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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 δίχασε 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 ταπεινόφρονα ομολογία του, είναι η απόκτηση παιδείας, η μόρφωση: «Να
σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας», τους παραγγέλλει. Και το σπουδαιότερο: «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 ακολουθούν 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 ευγνωμοσύνη, 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 ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινεν και προχώρησε η Εταιρεία».
Για μια ακόμη φορά, από το στόμα του αγράμματου πρωταγωνιστή της Επανάστασης, 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 στολίσετε 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
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H AΠOΦAΣH TOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ KOΛOKOTPΩNH

NA MIΛHΣEI ΣTOYΣ NEOYΣ
(13 Nοεµβρου 1838)

«Πανταχο ξεφρ ζετο  ποδοκιµασα το κυβερνητικο συστµα-

δυµ%νος τ! ρυθρον φρεµ τουJ τ! πλ0θος διεχωρ-

τος, κα  πθος πρ!ς τ! Σ#νταγµα σηµ%ραι γνετο ζωηρτερος. ∆(ν )το

σθη α3τοµ τως κα  σεβαστ!ς Γ%ρων διελθ=ν ν%βη

πλ%ον  ν%α γενε , ο+ σπουδαστα το Γυµνασου κα το Πανεπιστηµ-

πρ!ς το;ς καθηγητ ς. Mετ’ Lλγον  Γυµνασι ρχης ποτεινµενος πρ!ς

ου τ0ς πρωτευο#σης, ο+ συνεχ1ς πιδεικν#οντες τ2 τοιατα ε3γεν0

τ! πλ0θος κ το θαλ µου, εNπενJ «PAκολουθε7τε, δεξοµεν Cµ7ν περερ-

α4σθµατα, 5σαν κα διδ σκαλοι κα καθηγητα κα προ6χοντες πολιτι-

γν τι». Kατ%βησαν τ2ς κλµακας κα ν τB1 µ%σBω Fχοντες τ!ν Γ%ροντα

κο κα στρατιωτικο, κα +ερε7ς κα ρχιερε7ς. 8O γ%ρων Kολοκοτρ9νης,

ξ0λθον διευθυνµενοι πρ!ς τ!ν λεγµενον να!ν το A4λου, κα

 ο:τω πολ; περιποιο#µενος παρ2 το Mον ρχου <Oθωνος, λθ=ν µαν

κε7θεν διευθ#νθησαν ε4ς τ>ν Πν#κα πρ!ς ο3δ%να γνωστο Rντος πο δι-

τ1ν µερ1ν ε4ς τ! Γυµν σιον, κα κροασθες τ>ν διδασκαλαν το Γυ-

ευθ#νοντοJ τ! Fκτακτον φαινµενον τοτο φελκυσε τ! περεργον

µνασι ρχου Γενναδου, ναπτ#σσοντος τεµ χιν τι δηµηγορας κ τ0ς

πλ0θος.

+στορας το Θουκυδδου, π τοσοτον νθουσι σθη @πως κα οAτος µιλσBη ε4ς τ>ν ν%αν γενε2ν Cπ(ρ Πατρδος, Dστε παρεκ λεσε τ!ν Γυµνασι ρχην ν2 συναθροσBη το;ς µαθητ2ς π ντας κτ!ς τ0ς πλεως ε4ς τ>ν
Πν#κα, Eνα κφωνσBη κα  µακ ριος Γ%ρων Kολοκοτρ9νης λγον πρ!ς
τ>ν νεολααν. 8O Fνθους ληθος πατριωτισµο εµνηστος Γενν διος
ξετ%λεσε τ>ν πιθυµαν το σεβαστο Γ%ροντος κα τ>ν παραµον>ν τ0ς
Gορτ0ς τ1ν Tαξιαρχ1ν, ε4δοποιθησαν π ντες ο+ µαθητα το Γυµνασου ν2 συναθροισθ1σιν ε4ς τ! κατ στηµα α3το π τB1 λγBω @τι θ%λει το7ς
δειχθB0 τι περεργον.
»8H ναπτυχθε7σα περι%ργεια τ>ν πιοσαν φελκυσε π ντας ε4ς τ!

