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ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΖΙ1Τ1ΙΜΛΤΟΣ.

Άπό τής παρελθούσης έβδομάδος τό ελλη
νοτουρκικόν ζήτημα είσήλθεν είς τήν φάσιν 
τών διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Αί 

περί τής νέαςταύτη; φάσεως τελευταϊαι πλη- 
ροφορίαι συνοψίζονται έν τοΐς έπομένοις.

Ήγγέλθη ύπό έφημερίδων τών Αθηνών καί 
τής Κωνσταντινουπόλεως δτι ή έλληνική κυ- 
βέρνησις άπηύθυνεν είς τάς ύπογραψάσας τήν 
βερολίνειον συνθήκην δυνάμεις διακοίνωσιν, δι’ 
ής άπήντα είς τήν έγκύκλιον τής Υψ. Πύλης. 
Ή είδησις αυτή είναι ανυπόστατος. Τό άνα- 
κτοβούλιον τών Αθηνών μεγίστην θά διέ- 
πραττεν αστοχίαν, έάν άπεδέχετο τήν συζή- 
τησιν τοΰ ζητήματος ύφ’ήν έποψιν έπειράθη 
νά έξετάση αύτό ή Πύλη- ή έλληνική κυβέρ- 
νησις δέν είχε νά συζητήση τάς αποφάσεις 
τοΰ συνεδρίου, αϊτινες εχουσι τό κΰρος άποφα- 
σισθέντος πράγματος, ώφειλε δέ άπλούστατα 
νά έπαναλάβη τή Πύλη τήν πρόσκλησιν περί 
τοΰ διορισμού τών μελών τής έπιτροπής, εις 
ήν άνατεθήσεται ή διαχάραξις τής νέας μετα
ξύ τών δύο κρατών όροθετικής γραμμής. Ε
πομένως διεβίβασε τφ κ. Κουντουοιώτη, πρε
σβευτή τής Ελλάδος έν Κωνσταντινουπόλει, 
τηλεγράφημα δυνάμενον νά συγκεφαλαιωθή 
ούτω.

« Πρό ενός καί ήμίσεως μηνός ό κύριος 
Κουμουνδοϋρος άπηύθυνε τή Πύλη διακοίνωσιν 
δι’ ής προσεκάλει αύτήν νά προβή είς τόν διο
ρισμόν τών μελών τής έπιτροπής, είς ήν άνα- 
τεθήσετάι κατά τό 1 3 πρωτοκολον τοΰ συν
εδρίου καί κατά τό 24 άρθρον τής συνθήκης 
τοΰ Βερολίνου ή διαχάραξις τής νέας όροθετι- 

κής μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας γραμμής. 
Μηδεμιάς άπαντήσεω; δοθείσης μέχρι τοΰδε 
εϊς τήν διακοίνωσιν έκείνην, έδέησε κατ'άνάγ- 
κην ν’ άναβληθή παν διάβημα πρός λύσιν τοΰ 
ελληνοτουρκικού ζητήματος κατά τό πνεύμα 
τού συνεδρίου.

» Ή κυβέρνησις τοΰ βασιλεως συναισθάνε
ται λίαν τήν ευθύνην, ήν ύπέχει ένώπιον τής 
Βουλής, ήτις μετ’ ολίγον αναλαμβάνει τά κοι
νοβουλευτικά αύτής έργα καί ένώπιον τοϋ έ
θνους, ή ώστε ν'άφήση νά παραταθή πραγ
μάτων κατάστασις τοσοΰτον επιζήμιος είς 
τής χώρας τά συμφέροντα. Κατά συνε'πειαν ό 
κ. Κουντουριώτης οφείλει κατά τήν παραλα
βήν τοΰ τηλεγραφήματος τούτου νά μεταβή 
παρά τώ Σαφφέτ πασσα, δπως παρακαλέση 
αύτόν νά δώση μέχρι τής παρασκευής (25[6 
σεπτεμβρίου) κατηγορηματικήν άπάντησιν είς 
τήν έγκύκλιαν τοΰ κ. Κουμουνδούρου. Ό κ. 
Κουντουριώτης παρακαλεϊται νά προσθέση δ- 
τι ή έλληνική κυβέρνησις δέν θά λάβη ύπ' ό- 
ψιν τήν άπάντησιν τής Πύλης, είμή έάν συνά- 
δη πρός τάς αποφάσεις τού συνεδρίου- έάν δέ 
ή Πύλη δέν άπήντα έντός τής όρισθείσης ύπό 
τού ανακτοβουλίου τών 'Αθηνών προθεσμίας, 
ή σιωπή αύτής θά έθεωρεΐτο ώς άρνησις τοΰ 
νά συμμορφωθή πρός τό 13 πρωτοκολον τοΰ 
συνεδρίου καί τό 24 άρθρον τής βερολινείου 
συνθήκης, έν δέ τή περιπτώσει ταύτη θά περι- 
ίστατο είς τήν άνάγκην ή έλληνική κυβέρνη- 
σις νά προσδράμη εις τήν έπέμβασιν τών με
γάλων δυνάμεων, αϊτινες άνέλαβον νά προσε- 
νέγκωσι τήν μεσολάβησιν αύτών πρός διευκό- 
λυνσιν τών διαπραγματεύσεων μεταξύ 'Ελλά
δος καί Τουρκίας».

Τάς οδηγίας ταύτας έξεπλήρωσεν ό κ. 
Κουντουριώτης, μεταβάς τή τρίτη 22[3 σε- 
πτεμβρίου παρά τώ μεγάλφ βεζίρη καί άνα- 
γνούς αύτώ τό τηλεγράφημα τής κυβερνή
σεως αύτοΰ. Δέν έλειψε δέ συνάμα νά κατα-

»
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ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. 614δείξ-zj τά άγαθά, άτινα ή Ύψυλή Πύλη θά 
εΰρισκεν έν άμε'σω μετά τής Ελλάδος συνεν- 
νοήσει έκτος πάσης ξένης μεσολαβήσεω;· 
μο’νον δέ άπελπιζομένη περί τοϋ άγώνος 
ή τοϋ βασιλέω; κυβέρνησις θά προσδράμν) 
τη Εύρώπη, λέγεται προσθείς ό έλλην πρε
σβευτής. 'II γλώσσα τοϋ πρεσβευτοϋ τής 
'Ελλάδος εύμενώς άπήχησεν έν τή καρδία τοϋ 
μεγάλου βεζίρου, ού γνωστός ό φιλειρηνικός 
χαρακτήρ κα'ι τό μετριοπαθές πνεΰμα. Άλλ’ 
έπειδή τό ύπουργικόν συμβούλιον άπεφάνθη 
ύπέρ τής απλής καί καθαρής άπορρίψεως τής 
ελληνικής αίτήσεως, ό Σαφφέτ πασσας άπε- 
κρίνατο ότι ή Υψ. Πύλη άναβάλλει τήν άπό- 
φασιν αύτής μέχρι τής άφίξεως τών άπαντή- 
σεων τών δυνάμεων είς τήν εγκύκλιον αύτής 
διακοίνωσιν. Πράγματι δέ φαίνεται ότι πάντα 
τά άνακτοβούλια εΐσέτι δέν άπήντησαν εϊς 
τήν διακοίνωσιν ταύδην καί ότι μέχρι τοΰδε 
ή Γερμανία καί ή Αύστρία μόναι έξεφράσθη- 
σαν διά τών πρεσβειών αύτών φυσικώς έν 
πνεύματι ήκιστα ένθαρρυντικω. Ή Γερμανία 
πρό πάντων άπεφάνθη διά τρόπου μηδεμίαν 
καταλείποντος αμφιβολίαν περί τής σταθερής 
άποφάσεως τοϋ άρχιγραμματέως Βίσμαρκ τοϋ 
νά ένεργήση τήν έκτέλεσιν τής βερολινείου 
συνθήκης κατά πάντας αύτής τοΰς όρους. 
Άλλά μεθ’όλην τήν λεπτήν ένστασιν άπαρα- 
δέκτου, ήν έπροβαλεν ό μέγας βεζίρης είς τάς 
αιτήσεις τοϋ κ. Κουντουριώτη, ή Υψ. Πύλη 
έπειοάθη τελευταίως νά βραδύνη τήν ύπό τής 
Ελλάδος μελετωμένην έπίκλησιν τής εύρωπαϊ
κής έπεμβάσεως. Ό έν Άθήναι; πρεσβευτής 
τής 'Υψ. Πύλης κ. Φωτιάδης έλαβε, κατ’ ι
διωτικόν τηλεγράφημα, μακράν συνέντευςιν 
μετά τοϋ κ. Δηλιγιάννη καί έπειοάθη ν’άνα- 
βάλη τήν άποστολήν τής ελληνικής εγκυκλίου 
διακοινώσεως, δι’ ής ζητηθήσεται ή έπέμβα- 
σις. Άγνοοϋμεν τινα επιχειρήματα μετεχει- 
ρίσθη ό κ. Φωτιάδης όπως πείση τόν κ. Δη- 
λιγιάννην, άγνοοϋμεν δ’έπίσης, έάν ή Ύψ. 
Πύλη άπεδέξατο διά τοϋ πρεσβευτοϋ αύτής 
άμέσους μετά τής Ελλάδος διαπραγματεύ
σεις· άλλ’έάν κρίνωμεν έκ τοϋ άποτελέσμα- 
τος, αίγενομεναι προτάσεις έκρίθησαν βεβαίως 
ανεπαρκείς ύπό τοϋ έλληνικοΰ ανακτοβουλίου. 
Πράγματι, άνηγγέλθη ύπό τοϋ τηλεγράφου 
δτι διεβιβάσθη ή ελληνική έγκύκλιος δια- 
κοίνωσις καί ότι τοϋ λοιποΰ ή διαφορά άπο’λ- 
λυσι τόν χαρακτήρα δν άποφάσει τοΰ συνε
δρίου εφερε καί περιβάλλεται χαρακτήρα εύ- 
ρωπαϊκοϋ ζητήματος. ’Εν τη προδψει τοϋ έν- 

δεχομένου τούτου αί μεγάλαι εύρωπαϊκαί δυ
νάμεις έπιθυμοϋσαι νά προφυλάξωσιν άπό πά
σης προσβολής τήν βερολίνειον συνθήκην προ- 
ενόησαν ήδη καί θεωρίας άντήλλαξαν τή 
έπιούση τής παραλαβής τής οθωμανικής δια- 
κοινώσεως, ής ή τε γλώσσα καί τό πνεύμα 
ήσαν τοιαΰτα, ώστε νά πείσωσιν αύτήν ότι 
άμεσος συμβιβασμός μεταξύ Ελλάδος καί 
Τουρκίας ήτο άπάτη, είς ήν έπικίνδυνον θά 
ήτο νά έγκαταλειφθώσιν.

