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Ή A. Τ. δ Σα<ρετ πασοΰς τοΐς ί>· τω ίζωττ- 
ζΐκω άχΓ/.-τροσώ.τοί? της 'Τγη.ίΐ)ς Πύ.Ιης.

'Γή 8 αύγούστου 1878.
Τοΰ συνεδρίου τοΰ Βερολίνου άποδεξαμένου 

τούς αντιπροσώπου; τοΰ βασιλείου τή; Έλ
λάδο; όπω; έκθέσωσι τά; εύχά; χαι τά; σκέ- 
ψεις τή; ελληνική; κυβερνήσεω;, ό κ.Δηλιγιάν- 
νη; διετύπωσε και άνέπτυξεν ένώπιον τή; υψη
λή; συνελεύσεω; τήν αίτησιν όπω; συμπεριλη- 
φθώσι τή Έλλάδι ή Ήπειρο;, ή Θεσσαλία καί 
ή Κρήτη, τό δέ συνε’δριον μετά τό διάβημα 
τοΰτο τή; έλληνική; κυβερνήσεω; έξέφρασεν 
ευχήν όπω; χορηγηθή τή Έλλάδι μεθορίων 
έπανο'ρθωσι;, καί έκ τή; ευχή; ταύτη; προέ- 
κυψε τό24 άρθρον τή; συνθήκη; τοΰ Βερολίνου, 
δι’ού αί μεγάλαι δυνάμει; έπιφυλάσσονται νά 
προσενέγκωσι τήν μεσολάβησιν αύτών τή Υ. 
Πύλη καί τή Έλλάδι, έν ή περιπτώσει αί δύο 
κυβερνήσει; δέν ήθελον συνεννοηθή περί τή; 
έπανορθώσεω; τών μεθορίων.

Οί όθωμανοί έν τω βερολινείω συνεδρίω αν
τιπρόσωποι έδήλωσαν συνωδά ταϊ; όδηγίαι; 
τή; Ύψ.Πύλη; ότι ή αύτοκρατορική κυβέρνη
σε; έπεφυλάσσετο νά έκθεση εί; τά; δυνάμει; 
τήν άληθή τών πραγμάτων κατάστασιν περί 
τή; Έλλάδο; προκειμένου, δυνάμει δέ τή; έ- 
πιφυλάξεω; ταύτη;, ήτι; άνεγράφη έν τφ 
πρωτοκόλω, ή αύτοκρατορική κυβέρνησι;, άφοΰ 
έξήτασε προσεκτικότατα τοΰ; λόγου;, οϋ; 
τό άνακτοβούλιον ’Αθηνών έπεκαλέσατο πρό; 
δικαιολο’γησιν τών άξιώσεων αύτοΰ, ύποβάλ- 
λει εΐ; τά; μεγαλα; δυνάμει; τά; πολιτικά; 
χαί ηθικά; θεωρία;, δι’ών δυνηθήσονται νά ίκ- 

τιμήσωσιν έν πλήρει τή; ύποθέσεω; γνώσει τόν 
χαρακτήρα, τήν σημασίαν και τά; συνεπεία; 
χωρογραφική; έκχωρήσεω; εί; τήν Ελλάδα.

Ή Υ. Πύλη οφείλει να δηλώση έν πρώτοι; 
κατηγορηματικότατα ότι ούτε ή Α. Μ. ό 
Σουλτάνο; ούτε ή κυβέρνησι; Αύτοΰ έσχον πο
τέ άφορμήν νά σκεφθώσι περί τοιούτου σχε
δίου καί ότι ή Υ. Πύλη τό πρώτον έκλήθη ν’ 
άσχοληθή περί αύτοΰ, ότε τό σχε’διον τοΰτο 
έφάνη έν τω συνεδρίφ.

Γινώσκομεν ότι τό άνακτοβούλιον τών Α
θηνών ζητεί ν’άποδείξη ότι ένεκα τών συμ
βουλών καί τών διαβεβαιώσεων ένίων έκ τών 
μεγάλων δυνάμεων άπέσχεν έπί μακράν χρο
νικόν διάστημα πάση; έπιθέσεω; κατά τών 
χωρών τοΰ Σουλτάνου, έλπίζει δέ ούτω νά 
κατάδειξη ότι αί δυνάμει; αυται, αΐτινε; 
παρέλυσαν διά τή; ειρηνική; αύτών έπιρροή; 
τήν ένε'ργειαν τή; Έλλάδο;, είσί σήμερον ο- 
φειλέτιδε; αύτή καί νομίμω; ύποχρεωμέναι νά 
ύποστηρίξωσι τά; ελληνικά; απαιτήσει;.

Δέν άπόκειται τή αύτοκρατορική κυβερνή
σει ν’ άναζητήση τήν αξίαν καί τήν σημασίαν 
τών τή Έλλάδι δοθεισών άπό δύο έτών ύπό 
τών δυτικών δυνάμεων συμβουλών, άλλά δι
καιούται νά διαβεβαιώση ότι, έάν ή Ελλά; 
εφεκτικήν έτήρησε στάσιν καί άπέσχε πάση; 
αμέσου έχθροπραξία; άπέναντι τή; Τουρκία; 
έπί τινα χρόνον, τοΰτο δέν προήλθε μόνον ένε
κα τών συμβουλών ή ύποσχέσεων ένίων δυνά
μεων τή; Εύρώπη;, άλλ’ έπίση; καί πρό πάν
των ένεκα τή; διηνεκοΰ; αποτυχία; πάντων 
τών διαβημάτων αύτή; τοΰ νά έςασφαλισθή 
άπό τών συνεπειών τή; έπιχειρήσεω; αύτή;. 
’Αρκεί δέ τι; όπω; πεισθή περί τούτου ν’ά- 
ναγνώση έκ νέου τήν ύπό τοΰ πρώην ύπουργοΰ 
τή; Α. Μ. τοΰ βχσιλέω; Γεωργίου κ. Δελη- 
γεώργη δημοσιευθείσαν δήλωσιν ίνα δικαιο- 
λογήση τό ύπουργείον αύτοΰ άπό μομφή; έπί 
άδρανεία.
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Έξετάσωμεν νΰν τήν ύπό τοϋ κ. Δηλι- 

γιάννη ενώπιον τοΰ συνεδρίου τοΰ Βερολίνου 
διατυπωθεϊσαν α'ίτησιν.

ΊΙ αίτησι; αύτη συνίσταται εί; τήν απλήν 
καί καθαράν προσάρτησιν τή; Ηπείρου, τή; 
Θεσσαλίας καί τή; νήσου Κρήτη; εί; τό βασί- 
λειον τή; Ελλάδος, καί θά έδικαιολογεΐτο 
κατά τόν ελληνα ύπουργόν δι'έπιχειρημάτων 
καί θεω.ιών δυναμένων νά συνοψισθώσιν ούτω.

« ΊΙ Ελλά; ποθεί νά συνένωση ύπό τήν 
αύτήν κυβέρνησιν πάσα; τά; χώρα; τά; οί- 
κουμένα; ύπό κατοίκων ελληνική; καταγω
γής, άλλ’άναγνωρίζεε τήν άνάγκην νά περιο- 
ρίση έπί τοΰ παρόντος τά; εύχά; αύτή; εί; 
τήν εϊ; τό βασίλειο·/ προσάρτησιν τή; Κρήτη; 
καί τών όμορων επαρχιών όπω; άνταποκριθή 
εί; τού; πόθου; τή; Εύρώπη;. ΊΙ προσάρτησες 
αύτη ητο άνέκαθεν ή προσφιλέστερα τών ε
παρχιών τούτων ευχή, ήν διά τών όπλων 
πολλάκι; έξεδήλωσαν. Ή ικανοποίησε; τή; 
εύχής ταύτη; Οά ήτο πράξις δικαιοσύνη; καί 
φιλανθρωπίας, δι'ή; θά συνεπληροΰτο τόειρη
νευτικόν έργον τή;Εύρώπη; καϊ Οά καθίστατο 
ούτω; άδύνατος ή επάνοδο; τών ταραχών, 
όσαι περιοδικώ; διαταράττουσι τά; χώρα; 
ταύτας. Ή Ελλά; ή πάντοτε τόν κλονισμόν 
τών ταραχών τούτων υφιστάμενη καί έξαν- 
τλουμε’νη εί; εξοπλισμούς, οΰ; ή άνώμαλο; αύ
τη προκαλεΐ κατάστασις, καί εί; έξοδα πηγά- 
ζοντα έκ τή; άνάγκη; τοΰ χορηγήσαι βοηθή
ματα είς τού; πρόσφυγα; τών έπανεστατημέ- 
νων επαρχιών καί εί; τού; παλινοστοΰντα; 
μαχητά;, δύναται τοΰ λοιποΰ ν’ άφιερώση 
τού; πόρου; αύτή; εί; τήν ύλικήν τή; χώρα; 
άνάπτυξιν.

» Καί αύτή δέ ή ψουρκία θά ώφελεϊτο έκ 
τούτου καθ' όσον άφορά τήν άσφάλειαν, καί 
ούδένα πλέον θά δ'.έτρεχον διαταράξεω; κίν
δυνον αί τή; καλής γειτονείας σχέσει;, αίτι- 
νε; θ' άποκαθίσταντο μεταξύ τών δύο χωρών,

» ΊΙ άπόρριψι; τών εύχών τή; Έλλάδο; 
Οά έφερεν άναποδράστω; εί; χώρα; ταύ- 
τα; γενικήν άναστάτωσιν, εί; ήν ό ελληνι
κό; λαό; Οά παρεσύρετο νά μετάσχη, οίαιδή- 
ποτε καί άν ήσαν αί προσπάθεια; τών κυβερ
νητών αύτής όπω; παρακώλυση αύτούς».

Τοιοΰτοι κατ’ ούσίαν οί λόγοι, οΰ; έπεκα- 
λέσθη ό κ. Δηλιγιάννη; πρό; δικαιολόγησιν 
τή; πρό; προσάρτησιν αίτήσεω; αύτοΰ.

Εύχερές άποβαίνει νά έξελέγξωμεν τό σύ
στημα τοΰτο τών ιδεών, δπερ έπικίνδυνον 
καθ' εαυτό καί εΐ; πάσα; τά; άρχάς τοΰ πο

λιτικού δικαίου άντικείμενον, έρείδεται πράγ
ματι έπί ιστορικών δεδομένων, άπολύτως έ- 
σφαλμένων.

Τοΰ συνεδρίου άπορρίψαντο; έν πρώτοι; καί 
δριστικώς τήν περί προσαρτήσεω; τή; Κρήτης 
είς τό βασίλειον τή; Έλλάδο; ιδέαν καί μό
νον τό σχέδιον άπλή; έπανορθώσεω; μεθορίων 
έπί τή; στερεά; διατηρήσαντο;, Οέλομεν άρ- 
κεσθή εί; τό νά ύπομνήσωμεν ότι οί κάτοικοι 
τή; νήσου ταύτης ούδέποτε έδράξαντο τών 
όπλων κατά τή; νομίμου άρχή; τής Υ. Πύ
λη;, ούδέ κατ’ άλλήλων, άλλ’ ή τή είσηγήσει 
ραδιούργων έκ τοΰ έζωτερικοΰ έλθόντων καί 
κατόπιν έπιδρομή; τή; χώρα; αύτών ύπό ξέ
νων στιφών «οργανωμένων έν Έλλάδι ούχί ό
πω; βοηθήσωσι τού; έν όπλοι; αδελφού; αύ
τών, άλλ' όπως φέρωσιν αύτοΐς τόν πόλεμον 
άνευ προκλήσεως ή άφορμής.

Τοιουτοτρόπως, έάν τις έξετάση μόνον τήν 
τρίτην κρητικήν έπανάστασιν, τήν τοΰ 1867, 
τήν μακροτέραν καί τήν αίματηροτέραν, πα
ρατηρεί ότι ή νήσος Κρήτη ούδέποτε έπανε- 
στάτησεν, άλλ' ότι ύπέστη πραγματικήν έλ
ληνικήν έπιδρομήν καθ’ ήν δέ ήμέραν έπαυ
σε·/ τ, έπιδρομή, καθ' ήν δηλαδή ήμέραν ή έ» 
πανάστασις δέν εύρε πλέον τροφήν έξωθεν, ή 
χώρα είρήνευσεν ώς έκ θαύματος.

Τό αποτέλεσμα τή; λυπηρά; ταύτης έπι- 
χειρήσεω; ύπήρξεν ή καταστροφή τή; νήσου 
Κρήτη;, ό θάνατος τών τριών τετάρτων έκ 
τών ατυχών κατοίκων, οίτινες ήναγκάσθη- 
σαν ν'άπέλθωσι τής εαυτών πατοίδος, ή έξ- 
άντλησις τής Ελλάδος καί ή άπώλεια το
σούτων γενναίων Οθωμανών στρατιωτών ύ- 
περαμυνομένων τών δικαίων τοΰ ήγεμόνος 
αύτών. 'Αποτέλεσμα ύπήρξεν έπίσης ή τού- 
λάχιστον δέον νά Οεωρηθή ή τρανή καί λυ
πηρά άποδειξις τοΰ άληθοΰς χαρακτήρος 
τών κρητικών κινημάτων, άτινα άείποτε καί 
άποκλειστικώς ύπέθαλψεν ή 'Ελλάς, άμερι- 
μνοΰσα περί τών συμφορών, α; περιοδικώ; 
επέφερεν είς τήν άτυχή ταύτην χώραν. Τής 
Κρήτη; άποκλεισθείσης τών συζητήσεων τή 
συνετή βουλήσει τοΰ συνεδρίου, άπολείπεται 
ή έξέτασι; έν τε τώ παρελθόντι καί έν τφ 
μέλλοντι τής καταστάσεως τών ομόρων τή 
Έλλάδι έπαρχιών καί τής άξίας τών ύπό 
τοΰ ανακτοβουλίου τών 'Αθηνών έπικληθέν- 
των λόγων, όπω; άποσπάση αύτάς άπό τή; 
οθωμανικής αύτοκρατορίας.

Άνασκευάσωμεν έν πρώτοι; τήν ύποτιθε- 
μένην ταύτην κατάστασιν τών παθημάτων

τή; δυσαρέσκεια; καί τοΰ άναβρασμοΰ, εί; δ 
ύπο’κεινται ή Ήπειρο; καί ή Θεσσαλία άπό 
πολλών έτών. ΊΙ ιστορία κεϊται πρό; διά- 
ψευσιν τούτου· έκ ταύτη; μανθάνομεν ότι ά
πό τοΰ 1829, έποχής καθ'ήν τό φεουδαλι- 
κόν σύστημα κατηογήθη έν Ρωμυλία, μέχρι 
τοΰ 1853, αί δύο αύται έπαρχίαι έζησαν έν 
πλήρει ήσυχίκ, άπαξ δέ μόνον διεταράχθη- 
σαν στιγμιαίο; τώ 1 845 διά τήςάντιστά- 
σεως τών μουσουλμάνων κατοίκων τή; ,Κά- 
τω'Αλβανία; τοΰ νά ύπαχθώσιν είς τήν στρα
τιωτικήν ύπηρεσίαν, άντιστάσεω; λίαν τα
χέως κατασταλείσης καί μηδεμίαν άλλως 
σχέσιν έχούσης πρός τούς ύποτιθε μένους πό
θους ανεξαρτησίας, οίτινες αποδίδονται είς 

τούς χριστιανού; κατοίκους.
Τφ 1853 έπέδρ αμον τήν Ήπειρον καί τήν 

Θεσσαλίαν δύο έλληνικά στρατιωτικά σώμα
τα, άτινα έδήωσαν τήν χώραν καί διέπραξαν 
κατά τε τή; ζωής καί τής περιουσίας αύτών 
τών Χριστιανών, οΰ; διετείνοντο ότι ήθελον 
ν' άπελευθερώσωσι, τοιαύτα; βιαιοπραγίας 
ώστε έδέησεν όπως ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία ’ 
καταλάβωσι στρατιωτικό»; τόν Πειραιά, ίνα 

