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ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
Τή 28[9 παρελθόντος άπριλίου οί πρόεδροι 

τών έν Κωνσταντινουπόλει φιλεκπαιδευτικών 
Συλλόγων, ηγουμένου τοΰ Έλληνικοΰ Φιλο
λογικού Συλλόγου, έπέδιδον τοίς παρά τή 'Υ
ψηλή Πύλη άντιπροσώποις τών έξ μεγάλων 
ευρωπαϊκών δυνάμεων καί τώ τής Ελλάδος, 
υπόμνημα περ! τών δικαίων τοΰ έλληνικοΰ έ
θνους, καί ϊδιϊη περί τών έν Μακεδονίας καί 
Θράκη ελληνικών πληθυσμών, μετά τής πα- 
ρακλήσεως όπως τό έγγραφον τοΰτο διαβι- 
βασθή, ώς προωρίζετο, είς τάς οικείας κυβερ
νήσεις. Περί τοΰ ύπομνήματος τούτου ούδε'ις 
έγένετο μέχρι τοΰδε ένταΰθα λόγος ύπό τών 
έφημερίδων, αϊτινες τελευταίως έτι άνεδημο- 
σίευσανέκ τής άγγλικής Kvart)c ββΛον σκέ
ψεις μόνον, άς έπ’αύτοΰ έποιήσατο πρός τήν 
αγγλικήν κυβέρνησιν ό παρά τή Υψηλή Πύλη 
πρεσβευτής αύτής κ. Ααγιάρδος. Δημοσιεύον- 
τες σήμερον αύτό τό κείμενον τοΰ έν λόγφ 
εγγράφου έκ δύο κυρίως προαγόμεθα εις τοΰτο 
λόγων· έξ αύτών τών σκέψεων τοΰ άγγλου 
πρεσβευτοΰ, ύπαγορευθεισών πολλαχοΰ έκ συμ
περασμάτων μηδαμού τοΰ ύπομνήματ,ος ά- 
παντώντων, καϊ έκ τοΰ ότι έδημοσιεύΟη ήδη 
ev τή Α'υακή τής 'Αγγλίας βίβΛω.

Ιδού τδ ύπόμνημα.

Έξοχωτατι.

Τδν Ελληνικόν πολιτισμόν καί τά Ελληνικά γράμ
ματα έκπροσωποΰντες καϊ τήν διάδοσιν αυτών σκο- 
ποϋντες έν τή χώρα ταύτη, ήτις έγε'νετο ή μήτηρ 
καϊ τροψδς αύτών χα^ παρά τοΤς άπογύνοις τοΰ 
πρεσβυγενεστάτου τών ευρωπαϊκών έθνών, οί 'Ελ
ληνικοί Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως, ών δ μέν 

την καθόλου έποπτείαν της παιδεύσεως της Ελλη
νικής έν Τουρκία φυλής άνε'λαβε, των δ’άλλων 
έκαστος αντιπροσωπεύει άνά μίαν τών έπαρχιών τής 
Ανατολής, τήν Θράκην, τήν Μακεδονίαν, τήν 
Ήπειρον καί τήν Θεσσαλίαν, άλλως δέ καί έκ πο
λυπληθών τέκνων τών χωρών τούτων έκαστος συγ
κείμενοι καί ύπδ τών έπαρχιών τούτων ώς και ύπδ 
τής έπιτοπίου άρχής άνεγνωρισμένοι, νομίζουσιν ότι 
ήθελον φανή απέναντι τοϋ ευρωπαϊκού πολιτισμού 
παραβάται ίερωτάτου χα\ άπαραγράπτου καθήκον
τος, καθ'ήν ώραν ευρωπαϊκόν συγκροτείται συνέ- 
δριον, άποφασίσον περ'ι τοΰ μέλλοντος τών ανατο
λικών έθνών, εί μή έσπευδον ό’πως συντελέσωσιν τδ 
καθ’εαυτούς είς τήν διαφώτισιν τοϋ σπουδαιοτάτου 
ζητήματος τοϋ έθνικοΰ χαρακτηρισμού τών ανατο
λικών χωρών.

Τδ καθήκον τοΰτο τοσούτω μάλλον Επειγόντως 
έπεβάλλετο αύτοϊς, ό'σω πρόκειται περ'ι χωρών έξ 
ών τδ πρώτον άπερήευσεν ό πολιτισμός έκεΐνος, ου 
ύπέρ τής έν ’Ανατολή έξαναστάσεως μοχθοϋσιν, δ 
πολιτισμός, ό’στις ώς πρωτότοκος αδελφός τα έθνη 
τής Ευρώπης έχειραγώγησεν, ό πολιτισμός, δστις 
καϊ νϋν έτι αναπτυσσόμενος δύναται νά χρησιμεύση 
ένωτικδν σημεϊον τών φιλικών σχέσεων Ευρώπης 
καϊ Ασίας, Βορβα καϊ Νότου, καθά κεντρομόλος 
μεν δύναμις τοϋ εΰρωπαϊκοϋ πολιτισμοΰ, κεντρόφυς 
δε πάσης επιδρομής αντιοράσεως .

Ουδεν καινόν βεβαίως δύνανται νά εΐπωσεν οί 
Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως είς τήν σοφήν καϊ 
πεπολιτισμένην Εύρώπην, ήτις δσημέραι διά τών 
ανακαλύψεων αύτής τρανώτερον τοϊς νεωτέροις 
"Ελλησιν άναδεικνύει τδ μεγαλεϊον τών πατέρων 
αύτών, έάν είς αρχαίας άνατρε'χοντες έποχάς 
άπεπειρώντο νά καταδείξωσιν τδ δμογενές τοϊς 
"Ελλησι τών άρχαίων Θρφκών καί τό ό'λως Ελλη
νικόν τών Μακεδόνων, ών έν ταϊς χώραις έφύτευ- 
σαν τό πρώτον τήν Αρμονίαν αί Πιερίδες Μοϋ- 
σαι καϊ έψαλλον πρδ τοϋ 'Ομήρου τούς άθλους τών 
θεών καϊ τών ηρώων ό Όρφεύς καϊ δ ©άμυρις. 
Ήδη άπδ τής παναρχαίας έκείνης έποχής μεθ’ό'λας
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τας έκάστοτε έπιδρομάς τών ασιατικών λαών έν 
ταΐ; χώραι; Ixilvtm ούδέποτε έπαυσατο ύπαρχων 
δ έλληνεσμό; κα'ι άν ή λεγομένη Χυρίως 'Ελλάς 
δύναται νά καυχηθή ίπ\ τγϊ γεννήσει τοΰ θείου 
Πλάτωνος, Ιγιι καϊ ή Θράκη νά έπιδείξη τδν Δη
μόκριτον αΰτής, καϊ ή ΜαχεδΟνίά τδν παγκόσμιον 
έχεΐνον νοϋν, τδν Άριστοτέλην,

Άλλά, τά άρχαϊα παραλείποντες, δυνάμεθα νά 
είπωμεν άνευ φόβου τοΰ νά διαψευσθώμεν ύπδ τής 
Ιστορικής άληθείας, ότι άπδ τής έποχής τοΰ με
γάλου υίοΰ τής Μακεδονίας, οστις έπ'ι τών νικηφό
ρων αΰτοΰ δ'πλων ήγαγε τδν ελληνικόν πολιτισμόν 
μέχρι τών άπωτάτων άκρων Τής Άσία; καϊ έλυσε 
τδ άνατολιχδν ζήτημα ούτως, ώστε έπϊ έπτα όλους 
αιώνας δ εΰρωπαϊχδς πολιτισμός έδέσποσ» τής ασια
τικής άντιδράσεως, οΰδε'ποτε ή χώρα ήν όρίζουσι 
πρδς βορραν αί μεγάλαι σειρα'ι τών δρέων, αί ελλη
νικά! λεγόμεναι Άλπεις, έπαυσεν άποτελοΰσα έν 
γεωγραφικόν χαϊ έθνολογιχδν σύνολον, όπερ διήχον 
άπδ τοϋ Ταινάρου πρδς βοββαν χαϊ έκεϊθεν πρδς 
άνατολάς έχτεινόμενον καθ’άπασαν τήν Μακεδονίαν 
χαϊ τήν Θρφκην καϊ έχον ώς κέντρον τήν εστίαν 
τοΰ μεσαιωνικού έλληνισμοΰ τήν Κωνσταντινούπο
λή, συνεχίζετο διά τών πορθμών καθ’ άπασαν τήν 
Μιχράν ’Ασίαν, άπδ τών άχτών τοΰ Εΰξείνου μέχρι 
τής Κιλικίας άκρα;.

Έπϊ έπτακαίδεχα δ'λους αιώνας οίαιδήποτε χαϊ 
δσαιδήποτε χαϊ άν έγε'νοντο έπιδρομαϊ ύπδ παντοίων 
έθνών χαϊ ίδίφ ύπδ τών άρχτωων, έν οΤς άτυχώ; 
τήν πρώτην έσχον μοϊραν οί Βούλγαροι, όποιαδή- 
ποτε χαϊ άν έξησκήθη βία περϊ τήν καταγραφήν 
τοΰ έλληνισμοΰ έν ταϊς χώραις ταύταις χαϊ ίδίφ έν 
θροίχτ; χαϊ’έν Μακεδονία, δ λαδς όμως διέμεινε 
πάντοτε ελληνικός, ή γλώσα έπϊ τοσοΰτον ήν ελ
ληνική, ώστε χαϊ τούς πρδς χα.ρδν κατορθοΰντας 
χατακτήσασθαι τάς χώρας ταύτας έξηνάγκαζε 
ταύτην πολλάκις ώς έπίσημον γλώσσαν μεταχειρί- 
ζεσθαι, ως πλεΐστα μαρτυροΰσιν Ιστορικά μνημεία. 
Ή ιστορία άποδεικνύει πρδς τούτοις δ'τι τοσοΰτον 
ήν ισχυρόν τδ αίσθημα τοΰ έλληνισμοΰ καϊ τδ μί
σος κατά τής βουλγαρικής έπιορομής, ώστε ώς έπϊ 
τδ πολύ οί κάτοικοι μόνον τών χωρών τούτων, 
καίπερ έγκαταλιμπανόμενοι ύπδ ανικάνων τινων 
βυζαντινών αύτοκρατόρων, τήν ξενικήν άπετίνασσον 
έπιδρομήν καϊ τήν ελληνικήν αΰτών άνεκτώντο έ- 
λευθεριαν. Άξιοσημείωτον δέ ό'τι έχ τών βυζαντινών 
αύτοκρατόρων οί έμμανέστεροι άλλά χαϊ τελεσφο- 
ρώτεροι τήν βουλγαρικήν καταπολεμήσανε ες έπι
δρομήν είσιν ίί είς τήν μακεδονικήν άνήκοντες δυ
ναστείαν χαϊ ίδια Βασίλειος, εις δν ή ιστορία τδν 
τίτλον άπένειμε τοΰ βουλγαροκτόνου.

$.αϊ δ’μως πολλοί καϊ τότε διεπράσσοντο πρδς 

έκβουλγάρισιν τών χωρών τούτων έρημώσεις, διαρ*  
παγαϊ, χαταστροφαϊ χαϊ έπϊ πάσ-ρ βία μετοίχισι; 
τών έντεΰθεν τοΰ Αίμου Ελλήνων άντιχαθισταμένων 
έν ταϊς γενεθλίοις αΰτών χώραις ύπδ τών πέραν 
τοΰ Αι’μου Βουλγάρων. Άλλά πάντα ταΰτα είς 
οΰδέν ϊσχυσαν άλλ’ ή είς έπέκτασιν τής ελληνικής 
φυλής καϊ έκεϊθεν τοΰ Αίμου, ούτως ώστε δ’τε 
κατά τδν ΙΔ' αιώνα ή Βουλγαρία περιεκλείσθη έν
τδς τών φυσικών αΰτής δρίων, έντδς τοΰ Αίμου, 
οί μέν τών Βουλγάρων βασιλείς έτιτλοφοροΰντο 
πιστοϊ βασιλεϊς καϊ αΰτοκράτορες πάντων τών 
Βουλγάρων καϊ Ελλήνων, έν δέ ταΤς συνθήχαις άς 
μετά τών Γενουητών συνήπτον άπηρίθμΟυν τά υφ’ 
εαυτούς έθνη διά τών : Greci. Bulgari, vel aiii. 
Αί βίαιαι αυται τών Ελλήνων .μετοικίσει; έγένοντο 
ιδία έπϊ τών βουλγάρων βασιλέων Σαμουήλ καϊ 
Καλοϊωάννου καθά Θεοφύλακτος δ Βουλγαρίας έπι - 
μαρτυρεί. Μόνον έν ταϊς νοτίοις ύπωρείαις τοΰ Αί
μου άφ’ ένδς μέν ώς έκ τής έγχαταστάσεως τών 
Βουλγάρων, άφ’έτέρου δέ ώς έκ τής πολυχρο- 
νιωτέρας τών κατά τά μέρη έκεϊνα κυριαρ
χίας έπεχράτησεν δ χαρακτηρισμός τών κατοίκων 
ώς Βουλγάρων, καίτοι, ώ 6 Γρήγορα; λέγει, Ρω
μαίοι μέν ήσαν, Μυσοϊ δ’ώνομάζοντο διά τδ Μυ- 
σοΐς έκ πολλοΰ καϊ αΰτούς ύπηχόους γενέσθαι. “Οτι 
δ’ δρθώς μαρτυρεί δ ιστορικός ουτος άπόδειξις είναι 
ότι οίκειοθελώς τδ πλεϊστον είς τήν βυζαντινήν αΰ- 
τοχρατορίαν προσετίθεντο, διασώζουσι δ’άχρι τοΰ
δε τά ίχνη τής έλληνικής αΰτών καταγωγή; ίν τε 
τω χαρακτήρι καϊ έν τοΐς ήθεσι καϊ έν τή γλώσσ-ρ.

Μετά πολλά; έπιδρομάς χαϊ αξιώσεις τδν Βουλ
γάρων έκ τών πολυπαθών άλλ’ άχαταδλήτων ελ
ληνικών χωρών τής Θράκης καϊ τής Μακεδονίας 
έπήλθεν ή τουρκική χατάκτησις αΰτών. Οί Τοΰρ- 
κοι λαδς μέν έπιδρομικδς, άλλ’έθος έχων μή μετα- 
κινείν τά νενομισμένα καϊ σέβειν τά ιστορικά καϊ 
έθνιχά δίχαια έν ταϊς κατακτωμέναις χώραις τήν 
Θράκην καϊ Μακεδονίαν, έν ή ιδία συμπαγέστερον 
εδρον τδν ελληνικόν πληθυσμόν καϊ έρβωμενεστέραν 
την ελληνικήν άντίστασιν, κυρίως χοίραν τών 'Ελ
λήνων ή Ρωμαίων—ί*ούμ  Ίλύ— άπεχάλεσαν, ώς 
χαϊ είς τάς ά'λλας χώρας, τήν Βουλγαρίαν, τήν 
Σερβίαν, τήν Βοσνίαν, τήν Βλαχίαν, τήν Μολ- 
Βαυίαν τά έθνιχά αΰτών διετήρησαν δνόματα. “Ο

ρια Βέ μεταξύ τής Βουλγαρίας καϊ τής χώρας τών 
Ελλήνων, τής 'Ρωμυλίας, έθεώρησαν τδν Αίμον, 
δ'στις ην, ώς μαρτυρεί δ ιστορικός τοΰ ΙΔ' αίώνος 
Γρήγορα;, πράγματι τότε μεθόριον 'Ρωμαίοις καϊ 
Βούλγαροι;. “Οτι δέ τοΰτο έλογίζετο τδ δ'ριον με
ταξύ τής Βουλγαρίας χαϊ τών ελληνικών τούτων 
χωρών μέχρι; έσχάτων άποδεικνύουσι καϊ πάντες 
οί χάρται,οί άπδ του ΙΕ' καϊ Ις' αίώνος έκδοΟε'ντε;

μέχρι τοΰ πρδ μικρού έκδοθέντος χάρτου του περι- 
πύστου γεωγράφου x Kiepert, δ'στις μόνον έπϊ τών 
σλαυϊκών έρεισθεϊς πηγών καϊ άμνημονήσας τοΰ 
αξιώματος Audiatur et altera pars μετέβαλεν έ
θνιχά χαϊ γεωγραφικά δ'ρια καϊ άνεβάπτισε Βουλ
γαρίαν τήν Θράχην καϊ τήν Μακεδονίαν, αΰτάς έ- 
χείνας δηλονότι τάς χώρας, άς οί Τοΰρχοι δικαιότε
ρα όντες, καίπερ άνεπιστήμονες χαταχτηταϊ, κυ
ρίως χώραν 'Ελλήνων άχρι τοΰδε άποχαλοΰσι.

ινον.