Καί ή μέν ελληνική έγκύκλιος διακοίνωσις, 
δι’ ής αίτείται ή μεσολάβησις τών εύρωπαϊ
κών δυνάμεων, έπισταλεΐσα ύπό τοϋ άνακτο- 
βουλίου ’Αθηνών εύθΰς άμα τή λήξει τής είς 
τήν Υψηλήν Πύλην χορηγηθείση; προθεσμίας, 
έμελλε νά έπιδοθή είς τάς δυνάμεις τήν τε
τάρτην. Άποτέλεσμα δέ τής μεταξύ τών δυ
νάμεων προσυνεννοήσεως περί τοϋ ζητήματος 
τούτου έγένετο ή αποστολή προσκλήσεως τοϋ 
κ. Βίσμαρκ, καθό προέδρου τοϋ συνεδρίου, είς 
τάς συνυπογραψάσας τήν βερολίνειον συνθή
κην δυνάμεις, όπως προβώσιν άπό κοινού είς 
έντονους παραστάσεις παρά τή Τ. Πύλη, ΐνα 
προβή εϊ; τήν έκτέλεσιν τών περί 'Ελλάδος 
καί Μαυροβούνιου όρων τής συνθήκης. Τήν 
πρόσκλησιν ταύτην άπεδέξαντο ή Γαλλία, ή 
Αύστρία καί ή Ρωσσία, άνεμένετο δέ ή άπάν- 
τησις τής 'Ιταλίας καί τής Αγγλίας. Περί 
τής τελευταίας ταύτης τά 'Ημερήσια Νέα 
άνέγραψαν ότι ήκιστα πιθανόν είναι νΛ συν- 
ταχθή μετά τών άλλων δυνάμεων ύπέρ τής 
Ελλάδος, καί έν τοιαύτη περιπτώσει φρονεί 
ή έφημερίς αϋτη ότι είς ούδέν θά προβώσιν αί 
δυνάμεις κοινόν διάβημα άνευ τή; Αγγλίας. 
Έν τούτοις λέγεται ότι οί πρέσβεις τή; Γαλ
λίας καί τής Γερμανίας έν Κωνσταντινουπόλει 
ήρχισαν ήδη τήν διπλωματικήν αύτών εκ
στρατείαν ύπέρ τής 'Ελλάδος. Ταύτοχρόνως 
ήγγέλθη έξ Αθηνών, ότι ή κυβέρνησις ανα
καλεί ύπό τάς σημαίας πάντας τού; έν άδεια 
αξιωματικού; καί στρατιώτας· είς δέ τό διά
βημα τούτο μεγίστην άποδίδει σημασίαν τό 
ήμιεπίσημον Έθηχοτ Urtipa.

ΒΓΡΣΟΛΕΊΈΙΑ EX ΡΗΣΣΙΑΙ.—Ένί’ωσσίαύπάρ- 
χουσιν 6. 1 16 βυρσοδεψεία, των οποίων ή παραγω
γή άνέρχεται εΐ; φράγ. 150, 000,000. ’Εκ τού
των 656 ύπάρχουσιν έντή ρωσσική Πολωνία, 462 
έν ΙΙέρμ. 256 ε'ν Σιβηρία. 131 ε'ν Βιτέβ χη, 112 
έν Καζάν, 108 έν Βιάκτα, 104 έν Όρέλ, 101 ε'ν 
Τβέρ,97 εν Πετρουπόλει, 88 έν Μόσχα κτλ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΩΣ ΥΜΛΌΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΙ ΗΚΑΤ’ΑΪΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΜΝΗΛΙΑ.

(Συνεχεία ίδε άριθμδν 34).

’Εκ τών λεχθε'ντων καταδείκνυται τδ άδικον τής 
γνώμη; τών φρονούντων ό’τι δήθεν ή άρχαία έν γέ- 
νει χριστιανική ύμνωδία ητο μονότροπος τι; άνάγνω- 
σις ή άτεχνος εντελώς ψαλμωδία. Διότι τοΰθ" ό'περ 
ίστοροΰσιν ήμΐν περί τής άρχαία; χριστιανική; υ
μνωδίας ’Ιουστίνος δ φιλόσοφος καί μάρτυς, Κλήμη; 
δ Άλεςανδρεύς κα'ι οί σύγχρονοι τούτων, άνασκευάζει 
προφανώς τήν τοιαύτην περί τής άρχαία; ύμνωδία; 
γνώμη;. Ό Κλήμης λε’γει οτι «έξέρχεται ήχος 
μουσικής». Τδπροσδν τοΰτο τής υμνωδίας καί τών 
ζωηρών αισθημάτων άναγκαίως παρήγαγε ποικιλίαν 
τινά καί άλλοίωσιν εί; τήν φωνήν τοΰ ψάλτου, έκ οέ 
τής διαφοράς τών αισθημάτων ή διάκρισι; αύ’τη καί 
ή ποικιλία έμεγαλοποιεΐτο έν τή ύμνωδία, καθότι ή 
λογική χριστιανική λατρεία άπήτει λογι

κήν ύμνωδίαν, καί ποικίλην δηλονότι πρδς διέγερ- 
σιν διαφόρων αισθημάτων, καί εύτακτον «πρδ; ομο
φροσύνην τών πιστών», ώ; εκφράζεται δ άββδς Βαρσα- 
νούφιος. Τοΰτο δ’έγε’νετο άφορμή, ΐνα έν τισιν έκκλη- 
σίαις πρωϊμώτατα έγκατασταθή τών ψαλτών ή τάςις, 
ήτις άκολούθως άνεγνωρίσθη διά πάσας αναγκαία. Έν 
τοϊς άποστολικόϊς κανόσι πολλάκις γίνεται μνεία 
ψαλτών, ώ; περί κατωτέρας τοΰ κλήρου τάξεως1. Έν 
δέ τή ε'ν Λαοδικεία τοπική Συνόδω ώρίσθη (τώ 367 
ΐνα μηδείς πλήν τών καθιερωμένων ψαλτών ψάλλη 
έν τή έκκλησία2. Καί τίς άληθώς δέν άναγνωρίζει 
οτι, όταν πάντες οί έν τώ οϊκω τής προσευχής πα- 
ριστάμενοι συμψάλλωσι, καταντα άδύνατον να τηρη- 
θή τόσον ευκόλως καί έντελώς ή τάςις τής ύμνωδία;, 
ώς δύναται αύ’τη νά τηρηθή έν τή ψαλμωδία έκλε- 
κτών καί ωρισμένων ψαλτών; Οϊ ψάλται τή; χρι- 
στιανικής’Εκκλησίας καθιερουνται προσέτι εϊς τδ λει
τούργημα αύτών οι’ ιδιαιτέρα; ευχής. Τούτου ένεκα 
ή εκκλησιαστική ύμνωδία ήδύνατο ύπδ κανονικών 
ψαλτών νά προαχθή εις τακτικήν καί έμμελή ύμνω
δίαν, έμπρέπουσαν είς τήν λογικήν πρδς τδν Θεδν 
λατρείαν. •aOpa, παρήγγελλε τώ ψάλτη ή Δ'έν Κα- 
θαργε'νη Σύνοδο;, πίστευε καί άποδέχου έν τή καρδία

) Κανών ι .
2) Ύπομν. είς ψαλμ. νθ'.
*) Έξομολ. βιβλ. ι'κεφ. 35.

*) Κανών κς·’ μγ’. 3) Σύνοδ. Λαοδ. κανών ιε' 
• Περ'ι τοϋ μή δεϊν πλήν τών κανονικών ψαλτών, 
τών έπ'ι τδν άμβωνα άναβαινόντων καί άπδ διφθέρα; 
ψαλλόντων, ετέρου; τινα; ψάλλειν έν έκκλησία. 

σου πάν ο,τι άδεις τώ στόματι, καί δ,τι διά τής 
πίστεως άποδέχη, τοΰτο πραγματοποιεί διά τών έρ
γων»1. 'Ωραίος κανών, όπως ή τοΰ ψάλτου ύμνωδία 
παράγη σωτηριώδεις καρπούς καί ένεργείας καί έπί 
τών περιεστωτων έν τώ ναώ καί άκροαζομένων τοΰ 
ψάλτου. Ό Ωριγένης έγραφεν δ'τι έπ’ αύτοΰ υπήρ
χε·/ ήδη συνήθεια παρά τοΐς ύμνωδοΐς, ΐνα είς τά 
άσματα αύτών χορηγώσιν ίεράν μελωδίαν έμμελεστέ- 
ραν έκείνης, ήτι; έθεωρεΐτο συνήθως έκκλησιαστική 
καί ό'τι τάς τοιαύτας μελωδίας ή Έκκλησία παοεδέ- 
χετο3. ΊΙ τακτική καί έντεχνος ύμνωδία παρίστατο 
έτι μάλλον άναγκαία εις τήν Εκκλησίαν, καθότι οί 
κατά καιρούς άναφανέντες αιρετικοί μετεχειρίζοντο 
τήν ίεράν τέχνην πρδς όλεθρον τών ψυχών, τουτέ- 
στιν ΐνα προσελκύσωσι τούς έν τή πίστει άστηρίκτους 
εις τήν αιρετικήν αύτών κοινότητα. Έμνημονεύσα- 
μεν ήδη τού; Μελετιανούς καί τούς Δονατιστάς. Έ- 
λέχθη δ'τι πρδ; περιορισμόν τών πρώτων ό άγιος ’Α
θανάσιος εΐσήγαγεν έντεχνον ύανωδίαν έν ’Αλεξάν
δρειά. Τά αύτά έπραξε καί δ όσιος Έφραίμ έν Συρία 
καί ό άγιο; ’Αμβρόσιος έν Μεδιολάνοις. Ό μακάριος 
Αύγουστΐνο; μετά πολλής τής εύχαριστήσεως άνε- 
μιμνήσκετο τής έντεχνου υμνωδίας, ής μετά δακρύων 
ηκροάσατο έν τή έκκλησία τών Μεδιολάνων, ίερουρ- 
γοΰντος τοΰ συγχρόνου αύτώ άγιου ’Αμβροσίου, καί 
έγκατέλιπεν ήμϊν λαμπράν σημείωσιν περί τής συμμε
τρίας τής έκκλησιαστική; έκείνη; υμνωδίας, συναδου- 
σης πρδ; τδ ιδίωμα τοΰ ήμετέρου πνεύματος. «'Οσάκις 
λέγει, άναμιμνήσκωμαι τά δάκρυα έκεϊνα άπερ έχυ
σα άκουων τήν ύμνωδίαν τής σής εκκλησίας, καί 
νΰν έτι κατανυγομαι· κατανύγομαι ούχί ύπδ τής υ
μνωδίας, άλλ’έκ τών έννοιών ταύτης, ύπδ τής δια
πρυσίου δηλονότι φωνής καί τής σεμνοπρεπούς τέ
χνης. Αίσθανόμεθα ό'τι διακαέστερον διεγειρόμεθα 
πρδς τήν εύσέβειαν διά τών ιερών λόγων, όταν ουτοι 
άδωνται δι’εύαρέστου καί εντέχνου φωνής»3. Τοιου
τοτρόπως ή έκκλησιαστική ύμνωδία διεκρίνετο καί 
πρδ τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνού έτι διά τε τάς έλευθέρας 
μεταβολάς τής φωνής καί διά τήν ύποταγήν εις τδν 
πρέποντα ρυθμόν.