»O:τως φιχθ%ντες, ε4ς Πν#κα, µετ2 µικρ2ν ν παυλαν νσταται 
Γ%ρων, πατ1ν π το βµατος τ0ς Πνυκς, κα Sρξατο κφων1ν λγον,
ποτεινµενος πρ!ς τ>ν νεολααν. PAφ’ οA ξιστρησε τ2 τ0ς τουρκικ0ς
δουλεας, τ2ς 4δ%ας κα τ2 περ α3τονοµας α4σθµατα τ1ν νδρ1ν τ0ς
ποχ0ς κενης, ξιστρησε τ2 το +ερο γ1νος κα τ! αUσθηµα τ1ν
8Eλλνων πρ!ς τ>ν 4σονοµαν κα τ2 περ τ0ς ττε πολιτικ0ς καταστ σεως κ.λπ. AUφνης ναφανεται σµ0νος χωροφυλακ0ς, Fρχεται κα διαλ#ει τ>ν συν θροισιν. 8O δ( Kολοκοτρ9νης διαβληθες τB1 Bασιλε7, µικρο
δ%οντος ν2 CποστB0 δειν , 2ν  φιλπατρις Γυµνασι ρχης Γενν διος κα
Iλλοι καθηγητα δ(ν παρστανον τB1 Bασιλε7 τ! θ1ον τ0ς πρ ξεως».

Γυµν σιον, κα σ;ν α3το7ς κα πλ0θος Iλλων περι%ργωνJ πληρ9θη τ!
κατ στηµα προσ9πων, @τε π ντες ο+ καθηγητα κα διδ σκαλοι

(Bλ. PIω ννου Π. Π#ρλα, «Περ το ν Eλλ δι ρµοδου πολιτεµατος

συν0λθον, κα µετ’ Lλγου 4δο; Fρχεται κα  Γ%ρων Kολοκοτρ9νης νδε-

π φυσικν ποψιν», PEν Aθναις: T#ποις το Φωτς, 1867, σσ. 31-32)
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H AΠOΦAΣH TOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ KOΛOKOTPΩNH

NA MIΛHΣEI ΣTOYΣ NEOYΣ
(Aπδοση στη νεοελληνικ" γλ$σσα)

∆ι χυτη ταν η αποδοκιµασα του συστµατος διακυβ%ρνησης, και

και ο Γ%ρος Κολοκοτρ9νης, φορ9ντας την κκκινη

ο πθος για σ#νταγµα γινταν κ θε µ%ρα και πιο %ντονος. ∆εν ταν µ-

στολ του. Το πλθος νοιξε για να περ σει ο σεβ -

νο οι ν%οι, οι µαθητ%ς του Γυµνασου και οι φοιτητ%ς του Πανεπιστηµ-

σµιος Γ%ρος που αν%βηκε στους καθηγητ%ς. eστερα απ λγο, ο γυµνα-

ου της πρωτε#ουσας, που εξ%φραζαν τ%τοια διακα αισθµαταJ ταν και

σι ρχης απευθ#νθηκε απ την αθουσα στο πλθος, λ%γοντας: «Ακολου-

οι δ σκαλοι και οι καθηγητ%ς, οι πολιτικο και στρατιωτικο αξιωµατο#-

θστε µας για να σας δεξουµε κ τι περεργο». Κατ%βηκαν τις σκ λες και

χοι, καθ9ς και οι ιερες και οι αρχιερες. Ο Γ%ροντας Κολοκοτρ9νης, τον

%χοντας στη µ%ση το Γ%ρο βγκαν µε κατε#θυνση προς το λεγµενο να

οποο ο βασιλι ς oθωνας εκτιµο#σε ιδιαιτ%ρως, µα µ%ρα επισκ%φθηκε

του Αιλου [τους Α%ρηδες] και απ εκε προς την Πν#κα, χωρς κανες

το Γυµν σιο και παρακολο#θησε το µ θηµα του γυµνασι ρχη Γενν δι-

να γνωρζει που πγαινανJ το πρωτγνωρο αυτ θ%αµα προσελκυσε και

ου, ο οποος αν%λυε %να απσπασµα δηµηγορας απ την ιστορα του

το πλθος των περεργων.