Καϊ άληθώς. οΰδέν άλλ’ή χώρα Ελλήνων ν’ά-' 
ποχληθή δύναται ή χώρα έκείνη ήτις καθ’ άπαντα 
τδν μέσον αιώνα έστη φραγμός ακατάβλητος, αυτή 
μέν ύφισταμένη έρημώσεις καϊ λεηλασίας χαϊ χα- 
ταστροφάς, άλλ’ομως περισώζουσα τά λείψανα τοΰ 
παλαιοΰ κόσμου χαϊ δίδουσα καιρόν είς τήν Εΰρώ 
πην δ'πως ένισχυθή χαϊ γονιμοποιήση τά σπέρματα 
τοΰ νεωτέρου πολιτισμού. Ελλήνων χωρά μόνον 
δύναται ν’άποκληθή ήχώρα έχείνη, έν -ρ ύπάρχου- 
σιν άνωνυμώτερα μέν, άλλ’ οΰχ ήττον παρακωλυ- 
σαντα τήν τών βαρβαρικών φύλων είς Εΰρώπην 
έπιδρομήν, νέα πεδία Μαραθώνα; καϊ στενά Σαλα- 
μΐνος, έν οΓς άφθονον έπότισε ξηρά; καϊ θαλάσσας 
τδ ελληνικόν αίμα. Οδννοι, Γότθοι, “Λβαροι, Πα- 
τσινάκαι, Σχλαβήνα, Βούλγαρος οΰδέν άλλο ίχνος 
έπαφήχαν έπϊ τών έλληνικών τούτων χωρών ή 
έρείπια μόνον. Τήν δαοα τοΰ πολιτισμού άντιχαθί- 
στων διά τοΰ δαυλου τής πυρπολήσεως έκεϊνοι. χαϊ 
αίματος έλληνικοΰ κορεννύμενοι άπεσόροντο,δ δέ έλ- 
ληνισμδ; δέν άπώχνει οικοδομών έπϊ τών έρειπίων 
χαϊ διασώζων εί; τδν πολιτισμόν τάς χώρας ταυ- 
τας. 'Ελλήνων μόνον χώρα ν’άποκληθή δύναται ή 
χώρα, ύπέρ ής τδ ύστατον ήμύναντο κατά τής τουρ
κικής έπιδρομής διά μυριονέχρων μαχών πολύ μετά 
τήν ύποδούλωσιν τών Σλαύων “Ελληνες μόνοι έν τή 
έπωνύμω τοΰ Φιλίππου πόλει, έν τή τοΰ Άδριανοΰ, 
έν τω Διδυμοτείχω, έν τή Θεσσαλονίκη, έν τή 
Κωνσταντινουπόλει, δ'που ήρωϊχώς πίπτων δ Κων
σταντίνος έχληροδότει τοΐς χριστιανικοί; έθνεσι τής 
’Ανατολή; τδ δίκαιον τοΰ ύπέρ έλεθευρία; άγώνος. 
Ελλήνων μόνον χώρα ν’άποκληθή δύναται ήχώρα, 
έφ’ής δ“Ελλην τήν τών άρχτωων φυλών αγριότητα 
έξημέρου διά τής μεταδόσεω; τοΰ χριστιανισμού καϊ 
άπδ δρδών είς έθνη αΰτάς μετέτρεπε.

Τί απέναντι τών ιστορικών τούτων διχαιων να 
παρουσιάση δύναται δικαίωμα έτερόν τι ανατολι
κόν έθνος; Τας έρημώσεις άρά γε χαϊ τάς βία με 
τοιχίσεις τών λαών, ή τήν έπϊ έπτακαίδεχα έτη, 
βασιλευόντων έν Κωνσταντινουπόλει τών λατίνων 
αύτοκρατόρων, μόνην βουλγαρικήν συνεχή κατοχήν 
τοΰ πλείστου τής Θράκη; καϊ τής Μακεδονίας ; 
Άλλ’ έάν τοΰτο ήναι δικαίιομα, κατά τί τών 
Βουλγάρων ύπολείπονται οϊ εξηκονταετίαν περίπου 

δεσπόσαντες τοΰ Βυζαντίου Φράγκοι,ή οίέπϊ τέσσα
ρα; χαϊ έπέχεινα αιώνας δεσπόζοντες τών χωρών 
τούτων Τούρκοι, ών τήν κυριαρχίαν κατασυντρίβει 
ή βία οΰχϊ τών ιδιοκτητών τής θραίχης καϊ τής 
Μακεδονίας άνακηρυσσομένων Βουλγάρων, άλλ’ ι
σχυρού κράτους δωροδοτοΰντος ταύτας τοΐς Βουλ- 
γάροις έπϊ τω δικαίω ιδανικής πλειονοψηφίας;

Δίκαιον χατά τοΰ δικαίου δέν ύφίσταται, είπε 
με'γα; σοφός τής νεωτέρας Ευρώπης. “Οτι δ’δ Ελ
ληνισμός τών χωρών τούτων έστϊν αΰτδ τοΰτο τδ 
δίκαιον, οΰδ’αΰτοϊ δύνανται ν’άρνηθώσιν οί ταύ
τας αντιποιούμενοι έάν τήν ιστορίαν άποδέχωνται, 
έάν τούς νόμους τοΰ δικαίου τών έθνών σέβωσίν, 
έάν τάς άρχάς, καθ’ άς τά νεώτερα έσχηματίσθη- 
σαν κράτη, δέν αρνώνται.

Ή ιστορία μαρτυρεί τά άναμφήριστα τοΰ Ελλη
νισμού δίκαια έπϊ τών χωρών τούτων, οΰ μόνον κα
τά τδν μέσον αιώνα, ώς συνωψίσαμεν άνωτέρω, άλ
λά καϊ άπδ τής Κατακτήσεως άχρι τοΰ νΰν. Καϊ 
Μουράτ δ Β' έγκαταστήσας τδν δθωμανικδν θρόνον 
έν Άδριανουπόλει καϊ Μωάμεθ δ Β', δ τής Κων
σταντινουπόλεως πορθητής, τδ ελληνικόν τώ» χω
ρών έκείνων άναγνωρίζοντες τήν ελληνικήν ώς έπί

σημον γλώσσαν Ιν ταϊς σχέσεσιν αΰτών πρδς τούς 
κατοίκους τών χ ωρών τούτων μετεχειρίζοντο ώς καί 
έν ταϊς μετά τών ξένων δυνάμεων σχέσεσι καϊ Έλ
ληνας πρδς τοΰτο παρ’εαυτοί; γραμματείς είχον 
μέχρι τούλάχιστον λήγοντος τοΰ ΙΕ' αίώνος καϊ 
δή καϊ νομίσματα έκοψαν Ελληνικοί; γράμμασιν 
έπιγεγραμμένα.

Ή ιστορία μαρτυρεΤδ'τι έάν κατά τήν τουρκικήν 
κατάχτησιν εδικαιούτο χαϊ άλλη τις χώρα άποκα- 
λεΐσθαι ελληνική, μάλιστα όμως πασών έδικαιοΰν- 
το είς τοΰτο ή Θράκη χαϊ ή Μακεδονία. Δέν αγνοεί 
βεβαίως ή σοφή Εΰρώπη βτι έκ τών χωρών τούτων 
αί'τινες μόναι άπελείφθησαν είς τήν βυζαντινήν αυ
τοκρατορίαν χατά τούς τελευταίους αΰτής χρόνους 
καϊ ύπεβάστασαν μέχρι τέλους τδν ογχον τοΰ πα
ρελθόντος μεγαλείου τοΰ έλληνισμοΰ χαϊ την κλη
ροδοσίαν αΰτοΰ διέσωσαν, απεδήμησαν εϊς Ευρώπην 
οί πλεΐστοι τών φυγάδων έκείνων, οιτινες έν τή 
Δύσει τδν μέγαν άνήψαν τής’Αναγεννήσεως πυρσόν, 
οΰδ’ δ'τι τοΰ Βυζαντίου προηγήθη είς τοΰτο ή θεσ- 
λία καϊ ή Μακεδονία, ών ή τουρκική χατάκτησις 
σημειοϊ τήν πρώτην εις Εΰρώπην αποδημίαν τών 
προσφύγων έκείνων.

Ή ιστορία μαρτυρεί ό'τι καϊ μετά τήν Κατάκτη- 
σιν έν Θράκη ίδίφ χαϊ έν Μακεδονία περιεσώθησαν 
τά πλεΐστα ναυάγια τοΰ έθνιχοΰ ήμών βίου δεά τήν 
γειτνίασιν τής πρωτευούσης, τήν άμεσον έπ’αύτών 
έποπτείαν τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου, τδ αν
θηρόν χαϊ ευπορον τών έν αΰτή έλληνίδων πόλεων
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τής Άδριανουπόλεως, τής Φιλιππουπο'λεως, τήςΘεσ
σαλονίκης, τής Βερβοίας, βραδύτερου δέ καϊ τής Μο
σχοπόλεως. Έχει τδ πρώτον ό ελληνικός άνεπτόσ- 
σετο βίος, έκεϊ τδ έθνικδν άνεγεννάτο αίσθημα, 
έκεϊ τε'λος άνεπλάσσετο δ νεώτερος ελληνισμός 
ηθικώς χα) διανοητιχώς. Δέν έδαχνον μέν εϊς τάς 
χώρας ταύτας δάφνας δρειβάται ήρωες, άλλ’αί 
σχια'ι τών Μιλτιαδών χα'ι Θεμιστοχλέων ε'ν αύταΐς 
πρώτον έχ τοϋ "Αδου έκαλοΰντο χα) έχ νεχρών τδν 
νεώτερον "Ελληνα χαθωδήγουν αί φωναϊ τοϋ Πλά
τωνος χα) τοϋ Δημοσθένους. Βυζάντιον, Άδριανου- 
πολις, Φιλιππούπολις, Θεσσαλονίκη, Μοσχόπολις 
κα) ό άγιώνυμος Άθως, ένθα ύπδ τδ βάσον μονά- 
χοϋ χατέφευγεν ό αρχαιομαθής "Ελλην πρδς διδα 
σκαλίαν τοϋ Γε'νους, άνήπτον τδν πυρσδν τής ελ
ληνικής άναγεννήσεως κα'ι έξανίστων έκ τοϋ τάφου 
τδν νέον τοΰτον τετραήμερον Λάζαρον, τδν ελλη
νισμόν. Σχολεία έν Άδριανουπόλει, έν Σηλυβρία, 
έν Γανοχώοοις, έν Φιλιππουπόλει, έν Άγχιάλψ, έν 
αύτώ τω Τορνόβω κατά τήν Θράκην κα'ι έν Θεσ
σαλονίκη, έν Άθω, έν Πολυγυρω, έν Βοδενοϊς, έν 
Βεββοίμ, έν Ναούστι, έν Μελενίκφ, έν Σέέβχις, έν 
Καστόρια, έν Σιατίστη, έν Κοζάν-ρ, έν Σερβίοις, έν 
Βελβενδώ, έν Βιτωλίοις, έν Κλεισούρα, έν Άχρίδι, 
έν Μοσχοπόλει κατά τήν Μακεδονίαν, συνε'στησαν 
κα'ι διετηροϋντο ύπδ ‘Ελλήνων καϊ δι*έλληνικών  
χρημάτων καθ’απασαν τήν μακράν τεσσάρων αίώ 
νωνσκληράν όμολογουμένως τώνΤούρκων κυριαρχίαν 
καϊ μεθ’δλην τήν σφοδράν άντίστασιν τοΰ μουσουλμα 
νικοϋ πλήθους. Πόσα δέν ύφίσταντο μαρτύρια αφανή 
μέν ίσως, άλλ’οΰχϊ δόξης άμοιρα οί τών σχολείων 
ίδρυταϊ καϊ οί εν τούτοις διδάσκοντες! Χύκτωρ ύπδ 
τδ φέγγος τής σελήνης, ώς δημώδες ελληνικόν 
ασυ,α άποδεικνύει, οί τών 'Ελλήνων παϊδες έτρεχον 
είς τά σχολεία δπως τδν πάτριον άναλάβωσι πολι
τισμόν, καϊ έν μέση πολλάκις νυκτϊ ήκουετο 
υπόκωφος κρότος τής σφυράς διά βαχών περι
βεβλημένης δπως μή έξεγείρη τδ μισαλλόδοξου τών 
Τούρκων αίσθημα καϊ εργαζόμενης είς τήν άνέγερ- 
σιν ελληνικής σχολής.

Οί τουρκικοί ούτοι διωγμοίξτών έλληνικών γραμ
μάτων καϊ τοϋ έλληνισμοϋ σκληρότερου έυέσκηπτον 
έυ Θράκη καί έυ Μακεδονία ή έν πάσαις ταϊς άλ- 
λαις χώραις καθόσον συμπυκνώτερος μέν ην δ πλη
θυσμός αυτών έν ταϊς χώραις έχείναις ισχυρότερου 
δέ διά τήν εις τήν πρωτεύουσαν γειτνίασιν καϊ διά 
τήν πολλάκις έν Άδριανουπόλει διαμονήν τών 
σουλτάνων τδ αίσθημα τής μισαλλόδοξου χατα- 
κτήσεως χαϊ κυριαρχίας. Τάς πρδς έξοντωσιν τών 
χριστιανών δρμάς σουλτάνων τίνών, άς μόλις ήδυ · 
νήθησαν νά καταστείλωσιν αί έπιδέξιοι πρδς τούς 
περϊ αυτούς παραστάσεις τών πατριάρχων Κων

σταντινουπόλεως χαί ή επίκαιρος χρήσις τών ύπδ 
τοΰ Πορθητοΰ χορηγηθέντων αύτοΐς έν είδει συνθή
κης προνομίων, ή έπιβροή τώνΦαναριωτών έκείνων, 
οί'τινες μεθ’ δλας τάς έκλείψεις αυτών πολλάκις 
σωτήρες καϊ άναμορφωταϊ τών χριστιανικών έθνών 
τής Ανατολής έγένοντο, έπϊ δέ πασι τούτοις δ α
φειδώς πρδς τοΰτο δαπανώμενος έλληνικδς χρυσός, 
πρώτος ύφίστατο δ έλληνικδς πληθυσμός τής Θρά · 
κης καϊ τής Μακεδονίας, αύτδς μάλλον ύπδ τοΰ 
παι δομαζώμ α τος άποδεκατιζόμενος καθ’έκα- 
στον ένιαυτδν, α ύ τδς τούς ύπέρ τοΰ έλληνισμοϋ 
μάρτυρας προσάγων, αύτδς πανωλεθρίαν πάσχων 
έν πολλαΐς πόλεσιν, οΓον έν Κασσανδρεία, έν Μο- 
σχοπόλει, έν Στενημάχω καϊ άλλαχοϋ. Άλλ’ ούχ 
ήττον δέν άπώκνει είς τδ εύγενές αύτοΰ έργον· έκ 
τών αιμάτων άνέθρωσκον σχολαϊ, έκ τής κατα
στροφής πλοΰτος.

’Επιχειρηματίας δ "Ελλην καϊ βιομήχανος, είς 
χώρας άπεδήμει μακράν πρδς Εμπορίαν καϊ Ιχ τοΰ 
προϊόντος τής έργασίας αύτοΰ μέγα άνήλισκε μέρος 

πρδς όφελος τής έαυτοΰ μερικής τε καϊ γενικής 
πρώτων αιώνων τής Κα-πατρίδος. "Ηδη άπδ τών

τακτήσεως "Ελληνες καθ’έκατοντάδας έγχαθίσταντο 
έν Βιέννη καϊ Βενετία καϊ Λιβόρνψ, έν ταΐς πό- 
λεσι τής νοτίου 'Ρωσσίας, έν Μασσαλία καϊ Τεργέ- 
σμη καϊ Λονδίνω καί μέχρις ’Ινδικής. Έν ταΐς 
άποδημίαις ταύταις ούχί ύ'στατοι ησαν οί έν Θράκτ) 
καϊ Μακεδονίφ"Ελληνες, οί έκ Φιλιππουπόλεως καϊ 
Άδριανουπόλεως, οί έκ Θεσσαλονίκης χαϊ Βεββοίας 
χαϊ Ναούσης, οί έκ Κοζάνης καϊ Καστορίας καϊ 
Σιατίστης χαϊ Μοσχοπόλεως, πολλούς δ’άν ίδοι τις 
τούς απογόνους αυτών 8,τι καϊ νΰν έν πάσαις ταΐς 
μεγαλοπόλεσι τής Εύρώπης καϊ έν τή ’Ινδική, 
δ'που κοινότης ολη έλλήνων Φιλιππουπολιτών πρδ 
αϊώνος έγκατέστη. Άλλά τής γενεθλίου χώρας δέν 
έπελανθάνοντο, ούδέ τών χριστιανικών τής Ανατο
λής φύλων, έάν δέ ώς έκ τών αποδημιών τούτων δ 
έλληνικδς πληθυσμός ήραιώθη έν μέρει, ή Ιστορία 
δ'μως άποδεικνύει δτι, εϊ τι καλόν καϊ εύγενές ίδρυ
μα έν ταΐς χώραις τχυταις συνέστη, εϊ τι εκπολι
τιστικόν είς αύτάς είσέρβευσεν, εϊπερ τέλος διεσώθη- 
σαν είς τδν χριστιανισμόν καϊ είς τήν Εύρώπην αί 
χώρα αύται, ιδία, τοΰτο οφείλεται είς τήν έλληνι
κήν έλευθεριότητα καϊ έπίδρασιν τών άποδήμων
έκείνων.

Συγκεφαλαιοΰντες τά Ιστορικά ταΰτα γεγονότα, 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν 8τι τά έν τώ προσώπω τοΰ 
πατριάρχου άπονεμηθέντα ύπδ τοΰ Κατακτητοΰ τω 
έθνει τών 'Ρωμαίων προνόμια, απερ ύστερον 
ήθέλησαν νά έπωφεληθώσι καϊ άλλα έθνη, ή παρά 
τοΐς κρατοΰσιν έπιρβοή τών έλλήνων προκρίτων, ή 
διηνεκής πανταχοΰ μέν ιδίορ δέ κατά τήν Θράκην 

καϊ Μακεδονίαν σύστασις σχολείων, ή άκάματος 
βιομηχανία τών 'Ελλήνων τών χωρών τούτων, 
άφθόνως είς αύτάς είσκομιζόντων χρυσόν, έσωσαν 
τήν ’Ανατολήν άπδ πανωλεθρίας.