Άλλ’οί Πατέρες τής’Εκκλησιαςέπιδοκιμάζον- 
τεςτήν σεμνοπρεπή καί έντεχνον ύμνω
δίαν, άπεΐχον πολύ τοΰ νά έπιδοκιμάσωσι 
καί τήν προσκλίνουσαν ύμνωδίαν πρδς υ- 
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φας θεατρικόν. 'Εν τούτοις ή στρεβλή χρήσις τής 
έντεχνου μουσικής εΐσήχθη εις τήν Εκκλησίαν δυσ
τυχώς άπδ τοΰ Δ' έτι αϊώνος. Ό άγιος Παμβώ 
συνγ.σθάνετο διά τής πνευματικής αυτών ακοής καί 
ταύτην τήν διαφοράν τής εκκλησιαστικής ύμνωδιας. 
«Δύστηνε πτωχέ! αποτείνεται δ θείος Χρυσόστομος 
πρδς τδν άσεμνον τής Εκκλησίας ψάλτην, προσήκέ 
σοι, ί'να μετά φόβου κα'ι ευλαβείας έπαναλαμβάνης 
τήν αγγελικήν δοξολογίαν, άλλά σύ εισάγεις εϊς αυ
τήν έθη χορευτών, άνακινών τάς χείρας, κροτών 
τούς πόδας, κινούμενος δι'όλου τοΰ σώματος. Ό νους 
σου ε’ζοφώθη ύπδ τής Οεατρικής σκηνής 
κα'ι παν τδ εκεί γενόμενον μεταφέρεις είς 
τ ή ν έ κ κ λ η σ ί α ν1. Ό δε μακάριος Ιερώνυμος κα'ι 
δ ίερδς Αυγουστίνος ώσαυτως δεικνύουσι ναούς πί
νας προσευχής μετατραπέντας εϊς σκηνήν θεάτρου. 
Έρμηνευων δ Ιερώνυμος τούς λόγους τοΰ αποστόλου 
ένχάριτ ιαδοντες έν τή κ αρδία υμών τώ Κ υ- 
ρίω λέγει- «Άκουέτωσαν ταΰτα οί έχοντες τδ καθή
κον τοΰ ψάλλειν έν τή εκκλησία· γνώτωσαν ό’τι όφεί- 
λομεν ψάλλειν τώ Θεώ ούχ'ι φωνή, άλλ’έν τή καρ
δία, καί ούχ ούτως ώσπερ έν τραγωδία έπιτηδευεσΟαι, 
διαΟρυπτεσΟαι, παρέχοντες άκούειν έν τή ’Εκκλησία 
άσματα θεατρικά. Τουναντίον προσήκει άδειν μετά 
δέους καί συνέσεως. Έστω τις. ώς αυτοί αΐτιώνται. 
κακόφωνος, έάν αύτδς έχη ενάρετους πράξεις, ου
τος έστιν ήδυς παρά τώ Θεώ άοιδος *.  Τοιαύτην δε 
μομφήν άπέτεινε τοΥς συγχρόνοις ψάλταις καί Ισί
δωρος δ Πηλουσιώτης, γράφων «... Καί τοΰτο εϊς 
έκλυσιν καί αμαρτίας ύπόθεσιν το'ς πλείοσι γε'γονε. 
Καί κατάνυξιν μεν έκ τών θείων ύμνων ούχ ύπομέ- 
νουσι· τή δε τοΰ μέλους ήδύτητι εϊς ερεθισμόν πα
θημάτων χρισμένοι, ούδέν αύτήν έχειν πλέον τών 
έπί σκηνής ασμάτων λογίζονται ο2.

ι) Palaiograpliia ρ. 229. 231. 357. 358.
2) Έν μη/ολογίω τοΰ 1' αϊώνος άναγινώσκεται ή 

άκόλουθος σημείωσις (έν μηναίο) δεκεμβρίου κγ'). 
«Είς τήν λειτουργίαν^ εύαγγέλιον άδεται 
καί άναγινώσκεται τοΰτο». "Ορα de ΜθΠΟ· 
logiis daurum. codic. Sholz, 1823. Bonnae p. 
12 όρα έτι cod- s. Marsi XII-

’) Ό Μοντφωκόνιος λέγει ότι έν τή βιβλιοθήκη 
τών Μεδιολάνων ύπάρχουσι μεταξύ τών σύγγραμμά- ( 
των τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνού και «συγγράμματα μου
σικά μετά μουσικών σημείων». Έπειδή οέ ούδέν 
περιπλέον λέγει, έκ τούτου ούδέν δυνάμεθα νά συμ- 
περάνωμεν ούτε περί τοΰ συγγράμματος τής μουσι
κής, ούτε περί τών μουσικών σημείων. 2

Αί μομυαί αυται τών Πατέρων δεικνύουσιν ό'τι 
ή αληθής χριστιανική εύσέβεια ήκιστα έπέτρεπεν είς 
τήν τέχνην, ί'να καθωραΐση τάς ίεράς ωδάς καί τά 
άσματα. Διδουσι δε ήμϊν νά εννοήσωμεν ό'τι οί τοΰ 
Δ' καί Ε' αϊώνος Πατέρες κατενόησαν τάς ήδη εις 
την εκκλησιαστικήν ύμνωοίαν είσαχθείσας καταχρή
σεις. Ώς δε δήλον, αί καταχρήσεις αυται προήλΟον 
έκ τής aotv-ής άνθρωπίνης άσθενείας- κυρίως όμως 
προήλΟον τότε, καθ’ήν έποχήν δ λαδς ήγάπα ύπερ- 
βολικώς τά ιπποδρόμια καί τά θεάματα όπου διε-

‘) Όμιλ. ς·' εϊς Όζίαν. Έρμ. είς Έφ. κεφ. ε'. 
καί όμιλ. είς β' ψαλμ.

’) Βιβλ. α' έπιστ. 90. 

χεΤτο ή θορυβώδης καί άνειμένη μ.ουσική. Μεταβαί- 
νων έκ τών θεαμάτων τούτων είς τήν εκκλησίαν ό 
λαδς, έπεθύμει καί ένταΰθα νά άκοό-ρ τον ήχον καί 
την φωνήν τών θυελωδών παθών καί τής σαρκικής 
καρδιας. Αταξία οίκτρά .' Αύ'τη ισχυρότερου έβίαζεν 
ί’να γίνγ( ε’παισθητή ή άνάγκη τοΰ νά άνατεΟή τδ 
καθήκον τών ψαλτών είς πρόσωπα γνωστά. ’Αλλ’ οί 
ψάλται δεν ήσαν άπαντες άπηλλαγμένοι τοΰ γενικοΰ 
τουτου μιάσματος. ΊΙ μουσική, ή έν χρήσει έν τοίς 
Οεάτροις καί θεάμασιν, έχρησίμευε και είς τούτους 
άντικείμενον μιμήσεως. Διά τοΰτο ή έν Τρούλλω 
Σύνοδος ώριζε λέγουσαί «Τούς έπί τώ ψάλλειν έν ταίς 
έκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα μήτε βοαίς άτά- 
κτοις κεχρήσθζι καί τήν φύσιν πρδς κραυγήν έκβίά ■ 
ζεσθαι, μήτε τι έπιλέγειν τών μήτη Εκκλησία αρ
μοδίων τε καί οικείων- άλλά μετά πολλής προσοχής 
καί κατανύξεως τάς ψαλμωδίας προσάγειν τώ τών 
κρυπτών έφο'ρω Θεώ1. Άλλ’οΐ ψάλται έξηκολούθουν 
μεταφέρειν έκ τοΰ θεάτρου εϊς τήν εκκλησίαν τήν 
θεατρικήν μελωδίαν καί τάς άτακτους κραυγές. ΊΙ 
τελευταία αυτή αταξία, έξασθενούσης τής μορφώ- 
σεως τοΰ κλήρου, έπηόξανε προϊόντος τοΰ χρόνου καί 
ήδύνατο νά ώθήσ-ρ τήν έκκλησιαστικήν τάξιν έν τή 
Οείφ λατρεία μέχρι παντελούς παραλυσίας2. Διά τοΰ
το έπέκειτο άνάγκη αναπόφευκτος, ί'να ή εκκλησια
στική ύμνωδία περιφρουρηθή έκ δύο μερών, καί άπέ- 
ναντι δηλονότι τής αύθαιρεοίας τών δοκούντων είναι 
ειδημόνων τής έκκλησιαστικής ύμνωδίας καί μουσι
κής, καί απέναντι τής προφανούς άγνοιας τών αγροί
κων καί αμαθών.

Ό ίερδς λοιπόν Δαμασκηνός διά τής έαυτοΰ ’Ο
κτωήχου εθηκε φραγμόν είς άμφοτέρας τάς αταξίας 
ταύτας τής έκκλησιαστικής ύμνωδιας, μεταδούς εις 
αύτήν καί τήν κανονικήν δμ.ορρυθμίαν καί τά άξια 
τή χριστιανική λατρεία αισθήματα. Διότι, όταν ή

*) κανών σε'.
2) Κατά τόν Ζ' αιώνα βιογράφος τις δυτικός ί- 

γραφε. «Κατά τούς παρόντας καιρούς ή Εκκλησία 
(ή δυτική ύπήρξε πτωχή έπί τοσοΰτον. ώστε ού
δείς ύπήρχεν ε’ν αύτή κληρικός, δυνάμενος ού'τως επα
κριβώς. ώς άπαιτεί ή εκκλησιαστική τάξις. νά έπι- 
τελέστ, τήν λειτουργίαν ή τήν τάξιν τών ψαλμών, 
άλλ’ ενεκα έλλείψεως μετά κόπου προσήρχετο άγο- 
ραίός τις ίερεύς καί τάχιστα άνευ τίνος εύπρεπείάς 
άνεγίνωσκε τάς ώρας καί τήν λειτουργίαν έμοΰ, καί 
λαμβάνων τήν πληρωμήν, έπέστρεφεν οίκοι». Hol
land. acta ad tom. 2. Febrar. p. 177. Έν τή 
’Ανατολή όμως ό κλήρος ήτο άσυγκρίτως μεμοοφω- 
μένος- παρόμοια·, άταξίαι σπανιώτατα συνέβαινον. 