Θουκυδδη. Τσο πολ# ενθουσι στηκε που θ%λησε να µιλσει και ο
διος στους ν%ους για την Πατρδα. iτσι, παρακ λεσε το γυµνασι ρχη
να συγκεντρ9σει λους τους µαθητ%ς %ξω απ την πλη στην Πν#κα,
προκειµ%νου να εκφωνσει και ο Γ%ρος Κολοκοτρ9νης λγο προς τους
ν%ους. Ο αεµνηστος Γενν διος, γεµ τος απ αγν πατριωτισµ, πραγµατοποησε την επιθυµα του σεβ σµιου Γ%ροντα και την παραµον της
εορτς των Ταξιαρχ9ν ειδοποησε λους τους µαθητ%ς του Γυµνασου
να συγκεντρωθο#ν στο σχολεο του, επειδ θελε να τους δεξει κ τι περεργο.
Η περι%ργεια που προκλθηκε προσελκυσε την εποµ%νη στο Γυµν σιο λους τους µαθητ%ς, και µαζ τους πλθος περι%ργων. Το σχολεο

iφτασαν λοιπν στην Πν#κα, κι αφο# ξαπστασαν λγο, σηκ9θηκε
ο Γ%ρος, αν%βηκε στο βµα της Πν#κας και ρχισε να µιλ στη νεολαα.
Αναφ%ρθηκε στη δουλεα των Το#ρκων, στις σκ%ψεις και στον πθο για
αυτονοµα των ανδρ9ν της εποχς, εξιστρησε γεγοντα του ιερο# αγ9να και µλησε για την επιθυµα των Ελλνων να εναι σοι απ%ναντι στο
νµο και για την τρ%χουσα πολιτικ κατ σταση κ.λπ. Ξαφνικ εµφανζεται µια οµ δα χωροφυλ κων, πλησι ζει και διαλ#ει τη συγκ%ντρωση.
Μ λιστα, ο Θ. Κολοκοτρ9νης, αφο# τον δι%βαλαν στο βασιλι , λγο %λειψε να µπει σε περιπ%τειες. Γλτωσε µως απ τη δυσµ%νεια, γιατ ο φιλπατρις γυµνασι ρχης Γενν διος και οι λλοι καθηγητ%ς απ%δειξαν τι
λα εχαν γνει µε καλ πρθεση.

γ%µισε απ κσµο, συγκεντρ9θηκαν οι καθηγητ%ς και λγο µετ %φτασε
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O ΛΟΓΟΣ

