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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στους Εφήβους Βουλευτές μας, αλλά και στους μαθητές

που επισκέπτονται τη Βουλή προσφέρουμε το κείμενο

που ακολουθεί, τον Λόγο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

(τον Νοέμβριο του 1838), ως πολύτιμη εθνική παρακαταθήκη στους

νέους της πατρίδας μας.

Το πρώτο δίδαγμα του μεγάλου αγωνιστή στους νέους, μέσα από την

πικρή εμπειρία τού Αγώνα, είναι ν' αποφεύγουμε τη διχόνοια που δί-

χασε τον τόπο και έβλαψε την Επανάσταση: «εξ αιτίας της διχονοίας,

μάς έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις

τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα». 

Η δεύτερη πνευματική παρακαταθήκη του Γέρου του Μοριά είναι η

διαφύλαξη της Oρθόδοξης Πίστης μας: «Πρέπει να φυλάξετε την

πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα,

είπαμε πρώτα “υπέρ Πίστεως” και έπειτα “υπέρ Πατρίδος”».

Τέλος, η τρίτη προτροπή του στρατηγού Κολοκοτρώνη, το «χρυσό

παράγγελμα» στους νέους του σοφού-“αγράμματου”, κατά την ταπει-

νόφρονα ομολογία του, είναι η απόκτηση παιδείας, η μόρφωση: «Να

σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας», τους παραγγέλλει. Και το σπου-

δαιότερο: «Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μη γίνει σκεπάρνι

μόνο διά το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της Κοινότητος,

και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας».

Δεν έχω τίποτε να προσθέσω στις διαχρονικές παρακαταθήκες του

μεγάλου Αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης. Σας δίδουμε την

Oμιλία του και σας προτρέπουμε να τη διαβάσετε. Θα μάθετε και θα

καταλάβετε μόνοι σας πολλά.

Oκτώβριος 2008

Δημήτριος Γ. Σιούφας
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,

Πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
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ANTI ΠΡΟΛΟΓΟY

Tο κείμενο της ιστορικής Oμιλίας στην Πνύκα του Γέρου του

Μοριά είναι πηγή σκέψεων και διδαγμάτων. Τα αναλύει

εύστοχα στον Πρόλογό του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος

είχε και την ιδέα να δοθεί αυτή η Oμιλία στους Έφηβους Βουλευτές και

τους μαθητές που επισκέπτονται τη Βουλή.

Επειδή συμβαίνει να εξαίρω σε κείμενά μου τη συμβολή του Νεοελληνικού

Διαφωτισμού στην πνευματική αφύπνιση του Γένους μέσω του κινήματος

Παιδείας που σημειώθηκε προεπαναστατικά από τον Αδαμάντιο Κοραή και

τους άλλους Διδασκάλους του Γένους, τα λόγια του Κολοκοτρώνη που ακο-

λουθούν αποτελούν την πλέον αυθεντική μαρτυρία γι' αυτό το υψίστης

πνευματικής σημασίας γεγονός: «Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση

μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν

εις την Ελλάδα βιβλία· και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύ-

νη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό δεν εμάνθανεν τα

κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε

προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί

παλαιοί μας και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάστασιν ευρισκόμεθα τότε.

Όθεν μάς ήλθεν εις τον νου να τους μιμηθούμε και να γίνομε ευτυ-
χέστεροι. Και έτσι έγινεν και προχώρησε η Εταιρεία».

Για μια ακόμη φορά, από το στόμα του αγράμματου πρωταγωνιστή της Επα-

νάστασης, ακούγεται η παραίνεση στους νέους για Παιδεία: «Να δοθήτε εις

τας σπουδάς σας» και «Να σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας».

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των νέων προσδιορίζεται με τα τελευταία

λόγια της Oμιλίας του αγωνιστή: «Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολί-

σετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και για να γίνει τούτο, πρέπει

να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία [...] και

την φρόνιμον ελευθερία».