ύανωδίκ μένη περιορισμένη έντδς τών οκτώ ήχων, 
ό προσευχόμενος δέν μετεωρίζεται ύπό του πλήθους 
καί τής ποικιλίας τής μελωδίας. Ό (ορισμένος τών 
αελών αριθμός έν τή γενική προσευχή συγκρατέΐ τό 
πνεΰμα τοΰ προσευχόμενου καί τήν έννοιαν τών γδυ
μένων προσευχών, προσέτι οέ τό πλείστον τής προ
σευχής δέν προσελκύεται ύπό μόνης τής μελωδίας. 
'Ωσαύτως ό προσδιορισμός τοΰ μέλους έθηκε τέρμα είς 
τά αυθαίρετα επινοήματα τής εξεζητημένης, τής έκ- 
τεθηλυμένης καί άνευλαβοΰς μουσικής τέχνης. ΊΙ δέ 
άπλότης τών μελών τής όκταφώνου μουσικής, έκφρά- 
ζουσα τής χριστιανικής προσευχής τήν απλότητα, 
διατίθησι τήν ψυχήν πρός τήν τοιαύτην προσευχήν 
καί άποσπώσα αύτήν άπό τοΰ θορύβου, τής ύλης καί 
τών ψευδών καλλονών άνυψοί είς τόν θρόνον του Θεοΰ. 
Ιδού έν τίνι συνίσταται ή μεγάλη ύπηρεσία τοΰ ίε
ροΰ ποιητοΰ τής ’Οκτωήχου, τοΰ θείου Δαμασκηνού.

’Επειδή δέ ή ’Οκτώηχος έπρεπε νά ψάλληται υ.εθ’ 
ώρισμένης έπιτάσεως καί άνυψώσεως τής φωνής, α
νάγκη νά ύποθέ-ωμεν, ό'τι πρός δείξιν τής έπιτάσεως 
καί τής άνυψώσεως ταύτης έφηρμόσθησαν έπί τής 
’Οκτωήχου μουσικά σημεία ή τά κοινώς λεγομε- 
να σημαδόφωνα. Άλλ’όποια ήσαν τά μουσικά 
ταΰτα σημεία ·, Κατά τούς άρχαίους χρόνου; ώς ση
μεία μουσικά οί "Ελληνες μετεχειρίζοντο τά εΐκοσι- 
τέσσαρα γράμματα τοΰ ίδιου αύτών αλφαβήτου. 
Πρδς τούτοις είς έκαστον γράμμα έδιδον διάφορον 
στάσιν, έγραφον δηλονότι αύτδ σ υ ν τ ε τ μ ημ έ ν ω ς, 
κατ’έκτα.σιν, κατ’εύθείαν, πλαγίως καί 
άντιστρόφως. 'Ωσαύτως συνήπτον αύτά μετ’ 
άλλου γ ρ ά μ μ α τ ο ς καί έπί τέλους προσέθε- 
τον διαοόρους τόνους. Έντεΰθεν προήλθε τό πο
λυάριθμον τών μουσικών σημείων πλήθος, οπερ κατά 
τδν For lid έφθανε μέχρι τών οκτακόσιων εξήκοντα1. 
Ύπδ τά μουσικά ταΰτα σημεία έγραφον τό κείμενον 
τοΰ άσματος. Έοήλουν δέ τά σημε'α μόνον τδ ύ’ψος 
καί τό βάθος τών τόνων, ή δέ διάρκεια έξηρτατο έκ 
τής φύσεως καί ποιότητες τών συλλαβών τοΰ κειμέ
νου, τοΰθ’δπερ έδηλοΰτο διά τών αριθμών 1. 2. ή 
διά τών αλφαβητικών γραμμάτων Λ. Β., εξ ών τό 
μέν πρώτον έδείκνυε συλλαβήν βραχέϊαν, τό δέ δεύ
τερον μακράν2. Αυτά ταΰτα άράγε τά μουσικά ση
μεία, άτινα ήσαν γνωστά πρδ του Δαμασκηνού, έ- 
χρησ'μευσαν καί διά τήν ’Οκτώηχον αύτοΰ, ή έπε-

’) Ό Πέρνιος έλαττοϊ τδν άριθμδν τών σημείων 
τών μουσικών ιδία εϊς ίΰ.

2) Forkels gcscli· d. musik. 1, 365 — 368. 

νόησέν ό ιερός Δαμασκηνός νέα ; Ό Μοντφωκόνιος, 
έρειδόμενος έπί τών ύπ’ αύτοΰ παρατηρηθέντων χει - 
ρογράφων, σημειοϊ1 ότι έν τή εκκλησιαστική μουσι
κή κατά τούς αρχαίους χρόνους μετεχειρίζοντο δύο 
είδη μουσικών σημείων- τά μέν πρδς παρέκκλισιν καί 
μ,εταβολήν τής φωνής, ό>ς εν τή άναγνώσει λόγου 
χάριν τοΰ ίεροΰ Εύαγγελίου, τά δέ άλλα πρδς παρά- 
στασιν μελωδίας, τουτέστι πρός παράτασιν καί άνύ- 
ψωσιν τής φωνής μάλλον τοΰ όρατοΰ καί φαινομένου. 
Υποδείγματα τοΰ α' είδους βλέπο[αεν έν τοΐς χειρο- 
-'ράφοις τοΰ II' αϊώνος2. Υποδείγματα σημείων μου
σικών παρουσιάζει δ αύτδς έκ χειρογράφου τοΰ ΙΑ' 
αϊώνος, περιέχοντος ολόκληρον έτησίαν εκκλησιαστι
κήν ακολουθίαν. Ό Έρβερτος καί ό Φόρκελος παρου- 
σιάζουσιν υποδείγματα σημείων τοΰ δευτέρου είδους 
έκ χειρογράφων του Γ καί τοΰ ΙΑ' αϊώνος3. Τά ση
μεία τοΰ πρώτου είδους είναι λίαν απλά κατά τήν 
μορφήν αύτών καί ούχί πολυποίκιλα, συνιστάμενα 
έκ γραμμών εύθειών, μη ευθειών καί κομμάτων, έκ 
τών -'ραμμάτων γάμμα, ταΰ, σίγμα, τιθεμένοίν κα
τά διάφορον στάσιν. Ί’ά δέ σημεία τοΰ δευτέρου εί
δους είναι μάλλον σύνθετα καί ποικιλότερα. Τούτων 
τινά είναι μέν όμοια πρδς τά τής άναγνώσεως, ή 
μάλλον είναι σχεδόν αύτά ταΰτα, διακρίνονται ό'μως 
έκ τούτων διά τινων προσθηκών δηλουσών παράστα- 
σιν, περιπλέον δέ, διότι δύο καί τρία πολλάκις ση
μεία τής άναγνώσεως συνενοΰνται είς έν σημε'ον τής 
μελωδίας, τουτέστι διπλασιάζουσι τά σημεία τής ά
ναγνώσεως. Καί έντεΰθεν, φαίνεται, προήλθεν ή γνώ
μη, ότι τά μουσικά σημεία τής ελληνικής εκκλη
σιαστικής ύμνωδίας δέν σημαίνουσι ον,θεν ή δέν είναι 
άλλο τι, ή αύτά τά γράμματα τοΰ άραβικοΰ άλφα
βήτου I Γν<όμη εντελώς άδικος καί εσφαλμένη.

Τά σημεία τής μεταγενεστέρας εκκλησιαστικής 
ύμνωδίας, καί τοι έχουσιν ομοιότητα πρδς τους αρα- 
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βιχοϋ; χαρακτήρας, άλλ’ όμως ούτε ό Άραψ ούτε ό 
Πέρσης,ουτε δ Τούρκο; αναγνωρίζει αϋτάώς γράμμα
τα της γλώσσης αύτοΰ. Έχ των μουσικών μάλιστα 
σημείων, τών άμέσως πρδ τοΰ ίεροϋ Δαμασκηνοΰ ού 
δεν σχεδδν ύπάρχει όμοιον πρδ; τά γράμματα τοΰ 
άρα&.χοΰ αλφαβήτου. ’Επειδή δε τά εκκλησιαστικά 
σημέϊα τής άναγνώσεως περιέχουσιν έν έαυτόϊς φανε
ρά ίχνη, δ'τι έν αύτοϊς τά άρχαιότατα αλφαβητικά 
σημεία μετηνέχθησαν εις άπλουστέραν μορφήν, τά 
δέ μουσικά σημέϊα τής έκκλησιαστική; υμνωδία; 
είναι εγγύτατα πρδς τά σημέϊα τής άναγνώσεως, διά 
τοΰτο είναι άνάγκη νά όμολογήσωμεν, δ’τι ο ποιητής 
τής ’Οκτωήχου, δ θέϊος Δαμασκηνά;, μετενεγκών εις 
άπλούστερον είδος τήν ύμνωδίαν, μετήνεγκεν ωσαύ
τως εις τοιοΰτον είδος καί τά σημέϊα τής υμνωδίας, 
καί ού'τω λοιπδν δεν έπενόησεν, άλλ’ έτροπο- 
ποίησε τά άρχαία σημέϊα τής ελληνικής 
μουσικής. Έκ τών πολυαρίθμων δέ άρχαίων ση
μείων έπρεπε τινα βεβαίως νά άποκλεισθώσιν έξω τοΰ 
άριθμοΰ τών ύπδ τοΰ θείου Δαμασκηνοΰ καθορισθε'ν- 
των σημείων, καί διά τοΰτο ήδη αί μελωδίαι τοΰ 
έναρμονίου γένους αί άπαιτοΰσαι ποσότητά τινα μου
σικών σημείων ιδιαιτέρων άπεκλείσθησαν τής ’Οκτω
ήχου αύτοΰ*.  Έν γένει δέ έκ τής συντομεύσεως τών 
γενών τή; μελωδία; προήλθεν ή συντόμευσες τοΰ ά
ριθμοΰ τών σημείων τής μουσικής. '-Ίνα δέ καταστη- 
ση άπλούστερον τδ σύστημα τών έκκλησιαστικών 
μουσικών σημείων δ ίερδς Δαμασκηνός άντικατέστη- 
σεν, ώς φαίνεται, σημέϊα τινα δι’άλλων άπλουστάτων 
καί δλιγίστων. Εις τών νεωτέρων συγγραφέων (ό 
Sclialrill) λέγει ό'τι τά καθορισθέντχ ύπδ τοΰ ίεροϋ 
Δαμασκηνοΰ μουσικά σημέϊα έξέφραζον ού μόνον ήχου; 
πλήρεις, άλλά καί δ'λα τά διαστήματα, λόγου χάριν 
τά ημίτονα, τδ τριτημόριον, καίτοι άπόδειςιν τής 
γνώμης αύτοΰ ούδεμίαν επιφέρει.

