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ΗΟΛΙΤΙΚΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

Μόλις τοΰ άπό τριετίας έχ βάθρων συνταρά- 
ξαντος τήν ’Ανατολήν σάλου χατευνασθέντος 

ολίγον χαί έπί τινα τούλάχιστον έτη, ώς ήλ- 
πίζετο, διά τής βερολινείου συνθήκης, νέος χαί 
αυθις προμηνύεται κλύδων άπειλών νά κατα- 
στρέψη τό έργον, όπερ έν ώδΐσι καί πόνοις έ- 

τεχεν ή ευρωπαϊκή διπλωματία. Αίτιον τού

του έστϊν, ώς πολλάκις καϊ παρά πολλών 
παρετηρήθη, ότι ή εύρωπαϊκή διπλωματία 

περιέπεσε και πάλιν εϊς τό αύτό σφάλμα, είς 
δ τώ 1856, ότι ήθέλησε νά εξακολούθηση 
κυλινδουμένη είς δν άπό εικοσαετίας κυλινδεϊ- 
ται φαύλον κύκλον, ότι τό τέκος αύτής δέν 

ίγεννήθη άρτιμελές, άλλά θνησίτοκον. Δύο 
άπέκειντο είς τήν εύρωπαϊκήν διπλωματίαν 
λύσεις τοϋ άνατολικοΰ ζητήματος μετά τήν 
φοβέραν εκατόμβην άνδρών ήν ύπέστη ή άτυ- 

χής αΰτη χώρα ή ή άνασύστασις ενιαίου ισχυ
ρού άνατολικοΰ κράτους έν φ τήν τουρκικήν 
κυριαρχίαν ήθελεν άντικαταστήσει ή κοινή 
καϊ ίση μετοχή πάντων τών λαών είς τήν 
διοίκησιν αύτοΰ, ή ή διανομή τής ‘Ανατολής 
είς τούς λαούς αύτής καί ή έξ αύτής συγκρό- 
τησις κρατών ίκανοποιούντων τά ιστορικά δί

καια καϊ τούς εθνικούς πόθους έκάστου τών 

λαών τούτων και έπαρκούντων πρός αυθυπαρ
ξίαν καί φυσικήν άνάπτυξιν καί πρόοδον αύ

τών. Ούδέτερον τούτων άτυχώς προείλετο ή 
εύρωπαϊκή διπλωματία, άλλά δειλήμων άμα 
καί παράτολμος έν ού δέοντι όπου μέν περί 

ίκανοποιήσεως τών λαών τής Ανατολής προ- 
έκειτο τά δίκαια τής Τουρκίας καϊ τοΰ καθε
στώτος προβαλλόμενη έλάχιστον ύπέρ αύτών 
άπεφαίνετο καί τά ελάχιστα δέ ταΰτα πα- 

ρέχοντ» αφορμήν είς λογομαχίας καί άντιγ- 
κλήσεις ίσως δέ καί είς ρήξεις, όπου δέ περί ί- 

κανοποιήσεως άτομικών συμφερόντων ταύτης 
ή έκείνης τών δυνάμεων προέκειτο είς άμοι-. 

βαίας παραχωρήσεις στέργουσα έτίθει άποθεν 
τήν άρχήν τής μελλούσης διανομής τής Τουρ
κίας ούχί πλέον μεταξύ τών λαών αύτής, 
άλλά μεταξύ τών ισχυρών αύτής γειτόνων 

καί προστατών. Ύπό μόνην τήν τελευταίαν 
ταύτην έποψιν ή βερολίνειος συνθήκη τέμνει 
άληθώς νέαν οδόν έν τή Ανατολή, τήν οδόν 

ήν έταμεν ή αύτή τριπλή συμμαχία, ή καί 
σήμερον πρωταγωνιστούσα έν τή πολιτική, 
έν τφ πολωνικοί ζητήματι κατά τόν παρελ
θόντα αιώνα. Τό διάγραμμα έγένετο, υπολεί

πεται δέ μο'νον ή έκτέλεσις, ήτις γενήσεται 
έν τή πρώτη εύκαιρία. Ρωσσία, Αύστρία καί 
’Αγγλία, αυται σήμερον αί κληρονόμοι τής 
’Ανατολής, έάν ποτέ ύποκύψη τό τουρκικόν 
βασίλειον μετά νέον πόλεμον ομοιον τφ άρτι 
λήξαντι. Καί αί κληρονόμοι αυται έξασφαλί- 
ζουσιν άπό τοΰδε τήν μέλλουσαν αύτών κλη
ρονομιάν ή μέν Ρωσσία διατηρούσα άμέριστον 
τό δικαίωμα τής έξελέγξεως καί τής έπιρροής 

έν τφ άνατολικώ μέρει τής χερσοννήσου τού 
Αίμου διά τής έτησίας(;) κατοχής τής Βουλ
γαρίας καί τής άνατολικής Ρωμυλία; καί διά ♦ 
τής όργανώσεως αύτών ύπό τήν άμεσον έπιρ- 
ροιαν καί έπίβλεψιν αύτής, ή δέ Αύστρία έ- 
πιφυλασσομένη έπίσης άμέριστον τό δικαίωμα
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τής έξελέγξεως καί επιρροή; έν τώ δυτικώ 
μέρει διά τή; "Κατοχής τής Βοσνίας καί ’Ερ
ζεγοβίνης καί τή; καθόδου τών αύστριακών 

στρατευμάτων μέχρι Μητροβίτσα;, όθεν θά 
δεσπόζωσι τών κοιλάδων τή; Μακεδονία; καί 

τής Θεσσαλονίκης, ή δέ ’Αγγλία τέλος τό αύ
τό δίκαιον καί αύτή έπιφυλαξαμένη έπί τής 

ασιατικής Τουρκίας διά τής κατοχής τής 

Κύπρου καί τή; αμέσου καί ένεργοΰ άναμίξεω; 
αύτής είς τήν εισαγωγήν καί εφαρμογήν τών 
μεταρρυθμίσεων έν τή διοικήσει, τή δικαιο

σύνη καί τή άστυνομίφ. Απέναντι τούτων αί 
εύρωπαϊκαί δυνάμεις συνήνεσαν όπως άφεθώ- 

σιν ύπό τήν άμεσον κυριαρχίαν τής Τουρκία; 
τό ήμισυ τή; Θράκη;, ή Μακεδονία τό ήμισυ 

τής Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου καί ή ’Αλβανία 
καί συστηθή τή Τουρκία όπω; έκχωρήση τή 
Έλλάδι τό νότιον ήμισυ τής Ηπείρου καί 

Θεσσαλίας.
Έκ τών αποφάσεων τούτων τοΰ εύρωπαϊ- 

κοΰ συνεδρίου καί έκ τή; άγγλοτουρκική; συμ

βάσεω; έγεννήθησαν τέσσαρα σπουδαιότατα 
ζητήματα τό τοΰ Βατούμ, τό τής αύστρια- 

κής κατοχής, τό τών έλληνικών ορίων, τό άγ- 
γλοτουρκικόν ζήτημα. Καί τό μέν πρώτον 
τών ζητημάτων δύναται νά θεωρηθή άπό 
τοΰδε ώς λελυμένον, καθ’όσον ή άμεσος πίε- 

ot; τών περί τήν τουρκικήν πρωτεύουσαν ρωσ- 
σικών στρατευμάτων έπόμενον ήτο ότι θά 
διάλυση τάς περϊ άντιστάσεως προθέσεις τών 
Λαζών- τό δέ τελευταΐον, τό άγγλοτουρκικόν 
είναι μάλλον ζήτημα τοΰ μέλλοντος. Λείπον- 
ταε νΰν έπί τοΰ τάπητος τά δύο άλλα ζη
τήματα απειλητικά καί μεστά κινδύνων. Ε

πίπλαστο; ή πραγματικό; οργασμό; τών βοσ
νιών καί άλβανών Μουσουλμάνων περιπλέκει 
τά δύο ταΰτα ζητήματα εις τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε ούδεϊς τάς συνεπείας καί τάς διαστάσεις 
αύτών δύναται νά προίδη άνευ δέους. Καί τό 
μέν ζήτημα τής αύστριακή; κατοχή; διήλθεν 
ήδη τήν πρώτην καϊ δευτέραν αύτοΰ φάσιν 
δυνάμει τής εύρωπαϊκή; έντολή; ήν ή Αύστρία 
έλαβε παρά τοΰ βερολινείου συνεδρίου, τά αύ- 

στριακά στρατεύματα είσήλθον είς τήν Βοσ

νίαν καί Ερζεγοβίνη*,  ίνω ή αύστροουγγρική 
κυβέρνησι; συνήπτε διαπραγματεύσεις μετά 

της Τουρκίας πρός συνομολογησιν συμβάσεω; 
διακανονιζαύση; τάς λεπτομερεία; τής κατο
χής μεταξύ τών δύο δυνάμεων. Αΰτή καθ’ έ

αυτήν ή συνομολόγησι; τοιαύτη; συμβάσεως 
διέσωσε τά κυριαρχικά δικαιώματα τής Πύ
λης έπί τών δύο χωρών. Άλλ’ αίφνης κρατε- 

ρά άντίστασις αντιτάσσεται κατά τών αύ- 
στριακών στρατευμάτων, απερ ίλπιζον εις 
φιλικήν ύποδοχήν, παρά τών μουσουλμάνων 
κατοίκων, μεθ’ ών συναδελφοΰνται καί τά 

πλεΐστα τών έκεϊ τουρκικών στρατευμάτων. 

Ό αύστριακός στρατός βαίνει τοΰ λοιποΰ ώς 
έπ’ι κατάκτησιν καί ύφίσταται πάντα τά βά

ρη καϊ πάσας τάς θυσίας κατακτητικού στρα
τού- μάχαι αίματηρο'ταται, μάχαι έκ τοΰ συ- 
στάδην, συγκροτούνται έν Μαγλάϊ, έν Γαίτσα, 

έν Βιελολοβάτς, έν αύτώ τώ Σεραγέβφ, είς ο 
εισέρχονται θριαμβικώ; οί Αυστριακοί κυριεύ- 
σαντες 27 τηλεβόλα κα’ι χιλιάδας όπλων, 
μάχαι παρά τό Σβορνίκιον, παρά τήν Γρα- 
στανίτσαν, παρά τό Δοβόϊ, έν αίς οί έπανα- 
στάται έξαναγκάζουσιν έπανειλημμένως τούς 
Αύστριακούς είς ύποχώρησιν, μάχαι έν διά

φοροι; σημείοις τή; Ερζεγοβίνη;. Μετά τά; 
θυσίας ταύτα; ή αύστριακή κυβέρνησι; κρίνει 
περιττήν τήν συνομολογησιν συμβάσεω; μετά 

τή; Τουρκίας όσον αφορά τήν Βοσνίαν καί 
τήν Έρζεγοβίνην διά τήν κατοχήν τών οποί
ων έλαβεν εύρωπαϊκήν εντολήν, άλλά ζητεί 
τήν συνομολογησιν συμβάσεω; διά τό σανδζά- 

κιον τοΰ Νόβι Παζάρ, συμβάσεω; έπεκτεινού- 
σης τό δικαίωμα τής κατοχή; αύτή; μέχρι 

Μητροβίτσας. Ή Πύλη δέν εννοεί, φυσικώ τφ 
λόγφ νά συναινέση εί; τοιαύτην σύμβασιν καϊ 

ή Αύστρία τρεις παρασκευάζει στρατιά; άπο- 
τελουμένα; έκ δώδεκα στρατιωτικών σωμά
των όπως λάβη κατοχήν διά τών όπλων τών 
αίτουμένων τούτων χωρών. Καί δέν δύναταί 
τις νά προίδη ποΐαι έσονται αί νέαι απαιτή

σεις τή; Αύστρίάς, εάν εί; τήν κατοχήν τών 
χωρών τούτων τήν αύτήν άπαντήση ήν έν 
Βοσνίη άντίστασιν καί εί; τάς αύτά; άναγ- 

κασθή νά ύποβληθή εί; θυσίας, δι’άς ύπεύθυνον 

θά θεωρήση τήν Τουρκίαν ώ; μή συναινίσασαν 
είς τήν συνομολογησιν συμβάσεω; περί τής 

κατοχής αύτών. Ή Πύλη σκεπτομένη άπό 
τοΰδε περί τών ενδεχομένων λαμβάνει άμυν- 
τικά μέτρα συγκεντροΰσα έν Κοσσυφοπέδιο) 

στρατόν καί όχυροΰσα διαφόρου; τής Μακε

δονία; θέσεις, έν αίς καί τήν Θεσσαλονίκην. 
’Από τή; καταστάσεως ταύτης τών πραγμά
των μέχρι τοΰ έπισήμου πολέμου όμολογητέον 

ότι έν μόνον ύπάρχει βήμα.
Άλλ’ ούχ ήττον απειλητικόν καί μεστόν 

κινδύνων είναι τό έλληνοτουρκικόν ζήτημα, 
τοσούτω περιπλοκώτερον, ΰσφ έν τούτφ δέν 

ύπάρχει ρητή τις άπόφασις, άλλά πρόσ- 
κλησις τοΰ συνεδρίου είς τήν Τουρκίαν, 
όπως έκτελέση τήν εύχήν αύτοΰ καί έπιφύ- 
λαξιν τοΰ δικαιώματος τής μεσολαβήσεως 
τών δυνάμεων. ΊΙ Πύλη διά τή; έγκυκλίου 
αΰτής, ήν έδημοσιεύσαμεν, διαμφισβητοϋσα 

τό νόμιμον τών άξιώσεων τή; Έλλάδο; καί 
τή; άποφάσεως τοΰ εύρωπαϊκοΰ συνεδρίου, 
αντιτάσσει άπόλυτον άρνησιν καί ύποδηλοΐ 
ότι δέν θά όπισθοδρομήση πρό τών έσχατων 
μέτρων. Στρατεύματα τουρκικά άποστέλλον- 
ται διηνεκώς είς Θεσσαλίαν καί είς ΊΙπειοον, 

ό οργασμό; τών μουσουλμάνων κατοίκων 
καθ’έκάστην επιτείνεται, μεθ’όλα; τάς φιλι- 
κάς πρός τήν Πύλην συστάσεις τών εύρωπαϊ
κών δυνάμεων, δπως ύποχωρήση εί; τήν εύχήν 
τοΰ συνεδρίου. Ή έλληνική κυβέρνησις τηρού
σα νύνόρθοτάτην διπλωματικήν πορείαν προς- 
εκάλεσε τήν Πύλην όπως διορίση τόν πληρε

ξούσιον αύτής διά τόν καθορισμόν τή; νέα; 
οροθεσίας, δοΰσα, λέγεται, προθεσμίαν μεθ’ήν, 
έάν ή Πύλη δέν προβή εί; τούτο, θά θεωρήση 
αύτήν ώ; άπολύτω; άρνουμένην καί θά ζη- 
τήση τήν μεσολάβησιν τών δυνάμεων. Ήδη 
ζήτημα άναφύεται κατά πόσον αί δυνάμεις 

θά συμφωνήσωσιν εΐ; τόν τρόπον τή; εφαρμο
γής τής μεσολαβήσεως, άφοΰ μάλιστα τινε; 

τών κυβερνήσεων φαίνονται θεωροΰσαι τήν 
μεσολάβησιν τυπικήν απλώς καϊ ώ; μή δυνα- 

μένην νά πιέση τήν Πύλην. Είναι άληθές ότι
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άφ’έτέρου αί πλεϊσται τών δυνάμεων, προεξ- 

αρχούσης τής Γαλλίας, θεωροΰσι τήν μεσο- 
λάβησιν ώς ύποχρεοΰσαν τήν Τουρκίαν νά 
ύποχωρήση είς τάς έπιβαλλομένας αύτή ύπό 

τής βερολινείου συνθήκης ώφελείας, δν τρόπον 
έκαρπώθη καί τάς ώφελείας αύτής. Ύπό τήν 
έποψιν ταύτην λέγεται ότι ή Γαλλία θά λάβη 

τήν πρωτοβουλίαν τή; μεσολαβήσεως, ύπεύ- 
θυνον θεωρούσα τήν Τουρκίαν έπί πάσι τοϊς 
ένδεχομένοις, έάν μή ένδώση, καί άναλαμβά- 
νουσα διά τών στόλων αύτή; τήν ύπεράσπι- 

σιν τών έλληνικών παραλίων έν περιπτώσει 
έκρήξεω; έλληνοτουρκικοΰ πολέμου. Καί ή έκ- 
ρηξις αύτη έσται άναπόδραστο;, καθόσον ή 

έλληνική κυβέρνησι;, άφοΰ έξαντλήση πάντα 
τά μέσα τής διπλωματίας, έχει άκλόνητον 
άπόφασιν νά διατάξη τά στρατεύματα αύτής 
όπω; διαβάντα τά όρια λάβωσι κατοχήν τών 

άπονεμηθεισών αύτή ύπό τοΰ εύρωπαϊκοΰ συν
εδρίου χωρών.

Τοιαΰτα έπί τοΰ παρόντος τά πρώτα άπο
τελέσματα τού έργου, όπερ έτεκεν έν Βερολίνφ 
ή εύρωπαϊκή διπλωματία.

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ
TAX ΕΑΑΠΧΑΝ KAI TAX’ ΝΟΤΙΑ* ’ ΣΛΑΒΩΝ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ.

Ή ένεστώσα λύσις τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος, 
έάν ή λύσις αυτή συνίσταται μόνον έν τω πνεύματι 
τής έν Άγίω Στεφάνω συνθήκης, άναμφιβόλως θέλει 
έπενέγκει μεγάλην τροπήν εις τήν τύχην τοΰ έλλη- 
νοσλαβικοΰ τής ’Ανατολής κόσμου. Ή πολιτική ση
μασία τής συνθήκης ταότης σαφώς έκφράζεται νΰν 
έν τούτω, ότι δυνάμει αύτής ή χερσόνησος τοΰ Αίμου 
λαμβάνει εντελώς νέαν γεωγραφικήν φυσιογνωμίαν, 
ένεκα τής ύπ’αύτής άναδειχθείσης βουλγαρικής ηγε
μονίας. Ούχ ήττον σπουδαία είναι κα'ι ή θρησκευτική 
αύτής σημασία, τοσούτω μάλλον, καθόσον μία τών 
νεωτέρων αφορμών, τώνέςεγειρασών τδ ρωσσικδν έθνος 
πρδς λύσιν τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος ύπήρξεν ή ιδέα 
τής άπελευθερώσεως τών Χριστιανών τής ’Ανατολής 
άπδ τής τουρικής κυριαρχίας. ΆλλΤ'να κρίνωμεν κατα 
πόσον άπέβη σπουδάϊον τδ συντελεσθέν έργον ύπέρ 
τών άπελευθερωθέντων λαών ώς πρδς τήν Ορησκευ- 
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τικήν σχέσιν, άνάγκη νά προσδιορίσωμεν την «νεστώ· 
σαν αυτών θρησκευτικήν κατάστασιν. ήτι; ώ; αφε
τηρία πρδ; τήν περαιτέρω αύτών άνάπτυξιν αναμ
φίβολο); θέλει επηρεάσει εϊ; ταύτην ή έκείνην αύτή; 
τήν πορείαν. 'Ολίγα; χαρακτηριστικά; γραμμάς, 
προσδιοριζούσας τήν θρησκευτικήν κατάστασιν τής 
έλληνοσλαβικής ορθοδόξου Ανατολής εύρίσκομεν έν τώ 
σπουδαίοι σχεδιάσματι τοΰ κ. Λεόντιεφ, ί’ώσσοι, 
"Ελληνες κα'ι νότιοι Σλάβοι έπιγραφομένω κα'ι 
δημοσιευΟέντι εν τώ φυλλαδί <·> τοΰ φεβρουαρίου μηνδς 
τοΰ 1’ωσσικοΰ Άγγελι αφόρου. Τδ σχεδίασμα 
τοΰτο καλούμενου ύπ'αύτοΰ Δοκίμιον εθνικής 
ψυχολογίας, καίπερ μή εχον ε'ν πάσαι; ταϊς σχέ- 
σεσι σταΟεράν κα'ι επιστημονικήν ακρίβειαν, ούχ ήτ
τον παρέχει σαφή σκιαγραφίαν χαρακτηριστικών 
τινων γραμμών τών ανατολικών χριστιανικών 
εθνών, ώ; αυται έγενοντο αντιληπτά: έν τή διανοία 
τοΰ συγγραφέω; έκ τών αμέσως προσωπικών αύτοΰ 
εντυπώσεων.

Ό ορθόδοξο; έλληνοσλαβικδ; κόσμος, έμψυχούμενο; 
ύπδ τών αρχών κα'ι τή; διδασκαλία; τή; μιας ορθο
δόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας. ένεκκ τών διάφορων 
κατά καιρού; ιστορικών περιστάσεων ποικίλλει έν τώ 
Ορησκευτικώ αύτοΰ χαρακτήρι. Ένταΰθα άφ'ένό; μέν 
παρίσταται τδ ρωσσικόν έθνος μετά τής ήδη πρδ 
πολλοΰ ασφαλούς κυβερνητική; αύτοΰ αυθυπαρξίας, 
άφ’ετέρου δε δ νότιο; έλληνοσλαβικδ; κόσμο; μέχρι 
τοΰδε ύπενεγκων κα'ι έτι ύποφέρων τδν βαρύν ζυγδν 
τή; ξένη; κυβερνήσεως κα'ι θρησκείας. Κα'ι τδ μέν 
ρωσσικόν έθνος έξησφαλισμένον εντελώς έν τή εξω
τερική κα'ι εσωτερική ζωή, διατίΟησιν ε'λευίιέρω; τδν 
διανοητικόν κα'ι ηθικόν αύτοΰ πλούτον κα'ι διανέμει 
τάς έαυτοϋ δυνάμεις και ικανότητα; κατά τήν ανάγ 
κην εΐ; πάντα τά σημεϊα τή; κοινωνική; ζωής. Ό 
δέ έλληνοσλαβικδ; κόσμο; απεναντίας «στερημένο; 
πολιτικής αυθυπαρξία; κα'ι διά τοΰτο πιεζόμενο; έν 
τή διαθέσει κα'ι διατάξει τών εσωτερικών κα'ι έξωτε- 
ρικών αύτοΰ δυνάμεων, επιδίδεται ποδ πάντων κα'ι 
συγκεντροΰται εϊ; τοΰτο, ό'περ ήκιστα παντδ; κατ’ 
αύτήν τήν ούσίαν ύπόκειται εϊς τήν έξωτερικήν πίε- 
σιν, τουτέστι πάσα; αύτοΰ τά; δυνάμει; συγκεντροϊ 
εν τώ Ορησκευτικώ μέρει κα'ι έν τή Έκκλησία, ώ; 
έξωτερικήν τής θρησκεία; έκφρασιν κα'ι παράστασιν.

Έντεϋθεν ώ; αναγκαία συνέπεια παοίσταται, ότι 
ο ή ελληνική και έν γένει ή άνατολική χριστιανική 
κοινωνία μέχρι; εσχάτων ύπήρχεν έκκλησιαστικω- 
τέρα τή; ούτω καλούμενης μεμορφωμένης ρωσσική; 
κοινωνία; έν τή έαυτής ανατροφή· ή Έκκλησία έκεϊ 

είναι μάλλον άναμεμιγμένη μετά τοΰ έθνους, ό δέ 
λαδ; κα'ι ή άνωτέρα κοινωνία ί'στανται έγγύτερον 
πρδ; τήν Εκκλησίαν . Τοιαύτην τινά παρατήρησιν 
έποίησεν δ συγγραφεύ; τοΰ προμνησθέντο; σχεδιάσμα
τος. ΙΙαραβάλλων έν τή σχάσει ταύτη τήν ί’ωσσίαν 
κα'ι τά ύποκείμενα τή Τουρκία χριστιανικά έθνη, δ 
συγγραφεύ; ευρίσκει ό'τι ή έν ί’ωσσία κοινωνία άπδ 
τοΰ Μεγάλου Πέτρου ήδη άνατρέφεται μάλλον διά 
τοΰ κράτους ή διά τή; Εκκλησίας, ένώ έν ’Ανατολή 
ή χριστιανική κοινωνία, έπ'ι μακρδν ύποτεταγμένη 
εϊ; τού; ξένους, εύρισκε τδν φυσικόν κα'ι μόνον παι
δαγωγόν αύτή; έν τή Έκκλησία. Έκ τούτου ένώ έν 
ί’ωσσία ή κοινωνία άπεμακρύνΟη τή; Έκκλησία; και 
τοΰ ιερατείου, ε'ν'Ανατολή αύτη ίσταται άσυγκρίτω; 
έγγύτερον πρδ; τδ ίερατεϊον. 'Π θέσις τοΰ ιερατείου 
έν'Ανατολή είναι εντελώς άλλη ή έν ί’ωσσία- διότι 
τοΰτο ταύτοχρόνω; είναι κα'ι τεταπεινωμένον καί πως 
ελεύθερον. Τεταπεινωμένον έν σχέσει πρδ; τούς Τούρ
κους καέ ώς μή άπολζμβάνον εξωτερικόν σεβασμόν 
κα'ι τιμήν, ωσαύτως ώ; πενέστερον κα'ι διηνεκώς ζών 
ύπδ τδν φόβον τοΰ θανάτου, τοΰ διωγμοΰ κ. τ. λ. 
ελευΟερώτερον οέ τδ έν τή 'Ανατολή ίερατεϊον ύπήρξε 
διά τοΰτο, καθόσον ή έπ'αύτοΰ κυβέρνησις είναι ετε- 
ρόΟρησκος, ήτι; ώ; εξωτερική ογκώδη; βαρύτη; δέν 
ήδύνατο νά πιέση τά; εσωτερικά; σχέσεις μεταξύ τοΰ 
ιερατείου κα'ι τοΰ λαοΰ. ΊΙ τουρκική κυβέρνησις διά 
τών πρώτων φιρμανίων οϊκοΟεν έστερήΟη τοΰ δικαιώ
ματος, ί’να άνααιγνύηται εϊς τήν εσωτερικήν διοίκησιν 
τή; χριστιανική; Εκκλησίας. Συνεπεία τουτου έν'Λνα- 
τολή έν τοϊ; μερικοί; άνευ έξελέγξεω; είχεν ή Εκκλησία 
επ': τοΰ λαοΰ καέ έχρησίμευεν αύτώ έν πάσιν ώς έθνι- 
κδ; πολιτικό; άντιπρόσωπος. Ό επίσκοπο; παρά τοϊ; 
έν Τουρκία Χριστιανό?; μέχρι τοΰδε είναι ού μόνον πνευ
ματικό; ποιμήν, άλλά κα'ι πολιτικό; κα'ι διοικητικός 
αντιπρόσωπός τών Χριστιανών έν πολλοϊς ζητήμασι 
τοΰ κοινωνικού βίου. Τοΰτο πρδ πολλοΰ προσήγγιζε 
καέ συνήνου εί; έ'ν τδ ίερατεϊον κα'ι τδν λαόν. Τδ 
αυτό έπραττε καέ τδ σχολεϊον ει; τόν αύτδν σκοπόν 
ετεινεν ή οικογενειακή ζωή καέ ό εσωτερικό; οιορ- 
γανισμό; τή; ιερατική; τάξεως. ΊΙ χριστιανική σχο
λή ΰπήρξεν άποκλειστικώ; έν ταϊ; χερσέ τή; Εκ
κλησία;· οί ίερεϊ; έπέ μακρδν υπήρξαν οί μόνοι τοΰ 
έθνους διδάσκαλοι. Έν τή 'Ανατολή δέν ύπάρχει 
επακριβώς πνευματική μόρφωσις, διότι ό'λη ή υ,όρ- 
φωσι; είναι κατά τδ μάλλον ή ήττον έπέ έκκλησία 
στικών άρχών βεβασισμένη, πασαι δέ αί σχολαι κατά 
τδ μάλλον ή ήττάν είσιν έκκλησιαστικαέ, είδός τι 
σεμιναρίου. Τδ ίερατεϊον ού μόνον τδ έν τοϊς μονα- 

στηρίοις, άλλά καέ τό έν ταϊς πόλεσιν είναι άναμε- 
μίγμένον μετά τοΰ λαοΰ. έξ ου έξέρχεται καέ εΐ; ον 
επιστρέφει. Ό ϊερεύ; δέν έξέρχεται άποκλειστικώ; 
ί; οικογένεια; ιερατική;, ώ; τοΰτο υπήρχε μέχρι πρδ 
ολίγου παρ'ήμϊν ε'ν ί’ωσσία κα'ι ώ; έπέ τδ πλεϊστον 
τηρείται έτι κα'ι νΰν, άλλ' έκ τή; οικογένεια; τοΰ 
γεωργού, τοΰ έμπορου, τοΰ κοσμικού διδασκάλου, ε'κ 
τή; οικογένεια; παντδ; Χριστιανού. Εις ίερεύ; ήν υίδ; 
χωροφύλακα;, έτερο; έκ παίδων ύπήρξε φύλα; τοΰ 
•χωρίου, ό τρίτο; υίδ; γίνεται φύλαξ εί; τινα πρόξε
νον κτλ. ΊΙ οικογενειακή ζωή. κα'ι αύτών έτι τών 
πλουσίων οικογενειών έν'Ανατολή είναι μεαορφωμένη 
ε'κκλησιαστικώς· διότι ώχοδόμηται έπέ τοΰ μυστη
ρίου, κα'ι ούχέ έπ'ι τοΰ ελευθέρου ρωμαντισμου χρι
στιανική; σκιάς, έπ'ι τή; θελήσεω; τών γονέων, καί 
ούχέ έπέ τής άγάπης καέ τής έλευθέρα; εκλογής. 
Αί παρθένοι έν’Ανατολή σκέπτονται ούχέ περέ άγά
πη;, άλλά περέ γάμου. Διά τοΰτο καέ ούδεμίαν έν
νοιαν έχουσιν ούτε περέ πολιτικού γάμου, τοΰ 
πρδολίγου έτι διαταράξαντο; τήν γαλήνιον τάξιν τή; 
ρωσσική; ζωή;, ούτε περ'ι τών άπογοητεύσεων, διά 
τοΰτο αυτόθι ούδέ καν λόγο; γίνεται περέ τούτων.

Τοιουτοτρόπως έν ' Ανατολή πασαι αί τάσεις τοΰ 
έΟνικοΰ καέ κοινωνικού βίου φέρουσιν έν έαυταϊ; ισχυ
ρόν στοιχεϊον έκκλησιαστικότητος. καέ έπέ παντδ; 
κατά τδ μάλλον ή ήττον άντανακλαται ή θρησκευτική 
σφραγίς. Ώ; έκ τή; εύρύτητο; καέ τοΰ περιεχομένου 
ή εκκλησιαστική άρχή έν ’Ανατολή έχει πλειονα 
σημασίαν ή έν ί’ωσσία, άλλά τδ πραγμα παρίσταται 
άλλως έάν άποβλέψη τι; εί; τδ έτερον μέρος. ' Απο 
κτα αύτη έκτακτον άνάπτυξιν είς πλάτος, ένθα ή εκ
κλησιαστική άρχή έπέ τοσοΰτο άσθενής φθάνει είς 
βάθος, τδ πλάτος τή; έκτάσεω; αύτής αυτόθι άνε- 
πτύχΟη πρδς όφελος τοΰ βάθους. ΊΙ Ορησκευτικότη; 
δηλαδή αυτόθι έχει κατ'έξοχήν εξωτερικόν τελετουρ
γικόν χαρακτήρα, διότι ε'ν αύτή ύπάρχει πολλω όλι- 
γωτέρα θερμότη; καέ ζωηρότης αισθήματος, ή όση 
παρά τοϊ; ί’ώσσοι;. Τήν αιτίαν τή; έπιπολάιότητο; 
τή; θρησκευτική; άρχή; άνάγκη νά άποδωσωυεν εί; 
τάς ιστορικά; εκείνα; περιστάσεις, αϊτινε; ώδήγησαν 
τά έθνη τή; χερσονήσου τοΰ Αίμου εΐ; τήν άχώρι 
στον άνάμιξιν τή; Έκκλησία; μετά τή; έΟνότητος, 
τοΰ θρησκευτικού αισθήματος μετά τοΰ πατριωτι- 
σμοΰ. Ένώ ό ί’ώσσο; άσφαλιζόμενο; ύπδ τή; ίδια; 
αύτοΰ ισχυρά; κυβερνήσεως. μένει ήσυχο; ώ; πρδς 
τήν έξωτερικήν σχέσιν τή; 'Εκκλησία; αύτοΰ, καέ 
διά τοΰτο έχει πλήρη άνεσιν νά έπιδοθή εί; τήν εσω
τερικήν θρησκευτικήν θεωρίαν, νά τραφή έπ'ι πλέον

έκ τή; έγκαρδίου Ορησκευτικότητος, οί Χριστιανοί 
τή; χερσονήσου τοΰ Αίμου εύρίσκονται έντελώ; εί; 
άλλοίας σχέσεις ώς πρδ; τοΰτο. Διότι μή έχοντε; 
βεβαίαν άσφάλειαν διά τήν Εκκλησίαν αύτών καέ 
ζώντες ύπδ διηνεκή φόβον, μή ο! άλλόφυλοι έπιπέ- 
σωσι κατά τών ιερών αύτών. καέ βεβηλώσωσιν ή συ- 
λήσωσιν αύτά, οί Χριστιανοί φυσικώς ώφειλον πάσαν 
αύτών τήν προσοχήν νά συγκεντρώσωσιν εϊς τήν έξω
τερικήν τούτων προφύλαξιν ε'κ τή; συλήσεω; καέ 
τής βεβηλώσεως, τοΰΟ' όπερ οϊκοΟεν κατέστησε καέ 
τήν θρησκευτικότητα αύτών ώ; έπέ τδ πλεϊστον έξω
τερικήν. Συνεπεία τής άποκλειστικώ; έξωτερική; 
ταύτη; συγκεντρώσει·); τή; προσοχή; πρδς προφύλα- 
ξιν τών εξωτερικών τή; θρησκεία; πραγμάτων, έγέ
νετο ή θρησκεία διά τού; ε'ν Τουρκία Χριστιανού; 
σημαία κα'ι έμβλημα τή; εθνικής αύτών πάλη; έναν
τίον τών καταπιέσεων. Ού'τως, όταν ό "Ελλην έμ- 
πνέηται ύπδ τή; θρησκείας, αύ'τη άμέσω; δι-αύτδν 
καθίσταται νίκη, ήτοι ύπερασπίζουσα σημαία, τήν 
όποιαν αύτδ; αίρει ύπέρ τήν κεφαλήν τή; τοσοΰτο 
προσφιλούς αύτώ έΟνότητος. «Διά τήν αγίαν τοΰ 
Χριστοΰ πίστιν, διά τήν άνατολικήν καέ καθολικήν 
Εκκλησίαν ά; ύποστώ βασάνου; καέ θάνατον», άνα- 
κράζει. «Άναβλέψατε, ώ άδελφοέ "Ελληνες, εί; τήν 
ίεράν ταύτην σημαίαν αύ'τη έσωσε τήν εθνικότητα 
ήμών έξ όλων τών άσπλάγχνων καέ πολεμίων δυνά
μεων ΣεβάσΟητε αύτήν, ώ άδελφοέ "Ελληνε;· τιμή
σατε τήν ίεράν ταύτην σημαίαν τή; σωτηρία; καέ 
έν ταύτη καέ έν τή μελλούστ, ζωή». Τδ έθνος καέ 
ό πατριωτισυ-δς. κατά τήν γνώμην τών Χριστιανών 
τοΰ Αίμου, είναι τδ αύτδ καέ πίστις, καέ Έκκλη
σία καέ Χοιστός. .·Ίδόύ τίνι τρόπω μάχονται οί ή· 
αέτεροι Χριστιανοί .λέγεται αύτόΟι). Ένταΰθα ύ ίε
ρεύ; λαμβάνει τδ όπλον. ή δέ γυνή αύτοΰ φέρει αύτώ 
πολεμ.εφόδια έν τή ζώνη αύτή;. ’’Εστω καέ ό πα
τριάρχης, άνήρ σοφός, διακρίνει τήν’Εκκλησίαν άπδ 
τοΰ έθνους και εμποδίζει ήμδς νά έπαναστατήσωμεν 
εναντίον τοΰ ξένου ήγεμόνος. ΙΙαρ'ήμϊ» καέ οί ίερεϊς 
κα'ι οί μοναχοί, καέ οί διάκο·Λΐ Οέλουσι λάβει τδ ξίφος 
καέ τδ πυροβόλου. Ό πατριάρχης ίσως έκ φόβου 
γράφει ούτως». Αυτή ή ε'ντύπωσις, ήτι; εξάγεται έκ 
τή; παρατηρήσει·); τή; θρησκευτική; ζωής τών ε'ν 
Τουρκία Χριστιανών. Έπέ τοΰ τελευταίου δέν έμπο 
δίζει έσω; νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν έκείνων έκ 
τών ήμετέρων δημοσιογράφων, οί'τινες έκπλήττοντα·. 
διά τά; καταναγκαστικά; ένεργείας τοΰ τής Κων
σταντινουπόλεως πατριάρχου. συνιστώντος εύχα; περί 
τών άλλοφύλων. Αύτοέ τοΰ Αίμου οί Χριστιανοί κάλ·
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θέσεως τοϋ αρχαίου Κιτίου, έπϊ τής νοτίου ■παρα
λίας, είναι το έμπορικώτερον μέρος τής νήσου, ένθα 
οιατρίβουσιν οί πρόξενοι κα'ι έμποροι. Ό λιμ-ήν τής 
Λάρνακος είναι παρά τάς’Αλικιάς, ίν και ήμισυ 
μίλιον άπέχων τής πόλεως. 'Έλλην επίσκοπος διαμέ
νει ένΛάρνακι καί τινες ιερείς ρωμαίοι καθολικοί. 
Αίοίκίαι εΐσιν αί πλεΐσται πηλόκτιστοι κα'ι μονώρο
φοι, ενεκα τών περιοδικών σεισμών- τδ εσωτερικόν 
αύτών όμως είναι άναπαυτικώτατον, καϊ σχεδόν άπα- 
σαι έχουσι κήπονή ανθώνα. A'. 'II Λεμησσδς, παρά 
την άρχαίαν Άμαθον- ή περί; χώρα παράγει οίνον και 
άλλα όπωροφόρα δένδρα- τάξυλοκέρατα εΐσιν άφθονα, 
φορτία δέ τούτων πέμπονται είς Ρωσσίαν. Ε'. ΊΙ Πά
φος κα'ι ή Νέα Πάφος, περϊ ής ήδη έγένετο μνεία, 
έλκουσα τδ όνομα έκ τών παφλαζόντων άλλοτε ύδά
των παρ’ αύτήν. ’Απέχει ή μία τής άλλης εξήκον
τα στάδια κατά τδν Στράβωνα, ή 1 1 μιλιά κατ’ άλ
λον περιηγητήν, τδν Πευτίγγερον. 'Ίχνη τής άρχαίας 
Πάφου σήμερον έλλείπουσιν-άνασκαφα'ι έγένοντο έσχά- 
τος ύπό τινων’Αμερικανών, άδεια τής οθωμανικής κυ
βερνήσεως, κα'ι πάμπολλα αγάλματα, έπιγραφάϊ, 
κιονόκρανα, σαρκοφάγοι κα'ι στήλαι έστάλησαν είς ’Α
μερικήν. Ό "Ομηρος έν τή ’Οδυσσεία αναφέρει τήν 
Πάφον ώς προσφιλή διαμονήν τής ’Αφροδίτης, ής ό 
ναός ύπήρξε περίβλεπτος. Έν ταΐς ήμέραις τοϋ Στρά
βωνος ή άρχαία Πάφος ύπήρχε, και έν αύτή έτελεΐ- 
το μεγάλη εορτή άπαξ τοϋ έτους, καθ’ήν προσήρ- 
χοντο εύλαβώς οί κάτοικοι τής Νέας Πάφου. Κατε- 
στράφη αυτή ύπδ σεισμού έπ'ι τής βασιλείας Αύγου
στου Καίσαρος, άλλά ταχέως άνεκτίσθη. Ό άγιος 
Παΰλος ώς μανθάνομεν, έκ τών Πράξεων (κεφ. Π”), 
έπεσκέψατο τήν Πάφον και έδίδαξε τδν χριστιανι
σμόν τώ υποδιοικητή ί’ωμαίω Σεργίω ΙΙασύλω. Ό 
λιμήν αύτής έστί προσιτός μόνον έν καιρώ γαλήνης.

Τά προϊόντα τής έξαγωγής είσι, βάμβαξ οίνος ά- 
ρίστης ποιότητος. άλας, σίτος, μήκων. τερεβίνθη. μέ- 
ταξα, ξηρα'ι όπώραι καί ξυλοκέρατα (χαρούπια). Τδ 
πλεϊστον τής νήσου μέρος είναι άκαλλιέργητον ούχϊ 
έξ αιτίας τών κατοίκων όσον έκ τής κακής διοικήσε- 
ως, καλύπτεται δέ ύπδ θάμνων, Ουμου καϊ άλλων ά- 
ρωματικών ποών. Ύπάρχουσιν ωσαύτως λατομίαι. 
άσβεστος, ερυθρός ίασπις, άγάθη. λίθος, φέλ.σπαθος. 
καϊ ύπογενή κρύσταλλα.

ΊΙ Κύπρος ύπήρξεν άνέκαθεν αποικία Φοινίκων. 
Προϊόντος τοϋ χρόνου αίΟίοπες δοΰλοι εΐσήχθη αν ε'; 
τήν νήσον καϊ υετά ταΰτα ελληνικοί αποικία·, έγέ
νοντο είς τά παράλια. ΊΙ Κύπρος κατά τδν Στρά
βωνα διτ,ρεΐτο εϊς εννέα τμήματα ών έκαστον έκ-.βερ- 

νατο ύπδ τυράννου, ουτοι δέ διήγον ότέ μεν πολε- 
μοϋντες ό εις κατά τοϋ άλλου, ότέ δέ συμμαχοϋντες 
μετά τών γειτόνων ’Ασιανών καϊ Έλλήνων. "Αμασις 
ό βασιλεύς Αίγύπτου, είσέβαλεν είς Κύπρον καϊέκυ· 
ρίευσεν τδ Κίτιον, ύστερον δέ ή νήσος ύπετάχθη είς 
τους Πέρσας (ΊΙρόδ. Ε' 108), καϊ κατόπιν ύπετάχθη 
ύπδ ’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου, οτε μετά τήν τελευ
τήν αύτοΰ ελαχεν εις τήν μερίδα τοϋ Πτολεμαίου, 
υίοΰ τοΰ Λάγου. Ό τελευταίος τών Ααγιδε'ων, αδελ
φός Πτολεμαίου τοϋ Αύλητοϋ. βασιλεως Αίγύπτου, 
ύπέπεσεν είς τήν δυσμένειαν τοϋ Κλωδίου Πουλέχρου, 
οστις συλληφθεϊς ύπδ πειρατών Κιλίκων, ήτήσατο 
τά λύτρα αύτοΰ παρά τοϋ βασιλεως τής Κύπρου. 'Ο 
βασιλεύς έπεμψεν αύτώ χρήματα, άλλ’ ούχϊ ικανά 
πρδς εξαγοράν αύτοΰ. Έν τούτοις ό Κλώδιος άναλα- 
βών τήν έλευθερίαν αύτοΰ οι’ άλλου με'σου, γενόμενος 
δέ δήμαρχος έξέδοτο ψήφισμα, δι’ ού ή Κύπρος έκη- 
ρύσσετο ήωμαϊκή έπαρχία (Στραβ. 684). Κατά 
συνέπειαν ό Μ. Κάτων έπέμφθη πρδς κατάκτησιν αυ
τής. ό δέ βασιλεύς μαθών τδν σκοπόν του ηύτοκτόνη- 
σε πρϊν ή έλθη ό Κάτων, όστις άφικόμενος παρέλαβε 
τδν θησαυρόν αύτοΰ καϊ άπέστειλεν αύτδν είς Ρώμην.

Μετά τήν διαίρεσιν τής αύτοκρατορίας ή νήσος πε- 
ριήλθεν εϊς χεΐρας τών Βυζαντινών, αετά δέ αλλεπαλ
λήλους μεταβολάς κατέστη ηγεμονία ύπό τινας τών 
Κομνηνών. Ό "Αγγλος Ριχάρδος (Λεοντόθυμος) έκυ- 
ρίευσεν αύτήν έν έτει 1191, πωλήσας αύτήν ύ
στερον είς τούς ϊππότας τής Ιερουσαλήμ, άλλ’ έπα- 
ναστατήσαντος τοΰ λαοΰ κατ’ αύτών, άνελαβεν έκ 
νέου τήν βασιλείαν καϊ παρέδωκεν αύτήν ακολούθως 
τώ Γύη Αυσινιάνη, έκπτώτω βασιλεϊ τής Ιερουσα
λήμ έν έτει 1 192 μ. X. Οί οροί τής μεταβιβάσεως 
ταύτης σώζονται έν τοΐς άρχείοις τής Ρώμης καϊ 
Φλωρεντίας. Οί Αυσινιάναι έκυβέρνησαν τήν νήσον 
έπϊ τρεις δλοκλήρους αιώνας, άποτελέσαντας τήν εύ- 
τυχεστέραν τής Κυπρου έποχήν, Ιωάννης ό Γ' βασι
λεύς τής Κύπρου, άποθνήσκων τώ I ί 58 κατέλιπε 
τδν θρονον Καρλόττη τή νομίμω αύτοΰ θυγατρϊ, ήτις 
ένυμφεΰθη ύ'στερον τδν έξάδελφον αύτής Λουδοβίκον 
κόμητα τής Γενεύης, δευτερότοκου υίδν τοϋ δουκός 
τής Σαβοΐας, καϊ "Αννης Αυσινιάνη τής Κύπρου. 
ΊΙ τελετή τής στέψεως αύτής έγένετο έν Λευκωσία 
τώ 1160, άλλά μετ’ού πολύ κατεδιώχΟη ύπδ τοΰ 
φυσικοΰ αΐτής άδελφοΰ Ιακώβου, 0ν έβοήθουν μίσθιο 
τοϊ αίγ-ί.: τιοι στρατοί. Ό'Ιάκωβος ένυμφεύθη την 
Αΐκατε:.’ ην Κορνάρη, θυγατέρα πλουσιωτάτου ένε 
τοϋ εμπόρου, λαβών προίκα IΟΟ,ΟΟΟχρυσών δουκά
των, άφοΰ ή ένετική γερουσία υιοθέτησε τήν Κορ-

νάρη θυγατέρα τοΰ άγιου Μάρκου, τελεσθέντος τοΰ 
γάμου τώ 117 1. Τώ 1173, άποθανόντος τοϋ Ία 
χώβου ή σύζυγος αύτοΰ έγέννησεν υίδν, ουτινος ή 
ένετική δημοκρατία άνέλαβε τήν κηδεμονίαν, καϊ 
στρατός έπέμφθη όπως φρούρηση τάς πόλεις τής νήσου- 
άλλά τοϋ νηπίου άποθανόντος ή γερουσία έπεισε τήν 
Αικατερίνην τώ 1189 νά παραιτηθή τοϋ θρόνου ύπέρ 
τής δημοκρατίας, οτε μετέβη εϊς "Λσολον παρά τήν πό- 1 

λινΤρεβίζο, όπου καϊ έτελευτησεν. Έν τούτοις ή Καρ- ' 
λόττη Αυσινιάνη άπεχώρησεν είς Ρώμην, όπου έτελεύ- 1 
τησεν,άφοϋ παρεχώρησε τά δικαιώματα αύτής τώ Κα- 
ρόλω δουκϊ Σαβοΐας, συνεπεία δέ τούτου οί βασιλείς τής 
δυναστείας ταύτης οίκειοποιοΰνται τδν τίτλον ■■ Βα- 
σιλέως Κύπρου καϊ Ιερουσαλήμ» μέχρι τής σήμερον.

Οί Ενετοί κατέλαβαν την Κύπρον μέχρι τοϋ 1570 
οτε Σελϊμ ό Β' έκστρατεύσας έκυρίευσε τήν νήσον. Οί 
Τοΰρκοι κατέλαβαν αύτήν έξ έφόδου φονεύσαντες 20, 
000 τών κατοίκων. Μετά ταΰτα έπολιόρκησαν 
τήν Ταμασσδν (’Αμμόχωστον .ένθα ό διοικητής αυτής 
Μ. Βραγαοΐνος ήμύνατο γενναίως έπϊ εν ίξάμηνον, 
άναγκασθεϊς τώ 1571 νά συνθηκολογήση μετά τών 
Τούρκων έπϊ τώ 0ρω τής άσφαλοΰς τών Ενετών ά 
ναχωρήσεως εις τά ίδια. Ό Μουσταφα πασσϊς -υπέ
γραψε τήν συνθηκολογίαν, άλλ’ ότε ό Βραγαοΐνος έπα- 
ρουσιάσθη μετά τοϋ έπιτελείου αύτοΰ όπως παραδώ- 
ση τάς κλέίς είς τήν σκηνήν τοΰ Μουσταφα πασσα, 
συλληφθέντες κατά διαταγήν αύτοΰ απεκεφαλισθησαν 
έκτδς τοΰ Βραγαδίνου, 3ν μετά τινας ήμέρας διέταξε 
νά έκδάρωσιν εϊς τήν πλατείαν τής Φαμαγόστης Τα- 
μασσοΰ), οτε ό δήμιος ένώπιον τοΰ πασσα έξετέλεσε 
τήν διαταγήν, έκδείρας αύτδν ζώντα. Ό Βραγαδΐνος 
έξέπνευσεν έν μέσω τών βασάνων μετά μεγίστης καρ
τερίας. Τδ δέρμα αύτοΰ γεμισθέν κατόπιν μέ άχυρον 
έκρεμάσθη είς τήν κεραίαν τής ναυαρχίδος, δΓ ής ό 
Μουσταφα πασσϊς μετέβη είς Κωνστ/πολιν. ΊΙ ένε
τική γερουσία άνήγειρε μνημεΐον τώ Βραγαδίνω έν τή 
εκκλησία τών άγιωνΊωάννου καϊ Παύλου οϊ οέ συγγε
νείς αύτοΰ έξηγόρασαν διά χρημάτων τδ δέρμα αύτοΰ, 
Οέσαντες αύτδ έντδς τοϋ μνημείου. Έκτοτε οί Τοΰρκοι 
έκράτησαν τής νήσου, καϊ έξαιρου;ζένης μιϊς έπανα
στάσεως γενομένης τώ 1761. οί κάτοικοι ύπέκυψαν 
εϊς τήν τουρκικήν κυριαρχίαν μέχρι τής άγγλικής 
κατοχής περϊ τά τέλη τοΰ ίουλίου 1S78.

Ό πληθυσμό; τής 
τά; 115,000 ών τά 
Χριστιανοί καϊ πράγνατι έλληνικϊ,ς 
δέ λοιποί ’Ιουδαίοι. ’Αρμένιοι. Εύρωπα'οι καϊ Τοΰρκοι.

1· 11.

νήσου δέν υπερβαίνει σήμερον 
τρία τέταρτα καϊ επέκεινα είσι 

καταγωγής. οί

ΜΙΑ ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
ΤΟΓ ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΓΓΩ.

Έπί τή εύκαιρίι? τής Παγκοσμ/ου Έκθέσεως 

τώνΐίαρισίωνοίπανταχόθεν σοφοίκα'ι συγγρα
φείς συνέστησαν φιλολογικόν συνε'δριον, όπως 
έςασφαλίσωσ·. τά δικαιώματα τής διανοητι

κής ιδιοκτησίας. Του συνεδρίου τούτου πρόε
δρό; άνεκηρύχθη ό Βίκτωρ Οΰγΰυ, οστις ΐνε- 

καινίασεν αύτό κατά τήν πρώτην αύτοΰ συνε- 
δρίασιν τή 7/19 ΐουνίου διά τοΰ επομένου 
θαυμάσιου λο’γου, διακοπέντος σχεδόν καθ'έ· 
κάστην αύτοΰ φράσιν δι' ενθουσιωδών χειρο

κροτήσεων.

Α'ίφιοι.

'Ό,τι τδ μεγαλείου τοΰ άξιομνημονευτου τουτου 
έτους άποτελεΐ έστιν ότι ήγεμονικώς, ύπεράνω τών 
θρύλων καϊ τών κραυγών, μεγαλοπρεπή έπιβάλλον 
έκεχειρίαν εϊς τάς έκπεπληγμένας έχθροπραξίας τδν 
λόγον δίδωσιν είς τδν πολιτισμόν. Είποι άν τις περϊ 
αύτοΰ: "Ετος έστιν ύπακουόμενον. "Ο.τι νά πράξη 
ήθέλησεν, έπραξεν. Άντϊ τής άρχαίας ήμερησίας 
διατάξεως τοϋ πολέμου, νέαν άντικαθίστησι, τήν 
πρόοδον. Κατισχύει τών άντιστάσεων. Μυκώνται αί 
άπειλχϊ, άλλ'ϋπομειδιϊ ή τών λαών ένωσις. Τδ έρ
γον τοϋ έτους 1878 άκατάστρεπτον έσται καϊ πλήρες. 
Ούδέν ό,τι προσωρινόν- έν πϊσι τοΐς γινομένοις αισθά
νεσαι ούκ οϊδ'ότι τδ οριστικόν. Τδ περίδοξον τοΰτο 
έτος άνακηρύσοει διά τής Έκθέσεως τών Παρισίων 
τήν συσπονδίαν τών βιομηχανιών, διά τής έκατον- 
ταετηρίδος τοΰ Βολταίρου τήν συσπονδίαν τών φι
λοσοφιών, διά του ένταΰθα συνελθόντος συνεδρίου τήν 
συσπονδίαν τών γραμμάτων- εύρΰν σύνδεσμον τής έρ- 
γασία; ύπδ πάντα; αύτής τους τυπους, σεπτόν οίκο- 
δόι.ημ.α τής άνθριοπίνη; άδελφότητος, βάσιν μέν ίχον 
τοϋ; χωρικούς καϊ τούς έργάτας, άέτωμα οέ τάς 
δια-ζοίας.

ΊΙ βιομηχανία τδ χρήσιμον επιζητεί, ή φιλοσο- 
ι ·μά τδ άληθές, ή φιλολογία τδ καλόν. Τδ χρήσιμον, 
; τό άληθές. τδ καλδζ. ταΰτα ό τριπλούς σκοπός πάσης 

τής άνθρωπίνης προσπάθεια;, καϊ ό θρίαμβος τής ύ- 
ψίστης ταύτης προσπάθειας έστ'ι. κύριοι, ό πολιτι
σμός παρά το'ς λαοΐς καϊ ή ειρήνη παρά τοΐς άν- 
Ορώποις.

Ίον θρίαμβον τοΰτον καταδείξοντε; προσεδράμετε 
ένταΰθα πάντοθεν τοΰ πεπολιτισμένο > κόσμου. Ί’μεγ^ί ..

t
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ύ-
τήν αίγλην φέρε- 

ύμέϊς οί τής άνΟρωπίνης

Συγγραφείς,

V.

ε'στε αί μεγάλαι διάνοιαι άς τά έθνη άγανται καί γε- 
ραίρουσιν, ύμέϊς οί περίπυστοι σοφοί, αΐ άκουόμεναι 
γενναία·. φωναί, αί τήν πρόοδον ώδίνουσαι ψυχαί- 
μέϊς ίΐ τής ειρήνης άθληταί- ύμέϊς 
τε ένταΰθα τής εύδοξίας· 
διανοίας έστέ πρεσβευταί έν τή μεγάλη ταύτη τών 
Παρισίων πόλει. Ώς ευ παρέστητε ! 
ρήτορες, ποιηταί, φιλόσοφοι άθληταί τοΰ λόγου καί 
τής διανοίας, χαίρετε ύμϊν προσφωνεί ή Γαλλία.

'Γμέϊς τε καί ήμεϊς συμπολϊταί έσμεν τής παγ
κοσμίου πόλεως. Πάντες τήν χεϊρα άλλήλων σφίγ- 
γοντες τήν ενότητα ήμών βεβαιώσωμεν καί τήν συ- 
σπονδίαν. Είσέλθωμεν πάντες άμα είς τήν μεγάλην 
γαλήνιον πατρίδα, είς τδ άπόλυτον, δ'περ έστίν ή 
δικαιοσύνη, εις τδ ιδεώδες, ό'περ έστίν ή αλήθεια.

Ούχί ύπέρ άτομικοΰ ή περιωρισμένου συμφέροντος 
συνήλθετε ένταΰθα. άλλ' ύπέρ παγκοσμίου . Τί 
έστιν ή φιλολογία; ΊΙ κίνησις τής άνΟρωπίνης διά
νοιας. Τί ό πολιτισμός; Ή διηνεκής άνακάλυψις, ήν 
ποιείται καθ’έκάστην ή άνθρωπίνη διάνοια κινούμενη. 
Έντεϋθεν ή λέξις: Πρόοδος. Δόναταί τις είπεΐν ότι 
φιλολογία καί πολιτισμός εΐσι ταύτόσημα.

Μέτρον τών λαών ή φιλολογία αύτών έστι. Στρα
τδς διακοσιακισμυρίων άνδρών παρέρχεται, άλλά μέ
νει ή Ίλιάς- ό Ξέρςης έχει τον στρατόν, άλλ'έλλεί- 
πει αύτώ ή εποποιία, καί δ Ξέρςης οίχεται. Ή Ελ
λάς μικρά μέν έστι τήν χώραν, άλλά μεγάλη ώς έκ 
τοΰ Αισχύλου· απλή μόνον 
άλλά διά τοΰ Τακίτου, τοΰ 
λίου καί τοΰ Ίουβενάλη ή 
κόσμον. Έάν την Ισπανίαν 
άνακόπτει· έάν περί Ιταλίας δμιλήσγ,ς, ό Δάντη; 
δρθοΰται· έάν τήν ’Αγγλίαν δνομάσης, δ Σαιξπήρος 
έπιφαίνεται. Κατά τινας ώρας ή Γαλλία συγκεφα- 
λαιοΰται έν μια διανοία καί τδ παμφαες τών Παρι
σίων μετά τής αίγλης συγχέεται τοΰ Βολταίρου.

Κύριοι, μεγάλη ή εντολή ύμών. Έστε οίονεί συν
τακτική συνέλευσις τή; φιλολογίας. Έχετε τδ προ
σόν εί μή τοΰ ψηφίζειν άλλάγε τοΰ ύπαγορεύειν νό
μους. Είπατε τα δίκαια, έκφράσατε αληθείς ιδίας 
καί έάν, έξ αδυνάτου, μή άκουσθήτε. άδικον άποδεί- 
ξετε τήν νομοθεσίαν.

Μέλλετε νά θέσητε ένα θεσμόν. τήν φιλολογικήν 
ιδιοκτησίαν· ό θεσμός ουτος ύπάρχει έν τώ δικαίω, 
μέλλετε δε νά είσαγάγητε αύτδν είς τούς νόμους. 
Διότι, διαβεβαιώ τοΰτο, ληφθήβονται ύπ’ όψιν αί 
λύσεις καί αί συμβουλαί ύμών. Μέλλετε νά πείσητε 
τούς νομοθέτας, οί'τινες θέλουσι νά κκταβιβάσωσι τήν 

πόλις έστ'ιν ή Ρώμη, 
Αουκρητίου. τοΰ Βιργι- 
πόλις αύτη πληροί τδν 
καλεσης, ό Κεοβάντε;

V

φιλολογίαν είς άπλοΰν τοπικόν πραγμα, οτι ή φιλο
λογία είναι πράγμα παγκόσμιον. ΊΙ φιλολογία έστ'ιν 
ή διακυβέρνησι; τοΰ άνθρωπίνου γένους διά τοΰ αν
θρωπίνου πνεύματος.

ΊΙ φιλολογική ιδιοκτησία έστί γενικής ωφέλειας. 
“Απασαι αί παλαιαί μοναρχικοί νομοθεσία; ήρνήθη- 
σαν χα'ι άρνοΰνται εΐσέτι την φιλολογικήν ιδιοκτη
σίαν. Πρδς τίνα σκοπόν; Πρδς σκοπόν ύποδουλώσεως. 
Ό συγγραφεύ; ιδιοκτήτης έστί συγγραφεύ; ελεύθε
ρος. Άφαιρουμένης τής ιδιοκτησίας, άφαιρέϊται παρ' 
αύτοΰ ή ανεξαρτησία· τοΰτο τουλάχιστον έλπίζουσιν. 
Έκ τούτου τδ παράδοξον τοΰτο σόφισμα, ό'περ Οά ήτο 
παιδαριώδες, εί μή ήν καταχθόνιον. ΊΙ ιδέα ανήκει 
είς πάντας, άρα δεν δύναται νά ήναι κτήμα, άρα 
φιλολογική ιδιοκτησία δεν ύφίσταται. Παράδοξος σύγ- 
χυσις, πρώτον τής δυνάμεως τοΰ διανοεϊσθαι, ήτις 
έστ'ι γενική, μετά τής ιδέας, ήτις έστίν ατομική, 
καί είναι αύτδ τδ έγω· δεύτερον συγχυσις τής ιδέας, 
πράγματος άφηρημένου, μετά τοΰ βιβλίου, πράγμα
τος ϋλικοΰ. ΊΙ ιδέα τοΰ συγγραφέως έφ’δσον ιδέα, 
διαφεύγει πάσαν χεϊρα βουλομένην νά κατάσχη αύ
τήν· ι’πταται άπδ ψυχή; εις ψυχήν κέκτηται τδ 
δώρον καί τήν ίσχυν virum volitare per ora· άλλά 
το βιβλίον έστί διάφορον τής ιδέας· ώς βιβλίον είναι 
κατασχετόν, τοσοΰτο μάλλον κατασχετόν, ώστε ύφί
σταται ένίοτε κατάσχεσιν.

Τδ βιβλίον, προϊόν τής τυπογραφίας, ανήκει είς 
τήν βιομηχανίαν, καί ύφ' άπάσας αύτοΰ τάς μορφάς 
επιφέρει εύρεϊαν εμπορικήν κι νησί ν· πωλείται καί 
αγοράζεται- έστι κτήμα, αξία δημιουργηΟέϊσα καί 
ούχί κτηθεϊσα. πλούτος προστεθείς ύπδ τοΰ συγγρα
φέως είς τήν έθνικήν ιδιοκτησίαν, καί βεβαίως ύφ’ 
άπάσας τάς έπόψεις. ή πλέον άδιαφιλονείκητος τών 
ιδιοκτησιών. Τήν απαραβίαστου ταύτην ιδιοκτησίαν 
αϊ δεσποτικαί κυβερνήσεις πκραβιάζουσι· δημευουσι 
τδ βιβλίον, έλπίζοντες ότι ούτω δημευσουσι καί τδν 

συγγραφέα. Έκ τούτου τδ συστηυ.α τών βασιλικών 
συντάξεων. Λαμ.βάνειν τδ ολον, αποδιδόναι δε ελά
χιστα. Άποσύλησις καί ύποδούλωσις τοΰ συγγρα
φέως. Κλέπτουσι καί έπειτα άγοράζουσιν αύτόν. 
Καί όμως ανωφελής προσπάθεια. Ό συγγραφεΰς δια
φεύγει. Καθιστώσιν αύτδν πένητα, ;αένει ελεύθερος. 
Τίς θά ήδύνατο νά άγοράση τάς έξοχους εκείνα; διά
νοιας, τδν ί’αβελαϊον, τδνΜολιέρον, τδνΐΐασχάλ; Ούχ 
ήττον όμως ή απόπειρα έγένετο, τδ δ’ αποτέλεσμά 
έστι θλιβερόν. ΊΙ μοναρχία έστί ποιά τις φρικα
λέα έκμυζησι; τών ζωτικών δυνάμεων έθνους τίνος· 
οί ιστοριογράφοι τιτλοφορούσε τούς βασιλείς πατέρας

τοΰ έθνους καί τών γραμμάτων. Τά πάντα 
άλληλένδετα έν τω δλεθρίω μοναρχικώ συνόλω. 
Δανζώ, δ κόλαξ, βέβαιοί τοΰτο άφ’ένός- Βωμπάν, δ 
αυστηρός, βέβαιοί τοΰτο άφ’έτέρου. Ώς πρδς τδν κα
λούμενων δέ Μεγαν αιώνα, φερ’είπεΐν, ό τροπος 
δι’ου οϊ βασιλείς εΐσι πατέρες τοΰ έθνους καί πατέ
ρες τών γραμμάτων, καταλήγει είς τά δύο ταϋτα 
αποτρόπαια γεγονότα· δ λαός στερείται άρτου, ό 
Κορνήλω; υποδημάτων. ,

ΊΙλίκον ζοφερόν στίγμα έν τή μεγάλη βασιλεία!
Ίδου ποΰ άγει ή δήμευσις τής ιδιοκτησίας, τής 

γεννηθείσης έκ τής έργασίας, είτε ή δήμευσις αύ'τη 
επιβαρύνει τδν λαόν, είτε τδν συγγραφέα.

Κύριοι, άνακάμψωμεν είς τήν άρχήν τδ σέβας 
πρδς τήν ιδιοκτησίαν. Βεβαιώσωμεν τήν φιλολογικήν 
ιδιοκτησίαν, άλλ’ένταύτώ θεμελιώσωμεν τήν δημοσίαν 
κτήσιν. Προχωρήσωμεν περαιτέρω. Μεγεθύνωμεν 
αύτήν. Χορηγησάτω ό νόμος είς άπαντα; τούς έχ- 
δότας τδ δικαίωμα τοΰ δημοσιεύει άπαντα τά βι 
βλία μετά τδν θάνατον τών συγγραφέων, έπι τώ 
μόνω δρω τοΰ πληρόνειν είς τούς αμέσως κληρονό
μους ποσότητα έλαχίστην, κατ' ούδεμίαν περί- 
στασιν ύπερβαίνουσαν πέντε ή δέκα τοϊς εκατόν έπί 
τοΰ καθαρού κέρδους. Τδ άπλούστατον τοΰτο σύστημα, 
ίΐπερ συμβιβάζει τήν άδιαφιλονείκητον ιδιοκτησίαν 
τοΰ συγγραφέως μετά τοΰ ούχ ήττον άδιαφιλονεική- 
του δικαιώματος τής δημοσίου κτήσεως, ύπεδείχθη 
έν τή έπιτροπή του 1830 ύπδ τοΰ νΰν δμιλοΰντος 
ύμϊν, καί δύναται τις εύρεϊν ταύτην τήν λύσιν μεθ' 
όλων τών άναπτύξεων αύτής έν τοϊς πρακτικοί; τής 
έπιτροπής, δημοσιευθεϊσι
τών έσωτεοικών.

Ή άρχή είναι διπλή, μή λησμονήσωμεν τοΰτο. 
Τδ βιβλίον, ώς βιβλίον, ανήκει είς τδν συγγραφέα, 
άλλ’ώς ιδέα, άνήκει— ή λέξις δεν είναι άγαν εύρεϊα 
— άνήκει είς τδ ανθρώπινον γένος. Άπασαι αί διά
νοια·. κέκτηνται δικαίωμα έπ'αύτοΰ. Έάν έπρεπε νά 
θυσιασθή έκ τών δυο τούτων δικαιωμάτων, τοΰ δι
καιώματος τοΰ συγγραφέως. καί τοΰ τής άνΟρωπίνης 
διανοίας βεβαίως έδει νά θυσιασθή τδ τοΰ συγγραφέως. 
Τδ δημόσιον συμφέρον έστ'ιν ή μόνη ήμών μέριμνα 
καί διακηρύττω ότι πάντες δέον νά προτιμώνται 
ήμών.

Άλλ’, ώς άνωτέρω είρηταί μοι, ή θυσία αυτή δεν 
Τ * Ζείναι αναγκαία.

Ά ! φώς! φως πάντοτε! φώς παιταχοΰ! ή άνάγ 
κη πάντων έστι τδ φώς. Τδ φώς έστιν έν τώ βιβλίω. 
'Ανοίξατε δρθάνοικτον τδ βιβλίον. Άφετε αύτδ άκτι 

νοβολεϊν, άφετε αύτδ πράττειν. Σύ, όστις καν ής δ 
θέλων καλλιεργήσαι, ζωογονήσαι, έποικοδομήσαι, συγ- 
κινήσαι, κατευνάσαι, θες βιβλία πανταχοΰ- δίδαξον, 
δείςον, άπόδειξον, πολλαπλασίασον τά σχολεία’ τά 
σχολειά εΐσι τά φωτεινά τοΰ πολιτισμοΰ σημεϊα.

Μεριμνάτε περί τών ύμετέρων πόλεων, θέλετε νά 
διάγητε άσφαλώς ε’ν ταϊς οίκίαις υμών, φοβέϊσθε τδν 
κίνδυνον τοΰ άφέϊναι σκοτεινήν τήν άγυιάν άλλ’άνα- 
πολήσατε τδν έτι μείζονα κίνδυνον τοΰ άφέϊναι έν τή 
σκοτία τδ άνθρώπινον γένος. Αί διάνοιαί είσιν εύρεΐαι 
λεωφόροι, έχουσι φοιτητάς, έχουσι ξένους καλάς ή 
κακός έχοντας προθέσεις, δύνανται δέ νά έχωσι καί 
κακούργους διαβάτας· κακή τις ιδέα είναι όμοια νυ- 
κτοκλέπττμ ή ψυχή έχει κακοποιούς. ΙΙοιήσατε φώς 
πανταχοΰ, μή άφήσητε έν τή άνθρωπίν-r, δικνοία 
γωνίαν τινά ζοφερόν έξ έκείνων έν αϊς δύναται ή δει
σιδαιμονία νά ένοκλάζη, ή πλάνη νά κρυβή, τδ ψευδός 
νά ένεδρευη. ΊΙ άμάθειά έστι σκιόφως, έν ω τδ κα
κόν περιπολεϊ. Φροντίσατε περί τοΰ φωτισμού τών 
δδών έστω· άλλ’έπίσης φροντίσατε, πρδ πάντων φρον
τίσατε περί τοΰ φωτισμοί τών πνευμάτων.

'Απαιτείται βεβαίως πρδ; τοΰτο τεραστία δαπάνη 
φωτός. Περί τήν δαπάνην ταύτην τοΰ φωτδς άπδ 
τριών αιώνων έπιδίδοται ή Γαλλία. Κύριοι, άφε- 
τέ μοι νά ειπω υίικόν τινα λόγον, όστις άλλως έστίν 
έν ταϊς καρδίαις ύμών, ώσπερ καί έν τή έμή· ούδέν 
κατισχύσει τή; Γαλλίας. ΊΙ Γαλλία έστί δημοσίου 
συμφέροντος. Ή Γαλλία ανατέλλει έπί τοΰ δρίζοντος 
πάντων τών λαών.

ΤΑ!, λέγουσιν, έξημερόζει, άρα ή Γαλλία είναι 
έδώ!

"Απορόν έστιν ότι δυνατόν νά ύπάρχωσιν αντιρ
ρήσεις κατά τής Γαλλίας, καί όμο>; ύπάρχουσιν ή 
Γαλλία έχει έχθρούς. Ουτοι δέ είσίν οί αύτοί τοϊς τοΰ 
πολιτισμοΰ· οϊ εχθροί τοΰ βιβλίου, οί εχθροί τής έ 
λευθέρας διανοία;, οί εχθροί τής χειραφετήσει·);, τής 
έξετάσεω;. τή; απελευθερώσει·);· έκεϊνοι οίτινε; θεω- 
ροΰσι τδ μέν δόγμα αιώνιον δεσπότην, τδ δέ άνθρώ
πινον γένος αιώνιον ανήλικα. ‘Αλλά μάτην μοχθοΰσι· 
τδ παρελθόν έστί παρελθόν, τά έθνη δέν έπιστρέφου- 
σιν είς τδν εαυτών εμετόν, αϊ άποτυφλωσεις έχουσι 
τέρμα, αί διαστάσεις τής άμαθειας καί τής πλάνης 
έχουσιν όρια. Άνθρωποι τοΰ παρελθόντος, γνώτε τοΰ
το, οτι δέν φοβούμεθα ύμας! Άγετε, πράττετε τδ 
ύμέτερον έργον, θεωρούμεν ύμας μετά περιέργειας! 
Δοκιμάσατε τάς ύμετέρας δυνάμεις, ονειδίζετε τδ 89, 
έκθρονίσατε τού; Παρισιού;, είπατε ανάθεμα κατα 
τή; έλευθερία; τής συνειδήσεως. κατά τή; έλευθερίχς^

I
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τοΰ τύπου, χατά τής ελευθερίας του βήματος- ανά
θεμα χατά τοΰ πολίτικου νόμου, ανάθεμα κατά τής 
έπαναστάσεως, ανάθεμα κατά τής άνεξιθρησκείας, 
ανάθεμα κατά τής επιστήμης, ανάθεμα κατά τής 
προόδου. Μή άπαυδάτε. Όνειρώξατε δέ έο’οσον τήν 
δδδν ταύτην διαπορεύεσθε, Σύλλαβον ίκανώς μέγαν 
διά τήν Γαλλίαν κα'ι μόδιον ίκανώς μέγαν δπως κρύ · 
ψη τδν ήλιον ! Λεν θέλω νά καταλήξω διά λόγου πι- 
κροΰ. Άναβδμεν και μείνωμεν έν τή άναλλοιώτω 
γαλήνη τής διανοίας. Ήρξάμεθα τής διαβεβαιώσεω; 
τής όμονοίας και τής ειρήνης- συνεχίσωμεν τήν υψη
λήν κα'ι ήρεμον ταύτην οιαβεβαίωσιν.

Είπον άλλαχοΰ, έπαναλαμβάνω κα'ι νΰν, απασαν 
την ανθρωπινην σοφίαν συνοψιζουσιν αί δύο /.έξεις: 
Διαλλαγή χα'ι συμφιλίωσ:;· οι αλλαγή τών ιδεών κα'ι 
συμφιλίωσες τών άνθρώπων.

Κύριοι, εϋρισκόμεθα ένταΰθα έν τω μέσω φιλοσό
φων, έπωφεληθώμεν τήν ευκαιρίαν, εϊπωμεν άληθείας, 
μή άποκνήσωμεν. Ιδού μία τρομερά' τδ άνθρώπινον 
γένος νοσεί τήν νόσον τοΰ μίσους. Τδ μισός έστιν ή 
μήτηρ τοΰ πολέμου- άτιμος ή μήτηρ το τέκος 
ειδεχθές.

Άποδώμεν αύτοΐς τά ίσα. Μίσος πρδς τδ μίσος ! 
Πόλεμον πρδς τδν πόλεμον !

Γινώσκετε τί σημαίνει ούτος ό λόγος τοΰ Χρι 
στοΰ Αγαπάτε άλλήλους; Σημαίνει τδν γενι
κόν αφοπλισμόν. Τοΰτο ή θεραπεία τοΰ άνθρωπίνου 
γένους. Τοΰτο ή άληθής άνάστασις. ‘Αγαπάτε άλλή

λους. Ραον άφοπλίζομεν τόν εχθρόν ήμών τείνοντες 
αύτώ τήν χεΐρα ή δεικνύοντε; αύτώ τήν πυγμήν. 
Ή συμβουλή αυτή τού Χριστοΰ έστιν έντο/.ή τοΰ 
Θεοΰ, έστ'ιν άγαθή- τήν δεχόμεθα. Μετά τοΰ Χοιστοΰ 
έσμέν ήμεΐς. 'Ο συγγραφεύς έστι μετά τοΰ άποστό- 
λου, ό σκεπτόμενος μετά τοΰ αγαπώντας.

Ά! όήςωμεν τήν κραυγήν τοΰ πολιτισμ.οΰ! Ούχί! 
ούχί 1 ούχί ! Δεν θέλομεν ούτε βαρβάρους πολεμοΰν- 
τας ούτε άγριους δολοβονοΰντας! Δεν θέλομεν ούτε τδν 
πόλεμον λαοΰ προς λαόν, ούτε τδν πολεμάν άνθοιόπου 
πρδς άνθρωπον. Πάσα σφαγή έστιν ού μόνον θη
ριώδης, άλλά κα'ι άφρων. Κενή ή δόξα, τδ δέ έγχει
ρίδιον εύηθες. Έσμέν οί μαχητα'ι τοΰ πνεύματος, 
καθήκον δέ ήμέτερόν έστι νά κωλύωμεν τήν μάχην 
τής ύλης- τδ έργον ήμών άείποτέ έστι νά παρεμβαλ 
λώμεθα μεταξύ τών δύο στρατιών. Τδ δικαίωμα τής 
ζωής έστιν άπαραβίαστον. Δέν βλέπομεν τά στέμμα
τα, έάν ύπάρχωσιν, άλλά τάς κεφαλές. Τδ έλεεΐν 
έστιν εΐρηνοποιεΐν -Όταν ήχώσιν αί ολέθρια: ώρα:. 
παρά μεν τών βασιλέων αίτούμεθα νά φείδονται τή;

ζωής τών λαών, παρά δέ τών δημοκρατιών νά φεί- 
δωνται τής ζωής τών αύτοκρατόρων.

Λαμπρά έστι διά τδν προγεγραμμένον ή ήμερα, 
καθ’ήν ικετεύει λαόν ύπέρ ήγεμόνος, κα'ι πειράται νά 
ποίηση χρήσιν ύπέρ δυνάστου τινδς, τοΰ μεγάλου 
εκείνου δικαιώματος τής χάριτος δπερ δικαίωμά έστι 
τής εξορίας.

Χα'ι, διαλλάττειν κα'ι συμφιλιοΰν- αύτη ήμών τών 
φιλοσόφων ή άποστολή. Ώ άδελφοί μου έν τή έπι- 
στήμ-ή. έν τή ποιήσει, έν τή τέχ·^, βεβα-.ώσωμεν 
τήν έκπολιτευτικήν παντοδυναμίαν τής διανοίας. Έν 
έκάστω βήματι τοΰ άνθρωπίνου γένους πρδς τήν ει
ρήνην, αισθανώμεθα δτι αυξάνει έν ήμϊν ή ένδόμυχος 
χαρά τής άληθείας. "Εχωμεν τήν ϋπερήφανον αύτάρ- 
κειαν τής χρησίμου έργασίας. Μία ή άλήθεια και δέν έ
χει άκ.τΐνα διεστηκυΐαν έν μόνον συνώνυμον έχε:, τήν 
δικαιοσύνην. Δέν δπάρχουσι δύο φώτα, άλλ’ίν, τδ 
τοΰ λογικού. Δέν δπάρχουσι δύο τρόποι τοΰ είναι τί
μιου, έχέφρονα, άληθή. Ή άκτ'ις ή έν τή Ίλιάδι 
έστ'ιν ή αύτή τή έν τω φιλοσοφικώ Αεξικώ αίγλη. 
ΊΙ άδιάφθορο; αύ'τη άκτ'ις διήκει δ:ά τών αιώνων εύ- 
θεΐα ώ; βέλος κα'ι καθαρά ώς ήώς. Ή άκτ'ις αυτή 
κατισχυσει τής νυκτδς, δηλονότι τοΰ άνταγωνισμοΰ 
κα'ι τοΰ μίσους. Τοΰτο τδ μέγα θαΰμα τών γραμ
μάτων. κα'ι ούδέν τούτου ώραιότερον. ΊΙ ισχύς τεθο- 
ρυβημένη κα’ι άναυδος άπέναντι τοΰ δικαιώματος, 
η κράτησε; τοΰ πολέμου υπδ τής διανοίας τοΰτό έστιν, 
ώ Βολταΐρε, ή βία ύπδ τής σοφίας δαμαζόμενη- τοΰτο, 
ώ Όμηρε, ή ΙΙαλλάς ΆΟήνη ξανθής κόμης έλοΰσα 
ΙΙηλείωνα. Και νΰν ότε μέλλω νά καταπαύσω, επι
τρέψατε μο: μίαν εύχήν, εύχήν ήτις εϊς ούδέν κόμμα 
απευθύνεται. άλλ' εϊς άπάσας τάς καρδία;.

Κύριο:, ύπάρχε: Ρωμαίος, καταστάς περίπυστος 
δ:ά τινα σταθεράν ιδέαν. 'Έλεγε- Καταστρέψωμεν τήν 
Καρχηδόνα. Κα': έγώ έχω ιδέαν πολιορκοΰσάν με, 
ταύτην: Καταστρεψωαεν τδ μίσος. Έάν τά ανθρώ
πινα γράμματα έχωσι σκοπόν τινα, ούτος ό σκοπό; 
αυτών Iluilianiores litlerie. Κύριοι, ή άρίστη κα
ταστροφή τοΰ μίσους γίνεται διά τή; συγγνώμης. Ά! 
είθε ό μέγας ούτος ενιαυτό; νά μή λήξη άνευ τής ο
ριστικής είρηνεύσεω;. νά έκπνεύση έν συνέσει κα': 
άγάπη. κα': άφοΰ άπο.βέση τδν ξένον πόλεμον νά ά · 
ποσβέση καί τδν έμφύλιον. Ούτος ό ενδόμυχο; πόθος 
τών ψυχών ήμών. ΊΙ Γαλ,λία ταύτη τή ώρα δει
κνύει εις τδν κόσμον τήν φιλοξενίαν της- δειξάτω κα': 
τήν επιείκειαν αύτής. Τήν επιείκειαν! Θώμεν έπ'ι 
τή; κεφαλής τής Γαλλίας τοΰτο το διάδημα. Πάσα 
εορτή έστιν άδελφική- εορτή μή συγχωρούσα δέν είναι

εορτή. Ή λογική δημοσία; χαράς έστιν ή άμνηστεία. 
Αύ'τη ειη ή λήξις τής εξαίσιας ταύτης πανηγύρεως, 
τής Παγκοσμίου ΈκΟέσεως. Συνδιαλλαγή! Συνδιαλ
λαγή ! Βεβαίως ή συνάντησις αυτή άπάσης τή; κοι - 
νή; προσπάθεια; τοΰ άνθρωπίνου γένους, τδ έντευκτή- 
ριον τοΰτο τών έξαισίων τής βιομηχανίας κα'ι τής 
έργασίας, ό πρδς άλληλα χαιρετισμός ούτος τών άρι- 
στοτεχνημάτων, άντιπαραβαλλομένων, συγκρινομένων, 
έστ'ιν θέαμα σεβαστόν· άλλ'ύπάρχε: θέαμα ·έτι σεβα- 
στότερον, τδ του έξορίστου κατερχομένου, κα': τη; 
πατρίδο; άνο:γούσης τάς άγκάλα; !

ΑΙ ΔΩΡΕΑΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΠΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥ Β’-
Άπό τών παραμονών αύτών τής τελευτής 

τοϋ βίου τοΰ αοιδίμου οικουμενικού πατριάρ
χου έφέρετο μεταξύ τοΰ δημοσίου τό εύάρεστον 
θρύλημα, ότι Ιωακείμ ό Β' μετά διπλήν πα- 

τριαρχείαν, τόν οικουμενικόν θρόνον κα'ι τόν 

κόσμου καταλείπων, τήν περιουσίαν αύτοΰ 
ύπέρ ιερών καί εκπαιδευτικών καί φιλανθρω
πικών καθιδρυμάτων έδωρεΐτο. Άπε’θανεν ο 
πατριάρχης, καί τό Θρύλημα άπεδείκνυτο γε

γονός. Πράγματι ’Ιωακείμ, ό Β’, συναισθανό
μενος τό τέλος τοΰ βίου αύτοΰ, μετεπέμψατο 

παο’έαυτώ έν Χάλκη τόν μητροπολίτην Δε’ρ- 
κων, καί τάς τελευταίας αύτοΰ άνεκοίνωσε 

Θελήσεις, άς έγνωστοποίησε καί τώ κ. θεο- 
δώρω Α. Μαυρογορδάτω, ό πατήρ τοΰ οποίου, 
κ.’Αμβρόσιος Μαυρογορδάτος, ην ό χρηματο- 

φύλαξ τής Α. Παναγιότητος. Αί θελήσεις αύ
ται τοΰ τετελευτηκότος πατριάρχου άνακοι- 
νωθεισαι μετά τεσσαρασκαίδεκα ήμέρας άπό 
τοΰ θανάτου αύτοΰ κα'ι δώδεκα άπό τής κη

δείας είς τά δύο έν τοΐς πατριαρχείοις σώματα, 
τήν ιερ. Σύνοδον καί τό διαρκές εθνικόν μικτόν 

Συμβούλιον, καθ' ήν έποιήσατο αύτοΐς άφή- 
γησιν ό άγιος Δε’ρκων, έδημοσιεύθησαν κατ' 
άπόφασιν αύτών ύπό τοΰ τύπου. Έκ τής άνα- 
γνώσεως τής άφηγήσεως ταύτης τό ομογενές 
δημόσιον θά έκτιμήση προσηκόντως τό όνομα 
εκείνου, όστις διώκησε τό σκάφος τής ’Εκ
κλησίας, καί θά έπαινέση τόν άγιον Δε’ρκων 
καί τούς κκ. Α. καί θ. Μαυρογορδάτου;, ώ;

έργασθε’ντας ούτως, ώστε αί έκφρασθεΐσαι πα- 
ραγγελίαι τοΰ μεταστάντος πρωθιεράρχου νά 
έκτελεσθώσιν καθά εκείνος έπόθησεν.

Ίδοΰ ή προκειμένη άφήγησις.

Τή 15 τοΰ μηνδς ίουλίου τοΰ 1878 ό κ. Θεόδω
ρός Α. Μαυρογορδάτος, έλθών κατ’εντολήν τοΰ πα- 
τρο; αύτοΰ κ. ’Αμβροσίου Μαυρογορδάτου πρδς εμέ εις 
τά πατριαρχεία μο'ι άνεκοίνωσεν οτι ό πατήρ αύτοΰ, 
έπισκεψάμενος τήν Α. Θ. ΙΙαναγιότητα, νοσηλευο- 
με’νην εί; τήν έν Χάλκη ίεράν μονήν τή; Αγία; 
Τρ’.άδο;, κατά τήν 13 ίδιου μηνδς, ήκουσε παρά 
τής Α. Θ. II. συν τοΐς άλλοις κα'ι ότι έχε: νά μο'ι 
άναθεση ιδιαιτέρας Αυτής παραγγελίας- αύθημερδν 
έδέησε νά μεταβώ καί έγώ εις Χάλκην παρά τή Λ.
Θ. Π. Τήν πρωίαν τή; 17 ίδιου, ο έν Χάλκη μονά- 
ζων ιερομόναχο; Αρσένιο;, ό'στι; άπδ τή; προτεραίας 
προσκληθεί; παρά τή; Λ. Θ. 11. έπετέλει ιερά καί 
πνευματικά χρέη, μοί έδήλωσεν ωσαύτως δτι ή Λ. 
Π. θά μέ καλέση ιδία ώ; έχουσα νά μοί δώση ιδία; 
Αύτής διαταγάς. Περί τήν μεσημβρίαν δέ τής αύτής 
ημέρα; καλέσασά με ή Α. Θ. II. καί άπομακρύνασα 
τού; λοιπούς είπεν- «Άκουσον, τέκνονμου». —Εϊ; 
τοΰτο διέκοψε τδν λόγον καί έφαίνετο σκεπτομένη- 
τή; σιωπής παρατεινομένης, έξήλθον τή; αιθούσης 
συνχινηθείς. Μεθ’ ικανήν ώραν εϊσήλΟον αύθις μετά 
τοΰ σχολάρχου τής Θεολογικής Σχολής πανοσ. αρχι
μανδρίτου κ. Γερμανοΰ Γρήγορα καί έστημεν παρά 
τήν κλίνην τής Α. Θ. Παναγιότητος, μετά τινα; 
δέ λόγου; περί τής καταστάσεως τής υγείας Αύτής 
έν γένει, έπειδή ή Α. 11. περιε'βλέπεν ώσεί θέλουσα 
νά εϊπη τι ιδιαίτερον, δ κ. Γρηγοράς ήρώτησεν έάν 
θέλη νά λαλήση ιδία πρδ; έμέ, κατανεύσαντο; δέ 
τοΰ πατριάρχου, ό κ. Γρήγορά; άπεχώρησεν. ή δέ Α. 
Θ. Π. είπε πρδ; έμέ ταΰτα.

_ «Λ’. Γνωρίζει;, τέκνονμου, δτι ανέκαθεν έμελέ· 
των καί προπαρασκεύαζον τά περί οικοδομής καί άποκα - 
ταστάσεως ένδ; σχολείου έν Καλιμασία (έν Χίω), 
χωρίω τής γεννήσεώ; μου, έπί τοΰ οικοπέδου τής τε 
πατρικής μου οικία; καί τών παρακειμένων οικοπέδων, 
άπερ έπί τούτω είχον άγοράσει. Πρδς πραγματοποίη- 
σιν λοιπδν τή; άναλλοιώτου ταύτης επιθυμίας μου, 
ποδ πολλοΰ γνωστή; καί εΐ; τινα; τών φίλων καί οι
κείων, σοί παρέχω ήδη χίλια; κα: οκτακόσια; λίρας 
Τουρκίας δ:ά τε τήν οικοδομήν ένδ; καταλλήλου παρ
θεναγωγείου καί διά προικισμδν αύτοΰ καί συντήρη- 
σ:ν· πρδ; τδν αύτδν δέ σκοπόν επιθυμώ νά χρησιμεύ- 
σωσι καί τά έκεΐσε ευρισκόμενα πατρικά μου κτήμά-

i
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τα, τά ύπό την διαχείρισιν και επιμέλειαν τών α
δελφών σου, οΐ'τινες μετά την έγκατάστασιν τοΰ 
σχολείου νά παράσχωσι ταΰτα, όπως μένωσιν άνα- 
παλλοτριώτως προσηλωμένα εις την σχολήν ταύτην.

» Β'. Σο': εΐπον κα'ι άλλοτε ό’τι έπεΟυμουν νά οι
κοδομήσω οίκον έπ'ι τοΰ ένταΰθα (έν Χάλκη) κείμενου 
οικοπέδου μου έκ τετρακισχιλίων τετραγωνικών πή- 
χεων κα'ι τής έν αΰτω ύφ’ ήμών κτισθείσης δεξαμε
νής, καί νά αφιερώσω αΰτδν ακολούθως εις τήν ίεράν 
ταύτην μονήν τής Αγίας Τριάδος. Διάφοροι περιστά
σεις έκώλυσαν μέχρι τοΰδε τήν πραγματοποίησιν 
τής άποφάσεώς μου ταύτης· άλλ’δ πόθος μου ούτος 
έπ’εσχάτων μάλιστα διάτε τάς οικονομικός τής 
Σχολής δυσχερείας κα'ι διά τήν ξενίαν, ήν εύρον έν 
αύτή έν ταϊς άσθενείαις μου, κατέστη ζωηρότερος. 
Σο'ι παρέχω λοιπδν ήδη χιλίας κα'ι πεντακοσίας λίρας, 
ί'να δι' αΰτών και ώς έφορος τής Σχολής κα'ι ώς έν- 
τολοδόχος μου έκτελέσης τδν ιερόν μου τοΰτον σκοπόν. 
Έάν όμως σκεφθείς μετά τών συναδέλφων σου πει- 
σθής ότι ή αξία τοΰ οικοπέδου, έκποιουμένου, προσ- 
Τεθεϊσα επί τοΰ ποσού τούτου δύναται ν’ άποφέρη 
μείζονα καί άσφαλεστέραν πρόσοδον διά τήν Σχολήν, 
δύνασαι νά πράξης καί ούτως, αρκεί νά ύπαρξη α
σφάλεια. Έκ δε τοΰ προϊόντος τοΰ άποθεματικοΰ τού
του κεφαλαίου μέρος νά χρησιμεύση διά τήν έκπαί- 
δευσιν ένδς χρηστοΰ νέου. Χίου τήν πατρίδα, ώς υπο
τρόφου ίεροσπουδαστοΰ έν τή Θεολογική Σχολή, συμ- 
μορφουμένου πρδς τάς υποχρεώσεις τοΰ κανονισμού 
αΰτής.

» Γ'. Ύπέρ τών ανθρώπων μου, όσοι πιστώς καί 
Τιμίως μέ ύπηρετοΰσιν άπδ πολλών χρόνων χωρίς νά 
λαμβάνωσιν ώρισμένον μισθόν καί οΐ'τινες πάντοτε έν 
τή παρούση άσθενεία μου έδειξαν έγκαρτέρησιν καί 
άφοσίωσιν, σόι παραδίδω έτέρας έξακοσίας λίρας, ί'να 
οιανείμης ταύτας εις αΰτούς άναλόγως.

ο Δ'. 'Ότι τριακοσίας λίρας σοί δίδω ύπέρ τών 
έν Άθήναις καί Εύρώπη υποτρόφων μου καί σπου
δαστών, δι’ οΒς γνωρίζεις ότι ύπεσχέθην τήν συνδρο
μήν μου.

» Ε'. 'Ομοίως σόι δίδω έτι τετρακοσίας λίρας, ί'να 
[θέρος μέν αύτών διανείμης εις τά γνωστά σοι μέρη 
καί πρόσωπα, άτινα άπδ καιρού είς καιρόν επικα
λούνται τήν ήμετέραν συνδρομήν καί βοήθειαν, τδ δέ 
έτερον μέρος διάθεσης καθ'όν σοι έδήλωσα ιδιαίτερον 
Ιερδν σκοπόν.

» ς·'. Έτέρας πεντακοσίας λίρας ύπέρ τών έν Έ- 
πταπυργίω ιερών φιλανθρωπικών καταστημάτων.
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» Ζ'. Έτέρας πεντακοσίας λίρας ύπέρ τής πα
τριαρχικής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής.

» II'. Έτέρας εκατόν ύπέρ τοΰ έν Χίω γυμνασίου.
» Θ'. Έτέρας εκατόν, ών τήν χρήσιν 0ά σοί βρί

σω ακολούθως.
» Έν συνόλω πέντε χιλιάδας καί δκτακοσίας 

(άρ. 5800) λίρας Τουρκίας σοί παραδίδω άπό τοΰδε 
πρός έκτέλεσίν τών άνωτέρω παραγγελιών μου καί 
δωρεών, ανατεθειμένων άπδ τής σήμερον εις τήν υίι- 
κήν φροντίδα σου. Λάβε λοιπό» άκριβώς πάντων ση
μείωσή». Καί άμέσως ήρώτησεν έάν ό κ. Α. Μάυρο- 
γορδάτος άνεχώρησεν ώς έσκόπει είς Βιέννην είπόν- 
τος μου δέ οτι πράγματι άνεχώρησε. «Τότε, ύπέλα- 
βε, μήνυσον νά έπανέλθη ένταΰθα δ υιός αΰτοΰ κ. 
Θεόδωρος, πρός δν μοί είχεν υποδείξει ν’ άποταθώ έν 
πάση περιπτώσει».

Τήν 4 ώραν μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου ίδοΰσά με 
ή Α. Π. παρ’ Αύτή διανυκτερεόοντα, ήρώτησεν έάν 
έκάλεσα τόν κ. Μαυρογορδάτον καί έάν έσημείωσα τάς 
παραγγελίας Αύτής· εΐπον ότι άμφότερα έγένοντο καί 
ύπέβαλον τό σημείωμα.

Τήν πρωίαν τής έπιούσης, 18 ίουλίου, καλε'σας 
με αύθις έγγύς αύτοΰ ό πατριάρχης είπε·

— «Σοί έξομολογοΰμαι, τέκνον. Παρά τώκ.Μαυρο- 
γορδάτω είχον χρηματικήν παρακαταθήκην έκ δέκα 
χιλιάδων λιρών (άρ. 10,000) Τουρκίας. Έκ τούτων 
πέντε μέν χιλιάδας καί δκτακοσίας έξεχώρησα ήδη 
διά τάς δοθείσας σοι παραγγελίας καί δωρεάς μου, 
μένουσι λοιπόν παρά τώ ίδίω μόνον τέσσαρες χιλιάδες 
καίδιακόσιαι(άρ.4,200). Αυται, καθώς καί αί έν τώ 
κιβωτίω μου ευρισκόμενα: διά τάς προχείρους άναγ- 
καίας δαπάνας, άποτελοΰσι τήν είς μετρητά περιου
σίαν μου. Τό πλεϊστον τής περιουσίας μου συνίσταται 
είς τά γνωστά ακίνητα κτήματάμου, έξαιρέσει έκεί
νων,όσα έδωρήθησαν πρότερον καί ήδη έξεχώρησα δι’άς 
σόι έδωκα παραγγελίας καί δωρεάς μου, είς ομόλογα, 
οϊα τά αύλικά. τά τής Χοινότητος Άρτάκης καί τοΰ 
μητροπολίτου Κυζίκου, καί διάφορα άλλα ιδιωτικά 
ευρισκόμενα έν τοϊς κιβωτίοις μου, καθώς καί είς τά 
παρά τοΰ έθνικοΰ ταμείου δφειλομενά μοι έκ μηνιαί
ων κα! έξ επιχορηγήσεων τών άγιων αρχιερέων καί 
έκκλησιών και έκ περιουσιών τινων. Ό έν Άρτάκη 
αρχιερατικός επίτροπος σακελλάριος παπα Νικόλαος, 
επιτετραμμένος νά συνάζη διά λογαριασμόν μου χρή
ματα καί τόκους έκ τών έκεϊσε δανείων μου, έχει 
παρ’έαυτώ έκ τών μέχρι τοΰδε συνηγμένων τριάκον
τα χιλιάδας γρόσια, πόσα δέ άλλα ακολούθως συνή- 
γαγεν αγνοώ- σύν τούτοις τά ύπάρχοντα άρχιερατικά 

μου άμφια, τά άπό τής πυρκαϊας διασωθέντα οικιακά 
σκεύη, έπιπλα καί τά ένδύματά μου, καί ει τι έτε
ρον άπαρτίζουσι τήν περιουσίαν μου» .

Μετά μικρόν διάλειμμα έπανέλαβεν
— «Έννοεϊς τήν Οέσιν μου· οί ιατροί έξήντλησαν, 

φαίνεται, πάν μέσον θεραπείας, άλλ’έγώ είμι άφωσιω- 
μένος ολως είς τό θεϊον θέλημα· έν πάση όμως περί 
πτώσει έπιθυμώ νά γνωρίζης τήν περί τής χρήσεως 
τής περιουσίας μου γνώμην καί ευχήν μου. Πάντοτε 
έπεθύμουν νά περισυνάξω τήν περισωθεΐσαν ή προστε- 
θησομενην τυχόν περιουσίαν μου καί ν’ άποτελέσω 
κεφάλαιόν τι, ουτινος έξασφαλισθέντος, το μέν προϊόν 
νά επαρκή διά τάς άνάγκας τοΰ γήρως μου, αυτό δέ 
τό κεφάλαιο» νά χρησιμοποιηθή ακολούθως πρός έκ- 
πλήρωσιν τών πόθων μου, ους πάντοτε έτρεφον καί 
διατελώ τρέφων».

Μετά διακοπήν πάλιν ολίγων στιγμών, δπότεεϊσ- 
ήλθεν δ κ. Γρηγορας φέρων τή Λ. II. παγωτό» καί 
οίνον, άπεο έκ διαλειμμάτων έλάμβανεν, έγώ επα
ναφέρω» τόν λόγον είς τά προηγούμενα ήρώτησα τήν 
A. II. έάν έχη συντεταγμένον έγγραφόν τι διατυποΰν 
περις·ατωμένως τούς πόθους Αύτής.

—«"Οχι άπήντησεν ή Παναγιότης του »· καί συνε- 
χίζουσατδν λόγον προσέθηκεν — «Ήλπιζονδτι αί πε
ρί διαθεσεως τών πατριαρχών καί αρχιερέων διατάξεις 
τών κανονισμών ήθελόνποτε τροποποιηθή, ούτως ώσ- 
,τε νά έπιτρέπηται αύτοϊς τό ?» τρίτον τούλάχιστον 
τής καταλειπομε'νης περιουσίας των νά διαθέτη έκα
στος κατά τό άρεστόν αύτώ, τό δέ λοιπόν νά χρησιμο- 
ποιήται είς τάς άνάγκας τής Έκκλησίας καί τοΰ έ
θνους. Τό μέτρον τοΰτο, όπερ καί άλλοι μετ’ έμοΰ έ- 
θεώρουν δικαιότερου καί λυσιτελέστερον, δέν κατωρ- 
Οώθη νά πραγματοποιηθή έτι καί ούτός έστιν δ κυ- 
ριώτερος λόγος, δι’όν δέν έχω έγγραφον διάταξιν τών 
κατ’ έμέ άλλά καί ούτω δύναμαι, νομίζω, νά σοί α
νακοινώσω τάς περί τής χρήσεως τής περιουσίας μου 
προθέσεις καί εύχάς μου, έλπίζων ότι θά τύχωσι τής 
προσηκούσης έκτιμήσεως καί ύποστηρίξέως παρ’ ών 
δεϊ ώς μή άπάδουσαι κυρίως καί είς τό πνεΰμα τών 
σχετικών διατάξεων τών έν ένεργεία κανονισμών.

»Εύχομαι καί ποθώ αί μικραί οικονομία: μου νά 
μή ύποστώσ: τήν τύχην τών τέως διαχειρισθεισών 
αρχ:ερατ:κών περιουσιών, άλλά νά γίνωσι τουλάχι
στον αφετηρία έπωφελεστέρας καί μονιμωτέρας χρή
σεως. Έάν ή περιουσία μου ήτο τοιαύτη. ώστε νά 
έπαρκή καί διά άνέγίρσιν τών πατριαρχείων, ώς έ
γώ έσχεδίαζον τά νέα πατριαρχεία, ήθελον ίσως τρο
ποποιήσει τάς σκέψεις μου· αλλ’ ώς έχει σήμερον καί 

δπως διάκεινται τά καθ’ ήμας, δέον νά χρησιμοποιώ 
θή ουτω.

«Επιθυμώ έκ τών παρά τώ κ. Μαυρογορδάτω 
τεσσάρων χιλιάδων καί διακοσίων λιρών Τουρκίας:

»ΑΖ. Χίλιαι λίραι νά έξιδιασΟώσιν ώς πρώτη 
καταβολή διά τήν άνέγερσιν τών πατριαρχείων έως 
ου δέ έλθη δ κατάλληλος είς τοΰτο καιρός, τό ποσόν 
τοΰτο νά μένη έξησφαλισμένον, δεόντως τών τόκων 
προστιθεμένων είτε έπί τοΰ αΰτοΰ ’κεφαλαίου, είτε 
έπί τοΰ επομένου.

»Β'. Έτεραι χίλιαι λίραι νά κατατεθώσιν έπίσης 
είς μέρος ασφαλές έπί τόκω ώστε προστιθεμένων έτη- 
σίως τών τόκων έπί τοΰ κεφαλαίου ν’άποτελεσΟή έν
τός ολίγων έτών άποθεματικόν, οπερ ν’άποφέρη έτη- 
σίαν πρόσοδον, ήτις νά έπαρκή οώ άντιμισθίαν ένός 
τακτικού ειδικού ιεροκήρυκας τής Μεγάλης Έκ
κλησίας.

»Γ'. “Ετεραι εκατόν λίραι νά χορηγηθώσιν ύπέο 
τοΰ έν Σαυροδρομίω σχολείου τών άπορων παίδων καί 
κορασίων.

»Δ'. Έτεραι εκατόν ύπέρ τοΰ έν Κωνσταντινου- 
πόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου.

»Ε'. Αϊ λοιπάί δύο χιλιάδες λίραι νά χρησιμευ- 
σωσιν διά τήν έπομένην έκλκησιαστικήν καί έθνικήν 
άνάγκην έπί τών έν Μουχλείω δύο οικοπέδων μου, 
τά όποϊα προς αΰτόν τοΰτον τόν σκοπόν καθιερώ, ν’ 
άνεγερθή οικοδομή κατάλληλος, ήτις νά χρησιμεύση 
είς πατριαρχικόν τοΰ Γένους παρθεναγωγεϊον, τό ό
ποιον νά προικοδοτηθή μέ τά κεφάλαια τών είς τόν 
έν Άρτάκη ναόν τής μητροπόλεως δανείων μου, οί 
δέ καθυστερούμενοι αύτών τόκοι, πλήν τών δεδομέ
νων τέως τώ σακελλαριω ν’ άφεθώσιν είς τό ταμεϊον 
τού ναοΰ έκείνου.

» Περί τής κατά τήν Άρτάκην άνεγερθείσης καί 
προικισθείσης παρ’ ήμών άδροτάτοις αναλώμάσι καί 
καί τόκοις ίερας μονής τοΰ Άγιου Άνδρέου μετά τών 
έν αύτή διαφόρων ζώων καί τών πέριξ άγορασθέντων 
κτημάτων καί γαιών βεβαίως θά ίσχύση τό έν τάϊς 
πατριαρχικές κώοιξιν άπό τής πρώτης ήμών πατρι- 
αρχείας κατεστρωμένον σιγγίλιον, καθ’ 3 ή μέν επι
μέλεια καί επιστασία άνατίθεται τή Ί. μητροπόλει 
Κυζίκου, αί δέ πρόσοδοι χρησι[αεύουσι διά τά έκπαι- 
δευτήρια τής Άρτάκης. Ό λόφος «Άγιος Συμεών» 
μετά οαλιανίων νά άφεθώσιν έκείνοις, είς ων τά όνό · 
ματά είσι γ·εγραυ.μένα.

«Περί τών όφειλομένων μοι δι’όμολόγων ύπδ τοΰ 
μητροπολίτου Κυζίκου λέγω μόνον ότι έχων ύπ’ οψιν 
τήν δυσχερή οικονομικήν αύτοΰ Οέσιν, έσκόπουν, ά-

<
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φοΰ έκπέσω ό’σα κατά καιρούς μοϊ.έμβασε καθ' ήν έ- 
καί^ξλαβα της Σεβασμιότητας του σημείω- 
παιτήσω πεντακοσίας λίρας πρδ; τελείαν έξ- 

όφλησινκαί εις μείζονα ετι νά προβώ παράβλεψιν χά-

ζήτ^σα^ 
σιν, ν’ ς

ριν τής μητρδ; κα'ι τών άδελφών του.
•Τδ έν τή νήσω Αντιγόνου οίκόπεδον πώς κα'ι εϊς 

τινα; έχω δεοωρημένον γνωρίζεις, ώστε περ'ι τούτου 
ούδέν έχω να διατάξω ήδη.

• Έκ δέ τής λοιπής περιουσία; μου, ήτοι τών παρ' 
έμοί μετρητών, τών μετά κα'ι άνευ δμολόγων όφειλο- 
μένων μοι και καθυστερουμένων παρά τε τοΰ εθνικού 
ταμείου κα'ι λοιπών, έκ τής αξίας τών πραγμάτων 
μου κα'ι εΐ τίνος άλλου άνήκοντό; μοι δικαίου νά έξο- 
φληθώσι τά εύρεθησόμενα μικρά χρέη μου πρώτιστα 
καθώς κα'ι τά όφειλόμενα εις έξοδα τής τροφοδοσία; 
τών πατριαρχείων καί τοΰ οίκου καί εις μισθούς 
τών υπαλλήλων καί υπηρετών μου. χωρίς ούδε'ις τών 
έχόντων λαμβάνειν ν' άδικηθή κατά τάς σχετικά; δια
τάξεις τών έν ένεργεία κανονισμών».

Ένταΰθα ύπομνήσαντός μου περί τών εκατόν λι
ρών, ών τήν χρήσιν ε’πεφυλάχθη νά μοί ανακοίνωση 
τήν προτεραίαν, είπεν ή Α. €>. Π. — «Ταύτας θέλω 
διαθέσει κατά τήν άποκατάστασιν τών πτωχών έκεί
νων κορασίων, υπέρ ων, ώ; είναι γνωστόν. ειχον ύ- 
ποσχεθή τήν συνδρομήν μου.

• Τήν εύόδωσιν τών πόθων καί τών ευχών μου 
τούτων καί τήν έν τή έκτελέσει διακανόνισιν αύτών 
επιθυμώ θερμώς νά έπιμεληθή; καί νά σύστησες στε
νώ; εϊς τε τήν ίεράν Σύνοδον καί τδ Λ. Ε. Μ. Συμ
βούλων, παρακάλεσον δε κάήτούς αγαθούς μοι φίλους 
(οΰςμοι έξωνόμασεν), ΐνα μετά τής διακοινούσης αυ
τούς φιλογενοΰ; διαθέσεως συντελεσωσι τδ επ' αύτοϊς 
εις τήν αίσίαν διεκπεραίωσιν αύτών». Έπί πασι 
προσέθετο.— «Άσπάζομαι καί εύχομαι καί ευλογώ 
τούς πάντας άπδ ψυχής, προσδοκών παρ'ένδς έκάστου 
δμοίαν τής ψυχής διάθεσιν».

Τή αύτή ήμερα δεκάτΤ) δγδότ( ίουλίου άφίκετο 
εις τήν Θεολογικήν Σχολήν δ έντολή τή, Α. Θ. Π. 
προσκληθείς κ. Θ. Λ. Μαυρογορδάτος, μεθ’ ού είσ- 
ήλθομεν παρά τή Λ. Θ. ΙΙαναγιότητι, ήτις μετά 
τάς προσαγορεύσεις οηλώσασα τώ κ. Θεοοώρω τδν 
βκοπδν τής προσκλήσεώς του, άφηγήσατο επομένως, 
διακοπτόμενη πολλάκις έν τή σειρά τοΰ λόγου, τά 
καθέκαστα τών τε δοθεισών μοι παραγγελιών τή 
προτεραία καϊ εφεξής τάς τής πρωίας, καθ' ά άνω 
τέρω έκτίθεται, μετά δέ τδ πέρας λε'γει τω κ. Θεο- 
δωρω. —ε’Αξιώ, τέκνον, πρώτον νά μετρήσητε τώ 
άγίω Δέρκων έκ τοΰ παραυτίκα πέντε χιλιάδας καί 

δκτακοσίας (άριθ. 5,800) λίρας. Τουρκίας, άς οφεί
λω δι’ ήν ωρισα χρήσιν καί δι’ άς άνεθέμην ιδιαιτέ
ρας παραγγελίας τή Σεβασμιότητί του, ώς ήκούσατε 
ήδη· δεύτερον δέ τδ υπόλοιπον τής παρ’ύμϊν έμπε- 
πιστευμένης χρηματικής περιουσίας μου έκ τεσσά
ρων χιλιάδων καί διακοσίων (άριθ. 4,200) λιρών 
Τουρκία; νά συντελέσητε όπως διατεθή καθ’ οδ; έδή- 
λωσα πόθου;συνεννοούμενο; μετά τοΰ άγιου Δέρκων».

Εΐ; ταυτα άποκριθεί; δ κ. Θεόδωρο; είπεν.
— «Έστε βέβαιος. Παναγιώτατε, ό'τι άπδ τοΰδε 

έσται πισσωμένος ό άγιος Δέρκων μέ τδ ποσδν 5,800 
λιρών κατά τήν ύμετέραν διαταγήν, καί οτι ακολού
θως θά έπιμεληθώ όσον τδ έπ’έμοί, συνεννοούμενο; 
μετά τοΰ άγιου Δέρκων, ό'πως μέ τδ παρ’ήμϊν πο
σδν τών 4,200 λιρών τουρκικών έκτελεσθώσιν οί ύ· 
μέτεροι πόθοι καί αί εύχαί».

Τελευταίου, άμφότεροι συγκεκινημενΟι σφοδρά, 
έξήλθομεν τής αιθούσης τής Α. Θ. II. παραγγελλού 
σης τώ κ. Θεοδωρω Μαυρογορδάτω εύχάς δι’ έκαστον 
τών μελών τής οικογένειας αύτοΰ.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΣΙΦβΝ ΕΝ ΑΙ’ΓΑΙΑΙ. — Σπανιώ- 

τατον οαενόμενον έγένετο έπί τής νοτιάς ακρας τής 
Αγγλίας απέναντι τής Άμσφίρη; καί τής πόλεως 
Πορτσμούθ. Τδ φαινόμενον τοΰτο είναι θαλάσσιο; σί- 
φων, ούτινος μαρτυρία Οφθαλμοφανή; άπεστάλη εις 
τά αγγλικά φύλλα. Τήν ?! αύγούστου μικρδν πρδ 
μεσημβρίας δ νοτι ανατολικός άνεμος σαρώσας τά μέ- 
λανα νέφη έφερεν αύτά πρδς τήν Άμσφίρην. ’Ολίγα 
λεπτά μετά μεσημβρίαν ώφθη ή θάλασσα συγκοι- 
νωνοΰσα μετά τών νεφών διά στήλης ύδατος, κινού
μενης έξ ανατολών πρδ; δυσμάς. Ό αύτόπτης μάρ
τυς τοΰ φαινομένου, ό'στις καί τήν έκθεσιν έποιήσατο, 
παρετήρει διά τηλεσκοπίου μετά προσοχής τάς κι
νήσεις τής στήλης ταύτης καί οιέγνω ότι ή άκτίς 
τή; στεφάνης αύτής ήν αρκούντως μεγάλη, κα'ι όμως 
έχώρει ταχύτατα. Διήλθε πρδ τής Σούτθης, προα- 
στείου τής Πορτσμούθης κατά τήν είσοδον τοΰ λιμέ- 
νος τούτου, καί διά τοΰ όρμου Στόκε;. "Αμα είς τήν 
δίνην τής Σούθαμπτων άφικόμενος δ σίφων μετεβλή- 
θη είς κατακλυσμιαίαν βροχήν. 'Ολίγον πρδ ταύτης 
μιχροΰ δέϊν περιεκλείσθη ύπδ τή; δίνη; τοΰ κινούμε
νου ΰ'δατος πλοϊον καί κατεποντίσθη. «Μεθ ολην αύ
τοΰ (λέγει δ αύτόπτης) τήν μικράν έκτασιν καί σφο 
δρότητα. ήκιστα συνήθεις είς τούς τροπικούς. ό σί
φων ήν αξιοσημείωτο; διά τδ μέγιστον ύψος τής στή
λη; τοΰ ύδατος».

Ό ύπεύθυνο; Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

τυποις Βουτυρά και Σ/ας.