Ήραιώθη βεβαίως ώς έκ τούτων πάντων ό ελ
ληνικός πληθυσμός κατά πάσας αύτοΰ τάς χώρας· 
άλλ’ ύπάρχει εύγενεστέρα άραίωσις ταύτης, ήτις 
έπήλθεν ένεκα τοΰ ζήλου τής περισώσεως τών χρι · 
στιανικών έθνών τής Ανατολής, τής αναπτυξεως 
αύτών, τής άνακτήσεως τής έλευθερίας αύτών.’ 
Ήραιώθη δ ελληνικός πληθυσμός, άλλ’ ήραιώθη 
διότι άπέτινε διά μυρίων κεφαλών παν πρδς τήν 
πρόοδον βήμα τών άνατολικών έθνών, διότι άπέ- 
στελλε διδασκάλους καϊ άναμ ρφωτάς τών άνατο
λικών έθνών είς Βλαχίαν, είς Μολδαυιαν, είς αύ
τήν τήν 'Ρωσσίαν τούς εύγενεστέρους τών υιών 
αύτοΰ, διότι οι παϊδες αύτοΰ χατε'βλεπον τήν ά
νάγκην τής άποδημίας όπως θεραπεόσωσι διά χρυ
σοΰ τάς πληγάς τής αιμοσταγούς Ανατολής. Ή
ραιώθη δ έλληνικδς πληθυσμός, άλλ’ ήραιώθη διότι 
τήν έλευθερίαν τών άνατολικών φυλών δνειρο- 
πωλών κατεσφάττετο μετά τήν ναυμαχίαν τής 
Ναυπάχτου, κατεσφάττετο μετά την συνθήκην 
Τοΰ Καϊναρδζή, κατεσφάττετο μετά τδ <790, 
κατεσφάττετο τώ 1808, κατεσφάττετο τώ 1821. 
Έπιτραπήτω δ’ ήμϊν νά ύποανήσωμεν είς τήν φι
λάνθρωπον καϊ δικαίαν Εύρώπην 8τι έθνος τοιαύ- 
τας ύποστάν σφαγάς καϊ πανωλεθρίας χάριν εύγε- 
νοΰς άγώνος, καθ’3ν είργάσθη τοσοΰτο τδ οπλον 
όσον καϊ ή διάνοια, είχε τίτλους έπϊ τάς συμπά
θειας αύτής τοσούτους τούλάχιστον, ίσους καϊ τό 
ύποστάν τάς έν Βατάκ σφαγάς.

Ήραιώθη δ έλληνικδς πληθυσμός, άλλ’ήραιώθη 
αρά γε έπϊ τοσοΰτον ώστε τδ Βατάκ νά συγκάλυ
ψή τοσαύτας άλλας έλληνικάς σφαγάς τοΰ Βυζαν
τίου, τής ’Αδριανουπόλεως, τής Φιλιππουπόλεως, 
τοΰ Στενημάχου, τής Μοσχοπόλεως, τής Κασσαν- 
δρε'ας καϊ τόσων άλλων πόλεων τής Θράκης καϊ 
Μακεδονίας, ώστε αί εύρωπαϊκαΐ δυνάμεις, προεξ- 
αρχούσης τής 'Ρωσσίας, μεθ’ ής συνδέουσι τδ έλ- 
ληνικδν έθνος άμοιβαϊαι εύεργεσίαι, τής δμοδόξου 
'Ρωσσίας, ήτις έχει κοινήν μετά τοΰ έλληνικοΰ έ
θνους τήν ιστορίαν τοΰ 1769 καϊ τοΰ 1790, νά 
Οωροδοτήσωσι τήν Θραίκην καϊ τήν Μακεδονίαν 
«ίς έθνος, είς ου τήν έξέγερσιν κα'ι τήν άπελευθέ- 
ρωσιν πρώτος δ έλληνισμδς έπικροτεΐ, άλλ’ δπερ 
ούδέν ύπέρ τών χωρών τούτων έμόχθησεν, ούδέπο- 
τε έβαψεν αύτάς τώ αί'ματι αύτοΰ, ούδέν εϊς τήν 
διάσωσιν καϊ τδν πολιτισμόν αύτών συνεισήνεγκεν ; 
Ηραιώθη δ έλληνικδς πληθυσμός, άλλά τοσοΰτον 
“ράγε έξηντλήθη έν τή πατρίδι τοΰ Άριστοτε'λους 
χ«Ϊ τοΰ Αλεξάνδρου, έν τή χώρα, ε’ν γ, τδ πρώτον 

έψαλλον αί Πιερίδες μοΰσαι κατά τήν αρχαιότητα, 
έν ή έστησεν δ "Ελλην τδ μέγα σύμβολον τοΰ έθνι- 
κοΰ αύτών βίου, τήν Αγίαν Σοφίαν κατά τδν μέ
σον αιώνα, έν ήάνέλαμψε κατά τήν νεωτέραν έπο
χήν ή ηώς τής εθνικής άναγεννήσεως, ώστε νά λο- 
γισθή άποθανών καϊ ή κληρονομιά αύτοΰ νά δοθή 
έθνει άλλοτρίω καϊ έπήλυδι ;

Απρεπές καϊ ανοίκειον θεωροΰμεν, πρδς τήν σο
φήν καϊ δικαίαν Εύρώπην άναφερόμενοι κατήγοροι 
νά γίνωμεν έθνους δμοδούλου καϊ δμοιοπαθοϋς, πρδς 
δ συνδέουσι τδ ήμέτερον αί έπιδαψιλευθεΐσαι αύτώ 
εύεργεσίαι. Έάν τδ έθ ος τοΰτο έν τή πρώτη αφυ
πνίσει τοΰ έθνιχοΰ αύτοΰ αισθήματος παρασυρθέν 
ύπδ δημαγωγών ή καϊ ύπδ τής πατρίου αύτοΰ ι
στορίας τδν αγώνα τής έλευθερίας δι’έπιδρομικών 
έχηλίδωσε τάσεων, έάν διά τών φωνασκιών αύτοΰ 
έπεισεν ίσως εύρωπαϊχάςτινας δυνάμεις καϊίδίφ. τήν 
δμόδοξον τοΐς άνατολικοΐς φύλοις 'Ρωσσίαν δτι αδι
κείται, τών έπιδρομικών αύτοΰ τάσεων μή ικανο
ποιούμενων, ήμεΐς δμως έκπροσωποϋντες έθνος, δ
περ σύμβολον άεϊ έσχε τήν έλευθερίαν τών έθνών, 
θά περιορισθώμεν είς μόνον τδ δικαίωμα τής ύπέρ 
τών ήμετέρων άμύνης, χαιρίως θλιβόμενοι έάν τά 
ιστορικά γεγονότα είσϊ τδ σφοδρότατον κατηγορη- 
τήριον κατ’έθνους, δπερ καϊ ήγαπήσαμεν καϊ έχει- 
ραγωγήσαμεν ώς πρωτότοκοι αύτοΰ αδελφοί.

Τδ βουλγαρικόν έθνος άπδ τριάκοντα μόλις έτών 
ήρξατο δεικνυον σημεϊον ζωής έν τή Θράκη καϊ 
έν τή Μακεδονία. Ή διανοητική αύτοΰ άνάπτυξις 
καθυστέρησεν άτυχώς τής τών λοιπών άνατολικών 
φύλων καϊ ιδία τής τών Έλλήνων, τά δ’αϊτια τής 
καθυστερήσεως ταύτης εύχερώς ανευρίσκονται έκ τε 
τής ιστορίας καϊ έκ τής μελέτης τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ 
χαρακτήρος. Λαδς κατ’έξοχήν γεωργικός οί Βούλ
γαροι άραιώς τδ πλεϊστον κατά χώμας χαϊ άγρούς 
ήσαν χατωκημένοι, σπανίως δ’έσχημάτισαν μεγάλα 
χάντρα πληθυσμοΰ, έν οίς μόνοις δύναται-ν’άναπτυ- 
/θή ή έθνική παίδευσις τοΰ λαοΰ. Πολλαπλασιαζό- 
μενοι άνενοχλήτως, καθδ μή ύποβλεπομενοι ύπδ 
τών κρατουντών δέν συνίστων τοιαΰτα κέντρα, 
ατε ήκιστα πρδς τήν έμπορίαν καϊ πρδς τάς τέ- 
χνας έπιρ'βεπεϊς, άλλά νέας έπεζήτουν γαίας πρδς 
καλλιέργειαν. Τής παιδείας ψυχρότατοι έρασταϊ 
καϊ πρδς τά παρά τών τουρκικών άρχών παρεμ
βαλλόμενα προσκόμματα άποδειλιώντες σπανίως 
είς τήν ίδρυσιν σχολείων προήγοντο, σπανιώτατα 
δέ άπαντα έν τή τετρακοσιετεϊ αύτών ιστορία. 
Βούλγαρος καταβαλών έξ ιδίων πρδς άνέγερσιν σχο
λής έν τή γενεθλίω αύτοΰ χώρα, οΤοι οί καθ’ εκα
τοντάδας "Ελληνες. Τής έλλείψεως ένεκα ταύτης 
τών σχολείων έν Βουλγαρία εΐτις εύπορώτερος τούς 
παϊδας αύτοΰ έκπαιδεΰσαι έβούλετο, είς τάς έν- 
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τευθεν τοΰ Αι'μου άπέστελλεν ελληνικός σχολάς καί 
πλεϊστοι τούτων έχπαιοευβέντες έν ταϊς έλληνιχαϊς 
άποχαθίσταντο πόλεσι. Τά μάλιστα εις τδν έντεϋθεν 
τοΰ Αίμου έποικισμδν τών Βουλγάρων συνετέλεσεν 
ή μετά την χατάχτησιν έπελθοΰσα τιμαριωτική 
τής χώρας διαίρεσις εις τήν στρατιωτικήν τών 
Τούρκων αριστοκρατίαν. Οί τοΰρχοι τιμαριώτα1 
προ; καλλιέργειαν τών απέραντων αυτών γαιών 
προσελάμβανον έργάτας τους βουλγάρους χωρικούς, 
οί'τινες χαί νΰν έτι χαθ’έ'καστον θέρο; περιέρχονται 
τάς ανατολικά; χώρας έργασίαν έπιζητοΰντες. Καί 
άλλαχοΰ μέν, ώς έν 'Ρουμανία, οί Βούλγαροι μετά 
τάς θερινά; εργασία; έπανέκαμπτον οίκαδε διά τδ 
ευχερές τής διά τοΰ Δουνάβεως συγκοινωνίας. Άλ- 
λ’έν Θροίκη καί Μακεδονίφ ευρίσχοντες οικίας, 
αι'τινες δωρεάν πρδς κατοικίαν αύτοϊς έδίδοντο, 
έγχαθίσταντο οί πλείους ούχί δμως ώς κτηματίαι 
καί βέβαιοι οίκήτορες, άλλ’ ώς άπλοι έργάται έν 
ταϊς κτήσεσι τών γαιοκτημόνων, άποβαλλόμενοι 
πολλάκις υπ'αύτών χαί άλλαχοΰ τρέχοντες πρδς 
άνεΰρεσιν κατοικίας καί τροφή;. Τούς τουρχους 
κτηματίας χαί οί "Ελληνες άπεμιμήθησαν, οίτινε; 
είς τήν έμπορίαν καί είς έλευθέρας τέχνας ασχο
λούμενοι τδ πλεϊστον προσελάμβανον τούς νομάδας 
τούτους Βουλγάρους πρδς καλλιέργειαν τών αγρών 
αύτών, πολλά υπέρ τής κοινωνικής αύτών βελτιώ- 
σεω; μοχθοΰντε;. Τοιοΰτοί εΐσιν άχρι τοΰδε οί 
πλεΐστοι τών βουλγάρων κατοίκων Θράκης καί 
Μακεδονίας.

Τάς φυσικά; ταύτας περιστάσεις έπωφεληθέντες 
θρησκευτικοί απόστολοι καί πανσλαυϊατικοί πρά
κτορες παρεσχεύασαν τδ λεγόμενον βουλγαρικόν ζή
τημα, έκχλησιαστιχήν μέν έχον πρόφασιν, τεϊνον 
δέ πράγματι είς τήν διά πανούργων χαί ΰποχεκρυμ- 
μέν.ων μέσων έχχλη-ιαστιχήν τδ πρώτον, είτα καί 
πολιτικήν χατάχτησιν τής Θράκης χαί τής Μα
κεδονίας. Τδ ομόθρησκον άφ’ένδς, άφ’ετέρου δέ χαί 
αύτή ή τών Βουλγάρων δυσμάθεια τών ξένων γλωσ
σών δι.ηυχόλυναν τδ έργον αύτών. ’Εν τοϊς άγροϊς 
χμί ταϊς έπαύλεσιν συνεργαζόμενοι τοϊς Βουλγάροις 
έ'λληνες γεωργοί, μή δυνάμενοι άλλως μετ’ αυτών 
συνεννοηθήναι ή διά τής βουλγαρικής, νυχτδς δέ 
χαί μεθ’ ήμέραν μετ’αύτών άναστρεφόμενοι. χατά 
μικρόν τήν πάτριον άπεμάνθανον γλώσσαν καί τή 
βουλγαρική συνήθως διελέγοντο. Ούτως εύρωπαϊοι 
περιηγηταί μετ’ έχπλήξεως έσχάτως παρετήρησαν 
δτι πολλαχοϋ τών νοτίων υπωρειών του Αίμου, ό 
που ή ελληνική άλλοτε ώμιλεϊτο, ή βουλγαρική 
μόνον σήμερον άκούεται. Άλλ’ούχήττον τδ συναί
σθημα τής έλληνικής καταγωγής παρά πολλοϊς 
τών τήν πάτριον άπομαδόντων γλώσσαν ισχυρόν 
ένυπάρχει καί πϊν σθένος χαταβάλλουσι πρδς άνά- 

κτησιν τής γλώσσης ταύτης, αδρά οαπανώντες πρδς 
άνέγερσιν ελληνικών σχολείων ε’ν ταϊς πατρίσιν αυ · 
τών, <ίι; μυρία τεκμήρια είς χεϊρας αύτών έχουσιν 
οί Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως. Πρδς δέ τή 
προσπάθεια, ταύτη τήν ελληνικήν τών άλλοθρόων 
μέν, ώς καί οί έν Μικρά Άσία τουρκόφωνοι "Ελλη
νες, άλλά γνησίων τούτων Ελλήνων καταγωγήν 
καταδειχνύουσιν δ έκφανής έλληνιχδς τύπος, τά ή
βη καί έθιμα αύτών χαί πλεϊσται έλληνιχαί λέξεις 
άπαντώσαι έν τω Ιδκόματι αύτών, άγνωστοι δ’ 8- 

λως είς τούς πέραν τοϋ Αίμου άληθεϊς Βουλγάρους 
τοΰ φινίου τύπου.

Έν τούτοις οί δημαγωγοί καί τά πανσλαυϊστικά 
κομιτάτα, προβαλλόμενα τήν πίεσιν τής ελληνικής 
Εκκλησίας καί τήν καταπάτησιν τών δικαίων τής 
έθνικής αύτών ’Εκκλησίας, προήγον είς μέσον τδ 
λεγόμενον βουλγαρικόν ζήτημα. Έπενοήθη παραυ- 
τίχα πρδς χρήσιν τή ΰποκρυπτομένη βουλγαρική 
έπιδρομή, ιστορία τις καθ’ ήν τδ οικουμενικόν πα- 
τριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως καταπατήσαν τά
δικαιώματα καί άπορροφήσαν τάς αύτοκεφάλους 
βουλγαρικός επίσκοπός Τορνόβου, Αχριδών 
καί Πεκίου έχώλυσε τήν βουλγαρικήν γλώσσαν έν 
τη λειτουργίφ, έπυρπόλησε λειτουργικά αύτών βι
βλία, κατέστρεψε τά έν τή ©ρφκη καί Μακεδονία 
ιστορικά τών Βουλγάρων μνημεία. Ή Εύρώπη δι
καίως συντασσομένη ταϊς περί αμοιβαίας ελευθε
ρίας τής ’Εκκλησίας χαί τής Πολιτείας ίδέαις καί 
τδ κίνημα τών Βουλγάρων έκ τής ίερας ταύτης 
άρχής άποβρέον οϊομένη ευχερώς υπό τών φωνα
σκιών τών δημαγωγών τούτων παρεπείδετο. "Αγνώ
μων ήν άληθώς δ τής άνατολική; ’Εκκλησίας 
πρδς τούς Βουλγάρους άγων, ούδ’ ήν δυνατόν έπα- 
ναγαγεϊν τήν δημοσίαν τής Ευρώπης γνώμην είς 
τήν ορθήν τών πραγμάτων έκτίμησιν έν έποχή, 
καθ’ ήν οί Σύλλαβοι έτάρασσον δικαίως αύτήν καί 
έπεςέτεινον τήν καταδίκην αύτής έπί πάσης ’Εκ
κλησίας. Καί όμως ευχερές ην άναδιφήσαι τήν ι
στορίαν, έξ ής άποδεικνυ'εται οτι έχ τών λεγομένων 
βουλγαρικών αρχιεπισκοπών μία μόνη, ή τοΰ Τορ
νόβου, εΐχεν ύφ’έαυτήν βουλγαρικά; έπισκοπάς, 
αί δέ λοιπαί έλληνικάς ή σερβικάς- δτι οίκειοθελώς 
αύται προσετέθησαν εϊς τά πατριαρχεία δπως άπαλ- 
λαγώσι τών δυ'βαστάκτων χρεών είς ά ύπέπιπτον 
ένεκα τής φορολογίας άπληστων αρχών, τεδώσιν υπό 
τήν αιγίδα τών προνομίων τοΰ πατριάρχου, δυνη- 
θώσι ν’ αντιπαλχισωσι πρδς τας προσηλυτιστικός 
ένεργείας καί πρδς τάς πολυπληθείς εξωμοσίας-
δτι ούδέποτε έξέλιπεν έν ταϊς βουλγαρικοί; χώραις
ή χρήσις τή; βουλγαρικής ε’ν τή λειτοιργίμ- δτι 
έκτδς τών υηδ Μεθοδίου καί Κυρίλλου μεταγλωτ 
τσθέντων λειτουργικών βιβλίων, ούδέν άλλο ύηήρ 

χε βουλγαριστί γεγραμμένον’ δτι ιστορικά μνημεία 
έκτδς έρειπίων ούδαμοΰ άφήκαν οί Βούλγαροι- δτι 
άπας δ κατώτερος κλήρος ήν βουλγαρικός έν ταϊς 
βουλγαρικαϊς χώραις, έάν δέ σπανίως μέλη τοΰ 
άνωτέρου κλήρου ύπήρχον Βούλγαροι, αίτιον ην ή 
τούτων αμάθεια καί ή μέχρι πρδ τριάκοντα πέντε 
έτών έλλειψι; ιεροσπουδαστηρίου έν τή Έκχλησίφ 
Κωνσταντινουπόλεως, ής πάντα τά μέλη έκ τών 
αύτών ε’ξήρχοντο σχολείων, έξ ών χαί οί λαϊκοί. 
Ευχερές ήν καταμαθεϊν έκ τών πραγμάτων, δτι 
χαί πρδ τής συστάσεως τοΰ έν Χάλκη ιεροσπουδα
στηρίου χαί μετ’ αύτήν έ'λληνες άρχιερεϊς συνετή - 
ρουν καί έσπούδασαν ίδίμ δαπάνη υποτρόφους Βουλ
γάρους χαί δτι έκ τούτων έσχηματίσθη ό πυρήν 
τής νέας βουλγαρικής ιεραρχίας, οί Ίλαρίωνε; καί 
Παίσιοι καί Πανάρετοι καί Δοσίθεοι, πρδς δέ καί δ 
τήν Εύρώπην ώς άντιπρόσωπος τών Βουλγάρων 
περιηγηδείς χαί ώς μνηστήρ τοΰ θρόνου τής Βουλ
γαρίας διαφημισθείς Μάρκος Μπαλαμπάνωφ. Ευχε
ρές ήν κατανοήσαι έχ τής άνελίξεω; τοΰ ζητήμα
τος δτι ούχί περί έχκλησιαστικής χειραφετήσεως 
έπρόκειτο διά τούς Βουλγάρους, άλλά περί κατα
χτήσεων χατά τήν Θράκην καί τήν Μακεδονίαν, 
καί δτι, έάν έν τώ άγώνι τούτφ ύπήρχεν ό άγωνι- 
ζόμενος υπέρ τής ίερας άρχής τής άμοιβαίας ελευ
θερίας τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας, τής μή 
άναμίξεως τής Εκκλησίας εις τήν πολιτικήν, ήν ή 
Έχκλητία Κωνσταντινουπόλεως.

Καί άληθώς ή ’Εκκλησία αύτη ένέδωκεν εϊς 
πάσας τών Βουλγάρων τάς αιτήσεις, ό'σαι ήσαν 
καθαρώ; έκκλησιαστιχαί καί άμοιροι πολιτικής ή 
έθνικής ώς καί έπιδρομιχής τάσεως. Καί έθνικήν 
ιεραρχίαν χαί αυτόνομον έκχλησιαστιχήν διοίχησιν 
καί έξαρχίαν Ιτι παρεχώρησεν αύτοϊς, άλλ’ έντδς 
ώρισμένων δρίων κατά τού; άνέκαθεν έκκλησιαστι- 
κού; νόμους καί κανόνας. Άλλ’ οί τών Βουλγάρων 
δημαγωγό} καί τά πανσλαυϊστικά κομιτάτα τέως 
ταϋτα ζητοΰντε; μόνην αρχήν χαί αξίωμα έθηκαν 
δπου υπάρχει Βούλγαρος, είς τήν βουλγαρικήν ές- 
«ρχίμν άνήχειν τήν έπαρχίαν έκείνην. Οί Βούλ
γαροι απήτρυν ουτω δπως ή ’Εκκλησία, εΐ; ήν ού
δαμώς άπόκειται τοΰτο, κύρωση τήν έκκλησιαστι- 
κήν χατάχτησιν τή; Θράκης καί τής Μακεδονίας, 
τιθεϊσα οίτω τάς βάσεις χαί τής πολιτικής κατα 
κτήσεως. Ή ’Εκκλησία ώφειλε, κατά τά; βουλγα
ρικά; ταύτας άξιώσεις, χαταδιχάσαι έκ τών προτέ- 
ρων τούς έν τη Θράκη χαί Μακεδονία μή βουλγα
ρικού; πληθυσμούς, ελληνικού; καί λοιπού;, είςβε- 
βαίαν έκβουλγάρισιν, εΐ; βιαίαν τών πατρίων άπάρ- 
νησιν. Κμί άληθώς, ποιον έχέγγυον ήδύναντο έχειν 
οΐ λαοί ουτοι υποβαλλόμενοι εις ’Εκκλησίαν δυνά
μει εθνικής άρχής συγκρατουμένην καί έχ τών προ- 

τέρων τρανά παρασχοΰσαν τεκμήρια δτι ούδαμώς 
θα έπέτρεπε τήν ύπαρξιν ξένης γλώσσης, ξένης σχο
λής, ξένης έν γένει έθνότητος έν ταϊς βουλγαρικαϊς 
έπισκοπαϊς; Τδ πατριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως 
ούοένα έχον έθνικδν χαρακτηρισμόν, άλλ’ οικουμε
νικόν έπικαλούμενον, έτήρησε πάντοτε ίσην τήν 
στάθμην μεταξύ πάντων τών ύπ’αύτδ χριστιανικών 
λαών, φυλάττον ουτω τήν ευαγγελικήν άδελφότητα 
καί ενότητα τής πίστεως καί μηδέποτε έπιτρέψαν 
δπως ή βοησκεία θεράπαινα τής πολιτικής γινο- 
μένη τούτω μέν τω λαω προνόμια παρέχη, έκεϊνον 
δέ εις άρνησιν τών πατρίων καταδικάζη. Εΐ μή 
πιστώς έπέμενεν είς τήν αρχήν ταύτην, ουδόλως 
ήν δυσχερές τω πατριαρχείω τούτω δυνάμει τών τε 
προνομίων αύτοΰ καί τής έπιρ’βοής τών έλλήνων 
προκρίτων έξελληνίσαι πάντα; τούς λαούς τής Α
νατολής καί ιδία τούς Βουλγάρους, παρ’ οις τδ έ- 
θνικδν αίσθημα τοσοΰτον πρδ τριακονταετίας μόλις 
ήν άνεπτυγμένον,ώςε ήσχύνοντο δμολογεϊν έαυτους 
Βουλγάρους. Δέν ήδύνατο άρα, πιστόν εις τδ μέγα 
ευαγγελικόν δόγμα τής χριστιανικής άδελφότητος, 
νά ένδώαη εϊς τήν άξίωσιν τών Βουλγάρων ό'πως 
έγχαταστήσωσιν έθνικήν χαί ούχί πλέον χριστιανι
κήν ’Εκκλησίαν έν έπαρχίαις δ'που έπίμιχτος ήν δ 

πληθυσμός. Έάν δέ ύπάρχη τι δυνάμενον νά Τίμηση 
τήν ανατολικήν ’Εκκλησίαν, τοΰτο είναι ακριβώς 
δ'τι κατά τήν περίστασιν ταύτην άπέδειξεν δτι σε- 
βουσα έξ ίσου τά πολιτικά καί κοινωνικά δίκαια 
τών ύπ’ μυτήν λαών, οόδενδς τήν άδιχίαν χαί τήν 
χαταπάτησιν τών δικαίων τούτων ανέχεται, μό
νους δέ τούς έκκλησιαστιχους νόμους καί κανόνας 
έννοεϊ νά έφαρμόση.

Άπογνόντε; οί τών Βουλγάρων αρχηγοί οτι θά 
χατορθώσωσί τι διά τής ’Εκκλησίας προσέφυγον είς 
τήν τουρκικήν κυβέρνησιν, ήτι; άγομένη υπό τής 
άρχής τοΰ διαιρεϊν χαί βασιλεύειν εθηχεν αΰτη τάς 
βάσεις τοΰ διαμελισμομ τής τουρκικής αυτοκρατο
ρίας. Ό Άαλή πασσας έξέδοτο τοϊς Βουλγάροις 
φιρμάνιον, δπερ διά τοΰ δεκάτου άρθρου όρίζον δ'τι 
πασα έπαρχία έν ή τά δύο τρίτα τοΰ χριστιανικοΰ 
πληθυσμοΰ εΐσι Βούλγαροι, άνήχει είς τήν βουλγα
ρικήν έξαρχίαν, κατέστρεψε τάς γεωγραφικά; καί 
εθνολογικός διαιρέσεις τής Ανατολής καί έπήνεγχε 
σύγχυσιν, έξ ής οί Βούλγαροι ήλπιζον δτι ωφελού
μενοι θ’άνεδείκνυον ταχέως τήν Θρφκην καί τήν 
Μακεδονίαν βουλγαρικά;. Άλλά ταχέω; έκεΐνο; τδ 
μέγα αύτοΰ συναισθόμενο; λάθος άνέστειλε τήν 
τοΰ όλεθρίου φιρμανίου έκτέλεσιν- τοΰτον δέ διαδε- 
ξάμενος ό πολλών τη Τουρκία κακών αίτιος γενό
μενος Μαχμούτ Νεδήμ πασσας εί; πάσας ένέδωχε 
τάς τών Βουλγάρων αιτήσεις, καί ό πχνσλαυϊαμδς 
έώρταζεν έπί προφάσει εύχαριστιών πρδς τον Σουλ-
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τάνον την πραγμάτωσιν τών ελπίδων αύτοΰ, ελπί
δων βασιμωτάτων, χαθ’ όσον οί Βούλγαροι άποδει- 
κνύοντες διά τε τής δαψιλώς παρεχομένης αύτοΤς 
προστασίας ύπδ τών τοπιχών αρχών χα'ι διά τοΰ 
χρυσοΰ τώνκομιτάτων ιδανικήν τινα πλειονοψηφίαν 
ε’ν έπαρχία τιν'ι τής Θρρίχης ή τής Μακεδονίας, 
ταύτην μεν βία ούκ εϊς μακράν θά έξεβουλγάριζον, 
ταχέως δέ τάς αξιώσεις αύτών Οά έπεξέτεινον καί 
έπ) ε’παρχιών ομόρων και ε'γκλειομε'νων μεταξύ τών 
ε'ν ταϊς χώραις ταόταις καί έν τή κυρίως Βουλγα- 
ρία βουλγαρικών έπαρχιών.

Άλλ’είς τό στρατηγικόν τοΰτο σχε'διον ούδ’ένέ- 
δωκεν, ούδ’ ήτο δυνατόν νά ένδώση ή ’Εκκλησία 
τής Κωνσταντινουπόλεως, καΟδ παν άλλο ή εκκλη
σιαστικόν, τεϊνον δέ μόνον εϊς πολιτικούς σκοπούς. 
’Απέναντι τής έσχάτης ταύτης πρδς τούς εκκλη
σιαστικούς νόμους ύβρεως, τής συστάσεως 'Εκκλη
σίας διά φιρμανίου τουρκικής αρχής, ή ’Εκκλησία 
Κωνσταντινουπόλεως συνεκάλεσε τδ μέγα κριτή- 
ριον τής χριστιανικής άληθείας, οικουμενικήν Σύνο
δον, δπως άποφανθή. Ταότης δέ ματαιωΟείσης διά 
τήν άντίστασιν τής τουρκικής αρχής κα'ι τήν άρνη- 
σιν τής βωσσικής Συνόδου, γενικήν τών’Εκκλησιών 
τής ’Ανατολής συνεκάλεσε Σύνοδον, ήτις έξέδωκε 
τό σχίσμα κατά τών παρά τό δόγμα τοΰ Ευαγγε
λίου ζητούντων τήν διαίρεσιν τής ’Εκκλησίας κατά 
φυλάς.

Έξεμάνησαν τότε οί τών Βουλγάρων δημαγωγοί 
χατά τοΰ σχίσματος, ούχ ό'τι περ'ι χριστιανισμοΰ 
έφρόντιζον, ο5 τά δόγματα κα) τούς κανόνας το
σοΰτο τρανώς καταπάτησαν, άλλ’ότι έβλεπαν κα 
ταστρεφόμενον τό τοσοΰτο τεχνήεν στρατηγικόν 
αύτών σχε'διον τοΰ δόλω έκβουλγαρίσαι τήν Θρά
κην χα) Μακεδονίαν.Τδ σχίσμα ήν ό φραγμός, δ’στις 
άντετάσσετο τοϊς Βουλγάροις πρός άνάδειξιν πλα 
στής πλειονοψηφίας, ή βάσις, έφ’ής τοΰ λοιποΰ 
έστηρίζετο ή άληθής κα'ι βεβχία διάκρισις μεταξύ 
τοΰ βουλγαρικού πληθυσμοΰ, άπαντος τό σχίσμα 
άσπασαμένου, κα'ι τοΰ ελληνικού. Μύρια όσα ώς 
έκ τούτου έμηχανεύθησαν πρός καταστροφήν τοΰ 
φραγμού τούτου καί έπ) άδικία τήν ’Εκκλησίαν 
έγχαλοΰντες, χατώρθωσαν, φαίνεται, έν μέρει νά 
καταπείσωσι καί τήν δμόδοξον 'Ρωσσίαν, ήτις θε- 
λήσασα νά φανή έπίσης πρός πάντας δικά ία, κιν
δυνεύει νΰν ενεχα τής μονομερούς άκροάσεως κα) 
προσοχής εις τάς αιτιάσεις τών Βουλγάρων κα'ι τών 
ϋποστηριζόντων αύτούς πανσλαυϊστιχών κομιτάτων 
νά φανΐ) άδικος πρό; έθνος μεθ’ ου πρώτον συνεδέθη 
έν ’Ανατολή δι’άμοιβαίωνευεργεσιών χα'ι διά κοινού 
αίματος έν τοϊς πε',ίοις τών μαχών. Άσπαστόν θά 
ήτο τοϊς Βουλγάροις τό σχίσμα, έάν πραγματικήν 
είχον πλειονοψηφίαν έν Θράκη χχ'ι έν Μακεδονίφ· 

αλλά τουναντίον νΰν άπεδεικνύετο, καθόσον αί έν 
Θράκτ| κα) Μακεδονία εκκλησία στικα'ι έπαρχίαι 
ούδαμώς άπεσπάσθησαν έξ δλοκλήρου τής ’Εκκλη
σίας Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’ αί μέν πλεϊσται 
έν ό’λω πιστα'ι εϊς αΰτήν διετέλεσαν, έν δέ τισι μό
νον άπεσπάσθησαν πλείονες ή ήττονες βουλγαρικά) 
κώμαι χα'ι χωρία. Ού'τω; έν Θράκη αί έπαρχίαι 
'ΙΊρακλείας, Βιζύης, Μυριοφύτου, Γάνου κα’ι Χώ
ρας, Αίνου, Διδυμοτείχου, Καλλιπόλεως ούδ’έπ'ι 
μικρόν έκ τοΰ σχίσματος συνεταράχθησαν- έκ τών 
έπαρχιών Μαρωνείας κα) Άδριανουπόλεως άπε
σπάσθησαν πολλω έλαττον τοΰ ήμίσεος, έν μόναις 
δέ ταϊςέπαρχίαις Σωζουπόλεως, Άγχιάλου,Μεσημ
βρίας κα) Φιλιππουπόλεως άπεσπάσθησαν περίπου 
τά δύο τρίτα ’Εν δέ τή Μακεδονία ή Θεσσαλονίκη 
χα) αί πλείους τών έπισκοπών αύτής, ή Κασσάν- 
δρεια, ή Βέρροια, αί Σ'έρήαι, τά Βοδενά, τό Σισά- 
νιον, ή Καστόρια, περιέχουσαι περ'ι τάς 400,000 
χριστιανών κατοίκων, ούδαμώς συνεταράχθησαν, 
πασών δέ τών λοιπών έπαρχιών, έξαιρουμένων μό
νον τής Βελισσοΰ και τών Σκοπιών, τό πλεϊστον 
μέρος έμεινε πιστόν τή ’Εκκλησία, καθό μή βουλ
γαρικόν.

Ή άποτυχία αϋ'τη τών Βουλγάρων εΐ; τήν ΰπδ 
εκκλησιαστικόν πρόσχηαα κατάκτησιν τής Θράκης 
χα) τής Μακεδονίας προήγαγε τούς τών Βουλγά
ρων ήγέτα; κα'ιτά ύποστηρίζοντα αύτούς κομιτάτα 
νά προέλωνται τήν διά τής άνταρσίας δδόν. Αύτο) 
έκεϊνοι οί τέως τόν σουλτάνον γεραίροντες ώς έλευ- 
θερωτήν τών Βουλγάρων, έξανέστησαν ήδη κατ’ 
αύτοΰ ούχ) πρό, βορραν άλλά πρό; νότον τοΰ Αί
μου, πρός νομιμοποίησιν τής κατακτήσεως, δδηγίας 
δέ είχον τό διά πυρός κα) σιδήρου καταστρέψαι τόν 
ελληνικό*  κα'ι τουρκικόν πληθυσμόν, ώ; άπεδείχθη 
έκ τών έγγράφων τών κομιτάτων, απερ κατεσχέ- 
θησαν παρ’αύτοϊς. Άλλ’αύτή αυτή ή έπανάστασις 
τών Βουλγάρων καταδεικνύει τό κενόν κα'ι αάταιον 
τών έπ'ι τής Θράκη; καϊ Μακεδονίας άξιώσεων αύ
τών· έξαιρουικένου μέρους τοΰ καζα τοΰ Τατάρ πα- 
ζαρτζ'ικ, ούδαμοΰ άλλαχοΰ τών δύο τούτων χωρών 
ούδ’ίχνος έφάνη έπαναστάσεως, μείζων δ’ άπόδειξις 
δέν ήδύνατο νά ύπάρξη τοΰ ό'τι έλληνιχώταται ή
σαν χα'ι ούχ) βουλγαρικά) αί μεγαλοπόλεις Θράκης 
Άδριανουπολι; κα) Φιλιππούπολις χα'ι τούτου 
ένεκα ή πυρπόλησις αύτών έπεδάλλετο ύπό τών 
κομιτάτων. Έν τούτοις έπήλθον αί έξ άντεκδική- 
σεως μέν, άλλα θηριώδεις χα) άσύγγνωστοι τοΰ 
Βατάκ σφαγα). ή δ’ Εύρώπη, προεξαρχούσης τή; 
'Ρωσσίας. λόγω φιλανθρωπίας, ένόμισεν ότι ήδύ 
νατό νά παραβκέψη έν μέρει έθνιχά χα'ι ιστορικά 
δίκαια τών άλλων. τοσούτω μάλλον όσω ώς έκ τών 
συγκεχυμένων περ'ι τής εθνολογίας τή; Άνατοκή; 

πληροφοριών ήθέλησε νά βασισθή εϊς τόν χάρτην 
τοΰ κ. Κήπερτ.

Άτυχώς κα'ι δ χάρτης ούτος κα'ι αί πλεϊσται 
τών περ'ι έθνολογία; τής ’Ανατολής γνωστών έν 
Εύρώπη πληροφοριών έκ σλαυϊκών προέρχονται 
πηγών, ή δέ άγνοια τοΰ τόπου, τής γλώσσης, τών 
ήθών κα) έθίμων παρασύρει πολλάκις είς πλάνην 
χα) τούς εϊλικρινεστάτους κα) φιλαληθεστάτους 
πράκτορας τών εύρωπαϊκών δυνάμεων. Ούτως ού 
δαμώς έδίσταζε πρόξενός τις, δ κ. Stuart, λογιχώ- 
τατα έξελεγχθε'ις ύπό τοΰ κ. Albert Dumont, 
άνακηρύξαι σλαυϊκά τά έλληνικώτατα τήν τε κατα
γωγήν κα'ι τήν γλώσσαν χα) τά ήθη χα) τά έθιμα 
χωρία τοΰ έν Ήπείρω Ζαγορίου, έκ τοΰ σλαυϊκοΰ 
τοΰ δνόματος τής χώρας παρασυρόμενος Άλλ’ίμως 
άκριβ ύστερός τις παρατηρητήςκα) άμεροληπτοτερος 
ήδύνατο νά παρατηρήστε ότι πολλαχοΰ τής Θράκης 
κα) Μακεδονίας οί βουλγαρόγλωσσοι γνήσιοί είσιν 

"Ελληνες, ούδέν κοινόν μετά τών πέραν τοΰ Αί
μου Βουλγάρων εχοντες. ότι πολλαχοΰ οί βουλ- 
γαρόγλωσσοι ούτοι, καίπερ μυριοτρόπως βαδιουρ- 
γούμενοι ύπό τών άποστόλων τοΰ βουλγαρισμοΰ, 
άλλ’ίσχυρόν εχοντες τό συναίσθημα τής ελληνικής 
αύτών καταγωγής, συντηροΰσιν αςιόλογα ελληνικά 
σχολεϊα, είς ά οί παϊδες καθ’έκατοντάδας φοιτώσι. 
Τρανωτάτη άπόδειξις τούτου είναι ό'τι έκ τών πεν- 
τακισχιλίων βουλγαρογλώσσων μέν άλλ' έλληνικω- 
τάτων κατοίκων τών Βοδενών τετρακόσιοι μόνον είσ) 
Βούλγαροι, οί δέ λοιποί συντηροΰσιν ιδία δαπάντ, 
άξιολογώτατα ελληνικά σχολεία, είς 'ά φοιτώσιν 
ύπέρ τούς 400 παϊδες, πρδς δέ κα'ι Σύλλογον ύπέρ 
τών ελληνικών γραμμάτων

ΙΙρ'ιν ή προβώμεν είς στατιστικήν έκθεσιν τοΰ 
πληθυσμοΰ τής Θράκης κα) τής Μακεδονίας, άνάγ
κη νά παρατηρήσωμεν ολίγα τινά πολλήν έχοντα 
τήν σπουδαιότητα διά τήν ορθήν τοΰ πληθυσμοΰ 
τών χωρών τούτων έκτίμησιν. Κα) πρώτον ό'τι μέν 
δ ελληνικός πληθυσμό; εύρίσκεται συμπεπυκνωμένο; 
έν ταϊς πόλεσι χα) έν ταϊ; κώμα*.;,  ένθα κατοι- 
χοΰσιν εύποροι γαιοκτήμονες, άπεράντους εκτάσεις 
γαιών έν τοϊς πέριξ χεκτημένοι· δ δέ βουλγαρικός 
πληθυσμός, έξαιρουμένων τών βορειοτάτών τής 
Θράκης» αι τής Μακεδονίας έστ'ι διεσπαρμένος εί« 
χωρία έκ 10 ή 20 οικιών έκαστον συγκείμενα κα) 
ευρισκόμενα έντός έπαύλεων. ών ή ιδιοκτησία άνή- 
κει είς τούς εύπορους τώ*  πόλεων κατοίκους 'Γούρ 
χους κα) "Ελληνας. Ού'τω εν τή έπαρχία Σερρών 
έχ 36 βουλγαρικών χωρίων και 18 μικτών. 16 
μόνον είσιν ιδιοκτησία τών κατοίκων, έχ δέ τών 
λοιπών 12 εΐσ)ν ιδιοκτησία τουρκική, 8 ιδιοκτησία 
έλληνική και 18 μικτή Ελλήνων χα) Τούρκων. 
Οί ίδιοχτήται δ’ ουτοι δύνχν · χι, δσάκις βούλονται,

ν’άντικατκστήσωσι τούς ε’ργάτας αύτών δί’ άλλων. 
Έκ τούτων δήλον γίνεται πρώτον, ότι οί πλεϊστοι 
τών έν Θράκη χα) Μακεδονία Βουλγάρων δέναπαρ- 
τίζουσι μόνιμον άλλά κινητόν πληθυσμόν, μεταβαί- 
νοντα άπό τόπου είς τόπον χατά τάς άνάγκας έαυ
τοΰ κα) τών γαιοκτημόνων· δεύτερον, δ'τι πολύ 
σφάλλονται οΐ βασιζόμενοι έπ) τών έθνολογικών 
χρωμάτων πρός έκτίμησιν τοΰ πραγματικού πλη 
θυσμοΰ τών χωριών τούτων. Έν μονον παράδειγμ,α 
άρχει πρός άπόδειξιν τούτου. 'Π έπαρχία Θεσσα
λονίκης έν Μακεδονία περιέχει έν ολω πληθυσμόν 
475,000 ψυχών έξ ών έν πέντε μόνον πόλεσι ν, έν 
Θεσσαλονίκη. Βερροία. Ναούσ-β, Βοδενοϊς κα'ι Γέ- 
νιτζε κατοικοΰσιν 150,000 ψυχα'ι, οί δέ λοιποί είσι 
συνωκισμένοι ε’ν 500 χωρίοις κα) 275 έπαύλεσι, 
κατεχούσαις έκτασιν, ής τό μήκος έστιν 140 χίλια 
μέτρων, τό δέ πλάτος ύπέρ τά 100. Έντεΰθεν δ 
ελληνικός πληθυσμό; παρίσταται έν τοϊς χάρταις 
διά μικρών σημείων, ό δέ βουλγαρικός διά χρώματος 
έπεκτεινομένου έπ) περιφέρειαν δεκάωρον 20 μόλις 
περιέχουσαν χωρία κα) περ'ι τάς 1000 ψυχάς κα'ι 
ήτις καθ'δλοκληρίαν σχεδόν έστιν ιδιοκτησία Ελλή
νων ή Τούρκων- διά δέ τοΰ στρατηγήματος τούτου 
πείθεται ή Εύρώπη ό’τι ή χώρα είναι βουλγαρική.

Μετά τά ολίγα ταΰτα οί Σύλλογοι Κωνσταντι
νουπόλεως τολμώσι νά συστήσωσιν εϊς τήν έπι- 
σταμένην μελέτην τής Εύρώπης τήν έπισυναπτο- 
μένην στατιστικήν τής Θράκης κα) Μακεδονίας, 
βασιζομένην ούχ'ι έπ) αυθαιρέτου έκτιμήσεως, άλλ’ 
έπ'ι έπισήμων πηγών κα'ι έπ'ι πληροφοριών έπ'ι 
τόπου συνειλεγμένων.

Έκτων έπισυναπτομένων πινάκων περ'ι τοΰ πλη 
θυσμοΰ ένταϊς δυσ'ιν έκείναι; έλληνικαΐς έπαρχίαις, 
ίκανώς, φρονοΰμεν, άποδεικνύεται ότι μεθ'ό'λχς ό'σας 
τό ελληνικόν έθνο; ύπέστη έν αύταϊς θυσίας κα'ι 
καταστροφάς χάριν τή; ελευθερίας κα'ι τής άναπτ ύ 
ξεως τών χριστια ικών τής Ανατολής φύλων, ούχ 
ήττον όμως έχει κα'ι πάλιν πληθυσμόν άνώτερον 
τοΰ βουλγαρικού, πληθυσμόν εύπορου, άστυκόν κα'ι 
μόνιμον, ένώ δ τών Βουλγάρων έπηλύς έστι κα) 
κινητός, ούδέ κατώρθωσε, καίπερ ύπό άπλετου 
χρυσοΰ τών πανσλαυϊστιχών κομιτάτων ύποστηρι- 
ζόμενος, νά συστήση κέντρα πληθυσμοΰ, οία τά 
άνέκαθεν ύπό Ελλήνων οίκούμενα κα'ι έν τή ιστο
ρία τής Ανατολής ένδοξον διαδραματίσαντα πρό
σωπον. Καίτοι ούδεμίαν ή ιστορία έκτος τής τοΰ 
Βατάκ άναφέρει πανωλεθρίαν τών Βουλγάρων, τό 
λάθε βιώσας άε'ι προελομένων τών κινδύνων τοΰ (
ύπέρ ελευθερίας κα'ι ύπέρ τοΰ ανθρωπισμού αγώνος, 
καίτοι ύπό άφανών κομιτάτων γαϊαι ηγοράζοντο 
κα) οΐκίαι ώκοδομοΰντο πρδς χρήσιν τών Βουλγά
ρων ε'ν ταϊς έλληνικωτάται; τών πόλεων, δέν κα -
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τωρθώθη όμως άχρι τοΰδε ν’ άντικαταστήσΎ] την 
ελληνικήν πλειονοψηφίαν βουλγαρική Ιν ταΐς πά
τριοι του Άριστοτέλους κα'ι ’Αλεξάνδρου καί έν τή 
έστίφ του μεσαιωνικού καί νεωτερου πο/.ιτισμοΰ.

Άλλ’έκτδς τής πλεινοψηφίας, ήτις άναμφισβη- 
τήτως ανήκει τοΐς “Ελλησι, μή δεν συνηγοροΰσιν 
ύπέρ αυτών χα'ι πάσαι αί άρχαί, καθ’άς τά νεώτερα 
έθνη έσχηματίσθησαν, τήν έΟνικήν αυτών ενότητα 
έπιζητήσαντα : ’Εν ταΐς δυσί ταύταις χώραις ταΐς 
ύπδ τών Βουλ,γάρων διεχδικουμέναις, ούδαμοΰ ό 
λαδς ουτος δρνμται έπιδεϊξαι ίδιον έκπαιδευτικδν 
κατάστημα, εΐ μή που τοιοΰτον υπάρχει άναλώ- 
μασι τών πανσλαυίστικών κομιτάτων διατηρού 
μενον· άλλά και τοΰτο ούχί τδν ανθρωπισμόν, ούχ'ι 
τήν τών έθνών αδελφότητα διά τής έπιστήμης 
έπιδιώκον, άλλά φθόνον μόνον και μίσος άσπονδον 
κατά τών συνοίκων έθνών έμπχέον τω άμαθεΐ 
τούτω καί ά-λοϊχφ λαω καί πεΐθον αύτδν δ’τι ή 
μόνη πρόοδος αύτοΰ έγκειται έν τή συλήσει κα'ι 
καταστροφή τών άλλοτρίων. Πλεΐσται όσαι ένεκα 
τούτων έκκλησίαι έλληνικαί κα’ι σχολεία, τά μέν 
βανδαλικώς δπδ τοΰ βουλγαρικού λαοΰ χατεστρά- 
φησαν, τά δέ ίεροσύλως διηρπάγησαν, δι’ά τδ ελ
ληνικόν έθνος δικαιούται ν’άπαιτήση παρά τής πε
πολιτισμένης Εύρώπης τήν δικαίαν άποζημίωσιν 
Τί δέ τδ ελληνικόν έθνος, τδ μειονοψηφοΰν κατά 
τούς Βουλγάρους, έν ταΐς χώραις ταόταις νά έπι- 
δείζΤ| δύναται; Δέν ύπάρχει χωρίον ένΘράκτ) καί έν 
Μακεδονία άνώτερον τών 500 ψυχών πληθυσμόν 
άριθμούν, έν ώ νά μή διατηοήται έν τούλάχιστον 
σχολεΐον τής πρώτης παιδεύσεως, έν δέ τοΐς μεί- 
ζοσι κέντροις τοΰ πληθυσαοΰ έστιν ίδεΐν καί δύο ή 
τρία τοιαΰτα, καί γυμνάσια καί παρθεναγωγεία 
καί νηπιαγωγεία ούδέν άλλ’ή έλληνικοΐς χρήμασι 
συντηρούμενα, καί έπί πάσι τούτοις τά έκπαιδευ- 
τικά εκείνα σωματεία, τούς Συλλόγους, δι’ ών τδ 
ελληνικόν έθνος έφήρμρσεν έν Τουρκίφ εις τήν πρόο
δον καί είς τά γράμματα τήν μεγάλην άρχήν τοΰ 
συνεταιρισμού. Πεντήκοντα τούλάχιστον χιλιάδες 
παίδων Ελλήνων έν μόνη τή Θράκη καί τή Μα
κεδονία φοιτώσιν εις τά σχολεία, καί περί τούς 50 
σύλλογοι μοχθούσιν άόκνως πρός προαγωγήν καί 
πολλχπλασίασιν αύτών. Ταΰτα δέ πάντα αυτομά
τως ές αύτοΰ τοΰ λαοΰ άπορρέουσιν, ούτε υποχρεω
τικής παιδεύσεως παρ’ήμΐν ύπαρχούσης, ούτε κυ 
βερνητικής αρωγής παρεχομένης. άλλά καί προσ
κομμάτων έστιν οτι παρεμβαλλόμενων καί τών 
Ελλήνων ηναγκασμένων ού μόνο? ύπέρ τών 
μάτων άγωνίζεσθαι, άλλά καί πρδς τάς παντοίας 
έπ.θέσεις καί αύτοδικίας τών πολλαχοΰ καί τής 
προστασίας τών έπιτοπίων αρχών άπολαυόντων 
Βουλγάρων ϋπεραμύνεσθαι.

Έπιτρεψάτωσαν δ’ ήμϊν αί μεγάλαι καί σοφαί 
εύρωπαϊκαΐ κυβερνήσεις, ύπέρ τών δικαίων ού μό
νον τοϋ ελληνικού έθνους άλλά καί τοΰ καθόλου 
πολιτισμού συνηγορούσι, παρατηρήσαι ό'τι σπου
δαιότατου τυγχάνει στοιχεΐον ού μόυου πρδς έθυι- 
κόυ χαρακτηρισμόν τών χωρών, άλλά καί πρδς 
έξασφάλισιν τών έλευθεριώυ καί τών δικαιωμάτων 
τών λαών, ή διάκρισις μεταξύ τοΰ τών πόλεων 
πληθυσμού καί τοΰ άγροτικοΰ. Δέν άγοοΰσιν αί 
μεγάλαι εύρωπαϊκαΐ δυνάμεις, αί τοσοΰτον προσε- 
κτικώς μελετώσαι τήν πρόοδον τών φιλελευθέρων 
Ιδεών, ό'τιόπου δ τών πόλεων πληθυσμός τω άγρο- 
τικω ύπείκειν καί παρέπεσθαι ήναγκάσθη, ή αν
τίδρασή τήν πρόοδον κατενίκησε χαί έπήλθε τυραν
νία, παρακμή καί κατάπτωσις. Δέν άγνοοΰσιν ό'τι 
οί τάς έλευθερίας τών λαών δημεύσαντες δεσπόται 
πρώτιστη καί μάλιστα τήν φωνήν καί τήν έπί- 
δρασιν τοΰ τών πόλεων πληθυσμού κατάπνιξαν, ύπο- 
βαλάντες αύτδν τώ άμαθεΐ χαί εύχόλως παραπει- 
θομένω άγροτικω λαω. Εΐ δέ ταΰτα άληθεύουσιν έν 
χώραις, όπου δ πληθυσμός έν έθνιχδν άπαρτίζει 
σύνολον, ώς ή ιστορία τών νεωτέρων έθνών απο
δεικνύει, τί άδικώτερον, τί φονικώτερον, τολμώμεν 
είπεΐν, διά τδν πολιτισμόν ή τδ καθυποτάξαι έν χώ - 
ρα, έν ή δ πληθυσμός έστιν έπίμικτος, έν ή τδν 
αγροτικόν πληθυσμόν άποτελεΐ τδ πλεϊστον έθνος 
ού μόνον καθυστερούν είς τδν πολιτισμ.δν, άλλά καί 
τρανά παρασχδν δείγματα τής μισαλλοδοξίας, τοΰ 
φθόνου καί τοΰ άδυσω^ήτου αύτοΰ κατά τών άλ
λων έθνών μίσους, τδ καθυποτάξαι, λέγομε», εις 
τδν άγροτικόν τοΰτον πληθυσμόν τδν τών πόλεων ; 
Ανεξαρτήτως πάσης έθνικής θεωρίας, δέν Οά ήτο 
ανάξιον τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού τδ χαταστρέψαι 
τά μόνα έκπολιτευτικά κέντρα τών χωρών τούτων 
χάριν έπηλύδων τινών αγροτών καί άποκτεΐναι 
έν αΰταϊς τήν μόλις γεννηθεΐσαν πρόοδον ; Δέν άν 
τίκειται τούτο πρδς τά δίκαια τής φιλανθρωπίας 
καί τοΰ χριστιανισμού, άπερ έπεκαλέσατο δικαίως 
ή ορθόδοξος Ί’ωσσία καί έφ'οίς ήγέρθη δ τελευταίος 
μυριόνεκρος πόλεμος; Δέν Οά ήτο τοΰτο ή μεγίστη 
και οεινοτάτη βάσις τής κακοδιοικήσει·»;, πρδς κα
ταστροφήν τής οποίας τοσοΰτοι έρρευσαν ποταμοί 
αιμάτων,τοσαΰτα δ’έπαθον οί χριστιανικοί τής ’Α
νατολής λαοί;

Καί ύπδ άλλην δ’ έποψιν ούχ ήττον σπουδαίαν, 
άποοεικνυομένου ότι τής έγγειου ιδιοκτησίας κάτο
χοί εΐσιν έν ταΐς χώραις ταόταις Τούρκοι καί “Ελ
ληνες, οί δέ Βούλγαροι έργάται άπλοι τών γαιών 
τών συνοίκων αύτοΐς, ή πεπολιτισμένη Εύρώπη, ή 
τοσαύτας προσπάθειας καταβαλοΰσα ό'πως συντρί- 
ψη τδ φοβερόν τέρας τοΰ σοσιαλισμού καί τής χοι - 
νοκτημοσύνης, οπερ απειλεί νά καταστρέψη τάς 

βάσεις, έφ’ ών εδράζονται αί νεώτεραι κοινωνίαι, 
δε» Οά ύπεστήριζε τούναντίον έν’Ανατολή τό τέρας 
τούτο, παραδίδουσα είς τήν διάκρισιν έργατικής 
τάξεως, άκτήμανος, αμαθούς καί φθονεράς τήν εύ
πορου, γαιοκτήμονα καί προηγμένην τάξιν, καί 
λείαν αρπαγής, λεηλασίας καί καταστροφής κα- 
Οιστώσα πάν δημόσιον ή ιδιωτικόν κτίριον; Τδ πα 
ράδειγαα τοΰτο, ή καθιέρωσις αύτη τής άρχής τής 
κοινοκτημοσύνης έν ’Ανατολή, δέν είναι άρά γε 
επίφοβος διά πάσαν τήν Εύρώπην, ήν άπδ τοσσύ- 
του χρόνου προσπαθεί νά ύποσχάψη δ διεθνής σο 
σιαλισμός ;

Οΰχ ηττον έπίφοβον προηγούμενου διά τήν ένό- 
τητα τών ευρωπαϊκών έθνών καί τήν άκεραιότ-τα 
τών εύρωπαϊκών χωρών ήθελεν εϊσθαι ή έγκαίνι- 
σις τής παραδόξου ταύτης άρχής, καθ’ήν ούχί πλέον 
ή διά τών οπλών κατάκτησις, ούχί ή έντινι χώρα 
παντελής άντικατάστασις έκλείψαντος λαοΰ ύπ' άλ
λου, άλλ’ δ άπλοΰς έποικισμδς καί ή νομαδική 
έγκατάστασις εργατικών τινων τάξεων, αρκοΰσι πρδς 
καταστροφήν τής ένότητος ένδς έθνους χαί τής ά- 
χεραιότητος μιάς χώρας. “Οταν ή θεωρία τώνγεω 
γραφικώνόρίων συνδυάζητχι μετά τών δικαίων τοΰ 
έπικρατοΰντος έν τινι χώρφ. ύπδ τήν έποψιν τοΰ 
πληθυσμού καί ύπδ πάσαςτάς άλλαςέποψεις έθνους 
ούδεμία άρχή τοΰ άναγνωριζομένου ύπδ τής νεω- 
τέρας Εύρώπης δικαίου επιτρέπει τήν καταστροφήν 
τής έθνικής ένότητος καί άκεραιότητος έν τή χώρα ' 
ταυτη καί τδ αποσπάν έξ αύτής λόγω έθνικής 
πλειονοψηφίας μέρη αναπόσπαστα άπδ τοΰ γεωγρα
φικού αύτών συνολου. Έάν ποτέ ήθελεν άναγνω- 
ρισθή τοιαυτη αρχή, θά έδικαιοΰντο οί Σΐναι άπαι- 
τοΰντεςτήν Καλιφορνίαν, ή ή Βελγική τούς Φλαν- 
μανδούς τής Γαλλίας, Ισως δέ καί τινες τών με
γάλων πόλεων τής Εύρώπη; ήθελον άπαιτηθή λό
γω εθνικής πλειονοψηφίας ύπδ άλλων έθνών Έν 
αύτή τή ’Ανατολή, όπου λόγιο τής εθνικής πλειο- 
νότητος δημεύονται είς την νέαν Βουλγαρίαν αί 
πλεΐσται χώραι τής έντεΰθεν τοΰ Αίμου χερσοννή- 
σου, έάν πλήρη ή άρχή αύτη έλάμβανεν εφαρμο
γήν, πάσα ή δυτική παραλία τοΰ Εύξείνου ώφειλε 
νά χαρακτηρισθή ελληνική, έλληνικαί αί 'παραδου- 
νάβειοι τής 'Ρουμανίας πόλε·.;, τουρκική ή Δόβρου- 
τζα ή μάλλον ταρταρική καί χιρκασιακη χατά πο
λύ ισχυρότερου λόγον ή καθ’ όν χαρακτηρίζονται 
βουλγαρικά! χώραι καί πόλεις, έν πολλαΐς τών ό
ποιων ούδέ εϊς Βούλαρος άπαντα. Έν τούτοις αί 
χώραι έκεϊναι θεωρούνται ώς αναπόσπαστα μέρη τοΰ 
γεωγραφικού και έθνολογικοΰ συνόλου εϊς ό' άνήκου- 
σι μόνον δ’ έν τή νοτ’ω ’Ανατολή έφαρμόζεται αρ
χή καταπατούσα τά δίκαια καί καταστρέφουσα 
τήν έθνιχήν ενότητα τοΰ ελληνικού έθνους. Έν τή 

νοτίφ ταύττ) ’Ανατολή ήτις φυσικά έχει όρια τάς 
μεγάλας σειράς τών όρέων, ή ελληνική έθνότης έκ- 
τείνεται συνεχώς άπδ τοΰ Άδρίου μέχρι τοΰ Εύ
ξείνου, μόλις διακοπτόμενη ένιαχοΰ ύπδ άλλων έ- 
θνοτήτων διεσπαρμένων εις διάφορα μέρη, πάσα δ’ 
άχρωτηρίασις τής χώρας ταύτης καταστρέφει τήν 
ενότητα τής φυλής ταύτης. Άπδ τοΰ Ταινάρου 
μέχρι τοΰ Βοσπόρου ό ελληνικός πληθυσμός ύπερ- 
βαίνει τά 4,000,000 ψυχών, αρκεί δ’ ελάχιστη 
μειονοψηφία έν τισι χώραις πρδς νότον τοΰ Αίμου 
νά καταστρέψη τά γεωγραφικά, τά ιστορικά, τά 
έθνολογικά δίκαια τοΰ συνεχούς τούτου πληθυσμού; 
’Αρκοΰσι 400,000 καθαροί Βούλγαροι έπικαλούμε- 
νοι πρδς έπικουρίαν αύτών 400,000 Ελλήνων άπο- 
μαθόντων τήν πάτριον γλώσσαν έκ καιρικών περι
στάσεων, άλλά πιστών εις τήν έθνότητα αύτών, 
όπως καταστραφή ή υπαρξις λαοΰ ιστορικού, δν 
έσεβάσθησαν τριάκοντα αιώνες ; Ναί, δέν διστάζο- 
μεν νά είπωμεν οτι αδύνατος αποβαίνει ή υπαρξις 
τοΰ έλληνικοΰ έθνους, διακοπτόμενης τής εθνολογι
κής αύτοΰ συνεχείας καί διαιρουμένου είς μικρά 
άποσπάσματα άδυνατοΰντα νά άντιτάξωσι τήν έλα- 
χίστην άντίστασιν είς τήν έπιδρομικήν βίαν. Πώς 
είναι δυνατόν νά ύπάρξτ, ελληνική Θεσσαλία, έλ- 
ληνική "Ηπειρος, ελληνικόν βασιλείου, ελληνική 
’Λδριανούπολις, ελληνική Κωνσταντινούπολή, ϋ- 
πόταν ή συμπαγής Βουλγαρία συμπνίγη διά τών 
πολυσχιδών αύτής πλοκάμων τάς άπεσπασμένας 
ταύτας λωρίδας, δπόταν έπί τής κεφαλής τών δυ 
τικών ελληνικών χωρών έπιχάθηται δ όγκος τής 
Βουλγαρίας διά τοΰ Γράμμου, διακόπτη κα’ι αύτήν 
τήν παραλίαν ζώνην πρδς δυσμάς τής Θεσσαλονί
κης καί πρδ; άνατολά; τής Χαλκιδικής, διακόπτη 
καί αύτήν τήν άπδ Κωνσταντινουπόλεως εί; Ά- 
δριανούπολιν σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν διά τή; 
κατοχής τοΰ Λουλέ Βουργάζ; Ούχί άρα μόνον περί 
δύο χωρών πρόκειται σιά τδ ελληνικόν έθνος, άλλά 
περί αύτής τής ύπάρξεως αύτοΰ. ήτις άρδην κατα 
στρέφεται διά τής καταπατήσεως τών ιστορικών 
αύτοΰ δικαίων χα'ι τής καταστροφής τώ» φυσικών 
γεωγραφικών ορίων, απερ χωρίζουσι τάς σλαυϊκάς 
χώρας άπδ τών έλληνικών καί έξασφαλίζουσιν άμ- 
φοτέραις έλευθέραν ΰπαρξιν καί έΟνικήν άνάπτυςιν.

Καθήκον Ιερόν κα'ι άπαράγραπτον ούχ'ι πλέον 
ύπέρ τοΰ ήμετε'ρου έθνους, άλλ’ύπέρ τοΰ εύρωπαϊ
κοΰ πολιτισμού νομίζομε» ό'τι έπι-τελοΰμεν φέροντες 
είς γνώσιν τών ευρωπαϊκών δυνάμεων τήν αληθή 
κατάστασιν τών χωρών τούτων τής Ανατολής 
καί δεικνύοντε; τδ δεινόν μέλλον, όπερ αναμένει αύ
τήν καί έξ αυτής κινδυνεύει νά διαδοθή και νά κα- 
ταλάβη σύμπασχν τήν Εύρώπην έν περιπτώσει 
λύσεως τοιαύτης, οί’αν προοιωνίζεται ή συνθήκη
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τοΰ 'Αγίου Στεφάνου. Άρχούσι τή ’Ανατολή τά 
ερείπια, άπερ έπεσώρευσαν έναύτή είχοσιν αιώνων 
έπιδρομαϊ, άρχεϊ ή φοβερά έρήμωσις χα'ι κατα
στροφή, ήτις έπήλθεν ε’ν τή χώρφ, ε'ν ή πρώτον 
άνέθαλεν ό εύρωπαϊχδς πολιτισμός. Έν δνόματι 
τοΰ πολιτισμού τουτου, ίν δνόματι τοΰ δικαίου τών 
έθνών, έν δνόματι τών ευρωπαϊκών συμφερόντων, 
έν δνόματι τής κοινωνίας έπιχαλούμεθα τήν δικαιο
σύνην κα'ι τήν σύνεσιν τών μεγάλων ευρωπαϊκών 
δυνάμεων κα'ι τής δμοδόξου "Ρωσσίας, ήτις προή- 
χθη, πιστεύομεν, εις τήν διά τής συνθήκης τοΰ 
"Αγίου Στεφάνου λύσιν, μόνον διότι ένόμιζεν αυτήν 
σύμφωνον πρδς τά δίκαια τής άνθρωπότητος. Ού
δαμώς έλπίζομεν δτι, οΐαδήποτε καί άν ή ή άπό- 
φασις τών εύροιπαϊχών δυνάμεων περϊ τής λύσεως 
τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, θελουσιν άνεχθή τήν 
καταστροφήν τών πολυτιμοτάτων καταχτήσεων 
τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, ούδ’ δ'τι Ουσιάσουσι τά 
δίκαια έθνους, ό'περ τριάκοντα δ'λους αιώνας ύπερα- 
θλήσαν τής χώρας ταύτης και πρόσκοπον γενόμενον 
τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού, ούδέν άλλο διέποαξε 
σφάλμα, ή ίτι έθυσίασε τδν πληθυσμόν αύτοΰ εις 
τήν ελευθερίαν τών εθνών τής Ανατολής.

Άγνοοΰμεν βεβαίως ούδλ δυνάμεθα νά προεικά- 
σωμεν ποία έσται ή λύσις, ήν ή Εύρώπη αποφα
σίσει περϊ τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος. Άλλ’ ή 
λύσις αυτή δέν δύναται νά ήναι άλλ' ή πολιτική ή 
κοινωνική. Καϊ εϊ μέν ή λύσις αυτή έσται πολιτι
κή, έάν πρόκηται νά λυθή δλοσχερώς καϊ βιζικώς 
τδ ανατολικόν ζήτημα, άπονεμομένων έκάστω ά- 
νατολιχώ λαώ τών οικείων αύτω, τδ ελληνικόν έ
θνος εύτόλμως δύναται νά παρουσιάση ένώπιον τοΰ 
ευρωπαϊκού Άρείου Πάγου τοΰς τίτλους αύτοΰ, 
τίτλους ιστορικούς, τίτλους στηριζομένους έπϊ τών 
τετρακοσιετών αύτοΰ άγώνων κατά τής τουρκικής 
κατακτήσεως, άγώνων, οί'τινες, έάν κατ’έλάχιστον 
έτόγχανον τής ισχυρά; προστασίας, ής έτυχεν ή 
πρώτη έξέγερσις τοΰ σλαυϊσμοΰ, τδ ελληνικόν έ
θνος θά ητο κύριον τών έαυτοϋ- τίτλους βασιζόμε
νους έπϊτοΰ άφθόνωςποτίσαντος τάς /ώρας αύτών 
αΐματος, έπϊ τής αγχόνης Γρηγορίου καϊ Κυρίλ
λου τών πατριαρχιών καϊ τής λοιπής πλειάδος τών 
έλλήνων ιεραρχών, έπϊ τής θανατώσεως πάντων 
τών έλλήνων προκρίτων, έπϊ τών σφαγών τής’Α- 
δριανουπόλεως, τής Φιλιππουπόλεως, τής Στενη- 
μάχου, τής Κασσανδρείας, τής Βερροίας, τής Μοσ- 
χοπόλεως- τίτλους στηριζομένους έπϊ τών σχο
λείων καϊ τοΰ πολιτισμοΰ αύτοΰ. έπϊ τής ιδιοκτη
σίας καϊ τών οικοδομημάτων αύτοΰ καϊ τοΰ συν- 
δυασμοΰ τών συμφερόντων αύτοΰ πρδςτά τής Εύ
ρώπης. Ναϊ, έπϊ τών τίτλων τούτων στηρίζομε- 
νον τδ ελληνικόν έθνος δύναται νά ειπη εύπαρρη- ;

σιάστως εις τάς εύρωπαϊκάς δυνάμεις, δ'τι έν περι- 
πτώσει όιζικής καϊ πολιτικής λύσεως πασα ή πρδς 
νότον τών μεγάλων όρέων /ώρα τοΰ Ίονίου πελά - 
γους μέχρι τοΰ Θρακικοΰ Βοσπόρου αυτοί ανήκει 
καϊ μόνω καϊ δ'τι ούδέ κατ’ έλά/ιστον νά χατα ■ 
στρέψωσι τά δικαιώματα αύτοΰ ϊσ/όουσιν οί ολί
γοι Βούλγαροι, οί'τινες καϊ έν μόνη τή Θράκη καϊ 
Μακεδονία, έστω χαϊ καθ’ έαυτάς λαμβανομέναις 
καϊ άπεσπασμέναις τοΰ γεωγραφικού καϊ έθνολο- 
γικοΰ συνόλου, εις δ άνήκουσι, μειονοψηφούσι μέν 
τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού, καθυστεροΰσι δ’ δμο- 
λογουμένως αύτοΰ τά πάντα. Τδ ελληνικόν έθνος 
δύναται νά ε’πηδ'τι ούχϊ άφοΰ μειονοψηφοΰσιν οί 
Βούλγαροι, άλλά χάν έτι κατά μικρόν έπλειονοψή- 
φουν, χώρα, έν ή 0 πληθυσμός τοσοΰτον είναι έπί
μιχτος, οέν δύναται ν’ άνήκη άλλ’ ή μόνον ή είς 
τδν διά στρατιωτικής ύπεροχής χατακτώμενον 
αύτήν λαόν, ή είς τδν έ/οντα άνατίρβητα ιστο
ρικά δίκαια καϊ τδν μάλλον έξασφαλίζοντα τά 
συμφέροντα τού πολιτισμού χαϊ τής Εύρώπης.

Έάν δέ περϊ απλής κοινωνικής βελτιώσεως τής 
τύχης τών χριστιανικών λαών τής Τουρκίας πρό- 
χηται, τδ ελληνικόν έθνος νομίζει δ'τι ούδε'ις δύνα
ται νά διαμφισβητήση δ'τι συνήγορε' υπέρ τοΰ α
πολύτου δικαίου πάντων τών έθνών, ζητούν πα
ρά τών εύρωπαϊκών δυνάμεων δπως ή βελτίωσις 
αϋτη έπιτευχθή μή θυσιαζομένων τών δικαίων μη- 
δενός λαοΰ, άλλ’ ίσης τής στάθμης μεταξύ αύτών 
τηρούμενης. Ούδαμώς φθονεί τδ ελληνικόν έθνος, 
άλλά χαϊ έπι/αίρει μάλιστα ό'τι έν τών δμοδούλων 
έθνών διά τής ισχυρά; προστασίας τής ί’ωσσίας ά- 
πολαύει τών αγαθών τής έλευθερίας, ήν δ "Έλλην 
κατεκτήσατο έν μικρά μόλις γωνία δι’ επταετούς 
ηρωικού άγώνος. Άλλα νομίζει δτι ή δικαιοσύνη 
άπαιτεϊ δπως, έάν τά άγαθά ταϋτα τής ελευθερί
ας έπεκταθώσι κατ’ επιείκειαν τής μεγάλης δυνά
μεως τοΰ Βορρά καϊ έντεϋθεν τοΰ Αίμου είς τήν 
Θράκην καϊ είς τήν Μακεδονίαν, έπεκταθώσιν ά
νευ έθνικοΰ χαρακτηρισμού, ό'στις τοσαΰτα ήθελε 
παρουσιάσει άτοπα καϊ διαιωνίσει άποτρόπαια πά
θη μεταξύ χριστιανικών λαών τέως δμοιοπαθών, 
καϊ τηρουμένων τών τε ιστορικών ονομάτων τών 
χωρών τούτων καϊ άλωβήτων τών δικαίων πάν
των τών λαών, Έλλήνων. Βουλγάρων, Τούρκων, 
έν έλευθερία άνταγωνιζομένων έν τώ εύγενεϊ στα- 
δίω τοΰ πολιτισμού.