’) Montfauc. Palaeogr. ρ. 358.
’) Έν τή Εκκλησία τή; Συρία; ύπάρχουσι δέκα 

ωδαί Ίακώ&ου επισκόπου Εδέσσης (·[· 7 10 . Εί; 
τήν εορτήν τών Βαΐων, μελοποιημένα! κατά τού; 
οχτώ ή/ου;. ό δέ ' Δσσεμάνο; λέγει ό'τι οί συοιακοί 
ουτοι ήχοι είναι αύτοί ουτοι οί γνωστοί έν τή έλλη
νική εκκλησία (I'ibliotll. orient- 1· 166. 487). 
Έπειδή δέ ό ίερί; Δαμασκηνό; έποίησε τοΰ; έαυτοΰ

Είναι ό’λως άναμφίβολον δ'τι ή ’Οκτώηχος τοΰ 
ίεροϋ Δαμασκηνοΰ, ζώντο; έτι αύτοΰ, έγένετο παρα
δεχτή χαί είσήλθε χαθ’ ολην τήν Ανατολήν εϊς εκ
κλησιαστικήν χρήσιν, έντδ; δ'ολίγου χρόνου μετη- 

νέχθη καί εΐ; τήν Δύσιν2. Περί τοΰ τελευταίου τού
του γεγονότος οί άρχαϊοι δυτικοί συγγραφείς άναφέ- 
ρουσιν οτι δ πάπας Ι’ρηγόριο; ό Μέγα; είσήγαγεν είς 
τήν Εκκλησίαν αύτοΰ νέαν ύμνωδίαν,άλλά μετά τεσ
σάρων αρμονιών, τή; φρυγίου, τή; δωρίου, τής λυ- 
δίου καί τή; μιξολυδίου ήτοι τής ιωνικής. Κάρολος 
δέ δ Μέγα; έπ’ αύτοΰ παρετήρησεν δ'τι ή έλληνική 
μελωδία διά τών δκτώ αύτή; ήχων έκφράζει πληρέ- 
στερον τάς άνάγκας τοΰ προσευχόμενου χριστιανικού 
πνεύματος καί διέταξε νά συμπληρώσωσι τάς τέσ
σαρα; τοΰ πάπα Γρηγορίου αρμονίας διά τών λοιπών 
τεσσάρων ήχων τοΰ ίεροϋ Δαμασκηνοΰ, τουτέστιν 
εΐσήγαγε πλήρη τήν ’Οκτώηχον. Περί δέ τδ 790 δ 
Κάρολος διέταξε νά μεταφράσωσιν είς τήν λατινικήν 
γλώσσαν τά ελληνικά άντίφωνα. Τοΰτο δέ έ
γένετο, οτε ουτος ήκροάσατο τήν ελληνικήν ακολου
θίαν τών Θεοφανείων, ήτι; έπετελέσθη έπί παρουσία 
αύτοΰ έν τώ ίερώ ναώ τή; παρ' αύτώ Βυζαντι νής 
πρεσβεία;1.

Άφοΰ μεθ'όλα ταΰτα έμορφώσαμεν έαυτόϊς έννοιαν 
περί τής σημασία; τής ’Οκτωήχου τοΰ ίεροϋ Δαμα-

κανόνας κατά τούς ειρμού; τής 'Οκτωήχου, περί οέ 
τοΰ Ιακώβου ούδέν έγίνωσκεν, ό'τι ουτος συνέταξεν 
οκτώηχον, διά τοΰτο πρέπει νά είκάσωμεν οτι τά 
άσματα τοΰ Ιακώβου έμελοποιήθησαν πρδς ήχου; 
παραλειφθέντας άπδ τή; ’Οκτωήχου τοΰ ίεροϋ Δαμα
σκηνοΰ. Πότε δέ τοΰτο συνέβη; Ό Έβράϊος Βάρ γρά
φει. «Περί τού; χρόνου; τοΰ μ. Ιακώβου έπισκόπου 
Εδέσση; (4· 700) καί τοΰ σεβαστού έπισκόπου ’Α
ράβων Γεωργίου (άπδ τοΰ C50) Δαμασκηνό; τι; 
συγγραφεύ;. Κυρϊνο; καλούμενο; υίδς Μανσούρ καί έ
τερό; τι; μοναχός, ό άββα; Κοσμά; πκρ^Ελλησι, έπε- 
νόησαν άσματα, καλούμενα κανόνα; ύπδ τών Έλ
λήνων. Ό Κοσμά; συνέταξεν έορτασίμου; (ετησίου;) 
κανόνα;, οΐ'τινες είναι πολλώ τερπνότεροι τών ασμά
των τοΰ Κυρίνου». Δήλον δ'ότι οί Λόγοι τοΰ Βάρ— 
Εβραίου περί τής άρχής τών κανόνων τών συγχρό
νων τοΰ Εδέσση; Ιακώβου καί Γεωργίου τοΰ ’Αρά
βων δέν πρέπει νά ληφθώσιν ύπδ αύστηράν καί κυ
ρίαν σημασίαν. Έκ τών λόγων δ’μως αύτοΰ δηλοΰται 
οτι ή 'Οκτώηχο; τοΰ ϊερήί Δαμασκηνού γνω
στή έν τή'Εκκλησία τή; Συρίας εύθύ; μετά τήν τε
λευτήν τοΰ Ιακώβου, ζώντο; έτι τοΰ ίεροϋ Δαμασκη
νού. I’feifler Assenianishe Biblioth. s. 35. 158. 
159. 1 61. 162. 164.

’) Gerbi rlus de cantu. s. I. i. p. 368, 369. 
I. 2. p. 21 Κάρολος δ Μέγα; λίαν έν γένει ειργά 
σύη περί εισαγωγής τή; έλληνική; μορφωσεω; έν τή 
Δύσει καί . αρελάνβανεν εί; τά; σχολά; αύτοΰ έλ- 
ληνα; δ-.δκκάλου;· μετ'αύτδν όμως έπέπεσε ζοφερω- 
τάτη άχλ ■; καθ’ολην τήν Δύσιν. 

σκηνοΰ σχετικώς προ; τήν εκκλησιαστικήν ύμνωδίαν 
έκφέρομεν εφεξής καί παρατηρήσει; τινά; περί τών 
ασμάτων αύτοΰ, ώ; φιλολογικών προϊόντων.

"Επεται τδ τέλος/

ΠΕΡΙ ΔΙΙΜΕΥΣΕΩΣ ΕΙΤΕ ΕΚΛΑΙΚΕΥΣΕ2Σ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΙΙΣΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΧΛΣΤΠΡΙΑΚΙ1Σ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΒΥΖΛΝΤΙΝΟΙΣ.

(Συνέχεια- ίδε άριθμ. 37).

ΊΙ έπικράτησι; αύτη τών μοναχικών ιδεών έπή- 
νεγκεν άντίδρασιν παρά τή λοιπή κοινωνία, ήτι; έν 
τέλει άνεφάνη καί ύπερίσχυσεν έπί Νικηφόρου τοΰ 
Πατρικίου (802 — 81 1). Ουτο; παρεδέχετο μέν τά 
αξιώματα καί τά; διατάξει; τή; οικουμενική; 
Συνόδου, άλλά δέν ήτο καί θαυμαστή; τοΰ μοναχικοΰ 
βίου, ούδέ ήνείχετο τήν τοΰ κλήρου έπί τή; πολι
τεία; έπιρόοήν. Οϊ μοναχοί όμως άποθρασυνθέντε; 
άπαξ ούδ’αύτήν τήν άόριστον καί χλιαρόν πολιτικήν 
διαγωγήν τοΰ αύτοζράτορο; ήθελον ν’άνεχθώσιν οθεν 
ήρξαντο κατά πάντα τρόπον νά ταράττωσι τήν 
πολιτείαν, ν'άπειλώσι τδν πατριάρχην, νά ύβρίζωσι 
φανερώ; τά μέλη, τά άπαρτίζοντα τήν τότε συγκρο- 
τηθέϊσαν τοπικήν Σύνοδον, πρδ; λύσιν εκκρεμών ζη
τημάτων συγγένειας, νά ύποκινώσι στασιαστικά κι
νήματα καί νά διαπράττωσιν έν τέλει πολλά, άτινα 
ούτε τδ σχήμα αύτών ούτε καί αύτή ή άνθρωπίνη 
φρόνησε; επιδοκιμάζει. Εί; πάντα ταΰτα έπί κεφα
λή; έπήρχοντο οί μοναχοί τή; μονή; τοΰ Στουδίου, 
άρχηγδν εχοντες τον περιβόητον έπί ΐσχυρογνωμοσύνρ 
Θεόδωρον. Φυσική συνέπεια υπήρχε τότε νά διαλυθή 
ή μονή αυτή, δ'περ καί διέταξεν δ αύτοκράτωρ, ώς 
παρεκτραπεϊσα τοΰ άρχικοΰ αυτή; σκοπού ζαι προο
ρισμού- μεθ’δ έπεζήτησεν δ αύτοκράτωρ οπω;. έφ’ 
δ'σον δυνατδν, έξισώση καί τού; μοναχού; πρδ; τού; 
λοιπού; πολίτα; ένώπιον τοΰ νομού, αφαιρών απ'αυ- 
τών τά προνόμια, άτινα έκέκτηντο. Τϊρισε λοιπόν 
α") νά ύποβάλλωνται τά τή; Εκκλησία; εί; πάντα; 
τού; συνήθεις φόρους, ένώ πρότερον ε:ς ένα μόνον, 

τον έγγειον, β') άπό πολλών μοναστηριων αφηριθη- 
ααν τά πλεονάζοντα κτήματα καί γ' όταν στρατό;

, διέρχηται δΓ εκκλησιαστικών κτημάτων, διετάχθη 
νά διατρέφηται έκ τών προσόδων αύτών. Αί διατά
ξει; αυται, ώ; ήτο επόμενον. ού μόνον δέν έφάνησαν 
ευάρεστοι, άλλά καί δριμέϊαν έξήγειραν τήν οργήν καί 
τό μϊσο; τών μοναχών κατά τοΰ διατάςαντο; αύτά;. 
Συνωμοσία τις, γενο’αένη πρδ; δολοφονίαν τοΰ αύ-

άνεχαλύφθη άποτυχοΰσα, άποδείξασα 
το θράσος δύναται νά οδηγήσ·^ τόν 

έστω καί μοναχόν, ένώ ό άτυχή; αύ
τοκράτωρ έπιπτε μετ’ολίγον ε’ν Βουλγαρία, άγωνι- 
ζόμενος κατά τοΰ κοινού απάντων έχθροϋ, χωρίς όμως 
καί νά ε’πιτύχη τή; ησυχία; τοΰ τάφου. ΊΙ κεφαλή 
αύτοΰ, άφοΰ έμεινεν ήμέρας τινά; έπί ξύλου πρδς 
θριάμβου ενδειξιν. κατόπιν, άργύρου περιδεθέϊσα, έχρη- 
σίμευσεν ώ; ποτήριον είς τδν άγριον αύτοΰ νικητήν.