Oκτώβριος 2008

Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμιού,

Πρόεδρος της Επιτροπής του προγράμματος της Βουλής των Εφήβων



«Παντα��� �	ε�ρ�ετ� � �π�δ�κιµασ�α τ�� κυ�ερνητικ�� συστ�µα-

τ�ς, κα� � π�θ�ς πρ!ς τ! Σ#νταγµα �σηµ%ραι �γ�νετ� �ωηρ�τερ�ς. ∆(ν )τ�

πλ%�ν � ν%α γενε, �+ σπ�υδαστα� τ�� Γυµνασ��υ κα� τ�� Πανεπιστηµ�-

�υ τ0ς πρωτευ�#σης, �+ συνε�1ς �πιδεικν#�ντες τ2 τ�ια�τα ε3γεν0

α4σθ�µατα, 5σαν κα� διδσκαλ�ι κα� καθηγητα� κα� πρ�6��ντες π�λιτι-

κ�� κα� στρατιωτικ��, κα� +ερε7ς κα� �ρ�ιερε7ς. 8O γ%ρων K�λ�κ�τρ9νης,

� �:τω π�λ; περιπ�ι�#µεν�ς παρ2 τ�� M�νρ��υ <Oθων�ς, �λθ=ν µ�αν

τ1ν �µερ1ν ε4ς τ! Γυµνσι�ν, κα� �κρ�ασθε�ς τ>ν διδασκαλ�αν τ�� Γυ-

µνασιρ��υ Γενναδ��υ, �ναπτ#σσ�ντ�ς τεµ�ι�ν τι δηµηγ�ρ�ας �κ τ0ς

+στ�ρ�ας τ�� Θ�υκυδ�δ�υ, �π� τ�σ��τ�ν �νθ�υσισθη @πως κα� �Aτ�ς �µι-

λ�σBη ε4ς τ>ν ν%αν γενε2ν Cπ(ρ Πατρ�δ�ς, Dστε παρεκλεσε τ!ν Γυµνα-

σιρ�ην ν2 συναθρ��σBη τ�;ς µαθητ2ς πντας �κτ!ς τ0ς π�λεως ε4ς τ>ν

Πν#κα, Eνα �κ�ων�σBη κα� � µακρι�ς Γ%ρων K�λ�κ�τρ9νης λ�γ�ν πρ!ς

τ>ν νε�λα�αν. 8O Fνθ�υς �ληθ��ς πατριωτισµ�� �ε�µνηστ�ς Γεννδι�ς

�	ετ%λεσε τ>ν �πιθυµ�αν τ�� σε�αστ�� Γ%ρ�ντ�ς κα� τ>ν παραµ�ν>ν τ0ς

G�ρτ0ς τ1ν Tα	ιαρ�1ν, ε4δ�π�ι�θησαν πντες �+ µαθητα� τ�� Γυµνασ�-

�υ ν2 συναθρ�ισθ1σιν ε4ς τ! κατστηµα α3τ�� �π� τB1 λ�γBω @τι θ%λει τ�7ς

δει�θB0 τι περ�εργ�ν.

»8H �ναπτυ�θε7σα περι%ργεια τ>ν �πι��σαν ��ε�λκυσε πντας ε4ς τ!

Γυµνσι�ν, κα� σ;ν α3τ�7ς κα� πλ0θ�ς Iλλων περι%ργωνJ �πληρ9θη τ!

κατστηµα πρ�σ9πων, @τε πντες �+ καθηγητα� κα� διδσκαλ�ι

συν0λθ�ν, κα� µετ’ Lλ�γ�υ 4δ�; Fρ�εται κα� � Γ%ρων K�λ�κ�τρ9νης �νδε-

δυµ%ν�ς τ! �ρυθρ��ν ��ρεµ τ�υJ τ! πλ0θ�ς διε�ωρ�-

σθη α3τ�µτως κα� � σε�αστ!ς Γ%ρων διελθ=ν �ν%�η

πρ!ς τ�;ς καθηγητς. Mετ’ Lλ�γ�ν � Γυµνασιρ�ης �π�τειν�µεν�ς πρ!ς

τ! πλ0θ�ς �κ τ�� θαλµ�υ, εNπενJ «PAκ�λ�υθε7τε, δε�	�µεν Cµ7ν περ�ερ-

γ�ν τι». Kατ%�ησαν τ2ς κλ�µακας κα� �ν τB1 µ%σBω F��ντες τ!ν Γ%ρ�ντα

�	0λθ�ν διευθυν�µεν�ι πρ!ς τ!ν λεγ�µεν�ν να!ν τ�� A4�λ�υ, κα�

�κε7θεν διευθ#νθησαν ε4ς τ>ν Πν#κα πρ!ς �3δ%να γνωστ�� Rντ�ς π�� δι-

ευθ#ν�ντ�J τ! Fκτακτ�ν �αιν�µεν�ν τ��τ� ��ε�λκυσε τ! περ�εργ�ν

πλ0θ�ς. 