Οέσωσι τέρμα είς αύτάς.
Τέλος, αί δύο αύται έπαρχίαι διεταράχθη- 

σα,ν αυθις μετά είκοσιπενταετή ησυχίαν δι’ 
έχθρικών άποπειρών δημοσία παρασκευασθει- 
σών ύπό τά όμματα τή; ελληνική; κυβερνή
σει.»;. Στίφη έθελοντών μετέβησαν ές Ελλά
δος είς Ήπειρον καί Θεσσαλίαν φέροντα είς 
τά; χώρα; ταύτα; τό πΰρ καί τόν σίδηρον, 
ύποχρεοΰντα τούς κατοίκους, καθώς ή αύ- 
τοκρατορική κυβέρνησις είναι έτοίμη νά τό 
άποδείξη, όπως έξεγερθώσι κατά τών νομί
μων αύτών άρχών καί έπί τέλους άποτυχόν- 
τα πρό ολίγου άπέναντι τής συνέσεως καί 
τής πίστεως άπαντος τοΰ έθνους. Τότε καί 
άπέναντι τής άποτυχίας ταύτης ή κυβέρνη- 
σις τής Α. Ελληνικής Μεγαλειότητος άπεν- 
θαρρυνθεϊσα έκ τής άκάμπτου άρνήσεως τής 
Ρωσσίας όπως καταστήση τήν Ελλάδα κοι- 
νωνόν τών καρπών τών έαυτής νικών, βλέ- 
πουσα παρερχομένην τήν εύκαιρίαν, διέταξε 
τόν στρατόν αύτής νά έπιδράμη τήν τουρ
κικήν χώραν άνευ διακοπής διπλωματικών 
σχέσεων καί έν πλήρει ειρήνη, ίνα έξασφα- 
λίση έαυτή, καθά ό κ. Δηλιγιάννη; λέγει, 
τό artixeiptror τών ίθηχων τι/': Έ.Ι.Ιάύο'; 

πόθων.
Έάν ή Λ. Μ. ό βασιλεύς Γεώργιος ύπεί- 

κων είς τάς παρατηρήσεις ένίων έκ τών με

γάλων δυνάμεων έπανήγαγε τόν στρατόν 
αύτοΰ είς τήν έλληνικήν χώραν, είναι δυνα
τόν όπως ή κυβέρνησις αύτοΰ δύναται σήμε
ρον νά μεταχειρισθή τοΰτο ώς έπιχείρημα 
ίνα ύποσιηρίξη ότι αύται αύται αί δυνάμεις 
προσκαλέσασαι αύτήν νά θέση τέρμα είς έ- 
πιχείρησιν ούτωσίν άντικειμένην είς τό διε
θνές δίκαιον, συνωμολόγησαν άπέναντι τής 
Ελλάδος τήν ύποχρέωσιν τοΰ άνταμείψαι 
τήν εύπείθειαν αύτής διά χωρογραφική; τί

νος έκχωρήσεως ;
'Οπωσδήποτε, άρκοΰσιν όσα εϊπομεν περί 

τής άπό πεντηκονταετίας ήθικής καί υλικής 
καταστάσεως τής Ηπείρου και τής Θεσσα
λίας όπως έκμηδενίσωσι τό πρώτον καί σπου- 
δαιότατον τών έπιχειρημάτων, άτινα προσ- 
ήγαγεν ένώπιον τοΰ συνεδρίου ό κ. Δηλι- 
γιάννης, ήτοι ότι οί κάτοικοι τών έπαρχιών 
τούτων άείποτε ύπέστησαν μετ’ άνυπομονη- 
σίας τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν, ότι έπιμό- 
νως έπανεστάτησαν πρός άνάκτησιν τής άνε
ξαρτησίας αύτών καί ότι ούδέν ποθοΰσιν άλλ’ 
ή νά 'ίδωσι τήν χώραν αύτών ένουμένην τώ 

ί βασιλείφ τής Ελλάδος. Καταδεικνύεται νΰν 
πληρέστατα, ότι έκ τούναν-.ίου οί κάτοικοι 
τής Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας έζησαν πάν
τοτε είρηνικώς καί έθελουσίως ύποτεταγμέ
νοι ταΐς όθωμανικαΐς άρχαΐς· ότι ούδέποτε 
έδράξαντο τών όπλων αύθορμήτως όπως έρ- 
γασθώσιν είς ύποτιθεμένας διεκδικήσεις- ότι 
ύπέστησαν ένίοτε άλλ' ούδέποτε έκάλεσαν 
τήν έπέμβασιν τής γείτονας χώρας· καί ότι, 
έάν τέλος άπηλλάσσοντο τών έν τή γείτονι 
χώρα παρασκευασθεισών έπιχειρήσεων, Οά 
έξηκολούθουν νά ζώσιν εύδαίμονες καί εύη- 
μεροΰντες ύπό τούς νόμους τής οθωμανικής 

αύτοκρατορίας.
Δέν εδικαιούτο λοιπόν ό κ. Δηλιγιάννης 

νά όμιλήση ένώπιοντοΰ συνεδρίου έξ ονόμα
τος τών έπαρχιών, ών τήν προσάρτησιν ζητεί.

Μεταξύ τών άλλων έπιχειρημάτων, άτινα 
έςέθηκεν όπως πείση τήν ύψηλήν συνέλευσιν, 
δέν Οά διατρίψωμεν είς έκεϊνο, δπερ συνίστα
ται εί; τήν διαβεβαίωσή ότι διά τή; αίτου- 
μένη; προσαρτήσεως θ’ άπετελεϊτο ή εύδαι- 
μονία τής Ελλάδος. Δέν έχομεν τήν ιδιότη
τα νά πραγματευθώμεν τό ζήτημα τοΰτο, 
άπόκειται δέ είς τά; δυνάμεις τάς μάλλον 
ήμών ένδιαφερομένα; καί τήν ιστορίαν τής 1 
Ελλάδος χπό τής ίδρύσεως αύτής μελετησά- 
σης, ν' άποφασίσωσι έάν άποτέλεσμα χωρο
γραφικής μεγενθύνσεως θά ήτο ή είς αύτήν

4
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χορηγία της ειρήνης έντώ εσωτερικό» καέ τής 
παγιώσεως έν τοϊς θεσμοί; καί τη κυβερνή
σει αύτής. Όφείλομεν ν’ άρκεσθώμεν είς τό 
σημεϊον τοΰτο, ύπομιμνήσκοντες ότι 5έν Οά 
έπέτρεπεν ή πολιτική τιμιότη; τήν άπογύ- 
μνωσιν έθνους ύπέρ άλλου διά μόνον τόν 
λο’γο9 ότι τό έθνος τοΰτο Οά καθίστατο εύ- 
τυχε'στερον.

Τό τελευταΐον μέγα έπιχείρημα τοΰ κ. 
Δηλιγιάννη βασίζεται έπί τής παρρησία ά- 
νακηρυχθείσης διαβεβαιώσεως ταύτης, ότι, 
διδόμενων τη Έλλάδι τής Ηπείρου καί τής 
Θεσσαλίας, ή Εύρώπη θά έκλειεν έσαεί τήν 
έποχήν τών ερίδων καί τών αγώνων μεταξύ 
τής οθωμανικής αύτοκρατορίας καί τής Ελ
λάδος καί Οά έπαγίου τό ειρηνευτικόν αύ
τής έργον.

Τούτου ένεκεν έφρόντισεν ό κ. Δηλιγιάν- 
νης ν’ αφαίρεση άπό τοΰ επιχειρήματος τού
του πάσαν ϊσχύν καί πάσαν πίστιν άοίνων 
νά έννοηθή εύθύς άπό τής εγγράφου άνακοι- 
νώσεως, ήν έποιήσατο έν τφ συνεδρίω, ότι 
αί μο'ναι καί πραγματικαί εύχαί τής ελλη
νικής κυβερνήσεως είναι καί ύπήρξαν άεί- 
ποτε νά συνενώση ύπό τήν αύτήν κυριαρχίαν 
πάσας τάς χώρας τάς ύπό τών Έλλήνων 
οίκουμένας καί ότι έάν ή Ελλάς άρκήται 
μή ζητούσα σϋ>- άλλ’ ή τήν προσάρτησιν έ
παρχιών τινων, τοΰτο πράττει ένεκα τι/'; 
αττρρΰς αποφάσεων τής Εύρώπης τοΰ άπο- 
καταστήσαι τήν ειρήνην έν ’Ανατολή χωρίς 
νά διασαλευΟή πολύ ή ύφεστώσα τών πραγ
μάτων κατάστασις. Απέναντι τοιαύτης ο
μολογίας τί γίνεται ή έπαγωγός προσδοκία 
ειρήνης διαρκούς μεταξύ τών δύο κρατών ; 
Δέν εννοείται άρά γε σαφώς ότι, έάν μετά 
τινα έτη, μετά τινας μήνας ίσως κρίνη ή 
Ελλάς ότι έπέστη ή ώρα νέαν νά έπιχειρή- 
ση έκστρατείαν έπί τοΰ κύκλου τών ύποτι- 
θεμένων έθνικών διεκδικήσεων, οί αύτοϊ λό
γοι τά αύτά θά έπαναγάγωσιν αποτελέ
σματα, οϊχεται δέ ή ειρήνη αΰτη, ήτις έμελ
λε μέν νά ήναι διηνεκής, άλλά δέν Οά διήρ- 
κει ή μόνον όσον άκριβώς απαιτείται πρός 
παρασκευήν νέων επιχειρήσεων κατά τοΰ 
διεθνούς δικαίου; Κληθεϊσα ή Εύρώπη ν’άπο- 
φανΟή έπί τής νέας ταύτης διαφοράς, ήτις Οά 
διεκινδύνευεν αύθις τήν ειρήνην τής Ανατο
λής καί ίσως τήν άγαθήν μεταξύ τών μεγά
λων δυνάμεων αρμονίαν, θ’άποφασίση άραγε 
νά Ουσιάση τά δίκαια τοΰ νομίμου κτήτορος 
εις τάς έποφθαλμιάσεις φιλοδόξου γειτονος.

ή άλλως θέλει διστάσει απέναντι πράξεως, 
ήν βεβαίως άπαναίνεται ή τιμή αύτής;

"Ο,τι δήποτε καν συμβή, μετά τοιούτου 
βαθμού βεβαιότητας είς πάντων τά πνεύμα
τα παρουσιάζεται τό ένδεχόμενον τοΰτο καί 
τόσον είναι έν τή τάξει τών πραγμάτων καί 
συνάδον πρός τό έλληνικόν δόγμα, ώστε δέν 
είναι δυνατόν νά παραδεχθώσιν αί μεγάλαι 
δυνάμεις ώς οριστικόν έπιχείρημα ύπέρ τών 
αιτήσεων τής Ελλάδος τήν βεβαιότητα ή 
μόνον τήν ελπίδα τοΰ κατορΟώσαι τοιουτο
τρόπως τήν στείρωσιν τής πηγής τών μετα
ξύ Τουρκίας καί Ελλάδος ερίδων.

Τοιαΰτα τά γεγονότα καί τοιαΰται αί κυ- 
ριώτεραι σκέψεις, αϊτινες έπιβάλλουσι τή *Τ.  
Πύλη τήν ύποχρέωσιν νά ποιήσηται έκκλη- 
σιν αύτή τή Εύρώπη τής γνώμης ήν έξέφρα- 
σεν έν τφ συνεδρίφ περί τοΰ καταλλήλου 
τοΰ χορηγήσαι τή Έλλάδι οίανδήποτε χωρο- 
γραφικήν μεγέθυνσιν.

Ή Α. Λ. Μ. ό Σουλτάνος καί ή κυβέρνη- 
σις Αύτοΰ πεποίθασιν στερρώς ότι αί μεγά
λαι δυνάμεις καλλίτερον διαφωτίζομε ναι 
περί τής φόσεως, περί τών αιτίων καί περί 
τών συνεπειών τών αιτήσεων, άς διετύπωσεν 
ή ελληνική κυβέρνησις, Οέλουσι τροποποιήσει 
τήν πρώτην αύτών γνώμην καί Οέλουσι 
σπεύσει νά διαβιβάσωσι τφ άνακτοβουλίφ 
τών ’Αθηνών συμβουλάς εύΟύτητος καί περι- 
σκέψεως, αϊτινες ν’ άποτρέψωσιν αύτό άπό 
έπιχειρήματος άδικου άμα καί ήκιστα πολι
τικού. Έν πάση περιπτώσει ή Εύρώπη δέν 
θά θελήση νά παρακολουθήση τήν Ελλάδα 
είς τήν επικίνδυνον ταύτην οδόν καί έκτεθή 
ούτως είς τό νά διακυβεύση τό ειρηνικόν 
έργον αύτής.

Παρακαλώ ύμάς ν’ άναγνώτε τό έγγραφον 
νοΰτο τή A. Ε. τώ έπί τών έξωτερικών ύ- 
πουργφ τής .... καί ν’άφήτε αύτώ άντι- 
ΪΡΧ?ον· ______________

Ό άνθρωπος νομίζει ότι αυτός άφ’έαυτοϋ βαίνει. 
Άλλ’υπάρχει τό έλατήριον αύτοΰ, καθ'όσον πολλά- 
κι; θέλοντα νά τρχπή τήν οδόν τής απάτης έτε'ρα 
τις δύναμις, άγνωστος αυτοί, σύρει εις άλλην όσον, 
τήν καρδίαν αύτοΰ πείΟουσα.

Ό άνθρωπος αείποτε τήν μοίραν αύτοΰ με'μφεται · 
τών ηθικών αύτοΰ αμαρτημάτων δέν δύναται νά θεώ
ρηση αύτήν ώς αίτιον, καίπερ παντί τρόπω έπιζητων 
νά έπιρρίψη αύτή τά τών όμοιων αύτφ σφάλματα.
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ζής ορθοδόξου ’Εκκλησίας σεπτός πρωθιεράρχης, ό τό 
τελευταΐον νΰν ένιδρυμένος νεκρός έπί τοΰ πατριαρ- 
χιζοΰ αύτοΰ θρόνου, προεξάρχων δ’εν μέσο» 'Εκκλη
σίας μεγάλης ήν έλάμπρυνε μέχρι χθές κυβερνών, δ 
οικουμενικός πατριάρχης ΙΩΑΚΕΙΜ 4 Β'. πέπτωζε 
κατά τήν ήμέραν ταύτην τό κοινόν τής άνΟρωπίνης 

ασθένειας πέσημα, καί ή 'Εκκλησία τής Κωνσταντι
νουπόλεως ώς έκ προσώπου τής ’Ορθοδοξίας άπάσης 
πενθεί καί κηδεύει μεγαλοπρεπώς τόν σεπτόν καί μέ
γαν ηγούμενον καί άρχιποίμενα αύτής τε καί συμ- 
παντος τοΰ νέου τής Χάριτος 'Ισραήλ- οτι ηγού
μενος μέγας πέπτωκεν έν τή ημέρα 
ταύτη έν τω Ισραήλ.

Άλλ’ή μεγάλη τοΰ Χριστοΰ Εκκλησία, κηδεύ- 
ουσα τό σεπτόν τοΰ αοιδίμου αύτή; πατριάρχου σκή- 
νος, εκχέει μέν ύπέρ αύτοΰ πρό; τόν Θεόν τών πνευ
μάτων καί πάσης σαρκός εύχάς καί δεήσεις καί προ
πέμπει τοΰτον διά νεκρώσιμων ασμάτων εις τό τε
λευταίο·» τοΰ ανθρωπίνου βίου κατάντημα, τιιια δέ 
καί δι’έπικηδείων λόγων τήν έξόδιον αύτοΰ εκφοράν, 
άναθεωροΰσα τής πολυμόχθου καί χριστιανικής αύ
τοΰ έν τώ κόσμω αναστροφής τήν έκβασιν.

'Αλλά κατά τήν πένθιμον ταύτην στιγμήν δέν 
είναι δυνατόν, ω σεβαστή καί φιλόχριστο; δμήγυρις, 
άλλ'ούδ’εύκολον ό’λω; νά έρευνηθή άκριβώς 4 μάκρος 
καί σπουδαιότατος τοΰ αοιδίμου πατριάρχου βίος, 
οστις μεθ’ίλων τά καθ'έ'καστα αύτώ άποτελέϊ σπου- 
δαίαν ιδιαιτέρα; ένασχολήσεω; ύλην, ΰ'λην τής νεω- 
τέρας ήμών εκκλησιαστικής ιστορίας. Διά τοΰτο ά
νάγκη νά διαχαραχθώσι τά κυριώτερα μόνον τοΰ βίου 
αύτοΰ σημεία, διών χαρακτηρίζεται, δι’ών άπέβη 
όνομαστός καθ’απαν τό ορθόδοξον Γένος καί τήν χρι
στιανικήν ’Εκκλησίαν, καί δι'ών έμεγαλύνθη ώς εϊς 
τών χρησίμων άνδρών. ούς εϊς καιρόν έγείρει 4 Κύριος- 
ότι έν χειρ: Κυρίου έξουσία τής γής καί τόν 
χρήσιμον ε’γερεΐ εις καιρόν επ’αύτής (Σοφ. 