'Ο υιό; αύτοΰ Σταυράκης, πληγωθεί; καί αύτδ; 
έν τή μάχ·/·,, ολίγου; μήνα; έβασίλευσεν, ίν διεδέξατο 
Μιχαήλ Α' δ Κουροπαλάτη; καί Ραγκαβή; (811 — 
8 13 ’. Ουτος. κατεπτοημένο; έκ τοΰ άτυχήματο; τοΰ 
Νικηφόρου καί φοβούμε-νο; τήν τών μοναχών όργ-ήν, 
συγζατένευσεν οπω; άναζτήσωνται ουτοι πάντα τά 
άφαιρεθέντα προνόμια. Ό κόμπο; τότε τών μοναχών 

I έπί τούτω καί ή πεποίθησι; εί; τήν ίσχυρογνωμο- 
σύνην αύτών ΰπερέβη τά όρια. Ό Μιχαήλ έγκαίριο; 
συνειδώ; τήν αδυναμίαν περί τό κυβερνήσαι κράτος, 
οϋτωσίν έξωτερικώ; μέν άπειλουμενον, έσωτερικώ; 
δέ διαταραττόμενον, παρεχώρησε τόν θρόνον εί; τδν 
στρατηγόν Λέοντα Ε', τον ’Αρμένιον, όστι; έστε'φθη 

τή I I ίουλίου (813—820).
Ούτο; ήσπάσατο τά δόγματα τών εΐκονομάχων, 

άλλά δέν έδείχθη καί λίαν βίαιο;· οπωσδήποτε ομω; 
άνεφάνη αύτοκράτωρ έπαινούμενο; καί διά τάς στρα
τιωτικά; καί διά τά; διοικητικά; αύτοΰ άρετάς. Μάρ- 
τυ; τούτου άληθέστατο; δ πατριάρχη; Ταράσιος, 
ό’στι; καίπερ έκβληθεί; καί έξορισθείς ύπ’ αύτοΰ, έν 
τούτοι; μαθών ότι άπέθανεν είπεν έν τώ Λέοντι τό

τοκράτορος, 
μόνον ποΰ 
άνθρωπον,

κράτος, καίτοι άσεβέϊ, άπώλεσεν ένα τών μεγάλων 

αύτοΰ προασπιστών.
Τόν Λέοντα έδολοφόνησεν ασεβέστατα έντός τοΰ 

άνακτοριζοΰ ναοΰ κατ’αύτήν τήν ημέραν τών Χρι
στουγέννων δ .Μιχαήλ, οστις, καταδιζασθεί; ύπό τοΰ 
αύτοζράτορο;, ώ; έ·/οχο; έσχάτη; προδοσίας, νά καή 
ζών τήν ήμεραν εκείνην, έσώθη διά πρεσβειών τή; 
αύτοζρατείρα; θεοδοσία;, ήτι; κατόπιν ένεκλείσθη 
εί; μοναστήριον. άφοΰ πρό; τή λύπη ήν έλαβεν έπί 
τώ οίκτρώ τέλει τοΰ συζύγου αύτής, ούκ ολίγα έδο- 
κίμασεν ίδοΰσα τά τέσσαρα τέκνα αύτή; πρό τοΰ νά 
καρώσι μοναχοί ευνουχιζόμενα καί έξ αύτών τό 
άποθνήσκον ένεκα τούτου. '() Μιχαήλ Β' ουτο;, επι
καλούμενο; Τραυλό; 8 20 829 . κατήγετο έξ Ά
μορίου τή; άνω Φρυγία;, ένθα ζατιόκουν ’Αθίγγανοι. 
Κατέστη μοναδικό; διά τήν άσέβειαν, άδιαφορίαν, 
ειρωνείαν καί άπιστίαν προ; πάντα τά ιερά καί τά 
όσια- ούδείς ήδυνήθη νά έν/οήση τίνα δοξασίαν Ορη
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618 ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.

έκλογήν αύτοΰ ταύτην ώς πατριάρχου έςεμεταλλεύθη 
ύ αύτοκράτωρ ύπέρ τών τοΰ κράτους συμφερόντων, 
ώς έξης, ό'Οεν γίνεται δήλον πόσον ανίσχυρο! ήσαν οί 
αύτοκράτορες κα': είς όποια μέσα ήναγκάζοντο νά κα- 
ταφεύγωσιν οί κηδόμενοι πράγματι τών κοινή συμφε 
ράντων. Ό Κωνσταντίνος Λειχούδης διετέλεσεν ύπουρ
γδς Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου (10 ί ?—ΙΟ.ϋ'ι), 
ύπδ τήν δυσμένειαν ουτινος πεσών. διωρίσθη πρωτο- 
βελίβιμο; και σκευοφύλαξ έν τή ύπο τοΰ αύτοΰ αύ
τοκράτορος έγερΟείσγ, και πλουσίω; προικοδοτηθείση 
μονή τών Μαγγάνων. Ό Ίσαάκιος, έπιδιώκων τήν 
κατάλυσιν τών προνομίων τής μονής ταύτης, έζήτησε 
πολλάκις άλλά μάτην νά παραδώση αύτώ ό Λει
χούδης τούς τίτλους αύτών. 'Ότε λοιπδν ένεκρίθη ό 
διορισμός αύτοΰ ώς πατριάρχου. ό αύτοκράτωρ προσ 
καλέσας αύτδν έν μυστική συνεντεύξει ϋπέδειξεν ότι. 
συνέπεια σπουδαίας κατηγορίας κατ' αύτοΰ. εύρίσκε
ται εις μέγιστον κίνδυνον, ό'τι ούδε'ις ή μόνο; ό αύ
τοκράτωρ δύναται νά λυτρώσηται αύτδν έκ τούτου, 
και ό'τι πρδς τοΰτο πρέπει νά τελέση τήν αίτησιν τοΰ 
αύτοκράτορος, δηλαδή παραδίδων αύτώ τούς τίτλους 
τών προνομίων τής μονής τών Μαγγάνων· κα’: τωόντι 
τδ ποθούμενον ύπδ τοΰ Ίσαακίου έτελέσθη ούτως.

(Έπεται το τέλος).

ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΙΚΠ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΣ
ταχ ΟΡΓΑΝΙΚΗΝ ONTON ANA TO IIPOSQIION 
TIIS ΓΠΧ----ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΦΑΝΈΙΑΪ—11 ΑΡΧΙΚΙΙ

ΤΟΥ AN0PUIIOY ΕΙΙΑΥΛΙΣ1Σ.

Πρίν ή παρατείνωμεν περαιτέρω τον λόγον, προσ- 
ήκον ήγούμεθα ν' αποδείξομε-/ εναργέστατα τήν εξής 
αλήθειαν, ότι ούδέν ούτε ζωτικόν, ούτε φυτικόν είδος 
κατοικεί ώς ό άνθρωπος έπ'ι σύμπασαν σχεδόν τής 
σφαίρας τήν έπιφάνειαν.

Και περ'ι μέν τών φυτών προκειμένου τήν άκρι- 
βεστάτην κα'ι πάσης άντιρ'ρήσεω; ανεπίδεκτο·/ άπε- 
δήνατο γνώμην ό A. UeCandolle εΐπι'υν ό’τι «ούδέν 
φανερόγαμον φυτδν έπ’ι του συνόλου τής γηΐνης έπι
φανείας ανευρίσκεται φυόμενου, μόλις δ' ύφίστανται 
18 είδη Βλαστάνοντα έπ'ι έδάφους ίσου περίπου τώ 

ήμίσει τής γηΐνης χέρσου, άλλ' ούδέ/ δένδρου, ούδε'ις 
θάμνο; κατέχει μεταξύ τών φυτών έκείνων τοσοΰτο 
άξιολογον έκτασιν".

Περί δέ τών ζωων. ν.ή δυνάμενος νά έξεεευνήσω 
πάντα τά γεγονότα, όσα προς άπόδειξιν τής προτά
σεως προβάλλονται αί ποικίλα: τοΰ ζωικού βασιλείου 
όμοταξίαι, άρκοΰμαι νά παραθώ λεπτομέρειας τινάς 
εί; τά πτηνά κα'ι τά θηλαστικά άναφερομένα;.

Στοχαζόμενός τις τδ είδος τής άπδ τόπου κινή
σει·»; τών πτηνών, τεκμαίρεται πάντως ότι ή επι
φάνεια τή; γ-ής, έφ'ής ταΰτα οιαιτώνται, εκτείνε
ται έπ’ι μέγιστον τωόντι δ'άνευρίσκομεν μεταξύ αύ
τών είδη τινά δυνάμενα δικαίως νά κληθώσι κοσμο- 
πολιτικά- κα'ι όμως δέν δύνανται κατά τοΰτο νά 
έξισωθώσι πρδς τδν άνθρωπον,

ΊΙ άγρια περιστερά (biset) ή ~ρόγονο; τών συναν- 
θρωπευομένων ήμϊν περιστερών, ένδιαιτάται άπδ τών 
μεσημβρινών τής Νορβηγίας μέχρι τής Μαδέρας και 
τής Άβυσσινίας, άπδ τών Σχετλανδικών νήσων μέχρι 
τοΰ Βορνέου κα'ι τή; Ιαπωνίας, άλλ'ούτε μέχρι τοΰ 
ισημερινού. ούτε μέχρι τοΰ πολικοΰ κύκλου άφικνου- 
μένη, ελλείπει παντάπασιν άπά τε τής Αμερικής 
κα'ι άπδ τής Πολυνησίας.

