δυνάμεων, ανευ ούοεμιας συμμετοχής ουδέ γνώ- 
σεως τής Ελλάδος.

Ιδού δέ, Κύριοι, τί συνέβη, ώς πρός τό άρθρο·/ το^το η 
Γαλλική κυβέρνησις άπήτησε την έΐαοφάλισιν προνομίων τι- 
νών τών καθολικών έν Έπτανήσω, καί τήν έπέτυχεν έν μερει. 
Συνετάχθη τό άρθρον, πορετηρήθη τότε ύπ άλ/.ων έπιφορτι- 
σμένων νά φροντίοωσι περί τής συνταγής τών άρθρων εις έκα
στον κράτος, καί νά βλέπωσι μή τυχόν βλάπτωνται συμφε- 
οοντσ έθνικά, παρετηρήθη έν τώ ύπουργείω τών έόωτερικών 
τής Αγγλίας, οτι γενομένης μνείας περί τού καθολικού θρη
σκεύματος, ούδεμία έγένετο περί τού τών διαμαρτυρουμενων, 
και ήδύνατο νά έκληφθή, οτι διατηρούνται τά προνόμια τών 
καθολικών καί ούχΙ τών διαμαρτυρουμενων έτέθη άρα τό άλλο 
έδάφιον. Έρχεται τότε καί ό πρέσβυς τής Ρωσσίας, άγρυπνος 
φυλάς τών δικαιωμάτων τού ούτοκράτορος καί λέγει : άν σείς 
άναφέρητε περί τών δύο τούτων έκκλησιών, τί θέλει ύποτεθ'ή 
περί τής οοθοδόέου έκκλησίσς, ήτις είναι ή έπικρατοϋσα ; Καί



ιδού, Κύριοι, τεμόχιον έπιοτολήο, την όποιαν εγραφον προί 
τό ΰπουργεΤον τών έζωτερικών από 3ο ιοβριού ( Ι2  Ιανουά
ριου). <1 Έπι τοΰ την θρηοκείαν άιρορύντος άρθρου ό Βαρών 
Βρουνώιρ μοι εΤπεν ότι, άιρ' ηο τα δικοιωρατο τήο κσθολικήο 
θρηοκείαε άνειρέροντο, ώι̂ ιειλε να έπιμείνη, ινσ γείνη μνεία 
καί τηε Έλληνικήί όρθοδόόου έκκλησίσε, έπικρστουοηε. 
Έπι το-οΰτον δε ωιρειλε, ϊνα ηναι προοεκτικόε, ώε ττρόε 
τοϋτο, καθ’ όσον ό ίδισε ητο δισμαρτυρόμενοε.»

Λοιπόν. Κύριοι, τί προσέθετο ή Ρωοσίσ διά τοΰ άρθρου 
τούτου ; να καθιέρωση ότι ή Ελληνική όρθόδοΐοε εκκλησία 
είναι καί θά έόσκολουθήση νά ηναι επικρατούσα θρησκεία- τί 
έρχομεθα ήμεΤε νά άντείπωμεν είε τοϋτο : Βεβαίως ήμεΤε το 
σοθρον δεν τό ήθέλομεν, οΰχί διότι ένομίςομεν οτι περιεΤχέ 
τι άπαδον προε τά έν Έλλάδι κείμενα, άλλα, διότι έθεωρου- 
μεν ότι έν χωρά όποια ή Ελλαε, οπού η ανείιθρηοκεια υπάρ
χει έροιύωμενη είε τάε καρδίαε τών ανθρώπων έν τόπω, όστιε 
θεωοεΐται ποωτεύων έπί άνεέιθρησκείσ, δεν ήτο εύπρεπέε νά 
(}>αίνηται, ότι μάε έπιβάλλωσιν έκεΤνο, τό όποΤον ανέκαθεν 
οίκοθεν παραδεχόμεθα- αύτόε ήτο ό μόνόε λόγοε, διά τον 
όποΤον άπεκοούσαμεν οΰτο.

Νομίύω, κύριοι, οτι έόσγεται έκ τούτου κσθαρσ, ότι το 
μόνον προνόμιον, τό διά τήε συνθήκης έγγυώμενον εΐε την 

θρηοκείαν, εΐναι τό νά ηναι ή έπικρατοϋσα θρη

Τ ρ ν « ο ν « η ς  ' ‘

σκεία. "Ωστε και έκ τήε έρμηνίειαε τή ί συνθήκης, και ωε εε 
σΰτοϋ τούτου τού χαρακτήροε τήε συνθήκης, λέγω, οτι οεν 
έχομεν νά έπηρεασθώμεν έ£ αυτής διόλου. Μένει λοιπόν τό 
ζήτημα αυτό καθ’ εαυτό, θά έχωμεν έκκλησίαν αύτοκέ<ραλον 
ναι ή όχι ; Έχοντες έκκλησίαν αΰτοκέφαλον, θά την έχωμεν 
όμοΰ μέ την Επτάνησον, ή θά ήμεθα θρησκευτικωε κεχω- . 
ρισμένοι ; Άνέ<ρερε τοιούτους λόγους καί ό κ. Ιακωβάτοε. 
σλλ’ όταν άνέ<ρερεν αυτούς έλησμόνησε βεβαίως έκεϊνο, τό 
όποιον αυτός ό ΐδιοε κατόπιν εΤπεν ότι ο Έλλην δεν είναι



78 Χ α ρ ίλ α ο ς

μόνον Έλλην, ώε πολιτηο, αλλά είναι Έλλην καί τήν πί- 
στ ιν  κατα τοϋτο διαι^ερει η Ελλάς τών πλείοτων Εύπωπαί- 
κών εθνών ίδομεν εις εύρωπαϊκά κράτη μετσβολάς θρησκευ
τικός άνευ μεταβολής πολιτικού γαρακτήρος-^ ν  Έλλάδ. δεν 
δύναται να γίνη μεταβολή τής θρησκείας άνευ μεταβολής 
καί τού ^(αρακτήρος τού Ελληνικού.

Λοιπόν, κύριοι, τό ύήτημσ ήδη πρόκειται καθαρόν εϊς 
την σπό({>αοίν σας. Παριστάμενον ουτω γυμνόν έν πόση αλή
θεια, είναι τούτο- θά εχωμεν εκκλησίαν αύτοκέφαλον ; θά 
εχωμεν ένωοιν πλήρη μετά τής Επτάνησου, ναι ή όχι ; 
Ούτω τιθέμενου τοΟ ζητήματος, νομίύω, οτι ή άπόφασίς ^  
σας δεν δύναται νά ήνσι αμφίβολος.



Ρ^ΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

’Ε Λ ϊΛ ΐρ ο φ ή  ε«ς 'Α θ ή ν α ς . — Ή  κ α τ ' αιίτ«ο«? κ α ΐ  τ ή ς  κνβε^ινι 
'  (Ιεως ά ν τ ίΑ ο λ τ ΐε ν ιίε ς .  — ’Εξακολοίτθη<{τς τίϋν  ά γ ώ ν ω ν .

— ο ί  π ρ ΰ ΐο *  λ ό γ ο ι  —' η β πΈ ορεκ ή  ΐ ο ν  κ α τ ά  
τ ί ιν  έ«θ2ζήν έ κ ε ίν η ν .— Γ ν ώ μ η  τοίτ Ν.

Κ α ζά ζη . — λ ό γ ο ς  το<7 Ο α δ ο β β .—
'λ η ά ν τ η ά ε ς  τοΐ? Τ ρ ε κ ο ν κ η .—Βα* 

κάλ%ν ν κ έ ρ  τΛ ς ’Α γ γ λ ία ς .

'Ο Χαρ. Τρικούπης έπιστρέψσο ρετά την εΐζ Λονδϊνον 
αποστολήν έγένετο δεκτός έν Άθήναις ρετ ’ ενδείξεων έκτι- 
ρήσεως έκ ρέρουε τ^ν υπουργών και τοΰ Βσοιλέως παντοει
δείς δ ’ εκι^ράοεις εΰγνωροσΟνης τώ έγένοντο δια την εύ- 
ατοχον εκείνην ενέργειαν ήτις απέι^εοεν ακεραίας τας νή
σους εις την Ελλάδα.

Ά λλα ό δϋχλωρατιιτός θρίαρορς τοΰ Τρικούπη έ£ήγειρεν 
ώς ήν έπορενον και τον φθόνον τής ρικροπολιτικής ήτις εις 
τον νεαρόν έκεΤνον διπλωράτην διείδε τον έ£οχον άντσγω- 
νιστήν τοΰ ρέλλοντος, συγχρόνως δε έχρησίρευοε καί διά 
να έ£εγείρη την άντιπολίτευσιν ήτις άν ήγετο από ειλικρι
νέστερα καί άκεραιώτερα σίσθήρατα, ήτο όρως ούχ ηττσν 
λυσσώδης. Καί τοιουτοτρόπως οί υπέρ τής Επτάνησου αγώ
νες τοΰ Χαο. Τρικούπη έ^ηκολούθησαν ρετατοπιοθέντες από 
τοΰ Λονδίνου εις την έν Αθήναις έθνοουνέλευσιν. Έ ν 
αυτή ούχι άπα£ ήκούσθησαν δριρύτσται αιτιάσεις κατά τής 
κυβερνήοεως καί τοΰ άντιπροσωπεύσαντος αυτήν Τρικούπη.

V
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Λυπηρόν οε εΤνιι ότι ο[ αίτιάσειε αύταΐ οέν έορίπτοντΰ ε - 
κή καί υε ετυχεν καί ΰπ’ ανθρώπων σνα^ίων λό'^ου, άλ/,ά 
προήρχεντο έκ υέρουα έίε)(όντων πολιτικών καθ’ ων ό ά', 1ν 
ούδ’ εύκολος ούδ ευχάριστος ητο.

Έ ν τούτοις ή πρώτη αυτή έκθήλωσις των εχθρικών οις- 
θέσεων θέν άπεθάρρυνε τον νεαοόν έκ Μεσολογγίου πολ - 

. τουτήν, τόν όποΤον άρχήθεν διέκοινεν _ύ’̂ ίστη θιά ,πο,λιι^υ:- 
μενον αρετή, τό θάρρος. ΈκεΤ έίεφώνησε τούς πρώτους λ:- 
γους το^έμποιήοαντσς πολλήν έντύπωσιν καί διά τή ν ΐ^ ρ :-  
τητα τών επιχειρημάτων καί διά τό οΰσιαοτικόν έν γένει, 
καθ’ ήν μάλιστα έποχήν έθσυμάιϋοντο ιδίως ώς ρητορικά 
άνθη με τα όποΤα σπαραιτήτως έκοσμονντο ο1 κοινοβουλευ
τικοί λόγοι ( I ).

(1 ) Ό  Τρικςύπτ,; ώ; πολιτικό; ρήτωρ — λέγει ό Κ α ζ:^ ,; 
ί ’ις τόν χρόλογον τγ,; έκ&όα«ω; τών πολιτικών λόγων' τοϋ Τρ·.- 
κίύπνι — ούοαμώ; ανήκει ε’ι; την τάξιν τών συγχρόνων εκείνων ΐν 
Εύρωχτ) ρητόρων οΓτινε; καΐ ότι άγορεύουσιν Ιπί ειδικότατων αν
τικειμένων, λχαβάνουσιν ώ; ίπί τό πλεΐστον γενικά τινα τη; επ;· 
χη ; των η τη; χατρίδι; των ζητήματα, καΐ παρεχουσιν εΐ; αύτ* 
λαμπρόν τινα τύπ:ν διινεκτικη; εΰγλωτεία;, πρό; τόν σκοπόν ν* 
καταχληζωσι, ν* γοητεύοωσι, νά πκρασύρωσι. Μεγάλαι και εύη
χοι λεξιι;, πομπώδει; φράσει;, επαναλήψεις περιωνύμων άχοστ:: 
φών αρχαίων καί νεωτέρων κλασικών ρητόρων, τοιαύτη είναι ή 
πηγη εξ η; άντ)εΐται ή εΰγλωτεία πλείστων τών καθ’ τ,μας ρη
τόρων τη; πολίτικη; . . . Περί τη ; ρητορική; τέχνη; τοΰ Τριχούπη

έντίθετα. Ό  Τρικούπη; ώ; πολι; ιο; ανηρίσχύουσιν άκριβώ; τ
Ιαόροωσε καί διετύπωσε τόν ρήτορα. Μάτην ΰ άκροατη; η ΰ 
γνώστη; θέλουσιν άναζητηση έν τοΐ; πολιτικοί; αΰτοΰ λ.όγοι; τόν 
εξ έχαγγέλματο; ρήτορα, άποβλέποντα κατά πρώτον εΐ; τήν 
ΰφην τοϋ λόγου, εί; την χαριν εΐ; τήν ανθοκομίαν έν γίνει. Άχό 
τής πρώτη; στιγμή; προβάλλει ή προσωπικότη; τοϋ πολιτικού 
άνδρό;. Έν τη έναργεϊ παραστάσει τών δικονομήτων'του, έν τή 
καθαρά καί συγκεκριμένη λογικτ,, ε’'γκειται ή έξοχο; ρητορική ου- 
ναμι; καί άξια τοϋ πολιτικού, τοϋ υπουργού τοϋ κοινοβουλευτικού



Τοικονππί'

Μετοζϋ έκείν^ίν οϊτινες πλειέτερον έπέκριναν ΤΓ|ν πελι- 
τίκήν τ/ίς τότε κυόερν/ίσεως ην καί ό Ίόνιος βουλευτήα κ. 
ΠαΒοόσε 5οτις άγορεύων τ·̂  Ιουλίου ι86ό έπί τοΰ οχε- 
δίου τήο άποντήοεως είε τόν βσοιλικον λόγον έμνηρόνευοε 
τηο συνθ/]κηο τής παοαχςιρήσεως τής Έτττανήοου παρατη- 
ρήσας μετα£υ άλλων άνακριβειών καί οτι ό Τρικούπης καίτοι 
σντιπροαωτιεύων τήν (ίαοιλείαν καί τό έθνος τό Ελληνικόν, 
δεν ελσοε τήν τιμήν νά ουνοπαντηθή μέ τους κραταιους τής 
δυτικής Ευρώπης, είμή άπσΧ δτε προοεκλήθη προς οιομολό- 
γηοιν, ή μάλλον εϊπεΤν— κατά τήν ι̂ ιρσσιν το3 Παδοβά— ποος 
επισψρσγιον αύτών των συνθηκών εις τήν οικίαν τοϋ τότε 
άοθενοΰντος πρεσόευτοΰ τής Ρωσοίας.

Ή άπάντησις τοΰ Τρικούπη εις τον λόγον τούτον τοΰ 
Παδοόά, ήτο άδρά καί έντονος όσον καί μετριοι^ρων καί αμε
ρόληπτος, τήν παραθέτομεν δέ ολόκληρον διά τήν στενήν 
αυτής σχέσιν πρός τήν ενωσιν καί διά τας ΠΛηροψορίας τάς 
όποιας περιέχει πλήν τής ρητορικής της δυνάμεως (ι>.

άνδρόί. Φαίνίται άμέοω; ίίλιχρινγΐί ώ; ηθίλε τίν ρτ,τορχ δ Κικέ- 
ρων. Ζτιτίΐ νά πείοϊΐ, νά πρ5σηλυτήο·(ΐ, νά γοητεύβη, χ\")^  
τοΰτο οΰχί οιά τη; ΐςωτιριχτ,; μορφή; τοϋ λόγον, '-λ χ  των άνθεων, 
διά τη ; πεφυσιωμένη; λογοτε^τνίχ; ήτι; ώ; ^πί το τϊλεϊστον απο
τελεί την δύναμιν των πλείστων τοϋ κ χ θ ' ημϋ; αΐώνο; χοινοβου- 
λιυτών ρητόρων, των ριψωοών τοϋ βήμχτο;, Ό  Τριχούπης—  
ναμαι είπεΐν — άνήχει εί; τήν μχβημχτιχήν ογο'/ήν τΤ,; ρητοριχη; 
τέχνη; χ τλ .

(IV  Τ ά; έπί τον Ίονίου ζητήμχτο; δύω άνορεύσει; τοϋ Τρ·.- 
κούπη δημοοιεύομ.εν παρχλαμβάνοντε; χύτχ: έχ τοϋ ’ιδιχιτέρου 
τεύχου; εΐ; τό όποιον περιέλχβεν αύτχ; ό χ, Ν. ίίπχνδωντ,;. Δυ
στυχώς τοϋ τεύχου; έχείνου ή έχδοσι; διεχόπη. ουτω δέ ουδαμοϋ 
δυνατχι ν ’ άνευρε8ώσιν πρόχειροι οί λόγοι τοϋ Τρ'.χούπη. Και την 
ε'λλειψιν ταύτην προώριστχι ν ’ άνχπληρώση τό πχρόν βιβλίον, εΐ; 
τό όποιον θά περιλαβωμεν όλου; τού; λογου; τον αειμνήστου πο- 
λιτευτοϋ, τοιουτοτοόπω; οέ θά έςετχσθτ, παρχ τώ πολιτικώ  χχ;

'β



« 'Ο άίιότιμος προαγορεΟοσς—εΤπεν ό Τρικούπηε— άνέ- 
^ερε την συνθήκην τής 17)^9 ^ορτίβ'^» 
τής διαπραγματεύσεις, αλλά νομίζω, δτι κακώς ένόησεν, δοα 
σνέγνωοεν, ή μάλλον δεν τα άνέγνωςε, διότι δυσκολεύομαι 
νά πιστεύσω, δτι άνθρωπος τοοαύτης ΐκανότητος καί πείρας 
περί την ερμηνείαν τύν έγγρά<|)ων, έδύνατο ποτέ να τά πα- 
ρερμηνεύοη, όπως τα παρερμήνευσε. Άλλα πρ'ιν είπώ τάς 
όλίγας λέίεις, τάς όποιας νομίύω αναγκαίας εις άπάντησιν 
τών παρερμηνεύσεων τούτων, συγχωρήσατε μοι νά άνα({)έρω, 
δτι έπεδοκίμσσα έγώ την πρόθεσιν τοϋ κ. Παδοβσ. άποκρού- 
σαντος την ιδέαν τοϋ άόιοτίμου συναδέλφου κ. Δεληγεώργη, 
δτι τούτέστιν ό επί τών έΕωτερικών υπουργός κακώς επρσζε 
μή ωφεληθείς έκ τών γνώσεων, τάς όποιας ή θέσις αύτοϋ, 
τώ παρεΤ^εν, ϊνσ παρακινήοη την Κυδέρνηοιν νά άοπασθή 
πολιτικήν, όποιαν αί έέναι δυνάμεις, κατά τόν κ. Δεληγεώρ- 
γην, ύπηγόρευσαν είς την Ελλάδα. Έγώ, κύριοι, ε '̂ω την 
πεποίθησιν, δτι σ1 έέναι δυνάμεις, οΰδεμίαν πολιτικήν, ως 
προς την εσωτερικήν διοίκηοιν τής Ελλάδος ύπηγόρευσαν 
είς αυτήν καί άν αί ίένσι δυνάμεις άνεγνώριοαν τά κατά την 
ΙΟ "Οκτωβρίου καί μετ’ αυτήν γενόμενα, εάν έέέοχισσν τήν 
συνθήκην τοϋ ι 832, τήν έόέσχιοαν διότι σέβονται τήν από
λυτον κυριαρχίαν τής Ελλάδος. Ώ στε, κύριοι, αν καί πρό- 
κηται περί συντσγματικοϋ πολιτεύματος, περί τρόπου διοική- 
σεως, προς τόν όποΤον έχω ούνδρομον πατροπαράδοτον, λέ
γω, δτι μήτε συνταγματικόν πολίτευμα θέλω νά ΰπάρχη έ£ 
επιβολής όένης δυνάμεως. Λέγω λοιπόν, δτι μετ' εΰχσρι- 
στήοεως ήκουσα τόν κ. Πσδοβσν άρχόμενον τοϋ λόγου του, 
διότι έπεθύμουν ν ' άποκρουσθή άπό τοϋ βήματος τούτου ή 
άρχή, τήν όποιαν άνέφερα. Μάλιστα, ώς προς τήν πρώτην 
ιδέαν τοϋ κ. ΙΙοδοβσ, δστις είπεν, δτι ή συνθήκη ή ύπογρα-

τώ  πατριώτη και δ ρήτωρ, ή οΰχί όλιγώτίρον ΐνδιαφίρουαχ εξ-χο; 
Ιοιότη; τίΰ  Τρικούπη.

δ‘2 Χ α^^λαος
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(};ε(οα ;ιετα των ίενων δυνάμεων δεν είναι ή ουνθήκη, ουνε- 
πεία τής όποίσε είναι ήνωμένη ή Έπτάνηοος μετά τής Ε λ 
λάδος, τήν ιδέαν ταύτην τήν ήσπάοθην, διότι και έγω φρο- 
νώ^^όπως ό κ. ΙΙαδοβδς, οτι ή Επτάνησος είναι ηνωμένη 
μετά τής Ελλάδος έκ τής άμοιβαιας θελήσεως τών δυο λαών 
ή μάλλον τοΰ ενός λαοϋ είναι συνδεδεμένη έπιοήμως διά τοΰ 
ψηφίσματος και πρό τοϋ ψηφίσματος, διότι είναι είς καί ό 
α^ος λαός, καί ώς έκ τούτου είδον μέ λύπην μου εΤς τι α χ ί -  
οιον άπαντήσεως είς τόν βασιλικόν λόγον, είς τόν τοΰ κ. 
Ιακωβατου, είδον άναφερομένην τήν συνθήκην, διότι επιθυμώ 

ή συνθήκη αυτή ουδέποτε νά μνημονεύηται, ώς προς τάς 
οχεσεις τής Ελλάοος με τήν Επτάνησον. Τάς σβέσεις ταύ- 
τας τάς κανονίζει τό ψήφισμα και ή αμοιβαία θέλησις τών 
αντιπροσώπων καί τών λαών. Ώ ς προς τάς ίένας δυνάμεις 
ειμεθσ δεσμευμένοι διά τής συνθήκης και ό π ο ι α ν  προσκρού- 
σωμεν, τότε ό υπουργός τών έςωτερικών, άς φροντίση νά μας 
επσνσφερη είς τήν εΰθεΤαν όδόν. Α λλ’ ήμεΤς ουδέποτε είς 
.άς ο^'εσεις τής Ελλάδος καί τής Επτάνησου ποέπει νά 
έπικαλούμεθα τήν συνθήκην.

Αλλ άφοϋ ειπε ταΰτα ό κ. ΙΙαδοόάς καλώς προοιμιαοά- 
μενος, κατόπιν προσβάλλει τάς τρεΤς μεγάλος δυνάμεις, τάς 
οποίας ήμεΤς συνηθίσαμεν άπό τεσσαράκοντα έτων καί επέκεινα 
νά θεωρώμεν εΰεργετιδας. Έ νώ  ήμεΤς συνηθίσαμεν νά νομί- 
κωμεν, οτι ή ευτυχής εκβασις τοΰ μεγάλου άγώνος ήμών 
οφ είΛ εται κατά μέγα μέρος είς τήν ενέργειαν αυτών, ένώ 
ίμεΐς συνηθίσαμεν να πιστευωμεν, οτι α1 δυνάμεις αύται μας 

ωφέλησαν Οιά δανείων, τά όποΤα έγγυήθησαν καί διά τά όποΤα 
πληρώνουν έτι καί νϋν άδρά χρηματικά ποσά έτησίως. ένώ 
ήμεΤς συνηθίσαμεν νά θεωρώμεν ταΰτα καί τήν έ π ’ έσχατων 
ένωοιν τής Έπτανήσου, ώς άποδείίεις τών ευεργετικών δια
θέσεων τών δυνάμεων τούτων προς τήν Ελλάδα, δεν δυνά-



μέθα η να άττορήί^^μεν, ήθελον είπ^, ν ’ όγανβκτήο'^μεν έπι 
το\^ λόγοιε τοϋ προαγορεύοσντοε.

Κύριοι, ομιλώ προς Βουλήν Ελληνικήν νομίύςι λοιπον, 
ΟΤΙ θά ητο περιττόν προς ΰμδς ν ’ άνοοκευα5:̂  τοιούτους λο-  
γους· ο1 τοιοϋτοι λογοι πρός άναοκευήν ούδενος άλλου χρη- 
ίουσιν ή τ7|ς άναγνώοεως τής ίοτορί ας τής Ελληνικής επα- 
νσστασεως. Ά ς  άναγνώαη λοιπον ο κ. Ι1αδο6ας τήν ιοτοριαν 
αυτήν εις τήν οποίαν τον παραπέμπω με τήν οοηγίαν νά τήν 
σναγνώση καί νά τήν έννοήοη καλλίτερου παρ ό,τι σνεγνωοε 
καί εννόησε τήν ιστορίαν τών περί Επτάνησου οιαπρα·|μα- 
τεύσεων.

I Πα&οδαςν Πρέπει λοιπον νά συύητήοωμεν έκ νέου).
Τωόντι, κύριοι, έ[ητώ συγγνώμην, ότι ένώ έζήτησα να 

ομιλήσω μόνον περί τοϋ μέρους εκείνου τής άγορεύσεως τοϋ 
κ. Πσδοβδ, τό όποΤον μέχρι τίνος άι^ορα καί έμέ ηροσωπικως. 
παρεόετράπην Ισως καί είπα άλλα τινσ, τά όποΤα όμως οεν 
ήοαν έπιβλαβή. Ό  κ. ΓΙαδοβάς άνέφερε τάς διαπραγματεύ
σεις έν τή ρύμη τοϋ λόγου του διά νά αποδείίη οτι αι τρεΤς 
δυνάμεις εις όσα περί Ελλάδος είργάσθησαν άπο τής εποχής 
τής έπαναστάοεως προέθεντο τήν κατά τής Ελλάδος επι
βουλήν καί άνσριέρων αΰτάς τάς διαπραγματεύσεις, λε'[ει 
πρώτον, οτι ΰπεγράφη συνθήκη έν άπουσία τοϋ αντιπροσώπου 
τής Ελλάδος. Δεν έρχομαι έγώ νά ϋπερασπίσω τήν πράςιν 
τούτην, άλλ’ έπεθύμουν ό κ. Παδοοας νά άπέόλεπε καί εις 
τάς προτέρας διαπραγματεύσεις. Πριν ΰπογραρή ή συνθήκη 
τής α]ΐ4 Νοεμβρίου δεν ΰπήρχον άλλα} διαπραγματεύσεις, 
συνεπεία τών όποιων ή Αγγλία άπεράσισε νά παραιτηθή τής 
προστασίας. Καί ή πράςις εκείνη τής Αγγλίας έν τή πατρι
ωτική κσρδία τοϋ κ. Πσδοοά δεν ευρεν οΰδεμίαν ήχώ.

(ΙΙα δοβ& ς. Δι ’ αυτό μάλιστα . . .')
Λοιπόν, ιδού ό κ. ΓΙαδοβάς όμολογών, ότι υπάρχει καί μία 

πρσέις διά τήν όποιαν όι^είλεται ευγνωμοσύνη προς τήν Α γ-
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γλ ίον άλλα Τ'-ρβ ελπίζω, ατι [̂ ετά τα^ έ£ηγ/ισεΐί τας όποιας 
6ά τύ θά παοαοε)'8·̂ , 0τι ΰπσρχει καί δεύτερα, Οιοτι
σρο3 ΰπεγράφη ή ουνθήκη της 2 ]ι^  Νοερορίου, αυνθηκη πε- 
ριοεέληρένη θι ’ όλων των τύπων τής έπιοηροτητος, ή Αγ- 
-;λία κα'ι σΐ άλλαι δυνσρεις ουγκατετέθησαν νά πρσί,ωσι τι 
ϋπεο τής-Ελλάδος, τό όποΤον εΤναι πρωτο<|»σνές εν τή ιοτο- 
ρία τής διπλωρατίας· συγκατετέθηοσν πριν ή ζ,ηρανθή ή ρε- 
λάνη διά τής όποιας ο1 άντιπρόοωποι των δυνσρεων εθεσαν 
τάς ύπογραφάς των εις τήν συνθήκην, ουγκατετέθησαν νά 
τήν ρεταόάλωσιν έπ! σπουδαίων ορών. Ό  κ. Παοοοάς Λεγει, 
ότι αί διαπραγματεύσεις δεν εΤχον σχεδόν σπουδσΤον χαρα- 
κτήοα. καί εΐς άπόδειςιν έ^ερε δύο τινά συροάντα- λαρβανει 
άποοπάσρατα έκ δύο επιστολών ρου διά να πσραοτήση οτι 
τίποτε δεν έγένετο έκεΤ. Ά λ λ ’ ας πσραδόλη τήν συνθήκην 
τής 17Ι29 Μαρτίου προς τήν συνθήκην τής 2 |ιη  Νοεμβρίου 
καί θά ίδή τάς ρεταοολσς. Δεν έρωτα πώς έγένοντο συται 
α1 ρεταοολοί ; έγένοντο αΰτοράτως ή διότι α1 παραστάσεις 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως είσηκούσθησαν παρά τών δυ
νάμεων ; Καί ποΤαι είναι α1 διαφβραί ; Ο κ. Παδοβσς πολύν 
λόγον έποιήσατο περί τριών χιλιάδων λιρών περί τούτων 
θά τώ εΤπω ολίγα κατόπιν. Κ α τ’ έρέ το οπουδαιότερον πάν
των έν τή συνθήκη τής 2 | ΐ4 Νοεμβρίου έκεΤνο τωόντι, τό 
όποΤον ήδύνατο νά καταοτήση, κατά τον κ. Παδοβαν, το 
δώοον σδωρον, ήτο ό όρος τής οΰδετερότητος, διότι ήουνατο 
νά θεωρηθή, ιως ορος έπηρεάύων και έλσττονων τήν πλήρη 
ενότητα τής Επτάνησου μετά τής Ελλάδος.' Τ ί έγινε, κύ
ριοι, ό όοος ουτος ; 'Ο όρος ουτος τολμώ νά είπω, οτι είη - 
νείφθη όλοτελώς, οΰχι διότι περιωρίοθη ή οΰδετερότης εις 
τήν Κέρκυραν και τούς Πσέούς, άλλ’ ό όρος επαυοε να έχη 
τόν έπσχθή του χαρακτήρα άπό τής ημέρας έκείνης, καθ ήν 
ο1 δυνάμεις παρεδέχθησαν, οτι ή οΰδετερότης δεν θά είχε 
πλέον συνέπειας, ως προς τήν έέουσίαν τοϋ [3αοιλέως τής
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Ελλαοοί έττί των Ιονίων νήσων. Ένώ έν συνθηκΐ] τκ|; 
2\ι^  Νοεμβρίου έλέγετο. οτι ουνεπεία των ορών τησ οΰ3ς- 
τερότητος ό βσσιλεύε τήσ Ήλλάδοσ δεν είναι έλεύθεροε νά 
στέλλ);] οσον θελ/] στρατόν εί.; τασ Ίονίουσ νησουσ, δεν έ;(ει 
επομενωε πληρί] επ αυτών κυριαρχίαν, τσν ορον τοΰτον αί 
δυνάμεις συνιί]νεσσν β)/! μόνον νά άπαληψωσιν έκ τί]ς συνθή
κης, πράςεως διεθνούς δηλαδή, εις την όποιαν ελαβον μέρος 
και αυταί αί δύο δυνάμεις Πρωσοία καί Αυστρία, α'ίτινες δεν 
άνεγνώριςον τότε την Ελλάδα, διά πράέεως διεθνούς κατείρ- 
γησαν τσν όρον αΰτόν καί έμεινεν ή οΰδετερότης όποια ύ- 
^3ρ^ει εν τώ Βελγίω, τουτέστιν οΰδετερότης μόνον απέναντι 
τών όένων δυνάμεων. Διά τούτο ·ή Ελληνική Κυβέρνησι; 
ήδυνήθη νά δεχθή τον περιορισμόν τής ούδετερότητος εις 
δύο μόνον νήσους. Έάν ήτο άλλος, ουδέποτε ή Κυβέρνησις 
τής όποιας προήδρευεν ό κ. Βούλγσρης, ήθελε δεχθή αΰτόν, 
καί τολμώ νά εϊπω, 0τι οΰδέποτε ήθελα θέσει την ΰπογραρήν 
μου εις τοιαύτην συνθήκην.

^^ήρχε καί άλλος όρος, ό τής κατεδα^ /̂οεως τών φρου
ρίων. Τούτο έγένετο άνευ ημών άλλ ’ άν καί δέν γίνεται 
μνεία τούτου έν τή συνθήκη, ήν ήμεΤς ύπεγράψαμεν, δύνα- 
ται ό κ. Παδοβας νά εΐπη, ότι καί πάλιν δεν έποεπε νά δε- 
χθώμεν τας Ιονιους νήσους, κσθ ο συνεπαγόμενης τής ένώ- 
σεως τήν έκπλήρωσιν τού όρου τούτου· εγώ, ,ώς προς τούτο 
λέγω όχι. 0)/ι διότι δέν ΰπεγράψαμεν τήν κατεδάφισιν,διότι 
αΰτό θά ήτο ύπεκφυγή. θά ήτο στρεψοδικία· αλλά διότι, ένώ 
ό όρος τής ούδετερότητος ήτο όρος έπηρεάόων κατ' αρχήν 
τήν πλήρη ενωσιν τής Έπτανήσου μετά τής Ελλάδος, τήν 
πλήρη κυριαρχίαν τού (δασιλέως επί τής Έπτανήσου, ό οοος 
περί τών φρουρίων δέν προσέβαλλεν οΰδεμίαν άρχήν, άλλά 
μόνον τά αίσθήματά μας. Δι ’ αΰτό άντέστημεν έπι τοσοΰ- 
τον, οιοτι ήσθσνόμεθα τήν κσρδίσν ήμών πληγωνωμένην. 
ε :μως διότι ή κυριαρχία έν Έπτανήσγ ήλαττούτο. Θά



Τ ρ « κ ο νπ η ^ 87

ήλαττοϋτο άν έπεκράτει ή αρχή, στι κατσδβί^ιίομένων των 
<ρρουρίων, δεν έχομεν τό δικαίωμα να τ ’ άνοικοδομήσωμεν 
άλλ’ άφοΰ το δικαίωμα τοϋτο το έ^ωμεν, έκεΤνο τό όποιον έ- 
χάοαμεν εΤναι χρήματα, ή ά£ία των τειχών και των κανονιών. 
Καί πάλιν παρατηρώ έκ τοϋ επιχειρήματος σΰτοΰ τοΰ κ. ΓΙα- 
δοβδ, ότι μεγάλην σ£ίαν αποδίδει εις τα χρήματα· λέγω είς 
τον κ. Παδοβδν, όταν όμιλή περί χρημάτων, ότι ή Ελλη
νική Κυόέρνηοις,και ό αντιπρόσωπός της ουδέποτε ήθελεν άρ- 
νηθή να ύπογράψη την συνθήκην δι ’ οΐονδήποτε χρηματικόν 
ποσόν. Λεν έρχομαι νά είπω, ως προς τό ποοόν τών τριών 
χιλιάδων λιρών, ότι θά ήτο μικροπρέπεια ν ’ άρνηθώμεν νά 
τό πληρώσωμεν εις μίαν δυναμιν, ήτις δαπανά υπέρ τής 
Ελλάδος 36 χιλιάδας λίρας κατ’ έτος, ώς έκ τοϋ χρέους 
τών έέήκοντα εκατομμυρίων, τάς όποιας δίδει είς τον οίκον 
τοΰ Ροσχίλδου καί τάς όποιας ήμεΤς ώφείλαμεν νά δίδωμεν 
διότι άν καί νομίί[ω, ότι θά ήτο απρεπές προς μίαν δύνσμιν, 
τοσαύτας θυσίας ποιούσαν, νά άντιστώμεν έπιμόνως περί 
τριών χιλιάδων λιρών, άντέστημεν όμως καί είς τόν ορον 
τούτον, διότι έάν ήδυνάμεθα υπέρ τοϋ πτωχοΰ ελληνικού 
ταμείου νά οίκονομήσωμεν καί τό ποσόν τούτο, θά ήτο ευ
τυχές· άλλ' άι^ού δέν τό έπετύχομεν, έοτέ βέόαιοι, ότι δέν 
θά διαμαρτυρηθώμεν.

Πρέπει νά είσέλθω τώρα είς τινας λεπτομέρειας τού λό
γου τού κ. Παδοβά. Είπεν, ότι ή συνθήκη παρεδόθη είς τόν 
αντιπρόσωπον τής Έλλάδσς παρά τοϋ ΰπογραμματέως.

(ΙΙαί>ο6&ς. Παρά τοΰ τμηματάρχου, είπον.)
Μάλιστα παρά τοϋ τμηματάρχου. Αυτό λέγω, ότι δέν 

είναι άκριοές.
ιΠ αδο6& ς. Αΰριον τά λέγομεν).
Μεταέύ τών έγγράι^ων, τά όποΤα κρατεΤ ό κ. ΙΙαδοβδς 

και τά όποΤα δέν έχω άνά χεΤρας, υπάρχει καί έν έγγραί ι̂ον, 
έν τώ όποίω λέγω, ότι κατά την ημέραν ταύτην μετέδην είς
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το επί Τ ’ί ν  έ'ωτεοικών ΰπουργεΤον, διά να υάθω διά ποΤον 
λογον δεν ρέ ποοοεκάλεσεν ό έπι τ'2ν έίυτεοικ '^ν ΰπουργοε. 
ίνα ροί άνακοινωο/], καθ’ ά ροι ύπεοχέθη, το οχέδιον τηο 
συνθήκί^ζ. '/π7ϊγα  λοιπδν εις το έπί Τ'Ιιν εξωτερικών ύπουρ- 
γεΓον καί εύρον τον ύπογραρρατέα, διότι ο έπι τών - Ε ξ ω τ ε 
ρικών υπουργοί έλειπεν ε ϊί  τήν εξοχήν, οστιε ροί είπεν, δτι 
εΤχεν έντολήν παρά τοΰ ύπουργοΰ νά ροι είπ)^, οτι δεν ρε 
προοεκάλεσε, διότι τό σχέδιον δεν ήτο ετοιρον. Και θά 
ΐοήτε κατόπιν έν άλλο εγγρα^ιον, έν τώ όποΤω λέγω, οτι 
ήδη ρετά πολλσς άλλαο διαπραγρατεύσεΐί ρετέάην ε ΐί τον 
έπί τών Εξωτερικών υπουργόν, οοτκ  ροί έδωκε τοϋτο καί 
τοΰτο τό έγγραφον, καί ρεταξύ αυτών είναι καί το σχέδιον 
αν καί δεν έχει καρρίαν σπουδαιότητα τοΰτο, αλλά λέγω, 
ότι ροί ένεχειρίσθη ΐδίαις χερσίν υπό τοΰ ύπουργοΰ τών 
Εξωτεοικών.

ΠοΤον άλλο περιστστικόν αναφέρει ό κ. Παδοβαί ; ότι 
μία μόνον επίσημοί συνέντευξίί έλαβε χώοαν και σύτή εΐί 
τόν οίκον τοΰ πρέσβεωί τή ί Ρωσσίαε, σσθενοΰντοί. Πόσα 
επισωρεύονται διά νά κσταοτήσωσι το ποάγρα προσβλητικόν 
διά την Ελλάδα ! Τ ί συνέβη κύριοι ; Τάε έπισήρουί ουνεν- 
τεύξεΐί άπεφεύγορεν άπό σκοποΰ, διότι εύρόντεί μίαν 
συνθήκην υπογεγρσρρένην συμφέρον εχορεν πριν γείνη ή 
επίσημοί συνέντευξίί νά προετοιραοωρεν τα πράγματα, νά 
δοθώσιν όδηγίαι πρόί τούς άντιπροοώπουί τών δυνάμεων, 
διά να ήναι εΐί θέσιν, καθ’ ήν ημέραν συνέλθωρϊν εΐί επί
σημον συνέντευξιν, νά παραδεχθώσι τάί ίδικάί μας ποοτά- 
οεΐί. Και δια τοΰτο ειπον, οτι ό κ. Παδοβδί δεν άνέγνωοε 
μετά προσοχήί την αλληλογραφίαν· διότι θά έβλεπεν, οτι 
πρό τή ί συνεντεύξεως έκείνηί προηγήθησαν πάμπολλαι δια- 
πραγρατεύσεΐί καί ότι εΐί την συνέντευξιν εκείνην ύπήγαρεν 
κατά πάντα προητοιρασρένοι καί άπλώί διά να περιβάλωρεν 
ρέ τύπον έπισηρότητοί έκεΤνο, περί τοΰ όποιου υπήρχε πλή-
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ρ/)ί συνενόησις. Ό τι ουνήλθομεν εις το3 ίτρέο6εω^ τής 
Ρωίσίας τούτο δεν άφορό ήρβ<;· ό πρέσέυς τ/)ί Ρωσοίαο ήσθέ- 
νει· ι τ̂ο ισότιμος τύν άλλων πληρεξουσίων. Ό  ύπουργδς τής 
Αγγλίας, οστις ήτο πληρεξούσιος αυτής εις αΰτσς τάς δια

πραγματεύσεις, εϊχε. τό δικαίωμα, κατά τά έθιμα νά άπαι- 
τήση νά γείνη ή συνέντευξις εις τό ύπουργεΤον των Εξω
τερικών σλλ’ επειδή ήσθένει ό πρέοάυς καί ήτο έπιθυμητόν 
νά μή γείνη άνσοολή, εϊπομεν άς ύπάγωμεν εις τού πρέσβεως 
οιά νά μή τον άναγκσσωμεν νά έξέλθη καί εις τον οίκον αυ
τού έλαβε χώραν ή συνέντευξις μεθ ’ όλης τής έπισημότη- 
τος· προήδρευεν ό έπΐ τών Εξωτερικών υπουργός τής Α γ 
γλίας καί δύνασθε νά εύρήτε την περί αυτής έκθεοιν έν τώ 
άνά χεΐρας τού κ. Παδοβά φυλλαδίω.

Λοιπόν, κύριοι, βλέπετε, ότι καί τά πράγματα αυτά καί 
τά έγγραφα κακώς ένόησεν ό κ. ΙΙσδοβάς καί λυπούμαι, οτι 
δεν μοι άπαντα ήδη-αντί τής αύριον, διότι ήθελον τώ απο
δείξει τό αληθές τών λόγων μου δι ’ αυτών τών έγγραφων, ά 
κατέχει καί τά όποΤϊ εγώ δεν έχω αυτήν την στιγμήν άνά 
χεΤρας.»

Ή  άγόρευσις αυτή τού Τρικούπη δεν ΰπήρξεν ή μόνη 
έπί τού Επτανησιακού ζητήματος. Άργότερον ουέητουμένου 
τού νομοσχεδίου περί διοχειρίσεως τών εκκλησιαστικών κτη
μάτων τής Επτάνησου καθ’ δ τά έν τοΤς νήοοις κτήματα 
τών μονών καί επισκόπων άποδίδονται εις τήν εκκλησίαν 'Ε - 
πτανήοου καί εις τήν διαχείρισιν τού επισκόπου αυτής, ά Ία- 
κωοάτος, ο ύποβαλών τό νομοσχέδιον, ύπεστήριώεν ότι δυνά
μει τής περί ένώοεως τής Επτάνησου συνθήκες, ή Εκκλησία 
αυτής, τουλάχιστον ώς προς τήν ιδιοκτησίαν δεν άφομοιοϋται.

Ό  Τρικούπης ό βαθύτατα μελετήσας τά ζητήματα τά 
συναφή πρός τήν ένωσιν άπήντησεν ώ{ έξης.

«Κύριοι, ό κ. Ίακωβάτος είχε τωόντι δίκαιον νά έπικαλε- 
οθή τήν συνθήκην υπέρ τών προτάσεων τάς οποίας υπέβαλε.
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διότι ουδέποτε έν ΐδίω όνόματι ήθελε τολμήοει, νά τάε προ- 
τείν^· έννόει κατά πόσον α1 προτάσειε αύτοϋ ησαν άδικοι και 
δεν ήθελεν αυτός νά σναλάβι  ̂ την ευθύνην των. Ήθέληοε νά 
την έπιρρίψη εϊς άλλους- κατά τοϋτο τοΰλάχιστον έδειΕεν, 
ΟΤΙ εΤ̂ ε (φιλοτιμίαν καί οτι εΤ ε̂ πατριωτισμόν, καθότι ηθέ- 
ληοε V® καλύ'|/η τό άντιπατριωτικέν τής προτσσεώς του ΰπο 
τό κάλυμμα τούτο. Καί άλλοτε, κύριοι, εγένετο συίήτησις 
περί τοιούτων αντικειμένων έν τή Εθνική ουνελεύοει· πάλιν 
ό κ. Ίακωβάτος ήλθε με τοιαύτας ιδέας, αί όποΤαι εις τά 
περί εκκλησίας είναι συστηματικαί παρ’ αύτω. Ό  κ. Ίακω- 
βάτος καλώς γινωσκω, ότι καί ήδη άφοϋ έπεψηφίσθη τό πρώ · 
τον καί δεύτερον άρθρον του Συντάγματος, πάλιν θεωρεΤ, 
ότι ή εκκλησιαστική άφομοίωσις δεν δύναται νά γείνη, Ό  κ. 
Ίακωόάτος, οοτις άρ)^ομένων των συνεδριάσεων τής Βουλής 
ταύτης, ήλθε καί ειπεν, οτι τοσοΰτον έχει σέόας προς τό 
Σύνταγμα, ώστε καί αυτήν άκσταμάχητον ανάγκην δεν ανα
γνωρίζει, άπέναντι των όρων του Συντάγματος, αυτός, κύ
ριοι, λέγει, ότι τά ι  πρώτα άρθρα τού Συντάγατος πρέπει 
νά άθετηθώσιν.

( Ία κ ω β ά το ς . Έ ν Έπτανήοω.ί
Ί ό  ίδιον είναι- Επτάνησος καί Ελλάς είναι τό αυτό. 

Κύριοι, ποοκειμένου περί ερμηνείας τής Συνθήκης τής με- 
τα£ύ τών δυνάμεως καί τής Ελλάδος περί ένωοεως τής 
Επτάνησου, πρέπει νά προβαίνωμεν μετά πολλής περισκέ- 
ψεως καί πρέπει νά έχωμεν πάντοτε πρό οφθαλμών, οτι δυ- 
νάμεθα πσοερμηνεύοντες την συνθήκην τούτην, δίδοντες 
εις αυτήν εΰρυτέραν σημασίαν, παρ’ όσην πραγματικώς έχει 
νά παραόλέψωμεν σπουδαία κυριαρχικά δικαιώματα του Έ 
θνους. Ό  κ. Ίακωβάτος, φέρων άκαταπαύστως την συνθή
κην ταύτην εις τό μέσον διά νά ύπερασπίση τάς Ιδίας αύτοϋ 
ιδέας, τείνει εις τό νά καταστήση τούς όρους αύτής τής συν
θήκης πολύ δεινότερους άφ’ ο,τι είναι, μεταχειρίζεται έπι-
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χειρήρατα έκ τήε ουνθήκηί διά νά άντλήο/] έ£ αυτής δικαι
ώματα υπέρ Ελλήνων. Εγώ. κύριοι, τώ απαντώ, οτι διά 
τής συνθήκης τούτης έγεννήθησαν δικαιώματα ύπέο £ένων 
δυνάμεων καί υπέρ έένων ΰπηκόων, ούχιποτέύπέρ Ελλήνων, 
είτε Επτανησίων, είτε υπηκόων τής λοιπής Ελλάδος (εύγε, 
ευγει. Οΰοεις. κύριοι, Έλλην, είτε Έπτανήοιος είτε υπή
κοος τής λοιπής Ελλάδος δύναται νά έπικαλεσθή την άντί- 
ΛΟψιν τής συνθήκης. Εις τά ΰπουργεΤα τής Ελλάδος ανήκει 
τό καθήκον νά ι|.ροντίσωσ(ν, όπως ή Ελλάς μή παραόή τους 
όρους τών πρός τάς έενας δυνάμεις υποχρεώσεων της. Καί 
έν όσω οεν [3λεπομεν την Ελληνικήν Κυόέρνησιν ειδοποιού- 
σαν ημάς, οτι όρος τής συνθήκης παραοιάύεται προς ύημίαν 
τής έθνικής τιμής, ήμεΤς κύριοι, δέν δυνάμεθσ νά έρχώμεθα 
καί νά έπικαλώμεθα δικαιώματα υπέρ Ελλήνων υπηκόων. 
Τωόντι, κύριοι, άκουων τον κ. Ιακωβάτον όμιλούντα άπό 
του βήματος τούτου, ενομισα, ότι εΓχεν εντολήν οΰχί παρά 
τού Λαο  ̂τής Κεφαλληνίας, αλλά παρά τών τριών ηγεμόνων 
τής Ρωοσιας, τής Άηγλίσς καί τής Γαλλίας (χειροκροτή
ματα έκ τού άκροατηρίου). ή μάλλον παρά τών ηγεμόνων 
τής Α-τοτρίας καί τής ΙΙρωσσίας, οϊτινες άν καί δέν ΰπεγρά- 
φησαν εις τήν συνθήκην έσχον όμως μεγάλην επήρειαν εις 
την τοιαυτην ή τοιαύτην σύνταίιν αυτής. Καί δέν ήοκέσθη 
ό κ. Ιακωοάτος εις τσϋτα. άλλα δια νά ένισχύση τό επιχεί
ρημά του έφερε καί τήν ουδετερότητα. Καί δέν ήςεύοω τί 
προτίθεται έν τώ μέλλοντι νά οίκοδομήση έπί τής άοχής τού
της τής οΰδετερότητος τήν οποίαν μετά λύπης τόν ήκουσα 
άναφέροντα έντσϋθα· διότι δέν δύναται ό κ. Ίσκωόάτος νά 
όγνοή, ότι ή οΰδετερότης ούδεμίαν ύποχρέωσιν επιβάλλει εις 
τήν Ελλάδα· έπιόάλλει μόνον εις τάς έένας δυνάμεις.

Αλλά, κύριοι, άφοϋ έδεσα τήν άρχήν τούτην, ώς ποός 
τόν τρόπον, καθ ον πρεπει νά έρμηνεύηται ή συνθήκη, έπειδή 
τήν συνθήκην ταύτην παοερμήνευσεν ο κ. Ίακωβάτος, ώητώ
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τήν άδειαν νά εϊπω ολίγα τινά κσ'ι περί τ/|ε έννοιαε αυτής. 
Τά είπον καί άλλοτε, διότι και άλλοτε ό κ. Ίακωόάτος εκαμε 
υίαν πρότααιν όμοιας '^ύσεως. θ ά  τα έπανσλσβω λοιπόν, 
άλ̂ .ά θά έπαναλσβιυ προς άλλην όμήγυριν, διότι τότε ώμίλουν 
ποός την Εθνικήν Συνέλευσιν.

Τό άρθρον τής συνθήκης τό πραγματευόμενον περί τής Ό ρ- 
θοδόόου Εκκλησίας εΤναι άρθρον, το όποΤον δεν συνεταγθη 
προς χάοιν αυτής, αλλά ποός χάριν τής καθολικής εκκλησίας, 
τή αιτήσει τοΰ προστάτου τής εκκλησίας αυτής, του αυτοκρσ- 
τοοος Τ'ϋν Γάλλων, όστις σπήτηοε νά τεθή εις τό οχέδιον ίδι- 
σίτεοον άοθοον πεο'ι των ποονουίων, τά όποια οί καθολικοί ε- 
ποεπε νά άπολαμόάνωσι μετά τήν ενωσιν των Ίονίων νήσων 
μετά τής Ελλάδος, όπως καί κατά τό 1832 είχε γείνει ιδιαίτε
ρον πρωτόκολλον περί των προνομίων, τά όποΤσ ήθελον εις το 
έόής, άπολαμόάνει οί καθολικοί έν τή λοιπή Έλλσδι.Το άρθρον 
τοΰτο, όπως έπροτάθη άρχικώς υπό τής I αλλικής Κυόερνή- 
σεως, δεν έγόνετο δεκτόν ΰπό των άλλων πληρεξουσίων, αλλά 
μετεβλήθη ολίγον καί μετεόλήθη επί τό ουμιρερώτερον διά τήν 
Ελλάδα καί συμ^ερώτερον δια τήν Ελλάδα εννοώ, πάν ο,τι 
δεν έπιδάλλει εις αυτήν υποχρεώσεις. Άφοϋ έτέθη ο όρος 
ουτος καί έγένετο δεκτός υπό των άλλων πληρείουσίων. τότε 
έγένετο ή παοατήρησις έκ μέρους των άντιπροσωπων τής 

. Αγγλικής Κυβεονήσεως, 0τι γενομένης ιδιαιτέρας μνείας 
περί των καθολικών έν τή συνθήκη καί μή γενομένης περί 
τών διαμαρτυρομένων, περί τών όποιων ένδιαι ’̂^ροντσί οί 
πληρεξούσιοι τής Αγγλίας, έδύνατο νά ύπολη^θή, οτι ή κα
θολική εκκλησία είχε προνομιοΰχον θέσιν εις τήν Έπτάνηοσν 
ώε πρός τούς διαμαρτυρομένους. Τότε έπροτάθη νά τεθή καί 
έτέοα παράγραι^ος περί τών διαμαρτυρομένων καί τούτο έγέ
νετο δεκτόν. Έπαρουσιάσθη τότε και ό πρέσβυς τής Ρωο- 
σίας, διότι τούτο έγένετο πριν έτι <̂ θάοη ό άντιπροσωπος 
τής Ελλάδος. Ό  πρέσβυς τής Ρωσσίσς, τότε, ΰ μόνος άν-
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τιπροεωπος Ορθοδίί^υ Κράτου^, ήοθάνθη έτι μάλλον την 
ανάγκην την όποιαν εΓ)̂ εν αΐσθανθη ό αντιπρόσωπος τής 
Αγγλίας, ύπολαόών, οτι ή μοναδιιοη μνεία των καθολικών 

εοιοεν εις αυτούς προτιμήσεις ώς προς τούς άλλους* πολλώ 
μάλλον, όταν άνερέροντο εις δύο άλλα θρησκεύματα, έδύνατο 
να ύποτεθή, ΟΤΙ ώς προς την Όρθοδοέον έκκλησίαν υπάρχει 
μία θεσις ούχι ίση, ένώ έν Έλλάδι είναι θεσπισμένον, οτι ή 
ορθοοοίος εκκλησία είναι καί ή έπικρατοϋσα· όθεν χάριν αυ
τής έθεοπιοθη τούτο έν τή συνθήκη. Καί όταν άναγνώσητε 
προσεκτικώς το άρθρον θά ίδητε, οτι περί οΰδενος ετέρου 
πρόκειται. 0 ΐ  συντ^ςαντες το άρθρον τούτο, διά νά ήναι θε- 
τικύτεροι ινα μή ρανή, οτι εδιδον περισοότερα τών 0σσ είχε 
μία τις θρησκεία, αναρέρονται εις τό Σύνταγμα τής Ε π τά
νησου. Αέγουσιν, ότι τα δικαιώματα, τα οποΤα έν τή συν
θήκη σναρέρονται και τά οποΤα έπικρατούσιν ήδη δυνάμει τών 
κεφαλαίων τώνδετοϋ Συντάγματος τής Επτάνησου, θέλουοι 
οιατηρηθή· ώστε ή μνεία τού συντάγματος είναι περί τών 
πραγμάτων, τά οποία άναρέρονται έν τη συνθήκη. Ενταύθα 
οεν γίνεται λογος περί κτημάτων ή ετέρων προνομίων έπι- 
τρεψατέ μοι νά σας αναγνωσω τό άρθρον. β Ή μετά τού 
βασίΛείου τής Ελλάδος ένωσις τής ηνωμένης πολιτείας τών 
Ιονίων νήσων ούδαμώς ακυρώνει τάς ύπό τής ύπαοχούσης 

νομοθεσίας τών νήσων καθιερωμένος άρχάς τής έλευθεοίας 
τής λατρείας καί τής όνεςιθρησκείας.» Άναρέρουσι την νο
μοθεσίαν τής Επτάνησου, 'ίνα δείέωσιν, ότι δεν θέλουσι νά 
νεωτερίσωσι, θεσπίύοντες περί πραγμάτων μελλόντων νά δια- 
τηρηθώοι, περί τής έλευθερίας τής λατρείας καί τής άνείι- 
θρησκείας. Έκτος τής άνείιθρησκείας. καί τής λατρείας, λέ
γει ό κ. Ίακωβάτος, υπάρχει καί ή ιδιοκτησία. Περί τούτου 
είναι περιττόν να οωσω άπάντησιν, διότι ή έννοια είναι κα
θαρά* «επομένως τά καθιερωθέντα θρησκευτικά δικαιώματα 
καί προνόμια ύπό τού Α καί Ε  κεραλαίου τοΰ συντσγματι-
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κοΰ χάρτου τηε ηνωμένης πολιτείας των Ιονίων νήοων και 
ιδίως ή άναγνώριοις της Όρθοδόέου Ελληνικής Εκκλησίας, 
ώς εκκλησίας έπικρατούοης έν ταΤς νήσοις.» Αν, κύριοι, το 
θεσπι^όμενον είναι διαφορετικόν, έοτέ [3έ6αιοι, ότι δεν ήδέ- 
λαμεν τό δεχθή. Έκ τής άναγνώσεως τής αλληλογραφίας 
θέλετε ίδή, ότι ή Ελληνική Κυβέρνησις οΰδεμίαν διάταςιν 
έδέχθη ή όποια έδύνατο νά δώση εις την ένωσιν των νήσων 
όμοσπονδιακόν χαρακτήρα· βή απόλυτος έλευθερίσ τής λα
τρείας ή χορηγούμενη εις την έκκληοίαν τοϋ Κράτους τής 
προστάτιδος δυνάμεως καί ή πλήρης άνείιθρηοκεία ή προς 
τάς άλλας χριστιανικός κοινότητας ΰποσχεθεΤοα διοτηρηθή- 
σονται καί μετά την ενωσιν έν όλη αύτών τη ίσχύί ο Βλέ
πετε, ότι οϋδε'ις λόγος γίνεται περί προνομίων κτηματικών 
τής εκκλησίας.

( Ία κ ω β ά το ς . Άναγνώοατε τό σρθρον ι καί 5 τοΰ συν
τάγματος).

Ταϋτα σναφέρονται καθ’ οοον άφορα την ελευθερίαν τής 
λατρείας καί την άνεέιθρησκείαν. Ή μνεία τοϋ ι καί ό άρ- 
θοου έχει σκοπόν περιοριστικόν δεν έγένετο, ΐνα έπεκτείνη 
την έννοιαν τοϋ άρθρου. Ή έννοια λοιπόν τής συνθήκης 
εΤναι τοιαΰτη, ώστε ουδόλως επηρεάζει τά δικαιώματα τής
Ελλάδος, ώς προς την Ιδιοκτησίαν των έν 'Επτανήαω μονα- 

οτηρίων καί άφ' ετέρου δεν έχει οΰδεμίαν έπιρροήν εις τάς 
σχέσεις τής 'Ελλάδος προς τους υπηκόους αυτής. Ή συν
θήκη αφορά τάς σχέσεις τής 'Ελλάδος προς τους υπηκόους 
των έένων δυνάμεων ώστε αί έέναι δυνάμεις ουνανται να 
κάμωοι παραστάσεις εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ότι δεν 
έφαρμόζει τήν συνθήκην, τότε υπάρχει ΰπουργεΤον. εΙς τό 
όποιον έχομεν έμπιστοσύνην καί τούτο θέλει οωσει τήν προ- 
σήκουσσν άπάντησιν.

. Καθόσον αφορά τήν ουσίαν τοϋ ζητήματος ύπό τήν έπο- 
ψιν τήν καθαρώς Ελληνικήν, αν συμφέρη ή όχι, άν ΰπήρςεν



έθψον τοιοΰτον η ο^ι έν Έπτανηοφ, |3λέπω τινός παρα- 
οκευαίομενους διά τηε σναγνώοευς τών νόμων ν ' άποδείίω- 
οιν, ότι τα παρά τοϋ κ. Ίσκωόάτου λε^'θέντσ δεν εΤναι ορθά· 
άλλά και άν εΤ)(θν ούτωε. ωο τα παρέστησεν έ κ. Ίακωβσ- 
ΊΟ^ ή άρ;(ή της άφομοιώοεωο θέλει επικρατήσει κο'ι θέλει έ- 
φαρμοσθή καί ώε προς τούτο έν Έπτανήσω και' έν Έλλάδι,
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γραφή, καθότι, ώς προς τό ί^ήτημα τούτο, όπως καί ώς προς 
τά άλλα, δεν δυνάμεθα ποτέ νά δεχθωμεν ομοσπονδίαν.»

Η τελευταία έπι τού Έπταν'/|οιακοϋ ζητήματος σγόοευ- 
σις τοϋ Τρικούπκ] προεκλήθη ύπο τού Ζερβού οοτις κατά την 
συίήτησιν των περί άφομοιώσεως τής Επτάνησου προς την 
Ελλάδα νόμων υπέβαλε πρόταοιν κοθ ’ ήν «Ή  Ελληνική 
νομοθεσία Ισχύει ανεξαιρέτως και έν τσΤς Ίονίοις νήσοις καί 
έίαρτήμαοιν αυτών από τής ι Απριλίου τού έτους ι866 ή 
δέ Ιόνιος νομοθεσία καταογέΤται αυτοδικαίως την 3ι Μαρ
τίου ι86ό.»

« Ό  άέιότιμος προαγορεύοας [ϊουλευτής Οΐτύλου (_ΐ)—εί- 
πεν ό Τρικούπης— ωμίλησε περί τής προτάοεως τοϋ κ. Ζερ- 
βο ϋ καί εΤπεν, ότι ή Βουλή δύναται νά οεχθη τήν πρότασιν 
ταύτην καί κατόπιν σκεπτόμεθα περί των εξαιρέσεων, τάς 
όποιας τυχόν είναι ανάγκη νά δεχθώμεν εις τήν όρχήν ταύ
την. ϋυτως όμως ό αξιότιμος προαγορεύοας δεν πράττει άλ
λο ή νά ύποοτηρίύη τό σχέδιον τής έπιτροπής· διότι τί λέγει 
ή επιτροπή έν άρθρω πρώτω ; ότι ή Ελληνική νομοθεσία 
έφαρμόύεται εις τήν Επτάνησον καί όλη ή τής Επτάνησου 
καταργεΤται, άλλά θέλουν ΰπσρίει μερικαί τινες έξαιρέσεις.

(Ζερβός. Τ ί είναι τό ά λ λ ά τούτο ;)
Τό ά λ λ ά  τούτο δέν τό δέχεται ό κ. Ζερβός, τό δέχε

ται όμως ό κ. Μαυρομιχάλης. Δέν |3λέπω κατά τί διαφέρομεν.

1). Α. Μαυροαιχάλη^.



Ά ί  άφήοωριν /.οιπόν τήν γνώ ;̂/]ν το ί κ. Μαυοοριχόλη, 
ούμφ^ϋνον ρέ τ ι̂ν ήρετέραν και άί έίετάαωρεν την γνύρην 
τοΟ κ. Ζερβού, αν είναι ανάγκη να ψηι ί̂οωρέν τιναε έ£αιρεοειε 
η όχι. Ό  κ. Ζερβός οτηρί^εται εις τήν σπο<ρασιν τής Ιο- 
νίου Βουλής καί εις την σττόφαοιν της Χυνελεύσεως· υς προς 
την σπόιρασιν της Συνελεύσεως επειδή ε^χ®ν την τιρή/ νά 
είραι ρέλος αυτής κσ! άν δεν ήρην, πάλιν θά ήρην άρρεδιος 
νά φέρω γνώρην. Ή άπόφαοις τής Συνελεύσεως ήτο άνίθε- 
τος τής προτάοεως του κ. Ζερβού καί σύρφωνος προς τήν 
γνώρην τής επιτροπής, διότι ή Συνέλευσις σπεφάσισε πλήρη 
άφοροιωσιν, αλλά καί ρ ’ εξαιρέσεις. Δεν έπρόφθασε οε να 
φηφίση τσς έόαιρέσεις, άλλα ρόνον τήν αρχήν των έςαιρεοεων 
τούτο έκαρεν ή Συνέλευσις. Ά λ λ ’ ελπίζετε, φηφίζοντες 
τούτο και ΰρεΓς νά φέρητε εις πέρας το έργον, το όποΤον η 
Συνέλευσις δεν ήδυνήθη νά φέρη ; Ή  επιτροπή, κύριοι, εις 
τήν έςέτσοιν ταύτην έφθασε ρετά 
’Ηπτανηοιακής νοροθεσίας- εύρορεν, 
θεσροί, τούς όποιους και ήρεκ ήδυνσρεθα νά παραδεχθωυεν, 
παραδείγιιατος χάριν ο1 περιορισροί τοΰ χρόνου τής άνακρί- 
οεως, τό περί συρβολαιογράφων κλπ. Ως προς τους θεορούς 
τούτους είπορεν, ότι, άφοϋ πρόκειται νά έφαρροσθή ή Ε λ 
ληνική νομοθεσία, πρέπει νά βελτιωθή καί νά παραοεχθώρεν 
τα καλώς έχοντα έκ τού Επτανησιακού νόμου καί ρετά τήν 
τοιαύτην τροποποίησιν νά έφσρροσθώσιν. Υπάρχουν καί ετερα 
πράγματα, τά όποΤα δεν έθεωρήσαρεν καλώς έχοντα, τ. χ. 
τοιαΰτα ζητήματα είναι τά τοΰ αστικού Κωδικός· εις τήν 
Επτάνησον, ώς πρός τάς άστικάς σχέσεις τών πολιτών υπάρ
χει διαφορά τις, ώς πρός τα ένταύθα κείμενα, διότι τό αγρο
τικόν ζήτημα εν Έπτανήσω είναι ζήτημα καθαρώς Επτα
νησιακόν, οπερ δεν παρουσιάζεται και ενταύθα* ώς έκ τού 
ζητήματος τούτου ο αστικός Κώδηξ περιέχει διατάξεις, τάς 
όποιας οί Ελληνικοί νόμοι δεν περιέχουν." Αφού, κύριοι.

ϋϋ Χαρτν.αος

■ δελεχή μελέτην τής 
πήρχον έν αυτή
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είναι γνι^ατον, οτι Τ2 ύπαρχον σύοτηρα τ/)0 σστικήο νομ<^ε- 
αίας έν Έλλάδι είναι προοάιρινον, οτι το σύστημα τοϋτο ηρ- 
χισε νά μεταοάλληται καί έπεψη^ίσθησσν ήδη τινσ κει|)άΛσια 
τοϋ αστικό·: Κ-ύδικος, ή επιτροπή ένομισεν, οτι ενύ δεν υπάρ
χει προπαρασκευασμένσε ο όριοτικδε νόμοε ολου τοΰ Κρά
τους, ήτο ολαις άτοπον να έι^αρμοσθή έν Επτανήοφ σύστη
μα, τό όποΤον πρόκειται νά καταργηθή και τδ όποΤον δεν προ
βλέπει πεοί τοσοϋτον σπουδαίου ζητήματος, όποιον εΤναι τό 
αγροτικόν ζήτημα τής Επτάνησου. Καί διά τοΰτο ειπομεν, 
όχι νά γίνουν εξαιρέσεις, άλλα ν ’ άναβληθή η περί τουτου 
άπόφσσις έως ότο'υ ψη:{)ίση ή Βουλή τον οριστικόν αστικόν νο- 
μον. Επειδή δέ δεν δυνάμεθα νά φέρωμεν την μεταβολήν 
ταύτην, είπομεν νά μείνη το πράγμα, ως έχει.

(,ΚωνΟχαν'ϊας· Ό  αστικός Κωδηέ τής Επτάνησου πε
ριέχει διατάζεις τής πολιτικής δικονομίας τής Ελλάδος. Εις 
τόν Ίόνιον Κώδηκα, καθ'ύς ήζεύρετε, υπάρχουν δικονομικαί 
διστάζεις, άι|)ορώσσι τήν έκτέλεσιν τών έλαιών καί ώς προς τό 
αγροτικόν ζήτημα, τήν προσωποκράτησιν. Τα·^τα θα μείνουν.)

Κατά τήν γνώμην τής επιτροπής, όλα τά νομοθετηματσ 
έν Έλλάδι περί αστικού Κώδικος θέλουν εφαρμοσθή εις τήν 
Επτάνησον περί όσων δέ δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία έν 
Έλλάδι, αυτά μένουν, διότι ή έπιτροπή ενομιοεν, ότι είναι 
άδικον νά προσδιορισθή τό Ρωμαϊκόν δίκαιον εις τήν Επτά
νησον, άφοΰ τούτο εΤναι προσωρινόν διά τήν Ελλσδσ. Λέγω 
λοιπόν προς τόν κ. Κωνοταντάν, ότι όλα έκεΤνα, τα όποια 
σνέι^ερα, θά έφαρμοσθώσι καί εις τής Επτάνησον έκτος τών 
αγροληψιών. Υπάρχουν τινά ζητήματα συνδεόμενα μετά τού 
αστικού δικαίου, τά όποΤσ δεν δυναντσι νά καταργηθώσι χω
ρίς νά ληψθή πρόνοια περί αντικαταστάσεως, τούτσυ ενεκα 
καί ό ίδιος κ. Κωνσταντάς εις τήν πρότασιν τής άψομοιωσεως
ποΛυ οικαιως εκσυεν εςαιρεσιν του αστικού Κώδικος. Ήννό-
ηοε, βεβαίως, ότι δέν ήτο δυνατόν έντός ενός νόμου νά λυθη



τό αγροτικόν ^ήτ/|μσ. Ύπάρχωοι, κύριοι, και άλλα ζητή
ματα, ί)^  πρόο τα όποΤσ όνσγκη να γίνουν έίαιρέοειε, καί 
προο ταϋτα έδέχθημεν έίσιρέσεκ;. Έχομεν τήν γνώμην τής 
επιτροπής, ήτις ζητεΤ τήν αναβολήν τής άφομοιώσεως τής 
(φορολογίας, στηρίζουοσ τοϋτο έπΙ τοΰ λόγου, ότι είναι α
νάγκη να συστηθώοι πρώτον σ1 δημοτικοί άρχαί. δι ’ ’̂ ν θά 
έί ι̂αρμοσθή. Άλλα καί ή μειονοψηιρία τής έπιτροηής καί αυτή 
νομίζει, ΟΤΙ εξαιρέσεις τινές εΓναι ανάγκη να γίν;ϋσι καί ίοου 
ποΤαι· ή μειονοψηι ί̂α τής επιτροπής, φρονεί, ότι θά ητο ατο
πον νά έφαρμοσθή εις τήν Επτάνησον τό σύστημα τής φο- 
ρολολογίας τών δημητριακών καρπών, διότι αναγνυιοίςει τήν 
ανάγκην, ότι ό φόρος ούτος πρέπει νά τροποποιηθή. Η πλει
ονοψηφία φρονεί, ΟΤΙ πρέπει εϊς τάς προσεχείς συνεόριασεις 
νά ψηφισθή νόμος περί δημητριακών καρπών, αυτή είναι ή 
κύριωτέρα έξσίρεσις. Ύπάρχουσι δέ καί σλλαι πολλοί πολύ 
μικρότερου, λόγου άζιαι εις τό ζήτημα τής άφομοΓώοευιε. Ως 
προς τον τρόπον τής εκλογής τών αρχιερέων ή πλειονοψηφία 
τής επιτροπής ένόμισεν, ότι θά είναι έπιθυμητοτερον και 
καλλίτερου νά μένωσι τά πράγματα, όπως έχουσιν. εωε ου 
ψηφισθή εις νόμος, οστις νά κανονιζη άπό κοινού καί διά τήν 
Ελλάδα καί διά τήν Επτάνησον, τι πρέπει νά γίνεται, ή μει
ονοψηφία φρονεί, ότι πρέπει· νά έπιταχυνθή ή νήφιοιε τοΰ 
νέου τούτου νόμου, ωοτε νά τελείωση καί αύτε. Ίσον δύο 
άντικείμενα. τό τής φορολογίας καί τοΰ αστικού νομού, οιο 
τά όποια φρονεί ή έπιτροπή, ότι εΤναι ανάγκη να γινη ε^αι- 
ρεσις· όταν δέ καί ύμεΐς νομίσετε, ότι είναι άνήγκη νά ύπάρ- 
χωσιν αΰταί αί έξαιρέοεις, τότε πρέπει να δεχθήτε τό πρώτον 
σρθρον τού νομοσχεδίου περί άφομοιώσεως, ώς ύπεσλήθη υπό 
τής επιτροπής.

Θ8 Χ αρίλαος
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Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ1Σ ΤΟΥ 1836

ο  ΤΡΙΚΙΐνΠΙΙΣ ^ηΟ^ΡΓΟ£ ΤΔ!« ΕΧΔΤΕΡΙΚαΚ

α ίτ ια  έπ « ν α ι)τή ώ εω ς .— Κ άθοδος ύ θ ελ ο ν τώ ν  — α Ι ά π α  
χ α ΐ  τοί* ά γϋ-νος . —Ζνι^ι6ρα»:άκ·ις κ α ΐ  κο(,»ωναιος — ΊΙ αό}ζΐ 

το ΐτ Ά βδοΐ* κ α ν  τοί? Ά γνο ν ’ Μ ίτρωνος. —Ή  *Αντνταξνς 
τΛ ς ιιο ν ή ς  τοί* ·Λ ρκαδίο»’. -* ιι κ ο ιν ϊ ι  γ ν ώ α ιι  έν 

κ ύ ρ ώ η η . — Μ ο ί'ά τα ό ά ς  κ α ί  'Ο αέρ ’ ιλ τ ί  πα ((ας

Τ,'|ν 20 Ιουλίου ι8ό6 ένΰ τά πραγυατσ έπιοψου 
καί έλευθέραο Έλλάδοο δεν εΤχον ετι προσλάόει την τά^ιν 
καί τήν ήουχίαν ητιε χαρακτηρίζει τάς τταγιωθείοσα ήδη καί 
εΰνορουμέναε ποΛ1τεία^ και ένύ οϊ κίνδυνοι έκ τήε έϊεγέρ- 
οεωε τών λα·2 ν τής Ανατολής δεν είχον άποοοβηθή διακοί- 
νωσις τής επιτροπής τ'2ν πληρείουοίυν τής Κρήτης άπευ- 
θυνθεΤσα προς τσς δυνάμεις άνήγγελεν έ;ς Γενική ουνέλευσις 
των Κρητών ότι οί νηοιώται άπειξιάοι^ον νά λάόωοι τα όπλα 
διά ν ’ άντιστώσι κατά τών Τούρκων ο’ίτινε; κατά το ουνηθες 
άττδ τής πρώτης στιγμής τής στάσεως, οδηγούμενοι καί έμ- 
πνεόμενοι ΰπό τοϋ αιμοχαρούς Ισμαήλ εΤχον έπιδοθή εις 
παντός είδους σ̂ ραγάς και κακουργήματα.

Πριν είσέλθωμεν εις τσς λεπτομέρειας τών ένεργειών τοϋ 
'Κλληνικοϋ βασιλείου καί τών κυβερνήσεων τής εποχής έκεί-
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νη^ υν μέλος διετέλεοεν ό Χσρ. Τρικούπης ώς ΰπουρ·|θς 
τύν έέωτερικύν, ανάγκη κε(|)αλσιωδώς νά παρακολουθήσωίεν 
την αΐμοτηροτάτην εκείνην έπσνάστασιν ητις έπέποωτο 
στ\^χΰζ. νά τελειύοη χωρίς να έλευθερωθή ή πολύπαθης }.ε- 
γαλόνησος.

Κατά τα τρία ετη καθ’ ά έέηκολοΰθησε το αιματηρόν έ- 
' κεΤνο δράμα εις την νήοον έίετυλίχθηοαν «ροβεραί σκηναι εαί

πρωτοιρανεΤς ωμότητες, έ ί όλων ^  των θεωμένων την ροόε- 
ράν εκείνην κατάοτασιν ή Ελλάς προ πάντων άπέμεινεν α
κίνητος ανίκανος νά βοηθηση τό κίνημα καί αδύνατος ακόμη 
δπως έν άνάγκη άντεπεέέλθη κατά τής ίοχ,υρσς άκόμη καί 
έπι^όβου Τουρκίας, έστερημένη στρατού καί στάλου άέιομά- 
χου, συγχρόνως δέ διατελοϋοα ύπο το κράτος εσωτεοικϋν 
ανωμαλιών.

Μετά την επίσημον άνακΟρυίιν τή ί έπαναοτάσεως ΰτό 
των Κρητών πληρεέουοίων προέβησαν ουτοι εις την σνακη- 
ρυίιν τής ένώσεως μετά τής Ελλάδος τής όποιας την ση
μαίαν ύψωσαν καθ’ δλην την νήσον. Εΰθυς τότε ήρχιοεν ή 
αποστολή πολλών πολεμοφοδίων καί τροιών συγχρόνως δέ 
έθελονταί ήρχισαν κατερχόμεναι έΐ Ελλάδος καί άλλαχόθεν 
και κατάλογοι είοψορών υπέρ τών άγώνων ήνοίχθησαν. Τό 
σύνθημα τής έέεγέρσεως είχε δοθή πλέον καί οί Κρήτες προ- 
σεπάθουν νά παρασκευασθώσιν οσον ήδύνοντο καλλίτερον καί 
ο1 Τούρκοι συνεκέντρουν τάς δυνάμεις των 0τε εις θέοιν 
τινα τού Σέλινου Τούρκοι πολυάριθμοι προοέόαλον τον ο
πλαρχηγόν Κριάρην, ένα τών κυριωτέρων καί έπιψοβοτεουν 
αρχηγών τού κινήματος.

Ή  είδησις τής προσθολής διαδοθεΤσα συνεκέντρωσεν ον 
τάχει εις τό μέρος έκεΐνο πολυάριθμα επαναστατικά στίρη 
καί τοιουτοτρόπως ή έπανάσταοις έπείετάθη καί έγενικεόθη. 
Διότι αί αψιμαχίαι τού Σέλινου δέν έπέψερον μεγσλας 6 ·-
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ριο:^, Κ01 οί Τούρκοι έπιθυυοϋντες κατά το ούστηρά των νσ 
κσταπνί£ωσι το κινηιισ έν αύτ^ τι] γενέσει του μετεχειρί- 
οθησαν πσντσ τα μέσα. Ουτω οτρατοο πολυάριθμοι; ύπο τον 
—α^ιν παοσάν προσεπάθησε νά καταλάοκ] τον Άποκόοωνα 
και νά κό·γ^ τήν συγκοινωνίαν Ρεθύμνου και Κυδωνιών προα- 
οληθειε όμως ύπο των επαναστατών καί πολιορκηθείς ν^ναγ- 
κάσθη νά συνθι^κολογνίσ»] καί κατησχυμένος να έπιστρέψι^ εις 
τά Χ ανίσ . Ό λίγον μετά ταϋτα νέα συμπλοκή συνήφθη κατά 
την Μσλσέαν εις ήν έλσίον μέρος τά επαναστατικά σώματα 
υπο τόν Βογιατζόγλουν, Πετρίτσην και Τριτακην κσίτοι δέ 
οιήρκεσεν αρκετόν και μάλιστα έι})σίνετο οτι θά είχε σπου- 
οαιοτατα αποτελέσματα, ο ο χ  ήττον έτελείωσεν ανευ ενδια
φέροντος φονευθέντων εκατέρωθεν ολίγων.

Εν τουτοις οΐ Τούρκοι ήρχισσν τάς δ'Λωσεις κβ'ι τάς 
καταστροφάς των χωρίων. Ο Μουσταφδ πασοσς άγων πολυ
άριθμον σώμα στρατού κστέοτρεψεν έί ολοκλήρου τους Λάκ
κους ήτοιμάώετο δέ νά συνέχιση το έργον του κα'ι εις τά 
περιΐ χωρία οτε κατέφθασαν ί ί  Αθηνών έθελοντα'ι ύπο δύω 
αξιωματικούς τού ελληνικού στρατού τούς γενναίους Πάνον 
ΚορωναΤον καί I. Ζυμορσκάκην καί τούς κατωτέρους αξιωμα
τικούς Α. Πραϊδην, Θ. Μάνον. Δ. ύ-έκερην Ν. Νικολαίδην 
και τινας σνθυπσσπιστάς. Διά τών νέων έπικουοιών αυτών 
απετελεσθη σώμα περιλαμ5άνον έξσκοαίους άνδρας οίτινες πα- 
ρετάχθησαν εις το Βαφέ, κατ’ αύτών δέέπήλθε τότε ό Μου- 
οταφάς άγων ιο χιΛ. άνδρας. Το αποτέλεσμα τής μάχης υ
πήρξε άτυχες οιά τό χριστιανικόν στράτευμα- επίλεκτοι άν- 
ορες αυτού έφονευθησαν καί άλλοι σΟνελήφθησσν αιχμάλω
τοι, έξ ΟΛλου όμως θαύματα αληθούς ανδρείας συνετελέςθη- 
σαν εις τά όποΤα οισγωνίοθηοαν καί οί ορεσίβιοι καί πολεμι
κοί Κρήτες, άλλά καί οί νεαροί καί άπειροι γενναΤοι όυως 
καί ενθουσιώδεις άειωματικοί τών εθελοντών.

Ενω τοισύτη ύπήρξεν ή έκοαοις τών εχθροπραξιών κατά
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το ουτικον ρεροο τηε νήοου Ανατολικά συ
τροΰντο τά στρατεύρατα ύπο την οδηγίαν του ουνταγραταρ- 
χου Πάνου Κορωναίου. Τα σώρατα ταϋτα ΰπηρίαν γενικ'^ε 
ευτυχέστερα. Αλλεπάλληλοι έπιτυχίοι ένεθάρρυναν τούσ έ- 
πανσοτάτασ, δύω δέ μόχαι ή τοΰ Ά γιου  Μύρωνος και τοΰ 
Άβδοΰ καοδηθεΤοσι ρέ λαρπρον ράλιοτα επιτυχίαν υπο τών 
Ελλήνων άνεπτέρωσαν το φρόνηρα των έπαναοτστϋν και 
ένέπλησαν θάορουσ τούσ άποθαρρυνθέντασ έκτήσάτυχιασ τοΰ
Βαφί.

Λυστυχώε ώσ άντιοήκωρα των επιτυχιών αυτών · ’Α-
■ επαναστατικών σωράτων, έπήλθεν άπροσοοκητοσ 

ή φοίερά καταστροφή τήσ ρονήσ τοΰ Άρκαδίου. Είσ το ρο- 
ναστήριον τοϋτο κατέφυγον ΰπερευακόοια γυναικόπαιδα καί 
διακόσιοι ραχητοί ύπο τον γενναΐον Δηρσκοπουλον άνερενον 
δ ’ έκεΤτήν κατάλληλον ευκαιρίαν ν ’ άοφαλίσωοι την ύποχω- 
ρησίν των, οτε ό Μουσταφάσ ραθων τό καταφυγιον εκεΓνο 
έσπευσε καί τό περιεκύκλωοε. Ή  γενναία του ρονοστηριου 
φρουρά άπέκρουσεν τάσ έπανειληρρένασ επιθέσεισ ρετ επι
τυχίας εις την όποιαν διηγωνίοθησαν καί οί ροναχοΐ υπό τον 
ήγούρενον Γαβριήλ, έπι τέλους βρως βεβαιωθεΤσσ περί τοΰ 
κινδύνου τοΰ άναποφεύκτου άπεφάοισε ν ’ άποθάνη γενναιως 
διά νά ρή παραδώση το ροναστήριον. Κ α θ ’ ήν λοιπόν στιγ- 
ρήν οί Τούρκοι διαρρήςαντες τά τείχη είσήρχοντο διά τοΰ 
ρήγρστος κατά πλήθη εις την ρονήν καί σλλαλάύοντες ήτοι- 
ράύοντο νά έπιδοθώοιν εις την σφαγήν ό ήγοΟρενος Γαβριήλ 
κατελθών εις τό υπόγειον οπού ήτο ή πυριτιδαποθήκη εθηκε 
διά δαυλού πϋρ καί τό γηραιόν ροναστήριον σνετινάχθη εις 
τόν άέοα καλϋπτον ύπό τά ερείπιά του τούς έγκλειστους ο- 
λους καί πολυαρίθρους Τούρκους.

Ή  ήρωϊκή αυτή άνατίναυίς τού ροναστηρίου εδωκεν ά- 
φοορήν νά κινηθή υπέρ τού σγώνος τό ενδιαφέρον τής Εΰρω-
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-Πϊ]ί κσί τοΰ κόσμου ολου ζυηρότκτσι δε νά εκοηλωθϋσι ουμ- 
πάθειαι υπέρ τήσ ήρωϊκήσ νήσου. Πολυάριθμοι ίένοι έθελον- 
ται κατήλθον εκ  τήν Κρήτην, γσλλοι και ΐταλοι και ένέβα- 
λον νέαν ζωήν είσ τούς άκατοβλήτους έπαναστάτσς τους ο
ποίους ή τύχη ηύνόει είς τάς μικρός των ουμπλοκάς όπου οί 
Τοΰοκοι ό(^̂ ναν καθ’ έκάοτην οΰχι ολίγους νεκρούς. Ε<ί*ΠΡ“ 
μοσθη 0έ τότε Οπό των μικρών έπαναστατικών σωμάτων σύ
στημα αληθούς κσταδιωΐεως κατά τού μεγάλου εχθρικού 
στρατού, τό όποΤον ύποβοηθούμενον καί ΰπο τού δριμυτάτου 
χειμώνος έπέψερεν ένοχλητικώτατα διά τούς Τούρκους άπο- 
τελέομστα, συγχρόνως δέ διετήρει καί έν τή ακμή αυτής την 
έπανάοτασιν, ήτκ άλλως ένεκα τού χεψώνος και τής ελλε ι̂- 
ψεως των μέσων ιδίως όμως ένεκα των προτροπών και των 
ύποσχέσεων των προδένων δυνάμεων τινων, έτρεχε σοβαρον 
κίνδυνον. Διότι αληθώς οι πρόςενοι καί ε ί  άγαθής προθεσεως 
και έκ δέσεως όμως ύστεροόουλίας— ώς έκ τών ύστερων άπς.- 
δείχθη— παρεΤχον πάντα τά μέσα καί πραγματικήν προστασίαν 
είς τούς θέλοντας νά ύποταχθώσιν ή νά ι^ύγωσιν ή τοιαυτη 
δέ άσ ί̂ίάλεια άντιτιθεμένη είς τάς (^ο6ερά^ καί ανήκουστους 
άπανθρωπίας εις τάς όποιας έέετρέπετο ό τουρκικός στρατός 
κατά τών άπροστατεύτων γυναικοπαίδωντών επαναστατών 
ήδύνστο νά κατσπνίΐη τήν έπανάοτασιν έν αυτή τή ακμή 
της άν μή γεννσίως ένεθαρρύνοντο οί έπαναστάται και εκ 
τών 5οσ ανωτέρω έέεθέοαμεν καί έκ τού έμφυτου πόθου των 
προε τήν έλευθερίαν. "Ήλθε δέ ν ’ άναπτερώση το φρόνημα 
κοΙ όλλη ε·^τυχή^ ούμπ-ωοκ ή μάχη τών Άμπελακίων κο9  ̂
ήν τό έδαφος έκάλυψσν τετρακόσια τουρκικά πτώματα ένω ό 

ΚορωναΤον έπαναστστικός στρατός άπώλεσε δέκα μο- 

νον γενναίους μαχητας.
Τήν μάχην τούτην ήκολούθησαν αλλεπάλληλοι άψιμα- 

χίαι μικραί μέν άλλ’ έπιφέρουσαι σημαντικωταταε εκαστοτε 
είε τ ο χ  Τούρκουε. Ό  νέοε πεμ^θείε οτροτηρε



Ορ^ρ πασσβο Ούγγρος την καταγωγήν καί έΐωαοτης Τούρ
κος, εις σντικστάοτααιν τοΰ ύποπεοάντος εις δυσμένειαν
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ταφα, οεν υπήρέεν ευτυ;(έστερος εΐσ τσε προσπάθειαςΜουστ(
του. Μολονότι προ πολλου υποδειχθείς ΰπο τής Πύλης ποος 
αντικαταστασιν Ίο^  Μουσται ι̂σ, καί επομένως λαβών τον 
καιρόν νά καταστρώσ·/] τά σχέδια του, συγχρόνως δέ διαθε
τών καί τας στρατιωτικσς του γνώσεις αϊτινες δεν ήσαν εύ- 
καταφρονητοι, εύρέθη όμως έ ' ύρχής εις λίαν δυσάρεστον 
θέσιν Διότι εΰφυεστερος των Τούρκων στρατηγών άπει^άοισε 
V σφήση το σύστημα των δηώσεων κα! τών εμπρησμών, 
σύστημα τό όποΤον εϊλκυεν υπέρ τών νησιωτών τας'συμπά
θειας τής Ευρώπης, ως αδικούμενων, καί να προσοάλη κατ’ 
εϋθεΤαν τα έπαναστοιτικα σώματα τα όποΤα απ’ άκρου να έέο- 
λοθρευση.^ Η έπιχείρησις όμως αύτη δεν ήτο όσον κατ’ άρ- 
χάς την ύπεθεσεν ό Ομέρ εύκολος. Οί έπαϋαστδται ήκολού- 
θουν κατα ποδας τό πυκνόν του στράτευμα καί νύκτα καί η
μέραν μαχόμενοι εδεκατι^ον τους Τούρκους, οϊτινες δεν ήδύ- 
ναντο έπισης ευκόλως να εκτυλιχθώσιν εις τα στενά καί 
δύσβατα εκείνα μέρη.

Ο τουρκικός στρατός όμως ώγκοϋτο καταπληκτικώς καθ’ 
εκάστην ενώ οί επαναοτσται σπεμενον οΐ αυτοί σραιούυενοι 
μάλιστα έκαστοτε ΰπό τοϋ εχθρικού πυρός ή τών άνα<^υομέ- 
νων δυσαρεσκειών ε πομενον ητο λοιπόν συχνοί υποχωρήσεις 
νά συμβαινωσιν α1 ό ποΤαι όμως απέοσινον πάντοτε έπιίήμιοι 
εις τούς Τούρκους. Τοιαΰται υποχωρήσεις έγένοντο παοά 
την Κάρπην καί τό Λασοίθιον, αργότερα δέ εις τό όροπέδιον 
Ασκυφου, καί εις αλλα μέρη μετά μικράς τινας ά’̂ ιμαχίας 

εις τάς όποιας οί έπαναστάται έπετέλεσαν πραγματικά θαύ
ματα, ιδίως άν ΰπολογιοθή οτι απέναντι 27 χιλιάδων τακτι
κών Τούρκων 01 παρατασσόμενοι έπανασταται δεν ΰπεοέβαι- 
νον τούς χιλίους.

Τό σπουδαιότερον όμως αποτέλεσμα τών διαρκών αυτών
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όψιρβχιων. δεν ητο [3εοαιυο /] κατ’ αλι'γαε δεκάδας άνδρϋν 
έλάττωσις τών τουρκικών στρατευμάτων οσον ή διαρκής συν- 
τ/ίρ/]οις τ^ς Κρητης έν έπαναστάοει. Τδ οχέδιον τής Πύλης 
και τών έκάστοτε ΰπ ’ αυτής σποστελλομένων αρχηγών δεν 
ητο V άποδειχθή ο,τι ό αΰτοκρατορικος στρατός δύναται να 
καταάάλ/] τά επαναστατικά στίρη. Ή Τουοκία εϋρυώς άνα- 
γνώριι^ε οτι τούτο δεν ήτο υπέρ αυτής, καί προσεπαΟη νά 
δώση άλλην τροπήν εις τδ Κρητικόν ζήτημα. Έπεδιδετο λοι
πόν νά πείση την Ευρώπην ολόκληρον ότι Κρητικόν ζήτημα 
οεν υιριοτατο, και οτι δεν έπρεπε να δοθή ό χαρακτηρισμός 
τής έπαναστσσεως εις μονομερή έέεγεροιν έπαναοτστημένων 
στιρών. « Η προσπάθεια αυτή τής Πύλης — γρά(})ει ό Εηιϊΐβ 
ΒΐίΓίΓαΐκΙ— εύρισκεν έννοεΤται ευκόλως τούς έν Ευρώπη πι
στευτός, τοσον μάλλον καθ ’ όσον είναι γνωστόν ότι ρΰλλα 
ειοικώς σχεοον άπό τοϋ Τουρκικού ταμείου συντηρούμενα, 
οιεσάλπιύον τάς τούρκικος επιτυχίας εις τα πέοατσ τοϋ κό
σμου. Αλλα κα! έέ Ελλάδος κάθοδος τών εθελοντών δεν έδι- 

• καιοϋτο κατα τροπον όλιγώτερον σντικείμενον πρός τήν αλή
θειαν ή τουρκόί^ρων «τ’Ερημερις τών Άλπεων» έόεβαίου 
τόν κόσμον οτι εΓχον κατέλθη πάλιν εις-τήν Κρήτην διάφο
ροι έγκληματίαι και φυγόδικοι, άδυνατοΰντες νά έήσωσιν εις 
τήν έλευθέραν Ελλάδα καί άποδιωκόμενοι ΰπ ’ αυτής, κατα- 
φεύγοντες δέ εις τήν Κρήτην όπου έσκέπτοντο να έπιδοθώ- 
σιν εις τήν ληστείαν καί τήν δισρπαγήν.» Ευτυχώς α'ι κωυι- 
καί καί μικροπόνηροι αύτσι σναγγελίαι τής Πύλης δεν έτελε- 
σφορουν όσον εκείνη ήλπιύεν ό επαναστατικός δέ κρατήρ 
έςηκολούθη άνσπέμπων φλόγας οϊτινες έφώτι^ον τα εις τήν 
μει-αλονησον ουντελούμενα αιματηρά δράματα.

Κα! α'ι μυστικοί δέ ένέργειαι τής Ελληνικής κυβερνήσεως 
—δεν είσήλθομεν άκόμη εις τήν κατά τήν έποχήν εκείνην 
δράσιν τής κυόερνήσεως— έχαρακτηρίέετο ύπδ τών τουρκικών



ή τουρκοι^ρόνων φύλλων κατ’ αναλογίαν προο τ ανωτέρω 
έπίοηο κωμικώς.

«Ή  Έλλϊ]νική κυβέρνηο1^—εγρσφεν ό έν Άθήναιε άν- 
ταίτοκριτηε το3 Ελευθέρου Τύπου—έν ένθαρρυνοει τ?ε
Κρητικής ανταρσίας διατρέφει την μωραν ελπίδα τής Οποκ- 
νήσεως γενικωτέρων ταραχών έν τή Ανατολή. ΟΙ ανθρωπ3ΐ 
αυτοί, ο1 έπσιρώμενοι διά την καταγωγήν των, ανίκανοι καΘ 
εαυτούς ν ' άναλάβωσιν αγώνα προς την Τουρκίαν, εύχαρ;- 
οτοϋνται νά τή παρέχωσι πράγματα ακριβώς όπως μοχθηρά 
καί κακοανατεθοαμένα’παιδιά πειρά(ί[ουν την ουράν τοΰ ονςυ 
τοΰ γείτονος διά νά εκδικηθούν αΰτον. Εννοείται οτι ή 
Τουοκία δεν παίζει επί τού προκειμένου όπως δεν παίζει πο
τέ. Ήοκεσεν ή αποστολή όλιγίστου τακτικού αΰτοκρατορι- 
κοΰ στοατοΰ διά νά καταπνιγή κίνημα τό όποΤον ΰπδ τον τύ
πον τής έΐεγέρσεως δήθεν πατριωτικών αισθημάτων κρύπτει 
σπλουστστα άρπακτικάς και κακοήθεις διαθέσεις».

Τά χρονικά τής εποχής εκείνης δεν αναφέρουν άν ό ευ
συνείδητος αύτός άνταποκοητής έέωρίσθη έ- Αθηνών η 
άπηγχονίσθη. Το [Βέβαιον δμως είναι οτι δεν ήτο ό μόνος 
κατ’ εκείνην τήν εποχήν μισθωτός έν μέοαις Άθήναις τής 
Τουρκικής κυβερνήσεως, όμοια δέ δημοσιεύματα εβλεπον συ
χνότατα το φώς έν Ευρώπη.
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Ένώ εις τοιαύτην εύρίσκοντο κατάστασιν τά πράγμα'α 
τής Κρήτης κατά έηράν κατά θάλασσαν αληθείς θρίαμβοι έτε- 
λοϋντο. Μεθ’ δλον τον στενώτατον άποκλεισμδν των παρα
λίων ύπό των σωζομένων άκόμη τότε λειψάνων τού τουρκι
κού στόλου, τά ελληνικά πλοία κυβερνώμενα ύπό άτρομήτους 
πλοιάρχους διέσπων τήν τουρκικήν ζώνην καί έτροφοοοτουν 
τούς άγωνιστάς καί έπρομήθευον αύτοΤς τά αναγκαία πο/.ε- 
μοφόδια. Τόση δέ ήτο ή έπιτηδειότης καί το θάρρος μετά 
τού όποιου τα πλοία εκείνα τό «Πανελλήνιον» καί τό « Ά ρ-
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κάδι» διέοπων τοΰί α τ̂οκλειομ '̂υ  ̂ και κοτ'^ρθωναν ν3 οια<̂ ευ 
γουν Τ3ς κοταδι^ίειο ώστε ένέπλησαν φρίκης τους Τούρκους 
οίτινες άουνατούντες να πιστεύσωσι τοιαύτην εττιοε^ιότητσ 
καί κοίνοντες έκ των ιδίων των ναυτικών τούς θαλασσινούς 
τού Αιγαίου, άπέδιδον υπερφυσικήν τινα χβριν εις τα δύω 
πλοΤα καί ήδυνάτουν νά πιστεύσουν οτι ήτο δυνατόν νά διευ
θύνονται ύπο ανθρώπων ρέ δοτά καί σσρκας.

Έν τώ υετοέύ ή Πύλη βλέπουσα οτι τα πράγματα ουδό
λως καθησύχα^ον τούναντίον δε ή έ£έγεροις τής κοινής γνώ
μης έν Ευρώπη ύπέρ τών άγωνιζομένων •νησιωτών άνωρθοϋτο 
απειλητική ί ί  άλλου δέ πιεύορένη ύπο τής Ρωσσίας άπεφά- 
σισε νά στείλη εις την Κρήτην δχι πλέον καλόν στρατηγόν 
άλλ ’ έπιτήδειον διπλωμάτην και ώς τοιο'ύτος άνεΛαβε τήν εν
τολήν τα'υτην ό διάσημος Άαλής ό ίκανώτερος τής αύτο- 
κρατοοίας πολιτικός, αυτός εκείνος εις τον όποΤον ωφειλετο ή 
προσέγγισις τής Αγγλίας και τής Γερμανίας. Αί διαταγαι 
τάς όποιας έλαάεν ό Άαλής ήσαν αντίθετοι των οιαταγών 
τοϋ Όμέο καί τοϋ .Ηουσταφά. Ό  Μέγας Βεύυρης, τήν φο
ράν ταυτην έφερε προτάοεις συνενοήοεως, μόλις οε άποθι- 
βασθείς κατώρθωσε νά έπιτύχη τεσσαρακονθήμερον ανα
κωχήν. ( ι )

Κατωτέρω έν τη έζιοτορτι®£ΐ τ ί ;  χ,υβερνητιχΐς κατ* ττ,ν 
έποχ·ί5ν έκείνην ένεργεία; της ΈλΧάοος θέΧομεν ίδη πως χβτορ- 
6ώ&η νά έπιτευχθή χχ ί ή μικρά χύτη άνχκωχη έκ μέρους των 
έπαναατατών οϊτινε; κ α τ ’ άρχάς οέν -ηίΐεΧον ν ’ άχούοωοι τίποτε. 
Επίτηδες όμως έκθετομεν πρώτον έν πάιττ τη  δυνατή συντομία 
τον Κρητικόν αγώνα διά νά έκτυΧίξωμεν κατόπιν την δρασιν τοϋ 
Κουμουνδούρου καί τοϋ Τρικούπη τών δύω άνδρών είς τούς όποι
ους κατά τ·ην έποχ·ην εκείνην αφιερωθη π2σα εΧπις επι τοϋ Κρη
τικού ζητήματος. Άρκούμεθα μόνον ένταϋθα νά είπωμεν δτι χ » θ ’ 
δΧον τό διάστημα της έπαναστάσεως όπως έως τώρα άφηγη^η- 
μεν ή έΧΧηνικη κυβέρνηηις δεν ε’παυσε έπιτηδείως ένθαρρυνουσα 
τό κίνημα, σχεδόν δέ έΧευθέρως ε’φυγον έξ Άύηνών οι έθεΧονται



Ο Ααλί] έπιτυχ'^ν την τεοσαρακονθήιιερον άνακοχήν ήο- 
χιεε νά θέτη εις ενέργειαν ολα τά έττιτηδεύματα τηε Τουρ- 
κικ/ΐε ρικροΓτολ1τικ?^ ,̂ τηε εκοπον έγούαηε πάντοτε νά κεο- 
οίέ>] καιρόν καί νά επιτυγγάνη άναάολάε. Έπρότεινε λοι
πόν νά ουγκΛηθή συνελευοκ ή οποία νά διατύπωση τά Κρη
τικά αιτήματα, άλλ ή προτασις εκείνη άπερρίρθη, των έπα- 
ναστατών ίδιωο ένισχυομενων είε την άρνησίν των ταύτην

Αθηνών. Διότι δικαίωε οΐ έν 'Αθήνακ εϊε την έϊακολοΰ- 
θηοιν τηε έπαναστασεωε και τήν κατσρανη ήδη μετατροπήν 
τού δημοσίου φρονήματοο έν Ευρώπη, έοτήρι^ον πολλάε έλ- 
πίοασ καί ήλθε στιγμή κατά τήν όποιαν πολιτική καί ,λσόο 
ένομισαν ότι ή Κρητη ήδύνατο πλέον νά θεωρηθή έλευθέοσ. 
Αί έλπίοε; μάλιστα αύται μεγαλοποιούμεναι ΰπό τοΰ λαοΟ 
και των αίσιοδόε,ων κατεληγον είε τήν ένθάοουνοιν και αυ
τών τών επε^υ/.ακτικωτέρων και ένεθουσίσίον και λαόν και 
έπαναοτάτοε οϊτινεσ ένόμιι![ον ότι ΰπο τάε άορίστουε έκείναί: 
ενθσρρΰνσειε έκρύπτοντο πραγμοτικαί καί ούσιαστικαί ύπο- 
σχεσειε ΐσ^υράο τινοε δυνάμεωσ. Ή  άπόρριψις λοιπόν τών 
προτάοεων τοΰ ’.\σλή έγένετο άδιοτάκτωε καί υέ τό βάοοοο 
οπερ οιέκρινε τούς Κρήτασ αείποτε. Έρημερίε έκδιδομένη έν 
.Δθηναιε έχσιρέτι^ε τήν άπόρριψιν τούτην ώε όρχήν νέων 

έλπιοων πραγματικών και ασφαλών τήν φοράν αυτήν, ποοέ- 
τρεπε δε τοΰο Κρηταε νά έμμείνωσιν εΐσ τον αγώνα, τόν τε- 
λευταΤον πλέον άγώνα τής πολύπαθους νήσου των.

Τοιουτοτρόπως εις τόν άγώνα έκεΤνον ό λαός ένεθαοού- 
νετο άσυνειδήτως έκ τής στάσεως τής Κυβερνήσεως, ή δέ 
κυδερνησις άπεκδεγομένη κάτι καλόν έκ τής επιμονής εις αυ
τόν ένεθάρρυνον αυτόν άγνοοΰσσ ποϋ τό πράγμα θά κα- 
τοΛή-η. Διότι ώς έκ τών υστέρων άπεδείχθη ή άτυχης έπα-

Χαρί^,αος*

και τα πολεαοφοοιχ 
φανίρώ; ίΙωπλίζβτο.

άλλ ίν  ή Κυβίϊνϊ
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νοοταιις τοΰ 66 έκρ^γεΤοα εις εποχήν ήκιοτα κατάλληλον 
οισ 70 κίνημα ήτο κατα3ε3ικσσμένη έκ των προτέρων είο 
ναυάγιον, οΟδεμία δέ άνεπίσημος ένίοχυοιε παρείχετο ύπο 
τήε Εύρώπηε είε την Ελλάδα διά τον αγώνα.

Εν τούτοΐι; μετά την σπορριι|/ιν τών προτάσεων τοΰ’Ααλη 
και τήν αναχωρηοιν αάτοϋ εΐε Κωνσταντινούπολιν τά πράγ
ματα έλαίον τήν προτέραν αυτών μορφήν καΐ αί έχθροπραίίαι 
έπανεΛήφθηοαν. Ή Πύλη τήε οποίας τήν ήουχίαν πολύ 
εταραττε το διαιωνιίόμενον εκείνο ςήτημα άπεφάσισε νά έπι- 
φερη το τελευταΤον κτύπημα καί έοκέφθη νά έκλέΐη τον ίκα- 
νωτερον της στρατηγόν εις όν ν ’ άναθέοη άπσ£ διά παντο: 
καταστολήν τής έπανσστάοεως. Ώ ς τοιοΰτος ύπεδειχθη έκ 
τών πραγμάτων ό Χουσει'ν Αύνή πασας οστις καί πάραυτα 
κοτήλθεν εις τήν Κρήτην. Ό  νέος στρατηγός ευθύς μόλις 
έφθασεν άπεφάοισε να έργαοθή συντονώτατα μηδέ στιγμήν 
χάνων, διήρεσε λοιπόν τό πολυάριθμον στράτευμά του εις έ ί 
σώματα καί τ ’ άπέστειλεν εις έ£ διάφορα διαμερίσματα τής 
νήσου, κατεσκεύασαν οχυρωματικά τινσ έργο απολύτου α
νάγκης καί έν γένει έπολιτεύθη κατά τρόπον εύφυέστατον 
καί μηχανικώτατον.

Ηοχισε λοιπόν ή έπανάληψις τών έχθροπραέιών καί αί 
μάχαι καί σ'|/ΐμαχίαι διεδέχοντο άλλήλας· οί έπαναστάται 
όλίγιστοι, στερούμενοι πολεμοφοδίων καί τροφών, πλήρεις 
όμως θάρρους καί ελπίδων ανθίσταντο γεναίως καί αί μάχαι 
αίτινες κατ ’ άρχάς μάλιστα ουνήφθησαν μεταςύ αύτών καί 
τον Τουρκικού στρατού, σπέόησαν έλαι κατ’ αυτού όχι μό
νον οσάκις ένικήθη αλλά και όταν ένίκηοε, τόσος απώλειας 
ύφίστατο εις έκάστην έ£ αύτών. Άπό τής έποχής όμως εκεί
νης έσημειώθη τό τέλος πλέον τού αιματηρού αγώνος. ΟΙ 
έπαναστάται κατεόάλλοντο ημέρα τή ημέρα, αί αλλεπάλληλοι 
δέ μάχαι καί ή ανάγκη νά τρέχωσιν άπό τοϋ ενός μέρους τής 
Κρήτης εις τό αλλά διά νά τό ΰπερασπίσωσιν είχεν έέ,αντλήσ'
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αϋτου^ τόοον '!̂ στε καθίοτατο σδύνατοζ ή παραιτέοω έϋακο- 
λούθηοις τού άγώνΓΰ.

Ούτω και οΐ έθελανταί άναγνωρίίοντεε τό μάτοιον -?ΐε 
επιμον/]α των, έ^ι^ντληρένοι και πάο)(οντες άνεχώρουν ε εΐε 
μετά τον άλλον και ο1 πολυπαθεΤε και ηρωικοί σθληταί ατ£- 
ρεναν ρόνοι ρε τάο ελπίδας των. Εις τά Ανώγια, είε "ον 
Ά γιο ν  Βασίλειον εις το Άρσρι, λαρπραΐ νίκαι τών έπσνσ- 
στατών δεν ηοαν Ικαναί νά ρετστρέ'^ουν τδ σποτέλεσρσ καί 
ή έπανάοτασκ ροιραίως έρέρετο προς τό τέλος της. Ή άπο- 
9σρρυνσις, ή διάψευοις των ελπίδων έπεέετείνετο κσθ ό.\ην 
την γραρρήν, Καί συγχρόνως ο1 έν Κρήτη πρόξενοι των ;ε- 
νων δυνσρεων δεν επαυον έπισήρως καί ήριεπισήρως αγγελ- 
λοντες την άπόι|>σσιν των δυνάρεων νά ρήν έπιτρέ’γωοιν ουδέ 
την παραρικοάν ρεταέολήν τού εύρωπαίκοϋ καθεστώτος. ΙΙρω- 
τηγωνίοτει δέ εις τό αγώνα τούτον ό πρόςενος τής I σλ/.ίας 
οστις διερρήνευεν τότε τά αΐσθήρατα τής ρισοελληνικής κυ- 
έερνήοεώς του καί ήτο ό ρσλλον διαπρύσιος κήρυ; των Τ ουρ- 
κικών συρι ι̂ερόντων.

Εκείνο όρως τό όποΤον περισσότερόν τών διαοεέαιωεεων 
τών δυνσρεων κατέβαλε τούς έπανσστστας τής Κρήτης ήτο 
ή έλλειψις τών πολεροφοδίων »αί τών τρορών. Έπί ήρόοας 
ολοκλήρους ήσαν ήναγκσσρένοι νά διατρέχωοι τά όρη πολ- 
λσκις νήστεις κατσκλινωρενοι καί νήστεις ραχόρενοι καί προ- 
σποθοΰντες νά καταπαύοωσι την πείναν των καί τήν δίγσν 
δ ι’ άναρασσήρατος σφαιρών. Ούχι δέ οπανιωτερον έκεΤ όπου 
ή ράχη έκ τοϋ ράκρόθεν ήτο ήσφαλισρένη, έχάνετο έπειτα 
διότι Ο! έπανοστάται δι ’ έλλειψιν πσλεροφοδίων ήνσγκόςοντο 
νά έπιπίπτωσιν έκ τοϋ συστάδην καί νά ράχωνται διά μαχσι- 
ρών καί τών ίιφών των.

Τάς λεπτορερείσς ταύτας δέον V ’ άναλογισθή τις διά ν 
άποδώση εις τήν έπανάσταοιν | έκείνην τον αληθή ηρωικόν 
χαρακτήρα όστις τή ανήκει. Ή Ιστορία τοϋ κόσρου σπσνιω-



τατσ έχει νά έπιδείΐι^ τοισί^τσ άλ/)9'̂ (; έϊεχα παροδειγυατα 
ήρωϊομοϋ κοί αύταπσρννίσεί^ς. Έρημοι, έγκατσλελειμένοι, πι- 
νώντες και όοτεγοι άνελόμβανον τόν άγ'^νο προε την κρα- 
τσιάν άκομη αύτοκρατορίον έγκαταλείποντεε όπισθεν ειε την 
δισκρισιν τών αιμοχαρών έκείν^ον θηρίων τάσ οικογένειας 
των, τάς οποίας τοιουτοτρόπως προσέφερον θύματα είς τόν 
[ίωμόν τοϋ πατριωτισμού. Είς χιλιάδας υπολογίζονται τά 
γυναικόπαιδα τά σι|>αγέντσ ή [όαοανισθέντα κατά τό τριετές 
έκεΐνο διάστημα, ή ιστορία δε αναφέρει παραδείγματα τοιαύ- 
της άπιστεύτου ωμότητος ώστε ό αναγνώστης νομίζει οτι 
έπλάσθησσν ταύτα ΰπό τού γράφοντας καί άπέχουσι της αλή
θειας.

Μεθ’ ο>.σ ταύτα έν τσύτοις ή Κρήτη έκλινε ,καί πάλιν 
την κεφαλήν ύπο τον απεχθή ζυγόν καί τά πεδία τα ποτι- 
οθεντα μέ τό αίμα τών θυμάτων άνήκουσιν ακόμη εις την 
δυναστείαν τών αίμοόόρων τυράννων των.

Τρ»κουπη<; 1 11

' { ί ,^ο/·|Τΐκή όπανσστασις ήτις άδίκως απεδόθη τότε εις 
ίένας και άδικώτεοον εις έλληνικάς εισηγήσεις εύρε τό ελεύ
θερον βασιλείαν εις κατάστασιν άζιοθρήνητον. Διεζεδίκουν 
τότε την αρχηγίαν τών κοινών ό δεσποτικός Βούλγαρης καί δ 
δημοφιλής Κουμουνδδΰοεύ. απέναντι δε τών δύω τούτων 
Ιοχυρώτοτος αντίπαλος ώρθοϋτο ό Έπαμ. Λεληγιώργης. Τό 
δημόσιον άγόμενον και φερόμενον ΰπό τών τριών τούτων δη
μαγωγών μετέπιπτεν άπό φρονήματος είς φρόνημα, όντως δέ 
ή πολιτεία έκλυδωνίζετο έν κλύδωνι τρικυμιώδη ό όποΤος άπό 
στιγμής είς στιγμήν ήπείλει νά πσρσσύρη και νά καταστρέψη 
τήν πολιτείαν.

Διότι ή πολιτική εμπάθεια κατά τούς χρόνους εκείνους 
ειχεν εέαχθή εις τό κατακόρυφον, λαός δέ καί δημαγωγοί οΐ- 
τινες πρό ολίγου ακόμη εΤχον άναμετρήση τήν δύναμίν των 
και ειχον πεισθή οτι ήδύναντο άκωλύτως νά έκδιώέωσι βασι-
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/■ε̂  ̂ και να ^νιορυα^^αι τήν αναρχίαν, οεν Κ|Τα ενκα/.αν απα  ̂
ήδη γευθέντες τά καλσ τοϋ έκτροχιασυαν τ:ι>ν νά ήουχάσυει.

Άποτέλεσρα τήε κατοοτάοεωε αΰτήι: Τ'Ιιν πνευμάτων 
ητον αί άοιακοπαι κυβερνητικά! μεταοαλαΐ καί α1 σΛλεπσλ/.<(-
λοι επι τήν ^ρχην αναααοειε υπουργ'^ν και υπουργείων ανε;
ούοιώδουε μεταβολής προγράμματος καί πο/.ιτικών <|ιρονημ3- 
των. Άποδειςις δέ τοϋ ϊσχυριομοΰ τούτου είναι ό τ ι  ολαι αί 
κυβερνήσεις αί οιοικήσασαι τήν χωοαν άπό τής έλεύοεως τ:ΰ 
βσοιλέως Γεωργίου μέ|(ρι τής έκρήίεως τής Κρητικής έπσνα- 
στάσεως σχεδόν ούδέν έπραίαν διακριτικόν ή υία τής άλλης, 
ήγνοοϋντο δέ οί διαθέσεις των κομμάτων καί από αυτούς 
τούς εκλογείς. Ή μεγάλη δισ(|>ορά τοϋ κυβερνητικού συστή
ματος ή παρστηρηθεΤσα ολίγον σργότερον καί τής οποίας την 
αρχήν είχε καθιέρωση ο Γρικούπης, οέν είχε παρατηρηθή 
τότε ακόμη, μεταβολή δε υπουργική ήτο απλώς μεταοο.'.ή 
προσώπων.

Τοιουτοτρόπως το ΰπουργεΤον Ρούι^ου διεοέχετο το 
ύπουργείον Βούλ·| αρη. εις τούτο δε πάλιν εΰθυς άμα τώ κα- 
ταοτισμώ του έπήρχοντο βροχηδόν αί έσωτεοικσί μεταβολαί, 
τών υπουργών διαφωνούντων καί άδυνατούντων νά έργασθώ- 
οιν μετά τού δεοποτικού των προέδρου, π )  Άπομένων δ ’ 
έκτος τής άρχής ό Έπαμ. Δεληγιώργης. έπετίθετο μέ τ.-,ν

( Ι ]  Τ λ ν  π ολ ιτί/ '.ήν  χ χ τ ά α τ α σ ιν  τ τ ,; ίτ τ ίγ ν ΐ; ί/ . ί ίν τ ι; μ .ετά  ζω - 

η ρ ό τη τ ο ; κ χ ί  ά χ ρ ιβ ί ία ; ζ ω γ ρ κ φ ίζ ίΐ  ιν  ττ . π ο λ υ τ ίμ ω  ί ί ί ω ;  ΰπό επ ο · 
φ ιν -πληροφίριών Ί ο τ ο ρ ί*  τοΰ  ουγγρόνου  Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ  ό κ .  Ίό π α μ . 

Κ υ ρ ιχ κ ίδ η ; .  Κ χ Ι  ά γ ω ν ίζ ίτ α ,ι  μ έν κ κ ί ο ύ το ; ν ’ ά π οδώ σ η  τ η ν  α ι
τ ία ν  τ η ;  Ιπ α ν α σ τά σ Ε ω ; τ η ;  Κ ρ ή τ η ; ε ΐ ; α ΰ τ η ν  τ η ν  Π ύ λ η ν  ή τ ι ;  

ε ίχ ε  ο ιά  τώ ν  χ α τ α π ιίσ Ε ω ν  τ η ;  έςερ ίίΐίσ η  τ ά  π ρ α γ μ α τ α , φ α ίν ετ α ι 
Ομως ώ ; κ α ί ή μ ε ϊ ;  Ηχ π ρ ισ π α θ ή σ ω μ εν  ν ’ ά π ο δε ίξω μ εν  0τ ι  κ α ί ό 

Δ ε λ η γ ιώ ρ γ η ; — το ϋ  δποίου α ί επ ί τώ ν  εςω τικ ώ ν  ζ η τ η μ ά τ ω ν  Ιδεα ι 
η σ α ν  άκ ρ ω ; π α ρ α το λ ,μ ο ι— δεν η το  έ / τ ε λ ώ ; ά μ ίτ ο χ ο ; τ ή ;  τ ο ια υ τ η ; 

ίξ ε γ ε ρ σ ε ω ;.
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οιβκρινίυσαν αυτόν είλικρινί]— άδιάι|>ορον άν έττω(̂ ελ?ί η έττί- 
βλαβή— θέρρην κατά τΰίν κυβερνήοεων και -Ι ί̂υνε έπΙ ράλλον 
τά πρσγρστσ, ούτως ωοτε ή θέοις και των κυβερνήσεων και 
των έν γενει πολιτικών καθίστατο δυσκολωτάτη.

Συγ^/ρόνως ή ύπά τοϋ βασιλέως προκληθεΤοα συνεννόη- 
σις τών τότε κορραταρ^ών Βούλγαρη, Δεληγιώργη και Κου- 
ρουνδουρου έναυαγηοε, καί ρόλις κατωρθώθη νά έπέλθη συ- 
νεννόησίς τις ρεταζυ τών Βούλγαρη καί Δεληγιώργη, οϊτινες 
εσ)^ηράτισαν το συρραχικον όνοραοθεν ΰπουργεΤον.

τας τύχας τήτ Έ λ-1 ο ύπουργεΤον το3το εύρε διευθυνον · 
λάδος ή Κρητική έπανάστασις.

Ο Δεληγιώργης Βιευθύνων τό ύπουργεΤον τών έίωτεοι- 
κών προσεπάθησε ν άποδωση εις τό αίι^νηδίως άναιρανέν ε
κείνο ώήτηρα τόν σρρό,,οντα χαρακτήρα, και κστευθύνθη ποός 
τας Δυνάρεις παριστών τήν υπέρ τής νήσου έπέροαοιν τής 
Ελλάδος ώς φυσικήν απόρροιαν τών ύπερ όροθρήσκων καί 

όρογενών αίσθηρστων τοϋ Ελληνικού λαού. Φαίνεται δέ ότι 
ή κυβέρνησις είσηγουρένου καί παροτρύνοντος τοϋ Δεληγι- 
'̂ ΡΥ*1> έσκέπτετο νά έπελθη φανερά άρωγός τής έπαναοτά- 
οεως, ρεθ όλην τήν φοβερήν κατάστασιν εις ήν είχε περιοτή 
τό κράτος, ότε ή άνυπορόνως άναρενορένη έκ ρέρους τής 
Γαλλίας ένθάρρυνσις τοϋ Κρητικού άγώνος ήρχισε νά γίνε
ται προβληρατική. Ο Ναπολέων όστις κατ' άρχάς έφάνη οι- 
ατεθειρένσς υπέρ τοϋ δικαίου έκείνου άγώνος έπιτηδείως δε 
άφηνε νά πιστεύηται ότι θά ήτο σ από ρηχανής θεός όστις 
θά ήρχετο τήν τελευταίσν στιγρήν νά λύση τό ύήτηρα, εύ- 
ρεθη προ τής άδιεέσδου τών γερρανικών αντιδράσεων. Καί 
ρετά τούτο ορως σί φιλοπσλεροι τάσεις τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως δεν έπαυσαν. Έζηκολούθη ό Δεληγιώργης νά θε- 
ωρή πρόσφορον τήν περίστασιν εκείνην καθ’ ήν τό ήριου τής 
Ευρώπης έφέρετο κατά τοϋ άλλου ήρίσεως, καί ή Τουρκία

δ
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πλήν των αιωνίων τη ί [ίσοσνων τής δεινηί τηε ο1κονορικ7|ς 
καταατσοεω<: καί των αΰλικών περισπασμών είχε καί τήν έι,ε- 
γερσιν Σερδίαε και τήε Ρουμανίσε.

Ύπό τοιαΟτην λοιπόν τών πραγμάτων κατάστσοιν η Ελ
ληνική κυβέρνησιε άπηύθυνε πρσε τάε όυνσμειε διακοίνωσιν 
έντονον καί πειστικήν είε τήν όποιαν δεόντωε παριοτανοντο 
τά δίκαια τοϋ Κρητικού λαού, συγχρόνωε δε έπισήμωε έδηΛου 
ότι ούδεμίαν έκ τού νόμου ήδΰνστο νά έπιφέρη ουοχέρειαν 
είε τοϋε σίιωματικουε καί τουε πολίταε οίτινεε κατήρχοντο 
είε Κρήτην έπΙ τώ σκοπώ ν άγωνιοθώσιν, ουοέ να παρακώ
λυση τήν ένέργειαν εράνων και τήν συλλογήν καί αποστο
λήν πολεμο<^οδίων. Ένώ λοιπόν ή Ελλ. κυοέρνησιε οεν 
έφαίνετο ώε ΰποκινήοασα τό ζήτημα και αυτοί οε οι μετε- 
πειτα γράψαντεε περί σΰτοϋ ήθέλησσν να άρωσιν άπ αυτής 
τήν ευθύνην, άκριβήε ομωε στάθμησιε τών πραγμάτων σπο- 
δεικνύει δτι ό Δεληγιώργηε δεν ήτο αμέτοχος τήε έεεγέρ- 
σεωε εκείνης, θεωρήσαε καί δικαίως τήν περίστασιν ωε προ- 
σφοροτάτην είε τούε σκοπούς του.

Άλλα τάε ένεργείαε τήε κυβερνήσεωε παρηκολούθουν αί 
δυνάμεις καί έλάμβανον τά μέτρα των. Ο Ναπολέων (φανερά 
διά τοϋ γάλλου προέένου »Μουτιέ έδήλωσεν οτι οεν ένοει νά 
θιχθή και ή άκερσιότηε τήε Τουρκίας, άναλόγουε δέ ίοέαε 
έέέ^ραέον περί τών Ανατολικών πραγμάτων και η Αυστρία 
καί ή Γερμανία, μόνον δε ή Αγγλία καί ή Ρωσσια έι^αίνοντο 
όπως δήποτε εύνοικαί προε το ζητημα. Εκ τών οιαθεοεων 
τών δυνάμεων τούτων έμπνεόμενοε ό Δεληγιώργηε ένέτεινε 
τάε ένεργείαε του καί ρρονών ότι έπρεπε το ζητημα νά γε- 
νικευθή— ένώ ολίγον μετέπειτα έψεγε τον Τρικούπην άκο- 
λουθήσαντα σχεδόν τό αυτό πρόγγραμμα— έσκέπτετο νά υπο
κίνηση σύγχρονον έέέγερσιν τήε Ηπείρου και Θεσσαλίας 
όπως έπέλθη άντιπερισπσσμόε.