¶·È‰È¿ ÌÔ˘!
Ε4ς τ!ν τπο τοτο, πο; γ= πατ1 σµερα, πατοσαν κα δηµηγοροσαν τ!ν παλαι! καιρ!
Iνδρες σοφο, κα Iνδρες µ( το;ς ποους δ(ν εNµαι Iξιος ν2 συγκριθ1 κα ο6τε ν2 φθ σω τ2 Uχνη των. PEγ= πιθυµοσα ν2 σrς 4δ1,
παιδι µου, ε4ς τ>ν µεγ λη δξα τ1ν προπατρων µας, κα Fρχοµαι
ν2 σrς ε4π1, @σα ε4ς τ!ν καιρ! το γ1νος κα πρ! α3το κα :στερα
π’ α3τ!ν  Uδιος παρατρησα, κα π’ α3τ2 ν2 κ µωµε συµπερασµο;ς κα δι2 τ>ν µ%λλουσαν ε3τυχαν σας, µολοντι  Θε!ς µνος
sξε#ρει τ2 µ%λλοντα. Kα δι2 το;ς παλαιο;ς tEλληνας, ποας γν9σεις εNχαν κα ποα δξα κα τιµ>ν Fχαιραν κοντ2 ε4ς τ2 Iλλα Fθνη
το καιρο των, ποους uρωας, στρατηγο#ς, πολιτικο;ς εNχαν, δι2
τατα σας λ%γουν καθ’ µ%ραν ο+ διδ σκαλο σας κα ο+ πεπαιδευµ%νοι µας. PEγ= δ(ν εNµαι ρκετς. Σrς λ%γω µνον π=ς 5ταν σοφο, κα
π! δ1 π0ραν κα δανεσθησαν τ2 Iλλα Fθνη τ>ν σοφαν των.
E4ς τ!ν τπον, τ!ν πο7ον κατοικοµε, κατοικοσαν ο+ παλαιο
tEλληνες, π! το;ς ποους κα µε7ς καταγµεθα κα λ βαµε τ!
Rνοµα τοτο. A3το δι%φεραν π! µrς ε4ς τ>ν θρησκεαν, διτι προσκυνοσαν τ(ς π%τρες κα τ2 ξ#λα. PAφο :στερα 5λθε στ!ν κσµο 
Xριστς, ο+ λαο @λοι πστευσαν ε4ς τ! E3αγγ%λι του, κα Fπαυσαν
ν2 λατρε#ουν τ2 εUδωλα. ∆(ν π0ρε µαζ του ο6τε σοφο;ς ο6τε προκοµµ%νους, λλ’ wπλο;ς νθρ9πους, χωρικο;ς και ψαρ δες, κα µ(
τ> βοθεια το 8Aγου Πνε#µατος Fµαθαν @λες τ(ς γλ1σσες το κσµου, ο+ πο7οι, µολοντι @που κα xν Fβρισκαν ναντιτητες κα ο+
βασιλε7ς κα ο+ τ#ραννοι το;ς κατ%τρεχαν, δ(ν sµπρεσε καν%νας ν2
το;ς κ µBη τποτα. A3το στερ%ωσαν τ>ν πστιν.
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√ ÏﬁÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙËÓ ¶Ó‡Î·
O+ παλαιο tEλληνες, ο+ πργονο µας, Fπεσαν ε4ς τ>ν διχνοια
κα τρ9γονταν µεταξ# τους, κα Fτσι Fλαβαν καιρ! πρ1τα ο+ Pωµα7οι, Fπειτα Iλλοι β ρβαροι κα το;ς Cπταξαν. tYστερα 5λθαν ο+
Mουσουλµ νοι κα Fκαµαν @,τι sµποροσαν, δι2 ν2 λλ ξη  λα!ς
τ>ν πστιν του. <Eκοψαν γλ1σσες ε4ς πολλο;ς νθρ9πους, λλ’ στ θη δ#νατο ν2 τ! κατορθ9σουν. T!ν {να Fκοπταν,  Iλλος τ! σταυρ του Fκαµε. Σ2ν εNδε τοτο  σουλτ νος, διρισε {να βιτσερ( [ντιβασιλ%α], {ναν πατρι ρχη, κα το Fδωσε τ>ν ξουσα τ0ς κκλησας.
A3τ!ς κα  λοιπ!ς κλ0ρος Fκαµαν @,τι το;ς Fλεγε  σουλτ νος.