Ό υπόξανθο; γύύ. κατέχων τάς εύκράτους όίπαν- 
το; τοΰ άρχαίου κόσμου χώρας, υπερβαίνει τον ιση
μερινόν έν Αφρική κα’ι μέχρι τοΰ Εύέλ,πιδο; καθι- 
κνέϊται ακρωτηρίου, άλλ' ούτε έν ταϊς καθ' ήμάς άρ- 
κτωαις χώραις απαντά, ούτε έν Αμερική, ούτε έν τή 
Πολυνησία.

Ιέραξ ό περιοδευτής είναι τδ μόνον ίσως ζώον τδ 
οιαιτώμενον έπ'ι τής μάλλον έκτεταμένης έπιφανείας. 
Οίχών έν 'Αμερική, ώς κα'ι έν άπάσαις ταϊς τε θερ- 
μαϊς κα'ι ταϊς εύκράτοι; χώραις τοΰ άρχαίου κόσμου, 
λέγεται φθάνω·/ μέχρι τής Αύστραλία;, άλλ’ούτε έν 
τή Πολυνησία ούτε έν ταϊς πολικοί; άπαντα ζώναις.

Μεταξύ δέ τών θηλαστικών τά κητοειδή διά τε 
την ύπερφυα μετακινητικην αυτών δύναμιν και τήν 
συνέχειαν τών θαλασσών φαίνονται πως έπιτηδείως 
πρδς αληθή κοσμοπολιτισμόν έχοντα, άλλ'όμως ούχ 
ού’τως έχει τδ πράγμα- τούναντίον άπαντα σχεδόν τά 
είδη ένδ’.αιτώντα: μέν έν χώραις σχετικώς ού μικρόν 
περιεσταλμέναις. σπανίως δ' αποπειρώνται έκδρομάς 
πέραν τών έθάδων αύτοΐς δρίων. Ό κυβερνήτης 
Manry ένόμιζε τήν κατά τδν ισημερινόν θάλασσαν 
ώς ανυπέρβλητον πρόσκομμα εις τήν διάβασιν αύτών 
άπδ τοΰ έτε'ρου πρδ; τδ έτερον ήμισφαιριον έν τού - 
τοι; δύο εξαιρέσει; άπδ τοΰ κανόνο; τούτου έσημειώ- 
θη σαν. Γροιλανδική τι; μακρόχειρ φάλαινα (mega- 
ptera longimana κα’ι πλατυκέφαλος τις (sibaldius) 
φαίνονται ύπερβάντα τον φραγμόν τοΰτον κα'ι δια- 
περαιωθέντα άπό τών καθ' ήν.ϊς ύπερβορείων θαλασ
σών μέχρι τών τής Εύέλπιδος άκρας κα'ι τής Ιάβας.

Κ α'ι δύνανται μέν εύχερώς πάνυ νά έρμηνευθώσιν 
αί εξαιρέσεις αυται έκ διαφόρων τυχαίων περιστά
σεων. άλλά κα'ι άν ώς τεκμήριο·/ σχετικώς έξχιρετι- 
κοΰ κοσμοπολιτισμού έκληφθώσι, πάλιν άναμφήρι-

ΣΑΒΒΛΤΙΑΙΑ

στον διατελεϊ τοΰτο, ότι κα'ι τά διττά ταΰτα τών 
κητοειδών είδη ούδέποτε έν τώ Ειρηνικοί άπηντνθη- 

σαν ωκεανώ.
"Γπερθεν τών κητοειδών ούδέν εύρίσκομεν πλέον 

ίμφασιν έχον κοσμοπολιτισμού ζώον. Παραλειποντες 
μάλιστα τήν Ωκεανίαν ολόκληρον, μόλις διακρίνομεν 
ώς είδη κοινά τώ τε αρχαίο» κα'ι τω νεωτέρω κοσμώ 
δύο ή τρία μηρυκάζοντα. μίαν άρκτον, άλώπεκα μίαν 
κα'ι έ'να λύκον- άλλως δέ πάντα ταΰτα τά είδη διαι,- 
τώνται μέν κατά τδ μάλλον ή ήττον έν χώραι; άρ- 
κτώαις, άλλ' έλλείπουσιν άπδ τών μεσημβρινών ζω
νών άμφοτέρων τών ηπείρων.

Έπ'ι τέλους δέ ούδέ ίν καν είδος είτε χειροπτέρων 
είτε τετράχειρων οϊκεϊ συνάμα έν Αμερική τε κα'ι ε'ν 

τώ άρχαίω κόσμω.
’Εξαιρούμενων τών ειδών, άπερ, συμπαρακομίζων 

ό άνθρωπος έν ταϊς οδοιπορία'.; αύτοΰ, διέσπειρεν άνά 
τδ πρόσωπον τής γής, τά τε ζώα κα'ι τά φυτά κα- 
τέχουσι προφανώς τδ φυσικόν αύτών έδαφος, έν ω 
περιλαμβάνεται τδ κέντρον, πέριξ τοΰ όποιου άκτι- 
νηδδν έσκεδάσθησαν άλλά κα'ι μετά τήν άποκέντρω- 
σιν ταύτην ούδέν αυτών βλέπομεν καταλαβδν έδαφος 
ένοικήσεως έπ'ι τοσοΰτον εύρΰ, ώστε νά δύναται νά 
παραβληθή πρδς τδ τοΰ ανθρώπου.

ΊΙδη αποδεχόμενοι ότι τδ ανθρώπινον γένος ένεφα- 
νίσθη πανταχοΰ, ένθα εύρίσκομεν αύτδ. χαρακτήρα 
δ’ώς είπεϊν κοσμοπολιτικδν άρχέγονον κα'ι έγγενή άπο- 
διδόντες αύτώ. Οά έποιούμεθα ύπέρ αύτοΰ έξαίρεσιν 
ένιαίαν, άντιστρατευομένην αντίκρυ; πρδς τά παρ’ 
άπασι τοΐς άλλοις ζώοις συμβαίνοντα πράγματα- άλ- 
λ'ή είς τοιοΰτο συμπέρασμα άγουσα ΰπόθεσις άδύνα
τον νά γείνη αποδεκτή, άτε ασυμβίβαστος ούσα πρδς 
τά έκ τής παρατηρήσεως πορίσματα- ώστε έάν ό άν
θρωπο; διαιτάτα: νΰν πανταχοΰ γή;. άποοοτέον τήν 
ικανότητα ταύτην ούδαμοΰ, άλλ' ή είς μόνην τήν 
διανοητικήν αύτοΰ δύναμιν κα'ι τήν έμφυτον χειρο
τεχνίαν.

Τδ συμπέρασμα τοΰτο κα'ι αυτοί οί τδ πολυγενές 
τοΰ άνθρώπου πρεσβεύοντε: έξ ανάγκης όφείλουσι ν'ά- 
ποδεχθώσιν, εί μή τι άρα σκοποΰσι νά εκκρουσωσιν, 
ως ανεοαρμόστους δήθεν παρά τώ ανθρωπω. τους νο
μούς τής τε ζωολογικής γεωγραφίας κα'ι τής Βοτα
νικής.

Τωόντι δέ έο'ό’·ον κα: άν έπολλκπλαιία.αν τά 
κατ’αύτούς ανθρώπινα είδη, άμα ώ; ήσχολήθησαν 
μικρόν όσον περί τήν φυσικήν ϊστορ’αν, ήναγκάσθη- 
σαν διά τέλους νά συμπερ-.λάβωσι ταΰτα έν i/ί καί 
μό/ω γέ/ει' άλλ'ό,τ·. ήμε'ς έφθημεν είπόντε; περί
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τών ειδών, τοΰτο έπίσης καί περί τών γενών εφαρ

μόζεται.
Ή οίκητήριος έπιφάνεια εύρύνεται βεβαίως καί. 

έπί παραδείγματι, γένη μέν τινα τών κητοειδών τών 
δελφίνων καί τών γροιλανδικών φαλαινών κατά πά
σα; άπαντώσι τάς θαλάσσας. μεταξύ δέ τών χερσαίων 
θηλαστικών παρά τε τοΐς σαρκοβόροι; καί τοΐς μηρυ- 
κάζουσι γένη τινά οιαιτώνται μάλλον ή ήττον καθ’ 
άπαντα τδν άρχαϊον καί νέον κόσμον, άλλ’έλλείπου- 
σιν όμως πάντα άπδ τοΰ μεγίστου τής ’Ωκεανίας 
μέρους. Πλήν δέ τούτου, καθόσον οί τόποι έξαίροντα 
έπί τδ τελειότερο·/, κατά τοσοΰτον ό αριθμός τών γε
νών, τών κατεχόντων τάς εύρυτάτας οίκητηρίους 
περιφερείας βαθμιαίιυς μειουται. Τά τήν ρίνα άπερι- 
κάλυπτα χειρόπτερα περιλαμβάνουσι γένη τινά κοινά 
τώ τε άρχαίω καί τώ νεωτέρω κόσμω, δέν συμβαίνει 
ό'μως τοΰτο παρά τοΐς μεμβρανοσκεπέσι τήν ρίνα 

χειροπτέροις, παρ'οϊς, ό>ς καί παρά τοΐς τετράχει
ροι;, ούδέ ίν κάν υπάρχει γένος οίκοΰν συνάμα ίν τε 
'Αμερική καί έν τή άρχαία ήπείρω.