Αί έπανηλειμμέναι ομωε συζητήσεις τών μέτρων καί τών
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σκελεών αυτών κατέτρωγον χρόνον καθ’ ον τό δ/]ρ:σιον (̂ >ρό- 
νημα μετεοάλλετο σπουρσίωε. Ό  λαοε παρακολουθών εν 
αγωνία τό έν Κρήτ/) έκτυλισσόμενον αιματηρόν δρσμα καθί
στατο ημέρα τη ημέρα μάλλον φιλοπόλεμοε καί τό αϊοθημά 
του εέεδηλου οι ’ επανειλημμένων διαδηλώσεων έν Άθήνσις 
και οια κατασταοεωε ή όποια ολίγον διέφερε τήο άναρχίαο. 
Ο ι έν τη βουλή ύπέρμσχοι τήο πολιτικήο τήο Κυοεονήσεωε 
ήρχισσν ν ’ σραιοΰντσι έπαισθητώς, τέλοο δέ τή ι6 Δεκεμβοίου 
ι866, τό ύπουργεΤον Βούλγαρη Δεληγεώργη κατέλιπε τήν αρ
χήν ένώ ό έέερεθισμόο τών πνευμάτων εΤχε φθάσει είο τό κα- 
τσκορυφον. Φυοικωτατον έπομένωε ήτο να ΰποδεχθή καί ύπο 
τής κοινής γνώμης καί ΰπό τής βουλής ό Κουμουνδοϋοος 
οστις είχε κηρύέει ώς πρόγραμμα του τήν έν πάση θυσία 
ενεργητικήν έπέμΙασιν τής έπιοήμου Ελλάδος εις τόν Κρη
τικόν αγώνα.

Ο Κουμουνδοϋοος κοτήρτισεν ευθύς τό ύπουργεΤον του 
έκ των θερμοτέρων φίλων του και τών άκολουθούντων τήν 
πολιτικήν του, τό ύπουργεΤον δέ τών έϊωτερικών άνέθηκεν 
εις τόν Χαρ. Γρικούπην, πρώτην φοράν ήδη άναλσμβά,^ν- 
τα χαρτοφυλάκιον. 0 ΐ εχθροί ·̂̂ οΰ Κου|αουνδούρου, οϊτινες 
έν τώ προοώπω τού νεαρού πολιτικού οιέέ/.επον *φοοε^όν αν
τίπαλον, έπέκριναν τότε τήν πρέοληγιν ταύτην, ώς ακατάλ
ληλον τούλσχιστον διά τάς περιστάοεις, ό Κουμουνδοϋρος 
όμως όοτις ενωρίς εΓχεν έκτιμήση τήν άόίαν τού πρώην εις 
ΛονόΤνον απεσταλμένου δεν εδωκεν άκοόσσιν εις τάς δυσα
ρέσκειας ταύτης, ο βασιλεύς δέ ένέκοινε τήν πρόσληφιν έκ- 
τιμών τόν νεαρόν πολιτευτήν. Τοϋ ύπουργείου έκείνου εις 
τό όποιον εΐχον λάβει μέρος πλήν του Κουμουνδούρου, τοϋ 
Τρικούπη καί οΐ Κεχαγιάς έπί τών οικονομικών, Χριστόπου- 
λος έπί τών εκκλησιαστικών,, Βοτσαρης έπί τών στρατιωτι
κών καί Λομβάρδος έπί τών ναυτικών, οί δύω τελευταΤοι 
ουτοι μετά τοϋ I ρικούπη καί τού Κουμουνδούρου, είχον κη-
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ρυχθή άναψονδον ύπερ τής άμεσου ένεργείαε. Κσι είναι με\ 
'άληθΓο'οτι είζ τάο σκόγεκ ταύτβο τάε φιλοπολέμουί δε\ 
ένεθάρρυνε τήν Έλ. κυοέρνησιν, ή εσωτερική τού κράτουε 
κατάστοσκ ήτκ ήτο ύπο ολαο ταε εποψειε οικτρα, οικονο- 
μικώε και στρατιωτικώς, είναι ορωο (Βέβαιον οτι σί Πανευρω
παϊκά! διαθέσεις εΤχεν έν τω μεταέυ πολύ βελτιωθή. Κ 
άνατίναέις τοΰ ΆρκαΒίου καί αί έπιτσθεΤοαι ιδίως κατά το 
δυτικά διμερίσματσ τουρκικά! ωμότητες εΐ;(ον έίεγείρη τή> 
Ευρώπην ολόκληρον υπέρ τού αίμστηροϋ άγώνος, θά έπήρ- 
χετο δέ τότε αίσιώτατον άληθώς αποτέλεσμα σν νέα πο/.ιτικ: 
έν Ευρώπη συμβάντα δεν παρενέβαινον διά κακήν τής Κρή- 
της τύχην.  ̂ _

Άντιζηλίαι δηλαδή των δυτικών ουναμεων κατα τής 
θουληθείσης Γαλλορωοσικής συμμαχίας, κατέστησαν τήν 
Αγγλίαν εναντίαν ε!ς τον αγώνα, σπέσχε δέ αύτη να λαβή 
μέρος εις τά κατά τής Πύλης διαβήματα τών πεντε συνά- 
μεων δεν ήρκεοθη όμως εις τούτο ή Αγγλία. ΒεβαιωθεΤσο 
ΟΤΙ ή Έλλας οΰσιωδώς έβοήθει τον Κρητικόν αγώνα δι 
οπλών κα! εθελοντών, προέβη εις έντονωτάτας παρσσταοει; 
καί ήρχιοε ν ’ άπειλή δτι πρακτικώτατα θά έλσμβανεν μέτρα 
προς έΕασφάλισιν τής Ευρωπαϊκής Ειρήνης. Τοιουτοτρόπω: 
έπανελήφθη άπα£ ακόμη είς (Βάρος τού άτυχούς Ελληνικού 
βασιλείου ή κωμωδία καθ’ ήν οσάκις μία τών Ευρωπαϊκών 
δυνάμεων κηρυχθή υπέρ αυτού πσρουτσ εΰρίσκεται άλλη έ
τοιμος προς έίουδετέρωοιν τών έκ τής εύνοιας της πιθανών 
αγαθών.

Τό πρόγραμμα τό όποΤον διετύπωσεν ο Κουμουνδούρο; 
προτού ακόμη άνέλθει εις τήν αρχήν, πρόγραμμα πολεμικής 
ενεργείας κατά τής Τουρκίας, ήρχισε νά θετή εύθυς εις ενέρ
γειαν μόλις σνέλαβε τήν διοίκησιν τών κοινών. ΆναθεΙ: 
ολόκληρον τήν διαχείρησιν τών έέωτερικών υποθέσεων ει; 
τον άέιον βοηθόν του Τρικουπην, έπεοοθη αυτός μετά ιών
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άλλο. ερκων οιτουργ'^ν εκτί^ν προπσρσοκευήν τηζ 
χώρας διά πσααν ένδεχορένην ενέργειαν. ( ι )

Με9 αλ/]ν τ/]ν άπερίγραπτον οίκονομικ/|ν καχε!;ισν τρά- 
πας έέευρέθι  ̂ νά πσρσγγελθώσιν εις τήν Ευρώπην όπλα (ή 
πεειατσοκ συτη είναι ή πρώτη καθ’ ήν έγένετο οοβαρσ άπά- 
πειρο πράζ έέοπλιορδν της Ελλάδος είναι δε αληθές δτι ή 
απαρχή εκείνη σπέβη ώφελιρωτστη και έθεοε τάς πρώτας |3σ- 
οεις τής προπαραοκευής τοΰ [3ζσιλείου δι ’ ενδεχόμενον κίν- 
ουνον) τή είαηγήοει δέ τοϋ αειμνήστου Αομοσρδου έπεδόθη 
εις τον καταρτισμόν μικροϋ σλλ’ σέιομάχου στόλου.

Δια θυσιών καί στερήσεων ήγορσσθησαν τά τρι'α κατα- 
ορομικα η « Ενωσις» ή «Κρήτη» και ή «Μπουμπουλίνα», πα- 
ρηγγέλθησαν καί δύω θωρηκτά «Γεώργιος» καί «Ό λγα». Ό  
καταρτισμός τοϋ μικροϋ στόλου άπήτησε μέγιστος δυςχε- 
ρείας. Συντεταγμένη ναυτική δύναμις κατώτερα ιδίως δεν 
υπήρχεν ετι, πρέπει δέ ν ’ άναγνώση τις τά γραφέντα τότε 
επί τοϋ θέματος τούτου οιά νά έννοήση κατά πόσων δυσυ- 
περβλήτων δυςχερειών είχε νά πολεμήση τό φιλοπόλεμον 
υπουργεΓον τοϋ Κουμουνδούρου. Ευτυχώς πατριωτικόν δά
νειον είκοσιν εκατομμυρίων «φράγκων έπήλθε καταλλήλως νά

(1 )  ΙΙρόσωπον πολιτικόν δυνάμενον νά κατέχτιι ώς ΐκ της 6έ- 
σεώς του χα ι της ίνεργητιχωτάτης του δράσεω; χ χ τά  την ίπχ νά - 
οτχσιν του 1866 άσφχλιβτάτας ίπΐ των ζητημάτων τούτων π λ η 
ροφορίας αποδίδει πάτας τάς ίνεργείας της τότε χυβερνήσεως οαον 
άφορϊ τά  ΐζωτεριχά είς τόν Κουμουνδοϋρον. Άργότερον όμως δ 
Τρικούπης^ ίμόρφωσεν ίδιον πρόγραμμα πολίτικης οσον άφορ* την 
Κρητην τό όποιον εφηρμοβεν ίπανειλημμενως κατά τόν πολι
τικόν του βιον, και τό όποιον ·ά περιλάβωμιν εΙς Απερχόμενον κε- 
φάλαιον. Το πρόγραμμα εκείνο κατεδείχθη Ακ των ύστερων έπιτυ- 
χέστατον και αληθώς σωτήριον όχι μόνον διά την Κρήτην 
αλλά ναι διά τάς δλλας έλληνικωτάτας ύπό τόν τουρκικόν ζυγόν
χωρ«?·



διευκολύν/] τάα πρβπαρασκευάί τσύταε, άγοροοθεισϋν εΰθΰε 
τϋν όρολογιύν του ΰπό τΰν Ελλήνων, οιτινες εις τάε ενέρ
γειας αΰτάς τής Κυβερνήοεως είχον άναθεσ»] όχι πλέον 
ελπίδας άλλα βεβαιότητας περί τής αΐοίας λυσεως τοϋ ζη
τήματος.

Συγχρόνως ό κατα όηράν στρατός άναδιωργανοϋτο ύπό 
τοϋ υπουργού των στρατιωτικών Βότσαρη, ταγματα εθελον
τών κατηρτίίοντο, καί προκαταρκτικα'ι έργασιαι έγινοντο 
εις τά σύνορα όπως έΕασφαλισθή ή Ελλάς από ενδεχόμενης 
έκ των επαρχιών Θεσσαλίας κα! Ηπείρου εκβολής Τούρκων. 
Έκ των καθ’ εκάστην δε προοερχομένων εις τσς ταυεις αν- 
δρών οί θελοντες νά κστέλθωσιν εις Κρήτην και νά άγωνι- 
οθώοιν άπελάμβανον πόσης ευκολίας και χρημάτων, και πο- 
λεμοιροδίων, ένώ τό έν Άθήναις κεντρικόν κομητάτον των 
Κρητών, διατελοΰν εις διαρκή προς τόν Κουμουνοοϋρον και 
τον Τρικούπην ουνεννόησιν, ένεθαρρύνετο ΰπό τών δυυ 
τούτων σνδρών καί άνείωπύρρου τό έν Κρήτη αίσθημα πρό; 
διστήρηοιν τοϋ άγώνος. Έγίνοντο δε αί ένεργειαι τοϋ υ
πουργείου Κουμουνδουρου τότε όχι μυστικοί και κεκρυμ- 
μέναι άλλ’ απροκάλυπτοι σχεδόν και παρακάμπτουσαι μόνον 
τούς τύπους, τούς άπσιτουμένους προς διατηρησιν ειςετι 
απλώς τών μετά τής Τουρκίας σχέσεων μέχριν έντελοϋ: 
προπαρασκευής τού Κράτους.

Ύπό τοιαύτην κυβερνητικήν ενέργειαν εύνοητον είναι 
ότι ό λαός διετέλει έν διαρκεΤ ένθουοιασμώ καί εόάψει πάσα 
δε έκ Κρήτης είδησις ευτυχής ή άτυχης ητο σπινθήρ άνά- 
πτων νέσν πυρκαίάν αισθημάτων. Οί ιδιωτικοί έρανοι έπηρ- 
χσντο αλλεπάλληλοι, εις δέ τά γυναικόπαιδα τά <{>εύγοντα 
την σιραγήν καί την άτίμωσιν καί ζητούντο έν Ελλάδι ασυ- 
λον, παρείχετο πάσα άδελι ι̂ική καί πρόθυμος βοήθεια.

«Είναι πεοίεργον— εγραι^εν ό άνταποκριτής τοϋ Λον- 
δίνειο'ΓΧρόνου ΣΤπώς οί Έλληνες κατορθώνουν νά ουνε-
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νοώντοι τόσον ταχέωσ περί τύν εθνικών των πραγμάτων.
Ηδη κατά τον αγώνα τής Κρήτης είσφοραϊ κσταόάλλονται 

οχι μόνον άπο τούς έλευΟέρους αλλά καί άπο τούς υποδούλους 
Έλληνας, (φαντάζεται δέ τις πόση προσοχή καταβάλλεται 
διά νά σταλή άπο τον υπόδουλον καί περίτρομον ράγιάν τής 
Μακεδονίας ή χρ'->οή του εΐσ<ρορσ διά τής όποιας θ ’ άγορσ- 
σθή πυρίτις καί 0(|ιαΤραι προωρισμέναι διά τά τουρκικά σώ
ματα. Ά ς  μή «^αντασθή κανείς ότι υπάρχει καί εις Έλλην 
διατηρούμενος ατάραχος έν μέσω τής έίεγέρσεως αυτής 
τής Κρήτης. Καί αυτοί οί ουντηρητικώτεροι καί οί επιτη
δευόμενοι τον σωι|ιρονέστερον, ματαίως έπιζητοϋν νά καλύ
ψου·/ τό πολεμικόν μένος τόν διαπνέον τά στήθη των.^_Ό 
υπουογάς_ των εξωτερικών Τρικούπης διπλωμάτης διακεκρι
μένος καί παλαιός τού Λονδίνου φίλος, διεξάγει την εργα
σίαν τοϋ υπουργείου των εξωτερικών μετά θσυμαοίας δεξιό- 
τητος. Καίτοι ψυχρότερος τών συναδέλφων του καί όλιγώ- 
τερον εκείνων παράφορος, είναι οΰχ ήττον Έλλην καί βα
θύτατα πεπεισμένος 0τι επέστη ή στιγμή τής εδαφικής αύ- 
ξήσεως τού Ελληνικού βασιλείου, τήν όποιαν τίποτε δεν δύ- 
νατσι νά άναβάλη. Έχων νά παλαίση προς τάς αντιδράσεις 
τών ισχυρών δυνάμεων ουδόλως αποβάλλει τήν Ελληνικήν 
του τόλμην καί τήν αξιοπρέπειαν τοΰ δημιουργήματος του, 
ή γλώσσα δέ τών έγγραφων του προφανώς ισχυρά καί έντο
νος. προκειμένου περί τής Κρήτης καί τοϋ σγώνος της, 
οϋχί άπαξ κατέπλη^ε τούς πρέσβεις καί τάς κυβερνήσεις των.»

Η σνταπόκρισις αύτή τοΰ παγκοσμίου φύλλου εισάγει 
ημάς εις τήν πολιτείαν τοΰ Τρικούπη κατά τήν δυσχερή ε
κείνην εποχήν. Λέγεται ότι ο Κουμουνδοϋρος μετά τήν ά- 
νάγνωσιν τών εγγράφων τών διαμοιφθέντων επί τή ένώσει 
τής Ήπτανήσου είπε περί τοϋ Τρικούπη

— Ό  κ. Τρικούπης θά γίνη μέγας πολιτικός.



Τήν βοθεΤαν τευ αυτήν έκτίμηοιν έ£εοήλωσε παραλσβ'1>ν 
ταν Τρικαύπην εϊε τα ύπουργεΤον Τ’Ιιν έέώτερικύν είε ουτω 
δυοχερεΤ καί άνωμάλω καταοτόαει Καί 6 Τΰικούπη^ έδικσι- 
ωοε τήν ύπόληψιν τοϋ προέδρου του.

Ύποβοηθύν τάζ ένεργείαε τοϋ υπουργείου εις τό όποιον 
άνήκεν ό Τρικούπηο σπεφσοιοε σαφύε καί I!^ρ!ομένω  ̂ να ύπο- 
όσλ/[ εκ  τάε δυνσμειε τάς άπσιτήοεκ τ^ε Ελληνικής κυ6ερ- 
νήοεως καί άπηύθυνεν τήν έ£ής διακοίνυοιν δια τύν  έν Ε υ 
ρώπη ελληνικών πρεσοειών.

■Α$7,ναι ·2'2 1907.

Κ ν ρ ιε  Π ρεϋβεντα

'Οτε ό Στρατάρχης. Όμέρ Πααάς διωρίαθη αρχηγός τοΰ 
έν Κρήτη τουρκικού οτρατοϋ εσπευοα νά φέρω είς γνώοιν 
υμών τάς πληροφορίας, άς είχον λάοει, καθ’ ας ή "Οθωμα
νική Κυοέρνησις, μή έλπίέίουοα πλέον νά καταβάλη τήν έπα- 
νάοτασιν δια των οπλών, εΤχεν σποφαοίοει νά μετέλθη μέοσ 
ήττον επιβλαβή προς αυτήν καί μάλλον άποτελεσματικσ κατά 
τήν ιδέαν της, άλλ’ άποκρουάμενα ΰπό των νόμων τοΰ πο
λέμου μετα£υ των πεπολιτιομένων εθνών.

Εϊχομεν πληροφορηθή οτι τό σύοτημα, όπερ ό Σερδάρ 
Έκρέμ έμελλε νά πσροδεχθή ήν τό τής δηώοεως μέν τής 

χώρας, όπως κατσβάλη τους έπαναστάτσς διά τής άποοίας 
καί τοΰ λιμοΰ, τό τής σφαγής δέ των γυναικώ>ν καί τών 
παίδων όπως δέ τοΰ μέσου τούτου καταπονήοη εκείνους ους 
αί τουρκικαί λόγχαι δεν ίσχυσαν νά καθυποτάί,ωσιν. Αληθώς 
εύθΰς άπό τών πρώτων βημάτων τοΰ Σερδάρ Έκρέμ έν Κρή
τη, κατέστη βέβαιον οτι τάς ωμότητας καί θηριωδίας, τάς 
μέχρι τοϋοε διαπραχθείσας, ΰπερέοη ή άρτι άρίαμένη συστη
ματική ενέργεια. Άνεκοίνωσα ΰμΐν άκοιβώς τας πληροφορίας 
μου, ύμεΤς δέ έλαλήσατε περί αυτών τώ έπι τών εξωτερικών 
υπουργώ τοϋ αύτοκράτοοος οοτις συνεκινήθη έ£ αυτών.
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Σήμερον περιήλθεν ύμΤν έπίοημόν τι έγγραφον άπευθυν- 
θεν πσρα τής προσωρινΫ)ς κυβερνήοεωε τής Κρήτης ττοος 
τους έν Χσνίοις προξένους. Το έγγραφον τούτο έπιβεέαιοΤ 
πσνθ 000 έγραψα ύμΤν καϊ παρέχει θλιοεράν εικόνα τής κα- 
τσοτσοευς τής νήσου.

Εν τοιαύτη τών πραγμάτων κοταοτάσει ,ή Ελλάς δεν 
δύναται νά διαμένη σιωπηλή. Ό  ελληνικός λαός έ,χει τό δι
καίωμα V απαιτήο'/] ΐνα ή Κυβερνηοίς του ποιήσηται έκκλη- 
σιν ενώπιον τού πεπολιτισμένου κόσμου όπως μή έπιτοέψη 
την πρό των οφθαλμών του άτιμώρητον διάπραίιν έγκλημά- 
των άτιμαζόντων την άνθρωπότητα.

Δεν είναι δυνατόν νά συγχωρηθή εις την Κυδέρνησιν νά 
ληομονήση έν τοιούτω καιρώ ότι οί Έλληνες τής Κρήτης με- 
τέαχον τού Ελληνικού βασιλείου καί έθυοίασαν οΰχι όλιγω- 
τερα τών κατοίκων τού Ελληνικού βασιλείου. Οί Έλληνες 
τής Κρήτης έίεδήλωοαν άρτίως, τρανώς καί αυτομάτως, την 
θέλησίν των Ϊνα ένωθώσι μετά τού βασιλείου τής Ελλάδος. 
Ή διακήρυέις αύτη τών Κρητών προστίθησι νέον τίτλον είς 
τούς όσους κέκτηται ήδη τό Βασίλειον τής Ελλάδος από 
τής Ιδρύσεως αΰτοϋ, ϊνα συνηγορήση ΰπέο τβϋ λαού τούτου 
ενώπιον τής Ευρώπης.

Άφοϋ άνογνώσητί είς τον έιτί τών έύωτερικών υπουρ
γόν τήν παρά τής προσωρινής τής Κρήτης κυβερνήοεως ά- 
πευθυνθεΤσαν ίιακοίνωοιν πρός τούς έν Χανίοις ποοέένους, 
εύαρεστήθητε νά παρσκαλέσητε τήν Α. ’Ες. νά σάς πληοο- 

■ φορήση τίνα είσι τά μέτρα άπερ αί ΰπογράψσσαι τήν συνθή
κην τού ι86 ι δυνάμεις ποοτίθενται νά λάόωσιν, όπως θέ- 
σωσι τέρμα εις κατάοταοιν πραγμάτων, ήν βεβαίως δεν ποο - 
έβλεπον, ότι υπέγραψαν τήν συνθήκην εκείνην.

Ή  κυβέρνησις τού βασιλέως έν δυσχερεΤ θέσει διακειμένη 
έδυνήθη μή απολειπόμενη τών καθηκόντων αυτής “πρός τούς 
αδελφούς Κοήτας μή παραιτουμένη τής έν τή άνστολή θέ-
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οεωΰ αΰτης, νά μή διοταράίι^ την εύρωπσϊκήν ειρηνην. Αι 
δυνάμεις δεν θά έπιτρέψωσιν, δπως ή Τουρκία έπω^εληθή 
τής ειρήνης τούτης ϊν ’ άποπειραθή νά καταπνΙ£η διά τής ε- 
ρημώοεως τοΰ έμπρηομοΰ, τής ιεροσυλίας καί τοΰ φονου,τους 
αγώνας εύγενοΰς Λαού, έπιθυμοϋντος ν ’ σνακτήση την ελευ
θερίαν του διά πολέμου σίμοοταγοϋς, καί ένώοη την τύχην 
του μετά τής τών σδελ<|>ών αΰτοϋ τοΰ [3αοιλείου τής Ελ
λάδος.

X .  Τ Ι Ί Κ Ο ν ί ίΒ ^ :

Ή διακοίνωσις αύτη άπευθυνθεΤσα καθ’ ήν στιγμήν ή 
Αγγλία έθεωρεΤτο μάλλον εύνους πλέον προς τον Κρητι
κόν αγώνα, καί τών έ({>ημερίδων της ή γλώσσα εΓχεν άρχίσ^ 
νά μεταοάλλεται, έπρόκειτο νά δώση οριστικήν λύσιν εις το  
ζήτημα. Διά τών άπαντήσεών του προς τάς δυνάμεις ό Τρι- 
κούπης εσκόπει νά προλάβη ένδεχομένην έλάττωσιν έκ μέρους 
τοΰ Εύρωπαϊκο-3 Άρείου Πάγου, ώς άλλως τε συμβαίνει συνή
θως, έζήτει δέ τήν “Ηπειρον τήν Θεσσαλίαν καί την Κρήτην 
διά νά έπιτύχη ·έστω και μόνην τήν ήδη σγωνι^ομένην 
Κρήτην.

Είχε δέ καί άλλον λόγον ή αΐτησις αυτή — ή θεωρηθεισο 
ώς υπερβολική — τοΰ Τρικούπη. Έπρόκειτο δΓ αυτής να 
παρασταθή ότι τό Ελληνικόν κράτος ά π α ί  ϋοπλιοθέν καί 
ποοετοιυασθέν διά να ίητήση τά δικαιώματα του, ήτο ικανόν 
ήδη, μόνον άπό τοϋ άπειρου του ενθουσιασμού ώθούμενον να 
ποιήσηται σύγχρονον ενέργειαν εις τήν Κρήτην καί εις τά: 
μεθορίους Ηπειρον καί Θεσσαλίαν. Αλλα και ταυτην την 
λύσιν ή κυβέρνησις έθεώρει προσωρινήν άφίνουσα νά ύπο- 
τεθή ότι θάττον ή βράδυον αί απαιτήσεις τών Ελλήνων θα 
κατενοοϋντο καί διά τά άλλα τού Ελληνισμού υπόδουλα 
μέρη.

Δυστυχώς γεγονότα σπουδαιώτατα έπελθόντσ εις μεταευ
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συνετέλεοαν ώ:3τε ή πολιτική έκείνη καί ή έν γένει στσσιε 
τήε Ελληνικής κυίερνήοεως ούδέν ν ’ άπο<|»έρη άποτέλεσρα. 
Ιδίως ή σ^αρακτήριστοί πολιτική τής Γαλλίας έμπνεομενης 
εκ τύν ιδιαιτέρων της ουμ^ερόντων προ πάντων και εκ των 
φόβων τούς όποιους τή έπρο^ένει ή απερχόμενη εκ I ερμα- 
νίας θύελλα παρενέπεοεν έκ νέου και τής Ελλάδος σί χεΤ- 
ρες έκ νέου έδέθησαν.

Ή  δισκοίνωσις τοϋ Τρικούπη έίήγειρε θύελλαν έν τή 
Έ λ . Βουλή. Ό  αντιπολιτευόμενος Έπ. Δεληγεώργης διά 
λόγου πρωτοφανούς επιθετικότητες ήθέλησε νά παραοτήοη 
τήν εγκύκλιον εκείνην ώς αυτόχρημα προδοτικήν δεν έοί- 
ατασε δέ καί εις αυτήν καί μόνην ν ’ σποδωση τό ναυάγιον 
τοϋ Κρητικού άγωνος. "Έφείον ο Δεληγεώργης τάς ύπερ- 
βολικάς ά£ιώσεις τής Έ λ. κυβερνήσεως μολονότι δέ ό Τρι- 
κούπης έέέθηκεν έέ ολοκλήρου τάς σκέψεις καί τάς ελπίδας 
του καί άπέδωκεν τήν αποτυχίαν είς τήν παλιμβουλίαν τής 
Ευρωπαϊκής καί ιδιαιτέρως τής Γαλλικής πολιτικής, έν τού- 
τοις ή άντιπολίτευσις έκμεταλλευομένη τήν κοινήν δυσθυ
μίαν διέθεσεν τά πνεύιιατα κατά τής πολιτικής τού υπουρ
γείου, καθ’ ής έπήλθεν έπιθετικώτατος ότε Δεληγεώργης καί 
ή λοιπή άντιπολίτευοις.

ΕΓχεν ώς είπομεν ή άποτυχία τοϋ Κρητικού άγωνος λό
γους έντελώς εξωτερικούς, καί οί προοπαθοϋντες ν ’ άπσδώ- 
σωσιν είς τήν πολιτικήν τού Κουμουνδούρου καί τού Τρι- 
κούπη τό ατύχημα τής Κρήτης, άν μή ένεπνέοντο Οπό κα
κών αντιπολιτευτικών τάσεων ήπατώντο καταψωρως.

Είς τήν μεταβολήν δέ των διαθέσεων αύτών τών δυνά
μεων εΤχε δώσει λαβήν καί έτερον γεγονός είς τό όποΤον ό 
Τρικούηης άπέδειξεν ολόκληρον τά ανδρικόν θάρρος του έν 
τή πολιτική. Ό  βασιλεύς Γεώργιος έπιίήτητος γαμβρός έφ ’ 
όσον δεν εΤχεν όριστικώς εκδηλώσει κάμμίαν προτίμηοιν υπέρ 
τών προτεινομένων αύτώ νυμφών, άπέκλινε τέλος υπέρ τής



V

Μ. Λίυκίσοηί Όλγαε, έλπίίων εκ την κροταιάν τν]ς Ρωσ- 
\̂ο.̂  .-Γίεστήρι^ιν. Ευθύε ορωε ρετά την έττιοηρον άναγγε- 

λίον τοϋ γσρευ τευτευ αΐ διαθέοεκ τήε Αγγλίας ρετεβλή- 
θηοαν τελείεκ;, καί ή ατσοις της απέναντι τήε Έλλσδοε κα
τέστη εχθρική.

Άλλα καί το ύπουργεΤον ΚουρουνδοΟοου δεν εύηρέστη- 
σεν 6 γάρος έκεΤνος. Εΐε ουνεδριάσιν του γενορένην εύθυο 
ρετά τήν αγγελίαν τής ρνηοτείας ό Τρικοΰπης χαρσκτηρίοας 
Τ' πράγρα περιρρόνησιν προς το ύπουργεΤον έπρό-
-εινε νά παραιτηθή τούτο συσσωρον. Καί τότε ρέν δεν πσ- 
οητήθη τδ ύπουργεΤον έλαβεν ορως τοιαύτην στάσιν απέ
ναντι τού Βασιλέως 'ύστε ούτος ύπείκων και εις τάς απαιτή
σεις τύν δυνάμεων προέοη εις τήν παύσιν τού υπουργείου ε
κείνου καίτοι άπολαύοντος τής πλήρους έρπιοτοσΰνης τής 
Βουλής και τού έλλ. λαού. Ιδίως δΓ εκείνο τδ όποΤον ώέυ- 
νε τά πράγματα ήτο ή ανδρική τού Τρικούπη στάσις, απέ
ναντι τού στέμυατος ένεκα τής οποίας υετά ταύτα τόσον κα- 
τεδιώχθη έρρέοως ό Τρικοΰπης ύπδ τού έπελθόντος Βούλ- 
γαρη.

^Ητο δέ πρωτορ^ανής μέχρι τής εποχής εκείνης ή παϋσις 
υπουργείου τοοον ισχυρού κοινοβουλευτικώς και εις τήν λαϊ
κήν συνείδηοιν, ούδέν κακόν ή ατυχές ποάίοντος, τουναν
τίον δέ κατορθώσαντος νά διατηοήοη έν έέεγέρσει τδ δημό
σιον τής Ευρώπης ι^ρόνηρα καί συγχρόνως προπαρασκεύασαν 
ά^ιόμαχον οτρατδν καί στόλον. Ιδίως δέ αδικαιολόγητος ή 
παϋοις διά τα άγαθά στοιχεία τά όποΤα τδ ύπουργεΤον έκεΤνο 
έκέκτητο. Διότι πλήν τοϋ πρωθυπουργού Κουρουνδοΰοου, ό 
ύπουργός των έέωτερικών Τρικοΰπης μετά πρωτοκρανοΰς δε- 
έιότητος διεχειρίοθη τάς υποθέσεις τής εποχής εκείνης, 
ποώτην δέ <|ιοράν εις τδ ύπουργεΤον τών έέωτερικων άπεδόθη 
η άςιοπρέπεια ήτις τώ ήρροΰε. Καί οί ύπουργοί δέ τών 
στρατιωτικών καί τών ναυτικών ρετά πολλής τής προσοχής
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ΚΛ1ένθερμου έ
λογον δπυζ δήποτε ποέε τήν περίσταοιν. Τάε ,υπ/ιρεοίοε εν 
γένει ταύταε εΓχεν άναγνωρίσι;] ό λαόε οοτιε ήτο κεκηουγυέ- 
νος ύπέρ τοϋ υπουργείου κ«ΐ ή Βουλή ήτιε ο ι’ εκατόν εί
κοσι '^ήιρων υπεστήοΐ-εν αυτό ενυ μόλιε ογοοήκοντΛ ή οχ--

τόσους ήρίθρουν οποδοΰε σί οιά<ροροι τής έπο)(ίίσ σντι- 
πολιτεύσειε.

Έ ν τούτοιε τό διόδ/,ρο: τοΰ |δσσιλέυς (ξαίνεται δτι διηυ- 
θύνετο μάλλον κοιτά τϋν ύπουργ-Ιιν Λουοσροου κβί Γρίβα, 
οΰγι δέ καί κατά το3 Τρικούπ/] οστιε ομυιε ύπήρ^εν ή κυρι- 
ωτέρο αιτία τής στόσευε αύτήε τοΰ ύπσυργείου. Έέάγεται 
οέ τούτο ιδίως έκ τής άργότερον σπο|άσεως τοϋ Βασιλέως να 
ελθϊ̂  εις συνδιαλλαγήν προς τόν Κουμουνδοϋρον ύπο τον ο- 
ρον να μή προσληφθώοιν εις τδ ύπουργεΤον οΐ Λομβαρδός καί 
Γρίβας νά γίνι  ̂ δέ δεκτός ό Τρικού)τ/]ς αν θέλ)]. Καί Ισως 
θά έκαμπτετο εις τήν [Βασιλικήν εκείνην πρόσκλησιν ό Κου- 
μουνδοϋρος άν δέν επενέβαινε και αυθις ό Τρικούπης οστις 
εντονωτατα ύπέυνηοεν εις αυτόν τήν γενομένην προσοόλλν 
καί τώ υποδείκνυε τήν ύποχοέωοιν νά παραίτηση τήν άρ^ήν 
καί V ' άπομείνη έλευθερος έν τή σντιπολιτεύσει. Καί ό Κου-
μουνδοϋρος πειοθείς είς τό όοθόν παρστηρήσεω
Τρικούπη σπέρρΐ'[/ε τάς προτάσεις τοϋ Βασιλέως καί άπετε- 
λέοθη ούτω ή κοινοβουλευτική έκείνη περίοδος καθ’ ήν ο[ 
πρώην υπουργοί άπήοτισαν τήν έπ’ ολίγον διατηρηθεΓσαν 
άντιπολίτευοιν κατά τού Στέμματος ής τελευταία άπήχησις 
■ ηοαν τά δύω πολίτικα άοθρα τοϋ Γρικούπη έν τοΤς βΚαι- 
ροΤς* δημοοιευθέντα έτη τινσ αργότερα.

’Ο προσκληθείς νά 0)[ηματίση ύπουργεΤον Δημ. Βούλγα- 
ρης ένεκαίνιοεν αργήν τοϋ άκροτστου πράγματι δεσποτισμοΰ. 
Αί πρώται ένεργηθεΐσαι έκλσγαι ήοαν τώ όντι παρωδία εκ
λογών. 0 1 αντιπολιτευόμενοι, οί έκοράσσντες έλευθερωτέ- 
ρας πως ιδέας κατεδιώχθησαν άμειλίκτως. Ό  Κουμουνδοϋ -
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ρος καταδιωκίρενοί εις την Οίτυλον, σπεκλείσθη σπε τάί 
έκλογάε έκλείσθη εις πύργον τινα της Ζαρνάνης οπού έπο- 
λιορκήθη ΰπό τού στρατού και κατεδικσσθη έν Άθήναις αθω
ωθείς εΤτα ύπό τού Επετείου. Ό  3ε Τρι_κούπη£ έκλογικώς 
άδυνατώτερος, ίσχυρώτστος όμως καί έπκροβωτατος ως αντί
παλος, άπεκλείοθη καί σΰτος διά μυρίων ποταπων έπευέά- 
οεων έν Μεσολογγίω ταύτα μέσα μετε;^ειρ!θθη τότε έν τή 
έέουοία''τδ τΐρωτο({»σνοϋς δεσποτιομού καί άγριοτητος ύπουρ- 
γεΤον έπΙ μόνω τώ σκοπώ να έέαντλήση τελείως τούς αντι
πάλους του καί νά απαλλαγή άπο τής έπιδρασεώς των έφ’ 
όσον πλειότερον καιρόν ήδύνστο.

Καί διά νά κστσλήϊωμεν εις την έκοασιν τού Κρητικού 
σγώνος μετά τά συμβάντα ταύτα καί την έγκατάλειψιν καί 
άπομάκρυνσιν άπό τής πολιτικής τού Κουμουνδούρου και 
τού Τρικούπη, άρκούμεθα ν ' άνσφέρωμεν μόνον ότι ενώ ολι- 
γον πρότερον μεθ’ όλος τάς προπαρασκευάς τάς πολεμικός 
τού Ελληνικού υπουργείου, ή Τουρκία β̂ ι̂ μόνον δεν έτόλ- 
μα νά προβή εις τολμηρά διαβήματα, αλλά καί έπροι^ υ̂λάσ- 
σετο όπισθεν των προστατευουοών αυτήν δυνάμεων ήδη ει- 
χεν έγείρει θραοεΤαν κεφαλήν καί ό ναύαρχός της Χοβερτ 
ήπείλει αύτήν τήν Χΰρον δι ’ άποκλεισμοϋ. Καί τούτο διό-ι 
ή πολιτική τής κυβερνήσεως κστσρρίψασα τό έέωτερικόν γοη- 
τρον έν ταΤς έέωτερικαΤς ΰποθέσεσιν, είχε δημιουργήοη και 
έν τώ έσωτεοικώ κατάστσσιν ήτις πορρω άπεΤχε τού να έμ
πνευση σεβασμόν καί φόβον. Τουναντίον δέ προφανώς έέα- 
σθενούσα ήμερα τή ήμερα τό έθνος καί κοταβάλλουσα αΰ-' 
τό διά τού φοβερού έκείνου δεσποτιομού της έοιδεν ευκαιρίαν 
εις την Τουρκίαν νά πσρασκευάίηται καί ·νά έπωφελεΐτοι τής 
έοωτερικής ανωμαλίας.

Διεπράχθη δέ και έτερον οίκτρόν σφάλμα ολίγον όργω- 
τερα. Κατά τήν κρίσιμον στιγμήν τού Κρητικού ςητήματος 
ποοκληθείσης συνεννοήσεως μεταέύ όλων τών κομματαρχών
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των τότε επιφανών, μόνον ό Κουμουνδοΰρος άπευεινεν έκτος 
τοϋ ουμβουλίου τούτου τόοη ητο ή κοτ αυτοϋ καί της πο- 
Λΐτικ'?ίς του μήνις τών ίσχυόντων.

Ούτω οίκτρώς σπέλν|ίεν ό Κρητικός άγων καί ή Κρήτη 
καταβληθεΤοα ΰπέκυψεν καί πάλιν ύπό τον επαχθή ^υγόν. 
Άργότερον καί σήμερον ήδη οτε τα πράγματα σταθμίζονται 
καλ/.ίτερα, ής εΐργασθησαν ό Κουμουνδοϋρος καί ό Τρικού- 
πης καί τά αίτια έφ’ 1ν  ή ενέργεια εκείνη προσέκοψε.

Θ ’ άργήση πολύ ακόμη ν ’ σποδίδη ό προσήκων χαρακτη
ρισμός τοϋ Τοικούπη κατά την Κρητικήν έπανάστσσιν τοϋ 
1 866.

Οί τότε πολίτικοι καί οι άντιπολιτευόμενοι οΐ λυοωδώς 
έπιτεθέντες καί άποδώσαντεε την άτυχή έκβασιν τοϋ άγώνος 
εις την άδεόίαν πολιτικήν τής κυβερνήοεως καί οί όμοφοο- 
νοϋντες αυτής καί έπιδοκιμάοαντες τα διαδήματά της, τήν 
έν γένει πολιτικήν τοϋ Τρικούπη έπί τοϋ Κρητικού άγώνος 
άπέδωκσν εις εισηγήσεις ίένσς τοϋ Κουμουνοουρου και τής 
Αγγλικής έν Άθήναις πρεσβείας. Δεν ήνόουν τής εποχής 
έκείνης οί πολιτευόμενοι να άποδώοωσι τά διαβήματα τοϋ 
τοϋ Τρικούπη είς ιδίαν αύτοϋ έμπνευσιν, καί σκοτιμως άπε- 
μάκρυναν απ ’ αύτών τον αληθή των σκοπόν καί τά άληθινά 
αίτια, άφ’ ενός διά νά ποραπλανήοωσι τήν κοινήν γνώμην 
καί άφ’ ετέρου διά νά κατασυντρί ύωσι τον μοΛίς εΐσερχόμενον 
— ύπό άρίστους όμως οιωνούς — είς τήν πολιτικήν Χαρί
λαον Τρικούπην.

Ή άμερόληπτος καί άδέκαοτος ιστορία ήτις καθήκον εχει 
νά είσδύση καί είς τά γεγονότα καί είς τάς σκέψεις όπου 
άδυνατοϋσι νά έγκύγωσιν ό πολύς λαός καί οί τετυφλωμένοι 
έκ προσωπικών παθών, θ άποδωση αμεριστον το δίκαιον εις 
τον Τρικούπην. .^ότι αληθώς δεΐιά καί μεγαλεπήβολος ύπήρ- /  
έεν ή πολιτική εκείνη καί συγχρόνως άνδρική πλέον ή οσον
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ηδύνστο νά δικ^ΐδλογιθ^ έκ τ ίν  περιοτσοεων. Διότι ένε-  ̂
πνεετο άπό τής άρχήί νά έπιτύχι;) καί διπλωματικωε" Ττι 6ά 
ητο δυοκολύτβτον νά κατορθώοη διά τήε (3ίαε. και διά τοντο 
επιτυ)(ωζ είχε κσλλιεογήση τό δϊ)ροσιον <}>ρόνημα έν Ευρώπη 
είχε δε κστορθώοη και σύτοί οί έν Αθηναίε πρεοβευται τιΐν 
ίενυν δυνάμεων νά φαίνωνται ευνοϊκοί προς τό ζητημα ( ι ι. 
Μεγαλεπήρολοε δέ διότι κατ’ αυτήν πρώτην έφηρμόοθη ή 
ή αρχή τοϋ^ρικούπη καθ’ ήν αί βλέψεις τής Έλλάδοε δεν 
επρεπε να περιορίζωνται μόνον εις τά ατενά όρια τής ί^ρή- 
της η τής Ηπείρου ή τής Θεοοαλίας, άλλ ’ επρεπε νά έπεκ- 
τείνεται έπΙ πόσης δεδουλομένης Ελληνικής γης, ουδέ ν ’ 
σποίεικνυετσι ή Ελλάς εκείνη μικρά μόνον ν ’ άπαιτήση καί 
νά έπωψελήται θορύόου καί ταραχών διά νά κερδήση έ ί αυ
τών όπως ό λύκος έκ τής άνεμοζόλης, άλλ’ ότι ητο ικανή 
καί αυτή -μόνη να έπεκτείνη τσς βλέψεις της έπι των άλλων 
Ελληνικών υπό τόν Τούρκον χ^ρών καί νά δημιουργήσΐ] 

ζητήματα καί άντιπερισπασμόν έκεΤ οπού έθεωοεΤτο καθεύ- 
δουοα ύπο τού Ελληνισμού. Συγχρόνως δέ πολιτική τον 
ύπήρζε καί ανδρική έψ’ όσον έπέτρεπεν ή τότε κατόοτσσις 
τής Ελλάδος καί πλειοτερον έτι. "Αν ληφθή ύπ ’ 0ψει ή 
γλώσσα εις τήν όποιαν έγρόφη ή προς τάς δυνάμεις διακοί- 
νωσις του Ιουλίου τού ιδό^ και ή αυστηρά οτόσις τής Κυ- 
βερνήσεως σπέ</ησεν τάς Πύλας, ιδιαιτέρως δέ τού υπουρ
γού έπι των Εξωτερικών Τρικούπη, θά κατανοηθή ότι τ ί
ποτε πλειοτερον δεν ήδύνατο νά πράξη κρότος μικρόν καί 
άνέτοιμον κατά τήν δυσψερή καί έπικίνδυνον εκείνην έποχήν.

Καί όμως ή πολιτική αύτη έττεκρίθη λυσσωδώς. Ό  Δε- 
λσγεώργης όπως εζήτει άψορμήν νά έπικρίνη τό έργον τής 
κυβερνήσεως, αγόμενος όμως καί άπό χρηστής συνειδήσεως

,1) Ε& (γαβδίΐοη ΟιήθηΙ&Ιβ. ρβΓ, Ραυΐ ΗβΓβ Ρατίδ 1870.
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και ά3υνατών νά τήν ευρύτητα τ̂ 1ν |5λέψεων τού
Τρικούπη είε ούτω ουγκεκριμένον καί ώριοιαενον ύήτημσ ως 
τό Κρητικόν, έίηγειρε την Βη ι̂οσίσν γνώμην κατά της κυβερ- 
νήσεως κσ'ι άπέδωκεν έ£ όλακλήρου την ευθύνην της σποτυ- 
)/ίας τοϋ Κρητικοί άγώνος εις την άΒεςιότητα τού πρωθυ
πουργού καί τοϋ οιευθύνοντος τάς έ£ωτερικάς ΰπηρεοίας τού 
Κράτους. Κατηγορήθη ό Τρικούπης ότι έμπνεόμρνος υπό 
των φιλσγγλικών του αισθημάτων, των οποίων την έκδήλω- 
οιν εΤχε κάμει πρό πολλοϋ ώς είδομεν έν τε τή έθνοσυνε- 
λεύσει καί τή Βουλή, είχε θυοιάοη τό Κρητικόν ζήτημα α
κριβώς καθ’ ήν στγμήν τούτο έπλησίαςεν εις την λύσιν του, 
αί άρχαι δε αυται διαδιδόμεναι και άκουόμενσι εντός τής 
Ρουλής διέθετων δυομενώς την κοινήν γνώμην. ·’£πιτροπαι 
Κρητικά! διεμαρτύροντο κατά τής πολιτικής τοϋ υπουργείου 
έόημμένος δέ τις πατριώτης έπυροβόλησε τον Κουμουνδοΰ- 
ρον και θά τόν έιρόνευε άν μή τυγοία κίνηοις τούτου τόν 
έσωζε. 'Ο δράστης συλληφθείς άπελύθη πάρουτσ κατ’ αίτη- 
σιν τοϋ Κουμουνδούρου τούτο δέ κάπως καθησύ)(αοε την 
έόεγερθεΤσσν κοινήν γνώμην.

^.ήμερον οτε τριάκοντα όλα έτη παρήλθον άπο τής 
έπο (̂ής εκείνης καί ό μεγαλοφυής πολιτικός άνήκει πλέον 
τήν κρίσιν τής ίϋτορίας, σήμερον πρέπει ν ’ άποδοθή τό 
καιον εις τό έργον του. Τό Κρητικόν ζήτημα τό όποιον εϊς 
τόσον εΰάρεστον σημεΤον εΤχε φέρει ό Κουμουνδοϋρος διά 
τής προπαρσσκευής τοϋ Κοάτους εις άπσίτηοιν των οικσιω- 
μάτων του καί ο Τρικούπης δ_ιά . τής ευφυούς πολιτικής του 
ένεργείας κα! διά τής έν Ευρώπη παρασκευής τής κοινής 
γνώμης, ένουάγησεν ές άνωτέρων λόγων. Α'ι ένδισφερόμεναι 
διά τύ)ν άνατολήν δυνάμεις έπεθύμουν έκάστη υπέρ έαυτής 
τόν θρόνον τής Βασιλίσσης τής Ελλάδος, πλστωνικάς βε
βαίως έκ τού-ου άπεκδεχόμεναι ώφελείας και τό ζήτημα εΤ ο̂ν 
άναγάγη εις σπουδαιότητα προσωπικής φιλοτιμίας. Ήοκεσε
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λοιπέν 7) οπουδή ρεθ ’ ί)ς προετψήθη ί| Ρωοσΐε Μ. Δούκιοΰα 
Ό λγα νά διαλΟοτ) τά όνειρα των άλλων δυνάμεων καί νά 
μετοστρέψτ] τάί διαθέσεις αυτών, ενώ δυστυχώς δεν έφερεν 
ώς αντισήκωμα τήν ενεργόν καί αποτελεσματικήν δρσσιν ϋπέρ 
τοϋ Ελληνισμού τής Ρωσσίας ήτις άπέμεινεν ή κατά τό ού- 
νηθες ψιλή προστατις τής Όρθοδοίίας. Μετά εέ μήνας ή 
εις τον θρόνον τής Ελλάδος άνοδος τής Βσσιλίσσης Όλγας 
θά ευρισκε πλέον τά πράγματα τετελεσμένο καί τήν νήσον 
προσηρτημένην ίσως εις τήν Ελλάδα.

Οίιτω έσκεπτετο καί ό Τρικοΰπης όταν άμα τή άναγγε- 
λία τής μνηστείας προέτρεπε το υπουργικόν ουμβούλιον νά 
παραιτηθή σΟσσωμον, ουτω δέ έβλεπε τά πράγματα καί ή 
Α γγλία -'ήτις ευθύς μεταστραψεΤσσ έδειέε παγεράν άδιαψο- 
ρίαν έκεΤ όπου ένησμενίζετο ν ’ άποδεικνΰη το ενδιαφέρον της.

Συμπληρωματικώς δέ πρός τά άνωτέρω έπήλθεν καί ή 
νέα φάσις τών έν Ευρώπη πραγμάτων καί ή έπιδείνωσις τών 
μεταέυ Γαλλίας καί I ερμανίας σχέσεων καί ή έπί τών πρα'[- 
μάτων μεταστροφή τών διαθέσεων τοϋ Ναπολέοντος. Επό
μενόν λοιπόν ήτο προ τής συρροής τών περιστάσεων αυτών 
τών άντιθέτων καί ή εΰστοχωτάτη τής κυβερνήσεως ένέργε α 
νά ναυαγήση καί ή Κρήτη νά καταδικασθή καί ευθύς εις τον 
ώυγον ύπό τον όποιον έστενεν. Ούδ’ ήτο δυνατόν νά ύπο- 
τεθή ότι ή κυβέρνησις του Ναπολέοντος θά έστεργε νά πρω- 
τοστατήση ώε πριν έπί κοινής Ευρωπαϊκής ένεργείας ύπό τας 
περιστάσεις τας οποίας οιετρεχεν καί ενώ ό κίνδυνος ρήζευς 
έκ Γερμανίας έπεκρέματο άνωθεν ώς σπάθη Δαμοκλέους, ή 
ή Αγγλία θά έδηκολούθη νά φροντί^η περί τών Κρητϋν 
μετά τήν επιτυχίαν τής Ρωσσίας έν τώ συνοικεοίω του Βσ- 
σιλέως Γεωργίου.



ς Β Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Σ·Τ'.

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑ2ΤΑ2ΙΝ
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τι» δ π α ο ϋ ι ο γ ρ α φ ί α .

Τ ίς  π τ ί α ί ε ι . - ’Κ νεα -ςώ ν κ α ι  τ ι α ρ ε λ β ό ν .

Μετά την άπορβκρυνσιν έκ τής άρχής τοΰ υπουργείου 
Κουρουνδούρου καί τήν επίμονον σρνηοιν τούτου νά συνεν- 
νοηθή προς τόν βασιλέα, τό εκλεκτόν έκεΤνο κόμμα τό όποΤον 
περιελάμβανεν αληθώς σρτιύτατο οτοιχεΤα άπέμε^νεν έλεύ- 
δερον έν τή άντιπολίτεύβει άποτελοΰν τό κυριώτερον αυτής 
οώμα. Διότι μετά τήν διαχείριοιν τών πραγμάτων τής Κρη
τικής έπσναοτσσεως καί τήν άδικον κατ' βύτοΰ έπίθεσιν των 
αντιποΛίτευτικών μερίδων, τό Κουμουνδουρικόν κόμμα έ£ηκο- 
λουθεί άπολαϋον πολλής έκ μέρους τοΰ λαοΟ εύνοιας, έπιρ- 
ρωοθειοης ίοιως εκ των ύπερρέτρων κστσδιώάεων άς διηύ- 
θυνε κατ αυτοΰ ό Βούλγορης.

I Ου Κουμουνδουρικοΰ λοιπόν κόμματος έπίλεκτον μέλος 
απειέλει ό Τρικουπης οοτις όμως καί μετά τήν ουνεννόησιν 
το : Κουμουνδούρου μετά τού [όσσιλεως δεν ήθέλησε ν ’ ά- 
νοΛοο/: υπουργεΤον, άλλ’ άπέμεινε φίλος τοΰ Κουμουνδούρου
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ουχΐ όρως κοι συριτρσκτωρ αύτοϋ. ’Εθεωρειτο δε τ«τε ώε ό 
κυριωτερος <|ι(λος καί ένδεδειγρένοε ούτως εϊπεΤν αρχηγός των 
κληθέντων Όθωνιστών βουλευτών, τών όποιων την προσέγ- 
γιοιν εις τόν Κουρουνδοϋρον αυτός ειχεν ένεργήση καί ε 
πιτυχή.

Κατά την εποχήν εκείνην τό πρώτον ήγειρεν την κεφα
λήν ή υποτελής Βουλγαρία ^ητήσασα υπέρ έαυτής προνόμια 
τινα θρησκευτικά τά όποΤα εις δεινήν στενοχώριαν ένέόσλον 
όχι μόνον τήν Μ. Εκκλησίαν αλλά καί τήν Πύλην. Διότι 
τώ όντι από τής εποχής εκείνης χρονολογούνται σΐ έκτοτε 
αέναοι τής Βουλγαρίας άέιώσεις αί ουδέποτε πλέον καταπαύ- 
οασαι καί καθ’ έκσστην αΰόανορενσι. Συνίσταντο δέ αί απαι
τήσεις αύται εις είδος τι Βουλγαρικής ήριανεέσρτησίσς, εις 
τήν παράοτασιν δηλαδή παρά τώ Οίκουρενικώ Πατριάρχη 
βουλγαρικής άντιπροσωπείας έντελώς ανεξαρτήτου υπό έποψιν 
διοικήσεως. Έύήτουν δέ προσέτι οί Βούλγαροι χωρισμόν τών 
Βουλγαρικών πληθυσμών τής Μακεδονίας ούτως ώοτε οί 
Βούλγαροι ή Βουλγαρόφωνοι αγρόται νά έχωοι ίδιους αυτών 
έπισκόπους βουλγάρους. Τό τοιοΰτον έννοεΤτσι σπέβλεπεν 
εις πολιτικήν μάλλον διαίρεσιν, άναμφισόητήτως δέ υπό τό 
θρησκευτικόν πρόσχημα οί Βούλγαροι έζήτησαν νά παρουσι- 
σσωοιν εις τήν Ευρώπην εΰσχήμως τάς πρώτας αυτών αξιώ
σεις τάς όποιας τόσαι και τόσαι έπηκολούθησαν έπειτα.

βίς τάς αξιώσεις των τσύτας οί Βούλγαοοι ένεπνέοντο 
ΰπό τής Ρωσσικής πολιτικής έν τή Ανατολή και ΰπ ’ αυτής 
ένεθαρρύνοντο. Άλλα ή Ελλάς δέν ήνοει κατ' ούδένα τοό- 
πον V σποδεχθή τάς άέιώσεις τών Βουλγάρων αΐτινες έκτος 
τής εκκλησιαστικής διαιρέσεως προωρίζοντο νά δηριουργήσω- 
οιν καταστασιν έπισφαλεστάτην και ΰπό εθνικήν εποφιν έν 
αύτώ τώ κέντρω τής έλληνικωτάτης Μακεδονίας. Αλλεπάλ
ληλοι λοιπόν συννενοήσεις διείήγοντο μεταίύ τής Κυβερνή-
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καί τοΰ Οικουμενικού πατριορχείου, το όποΤον έίή - 
τηοε ενεργόν την επικουρίαν τής ελληνικής διπλωμστίαί.

Δυστυχώς όμως όχι μόνον ή Ρωσσική άλλα καί ή Τουρ
κική κυόέρνησις έιράνη άποκλίνουοα υπέρ των Ιίουλγάοων καί 
σνα·^άνδόν ϋποστηρί^ουοσ τάς έκκλησιαστικσς αυτών άςιώσεις 
καί άόυνστοΰοα να ίδη ολίγον μσκρύτερον τής ρινςς της 
ποΤα θα ήσσν κατόπιν τα αιτήματα τών Βουλγάρων, όταν 
τοοον ένεθαρρύνοντο τά πρώτα αυτών όιαόήματα.

Ούτως εΤχον τά πράγματα ότε ή ελληνική κυοέρνησις 
σπει|)ασισε προ τοΰ καθ’ έκσστην όγκουμένου κινδύνου νά 
προόή εις γενναίαν διπλωματικήν ενέργειαν καί ν ’ άποστείλη 
εις Κωνοταντινούπολιν ίκανότατόν της διπλωμάτην διά νά 
προσπαθήοη νά άπομακρύνη τον κίνδυνον.

'Ο Κουμουνδοϋρος έοτρά<|)η τότε πρός |Τ0ν Τρικούπην 
και έκάλεσεν αυτόν ν ’ άναλάβη την δυσχερή άποστολήν, 
συγχρόνως δέ διά τοΰ ήμιεπισήμου τής ΚυβερνήοΙώς του ορ
γάνου έπεδόθη εις την παρασκευήν τής διπλωματικής εκεί
νης αποστολής.

*0 Τρικούπης κατ’ άρχάς δεν σπεδέχθη την θέσιν τοΰ 
εκτάκτου πληρεξουσίου άπεσταλμένου καί τούτο οΰχί διότι 
σπέστεργε ν ’ άναλάβη τήν δυσχερή εντολήν ή άπέλειπεν αυ
τόν ή έ( ’̂ εαυτόν πεποίθησις, άλλά μάλλον διότι έφοβεΐτο 
μή μετατρεπομένων τών διαθέσεων τής Ρωσσίας τ, ένδίδοντος 
τού Πατριαρχείου τό ζήτημα λυθή κατά τοόπον δυοάρεστον 
πρός τήν Ελλάδα, έπιρριφθή δέ εΐς αυτόν ή ευθύνη τής πο
λιτικής εκείνης μεταστροφής.

Ά λ λ ’ ό Κουμουνδοϋρος όστις άπύλυτον έτρεφε πεποίθη- 
σιν εΐς τόν πρώην υπουργόν του, δεν έβλεπε δέ περί εαυτόν 
καί άλλον ικανόν ν ’ άναλάβη τήν άποστολήν έπέμεινε και 
μετά πολλάς δυσκολίας κατώρθωσε νά πειση τόν Τρικούπην 
νά δεχθή. Έκοινοποιήθη λοιπόν ό διορισμός του καί άνεμέ- 
νετοΊη τυπική άναγνώριοις τής Πύλης ότε συνέβη τι οΰχί



συνηθες εις τά διπλωρατικά χρονικά. Ή  Πύλι  ̂
δεχΡ.5 ^ορ’ έαυτ^ άντιπρόοωπον τήο έλλ. Κυάερνί^οεως τόν 
Τρικούττην εκβρε δέ τήν άρνησίν τηε τούτην γνωστήν εΐο 
τον Κουρουνδοΰρον διά τοϋ τότε ττρεσβευτοϋ τηε έν Αθη
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ναίε Φωτιάδου ιτσσσα. Ή αρνησκ αυτή κατ ο:ρχαε παρωρ-
γισετδν Κουμουνδοϋρον οστιε καί έντονώτατα διεραρτυρήθη 
εΐε τον Τούρκον πρεσβευτήν έν τελεί όμωε έδέησε νά ύπο- 
κύψη διότι άλλωε τε ούδέν δικαίωμα εΤχε νά έπιβάλη εΐε τήν 
τουρκικήν κυβέρνησιν πρόσωπον οπερ δι ’ οΐονδήποτε λόγον 
αϋτη δεν έπεθύμει νά έχη παρ’ έαυτή. ’Ηρι έ̂οθη λοιπόν νά 
είπη εΐε τον Φωτιάδην ότι «πολύ ήδίκει ή Πύλη τον Τρικού- 
πην μη δεχόμενη αυτόν διότι, ό Τρικούπηε είναι 6 πολιτικόε 
τοϋ μέλλοντος».

Δέν είναι δύσκολον νά κατανοηθώσιν οΐ λόγοι διά τούς 
όποίουε ή Πύλη ήρνήθη νά δεχθή τον Τρικούπην, Δεν έλη- 
σμόνει σύτη" ότι προ ολίγων άκόμη ετών ούτοε διηύθυνεν τήν 
κατ’ αυτής διπλωματικήν έργαοίαν ήε συνέπεια μικρού δείν 
να είναι ή άπώλεια τήε Κρήτης- έ ί άλλου δε έι̂ ΐοβεΤτο τον 
δείιόν εκείνον πολιτικόν οστιε εις έλάχιοτον χρονικόν διάστη
μα θά ήτο ικανός νά άντιληι ι̂θή τά άοθενή της μέρη καί φεύ- 
γων ν ’ άπο^έρη ολόκληρον κατ’ αΰτήε σχέδιον άντιδράσεωε 
τοϋ όποιου τ άποτελέσματα άνέμενε λίαν επιβλαβή ή τουο- 
κική πολιτική. Διά τούς ίσχυροτάτουε τούτους λόγους ό Τ ρι- 
κούπηε ύπήρέεν είε τών ολίγων έντοΤε καθ’ ήμδε χρόνοιε 
διπλωματών οϊτινεε δεν έγένοντο δεκτοί παρά τής κυβεονή- 
οεως δι ’ ήν προωριζοντο, τούτο όμως προς τιμήν καί τήε εύ- 
φυίαε των και τής υπέροχου των διπλωματικής Ικανότητοε.

Έ ν τούτοιε ή ούμπραΐιε Τρικούπη και Κουμουνδούρου 
δεν ήτο δυνατόν νά διατηρηθή έπί πολύ. Ό  Τρικούπηε καθ’ 
όσον έπροχώρει έν τη πολιτική κατά τοσοΰτον άπεμακρύνετο 
τού συοτήματοε τοϋ Κουμουνδούρου, ι^ύσει δέ άγέρωχο^“ ι:σ̂



ΰπερήφανοι; καί έπομένω·: άποδοκιμάζων τήν ευκολίαν με6 ηε 
■ό Κουμουνδοϋρο^ έκολσκευε τα πλήθη, περιήλθεν είί^οισστα- 
σι^μ£χά τοϋ^τρώι^ν πρωθυπουργού του,'α^^ού τόοη οιαφορά 
χαρακτήρος τον έχώριίε, κσ! άπέμεινεν έν τή ελεύθερο σντι- 
πολιτεύοει. ’Ο Κουμουνδοΰρος ομωο ουτω πολιτευόμενοε δεν 
ειχεν άδικον κατά την έποχήν έκείνην. Πολιτευόμενοι και 
λαός εΤχον έίεγερθή κατά τοϋ άγριου δεοποτιομοΰ δν ήσκει ο 
Βούλγαρης, έχρειάίετο δέ ακριβώς αντίθετος εκείνου χαρο- 
κτήρ μειλίχιος και πράος και καταδεκτικός διά νά έπιβληθή καί 
«ίς τάς άοετάς ταύτας ό Κουμουνδοϋρος ωφειλε την τερα- 
οτίαν του δημοτικότητα.

Κατά τοϋ Κουμουνδούρου όμως εΓχον δυσαρεστηθή καί 
άλ̂ λοι έπιφανεΤς τοϋ κόμματός του βουλευταί, έν οΤς ά Λομ
βαρδός, ό Πετμι^άς και άλλοι, σπετέλουν δέ κόμμα ιδιαίτερον 
άνευ αρχηγού καί διευθυνόμενον απλώς υπό τοϋ Λομβαρδού, 
^ν τή κατά τών διαι^όρων κομμάτων επιθετική του σταοει. Ο 
Λομβαρδός τότε όρμητικώτατος και έπιθετικώτατος ήτον αν
τίπαλος έπίφοβος, έτι μάλλον δέ έπκ^οβος ώς κομματάρχης.

Είς τό κόμμα αυτό προοήλθε καί ό Τρικοΰπης. Κσίτοι οε 
νεωτεοος βλων τών άποτελούντων αυτό καί όλιγώτερον έκεί- 
νων έν τή πολιτική διατρίψας, ευθύς ώς προσήλθεν άνεγνω- 
ρίοθη αρχηγός και άπετέλεσε μετ’ αυτών τό πέμπτον κόμμα, 
τό όποΤον ώς έκ τών περιοτάοεων άς διήρχετο τότε ή Ελλάς 
δεν έδρασεν ώς έπρεπε, διέγραψεν όμως την πολιτικήν ήν 
πιοτώτατα ήκολούθησε μετέπειτα ό Τρικοΰπης και οί μετ 
αύτοϋ. Λεν υπήρχε δέ τότε εύρυ οτσδιον ένεργείας είς το νε
αρόν κόμμα Ιδίως διότι ή άλλεπάλληλος διαμαχη τών κομμά
των άνεβίβα^εν καί κατεβίβαίεν τάς κυβερνήσεις άνευ ιδιαι
τέρας τινός άνάγκης, έχανεν επομένως την άέιαν της η έν 
τή βουλή άντιπολίτευοις, όπως δήποτε καί καθ’ οΐον δήποτε 
τρόπον καί άν διηυθύνετο αυτή.

Τ ρ ικ ο ν π η ς  -̂^5

Κ.ατά τό 1873 μετά τών ώυσηρεστημενων κα-ιτά τοϋ Κου-



ρίυνοουρου πρ;ο/|λ6ε καί α Δ. Ράλληε, ουτω έέ νέα δύναρις 
ττροαετέθη εις τα νεαρόν κάρρα τα όποΤον Τ01συ7^τρόπ^^  ̂ έ|ρίθ- 
ρει /|αη ρεταίυ τ 2ν  ολίγων του οπαδών τρεΤο έτι των έπΐί̂ )α- 
νεοτέρων άνδρών τοϋ Ελληνικού κοινοβουλίου.

*36 Χαρ{?.αος·

Κατά την έποχην εκείνην ηρχισε άπα τοϋ κοινοβουλίου 
καί δια τού τύπου βιαιότατη κατακραυγή κατά του υ
πουργείου Βούλγαρη, το όποΤον οιετηρεΤτο άκάρη εις την άο- 
χήν 01 ’ άσθενοϋε πλειοψηφίαε βουλευτών. Εις την σντίδρα- 
οιν ταύτην συχνά άνεριγνύετο και ή αυλή και ή βασιλεία εις 
τήν οποίαν άπεδίδοντο τότε τάοισ προς ένεργείας ΰπεαβαι- 
νούσοο τήν δικαιοδοσίαν τηε καί τεινούσας πρός κατσπατησιν 
ή κατάργησιν τοϋ συντάγρστοσ. Βιαιότερα ορως τήσ εν τή 
βουλή έπιθέσεωε ήτο ή έπίθεσις διά τοϋ τύπου.

Τσο ιδέας τοϋ πέρπτου κάρρατος διερρήνευε*τότε ή έ(5>η- 
ρερις «Καιροί» διευθυνορένη υπό τοϋ κ. Πέτοου Κανελλίδου,* 
οηροσιογράί|>ου ευθαρσούς καί τολρηροϋ, δισκρινορένου διά το 
θάρρος καί τήν ίσχυράν πρωτοτυπίαν τών ιδεών του και τήν 
ακεραιότητα του. Εις τούς «Καιρούς» λοιπόν έδηροοιεύοντο 
αι αρχαι τοϋ περπτου κόρρατος, φαίνεται δέ οτι οΰχί σπανίως 
εν αΰτοΤς άρθρα έγράφοντο ύπ ’ οώιαϋ τοϋ Τρικούπη.

Κατά τόν Ιούνιον τοϋ ιί^7-ί ® διευθυντής τών «Και
ρών» κ, Πέτρος Κανελλίδης άνσχωρήσας διά τά λουτρά άνέ- 
θηκε τό κύριον άρθρον τής__έφηρερίδος εις τόν Τρικούπην 
οστις εις το φϋλλον τής 2η Ιουνίου έδηροσίευοε τό πολύ- 
κροτον εκείνο σρθρον «Τις πταίειβ τό όποΤον παρήγαγε π:·ω- 
τοφσνή παρα τώ κοινώ συγκινησιν. Τό άοθοον τούτο, ιι:/ά
δικης παρρησίας καί ευθύτητας δηροοιεύορεν ώς έχει :

Τ ΙΖ  Π ΤΑ ΙΕΙ ;

Άφ ’ ότου κατά το ι86δ εγκθιδρυθη ή άρχή τών κυβερ
νήσεων τής ρειονοψηφίας, παν νέον βήρα τής εξουσίας ραρ-
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τυρεΓπεοι το\. 
ειπόδειέ,κ τε·ΰ διε·

οκεπου, εΐε όν αΰτ?| σποολέπει· αψευδήί δε 
νεργουρένου σχεδίου καί αΐ άρτι διεέαχθεΤ-

τσ ύπουργεΤο
σαΐ'βουλευτικσί έκλογαί.

Βιαιοτερον καί σδείιώτερον μετήλθο’ 
κ. Βούλγαρη τάσ κυοερνητικάς έπεμδσσεκ, ύπουλότερον δε 
καί έπιτυχέστερον τά τοϋ κ. Ζαίμη και τοΰ κ. Δεληγεώργη* 
κατ ουσίαν ομωσ έπίσης κακοήθης ύπήρίεν ΰίρ’ δλα το άπο 
τοΰ ι86δ καί μέχρι σήμερον υπουργεία ή τής κυβερνήσεως 
κατά τσς έκλογας ένέργεια. Ο κ. Βούλγαρης, ό κ. Ζα'ι'μης, 
ο κ. Δεληγεωργης ΰπήρζαν όργανα μιας καί τής αυτής πολι
τικής, έκτελεοταί ένος καί τοϋ αύτοΰ σχεδίου. Ούδείς αΰτύν 
έκληθη εις την εξουσίαν κσθ ’ ΰπόδειέιν τύν αντιπροσώπων 
τοϋ Εθνους, ούδείς αυτών έέεπροοώπευσε τάς εΰχσς τοΰ Έ 
θνους· καί ο1 τρεΤς ΰπήρίσν πρόεδροι προσωπικής κυβερνή- 
σεως, τοΰτέστιν ΰπηρέται μιας καί τής σύτής θελήοεως ένερ- 
γούσης οτε μέν δια τούτου, ότε δε δ ι’ εκείνου· ούδεμίαν 
ηθικήν ευθύνην <|)έρει τό έθνος έπί τή διαγωγή τών προσώ
πων τούτων. Αν προήγοντο οΐ είρημενοι πολιτευταί διά τής 
ψη-^ου τής Βουλής, ή παράλυσις τής διοικήοεως καί ή παρ ’ 
αύτών, ώς εκλεκτών τοϋ Έθνους κατάχρησις τής έίουσίας 
κατά τάς έκλογας προς παραβιασμον τής συνειδήσεως τών 
εκλογέων ήδύνατο να έκλη<{)θή ώς ενδειίις τής άνικανότητος 
τοϋ ελληνικού λαοΰ προς την αύτοδιοίκησιν άλλ’ ή διοικη
τική καχεέίσ καί τά κατά τσς έκλογάς όργια δεν είναι εργον 
εςουσίας έκποοσωπούσης την πλειονοψηφίαν τής βουλής καί 
επομένως εύθυνούοης διά τών πρσέεών της τό έθνος είνε ερ
γον άνθρωπων όψειλόντων τήν υπουργικήν αύτών υπαοίιν 
εις μόνην τήν απόλυτον χρήσιν τής έν τώ Συνταγυατι ανσ- 
γεγραμμενης ύπέρ του Στέμματος προνομίας τοϋ διορισμού 
καί τής παύσεως τών ύπουργών ό κ. Βούλγαρης ότε μετά 
τήν αποσύνθεσιν τής έν τή τελευταία βουλή ουμμαχίας τών 
κομμάτων έκληθη έκ νέου εις τήν έΐουσίαν καί έλαβε τήν
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δισλυοιν τής βουλής, μόλις ΐ2  ήρίθμει φίλους έν βουΛ .̂ 
Έπτσ ί]ρίθμει φίλους βουλευτάς ό κ. Δεληγεώργης ότε έγέ- 
νετο πρωθυπουργός κατά τό 1872 και διέλυσε την τότε βου
λήν μόλις δ ’ είκοοιπέντε βουλευτών προίοτατο ό κ. Ζσί'μης 
προ τής έν έτει ι'<β() διαλύσεως τής βουλής. Παν άλλο αρα 
δύναται νά θεωρηθώσι το παρ ’ αυτών σχηματισθέντα ΰπουρ- 
γεΤα ή ώς εθνικά, ή δε διαγωγή τοιούτων υπουργείων ουδό
λως δικαιολογεί μομφάς κατά τοΰ έθνους, προκαλεϊ μόνον 
σκέψεις περί τής καταχρήοεως τής συνταγματικής προνομίας 
τοϋ διορισμού και τής παύσεως τών υπουργών.

Ή  προνομία αυτή εις οΰδένα υπάγεται έν τώ Συντάγματι 
ρητόν όρον ύπόκειτσι όμως εις τούς έκ τών πραγμάτων πε
ριορισμούς τούς προκύπτοντας έκ τών έπίσης ύπό τοϋ συν
τάγματος καθιερωμένων δικαιωμάτων τής βουλής. Προς τήν 
έκμηδένισιν τών περιορισμών τούτων ού μόνον επετράπη, άλ
λα καί άνήχθη εις πολιτικόν δόγμα, ή έπέμόασις τής κυβερ- 
νήσεως εις τάς έκλογάς. Ά ν  ό λαός έέέλεγεν έλευθέρως 
τούς αντιπροσώπους του, δεν θά ήτο εφικτός ό σχηματισμός 
υπουργείων προσωπικών, διότι ή βουλή διά τής έναοκήσεως 
τών ιδίων αύτής προνομιών ήθελε κσταοτήση άναπόδραστον 
τον σχηματισμόν υπουργείου άπολαύοντος τής εμπιστοσύνης 
τής πλειονοψηφίας αύτής. Ίνα μή συμδή τοϋτο καί εχει ό 
τόπυς κυβέρνηοιν ίδιαν ύπηρετοϋσσν τήν πολιτικήν έθνους, 
άπεφασίσθη κατά ίενικήν είοήγησιν, έν τελεί τοϋ έτους ι8 6 ',  
ή πτώσις τοϋ καθ’ ολον τό έτος έκεΤνο κυδερνήσαντος αλη
θώς κοινοβουλευτικού ύπουργείου, ή άντικατάστσσις αυτού 
δι ’ άλλου έκ τής μειονοψηφίας τής βουλής καί ή διάλυσις τής 
βουλής παρακολουθουμένη ύπό έπεμβάσεων κατά τάς έκλογας 
προς μετατροπήν τής μειονοψηφίας εις πλειονοψηφίαν. Ε<- 
τοτε ή πολιτική αύτη, ή έκμηδενίσασα τό κοινοβουλευτικού 
πολίτευμα έν Έλλάδι έΐακολουθεΤ λειτουργούσα- ή δέ τελευ
ταία διάλυσις τής βουλής καί α1 γενόμεναι έκλογαί ένδεικνύ-
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ουοιν ΟΤΙ θά έίακολουθ^ άναητυσσομέν/|, ί<̂1̂  ου ι̂ έρ»;] τά 
πράγρατσ είο τήν υοιραίαν αύτών καταστροφήν.

Διστελοϋρεν ήδη θεατα'ι τοΰ ελεεινού εκλογικού δράμα
τος, οπερ σπο τδ ι868 παρίσταται περιοδικώς έπΙ τής σκη
νής τοΰ ήμετέρου κράτους. Αμέσως μετά τήν διάλυσιν τής 
τελευταίας |3ουλής, άντί νά ίδωμεν τούς πολιτευόμενους 
σπεύδοντας προς τάς επαρχίας αυτών, όπως προκαλέσωσι τήν 
υπέρ αυτών ψήφον τοΰ λαού, είδομεν άπενσντίας τούς ά5ι- 
οϋντα ςν ' σντιπροσωπεύοωσι τάς επαρχίας σπεύδοντας εις 
Αθήνας όπως λάβωσι το χρΤσμα τής υπουργικής ύποψηφιό- 

τητος. Έκτος δλιγίστων, μοναδικών ίσως, εξαιρέσεων, πάν- 
τες έλησμόνησαν και πολιτικάς σχέσεις και ατομικήν αξιοπρέ
πειαν έκλιπαροΰντες τήν άνωθεν κατά τάς έκλογάς άντίλη- 
ψιν, ή δέ κυοέρνησις κατήρτιύε, διέλυε, μετερρύθμιύε. τούς 
συνδυασμούς ώς κηοεμών τής ψήφου τοΰ λαοΰ. Ήρξατο ή 
δεύτερα πραξις και είδομεν τούς ύπουργικούς ύποψηφίους ε
πανερχόμενους εις τάς επαρχίας καί κύπτοντας ύπό τό βά
ρος τών προς τούς έκλογεΤς ύπουργικών δώρων, είδομεν τήν 
υπηρεσίαν όλην άνάστατον, τον στρα·^ον εις πλήρη παράλυ- 
οιν ύπακούοντα άπό τοΰ διοικητοϋ εωο τοΰ εσχάτου στρατι
ώτου εις τά νεύματα τοΰ ύπουργικοΰ ύποψηφίου καί γενό- 
μενον τό οργανον τής καταπατήοεως τοΰ νόμου και τών έ- 
λευθεοιών τοΰ πολίτου. Ήδη λαμβάνομεν αλληλοδιαδόχους 
τάς άπαιοίας ειδήσεις περί τής τρίτης πράξεως, καθ’ ήν τε
λούνται αύτούσια κατά τήν ψηφοφορίαν τά εκλογικά όργια. 
Μ ετ’ ολίγον θά παρασταθή ή τετάρτη πραίις. ότε κατά τάς 
έξελέγξεις θά έκτυλι/θώσιν έπισήμως σ1 τελεσθεΤσαι σσχημίαι 
καί, κατά τά εΐθισμένα. θά διαπραχθώσι βεβαίως καί ήδη νέαι 
έν αύτώ τώ βουλευτικώ περιοόλω χείρονες τών πρώτων, καί 
τούτα πάντα όπως παοαοκευαοθή ή ύοτάτη πράυΐς τής συγ- 
κροτήοεως βουλής φερούσης τόν έξωτερικόν τύπον τής άντι- 
προσωπείας τοΰ έθνους καί σναδεχθησουένης έν όνοματι τοΰ
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£θν^υ^ τήν ε'^θννην τύν ανοσιουργημάτων τών προσωπικών 
κυσεονήσεων. Άηδιά^οντεο καί άγανακτοΰντεο επί τω θεα- 
ματι, τού όποιου πσριοτσμεθα θεσταί, κσϊ |3λέποντεο την γε
νικήν κατάπτωσιν τοΰ φρονήματοο των πολιτευόμενων, δι- 
σταυομεν έπί στιγμήν καί έρωτώμεν ημάς αΰτοΰε, μή τυχόν 
σΛηθώιο πταίει τό έθνος ; Θαρρούντως όμως άπαντωμεν, τό 
έθνος δεν πταίει. Μετά τσ'παθ’ηρΓοτβ τοϋ ΐ86ά, τίθεται έκ 
νέου εις τό έθνος το δίλημμα τής ύποταγής εις την αυθαι
ρεσίαν ή τής έπανα^τάσεως. ΕΤνε τό έθνος καταδικαστέον, 
διότι δεν σπεύδει νά παραδεχθή τό δεύτερον ; Καλούνται 
εις την έέουσίαν κυόερνήσεις άποκρουόμεναι παρά τής πλειο- 
νο\[»ηι|)ίας τού έθνους, χσρηγεΤται εις αύτσς ή διάλυσις τής 
[όουλής και συνσμα παν μέσον έπηρεασμού τώιν συνειδήσεων 
τοΰ λαού καί νοθεύσεων των εκλογών, και λέγομεν ύστερον, 
ΟΤΙ πταίει ό λαός διά την τοιαύτην κατάοτασιν. Τ ί δύναται 
ό λαός κατ’ αυτής ; Οΰδέν άλλο ή νά έπαναστατήση· άλλά 
τις ό δυνάυενος νά κατακρίνη εύλόγως τόν λαόν, διότι την 
έπανσσταοιν θεωρεί ώς έσχατον καταφύγιον, και πριν ή προ- 
έλθη εις αυτήν έητεΤ νά ίδη εξαντλούμενα όλα τά προλη
πτικά μέσα ; Ά ν  δεν πταίη ό λαός, πταίουσιν οί πολιτευό
μενοι, λέγουοιν οί άλλοι, και ή έίαχρείωσις αυτών εΰθύνει 
τό έθνος, άι ’̂ ού ούτοι εις τό έθνος άνήκουσιν. Άπαντώμεν 
ότι ή διαγωγή τών πολιτευόμενων θά ηΰθυνε τό έθνος, άν ή 
Ελλάς αΰτοδιοικεΐτο, άλλ'άιρ’ ού διά τής διαστροφής τοϋ 
συντάγματος καί τής είκονικότητος τής |3ουλής κυσερνατσι 
πράγματι ή Ελλάς ως μοναρχία απόλυτος, επόμενον ήτο νά 
καταστώσι καί οί πολιτευόμενοι όποιους διαπλάττει αύτούς τό 
νοθον καθεστώς. Ό οτις τών πολιτευόμενων δεν άσπάύεται 
τά γινόμενα ούδέν άλλο δύναται νά ποάίη ή νά παύοη πολι
τευόμενος, άφ’ ού κατά τό παο' ήμΤν καθεστώς ούδέν ΰφί- 
σταται δ ι ' αυτόν στάοιον έννόιιου και έντιμου ένεργείας. Οί 
ποΛίτευόμενοι είνε πλάσματα τού έπικρατούντος έν τή πολι-
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οτοΐ)'εΤον έν τ/] πολιτική, άλλ ’ είκονικι^ν μόνον έ^ει μετοχήν 
εΐζ ούτήν.

Ή ευθύνη άρσ έττί τοΐς συντελουμένοιο ανήκει απαοα εις 
το οτοιχεΤον εΐο τό όποΤον οια τήο διαοτοο^ήε τύν συντα|- 
ματικύν ήμύν θεομ' ΐ̂ν ουνεκεντρώθη όλόκληοοο ή έίουσία.

Άλλ ’ έκτόο τήο έπβναστάοεωο, τήν όττοίαν άπαντεο σ- 
ποτροπιαζόμεθα, δεν υπάρχει αρα άλλο μέοον θεοαπείσε : 
Παρ’ σλλαιε συνταγματικαΤο έπικρατείαιζ καταοτέλλοντο.ι 
καί προλαμβάνονται α1 καταχρήοειε τήο έεουοίαο διά δυνά- 
μεωε άνωτέρσο καί αΰτήε τής έπαναοτάσεως. διά τής ήθική·: 
έκδηλώοεως τής κοινής γνώμης. Υπάρχει καί παρ’ ήμΐν κοι
νή γνώμη, ώς πολλάκις άπεδείχθη, καί όοάκις εκτάκτως έΐε- 
δηλώθη έπέι^ερεν σοφαλΰς τά άποτελέσματα αυτής· άλλ ’ ή 
κανονική έκδήλωοις τής κοινής γνώμης προϋποθέτει χρόνον 
τινά κοινουβουλευτιοϋ βίου, ή δέ Ελλάς άπο τοϋ ι·'’'4ά· 
τό πρώτον έουνταγμστίσθη και εως τής σήμερον, μόνον έπί 
έν έτος, ήτοι κατά το ι86^, έβίωοε κοινοόουλευτικώς. ΕΤνε 
αρα ή κοινή γνώμη άδιοργάνωτος καί ελλείπει ά<})' ημών ό 
σπουδαιότερος ούτος ί̂ ιραγμός των καταχρήσεων τών ποονο- 
μιών. Παρήγορον όμως φαινόμενον μαρτυρούν ^τής κοινής 
γνώμης τήν άνσπτυΠν παρ’ ήμΤν πσρουσιαςει ή εκλογή τής , 
πρωτευούσης. Ό  λυσσώδης πόλεμος, όν έκήρυ£ε κατά τής 
εκλογής τοΰ κ. Τιμολ. Φιλήμονος .Λ,ΰλή καί ΟπουργεΤον, διε- 
τρανωσαν τήν αληθή έννοιαν τής ύποψηφιότητος αυτού. 'Ο 
κ. Φιλήμων έβέθηκε κάλπην οΰχί έν ΐδίω ονόματι, σλλ’ ώς 
αντιπρόσωπός ιδέας, διότι σπέσχε συστηματικώς καί άπό πό
σης άτομικής ένεργει'ας κατά τήν εκλογήν. 0 1  θιαοώται τής 
Ιδέας, ήν έκπροσωπεΤ ή κάλπη τοϋ κ. Φι/.ήμονος έπραίαν 
υπέρ αυτού όσα οί άλλοι ύποψήριοι απανταχού τοΰ κοάτους 
άνεέαιρέτως εΐνε ήναγκασμένοι νά πράττωσιν αυτοί άρ ’ εαυ
τών. Όποια δέ ή ιδέα ; Ό  κ, Φιλήμων διά τοϋ Αίώνος ΰπε-
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ρεμάχης3εν έκθΰμως υπέρ πολλΰν εθνικών ζητημάτων. Κα
τήγγειλε τάε καταχρήσεις των προνομιών τοΰ στέμματος,τάς 
προσωπικός κυβερνήσεις, τσς άοικαιολογήτους διαλύσεις τών 
Ι^ουλών, τσς επεμβάσεις τών διαφόρων υπουργείων εις τάς 
έκλογάς, τήν μεγάλην λσυρεωτικήν φενάκην την σπολήίσσον 
εις τήν δια τής κυβείας λήστευσιν τοΰ λαού, τήν ελευθερίαν 
τοϋ βουλευτικού βήματος προσβληθεΤοαν εν τώ ποοσώπω τοΰ 
κ. Λομβαρδού, τήν εθνικήν αξιοπρέπειαν πάσχουσαν έκ τής 
παρεισαγωγής εις τήν αυλήν προσώπων δυνάμει διορισμού 
ξένου Ήγεμόνος. Πάντα ταΰτα συντελοΰσιν εις τον κατσο- 
τιομόν τής ιδέας, ήν έκπροσωπεΤ ή κάλπη τοΰ κ. Φιλήμονος 
καί τής όποιας ή αληθής καί υψηλή έννοια οΰδένα λανθάνει. 
Ή  ιδέα αύτη μανιωδώς πολεμηθεΤσα παρά τής εξουσίας ήοα- 
το νίκην επιφανή. Χαίρομεν διά τον κ. Φιλήμονα. εις τον 
όποιον ανοίγεται στάδιον αντάξιον τής Ικανότητάς του, χαί
ρομεν διά το βήμα τής βουλής, άφ ’ ού θέλει ήχήοη φωνή φι
λελεύθερα καί τολμώσα νά λέγη τήν αλήθειαν, άλλ’ ιδίως 
άγαλλόμεθα διότι ή νίκη τοΰ κ. Τιμολ. Φιλήμονος εΤνε άθλον 
ειρηνικόν τής κοινής γνώμης καί ώς έλπιξομεν σπουδαία ά- 
παρχή γενικωτέρας αυτής έκδηλώσεως. ϋ ί  δούλοι λαοί κυ
μαίνονται μεταςύ άνοχής τής αυθαιρεσίας και συνωμοσίας. 
Ίδιον τών ελευθέρων λαών εΓνε δ ’ ειρηνικών μέσων νά έπι- 
οσλλωσιν εις τούς άρχοντας τόν πρός αυτούς σεβασμόν. Ηί- 
ρηνικωτέρα, νομιμωτέρα, αλλά τρανωτέρα έκδήλωσις τής γε- 
νομένης διά τής ψήφου τοΰ λαού τής πρωτευούοης ύπέρ τοΰ 
κ. Φιλήμονος δεν ήδύνατο νά ύπαρξη. Θά νοηθή άρα ή ση
μασία αύτής ; Τό εύχόμεθα άλλα δεν τό έλπίξομεν. Πού δυ- 
νάμεθα νά στηρίξωμεν τοιαύτην έλπίδα; 'Οσάκις πσρέοτησσν 
δυσχέρειαι καί έγένοντο ύποχωρήσεις, αύται δέν ήσαν οπου- 
δαΤαι, άλλ’ άπέβλεπον μόνον εις τόν έξαγορασμόν τών και
ρών καί εις τήν έπίρριψιν τής εύθύνης εις άλλους. Τοισΰτσι 
ύποχωρήσεις βλάπτουσι και τόν οίδοντα καί τόν λαμβάνοντα.
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Οΰδείί βπβταται περί τήε έννοίαζ αυτών και ή άληθήί ηθική 
ευθύνη ρένει έν τή συνηδήοειτοΰ έθνους όπου ανήκει· τοΰτο 
προοεπψαρτυρεΤ ή έκλογή τού κ. Φιλήρονος.

Ίνα  έπέλθη θεραπεία πρέπει νά γείνη είλικρινώς αποδε
κτή ή θεμελιώδης αρχή τής καινοβουλευτικής κυβερνήοεως, 
οτι τα ΰπουργεΤσ λαμβάνονται εκ τής πλειονοψηφίας τής βου
λής. Τα Οργανα τής νΰν και τών πρώην προσωπικών κυβερ
νήσεων, αί εφημερίδες τών κ. κ. Βούλγαρη, Ζαίμη καί Δελη- 
γεώργη, άνακινήσασαι εσχάτως τό ύήτημα τοΰτο, έκθύμως 
υπερεμαχηοαν υπέρ τοϋ δικαιώματος του στέμματος να καλή 
εις τά πράγματα την μειονοψηφίαν τής βουλής. Ό τι τοΰτο 
δεν άντίκειται εις τδ γράμμα τοΰ συντάγματος, οΰδείς αντι
λέγει έπίοης αδύνατον ν ’ άρνηθή τις οτι προσκρούει εις την 
ολην οικονομίαν τοΰ συντάγματος καί οτι καθιστά αδύνατον 
τήν Λειτουργίαν τοϋ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Θεμέ
λιον τοϋ πολιτεύματος τούτου είνε ή υπαρΐις δύο κομμάτων 
έν τή βουλή, τούτο δε άναγνωρίύουοι καί οί θιαοώται τής 
προσωπικής κυοερνήσεως, άλλα το άναγνωρίίουσι μόνον ϊνα 
δνειδίσωσι τήν βουλήν έπι τώ κσταμερισμώ αυτής εις πολλά 
κόμματα. ΙΙάθεν όμως ό πολλαπλασιασμός τών κομμάτων ; 
Οΰχί αλλοθεν είμή έκ τής προσκλήοεως εις τήν έέουσίαν τών 
μειονοψηφιών. ΠοΤον κόμμα άποφασίύίει νά ουγχωνευθή μετ’ 
άλλου προς καταρτισμόν πλειονοψαφίας, όταν άποτέλεσμα τής 
θυσίας του ταύτης εΤνε ό αποκλεισμός του από τής εξουσίας, 
ενώ μόνον έν τή μειονοψηφία έχει τήν ελπίδα νά κληθή εις 
τήν αρχήν, να λάβη τήν διάλυσιν τής βουλής, καί να διευ- 
θύνη κατά τό δοκοϋν τάς έκλογάς ; Ενόσω ή βασιλεία προ
σφέρει τήν εξουσίαν, τήν διάλυσιν καί τάς έπεμβσσεις ώς 
βραβεΤον εις τάς έν τή βουλή μειονοψηφίας, θά πολλσπλασι- 
άίωνται έπ άπειρον οί μνηστήρες τής αρχής· όταν όμως 
αποφασίση είλικρινώς νά δηλώση ότι μόνον τήν πλειονοψη
φίαν καλεΤ εις τήν έ£ουσίαν, οΰδεμία αμφιβολία οτι καί έν
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Έλλάδι, £πω: καί αλλαχού, δεν θα μείν/] έπί πολύ έκθετον 
το επίζηλον τούτο γέρας, άλλα θά ουνεννοηθώοιν σΐ μειονο- 
ψηφίαι πεο! τύν έπιοαλλομένων εις έκάοτην υποχρεώσεων, 
όπως συγχωνευθώσιν εις πλειονοψηφίαν.

Δεν πταίει ορα το πολίτευμα, δεν πταίουοιν οί αντιπρό
σωποι τού έθνους, δεν πταίει το έθνος, άν ή βουλή εΤνε κα
τατετμημένη εις πολλά κόμματα καί δεν έχει ότοίμην πλειο
νοψηφίαν, όταν ζητηθή. "Ας σψεθή νβ λειτουργήση τό πολί
τευμα έν τή βεβαιότητι δτι έκ τής πλειονοψηψίας τής βουλής 
μορψόνεται ή κυδέρνησις καί ταχέως θα Ιδωμεν την βουλήν 
συντσσσομένην εις δύο κόμματα. Ούδέν τών θεμελιωδών ζη
τημάτων άτινα έν I αλλια ή Ιταλία διαιρούσι τούς πολιτευο- 
μένους εις πολλά κόμματα, έχομεν έν Έλλόδι· τά πολλά 
κόμματα παρ’ ήμΓν εΓνε αποτέλεσμα τής προσκλήοεως τών 
μειονοψηψιών εις τήν έςουσίαν, ή ευθύνη άρα παοα τής κα- 
ταστσσεως τούτης ανήκει εις τούς παραδιάζοντας τήν κοινο
βουλευτικήν άρχήν τού σχηματισμού τών κυβερνήσεων έκ τής 
πλειονοψηψίας τής βουλής.

Άριθμούντες έπί τή καταστάσει εις ήν περιήλθον τά τής 
πολιτείας καί άτινα ι.ωηρότερον σίσθανόμεθα ήδη ύπο τας 
έντυπώσεις τών έπιτελουμένων τή εΐσηγήσει τής κυβερνή- 
οεως καί παρά τών οργάνων αυτής εκλογικών οργίων, ήθ:- 
λήσαμεν νά έζετάσωμεν μήπως ήμεΤς πτσίωμεν, όπως έν ή- 
μΤν αύτοΤς άναζητήσωμεν τήν θεραπείαν, ’^^λλ’ ή ειλικρινής 
μελέτη τού θέματος μας ήγαγεν εις τό αλάνθαστου συμπέ
ρασμα δτι δεν πταίει τό έθνος. Άλλου έγκειται τό κακόν 
καί έκεΤ πρέπει νά ζητηθή ή θεραπεία.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣ Τ Ω Σ

Ή παραγνώρισις τών θεμελιωδών αρχών τοΰ κοινοβου
λευτικού πολιτεύματος παρά τής έκπτωτου δυναστείας έψεοε 
τό έθνος εις τήν έπανάστασιν τού ιδθα.
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•τ) ουατηρατική 
έθνους.

Λεν ί

αύτοΰ κσταδολίευοις - ' δι καιων το'

εΐ)(ε οε ρονον ιδιωτικός άρετσς ό |3ασιλεύς Όθι 
Γεννηθείς [^ααιλοπαις καί ήγερονικης τυγων άνατρο(|)ής, είχε 
πληρη την συναίσθησιν, ότι ό θρόνος, έφ ’ ου έκάθητο, ίδρύ- 
9η οΰχϊ χσριν αυτοΰ, αλλά χάριν του έθνους, και οτι σί προ- 
νορίαι τοϋ στερρατος ειχον ρόνον λόγον ΰπάρςεως την δι ’ 
αυτών έπιτελεσιν τών εις τό οτέρρα έπιόαλλορένων καθη-·- 
«οντων. Πλην ολίγων ωρών άναπαΰσεως ολόκληρον την ή- 
ρερσν κατεγίνετο εις τήν οιεκπαιρέωσιν της δημοσίας ΰπηρε- 
οια.. καί εις τήν ρελέτην τών πραγμάτων και τών προσώπων 
ρη περιοριέόρενος εις τό ένεστώς αλλ’ άνατρέχων εις τας 
ίοτορικό:ς τοΰ παρόντος πηγας. Οΰδείς κάλλιον αϋτοϋ κα- 
τεΤχε τήν Ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος, οΰδείς πλειοτε- 
ρον επεοεικνυε σεβασμόν εις πάσαν δόόαν τοϋ εθνικού άγώ- 
νος καί εις τας παραδόσεις καί τούς πόθους τοΰ έλληνισροϋ.

/Λ^υνεταΰτιέεν εαυτόν μετά τοΰ θρόνου του καί απέναντι έλ- 
λήνων ή όένων ησθσνετο εαυτόν έλληνα.θεωρών πάσαν πρός 
τήν Ελλάδα ολιγωρίαν ώς προσωπικήν πρός αυτόν προσβο- 
λήν| Ουδέποτε άνήγγελε τελευταίας δοκιράς έπάπειρον έπα- 
ναλαρβανορένας, ουδέ διελογίσθη πολλώ δε μάλλον δεν ήπεί- 
λησε κενός σπειλάς, νά καταλίπη τόν θρόνον του, διότι δεν 
έθεωρει αύτον ώς προστυχόν κτήμα διό συμβολαίου άποκτώ- 
ρενον καί αύτοοσύλως έπιστρε<|)όρενον, όλλ ’ έέετίρσ τήν [5α- 
σι/.είσν ώς αποστολήν έπι^εοληρένην καί τήν όποιαν δεν ήτο 
κυοιος να παραίτηση. Έπί τοσοΰτον συνήνου 
τοΰ θρονου καί τοϋ έθνους ώστε σπέκοουε 
τής ανακτορισθίας άποδίδ'.

α συμφέροντα 
•ήν έόόγκωσιν 

•ό δημόσιον ταμεΤον έν ωοαις 
'όγκης μέρος αυτής, οιοτι δι αυτόν τό δημόσιον ταμεΤον δεν 
•ο έένη περιουσία έό ής νό έητή ν ’ άρπάση ώς πλείονας έ -
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ι|;ευρίοκων πρ2φάσεις άλλα πλοϋτοι: τοΰ θαανου,κσθά ΠΑαϋτος 
ταϋ εθνουζ. Προκειρέν/ ]2  τη ί ναυπηγήσεως θαλαμηγού, ρη- 
την εθιοε εντολήν κατ’ ούοέν ο1 θάλαμοι νά παρσβλά’|<ωοι τήν 
πολεμικήν ά£ίαν τοΰ πλοίου, διότι τήν προσωπικήν αυτού 
σνεοιν ώο οΰδέν έλογίίετο απέναντι τού δημοσίου συμφερον- 
τοο. Ζηλότυπος εις άκρον τής άέιοπρεπείας του, ούτε εις 
γένους ηγεμόνας έπέτρεπε νά παρεμόσίνωσιν εις τα τής αυ
λής του, ούτε εις ευνοούμενους να παοίστανται ως έπίτροπει 
καί διαχειρισταί τής βασιλικής έΐουσίας· ήσμένιόε δέ να κο- 
σμή τήν αυλήν του δια τών ένδόίων ονομάτων τοΰ εθνικού 
άγώνος και νά έπιόάλλη εις τό προσωπικόν αυτής βίον σε
μνοπρεπή καί αποχήν άπό κερδοσκοπικών κατ άλλων επιχειρή
σεων άσυμβιβάστων προς τό άίίωμα αυτών. Διοοίίων δε τους 
ΰ'πουογους δεν έ<|>ρόνει οτι ήδΰνατο δι ’ αυτών νά ένεργή πα- 
σον παρανομίαν ύ π ' ευθύνην άλλων. Έννόει ότι μόνον τ?ς. 
νομικής ευθύνης άπήλλσττεν αυτόν τό Σύνταγμα ολλ ο“ΐ 
άκεοσίο διετέλει παρ’ σΰτώ ή ηθική ευθύνη έπΐ ταΤς πράΡε- 
σιν, σίτινες έ ί αΰτσϋ έπήγαύον. Ό θεν  ήοχολεΐτο είς τά τ?ς 
διοικήσεως τοΰ κράτους πλειότερον ή εις τά τοΰ ίδιου οίκευ 
καί ώς έκ τής πολλής οΰτοϋ πείρας ήτο οδηγός καί έλεγκτ/,ς 
τώ'Λ υπουργών.
./ΛΤάς άρετάς όμως ταύτας κατέστρε·^εν άρδην ή ποός τό 

κοινοβουλευτικόν πολίτευμα δυσμένειά του καί ή πεποίθησίς 
του ότι ή έκμηδένισις τοΰ Συντάγματος ήτο καί δικαίωμά του 
κχι καθήκον του. ΓΙιστεύων είς τό θεΤον δίκαιον τών ηγεμό
νων, ούτε τάς έκ τής εκλογής του, κατά τό ιδ·3ί', ούτε τάς 
έκ τής συνομολογήσεως τοΰ Συντάγματος κατά τό ιδ^ γ  υπο
χρεώσεις του συνηοθάνετο, τά άμοιοοΤα καθήκοντα ηγεμόνων 
καί λαών έθεώρει άνωθεν διαγεγραμμένα, παοαν δε μεταρ- 
ρύθμηαιν αυτών τών θεσμών άνθρωπίνων ώς παράβαοιν θείου 
νόμου, είς ήν ήδύνστο νά ΰποχωρήοη έ£ ανάγκης, άλλά μό
νον ποός καιοόν καί ποός οικονομίαν τών περιστάσεων, έ η -
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φυλσττόμενες νά δράττ/'|ται Τ'^ν ευκαιριϋ^ν, ινσ έπανα^έρ/ι 
τάί άμοιοαίσς οχέσεκ εϊε Τι̂ ν φυοικήν βΰτών κατα το θειον 
δίκαιον κστάοταοιν. Τοιαϋται αΐ^πεποιθήαεις αίτινεε ΰπήρέαν 
όρ.ετ/|θία υεγίοτ’̂ ν δεινήν τού εθνοείί. Ί  ήν ευθύνην τ'υν ε- 
παναοτάοεων ρέρουσιν οΰ;(1 οί έκτελοϋντεε, σλλ' οί καθι- 
οτ'ϋντεο σΰτάε άνσποδράοτουε. Την ευθύνην άρα ούμπασαν 
- 'ε  έ^αναστάοευ^ το : 1862 φέρει ή άνένδετοο έπΙ ι8 έτη 
το : [Ιαοιλέ^ε Όθε;νοε επιμονή είε παρσβισομδν τών κοινο- 
οουλευτικ'ύν -οϋ έθνουε θεσιι-ύν. Ά λ λ ’ ΰπόλογοε ενώπιον 
τΛε ίοτοοίσε είναι ό ήγεμών ουτοε και οι ετερον βαρυτερον 
έκ'εΙ.ου κοκεν. Τάε έκ τ^ν έπαναετάοευν ίϊ|μιαε άναπληροΤ 
;  χρένοε, άλλ' ή διαρθερά τ·δν έ|θ'̂ ν ανατρέπει έκ βάθρων 
τάε καινωνίαε- οέϊεν δε δλεθριώτερον ε κ  τά ήθϊ| τοϋ λαοΟ τοϋ 
παοά τών κυοερνώντυν παρεχόμενου είε αΰτον παροοείγμα- 
τοί τήο τίιν νόμο̂ ν πεοιφρονήοεειε. "Οταν ό λβοε οΛοκληροε 
Ι^λέπει ηγεμόνα λογιζόμενον ένάρετον ν αθετη συοτηματι- 
κΰς τον πάνδημον όρκον του, νά λογίζητσι ώο Ιερόν καθήκον 
την καταδολίευσιν τοϋ θεμελιώδουο νόμου νά έπιτρέπη κατά 
τάς έκλογάζ τάς έοχάταε κακοηθείσο πρόο οφετερισμόν ύπερ 
τηο |ίαοιλείαο τήο ψήφου, ήν ό νόμοο ένεπιοτευθη εκ την 
έλευθέοσν συνείδηοιν τοϋ πολίτου, ποΤσ εσονται ώο πρόο σΰ- 
τ :ν  τ ’ άποτελέσματα τοιούτου τταραδείγμ^τοο ; ϋ  άπά τοϋ 
I και έω ο  τοϋ ι ^ 6ι  βίοί τή ί Ελλσδοο άπαντά εϊο την 
έοώτηοιν ταύτην έγκολάπτων είο την έκπτωτον ουνσοτείαν 
τό άνεέίτηλον στίγμα τήο διαφθορ,αο τοϋ Ελληνικού λαού. 
Ή άγαθή διοίκηοκ ήτιε άπό τοϋ ι8.% ίοίως ήρέατο έπικρα- 
-οϋοα. ό πσοαδειγματικόο ΐδιωτικόο [όιοα τήε αυλήο, ή ^Ρ®*· 
-ο Έθνος άφωσίωσ'ις τών ηγεμόνων δεν ύπήρέαν ΐκσνά^ίν’ άν- 
τικσταοτήοωοι τήν όλεθοίαν έπίδραοιν τής άνωθεν διδασκό
μενης εις τον λαόν πολιτικής κακοηθείας. Ύποοκάπτων 
βασιλεύς “Οθων τά θεμέλια τοϋ Συντάγματος, τούτο μεν δεν 
ήδυνήθη ν ’ άνατρέύη διότι στηρίζεται εις τήν καρδίαν τοϋ
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!3ρ. της
Ελληνικού λαοΰ, άλλ ’ έΐε’/ςόριοε τήν πολιτείαν κ 

βόθρον, εις όν ένέπεοεν ο θρόνος του έπι τλι κλονι 
’Οκτείβριβνης έπαναοτσοεως.

Άντικατέοτηοε τότε τήν έλέ·^ ΘεοΟ δυναοτείαν τού ^ο- 
οιλέως Όθςινος ή τοΰ |όσαιλέως ημών Γεςιργίου, έκ τοΰ 1I^ν- 
τσγματος σρυομένου τόν τίτλον αϋτοΰ καί ύπό τών ηγεμόνων 
τής Ευρώπης άναγνωριοθέντος ούχι ώς «|3ασιλέως τής 'Ελ/.α- 
δος» άλλ’ ώς «Συνταγματικού βασιλέως τών Ελλήνων.»

Μετά δεκαετή ^ίον ύπό τό σύνταγμα τού ι86γ άς παρα- 
βσλωμεν τήν νϋν κατάστασιν προς τήν ύπό τό σύνταγμα -οΰ 
ι 8.}4 περιορίςοντες τάς σκέύεις ημών εις τάς υπευθύνους 
κυβερνήσεις.

Λυπηρά, αλλά πανθομολόγητος αλήθεια ότι κατά τήν όε- 
καετίαν ταύτην έκαρκινοόστήοαμεν. Ή δημοσία ηθική, ήτις 
είναι το θεμέλιον πόσης πολιτείας, δεινότερα ή έν τώ παρελ- 
θόντι ύπέστη και ύφίσταται τραύματα· το'^'δέ ρ'ορόν τής κα- 
κοηθείας σύρει έμμανώς ή υπεύθυνος κυοέρνησις.

Όποιαν εικόνα κυοερνήσεως συνταγματικής παριοτά ή 
ά({>ελής επιστολή τού |3ουλευτοϋ κ. Λ. Ράλλη περί τών έν τώ 
δήμω Κρωπίας κατά τάς τελευταίας έκλογάς συμβάντων; Κσλ- 
πονοθευσις τελούμενη τών θυρών κεκλεισμένων ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τής στρατιωτικής άρχής καί προτάσεις ποός ΰπο- 
ψή|(ον περί καλύ^εως τού εγκλήματος καί περί πεοαιτέοω 
καλπονοθεύοεως γενόμενσι παρά τοΰ αντιπροσώπου τής διοι
κητικής άρ;(ής· ταϋτα δέ'πάντα έν χωρίω κατά τά ποόθυοσ 
τής πρωτευούσης. Έν έτέρω δήμω τώ τών Άχαρνών, σνή- 
^οντι έπίσης εις τήν έπαρχίαν τής πρωτευούσης, εχομεν επί
σημον πρωτόκολλου τής διαλογής |3εβαιοϋν, δτι ο άόαέ οί- 
πτεται χομαί ύπό παρανόμου χειρός καθ’ ήν ώοαν ό άντιποό- 
οωπος τής διοικητικής αρχής καταμετρεί τά λευκά σφαιρίδια 
τοϋ αυτού αντιπολιτευόμενου υποψηφίου, καθ’ ου καί ή έν 
Κρωπίσ καλπονόθευσις· κεΤτοι δέ τό χωρίον, έν ώ διαποάτ-



τεται Τ2  έγκλη|.ια, έν τ?; γειτονία τήο |2 αοιλικ?|0 έπού-
λευζ. Εν αϋτ^ πρωτευούο/] το3 [ίαοιλείου σναοάλλεται 
πορσ τον νομον η συγκάλεοκ τ?|ε έπι ~7^  ̂ άνακ'/·|ρύίεωο έπι- 
τροττ;ϊί, ^πω^ έ£ενοεθ'^ μέσον Γτροσ αποκλεισμόν τοΰ παρά 
Κνθερν/|σεωσ καί αύλησ άπηνίτσ καταοιαικομένου. παοά τον 
/.σο; οέ ένθουσιι^δ'Ιισ ΰποστ/|ριίομένου ύπο'^ηφίου, σφσν δέ >\ 
πλειονο']/Γ](ρία τ/)σ έπιτροπ?|σ μειονογ/|φούντυν μόνον τϋν έν 
αύτ/| οημοοιυν υπσλλ/|λυν, σνακηρύττει τοντον βουλευτήν, 
άρνεΤται ό νομάρχης νά έκτελέση τό έπιτακτικιΰσ παρά τοΰ 
νομού έπιβσλλόμενον αύτ'ϋ καθήκον τήσ έ<δόσεως προς αυ
τόν ειδοποιητηρίου, άνακηρύττει δέ άλλον. Έν Ζακύνθ'χ, α
ποκλείονται δια τής λόγχης άπο τής ψη<(-οφορίσς οί πλεΤστοι 
τύν έκλογέων τής νήσου όπως ουνηθή ό νομάρχης νά τηλε- 
γραφήοη κωμικως προς τούς προϊσταμένους του οτι ό λαός 
Ζακύνθου άποδοκιμάύει τάς φιλελευθέρσς ιδέας τοΰ κ. Λομ- 
οαρδου τον οποΓον έως χθες έλάτρευε. Ταΰτοχρόνως δέ λσμ- 
οάνομεν έκ Κέρκυρας τήν αλγεινήν είδησιν τών ολέθριων α
ποτελεσμάτων τής παραλύσεως το3 οτρατο3 ήτις εΓναι συνέ
πεια τής εις τοιαύτας έκθέσμους ένεργείας χρήσεω: αύτοΰ,

Η!|> οσον δέ τό κσκόΐί’περιωρίέετο εις ,τάς πσλαιάς τού 
κράτους επαρχίας, έπέτεινεν άπλώς καχεξίαν προΰπάρχουσαν 

, αλλ ή έπέκτασις αΰτο :  εκ  Τάε ίπαεχίϋε τω/ Ιονίων νή
σων έχει εθνικήν σημασίαν ανυπολόγιστον, καί τήν όποιαν 
δυστυχώς αί κυβερνήσεις ημών εις μόνην τήν πραγματ«ποί- 
ηοιν του σχεοιου αυτών κστσγινόμεναι, ουδόλως συναισθά
νονται Α! νήσοι έκεΤναι βαρέως φέοουσι τήν προσβολήν βτι 
παρεδόθησαν τιμάριον εις εΰνοούμενον τον όποΤον ή έπ'ι 
τής προστασίας διαγωγή αΰτοϋ εΤχε καταστήση άντικείμενον 
περιφρονήοεως το3 τε λαού τής Έπτανήσου καί τής προστά- 
τιδος ουνάμεως· ήδη δέ έίεγείρονται-βλέπουσαι τά στοιχειώ- 
σεις αυτών έλευθερίας άς έσέέοντο καί προήσπιέεν ό στοατός 
καί ή κυβέρνησις τής προστασίας ποδοποτουμένσς ύπό στρα-
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τοϋ κο'ι κυβερνήσε' ;̂ν εθνικήν. Απέναντι τ'^ν ΐδιατε/.·5ν αΰ- 
τύν συ| :̂ρερόντ'^ν καί τη^ πολιτικήε, ην ΰπηρετοάσι ουατη- 
ματικώο αί προοωπικαί κυβερνήαείί; δεν λαμβάνουοιν ΰπ οψιν 
ΟΤΙ ή ηθική και Ολική ευημερία Τ'5ν Ίονίων νήσων μετά τήν 
ενωοιν δεν είναι ίήτημα έσωτερικήε μόνον διοικήσεωσ, αλλά 
σχετίζεται πράε το μέλλον τοΰ Ελληνισμού διότι είε τ απο
τελέσματα τήσ Ινωσεωο άποόλέπουσι καί <5>ίλοι καϊ εχθροί ό- 
πωσ έπιδείϊωσιν αΟτα έπ ’ ώ-^ελείσ ή βλάβη ήμων.

Α ντί ι ι̂ίλοστόργου προο τοΟσ νέουσ ουμπολίτασ συμπε- 
ριφορασ ήκούοαμεν σνευλαβεΤο θεωρίαε περί προοωπικήσ δήθεν 
προσσρτήσεωσ των Ίονίων νήσων εις το Στέμμα ωσανεί δεν 
ήτο ίστορικώο βεοαιωμένον ότι ή υπέρ τήο Έλλσδοε παρσί- 
τησισ τήε προστασίας ήτο σπαρασισμένη καί εΤχε δοθή περί 
τούτου επίσημος ύπόσχεσις πρός τήν Ελλάδα πριν ή λόγος 
κάν γινη ή οκέψις περί τοΰ Στέμματος ως κατόπιν διετέθη- 
σαν τά κατ’ σΰτό. καί ωσανεί δεν ήτο τίτλος τής ενωσεως 
ή περί αυτής των αντιπροσώπων τοΰ Ίονίσυ λαοΰ.
Πασά των κυοερνήοΐων τής Ελλάδος έητεΤ λόγον διά τήν 
προς τάς Ίονίους νήσους πολιτείαν των ολόκληρος έ Ελλί' - 
νισμός ή δέ χάρινεϋνοουμένων καταπάτηοις των λαών αυ-ων. 
ή περιφρόνησίς του παρά στρατοΰ παραλελυμένου καί ή β.- 
αίσ στέρησίς του απο μετόχους εις το συμβούλιον τΰ^ ε^/ςυ: 
διά τών νομίμων αντιπροσώπων του, είναι καίρια τραύιατα 
κατά τών δικαίων καί τών πόθων τοΰ γένους

Αλλεπάλληλα γεγονότα άποδεικνύουσιν ότι ο νόιιος άντι 
νά έκτιμάται παρα τών προσωπικών κυβερνήσεων ώς έγγύησις 
τής τάέεως θεωρεΤται ώς αυθάδης περιορισμός τής έλευθέ- 
ρας άσκήοεως τής έδουσίας καί άθετεΤται διά τούτο και 
μόνον ότι είναι νόμος.

Τό Σύνταγμα απαγορεύει εις τήν Κυβέρνησιν νά είσ- 
πράττη φόρους καί νά δαπανά τά δημόσια άνευ νόμου δια
τής I ταυτης εν τοΤς κοινοβουλευτικσις πολιτευ-
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κ,μένοκ έθνεοιν έπ,δάλλετο.. ε κ  τήν ευίέρνε,ο,ν ή θέληακ τήε 
πΛε,ονοψηίΙαε τήε Ρ=υληε. Ό θ εν  δεν »„γκαλεκ». η (ίονλη 
έγκοίρωε όπως ψηί'οη προϋπολογια|ΐόν κοι ί^ςρολεγικονε^ νε 
αους,δππανα κπί εκπρόττει ή «υδίρνηοις αύθαιρετως και οιοα 
οκεται όλαδς νό οέόηταιτούς νόμους μόνον έψ' όοον ουμίερε^. 
Έντέλλετεα ό νόμος τόν καταρτιομόν φόλογγος των ροιτητων 
τοΟ Πανεπιστημίου άλλά οπεΤραι κυβερνητικών όπλορορων επι
τίθενται όί ένέδοαε κατά τών ιροιτητιίν όητούντων ειρηνι 
,ώ ςτ ή ν  έκτέλεοιν τσϋ δικαιώματος αυτών. Έ γγυα™  ^τ= 
Σύνταγμστα τό άπαραβίαοτον του απορρήτου ιών επ κ .ο   ̂
λών άλλα τεμάχιον ιδιαιτέρας έπιοτολής άίιωματικου οι 
έγκλήματος άποκτηθέν, χρησιμεύει ώς πρόραοις όπως αη,ακ 
ρεθή ά άέιωματικός τόν (ίαθμόν του. Καταργουνται παρα της 
Βουλής. ·Γ!ί Κυδερνήοεως, α'ι δ κ  τής πρε-
οδείας πιοτώοεις καί άνευ άδείας τής βουλής, οιοριίονται 
έκ νέου πρέσβεις καί μ,οθοδοτο-υνται έκ τού δημοσίου τα 
μείου. Τά τής Βασιλικής χορηγίας κανονίζονται υπο του 
Συντάγματος καί παρά τάς διατάέεις τοΟ Συντάγματος περι
λαμβάνει ό προύπολογιομός προαυέήοεις αυτής.

■ Επί τσσσϋτον δέ ή τών νόμων ολιγωρία είοηχθη εις τα 
ήθη τού τόπου παρά τής κυβερνήσεως ώστε οπάνισ, οι ανθι- 
στάμενοι είς τάς παρανόμους αύτής προτάσεις η εκοηλουντε, 
τήν άποδοκιμαοΐαν ή άπορίαν έπί τοΤς γ,νομενοις. υ ι  ρου- 
λευταί ψηοίέουοιν άνευ άντ,ρρήοεως τας αντισυνταγματικός 
πιστώσεις περί άνακτορικών δαπανών ούδεμια δε ακούεται 
άπ- τσϋ βήματος φωνή κατά τής παρουσίας εν τή ελληνική 
α-όλή ποοσώπου διορισθέντος είς αύτήν παρά Εενου ηγεμόνας. 
·\=;ωματικο1 διακεκρ,μένην κατέχοντες έν τώ οτρατω θεσιν 
ύπηρετούσιν τάς α.όθαιρέτους όρέέεις τού έπί τών στρατιω
τικών ύπουργοϋ, μόνη δέ ή άοτυκή δικαιοσύνη ^
όσον αυτή ανήκει, άπό τών ονύχων αύτου τον κ. 1 .  Πλεσ- 
οαν καί τόν κ. Θεόδ. Κολοκοτρώνην. Ούδείς των εκ  συς
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7ΐρ=θΕ^ερ0ηοον θέοΕ,ς πρέοέευν έί,'οτοεε νά έ£υ™ρετΛοη αύ- 
τοπροο.^π,^ε τέν παρε.6,αορέν τοΟ νεμευ δεχόρενοε θέο,ν καί 
Λαμααναιν μιαθ4ν παρά ή ν  άπαγορευο,ν τ;)ε Βουλίε. Βεδαι'ωε 
οεν ογναε, ο κ. ΒαλαωρΙτηε ίτ ι λ,οτεύε, τα δημέα,ον τα^ 
μειον, λαμάανων έε αύτοϋ -άε πρέο6υε τετρακιο/ι'λίαε 8=α/-

Τ03 ϊόμεα.
Α*λα θά γελάο, άν τώ άποτεΐν, τιε τοιαάτ.|ν παρατπρποιν. 

Δια τι αλκειε υπάρξει.ό λαάε ι̂  ίπειε παρέχ, είε εύνοουμέ- 
νουε χρ,ματα καί τιμάε ; ΚαΙ άλ^θιάε ού μάνον νρρμα-α 
αλΛ« καΙ τιμάε ύπέκλεψεν 6 κ. ΒαΑαειρίτηε έ ,,' ίοαν 'δάναται 
να Βεωρηθ^  ̂τιμή τά παράοημον τοϋ Σωτήροε Ή « Έφημε- 
ρκ τής Κυοερνησεως» νεκρικήν έτήρησε σιγήν περί τών ά- 
πονεμΐ)0έντων έοχάτωε παρααήμων πράε αύτύν καί τάν άίελ- 
φαν του καί τή ουοτάοει αύτοϋ πράε άλλουε λυπηοάε άρ/- 
οαντας ά,αμνήοειε έν ταϊε Ίονίοιε νήοοιε, έν.οΤε'καΙ π ρ 4  
τον ουχι επιύφλον κατέχοντα οελίδα έν τή ίοτορία αύτ-ϋν 
-τήδενε. Η παρανομία τήε μή 8>|ροοιεύαεωε μαοτυρεΓ άτι 
το^υλαχιοτον δεν έίέλιπεν ότι άπό τών κυάερνώ^των πάοα 
σιοωε.

Αέιοδάκρυτον φαινάμενον ά νάμοε μή εύρίοκειν πλέον 
αντΐΑΐ]πτοραε κατά τί]ε άοεδείαε τήε κυδερνήοευε έν τ'ϋ 
τοπιρ τυγχάνει ήθικήε άρωγήε παρά έένιιε κυδερνήοεωε. Βε- 
βαιουται οτι ή Αγγλική κυδέρνηαιε έπί τιϋ διορ,ομ-ϋ τοϋ κ. 
Βαλαωριτου υε πρέοδεωε έίέφραοεν άπορίαν διά τή ν ’εκλογήν 
προο-νπου όπερ πρό έτών μετέδΐ) είε ΛονδΤνον οπιυε βολίδα- 
οκοπήο, τήν Βρεττανικήν κυδέρνι,οιν περί πραέικαπήματοε 
κατα του _υνταγματοε· άπεκροδοθ», δέ παρά τοϋ τάτε έπ! 
Τ'νν εεωτερικΜν υπουργού λόρδου Κλαρενδ'ϋνοε, δηλύοαντοε 
ΟΤΙ τήν βασιλείαν έν Έλλάδι άνεγνώριοεν ή Αγγλία άε 
ουνταγματικήν καί ότι μόνον έφ' όσον ήτο συνταγματική ί- 
σχυον τά περί̂  αύτήε μεταίύ τών Δυνάμεων συντεθειμένα. 
Αλλα περί τούτων ίσωε πραγματευθώμεν έκτενέοτερον προ-
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ο ί χ ί ΐ ζ  ςχετι^οντεί αυτά καί πράε τάε \]-ιθυριζευέν3ε βπειλάε 
περί τελευταίων οιοειερων.

Επανερχειιενοι 5ε είε τά εσωτερικά ^λέπουεν τ/|ν 3ισί- 
κι^σιν έπί τοσσυτον παραλύοασαν ώστε ρηδερίαν σ^εδάν νά 
έκπΛ/]ροι των έν εΰνσρσυρέναις πολιτει'αιε αποστολών αϋτηε 
έκδηλσϋοαν δε τήν ϋπορίιν αΰτ'ί)ι; ΐδίωε οσάκις πρόκειται νά 
έ<-υπηρετ/)θωοιν α1 ποσσωπικαι όρέδεις τών κυέεοννίσεων και 
νά παρα6ιοσθή σ νόμος.

Εν τώ στρστώ ή ^^αλάρωσις της πειθαρχίας έ^θασεν καί 
εις τα έσχατα αΰτοϋ στρώρατα. Έ ν τη έπαναστάσει τής 3 
Σεπτ^εμβρίου είχον την πρωτοβουλίαν οί άνώτεροι άέιωρατι- 
κοι, οιατηροϋντες έτι άκεραίαν την προς αυτούς πειθαρχίαν 
των σπσθεστέρων. Κατά την Όκτωβριανήν ρεταπολίτευοιν 
επρωταγωνίοτησαν οί κατώτεροι άίιωρατικο! και ο1 ύπσέιω- 
ματικοΐ οονωμόοαντες κατά τών άνωτέρων των. Ήδη δε ώς 
μαρτυροϋσιν έν Κέρκυρα, κίνδυνος υπάρχει ρή ίδωρεν μετά 
τών^ύπαδιωρατικών καί τους στρστιώτσς πρωτοστατοϋντας 
αφού υπαίιωματιζοί καί οτρατιώται έρχονται εις άμεσους 
οχεσεις μετά τής κυόερνήσεως καλούσης αυτούς προσωπικώς 
εις καταπίεσιν τών έκλογέων καί παραβιασμον του νόυου, 
κατά τής εκλογής. ' ’ ' ’

Ωσει δεν ηρκουν τα3τα είσήγαγον αί προσωπικαί κυοερ- 
νηοεις εις τον τόπον τον τέως άγνωστον παρ' ήρΤν κυβείαν. 
Ειθισμένος δέ ο λαός νά ώητή το κέρδος έν τή έργασία έσώ- 
ί ί τ ο  έν ρέρει διά ταύτης άπό τής δηλητηριώδους έπιδράσεως 
της πολιτικής τών προσωπικών κυβερνήσεων, διότι σοιστον 
όργανον ήθικοποιήσεως είναι ή έντιμος εργασία. Αλλά καί 
ως προς τοϋτο ή προσωπική κυβέρνησή διώκουσα τά ίδια 
τ ^ η  έπειράθη γά ρεταβάλη τά ήθη τού λαού διδάσκουσα αύ- 
τόν νά επιίητή την άκσριαίαν άπόκτησιν πλουτου έν τώ 
χρηματιστηρίω. Βιομήχονοι καί χειρώνακτες κατέλιπον τά 
έργα των επόμενοι εις τάς προσκλήσεις τών κυβερνήσεων καί



άμιλλώμενοι ττρο̂  πρόσωπο στινο καίτοι υψηλήν κατέχουσι 
θέσιν έν τή πολιτεία καί έν τή ουλή δέχονται μετοχας κστα 
χσριν πσραχωρουμέναο επί τή ιδρύσει εταιριών οιημερευ- 
ουσιν έν τώ χρηματιοτγιρίω καί χρώνται τή επιρροή αΰ · 
τών είί πσρσχύρησιν μεταλλείων καί εις ΰπογραψήν συμβά
σεων υπέρ φίλων καί συνεταίρων. Συμβασειε ύπογρόφονται 
παράτήσ κυβερνήσεωσ οΰχί πρόσ τον ακοπον τήο εκτελεσεωσ 
των έν αύταΤσ άλλ’ όπως δια τήσ ί ν α λ λ σ ί  αΰ£ήσεωσ καί μει
ώσεων τήσ άίίσσ τών μετοχών κερδίσωσιν οί είδότΕν πϊ.ρο 
τών μή είδότων. Πρόν κύρωσιν δέ τήν λαυρεωτικήν συμβά
σεων είσάγετσι παρ’ ήμΐν έπινευσάοην τήν κυβερνήσεων ή 
έσχατη έίαχρείωσιν τήν άγοράν βουλευτικών ψήφων̂  δια με
τοχών, το δέ πνεύμα τοϋ συνεταιρισμού άπδ τού όποιου ποθ3- 
δοκδ ή Έλλάν τήν άνάπτυέιν τήν βιομηχανίαν καταπνίγεται 
έν αυτή τή γενέσει του υπό τού πνεύματον τήν χρηματιστι- 
κήν κερδοσκοπείαν έπί τού κεφαλαίου, άντικαταστήοαντον τήν 
έπιδίωίιν ώ̂ Ε̂λε̂ IÎ  έκ τη ί διά τοϋ ουνεταιριο|ΐοϋ λν=ιτελε- 
στέραν παραγωγήν.

Δέν εΤνσι τού παρόντον ν ’ σπσριθμήσωμεν μίαν εκάστην 
τσν βαθμίδαν τάν όποιαν κατήλθομεν άπό οεκαετίαν έων .ήε 
κλίμσκον τήν πολιτικήν καί τήν ηθικήν σλλ’ όμολογουμεν πι
κρόν αλήθειαν ήν οΰδείν απαθών σκεπτομενον θέλει σρνηθή 
λ'έγοντεν ότι τό Ελληνικόν κρότον ΰπό τήν διεύθυνσιν των 
προσωπικών κυβερνήσεων όποκρουουοών πασσν υψηλήν εθνι
κήν ιδέαν όποπτυουσών τόν χαλινόν του συντσγματον καί 
τών νόμων καί έπιύητουσών έν τή πολιτική προσωπικά καί 
ευτελή συμφέροντα, τοσοϋτον κατέπεσε καί έν τή ιδία συνει- 
δήοει καί έν τή συνειδήσει τοϋ όλου Ελληνισμού ώστε έγ- 
γυν πλέον εΤναι ή ώρα καθ’ ήν ή θεραπεία θά προέλθη έκ τήν 
υπερβολήν τοϋ κακού.

Ή  υπεροχή τοϋ παρελθόντος πρόν τά ενεστώτα είναι <α- 
τσφανήν. Καθ: στηριύόμενον τό παρελθόν έπί τήν δολιευ-
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οεω^ τοΰ θεμελιύοουε νόμου, (|)έρει την βαρεΤαν ευθύνην τήε 
διά τοϋ παραδείγματος διαι^θορδς του έθνους· άλλα τούλσ- 
χίοτον έλειτούργει τότε ή κυβερνητική μη̂ α̂νή καί αυνεκρα- 
τεΤτο τό πολιτικόν οικοδόμημα άνευ διηνεκούς συνταρά£εως 
τοϋ κράτους διά ουνεχύν διαλύσεων τής βουλής καί βουλευ
τικών εκλογών, ή δέ διοίκησις διετέλει έν προόδω. Ήδη όμως 
εϊμεθα ο̂ ε̂δον ακυβέρνητοι καί αδιοίκητοι, έν τοΤς σπαραγ- 
μοΤς τού άγώνος ουτιδανής έϊουσίας προς καταστολήν τών 
έλευθεοιών τοϋ έθνους. Εις την κληροδοτηθεΤσαν δ ’ ήμΤν ύπό 
τοϋ παρελθόντος πολιτικήν διαφθοράν εις σκρον έπιτσθεΤσαν 
έπιπροσετέθη ή άμεσος ενέργεια τής κυβερνήσεως προς κοι
νωνικήν έ^αγρείωσιν.

Ά λ λ ’ ύπερτερεΤ τοϋ παοελθόντος τό ένεοτώς έκ τών δι
δαγμάτων άπερ μάς κατέλιπεν έκεΤνο. Εύχομεθα δέ τα διδάγ
ματα ταϋτα να χρησιμεύσωσι πριν πσρέλθη ή ωρα καί νά 
άποαοβήοωσιν τήν έπικειμένην κρίσιν.

Ή δημοσίευσις των ούω τούτων άρθρων προΰέενησε κα- 
τάπληέιν.

Κατά τήν εποχήν εκείνην, καθ’ ήν νωπαί ήααν ακόμη αι 
άγριαι σκηναί τής μεταπολιτεύσεως καί αί επαναστάσεις κάτι 
ουνηθέστατον, ή δημοσιογραφική άντιπολίτευσις συχνά εόι- 
κνεΤτο εις άπίστευτον βιαιότητα ή γλώσσα δέ τοϋ τύπου δεν 
πεοιωρίύετο εις κανέν οριον. Αιά τούτο αί κατά τοϋ τύπου 
καί τών δημοσιογράφων καταδιώκεις ήσαν συχνώτατσί' ό Φ ι- 
λήμων, όΓονίδης. διευθυντής τοϋ Εθνικού Πνεύματος, άλ
λοι θερμοί τής εποχής δημοσιογράφοι εΓχον ύποστή αμείλι
κτους καταδιώκεις ιδίως παρά τοϋ ΰπουργείου Βούλγαρη, τό 
όποιον είχε καθιερώσει ούτως είπεΤν τήν διά πάσης βίας επι
βολήν τών σκέφεών του καί τών άποφάοεών του εις τά πλή
θη. Συνηθισυένον επομένως ήτο τό κοινόν εις τήν βιαίαν τών 
έφημεοίδων γλώσσαν, άφ ’ ήε οΰδε το Στέμμα πο/.Λακις εσω-
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ί ζ τ ο  κσΐ Γι^ύνατό τ κ  νά ΰποθέο/ΐ £τι τά ούω αρθρα τοΰ Τρι- 
κ:ύπη ήρποροΰοαν νά ηΛρ'λθιυν άπαρατήρητα. Ούδέποτε 

είζ τπ δημοσιεύματα τ5ν έ'|>/]μερίδ;̂ ν τότε ό λα οα  εΓχεν 
ανάγνωση αΰστηροτέραν καί δικαιοτέραν συγ;(ρονωε ανάλυσιν 
τής πολιτικήσ κατσστάσεωο το:: τόπου. Έκαστη λέίιε. έκα
στη γραμμή απεκάλυπτε και μίαν αλήθειαν, αλήθειαν φσνε- 
ράν και άναμψισβήτητον καΙ ή γοαιρις τοΰ άρθρογράφου έφαί- 
νετο εΐσδύσαοα έκει όπου ποτέ δεν είχον δυνηθή να είοδύσυσι 
καί εμπνευσθ'ΰσιν οί άλλοι. Ή μά^αιρά του κατεφέρετο εις 
τα |3σθύτερα μέρη τής πληγής καί υέ τήν ειλικρίνειαν τής 
επιστήμης, ύπεδείκνυε σαριύς τί έπρεπε νά γίνη χωρίς ούδέν 
να έέογκώνη σλλ’ ουδέ ν ’ άποκρύπτη τον κίνδυνον. Τα γε
γονότα οσα σλλεπσλλήλως σνέφερεν εις 
δέων του, είχον περιέλθη 0λα πλέον εις τήν ; 
κατοχήν τής Ιστορίας και ό άναγινώοκων ήρκει νά σκει|ίθή διά 
νά έκτιμήση τήν ορθότητα των έπιφερομένων συμπερασμάτων. 

Τά δύω άρθρα τοΰ Τρικούπη_δεν _^σα^...-«^«ιν ^ιαία καί
ανονική επίθεοις κατά τοΰ πολιτικού σ^υοτήματος τής 

χής του. Έ σ αν συγχρόνως άνάλ,υσις τ^^ δέσεω ς τής 
τείας καί ΰπόδειϊις Θερί2 πείσς διά το μέλλον. Τά γεγονότα

. τής πολι-

δεν έπΐ(|)εροντο άφ’ εαυτών άνευ τίνος κρίσεως απλώς διά νά 
χρησιμεύσωοιν ώς όπλα αντιπολιτευτικά· το·υναντιον ουνηρ- 
μοίοντο προς άλληλα καί συνεδυά^οντο προς τάς περιστάσεις 
ά-ρίνετο δέ κατάφωρον το συμπέρασμα χωρίς ό άρθρογράφος 
νά έπιτηδευθή τήν άπόδειέίν των.

.Α'ύτή αύτη ή άρχή του, πικρόν παράπονου κατά τής πο- 
Λίτείας τοΰ Στέμματος έπί τ·ών συμίάντων τοΰ ι868 , ότε 
άπελύθη τό ΰπουργειον Κουμουνδούρου κσίτοι άπήλσυε της 
ωει=>ν,|<|>ία: τής ρουλ/ϊς κοί τί)^ £μπ ιστοσύνης τοΰ λσοϋ, ά- 
πέδειςε τό πνεύμα ΰπό τό όποΤον θά διωογανοΰτο ή δημοσιο- 
γραφ·κή εκείνη εκστρατεία, πνεύμα έέεγέοσεως κατά τών κυ
βερνητικών καταπιέσεων, τάς όποιας υετήοχετο ιδίως βιαιό-



τ.ρον καί μάλλαν άΓ ;̂3καλύπτω^ ό Βο'^λγαρρ^-· Καί είχε τε- 
λευταΤον προς τούτο παράδειγμα ό Τρικούπηε ταε βουλευτι
κοί  ̂ εκλογάί προ ολίγου οιενεργι^θείαε έπί τ'ύν οποίειν αλη
θινά όργια ει;(ον,διαπραχθη, καί οί βουλευταί τήε κυβερνή- 
σεωε ειχον έπιβ/.ηθή εις τήν κοινήν γνυ,μην διά τής λόγ)(ηε 
καί τήε ρπαγιονέτταε. Οί κορυφσΤοι τηε κατά τού Βούλγαρη 
άντιπολιτεύοεωί είχον ·άποκλειοθη εις τσε έκλογάς έκείνας, 
άνει^έραμεν δε εις προηγουμένην οελίοο τσ μέαα τά οποΤα ,', 
τότε κυβέρνηοκ μετεχειρίσθη δια ν ’ σποκλειοη τον Κουμουν- 
οοϋρον εν Οΐτΰλίυ καί τον Ιρικούπην έν Μεοολογγίυ. Άλλα 
καί αί ρετ αυτήν κυβερνήοειο δεν είχον διεΐαγάγη καλλίτε- 
ρον τήν εκλογήν των, επίκαιρον ήτο λοιπόν τό θέμα έφ ’ ού 
ο Τρικούπηο εθεωρηοε οκοπιμον να έκτεθή.

Η αίρεσίί του άλλως τε ότι το ούτω οχηματιςόμενσ ύ- 
πουργεΤα παν άλλο ήδύνστο νά είναι ή εθνικά, ήτο όρθοτάτη 
καί Οικαιοτατη. Κανέν αυτών δεν άντεπροοώπευε τήν γνώ- 
μην τού έθνους καί άπόοειΐις το μετά τον Κουμουνδούρον 
υπουργεΤον Βούλγαρη, τό όποΤον διά τοιούτων μέσων σνα- 
χθεν επί τήν αρχήν, έφήρμοσε πρόγραμμα ένεργείας εντελώς 
αντίθετον τών επαγγελιών του, καί έντελώς αντίθετον τών 
βλέψεων τοΰ έθνους καίτοι δέ: τότε έέεπροσώπευσε τάς 
άρχάς καί τάς ίοέας τής μειοψηι ί̂σς τοΰ έθνους έκαλεΤτο 
και παρέμενεν έπί τήν αρχήν, σφ ’ ής βιαίως σπεμακρύνετο 
τό ΰπουργεΤον Κουμουνδούρου άπολαϋον καί τής έμπιοτοσύ- 
νης του έθνους καί διαχαρσέσν πολιτικήν σύμφωνον ποόςτούς 
εθνικούς πόθους και τας έθνικας παοαδόσεις.

Καί τώ όντι είχεν άνσχθή τότε ή έπέμβσσις τής κυόεο- 
νήσεως εις τάς έκλογάς, εις το δόγμα δέ ΰπεόοήθουν ο1 έμ- 
πνεύσαντες τήν πολιτικήν μεταόολήν τοϋ ιδό^,ίένοι είοηγη- 
ταί κατά τών όποιων ιδίως πικρώτατα κατεφέρετο ό Τρικούπης 
καί οί όποΤοι έγένοντο πρό πάντων άφορμή ν ’ άποοπασθή ού- 
τος τοΰ Κουμουνδούρου. Ό  Σπόνεκ είχεν έμνεύοη το υε-
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τρον εκείνο το όποιον θά έπέφερεν σληθϋε καταοτοεπτικά 
σηοτελέορατσ σν ρετά τινα έτη κληθείς ό Τρικούπης έπί 
την άρχήν όέν βνεκήρυττεν ώς άρ)(ήν του την άπολυτως έλευ- 

' θέοαν εκλογήν τών άντιπροοΊιπων του καί οέν οιενήργει τσς 
πρώτος άνεπηρεάοτους βουλευτικός εκλογας, ώς λαμπρόν και 
εϋουνείδητον σπσρ;(ήν τοϋ πολιτικού του οταδίου.

Διότι αληθώς τά άποτελέοματσ τής' έπεμόσσευις τών Οια- 
<ρόρυν κυβερνήσεων εις τάς έκλογας δεν πρέπει να ύποτιμη- 
θώσι καί θεωρηθώσιν ώς όπλή καί συγγνωστέα παρατυπία. 
Εις πολιτεύματα συνταγματικά όπως το ήμέτερον, το κυριω- 
τατον'ϊτροοόν τής κυέερνήσεως, έπρεπεν άναγκαίως να^θεω- 
ρήται ή προς αυτήν ειλικρινής έκτίμησις τού λαού, οέν η.ο 
δυνατόν δέ νά θεωρηθή καΐτοι διερμηνεύοασα τό οημοσιον 
ι^ρόνημα έφ ’ όσον δεν προήρχετο έκ τής έλευθέρας του λαού 
βουλήσεως καϊ ψήφου. Τήν αρχήν όμως αυτήν οέν έψαίνε,ο 
έννοών ό Σποννεκ ό σύμβουλος τού βσσιλεως. και κυρίως 
υπεύθυνος διά τήν κατάοταοιν έκεινην, διά τούτο δέ ή ίστο- 
εία αναγράψουσσ τήν κυβερνητικήν της έποχής έ^εΛίνΐ^ 
μετά τίνος απορίας βλεπει σλλεπαλληΛως υπουργεία οισο..- 
χόμενα άλληλσ, μή άπολαύοντα δέ τής έμπιστοσύνης του 
λαού, τον Ζοϊμην ηγούμενον είκοσι πέντε μόνον φίλων, καί 
καλούμενον έπ'ι τήν αρχήν τον Βούλγαρην άκολουθούμενον 
άπό δώδεκα μόνον καί τον Δεληγεώργη άπό επτά, απέναντι 
δέ αυτών συμπαγείς αντιπολιτευτικάς όμάοας άποτεΛουμένας 
;χι μόνον έκ πολλών άλλά καί τών έπιφανεστέρων πολιτευ- 
τών, έφ ’ ών ό λαός έστήριζε τάς έλπίδας του, παραγκονι- 
ζομένας ΰπό τών έχόντων τό δικαίωμα νά τήν λάβωσιν ΰπ 
όψει.

Δικαιώτατα λοιπόν ό Τρικούπης κατεφέρετο κατά τού συ
στήματος τούτου μετά τής παρρησίας καί τοϋ θάρρους όπερ 
διέκρινε καί μετέπειτα τον πολιτευτήν, οικαιώτατος οέ̂  καί ο 

5ν ουνεππα τούτου ήγειρε τύ πρΰτον του όρθρον
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«Τ ίί πταίει». Ό λαι έκεΤναι βί ζωντανοί περιγραφαί των ενερ
γειών τή ί κυοερνγσεωε, χωριε οΰδόλωε νά έζογκοϋνται, ησαν 
ή πραγρστικωτέρα είκών τήε κατοστάσεως, και ή τελευταία 
δέ πρά£κ τοϋ δράρατοε ώς τήν προεράντευαε ό άρθρογράφος 
έπηλθεν απαράλλακτα, δικαιωσαοα τάε προολέψεις του και 
κατενεγκοϋοα τό τελευτσΤον κτύπημα. Ό  Βούλγαρηε εϊσελ- 
θών εις την [ίουλήν καί αύθις ώς είσήλθεν έ<})ηρμοοε ακόμη 
μίαν (|>οράν την πολιτικήν ήν εΤχε σκολουθήση από ετών ήδη, 
ή καταπι'εοις δε και ή κατάπνιζις τοΰ δημοσίου «ρρονήματος 
ήρχισεν έκτοτε την κυοι^ορίον τής κακοήθους ουνσλλαγής 
τής όποιας τ ’ αποτελέσματα |3αρύνουσι μέχρι σήμερον και θά 
ραρύνουοιν έπί πολύ ετι άπό τής προόδου και τής σναπτΟ- 
έεως τοΰ ήμετέρου βασιλείου. Διότι τά βίαια μέτρα μετεχει- 
ρίζετο ό λαόών την διάλυσιν τής βουλής έκεΤ οπού δέν ίσχυ- 
σεν ή πειθώ καί ή άσυστόλως διενεργουμένη αγοραπωλησία 
τών ρουοιρετίων, επόμενον δέ ήτο ό λαός μετοέύ τοϋ πειρα
σμού των προσφορών καί τής λάμψεως τής λόγχης νά θυσι- 
αζη τό φρόνημά του καί νά ύποκύπτη εις την βίαν, άφ ’ ού 
οί άέιοΰντες νά τόν προστστεύσωσι και να ΰψωσωσι την ση
μαίαν τής άναμορφώσεως, κατεδιώκοντο άμειλικτως και μέ- 
χρις έέοντώσεως.

Και μετά τόν φιλιππικόν εκείνον κατά τής τοιαύτης έκ- 
θέσμου ένεργείας τών υπευθύνων, ό Τρικούπης έέέφραζε τήν 
χαράν του διότι ή έν Άθήναις κοινή γνώμη εΤχε νικήση και 
έκέρδησε τήν έκλογήν τοΰ κ. Τιμ. Φιλήμωνος. Ο κ. Φιλή- 
μων έέεπροσώπει τήν αρχήν τής άνεςαρτήτου από τών έν τή 
έίουσία κομμάτων ένεργείας, σναπτύοσων οέ τό πρόγραμμα 
εΤχεν έπανειλημμένως και δεινώς καυτηριάση μετά τής δια- 
κρινούσης αυτόν ευγλωττίας τάς παρεκτροπάς τής κυοερνή- 
σεως καί τά άνευλαδή μέσα τά όποΤα αυτή κατά τάς εκδηλω
θείς τής κοινής γνώμης μετήοχετο. Επόμενον λοιπόν ήτο νά
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διευθυνθ^ κατα τϋϋ κ. Φιλήρίνοε ΐλίκληρο; ί| ενέργεια τ 7  ̂
κυ^ερνήοεω; ητιε ενδέν ρέσον ά^ήκε το όποΓον νά ρή μετα- 
χειριοθ^ πρδε επιτυχίαν. Εΰτυχύε ομωε υεθ ’ ολσ τούτα ό 
λαδε τήζ πρατευούσης θριαμβευτικύε εφερε τόν κ. Φιλήμονα 
είί την βουλήν και τήν νίκην αυτήν έθεΰιρησε κάλλιοτον σ- 
ληθ̂ ίόε οίωνδν ό Τρικούπηε, δστκ έέ αύτήε ήντλησε το έπι- 
χείοημα οτι τό εθνοε οέν πτσίει διά τήν κατάσταοιν αυτήν 
σλλοΰ δέ πρέπει ν ’ σνσίητηθή καί ν ’ άποδυθή ή εΰθυνη.

ΚαΙ το μετ' δλίγαε ήμέραε δημοοιευθέν δια τΊ;ν 
«Καιρών» δεύτερον άρθρον τού Τρικούπη, είναι σοψή οημο- 
οιογρσιρική μελέτη τήε κατσοτάοεωε πολιτικήε τε καί εθνικής 
τής Ελλάδος κατά τήν εποχήν εκείνην, περιέχουοσ μοναδι
κής άκριάείας άνάλυσιν τών πραγμάτων, καί ΰπεροχου άντι- 
λήψεως συμπεράαματα.

Δριμύτερον τούτο καί ΰποδεικνϋον δια μέοου των γραμ
μών του οτι ό άρθρογράρ·ος τού «τις πταίει» είχεν ένθορ- 
ρυνθή έκ τής παρα τού λαού έντυπωοεως τού πρώτου τον 
άρθρου και εΤχεν άκούοη εΰκρινώς τον οτεναγμόν τής σνα- 
κουρίοεως τόν οποΤον όνέουρεν άπό τά οτήθη τού λαού ή 
έκθεοις των πικρών εκείνων αληθειών, περιελάμβσνε τήν 
πολιτικήν έπισκόπιοιν τής τελευταίας δεκαετίας ιριλοοοφικώ- 
τατα άναλελυμένην καί συγχρόνως μάλλον συγκεκριμένην διά 
τής παραθέοεως προσωπικών πλέον τών ενεργειών τής έκ- 
πτό^τ^υ βασιλείας προς τήν βασιλείαν τού Γεωργίου. 'Ο 
Όθων τού όποιου τήν αποπομπήν μόλις τότε είχεν άρχίση 
να χαίρηται ή Ελλάς, παρίσταντο εις τό άρθρον έκεΓνο ως 
πρότυπον αληθώς ήγεμονος Έλληνας σκοπίμως δέ έςήροντο 
τά προτερήματά του όπως καταδειχθή ότι όλίγον διάφορο; 
πολιτική τού θρόνου θ ’ άπέφερεν άνυπολογίστους καταστρο- 
φάς. Άλλως τε άνωμολογεΐτο εις τό άρθρον έκεΤνο ότι πά
σας ταύτσς τάς αληθώς ήγεμονικάς άρετάς είχεν επισκιάση ή
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7Το;ς το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα ουομένεισ του καί ή τά- 
010 του όπωο καταοτήσι;| τό Σύνταγμα άπλοϋν τύπον, οκιαν 
μά/.λον προς έκι|>όβιοιν ή πραγματικόν πολιτικόν θεμέλιον.

Μετά τοϋτο δέ έπηκολούθη οειρά όλη κυβερνητικών έπεμ- 
■ βάοεων οπωο πλαοτογρσφηθή τά δημόσιον ι^ρόνημα κατά τάε 
εκ/ογάε και μετά πάσηο θυσίας έστω καί τής δημοσίας ηθι
κής άποσταλώσιν εις την βουλήν άνθρωποι, όργανα μάλλον 
τής κυβερνητικής μερίδας. Καί άνεγράφετο πρώτον τό σκάν
ταλον εκείνο τής εκλογής Κρωπίας τοϋ όποιου ομοιον δεν 
■ αναφέρει συχνά ή κοινοβουλευτική ιστορία τής Ελλάδος, 
στρατιωτικήν δηλαδή και δικαστικήν άρχήν συμπραττούσας 
«ίς τό έλεεινότερον πολιτικόν έγκλημα καί νοθευούσας τό α
ποτέλεσμα τής εκλογής εις τά πρόθυρα αυτά τής πρωτευ- 
ούσης. ΕΓτα τό σκάνδαλον του δήμου Άχαρνών καί τέλος ή 
πρωτοφανούς παρανομίας έπέμβασις τής νομαρχίας εις αυτούς 
τούς τύπους τής θριαμβευτικής διά τήν άντιπολίτευσιν εκλο
γής τών Αθηνών καί ό διά τής λόγχης άποκλεισμός τών 
ψηφοφόρων φίλων τού κ. Λομβαρδού έν Ζακύνθω.

Αλλά καί ή άφήγησις τών άλλων συμβάντων εις τά όποια 
εισέρχεται χωρίς νά τά σχο ι̂άι^η ό άρθογράφος έπαρκώς ίω - 
γραφίύουοι τήν κατάσταοιν εις ήν είχε περιστή ή χωρά κατά 
τήν εποχήν, πρσγματικώς καρκινοβατήοασα ύπό τήν έποψιν 
τής δημοσίας ηθικής. 'Η σκανδαλώδης εκείνη έπέμβασις εις 
τά μυστικά τών ιδιωτών, ή έπίθεσις κατά τών φοιτητών ι ι 'ι

( 1 )  Ή  φο ιτητ ική  ν ίολ κ ία  κμ.α τ ή  άνόοω τοϋ Δ ίλ η γ ιώ ρ γ η  «ίς 
τ ά  τ :ρ«γμ .ατχ ζη τή βα σ *  την  άνχαύ ττασ ιν  της  ΙΙ 'κ νεπ ισ τημ ιακης 
φ ά λ χγγο ς  εύρ* τ χ ρ ' ίλ π ίο κ  την  κυβέρνητιν μη  δ ικτίΟ ίίμ ενη ν  €ΐς 
τούτο, λ υπ η ρ χ ί οέ σκηναί ηρχκτκν άττό τ η ;  9 Νοεμβρίου 1 8 7 5  
κ α ί πα ρετά θηοαν μέχρ ι τοϋ Ιανουάριου τοΰ ίπ ιόντος έτους. Το ύ - 
πουργεΐον Δ εληγ ιώ ργη  άρνηΟεν ολας τ ά ;  προτεραςτου έπ α γ γ εΧ ίις  
κα ί τά ς  ύτίοοχευεις ά π ελ ά χτ ιο ε  την  νεολαίαν καί μετήλθε μέτοα  
ά π ιοτεύτου  β ια ιότη το ; κ α τ ’ α υ τή ς . Ο ΰ τω  την 9 Νοεμβρίου ένω

ί 1
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τής ίποίαί άποτέλεο^α ήτο ή καθσίρεσις τοΖ ά'ιωματικοΟ, ό 
παράνομος διοριομος τύν πρέοβεων, και ή αύ^ησις τής [ίαει- 
λικής χορηγίας παρά τβς οιατάζεις τον συντάγματος, ήσαν 
ολως ολισθηρά βήματα εϊς τά όποΤα ή κυβέρνησις προώριστο· 
άργά ή ογρήγωρα να ολίσθηση.

Ιδίως όμως έκεΤ οπού ή έπίθεσις έ£ήχθ/] εις >πραγματι- 
κόν ύψος ψανερας δημοσίας κατηγορίας δικαιολογούμενης έκ. 
τού οτι την ένέπνεεν ειλικρινής και αληθής μέριμνα υπέρ 
τού δημοσίου καλού, ήοαν α1 παοάγραψοι σΐ άψορώσαι τον 
πρεσοευτήν Βσλαωρίτην. Ουτος δεν ήτο προσωπικός εχθρός 
τού Τρικούπη ή έκλογή του όμως είχε καταστή πραγματικόν 
σκάνδαλον τό όποΤον εΓχε διεγείρει τήν κοινήν γνώμην. 
Διότι ήοαν γνωοτσ'ι αί ένέργειαι τού διπλωμάτου τούτου έν 
Λονδίνω ολίγον πριν, ό δέ Τρικούπης άποκαλύπτων τό οχέ- 
οιον τής μελετηθείσης ύπ’ αυτού καταργήσεως τοϋ συντάγ
ματος τή συνδρομή τής Αγγλίας, δεν έλεγε νεώτερον τι 
καί άγνωστον, ύπενθύμιζεν όμως έν οεΤγμα τής παλιμοου- 
λίας τού σνδρός καί δι ’ αύτού κατέψερε οοόαρον κτύπημα

ι; ο :ιτη τ» ι μ.5τίβχινον προ; έπίοοσιν άνχφ ιρ ί; εις το ϋπουργεΐον 
άοτυνομίχ κχι χωροφυλακ'/ι έπετίίΐη κχτ ’ χυτών Άχί τους οιέλυοε 
{^ιχιως. Μ ετ’ όλίγχς ήμερα; είς τήν πλατείαν τοϋ —υντάγαα.τος 
νέα διαδήλωσι; τών ιροιτητών διελύθϊ] υπό τής άοτυνοαίας καί 
τή ; χωροφυλακή; ήτι; συνέλαβε τριάκοντα φοιτ'Λτάς καί του; ΐ-  
ουλακισε. Οί φοιτηταί έκδικούμενοι τήν παλίμβουλον πολιτικήν 
τοϋ Δεληγιώργγι παρεμόνευσαν και επιτυχόντε; αυτόν μόνον επι- 
στοέφοντα εί; τόν οίκον του τον εσύριξαν ανηλεώς εΐ; ε'νοειζιν τή; 
άποδοκιαασία; των. Δΐ λυπηραί έν τούτοι; σκτ,ναί Ιξηκολούθουν 
εΐ; τό μεταξύ καί αί συγκρούσεις τών φοιτητών ησαν συχνχι υ.ετά 
τής αστυνομία; ήτις καί αύτό τό κχθιερωθέν ΙΙανεπιστημεακόν ί -  
συλον παρεβίαζεν δτε έπήλ^ε ή κυβερνητική μεταβολή τ η ;  4 Φε- 
ορουαρίου 1874 καί ή θύελλα εκείνη ήτι; άναμφισβητήτω; ήδυ· 
νατό να ε/γι σοβαρότερα; καν λυπηρότερα; συνέπειας κατεστάλη.
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τ?(ν κ:υ̂ ε5ν.-^̂ ε^̂  ?|Τΐς τ ι  είχεν άναθέσ·  ̂ τ/,ν 
!αν της.

Εις επίρετρον δ; ε7;(ον έπέλθει εκείνος τάς ημέρας τά 
Λυπηρά δ,αί,ί,,ο,τα τ^^ ρρουρκ τί̂  ̂ Κερκύρος ί|τΐ£; κ ο τα π ίΐ- 

τήσααα πάντα 9ε=υδν πειθσρ)(ίας κσ! ιαέευς είχε σταοιάοη 
κ=1 έ,πείλει νά 8ύσε| καί άπολέιΐϊ|· τεέτο δε ήτο δλϊ]θώε τέ 
Λεετηρετερον ούμπτωυε τιϊε οεινίίε έκλύεεωε είρ τήν δπει'αν 
εΤρ;ε τιεριετ^ »| πολιτείε.

 ̂ Τελευταϊεν κερδλαιον τ=ϋ πελυκρέτου δρ0ρου άρέθη 
επι-ί|οεε νά ττεριλά5/| τέ {ήτημο: τήε ευετδεεωε τού χρημα- 
τιε-ηριου τερδποίου κεί τδ δνεμα μενον ένεποίε, τδοην 
ορικην. Δεν ητο δέ ΰπερδελική η εϊκεν τ ι̂ν όπείαν δ[έγρε^ 
φεν έ Τρ,κεύπηρ τρε μενίας ήτ,ρ εΤχε κατολόέ, τέν ηελύν 
κεεμεν -δτε διά τήν νεωετΙ εΙοεχθεΤεεν κείει'αν ήε τδ ά- 
ακίπεν καί τδ επικερδές ε'ίλκυεν μανιά-δεις καί <ρανβ 
ίτηρικτάς. Μέ τό έητημα τοντο έληγε τδ πολύκρατον 
τ·^ν «Καιρ’̂ ν» τδ δποΤον αυνεπληρωαεν την έκ ταϋ πρώτου 
παραχθεΤοαν έίωηροτστην έντϋπυοιν.

Καί ή κνδέρνΓ|ειε οννεταράχθη έκ τεΟ θερϋδευ έν 
.,γειρ^εν τά δύω άρθρο καί άπεράειοε νά ιιροάή είρ άκαοτικήν 
κα,αοίωζιν τοϋ ουγγραφέυς των, έπε,δή άμιερ οέν έρερεν 
υπεγροφήν έμηνυδιιι ό διευθυντήρ ΤΜν ,ιΚάιίιδν» Πέτρερ Κα- 
ν,-εΛίοης, 'στις έπιοτρερων άπδ τά λουτρά έν οπουδή διά τά 
(•-/-μένα ε,,ρε την κατ ’ αΰτοϋ ενέργειαν της άρχης.
_ Έ ν τώ μεταΐύ δμως πληρορορηθείς το ά τ ε έ  Τρ, κοΰπης 
^οπευοε οι επιστολής του νά δηλώοη οτι σΰτδς ητο ο συγ- 
ι-αρευς τοΰ άρθρου τον οποίου ολόκληρον τήν ευθύνην 
',νεει V άναλάδη, έκ τής δηλώσεως δέ τούτης έκορυρώθη ή 
συγκίνησ,ς το : κο,νο: ή δποία είχεν έζεγερθή ήδη ' άπδ τής 
οημοσιεύσεως τοϋ άρθρου έκείνου.

^^_®^5κριοις κατηοτίοΟη έκ τών εισαγγελέων των έρετών
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καί πλημμ^λιοοικ'^ν, παριατατε οε κατ ο . ^ - ψ  και ο ανσκριτ/]; 
σιωπηλώί μετέχων αυτής.

Ό  Τρικούπης ήρωτήθη πρώτον τυπικώς άν άνεγνώρκ^εν 
ώς ίδικήν του τήν έπιοτολήν προς τον είσσγγελέα των έφε- 
τών δι ’ ης άνελάμβονεν την ευθύνην των έν τοΤς «Καιροί;» 
γρα<{>έντων, έδήλωοε δέ ότι άνεγνώριύε πράγματι την επι
στολήν και ΟΤΙ αΰτος ήτο ό γράψος το άρθρον έκεΤνο ουγχρό- 
νως δε ότι καί άλλα άρθρα έπΙ τής καταστάσεως πολιτικά 
εΤ̂ ε̂ γράψη άπό τίνος Ιδίως δε έρ οσον ό οιευθυντής των 
«Καιρών» Πέτρος Κανελλίδης άναχωρών διά τά λουτρά τ»ν 
εΓγε πσρακαλέση προς τούτο.

Μετά τάς τυπικάς ταύτσ; δηλώσεις ή σνάκρισιος προέόη 
εις τά τής ουσίας καί απηύθυνεν αΰτώ έρώτησιν έπί τής έν 
τω άρθρω ι̂ ιράσεως «τό έθνος δεν πταίει». Εκ τής ερωτηοεως 
ταύτης έέηγεΤται ευθύς ότι ή άνακριτική άρχή ηρχετο εοκεμ- 
μένως ν ’ άνευρη τά στοι^εΤα τής καταοιωζεως κατά τού Τρι- 
κούπη τά όποΤα ήδύναντο αποστελλοντα αυτόν εις τήν (φυ
λακήν νά άπαλλάέωσι καί τήν κυόέρνησιν επικινδύνου αντι
πάλου.

'Ο Τρικούπης όμως δεν ήτο έέ εκείνων οίτινες ευκόλως 
δύνανται νά ουλληφθώσιν εις τοιαΰτα δίκτυα, άλλως τ : δέ 
καί τήν οτάσιν του έόοήθει ή ειλικρίνεια και ή άλήθείΟ έ;, ής 
είχε δανεισθή τά έπιχειρήματά του. Παρετήρησε λοιπον 0τι 
τό άρθρον έκεΤνο είχε πλήρη ενότητα καί επομένως ή έννοια 
αύτοϋ προκύπτει έκ τού συνόλου, οθεν λογικωτερον ητο ή 
έέέτασις νά έγίνετο πρώτον έπί τών έν γένει καί κατόπιν 
έπί τών καθέκοστον ήτοι έπί τών φράσεων και τών λέέεων. 
Θά οίκονομεΤτο δέ ούτω καί ό χρόνος διότι δεν θα έπανήρ- 
χοντο έπί τά αύτά.

Ά λ λ ’ ή άνάκρισις έφαίνετο έκ τών προτέρων διατεθει
μένη νά μή παραχώρηση ούδέν όπλον εις τον άντιπσλον ήου- 
νατο μάλιστα νά πιστευθή ότι ήν ήδη έγγραφως διετετυπω-
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διατυπϋθεΤο

υενη δι ο πσοετήρησεν ό είοσγγελε^ς τϋν έ<ρετων οτι ηδΰ- 
νατο έ Τρικούπηε μετά τήν έν υέρει έ'έτσσιν νά έκθέσ/ι 
επι τοϋ οΛου σκέ-|/ειε του.

Ηνσγκάσθη επομένως ο Τρικούπης ν ’ άπαντησ/] εις την 
έρωτησιν καί έέέθηκε την γνώμην του. Ή 

γνύοις τοϋ τις πτσι'ει και αν το έθνος πταίει ητο άποραιτη- 
τος ορος προς τήν έζεύρεσιν των μέοων τής θεραπείας εις 
ην αφεωρα το αρθρον. Μικρά θά ΰπ7ίρ)(εν ελπίς ταχείας θε
ραπείας άν ο νοούν ήτο το έθνος, πσρήγορον δε εις πάντα 
κηοουενον τής οιορθώοεως τύν παρ’ ήμΤν κακώς έχόντων, 
ΟΤΙ αίτιος τής κατοοτάσεως δεν ήτο το έθνος περιέχον στοι- 
χεΤσ ηθικής υγείας τά όποΤα διαγινωσκόμενα ήδΰνατο νά χρη- 
οιμεύοουν ώς ασφαλή θεμέλια ποδς οικοδομήν.

Η άπάντησις αυτή τοϋ Τρικούπη έοημειώθη σκοιβύς 
μεθ ο ή εισαγγελία σνέγνωσεν τήν έςής περικοπήν. «Μετά 
τά παθήματα τοϋ 1862 τίθεται έκ νέου εις το έθνος τό δί- 
Λημμα της .^ποταγής εις τήν αυθαιρεσίαν ή τής έπανσστά- 
σεως, είναι τό έθνος καταδικαστέον διότι δεν σπεύδει νά πα- 
οαδεγθή τό δεύτεοον ;»

Τό δίλημμα τοϋτο — εΤπεν ό Τοι ουπης— 5 μέσο
ου ο1 άπολυτοφοονες προσπαθοϋσιν πανΤδ’ν Κϊί πάντοτε νά 
έπιόάΛωσι τήν αϋθαιοεσίαν, οί δέ έλευθεοοφρονοϋντες έχουσι 
το συμφέρον ν άποκρούωσι τοιοΰτον δίλημμα άνοίγοντες άλ- 
Λσς οιεςοδους. Όθεν τό άρθρον πολεμούν καί τήν αυθαιρε
σίαν καί τάς έπαναοτάοεις καταδεικνύει οτι έν δεσποτικώς 
κυοερνωμέναις έπικρατείαις τό μόνον άντίδοτσν κατά της αυ
θαιρεσίας είναι ή έπανάστασις άλλ' έν έπικρατείαις ένθα άν- 
θοϋσιν φιλελεύθεροι θεσμοί, ΐοχυροτέρσ τύν έπανσστάοεων 
είναι ή ειρηνική και νόμιμος ενέργεια τής κοινής γνώμης, 
τούτης δέ τήν άνάπτυέιν και έκδήλωσιν συνιστά έκθύμως εις 
τον ελληνικόν λαόν. Και έν ταΤς ύπό δεσποτικοϋ καί έν ταΤς 
ύπο φιλελευθέρου πολιτεύματος διεπομένσις έπικοατείίαις,'



όταν το. κακόν ύπερβη οριόν τι. επέρχεται κατά ^υοικόν καί 
άνεπίδροοτον νόμον μεταοολη. 'Η μετα̂ ολι̂ Ι ομι^ε σότη έχ:ι 
έν ταΤί δεσποτικακ έπικρατείακ. έ/Ο σντίτψον τήν έπανό- 
σταοιν, ί^τιε ούδέποτε είναι συιγής κακ'Ιιν, ένΊρ έν τακ έπ'- 
κρατείαε ένθα έπίτρεπεται είο τήν κοινήν γνύυην νά ι ι̂ τ̂ί- 
ί ψ α ι  να μορφοϋτσι καί νά λειτονργή έν τή ελευθερία κατοο- 
θοΓ έκείνη νομίμυε ειρι^νικ'3ε σταράχωε 5τι άλλσχοΰ κατορ- 
θοϋτσι διά τ'ίΐν έπαναοτάαεων. Κ α τ ’ σντίθεσιν λοιπόν ττρ:  ̂
τάί έπαναατάοεκ— διετείνετο ό Τρικούπης— έέήροντο εί: "ό 

ιυ ή ιαχύε καί α1 σρετσί τήε κοινής γνώμ^ιε τΓς 
ετήν σνάπτυέιν έν τή πρειτευούα/) τού βασιλείου έυαρ- 

τύρησεν ή άριστα οΐωνιέομένη έκλογή τοϋ κ. Φιλήμονοε. Τό 
δίλλημα άρα τής υποταγής είς τήν αυθαιρεσίαν ή τής έπανα- 
οτσσεως τίθεται είς τό έθνος παρά τών άπολ·υτο(|)ρόν:υν, τό 
οέ άρθρον επικαλείται είς διέςοδον απ ’ αύτοϋ τήν παρέμοα- 
σιν τής κοινής γνΊμ·/]ς, ήτίς έν ταΤς συνταγμστικαΤς έπικρα- 
τείαις είναι τό στοιχεΤον οΓ ου καταστέλλονται σί κάτυίθον 
καί άνςιθεν ύπεράασίαι καί προλαμβάνονται α1 συνέπειαι α^-  
τιΙ.ν ήτοι αί βίσιαι μετσόολαί.

Ή επομένη φρασις του άρθρου (.ίΚαλοϋνται είς τήν έΕου- 
σίαν κυοερνήοεις οποκρουόμεναι ΰπό τής πλειοίγη^ίας τοϋ 
έθνους» εδωκεν αφορμήν είς τήν άνάκρισιν νά έρωτήση ποΤον 
ήννόει ό Τρικούπης διά τής λέςευς καΛοννταν. διότι ε ’α- 
κόλυς ήδύνατο νά ύποτεθή ότι δι ’ αυτής ήννοεΤτο ή ανεύθυ
νος βασιλεία. Ά λ λ ’ ό Τρικούπης σπήντησεν οτι ή έκφραοις 
εκείνη ήτο απόλυτος οΰδεμίσ δε δίδεται νύέις ότι ύπενοειται 
άλλος παρά τόν νομίμςις καί ύπε-υθύνω; καλοΰντα, όθεν ή 
υπόνοια ήν έμφαίνει ή έρύτησις προδίδει έκνόμους σκε·γεις 
ούχί τοϋ γράψαντος αλλά τοϋ ύπονοοϋντος. Ολόκληρόν το 
άρθρον καί πάσα φρσσις αύτοϋ μαρτυρεί άφοσίυσιν £ΐς τους 
συνταγματικούς θεσμούς, τϋν όποίειν θεμελιό-δης έγγύησις 
είναι ή ευθύνη τιϋν ύπουργ'ύν αντίστοιχον έχουσα -ο άνού-

Χ α οίΛ α ος
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6υνον τοϋ (3β3[λέ:Λΐς. Έκ τή ί εύθύνηί ο ί  Τ'ίν ύπίυργ'^ν άρύ- 
ετοι και ό τύποε τ ο  οικαί^^μα τής έ£ελέγ£εως.

ϋ ί  άπολυτόι^ρονες προοττοθοϋαι πάντοτε ν άπαΛο:ττ;^5ΐ 
τούς υπουργούς τής ευθύνης επί τή σπαιτήοει τών προνο
μίων τοϋ Στέμματος, "να καλύπτωσιν ουτω τας παρεκτροπσ. 
αΰτών όπισθεν τής άσπίδος τοΰ βσσιλεως, άλΛα τούτο είναι 
ασέβεια προς τον βασιλέα καί εις το σύνταγμα, την όποιαν 
ώ^είλουσι πσντες οί ευλαβούμενοι τό σήμερον πολίτευμα ν 
σντικοούωσι πσντι σθένει. 'Ο τύπος εχει οικαιωμα έλεγχου 
έπ'ι πάσης πολιτικής πρά^εως ό δέ ελεγχος υποθέτει άντί- 
στοιγον ευθύνην ήν διά τάς πράξεις τής βασιλείας ι|>έρουσιν 
οί ύπουρ·(θί. “Άπασαι αί πράςεις τής βασιλείας ένείαιρέτως 
ΰποκεινται εις την υπουργικήν τοΰτέστιν εύθυνην εΐς'τον έ
λεγχον. Ούδεμία βασιλική προνομία άσκεΤται ανευ υπευθύ
νου έκτελεστοϋ. Επειδή δέ ό παρά πλημμελιοδίκαις είσαγγε- 
λεύς άντέταίε τό σοθρον τοϋ συντάγματος καθ ο ο βασιλεύς 
διοοίύει καί παύει τούς υπουργούς του, συμπερσίνων ότι εν 
τώ άοθρω καλών επομένως ήτο ό βασιλεύς, άντςταίεν αυχω 
έτερον άρθοον τοΰ συντάγματος ό ^ρικούπ,ης καθ ο ούοε- 
μία πράΕις τοϋ βασιλέως ίσ '̂ύει ανευ προσυηογραφής του αρ
μοδίου υπουργού καθισταμένου υπευθύνου διά τής ύπογρα<|>ής 
του καί τον ήρώτηοεν αν οί καλούμενοι εις τήν εςουοιαν 
διωοίύοντο μόνον διά τής ύπογρα^ής τοϋ βασίΛεως η αν ερε- 
οεν ό διοοισμός υπογραφήν υπουργού υπευθύνου οια τον οιο- 
οισυόν καί επομένως έΕελεγκτέου δι ’ αυτόν.

Παρετήρησε τότε ό κ. Τρικούπης ότι τοιαΰται συζητήσεις 
έν μόνη τή Έλλσδι μεταζύ των συνταγματικών επικρατειών, 
δέν ήσαν δυναταί διότι ό γραφών περί συνταγματικών θεμάτων 
κινδυνεύει νά νοηθή ΰπό τών έν Έλλάδι κυβερνήσεων, όσον ο 
γοαφων άραβιστί. Ούδεμία βασιλική προνομία διεκφευ·(ει την 
ΰπουογικήν ευθύνην καί επομένως τον έλεγχον, καί τούτο 
ούχΙ συνεπεία μόνον θεωρητικών άρχών. τής οποίας ήδύνατο
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V άρνηθιΙί5!ν 0! άπολυτόρρον^^, άλλα σΧΛτεπεισ ρι^τοΰ σα
θρού τοϋ ουντβγρατοί τ?0 οποίου τήν !σ)(υν δεν δύναταί τις 
να θέτ/) είζ άρριΙολίαν. Εις τήν υπουργικήν ευθύνην υπά
γονται ή προσκλησις προσώπων εις τήν κυβέρνησιν, ή οιάλυ· 
^ι^ τήο βουλής ή δια)(είρησις τής εκτελεστικής έέ,ουσιας καί 
αυτή ή απονορή χσριτος ήτις υπέρ πάσαν άλλην έχει χαρα
κτήρα προσωπικόν, καθό πηγάίουσα ράλλον έκ τής καρδίας 
ή υποοτελλορένη εις απολύτους κανόνας. ΙΙερι τούτου δέ ορο~ 
θύρως καί κυβέρνησις καί βουλή άπε(|ιάνθησαν προόάσης τής 
βουλής κατά τό ι8^2 εις έλεγχον των άπονερηθεισών βασι
λικών χσρίτων και ρετασχούσης τής συόητήοεως όλοκλήοου 
τής κυίερνήσεως.

Κατόπιν τής έ^ηγήσεως ταύτης ή εισαγγελία έζήτηοε 
έΐηγήσεις επί τής λέ£εως β α σ ι λ ε ί α  τής σπαντύσης έν 
τή περικοπή. « Ένοσω ή βασιλεία προσφέρει τήν έίουσίαν, 
τήν διάλυοιν τής βουλής καί τάς έπερβάσεις, ώς βραόεΤον 
εις τάς έν τή βουλή ρειονοψηφίας, θά πολλαπλαοισύωνται 
έπ άπειρον οί ρνηστήρες τής αρχής.»

Ο Γρικούπης άπελογήθη σαφώς καί εις τούτο διά τής 
ευκρινούς άναπτύίεως των ιδεών του. 11α<{ιλετα παρετήρη-
σεν είναι ι τ ' ευθύ'υνην των υπουργών αοκουρενη | Κή
έέουοία, γίνεται δε χρήσις τής λέςεως ταύτης όπως καί τών 
λέϊεων Στέρρα, σί προνορίαι τοϋ βασιλέως κλ., έν τή αυτή 
έννοια. Καίτοι δέ έν τώ σρθρω ούδαροϋ γίνεται χρήσις τοϋ 
ονορατος τοϋ βασιλέως, ήδύνατο ορως νά γίνη άνεπιλήπτως 
αν προκειρενου περί ευθύνης ήτο πρόδηλον 0τι αύτη άπεδί- 
οετο οϋχί εις τό πρόσωπον τού βασιλέως, αλλά εις τήν βα
σιλικήν αρχήν. Τής άρχής τούτης έέουσίο εΤναι σχεδόν άπα- 
σο ή ύπό τών υπουργών διαχειριήορένη έέουσίσ. Ίδιαν άο— 
ροδιοτητσ έχουοιν ούτοι ρικράν καί έπί ρικρών, αλλά διαχει
ρίζονται ύπευβύνως τήν έζουσίαν τού βασιλέως,συρπληροΰν- 
τες έν ταΤς ποαέεσι τον άνευθυνον αυτού· αν λοιπόν αί κατά
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τ?)ί ε^ουσίαο ,ταύτηε προο6ολσ1 θεωοοΰντϊΐ 
κατ3 τοί) |^σσ!Λέω ,̂ παύει πάοα συ^ήτηοΐζ και επομένως η 
Ελλάς διατελεΤ ύπσ δεοποτισμόν. Βεβαίως εις όοθρον προ- 

τ ι9έμενον να καταπολέμησή τον παραβιασμον τοΰ συντάγμα
τος, την άθέτησιν των νόμων και τας άπολυτάιρρονας τάσεις 
τοΰ έπικρατοΰντος συστήματος, δεν δύνστσι ν ’ σποδοθή έν
νοια άντικειμένη προς την κρηπίδα ταύτην των έλευθεοιών, 
την θεμελιώδη συνταγματικήν άρχήν τοΰ ανεύθυνου βασιλέως.

Κσ! επί τής ^ράσεως «κυβερνήσεις αποκρουόμεναι ύπδ 
τής πλειο'|;ηη)ΐσς τοΰ έθνους» έζητήθησαν έέηγήσεις. Έ ν  
επικράτεια συνταγματική— εΤπεν ό Τρικούπης—αντιπροσω
πεία τοΰ έθνους είναι ή βουλή επομένως ή πλειονοψηφία τής 
βουλής είναι πλειονοψηφία τοΰ έθνους. Ό θεν τά εκ τής 
μειονοψηφίας τής βουλής υπουργεία αποκρουόμενα παρά τής 
πλειοψηφίας αυτής αποκρούονται παρά τής πλειοψηφίας τοΰ 
έθνους.

Έέετασθεις έπειτα επί τής περικοπής «άλλ’ άφοΰ δ ι ά 
τ ή ς  δ ι α σ τ ρ ο φ ή ς  τ ο ΰ  σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς  κα ί  
τ ή ς  ε ί κ ο ν ι κ ό τ η τ ο ς  τ ή ς  β ο υ λ ή ς  κυβερνάται 
πράγματι ή Ελλάς ώς μοναρχία απόλυτος, επόμενον ήτο να 
καταστώσι καί οι πολιτευόμενοι όποιους πλάττει αυτούς τ ο 
ν ό θ ο ν  κ α θ ε σ τ ώ ς »  άπήντησεν ότι έν σλλαις αληθώς 
συντσγματικαΤς έπικρατείαις δεν ήμφιοβητεΤτο ή ορχή ότι έκ 
τής πλειονοψηφίας τής βουλής έσχηματίζοντσ αΐ κυβερνήσεις 
παρ’ ήμΤν όμως ού μόνον ήμφισβητεΤτο ή άρχή αύτη άλλά καί 
έπεκράτει ή αντίθετος, ήτοι ό σχηματισμός των κυβερνήσεων 
έκ τής μειονοψηφίας τής βουλής. Την άρχήν ταύτην θεω- 
ρδΰοι διαστροφήν τοΰ συντάγματος οί άοπαζόμενοι εκείνην, 
όπως Ισως ο'ι άσπαζόμενοι ταύτην καταδικά^ουοιν ώς δια
στροφήν τοΰ συντάγματος την κυβέρνησιν τοΰ τόπου διά τής 
πλειονοψηφίας τής βουλής ήτοι τοΰ έθνους. Είκονικότητα δέ 
βουλής— έδήλωσεν 0τι ήνόει ό Τρικούπης—την κατάστασιν



ταύτ^)^ την προκΟπτουοαν έκ των κυβερνητικών έπερβάυεων και 
τών νοθεύοεων κατά τάε έκλαγάί σ'ίτινε!: δεν έπέτρεπαν νά θε- 
ωρηται ώε γνηαΐα σντιπροαωττεία τοϋ έθνουε. Νόθαν δε κα
θεστώς ητο το προϊον τοΰ συνδυασροΟ τήε δισοτρο(|)ηε τού 
συντάγματος καί τήε είκονικότητος τήε βουλήε ώε ανωτέρω 
έίηγήθησαν. ’Ερωτηθειε τί ήννοει λέγων οτι εικονικήν μόνον 
έχει μετοχήν εΐε αυτήν, άπήντησεν οτι τό έθνοε μετεχει τήε 
πολιτικήε διά τήε βουλήε, ή εΐκονικότηε άρα τήε βουλήε εί- 

. κονικήν καθίστσ και τήν τοΰ έθνουε μετοχήν εΐε τά τήε πο- 
λιτείαε.

Άνακριθειε έπί τήε παραγράφου « Ή  ευθύνη άρα επί τοΤε 
συντελουμένοιε ανήκει άπασα εΐε το σ τ ο ι χ ε Τ ο ν εΐε το 
όποΤον διά τήε διαστρορήε τών συνταγματικών θεσμών συνε- 
κεντρώθη όλόκληροε ή εξουσία» τ1 ήνόει διά τήε λέίεωε 
στοιχεΤον άπεκρίθη οτι ύπενόει διά τούτου το έπικρατήραν 
σύστημα τών έκ μειονοψηιριών κυβερνήσεων.

ΈκεΤνο ομωε εΐε τό όποΤον έπίσηε έπεμεινεν ή άνάκριοιε 
ήτο ή λέέιε α υ λ ή  τήν όποιαν ελεγεν ό Τρικούπηε κηρυ- 
έασαν πόλεμον κατά τοϋ κ. Φιλήμονοε λυσσώδη. Ό  Τρικού- 
πηε όπέδειΕεν ότι δι ’ σΰτούε ήννόει τό άνώτερον πρωσωπι- 
κόν τήε ύπηρεσίαε τοΰ βσσιλέωε, τό όποΤον και αυτό ην υ
πεύθυνον διά τάε πράέειε του, κσί-ύπόκειτσι εΐε τον διά το3 
τύπου έλεγχον, καί τοΰτο άπλώε τό δικαίωμα ήσκησεν άνσ- 
γράψσε καί τάε αΰλικάε έπ'ι τήε προκειμένηε έκλογήε ένερ- 
γείαε. παρά ταΤε ένεργείαιε τήε κυβερνήσεωε.

Εΐε τήν έρώτησιν τέλοε τήε είσαγγελίσε έπΐ τήε ψράσεωε 
«άλλου έγκειται τό κακόν και έκεΤ πρέπει νά ίητηθή ή θερα
πεία» τί έννοεΤ διά τήε λέέεωε κακόν καί θεραπεία, ό Τ ρ ι-  
κούπηε έσχε τήν άι^ορμήν νά δώση μίαν γενικωτέραν έέήγη- 
σιν τοΰ άρθρου του ολοκλήρου. Τ ό  πρώτον μέροε —  εΤπε — 
έ^ηγεΤ ποΰ έγκειται τό κακόν, τουτέστιν έν τή επικρατήσει 
συστηματικών κυβερνήσεων τών μειονο-^ηφιών, αΐτινεε διά νά

1"'* Χ α ο τλ α ο ς
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συγκ3οτη9'Ι)σιν άποιτοΟσιν τά<: ουνεχεκ διαλύοειε τΰν βου
λών της έπεμβάοεωο είς τσε έκλογάς καί τα παρεπόμενα κακά. 
Τ ο  δεύτερον ουνιοτσ ώε μέσα ποοε έπίτευέιν τήε θεραπείαε 
τά φιλειρηνικά και νόμιμα κατ’ άντίθεσιν προε τά επαναστα
τικά, ένί δέ λόγυ την έκδήλυσιν τήε κοινηε γνώμηε. Το δέ 
τελευταΤον καταδεικνύει αυτήν την θεραπείαν, τοΰτέστι την 
άντικατάστασιν τήε άρ^ήε τών κυβερνήσεων τών μειονοψη
φίαν διά τήε άρ^ήε τών κυβεονήσεων τών πλειονοψηφιών 
καί έπομένωε την απαλλαγήν τοϋ τόπου σπο τών συνεχών 
διαλύσεων τήε βουλήε και τών εΐε τάε έκλογάε επεμβάσεων 
καί τήν διαίρεσιν τήε βουλήε είε δύω κόμματα, οπερ άποτελεΤ 
απαραίτητον ορον κανονικήε λειπουργίαε τοϋ κοινοβουλευ
τικού πολιτεύμστοε.

Πριν ή προβή ή δικαστική άρχή εΐε τήν άνάκρισιν τοϋ 
Τρικούπη είχε ήδη σπεύση νά μετέλθη ολα τά μέσα τά όποΤα 
έδικαιοϋτο άε έκ τοϋ νόμου, ούτω δέ τό φΰλλον τών «Και
ρών» κατεσχέθη καί το συμβούλιου τών πλημμελειοδικών εΤ- 
χεν άποφανθή υπέρ διατηρήσεωε τήε κατασχέοεωε ταύτηε. 
Ζυγχρόνωε ό άνακριτήε έεέοωκεν ένταλμα συλλήψεωε κατά 
τοϋ Πέτρου Κανελλίδου οτε παρενέπεσεν ή έπιστολή τοϋ 
Τρικούπη οστιε σνελαμβανε μόνοε του τήν ευθύνην τών γρα- 
φέντων. Καί θά κατεδιώκετο μέν καί ό Κανελλίδηε ώε συνυ- 
πεύθυνοε τήε δημοσιεύσεωε άλλ ’ άπεφυλακίοθη καί ή διι^αστική 
αρχή έστράφη τότε κατά τοϋ Τρικούπη καί τοϋ προουρινοϋ 
διαχειοιστοϋ τών «Καιρών» Γ. Τσιάκου. Ό  Τρικούπηε λοι
πόν συνελήφθη καί έφυλακίσθη παρέμεινε δέ είε τάε φυλσκάε 
μ.έχοιε οτου δι ’ αίτήσεώε του πρόε τον εισαγγελέα άπεφυλα- 
κίσθη δι ’ έγγυήσεωε.

Μετά τήν άνάκρισιν λοιπόν ό είσογγελεύε I . Θανόπου- 
λοε ύπέβαλεν είε τό συμβούλιου τών έν Αθηναίε πλημμελιο- 
δικών τήν πρότασίν του επί τήε προκεηιένηε ΰποθέσεωε.
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« Ό  ^ν^γρα^εύ^ τ ίϋ  άρθρου «Τίο πταίει :» — λέγει ή 
πρότασιο τοΰ είσαγγελέυο ι ι ) —έέετά^ων τά πολιτικά έν τύ 
κοάτει ήρ'ΰν ουμίεβηκότσ άπο τοϋ έτους ι868 μέχρι Οί μ̂ερον 
κσΐ της κστ’ σΰτοϋ γενομένης έκτοτε παρανομίας, νοθεύσεις 
έκλογ'ΰν και σλλσς δήθεν Κυθεονητικσς πσρεκτροπάς αποδί
δει τά κατά την κρίσιν του τελούυενσ ανομήματα εις την βα
σιλείαν.ϊνα διά τοϋ τρόπου τούτου έγείοει την άγσνάκ,τησιν 
καί το μΤσος τίϋν πολιτΊιν κατ’ αυτής ήτοι αποδίδει ευθύνην 
έκεΤ οπού δεν υπάρχει τοιαύτη. Διετάχθη ή κστάσχεσις τοϋ 
φύλλου και ή ποινική κστσδίυέις τοϋ υπευθύνου συντάκτου 
Π. Κανελλίδου διότι κατά τό άρθρον τοϋ νόμου περί 
έ-υοοίσεως καί τύπου δίδει λόγον διά παν σδιοκατάκριτον 
σοθρον τής έφημερίδος ο τε υπεύθυνος συντάκτης και ό συγ- 
γραι|ιεύς τοϋ άρθρου, καί το ιιέν ουμοούλιον· τ'ϋν πλημμελει- 
οδικ'ϋν εις ό υπεβλήθη έντός'α^ ύρ'ϋν άπο τής κατασχέσεως 
τοϋ φύλλου πρότασις περί διατηρήσεις τής γενομένης κατα- 
σχέσευ>ς διέτσςε την διατήρησιν ταύτης άνευρον οτι τό περί 
ού ό λόγος άρθρον έστίν έπιλείψιμον καί καταδιώδιμον ό δέ 
ανακριτής έέέδωκεν ένταλμα συλλή'ϋεως κατά τοϋ υπευθύνου 
συντάκτου Π. Κανελλίδου· σμα δέ τούτου συλληφθέντος καί 
κρατηθέντος, ό Χαρίλαος Τρικούπης αίφνης άπηύθυνε τήν 
άπο φ Ιουλίου έπιστολήν του προς τον ένταϋθα εισαγγελέα 
τϋν έφετ'ϋν, δι ’ ής άνεκοίνου τούτω ότι συντάκτης τοϋ άρ
θρου τοϋ έπιγραφομενου «τις πταίειβ είναι ό Ιδιος, γράγας 
-οϋτο εν χρόν'ρ καθ ’ ον ο Π. Κανελλίδης ήν άπών έκτος τ'ΰν 
'Αθηνϋν καί έν άγνοια τούτου, ότι άναδέχετσι ό̂ -ην τήν ευ
θύνην Τ’ϋν διά τοϋ άρθρου γοαφέντων. Επειδή δέ εκ τής 
επιστολής ταύτης άλλά και έκ τής από αφ Ιουνίου επιστολής 
τοϋ Κανελλίδου σπευθυνθείοης υπό τούτου ποος τον Χαο. 
Τρικούπην, άπευθύναντα την έπιστολήν εις τήν άνάκοισιν

I I )  Πρότχσι; του ίίο χγγ ίλ ίω ; Γ . θχνοπού/.ιυ άβ. 727 .
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δι' ήί ο Κανελλίδης π^ρεκάλει τδν X . Τρικούπην νά γράψι;) 
ούο τρία πολιτικά άρθρα κατά τΤ|ν άπουοίαν το^ εις τοϋε 
βΚαιροΰο) καί έκ τ ίν  άλλυν ουλλεγειοΊιν άποδείεε^^ν έβε- 
δαιύθη ΟΤΙ συγγρσφεύ; υάν τοϋ άρθρου είναι ό X . Τρικούπι^ε 
ή δέ κατα)'άιρϊ]σι: αΰτοΰ έν τί̂  έρηρερίδι έγένετο έν άγνοια 
ΊοΖ υπευθύνου συντάκτου καί έν χρόνγ) καθ’ ον ούτος ην 
μακράν τών Άθηνιϋν, άπελύθη τών φυλσκ'ύν ό Π. Κσνελλί- 
δηο μετά τήν Οπο τού άνακριτοϋ έέέτασιν αύτοΰ, 'ύε μή 
ύπεΰθυνοε διά τά έν τ?) έ-ρ/ιμερίδι σΰτοϋ γραφέντα, ή οέ 
άνάκρισιε έστράφ/| πλέον άποκλειστικϋ)(; κατά τοΰ συγγρα- 
<ρέωο τοϋ ά<;ιοκατσκρίτου άρθρου X . Τρικοΰπη, οστι; καί 
προεφυλακίσθη, σπελΰθη οέ τιϋν φυλχκύν κατ’ αϊτησιν αΰτοΰ 
περί άπολύσεωε δι ’ έγγυ>ίσεωε.

«Κατά τον νόμον υάριοτήο θευρεΤται οστιο διά τοΰ τύ
που η εντύπων εικονικών παραστάσεων άμέσωσ Κ| έμμέσωο 
έ^υβρί^ει δυσφημεί ή χλευάζει τόν βασιλέα ή προσπαθεί νά 
διεγείρι;] μίση ή περκρρόνησιν κατά τοΰ προσώπου τοϋ βσσι- 
λέωο η τήε βοοιλικήο έέουοίαε. Επειδή δέ είσ τόν X . Τρι- 
κούπην τοιαύτη άπεδίδετο κατηγορία προσεκλήθη ούτοο εΐσ 
άπολογίαν, άπελογήθη δέ διά μακράε άπολογίαε οτι διά τοΰ 
άειοκατακρίτου άρθρου δεν έννόησε ποτέ νά έόυάρίση τον βα
σιλέα ή ν ’ άποδώοη εις αυτόν τήν ευθύνην των κυβερνητι
κών πράξεων, άλλ ’ ήθέλησε μόνον νά έλέγέη τάς παρεκτρο- 
πάε τών κυβερνήσεων και έπομένωε παν ο,τι έγρσ·^εν είε τούσ 
«Καιρούς» άφορα τούς υπευθύνους υπουργούς τής Συντα'|- 
μστικής βασιλείας.

«Βεβαίως άπό τόν συγγρα<|)έα τοϋ άρθρου X . Τρικούπη, 
ανδρα λαβσντα τήν πολιτικήν αύτοΰ άνοτροι^ήν έν τή συν
ταγματική αυλή καί βιώσαντα έπ'ι πολύ ΰπό τους συνταγμα
τικούς θεσμούς τοΰ Άγγλικοϋ έθνους, ένώ διακρίνει τούς 
πολιτικούς κα'ι πολιτευόμενους ή θρησκευτική προς τούς νό
μους τής πολιτείας άφοσίωοις, ή άκοιοής αύτών τήρησις καί 
ό ακρος πρός τήν συνταγματικήν βασιλείαν, προς το πρόσω- 
πον τοϋ συνταγμο.τικσΰ βασιλέως καί τούς νόμους τής έπι-
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κρστειας σεοασ^οί, οεν ήουνατο τ̂ι  ̂ νο περψεν/) εναντίας οο- 
ίσοίσς, διότι έν συνταγματική (Βασιλεία σ (Βασιλεύς είναι 
ανεύθυνος, υπεύθυνοι δέ μόνον ο1 υπουργοί του. Ένφ λοι
πόν τοιαϋται αί· συνταγματικοί τοΰ X . Τρικούπη ίδέσι, ώς 
δια μακρών σνέπτυίε και έν τ^ απολογία αυτού, έέετα- 
στέον εάν έτηρησε τάς συνταγμστικάς ®ς πρεσδεύει
και άν τώ όντι διά τοΰ αξιοκατακρίτου άρθρου του, θεωρεΓ 
τούς ύπουργούς τοΰ Κράτους μόνους ύπευθύνους οιά τάς 
κυδερνητικάς πράξεις  ̂ καί τον βασιλέα τον όποΤον τό Σύν
ταγμα άναγνωρίύι;] άνεύθυνον.

« 'Οπόταν πρόκειται νά έξετασθή αν άρθρον τι είναι τώ 
όντι αξιοκατάκριτον καί αν διά τών έν αύτώ εκφράσεων απο
δίδονται έμέσως ύβρεις εις τον βασιλέα, δεν άρκεΤ έν τω άρ- 
θρω νά μή άναφέρητσι καί μή κατανομόξηται ρητώς τό όνο
μα τοΰ βασιλέως, άρκεΤ νά δύναται δΓ έμμεσου άλλου τρό
που νά χαρακτηρίόίηται αύτό έκ τούτου νά έξάγηται καί 
ύπονοεΤται σριδήλως τό όνομα τού βασιλέως, διότι αν τούτο 
δεν είναι ακριβές, τότε ούδένα σκοπόν είχεν ό περί έμμεσου 
έξυδρίσεως νόμος ματαία δέ παοσ αυτού περί ταύτης διά- 
ταξις.

«Καί έκ της έννοιας τού όλου αξιοκατακρίτου άρθρου καί 
έκ της έξετάσεως των κατά παραγράφους μερών αύτοϋ, προ
κύπτει άναντιρρήτως ότι ό συγγραφεύς αυτών σκοπόν μό
νον κύριον είχε νά δια; ί̂.ρη_,τά-φ>?506—κού την άγανάκτησιν 
κατά τής _(^ασιλείας, ήν δι ’ όλων των κατά μέρος φράσεων 
ύπονοεΤ καί ν ’ άποδώση την εύθύνην των πράξεων τών κυ- 
οερνήοεων εις τόν βασιλέα.

« 'Ο συγγραφεύς τού άρθρου έν τή δεύτερα παραγράφω 
τής έφημερίδος γράφει» καί ο1 τρεΤς ύπήρξαν πρόεδροι προ- 
οωπικής κυβερνήσεως, τούτέστιν ύπηρέται μιας καί τής αύ- 
τής θελήσεως, ένεργούσης ότέ υέν διά τούτου ότέ δέ δ ι’ 
έκείνου.» Διά δέ τών φράσεων τούτων δήλον γίνεται ότι ό
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ουγγρα(|:ευζ εναντίον των συνταγματικών όοχύν ας πρε- 
σοεύει, έννοεΤ ούχι πλέον το υπεύθυνον συνταγματικόν ύ- 
πουργεΤον άλλα τον έν συνταγματική κυβερνήσει άπολύ- 
τωε ένεργοΰντα βασιλέα, διότι ο1 ποοεδροι τήε συνταγμα
τικής κυοερνήσεως δεν δύνανται να ΰπσρέωσι τοιοϋτοι, είμή 
ως προεοροι τής κυβερνήσεως τοΰ βασιλεως τοΰ όποιου υπήρ
ξαν ύπηρέται κατά τήν φράσιν τοΰ συγγραφέως τοΰ άρθρου.

« Επίσης και διά τών φράσεων «καλούνται εις τήν έέου- 
σιαν κυοερνήσεως άποκρουόμεναι Οπό τής πλειοψηφίας τοΰ 
έθνους, ^(ορηγεΤτσι εις αΰτσς ή δισλυσις τής βουλής καί 
συνσμσ παν μέσον έπηρεοσμοϋ τών συνειδήσεων τοΰ λαοΰ 
και νοθεύσεως τών έκλογών καί λέγομεν ύστερον οτι πταίει 
ό λαός διά τήν τοισύτην κοτάοταοιν.»

«Καταφανές επίσης γίνεται ότι ό συγγραφευς τοΰ άρ
θρου έννοεΤ τήν βασιλείαν καί έπιύητεΤ νά έπιρρίψη εις αυ
τήν τάς κυβερνητικάς πράόεις καί τάς κατά τον ισχυρισμόν 
τοΰ συγγραφέως γενομένας νοθεύσεις τών έκλογών ϊνα ούτω 
πως έγείρκ  ̂τό μΤοος καί τήν άγανσκτησιν τοΰ κοινού, διότι 
ό βασιλεύς τάς Κυβερνήσεις διορίζει καί παύει τους υπουρ
γούς, άν καί διά τής άπολογίας αΰτοϋ ισχυρίζεται ότι διά 
τών λέζεων «τον καλοϋντα τάς κυβερνήσεις» έννοεΤ τούς 
υπευθύνους ύπουογούς τού Στέμματος.

Επίσης διά τών φράσεων «άν δεν πταίει ό ίδιος πταίου- 
σιν οί πολιτευόμενοι κτλ.. . Άπαντώμεν ότι ή διαγωγή τών 
πολιτευομένων θά ηύθυνε τό'έθνος εάν ή Ελλάς αύτοδιοι- 
κεϊτο.. . Άλλ ’ άφοϋ διά τής διαστροφής τοΰ Συντάγματος και 
τής είκονικότητος τής βουλής κυβερναται πράγματι ή Ελλάς 
ως μοναρχία άπόλυτος επόμενον ήτο νά καταστώσι κοι οΐ πο
λιτευόμενοι όποιους διαπλάττει αύτούς τό νόθον καθεστώς» 
ό ουγγραφεύς τοΰ άρθρου ισχυρίζεται ότι δεν πτσίουσιν οί 
πολιτευόμενοι διά τάς κατά τον ισχυρισμόν του γενομένας 
νοθεύσεις τών έκλογών έπεμβάσεις εις αυτά κτλ. ούο’ αυτός
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σ λαός οιίτι τίτε. θά έττταιον οί πολιτευάμενοι, κατά τ̂άν 
συγγραφέα τοΰ άρθρου, άν η 'Ελλάε αύτοδιοικεΤτο. Επειδή 
ομυο δεν αΰτοδιοικεΤται άλλα κυβερναται, κότα τήν κριοιν 
του, πράγρστι, ώε μοναρχία άπολυτοε, άρα πταίουσι κστα 
τόν X . Τρικούπην έκεΤνοι οϊτινεε άρχουσιν ώε εν μοναρχία 
άπολύτω, ήτοι ή βασιλεία, καθόσον είε τήν λέίιν πολιτευ
όμενοι, ώε απόλυτον, περιλαμβάνονται καί οί έν τή κυβερ
νήσει πολιτευόμενοι.

« Άφοΰ δε ό συγγραι^εύε τοΰ άρθρου ίσχυρίοθη ότι διά 
τήν κακήν κατ’ αυτόν κατάπτωσίν 0έν πταίει ούτε ό λαόε, 
ούτε οί πολιτευόμενοι, ούτε το πολίτευμα, συμπεραίνει «ή 
ευθύνη άρα έπί τοΤε ουντελουμένοιε ανήκει σπασα είε τό οτοι- 
χεΤον είε τό όποιον διά τήε διαοτροφήε τών συνταγματικών 
ημών θεσμών συνεκεντρώθη όλόκληροε ή εξουσία, ήτοι διά 
τήε παραγράφου ταύτηε συμπεραίνει ό γραφών, ότι ή ευθύνη 
επιβαρύνει τήν βασιλείαν καί ταύτην έννοεΤ διά των φράοεών 
του, διότι έν τή συνταγματική πολιτεία άφ ’ ου ούτε ό λαόε 
πταίει, ούτε οί πολιτευόμενοι, ούτε τό πολίτευμα*σλλ’ ό κα
λών τάε κυοερνήσειε, ταύταε δέ καλεΤ ό βασιλεύε, επεται 
λογικώε ότι οΰδείε άλλοε πταίει ή ή βασιλεία, καί τούτην 
έννοεΤ ό συγγραφεύε έμμέσωε αν και έν τή άπολογία αΰτοϋ 
άπήντησεν ότι καί έκ τοΰ άρθρου έέάγεται καί έκ τών άπαν- 
τήσεων σε εδωκεν ότι τό στοιχεΤον τοΰτο είναι σί κυβερνη- 
σειε τήε μειονοψηφίαε.

«Διά τών προεκτεθεισών φράσεων τοΰ άζιοκατακρίτου 
άρθρου κσταφανέστατον γίνεται ότι ο συγγραφεύε αύτοΰ X. 
Τρικούπηε έννοεΤ τόν βασιλέα, φοβούμενοε ομωε μή δεν έν- 
νοηθή σαφώε ΰπό τών άπλουστέρων αναγνωστών τοΰ άρθρου 
ή ύπό τών ήττον προσεκτικών καί θέλων ν ’ άποδείέη ότι 
πανθ’ όσα εγροψεν έν τώ σρθρω αύτοΰ άφορώσι τήν βασι
λείαν καί ούχί τάε κυβερνήσειε άπεφάσισε καί έν τή προτε
λευταία τοΰ άοθοου παραγράφω έγραφε ρητώε καί άνεπιφυ-
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Λ0(κτϋ  ̂ ωο ουν^χεικν των ανωτέρω οκεψεων του» ί νζα·^ ή 
βαοιλεία προοί])έρει την έίουοίσν. τήν διάλυσιν, τάς έπερβά- 
οεΐζ ώε βρσβεΐον είε τάς έν τη βουλή ρειονοψηφίαε» ήτοι ή- 
θέλησε διά τούτου ν ' σποδώοη εΐε τήν Βασιλείαν τάε δήθεν 
γενομέναε επεμβάσεις κατά τάς έκλογάς προς σναίρεοιν άπσ- 
σης τής περί συνταγματικών αρχών μακράς αΰτοϋ θεωρίας, 
καί άι^οϋ μάλιστα άπολογούμενος εΤπεν, 'ίνσ έλέγζη τούς 
ύήτοϋντας δήθεν δι ’ έμμεσων εννοιών καί συμπερασμάτων νά 
έέηγήσωσιν έκ τών ι|!ράσεων τοϋ άρθρου τον Βασιλέα «ασέ
βεια πρός τον βασιλέα καί προς το σύνταγμα είναι, ένώ οΰ- 
δεμία περί βαοιλέως γίνεται μνεία έν τώ άρθρω μου, ουδέ το 
όνομα αύτοϋ άναι^έρεται, ν ’ άποδίδωνται εις τήν ευθύνην 
αύτοϋ πράέεις σναι^ερομεναι καί έλεγχόμεναι έν άρθρω ως 
εΰθύνουσσι τούς ύπουργούς.»

«Εντεύθεν δέ ι^ρονώ ότι ούδ’ ή έλαχίστη μένει αμφιβο
λία, οτι ό αυγγρα(|»εύς τοϋ αξιοκατακρίτου άρθρου έννοεΤ ν ’ 
άποδώση είς τήν βασιλείαν πανθ ’ 0σα έν τώ άρθρω αύτοϋ 
γράί{)ει. Έρωτηθείς δέ όποιαν σημασίαν δίδει είς τήν λέξιν 
Β α σ ι λ ε ί α  άπήντησε. «Βασιλείαν έννοώ τήν ύπ ’ εύθύνην 
τοϋ υπουργείου διαχειριζομένην βασιλικήν έξουοίαν». Πλήν 
τοιαύτη έξήγησις ούτε γραμματικώς ούτε συνταγματικώς εί
ναι όρθή διότι διο̂ νΤής λέξεως Βασιλεία πάντες έννοοΰσι τον 
Βασιλέα. Ά λ λ ’ άν ό συγγραφεύς έννοεΤ τό ηθικόν πρόσωπον 
καί ούχί τό ι|)υσικόν διά τής λέξεως «Βασιλεία», πάλιν ή πρά- 
ξις αύτοϋ είναι αξιόποινος, διότι ό νόμος προβλέπει καί περί 
τών άρεβούντων πρός τήν Βασιλικήν εξουσίαν.

Καί δια τών φράσεων τών περιεχομένων έν τώ άξιοκατα- 
κρίτω άρθρω «δεν πταίει τό πολίτευμα δεν πταίουσιν οί αντι
πρόσωποι τοϋ έθνους, δεν πταίει τό έθνος . . .  Ή εύθύνη 
πάσα τής καταστάσεως τούτης άνήκει είς τούς παραβιάζον
τας τήν κοινοβουλευτικήν αρχήν τοϋ σχηματισμοϋ τών κυ
βερνήσεων έκ τής πλειοψηφίας τής βουλής» ό συγγραφευς

12
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έννοεΤ τήν [ίοσιλείσν διότι αυτή σ^ηματίίει κατά τά ούν- 
τπγρα τάς κυβερνήσεις έστω καί έκ τής μειονοψηφίας τής 
ρουλής, πλήν καί έκ των φράσεων τούτων σριδήλως προκύ
πτει ΟΤΙ σκοπος κύριος τοϋ συγγρσφέως είναι ή έπίρριψις τών 
παρανομηράτων εις τήν ρασιλείσν καί ν ’ άποδώοη τήν ευθύ
νην των πράίεων τή ς  κυβερνήσεως εις αυτήν 'ίνα συτω διε- 
ηείρη το μΤσος καί τήν άγανάκτησιν τών πολλών κατ’ αυτής.

Διά τής φράσεως δέ -κάλλου έγκειται τό κακόν καί έκεΓ 
πρέπει νά ύητηθή ή θεραπεία» άναδεικνύεται εις τον λαόν ή 
έπανάοτασις καί έπιέ^ητεΤται διά ταύτης ή θεραπεία, άφ ’ ού 
το κακόν κατά τον συγγραφέα τοΰ άρθρου κεΤται οΰ^'ί εις 
τό πολίτευμα ούχί εις τούς πολιτευόμενους αλλά άλλου, 
ήτις εις τήν μή ύπό τοϋ συγγραφέως κατονομαύομένην έέου- 
οίαν καί τοιαύτη άναγκαίως δεν δύνσται νά είναι άλλη έν 
συνταγματική πολιτεία μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ λαοΰ, τοΰ πο
λιτεύματος καί τών πολιτευόμενων, παρά ή Βασιλεία καί ταύ- 
την έννοεΤ ό συγγραφεύς. Ή  δε τοιαύτη προς έπανσστασιν 
άπόδειέις χαρακτηρίζεται ώς απόπειρα πρός στάσιν.

Επειδή πράέεις αϊτινες δύναται νά διεγείρωσι τήν άγσνά- 
κτησιν καί τό μΤσος τοΰ λαοΰ, είσίν σ1 παραστάσεις διά το’ϋ· 
τύπου, ότι καταπατοϋντσι τά δικαιώματα αύτοΰ κατά τάς 
έκλογάς πρός έκλογήν τών αντιπροσώπων του, καί στί έπεμ- 
οαίνει εις κυβερνητικός πράέεις ή βασιλεία,τοιαΰτοι δε εάν 
θεωρηθώσιν άληθεΤς καί άποδοθώσιν εις τήν βασιλείαν, ώς 
πε·.ραται ν ’ άποδεί'η ό συγγραφεύς τοϋ άρθρου, δύναντσι νά 
έγείρωσι τό μΤσος καί τήν περιφρόνησιν τοϋ κοινοϋ κατά τής 
βασιλείας.

Επειδή άρκοΰσαι καί άποχρώσαι προκύπτουοιν ένδείέεις 
κατά τοϋ X . Τρικούπη πρός ύποστήριέιν δημοσίας επί άκρο- 
ατηρίου κατηγορίας.

Επειδή έκ τών καταθέσεων τοϋ Ά λ. Κανελλοπούλου 
διευθυντοϋ τοΰ τυπογραφείου τής Έ λ. Ανεξαρτησίας, ενώ
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ϊιανοιιέως τοΰ φύλλου των «Κα

Εΰ9. Άντωνοπούλου, 
Ι^εοαιοΰται ή κυκλοφο-
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ΐ̂ν εκτοο 
τον συγγο (φεα

οισ ,0^ υπ άριν. ι φύλλου τούτων.
Επειο/] έκ τΤΐο ο ι̂ολογίαο τοϋ X . Τοικούηκ| και των κσ- 

-αθεσεων των υαρτύρων Α. Κανελλοπούλου, Γ . Τοάκου, 
Β. Μα-,ιωτου, Ν. Χδρίνισ κβΐ λοιπών βεβσιοϋται οτι ό συγ- 
γραφεύε τοΰ σΐιοκατακρίτου άρθρου εΓναι ό X . Τρικούπηε.

Επειδ/| είναι επίο^ς [3εάαιωμένον έκ τών αΰτων ^ιαοτύ- 
ρων και ΛΟιπών άττοδείεεων οτι τό άέιοκβτάκοιτον σοθοον 
ε-,ραφει και καταχωριοθ'ιγ έν τώ ΰπ ’ σριθρ. 196 φύλλω τών 
"Καιρών» έν άγνοια τοΰ υπευθύνου ουντάκτου αυτών II. 
Κανελλίδου και έν χρόνω καθ’ ον ούτοε 
.\θηνων, σρα ή ευθύνη έπιοαούνει 

"οΰ άοθοου.
Επειδή τό άέιοκατάκριτον σρθρον κατε;(ωοίσθη έν τή 

εφηρερίδι έν γνωοει καί κατά θελησιν τοϋ Τρικούπη, ύοτε 
ενθύνη δεν έπίκειτοι προς τον Ι'.Τσιάκον αναπληρωτήν τοϋ Π. 
Κανελλι'δου. Προέτεινεν ϊνα τό αυμβούλιον άποφανθή και 
παραπεμψη ε!ζ τό κατα την περιφέρειαν τοΰ δικαοτηρίου τών 
ενταύθα έφετών Κακουργοδικεϊον τον Χαρίλαον Τοικούπην 
γεννηθέντα έν Ναυπλίω καί κατοικοϋντα ενταύθα έτών ηα 
ίοιωτην καί ορθοδοέδν ϊνα ουτοε δικαοθή ως ύπαίτιοο ότι έν 
τώ ΰπ σρ. ιηύ τής 29 Ιουνίου ιδ^φ φύλλω τής έντσΰθα 
εκδιδομένης έφημερίδος «Καιροί;' δημοοιευθέντι καί τεθέντι 
εις κυκλοφορίαν κατεχώρηοεν άρθρον έπιγοαφόμενον «Τις

; από τών λέέεων ο Άφ ’ οαον κατά ■ 
λήγον εις τάς λέέεις «άλλου έγ-

πταιει ;» αρ^ομενον < 
ιδ68 έγκαθιδρύθη κτ, 
κειται τό κακόν καί έκεΤ δέον ν ’ άνσύητηθή ή θεοαπεία» τοϋ 
οέ άρθρου συγγραφεΰς έοτίν ό ίδιος διά τοΰ όποιου καί ιδίως 
διά τών περικοπών «καί οί τρεΤς υπήρξαν πρόεδροι προσωπι
κής κυέερνήοεως, τοΰτέοτιν μιας καί τής αυτής · θελήοεως, 
ένεογούοης ότέ μέν διά τούτου ότέ δέ δι ’ εκείνου,». . . «Κσ-
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λοΰνται εκ  την έ£ουσίον κύβερνησεκ σποκρουομένας ΰπί> 
της πλειοψηφίας τοϋ έθνους, χ ο ρ η γ ε ί τ α ι  εις αΰτάς ή 
διάλυσκ τής βουλής και ουνάμσ παν μέσον έπηρεαομοϋ τών 
συνειδήσεων τοϋ λοοΟ και νοθευσεως τϋν εκλογών και λεγο- 
μεν ύστερον οτι πταίει ό λαός.. .

β "Αν δεν πτσιη ό λαός πταίουσιν οί πολιτευόμενοι Λε- 
γουσιν άλλοι καί ή έέαχρείωσις αυτών εύθύνει τό έθνος εις 
ό ούτοι και τό έθνος άνήκουοιν. Άπαντώμεν ότι ή διαγω
γή τών πολιτευόμενων θά ηύθυνε τό ίδιον αν ή Ελλάς συ- 
τεδιοικεΓτο, άλλ’ άφοϋ διά τής διαστροφής τοϋ ουντσγματες 
καί τής είκονικότητος τής βουλής κυβερναται πράγματι ή 
Έλλας ώς μοναρχία απόλυτος επόμενον ήτο νά καταοτώσι 
καί οΐ πολιτευόμενοι οποίους δισπλσττει αυτούς το νόθον 
καθεστώς . . .  «Ή  ευθύνη άρα επί τοΤς συντελουμένοις ανή
κει σπαοα εις τό οτοιχεΤον εις τό όποΤον διά τής οιαοτροφής 
τών συνταγματικών ημών θεσμών συνεκεντρωθη ολόκληρο., ή 
έέουσία . . . » « Ενόσω ή Β α σ ι λ ε ί α  προσφέρει την έέου- 
σίαν, την διάλυσιν καί τάς επεμβάσεις ώς βραβεΤον εις τσς 
έν τή βουλή μειονοψηφίας θά πολλαπλασιάέωνται επ απ.ι- 
ρον οί μνηστήρες τής αρχής». «Μή τυχόν αληθώς πταίει τσ 
έθνος; Θαρροΰντες όμως άπαντώμεν, τό έθνος οεν πταίει. 
Μετά τά παθήματα τοΰ ι86α τίθεται έκ νέου εις τό εθνεε 
τό δίλημμα τής υποταγής εις τήν αυθαιρεσίαν η τής έπανα- 
στάσεως, Είναι τό έθνος καταδικαστέον διότι δεν σπεύδει να 
παραδεχθή τό δεύτερον ;» «Καί λεγομεν ύστερον οτι πταίει 
ό λαός διά τήν τοιαύτην κατάοτασιν. Τ ι δύναται ό λαεε 
κατ’ αυτής; ούδέν άλλο ή νά έπαναστατήση. Αλλά καί ε 
δμνάμενος νά κατακρίνη εΰλόγως τον λαόν διότι τήν έπανα- 
οτασιν θεωρεΤ ώς έσχατον καταφύγιον καί πριν ή προοέλθη 
εις αυτήν ύητεΤ νά ϊδη εξαντλούμενα 0λα τά προληπτικά 
μέσα» «Δεν πταίει άρα το πολίτευμα, δεν πταίουσιν ο ίάν-
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τιπρ^σ(*)ποί τ ο ί  έθνου^ δέν πταίει τδ έθνεε· σλλοϋ έγκειται το 

κσκδν καί έκεΤ πρέπει ν ’ άνα^ητηθ^ ή θεραπεία.
α .) Αποδίδει είε τον βαοιλέα τήν ευθύνην καί τδ ονει- 

δοε τύιν πρσέεως της κυοερνήαεύ.ς του.
ό' . I ΙΙροαπαθεΤ νά διεγείρη ρΤοος και περκ^ρόνησιν κατα 

τοϋ προσώπου τού βαοιλέως καί τήε Βασιλικής έέουοίσς καί 
γ ' .) Θέλων να ρεταβληθή τδ καθεστώς δια βίαιων μέσων 

πρσεκσλεσε διά των άοθοων του τδν λσδν εις τούτο αποπει
ραθείς ούτω τήν τέλεσιν στάσεως, άλλα δέν έπήλθεν ένεκα 
τούτου αποτέλεσμα έπι παραβάσει των άρθρων κτλ. Ή ει
σαγγελία προτείνη εις τδ συμοούλιον ν ’ άπο(|ιανθή δτι 
δέν υπάρξει αφορμή προς κατηγορίαν κατά τού II. Κανελ- 
λίδου κατηγορουμένου διά τήν αυτήν πραέιν ώς υπευθύνου 
συντάκτου τής εφημερίδας ><Καιροί», ν ’ άποφανθή οτι δέν 
υπάρχει επίσης αφορμή προς κατηγορίαν κατά τού I εωργιου 
Ισιάκου κατηγορουμένου έπίσης ώς αιτίου τής καταχωρίσεως 

τού άέιοκατακρίτου άρθρου.

Τοιαύτη ήτο ή ποοτασις τού εΐσαγγελέως ή ΰποάληθεΤσα 
εις τδ δικαστήριον. Διά να διστηρηθή ακέραια ή έντύπωσις 
έκ τής καταδιώέεως τούτης κατά τού Τρικούπη παρεθέσα- 
μεν ολόκληρον τήν πρότασιν ώς καί τήν άπόφασιν τοϋ δικα
στηρίου έχουσαν ώς έέής.

Επειδή έκ τής ένεργηθείσης τακτικής άνακρίοεως έέά- 
γεται οτι έν τω ΰπ ' άριθ. κ)ύ δημοσίω φύλλω τής ενταύθα 
έκδιδομένης εφημερίδας «οί Καιροί», ής συντάκτης υπεύ
θυνος διατελεΤ δ κατηγορούμενος II. Κσνελλίδης, έδημο- 
σιεύθει άρβρον ύπο τήν επιγραφήν βΤίς πταίει ;» — 'Οτι 
το φύλλον τούτο έτέθη εις κυκλοφορίαν τή 2η Ιουνίου έ. έ. 
καί τδ ρηθέν άρθρον ως σέιοκατακριτον θεωρηθέν, καθο έέυ- 
οοιστικδν κατά τής Α . Μ. τού Βαοιλέως, κατεσχέθη παοά 
τής αρμόδιας αρχής, δυνάμει τού άρθρου ιφ τού Συντάγ-
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ματος, διατηρ'ι^θείσηί τί)ί καταοχέοεω; τα·^τ/|: Τ2ΐ©ύτ·  ̂
δια τοϋ ΰπ ’ σριθ. ό^ο έ. ί .  βουλεύμοτοε. Ό τι μετά τήν 
έκδοοιν ύπο τοΰ σνακριτοϋ εντάλματος συλλη’̂ εως κατά τοϋ 
ρηθέντοζ ουντάκτου της αύτης έψημερίδος II. Κανελλίοον. 
και τήν ούλληψιν καί έ^έτασιν ούτοΰ, ηροέκυψεν οτι οϋτοε 
βεν διετέλει άπΊ<ν τών Αθηνών κατά τήν έκδοοιν καί δημο- 
σίευσιν τοϋ < ύ̂λλου τούτου, και δτι συγγραφεΰς τοϋ άρθρου 
τούτου τυγ^/άνει ό κατηγορούμενος X . Τρικούπης ('έπιροο- 
τισθείς οιά τής άπο 2^ Ιουνίου έπιοτολής τοϋ II. Κανελ- 
λίδου τήν σύνταέιν πολιτικών άρθρων έν τή έρημερίδι του 
κατά τήν απουσίαν αΰτοϋ) οςτις καί διά τής άπδ ^ Ιουλίου 
έ. έ. έπιοτολής του προς τον παρά τοΤς ένταϋθσ έφέταις 
Εισαγγελέα άπευθυνθείσης καί διά τής άπολογίσς του έν·,<- 
πιον τής άνακριτικής άρ^ής ωμολόγησεν, οτι συνεγρα·]-ε τό 
σρθρον τοϋτο οπερ καί παρέδωκεν εις τήν διά τοϋ τύπου δη- 
μοσίευοιν έν τή έφημεοίδι ταύτη, διευθυνομένη τότε ΰπό.,τοϋ 
Γ. Τοισκου, όςτις παρέλσάε τό άρθρον τούτο παρά τοΰ συ·^- 
γραρέως X . Τρικούπη, καί εδωκε πρός έκτύπωσιν εις το τυ- 
πογραρεΤον τής Ελληνικής Ανεξαρτησίας, ένθα έκτυποϋται 
καί ή περί ής ό λόγος έρημερις, καθ’ άπερ βεόαιοΰνται ταϋ· 
τα έκ των έν τή δικογραφία έγγραφων καί έκ των καταθέ
σεων των κατηγρρουμένων X . Χρικούπη, II. Κανελλίδου, 
καί των έςεταοθεντων μαρτύρων .·\. Κανελλοπούλου διευθυν- 
τοϋ τοϋ τυπογραφείου, Ν. Ι-δρίν^α έργοστασιάρχου καί Η. 
Μαέιώτου τυπογράφου καί τοϋ διανομέως τής έν λόγω έοη- 
μερίδες Β. Άνεοτοπούλου· οθεν άπηγγέλθη κατά νόμον ή 
δέουσα κατηγορία καί κατά τοϋ ουγγραφέως τοϋ άςιοκατα- 
κρίτου άρθρου, τοϋ καί άναδεέαμένου πάσαν τήν ευθύνην 
τοΰ περιεχομένου αΰτοϋ, μεθ ’ δ διεταχθη ύπό τής ανακρη- 
κής άρχής ή προφυλσκισις του, εΤτσ οέ ή άπόλυοις αΰτοϋ, 
κατόπιν έγγυήοεως, διά βουλεύματος τοϋ συμβουλίου τού
του ύπ' άοιθ. έ. έ. προκειμένου περί πολιτικού έγκλή-
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ρατος, κατά τήν έννοιαν τοϋ αρθοου 6 τον ϋυντάγματοο, 
ουτω περατωθείσης νορίμωε τής άνακρίσεωο, δέον να άπο- 
<|)ανθή ηδη το συμβοΰλιον τοϋτο ώί πράο τε τάο άέιοποίνουε 
πρσέειο, σΐτινεο κατηγγέλθηοαν, και ώο προο την ένοχήν 
τ ’νν κατηγορηθέντων προσώπων. Επειδή διά τήο άπσγγελ- 
θείσηο προο τούς ανωτέρω κατηγορουμένουε κατηγορίσο 
άπεδόθησαν αί έέής έπί λέέεσιν έγκληματικαί πρσέειο σ’ ΐ 
ΟΤΙ διά τού έν λόγω άέιοκατσκρίτου άρθρου καί Ιδία διά των 
έπιΛηψίμων θεωρουμένων περικοπών αΰτοϋ έπιρριπτεται ύπο 
τών κατηγορουμένων ολη ή ευθύνη των δήθεν γενομένων 
παρανομιών καί νοθεύσεων τών έκλογών και τών άλλων κυ
βερνητικών πράίεων εΐο την Αϋτοϋ Μεγαλειότητα τον Βασι
λέα τόν κατά τό άρθρον αο τοϋ Συντσγμστοο κηρυττομε- 
νον ανεύθυνον, υπευθύνων δέ μόνον τών υπουργών, β’ ) ότι 
οΐ κατηγορούμενοι έδυσφήμησαν τόν Βασιλέα καί έπροοπά- 
θηοαν νά διεγείρωσι υΤσοο καί περι^ρόνηοιν κατά τοϋ προ
σώπου αυτού καί τήο (Βασιλικήο έοουσίαο, γ ')  δτι οί κατη
γορούμενοι άπεπειράθησαν, διά τής δημοοιεύσεωε τοϋ άρθρου 
αυτοϋ νά διεγείρωσι στάσιν προς τόν σκοπόν τοϋ νά μετα- 
όάλωσι τό καθεστώς πολίτευμα διά βίαιων μέσων προκαλοΟν- 
ται τόν λαόν εις έπσνάοτασιν. Ταϋτα δέ διαλαμβάνει καί τό 
έκδοθέν κατά τοϋ κατηγορουμένου X . Τρικούπη ένταλμα 
φυλακίοεως. Διά δέ τής προκειμένης προτάσεώς του ό Εΐ- 
σαγγελεϋς υποστηρίζει τάς έέής κατηγορίας κατά μόνον τοϋ 
ουγγραφεως τοϋ έν λόγω άρθρου ώς οιατυποΰνται έν τ ή  προ- 
τασει ταύτη, ήτοι ότι διά τών έν αυτή παρατιθεμένων περι
κοπών καί έν γένει διά τοϋ συνόλου τοϋ άοθοου τούτου ό 
συγγραι|>εύς, X . Τρικούπης, α) αποδίδει εις τόν Βασιλέα την 
ευθύνην καί τό όνειδος τών πράΐεων τών κυβεονήσεών του, 
β) προσπαθεΤ νά διεγείρη μΤσος καί περι<{)ρόνηοιν κατά τοϋ 
προσώπου τοϋ βασιλέως και τής βασιλικής έέουσίας, γ) θέ- 
Λων να μεταβληθή τό καθεστώς πολίτευμα διά βίαιων μέσων
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άπεπειράθη ουτυ τ/)ν τέλεοιν στάσεω<:, άλλα δεν έπήλθεν 
ένεκα τούτου άποτέλεσρα, έπικσλούμενο;; την εφαρμογήν τΊιν 
άρθρων φ τοΰ νόμου τήο 20 Νοεμβρίου 183^, ι τοϋ άπο 
2“  Ιουνίου ι8όο (μετσρρυθμίοαντεο τδ σρθρον ι  τοΰ νόμου 
τοΰ ι 83- , περί έίυβρίσεων έν γένει και περί τύπου κβί 
123 § 2 συνδυσσμένον μέ τό άρθρον 129 τοΰ Ποινικού Νό
μου.) 'Οθεν ώο προς ταύτας τσς έν τή προτσσει ταύτη δια- 
κεκριμμένας κατηγορίας, οφείλει τό Συμβούλιον τούτο νά 
έπαοχοληθή.

Επειδή προκειμενου περί αδικημάτων, διαπραττομένων 
διά τοΰ προφορικού λόγου, οΰ μήν αλλά και διά τοΰ τύπου ή 
ποινική δικαιοδοσία οφείλει νά λάβη ύπ ’ οψιν, πρώτον, ότι 
τά όρια, εντός των όποιων περιορίζεται ή έννομος ένέργισ 
αυτής εΐοί λίαν πεπερασμένα έν όσυ μόνον πρόκειται περί 
έέελέγίεως τής διανοίας τοϋ λογικού και έλευθέρου άνθρύ- 
που, ίσως διαφεύγει τον έλεγ^'ον τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης 
καί περί ής οΰδεις δύναται να ίητηθή λόγος, μή ύποκειμέ- 
νης εις βάσανον ή εις οίονεί λαγοκριοίαν (Οο^ίΙίΐΙϊοηϊδ ηβιτιο 
ροβηιιιτι ρ&ΙίΙιιτ), καθ’ ότι μόνον έφ’ οοον έέωτερικεύεται 
ό ενδιάθετος λόγος διά τοϋ προφορικού, καί έφ όσον δι 
αύτοϋ έκδηλοϋται νά έπιληφθή ή άνθρώπινος δικαιοσύνη, 
ούχί δέ νά εΐοδύη είς τους μυχβύς τής έ£ωτερικής άνεέελέγ- 
κτου διανοίας (Νοη οβΓοΙιί&ίηο οΗ β 1 ’ ορριτι ιΙ·'-
§1ϊ  ηοιηΐηϊ ({αθί ί·1ΐθ άοΠΙ ί̂πιπο (Ιίΐΐΐη Γοΐί^ίοηβ οΐι β Γ  (){)€Γα 
(1ΐ Βίο,, λέγει ό ΤίΙοιπ^ΙιΐθΠ, δοΐβηζα (!β11& ΒβμίδΙιιΙ. Β. 3. ρ. 
151) 6 ) ότι προκειμενου ιδίως περί τής διά τοΰ λόγου άπ5- 
τελουμένης έΕυβρίσεως, πρωτίστως δέον νά έςετασθή τό η
θικόν στοιχεΤον τοϋ άδικήματος τούτου οπερ ουνίστσται είς 
τήν έγκληματικήν πρόθεσιν καί έντεΰθεν ( νι]ηηη 6Χ3ΐΐβθΐα 
ΐΗοΐεηΙ,) καί ή έ£έτασις αΰτη είναι ή κυριωτέρα, δευτερεί- 
ουσα δέ ή μνείασις των όρων καί λέέεων γ) ότι προκειμε- 
νου περί εγκλήματος ουντελεοθέντος δια τοΰ τύπου, όν ό
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θεμελιωδ^ί νάμοε κ/]ρύοοει ελεύθερον κβι απαγορεύει την 
λογοκρισίαν, ή ποινική δικαιοσύνη οφείλει αΰοτηρώο να οια- 
γν^οη άν ύφίσταται το ύπό τού Νόμου προόλεπόρενον και 
τψωρούμενον έγκλημα, δ) οτι το δικαοτήριον τούτο δεν κε- 
κληται τό παράπαν ν ’ ασχοληθή είο τήν ορθότητα ή μή τιϋν 
δοίσσιϋν τού ουγγραι^έωο, έφ ’ οσον αύτσι ώο πολιτικοί ά- 
πλύο δοίασίσι έκφέροντσι, οΰο’ είο τδ έπιίήμιον ή μή αϋτύν 
ύπό πολιτικήν ή ύφ' έτερον οΐανδήποτε έποψιν, πλήν έαν 
αυται παριστώσιν έγληματικήν καί δολίαν προαίρεσιν προς 
έκτέλεσιν, σδικήματοο ρητώο προόλεπομένου καί τιμωρούμε
νου ύπό τού Ποινικού Νόμου 'Οθεν ύπό τοιαύταο έπο'|-εκ 
θέλει έκτιμήσει τό Συμβούλιον τά περί ων ό λόγοο ζητήματα 
καί ύπό τοιαύτην έννοιαν ονσγνωρίζει οτι ό Νόμοο τιμωρεΤ 
καί τήν δι ' έμμεσου τρόπου έκδηλουμένην εγκληματικήν οια- 
νοιαν έν τινι δημοοιευθέντι άέιοκατακρί·?ω σρθρω, ούχί οε 
άπολύτωο καί οΐονεί αύθαιρέτωο, καί ούγί δια τής συγχύσεως 
διακεκριμμένων άέιοποίνων πρσεεων.

Επειδή τούτων τεθέντων, έέεταστέον ήδη τυγχάνει προ 
πάντων τό άέιοκστσκριτον άρθρον (όπερ καί τό σώμα τού 
εγκλήματος αποτελεί) πρός έίακρίβωσιν άν υπάγεται είς τινα 
τών ανωτέρω περιπτώσεων, άποτελουσών τά ύπό τού νομού, 
οριζόμενα έγκλήματα, ώς προς τούτο δε δέον ού μόνον σι 
κατά μέρος περικοπσΐ τού άρθρου νο έκτιμηθώοιν, οσσι φαί
νονται επιλήψιμοι, κατά τήν πρότσσιν τού Εΐσαγγελέως, αλλ' 
έν συνδιασμώ πρός τό ούνολον τού άρθρου τούτου, ου μην 
άλλα πρός τήν έν αύτώ δεσπόζουσαν έννοιαν ήν ό ουγγρα- 
ψεύς ύς θέμα έέέλαβεν, πρός διάγνωοιν τού χσρακτήρος αυ
τού, τού απλώς πολιτικού ή έγκλημστικού, καί ιδίως τού ήδη 
αποδιδόμενου Οπό τής προκειμένης κατηγορίας, άλλως ή οίο- 
νεί άνατομία τού έργου ήθελεν οΓσθαι διαμελισμός αυτής τής 
διανοίσς, ήν πρόκειται τό Συμάούλιον τούτο νά έΕελέγέη.

Επειδή, κατά ταΰτα ώς πρός τήν πρώτην κατηγορίαν.
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περί τοϋ οτι ό συγγρσ<[;εύ  ̂ άπεδίδει δισ τοΰ έν λογ'^ άρθρου 
εις τον άνεΟθννον καί άπαραβίαστον Βασιλέα τήν ευθύνην 
και τδ άνειδο·:, τύν πράέεων τών Κυβερνήσεων του ή προ- 
τσσκ τοϋ Εΐσσγγελέωε ΰποστηρίέ^ει οτι τδ σύτοτελεε τούτο 
έγκλημα, οΰ μόνον έκ των σχετικών περικοπών τοϋ έν λόγω 
άρθρου, άλλα καί δτι διά τοϋ τρόπου του σποτελεΐται καί το 
ετερον αύτοτελέε έγκλημα, ήτοι οτι διά τοϋ μέσου τούτου 
προσπαθεΤ ό ουγγρσψεύε νά έγείρη μΤσοε καί περκ^οόνησιν 
κατά τοΰ προσώπου τοϋ Βασιλέωε καί τήε βασιλικήε έίουσίαε, 
πλήν άλλ ομωε κατά νόμον αί πράΐειε σύτσι είσί λίαν δια- 
κεκριμμέναι απ’ άλλήλων καί κεχωρισμέναι όοίζονται (άρθρον 
^ τοϋ νόμου τοΰ ι 83  ̂ και ι τοϋ νόμου τοϋ ι 85ο), ώστε τδ 
λ-υμβούλιον τοϋτο δεν δί|)είλει νά έκτψήοη τάε επιλήψιμου; 
περικοπάε τοΰ έν λόγω άρθρου, ουδέ τδ σύνολον σΰτοϋ, 
κατά τδ σύστημα τοϋτο, αλλά σχετικώε πρδε έκατέραν τώ/ 
είρημένων σέιοποίνων πράξεων, ών ή μέν σποτελεΤ έλσψράν ή 
οε [3σρεΤσν έ£ύβρισιν κατά τον κανόνα οτι ό ΓΙοινικδε Νόυο; 
στενώε ερμηνεύεται (ίϊΐΓΪιΊαίί ί̂ οπί̂ ο).

Επειδή ύπδ τοιαύτην έποψιν θεωρουμένηε τήε πρώτη; 
κατηγορία;, παρατηρητέον ότι ή μόνη περικοπή τοϋ έν λόγω 
άρθρου, έψ’ ήε μεμονωμένη; ήδύνατο νά στηριχθή τοιαύτη 
αιτίασιε, είναι ή έν τή προτελευταία παραγρσψω τοϋ άρθρου 
εχουσα ωε εοήεβ « Έ ν οσω ή Βασιλεία προοψέρει την έέουσίαν 
τήν διάλυσιν καί τάε έπεμβάσειε ώε βραβεΤον εϊε τάε έν τή 
βουλή μειονοψηφία;, θά πολλαπλαοισόοντσι έπ’ άπειρον οί 
μνηστήρε; τήε άρχήε», καθόσον μόνον ενταύθα άναψέρεται 
ό όρο; «Βασιλεία» καί οΰδαμοϋ τοϋ άρθρου τούτου, ε ΐ; ήν 
κατά τήν κατηγορίαν έπιρρίπτει ό συγγραψεύε τδ όνειδοε και 
τήν ευθύνην των πράεεων των κυβερνήσεων, τοϋθ’ οπερ μό
νον δ Νόμο; τιμωρεί (άρθρ. πράε κύρωσιν τοϋ Συνταγμα
τικού δόγματοε τοϋ θεμελιώδουε ημών Νόμου περί άνευθύνου
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τοΖ Βαοιλέ^ς καί ευθύνη-: τΊιν ύπουργΊιν (άρθρ. 2ΐ το~̂  
Συντάγματος), πλήν τταρατηρητέον οτι διά τής περικοπή: 
τσύτη: σχετιύομένης προ: τό σύνολον τοϋ άρθρου, ώ: καί 
παοακατιόν ρηθήοεται, ο συγγραι^εύ: μακράν τοΰ ν ’ άποδώοη 
ρητΰ: ε ί: τήν Α. Μ. τήν ευθύνην, περί τϋν ύπ ’ αύτοϋ εξε
λεγχόμενων διαλύσεων των βουλών καί τό όνειδος των κατ' 
αυτόν έπεμοάσεων και τόν έκ τούτου πολλαπλασιασμόν των 
κομμάτων (ώ: τ ’ άποκαλεΤ) αποκαλύπτει οτι τά κακά τσϋτα, 
κατ’ αύτόν, προέρχονται έκ τής εις τήν έξουσίσν, ώς λέγει, 
μετοχής των μειονοψηφιών τής (Βουλής, διά δέ τοΰ όρου 
«Βασιλεία» δεν εννοείται τό άνεύθυνον προσωπον τοϋ Βσσι- 
λέως σλλ ’ έννοεΤ τήν ΰπ ’ ευθύνην τών υπουργών έξασκουμέ- 
νην Βασιλικήν έξουσίαν, ώς έμ<ραίνει ή έννοια καί τοϋ ά<̂ η- 
ρημένου όρου «Βασιλεία» ούτω δέ εις ταύτας τσς κατ’ αυτόν 
Κυβερνήσει: έκ τών μειονθ'|/η(|!ΐών τής [Βουλής αποδίδει ουτο: 
ρητώ: καί έπσνειλημμένως έν όλω τώ άρθρω του τήν ευθύ- || 
νην καί τό όνειδος τών διαλύσεων καί έπεμοάσεων, περί ων ε 
λόγος, καί όνομαστί μάλιστα κατονομάζει τάς Κυβερνήσει: 
ταύτας άρχήθεν καί αμέσως έν τή παραγράφω δευτέρα, τοΰ 
άρθρου του. Η εναντία όθεν έξήγηοι: τής περικοπής τσύτης 
καί τών σχετικών αυτή, ήθελεν είσθαι λίαν [Βεβιασμένη ή 
τουλάχιστον μή στηριύομένη εις πλήρη πεποίθησιν, έξήγηοις 
ήν δεν δύναται καί νά δικαιολογήση αυτήν, προκειμένου περί 
τοϋ δόγματος τοΰ σπαραοιάστου καί άνευθύνου προσώπου 
τοϋ Βσσιλέως. ε ί: όν ό Νόμο: κατά τόν Β1αο1<?'1οηο άναγνω- 
ρίύει τήν απόλυτον τελειότητα τοσούτω μάλλον, οσω καί 
κατ’ αυτήν τήν πρότασιν τοϋ Είσαγγελέως, πρόκειται 
περί συγγραφέως άνατραφέντος καί βιώοαντος έν συνταγμσ- 
τικαΤς άρχαΤς, καί γνωρίύοντες κάλλιστσ καί εΰλαβουμένου τά 
δόγματα ταΰτσ.

Επειδή σλλω: τε καί αν άμφιοολίσ τις ήθελεν άπομείνη 
ως πρός τήν τοιαύτην έκτίμηοιν τής περί ής πρόκειται περί-
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κ̂ π?ί  ̂ Τ3υ έν λόγω άρ9ρου, αυτή αίρεται, λαμόσνορένης ύπ ’ 
εψιν τη ί προ  ̂ τοΰτο άπολογίας το3 κατηγορουρένου ουγ- 
γρσφεωι:, όοτιε αγανσκτών έπί τ'Ι) ένδοιααρ'Ιι κατά τ^ε πάρε- 
ϊηγουρένηε έννοίαε του ταύτηε (τοιαύτη δέ σγσνάκτ/]οκ 
προδίδει άδολον διάνοιαν), σ<|!’ ου εΰλαδώε κηρύττει ότι οΰ- 
δόλωε έννοεΤ έν τ'ρ άρθριρ του τό ιερόν πρόσωπον τοΰ Βαοι- 
λέωο, άπαντα ώς πράε την περικοπήν ταύτην ώε έ$ήε· «διά 
ΰτήε λέέεωε Βασιλεί» έννοω την ύπ ’ ευθύνην τ ’Ιιν ύπουργίιν 
»διαχειριί[ορένην |3ασιλικήν εξουσίαν, ώε και αλλαχού πάλιν 
ϊπερι τού αυτού πράγρστοε όριλύν ρεταχειρίζορσι την 
»οιν «προνόμια τού ατέρρστοε», διότι οι υπουργοί δεν ά- 
»οκούσι τό πλεΤστον ιδίαν έέουοίον, αλλά διαχειρίζονται την 
«έ£ουοίσν τού Βασίλευε. Έπορένωε α1 πρά£ειε των υπουρ
γών, δ ι’ άε ούτοι είναι υπεύθυνοι, και έπορένωε έίελεγ- 
κτέοι ΰπό τού τύπου, είναι πράέειε τήε άνευθύνου Βοοι- 
λείαε» ώε παράδειγμα δε (|ιέρει ό άπολογούρενοε ουγγραι^εύε 

' τό περί έπικρίοεωε τού Βασιλικού λόγου έν δηροοίαιε τελε- 
ταΤε περί ων αναφέρει ό αυγγρσφεύε Μ. ϋ 1ΐ25ί«ιη έν τή πραγ
ματεία του ΓΓιτιίΙβ ιΐβδ (ΙθϋΙδ βΐ Ιβδ ΰοηίΓανοηΙϊοπΛ ιΐβ Ια ρα· 
ΓοΙβ Τ. I. ΡϋΓΐ 1 Ρϊν. ·2 01ι. 1 δβοΐ Ι § 2 ) έρρηνεύων τό 
άρθρον η τού άπό η Σεπτερόρίου ι 836 Νόμου τοΰ ιδ 3~ 
περί έέυδρίοεων έν γένει καί πεοι τύπου.

Επειδή πλήν τήε ανωτέρω πεοικοπήε, έν οΰδενί έτέρω 
χωρίυ τού έν λόγω άρθρου τό Συρθούλιον ουδέ κάν λέϊιν ή 
φρσσιν ανευρίσκει έπιζήριον οχετικώε πρόε τήν ανωτέρω δια- 
τυπωθεΤσαν κατηγορίαν, ουδέ πολλω μάλλον εΐε τό σύνολον 
άρθρου τούτου άναφαίνεται ή διάνοια τοΰ συγγρσφέωε τού 
έπιρρί^σι τό κατ’ αυτόν ονειδοε των κατονομαζόμενων ΰπ’ 
αυτού Κυόερνήοεων τάε ίέπεμόάσειε κτλ.) ή τήν ευθύνην 
^τών διαλύοεων κτλ.) εΐε τον Βασιλέα- οθεν έπί τή βάσει 
τήε περικοπήε ταύτηε τού υποδίκου άρθρου δέν δύνσται κατά 
τήν κρίσιν τού Συμβουλίου νά οτηριχθή τοιαύτη δηροοία
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έπ ’ σκροατηρί'  ̂ κατηγορία, έπί παραβάοει το^ άρθρ.  ̂ τοϋ 
άπο 2^ Ν)βρίου ί 83~ περί έΐυορίσεως έν γένει και περί τύ
που Νορου.

Επειδή ί^̂  προς τον ετερον έγκληρστικον χαρακτήρα τοϋ 
έν λόγω άρθρου τον άπαρτίύοντα κατά την κατηγορίαν τό 
Οπο τοϋ άπό 27 Ίονιου ι8όο Νόρου έν σρθρω τελευταίω 
προνοούρενον έγκληρα παρατηρητέον πρό πάντων οτι τούτο 
ϋ<|)ίστσται ρόνον όσσκιε οκοπεΤται ή διέγεροιο τοϋ ρίοουε 
ή τής περιι|)ρονήσεωζ κατά τοϋ προσώπου τοϋ Βασιλέως άφ ' 
ένόε, ή τής βασιλικής έίουσίσς άφ' ετέρου, τούτο ό Νόρος 
σπαιτεΤ ώς κύριον οτοιχεΤον τοϋ τοιούτου έγκλήρατος καί 
τιρωρεΤ την προσπάθειαν τοϋ σκοποϋντος τοιοϋτον τέλος, 
τοΰθ ’ οπερ δεν απαντάται εις πάσαν έτερον έίύβρισιν, περί 
ής τό αυτό σρθρον διαλαρβσνει (καί περί ής ουδέ κατά την 
πρότασιν τοϋ Είσαγγελέως ήδη πρόκειται), τοιαύτη δέ τοϋ 
νόρου έρρηνεία έέάγεται καί έκ των γενορένων έν Γαλλία 
συζητήσεων έν τή έπιψηι|ιίσει τοϋ άντιστοιχοΰντος τή ήρε- 
τέρα νοροθεσία άρθρου 2 τοϋ άπό 9 Σ;βρίου ι 83ί> νόρου 
(ορσ ΠαρμοΓΐ ά 1& (ίΙΐΛΐηΙ)Γβ άθ8 ϋβμαΐβδ, δβϋποβ (Ια 18 
Α^άΙ 1819) «δεν αληθεύει ότι πάσα ύδρις, κατά τοϋ βα- 
σίλέως έχει ώς σκοπόν την έϊέγεροιν τοϋ ρίοους κατα τοϋ 
προσώπου ή τής έςουσίας του, ή προσβολή κατά τοϋ Βσσι- 
λέως δύναται νά ύπαγορευθή ύπ' αίσθήρατος οπερ ούτε τήν 
βαρύτητα ταύτην ούτε τον τρόπον τούτον κέκτηται δύναται 
νά ή άπλή ανευλάβεια, ένοχος έέύβρισις άνευ σηρασίας και 
βαρύτητας πολιτικής, άπαιτούσης σοβαράν ποινήν ούτε ύγη- 
λοτέραν δικαιοδοσίαν». (ΓυδΙ δΐΐΐΊΟϋΙ ΙβΙπαΙιγϋβ ηοιίδ &νοη8 
νουΐυ 3,11,βΐη(.ΐΓ0, β ίο ’ 05Ι ροαι· γ ρ&ΓνβηΐΓ ΐ|ϋ0 ηοϋδ ανοΐΐδ 
ίαΐΐ ϋθΙΙβ (1β ΙΊπίΙίοη», οθεν, καθώς καί ανωτέρω είρηται δεν 
δύναται τις νά συνάντηση, τήν προηγηθεΤσον κατηγορίαν 
ρετα τής προκειρένης, οΰτω και ένηρϋθα καθήκον έχει ή δι
καιοσύνη νά έόετάση αν ό κατηγορούρενος συγγραφεύς διά
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τοϋ έν λόγυ άρθοβυ προέθετο τ ο ιζ Ζ τ ζ ν  Ίιριειιένεν ίκεπέν έν 
ούτώ έκδηλούυενον κπί όν ή πρεεπσθειβ αΰζοΖ /|θ-.νο!το νά 
ησραγά· )̂  ̂ οισ τοΰ άρθρου του τοιοϋτον άτοτέλεουα, ούχΙ 
μόνον εΐί τούς άπλουοτέρουο (κατά Τί ν̂ κστ/-|γορίαν  ̂ τΊν ά- 
ναγνωοτΰιν τοΰ άρθρου τούτου, άλλά κάΙ εΐο οίονο/|ΓΓοτε οϋ- 
οτηρον έπικριτί^ν.

Έπειοη ώζ πράο τούτο, και α) ύε πράο τ/|ν εγκληματικήν 
προσπάθειαν τοΰ κατηγορουμένου ουγγρσ^έως πράο οιέγερ- 
οιν τοΰ μίσουε ή τήε περκρρονήοεωε κατά τοΰ προσύπου τής 
Α . Μ. τοΰ Βαοιλέ'υς, τό Συμοούλιον τούτο είς ούοευίσν τϋν 
οισ τής προτσοεως τοΰ Ε^οσγγεΛεε^ς, πσρατιδεμένων περικο
πών τοΰ άρθρου ανευρίσκει ΐιενοιαν, ούτε άμεσον ούτε έμμε
σον έμφαίνουσαν τοιούτην πρόθεσιν και τοιοϋτον σκοπόν, τοΰ 
ουγγρσφέως, ούτε έκτής άνσγνώσεως αϋτοΰ ούναται νά ποο- 
έλθη τοιαύτη έντύπωσις, καθόσον ένώ περί τοΰ προσώπου 
τοΰ Βασιλεύς έν αΰτσΤς οΰδεμία μνεία γίνεται, τουναντίον 
ρητή καί κατηγορηματική γίνεται μνεία περί τών κατά τον 
συγγραφέα κατακριτέε;ν, ' ς̂ πσραιτί'^ν τών έέιστορουμένυν, 
κατ' αΰτον κακών, καίτοι οΰτοι είοίν ο1 άπαρτίύοντες τάς έκ 
τών μειονο^ηφιών έν τή ρουλή δήθεν Κυοεονήσεις «Καί οι 
τρεΤς ουτοι, κστονομάςει ό συγγρσφεϋς λίαν ν^ριομένως, ύ- 
πήρέαν πρόεδροι προσωπικής Κυόερνήσεως κλπ., καί παρα- 
κατιών «Καλούνται εις τήν έέουσίαν Κυβερνήσεις σποκρουό- 
μεναι ύπό τής πλειονοψηφίας τοΰ έθνους κλπβ. όθεν άριδ.ή- 
λως έέάγετσι, οτι καί άν τυχόν ό συγγραφεύς 
διά τοΰ άρθρου τούτου νά οιεγείρη το μίσος ή τήν : 
νησιν κατά τών έκ τών μειονοψηψιών δήθεν τής βουλής, κα- 
ταρτιοθεισών καί ύρισμένων Κυβερνήσεων έπικρίνων το τοι- 
οΰτον σύστημα, δεν κατηγορεΤται όμως πεοί τούτου, ούτε τώ 
άπηγγέλθη τοιαύτη κατηγορία, ούτε τώ ίίητίίθί] λίγου ΠΕ.ΟΙ 
τοΰ τοιούτου άλως άνείαρτήτου του προκειμένου έγκλήμα- 
τος, πρββλεπομένου υπό τοΰ άοθοου 2ο τοΰ περί έέυβρι-
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ιεως κτλ. Νερού, το3 τψωροϋντοε καί τον ποοοπαθοϋντα 
νό διεγείρ/] ρΤαοε καί περιφρόνησιν κατά των Κυβερνήσεων 
κ3ΐ των πράξεων τησ, τοϋθ’ οπερ συν τοκ άλλοισ υποδει
κνύει οτι διακεκρψμένον είναι τό ηθικόν ποσσωπον τήσ Κυ- 
σερνήσεως καί τό τοΰ Βασιλέως καί δισκεκριρμένον είναι και 
τό όδίκημσ, όπερ καί ό Ποινικάσ Νεμοε προβλέπει και τιμω
ρεί διά διαι|>όρων ποινών.

Επειδή τό έπΐ)(είρημα τ7]ε κατηγορίαε οτι ύπονοεΤται ό 
Βασιλεύς διά των φράσεων. «Καί οΐ τρεΤς υπήρξαν πρόεδροι 
προσωπικής Κυοερνήοεως, τούτέατιν ύπηρέται μιας και τής 
σύτής θελήσεως» λόγω οτι ή ύπαράις προέδρων Κυβερνή- 
σεως συνταγματικής δένδύνσται νά έννοηθή, ουδέ νά ύπάο- 
£ωσι τοιοΰτοι, εΐαΐ ώς πρόεδροι τής Κυοερνήοεως τοϋ Βασι- 
Λεως κ.τ.λ. ήκιστα συνάδει προς τήν έννοιαν, ήν τό πολί
τευμα πσρ ήμΤν κσθιεροΤ εις τάς καθεστηκυίας άρχάς, καί 
αποτελεί συγ^υσιν των έ£ουσιων, καθόσον έν συνταγματική 
ποΑίτείσ. οί ποοεδοοι τού ύπουργείου είτε πρωθυπουργοί, 
είτε ποοεοροι τών Κυβερνήσεων ιταΰτα εϊσι συνώνυμα), οέν 
παριστανουοι τό ποόσωπον τού βασιλέως ουδέ καλύπτονται 
υπό τοϋ άνευθύνου αυτού ουδέ ό έπικοίνων, ή έστω ό παρα
βίασών τό προς τάς πρά£εις των σέβας, επικρίνει ή έ£υβρί£ει 
τον Βασιλέα, ουδέ έννοεΤ τόν Βασιλέα ό άναφέοων τούς ποο- 
εορους τής Κνβερνήοεως του, είτε άποκαλών αυτούς ποο- 
σωπικώς ή μή Κυβερνήσεις, είτε ύπηροτας ή όπως άλλως 
μιας καί τής αύτής θελήσεως καθάπερ ό, κατηγορούμενος συγ- 
γραφεύς, έκφράσεται, τοιαύτην έμμεσον έεύβρισιν ό νομοθέ- 
της δέν ήννόηοε ποτέ νά καθιερωσ/) δια τής συγχύσεως δια- 
κεκριμμένων ονομάτων επομένως κατά τήν κρίσιν τού συμ
βουλίου, παν άλλο ό συγγραφεύς X . Τοικούπης ήθέλησεν η 
εις τό προσωπον τών τριών προέδρων προσωπικής, ώς λέγει, 
Κυβερνήοεως νά έννοήση ή νά έκφραση τό ΰπέρτατον ποό
σωπον τοϋ Βασιλέως, ώστε καί άν πρσσεπάθησε διά τοϋ άο-
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θοου του νά διεγείρη το ρΓοοο καί την περι<|>ρονηοιν, η τινα 
τ Ίν  ποάδεών των, δεν επεται οτι τοιοΰτον τί ένόηοε, προσέ- 
θετο, προοεπάθησε καί κατσ τοϋ προσώπου του ΒασίΛεωο.

Επειδή έπίσης δεν δώνατσι νά γίνη δεκτόν παρά τον 
Συμβουλίου τούτου τό επιχείρημα τήο κστηγορίοί;, ότι ό 
συγγραφεύο X . Τρικούπηο ύπονοεΤ τό πρόοωπον του Βαοι- 
λέωε, καθ’ ου ποοσπαθεΤ νά διεγείρη τό μΤοοο καί τήν πεοι- 
<|ιρόνηοιν έν τή επομένη περικοπή τοϋ έν λόγω άρθρου του, 
«Καλούνται είο τήν έόουσίαν Κυβερνήσεις άποκρουόμεναι 
παρά τής πλειονοψηι^ίας τού Έθνους, χορηγείται εις αΰτος 
ή διάλυσις τής Βουλής καί συνάμα πάν μέσον έπηρεασμοϋ 
τής συνειδήσεως τοϋ λαού και νοθεύσεως των εκλογών κτλ.» 
λόγω οτι ό Βασιλεύς καλεΐ τάς Κυβερνήσεις, διορίίων καί 
παύων τούς υπουργούς κατά τό άρθρον 3ι τοϋ συντάγματος 
καθόσον τοιαύτη έέήγησις τής περί ής ό λόγος περικοπής 
ήθελεν έπιφέρει Οπό τήν έννοιαν μέν τήν συνταγματικήν, 
τήν ούγχυσιν τοϋ άνευθύνου πρός τα υπεύθυνα πρόσωπα 
ποινικύς δε, ήθελεν επιφέρει τό άτοπον οτι πσοα επίκρισις, 
ή έστω και εγκληματική άσέβεια κατά υπουργείου η των πρα- 
£εών του, καθώς καί πάσης άλλης άρχής, έπίσης διοριζο- 
μένης υπό τοϋ Βασιλέως, ήθελεν θεωρεΤοθσι έμμεσος κατά 
τοϋ Βασιλέως προσβολή, καί ήθελον τότε οΐονει συνταυτι- 
σθή με τήν μόνην διάτα£ιν τοϋ άρθρου ι τοϋ νόμου τοϋ 
ι86ο ώς προς τήν έμμεσον έ£ύβρισιν άπασαι αί κατά τών 
Κυβερνήσεων καί των -άλλων άρχύν προβλεπόμεναι υπό τών 
άρθρων 19— 20 έςυβρίσεις, άλλως διατί νά μή είπη τις, καί 
οτι ή προσβολή ή έςύβοιοις μιας έκ τών αρχών, περί ων δια
λαμβάνει τό άρθρον 2 1 τοϋ περί έόυβρίσεων νόμου, εΤναι έμ
μεσος καί αύτη προσβολή ή έέύβρισις καί κατά τής διορισά· 
σης τούς υπαλλήλους τούτους κυβερνήσεως.

Επειδή τοϋτ ’ αύτό έναργώς καί έκ τής άνακρίοεως έ£ά- 
γεται, καθόσον, άφ’ ού ό κατηγορούμενος X . Τρικούπης ή-
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ρ^τήθϊ) έίίί^, οΜηπως διά τ?|  ̂ λ££ζω; κυβερνήσεων έννοεΓ 
καί τον Βασιλέα ; ύστερον δέ ήρωτήθη περί τής έννοιαν τν|ς 
περί ην ό λόγος περικοπής τοϋ άρθρου, άπολογεΤται ώς έΐής. 
«Επειδή δέ ρέ ήρωτήσατε είδικϋς τί εννοώ διά τής ιρράσεως, 
«Καλούνται εις τήν έίουσίαν κυβερνήσεις, τουτέστι τις ό 
καλών αΰτάς, απαντώ, οτι, κατά το ^.ύνταγρσ, πάσα πρσςις 
τοϋ Βασιλεύς εχει τον υπεύθυνον έκτελεοτήν, έπορένως και 
ή προσκλησις εις τήν έέουσίαν ε '̂ει κατά το Σύνταγρα τούς 
υπευθύνους· τούς τοιούτους δε ύπευθύνους έννό/·|σσ εΐπών, 
ότι καλοϋρεν εις τήν έόουσίαν κτλ. είναι δέ υπεύθυνοι οΐ 
υπουργοί τοϋ στέρρατος·» τοιαύτην δέ έίήγησιν δέν δύναται 
το συρβούλιον τούτο νά ρή έκτιρήσ»] δεόντως, προκειρένου 
περί τής έΕακριβώσεως τής έννοιας αύτοϋ τούτου τοϋ κατη- 
γορουρένου συγγραφέων, ήν και ή άνακρισις ορθών ποιούσα 
ήγωνίσθί] νά έέαγαγι;) έκ τών προς τον κατηγορούρενον τού
τον λυσιτελών έρωτήσεών της.

Επειδή καί έκ τής έτέρας περικοπής τοϋ άρθρου τούτου, 
ένθα ό συγγραφεύς, X . Τρικούπης, έκθέτει ώς έόής. «"Αν 
δέν πταίει τό έθνος, πταίουσιν οί πολιτευόρενοι ; Άπαν- 
τώρεν ότι ή διαγωγή τών πολιτευόμενων θά ηύθυνε τό έθνος 
αν ή Ελλάς αύτοδιοικεΤτο, άλλ ’ άφ ’ ου διά τής βουλής κυ- 
βερνάται πράγματι ή Ελλάς ώς μοναρχία απόλυτος, επόμε
νον ήτο νά κατσαταθώσι καί οί πολιτευόμενοι όποιους δια- 
πλάττει αύτούς τό νόθον καθεστώς», δέν δύναται τό συρβού
λιον τούτο νά έόαγσγη ότι ύπονοεΤτσι ένταύθα ό Βασιλεύς 
(κατά τήν κατηγορίαν) καθόσον δέν άνευρίσκει έν τή περι
κοπή ταύτη είρή απλήν τινα πολιτικήν δοέασίαν τοϋ συγ- 
γραφέως περί τού χαρακτήρας τών πολιτευορένων και περί 
τοϋ τρόπου καθ’ ον άόιοΤ ότι κυβερνσται ή Ελλάς, περί δέ 
τής ορθότητος τών φρονημάτων του τούτων ούδερίαν βεβαίως 
έχει αρμοδιότητα τό συρβούλιον τούτο, άλλ ’ ουδέ δύναται 
έτέρωθεν νά δεχθή ώς ορθόν τό συμπέρασμα, κατά τήν πρό-

)3 '
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τασιν τ ο ϊ ι εΐοαγγελέως, δηλ. έπειδ/| κατά τάν ουγγοαφέσ, X. 
Τρικούπην, οεν πταιουν οί πολιτευάρενοι, διέτι ή Ελλάς δεν 
αΰταδιοικεΐτσι (κατά την κρίσιν του), αλλά κυδερνάται δήθεν 
ώς μοναρχία απόλυτος, ότι επεται έκ τούτου οτι ο ουγγοα- 
<̂ -εύς ούτος έννοεΤ οτι πται'ει ό Βασιλεύς διά τά παρ’ σΰτοϋ 
έ£ιοτορούμενα δήθεν κακά, διότι οφείλει δήθεν τις νά ουμπε- 
ράνη τότε οτι κατα τον συγγραφέα Γρικούπην, πταίονσιν 
έκεΤνοι οιτινες αρχουσιν υς εν μοναρχία άπολύτς^, καθ'οοον 
ούο ό συγγραφευς Τρικούπης, τοιοΰτσν τι λέγει, οΰδέ είνοί 
έπιτετραμμένον διά συλλογισμού έ£ ΰποκειμένου να έπιζητή- 
τσι έέηγησεις εις ο,τι δέον να προκύπτη έ£ άντικειμένου, 
τουτεστιν εις ο,τι αυτή ή έννοια τού λόγου παοιστα και 
όπως αυτή παρισταται εκδηλοΰσα τον συλλογισμόν τού γοά- 
φοντος ή λαλοΰντος, ώστε ένώ ούτε αμέσως έέάγεται ότι ό 
κατηγορύμενος ουγγραφεύς, ουδέ έν τή περικοπή τσύτη ούδέ 
έν τώ συνολω τού άρθρου άποφσίνετσι ότι πταίει ό Βασιλεύς 
(αλλά μάλιστα ρητώς λέγει ότι πταίει σύστημα πολιτικόν 
τής κατά σύνταγμα ή μή διοικήοεως τού τόπου, χωοΙς νά 
σναμιγνύη έν τούτω τό όνομα τού Βασιλέως), έτέρωθεν ούδέ 
εμμέσως τοιαύτη έννοια έέάγεται, ο'ίαν ή κατηγορία ύποστη- 
ρίζει. καθοσον ό συγγραφευς συλλογιύόμενος 0τι δεν πταίει 
ούτε το Κθνος, ούτε ο1 πολιτευόμενοι έν τόπω διοικουμένω 
δήθεν ώς δι ’ απολύτου μοναρχίας, έννοεΤ ώς έκ τούτου ότι 
ηταίουσιν εκείνοι ο'ίτινες άρ/ουσιν ώς έν άπολύτω μοναρχία, 
σρα ό Βασιλεύς, κατά την κατηγορίαν, τούτο τό συμπέοαομα 
δεν είναι τό λογικόν έίσγόμενον τού συλλογισμού τού συγ- 
γρσφέως, αλλ’ είναι μάλλον κατά τήν κοίσιν τού συυβουλίου 
παρεέήγησις τής έννοιας του.

Ιόπειοη διά τον αύτόν λόγον, το συμβούλιου τούτο δέν 
ούναται ν άσπαοθή τήν ερμηνείαν τής περικοπής τού έν 
λογω άρθρου, έν ή ό κατηγορούμενος ουγγραφεύς εκθέτει, 
ότι «ή εΰθυνη αρα έπί τοΤς τελουμένοις ανήκει απασα εις τό
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' σύνταγμα-
-= .'.Ο.ίν ί , ί

θεομν,ν ο .ν,κεν.ρ^9τ ^λ=κληρ.^ ^

-I Κ». .Ο,ΤΟ ρονον δ,9 , 9ν Αογ,ο 5 ,, ;  ^
Ί  ρ.ΚΟ.Π,,., ΟΠΟ.Λ.,0, χ,ο .Μ όν,ο γρ9ρ„, ί ΐ ;  Ι ^ , '
^ ^ - Λ ,,ε ο ο μ ε ν ο ο . ,α, ,0  οοΛ|„„μ„,

μ » - ,  ίννοε, οτ, πτο,ε, Ρήθεν έ κολϋν τάε κυδερνΛεε,ε ?το,
ε ^αε,Λεοε. εκ,δε ,οΟ £ „  δρέ».,,

ε κ τ η ε ,ε ρ „ = π ,ε ,ο υ ,η ε 9λλ·ούτε έμμέοε;ε δδ ,,,,ο Ι ,ίε  νό
Γτεοο, ε,ε „,ο ο τη ν  έί^^,,ε,ν
ε.ενε, ε, ε„,;(ε,ρ,ίμ=.,εε £. ^ ,.οηΐ’,.Κ ο,,,

θ - .  εκ,εε ™ ε  ε „  ,ε,οό,εν .Γδοε έρμ,νεΐοε δδν δν ο γν ^  
ε ί -  = ε.μοε επ, ί , , ,ε  ύε δ„, ,οΛ,τ,κίίε (ένθε. | ;̂<δε,

»--εεμε 1„0|„8ΙΟ ,„η „ . ε .ο Μ ο  αΙΙβη,..), έτέρ,εθεν ό κο- 
^Γίγορευμενοε ευγγρορεδε, δ;ε τό οδνελον του άοθοου -ού 

τευ εμρο,νε,, υποδείκνυε, ποοδ,ίΛε,ε ποΤον τδ ύπ^,ν',ττόμενον 

1 Τ ί ν “ ' " ° '  κ - ·  οδτόν

Βεμο τηε ελ,γε ουγγοαρκίε του τούτ,ε. ήτο, ο1 κοτ ' οδτδν 
κυοερ.,ρε,ε τών με,ονοψ,,ρ,ύν, καΙ τδ ήθ,κδν πρδοε,πον τϋν 
κυ,ορν^οεε,ν τουτε,ν εΓνα, ρεδο,'ε,ε άνείάοτητον κοΙ δ,οκε- 
κρ,μενον του προον.που τοϋ ροο,λέε,ε. (όρο δλοκλ,οον τήν 
οευτερον τΟυ οί,οκοτοκρ,'του τούτου όοθρου. ^

—  " ·
' Ζ : '  ' 'Ί .·  - ί -  ™<:· Αέν πτο,'ε, τδ πο-
Αιτευμο, οεν πται'ουοιν οΙ πούιτευό„υν„, ί '  . . .  Β,,υυ - 'Η Ό · - ""·''εεομ ενο ι, δεν πταιει τδ έ- 
θ/-ε. <. Η ευθυν^ ποοα τ,|ε κοτοοτόοεωε ταύτηε, άνήκε, εΐε 
τουε παρσό,αίοντοε τ,^ν κο,νοδουλευτι,;), άρνήν τοϋ ονπυο 
τ,ομου τε,ν ,υδερνίοε.ν έκ τήε πδε,ονοψε,ρίοε τήε ρουλ^ε., 
κοι περί ν,ο ,) κπτηγοριο υποοτηρΙίε,, ότι καί ένταΰθο ύπο 
νοεΤτο, δ ροο,Αεύε, Αδγ,μ ότ, κοτό τδ Κύντογμο δ Βοο,λεύε 
εχΊμοτ,ίε, ταε κυίερν/,οε.ε «=>8' δοον πρδε τοΤε όλλο,ε ο ')



έκτό: τοΟ δτ, δ ουγγρα^εδί κοτονομάζε, τίνεε ο', παραδ,ε-
ζοντεε Μ τ' αδτόν τήν κοινοβουλευτικήν, -νΟ λεγε,, ο ρ χ γ ,

• " Ι θ ε ν  δέν όπετο, δντεΟθεν, δτ, δννοεί δ ουγγροίευε οτ, 
ή εδθύνη. περί ί,ε δ λδγοο, αδτδε ταδτοο ταε 
Βορύνε, καί ού)ί1 τδ δνεύθυνον προοε,πον τηε Α Μ. Μ
[ δ  τούουοτήματοε τούτου το.αύτηε εμμεοου '
θελεν δπέλθ, τό άτοπον τήο δεομεοεωο τηε ^ ^ -^ Ρ  
φρονήματοο, ν  τδ ούνταγμα έδαοίαλίύε,, όταν ηθελον απα

τον κατηγορούμενον, δημοσιογράφον, να ο .-
ί^ τ Τ ο ^ ,δ  τού τύποΐ'μίαν πολ,τ.κήν, δοδαοΐαν, ήν ίρονε, 
πεο·? τού οχηματ,ομού τΟν κυβερνήοεε,ν τί)ο ηατρ,δοε του εκ

με,ονοψΤί-ν, ή μή Μ *ί·= '
Γε τ ^  ό π ! ΐ ε  ρ ^ Ι ν  κα, αύθ,ε δέν κεκλητα, ν αποίανθ,

(, πο,ν,κή δ,κα,οούνη, χαρακτηρ.ύομένηε ταυτηε '
Έπε'δή, κατά τδ ρηθέντα, έ ί ουδεμ,αε των πνυτερυ πε 

ρ,κοπών, δε παραθδτε, κα\ ί| ποδταα,ε του "
Ι  τού ουνδλου τού δρθρου, κατα τ,,ν , ΐ ° ' ;  ^ ρ ο α Ι-
λΙου, έδαγετα, ή έγκλκ,ματ,κή δ,ανο,α κα,_οη η δολ,α προα 
ρεο,ε (προκε,μένου περί κακουργήματοε ητ,ε αποδ,δετ - - 
Γόν κατηγορούμενον X . Τρ.κούπην, άτε, προοπαθηοαντα να 
Γγείρη 'τό 'μτοοε ή τήν περ,ίρδνηο,ν κατα του π ρ ο ο -  
τού Βαο,λέε,ε), ούδδ έ ί ίτέραε τ,νοε περ,κοπηε του γθυον 
ποοκύπτε,, δλλδ δυνατδν μόνον το,αυτή ηροοπαθε,α εία- 
γετα, πρδε τδν είρημένον οκοπδν ωε προε ταε πραδε,ε^ ν 
ύπουργείε,ν, περί ού όμ,υε ίδογενούε ^  ° “ Ρ'
βούλ,ον δύνατα, οίκοθεν νδ δ,αταίη κατ αυτου καταδ,ωυ, Λ 
εύδ· δ είοαγγελεύε το,ούτόν τ, έπ,ύητεΤ δ,α τε,ν προταοευ/ 
του δλλ' ούδδ πόρρωθεν ύποοτηρίδε,.

Έπε,δή το,αύτην έγκληματ,κήν προοπαθε,αν του κατηγ. 
μένου ουγγρα,μέωε δέν εύρίακε, τδ ουμοουλ,ον τούτο, ου,. 
κΓ π ρό ε τήν δ,ίγερο,ν τού μΙοουε καί τηε περ,ίρονηοευε 
κατδ τήε βαίλ,κήε έδουοίαε, κατδ τήν απαγγελθε,οαν αυτυ

^00 ΧαρίλΛΟ^·
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κατηγορίον, ουν^οά προζ τ6 τελευταΐον ρέροε τοϋ άρθρου 
I τοϋ σπο 2^ Ιουνίου ι8όο νόμου, ένθα διά τοϋ ορού βα- 
οιλική έ£ουοία ό νόμοο έννοεΤ μόνον τήν προσβολήν τήο ουν- 
ταγματικηο έίουσίαε τοϋ Ήγεμόνοο επί μονυ τ ’ϋ οκοπώ της 
κατ’ αυτής διεγέροεως τοϋ μίσους ή τής περιφρονησεως 
(ιΐηΐοήΐβ οοηδΙΗαΙΐοηβΙΙβ), λίαν διακρινουένης τής κατά τής 
βασιλικής κυριότητος (αιιΐοπίέ ΐ'ονϋΐβ] περί ής προβλέπει έ- 
τέοσ μή επικαλούμενη ΰπό τής κατηγορίας διαταίις τοϋ ποι- 
νικοϋ νόμου, τής προσβολής, τότε (ιιΐίαηαβ] άποτελούοης α
δίκημα έσχατης προδοσίας, επίσης δέ δισ(|ιόρου τής ετερας 
γνυιστής ύπο τον όρον 'ϋΐ^ηίΐβ Γον&,ΐβ) όρα απο(|ι. άκυρ. τής 
Γαλλίας κ> Ιουλίου 1841 καί 01ια583η, ώς ανωτέρω, 3). 
Ήδη ούτε εν ταΤς ανωτέρω περικοπσΤς τοϋ άρθρου, περί ου 
ό λόγος, ούτε έν οΰδενί έτέρω χωρίω αΰτοϋ έμραίνεται, είτε 
αμέσως είτε έμμέσως, 0τι ό κατηγορούμενος, X . Τρικούπης, 
προσπαθεί νά διεγείρη τδ μΤσος, και την περιφρόνηοιν κατα 
τής συνταγματικής, έέουσίας τού Βασιλέως* τοιουτον τι, 
κατά τάς ανωτέρω σκέψεις ούτε αί ανωτέρω προεέετσσθεΤσαί 
ώς πρός την προηγηθεΤσαν κατηγορίαν περικσπαι περιεχουοι 
διά τούς αυτούς λόγους, ουδέ τδιαύτην έννοιαν εχει η περι
κοπή, «ένόσω, ή βασιλεία προσψέρει την έέουσίαν, την Οια- 
λυσιν. τάς έπεμβαοεις, ώς βραβεΤον εις τάς έν τή βουλή μει
ονοψηφίας», καθόσον δυνατόν ό συγγραψεύς ένταϋθα να έέε- 
λέγχη έστω καθ’ ύπόθεσιν καί άτόπως, τήν διά των υπουρ
γών τοϋ στέμματος έέασκουμένην ύπ ’ ευθύνην των βασιλι
κήν έέουσίαν ώς πρός τήν δισλυσιν τής βουλής και τήν διε- 
ςαγωγήν τών εκλογών, δεν έπεται όμως εντεύθεν, οτι προσ
παθεί ούτω νά διεγείρη και τό μΤσος ή τήν περιψρόνησιν κατα 
τής πεοΐ ής ό λόγος συνταγματικής έίουσίας τοϋ ήγεμονος, 
άλλά ιιέίίψεται μόνον τάς κατά τήν ιδέαν του μειονοψηφίας 
τής βουλής και κυβερνήσεις εις άς κατά τήν γνώμην του, 
δεν πρέπει νά προσψέρεται ή έςάσκησις τής συνταγματικής
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ββ3ΐλικί)ς έ^ΐυαία;. καί αΐτινε; κατά τά ^3άν/](ΐά τ:■^, ένεα- 
γοΰσι τάς έιτερόάαειε, ιο;(υριίόμενοε άτι διά ταϋ τρόπου 
τούτου πολλαπλαοιάύονται δ7]θεν τά κόμματα, τοΰ9’ οπερ 
οεν θέλει έπισυμόή, κατά τήν κρίοιν του, έάν κληθύσιν εΐε 
έίουοίαν μόνον αΐ δήθεν πλειονοψηφίαι τήε ρουλήε άλλο 
τούτων ούτωε έχόντων, δεν έπετσι εντεύθεν, οτι ό ουγγοα- 
ί̂ >ευε προσπαθεΤ νά δισγείρ/] οότω τό μΐοοε καί τήν περιφρό- 
νησιν ' κατά τήε ουνταγματικήε |3αοιλ1κή  ̂ έίουοίαε θεωρού
μενης ως θεσμού καθιερωθέντος ΰπό τού θεμελιώδους τής 
πολιτείας νόμου, επομένως ούδ’ ή κατηγορία αύτη στηρίζε
ται. κατά τήν κρίοιν τού συυόουλίου, όπως ΰποοτηρΐ)'θή έπ’ 
άκροατηρίου.

Επειδή, ώς προς τήν τρίτην καί τελευταίαν κατηγορίαν 
τήε έσχατης προδοσίας τής άποδιδομένης εϊς τον κατηγο
ρούμενον συγγραφέα. X . Τρικούπην, πορατηρητέον προ 
πάντων, οτι ό είσαγγελεύς διά τής προτάσεώς του στηρίζει 
τούτην εις τάς συνδιασμένας διατάζεις τού άοθοου 123 καί υ 
καί 129 ποινικού νόμου, κατά τό γράμμα δέ των δια
τάξεων τούτων. άπαιτεΤται ό ένοχος έσχατης προδοσίας ρη- 
τως νά προεκάλεσεν ή εις ο'^νωμοσίαν ή εις διέγεοσιν στά
σεως, όπως έπιόληθή χειρ κατά τίνος μέλους τής [όαοιλικής 
οικογένειας, καί ταύτα άποφαοίσσς καί θέλων ή νά μεταβάλη 
το καθεστώς πολίτευμα διά (Βίαιων μέσων, ή ν ’ άπομακρύνη 
τού θρόνου τον νόμιμον ηγεμόνα, ή νά άποδιώξη τήν βασι- 
Λευουσαν οικογένειαν, ή νά μετσβάλη τήν νόμιμον τής δια
δοχής τάξιν  επί δέ τού προκειμένου ό είσαγγελεύς διά τής 
προτασεως του ύπσστηρίζει μόνον οτι ό κατηγορού[ΐενος X. 
Τρικούπης ήθέλησε νά μεταόάλη τό καθεστώς πολίτευμα διά 
(Βίαιων μέσων, έπροκάλεσε δέ προς τούτο τήν διέγεοσιν στά
σεως, χωρίς νά έπέλθη όποτέλεσυσ καί ταύτα -πάντα διά τού 
έν λόγω υποδίκου άρθρου έν ταΤς περικοπαΤς, περί ών ή πρό- 
τσσίς του άναφέοει.
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Έπειοή προς βπόκρουοιν οΰτής τ/ΐς κατ^ιγορίος αύτο 
τούτο τό ώς αξιοκατάκριτον θευρούρενον άρθρον, έ<ί> ’ ου καί 
μόνου και η κατ/]γορία αύτη στηρίζεται, αΰτόλαλον ραρτυρεΤ 
πεοί της πλήρους όθ'υότητος τοϋ συγγρα-^έως του, καθοσον 
εκτός τϋν ύς έπιληψίρςιν κρινορένων άπο τής κατηγορίας 
δισκεκοιυμένων τούτων περικοπών τοϋ άρθρου, δι ων απο- 
τελούσοι δήθεν το έγκλημα τούτο και άνε£αρτήτως τής προ- 
σηκούοης αληθούς έννοιας αυτών, ΰπάρχουσι καί ετεραι πε- 
ρικοπαι συνεχίζουσαι την διάνοιαν τού συγγραφεως, οι ων 
αναιρείται τό έγκλημα τούτο. Τώ όντι ή έβδομη παράγραφος 
τού άρθρου τούτου ή συνεχίζουσα τάς προηγουμένας, ας η 
κατηγορία επικαλείται, άρχεται διά τών έςής φράσεων, βάλλ 
εκτός τής έπσναστάσεως την οποίαν άπαντες άποτροπιαζο- 
μεθα». έρωτα καί άποφαίνεται ό συγγρσφεύς οδέν ΰπάρχε* 
άλλο μέσον θεραπείας ;» καί έί,ακολουθών άναφέρει αυτολε
ξεί ώς τοιούτον κατά την ιδέαν του «την ηθικήν έκδήλωσιν 
τής κοινής γνώμης» άναφέρων περί αυτής παράδειγμα έπι- 
μαοτυοούν, κατά τήν κρίοιν του, τήν τοιαύτην έκδήλωσιν 
αυτής εξακολουθών λέγει. «Ιδιον τών έλευθέρων λαών εΤναι 
δ ι ' ειρηνικών μέσων νά έπιβά).λωσιν εις τους άρχοντας τον 
ποός αυτούς σεσασμόν»· όθεν δεν άρκεΐ καί νά λάβη ΰπ ’ όψιν 
σλΛο εΐμή ταύτας καί μάνας τάς φράσεις τού συγγραφέως, 
'ίνα πεισθή άνενδοιάστως οτι μακράν τού νά ποοεκλήθη διά 
τού άοθοου του ή έπανάστασις, τουναντίον, κατά τήν φράοιν 
του, ώς άποτοοπσία, αποκρούεται, καί τούτα άφ' ού σχετίοη 
και υέ τάς φοάσεις, «είναι τό έθνος καταδικσστέον, άφ' ου 
δεν σπεύδει νά παραδεχθή τό δεύτερον (τήν έπανάσταοιν)» 
καί αέ τήν φράσιν, «καί ό δυνάμενος νά κατακρίνη εΰλόγως 
τόν λαόν, διότι τήν έπανάσταοιν θεωρεΤ τό έσχατον κσταφυ- 
γιον ;» δεν δύναται είμή ν ’ άποφανθή οτι ό συγγραφευς άντι 
νά παοορμήση καί νά έξεγείρη τόν λαόν εΐς έπανάσταοιν. 
διαταοάσσων τήν κοινήν διάνοιαν ή άνορριπί^ων τα κοινά
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πάθη, τουναντίον αποκρούει- ταύτην έκτοο εάν παραδεχθή 
ΊΟ, ΟΤΙ, το υπο τοϋ συγγραι^έωο ώο μέσον σνσ<|ιερόμενον 
προς διόρθωσιν δήθεν τών κατ’ αυτόν, κακΰε κειμένων, ήτοι 
ή κοινή γνώμη, καί η κατά τον συγγρα<{)έα είρηνικωτέρα, νο- 
μψωτε|^α, κα! τρανωτερα, έκδήλωοις αυτής, παριστα έν των 
βίαιων εκείνων μέσων, άτινα ό νόμος απαιτεί προς ύπσρϊιν 
τού εγκλήματος τούτου τής έσ)(άτης προδοσίας.

Επειδή πλήν τούτων ή κατηγορία προκειμένου περί τ:·3 
στυγερού τούτου κακουργήματος, πρέπει όπως στηριχθή νά 
Ρεβαιώση την δολίαν προαίρεσιν, ήν ό νόμος απαιτεί (σρθρ.

ποιν. νομον) προς υπαρέιν παντός κακουργήματος, του
ναντίον δε επι τοϋ προκειμένου έέάγεται ώς προς τον κατη
γορούμενον X . Τρικούπην, όπως κατσλογισθή σΰτω ή δόλια 
προαιρεσις προς ανατροπήν διά βίαιων μέσων τού καθεστώ
τος τής πατριδος του α) έκ τού καί ύπο τής ποοτσσεως τού
είσαγγελέως αναγνωριζόμενου ^σρσκτήρος αυτού, ώς προς 
την συνταγματικήν αυτού σνατρο(})ήν, καί ώς προς την έν 
τή πολιτεία άνσμ^ισβήτητον πολιτικήν καί κοινωνικήν θέσιν 
του, 6) έκ τού ότι ούδεμία καν μνεία γίνεται έν τω άρθρω 
περί μεταβολής τού καθεστώτος και μάλιστα διά βίαιων μέ- 
οων, γ) εκ τού οτι μακράν τοϋ νά έπιύητή ό συγγραφεύς 
ουτος να πρσσόαλη την μορι^ήν τοϋ ουνταγματικού πολιτεύ
ματος, σγωνιύεται μόνον είς τήν ύποστήριζιν ιδεών, ας κατά 
την κρισιν του φρονεΤ ουντελεστικάς προς παγίωοιν αυτού 
'Ουτου τού στνταγματικοΰ πολιτεύματος δ) έκ τοϋ ότι ή άμ- 
«ρισόήτηοις καί η ουύήτησις περί αρχών κσθαρώς πολιτικών 
και έέιστορηοις κακών, ατινα ό συγγρα<|ιευς X . Τρικούπης, 
νομιόει  ̂ ΰφιστσμενα καί ή κατά τήν γνώμην του ύπόδειίις τών 
κρινομενων παρ αυτού ώς μέσων θεραπείας, ούδένα ΰποοει- 
κνύοντα βίαιον τρόπον, δέν σποτελούσι σύμπλεγμα δόλιας 
προσιρέοεως προς ανατροπήν τού καθεστώτος πολιτεύματος, 
σ<|> ου ό μέν θεμελιώδης νόμος δέν απαγορεύει τήν διά τού
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τυιτου εκφραοιν τοιουτων ίρρον/]μάτων, καί άρ’ αύ ή ποινική 
οικαιοούνη οΰοευίσν έχει άρμοδιάτητα να ειοέλθ);) εις τήν 
έ£ελεγ£ιν πολιτικών ιάπλώζ δοέαοιών, ε) έκ τοϋ οτι εάν έποό- 
κειτο είο τόν κατϊ)γορούμενον X . Τρικούπην
οθη

να καταΛ ογι-
ή τοιουτον κακούργημα, έπρεπε τό συμδούλιον τοϋτο νά 

πεισθή, οπωο παροπέμψη αυτόν εΐο δίκην, οτι ήθέλησε νά 
μεταβολή το καθεοτ'^ς πολίτευμα και οΰχΐ άπλϋο οτι ήθέληοε 
τοϋτο, άλλ οτι καί διά βιαίων μέσων άπεπειράθη νά έκτελέση 
την θελησιν τσυτην και πράο τοϋτο έπροκάλεσε τον λαόν εϊο 
βίαια μέσα, άλλά δεν έπήλθεν άποτ^εσμα, ένεκεν άνεέαο- 
τήτων τήο θελήσεώο του περιστατικών, άλλ ’ οτι άρχήν έκ- 
τελέσεωο τοϋ κακουργήματος του άποτελοϋσιν αί ρηθεΤσαι 
ύπο τής κατηγορίας άνσι^ερομεναι περικοπαι τοϋ έν λόγω 
άρθρου του τοιαυτην δέ πεποίθησιν άδιστάκτως το συμβού- 
λιον δεν έσχηματιίεν.

Επειδή επομένως και ώς προς τήν άποδιοομένην εις τον 
X . Τρικούπην εγκληματικήν τούτην πρσέιν, ούδεμία κατά 
την κρισιν τοϋ συμβουλίου τούτου υπάρχει αφορμή προς κα- 
τηγοριαν. Επειδή ώς προς τούς έτέρους κατηγορουμένους 
οέον V άπορανθή το συμβούλιου οτι δεν πρέπει νά γίνη κα
τηγορία κατ έννοιαν τού άρθρ. τοϋ περί έέυβοίσεων καί 
περί τυπου νόυου·

Αιά ταϋτα·

Ιδον καί τ άρθρα 2άι § ι καί 202 τής Ποινικής δικο
νομίας-

Αποφαίνεται, ότι δεν πρέπει νά γείνη κατηγορία κατά 
των ι)  Χαριλάου Τρικούπη γεννηθέντος έν Ναυπλίω καί κα- 
τοικοϋντος ενταύθα, έτών ^2, ιδιώτου, ώς υπαιτίου, οτι διά 
τοϋ συγγραφέντος ύπ’ αΰτοϋ και έν τώ ύπ’ άριθ. 196 τής 29 

φύλλω τής ενταύθα έκδιδομένης έιρημερίδοςΊουνίο
/ «Κ αιρών» δημοσιευθέντος καί εις κυκλοι̂ ο̂ρίαν τεθέντος
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άρθρου «Τίοτΐτοίει ; » 2 ) Πέτρου Κανελλίδου, γεννηθέντοί 
ειο χωρι'ον Κουτί<|)ορι της Επαρχίας Οΐτύλου και κατοικοϋν- 
τοο ένταϋθα, έτ'ΰν 3ι ,  Ί)θ ύττευθύνου συντάκτου τήο Έ^Ί" 
ρερίδοο των «Καιρών» και 3) Γεωργίου Τσισκου γεννϊ^θέν- 
τοζ εις Αργυρόκαστρου τί]ς Αλβανίας, καί κατοικοϋντος 
ένταϋθα, ετών αο. φοιτητοΰ της νομικής ώς αιτίου τής κσ- 
ταχωρίσεως τοϋ άρθρου τούτου, οτι ι) σποδίδουσιν εις τον · 
Βασιλέα την ευθύνην καί το όνειδος τών πράέεων τής’ κυ- 
βεονήσεύς του 2) προσπαθοϋοι να διεγείρωσι μίσος και πε- 
ριι^ρονησιν κατά τοϋ προσώπου τοϋ Βασιλέως καί τής βασι
λικής έέουσίας, 3) θέλοντες, νά μεταδληθή τό καθεστώς πο
λίτευμα διά βίαιων μέσων προεκάλεσαν διά τού άρθρου τού
του τον λαόν εΐ ς τοϋτο άττοπειοαθέντες την έγεροιν στάσεως, 
χωρίς να έπέλθη ενεκα τούτου άποτέλεομα.

Άπεί{)ασίσθη καί έγένετο εν Άθήναις, την 2θήν Ιου
λίου ιδ^γ, καί έΕεδόθη την 2υην τ.οΰ αΰτοϋ μηνός καί 
έτους.

Ό  Προίδριύων

ϊ η .  Ρί Μ α υ ρ ο μ ν ® ''” ?
Θ .  Φ ρ α γ κ ό π ο υ 3,ος·

η .  Κ ο τ ε ζ Α ς  Ό  Γρχμαχτίν;
£ϊ! Γϊαννακ05ϊθΐ·3.ος

Παοεθέσαμεν ολόκληρα καί έν λεπτομέρεια πάντα τά ά(̂ ο- 
ρώντα τον Τρικούπην κατά την ύπόθεσιν τούτην, διότι ακρι
βώς άπό τοϋ σημείου εκείνου αρχίζει ό καθαυτέ πολιτικός 
βίος τοϋ άνδρός. Παν ο,τι μέχρι τής εποχής εκείνης εΤχε πρά- 
ίη  καί ή διεύθυνσις τής έν Λονδίνω πρεσβείας και ή έπιτυχίσ 
τής αποστολής του εις την ’.\γγλίαν έν τώ Ίονίω ζητήματι 
καί ή υπουργία του έπί τοϋ Κρητικοϋ ζητήματος είχε μεν 
έλκύοη προς έαμτόν την προσοχήν τών συγχρόνων πολιτικών 
άνδρών, άλλ_^εν εΤχεν ακόμη διεγείρει υπέρ οϋτοΰ τήν κοι-
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ν/’ι’-' τχροζογγ^  εφ ’/ίε προ παντ^^ [ίαοϋονται οί κομματάρ^αι 
Κ3ί σναοεικνύονται επίσημοι πλέον αρχηγοί έν τή πολιτική.

ΕκεΤνο λοιπον τό όποΓον δεν εΤχον κατορΟώση μέχρι 
το-ιοε αΐ πολύτιμοι πράε το εθνοε ΰπηρεσίσι του, οι σούαροι 
Κ3Ϊ ευ^υεΤε του πολίτικοι πράέειε το κστώρθυσεν ή δημοοί- 
ευσιε τού άρθρου είε τούε «Καιρούς» και μάλλον ή κοτ ’ αΰ- 
τοο ενέργεια τήε άρχήε. Διά νά έννοηθή ομυε το αποτέλε
σμα τούτο καί νά δικαιυθή καί ή κοινή τήε εποχής εκείνης 
γνώμη καί ό Γρικουπηε, πρέπει νά '.|/υχολογηθή ή σύγχρονος 
των πραγμάτων κατάοτασιε καί νά σταθμισθώσιν τά άνολογα 
γεγονότα. Διότι ποαγματικώς έσχατη υάριε θά ήτο κα'ι διά 
τον Τρικούπην καί διά τον ελληνικόν λαόν άν διετείνετό τιε 
«τι ο/.αι αί προηγούμεναι προεστό έθνοε ύπηρεσίαι του πα- 
ρήλθον άπαροτήοητοι. έπεβλήθη οε ό πολίτικος είε την κοι
νήν γνώμην οια τοΰ θορύοου ον περί αυτόν ήγειρε τό κστα- 
οιωχθέν άοθρον. Άκριοήε ομωε όπως είπομεν έέέτασιε των 
κατά τήν έποχήν εκείνην και μελέτη έπΙ τήε καταστάσεως, 
σποδεικνύει ότι διά τήν καλήν τύχην του Τρικούπη έπικαίρωε 
παρενεπεσσν τό έτος αυτό συμβάντα τά όποΤα ύπεβοήθησαν 
'υτον και τό αοθρον του δημοσιευθέν έν ουτω. χαλεπαΤε ήμέ- 

άντίλσλοε πράγματι τήε ύποκωρου κραυγής ή- 
πο όλων τά στόματα.

η άκριοως ή κατάστασις τότε είε οημεΤον άπρο- 
χωρητον. Ο οεσποτισμόε τοΰ Βούλγαρη κραταιούμενοε Οπό 
των αλλεπαλλήλων έν ταΤε έκλογαΤε έπιτυχιών του— επιτυγ
χανόμενων έννοεΤται διά τήε βίας καί τής λόγχης -  ήπλοϋτο 
ήοη καί είε αυτήν τήν βουλήν όπου άπαρτίαι πλαοταί κατηο- 
τίύοντο καί πρακτικά παρανόμωε έκυροϋντο, μεθ ’ ολαε τάς 
«ρωνάε τήε άντιπολιτεύσεως. Συγχρόνως τό βασίλειον σκλη- 
ρως έοοκιμα^ετο υπό τής πολιτικής του τούτης πάντες δε ο1 
άντιφρονοΰντεε κατεδιώκοντο άμειλίκτωε ούτως ώστε ι̂ ωνή 
π/νΟον να μήν έγείρεται^ κατ αύτοΰ. Καί παρά τάς γενικός

ραιε υπήρ-ςε' 
τις έέήρχε· 

Είχε φ'
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ούτάε καταπιέοεκ; ίύχΙ έλιγύτεραι αί Ιδιωτικαί, εν οε
παράδειγμα τα παροβιάσεωε τής έπιστολήε τον αξιωμα
τικού εκείνου το άναφερόμενον εις το σρθρον τού Τρικο'ύπη,

Ο)̂  η ολιτικιη  τ·/)εκαταδεικνύει με.χρι τινοε σημείου είχε ι 
έποχηε εϊαχρείωσιε.

Επόμενον λοιπον ητο το άρθρον έκεΤνο νά κίνηση το εν
διαφέρον τού κοινού, μετά την άπόφασιν μάλιστα τού οκα- 
στηρίου τά όποΤον ύστερον σπο τόσον λεπτομερή έέονυχισιν 
ήνσγκάίετο νά όμολογήση 0τι ό Τρικούπης δεν προεθετο 
σκοπόν νά έέυδρίση τον βασιλέα έμμέσωε δέ νά όμολογήση 
ΟΤΙ άλαθή υπέρ τού κο-νού καλού πρόθεσιο ήγαγεν αύτον ειο 
τήν δημοσίευοιν τού άρθρου.

Ό  θόρυάοο όμωο όν ήγειρεν ή δημοσίευοισ τού βΤίζ 
πταίει» δέν περιωρίοθη εντός των στενών ορίων τής Ελλά
δος, λόγος δέ περί αυτού ώς χαρακτηριστικού τής κοινής κα- 
ταστάσεως έγένετο και έν τώ εΰρωπαϊκώ τΟπω. « Ως ουγ- 
κεφαλαιούν ολόκληρον τήν παρούσαν κατάοτασιν τών Ελλη
νικών πραγμάτων—έγραιμεν ό έν ’Αθήνσις ανταποκριτής τού 
Χρόνου — έπήλθεν άρθρον δημοσιευθέν εις τούς «Καιρούς» 
και άποδοθέν εις τον κ. Τρικούπην, τόν διακεκριμένον έν τή 
έντιπολιτεύοει πολιτευτήν. Τό άρθρον τούτο συνο\|ιιίον τήν 
παοούσαν κατάοτασιν τών πραγμάτων περιλαμβάνει άλας τώ 
όντι τάς πικράς αλήθειας, οϊτινες έπι τού προκειμένου έπρε
πε ν ’ άκουσθώοιν, ζωγραφίζει δέ τήν έκλυσιν εις τήν όποιον 
πεοιήχθη τό κράτος πολιτικώς μεθ ’ όλης τής ακρίβειας και 
τής δυνάμεωε. Φαίνεται οτι ό κ. Τρικούπης έχει όρθοτάτην 
τήν άντίληψιν και πριν εΐσέλθει εις τήν ατραπόν τήν άγουσον 
εις τους κρημνούς, γνωρίζει νά προμαντεύη τόν κίνδυνον. 
“Αν έως τώρα δέν σπέδειζεν οτι ήέεύρει καλώς καί νά τόν 
παρακάμπτη πάντως όμως είναι αρκετόν ότι γνωρίζη νά προ- 
αιοθάνηται τόν κίνδυνον ίσως δέ είναι ό μόνος όοτις θα
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/ σπ5φ0γ(|. Ο ί πολιτικοί άνδοες τήο Έλλάοοε.
έκθέτουοι 
συμβαίνει 

κορυ-

ουνσται ... . - , · ·.
ουοπειρωμένοι εκ κόμματα καί <|)ατρΙαε ουχνακκ 
8μ το·: τύπου τάς 'ιδέαε των, ώε όλλωε τε τούτο 
καί παρ' ήμΤν καί πανταχοϋ. Πολλάκιο δε αρθρα ' 
ραίων πολκ,κΟν δπί τήο ουγχρόνου κατααταοεωο, πολλην 
παρήγαγον αίοθκ,ο,ν καί κατάπληί.ν είο τον λαον.  ̂ Κανεν 
όμωε\ωο τώρα δέν είχε τό (ίαθύτατον αποτελεομα το οπο,ον 
παρήγαγε τδ άρθρον τού κ. Τρκούπη. Πυρκαϊα υποδοοκουοα 
είο κατάκλειοτον δωμάτιον δέν δρμα αμα ανο.χθωοι τα πα 
ράθυοα νά καταράγ, τούο τοίχουο μεθ ^ο ρ,αο η κο.νη εν 
Έλλάδ. γνώμη έίηγέρθη είο τήν τραχεΤαν αλλ αληθ,νην 
είλ,κρ.νή εκείνην ρωνήν. Τά πράγματα ο, αυτηο ετεθηοαν 
είο τήν θέα.ν των, οί θεμελιώδειο τού κράτουο θεομοι ερ ων 
έατηοίνθησαν αΐ ελπίδες αΐοιωτέρου μέλλοντος υπερασπιοθη- 
ααν έρρωμένωο έν μέοω τήο πανταχάθεν έπ,δέοεωο εκεινηο 
πρόο άποτίναί,ν παντδο 3τ, θά ήδύνατο νά περ,οτε.λη ταο ρκ  
λάργουο δ,αθέοεκ των διαράρων κομματαρχών. Κα, είναι μεν 
άληθέο ότι πολύ έίαίρεται ή τήο Βαοιλεισο του ωνο, 
περίοδοο-ένταύθα δόν πρέπει νά ληομονηθή οτι ο γραρων 
είνε Άγγλοο άνταποκριτήο— εΤναι (ίέβαιον ομωο οτι η νεα 
δυναοτεία άρήοασα πλειοτέραν ελευθερίαν εκ  ταο κυ ερνη 
αεκτηο διαποάττει οράλμα καθ' ού άντεταχθη ο κ. 1? ι-  
κοώπηο. Άπάδειέκ δέ τού οράλματοο τούτου είναι και αυτή 
ή κατά τού δημοοιογραρήοαντοο πολιτικού καταδιωέκ τηο 
κυβερνήοεωο έπί τω λόγω ότι υπάρχει έν τρ αρ ργ εκ-ινη 
ρανερά πρόθεοκ πρόο έίύόριαιν τού ραοιλεωο. Διότι εν 
Έλλάδι, χώρα των τύπων καί τήο παραγνωρίοεωο τήο ου- 
οίαο, αί πικρίί άλό,θειαι αϊτινεο είο τό άρθρον εκείνο ηπλω- 
βηοάν δέν έκαμαν τήν αίοθηοιν τήν όποιαν έκαμεν εκ  την 
κυόέρνηοιν τούλάχιοτον ή άδιόρατοο πρόθεοκ προοωπικήο 
κατά τού βαοιλέωο έπιθέοεωο. Εύτυχώο τό δικαοτηρ,ον απε- 
δωκε είο τόν άρθρογράρον τό δίκαιον καί ουτω εκ  το άρθρον
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ανευ^ τι,ε εγ,ολε,ψεωε τοΟ ·α τΙγμ α το : τή^  καταδίκης 
ταυναντ,ον απεμε,νεν ή τ,μή ότ, άνέουρε τά παρατέτααμα 

™  ί “ ’'ίί ”  της τη είδεχθε,'α ή „κηνή ίν  παα,- 
εη-α κράτος περ,πεοάν εις τήν έίουςίαν δνθρώπε,ν βυα,1,^^ν- 
τ«ν τα παντα „ρό της Ιδέας τε,, καί Ιίά^ς „ςέ φ,λαο- 
χίας των». ' ' τ .

·Ανίλογας μνεία περί τοϋ άρθραα έκείνον έγίνετο ,αΙ είς 
αΑΑα φύλλα Ευρωπαϊκά Ιδίως δέ παρά -ώ Γεομαν,κώ τύτω

τ ο θ '·ρ λ “ θ·^°'' τ ^ " ·-  ΐΡ ί '" ·“ " Ί · - % = ' ί τ ν  δ άνταποκο,τής 
του Ελευθέρου Τυπου,-παρήγαγεν άληθή κατάπλη£„ καΙ 
ς.ς τον λαόν καί είς τήν κυθε'ρΙήατν','αΙ θοδ-
νου. υ  πολιτικές όοτ,ς έγραφε καί δνέλαδε τήν εύθύνπν 
»υτου εχει έπιαταμένως μελετήα, τήν κατάαταο,ν τής πατοί- 
δος του, φαίνεται δε διαπνεόμενος ύπό τοΟ πόθου νά τή φανϊϊ 
χρηουμος υπέρ τό̂  μέτρον των δυνάμεών του. ΙΙραγμ^τΙ,ώς 
εις ιην μικραν αυτήν χωράν όπου ό πολιτιομός παοουοιάή.- 
τα, ακόμη μόνον ύπό τήν κακήν του όφιν, όλα τ ί  οοδαού- 
τερα της πολιτείας συμφέροντα παίίονται έν είοει κωμωδίας 
ΟΠΟ τα Ο,αφορα έπΙ τής πολιτικής σκηνής δρώντα ποόσωπα 
παρωσ,α δε αληθινή παντός δικαιώματος τοϋ πολίτου εέναΐ 
και α, εκλογαΙ καί οί διορισμοί καί αί παύσεις καί αύταΙ όκόυη 

εν τη ρουλη συζητήσεις. Πρέπει νά έμπνέεταί τ,ς 
απο απεριορίστου φαελλην,σμόν δ,ά νά διατη,οϊ άκόμη έλπΙ- 
-ας περ, σρθοποδήοεως κρ-ϊτούςΤό-ο-ποϊον έ χ ί  τό^^υχημα 
να εμπιοτευητα, τήν ΰπαρίίν του είς τοιαύτας χεΤοας ·γί!Ι 
.-ιου.ους ροους ή δημοσιογραφική έπίθεσις του κ 'Τοικ-'ππ 
ευνοητον ε,νε οτι έκαμε τήν αίσθησ.ν ήν έκαμεν. 'Ο^άσθ-ο-
γραφος μαίνεται διά μέσου τών γραμμών έπα'ναλαμδάνων' ό 
προφητικόν εκείνο τοϋ Ιωκράτους. κ ·Αλλομμον·ον είς ήυας
»ν οεν ελθ, κανείς άνωθεν νά μάς σ ώ σ η Τ ίί  π ε ρ ι γ ρ ^



τήν οίκτοαν εκλυοιν πολιτεία^ στρατού διοικησευε, άνορθοΤ 
είο την εμπρέπουσαν-θεσιν μόνον τό δημόσιον φρόνημα έκ 
το,  ̂ όποιου φαίνεται ελπι'ό υ̂ν την ανσκυψιν τΰν κακόϋε έχόν- 
τι^ν. Καί τ'φ οντι έκεΓνο είε τό οποίον πρωτίστωο έχει νά 
έλπίζη ή Ελλάο είναι ό λσόο τηο. Οί πολιτικοί της άνδρες 
δύναιαι τΐζ νά ύποθέση οτι εκλέγονται έκ τών χειροτέρων 
καί σνικανοτέρων δεν θά ητο δέ υπερβολή αν έλεγε τις ότι 
υπέρ τά κοινά άναστήμστσ κάμμία κεφαλή δεν φαινε'ται ύώου- 
μενη. ίσως έέαιρεσιν σποτεΛεΤ τον κανόνος τούτου ό ευφυής 
καί διπλωματικός Κουμουνδοϋρος άν μή ήτο γνωστή ή προς 
τά πλήθη ένδοτικότης του ή κσταστρέφουσα αληθώς ο,τι 
κατορθώνει ή δεςιοτης τού γνησίου αύτοϋ Πελοποννηοιου. 
Οί ένοιαφερομενοι είλικρινώς έπί των πραγμάτων καί τών 
τυχών τού έΑΛηνικο^ ρασιλείου έλπίςουν πολλά καί από τον 
ήδη έμφανιζόμενον έπί τής σκηνής κ. Τρικούπην, διά τήν 
Ικανότητα τοΰ οποίου πολλά ψυθυρί^ονται άτινα ίσως θά βε
βαίωση ό χρόνος.
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Η .εργεσταία « Ημερρι» εις τήν θαυμασίον σκιαγραφίαν 
τήν όποιαν εγραψεν έπί τω θανάτω τού Τρικόύπη 'ο ’^υνάά- 
κτης αυτής οικαιως αποδίδει τήν ποώτην ποωθυπουργίαν τοΰ 
Τρικουπη εις τό πολυκροτον αυτό αρθρον. Καί ως ήδη έπαρ- 
κώς προσπαθήσαμεν ν άποδείέωμεν ό ισχυρισμός ουτος είνα* 
αληθέστατος. Η κατάοτασις τής εποχής εκείνης οίκτρά και 
σπεΛπιστική. Εντός τής βουλής διεπράττοντο κατά τών τύ
πων οργιά τά όποΤσ εκτός τής βουλής έπεςετείνετο εις τήν 
ουσίαν. Τό σύνταγμα έλαμβάνετο υπ' όύει μόνον έφ’ όσον 
εοοήθει εις τήν καταπάτηοιν τών νόμων διά τής οτρεβλώσεως 
τοΰ πνεύματος του ούτως δέ παρωδία θεμελιωδών θεσμών 
ήσαν τό άρθρα του ώς έφηρμόόοντο. Δυω μήνες μετά τήν δη- 
μοσίευσιν τού άρθρου τού Τρικουπη έδημοσιεύθη τό διάταγμα 
των έπσναλήφεων τών εργασιών τής βουλής άλλ’ αί δυνά-



μεκ τοϋ Βούλγορ> ,̂ αί κομματικοί, δεν ί)οαν τοιαΰτσι ι^στε να 
έπαρκέοωσιν ζ\  ̂ τάι; σπαιτήοεις τιϋν τύπυν. Ο Βούλγαρης 
όμως δεν ητο έκ τών σνθρωπων τών ύποχωρούντων προ τοι- 
οΟτων προσκομμάτων. Αν η πλειοί^η^ια του δεν ητο αρκο3σα 
προς άπαρτίον η οέ άντιπολίτευσις καθ’ έκάοτην ένιοχύετο, έν 
τούτοις αΐ έργασίαι έζηκολούθουν καί κατά τρόπον μά/.ιστα 
μή ύπεμφαίνοντα καμμίαν έκ μέρους των παραβισστών τυψιν 
τής συνειδήοεως. Ή  άντιπολίτευσις λοιπόν άπεφάσισε να ε- 
φσρμόσν] τήν μέθοδον τής κωλ»^σιεργείας κσ'ι ν ’ άφήσι̂  του
λάχιστον τοιουτοτρόπως τήν ευθύνην εις μόνην την κυβέρ- 
νησιν.
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ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

“Β έκ  τώ ν  τ ρ ικ ο υ η » ! έν·ϊύ«ω<}»ς. —Έ ν  α ρ β ρ ο
•τών «Κ α»ρώ ν·. —Έ κΑ ρα<ί»ς Π α ν ίλ λ η ν ίο ν  ϊ ί ’γ ν ω μ ο ίίτ  · 

ν η ς .  — ·ο τ ρ ΐν ο ύ η η ς  δ η ν ο τ χ κ ώ ΐα τ ο ς . — « έ ΐο α  
ΐοΌ  τνκοι.·. — Ά λ 6 τί»ν 

Π ρ ω β υ « ο ν ρ γ ο 5 . — ’Κ η ιό το λ α τ  ϊ ία ΐ  ίτη φ »- 
<$<ιαΐα. — ·0  τ ρ ικ ο ίτ π η ς  ε ί ς  Με<ίο- 

λ ό γ γ ε ο ν .

Ειπομεν ήδη δτι ή έκ τύν δύω έν τοΤ̂  «Καιροκ» 3ημο- 
οιευδέντων άρθρων τού Τρικούπη παραχθεΤσα έντύπωσιο ήτο 
ή πρώτη ^άσις έ^ ’ ής έδημιουργήθη ή εκτοτε καταηληκτικώε 
/ϊΰ^άνουοα δημοτικότηο τοΰ Χορ. Ίρίκούπη.,— Ή προτερο; 
εργασία τοΟ άνδροε έέήρθη Ιδίωε οτε ή δημοσίευοιε τών δυω 
εκείνων άρθρων τον σπεκάλυψεν εις τον πολύν κόσμον εΐο 
τον κόσμον τον μή δυνηθέντα έως τότε ν ’ αναδίφηση τά 
έγγραφα τοΰ υπουργείου των έίωτερικων καί νά μελετήση 
τό μέροε οπερ ο  Τρικούπηο επαιέε κατά την ένωσιν τήε 
Επτάνησου, καί τον κόσμον έκεΤνον τον δυσσρεοτημένον έκ 
των διαφόρων κατ’ αύτοΰ διαδόσεων περί τής πολιτείαε του 
έν τώ Κρ'ητικώ ζητήματι, τό όποΤον επιτήδειοι αντίπαλοι έ£- 
εμεταλλεύοντο κατ'αΰτοϋ, εΐε τά διπλωματικά του διαβή
ματα άποδίδοντες την αποτυχίαν τοΰ άγύνος.

14
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Άποκεκλεισμένος ήδη άπο τής ενεργού πολιτικής εΤχεν 
άπορείνη ό Τρικούπης ρόνον ρέ τον εΰφηρον υπέρ αυτού λο-  
γον τύν έφηρερίδων και την ουρπάθειαν ήν είχε οιεγείρει ή 
λυσοώδης κατ’ αυτού κατοδίωΐις. "Αλλος όλιγώτερρν εκείνου 
εΰουνείδητος και ρδλλον επιτήδειος εις την έκρετάλλευσιν. 
Τ'Ιιν παρουοισίορένων περιοτάσεων θά ήδύνστο νά έ^σρθή 
εΰθυς εις επικίνδυνον δηραγωγον οοτις νά θέση σκοπον των 
πολιτικήν του ενεργειών εΰρεΤαν άνατροπήν ,τών κσθςσχώιων 
και νά σηρειώοη δ ι’ αίρατηρών γρσρράτων έν τ^  ϊστοριια τού 
τόπου του τό ονορά του. Ό  Τρικούπης ορως δεν ήγετο άπό 
τοισϋτα αίοθήρατα. Πεποιθώς εις την ιδίαν του άςίαν έπε- 
ρίρενε γά έγερθή σύτη έκ τών γεγονότων και των περιστά
σεων, σνευ τίνος έκ ρέρους του άλλης ένεργείος. ή τοιαυτη 
δέ τού άνδρός ειλικρίνεια επέτυχε πλειότερον όλων τών ρε- 
σων τά όποΤα χαρακτήρ άλλος θά ρετεχειρίςετο εις οροίσν 
περίοταοιν.

Φίλος καί συναθλητής τού Τρικούπη κατά τήν εποχήν 
διηγείται ήρΐν χαρακτηριοτικώτατον άνέκοοτον τής οιαγωγής 
του κατά τούς χρόνους εκείνους. ΕκρατεΤτο εις τας ποινικας 
ί^υλοκάς τού Γκαρπολσ ρετά τού Τρικούπη καί κοινος τις 
έγκληρατίας "τής εποχής εκείνης, προ ολίγου ουλληφθείς. Ο 
Τρικούπης ώς έκ τής θέσεώς του— έσχεν η τότε κυβέρνηοις 
τήν λεπτότητα ταύτην—έτυχε περιποιήσεων τινων καί επο- 
ρένως δεν εΰρέθη εις τήν άνάγκην νά συναγεΛοίηται ρετα 
τών έν τή φυλακή συγκρατουρένων, τούτο οε ηρεθισε τον 
έγκληρατίαν, περί ου άνωτέρω, όστις ήρχιοε νά δισραρτύρε- 
ται καί ύβριστικώτατα νά έκφράζετσι περί του Τρικούπη. Εν 
τώ ρετα£ύ ορως οΐ λοιποί έν τή φυλακή κρατουρενοι οΐτινες 
εΓχον παρακολούθηση τά τελευταΤσ πολιτικά γεγονότα και 
έγνώριύον διατί κατηγορεΤτο ό Τρικούπης έπενέόησαν καί 
έέήγησαν εις τον συνάδελφόν των τις ήτο ό διακεκριμένος ε
κείνος κρατούμενος όστις έτύγχανε κάπως έίαιρετικών περί-
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^οον
οοόί̂

π::ι/)ς:εων. Α λλ’ ό Τρικούπ/]ο έν τ·  ̂ ρεταζΰ ραθών τα ούτω 
οιεγεοθέντα παροπονα ί ί  άλλου δε έηιθυμων αΰατηρ:1)τατα 
νά ύΓτοταχθΓ] εις τούς νόμους,δεν έδέχθη καμμίον έ£αίρεσιν δ ι’ 
εαυτόν καί ύπηχθϊ] εις τους κοινούς. τ/]ς φυλακής κανθ>ϋομούς.

Εκτακτον όμως ήτο τό ενδιαφέρον οπεο έπέδει«εν ό λαός 
τών Αθηνών ύπέρ του καταοιω^^θέντος πολιτευτοϋ 
μάλλον καθ’ όσον ή κυοέρνησις εδειίε διαθέσεις νά 
εις |5ισιοτατα μέοα καί κατά των λοιπώ^ όυναθλητ' 
τοϋ ΤρικουΓτ/]. 1 ρεΤε φιλ^λΐ^θεροι αντιπολιτευόμενοι δημο- 
οιογράφοι ήπειλουντο άεναως διά συλλήψεως ενώ ή διεύθυν- ; 
σις τής Αστυνομίας είέδιδε δισταγάς σποκλειουοας εΐε τους 
πολίτας ^γι μονον το δικαίωμα τού ουνέρχεοθαι άλλ' ακόμη 
καί τό οικαίωμα το^ σχολίάςειν τά πράγματα, καθιεροϋσα τοι
ουτοτρόπως είδος τι λογοκρισίας επαχθούς την όποιαν αΰ- 
οτηροτστα ήνοουν νά έφαρμόιϋουν τά όργανά της. Άλ^ά 
καί συγκεντρώσεις στρατό^ ποΛυπληθεΐς έγίνοντο εις τήν πό- 
λιν καί περιπολίσι διέτρεχον αυτήν, ώς έν παρομοναΤς έπα- 
νασταοει,ΐς, επί τή είδήσει δέ ότι οί άντιπολιτευομενοι βου- 
λευταί Α . Κουμουνδούοος, Ζα'ί'μης, Δεληγιώργης έποόκειτο 
να επιστρέφωσιν εις τήν πρωτεύουσαν α'ι στρατιωτικσί δυνά
μεις ένισχύοντο και τάγματα μετεκαλοϋντο άπό τήν Α ίγ ι
ναν και άπο τάς Θήβας ώστε νά καταπνιγή κάθε κίνημα τό 
οποΤον θά ήδύνατο ίοως νά προκύψη έκ τής ουγκεντρωσεως 
αυτής τών άντιπολιτευομένων.

Χαρακτηριστικωτατα περιγράφει τήν κατάστασιν ταύτην
; έςης άρθρον τών «Καιρώ

Ίνυ/ίοϋ 1Κ7ί.

Τ ά  ϋ ή ^ ιε ^ ο ν

ΚςακολουθοΟι̂ μεν περιγραφοντες τήν ιστορίαν το^ σκαν- 
οα/,ωόους επεισοδίου, ου αφορμήν ύπήοέε τό έν τοΤς «Κσι- 
ροΤςβ κατο;(ωρισθέν πολιτικόν άρθρον τοϋ κ. Τρικούπη τά



έπιγρα<{)όμενον βΤί^ πτσίει ;» Ό τε ό κ. Τρικούπης άνέλαβε 
τοϋ έν λόγω άρθρου την ευθύνην διά τήο έπιστολήο, ην ό- 
πηύθυνε προο τον εϊοσγγελέα των Έι^ετών τά φιλέκδικα 
σχέδια τ^ο έίουσιαο σνετράπησαν και διερράγησαν. Ή  Κ υ
βερνητική χειρ, η κρυπτομένη όπισθεν τήε δικαστικής άρχή- * 
προσέκοψεν εΐο φοβερόν έμπόδιον, τούτου δέ ενεκα συνεκρο- 
τήθησσν υπουργικά συμβούλια παρουσία υπαλλήλων τής Αυ
λής, κα! τά πάνίσ^έτέθησαν εις ενέργειαν, όπως έίευρεθή ό 
καταλληλότερος τρόπος προς λύσιν τής πσρουσιαοθείσης δυ- 
σχερείας.

Φιλέκδικοι καΙ αιμοχαρείς υπουργοί, έέ αισθημάτων πο- 
ταπών προαγόμενοι έσκευώρησαν την καταστροφήν άθωου 
νέου, απλώς καί μόνον 'ίνα τιμωρήσωσι τό θάρρος αύτοϋ και 
κορέσωσι πάθος παράφοραν. Δεν ύπώπτευον δέ οτι προ τοΰ κ. 
Κανελλίδου ήθελε προτάέει θάρρος εΰγενής πολιτικός άνήο 
γινώσκων νά έκπληροΤ εΰλαβώς τοϋ ελευθέρου πολίτου τά 
καθήκοντα. Έν τούτοις άπεφάσισαν νά ένεργήσωσιν, όπως 
καλύψωοι την άσχημίαν, όπως δικαιολογήσωοι τάς παρεκτρο- 
πάς τής πολιτικής δικαιοσύνης. Τά παρελθόν Σάββατον περί 
την Τρίτην ώραν μετά μεσημβρίαν, ό κ. Τρικούπης, προσλη- 
θείς εις την εισαγγελίαν υπεβλήθη ανάκρισιν ενώπιον 
τοϋ άνακριτοϋ κ. Κριεύή, τοϋ είσαγγελέως των πρωτοδικών 
καί τοϋ είσαγγελέως τών έφετών. ΈπΙ τέσσαρας δέ ολας ώ
ρας ο'ι άέιότιμοι οικασταί έβασάνισαν τόν κ. Τρικούπην ά- 
πευθύνοντες αΰτω ερωτήσεις άτόπους. ερωτήσεις έκνόμουε 
καί παραπειστικάς, ερωτήσεις μαρτυρούσας παντελή αμάθειαν 
από μέρους τών άνακρινόντων καί τών κανόνων τής άνακρί- 
βεως καί τοϋ πνεύματος τών Συνταγματικών θεσμών. 'Ο κ. 
Τρικούπης μολαταϋτα εις πάσας τάς ερωτήσεις έκείνας άπήν- 
τηοε δεέιώς ΰπερασπίύων τάς Ιδέας αύτοϋ καί έκτυλίσσων δί
κην διδασκάλου προς άμαθεΤς μαθητάς θεωρίας περί συνταγ
ματικού δικαίου. Περίληψις τής άνακρίσεως αύτοϋ έδημοοι-
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εύθ/] &ιά της Στοάς καί άλλη έκτενείτέρα ταύτης διά το^ τε
λευταίου φύλλου της «Παλιγγενεσίας». Έ ν ταΤς περιλήψεσι 
δε ταύταις βλέπει τις άμυδρύς οΰ μόνον .την έμΙρίθειαν Τ'ίν 
γνιύσεων καί την πολιτικήν παρρησίαν, άλλα καί την αθωό
τητα τών ιδεών, ων ένεκα ένηργήθη ή καταδίωέις, έπι τω 
λόγω ότι σκοποΰοιν σύτσι νά διεγείρωσι μΤσος καί περιφρό- 
νησιν κατά της βασιλικής έέουσίσς· ό κ. Τ ρικούπης διετσθη 
ότι ή βασιλεία εΤναι νομικως, ανεύθυνος, άλλ ’ ή ηθική εύ- 
θύνει έπιβαρύνει αυτήν, ή δε κατάγρησις των ηγεμονικών 
προνομίων ύπόκειται εις τον κοινόν έλεγγον και επιβαρύνει 
τούς νομικώς υπευθύνους υπουργούς. Έπετσι εντεύθεν, οτι 
ή βασιλική έέουσία ύπόκειται εις τον κοινόν έλεγχον, εις τόν 
έλεγχον τού τύπου καί τής αντιπροσωπείας, διότι δισχει- 
'ρίέονται αυτήν οί υπεύθυνοι υπουργοί.

Πας δ ’έλεγχος των προνοιιίων τής βασιλικής έίουσίας και 
αΰτοϋ ακόμη του δικαιώματος τής χάριτος εΰθύνει τους υ
πουργούς καί δεν δύνσται νά θεωρηθή ώς προσβολή άμεσος 
κατά τού βαοιλέως. Τό σύνταγμα, καθιεροϋν τού τύπου τήν 
ελευθερίαν, τιμωρεΤ τάς αμέσους προσβολάς κατά τής θρη
σκείας και τοϋ προσώπου τού βσσιλέως, άλλ’ ούδαμώς τους 
ελέγχους κατά των παρεκτροπών τής βασιλικής έέουσίας, ήν 
διαχειρίζονται ύπουργοι όφείλοντες εϋθύνας διά τούτο ενώ
πιον τού έθνους καί τής αντιπροσωπείας αυτού. Ό τι δέ τοι- 
οΰτον είναι τό πνεύμα τού ήμετέρου πολιτεύματος δεικνυου- 
σιν άπειρα παραδείγματα, σί συζητήσεις τής Βουλής, οι ’ ων 
κατεκρίθησαν πολλσκις καί οΐ λόγοι οί βασιλικοί, καί ή κατά- 
χρησις τών ηγεμονικών χαρίτων. Δεν έέηρέθησαν δέ τής 
κατακρίσεως ούτε τά πρόσωπα τής βασιλικής θεραπείας, ων’ ή 
διαγωγή πολλάκις κατεκρίθη καί έπί τών όποιων ή κυβέρνη- 
σις κέκτητσι πλήρη δικαιοδοσίαν, δυναμένη ν ’ σποβάλη τών 
άνακτόρων τούς μή άπολαύοντας τής εμπιστοσύνης αυτής.
Εννοείται έκ τούτου ότι τό κστοδιωκόιιενον άοθοον ούδε-
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μιαν περιεχει κατα τοΰ ανώτατου σρχοντοε προσωπικήν προ
σβολήν ά£ίαν τψωρίσο, σλλ' έζελέγχει τάο πράίειο τής |3α- 
οιλικήε είουσιαε, δι ’ ήσ αί μειονοψηφίαι τοϋ Κοινοβολίου 
καταλαμβσνουσι περιοδικωο τήν Κυβόρνηοιν καί κυβερνιΰσι 
τον τοπον κατα το σύστημα των προσωπικών κυβερνήσεων, 
οπερ είναι καθαρά σρνησιο τοΰ καθιερωθέντοο πσρ’ ήμΐν 
κοινοβουλευτικού· πολιτεύματος, ίΤολλας άλλαο απηύθυναν 
αυτώ ερωτήσεις π.^. τί έννοεΤ διά τής λέίεως Κυβέρνησις 
διά τής λέ£εως Αϋλή και δια τής τελευταίας τοΰ άρθρου 
φρασεως. Αλλού έγκειται το κακόν και έκεΤ πρέπει νά ύη- 
τηθή η θεραπεία. Ο κ. Τρικούπης άπήντησεν έτοίμως, δτι, 
σνευθυνον Αύλήν δέ τά πρόσωπα τής [έασιλικής θεραπείας, ή 
οε έννοια τής τελευταίας φράσεως κατανοεΤται έκ τής όλης 
τοϋ άρθρου ύρής καί θεωρίας. 'Η θεραπεία δύνατσι νά ύη- 
τηθή εντή  πολιτική αΰτοδιοικήσει τού έθνους καί έν τή κα- 
ταπαύσει το^ συστήματος τών προσωπικών Κυβερνήσεων διά 
τής παρο /̂ής τής έέουσίας εις τά μειονοψηροϋντα κόμματα. 
Καθ ολην τήν ώραν τής άνακρίοεως τού κ. Τρικούηη οί κ. 
είσαγγελεΤς διετέλουν παρά το ποέπον είς διαρκή συνενόη- 
σιν μετά των υπουργών, άμα δέ τή λήςε: τής άνακοισεως, 
ήτοι τήν 6 I )α περίπου μ. μ. ό κ. Τρικούπης σπήλθε καί 
έτέθη κατά τά νενομισμένσ υπό προσωπικήν κράτησιν εντός 
τής οικίας του. Τήν επιούσαν οέ υ. μ. κλητήρ δικαστικός με- 
ταβάς έφ’ άμάςης έπέδωκε τώ κ. Τρικούπη τό ένταλμα τής 
προφυλακίσεως καί ύδήγησεν αυτόν εις τό παράρτημα τών 
«{•υλακών τού Γκαρπολα ήτοι είς τήν παρακειμένην ταΤς (|)υ- 
ΑσκαΤς οικίαν τοϋ Τριγγέτα, ην τό δημόσιον ένοικίασεν έιρέλ 
τ©ς προς χρή^ιν τών υποδίκων καί τών κρατουμένων έν ταΤς 
φυΛακαΤς, αντί υπέρογκου ένοικίου. 'Η κοινή·προσοχή καί ό 
ενθουσιασμός, ώς ήν επόμενον, είχον διεγερθή παοά τή κοι- 
κοινωνια τής πρωτευούοης, ά«{ι ’ ής στιγμής έγένετο γνωστή 
ή εύγενής άπόρασις τού κ. Τρικούπη. Ά λ λ ’ άμα τω σποο-
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οδοκήτω άκούσματι της συλλήψεως και <[)υλσκιαεως ουτοΰ 
τον ένθουσισομον διεδέχθη ή ουμπσθειο κα'ι την προσο>(ήν η 
άγανσκτηοΐζ καί ο'ι ι̂ όβοι περί απαίσιου μέλλοντος.

Οί έν Άθήναις κατά τάς ημέρας ταύτας νομίίουοιν ότι 
έπανηλθον εις την προ τής μεταπολιτεύσεις έποψήν. Οί 
πάντες συναισθάνονται την κακήν πορείαν τΰίν δημοσίων, 
πολλοί δέ λαλοΰσιν άναι|ιανδον περί των κινδύνων τοΰ πολι
τεύματος, περί συ·^«^οσιών καί επαναστάσεων. Απειροι δέ·<ί 
σπεύδουοι νά έπισκει|)θωσι τον κ. Τρικούπην έν τή φυλακή, 
καίτοι πλεΤστα παρεμβάλει προσκόμματα ή έέουοίο χορηγούσα 
μετά σκανδαλώδους φειδοϋς τάς ήητουμένας άδειας. Αλλά 
προ πάντων την έέαψιν των πνευμάτων καί την πρόοδον τού 
κακού υποθάλπει δι ’ άφρόνων μέτρων αύτή ή κυβέρνηοις. 
Στρατοί συγκομίήον^ι έκ διαφόρων μερών τού Βασιλείου εις 
άντικατάστασιν το ϊΛ ? Άθήναις στρατού οστις σποπέμπεται 
εις Στυλίδα καί Λαμίαν. Στρατιωτικά! σκηνα! καί φρουροί 
τίθενται πέοιί τής πόλεως. Εγκύκλιοι τής Αστυνομίας ουν- 

. τεταγιιένσι μέ ύφος και πνεύμα άλλόκοτον άπαγορεύουσι τας 
ψευδεΤς ειδήσεις καί το δικαίωμα των συναθροίσεων, επί σκο
πώ τοΰ νά πσρεμποδισθώσιν αϊ παοασκευσήόμεναι επιδεικτι
κά! ύποδοχαί υπέρ τών άφικνουμένων εις Αθήνας πολιτικών. 
Έ ν  ΙΙειρσιεΤ σταθμεύουσι δύο λόχοι πλήρεις, δπως κωλύσωσι 
διά τής βίας καί τών όπλων πάσαν έιίίδείυΐν τά δέ άστυνομι- 
κά όργανα συνάγουσι αΰθαιρέτως τά όπλα τών πολιτών, έν 
γένει είπεΤν ή σκανδαλώδης συμπεριφορά τής έέουσίας δημι
ουργεί φόβους υποθάλπει κακοήθως τό πνεύμα τών επανα
στατικών έϊεγέοσεων καί άναγκάήει τούς πολίτας εις άμυναν 
υπέρ τής ίδιας σωτηρίας καί τής συνταγματικής ελευθερίας. 
Έχουσιν αοά γε συναίσθησιν τών άνοσίων πράίεων αυτών 
οί παράφρονες διαχειρισταί τής έέουσίσς, οϊτινες ώθούσιν εις 
τό  χεΤλος τού κρημνού τό έθνος και την δυναστείαν ; Έ ν 
ονόμοτι τής φρονήσεως καί τού Θεού, δέν υπάρχει σρσ ό
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δυνάμενος νά άποοτείλν] σΰτοΰζ εκ τ ι  α^ι^ρονιστήριον. Λ ί- 
στί πειθαναγκσζουσι τό ταλσίπωρεν τοΖ~ο εθνοε λι;)στεύον- 
τεε τό δικαιώματα σύτοϋ, τήν ήουχίαν σΰτοΰ, τδ μέλλον σΟ- 
τοΟ, να τραπ^ σκουσίωε έιτι οωτηρίσ είε σγώνσε κινδύνων 
κσ'ι είε έργα σναρχι'αε.

Έν τούτοκ ό κ. Τρικούπηε κρατείται έτι μέχρι σήμερον 
έν 7^ φυλακή και ήτήσστο μεν την δι ’ έγγυήοεως όπόλυσιν 
σλλ’ ό εΐσσγγελεύε των Πρωτοδικών άπο δύο ήμερων έδρα- 
πέτευσεν σκοπιμωε δπωε σπο<|>ύγη την Οποβολήν τήε αιτή- 
σεωε εΐε τό Συμβούλιον, κατορθώση δε δια τήε [Βραδύτητοε 
τήν επιτυχίαν των προθέσεων τήε κυβερνήσεωε. Αρίστη εγ- 
γύησκ υπέρ των δικαίων εΤνσι καθά λέγουσιν ό πρόεδρος τών 
Πλημμελειοδικών κ. Άγαθονικος, τούτον όμως προσπαθοϋοί 
πσντί οθένει νά άρωσιν έκ του μέοσίι^χορηγήοαντες σΰτιώ
προχθές άδειαν τετράμηνου απουσίας. Άλλα τί
θα κερδίσωσιν σύτοί οί μωροί. Έσν ή ισχύς καί τό μεγαλεΤον 
τού πολιτικού σπαρτίέωνται έκ τής ηθικής δυναμεως καί τής 
σ(*μπσθείας μεθ’ ής περιβάλλει αΰτον το έθνος, ό κ. Τρι- 
κούπης οφείλει εΟγνωμοσύνας εις τους υπουργούς. Ή  άδικος 
φυλσκιοις καί ή εΰγενής σφωοίωοκ αΰτοϋ υπέρ των δικαιω
μάτων τού λαού, διήγειρον υπέρ αΰτοϋ τήν κοινήν συμπά
θειαν καί παοέδωκαν οΰτώ έν τύ έθνικω τούτω σγώνι τήν 
σημαίαν τών ιδεών καί τής πρωτοβουλίας. Ή δέ περσιτέριω 
διαμονή αΰτοϋ έν τώ οίκω τών παθημάτων καί ή κυβερνη
τική κατσδίωΕις έρεθίέουσα άφ ’ ενός τούς πολίτας εναντίον 
τών διωκτών ένισχύουοιν άφ ’ ετέρου τάς κοινοβουλευτικάς 
ιδέας, τούς αρχηγούς τής άντιπολιτεύσεως καί τούς ετοί
μους νά προβώοιν εις μαρτύρια καί εις προσωπικός θυσίας. 
Επέστη λοιπόν ή πεπρωμένη στιγμή ; Άναντιρρήτως ή φυ- 
λάκισις τού κ. Τρικούπη πολιτικού πρωτεύοντος έπι παιδεία 
οίκογενειακώ άέιώματι, τιμιότητι καί χρηοτότητι χαρακτή
ρας πολιτικού άνδρος κατσσχόντος τάς ύφίστας τών δήμο-
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ΈπΙ
προκαλύπτως πλέον 
δίων εκείνων.

οιων Λείτουργειών και κεκτηρένου τήν σγάπ>]ν καί τον σε6α- 
ορον τοϋ κοινού, προώριστοι νά καταλίπ/| ίχνη ανεξάλειπτα 
έν τή Ιστορία τοΰ πολίτικου ήρων βίου. Εντεύθεν σρχεται 
η εποχή εΰγενοΟο, άρίλλης καί πολιτικού ήρωισρού· τα εΰ- 
γενή αίοθήρστα σναθάλλουσιν έν τοΤο ρυχοΤο τών καοδιών 
καί τδ εθνοο βλέπον τούο θεσρούο αυτού κινδυνεΰονταε καί 
ει,ευτελιίορένους ορρα σποφσσιστικώς είο εΰτυχέστεοον βίον 
πάλληο καί θυσιών, αλλά πραγρστικής εύηρερίαο».

Χαρακτηριστικόν δέ τήο διαθέσεωε των πνευράτων είναι 
και το εττορενον συγχαρητήριον των Μεσολογγιτών.

Σεβαστέ ήρΤν συρπολΤτα κ. X . Τρικούπη.
Εκ των Αθηναϊκών έφηρερίδων έράθορεν την προφυλακισιν 

υρΐν οιά τό έν τοΤς «ΚαιροΤο>δηροσιευθέν άρθρον «τίο πταίει».
τώ άκούσρατι τούτω ο'ι πάντες κατεταράχθηρεν σ- 

Ιηλωθεισών των τάσεων καί τών σχε- 
ίητεΤται ή κατάπνιξκ τοϋ δηροσίου 

^ρονήρατοζ καί ή άναστήλωσισ τοΰ άπολυτισρού.
Κατά τών τάσεων και τών σκοπών τούτων ευθαοσώε άν- 

τετάχθητε πάντοτε διά τής πολιτείας ύρών διά δέ τού έρ- 
βριθεοτάτου καί κριτικωτάτου έκείνου άρθρου άπεκαλύψατε 
πάοι τον κίνδυνον πρός ον ({ιερόρεθα καί ύπεδείξστε τά υέσσ 
τής προλήψεως αύτού.

Άποτελοϋντες καί ήρεΤς ρέρος τής Ελληνικής κοινωνίας 
καί οπαδοί καί θιασωται τής πολιτικής* ύρών οντες σπεριοοι- 
στον δέ σέβας προς ύρας καί προς τάς πολιτικάς ύυών δο:α- 
οίας τρέί))οντες ας τά πράγρατα καθιοτώσι σεβαστός καί άξ:ο- 
ριρήτους, συγχαιρορεν ΰρΤν επί ταύτάις καί παρακαλούρεν 
ΰράς νά έξακολουθήτε έρρένοντες εις αύτάς περιφοονούν-ες 
άπειλας και παντα κίνδυνον άψηφοΰντες, οστις δι ' υυας ε'/αι 
δόξα καί τιρή ύπερραχούντας υπέρ τών Εθνικών συρ({ιερόντων.

Δεδασθε κτλ. (Έπονται ,^οο ύπογρσ(|)αί')
Έν Μϊτολογγίς}! Ιουλίου 1X74.



Έ να [̂ ί̂ να ρετά τήν δηυοσίευσιν τών πολυκρέτων άρ
θρων ό X . Τρικούπηε άπει ι̂άοιοε να μετσδ^ έπ όλίγεν εΐί 
Μεσολόγγιον δια να ησυ)'άσί3. ΤοτσΕείδιον £ί{)ερεν εντελώς 
Οικογενειακόν χαρακτήρα, ουνώδευε δε τον πολιτευτήν η 
σδελι^ή του δεσποινίς Σοι ι̂'α.

Έ ν τούτοις μεθ ’ δλον τον ανεπίσημον χαρακτήρα του τδ 
ταέείδιον εκείνο έγένετο αφορμή νά έκδηλωθώοι τα αΐοθή- 
μστα τής λατρείας καί τής άφοσιώσεως τα όποια ήσθάνετο ό 
λαός τοΰ Μεσολογγίου προς τον επιφανή πολιτευτήν. Διότι 
μεθ’ δλας τάς ποταπάς ένεργείας τής άρχήί &·χον κατελθη 
προς υποδοχήν του πάντες οί τά πρώτα φέροντες πολΐτσι και 
ό πολύς λαός έν γένει δέ ή πόλις προσέβαλεν όψιν εντελώς 
πανηγυρικήν. ΕΙς τών διακεκριμένων δικηγόρων τής ποΛεως 
προοεφώνησε τόν Τρικούπην και διά λόγων θερμών ε£έφραοε 
την χαράν του διότι ουτος άπεφάσισε νά έπισκεφθή το Με
σολόγγι πάσαν δέ στροφήν τής προσφωνήοεως του ύπεοεχε.ο 
ο λαός διά ^ζητωκραυγών.

Εις τον συμπολίτην του δικηγόρον ό Τρικούπης άπήν- 
τηοε μέ την αΰστηράν εκείνην ευγλωττίαν ή όποια τ\ν  εχσ- 
ρακτήριζεν εις ανάλογους πίριοτάσεις. ’Εκφράσας την χαοαν 
του διότι έπανευρίσκετο μετσίυ τών συμπολιτών του εορατ- 
τετο τής ευκαιρίας νά* εΰχαριστήση αυτούς .Οιά την θερμήν 
ενθάρρυνσιν ήν τ̂ ς έκσμνον εις τόν πολιτικόν του αγώνα έ- 
βεόαίωνε δέ ότι ή ένθάρρυνσις αυτή τό άπό πολύτιμον στη- 

Καί μετά την εξαγωγήν

518 Χ αρχΛ αος

ριγμα οισ τον μετεπειτα χρο' 
ταύτην είσήρχετο εις την εκθεσιν 'Έδλιτικου προγράμματος 
τού όποιου τάς λεπτομερείας έπεΙήγησεν άργοτέρο-Γ εις δευ- 
τέραν πολιτικήν ομιλίαν εις τάς ουο εκείνος περιστάσεις ο 
Τρικούπης διά πρώτην φοράν έςέθηκε δημοσία πολιτικόν 
πρόγραμμα δέον δε νά όμοΛογησωμεν 0τι την πρωτην .ου 
αύτήν απόπειραν έπέστεφεν έντέλής επιτυχία διότι είε ΟΛί-
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γα^ μόνον γραμμάς έ£ετέθη ολόκληρος η πολιτική ήν πιστ'^ς 
εκτοτε έπϊ έτη μοκρσ ήκολούθησεν.

Ο λαός έφερε τον Τρικοΰπην θρισμβευτικως εις την οι
κίαν του.κατά τό διάστημα δέ τής έκεΤ διαμονής του τιΐι έπε- 
δαψίλευοε ττασαν ένδειέιν θαυμασμού καί άφοοιώοεως.

Μετά μηνιαίαν έν Μεσολογγίφ διαμονήν ό Τρικούπης ά- 
πεφασισε νά έπιοκεφθή καί τό Άγρίνιον. Ή υποδοχή ήτις 
ανεμενεν έκεΤ τον Τρικούπην ήτο πραγματικές πρωτοφανής 
διά τήν έπαρχιαν εκείνην. Δισχίλιοι περίπου πεζοί καί τρια- 
κο̂ ι  εφιπ̂ τοι έ^ήλθον_είς προύπαντηοίν του έόω τής'πολεως, 
ητις προσελαοε χαρακτήρα πανηγυρικόν καί έσημσιοστολίοθη 
ώς έν εθνική έορτή. ΟΙ πε^ο1 σΰτοι καί ο1 Ιππείς συνώδευ- 
σαν τον Τρικούπην μέχρι τής θύρας τής οικίας εις τήν ό
ποιαν έπροκειτο νά καταλύση, έκεΤ δέ ουτος καί πάλιν προοε- 
φωνησε τον ένθουοιύντσ λαόν καί σνέπτυ£εν συντόμως τάς 
ιδέας του Και εκεΤ δέ ανάλογα μέσα είχον κατσδάλει αϊ άο- 
χαί όπως έμποοισθωοιν αΐ υπέρ του Τρικούπη εκδηλώσεις 
α/,λ ό λαός εμμενων εις τον δίκαιον ενθουσιασυόν του δεν 
ΰπεχώρηοε καί ή έπίσκεψις τοϋ Τρικούπη άπετέλεσεν άληθι- 
νην εορτήν οια την μικράν άλλ ένθουοιώδη πάλιν.

Κν Αγρινίω ό Τρικούπης διέμεινεν επ ’ ολίγα
επε;
κτω:
μελετ;
τ ή ς Σ

μεϋ
ιτρεφεν εις Μεσολόγγι όπου παρέμεινε μέχρι τέλους Ό - 

υ απεχων ουτω πάσης σναμίΐεως εις τήν πολιτικήν 
' όργαζομενος. Εν τω μεταέύ δέ πλεΐσται πόλεις 
ερεας ( ι ) προοεκάλουν αυτόν νά μετσβή έκεΤ, ουτος

( 1 ) . \ ί  πόλεις α ϊτιν ι; πρόσεχα) £®αν τόν Τρικούπην νά τάς 
ίπισκεφθγ. είναι ή Ναύπακτος, ί. ΚραβχσαρΚς, ή Λαμία, ή  Ά μ 
φισσα καί τό Καρπενήσιον. Τού τελευταίου μάλιστα ί» λαός διά 
ψηφίσματος έξέφρασεν την επιθυμίαν ταύτην ά λ λ ’ δ Τρικούπης 
και τότε ηναγκάσθη ν ’ άρνηθγ-’ιννοεϊται οτι τάς αρνήσεις ταύτας 
έξεμεταλλεύθη ή άντιπολίτευσις ήτις διετείνετο εΐ; τον κόσμον οτι 
δ Τρικούπης δεν πηγαίνει εις τάς πόλεις τα ύτα ; φοβούμενο; τήν



ο^ωί ήρνήθη άποδώααί τδ ταΕειοιον Μεσολογγίου εκ
έπειγουοαν ιδιωτικήν ΰπόθεσιν. Είναι άληθεί οτι ορνού- 
ρενοε τήν εκδρομήν εκείνην εΐε ταε διαφορουε πολειε, 
τήν εύκσιοίαν ν ' άποκτήσ/] οτερεσν δημοτικότητα, άλλ έμ- 
πνεόμενοε άπο τάε άρχάε δεν έδίοτσεε νά Ουσιάση είε 
ταΰτσε πασσν ιδιωτικήν ώη ε̂λειαν τήν οποίαν ηδυνατο να 
έχη καί τοιουτοτρόπωε σπέκρουοε τήν προταοιν.

Είναι σλλωε τε βέέσιον δτι οικογενειακή υπόθεοιε σπου
δήν ήνάγκα^ε τον Τρικούπην να παοαμείνη έν ΜεσοΛογγίω 
μέχρι τήε εποχής καθ' ήν ή κατάστσοιε έν Αθηναίε έι^θσοεν 
είε τοιοντο οημεΤον δίύτητοε ώστε ουτοε άπεφασιοε να επι · 
στοέψη εΐε τήν πρωτεύουσαν κατά τά μέοα Νοεμβρίου.

Τώ έντι δέ κατά τήν εποχήν έκείνην ή έν Αθηναίε πο
λιτική καί κοινωνική κατάαταοιε είχε περιστή είε οημεΐον πρω- 
τοφανοϋε όέύτητοε, αναφανδόν δέ έγένετο λογοε οχι μονον 
ηερί έπικειμένηε έπαναστάσεωε, άλλα καί περί ριεικωτεραε του 
πολιτεύματος μεταβολής, αληθής δέ τρομοκρατία ειχεν έγκα- 
ταοταθή ύπδ τον Βούλγαρην έν τή πρωτευούση. Όπλοφοροι 
καΐ^οοπαλοφόροι τήε κυβερνήσεως προσεπάθουν διά τήε βίας 
νά κλείοωσι ·τά διαμσρτυρόμενα στόματα, συχνακιε δέ συνέ- 
έαιναν σκηναί πρωτοφανούς άγριοτητος. Συνήθως τα προχει- 
ρότερα θύματα τήε έέαγριώοεωε αΰτήε των ανθρώπων τοϋ 
κόυιιστοε ήοαν οί δημοσιογράφοι και αί έφημερίδεε τήε επο
χής εκείνης βρίθουσι περιγραφών, έπιθέσεων καί αποπειρών 
δολοφονίας καί παντοειδών κακώσεων, σε ο'ι δυστυχείς αύτοι 
ιιάοτυρεε ΰφίσταν:ο. Έ σαν τήε έποχήε εκείνης οί δημοσιο- 
γοάφοι υποχρεωμένοι έέερχόμενοι νά λσμβσνωσι πάσας τάε 
προφυλάέ,ειε καί νά όπλίύωνται ώς αν μετεβαινον είε έκοτρσ-

κ ϊ τ  ’ αΰτοϋ άντιπολίτίυαιν τοϋ ^α ιϋ , Ιοίω; οί εις τά  μέρη οπού 
ϊπ£»ράτουν οί βου>ευταί τοϋ ^^ϊληγεώργη, λνοοωοέστατα χο>ε- 
μοϋντίξ τον Τριχούζην.

Χ α ρ ίλ α ο ς
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τίίον ϊνα κατορθώσωοιν έν άνάγκί] νά ύπε^αοπιθ^οι Τ/“̂ ν ζωήν 
των κατά των διαφόρων επιδρομέων.

Έ ν τω μετσίύ. διά τν)ε βίαο καί τής καταπιέοεως τής κοι- 
νήζ γνώμηε, παρεοκχυάζετο ή έντεληε καταπστησιε των ονν- 
ταγμστικών έλευθεριών καί πάαης έκδηλώοεωε τοϋ δ/]μοοίου 
φρονηματοχ. ΈκεΤ όμωε δπου ιτ) κυβέρνηοιχ εΤχε φθσσι;) μέχριε 
οργίων ητο δντωε; ή βουλή, κατά τήν εποχήν δέ εκείνην σνε- 
τυλίχθη έν αυτή ή ΰπόθεσιε εκείνη των Στηλιτικών, ή όποια 
εΤναι έν από τά χαρακτηριστικώτερα σημεία τήο συγχρόνου 
Έλληνικήο Ίστορίαο.

Ή κυβερνητική πλειονογηφίσ τοϋ Βούλγαρη είχε οπου- 
δαίως κλονισθή καί α1 δυνάμειο τηο ήραιοϋντο σημαντικώς, 
ένώ άφ’ ετέρου ή αντιπολίτευσιε έκέρδιύε καθ’ έκάστην έδα
φος καί κατέκτα εΰρυτέρας συμπάθειας. Τότοιοΰτον βλέπων 
6 Βούλγαρης προεμάντευε ταχεΤαν τήν παρακμήν του καί ά- 
πεφάοισε διά παντός μέσου νάδιατηρηθή έν τή έϊουσία. Ούτω 
μετά τήν σύγκλησιν τής Βουλής διεπράχθη πραΐικόπημα, το 
όποιον άποτυχόν έδημιούργησε τήν τελείαν έϊαφάνιοιν τοΰ 
πολιτικού έκείνου άπό τής πολιτικής σκηνής τής πατρίδος του.

Απεφάσισε λοιπόν ό Βούλγαρης νά κηρύέη τήν Βουλήν 
έν άπαρτία είς οίονδήποτε αριθμόν καί άν άνήρχοντο οί πα- 
ροντες καί άφωσιωμένοι αΰτώ βουλευταί, διότι είπομεν ήδη, 
ότι οΐ άντιπολιτευόμενοι βουλευταί βλέποντες ότι ήτο άδύνα- 
τον V άντισταθώοί κατά τής κυβερνητικής πλειονοψηφίας, 
ειχον άποφασίση ν ’ άπέχωσι των εργασιών τής Βουλής διά 
V αφήσωσι πλήρη τήν εΰθυνην αυτών είς τήν κυβέρνησιν.

Κατά τήν άέιομνημονευτον λοιπόν ουνεδρίασιν της 19 
Μαρτίου ι8^ό οί έν τή Βουλή παραστάντες $2 βουλευταί 
έκήρυέαν αυτήν έν απαρτία, ενώ κατά τον νόμον έχρειάύοντο 
δεκατέσσαρςς ακόμη διά να εΤναι νόμιμος τοιαύτη.

Η Βουλή προέβη ουτω άνόμως συγκεκοοτημένη είς τήν 
έέελεγέιν των έκλογών καίτοι τό πραξικόπημα είχε προξενήσει
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διότι ουδέποτε άλλοτε κυβερνήτηί είχε
ι κατσ-

άληθινήν κατάπληξη
φθσοει ειε τοοοΰτον θράοοε ωοτε τοοον αουο 
πστήο/] θερελιώδειο τοΰ κράτους νόυουε. Μεθ’ όλαε ορωοτας

' . - ;  β5̂  ··'-

υοτολω

αμαρτυρίος τοΰ τύπου και της κοινής γνώμης. •γα-
ρης προέόη εις την έπικύρωσιν των εκλογών των ■ ί̂λων του 
καί την άκύρωοιν τών εκλογών τών αντιπάλων του και έυηκο- 
λούθηοεν ήούχως τσς εργασίας του. Μετ ολίγας μάλιστα η
μέρας προς κορύ^ωσιν της ύβρεως κατά τής κοινής γνώμης 
καί τών νόμων, ύπέβαλλεν εις ουτω άνομως συγκεκροιημενην 
Βουλήν τον προϋπολογισμόν τοΰ έτους ιδ^ά οστις καί εψη- 
φΙοθη.

Ά λ λ ’ έν τώ μεταέΰ τύπος καί λαός εΤχον έκμανή καί εέέ- 
φρσύον την άγανσκτησίν των δια παντός τροπου. Οί 8  ̂ ^ου- 
λευταί οί σποτελοϋντες την πσρστυπον απαρτίαν άνεγρα- 
«ρηοαν εις στερεότυπον στήλην τών τότε έ<ρημερίδων καί 
ώνομάοθησαν ο τ η λ ΐ  τ α ι, άρθρα φλογερώτατσ έγρά- 
(^οντο καί έν γένει βιαιότατη διεέήγετο κατά τοΰ υπουργείου 
έπίθεοις. Ό  λαός δε μή ύστερων έσύριςεν ανηλεώς καί έγιου- 
χάϊύε τούς ΰπουργικούς βσυλευτας, τών όποιων ουώείς πλέον 
έτολμσ νά έέέλθη έκ τής οικίας του καί νά έμφανισθή εις δη
μόσια μέρη- τούτο δε δεν έγένετο μόνον εις τήν πρωτεύου
σαν, άλλα καί εις τάς έπαρχίας όπόθεν τηλεγραφικώς όνηγ- 
γέλλοντο αί τοιαϋται κατά τών βουλευτών έκδικήσεις τού 
λαού.

Εννοείται οτι εις τάς λαίκάς αύτάς εκδηλώσεις ή κυβέρ- 
νησις δεν έμενεν απαθής. Τά όργανά της ένήργουν πολυπλη
θείς συλλή’|/εις, πολίτης δέ τις ουλλη(})θείς εις το καιρενείον 
τής Ώοαίας Ελλάδος, διότι εΓχε συοίέ,η τούς υπουργικούς 
βουλευτάς διερχομένους ώδηγήθη εις τό κρατητηριον οπού 
έκινδύνευσε ν ' άποθάνη έκ τών βασανιστηρίων εις σ υπεβλή
θη. Αποτέλεσμα δέ τής τοιαύτης μεταέύ αρχών καί λαοΰ 
σχέσεως ήτο καί ή μονομαχία μεταίύ ^ταικου και Ροκου Χοί-
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ο5, καθ’ ί,ν έπληγιύθη καιρίως ούτοί 
πρέε τον θάνατον.

Αλλα και αΰτοο ό πρωθυπουργοο οέν έτόλμσ νά πσρου- 
οιαοθ^ πρό τού κοινού άνευ αυνοδείαο, έπ!θτρέ({>ων 2έ εΐο την 
οικίαν του έκ τοΰ υπουργείου, προε^υλάοσετο ύπο δεκάδος 
έφιππων ^ωροφυ/,ακων, ο1 όποΤοι ηοαν ετοιροι εις πσσαν έκ 
μέρους τού λαοΰ ύβριν ν ’ σντιτάέωσι τά έίφη των. Καί άμως 
ούδ’ ό Βούλγαρης μεθ’ ολσς αύτοϋ τσς προφυλάέεις σπέφυγε 
το ουριγμα καί εοπέραν τινά ανύποπτος ένώ έπέστρεφεν εις 
τήν οικίαν του μετά των χωροφυλάκων του, συναυλία ολό
κληρος συρί'^μών τον ΰπεδέχθη έκ τίνος οικίας σνηκούσης εις 
τολμηρόν τής εποχής εκείνης δημοσιογράφον.

Ολίγον κατ ολίγον δέ τό κίνημα έπεέετείνετο καί εις τάς 
αλλας κοινωνικός τάέεις καί ό άγων ο διεξαγόμενος ύπό τοΰ 
τύπου ευρισκεν ηχώ εις πάοας τάς καρδίας. Ούτω ο1 διάφοροι 
οικηγορικοι συΛλογοι τών επαρχιών διά ψηφισμάτων άνεκήρυτ- 
τον τήν άγανάκτησίν των διά τά διαπρσττόμενσ καί ή πρσξίς 
των αυτή παρήγε ίωηροτάτην συγκίνηοιν εις τά πλήθη, παρ’ 
οίς · ή παρανομία τής κυβερνησεως έθεωρεϊτο μία από τάς 
θρυλλουμενας οιαθεσεις αυτής πρός κατάογησιν τοΰ συντάγ
ματος. Συγρονος οέ ή μσθητιώοα νεολαία έξεδηλώθη άπρο- 
καλύπτως κατά τής κυοεονήσεως ήτις έέηκολούθει τόν δρό
μον της ήσυχος. Τό Βαρβάκειον λύκειον ιδίως είχε καταστή 
αληθές οταοιαατικόν κέντρον καί σκηνσί καθημερινώς συμβαί- 
νουσαι έκεΤ ουχνάκις προΰκάλουν τήν έπέμβασιν τής άοτυνο- 
μισς. Ιοιως οε εκεΤνο τό οποίον εξώθησε τούς μαθητάς εις 
φανεραν κατά τής κυόερνήσεως έκδήλωην ήτο ή διαγωγή τοΰ 
Γυμνασιάρχου Πετρή. Ο υτος φίλα φρονών τη κυθεονήοει 
προσεπάθει νά μη κρύπτη τά φρονήμσ-ά του, τούτο δέ έξη- 
ρέθισε τούς μαθητάς οϊτινες και κατά τάς παραδόσεις καί 
έκτος αύτων έπανειλημμένως έζητωκραύγασαν ύπέο τοΰ συν- 
τα'ιματος, έσύριξαν τήν κυθέρνησιν καί ςκαυσαν τά φύλλα τά
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ύποστηρίζοντα τήν πολιτικήν τη^. Καί είναι ρεν αληθέ^ οτι 
ό πρωτεργάτηε τύν οκηνων σΰτύν ροθητηο Πολίτης, συνελή- 
(|)θη καί επροίρυλακίοθη, άλλα το μέτρον τούτο Ίις καί η παϋ- 
α\  ̂ τοϋ μή'άρεστοΰ εις τήν κυβέρνησιν κσθηγητοΰ Λιακοπού- 
λου αντί νά κσθησυχάσωαι τα πράγματα τουναντίον έΐώθηοαν 
αυτά είς τά άκρα και το Βσρβάκειον έκλεισθη, ως κατά τήν 
αυτήν εποχήν έκλείοθη καί το Πανεπιστήμιου δια την αυτήν 
αιτίαν, τοϋ τελευταίου μάλιστα διακόψσντος τα μαθήματα 
του μέχρι τής άλλσγής τοΰ υπουργείου Βούλγαρη.

Καί κατά των δικηγόρων δε οϊτινες έέε<^ράσθησαν κατά 
τής κυβερνήσεως αύτη άπει̂ ά̂σισε νά μετελθη βίαια μέτρα. 
ΌδηγηθεΤσα έκ τοΰ νόμου οστις θεωρεί τους δικηγόρους οη- 
μοσιους υπαλλήλους ήθέλησε νά τιμωρήση αυτούς παραδειγ- 
ματικώς άλλ’ ή άπόι^ασίς της αύτή προοέκρουοε κατά μεγά
λων δυσχερείων και έματαιώθη ή ένέργειά ^ης, έπισυμβάσης 
έν τώ μεταέύ τής πολιτικής μεταβολής τοΰ ιδγβ.
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ

II π ΐ ώ ϋ ι ς  ΐΛ ζ κ ν β ε ο ν ικ ίε ω ς  Β ονί,γο^ιη . — Π ρόιΙκλτκΙ'ΐς 
τ^ικοιιηη— -^ηΜαΐκΙ^ιός ίοί? νΛοΐ'ργείον.— τίΛαγγε- 

λ4α* ΐ ή ς  ν έα ς  κν6ε^νή<Ιε<ι>Γ,. — 4» η ^ ώ ΐα ν  Α ν εξ ά ρ τη 
τον έ κ λ ο γ α ί  — 'Υ ίτο νρ γε ϊο ν  Β ο ι/ |ΐο ν ν δ ο ύ 'ρ ο ν .

Ε ΐί τοίο^το οΓ|μεΓον εΰρίοκοντο τα πράγματα κατά την 
έποψήν έκείνην σηρεΤον έκρυθρον δυνάρενον να θεωοηθή κα'ι 
απαρχή έποχήι: στάοε^^ν καί ταραχών 5ν ρή ό λα^^ ύπορο- 
νητικδε και νοριρερί '̂^^ν ώε πάντοτε ύπετάοσετο άκόρη σπαϊ 
«ίς την άφορητον εκείνην αΰθσιρεσίαν, άσκουρένην έν πρω- 
τοφανεΐ πιέοει καί βία.

Εν τώ ρεταεΰ όρ^ιε πάοσι α1 έφηρερίδεε τήε σντιπολι- 
τεύοεως ήρχισσν άναγγέλλουσαι δτι έπίκειτσι υπουργική κοί- 
σις εις τήν διάδοοιν δέ τούτην εδωκεν άψορρήν προ πάντων 
πρόσκλησις έσπευορένη τοϋ Βούλγαρη είε τά ανάκτορα και 
επί δίωρον ουνοριλία ού.τοϋ ρετσ τοϋ βαοιλέωε ρετά τήν ό
ποιαν συνεκροτήθη υπουργικόν συροούλιον διαρκέοαν έπι 
πολλάζ ωροζ καί μυστικά συνελθόν εις τήν οικίαν τοϋ πρω
θυπουργού. Διά νά δια-^εύση όμως τήν φήμην ταύτην έρρέ- 
σως ή κυοέρνησις έίηκολούθει δηροοιεύουσσ διατάγματα καί
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ενεργούσα διορισμούς καί παύσεις έ£ άλλου Βέ διο|<εύδουοα 
δια των οργάνων της πάσαν ελπίδα προσεχούς υπουργικής 
κρίοεως, καί ειρωνευόμενη τσς άντιπολιτευομένσς έ<^ημεριδας 
δια την ύποθεσιν ην έπΙ τού προκειμένου έκαμαν.

Ένω δέ τοιουτοτρόπως ήρχιοε νά κλονίύηται η πεποί- 
θησις τής σντιπολιτεύσεως καί νά ύποτίθηται οτι όντως κα
λώς θά ήτο στερεωμένος ό Βούλγαρης διά νά έέακολουθη 
τηρών την άοχήν ακόμη. αϊι|>νης την 22 Απριλίου αΐ διαδό
σεις περί τής κρίοεως έπετάθησαν και τέλος την 20  τού ίδιου 
μηνος ό Βούλγαρης άνελθών εις τ ’ ανάκτορα διά νά εύχηθή 
τώ |3ασιλεΤ έπί τή εορτή του υπέβαλε συγ/ρόνως καί την 
παραίτησιν ολοκλήρου τού υπουργικού συμβουλίου, τήν 
όποιαν ό |3ασιλεύς άπεδέχθη σΰτοστιγμεί.

Έλέχθη καί έγράφη ότι τό διάβημα τούτο τού Βούλγαρη 
ήν αυθόρμητον αφορμήν δέ εΓχε τήν γενικήν κατά τού υπουρ
γείου του κατακραυγήν ή όποια έκ τών πεοάτων τής Ε λ 
λάδος ύψούτο προς τόν ουρανόν. Ακριβής όυως έςέτοσκ 
τών πραγμάτων τής εποχής καί ιδίως τού πνεύματος έν γένει 
τού σνδρός έκείνου όστις έπί τόσα έτη διά τοιούτου τρόπου 
διηύθυνε τά πράγματα τής Ελλάδος, πείθει ότι ό Βούλγαρης 
δεν ύπήκουσε εις τήν φωνήν τού καθήκοντος άλλ' εις τήν 
διαταγήν τού Βασιλέως. Διότι αληθώς ό Βασιλεύς ί  εώργιος 
άπολύτως δεν ήτο δυνατόν έπί πλέον ν ’ άνέχηται τήν κατά- 
οτααιν ταύτην,ούτω παραβιαύομένων τών θεσμών καί τών νό
μων, έέ άλλου δέ αδύνατον έπίσης ήτο νά παράβλεψη έπί 
μάλλον τήν γενικήν κατά τού υπουργείου Βούλγαρη κατα
κραυγήν ή όποια απειλητική έφθανεν μέχρι τού θρόνου. Λέν 
είναι δέ όλιγώτερον σημαντικόν νά 'σημειωθή ένταύθα ότι καί 
μέχρις αυτής τής αύλής καί τής ιδιαιτέρας θεραπείας τού 
Βασιλέως εΤχον φθάση αί ένέργειαι τής κυβερνήοεως σκάνδαλα 
δέ τινα διαδιδόμενα άπό στόματος εις στόμα έκορύφωσαν 
τήν γενικήν άγανάκτησιν. Επόμενον λοιπόν ήτο νά έίαν-



Τ ο ικ ο ν η η ς 227

/̂.ϊ,δίΙ Κ3ί ,=7 |3α=ιΛέω,; ί, ύηομίν,] ί= τι; εύοχιίράκ τέλος 
υπεμνηοεν εκ  τούς έ„„„ργ„.έ, „ υ  έτ, ί, πορομονέ τε,ν έν

εέουοιρ θα ^το πλέον θληθέε οκάνθαλον. Τήν το,αύτην 
περ, Τί|ε Βαο,λ,κίϊ; ένεργείαε δοέαοΐαν έπιδο,,θεΤ προ; τοΓ; 
αλ/,οι; και ί) ρετα τέ|ν παραίτ/;σιν οτάσι; το7 Ηα3ιλέο ;̂ μή 
απευθυνθέντος εί; κανένα τίόν άναθεδειγμένων κομματαονϋν 
Τϊ|ε αποταθέντοε δέ ε1;  πολιτευτιίν, προοοιοινλ; Β,ο- 
τεΰ^ντσ.

Η εΓοί̂ οι̂  παρσιτ/]σεωε τοΰ Οπου ργείο'  ̂ Βούλνσονι 
ενετΛηοε ^αραε τί,ν Ελλάδα έπ ’ άκρου εί; άκρον. Έο»™! 
κα, ο,αδηΛ.υοει; ο,εν,ιργήθηοαν, καταοτ^ματα έοε|μα,οοτολί.· 
οθηοαν κα, εν γενε, πάν ά.τ, δύνατα, ν ' άποδείέν, τήν θερμο- 
τεραν χάρον του λαού έτελέοθ,,. Συγχαρε,τ,)ρ,ο'αέ τμλενρα- 
ψ,κυ; εοημοο,εΰοντο προ; τον ^αο,λέα καί δηρρ.Ικι ί̂οε',ρπα 
συνεταεοοντο. '

Τήν χαράν δέ το : λαού μάν/|, έμείου έπιρεδ/,ποτε έ ά γ ω -  
ν.α του μεχρ,; οέ έ |ίο=,λεύ; άρίο, τέν άντ,καταατάτ ν τό; 
κυοερν/|σεωζ. ' '

Κύθύ; μετά τήν παρα(ττ|0,ν το : άπουργείου Βούλγαρη, ά 
μαο,λεύε έκάλεοεν εί; τά ανάκτορα τον έν ·Αθήνα,; ποοο^ 
,^νυ. ο,αμενον-α Κουντουριλτην, πρεοδευτήν Αύτο: εΙ; 
Κ υνο το ντ ,νο ^λ ,ν . 'Ο κ. Κουν-ουρ,λτη; προ μηνο; οχεδό, 
ειχ^ π,ουκΛηθη ε ι; Αθ/|να; ΰπ ’ αύτο: το : μασιλέω; -ν 
άγνοια το: ύπουργ,κο: ουμοουλίου. τούτο =έ γνυοθέν έδϋκίν 
π-τορμην εί; μυρία; δ,αδέοε,; περί οχηματ.ομοϋ άχρόου 
οπουργειου υπ αυτόν, προ; ενεργε.αν έκλογών άνεπηοεάοτων 
ε ί άλλου δέ εΰήγε,ρε τήν άγανάκτηο,ν του Βούλγαρη καί τών 
ουνυπουργεον του δ,ά το διάδημα τού μαο,λέω;, τήν άπ' εύ -  
θεια; οη,,αοη ηρόοκληο,ν τού πρεοδευτού. Ε ί; τδν Κουντου- 
ρπυτην λο,πδν άνέθηκεν ά |3αο,λεύ; τδν οχηματ,αμόν άχοόου 
-πουογοου, άλλ 'ο έτο ; ί,ρνήθη κατηγορηματ,κύί; προψαο,- 
εθει; το επιοψαλε; τή ; υγεία; του, καΐτοι ό ραο,λεύ; τ ί  έδή-
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λωσ&ν οτί
;  - ψ  έίουοίαν μόνον πρόο ένέργοιον 

τΟν έκλογών κατόπ,ν τϋ ν  όποιων θά Ιο χη μ ο τ& το  ή ό?ι- 
οτ,κή κυδέονηοιο. Μ ετ ά τή ν  άρνν,οιν ομωο του

γ γ » ;Χ το  ν \ όνοργήο,
ρ'ίίοο,χούο ό ο τ ρ ά „ π ρό ο το ν
ί,ρ 'όο  οΓχε ϊο ίε , πλειότερα οε,γμο,τα πολ τ.κηο
θνΙ'ορτίο Ιαο , πράο τ>ν .Χ ο ρ ί^ -ν  Τ£.κουπην.

Λύω ώραε πορέμε,νε πορά τώ ρ»ο.λεΤ ά̂  Τρ,κούπηο κοτά 

°  ' -/VI Κ. ΛουβσοΕον και Μετ ουτου συνεται.- .

: : - : - υ : ΐ υ ρ γ ά ^
τόν Βαο,λέο. Ό  κοτάλογοο ουτοο κοτηρτ,οθη ωο εθηε X 
Τ ρικονηης,ποω θυπαυργέ'ί;, ειτι τ έσωτεριιπ^ ρ ή^ ,Χ ης  
τ ^ ,ε ύ ν ,Κ .  έπ| τ ,ο  ·  "
έκκληοιοοτ,κύν κο, τηε το ,ο ε ,ο ,. Α . Μ ε τ μ ε ί  
ν ο μ ί ν ,  Ι Ι .Γ ο ν ν α τ ά ς .  τών ' ’·
™ ν ναυτ,κών. Έκ τούτων ό τελευτο,οο »»Η-νων εν Κ- 
,ύρα όλαδε γνώα,ν τήο προοκλήοεωο του τν,λεγροί,κω .. .0^ 

)-ιη?Ε ε ΟΤΙ δένεται.
■ ο  (ίοο,λεύο εΐο τάν όποΤον προοηνέχθη ο καταλογοε των 

υεΧίν τοϋ νέου ύπουργ,κού ουμδουλ(ου ουοεμ,ον ε ε / ,« ,κ εν  
 ̂ . · Λ  Ά ποιΙΙου ιΒτό έκοινοποιηθη επιοη-άντιροηοιν και την ΑπρίΛίου ι

μωε^δ,ά τ ίο  έρημεοίδοε τήε κυδερνήοεωε ο οχημοτ.ομ^ τ .  
ϋΓου ύηουργείΐυ τέ  άποΤον τμν έηομέν,ν άπ ,ύθυνε προε τον

έλλ. λοέν τήν έπομέν/|ν προκήρυειν.
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Ι,υυπολΤται,

Ή  έυπιίτοσύνη τοϋ Βαιιλέως έκάλεοε,ν ί'|υδί^εκ την κυ- 
βέρνη5ιν -ή^ χώραε πρρς πλήρη έ<ξ>αρρογήν έν τή έ£ουαία 
τή^ πολιτικής, ής είιιεΟα συνήγοροι. Άνελάβομεν δε τήν εν
τολήν έν τελεία συνσιοθήοει τής ευθύνης και έπ'ι τή πεποι- 
θήοει ΟΤΙ το έθνος θέλει μάς ύποοτηρίέει πολιτευόμενους και 
έν τή έίουσία συμφύ-νως προς τσς έκτος αυτής επαγγελίας

Ή σνέρθυισις τού Συντάγματος έν τ'ϋ γράμμστι καί τω 
πνεύματι αΰτοϋ έοεται ύπογραμμκ τής ήμετέρας τορείας έν 
τή ελεύθερα έναοκήοει τΊ»ν άνατεθέντυν ήμΐν ύπο τής Α.Μ.

Τ ρικονΓ .ιΐο  '-*»

Άνυπέοθετον ήμΊιν έργον έοεται κατά διαταγήν της Α. 
Μ. να παοσοκευσσαιμεν έν τάχει τά δέοντα καί νά έπιοτατή- 
Ο’α̂ μεν κατά ι'ον νόμον εις τήν έλευθέραν από πάοης υπουρ- 
γ,κής ύποή/η^ριότητος καί άνεπηρέαο: :ον από πάοης έπιδρσοευς 
τής έίουοίας ένάακησιν τοϋ εκλογικού δικαιώματος τΊιν πο- 
λιτ'ύν ποός συγκρότηοιν νέας Βουλής.

Μόνη ή σύμπραέις τού έθνους έκφρσςουένου διά τύν νο
μίμων σύ-οϋ άντιπροοώπων έν γνηοίω κοινοβουλίω δύναται 
νέ 6έ=/| τέρμα είς τήν της πολιτείας κατσοταοιν ήν πσρήγα- 
γον λυπηρά γεγονότα.

Ήν'Γ; δέ πάντα τά αναγόμενα εϊε τά γεγονότα τούτα κα' 
τά τής παρίπομένης ευθύνης καθό άνήκοντσ εις τήν φήρον 
τής μελλούοης Βουλής θέλουοι λυθή κατά τάς εύχάς τού έ
θνους. ή ώς έέ αυτών ύί};ΐ3ταμένη ελλειύις νομ=θε-ηιιά-ων 
άναποδράοτου ανάγκης θέλει σνσπληοωθή προοωρινώς διά Β. 
Αιατσγμάτων ύποίόληθηοομενων εις τήν νομικήν κύρωοιν άμα 
ουνελθούοης τής Βουλής.

Ιΐοωτιετον δικαίωμα καί ΰποχοέωοις -ής Βουλής τούτης



ΤΜ) Χ αρίλα<κ;

’̂ ε,στΐται να Γτορασχ/) ει  ̂ το 2-τεμμα και ε ΐί τον τοπον υπουρ- 
γεΤον, οπερ όπολσΰον τήο έμπιοτοσύνηο τον Βασίλευε καί τήε 
πλειοψν|(|ιίσ<; τΊιν άντιπροοώπων τοϋ εθνουε θά έχι;] το κύριον 
προοον ουνταγματικήε κυβερνήοεωε.

Ούτω θέλει έπονελθη η πολιτεία ε ΐ;  την τροχιάν αντηε 
καί θέλει έυπεδωθη ή λειτουργία τ·2ν κοινοβουλευτικών ήμών 
θεσμών, συγκροτουμένηε |3ουληε έ£ αληθινών σντιπροο'-.-πων 
τοϋ λαοΰ και άποδιδομένων εΐε αυτήν'τών δικαιωμάτων και 
τήε έπιρροήε άτινα προοήκουσιν έν ουνταγιιατικαΤε πολι- 
τε ίσ ι; εΐε το εθνικόν συνέδριον

Ά'ίί:/.. Άίτν./.ΐ',υ 5ΝΤ:..
Τό Υπουργικόν Ι̂υυ.βιύλιον

X . Τρικούπτιο. Κ . Λο^ι6ιιρΓ>ος, Α · Ρ ά λ λη ς .
Α . Ι Ι ε τ Μ ε ζ α ς ,  I I .  Γ ο ν ν α τ α ς  Γ .  Σ έ ρ 6 ο ι· .

Ό  σχημοτισμόε τοϋ υπουργείου παρήγαγεν άγσθωτάτην 
έντύπωσιν έκ των ύπουογών ό Τρικούπηε εΤχε ήδη ελκύση 
τσε γενικάε ουμπαθείαε έκ τών προηγουμένων αύτοϋ πολιτι
κών εκδουλεύσεων, γνωοτστατοο δέ κοινοβουλευτικοί σνήρ, 
ήτο ό Ζακύνθιος Λομβάοδοε, πολιτικός ευρύτατης μορ<|ιω- 
σεως καί μεγάλης τόλμης, πρωτεργάτης δέ τοϋ άγώνοε τών 
Ίονίων νήσων. Καί ό Δημ, Ράλλης δέ νεώτοτος ακόμη και 

έν τή απαρχή τοϋ πολιτικού του σταδίου, ήτο όμως έκ τών 
έπι^ανεστέρων τής έποχής πολιτικών καί ιδίως έ£ έκείνων 

'τούε όποιους δεν είχε μολύνη ή πσνταχόθεν περιβσλλουσο 
αυτούς πολιτική διαφθορά. Άναλόγως δέ καί οί άλλοι τό 
ύπουργεΤον σποτελέσαντες πολιτευτα'ι διεκρίνοντο διά τα άνε- 
ίσρτητά των φρονήματα καί τήν ικανότητά των. Επόμενον 
λοιπόν ήτο νά γίνη δεκτός ό σχηματισμός τοΰ ύπουργείου 
μετά χαράς έκ μέρους τών πολιτών καί δίκαια ήοαν τά τηλε- 
γραφικώς άποστσλλέντα πσνταχόθεν αυτής συγχαρητήρια.

Ή σντιπολίτευσις ευως παοηγκωνισθεΤσα έν τή περιστά-



•σει τσύτι^ δεν εΤδε μέ καλόν όμρα τήν προσκληοιν τοΰ Τρι- 
κονπη έιτι την σρ^ην. Και δι αυτόν μεν προοωρινώε ύιτεν- 
θομιζε τήν δήθεν όποτυχίσν τήε Κρητικής έπαναοτάσεως 
του ι866. Διά τον Λομβαρδόν δέ τήν άγρίσν κατ’ αύτοϋ 
άντιπολίτευοιν εις τάς Ίονίους νήοους και άναλόγωε διά 
τούς λοιπούς ύπουογούς των όποιων τό πρόγραμμα προοεπά- 
θει νά κατσστήση κσταγέλαστον καί νά μείωση τήν έκ τής 
δημοοιεύσεώς του παρσχθεΤσαν αγαθήν έντύπωσιν.

Ά λ λ ’ ή κυβέρνηοις οχηματισθεΓσσ επεδόθη ευθύς μετά 
ίήλου εις τό καθήκον της, (3αρύ καί δυο;(ερές, επαγγελόμε- 
νον την άνόρθωσιν τόσον κακώς κειμένων καί τήν κάθαρσιν 
τόσων κηλίοων. Έ^ρειάίετο τώ όντι θάρρος υέγα διά ν ’ 
άρχίση τις έπι;(ειρών γενικήν άναμόριρωοιν έπι τοΰ συστήμα
τος όπερ εις τοιαύτην είχε περιοτή κστάοταοιν, ή δέ έγχεί- 
ρισις έπρεπε ν ’ σσφαλισθή έκ των προτέρων διά τήν αποτυ
χίαν διότι άλλως διπλοΰν θά ήτο καί φοοερωτερον τό κακόν. 
Εύτυχώς τήν νέαν κυβέρνησιν διέκρινε προ παντός_άκατό- 
βλητον θάρρος καί τόλμη καί ή εργασία ήρχισε συντόνως.

Καί πρώτον μεύ'το'ύπουργεΐον διεκήρΰζεν'οτι προοελθόν 
εις την άρχήν διά νά ένεργήση έκλογός ούδένσ ήδύνατο νά 
έπιβάλη νέον νόμον, ήρκεΤτο επομένως εις τήν διά Β. Δ ια
ταγμάτων διοίκησιν τήν όποιαν έθεωρει -ς  μόνην έκ τοΰ νό
μου επιτρεπομένην. Καί τήν αρχήν τούτην Λυσσωδώς έπο- 
Λεμηαεν ή σντιπολίτευσις άπό του σημείου δέ τούτου προ 
πάντων ήρχισε ο δημοσιογραφικός κατ ' αύτής αγών οστιε τήν 
πσρηκολούθησε καί πέραν τής ύπάρς εώς της καί παρά τήν 
πλειοψη·^ίαν τής κοινής γνώμης. Είτα δέ ή κυοέρνησις ανήγ- 
γειλεν οτι κοταργεΤ όλους τούς κατά τό προηγούμενον διά
στημα καθ ο ή .Βουλή ένομοθέτει σνευ πλειοψηφίας κυρω- 
θέντας νόμους, ώς κυοωθέντας παρανομως. Εις τό μέτρον δέ 
τούτο περιελ ήί ι̂θησαν καί αΐ πρεοβεΤαι α'ίτινες ύφίστσντο εΐσ- 
ετι καί έλειτούργουν σνευ προϋπολογισμού· έδήλωσεν δέ

Τ ρ ικ ο ιίπ η ς  2!Π
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ήμιεπιοήμωί; ή κυβέρνησή οτι έμρένευσβ εις τάε πρχοε της 
οέν έπεθύμει την κατάργησιν τών πρεοοειύν, αλλά μενον την 
ουαφώνως πρόε τον προϋπολογισμόν υπαρίιν αυτών. Γέλοί. 
οέ έγνώοθη οτι ή κυβέρνησιε προΰτίθετο νά έγκσλέση ενώ
πιον ειδικού δικαστηρίου τό πρώην ύπουργεΤον και Ιδιαιτερυιε 
τόν έπι τών εκκλησιαστικών ύπουργόν κατηγορηδέντσ τότε 
επί δωοοδοκία, αί ειδήσεις δε αυται διαδοδεΤσαι διά τού ήμιε- 
πισήμου οργάνου τής Κυέερνήοεως τών «Κσιρώνο επβνερε- 
οαν γενικήν σνσστάτωσιν τής δημοσίας γν.^μης.

Τήν δισδοσιν τούτην έπεοεβσίωσε μετά τινας ημέρας ή 
διαταγή τής κυοερνήσεως ένσρέις ανακρίσεων υπό τού εισαγ- 
γελέως των έρετών Μπέσση κατά τών υπουργών καί ίοίως 
τού υπουργού τών εκκλησιαστικών, ανακρίσεις αίτινες ε ίη - 
κολούθησαν εΤτα επί ποΛυ.

Τέλος τή 1 9  Μαίου έδημοσιεύθη τό Β. Διάταγμα δια του 
όποιου αί έκλογαί ώρίύοντο τή 8 Ιουλίου ολίγας οε
ήμέραι μετά ταϋτο ό Τρικούπης άπηύθυνεν εγκύκλιον προς 
τούς νομάρχας περί τής διεξαγωγής των εκλογών ( ι ).

Έντονωτάτη καί σαρής ήτο ή εγκύκλιος αυτη προς τους 
νουάοχσς τού κράτους περιελάμβανε δέ τον δισκαεοτερον πο- 
θον τής κυβερνήοεως. Έπί τής άνεπηρεάοτου ένεργειβς των^ 
έκλογών ή κυδέονησις Τρικούπη ΰπελογιςε τό πολιτικόν “ης 
μέλλον καί πράγματι εις τούτο δεν ήπατήθη.

Άλλ ’ ή ένέογεια έκλογών Οπό πνεύμα τοιοϋτον κστα πο
σών δυσκολιών είχε ν ’ άντιπαλαίση ! Έπί μακραν Υ|θη σειράν 
έτών αί προσωπικοί έν τή βουλή πολιτικαί μερίδες κατηρτι- 
ίσντο δια παντός θεμιτού καί αθεμίτου μέσου, ιδίως οε αφ 
στου έπεκράτηοε το ισχυρόν τού Βούλγαρη κομμά ή ελεύθερα 
διάθεοις τής ’̂ ήφου τού πολίτου ήτο κωμιική θεωρία, τύπος 
σπολέοας ύλην του τήν ύπόστασιν τό ύπουργεΤον Βούλγαρη,

( Ι ) Τ λ ν  ίγκύ)ΐ>.ι«ν ταύττ,ν παραθίτοαεν άζ έτ-.μίνην οιλίδχ .



οιαθέτον τά πλειότερα ρέσσ καί ΰηζχ'^οοΖγ προ ούδενος 
προσκόυρατος, διευθυνόρενον δε ύπο τοΰ πολίτικου εκείνου 
δστίζ υπέρ πάντα άλλον φέρεται έν τη Ιοτορία τ^ς Ελλάδος 
έπιοληθεις διά τής άκαταβλήτου του·έπιρονής και θεληοεως, 
είχε τοιουτοτοόπως κσθιερά.ση πολιτείαν καθ’ ης έεανίσταντο 
ρέν οί άνθρωποι οί λσράάντες το ουντα'; αστικόν ποΛίτευρα 
ύπο την κυρίαν καί την πραγρατικήν του οηρασίαν. αΐ φωναί 
των ορως κστεπνίγσντο διά τής ^ίας και τής αΰθαιρεοισς. 
Άλλα το οϋτω δηριουργηθέν καθεοτϋς οσω έ£ηγρίου_ την 
σντιπολΐτευσιν καί τούς σπο αρχών εύ φρονοΰντας τοοον διέ
θετε καί άλλους ύπερθέρρους ΰποοτηρικτάς, οιτινες οι συ- 
τοϋ κατώρθωναν νά έέυπηρετώοι τά ίδια αυτών ουρφέροντα. 
Τοιουτοτρόπως ολίγον κατ’ ολίγον άπετελέοθη περί το ου- 
στυρα ισχυρόν πειραοροΰ δίκτυον εις τό όποιον ευκόλως ου- 
νελαρβάνοντο ολοι έκεΤνοι οσοι δεν είχον ίσχυράν την θέ
λησήν κσ! βαθέως έρριίωυένας άρχάς. Επειδή δε ούτοι άπε- 
τέλουν καί την πλεονο^ηφίαν εΰνόητον εΤνε οτι ή θεωρία η 
πολιτική αντί νά έλαττοϋται τουναντίον ηΰόσνετο ήρερ^ "ή 
ήρέρα καί ή διαφθορά έπετείνετο.

Τό ούστηρα έκεΤνο είχε πρωτίοτως τήν άφορρήν του εκ 
τής διεξαγωγής τών εκλογών. Κ αθ’ ολας τάς Οπό του ύπουρ- 
■ (είου Βοΰλγαοη διενεργηθείοας έκλογάς. έφηοροσθη ή ρευο- 
δος τοϋ άποκλειοροϋ παντός πολίτου εύθσροοϋς καί επιφοόου 
διά τήν κυοέρνηοιν, ικανού δε νά καυτηριάση τάς πραςεις 
της. Καί άν δέ τις έκ τών τοιούτων ισχυρών καί άτρορήτων 
ανθρώπων κατώρθωνε νά σωθή καί ρεθ’ ο'λας τάς έπερβάοεις 
νά έξέλθη ΰπεοιοχύων άπο τάς κάλπας, εΤτα άρείλικτος καί 
άδικωτάτη τόν περιέρενεν έέέλεγεις έν τη βουλή, τής όποιας 
δυσκολώτστον ητο νά διασωθή.

Ζωγραφίζορεν διά ρελανών χοωράτων τήν εποχήν τής 
κοινοοουλευτικής δράσεως τοϋ Βοΰλγαοη. .\λλ’ ό άνσδιφών 
τής εποχής εκείνης τά πρακτικά τής βουλής καί τάς έφηρε-
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ρ10ο  ̂ και τα επιθ'/)ρα και ανεπίσημα έγγραφο, συνβποφερει 
τήν πεποίθησιν οτι ουδέποτε ήσκήθη δεοποτισμόε υπό όπε;^- 
θεοτέραν μορφήν καί έν πλήρει λειτουργία ουνταγμστικοϋ 
πολιτεΰματοο. 'Η πολιτική διαφθορά ήτιο δυστυχώς έκτοτε 
λυμαίνεται τό κράτος έκεΤθεν έσχε τήν πρώτην της αρχήν, 
έρριέ^ωθη δέ τόσον στερεως ώστε τόσων ετών μετέπειτα κοι
νοβουλευτικός βίος Οπό κυβερνήσεις φιλελεύθερος καί συν- 
ταγματικάς κατά τήν εΰρυτέρσν τής λέίεως σημασίαν, ως αί 
κυβερνήσεις Τρικούπη καί Δηληγισννη, δεν ϊσχυσε να μετα- 
τρέψη τό καθιερωθέν σχεδόν σύστημα και να έέυγιάνη τήν 
πολιτείαν. Εκείνο δέ τό όποΤον κινεΤ ιδιαιτέρως τήν σγα- 
νακτησιν έν τή αναδιφήσει των έγγραφων τής εποχής είναι 
ή αμείλικτος καταδίωίις όλων έκείνων οϊτινες διά τοϋ λόγου, 
τής γραφίδος καί έν γενει τής στάσεως ήδύναντο νά είναι 
επίφοβοι εις τήν κυοέρνησιν. Διά τοϋτο ούτω σμειλίκτως κα- 
τεδιώκετο ό Λομβαρδός εις τήν Ζάκυνθον, ήν είχεν κατα- 
στήση -κέντρου πολιτικής συνεννοήοεως εύρυτάτης, ό Τρι- 
κούπης ό μόλις άναφαινόμενος ισχυρός αντίπαλος καί κομμα
τάρχης, ο Κουμουνδο3ρος πολιορκοΰμενος ΰπό στρατιωτικής 
δυνάμεως έν Οΐτΰλω καί πολεμοΰμενος ώς αλλόφυλος έχθρός, 
έν μέση δέ τή πρωτευοΰση φοιτηταί καί δημοσιογράφοι ανη
λεώς κοθ' έκάστην τυπτώμενοι καί πληγονόμενοι ΰπό τών 
έμμισθων τής άρχής^ροπαλοφόρων. Μετά τριάκοντα περίπου 
ετη ή Βουλγαρία ΰπό τήν δεσποτικήν τοΰ Σταμποΰλωφ δι·- 

ΟΛ/τατορΙαν παρουσίασεν άνάλογον θέαμα. Και οΰδείς μέν σο- 
νεΤται ότι υπάρχει ανυπολόγιστος διαφορά μεταεύ τοΰ ελλη- 
νος πρωθυπουργού καί τοϋ βουλγάρου δικτάτορος. οΰδείς 
όμως έπίσης δΰναται ν ’ άρνηθή ότι τά δύω κράτη πολλήν 
σπέδειέαν αναλογίαν διοικητικού συστήματος καί πολιτικής 
έέαχρειωσεως.

Καί είναι μέν αληθές ότι ο Βούλγαρης ένεπνέετο ΰπό 
τοϋ άγνοτέρου πατριωτισμοΰ καί χάριν σϋτοΰ πρό πάντων
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τά ρέοα τά ΟΓΓίΤα έφήρροζεν Είναι, ορωε έ£ ϊαο·ν 
βέβαιον ΟΤΙ ή άδέκαοτος ίοτορία, η ούδερίον άναλσρβσνουσα 
εύθννι^ν απέναντι τύν προσύπων τα όποΤα έχει νά κρίν>3, εΐο 
τόν Βο'-λγαρην θ ’ άποδι^σι^ την πολιτικήν έ£σχρείωοιν, ήτιε 
έπϊ £τη ήδη έβάρννε το ήμέτερον κράτοε καϊ παρέλυοε τήν 
κανονικήν λειτουργίαν σϋτοϋ.

Κατα τοιαύτηε λοιπον καταστάσεωε ήλθε ν ’ άντιτα;(θ?ί ή 
νέα κυοέρνησιε καί τον Ηράκλειον αύτδν άθλον άνέλοβεν εν 
πλήοει πεποιθήαει τ'άίν ιδίυν δυνάρε-^ν. Βεβαίως δεν ήδύνατο 
ό Τρικούπης νά όποοχεθή ;.τι κατά το βραχύ δισοτηρα τής 
κυβερνήοεως του, τά καθιερωθεντσ θ ’ άνετρέποντο καί ού- 
οτηρα ύγιές θά έπεκρστει. Αλλά καί τά πρώτα αύτοϋ έπί 
τής άρχής διαβήρστα άπεοείκνυον οτι πλήρους άναροοί{ιωτι- 
κοΰ οχεδίου ή άρχή έπρόκειτο νά έφαρροσθή, καί το πρώτον 
κτύπηρα κατο'^έρθη έπί τών παρανόρως .[/ηφιοθέντων νόρων 
ύπό τής πρώην κυβερνήσεως. Διότι, ω  εϊπομεν ήίη, ιΙ) κυ- 
βέρνησις Βούλγαρη άπό τής 3ο Νοεμβρίου — της πολυθρυλ- 
λήτου εκείνης ουνεδρισοεως— έέηκολούθει έργαέορένη νο- 
ροθετο3οα άνευ τής νορίρου απαρτίας καί άνευ έλσχίοτης 
τύ^εως ουνειδότος. Έοει λοιπον ολόκληρος ή έργαοία 
εκείνη ν ’ άκυρωθή καί έν άνάγκη νά είοαχθή έκ νέου 
εις τήν Βουλήν όπως προολάβη το νόριρον κόρος. Ε ν 
νοείται έρως ότι τό πρώτον αύτό διάβηρα έόήγειρεν άληθή 
πόλεμον διά τής δήμοοιογρα^ίας, όχι ρό>νον εκείνης ήτις ύπε- 
οτήριέε “ Ο πρώην ύπουργεΓον, άλλα καί τών άλλων κομ
μάτων.

Ιο ύπουργεΤον Τρικούπη έν τούτοις δεν έαταμάτηοεν 
έκει. Μετά τινας ημέρας άνηγγεΛθη ή κατάργηοις τών πα
ρανόρως λειτουργουοών πρεοβειών, αΐτινες ύι^ίσταντο σνευ 
πραϋπολογ ισροΰ καί ή άνσούοτσοις αύτών έπί τή βάοει τοΰ 
προόπολογιοροϋ, μέτρον οπερ άπεδείκνυεν όχι ρονον τήν έπί 
τής τηρήοεως τών νόρων μέριμναν τοΰ υπουργείου, άλλά καί
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τί)ν (ρει&'̂  α-^τζΖ είον "φί^α εκ  τήν ςιαχειεκιν του οηρο- 
οίου πλούτου. Μ ετ’ ολίγον νέα ά-̂ οορι̂  έοόθη είε τσε άντι- 
πολιτευοιαέναε έφηι,ιερίδαί:· ή κυοέρνησκ προέοαινεν είε άπο- 
λύοεκ καί διοοιομοΰε άνωτέρων τινύν υπαλλήλων ε κ  έμπι- 
στευτικάζ θέοεκ καί πρ^ιφντων είε τάε θέοεκ έκείναε. σΐ- 
τινεε είχαν οχέσιν καί έπίΓρσοιν έπΙ των εκλογών.

ΈκεΤ ουωε ,οπου ή σντιπολίτευοκ ήνοι£εν όλοκλήοουε 
τάε κανονοοτοιχίαε τηε, ήτο το ύήτημα τήε παρσπομπήε τού 
ύπουργείου Βούλγαρη, ενώπιον ειδικού δικαοτηρίου όπως 
δώοη λόγον τής παοαβισσεως τών νόμων δια την οποίαν φα
νερά ό Τρικούπης τον κατηγορεί. Η δίκη εκείνη ή μέλλουσα 
νά χαρακτηρίοη μίαν κοινοοουλευτικην. τής Ελλσοος περιοοον 
έέήγειρε γενικήν ταραχήν. Διαπρεπής δημοσιογράφος τής 
εποχής έγραφε. «Ή  δίκη αυτή είναι ή δεύτερα εν Ευρώπη 
κατά τον τρέχοντα αιώνα περιέχει δέ μοναδικής σπουδαιοτη- 
τος οημαοίαν. Τό ϋπουργεΓον Βούλγαρη κατέλιπε τήν .αρχήν 
ύπό το άχθος τής |3αρείας κατηγορίας όχι μόνον οτι κατεδο- 
λιεύθη καί κατεπάτησε τους ένεοτώτας νόμους άλλα και οτι 
έμελέτηοε τήν ανατροπήν τοϋ ουντάγματοε. Ό  κ. Βούλγα- 
ρης θέτω άπό άκρος συνταγματικός δέν ήργηοε νά θεωρήοη 
οκόηιιιον τήν μεταοολήν του εις σκρον μοναρχικόν, κα. αρ
χηγόν κινήματος προωριομένου νά άνατρέγη ό,τι διά κεπων 
και θυσιών καί α'ιμάτων επετεύχθη ύπό τών πατέρων μας καί 
ήμών. ·λί τελευταΤακ μαλιοτα διαδόσεις περί συνεννοήσεως 
μετά σπουδαίων πολιτικών τοΰ κόμματός του καί τινων ανω- 
"οο.υν στρατιωτικών, έπέτειναν τήν κοινήν αγωνίαν σκόπιμος 
δε είναι ή ενέργεια τής κυβερνήοεως Τρικούπη καί ή άπόφα- 
οίς της νά παραπέμψη τον Βούλγσρην καί τους συνυπουργούς 
του ενώπιον τού δικαστηρίου όπως διευκρινιοθή ή θέσις καί 
τοΤς άποδοθή τό δίκαιον αν είναι αθώοι ή τιμωρηθώσιν άν 
έπτσισσν απέναντι τών νόμων τής πατοίδος των».

Χήμερον ότε ή έποχή εκείνη παρήλθε, ανσ/.ογιόόμεθσ το
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θάρρος το όποιον όπρεπεν νά έχν] ό πρ'^την «{»οο3ν ερχόμενός 
εις τήν αρχήν πολιτικός διο νά κατέλθη εις τοιο^τον σλ/’|θώς 
επικίνδυνον αγώνα. Διότι τό κόμμα τοΰ Βούλγαρη σπο ετ·*.ν 
ήδη παγιωθεν καί διαμείναν επί πολύ εν τή εΊουσία. διετήρει 
καί έκτος σύτής τήν μεγάλην του επιρροήν καί έέηκολούθει 
άποτελούμενον άπό άνθρ'ύπους άποφαοιομένους καί ουνειθι- 
σμένους εις τήν κσταπάτηοιν θεσμών καί τύπων, .λλλωε^τε 
δέ οΐ σδιαιροροι καί -γυχρότερον.σκεπτόμενοι ευρισκον οτι ητο 
Ισως [όαρύ νά έκτοίευθή κατηγορία κατά τών πρώην υπουρ
γών και μάλιστα κατηγορία τοιαύτη, άπέδιδον δε ουκ ο/.ιγοι 
εις τόν Τρικούπην τήν προθεσιν νά καταστρΐ.';/η τελείως ισχυ
ρόν αντίπαλον ό όποιος τόν έφοβιζε διά το μέλλον του.

. ϋ ι  ανεξάρτητοι όμως πολΤται ϋπεδέχθησαν μετά χαοας 
τήν τοιαύτην έκδήλωσιν τών διαθέσεων τής νέας κυβερνήσεως 
ώς άγσθήν απαρχήν νέου πολίτικου ικαθεστώτος προωρισμε- 
νου ν ' ανόρθωση το καταρρέον οικοδόμημα. Ό  Ροκκος Χοι- 
δσς, γνωστότατος τής έποχής εκείνης δικηγόρος και κατόπιν 
βουλευτής, σντιπροσωπεύων έπί τής προκειμένης ύποθεσεωε. 
τάς τολμηροτέρας τής άντιπολιτεύσεως κατά τοΰ Βού/.γαρη 
άρχάς. διετύπωσεν έν δημοσία διαλέξει τήν κατά των υπουρ
γών έκείνων κατηγορίαν έπί απόπειρα καταργήσεως 'οΰ  συν
τάγματος καί επομένως έπί έσχάτη προδοσία, ουνεπα,ομένη 
ποινήν θανατικήν. "Ολα ταϋτα έξήγειοον τήν κοινήν σ ν ,-  
κίνησιν καί ό λαός έπί μήνας δ;ετέλει υπό τό κράτος διαρ
κούς άγωνίας.

Έ ν τούτοις ό Τρικουπης διατυπώσας τήν προθεσιν τής 
καταδιώξεως τού ύπουογείσυ Βούλγαση, άφήκε τό έργον εις 
τήν Βουλήν όταν αύτη 9ά συνεκροτεΤτο έξηκολούθησε τήν 
προποραοκευήν του διά τήν εντολήν ήν άνελοοε ,ή-_ ενέρ
γειας έκλογών άνεπηρεάστων καί ελευθέρων καί ποός τουτο 
προεέη εις τάς μετα&ολας έν τώ ποοσωπικώ τών υπαλλήλων, 
περί ών ανωτέρω είπομεν.



238 Χαρίλαος*

Η εγκ ;̂κλ1ο  ̂ προ  ̂ τους νομαο^α^ ττερΐ διείογωγ^ί Τ!ϋν 
εκλογ·:3ν ένε:τοίν]σεν άγαθωτστην £ντύη^^σ1ν εις τον κοσρον. 
Ά λ λ ’ /] κυβέρνηοις δέν ήρκέσθτ) εις τοντο μόνον τό έγγοα- 

(})θν, οί νεοι δε νομαρχαι πριν άνβχωρήσωσιν έλόμβανον καί 
προφορικάε παρά τοϋ πρωθυπουργού όδηγίαο περί τού τοό- 
που καθ ον θά ενεργούν. Συγχρόνως ό υπουργός των στοα- 
τιωτικών δι ’ εγκυκλίου του προς τάς οτρατιωτικάς τοϋ κόσ
τους άρχάς προέτρε·}εν σύτάς νά πράΐωοι πδν το δυνατόν 
όπως επιτυχωσι καί αυτοί την μάλλον άμερόληπτον έκδήλω_ 
σιν τοϋ δημοσίου <|ιρονήμοτος.

Τοιουτοτρόπως παρεοκευάσθη καταλλήλως τό έδαφος διά 
τας έκλογας καί οί οισφοροι συνδυασμοί έσχηματίσθησσν. 
Μ^νον^ό Τρικουπης άποκοουω.γ^τό σύστημα των συνδυασμών 
ε£ετεθη μονος^οϋ έν Μεοολογγίω Τ^ 'ν  "απέναντι του τον 
ισχυρόν βουλευτικόν συνδυασμόν τοϋ Δεληγιώογη.

Ενώ δε τοιαΰτσι ησαν αί ενέργειοι τής κυθεονήσεως τά 
ίισφορα κόμματα τής άντιπολιτεύσεως παρεσκευάύοντο ελεύ- 

πσοης κυοερνητικής πιεσεωε διά τόν άγώνα. Οί διάφο
ροι κομματάρχαι, τών όποιων πάσα μετακίνησις ποούκάλει έπί 
Βούλγαρη καί τάς μετακινήσεις ολοκλήρων στρατιωτικών σω
μάτων, άπό τάς Οιαφορουε επαρχίας τοϋ κράτους, ήρχοντο 
καί σπήρχοντο τών Αθηνών ή των επαρχιών των, γενόμε- 
νοι δεκτοί ένθουσιωδώς ΰπό τών φίλων των χωρίς καμμία 
άρχή νά τους εμποδίοη. Τοιουτοτρόπως πανηγυρικώς όδε- 
£ιώθη ή πρωτεύουσα τόν Δεληγιώργην τόν Ζαίμην καί τόν 
Κουμουνδοϋρον πολύ δε προ τών εκλογών έφάνη οτι ύπέρ 
τοϋ τελευταίου ώγκοΰτο καθ ’ έκάστην τό ρεύμα τών λαϊκών 
συμπαθειών. Προς τόν Κουμουνδοϋρον είχε ψυχρανθή άπό 
τίνος ό Τρικούπης, καί τελείως διαφωνήαη εις ζητήματά τινα 
τα οποΤα καιε πέφεραν την άπομάκρυνσιν τοϋ Τρικούπη άπό 
τον Κουμουνδοϋρον, οΰχ ήττον όμως ή κατάστασις αυτή τών

θεοι

σχεσεων οεν ήμποοισε Το κουπην να παρασχη πασαν
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ελευθερίαν είε τήν έκδήλωσιν τοΰ λαϊκού φρονήματοο. Τοι- 
αυτοτροπυε δ(αδ)^λώσειε Κουμουνδουρικαί έγένοντο και αυλ- 
λσλητήρια διωργσνώθηοαν Γταντα^ού δέ ή όρχή παρέατη δια 
νά τ·/)ρήθ(| τ)̂ ν τά^ιν μόνον ούδαυοί δέ διά νά έπιβληθ^.

1 6 άποτέλεομο τύν εκλογών έχαιρετίοθη μετά χοράε ΰπό 
τού λαού καί ί] Βουλή ουγκροτηθεΤσσ ανέβαλε τήν ουνέχεισν 
τών εργασιών της δια τον Όκτώοριον. Ή Βουλή αυτή εις 
τήν οποίαν τά ίσχύοντα κόμματα συμπαγή καί επιθετικά πα- 
ρουοιάοθησαν, είναι ή πρώτη ήτις διήνυ;»; κανονικώς τδ 
τετραετές αυτής διάστημα άνευ διαλύσεως.

Τήν 1 Όκτωόρ ίου επανελήρθησαν σί έργασίαι της βου
λής καί εΰθΰς μετά τήν έπανσληριν αυτής . ό X . Τρικούπης 
κατόπιν επεισοδίου τίνος συμβάντος κατά τήν έέέλεγέιν τής 
εκλογής Βάλτου ύπέοαλεν εις τον [όασιλέα τήν παραίτηοίν 
του, οστις άπελπισθείς νά τόν μεταπείση, ήναγκάοθη νά τήν 
δεχθή καί πσρεκάλεσε τόν Ιρικούπην νά έέακολουθήοη διευ- 
θύνων τα τού κράτους ρόχρις ότου ή εκλογή τού ποοέδρου 
τής Βουλής καταοείςη ποΓον τό προσωπον τό συγκεντοούν 
τάς μεγαλητέρας κομματικας δυνάμεις. 1 ό όντι τδ ύπουρ- 
γείον εςηκοΛούθησε τας εργασίας του επιμελώς άπορυγ^ν νά 

οθετηοη έν τω μεταςύ ή εν ,ε/ει να προβή εις διάδημα 
Γοΰλάχιοτον παράτυ- 
ή εκλογή τού προέ- 
ίχθη δ ΆλέΡανδρος

δπερ θα ήτο άν ούχι παράνομον άλλά 
πον. Τέλος τή  ̂ Όκτωδρίου έγένετο 
ορού τής Βουλής καί τοιούτος άνεδ

ο της ζ τ ιπ ο Λ ίτε υ ο ε ω ς  ο λ ο -Κουμουνδούρος, ύποστηριχθεί 
κλήρου.

Ο Κουμουνδούρος Λοιπδν συ'|κεν-οωοας τας περισσοτέ- 
ρας γήρους έν τή εκλογή εκείνη ύπεδείχθη ως ό διάδοχος τοΰ 
1 ρικΰύπη καί τούτον προσεκάλεσεν ό Βασιλεύς τή ιό Δεκεμ- 
δριου πρός σχηματισμόν τής Κυβεον,|θ:ως, τή δέ ι6 Όκτω- 
οριου τδ υπουργεΤον έσχημστίσθη ως έίής : Α . Κουμουν
δούρος πρωθυπουργός καί έπι των έσωτερικώ/, 1,. Δίωτηοό-

/
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πουλοί έπ'ι τ ’Ζν 'οίκον^μικϋν, Α. Κοντόοταυλ^ί έπΐ τ·2ί έ '̂^- 
τερικών, Γ . Μίλ^|σκ έπ'ι τών έκκλησιαστικύν, 1. Πσπσέβ^ει- 
ρ^η^■^λο^, έπ'ι τή!; δικαιοσύνηα, Κ . Κσραϊοκάκηε έπ'ι τ·^ν 
στρατιωτικών κα'ι Α . ΑΟ'^ερινδε έπ'ι των ναυτικών. Ο σ'(η- 
ρατιομός του υπουργείου τούτου εκαμεν έν γένει καΛΚ|ν εν- 
τύπωσιν. Έκ τών σποτελεσσντων αυτό ό Αλέξανδρος Κου- 
μουνοοϋροε, έπ’ι μακρά έτη πολιτευόμενος είχε κατα-
λείπη πάντοτε αγαθήν μνήμην, έθεωρεΤτο δέ ίκανώτστος τών 
συγχρόνων του πσλαιοτέρων πολιτικών. Δεινός περί τα οικο
νομικά ό Σωτηρόπουλος ήτο μία έγγύησις περί τής άρίοτης 
λειτουργίας τής υπηρεσίας τούτης, ήτις τότε ήτο όπως οή- 
ποτε εις σνθηροτέραν τής πσρούσης κατάστασιν καί επομένως 
κάπως τής σημερινής εΰχερεοτέρα. 'ϋ  Μίλησηςεΐχε οιακοιδη 
ώς εις τών εΰγλωττοτέρων ρητόρων καί τών παλσιοτέρων καί 
μάλλον άι^οσιωμένων φίλων το!; Κουμουνδρύρου, εΓχε οε οια- 
κριθή καί ώς δικηγόρος εις τά διάφορα τής πρωτευουσης οι- 
κοοτήρισ. Ανάλογου σέίας ήσαν καί ο1 άλλοι υπουργοί τοϋ 
Κουμουνδούρου.

Ό  Τρικούπης άπέμεινεν έν τή σντιπολιτεύοει ηγούμενος 
τών φίλων του οΐτινες πιστοί τον ήκολούθησαν. Α/./. η 
Βουλή τής έποχής εκείνης είχε οπουδαιοτάτας έργαοιας να 
διεέαγάγη, εις τσς οποίας έπεδόθη ευθύς μετά τήν έέέλεγξιν 
τών έκλογών. Ούτω τό πρώτον ύήτημσ οπερ πσρουοιάοθη 

υΧ ήτο ή ΰπό του Τοικούπτ  ̂ ποοταθεΤσα άκύρωοις των νομών 
τών φηφισθέντων κατά τήν παράνομον έκείντρ συνεδρίαν τής 
}ί) Μαρτίου ιδ^ό. Έκ τών ρητόρων οΐτινες έλαβον τον 
λόγον ΰπεραμυνόμενοι τής προικίσεως ταύτης ήτο καί ο Τρι- 
κούπης, τώ 0ντι δέ ή Βουλή παρεδέχθη τό άκυρον αύτων καί 
διέταόε τήν κατάργηοίν των. Τοιουτοτρόπως ήκυρωθησαν 
όλοι οί έν σπουδή είοαχθέντες νόμοι έκεΐνοι τινές τών όποιων 
ήσα/ απλώς προοωπικαι χάριτες εις τούς ίοχύοντας τής έπο
χής κομμστάρχας. σλ/.οι δέ εντελώς ατομικοί των υπουργών.
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Εν τοΤ  ̂ τιλευταί=ι; /ραν καί τα ύπ- τοϋ έπΙ τό3ν ναυτικών 
ύπουαγου Τριγγέτα έντελώς ατομικά καί ιδιωτικά ρουαι^ιέτια, 
τσ  οποία Οί^>οθρώτατα κατεπολεμήθηοαν ύπο τήο τόχε ά ντ ι-  
ποΛίτεύοεως.

Αλλά η άκυρωσιο των νομοο^εδίων τούτων δεν ητο ό 
οΓίουοαιωτεοοο οκοιτελοο έ<|ι ού υπήρχε κίνδυνοί νά ποοο- 
κρούο!] ή Βουλ^.

'Απέμεινε νά εΐσαχθ^ ενώπιον Βουλής ή πολλαπλή 
κατά τού πρώην υπουργείου κατηγορία, ήτις τόοον είχεν έ£ε- 
γείρει την κοινήν περιέργειαν καί τήν κοινήν σγσνόκτησιν. 
Ο Τρικουπης — ώς έγράψαμεν ήδη κατά τον χρόνον τής 

πρωθυπουργίας του ειχεν είοαγαγη εις δίκην τούς πρώην 
υπουργούς, καί ή εισαγγελία ένεργήσαοα άνακρίοεις εΓχε συ
νάθροιση το άποτέλεσμσ αυτής, έτοιμη νά τό ύποβάλη εις 
τήν κρίσιν τής επιτροπής, Αί κατά τοΰ ΰπουργείου κατηγο- 
ρίαι ήοσν αί έ£ής·

σ ) Κατά τε τοΰ πρωθυπουργο' Βούλγαρη και τών συν- 
υπουργ^ν του κατηγορία έπί έκθέσμω καί άντισυνταγματι- 
κή πορεία, έκλογικαΓς έπεμοάσεσει κτλ.

6 ) Κατά τών υπουργών Νικολοπούλου και Βαλασσοπού- 
λου, έπι οωρο6οκίσ, διά τήν γνωστήν ύπόθεσιν ής μεθήέαν 
καί δύω άνώτεροι κληοικοί.

Ο ίράκε/Αος τής καθ ’ ολοκλήρου τοΰ υπουργείου Βούλ
γαρη κατηγορίας κατετέθη εις τήν Βουλήν ήτις έ£έλε£εν άνα- 
κριτικήν επιτροπήν εις ήν άνετέθην ’ άποι^ανθή άν ύπήρχεν 
αφορμή καταοιω^εως κατα τών ρουλευτών. Ο πρόεδρος τής 
Βου/νής, προεδρεύων τής επιτροπής εκείνης μετά τών τεσσά
ρων εισαγγελέων βουλευτών, έκάλεσε τ :ν  Βούλγαρην εις άπο- 
Λογίσν, ουτος ο εσπευσε μεν εις τήν Βουλήν και προσήλθεν 
εις τήν ανάκρισιν δεν ήθέλησεν όμως τίποτε νά καταθέση 
προς υπεράσπισίν του έδήλωσε δέ μόνον οτι οριστικώς θά 
κάμη γνωσ-Γάς τάς σκέψεις του καί θ ’ άπολογηθή ενώπιον τοΰ

16



δικαστηρίου. Ή είδησιε έν τούτοΐί γνωσθεΤσα παρά τύ λαύ 
πορήγσγε ρεγάλην συγκίνησιν καί πλήθοε πυκνωτατον άνε- 
ρενε τον Βούλγαρην προ τοΰ Βουλευτηρίου. Ο Κουρουν- 
δοϋροο έπιθυρων ν αποί ι̂ύγη δυσσρέστουε δια τον πρυην πρω
θυπουργόν σκηνσ^ έκ μέρους τοΰ πλήθους ελαβε παντα τα 
ρέτρα, συνώδευσε δε ό Ιδιος φιλοφρονως αυτόν ρε)(ρι τή^ 
κλίρακος. Το πλήθος ορως έτήρησε τουναντίον σρίστην όν
τως στάσιν καί ό πρώην πρωθυπουργός ανενόχλητος σπήΛθε 
διά τής άράέης εις τον οίκον του.

01 άλλοι τοΰ Βούλγαρη ουνυπουργοί δεν έι|ιανησαν τ:σον 
οσον έκεΤνος επιφυλακτικοί, τουναντίον δε ειπον ο,τι ηδυ- 
ναντο εις ύπεράσπισίν των. Μετά τούτο λοιπον η Οικη ωρι- 
οθη ενώπιον τού ειδικού δικαστηρίου καί εις το ρεταέ,ύ ουο 
φηφίσρατσ βουλευτών ύποβληθέντα εις την Βουλήν εύήτουν 
τδ ρέν ύποβληθέν τή ι6 Δεκερβρίου τήν παραπομπήν τοΰ 
υπουργείου Βούλγαρη επί πλαστογραφία καί άντιποιήσει αρ
χής, τό δε άπο 2 2 Δεκερβρίου επί εκλογικοΤς επερβάσεοιν. 
Οι κατήγοροι βουλευταί άπο τής τελευταίας ταύτης κατηγο
ρίας άπήλλαίαν ρόνον τον βουλευτήν Ν. Παπαριχαλεπου- 
λον, καθ’ ου ούδερία άφορρή υπήρχε.

Αί ούτω διατυ πωθεΤσαι κατηγορίαι προσήχθηοαν πρό τήε 
δικαστικής άρχής ήτις έπελήφθη τοΰ έργου της. ΟΙ δύω έπΙ 
δωροδοκία κατηγορούμενοι υπουργοί Βαλασσόπουλος και Νι- 
κολόπουλος μετά τών συνεργών των άρχιεπιοκόπων ΓΙατρών 
Κεφαλληνίας καί Μεσσηνίας, παρεπέμφθησαν εις το κακουρ- 
γιοδικεΤον το όποιον ήρχιοε τή ι6 Ιανουάριου και
παρέτεινε τήν δίκην ταύτην μέχρι τών μέσων Μαρτίου,διά την· 
οπουδαιότητα αυτής καί|[τό·πλήθος τών έέετοοθεντων μαρτύ
ρων. Τέλος μετά δύω μήνας έίεδόθη ή άπόφαοις δι ης πάν- 
τες οί κατηγορούμενοι έκηρύχθησαν ένοχοι τών αποδιδόμε
νων εις αυτούς πράξεων καί ό μέν Βαλασσόπουλος κατεδι- 
κάσθη εις ενός έτους φυλάκισιν, τριετή στέρησιν τών πολι-

242 Χ α ρ ίλ α ο ς
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τ^κ^ν Τ2υ εικσιωράτων καί εΐζ έπιοτροφήν ό6 χιλ. δο. 
εΓχε καταχ.ραοθ^, εττως αύται διστεθώσιν ΰπεο 9ιλανθ ·̂;^πικο0 
οκοΆοΖ, 6 Νίκολόπουλοε εις ^’̂ λάκιοιν ιο ρηνών, ό ' ’Αρ;(ΐε- 
πΐίκοπος Πατρών είε άτ,,δοοιν 2^ χ ι λ .  δρ. τού διπλοοι'οϋ 
δηΛοδή τι^ν ούρων καί ό Μεσσηνίας εις ί ο  χιλιάδων. Ή δίκη 
συτη καθ ην σπεκαλύ^θηοαν σκάνδαλα τελούμενα ΰιτο τήν 
σκέπην των υπευθύνων καί των ίσχυόντων, έκρατησεν έν 
οιαρκει συγκινήσει τδ κοινόν, τό όποΤον πρώτην φοράν παρί- 
στατο θεατής τοιούτων δραμάτων.

Καί ώε νά μή ήρκα ή έκ τής δίκης ταύ-ης παραχθεΤσο 
έντύπωσις έπήλθεν ευθύς μετά ταϋτα ή ενώπιον τού ειδικού 
δικαστηρίου προσαγωγή τού υπουργείου Βούλγαρη,* επί τή 
μάσει τού ύπό των Ι2 βουλευτών διατυπωθέντος κατηγορη
τηρίου. Συζητήσεις μακραί καί χρόνος πολύς κστηνσλύθη'δισ 
την ύπόθεσιν ταύτην 0τε δε τό κοινόν ανέμενεν άνυπομόνως 
τήν απόφασιν, ύποκ^ινούμενον καί ύπό τών ρητόοων τής · 
αντιπολιτεύσεως, οϊτινες έζήτουν τήν κεφαλήν τού Βούλ- 
γαρη επι πινακι, — ίοιως του Ροκκου Χοϊδα, προτείνοντος να 
καταοικασθή ό Βούλγσρης καί οΙ συνυπσυργοί του επί έσχάτη 
προδοσία εις θάνατον —  έίεδόθη σπόφσσις τού δικαστηρίου 
τούτου άναβάλλουσα τήν δίκην έπ ’ αόριστον. Όλεθριον ήτο 
τούτο καί δια τήν δικαιοσύνην τής Βουλής ήτις δεν είχε τό 
οικαιωμα ν ' άφήοη έπικρεμάμενον κατά τού μετώπου τόσων 
πολιτικών άνδοων αιωνίως τό στίγμα τής ατιμίας καί κατά 
τούτων έτι διότι διά τού τρόπου καθίσταντο οιωνοί αιώνιοι 
ύπόδικοι άπέναντι τής κοινής γνώμης. Έ ν τούτοις ούτω ήθέ- 
λησεν ή άντιπροσωπεία τού λαού έν τή περιστάοει ταύτη καί 
μετ ολίγον άπέθανεν ό Βούλγαρης, μέ τό αιώνιον πσράπο- 
νον εις τήν ψυχήν οτι ή δίκη δεν σποπερατώθη διά να δικαι- 
ωθή ™έναντι τής κοινής γνώμης. Διότι οοον όεοΗοτικός καί 
Ιίιαιος καί άν ύπήρίεν ό τραχύς καί έπΙμονος έκεΤνος πολίτι
κος, ουοεις ομςις όύνατσι νά άρνηθή ότι καλή καί αθώα πρό-
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θεοκ διηύθηνε πάντοτε τήν πολιτικ/ίν του και ακρατοε πα- 
τριωτισμοο διέπνεο τάε προο Τί ν̂ πσ.τρίοα ύπηρεοία< του, ρ .- 
νον δε σπεριόριοτος έγωϊουοε και (ρυοική τιε τραχυτη- ένο- 
θευον τήν πολιτικήν τοϋ σνδροε.

Τδ ρικρον διάοτηρα τήε πρώτης πρωθυπουργίας τοΰ Τρι- 
κούπη έίησράλισεν ύπερ έαυτοϋ τήν κοινήν γνωρην. Άναλβ- 
βών τήν εντολήν νά ένερ:̂ ή3>;)—άπλώς ^κλογσς καί νά παρα- 
δώση τοιουτοτρόπως τήν άρχήν εις έκεΤνον τον όποΤον άβία- 
οτος καί ανεπηρέαστος θά ύπεδείκνυεν ή κοινή γνώρη, έίε- 
τέλεσε τό έργον του τούτο ρετα περισσής Λεπτοτητος _ καί α- 
■ κρας’ ·ε!λίκρινείας_, ουδέ έν δέ παράπονόν ήγέοθη κατά τήν οΊ- 
εέαγωγήν των εκλογών. Εχθροί του προσωπικοί καί άσπονδοι 
έτυχον πόσης ευκολίας δυνατής καί νορίρου, ρίλοι του δεν 
ήδυνήθησαν νά διαθέοωσιν υπέρ αυτών ουδέ εν μέσον τ7ε 
εξουσίας καί παράδειγρα έστωσαν αΐ δύο ιδίως έκλογαί η τον 
Μεσολογγίου καί τής Ζακύνθου, οπού έίετίθετο ό ιοιος καί ο 
παλαιός καί πολύτιμος συναθλητής και ρίΛος του Λορ6αροος.

ΙΙεποιθώς όμως εις τό δίκαιον τό όποΤον τόν ένεπνεε οέν 
περιωρίσθη μόνον έως έδώ. Τά ύπο τοϋ υπουργείου Βούλγαρη 
έκθέσμως νοροθετηθέντα, τή ποοτάσει καί τή πρωτοβουλία 
αΰτοΰ κατηργήθηβαν τούτο οε ύπήρέε τό καίριον κτύπημα 
κατά τοΰ κρατήοαντος προ τής 27 ΑπρίΛίου συστήματος,συ- 
οτήματος οπερ έχαρακτηρίσαμεν ήδη ώς έγκυμονήσσν τήν 
διαι τ̂θοράν καί τήν μέχρι τής σήμερον διασωθεΐσαν συναλλα
γήν. ’Κιτ£Τ όμως οπού σπ^ερ:εν__ό Τρικούπης τήν τόλμην του 
καί τό ανδρικόν του'θαόρος ΰηήρ£εν ή είσυήγησίς τής κατά τού 
Βούλγαρη κατηγορίας. Ό  ισότιμος ήδη προς τούς άλλους καί 
ισχυρός κομματάρχης δέν είχεν άνάγκην έκ προσωπικής αντι
πάθειας νά έπέλθη κατά τού έκπεπτωκότος ύπουργείου, τό ό
ποΤον εΤχεν ήδη άπολέσει παν δικαίωμα έκτιμήοεως έπί τής 
κοινής γνώμης καί δέν έχρεισύετο τελευτοΤον κτύπημα διά νά
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πεοι^. Εις την άπςιροίσιν τούτην έφερε τέν Τρικούπην ή συν- 
αιοθηοις της Ικσνοποι^ες)_ς τ^δ ικ ο ιο σ ύνης. ποσγιιατι "δε 
τς^το είναι τα προαδίίοαν νεαν α ίγλη ν 'ε ί'ί'τό  άρτΓπαγές ύπο 
τέν Τρικούττην κευυα.'

Από τής ττρύτης ταυ ταύτης παωθυπαυργίας ό Τρικού- 
πης έ£ηοφάλισεν έττίύηλον θέαιν μεταξύ τ'ϋν τότε κομματσρ- 

καί υιτεδεικνύετο έ)ς ό πολιτικές τοϋ μέλλοντος ύπ ’ εκεί
νων οιτινες έχουοι την δύναμιν έκ των παρελθόντων να ουν- 
αγάγωοι συμπεράοματα άοφαλή. Άλλα καΐ ακριβώς από τής 
πρωθυπουργίας του εκείνης ήργιοεν ό λυσσώδης κατ’ σύτοΰ 
ποΛεμος όχι μόνον τοϋ τύπου άλλα καί αυτής τής κυβερνή- 
σεως. Εις συνεδρίασιν τής Βουλής, ό πρωθυπουργός Κου- 
μουνδοΰρος προοωπικώς προσέβαλε·/ αυτόν, αυτός δέ άπήντησε 
οριμύτερον κοί ή Βουλή έγένετο έπι πολύ ανάστατος. Έέ άλ- 
άλλου εις τόν τύπον τής σντιπολιτεύσεως έπανειλημιιένως έ- 
χσρακτηρίοθη ώς αμαθής, όπως ό φίλος κα: συνυπουογός του 
Λομβαρδός έχαρακτηρίϋετο ώς κοινός κακούργος· τός δταδό- 
σεις αυτας καί την έκτίμησιν τού κοινού έκανόνισε ουν τώ 
χρόνω ή εκθυμος καί πατριωτική έργσοία τοϋ άνδρός, οστις 
Ουσιάύων εαυτόν πρό τού κοινού καλού, δεν έπεύήτησε να 
έί,έλθη νικητής από τάς κάλπας τής Κ Ιουλίου, αλλά ν ’ άπο- 
οωοη εις τό έθνος τούς γνησίους του αντιπροσώπους καί εις 
τούς πολίτας τήν έλευθέραν τής ψήφου των οιάθεσιν, καίτοι 
έν γνώοει ΟΤΙ [ΐετά τά διαπραττόιιενα υπό τού ύπαυαγείου 
Βούλγαρη, άνελάμόανεν ούτοε τόν Ήοάκλειον άθλον τής α- 
πακαθόασεως τύν σταύ/.ων τού Αΰγείου,

Π ε,κ'-κ/.ιας ήτις τάσην πσαήγαγεν αισθησιν καί περί ής 
είπ:μαν ήδη έχε, ώς έίής :

?ΐ; λΗ'-,υ 1«7Γ>

ΙΙοός· τ ο ί 'ι ;  Λ’ο ι ιά ο χ α ς ·  κ α ι  ’Κτϊί'ι<^>-'ΐ>νς· το ΐτ  κ ο ά τ ο υ ς .

·;ος-ςίλσς ΰμΤν τ ;  πεοί τής διαΛ^ςς...ς τής Βουλής
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^ ί̂  ̂ τ περιόδου και συγκολέσεωο νέσε Β. Διάτβγυσ, ύπέ- 
ρνησα κεφσλαιωδύε δι ’ ίδισιτερσε μου εγκυκλίου, τά παρε
πόμενα καθήκοντα ύμ'Ιιν.

«Εΐε ουμπλήρωαιν τών εν τή έγκυκλίω εκείνοι παραπέμ
πω υμαε εις την πρόε τον Ελληνικόν λαόν προκήρυέιν τοϋ 
ύπουργικοϋ συμβουλίου, ένθα έέετέθησαν ο1 ύπαγορεύσαν- 
τεε τήε Βουλής λόγοι, και ή έπΙ τών νέων εκλογών πορεία 
τής Κυόερνήσεως.

«Αί μέχρι τοϋδε πράξεις ημών έπεισαν, φρονοΰμεν,σπόν
τας, ΟΤΙ άπόί ι̂ασιν έχομεν άμετάτρεπτον ουδέ κατά κεραίαν 
να παρσκλίνωμεν από τού προγράμματος ημών. Άγρΰπνως 
δέ θά έπιτηρώμεν τάς ένεργείας τών υπαλλήλων ’.Αρχών 
όπως σμείληκτοι καταοτέλλωμεν οίσνδήποτε άπ’ αϋτοΰ πα
ρεκτροπήν.

«Οί Βουλευτσί είναι οί εκλεκτοί τών έπαρχιών, ουδόλως 
δέ τής Κυόερνήσεως, ήτις διακεκρψμένην έχει έν τή Πολι
τεία αποστολήν. ΙΙασα άρσ έπίδρασις τής Κυέερνήσεω: ή 
των οργάνων αύτής, δι ’ έργου διά λόγου, έπι τήν ουνείδη- 
σιν τοϋ έκλογέως Λαοϋ, άποτελεΤ νοθείαν τής έκλογής και 
διαφθείρει τό θεμέλιον τοϋ Συνταγματικοί οικοδομήματος. 
Η οΙαδήποτε άνάμιέις τής έέουσίας εις συνδυασμούς Οπο- 

ψηφί_ων ή ή οίσδήποτε ύπόδειέις ύποψη' ι̂ίων. ώς άρεστών αύ
τής είναι σντιποίηοις σλλοτρίων και Ιερών δικαιωμάτων.

« Οφείλετε νά ένοτερνισθήτε τήν ιδέαν ότι ακρογωνιαίος 
λίθος τοϋ συντα^μστ1̂ ;£ϋ πολιτεύματος εΤνσι Κυδέρνησις 
προερχόμενη έκ τής Βουλής, ανατροπή δ ' αύτοϋ Βουλή 
προερχομένη έκ τών ενεργειών τήΤ Κυβερνήο&ως.

«Μόνος κλήρος τής Κυβερνήοεως κατά τον εκλογικόν 
αγώνα, είναι ή φρούρησις, οΓ όλων τών ύπό τοϋ Χόμο' 
χορηγούμενων αυτή μέσων τήι 
τών σνταγωνιϋοιιένων καί το 
τών εκΛογεων.

έλευθερίσς τής ενεργειας 
άνεπηοεάστου τής ύήφου
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« Έπιτελοϋντες το έφ ’ ύμΤν τό καθήκον τοΰτο, θά ου- 
νεννοήοθε-έκάστοτε μετά τών στρατιωτικών και των δικα
στικών αρχών, ϊνα λαμβάνητε πδν νόμιμον και πρόθ(|>ορον 
μέτρον προς περιορισμόν τών άνταγωνιζομένων έντοο τών 
ΰπό τοϋ νόμου επιτρεπόμενων ορίων.

σΌπως δέ ή Κυβέρνησις κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν, 
ιίνσ διά τής καταλλήλου έκλογής τών οργάνων τής διοική- 
οεως άποχωρήσκι ταύτήν άπό τής πολιτικής, παρέχουσα ού
τως έγγύησιν άπροοωποληψι'ας περί τήν διεξαγωγήν τοΰ έρ
γου αυτών, ούτω και ώς προς τά τοΰ στρατού, έσύστησεν 
αρχηγεία, έχοντα αυτοτελή ενέργειαν δ ι’ ων προσδοκάται. ή 
συντονωτέρσ και σποτελεσματικωτέρα αύτοϋ έργασία, ως 
«ρρουροΰ τής τάξεως και τοϋ Νόμου.

«Γής δέ δικαστικής άρχής τήν σωτήριον άποδειχθεΤσαν 
συνδρομήν θέλει έπιύητήσει καθ’ όλα τά στάδια τοΰ αγώ- 
νος, και προ πάντων έν τή όσον ενεστιν εΰρυτέρα εφαρμογή 
τοϋ μέτρου τής παραστάσεως τών Α νακριτώ ν έν ταΤς εκΛΟ- 
γικαΤ: περιφερείαις.

« Άλλ ’ όσω δοαστικωτέοα είναι ή Έςουσία εις προσσπι- 
οιν τοϋ Νόμου, τοσοϋτο μάλλον όφείλουσι τά όργανα αυ
τής, και ύμεΤς ιδίως, διά τής συμπεριφοράς υμών, έν τε τοΐς 
δημοσίαις καί ταΤς ΐδιωτικαΤς οχέσεσι, νά έμπνεΰσητε τήν 
πεποίθησιν, οτι ή ύμετέρα ενέργεια είναι καθ’ όλα εϊλικρι- 
τής καϊ απροσωπόληπτος.

«Ή  Κυβέρνησις περί τήν έκτίμησιν τών ενεργειών υμών, 
ούδό/.ως θέλει εξετάσει τίνα τά άναδειχθέντα έκ τής έκλο- 
γής πρόσωπα, διότι τοϋτο είναι άλλότριον τών σκέψεων της 
καί τών καθηκόντων της· ή δέ περί τοϋ υποψηφίου άπόφαν- 
σις άνήκει άποκλειοτικώς εις τήν έλευθέραν κρίσιν τοϋ 
έκΛογέως. Ή Κυβέρνησις θέλει μόνον έ^ετάοει αν διά τής 
καταλλήλου χρήσεως τών μέσων άπερ ό Νόμος χορηγεΤ, 
'ήδννήθητε νά έςασφαλίσητε τήν δημοσίαν τάξιν καί τήν έλευ-
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θέρσν παρά των ΓΙολίτών έίσσκησιν των εκλογικών αυτών 
δικαιωμάτων.

«Ό σοι τοΰτο κατορΟώοετε, θέλετε άποκτ/ίσει δικαιώ
ματα επί τήν έκτιμηςιν τοϋ Τόπου καί τί|ί Κυοερνηοεω;· 
σπενσντίαε δέ θέλουοι προκαλέοει καθ’ εαυτών τάς αΰοτκ]- 
ροτέραο τιμωρίαε όοοι έ5 υμών πσραγνωρίοωοι τήν άπο:το- 
λήν των καί έκκλίνωοι τ?|ο συυφώνωο πρδε τό πρόγραμμα 
τ 7]ε Κυοερνήαεωο. ωδε χσραχθείοηο οδού.

Ό  Ύπουργόο 
X . '

Ή  ίκλογνι ί-,γ,ργ-Γ,Οη 6 
γ - ί ρ ζ  τΫ; ω.αρκίτϊ: ττί:~ 
νιμ.ιμ.ιφριαύνγν, τό τ :ι:ΰ τ· 
αηαδίιν |Λεταβ;ν?,ς · 
γρ^φ.ΧϊΙ ίιρίς Ώ ύ! 
τά ; φ·.6,ρ« ,

'ρ ή ρ ίί. Τ«Χ ρ '·- Κ χ ' κ  τ|ί7^Γϊρ>: ή -  
ίΤΧί έπίδϋςχν πϊίχδΕίγακΤ’,/.Υν 

ϋτ':ν δε ε'/5 ργκτγρια εν  ?; τ ύ π ; ;  τ ό τ ε  ώ ; 
τρ χ γ υ .κ ίω ν . 'Κλ τώ ν  επαρχιώ ν α ί τγ/ .ε- 
γεΐον είδγα είί δεν ά ν γ γ γ ελ ιν  ώ :  κ'/,Λίτε 
, συ μ β ά ν τα  δέ μόνιν λυπηρά  έ λ κ β ;ν  γ ώ -  

ραν είς τη ν  'Γ δ ρ α ν  δπου δ δή μαρ χο; προέβη ε ΐ ;  σ χ α ν ο α λ ώ δ ιι; ΰπέρ 
τοϋ πρώην υπουργού εκδ η λώ σ εις, επισύρ α ; τη ν  ά γ α ν ά κ τη σ ιν  τοϋ 
κόσμ-ου. Ε π ίσ η ς  δ υ σ τυ χ ή μ α τα  τιν α  άν«λογ·α συνέβησαν κ ο ί εις 
τιν α ς  ά λ λ α ς  επ α ρ χ ία ς, π α ν -α χ ο ύ  δ μ ω ; ή  ά ρχή  έπρόλα βε κα ί ;ΰ -  
δαμου τ ά  ά τοπή μ .α τα  τα ύ τ α  ε"λαβο·< μ ε γ α λ ε ιτ έ ρ α ; δ ια σ τά σ εις .

Εκείνο δμω; δπερ έξηρτάτο άπέ την κυβερνησιν ήτο ή άποχη 
τών δημοσίων υπαλλήλων άπο πώσης άναι/.ίξεω: εις τάς εχλογα:, 
οϋδαμούδέ παραπονον ήγέρΟη κατά τών επιτετραμμένων την Ενέρ
γειαν τών έκλογών υπαλλήλων. Λικαίως λοιπδν μετά τδ ς 
τών εκλογών δ Τρικούπης άνήλθεν είς τ ’ ανάκτορα ; 
θερμά συγχαρητήρια του βασιλέως.

Καί δμως διά νά επιτευχ(·ή το εΰάρετον τούτο 
πόσην προσοχήν κατέβαλλεν ή κυβέρνησις δΰναται ν ’ άποδείξν; 
καί τδ έξης ίπεισόδιον. Είς Ευρυτανίαν —  κατά την ε’πειτα  ϋπο· 
βληίΐεΐσαν είς την Βουλήν ε'κθεσιν τής οικείας έπιτροπής —  αΰτδ; 
δ ε’ιρηνοδίκης φοβούμενος έκ τώ>ν προηγουμένων σκηνών τών έκλο
γών Βούλγαρη, ούδέν ε'λαβε μέτρον κατά τά ; εκλογάς, τιών δ-

?ί έδέχδη ·
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- : ίω ν  •ΑχΙ αΰτ-Λ Ϋ στι:κ.τιωτιχ,γ; Έ ' ' Ά ^η ν α ις  οί
κ /.η τ·? ΐί: τ τ :  άστ-^νοαία; α ίτ α β ά ν τ ις  ίΐς  τ ά  Τ|ΛΤ)|^.ατχ «ψήφισαν 
■τ<·>\ αστυνόμων άττομίΐνάντων «χτό; τω ν σόπων τν,; έχ>.5γτ,; ϊνα. 
τ ΐ 'ϊυ τ ιτ ρ ό π ω : ιΰόό/,ω ί «πγ,ρίκσωσι τγ ν  8·λ«υθίρχν τγ ς  ψήφου τω ν  
ο '.α^ίσιν, τ :ϋ το  ό« τ ίο ΰ Ε ίν γσ ίν  ά/.γ^Ϋ, κ?.τά·π>.γ,Ειν.

Μ ια όέ άκόμτ, άτόίϊ'.ξ·.; τΫ,: άτολύτου  έ>.«υΟ«ρία: γ τ ι ;  άφίΟγ 
ίΐς  τού; ^ ί> ίτ x ;  κ α τά  τ ά ; «κλογά; τ α ύ τ α ;  «Ιναι κα ι τ, Ισ ίψ γφ ίκ  
του Τ6 τρωΟυτουογοϋ και τού Έ τ α μ , ΛίΑΥ,γιώργγ άμ.φοτ«ρων λ χ -  
έόντω ν 3 5 5 7  ψτ,φων. 'Κ·/. --μί ύτουργιον τ ;ύ  'Γρικούτγ μ.όνο; ό ϋ- 
τουργό; τό<ν ναυτικιΰν Δ . ϋ^έρβο; ά τέτυ ^εν  έν τ γ  «“ χρχίί^ του, 
οπ«ρ τ,νά γκχσ ίν  αυτόν νά ύτοβαλι;) τ γ ν  πα ρ α ίτγσ ίν  του, ή τ ις  όίαως 
0«ν «γ«ιν« ό ίκ τη  τότ« ά κ λ ’ άργότερον 0τ« ^  όΐίύΟυνσι; του ύ"ουρ- 
γ ίίου  τω ν  ναυτικώ ν άν«τέΟ-/ι «Ι; τον Λ ομβαρίον.

Κατά την άξιομνημ.όν«υτ;ν τχύτην «κλογην όέκχ μόνον «κ των 
82 στηλιτών κχτό;ρ^ωσχν νά σωίΙώσ!, μεταξύ ο« αΰτών και ό 
αρχηγός των Δη;/. Βούλγαρη; «ν 'Τορ^ οι ’ έλα·/_ίστη; πλίΐοψη- 
φία; άτοτυ/όντων και τών όύο άλλων φίλων το^ και ό κ. Φλο
γα ίτη ; όί συνόυασθεί; ίν Εύβοια μετά τών στηλιτικών άοτέτυχε 
καί αυτό; μ«τ* «κείνων, άμειλίκτω; ττολεμηθεί; ύ~ό του λαοϋ.

Ή  τοιαύτη «ττιτυχίχ έν τη όιεξαγωγη τη; «κλογη; «χαιρετί- 
σθη μετά /α ς ά ; οχι μόνον ίν τφ  έσωτερικφ, άλλά καΐ ΰπό τών 
ίν τφ  ίζ ω τ ^ χ φ  ίι;ν,-,γιν,«. Αί κοινότητες τή; Ρουμανίας άττε- 
στειλαν συγχαρητ^ρτα~τ·/;λεγραφήματα είς την κυβερνησίν καί »κ 
τών έταργιών οε «τιστολαί καί άντατοκρίσει; όιετρανωσαν την 
άγαθην τών οτολιτ'.■/ «ντύτωσιν καί τον ενθουσιασμόν των οιά τάς 
έκλογα;.

Και εσοτευσε μίν ή κυβέρνησες μετά τό αποτέλεσμα τών έκ- 
λογών νά ΰτοβα'/η την παραίτησίν της εις τον ^ίασιλέα οΰτο: ό
μως οέν άτεόέχθη αύτη; καί παρεκάλεσε τον Τρικούτοην νά έξα- 
κολουθήση όιευ'θύνων τά όημόσια πρανματα μέχρι ττ,ς συγκ/.η- 
σεως της Β 'υλης, ότε θα εφαίνετο ποιος εκ τινν τριών ΰπολειπο- 
μένων κομματαρχών θά συνεκέντρου περισσότερα; ψήφους καί έτο- 
μένω; θά ίξεπροσώπει την πλειονοψηφούσαν μέρισα έν τη π ; ) ι·  
τική. Ούτως έγένετο μόνον όεκτή ή παραίτηοις του υπουργού Δ . 
2έροου τή 9 Αύγουστου, τά λοιπά όε μέλη τη: κυβερνήσεως έξη- 
κολούθησαν τά ; εργασία; των.

Κατά τό ί^ρκχύ όιαστημα τή ; ύπουργια; Τρικούπη, όχι όλίγχι
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κχλαΐ βάσίΐς ίτέθγΐ'ϊχν καΐ εργ* τινά συνετίλισθηταν προς χοίνην 
ωφέλειαν. Οΰτω επί τί,ς υπουργίας αυτοϋ συνέστη ή ριεγάλη επι
τροπή άποτελίσθεΐσχ Ιχ τών ύποοτρατηγου ΣριολΙνσχη, συνταγ- 
ιχαταρ^^ών Πάνου Κορωναίου χαί Σαπουντζάχη, των άντισυνταγ- 
ΐΑαταρχών Καρνάλτ) καί Βλάση, των ταγματάρχου Μακρίί χαί ε
πιάτρου Σούτσου καί τού λ.οχαγοϋ Ν . Τοαμαοοΰ, ητις άνέλαβε 
την επεξεργασίαν οργανισμού τοΰ στρατού επί τη  βάσει των όρ- 
•'ανισμών των ευρωπαϊκών στρατών. Ή  επιτροπή αΰτη παρέτεινε 
τά : εργασίας τη ; επί ούο περίπου μ.ηνας μ εθ ' δ υπέβαλε το πόρι
σμα της εις τό ύπουργεϊον. Ή  μεσολαβησασα όμως κυβερνητική 
μεταβολ,η οέν ε'οωκε καιρόν ε’ις τον Τριχούπην νά έφαρμ.όση τόν 
νέον οργανισμόν. Έ ν τούτοι; ή επελθοΰσα χυβέρνησις εύρεν έτοιμον 
σγεοον τον οργανισμόν τούτον καί επ αυτού κατόπιν έστηρίγθη 
μετά τινας επουσιώδεις τροποποιήσεις δ νεώτερβς τού στρατού ορ
γανισμός.

Επίσης κατά την πρώτην αΰτην πρωθυπουργίαν τού Τρι- 
κούπη πολλή φροντίς κατεβλήθη όπως ελαττωθή ^ α σ μ ό ;^ 
σταφίδος |ν  Γερμανί^: καί κατωρθώθη τούτο ~διά τού τότε έν Οδ- 
ίϊη|?βη όιίμενοντος αειμνήστου Ά λ . Ρ . Ραγχαβή. Ή  γερμανική 
Χυβέρνησις μάλιστα προΰτίθετο'τη Ινεργέία τού Ραγχαβή νά ύπο- 
βιβασγ; ετι πλέον τόν εισαγωγικόν αυτής δασμόν απέναντι άλλων 
παραχωρήσεων ών χαί αυτή Θά έτύγχανε παρά τη; ελληνικής χυ- 
β'ρνή"εω:, άλλα έν τώ  μεταξύ επήλθεν ή κυβερνητική μεταβολ.ή 
καί οΰτω οιεκόπη ή σιαπραγμάτευσις εκείνη.

Αί έργασίαι οέ τής Βουλή; έπι Τριχούπη ενεκαινίασαν καί τό 
νίςν τού Βουλευτηρίου κατάστημα, το δποϊον εΤχεν εγερθή έπι 
τ ι 'ν  δόών Σταδίου χαί Κολοχοτρώνη, καί δπερ παρεμεινε μέ/ρι 
σήμερον ώ; τότε εκτίσθη. Τό κτίριον ΐχεΐνο ήγειρε τότε δεινόν μ ε
ταξύ αρχιτεκτόνων επιστημονικόν άγώνα, τών μέν ύποστηριζόντων 
ότι ητο βαρύ καί άχαλαίσθητον, τών δέ 0τι Ιπλήρου πασας τάς 
άπαιτήσει; τού προορισμού ^ου. Κατέληξε δέ δ άγων εκείνος άνευ 
αποτελέσματος καί ούοέ οί δύο τή ; αιθούσης κίονες — οί πλειότε- 
ρον όλου τού κτιρίου έπικριθέντε; —  άφηρέθησαν έκεΐθεν.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή βραχεία άλλά πλήρη; δράσεως εθνωφελούς 
πρωθυπουργία τού Τρικούπη. Δι ’ αυτή; δ εκ Μεσολογγίου πολι- 
τευτή; άπέδειξεν ότι ή θέλησις καί ή νομιμ.οφροσύνη συνυπάρχουν
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ίν τώ £λ/.ϊΐϋυι.ώ λ«ώ . άρκίΐ δέ -ηροοηκόντω; 
νά 6υ&οκψ.·ήσωσιν.

Έκ των άνδρών οϊτινις τον γ|κο).ούθη'7»ν κκτά το στάοιον 
αΰτό τοο πολτικου του βίου άπηρτίοθη δ πυρην του επδίτα ιχ,ίγά- 
λου τρικουπικοϋ κόρι;Ακτο;, το ότοΤον τοοάκ·.; άνν;γαγ« τον αρχη
γόν του ίτΓΐ τη : Ιςουοίχζ.
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ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

■|Ι ίό ω τ ερ ϊκ ιι·  κατά<ίία(}»ς έν  Τ ο ν ρ κ Ια  — ’Εξεγέιι«ίί»ς έν  'Κ ρ- 
ζ ε γ ο β ίν η .  —π ό λ ε η ο ς  Χ ε ρ β ο τ ο ν ρ κ ιν δ ς  κα»  όί;Η ττραξ»ς -ϊοί*

Μ ανρο6ονν% ον. — Τά έν  Έ λ λ ά δ » . — Τ ϊϊο ν ρ γ ε ϊο ν  Κ ο ί'·  
ιιο ίΓ νδ ο ύρ β ν  κ α ΐ  « ΐώ ε ίις  α ύ τΟ ν . — 'ΤΛΟίΓργεϊον *ε- 

λ η γ ιώ ρ γ η  κ α ΐ  κ ο ιν ο β ο ν λ ε ι ί 'ϊ ΐκ ή  τοιγ ά ? :ο τν -  
ν » α . — Κ αΙ κ ά λ ιν  ό κουηο» 'νδο ί·ρο< ;.— 

ϊν γ κ ιν ή ί ί ε ι ς  έν  ·Α θ)»ναις. Μ»α ετ;νή 
τοί  ̂ λαοί —ϊννεννοήιίεΐί κεταξί· 

τ& ν κ ο η ι ια ΐα ρ ^ ζω ν  - ά ε ίν ω - 
<}»ς τ ιον  Λ ραγιιά·«ων κ α ι  

Ρ(ι>($ϋοτοκρκ. π δ λ ε ι ιο ς .

Τ 3 αιώνιον ανατολικόν ζήτημα τό οποΤον άπερεινο πλέον 
παοοίΜιώοεί δια το σλυτον αυτού καί τό οκοτεινόν, εΤχεν 
αρχίοη πάλιν νά κινή τήν προοοχήν τού κόομου κατά τσο 
άοχαε τού ετουο ι8^ό.

Όλα τά μικρά έθνη τού Αΐμου υποκινούμενα έπιτη- 
δεί:^ε από έτών ήδη ΰπό Ρώσοι^ν πρακτόρων, έδείκνυεν πά
λιν νέα σημεία έ^,εγέρσεωε, τέλος δέ κατά τάς άρχάς τού 
Αύγουστου τού ιΒ^ύ, ή Ερζεγοβίνη πρώτη υγωσε γσνερά 
τήν σημαίαν τής έπανσστάοεως και τούτο ήτο τό πρώτον 
κοοΰσμα τής έίεγέρσεως κατά τά έτος έκεΤνο, ήτις έπέγερε
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άογότεοον τήν γενικήν έϊέγεροιν τύν  Βουλγάρ-)ν 
ροδουνίων καί τύν Σέρέων. Έ ν  τούτοιε ή 11'νλη σκριβύε 
μσντεύουσσ και φοβούμενη τήν έ^έγεροιν έκείνην εσπευσε νά 
δείϊ/1 οημεΤα τινά ένδοτικοτατσ— κατά τήν συνήθη καί στε- 
ρε'^τυπον μέθοδόν της— Η̂ ΧΡ’*· Π έπεμβσοει τύν ουνά-
μεων ή διά τήε ιδίας αυτής προπσρασκευής κατορθώση νά 
ταταστείλη τό κίνημα. Ώ ς όμως συμβαίνει πάντοτε το διά
βημά τούτο τής Πύλης δεν ήπάτησε τούς έπαναοτατας οϊτι- 
νες και μετά τήν έπέμβασιν τύν προξενείων τύν δυνάμεων 
έέηκολούθουν τον υπέρ τής πατρίδας άγύνα. Έ νύ  δε τοιου- 
τοτοόπως ~6 επαναστατικόν πυρ έγενικευετο καί έπεξετεινε- 
το εις τήν ’Κρίίεγοβίνην, συγ;^ρόνως ήρχισαν σνησυχητικα'ι 
πσλεμικαί προπαρασκευα’ι τής Σερβίας, έέ άλλου δε τό Μαυ- 
ροβούνιο,ν έδείκνυε τάσεις φιλοπόλεμους. Φυσικωτάτη Λοιπόν 
ή ανησυχία τής Πύλης, ήτις έέηντλημένη ακόμη έκ τύν εσχά
των έν Κρήτη και έν τύ έοωτερικύ τής Μ. Άσίσς ταραχών, 
δεν έθεώρει εύκολον τήν άντίστσοιν ποός τά μικρά ο λ λ  επί
φοβα τού Αίμου έθνη.

Καί διά να συμπληρωθή τής Πύλης ή άνησυχίσ καί οΐ δί
καιοι φόβοι της, έπήλθε καί ή άπέναντι αυτής εχθρική στά
σις τής Ρωσσίας, τήν όποιαν έπέτεινε ή άγρια έν Θεσσαλο
νίκη σφαγή τύν δύω προόένων τής Γαλλίας καί Γερμανίας.

Είναι γνωοτά τά κατά τήν σφαγήν έκείνην. Χριστιανή 
κόρη καταδιωκομένη ϋπό "Οθωμανών οίτινες έβιαύον αυτήν 
καί έςόμωοαν, κατέφυγεν εις οικίαν τινά προστατευθεΤσα υπό 
τού προβένου τής "Αμερικής. Οί τούρκοι περιεκύκλωσαν τό 
ποοόενεΐον καί έ'ύητουν τήν παράδοσίν της. Είς τήν έ0έγερ- 

. σιν αύτν|ν του όχλου έσπευσαν οί πρόξενοι τής 1 σλλίας καί 
Γερμανίας, όπως καθησυχάοωσι τούς φανατικούς όθωμανούς, 
αντί τούτου όμως συνελήφθησαν καί έκλεισθησαν είς τύομίον 
τι όπου τοΤς έπεβλήθη νά ένεργήσωσιν είς τήν παράδοσίν τής 
κόρης, άλλως θά έσφάύοντο. '
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0 1  δυοτυ](εκ κρατούμενοι έγρα\|-αν εις τούο ανθρώπους 
των άλλα πρίν ή κόρη παοοδοθή σμ^ότεροι έοι^όγηοον ύπο 
τοΰ μαινομένου ό^λου. Τό γεγονος παρηγσγε ι^οβερσν έν- 
τύπωοιν. Η κοινή γνώμη εν Ευρώπη έ£ηγέρθη καί ο1 παρά 
τή Πύλη αντιπρόσωποι έύήτησον αύστηροτάτην την τιμω
ρίαν τών ένοχων, πράγματι δέ ο1 πρωτουργοί συνελήρθηοαν 
καί άπηγχονίσθηοαν, άποζημίωοίο δέ έδόθη εις την οικογέ
νειαν των θυμάτων άτινσ έκηδεύθησαν δαπάνη τής τουρκικής 
κυβερνησεως. Εν τώ μεταέυ στόλος Ευρωπαϊκός κατέπλευ- 
σεν εις Θεσσαλονίκην καί μετσ£ύ τών πλοίων αύτοΰ καί 
τά ημετερα «ΒαοίΛεύς I εώργιος» καί «Σαλσμινία» τών 
όποιων το μεν πρώτον παρέμεινεν εις την Θεσσαλονίκην τό 
άλλο οέ απήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν, οπού ό όχλος είχε 
δείόει ανησυχητικά τινσ σημεία.

Κατά την αυτήν περίπου έποχήν ο1 Βούλγαροι έπωι^ελη- 
θέντες τής τροπής τής Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης κατά τής 
Τουρκίας, έόηγέρθησαν καί προσέβαλον στρατιωτικά άπο- 
σπασματσ καί έπυρπόλησαν πύργους, οταλείσης όμως έγκαί- 
ρως ανωτερας στρατιωτιτικής δυνάμεως, τό κίνημα κατε- 
στάλη και ο1 έπαναστάται ήναγκάσθησαν νά ΰποκύψωσιν εις 
τούς στρατιώτος τής Πύλης οϊτινες ωμότατα έίεδικήθησαν 
αυτούς.

Αλλά ή καταστολή τής Βουλγαρικής έποναστάσεως εις 
οΰδέν ήδύνατο νά ώφελήοη την Πύλην. Διότι ένώ άφ’ ενός 
αύτη έπνίγετο έν τώ αΐματι τών έπανσστατών ή Σερβία προ- 
ι^ασιέίομένη τάς άδικους έπιδρομάς τοΰ Τουρκικού στρα
τού επί τού Σέρβικου εδάφους, πσρεοκευάίετο εις πό
λεμον, ΰπό άναλόγους δέ προφάσεις τό Μαυροβούνιου έ- 
κήρυττεν 0τι θά εΰρίοκετο εις τήν ανάγκην ένόπλως νά 
ΰπεραοπίση τήν άκεραιότητά του. Τέλος μετ’ οΰ πολύ ό
Μιλάνος — τη ό Ιουλίου ι8^6 — έκήρυττε τον πόλεμο' 
πρός τήν Τουρκίαν έν αύτώ τώ τουρκικώ έδάφει, συγχρόνως
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οέ ολίγοι απέναντι απειραρίθμων ήρωΐκοί Μσυροθούνιοι 
έπήρχοντο κατά τοΰ αύτοκρστορικοϋ οτρατοϋ και κστέθρσυον 
σΰτον, εΐί )̂ρωϊκά  ̂ σληθύε μάχας.

Καί όμως ή τθχη δέν έφάνν] εύνοοϋσα τά Ι,ερβικά όπλα 
καί μετ ’ έπανειλημμένας άποτυχίαε 6 [^ασιλεύε Μιλόνος 
ήναγκσσθη νά ίητήοι^ τήν μεσολσβησιν των δυνάμεων. Καί 
έπενέοηοαν μέν όπωοδήποτε αί δυνάμειε, άλλ’ οί ύπσ τής 
Τουρκίας ΰποβληθέντες οροί ήοαν τοιοΰτοι ωοτε σ)(εδον έκ 
των προτέρων άπερρίφθηοσν σνευ ουι^ητήσεως, καί νέα έπέμ- 
βαοις έπήλθε προς διακανόνισιν του ζητήματος.

Ή γενική αυτή άναστάτωοις των κρατιδίων τοΰ Α'ίμου 
εοχε φυσικώτστα τον αντίκτυπον καί έν Άθήναις οπού άνη- 
συ)'ία έδαοίλευε μή των δυνάμεων άναλαμβανουσών την οια- 
κανόνισιν τών εκκρεμών αυτών πρός τήν τουρκίαν λογαρια
σμών τών Σέρβων Βουλγάρων καί Μαυροβουνίων, έγκατα- 
λειφθή μέχρι τέλους μόνον ή Ελλάς άνευ τίνος άντιλήψεως 
έκ μέρους τών προστατών τών άλλων.

Κ αθ’ όλον λοιπόν αυτό τό διάστημα τών ταραχών καί 
τών πολέμων έν Άθήναις συλλαλητήρια συνεκροτοϋντο καί 
λόγοι πατριωτικοί έίεφέροντο, έν τή Βουλή συζητήσεις σ<̂ ο- 
δραί έγένοντο περί τοΰ άςιομάχου τών δυνάμεων τοΰ Κρά
τους, τό δε έπί τής αρχής τότε ΰπουργεΤον Κουμουνδούρου 
έπεδίδετο εις προπαραοκευάς συντόνους όπως τουλάχιστον έν 
δεδομένη περιπτώσει εΰρεθή όπως δήποτε εις καλήν κοτάοτα- 
σιν. Δυστυχώς όμως καί κατά τήν κρισιμωτάτην έκείνην 
στιγμήν αί πολίτικα! άντιζηλίαι δςν έγ κατελείφθηοαν καί οΙ 
κομματάρχαι μετα£ύ των ούδ’ έπί στιγμήν έπαυσαν ν ’ άλλη- 
λοτρώγωνται ώς συνήθως, τέλος δέ ή Κυδέρνηοις Κουμουν
δούρου άπολέσαοσ τήν πλειοψη<|>ίαν έν τή Βουλή, υπέβαλε 
τήν παραίτηοίν της καί προοεκλήθη ό Δεληγεώργης να σχη- 
μοτίοη ΰπουργεΤον αλλά δεν έδέχθη καί ά Κουμουνδοΰρος
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έπείοθ/] να |̂ είν/) έπ ’ ολίγον. Μενά τινας ήμέραο πα-
ρσIΤ/)θέντ^^ καί πάλιν τον Κουμοννδούρου ποοοεκλήθη ό 
Δεληγεώργη: οοτιο καί έο;(ημάτιαεν ΰπονργεΤον οπεο άνε- 
τρσπη μετ ’ ολίγας ήμέροί καί το ΟπουργεΤον Κουμοννοού- 
ρου ανήλθε καί πάλιν είο τήν άρχήν προσλαο'^ν και τον 
ύπουργόν κ. Μπούμπουλην έπί τιΐιν νσντικύν.

Εί^ιομεν ήδη ΟΤΙ ή τοιαύτη κατάοταοιε ενρε τήν Ε λ 
λάδα θύμα μεγάληε συγκινήοεως. Καί τώ οντι δικαιότατοι 
ηοαν οι φόβοι των έν Άθήναιο. Δεν ηοαν μόνον οΐ Τούρ
κοι τών οποίων ό κίνδυνοο δπωοδήποτε έφόβιζε τούε Έλλη
νας πολιτικούς, διότι έκείνων ό ι^υγός έβάρυνε χλισρό^τεοον 
τούς υποδούλους Έλληνας, δεν εΓχον δέ έκδηλωθή είοέτι 
οί έκ Βορρά εόβοι τών κρατιδίων τού Αϊμου, Ά λ λ ’ έκεΤνο 
διά το όποΤον άνηαύχει ή Ελληνική πολιτεία ήτο ίδίω; ή 
ένα,ωνιως αναμενόμενη ουνδιάσκεύις ήτις φόβος ήτο μή 
παντελώς ληομονήση τας σόιώοεις ταΐ δικαιοτάτας τών Ε λ 
λήνων πρό τών δλιγώτερον δικαίων αξιώσεων των Σλανων 
καί τών Βουλγάρων.

Τότε πρώτον ήρχιαε νά όρθοϋται σπειλη-ικόν πρό τοϋ 
Έλληνιομοϋ τδ φάσμα τής Βουλγαρικής προόδου, τής άκα- 
τσοχέτου εκείνης προόδου ήτις μαϋή μέ τήν δόσιν τής θρα- 
ούτητος ήτις έχαρακτήριοε πάν Βουλγαρικόν εως τώρα διά
βημα κατέστη σκόπελος διά τήν πολιτικήν τής Ελλάδος και 
τούτο ιδίως ενεκα τής πλαγίας ύποστηρί'εως ήτις παοείχετο 
έκ μέρους τών Ρώσσων εις τήν φυλήν τούτην στηρκόντων 
τας περί Πανολαυισμοϋ ιδέας των.

'ϊπ ό  τοιούτους όρους καί αν δεν έπετύγχανεν ή πρώτη 
βουλγαρική έέέγερσις και αν ή Σερβία δεν ευδοκιμεί πολε
μούσα προς τήν Τουρκίαν, έν τούτοις τδ Βουλγαρικόν στοι- 
χεΐαν καθίστατο όσηυέραι επικίνδυνον καί οί πολιτικοί τής 
εποχής εκείνης προήοθάνοντο τον κίνδυνον τόν έκ τής ένι- 
σχύσεως τών ελπίδων του. Τών Βουλγάρων ή έπίδσσις ήπεί-



λει την Μακεοονιαν καί η Κυβερνη^κ τοϋ Ελευθέρου Βα
σιλείου. ειχεν ηοη άρχίεη νά προραντεύη τοΰτο άλλ’ ητο 
ρακραν άκόρη νά ύποπτεύη τά Γτρ,σγματικά ρέσα τά όποΤα οί 
Βούλγαροι θά ρετεχειρίίοντο πράε πραγράτωοιν τϋν έλ- 
πίοων των.

Αυτά έοκεπτετο ή έν Αθηναίε κοινή γνώρη καί ΰπο τό 
κράτοε τήε δεινήε έκείνηε τσραχήε ήτιε είε παρομοίαε πε- 
ριστάοειε καταλσροάνει τά πλήθη καί μάλιστα τά έλληνικά 
άνεοίβαέ^ε καί κατεοίβαέεν ΰπουργούε και ήλλασεν ύπουργεΤα 
θεωρούσα αυτά ανίκανα ν ’ άντιρετωπίσωσι τάε περιοτσσειε 
πριν έτι δοκιράση αυτά έν τή πράίει· έκαετον συλλαλητήριον 
εν Αθηναίε— και έγένοντο τότε τοιαϋτσ κσθ ’ ήμερον σχε
δόν·—οιωργανου καί μίαν πολιτικήν μεταβολήν καί σχεδόν 
πάντοτε τήν έπετύγχσνεν, ουτω δε αντί νά ΐσχυροποιήται ώε 
άπήτουν αί περιστάσειε ή κυβέρνησιε νέα πρόσωπα άνερχό- 
μενα έπί την άρχήν εύρίσκοντο προ λαβυρίνθου αδιεξόδου, 
τον οποΤον παρήτουν πριν δυνηθώσιν να εΐσέλθωσι, παραου- 
ρομίνοι καί αυτοί ύπο τοΰ αντιθέτου ρεύματοε τήε έπομένηε.

ΟΙ δύω τήε έποχήε μεγάλοι κομματάρχαι Κουμουνδοϋροε 
καί ο Δεληγιώγηε διεέεδίκουν τότε τήν άρχήν καί κατήρ- 
χετο ό εΐε διά ν άνέλθη ό άλλοε. Ούτω κατά τό τέλοε Φ ε- 
όρουαρίου όκριοώε οτε τά πρά·(ρστα τήε Άνατολήε
καθίσταντο έπαισθητώε θο/.·^τερα και προηγγέλλετο τό τελευ- 
ταιον πρωτεκοΛΛΟν των δυνάμεων επί των Ανατολικών 
πραγμάτων, ή κυβέρνησιε Κουμουνδούρου έχασε τήν έν τή 
Βουλή πλειοψηρίαν τηε καί ήναγκάσθη νά παρσιτηθή ποοσε- 
κλήθη οέ επί τήν άρχήν ό Έπαμ. Δεληγιώργηε οστιε έοχη- 
μάτισε τό έέήε ύπουργεΤον. Έ π. Δελη·)ΐώργηε έπί τών εξω
τερικών καί προσωρινώε τών έοωτεοικών, Δ. Λεβι'δηε έπί 
τών οικονομικών, Θ. Κανακάρηε έπί τών εκκλησιαστικών, Α. 
Μουρομιχάληε έπί τών στρατιωτικών, Σ . Άντωνόπουλοε 
£π! τήε δικσισύνηε, Γ . Ζωχιόε έπί τών ναυτικών.
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Έ νύ  δρω  ̂ το ΰπουργεΤον τοϋτο κατελάροονε την σοχην 
και διεκήρυττε προε ίκανοποίηοιν τής κοινήε γν-^ρης νΤί η 
κυδέρνηοκ θ ’ σκολουθηση πολιτικήν έπιβαλλορένην ΰπό τών 
περιστάσεων, σπουδαιάτατον γεγονός, έκίνησε πρ :^  την Ανα
τολήν αγωνιώδη τα βλέραατσ τοϋ κόσρου, ό Ρωσσοτουρκικόο 
πόλερος, ένσκήψσο αΐ(})νηδίως .ώς κεραυνός οϋχΐ |3εοαιως εν 
αιθρία, άλλ’ οπωσδήποτε έν πολιτική κοτσοτσοει ήτις δεν ήλ- 
πί{ετο ότι θά έπεκτσθή ρέχρι πολέρου.

Είχε δέ ό Ρωσσοτσυρκικές πόλερος αιτίαν ρέν τήν ετιθυ- 
ρίσν τής Ρωσσίας νά προστοτεύση πρσγρατικώτερον τους χρι
στιανικούς λαούς τής Ανατολής και νά <̂ ανή δικαιούσσ τον 
τίτλον τής υψηλής προστάτιδος τής όρθοδοςίας τον όποιον 
τή έδιδον, σψορρήν δε αυθαδες έγγραψον τής Πύ/.ης -ό ό- 
ποΤον αυτή άπηύθυνεν εις σπάντηοιν τοΰ πρωτοκόλλου τής 
19 Μαρτίου. Τήν ι ι  λοιπόν Απριλίου τό προσωπικόν τής 
Ρωσοικής πρεοθείαε έγκατέλειψε τήν Τουρκικήν πρωτεύουσαν 
και διακοπεισών έπισήρως των σχέσεων ο πόλεροε εκηρυχθη, 
τοϋ όποιου εννοείται δεν ώκνησσν νά έπωψεληθώοιν η Ρευρα- 
νία και τό Μαυροδούνιον κηρυχθεΤσαι ύπεο τής Ρωσσίας.

Τήν άπροοδόκητον τούτην είδησιν τής εκοάσεως των έν 
τή Ανατολή πραγράτων ή Ελλάς υπεδέχθη οιά νέαε κυοερ- 
νητικής ρεταδολής. Όλίγας ήρέοσς ρετά τήν έπίσηρον κήρυ- 
έιν τοϋ πολέρου καί ένω παρά τό πλευράν των Ρωσσων /|γω- 
νίζοντο ο'ι Ρωροϋνοι καί οΐ Μαυροδούνιοι, έγένετο έν Α θη
ναίε ή εκλογή τοϋ προέδρου τής Βουλής καταοειέαοα ,ά . κυ- 
δερνητικάς δυνάρεις κατά τι σσθενεστέρσς τών άντιπολιτευο- 
ρένων, τό ·,εγονός δέ ήνάγκασε τήν κυδέρνησιν νά παραιτηθή 
πριν σκόρη δυνηθή ουδέ νά γνωρίση καν απλώς τα περί αυ
τήν συρδαίνοντσ. Κατά τό έλάχιοτον δ' έκεΤνο διάστηρα καθ 
θ έν τή αρχή διετηρήθη ό Δεληγιώργηε ρόνον γνώρην εόέ- 
<|.οασεν 0τι έπρεπε καί ή Ελλάς νά κηρυχθή ύπέρ τής έρρέ- 
σου ένεργείας καί νά έπωψεληθή τής παρεχορένης αυτή πε-
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ρ137ά^ευ^, ττορέχουοα τήν συνορορην τ̂ |̂  εις την Ρωσσίσν 
καί περισπώοα ουτω εις τσ σύνορα τήν τροσο^^ην τησ Τουο- 
κίασ. δεινώσ παντο;(οθεν πολευουρένησ.

 ̂  ̂Μετά τήν παρσίτησιν τοϋ Δεληγιώργη προσεκληθη και 
πάλιν επι τηζ σρ^ήζ ό Κουρουνδοϋροε, οοτιε εσχηράτισεν ϋ- 
πουργεΤον ώς έ£ηε ; Κουρουνδοϋροσ, έΐωτερικών και πρσσω- 
ρ1V'̂ .ε επί τησ δικαιοσυνησ, Οϊκονορικί^ν Σωτηράπουλσε, Ήκ- 
κληειαστικύν Λ . Νοταράς, Στρατιωτικών Σ . Πετρεζαε, Ε 
σωτερικών ΙΙαπαριχαλάπουλοε καί Ναυτικών Μπούρπουληε. 
Το νπουργεΤον τούτο έφάνη άποκλίνων υπέρ τηε ενεργείαε, 
κότα ταε επαγγελίαε άλλως τε άς έκτος της αρχής εύοιοκό- 
ρενον έδιδε, καί κατά το πρόγραρρα οπερ αείποτε ειχεν προ 
αύτοΰ ό Κουρουνδοϋρος άπεφάσισε νά έπ,δοθή ρετά σπουδής 
εις την έοωτερικήν προπσρασκευήν τού κράτους όπως εύοεθή 
τούτο προσεχώς εν θέσει νά δράση έν περιπτώοει δράσεως έκ 
ρερους καί τών άλλων παρά τόν ΑΤρον κρατών.

Επεκρίτ>|οεν κατά τά χρονικάν έκεΤνο ϊιάατημα
γνιαρχ] κοινή παρα τιρ λα'ό ότι ή σνμμετοχή όλων των κομ
μάτων πράο παραγωγήν ίσχυραο κνόορνήσοωο. θά ουνεπήγετο 
τό εύάρεοτον άποτέλεομα τοϋ νά οχηματιοθή άρχή άνάλογοε 
προς τάε όεινάε περιοτάσειε άε τό έθνοε διέτρεχε, τήν γνώ- 
μην^τοϋ οε ταντΐ)ν εόέφραάεν ό λαός πανδήμωε καί ρήτορεε 
εν 3,)μοα;οιε ουλΑαλιΐ|τηρίοκ άπεέεδέχοντο έκ τήε κοιίής 
ταυτΓ|ε ένεργείαε τών κομμάτων τήν εόοτοχον άντιμετώπιοιν 
τών περιστάσεων.

 ̂ Κις τήν πανταχοθεν έκφραϋορένην γνώρην αύτήν Οπείκων 
και ο Κουρουνδοϋρος πριν ετι σχηρατίση το ύπουργεΤον του 
προσήλθε προς τούς κορρατάρχσς Ζαίρην καί Τρικούπην καί 
έζήτησε τήν ουρπραέίν των. Ό  Κουρουνδοϋρος εΤχε προς 
τούτο ύποστηρικτάς τής ιδέας του έκ τοϋ Τρικουπικοϋ κάρ- 
ρατος ρονον τον Λορβάρδον οστις έκθύρως έκηρύχθη άρχή- 
θεν υπέρ τής ιδέας ταύτης έλπίίων καί αυτές τήν αύτήν
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'Ομετά τοϋ λαού επιτυχίαν £.κ ταϋ ευναεπιεμου^ εκει\
Τρικούπηε πριν άπαντίίοι;| όριστικΊιε ειε τεν Κουμευνϊουρεν 
άπηυθΰνθη ηοόε τέν Λομδάρδον καί έ^ήτηοε τήν γνκ,μην 
του, 6 δΐ Ζακύνθιοο ρουλευτήο ΐέ ν  προέτρεψε νά απεύση. 
Καί όμυε ό Τρικούπηε με τήν ιδιαιτέραν έκεΐνην προορατικο- 
τί|τα ήτιε ανέκαθεν διέκρινεν αύτδν δπό τούς άλλουε εκηρυ- 
χθη κατά τοϋ ουναοιιιαμοϋ θεωρών αυτόν επι6λα6κ|. Εις επι- 
οτολήν κατευθυνθεΤοαν την αύτήν έοπέραν προε τον Λομ
βαρδόν έέέθηκεν εϋρέωε τάο σκέψεις του τάς οποίας περιεεα- 
βεν έπειτα καί τά έπίσημον όργανόν του ή « Ωρα».

Κατά τον Τρικούπην ί| ούμπραίις έκείνη δέν ήτο προω- 
ρ,ομένη νά κα ταλ^ί^  οΰδέν πρακτικόν άπατέλεσαα. Πολι 
τική άπο βάθρων διαφέρουσα κσ! εχουοα τελείως αντίθετους 
άρνάς δέν ίτο  δυνατόν νά άνατρέψΐ] αύτάς ^ ή ν  τελευτοιαν 
οτιγμήν καί νά κανονΙοί] έκαστος τών πολιτικών τας ιοεσς του 
εντελώς διαψέρους, πρός τάς τοϋ άλλου, ούχί σπο προσωπι
κών ψιλοτιμιών, άλλά έκ γενικωτέρων πεποιθήσεων. Εκείνο 
τό όποΤον από τής αρχής τής συοτάοεως τοϋ Βασιλείου ειχεν 
έπιδιωχθή ήτο ή έαωτερική διοάγάνωοις τοϋ κράτους κατα 
τρόπον ώστε έν δεδομένη έκτάκτω περιοταοει να ουναται και 
έέωτεοικώς να έηεκτείνη τάς βλέψεις του και να καταστηαη 
οεβαστάς τάς άέώοε,ς του. Τοϋτο όμως δέν εΤχεν επιτευχθή. 
Κατά τήν Κρητικήν έπανάοτασιν τοϋ ι 866 οι εςωτερικοι πε 
ρ,σπασμοί καί ό άγιόν τής-Μεγαλο.ήσου εύρον τό έλεϋθερον 
Βασίλειον εντελώς άπαράσκευον μόλις εςερχομενον απο ψο 
βεροός έσωτερικούς περισπασμούς, έδηντλημένον έκ τοϋ άδελ- 
ψι,οϋ αίματος, τό όποΤον είχε χυθή, άνίκανον νά διατύπωση 
κάν έπιθυμίαν καί νά έητήση την πραγματοποιηοιν της.

Τότε μόνον τό ϋπουργεΤον Κουμουνδούρου, ουτινος μέρος 
είχεν άποτελέοει καί ό Τρικούπης, προέβη είς̂  οπασμωδικας 
τινας ένεργείας, όπωοοϋν έπιτυχεΤς, πάντοτε^ όμως κατώτε
ρος τών περιοτάοεων καί ιδίως ένεκα τής έλλείψεως των
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αναγκαίων χρ/]υάτων. Τό δάνειον των αο έκατορμυριων μο- 
λκ έπήρκεσε διά τάο μικράς ταύταε προπαρσοκευάε, και έ£- 
ηντλήθ/) πριν ακόμη συται ουντελεσθώοι. Πρωτίοτωο λοιπον 
έπεοάλλετο ή ανάγκη τήο έΐευρέσεως γρημάτων και της δι 
αυτών προπαραοκευής τοΰ.κράτους εις δύναμιν ά^ιομαχον ικα
νήν ν ’ άντιταγθή κατά τών έίωτερικών έγθρών.

Τήν γνώμην ταΰτην διετύπωοεν ό Τρικούπης, εις έπιρ- 
ρωοίν της δε ήλθον καί ί ί  Αγγλίας ουμβουλσι φιλειρηνικοί 
ώς πάντοτε καί προτρεπο'υοαι τήν ελληνικήν κυβέρνησιν ν α- 
μείνη τήν Ευρώπην προς διοκονόνιοιν τών άφορωντων αυτήν 
έν πεοιπτώοει καθ’ ήν οίσδήποτε έπέμβαοις έκ μέρους τών 
Δυνάμεων ήθελε προκληΟή έπΐ τών ανατολικών πραγμάτων. 
Οΐ έν ’Λθήναις άνταποκριταί τών άγγλικών φύλλων ένθερ- 
υως ΰπεστήριΐαν το άέίωμα τής αγγλική; κυβερνήοεως και 
τήν έπι τοΰ παρόντος φρόνιμον οτάοιν τοΰ ^ η γ ιώ ρ γ η  καί 
τοΰ Τρικούπη.

«Είναι άληθές—έγραφεν ό «Ήμερήαιος Χρονογράφος» — 
οτι τδ έν Άθήνσις ρεϋμα τής κοινής γνώμης ογκοϋται κσθ

έπιδε κτικωτστα εκφραςοτσι υπέρ τής σμεαου
προπαραοκευής της Ελλάδος προς ένέργειαν. Αλλοίμονον 
όμως εις τούς πολιτικούς εκείνους, ο’ίτινες άναμένουοιν έκ 
τών οφαλερών όρμων τής κοινής γνώμης νά κσνονιοωοι τήν 
πορείαν των έν ούτω υάλιοτα έπισφαλεΤ καταοτάσει. Η ελλη
νική κυέέρνησις διά νά τύχη τής άμερίοτου ύπολήψεως τοΰ 
λαοϋ της και τής έπ ’ αυτήν απαραιτήτου έμπιοτοουνης του, 
έχει ακόμη πολλά νά έπιτελέση καί τό κράτος τό τοοον ατυ- 
χον έοωτερικώς προς εαυτό πρέπει πρώτον ν ’ άπευθύνη τήν 
προοοχήν του. άφίνον τά έϊωτερικά ώς σήμερον εχουοιν άφοΰ 
άλλως τε ό πόλεμος μεταέύ Ρωσοίας καί Τουρκία; δεν φαίνε
ται ότι θά έχη αποτέλεσμα μεταβολήν τινα έν τή καταοτάσει 
τών κρατών τοΰ Α'ίμου. "Ας οργσνωθή λοιπόν τό κράτος εις 
δύναμιν καί τότε εΰρύ μέλλον τώ παρέχεται νά πρωτοστστήοη
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έν τ·̂  έ£ελ[£ει τών έν Άνατολ·^ συμβησομένυν.» Άνβλο- 
γον γλώσσαν έτήρησσν και αΐ λοιπά! αγγλικοί έ<|)ημεριοε<ς· κα
τωτέρω δέ θο̂  ϊδωμεν καί τά προ<ροοικσ παρά ελληνική κυ
βερνήσει διαβήματα τής επισήμου έν Άθήναις αγγλικής άντι- 
ποοσωπείας.

Μ ετ’ δλίγας ημέρας δεύτερον σρθρον ·ηφοδρότερον του 
πρώτου έπήλθε πολλήν έυποιήσαν έν Άθήναις έντυπωσιν.

« Ό  λαός τών Αθηνών— έλεγε τό άρθρον έκεΤνο— είναι 
ό αιώνιος λαός τοϋ παιδαριώδους ένθουσιασμοϋ καί τής ακρας 
θερμοκε^φαλιάς. 'Ως ν ’ σνεκσλυψε τον τρόπον νά πολεμή α- 
νευ όπλων καί χρημάτων, συνέρχεται σχεδόν καθ έκσοτην 
εις τούς στύλους τοϋ Όλυμπίου Δ ιοό κα! έκσφενδονίύει κραυ- 
γάς κα! άπειλάς κατά τής Τουρκίας. Οί “Ελληνες απο τής 
έποχής τοϋ Περικλέους δεν ήΐευραν τό συμ<})έρον των και 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει ποτέ ελπίς νά τό μάθουν. ΒαυκοΛί- 
ύονται από κενσς έλπίδας κα! ή έμφυτος μεγαλομανία των 
τούς κοιμίζει έπ! ρόδων, ένώ μάλλον έπρεπε νά άναμείνωσιν 
έκ τής γενναιότητος τών Δυνάμεων ό,τι δεν είναι ευκολον 
νά σποκτήσωσιν έκ τής ίδικής των Ισχύος.

«Έγνώσθη ήδη ότι δύο έκ τών άριστων τοΰ τόπου πο/.ι- 
τικών έκηρύχθησαν υπέρ τής προπαρασκευής μέν όπως καθη- 
συχάσωσι τήν δημοσίαν γνώμην λίαν έέεγερθεΤοαν τελευ
ταίως έέ όλων αυτών τών περιστάσεων, υπέρ τής ούδετερο- 
τητος όμως έν τή προκειμένη έποχή, καθ ’ ήν σλως ανέτοιμος 
εύρίσκετσι ή Ελλάς. Ο! δύο ούτοι πολίτικο! είναι ό Τρικού- 
πης κα! ό Δεληγιώργης, άνδρες συνετό! κα! νουνεχεΤς, πολ- 
λάς έως τώρα υπηρεσίας παραοχόντες τή πστρίδι αύτων. Α
πέναντι τούτων τό ΰπουογεΐον Κουμουνδούρου φαίνεται οια- 
πνεόμενον ύπό φιλοπολέμων διαθέσεων.Χθές έθεάθησαν άνερ-. 
χόμενοι εις τό ΰπουργεΤον άνθρωποι γνωστοί ώς ύποκινή- 
οαντες άλλοτε άποτυχόντα άνταρτικα κινήματα είς ελληνικός 
ύπο τήν Τουρκίαν χώρας, αΐ ουνεντεύΐεις των σέ μετά τών
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νιτουργων φαίνονται εγουσαι άνσλογον· οκοπον. Η τοιαΟτη 
διάθεοιο τοϋ υπουργείου πρέπει νά κανονιοθ^ και νά περιορι- 
οθ^ ύπο Ί̂ \̂  λογικήε καί έν ανάγκη διά τήο έπερβσσεωε. Κα
νένα λόγον δεν έχει ή έέέγεροκ τής Έλλάδοο κατά τάο ημέ- 
ρσο αύτάο τοϋ Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου. Κσταπίεσκ εκ μέ
ρους τών Τούρκο·^ οϋδσμοϋ γίνεται. Ή Μακεδονία καί ή 
Κρήτη άπσθεΤς Θε-Ιινται την πάλην τών δύο μεγάλων Δυνά
μεων. άλως δέ άνείήγητος θά είναι ή εις τό μέσον είσοδος 
τής 'Ελλαδος και ή άνάμιϊις αύτής εις τήν πάλην.»

Άνάλογον γλώσσαν έτήρησαν καί αΐ λοιπαί τής Αγγλίας 
έφημεοίοες, α’ίτινες δεν έπαυσαν νά έκφράζωσι τήν γνώμην 
των πεοί τοϋ άσκοπου καί άνοήτου τής προπαρσσκευής τοϋ 
ελληνικού έθνους. Και όμως τα λοιπά παρά τήν Τουρκίαν 
έθνάοια, τό Μαυροίούνιον, ή Σερβία καί ή Ρουμανία, έίω- 
πλίύοντο καί υετεΤχον ένεργητικώς τοϋ πολέμου, κανείς δέ 
δεν εύοίσκετο νά τά έμποοίση καί νά κατηγορήση τήν ενέρ
γειαν. διά ν ’ άποδειχθή άπαΡ ακόμη οτι ολα εις αΰτον τον 
κόσυον τα ποάγματα κρίνον^αι πάντοτε διά δύο μέτρων καί 
δύο σταθιιών. Ό χι μόνον δέ ή γλώσσα τών εφημερίδων τής 
’Λ'ιγλίας, άλλά καί ή γλώσσα τών άντιπροσώπων της διέφε- 
ρεν έν Ρουμανία καί έν 'Ελλάδι. ΈκεΤ οί πρόξενοί της έτή- 
ρουν σιγήν ιχθύος καί αν μή ένεθάρρυνον τά κατά τής Τουρ
κίας διαβήματα τών Ρωμούνων, τών Σέρβων καί τών Μαυρο- 
βουνίων, οΰδευίαν πσοακέλευσιν έέέφοαύον κάν, διότι ϊστα'^ο 
όπισθεν τών μικοών εκείνων λαών ισχυρός καί άκλόνητος 
προστάτης ή Ρωσσία, τής όποιας τό μέρος ελαοον.

Τοιαύτη ήτο έν Άθήναις καί ή γνώμη τού Κουμουνδού- 
ρον. Παλαιά του διαβήματα διπλωματικά παρά τή Σερβία εί- 
χον πείσει αυτόν οτι ή σύγχρονος ενέργεια τών δύο κρατών 
κατά τήν εποχήν εκείνην θά εΤχεν αποτέλεσμα τήν εδαφικήν 
αύέησιν τής Ελλάδος διά τής καταλήψεως τής Ηπείρου, τής 
Θεσσαλίας καί τής Κρήτης, πρός τούτο δέ έπανέλαβε τάς
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ουνεννοηεεις του μετά τής σερέικήα κυόερνησεωε, διακοπεί- 
σαε εκτοτε κβ! ττεριοριοθείσσε εις προφορικήν μυστικήν συμ
φωνίαν. Η σέρβική κυβέρνησιε προθύμωε άπεδέχθη τήν ποό- 
τασιν τοΟ Κουμουνδούρου καί αί συνεννοήσεις έπεταθησσν εις 
.ρσπον ώστε τα^'εως να έπέλθν] το εύχάριστον αποτέλεσμα 
τής Πλήρους συμφωνίας καί όμοθύμου δρσοεως. οτε 6 έλλη-

1 μκ. θέ-νικος λαός έν άγνοια των λεπτομερειών ■ 
λων κάν νά πειοθή οτι ή κυβέρνησις αληθώς είργσίετο υπέρ 
το : κοινού συμφέροντος, έέηγέρθη και έέήτει άμεσον τήν 
συνεννόησιν μεταξύ τών κομματαρχών προς σχηματισμόν τοϋ 
μ ε γ ά λ ο υ  υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ .

Ένώ δέ τοιαύτη ήτο ή στάσις τού Αγγλικού τύπου 
πεναντι τής Ελλάδος, ανάλογος ήτο καί ή ένέογεια •ης
επισήμου Αγγλικής άντιπροσωπείσς παρά τή κυβερνήσει τώ 
Αθηνών. Έ ν Κωνσταντινουπολει ή πρεσβεία τής Αγγλίας 

διευθυνομένη ΰπο τού Ικανωτάτου τότε οοον κα! πανούργου· 
διπλωμάτου Λάγισρδ, συνεκέντρωσεν ολας της τάς ένεο·, είας 
έπΙ τού σημείου τούτου καί εις αΰτο καί μόνον σπέβλεψε. 
Νά μή κινηθή ή Ελλάς. Έγνώριύεν ή Αγγλική εν Κων- 
σταντινουπόλει πολιτική τάς δυσχερείας καί τήν πραγματι
κήν άπόγνωσιν τής Πύλης έν τή περιστάοει καθ’ ήν εκ τών 
νώτων θά προσεβάλλετο ή Τουρκία ύπο τών Ελλήνων, 
άφοϋ εΓχεν ήδη ποοσβληθη πσνταχόθεν πλέον Οπο τών Ρώσ- 
σων, τών Εέροων, Ρωμούνων καί τών Μαυροβουνίων καί μέ 
τήν ιδιαιτέραν έκείνην μέριμναν τήν όποιαν επιδεικνύει ή 
Αγγλία υπέρ οΙα; δήποτε χώρας οσάκις τά συμφέροντα των 

ταυτίέονταΓ ή τοΰλάχιστον πρόκειται να πολεμηθή αντίπαλος 
ισχυρός καί επίφοβος σνέλαβεν έπι ίδια ευθύνη τήν ουδετε
ρότητα τής Ελλάδος.

Ό  τότε ύπουογος τών έέωτερικών λόρδος Δέρβυ εγοαφε 
προς τον έν Κωνοτσντινουπόλει πρεσβευτήν Λσνιάοοον.
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Πρέπει νά μεταχειριοθήτε ολόκληρον την ΰμετέραν παρά τώ 
πρεσβευτή τήο Ελλάδος επιρροήν όπως πεισητε αυτόν να 
δισοιβάση τη κυβερνήσει του οδηγίας τεινούσας προς κοθηου- 
^ασιν τΰιν πνευμάτων έν 'Ελλσδι. Ό  καιρός δεν είναι προα- 
<̂ ορος προς ενέργειαν έκ μέρους της Ηλλάοος. ή ειρήνη οε 
ή διαταραχθεΐσα εις τόν ΑΤμον πρεπει νά μείνη ασάλευτος 
εις τό ΑΙγαΤον. Κράτος μικρόν καί σπαρέοκευον ως είναι η 
Ελλάς δεν πρέπει νά έκτίθεται εις τους μεγάλους αυτούς 
κινδύνους, ας έμπιοτευθη δέ την τύχην του εις εκείνους οϊ- 
τινες ανέκαθεν ανέλαβον την προστασίαν του. Και παΛίν 
επαναλαμβάνω οτι δεν πρέπει ν ’ σ^ίσητε την Ελλάδα νά 
κινηθή. Ανάλογους διαταγάς διαβιβάζω καί πρός τόν έν 
Άθήναις πρεσβευτήν τής Άνάσσης Στουαρτ.» ( ι)

'Ο έν Άθήναις πρεσβευτής τής Άνάσσης Στουαρτ οεν 
έλάμβανε μόνον διαταγάς από τόν ΰπουργον του των εξωτε
ρικών είχε καί τάς θεομοτάτας προτροπάς τοΰ έν Κωνοταν- 
τινουπόλει συναδέλφου Λαγιάρδου.

Δυστυχώς δμως δεν ήοαν μόνον ό Στουαρτ καί ο Λαγι- 
άρδος οί έμπνέοντες πρός τήν κυβέρνησιν τάς τάσεις πρός 
τήν ησυχίαν καί προσπαθοϋντες νά ματαιώσωαιν πάσαν αυ- 
τής^νέργειαν. Ό  έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής Κουν- 
τουριώτης ύπό τήν άμεσον επίορασιν του Αγγλικού προ
ξένου, άπέστελεν μακράς πρός τήν κυβέρνησιν του έκθεσεις 
πόρισμα έκτενών συνεντεύξεων ας μετά τού Λαγισρδου ε- 
λάμόανεν ό Έλλην πρεσβευτής, ϋύτος διαταχθείς νά ε-ε- 
τάση τήν γνώμην τοΰ Λαγιάρδου επί τής θέσεως των 
οεων τής Ελλάδος πρός τήν Τουρκίαν, εύρε τόν Λαγιαρ^^’ν

(1) ΜοηίΙβαΐ' ΰίρίοηηαΐίςοβ. Έγγραοχ σχ«τικά προ; το 
Ρωσσβτίνρκικόν τ.όλίμον ογιμ.οοίίυθέντ» ΰζο τοΰ ύπουργίΐίυ τ ί  
ίξωτίρικών τ ΐ :  ’Αγγ'λίας. Φυλλκοιον Α. 63 Εχο:σι
Λονδίνου.
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σνενοοτον εις τήν έπίμονον άπαίτηοίν του νά άπρακτήοι;| 
τελείως ή Ελλάς, το αποτέλεσμα 2έ αυτό τ?)ς συνεντεύ£εως 
μετεβιβαοεν είς τήν Κυβέρνηοίν του μέ τήν ιδιαιτέραν σύ- 
οτασιν του νά πειοθή ή Έλλσς είς τάς αγγλικός προτροπός.

Δυστυχώς τό οι^αλμα τοϋ Κουντουριώτη δεν περιωρίσθη 
εις τούτο μονον οτι τόσον στενώς ένεπνέετο από τής πολι
τικής τής Αγγλίας έν τή περιπτώσει τσύτή. Μ ετ’ οΰ πολύ 
διέπραίε οφσλμα διπλωματικόν μεγαλειτέρας οήμασίας τό 
όποΤον απεκάλυψεν είς τήν Αγγλίαν τσς διαθέσεις τής Ε λ 
ληνικής κυβερνήσεως καί καθησύχασεν αυτήν τελείως έπι 
τής στάσεως τής Ελλάδος.

Ο Κουντουριωτης — άνευ βεβαίως των διαταγών τής 
κυοερνήσεώς του — διεβεβαίωσε τον Λαγισρδον, 0τι ή Ε λ 
λάς δεν ήτο δυνατόν ποτέ νά συμπρά^ή μετά των Ρώσσων 
απο τους όποιους οΰδέν έπερίμενε καλόν καί των όποιων ή 
πολιτική οχι μόνον δεν συνεβιβάέ!ετο άλλά και άντετίθετο προς 
τά Ελληνικά συμφέροντα. Ή άρχή σΰτη βεβαίως δεν ήτο 
νέα διά τον Λσϋσρδον, ή άποκάλυψίς της τόν έπεισε οτι 
δεν είχε τίποτε νά φοβήται έκ μέρους τής Ελλάδος και 
έσπευσε νά καθησυχάση τήν Πύλην ήτις — ώς θά είδομεν 
κατωτέρω—άπεθρασύνθη τελείως έκ τής δηλώσεως ταύτι^ .(ι )

Διεβιβάσθησαν λοιπόν άναλόγως πρός τήν συνέντευέιν 
εκείνην όδηγίαι τού Λογιάρδου πρός τόν έν Άθήναις πρη- 
σβευτην Στουαρτ, άνδρα μέτριας πολιτικής ίκανότητος. πσ- 
νοϋργον όμως και κατέχοντα έπαρκεΤς γνώσεις έπΙ των Α 
νατολικών πραγμάτων καί ο Στούαρτ άνέλαβε νά συνέχιση 
τά λοιπά.

Έπι τής ΰπσυργείας τοϋ Κουμουνδούρου, ό Στούαοτ 
ευρε ποΛΛήν άντίστασιν πρός υποδοχήν των φιλειρηνικών του 
προτάσεων. Καί άλλοτε είχεν άποδείέει ή κυβέρνήοις τάς

(Ι)Α ότόθ-., φ-ΛλχδιονΕ’ . ίΑ ί ;  189.
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(ξχλοπολέμους δισθέοεις αΰτης καί ήδη δεν άπέκρυπτεν απ5- 
ραιτήτους τάε ένεργείοο τηε. Ο Στούβρτ τή 19 Μαιου 
έλα6ε ρακράν μετά τοΰ ΚουμουνδοΟρου ουνέντευ^ιν κατό
πιν τήζ όποιας διεβίάαοεν απελπιστικόν τηλεγράφημα προς 
τήν Κυάέρνησίν του. 'Ο Κουμουνδοϋρος πνιγόμενος ιδίως 
παοά τής κοινής γνώμης ήτις σπήτει τήν άμεσον ενέργειαν, 
είχε δείέει ανησυχητικά τινα σημεΤα καί έφάνη οιαπνεομενος 
άπό ένεργητικωτέρας σκέψεις. Εις τόν Ά γγλον πρεσβευτήν 
άπροκαλύπτως έδήλωοεν οτι ή Ελλάς εθεωρει εαυτην ελευ- 
θέρσν να ένεργήση ή όχι άναλάγως των περιστάσεων χωρκ 
οΰδεμίαν των δυνάμεων επιρροήν νά θέληση ν αναγνώριση 
έψάνη δέ τοιουτοτρόπως εντελώς άποκρούων τήν έπέμβασιν 
τής Αγγλίας. Το τηλεγράφημα έκεΤνο ένέσκηψεν ώς κεραυ
νός παρά τώ Λαγιάρδω όστις εις μίαν στιγμήν ένόμισεν ότι 
ήπειλοΰντο να καταρρεΟσωσι τα όνειρα τα όποΤσ τώ ένέπνεεν 
ό άπειρος προς τήν Τουρκίαν ερως του.

Νέαι λοιπόν διαταγα'ι έστάλησαν εις τόν Στούαρτ και 
νέο συνέντευέίς του μέ τόν Κουμουνοουρον άπεφερε τά 
αυτά αποτελέσματα. Εύρεν όμως ό πρεσοευτής τής Α (-  
γλίαε κεκηουγμένους υπέρ τής πολιτικής του δύω διαπρεπείς 
τής Ελλάδος πολιτευτάς. τόν Δεληγεώργην καΐ τόν Τρι- 
κοΰπην.

Είπομεν ήδη έν προηγούμενη σελίδι τούς λόγους τους 
όποιους είχεν ό Τρικούπης θεωρών τήν ενέργειαν κατά τήν 

έκείνην όχι μονον αλυσιτελή άλλά και επιβλαβή. Ο 
Τρικούπης και κατά τήν εποχήν εκείνην καί έπειτα άπέοει- 
£εν οτι ένεπνέετο πάντοτε ΰπό τής Αγγλικής πολιτικής 
ήτις όμως δ ι’ αΰτοϋ έφάνη — όφείλομεν νά το όμολογήσω- 
μεν έθνους πάντοτε καί ωφέλιμος τή Ελλάοι.

Ένω δέ τοιαύτη ήτο ή ενεργ· του διπλωματιι < τής
Αγγλίας αντιπροσώπου καί τοιαύτη ή γλώσσα τών Αγγλι-



5ϋ8 Χ α ρ ίλ α ο Γ

κνν εφημερίδάν έντελώς άντίθετοε έφαίνετο ή στσοκ τοϋ 
Γερμανικού τυττον. Ο Βίομαρκ έφαίνετο εύνουε μάλλον εις 
την ένεργειαν τηε'Ελλάδοε έν τω ίητήματι έκείν^· και είναι 
μέν σληΟεε οτι ό έν ’Λθήνσιε Γερμανδε πρεο^ευτήε δεν 
προεβη είε οιοβηματσ ενθαρρυντικά παρά τή Ελληνική κυ- 
οερνησει, ο I ερμανικοε τύποε δμωε και σύτοε ό άντιπροου- 
πεύων έπιοήμωε ταε ίδέαε τού Γερμανού άρχικσγκελσοίου, 
ένεθαρρυνε την Ελλαδα είε άμεοον ενέργειαν.

ϋ υ τ υ  τηλεγραφικώε έγένετο γνυστον εις τάε Άθήναε 
το άρθρον τής «Βορειογερμανικής» έφημερίδος τοϋ Βιουσοκ 
εις το όποΤον απροκαλύπτως ου,νιείτδτο εις την Ελλάδα ή 
άμεσος ενεργεισ. « Η συγκέντρωσις τΟν δυνάμεων τοϋ 
έθνους, ελεγεν ή έφημερίς αϋτη, έπιδάλλετοι εις τάς περι
στάσεις τσυτσς καθ ας ή εις την σκηνήν έμφάνισις τοϋ 
Ελληνικού στοιχείου θά έπέφερε λύσιν τής Ρωσσοτουρκικής 

οιαφορσς οχι μονον αποκλειστικήν διά τούς Ρώσσους καί τούς 
Χλαύους. Δυνατοί ή Ελλάς εις ττ,ν περίστσσιν τσυτην νά 
έγείρη δικαιας τάς σίιωσεις της καί νά ύποστηρίέη ,αύτάς 
ένεργητικ'ϋς εις τροπον ώστε νά τάς καταστήση σεδαστάς ; 
Τούτο είναι το ζήτημα.»

Και ή έφημερΐς οέ « Εφημερΐς τού ΒερολίνιΟ'υ» εγραφεν 
εν κυριω αρθρω Οπο το αυτό πνεύμα «Εις το δοσμσ το όποΤον 
έίελίσσεται παρά τήν Κωνσταντινούπολιν, μάνον'οί Έλληνες 
ακόμη δεν Ιδήλωσαν τί μέρος θά λάβουν. Αύτοι οΐ πλειότε- 
ρον των άλλων ένδιαφερόμενοι διά τήν πάλην ήτις συνσπτε- 
ται εις τάς χωράς α'ίτινες πστροπσραδότως τοΤς σνήκων, αυ
τοί άκόμοι δεν είπον άν θά ζητήσουν και τί θά ζητήσουν και 
εως τώρα έφάνησαν άποκροΟοντες και των Σέρβων καί των 
Ρώσσων τας προτάσεις. Βεβαίως ήμεΤς δεν θέλομεν νά συμ- 
βουλεύσωμεν ώριομένως τήν ένέργειαν ή τήν αδράνειαν. Εις 
τοιαύτην περιπτωσιν ή Ελλάς είναι ή πλειότερον παντός 
άλλου γινώσκουσσ τα κατ’ αυτήν και τί δύνατσι νά ποάζη
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κσϊ τί δύνατα! νά παρίδι .̂ Εκείνο τό οποΤον ραίνεται έκ ποιη
τής δρεωε έπιβαλλόρεναν είναι ή έαωτερική τηο προπαρα- 
οκευή δπωε κατορθύαη ν ’ άντιρετωαίο/| πάντα κίνδυνον. Λ υ- 
πηρίν είνηι έν έποχή τοιαύτΐ|ς έν τί} Άνίτολϊ) πολιτικής 
άνεμοίάλής ρόνον ή Ελλάς νπ φαίνήται ϋοιραίως α·ψή<}ου3οι 
τά περί αΰτ/|ν καί περιορί^ουοα ολαε ταε ρροντιδαε τηβ 
εις τδ άναβίβαορα και καταίίβαααα υπουργείων μονον».

Άνάλογοε ητο και' ή γλώοσσ τύν άλλων ερηρερί^ων. 
Εύνόητοε δε είναι ή συγκίνηοιε τ |̂ν οποίαν διήγειρον έν 
Άθ/)ναιε τά άρθρα τούτα πσριοτάνοντα την I ερραν̂ α̂ν -ρα- 
νερώε και σπροκαλΰπτωε κλίνουοον υπέρ τήε Έλλαοοε, ενω 
ουδέποτε τοιαύτα θερρά φιλελληνικά αΐοθηρατα ειχον προ- 
έλευσίν των τό Βερολίνον. Ό  λαοε έν συγκινήοει έλαρβανε 
γνώοιν τού περιεχομένου των άρθρων, τηλεγραφικωε^πριν η 
τά ρύλλσ τά περιέχοντα σύτά καταφθάοωοι κατόπιν δε έκα
στου των άρθρων έκείνων συλλαλητήρια συνήρχοντο καί εν- 
θουοιώδειε λόγοι ήκούοντο καί ψηφίσματα ουντάοσοντο ύπέ 
έν και τό οϋτο πάντοτε πνεύμα, τήε συοτάοεωε^δηλαδή κυ-  ̂
βερνήσεωε ΐσχυράε, έέ όλων των κομματαρχών ήτιε να είναι 
ικανή V ’ άντιμετωπίνη τάε περιοτάσειε.

Ένώ δέ τοιουτοτρέπωε έπεδεινούτο ή κατάστασιε εν τη 
Άνοτολή ή Ελλάς διετέλει ύπό τό κράτος οοινής ουγκινή- 
οειος. Ό  λαός ως οίάορςν ήδη έμίροντικ ,τπτς οςέφραίο τους 
πόθους του- ουλλαλητήριον τών ροιτητών προ του πανεπι- 
οτκμίου ήνοιόο τι,ν οοιράν τών πολυπληθών αυλλολητηριων 
τά'όποΤα κοιτά τάς κριοιρους ίκείνας ημέρας έγένοντο. Το 
ουλλαλητήριον έκεΐνο έίέλοίε καί έιΐιτροπήν ήτις μετέδη πα
ρά τώ Τρι'κούπη. Ό  Τρικούπηςείς τήν επιτροπήν έκείνην ό
πως κα'ι προηγουμένως εΤπεν οτι ή ούμπραέις τών κομματαρχών 
εις ούδέν' θά ώρέλει άν πράτερον δέν ουνεταυτΙέοντο α'ι άρ- 
χαί καί αί βσοεις τής άπό κοινού ένεργείας των. Η επιτροπή 
έκεϊθεν διευθύνθη εις τον Δεληγεώργη.
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Συγ^ρένωί ό τύπος έίεφρσίε τήν δυοαρέσκεισν του κατά 
της κυβεονηοεως ΚουρουνδοΟρου διότι εις ουτνι κρισίιιους 
περιστάσε.ς^δέν ουνεκσλε. την Βουλήν. 'Ο Τρικούπης έν 
οριρυτάτ'ρ ορθρω του δηροσιευθέντι διά τής “Ω ο α ς προ- 
πεκάλει την Κυβερνηοιν νά καλέοη την Βουλήν, πράγρατι 
δε ρετ όλίγας ήρέρσς αύτη ήναγκόσθη ΰπείκουοα είς την 
πανταχόθεν^ έκδηλουρένην έπιθυρίαν ταΰτην νά δηροσιευθή 
το οικεΓον διάταγρσ.

Εις επιρρωσιν δε τής έπιρονής τής κοινής γνώρης έπήλ- 
θε καί το έν τύ ΓΙαναθηναϊκώ Σταδίω έπιόλητικώτοτον ουλ- 
Λαλητήριον. Εέακιοχίλιοι πολΤται ουνήλθον εις το συλλα- 
λητήριον τοϋτο καί ήκουσαν ένθουοιώδους λόγου τοΰ κα9η- 
γητου κ. Γ . Κρέρου έκι ϊ̂ράοαντος την κοινήν πλέον ευχήν 
περί συρπρσέεως των κορράτων. Τό ουλλαλητήριον έν τελεί 
τη προταοει του κ. Κρέρου έψή<|>ισε ψήφιορπ περιλαρόάνον 
τά έέης : σ .) Εκφράζει τό έθνος την ευχήν νά σχηρατισθή 
κυοέρνησις έ£ όλων των κορράτων ισχυρά και ικανή ν ’ άντι- 
ρετωπίση τάς παρούοας δείνας περιστάσεις β '.) Ή σχηρατι- 
οθησορενη κυβέρνηοις νά έπιδιώζη ηαντί οθένει την στρατι
ωτικήν διοργάνωσιν τής χώρας, γ '.)  Νά έκψραοθή ή εϋγνω-
ροσύνη του λαού είς τούς βουλευτσς καί έν γένει τούς πολι- 
τευτάς εκείνους οϊτινες έέε-|)ρσσθησσν υπέρ τής ένώσεως 
Τ'ΰν κορράτων.

ΕΤτα εέελεγη επιτροπή ήτις έπροκειτο νά έπιοώση τό 
ψη ι̂ισρα είς^πάντας τούς κορρατάρχας. Ή επιτροπή άκολου- 
θουρενη  ̂ υπό τοΰ λαού προσήλθεν εις τούς κορρατάρχας. 
Καί πρώτον ρέν παρουοιάσθη είς τον Δηληγεώργην όστ.ς 
εοήλωσεν ότι δέχεται καί σνευφηρήθη ύπό τού πλήθους. ’Ε - 
κεΤθε ή διαδήλωσις ρετέόη παρά τώ ΚουρουνδοΟρω και τώ 
Ζαιρη οϊτινες άπό τούς έίώοτας των έδήλωσαν δτί θά βοηΐ 
θήσωσι τήν ενωσιν ταύτην ίνα έπιτευχθή.

Μεθ ο το συλλαλητηρίου διηυθύνθη είς τήν οικίαν τοΰ
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Τρικούπ/] κα! ή επιτροπή σνήλθε παρ’ οΰτ'^· ουτοζ εδήλωσεν 
ΟΤΙ ΰπείκων εκ  την πσρσκέλευσιν τοΰ λαοϋ θά προσελθη εϊο 
την κυβέρνησιν, έφσνέρωσεν ορωε καί τσε άρχάε του.

— Άπο τύν αρχών τήε πσρελθούοηε συνοοου — είπε 
προε τήν έπιτροπήν —■ ή ιδέα αυτή ΰπεστηρίχθη παρ’ έμοϋ 
ή ιδέα τήε συμφωνίας έπ'ι τών πραγμάτων ήτιε συνεπάγεται 
τήν συμφωνίαν καί ούμπρσζιν επί τών προσώπων. Είναι σε τσ 
πράγματα σι προσωπικοί ύπηρεσίαι καί χρηματικοί θυσίαι 
πράε έκτέλεοιν τήε επί πόλεμον συντεταγμένης παρασκευής. 
Ό ταν γίνεται δε λογοε περί θυσιών προς αυτσς καί τήν 
ιδέαν αυτήν δέον νά έθισθή ό λαοε αν όντως θελη να πει- 
σθή ότι κίνδυνοι έπίκεινται οϊτινεε πρέπει νά εύρωσι τήν 
χωράν έτοιμον διά παν διάβημα. Εν τώ μεταίυ δυνσται ό 
λαός νά έκφράζη ήσύχωε καί έπιολητικώε τάε ιδέας του και 
το συνταγματικώτερον μέσον τήε τοισΟτηε εκδηλώσεις είναι 
σοόαρά καί ανάλογα τών περιστάσεων συλλαλητήρια, σύχί 
δέ θοουβώδειε συναθροίσεις καί ταραχώδεις ουναγωγσί ύπο- 
βιβάι^ουσσι καί τών περιστάσεων τήν σοβαρότητα καί τοΰ 
λαοΰ τον χαρακτήρα, καί ίημιοϋσαι τον τόπον ΰπο ηθικήν 
έποψιν έσωτερικώε καί έςωτερικώε. Πολιτικοί άνάέιοι τοΰ 
δνόματόε των είναι έκεΐνοι οΐτινεε μεταόάλλουσιν γνώμην η 
φρόνημα ύπείκοντες είε τήν πίεσιν έστω καί τήε κοινής γ·
μηε, σίίουε δέ τιμής έδειχνα θεωρή ό λαός τούς τιμήσαντσς 
αυτόν διά τήε οταθερότητσε είε τάε ίδεαε των. Εκείνο τό 
όποιον ήδη έπιβάλλετο είε τόν λαόν εΤναι ότι πρέπει νά κα- 
τανοηθή δτι δεν είναι δυνατόν αΐ άποθήκαι νά πληρωθώοι μό- 
ναι των πολεμοφοδίων καί ή χώρα νά πσρασκευασθή στρσ- 
τιωτικώς άνευ μεγάλων χρηματικών δαπανών.

Ή  άπάντησις αΰτη τοΰ Τρικούπη ειλικρινής καί αυστη
ρά, καθορίίουοσ δέ τά πράγματα καί θέτουσα τό ίήτημα εις 
τήν θέσιν του, ένέπλυσε τούς άποτελέσαντας τήν έπιτροπήν 
ενθουσιασμού καί ό Τρικούπηε έέελθων είε τόν εξώστην έν-

-  ^

V..
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2ΤΙ
I ρετέχη τΓ|ς Κυο;ρν/|:εωί κσ̂

ΧαοίΛαυ^’

Ε7τα έδηλω  ̂
ό κ. Θ. Δηληγίάννης.

Εν τγ.' ρετα^ν ε Κουρουνδοΰροε προέόϊ] εΐε διαα/ίρατα 
πρεε κατσρτιορον τον υπουργείου τοΰ κληθέντοο μ ε γ ό.λ ο υ 

. υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ ,  ένρ ή άγςονία ηυέανεν καί αί διαδοοειο α1 
κυκΛΟί^οροΰοαι έπλαττον ρυρία καθ’ έκάοτην στιγρην ύπουρ- 
γεΤσ διαγευδόρενα ρετ ’ ολίγον.-

Ο Κουρουνδοϋρος ιάπι^υθύνθη πρώτον εΐο τον Ζα'ί'ρην, ο 
όποΤοο έδέχθϊ] άνευ ί,ρΐυν νά ουρρεθέέι;| ί 7̂€. νέας κυβερνήοεε^ο 
οΰτω δέ έκ τών προτέρων ΰιρίοθη αΰτϋ τό ΰπουργεΤον τήο 
Δικαιοούνηο. ΕΓτα ό Κουρουνδοΰροο σπ)γυθύνθ/] εΐο τον Τρι- 
κού^την, ουτοε ορως έδιγλωσεν οτι είναι ρέν προθυρος να ρη 
άντιπολιτευθ^ την κυβέρνηοιν καί νά βοηθήση ραλίστα αύτην 
κατά τάο ένεργείαο τηο. ηρνεΤτο οριυε νά λσβ/| ρέροο είο τον 
σχηρατισρον τοΰ υπουργείου και τήν άρνησίν του τούτην έ- 
στήριζεν έπΐ τήο άρ; ή̂ο οτι έπιολαέης θά ητο η ούμπραίιο.

'Ο Κουρουνδοϋροο ορωο επέρεινε. Δύο ι ί̂λοι του βου- 
λευταί, οί κ. κ. Σ'υτηροπουλοο και Φιλήρων. έοτάλησαν ρε 
τήν παράκλησιν νά τον πείσωσιν, αλλά καί ούτοι έπέστρεψαν 
άπρακτοι. Τότε ο Κουρουνδοϋροο έκόλεοε παρ’ έσυτΰ τον 
Κεχαγιάν καί ή έπέρϋαοιο τούτου ώο καί τό έπελθόν ρέγσ 
συλλαλητήριον επειοαν τέλοο τόν Τρικούπην νά δηλάισ'. τήν 
συρρετοχήν του εΐο το ΰπουργεΤον. .

Καθ'όλου τοΰτο τό διάστηρα ή συγκίνηοι; έν τή πόλει 
καί <1 αγωνία έπετοί\/ετο, ό δε ίδιαίτεροο γραρρατευο τοΰ Βα- 
σιλοως Καλλίνοκηο ου;(νά έπεοκέ'ρθη τσΰε κορυφαίουο των 
πολιτευορόνων τήο εποχή: εκείνη: Τητύν τήν γνΔρην των 
έπΐ των πολιτικών τή: εποχή: εκείνη: περιστάσεων.

Τέλο: τήν >3 Μα'ί'ου ρετά δίωρον συνοριλίαν, ήν έσχε 
ρετά τοϋ Βασιλέω: ό Κουρουνδοΰοο: ρετέβη εί: τήν πσοά τή 
Κυγέλη επαυλιν τοΰ Κανάρη καί σνεκοίνωσεν αύτώ ότι ό 
Βασιλεύ: έπεθΟρει νά τόν ίδη προεδρεύοντα τοϋ ΰπουργικοϋ
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ουμβίυλίου. Ο ενο^^ο  ̂ ναΟαοχοε έδέχθν] την εντολήν «νεν- 
δο(β̂ ■ ■ ^̂ £; κοί ανελθών είε τά ανάκτορα ουνεννοηθη μετά τοϋ 
Βασ1/.ε;^ .̂ Την έπομένην διε συνήλθον παρ’ αΰτώ οι κορυ- 
^αΤοι -'^ν κομμάτων καις δΙο διελύθησαν άπρακτοι· τέλοο 8έ 
την μί-θεπομένην κατηρτισθη τό μέγα ονομαοθέν ΰπουργεΤον 

: "■

Κ . Κ α ν ά ρ η ς  πρόεδρο^ και ύπουργοζ πΐ των Ναυτικών.
Τ ρ ικ ο ν η η ς  έπΙ των Έζωτερικύν.

’Λ λ . Κ ο νιιο ν νδ ο ΰ ^ ο ς  έπ'ι των Έοωτερικών.
Έ η .  Δ ελ η γεώ ρ γη ς  έπϊ των Οικονομικών.
♦ ♦ ρ. Ζ α ΐιιη ν  έπ! τηο Δικαιοούνηε.
β .  Δ η λ η γ ιά ν ν η ς  έπί των Εκκλησιαστικών καί τής 

Παιδείας.

Χ αρ . Ζ νρ β ρ α κ ά κ η ς  έπί τών Στρατιωτικών.

Γ; νέον ΰπουργεΤον άμα κατηρτισθη έσπευσε νά γνω- 
ρισ/, τούτο εις τόν λαδν οοτις έ£έι|>ραοε παντοιοτρόπως την 
^αράν του. Φωταψίαι καί διαδηλώσεις έγένοντο έπί τή ιδέα 
οε μονον οτι τό ΰπουργεΤον έκεΤνο ήρχετο εις τά πράγματα 
οισ νά συντάέη στρατιωτικώς την χώραν καί μετά την δή- 
λωσιν μάλιστα τού Τρικούπη περί θυσιών, μόνον εν Τριπό- 
Λει τήν ίδιαν εσπέραν τής συστάσεως τής νέας κυβερνήσεως 
συνςΛεγησαν δι ’ έράνου καί άπεστάλησον εις το ταμεΤον τής 
έθνικής άμύνης αο,οοο δρ.

Συγχρόνως και η γλώσσα τού Ευρωπαϊκού τύπου ήρχιοε 
μεταοαλλομενη καί αυτοί δέ οΐ «Καιροί» οί τόσον αυστηροί 
συνήθως κοτΤα τού Ελληνικού λαού έίηυμενίοθησαν όπως 
δήποτε.

Οί Ελληνες — εγραρεν έκτακτος σντζποκριτής πρός 
το Λονδίνειον ρύλλον οί έχοντες περισσότερα δικαιώματα 
παντός άλλου λαού πρός έίέγερσιν έν τή Ανατολή έρησυ- 
χάίουοιν οΰχί διότι λησμονούν τά άπαοάγραπτα αΰτών δικαι-
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ώμοτα τό όποιο και ή ίοτρρία _τοΤς αναγνωρίζει κατά τν]ν 
)(εροονηοον τού Αίμου,αλλά όιότκ^οέοΰντ'άι τάζ δυνάμεις καί 
ιδίως την Αγγλίαν. Αισθάνεται ό Ελληνικός λαός οτι αν 
είεγείρωντσι ο'ιΣλαϋοι εχουσιν όπισθεν αυτών τούς Ρωσοους 
ύποκινητάς καί συμπράκτορας. Αποροϋοι οε και δικαίως εν
ταύθα διά την άκατσνάητον στάσιν τής Αγγλίας. Αν αυτή 
ςίλικρινώς ΰποοτηρί^ει την άκεραιάτητα τής Τουρκίας μονον 
διότι φοόεΐται την Ιςάπλωσιν τής Ρωσσίας προς τό ΑίγσΤον 
πέλαγος, τότε πρέπει νά πεισθή ακριβώς ν σντιπρσττη κατα 
τών σχεδίων τών Βουλγάρων καί των Ρωμούνων, οΐτινες ά- 
ποτελοϋσι τήν πρωτοπορείαν τού Πανσλαβισμού, ούχί όμως 
καί κατά τών Ελλήνων οίτινες πράγματι δυνατοί να είναι 
τό μόνον κατά τής Ρωσσίας πρόσκομμα καί εκτεινόμενοι 
ποός τά άνω καί ^κστσλσμβάνοντες χωραΡ αίτινες τοΤς άνή- 
κόυοι, καί άναγνυρΚοντεα ίδιον καί άνεΕάρτητον έθνιομόν 
νά έμαοδίοωοι ι̂νοικώο τόν Σλαδικάν χείμαρρον άπδ του νό 
παραούρκ] όλόκληρον τήν χεροάνηοον  ̂ τοΟ Αίμου. Δέ,ν /,η- 
ομονούν οί έν Άθήναις ότι είο τήν Αγγλίαν οφείλεται τό 
προε τήν Ελλάδα τελεοίγραφον τήε Πύλτ|ε «ατά τό 1867 
τό πσραδοσαν τήν Κρήτην είε τήν Πύλην μετά τριετή αιμα- 
τηοόν'άγ-ϋνα. Ά ν  τΟ όντι ή Αγγλία έχη ουμφάρον ν ' άνα- 
κοίιή ή πρόοδοε τού Πανολαδισμού δέον νά ένοτερνιοθή τοίιε 
Έλληνας καί τούτο πρέπει νά τό έννοήοη τέλος ή Αγγλική 

διπλωματία.
,'ϊβρίέουοι τους Έλληνας οί Ά γγλοι καί ή κοινή γνώ

μη έν τή πατρίδι ήμών θεωρεΤ αυτούς φλυάρους, οκνηρούς, 
κακώς διαχειριοθέντας τήν έλευθερίαν ήν τούς έδιύκαμεν καί 
τέλος πολύ κατωτέρους άπό τούς Τούρκους κατα τήν αν
δρείαν. Καί όμως προκαλώ τούς λέγοντας ταϋτα νά διέλθω- 
οιν ί ί  Αθηνών, θ ά  ίδουν πάλιν φανερώνουοαν φιλοπονίαν 
τών κατοίκων της, λαόν ήρεμον καί προοηνή. Άλλως τε 
ποία είναι ή κατάοταοις τών άλλων ύπό έυγόν αδελφών αύ-

ί* 4  Χ α ρ ίλ α ο ς  ·
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ι'-·̂ ν  ̂ υσΛΛον ποία είναι  ̂ θέδιε τΰν άλλων έλευθερωθειοών 
σπε τον τουρκικόν ίυγόν φυλών :β

Λεγεται ότι και ή άνταπέκριοιο αυτή ώφείλετο ε!ς τον 
αυτόν τακτικόν τών «Καιρών» ανταποκριτήν τόν γνωοτόν 
^ '^ \ 9ήναιο_Φριήμαν οστις πολλάκκ εΤχεν σποστείλει άντσ- 
ηοκρίοεκ πολύ ταύτηο διαφεροΰοας. Προκεψένου ουωο νά 
ρετοοάλι;] πολιτικ/|ν τό παγκόσμιον φϋλλον κατά τάο τελευ- 
τσιαε τσΟτας περιστάσεις έθεώρηοε σκόπιμον νά ποοπσρσ- 
οκευσσ·/) τοιουτοτρόπως τό έδαφος διά τής άντσποκρίσεως 
εκείνης.

Κατά τό προ τοΰ ο^^ηματισμοϋ το3 μεγάλοβ υπουργείου 
οιαοτημο ό Τρικούπης έγραψε σειράν θαυμάσιων άρθρων έν 
τή « Ωρα» έό ων μεταφέρομεν τά δύο κατωτόοω.

Π ο λ ι τ ι κ ό ν  Δ ε λ τ ίο ν

Η έςεύρεσις καί ή πραγματοποίησις τών καταλλήλων πρός 
τας περιστάσεις αποφάσεων άπαντά δύο κατηγοριών εχθρούς.
Επίσης άντιοτρατευονται προς τήν τελεσφόρον ενέργειαν τοΰ 

έθνους 6ί σρνούμενοι ή περιορίύοντες εντός ορίων ανεπαρ
κών τήν άναγκην έκτακτων μέτρων καί οΐ ουνιστώντες ή πα- 
ριστώντες ως απαραίτητα μέτρα απαράδεκτα και απραγματο
ποίητα Ενόσω ό_ρωσοτουρκικος πόλεμος δεν είχε κηρυχθή, 
ποΛίτευομενοι ύπείκοντες εις τάς άναγκαίας τή περιστσσει 
θυσίας εναντιότητα τής δημοσίας γνώμης, καλυπτομένην ΰπό 
κενούς περί παρασκευών λόγους, άπέφευγον οΐ πλεΤστοι τήν 
νομοθέτηοιν έκτακτων μέτρων άληθοϋς και έπσοκοϋς έθνικής 
ενεργειας· αφο  ̂ οέ ό πόλεμος έκηρύχθη, κατ’ ουσίαν δεν με- 
τεβληθησαν αί οιαθεοεις, πολλοί όμως έοτράφησσν άλλην 
όδον προς κατσπολέμησιν τής πραγμστοποιήσεως μέτρων έκ
τακτου έθνικής ένεργείας, παριστώντες τά μέτρα ταΰτα ώς 
τοοοΰτον υπέρτερα τών δυνάμεων του κράτους καί τοσοϋτον



ολλών

ώς έκ τήα ^ύ3ε;^  ̂ αυτών άλέθρια, 'ύοτε βναποδράστίυε ν α- 
γωσιν εκ  το άποσιωπώρενον ουρπέραορα, ότι τοιαυτϊ]ε ενερ- 
γείαε οωτηριωδεοτέρα ή άποχί'ι.

Ένώ οϊ έρμένοντεε είε τό πρώτον ουοτηρα προσπαθοϋοι 
διά παντοε ρέσου νά φέρωοι την αποτυχίαν του περί έ<|ιε- 
δρείαε νόμου έΕογκοϋντεε την άπαιτουρένην δαπάνην προε 
διευθέτησιν τών στρατοπέδων και παριστύντεε ταϋτα και την 
έκγύμνασιν τύν άνδρύν ώε άχρηστα, οί τον ετερον τροπον 
τηε καταπολεμήοεωε τήε έθνικήε ένεργείαε άοπαζομενοι συνι- 
στύσι την έπαΰέησιν τού αριθροϋ τών κληθησομενων άνορών, 
καθ’ ην ώραν τοσαϋτσι σναι^ύονται δυσχερειαι εΐε την συγ· 
κέντρωσιν τοϋ ήδη ώρισμένου σριθροϋ, ώστε παρα 
καί ουτω προλέγεται ώε ά^ρευκτοε η αποτυχία τοϋ νομού. 
Α ντ ί ρόνον τών εφέδρων τών δυο κατηγοριών, καλέσατε,λέ- 
γουσιν, εΰθυε σμφοτέραε, επιτρέψατε δε την διά βασιλικού 
διατάγματοε υποβολήν είε προσωπικήν έργοοίαν πσνταε άγον- 
τοε ηλικίαν άπο τού ι 6 έωε τοϋ 6ο έτουε· ίνα δε έτι μάλ
λον καταστήσωσιν έναργέε τό άακοπον καί απατηλόν τήε θυ- 
σίσε. περιορίσατε, λέγουσι, τήν έκγύμνασιν των έφεδρι-' 

ήρέραε, ρεθ’ άε βεβαίωε έννοοϋοιν 
έφεδροι εΐε τάε έστίοε των ώε άχρηστοι 
οί έπιδιώκοντεε τήν αποτυχίαν των έκτα 
τοϋ ουστήρατοε τήε σνεπαρκείαε των μέσων ήρνήθησαν έ- 
λαττωσιν τιρήε τοϋ δανείου τών ιο,οοο,οοο δραχμών έι 
τριών εκατοστών, δι' ήε έεησφαλίώετο ή επιτυχία, οί 
αντιθέτου ουστήρατοε ταϋτα έπιζητουντεε άντί τριώ 
τείνουσι 19 εκατοστών έλάττωσιν συνάμα 
ορόν τοϋ τόκου. 'Ρηφίσατε. λέγουσι, νόμον δανείου εκατόν 
εκατομμυρίων εΐε όμολογίαε έΕ έκατόν δραχ̂ μών έχούσαε πραγ
ματικήν άΕίαν 6ο καί τόκον ΐ 2 .  Ίνα  δ ή κατάδηλον καί τό 
άπρογιιατοποίητον τοϋ τοκογλυψικοϋ τούτοϋ δανείοϋ προαθέ- 
τουσιν ότι αί όρολογίαι έοονται ιοο δραχμών, τουτεστι προ-
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ωριομένοι εις διάθεσιν πβοά τ'Ιι λαιΐι· τοΰ οέ, ετε εΤναι γνω
στόν εκ της τελευταίος μάλιστα μετατροπής τοϋ μεταλλικού 
νομίσματος, οτι το κυκλοφορούν μέτσλλον εν τή Χ'·^ρ? είναι 
πολλοστημοριον των ιοο εκατομμυρίων· οέν αρκεί όμως τού
το· έπιάαλλουσι καί έρανον αναγκαστικόν καί σ^ετερισμόν 
Λογω οσνειου των λιμενικών ταμείων και των κληροδοτημά
των. Εις έγγΰησιν δέ τοϋ άποφέροντος τόκον 20 τοΤς ο)ο δα
νείου 6ο εκατομμυρίων πραγματικών παριοτωντων ιοο εκα
τομμύρια ονοματικά, ήτοι έτηοίας πληρωμής Ι2 εκατομμυ
ρίων, προσφέρουσιν οικονομίας έκ τής καταργήσεως των ημί
θεων δημοσίων θέσεων καί τής έλοττώσεως τής υισθοδοσίας 
τών άλλων κατα 3ο ο)ο· τού δανείου δέ όντος διηνεκούς, ώς 
μη προοοιοριοθεντος ετησίου χρεωλύτρου, διηνεκές έστσι καί 
το μετρον των οικονομιών. Επειδή ο ’ αί οίκονομίαι α3ται 
κατά ΠλεΤοτσ έκατομμύρισ ύοτερούοι τών ! 2 εκατομμυρίων, 
συμπληρωσβτε, λέγουοι, τά λοιπά διά βεβαίων ικάρων ώς είναι 
οί τελωνειακοί, προσποιούμενοι οτι λησμονούσιν ότι εισερχό
μενης τής Ελλάδος εις στάδιον πολέμων και κσταστρορ'ών, 
στειρευουοιν αί πηγαί τών τελωνειακών εισοδημάτων.

Ικανά ταυτα αύτολεέεί μετενεχθέντσ έκ δημοσιεύσεων 
τών τοιαΰτσ τερατευομένων εις ένδειέιν τής μεθόδου, δι' ής 
έι^αρμοίοντες τό σύστημα τής εις άτοπον απαγωγής προσπα- 
θο^σιν ουτο! ν σποτρέ·|"ωσι την χώραν από τής έπιτελέσεως 
τών καθηκόντων αυτής.

Δυσχερής αληθώς είναι ή εθνική ένέργεισ, ήν σ1 πεοι- 
στάσεις καλούαι, καί μεγάλαι οί θυσίαι, εις ας θα έκθεση σύτη 
το έθνος, σλλ ευτυχώς αί θυσίαι, καί ένέργειαι δέν είναι ΰ- 
περτεραι τών ουνάμεων τοϋ Ελληνισμού, άν εχη την θέλη- 
σιν καί λογικώς ένασκήση αυτήν. Έκοιμστο μέχρι τοΰδε ή 9έ- 
ληοις το^ Ελληνισμού καί άν δέν ίσχυσαν ϊνα έέυπνίσωσιν αυ
τήν τά προανακρούσματα τού έν τή Ανατολή πολέμου, θέ
λει σ<{.εύκτως έγερθή τοϋ πολέμου συνισταμένου. Ή άτυχή
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ένσοκ'/·|θκ; της θελήσεωί δύναται άρέσωε άπε τ ’̂ ν πρι^- 
των βί ι̂ράτων νά |^αταιωση τ ’ αποτελέσματα αΰτήο, είτε μή 
λσμβανομένηο έγκαίρωε έπαρκοϋε προε την ανάγκην προνοίσε. 
είτε πσρεκτρεπομένηε τής έθνικήε ένεργείαε εϊε άποφάσειε, 
ων άμεσον αποτέλεσμα εσται η άποσύνθεοιε τον Κρστουε. 
Το ελληνικόν κρστοε οντε ό ολοε Έλληνισμόε εΤνσι, ούτε 
το πλεΤστον τοΰ Ελληνισμού, 'ϊπάρχουσιν έκτοε τού κρά- 
τουε οπουδαΤαι έθνικσΐ δυνάμειε· άλλα μονον έν τω_ Έλλη- 
νικώ κράτει δύναται νά ύπάρ£η οργσνισμοε τηε έθνικηε ένερ- 
γείσε, ού άνευ άνέ<|>ικτοε ή επιτυχία. ’Επιμελώε άρα οφείλει 
ή Βουλή ν ’ άποκρούοη πσοαν πρότασιν τείνουσαν είε την χα- 
λάρωσιν τηε κυβερνητικήε μηχανήε. Αί οίκονομίαι είναι ωφέ
λιμοι, όταν σποκοπωσι τά περιττά, εΤναι άσπασται καί όταν 
καταργύσιν έ£οδα πολυτελείαε, επιβάλλονται δ έν τή πα- 
ρούση στιγμή γενικώτερον εΐε ένδειϊιν τοΰ μέτρου, ενώ παν- 
τεε όφείλουσι νά ύποστώσι θυσίαε, άλλα πέραν ·τ ώ ν  όριων 
τούτων, δταν σί οίκονομίαι περικόπτουσαι τ άναγκαία πρόε 
την κίνησιν τηε κυβερνητικήε μηχανήε φέρωσι προσκόμματα 
εΐε την κανονικήν αΰτήε λειτουργίαν, πάντοτε μεν είναι ά- 
ποκοουοτέαι, άλλά ποο πάντων ήδη οτε πάσα ή εκτσκοε ε
θνική ενέργεια δέον ν ’ άπορρέη σπο τηε κανονικήε τοΰ κρά- 
τουε κυβερνητικήε λειτουργιαε καί νά συνδυά^ηται προε τού
την. Οι χρηματικοί πόροι, οΐτινεε άποτελοΰσι τόν κυριωτε- 
ρον μοχλόν τών πολεμικών έργων, είναι έλπΙε νά έέευρεθώσι 
μόνον διά των επισήμων αντιπροσώπων του κράτουε· αυτα 
τά τακτικά έέοδα τοΰ κράτουε θέλουσιν έλαττωθή έπαισθη- 
τώε ή καί έκλείφει το πλεΤστον, άν έπιτραπή νά εισχώρηση 
ή παράλυσιε είε τήν διοίκησιν διά τήε καταργήοεωε αναγ
καίου προσωπικού ή τού περιορισμού τών άπαραιτήτων πρόε 
τήν συντήρηοιν αυτού μέσων. Τά έκτακτα οικονομικά μέτρα, 
ώε έ1 αΰτήε τήε φύσεωε αυτών, είναι προσωρινά, επομένωε 
ή έε αυτών χρηματική ώφέλεια είναι μικρά. Ή πρόταοιε περί
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ικτσκτου μέτρου καταργήσεϋ^  ̂ θεσεων και περικοπή; των μι- 
οθων ουνδυαοθηοομένου προ<: δισρκέε 3άνειον αποδεικνύει 
Τϊ ν̂ επιπολαιότητα των έπιχειρούντων έπι ζητημάτων τοσοΰ- 
τον σπουδαίων ν ’ σποφαίνωντσι αμελέτητοι, ώσανεΐ έπρό- 
κειτε περί έπουοιώδουο διατάΐεω; αυνήθου; τινδ< νομοθετη- 
ματοε. Αποδεχόμενοι οικονομία;, έιρ’ όσον βελτιοΰσι τήν ύ- 
πηοεσίαν ή έπιδιώκουσι σκοπόν ηθικόν, δεν πρέπει ν ’ άπατω- 
μεθσ περί τή ; έννοια; οΰτών προσδοκώντε; εκ των οικονο
μιών σπουδαίου; πόρου;. 0 ΐ  πόροι δι ’ ων θά έπιτελεοθώσι τά 
έργα, ει; ό άποβλέπομεν ήδη, ότε ο πόλεμο; είναι ο παρα 
πάντων σνομολογούμενο; σκοπό; τή ; εθνική; ένεργεία;, δεν 
δύνσντσι νά είναι άλλοι ή δάνεια· δάνεια δέ δυνατοί νά έλ- 
πίαη μόνον το κράτο;. ουτινο; ή διοίκησι; καί ή οικονομική 
διαχείριοι; σνταποκρίνονται ποό; τήν έννοιαν εΰνομουμένη; 
πολιτεία;.

Ταύτην λοιπόν τήν έννοιαν όφείλομεν διά πόση; •προ
σπάθεια; νά καταστήσωμεν έναργεστέραν περί τσι|ιορώντα εί; 
τήν κυόέρνησιν τή; χώρα;. 'Ω ; προ; οέ τήν στρατιωτικήν 
σύνταέιν έμμένομεν εί; τήν ιδέαν, ότι μηδόλω; διακόπτοντε; 
τά τή ; άρέαμένη; ταπεινή; συντάέε·ω;, διά τή ; εφαρμογή; 
τοΰ μετσάατικοϋ περί έφεδρεία; νόμου, διότι ή έγκατάλειψι; 
αύτοΰ έν τώ στσδίω τή ; έκτελέοεω;, εΐ; ό σήμερον περιήλ
θε, θά ήναι πολλαχώι; έπιόλσόή;, όφείλομεν κατά ταλλα νά 
κανονίσωμεν τά τή ; εκτάκτου συντά^εω;, καθ’ όν τρόπον 
υπαγορεύει α·ΰτά ή κατάοτασι; τή; χώρα; υπάρχει αυτή ή 
θεμελί'ώδη; διαφορά μεταέώ τακτική; στρατιωτική; συντάζεω; 
καί εκτάκτου προ; πόλεμον παρασκευή;, ότι έν τή τακτική 
στρατιωτική συντσί,ει έπιζητεΤται διά ταύτη; καί ή δισμόρ- 
φωοι; των ηθών τή ; χώρα; συμφώνω; προ; τά ; άρχά; τή ; 
νέα; νομοθεσία; ενώ έν τή έκτάκτω προ; πόλεμον παρασκευή 
μόνο; σκοπό; ε ί; όν όφείλομεν ν ’ άφορώμεν, είναι ή έπιτυ- 
χία έν τή πολεμική ένεργεία. συνδυαζομένων ιών στρατιω-
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τικών μέτρων προς τά ήθη τήε χώρας και μή έπιίηταυμένης 
τής τροίΐοποιήσεως τούτων δι ’ εκείνων έν μετρώ τακτ1κή^ 
ουντάέεως έπιτρέπεται ν ’ άπσιτώμεν τήν έκπλήρωοιν ύπο- 
χρεώοεων, υπέρ ων ή χώρα, ώς άουνείθιοτος εις αΰτσς, δέν 

εθειμένη· τήν έλλείπουοονοεικνυετσι τήν έλλείπουοον συνήθειαν θέλει 
μεταδώσει εις τον λαόν αυτή ή έι^σρμογή τοϋ νόμου σκοπόν 
έχοντος έν το7ς σλλοις και τήν ήθικήν διαμόρ(()ωοιν. Επικει
μένου όμως πολέμου, ΐνα συγκεντρώσωμεν ευθύς τάς δυνά
μεις, ων χρείαν έχομεν, όφείλομεν συμ<{)ώνως προς τα ήθη 
τής χώρας να έργασθωμεν και δια τούτο προετείναμεν σήμε
ρον, οτε ό πόλεμος είναι τό έν Ανατολή καθεστώς, τήν 
σνυπερθετον συμπλήρωοιν τών έθνικών δυνάμεων έκ ταγμά
των εθελοντών. Κατο τό σύστημα τούτο δύναται ή Ελλάς 
έντός ολίγων εβδομάδων νά έχη έτοιμοπόλεμον στρατόν ύο 
έως .̂ 0 χιλιάδων άνδρών. Ό  δέ παρσκολουθών έπιμελώς τάς 
διπλωμστικάς και στρατιωτικάς περιπέτειας τού άρέσμένου 
πολέμου θέλει δυοτάοέι ν ’ άποφανθή, οτι έχουσσ ή Ελλη
νική κυβέρνηοις εις τήν διάθεσιν αυτής τοιαύτην δώναμιν δεν 
θα δυνηθή νά ποίηση λυσιτελή αυτής χρήσιν.

ΙΙρός καταρτισμόν καί συντήρησιν διωργανουμένου στοα- 
τοϋ 3ο εως χιλιάδων άνδρών μεγάλαι άπαιτοϋνται θυσία» 
άλλ ’ ούχί υπέρτεροι τών δυνάμεων τής Ελλάδος, στον το 
έθνος θέληση νά ύποόληθή είς αύτάς. Τό άληθές τούτο μέ- 
τρον τής κατά £ηράν στρατιωτικής συντσίεως συμπληρου- 
μένης δι ’ άναλόγου καί κατά θάλασσαν, όφείλομεν νά έπιδει- 
κνύωμεν είς τό έθνος 'ίνα πειθόμενον, οτι δέν ζητούνται παρ’ 
αυτού τ ’ άδύνατα, έκι^ράσει όμό<|>ωνον τήν άπαίτησιν σύτοϋ, 
όπως ή νομοθετική έέουσία κανονίση έσπευσμένως τά είκότο 
προς τήν πραγματοποίησιν τής έ<|)ΐκτής τούτης παρασκευής. 
Δυνατόν ή συύήτησις ν ’ σποδεί£η λυσιτελείς προς τον τρό
πον τού καταρτισμού τών έκτακτων δυνάμεων ιδέας διαφε- 
ρουσσς τών παρ’ ήμών έκ;})ρασθεισών· άλλ’ άναμφησβι^'τητογ
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εΤναι ΟΤΙ /] Έλλάο οι|)είλει νά έογαοθ^ ώο κράτοο διωργανω- 
αένον καί ούδέν νά έπιτρέψι;) δυνσμενον νά ;(αλαρώσ/] την 
κυβερνητικήν λειτουργίαν, ώς κράτος δ ’ οργανωμένον έργσ- 
ίόμενον οφείλει νά ύποβληθή εις έπαρκεΤς προς το έργον θυ
σίας όδηγούμενον έκ τιΰν ενεστώτων τής χώρας εθίμων περί 
τοϋ τρόπου τής τσχυτέρας εκτελέσεως και τής τελεσφορω“ έ- 
ρος διαρρυθμίσεως τής πολεμικής τοϋ έθνους παρασκευής.

Το αρθρον τοϋτο έπηκολούθησε μετά τιν«ς ημέρας τό κα
τωτέρω σρθρον το όποΤον έκαμε μεγάλην αϊσθησιν :

«Ήτο έποχή, καθ' ήν αί δυνάμεις τής Ελλάδος ήσαν ολως 
ανεπαρκείς προς διεξαγωγήν ώργανωμένου άγώνος. Ιδίως, 
ότε κατά το ι 85φ παρεσΟρθη ό ελληνισμός εις έπσνσστασιν, 
αδύνατον ήτο νά γίνη παρασκευή προς συντεταγμένον αγώνα, 
καί αφού οπωσδήποτε σπεφάσισε τότε ό ελληνισμός ν ’ άγωνι · 
οθή, δεν ήδύνατο νά κατέλθη άλλως εις τό στάδιον ή ασύν
τακτος,άδιοργάνωτος καί στηριξόμενος εις μάνας τάς φυοικάς 
αΰτοϋ έπανσστατικάς δυνάμεις. Ά λ λ 'ά ν  ό τότε άγων ουτω 
διεξαγόμενος μικράν παρεΐχεν ελπίδα έπιτυχίας, σ1 εκτοτε γε- 
νόμεναι τελειοποιήσεις τοϋ πολεμικού υλικού και οί ποόοδοι 
έν τή πολεμική τέχνη έπηύξησαν τάς δυσχερείσς τής πάλης 
επαναστατικών στιφών προς τάγματα συντεταγμένα. Ευτυ
χώς όμως εκτοτε τοσούτον ΰλικώς προώδευοεν ό ελληνισμός, 
ώστε, ό,τι τότε ήτο άνέφικτον, σήμερον δεν είναι άκατόοθω- 
τον. Ά ν  ή Έλλός, άφ’ ού χρόνου ήρξατο ή περί παοα- 
σκευών άπαίτησις, έφερε τήν σπαίτησιν ταύτην έν τή θελή
σει, ως προέφερεν αυτήν έκ τών χειλέων, καί έπεβάλλετο 
εις παροχάς χρημάτων καί προσωπικής έν τώ στρατώ ΰπηοε- 
σιας μεγάλης μέν, άλλ’ οΰχί άνωτέρας τών δυνάμεων αυτής, 
σήμερον θά ήτο τό κράτος αρκούντως συντεταγμένον οτρα- 
τιωτικώς, 'ίνα δύνηται ν ’ αφορά προς πραγμστοποίησιν τών 
αί ιωσεων αυτού εις τήν Ιδίαν ενέργειαν, άφοϋ μάλιστα σή
μερον ή πολιτική τής Ευρώπης προς τούς χριστιανικούς λα-



?8 ? Χ α ρ ίλ α ο ς

της Ανοτολης, είναι αντίθετος τής κατά τό ιδό^. Πα- 
ρήλθεν 6 τής παρασκευής χρόνος έν απραίίσ καί άνέτοψον 
κατελαόε τήν Ελλάδα ή εκρηίις τοΟ ρωσσοτουρκικοΰ πολέ
μου. ουσχερεστάτη δέ ήδη ή έκ τού προχείρου δργάνωσις 
τής χώρας προς έγκαιρον στρατιωτικήν ένέργειαν. Άλλα 
κσίτοι δυσχερής, δεν εΤνσι καί αδύνατος ή οργάνωοις αυτή, 
αρκεΤ να εχωμεν την θέληριν και νά διευθύνωμεν τήν ενέρ
γειαν αυτής νοημόνως. ΟΙ (}>ρονοϋντες ότι δ ι’ ασύντακτων 
επαναστατικών ομάδων δύναται να διείαχθή 6 αγών, εις δν 
παρασύρει τήν Ελλάδα ή ι̂ ορά τών έν τή Ανατολή πραγ
μάτων. τοσοϋτον άποδεικνύονται συβλυωποΰντες ποός τό μέ
γεθος τοϋ έργου ή τοσοϋτον στερούνται είλικρινείας, ώστε 
πάσα προς αυτούς συύήτησις ματαία. Ή πολιτική τήο Έ λ- 
Λοοος σήμερον ή τε εσωτερική και ή εξωτερική, μόνον όρείλει 
νά έχη σκοπόν, υπέρ ού πασαν άλλην σκέψιν νά θυσιάύη, 
τήν συγκράτησιν τών πραγμάτων, τήν άπορυγήν πάσης δι
πλωματικής ρήέεως, τήν πρόληψιν παντός σσυντάκτου κινή
ματος, έωσοϋ διεέαγάγη δι ’ εκτάκτου καί εσπευσμένης, άλλ’ 
έσκεμμένης καί συστηματικής ένεργεισς, τήν στρατιωτικήν 
συνταέιν, προς ήν ουνδιαύόμεναι σΐ έπαναστατικαί δυνάμεις 
τού Ελληνισμού και ή διπλωματική ενέργεια τοϋ κράτους 
δυνανται ν ’ άποβώοι τελεσι^όροι. Τήν έν τή παρούση ώρα 
διατάρσίιν τού διπλωματικού καθεστώτος ή τής κυβερνητικής 
μηχανής, θεωροϋμεν συμφοράν έθνικήν, έγκλημα δέ, άν παρ’ 
ημών αυτών προκληθή. Ώ ς διάκεινται σήμερον διπλωματικώς 
τα τής Ελλάδος ούδέν εις τάς έκ τοϋ έίωτερικοϋ προμηθείας 
τοϋ ύλικοΰ πολέμου παρεμβάλλεται διεθνές πρόσκομμα τής 
έσχάτης δ ’ σσυνεσίας άπσγόρευσις θά ήτο πάσα παρ’ ημών 
πσράκλησις προώρου μεταβολής διεθνούς κσταστάσεως.

Επίσης δέ και α1 έπαναστατικαί ένέργειαι αί πρσγματο- 
ποιούμεναι πρό τής στρατιωτικής ημών διοργανώσεως καί μή 
ύπστεταγμέναι εις αυτήν θέλουσι καταστήσει ταύτης τήν δ;-
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εξαγωγήν άνεπίτευκτον καί έπομένωί; θέλουαι ττροκσλέαει χεί- · 
ρονα τής έκ της έντελοϋί ήμων άπρα^ίαε καταστροφήν. Άλλα 
δεν ηαραλύουσι ρόνον τα πρόωρα έπαναστατικσ κινήματα τήν 
πράο τήν στρατιωτικήν διοργάνωσιν τήζ χώραί κυβερνητικήν 
ενέργειαν, άλλα καί τά έκτακτα μέτρα τα έπιίητοΰντα πόρους 
ούχ'ι έν τοΤς επί τής πίστεωο τοϋ κράτους στηριζομένοκ δα- 
νείοις καί έν τή προς άπότισιν των τόκων των δανείων τού
των φορολογία, άλλ’ έν τή αποσυνθέσει τής δημοσίας υπηρε
σίας χάριν οικονομιών έέαγοραζομένων δι ’ έλαττωσεως εσό
δων πολύ αυτών ύπεοτέοων καί διά καταναγκαστικών δανείων 
φυγαδευόντων έκ τής χώρας παν κεφάλαιον καί πάσαν πίατιν 
χάριν προϊόντος μηδαμινού. Βσσις τής συντεταγμένης στρα
τιωτικής παρασκευής τής χώρας είναι τά χρήματα, τό δ ’ ά- 
παιτούμενον ποσον των χρημάτων μόνον διά δανείων ουνσ- 
μεθα να πορισθώμεν καί τούτων έίωτερικών. Τάς έν τω έέω“ 
τερικώ στρατιωτικσς προμήθειας όφείλομεν νά πληρώσωμεν 
άπάσας είς μεταλλικόν, τό δ ’ ολον έν Έλλάδι μεταλλικόν δεν 
είναι άνώτερον τών 2 5 εκατομμυρίων δραχμών. Καί άν δι 
άναγκσστικοϋ δανείου κατωρθοϋτο ολον τό ποσό·/ τούτο ν ά- 
φαιρεθή από τών τοσπεζών καί ιδιωτών, πάλιν άνεπορκής θά 
ήτο ο πόρος πρός τήν ανάγκην, ή δέ οικονομική καταστροφή 
τής χώρας καί αυτού τού δημοσίου ταμείου τοϋ έν ταΤς χρη- 
ματικαΤς προσόδοις τής χώρας άντλοϋντος θά ήτο τελεία. Έ ν 
το'ύτοις τοιαύτας ιδέας ήκούσαμεν καί άνέγνωμεν ΰποστηριζο- 
μένας· ήκούσαμεν προτεινόμενον όπως, πλήν τού μεταλλικού 
τών τραπεζών δανειζομένου πρός το δημόσιον, δανείση καί ό 
λαός άπέναντι εκατονταδράχμων ομολόγων ιο,οοο,οοο δραχ
μών. Τό όλον τού παρά τώ λαω μεταλλικού, έέαιρέσει τοϋ ά- 
ποταμιεύυατος τών τραπεζών, δεν υπερβαίνει τά ό,οοο,οοο 
δραχμών, ών άνευ ουσχερεστάτη ή χρηματική αύτού δοσολη
ψία· άλλ’ έστω δ·?Ί άφαιρούμεν άπ ’ αύτού τό ι) ιο  ή τό ι )5 
τοϋ δανείου, πολύ άπέχοιιεν τών ιοο,οοο,οοο δραχμών άν
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οε καί το 0λον άφαιρέοωμεν, πάλιν το προτεινόμενον αναγ
καστικόν δάνειον είναι ιδανικόν κατά τά 18)20. Έλπίζορεν 
οτι ή Βουλή, έάν τοιαϋται ίδέαι ριφθώσιν εν αυτή, θέλει άπο- 
διοπομπεύοει αΰτάς έν περι<|)ρονήοει. Ή  Βουλή δεν άμ^ιάάλ- 
λομεν οτι θά έννοήσ)] τήν έπιβσλλομένν)ν αυτή αποστολήν 
τής ουγκρατήσεως τοϋ κράτους διά τής άποκρούσεως παντός 
μέτρου τεινοντος εις τήν χαλάρωοιν τής κυβερνητικής μηχα
νής. Αν οΐ πρότερον τυ^λώς πιοτεύοντες είς τήν διστήρησιν 
τής ειρήνης καί τής πεποιθήσεως ένεκα τσύτης άντιπράττον- 
τες εις πδν μέτρον στρατιωτικής παρασκευής, σήμερον, οτε 
έ πόλεμος ε£ερράγη, έκπληκτοι έπΐ τή ευθύνη διά τό άνέτοι- 
μον τοϋ κράτους έπιέ^ητήοωσι δι ’ απονενοημένων σχεδίων να 
παρεκτρέψωσι τήν χώραν από τής άληθοΰς έκτιμήσεως τής 
καταστάσεως, ή Βουλή βεβαίως δεν θέλει παρασυρθή Οπό 
προοπεποιημενων έπιδείέεων ενθουσιασμού εις ένεργείας άν- 
τσποκρινομενας προς τό μεγσλεΤον των περιστάσεων μόνον 
διά τοϋ μεγαλείου τής καταστροφής, ήν παρασκευάζουοιν. 'Η 
Ελλάς αληθώς δεν έπραέε μέχρι τοϋδε τά είκότα καί σπου- 
δαίως εκ τούτου κινδυνεύει νά έημιωθή· άλλα πολύ απέχει 
έτι τής άπογνώσεως, είς ήν παριστώοιν αυτήν περιελθοϋσαν 
αί άπονενοημένσι?προτάσεις τών τέως μυκτηριζοντων πάντα 
θεωροΰντα τήν ειρήνην έπισφαλή, σήμερον δέ συνιστώντων 
αντί πολεμικής συντσέεως τήν κυβερνητικήν άποσύνθεσιν.
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ίθί? άΐρατοΐ*.

Τό ύπουργεΤον ευθύς ρετά τον καταρτίσ[^όν του ( ι)  ® -  
νηγγέλθη εις την βουλήν ήτις έίεδήλ'^οεν σκοβν χσραν διά 
τον σχηρατισρον βύτον έπαρκώς ίκανοποιοϋντα τάς σίιωσεις 
όλων των κορράτων ων ο1 κορυι|)θΤοι εύρίσκοντο εις α υ τ ό .  
Μόνον οί περί τον Βούλγαρην ήγειραν θόρυβόν τινσ, άλλ’ ή 
πλειο’Ιηφία τοΰ τύπου διεκοίνωοεν ήδη ότι κατ’ άρχήν ό 
Βού; .γαρης δεν ήδύνατο ν ’ άποτελέοη ρέρος του υπουργείου

(1) υ ί  ύπουργΰί [λετά την δρχορωτίχν των ενώπιον τοΰ βχοι- 
λεω; ρετέβηοαν είς τόν οΐχον τοΰ άειρνηστου Δεληγεώργη οπού 
ή σύζυγοί του περιχαρή: ύπεοέχθη αυτού;. Λέγεται δτι η κ. 
ΔεΧηγεώργη προσφέρουσα εΐί τον Τρικούπην τον καφεν τω  ειπε'

—  Δεν ί»ά εΧνΑΐ-Λολύ καλό;, χ . Τρικούπη. Ά λ λ ’ ας εύχη- 
Οώρεν νά πάρωρεν την Κρητην διά νά σα; προσφέρω Τουρκικόν.

Και ύ Τρικούπης έτοίρω; άπηντησεν·
—  Τό έλπίζω, κυρία ρου. “.\ν κα’ι ώ; Τουρκικό; θά ρά; κο· 

στίσγι άχριβώτερα.
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εκείνου άφοϋ σλλαε έ^έφροοεν άρχά^,  πλήν · τούτων δε καί 
έκτόε τ7|ε άρ^ήε άπό διετιαε ί]δη ππρορένων, δεν ητο έν 
γνώοει τ/)ε τελευταίας πολιτικής καταοτσσεως τής Ελλάδος.
Εν γένει όμως ό τύπος κσ! τήν άπάντήοιν ταύτην εγραψε 

μετά πολλής άορότητος κατά το3 πρωιών πρωθυπουργού δοτις 
σ^’ οτου είχε κατηγοο/]θή, ή μάλλον άφ’ δτου εΤχε μείνει 
έκκρεμής ή κατ’ αΰτοϋ κατηγορία, ε’ χεν έλκύσει πολλάς 
συμπάθειας καί ωμίλουν περί αΰτοϋ μετά τίνος σεέασμοΰ ώς 
περί νεκρού.

"Ηρχισαν λοιπον αί έργσσίβι τής Βουλής κατ’ άρχάς 
ΰπηρεοισκσι έντεΛως, ένω ή κοινή γνώμη ανήσυχος ανέ
μενε νά Ιδη τί θά έγέννα τδ μέγα εκείνο ύπουργεΤον περί 
τδ όποιον ουνκεντρώθησαν τόσσι ελπίδες. Καί ή τοιούτη 
επουσιώδης εργασία τής [ίουλής ουνισταμένη εις σπουδαίους 
νόμους περί ούΕήοεως τής τελωνοφυλακής καί περί τοϋ νό
μου τού χαρτοσήμου έίηκολούθουν ούτως άπελπιοτικαί, 0τε 
μετατροπή τών έόωτεοικών πραγμάτων έπέβαλε τήν άμεσον 
μετατροπήν τής πολιτικής τής Κυβεονήσεως.

Ή  ρουλή συνεκλήθη εις έκτακτους μυστικός συνεδρίας 
εις τάς όποιας ήρχισε.νσ σκέπτηται περί τής καταστάαεως 
τοΰ κράτους. Αΐ μυστικοί αΰται συνεδριάσεις έ£ήγειραν εις 
το κστσκόρυφον τήν κοινήν πεοιέογειαν ότε κατηργήθησαν 
καί ήρχισεν ή δημοσία συύήτησις τών μέτρων τής κυόερνή- 
σεως επί τών παρουσών περιστάσεων. Εννοείται δέ 5τι ή 
συνήθης πολυλογία δεν άπεκλείσθη καί πλεΤσται συνεδριά
σεις κατηνολώθηοαν εις τήν συζήτησιν μόνον ανευ ούδεμιδς 
ποακτικής εργασίας.

Το ύπουργεΤον όμως δεν περιωρίύετο εις τάς έν τή 
βουλή έργσσίσς αύτοϋ. Δίς καί ένίοΤε τρις τής ημέρας οί 
ϋπουργοί συνήρχοντο ϋπο τήν προεδρείον τοΰ Ναυάρχου 
Κανάρη, εις ΐσογαιον δωμάτιον τοϋ υπουργείου τών ναυτι
κών, όπου παρέμενον έπί πολύ δισοκεπτόμενοι έπί τής κατα-
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07άοε:^^. τάί άπθ(|ιάοεις των δέ σνεκοίνουν καθ’ έκάοτ'ι^ν εί<; 
-εον βσειλέα αστκ εύθύε μετά τεν σχηματισμόν τον υττευρ- 
γείου 5-̂ χεν άπέλθει είο Δεκέλειαν όπως διέλθη τό θέροε. 
Εΐε τα συμβούλια τσϋτσ συχνά προσεκαλοΰντο ανώτατοι 
άίιωματικοι τοϋ στρατοϋ και τοϋ ναυτικού, ϋ  οληε 3ε τής 
μυστικής εργασίας τοΰ ΰιτουργείου τοΰτο μόνον έπροοιοε ό
πως Βήποτε την έπ'ι των προπσρασκευών ενέργειαν αΰτείν.

Αί διαδόσεις δέ καί αΐ ι|ιήμαι περί των εργασιών αύτων 
τοϋ υπουργικού συμβουλίου, μεγαλοποιούμενοι έπέφερον φο- 
βεράν συγκίνηοιν. Διεδίδετο οτι α1 σχέσεις μετά τής Τουρ
κίας έπροκειτο νά δισκοπώσι και ότι ό τότε πρεσβευτής τής 
Τουρκίας Φωτιάδης έπέδωκεν έντονωτάτην σιακοίνωσιν έκ 
μέρους τοΰ Σουλτάνου προς τήν Ελληνικήν κυβέρνησιν, δι 
ής πσρεπονεΤτο διά τσς στρατιωτικσς προπαρασκευάς τής 
Ελλάδος. Καί συγχρόνως άλλεπάλληλοι έπήρχοντο αί διά 
Κωνσταντινουπόλεως ειδήσεις ότι ή Τουρκία φοβουμένη τήν 
έκ μεθορίων εισβολήν Ελληνικών στρατευμάτων εις τήν Θεσ
σαλίαν καί τήν Ήπειρον, ένίσχυε τά έκεΤ στρατιωτικά της 
σώματα, καί τοΰτο γνωστόν έν Άθήναις προεκάλεαε ύωη- 
ροτάτην έντύπωοιν.

Ένω δέ τοιαΰτα ήσαν τά διαβήματα τής Τουρκίας,άνάλογα 
έκαμεν ό αντιπρόσωπος αυτής παρά τώ υπουργώ Τρικούπη, 
όστις μετά περισσής διπλωματικής λεπτότητος διευθύνων τά 
τοϋ ύπουργείου τούτου, άπήλπιύε τον Φωτιάδην. Έ ν  επι
στολή ήν σύτος συνή\|;ε προς τά έγγραφα τά όποΤα διεβίβαύεν 
εις τήν κυβέρνησιν του ώμολόγει οτι ήτο αδύνατον νά έέα- 
γάγη ασφαλές συμπέρασμα περί τής στάσεως τής Ελλάδος 
έκ των συνεντεύΐεών του μετά τοϋ υπουργού τιών έέωτερι- 
κών Τρικούπη. Ούτος εις έκάστην συνέντευίιν λεπτότατα 
άπέφευγε νά τώ δηλώση ακριβώς τήν γνώμην του, όταν δέ 
ο Φωτιάδης, άγανακτών · διά τήν διπλωματικήν αυτήν τοϋ 
Τρικούπη υπεκφυγήν, τον προσεκάλει νά δηλώση ώρισμένως
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Π0Ϊ37 πολιτικήν ήνόει ν ’ άκολουθήα/], ό Τρικούπης τον προ- 
οεκο/.ει νσ διτ|λώθ(;] έκ τών προτέρων τήν πορείαν τών έν τή 
Ανατολή πραγματ^ον και τότε ήχο ετοιμοο νά τώ κάμν) γνω

στήν τήν πολιτικήν του. Ανάλογοι όδηγίαι έστέλλοντο εις 
τον έν Κωνοταντινουπόλει Έλληνα πρεσβευτήν Κουντου- 
ριωτην. Ουτοο ώς έγρσψαμεν διατέλει εΐο οτενάο (̂ ιλικάο 
σχεσειο μετά τοΰ πρεσβευτοϋ τήε Άγγλίασ Λσϋσρδου, ήσθσ- 
νετο οε τήν έπ ’ αΰτοϋ επιρροήν τοϋ (σ^υροϋ φίλου του καί 
μάλιστα εΤχεν έκτεθή εΐο άκριτομυθίασ τινάο ήκιστα διπλω- 
ματικσε. Το ΰπουργεΤον τών έίωτερικών τώ διεβίβαοεν έγ
γραφον ένύ τον καθίστσ προσεκτικόν είο τά πρόζ σύτον δια
βήματα τοϋ Λαϋάρδου και τώ ΰπεδείκνυεν δτι από τοϋ υ
πουργείου έπρεπε να λαμβανη όδηγίαι: δια πάσαν έν τώ μέλ- 
λοντι ουνέντευέίν του μετά τοϋ "Άγγλου πρεσβευτοϋ.

Ενώ δέ τοισϋται ήοαν α'ι πράέεκ τοϋ υπουργείου, ο 
στρατόο καί τό ναυτικόν παρεοκευσέίοντο συντόνωο κσ'ι μεθ ’ 
ΟΛηε τήο σπαιτουμένηο έ^^εμυθείαο, ούτωο ώστε το πολύ κοι
νόν οΰδεμίσν νά έ^η γνώσιν τών προπσρασκευών, έπιτηδείωε 
δέ ένισχύοντο καί τά παρά τήν μεθόριον γραμμήν στρατιω
τικά σώματα, διά μεταθέσεωο σωμάτων τινών δήθεν πράο 
καταδίωόιν τήο τότε άναφανείοησ έν ολη αύτηο τή φοβερά 
επιβολή ληστείσο διά τήο συστάοεωο πβλλών καί ισχυρών 
συμμοριών.

Χαρακτηριστικόν τήο καταστάσεως τών πραγμάτων και 
ίδίωε τών έπ ’ αΰτήο σκέψεων τών 'ένων είναι καί ή έέήε πε
ρικοπή έκ τής «Νέας Ημέρας»:

« Έ ν τή οΈφημερίδι τής Κολωνίας» έδημοσιεύθη μακρά έί 
Αθηνών έπιστολή. συνταχθεΤσα πιθανώς υπό Έλληνας καί 
περιέ)'ουσα πολλάς οοθάς παρατηρήσεις περί τής πολιτικής 
καταστάσεως τής Ελλάδος. Ο επιστολογράφος παρατηρεί έν 
αρχή ΟΤΙ οΐ Έλληνες εΤναι μέν σύμφωνοι ώς πρόο τον σκο
πόν. διαφωνοΰσιν όμως ώς προς τά μέσα. Έάν οί Έλληνες
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ησαν ώί έθεωροϋντο άλλοτε, άπερίσκεπτοί λι^στρικος λαός, ή 
έπανάοτσσιι; θά εΓχεν ηδη έκραγ/]. Ά λ λ ’ από τί]ε άποοδέσεως 
τοΰ ί^>ιλελλ/|νισροϋ εν Εΰρώπ/], οι Έλληνες έγένοντο φρονι
μότεροι και είρηνικώτεροΓ ή δέ άνάπτυέκ της άλικης ευη
μερίας έίήλειφε το τυχοδιωκτικόν αυτών πνεύμα. Ή  σημε
ρινή Έλ)ιάς δεν εΐ/αι ή Έλλσς τοϋ 1862, ότε ό Άβοϋτος 
συνέτασσε την σστυράν Του. Α'ι Άθήναι εΤναι ή ώραιοτότη 
πόλις της Ανατολής ό δε ΙΙειρσιεΰς φέρει τά γνωρίσματα 
τού πλούτου και τής ευζωίας. Προ τριάκοντα ετών ό γερου
σιαστής ήγσραζε μόνος έν τή όδώ τοϋ Έρμου τά κρόμμυα 
καί τά λαχανικά, έ£ ων συνέκειτο τό γεύμα του. Σήμερον 
ό βουλευτής περιμένει τήν έναρΐιν τής Βουλής έν τώ έενο- 
δοχείω τών ζ.ένων· εις τάς Αθήνας διεχύθη σχετική ευπο
ρία, εις τό αίσθημα δε τούτο δέον ν ’ άποδοθή κατά μέγα 
μιέρος ή άχρι τοΰδε ειρηνική πολιτική τών Ελλήνων. Φο
βούνται μή έκθέσωσιν εις κινδύνους τάς Αθήνας, τό λαμ
πρότερου δημιούργημα τού Ελληνισμού. Καί όμως παντα- 
χοΰ σντηχούοι παράπονα. Ή έπέκτσσις τών ορίων κατέστη 
τό σύμβολον τής πίστεως τού Έθνους. «Ή  Θεσσαλία καί ή 
Ήπειρος πρέπει νά ένωθώσι μετά τής Ελλάδος, άλλως έχά· 
θημεν» λέγουσιν, ολοι. Εις μάτην υπομιμνήσκει τις εις τούς 
Αθηναίους όποϊα μεγαλουργήματσ έπετέλεσαν εννέα έκσ- 

τωμμύρια Ελλήνων εντός τών ορίων τής σημερινής Ελλά
δος. Ο Έλλην ομοιάζει προς μείρακα όστις δέν χωρεΤ πλέον 
εις τά φορέματα τού παιδός. Έάν δεν πλατυνθώσι τά φο
ρέματα του, θά τά σχίοη. Έάν δεν μεγαλυνθή ή Ελλάς θά 
εκραγή έσωτερική έπανάστασις. Έκ τών άχρι τούδε επανα
στάσεων ούδέν έδιδάχθησαν οί Έλληνες, ^̂1εταμέλονται διά 
τά παρελθόντα σφάλματα, δεν άρύονται όμως μαθήματα, καθ’ 
οσον άφορα τό μέλλον Παράδειγμα έστω ή πτώσις τοϋ Ό - 
θωνος. Ουδέποτε έχύθησαν έπί πολιτική μεταβολή πικρότερα 
•δάκρυα μετάνοιας ! Ό  Δεληγιώργης άποκαλεΤ τήν έπανάστα-

19
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σιν τοΰ 1862 μί«ν τύν μεγίστων άνοηαιών της ί,ωής του. 
Καί όμως ο1 Έλλϊ]νεο ετοιμάζονται να μεταχειριοθώοι κατά 
τον αυτόν τρόπον καί τον I εωργιον. Αι^οϋ κατεκρινετο άλ
λοτε ώζ άναμιγνυόμενοο ειο τά της διοικήοεωο. κατακρινετα» 
νϋν ωο άπέχων των κυβερνητικών φροντίδων. Βέβαιον είναι 
οτι αγαπά εΐο σκρον τουο Άγγλουο. Τήν δημοτικότητα του 
θ ’ άνέκτσ ο Γεώργιος, έάν άνελάμοανε τήν αρχηγίαν τοϋ 
έθνικοΰ κινήματος κατά των Τούρκων. Πάς Ελλην θ άνευ- 
φήμη αυτόν ένθουσιωδώς.

Ά λ λ ’ ό Γεώργιος προβλέπων πόσον ταχέως θά διεσκεοά- 
έετο ό ένθουσιασμάς καί παραμελεί άχρι τοϋδε τό εθνικόν 
κίνημα. Ό  Δεληγεώργης είναι το σκρον άντίθετον τοΰ Κου- 
μονδούρου. Ό  Κουμουνδοϋρος συνιστά τήν σύμπρσέιν μετά 
τής Γωσσίας, ένω ό Δεληγεώργης έλπίίει ν ’ άποκτήση τήν 
Θεσσαλίαν καί τήν Ήπειρον οΓ ειρηνικών διαπραγματεύσεων 
μετά τής Τουρκίας. έ5ς πρωθυπουργός οιεπει τά τής κυβερ- 
νήσεως δικτατορικώς. Ή ακαταμάχητος εΰγλωτία του· τον 
καθιστά δημοφιλή, ιδίως εις τούς φοιτητάς· μεγάλως οό θα 
[ίαρύνη εις τήν ΠΛάστιγγα ή έτυμηγορία τοιούτου άνορόο 
ύπέρ τοΰ πολέμου. Ό  Κουμουνδοϋρος είναι ό άνθρωπος 
τών μικρών μέσων. Κσίπερ ρωσόφιλος, φοοεΤται τήν κεκηρυγ- 
μένην προσχώρησιν εις τήν πάλην καί θά προετίμα, τον 
έκ τοΰ άφανοϋς πόλεμον. Άτομικώς διακρίνει αυτόν μαγευ
τική εΰπροσηγορία. ϋ  Τρικουπης είναι έκ τών Ελλήνων 
πολιτικών ό θετικώτοτος, δραστηριώτατος καί μάλλον πεπαι
δευμένος. Τό πρόγραμμά του δύνοΤαΓΙ'ά συνοψισθή ώς έΙής. 
Οΰχί μεμονωμένα κινήματα, οΰχί ιδιωτικά! ένέργεισι. « Εάν 
ένεργήση, πρέπει νά ένεργήοη δλον τό Εθνος».

Τά πράγματα εύρίσκοντο εις τό σημεΤον τοϋτο οτε επι- 
συνέβη τό μεταόύ Ελλάδος καί Τουρκίας έπεισοοιον το ό
ποιον ώς έόής έίέθηκεν ό Τρικουπης εις τήν Βουλήν, ω; υ
πουργός τών Έέωτερικών.
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ρατωμένη δύναμαι ν ’ άνακεινύ;οω εις την |Βουλή·
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είναι ίχεοον πε- 
|ν τά κατ ’ αυ

τήν, καί είναι τώ δντι πρέπον τοιαϋτσι ύποθέσειε μετά το 
-τέραε αΰτύν νά ^έρείνται εις γνώσιν τής |3ουλήε, οπ'^ς, 
έάν ή βουλή δεν έγκρινη τά γενόμενσ δυνηθή ν ’ άποφανθή 
επ αυτΰν πιοτεύω δ ’ οτι έν τή προκειμένη πεοιπτ'^σει δεν 
δά ΰπάουη άι|ιορμή πρόε έπίκρισιν.

Η κυδέρνηοις εΐδοποΓ/|θή πρό τίνος χρόνου οτι εΤχον ά- 
ποδιβασθή εις Κέρκυραν έν τώ τελωνειακέ κατσοτήμστι πολ
λά κιίεώτια περιεχοντα πολεμοφόδια καί κατά τάς δοθείοας 
εξηγήσεις εις τό τελωνεΤον, μεταφερόμενα έκ Κωνσταντι
νουπόλεως καί προωριομένα διά τάς σκτάς τής Άλόανίας· 
σφοΰ ελαόε τήν είδοποίησιν ταύτην τής τελωνιακής αρχής 
ή κυβερνησις είδοποιήθη καί παρά τής ρωσικής ποεσβείας 
περί τούτου, ήτις ποοφορικώς τό πρώτον έίήτήοε παρά τής 
Ελληνικής κυοερνήσεως “να πορακωλύση τήν δισβσσιν των 

πολεμοφοοιων τούτων εις τήν εμπόλεμον χώραν εις ήν ήσαν 
προωριομένα ινσ άποοταΛώοιν, επί τω λόγω οτι τά οΰδέτεοα 
κράτη οέν πρεπει νά παρέχωοι το έδαφος αυτών ώς αποθή
κην προς μεταφοράν λαθρεμπορίου πολέμου από έμπολέμου 
εις έμποΛεμον τόπον. Τάς παρατηρήσεις ταύτας τοΰ πρε- 
σβευτο^ τής Ρωσίας, ώς έμπολέμου ποός οΰδέτεοον κοάτος 
έθεώρηοεν ή κυδέρνησις ως δεδικαιολογημένας έίήτησε μόνον 
όπως ή αϊτησις γίνη έγγραφος, προσέτι δέ βεβαιωθή ότι τά 
κιβώτια περιεΤχον πολεμοφόδια καί 0τι ήσαν προωριομένα εις 
έμπολεμον χώραν. "Οτι περιεΤχον λαθρεμπόριον πολέμου ήτο 
βεβαιωμένον ύπά τής τελωνιακής αρχής, ήτις υπέβαλε περί 
τούτου εκθεσιν οτι προήρχοντο έέ έμπολέμου χώρας ήτο βε- 
βαιωμένον ϋπ ’ αυτής τής εταιρίας Λόύδ, ήτις εφερεν αυτά, 
καί ότι έπρόκειτο νά άποσταλώσι εις Πρέβεζαν έβεβαιοϋτο 
ύπο τής αυτής εταιρίας ήτις άπηύθυνεν αίτησιν όπως έπι- 
τρσπή νά παραλαβή ταϋτα από τοΰ τελωνείου καί άποβιοαση
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αυτά εκ  το άτμόπλοιον τό αναχωρούν εκ  Πρέβεζαν ώοτε 
ολα τα στοιχεΤσ τά σποδεικνύοντα οτι έπροκειτο να γίνη 
χρ/|θκ τού Ελληνικού έδσφουο προο μεταβίβασιν πολεμικών 
ειδών εκ  εμπόλεμον χώραν ύπήρχον πλήρη. Εσπευοα έπο- 
μένωο νά τηλεγραφήσω πράο τσο έν Κέρκυρα άρχάο, Ινα πα- 
ρακωλύσωσι την μεταβίβασιν τών ειδών τούτων καί κρστήσω- 
σιν αυτά όπως εύρίσκοντο· αλλά το τηλεγράφημα εφθσσεν 
άφοΰ τά κιβώτια εΤχον έπιβιβασθή έπι τού άτμοπλοίου του 
σύστρισκοϋ τού σναχωροϋντοο εΐο Πρέβεζαν. Εκ τουτου δέ 
ώί βλέπετε, παρενέβαινεν εκ  την ΰπόθεσιν και έτέρα ούνα- 
μκ, έχουοα τάο αύτάο ώσ καί ήμεΤς ΰποχρεωοεκ άπένσντ· 
τών εμπολέμων. Έτηλεγράφησα τότε, επί τη αιτήσει όοη- 
γιών παρά τών έν Κέρκυρα άρχών προς τάς σρχαο ταυτας, 
δτι έδει νά δηλώσωσι προς τον πλοίαρχον τού Αυστριακού 
άτμοπλοίου Λόϋδ οτι τά πολεμοφόδια κακώς έΛήφθησσν έκ 
τού τελωνείου άφοΰ έπροκειτο να μετσβιβασθώοιν εις ουδε- 
τέραν χώραν, ή μεταβίβασις ήδύνατο να θεωρηθή νόμιμός. 
Έπ'ι τή προοκλήσει δέ ταύτη γενομένη παρά τών έν Κέρκυρα 
αρχών ό πλοίαρχος άπεβίβασε τά κιβώτια εις φορτηγίδας, 
τούτοχρόνως δέ ετηλεγράφησαν αΐτοώμενος οδηγίας καί αυ
τός καί ό πρόζενος τής Αυστρίας εις τον ενταύθα έπιτε-
τραμμενον τα της επικράτειας εκείνης, οστις έλθω προς με

έζήτησεν έΕηγήοεις περί τών γενομένων πσρεστηοε δε, άνα- 
γνοΰς καί τηλεγράφημα, δπερ είχε λάβει παρά τού έν Κερ- 
κύοα προΐένου. δτι δεν έπροκειτο πλέον νά μεταβιδασθώαι τά 
κιβώτια εις Πρέβεζαν, άλλ’ άπευθείας εις Τεργέστην, εις τον 
έπιτετρσμμένον άπήντησα, οτι ενόσω τά είοη ταυτα έπρο- 
κειτο νά μεταβιβασθώοιν εις χώραν έμποΛεμον οέν ήδύνατο ν’| 
Ελληνική κυβέρνησις νά έπιτρέφη την μετσβΐοαοιν. Αν ή 
Αυστριακή κυβέρνησις οΰδετέρα, ως καί ήμεΤς, εγγυδται οτι 
αληθώς έπροκειτο τά πολεμοφόδια νά μεταβιβασθώσιν εις τήν 
ιδίαν οΰδετέραν χώραν και δτι έκεΤ μεταβιβαζόμενα ήθελον



Τ ρ ικ ο ύ η η ς 593

διατηρη οπωο άπαιτοΰοιν ο1 νόμοι ούδετερότητο^ υπο
ευθύνην τηε κυβερνησεωο τή ί Αυστριακής, ήθελον έπιτρεψει 
την μεταβίβσσιν εις ούδετέραν χώραν, άπητεΤτο ουως προς 
τούτο νά άπευθυνθή έπιοήμως καί έγγράφωε προς τσς Ηλ- 
ληνικάί σρχάς ή Αΰστρισκή.

Όλίγον μετά τοΰτο έλαβεν ή κυθέρνησις διακοινωσιν τοΰ 
πρεσοευτοΰ τής Τουρκίας λέγουσαν, οτι έπληροι^ορηθη η κυ- 
δέρνησίς του περί τής κατσοχέσεως τύν πολεμοφοδίων προς 
την γνώμην ήν προηγουμένως ή ελληνική κυβερνησις έπι 
άλλης ομοίως φύοεως ύποθέοεως, έν ή ή τουρκική κυβέρνη- 
σις ήτο ή αιτούσα την κοτσσχεσιν, εΤχεν αποφανθή. Η 
Τουρκική κυόερνησις κατα τό έτος 1876 διά τού εν Αθή- 
νοις πρεσβευτοϋ αυτής εΤχεν απευθύνει προς τον τότε επι 
των εξωτερικών υπουργόν σίτησιν όπως κατάσχη τα προωρι- 
σμένα διά τό Μαυροβούνιου, ό δε έπι των έδωτερικων υπουρ
γός εΤχεν απαντήσει ότι αληθώς ή Ελλάς, ούδετερα, ωφειλε 
νά μή έπιτρέψη νά γίνεται συστηματική χρήοιε τοΰ έδάφους 
αυτής ώς αποθήκης πρός διαβίβαοιν εις τούς έμπολέμους πο
λεμικών ειδών, άλλά τά είδη ών έύητεΤτο ή κατασχεσις δεν 
ήδύναντο ότε είσήχθηοαν εις τήν Κέρκυραν νά χαρσκτηρι- 
σθώσιν ώς λαθρεμπορίαν πολέμου, οΰδ’ ήδύνατο νά έφσρμο- 
οθή ή αρχή ήν προανέφερεν έν τή περιπτώσει εκείνη διότι 
τά είδη ταϋτα εΤχον μετενεχθη εις Κέρκυραν, πριν έκραγή 
ό πόλεμος Μαυροβούνιου καί Τουρκίας. Επομένως ενώ προ- 
κειμένου περί ειδών ών ή μεταφορά έγένετο έν καιρώ είρηνης 
ή αρχή αυτή δεν ήδύνατο νά θεωρηθή εφαρμοζόμενη επρεπε 
όμως νά έφαρμοοθή, καί τοΰτο εΤπον εις τόν πρεσβευτήν τής 
Τουρκίας, προκειμένου περί μεταφοράς πολεμοφοδίων άπό 
έμπολέμου εις έμπόλεμον χώραν έν ώρα πολέμου· ώστε μα
κράν τοΰ νά ΰπσρχη άντίφσοις έχομεν αναγνώριοιν τοΰ δι
καίου τής Ελληνικής κυβερνήαεως ήτις έν τή περιπτώσει 
εκείνη έζήτει, ό,τι σήμερον αποκρούει, ήτοι τήν καταοχεσιν
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τών έπΐ το3 Ελληνικοί πολεμικήν είδιίιν, ή δέ γε-
νομένη τότε αίτησις παρά τοϋ πρεσβευτοϋ τής Τουρκίας α
παράδεκτος ί^ς σναγομένη εις πρα£ιν ένεργηθεΐσαν έν 'ίόρσ 
ειρήνης, σποδεικνύει ότι έν τή περιπτώοει ταύτη εΤχε την 
ΰποχρέωσιν ή Ελληνική κυόέρνηοις νά κστάοχη τά έπΐ τοϋ 
εδάφους αυτής έν άιρα πολέμου σποτιθέμενσ εις διαβίβαοιν 
εις εμπόλεμον χώραν κιβώτια πολεμοφοδίων.

Έπίοτευον ότι μετά τήν άπσντησιν ταύτην δεν ήθελεν 
έέσκολουθήοει έπΐ τοΰ εδάφους τούτου ουό^ήτηοις, διόιτι ή 
σπάντηοις μοί έφαίνετο κστοατρέφουοα παν ενάντιον επιχεί
ρημα. Αλλά μετ’ ολίγον ό πρεοβευτής τής Τουοκίας μέ εί- 
δοποίηοεν, ότι εχει ανάγκην νά μέ ’ίδη κατεπειγόντος και 
σνευ αναβολής συνεπεία τηλεγραφήματος τό όποΤον έλαόε τον 
εδέχθην αμέσως και μοί εΤπεν, ότι ελαβε τηλεγράφημα ώς 
όρθώς ισχυρίζεται ότι τά κιβώτια δεν εΤχον άποβιβασθή έπΐ 
τοϋ έδάφους τοϋ Κερκυρσΐκοϋ, σλλ ’ πρόκειται νά μετσβιβσ- 
σθώσι καί ειχον μεταβιβαοθή άπο πλοίου εις πλοΤον έντος 
τοϋ λιμένος, καί ότι το άκώλυτον τής τοιαύτης μεταφοράς 
των κιβωτίων άπο ουδετέρου εις ουδέτερον πλοΤον, έθεώρει 
ώς έέηοφσλισμένον έν οϋδετέρω λιμένι, τοϋτο δέ ουνεζη- 
τείτο έν τώ τηλεγραφήματι διά μακρών καί ώς προς τοϋτο 
άπήντηοα άμέοως εις τόν πρεσβευτήν, ότι τήν θεωρίαν, ήν 
ύποστήριζεν ή τουρκική κυβέρνησις περί τής άδειας ήν εχουοι 
τά ουδέτερα πλοΤα νά μετσφέρωσι λαθρεμπόριον πολέμου άπό 
πλοίου εις πλοΓον έντός ουδετέρου λιμένος ήτο περιττόν νά 
άμφισβητήσωμεν, ούδ' εχομεν συμφέρον ν ’ άμφισβητήσωμεν, 
διότι έν τή πεοιπτώοει ταύτη δέν έπρόκειτο περί τούτου· αί 
πληροφορίαι τής ’Οθωμανικής κυβερνήοεως ήοαν έσφαλ[ΐέναι 
καί έπρόκειτο περί λαθρεμπορίου πολέμου άποβιβασθέντος έτί 
Ελληνικής χώρας, καί το όποΤον έπρόκειτο έκ τούτης νά 

μετενεχθή πάλιν εις χώραν έμπόλε[ΐον· αλλά τό τηλεγράφημα
παρείχε και α, είχε
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€εω.οήσει ί  ^^ρζο6ε'^τη^ λ ία ν  κατεπειγουοσν τήν ανακοινωσιν 
αυτού· ελεγεν ότι πλοΤον τού αΰτοκρατορικοϋ στόλου ήθελε 
μετσοή άνυηερθέτωο είο Κέρκυραν ΐνα λάβι̂  τα κιβώτια θεω- 
ρησορένηο οίοδήποτε άρνήσεωο ή άντιοτάσεωο τών Ελληνι
κών αρχών ώσ παραβιασροϋ τήο ούδετερότητοί- Ηρωτησσ 
τον πρεσβευτήν αν πράγρατι τό τηλεγράι^ημα περιείχε τήν 
φράσιν ταύτην, διότι α1 οχέοεισ ήμών πρόσ τήν Τουρκίαν 
ήσαν σχέοεκ εΙρήνηο, αί δέ φράσεκ ήσαν έχθρικαι και ασυμ
βίβαστοι πρόε τάσ ΰι ι̂ισταμένσο σχέσεκ μετα£υ τών ουο επι
κρατειών. 'Ο πρέσβυο σπήντησεν, ότι περιέχονται σι ιξιράσεις 
καί είναι ήναγκαομένοσ να τάο ανσκοινωσ/) · έπισημωε. Εν 
τοιαύτη πεοιπτώσει, άνταπήντησα, είμαι και εγώ ήναγκαομε- 
νοο να είπω έπισήμωε, ότι δεν θά έπιτρέψωμεν νά λσβητε 
τά κιβώτια ταϋτσ, και ότι αν ύμεΤε άποστείλητε εΐο Κέρκυ
ραν πλοΤον, θά άποοτείλ'^μεν καί ή μ Λ  εκεί όσην ναυτικήν 
δυνάμεθσ νά διαθέσωμεν, όπυο προστατεύοωμεν τήν ουδετε
ρότητα καί τήν εθνικήν ήμών αξιοπρέπειαν απέναντι τήο προ- 
•σβολ'ής. ήτιε μαε απειλεί.

Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ πρεσοευτοϋ εσπευσα να συ- 
νεννοηθώ μετά τών συναδέλι^υιν μου, όπωο οοθώσιν όδη- 
γίαι εις τά έν ΠειραιεΤ δύο θωρηκτά ινα μεταβώσιν εκ 
Κέρκυραν, εσπευσα δέ νά ανακοινώσω τά γενόμενα και πράε 
τούε σντιποοσώπουε, τών ουδετέρων δυνάμεων και ιδιωε πράε 
τον αντιπρόσωπον ήμών έν Βιέννη, όπωε ·1>ερη τσϋτα εΐε 
γνώσιν τήε αύοτρισκήε κυβερνήσεωε, ήτιε ένεχεται ώε και 
ήμεΤε είε τήν ΰπόθεσιν ταύτην, διότι έπί πλοίου φέροντοε 
σημαίαν α'ϋστριακήν περιείχοντο τά κιβώτια.

Είε τά πλοία άναχωρήσαντα εντεύθεν είε Κέρκυραν έδω- 
κεν ή κυβέρνησιε όδηγίαε ΐνα επιτηρώσιν έκεί τα κιβώτια και 
καί μή έπιτρέψωοιν είε ούδένα ν ’ ά.^αιρέση αυτά από τών φορ
τηγίδων ένθα εΰρίοκοντο, είμή μόνον έάν έπρόκειτο είτε νά
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μετενεχθώσιν εις τό τελωνεΤον τής Κέρκυρας είτε μετά ιτροη- 
γουμέν/)ν εγγρσ(|>ον αίτηοιν τής σΰοτριαχής κυβερνήοεως κατά 
τα προαποστσλέντσ εις τάς έν Κέρκυρα άρχά^,  αίτηοιν ουν- 
επσγομενην τήν ευθύνην τής αυστριακής κυβερνήοεως, νά 
μεται^ερθώοιν εις χωράν ούδετέραν. Έάν ουδέτερον τούτων 
ουνέοαινε, μόνην περαιτέρω οδηγίαν είχομεν δώσει εις τούς 
κυβερνητας των πλοίων να ι^ροντίοωσι περί τής τιμής τής 
σημαίας και όπως μη συμοή οΰδέν οπερ α1 όδηγισι ημών δεν 
έπέτρεπον.

Τά πλοία ταϋτσ έφθασαν, ώς γινώοκετε, προχθές εις 
Κέρκυραν, προχθές δέ μ.μ. ελαβον κοινοποίησιν παρά τοϋ κ. 
πρεσβευτοϋ τής Τουρκίας ενταύθα,καθ’ ήν ή κυθέρνησίς του 

διαδηλοΤ ότι, είποϋσα διά τοϋ πρώτου τηλεγρσ<ρήματος ότ» 
επροκειτο νά στειλη πλοΤον τοϋ αύτοκρατορικοϋ στόλου, ένόει 
πλοΤον έντελώς άοπλον, είποϋσα οτι τό πλοΤον τοΰτο ε^χεν 
έντολήν νά λάβη (ροιίΓ ρΐ'βηάΓβ) τά κιδώτια έάν ίητη- 
θεντα έδιδοντο. Ποιήσαοα δέ λόγον περί σντιστάσεως, ένόει 
ότι έάν τα ύητηθέντα δ&ν έδιδοντο καί άνθίσταντο αί άρχαί, 
είχεν έντολήν τό πλοΤον νά βεβαιώση την σντίοτασιν ταύ- 
την. Τοϋ τηλεγραφήματος^ συμπέρασμα ήτο οτι ήδη δέν 
πρόκειται να μεταόή πλοΤον, καί οτι το ύήτημα τοΰτο θέλε* 
λυθή ώς πεποιθεν ή Τουρκική κυβέρνησις, διά τής πειθοϋο, 
διότι δέν ήδύνατο ν ’ άμφιβαλλη ότι ή Ελληνική κυόέρνηοις 
ήθελε παραδεχθή τήν γνώμην τής Τουρκικής ώς προς τό δι
καίωμα τό όποΤον φρονεΤ αύτη οτι έχει ν ’ άπαιτή τήν άδειαν 
τής αποστολής των κιβωτίων εις Πρέβεζαν Χθές δέ έλσβον 
τηλεγράφημα τοϋ πρεσβευτοϋ τής Ελλάδος έν Κωνσταντι- 
νουπολει, οστις μοί λέγει, ότι έλαβεν έντολήν παρά τοϋ υ
πουργού τών έέωτερικών τής Τουρκίας νά μοί ανσκοινώση, 
οτι οΰδεποτε είχε σκοπόν νά έπιδιώέη τήν λύσιν τοϋ ςητήμα- 
τος τούτου διά τής βίας, άλλ’ ότι έπεθύμει καί έπιθυμεΤ, νά 
είναι η διεξαγωγή αυτού έπι τοϋ έδάφους τής διπλωματικής



συζητήσεως· προσθέτει δέ ό ήμέτερος έν Κωνοταντινουπόλει 
πρεσβευτής, οτι τοιαύτην ανακοίνωσιν έκαμεν ό επί τών εξω
τερικών ύπουργος και προς άλλους έν Κωνοταντινουπόλει 
πρεσβευτός, ουνεπείσ δε τούτου πολλά τηλεγραφήματα τών 
έν Κωνοταντινουπόλει έλήφθηοαν παοσ τών ένταΰθα ουνα- 
οέλφων των θεωρούντο τήν ΰπόθεοιν λελυμένην. Άλλ ’ άν 
είναι έξωμαλισμένη ή ύπόθεσις απέναντι τής τουρκικής κυ- 
οερνησεως, ύφίσταται ετι ύήτημα απέναντι τής αυστριακής 
κυοερνησεως· αλλά τό ύήτημα τούτο εΤναι εΰδιάλυτον, διότι 
η Αυστρία εΤναι έπίσης ώς και ήμεΤς οΟδετέρα, καί επομένως 
είναι φυσικόν να (ίίαδίοη έπ'ι τών αυτών αρχών, έφ ’ ων και 
ήμεΓς έστηρίχθημεν. Γούτο καί έγένετο.

Η αυστριακή κυβέρνηοις, ήτις, ώς εΐπον έν άρχή εΤχεν 
ανακοινώσει διά τού ένταΰθα επιτετραμμένου αυτής τήν πρό- 
θεσιν τής έταιρίας Λόύδ όπως μεταβίβαση τά κιβώτια ταύτα 
άπ ευθείας εις Τεργέστην, εΓνε πρόθυμος να έγγυηθή ήδη 
ΟΤΙ ή μεταβίβαοις γενήσεται εις ουδετέραν χώραν καί οτι δεν 
θελουοι κατ ουδεν παραβιασθή οί κανόνες τής οΰδετερότητος 
έπομενως τα κιβώτια έπιβιβασθήσονται εις πλοΤον υπό τήν 
αυστριακήν σημαίαν όπως μεταφερθώοιν εις Τεργέστην και 
ούχι εις εμπόλεμόν χωράν κατά τήν αρχικήν τής έταιρίας 
Λόϋο απόπειραν, έφ η έπετιμήθη αΰοτηρώς ύπό τής αυστρι
ακής κυβερνήσεως. Τοιουτοτρόπως ή υπόδεσις λαμβάνει τήν 
λυσιν ην ή Ελλάς ώς χώρα οΰδετέρσ ώφειλεν’ άπαντήση, 
οιοτι ή οΰοετεροτης της Ελλάδος έχει μεγσλην έθνικήν 
οπουδαιότητα, ή δ Ελλάς κατ’ ούδέν ανεχόμενη τον παοα- 
βιοσμόν τής ούδετεροτητος έκπληροΤ ΰποχρέωσιν προς άλλας 
έπικρατείας, αλλά προ πάντων καθήκον προς έαυτήν.»

Τοιουτοτρόπως εληξε τό επεισόδιον έκεΤνο τών Τουρκι
κών πολεμοφοδίων καθ’ ο  όμολογουμένως ή Ελληνική κυβέρ- 
νησις καί είδικώτερον τό ύπουργεΐον τών έςωτερικών έπολι-
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τεΟθη μετά περισσ/ϊ< ά^ιοπρεπείας, ώς κοί αυτοί οι πολίτικοι 
αντίπαλοι τοϋ Τρικούπη όμολόγησον.

ΈπΙ ευκαιρία τοϋ έπειοοδίου έκείνου ό έ^οχοε έν 
Άθήνσις σνταποκριτηε τήο Τεργεοταίαε Ημεραε,εγρσι^ε εις 
μίαν άνταποκριο.ίν του. «Πολλάκις μου έδόθη α!}>ορμή νά επι
κρίνω τον κ. Τρικούπην ώς πολιτικόν άνδρα καί ιδίως κατά 
τήν εποχήν τής πρώτης αΰτοϋ πρωθυπουργίας· δ(̂ >ειλω όμως 
νά ομολογήσω οτι εΤναι ό θετικώτερος και εΰ(|)υέστερος των 
συγχρόνων πολιτικών άνδρών τής Ελλάδος ιδίως δε ώο υ
πουργός των εξωτερικών είναι ό κατ’ εξοχήν άνθρωπος όοτις 
έχρειάξετο δια τήν διεύθυνσιν τών εξωτερικών τοϋ κράτους 
υποθέσεων.» Και ΰπό τό πνεύμα τούτο έξηκολούθει ό αντα
ποκριτής θαυμσξων τον Τρικούπην εις έν από τα πλήρη χά- 
ριτος καί συγχρόνως δυνσμεως άρθρα εκείνα τα οποία τοσον 
έθαυμάξοντο.

Έ ν τούτοις το έπεισόδιον τών τουρκικών πολεμοι^οοίων 
μικρού δεΤν να έχη δυσάρεστον άκολούθημα. Ο Φωτιαδης 
βέης, ό έν Άθήναις πρεσβευτής τής Πύλης, μετά το έπει
σόδιον έκεΤνο, καθ’ ό ή Πύλη ήνσγκάσθη νά ύποχωρήση καθ’ 
δλην τήν γραμμήν, περιέπεσεν εις τήν δυσμένειαν τοϋ Ιίουλ- 
τσνου, δ’ιεδόθη δέ οτι έπρόκειτο ν ’ άνακληθή και μάλιστα 
ότι έξ αίτιας ακριβώς τούτου ή Πύλη θά έψυχραινε τάς προς 
τήν Ελλάδα σχέσεις της. Ή  άποκάλυψις όμως τοϋ άξιοπρε- 
ποΰς τρόπου καθ’ όν εΐργάσθη τό ύπουργεΤον τών εξωτερι
κών καί ιδίως ή έντύπωσις ήτις έκ τούτου παρήχθη επεισε 
τήν Πύλην ότι καλλιτερον θά ήτο νά μή έξωθήοη τά πράγ
ματα και τοιουτοτρόπως καί ό Φωτιάδης σπεμεινεν εις τάς 
Αθήνας καί σ'ι σχέσεις τής Ελλάδος προς τήν Τουρκίαν 
διετηρήθησαν πάντοτε είς τό αύτό σημεϊον.

Έκ τών υποδούλων όμως ελληνικών χωρών,ή Κρήτη ένό- 
μισεν οτι δεν έπρεπε καί πάλιν ν ’ άί5)ήοη τήν έποχήν εκεί-

298 Χ α ρ ίλ α ο ς



Τ ο ϊκ ο ν τ ιη ς 299

ν/]ν καθ ήν γ) Τουρκία εϋρίσκετο εΐο τοιούτουε περισπσ- 
σρούε, χωρίς νά δεί£^ δτι έπεθύμει και πάλιν να κινηθ^ προς 
άνάκτησιν τής ελευθερίας της. Άφορρή λοιπον έδόθη και 
πάλιν έκ τής συγκλήσεως τής Βουλής καί ΰπόρνημσ κατευ- 
θΰνθη έκ μέρους των Κρητών προς τον Τούρκον έπί των έ- 
ίωτερικών ύπουργάν, έν ω σσι^ώς καί ώριομένως διετυποΰντο 
τά αιτήματα τά όποια έζήτουν έν Κρήτη.

Συγχρόνως μεμονωμένα τινα κινήματα καί άτακτήματα έ- 
γίνοντο, ο1 δέ Τούρκοι έν σπουδή ώς πάντοτε συνεπλήρουν 
τής δυνάμεις των έπιθυμοΰντες νά προλάόωοι πάσαν έίέγερ- 
σιν. Μέχρις όμως τής έποχής καθ’ ήν. ά<{)ηγούμεθσ τα Κρη
τικά πράγματα περιωρίι^οντο εΐσέτι εις σημεΤον οΰχί έπικίνδυ- 
νον μόνον δέ οΐ έν Άθήναις Κρήτες συχνά ουνήρχοντο καί 
άπεοάσιίον τά τής πατρίδος των καί προοεπάθουν νά κρα
τούν έκεΤ πάντοτε τό δημόσιον ι ι̂ρόνημα έν έέεγέρσει όπως 
έν πόση περιπτώσει ή Κρήτη ή έτοιμη νά ένωθή μέ τάς έλ- 
ληνικάς χωράς α'ίτινες τότε θά έθεωρουν σκόπιμον νά έ£ε- 
γερθώσι. Άπο τού Σεπτεμβρίου ιιάλιοτα τού παρελθόντος 
έτους έν τώ Παναθηναϊκω Σταδίω διαδήλωσις έκ Κρητών, 
έοχημάηοε την έπιτροπήν ήτις έν συνεννοήσει μετά των 
έν Κρήτη προυχόντων και οπλαρχηγών θά διηύθυνε τάς έπα- 
ναστατικάς ένεργείας.

Εσχάτως όμως τά πράγματα εΓχον έκτραχυνθή και αί έκ 
Κρήτης άνταποκρίσεις πσρίστων λίαν προσεχή την μεταέύ 
τών χριστιανικών πληθυσμών καί των Τούρκων στρατιωτών 
ρήίιν, την οποίαν όμολογουμένως πάση δυνάμει προσεπάθησε 
τότε νά προλάβη ή Ελληνική κυβέρνηοις καθησυχάύουσσ 
τους Κρήτας και ποοσπαθοϋοα νά πείση αυτούς ότι επρεπεν 
άπο τής έλευθέρας Ελλάδος ν ’ άναμείνωσι τό σύνθημα τής 
ένεργείας.

Δεν ήσαν επομένως ομαλά καί ήσυχα τά πράγματα, καί ά 
λαός διετέλει υπό τό κράτος πάντοτε τής αυτής αγωνίας.
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οτε έγνύσθη δτι ό βαοιλεύε έπιθυμύν «ρανερσ νσ κάρι̂  γνω- 
οτην την έττί των περιστσοεων γνώμην τ«υ και τδ ουμδου- 
λιον των υπουργών του ΰπέβαλλεν αύτοΤο έκτενέο υπόμνημα, 
έν ώ περιείχοντο σΐ σκέψεκ του μέ την σύοταοιν νά ουζη- 
τηθή τοϋτο και μελετηθή έν τώ ύπουργικώ συμβουλιω. Πράγ
ματι ο1 υπουργοί συνηλθον έπανειλημμενωο καί επί πολλαο 
ώραο πσρέμεινσν εις το ύπουργεΤον των Ναυτικών, ενώ αι 
έιρημεριδες έχάνοντο είε μυρίας είκαοίσε περί τηε σιτιαε τών 
επανειλημμένων έκείνων υπουργικών ουμόουλίων. Τέλοε και 
τό περιεχόμενον τοΰ ΰπομνήματοε έκείνου έγνωσθη. Λεγεται 
ΟΤΙ οΓ αυτού ό (Βασίλευε, [Βλέπων έίαπτομενον καθ' έκάοτην 
τόν ενθουσιασμόν τού λαού καί έπιθυμών ν ’ σναγσγη την 
>(ώρσν είε σημεΤον άνάλογον τών περιστάσεων, προετεινε μέσα 
τινα, ουγκσκραλσιούμενα είε την ό^ύρωσιν επισφαλών τινων 
παραλίων, τήν ένίθ)(υαιν τήε παραμεθορίου γρσμμηε καί την 
ναυτικήν καί στρατιωτικήν έν γένει προπαρασκευήν τήε )(ωραε.

Κατά τοϋτο ήτο ήδη σύμφωνοε τελείωε ο βασίλευε μετά 
τήε κυβερνήσεώε του. Τώ οντι πυρετώδειε προπαρσσκευαι 
είχον ήδη αρχίσει ύπο τον ώωηρώτατον τοΰ λαού ένθουαια- 
ομόν. ΟΙ προοκληθέντεε είε τάε τά£ειε έφεδροι προσήλθον 
πρόθυμοι καί είε έλάχιστον χρονικόν διάστημα, ουγχρονωε 
δέ πυκνοί έθελονταί κατετάσοοντο καί ουτω κοθ’ έκσστην έν- 
ουναμοΰτο ό στρατόε. Όταν δέ έπαρκώε τά στελέχη ένδυνα- 
μώθησαν ήρχισεν ή ένίσχυσιε τοΰ στρατού τών συνόρων.

Τά σναχωροΰντα διά τήν μεθόριον γραμμήν στρατιωτικά 
σώματα προεπέμποντο υπό χιλιάδων λαού ένθουσιωδώε άπο- 
χαιρετώντοε τούε στρατιώταε καί έν εύχαΤε προπέμποντοε 
σϋτούε. Ό ταν μάλιστα ήρχισεν ή διά τήν μεθόριον γραμμήν 
άναχώρηοιε τών πυροβολαρχιών ό ένθουσιασμόε έκορυφώθη. 
Τάε πυροβολαρχίαε προέπεμπε πλήθοε πυκνόν μέχρι τοΰ Δα
φνιού, ο1 στρατιώται εύθυμοι καί χαρούμενοι άπήρχοντο έκεΤ 
οπού τουε έκάλει τό καθήκον. Είε τάε Θήβαε νεάνιδεε έκέν-
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τ;^ν τσ^ σημαίας καί τάς παρέσιοον έν πομπή εις τους εφε- 
δοους καί τους έθελοντας, έν γένει δέ (|ιρενΤτις αληθής είχε 
καταλάοη τον λαόν καί ό ενθουσιασμός είχε φθαση εις τό 
κατακόρυ<|>ον.

Ό  Άγγλος ανταποκριτής τέίιν ο. Ημερησίων Νέων» 2.κήν- 
νερ, ό φιλελληνικώτερος των έν Έλλσδι ίενων ανταποκρι
τών, έ£έδραμεν εις την Πελοπόννησον καί εί: τας Θήβας, εις 
τσς ανταποκρίσεις του όε με τα ζωηρότερα χρώματα περιε- 
γραψε τον λαϊκόν αυτόν ένθουσιασμόν «'Οστις δεν είδε τάς 
τελευταίας αΰτος ημέρας τήν Ελλάδα— έγρα!|)εν εις τάς αν
ταποκρίσεις του— δέν δύναται νά «ρανταοθή έως ποϋ ήμπορεΤ 
νά ι|)θάοη ο ένθουσιασμός ένός λαοϋ, άγομενου έκ τής εύγε- 
νοΰς ιδέας τής άπελευθερώσεως τών δούλων αύτοϋ σοελι^ών.
Ή  κοινή γνώμη ήτις άγωνιωδώς παρηκολούθει τάς κυβερνη
τικός ένεργείας, ήδη ένθουσιωδώς έπιβοηθεΤ τό έργον τών 
αρχών καί εις τάς σημαίας έρχονται νά κσταταχθώοι πυκνοί 
οί έφεδροι. Αλλά καί ο1 έθελοντσί προσέρχονται πυκνοί. 
Προχθές ε^θασαν τριάκοντα περίπου άπό τήν Ρουμανίαν, 
χθες δε ~ι  μάς ήλθαν έέ Αλεξάνδρειάς. Είναι ολοι νέοι εΰ- 
οταλεΤς καί αρρενωποί, άμετρος δέ είναι ή χαρά ήτις κατε- 

αύτούς ποοσερχομένους νά υπηρετήσωσι τήν πατρίδα των. 
ΈκεΤνο δέ τό όποΓον ιδίως έκπλήττεμ.είναι ή έκδήλωσις τοϋ 
λαοϋ καθ' έκάστην άναχώρησιν τάγματος τίνος εις τά μεθό
ρια. Ένώ οί οφθαλμοί τών συγγενή/ δακρύσυσιν καί ο1 ςένοι 
εκχόνονται εις άκράτητον ένθουασμον, έν τούτοις ή μάζα ·.’ 
εκείνη τού λαοΰ ολόκληρος, κατέχεται καί ύπό πραγματικού 
τίνος σεβασμού δικαιολογούμενου έκ τών περιστάσεων και 
άναδεικνύοντες τήν ύφηλοφροσύνην τοϋ Αθηναϊκού Λαού, 
έκπληκτικήν τώ όντι υψηλοφροσύσην. Παρέστην χθες εις τήν 
άναχώρησιν τής ύπό τον Χατζή-Πέτρον πυροβολαρχίας· γε 
νικώς έδώ πιστεύεται οτι ή πυροβολαρχία αυτή θ άνοιέη τό 
πΰρ προς τούς πολεμίους καί διά τούτο ή έκ μέρους του Α -

χε
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θ/|ναϊκοϋ λαού προπουπή τη^ εΤχε κάτι το ιδιαίτερον. Ο̂ -̂ 
θσλμοί έδάκρυζαν, ζητωκραυγαί ήκούσθησαν οί οικείοι καί οί 
αυγγενεϊζ άπεχσιρέτων ρε το ρσνδήλιον και οί εύοταλεϊς πυ- 
ροβολητσί μόλκ έ^ήλθον τήο πολεωα, έίεχύθηοαν είο 
ρώτατον καί ένθουοιύδες πολεμικόν έμβστήριον, το όποΤον έ
ψαλαν όλοι μαζη, δίδοντεο τό παράδειγμα πρ'^του τοϋ αρχη
γού των. ’Ομολογύ οτι ό μεμετρημένοε, ό εΰγενήο αΟτόε 
ένθουσισσμόο με κστέπλη£ε καί τάν ένθουοιαομον μου δεν 
ήδυνήθην νά κρύψω άπό την ημέραν εκείνην.

Είναι ομωε άναμψισβήτητον οτι ολον αυτόν τον ένθουαισ- 
σμόν του καί τήν εύγενη πράε την ιδέαν τηο δρσσεωα άρμην 
σρύεται ό Ελληνικός λσόε έκ της ιδέας οτι τό μέγα κληθέν 
ύπουργεΤον τό όποΤον διευθύνει τσς τυχας του, είναι οίιον 
καί περιλαμβάνει άληθύς τσς κορυψάς τοΰ Ελληνικού πολι
τικού κόσμου. Εκείνον τουλάχιστον τον όποΤον έ£ ίδιας καί 
ήμεΤς άντιλήψεως γνωρίζομεν ό_κ. Τρικρυπης ά^ύπουργος 
τύν έίωτεοικων, είναι αληθώς πνεύμα ύπέροχον καί σντοίιον 
τών περιστάσεων καί τού κλάδου τύν υποθέσεων έψ ον 
έκλήθη».

Συγχρόνως τό ύπουργε'ιον τύν έϊωτερικύν διείήγε δια
πραγματεύσεις προς συνομολόγησιν συμμσχίας καί έπιμοχίας 
τής Ελλάδος μετά τής Σέρβικης καί Ρωοσικής κυβερνήοεως, 
δυστυχώς όμως δι ’ άνωτέρους ·λόγους άμψοτεραι αυτσί σι 
διαπραγματεύσεις άπέτυχον.

Ώ ς γνωστόν μετά τής Σερβίας προ έτύν ήδη από τής 
εποχής τής Κρητικής έπαναστάοεως ό Κουμουνδούρος είχε 
προβή εις μυστικός τινας ένεργείας α'ίτινες κατέληίσν εις 
τήν διομολόγηοιν προψορικής συμμσχίας Ελλάδος καί —ερ- 
βίας. Ό  κυριωτερος όρος έννοεΐται τής συμψωνίας τούτης 
ήτο ή σύγχρονος ενέργεια άμψοτέρων τύν κρατών έν περι- 
πτώοει πολέμου κατά τής Τουρκίας καί οΐος δήποτε κσ. αν 
ήτο ό πρώτος προκαλούμενος. Δυστυχώς όμως ή Ελλάς τρο-
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(^σνώζ ήθέτιοαν τον ορον τούτον καί της Σερβίας κατελθού- 
σης εις την πάλην εκείνη έπροτίρηοε νά ρείνη απλούς θεα
τής. Καί τότε μέν οΰδέν διάβημα έκαμεν ή Σερβία προς ΰπβ- 
μνηοιν τής συμφωνίας εκείνης όταν όμως ό Τρικούπης ήθέ- 
λησε ν ’ ανανέωση την προς την Σερβίαν συμμαχιαν ευρε 
καί δικαίως τήν χώραν εκείνην εντελώς άπρόθυμον, ό πρίγ- 
κη·φ οέ άπήντησεν οτι θα ζητήση πρώτον τήν συμβουλήν τής 
Ρωοσίσς διά τήν περίστασιν ταύτην. Ά λ λ ’ ό Έλλην υπουρ
γός έννοησεν οτι τούτο ήτο προφασις καί έπανέλαβε τάς 
προτάσεις του. Ιΐόοον όμως επωφελής θά ήτο ή ούμπραίις 
εκείνη τών δύω κρατών έστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν τό 
άπέδειέεν ή έκβασις τού Ι^ωσσοτουρκικού πολέμου καί ή "ύχη 
όλων τών παρά τήν Τουρκίαν κρατιδίων τού Αϊμου.

’.-\λλά καί μετά τής 1‘ωσσίας έγεινεν απόπειρα συνεννοή- 
σεως ήτις θά εΤχεν ώς αποτέλεσμα ανυπολογίστους ώφελείσς.
Ο Τρικούπης μεθ ’ ολας τάς άέιώσεις τής Αγγλικής πολι

τικής — τήν οποίαν τον κατηγορούν ότι τόσον πιοτώς ήκο- 
Λούθει — άπεκδεχόμενος τό αυμφέρον τής πατρίδος του έκ 
τής αμέσου τότε ενεργείας, προέβη εις προκαταρκτικά τινα 
διαβήματα τά οποΤα ή Ρωσσία άπεδέχθη εύγνωμόνως έφ ’ οοον 
αμφίβολος όπως δήποτε ήτο ακόμη ή τύχη τών Ρωσσικών 
οπλών. Αλλά αί διαπραγματεύσεις δεν έπεσπεύθησαν τότε, 
τού υπουργείου άπησχολουμένου τότε εις τάς προπαρασκευάς 
καί τών Ρώσσων περισσότερον ετι άπησχολημένων εις τον 
πόλεμόν, έν τώ μεταέύ δέ ή υπεροχή τών Ρώσαων έν τώ πο
λεμώ έέησφσλίσθη καί ή ούμπραέις τής Ελλάδος κατέστη πε-

Ελληνο-Ρωσς κήςριττή, τοιουτοτρόπως δέ τό σχέδι 
συμμαχίας έγκστελείφθη.

ΓΙολλάκις έπεκρίθη ή προσήλωσις— ή τ^φλή καί αδικαιο
λόγητος προοήλωοις— πολιτικών τινων τής νεωτέρας Έλλσ- 
οςς εις μίαν έκ τών τριών μεγάλων δυνάμεων των πρωτοοτσ- 
τευσών εις τήν όποκατσστασιν τού Ελληνικού ί3ασιλε(ου.
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Καί τύ όντ! η αλήθεια αυτή πρα πολλοϋ έπρεπε βαθύ
τατα νά καταναηθ'/], ή Έλλάε δέ νά παραρείνι  ̂ έντελωε πα- 
σηε ύπο^ρεώοεωε έλεύθεροε, ωοτε νά κανονίί>;·| τήν πολι
τικήν τσύτηε οΰχί άνσλόγως τών σπαιτήσευν και τύν 
άί,ιώσεων τών ένδιαφερορενων άλλα ραλλον ουρ(ξ»ώνωε προε 
τά γεγονότα καί τά ίδια οΰίήε συρι^ιέροντα. Ίδίωε ομωε κατα 
τήν εποχήν εκείνην έκκω^εύη ή κατσοτρεπτική έπίδρασιε τής 
αρχής ταύτης. Ή 'ί '̂λλάς ρετα^ύ 'τών δύω δυνάμεων τής 
Ρωσσίας ουρ<{)έρον έχούσης νά βοηθηθή υπό τής Ελλάδος εις 
τήν πάλην κατά τής Αγγλίας, αΰτοκηρυχθείοης προοτατι- 
δος τής Τουρκίας έντή περιστάσει εκείνη, ή Ελλάς έπΙ πολύ 
έταλαντεύθη ρετα£υ τής δράοεως , καί τής άπρσέίας καί ουτω 
πολύτιρος καιρός σπώλετο και περιοτάσεις εΰνοϊκαί έχάθηοαν 
σ'ίτι,'ες ήδύναντο νά προσπορίοωοιν εις τήν Ελλάδα ονυπο- 
λόγιοτον όφελος και όριστικώς νά κανονίοωοι τήν θέοιν τής 
ρετα£ύ των κρατών τής Ανατολής.

Καθ’ δν ορως χρόνον συνέβαινον ταϋτα οπουδαιοτστον 
γεγονός, ιδίως όσον αφορά όχι ρόνον τήν διεθνή αυτόν ση
μασίαν, άλλά καί τήν βαρύτητα τής επί τού προκειρενου 
άποφάοεως τής Ελλάδος, έλάρβανε χώραν, ρεγάλην προω- 
ρισρένον νά έχη έπίδρσοιν επί τού μέλλοντος αΰτής-

Ηΐς προηγούρενον κεφάλαιον έγράψαρεν ότι ή έν Κων- 
σταντινουπόλει Αγγλική πρεσβεία έπιτελοϋαα τάς οδηγίας 
το3 φιλοτούρκου Δέρβυ, άπεφάοισε νά καταβάλη πάσαν προσ
πάθειαν όπως βεβαιωθή περί τής άπρα£ίας τής Ελλάδος απέ
ναντι τής Τουρκίας καθ ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ Ρωασοτουρ- 
κικοΰ πολέμου· διά τήν έέασφάλισιν τσύτην ή Τ ουρκική πρε
σβεία είργάσθη ρετα περισσής έπιρελείας, προς τοϋτο δε 
έπανειληρρένας έσχε συνεντεύξεις ό πρέσβυς Λσγιάρδος ρετα 
τοΰ Έλληνας πρεοβευτοΰ Κουντουριώτου. 'Ο Κουντουριω- 
της,—τό είπορεν ήδη— έφάνη δεχόμενος τάς άπαιτήοεις ταύ- 
τας τοϋ Λαγιάροου καί όχι ρόνον τοϋτο αλλά καί διεσίβασε
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-το αποτέλεσμα τηο συνομιλίαν τοϋ ί^^ το υπουργεΤον των 
«έωτερικων και προέβη εις τσί σίιοκατσκρίτουί δηλώσεις περί 
τ ύ ν  οποίων έκαμαμεν ήδη λόγον. 'Η τοιαΟτη συμπεριφορά 
τοΰ ποεσβευτοΰ Κουντουριώτου ένεθάρρυνε τον ΛαΟαρδον, 
δστις προέβη εις έντονώτερα διαβήματα καί φαίνεται έδωκεν 
έμμεσον ύπόσχεσιν εις την Πύλην, οτι ώς εχουσι τα πράγ
ματα, δεν έχει ή Τουρκία νά φοβήται τι, άπο μέρους τή; 
Ελλάδος.

Διέταϊε λοιπόν τηλεγραφικών τό ΰττουογεΐον τών έέωτε- 
οικών τής Αγγλίας τον έν Άθήναις προσωρινώς διευθυντήν 
τής ποεσβείας νά μετσβή παρά τώ Γρικούπη και νά λαβή 
ωρισμένας καί σαφείς δηλώσεις. 'Ο επιτετραμμένος πράγ
ματι τή ιΖ  Αύγουστου φέρων καί τό τηλεγράφημα τοϋ Δέρβυ 
μετέβη παρά τώ Τρικούπη εις τό ύπουργεΤον τών έέωτερι- 
κών καί ήρώτησε τον Έλληνα υπουργόν, άν τό έπιτρεπη να 
δηλώση έκ μέρους αύτοϋ εις τήν Πύλην βτι ή Ελλάς δεν έ- 
οκέπτετο νά κίνηση πόλεμον κατά τής Τουρκίας ουδέ νά 
γίνη ένοχος ύποκινήσεως έπαναστσσεως έν τινι τών ύπό την 
Τουοκίαν επαρχιών τών διεκδικουμένων ύπό τών Ελλήνων. 
Τό τηλεγράφημα δε τοϋ Δέρβυ ύπενθύμιίεν εις τον έπιτε- 
πραμμένον οτι άλλοτε ό Τρικούπης δικαιολογών τσς πολεμι
κός προπαρασκευάς διεβεβαίου τον Δτούαρτ, πρεσβευτήν τής 
Αγγλίας έν Άθήναις, άτι σί προπαρσσκευαΐ αυται εΤχον λό- 
^ον αμυντικόν άλως οι ■ αύτύν δέ ή Ελλάς δέν προύτίθετο 
έπίθεσιν κατά τής Τουρκίας, άλλ’ απλώς διατήρησιν τής δυ- 
νάμεώς της εις σημεΤον άνάλογον τών περιστάσεων. /

Ό  Τρικούπης άνεγνώρισεν οαα εΤχεν είπή εις τόν ^,του- 
άρτ περί τών έΕοπλισμών, άλλ’ έσπευσε νά κόμη νέας δηλώ
σεις διά τήν τελευταίσν αίτηοιν τοϋ Άγγλου έπιτετραμμένου. 
Καί πρώτον μέν έ^έφρασε τήν έκπληόίν του οιά τό τολμη
ρόν τής σίτήσεως έκείνης. Άπήντησεν ότι ή σπαίτηοις τής 
Αγγλικής κυβερνήσεως, ύπερέβαινε τα όρια τών φιλικών ά-

2ϋ
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πένοντι δυνσμεω:: <̂ ιλικήε απαιτήσεων. Έδήλωοε δε 6 ΰπουρ- 
γόε των έέωτερικών δτι έπΙ τοϋ παρόντο^ ή Ελλάς δεν έ- 
οκεπτετο νά διαρρή /̂) τσς πρδς τήν Πύλην είρηνικάς σχ£σει^ 
καί νά προβή εις ένοπλον ένέργειαν τούτο όμως μόνον έδι- 
καιούτο νά ίητήση ή Πύλη καί ούδέν τούτον πλείότερον ή 
οισρρηίις των σχέσεων πρός την Πύλην καλώς έχόντων των 
πραγμάτων καί άνευ δεδικαιολογημένης τίνος αφορμής, δεν 
ήδύνατο νά γίνη τουλάχιστον έπι τού παρόντος. Ούδέν όμως 
έλευθερον κράτος είναι ύπόχρεων νά προμαντεύη τό μέλλον 
του ώς πρός τήν ελευθερίαν τού νά κηούέη τον πόλεμον, ή 
οχι, άναλόγως των περιστάσεων και των υποχρεώσεων αυτού, 
ιδίως οε άναλόγως τών μέσων τά όποΤα διαθέτει. Διά τά αΰ- 
•ονομδυμενα κράτη ή κήρυέις τού πολέμου έπετσι ώς πόοι- 
σμα ώρισμένων περιστάσεων καί ή Ελληνική κυόέρνησις θα 
ήθέτει τάς προς τήν άνεςαρτηοίαν τού τόπου καί τά συμφέ
ροντα του Ελληνισμού, υποχρεώσεις της, άπογυμνούσα έαυ- 
την τής τοιαυτης ελευθερίας ή περιορίύουσα αυτήν είτε απο
λύτως είτε οι υποδείέεως ένδεχομένων περιστάσεων. Ή ' 
λάς είναι ύπόχρεως ώς έκ τών διεθνών νομίμων νά μή 
θάλψη ταραχάς άλλ ’ ή Πύλη δεν έχει τό δικαίωμα νά ύητι 
τήν καταστολήν αυτών διά μέσου τής Ελλάδος. Ό ,τι 
έεν ή ΕλΛ. κυβεονησις εως τώρα όπως κσθησυχάση τους 
Έλληνας τό έκαμε διά λόγους καθαρως εθνικούς θά παύση 
όμως τήν ενέργειαν ταύτην ευθύς ώς άνώτερα συμφέροντα 
τού ελληνισμού άπαιτήσωσιν έπέμθαοιν.

Έπι τού ζητήματος τούτου τό όποΤον έπι πολύ άπη- 
σχολησε τήν Ευρωπαϊκήν διπλωματίαν καί τόν Εϋρωπα.κόν 
τύπον ό Χ._ Τρικούπης άπηύθυνε τήν έέής διακοίνωσιν προς. 
"■ ■  ■ ' ) έπιτετραμμένον τής Ελλάδος.

Ελ-
υπο-

] ϊ̂. ί



■Α̂ ήν. : ·?ίί)» :

Κ ύ ρ ιε  έ η ι τ ε τ ρ α ρ ι ι ε ν ε ,

Ό  έπιτετρσμμένοζ τήε Βρεττανικ^ιε ί'ίυοεονήοε'^'^· ^πι- 
σκει^θείί με οήμερον, μο'ι άνεκοίνωοε τό ηεριεχόυενον τη- 
λεγρα·ρήμστος τοϋ Λόρδου Δέρβυ, δ ι ' ού έ έπΙ τών έ£ωτε- 
ρικ;,^ν υπουργός τής όνάσσης, σνα^ερόμενος εις τήν όνη- 
ουχίαν, εις ήν, κατά τάς εκθέσεις, του κ·. Λσγιάρδου έμ- 
6άλλει τήν Πύλην ή διαγωγή τής Ελλάδος, έρωτα έάν ή 
Ελληνική κυδέρνησις έΐουοιοδοτεΤ την κυβέρνησιν τής '.\γ- 
γλίας, νά παρσσχη τή Πύλη τήν δισβεδαίωοιν ότι ή Ελλάς 
δεν 9ά κηρύίη κατ’ αυτής πόλεμον, και δέν θα καταοτή συ
νένοχος πράςεων σκοπευςυσών τήν ΰποκίνησιν έπαναοτστι- 
κών κινημάτων εις τάς γείτονας επαρχίας.

« Ό  κ. Οΰϊνδχαμ, προοεκαλεΤτο διά το3 αύτο·3 τηλεγοα- 
ί -̂ήμστος νά μοί άναγνό^ση δύο εκθέσεις τοϋ κ. Στούαοτ. ποός 
τήν κυόέρνησίν του, έν αΐς ό Άγγλος πρεσβευτής άρηγεΤτο 
συνδιαλέγεις του μετ’ έμοϋ περί τής πολιτικής, ην προύτί- 
θετο νά μετέλθη ή Ήλληνική κυβέρνησις προς τήν Τουρκίαν.

«Λαβών γνώσιν των εγγράφων τούτων έσπευσα νά ανα
γνωρίσω τήν ακρίβειαν μεθ’ ής άπέδωκε τό νόημα των λό
γων μου ό κ. Στούσρτ. Αληθώς εΓχον είπει τότε τώ κ. 
Στούαρτ ότι ή Ελλάς δέν προΰτιθετο ποός τό παοόν νά 
κηρύςη πόλεμον κατά τής Τουρκίας, έπανέλσόον δέ τώ κ. 
Οΰϊνδχαμ ότι τοϋτο καί μόνον εδικαιούτο να ζητήση ή Πύλη 
παρ’ ήμών. ή άλλη τις δύναμις έν όνόματι αυτής, διότι 
οΰδέν άνεςάρτητον κράτος είναι υπόχρεων νά προσδεομεύση 
τό μέλλον τ'ου ώς προς τήν έλευθερίαν τοΰ κηρύττειν τον 
πόλεμον

«Δια τά αΰτονομούμενσ κράτη ή κήουέις του
επεται ως πόρισμα ωρισμενων πεοιστσσεων.

πο/.εμου
Ελληνική
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κυβέρνησκ θά ήθέτει τάε προί την άνείσρτησίσν το- τόπο·  ̂
καί τά συμφέροντα τοΰ Ελληνισμού ύττοχρεώσεισ σΰτήο, 
άπογυμνοΰσα έσυτήν τήο τοιαύτησ έλευθερίαε ή περιορί- 
ί ο υ α α  αυτήν είτε απολύτως είτε δΓ ένδεχομένων περιστά
σεων. Ή  Πύλη διετύπωσε παρομοίαε απαιτήσεις κατά τήν 
άνίδουσιν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου. Κσθάπερ άναφέρετσι 
έν τω πρωτοκολλώ τώ άναγραφέντι τή Ιουλίου ι832
έν Κωνσταντινουπόλει άπήτησεν έπως άπαγορευθή εις τήν 
Ελληνικήν κυβέρνησιν καί εις τούς Έλληνας έν γένει νά 
παρέχωοιν οίανδήποτε υπηρεσίαν καί αρωγήν εις τάς δυνά
μεις, τάς κυβερνήσεις και τά έθνη, μεθ’ ων ή Πύλη θά 
έτύγχανε νά διατελή εις πόλεμον, και όπως έπιβληθή αυτή 
ή τήρηοις αΰστηρας ούδετεροτητος.

« Ά λ λ ’ ή άέίωσις αύτη απερρίι^θη ΰπό τής Αγγλικής 
κυβερνήσεως, έκ ουνεννοήοεως μετά των κυβερνήσεων Ρωσ- 
οίας καί Γαλλίας, ρητώς καί κατηγορηματικύς διά πρωτοκόλ
λου τής έν τω υπουργείω των έέωτερικών τού Λονδίνου συγ- 
κροτηθείσης τή 3ο Αΰγούστου συνδιασκέψεως, λέγοντος ότι 
«το δικαίωμα τής συμμετοχής εις οΤον δήποτε μεταζΰ τρίτων 
δυνάμεων έκρηγνύμενον πόλεμον, είναι άναποοπαστον άπο 
τής άνεέάρτηοίας, έόαιρέσει έκείνων μόνον τών κρατών οσα 
άνιδρύθησαν έσαεί ουδέτερα.)»

β Η Ελληνική κυβέρνηοις δεν θά παραιτηθή βεβαίως νύν 
τής διεθνούς θέσεως ής τήν άναγνώρισιν έπέτυχε προ ί  
τών. Επομένως καίπερ διακηρύέας τώ "Αγγλω έπιτετραμμένω 
ΟΤΙ ή Ελλάς,δεν προυτίθεται έν ταΤς παρούσαις περιοτάοε- 
σιν νά κηρύέη τον πόλεμον παρετήρησα τώ κ. Οΰινδχάμ ότι 
ή διακήρυ£ις αύτη δεν έμείου κατ’ έλάχιστον τό μετά τής 
άνεέαρτησίας τών αΰτονομουμένων κρατών συνυπάρχον δι
καίωμα τοΰ ρυθμίύειν τήν μέλλουσαν αυτών διαγωγήν ουνω- 
δά προς τάς περιστάσεις καί προς τά καθήκοντα άτινα ενδέ
χεται νά έπιβάλωσιν αΰτοΤς αί περιστάσεις προς προφύλαέιν



της όί.ιοίτρεπεία!; η των νορίρων σύτύν εθνικών ουρι^ερόν- 
των. 'Ο κ. Στουάρτ άνέφερε προς τούτοιε έν τη έκθεοει 
του οτι έγώ εΤπον αύτώ δτι ή Έλληνικη κυθέρνησίί κατα
βάλλει την επιρροήν τηο δπως προλάβη προε το παρόν την 
εκρηέιν επαναστατικών κινημάτων εν ταΤε μεθοριοκ έπσρ)^ιακ 
τήε Τουρκίαε. Παρετήρησα τώ κ. Οΰϊνδ)'αμ, οτι ό κ. Στου- 
άρτ έγραψεν αύτολεΗεϊ σληθώε δ,τι εΤπον, δτι δρωε την ά- 
νακοίνωσιν έκείνην, έποιησάμην βύτω έν είδει άπλήε πληρο- 
φορίαε. Ή Ελληνική κυβέρνησιε δυνάμει των διεθνών αΰ · 
τήε καθηκόντων είναι ΰπόχρεωε νά μή ΰποκινή τσραχαε εν 
ταΐε έπαρχίαιε κράτουε ρεθ’ ου διατελεΤ ειε - ι̂λικσε σχε^σειε, 
άλλ’ ή Πύλη δεν είχε το δικαίωμα νά ύητήση παρ’ αϋτήε 
να συντέλεση εΐε την πρόληψιν ή την καταστολήν στάσεων, 
σύδέ στέργει ή Έλλάε ν ’ σναλάβη τοιαύτην ύπο^ρέωσιν.

«Έ άν, ώε εΤπον τώ κ. Στούαρτ, καταδάλη την επιρροήν 
ήν κέκτηται έν ταΤε έπαρχίαιε έκείνηε, δπωε κωλύση στσσειε 
πράττει τοΰτο έκ λόγων κοθαρώε εθνικών, και προτιθεται να 
έμμείνη εΐε την όδον ταύτην έρι ’ οσον έκλαμδανει αΰτην ώε 
πρόσφορον εΐε τά συμ<ρέροντα τοϋ Ελληνισμού, άτινα είναι 
και ίδια αύτήε συμι^έροντα.

» Ά;|:οϋ έέήγησα ούτω την έννοιαν τήε ζητουμενηε οιακη- 
ούίεωε, δεν έδίστασα να είπω τώ κ. Ουίνδχαμ οτι ήουνατο 
V ’ άναγγείλη τώ λόρδω Δέρδυ οτι ή Ελληνικη κυβερνησιε 
πληροί και θά έέακολουθήση πληρούσα τό καθήκον αύτήε και 
μή ποοκαλούσσ έπαναστατικά κινήματα έν ταΤε γειτονικαΐε έ- 
παοχίαιε. Ή ύποχρεωσιε αύτη έννοεΤται οίκοθεν μετσίύ κρα
τώ/ διατελούντων έν ειρήνη, ή δέ Έλλάε σναγνωρί^ουοα τάς 
διεθνεΤε αύτσε ύποχρεώσειε δεν προτιθεται ν ’ όθετήση αύτάε. 
«Φρονείτε, ήρώτησεν έν τέλει ό κ. Ούί'νδχσμ, δτι α1 έ^ηγή- 
οειε αύται θά καθηουχάοωσι καί θά εύχαοιοτήσωσι την Πύ
λην ;» Άπήντησα οτι αΐ έέηγήσειε μου εΤναι αδύνατον να 
μή εέαρεστήσωσι τήν Πύλην, διότι τοιαύταε μόνον ήδύνατο

Τ ρ ικ ο ν π η ς
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νά η::ρψένι;) παρά κράτουί κηδορένου τή ; δ̂ία̂  αΰτοΰ ονείορ- 
τησία;, τής άίιοττρεπείας καί τών καθηκόντων σύτο^ πρός 
άλλους ρεθ ων συνδέεται δι ’ υποχρεώσεων. ’Λ λλ’ όπως δή
ποτε εψαι βέβαιος οτι θά εΰχσριοτήσωσι την Αγγλικήν κυ- 
βέρνησιν, διότι οέν δύναμαι ν ’ άμι ι̂βάλλω οτι ή κυβέρνησις 
αυτή σεβεται τά δικαιώματα καί τα καθήκοντα τής Ελληνι
κής κυβερνήσεως, έέ ων ϋπηγορεύθησσν α1 έέηγήσεις αυται.

η Ο  κ. ϋΰινδχαμ έέηγύ^ν τάς ανησυχίας τής Πύλης έπσι- 
ήσατο λογον καί περί των ήμετέρων προπαρασκευων και εξο
πλισμών και στρατιωτικών συγκεντρώσεων, δεν έδίστασεν ό
μως νά ομολογήση οτι αν ώς μέτρον έλσμβάνοντο ο'ι κατά τά 
τελευταία ετη είσσχθέντες πανταχοϋ στρατολογικοί καί στρα
τιωτικοί οργανισμοί, ο στρατός ημών δεν είναι δυσανάλογος 
πρός τον πληθυσμόν τοΰ κράτους. Άλλως τε οέ καί τα πρω
τόκολλα τά οποία έπεκαλέσθην ήδη άνσιροϋσι καί ώς ποός 
τούτο πάσαν ένοτασιν.

«Διαρκουσών τών περί άναγνωρίσεως τού Ελληνικού βα
σιλείου διαπραγματεύσεων ή Πύλη άπήτηοε νά περιορισθή ή 
στρατιωτική καί ναυτική δύναμις τής 'Κλλάβος εις άριθμον ε
παρκή προς τήρηοιν τής εσωτερικής ταέεως. Ά λ λ ’ ό Ά γ 
γλος πληρεξούσιος ΙΙαλμερστών έκ συμφώνου μετά τών πλη
ρεξουσίων τής I αλλίας καί Ρωσσίας άπήντησεν ότι άρκεΤ νά 
μνημονευθή άπλως ότι ή χώρα δικσιούτσι νά διστηρή στρα- 
τιωτικάς καί ταυτικάς δυνάμεις χωρίς νά όριοθή ό αριθμός 
αυτών, ότι ή άνεξαρτησία τής Ελλάδος καί πάντα τά πσοε- 
πόμενα αυτή έπεσρραγίοθηοαν διά τού'άπό 3 Φεβρουάριου 
ι6·>ο ποωτοκε/.λου, οτι ή Οθωμανική Πύλη παρεδέχθη 
πληρέστατα το πρωτεκολλον εκείνο καί ότι ούτε αΐ ύπογρά - 
ψασαι· αυτό ουνάμεις, ούτε ή Πυ/.η ήδύνατο πλέον να περιο- 
ρίο/ εν τών δικαιωμάτων τής άνεξσρτηείας χωοις να παοα- 
βώοι τάς έαυτών υποχρεώσεις.

» Λομε/ος :ιιο/.θ(ω οτι ή ΙΠλη έν τοΓς άμέσεις ού'ής
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οχεοεσι μετά τής Έλληνική^ κυβερνήοεωε ουδέποτε ύπηνί- 
;(Θγ| ΟΤΙ τίθησιν έν σμ<|)ΐβολίο; τάο διεθνείς έκείνας άποφάοεις.

■> Ο κ Ούίνδχσμ έζέθηκε πσραυτα εις την κυθέρνησίν 
του τό γενόμενον παρ' αύτοΟ διάβημα καί τάς δοθει'σαε παο ’ 
εμ^^ έεηγήσεις· λαβών δέ προηγουμένως γνώσιν τοΰ τηλε- 
γρα^ήμοτος του ευρον οτι ή έννοια μου άπεδόθη πιοτώς,Οΰχ 
^ττον έκρινα έπάναγκες νά ουνοψίοω ένταϋθα τσς σκέψεις, 
ας προεκάλεσεν ένταϋθα ή άνακοίνωσις τοϋ λόρδου Δέρβυ· 
παρακαλώ δέ υμάς νά ύιτοοάλλητε την διακοίνωσιν ταύτην εις 
τον έπί τών εξωτερικών ύπουργόν τής άνάσσης καί άψητε 
αυτω. έάν το ίητήση σντίγρσψον.

«Δέέσσθε κτλ.
X. τ ο ι κ ο ν κ ι ι ς -

Η διακοίνωοις α0τη δημοοιευθεΤσα έν τώ τόμω τών δι
πλωματικών έγγράψων τής Αγγλίας προΰκάλεοε την γενικήν 
επιδοκιμασίαν. Ή έν τώ ζητήματι έκείνω γλώσσα και οτάσις 
του Τρικούπη έπεδοκιμαοθη ώς ανδρική καί σομόζουοα εις 
ύπουργόν έλευθέρου κράτους. Τά_« Ημερήσια ΝΪλι) τοϋ
Λο/δίνου ειρωνευόμενα · / '.\γγλον ύπουργόν των εξωτερι- 

/ γελοίων εκείνων διαβημάτων τουκω> οια τήν αποτυ}'ΐαν · 
έγ:αφεν.

• β Ο λόρδος Δέρβυ τήν έπαθε νσοτΐ]ΐώτα_τα ,είς, „τήν__’Α - 
νατολικήντου πολιτικήν καί πάλιν ό υπουργός τών έέωτερι- 
κώ·. I ρικούπης τώ έδωκε μάθημα τοϋ οποίου φαίνεται πρό 
πο/λοϋ νά έ;̂ η ανάγκην ό ήμέτερος διπλωμάτης. Διότι έφαρ- 
μο^ων το πρόγραμμα τό όποιον έψαρμόέει ό Δέρβυ, πρόγραμ
μα μονομερούς ένεογείας, διά νά τώ άπομείνη κατόπιν όλό- 
κλίοο- ή δό£α τής επιτυχίας, θά παθαίνη πάντοτε οτι έπαθε 
κο\ σήμερον καί θά παίζεται τόσον μεγαλοποεπώς όσον έπσί- 
^Θγ από τόν Τρικούπην.

Δριμύτερσν έςεψράέετο ή «"Αρκτος» τών Βρυξελλών
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έπι τοΟ αΰτοΟ σντικεψένου « 'Ο άνσγινωσκων τήν διακοίν:^- 
σιν τοϋ κ. Τρικούπη, λέγει, έν  ̂ ουτος κατά πλάτος έκθέτει 
τσ ρετοίύ αύτοϋ κσϊ τοΟ έπιτετραρρένου της Αγγλίας έν 
Άθήνακ: κ. Οΰ'ί'νδ^αμ, διαροκρθέντσ, καταλαμβάνεται ύπο 

τοϋ εΰρέοτου συνοιοθήρατος, βτι άναγινύοκει πρσγρστικύς 
διπλωματικόν άλλ’ σέιοπρεπες έγγραι^ον, είδος σπσντήοεως 
δριρείας καί γενναίας εις τάς υπερφιάλους και κωρικσς σπαι- 
τήόεις τής Αγγλικής πολιτικής. Ένόριοεν 6 λόρδος Δέρβυ, 
έν τώ σκρατήτω καί πρωτοι ι̂ανεϊ φιλοτουρκισρώ του, ότι ήρκει 
αυτός ν ’ άνσλάβη διά να έίησφαλίοη τά νότιο τής Τουρκίας 
και νά ήσυχάση αυτήν άπό τής δεινής όντως ανηου^/ίας ήτις 
θα τήν κατέτρυ^'εν ένόσω θά ήτο |3εβσίο περί τής τελείας α
πραγίας τής ρικρσς ^ώρας, έν ούτω δειναΤς περιοτάσεσι. 
Ίσως μάλιστα προκαταβολικως παοέστησεν εις τήν Πύλην 
ότι αναλαμβάνει αυτός διά λογαριασμόν του τήν Ελλάδα, ώς 
αν αυτή ήτο παράρτημα τοϋ Αγγλικού βασιλείου, ή μία από 
τάς έν Ά(|>ρική κτήσεις τής Άνάσσης. Έλησμόνει τότε ό 
λόρδος Δέρβυ, ότι ή Ελλάς ήτο μικρόν μέρος τοϋ όλου 
Ελληνισμού, προς ον συνδέεται δι ’ αρρήκτων δεσμών καί 
υποχρεώσεων, έλησμάνησε δέ πρωτίοτως 0τι προηγουμένη ά- 
πόφαοις των τριών προστατίδων δυνάμεων—έν αις ητο αυτή 
ή Α γγλία— άνεκήρυέε τήν Ελλάδα έλευθέραν να έίοπλίίη- 
ται καί νά διαθέτη τά καθ’ έαυτήν χωρίς νά δίδη εις κανένα 
λόγον τών ποά'εών της. Ευτυχώς έπήλθεν ί̂ __άνδρική στάσις 
τοϋ υπουργού κ. Τρικούπη, όσ·η£ μνημών τών ύποχρεώ- 
σεών του απέναντι καί τοϋ κράτους καί τού έθνους,άπήντηοεν 
εις τον κ. Οΰιδχαμ,ώς έπρεπε ν ’άπαντήση. Φαντσίόμεθα ποι
ους μορι ι̂ασμους δυσαρέσκειας θά κάμνη ό κ. Δέρβυ καί μέ πό
σους τεμενάδες νά προοπαθήση νά δικαιολογηθή ό τόσον γεν- 
ναιοί ι̂ρόνως άναλσοων νά καθησυχάση τήν Τουρκίαν κ.Λαϋ- 
άρδος. Όπως δήποτε ή δισκοίνωσις αυτή μετά τόσα άλλα 
προηγούμενα διαβήματα τοϋ κ. Τρικούπη άφ' οτου άνελαβε



ώί|μόσισ άϊιι1;ματα, εΓναι μία άπόδειέΐί τής πρωτοίρανοϋς ά- 
έιοπρεπείσς μεθ ’ ής ό άνήρ ουτος εννοεί νά διείάγι;] τάς έέω- 
τ^ρικας τοϋ κράτους ύποθέοεις. Ευτύχημα τούτο μέγα διά μι
κρά έθνη ώς ή Ελλάς, προς τά όποΤσ η εΕωθεν έπίδειέις καί 
τής ουμπαΟείας καί τής άντιπαθείσς είναι ές ίοου επικίνδυνος 
και τά όποια πλέον πρέπει είς την ιδίαν αΰτύν δύναμιν καί 
τό ανδρικόν θάρρος νά έμπιστεύωνται την δισκανόνισιν τ'ϋν 
έέωτερικιΰν των σχέοεων. 'Υπό την έπο\[/ΐν ταύτην οδιοτά- 
κτως ι^ρονοΰμεν οτι ή Ελλάς δεν έοχεν ακόμη Ικσνώτερον 
ούδ ίσον τοϋ Τρικούπη υπουργόν τών εξωτερικών ή συνεχής 
του δέ δρασις έν τή διευθύνσει των κοινών τής πατρίδος εί
ναι προωρισμενη πολλάς τώ όντι κα! μεγάλας ώφελείας νά 
παράσχη τή Έλλάδι.»

Και αυτή μεν ήτο ή έκ τής δημοσιεύσεως τής διακοινώ- 
οεως, παρσχθεΤσα έν τώ έξωτερικώ έντύπωσις, άλλά καί έν 
τώ εσωτερικώ άρίστην ένεποίηοεν έντύπωσιν ή ανδρική δια- 
γωγή τοϋ υπουργού τών έξωτερικών. Τό υπουργικόν ουμβού- 
λιον επεκροτησεν τό διάδημα έν γένει τού υπουργού, πρώτος 
δέ έοωκε προς τούτο τό παράδειγμα ό πάντοτε γενναιόι})ρων 
κβι ειλικρινής Κουμουνδούρος. Έ ν  τούτοις μετ’ ολίγον διε- 
δόθη ότι ό Στούσρτ έπρόκειτο ν ’ άνακληθή έξ Αθηνών τού 
λόρδου Δέρβυ, σκεφθεντος νά έπιρρίψη εις αυτόν τήν άτυχή 
έκδασιν τού διαβήματος τού παρά τή ελληνική κυοερνήοει, 
έν τούτοις ό Στούσρτ άπεμεινε καί πάλιν πρεσβευτής καί ό 
Δέρβυ έδεχθη μετ όλίγον δύω νέας άκόμη διακοινώοεις π:οί 
ων θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.

Τ ρ ιίίο ν π η ς  3 '3

Ενώ δέ ■ οιουτοτρόπως αΐ προπαρσσκευαί κατά τε ξηράν 
καί θάλασσαν συνετελούντο δραστηρίως καί τά δύω στρατό
πεδα προσείλκυον τούς έφέδρους καί τους έθελοντάς καί έν 
γένει ή Ελλάς παρεσκευάύετο όπως έν δεδομένη περιστασει



εύρεθή εϊε θέσιν νο διεκδικήσι  ̂ τά δικβιώρατά τηε, βνεπανόρ-· 
θωτον έθνικδν δυστύχηρα έπήλθεν σπροόπτως.

Ο πρωθυπουργοί ναύαρχος Κανάρης σπέθσνεν ϋ  άπο- 
πλί'ιίίας. Ο ναύαρχος ώς είπορεν κατώκει τήν έν Κυψέλ»] 
ρικράν έπουλίν του εις ην άπεχώρει ευθύς μόλις τω το έπέ- 
τρεπεν ή έν Άθήναις εργασία του. Ό  βαοίλεύς παρεθέ- 
ριύε τότε εις τήν έν Δεκελίσ έπουλίν του καί τα υπουργικά 
συμόούλια εΤχον όπως δήποτε σρσιυθή, οτε ή τελευταία φσ- 
σις τού Ρωοσοτουρκικοϋ πολέμου καί ή 0(|>σγή έλλήνων εις τήν 
Καόάρνσν προεκσλεσεν πρός τά έκεΤ ολόκληρον τήν μέρι
μναν τής έλ. κυόερνήσεως. Τοιουτοτρόπως αίφνηδίως τά 
πράγματα έδεινώθησαν, ή εργασία τών υπουργών ηύέήθη κα- 
ταπληκτικώς καί ή κοινή γνώμη εύρέθη καί πάλιν εις τήν αυ
τήν διέγερσιν εις τήν όποιαν καί πρότερον. Ύπό τό κράτος 
τής άγω'νίας τούτης καί πρό πάντων έέ αιτίας τοϋ ιδιαιτέρου 
σύτοΰ οργανισμού, ό ναύαρχος τήν νύκτα τής 2 Σεπτεμ
βρίου περί τήν 3 μετά τό μεσονύκτιον έέέπνευσεν ήοέμα έν 
τώ δωματίω του ( ι ).
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ί1 )  'ΩραΤον κνί'κδοτον π ε ι ι  τοΰ  νανάοχου  Κα·ν«ρ·»ι εΰρίυκομεν
ί ί ς  £φ·λμεεί^χ τ · ί ί  έπ ο χ τ ,ί έχιίν·/·,;

Ε '.ί τ έ ν  ν α υ χ ίχ ο ν  ■παρ'/υσιαοεν ό ΰ π α σ π ισ ττ ,; ταυ  τγ,ν 6 ια - 
τχγν .ν  ί ΐ ;  Κ ι;< ν ;χ ν  άν*χω ρ/,05ω ς το ν  ιΓ ίω ρ γ ίο ν ι·  /.χ ΐ τ7,ς 
« 'Ο 'γ χ ς »  οπ ω ; «ντιιττ ϊίίΐϋ ο ι κ α τά  τΤιν τουοκιχώ ^ τ ά  όποΤχ ί ·  
ν£χ.« τώ ν πολίαο·ρολιω ν ή τ ίΐ^ ο υ ν  ίτ ι θ ίτ ιν .

— 1'ραψί τ ο ν ; χ κ τ ω  άπό τ 'ςν  ίιχ τ κ ν · /) ,  ν χ  μτ, γνρ '.τονν πκτω  χν 
δ ίν  (ίονλ ϊάςονν τ ά  τονρΛ ιχά ,εΙπ ιν  ό Κχνάρ'Λ; προς τ ο ν ΰ τ χ σ τ ιτ τ τ ,ν .

—  Μ *, νχύ χρ χε , α υ τά  δίν γρά φ οντα ι ε ΐ;  τ χ  1πίβ·/ιμ* ί γ -

, . . . . .  , '
—  Α υτό που τον 7.ίω έγώ , ΐπ α ν έ^ α βεν  εν οργ·7, ο να.νχρχος.
Κ Ι^ ί δέ κα ί ίπ κ ^ ε  τ ε λ ο υ ; ό ν -πα σ π ιοτλ ; νά  πειοτ, τόν

Ινδοςον  π ν ρ τ ο / .τ τ γ ν  ο τ ι ·>, φρατ·.; ίκ ίίν η  λ ;ν  ε ΐχ ί  τ τ ν  ^ ιτ ιν  τ γ ς  
έν τω  ίγ γρ ά φ ω .
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Μετά τον θάνατον τον Κανάρη «φοβερός κίνδννσο ήπείλει 
τήν συμμαχικήν κυβέρνησιν. Ή στιβαρσ χειρ ήτιε εΤχε διευθύ
νει πυρπολικά καί σπειλήσ/] στολουε έκράτει μετά περισσής δυ- 
νσμεως τά ηνία τής ενωμένης εκείνης διοικήσεως και δύοκο- 
λον ήτο εϊς τούς συνυπουργούς του νά άποσκιρτήσωσι καί 
ν '  άποπτύσωσι τον χαλινόν. ΕΓνσι βέβαιον δτι καί ύώντος 
τοΰ Κανάρη πολλάκιε ο1 ύπουργο'ι σύτοΰ διερώνησαν. ή κυ- 
βέρνησις όμως δεν διεσπάσθη. τουναντίον δι οΐ υπουργοί 
έβηκολούθησσν τάς έργασίας των. Κατά την εποχήν τοΰ ε
πεισοδίου των τουρκικών πολεμοφοδίων ή μετα£ύ Δεληγεώρ- 
γη και Τρικούπη έλα^ρά ψυχρότης κατέληίεν εϊς οριστικήν 
διακοπήν τών σχέσεων, ό πρώτος δε ήπείλησεν οτι θ ’ άπε- 
χώρέι άπό τό ύπουργεΤον. Ό  Κανσρης όμως πααενέβει. και 
ό Δεληγί-ώργης έμεινε καίτοι δεν άντήλλαζε πλέον λέ£ιν με
τά τοΰ Τρικούπη.

’ ίΊδη ομω; ό ποόωρος καί αΐ-ρνηδιος θάνατος τοΰ ενδό
ξου ναυάρχου, εθετε πλέον εις Οριστικόν και μέγαν κίνδυνον 
τή·/ ύπαοίιν τής οικουμενικής κυβερνήσεως. Έέέλιπε μετ’ αΰ- 
τοΰ ό συνεκτικός δεσμός, άλλα συγχρόνως έίέλιπε καί ό 
πληρώσσς τό κενόν τής πρωθυπουογίας, τοιουτοτρόπως δέ 
εύρΰ πάλιν άι^ίνετο στάδιον εις την φιλοδοξίαν νά έργασθή 
καί έκαστος τών ϋπουογών— Ισως έξηρεΤτο μόνον ό Ζυμβρα.- 
κάκης— έσκέπτετο οτι ήτο καιρός νά διατύπωση σκεραίσς τσς 
άπαιτήαεις του.

Διότι ό συνδυασμός έκεΤνος απλώς μόνον είχε προσωρι- 
νώε κατακοιμήση τάς φιλοδοξίας τών αρχηγών δεν τάς εί̂ χεν 
όμως τελείως εξάλειψη. Ή  τελευταία περίστασις τό εΤχεν ά- 
ποδείςη περιφσνώς κατά την πρώτην προς τόν έν. Λονδίνω 
έπιτετραμμένον διακοινωσιν τοΰ Τρικούπη, τήν οποίαν όλό- 
κληοον άναφέρομεν ανωτέρω· έν τώ ύπουργικώ συμβουλίω 
τήν μειονοψηφοΰοαν μερίδα επί τής αποστολής άπετέλεσε ό 
Δεληγιώογης και ό Ζσιμης, θά έματαιοΰτο δέ ή αποστολή



316 Χ α ο ίν .α ο ς-

της διακοινώοε;*;ς εκείνης ήτις τόσον αγαθόν τταρήγαγεν α
ποτέλεσμα, αν μη, ό ναύαργος Κανάρης, ίσ^υρώς έπέμενεν 
να στσλη αότη. Κατα την συζήτησιν εκείνην ό ναύαρχος 
ανηγγειλεν ότι θ ’ σπεχωρει δ ι’ όλίγας ημέρας εις τα λουτρά, 
ευθυς δέ Βιαφ ί̂νιαι ηγέρθησαν περί τοΰ τρόπου καθ’ όν έπρεπε 
νά διευθύνεται τό ΰπουργεΤον κατά την απουσίαν του, τόση 
δέ ητο ή θέρμη μεθ’ ης ΰπεστηρίχθησαν αί διάφοροι άέιώσεις 
■ υστε ό Κανάρης σι|)ήκε τό οχέδιόν του καί παρέυεινεν εις 
τσς Αθήνας.

Τοιουτοτρόπως καί ήδη μετά τον θάνατον τοΰ Κανάρη 
τόοω τό ι^οόερόν ζήτημα ήγείρετο πρό τοΰ έθνους ολοκλήρου. 
Ο λαός όστις εις την οικουμενικήν κυβέρνησιν εΓχεν άνσ- 

θέοη ολοκλήρους τάς ελπίδας του με περισσήν αγωνίαν πα- 
ρηκολούθει τό κενόν τό όπσΤον άί|)ΐνεν όπίσω του ό γηραιός 
ναύαρχος και μέ αγωνίαν σνεμέτρα τάς συνέπειας τάς όποιας 
ήδύνατο νά έχη ή έκ τής πολιτικής σκηνής τόσον οίι^νηδία 
έίσι^άνισίς του. Διετηροΰντο δέ εΐοέτι τά πράγματα εις τό 
αυτό ως και πριν όέύτατον σημεΤον, έδυσχεραίνετο δ 'έπ ι 
μάλλον ή θέσις ζητημάτων τινων έν τή Ανατολή καί έπε- 
δάλλετο κατά τήν γνώμην τοΰ λαοΰ ΰπό πλειόνων κινδύνων 
ή ομοφωνία έκείνη έπ'ι τής όποιας έστηρίζετο ή έλπις δυνα
τής άντιμετοπίσεως των πραγμάτων, ευνόητος λοιπόν ήν 
ή αγωνία ήτις απετυπώθη εις τήν ψυχήν τοΰ λαοΰ έπ'ι τώ 
θανάτω τοΰ ναυάρχου.

Εις τήν λαϊκήν αυτήν αγωνίαν περιτράνως έκδηλουμένην 
πανταχόθεν και προς τον έπιβεβλημένον προς τον νεκοόν 
σεοασμον υπείκοντες οί υπουργοί οϋδεμίαν κατ’ άρχάς έδει- 
ζαν διαλυ.τικήν τάσιν. Τουναντίον καί αί ήμέρσι τοΰ τα- 
χθέντος πένθους παρήλθον καί τό ΰπουργεΤον έίηκολούθει 
έν σύμπνοια εργαζόμενον.

Ή σύμπνοια όμως έκείνη δεν ήτο δυνατόν ν 
ρηθή καί ή έκρηίις τής καταιγίδος δεν ήργηοε· τό

α . οιατη- 
παοάδο-
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έον είναι ςτι πρύτοί: ό Κου|^οννδοΟοος έδωκε ~ο παράδειγμα. 
*1  ̂ 2$ Σεπτεμβρίου, υπουργικόν συμβούλιον συνεκροτήθ»] 
υπο την προεορείαν τοΰ υπουργού Ζυμοροκάκη, οοτκ καί το 
συνεκάλεοεν οπωο σπο κοινού πάντες διαοκεφθώοι περί Τ'Ι-ν 

γινομένων καθ’ έκσοτην παρασκευών τοΰ πολέμου και ιδίως 
έπί τής παραγγελίας των πλοίων περί τών οποίων τελευ
ταίως έγίνετο μέγσς λόγος καί οπεο ήτο 6 διακαέστερος πό
θος τοΰ Κανάρη. Κατά την συνεδρίσοιν εκείνην ό Ζυμβρα- 
κσκης ως έπί τών ναυτικών προσωρινώς ύποι^ργος έδήλωσεν 
ΟΤΙ επρεπε να ένισχυθή οπουδαίως ο στόλος όπως σναγάγη 
τήν Ελλάδα εις δύναμιν σεβαστήν κατά τήν Μεσόγειον, 
ανήγγειλε δέ διάι^ορσ ο̂ (έδισ έν οΐς έν ήτο ν ’ άγορασθώσι 
τά διαθέσιμα ατμόπλοια πτω^ευοάοης τίνος Αγγλικής εται
ρίας όπως μεταποιηθέντα εις πολεμικά χρησιμεύοωοιν εις 
ένίσ^υσιν τοΰ στόλου. Όσον άφορά δέ εις τήν δαπάνην τήν 
όποιαν ή αγορά καί ή μεταποίησις αυτη θ ’ άπήτει, οί ποο- 
τείνοντες υπουργοί έφρόνουν οτι δ ι’ ειδικού δανείου άπευ- 
θυνομένου εις τον λαόν καί ιδίως τούς ομογενείς τού έ£ω- 
τερικού τό ποσεν θά ήδύνατο νά έέοικονομηθή.

Τήν ιδέαν τούτην ΰπεστήριΐεν ό Κουμουνδοϋρος καί ό 
Ζαϊμης σφοδρώς δε κατεπολέμησεν ό Τρικρ^πης. Καί ήδη 
μετά παοέλευσιν τόσων ετών όι^είλομεν νά όμολογήσωμεν 
οτι τό προβλεπτικόν πνεύμα τού μεγάλου Μεσολογγίτου πο- 
λιτευτοϋ καί έπί τοΰ σημείου τούτου δεν ήπατήθη. Τά ατμό
πλοια έκεΓνα αγοραζόμενα θ ’ σπερρόφων τότε μέγιστα ποσά 
σήμερον δέ θά ήσαν τελείως άχρηστα καί οΰδ' ώς αριθμητική 
δύναμις οΰδεμίαν θά εΓχον διά τον στόλον σημασίαν. Α ντί 
τούτου προέτεινεν ό Τρικούπης λογικώτατα νά γίνη ειδική 
παραγγελία^ δύω ή τριών θμρηκτών, έπί τή βάσει τ ^ , χ*- 
λευταίων καί τελειοτέρων συστημάτων, τά όποΤα νά χρησι- 
μεύοωσιν ώς αληθής πυρήν μεγάλου στόλου άργότερον τε- 
λειώτατσ συντελουμένου. Τήν ιδέαν ταύτην δέν έρριψε τότε



εϊκ/| Κ3Ι ύ ί  ετυ^'εν ό Τρικσΰπηε. Ή κατά θάλασσαν υπε- 
ρο^ή τήσ Έλλάδοσ έν τΓ| Μεσογεί'^ άπετέλεοεν εν τών 
σπουδαιότερων μερών του αναμορφωτικοί προγράμματοο τοϋ 
Έλληνος πολιτευτοΰ εκτοτε δέ έπαρκύε είχε μελετήσει το 
ι^ήτημα καί τοιαΰτη ητο ή γνώσιε τκ|ν οποίαν σνεπτυεεν 
ώστε ό κ. Θ. Δηλιγιάννηο συνετάχθη με την γνώμην του 
καί ή πρότασιε περί αγοράς τών παλαιών εκείνων καί σα
θρών ατμόπλοιων άπερρίφθη ( ι .)

Καί ΰπο άλλην ακόμη εποψιν ή σπόρριψις τής προτα- 
σεως εκείνης ήτο σωτηρία αληθώς διά το μέλλον τοϋ έλλη- 
νικοΰ στόλου. Το δάνειον το οποίον δ ι’ ομολογιών θά ογι- 
νετο προς κάλυψιν τών έίόδων καί τής μεταποιήοεως, θ 
άπησχολεΤτο αδίκως δι ’ αυτά, άογώτερον δέ σοβαρωτερα και 
πρσκτικωτέρα μέριμνα υπέρ τοϋ εθνικοί ημών στόλου θά ευ- 
ριοκεν ίσως άποοθύμους έκείγους, οΐτινες ήδυναντο να συν- 
εισφέρωσι. Σωτήριον λοιπήν κατόρθωμα δύναται να θεωρη- 
θή ή αποτυχία τής προτάοεως εκείνης άφειλομένη -έέ ολο
κλήρου εις τον Τρικούπην καί τόν θερμώς ΰποστηρίέαντα την 
γνώμην του κ. Θ. Δηλιγιάννην.

Έν τούτοις διά ν ’ άποφαοισθώσιν όλα ταίτα καί να Λη- 
φθή ή οριστική άπόφαοις έπ ’ αυτών σφοδρά ουζήτησις ήγέρ- 
θη καθ ’ ήν ό Κουμουνδοίρος διεκοίν^ισε φανερά, οτι μετά
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(1 )  Κ ατά παράδοξον ούμπτωαιν τά τεοοαρ* οκαοτι της 
Άγγ/.ιχηΐτ εταιρία; τών οποίων ή *Υ-Ρ* άπερρίγ-θη ύπο τής 
’ΕΥ/.αδο; ήγορ«<ϊ6τ,οχν ΰπο τής Τουρκίας, ή μεταποίητί: των 
'ίμ.ως σχεδόν κατέστη άδύνατος. »Έν τών ατμόπλοιων τούτων ητο 
καί τό Σ ελήμ  Α ' τό οποίον κατά τά ; άρχάς τοΰ 1888 ταξει- 
δεϋον προς την Αϊγυτττον έβυθίσΟη αυ'κνόρον, ίν πλήρει ήρεμί^ 
καί κα>ώς έχόντων τών πραγμάτων, ένεκα άνεπανορβώτου- (ίλά- 
βη; τής μηχανής ήτις (Ι/.αβη καΟίστα άόύνατον την οιχτήρησιν 
τοϋ παλαιοί και ήμικατεστραμμετου εκείνου σκάφους.
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τον θονατον τοΟ Κανάρη, δυσκολ'^ατον θό ?}το να αυγ- 
κρατηθ^ ως καί πριν_τό..συμμ2;;4.υ<.έν ί̂Π£υ  ̂ καί οτι προ- 
τιμωτερον θα ;)το να δισλυθ^ όπως κσταρτίό'θ^ εγκαίρως 
κυοέρνησις πληρούσα τούς 5ρους καί τάς άπσιτήσεις της 
υπαρΐεως της. Την ιδέαν ταύτην τού ΚουρουνδοΟρου έν- 
τονωτερον ΰπεστήριίεν ό Ζαίμης δστις από τίνος ουνε^ρώ- 
 ̂ I συχνά ρέ , όν εκ Μάνης πολιτευτήν. ή συνεδοίασις

ορως έλύθη την ήρέραν έκείνην χω ρίς νά λη-ι,θή απόφα
σ ή  τ ις , ■ ΐΓ I τ

Μ ει ΟΛίγας ήρερσς νεα ουνδρίαοις έθηκε τά ς ρίσσεις 
καί ύπό το ύ ς  καθεστώτος ορούς κοινής συνεργασίας μέχρις 
ου τα  πραγυστα αποδει’ίωσιν ποιαν όδόν έδει ν ’ άκολουθη- 
σωσιν. Κ ατά την ουνεδρίασιν εκείνην άπε'^ϊασίσθη νά ρη προ- 
εδρεΰη ωρισρενον πρόσωπον τού Υπουργικού αυρβουλίου ' ά - 
φου άλλως τε  οΰδ ’ οί καθεοτώτες νόροι προόλέπουοι την 
υπαρέιν πρωθυπουργού, ά λ λ ’ έκαστος τούτω ν ρέ την σ χετι
κήν τα έιν  V αναγγέλη τά ύ π ’ αύτοϋ  γενόρενσ καί ρελετώ - 
ρενα εις τους συναδέλφους του . Ι ,υ ςή τη σ ις  θερρή όπως δή
ποτε εγένετο  έπι τού τροπου κα θ’ δν έπρεπε νά προσκαλή- 
τσι τό  ύπουργικον συρόούΛίον. Έ / τ έ λ ε .  όρως άπεφασίσθη 
νά καλή αΰτο έκεΤνος τω ν Υπουργών όστις εχει τι σπουδαΤον 
V ανακοίνωση εις το ύ ς  συναδέλφους του καί ουτω παρ·κάρ- 
φθη καί σΰτος ό σκόπελος.

Εν τούτοις ρεθ ολην τήν φαινομενικήν αΥτήν σύμπνοιαν 
ή δραοις έκαστου υπουργού εΓχε κσταστή τόσον άπό τάς των 
άλλων άνείάρτητος ώστε πολλάκις τ? διαόήιιατά των συνε- 
κρουοντο καί τοιουτοτρόπως άπετελεΤτο ήδη κράτος έν κρα
τεί. Εννοείται ότι ή κατάστασις αύτη δεν ήδύνατο νά πα- 
ρατσθή καί ήδη ή ιδέα τής διαλύοεως -ής Κυόερνήσεωε προ 
πολλοΟ θά είχε πραγρατοποιηθή αν ρή τούς ύπουργούς έ- 
θασσνιέεν η ίδεα οτι ηδυνατο νά προσκληθή εις οχηρατισρον 
τοδ ύπουργείου άλλος άπό εκείνον ον έκαστος ήθελε. Έφο-
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βεΤ'ο έ Κουρουνδούροε τον Τρικούπην κσίτοι ητο γνωοτόν 
οτ: ό βοσιλευί: κηρυχθειο Οπέρ τήο ένώσεωο τιΙ.ν κομμάτων 
δέν θά έβλεπε υέ καλόν βλέμμα την δισλυοιν και έπομένω^ 
όλίγαε επιτυχία; έλπίοα; θά έκεΤνο; οοτκ αυτήν 9ά
προέτεινεν πρόγραμμά του.

Είχε δέ άπομείν/] μόνον υπέρ τή ; διατηρήοεω; τη ; κυ- 
βεονήοεως ό κ. Θ. Δηληγιάννη; και ούτο; ψιλοτίμω; κατε- 
γίνετο νά συγκράτηση τά διστσμενσ μέλη, επακολούθων να 
φρονή ΟΤΙ έκ τή ; συνεργασία; εκείνη; πολλά τά καλα ήΐυ- 
νατο νά προκΰ’|<ωσιν. Οί άλλοι ομω; ολίγον κατ ολίγον 
έφαίνοντο συμμεριίόμενοι την ριφθεΤσαν περί διαλΰσεω; ιδέαν. 
Ποοσεχώρησεν ήδη εϊ; αυτήν καί ό Ζυμβρακσκη; καί ό Τρι- 
κούπη;, έφάνη δέ υπέρ αυτή; άποκλίνων καί ό Δεληγιωργη;, 
ουτω; ώστε πλήν τοΰ Δηληγιάννη οΰδεί; εΤχεν πλέον 
μείνη υπέρ αυτή;, ενώ ο λαο; άγωνιωΟώ; παρηκολούθη τά; 
διαδιδόμενα; <̂ ήμ3ε καί τά δημοσιογραφικά όργανα προσεπα- 
θουν νά έμ,^υχώσωσι του; άπρθαρρυνομενο υ ; και να παρα- 
οτήσωσι τάν προσεχή διαμελισμόν τού υπουργείου ώ; πρσγμα 
τό όποΤον οΰδ’ άπότήν διάνοιαν τών υπουργών έπέρασεν.

Έ ν τούτοι; αί ^ήμ-ιι περί διαλύσεω; επετεινομεναι ήνάγ- 
κασαν τόν βασιλέα νά λάβη σύντονα μέτρα. Κατά τά ; πρώ
τα ; ήμέοα; τού "Οκτωβρίου κατελθών έκ Δεκελεία; προοε- 
κάλεσε τοΰ; υπουργού; Ιδιαιτέρω; καί συνεστησεν αύτοΤ; 
την άνσγκην νά κοιμίσωσι τά προσωπικά συμφέροντα καί 
πάθη των καί νά διατηρήσωσι τό ύπουργεϊον ώ; έχει. Α ξιο 
μνημόνευτο; είναι ή συνδιάλεξι; τού Τρικουπη προ; τον 
βασιλέα περισωθεΤσα εί; επιστολήν προ; δια κεκριμένον ^ίλον 
του. Ε ΐ; τόν βασιλέα ό Γρικουπη; εχέθηκε διά μακρών ολα; 
τά; έπι τοΰ μεγάλου υπουργείου σκε'ίιει; του αιτινε; απετε- 
λουν ούτω; πολιτικόν πρόγραμμα έρ ’ ού άργότερον έβάδισεν 
ό έκ Μεσολογγίου πολιτευτή;. Τήν διάλυσιν τού μεγάλου 
υπουργείου έθεώρησεν ό Τρικουπη; άνοπόρευκτον, ώ; μή
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τϊληρο^ααν οΰδένο όρεν τ?|ί συοτάοε'^ί του, τουναντίον δε 
«ωλΰον διά τήο έττιοολής του την ενέργειαν ην θά κατέβαλ
λαν έττΐ τοϋ προκειμένου, κυβερνήσεκ προσωπικοί. Προεμάν- 
τευσε δέ ό Τρικούπησ έν τη πράε τον Βασιλέα συνδιαλέγει 
ίκείνη το οΐκτρον ναυάγιον τοΰ υπουργείου καί έδήλωσεν ότι 
κυβερνήσεισ προσωπικά! θά εί̂ ο̂ν πολύ περισσότερα κστορ- 
θώση άφ ’ ότι επραέεν το ύπουργεΤον κατά την έν τή έζουσία 
διαμονήν του.

.Ηετά τον Τρικούπην ό βασίλευε είδε καί τούε άλλουε 
ύπεομάχουε τήε διαλύσεωε καί τον μόνον αϋτήε αντίπαλον 
τον κ. Δηλιγισννην. Άπήλθον δέ ο ι υπουργοί από τά ανά
κτορα ά|οϋ έδωκαν εΐε τον βασιλέα την διαβεβαίωσιν ότι έπί 
τοϋ παρόντοε τουλάχιστον ούδείε θά έπραττεν κατά τήε πα- 
οούσηε καταστάσεωε των πραγμάτων.

Ά λ λ ’ ή δισβεόαίωσιε αύτη των υπουργών τήε οίκουμενι- 
κήε κυβερνήσεωε δεν ήτο προωρισμένη νά διατηρηθή πολύ. 
Μ ετ’ ολίγον νέσι πάλιν άφορμαΐ πρόε διαφωνίαν παρενεβλή- 
θησαν καί οί υπουργοί ήτοιμάσθησσν διά τήν διάλυσιν. Έδό- 
θη δέ ή αφορμή έκ τοϋ έ£ήε έπισοδείου. Αί έφημερίδεε αί 
ύποστηρίζουσαι τήν πολιτικήν μερίδα τοϋ Δεληγιώργη,έπετέ- 
θησαν λυοοωδώε κατά τοϋ Κουμουνδούρου,ουτοε δ σπήτησεν 
άπό τον συνάδελφόν του ν ’ άσκηση τήν έπιρροήν του έπί 
των δημοσιογοσφικών εκείνων οργάνων καινά προσπαθήση νά 
κατασιγάση τήν εναντίον του έπίθεοίν των. Ό  Δεληγιώργηε 
δέν ήθέλησε κάν νά άναλάβη τήν ευθύνην έκείνην ουδέ ν ’ 
αναγνώριση τήν ύποχρέωοιν, οδέ Τρικούπηε έλαοε το μέροε 
τοϋ Κουμουνδούρου καί πλήρηε διαφωνία έπήλθε μεταζύ των 
μελών τοϋ συμβουλίου.

"Ήτο δέ βεβαίωε λυπηρόν σύμπτωμα ή τοιαύτη παράφο
ρο; έπίθεσιε τών έφημερίδων τοϋ ένόε υπουργού καθ’ έτέρου 
υπουργού καί ήρχισε νά δισφσίνεται πλέον ότι ή έπί πολύ 
συνεογσσία τών υπουργών ήτο άδύνατοε.

•21



322 Χ α ρ ίλ α ο ς

Νέον όμως διάβημα τοΰ |3ααιλέωί προέλασε τετε την σ— 
ι^ευκτον ρήέιν. Έ νύ  6 |3ασιλευε εΤχε κατέλθει έκ Δικελίας, 
αδιαθεσία παρατεταμένη έκ τηε φοβέρας θερμότητας του 
φθινοπώρου εκείνου τον ήνάγκασε και πάλιν ν ’ σπέλθη εί^ 
τήν έπαυλίν του· πριν η όμως μεταβή εις αυτήν, άπεστειλε 
ποός τους υπουργούς του εγκύκλιον έπιοτολήν έν ή προετρε- 
πεν αυτούς έν όνόματι τοϋ κοινού τής πατρίδος συμφέροντος 
να έμμείνωσιν εις τό ύπουργεΐον οπερ σπετέλουν. Μετά την 
έπιοτολήν τούτην, ό |3αοιλευς έκάλεσεν έκ περιτροπής εΐσ 
Δικέλειαν πάντας τους υπουργούς του πρός ,διστήρηοιν τοΰ 
καθεστώτος. Τοιουτοτρόπως άπεοοβήθη και πάλιν ή κρίσις 
ενώ παρά τώ τώ λαώ ποικίλοι διαδόσεις άνεβίβσύον και κατε- 
βίβαύον καθ’ έκάοτην ύπουογεΤα καί μετέβαλον ανά ώραν πο
λιτικά προγράμματα.

Ένώ δε ταϋτσ συνέβσινον εις τάς Αθήνας, τά πράγματα- 
τής Ανατολής καθ’ έκάοτην έδεινοϋντο εις τροπον ώστε νά 
έμβάλωνται οί ενδιαφερόμενοι εις οοβαράς άνησυγίας. Οί 
Ρώοοοι νικηται καί τροπαιοϋχοι κατήρ^οντο προς τήν Κων- 
οτοντινούπολιν καί οί βοηθοί των Ρωμοΰνοι, Βούλγαροι καί 
Σέρβοι σνελάμβανον καθ’ έκάοτην θάρρος, έέ άλλου 3έ σί- 
έλληνικσί ύπο τούς Τούρκους έπαρχίαι, έδείκνυον φανερά 
σημεία έέε'ι'έρσεως. Ή Κρήτη συνεταράσοετο υπό τάς άλύσ- 
οεις της καί έπιτροπαί άνεκήρυττον ι τήν μετά τής Ελλάδος 
ενωσιν καί ή Ήπειρος καί ή Θεσσαλία άνέμενον τό σύνθημα 
νά έέεγερθώοιν.

Υπάρχουν οί φρονοϋντες οτι ή ένέργεια τής Ελλάδος 
κατά τήν έποχήν εκείνην θ ’ άπέφερεν ήμΤν άναμφιοβητήτως 
τήν Κρήτην καί τήν Θεσσαλίαν καί Ήπειρον θ ’ άνεστήλου 
δέ συγχρόνως καί τό γόητρον τοϋ έν τή Ανατολή έλληνι- 
ομοΰ εις έπίφθονον σημεΤον περιωπής. Οί ΐσχυριύόμενοι τού
το έχουν πρόσφατον παράδειγμα να φέρουν τήν αναγωγήν 
τών Βουλγάρων εις κράτος σημαΤνον έν τή έίελίέει τών Ά -
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νατοΛικύν πραγράτων, οΰδεκ δέ δΰνατσι ν ’ άρνηθ/) δτι 
δισταγμοί κατά την περίοτασιν εκείνην έκ ρέρουε τών Βουλ
γάρων πολιτικών 0α είχον ώε συνέπειαν τον παντελή ίοωε 
ενταφιοορόν τήε μικράε έκείνηε χώραε. Άνάλογοε σκέψις 
δΟνατσι βεδαίωε ανάλογα συμπερσοματα ν ’ άποφέρη προκει- 
μένου καί περί τής ένεργείαε τήε Έλλάδοε κατά τούε χοό- 
νουε έκεινουε. Όπωε δήποτε ούδείε δΟνσται νά σονηθή οτι 
η εν τή Ανατολή θύελλα ήδύνστο ν ’ σποοή υπέρ τών δυ- 
νσμένων νά διαχειρισθώοι καταλληλότερον την πεοίστσσιν 
ταύτην.

Είδομεν ήδη δτι έκ τών πολιτικών άνδρών τήε Έλλάδοε 
κατα τήν έποχήν εκείνην ό ναύαρχοε Κανάρηε καί ό Ά λέ- 
έονδροε Κουμουνδοϋροε, εΓχον διατεθή «φανερά υπέρ τήε ε- 
νεργείαε. του Αεληγιώργη καί Ζα’ι'μη το πρόγραμμα δεν ήτο 
έντελώε σύμφωνον έπέμενε δε ό Τρικούπηε όοτιε ώέ σλλωε 
τε εκ των υστέρων άποδεικνύετσι εΓχέ^κάθιερώση τήν άοχήν 
τής αμέσου προπαρασκευήε καί τήε άναγωγήε τοϋ κοάτουε 
είε δύνσμιν τήν οποίαν ώφειλον οί διέποντεε τά τήε Ά να - 
τολήε να λαμδάνωοιν ΰπ ’ όψει, κατόπιν τούτου δε νά ποοβή 
είε £νεργειαν κατά τήε Τουρκίσε,καθ’οσον 9ά έπέτρεπον τού
το αι περιστάσειε.

Ανενδοιάστωε οφείλει νά όμολογήση τιε οτι το πρόγραμ
μα τούτο καί το λογικωτερον καί τό πρακτικώτερον ήτο τό- 
τε. Η Ελλάς κατά.τό. ή,το είε θέοιν νά πολε^^ήση.
Γούτο κατήντησεν ήδη άί,ίωμα δι' έκεινουε οϊτινεε έμελέΐ-η- 

οαν τήν έποχήν έκείνην. Επόμενον λοιπόν ήτο νά προπα- 
ρσσκευασθή τό έδαφος πρόε κατάλληλον δρασιν, κατόπιν δέ 
τούτου νά έγερθώσιν αΐ ά'ιώσειε αΐτινεε ήγέρΐηοάν.

Επί τοϋ σημείου τούτου πσοαι σί ένέργεισι τού Τρι- 
κούπη συνεκεντρώθησαν καί κατά τήν έποχήν έκείνην καί άρ- 
γοτερον καθ ολον αΰτοϋ τον πολιτικόν βίον. Ή σντίστα- 
σίε του αυτή κατά τής άποφάσεωε νά άγορασθώσιν άγγλικά
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άτμέπλοιβ παλοιά χρεωκοπησάαη^ έτσιρία^ απ-^τερον
I άποτέλεορο νά προικιοθ?| ό ατόλοε ήρ'^ν διά τρί'^ν θυρηκτών, 

τά όποια σήμερον άποτελοϋσι τό σέμνωμα αΰτοΟ. Επί τήσ 
ΰπουργίαε δέ έκείνησ έτέθησαν ετι καί σί βάσειε τήεαναοι- 
οργανώσεως τον στρατοΰ, ή δέ ύπο τοϋ Ζυμβρακακη ειοα- 
χθεΤοα πράτασίζ περί προσκλήσεως Εένων άέιωματικώ/ προε 
όργάνωσιν τοΰ στρατεύματοε, ό(^ειλομένη καί ΰποστηριχθεΤσα 
ύπό τοϋ Τρικοΰπϊ] άποδεικνύει τήν επί τών παρασκευών αυ
τών επίμονον μέριμναν τοϋ Τρικούπη.

Έ ν τούτοιε αί παοαοκευαί αυται ανησυχούν την Πύλην 
ήτισ καθ ’ έκάστην έι^αντάζετο τά ελληνικά οτρατεύμζτο ει- 
σελαύνοντα εις τάε μεθορίουε επαρχίας της. Ληστρ'καί τι- 
τες συμμορίαι, άποτελούμεναι από Έλληνας οοον καί Τούρ
κους καί Αλβανούς, έχαρακτηρίύοντο ώς άνταρτικσ σώματα, 
έκαστη δέ έμιράνισίς των έέηγγέλλετο εις την Ευρώτην με 
τρόπον δεικνύοντα οτι ή Πύλη έθεώρει την ησυχίαν των νο
τίων της επαρχιών διατρέχουσαν τον έσχατον κίνδυνον. Τω 
οντι δέ αΐ αιτιάσεις αΰταί ήσαν ολως άδικοι διότι η Ελλη
νική κυβέρνηοις καί καθ’ ήν έπίσημον έδωκεν ύπόσχεςιν ου- 
δεμίαν ήνόει νά έπιφέρη ή να υπόθαλψη έκεΤ οιατσρα;ιν την 
όποιαν έπειτα θά ήτο ήναγκασμένη ένεργητικώτατα νά ύ- 
ποοτηρίίη.

Τήν πρώτην διακοίνωσιν τοϋ Ίρικούπη ήκολουθηοε μετ 
ολίγον δεύτερα καί τρίτη, πάσαι άψορμήν έχουσαι -:|ν προ- 
παρασκευήν τής Ελλάδος, τούς έν γένει έέοπλιομ:υς αυ
τής, τούς όποιους δεν έβλεπε μέ καλόν όμμα ή Πύλη. Ειχ- 
δέ εύρει τότε ή Τουρκία ποόοψορον άψορμήν τάς συιίπλοκας 
ποός ληστρικός τινας συμμορίας έν Θεσσαλία καί άπέιιδε τα 
κινήματα αυτών άδίκως εις ύποκίνησιν τής Ελληνικής κυ- 
βερνήσεως καί έσπευδε μάλιστα νά τηλεγρσψήση ιίς τήν 
Εΰοώπην ότι τά τακτικά της στρατεύματα κατετρόπωσον
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δήθεν έπανεΓ>.ηρμένωζ άνταρτικά οώρατα, υποθαλπόμενα ύπο 
τήο Ελληνικής κυοερνήοεως.

Συνέπεια λοιπον τών διαδόσεων τούτων ό Τρικούπης ε- 
σχεν έπανειλημμένας μετά τοϋ κ. Ούϊνδχαμ ουνεντεύζεις 
το άποτέλεαμα των οποίων διεβίβσσε προς τον έν Λονδίνω 
Έλληνα έπιτετραμμενον, εις δύω έτι έκτενεΤς διακοινώσεις. 
Καί τά δύω αύτά νεωτερα έγγραφα είχον ουνταχθή κατα το 
αυτό πάντοτε ύφος καί διεπνέρντο Οπό τής αυτής αΰστηρδς 
λογικής, προΰέένηοσν δε την αυτήν ήν καί ή πρώτη εΰάρε- 
οτον έντύπωσιν καί πολυτρόπως έσχολιάσθησσν ύπό τοϋ Εύ- 
ρωπα'ικοΰ τύπου. Εις τήν τελευταίσν μάλιστα διακοίνωσιν και 
εις προφορικός έςηγήοεις άς επ' αυτής εδωκεν ό Τρικούπης, | 
διετύπωσεν, ούτως είπεΤν, καθαρώς τό πρόγραμμα τής έ5ω- · 
τερικής αΰτοϋ ένεργείσς. Κατά τοΰτο ή θέσις τής Ελλάδος 
θ ’ άπέμενε παθητική έφ ’ οσον αυτό θά έπέόαλε τοΰτο τό 
συμφέρον της, θά προσεπάθη δέ πάση δυνάμει διά τής έπιρ- 
οΛής της νά καταπνίςη κινήυατα μονομερή τά όποΤα θά ησσν 
έπιόλαόή εις τήν ιδέαν τοΰ καθόλου Ελληνισμού· ευθύς ό
μως ώς αί περιστάσεις έμφσνώς θά τό άπήτουν ή Ελλάς θά 
έ£ήρχετο τής επιφυλακτικής ταύτης θέσεως καί θά άπηλεί-^ 
φετο εις δοασιν.

Ό  επιτετραμμένος τής Αγγλίας Οΰ'ί'νδχαμ εσχε μακράν 
μετά τήν δημοσίευοιν τής διακοινωσεως — ιδίως τής τελευ
ταίας ήτις ήτο ή έκτενεστέρα καί κοτηγορηματικωτερα τών 
άλλων δύω— συνέντευέιν μέ τόν Τρικούπην, εις τήν όποιαν 
προσεπάθησεν ό Ά γγλος διπλωμάτης νά καθορίση σαφώς τήν 
θέσιν τοΰ ύητήματος, εις τρόπον ώστε τά διαβήματα τοΰ Έ λ 
ληνας υπουργού νά τω είναι έκ τών προτερων γνωστά. 
Έπραττε δέ τοΰτο ό Ούϊνδχαμ συνεπεία τηλεγραφήματος 
τοΰ κόμητος Δέρβυ, όπεο δημοοιευθέν εις τήν συλλογήν τών 
διπλωματικών εγγράφων έκαμεν ιδιαιτέραν αίσθησιν διά τό 
ιταμόν τοϋ υφους καί τόν άπειρον φιλοτουρκισμον οοτις τό



Οιεπνεε. Ο Τρικούπηε ομωε δέν ητο έκ “ '5ν άνθοώπων οϊ- 
τινες ουλλαμβάνονται ευκόλως εις τοιαΰτα δίκτυα καί ή 
Αγγλική πονηριά έναυσγησεν ετι ά π α ί .  Διότι όοον ονγκε- 

κριμενως ήρώτα ό Ούίνδγαμ καί προοεπάθει νά ^ίρι\ τό ζή
τημα έπί ώρισμένων θεμάτων καί περιοτάσεων, τόοον νεφε- 
Αωδώς καί άπθ(|ιθεγμοτικώς άπήντα ό Τρικούπης, σπήλθε δε 
ό Οΰινδχαμ τελείως σποτυχούοης τής αποστολής.

ΕΙχεν άλλως τε δίκαιον ό Τρικούπης να μή δύνσται νά 
καθορίση εκτοτε τάς πράζεις του και ν ’ απαντά κατά τοόπον 
μή θίγοντα τήν εθνικήν αξιοπρέπειαν, άλλα καί μή δυνάμε- 
νον νά δώση πυκνάς υποψίας. Διότι τότε έκυοψορεΤτο καί έρ- 
ρίπτετο ή πρώτη ιδέα τής διαοκέψεως τοϋ Βεοολίνου, έπρεπε 
δέ νά εΤναί τις προφήτης διά νά γνωρίξη πώς θά τραπώσι τά 
πράγματα καί νά προδιαγραψη τήν πολιτικήν ήν θά ήδύνατο 
V άκολουθήση.

Α 1 απαντήσεις τοϋ Τρικούπη μεταόιβασθεΤσσι εις τον 
Δερου^δ^  τοϋ ΟΰΓνδχαμ δεν εύηρέστησαν διόλου τον Ά γ 
γλον υπουργόν'οστ'ίς ιδιαιτέρως έξέψρασε αψοδρά παράπονα 
κατά τοΰ Έλληνος συναδέλφου του. Τότε όμως ίδιωτικώς 
καί άνευ άναλήψεως ευθύνης τίνος ό Τρικούπης δριμύτατα 
άπήντηοε κατά τοϋ Δέρβυ έν ιδιωτική επιστολή, έν ή δεν πα- 
ρέλειπε ν ’ άναφέρη οτι κυβερνήσεις Ελληνικά! ουδέποτε ά- 
ποολέπουσιν εις τήν πλήρωσιν προσωρινών μέτρων καί αναγ
κών, άποβλέπουσι δέ πάντοτε άπώτερον εις τον εύρυν τοΰ 
Ελληνισμού πόθον, οστις αργά ή γρήγωρα θά πληρωθή [ΐεθ ’ 

όλας τάς πανταχόθεν αντιδράσεις. 'Ο λόρδος Δέρβυ, πορα- 
βιάξων κανόνας στοιχειώδους άβρότητος, άνεκοίνωσε το π:ρι- 
ε^όμενον τής ιδιωτικής έκείνης επιστολής εις τον άνητρό- 
σωπον τής Πύλης, οστις μετεβίβασεν αΰτο εΐς τήν κυβέρνη- 
σίν του, ήτις έταράγθη καί ^αρακτηρίσαοα τάς δηλώσεις τοϋ 
Τοικούπη ώς ήμιεπίσημον κήρυέιν πολέμου, έσπευσε νά οι- 
πλασιάση τάς κατά τά σύνορα προφυλάξεις της καί είδοππή-

326 Χαοίί.αο^·
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3σσα τέν έν Άθήναις πρεοδευτήν της να προβη εις διαδή- 
^̂ ατα παρά τ'Ιι υπουργέ τϋν εξωτερικών, απερ ουτος έπραξεν, 
άνευ εννοείται άποτελέσ}^στό^ τίνος.

Έ ν τώ μεταξύ οί Έλληνες τών ΟποδοΟλων έπσρ>(ΐών 
;.μετά αγωνίας παρηκολούθουν την έξέλιξιν τοϋ πολέμου καί 
την αδράνειαν της κυβερνήσεως, άπελπιοθέντες δέ περί όπως 
δήποτε μεταβολής τής πολιτικής αυτής άπει|)σσιοον να 
προδώοι μόνοι των εις διαβήματα τινα ’ίνο όπως δήποτε έ£α- 
σ<|ιαλίσωοιν ύπέρ εαυτών μίαν ΰπόοχεοιν τούλάχιοτον. Προς 
τούτο ανώτεροι κληρικοί και πρόκριτοι μετέβησσν παρά τώ 
Λα^άρδω και έςήτηοαν παρ’ αυτού νά μάθωοιν ώριομένως τί 
ί|το διατεθειμένη ή Αγγλία νά πράξη υπέρ τής Ελλάδος έν 
περιπτώσει καθ’ ήν αυτή ύπείκουοα εις την συμβουλήν της 
άπεφάσιξεν νά ιιή λάοη μέρος εις τον κατά τής Τουρκίας πό
λεμον, αν ήδύνατο δέ να έλπίζη ή Ελλάς ώς άνταλλάγμοτα 
τής οΰδετερότητός της, ώς θά ήλπιιξον καί ο1 λοιποί Σλαύοι, 
τήν "Ηπειρον ·ήν Θεσαλίαν καί την Μακεδονίαν.

Ό  Λα^άρδος δεν ήτο δυνατόν βεβαίως νά δώση οριστι
κήν άπάντησιν. ύπώπτευεν δμως οτί τό διάβημα τών ΐερεων 
καί προκρίτων ήτο προσ^(εδισσμένον καί έτηλεγράιρησεν εις 
τόν Δέρβυ νά διευθύνη τάς έντονωτέρας του παρατηρήσεις 
εις τάς Αθήνας όπόθεν έξεπέμποντο αί διαταγαί. Τότε ήρ- 
_χιοεν ή μεταξύ Τρικούπη καί τοϋ ’Ουνδ^αμ διπλωματική μο
νομανία τήν όποιαν έκτενώς περιεγράψσμεν άνωτέρω.

Έ ν τώ μεταξύ ^μως τά πράγματα τού πολέμου μετεβλή- 
θησαν εντελώς καί εις τό θέστοον αυτού τελευταία συμβάντα 
ένέβαλον τήν Γωοσίαν εις σοβαράς σκέψεις έπί τής έν γένει 
δυσχερούς καταστάσεως είς ήν ή αυτοκρατορία εΤχε περιστή. 
Ή Ρωσσία εΤχε κατέλθη είς τήν πάλην μετά τών δυνάμεων 
σχετικώς ασθενών ούτω δέ τό δυστύχημα τής Πλεύνης, τή 
άπεκαλυ'ύεν ότι ύπό τοιούτους ορούς ή συνέχισις τοϋ πολέ
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μου θά ί)Το καταστρεπτική δι ’ αυτήν, καί τή εδωκεν ά<̂ ορ·- 
μήν νά έννοήσν  ̂ οτι εδει νά ίητήοι^ εξωτερικήν βοήθειαν, 
ίδίωί δέ τήν συμμετοχήν εκ  τον πόλεμον των μικρών παρά 
τον Αίμον κρατών, τά όποΤσ ν ’ άπησχόλουν τήν Τουρκίαν 
μέχρισ ου αυτή σναλάβι;) και άναδιοργανώσ’ί̂  τσχέωο τάο δυ- 
ναμεκ τηο.

Μεταξύ τών άλλων ή Ρωσσια έρρι\|/ε τά βλέμματα της 
καί εκ  τήν Ελλάδα, Φυσικώτερον ήτο ςξέγερσκ τοϋ υπο
δούλου ελληνικού πληθυσμού και σύγχρονος ενέργεια τής 
έλευθέραο Ελλάδος νά έμβσλωσιν εις ρεγάλας άνησυχίας τήν 
Πύλην, ήτκ αρχήθεν άπέδειξεν οτι πολύ έί ι̂οβεΐτο τήνέκ τών 
νώτων προσβολήν αυτής. Είξευρεν όμως ή Ρωσσια οτι κατά 
τα τελευταία ετη είχε πλέον όριστικώς έπικρατήση έν Έ λ- 
λσοι ή Αγγλική πολιτική καί οτι δυσκολώτατσ θά προσηλκύ- 
οντο Ο! Έλληνες πρός τούς Ρώσσους και διά τούτο κατ άρ- 
χάς προέβη μετά προ<|)υλάξεως εις διαβήματα διπλωματικά 
παρά τή Έλλ. κυβερνήσει δια τού πρεσβευτού αυτής κόμη- 
τος Σαβούρωφ.

Τά πρώτα ταΰτα διαβήματα τοϋ κομητος Σαβούρωι|ι ου- 
δέν άπέφεραν αποτέλεσμα καί ή Ρωσοική κυβέρνησκ απειρσ- 
οισε να διπλσσισση τάς προσπάθειας της, πρός τούτο δέ κυ
ρία άνήκουσα εις τήν άνωτέραν άριστοκρατίαν τής Πετρου- 
πσλεως καί έΐ εκείνων αΐτινες είναι προωριομέναι διά ρεγά
λας ύποθέσεκ, άπεστάλη επίτηδες εις τάς Αθήνας φέρουοα 
έλκυστικώτατα εφόδια, όπως προπαρασκευάση τήν ιδέαν ελ- 
ληνορωοσικής συμμαχίσς, καί ιδίως όπως κατσπείση τήν ού- 
λήν. Και ή κυρία αύτή φθάσασα εις τάς Αθήνας έπεσκέφθη 
σλληλοδισδόχως όχι μόνον τον Βασιλέα καί τους υπουργούς, 
αλλά καί πολιτικούς καί δημοσιογράφους, προσεπάθηοε 
δέ τοιουτοτρόπως νά δείξη διατεθειμένην τήν κοινήν γνώμην 
υπέρ τής συμμαχίας νά άναγκάση δέ επομένως τήν ελ
ληνικήν κυβέρνησιν νά ύποκύψη εκ  τήν πίεοιν τού δημοσίοι>
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<|ΐ35νήματος κο': νά δεχθή τήν προτεινορένην ουρροχίαν.
Ενώ δέ ή κυρία αυτή κατεγίνετο εκ  τα διπλωματικά 

αυτά διαβήματα εκ  Αθήνας ό ύπο τής Ρωασικής κυβερνή- 
σεως και τής Αύτοκρατορικής αυλής έμπνεόμενος Ρωοσικδς 
τύπος, άνέλαβεν έπιτ/]δείως και θερμώτατα τήν ύπερσσπκιν 
τής ιδέας τσύτης και προαεπάθει παντϊ σθένει νά ύποδείΕ/) 
τάς ύφελείας α'ίτινες θά ήδύναντο έκ τής συμμσχίας ταύτης 
νά προκύψωσιν. 'Υπενθύμιίεν ό Ρωαοικάς τύπος ότι άπό αιώ
νων ήδη και από τής πτώοεως τοΰ Βυζαντίου ή Ρωσοία ύπήο- 
Εεν πάντοτε ή υψηλή τής όρθοδοΕίας προστστις 0τι δέ καθή
κον είχε τώρα ή Ελλάς νά ουνταχθή μετ ’ αυτής και διά νά 
κσταοτήση τον αγώνα της, αγώνα ολοκλήρου τής Όρθοδο
Είας άλλο καί προς ίδιον όψελος. Διότι— προοέθετον α1 Ρωο- 
οικα·. έψημερίδες— ή έκόαοκ τού πολέμου πάντως θά εΤναι 
υπέρ τής Ρωοαίας, κατόπιν δέ αυτής οί βοηθήσσντες θά δυ- 
νηθύσι δικαίως νά έγείρωοιν άπαιτήοεις εις πλήρωοιν των 
όποιων πρώτη ή Ρωοοία θά είναι ψυσικώς ύπόχρεως νά 
ένεργήοη.

Ιδιαιτέρως καθαρωτέραν έπί τοΰ παρόντος γλώσσαν με- 
τεχειρίόετο ή έψημερίς αΝοβόγιε Βοέμισ» τής ΙΙετρουπόλεως, 
ήτκ ψανερά διεκοίνωσεν’ 0τι ή Ελλάς άν έγνώριίε τό συμ
φέρον της έπρεπε νά κατέλθη είς τον πόλεμον προς βοήθειαν 
τής Ρωσσίας. Μένουσα ή Ελλάς οΰδετέρα — έλεγεν ή Ρωσ- 
σική έφηυερίς— δεν έχει τίποτε νά περιμένη, θ ’ άπομείν^  ̂ δέ 
μόνη αυτή έκ τών κρατών τής Χερσονήσου άνευ ώφελειας 
άπό τήν δεινήν άνεμοϋάλην είς τήν όποιαν προκινδυνεύει ή 
Ρωσοία, τουναντίον δέ άν έλάμόανεν ένεργόν υπέρ τήςΡωσ- 
αίας μέρος ήθελε προπαοασκευάσει δι ’ έσυτήν τό. λαμποόν 
μέλλον τό όποΤον άλλως τε περιέμενον, ολα τά άλλα συμμα
χικά κρά·τη. Προσέθετε δέ ή Ρωοσική έψημερίς ότι λαός γεν
ναίος ώς ό Ελληνικός καί τοιαύτας έχων άπέναντι τού ελλη
νισμού όλοκλήρου υποχρεώσεις, δεν θά ήτο δυνοτόν ν ’ άψήοη
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νά τ'^ 3ιαί})ύγϊ] τοιβύτη λαμπρά περίστσσκ τή ϊ/  όπαίο^^τήν
:ιαν τοσον εγκαιρω^ κστενοησαν ί άλλοι

Λυπημόν είναι οτι εΰριοκομεθα εις τ_ήν ανάγκην νά ομο- 
λογήσωμεν ομολογίαν πικράν διά τουο τότε πολιτικούο μαε 
άνδραο καί δυ ο τν^ς και δ ι’ αΰτον τον Τ^ικούπην. Όλσι αί 
έλκνστικαί έκεΤναι προτσσειο, ολαι σί κστα^ανεκ και ένσργε- 
σταται εύνοικαΐ περιοτάοειε, εΐο οΰδέν έληιμθηοαν και η αιώ
νια άπήντησιε ,«Δέν εϊμεθα έτοιμοι» έδόθη καί πάλιν, ωο νά 
ητο δυνατόν ποτέ νά είμεθα τελείως έτοιμοι ύπό τούς ορούς 
ύφ ’ ούς υπήρχε καί υπάρχει τό άρτιούοτατον κράτος,

Γε υπουργικόν συμβούλιον πρό τοΰ όποιου προσήχθησαν 
αϊ 1'ωοοικαι προτάσεις τάς άπέρριψε κατά πλειοψηφίαν. Ό 
Κουμουνδοϋρος καί ό Ζο'ί'μης έκηρύχθησαν φανερά ύπερ αυ
τών ποοέτεινσν τήν άμεσον ενέργειαν, τόσον μάλλον καθ 
οσο/ τό μέγα ύπουργεΤον άπό τής ανόδου του εις τήν διεύ· 
θυνοκν των κοινών είχε πράγματι έκτελέση ά£ιοσημειωτους πα- 
ραοκευάς, έφεοε 3έ τό κράτος εις σημεΤον όπως οήποτε α£ιο/ 
λό'^ου. Κατά τής προτάσεως όμως έκηρύχθησσν ο1 λοιποί 
ύπουογοί προε£άρχοντος τοΰ Επαμεινώνδα Δεληγιώργη. 
Οίιτος ό£έ9ηκε τάς σκέψεις των κατά τάς όποιας ή συμμετοχή 
τής Ελλάδος είς τον αγώνα θά έ£ήντλει αυτήν χωρίς νά τή 
άποφέρη οΰδέν όφελος, τουναντίον δ ’ έκ τής ουδετερότητας 
είχε νά περιμένη την ευγνωμοσύνην τής Αγγλίας ήτις εις 
τήν διακανόνισιν άργότερον τοΰ Ανατολικού ζητήματος, θά 
έλάμβανεν ύπ’ όψει τήν προθυμίαν μεθ ’ ής ή Ελλάς ήκολού- 
θησε τάς σύμβουλός της καί θά. τήν άντήμοιβε· ό ΤρικοΟπης 
μάλιστα προς έντονωτέραν ΰποστήριζιν τής γνώμης ταύτηο, 
ύπέμνησε τό έν τή Κυανή βίβλω έγγραφον τού Λσγυαρδον, 
είς το όποιον ό Άγγλος διπλωμάτης έκθετων τά κατά τήν 
έπίσκεψιν των κληρικών καί προκρίτων προς αυτόν, προσέθε- 
τεν ΟΤΙ δίκαια ήσαν τά αΐτήματά των και έπρεπε νά ληφθώσιν 
ύπ' οψει, έλησμόνει δέ ό Τρικούπης ότι τά έγγραφα έκεΤνα
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ήσαν οπό τά συνήθη δολώματα τα όποΤί 
ται ή Αγγλική πολιτική.

Έ ν τοΰτοκ το υπουργικόν συμβούλιου διελύθη τήν ήμε
ρον έκείνην χωρίο νά κατολήίη είο οριστικήν άπόφασιν, συ
νήλθε τήν έπομένην οτε και πάλιν συνεζήτησεν έπΙ τοϋ αύ- 
τοΰ θέματοο. Έν τώ μεταόύ ή κοινή γνώμη παρηκολούθε’ 
άγωνιυδύο τας έργασίσο των υπουργών καί φανερά πλέον 
έκδηλωθεΤσσ ϋπέο τήο αμέσου ένεργείαο ανέμενε τήν οριστι
κήν συμμετοχήν τήο Έλλσδοο εΐο τον αγώνα. Ευρύτατα συ- 
νεβητεΓτο διά τοϋ τύπου τό επωφελές ή μή των Ρωσσικών 
προτάσε'^^ν, έκ τοϋ ελληνικού δέ τύπου άνησυχήοσς και ο 
Τουρκικός έκσκιζε τήν κυβέρνησίν του όμολογών οτι αν οί 
Έλληνες άπετόλμων νά έπιδρσμωσιν έπί τών επαρχιών Θεσ
σαλίας καί Ηπείρου, δεν θά ευρισκον ενώπιον των παρα 
ισχνός φρουράς καί πολιτών άοπλων στίφη.

Αί ύποστηρίίουσαι όμως τήν ουδετερότητα τής Ελλάδος 
εφημερίδες προέβαλλον άλλο σπουδαιότατον έπιχείρημσ καθ 
ο· τήν συμμαχίαν τής Ρωσσίσς καί Ελλάδος θά επικολούθει 
ενεργητική υπέρ τής Τουρκίας έπέμβασις τής Αγγλίας οια 
τοϋ στόλου της, δστις θά ήμπόδιβε πάσαν κίνηοιν τού Ελ
ληνικού, θ ’ άπέκλειε τά παράλια καί θά έβομβάρδι^ε τάς 
Ελληνικός πόλεις. Έγράφοντο δέ ταύτα μάλλον όπως έμ- 
ποιήσωσιν έντύπωσιν εις τους άπλουστέρους διότι οΐ όπωσδή- 
ποτε γινώσκοντες τά πράγματα κατεννόουν οτι τοιαύτη έπεμ- 
βασις τής Αγγλίας ήτο καθαρά κήρυέις πολέμου πράς την 
Ρωσσίαν, ής σύμμαχος θά προσεβάλλετο. πράγμα οπερ εν
τελώς άσύμφορον ήτο διά τήν Α γγλίαν.

Ένώ δέ τοιαύτσι συζητήσεις διεέήγοντο διά τού τύπου, 
τό υπουργικόν συμβούλιου διά ψήφων φ κατά 2 — δυω ησαν 
ώς είπομεν υπέρ τής Έλληνο-Ρωσσικής συμμαχίσς, ό Κου- 
μουνδούρος καί Ζαίμης— σπέρριψε τάς Ρωσσικάς προτάσεις.

Σήμερον ότε όπως δήποτε τ ’ άποτελέσυατα τής άτυχούς



εκείνης Ελληνικής ένεργείας κοτεδείχθηοαν (φανερά, σήμε
ρον δυνσμεθα πλέον νά έκφράσωρεν λύπην διότι μετά τόσης 
έλσφρότητος έγκατελεί<ρθη περίοτοσις έέ εκείνων αϊτινες σπα- 
νιώτστσ παρουσιάζονται εις τά έθνη. Κολοσσός οΐος ό Ρωσ- 
σικός έπιέ[ητών και μάλιστα τόσον (|>ανερά και άπροκσλύπτως 
καί διά δημοσιογραφικής άκόμη εκστρατείας την συμμα^ίον 
μικρού καί ασθενούς κράτους είναι τι πρωτοφανές, ή άπόρ- 
ριψις δέ των προτάσεων τής Ρωσσίας,άποδεικνύει την δύναμιν 
ήν ειχεν πρόσκτηση ή Αγγλική πολιτική έν Έλλάδι.

Όποια δέ ϋπήρέεν ή έκ μέρους τής Αγγλίας ευγνωμο
σύνη διά τήν εφεκτικήν στάσιν τήν όποιαν έτήρησεν ή Ε λ 
λάς ΰπείκουσα εις τάς συμόουλάς της άποδεικνύει καί ή 
γλώσσα τήν όποιαν μετεχειρίσθη ό Αγγλικός τύπος, όλίγα 
έτη μετά ταΰτα ότε ή Ελληνική κυόέρνησις προεκάλεοεν έ- 
πιστρατεύσεις διά τήν κατάληψιν τής Θεσσαλίας.

«Ή  Ελλάς— έγραφεν ή Σημαία τού Λονδίνου— έχασεν 
άληθως λαμπρόν ευκαιρίαν νά αΰέήοη έδαφικϋς καί νά κατα- 
λάόη χώρας ίδικάς της, κατά τήν εποχήν τοϋ ρωσσο-τουοκι- 
κοϋ πολέμου. Καί είναι μέν αληθές ότι εις τήν συμμαχίαν 
της μετά τής Ρωσσίας τήν ήμποδίσαμεν ήμεκ άλλ’ οί πολι
τικοί σνδρες τότε άκοιδώς σναδεικνύονται Ικανοί όταν κατορ
θώνουν νά εκτιμήσουν τάς περιστάσεις καί νά συμμορφώνωσι 
τάς διδομένας αΰτοΤς συμοουλάς προς τό ίδιον εαυτών συμ
φέρον.» Διά τοϋ νομίσματος αυτού έπλήρωοεν ή ' Αγγλία 
τήν δουλικήν υποταγήν τής Ελλάδος εις τάς αμφιβόλου ω
φέλειας σύμβουλός της.

Μ ετ’ ολίγον τά γενόμενα έδικαίωσαν τάς προολέψεις τών 
κηρυχθέντων υπέρ τής Έλληνορρωσσικής συμμαχίσς.Ό οωσ- 
σικός στρατός νικητής καί τροπαιοΰχος κατήλθε μέχρι τής 
Άδριανουπόλεως. Ποό ολίγων ήμερων ό Όσμάν πασσας ά
γων πολυάριθμον στρατόν, είχε πσραδοθή εις τούς Ρώσσους, 
ό δέ στρατηγός Ραδέσκης έλαβε μεγάλος επικουρίας μετά τήν

•τ ·2 Χ α ρ ίλ α ο ς
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κατάληψιν τής Πλεύνας, Ινφ" ή Φιλιππούπολκ έττιπτεν ήδη 
ύττδ τούς Ι’υοσους. ♦

Έ ν  ο^ντόρ'^ πρέπει νά διείέλθωμεν τά έν τύ μετα£ύ 
συμδάντα εις τάς Αθήνας διά νά έπανέλθυμεν εις τον σν- 
δρα τον όποΤον βιογρα^οϋμεν.

Α 1 αλλεπάλληλοι νίκαι τύν Ρώσοων έζήγειρσν έν Άθή- 
ναις τήν κοινήν γνώμην ήτις κατεέανέοτη κατά τοϋ μεγάλου 
υπουργείου τό όποΤον έθεωοήθη καί δικαίως υπεύθυνον διά 
τήν άπώλεισν τής εκτάκτως ευνοϊκής εκείνης πεοιοτάσεως. 
'Ο λαός προεβη εις θορυβώδη συλλαλητήρια και έύήτησεν 
άλλογήν το'^υπουργείου τοϋ όποιου άλλως τε τά μέλη εύρί- 
οκοντο εις πλήρη δια»^ωνίαν μεταίύ των.

Ήναγκάσθησαν λοιπόν νά κηρύίωσι τήν διάλυσιν_ιαΰ 
συμμαχικού υπουργείου και παρητήθησαν πάντες, προσκλη
θείς δε υπό τοϋ βασιλέως ό Άλέ£. Κουμουνδοΰρος άνέλαβε 
να σχηματίση ύπουργεΤον, τό όποΤον κατά τήν ι ι  Ιανουά
ριου ώρκίσθη συγκροτιθέν ώς έ£ής·

Α. Κουμουνδοΰρος, πρωθυπουργός καί υπουργός των 
Εσωτερικών.

Θ. Δηληγιάννης, έπ'ι των Εξωτερικών και προσωρινώς 
έπΐ τής Δημ. Έκπαιδεύοεως.

Ν. ΙΙσπαμιχαλόπουλος, ’έπί τών Οικονομικών καί ποο- 
σωρινώς έπί τής Δικαιοσύνης.

Σ . ΓΙετμεςσς, έπί τών Στρατιωτικών, καί
Γ. Μπούμπουλης, έπί τών Ναυτικών.

Τό νέον ύπουργεΤον εύθύς ώς κατηρτίσθη έιράνει διαπνε- 
όμενον ύπύ πολεμικών διαθέσεων, τώ οντι δέ ό πρωθυπουρ
γός άνελθών εις -τό βήμα εύθύς άμα τή προσκλήοει τής βου
λής άνήγγειλεν οτι θ ’ άκολουθήση τήν ύπό τής περιστάσεως 
έπιοαλλομένην πολιτικήν.

Έ ν τώ μεταξύ όμως ό λαός είχε σμέτρως έξαγριωθή καί
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λυπι^ραι σκηναι /·|πίΐλο·3ντο νά λάβωσι χώοσν έντ^^ τ?|  ̂ πρω- 
τευούοηί. Τ ύ  εντι την καί ι 5 Ίπνουβρίου, ούω συλλα- 
λητ/ίριπ ουνεκροτηθησον, λόγοι πικροί ήκούοθηοαν και 6 
λαός έέαγριωθεις δι^υθύνθη εις τσς οικίας τών πολιτευόμε
νων. Η οίκισ τοΰ Κουμουνδούρου ΰπέστη την πρώτην έπί- 
θεσιν, έπηκολουθησε δε ανάλογος προσβολή εις τάς οικίας 
τοΟ Ζαίμη καί Δεληγιώργη καί τοΰ Τρικούπη. Εννοείται 
ότι ό στρατός ήνσγκάσθη νά πσρέμβη διά ν ’ άποκατσοτήση 
τήν τσόιν έκ τής συγκρούοεως δ ’ έφονεΰθησσν πολΤτα! τινες 
ων τα πτώματα ό λαός μετέι|>ερεν εις τά άνσκτορσ ^ητων 
παρά τοΰ [3αοιλεως δικαιοσύνην. Ό  ραοιλεύς· έίήλθεν εις 
τόν έίώστην καί προσεκάλεσε τά πλήθη νά ήσυ^άοωοι, τώ 
οντι δε ο λαός χάρις καί εις τάς εύστοχους ένεργείος τοΰ 
πρωθυπουργού κατωρθωσε νά περιορίση εως έδω τάς όρμάς 
του καί ή τά£ις άπεκατέστη εις τήν πάλιν χωρίς όμως καί νά 
κατευνασθή ή γενική έόέγερσις.

Τήν επομένην θυελλώδης ύπήρόεν ή συνεδρίαοις τής Βου
λής. Ο Κουμουνδοϋρος κατά τήν συίήτησιν των σκηνών 
τής προηγουμένης έίήτησε ψή^ον εμπιστοσύνης, ύπεστηρίχθη 
οε οχι μόνον υπό τών οπαδών του άλλα καί υπό τών κομμά
των τοΰ Τρικούπη και Ζαί'μη, οϊτινες έπήνεσαν τό θάρρος 
τής κυβερνήοεως καί τήν εύστοχον αυτής έπΙ τοΰ προκειμέ- 
νου ενέργειαν, καί έδήλωοαν ότι είναι έτοιμοι νά τήν ύπο- 
οτηρίόουν έ<{>’ όσον ούτω πολιτεύεται. Πραγματικώς δέ ή πο
λιτική εκείνη σύμπνοια, άναγκαιοτστη διά τάς περιστάσεις έ- 
κείνας καθ’ ας ή Ελλάς έσωτερικώς καί έζωτερικώς έκλυδονί- 
όετο μετά τοσαύτης βίας, διετηρήθη επί τινα καιρόν καί τοι
ουτοτρόπως όπως δήποτε άι^ήρεσε μέρος τοΰλάχιοτον τής 
μερίμνης τοΰ Κουμουνδούρου, όοτις κοινοβουλευτικώς τοι
ουτοτρόπως άπέμενεν ήσυχος- καί εις δύω δέ αυστικσς συνε
δριάσεις τάς οποίας προεκάλεσεν ό Κουμουνδοϋρος εν τή 
Βουλή, οί δύω κομματάρχαι Τρικούπης καί Ζα'ιμης έψη!{»ηοαν
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ύπ&ο- τής κυβερνήοεως κβΐ έπεδοκίμασαν το πρόγραμμα αυτής.
Ό  Κουμουνδοϋρος ΰπείκων εις τήν πανταχόθεν εκδή- 

λουμένην πιεσιν τής κοινής γνώμης ήναγκάσθη να κηρύζη 
τήν έπιοτράτευοιν και νά διατά£η τήν ε£οδον τοϋ οτρατοΰ 
εις τα ούνορα. Ό  ενθουσιασμός τοϋ λαοΰ εκορυφώθη κσΐ 
πάλιν, έθελονταί άπειροι συνέρρευσαν ΰπο τάς σημαίας και 
το πολεμικόν μένος τό καθεϋδον εις πσοαν καρδίαν έ£ηγέρθη 
ολόκληρον.

Συγχρόνως ή κυάέρνηοις άπει{)άσισε να υποστηριϊη τα 
έπαναοτατική κινήματα τά όποΤα έέεδηλοϋντο εις τάς έπαο- 
χίας. Μακεδονίαν, Ήπειρον, Θεσσαλίαν και Κρήτην καί περί 
τών όποιων ιδιαίτερος λόγος θ" γίνη κατωτέρω. Ώμολογη- 
τέον όμως ότι διά τοιαύτην ενέργειαν ήτο αργά πλέον καί 
πασα ενέργεια έ<{:αίνετο προωρισμένη ν ’ άποτύχη, ούγ ήττον 
άμυδραΐ ελπίδες έσώίοντο εΐσέτι καί επί τών ελπίδων αυτών 
έκερδοοκόπει ό Κουμουνδοϋρος εύλόγως θεωρών οτι κάλλιον 
αργά έπρεπε νά γίνη ενέργεια τις παρά νά βυθισθή και πάλιν 
εις αδράνειαν τό έθνος ότε ποό πάντων ανυπολόγιστοι θά 
ήσσν αί επί τοΰ κοινού φρονήματος έημίαι, διότι τελείως 
πλέον θά κατέπιπτε τό γόητρον τής Κυόεονητικής ένεογείας 
εν τώ μέλλοντι.

Έ ν  τούτοις ό Κουμουνδοϋρος έπιθυμών νά έ;̂ η ΰπέρ 
τών ένεργειών τούτων καί τήν επίσημον γνώμην τοΰ έθνους 
μή θέλων δέ ν ’ άναλάβη τήν βαρεΤαν ευθύνην τής ένεργείας 
αϋτοβούλως καί αύθαιρέτως, συνεκάλεσε τήν Βουλήν εις δύω 
μυοτικάς συνεδρίας, εις τάς όποιας όλα τά κόμματα έδήλωσσν 
ότι άποδέγονται το πρόγραμμα τής κυδερνηοεως καί προέτρε- 
φαν αυτήν νά έργοσθή καθ’ ήν έ}^άρα£αν οδόν. Αί αξιομνη
μόνευτοι αύταί συνεδρίαι τής καί ι$  Ιανουάριου είναι 
χαρακτηριοτικαί διά τήν ελληνικήν Βουλήν ήτις εΰτυγώς πάν
τοτε προκειμένου περί ΰψίστων εθνικών κινδύνων συνεφώ- 
νηοε καί άπο κοινού σνέλαβε τήν ευθύνην.
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Η κυΐέρνηαΐζ εύθύ^ μετά τάς συνεδριάσειε ταύτος προ- 
εο/] είε συντονώτοτα μέτρα. 'Ο οταατέί οστιε ύπο τον σν- 
τιστοστηγον Σκαρλάτον Σοϋτσον εΤχε οτρατοπεδεύο/) εις την 
Λαμίαν διετάχθη νά διαβή τά ούνορα, ή εϊδησιο δέ συτη δια- 
δοθεΤοα μεταέύ τού λαοΰ έκορύι^ωοε τον ένθουσιασμέν του 
οοτιε έέεδηλοϋτο ττσνηγυρικώς διά δημο\|/η(̂ >ισμάτων και δια
δηλώσεων. Αό'χοι εθελοντών πσρουτα διωρ'^ανώθησαν οιτλα 
διενεμήθησαν καί ύπο τάς σημαίσο συνέρρευσαν όχι μόνον έκ 
τοΰ εσωτερικού άλλά καί έκ τού έόωτερικοϋ πολυπληθεΤο έθε- 
λονταί πάοηο τσέεωο καί ηλικίαο, ένώ εις τάς Θήβας άνο- 
Οιοργανούτο ο Ιερός λόχος, έπι τού όποιου τόοας έλπιδας έ- 
στήρΐ(![εν ή νεολαία τής έποχής εκείνης, εΐς τάς Αθήνας δέ 
προσκλησις τού δημάρχου έκάλει τους δυναμένους νά άποτε- 
λέσωσι τήν έθνοφυλσκήν, νά σπεύσωοιν εϊς τήν φωνήν τής 
πατρίδος και εόρισκε προθύμους κατά χιλιάδας τούς πολίτας.

Ά λλ ' αί προπαραςκευαΐ αυταί άπήτουν χρήματα και ή 
κυβέρνηοις ήνσγκάσθη νά έλθη εις συνεννόηοιν μετά τής 
εθνικής Τραπέζης ήτις παρέσχε δάνειον δέκα εκατομμυρίων 
δραχμών διά τάς άπολύτως άναγκαίας προμήθειας, εκ τού 
δανείου τούτου οέ ήρχιόεν ή όχύρωσις τού Πειραιώς, ό έ£ο- 
πλισμος τού στόλου κα! ή έν γένει οιαίρεσις αυτού κατά 
μοίρας.

Τέλος τήν ίο  Ιανουάριου αί τελευτσΤαι διαταγσί έδόθη- 
οαν και ή κατάστασις περιέστη εις τό όέύτατον αυτής ση- 
μεΐον. Ό  στρατός κατά τηλεγραφικός ειδήσεις εΓχεν άναχω- 
ρήσει έκ Λαμίας προπεμπόμενος υπό χιλιάδων λαού, κατει
λημμένου ύπό φρενητιώδους ενθουσιασμού, καί ή εμπροσθο
φυλακή του αυθημερόν διήρχετο τήν μεθόριον γραμμήν.

Αί ειδήσεις αύτσι άστραπηδόν δισδοθεΤσαι εΐς τήν πόλιν 
προύκάλεοαν άπειρον ουγκίνησιν οΐ πρεσβευταί τών δυ
νάμεων μεταβάντες παρά τώ υπουργώ τών έέωτερικών Θ. 
Δηληγιάννη έςήτουν έέηγήοεις διά τά διαβήματα ταύτα. Ο
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κ. Δηληγιόννης, φανςρα έδήλωσε τόν ακοπον της κυβερνη-
3εωε είπε δέ είε τούς ποέοίεις δτι αι ενεκα των αντάρτικων
κινηράτων ΰποκείμεναι εις τάς εκδικήσεις τοϋ τουρκικού 
επαρχιαι Θεσσαλία Μακεδονία και "Ηπειρος έπρεπε νά προ- 
στατευθώσιν ώς ελληνικά! καί διά τούτο ρετέβαινεν έκεΤ ό 
εΛ/.ηνικός στρατός. ΈννοεΤται οτι αί δηλώσεις αΰται δεν εΰ- 
ηρέστησαν τούς πρεσβευτάς, έκ’ τών οποίων ό τής Πύλης 
Φωτιαδης βέης, προέδη εις έντονους παραστάσεις απέναντι 
των οποίων ευρεν εντελώς κω<[)εύουσαν τήν Ελληνικήν κυ- 
ίερνηοιν. Έ ν τούτοις ή ;(ώρα δεν είχε κηρυχθή ακόμη εις 
εμπόλεμον καταστασιν, αΐ σχέσεις δεν είχον εΐσέτι έπισήμως 
Οιακοπή καί οί πρεσόυς μεθ ’ όλας αύτας τσς πράέεις τής 
Ελληνικής κυβερνήοεως δεν ήδύναντο νά άποφασίσωσι περί 

τοϋ πρσκτέου, καί έν συμβουλίω έσκέφθησαν νά ζητήσωσι τάς 
οδηγίας τών κυοερνήσεών των.

Ενώ όμως εις το σημεΤον τοΰτο εύρίσκοντο τά πράγματα 
καί έκ τών συνόρων άνεμένοντο τηλεγρα;{)ήματα άγγέλλοντσ 
τάς πρώτος συγκρούσεις, τηλεγραι ι̂ική είδηοις μεγίστης οπου- 
δαιοτητος επήλθε προωρισμένη νά μεταόάλη εντελώς τήν ό- 
ψιν τών πραγμάτων. Τή 22 Ιανουάριου, άκριοώς δηλαδή τήν 
επομενην τής εέόοου τοϋ ελληνικού στροτοϋ ύπεγρσ^η ή με- 
τσέύ Τουρκίας καί Ρωσσίας άνσκωχή καί ήρχισεν σ1 διαπραγ
ματεύσεις προς διακσνόνιοιν τών μεταέύ τών δύο εμπολέμων 
•κρατών σχέσεων. Τό τηλεγράφημα τούτο έπήλθεν ώς κεραυ
νός έπι τής κατοοταοεως. Ή  Ελληνική κυβέρνησις έστήριίε 
τάς έλπιδας τής επιτυχίας της 'μόνον έπί τοϋ μεταέύ Ρωσ- 
σίσς και Τουρκίας πολέμου, όστις φυσικώς έέησθένει τήν τε- 
Λευταιαν ταυτην και σπηοχολει αλλαχού τάς δυνάμεις της. 
Ηδη όμως ότε ή άνσκωχή προεοήμσινε τήν έπερχομένην ει

ρήνην, ή Τουρκία, ήτις εύρίσκετο^εΐσέτι έπί ποδός πολέμου, 
δεν εΤχε παρά νά στραφή κατά τής Ελλάδος, τής όποιας ά- 
ναμφισβητήτως ήτο ύ.τερτέρα, ούδείς δέ έχέφρων ήδύνατο νά

^2



,^αντοοθίί δτ> δύναμιε διε,ίαγαγοΟοα ’ τέν πόλεμον κατά  το5 
ρωοοικοϋ' κολοοοοΟ δεν θά κατέπνιγε τί|ν Έλλόδο έν μονο-

μαχίο.  ̂ , , ·
’Αλλά τούτο δέν >ίτο δυοτυχώο τό μόνον τό οποίον απε- 

θάρρυνε τήν Ελληνικήν κνόέρνηο,ν. ΑΙ δυνόμε,ε ταροχθεΤ- 
οο, έκ τήε το,οώτηο οτάοεωε τήε Έλλάδοε, άπείάο,οαν να 
λάόωοι μέτρα ούντονα όπώο μή άνανεωθή ή πυρκαια τήο α- 
νατολης, ήτις ήδη κατεοβύνετο διά τή^ ειρήνης μετα^υ^Ρωσ- 
οΙαε κα'ι ΤονρκΙαε, καί πράο τούτο διέταίαν τούο έν Ά θή- 
ναιε πρεοόεοτάο των νά δηλώοωαιν είο τήν Ελληνικήν κυ- 
ίέρνηοιν ότι άν δέν άπέουρε τά οτρατεύματά τηε έκ των 
ουνόρων θά ήοαν ήναγκαομέναι νά παρέμόωοιν ένεργητικωε 
νά άποκλεΐοωο, τά παράλιά τηε καί νά άποδιόάαωο. οτρατουο.

Έπενέδη δέ έν τώ μεταέύ καί ί, πρεοδευτήο τήε Α γ- 
νλίαε καί έδήλωοεν είο τήν Ελληνικήν κυόέρνηοιν ότι δ,ά 
τήν διοκανόνιοιν τού Ανατολικού ίητήματοε  ̂επροκειτο να 
ουνέλθη προιιεχώο σννέδριον είο τό όποιον καί ή Ελλαο να 
λάδη μέροο άν ύπέοχετο δτ, έντελώο θ ’ άπέμενεν ήσυχοο εν 
τώ μεταίύ, όπότε καί μόνον θά έλαμδάνοντο αι απαιτηοειο

της ύπ’ όψει. _ , _
Ή Ελληνική κυόέρνηοιο άπέναντι των απειλών και των 

ύποοχέοεων τούτων εύρέθη είο δυοχερεοτατην θεοιν και επα
νειλημμένα ουμόούλια ουνεκλήθηοαν διά ν ' άποψαοισθή τι το 
ποακτέον, ΈννοεΤεαι δμωο ότι μέ όλην τήν καλήν τον υ- 
πουογείου έκείνου διάθεοιν καί τόν ένθονοιαομόν του Ελλη
νικού λαού ο,δηρά άνάγκη επέβαλε πρακτικωτεραο οκεψειο 
και ή κυέέονηοις ήναγκσσθη νά ΰποκΰψη.

Ένώ λοιπόν όοτρατόο εύρίοκετο ήδη πρό τού Δομοκου, 
διετάχθη νά έπιστρέψη όπίοω_καί αί προπαραοκευαί εγκατε- 
λείοθηοαν, τά όργανα δέ τήο κυβερνήοεωο έπιτηδείωο^ προοε- 
πάθουν νά έθΙοωοι τήν κοινήν γνώμην είο το γεγονοο οτι η 
κυβέρνηοιο οΰτω πράττούοα εΤχεν όντωο οπουδαιαο υποοχε-
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σεις τύν ουνάρεων, 5περ άλλως τε ?|το άλκ|θές. ΈννοεΤτοι 
οτι ό λαες οοτκ τόσον ί-ΐχεν ένθουσιασθη έπΙ έλπίέι γεν
ναίας ορσσεως, δυσσρεστως ήκουοε τά μέτρα ταϋτα και τήν 
δυσαρέσκειαν του έι^σνερωσε πολυτρόπως, άλλα καί ούτος, ώς 
και οΐ άρχοντες του, ήναγκόσθη να ΰποκύψι;] εις τσς σποριά
σεις των ισχυρών.

Όφείλει νά όμολογησ/] ή αδέκαστος καί αμερόληπτος 
Ιστορία σήμερον, οτι ή έποχή εκείνη δεν ήτο πλέον ή κα
τάλληλος προς πολεμικήν ένέργειαν. 'Ο Κουμουνδοΰρος,όσ- 
στις ύπήρέεν ό πολεμικώτερος υπουργός τής Ελλάδος, κα
λώς εΤχεν ΰπολογίοει την περίστασιν έπί τοϋ μεγάλου υπουρ
γείου, άναμψισοητήτως δε μόνον κατά τήν εποχήν έκείνην ή 
Ελλάς ηουνατο νά επιτυχή πολύ πλειότερον ή δ,τι άργότε- 

ρον έπετυχε. Δυστυχώς η γνώμη του δεν έπεκράτησε τότε, 
ούτω δε άφήκαν οί Έλληνες πολίτικοι νά παρέλθη άνεπιστρε- 
πτεί περιστασις, ητις ουδέποτε εως τώρα παρουσιάσθη πλέον 
είναι δε καί δυσκοΛωτατον νά παρουσιασθή έν τώ μέλλοντι.

Αλλα και αυτή η παράκαιρος ενέργεια εσχε πάλιν τδ ά- 
γαθόν αυτής αποτέλεσμα, άνείωογόνησε δηλαδή τάς έν τσΤς 
παραμεθορίοις έπσρχι'αις επαναστάσεις, αΐτινες εΓχον όπως 
δήποτε άρχίοει νά καταβάλλωνται.'Η είδησις τής έέόδου τοϋ 
Ελληνικού στρατού άνεπτέρωσε τό φρόνημα τών υποδούλων 

καί τοιουτοτρόπως τά σποραδικά κινήματα έν τε τή Θεσσαλία 
και έν Ηπειρω έέηκολουθησαν, τούθ’ δπερ ήνάγκασε τό συν- 
έόριον V άσχοληθή περί τών δύο τούτων έπαρχιών καί ν α
ναγνώριση τό δίκαιον τής άπελευθερώσεως καί σποδόσεως αυ
τών εις τήν Ελλάδα, πράγμα δπερ άνευ τής ένε^γείας τοϋ 
υπουργείου Κουμουνδούρου βεβαίως δεν ήτο έλπίς νά κατορ- 
θωθή.

Είπομεν,.ήδη δτι άπό τών αρχών τοϋ Ιανουάριου τού 
1878 ευθύς μόλις ό Ρωσσοτουρκικός πόλεμος έφάνη δτι θ ’
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άπέβαινεν ύπερ τών Ρυοοων, αι ΐ;ποδουλοι επαρ^ιοι Ηπ ι̂ 
ροζ, Θεσσαλία, τα παρά τον Όλυμπον μέρη και η Κρητη 
κατείανέοτησσν κατά τής Τουρκικηζ δεσποτείας.

Τά επαναστατικά κινήματα ήρχισαν άπο τής Ηπείρου, 
οπού έθελονταί τινες μεταβάντες κατά τάς άρχάς Φεβρουά
ριου έπετέθησσν κατά τών Αλβανών καί Τούρκων. Οι έθε- 
λονταί ουτοι ένισχύθησαν και ύπο έγχωρίων πολεμιστών διοι- 
κοϋντο δέ άπο τον δημοδιδάσκαλον Κοττίκαν, τούς οπλαρ
χηγούς Ζηκαίους, τούς αδελφούς Ζέρβα, τον Σκαλτσογιάν- 
νην τον Λώρην καί άλλους. Δυστυχώς τδ κίνημα τοϋτο Οεν 
εΤχε διοργανωθή ώς έπρεπε, οί έπαναοταται εοτεροϋντο πο
λεμοφοδίων καί εν γένει ή θέσις των καθίστατο δεινή, ως εκ 
τούτου δέ μετά τινας συμπλοκάς καθ’ άς έπέδειίαν άέιοθαυ- 
μοστον θάρρος πολεμοϋντες κατά δεκαπλάσιων ενίοτε εχθρών 
οί πλεΐστοι ήναγκάσθησαν νά έπιστρέψωσιν εις την Ελλάδα, 
άναγνωρίάοντες τό μάταιον τής έίακολουθήσεως τοϋ άγώνος 
ύπο τοιούτους ορούς. Μόνον δέ εις την συμπλοκήν τού χω
ρίου Τσούκα τά ελληνικά σώματα υπό τον μοίραρχον Στε
φάνου προσβαλόντα τούς Τούρκους τούς ήναγκσοαν να 
παρσδοθώοι μετά τών δύω σημαιών καί πυροβόλων των. Δυ
στυχώς όμως ή επιτυχία αύτη ήτο ή τελευταία. Μετά τινας 
ημέρας πολυάριθμος Τουρκικός στρατός προσβαλών τούς έπα- 
ναστάτας, άλλους μέν κατεδίωζε άλλους έφόνευσε συνέλαβε 
δέ καί τινας αιχμαλώτους τούς όποιους έέευτελιστικώς πε- 
ριέφερεν εις τά Ιωάννινα, τοιοΰτο δέ τέλος έσχεν ή από
πειρα προς έπανάστασιν τής Ηπείρου.

Συγχρόνως έτερον κίνημα διωργανοϋτο εις την ύπό τον 
Όλυμπον Μακε'δονικήν γήν καί ιδιαιτέρως εις την περιφέ
ρειαν -οΰ χωρίου Λιτοχώρι, τό όποΓον είχε καταστή έδρα και 
κένΤ[.ο/ τ ή ε  επαναστατικής κινήοεως. Εις τό χωρίον τοϋ-ο 
έοπευσα/ δοο άνδρες ύπό τον λοχαγόν Δουμπιώτην, προο- 
βληθέντες όμως ύπό πενταπλασίων εχθρών ήναγκάσθησαν
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ρετά πολύωρον ράχην νά ΰποχωρήοωοι προί την Θεοσαλίαν.
Εις την Θεσσαλίβν ομωε το έπανσοτοτικον κίνημα ητο 

πολύ σπουδαιότερον. Και οί έθελονται προοηλθον πολλοί 
έκεΤ καί μσχαι οπουδαΤαι ουνή(|>θησαν μετα£ν τύν όποιων 
ιδιαιτέρως πρέπει νά μνημονευθη ή μάχη τής Μακουνίτσας 
καθ’ ήν έέσκόσιοι Τούρκοι και ιόο Έλληνες έκάλυψαν διά 
των πτωμάτων των το έδαφος. Την μάχην τής ΜσκρυνΙτσσς 
έπηκολούθησαν και άλλαι, έπίοης οοβαραί μάχαι αϊτινες κατά 
τό πλεΤστον άπέβησον υπέρ των έπαναστστών κσίτοι ουτοι 
καί ολιγαριθμώτεροι καί μάλλον άσύντακτοι ήοσν. Τέλος μετά 
την άίιομνημόνευτον μάχην τής Ματαρσγκσς καθ’ ήνόκτα- 
κόοιοι Τούρκοι καί ιοο Έλληνες έπεσαν, ό άγων κατεστάλη, 
ιδίως ένεκα των υποσχέσεων των δύω έν Άθήναις καί Θεσ
σαλονίκη ^λγγλων προξένων οΐτινες μετεόησον επίτηδες εΐς 
Θεσσαλίαν διά νά καταπείοωσι τούς άντάοτος νά παύσωσι 
τον πόλεμον επί τή ύποσχέσει ότι αί αιτήσεις τής Θεσσα
λίας τάς οποίας άνεγνύριέον ώς δικαίας καί εύλογους θ̂ά έλαμ- 
οάνοντο ΰπ ’ όψει καί συγχρόνως ότι θά ήλευθεροϋντο καί οί 
εις τά Ιωάννινα καθειργμένοι αιχμάλωτοι.

Εννοείται οτι τής σχεδόν γενικής ταύτης έέεγέροεως δεν 
ήτο δυνατόν νά υστέρηση καί ή γενναιόφρων Κρήτη καί την 
3 Φεβρουάριου ι8^8, Γενική συνέλευοις συνελθοϋσα άνεκή- 
ρυέεν οτι δεν άνεγνωριίε την Τουρκικήν κυριαρχίαν καί ή έ- 
πσνάστασις έκηρύχθη έπισήμως. Οί Κοήτες άπό διαφόρων 
σημείων κατεέανέστησαν κατά τού έχθροϋ, ύπό τούς άρχη- 
χούς δε Χατ^ή Μιχάλην 1 ιάνναρην, Κοισρην, Ζουριδάκην, 
Μαντακακην, Βολωνάκην,Μυλονογισννάκην καί άλλους, προ- 
σεοαλλον τούς Τούρκους καί συνεκρότουν τάς μάχας τής Ζα
χαρίας, τοΰ Πλατσνιά, τής Άργυροπόλεως και αλλας εις τάς 
όποιας θαύματα άνδρείας έπετέλεσσν οί γενναΤοι νησιω- 
ται. Δυστυχώς όμως από τήν ανδρείαν των ούδέν έέηρτστο. 
Α ΐ δυνάμεις εΙργάζοντο συντόνως καί έπί τοΰ άγώνος τού



342 Χ α ρ ίλ α ο ς

του οοτίί κατεστάλη ταχέως χωρίς ν ’ σποφέρι  ̂ οΰΙέν αποτέ
λεσμα άλλο ή να ρίψι̂  την μεγαλόνησον και πάλιν εις τα 
δεσμά τοϋ τουρκικού ί υ̂γοΟ.

Διετρέ'αμεν κάπως έκτενώς εις τά έπανσστατικά κινν·- 
ματα της Ηπείρου, Μακεδονίας καί Κρι^της διότι ταϋτσ 
έχουσιν άμεσον σχέσιν μετά της πολίτικης τοϋ Τρικούπη. 
Τά έπανσστατικά κινήματα εΤνε γνωστόν ότι ύπέθσλ\| ε̂ν ή 
Ελληνική κυβέρνησις έλπί^ουσα έκ τής οΰτω δημιουργου- 
μένης άνωμσλου κσταστσσεως νά επιτυχή τι τουλάχιστον 
και ληφθώσιν ΰπ’ όψει κατά τό συνέδριου αΐ άζιώσεις τών 
αίματοκυλισθέντων έκείνων λαών.

Και τοϋτο μέν εΤνε γνωστόν πλέον, εκείνο όμως τό ό- 
ποΤον δεν εΤχεν άποκσλυφθή έκτοτε είναι 0τι την ενέργειαν 
ταύτην τής Ελληνικής κυόερνήοεως, πρώτος ένεθσρρυνεν 
έκ τής άντιπολιτεύσεως ό Τρικούπης. Ούτος είχε συνεν- 
νοηθή μετά τών πρωτουργών τής έπανσστάσεως εκείνης καϊ 
πρώτος αυτός έν τή Βουλή έδήλωσεν οτι τα έπονσστστικά 
κινήματα κατά τάς τρεις είρημένας'χωρσΐΓέπρεπε πόση δυ
νάμει νά ύίίοστηριχθώσιν ΰπό τής Ελληνικής κυβερνήσευς 
ήτις είχε πολλά ν ’ άναμείνη έκ τής ένεργείσς της ταύτης. 
Και εις μυστικός δέ συνεννοήσεις προς τούς άντάρτας διε- 
τέλει καί οΰχι σπανίως διεόίβαόε προς τον πρωθυπουργόν 
Κουμουνδοϋρον ειδήσεις τάς όποιας ώς έκ τής καταστάσεως 
τών πραγμάτων ή κυόέρνησις δεν ήτο ευκολον νά έχη. Εί
ναι δέ γνωστόν ήδη οτι ό πρέσβυς τής Αγγλίας προσποθϋν 
ν ’ άποκρούση ένδεχομένην ενέργειαν τοΰ Κουμουνδουρου καί 
έπισκει^θεις όχι μόνον τούς ύπουργούς αλλά και άντιπολι- 
τευομένους τινάς έν οΐς καί τον Τρικούπην, ελαβε παρά τοΰ 
τελευταίου τούτου μίαν άπό τάς απαντήσεις έκείνας αΐτινες 
όνεδείκνυο,ν ολόκληρον την ΰπερη({>άνειαν καί τό άρριπρε- 
πές τοΰ άνδρός.



— Ή  Έλληνικί] κυβέρνησή — ειπεν ό Τρικούπηί εΙς 
τον *Αγγλον πρεαβευτήν —  συγκεντρώνει ένωπιον τηε ίλα 
τά στοιχεΤα και τάς πληροφορίαε, εΤναι δε πατριωτική καί 
νουνε^ή^-κυβέρν1 ]̂αι^ ώστε νά ρη έχη ανάγκην νά διδαχθη 
παρ’ οΰδενοί τι πρέπει νά κόρη εις ταε παρουσαε περιστά
σεις. ’Αν τή συρφέρη νά διατύπωση ένεργητικωτερον τας 
άπαιτήσεκ της, καί άναγνωρίζει οτι είναι ά£ια να τάς υπο- 
στηρίέη καί διά θυσιών, θά είναι ετοιρβς νά το πραίη ρεθ 
δσας σπειλάς καί άν τή έκτο£εύη η διπλωρατία. Αν ορως, 
οπερ πολλάκις συνέβη, ανώτερα συρ^έροντα εθνικά επιβά'λ- 
λουσιν άδράνειαν θά ΰποταχθή εις την κατσστασιν ταύτην.

Είδορεν ορως ήδη οτι ούδ’ ή σύρπραίις τής άντιπολι- 
τεύσεως ώφέλησεν είς τι καί στι ρετ’ ολίγον ό Κουρουνδοϋ- 
ρος εΰρέθη είς την άνάγκην ν ’ άνσκαλέση τον στρατόν εκ 
των συνόρων. Εις διακοίνωσίν του, ήν άπηύθυνε προς τας 
δυνάρεις ο υπουργός των εξωτερικών Θ. Δηλιγιάννης, ύπεν- 
θύριίε την ΰπόσχεσιν την όποιαν είχε λαβή οτι ρετά την 
άνάκληοιν τοϋ στρατοΰ αί δυνάρεις οοβαρώς θα εσκεπτοντο 
περί τής τύχης τών Ελλήνων των τριών έπαναστατησασών 
χωρών καί οτι οί έθνικοί τών κατοίκων των πόθοι θά έγί- 
νοντο θέρατα διασκέψεως έν τώ ρέλλοντι ρετ’ ολίγον νά 
συνέλθη συνεδρίω.

Μ ετ’ ολίγος ήρέοας ό υπουργός τών εξωτερικών άπηύ
θυνε καί νέαν εγκύκλιον δ ι’ ής έπανελάρβανε την αίτησιν 
νά παρακαθήοη έπίσηρος άντιπρόσωπος τής Ελλάδος εις το 
Βερολίνειον συνέδριον, συγχρόνως δε, διά νά καταστήση ή 
Ελληνική κυβέρνησις ρσλλον σεβαστήν την αίτησιν της, 
διηύθυνε ρυστικώς νέας επικουρίας εις τάς έπαναστατηρένας 
χώρας, ούτως ώστε νά παροστήση τό κίνηρα ρή σβεσθέν καί 
έπορένως επικίνδυνον είσέτι.

Έ ν  τούτοις τή 19 Φεβρουάριου ύπεγρά({ιετο ή
συνθήκη τοϋ Άγιου Χτει^ιάνου έν ή ουδέ ρνεία καν έγίνετο
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τ?}  ̂ Έλλάδοί, ένύ ή Σερβία, ή Ρουμανία καί τό Μσυροβού- 
νιον ίδίωο δε ή Βουλγαρία, δαψιλώο σντηροίοοντο διά τήν 
ΰττερ της Ρωσσίσο έκδήλωοίν των, τέλοο δέ το Βερολίνειον 
συνέδριον ώρίοΟη διά την ι Ιουνίου τοϋ σύτοϋ ετουο.

Καί κατ’ άρχάς μέν άπεφαοίσθη ν,,’,άντιπρ^οωπεύση εις 
τοΰτο την Ελλάδα, 6 Χσρ. Τρικούπηο. Διά λόγουο ομϋ^ 
ους κατωτέρω θ ’ άναι|>ερωμεν;·όύτος διεφωνηοε την τελευ- 
ταίαν οτιγμήν προς τον υπουργόν των έζωτερικων Θ. Δηλι- 
γιάνν.ην καί παρητήθη  ̂ τής αποστολής ήτις τω εΤχεν άνσ- 
τεθή. Ούτω αντί τοϋ Τρικούπη ωρίοθη ν ’ άντιπροσωπεύοη 
την κυβέρνηοιν ό υπουργός των εξωτερικών Θ. Δηλιγιάν- 
νης όστις και άπήλθεν εις ΒερολΤνον ουνοδευόμενος ΰπό τοϋ 
έν Λονδίνω πρεσβευτοΰ Βραΐλα Άρμένη και τοϋ γραμματέως 
τοϋ υπουργείου τών εξωτερικών κ. Αγγέλου Βλάχου.