Σειρ. Γ, 4).
Έξετάζων τις ώ; έξ άπόπτου, αγαπητοί, τήν πο

ρείαν τοΰ ένδοξου βίου τοΰ πατριάρχου Ιωακείμ, κα- 
Οορα προφανώς ό'τι ούτος ύπό τή; πόρρωθεν προ 
καταβαλλουση; τώνμεγάλων πραγμάτων 
τά; υποθέσεις θείας Προνοίας έκλήθη άνωθεν 
εις τά μεγάλα τής Εκκλησίας λειτουργήματα. Διότι 
ή κατά τάς άρχάς τοΰ ήμετερου ΙΘ' αίώνος έν χω 
ρίω Καλιμασία τής διαπρεπούς Χίου έκ ταπεινών 
μέν άλλ'εΰσεβών γονέων γέννησι; αύτοΰ καί καταγωγή 
ή διά τήν παιδιόθεν όρφανίαν έκ πατρός όσον οίοντε.( 
σπουδαία επιμέλεια καί ανατροφή αύτοΰ ύπό μόνης

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΙΩΑΚΕΙΜ Ο Β'.

Τήν νύκτα τής παρελθούσης παρασκευής, 
4/1 G αύγούστου, έξεμέτρησε τό ζην μετά 
μακράν καί πολυώδυνου νόσον ό οικουμενικός 
πατριάρχης ΙαΛΚΕίη ό Β', τήν δέ έπομένην 
κυριακήν, 6/!8 τοΰ αύτοΰ μηνάς έγένετο ή 
κηδεία αύτοΰ έν μέσφ άπειρου συρροής λαοΰ 
καί μετά πασών τών είς τό ύψηλόν αύτοΰ 

αξίωμα άνηκουσών τιμών.
Τόν βίον καί τήν πολιτείαν τοΰ μεταστάν- 

τος πρωθιεράρχου τής ορθοδόξου άνατολικής 
Εκκλησίας έξιστορεϊ κάλλιστα ό επόμενος 
επιτάφιος, όν έν τφ πατριαρχικό ναώ έξε- , 

φώνησεν ό εύπαίδευτος καθηγητής τής θεο

λογίας έν τή κατά Χάλκην θεολογική Σχολή 
ίεροδιάκονος κ. Γρηγόριος Ζιγαβηνός.

Ηγούμενον μέγαν πέπτωχεν έν τΐ) 
ήμερα ταύτΐ) έχ τω Ίσραή.Ι.

(Β' Βασιλ. γ', 38).
Τοιοϋτον όντως οδυνηρόν γεγονός, ω θεόλεκτος τών 

σεβχσμιωτάτων ιεραρχών κα’ι λοιπών αρχιερέων χο
ρεία, και υμείς, ώ περιούσιε κα'ι εύσεβόφρον τοΰ Κυ
ρίου λαέ, τοιοϋτον ακριβώς έπετελέσθη σήμερον γε
γονός εις τοϋ νε'ου Ισραήλ τήν ’Εκκλησίαν, όποιον 
έμφχίνουσι περ'ι τοΰ εμπείρου στρατηγοΰ Άβεννήρ τά 
οδυνηρά ταϋτα τοϋ προφητάνακτο; Δαβίδ λόγια· ό'τι 
ηγούμενος μέγας πέπτωκεν ε'ν τή ήμερα 
ταύτη ε'ν τώ Ισραήλ. 'Αντί εορτή; μεγάλης καί 
λαμπρών πανηγύρεων, αϊτινες συνήθως έκλαμπρύνουσι 
τον πάνσεπτον τοΰτον πατριαρχικόν ναόν, συνετελέσ- 
θη σήμερον πράγματι γεγονός πένθους κα'ι μεγάλου 
ενδιαφέροντος, κα'ι διά τοΰτο αυθόρμητος κα'ι κατα 
νενυγμένος ό ορθόδοξος τής βασιλευούσης λαός συμπυ- 
κάζεται αχρις αύτών τών κεράτων τοΰ θυσιαστηρίου. 
Τοΰτο έπιβεβαιοΰσιν ή κατανυκτική αύ'τη τελετή και 
ή πένθιμος κηδεία- τοΰτο διατρανοϊ τό άπό τής χθές 
διασαλπισθέν τοΰ θανάτου άκουσμα, ό'περ άπό τής κο 
ρυφής τής Χαλκίτιδος νήσου ε'ν άκαρεί διαχυθέν καί 
αυθωρεί διεζπεραιωθέν μέχρι τής πόλεως τοΰ Κων
σταντίνου, βαθέως συνεζίνησε καί συνεκλόνησε πάντα; 
από τοΰ ένδς μέχρι τοΰ ετέρου αύτής άκρου. .Χαί, 
αδελφοί καί πατέρες ! Ό έπί πολλά έτη τόν ένδοξον 
τοΰτον Ορονον τών Χρυσοστομων. τών Φωτίων καί τών 
Γενναδίων κλεΐσας καί χναβάς,ό τής καθόλου άνατολι-
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τής μητρός, xa': μάλιστα <ό; υίοΰ μονογενούς χα; 
προσφιλούς εϊς αύτήν, ή άκρόχσι; έστω καϊ των τε
λειότερων μαθημάτων τής ελληνικής έν τή Χώρα 
σχολής καϊ τής εκκλησιαστικής ήμών μουσικής ή 
έκμάΟησις, άτινα υπήρξαν καϊ κατετέθησαν έν αΰτώ 
ώς θεμελιώσεις βάσεις μέλλοντος βίου, ταΰτα πάντα 
ήσαν μεν όντως επαινετά καϊ άξια. έλάχιστα όμως 

διά νά προβιβάσωσιν αύτδν εις υψηλά καϊ μεγάλα 
αξιώματα, εις τόσον ένδοξον έκκλησι αστικόν μεγα- 
λέϊον, αν μή δάκτυλος τής θείας Προνείας ώδήγει 
αύτόν. Συνέργεια λοιπδν τής θείας χάριτος, κλήσις 
θεόθεν αγία, πνεΰμα πίστεως καϊ εύσεβεία; καϊ δρ- 
θοφροσύνη μετά πολλών άλλων φυσικών πλεονεκτη
μάτων καϊ χαρισμάτων πνευματικών, ταΰτα ήσαν 
άπ'άρχής τά ασφαλή καϊ πραγματικά κεφάλαια τοΰ 
μέλοντος βίου τοΰ αοιδίμου. Τήν πολύτιμον δε ταύ
την πραγματείαν φέρων μεθ'έαυτοΰ, καθοδηγείται έ
φηβος εις Κωνσταντινούπολιν, όπου περάνα; έν χρό
νιο βραχεί τάς έγκυλίους σπουδάς έγένετο γνωστός 
τοΤς πατριώται; Χίοις καϊ πολλοί; τών αρχιερέων, 
παρ'ών ύπήρξεν έπιζήτητος διά τήν έκλάμπουσαν 
άπ’ αύτοΰ ευφυΐαν, ιδία δε παρά τοΰ Χαλκηοόνος 
Αγαθάγγελου, τοΰ μετέπειτα πατριάρχου Κωνσταν 
τινουπόλεω; (-}· 1830), άλλ’όμως προσελήφθη ώς 
γραμματεΰς ύπό τοΰ μητροπολίτου Σοφίας Ίωακεϊμ, 
ύπδ τοΰ οποίου καϊ ίεροδιάκονος έν Σοφία έχειροτονή- 
θη. Καϊ έντεΰθεν λοιπόν άρχεται τοΰ νέου τής χά
ριτος Λευίτου Ίωακεϊμ τδ ένδοξον στάδιον έν τή τής 
Κωνσταντινουπόλεως ‘Εκκλησία.

Άναλαβών δ’ουτως ό νέος Ίωακεϊμ τής λευϊτικής 
διακονίας τά καθήκοντα άφωσιώθη εύθύς εϊς τήν ακρι
βή γνώσιν καϊ έκπλήρωσιν αύτών, καϊ κατά τήν 

παραγγελίαν τοΰ αποστόλου Πέτρου κατέβαλε σπου
δήν συντονωτέραν, Ι'να ποιήται βεβαίαν τήν 
κλήσιν καϊ τήνεκλογήν αύτοΰ (Β. α', 10. 
διά τής όσημέραι προκοπής έν τώ Εύαγγελίω τοΰ 
Χριστοΰ καϊ έν τή τελειότητι τής ίερας διακονία;. 
’Ενώπιον δε τής ύψηλής αύτοΰ έν τή ’Εκκλησία κλή- 
σεως ή παρά τώ μητροπολίτη Σοφίας διακονία αύτοΰ 
και ή μετ’ού πολύ άρχιδιακονια έν Ίωαννίνοις έπϊ 
τοΰ μητροπολίτου Βενεοίκτου ήσαν μεν μικρά απέ
ναντι τής άναπτυχθείσης μεγαλοφυΐας αύτοΰ καϊ έν- 
εργητικότητος, έδίδαξαν όμω; αύτδν ζώντα έν μέσω 
φοβέρας καϊ κινδυνώδους πραγμάτων καϊ καιρών κα 
ταστάσεως, καϊ έξήσκησαν αρκούντως εϊς τήν ύπέρ 
τών χριστιανών έπωφελή διεξαγωγήν τών δυνάμει βία; 
πολλάκις διαλυόμενων ύποθέσεων καϊ κατέδειξαν τήν 
μεγάλην αύτοΰ ικανότητα καϊ χρησιμότητα έν τή

Εκκλησία. Τούτων δέ καρπός αγλαός ύπήρξεν ή έν 
νεωτάτη ήλικία άνύψωσι; αύτοΰ εϊς τδ μέγα άξίωμα 
τής άρχιερωσύνης, ότε πρώτον έπίσκοπος Δρύινου - 
πόλεως χειροτονηθείς, έξέφηνε πράγματι λαμπράς 
τής ποιμαντορικής φρονήσει»;, τής αγνής φιλογενείας 
καϊ τής χριστιανικής εΰσεβείας τάς αύγάς, διά τών 
οποίων τους μέν ορθοδόξου; πατρίκιος τεριέθαλπε ποι- 
μαίνων καϊ ευεργετών, το~ς δέ έτεροθρήσκοις γενικώς 
έμποιών σεβασμόν καϊ αγάπην. Καϊ έν γένει μέν 
ώς έπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως έγκατέλιπε πολλάς καϊ 
καλάς αναμνήσεις, κυρίως δέ αύτδς μέν διά τής 
συνέσεως και τή; επιρροής αύτοΰ κατέπαυσε τάς τότε 
στασιαστικός ταραχάς τών όθωμανών Αλβανών κατά 
τής κυβερνήσει»;. άποσοβήσα; τοΰ κινδύνου τά δεινά 
καϊ κατεύνασα; τά ήρεθισμένα πνεύματα, τδ δέ βα
σίλειο·? κράτος διέκρινε την εϊς αύτδ αφοσίωσιν τοΰ 
νέου λειτουργοΰ τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Διά ταΰτα 
δικαίως μετά τήν τελευτήν τοΰ μητροπολίτου Ίωαν
νίνων Βενεοίκτου ό τών Ίωαννίνων και τής έπαρχίας 
φιλόχριστος λαδς όμοθύμως έξητήσαντο διάδοχον τοΰ 
θρόνου τδν Δρυϊνουπόλεως Ίωακεϊμ. τδν υίδν άντϊ 
τοΰ πνευματικοΰ πατρδς καϊ προστάτου, καϊ ούτως 
έπληρώθη τδ τοΰ προφητάνακτος λόγιον πρδς τήν 
Εκκλησίαν Άντϊ τών πατέρων σου έγεννή- 
θησάν σοι υίοϊ, καταστήσεις αύτούς άρχον
τας έπϊ πάσαν τήν γήν Ί'αλμ. μδ', 17).

Ζήλος καϊ ένέργεια, πατρική φροντϊς καϊ δραστη- 
ριότης. ποιμαντορική φρόνησις καϊ άγάπη χριστια
νική, ταΰτα φέρων ό άοίδιμος Ίωακεϊμ, άμα εκκλη
σιαστική έγκρίσει Ίωαννίνων άναδειχθεϊς, ήρξατο 
ποιμαινων την μείζονας απαιτούσαν φροντίδα; έπαρ 
χίαν. Ένώ δέ κυβερνών, έν πασι σχεδδν ηύδοκίμε·. 
καϊ εις πάντας ήρεσκε καϊ περϊ πάντων έφρόντιζεν, 
ένώ περϊ τών κοινών καϊ τών τής Έκκλησίας πρού 
νόει καϊ τά συμπίπτοντα διεςήγεν επωφελώς έφ’ίκα- 
νδν. έμελλε νά διδαχθή έτι καϊ τήν άλήθειαν ταύτην. 
οτι το πανταχοΰ καϊ παρά πίσιν εύδοκιμέϊν καϊ δια- 
πρέπειν είναι δυσχερέστατον καϊ πόρρω που κεϊται 
τής ανθρώπινης ασθένειας, μάλιστα δ’έν καιρώ περι
στάσεων καϊ πραγμάτων άντιξόων καϊ χαλεπών. 
Άντχγωνιζόμενο; ό δραστήριος καϊ έμπειρος μητρο
πολίτης Ίωακεϊμ πρδς τάς δυσχερέϊς καϊ βιαίας πε 
ριστάσεις καϊ θελήσεις, υπερασπιζόμενος τά δικαιώ
ματα καϊ τήν ιερότητα τοΰ θρόνου αύτοΰ, τήν ιερό
τητα τής Έκκλη ία; καϊ τών σκηνωμάτων αύτής. 
τήν άθωότητα καϊ τήν αγιότητα τοΰ έπ’αύτοΰ μαρ
τυρική αίμα-ι καϊ στεφάνι» λαμπρυνθέντος νέου άγιου 
Γεωργίου, ένίκα ν:ν νίκην τήν καλλίστην. άλλ’ομι»;

καϊ νικών παρεπέμπετο εις τδ 'Αγιον Όρος τοΰ 
Άθω εϊς ύπερορίαν. Άμα δ’ ιός άλειψαν αί δυσμενείς 
πολίτικα) περιστάσεις, φχνεροΰται αύτοΰ ή άθωότης 
μετακαλέϊται έκ τοΰ "Αθω εϊς Κωνσταντινούπολιν. 
άποκαθίσταται εϊς τήν μητρόπολιν Ίωαννίνων άλ 
λ’όμως ένεκα τν,ς συνέσεως αύτοΰ και εμπειρίας, ένεκα 
τής δραστηριότητας καϊ χρησιμότητα; μένει οιορισθεϊ; 
μέλος ένδημοΰν τής άγιας καϊ ίερας Συνόδου Συνερ 
γασθεϊς δέ τότε μετά τοΰ άοιδίμου πατριάρχου Γερ
μανοΰ πρδς σύστασιν τής έν Χάλκη Θεολογικής 
Σχολής, μετ’ού πολύ διεδέξατο είς τδν μητροπολιτι- 
κδν τής Κυζίκου θρόνον τδν αοίδιμον Μελέτιον, οτε 
ουτος περϊ τδ 18 4 5 άνηγορεύθη κοινή ψήφω οικου
μενικός πατριάρχης. Καθ’όλην δέ τήν δεκαπενταετή 
ποιμεναρχίαν τής έπαρχίας Κυζίκου ό μητροπολίτης 
Ίωακεϊμ υπήρχε διαρκές μέλος τής άγιας Συνόδου, 
ήτις συνεκροτέϊτο έκ τών δώδεκα προεξαρχόντων μη
τροπολιτών τοΰ οικουμενικού θρόνου κατά τήν πρό 
ένδς αίώνος καθιερωθέϊσαν άρχήν. Ούοεϊς τών κατ’αύ- 
τδν διαφιλονεικέϊ ότι ό μητροπολίτης Κυζίκου Ίωα- 
κεϊμ ούδενδς τών συγχρόνων εκκλησιαστικών άνδρών 
ήτο ύποδεέστερος κατά τήν οξύνοιαν καϊ τήν διορα
τικότητα, κατά τήν δεκτικότητα καϊ τήν σπουδαιό- 
τητα, κατά τήν μεγαλόνοιαν, τήν εμπειρίαν καϊ 
τήν σύνεσιν είς έπίλυσιν καϊ διεξαγωγήν τών σπου
δαιότερων εκκλησιαστικών ζητημάτων καϊ ύποθέσεων. 
Όστε άληθώς αίνέσουσι τήν σύνεσιν αύτοΰ 
πολλοί, έως τού αίώνος ούκ έξαλειφθήσε- 
ται τδ μνημόσυνου αύτοΰ (Σοφ. Σειρ. λθ', !>