Οί τδ πολυγενές άρα τοΰ άνθρώπου πρεσβεύοντε; 
όφείλουσι ν' άποδεχθώσιν ότι τά είδη, έξ ών ouvt- 
στώσι τδ κατ'αύτού; άνθρώπινον γένος δεν ήδυ- 
νήθησαν νά λάβωσι γένεσιν πανταχοΰ. ένθα άνευρί- 
σκονται άνθρωποι σήμερον, εί μή άρα προτιθενται 
νά δηλώσωσιν ότι τδ άνθρώπινον γένος ύπερφυά άπερ· 

γάζεται έξαίρεσιν.
’Αλλά κατά τών αύτών ήθελε προσοκείλει δυσχε- 

ρειών ό ύπολαμβάνων το άνθριόπινον γένος ώς άπαρ- 
τίζον μίαν οικογένειαν, έκ πολλών συνισταμένην γε
νών. πολλώ δέ μάλλον τάξιν μίαν, πολλά; περιλαμ- 
βάνουσαν οικογένειας. Παραλειπομένων τών γενών 
τών τε διδελφίον καί τών νωδών, περί ών εφεξής 
γενήσεται ήμϊν λόγος, παρατηροΰμεν τά εξής. "Εστι 
μέν άληθές ότι αί μεγάλαι κοινωνικοί τάξεις τών 
χερσαίων θηλαστικών, τά μηρυκάζοντα. τά τρωκτικά, 
τά έντομοφάγα, τά άρπακτικά σαρκοβόρα είσι σχε
δόν πάντα κοσμοπολιτικά, όσον ό άνθρωπος, άλλ'ήδη 
υπολείπονται τοΰ χαρακτήρο; τούτου τά πτεροχειρα, 
ΰ>/ ούδέν κάν είδος τδν πολικόν υπερβαίνει κύκλον, 
ένώ τά τετράχειρα παιίγνωστον τυγχάνει ότι. πλήν 
τοΰ γιβραλταρείου σκοπέλου, ούδαμοΰ μέν τής Εύ
ρώπη; άπαντώσιν. έλλείπουσι δέ πα/τάπασιν άπότε 
τής άρκτώας 'Αμερικής, άπδ μεγάλου τή; Ασίας 
•αέρου; καί άπδ τής 'Ωκεανίας, ώστε, ώ; βλέπο[αεν, 
καί έπί τή έσχάτ-η ά/.όμη ύποθέσει τή ένταΰθα ύπο 
δεικνυομένη. παραλείπ->■/ τούς συγγενεστάτου; τώαν- 
θριόπω ζωικούς τύπους καί οργανισμούς, άνάγκη νά
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ουγκαταβή τ:; '‘-ί/χ·· σαρκοβόρων καί τών μη- 
ρυχαζόντων, προς αναζήτησε·/ γεωγραφικών άναλο- 
γιών, ίκανοποιουσών τον ύποτιθέμενον άρχικόν τ ή ; 
άνθρωπίνης τάξεως κοσμοπολιτισμόν.

ΊΙ περιστολή αύτη τών οΐκητηρίων περιφερειών 
τών ζωολογικών συστημάτων, ήτι; ε'ν προδήλω δια- 
τελεϊ σχέσει προ; τον βαθμόν τή; έξάρσεως κατά τήν 
κλίμακα τών οντων, είναι καθολικόν γεγονός άπαν- 
τών έπίση; κα'ι παρά τοϊ; φυτόϊς- άκούσωμεν κα'ι 
αυθις τί περ'ι τούτου 0Dccaildolle άποφαίνεται. «ΊΙ 
μέση εδαφική περιφέρεια τών ειδών είναι τοσούτω 
μάλλον περιεσταλμενη, ό'σω ή τάξε;, εΐ; ήν υπάγον

ται ταΰτα, κέκτηνται οργανισμόν μάλλον ανεπτυγ
μένου, ταύτόν είπεϊν τελειότερου >.

ΊΙ προβιβαστική άρα στάθμευσις τών οργανικών 
οντων, έπιδιδοΰσα καθ'όσον ταΰτα τελειοποιούνται. 
έστι νόμο; καθολικό;, ή δ'ε φυσιολογία επαρκώ; τοΰτο 
άποοείκνυσι.

Τήν τελειοποίησιν τοΰ δργανισμοΰ απεργάζεται 
τή; έργασία; ό καταμερισμό;, όστι; προϋποτίΟησιν 
άναγκαίω; τον πολλαπλασιασμόν τών λειτουργικών 
δργάνων. Καθόσον τά ανατομικά όργανα άποβαίνουσι 
πολυαριΟμότερα ά'μα κα'ι είδικώτερα. αί λειτουργία·, 
ειδικεύονται. ’Εκ τούτου δέ καί μόνου εύνόητον κα
θίσταται ό'τι αϊ συνθήκαι τή; αρμονία; μεταξύ τοΰ 
ζώντο; σώματος κα'ι τοΰ έν ω βιοϊ πεοιέχοντο; έπί 
μάλλον κα'ι μάλλον καθορίζονται. έξ ου επεται ότι 
πάν οργανικόν ον. ζώον ή φυτδν, ούδαμοΰ επιτυγχά
νει τά; άληθέϊς τή; ευπραγία; αύτοΰ συνθήκας. άλλ'ή 
ε'ν περιφέρεια άεί ε'π'ι μάλλον περιστελλομένη- πέραν 
δε ταύτη; τό μεν περιέχον μεταβάλλεται, ή δέ ύπέρ 
τή; αϋτοσυντηρησία; πάλη αποβαίνει οονικωτέρα, 
κα’ι ή προαγωγή τοΰ είδους τοΰ γένους, τή; οικογέ
νεια;. κα’ι τή; τάξεως αύτή; άνακοπτομένη άριστα 
ται. Μόνο; ό άνθρωπο; άντιτάσσων κατά τών τοΰ 
περιέχοντο; έπηρειών τήν οίκείαν νοημοσύνην κα'ι 
χειροτεχνίαν, κε'κτηται μόνο; επίση; τήν ικανότητα 
τοΰ υπερνικάν τά; συνθήκας τή; ύπάρξεως. αΐτινες 
Οά ήσαν ανυπέρβλητοι φραγμό', πρό τοΰ ε'νύλου αύ
τοΰ δργανισμοΰ.

'Ο νόμο; τής ποοβιβαστικής σταθμεύσει"; διατελεϊ 
έν άπολύτω άντιθέσει πρό; τήν περ'ι άρχεγόνου κο
σμοπολιτισμού τοΰ ανθρωπίνου γένους θεωρίαν. ΙΙα- 
ραλείποντε; αύτδν οί μέν αυτόχρημα τή; πολυγενεία; 
Οιασώται Οά ήδύναντο νά έπικαλεοΟώσιν υπέρ τή; 
οικεία; δόξη; τήν έξάπλωσιν τών γενών δελφίνων και 
γροιλανδικών φαλαινών, οϊ δ'ε μονογενικοί αμα κα'ι 
πολυγενικο'ι τή; σχολής τοΰ Agassiz οπαδοί Οά έπο-

ρίζοντο ϊσω; επιχειρήματα έκ τών άνω ρηθέντων 
γεγονοντων, τών αναφερομένων εΐ; τά γένη τών με- 
γαπτέρων και σιβαλδίων κα'ι άμφότεροι δέ συλλήβδην 
Οά ήδύναντο νά εϊπωσιν άφοΰ έν τώ καθολικώ τή; 
προβιβαστική; σταθμεύσει·); νόμω διττα'ι εμφανίζον
ται εξαιρέσει;, διατί αρα ό άνθρωπο; δέν ήτο δυνατόν 
τριτην τοιαυτην ν’άποτελέση έξαίρεσιν;

ΊΙ άναλογία, ώ; βλέπετε. Οά ήτο πλημμελή; κατ 
αύτήν αύτή; τήν βάσιν διότι οϊ μέν δελφίνε;, αί 
γροιλανδιχαί φάλαιναι, οί σιβάλδιοι ύπάγονται εΐ; 
τήν έσχάτην τών θηλαστικών τάξιν, ένώ ό άνθρωπος 
και μόνον κατά τό σώμα θεωρούμενο; τήν άνωτάτην 
άναμφηρίστω; κατέχει τάξιν, κατά δέ ταΰτα ιυφει- 
λεν άναγκαίω; νά ύπόκηται είς τούς τά άνώτατα 
τών ζωολογικών συστημάτων διέποντα; νόμους, ούχ'ι 
τά υποδεέστερα, εΐ μη άρα ένιαίαν ύπετίθετο άπο- 
τελών έξαίρεσιν. Έκ τούτων άρα όρμώμενοι κα'ι άπό 
τοΰδε μέν δικαιούμεθα νά διισχυριζώμεθα ότι ό άν 
Ορωπος ήτο αδύνατον νά ήναι άρχήΟεν κοσμοπολίτης, 
δυνάμεθα όμως κα'ι έτι πορρωτε’ρω νά προβώμεν.

Κα'ι άν μέν έλαβε γένεσιν ό άνθρωπο; πανταχοΰ 
γής. ένθα νΰν απαντάται, δυνατόν νά ϋποτεΟή ό'τι 
έσχε πολλά έμφανεία; κεντρικά σημέϊα. Έξετάσωμεν 
τό τελευταϊον τοΰτο ζήτημα. Οϊ νόμοι τή; τε προ- 
βιβαστική; σταθμεύσεως και τοΰ χαρακτηρισμοΰ 
τών κεντρικών αύτή; σημείων έπιτρέπουσιν ήμϊν τήν 
Οέσιν άμα κα'ι τήν έπίλυσιν αύτοΰ.

Άναλαμβάνοντες ύπό τήν έποψιν ταύτην τήν έ
ρευναν τών ζωολογικών συστημάτων, παραλίπωμεν 
πάντα; τού; υποδεεστέρους τύπους, μόνου; υπολογι
ζόμενοι τού; ανθρωπόμορφους. Έν τή οικογένεια ταύ
τη. τή τώ άνθρωποι έγγυτάτη, otaxpivovrat μέν 
έπίση; βαθμοί, ό δέ νόμο; τή; προβιβκστικής σταθ
μεύσεως έφαρμόζεται κα'ι εν τω περιεσταλμένω τού- 
τω συστήματι, ώ; έν συμπαντι τώ ζωικώ βασιλείω.

Τό σύνολον τή; οικογένειας άπαντά έν μέν Άσία 
κατά τήν χερσόννησον Μαλάκκαν, τήν Άσσάμ μέχρι 
τή; 26° >. II., τήν Σουμάτραν, τήν 'Ιάβαν, τό 
Βόρνεον κα'ι τά; Φιλιππίνας νήσους, έν δέ τή δυσμική 
Αφρική άπό τής 10° Β. μέχρι τής 15° V II. Άλλά 
τό γένος τών γιββόνων. οπερ έστι τό ύποδεέστερον 
έν τοϊ; τετράχειροι;. κατέχει άποκλειστικώ; ολόκλη
ρον τήν άσιατικήν περιφέρεια?, τό δέ τών ουράγγων 
γένος ένδιαιτάται μόνον έν Βορνέω κα'ι έν Σουμάτρα, 
έν δέ τή Αφρική τό μέν τών τρωγλοδυτών (Chilll- 
bazi’i) γένος έναυλίζεται άπό τή; Ζαΐρας σχεδόν μέ
χρι τή; Σενεγαμβίας- ό δέ γορίλλο; εύρέθη έν Γαββών 
μόνον κα'ι ϊσω; παρά τοϊ; άσχαντίοι; Αΐθίοψιν άλλά

χα'ι άν ύποτεθή κατέχων πάσαν τήν ύπό τών περιο- 
δευτών ανεξερεύνητο·/ μείνασαν κα'ι διά λευκοΰ παοι 
σταμένην ε'ν τοϊς χάρται; γεωγραφικήν έκτασιν τών 
υερών τούτων τή; