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(Συνέχεια κα) τέλος· ϊδε άριθμδν 33).

Ό λόρδος Σαλισβουρή, άναφερόμενος είς τδ ύπδ 
τοΰ προέδρου καταδειχθέν σημεϊον συζητήσεως, 
προτείνει ν'άντικαταστήσωσιν ε'ν τω ύπδ τών γάλ
λων πληρεξουσίων ύποβληθέντι κειμένφ αί λέξεις 
Ελληνικά) έπαρχίαι, τας λέξεις έπαρχίαι 
ίμοροι τω [ίασιλείω τής Ελλάδος. Έάν 
ή τροποποίησις αύτη, ήτις φαίνεται αΰτω δίδουσα 
πλείονα σαφήνειαν είς τδ κείμενον, έγίνετο παρα
δεκτή, Οά συνετάσσετο προθύμως τω γαλλικω σχε- 
δίφ, ούτω τροποποιούμενοι, έν ή περιπτώσει Οά 
έγίνετο δεκτόν ύπδ τής πλειονοψηφίας τώνδυνάμεων.

Ό κ. Δεπρέζ φοβείται μή ή προτεινομένη ύπδ 
τοΰ κ. πληρεξουσίου τής Μεγάλης Βρετανίας τρο
ποποίησή εχ·β ώς αποτέλεσμα νά καταστήση ήτ
τον ευκρινές τδ κείμενον τοΰ ύπδ τών γάλλων πλη
ρεξουσίων ύποβληΟε'ντος σχεδίου.

Ό πρόεδρος παρατηρεί ό’τι τδ συνέδριον εύρίσκε- 
ται απέναντι τυπικοΰ και συντακτικού ζητήματος, 
καΟ’δ είναι παραδεδεγμένη ή άπόφασις τής πλειο
νοψηφίας, έκτδς μόνον διαμαρτυρήσεως τής μειονο
ψηφίας έν τω πρωτοκόλφ. ΊΙ Α. Γ. Ύψηλότης 
φρονεί δ'τι καλδν θά ήτο νά προβή τδ συνέδριον άν- 
τιστρόφως τών κοινοβουλευτικών εθίμων, κα) ή 
ψηφοφορία, άν τδ συνέδριον συναινή, ν'άρχίςη έπ) 
τής γαλλικής προτάσεως, ψηφοφορουμένης έν δεύ
τερα μοίρα τής τροποποιήσεως τοΰ λόρδου Σαλισ 
βουρή. Τδ αποτέλεσμα τής πρώτης ψηφοφορίας 
Οεωρηθήσεται ώς έξαρτώμενον, ήτοι τροποποιήσι- 
μον συμφώνως πρδςτήν αγγλικήν πρότασιν, καθ’ήν 
περίπτωσιν αύτη θά έγίνετο αποδεκτή· έάν του
ναντίον άπορ^ίφθή, ή έπ) τή; γαλλικής προτάσεως 
ψηφοφορία έσται δριστική.

Ό κόμη Άνδράσσυ δέν θέλει νά είσέλθβ εϊς τήν 
ουσίαν τοΰ ζητήματος, θεωρεϊ δέ οτι έχει ν’ άπο- 

φανθή μόνον περ) τής αποδοχής έν γένει· ώς έκ 
τούτου ψηφίζει τήν γαλλικήν πρότασιν, έπιφυλασ
σόμενος ν’ άποφανθή έπ) τής τροποποιήσεως τοΰ 
λόρδου Σαλισβουρή.

Οί πληρεξούσιοι Γαλλίας κα)’Αγγλίας ψηφίζουσι 
τδ ύποβληθέν κείμενον.

Ό Κόμης Κόρτη συναινεϊ έπίσης εϊς αΰτδ χα) 
τοσούτω προθυμότερου, ό'σω νομίζει οτι τδ δεύτερον 
μέρος του έγγραφου περιέχει κατ’άρχήν τήν έν τή 
αγγλική τροποποιήσει έκφρασθεϊσαν ιδέαν.

Οί ^ώσσοι πληρεξούσιοι ψηφίζουσιν έπίσης τδ 
γαλλικόν κείμενον.

Ό Καραθεοδωρή πασσας λυπεϊται δ'τι άπαντώ- 
σιν έν τω προτεινομένω χειμένω αί λέξεις ή τ ύ χ η 
τών έπαρχιών κτλ. Ώς έχ τών λέξεων τούτων 
δέν δύναται ή νά έπιφυλαχθή τήν γνώμην τής κυ
βερνήσεως αΰτοΰ.

Τοΰ προέδρου έπιμείναντος δ'πως ψηφοφορήσωσιν 
οϊ κύριοι δθωμανο) πληρεξούσιοι, δ Καραθεοδωρή 
πασσίΐς κα) δ Μεχμέτ Άλή πασσας δηλοΰσιν 5τι 
δέν θ’ άνθίσταντο κατ’ άρχήν εις τδ ν’ άκουσθή 
αντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος έπ) τω ορω δ'τι ούτος 
θά έχφι συμβουλευτικήν μόνον ψήφον.

Ό πρίγκηψ Βίσμαρκ προκαλεϊ έπειτα δευτέραν 
ψηφοφορίαν έπ) τής τροποποιήσεως τοΰ λόρδου Σα- 
λισβουρή, ήτοι έπ) τοΰ ζητήματος έάν τάς λέξεις 
όμοροι έπαρχίαι άντικαταστήσωσιν αί έ λ- 
ληνικα) έπαρχίαι.

Τοΰ κόμητος Άνδράσσυ έρωτήσαντο; ποία κατά 
τούς κυρίους άγγλους πληρεξουσίους ύφίσταται δια
φορά μεταξύ τών δυο φράσεων, ό μαρκήσιος Σαλισ- 
βουρή λέγει ό'τι ύπάρχουσιν ελληνικά) έπαρχίαι 
μή όμοροι τω [ίασιλείω, περ) ών ή ’Αγγλία έπι- 
θυμεϊ δπως έπίσης μεριμνήση τδ συνέδριον. Έν 
τώ γαλλικω σχεδίω έννοοΰνται μόνον ή “Ηπειρος 
κα) ή Θεσσαλία· ή δέ τροποποίησις τής Α. Έξ. 
έπιτρέπει τοΰναντίον να περιληφθώσι έν τή συζη ■ 
τήσει, καθ’ήν παραστήσονται οί τής Ελλάδος άν 
τιπρόσωποι, αί έπαρχίαι Μακεδονία, Θρφκη χα) 
Κρήτη.
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Ό χόμης Άνδράσσυ μετά την έξήγησιν ταύτην 
καί συμμορφούμενος προς την αρχήν αύτοΰ, τοΰ 
έπιζητεΐν αποτελέσματα ίσον οΓον τε μόνιμα, ψη- 
φΐζει ύπίρ της τροποποιήσεως τοΰ λόρδου Σαλισ- 
βουρή έπύ τω σκοπώ τοΰ νά μη περιορισθή ή έχ- 
φρασις τής γνώμης τών έλλήνων αντιπροσώπων.

Οί πληρεξούσιοι τής Γαλλίας έμμένουσιν είς τήν 
ψηφοφορίαν έπύ τοΰ άπλοΰ χαί καθαρ.ΰ αυτών χει 
μόνου· οί τής Μεγάλης Βρετανίας ψηφίζουσιν ΰπίρ 
τής τροποποιήσεως.

Ό κόμης Κόρτης συντάσσεται τή άγγλική προ- 
τάσει, ήν θεωρεϊ δίδουσαν πλείονα έχτασιν είς τήν 
συζήτησιν.

Ό κόμης δέ Λωναύ προστίθησιν ίτι άλλως τε 
τδ συνέδριον Οά ήναι πάντοτε έλεύθερον νά έξετάση 
έν τίνι μέτρω δύναται ν’ άποδεχθή τάς παρατηρή
σεις τών έλλήνων αντιπρόσωπων.

Τοΰ προέδρου ζητήσαντος τήν ψήφον τών κ. κ. 
πληρεξουσίων τής ί’ωσσίας, δ πρίγκηψ Γορτσακώφ 
παραχαλεϊ τούς κ. κ. πληρεξουσίους τής Γαλλίας 
νά έχθέσωσι τούς λόγους, δι*  ους έμμε’νουσιν εις τδ 
κείμενον τής προτάσεως αύτών.

*0 κ. Βάδδιγχτων φρονεί ίτι δεν υπάρχουσι με
γάλαι διαφοραύ μεταξύ τοΰ σχεδίου τοΰ κ. Δεπρέζ 
καί τής ύπδ τοΰ λόρδου Σαλισβουρή προταθείσης 
συντάξεως. Υπάρχει όμως διάχρισις· οί πληρεξού
σιοι τής Γαλλίας ίσχε'ψαντο δτι, προσκαλούμενης 
τής ελληνικής κυβερνήσεως νά διορίση πληρεξού
σιον, ωφέλιμον θά ήτο ταύτοχρόνως νά περιορισθή 
τδ στάδιον τών παρατηρήσεων αύτοΰ. Ό κ. Βάδ- 
διγχτων αποδέχεται μέν δπως ί έλλην αντιπρόσω
πος προσκαλήται νά γνωμοδοτή περύ τών γεγονότων 
τών συμβαινόντων περύ τά μεθόρια τοΰ βασιλείου, 
άλλά πολύ δλιγώτερον έννοεϊ πώς είναι δυνατδν ή 
άρμοδιότης τοΰ άνακτοβουλίου Αθηνών νά έκτεί- 
νηται είς χώρας οιχουμένας ύπδ μικτοΰ πληθυσμοΰ. 
Ή Αύτοΰ Έξοχότης φοβείται μή μεγαλυνθή ου
τω παρά πολύ ή σφαίρα τών παρατηρήσεων τής 
ίλληνιχής κυβερνήσεως. ‘Εν τούτοις, έπειδή ή δευ- 
τέρα παράγραφος τοΰ σχεδίου έπιφυλάσσει έπύ τοΰ 
αντικειμένου τούτου είς τδ συνέδριον πλήρη ελευ
θερίαν έκτιμήσεως, ή ύψηλή συνέλευσις είναι ό τε 
λευταϊος κριτής περύ τών συζητήσεων, έν αΤς θεω
ρήσει κατάλληλον τήν άποδοχήν τοΰ ελληνος άν- 
τιπροσώπου.

Κατόπιν τών θεωριών τούτων δ πρίγκηψ Γορ
τσακώφ ψηφίζει ύπέρ τής διατηρήσεως τοΰ γαλλι- 
κοΰ κειμένου.

Ό Καραθεοδωρή πασσάς νομίζει δτι έννοεϊ δ'τι 
χατά τδ φρόνημα τής ύψηλής συνελεύσεως ή άπο- 
δοχή ελληνος άντιπροσώπου είναι πρδ παντδς ζή
τημα καταλλήλου· άλλ’δμως ή A. Ε. χαύ μετ’

αύτής δ Μεχμέτ Άλή πατσάς αποδεχόμενοι τδ ν’ 
άχουσθή δ άντιπρόσωπος ουτος, προκειμένου περύ 
τής βελτιώσεως τής καταστάσεως τών έπαρχιών 
έκείνων, ζητοΰσι νέας εξηγήσεις περύ τής σημα
σίας τής φράσεως τοΰ γαλλικού σχεδίου, έν Τ, λό- [ 
γος γίνεται περύ «όμορων έπαρχιών».

'Ο κ. Βάδΐιγχτων άπαντα δτι δέν συζητεϊται 
σήμερον ή ούσία τής δυσχερείας ταύτης, άλλ’ α
πλώς τδ προηγούμενον ζήτημα· επιμένει δέ είς τδ 
νά πρόσθεση δτι τδ αίτιολογιχδν τοΰγαλλιχοΰ σχε
δίου σαφώς τήν σημασίαν αύτοΰ καταδεικνύει. Κα
τά πρώτον λόγον τδ συνέδριον θεωρεϊ δίκαιον δπως 
ή ’Ελλάς έκφράση τάς εύχάς αύτής περύ ζητημά
των ένδιαφερόντων τά δρια αύτής ; Δεύτερον· τδ 
συνέδριον θεωρεί ωφέλιμον νά προκληθώσιν έπύ 
διαφόρων ζητημάτων αί εξηγήσεις τοΰ άνακτοβου
λίου ’Αθηνών;

Ό πρίγκηψ Βίσμαρχ παρατηρεί δτι ή πρακτική 
διαφορά μεταξύ τών δύο γνωμών θά έκδηλωθή ιδία 
δταν πρόκηται νά καθορισθή ή ώρα καθ’ήν άκου- 
σθήσονται οί έ’λληνες αντιπρόσωποι. Τότε μόνον 
κατά τήν γνώμην αύτοΰ γενήσεται ή δριστική 
ψηφοφορία. Έπύ τοΰ παρόντος πρόκειται περύ τής 
έν γένει παραδοχής τών έλλήνων άντιπροσώπων, 
έν δέ τή τάξει ταύτη τών ιδεών έρωτά έκ νέου έάν 
οί χ.κ. δθωμανού πληρεξούσιοι ψηφίζουσιν ύπέρ 
τής άγγλικής ή ύπέρ τής γαλλικής συντάξεως.

Οί δθωμανού πληρεξούσιοι δηλοΰσιν δ’τι άπέ- 
χουσιν.

Ό πρίγκηψ Βίσμαρχ ώς πληρεξούσιος τής Γερ
μανίας ψηφίζει ύπέρ τής γαλλικής συντάξεως.

ΊΙ Α. Γ. Τ. παρατηρεί άχολούθως δτι ύπάρχκ 
ίσοψηφία επομένως ή άγγλική τροποποίησες δέν έ
χει πλειονοψηφίαν καύ τδ άποτέλεσμα τής πρώτης 
ψηφοφορίας, δι’ ής έγένετο άποδεκτή ή γαλλική 
σύνταξις, διατελεϊ ύπάρχον. Ό πρόεδρος έρωτφ 
έάν τδ συνέδριον έννοεϊ ν’ άποφασίση σήμερον ή έν 
προσέχει συνεδριάσει κατά ποίαν συνεδρίασιν γενή
σεται άποδεκτδς δ ελλην άντιπρόσωπος.

Έπύ τή εΐσηγήσει τοΰ κόμητος Κόρτη δ πρόε
δρος παρατηρεί δτι ή πρόσκλησις μέλλει νά γείν-ρ 
μόνον τή αιτήσει ένδς τών μελών τοΰ συνεδρίου, 
διατυπουμέν-ρ έν τή προηγουμένρ συνεδριάσει καύ 
τυγχανούσϊ| τής ψήφου τής ύψηλής συνελεύσεως.

Ό κ. Βάδδιγκτων φρονεί δτι ύπάρχει λόγος ν’ 
άναμείνωσιν δπως λυθή πρώτον τδ ζήτημα τής 
Βουλγαρίας καύ έν πάση περιπτώσει νά μή άπο- 
φασίσωσι σήμερον.

Ό κόμης Άνδράσσυ δέν θεωρεϊ πράγματι ώς ά- 
παραίτητον νά καθορισθή ή ημέρα αύ'τη άπδ τοΰδε.

Ό κ. Δεπρέζ παρατηρεί δτι τδ σχέδιον συνεπά
γεται δύο ύποθέσεις, τήν περύ τών δμόρων έπαρ·

Ό πρόεδρος άπαντα δτι τδ συνέδρων άφοΰ με- 
λετήση τάς ύπδ τών έλλήνων άντιπροσώπων κα- 
θυποβληθείσας θεωρίας θέλει ανακοινώσει αύτοϊς τδ 
άποτέλεσμα τών συζητήσεων τής ύψηλής συνε 

λεύσεως.
Έν τή δε συνεδριάσει τής 23/5 ίουλίου δ πρώτος 

πληρεξούσιος τής Γαλλίας έπιθυμεϊ πρύν ή άρξηται 
ή συζήτησις τής ήμερησίας διχτάξεως νά ποιήση 

άνακοίνωσίν τινα έν τώ συνεδρίφ.
*0 κύριος Βάδδιγκτων, έπιθυμεϊ νά δώση τοϊς 

δθωμανοϊς αύτοΰ συναδέλφοις τήν διαβεβαίωσιν δτι 
κατά τάς ένεστώσας περιστάσεις θεωρεϊ έπιβαλλό- 
μενον αύτώ ύπδ τής συνειδήσεως μηδεμίαν ν’άπαγ- 
γείλη λέξιν δυναμένην νά προσβάλη τάς νομίμους 
αύτών φιλοτιμίας. Θ’ άποφύγη διά τοΰτο πάσαν 
άναδρομικήν θεωρίαν περύ τών αιτίων τών δεινών, 
ών έπιζητεϊται ή θεραπεία. Ό μόνος αύτοΰ πόθος, 
ώς καύ πάντων τών πληρεξουσίων, είναι νά τεθή 
τέρμα είς τήν τεταραγμένην κατάστασιν τής ’Ανα
τολής, νά προληφθώσιν αί μεταγενέστεραι δυσχέ 
χέρειαι διά καταρτισμοΰ διαρκοΰς πραγμάτων κα
ταστάσεως χαύ νά ληφθώσιν ύπ’δψιν τά διάφορα 
συμφέροντα, δσα συνυφίστανται έν τή χερσονήσω 
τοΰ Α?μου. Μεταξύ τών συμφερόντων τούτων τ ά 
τής ελληνικής φυλής ύπερτάτην παρουσιάζουσι 
σπουδαιότητα. Ό κύριος πρώτος πληρεξούσιος τής 
Γαλλίας πέπεισται δ'τι, έφ’δ'σον ή Ύψ. Πόλη δέν 
ήθελεν ικανοποιήσει αύτά άποχρώντως, Οά διατελή 
έκτεθειμε'νη έν τοϊς μεθορίοις αύτής είς ταραχάς 
άδιαλείπτως άναγεννωμένας. ΊΙ Α. Έξ. φρονεί δτι 
τοιαΰται τινες παραχωρήσεις ωφέλιμοι θά ήσαν 
είς τήν οθωμανικήν κυβέρνησιν καύ πληροφορείται 
δτι ή Πύλη δέν άποκρούει τήν ιδέαν συνάψεως 
διαπραγματεύσεων μετά τής Ελλάδος έπύ τή βάσει 
έπανορθώσεως μεθορίων. ΊΙ διακανόνισες τών διη
νεκών τούτων δυσχερειών είναι όντως διά τήν 
Τουρκίαν όρος ασφαλείας καύ εύημερίας, διότι, έφ’ 

ι δσον θά διαρκώσιν αί ταραχαύ αϊται, παραλελυ- 
' μένη εσται ή τών πόρων αύτής άνάπτυξις. "Όσον 

διά τήν Ελλάδα, σκοπδς τοΰ συνεδρίου δέν είναι 
βεβαίως νά ίκανοποιήση τούς ύπερβάλλοντας πό
θους δργάνων τινών τής δημοσίας τών Έλλήνων 
γνώμης, άλλ' ό κ. Βάδδιγκτων φρονεί δτι δίκαιον 
χαύ πολιτικδν θά έξετελεΐτο έργον, έάν ήνοΰντο 
μετ’αύτής λαού, οί'τινες διά μέν ταύτην έσονται 

! ισχύς, διά δέ τήν Τουρκίαν είσύν απλώς αίτιον 
άδυναμίας. Έν τή τάξει ταύτη τών ιδεών ή Α. 
Έξ. ύπομιμνήσκει τήν γνώμην ήγεμόνος, είς 8ν 
προσηνέχθη τώ 1830 τδ τής Ελλάδος στέμμα 
χαύ οστις προσχληθεύς έπειτα νά βασιλεύσρ άλλης 
χώρας έκτήσατο διά τής συνέσεως αύτοΰ μεγάλην 
έν Εύρώπη αΰθεντείαν· δ ήγεμών ο5τος έθεώρει
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χιών συζήτησιν, έν η κατά τήν γαλλικήν πρότασιν 
ή παρουσία τοΰ ελληνος αντιπροσώπου κρίνεται 
αναγκαία ύπδ τοΰ συνεδρίου, καύ τάς άλλας συζη
τήσεις, καθ' άς ή ύψηλή συνέλευσις έπιφυλάσσεται 
τήν έλευθερίαν νά προκαλέσ-ρ, άν ύπάρχη λόγος 

τδν άντ ιπρόσωπον τοΰτον.
*0 πρίγκηψ Βίσμαρχ ύπομιμνήσχων δτι κατά 

τδ φρόνημα αύτοΰ δ έλλην άντιπρόσωπ ος μέλλει 
νά προσκαλήται μόνον είς τάς συνεδριάσεις, καθ'άς 
τδ συνέδριον έπιθυμεϊ ν’άκούση αύτδν, παρατηρεί 
δτι έπύ τοΰ παρόντος ούδέν τών μελών τής συνε
λεύσεως ποιείται τοιαύτην πρότασιν. ΊΙ Α. Γ. Τ. 
θεωρεϊ άρα προτιμότερον έν τή ένεστώση κατα- 
στάσει τών έργασιών, καθ’ήν ύπάρχει έλπύς προσεγ- 
γίσεως τών διαφόρων γνωμών έπύ τοΰ βουλγαρικοΰ 
ζητήματος, νά μή είσαχθή νέον στοιχεϊον, δπερ 
δύναται νά έπαυξήση τάς δυσχερείας τής συνεν- 

νοήσεως.Έν τή τρίτη συνεδριάσει τής 17/29 ίουνίου 
είσάγονται έν τώ συνεδρίω δ ύπουργδς τών έξωτε- 
τερικών τής Ελλάδος κ. Δηλιγιάννης καύ δ ε’ν 
Βερολίνω πρεσβευτής x. Α. ί*.  ί’αγχαβής.

Ό πρόεδρος πρίγκηψ Βίσμαρχ λέγει δ'τι τδ συνέ
δρων έπιθυμεϊ ν’άκούση τάς εύχάς τής ελληνικής 
κυβερνήσεως καύ επομένως παρακαλεΐ τούς άντι- 
προσώπους τής Ελλάδος νά γνωστοποιήσωσιν είς 
τήν δψηλήν συνέλευσιν τάς γνώμας καύ τούς πόθους 

αύτής.Ό κ. Δηλιγιάννης εύχαριστήσας τή συνελεύσει 
έπύ τή αποδοχή τών Έλλήνων άντιπροσώπων έν 
αύτή άναγινώσκει σύντομον ύπόμνημα, δπερ έδη- 
μοσιεύθη έν τώ ύπ’άριθμδν 30 φύλλω τής Σ αβ β ά

τι α ί α ς Έ π ι Ο ε ω ρ ή σ ε ω ς.
Μετά τδν κ. Δηλιγιάννην δ έτερος τών άντι- 

προσώπων κ. ’Ραγκαβής προστίθησι συμπληρω
ματικά τινα είς τά ύπδ τοΰ συναδέλφου αύτοΰ λε- 
χθέντα δμιλήσας ιδία περύ τών έν Έλλάδι γενομέ- 
νων προόδων άπδ τής άνεξαρτησίας αύτής, περύ 
τών δυσχερειών, δσαι ώς έκ τοΰ περιορισμένου τοΰ 
έδάφους, τής έλλείψεως φυσικών μεθορίων καύ τών 
συνεχών διαταράξεων τών δμόρων τών ύπδ δμοφύ - 
λων κατοικουμένων έπαρχιών παρεκώλύσαν πάν
τοτε τήν ευημερίαν καύ τήν άνάπτυξιν τοΰ έλληνι- 
κ·ΰ βασιλείου. ΊΙ Α. Έξ. βέβαιοί έν τέλει δτι αί 
ύπδτοΰ συναδέλφου αύτοΰ αίτηθεϊσαι αύξήσεις είσύν 
άναγκαϊαι, ούχύ μόνον διά τήν δπορξιν τής 'Ελλά
δος, άλλά καύ διά τήν ειρήνην τής Ανατολής1.

*) Ό λόγος τοΰ κ/Ραγκαβή, ου τήν άνωτέρω 
περίληψιν περιέχει τδ Θ' πρωτόκολον τοΰ συνε
δρίου, έδημοσιεύθη έν τω ύπ’άριθμδν 2,837 φύλλω 

τοΰ Ν ε ο λ ό γ ο υ.

I
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δτι ή Ελλά; δέν ητο 8υν«τον νά ζήση έντδς τών | 
διδόμενων αΰτη ορίων, καί ιδία. άνευ τών κόλπων 
τής Άρτης καί τοϋ Βώλου καί τών παρακειμένων 
χωρών, ή δε πεϊρα απέδειξε τδ δρθδν τής έκτιμή- 
σεως ταύτης. ΊΙ 'Ελλάς δέν δύναται νά εΰημερήση 
έντδς τών σημερινών αΰτής δρίων· ή κυβέρνησις 
αΰτη δέν δύναται νά παρακώλυση τάς δυσχερείας 
καί τάς βήξεις, αΐτινες έπισυμβαίνουσι περιοδικώς 
έν τοϊς μεθορίοις αΰτής, καί ή οικονομική κατά- 
στασις τής χώρας δέν επιτρέπει αΰτή νά έπαρκέση 
εις τά βάρη, όσα άπόκεινται εις πάντα τά πε
πολιτισμένα κράτη. Νομίζει άρα δ πρώτος πλη 
ρεζούσιος τής Γαλλίας δ'τι έξυπηρετεϊ ε'ξίσου 
τά συμφέροντα καί τών δυο χωρών, προτείνων 
εις τδ συνέδριον νά ύποδείξη γενικώ τώ τρόπφ 
καί άνευ προσβολής τής κυριαρχίας τής Πύλης τά 
ίρια, άπερ έπιθυμεϊ νά καθορισθώσιν εις τήν Ελ
λάδα. Ή αΰΟεντεία τής υψηλής εΰρωπαϊκής συνε- 
λευιεως θά παράσχη τή τε οθωμανική κα'ι τή έλ- 
ληνική κυβερνήσει τήν άναγκαίαν ηθικήν δύναμιν, 
τή μέν δ'πως συναισέση εϊς επικαίρους παραχωρή
σεις, τήδέ δ'πως άντιστή εις ύπερβολικάς αξιώσεις. 
Άλλά πρδς έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ τούτου, ή A. Ε. 
φρονεί δ'τι δέον άφ’ένδς μέν μή αϊτήσαι παρά τής 
Πύλης άδυνάτους θυσίας, άφ’έτέρου δέ έπικαλέσα- 
σθαι τήν μετριοπάθειαν τής Ελλάδος. Ό πρώτος 
γάλλος πληρεξούσιος έθεώρησεν επομένως ωφέλιμον 
οιαγράψαι ώς βάσιν τών διαπραγματεύσεων γενι
κήν γραμμήν, δεικνύουσαν τή μέν Τουρκία τδ μέ
τρον τών προθέσεων τής Εΰρώπης, τή δέ Έλλάδι 
τά ίρια, απερ δέν οφείλει νά ύπερβή. Τοΰτο τδ 
σκοπούμενον τής επομένης άποφάσεως, ήν έκ συμ
φώνου μετά τοΰ πρώτου πληρεξουσίου τής ’Ιτα
λίας έχει τήν τιμήν νά ύποβάληέϊς τάς συνδιασκέ
ψεις τοϋ συνεδρίου.

«Τδ συνέδριον προσκαλεϊ τήν Υψηλήν Πύλην νά 
συνεννοηθή μετά τής Ελλάδος περί διευθετήσεως 
δρίων έν Θεσσαλία κα’ι ΊΙπείρω· είναι δέ γνώ
μης δ'τι ή διευΟέτησις αδτη δύναται νά παρακο- 
λουθήση τήν κοιλάδα τοϋ Σαλαμβριά (αρχαίου 
Πηνειοϋ) έπί τής πρδς τδ Αΐγαϊον χώρας, καί 
τήν τοϋ Καλαμα έπί τής πρδς τδ Ίόνιον πέλαγος.

>Τδ συνέδριον έχει τήν πεποίθησιν δ'τι τά ένδιαφε- 
ρόμενα μέρη Οά κατορθώσωσι νά συμφωνήσωσιν. 
Έν τούτοις πρδς διευκόλυνσή τής έπιτυχίας τών 
διαπραγματεύσεων αϊ δυνάμεις είσίν έτοιμοι νά 
προσενέγκωσι τήν άμεσον αΰτών μεσολάβησιν 
παρά τοϊς δυσίν ενδιαφερόμενοι;·.

Ό πρώτος πληρεξούσιος τής 'Ιταλίας έπιθυμεϊ 
νά προσθέση είς τά τοσοΰτον εΰγλώττως ύπδ τοΰ 
κ. Βάδδιγκτων άναπτυχθέντα έπιχειρήματα δλίγας

λέξεις πρδς ύποστήριξιν προτάσεως τά μάλιστα έν- 
διαφερουσης εις τά συμφέροντα τής εΰρωπαϊκής εϊ- 
ρήνης. 'Όπως τδ τοϋ συνεδρίου έργον παρέχη πι
θανότητας διαρκείας, δέον νά έξαφανισθώσιν δ'σον 
οίόντε τά αίτια μελλουσών βήξεων. Περιττδν ύπο- 
μνήσαι ένταΰθα τάς οϊκτράς περίπλοκά;, δ'σαι έ- 
σχάτως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος άνεφύησαν. 
Δέον νά γένηται σκέψι; περί τοϋ μέσου τοϋ προλα- 
βεϊν διά τδ μέλλον κινδύνους. Τδ άποτε'λεσμα τοΰτο 
δέον νά ένδιαφέρη τήν Τουρκίαν έτι μάλλον ή τάς 
άλλας δυνάμεις. Μετά τά οικτρά γεγονότα, ών 
θέατρον έγένετο έσχάτως ή τοΰ Αί'μου χερσόνησος, 
ή Τουρκία θά αίσθάνηται βεβαίως διάπυρον πόθον 
ειρήνης κα'ι ησυχίας. Επιτρέπεται δέ ν’ άμφιβάλ- 
λωμεν ίτι είναι δυνατδν ν’ άποκαταστή ειλικρινής 
συνεννόησις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, άνευ 
παραχωρήσεων τινων εϊς τούς πόθους τής τελευ
ταίας ταύτης. ΊΙ κυβέρνησις τοϋ βασιλέως καί τδ 
ιταλικόν έθνος πολύ λαμβάνουσι τδ διαφε'ρον εις τδ 
ζήτημα τοΰτο, καί οί τής Ιταλίας πληρεξούσιοι 
έρμηνεϊς γίνονται τών αισθημάτων τούτων, άπευ- 
Ούνοντε; είς τούς πληρεξουσίους τής Τουρκίας φιλι
κήν έπίκλησιν κατά τήν έννοιαν τής άρτι ύποβλη- 
Οείσης εις τδ συνέδριον προτάσεως.

Ό πρόεδρος λέγει δ'τι ή πρότασις αυτή έξετασθή- 
σεται ταΰτοχρόνως τώ_15 άρθρω τής συνθήκης τοϋ 
'Αγίου Στεφάνου. ΊΙ Α. Γ. Τ. φρονεϊ δτι δέον νά 
ύποβληθή εις τήν ψήφον τής υψηλής συνελεύσεως 
μετά τήν δριστικήν ψηφοφορίαν έπι τοΰ άρθρου 
τούτου, τοΰ ήδη άναγνωσθέντο; έν τή ένάτη συνε
δριάσει.

*0 πρώτος Οθωμανός πληρεξούσις, άναφερόμενος 
εϊς τδ έν προγενεστέρα συνεδριάσει άναγνωσθέν ΰπδ 
τών’άπεσταλμένων τής ελληνικής κυβερνήσεως έγ
γραφον, άναγινώσκει τάς έπομένας θεωρίας.

• Άκούσασα ή υψηλή αυτή δμήγυρις τούς Έλ
ληνας απεσταλμένους άπεφάσισε νά φυλάξη μόνον 
τήν δήλωσιν τοΰ κ. Δηλιγιάννη. Ώς έκ τούτου οί 
Οθωμανοί πληρεξούσιοι, άναφερόμενοι εις τδ περιε- 
χόμενον τής δηλώσεως ταύτης, παρατηροΰσιν ό'τι 
η Ελλάς οΰδεμιαν ένώπιον τοΰ συνεδρίου διετύπω- 
σε κατά τής Τουρκίας αϊτίασιν, οΰδέ κάν έζήτησε 
νά θέση ώς βάσιν εϊς τήν παρά ταϊς μεγάλαις δυ- 
νάμεσιν ένέργειαν αΰτής οίανδήποτε άρχήν τοΰ δι
καίου, τοϋ διέποντος τάς σχέσεις δύο κρατών, άνε - 
ξαρτήτων άπ’ άλλήλων. Ό κ. έλλην άπεσταλμέ- 
νος (ξέθηκεν δ'τι ένεκα τοΰ πλήθους τών έκ τών ό
μορων οθωμανικών έπαρχιών καταγομένων, δ'σοι 
δπάρχουσίν έγκατεστημένοι έν Έλλάδι, τά κινή
ματα, ών ένίοτε Οέατρόν είσιν αί δθωμανικαί αύται 
έπαρχίαι, έπιδρώσι μεγάλως έπί τδ βασίλειον τής 
Έλλάοος κα'ι προκύπτει έκ τούτου έν ταϊς σχέσεσι
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ματα δίδουσιν εϊς τήν Ιδέαν ταύτην πραγματικήν 
σπουοαιότητα. ΊΙ Ελλάς προβαίνει είς έξοπλισμούς· 
συνάπτει δάνεια· καί οί δθωμανοί πληρεξούσιοι δέν 
άμφιβάλλοοσιν δτι αί μεγάλοι δυνάμεις θ’ άπευΟύ- 
νωσιν είς τδ άνακτοβούλιον ’Αθηνών συμβουλάς, 
δυναμένας νά ένισχύσωσι τήν έλληνικήν κυβέρνησιν 
εις τήν διάθεσεν αΰτής, δπως τηρήση αγαθά; σχέ
σεις μετά τής δθωμανικής αύτοκρατορίας·.

Ό πρόεδρος προβαίνει εις τήν άνάγνωσιν τοΰ 15 
άρθρου, παρακαλών τούς συναδέλφους αΰτοΰ νά 
παρουσιάζωσιν έφ’έκάστης παραγράφου τάς σχετι- 
ζομένας πρδς αΰτήν παρατηρήσεις.

Τδ συνέδριον τροποποιήσου τδ 15 άρθρον μετα
βαίνει εϊς τήν πρότασιν τών πληρεξουσίων τής 
Γαλλλίας καί Ιταλίας.

Ό κόμης Άνδράσσυ διακηρύττει δτι συναινεϊ 
εϊς αΰτήν πληρέστατα. ·

Ό λόρδος Βήκονσφηλδ έπιθυμεϊ πρίν ή τδ συνέ
δρων άποφασίση περί τοϋ ύποβληθέντος αΰτώ 
σπουδαίου ζητήματος, νά ύποβάλη παρατηρήσεις 
τινάς σκοπόν έχούσας νά προλάβωσι πλάνην, ήν 
δύναται νά γεννήση ή δήλωσις τών έλλήνων άντι- 
προσώπων. ΊΙ Α. Έξοχότης καταδεικνύει δτι ή 
Αγγλία έπέμεινε πάντοτε παρά τε τή Έλλάδι καί 
παρά τή Τουρκία πρδς τήρησιν άγαθής συμπνοίας 
απαραιτήτου, κατ’αΰτδν, πρδς άντιστάθμισιν τής 
έπιρβοής τρίτης φυλής, ήτις διαταράξασα τήν ει
ρήνην έπήνεγκε τήν σύνοδον τοΰ συνεδρίου. Τδ 
κατ’άρχάς αί προσπάθειαι αυται τής Μ.Βρετανίας 
ύπεβοηθήθησαν άμφοτέρωθεν. Άλλ’αί δύο χώραι ει- 
χον πρδ αΰτών μεγάλην δυσχέρειαν τδ διαχαραχθέν 
τω 1831 άλλ*ανεπαρκές  καί άτελές δρων. Διά 
πάντα αρμόδιον πολιτικόν άνδρα τδ δρων τοΰτο 
είναι κίνδυνος καί συμφορά διά τε τήν Τουρκίαν καί 
τήν Ελλάδα. Ό σχηματισμός αΰτοΰ είναι ένθάδ- 
βυνσις εις τήν ληστείαν καί ή ληστεία επιφέρει 
κατ’ άνάγκην ταραχάς είς τάς ομόρους έπαρχίας. 
"Οτε ήρξατο δ τελευταϊος πόλεμος καί οί κάτοικοι 
των παρά τά δρια χωρών συνεταράχθησαν, ή Αγ
γλία άπηύθυνεν είς τήν Πύλην παραστάσεις, άς 
αυτή εΰμενώς ήκουσεν. Άλλ’ή Α. Έξοχότης με
τά λύπης αναγκάζεται νά προσθέση δτι τήν φοράν 
ταύτην ή Ελλάς δέν έπολιτεύθη ομοίως. Αί καλαί 
τής Αγγλίας συμβουλαί δέν ήδυνήθησαν νά ύπερι- 
σχύσωσιν έν Άθήναις κατά τής εναντίας γνώμης, 
καί σοβαραί άνεφύησαν δυσχέρειαι. Έν τούτοις ό 
λόρδος Βήκονσφηλδ θεωρεϊ καθήκον νά προσθέση j
δτι ή έπανάστασις τής Ηπείρου καί Θεσσαλίας 
οέν συνεδαυλίσθη ύπδ τής ελληνικής κυβερνήσεως, 
ήτις τοΰναντίον συμορφουμένη πρδς τάς γνώμας 
τής Μ. Βρετανίας έμερίμνησε περί καταστολής 
αΰτής. ΊΙ Αγγλία άπηύθυνεν άλλως εις ’Αθήνας ’ ♦

τών δύο χωρών ένστασις, ήτις Οά έζηφανίζετο έάν 
έδίδετο ίκανοποίησις εϊς ας έξέφρασεν εΰχάς, άς θεω
ρεί συμφώνους πρδς τά συμφέροντα τής Ευρώπης 
και τής Τουρκίας. Οί δθωμανοί πληρεξούσιοι, ά- 
σπαζόμενοι τήν γνώμην τοΰ κ. έλληνος άπεσταλ- 
μένου περί τοΰ χαρακτήρος, δν δέον νά έχωσιν αί 
σχέσεις τών δύο κρατών, φρονοΰσιν δ'τι αδύνατον νά 
έξασφαλισθή τδ ποθούμενον τοΰτο αποτέλεσμα, έφ’ 
δ'σον δέν ήθελον δποβληθή αί ϊδέαι, αί'τινες κατά 
τά φαινόμενα ύπηγορεύθησαν πρδς τδν σκοπόν τοϋ- 
τον. Τά κινήματα, περί ών λόγος έγένετο, προήλ- 
θον έξ αιτίων άνεξαρτήτων τής Τουρκίας. Τδ 1854 
συμπίπτει μετά τοϋ χριμαϊκοΰ πολέμου, τδ δέ άρ
τι λήζαν ήν, ώς γνωστότατου, τδ άντιστάθμισμα 
τών γεγονότων, απερ άνέτρεψαν τήν εΰρωπαϊκήν 
Τουρκίαν μέχρι τών πρόθυρων Κωνσταντινουπό
λεως, περί δέ τής κρητικής έπαναστάσεως τοΰ 
1866 γνωστόν πώς κατηυνάσθη άμα τή βήξει τών 
διπλωματικών καί εμπορικών σχέσεων μεταξύ τών 
δύο χωρών. Άλλ’ εϊ καί τά κινήματα ταΰτα I- 

σχον ουτω άρχήν πάντη άνεξάρτητον τής θελήσεως 
τής Τουρκίας, αυτή οΰχήττον ίπραξεν παν δ, τι έξ 
αΰτής έξήρτητο δ'πως προφυλάξη τάς έπισήμους 
αΰτής μετά τοϋ έλληνικοΰ βασιλείου σχέσεις άπδ 
τών συνεπειών, άς ήδύναντο νά έπενέγκωσιν αί πα
ραπλανήσεις, είς άς ή Ελλάς δέν ήδυνήθη ν’άντι- 
τάξη πάντοτε τήν άπαιτουμένην άντίστασιν. Πε
ριττόν θά ητο νΰν νά έπιμείνωμεν πλειότερον 'ένα 
καταδείξωμεν δ'τι ή αίτησες τών έλλήνων άντιπρο- 
σώπων ούδαμώς σχετίζεται ούτε πρδς δν τδ συνέ
δρων προτίθεται σκοπόν, ούτε πρδς τήν καθοδη- 
γοϋσαν αΰτδ ιδέαν. Τδ έγκαιρον ή κατάλληλον, δ'
περ εΰρίσκουσι πρδς προσάρτησιν τών έπαρχιών 
γείτονος κράτους, δέν είναι άποχρών λόγος. ’Αδύ
νατον νά δποστηριχθή δ'τι ή Ελλάς δέν έχει χώ
ραν άρκοΰσαν διά τούς κατοίκους αΰτής. ΊΙ παν- 
ταχόθεν περικλύζουσα αΰτήν θάλασσα παρέχει αΰ
τή μέσα άναπτύξεως άπεριόριστα. ΊΙ Τουρκία, τδ 
καθ’ έαυτήν, έννοεϊ νά διατηρήση τάς έπαρχ ίας 
αΰτής, ής οί λαοί εϊσιν άφωσιωμένοι αΰτή καί 
άνησυχοϋσιν έκ τής ιδέας τής εις τήν Ελλάδα ι 
προσαρτήσεως, ώς εύκολου νά πεισθή τις έκ τών 
ΰπ’άριθ. 15, 19 καί 23 αναφορών, ών έπελήφθη 
τδ συνέδριον. Τπδ τήν έποψιν τής γενικής ειρήνης 
ή Α. Γ. Ί’ψ. δ πρόεδρος έξέφρασεν έπί τή χορη- 
γηθείση εϊς τούς άπεσταλμένους άλλου κράτους ά- 
κροάσει τήν σημασίαν, ήτις έδει ν' άποδοθή εϊς 
τήν έλληνικήν αίτησιν άλλ’ έν τάξει ιδεών μάλλον 
περιωρισμένη δέν πρέπει ίσως νά λησμονηθή ή έ- 
πιββοή, ήν μόνον τδ γεγονός τής χορηγηθείσης 
είς τδν κ. έ'λληνα πληρεξούσιον άκροάσεως δύναται 
νά έξασκήση έπί τών πνευμάτων. Πολλά συμπτώ
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την συμβουλήν τοΰ να μήέλπίσωσιν είς προσκτή
σεις χωρών. 'II A. Ε. τά αίτια τής στάσεως ταύ 
της επιζητούσα φρονεί οτι άποδοτέα είναι είς τήν 
μετά τήν συνομολόγησιν τής συνθήκης τοϋ Αγίου 
Στεφάνου σχηματισθεϊσαν σφαλεράν ιδίαν περί 
τών άρχών, αϊτινες Οά διηύθυνον τδ συνε’δριον. Πε 
πλανημε'νη "γνώμη άπέδιδεν είς τδ συνε'δριον τήν 
πρόθεσιν περί διανομής κράτους γεγηρακότος καί 
ούχί περί ένισχύσεως, ώς έπραξεν ή υψηλή συνέ- 
λευσις, άρχαίου κράτους, δπερ θεωρείται ώς ουσιώ
δες είς τήν τήρησιν τής ειρήνης. Είναι αληθές δτι 
πολλάκις μετά μέγαν πόλεμον γίνονται τροποποιή
σεις χωρών. Ή Τουρκία δέν είναι τδ μόνον κράτος 
δπερ ύπέστη άπωλείας χωρών· καί ή ’Αγγλία ά- 
πώλεσεν έπαρχίας, είς άς πολλήν άπέδιδεν άξίαν 
καί οΓ ών τήν άπώλειαν λυπεΤται μέχρι σήμερον. 
Άλλ’εις τοιοΰτους συμβιβασμούς δ·.’εκχωρήσεις 
δέν δύναται νά ΟοΟή τδ όνομα τής διανομής, καί ή 
έλληνική κυβέρνησις ήπατάτο τέλεον περί τών 
θεωριών τής Εύρώπης. *11  A. Ε. δραττομε'νη τής 
ευκαιρίας ταύτης άποκρούει τάς εισηγήσεις δργά- 
νων τινών τοΰ τύπου, χαρακτηρισάντων ώς διανο
μήν τήν περί Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης άπόφασιν 
τοΰ συνεδρίου. Τουναντίον ή άπόφασις έλήφθη δπως 
προληφθή ή διανομή. Πολυάριθμα ιστορικά προη
γούμενα δικαιολογοΰσιν αύτήν. Ή Βοσνία έγκατα- 
λελειμμε'νη είς έαυτήν άνευ στοιχείων άγαθής κυ
βερνήσεως, περιστοιχιζομε'νη ύπδ κρατών άνεξαρ- 
τήτων ή ήμιανεξαρτήτων, Οά έγίνετο έντδς δλιγί- 
στου χρόνου Οέατρον αιματηρών συγκρούσεων. Έν 
τή καταστάσει ταύτη ή Μ. Βρετανία έποιήσατο 
έπίκλησιν είς δύναμιν γείτονα, ίσχυράν καί ενδια 
φεοομε'νην εις τήν τήρησιν τής ειρήνης. Ή Εύρώ 
πη την αύτήν άσπαζομε'νη ίδε’αν άνε'Οηκεν εις τήν 
Αύστροουγαρίαν τήν κατοχήν καί τήν διοίκησιν 
τής Βοσνίας. Ή Λ. Έξοχότης υπομιμνήσκει δτι 
πολλάκις είτε ε’ν ταϊς δμόροις χώραις, είτε άλλα- 
χοΰ, ή αύτή ε’ντολή άνετέθη είς τήν Αύστρίαν. ΊΙ 
πρωτοβουλία άρα τής Μ. Βρετανίας ούδαμώς άπο- 
δεικνύει οτι εύμενώς εχει πρδς διανομήν. ’Επανερ
χόμενος εις τήν Ελλάδα δ λόρδος Βήκονσφηλδ λέ- 
γει δτι ούδείς δύναται ν’άμφιβάλη περί τοΰ μέλ
λοντος τής χώρας ταύτης καί δτι τά κράτη, ώς καί 
τά άτομα, δσα εχουσι με'λλον, είσίν εις θέσιν δπως 
δύνανται ν’ άναμένωσιν. Άλλά ταύτοχρόνως ή Α. 
Έξοχότης είναι πεπεισμένη δτι ή ‘Ελλάς καί ή 
Τουρκία Οά προβώσιν είς έπανόρθωσιν τών δρίων 
αύτών, δτι άποσοβηθήσεται ουτω αίτιον διενέξεων 
καί ταραχών καί έξασφαλισθήσεται διαρκής ειρήνη. 
*Ο πρώτος πληρεξούσιος τής Μ. Βρετανίας προστί- 
θησιν δτι δέν επιθυμεί νά συστήστ) πρδς έπίτευξιν 
τοΰ σκοποΰ τούτου καταναγκαστικά μέτρα. Τδ

κατ’αύτδν δ Σουλτάνος τηλικαύτας ύποστάς συμ
φοράς έστιν άξιος πολλοΰ σεβασμοΰ καί συμπαΟείας. 
Φρονεί έν τούτοις ή Α. Έξοχότης δτι δέν πρέπει 
νά παραμεληΟή ή ευκαιρία, δπως έκφρασΟή σταΟε ■ 
ρω τω τρόπω ή γνώμη δτι ή επανόρθωσες δρίων 
Οά ήτο πράξις υψηλής πολιτικής, συντελούσα είς 
τήν ευημερίαν τών δύο χωρών. Ό λόρδος Βήκον
σφηλδ θεωρεί τδ διάγραμμα τδ προταθέν δπδ τοΰ 
κ. πρώτου πληρεξουσίου τής Γαλλίας ώς έπιδεκτι- 
κδν συζητήσεως. Άλλά ποθητής ουσης πρδ παντδς 
άλλου τής δμοφωνίας, ή Λ. Έξ. αποσύρει πάσαν 
ένστασιν πρδ τής γενικής ψήφου τών άλλων δυνά
μεων. Ό πρώτος πληρεξούσιος τής Μ. Βρετανίας 
έκφράζει έν τελεί τήν έλπίδα καί έτι μάλλον τήν 
πεποι'Οησιν δτι δίκαια λύσις τοΰ ζητήματος τών 
δρίων γενήσεται άποδεκτή ύπδ τοΰ Σουλτάνου.

Ό πρίγκηψ Γορτσακώφ λέγει δτι κατ’ άρχήν 
δέν βλέπει μεγάλην διαφωνίαν μεταξύ τής γαλλι
κής προτάσεως καί τών έπιχειρημάτων, τών δπο- 
βληΟέντων ύπδ τοΰ πρώτου πληρεξουσίου τής Μ. 
Βρετανίας. Ό λόρδος Βήκονσφηλδ αναγνωρίζει, ώς 
καί δ κ. Βάδδιγκτων, δτι ύπάρχει κατεπεΐγον συμ
φέρον νά έπέλθη ή συνεννόησις έπί τής βελτιώσεως 
τών δρίων τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου. Έκτδς δια
φωνιών τινων περί τάς λεπτομέρειας ώς πρδς τήν 
απονομήν χωρών, ή άρχική ιδέα είναι ή αύτή. 
Καί ή Α. Γ. Υ. δίδει τήν συναίνεσιν αύτής.

Ό κόμης Σουβαλώφ επιθυμεί ί'να ποιήσηται 
μίαν παρατήρησιν έπί τοΰ εύγλώττου λόγου τοΰ κ. 
πρώτου πληρεξουσίου τής Μεγάλης Βρετανίας. Ό 
πρίγκηψ Γορτσακώφ κατέδειξεν έν προηγούμενη 
περιστάσει τάς ειλικρινείς συμπάθειας, άς ή ’Ρωσ
σία έχει πρδς τήν έλληνικήν κυβέρνησιν καί πρδς 
τούς "Ελληνας. 'Π ‘Ρωσσία έπιθυμεΐ ταύτοχρόνως 
τάς άγαθάς σχέσεις τών δύο έθνοτήτων, τής ελ
ληνικής καί τής δθωμανικής. Άλλ’δ λόρδος Βή - 
κονσφηλδ έδήλωσεν, δ’τι ή μεταξύ τών Έλλήνων 
καί τών Τούρκων συνεννόησις είναι αναγκαία πρδς 
παρακώλυσιν άλλης τινδς έθνότητος, έκείνης ήτις 
τδ πρώτιστον άποτελεΐ άντικείμενον τών συνδια
σκέψεων τοΰ συνεδρίου, ήτοι τής σλαυϊκής φυλής 
άπδ τοΰ νά διαταράξη τήν ευρωπαϊκήν ειρήνην. 
Ό κόμης Σουβαλώφ δέν δύναται νά άσπασθή τήν 
γνώμην ταύτην. Βέβαιοί δτι οί σλαυϊκοί λαοί δέν 
Οά διαταράξωσι πλέον τήν ειρήνην, ευθύς ώς ή 
Εύρώπη προικοδοτήση αύτούς διά θεσμών έξασφα- 
λιζόντων τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν αύτών καί 
συντελουντων είς την ευημερίαν αύτών. ΊΙ Αύτοΰ 
έξοχότης φρονεί δτι ή νέα αύ'τη κατάστασις πραγ
μάτων καί ούχί συνεννόησις τών Έλλήνων καί 
τών Τούρκων πρδς βλάβην τών Σλαύων έσται τδ 
εχέγγυον τής εύρωπαϊκής ειρήνης.

Τής προτάσεως τών γάλλων καί Ιταλών πληρε
ξουσίων ύποβληθείσης είς τήν ψήφον τής υψηλής 
συνελεύσεως, δ Καραθεοδωρή πασσάς διακηρύττει 
0ιι δέν έχει γνώσιν τής συναινε'σεως τής κυβερνή- 
βεως αύτοΰ είς προτάσεις περί έπανορθώσεως, α?- 
τινες, ώς έρ'βέθη, έγένοντο αύτή προηγουμένως. Έ 
πομένως θεωρεί καθήκον νά έπιφυλάξηται καθ'δλο- 
κληρίαν τήν γνώμην τής 'Υψηλής Πύλης έπί τοΰ 

άντικειμένου τουτου.
Ό πρόεδρος λέγει δτε έν τή ένεστώση περιστά- 

σει οί δθωμανοί πληρεξούσιοι δικαιοΰνται νά άπέ- 
χωσι καί νά άναμένωσι νέας δδηγίας. ΊΙ Α. Γ. 
*Υψ. παρατηρεί άλλως ότι αί δυνάμεις, έξαιρέσει 
τής Πύλης, ής ή συναίνεσις έπιφυλάσσεται, άπο- 
δέχονται δμοθύμως τήν πρότασιν. 

II ΓΥΧΙΙ
ΕΝ ΤΩι ΔΡΑΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ.
Ί'.ιο Κα.Ι.Ιιόχης Λ. Κιχαγια. 

(Συνέχεια καί τέλος· ϊδε άριθ. 33).
Άλλά ταΰτα μέν, δύναταί τις νά είπη άπαν- 

τώνται μεταξύ μόνον τών άνορών, τί δέ τδ κοινδν 
μεταξύ άνδρδς καί γυναικός ; Μήπως ή γυνή έλατ- 
τουμένη τοΰ άνδρδς σωματικώς ώς πρδς τήν ρώμην 
δέν είναι ένώπιον τών ήθικών νόμων ψυχή έλευ- 
Οέρα, είς τάς αύτάς ύποκειμένη άμοιβχς καί ποινάς; 
ΊΙ ψυχή μετέχει αράγε γένους ; Πρδς τήν έρώτη- 
σιν ταύτην άς άπαντήστ) τής άρχαιότητος ποιητής. 
Αί Άθήναι είναι έλεύθεραι, οί Αθηναίοι άπολαύ- 
ουσι τών αγαθών τής έλευθερίας, δ Αναξαγόρας 
άνυψοΐ τήν έπιστήμην, δ Σωκράτης άναπλάττει 
τά ήθη, ή ’Ακαδημία παρουσιάζει τδ ιδεώδες τοΰ 
βίου· τί|0μως συμβαίνειέν τή ίερα τοΰ οίκου εστία, 
ή μάλλον τις ή Οέσις τής γυναικδς έν τω μέσω 
τοσούτων άγαθών ; ΊΙ γυνή έν τω δράματι, 
ιδού ή φωνή τοΰ Σοφοκλέους. Τύραννος τών Θηβών 
μετά μάχην δεινήν καί αδελφικήν άλληλοκτονίαν, 
τω μέν τών άδελφών δρίζει τάφον μεγαλοπρεπή 
καί δημόσιον, τδν δέ καταδικάζει νά μένη άταβος 
καί ν’άποβή βορά τών άρπακτικών ορνέων; Έν
ταΰθα δ άνήρ έξωκειωμένος πρδς τήν άγρίαν τών 
μαχών οψιν, δέν είναι δ εϊς αΐ'ρεσιν προσκαλούμενος· 
δ πολίτης άποδειλιά νά παρακούση πρδς τήν άδι
κον ταύτην διαταγήν. Καί δμως πρόκειται δ μέγι
στος τών κινδύνων, ή βεβήλωσις τών στοργικών αί
σθημά των τών τήν ίεράν τοΰοίκου εστίαν φρουρούν- 
των. Πρδς τήν γυναίκα λοιπδν ατενίζει κατά τήν 
κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή άνθρωπότης. Αυτή 
πρόκειται νά προσενέγκη έαυτήν Οϋμα ύπέρ τοΰ 
δσίου. Καί ιδού κόρη αίδήμων, σεμνή, ούδέποτε 
τής πατρικής οικίας έξελθοΰσα, δειλήμων παρθένος,

αλλ’εύσεβή; θυγάτηρ καί άδελφή, έν έπιγνώσε ι 
τής δρισθείσης ποινής έγκολποΰται τήν τύχην 
τοΰ μάρτυρος καί ένώπιον τοΰ τυράννου παριστα - 
με'νη ή πρότερον δειλή καί τρυφερά κόρη ανα
πτύσσει δύναμιν ηθικήν καί ψυχικήν τοσοΰτον 
ίσχυράν, ώστε έκ βάθρων κλονίζει τήν τύχην τοΰ 
τυράννου. "Οθεν καί πρδς αύτδν έρωτώντα αύτήν, 
έάν έγνώριζε τήν διαταγήν καί τδν έπικείμενον έπί 
παραβάσει αύτής θάνατον, άπαντα·

"ΙΙδη, τί δ’ούκ εμελλον ; έμφανή γάρ ήν !

Πρδς δέ τάς άπειλάς αύτοΰ άντιτάσσουσα τήν 

ηθικήν αύτής δύναμιν λέγει·
Ού γάρ τοί μοι Ζευς ήν δ κηρύξας τάδε, 
ούδ’ή ξύνοικος τών κάτω θεών Δίκη 
τοιούσδ’έν άνθρώποισιν ώρισε νόμους, 
ούδέ σθένειν τοσοΰτον ώόμην τά σά 
κηρύγμαθ’, ώστ’άγραπτα κάσφαλή θεών 
νόμιμα δύνασθαι θνητδν όνθ’ ύπερδραμεΐν.

Είς ταΰτα δέ προσθέτει·
Καίτοι πόθεν κλέος γ’ άν εύκλεέστερον 
κατέσχον, ή τδν αύτάδελφον έν τάφφ 

τιθεΐσα ;
Τις δέν αισθάνεται τήν θείαν παρουσίαν κατά 

τήν στιγμήν τής έκτελέσιως τοΰ μεγάλου τούτου 
τής γυναικδς καθήκοντος, καθ’ δ ούτε πολιτικός, 
ούτε κοινωνικός, ούτε έθνικδς λόγος δύνανται νά 
παρασαλεύσωσι τδ κΰρος τών ήθικών νόμων; Τδ 
δράμα έτελέσθη τότε καί τδ κατ’ίδέαν τής γυναι- 
κδς άμετατρέπτως έδημιουργήθη· δ δέ χορδς έπί 
αιώνας όλους τήν καθόλου συνείδησιν έκπροσωπών, 
ανυμνεί τήν μεγάλην ταύτην στιγμήν τής έλευθέ- 

ρας αίρέσεως τοΰ πρακτέου.
Καί έν έποχή, καθ’ήν ίν Άθήναις τά ήθη άρ- 

χονται χαλαρούμενα, τδ δέ σόφισμα συνταράσσει 
τήν ήθικήν συνείδησιν, ίδετε ποιαν θέλει τήν γυ
ναίκα καί δ Ευριπίδης αύτδς έν τω δράματι τοΰ 

βίου ·
Κατθανεϊνμένμοι δέδοκταιζλέγει ή Ιφιγένεια)· τοΰ- 

[το δ’αύτδ βούλομαι 
εύκλεώς πράξαι παρεΐσά γ’ έκποδών τδ δυσγενές. 
Δεΰρο δή σκέψαι μεθ’ήμών, μήτερ,ώς κακώς λέγω· 
είς έμ’Ελλάς ή μεγίστη πάσα νΰν άποδλέπει, 
κάνέμοί πορθμός τε ναών καί Φρυγών κατασκαφαί, 
τάς τε μελλούσας γυναίκας ήν τι δρώσι βάρβαροι, 
μηκέθ’ άρπάζειν έάν τάς όλβίας έξ Ελλάδος, 
ταΰτα πάντα κατθανοΰσα ρύσομαι, καί μου κλέος, 
Έλλάδ’ ώς ήλευθέρωσα, μακάριον γενήσεται. 

ί Καί γάρ ούδέ τοί τι λίαν έμέ φιλοψυχεΤν χρεών;

δίδωμι σώμα τούμδν Έλλαδι.
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Θυετ’, Εκπορθείτε Τροίαν. Ταϋτα γαρ μνημεϊάμου 
διάμαχροΰ, καέ παϊδε; ουτοι χαέγάμοι χαέ δόξ’ίμή. 
Βαρβάρων δ’Έλληνα; άρχειν είκδς, άλλ’ού βαρβά- 

[?ους, 
μήτερ,'Ελλήνων· τδ μέν γαρ δοΰλον, οΐ δ’ίλεύθεροι.

Τί δέ λε'γει πρδ; τήν σεμνήν καέ ώραίαν ταύτην 
πράξιν ή συνείδησι; τών άνδρών, ή συνείδησις, 
λέγω, άπηλλαγμένη καιρικών προλήψεων καέ 
παθών ;

Άγαμέμνονο; παΤ(λε'γει δ Άχιλλεύς), μακάριόν με' 
(τις θεών 

Εμελλε θήσειν, εΐ τύχοιμι σών γάμων.
Ζηλώ δέ σοΰ μέν Έλλάδ’,'Ελλάδος δέ σέ.
Ευ γάρ τόδ’είπα; άξίως τε πατρίδος-

. . . . γενναία γάρ εΐ.

Κατά τδ 440 μ. X. ή ιστορία παρέχει ήμϊν 
σπουδαιοτάτην δραματικήν ύπόθεσιν. Παρθένο; 
περικαλλής, νοΰ; διά τή; πλατωνική; φιλοσοφίας 
διαπαιδαγωγηθεές, μο'νη πρδς πολλούς, αγνή ίντω 
μέσω τής διαφθοράς, έστιά; ίερά τής τών Ελλή
νων φιλοσοφίας, έκοΰσα προσδίδεται τδ τραγικόν 
τέλος και διά τοΰ θανάτου αυτής καθαγιάζει τάς 
άρχάς, ών Επεσε μάρτυς. Έν τω μέσω τής δεινής 
πάλης τής παλαιά; πρδς τήν νέαν θρησκείαν, γυνή 
πρωταγωνιστεί είς τδ με'γα Εκεΐνο βιωτιχδν δράμα 
καέ χαρακτηρίζει άκριβώς τήν σύγχρονον αυτή 
Ιστορίαν. Άλλά τί λέγω ; Μήπως κατά τήν άνά- 
στασιν τής φιλτάτη; ήμών πατρίδος, αί ήρωΐδες 
τοΰ Σουλίου, τής Μάνης, τοΰ Μεσολογγίου καέ 
τών νήσων τοΰ Αιγαίου, δέν παρέσχον ήμϊν ά 
φορμήν σπουδαίων δραματικών ΰποθε'σεων, ών ή 
άνάπτυξις άναμένει τούς νεωτέρους ήμών ποιητάς; 
Δέν Εγκατέλιπον τότε τού; πάντα; καέ τά πάντα 
υπέρ τής οικογενειακή; τιμής καέ θρησκείας; * *Λς  
δμολογήσοισι τά μαΰρα κύματα, πόσων περικαλ
λών παρθένων καέ ήρωιδων γυναικών υπήρξαν 
ύγροέ τάφοι ! Τοιαΰτα είσέ τά σημεϊα τοΰ καθό 
λου άνθρωπίνου βίου, εξ ών συναποτελεϊται τδ 
μέγα τοΰ βίου δράμα.

*) Σ. Μ. Βίον τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Δαμα
σκηνού συνέγραψαν μέν καέ άλλοι, Ενταΰθα δ'μω; 
άναφέρεται δ συγγραφεύ; ύπδ τοΰ πατριάρχου "Ιε
ροσολύμων Ίωάννου, δ'ν προέταξε καέ δ MigtlO ίν 
τή Εκδόσει τών συγγραμμάτων τοΰ ίεροΰ Δαμασχη
νοΰ. Patrol curs, compl. tom· 9i. σελ. 430 
— 490.

*) Λέων δ Ισχυρό; Εξέδωκε διάταγμα κατά τή; 
προσκυνήσεως τών αγίων εικόνων, δ δέ άγιο; Δα
μασκηνό; Εγραψε καέ έδημοσίευσε λόγου; ύπέρ τοΰ 
σεβασμού αύτών. Γνούς δέ τοΰτο δ Λέων άπεθη- 
ριώθη καέ άποστείλας είς τδν χαλίφην τή; Δαμα
σκού Επιστολήν, ύπδ τοΰ θείου Δαμασχηνοΰ δήθεν 
γεγραμμένην, πράγματι δέ συντεταγμένη-/ ύπ' αύ
τοΰ τοΰ Λέοντος, συχοφαντεϊ τδν ιερόν Δαμασκη
νόν, ώς προδοτικώς ύπισχνούμενον νά παραδώση j 
αύτώ τήν Δαμασκηνόν Τότε δ χαλίφη; ε'ξοργι- 
σθεές, άποχόπτει τήν προοότιν τοΰ Ίωάννου χεϊ
ρα, ήτι; όμως ίάθη θαυμασίως. Μετά τδ γεγονός 
τοΰτο δ ίερδ; Δαμασκηνό; ήρςατο συντάττων τήν 
'Οκτώηχον, ούχέ βεβαίως πρδ τοΰ 727 Ετους. ’ ε

Ένταΰθα υπάρχει άληθής ζωή καέ κατά ταύτας 
μόνα; τάς περιστάσεις άποκαλύπτεται ή άθχνασία 
τή; ψυχής. *0  βίο; λοιπδν μόνον, κατά τδν προ 
τεθέντα όρισμδν, παρασκευάζει τδ άτομον καέ δια
κρίνει αύτδ τή; ζωή; τοΰ όχλου- διά τοιούτου βίου 
άνυψοΰται ή άνθρωπότης, άναπλάττεται τδ κατ’ 
ΐδε'αν, παρασκευάζεται τδ πρότυπον τοΰ με'λλοντο; 
βίου, πρδ; ο ένατενίζουσιν αί εύγενεϊ; ψυχαί. "Ο 
πω; δέ κατά τήν παρ' ήμϊν κοινωνίαν, καθ’ ήν 
ελλείπει ή βιωτική εκείνη αρμονία, παρασκευασθή 
βίος άξιος τοΰ βιωτικοΰ δράματος είναι άνάγκη καέ 
άνάγκη απαραίτητο; νά προσχληθρ καέ τδ έτερον 

ήμισυ τοΰ άνθρώπου, ή γ υ ν ή, παρασκευαζομε'νη 
ίιά καταλλήλου άγωγή; καέ άποβαίνουσα άπδ πα
θητικού ενεργόν όν, ΐνα κατά πάσαν αύτή; 
πράξιν καέ πάν αίσθημα τδ κριτήριον ή άσφαλέ; 
κατά τήν διάκρισιν τοΰ πρακτέου καέ οοξαστέου. 
Έπειδή όσον καέ άν στολίσωμεν τήν Οε'σιν αύτή; 
διά τών Επιπλάστων άρετών, όσον καέ άν παρίστα
ται ήμϊν πεπολιτισμένη κατά τήν κοινήν τών άν
θρώπων έννοιαν, δέν δύναται καέ δέν Εχει τά μάσα 
δ’πως Επισφραγίση τδ Εργον δ’περ ή άνθρωπότης παρ’ 
αύτής προσδοκά, τήν αρμονίαν τοΰ βίου Εν τή ιε
ρά τοΰ οίκου έστία. Ή γυνή λοιπδν Ελλείπει κατά 
τδ με'γα βιωτικδν δράμα Παρ’αύτή; ζητείται υπδ 
τών ήθικών καέ κοινωνικών νόμων πρδ; τήν οι
κιακήν καέ κοινωνικήν αρμονίαν γν ώσι; άδο
λος, ά κ ρ ε β ή ς καέ άπρόληπτο; τών καθη
κόντων αύτής- διάχρισις ίλευθέρα τοΰ ίσωτεριχοΰ 
αύτής βίου, Ελευθερία σεμνή καέ σεβαστή κατά 
τήν αΐρεσιν τοΰ πρακτε'ου καέ Ερως άσβεστος πρδς 
τδ άγαθόν.

'Οσάκις αί κοινωνίαι διεκρίθησαν ίπέ πολιτισμώ 
ίκτάχτω, τότε καέ τδ κατ' ΐδε'αν τήςγυναικδ; άνε- 
πλάσθη ύψηλότερον καέ Εσχε θαυμασίαν Επιδβοήν 
ίπέ τής τύχη; τοΰ ανδρδ;, ώ; τοΰτο μαρτυρεϊ αύ
τή ή Ιστορία .

Έπέ τή; δμηριχή; Εποχή; άνεπλάσθη ήμϊν τδ 
κατ’ΐδε'αν τή; Ίωνίοος, καθ’ήν διεμορφώθησαν αί 
Πηνελόπαι, Άνδρομάχαι κτλ. Έπέ τή; λαμπρά; 
ποιητικής έποχή; τών Αθηναίων διά τοΰ «ξαισίου 
κατ’ιδέαν τοΰ Πλάτωνος άνυψοΰται ή γυνή, εξα
γνίζεται τδ αίσθημα, δριζομένου τοΰ θείου Ερωτος, 
ώ; δυνάμεως τή ψυχή άπαραιτήτου πρδ; τήν 
τοΰ καλοΰ λατρείαν, ής άνευ έν ειρκτή καταβιοϊ 
ή ψυχή καέ τδ κατ’ΐδε'αν τοΰτο τού; σοφωτε'ρους 
καέ μεγαλειτε'ρους άναπλάττει άνδρα; κατά τήν 
Επιστήμην καέ τέχνην. Έν ’Ιταλία ή φλογερά τοΰ 
Δάντου καρδία, διά τή; Βεατρίκης, τδ κατ’ΐδε'αν 
τής κατ’αύτδν γυναικδς διαπλάττει- δΓ αύτοΰ δέ 
διαπαιδαγωγεϊ εαυτόν, άγνίζεται, ύψοΰται καέ α
πολαύει τοΰ Οε ου άγαθοΰ· υψοϊ τά; ίδε’ας καέ αι
σθήματα τής ’Ιταλίας- τδ δέ κατ’ΐδε'αν τοΰτο σάρ
κας κα’ι δστά λαβδν, παρασκευάζει είς τήν νεωτέ- 
ραν ‘Ιταλίαν γυναίκας, μεταξύ τών οποίων ευρε 
καέ ή έπιστήμη τάς μυσταγωγού; αύτής. Άλλά 
τί λε'γω ; Δέν βλε'πομεν καθ’ έκάστην ένώπιον τών 
δφθαλμών ήμών μητέρας οικογενειών καέ συζύγους 
συντελούσας εϊ; τήν έξευγένισιν καέ άνύψωσιν τοΰ 
άνδρδς καέ τοΰ οίκον ; .ή τούναντίον άλλας έξευτε- 
λιζούσα; καέ ταπεινούσα; τόν τε άνδρα καέ τδν 
ο-.κον ;

Ή κοινωνία πρδς τήν βιωτιχήν αρμονίαν Εχει 
άναπόδραστον ανάγκην τή; Ελεύθερα; συναρωγή; 

τής γυναικδς, γυναικδς Ενάρετου Εν Επιγνώσει 
τοΰ χαχοΰ, αγνή; έν τω μέσω τών ήθοφθόρων 
θεαμάτων και ακουσμάτων, δι’ών δ κακώς άσχου- 
μενος πολιτισμό; πολιορκεί αύτήν- γυναικδς 
ώπλισμένης ΰπδδρθή; παιδεύσεω; καέ έπιστήμης 
πρδ; τά έξ άγνοιας καέ φυσικής άθωότητο; κακά- 
τέλος γυναικδς Ενεργοΰ κατά τδν ήθικδν βίον 
καέ παιδαγωγοΰ πεπειραμένη; τών χατά τδν οίκον, 
Ενθα κεϊται τδ μέγα βασίλειον τών αισθημάτων- 
Επειδή φεΰ! ό άνήρ δεν είναι συνήθως δ προστάτη; 
τή; γυναικεία; αρετής. Τοιαύτη; γυναικδς Εχει 
χρείαν ή καθ’ήμά; κοινωνία’ πάσα δέ άλλη τή; 
γυναικδς Εκτίμησες είναι δεινή πλάνη, έπειδή τδ 
μέγα βιωτιχδνδράμα Εντω οίχω μέλλει νά τελεσθή.

Δικαίως λ.οιπδν καέ ή κοινωνία σύμπχσα τήν 
προσοχήν αύτή; Εστρεψε πρδ; αύτήν τήν διαπαιδα
γώγησή καέ διάπλασιν τή; γυναικδς καέ ζητεϊ νά 
χαταστήση τήν άνάγκην αύτής γενναίαν, άξιοπρε - 
πή καέ άνάλογον πρδ; τά; νεωτέρα; άνάγκας τοΰ 
τε οίκου καέ τή; κοινωνίας. Διδ καέ δ σκοπδ; σή
μερον τή; γυναικεία; άγωγή; διαφέρει τής πρό τι- 
νων δεκαετηρίδων τών μητέρων ήμών. Νΰν Εχομεν 
άνάγκην γυναικών άτόμων, ίκανώ; παρεσκευασμε- 
νων προ; τδ βιωτιχδν δράμα. Πρδ; τοΰτο δέ άπαι 
τεϊται Εν πάση τοΰ βίου περιστάσει διάχρισις τοΰ 
υπδ τής εντολής αύτής Επιβεβλημένου καθήκοντος. 
‘Αν παρά τών άνδρών ζητήται τδ γενναϊον καέ ά- 
τρόμητον έν τοϊ; άγώσιν, ή ά φ ο σ ί ω σι;, ή α ύ- 
ταπάρνησις, ή τοΰ πλησίον άγάπη είναι 
άπαραίτητοι άρεταέ τή γυναικέ, διά τούτων σώζε 
ται δ οίκος, ή δέ καρδία τή; γυναικδς διδάσκεται 
τδ ίν πάσιν ε ύ σ ε β εϊ ν. "Οπως δέ ίδωμεν τήν γυ 
ναϊκα εΐ; τδ 3ψο; τοΰτο τή; Εντολή; αύτής, άνάγ
κην Εχομεν τοΰ κατ’ ιδέαν αύτή; Εν τε τή καρδία 
καέ Εν τω νω τών άνδρών. Άλλ’Εχει άνάγκην 
καρτερία; άσαλεύτου φορά; x αέ ά νεν 
δότουέπέ τοΰ καθήκο ντο ; έπιμ ονής 
Έχομεν άνάγκην νά ίδωμεν μεταξύ τών άνδρών τδ 
κατ’ ιδέαν τής γυναικδς υψηλόν, ί’να οι’αύτοΰ ύ- 
ψωθώμεν καέ συνυψώσωμεν καέ τον οίκον. Ούτω 
δέ μόνον δ βίο; τοΰ άνδρδς χαλλύνεται. ’ ή έστία 
τών τέκνων αγιάζεται, ή μήτηρ άναπλάσσεται δ 
πολίτης μορφοΰται I

Ό άνθρωπο; Οπως Εννοήση καέ κρίνη περέ τής 
άξίας καέ ίκανότητο; αύτοΰ δέον νά λάβη ύπ’ό- 
ψιν τά άλλοτε παρ’ αύτοΰ πρδ πολλοΰ λεχθέντα 
καέ γραφέντα- άλλως πράττων τοΰτο μόνον Επέ 
τών άρτι λεγομένων ή γραφομένων ούδε'να ανώ- 
τερον ή κατώτερον έαυτοϋ νά εύρη δύναται.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΑΧΝΠΣ Ο ΔΑΜΑΣΪΠΧΟΣ
ΩΣ ΤΜΝΟΓΡΑΦΟΣ,

ΚΑΙ ΠΚΑΤ’ΑΥΤΟΧ ΕΚΚΛΠΣΙΑΣΤΙΚΠ ΥΜΝΩΔΙΑ.

(Συνέχεια- ίδε άριθ. 31).

Έκ τοΰ βίου τοΰ Ιερού Δαμασκηνού Εξάγομεν1 
ίτι ίν τών πρώτων άσματικών αύτοΰ προϊόντων 
δπήρξεν ή’Οκτώηχος. Κατά τού; λόγους Ίω
άννου τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων δ ίερδ; Δαμα
σκηνός, άκατάβλητο; δμολογητή; καέ μάρτυ; υπέρ 
τοΰ σεβχσμοΰ τών άγιων εικόνων, Ενθου; Ελος Εκ 
τή; θαυματουργιχή; ίάσεως τή; έαυτοϋ χειρδς, 
άποκοπείσης ύπδ τών Εχθρών τής πίστεως, άνέ- 
μελψε τήν πνευματικήν Εκείνην ωδήν, «Σοΰ ή τρο- 
παιοΰχος δεξιά θεοπρεπώς Εν ϊσχύϊ δεδόξασταιε, 
μεθ’ ήν ίπηκολούθησε σειρά έτέρων ιερών ασμάτων*.  
Ή ώδή αύτη, «Σοΰ ή τροπαιοΰχος δεξιά·, είναι 
δ πρώτο; είρμδ; τοΰ α' ήχου. ΊΙ ’Οκτώηχο; λοι
πόν είναι τδ πρώτον άσματικδν προϊόν τοΰ ίεροΰ 
Δαμασχηνοΰ, ίπερ Εμελλε νά Επενέγχη καέ Επήνεγ- 
κε τήν μεταβολήν ίν δ’λφ τω συστήματι τή; Εκ
κλησιαστικής άκολουθίχ; κχέ υμνωδίας. Άλλ’ ί’να 
δυνηθώμεν νά λάβωμεν άκριβή κχέ σαφή έννοιαν 
περέ τών άσματικών Εργων τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνού 
κχέτής κατ'αύτδν Εκκλησιαστική; υμνωδίας, ανάγ
κη νά Επιστήσωμεν σύντονον τήν προσοχήν εΐ; τδ 
σύστημα τής’Οκτωήχου, εΐ; τού; ειρμούς, εί; τά 
τροπάρια, είςτούς ήχου; καέ είς τά μουσικά σημεϊα.



538 ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΐιΣΙν. ΣΑΒΒΑΤΙΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. 539

Έν τή Όκτωήχω του θείου Δαμασκηνού έκα
στος ήχο; περιέχει έν έαυτώ πλήρη ακολουθίαν τής 
Κυριακής, τουτέστι στιχηρά, ψαλλόμενα τώ σαβ- 
βάτω έσπέρας κα'ι τή κυριακή πρωί, τουτέστι κα
θίσματα, αντίφωνα, κανόνας, αίνους και μακαρι
σμούς· οί δέ κανόνες είσ'ιν αναστάσιμοι, σταυροα
ναστάσιμοι κα) είς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον. Έκ 
τούτων τα στι/ηρα, τά ουτω καλούμενα Άνατ ο
λικά, άνήκουσιν είς τδν Άνατόλιον τδν Κωνσταν
τινουπόλεως πατριάρχην- κα'ι τά τρίτα (τά λεγό- 
μενα συνήθως άπόστιχα) είς Παύλον τδν Άμμο 
ρίου· οί τριαδικό) κανόνες εΐσ) ποιήματα Μητροφά- 
νους Σμύρνης· τά ένδεκα εωθινά τροπάρια τοΰ αΰ 
τοκράτορος Λέοντο; τοϋ σοφοϋ, τά δέ ένδεκα έξα 
ποστειλάρια Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου. 
Έντεΰθεν έκ τοΰ άριθμοΰ τών στιχηρών, τών τρο 
παρίων κα) τών ειρμών, τών συνιστώντων τήν 
Ελληνικήν Ό κ τ ώ η χ ο ν, εις μέν τδν ίερδν 
Δαμασκηνόν άνήκουσι μόνον αϊ τών κυριακών άκο- 
λουΟίαι κα) αυται οΰχ) πλήρεις, τά δέ ανατολικά 
στιχηρά, τά έωθινά τροπάρια, τά^έξχποστειλάρια 
κα'ι οί τριαδικό) κανόνες άνήκουσιν εις άλλους ύ 
μυογράφους. Έν τοϊς έλληνικοϊς χειρογράφοις τής 
έν Βιέννρ βιβλιοθήκης αΰτα'ι αί έπιγραφαέ τής Ό 
κτωήχου αρκούντως αποδεικνυουσι πολλάκις και τδ 
περιεχόμενον αύτής. Έν χειρογράφω (κώδ. 309), 
γεγραμμένω έν έτει 1319, ή επιγραφή κα'ι ή άρχή 
τής ’Οκτωήχου είναι τοιαύτη. ιΤροπολόγιον, ήτοι 
’Οκτώηχος περιέχουσα τά τε στιχηροκαθίσματα 
τών δκτώ ήχων, τούς μακαρισμούς, τά εωθινά κα'ι 
τήν λοιπήν πάσαν άκολουθίαν συνήθως ψαλλομένην. 
Στιχηρά αναστάσιμα εϊς τδ Κύριε έκέκραξα, ήχος α' 
«Τάς έσπερινάς ήμών εύχάς·. Έν δέ χειρογράφω 
(κώδ. 307), γεγραμμε'νφ έν έτει 1391, έν άρχή 
φέρονται μόνον τά άκόλουθα. «’Οκτώηχος· τώ 
σαββάτω εσπέρα; είς τδ Κύριε έκέκραξχ, στιχηρά 
αναστάσιμα, κτλ». Έν έτέρω 5έ χειρογράφω κατά 
τους λόγους τοΰ Ααμβεσίου οΰχ) πολύ άρχαίω 
(κώδ. 308), έν άρχή είσιν έπιγεγραμμένα ταΰτα. 
*-λ?/.1) °’·’* ®*?  τή< ’Οκτωήχου σύν τοϊς

*) Ζωναρ. παρά Γοάρου Εΰχολογίω σελ 551 — 
552 έν ταϊς σημειώσεσιν.

2) Άριστείδ. περ'ι μουσικής γ' κεφ. 11.
2) Περ) τών τριών τή; μουσική; γενών Άριστεί 

δης ό Κυντιλιανδς ταΰτα λέγει- "Ι’ή; αρμονίας 
έκάστης φυλάττειν τδ ίδιον· τής Φ ρ υ γ ί ο υ τδ 
έ ν θ β ο ν, τής Α υ δ ί ο υ τδ βακχικόν, 
τής Δ ω ρ ί ο υ τδ σεμνόν.”

*) Κατά τά; μαρτυρίας τών ήμετέρων έκκλη- 
σιαστικών μουσικών αρχαίων τε κα) νεωτέρων (ο?ον 
τοΰ ίεροϋ Δαμασκηνοΰ, τοΰ Χρυσάνθου κτλ.) οί 
δκτώ έκκλήσιαστικό) ήμών ήχοι έλήφθησαν έκ τής 
αρχαίας τών Έλλήνων μουσικής, διά τοΰτο κα) 
άντισσοιχοΰ :ιν ακριβώς πρδς τά 4’μοια είδη ή τούς 
τρόπους αΰτής Κα) δ μέν α' ήχος άντιστοιχεϊ 
προ; τδν Δώριον, δ β' πρδς τδν Αύδιον, δ γ' πρδς 
τδν Φρύγιον, δ δ' πρδς τδν Μιξολύδιον, δ ε' ή 
πλάγιος τοΰ α' πρδ; τδν’Τποδώριον, δ ς' ή δ πλάγ. 
τοΰ β' πρδ; τδν 'Γπολύδιον, δ ζ' ή δ πλάγ. τοϋ γ' 
ή άλλως δ βαρύς πρδς τδν Ί’ποφρύγιον κα) τέλος 
δ η' ή δ πλάγ. τοϋ δ' πρδς τδν Ί’πομιξολύδιον 
Βλ.πλείονα περ) τούτων Χρυσάνθου Θεωρ. τδ Μέ 
γα και Λεξ. τής Έλλ. Έκκλ. Μουσικής ΰπδ Κυ- 
ριακοϋ Φιλοξένους. Προλεγ. σελ ι'—ιγ'. Σ.Μ.

2) Βλ. παρά Δουκαγκ. φυλλ. έκ συγγρ. Έλλην. 
περ) Έκκλ. Μουσικ. λέξ. πλάγιος μέσο;· - {

κεκραγαρίοις κα'ι το'ς έωθινοϊς αύτοΰ- τώ σαββά
τω εσπέρας εις τδ Κύριε έκέκραξα, στιχηρά άνα 
στάσιμα ήχος α'. "Λρχεται ύ δεξιός χορδς, Κύριε 
έκέκραξα, στιχηρά άναστάσιμα κτλ*.  Καθ’όλα 
ταΰτα τά χειρόγραφα, καίτοι ούχ) διά τών αύτών 
λέξεων, έκφράζουσιν όμως έν κα'ι τδ αΰτδ περιεχό
μενον τής ’Οκτωήχου, και διά τοΰτο άνάγκη νά 
£ίπωμεν κα'ι περ'ι τών ωδών τής ’Οκτωήχου, αί- 
τινες ιδία άνήκουσιν είς τδν ίερδν Δαμασκηνόν, αύ-

*) Βιβλ. Lambesii comm, bibl viudos libr- 5 
p. 571 —575. 

τδ τοΰτο, όπερ έλέχθη κα'ι πρότερον· οθεν δικαίως 
και δ Λαμβέσιος συμπεραίνει περ'ι τοΰ περιεχομέ
νου τών προειρημένων χειρογράφων, ότι ταΰτα 
περιέχουσι τήν ’Οκτώηχον, ής τδ μέγιστον μέρος 
ανήκει είς τδν ίερδν Δαμασκηνόν. ΊΙ παρά το'ς 
Σλάβοις καλούμενη "Οκτώηχος παρ’ ήμϊν καλεϊ- 
τα! Παρακλητική, ήτις φέρει τήν ακόλουθον 
επιγραφήν, «Ιίαρακλητική σύν Θεώ άγίω περιε- 
χουσα τήν πρέπουσαν αύτή άκολουθίαν», εις πά
σας τάς ήμέρας τής όλης εβδομάδας συντεταγμένης 
κατά τούς δκτώ ήχους οΰχ) ΰπδ μόνου τοΰ θείου 
Δαμασκηνοΰ, άλλά κα) ΰπδ ’Ιωσήφ τοΰ Ύμνο- 
γράφου κα'ι άλλων. Ούτως εν τινι σλαβωνική Ό
κτωήχω, έκδοθείση τώ 1603, άπαντάται ή έξής 
έπιγραφή. ε Ποίημα έν μέρει του δσίου πατρδς η
μών Ίωάννου τοΰ Δμασκηνοΰ (730 μ. X.), τοΰ 
μακαρίου Θεοφάνους μητροπολίτου Νίκαιας (861), 
Ιωσήφ τοΰ "Γμνογράφου κα) Μητροφάνους πατρι
άρχου Κωνσταντινουπόλεως (έσφαλμ. μητροπολί
του Σμύρνης), συνιστάμενον ίχ τροπαρίων κανόνων 
κατά τδν άριθμδν τών ειρμών τοΰ Ίωάννου και 
άποτελέσαν μετά παρέλευσιν άπ’αΰτοϋ (τοΰ Δαμα- 
σκηνοΰ) εκατόν κα) τριάκοντα έτών μίαν βίβλον 
έπ'ι τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ βασιλέως κα) τής 
μητρδς αΰτοΰ Θεοδώρας». ΊΙ ’Οκτώηχος μετε- 
φράσθη σλαδωνιστ) ΰπδ Κυρίλλου κα) Μεθοδίου 
τών κηρυξάντων τοϊς Σλάβοις τδν χριστιανισμόν 
κα) κατά πρώτον έξεδόθη έν μεταφράσει σλα βωνι- 
κή τώ 1491, ύπδ Θεοδούλου*·  επομένως, πριν ή 
διά τοϋ τύπου έκδοθή ή ελληνική Παρακλητική, 
ής’ή πρώτη έκδοσις έγένετο έν Βενετία τώ 1523. 
Κα) ταΰτα μέν ουτω.

Τί δέ σημαίνουσι τά τροπάρια κα) οί ειρμό), έξ 
ών δ ίερδς Δαμασκηνός συνεκρότησε τούς κανόνας 
τής έαυτοΰ ’Οκτωήχου ; Τί σημαίνει αύτδς δ κα
νών ; Ιωάννη; δ Ζωναρά; έν τή ερμηνεία τών 
ΰπδ τοΰ θείου Δαμασκηνοΰ συντεθέντων είς τάς 
κυριακζς κανόνων ούτως άπαντα είς τάς άνωτέρω 
ερωτήσεις. Κανών λέγεται, οτι ώρισμένον κα) 
τετυπωμένον έχει τδ έμμετρον έννέα ωδαϊς συντε- 
λούμενον. ’Ω δ ή δέ οΰ δι’ δργάνου γινόμενη, άλλά 
οιά ζώσης φωνής έναρμονίου άδομένη τώ Θεώ. </Γ- 
μνος γάρ έστι χαρίστήριος κα) αινεσις τώ Θεώ. 
Έννέα δέ είσιν αί ώοα), ότι τής έν οΰρανοϊς ιεραρ
χίας κα) υμνωδίας εικόνες είσί. Κα) άλλως δέ είσιν 
έννέα ώδαί· διά τδ είςτύπον είναι τής άγιας 'Γριά 
δος συμβολικώς κα) είς τιμήν αΰτής δρισθήναι πα
ρά τών Πατέρων ανέκαθεν. Τρισάκις γάρ τά τρία 
είπών, τδν έννατον άν συνάξεις αριθμόν. Ώς γάρ

*) Βιβλ. Άγγελιαφόρος τής Εύρώπης ί’ωσσιστ) 
1819. άριθ. 14, 18. 

τριττής έχοντα τριάδα τοΰτον τδν άριθμδν κα) δι’ 
αύτής συνιστάμενον εΐ; τδν ύμνον τής αγίας Τριά- 
δος τοΰτον άπέταξαν». Τί δέ σημαίνει ειρμός ; 
«Ειρμός λέγεται ώς άκολουθίαν τινά μέλους 
κα) αρμονίας διδούς τοϊς μετ’ αΰτδν τροπαρίοι;· 
πρδς γάρ τδ τών ειρμών μέλος κάκεϊνα ρυθμίζονται 
κα) πρδς έκεϊνον άναφερόμενα άρμόζονταί τε κα) 
ψάλλονται κα) τή αρμονία τοΰ μελωδήματος έκεί
νου άκολουθοΰσιν». Έν τω ίεροσολυμητικώ Τυιίι- 
κώ δρίζεται σαφέστερου. «Ειρμός έστι τδ πρώ
τον έν τή ωδή τροπάριον, καθ’ δ τά λοιπά αρμό
ζονται πρός τε τάς συλλαβάς κα) τά; γραμμάς, 
όπως ούτως ή δυνατδν, ί'να ψάλλωνται έμμελώς·. 
Τί δέ λέγεται τροπάριον ; «Τροπάρια λέγον 
ται τά ώς πρδ; τούς ειρμούς τρεπόμενα κα) τήν 
άναφοράν τοΰ μέλους πρδς έκεϊνα ποιούμενα· ή 
κα) ώς πρέποντα τήν φωνήν τών άδόντων πρδς τδ 
μέλος κα) τδν ρυθμόν τών ωδών. Εί μή γάρ πρδς 
έκείνου δ τών αυτά ψαλλόντων φθόγγος εΰθΰνοιτο, 
ούκ εύρυθμον έσται τδ μέλος, ούδέ έναρμόνιον, οΰ
δέ μέλος άν λέγοιτο, άλλ’ άπηχές’κα) άνάρμοστον 
κα) άρ'βυθμΟν φώνημα1,,.

Περ'ι δέ τής παραγωγής κα'ι τοϋ συστήματος 
τών μουσικών φωνών τοΰ ίεροϋ Δαμασκηνοΰ ση- 
μειοΰμεν τά άκόλουθα. Παρά τοϊς άρχαίοις “Ελ- 
λησιν ΰπήρχον τρεϊς κύριοι τόνοι, ή τρία γένη τό 
νων, τδ διατονικόν, τδ χρωματικόν κα) τδ 
έναρμόνιον. Τδ διατονικόν γένος’ τών τόνων 
συνίστατο έκ τόνων τοιούτων, ο’έτινες άπδ τοϋ 
ένδς άκρου τοϋ τετραχόρδου μέχρι τοϋ άλλου προσ- 
ανέβαινον δι’Ισου διαστήματος κα'ι έξ ών δύο μέν 
τόνοι ήσαν πλήρεις, είς δέ ημίτονον. Τοιαύτη δέ 
ύπήρχεν ή πρόοδος τών τόνων δι’ δ'λου τοΰ δκτα- 
τόνου, τουτέστιν άπλοΰν και φυσικόν βιάτο
νο ν. Έν δέ τώ χρωματικώ γένει τήν σειράν τών 
τόνων διέτρεχεν ή φωνή διά δύο ημιτόνων, έπειτα 
δέ δι’ελάχιστου τρίτου. Τέλος είς τό έναρμόνιον 
γένος οί μεσαϊοι τόνοι προέβαινον διά δυο τετάρτων 
κα'ι ένδς τρίτου. Τά τρία ταΰτα γένη τής έλληνι 
κής μουσικής ό ’Αριστείδη,2 χαρακτηρίζει ώ; πρδς 
τδ ήθος ουτω. Τδ μέν διατονικόν γένος έστ) σεμνόν 
καί μεγαλοπρεπές, τδ χρωματικόν τερπνόν κα'ι 
βακχικόν, τδ δέ έναρμόνιον χαϋνον κα) παθητικόν'.

Κατά τά τρία ταΰτα τής μουσικής γένη διεμορ- 
φώθη ΰπδ τών διαφόρων ελληνικών λαών κα) διά
φορον μουσικόν μέλος, συναδον πρδς τδν χαρα
κτήρα τούτου ή έκείνου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Τά 
μέλη δέ, ήτοι αί μελωδίαι, έξ ονόματος τοϋ ελλη
νικού λαοΰ, είς ίζ έπεκράτησαν, ώνομάσθησαν μέ- 
λο ς Δώ ρι ο ν, Ί ώνι ο ν, Φρύ γ ι ο ν κα) Α ί όλ ι ο ν. 
Τά κατά τδ γένος τής έναρμονίου μουσικής δια- 
μορφούμενα μέλη διεκρίνοντο διά τής προθέσεως 
ύπέρ, οϊον ΰπερδώριον, ΰπερφρύγιον, διότι έν αύ- 
τοϊς οί τόνοι άνέβαινον κατά δίεσιν (ήτοι καθ’ήμί- 
τονον) άπέναντι τοΰ πρέποντος. Τά δέ χρωματικά 
διεκρίνοντο διά τής προθέσεως ΰπδ, έπειδή έν αύ
τοϊς οί τόνοι κατέβαιναν καθ’ υφεσιν (=bcmol), 
τουτέστιν αί χορδα) τής λίρας ήσαν κεχαλαρωμέναι 
καθ’ήμίτονον κατωτέρω τοΰ πρέποντος.

Ό ίερδς Δαμασκηνός έκ τών τριών τόνων ή 
γενών τής ελληνικής μουσικής προείλετο κα) παρέ- 
λαβε μόνον τά δύο γένη,τδ διατονικόν κα) τδ 
χρωματικόν· έκ διαφόρων δέ ειδών μελωδίας, 
άς άριθμοΰσιν έως δέκα πέντε και πλείονας, έξε- 
λέζατο μόνον δκτώ1, ήτοι τδ Δώ ριον μέλος, τδ 
Αύδιον, τδ Ί ώνιον (Μιξολύδιον) και τδ Φρύ- 
γιον μετά τών συγγενών αύτω, ήτοι τών κατω
τέρω τόνων, οΓοί είσιν, ώς έλέχθη, τδ ΰποοώριον 
κτλ. Κα) τά μέν μέλη τοΰ λατινικού γένους ώνο- 
μάσθησαν ήχοι δρθο'ι, τά δέ τοΰ χρωματικοΰ 
ή’χοι πλάγιοι2. “Ολος Οε'ου κα'ι οΰρανίου 
πνεύματος έμφορούμενος δ ίερδς Δαμασκηνός έξε- 
λέξατο έκ τών πολυαρίθμων ελληνικών μελφδιών 
κατ’έξοχήν τοιαύτας, αΐτινες ήσαν έπιτήδειοι νά 
έκφράζωσι τά έμπρέποντα χριστιανοϊς θρησκευτικά 
αισθήματα, κα) έγκατέλιπεν έκείνας, αί'τινες ήδύ-
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ναντο νά διεγείρωσιν αισθήματα μηδαμώς βϊς τήν 
χριστιανικήν σεμνοπρε'πειαν έμπρέποντα, οίά έστιν 
ή έναρμόνιος μελωδία*.  Δικαίως άρα ό θείος μελω- 
δος περιωρίσθη εις τούς δκτώ ήχους, φοβούμενος 
μήπως οί προσευχόμενοι παρασυρωνται ύπδ τής 
ποικιλίας καί τής συχνής τοΰ μέλους μεταβολής 
κα) φροντίζων, ί'να ό ώρισμένος τών μελωδιών άριθ- 
μδς, χατέχων τήν προσοχήν εις τά άξια και έν- 
ταύτω εύκατάληπτα δι’έκαστον με'λη, διεγείρη 
ώρισμένα και άξια αισθήματα. ’Εν τή άρχαιότητ*  
ό βυθμδς έν τω φσματι ήρμόζετο ουτω πρδς τδν 
βυθμδν τοΰ στίχου ήτοι τών συλλαβών, ώστε ή 
μακρά συλλαβή έξετείνετο διπλασίως τής βραχείας. 
Ούτως έψαλλον οί Ιουδαίοι, τροποποιοΰντες τήν 
φωνήν κατά τούς τόνους τοΰ έβραϊκοΰ κειμένου. 
Ούτως έψαλλον οί αρχαίοι "Ελληνες ούτως έγράφη 
κα'ι ή 'Οκτώηχος τοΰ θείου Δαμασχηνοΰ.

*) Γεροντ. ήτοι πατερικόν. Gerbert. do Cantu 
sacro. t. 2. *) Χειρονομεΐν, χειροσείειν,
σείειν χεΐρας παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησιν έσή- 
μαινε διάφορα κινήματα τής δεξιάς χειρός, διά τής 
συστολής τών δακτύλων, διά τής άνυψώσεω; κα) 
καταβιβάσεως αύτής διηύθυνε τδ μέλος δ πρώτος 
έν τοΐς άδουσιν. Ό πρώτος ουτος έν τή οργανική 
μουσική ίστατο έπ'ι τόπου ύψηλοτέρου, έχων έν 
όψει άπασαν τήν δρχήστραν· διά τοΰτο κα) εκα
λείτο μεσόχορος, κορυφαίος. Αύτδς έδιδετδν 
χρόνον κα) τδν ρυθμόν ένίοτε διά τών χειρών, ένίο
τε δέ διά τών ποδών κα) άλλοτε δΓ δργάνου· διά 
τοΰτο κα) εκαλείτο ποοοψόφος, χειρονόμος 
κτλ. Έκράτει δέ κα) σιδηρά κρόταλα (κ ρ ο υ π έ
ζ ι α, κ ρ ο ύ π α λ α, κ ρ ο ύ π ε δ α, pedicula, sea- 
bella), ίνα ίσχυρώτερον κτυπώσι τδν χρόνον κα) 

βυθμδν τοΰ μέλους.

Οί αρχαίοι "Ελληνες δέν έγίνωσκον τήν τριφω
νίαν κα'ι τήν τετραφωνίαν. Παρ’ αύτοΐς ό χορδς 
συνιστάμενος ένίοτε έξ έκατοντάδος καί πλειόνων 
μουσικών έψαλλεν έν μιφ φωνή άνευ τής προσθή
κης τών ανωτέρων κα'ι κατωτέρων τόνων*.  Τοΰτο 
βλέπομεν κα'ι έν τή Όχτωήχω τοΰ ίεροΰ Δαμα 
σκηνοΰ, τουτέστιν ύπάρχουσιν έν αύτή δκτώ με- 
λωδίαι άνευ άνωτέρων καί κατωτέρων τόνων.

“Οσον δ" άφορα τήν άρχαίαν εκκλησιαστικήν 
ύμνιρδίαν, ήν έτροποποίησε διά τής έαυτοΰ Όκτω- 
χου δ θείος Δαμασχηνδς, περί ταύτης δέν έχομεν 
ανάγκην λόγων πολλών πρδς άπόδειςιν, ό'τι ουδα- 
μοΰ έν ταΐς άρχαίαις Έχχλησίαις έτελε'το δι’ δρ
γάνων3 ή έχχλησιαστιχή ύμνωδία. Ή αρχαία τής

*) Forkels geschichte d. th. 1 f. 230 250 
346. *)  βλ. Θεωρ. Μουσικής σελ. 330 — 332. *)  
Ό συγγραφεύς τών qucrstionum ad Orthodoros, 

έν ώ τινες άναγνωρίζουσι τδν άγιον μάρτυρα ’Ιου
στίνον, λέγει. ‘"Γδ φδειν δΓ άψυχων δργάνων κα’ι 
συριγγών έμπρέπει παισ'ιν, εις έννοιαν μηχέτι έλ- 
θοΰσιν (ήτουν Ίουδαίοις). Διά τοΰτο ούκ έπιτρέπε- 
ται έν ταϊς έχχλησίαις ή δΓ δργάνων χρήσις τής 
ύμνωδιας, ώς χα) πϊν τοΐς ατελέοι τδν νοΰν αρμό
διον, άλλ’άδειν προσήκει απλώς”, πρβ. Άρνόβ. 1. 
viii. χατ’έθνιχών. Ό δέ ίερδς Χρυσόστομος ίγραφεν 
“ 'Ο Θεδς έπέτρεψε τοΐς Ίουδαίοις τήν τών δργά
νων χρήσιν, ένεκα ραθυμίας και τής άμορφώτου 
αύτών αΐσθήσεως. Έβούλετο δέ διά τούτου ύπο- 
βοηθήσαι τήν ασθένειαν αύτών κα'ι άφελκύσαι αύ
τούς τών ειδώλων· άλλά γε νΰν αντ) δι'δργάνων 
ηύδόκησε δοξολογεϊσθαι διά τοΰ σώματος ” (ήτοι 
δι'άνθρωπίνης φωνής). Όμιλ. εϊς ψαλμ. 144. 149. 
Όμ. δ' είς Άντιοχ. ’Ισίδωρος δέ δ ΙΙηλουσιώτης 
και Θεόδωρος (έν ψαλμ. 49), συνωδά πρδς τδν θειον 

χριστιανικής ’Εκκλησίας ύμνωδία ήτο πανταχοΰ 
φωνητική, και ώς δυνάμεθα πιθανώτερον νά εΐκά- 
σωμεν προσήγγιζεν είς τήν φωνητικήν μουσικήν 
τών ’Ιουδαίων. Είναι γνωστδν ωσαύτως ότι ή άρ- 
χέγονος θεία τοΰ χριστιανισμοΰ λατρεία ητο κατ' 
άρχάς συνηνωμένη μετά τής ιουδαϊκής κα'ι έφεξής 
ποοσέλαβεν εις τδ σύστημα αύτής καί τινα στοι
χεία έκ ταύτης τής τελευταίας. Οί έπιστρέφοντες 
όμως έξ ’Ιουδαίων πιστοί ήσαν παντδς είδωλολα- 
τρικοΰ άπεξενωμένοι. ε'Η βαθεΐα άρχαιότης, τδ 
φυσικόν κα'ι ή μεγαλοπρεπής άπλότης τής ιουδαϊ
κής υμνωδίας, καθάπερ έκφράζεται Κλήμη: ό Ά- 
λεξανδρεύς, ώφειλον νά δικαιώσωσι τήν έκλογήν 
ταύτη; διά τήν χριστιανικήν ευσέβειαν». Κατά δέ 
τήν παρατήρησιν τοΰ ίδιου Κλήμεντος ή ιουδαϊκή 
ύμνωδία είχε μεγάλην δμοιότητα πρδς τήν έλλη
νικήν μουσικήν τοΰ Δωρίου μέλους, οπερ διεχρίνετο 
τών λοιπών γενών τής έλληνικής μουσικής, ιδία 
μάλιστα κατά τήν απλότητα, τδ σεμνδν κα) τήν 
μεγαλοπρέπειαν*.  Γνωστδν ωσαύτως, δ'τι τδ Δώ-

Χρυσόστομον, λέγουσιν, ότι τά όργανα επετράπη - 
σαν τοΐς Ίουδαίοις, ένα άπομαχρύνωσιν αύτούς άπδ 
τών θορυβωδών τών έθνιχών έορτών. Πρβ. Dissert, 
de s. hymn. usu. 1765. §. 29. Κατά δέ τδν θ' 
αιώνα δ Άμμαλάριος βιβλ. γ' περί Έχκλ. καθηκ. 
ίγραφεν, οτι έπ’αύτοΰ οί ψάλται έψαλλον ούχ) έν 
κυμβάλοις ή έν λύρα, ούχ) έν κιθάρα, ούδέ έν άλ
λοι; οίοισδήποτε δργάνοι; μουσικοί;, άλλ’άνύμνουν 
τδν Θεδν έν πνεύματι. Κα) ό κατά τδν ιβ' μάλιστα 
αιώνα άχμάσας Θωμάς δ Άχινάτης λε'γει (Suinni. 
Theol. quaest. 95, art. 2). “ΊΙ ήμετέρα (ή δυ
τική δηλονότι) ’Εκκλησία δέν παραδέχεται όργανα 
μουσικά, οϊά εΐσιν ή κιθάρα και τδ ψαλτήριον, ί'να 
μή φανή ΐουδαίζουσα. Προσέτι δέ, διότι τά όργανα 
ταΰτα μάλλον χαυνοΰσιν τήν χαρδίαν ή διεγείρουσιν 
αύτήν πρδ; τήν άρετήν. Έν τή ΓΙ Διαθήκη ήσαν 
ταΰτα έν χρήσει, διότι τότε τδ ιουδαϊκόν έθνος ήτο 
άμόρφωτον κα) σαρκικόν” — Κωνσταντίνος ό Κο- 
πρώνυμος περ) τδ 750 απέστειλεν ώ; δώρον όργα- 
νον μουσικόν εις τδν Πιπΐνον βασιλέα τών Φράγκων, 
άλλ’άγνωστον πρδς τίνα σκοπόν- ίσως, 'ένα χρησι- 
μεύση κατά τήν έκτέλεσιν τής θεία; λατρείας. Ή 
’Εκκλησία τοΰ Λουγδούνου, ής πρώτοι επίσκοποι 
έχρημάτισαν δ Ποθεινός, δ Ειρηναίος κλπ. μαθη- 
ται τών Πατέρων τής ’Ανατολής, δέν παρεδέχετο 
τήν ρωμαϊκήν μουσικήν μέχρι τών τελευταίων 
χρόνων. Morezohl. Liturgiu sacra s. 89.

*) Κλήμ. Άλεξ. Στρωμ ς', κεφάλ. β', £. 88. 
“Τής μουσικής παράδειγμα ψάλλων δμοΰ κα'ι προ- 
φητεύων έκκείσθω Δαβίδ ύμνων τδν Θεδν έμμελώς. 
Προσήκει δέ ευ μάλα τδέναρμόνιον γένος τήδωριστ) 

ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ !

ριον μέλος ύπήρχε πρδ πάντων έν χρήσει παρά 
τοΐς "Ελλησι χάριν τών διακριτικών πλεονεκτημά
των αύτοΰ. Έάν οέ νΰν εϊς τοΰτο προσθέσωμεν 
κα) τήν παρατήρησιν, ό'τι οί προσερχόμενοι έκ τοΰ 
έθνισμοΰ είς τδν χριστιανισμόν ήδύναντο νά τηρή- 
σωσι γνωστά ήδη αύτοΐς μέλη, έν αύτοΐς δ’έξαιρέ- 
τως έκεϊνο, δπερ ενεκα τών ιδίων πλεονεκτημάτων 
εύρίσκετο έγγύς εις τδ πνεΰμα τών χριστιανικών 
έννοιών κα) αισθημάτων, τουτέστι τδ Δώριον, δυ
νάμεθα νά έξαγάγωμεν τδ ακόλουθον συμπέρασμα 
περ) τής άρχαίας τών χριστιανών εκκλησιαστικής 
ύμνωδία;· δ'τι δηλαδή αύτη κατά τδν θεμελιώδη 
αύτής χαρακτήρα πανταχοΰ ύπήρχεν ομοιόμορφος. 
’Εντούτοις τοΰτο λέγοντε;, ούδαμώς διισχυριζόμεθα 
ίτι πανταχοΰ κατά τούς άρχαίου; χρόνους ίψαλλον 
δμοιομόρφως. Λέγομεν μόνον, οτι ή άρχαία χρι
στιανική ύμνωδία κατά τδν θεμελιώδη αύτή; χα
ρακτήρα, κατά τδ πνεΰμα τής ένώπιον τοΰ Θεοΰ 
ταπεινόφρονος εύλαβεία; κα) τής εύλαβοΰς άγαλ- 
λιάσεως κα) χαράς, πανταχοΰ διετέλει ουσα ή αύτή 

κα) απαράλλακτος.
Έν τή άρχαία εκκλησιαστική ύμνωδία τά έν τή 

; χρήσει τής κοινής θείας λατρεία; άσματα έκρα- 
τοΰντο έν τή μνήμη κα) άπδ μνήμη; έψάλλοντο 
άλλα, προσόμοια όντα κατά τδν άριθμδν τών συλ
λαβών κα) κατά τδ πνεΰμα τή; έννοιας. Έκ τούτου 
προήλθεν ή τε ονομασία κα) ή χρήσις τών ειρμών 
κα) τών τροπαρίων, τών ιδιομέλων ασμάτων κα) 
τών προσομοίων στιχηρών. Τά πρώτα συνίστων τδ 
πρότυπον διά τά τελευταία έν τε τή ύμνωδία κα) 
τω συστήματι. Ό τρόπο; ουτος τοΰ ψάλλειν ένέ- 
πρεπεν ίδια έν τω καιρω, καθ’ δν έν ταΐς κοιναΐς 
έκκλησιαστικαϊς συνάξεσιν οί χριστιανό) συνέψαλλον 
πάντες, ίσοι παρήσαν έν τή έκτελέσει τής θεία; 
λατρείας. Προφανώς ό τρόπος ουτος ήτο αδύνατον 
νά άπομακρυνθή τής άπλότητος. ΊΙ άπλή αύτη 
έκκλησιαστική ύμνωδία διετηρεΐτο έπ) μακρδν 
παρά τοΐς άναχωρηταΐς, οί'τινες διετέλουν άείποτε 
τής άπλότητος κα) τής ίεράς άρχαιότητος ζηλωταί. 
Τοΰτο γίνεται καταφανές έξ όσων ίστοροΰσι περ) 

' τής τών άναχωρητών έκκλησιαστικής υ;Λωδίας ό 
! Θεοδώρητος*,  δ Κασσιανδ;2 κα) δ Παλλάδιο;1, 

f Τοΰτο εξάγεται κα) έκ τινο; διαλόγου τοΰ άββά 
Παμβώ μετά τών μετ'αύτοΰ συνασκουμένων μαθη
τών έπ'ι τοΰ ορούς τής Ν-.τρίας. «Άββά, έλεγεν δ

αρμονία κα) τή φρυγιστί τδ διάτονον, ώς φησιν 
'Αριστόξενος- ή τοίνυν αρμονία τοΰ βαρβάρου ψαλ- 

Ε τηρίου τδ σεμνδν έμφαίνουσα τοΰ μέλους άρχαιο-

£- τάτη τυγχάνει.*) Έκκλ. Ίστ. κεφ. ιζ’. ’) Instil· 2, 5. *)  

Λαυσαϊκδν §. 7.

ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ.

μαθητής, ήμεΐς έν άδρανεία διάγομεν τάς ήμέρας 
ήμών έν τή έρήμω ταύτη, μήτε ώοάς, μήτε τρο
πάρια άδοντες. “Ο:ε άπήλθον εις ’Αλεξάνδρειαν, 
εΤδον αύτοθι τδν τύπον τής έκκλησιαστικής ύμνφ- 
δίας κα'ι έλυπήθην έγκαρδίως, Ετι ήμεΐς στερού- 
μεθα τής τοιαύτης ύμνωδιας». Ό άββάς άπεκρί- 
νατο αύτω. « Άλλοίμονον, τέχνονμου 1 Έλεύσονται 
ήμέραι, καθ’ άς οί μονάχο) έγκαταλείψουσι τήν 
στερεάν τροφήν τοΰ αγίου Πνεύματος και έκζητή- 
σουσι φωνάς χα) ύμνωδιας. ‘Οσάκις ήμεΐς παρι- 
στάμεθα έμπροσθεν τοΰ Θεοΰ δφείλομε ν ?στα- 
σθαι μετά κατανύξεως βαθείας, κα) ούχ) 
μετ’άλαζονείας. Οί μονάχο) δέν έξήλθον είς 
τήν έρημον διά νά αδωσιν άσματα μελφδικά, νά 
βυθμίζωσιν ήχους χα) φωνάς, νά σείωσι τάς χεΐρας 
κα) νά κροτώσι τούς πόδα;*».  Διά τών τελευταίων 
τούτων λόγων δ άββάς δείκνυσι σαφώς τά διάφορα 

ί σωματικά κινήματα τής οργανικής υμνωδίας*,  
άτινα φαίνεται ήρξαντο νά εΐσάγωνται κατά τόπους 
κα) εις τήν φωνητικήν έκκλησιαστιχήν μουσικήν 
χα) υμνωδίαν. Ό όσιος άββάς άναμφιβόλως εΐχεν 
ύπ’όψιν κυρίως τούς Μελετιανούς, οί'τινες κα) έπ) 
τοΰ αγίου ’Αθανασίου (τελευτήσαντος τω 370, τοΰ 
δέ δσίου Παμβώ τω 390) έν ταΐς συνάξεσιν αύτών 
μετεχειρίζοντο υμνωδίαν θορυβώδη και λίαν έπιτε- 
τηδευμένην, έφ’ ω κα) ύπδ τοΰ αγίου 'Αθανασίου 
έξηλέγχθησαν. Έπι τοΰ μακαρίου Αύγουστίνου, 
ολίγον βραδύτερου τοΰ άγιου ’Αθανασίου, άνεφάνη- 
σαν έν τή 'Αφρική οί Δονατιστα), οί’τινες έποίουν 
έτι πλείονας αταξίας διά τών θορυβωδών ασμάτων 
αύτών, διδ πιχρώς έμέμφθη’αύτούς δ τής Ίππώνος 
ιεράρχης (δ ίερδς Αύγουστΐνος). Ό ίσιος Παμβώ 
έξακολουθών περαιτέρω λέγει, δτι μέλλουσιν άνα- 
φανήναι έν τή Εκκλησία άνδρες, οίτινες θέλουσι

t

* .
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διαφΟείρει τάς άγιας Γραφά; δια τών σοφιστικών 
αυτών φρονημάτων κα'ι συγγράψουσι βιβλία «κατά 
τά θελήματα αυτών·. ’Εν τούτοις δ ίσιος 
προβλέπει πως τήν διαφθοράν τή; εκκλησιαστικής 
διδασκαλίας κα'ι υμνωδίας, ήν έπεισάξουσιν εϊς τήν 
Εκκλησίαν πρδ πάντων οί αιρετικοί. Τήν γνησίαν 
του δσίου Παμβώ περί υμνωδίας έννοιαν διεσαφή- 
νισεν έτερος πατήρ, δ άγιος Νείλος, κατά τδν Ε' 
αιώνα. «Τδ αδειν δμοφώνως, λε'γει,κα'ι αινεΤν Κύ
ριον τδν Θεόνέστιν έργον καλδν καί λίαν έμπρέπον, 
έ;ω δμως τοΰ μέτρου άνακράζειν εν καιρω τή; ευ
χή; είναι ανάρμοστου τω μοναχω,οί δέ συστήσαντε; 
τήν τάξιν τών προσευχών λίαν άπρεπε; τοΰτο 
έΟεώρησαν». Αί ώραι κα'ι τά εκκλησιαστικά άσμα
τα, λε'γει δ άγιος Βαρσανούφιος, άκμάσας ε'ν τω ς' 
αϊώνι, συνε'στησαν διά τή; παραδόσεω; κα'ι κατηρ- 
τίσΟησαν συνετώς πρδς δμοφροσύνην τών πιστών 
καί τών διαγόντων κοινοβιακδν βίον. ’Ιδίως ίμως 
οί άναχωρηταί ούτε ώρας έχουσιν, ούτε υμνωδίαν 
(τήν ε'ν χρήσει κατά τήν Οείαν λατρείαν), άλλά 
μόνον έργό χειοον, διδασκαλίαν καέ 
προσευχήν. Τδ εσπέρας ψάλλουσι δώδεκα ψαλ- 
μους. Έν καιρω τή; προσευχή; άνάγκη νά ψάλ- 
λωσι μόνον διά τοΰ νοδ; καέ ούχέ διά τών χειλέων. 
Ό Προφήτη; λέγει, «Κύριε τά χείλη μου ανοίξεις 
καέ τδ στόμα μου άναγγελεϊ τήν αϊνεσίν σου· 
(ψαλμ. Ν', 17. Συναξ. Νίκωνος, λόγ. κη'). Τοιου
τοτρόπως βλέπομεν, δ'τι οί έρημϊται πατέρες α') 
ούδεποσώ; ε'πεδοκίμαζον τήν θορυβώδη κα'ι μή φυ
σικήν υμνωδίαν, ένω τήν άπλήν καέ σεμνοπρεπή, 
ήτις έστιν έξωμολογημένη; τω Θεώ καρδία; καρ
πός,άναγνωρίζουσι καέ κρίνουσι μάλιστα άναγκαίαν 
καέ διά τους άναχωρητάς αύτούς- β') οί πατέρες 
διά τήν κοινήν Οείαν λατρείαν άνεγνώριζον τήν 
υμνωδίαν άναγκαίαν καέ χρήσιμον, ί'να ανύψωση 
εί; Θεδν τήν διάνοιαν καέ συνένωση νουν καέ καρ
διάν πρδς εύτακτον λειτουργίαν τώ Κυρίω, άνε
γνώριζον δηλονότι τήν τακτικήν, τήν σε
μνοπρεπή καέ έτιδοκιμαζομένην 
ύπδ τοΰ χριστιανικού πνεύματος 
υμνωδίαν. (Έπεται τδ τέλος).

Άγγλος τις λέγει δ'τι εσπέραν τινά φιλοξενού 
μένος παρά τινι ίεραποστόλω έν Κανδάβχ μια 
τών νήσων Φιζέ, δ κώδων έσήμαινεν. Έρωτήσα; 
δέ έπληροφορήΟη παρά τοΰ φίλου του οτι ήτο τδ 
σημεΤον τής οικογενειακής προσευχής, έκ δέ τών 
10,000 κατοίκων τής νήσου δέν έγίνωσκε μίχν οι
κίαν εις ήν νά μή γίνηται οικογενειακή προσευχή. 
Αί νήσοι Φιζέ άλλοτε ήσαν ενδιαίτημα άνθρωπο 
φάγων.

ΔΙΑΘΗΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ.

Κατόπιν εορτή; δημοσιεύομεν άντίγραφον 
τής διαθήκη; τοΰ αειμνήστου καί αοιδίμου 

άρχιεπισκόπου Εύγενίου τοΰ Βουλγάρεως. 

Λέγομεν κατόπιν εορτή;, διότι άν έλάμβα- 
νον έγκαίρως γνώσιν τή; διαθήκη; ταύτη; 
οί άφ'ένόςήδη έτου; άγιοι μακαρίται, πι- 

στεύομεν ότι ήθελον ρίψει εϊ; τό πΰρ τά; 
όποια; συνέταξαν δήθεν διαθήκα;.

Ιδού τό άντίγραφον. X.

ΔΙΑθΠΚΙΙ

ΤΟΪ ΕΓΓΕΝΙΟΤ ΤΟΪ ΒΟΪΛΓΛΡΕΩΣ.

1819 άπριλίου β', έν Κωνσταντινουπόλει.
Ν: Κ: Μ:

Είς το όνομα τοϋ Πατρός, καί τοΰ 
Υΐοϋ καί τοΰ άγιου Πνεύματος, τό 
ύπερευΛογημένον καί υπερένδοξον.

Έν έτει τώ σωτηρία αωε' (1805) μηνό<: α ■ 
πρι.Ιίον ήμερα ί6 επί θεοφρονρήτον 
βασί-Ιείας τοΰ πανενσεβεστάτου χαί rpt.lo- 

χρίστου αντοχράτορο>: παθών τών 'Ρωσ- 
σιών Ά.Ιεξάνύρου τοΰ Λ'.

Εύγένιος ό ποτέ χρημάτισα; αρχιεπίσκο
πο; Σλαβηνίου καί Χερσώνος, ζών τε έτι καί 
νοΰν καί φρένα; ύγιώ; έχων, διατίθημι τήν 
διαθήκην μου ταύτην. ιδία χειρί γραφών αύ
τήν καί καθυπογράφων, όπω; άνή έπί παν
τός δικαστηρίου κυρία τε καί άπαράτρωτο; 
κατά τά έν αύτή διοριζόμενα, ώ; έφεξής-

α'. Τά παρ’έμοί σώζομε να δύο πολύτιμα 
λιθοκόλλητα ί·ρά εγκόλπια, τά τήν πάνσε- 
πτον εικόνα τή; θεομήτορο; παρασταίνον- 
τα, ών τό μέν παρά τή; αοιδίμου αύτοκρα- 
τορίσσης Αικατερίνη; τή; Β',τό δέ παρά τοΰ 
εύσεβεστάτου αύτή; απογόνου τοΰ αύτοκρά
τορο; 'Αλεξάνδρου τοΰ Α’ πανευσπλάγχνω; 
μοι έπειχορηγήθησαν, προστεθέντος τούτοι; 
καί τοΰ εγκολπίου σταυρού τοΰ έκ σμαραγδί- 
νων λιθαρίων κεκοσμημένου, ον ώ; δώρόν πο
τέ έλαβον παρά τοΰ πανεκλάμπρου αύθέντου 
Μολδοβλαχία; 'Αλεξάνδρου Ίωαννίδου, τοΰ 

πρωτεξάδελφον, υιόν τοΰ Γεωργίου Βαλσάμου 
τόν νΰν έν τφ ρωσσικφ στόλφ τή; Μαύρη; 
θαλάσση; όφφικιά.λον καί καβαλιέρον, άφίνω 
πεντακόσια ρούβλια εί; ένα έκαστον έξ αύ
τών καί γίνονται καί ταϋτα όμοΰ ρ. 2000.

ζ'. Εί; τόν πιστόν οίκονόμον τοΰ όσπητίου 
(έάν έως τέλους τοιοΰτος φανή) κύρ Θεο
δόσιον Γιανάγκαν, τόν έν τή Πετρουπολική 
άκαδημίχ τών τεχνών άναγεγραμμένον περι- 
δέξιον ζ ωγράφον, παρεκτός τών άλλων βοη
θημάτων, ών παρ’έμοΰ έλαβεν, άφίνω ρού
βλια πεντακόσια ρ. 500.

η'. Έάν τα άνωτέρω καταγραφέντα καί 
διορισθέντα όκτακισχίλια ρούβλια άφαιρεθώ- 
σιν άπό τών έν τώ βασιλικώ μπάγκφ άπο- 
κειμένων μοι δεκακισχιλίων, τά ύπόλοιπα 
δισχίλια ρούβλια διορίζω νά μερισθώσιν είς 
μέρη δύο, καί έξ αύτών τά μέν χίλια νά δια- 
νεμηθώσιν εις ενδεείς καί πτωχούς- τά δέ 
άλλα χίλια νά έξοδευθώσιν είς τήν κηδείαν 
μου καί είς τόν ένταφιασμόν μου ρούβλια 
άμα δισχίλια ταϋτα, ήτοι ρ. 2000 *.

(*) ΠρόσΟες τούτοι; καί ετερα διακόσια όου- 
βλια, τά δ ποια έτι ζών ό αοίδιμο; έστειλε οώρον 
τω ε'ν Βενετίφ διδασκάλω Σπυρίδων ι Βλαντή.

θ'. Τά διάφορα άργυρχ, ή τυχόν καί χρυ
σά, σκεύη τε καί κειμήλια (δείγματα τής έ- 
μής άφροσύνη; καί ματαιότητος) θέλω νά 
πωληθώσιν άπαντα, καί τά έξ αύτών συνα- 
χθησόμενα χρήματα νά διαμερισθώσι καί 
αύτά εί; βοήθειαν πτωχών τε καί ένδεών 
προσώπων, έν άνάγκαις καί στενοχωρίγ. 
εύρισκομένων, κατ’άναλογίαν τή; χρείας των.

ι'. Ή λοιπή, ήτι; αν εύρεθή παρ’ έμοί 
πραγματική συσκευή καί περιουσία, ή πρός 
οικιακήν διακόσμησιν, καί πρό; άνάπαυ- 
σιν καί πρό; περιβολήν καί ιματισμόν καί 
ενδυμασίαν βαρυτέραν ή λεπτοτέραν, ή 
πρός τινα; άλλα; χρήσει; συμ.βάλλουσα, έ- 
πιθυμώ νά διαδοθή ή ρηθεΐσα πάσα συσκευή 
εϊ; τούς τής ίερχς ταύτης Λαύρα; τοΰ άγιου 
Αλεξάνδρου Νεύσκου έπονομαζομένης μονα- 
στάς, άγαπητού; μοι πατέρα; καί συναδελ- 
φού; άνωτέρους τε καί κατωτέρου;· γινομέ- 
νης τής διανομής άναλόγου πρός τήν εκά- 
στου τάξιν τε καί κατάστασιν, κατά τήν 
σύνεσιν καί κρίσιν έκείνου, ή έκείνων, τούς 
οποίου; ό πρωτοστάτης καί κηδεμών τή; 
σεβασμιωτάτης μονής ταύτης εύδοκήση νά 
διορίση διαμεριστας τών τοιούτων καί δια

νομέας.

Μαυροκορδάτου, τοΰ Δακών προηγεμονεύσαν- 
τος, καϊ τά τρία ταϋτα κειμήλια όμοΰ τά 
άφιερόνω εϊ; προικισμόν τή νεοσυστάτφ πο- 
λιταρχίκ τή; Ίονική; Έπτανήσου ηγεμονία;, 
νά τά μεταχειρισθή έπί συνδρομή καί συ- 
στάσει τή; άνοιχθείση; έν αύτή ’Ακαδημία;, 
καθώς άν άριστα οίκονομήσωσι καί διατάσ- 
σωσιν οί έν αύτή έπιστατοΰντε; καί έπιτρο- 
πεύοντες.

β". Έκ τών δέκα χιλιάδων ρουβλίων, άτι
να άπόκειταί μοι εί; τόν έν ΙΙετρουπόλει 
βασιλικόν πάγκον, διορίζω νά δοθώσιν εϊ; τό 
έν τώ άγιωνύμφ δρει τοΰ ΆΟωνος σχολεϊον, 
τό κατά τό Βατοπαίδιον έστηοιγμένον, χίλια 
ρούβλια- όμοίω; δέ καϊ εί; τό σχολεϊον τό 
έν τή νήσφ Πάτμφ, έτερα ρούβλια χίλια, ών 
όμοΰ άθροισμα γίνονται ρούβλια δισχίλια, 

ήτοι ρ. 2,000.
γ’. Διορίζω εί; τόν έν Κερκύρχ περίβλε

πτον ναόν τοΰ άγιου καί θαυματουργού Σπυ
ρίδωνα; χίλια ρούβλια, έξ ών διά τή; πιστή; 
οικονομία; τών έν αύτφ κατά καιρόν έπιτρο- 
πευόντων, νά λαμβάνν) κατ’ ένιαυτόν ρού
βλια πεντήκοντα,ή εξήκοντα εΐ; τι; όποιος- 
οΰν ιεροδιδάσκαλο; έκκλησιαστή;, διά νά 
κηρύττν) έπ’ άμβωνος, έν δυσί τεταγμέναι; 
ήμέραι; τοΰ έτου;, μίαν εύαγγελικήν κατή- I 
χητικήν τε καί ήθικήν ομιλίαν, πρό; ωφέ
λειαν πνευματικήν τών πιστών τών εϊ; τήν 
άκρόασιν συναθροιζομένων- άπαραλλάκτω; 
δέ θέλω νά δοθώσι καί εί; τήν έν ΖακύνΟφ 
έκκλησίαν τήν έπιλεγομένην έν τή άμμω, 
έπί τώ αύτφ εύαγγελικφ έργφ, πρός τό αύτό 
τών πιστών πνευματικόν όφελος- γίνονται 
καί ταϋτα όμοΰ ρούβλια άμα δισχίλια, ήτοι 

ρ. 2,000.
δ’. Διορίζω νά δοθώσιν εί; τόν έν Ίεροσο- 

λ-ύμοις ζωοδόχον άγιον Τάφον, καί είς τό έν 
τώ Σινά όρος καί είς τήν έν ΙΙολτάβχ τή; 
Ρωσσία; σεβασμίαν μονήν τής ύψώσεως τοΰ 
τίμιου σταυρού, καί είς τήν έν Ταϋγαύρων 
ομοίως τών Γραικών καί έκείνην έν έκά- 
στφ τών εΐρημένων τόπων, άνχ ρούβλια 
εκατόν- γίνονται καί ταϋτα ρ. 400.

ε’. Είς τόν έντιμότατον κύριον Λαυρέντιον 
Παραμυθιώτην, τόν νΰν έν Βενετία διάγοντα, 
ώς είς θειον έμόν έξ άγχιστείας, άφίνω ρού
βλια χίλια, ήτοι ρ. 1,000.

ς-'. Είς τού; τρεις αύταδέλφου; Βαλσάμου, 
υιού; τοΰ ποτέ Σπυρίδωνος Βαλσάμου, τοΰ 
χρηματίσαντο; ραγκιωνάτου τοΰ Κορφών γε - 
νεραλ Κοερίνου- όμοίω; δέ καίει; τόνέκείνου

t
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ιά. Τά νΰν εμοί ολίγα βιβλία έν όποιαδή- 
ποτε δ-.αλε'ζτφ, άποτεθήτωσαν είς την εν
ταύθα βιβλιοθήκην τήςνευσιακής ακαδημίας” 
πλήν άν τύχη τι δανεισθέν μοι παρά τισι 
καί μή φθάσαν άποδοΰναι, τό οποίον εύλό- 
γως πρέπει νά επις-ραφη είς τόν δανείσαντα· 
όσα δέ χειρόγραφα ή φιλοπονήματα έμά, ή 
μεταφράσματα ή σημειώματα, θέλω νά πα- 
ραδοθώσιν είς τόν έν Μόσχα διατρίβοντα κύ
ριον Ζώην Ζωσιμάν, διδούς αύτω έξουσίαν 
σύν τοΐς αύταδελφοΐς αύτοΰ, νά τά μετα- 
χειρισθώσι καί οικονομήσουν ώς Θέλουσιν, έκ 
πείρας ών πεπληροφορημένος ό,τι προθυμό
τατα καταγίνονται εις ότι αφορά τήν τών 
ομογενών αύτών έπίδοσιν1.

ιβ'. Επιθυμώ δέ νά γραφώσιν έπί τής 
πλακάς τοΰ τύμβου μου τά εφεξής εξ στοι- 
χίδια ταΰτα:

’Πς ό'Οεν; ε’ζ. γής· νΰνδ’αυ; εις γήν ώδ’έπανήλθον 
είτ’έπαναστρέψας, λήψομαι ήν έλιπον.

κα’ι δή. ού βροτδς, άλλ’ εξής έσομ’ άμβροτος αιεί, 
εύτε Θεός καλέσει, γής έπανειρόμενος.

πευθεαι, ός γενόμην; σαυτω τί τοο’ άρα μελήσεί; 
ώς σύ τε τοΐος έση, τουτί μέλημ’ έχέμεν.

Έπ’ι πάσιν έξελεξάμην ώς έμόν έπίτροπον 
καί προστάτην τόν πανιερώτατον έν ίεράρ- 
χαις κύριον ’Αμβρόσιον, τόν μητροπολίτην 
Νοβογορόδι καί ΙΙετρουπόλεως καί Συνοδίας 
πρόεδρον τόν ξενοδοχήσαντά με καί άδελφι- 
κώς περιποιησάμενον διά τετραετίας ήδη έν 
τή βασιλική ταύτη ναυσιακή Λαύριη, έλπί
ζων καί έπιθαρρών ότι ώσαύτως έπιμεληθή- 
σεται καί ύπέρ τής εντελούς έκπληρώσεως 
τής παρούσης μου διαθετικής διατάξεως. 
Προσέτι δέ προστρέχω καί εις σύμπασαν τήν 
άγιωτάτην διοικήτριαν ρωσσικήν σύνοδον, 
επικαλούμενος ίκετικώς καί τήν έξ αύτής 
επιδοκιμασίαν τε καί άντίληψιν κατά τόν 
σκοπόν μου, ίνα καθώς προσεδέχθη με ζών- 
τα, καί ήξίωσέ με τής αύτής εύνοίας καί 
χάριτος, ούτως έμοΰ καί τελευτήσαντος μή 
άποστρέψη τό πρόσωπον αύτής άπό τοΰ 
παιδός αύτής, μηδ’έν τω μεταστήναι τής ψυ
χής μου άπό τοϋ άθλιου σκηνώματος τής μα- 
κρας μου παροικίας ταύτης έγκαταλίπη με, 
άλλ’ έφοδιάσασά με διά τών εύπροσδέκτων 

καί θεοπειθών αύτής εύχών, έπιβεβαιωσάτω 
ζαί τούς έν τή παρούση μου διαθήκη όρους 
τε καί σκοπούς, ί'να ή τελευταία μου βούλη- 
σις καί γνώμη τύχη τής πληρεστάτης έκβά- 
σεως.

Αυτή ή έμ.ή κυρία καί καθολική θέλησις, 
ένώπιονθεοΰ καί άνθρώπων, ένώπιον παντός 
κτιρίου καθεστώτος έπί τής γής- ούτως έγώ 
βούλομ.αι, ούτως εύδοζώ και εύαρεστοΰμαι, 
καθώς αύτύκινήτως νύν καί ΐδιοχείρως ώδε 
γράφω κα'ι καθυπογράφω, προσεπικυρών τά 
γεγραμμένα καί διά έπιτυπώσεως τής σφρα- 
γΐδος μου.

Ό .-ίροχρηματισας αρχιεπίσκοπος ΣΜι- 
βηπ'ον κα·ι -Σιρσώτο':, ό ταπεινές και άμαρ- 
ζω.Ιος ί.τέρ πά>·ζα A-fyoj.-ro;· ΕΥΓΕΝΙΟΣ,ό ίκ 
προγόκωρ επο>-ομασθεί<; βουλγαρπς.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ TUN ΦΩΛΕΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.

— 'Η έφημερίς "Νεολόγος τοΰ 'Ρουέν,, έδημοσί- 
ευσε τήν εξής στατιστικήν, ό’πως άποδείξη πόσον 
επιζήμιος άποβαίνει εις τήν’γεωργίανή καταστρο
φή τών φωλεών τών πτηνών. Κατά μέσον όρον 
έκαστη φωλεά περιέχει 5 ώάή 5 νεοσσούς. "Εκα
στος νεοσσός τρώγει καθ’ έκάστην πεντήκοντα 
μυίας ή έ'τερχ ζωύφια, ή κατανάλωσις δέ τής τρο
φής ταύτης διαρκεΐ έπί τέσσαρας ή πέντε εβδο
μάδας, ώς έκ τούτου έντδς 30 ήμερών έκαστη φω
λεά καταστρέφει 7,500 ζωύφια. ’Επειδή δέ άπε- 
δείχθη ήδη ότι έκαστη μυ'α, μέχρις ού αύξηση, 
τρώγει καθ’έκάστην τοσαϋτα άνθη, δ'σα ΐσοδυνα- 
μοΰσΐ πρός τό βάρος τοΰ σώματός της έντδς 30 
ήμερών. έκαστη μυΐα θέλει φάγει £ν άνθος, όπερ 
ήθελε παράσχει μετά ταΰτα έ'να καρπόν. Ώς έχ 
τούτου ένω έκαστη μυ~α έντδς 30 ήμερών κατα
στρέφει 30 καρπούς, αί 7.500, τάς όποιας ήθελε 
φάγει μία φωλεά, καταστρέφουν 225,000 μήλα, 
απίδια, ροδάκινα κτλ. ’Ιδού οποία ζημία προέρ
χεται έκ τής καταστροφής μιάς φωλεας. Νομίζο- 
μεν δέ ότι ή άπώλεια 225,000 οπωρών είναι 
τοιαύτη, ώστε δφείλει έκαστος νά έπιστήση έπ’ 
αύτής σπουδαίως τήν προσοχήν του.

Ό άνθρωπος δέν πρέπει νά αΐσχυνθή ν’ άνομο- 
λογήση ότι ειδεν άδικον, οπερ ταύτό ώσανεί έλε- 
γεν, ό'τι είναι σήμερον συνετώτερος ή όσον ην 
χθές.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

■γυιιοις Βουτυρά και Ϊ/λς.

(’) Σημ.είωσαι οτι διάφορα τούτων προέκυψαν 
εϊς φώς διά τοΰ τύπου έν Βιέννη τής Αυστρίας 
καί έν Βενετία, φιλοτίμφ δαπάνη τής γενναίας 
αόταδελφότητος τών αύτών κυρίων Ζωσιμάδων.