Έν τούτοι; ό φαεινός άστήρ τοΰ άοιδίμου ιεράρ
χου άνέτρεχεν είς τό μεσουράνημα τής ιερατικής δό- 
ξης καϊ τοΰ μεγαλείου, οτε ήδη ύπέοωσκον διά τήν 
Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως ήμερα·, ταραχής καϊ 
συγχύσει»;, ήμερα·. σηααίνουσαι τήν άνάγκην μεταβο
λή; ή βελτιώσει»; τοΰ εκκλησιαστικού ήμών καθεστώ
τος. Τήν μεταβολήν ταύτην μόνο; προέϊδεν μακρόθεν ό 
οξυδερκής χαϊ μεγαλόνους Ίωακεϊμ, Κυζίκου είσέτι 
ών. Έργασάμενος δέ αυτός, κατ’ιδίαν καϊ συνδυάσας 
τήν άνάγκην πρδς τδ θειον λόγιον Μ ή μ έτ α ι ο ε ο 
ρια αιώνια, άέθεντο οϊ πατέρες σου Παρ. 
κβ'. 28), ήθελε προλάβει διά κανονισμού έκκλησια- 
στικώ; κεκυρωμένου τήν έξωτερικήν έπιβολήν τής 
μεταβολής ταύτης, αν μή πολέμιοι τής Έκκλησίας 
λάθρα άντενεργοΰντες έματαίουν τό σωτήριον διάβη
μα. Άλλά τέλος κρισιμωτέρων τών πραγμάτων ή
μών καταστάντων καϊ τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου 
παρα-.τηθέντος (1860\ οί πάντες μέν επιζητοΰσι 
τδν χρήσιμον, οί πλέΐστοι δέ άποβλέπουσι καϊ καλοΰ-

σιν, άλλά καϊ άρνούμενον, παρακαλοΰσι τδν μητρο
πολίτην Κυζίκου Ίωακεϊμ είς τήν κυβέρνησιν τοΰ 
οικουμενικού θρόνου, ιός τδν μόνον ικανόν νά μετά - 
βάλη μέν εύλαβως τά διορθωτέα, νά τηρήση δέ πι- 
στώς τά σεβαστέα τ-ή; Έκκλησίας θέσμια. Καίτοι 
δέ προέλεγεν είς τούς παρακαλοΰντα; τήν μέλλουσαν 
αντενέργειαν κατά τών διαβημάτων αύτοΰ ύπέρ τής 
Έκκλησίας, ούχ ήττον άναγορεύεται πατριάρχης κα
τά τδ προεπικυρωθέν περϊ έκλογ-ής πατριάρχου άρ
θρον τών Κανονισμών καϊ άναβαίνει έπϊ τδν οικουμε
νικόν θρόνον έν μέσω χαρα; καϊ επιδείξεων, ύπενδούς 
μόνον έξ άγάπης πρδς τδ Γένος καϊ έκ ζήλου πρδς τήν 

Εκκλησίαν τοΰ Χριστού. Καθώς δέ έκαστος, ουτο» 
καϊ ό πατριάρχης Ίωακεϊμ έκ τής τότε εξηκονταε
τούς περίπου αύτοΰ ήλικίας καϊ τής πολυχρονίου 
πείρα; είχεν ήδη μορφώσει σταθερά; άρχά; βίου καϊ 
πολιτείας, φρονημάτων καϊ αισθημάτων, τρόπων καϊ 
ενεργειών έν τή κυβερνήσει ιδία τή; Εκκλησία;, αί 
δέ άρχαϊ αύται ήσαν έν τή καρδία αύτοΰ ίεραί. Έ 
φρόνει λοιπόν οτι έν τή θεσπιζομένν, ύπδ τής τότε 
εθνοσυνελεύσεως μεταβολή ή βελτιώσει τών έκκλη 
σιαστικών πραγμάτων έπρεπε νά τηρηθώσιν άθικτα 
έκ τής καινοτομία; ού μόνον τά προνόμια τά έλκοντα 
τήν άρχήν άπδ τοΰ άοιδίμου πατριάρχου Σαμουήλ 

1761—1773), άλλά καϊ πάντε; οί νόμοι, δι’ών 

άνεβιβάζετο εϊς τον θρόνον ό οικουμενικό; πατριάρχης 
ιός νόμοι συνετοί καϊ λίαν πρόσφοροι διά τήν άνά- 
κλησιν καϊ τήν τ-ε,ρησιν τής έκκλησιαστική; τάξεως 
κα! τήν έξασφάλισιν τών άπδ τοΰ άοιδίμου Γεννα
δίου τοΰ πατριάρχου ψ 1458) καϊ έφεξή; δεδωρη- 
μένων εΐ; τήν Εκκλησίαν καϊ τδ Γένος δικαίων καϊ 
προνομίων ύπδ τοΰ βασιλείου κράτους Έφρόνει οτι 
πασα μεταβολή είναι μέν εύκολ.ος, άπαιτΛται όμως 
ορόνησις πολλή, όπω; μη έπέ/.θη διά ταύτης βιαία 
ανατροπή τού όλου εκκλησιαστικού καθεστώτος, καϊ 
διά τοΰτο ήθελε μέν τήν βελτίωσιν. ήθελε δ’έπίσης 
? ν α μ ή ά ρ 0 ώ σ ι ν ό'ριααίώνια, άέθεντο 

οί πατέρες αύτοΰ.
Άλλ’έν ποία άράγε πραγμάτων καϊ πνευμάτων 

καταστάσει ευρε τήν Εκκλησίαν τή; Κωνσταντινου
πόλεως, άναβαίνων τδν οικουμενικόν θρόνον ό άοίδι
μος πατριάρχη;; Εύρεν έν πρώτοι; τοΰ; μέν άπδ 
τού άειμνήστου πατριάρχου Σαμουήλ έν ένεργεία 
νόμου; τή; Εκκλησία; κατηργημένου; ήδη. τού; δέ 
νέου; κανονισμούς άνεπικυρώτους έτι. εφεξής δέ καϊ ( 
δυσκόλου; πρδ; εφαρμογήν. Εί; έπίμετρον δέ ευρε τοΰ; 
έν τοΤς πράγμασιν ήμετέρους διαφωνοΰντας καϊ κιν
δυνεύοντας νά έλθιοσιν εί; φχνεράν πρό; άλλήλους

Λ 
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ρήξιν καί διάστασιν. Εδρών δηλονότι δ: πλοΰν γνω
μών ρεΰμα, των μεν θαρραλέο/; άπαιτούντων την 
εφαρμογήν των κανονισμών αναλλοίωτων. των δε 
θεωρούντων αυτού; άνεφαρμόστου; ώς ύπδ πνεύματος 
μήτε εκκλησιαστικού μήτε πολιτικοί συντεταγμέ
νους, άλλά τείνοντας μάλιστα πρδς έξασθένησιν τής 
πνευματικής εξουσίας του οικουμενικοί πατριάρχου, 
πρδς έξασθένησιν τοί μεγαλείου τής Εκκλησίας. Ό 
πατριάρχη; ’Ιωακείμ ήκολούθησε μεσην όδόν, κανό
νι ζων τά; ποιααντοριχά; αύτοΰ ένεργεία; πρδ; τδ 
πνεΰμα των θείων κα'ι ιερών κανόνων πρδ; τάς εκ
κλησιαστικά; αύτοΰ άρχάς κα'ι πρδ; τδ καλόν του 
Γένους κα'ι τής ’Εκκλησίας. Κα'ι κατηγορήθη μέν 
προϊόντος τοΰ χρόνου διά τοΰτο και κατηγγέλθη ό/; 
αυθαιρετώ; ενεργών, μάλιστα ύπ’εκείνων των όφει- 
λόντων είναι συνεργών και συνεργατών εϊ; τδν άμ- 
πελώνα τοί Κυρίου- άλλ’δ πατριάρχης τότε έοικά- 
σθη κα'ι έκηρύχθη αθώος ύπδ δικαστών αύστηρών 
και έπ'ι αρετή, δικαιοσύνη κα'ι εύσεβεία επίλεκτων 
όποιοι πρδ; το'ς άλλοι; ήσαν ό πρώην πατριάρχης 
Γρηγόριος ό ς·', δ αοίδιμο; πατριάρχης 'Ιεροσολύ
μων Κύριλλο; κα’ι Κωνσταντίνος Σταυρουπόλεω; ό 
Τυπάλδος, ό σοφός κα'ι άείμνηστο; διευθυντής τής ε'ν 
Χάλκη θεολογικής Σχολής. Εύρε τούς αντιπροσώ
πους τών Βουλγάρων άδύνατα ζητοΰντα; κα'ι τδ 
βουλγαρικόν ζήτημα ύποδαυλίζοντας. Άλλ’ ό πατρι
άρχη; 'Ιωακείμ τδ πρώτον παρακαλεΐ καί πατρικώς 
συμβουλεύει τούς ατακτοΰντας άρχιερεΐς, νουθετεί 
καί προτρέπει καί απειλεί αύτούς δΓ επιτιμίων άλλ.’ 
ούτοι στασιάσαντες άπας ούδέ τοΰ ονόματος αύτοΰ 
μνημονευουσι κανον.κώ; έν τή θεία μυσταγωγία. 
Συγκαλεΐ σύνοδον προκρίτων ιεραρχών καί εκδίδει 
ύπέρ τοί βουλγαρικοί λαοΰ τά δεκαπέντε εκείνα άρ- 
θα· άλλά καί πάλιν τούτους άπειθοΰντας καθαιρεΐ καί 
άποστέλλει εϊ; ύπερορίαν, οίτινες όμως μετ' ού πο
λύ έπιστρέφουσι πρδ; πλείονα ταραχήν τή; 'Εκκλη
σίας. Τότε ό άοίδιμος πατριάρχης μετά στερ'ρϊ; τής 
επιμονής ολας αύτοΰ καταβάλλει τάς προσπάθειας. 
’Ενεργεί μετά ζήλου καί δραστηριότητας, ύφίσταται 
ύλικάς καί ήθικάς θυσίας, άγωνίζεται άκαμάτω; πρδς 
κατεύνασιν τή; εκκλησιαστικής στάσεως κχί τοΰ ε
ρεθισμοί τών πνευμάτων, άποστέλλει έξάρχους καί 
διδασκάλους πρδς περιστολήν τής ύποκινηθείση; Ού- 
νια; καί τών ενεργειών αύτή;· καί χάρις λοιπδν ε:ς 
τούς έπιδεςίους καί συνετού; αυτοί αγώνας ή φοβερά 
έκείνη Ούνια, ή ώ; άκρίς έπιπεσοίσα έπί τών ε'παρ 
χιών τής Θράκης καί τή; Μακεδονία; διελύθη ώ; ά- 
φρδς κενός καί συνετρίβη μέχρι παντελούς ε'ξοντώ-.ςιυ;. 

Προσφεύγει τέλος καί έξαιτεΐται περί τών λοιπών τοΰ 
ζητήματος άπδ τής πολιτική; έξουσία; τήν δφειλο- 
μένην ύπεράσπισιν καί προστασίαν, άλλ'ευρίσκει τά; 
άμοιβαία; σχέσεις τή; Πολιτείας καί τής 'Εκκλησίας 
κεχαλαρωμένα; ενεκα τή; νέας τών πραγμάτων θέ
σεω;. ’Επί τέλους μετά πολλούς μόχθου; καί άγώ
να;, μετά πολλά; άγρυπνου; νύκτα; καί παλαίσματα 
καθαρών τή; άδικία; καί τών παθών τά κύματα ύ- 
περυψουμενχ καί άπειλοίντα ναυάγιο·/ τοΰ σκάφους 
τή; ’Εκκλησίας, πκραιτεΐται τής εκκλησιαστικής 
πηδαλιουχίας, καί αποχωρεί έπευχόμενος, ί’να ό Κύ
ριο; έγείργ, ίκανωτερον αύτοΰ πρδ; τδ συμφέρον τοΰ 
Γένου; καί τή; ορθοδόξου ’Εκκλησία;.

Έπί δεκαετίαν εκτοτε έφησυχάζοντος τοΰ πα
τριάρχου 'Ιωακείμ, τρεΐ; ε'κ διαδοχή; άνέβησαν εϊ; 
τδν οικουμενικόν θρόνον πατριάρχαι, έκαστο; ιοίαις 
άρεταΐ; περ:κοσμούμενο;. Καί οί τρέϊ; δ’έπί τέλους 
παρητήσαντο τή; τούτου κυβερνήσεως. Άλλ’ αϊ σο
βαροί περιστάσεις καί τά σπουδαία ζητήματα, ή σύγ- 
χυσι; καί ή δεινοτη; τών πραγμάτων έν τή ’Εκκλη
σία τής Κωνσταντινουπόλεως έπανέφερον τδ δεύτερον 
τδν πατριάρχην 'Ιωακείμ εϊς τδν οικουμενικόν θρόνον 
τδν δεκέμβριον τοΰ 1873, έκλεγέντα παμψηφεί καί 
όμοθυμω κλήρου τε καί λαοί γνιόμη. Καί τοΰτο 
μεν έδικαίου πάντως τδν πατριάρχην Ιωακείμ καί 
τήν προτέραν αύτοΰ εκκλησιαστικήν πορείαν, άνε- 
γνωρίζετο δμως συνάμα οτι αί τοΰ πατριάρχου πρδς 
τδ Γένος καί τήν Εκκλησίαν άρχαί ήσαν όρθαί καί 
ασφαλείς, ήτο: άρχαί μόνιμο: καί πρακτικοί, άρχαί 
γενικοί καί σωτήριοι, άρχαί εύσεβεΐ; καί χριστιανι
κοί. καί κατά ταύτας έρ'ρύθμιζε καί τδν τρόπον τών 
ενεργειών αύτοΰ έν τή Εκκλησία. Διά τών άρχών 
τούτων έκυβέρνησε τδ πρώτον καί μέχρι χθές τδ δεύ
τερον έπί τέσσαρα καί ήμισυ έτη έποίμανε τήν Εκ
κλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως καί ώδήγησεν αυ 
τήν έν τή συνέσει τών χειρών αύτοΰ. Πρδς παντελή 
κατεύνασιν τοΰ μετά σχίσμα ταράχου τή; Εκκλη
σία; έν ταΐς έπαρχίαι; τή; Θράκης, τής Μακεδονία; 
καί τής Βουλγαρίας, πρδς αναστολήν τοΰ έκεϊ έκ- 
ραγέντο; διωγμοί κατά τών ορθοδόξων, πρδ; διακανό- 
νισιν διαφόρων εκκλησιαστικών καί μοναστηριακών 
ζητη-αάτων καί πρδ; διεξαγωγήν πολλών άλλων 
σπουδαίων εσωτερικών τε καί έξωτερικών ύποθέσεων 
τά; άρχά; τούτα; έφήρμοζε πάντοτε ό άοίδιμος πα
τριάρχη: Έκ τών άρχών οέ τούτων διά τών σκέψεων 
καί τών ενεργειών αυτοί έν το'ς διάφοροι; ζητήμασι 
καί περιττάσε-ι τή; Εκκλησία; άνεπήγαζε/ άείποτε 
συμπέρασ; α άνάλογον, νόμιμόν δηλονότι καί έπωφε -
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αύτοΰ άρετών, δέν έλειπε συντρέχων καί άγαθοεργών, 
συντηρώ·/ καί έκπαιδεύων τροφίμου; και έν άλλαι; 
μέν Σχολαΐ;, ιδία δέ ύπέρ τοΰ ιερατικοί τή;'Εκκλη
σία; λειτουργήματος έν τή κατά Χάλκην θεολογική 
Σχολή τή; Μεγάλη; του Χριστοί ’Εκκλησίας. Έπί 
πασι δέ αϊ σκέψεις, αί κρίσεις καί αί γνώμαι τοΰ 
αοιδίμου πατριάρχου ήσαν τόσον περιζήτητοι, ώστε 
καί έφησυχάζων πολλάκι; ήρωτάτο έπί παντδ; σπου
δαίου έκκλησιαστικοΰ ζητά,ματο;. Δικαίως άρα ύπδ 
μέν τών πο:μαινο;αένων ήγαπάτο, ύπδ πάντων έσε- 
βάζετο, ύπδ δέ πλουσίων καί ισχυρών, ύπδ ήγεμό- 
νων καί βασιλέων έτιμάτο καί παρίστατο έν μέσω 
αύτών ύψηλδ; τή άρετή καί τώ άξιώματι, ώς έθνάρ 
χη; Γένου; ε'νδόξου’καί πολυπαθοΰς, ώς πατριάρχη; 
σεπτό; καί πρώτος τή τιμή πρωθιεράρχη; άπάση; 
τή; άνατολική; ορθοδόξου Εκκλησία;. Δικαίως περί 
αύτοΰ δύναται νά λεχθή τδ τοΰ Σολομώντος- Όρα- 
τικδν άνδρα καί δξύν ε'ν τοΐς έργοι; αύτοΰ 
βασιλευσι δεΐ παρεστάναι (Παροιμ. κβ', 29.) 

Άλλ’ ομω; έπ’ έσχάτων προσβληθεί; ύπδ ήθικής 
πιέσει·/;, ήτι; δξύτατα έπεορασεν έπ' αύτδν ενεκα τής 
ύψηλή; αύτοΰ θέσεω; ένώπιον τοί Γένου; καί τή; 
Εκκλησία; καί τοΰ βασιλείου κράτους, κατελήφθη 
ύπό θανατηφόρου καρδία; νοσήματος, οπερ κατε- 
βασάνισεν αύτδν έπί έξ ολοκλήρου; μήνα;. 'Τγιεΐς δέ 
μέχρι τέλους έχων τά; διανοητικά; αυτοΰ δυνάμεις 
καί κατανοήσα; τδ τέλος προσεγγίζόν, άφιέρωσεν Ο
λοι; έαυτδν τώ θεώ καί τή χάριτι αύτοΰ, δήλωσα; 
ρητώ; τήν τελευταίαν αύτοΰ Οέλησιν, ?να τά ύπάρ- 
χοντα αύτοΰ διαθέσωσιν ύπέρ τοΰ Γένου; καί τής 
Εκκλησίας, προετοιμαζόμενο; συνάμα διά τών άπα- 
ραιτήτων παντί χριστιανώ θειων εφοδίων πρδς τήν 
έντεΰθεν έξοδον, διά τοΰ αγίου εύχελαίου, τή; ίερϊ; 
έξομολογήσεως καί τής κοινωνία; τών άχράντων τοΰ 
Χριστοί μυστήριοι·/. Ού'τω δέ εύσεβώςτε καί εύλα- 
ζώ; πάντα τά νενομισμένα τελέσας, άπεδήμησε πρδ; 
Κύριον, παραδού; τώ πλάστη καί θεώ τώ πνεΰμα 
αύτοΰ τή ε' αύγούστου.

Καί μένε: λοιπόν, άγαπητοί, τδ ορθόδοξον τή; 
Εκκλησία; πλήρωυ κ καί ό σεπτός ουτος πατριαρχι
κός θρονος ορφανό; τοΰ μέχρι χθές κοσμούντο; αυτόν 
πρωθιεράρχου Άλλ' ώ; προεΐπον ύμΐν, έ ν χειρί Κυ
ρίου έξουσία τή;γή; καί τόν χρήσιμον έγερεΐ 
εί; καιρόν έπ'αυτής. Μηδεί; άμφιβάλη ότιόΚύριος 
υποδεικνύει τδν χρήημον καί ικανόν όταν οί καλοΰν- 
τε; ύψώσωσι φρένα πρδς τδν καρδιογνώστην θεόν καί 
είλ.κρινώς δεηθώσιν, ίνα αύτδ; άναδείξη τδν εκλε
κτόν αύτοΰ, λαβεΐ/ τδν κλήρον τής πατριαοχικής ,
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λές, άντιπίπτον μόνον εις τάς αντιθέτους άρχάς. Ού
δείς άρνεΐται δτι έπ" έσχάτων, κυμαινόμενου τοί οι
κουμενικοί τής Κωνσταντινουπόλεως θρονου ύπο με 
γάλων καί σπουδαίων ζητημάτων, ύπδ δυσχερεστά- 
των πραγμάτων καί άπειλητικών περιστάσεων, ό 
πατριάρχης 'Ιωακείμ, άν δέ προήγαγεν έπί τδ βέλ- 
τιον, συνεκράτησεν δμω; καί διέσωσε συνετώ; δΓ ε
λάχιστων τά φοβερώς απειλούμενα τή; Εκκλησία; 
καί τοΰ Γένους πάτρια καί ανεκτίμητα άγαθά. Διά 
δέ τή; χαρακτηριζούσης αύτδν συνέσεως καί βαρύ
τητα; ενεργών όπου δεΐ, έπηνωρθωσε τάς έπ'εσχάτων 
έκρύθμουςτή; Πολιτεία; καί τής Εκκλησίας σχέσεις, 
λάλων προσηκόντως καί εύσταθώς δτι έκ τή; έλλεί- 
ψεως τή; άμοιβαία; άμφοτέρων καί έξουσιών άρμο 
νιας καί συναρωγής ούδέν έτερον προκύπτει ή βλάβη 
χαί ζημία εις ένα καί τόν αύτδν λαόν, τδν αύτδν 
τελοΰντα ύπήκοον τοΰ βασιλείου κράτους καί πλήρω
μα πιστό/ τή; ορθοδόξου τοΰ Χριστοί Εκκλησία;.

Έν γένει ε·πεΐν ό άοίδιαο; πατριάρχη; ’Ιωακείμ, 
προβαίνων χατά τήν ήλικίαν παραλλήλω; πρδς τδν 
ήμέτερον αιώνα, πολλά μέν αύτδ; είδε, πολλά δέ 
επαθε καί ύπέμεινε, γενόμενος αύτόπτη; ών τε συνέ- 
βησαν έν τή Εκκλησία, καί ών ύπέστη κινδύνων τδ 
ορθόδοξον πλήρωμα. Έπί πεντηκονταετίαν καί έπε 
κείνα προστάτη; εκκλησιών καί ποιμήν ψυχών χρη
μάτισα;. πολλά μέν έμόχθησε, πολλούς δέ κινδύνου; 
καί εξορία; ύπέστη, τήν αλήθειαν, τήν ευσέβειαν καί 
τά δίκαια τών έκκλησιών αύτοΰ προασπιζομενο;. 
Χοΰς, δσω βαθύ; καί στερέμνιος. τόσω οξύ; καί διο
ρατικός, διάνοια διαυγή; καί σκέψι; έμβριθεστάτη, 
μεγαλοφυια καί έτοιμότη; πνεύματος, μνήμη άσφα 
λής καί πολυδέγμων, συνδυαζόμενα μετά τρόπου καί 
ήθου; προσηνοΰ;, μετά θελήσει·/; ισχυρά; καί επιμό
νου, μετά χαρακτήρο; σεμνοί καί έπιβάλλοντο;. καί 
ε’μψυχούμενκ ύπδ αισθημάτων φιλογενείας καί φρο- 
νημάτων εύσεβών καί χριστιανικών, ταΰτα έν συνό
λω συναπαοτίζουσι τδν μέγαν, τδν έμπειρον καί δρα 
στήριον πατριάρχην Ιωακείμ τδν Β'. Άλ'/,ά καί διά 
ποικίλων άλλων πλεονεκτημάτων καί προσόντων, διά 
πολλών βιωτικών άρετών.. διά πνεύματος ευαγγελικοί 
καί ζήλου χριστιανικοί έγκαλλωπιζόμενος, διεκρίνετο 
ύπερλάμπων έν μέσω τών συγχρόνων αύτοΰ, ώ; ό 
μέγα; καί σεβαστό; καί μεγαλόνου; άνήρ τοΰ Γένους 
ήμών καί τή; ορθοδόξου Εκκλησίας. Ί’πδ μεγάλων 
δέ ιδεών καί φρονημάτων έμφορούμενος. τά όπο'α 
ηντλει έκ τε τών συγχρόνων αύτώ μεγάλων γεγονό
των καί έκ τής διηνεκούς μελέτη; σπουδαίων πατρι
κών συγγραμμάτων, πλήν τών άλλων κοινωνικών
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ταύτης-διακονίας, καί αποστολής χα'ι προσανχβήναι 
είς τδν οικουμενικόν τούτον θρόνον. Χαι, άδελφοί. 
Τόν θρόνον τοΰτον οφείλει μέν νά έγκαλλωπίζη εκ
λεκτός χαί θεοφιλής άνήρ, άνήρ πολλαϊς άρεταϊς 
σεμνυνό-χενος. Άλλ’ όμως τον θρόνον τοΰτον όοει/.ομεν 
χα'ι ήμεϊ; να περιέπωμεν πάντες, κλίνοντε; ένώπιον 
αύτοΰ γόνυ τιμή; και σεβασμού. Διότι ό θρόνος ούτος 
είναι τεκμήριον άνεκτίμητον τή; γεραράς χριστιανι - 

κής ήμών άρχαιότητος, κειμήλιον τοΰ βασιλικού με
γαλείου τοΰ ήμετέρου Γένους κα'ι σύμβολον τή; ενε 
στώσης ταπεινής αΰτοΰ καταστάσεως. Είς τον Ορό 
νον τοΰτον έπ'ι αιώνας προσήραξαν δεινώς ου μόνον 
τής αϊρέσεως κα'ι τής ασέβειας, άλλά κα'ι τής πανω
λεθρίας τοΰ ήμετέρου Γένους τά φοβερά κύματα κα’ι 
κατέκλυσαν τής Έκκλησίας τήν όλκάδα- άλλ" ό θρό
νος ούτος ί'σταται κα'ι μένει υψηλός, έδραϊος και ά- 
χτινοβόλος. Περ'ι τον θρόνον τοΰτον λοιπόν μετά σε
βασμού και ήμεϊς συγκεντρούμενοι, έχωμεν έν μέσω 
ήμών τον σωτήρα Χριστόν, τήν έλπίδα τής ήμετέ- 
ρας ΰπάρξεως κα'ι σωτηρίας.

Άλλ’ω νυμφίε τής Έκκλησίας, γλυκύτατε Ίηνοΰ, 
βασιλεύ τών αιώνων. Έπάκουσον σήμερον τής ποι 
μαινούσης Έκκλησίας σου, όμοφώνως δεόμενη; μετά 
παντός τοΰ περιεστώτο; λαοΰ σου. Τήν ψυχήν τοΰ 
άφ'ήμών πρός σέ μεταστάντος πατριάρχου 'Ιωακείμ 
κατάταςον έν χώρα ζώντων κα'ι έν σκηναΤς δίκαιων 
μετά τών λοιπών μακαρίων ιεραρχών, όπου ή επι
σκοπή και ή δόξα τοΰ προσιόπου σου. Έπίβλεψον έν 
εύμενεία έφ’ ήμάς τους δούλους σου και έπ'ι j-ήν τα
πεινότητα ήμών, καί ώς άγαθδ; έπίδειςον πλουσίως 
και νΰν τά άρχαΤα ελέη σου. Έγειρα; δέ έν τή δυνά
μει σου κα'ι άναδείξα; τον χρήσιμον έν τή Εκκλησία 
σου, στερέωσον. φιλάνθρωπε, αύτήν κα'ι περιφρούρει 
αείποτε άνεπηρέαστον άπό παντός έσωτερικοΰ κα'ι έ- 
ξωτερικοϋ συναντήματος, διατηρών αύτήν έδραζαν 
έπ'ι τήν πέτραν τής ορθοδόξου πίστεως κα'ι εΰσεβείας. 
Αμήν !

Ή ευδαιμονία έγκειται οΰχί εϊς τά πλούτη κα'ι 
τά κτήματα άλλ' είς τήν καρδίαν. καθόσον ό άνθρω
πος θεωρεϊ εαυτόν εύδαίμονα όταν άπολαύτη ούχί 
πλοΰτον άλλά τό τής καρδία; ποθούμενον.

Αδύνατον πάντες οϊ άνθρωποι τήν αΰτήν νά έχω 
σιν ιδέαν, καθόσον ούδείς έπ’ι τοΰ αύτοΰ φοονήματος 
εμμένει.

ΒΥΡΩΝΟΣ
II ΜΙΣΟΣ.
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ΑιΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
X.

Έκεϊνοι δέ οί άνδρες, οί αυτουργοί άμα κα'ι τά θύ
ματα τής καταταστροφής, ής ένεκα οί έρασταί μας 
είς τοΰ βράχου έκείνου τά βάθη έφυγαδεύθησαν, ποΰ 
αράγε εΰρίσκοντο; . . . Διά πάσης έκωπηλάτουν 
σπουδής, όπως διασωθώσιν έζήτουν παρά τοΰ οΰρα- 
νοΰ άσυλον, όπερ ήρνοΰντο αύτοϊς οί άνθρωποι. Άλ- 
λοίαν είχον λαβόντες διεύθυνσιν .... Άλλά ποΰ 
νά σταθώσι ; Τδ φέρον αύτοΰ; κύμα Οά έκόμιζε 
τδν έχθρδν πανταχοΰ, όστι; άποτυχών έν τή πρώτη 
καταδιώξει, μετά νέας έπέδραμε ζέσεως εις τού Χρι
στιανού τά ίχνη. Μετά λυσσώδους ανυπομονησίας 
καθάπερ γΰπε; άφων πρώτη τις διέφυγεν άγρα, οί 
ναυτικοί τά; προσπάθειας των έδιπλασίασαν- ταχυ- 
ποροΰντε; δ’έπρόφθασαν τού; δραπέτας, ων ή ελπίς 
έστηρίζετο άπασα είς άγονον τινα σκόπελον ή είς ά- 
πόκρυφόν τινα όρμον έπειδή δ'ούδεμία ύπελείπετο 
πλέον αύτοϊς έκλογή, ούδεμία ενδεχόμενη σωτηρίας 
περιπέτεια, κατηυθυνθησαν ευθύ προ; τδν πρώτον 
παρατυχόντα βράχον, Οέλοντε; νά αίσθανθώσιν άπας 
άκόμη τήν γην ύπδ τοΰ; πόδα; των και ή νά ένδώ- 
σωσιν ώ; θύματα μετ’έγκαρτερήσεω; τδν θάνατον 
προσδε/όμενοι, ή νά φονευθώσι τδ ξίφος κρατούντες. 
Άπέπεμψαν τοΰ; αΰτόχθονας μετά τοΰ σκάφους, καί- 
τοι προαιρούμενου; νά συμπολεμήσωσι μετ'αΰτών 
μέχρι; εσχάτων, μεθ’όλην τοΰ άριθμού τήν δυσανα- 
λογίαν. Άλλ’ό Χριστιανό; άπήτησε ν’άπέλθωσιν εις 
τήν νν,σόν των άποδεικνύων ανωοελή τήν Ουσίαν των. 
Τωόντι, τί ήδύναντο τά τόξα και αί λόγχαι τών α
γρίων, κατά τών όπλων, απερ οί Εΰρωπάϊοι έμελλον 
νά μεταχειρισθώσιν;

XI.
Άποβάντε; έπ': άκτή; στενής κα’ι καταξήρου, μό 

να σχεδδν τής φύσεως τά ίχνη φερούσης, ήτοίμασαν 
τά όπλα των, μετά τοΰ ζοφερού έκείνου, έξηγριω- 
μένου καί αποφασιστικού βλέμματος, οπερ εξακοντί
ζει άνθρωπος τδν έσχατον διατρέχουν κίνδυνον, όταν 
πάσαν άποχαιρετίσας έλπίδα, βλέπη ότι ούδέ τής δό- 
ξης καν ή ελπίς υπολείπεται αΰτώ, ίνα καθωραίση 
τήν κατά τής δουλεία; ή τοΰ θανάτου πάλην του. . . 
Ουτω; ισταντο έκεϊ οί τρεϊς πολεμισταί, ώς οί τριακό-

σιοι έκεϊνοι, ών έσαεί τδ καθηγιασμένον αίμα τά; Θερ- 
μοπύλα; έφοίνιξε- πλήν φεΰ ! Οί’α τύχη; διαφορά ! 
Τδ παν ή αιτία διακρίνει, δι'ήν ή ήττηθέϊσα αν
δρεία ή στιγματίζεται ή καθαγιάζεται. Ουτοι δέν I- 

βλεπον έπί τής κεφαλή; των αίωρουμενην δόξαν άμε- 
τρον, άφθιτον. εϊς τά νέφη διαλάμπουσαν τοΰ θα
νάτου καί πρδ; έαυτήν αΰτοΰ; χαλούσαν- οΰδεμία 
ευγνωμονούσα μέλλει, δακρύουσα καί μεταξύ μειδιώ- 
σα, νά μέλψη έπί τοΰ τάφου των ύμνον, διά πάν 
των παρατεινόμενον τών αιώνων οΰδενδς έθνους οι 
οφθαλμοί έπί τοΰ μνήματος αΰτοΰ θά προσκληθώσιν, 
ούδείς έρως θά ζηλώσ-β αύτό- οίανδήποτε καί αν, 
χύσαντε; τδ αιμά των, έδειξαν ανδρείαν, οΰδέν ήττον 
ό βίος των ήν όνειδος, καί έπιτάφιο; Οά ήναι τών 
έγκλημάτων των ό κατάλογος. Τοΰτο δέ πάντες έγί
νωσκον, πάντες κατενάουν, ή τουλάχιστον εί; αΰ
τών, ό τοΰ; συντρόφους του διεγείρα; καί απολέσας- 
ό άνθρωπος δ’ούτος, γεννηθεί; ίσως έπί κρείττονι βίω, 
είχε παίξει τήν υπαρξιν του έν παιγνίω έπί μακρδν 
άβεβαίω- άλλ’ήδη δ έσχατο; έμελλε ν’άναρριφθή 
κύβος, πάσαι δέ αί περιπτώσεις τήν καταστροφήν 
έφαίνοντο άναγγέλλουσαι ! Καί όποιαν καταστροφήν ! 
Καί όμω; κατά πρόσωπον άκόμη τδν έχθρδν προσέ- 
βλεπεν, άκίνητο; δ'ώς ό έφ'ου έστηρίζετο, βράχος, 
ζοφερός, ώ; τδ πρδ τοΰ ήλίου έπιπροσθοΰν νέφος, 
χαταβιβάζων τδ δ’πλον έσκόπευεν.

XII.
ΊΙ λέμβος προσήγγιζε καλώ; έξωπλισμένη καί πλ ή

ρης άνδρών άπόφασιν έχόντων νά διαπράξωσι παν 0,- 
τι τδ καθήκον έπέβαλλε, τοσαύτην δέ άφροντισίαν έ
νώπιον τοΰ κινδύνου έπιδεικνυμένων, όσην δύναται 
νά έχη ό άνεμος όταν πρδ αΰτοΰ σαρόνη τά φύλλα- 
ούδείς πρδ; τά δπίσω έβλεπε. Καί όμως θά έπροτί- 
μων ίσως κατ' έχθροϋ τή; πατρίδος των νά βαδίσωσι 
μάλλον, ή κατά συμπατριώτου. Θά διελογίζοντο ίσως, 
ότι δ δύστηνος ουτος. θύμα τής άπειθείας του, έάν 
τοΰ λοιπού δέν είχε τδ δικαίωμα νά ήναι "Αγγλο;, 
κατήγετο όμως έκ τή; Αγγλίας. ΙΙροσκαλοΰσιν αύτδν 
νά παραδοθή . . . οΰδεμία άπάντησις. Τά όπλα ετοι
μάζονται, λάμπουσιν εΐ; τδν ήλιον· νέα πρόσκΰ.ησι; 
• · · ή αΰτή σιωπή. Άπαξ έτι προσκαλοΰσιν αΰτδν 
χαί γεγωνυία τή φωνή νά φβήσθώσι τής ζωή; του 
υπόσχονται- μονοί αί η-χοί άπαντώσι μεταξύ τών 
βράχων άναπηδώσαι δ·.'ήχων, ών ό έσχατο; έκπνέον- 
τα ομοιάζει άποχαιρετισμόν. Τότε σπινθίρτι; άνα 
θρώσκει. φλδξ δέ πυροβολισμού άθρόου άναλάμπε:· ό 
καπνό; άνυψοΰται άνά μέσον τών άκροβολίστών καί 
•οΰ σκοπού των σκεοαννύμε<ος■ έν τούτοι; ό βράχος

ύπδ τών σφαιρών προσβληθείς άναπέμπει θρύμματα, 
αί δέ σφαϊραι άποτυχοΰσαι τοΰ σκοπού πίπτουσιν 
έξημβλημέναι. Ήδη μέλλη νά φθάσγ, ή τελευταία 

αποκρισις, ήν δύνανται νά δώσωσιν άνθρωποι πάσαν 
άποβαλόντε; έλπίδα καί έπί γή; καί έν οΰρανώ. 
Μετά τήν πρώτην καί θορυβώδη έκπυρσοκρότησίν 
των οί στρατιώται έπί μάλλον προσπελάσαντε; ή- 
κουσαν τή; φωνή; τοΰ Χριστιανού έπιταττούση; 
«Ήδη πΰρ ! . καί πριν ή τήν έσχάτην λέξιν ή ήχώ 

συμπληριόση, δύο τών προκαταρξάντων τή; μάχη; 
έπεσαν. Τδ λοιπδν τοΰ στίφου; δρμώσινέπί τών βρά
χων, μανιώδεις διά τήν άφρονα άντίστασιν, ήν άπαν- 
τώσ:, πάν άλλο μέσον προσβολ.ή; άπαξιοΰντε; καί έκ 
τοΰ σύνεγγυς εΐ; χεϊρα; νά έλθωσι Οέλοντε;· άλλ' ή 
κλιτΰ; είναι άπόκρημνος, ούδεμίαν έμφαίνουσα άτρα- 
πόν έκάστη βαθμίς, ήν έχουσι ν'άναβώσι. πρδ; προ
μαχώνα ομοιάζει, κατά τή; λύσσης των ανθιστάμε- 
νον ένώ οί τρεϊς άποστάται έπί άπροσβάτων σχεδόν

1 ίστάμενοι θέσεων, άς ό πεπειραμένος τοΰ Χριστιανού 
οφθαλμός έν άκαρεί ειχεν άναγνωρίσει, συνεχές διετή- 
ρουν πΰρ έκ του υ-ψου: τών άχρωρειων. Μχ οί άετοί 
τήν καλιάν Οά έπήγνυον- έκάστη βολή έπιτυγχάνει, 
οί δέ επιτιθέμενοι πίπτουσιν άνά μέσον τών βράχων 
ένθα δίκην σκωλήκων συνθλώνται- άλλ'όμως ικανοί 
έπιζώσιν άλλοι, οιτινες άδιαλείπτω; άπδ βράχου είς 
βράχον πηδώντες καί ένθεν καί ένθεν σκεδαννυμενοι 
κατορθοΰσιν έπί τέλους νά περισφίγξωσι τοΰ; άντάρτα; 
καί νά δεσπό-ωσι τών θέσεων των. Ίδόντες τό
τε τδν έχθρδν άδυνατοΰντα μέν άκομη νά τούς 
συλλάδη ένεκα τή; άποστάσεως, δυνάμενον όμως νά 
τοΰ; έξολοθρεύση. άπέλπιδες κατενόησαν οί τρεϊς άν- 
τάρται ότι άπδ λεπτού μόνον ή τύχη των ηρτάτο νή
ματος. καθάπερ ή τύχη τοΰ καταπιόντος τδ άγκι- 
στρον καρχαρίου- οΰχ' ήττον μέχρι; εσχάτων άντέ- 
σχον, ότε δέ τις αΰτών τραυματιζόμενο; έπιπτεν, οΰ- 
δείς στεναγμώδης μυγμδ; προέδιδε τήν αγωνίαν είς 
τδν έχθρόν. Έσχατο; πάντων άπέθανεν ό Χριστιανός, 
δύο λαβών τραύματα, οί δε άντίπαλοι τδ αίμά του 
όέον ίδόντες, ύπέσχοντο πάλιν νά φεισθώσι τής ζωή; 
του, πόρρω μέν τοΰ ικανού χρόνου όπως άπαλλάξω- 
σιν αΰτδν τοΰ θανάτου, άλλ’οΰχ ήττον έγκαίρω; ά 
κόμη, όπως, άνθρωπίνη χειρ, έστω καί πολεμία, 

δυνηθή τούς δυθαλμούςτου νά κλείοη- μιας τών κνη
μών του θραυσθείση; έσύρετο παρά τον κρημνόν, ώ εί 
μζκρδς ίέρακο; νεοσσός, τή; φωλεάς μακρυνθεί; Ή 
φωνή ή προτείνουσα αΰτώ χάριν έφάνη άναζωπυ- 
ροΰσα αύτδν, ή έξεγείρουσα έν τή ψυχή του συναί
σθημα, όπερ δι'άσθενοΰς έξεοήλωσε κινήματος- νεύσοις

t
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προσεκάλεσε τδν μάλλον προκεχωρημένον τών άντι- 
πάλων του· ότε όμως προσελθόντος τούτου, εύρέθη- 
σαν έγγύ; άλλήλων, ανύψωσε τδ ό'πλον . . . καί τής 
τελευταίας καταναλωθείσει; σφαίρας του, άπέσπασεν 

• έν τών κομβολογιων τοΰ έπενδυτου,έκύλισεν έντδς τοΰ 
σωλήνος, έσκόπευσεν, έπυροβόλησε καί έμειδίασεν α
παξ άκόμη, πίπτοντα ίδών τδν έχθρφτου. Τότε δέ 
δίκην οφεως συσπειρώσας τά καταπεπονημένα καί 
τετραυματισμένα μέλη του, μέχρι τοΰ χείλους τής 
αβύσσου ιυλίσθησεν, ώς ή απελπισία Βαθείας.

Έκεϊ δέ ρίψα; έν πρδς τά δπίσω βλέμμα, διακίνησα; 
έν τώ άέρι την έτε'ραν τών χειρών,πλήξας δι’ εσχά
του λυσσώδους κινήματος τήν γήν, ήν έγκατέλειπεν, 
κατά κρημνών έπεσεν . , . Τδ σώμα του, ώς ύελος 
τεθραυσμένον έφθχσεν έπί τοΰ βραχώδους άνδηρου, 
τοΰ ύπερζειμένου ύπέρ τήν άπορρώγα άκτήν ράκη 
τινα, μόλις άνθρωπίνην διατηρήσαντα μορφήν, ήδύ- 
νχντο νά γείνωσι τών σκωλήζων ή τών θαλασσίων 
ορνέων βορά, όγκον αίματόφυρτον μόνον άποτελοΰντα 
κρανίου ύπδ κόμη; ξανθής αίματοφύρτου καί μετ'ά
κανθων άναμίκτου καλυπτόμενο·/, θρύμματά τινα τών 
όπλων, ών μέχρι; έσχάτης ειχετο στιγμή; ίσχυρώ; 
περισφίγγων. Τά συντρίμματα έκεϊνα έστιλβον άκό
μη, άλλ’ένθεν κάζέϊσε, πόρόω αύτοΰ διεσπαρμένα. . . 
έμελλον νά διαβρωθώσιν ύπδ ίοΰ είς τήν δρόσον τής 
νυκτδς καί τδν άφρδν τής θαλάσση; έζτεθειμένα· ού
δέν ύπελείπετο άλλο . . . έκτο; μια; ζωής οιζτρώς 
διαχειρισθείση; . . . καί μιά; ψυχής . . . Τίς θά ή
δύνατο νά ειπν, τί άπέγεινεν αύτη; Εΐ; ήμάς δέν ά- 
πόκειται νά κρίνωμεν τού; νεκρού; οί δέ ζαταδικά- 
ζοντες αύτούς εί; τήν ζόλασιν. βαδίζουσιν αύτοί τήν 
έκέΐσε άγουσαν έκτδς αν ό Θεός τήν φαύλην καρδία·/ 
τών αιώνιας πρεσβευοντων βασάνου;, συγχωρή. πρδς 
τήν έτ·. φαυλότερα·/ τοΰ έγζεφάλου αύτών διαμόρφω- 
σιν άποβλέπων.

XIII.
'Ήδη ή έκστρατεία έληξεν. ή τιμωρία έγένετο 

πληρεστάτη τών μέν τινων αίχμαλωτισθέντων. άλ
λων φονευθέντων καί ένδς μόνον άφανοΰς γε/ομένου. 
Οί ευάριθμοι δυστυχεϊ; οί έπιζήσαντες μετά τήν έν 
τή νήσω μάχην, δέσμιοι έπί τοΰ καταστρώματος 
τοΰ πλοίου έκειντο. ού άρτι έντιμοι; τδ γενναίου ά- 
πετέλουν πλήρωμα· άλλ’οΰδείς τών κατά τοΰς σκο
πέλους πολεμησάντων διεσώζετο. Συνεσπασμένα έ
χοντες τά μέλη έκειντο έκέϊ/οι έπί τοΰ χύτου, έ·/θα 
έπεσαν τόπου, τδ δέ θαλάσσιον όρνεο·/ υπεράίω αύτών 
τήν ύγράν του άνεζίνει πτέρυγα, ό τής πτήσεω; κύ
κλος στενώτερος έγίνετο καθ' έκάστην εκ τή; άντικρύ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

παραλίάς έπάνοδον, αί δέ άκόρεστΟι κα'ι άγρια·, ζλαγ. 
γαί του άντήχουν μακράν. Κατωτέρω τδ αιώνιον κΰ- 
μα, ύψοΰτο κα'ι έπανέπιπτεν ήσυχον, άφροντι, αδιά
φορου- μακράν έπί τή; έπιφανείας του, δελφίνε; διε- 
σκέδαζον παίζοντες, δ δέ πτηνό; ιχθύ; όρμων ύπερί- 
πτατο τοΰ κύματος, δ'πως οιαλάμψη εϊ; τδν ήλιον, 
άχρι; ού ξηρανθείση; τής πτέρυγο; έκ μικροΰ έπανέ· 
πιπτεν ύψους εϊ; τήν θάλασσαν θέλων ν’άναλάβη τήν 
πρδ; ούδετε'ραν πτήσιν άναγκαίαν υγρότητα.

XIV
τΙΙτο πρω'α· ή Νέβα άμα τή αύγή είχεν έξολι- 

σθήσει νηχομένη έκτδς τοΰ σπηλαίου, τήν πρώτην 
παραφυλάσσουσα ηλιακήν ακτίνα, ό’πως ΐδη μή σκά
φος τι πρδς τδ αμφίβιον έφέρετο ενδιαίτημα, ένθα ό 
σύζυγο; αύτής άνεπαύετο· παρετήρησε δε ιστίου εί; 
τούς άνεμους άναπεπταμένον. Τδ ύφασμα συυεκινεϊ- 
το, έκολποΰτο, έπ'ι τέλους δ'έκυρτώθη πληρέστατα 
ύπδ τή; δροσερά; αύρας τήν επιρροήν. Τδ στήθος τϋ,ς 
κόρης ύπδ άσειστου αίφνης συνεθλίβη δέους· ή καρ- 
δίχ ισχυρότερου καί ταχύτερου έπαλλεν, ενόσω ή τοΰ 
πλοίου διεύθυνσι; άβεβαία έφαίνετο. Άλλ’ούχί ! Δέν 
έπλησίαζεν ώς άτμίς ελαφρά ταχέως έν άπόπτω 
έσμικρύνετο, τοΰ όρμου έξερχόμενον. Ιίερετήρει αύτή 
πάντοτε, τούς ύπδ τοΰ κύματος λουσμένους οφθαλ
μούς άποσμήχουσα, ό’πως πληρέστερο·/ άπολαύση τοΰ 
δίκην ίριδος πρδ αύτής παρισταμένου θεάματος. Τδ 
πόρ’ρω άπέχον πλοϊον. θαλασσοποροΰν πέραν πρδς τον 
ορίζοντα, άεί έπί μάλλον, έσμικρύνετο, μέχρις άπλής 
συσταλέν κηλϊδος, έν τέλει δ’ άφαντου κατέστη· ού - 
δέν πλήν τοΰ ιόκεανοΰ εϊς τδ έξής! ούδέν πλήν τής 
χαράς I . . . βυθισθεϊσα πάλιν πρδς τδ άντρον έχώ- 
ρησεν, ΐνα οιηγηθή, άφυπνίσασα τδν σύζυγόν της, 
τδν άπόπλουν, ού έγένετο μάρτυς, καί πάν ό',τι έλ
πιζε·. . πάν ο.τ·. ευτυχής έρως δύναται περί τοΰ μέλ
λοντος νά προοιωνισθή, ή έκ τοΰ παρελθόντος ν’ άνα- 

μετά τοΰ 
ήδη δυναμένου τήν νηρηιδα του, 

ής εύρεία; σκιρτών θαλάσσης, νά παρακολουθή. 
ιλέουσι νηχόμενοι τόν σκόπελον καί κχταλαμ- 

κοίλωμα, ένθα ή Νέβα είχε κρύψασα 
ό'περ άνευ κωπών καί έπί τών κυμά

των τήν διάκρισιν είχεν έγκαταλείψει τήν έσπεραν 
έκείνην. καθ’ήν οί ξένοι άπδ τής άντικρύ παραλίας 
αέχρι τής βάσεω; τοΰ σκοπέλου ειχον καταδιώξει 
αυτούς. Τούτων όμως άποσυρθέντων, αύτή άναζητή- 
σασα έφεξής καί άνχλαβοΰσα τήν πιρόγαν, είχε το 
ίφοοίίετήσε: έκεϊ, οπού ήδη τήν άνευρου. Ούδέποτε λέμ

πολήση. Τέλος πάντων έξέρχεται πάλιν
Τορζίλ. ίλευθέρω; ήδ 
έπί
11ε:
βάνουσι μικρδν 
τδ μονόξυλον,

βο; πλείονα έκόμισεν έρωτα καί θυμηδίαν,ή όσον τότε 
ή μικρά έκείνη, έντδς τοΰ κύτους της έδέξατο κιβωτό;.

XV.
Αί όχθαι τής προσφιλούς νήσου των καί αύθις πρδ 

των οφθαλμών αύτών προφαίνονται, ούκέτι όμως ύπδ 
εχθρική; κηλιδούμεναι παρουσία;· δέν ύπάρχει τοΰ 
λοιποΰ πλοϊον αδυσώπητου, είεκτή πλωτή, ύπδ σά
λου ταλαντευόμενη· πάντα άποπνέουσιν έλπίδα, 
πάντα ευδαιμονίαν οικιακήν. ΙΙιρόγαι μυρίαι εις τδν 
Ορμον ρίπτονται, καί ήχουσων. τών θαλασσίων κογ
χών μίαν συναποτελοΰσ·. συνοδίαν. Οί αρχηγοί ύπδ 
σύμπαντος περικυκλούμενοι τοΰ λαοΰ εί; τήν παρα
λίαν καταβαίνουσιν, ό'πως τδν Τορκίλ ώς υίδν άπο- 
λωλότα καί πάλιν αύτοϊ; άποδοθέντα ύποδεχθώσιν. 
Στιφηδδν αΐ γυναϊκε; περικυκλοΰσαι περιπτύσσονται 
κατασπαζόμεναι τήν Νέβαν, άντιθωπευόμεναι δ’ύπ’ 
αυτής διαφλέγονται ύπδ περιεργίας νά μάθωσι μέ- 

| χρι τίνος κατεδιώχθησαν καί τίνι έλυτρώθησαν τρό- 
; πω. Τά πάντα ώς ειχον έξιστορήσασα, νέας προύκά- 
; λεσεν έπευφημίας μέχρις ούρανοΰ διαδοθείσας. "Εκτο- 

τε δέ νεωτέρα παράδοσις, νεώτερο» άπεδιυκεν όνομα 
εις τών έραστών τδν βωμόν « τδ άντρον τής Νέβας · 
χληθέντα. Πολυπληθείς εύφροσύνη; πυραί μακράν έκ 
τής κορυφής τών [Ιουνών σελαγίζουσαι, τά; τέρψεις 
φωτίζουσι τής ωραίας έκείνης νυκτδς, τήν έορκήν 
τοΰ ξένου, μετά τόσους κινδύνους τήν ειρήνην καί 
τήν ευδαιμονίαν άπολαύσαντος, τή; νυκτδς έκείνης, 
ήν ημέρας εύτυχία; διεδέχθησαν. οί'ας μό/ον έν μέσω 
κόσμου παιδικού εΐσέτι ν'άπολαύση τι; δύναται.

Έν’Αρτάκη, τω 187. . . . Έκ τοΰ γαλλικού .

Ν. Κ. ΛΠ.ΜΝΙΟΣ, ιατρός.

φοντο πρωτόκολα. δέν θά ύπεγράφοντο ειρήνη; όροι, 
καί δέν θά έχαράττοντο άγάπη; όρια, διότι ή άληθή; 

άγάπη δέν έχει τοιαΰτα.
Έάν ήγαπώμεν άλλήλους, ό σίφνιο; ξενοδόχο; δέν 

θά ί·'ρχαζ πρδ τοΰ μαγειριού του άγγλιστί καί πρδ; 
οδηγίαν τών ναυτών τής Άλ&ώνος, Έδώ είναι 
μέρος ό'που τρώγονται. ΊΙ Τουρκία καί ή Έλ 
λάς δέν θά διέτρεχον τδν κίνδυνον νά ξιφουλκήσωσιν 
έναντίον άλλήλων καί ν’ άλληλοσφαγήσωσι διά νά 
,άποδείξωσιν εϊ; τινα έθνικότητα άνήκουσιν οί έγχέ- 
λεις τής λίμνη; τών Ίωαννίνων. Ή λέξις κατοχή 
εΐ; την αύστριακην γλώσσαν δέν θά έσήμαινε κατά- 
κτησιν καί ή μελανόφθαλμο; καί χαριτόβρυτο; 
Τακουή δέν θά έσχιζε·/ εϊ; τδν ρωσσικόν έν ΙΙριγ- 
κήπω χορόν τήν πολύτιμον έσθήτά της, τήν μακράν 
ώ; τδ ύπόμνημα τών Συλλόγων.

Έάν ήγαπώμεν άλλήλου;, ώραία μου άναγνώστρια. 
θά ύπήρχεν εΐ; τον κόσμον ?·/ καί μόνον κράτος, ή 
άνθρωπότης. Δέν θά ύπήρχον ούτε στρατοί, ούτε 
στόλοι, ούτε λόγχαι καί τηλεβόλα, ούτε ρώσσοι αξιω
ματικοί προσκαλοΰντε; εις τού; χορού; αύτών τδν 
κύριον καί τήν κυρίαν μετά τών θυγατέ
ρων των. ούτε Ινδοί καί άγελάδε; θεαί άντί τής 
Ιίύπριδος έν Κύπριο, ούτε πόλεμοι, ούτε ζαταστροφαί 
καί άφανισμοί, άλλ’ειρήνη, γαλήνη, άγάπη, έρως, 
πρόοδο;, φώς καί πανταχοΰ ή έλευθερία.

Έάν ήγαπώμεν. τέλος, άλλήλους, δέν Οά ήναγ- 
καζόμην νά σάς αναγκάσω νά ταξειδεύσητε τήν στιγ
μήν ταύτην μέχρι Λονδίνου, νά εΐσέλθητε εΐ; τών 
λόρδων τήν Βουλήν, άφοΰ πρότερον προμηθευθήτε είσι- 
τήριον, καί νά άκούσητε τήν έξής συζήτησιν, ήτις, 
είναι άπορον, πώς κατώρΟωσε νά διαλάθη τήν οσφρη- 
σιν τών τηλεγραφικών πρακτορείων, μηδ' αύτοΰ τοΰ 
πρακτορείου Βορδιάνου έξαιρουμένου.

’Ακούσατε ! άκούσατε !

Λόρδος Ούίγο;. — Επιτρέψατε’ μοι. εύγενέϊ; 
λόρδοι, νά ποιήσω παρατηρήσεις τινάς έπί τοΰ ελ
ληνικού ζητήματος. Ό εύγεζή; προλαλήσας, χημ·.- 
κώς άναλύσας τδν ελληνισμόν, κατώρθωσε ν’άνακα- 
λύψη μεγάλην ποσότητα μέλλοντος έν αύτώ. Διε- 
κοίνωσεν ύ ένδοξότατο; φίλο; μου τήν άνακάλυψίν του 
ταύτην εις τήν Βουλήν, καί οί λόρδοι τής δεξιά; έχει- 
ροκρότησαν οχι τδ μέλλον τοΰ ελληνισμού, άλλά τδ 
χημικόν κατόρθωμα τοΰ ύπουργοΰ. ’Αλλ’είς τούς 
"Ελληνα; δέν άρκεϊ όνον το νά έχωσι μέλλον. Κατά 
τήν σοφήν γνώμην τοΰ εύγενοΰς φίλου μου πρέπει 
νά έχωσι καί υπομονήν. Μέλλον καί ΰπομο·/ή τοΰτο

BYZ.WTIMI ΕΙΝΠΣΙΧ.

I.
Τδν ήγάπα.
Καί έκέϊνος τήν ήγάπα.
Έλατρεύοντο.
Έάν ό κόσμος ήκολούθε·. τδ παράδειγμα τών έρα

στών, έάν όλα τά έθνη, έάν όλοι οί άνθρωποι ήγα- 
πώμεθα. τότε δέν θά έβλέπομεν είς τούς ωραίου; τού
τους τόπους φυσιογνωμίας κοζακικά; αλλοπρόσαλλου 
«ρχιτεκτονικής. άγερώχως ήμάς προσβλεπούσης· δέν 
θά έστέναζον ύπδ τδ βάρος σπάθη; έρπούσης ρωσσι- 
’•ή; τά άτυχή ήμών λιθόστρωτα, μηδ’ έκ τοΰ πυθ- 
!*ένος  τοΰ πέλαγους τοΰ διαφανούς έκπληκτοι θά ήτέ- 
«ζον πρδ; ’Αλεξάνδρα; καί Καταστροφά; οί 
μεγάθυμοι τής Προποντίδο; αστακοί. Δέν θά έγρά-

··
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το ζήτημα Ό έχων μέλλον ττρεττε·. να ύπομέντ). 
Kat ό γνωρίζων νά ύπομενη έχει μέλλον. Λοιπόν κα! 
οί όνοι, οίτινες ύπέρ πάντα άλλον γνωρίζουσι νά ύπο- 
μένωσιν, εχουσι μέλλον (’Αχούσατε I ακούσατε !).

ΊΙ υπουργική αυτή θεωρία παραβλάπτει σπου
δαίοι; τά βρετανικά συμφέροντα. Είναι άδέξιος πολι
τική. Άναγνοιρίζει δικαιώματα όπου δέν πρέπει νά 
ύποτεθή ό'τι δπάρχουσι τοιαΰτα. Πολλά προϊόντα 
τής ήμετέρα; βιομηχανίας μεταφέρονται εις τά εν
δότερα τής Τουρκίας, τής Αίγύπτου. τής Περσίας καϊ 
άλλαχοΰ διά των όνων. Έάν ένσπείρητε, έστω καϊ 
εμμέσως, τήν ιδέαν καλλίτερου μέλλοντος είς τάς 
σοβαρά; των ευεργετικών τούτων ζώων κεφαλάς. Οά 
γεννηθώσιν έν τω μέλλοντι σπουδαία·. περίπλοκα: 
(’Ακούσατε !)καϊ μεγάλας Οά ύποστή ζημίας ή ήμε
τέρα βιομηχανία. Δέν θέλω νά φανώ απαισιόδοξος· 
οφείλω θμε·>; νά διακηρύξω άπό τοΰ βήματος τούτου, 
ό'τι Οά έλθη ημέρα καθ' ήν. όχι πλέον Οά παραβλά- 
πτωνται, άλλ’ άσπλάγχνως Οά λακτίζωνται τά βρε
τανικά συμφέροντα (’Ακούσατε ! ακούσατε ! Θόρυβος 
έν τή δεξιά).

Μεταβαίνω εις άλλο σημεϊον τοΰ ζητήματος. Έκ 
τών έφημερίδων τής πρωία; ταύτης έμαΟοι οτι έν 
Βυζάντιοι οί ελληνες έμποροι δέν έφάνησαν ενδιά
θετοι νά παρακαΟήσωσιν είς τιμητικόν γεΰμα, οπερ 
τοΐς προσέφερον οί αξιότιμο: άγγλοι έμποροι έν Πριγ 
χήπω. Καϊ μολαταΰτα έκ τών αύτών έφημερίδων 
πληροφορούμαι οτι το ζήτημα τοΰ γεύματος ήτο προ 
ήμερών είς τήν ήμερησίαν οιάταξιν τών συναναστρο
φών είς τά; ελληνικά; επαύλει; τής νήσου. Πολλοϊ 
συνέχαιρον εαυτοί; βέβαιοι όντε;. ό'τι Οά λάβωσε 
τήν τιμήν νά προσκληΟώσιν. Έλέγοντο θαυμάσια 
περϊ τεραστίου τινόςμπουτίγγας. ήτιςυπερήφανο; 
ώ; τοΰ Ούελλιγχτώνος άνδριάς Οά εστήνετο έπϊ τή; 
τραπέζης τή; τιμητικής. Πολλοϊ οικονομολόγοι τοΰ 
Γαλατα έκρυπτον τήν όρεξιν αύτών. διότι προέβλεπον 
ό'τι χατά τήν ήμέραν τοΰ γεύματος Οά έπήρχετο υψω- 
μδς δρέξεως. Έν ένϊ λόγιο τά πάντα ήσαν έτοιμα, αί 
γλώσσαι τών προσκεκλημένων, φχνταζόμεναι τά εύ- 
γενή καϊ έκλεχτά φαγητά, μετά κλαγγής προς τους 
ουρανίσκου; έχροτουν, όποτε ή πολιτική ήν τό ύπουρ- 
γεϊον ένόμισεν ό'τι έδικαιοΰτο ν' άκολουθήση έν τώ 
συνεδρίω. καταβϊσα έν τώ μαγειρείω τά; χύτρα; 
άνέτρεψε καϊ συνετάραξε τά φαγητά (’Ακούσατε! 
‘Αχούσατε !). Ουτω; ή μία τράπεζα κατέστρεψε τήν 
άλλην. Ή έν Βερολίνω πανδαισία εξουδετέρωσε τήν 
τή; Πριγχήπου. Οί Έλληνέ; εΐσιν ό νοημονέστερος 
τής 'Ανατολής λαός. Ένόησαν ό'τι άφήχαμεν αυτούς

νήστει; έν Βερολίνω καϊ ό'τι προΟυμοποιούμεθα νά τούς 
χορτάσωμεν έν Πριγκήπω, καϊ νά προπίωμεν εις 
τιμήν αύτών μέ τής Κύπρου τόν οίνον τον γλυκόν. 
Ένόησαν ότι Οά έπινον τήν ειρωνείαν μέχρι πυΟμενος 
καϊ άπεποιήΟησαν. Ού'τω; ή παράλογος τής κυβερ
νήσεως πολιτική έγένετο παραίτιο; άφ’ ενός μέν νά 
ναυαγήση οΐκτρώς μία εύγενής καϊ φιλόφρων αγγλι
κή έπιχείρησι;, ές ής σπουδαίοι Οά προέκυπτον συν
δυασμοί προ; όφελος τών βρετανικών συμφερόντων, 
άφ’έτέρου δέ νά προσβληΟή καιρίως ή αξιοπρέπεια 
τής έθνικής ήμών μπουτίγγας (’Αχούσατε!).

Αόρδος Τόρις. — Φρονώ ότι δικαιούμαι νά είχά- ί 
σω ότι δέν είναι συγχωρημένον ν’άπασχολώ τούς εύ- 
γενείς λόρδους, έπιχειρών καϊ αυθις νά ΰπερασπισΟώ 
τήν πολιτικήν τής κυβερνήσεως. -Οσα πρό ολίγου 
έσχον τήν τιμήν νά εΐπω, τολμώ νά νομίζω ό'τι εϊσϊν 
άρκοΰσα άπάντησι; καϊ εις τά; παρατηρήσεις τοΰ 
προλαλήσαντος εύγενοΰ; φίλου μου.. '-Όσον όμως αφό
ρα τήν αποτυχίαν τοΰ έν Πριγκήπω γεύματος, έπι- 
τρε'ψατέ μο: νά μή θελήσω νά φανώ απέναντι τής 
Βουλής ταύτης ό'τι δέν δύναμαι νά διακρίνω κατά 
πόσον ή αποτυχία αύ'τη σύμφωνέ: πρός τήν πατριω
τικήν τής κυβερνήσεως πολιτικήν (’Ακούσατε !). Έ- 
κατηγόρησαν τήν πολιτικήν ήμών ώ; κατερχομένην 
έν τώ μαγειρείω καϊ έμποδίζουσαν τά γεύματα. Άλλά 
τί άλλο ήτο τό γεΰμα ή έν έξοδον αγγλικόν έμποδι- 
σΟέν; Έν δ’δλιγώτερον αγγλικόν έξοδον δέν είναι 
πάντοτε εν περισσότερον κέρδος διά τά βρετανικά 
συμφέροντα: Εύγε! Εύγε! Χειροκροτήσεις έντήδεξιά).

ΊΙ ταχύτης τοΰ τηλεγράφου παραβαλλόμενη πρός 
τοΰ νοΰ τήν ταχύτητα είναι βλαχία. Ούδέν ταχύ- 
τερον τοΰ νοΰ. Ηλεκτρικόν του ρεΰμα είναι ή έλευ- 
θερία του καϊ τό σύρμα του ή ιδέα. Ούδε’ις ούδέποτε 
ήδυνήΟη νά τήν συλλάβη. ΊΙ τυραννία νομίζει ότι 
τόν καταδιώκει. Άλαζονία μυία; καυχωμένης ότι 
πόλεμε' πρό; αετόν. Αυθάδεια κυνό; υλακτοΰντος πρός 
τήν σελήνην. Ό δεσποτισμό; θέλει νά τον σβέση, νά 
τον πνίςη. Έάν ίδητέ ποτέ όφιν προσπαθοΰντα μέ 
το μυσαρόν ούσημά του νά σβέση τήν αστραπήν, δέν 
Οά τώ εϊπητε· όφι, είσαι γελοίος I

Ό νοΰ; ακατάσχετο; φεύγει καϊ πέτα, Ούτως 
άπό τοΰ ομιχλώδους άστεως τών αγγλικών συμφε - 
ράντων, δεΰτε φέρωμεν διά μια; πτήσεω; τόν νοΰν 
ήμών εί; τού; κόλπου; τή; ό>ραία; βασιλίσσης τών 
πορθμών. ήτις επαθε βάσανα τόσα καϊ τόσα δεινά, 
έπειδή ημείς οί άνθρωποι δέν άγαπώμεθα, ώς τήν 
ήγάπα. καϊ ώς έκείνη τόν ήγάπα. . . .

Άλλα τίνες εϊσϊν οί δύο ούτοι ευτυχείς, οί δύο 

ουτοι άνταγαπώμενοι;
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τών άνθέων. τούς μαργαρίτας τής δρόσου καϊ τοΰ ρό

δου τήν αγκάλην τήν μυροβόλον.

Είδατε τους. Πόσον εϊσϊν εύτυχείς ! Ζώσι μεταξύ 
τών άνθέων καϊ τών φυτών, άναπνέουσι τήν ευωδίαν 
καϊ τήν δρόσον, καϊ άγαπώνται μέ έρωτα άδολου καϊ 

καθαρόν ώς τό νερον τής λίμνης.
Διασκεδάζουσι μετροΰντες τά άστρα τά χρυσολαμ- 

πή. Έκείνη τώ χαρίζει τον Σύριον, καϊ έκείνος πρός 
τό δώρον δώρον τή δωρέΐται τοΰ Πόλου τον αστέρα. 
Εύδαίμονε; ! παιζουσι μέ τού; κοσμους τοΰ ούρανοΰ, 

καϊ γελώσι μέ τήν δημιουργίαν.
Άγαπώνται, άλλά τό σιωπώσι. Φοβούνται μή τα- 

ράξωσι τό κοιμώμενον τή; λίμνης νερόν. ή μή άφυ- 
πνίσωσι γεϊτον καϊ φίλον έντομον, οπερ έπϊ φύλλου 
χλόης κρεμάμενον κοιμάται καϊ ονειρεύεται.

'() αληθή; έρως σιγά. Δέν είνκι λάλος, δέν είναι 
φλύαρος. Ή καρδία δέν είναι γλώσσα- δέν ήξεύρει 
νά λεγη λέξεις. Αισθάνεται μόνον καϊ δέν λαλεί. 
Έρασταϊ λαλοΰντε; άδιακόπως περϊ τοΰ έρωτός των 
άγαπώνται όχι έκ καρδιας, άλλ’έκ γλώσσης. Καϊ 
μολαταΰτα έλάλουν. Έλάλουν τήν μυστηριώδη, τήν 

κρυφίαν τής καρδιας λαλιάν, τών βλεμμάτων την 
γλώσσαν. ΊΙ έρωτική συνάντησις δύο βλεμμάτων 
γέννα ολόκληρον εύδαιμονίας κόσμον έν τή καρδία. . .

Άγαπώνται, άλλά τό κρύπτουσιν. Ό έρως των 
δέν έξέρχεται τή; καρδιας των. Κρύπτεται έκεϊ- όχ, 
έξ έντροπής, όπως τώρα κρύπτεται ό Ίγνάτιεφ, άλ 
λ’ώς κρύπτουσι τόν θησαυρόν, ώς κρύπτεται τό μύρον 

είς τον κόλπον τοΰ κρίνου τοΰ λευκοΰ.

II.
Είς τον Βόσπορον ήτο νύξ.
Ώς νύμφη αίθιοπϊς, θερμών ερώτων όασις κρυφή 

διά τόν άρχοντα τής έρήμου, έστολισμένη μέ τούς 
άδάμαντας καϊ τού; μαργαρίτα; τη;, άποπνέουσα ό'λα 

τά μόρα τής Εύδαίμονο; Αραβίας, φιλαρέσκω; προ; 
τό στρογγυλόν κάτοπτρόν τη; νεύει καϊ προσμειδιά, 
ουτω καϊ ή νύξ μεγαλοπρεπή; ώ; τό μεγαλείον, 
απέραντος, μέ μυρίους καϊ μυρίους έστολισμένη κό

σμους φαεινούς, λάμψεις έκχύνουσα κάτω χρυσά;, 
γλυκεία ώς ή συμπάθεια, θερμή ώ; ό έρως, είς λεϊον 
καϊ ό'ζαλόν κατωπτρίζετο αΐγιαλον, ώ; μεγάλη ιδέα 

εις συνείδησιν ήσυχον καϊ καθαρόν.
Έλαμπον τά άστρα είς ουρανόν μελανόν, καϊ αί 

ακτίνες χρυσά” έπαιζον λουόμεναι μέ τοΰ Βοσπόρου 
τό φιλοπαϊγμον κΰμα. Εύωδίαζον οί ίασμοι οί λευκοϊ 
τοΰ Κανδυλλή, τό αιγόκλημα τοΰ Μεσαχώρου άνέ- 

διδε τήν πνοήν αύτοΰ τήν συμπαθή, καϊ τών θερα
πειών τά ία, έρωτευμένα πάντοτε, έσκέπτοντο. έρρέμ- 
βαζον. . . . Έπέτων έλαφραϊ, κοΰφαι αί αύρα·, αί 
χηπαίαι, νΰν μέν Ευρωπαία:, τώρα ο’Άσιάτιδες 

τά μόρα μεταφέρουσαι είς ακτήν άπο ακτής. Έτρε- 
χεν, έρρεε φλοισβιζον τό ρεΰμα, είκών ζωντανή τοΰ 

χρόνου ποΰ μας φεύγει............................

Το παν έκοιματο ύπνον βαθύν.
Εις τόν Βόσπορον έπιμένουσι νά κοιμώνται ακόμα 

πολύ, παραπολύ....................
Αησμονοΰσιν ότι ό ύ'πνος είναι τοΰ θανάτου δ α

δελφό;.............................
. Μόνο; ό έρως είναι πάντοτε έξυπνος.

Έντός κήπου όπου μυροβόλα ζώσιν άνθη χαϊ φυτά, 
ύπό πυκνόφυλλου ακακίαν, καϊ πρό τή; όχθη; λίμνη; 
καθημένου;, λαμβάνω τήν τιμήν νά σας παρουσιάσω 

τούς δύο λατρευομένους έραστάς.
Πόσον είναι ωραίο: !
Αί ψυχαϊ αΐτινε; άγαπώνται ε’ισϊ πάντοτε ώραίαι. 
Μόνον έκείνος οστις δέν δύναται ν’άγαπήση, μόνες 

ό κακός είναι άσχημος.
Ούδέν γενναίου, ούδέν υψηλόν, ούδέν ώραϊον έν τή 

κακία. Τί ζητεί αθώα χρυσαλϊς είς τοΰ σκορπίου 
τήν φωλεόν ; Έκεϊ τό μίσος κατοικεί, ή ζηλεία. δ 
φθόνος, ή χατάρα, τό δηλητήριου, ή ένέδρα. Έκείνη 
θέλει ζέφυρον γλυκόν, ήλιον λαμπρόν, τήν ζωηρότητα

Άνέτειλε πλησιφαής ή Φοίβη, καϊ ήδη ύψοΰται 
ώ; χρυσοΰν αερόστατου εις κυαυόμαυρου ούραυόυ.

Καταβαίυουσαι αί λάμψεις αύτή; αί συμπαθείς, 
έρχονται ώ; ονείρου γλυκύ έπϊ τά ϋπυώττο'/τα υερά, 
καϊ φωτίζουσι τήυ άτάραχον λίμυηυ, ήτις μεταβάλ
λεται είς κάτοπτρου είς ό άντανακλώυται αί μορφαϊ 
τώυ δύο έραστώυ Οεωρούντωυ μετά συγκινήσεω; τήυ 

μελαγχολικήυ τοΰ Έυδυμίωνος έρωμέυηυ.
Λησμουοΰντε; έν τή έχστάσει των χαϊ τω βαθεϊ 

των ρεμβασμοί οτι εύρίσχοντο πλησίον άλλήλων, ώ; 

οί γερμανοϊ έρασταϊ διά τών βλεμμάτων των συνην- 
τώντο μετ' άνεκφράστου εύδαιμονίας εις ττ,ν σελήνην.

Αίφνης έν φύλλον τή; άχαχίχ;, <’>χρόν ώς δ θά
νατος. άποσπασθέν τοΰ κλώνου αύτοΰ. έπτερύγισε προ 
τών βλεμμάτων καϊ έπεσεν έντός τής λίμνης.

4
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Έστρεψαν οί έρασταί, ειδον έντδς τής λίμνης, κα'ι 
άντί τής σκιάς αΰτών, δ χάβεις ένόμισεν ότι έβλεπε 
τδν έτερον ακίνητον ώς νεκρόν έντδς τών ύδάτων. 
Ταΰτοχρόνως άμφότεροι άφήκαν άλλόκοτόν τινα κραυ
γήν, κα': δ:’ ένδς άλματος γοργού ώς ή αστραπή έρ- 
ρίφθησαν έντδς τής λίμνης,

Έβυθίσθησαν κα': έχάθησαν................................

Οί έρασταί ήσαν................... δύο βάτραχοι.
ΕΓΩ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.
ΛΟΝΑΙΝΟΝ.— Κατά τινα στατιστικήν, έσχά- 

τως γενΟμένην έν Αγγλία, τδ Λονδΐνον κατέχον 
επιφάνειαν 700 τετραγωνικών μιλίων, αριθμέ? ύπέρ 
τά τε'σσαρα εκατομμύρια κατοίκους, ών 100,000 
ξένοι. Έν αύτώ ύπάρχουσι πλείονες καθολικοί, ή 
ίσοι έν αύτή τή ί’ώμη, πλείονες Ίουδαϊοι. ή omi έν 
Ιερουσαλήμ, πλείονες Ιρλανδό':, ή δ'σοι έν Δουβλίνω, 
πλείονες Σκώτοι τών έν Έδιμβούργω, πλείονες Γα- 
λάται τών έν Καρδίφ.

Έν τή μεγαλοπόλει ταύτη άριθμέιΐαι εϊς τοκετδς 
κχτά παν πέμπτον λεπτόν, κα': εϊς θάνατος κατά 
παν ογδοον, διά δέ τών οδών αυτής, έχουσών μήκος 
7000 αγγλικών μιλίων, διέρχονται καθ’έκάστην 
7 νεκροί. Ό πληθυσμό; αυξάνει καθ'έκάστην κατά 
120, ήτοι κατά 45,000 κκτ'έτος κατά προσέγγι- 
σιν. Οί τής αστυνομίας κατάλογοι άποδεικνύουσιν 
δ’τι ύπάρχουσιν 117,000 κακούργοι και 38,000 
μέθυσοι κατ’ έτος. Καί έτέρα δέ στατιστική, γενο- 
μένη ύπδ του κ. Χόρτον, σκοπόν έσ/ε τδ έξα- 
κριβώσαι τδ ποσόν τών έτησίως απολυμένων χρη
μάτων είτε έκ τής έν τή κυκλοφορία αύτών /ρή
σεως, είτε έκ πυρκαϊών, είτε έκ ναυαγίων κα'ι άλλων 
συμβάντων.

Κατά τήν στατιστικήν ταύτην ή απώλεια τών 
μέν αργυρών νομισμάτων υπολογίζεται εις 6 εκα
τομμύρια λίρας στερλίνας, ών έκάστη ισοδύναμέ? 
πρδς 25 φράγκα, ή δέ τών χρυσών εις 4 καέτομ. 
Ό κ. Χόρτον συμπεραίνων έκ τούτου ότι μεγίστη 
ζημία προσγίγνεται, έκρινε καλδν, καί τοΰτο πρδς τδ 
συμφέρον του γενικού πλούτου τήν δ'σον οϊόν τε χρή- 
σιν χαρτονομίσματος, άλλά τοΰτο φαίνεται λίαν 
άνάρμοστον καί άσύμφορον ένεκα τής φύσεως αύτοΰ 
τοΰ χάρτου, εύκόλως ,καταστρεφομένου. Έν τή στα
τιστική τοΰ κ. Χόρτον δέν λέγεται οποία τις έστίν 
ή έπί τών χρεωγράφων καί λοιπών άξιων απώλεια 
ένεκα τών ρηθέντων αιτίων,

Γάλλος δέ τις οικονομολόγος έποιήσατο ακριβείς 
ύπολογισμούς περ: τής άξια; τών αρχαίων νομισμά
των έν συγκρίσει πρδς τήν τών νέων, τοΰ αύτοΰ ό
μως είδους. Κατά τοΰτον ποσόν τι χρημάτων έχον 
αξίαν έπί τοΰ θανάτου τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου, 
(συμβάντα τώ 337) 5 εκατομμυρίων, έπί τοΰ θανά
του τοΰ Φιλίππου τοΰ 'Ωραίου κατά τδν ΙΑ' αιώνα 
·?·>■/ Π < . Ζείχον αςιαν ο μονον εκατομμυρίων.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
II ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ!.— Ούδαμώς 

διαμφισβητοΰνται τά πλεονεκτήματα τής διά κινη
τών χαρακτήρων τυπογραφίας. Παρά τοΐς Ευρω
παίο:;. ών τδ άλφάβητον έξ ελάχιστου αριθμού σύγ- 
κειται γραμμάτων, ούδέν εύχερέστερον τοΰ συνθέσα: 
λέξεις. ’Αλλά δέν έχει ουτω καί έν χώραις, ώς έν 
'Ιαπωνία καί Σινική, οπού άνάγκη ιδιαιτέρου χαρα
κτήρας προ; έκφρασιν έκάστης ιδέας, έκάστης λέξεως.

Ή πλήρης ιαπωνικών τύπων συλλογή περιλαμ
βάνει 5000 χαρακτήρας, ών 3000 διατελοΰσιν έν 
διηνεκέϊ χρήσει καί 2000 έν διαλειπούση. Οϊ τύ
ποι ούτοι είναι κατατεθειμένο: έντδς τυπογραφείου, 
διερρυθμισμένου κατά τρόπον ιαπωνικόν, έντδς δια
μερισμάτων όμοιων πρδς τάς βιβλιοθήκας ούτως, 
ώστε δ στοιχειοθέτη; είναι ήναγκασμένο; νά διατελή 
έν άκαταπαύστω κινήσει συλλόγων τού; τύπους.

Έκ τούτου δυνατδν εϊκάσαι οτι δ ιάπων στοι
χειοθέτης εϊναι πεπαιδευμένος καί απολαύει μάλιστα 
φήμης σοφοΰ.

Ό μέγας άριθμδ; τών τυπογραφικών αυτών χαρα
κτήρων παρεκώλυσεν άχρι τοΰδε τού; ιαπωνικούς καί 
σινικούς λαούς ν’άνταποκρίνωνται διά τοΰ ηλεκτρι
σμοί. Τδ οργανον τοΰτο τοΰ πολιτισμού, δ τηλέ

γραφος, μένει έν τή έξουσία τών ξένων, οϊ δέ ΐθα- 
γενεΤς άπεδέξαντο άντ’αύτοΰ τδ τηλέφωνον.

Ή γαλλική έφημερίς Αυγή τής πόλεως Troyes 
αναφέρει οτι τήν 2/1 'ι αύγούστου περί τδ μεσονύκτιον 
έθεάθη έν τώ ούρανώ φαινόμενον έκ τών σπανίων. 
Πρδ; βορραν άνεφάνη πυρίνη σφα~ρα, ή όποια λαβοΰσα 
τήν πρδ; άνατολάς διεύθυνσιν έφώτισε τον ορίζοντα 
έπί έν λεπτόν διά ζωηρότατης λάμψεως, άφίνουσα 
κατά τήν διάβασίν της ίχνη φωταυγή.
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