»O:τως ��ι�θ%ντες, ε4ς Πν#κα, µετ2 µικρ2ν �νπαυλαν �ν�σταται �

Γ%ρων, πατ1ν �π� τ�� ��µατ�ς τ0ς Πνυκ�ς, κα� Sρ	ατ� �κ�ων1ν λ�γ�ν,

�π�τειν�µεν�ς πρ!ς τ>ν νε�λα�αν. PA�’ �A �	ιστ�ρησε τ2 τ0ς τ�υρκικ0ς

δ�υλε�ας, τ2ς 4δ%ας κα� τ2 περ� α3τ�ν�µ�ας α4σθ�µατα τ1ν �νδρ1ν τ0ς

�π��0ς �κε�νης, �	ιστ�ρησε τ2 τ�� +ερ�� �γ1ν�ς κα� τ! αUσθηµα τ1ν

8Eλλ�νων πρ!ς τ>ν 4σ�ν�µ�αν κα� τ2 περ� τ0ς τ�τε π�λιτικ0ς καταστσε-

ως κ.λπ. AU�νης �να�α�νεται σµ0ν�ς �ωρ��υλακ0ς, Fρ�εται κα� διαλ#-

ει τ>ν συνθρ�ισιν. 8O δ( K�λ�κ�τρ9νης δια�ληθε�ς τB1 Bασιλε7, µικρ��

δ%�ντ�ς ν2 Cπ�στB0 δειν, �2ν � �ιλ�πατρις Γυµνασιρ�ης Γεννδι�ς κα�

Iλλ�ι καθηγητα� δ(ν παρ�σταν�ν τB1 Bασιλε7 τ! �θ1�ν τ0ς πρ	εως».

(Bλ. PIωνν�υ Π. Π#ρλα, «Περ� τ�� �ν 
Eλλ�δι �ρµ�δ��υ π�λιτε�µατ�ς

�π� �υσικ�ν �π�ψιν», PEν Aθ�ναις: T#π�ις τ�� Φωτ�ς, 1867, σσ. 31-32)

H AΠOΦAΣH TOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ KOΛOKOTPΩNH NA MIΛHΣEI ΣTOYΣ NEOYΣ
(13 N�εµ�ρ��υ 1838)
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και � Γ%ρ�ς Κ�λ�κ�τρ9νης, ��ρ9ντας την κ�κκινη

στ�λ� τ�υ. Τ� πλ�θ�ς ν�ι	ε για να περσει � σε�-

σµι�ς Γ%ρ�ς π�υ αν%�ηκε στ�υς καθηγητ%ς. eστερα απ� λ�γ�, � γυµνα-

σιρ�ης απευθ#νθηκε απ� την α�θ�υσα στ� πλ�θ�ς, λ%γ�ντας: «Ακ�λ�υ-

θ�στε µας για να σας δε�	�υµε κτι περ�εργ�». Κατ%�ηκαν τις σκλες και

%��ντας στη µ%ση τ� Γ%ρ� �γ�καν µε κατε#θυνση πρ�ς τ� λεγ�µεν� να�

τ�υ Αι�λ�υ [τ�υς Α%ρηδες] και απ� εκε� πρ�ς την Πν#κα, �ωρ�ς κανε�ς

να γνωρ��ει π�υ π�γαινανJ τ� πρωτ�γνωρ� αυτ� θ%αµα πρ�σε�λκυσε και

τ� πλ�θ�ς των περ�εργων.

i�τασαν λ�ιπ�ν στην Πν#κα, κι α��# 	απ�στασαν λ�γ�, σηκ9θηκε

� Γ%ρ�ς, αν%�ηκε στ� ��µα της Πν#κας και ρ�ισε να µιλ στη νε�λα�α.

Ανα�%ρθηκε στη δ�υλε�α των Τ�#ρκων, στις σκ%ψεις και στ�ν π�θ� για

αυτ�ν�µ�α των ανδρ9ν της επ���ς, ε	ιστ�ρησε γεγ�ν�τα τ�υ ιερ�# αγ9-

να και µ�λησε για την επιθυµ�α των Ελλ�νων να ε�ναι �σ�ι απ%ναντι στ�

ν�µ� και για την τρ%��υσα π�λιτικ� κατσταση κ.λπ. lα�νικ εµ�αν�-

�εται µια �µδα �ωρ��υλκων, πλησι�ει και διαλ#ει τη συγκ%ντρωση.

Μλιστα, � Θ. Κ�λ�κ�τρ9νης, α��# τ�ν δι%�αλαν στ� �ασιλι, λ�γ� %-

λειψε να µπει σε περιπ%τειες. Γλ�τωσε �µως απ� τη δυσµ%νεια, γιατ� � �ι-

λ�πατρις γυµνασιρ�ης Γεννδι�ς και �ι λλ�ι καθηγητ%ς απ%δει	αν �τι

�λα ε��αν γ�νει µε καλ� πρ�θεση.