Τδ ελληνικόν έθνος φρονεί δ'τι προσφέρει itfi- 
την υπηρεσίαν είς τδν πολιτισμόν καϊ είς τά συμ
φέροντα τής Εύρώπης, ά'περ άπαιτοΰσι τήν έν 
Ανατολή ισορροπίαν τών στοιχείων καϊ τών δυ
νάμεων τής Ανατολής, είλικρινώς καί εύπαρ’ρη- 
σιάστως τήν κατάστασιν τών πραγμάτων έκτιθέν
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και παρακαλεϊ ύμας δ'πως αί σκέψεις καϊ θεωρίαι 
άς υποβάλλει δμίν διά τών έποπτών τής εθνικής 
αύτοΰ παιδεΰσεως, τών Συλλόγων, παρουσιασθώ- 
σιν ένώπιον τού εύρωπαϊχοΰ Άρείου Πάγου, ου 
είς τήν δικαιοσύνην καϊ τήν πολιτικήν σύνεσιν ά- 
κράδαντον έχον πεποίθησιν άπέφυγε νά διαταράξη 
έτι μάλλον τήν ειρήνην τής Ανατολής καϊ τής 
Εύρώπης.

Έν Κωνσταντινουπόλει, 25 μαρτίου (6 άπρι- 
λίου) 1878.
Τά .προεδρεία τώ>· Έ.Μηπ,χωτ Σν.ΙΛόγων. 

("Έπονται αί ύπογραφαί).

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ.
ΤΙΙΣ ΗΑΧΑΤΙΚΙΙΣ ΙΙΟΙΧ1ΙΣ.

(Συνέχεια· ίδε άριθμ. 25).
"Υπέδειξα έν άρχή, διατϊ πολεμώ τήν διατήρησιν 

τής ποινής ταύτης. Πιστεύω δτι άποχρώντω; ανή- 
ρεσα τάς ψευδείς άρχάς, άφ’ ών δρμώνται οί ύπο- 
στηρίζοντες τήν διατήρησιν αύτής. "Ηδη ούδόλως 
πλέον πρόκειται περϊ τοΰ δ'τι δ καταφρονών δύνα
ται ν’άποκαλέση, τολμηοώς πώς, έπη πτερόεντα, 
άλλά περϊ τών μεγάλων αρχών καϊ περϊ τής δι- 
καιολογήσεως τών προλαβόντως λεχθέντων μοι. 
’Ενταύθα επικαλούμαι άπασαν τήν προσοχήν τού 
έντιμου άντιλέγοντος.

Είπομεν δτι ή ποινή δέον νά ή πρδ παντός άλ
λου δικαία. Πιστεύει τις άρα δτι ή θανατική ποινή 
ή αδιαίρετος είναι δικαία ; καϊ δτι δυναταί τις 
νά τήν εφαρμόση άνευ άτοπων έπϊ κατηγορουμένων 
διαπραξάντων άνόμοια έγκλήματα ; Πιστεύει τις 
οτι είναι δίκαιον πατήρ δστις έκ φίλτρου πατρικού 
πρδς υιόν νοσοΰντα έν χώρα, δποκειμέντ,είς τήνδιά- 
ταξιν τής άκαθάρτου πιστοποιήσει» ς, πο
ρεύεται είς περιποίησιν αύτοΰ, έναντίον δμως τού 
άρθρου 7 τού νόμουτής 3 μαρτίου 1822, δτι δ πα
τήρ ουτος τιμωρείται δικαίως διά τοΰ θανάτου, ποι
νής έπιβαλλομένης εις τδν χείριστον τών κακούρ 
γων; ΦρονεΤ τις τούτο δίκαιον ; Βεβαίως ούχί· τότε 
είναι ποδοπάτησις τής δικαιοσύνης ή έφαρμΛγή τής 
θανατικής ποινής είς εγκλήματα διάφορα κατά τήν 
βαρύτητα αύτών.

Ή θανατική ποινή είναι έπανορθωτική- άληθώς 
έπανορθοϊ τις δ'ταν φονεύη;

"II θανατική ποινή είναι μέγιστον καϊ έπικινδυ- 
νώτατον άδίκημα, καθόσον ούτε έπανορθουται ούτε 
ανακαλείται· απαξ έφαρμοσθείσης, τδ παν τε- 
τέλεσται. Δέν έπανορθοΰται ή έξόντωσις.

Ανεπανόρθωτος καϊ άμετάκλητος- ναί. Τοΰτό 
έστι, λέγει δ άτυχής "Ρόσσης, τδ κεφαλιχόν έλάττω 
μα τής ποινής ταύτης, χαθ'ου ναυαγοΰσιν άπασαι αί 
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διχαιολογίαι τών συνηγόρων τής θανατικής ποινής. 
Πο'ον πρδς θεού έπιχείρημα θέλει χατισχύσει, όταν 
βλέπωμεν άθώους συρόμενους είς τδ ίκ ρίωμα.

Ό νόμος παραβιάζει είς τδν υψιστον βαθμόν τήν 
άρχήν, δτι ή ποινή δέον νά η έπανορθωτή- ή δέ 
παραβίασις είναι τοσοΰτο έναργής, ώστε ούδενδς δεΐ- 
ται σχολίου. Παρατίθημι μόνον, ώς έν καταλήλω 
χώρω, τά ωραία ταϋτα λόγια τοΰ κ. ’Ιουλίου Φά- 
βρου. « Διά τδν πολίτην, λέγει δ μέγας ρήτωρ, δίν 
άρκε7 μόνον ν'άνευρίσκη έν το'ς νόμοις τήν βεβαίω- 
σιν οτι δέν θέλει βλάψει τήν έλευθερίαναύτοΰ πλήν 
τών προβλεπομένων περιπτώσεων, απαιτείται προ
σέτι δ'πως έν τώ δργασμώ ώς καϊ έν τώ χειμένω 
αύτών εύρίσχ-ρ ώσαύτως τάς άσφαλεΤς έχείνας έγ- 
γυήσεις τάς δυναμένας νά τδν προστατεύσωσιν, 
έάν ηναι άγνωστος·.

"Ο έντιμος άντιλέγων θά μείντ| βεβαίως άδιχαιο- 
λόγητος είς τδ τελευτα'ον τοΰτο έπιχείρημα, τδ 
ίσχυρώς συνηγορούν ύπέρ τήςέμής γνώμης διότι δέν 
ύπάρχει μέσον τοϋ εύρεΤν τι δυνάμενον νά δικαιολο
γήστε τά έλαττωματικά προσόντα περϊ ών πρόκει
ται, πλήν άν μόνον έπικαλεσθή τήν ιδέαν, δτι ή δικά 
στιχή άνάκρισις είναι σήμερον ίκανώς πεφωτισμένη, 
ώστε νά μήδιαπράττη πλέον άμαρτήματα. Θά εί- 
πω αύτώ έπϊ τοιούτου ισχυρισμού δτι έν τώ κόσμω 
τούτω εϊς μόνος άνθρωπος ύπάρχει .... άναμάρ 
τητος, καϊ δτι οί δικασταϊ ε ιναι πολύ μακράν του 
Βατικανού. Άλλ’έπιμένει εΐσέτι; Τότε άς θεωρήση 
μετά προσοχής τά επόμενα παραδείγματα, δι’ών 
άποδείκνυται λίαν έναργώς δτι δ άνθρωπος μοιραίως 
υπόκειται είς τήν πλάνην καϊ δτι έκ τής πλάνης 
ταύτης άθώοι φονεύονται, φεΰ ! ύπδ τής δικαιοσύ
νης αύτής!

Ό κ. Κάρολος Λουκάς έμέτρησεν έν διαστήματι 
μηνών τοΰ έτους 1826 δκτώ είς θάνατον χαταδίκας 
αθωων.

Νομοδιδάσκαλος άγγλος λίαν περιώνυμος, δ σϊρ 
Φϊτς'Ρόϋ Κέλλυ, βέβαιοί δτι γινώσχει έν ’Αγγλία 
δεκαεπτά είς θάνατον καταδίκας άθώων, ών ή ά- 
θωότης άπεδείχθη βραδύτερον καϊ προστίθησιν δτι 
έκ τών 17 τούτων άθώων οί 8 άπηγχονίσθησαν.

Έπϊτοΰ ύπουργείουτοΰ'Ρόβερτ Ιΐήλ δ δημοτικός 
πάρεδρος κ. Ούϊλδ έσωσε τήν ζωήν ί; είς θάνατον 
καταδικασθέντων, διά τής έπιμονής χαϊ τής δεξιό- 
τητος αύτοΰ’ άπέδειξε τήν άθωότητά των ολίγα; ώ 
ρας πρδτήςδρισθείσης διά τήν έκτε'λεσιν τής ποινής.

Τού Μάλλετ χατιδικασθέντος είς θάνατον έν 
Λονδίνφ τώ 1855, ή ποινή μετεβλήθη είς ύπερο- 
ρίαν, τήν δέ προτεραίαν τής ήμέρας καθ’ ήν έμελλε 
ν’ άπαχθή είς Λύστραλίαν, δ άληθής ένοχος κα- 
τήγγειλεν εαυτόν ώς αύτουργδν τού έγχλήματος, 
έφ’ ω δ Μάλλετ ήν χαταδεδικασμένος.
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Τδ κακουργοδικεϊον τοΰ Χαίνω δι’ άποφάσεώς 
του Ιν ίανουαρίυ» 1862 κατεδίχασεν εϊς θάνατον 
έννέα κατηγορουμένους, μέλη συμμορίας ή έταιρίας 
κακουργών, κατηγορουμένων έπί δολοφονία καί 
κλοπή δι’ένοπλου χειρός Ούδέν ήττον αθώοι ήσαν 
ήδη χαταδεδιχασμένοι χαί πεφονιυμενοι ΰπδ δη
μίου τής δικαιοσύνης ίτ.ί τισι τών αύτών έγκλημά
των,έφ’οΓς χατεδικάσΟησαν οί ένδεκα αληθείς ένοχοι

Έν Λονδίνφ ίταλδς ονομαζόμενος Παλετσιάνης 
κατηγορήθη ό'τι τή 26δεχεμβρίου 1864 έδολοφόνησε 
τδν Μιχαήλ Άρτιγκτον κατεδικάσθη εις τδν δΓ 
αγχόνης θάνατον- άλλά τέσσαρας ήμέρας πρδ τής 
έχτελέσεως τής ποινής, έτερος ϊταλδς, 4 Μόγνυς 
Γρηγόριος. 4 άληθής ένοχος, κατεδικάσθηεϊς θάνατον 
έπί τω αύτω έγκλήματι, ό δέ αθώος ΙΙαλετσιάνης 
ού ή ποινή άνεβλήθη εϊς τρεϊς έβοομάδας, έσώθη έκ 
τής άναβολής ταύτης.

Έν Παρισίοις τω 1869 κατηγορούμενος τις κα- 
τεδικάσθη είς θάνατον, άλλά γενομένης αίτήσεως 
άναιρέσεως ή ποινή μετεβλήθη.

"Αλλο τι ίμοιον παράδειγμα εΰρηται έν τή στα
τιστική τοΰ 1870.

Καί τέλος διά νάπεισθήτις πόσον εύχερώς οί δι- 
καςαί δύνανται νά περιπέσωσιν εις πλάνην άνάγνωτε 
τήν άφήγησιν τοΰ χ. Ίουλίου Σίμωνος, έπιγραφο- 
μένην ή θανατική ποινή. Έν τή άφηγήσει εν 
μόνονγεγονδς εδρίσκεται, άλλά λίαν άξιοπαρατήρη- 
τον. Περί τδ 1831 τρεϊς συμμαθηταί χα'ι σύντροφοι 
τοΰ πρώην ύπουργοΰ τής δημοσίας έχπαιδεύσεως, 
αύτοΰ δηλονότι τοΰ συγγραφέως τής άφηγήσεως, 
τρεϊς αδελφοί μηδέποτε διανόηθέντες τήνδιάπραξιν 
χα'ι τοΰ έλαχίστου έγχλήματος, συνεπεία δ’μως πα
ραδόξων περιστάσεων, άς έκτίθησιν ακριβώς ή περί 
ού δ λόγος άφήγησις, χατεδιχάσθησαν είς θάνατον.

Μιχροΰ δεΤν έγίνετο ή έκτέλεσις τής θανατικής 
ποινής, έάν δ μέγας τής ήμετέρας έποχής φιλόσο
φος, άπλοΰς τότε άγρότης, δέν ένήργει μετά ταχύ- 
τητος, δ’πως προσαγάγη αποδείξεις είς τήν δικαιο
σύνην, κωλύων αύτήν ουτω τής διαπράξεως τριών 
έγκλημάτων. Κατά τήν έπανάληψιν τής δίκης οί 
ένορκοι ούδέ χάνδιεσκέφθησαν, άλλ’ άμέσως έξέδω- 
καν τήν έτυμηγορίαν αύτών έντελώς άθωωτιχήν. 
Ό "Τβονιχ, εΤς τών τριών άθώων χηρυχθέντων ά- 
δελφών μετά τήν θανατικήν καταδίκην, είναι σή
μερον έφημέριος έν Γουεχενιρ.

’Ιδού ποΰ άγει ήμδς συνήθως ή δικαιοσύνη μέ 
τήν θανατικήν αύτής ποινήν. Θά τολμήση τις 
είσέτι νά δποσ,τηρίξτ| τήν ποινήν ταύτην; δέν πι
στεύω. Διά τοΰ λόγου, ίσως- άλλ’έν συνειδήσει ού 
δέποτε πλέον I Μή άπολέσωμεν λοιπδν τήν ευκαι
ρίαν τοΰ ΰψώσαι τήν φωνήν μετά τοΰ κ. Καρόλου 
Λουκά, τδν δαφνηφόρον δύο άχαδημιών, χα'ι νά εϊ-

πωμεν. «Είπατε ήμϊν, άνθρωποι ένάρετοι, έν τή 
πράξει χαλοΰ έργου ν,σθάνθητέ ποτέ τύψιν συνειδό · 
τος; Καί σεϊς ένοχοι έν τώ έγκλήματι άπελαύσατέ 
ποτέ τήν ειρήνην καί τήν άνάπαυσίν;.......... ΎΑ!
ό’ταν τις έχη τήν συνείδησιν αγνήν και τήν λογι 
κήν πεποίθησιν πώς δύναται νά "δη τδ Ικρίωμα, 
πώς νά Ουσιάση αθώους ; Πώς νά όνομάση τάς α
ξιώσεις έκείνας τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης, ήπς 
άντιχαθιστα, τί λέγω ; ήτις έξαφανίζει χαί βέβη
λο? τήν θείαν δικαιοσύνην; Δικαιοσύνη τών άνθρώ- 
πων δλέθριος, ήτις κωλύει τήν τύψιν τοΰ συνειδό- 
τος, έάν αΰτη δέν έγεννήθη, τήν καταπνίγει δέ έάν 
πρόκηται νά γεννηθή χαί ής τδ έλάχιστον έγκλημα 
είναι ή σφαγίασις τής οευτέρας έκείνης άθωότητος, 
ήν γέννα ή μετάνοια·!

Μέλλω νΰν ν’ αποδείξω οτι αί τρομεραί ποιναί άν
τί νά έπιδράσωσιν ευτυχώς τουναντίον είσίν έπικίν- 
δυνοι. Ό Μοντέσχιος παρατηρεί δ’τι έχ τής πεί
ρας έγνώσθη ό'τι είς τάς χώρας, ένθα αί ποιναί είσιν 
ηπιώτεραι, τδ πνεΰμα τοΰ πολίτου έκπλήσσεται ί
σον καί ύπδ τών σκληρών. 'Ο Βολταϊρος έπίσης 
λέγει ίτι τά πάντα άποδεικνύουσι τήν μεγάλην 
ταύτην άλήθειαν, ό'τι δηλαδή ό αύστηρδς νόμος 
γέννα ενίοτε τά έγκλήματα. Σύγχρονος ήμϊν μέ
γας νομοδιδάσκαλος, δ κ. Βερανζέ, προστίθησιν ίτι 
«αί τιμωρίαι, ας κοινώς δνομάζουσι δραστήριους, 
άντιδρώσι διά τοΰ μάλιστα δυσάρεστου τρόπου έπί 
τών ήθών τοΰ λαοΰ. Τά ικριώματα έκεϊνα, άφ’ών 
βέει τδ αίμα, αί ποιναί έκείναι, οΓαι έπί τής άρ- 
χαίας νομοθεσίας, καθιστάμενοι βαρύτατοι διά τής 
έκλεπτύνσεως τής μάλιστα πονηρΖς σκληρότητος, 
φέρουσιν είς μεγαλειτέρους κινδύνους καί δεαφΟεί- 
ρουσι μάλλον ή τρομάζουσι ! >

Διαφθείρουσι, ναί! καί έτι μάλλον δύναμαι εί
πεϊν, ώς έρρέθη ήδη, ό'τι τδ ικρίωμα είναι άπλώς 
σχολεϊον θηριωδίας. (’) Σχολεϊον ένθα διεγείρονται 
αί όλεθριώταται κλίσεις, έμπνέεται ή καταφρόνη- 
σις τής ζωής καί πλάσσεται ή φαντασία διά τρό
που ό'λως έναντίου πρδς τδν σκοπδν τών νόμων. 
Παρακαλώ νά μέ άκροασθήτε καί Οά ϊδητε έάν 
λέγω τι περιττόν.