tYστερον Fγιναν ο+ κοτζαµπ σηδες [προεστο] ε4ς @λα τ2 µ%ρη. 8H τρτη τ ξη, ο+ Fµποροι κα ο+ προκοµµ%νοι, τ! καλ#τερο µ%ρος τ1ν πολιτ1ν, µ>ν Cποφ%ρνοντες τ!ν ζυγ!ν Fφευγαν, κα ο+ γραµµατισµ%νοι
π0ραν κα Fφευγαν π! τ>ν 8Eλλ δα, τ>ν πατρδα των, κα Fτσι 
λας, @στις στερηµ%νος π! τ2 µ%σα τ0ς προκοπ0ς, κατντησεν ε4ς
θλαν κατ σταση, κα α3τ> α6ξαινε κ θε µ%ρα χειρτεραJ διτι, xν
ε3ρσκετο µεταξ; το λαο κανες µ( Lλγην µ θηση, τ!ν λ µβανε
 κλ0ρος, @στις Fχαιρε προνµια, | σ#ρετο π! τ!ν Fµπορο τ0ς
E3ρ9πης }ς βοηθς του | γνετο γραµµατικ!ς το προεστο. Kα
µερικο µ>ν Cποφ%ροντες τ>ν τυρανναν το Tο#ρκου κα βλ%ποντας τ(ς δξες κα τ(ς δον(ς πο; πελ µβαναν α3το, Iφηναν τ>ν
πστη τους και γνοντο Mουσουλµ νοι. Kα τοιουτοτρπως κ θε
µ%ρα  λα!ς λγνευε κα πτ9χαινε.
E4ς α3τ>ν τ>ν δυστυχισµ%νη κατ σταση µερικο π! το;ς φυγ δες γραµµατισµ%νους µετ φραζαν κα Fστελναν ε4ς τ>ν 8Eλλ δα βιβλα, κα ε4ς α3το;ς πρ%πει ν2 χρωστοµε ε3γνωµοσ#νη, διτι ε3θ;ς
πο; καν%νας Iνθρωπος π! τ! λα! µ νθανε τ2 κοιν2 γρ µµατα,
δι βαζεν α3τ2 τ2 βιβλα κα Fβλεπε ποους εUχαµε προγνους, τ
Fκαµεν  Θεµιστοκλ0ς,  PAριστεδης κα Iλλοι πολλο παλαιο µας,
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κα βλ%παµε κα ε4ς ποαν κατ σταση ε3ρισκµεθα ττε. tOθεν µrς
5λθεν ε4ς τ! νο ν2 το;ς µιµηθοµε κα ν2 γνουµε ε3τυχ%στεροι.
Kα Fτσι Fγινε κα προδευσεν  8Eταιρεα.
tOταν ποφασσαµε ν2 κ µωµε τ>ν PEπαν σταση, δ(ν συλλογισθκαµε ο6τε πσοι εUµεθα ο6τε π=ς δ(ν Fχοµε ~ρµατα ο6τε @τι ο+
Tορκοι βαστοσαν τ2 κ στρα κα τ2ς πλεις ο6τε καν%νας φρνιµος µrς εNπε «πο; πrτε δ1 ν2 πολεµσετε µ( σιταροκ ραβα βατσ%λα», λλ2 }ς µα βροχ> Fπεσε ε4ς @λους µας  πιθυµα τ0ς λευθερας µας, κα @λοι, κα  κλ0ρος µας κα ο+ προεστο κα ο+ καπετανα7οι κα ο+ πεπαιδευµ%νοι κα ο+ Fµποροι, µικρο κα µεγ λοι, @λοι
συµφωνσαµε ε4ς α3τ! τ! σκοπ! κα κ µαµε τ>ν PEπαν σταση.
E4ς τ!ν πρ1το χρνο τ0ς PEπαναστ σεως εUχαµε µεγ λη µνοια
κα @λοι τρ%χαµε σ#µφωνοι. 8O {νας π0γεν ε4ς τ!ν πλεµο,  δελφς του Fφερνε ξ#λα,  γυνα7κα του ζ#µωνε, τ! παιδ του κουβαλοσε ψωµ κα µπαρουτβολα ε4ς τ! στρατπεδον κα 2ν α3τ> 
µνοια βαστοσε κµη δυ! χρνους, sθ%λαµε κυριε#σει κα τ>ν