H AΠOΦAΣH TOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ KOΛOKOTPΩNH NA MIΛHΣEI ΣTOYΣ NEOYΣ

∆ι�υτη �ταν η απ�δ�κιµασ�α τ�υ συστ�µατ�ς διακυ�%ρνησης, και

� π�θ�ς για σ#νταγµα γιν�ταν κθε µ%ρα και πι� %ντ�ν�ς. ∆εν �ταν µ�-

ν� �ι ν%�ι, �ι µαθητ%ς τ�υ Γυµνασ��υ και �ι ��ιτητ%ς τ�υ Πανεπιστηµ�-

�υ της πρωτε#�υσας, π�υ ε	%�ρα�αν τ%τ�ια διακα� αισθ�µαταJ �ταν και

�ι δσκαλ�ι και �ι καθηγητ%ς, �ι π�λιτικ�� και στρατιωτικ�� α	ιωµατ�#-

��ι, καθ9ς και �ι ιερε�ς και �ι αρ�ιερε�ς. n Γ%ρ�ντας Κ�λ�κ�τρ9νης, τ�ν

�π��� � �ασιλις oθωνας εκτιµ�#σε ιδιαιτ%ρως, µ�α µ%ρα επισκ%�θηκε

τ� Γυµνσι� και παρακ�λ�#θησε τ� µθηµα τ�υ γυµνασιρ�η Γεννδι-

�υ, � �π���ς αν%λυε %να απ�σπασµα δηµηγ�ρ�ας απ� την ιστ�ρ�α τ�υ

Θ�υκυδ�δη. Τ�σ� π�λ# ενθ�υσιστηκε π�υ θ%λησε να µιλ�σει και �

�δι�ς στ�υς ν%�υς για την Πατρ�δα. iτσι, παρακλεσε τ� γυµνασιρ�η

να συγκεντρ9σει �λ�υς τ�υς µαθητ%ς %	ω απ� την π�λη στην Πν#κα,

πρ�κειµ%ν�υ να εκ�ων�σει και � Γ%ρ�ς Κ�λ�κ�τρ9νης λ�γ� πρ�ς τ�υς

ν%�υς. n αε�µνηστ�ς Γεννδι�ς, γεµτ�ς απ� αγν� πατριωτισµ�, πραγ-

µατ�π��ησε την επιθυµ�α τ�υ σε�σµι�υ Γ%ρ�ντα και την παραµ�ν� της

ε�ρτ�ς των Τα	ιαρ�9ν ειδ�π��ησε �λ�υς τ�υς µαθητ%ς τ�υ Γυµνασ��υ

να συγκεντρωθ�#ν στ� σ��λε�� τ�υ, επειδ� �θελε να τ�υς δε�	ει κτι πε-

ρ�εργ�.

Η περι%ργεια π�υ πρ�κλ�θηκε πρ�σε�λκυσε την επ�µ%νη στ� Γυ-

µνσι� �λ�υς τ�υς µαθητ%ς, και µα�� τ�υς πλ�θ�ς περι%ργων. Τ� σ��λε��

γ%µισε απ� κ�σµ�, συγκεντρ9θηκαν �ι καθηγητ%ς και λ�γ� µετ %�τασε

(Aπ�δ�ση στη νε�ελληνικ" γλ$σσα)
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O ΛnΓnΣ

¶·È‰È¿ ÌÔ˘!

Ε4ς τ!ν τ�π� τ��τ�, �π�; �γ= πατ1 σ�µερα, �πα-

τ��σαν κα� �δηµηγ�ρ��σαν τ!ν παλαι! καιρ!

Iνδρες σ����, κα� Iνδρες µ( τ�;ς �π���υς δ(ν εNµαι I	ι�ς ν2 συ-

γκριθ1 κα� �6τε ν2 �θσω τ2 U�νη των. PEγ= �πιθυµ��σα ν2 σrς 4δ1,

παιδι µ�υ, ε4ς τ>ν µεγλη δ�	α τ1ν πρ�πατ�ρων µας, κα� Fρ��µαι

ν2 σrς ε4π1, @σα ε4ς τ!ν καιρ! τ�� �γ1ν�ς κα� πρ! α3τ�� κα� :στερα

�π’ α3τ!ν � Uδι�ς �παρατ�ρησα, κα� �π’ α3τ2 ν2 κµωµε συµπερα-

σµ�;ς κα� δι2 τ>ν µ%λλ�υσαν ε3τυ��αν σας, µ�λ�ν�τι � Θε!ς µ�ν�ς

s	ε#ρει τ2 µ%λλ�ντα. Kα� δι2 τ�;ς παλαι�;ς tEλληνας, �π��ας γν9-

σεις εN�αν κα� π��α δ�	α κα� τιµ>ν F�αιραν κ�ντ2 ε4ς τ2 Iλλα Fθνη

τ�� καιρ�� των, �π���υς uρωας, στρατηγ�#ς, π�λιτικ�;ς εN�αν, δι2

τα�τα σας λ%γ�υν καθ’ �µ%ραν �+ διδσκαλ�� σας κα� �+ πεπαιδευµ%-

ν�ι µας. PEγ= δ(ν εNµαι �ρκετ�ς. Σrς λ%γω µ�ν�ν π=ς 5ταν σ����, κα�

�π! �δ1 �π0ραν κα� �δανε�σθησαν τ2 Iλλα Fθνη τ>ν σ���αν των.