(') Μετά έκτέλεσίν τινα έν Νιουγάτη οί παϊδες 
παίζουσι παριστώντες τήν έκτέλεσίν ταύτην. "Ε
καστος αύτών υποδύεται τδ κατά μέρος πρόσωπον 
4 μέν γίνεται κατάδικος, δ δέ ίερεύς, δ τρίτος δι
καστής καί έτερός τις δήμιος. Τδ μάθημα δέν είναι 
τρομερόν ; — Έν ’Αγγλία μήτηρ έλεγε πρδς τδν 
υίδν, άγόμενον είς θάνατον, «Παιδί μου, πιστεύω 
πώς Οά παιΟάνης χωρίς φόβον καθώς καί 4 πατέ
ρας σου·.

Τώ 1854 4 Έοουάρδος παρέστη είς Οανάτωσιν 
τοΰ 'Γάϋλορ Ούάροου καί μεθ’ ήμέρας ?ξ έδολοφό 

νησε τήν έρωμένην αύτοΰ.
Έν Στοκόλμη έπιστρέφοντες έκ τοΰ τόπου έκ- 

τελέσεώς τίνος δύο έργάται καθίστανται εις έριδα. 
'•Ο έτερος αύτών σύρει μάχαιραν καί έμπήγει αύ 
τήν είς τδ στήθος τοΰ φίλου του. "Αλλοτε έν μικρά 
έκεϊθεν άποστάσει ήρισαν δύο ναΰται, ών δ είς φο
νεύει τδν συνέταιρον αύτοΰ· τδ ικρίωμα έφαίχετο 
άπδ τοΰ τόπου ένθα τδ κακούργημα διεπράχΟη. 

Τω 1844 έν Έπινάλ έγένοντο δύο έκτελέσεις 
καί μετά ίξ εβδομάδας διάπράσσεται έν τή αύτή 
πόλει δηλητηρίασις. Εξετάζεται δ ένοχος καί δ- 
μολογεϊ ό'τι παρεγένετο είς τήν έκτέλεσίν.

Ό ίερεύς Βίχερστεκ, έξετασθείς ώς μάρτυς ένώ
πιον τής Βουλής τών λόρδων, έβεβαίωσεν δ'τι με
ταξύ τών καθειργμένων λόγω κεφαλικοΰ έγκλήμα- 
τος, ούδείς υπήρχε, καθόσον αύτδς έγίνωσκε, μή 
παρασταθείς είς έκτέλεσίν τινα.

Ό 'Ρόβετ, ίερεύς ειρκτής ?ν Βριστόλν), έβε
βαίωσεν δ'τι έπί 167 καταδιχασθέντων είς Θάνατον, 
ούς εϊχεν εξετάσει αύτδς καί συνοδεύσει είς τδ ι
κρίωμα, 1C2 είχον ίδεϊ έκτελέσεις.

*0 Μόβλ, φονεύς γοναικδς καί παιδίου, ύπέστη 
τήν ποινήν αδτου τή 5 αύγούστου 1869. Μετά 
δέκα ήμέρας δ Τρόπμαν διέπραξε τδν πρώτον φό
νον τής φριχώδους αύτοΰ εποποιίας. Μετά τήν τι
μωρίαν τοΰ Τρόπμαν ευθύς τρεϊς δολοφονίαι έπη- 
κολούθησαν.

Τά παραδείγματα ταΰτα άποδει κνύουσιν δ',τι 
άρτίως εΐπον άποδειχνύουσιν έπίσης ίτι τδ ικρίω
μα ούδένα έμποιεΐ τρόμον, καί ό'τι διαπράσσονται 
έγκλήματα τή αύτή ήμερα, τή αύτή ώρα χαί 
έπί τοΰ αύτοΰ μάλιστα τόπου ένθα δ δήμιος έχ- 
πληοοϊ τά ίδια καθήκοντα, κόπτων τήν κεφαλήν 
άλλρυ έγκληματίου. (Άχολουθεϊ).

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
01 ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΟΙ ΤΩΝ 

ΕΛΛ1ΙΝΩΝ. — Κατά τήν συνεδρίασιν τής 4 μαιου 
έν τή Άκαδημί α τών έπι γραφών δ κ. 
Φραγκίσκος Λενορμάν, καθηγητή,ς τής άρχαιοϊιο- 
γίας έν τή Εθνική βιβλιοθήκη τών Παρισίων συνε- 
χίζων τάς νομισματικός αύτοΰ παρατηρήσεις 
πραγματεύεται έν τινι αύτοΰ ΰπομνήματ·. πρδς 
τήν ’Ακαδημίαν περί τών ϋπογραφόντων τά νο
μίσματα τών ελληνικών πολιτειών. Έν τω ύπο- 
μνήματι τούτω άπαντώσι πλεΐστα έθιμα λίαν 
δυσχεραίνοντα τήν τοΰ άντικειμένου τούτου δια-, 
σάφησιν, καθ’ δ'σον έν τή πολιτική καταρτίσει τών 
Ελληνικών πολιτειών ΰπδ κοινούς χαρακτήρας 
μεγίστη υπήρχε ποικιλία τοπικοΰ ήθους, καί τού

του ένεκα τά ΰπδ τοΰ κ. Λενορμάν διασαφηνιζό- 
μενά είσιν άξια τής προσοχής τώντε οικονομολό
γων καί τών ιστορικών.

Τδ δικαίωμα τοΰ έκτυποΰν νομίσματα έκ καθα- 
ροΰ χρυσοΰ φαίνεται άνήκον άποκλειστικώς έν τή 
αρχαία ’Ανατολή είς τδν Μέγαν βασιλέα, όστις 
δέν συνήνει τούλάχιστον όπως άλλα κράτη σφετε- 
ρισθώσι τήν τοΰ χρυσοΰ νομισματοποιιαν Τδ ήλε- 
κτρον, μίγμα χρυσοΰ καί άργύρου, ήν τδ πολυτι- 
μότερον τών μετάλλων, ό'σα οί άρχαϊοι "Ελληνες 
ένομισματοποίησαν διά τάς έμπορικάς συναλλα- 
γάς. Πρωίμως κατηρτίσθησαν μεταξύ τών πόλεων 
νομισματικά! συνελεύσεις σκοποΰσαι τήν διευκόλυν- 
σιν τής κυκλοφορίας τών άμοιβαίων αύτών νομισ
μάτων καί έπαρκοΰσαι είς τήν φυσικήν άνάγκην 
τοΰ έπεκτεϊναι καί πολλαπλασιάσαι τάς συναλ
λαγματικός πράξεις. Έντεΰθεν έπήγασεν ή άνάγ
κη τοΰ καθορίσαι διά τοΰ βάρους καί τοΰ ποιοΰ 
τήν άξίαν τών εις κυκλοφορίαν τιθεμένων νομι
σμάτων. Τήν έγγύησιν ταύτην παρεϊχεν έκάστη 
πολιτεία διά τοΰ έπομένου τρόπου· τδ νόμισμα 
ΰπεγράφετο ύπδ ιδίων αρχόντων, τών έπί τών 
νομισμάτων δηλονότι έφόρων, οΐ'τινες ησαν ύπεύ 
θυνοι έπί τή καλή αύτών κατασκευή πρδς τήν 
ιδίαν αύτώνκυβέρνησιν,ώς καί αί κυβερνήσεις ησαν 
ύπεύθυνοι πρδς άλλήλας έπί τή έκ τής κυκλοφορίας 
βλάβη κιβδήλου νομίσματος.

Ό έφορος πεισθείς περί τοΰ δόλου άπέτιε διά 
τής κεφαλής αύτοΰ τδ διαπραγέν αμάρτημα είτε 
τοΰτο έξ έαυτοΰ προήρχετο, είτε έκ τών πρακτό
ρων αύτοΰ. Ή εύΟύνη αύτοΰ διήρκει έπί ίν έ
τος καί μετά τήν παΰσιν αΰτοΰ. Έπί τών άΟη-
ναϊχών τετραδράχμων έπί Φιλίππου τοΰ Μακεδό- 
νος εΰρίσκονται τρεϊς ύπογραφαί, ών οά δύο πρώ- 
ταί είσιν αί τών έτησίων άρχόντων. Ό μέν τού
των ήν σπουδαϊοντι πρόσωπον, έντεταλμένον τήν 
ανωτάτην έποπτείαν έπί τής κατασκευής, 4 δ’
έτερος διευθυντής τών νομισμάτων, προσωρινώς 
έντεταλμένος τήν κατασκευήν ταύτην,δυνάμενοςδέ
νά παραβληθή πρδς έργολάβον, έάν ύπάρχη λόγος 
νά φρονή τις ό'τι ή δημοσία αΰτη ύπηρεσία συνη- 
ριθμεϊτο μετά τών λειτουργιών ήτοι τών έπι- 
βλητικών καθηκόντων. Ουτος ήν 4 νομισματοποιδς 
Ό τρίτος έπί τών νομισμάτων έφορος ήλλάσσετο 
κατά πάσαν πρυτανίαν, ήτοι καθ’ έκαστον μήνα.
Έν τή διοργανώσει τής αθηναϊκής κυβερνήσεως, 
άπαντώσι πολλά', κατηγορίαι, ύπαλλήλων ών ή 
λειτουργία διήρκει μίαν μόνην πρυτανίαν, χαί έξ 
ών ήδύνατο νά ληφθή ό τρίτος έπί τών νομισμά
των άρχων, ήτοι οί έπιτηροΰντες τδ βάρος χαί 
τδ μέτρον, οί δημόσιοι έπανορθωταί καί λ.ογισταί, 
οί άρχοντες τοΰ άργύρου.
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Πανταχοΰ δ νομισματικός υπάλληλος διετέλει 
διακεκριμένος και ανεξάρτητος άπδ τής δημοσίας 
άρχής. Αί έξ ήλεκτρου εκται τής Φωκαίας καγ 
Μιτυλήνης ούδεμίαν έφερον υπογραφήν, ή δ’ένδει- 
ξις τής έκτυπώσεως έγίνετο διά τής μεταβολής 
τοΰ αρχικοΰ τύπου κατά πάσαν έκδοσιν ΊΙ τών 
'Ροδίων νομισματοποιία εξετύπου πάντοτε όπισθεν 
τοΰ νομίσματος μετά τοΰ τύπου, τοΰ ονόματος 
τής πόλεως και έ'ν όνομα άρχοντος, γεγραμμένον 
όριζοντίως. Ι'ινώσκομεν έκ τών σφραγίδων τών 
ροδίων άμφορέων ότι ό αρχών ουτος δέν ήτο δ 
αρχών τής πολιτείας, ήτοι ό μέγας ένιαύσιος ίε
ρεύς τής Δήλου, δστις είχε τήν άξίαν τοΰ επωνύ
μου. ’Ανακριβές δέ ότι ή τών νομισμάτων 
γραφή άνήκεν είς τούς ταμίας.

Ό κ. Αεν.ορμάν έπιβεωρήσας πάντα τά νομί
σματα, έφ’ών δέν υπάρχει ή υπογραφή τοΰ 
του τής πολιτείας άρχοντος, τοΰ έπωνύμου, άλλά 
σημεϊά τινα σκοπόΰντα τήν άποκατάστασιν τής 
εύβύνης τοΰ νομισματοποιοΰ χα'ι τών έρευνώντων 
τά νομίσματα πρακτόρων, μετέβη ακολούθως πρδς 
έπιβεώρησιν τών τήν επιγραφήν τοΰ έπωνύμου 
άρχοντος φερόντων νομισμάτων.

Υπάρχει χρυσοΰν νόμισμα τής Σμύρνης και 
σειρά τετραδράχ/αων αργυρών τής αύτής πόλεως, 
χοπέντων μετά τδν Μέγαν ’Αλέξανδρον. Έπ'ι 
τούτων άναγινώσκεται τδ τοΰ λαοΰ όνομα κατά 
πτώσιν κτητικήν γενικήν, και τδ τοΰ άρχοντος 
κατ’όνομαστικήν. Ό άρχων ουτος έστιν ό πρόεδρος 
τοΰ πρυτανικοΰ συλλόγου. Τδ σύστημα τοΰτο 
φαίνεται έπικρατήσαν έν ταΐς έλληνίσι πόλεσι τής 
Μικρας ’Ασίας άπδ τοΰ τετάρτου αϊώνος, καίτοι 
άπαντα ένίοτε κα'ι έν τή δυτική Έλλάδι έν Κερ- 
κύρφ, άποικίφ. τών Κορινδίων, έν Λευκάδι, έν Ναυ· 
πλίφ.

Ή λέξις Χαρίλαος άπαντώσα είς πλεΐστα 
τοΰ Ναυπλίου νομίσματα φαίνεται ύποδεικνύουσα 
μετά τίνος δετικότητος έκείνον, δστις ών άνώτα- 
τος άρχων τής πόλεως κατά τδ 321 παρέδωκεν 
αύτήν είς τούς Ρωμαίους. Έν Όλβιοπόλει δ έπ'ι 
τών νομισμάτων έφορος ΰπεγράφετο πάντοτε διά 
τοΰ τίτλου αύτοΰ, ήτοι άρχων. Έν πολλοΐς 8’άρ- 
χαίοις τύποις τής Όλβιοπόλεως τδ τοΰ νόμισμα - 
τοποιοΰ όνομα συνδυάζεται μετά τοΰ δνόματος τοΰ 
άρχοντος, άμφότεροι δ'ουτοι διεμοιράζοντο βεβαίως 
τδ προϊόν κα'ι ειχον τήν αύτήνευθύνην τής κατα
σκευής. Ό αύτδς συνδυασμός υπάρχει έν Δυρρα 
χίφ κα'ι έν τή Άπολλωνίφ τής’Ηπείρου· βεβαιοΰ- 
ται δέ ό'τι χα'ι πολλά έν αύτή ύπήρχον καταστή 
ματα, χα'ι δ μέν επώνυμος υπέγραφε πάντα τά νο 
μίσματα έκτοΰ ένδς, δ δέ διευδυντής έχ τοΰ ετέρου 
μέρους. Τά τοΰ Δυρραχίου καϊ τής Απολλωνίας 

περιγράμματα μαρτυροΰσιν ό'τι όνομα κατά γε
νικήν πτώσιν, συνοδεΰον τδ τοΰ λαοΰ περίγραμ
μα, είναι τδ τοΰ έπωνύμου, άρχόμενον άπδ τής 
προθέσεως έπί. Ό τόπος άρα έννοητέος ούτως, 
«έπϊ τής άρχοντίας τοΰ. . .» Κατά τούς συνασπι
σμούς τών πολιτειών, δσαι ειχον νομισματικός 
σχέσεις, ή διεύθυνσις κα'ι ή εύθύνη τοΰ νόμισμα- 
τοποιεϊν έπεβάλλετο είς τδν στρατηγόν ή είς τδν 
πολέμαρχον, έάν πολλοί τοιοΰτοι ύπήρχον.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.
ΈδημοσιεύΟη έν ένί τευχει ό απολογισμός τών 

εσόδων χαϊ εξόδων τοΰ δήμου 'Αθηναίων χα'ι τών 
δημοτικών φιλανθρωπικών καταστημάτων διά τδ 
έτος 1877. Κατά τοΰτον, τά βεβαιωΟέντα έσοδα 
τής ιδίως δημοτικής διοικήσεως ανέρχονται είς δρ. 
439,596, εΐσπραχΟέντα δέ δρ. 380,301,20· ήτοι, 
ά) έκ τών προσόδων τής δημοτικής περιουσίας δρ. 
72,445,39- β') έξ ένοικίων έμμέσων δημοτικών 
φόρων δρ. 225,725· γ') έξ άμεσων δημοτικών φό- 
ρωε δρ, 30,603,19· δ') έκ καΟυστερούντων παρελ- 
Οουσών χρήσεων δρ. 57,354,62. ΕίσεπράχΟησαν 
ωσαύτως ά) δρ. 54,009 διά τά υδραυλικά έργα, 
ήτοι τδ >/ε τοΰ έπ'ι τών εμπορευμάτων κα'ι σιτη
ρών δημοτικών δασμών· β')δρ. 80,402,21 διά τήν 
συντήρησιν τοΰ δημοτιχοΰ νοσοκομείου- γ') δραχ. 
68,637,99 διά τήν συντήρησιν τοΰ δημοτιχοΰ νη 
πιακοΰ ορφανοτροφείου, χα'ι δ') έκ τών νεκροτα
φείων δρ. 13,075,50, Τά δέ έξοδα τοΰ δήμου ’Α
θηναίων κατά τδ 1877 άνήλδον είς δρ.384,064,68, 
καταλειφΟε'ντος περισσεύματος έν τφ δημοτικω 
ταμείφ έκ δρ. 2,236,52.

Έχ τοΰ αύτοΰ φυλλαδίου έρανιζόμεΟα χα'ι τάς 
επομένάς πληροφορίας· έντω δημοτικω νοσοκομειω 
ή ’Ελπίς ένοσηλεόΟησαν αατά τδ έτος 1877 άσΟε- 
νΤΐς 859, ών 710 άνδρες καί 149 γυναίκες- ο5τοι 
άνήχον 62 είς τδν δήμον ’Αθηναίων, 430 είς τούς 
δήμους τήςέλευδέρας Ελλάδος, 337 είς τάςέπαρ- 
χίας τής έκτδς Ελλάδος κα'ι 30 αλλοδαποί. Έκ 
τών ασθενών τούτων έδεραπεύδησαν 619, άπέ- 
βανον 146 καί έμειναν υπδ νοσηλείαν 94. Έν δέ 
τω νηπιαχω δρφανοτροφείφ ’Αθηνών διετράφη- 
σαν κατά τδ 1877 βρέφη 465, ών 57 υΐοδετήδησαν 
ύπδ διαφόρων φιλανδριυπων.

Ό ύπεύΟυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΓΙΟΥΛΟΣ.
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