Θεσσαλα κα τ>ν Mακεδονα, κα Uσως φθ ναµε κα {ως τ>ν Kωνσταντινο#πολη. Tσον τροµ ξαµε το;ς Tο#ρκους, πο; Iκουγαν
tEλληνα κα Fφευγαν χλια µλια µακρ . 8Eκατ!ν tEλληνες Fβαζαν
π%ντε χιλι δες µπρς, κα {να καρ βι µαν wρµ δα. PAλλ2 δ(ν β σταξεν. Hλθαν µερικο κα sθ%λησαν ν2 γ%νουν µπαρµπ%ρηδες ε4ς
το κασδη τ! κεφ λι. Mrς πονοσε τ! µπαρµπ%ρισµ τους. M2 τ ν2
κ µοµε; EUχαµε κα α3τουν1ν τ>ν ν γκη. PAπ! ττε Sρχισεν  διχνοια, κα χ θη  πρ9τη προθυµα κα µνοια. Kα @ταν Fλεγες
τ!ν K9στα ν2 δ9σει χρµατα δι2 τ2ς ν γκας το Fθνους, | ν2 Cπ γει ε4ς τ!ν πλεµο, τοτος πρβαλλε τ!ν Γι ννη. Kα µ’ α3τ!ν τ!ν
τρπο κανες δ(ν Sθελε ο:τε ν2 συνδρ µει ο:τε ν2 πολεµσει. Kα
τοτο γνετο, πειδ> δ(ν εUχαµε {να ρχηγ! κα µαν κεφαλ. PAλλ2
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√ ÏﬁÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙËÓ ¶Ó‡Î·
{νας Fµπαινε πρεδρος {ξη µ0νες, σηκ9νετο  Iλλος κα τ!ν Fριχνε,
κα κ θετο α3τ!ς Iλλους τσους, κα Fτσι  {νας Sθελε τοτο, κα 
Iλλος τ! Iλλο. <Iσως @λοι sθ%λαµε τ! καλ, πλ>ν καθ%νας κατ2 τ>ν
γν9µη του. tOταν προστ ζουνε πολλο, ποτ( τ! σπτι δ(ν χτζεται
ο:τε τελει9νει. 8O {νας λ%γει, @τι  πρτα πρ%πει ν2 βλ%πει ε4ς τ! ανατολικ! µ%ρος,  Iλλος ε4ς τ! ντικρυν, κα  Iλλος ε4ς τ!ν Bορ%α,
σ2ν ν2 5ταν τ! σπτι ε4ς τ!ν ραµπ , κα ν2 γυρζει, καθ=ς λ%γει 
καθ%νας. M( τοτο τ!ν τρπο δ(ν κτζεται ποτ( τ! σπτι, λλ2 πρ%πει
ν2 εNναι {νας ρχιτ%κτων, @που ν2 προστ ζει π1ς θ2 γενε7. Παροµοως κα µε7ς χρειαζµεθα {ναν ρχηγ! κα {ναν ρχιτ%κτονα,
@στις ν2 προστ ζει κα ο+ Iλλοι ν2 Cπακο#ουν κα ν2 κολουθον.
PAλλ’ πειδ> εUµεθα ε4ς τ%τοια κατ σταση, ξ α4τας τ0ς διχνοιας, µrς
Fπεσε  Tουρκι2 π νω µας κα κοντ%ψαµε ν2 χαθοµε, κα ε4ς το;ς
στερνο;ς Gπτ2 χρνους δ(ν κατορθ9σαµε µεγ λα πρ γµατα.
E4ς α3τ> τ>ν κατ σταση Fρχεται  βασιλε#ς, τ2 πρ γµατα συχ ζουν, κα τ! µπριο κα  γεωργα, κα ο+ τ%χνες ρχζουν ν2 προοδε#ουν, κα µ λιστα  παιδεα. Aυτ>  µ θησις θ2 µrς α3ξσει κα
θ2 µrς ε3τυχσει. PAλλ2 δι2 ν2 α3ξσοµεν, χρει ζεται κα  στερ%ωσις τ0ς πολιτεας µας,  ποα γνεται µ( τ>ν καλλι%ργεια κα µ( τ>ν
Cποστριξη το Θρνου. 8O βασιλε#ς µας εNναι ν%ος κα συµµορφ9νεται µ( τ!ν τπο µαςJ δ(ν εNναι προσωρινς, λλ’  βασιλεα του
εNναι διαδοχικ, κα θ2 περ σει ε4ς τ2 παιδι2 τ1ν παιδι1ν του, κα µ(
α3τ!ν κι σε7ς κα τ2 παιδι σας θ2 ζσετε. Πρ%πει ν2 φυλ ξετε τ>ν
πστη σας, κα ν2 τ>ν στερε9σετε, διτι, @ταν πι σαµε τ2 Iρµατα,
εUπαµε πρ1τα Cπ(ρ Πστεως κα Fπειτα Cπ(ρ Πατρδος. tOλα τ2 Fθνη
το κσµου Fχουν κα φυλ ττουν µι2 Θρησκεα. Kα α3το, ο+
8Eβρα7οι, ο+ πο7οι κατατρ%χοντο κα µισοντο κα π! @λα τ2 Fθνη,
µ%νουν σταθερο ε4ς τ>ν πστη τους.
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N2 µ>ν Fχετε πολυτ%λεια, ν2 µ>ν πηγανετε ε4ς το;ς καφεν%δες
κα ε4ς τ2 µπιλι ρδα. N2 δοθ0τε ε4ς τ2ς σπουδ ς σας, κα καλλτερα
ν2 κοπι σετε λγον δ#ο κα τρε7ς χρνους, κα ν2 ζσετε λε#θεροι
ε4ς τ! πλοιπο τ0ς ζω0ς σας, παρ2 ν2 περ σετε τεσσ ρους-π%ντε χρνους τ> νετητ σας, κα ν2 µενετε γρ µµατοι. N2 σκλαβωθ0τε ε4ς
τ2 γρ µµατ σας. N2 κο#ετε τ2ς συµβουλ2ς τ1ν διδασκ λων κα
γεροντοτ%ρων, κα, κατ2 τ>ν παροιµα, «µ#ρια Sξευρε κα χλια µ θαινε». 8H προκοπ σας κα  µ θησ σας ν2 µ>ν γνει σκεπ ρνι µνο δι2 τ! Iτοµ σας, λλ2 ν2 κοιτ ζει τ! καλ! τ0ς Kοιντητος, κα
µ%σα ε4ς τ! καλ! α3τ! εCρσκεται κα τ! δικ σας.
PEγ9, παιδι µου, κατ2 κακ µου τ#χη, ξ α4τας τ1ν περιστ σεων, Fµεινα γρ µµατος κα δι2 τοτο σrς ζητ1 συγχ9ρηση, διτι δ(ν
µιλ1 καθ=ς ο+ δ σκαλο σας. Σrς εNπα @σα  Uδιος εNδα, Sκουσα κα
γν9ρισα, δι2 ν2 φεληθ0τε π! τ2 περασµ%να κα π! τ2 κακ2
ποτελ%σµατα τ0ς διχονοας, τ>ν ποαν ν2 ποστρ%φεσθε, κα ν2
Fχετε µνοια. PEµrς µ> µrς τηρrτε πλ%ον. T! Fργο µας κα  καιρς
µας π%ρασε. Kα α+ µ%ραι τ0ς γενεrς,  ποα σrς Iνοιξε τ! δρµο,
θ%λουν µετ’ Lλγον περ σει. T>ν µ%ρα τ0ς ζω0ς µας θ%λει διαδεχθ0
 ν#κτα το θαν του µας, καθ=ς τ>ν µ%ραν τ1ν 8Aγων PAσωµ των
θ%λει διαδεχθ0  ν#κτα κα  α3ριαν> µ%ρα. E4ς σrς µ%νει ν2 4σ σετε κα ν2 στολσετε τ!ν τπο, πο; µε7ς λευθερ9σαµεJ κα, δι2 ν2
γνBη τοτο, πρ%πει ν2 Fχετε }ς θεµ%λια τ0ς πολιτεας τ>ν µνοια,
τ>ν θρησκεα, τ>ν καλλι%ργεια το θρνου κα τ>ν φρνιµον λευθερα. Tελει9νω τ! λγο µου. Zτω  βασιλε#ς µας <Oθων! Zτω ο+
σοφο διδ σκαλοι! Zτω  8Eλληνικ> Nεολαα!
H οµιλα του Θ. Kολοκοτρ$νη πραγµατοποι"θηκε στην Πνκα στις 7/10/1838
και δηµοσιεθηκε στην εφηµερδα «AIΩN» στις 13/11/1838.
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