E4ς τ!ν τ�π�ν, τ!ν �π�7�ν κατ�ικ��µε, �κατ�ικ��σαν �+ παλαι��

tEλληνες, �π! τ�;ς �π���υς κα� �µε7ς καταγ�µεθα κα� �λ�αµε τ!

Rν�µα τ��τ�. A3τ�� δι%�εραν �π! �µrς ε4ς τ>ν θρησκε�αν, δι�τι �πρ�-

σκυν��σαν τ(ς π%τρες κα� τ2 	#λα. PA��� :στερα 5λθε στ!ν κ�σµ� �

Xριστ�ς, �+ λα�� @λ�ι �π�στευσαν ε4ς τ! E3αγγ%λι� τ�υ, κα� Fπαυσαν

ν2 λατρε#�υν τ2 εUδωλα. ∆(ν �π0ρε µα�� τ�υ �6τε σ���;ς �6τε πρ�-

κ�µµ%ν�υς, �λλ’ wπλ�;ς �νθρ9π�υς, �ωρικ�;ς και ψαρδες, κα� µ(

τ> ���θεια τ�� 8Aγ��υ Πνε#µατ�ς Fµαθαν @λες τ(ς γλ1σσες τ�� κ�-

σµ�υ, �+ �π�7�ι, µ�λ�ν�τι @π�υ κα� xν F�ρισκαν �ναντι�τητες κα� �+

�ασιλε7ς κα� �+ τ#ρανν�ι τ�;ς κατ%τρε�αν, δ(ν sµπ�ρεσε καν%νας ν2

τ�;ς κµBη τ�π�τα. A3τ�� �στερ%ωσαν τ>ν π�στιν.
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O+ παλαι�� tEλληνες, �+ πρ�γ�ν�� µας, Fπεσαν ε4ς τ>ν δι��ν�ια

κα� �τρ9γ�νταν µετα	# τ�υς, κα� Fτσι Fλα�αν καιρ! πρ1τα �+ Pω-

µα7�ι, Fπειτα Iλλ�ι �ρ�αρ�ι κα� τ�;ς Cπ�τα	αν. tYστερα 5λθαν �+

M�υσ�υλµν�ι κα� Fκαµαν @,τι sµπ�ρ��σαν, δι2 ν2 �λλ	η � λα!ς

τ>ν π�στιν τ�υ. <Eκ�ψαν γλ1σσες ε4ς π�λλ�;ς �νθρ9π�υς, �λλ’ �στ-

θη �δ#νατ� ν2 τ! κατ�ρθ9σ�υν. T!ν {να Fκ�πταν, � Iλλ�ς τ! σταυ-

ρ� τ�υ Fκαµε. Σ2ν εNδε τ��τ� � σ�υλτν�ς, δι�ρισε {να �ιτσερ( [�ντι-

�ασιλ%α], {ναν πατριρ�η, κα� τ�� Fδωσε τ>ν �	�υσ�α τ0ς �κκλησ�ας.

A3τ!ς κα� � λ�ιπ!ς κλ0ρ�ς Fκαµαν @,τι τ�;ς Fλεγε � σ�υλτν�ς.

tYστερ�ν Fγιναν �+ κ�τ�αµπσηδες [πρ�εστ��] ε4ς @λα τ2 µ%ρη. 8H τρ�-

τη τ	η, �+ Fµπ�ρ�ι κα� �+ πρ�κ�µµ%ν�ι, τ! καλ#τερ� µ%ρ�ς τ1ν π�-

λιτ1ν, µ>ν Cπ��%ρν�ντες τ!ν �υγ!ν F�ευγαν, κα� �+ γραµµατισµ%ν�ι

�π0ραν κα� F�ευγαν �π! τ>ν 8Eλλδα, τ>ν πατρ�δα των, κα� Fτσι �

λα�ς, @στις στερηµ%ν�ς �π! τ2 µ%σα τ0ς πρ�κ�π0ς, �κατ�ντησεν ε4ς

�θλ�αν κατσταση, κα� α3τ> α6	αινε κθε �µ%ρα �ειρ�τεραJ δι�τι, xν

ε3ρ�σκετ� µετα	; τ�� λα�� κανε�ς µ( Lλ�γην µθηση, τ!ν �λµ�ανε

� κλ0ρ�ς, @στις F�αιρε πρ�ν�µια, | �σ#ρετ� �π! τ!ν Fµπ�ρ� τ0ς

E3ρ9πης }ς ��ηθ�ς τ�υ | �γ�νετ� γραµµατικ!ς τ�� πρ�εστ��. Kα�

µερικ�� µ>ν Cπ��%ρ�ντες τ>ν τυρανν�αν τ�� T�#ρκ�υ κα� �λ%π�-

ντας τ(ς δ�	ες κα� τ(ς �δ�ν(ς �π�; �πελµ�αναν α3τ��, I�ηναν τ>ν

π�στη τ�υς και �γ�ν�ντ� M�υσ�υλµν�ι. Kα� τ�ι�υτ�τρ�πως κθε

�µ%ρα � λα!ς �λ�γνευε κα� �πτ9�αινε.

E4ς α3τ>ν τ>ν δυστυ�ισµ%νη κατσταση µερικ�� �π! τ�;ς �υγ-

δες γραµµατισµ%ν�υς �µετ�ρα�αν κα� Fστελναν ε4ς τ>ν 8Eλλδα �ι-

�λ�α, κα� ε4ς α3τ�;ς πρ%πει ν2 �ρωστ��µε ε3γνωµ�σ#νη, δι�τι ε3θ;ς

�π�; καν%νας Iνθρωπ�ς �π! τ! λα! �µνθανε τ2 κ�ιν2 γρµµατα,

�δι�α�εν α3τ2 τ2 �ι�λ�α κα� F�λεπε π���υς εU�αµε πρ�γ�ν�υς, τ�

Fκαµεν � Θεµιστ�κλ0ς, � PAριστε�δης κα� Iλλ�ι π�λλ�� παλαι�� µας,

κα� ��λ%παµε κα� ε4ς π��αν κατσταση ε3ρισκ�µεθα τ�τε. tOθεν µrς

5λθεν ε4ς τ! ν�� ν2 τ�;ς µιµηθ��µε κα� ν2 γ�ν�υµε ε3τυ�%στερ�ι.

Kα� Fτσι Fγινε κα� �πρ��δευσεν � 8Eταιρε�α.

tOταν �π��ασ�σαµε ν2 κµωµε τ>ν PEπανσταση, δ(ν �συλλ�γι-

σθ�καµε �6τε π�σ�ι εUµεθα �6τε π=ς δ(ν F��µε ~ρµατα �6τε @τι �+

T��ρκ�ι ��αστ��σαν τ2 κστρα κα� τ2ς π�λεις �6τε καν%νας �ρ�νι-

µ�ς µrς εNπε «π�; πrτε �δ1 ν2 π�λεµ�σετε µ( σιταρ�κρα�α �ατσ%-

λα», �λλ2 }ς µ�α �ρ��> Fπεσε ε4ς @λ�υς µας � �πιθυµ�α τ0ς �λευθε-

ρ�ας µας, κα� @λ�ι, κα� � κλ0ρ�ς µας κα� �+ πρ�εστ�� κα� �+ καπετα-

να7�ι κα� �+ πεπαιδευµ%ν�ι κα� �+ Fµπ�ρ�ι, µικρ�� κα� µεγλ�ι, @λ�ι

�συµ�ων�σαµε ε4ς α3τ! τ! σκ�π! κα� �κµαµε τ>ν PEπανσταση. 

E4ς τ!ν πρ1τ� �ρ�ν� τ0ς PEπαναστσεως εU�αµε µεγλη �µ�ν�ια

κα� @λ�ι �τρ%�αµε σ#µ�ων�ι. 8O {νας �π0γεν ε4ς τ!ν π�λεµ�, � �δελ-

��ς τ�υ F�ερνε 	#λα, � γυνα7κα τ�υ ��#µωνε, τ! παιδ� τ�υ �κ�υ�α-

λ��σε ψωµ� κα� µπαρ�υτ���λα ε4ς τ! στρατ�πεδ�ν κα� �2ν α3τ> �

�µ�ν�ια ��αστ��σε �κ�µη δυ! �ρ�ν�υς, sθ%λαµε κυριε#σει κα� τ>ν

Θεσσαλ�α κα� τ>ν Mακεδ�ν�α, κα� Uσως ��θναµε κα� {ως τ>ν Kων-

σταντιν�#π�λη. T�σ�ν τρ�µ	αµε τ�;ς T�#ρκ�υς, �π�; Iκ�υγαν

tEλληνα κα� F�ευγαν ��λια µ�λια µακρ. 8Eκατ!ν tEλληνες F�α�αν

π%ντε �ιλιδες �µπρ�ς, κα� {να καρ�ι µ�αν wρµδα. PAλλ2 δ(ν ��-

στα	εν. �Hλθαν µερικ�� κα� sθ%λησαν ν2 γ%ν�υν µπαρµπ%ρηδες ε4ς

τ�� κασ�δη τ! κε�λι. Mrς π�ν��σε τ! µπαρµπ%ρισµ τ�υς. M2 τ� ν2

κµ�µε; EU�αµε κα� α3τ�υν1ν τ>ν �νγκη. PAπ! τ�τε Sρ�ισεν � δι-

��ν�ια, κα� ��θη � πρ9τη πρ�θυµ�α κα� �µ�ν�ια. Kα� @ταν Fλεγες

τ!ν K9στα ν2 δ9σει �ρ�µατα δι2 τ2ς �νγκας τ�� Fθν�υς, | ν2 Cπ-

γει ε4ς τ!ν π�λεµ�, τ��τ�ς �πρ��αλλε τ!ν Γιννη. Kα� µ’ α3τ!ν τ!ν

τρ�π� κανε�ς δ(ν Sθελε �:τε ν2 συνδρµει �:τε ν2 π�λεµ�σει. Kα�

τ��τ� �γ�νετ�, �πειδ> δ(ν εU�αµε {να �ρ�ηγ! κα� µ�αν κε�αλ�. PAλλ2
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{νας Fµπαινε πρ�εδρ�ς {	η µ0νες, �σηκ9νετ� � Iλλ�ς κα� τ!ν Fρι�νε,

κα� �κθετ� α3τ!ς Iλλ�υς τ�σ�υς, κα� Fτσι � {νας Sθελε τ��τ�, κα� �

Iλλ�ς τ! Iλλ�. <Iσως @λ�ι sθ%λαµε τ! καλ�, πλ>ν καθ%νας κατ2 τ>ν

γν9µη τ�υ. tOταν πρ�στ��υνε π�λλ��, π�τ( τ! σπ�τι δ(ν �τ��εται

�:τε τελει9νει. 8O {νας λ%γει, @τι � π�ρτα πρ%πει ν2 �λ%πει ε4ς τ! α-

νατ�λικ! µ%ρ�ς, � Iλλ�ς ε4ς τ! �ντικρυν�, κα� � Iλλ�ς ε4ς τ!ν B�ρ%α,

σ2ν ν2 5ταν τ! σπ�τι ε4ς τ!ν �ραµπ, κα� ν2 γυρ��ει, καθ=ς λ%γει �

καθ%νας. M( τ��τ� τ!ν τρ�π� δ(ν κτ��εται π�τ( τ! σπ�τι, �λλ2 πρ%πει

ν2 εNναι {νας �ρ�ιτ%κτων, @π�υ ν2 πρ�στ�ει π1ς θ2 γενε7. Παρ�-

µ��ως κα� �µε7ς ��ρεια��µεθα {ναν �ρ�ηγ! κα� {ναν �ρ�ιτ%κτ�να,

@στις ν2 πρ�στ�ει κα� �+ Iλλ�ι ν2 Cπακ�#�υν κα� ν2 �κ�λ�υθ��ν.

PAλλ’ �πειδ> εUµεθα ε4ς τ%τ�ια κατσταση, �	 α4τ�ας τ0ς δι��ν�ιας, µrς

Fπεσε � T�υρκι2 �πνω µας κα� κ�ντ%ψαµε ν2 �αθ��µε, κα� ε4ς τ�;ς

στερν�;ς Gπτ2 �ρ�ν�υς δ(ν κατ�ρθ9σαµε µεγλα πργµατα. 