Ή άποστολή την όποιαν άνέλαβεν ό Δηληγιάννης ν ’ άν- 
τιπροοωπεΟση την Ελλάδα κατά τό Βερολίνειον συνέδριον 
ήτο λεπτοτάτη καί επισφαλής. Οΰδεις αντιπρόσωπος άλλου 
παρά τόν ΑΤμον κρατιδίου ^εΓχε προσκληθή καί αυτή δέ ή 
πρόοκλησις τής Ελλάδος εΤχεν προκαλέοη συξήτηοιν καί άν- 
τιπολίτευσιν. Έ ν τούτοις τό συνέδριον συνήλθε καί ό Δηλη- 
γιάννης παρουσιάσθη κατ’ αυτό καί άνέγνωσε μακρόν υπό
μνημα έν ω έξέθετε τά δικαιώματα τοϋ ελληνισμού καί ΰπέ- 
δειξεν ΟΤΙ δικαιώτατον θά ήτο νά προσαρτηθή εις την Ε λ 
λάδα ή Ήπειρος ή Θεσσαλία καί ή Κρήτη. Μετά τόν Δηλη- 
γιάννην καί ά έν Βερολίνω πρεσβευτής τής Ελλάδος Ά λέ- 
κανδρος Ρσγκσβής προσέθηκε τινα μεθ ’ δ οΙ Έλληνες αντι
πρόσωποι άπεχώρησαν καί τό συνέδριον έκλήθη νά σκεφθή έπι 
τών αιτημάτων των.

Έ ν τώ μεταξύ οί μόνοι έκ τών άντιπροσώπων τών ξένων 
δυνάμεων οΐτινες εΤχον διατεθή κατά...τών. αιτημάτων χής 
Ελλάδος ήσαν ο1 Ά γγλοι πάντες δέ οί άλλοι εύρον αύτά 
νόμιμα καί δίκαια. Προ τής ομοφωνίας όμως τσύτης ήναγκά-
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σθηιοον και οι Ά γγλ= ι να υποκυιιψωσιν εοήΛωοαν οτι ε
ρετσσχωσι τ?ΐζ συ^ητί^σεωο, ηδη δέ άνθίοταντο μόνον ο1 της 
Τουρκίας αντιπρόσωποι οϊτινες ούδεμίαν ηθελον ν ’ άκουσωσι 
μεταβολήν, ένθαρρυνόμενοι ώς <{>αίνεται προς τούτο ύπο τής 
Αγγλίας, ήτις άπετέλει τήν μειονοψηφίαν έν τώ αυνεδρίω. 

Ούτω τέλος άπεψασίσθη διά τού ιγ’ πρωτοκόλλου του συνέ
δριου έκείνου νά παρασχεθή πάσα αρωγή έκ μέσους των δυνά
μεων προς τήν Ελλάδα όπως έπιτευχθή διακανόνισίς τις λο
γική των μεταέυ αυτής και τής Τουρκίας διαψορών.

Η αποστολή εις ΒερολΤνον τοΰ κ. Θ. Δηληγιαννη δύνα- 
τσι άδιστακτως νά θεωρηθή ώς μεγάλη διπλωματική επιτυχία. 
Αληθώς δυσκολωτατον ήτο ήδη μετά τήν κατάπαυσιν των 

Ρωσσοτουρκικών νά έπιτευχθή λύσις άέιοπρεπεστέρα ή μάλ
λον εύελπις υπέρ τής Ελλάδος, ούτως δέ ή επιτυχία αύτη 
κατα μεγα μέρος όψείλεται εις τάς προσωπικσς ένεργείσς τού 
εις Βερολϊνον άποσταλέντος υπουργού τών έέωτεοικών,δοτις 
έπιστρεψας εις Αθήνας, ύπέστη λυσσώδη έπίθεσιν έκ μέρους 
τής σντιπολιτεύσεως ήτις έθεώρησε τό αποτέλεσμα τούτο ώς 
τελείαν αποτυχίαν διπλωματικήν και πολιτικήν.

Εν τουτοις το ύπουργεΤον Κουμουνδούρου άπέστειλε 
προς τον Τούρκον ύπουργον τών έέωτερικών διακοίνωσιν δ ι’ » 
ης έκάλει τήν Πύλην νά διορίση επιτροπήν ήτις νά κανονί- 
ση τά μεθόρια. Επειδή δέ ή Τουρκική κυβέρνησις ούδεμίαν 
εδωκεν σπάντησιν βψάνη δέ και τήν τελευταίαν ταύτην στιγ
μήν διστροπούσα· ό Κουμουνδοΰρος διώριοε τήν Ελληνικήν 
επιτροπήν, αποτελουμένην έκ τών Εκαρλάτου Σούτσου, Γε
ωργίου Αντωνοπούλου καί Πάνου Κολοκοτρώνη, και τήν 
διέταζε νά ή έτοιμος προς άναχώρηοιν.

Συγχρόνως νέα έγκύκλιος τού υπουργείου τών έζωτερι- 
κών διετύπωνε ενώπιον τών δυνάμεων κατηγορίαν κατά τής 
Πύλης ήτις δέν εδωκεν άπάντησιν είς τήν Ελληνικήν δια- 
κοίνωσιν, Άπάντησις είς τήν διακοίνωσιν αυτήν τού Δηλη-
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γιάννη ητο δήλωσις των δυνάμεων ότι κατά την ληφθεΤοον 
ήδη έν τώ ουνεδρίω σπάι^αοιν θά επβνέβαινον συται οττωί 
πεισωοι την Πύλην νά διορίση την επιτροπήν της προς λυ- 
σιν τή ί δια^^οράς.

Ή  δυστροπία σύτη τήο Πύλης εΤχεν ΰποκινηθή και πά
λιν ΰπο τών Άγγλων οίτινες έν τώ μετσίυ παρ ’ δλσς της 
τάς διαβεβαιώσεις ότι δεν ήτο ουδέ λογικόν ούδε νόμιμόν να 
σκέπτηται ή Ευρώπη τον διαμελισμόν τής Τουρκίας, κατωρ- 
θωσε αΰτη ν ’ απόσπαση από την Πύλην, την Κύπρον, ην 
εκτοτε κατέχει. Τον θρίαμβον αυτόν τής Αγγλικής διπλω
ματίας έχοντα μείόονο σοβαρότητα άν σκε(|ιθή τις την γεω
γραφικήν θέσιν τής Κύπρου, δεν είδε μέ καλόν ομμα ή Ρωο- 
σία, έν γένει δε ή Αγγλική πολιτική έ£ήγειρε την αγανά- 
κτηοιν διά τής επιτυχίας εκείνης δι ’ ής άπεδείκνυεν ότι ητο 
ικανή νά έφαρμόση είς έαυτήν ό,τι τόσον άδικως και με·α 
τόσης αΰστηρότητος άπήτει άπό τούς άλλους.



Ρ^ΕΦ ΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

ΑΠΟ ΤΟ Υ  1878- 1880

'Υ ίίο ν ρ γ ε ϊο ν  τρ«κο<Γηη — Π ΐδκίις  αν'τβΟ.— Ύ π ο ν ρ γ ε ϊο ν  
Κ ον|ΐουνδον(>ον.

Περί τά τέλη τοΰ Σεπτεμβρίου ή Βουλή έπανέλαβε τάί 
έργασίσο αυτήζ· εύθυε δε άπο τής πρώτης ουνεδριάσεως ά- 
νεκινήθη το ζήτημα των παροσκευών καί τής έν γένει πολι
τικής τής κυβερνήσεως κατά την εποχήν τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ 
πολέμου. Ή  ενέργεια τοϋ υπουργείου δεν έθεωρήθη καθ' ολσ 
σκόπιμος και ή σντιπολίτευσις ο<̂ )θδρως κατέκρινε τδ ΰπουρ- 
γεΤον, τέλος δέ τή ΐ2  Όκτωβρίου το ύπουργεΤον Κουμουν- 
δούρου παρητήθη καί έκλήθη ό Δεληγεώργης νά σχημοτίση 
κυβέρνησιν, διαμένων έν Μεοολογγίω όπου εΤχεν σποσυρθή 
άπό τοΰ παρελθόντος Ιανουάριου ότε ουνέβησαν αί λυπηροί 
έκεΤναι έν Άθήναις οκηναί.

Μετά τήν άποποίησιν τοΰ Δεληγεώργη ό βασιλεύς άνέ- 
θηκε τον σχηματισμόν τοϋ υπουργείου εις τον Τρικούπην, 
όστις κατήρτισεν αυτό ώς έέής :

X . Τρικούπης, πρωθυπουργός καί υπουργός έπΙ των Ε 
ξωτερικών.

Θρ. Ζαίμης, έπι τών Εσωτερικών καί προσωρινώς έπί τής 
Δικαιοσύνης.

Ν. Μσυροκορδάτος, έπ'ι τών Εκκλησιαστικών.



Σ . Κορσίσκάκηζ, επί των Στρατιωτικών.
Μιλτ. Κανσρηζ, έπι τών Ναυτικών.
Η κυβέρνησή αύτη πσρουοιάοθ/| μετά τον σ^^ηματισμόν 

της εις την Βουλήν και έζήτηοε δεκαπενθήμερον σναδολήν 
τών εργασιών της όπως κανονίση το πρόγραμμά της, αυθημε
ρόν όμως άνετράπη διά ψή<|>ων 8̂ · κατά 8ο ώς «μή επαρκής 
οιά τας παρούσας πεοιστάοεκΒ,

Μετά τήν σστραπιαίαν αυτήν πτώσιν τοϋ υπουργείου Τρι- 
κούπη έκλήθη και πάλιν έπΐ τήν άρχήν ό Κουμουνδοϋρος, 
οστις εσχημάτισε τό ύπουργεΤόν του ώς έ£ής ;

Α . Κουμουνδοΰρος, έπι τών Εσωτερικών και προσωρινώς 
έπΐ τής Δικαιοσύνης.

Θ. Π. Δηλιγιάννης, Εξωτερικών καί προσωρινώς Οίκο- 
νομικών.

Α. Αυγερινός, Εκκλησιαστικών.
Γ . Μπούμπουλης, Ναυτικών και προσωρινώς Στρατιωτι

κών.
Αργότερον το ΰπουργεΤον συνεπληρώθη προσλη(|>θέντϋν 

τοΟ Δ. Γρίβα εΐς τό ΰπουργεΤον τών Στρατιωτικών, του Ν. 
Βαλσαμάκη έπΐ τής Δικαιοσύνης και τοϋ Ν. Παπαμιχαλοπού- 
λου έπι τών Οικονομικών.

Ό  Κουμουνδοΰρος άνελθών έπΐ τής άρχής έπεδόθη εις 
τήν εφαρμογήν τοϋ προγράμματος, οπερ άρχήθεν εΤχε, τΰν 
πρσπσρασκευών. Έξηκολούθησε λοιπόν τήν έπ ’ ολίγον διακο- 
πεΤοαν έργασίαν του, ένώ έν Ευρώπη ή έγκύκλιος τοϋ Β«- 
διγκτων περί ένεργείας από κοινοϋ τών Δυνάμεων παρά τή 
Πύλη, όπως πεισθή αύτη νά προσχώρηση εις τάς αποφάσεις 
τοϋ συνεδρίου τοϋ Βερολίνου, ήγειρε πολυν θόρυβον και 
προεκαλεσε δηλώσεις τής Ρωσοίας και Γερμανίας οτι θά τ^ν 
ΰπεστήριζαν.

Τό αποτέλεσμα τό όποΤον έπέφερεν ή διακοίνωσις τοϋ 
ύπουργοϋ Βάδιγκτων κατεφάνη έναργέστερον όταν ή Ρωσσα
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}^ετα τον ποΛεμον έι|>ανη οπ;^  ̂ δήποτε παρακτεινασα τήν ρή- 
νίν τηο κατά τής Έλλάδοο διά την απραγίαν αύτήο. Οΰτω 
ή Πύλη ήναγκαομένη νά ύποκύψη εις τάο άπαιτήοειε των 
δυνάμεων, των όποιων τό μάλλον ενεργόν μέροο έλάμοανεν 
ήδη ή Ρωσσίσ καί ή Γαλλία, προέβη εΐο τον διορισμόν δύω 
αντιπροσώπων καί δπωο έλθωσιν είς συνεννόησίν τινα μετά 
των Ελλήνων άντιπροσώπων πρόε καθορισμόν των συνόρων. 
Οί δύω ούτοι άντιπροσωποι τής Πύλης ό ύποστράτηγος 
Μουχτάρ πασσας καί ό Αλβανός Φράσοαρης-Άββεδίν, κατ’ 
άρχάς προσεπάθησαν νά κερδήοωσι καιρόν, τής Τουρκίας, 
έλπιύούσης οτι πιθανόν καί τήν τελευταίαν στιγμήν νά έπέλ- 
θη διαφωνία τις των δυνάμεων καί νά έγκαταλειφθή καί λη- 
σμονηθή τό Ελληνικόν ύήτημα, καί ύητσύσης κατά τήν συ
νήθειάν της πάντοτε ν ’ άναβάλη τό πράγμα έστω καί οΓ 
όλίγσς ημέρας.

Ούτω ένώ ό αντιπρόσωπος τής ελληνικής κυβερνήσεως 
εΤχεν φθάση προ πολλοϋ εις τόν τόπον τής συνεντεύόεως οί 
Τούρκοι ουδέ έπαρουσιάύοντο, τοΰθ’ δπερ ήνάγκασε τόν υπ
ουργόν των έζωτερικών νά διαμαρτυρηθή κατά τής Πύλης. 
Τέλος μετά πολλάς άναβολάς καί ύπεκφυγάς οί Τούρκοι αν
τιπρόσωποι ήλθον εις Πρέβεύαν όπου οί Έλληνες τους έπε- 
ρίμεναν.

Η πρώτη συνεδρίαοις τής Ελληνοτουρκικής επιτροπής 
ώρίσθη έγένετο τήν ι 3 Ίανουαρίου 1829· Ευθύς όμως έΐ 
αρχής τής συνεδριάσεως ταύτης έφάνη ότι οί Τούρκοι ήρ- 
χοντο έκεΤ μόνον διά ν ’ άντιτείνωσι καί νά κερδήοωσι καιρόν, 
ούχί δέ προς συύήτησιν λογικήν καί πρός λύοιν τής διαφοράς. 
Διότι ευθύς μόλις κατεστρώθη αύτοΤς ή αίτησις τών Ελλή
νων αντιπροσώπων ούτοι άπήντησαν ότι έπρεπεν άλλως νά 
διατυπωθή αυτή διότι ώς ήδη διετυπούτο έπί τού ιγ' πρωτο
κόλλου τής Βερολινείου διασκέφεως, ούδεμίαν είχε σημασίαν 
διά τήν Τουρκίαν ήν είς ούδέν ύπεχρέου τό πρωτόκολλον έ-
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κεΤνο. Οί Έλληνες αντιπρόσωποι άπηντησαν οτι ή Τουρκία 
άνέλσόεν ηδη απέναντι των δυνάμεων την ύττοχρέωσιν νά 
οισκσνονίση τδ ζήτημσ’ ώς ητο ρυσικωτερον, δτ« δέ ο1 αντι
πρόσωποί της ουτω άπαντωντες άπεδείκνυον ότι δεν ήρχοντο 
έκεΤ νά συζητήσωσιν, άλλα να άποδείζωσιν οτι θά εΤναι μα- 
ταιοπονία πάσα απώλεια χρόνου προς συ^ήτησιν θέματος έπΙ 
του όποιου ο'ι Τούρκοι ηρχοντο ήδη προκατειλημμένοι.

Καί δεν ώμολόγηοαν μεν εντελώς τούτο οί Τούρκοι αν
τιπρόσωποι, αυτό όμως έι^οίνετο ένσργέστατα εκ τής ουμ- 
περΐ(}ιοράς. Ιδίως δέ εκείνος δοτις παρενέβαλλε τάς μεγαλει- 
τέρσς δυσχερείας ήτο ό'^Άλβσνός Άββεδιν Φρσσσαρης, ό 
όποιος ήτο είς των αρχηγών του Μυστικού Αλβανικού συν
δέσμου, δεν ήδύνστο δέ μέ καλόν όμμα νά βλέπη τάς πρός 
παρσχώρησιν τής Ηπείρου εις την Ελλάδα κατσβαλλομένας 
προσπσθείσς.

Οί απεσταλμένοι τής Ελλάδος ανει ι̂έρθησον είς τό ΰπουρ- 
γεΤον τών έίωτερικών δπερ έκαμε τάς δέουσας παραστάσεις 
πρός τόν Πρεσβευτήν τής Πύλης, αυτή δέ επιθυμούσα νά 
αρη τάς υποψίας, άνεκάλεοεν αυτόν καί αντί τούτου άπέ- 
οτειλε τόν Κωοτάκη παοοα, Έλληνα διατελοΰντα έν τή 
τουρκική υπηρεσία, τούτο δέ έθεωρήθη ώς μία άπόδειέις τής 
επί τό διαλλακτικώτερον τροπής τών διαθέσεων τής Πύλης.

Καί εις τήν περίστσσιν όμως αυτήν ή τουρκική κυβέρνη- 
σις κατέψυγεν εις έν άπό τά συνειθισμένα δι ’ αυτήν παιγνί
δια. Διωρίσθη δηλαδή ό Κωστ.άκης διά νά άποδειχθή ότι ή 
Πύλη ποιεΤτσι πσσαν παρσχώρησιν επί τού ζητήματος, έ£ άλ
λου όμως τοιαύτσι βεβαίως διαταγαί έδόθησαν οΰτώ ώστε νά 
μή δύναται οΰδεμίσν νά κάμή ενέργειαν καί υπέρ τού δικαίου 
τής ύποθέσεως, σψού άλλως τε ήτο γνωστόν ότι οί Τούρκοι 
άπεοταλμένοι σχεδόν δέν ήδύναντο νά συζητήσωσι καί τονς 
υπό τών Ελλήνων προτεινομένους ορούς, άντ ’ αυτών συν:-
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ίήτει ό ΒείΟρηζ των εκ Κωνσταντίνουπόλεωε, εις τον οποίον 
διεβιβάί^οντο τηλεγραψικωε αί συζητήοειε.

Τοιουτοτρόπωε κοι μετά τον διορισμόν τοϋ Κωοτακη 
πασσδ, αί διαπραγματεύσειε έΕηκολούθησαν επί τοϋ αυτού 
τόπου και τό ζήτημα άπέμενε πάντοτε έπι τοϋ αυτοϋ ση
μείου, διότι ή Πύλη έίηκολούθει μή θέλουοα ν ’ αναγνώριση 
την ύποχρεωαίν τηε απέναντι τύν δυνάμεων, ι ι̂αινομενη δέ 
οτι δέχεται έέ ΐδίαε ουτωε εϊπεΐν βουλήσεωι; να παραχώρηση 
τι εις την Ελλάδα, δια νά την καθηουχάση. Τό παραχωρου- 
μενον όμως περιωρίζετο εις στενώτατον μέρος γης μεταζυ 
Ά ρτης καί Βώλου, άσήμαντον δλως καί άνάίιον τοϋ κοπου 
καί των συζητήσεων αί όποΐαι επ ’ αΟτοΰ έγένοντο. Ουτω 
την ι6  Μαρτίου, αί διαπραγματεύσεις διετύπωσαν εντελώς, 
καί οί απεσταλμένοι έπέστρεψαν εις τσς πρωτεύουσας των.

Ή  ελληνική κυβέρνησις προ τής κακοπιστίας ταύτης τής 
Πύλης εΰρέθη εις δυσχερεστάτην θέσιν. Έ ν Έλλάδι ό λαός 
παρηκολούθει μετ’ αγωνίας την έζέλιέιν τών διαπραγματεύ
σεων, ή είδησις δέ τής διακοπής αυτών ένέσπειρε είς πάντας 

καί έθεωρήθη ναυαγήσαν τό ζήτημα διά τό 
όποΤον τόσαι είχον καταβληθή προσπάθειαι και τόσος καιρός 
εΤχεν άπωλεσθή. ^

Ήνσγκάσθη επομένως ν ’ άναφερθή ή Ελλάς προς τας 
δυνάμεις. Έ ν δισκοινώσει του ό υπουργός Δηλιγιάννης κατέ- 
δειίε την ύπό τής Πύλης παρσβίσσιν τής συνθήκης καί την 
καταπάτησιν τών άποι^άσεων τοϋ Βερολίνου, παρεκάλεσε δέ 
αΰτάς νά καταοτήσωσι αεόαστάς παρά τή Πύλη τάς άπαιτή- 
σεις των. Ευτυχώς τό δίκαιον άνεγνωρίσθη καί άπε<|ιασίσθη 
ένεογητική παρά τή Πύλη έπέμβασις, ής άνέλαόε νά πρωτο- 
στατήβη ή Γαλλία. Έ ν τώ μεταζυ όμως μέχρις ού οριστική 
λη<|>θή άπόι^ασις παρήλθον δύο και πλέον μήνες καί ή θέσις 
τής Ελληνικής κυβερνήσεως καθίστατο δυσκολωτέρα, ένω έκ 
τών δυσχερείων ή Πύλη σνελάμβανε πλειότερον θράσος, καί
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α η ο  ημέρας εις ημέραν ηνςσνε τήν επιμονήν της προς αρνη- 
σιν πόσης οννεννοήσεως μετά τήν άπόριψιν μάλιστα ύπο τής 
Ελλάδος των προτάσειλν της περί παραχωρήσεως τής οτενής 
εκείνης λωοι'δος.

Τέλος τή 3ο Ιουνίου οί εν Κωνστσντινουπόλει πρεοβευ- 
ταΐ τών δυνάμεοιίν έπέδωκαν εις τήν Πύλην ταυτόσημόν δια- 
κοίνωσιν, έν ή προοεκάλουν αυτήν έντονως ν ' άποψασι'ση να 
συμμοο!|ιωθή προς τά ύπο των δυνάμεων άπο<|ιβσισθέντα, καί 
ώρισμένως νά συνέλΘωοιν έν Κωνστσντινουπολει ύπ ’ αυτήν 
τήν έποπτείαν των δυνάμεων,οί Τούρκοι και οί Έλληνες άν- 
τιπρόσωποι δπως κανονίσωαι τά μεθόρια κατά τά μεθόρια τού 
συνεδρίου.

Ή  Πύλη προ τής εντόνου ταύτης διακοινώσεως των πρε
σβευτών δεν ήτο εύκολον νά οπισθοχώρηση πλέον και προ 
τής αδιεξόδου εΰρεθεΤσα κατενόησεν οτι έπρεπε νά ύποκύψη. 
Φοβούμενη όμως τήν έίέγερσιν τού φανατικού όχλου καί έ- 
πιθυμούσα νά μή προσβάλη καί τήν ιδίαν αυτής φιλοτιμίαν, 
έίέδωκε τήν περίφημον εκείνην ρροκήρυέιν τού Σέχ-οΰλ- 
Ίσλάμ καθ’ ήν «έπειδή ή ελεημοσύνη είναι θεία εντολή, έπι- 

τρέπεται ν ’ άποσπασθή τεμάχιόν τι έκ τής μεγάλης οθωμα
νικής,αυτοκρατορίας καί δοθή εις γειτονικόν έθνάριον όπως 
ίήση έν τώ μέλλοντι άνέτως καί τούτο έκ τής Αΰτοκρστορι- 
κής γενναιοδωρίας»( I ). Καί μετά τήν γελοίαν ταύτην σκέψιν

( 1 )  ΙΙάοας τα ύτα; τάς πλ-ηροφορίαί τεϋ Χί^αλαίίυ, κχθόοον 
β χίτίζοντα ι με τήν ΐν γίνει πολιτείαν τού X . Τριχούπη, ΐρανι- 
ζόμεθα εκ τής ίττερίχ; τού ««Συγχρόνου ΈλλτΛίσμ.ίΰ τοϋ κ. Κ υ- 
ριακίοου, βιβλίου όπερ αληθώς αποτελεί μ.ονζδικήν πηγήν πληρο
φοριών τή ς εποχής ίκείνης π α ρ ’ ήμΐν. Ε νταύθα  δέον ν ’ αναγραφή  
δτι εις το πολύτιμον αύτό βιβλίον καί προηγουμένως κατεφύγαμεν 
κ α θ ’ δσον α φ ό ρ ετα  εν γενει ελληνικά π ρ ά γμ α τα , Ιδιαιτέρως δέ 
εις τά  κεφάλαια εκείνα δπου ή πολιτική τής ελληνικής κυβερνή- 
οεως, επεζετεΐνετο πέραν των ορίων τής έλευθερας Έ λλάοος και 
επελαμβάνετο των μεγάλω ν ζητημάτων τοϋ Ε λλη νισμ ού.
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κα9/)θυχάοαοα την ουνείδηοίν της ή Πύλη, προέβη είτα εις 
τάν διορισμεν τών άντιπροοωπων της, των παοσάδων Σαβ<|)ετ 
ττσοοδ Σάββα παοοα καί Άλή Σσί'π παοσδ.

Έ ί  άλλου ή Ελληνική κυβέρνησις, διώρισε πληρεξουσί
ους της τούς Αρρ Βρσίλαν, Α . Κουντουριώτην, Κολοκο- 
τρώνην καί Πουρναρσν, συνοδευορένους ύπο των γραρματέων 
Σ τ . Κριεξή καί Γ . Κουντουριωτου.

Οι πληρεξούσιοι των δύο κρατών κατωρθώθη νά συνέλ- 
θωσι την ίο  Αύγούοτου τοΰ αϋτοΰ έτους, εις την έν Κσλ- 
λιντξά επαυλιν τοΰ 1 ούρκου πρωθυπουργού καί σ'ι διαπρογ- 
ρατεύσεις ήρ^ ι̂σαν.

Καί όμως αί άναβολαί έκ μέρους τής Πύλης δεν έπαυσαν 
ευθύς κατά την πρώτην συνεδρίαοιν οΙΈλληνες πληρεξούσιοι 
εδήλωσαν 0τι προ πάαης σκέψεως άπήτουν πάσα συνεννόησις 
νά βασιοθή έπί τοΰ ιγ' πρωτοκόλλου τής Βερολινείου συνθή
κης. Οί Τούρκοι όμως αντιπρόσωποι, ώς νά εΐχον καταλη- 
η>θή τελείως άπροπαράοκευοι, απήντησαν οτι δεν εΤχον οι
κείας έπί τούτου διαταγάς τής κυβενήσεως των καί έξήτηοαν 
αναβολήν διά νά λάβωσι τσς άπαιτουμένας οδηγίας. Ώ ς  έκ 
τούτου νέα αναβολή επήλθε καί ή δευτέρα συνεδρίσοις ώρίοθη 
διά την προσεχή εβδομάδα, ήτις καί παρήλθε χωρίς νά κατορ- 
θωθή συνάντησις.

Ό ταν δέ ή δευτέρα ουνεδρίασις έπετεύχθη οι Τούρκοι 
αντιπρόσωποι εδήλωσαν οτι έδέχοντο τέλος τό πρωτόκολλου 
τής Βερολινείου διασκέψεως, ύπό τοιαύτσς όμως επιφυλάξεις 
ώστε τίποτε δεν άπέμενεν Ικ τής ουσίας τού εγγράφου τού
του, τάς θετικός του δέ προτάσεις άντικαθίστων άερολογίαι 
καί άοριοτίαι, θύρσι διά τών όποιων ήννόει νά ύπεκφύγη ή 
Πύλη.

Εις τό σημεΤον τούτο εύρίσκοντο τά πράγματα δτε έν 
’Αθήναις άπεβίωσεν ό Βούλγαρης καί ολίγον ρετ ’ αύτόν ό 
Έπαμ. Δεληγεώργης, οστις από τής φοβέρας εκείνης σκηνής

3̂
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τήζ ΙΟ Ίσνουορίου δέν ήθελε νά πολιτευθή, ΰπεοκάπτετο δε 
έκτοτε ή υγεία του ρέ^ριο ου τέλοο ήχθη εκ  τον τάφον.Δεν 
είναι τόπο^ έδώ δπωο χσρβκτηριοθή ό πολίτικος βίος τών αν- 
δρύν τούτων, οΐτινες πολλάς ΰπηρεοίας παρέοχον τή πατρίδ» 
καί πολλάκκ έφάνι^σαν ανάλογοι των περιστάσεων. Αν σφαλ- 
λεροί υπολογισμοί κάποτε ήγαγον αυτούς εις σκέψεις στυ '̂εΤς, 
πρέπει πάντως να συγχωρηθωσιν, άφοΰ ή αρχή ΰφ’ ής ένε- 
πνέοντο ήτο πάντοτε άγνή και ειλικρινής.

Διά τοϋ θανάτου τοϋ Βούλγαρτ) και τού Δεληγεωργη, δύο 
άπέμειναν έπ'ι τής πολιτικής σκηνής άντιμαχομενοι αρχηγοί, 
ό Κουμουνδοΰρος καί ό Τρικούπης,τοΰ Δηλιγιάννη μόλις τότε 
άναφαινομένου και μικραν ακόμη δύναμιν φίλων διευθύνοντος. 
Υπήρχε δ ’ έτι καί τό κόμμα τοϋ Ζα'ί'μη, άλλα τούτο δεν ή- 
δύνατο νά διεκδίκηση έτι αρχήν, ένώ οί φίλοι τοϋ Δεληγε- 
ώργη προσεχώρουν εις τον Κουμουνδοϋρον, μέ την πολιτικήν 
τού οποίου μάλλον ουνεβιβάζοντο ένω τοϋ Τρικούπη ην εν
τελώς αντίθετοι.

Εις τοιοϋτον λοιπόν βρασμόν εύρίσκοντο τά πολιτικά τής 
εποχής εκείνης οτε ώρίσθη ή ημέρα των νέ^ν. -εκλογών τά 
δύο ένσπομείναντα κόμματά επεδόθησσν μετά {ήλου εις τον 
αγώνα, οστις είχεν έέαιρετικήν τινα σημασίαν ακριβώς οιά 
τοϋτο, διότι δύο πλέον πολίτικα! μερίδες θά έέεδίκουν τη/ 
αρχήν και ό λαός δέ διά τον αυτόν λόγον μετά πολλής θέρ
μης έπεδόθη εις τήν άσκησιν τοϋ καθήκοντος του.

Τέλος τή Σεπτεμβρίου 1879 έκλογαι έγένοντο, ά- 
πέβησαν δέ ΰπέμ τής κυβερνήοεως Κουμουνδούρου, τοϋ λαού 
άπσΐ έτι άποδεί^αντος ότι τελείως έπεδοκίμαζε τήν συνέχι- 
σιν τής πολιτικής τών προπαρασκευών. Διότι άλλως τε κοί 
προ τών εκλογών και ό πρωθυπουργός καί ο1 υπουργοί τον 
του και ο1 υποψήφιοί του βουλευται τούτο διεκήρυττον εΐ; 
τους έκλογεΤς οτι ή εις τήν άρχήν άνάδειέίς των θά είχεν ως 
αποτέλεσμα νά παρασκευάση τήν χώραν εις άέιόμαχον ση-



[.ιει^ν. Τί^ οντι δέ καί κατά το ^εοολαβήσαν άπο τήο άνσρ- 
ρήοε^ο το : Κουρουνδούρου επι ά .^ χψ  διάστηρα ρέχρ^
• '^ν εκλογών αΐ παραοκευαι είχον ££ακολου6/̂ σει μετά τ ϊ̂ς σύ- 
τΤΐί^θερμηο καί αί άποθηκαι έπληροΰντο οπλών καί πολεμο
ροοίων, ο οτρατοο δέ καί τδ ναυτικόν έπιτηδει'ως άν καί [3ρα- 
δεωο παρεοκευσίοντο είο μέλλουοαν δράσιν. Αί έκλογσί δι- 
ε-ή;^θ/)οαν μετά τινοο άμεροληψίαε, ό ουμμαχών ομωο μετά 
του Τρικούπη Θρ. Ζσίμης, σπέτυχεν είε τά Καλάβρυτα.

Θυελλώδεις Κ|ρχιοαν αί συνεδριάσεις της Βουλής εκείνης· 
αι ε^ελέγίεις των έκλογων άπησχολησαν επί πολύ αυτήν, 
σπουοσιοταται δέ διά τήν θέρμην των ήσαν αί συζητήσεις 
επί τής εκλογής Καλαβρύτων, αϊτινες-εσχον ώς αποτέλεσμα 
V σκυρωθή ή εκλογή τού Ιολιώτου και νά είσέλθη ά ντ 'α υ-
του ο Ζαΐμης. Έέηκολούθησαν δ ’ έπειτα σ1 συζητήσεις έπι
της πολιτικής τής Κυβερνήσεως. 'ΟρμητιΚΓωτατος καί έπιθε- 
τικωτστος υπήρζεν ό Τρικούπης κατά τήν περίοδον έκείνην, 
δυστυχώς δέ οΰχι άπα£ ή έπίθεσις του έίήλθε των ορίων τής 
αντιπολιτεύσεως, πράγμα το άποΤον έπιτηδε^ως έκμε!ταλλευ- 
θεν ύπδ τής κυβερνήσεως πολύ σπουδσίως έβλαψε τον Τ ρ ι-  
κοΟπην καί τότε και κατά τον μετέπειτα πολιτικόν του ^ίον.

Αλλ ή συίήτησις ήτις προοέλαβε τήν μεγαλειτέραν 
σπουδαιότητα καί κατά τήν όποιαν ή έπίθεσις ύπερέβη τά' ό
ρια̂  τής κοινοβουλευτικής συςητήσεως ήτο ή τοΰ οργανισμού 
του οτρατοΰ. Εις τήν περίψηυον ταύτην συζήτησιν ό Τρικού- 
πης διετύπωσε πρόγραμμα τό όποιον πρώτην ροράν ήκούετο 
από το: Βουλευτηρίου καί τό όποΤον διέθεσε δυσμενώς κατ’ 
αυτου τήν κοινήν γνώμην είπε δηλαδή ό Τρικούπης οτι ό 
τροπος καθ’ 0ν διεχειρίοθησαν μέχρι τής εποχής εκείνης τά 
εθνικά έητήματα έδησψάλιύε τήν αποτυχίαν των, διότι έ£ήν- 
τλει οίκονομικώς τό κράτος, οτι δέ άν αύτός ήρχετο εις τήν 
κυβερνησιν των κοινών θά έψήρμοζε πρόγραμμα γενικής οικο
νομίας, θά προσεπάθει δέ νά έπιτείνη ταύτας καί μέχρι των
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Π'οπσραοκευών, ζΙ<: τρόπον ώστε νά περιορισθ·/] ο οτρστοε εις 
μονφον δύνσμιν έκ δωδεκακισχιλίων άνδρΰν, οστκ όμυε εν- 
θύο μόλκ θά παρουσιάζετο ανάγκη νά θύνατσι ν ’ αΰίηθη μέ- 
χριε έβδομήκοντα πέντε χιλιάδων διά γενικής έπιστρστευσεως. 
Δυστυχώς κατά την συζήτησιν τοϋ προγράμματος αυτού του 
Τρικούπη ουτος δεν περιωρίσθη εις ταύτας μόνον τάς επαγ
γελίας. Εκθέτων τάς έπί τής ,γενικωτέρας πολιτικής τής κυ- 
δερνήσεως ιδέας του παρεΕετράπη καί έδήλωσεν ότι κατ αυ
τόν Ελληνικόν ζήτημα δεν ΰ<{.ίσταται, διότι τοϋτο^ έΕήρτη- 
τσι άπό τάς διορίσεις χών δυνάμεων, δτι δέ ή Ελλάς επρεπε 
νά πσρσιτηθή άνω<{.ελών σχεδίων τά όποια έΕήντλούν αυτήν

οΐκονομικώς. _ , ,
Εις ορμήν άχαλίνωτον τής έπιθέσεως πρέπει ν αποδώ- 

οωμεν τήν δήλωσιν ταύτην τοϋ πολίτικου άνδροο σστιο αρ
γότερου άνεδείγθη άντιλοιρβανόρενοο τόσον εΰφυώο τήο ϊδεσο 
της έπικρατήοεωο τήο Ελλάδος έν Ανατολή καί οιε)κειρίαθη 
μετά τόσης περινοίσς άνώτερσ έόωτερικά ίητήμστσ αχετιίό- 
μενσ τόσον οτενώς με τήν Ιδέαν τοϋ Πανελληνιαμου.

ΑΙ σι])οδρα'. έπί τών έητημάτων τούτων συζητήσεις έν τή 
βουλή έοχον ώς άποτέλεομο τήν άποχώρησιν. τοϋ Κουμονν- 
δούρου τή 6 ΜορτΙου ι 88ο. Ό  βασιλεύς άποδεχθείς τήν 
παραΐτησιν αύτοΟ δέν έδυοκολεύθη εις τήν έεεύρεσιν έιεΙ- 
νου όν θά προσεκάλει είς άντικατάστασίν του. Είχε παρέλ- 
θει ή έποχή κσθ' ήν πολυάριθμα κόμματα έν τή βουλή ίιε- 
Εεδίκουν τήν άρχήν καί ένέδαλον τό στέμμα είς άπορίαν. Ε - 
κλήθη λοιπόν ό έτερος τών κομματαρχών ό Τρικούπης, όατις 
καί τήν ίο  Μαρτίου ώρκιοε τέ ύπουργεΤον του ουστοθέν

ώς έΕής.  ̂  ̂  ̂ - η
X . Τρικούπης, πρωθυπουργός, υπουργός έπι των εξω

τερικών, και προσωρινώς έπι τών οικονομικών.
Κ . Λομβάρδος, έπι τών έσωτερικών.
Σ . Καραϊοκάκης, έπΙ τών στρατιωτικών.
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Α, Πετμείσς επί δικαιοσύνης.
Ν. Μαυροκορδάτος, έπι των εκκλησιαστικών.
I . Βούλγαρης, έπι των ναυτικών.
ϋ  Τρικούπης μόλις σναλαβων την διεΟθυνσιν των κοι

νών ηρ^ισεν έφ,αρμόύων την πολιτικήν ήν εΤ̂ ε̂ν ΰποσχεθή 
πριν αντιπολιτευόμενος τον Κουμουνοοΰρον καί απέλυσε τον 
στρατόν, τον άποΤον όμως ολίγον μετσ τσϋτα ήναγκάσθη νά 
έπαναφερη ως θά ίδωμεν κατωτέρω. Ήτοιμάί^ετο δε νά έφαρ- 
μόση και εύρύτερον τό πρόγραμμά του ότε ή αλλαγή τοϋ 
υπουργείου έν Αγγλία και ή άνάρρησις εις την άρχήν τοϋ 
1 λάδοτωνος έπέι|ιερε νέα γεγονότα έ<̂) ’ ων έστρά<[)η ή προ- 
οοχή τής κυβερνήσεως.

'Ο Γλάδστων καθ ’ άς είχε δώσει επαγγελίας όταν προ'ί'- 
στατο τής άντιπολιτεύσεως, άνέλαοεν ήδη νά πρωτοατατήση 
προς κοινήν ένέργειαν των δυνάμεων έπι τοϋ Ελληνικού ζη
τήματος, προς τοϋτο δέ άπείραοίσθη νά συνέλθη ή έν Βε- 
ρολινω διάσκεψις των πρεσβευτών ;·ών δυνάμεων εις τούτο 
οέ έδωκαν άι|>ορμήν προ πάντων α1 αλλεπάλληλοι τοΰ Τρι- 
κουπη δισκοινώσεις διά τών όποιων ουτος έκαμε μνείαν εις  ̂
τάς δυνάμεις ότι ή Πύλη παρ’ όλας τας υποσχέσεις καί τάς 
επαγγελίας, προέβαινεν εις παν είδος καταπιέσεως εις τάς 
όμορους επαρχίας καί έν  γένει έδημιούργει διά τούς Ελληνι
κούς πληθυσμούς κστάστσσιν ήτις αδύνατον ήτο νά παρα- 
ταθή έπι πλέον. Τών διακοινώσεων λοιπόν τούτων έπωιρελη- 
θεις ό I λάδοτων καί βοηθούυενοσ ύπό τοϋ τότε έπίσης άνελ- 
θόντος έπι τής πρωθυπουργίας, ουνεκάλεσε την συνδιάσκε- 
'-(;ιν ταυτην ήτις έσκόπει νά συμπλήρωσή τό έργον τοϋ Βερο- 
λινειου συνεδρίου καί να κανονίση τά τοϋ Ελληνικού ζη
τήματος.

Συνήλθαν λοιπόν τή ^ Ιουνίου ό πρίγκηψ Χοενλόε, αν
τιπρόσωπος τής Πρωτσίας, ό κόμης Σαν Βιλλέ, τής Γαλ
λίας, ό Ροϋσσελ τής Αγγλίας, ά Σαβούρω·^ τής Ρωοσίας,
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ό κόρί ζ̂ Τσεκένυ. άντιηρέσωποί τ/,ε ΑΟίτροευγγορίαε και ά 
κόμηί Δελιτής τ'^ε Ίταλίσε καί τ ’̂  βοήθεια τριών στρατι-^- 
τικών τοΰ Αΰοτριακοϋ Σινοερ^'οροΦ, Ρίππ καί το3 Αγγλου 
Σίμυανε ηοχιασν αί έργασίαι. Έκ μέρουε τήε 'Ελλσδοε ει- 
χ ε ν  αποστολή ό Γτρεοβευτήε Άρμένης Βραΐλας, ό /.^γα'(ζ^ 
Λυκούθηε,· καί ό γραμμ'ατεύε Μεταίαε, άλλ ’ ούτοι δεν προ- 
σεκλήθηασν εϊε το συμβοΟλιον, μόνον δέ σπεοτσλησαν έκεΤ 
διά νά πρσίωοιν Ιδιωτικώε τό καθ ’ έαυτουε υπέρ τοΰ ζη
τήματος. Ή  δισακεφις εκείνη τοΰ Βερολίνου ένερορήδη 
πραγμστικώε ύπό δικαίων σκέ-{/εων καί < <̂ιλελληνικών αίοθημά- 
των, αν δέ ή άπό<|)αοίε τηε δεν μετεβάλλετο έέ έπελθόντων 
γεγονότων τό σποτέλεομα θά ητο πολύ από τό ήοη καΛ/.ί- 
τερον. Ο ί  πρεσβευταί ένέκριναν τόν είε αΰτουε ύποβληθέντα 
πίνακα ύπό τϋν τριών στρατιωτικών συντα^θέντα είε τον 
όποιον περιελσμόάνοντο οπωε παρσ)(ωρηθώσιν είε την Ε λ 
λάδα, όλη ή. ύπό τοΰ £θϋ τοΰ ποταμού Κσλαμδ δι^αγο2:ίΐρμένη 
οροθεσία, έκεΤθεν δέ από τηε Βογιούκης μέγοι "Αλιάκμονα;. 
Περιελσμβάνοντο δέ είε την γοα[ΐμήν τούτην, ή Ά ρτα, ο 
Άσπροπόταμοε, τό Μ έτοοίον καί εύρεία πρόε το ΑίγσΤον 
γραμμή ή όποια ητο ή φυσικωτέρα καί δικαιότερα όροθεοίσ 
διά την λύσιν τοΰ ζητήματος, ωε τότε τοΰτο παρουσιάζετε.

Την σπό^αοιν τοΰ ουνεδοίου ήγγειλε τηλεγοαιρικωε ο 
Βράΐλσε, την έπομένην δέ πράγματι ο1 πρεοόευτα'ι τών δυνά
μεων μεταδάντεε παρά τώ Τρικούπη έκαμαν γνωστήν την 
άπόρασιν τούτην. Πάραυτσ πολυτρόπωε έ£εδηλώθη ή χορά 
τοΰ λαοΰ, έορταϊ καί πανηγύρειε διωργσνώθησσν, ή πόλιε 
έοημσιοοτολίσθη καί επιβλητική διαδήλωσιε διελθοΰσα κάτω 
τών πρεσβειών έζητωκρσύγασεν υπέρ τών δυνάμεων,

Ή  Τουρκία ομωε κατά τό αιώνιόν τηε σύστημα έθεω- 
ρησε πάντα ταΰτα ώε μή γενόμενσ κάν καί σντεταδεν άντιο- 
ρήσειε πεισματώδεις, και ό Τρικούπηε έννοών νά καταλάοη



τα  επίΟΐκασθεντα υττο των δυνάμεων προσεκάλεσε τήν εφε
δρείαν.

Εν τω μεταξύ επέκειτο ή σύγκλησκ: της Βουληε, ητκ 
καί συνήλθε 9 Οκτωβρίου, τήν έπομένι^ν όμωσ γενομέ- 
νης τί]σ εκλογής τοϋ προέδρου, ό ΰποψή(|>!ος τής κυβερνή- 
σεως έμειονοψήψισε^καί ο Τρικοΰπης κατέλιπε την αρχήν, 
προσεκληθη δε ό Κουμουνδοϋρος, οστις έσχημάτισε τδ έίής 
ύπουργεΤον ; '

Κουμουνδοϋρος, πρωθυπουργός καί ΰπουργος επί των 
Εξωτερικών.

Ν. Παπαμιχαλοπουλος, επί των Εσωτερικών καί προσω- 
ρινώς έπί τών Εκκλησιαστικών.

Σ.. Σωτηροπουλσς, έπί τών Οικονομικών. γ

Α. Μαυρομιχσλης, έπί τών Στρατιωτικών.
Γ. Μπούμπουλης, έπί τών Ναυτικών.
Τό ύπουργεΤον τοϋτο αργότερον έτροποποιήθη καί υπουρ

γός μέν τών Στρατιωτικών έγένετο ό Β. Βσλτινος, τής Δ ι
καιοσύνης ό Α . Ρικάκης, τών Οικονομικών ό Α . Άθσνασιά- 
δης και τών Εκκλησιαστικών ό Σ . Ρωμας.

Τό νέον ύπουργεΤον σνερχόμενον έπί τής αρχής εύρισκε 
τά πράγματα πολύ μετσβεβλημένα. Τόν Φραισινέ διεδέχθη 
εις την αρχήν ό Σαίντ-Ίλλέρ,οστις παραδόέως έπιθυμών εις 
αντισήκωμα τών φιλοτουρ κικων διαθέσεων του να έπιτύχη 
παραχωρήσεις εις την Τύνιδα, σνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν 
τής μετατροπής τών έψηι^ισθέντων εις τήν προηγουμένην 
συνδιάσκεψιν, καί τοϋτο έπί ίημία έννοεΤται τής Ελλάδος. 
Ο Κουμουνδοϋρος έντόνως διεμσρτυρήθη κατά τής σπο<{)ά- 

σεως τούτης Σαιντ- Ιλλέρ. Τέλος δέ ουνεκλήθη ή έν Κων- 
σταντινουπολει ουνδιασκεψις τών πρέσβεων κατά Φεβρουάριον 
τΟν ι88ι ,  ητις άπεφασισε νά περιορίση τήν πσραχώρησιν εις 
μόνην τήν Θεσσαλίαν καί μικρόν μέρος τής Ηπείρου. Ή 
πρότασις εκείνη ερχόμενη μετά τσς εύρυτέρας άπο<()άσεις τής
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προηγουρένηί διασκέψεωί δεν ί)Τ0 δυνατόν να ευσρεστηοι^ 
άλλ’ ο  Κουρουνδοϋρο^ έοκεφθη οτι δεν ητο δυνατόν να γιν^ 
άλλως, επρεπε δέ νά ΰποκύψϊ;) είς τάς άπο({)σοεΐζ των δυνά
μεων και τοιουτοτρόπως ή Θεσσαλία καί η λωρ'ις της Ηπεί
ρου, παρεχωρήθησαν κατόπιν ιδιαιτέρας ουμβάσεως, κα'ι κατε- 
λήι^θησαν ΰπό τοϋ Ελληνικού οτρστοϋ.

Τόσον μόνον ητο τό λείψσνον τό όποιον α^ήκεν εις την 
Ελλάδα ή ασύνετος πολιτική της κατά την οικουμενικήν κυ- 
βέρνησιν. Περισσότερον θάρρος, σνδρικωτερα άναμέτρησις 
των περιστάσεων θά εΐχεν αποτέλεσμα την παντελή τότε α- 
πελευθέρωσιν και τής Ηπείρου καί τής Κρήτης, άλλοια δε 
θά ητο σήμερον ή οψις τοϋ Ελληνικού βασιλείου. Οπως δή
ποτε και πάλιν τιμή κσΐ ευγνωμοσύνη δέον νά όη>ειλετοι εις 
τούς σνδοας εκείνους, οϊτινεσ σναιμακτως και μονον οιά τής 
διπλωματικής των εΰφυίας κατώρθωσαν ν ’ άνυψωσωσι την 
χώραν των κατά δύο πλούσιας επαρχίας.

Ή προσάρτησις τής Θβσσαλίας προσέθεσε νέας βουλευτι
κός έδρας εις τήν Ελληνικήν Βουλήν, τύ  οντι δε άμα τύ 
αΙσίω γεγονότι ή Βουλή διελύθη διά νά ένεργηθώσιν εκλογαΙ 
και τοιουτοόπως άντιπροοωπευθύσιν εν τή Βουλή και αι νέοι 
έπαρχίαι· κατά τάς έκλογάς ταύτας άνεδείχθησαν έκ Θεσσα
λίας βουλευταί ο'ι ύπο^ιή^ιοι τής άντιπολιτεύσεως και έτα- 
χθησαν ύπρ.τον Τρικούπην, οστις^υτω παρουσιάσθη ίσ~/υ- 
ρώτατος. Τή ι8 Ιανουάριου 1882 ή Βουλή ήρχιοε. τάς :ρ- 
γασίας της, κατά τήν εκλογήν δέ τοϋ προέδρου έπλειο.|/ή({»ι- 
σεν ό Τρικουπικός υποψήφιος I. Βαλαωριτης, καί του Κου- 
υουνδούρου παραιτηθέντος έκλήθη ό Τρικούπης, οστις έσχη- 
μάτισε τό έέής ύπουργεΤον :

X . Τρικούπης, έπι των Εσωτερικών καί Εξωτερικών.
Π. Καλλιγδς, έπι τών Οικονομικών.
Δ. Ράλλης, έπι τής Δικαιοσύνης.
Κ . Λομβάρδος, επί τών Εκκλησιαστικών.
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Γ . ΡοΟί})ο̂ , επί τΰν Νπυτικών.
Σ . Καραϊσκάκης έπί τύν Στρατιωτικών, άργότερον δέ σ- 

ποχωρήσαντο^ τοϋ τελευταίου τούτου καί τήν διεύθυνοιν τοΟ 
ύπουογείου τών Στρατιωτικών άνέλαβεν 6 Τρικούπ/](:.

Έ ν  έτοί άφ’ ηο άνέλσ6εν 6 Τρικούπηο τήν αρχήν, σπέ- 
θανεν ό Ά λ. Κουρουνδοΰρος τή 2θ  Φεβρουάριου ι 883. Δεν 
εΤναι έργον τοϋ παρόντος βιβλίου να έπικρίνη τήν πολιτικήν 
τοϋ Μεσσηνίου πολιτευτοϋ, ούδεις όμως βεβαίως θ σρνηθ/| 
ΟΤΙ ούτος σπουδαίας παρέσχε τή ποτρίδι του ύπι^ρεοίσς, όλι- 
γώτερον δέ τών άλλων έβλαψεν αυτήν καί έκ τής πολιτείας 
του ολιγωτερον κακόν θ ’ σπομείνγ) παρ’ δσον από τών άλλων 
διοικησάντων τον τόπον. Κατηγόρησαν πολλοί τοϋ Κουμουν- 
δούρου τήν ένδοτικότητα καί τήν τσσιν προς κολακείαν τών 
λαϊκών τάξεων, ποό πσντνν δέ τήν κατηγορίαν ταύτην σπηυ- 
θυνεν ό Τρικούπης, έκ διαμέτρου άντίθετος εκείνου όργανι- 
Οίίός καί χαρακτήρ. Τοϋτο όμως δεν ήτο αδυναμία δυναμενη 
νά έχη εϋρυτέραν έπίδρασιν επί τών κοινών τής πατρίδας 
συμφερόντων, απλώς δ ’ ήτο λείγανον τοϋ τροπου καθ ον 
κατά τό πρώτον έπολιτεύθη καί έίήτησε να έπιβληθή εις τον 
λαόν, οΰδ ’ είναι τοϋτο Ικανόν νά δώση λαβήν εις κατηγο
ρίαν κατ ’ αΰτοΰ.

Τουναντίον όμως πολλά οφείλονται εις τον Κουμουνδοϋ- 
ρον, άν δέ έ£ αρχής δεν έμποδίζετο υπό τών άλλων κομμα
ταρχών καί τής έμφυτου σύτώ δειλίας καί άτολμίας, ιδίως δέ 
έκ τής παντελούς έλλείψεως έπιμονής καί πείσματος, ακριβώς 
τών δύω ιδιοτήτων α’ίτινες προ πάντων έχσρακτήρισαν τον 
πολιτικόν βίον τοϋ Τρικούπη, βεβαίως πολύ καλλίτερου θά 
ήτο τό αποτέλεσμα τής πολιτικής αύτοϋ δράσεως. ΈκεΤνο ό
μως τό όποιον βεβαίως οφείλεται εις τον Κουμουνδοϋρον ε ί
ναι ή προοάρτησις τής Θεσσαλίας. Κ αθ’ ήν έποχήν ή Ελλάς 
έθεωρεΤτο πλέον εντελώς παραγκωνισθεΤσα ενεκα τής προτε- 
ρας της ανοήτου πολιτικής καί ουδέ καν λαμβανομένη υπο-



ν|ίει υπο των δυνορεων ό Κουρουνδοΰροε κατώρθωοε νά έπι- 
βσλν] ώε δικαιας τσε όπαιτηοειε τηε κοί ειρηνικωε κο;ι άναψά- 
*̂”̂ ωε ετλλο! κοί ο^εδον ονευ υλικών θυοιων νά έπιτυ^ι^ τήν 
σπελευθέρωσιν έλληνικωτάτηε χώραε, στενούσηε έπΙ αϊώναε 
ΰπδ τόν ^υγόν.

Επεκριθη σκερη ό Κουρουνδοϋροε διότι κατά την προ- 
σάρτησιν τήε Θεσσσλίαε παρέβλεψε νά έπιρείνη εΐε τάε έπί 
τηε Κρητηε ά£ιώσειε τηε Έλλσδοε. Καί η ρορι^ή ορωε αυτή 
είναι αδικοε. Ουδειε ρε)'ρι τοϋδε πολιτικοε άνήρ ήοθάνθη ?οωε 
διακσέοτερον τόν πόθον νά άπελευθερωθή ή ήρωϊκη ρεγσλό- 
νησοε από τόν Κουρουνδοΰρον, οστιε νεώτεροε καί ρέ τό 
οπλον ώε εθελοντήε ήγωνίσθη κατά την έπσνάστασιν τού 
1864. Ή  απώτερα δρωε σκέψιε ητιε ύπέβαλεν εΐε τε τόν 
Κουρουνδοΰρον καί τούε λοιπούε Έλληνσε ,πολιτικουε την 
οκεψιν νά προτιμώσι πάντοτε πρόε Βορράν την έπέκτσοιν τήε 
Ελλαδοε και ν σι|ιινωσι την Κρήτην δι άργότεοον, ήτο ότι 

ό έκ τοϋ Βορρά κίνδυνοε του Έλληνισροϋ καθίσταται ήδη 
άπειλητικωτεροε όσηρεραι, έν ω ή ήρωϊκή τήε Μεσογείου ρε- 
γαλόνησοε οΰδένα ποτέ, διέτρείεν εθνικόν κίνδυνον, σύτκ 
τουναντίον διατέλέσσσα πάντοτε διαρκές ή<|ισίστειον έθνισροϋ, 
τοΟ οποίου αί φλόγες έφώτισαν πάσαν γωνίαν ελληνικής γης 
Η σκε|/ΐε αυτή κατεδίκασεν ίσως την Κρήτην εις την έ£α- 

κολούθησιν τοϋ έπαχθοϋε ίυγοΰ, αλλά καί ήλευθέρωσε τάε 
χώρας αίτινεε ράλλον εκείνης εκινδύνευσαν καί έπείέτεινε τά 
όρια τής εθνικής δράσεως έκεΤ όπου εύκολώτερον είναι νά 
έπιβλέπωνται αί ένέργειαι τοϋ έχθροϋ τοΰ Έλληνισροϋ καί 
τό έργον τύν £ένων προπαγάνδων.
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το ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

Α ϊτ ο ί ίτ ο λ η  π λ ο ί ω  
«ίννόοων,-

Ό  Τρ

ΐ'Ις ’Α ί.ϊξήνδρηα ν — τό  έπεχ ίόδ ιον  
' Ι - . λ λ η ν ο ΐ ο ν ρ κ ι κ α ι  < ίΐΓ ΐ ιιη 5 .ο κ α ί.— 

ίΓ .ο ν ο |ί» κ 6 ν  ( η ϊ η η α .

Ιρικούπηρ άνελθών έπί τνϊο όρχηρ κατά τον Ιανου
άριον τοϋ ιί^8α πσρέμειν'^μεγρι ·π?ϋ τέλουρ τήρ τετραετίαρ, 
κανονικωρ συντελέσαρ τάρ έργαοι'αρ τήρ Βουληρ ητιρ εΓναι ή 
πρε^τη έπί τηρ ρσσιλείσρ τοϋ Γεωργίου _διανύσσαα τετραετή 
σχεδόν συνεχή |2ίον.

Κατά το πρώτον ετορ τήρ πρωθυπουργισρ τοϋ Τρικούπη 
σνεφυη καί το Αίγ.υπτισκον_^ήτηρα τήρ έπαναστάσεωρ τοϋ 
Αραρπή καί τα ελληνικά εν τή νήσω συμφέροντα εύρέθησαν 

εκτεθειμένα εΐρ φοβερον κίνδυνον και ο! Έλληνερ διατρέ- 
χοντερ κίνδυνον έωήρ καί περιουαίαρ. Ή Ελληνική κυ6έρ- 
νησιρ τότε τή είσηγήοει τήρ Άγγλίαρ άπέστειλε δύω πολε
μικά τηρ πλοΤα είρ Αλεϊάνδρειαν. Αντάλλαγμα τήρ άπο- 
στολήρ ταύτηρ τών πλοίων ήν ότι κατωρθώθη διά τών ενερ
γειών τοϋ έν Αλεξάνδρειά πολιτικοϋ πρσκτορορ τήρ Έ λ- 
λαδορ Α. Βυζαντίου και τή βοήθεια τήρ Άγγλίαρ νά έπι- 
τευχθή είρ την χώραν εκείνην ή εισαγωγή τών Ελληνικών 
καπνών υπο ευνοικωτστουρ ορουρ μάλλον συμφέρονταρ και 
αυτών τών τουρκικών.
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Έ ν τοΟτοις μόλις το ΰπουργεΤον Τρικοΰπη κατέλαβε την 
σρ)(ήν σπουδαία Έλληνοτο^κική δια<|)ορ« άνεψύη είς τά σύ
νορα ητις μικρού δεΤν νά εχη αποτέλεσμα τον πόλεμον με
ταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Της δια_2ορ_σς ταύτης αιτία 
ύπηρ^εν ή θέοις Καραλη Δ ερβεν τό όποιον ώς κείμενον επί 
της όροθετικης γραμμής ο1 μεν Έλληνες έθεώρουν δικαίως 
ίδικον των οί δέ Τούρκοι προσεπάθουν νά οίκειοποιηθώσι. 
Καί κατέλοβον μέν αύτο οί ημέτεροι σποδιωί,αντες τούς 
Τούρκους έκεΤνοι όμως έκδικούμενοι έπετέθησαν μετά τινσς 
ημέρας κατ’ άλλων Ελληνικών σταθμών καί κατέλαβαν τρεΤς 
έ ί αυτών. ΟΙ δύω αρχηγοί τού κατά την μεθόριον γραμμήν 
Ελληνικού στρατού ό συντσγυστσρχης Τσϊρρς καί υποστρά
τηγος Γρίβας άντέοτησαν γενναίως εις τάς τουρκικας επι
θέσεις και οΐ Τούρκοι ήναγκσσθηοαν νά ΰποχωρήσωσιν έγέ- 
νοντο δέ καί καθ ’ όλην την γραμμήν συμπλοκσί τινες οΰχί 
υεγάλης σπουδαιότητος πάντως όμως τά πράγματα ώόυνοντο 
καί ή κοινή γνώμη ανήσυχος πσρηκολούθει τά γενόμενσ. Οί 
ποεσβευταί τών έένων δυνάμεων εσπευσαν πάραυτα παρά 
τώ Τοικούπη καί προσεπάθηοαν νά πείσωσιν αυτόν νά δια- 
τάυη τήν παϋοιν τών έχθροπραίιών έι^Τνος όμως διετύπωσε 
τάς άπαιτήοεις του καί ύπήρόεν άκαμπτος, συγχρόνως δε 
προέβαινεν εις εντόνους παρά τη Πύλη διακοινώσεις διά τού 
έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτού Κουντουοιώτου. Έ ν  τώ 
μετσςύ όμως ό στρατός συνεκεντρούτο έό όλων τών σημείων 
τής Ελλάδος εις τά σύνορα καί ό Τρικούπης έφαίνετο δια
τεθειμένος έσν άπετύγχανον τα διπλωματικά διαδήματα νά 
διατύπωση ένεργητικωτερον τάς απαιτήσεις του.

Δυστυχώς ώς πάντοτε σχεδόν συμβαίνει ή μεταόύ Α γ
γλίας καί Τουρκίας ένεκα τών Αιγυπτιακών πραγμάτων δια
φορά έκανονίσθη συνεπεία τής κατατροπώσεως τού Άραβή, 
επομένως ή Αγγλία έπαυοεν ύποστηρίύουσο τάς ελληνικός 
άίιώοεις ώς είχε πράίει ποότερον έν τή σκέώει νά έμβάλη
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εκ  άνηουχίαε την Πύλην. Συνηνύιθη λοιπον καί ή Α γγλία 
ρετά τών άλλων δυνάμεων και ουνεάούλευοαν την παΰοιν 
των εχθροπραξιών αϊτινεε έξέθετον εκ κίνδυνον την Ευρω
παϊκήν ειρήνην. Έδέησεν επομένως νά ύποκύψη ή Έλλσς εις 
την πίεοιν ταύτην και επιτροπή όποτελουμένη σπο τον Δημ. 
ΤσΤρον καί τον ΣαλΙχ πασοάν έκανόνιοε την λύσιν τής 
δια(|>οράς ταύτης των μέν τριών σταθμών όριστικώς έπιδικα- 
σθέντων τή Έλλάδι, άποδοθέντος δέ εις τήν Τουρκίαν τού 
Καραλή Δερβεν. τδ οποίον όμως μετά τρεκ όριστι
κώς ̂ .ίς τήν Ελλάδα, διά διπλωματικής όδοϋ. Τοιουτοτρό
πως έλύθη εΐρηνικώς τό έπειοόδιον τοΰτο τών συνόρων τό 
όποΤον έστοίχισε τήν ζωήν γενναίων τινων άνδρών έν οΐς 
καί τοϋ ήρωϊκοϋ λοχίου Παπαθανασίου, άγωνιοθέντος μετά 
ήρωϊκής τόλμης έν Νεξερώ.

Τοιουτρόπως^τό ΰπουργεΤον Τρικούπη έπιτυχώς διήλθε 
τον πρώτον""αύτον σκόπελον καθ’ ου παρ’ ολίγον νά πρόσ
κρουση, καί έι|ιαίνετο στι καθίστατο άκαταγώνιοτον, ότε ή 
άντιπολίτευσκ ηγουμένου τοϋ Θεοδ. Δηλιγιάννη, έπήλθε 
κατά τών οικονομικών μέτρων τής κυβερνήσεως, έπιτηδείως 
εκμεταλλευόμενη τήν δυσαρέσκειαν τοϋ λαοϋ διά τήν επιβο
λήν τών νέων φόρων.

Διότι ό Τρικούπης ακολουθών το σύστημα, οπερ έξ άρχής 
έθεσεν ώς (3άσιν είς τάς ένεργείσς του καί τάς επαγγελίας, ] 
τάς όποιας είχε καταστήσει πρόγραμμά του,ευθύς ώς κατέλαβε ! 
τήν αρχήν έπεδόθη εις τήν οικονομικήν άναδιοργάνωσιν τής / 
χώρας. Κσ'ι πρώτον μέν κατήργησε τήν καταθλιπτικήν δεκά- ν 
την, τό λείψανον αυτό τής μεσαιωνικής διοικήσεως, τό ό- ; 
ποιον τόσον έβάρυνε τους ατυχείς χωρικούς. Άντικατέστηοε ; 
δέ ταύτην διά Γοΰ φόρου έπΙ τών άροτριώντων κτηνών, όοτις 
καί λογικώκερος καί επωφελέστερος είναι. Τά δύο ταΰτα οι
κονομικά μέτρα έπηκολούθησενς ή αύξησις τών εμμέσων φόρων



366 Χα^^ίλαος

 ̂ και η ρετατροπν] τοϋ δασρολογίου διπλασιάοσοα ο^εδέν τού^ 
: ι|)όρουε έπΙ τή ί εισαγωγής των ειδών πολυτελείας ιδίως.

Τδ οίκονορικόν αυτό σΰοτηρα τοϋ Τρικοΰπη έρρωμένως 
έπολερήσσν τα κόμματα τής άντιπολιτεΰοεως, ίδιως δέ όμως 
επ αυτών διετύπωοεν σρ^ας ό αρχηγός τής αντιπολιτεύσεως 
Θ. Δηλιγιαννης, ό βουλευτής ’ Αρτης Κ . Καραπανος, ό 
βουλευτής Τρΐί|>υλλίσς Σ.Σωτηρόπουλος καί άλλοι, τοιουτο
τρόπως δε η κυβερνηοις τή ο Φεβρουάριου ι 885 άνετράπη 
και διαλυθείσης τής Βουλής ώρίσθησαν αί νέαι έκλογαι σϊτι- 
νες ανέδειίαν έπι τής άρχ,ής χήν_άντιπολίτευοιν. Έ ν τώ με- 
ταϊυ παραιτηθέντος τοό ΓρϊίΤίΠίπή'Τκλήθη έπι ΐή ν  αρχήν ό 
Θεόδ. Δηλιγιάννης, όστις έοχημάτισε τό πρώτον αυτού ύ- 
πουργεΤον ώς έίής ;

Θ. Δηλιγιάννης, πρωθυπουργός έπι τών οικονομικών και 
έέωτερικών.

Ν. ΙΙαπαμιχαλόπουλος, επί τών εσωτερικών.
Σ . Άντωνόπουλος έπι τής δικαιοσύνης.
Α. Ζυγσμαλδς, επί τών έκκλησιαστικών.
Α. Μαυρομιχσλης έπ! τών στρατιωτικών.
Ροβ. Ρώμας, έπι τών ναυτικών.
Τό ύπουργεΤον τούτο άργότερον έτροποποιήθη· παραιτη- 

θέντων τών βουλευτών Ζυγομαλδ και Ρώμα, έπι τών έκκλη- 
σιαοτικών προσελήφθη ό Α . Κοντογούρης και έπι έπι τών 
ναυτικών ό Γ. Μπούμπουλης.

Τό νέον ύπουργεΤον μόλις αναλαβών τήν διοίκηοιν τών 
κοινών ήρχισε τήν έφαρμογήν τοϋ προγράμματος τών οικο
νομιών τάς όποιας έπηγγέλθη άι̂  ’ ότου ευρίσκετο έν τή άντι- 
πολιτεύοει, προς τούτο δε κατήργησε φόρους τινάς, έτροπο- 
ποίηοε τό δασμολόγιον καί ελαβεν άλλα οικονομικά μέτρα, 
μεταςυ τών όποιων ήτο καί ή'κατάργησις τών πρεσβειών ό
λων πλήν τής πρεσβείας τής Κωνσταντινουπόλεως.



Αλλα την κανονικήν πορείαν τύν εργασιών της Έλλη- 
κηε κυβερνήσεωε ήλθε ν ’ άνακόψη τό έν Βουλγαρία πραίικό- 
πηρα. Την 6 Σεπτεμβρίου ι 885 ό βουλγαρικόε στρατοε δια- 
βσε τον ΑΤμον κατέλαβε την Ανατολικήν Ρωμυλίαν και ανε- 
κήρυέεν αΰτην βουλγαρικήν. Τό πραξικόπημα τοΰτο υπήρξε 
πραγματικόε κεραυνός έν αίθρια, ιδίως δέ κατέπληξε τά παρά 
τον Αίμον κράτη και ιδιαίτατα την Ελλάδα, ήτις ουδέποτε 
έφαντσζετο τι εβυσσοδομεΤτο εις την μικρόν αλλά παρστολμον 
ηγεμονίαν.

Επηκολούθησαν λοιπόν διαδηλώσεις καί λόγοι πατριωτι
κοί, έξηγερθη δέ η κοινή γνώμη καϊ έζήτει άμεσον τήν ενέρ
γειαν, ενώ ό βασιλεύς έπιστρέφων έκ τοϋ άνά τήν Ευρώπην 
τσξειδίου του έγενετο δεκτός διά δηλώσεων πανηγυρικών και 
ένθουσιωοώς πολεμικών συνελθούοης δέ έκτακτως τής Βου
λής η σντιποΛίτευσις έδήλωσε δια τε τού ΤρικοΟπη καί τοϋ 
Λομβαρδού ότι θα ύποοτηρίξη τήν κυβέρνησιν εις τάς ένερ- 
γί-ΐας της, έπιρρώσασσ ούτως αυτήν εις δείνας έθνικάς περι
στάσεις. Η πρωτοφανής αυτή έκδήλωσις έν τή Βουλή έκορύ- 
φωοε τον ενθουσιασμόν τοΟ λαοϋ, οοτις τήν φοράν ταύτην 
άριοτικώς ένόμισεν ότι πλέον αί έθνικα'ι υποθέσεις θά εύρι- 
σκον τοΰ λοιποϋ συσσωμον τήν Ελλάδα εις τάς ένεργείας της 
οεν θά προσέκρουον δέ εις τά κόμματα καί τάς αντιζηλίας, 
οί μεγάλοι εθνικοί πόθοι. Δυστυχώς ή ομοφωνία τής ουμπο- 
λιτεύσεως και άντιπολιτεύσεως, ολίγον διήρκεσεν, όταν δέ 
έκτος τής Βουλής ήρχισαν αί ένέργειαι τής κυβερνήοεως 
πραγματοποιούμεναι, αί δύο πολιτικαι μερίδες τελείως διέ- 
στηοαν καί τά πολίτικα έπανήλθον εις τήν προηγουμένην των 
κατάστασιν.

Αλλά καί έν τώ ύπουργικώ συμβουλίω δεν έπεκράτει 
πλήρης ομοφωνία. ΤρεΓς τών υπουργών άπέκλιναν φανερά 
ύπερ τής αμέσου ένεργείας, οΐ Ζυγομαλσς, Ρώμας καί Ά ν -  
τωνοπουλος, έπειοη δέ τό πρόγραμμα τών υπουργών τούτων
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έγένετο κατ’ σρχάς δεκτόν ύπδ τηε κυβερνήσεως, επειτα 
μωε έγκστ-ελείι^θη καί η πολιτική μετεβλήθη, ο1 τρεις ουτοι 
υπουργοί παρ/)τήθηοαν καί σντικατεστάθησαν ό μεν Α . Ζυ- 
γομσλως διά τοϋ Α . Κοντογούρη, ρ 3έ Ρώμας διά τοϋ Γ. 
Μπούμπουλη καί ό Άντωνόπουλοο επίσης δια τοΰ Κοντε- 
γούρη άναλσΙόντος καί το ΰπουργεΤον τής Δικαιοσύνης.

Τό ύπουργεΤον άπει ι̂άσιοε τέλος ν ' άκολουθήση, τήν πολι
τικήν των προπαρασκευων, προς τοϋτο δε έέεϋρε διά δανείειν 
περί τά ιοο εκατομμύρια δραχμών καί ήρχισε συγκσλοϋν τον 
στρατόν καί προπσρασκευσίίον τόν στόλον. Οί δύο υπουργοί 
τοϋ πολέμου άνενδότως εργαζόμενοι κατώρθωσαν να παρα- 
σκευάσωσιν εμπόλεμον δύναμιν πραγματικώς άζίαν λόγου· ό- 
γδοήκοντα χιλιάδες στρατού καί ναυτικόν οΰχί άέιοκαταφρι- 
νητον προέκυψαν έκ τής προπαρασκευής τούτης.

Ά λ λ ’ ή στάσις αύτη τοϋ κράτους άπήρεσκεν είς τάς δυ
νάμεις, σϊτινες άπεφάοισαν νά έπέμβωσι καί ν ’ άνακόψωσι 
τόν πολεμικόν τής Ελλάδος οργασμόν. Τή πρωτοβουλία τής 
Αγγλίας έπεδόθη τή Ελληνική κυβερνήσει δισκοίνωοις τϋν 
δυνάμεων έν ή πάσαι έβεβαίουν την Ελλάδα οτι έαν έέακο- 
λουθήση άπειλοϋσα ούτω τήν παγκόσμιον ειρήνην θά άναγκα- 
σθώσι νά έπέμβωοι καί ο ι' άποκλεισμοϋ των παραλίων τη;, 
προέτρεπε δέ αυτήν ν ’ άφοπλισθή καί θά διατεθώσιν αυταί 
όπως κανονίσωσι τά πράγματά της. Ό  Θ. Δηλιγιάννης εις 
σπάντησιν τής διακοινώσεως ταύ-^ης άπέστειλεν άλλην συ- 
στηράν τήν γλώσσαν καί τά πράγματα ει^θαοαν είς το οέύτα- 
τον σημεΤον έν ω αί'προσκλήσεις των ηλικιών καί τά πολε
μικά μέρη, ιδίως δέ ή έντονος στάσις τής κυβερνήσεως εν;- 
θουσίαζον τόν λαόν, οστις προθυμώτατα άνελαμβανε τις 
θυσίας.

Ό ,τ ι όμως δεν κατώρθωσαν αί άπειλαί των Μ. Δυνά
μεων έφάνη ότι τό κατώρθωσεν εν πολιτικόν διάβημα τής 
Γαλλίας. Ένώ τά πολεμικά σκάήιη αυτών συνετηροϋντο ίίς
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τήν Σούδαν έτοιμα να καταπλεύοωοιν είί Πειραιά καί ν ’ 
άποκΛεισωσι τά έλληνϊκά παράλια, ο πρεοβευτήο τηο Γαλλίας 
δε Μουϊ μ ε τα 6ά^ παρά τύ πρωθυπουργέ τώ άνεκοίνωσε την 
ουμοουλήν τοϋ Γάλλου πρωθυπουργού Φρούσινέ περί σφο- 
π/.ιομου της Ελλάδος, ητις αδύνατον θά ητο νά ένεργήση 
άφο  ̂ τοιαύτην έτηρουν στάσιν απέναντι της όμό(})ωνον αί 
δυνάμεις. Ό  Δηληγιάννης προ μιας ημέρας εΤχε διατάέει 
τον έκπλουν το^ στοΛου, άνεμένετο δε ή επίσημος κήρυέις 
το^ πολέμου, οτε ώς κεραυνός ένέσκηψεν ή είδησις 0τι η κυ- 
βέρνησις απει^άσιοε ν ’ άκούση τάς φιλικάς σύμβουλος τής 
Γαλλίας καί θά προέβσινεν εις κατάθεσιν των πολεμικών προ- 
παρασκευων άναμένουσα έκ τών διπλωματικών ενεργειών νά 
δικαιωθή. Ό  πρεσβευτής τής Αγγλίας Ρώμβολδ οστις δεν 
ήθελε V άί^ήση τον διπλωματικόν αυτόν θρίαμβον εις τον 
Γάλλον συνάδελι|)όν του, έπέμεινε νά όρισθή ό αφοπλισμός 
εντός οκτώ ήμερων ο πρωθυπουργός,άπήντησεν 0τι ή Ε λ 
λάς υπόσχεται νά μή διαταράέη την ειρήνην δεν έι^αίνετο 
όμως εκδηλοΰσα οτι θ αφωπλίι!ίετο τούτο δέ δεν ήτο δυνα
τόν νά εύχαριατήση τάς δυνάμεις αίτινες προέβησαν εις νέαν 
κοινήν οιακοίνωοιν δι ’ ής άπήτουν ώριομένως τον άφοπλι- 
σμόν, μή θεωρηθεισών επαρκών τών διαβεβαιώσεων τής Έ λ -  
λάοος. Ο Δηλιγισννης έδήλωσεν ότι λυπεΤτσι διότι ούτως 
άνεπσρκεΤς έθεωρήθηοαν α1 δηλώσεις του άλλ ’ ούδέν πλέον 
δύναται νά ύποσχεθή ή Βασιλική κυβέρνησις.

Η άπάντησις αυτή έέωργιοε τούς πρεσβευτάς οΐτινες 
άπέστειλαν τάς οδηγίας των καί άνεχώρηοαν έέ Αθηνών έν 
ω ό στολος τών δυνάμεων^ ΰπό τήν διοίκησιν τοϋ πρίγκηπος 
Άλρρεδου τοϋ Εδιμβούργου, δοτις παρ’ ολίγον νά έκλε- 

χ Η  βασιλεύς τής Ελλάδος, απέκλεισαν τά παράλια αυτής 
ενώ ό Δηλιγιάννιις μή δεχθείς νά _ ΐ^ ^ ά ψ 4  άφρπλισμόν ρα- 
ρητήθη. Τότε έσχηματίσθη το"αχρουν ύπουργεΤον Βάλβη.
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Δ . Βάλβι^ς, πρωθυπουργοί και υπουργοί έπϊ τ^ ί ?ι- 
καιοούνηί.

Η. Παπσηλιόπουλοί, υπουργοί επί τί3ν εσωτερικών.
Ε . Λουριώτηί, έπϊ τών εξωτερικών.
Λ . Αυγερινοί έπϊ τών οικονομικών.
Μ. Βενιξέλοί έπι τών εκκλησιαστικών.
β . ΓΙετμεξάί έπι τών στρατιωτικών.
Α. Μιαούληί έπι τών ναυτικών,
Μόλιί το ΰπουργεΤον Βάλβη συνεκροτήθη και σνέλσβε 

την αρχήν ήγγέλθηοαν τηλεγρσι^ικώί έκ τών συνόρων ουρ- 
πλοκαι μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων. Την πρωίαν τήί 
8 Μαϊβυ πυροβολισμοί άνταλλαγέντεί ε ΐί τούί στσθμούί 
τή ί Καρσβιδαί μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων έδωκαν τό 
σύνθημα καί μετ’ ολίγον αί συμπλοκαι έπεξετάθησαν καθ' 
ολην την γραμμήν, Έβδομήκοντσ πέντε χιλιάδεί άνδρϋν 
απετέλουν τότε τον ελληνικόν στρατόν, ισάριθμον δέ τουρ
κικόν στράτευμα ύπό τον γενικόν αρχηγόν Έγιούπ παοσαν 
κατείχε την αντίθετον γραμμήν. Τά συμβάντα έκεΤνα τών 
συμπλοκών γνωστά καί άλλοθεν θ ’ άναφέρωμεν ενταύθα κε- 
φαλαιωδώί καθόσον μόνον σχετίζονται μέ τό θέμα ημών. 
Κατά την διάρκειαν αυτών τό σχρουν ύπουργεΤον παρητήθη 
καί ό Τρικούπηί έσχημάτισεν ωί έξήε τό ύπουργειον”*του.

Τρικούπηί, πρωθΰπό'ΰρ^ί, ύπουργόί έπΓ των* οικο
νομικών καί τών στρατιωτικών.

Κ . Λομβάρδοί, έπι τών εσωτερικών.
Σ τ . Δραγούμηί, έπϊ τών έξωτερικών.
Δ . Βουλπιώτηί, έπϊ τή ί δικαιοσύνηί.
Π. Μανέτσί, επί τών έκκλησιαστικών
Γ . Θεοτόκηί, έπϊ τών ναυτικών.
Άργότερον άποθανόντοί τού Λομβάρδου τό ύπουργεϊον 

τών εσωτερικών σνέλαβεν ό Τρικούπηί, άνσθέσαί εΤτα αύτό 
ε ίί τόν Σ .  Δραγούμην.
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Τρικούπη άναλαβον τήν άρχι^ν εύ- 
ρεβη οληθίς έν <ροδερ5 τιΐίν ποίγμάχων κατοοτδοει. ΚαΙ 
πρεεβ,, μεν εΐε έντονον δ,αμορτύρηο,ν κοτέ, τού άποκλει- 
<=μου τε,ν ποραλίων τ^ε χ ύ ρ α ς  έν -ό ο1 Τούρκοι προεκέίλουν 
οιρειτηραε ουμπλοκάε εΐε τά ούνορο, ί)ναγκόοθη όμειε έν χέ

ει να όποδάλη είε τον βασιλέα τά διατάγματα τίίε διαλύ- 
οεωε τού ^ρατοΰ καί τοιουτοτρόπως έληέε καί ή νέα αΰτη 
προε ^ην Τουρκίαν άρορμι  ̂ έρίδων, ήτκ έοτοίγ,οεν είε τλν 
ΤΑΛοΟα καί ύλικιϋε ούκ όλίγα άλλα καί τήν ίωήν έκλεκτών 

της τέκνων.

Τα κατα^τήν έηελθσΰοαν ^νοδον^.,της Βουλής συντε- 
λεοθεντα ΰ π 6 τοΖ  υπουργείου Τρικούπη καί πολλά και ση- 
ραντικσ είναι- και έν πρώτος ύπεβλήθη καί έγένετο νόμος ή
εύρεΤα έκλογική περκρέρειαδ.’ ης ήλαττώθη ό αριθμός των
βουλευτών εις ι 5ο· ή πρώτη κατά τον νέον αΰτον νόμον 
εκλογή έγένετο τόν Νοέμβριον τού ι 885, τήν δέ 22 Ια 
νουάριου  ̂ ήρΧ'σε τάς έργασίας αυτής ή Βουλή ήτις κανονι- 
κως ειργάοθη καθ ολην τήν τετραετίαν άνευ διαλΰσεως.
 ̂ Κατα το διάστημα τούτο ή κυβέρνησις Τρικοΰπη έ£ηκο- 

Λουθησε τό πρόγ^^α^α^^ς οικονομικής άναδιοργανώσεως 
του κράτους καί πρωτίοτως τήν δι ’ έίωτερικών δανΤίων 
πλ^ρωο^ν των κυριωτέρων τής χώρας άναγκύν. Ούτω συ- 
νή'}ε το" μέγσ δάνειον των ι 35 έκατομ. καί έτροποποίησεν ' 
αλλα τινα μικρότερα δάνεια υπό τό άκοίμητον πΰρ τής άντι- 
πολιτεύσεως, ήτις κατήγγελε τόν Τρικοΰπην ώς βυθίίίοντσ 
τήν Έλλάδα^είς χρέη άφ’ ώ νδέν θά, ήδύνατο ν ’ άνακύψη 
ποτέ. Εκ των δανείων όμως αυτών πολλά αληθώς καλά 
προέκυψαν. Ούτω μέρος τού δανείου τών ι 35 έκατομ. διε- 
τέθη εις τήν αγοράν τών τριών μεγάλων θωρηκτών Ύ δ ρ α  ς,
— π ε τ σ ώ ν  και Ψ α ρ ρ ώ ν ,  πλοίων τελειότατων και ισχυ
ρών, τά όποΤα σπετέλεσαν τόν πυρήνα τοΰ άναδιοργανου- 
μενουέλλ. στόλου κατέστησαν δε τήν Ελλάδα δύναμιν πρώ-
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την ναυτικήν έν τη Μεοαγείϋ. Καί ή προμήθεια αυτή τ*̂ ν 
τριών πλοίων δεινώε κατηγορήθη ύπο τήο άντιπολ^τευσευί, 
ήτιε ομωε εν τελεί ήναγκσοθη νά όμολογήοη οτι αριοτα η- 
σαν άληθώΤ~τα τταραγγελθένIα.I[λρΪ3̂ ^α1_£2ί.'̂ '̂ ®̂‘ ‘̂ "®■ '■ 'θ  ̂
αυτών ένίοχυοιε τών δυνάμεων τοϋ κρατουε.

Έπ(θΥ)ε ή οιοί|ρο5ρομική ουγκοινωνίο! Οπήρίεν εν τρν 
κυριωτέρων μελν)ράτων τήρ κυδερνήοεωΡ ΤρικοΛ ιη .-Α γ
γλική έτοιρία όνέλρδε'Την κατροκευήν τοΟ οιδηροορΡροΡ 
Πειοριώε Λαρίαο»ιε, δικαίωε δέ ύ π ε υ γ '° ® Ί ° “ ’' 
ρ', ώΡέλειαι οίτινεε έκ τον σ,δ»)ρρ·ϊ?ΡΗΐκοϋ ρύτοϋ δικτνονβρ 
προέκυπτον δ,ότ. ο ρ,δηρδδρομρε ΛρρΙαοηε, ενρύμενοε μετά 
τών εύρωποϊκών οιδηροδρόμων διά τοϋ τουρκικού τήε Μα<ε- 
δονίαε σιδηροδρόμου, θά έπληοίρόεν έτι μάλλον τήν Κ μ - 
δα είε τήν κεντρικήν Εύρώπην τοϋ όποίου τά. ωίελη^παο ου- 
νοται νά δκτιμήση. Άλλωε τε ή μεγάλη οίτη αιοηροάρο- 
μ,κΧγρσμμή θάήτο ή έπΙοτεψ,ε καί άλληε οιδηροδρομκηε 
τηε ϊύραε ουστάοεωε όφειλομένηε ε£ ολοκλήρου είε .οε 
Τρικοόπην, δστιε καί κατά τήν προηγουμένην αυτου πρω
θυπουργίαν καί κατά ταύτην ε'ιε τοϋτο άπέάλεψε να συνε- 
νώοη διά οιδηροδρομΐΜΐ-»ραμμΜάα ° ^  κυριωτεραε πολειε τηενω σ η  ο ια  ν ΐν ί|ρνν^ ν^ .Γ\*.»-γΤ---Π-----  ̂ ■
Πελοπόννησου κα’ι ,τήε Σ τερεάε ΕλΛάδοε. ^

■ Αλλά καί ή διοργάνωσιε τοϋ Στρατού και του Στολου 
εϊλκυοαν έγκαίρω; τ ή 7 ή ® η ™ ν 'Τ ο ΰ  Τρίίιτύπη. ΕΙδομεν ηδη 
δτι άπό τοϋ μεγάλου κληθέντοε ϋπουργείου, τή προτασει του 
Τρικούπη γενομένη δεκτή καί ύπά τοϋ άπουργοϋ των στοά ■ 
τιωτικών Ζυμβρακάκη άπεήασίσθη νά κληθωσιν ειε οργανω-
σ,ν τοϋ ήμετέρου στρατού , άνώτεραι ατρατιωτικαι αποοτο-
λα'ι δκ_Γα)^ίαε.Ό Τρικούπηε έπιδοθε'ιε ήδη ειε̂  την γενι  ̂
κήν άνο. 'οί,ωοιν τήε χώραε άπεήάσισε νά έήαρμοση και το 
σνέδιον έκεΤνο καί πράε τοϋτο μετεκάλεσε δυω αποοτολοε 
έκ ΓαλλΙαε τήν μέν στρατιωτικήν ύπά τάν ^στρατηγόν Β ο^  
οέρ τήν δέ ναυτικήν άπό τάν ναύαρχον Λ είέν. Α'ι δυω αυ-
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ται σποζτίλαΐ όρολογουυένυς εΐργάοθησαν υετά ίήλου και 
σί^>οαιώοεα< έπι τέ καθ/]κόν των πολλά δέ τοΤς ο({ιείλει ό 
στρατός κτί τό ναυτικόν τής Ελλάδος. Καί κατεκρίθησαν 
ρεν σί άϋοστολαί έκεΤνσι δαπανηραι και δυσανάλογοι πρός 
τάς οίκονορικάς περιστάσεις αϊτινες έόάρυνον έπι της Ε λ 
λάδος, σύδείς ορως αληθώς δύνατσι ν ’ σονηθή ότι τό σποτέ- 
λεορα της δαπάνης εκείνης δεν ητο ευεργετικόν διά την 
στρατιωτικήν καί ναυτικήν όργάνωσιν ,χής χωράς, άναχθεΤ- 
σαν ουτω είς περιωπή,ν, ε,νρωπαϊκής οργανώσεως καί τής 
οποίας άλλως τε τάς ώρελείας ρόνον σήρε'ρον εΐρεθα όπως 
οηποτε εις θέοιν νά διαγιγνώσκωρεν. Άλλως τε και ύπό επο- 
ψιν οικονομικήν δεν είναι σκριόώς άληθές ότι α'ι δύω έκεΤναι 
άποστολα’ι έόάρυναν καί πολύ τήν χωράν διότι ή συντήρησις 
και ή μισθοδοσία αυτών οέν ήτο ύπέρ τά λογικά όρια καί τάς 
ουναμεις τοϋ τόπου, ρανερωτάτη δέ ήτο ή αμοιβή τής θυ
σίας ταύτης.

Κατά τό διάστημα τής πρωθυπουργίας τοΰ Τρικούπη, 
πρωτοφανούς σημασίας καί σπουδαιότητος έορται έτελέσθη- 
σαν έν Αθήνσις. Ουτω έπανηγυοίαθη ή ένηλικίωσις τοΰ 
Διαοόχου τή ι Δεκεμβρίου ι886 άργότερον ή πεντηκοστή 
επετειος τής ίδρύσεως τοϋ Πανεπιστημίου, ή εΐκοοιπενταε- 
τηρίς τής Βασιλείας του I εωργίού οί γάροι τής βασιλόπαι- 
δος Αλεξάνδρας, καί τέλος σί γάροι τοϋ διαδόχου μετά τής 
πριγκιπισοης Σοφίας.

Άπό τής αρχής όμως τοϋ τά πολιτικά τής Έλλσ-
0®^ ήρχιπαν νά θολοϋνται καί ή θέσις τοΰ ϋπουογείου νά 
καθίσταται ολίγον δύσκολος Ιδίως ενεκα τής έπιτάσεως των 
διάφορων φορολογικών μέτρων τά όποΤα έπιτηδείως έξεμε- 
ταλλευετο ή άντιπολίτευσις όπως διαγείρη τήν δυσμένειαν 
τοΰ λαού κατα τής κυβερνήσεως. Συνεπεία μάλιστα τοΰ τό
τε σνσφανέντος Κρητικού ξητήμστος, δυσαρέσκεια ηύξησε 
και τέλος α1 έκλογσί τής ΐφ Όκτω^ίου ι8^ο απέδειξαν



νικ'/|(̂ ορον Τί̂ ν ρερί3α το3 κ. Δηλιγιάννη οοτιε καί έσχημά- 
τιοε τό έ£ής ΰπουργεΤον.

Θ. Δί)λιγιάννϊ]ς, πρωθυπουργόε, ύπουργοε επί τύν 
Στρατιωτικών και Εσωτερικών.

Κ . Καραπάνοε, έπΙ των Οίκανομικών.
Λ . Δεληγιώργηε, έπι των Έίωτερικών.
Α. Ζα'ί'μηε, έπΙ τηε Δικαιοσύνηε.
Κ . Κουμουνδοϋροε, έπι των Ναυτικών.
Ά χ . Γερωκοστόπουλοε, έπι των Εκκλησιαστικών. Κατά 

τσν Ιούνιον τοϋ 1891 παρητήθη ό επί τών Οικονομικών ΰ- 
πουργοε Κ . Καραπάνοε και τό ΰπουργεΤον τούτο άνέλαβεν 
αντ αυτού ό Δηλιγιάννηε, τού Ζαί'μη σναλαβόντοε καί το 
ΰπουργεΤον τών Εσωτερικών.

Τό ΰπουργεΤον Δηλιγιάννη καταρτισθέν οΰτω έκ πολι- 
τευτών διακεκριμένων εδρασεν έν γένει εΰεργητικώε ΰπέρ τού 
τοπου εύνοηθεν δέ καί ύπό πρωτο<|)ανοΰε εύφορίαε καί έν 
γενει καλών και ευνοϊκών περιστάσεων κατωρθωσε νά έργα- 
σθή άποτελεσματικώε καί νά άνακουί̂ )ίσι;| ολίγον τόν τόπον 
εκ τών τελευταίων δεινών περιστάσεων.

Κατά την ΰπουργίαν τούτην τού κ. Δηλιγιάννη, έκεΤνο 
οπερ προ παντόε διετάραόε τάε έέωτερικάε σχέσειε τού κρά- 
τουε ητο μονον τό ζήτημα τού Πατριαρχείου Κωνσταντινου- 
πολεωε. Ή  Ελληνική κυβέρνησιε ©μωε μετά θάρρουε συμ- 
περιφερθεΤσα καί διατάίασα μάλιστα 'καί τόν άπόπλουν του 
στόλου, κατωρθωσε να έπιβληθή καί τοιουτοτρόπωε έκέρδη- 
σεν ΰπέρ έαυτήε την επιτυχίαν τήε διακσνονήσεωε τοϋ ζή- 
τήματοε.

Δυστυχώε όμωε ή έν γένει πολιτική τών Ελληνικών 
κυβερνήσεων κατά τά τελευταία έτη καί αΰτή σΰτη ή λύσιε 
τών μεγάλων οικονομικών αναγκών τοϋ κράτουε έγένοντο α<- 
τία νά δημιουργηθή οικονομική κατάστσσιε οΐκτρά τήε οποίαε 
τάε συνεπείαε ήρχισεν ήδη άπσ τοϋ 1890 νά αισθάνεται βα-
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ρυτάτας τό κρστοί. Ή  αναγκαστική κυκλοίξιορίσ καί έπορέ- 
νως ή δια«|)ορσ τοϋ έέωτερικοΰ συναλλόγματ^^ προς τήν τ ι-  
ρην τσϋ τρεχσντοί εν Ελλσδι χαρτονομίσματος αύίσνομένη 
καθ’ έκαστον παρέλυσε το έμπόριον καί τήν (Βιομηχανίαν, 
εν ταΤς έζωτερικαΓς αυτίϋν συναλλαγαΤς, τοιουτοτρόπως δέ 
τό έμπόριον ό ίωτικωτατος τοϋ έθνους οικονομικός παράγων 
ήρχισε ί|)θίνων ήμέρα τή ήμερα. Κατά τής καταστάσεως τού
της προοεπαθησε ν ’ σντεπεέέλθη ή κυόέρνησις, δια διαφό
ρων οικονομικών μέτρων καί διά πσντοίων ένεργειών προς 
έπεκτασιν των βιομηχανικών τοϋ κράτους μέσων. Δυστυχώς 
όμως δλσ ταϋτα τά μέτρα καί αί προσπάθειαι τής κυόερνή- 
οεως δεν ήσαν ^τοιαϋται ώστε νά ύπάρχη άνσλογία αύτών 
προς τσς αντιθέτους περιστάσεις καί τοιουτοτρόπως το οι
κονομικόν ναυάγιον έπλησίαανήμέρσ τή ημέρα χωρίς ούδεμία 
ουναμις νά είναι ικανή να τό άπομακρύνη.

Τά παλσιώτερα τής Ελλάδος χρέη ήσαν όλίγιστα απέ
ναντι των νέων. Έέήκοντα τρία εκατομμύρια είχε δανει- 
οθή̂  τό κράτος έπί τής βασιλείας τού Όθωνος μόλις δέ καί 
μετά βίας έπληρώνοντο τότε οΐ τόκοι τοϋ χρέους εκείνου. 
Επόμενόν λοιπόν ήτο ή δυσχέρεια περί τήν πληρωμήν τών 

τόκων ν ’ αΰ£ηθή τεραστίως οτε δεκαπλαοίως ηύζήθησαν τά 
δα/εισ καιτοι βεόαίως καί οΐ πόροι τοϋ κράτους ηύέήθηοαν 
κα; έν γένει ή βιομηχανία του καί τό έμπόριον ελαβον άνα- 
λόγους διαστάσεις.

Καθ όλα τσϋτα ώς είπομεν ήδη ή οικονομική κρίσις ήρ- 
χιοε φανερα άπό του 1890. Τό ύπουργεΤον Δηλιγιάννη ά- 
νε/.θόν έπί τής αρχής ευρεθη προ δημοσίου χρέους υπερβαί- 
νο/τος τά 700 εκατομμύρια· έπήρχετο δέ καί ή νομισματική 
κρ;3ΐς αφορμήν εχουοα τήν αναγκαστικήν κυκλοφορίαν. Έπί 
τον σημείου τούτου ή κατάστασις καθίστατο ημέρα τή η
μέρα τοιαύτη ώστε πασα καλή θέλησις εκ μέρους τών κυβερ- 
νωντων ήτο προωρισμένη ν ’ άποτύχη καί σιδηρά ανάγκη έ-
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πέβαλε το οΐκονορικον ναυάγιον τοΰ όποιου ψυγή ητο άδυ- 
νατοο. Έ πι τοΰ οίκονορικοΰ πεδίου δέ συνήπτοντο καί τύν 
κορμάτων οί βγύνεο και έπΙ τοΰ ζητήματος οΐκονομικ/)ε 
κατσστάοεως διε<̂ >ώνουν και έδημιουργοϋντο τά κόμματα τών 
όποιων οί αρχηγοί εΤχον καί άνά εν  οικονομικόν πρόγραρρσ 
έκσοτοε. Είο ταο συζητήοεκ δια τοΰ τύπου και τάο ουύη- 
τήοειο έν τη βουλή ε-Γχεν έγκαταλει<|)θή σχεδόν πλέον ή εξω
τερική πολιτική των κυβερνήσεων, παρετηρεΤτο δέ και έπε- 
κρίνετο ή οικονομική πολιτική αυτών καί επί ταύτηο α1 έπαγ- 
γελίαι προς τον λαόν καί ή δημοτικοτηο καί τό αντιδημοτι
κόν των κομμάτων.

Τοιουτοτροπωο μεθ ’ όλαο τάε προοπαθείαε καί του ένόε 
καί τοΰ έτέρου κομρατοο ή οικονομική κσταοτρο<}>ή έπήρχετο 
άι^ευκτοί. Καί ίδίωε έπ ’ αύτήο ήναγκσοθη τό ύπουργεΤον 
Δηλιγιάννη να κοταλείπη την αρχήν κατά τον Φεβρουάριον 
τοΰ 1891 ·  ΰπό περιστάσεις σΐ όποΤαι— γενικώς ένομιύετο— 
μετά δυσκολίας θά έπέτρεπον εις τήν πολιτικήν ταύτην με
ρίδα νά άνσγερθή. Καί όμως ώς θά ίδωμεν κατωτέρω τό 
κόμμα τοΰτο άνεγεννήθη πανίσχυρον καίτοι καί αυτό ώς καί 
πάντα τά άλλα οΰδέν εΤχεν νά έπαγγελθή νεώτερον, απε
ναντίας δέ επί τής πεπατημένης βαΤνον καί τούτο ουνετέλει 
εις τήν έίσκολούθησιν τής αυτής καταοτάσεως τής χώρας, 
προωρισμενης νά ^έρη προς τό οικονομικόν ναυάγιον τό ό- 
ποΤον δυστυχώς έπήλθε.

Άναγκαςόμεθσ νά παρατρέέωμεν τά κατά τά χρονικά 
αυτά διαστήματα γεγονότα καί νά ελθωμεν χρονολογικώς 
μόνον εις τά τελευταία έτη τής δράσεως τοΰ Τρικούπη. 
Κατά τά 1892 ό βασιλεύς ύπείκων εις τήν έκδήλωοιν τή; 
κοινής γνώμης ήτις εΓχεν έίεγερθή Ιδίως έκ τής νομισματική: 
καί έν γένει οικονομικής κρισεως ήτις έμάστιύε τήν άγορά/ 
απέλυσε τό ύπουργεΤον Δηλιγιάννη. Προσκληθείς ό Τοικού-
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πηί έπΙ τήν ά^^ν_„ού^ν ξυοτυνώ;: κ ^ ώρθωοε καί ή κρίαις 
έ^ηκολοΰθησε τ6ν §ρόρσν τι:]ε άλλοχοΰ εχευσβ τήν αρχήν και 
|3α9υ;τάταζ ^ά^ ρίίσς.

Εν τώ ρεταίυ το πολιτικών άστρον του Τρικουπη ηρ- 
χισε ν άραυρώνηται καίτοι ή έκλεκτοτέρα τοϋ έθνους ρ^ρΐί 
και ιδίως ό έ£ω έλληνισρος έν αΰτω έολεπον τον πρσγρατικώς 
ρεγαλοφυέοτερον τής νεωτέρσς Ελλάδος πολιτευταί. Ό  
λαός ορως αδυνατών ν ’ σντιλν)(|)θή τάς βλέ>|̂ εις καί ί ί  άλλου 
θεωρών αυτόν υπεύθυνον τής οΐκονορικής τοΰ τόπου καχε- 
ίιας, τον έρίοει έκ τούτου δε καί ή πανωλεθρία τής ι6 
Απριλίου έκ τής οποίας τό τρικουπικόν κόρρσ έόήλθε ουν- 

τετριρενον καί άκέραλον οϋδ’ αυτός ό Τρικούπης εΤχεν 
επιτυχι;] εις τάς έκλογας τοϋ Μεσολογγίου, ο1 δέ επιφανέ
στεροι τών οπαδών του άπέρεναν έκτός τής |ίουλής, εις τήν 
οποίαν τό κόρρσ του άντεπροσωπεύετο δι ’ ελάχιστων βου
λευτών.

Βαρύτατα φέρων τό κτύπι^ρα τοΰτο ό Τοικούπης σπήλ- 
θεν εις τήν Ευρώπην. Τέλος τή 3ο Μαρτίου ώρα 6 καί .V 
ρ· ρ. παρέδωκε τό πνεϋρα έν τώ έενοδοχείω τής Γαλλικής 
πολεως Κάνναις περιστοιχούρενος ύπό τής άδελρής του τοΰ 
έέαδέλρου του κσ1 'τών ιατρών του.

ΙΙρ'ιν ή λεπτορερώς περιγράψορεν έν τελευταίω κεφα- 
λαίω τά τοϋ θανάτου και τής κηδείας τοΰ έέόχου πολιτευ- 
τοΟ, νορί^ορεν ότι δεν είναι άσκοπον νά πσραθέοωρεν έν- 
ταΰθα τον έέοχον τοϋ άνδρός χαρακτηρισρόν γραρέντα ύπό 
τοΰ συντάκτου τής «Νέας Ήρέρας» εις θαυράσιον σρθρον 
επί τώ θανάτω τοϋ Τρικούπη.

Τό σράλρα, τό καίριον σράλρα τοϋ Τρικούπη ΰπήοίεν
οτ! έίέλαβε τό ιίαΛειρρα τής επιστρατευοεως ως επειοόοιον
σνευ βαθυτέρων συνεπειών και έπίστευοεν ότι ήδύνατο να 
έέακολουθήση έφαρμόίων ρετ’ σΰτότό οικονομικόν σύστημα 
όπερ βέόαιον και εΐνε θαΰρα δεέιότητος καί αφθονίας πνευ-
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φατικών πόρων οτι άνε0Λήθη έπι ί ί  έτη. Τό ίοχνόν τή ί Έ λ- 
λπδο  ̂ σωμάτιον δεν ητο δυνατόν ν ’ άνθέέη και είε τάς δυ
σίσε, δΓ υν ηρθη ή αναγκαστική, καί είε τας θυσίαε, άς σπή- 
τει μετ ’ έτος έπαναχθεΤοα, ό δ ’ όκτσμηνοε είρηνοπόλεμοε 
εΤ ε̂ καταστήσει δυσβαστακτότερσ τά προηγηθέντα ύπέρ παρα
γωγικών έργων βάρη. Μάτην έπενοοϋντο φόροι έπι φόρων! 
Μάτην ή πανελλήνιος καί ή ευρωπαϊκή έμπιοτοσύνη έχορή- 
γει δάνεια επί δανείων! Τα τεχνηέντως συγκαλυπτόμενα έλ- 
λείμματα, στινα έγέννσ κυρίως ή ογκουμένη μεταέυ χρυσού 
καί χαρτονομίσματος σπόστασις, ίάρυσσον βάραθρον όπως κα- 
τβποθή ή τιμή τοϋ τόπου. Έ ν  ήτο πλέον τό κύριον μέλημο· 
ό πορισμος τοΰ τοκομεριδίου, καί τά λοιπά πάντα ύπετάσ- 
σοντο εις τήν σιδηράν τούτην ανάγκην.

Κατενοεΐτο καλώς ότι πάσα διακοπή τής κυβερνητικής 
ένεργείας θά επέσπευδε τήν καταστροφήν, καί διά τοΰτο πάσα 
προσπάθεια πρός συντήρησιν τής πλειονοψηφίας έκρίνετο έπι- 
τραμμένη. 'Π συναλλαγή δι ’ ής έκυβέρνα ό Κουμουνδοϋρος 
έγιγαντοϋτο. καί 6 ισχυρός καί άκαμπτος κυβερνήτης, ό αψη- 
φών τήν κοινήν γνώμην και άποκρούων νικηφόρως πάσαν πο
λέμιον έπίθεσιν έδεικνύετο ένδοτικώτερος τοϋ δέοντος πρός 
τάς απαιτήσεις τών βουλευτών. Κρίνων τις έν τή γαλήνη 
τοϋ σπουδαστηρίου καί κατ’ άπολύτους άρχσς ηθικής, εύκο
λου εΤνε να καταδικάέη το έφαρμοοθέν διοικητικόν σύστημα, 
εΟκολον εΤνε ν ’ άποφαίνηται ότι μυριάκις προτιμότερον θα 
ήτο ν ’ άπέρριπτεν έέουσίαν, άσκουμένην έπι τοιούτοις όροις.

Ά λ λ ’ οί ολίγοι εις ους έδόθη νά εΐσδύσωσι μέχρι τών 
μύχιων τής τεθνεώτος, ήέεύρουσιν όποια σπαρα
κτική πάλη συνεκροτήθη πολλάκις έν αυτή. Έρρεπε πρός 
εΰγενή ιδεώδη καί έδεσμεύετο σνά παν βήμα ύπό των σιδηρών 
αΧύσεωνταπεινών προσωπικών καί κομματικών^Ομφερόντων. 
Έϊίύγιζε τό καλάν, ού ήδύνατό νά καταστή πρόέενος, κοέ 
τό κακόν, οπερ ήναγκά ί̂ετο ν ’ άνέχητσι, ή καινά διαποάττη,
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ϊ  Iκαι οτε μεν έταλαντεύετο, η ήδημένει, ότέ δ ’ ηγανάκτει 
ήρυθρία. Άλλ' έίηκολούθει έλπι'ζων παρ’ ελπίδα, τηρών σσά- 
λευτον την πίοτιν έπι την παιδευτικήν δύναμιν των ελευθέ
ρων θεσμών καί ιρανταζόμενοι; οτι ή υλική πρόοδος θά έ;|)ερε 
κατα μικρόν καί τήν πολιτικήν έ^άγνισιν, ΐνα δ ’ επίσπευση 
τήν πρόοδον ταύτην, ήγόραζε τον χρόνον τής έίουσίσς άνα- 
λώμαοι τοϋ ποιοϋ. Ά νευ  τής ψυχολογικής ταύτης έέετάσεως 
τών ελατηρίων δεν είνε δυνατόν νά κριθή δικαίως ή δρδ- 
οις του Τρικούπη, οϋδ’ εΤνε αΰτος τό πρώτον έν τή έλληνι- 
κή ιστορία παράδειγμα ψιλοπάτριδος πολίτικου, γεννηθέντος 
εν εποχή μεταβάσεως ή παρακμής καί ΟΜκρύναντος εαυτόν έν 
τή προσπάθεια, όπως μεγαλύνη τους άλλους.

ΑνειλικρινεΤς προς ήμδς αύτούς, άνευλαβεΤς προς τι 
υψηλοψρονα νεκρόν, έοτις έτίμα τούς λέγοντας αΰτώ τήν 
αλήθειαν, θα έδεικνύμεθα σήμερον, πειρώμενο: νά συγκά
λυψών τά διαπραχθέντα σψαλματα, ούδ’ εΤνε τό έλαχιστον 
τών σφαλμάτων τούτων ή σπουδή, μεθ ’ ής άνβόΙήτη· 
τριετίας τήν αρχήν, όπως άνακηρύ£η τήν οίκονομι 
ταστροψήν, καί ή πεισμονή, μεθ ’ ής άπέκρουοεν έπιεικεΤς 
ορούς συμβιβασμού. Ά λ λ ’ ό έέιλασμός, άθωώσας συγχρό
νως παρελθόν ένοχώτερον, ύπερέβη πδν μέτρον, τό θανά- 
οιμον δε πλήγμα έλαβεν ίσως ή κσρδία, οτε ή αγνώμων τών 
Μεοολογγιτών ψήφος έκήρυΕεν αυτόν ανάέιον καΐ νά πα- 
ρακάθηται απλώς έν τή χορεία τών αντιπροσώπων τοϋ έ
θνους. Α^ρϋίάς καί έν τή ήττη, έέήγαγεν άγογγύστως τάς 
λογικάς συνέπειας τοϋ λαϊκού δημοβουλευματος. Άλλα 
ποιον αφωνον μαρτύριον θά ήτον ή έπί έν έτος περιπλάνη- 
σις εις τα £ένα, ή απότομος διακοπή τών έ£εων ενός δλου 
βίου, ό χωρισμός άπό τής αδελφής, ήν έλάτρευε και ήν έ- 
πανεΤδεν ετοιμοθάνατος ! Καί τήν πικρίαν τής έ£ορίας, εις 
ην κατεδικάσθη, επιβολών αυτός είς έαυτόν ποινήν αύοτη- 
ροτέραν τής έπιβληθείσης ύπό τού έθνους, έδιπλασίαζον αί

ιλαχιστον 
•ησε πρόι 
ι̂κήν κα^
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ε ί  Έλλάδο^ είδήοεκ. Και ό,τι καλάν ηΰτύχηοε νά έπιτε- 
λέο/] κατεοτρέίρετο οίονεΐ συστηματικώε, ’̂ ε δια νά μή απο- 
μείν/] ούδε τό έλάχιοτον τ^ε διοέάσεώε του ίχνοε. Κστηρ- 
γοΰντο ο1 νόμοι περί προσόντων, κστηργοΰντο τα έκπαι- 
δευτικά τέλη, κατηργεΤτο η στρατιωτική άστυνουίσ, κατηρ- 
γεΤτο το ΰπο^ρεωτικόν τήε θητείαε. 'ΟποΤσι άλγειναι σκέ- 
ψειε, όποΤσι άμριβολίσι περί τοϋ μέλλοντοε θά έβασάνιζον τάε 
άύπνουε νύκταε του, ενώ έδακνεν ήδη τήν καρδίσν ό πόνοεΙ 

Ό  θάνατοε έ^ερε τέλοε τήν αΐωνίσν γαλήνην καί ό ά- 
κατσπόνητοε έργάτηε άνευπαύθη, μή έπιτελέσαε τό εργον εΐε 
ό αφιέρωσε τον βίον του, τώρα δε μολιε άναμετρώμεν καθ 
ολην τήν έκτασιν τό κενόν, οπερ καταλείπει. Όμοίαν πολι
τικήν δύναμιν δεν θά,πλάσωμεν έκ τοϋ διαθεσίμου υλικού και 
Τρικούπην δεν θά |δη πλέον ή καθ’ '  ήμάε γενέα. Ό  όλοε 
πολιτικόε βι'οε, ό οισμορφωθεϊε άπό πεντεκαίδεκα έτών καί 
στρεφόμενοε περί δύο κομματάρχαε, ων ό εΤε ωφείΛε τήν έ- 
πικράτησιν είε απαράμιλλα χαρίσματα καί ό άλλοε είε μα- 
κράε ύπηρεοίαε και είε οίκογενειακάε σχέσειε, συνδέεται νϋν 
πρόε τήν υπαρέιν γέροντοε ύπερεβδομηκοντούτου, ού τήν 
δρσσιν περιορίέουσιν οί μοιραΤοι νόμοι. Τό αυτό σύστημα 
δεν εΤνσι δυνατόν νά έφαρι^οθ^ δι ’ άλλων προσώπων. Θάτ- 
τον ή βραδιον ή κληρονομική άρχή, εκουσα ακόυσα, θ ’ ά- 
ναγκασθ/] ν ’ άναλάόη κοπουε καί εΰθύναε καί νά κυοερνήση 
τήν Ελλάδα, ώε κυβερνώνται πσοαι αί βσσιλευομεναι χώ
ροι τήε ήπείρου. 'ϋ  βασίλευε, οοτιε έθαύμασεν επί πολύ 
τόν Τρικούπι^ν, θά κστεθλίβη, δεν άμφιβάλλομεν, και έκ 
τού θανάτου καθ’ εαυτόν καί έκ των περιστάσεων, έν σΤε έ- 
πήλθεν ό θάνατοε, θά σκεφθή δέ βαθύτερον επί τών άφορ- 
μών, ων ένεκεν ό έπιφανέστεροε τών άπό τρισκονταετίαε 
Ελλήνων πολιτικών έσδέοθη μακράν τήε πατρίδοε καί υπό 
τό βάροε άποτυχίαε. Όλίγοι ήγευόνεε ηύτύχησαν ν ’ άπο- 
κτήσωοι τοιοΰτον σύμβουλον, καί ό ούμβουλοε ουτοε κατη-
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ναλ.’̂ 9̂η έπ'ί ι^ατβί' .̂ Ό|^01α πειρά|^στα δ ι’ ΰΓτοδεεατέρων ορ
γάνων θά παρέτεινον άνω<|)ελώς τήν κσκοοαιρονιαν του τό
που και θά καθίοτων δυσχερεοτέραν την άνάρρωσιν. Ά να- 
ποδράστως επιβάλλεται πλέον ή εφαρμογή άλληζ μεθόδου διά 
συντόνου προσωπικής έργασίος.

Και εσν τυχόν αναφσνή πο/.ιτικος, συνενϋν προς τον ευ-
ρωστον του Τρικούπη νοΰν ίσας γνώσεις καί ϊοην θέλησιν, 
τά δώρα ταντα, στινα ή Πρόνοια δαψιλεύει εις όλιγίστους 
εκλεκτούς, θ ’ άναδειχθωσιν άγονα, έφ ’ όσον ή πολιτεία οΰδέν 
εχει τό έδραΤον και οί νόμοι εΤνε κατασκευάσματα εφήμερα,' 
οαρωνόμενα μεθ ’ έκάστην δημοτικήν θύελλαν. Αυστηρά διδάγ
ματα ενέχει ό άνοιγόμενος τάφος και ό θάνατος τοϋ Τρικούπη 
δύναται ν ’ άποβή χρησιυώτεοος τής ^ωής, εάν κατανοηθή 
ΰπ~> πάντων διατί άνήρ πλασθεϊς προς μεγαλουργίαν δεν κα- 
τώρθωσε νά σύνδεση την φήμην του προς περίοδον εθνικής 
άκμής καϊ εύκλειας. Τ ί δεν ήλπισε παρ’ αΰτοΟ ή ελληνική 
φυλή ! "’̂ Ητον δέ τόσον άκατάβλητον τό γόητρον, 0περ ήσκει 
έπΐ των ψυχών, ώστε, καί υετά τάς έκλογάς τοϋ περυσινοϋ 
Απριλίου, προς αυτόν συνεδέομεν πάντες ένδομύχως τάς 
ύστάτας έλπίδας κοσμιωτέρας τοϋ κράτους διαρρυθμίοεως.

Έφαντσύόμεθα Τρικούπην νηφαλιώτερον καί έμπειρότε- 
ρον, διδοχθέντα έκ τών παθημάτων καί κοταναλίσκοντα τά 
τελευταία τής ζωής έτη είς τήν εφαρμογήν άλλου συστήμα
τος. Ό  χρόνος έφαίνετο μή εχων λαόήν επί τής χαλύβδι
νης του κράσεως καί μή δαμάοος τήν νεανικήν ζέσιν καί τήν 
τεραστίαν εργατικότητα. ΙΙροςδοκία ματαία!

Η άδελφή έπσνσφέρει νεκρόν τόν άδελφόν καί ή Ελλάς 
ετοιμάζεται ν ’ άπονείμη καί είς τον Τρικούπην ο,τι δεν άρνεΤ- 
τσι είς πάντας τους τιμίως ύπηρετοϋντας αυτήν, κηδείαν 
δημοτελή. ‘ Η πένθιμος έορτή θά έπέλθη ευθύς μετά τάς χαρ
μόσυνους καί ή αύρα θά φέρη εις τό νεκροφόραν σκάφος, 
προσεγγίζον είς τάς ελληνικός άκτάς, τήν τελευτοίαν ηχώ
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των άλολβγμών ύπέρ τοϋ νικητοϋ τοϋ Μαραθωνίου δρόμου. 
Μετά την σωματικήν αλκήν, θά τιμηθή καί ή υπεροχή τήσ 
δισνοίας καί ή άκεραιότης τοϋ χαρακτήροσ και αρχαϊκή τοϋ 
ήθους αρετή. Ενέχει αρά γε και ΰπερτέραν τινα έννοιαν 
αίοιωτέρου μέλλοντος ή σύμπτωοις αυτή; Οΰδεις έποθησε το 
μέλλον τοϋτο διακαέστερον τοϋ Τρικούπη, καί εάν ποτέ άνα- 
τείλωοιν ήμέραι κρείττονες, ή ευγνωμοσύνη τής πατρίδος δεν 
θά λησμονήοη τον κρατερον και επίμονον έργστην των χα
λεπών ήμερων.

ς Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΙΔ'.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Έ ν  Κ ά > ·ν α ις . — 'Π  δ ε ίν ω ό τ ς-  τ ή ς  κ α τ α ώ τ ά ό ε ω ς  — Ό  θ ά 

ν α τ ο ς  — Μ ετα φ ο ρ ά  ε ϊς  Α θ ή ν α ς .

Άπο τών τελευταίων ήδη ημερών τοϋ Φεορουαρίου ει
δήσεις έέ Ευρώπης άνήγγελον οτι ή υγεία τοϋ Τοικούπη 
έκλονίσθη οπουδαίως· α'ι ειδήσεις σύται κατέστησαν μελανώ- 
τεραι άπδ τών μέσων Μαρτίου. Τέλος τηλεγράι|)ημα προς 
τήν κ. Σόφιαν Τρικούπη και τον έΐάδελφον του κ. Κωνσταν
τίνον Τρικούπην, άέιωματικδν τοϋ πυροβολικού, προσεκσλει 
αυτούς εις Κάννας, τούτο δε δικαίως έδωκεν αφορμήν να 
βεβαιωθή ή σπουδαιότης τής κοταστάσεως τοϋ ασθενούς.

Ή  κ. Τρικούπη και ό κ. Κ . Τρικούπης έφθσσον εις Κάν
νας τή 28 Μαρτίου· ό Χαρ. Τρικούπης καθ’ όλον τδ διά
στημα τής ασθένειας του είχε μείνη είς τδ έκεΤ έενοδοχεΤον 
τής α ’Αλβιόνος» περιποιούμενος ΰπό τοϋ κ. και κ. Τρσού-



ν ν

Τ ρ ικ ο ν π η ς 383

τεμοεργ και των ιατρών Φρσγκ, Μελάν καί Κάρρ. Οί ιατροί 
ούτοι ειχον διαγνωσϊ] το οοβαρον τήο ι<σταοτάσεωε διά τοϋτο 
εϊε την άδελρήν είπον όταν ά<|ιίκετο να μή πσρουοισαθή σί(})- 
νηδιως άλλα ν άναμείνη νά ιτροπσρασκευασθή 6 άοθενη^ 
οστκ την περιέμενεν άγωνιωδώε.

Είδοποιηοε λοιπον τον άοθενή ό ιατρός έπιτηδείως και 
κατόπιν εισηγαγε την κ. Σθι|ιίαν Τρικούπη. 'Η συνάντηαις 
ύπηρέεν εις άκρον συγκινητική. Την έπομένην ουμβούλιον 
τών τριών ιατρών άπεφάνθη οτι έπαισθητή βελτίωσις παρε- 
τηρεΤτο εις τον ασθενή. Έκ τών ιατρών μάλιστα 6 Φράγκ 
ητο τσσον σίσιόδοζος ώστε προόλέπων προσεχή την άνάρρω- 
σιν τοϋ Τρικούπη συνίστα εις την αδελφήν του νά μή τον 
άφηση ευθύς νά έπαναλσβη την εργασίαν του. Έ ν τώ με
ταξύ 6 άσθενής διετηρη πλήρη την διαύγειαν τοϋ πνεύματός 
του και συνωμίλει μετά τής άδελφής του εΐς την οποίαν και 
συνεστησε νά τηρηθή προ πάντων ή τελευταία εντολή του, ή 
επιθυμία του όπως ούδεμία έπίδειΐις γένηται κατά την κη- 
οειαν του, οΰδε λόγοι έκφωνηθώσιν, ούδε στέφανοι κστσ- 
τεθώσιν.

Την έπομένην α1 δυνάμεις τοϋ άσθενοϋς ήλσττώθησαν 
σημαντικώς και τήν 6 μ. μ. ώραν ό X . Τρικούπης παρέδωκε 
τό πνεϋμσ ήσύχως σνευ αγωνίας. Ή κ. Σοφία Τρικούπη 
έθεσε τάς χεΤράς της έπΙ τών οφθαλμών του και τούς εκλει- 
σεν, ητοιμασε δε τον νεκρόν καί έπιστατήσασα εις τήν το- 
ποθετησίν του, πσρέμεινε παρ’ αύτώ καθ’ ίλην τήν νύκτα. 
Μετά μεσημβρίαν τής Κυριακής οΙ ιατροί ένήργησαν τάς 
ενεσεις προς διατήρησιν τοϋ νεκροϋ, μεθ ’ δ ούτος ένεδύθη 
τήν συνήθη του περιβολήν. Τήν έπομένην τό φέρετρον έτο- 
ποθετήθη εις τήν μεγάλην αίθουσαν τοϋ Ξενοδοχείου καλυ-_ 

^ θ έ ν  υπό τής Ελληνικής σημαίας, τήν αυτήν δέ εσπέραν 
μετεκομίοθη εΐς τό άτμοπλοΤον βΤιτάν» οπεο μετέφερεν αΰ-
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■ Μασσαλίας το ατμόπλοιον «Άμεοική» 
παρέλσβεν αΰτον καί μετέφερεν εις Πειραιδ.

ειδί]σις τον Θανάτου -γοΟ Τρικούπη διαδοΘεϊσα έν 
ΑΘηνακ πρου;ενησε μεγάλην συγκίνησιν, πλήθος δε άπει

ρον ανέμενε τον νεκρόν εις Πειραιά, επί ατμακάτου και εις 
τήν παραλίαν. Το ι|)έρε7ρον δι;^ μέσου πυκνότατης συρροής 
πλήθους μετα<|>έρεται εις τον σιδηρόδρομον καί δι ’ αύτοΟ είς 
τας Αθήνας όπου πυκν^τατσ‘ πλήθη αναμένουν και όδηγεΤται 
είς τόν οικον του πενθίμυς ^ε^^υασμένον.

Προσκύνημα αληθές τοΰ ,λα^^Λτέστη ό οΓκος τοϋ με
γάλου πολιτευτοϋ καθ οσας ήρέρσς εϊχεν έκτεθή έν αΰτώ 
ό νεκρός του. Κατα χιλιάδες προοήλθον οί πολΤται, έσπευσσν 
δέ νά έκδηλώουσι τδ πένθος των αί άρχαΙ και ο1 βασιλείς.

Τέλος τή ι ι Απριλίου μ. μ. έγένετο ή κηδεία πρωτοφα
νούς έπιολητικότητος, σνευ _στ_£ατιωτικί|ς πσρατάέεως καί 
σ.εφάνων, συγκινητική έν τ ή έί<δ̂ φλω<?€< τοϋ κοινοΰ πένθους. 
Είς τό πλευράν του Σπυρίδωνος Τρικούπη, είς τον οικογε
νειακόν των τάφον, κατετέθη ό Χαρ. Τρικούπης, εΤς των 
επιφανέστερων βεόαίως άνδρών τοϋ αίώνος μας, άναμφισάη- 
ιήτως δε ο εκ των πρώτων μεγάλων σνδοών τής νεωτέρας 
Ελλάδος.