E4ς α3τ> τ>ν κατσταση Fρ�εται � �ασιλε#ς, τ2 πργµατα �συ-

���υν, κα� τ! �µπ�ρι� κα� � γεωργ�α, κα� �+ τ%�νες �ρ����υν ν2 πρ�-

�δε#�υν, κα� µλιστα � παιδε�α. Aυτ> � µθησις θ2 µrς α3	�σει κα�

θ2 µrς ε3τυ��σει. PAλλ2 δι2 ν2 α3	�σ�µεν, �ρει�εται κα� � στερ%ω-

σις τ0ς π�λιτε�ας µας, � �π��α γ�νεται µ( τ>ν καλλι%ργεια κα� µ( τ>ν

Cπ�στ�ρι	η τ�� Θρ�ν�υ. 8O �ασιλε#ς µας εNναι ν%�ς κα� συµµ�ρ�9-

νεται µ( τ!ν τ�π� µαςJ δ(ν εNναι πρ�σωριν�ς, �λλ’ � �ασιλε�α τ�υ

εNναι διαδ��ικ�, κα� θ2 περσει ε4ς τ2 παιδι2 τ1ν παιδι1ν τ�υ, κα� µ(

α3τ!ν κι �σε7ς κα� τ2 παιδι σας θ2 ��σετε. Πρ%πει ν2 �υλ	ετε τ>ν

π�στη σας, κα� ν2 τ>ν στερε9σετε, δι�τι, @ταν �πισαµε τ2 Iρµατα,

εUπαµε πρ1τα Cπ(ρ Π�στεως κα� Fπειτα Cπ(ρ Πατρ�δ�ς. tOλα τ2 Fθνη

τ�� κ�σµ�υ F��υν κα� �υλττ�υν µι2 Θρησκε�α. Kα� α3τ��, �+

8E�ρα7�ι, �+ �π�7�ι κατατρ%��ντ� κα� µισ��ντ� κα� �π! @λα τ2 Fθνη,

µ%ν�υν σταθερ�� ε4ς τ>ν π�στη τ�υς.

N2 µ>ν F�ετε π�λυτ%λεια, ν2 µ>ν πηγα�νετε ε4ς τ�;ς κα�εν%δες

κα� ε4ς τ2 µπιλιρδα. N2 δ�θ0τε ε4ς τ2ς σπ�υδς σας, κα� καλλ�τερα

ν2 κ�πισετε �λ�γ�ν δ#� κα� τρε7ς �ρ�ν�υς, κα� ν2 ��σετε �λε#θερ�ι

ε4ς τ! �π�λ�ιπ� τ0ς �ω0ς σας, παρ2 ν2 περσετε τεσσρ�υς-π%ντε �ρ�-

ν�υς τ> νε�τητ σας, κα� ν2 µε�νετε �γρµµατ�ι. N2 σκλα�ωθ0τε ε4ς

τ2 γρµµατ σας. N2 �κ�#ετε τ2ς συµ��υλ2ς τ1ν διδασκλων κα�

γερ�ντ�τ%ρων, κα�, κατ2 τ>ν παρ�ιµ�α, «µ#ρια S	ευρε κα� ��λια µ-

θαινε». 8H πρ�κ�π� σας κα� � µθησ� σας ν2 µ>ν γ�νει σκεπρνι µ�-

ν� δι2 τ! Iτ�µ� σας, �λλ2 ν2 κ�ιτ�ει τ! καλ! τ0ς K�ιν�τητ�ς, κα�

µ%σα ε4ς τ! καλ! α3τ! εCρ�σκεται κα� τ! δικ� σας.

PEγ9, παιδι µ�υ, κατ2 κακ� µ�υ τ#�η, �	 α4τ�ας τ1ν περιστσε-

ων, Fµεινα �γρµµατ�ς κα� δι2 τ��τ� σrς �ητ1 συγ�9ρηση, δι�τι δ(ν

�µιλ1 καθ=ς �+ δσκαλ�� σας. Σrς εNπα @σα � Uδι�ς εNδα, Sκ�υσα κα�

�γν9ρισα, δι2 ν2 ��εληθ0τε �π! τ2 �περασµ%να κα� �π! τ2 κακ2

�π�τελ%σµατα τ0ς δι��ν��ας, τ>ν �π��αν ν2 �π�στρ%�εσθε, κα� ν2

F�ετε �µ�ν�ια. PEµrς µ> µrς τηρrτε πλ%�ν. T! Fργ� µας κα� � καιρ�ς

µας �π%ρασε. Kα� α+ �µ%ραι τ0ς γενεrς, � �π��α σrς Iν�ι	ε τ! δρ�µ�,

θ%λ�υν µετ’ Lλ�γ�ν περσει. T>ν �µ%ρα τ0ς �ω0ς µας θ%λει διαδε�θ0

� ν#κτα τ�� θαντ�υ µας, καθ=ς τ>ν �µ%ραν τ1ν 8Aγ�ων PAσωµτων

θ%λει διαδε�θ0 � ν#κτα κα� � α3ριαν> �µ%ρα. E4ς �σrς µ%νει ν2 4σ-

σετε κα� ν2 στ�λ�σετε τ!ν τ�π�, �π�; �µε7ς �λευθερ9σαµεJ κα�, δι2 ν2

γ�νBη τ��τ�, πρ%πει ν2 F�ετε }ς θεµ%λια τ0ς π�λιτε�ας τ>ν �µ�ν�ια,

τ>ν θρησκε�α, τ>ν καλλι%ργεια τ�� θρ�ν�υ κα� τ>ν �ρ�νιµ�ν �λευ-

θερ�α. Tελει9νω τ! λ�γ� µ�υ. Z�τω � �ασιλε#ς µας <Oθων! Z�τω �+

σ���� διδσκαλ�ι! Z�τω � 8Eλληνικ> Nε�λα�α!
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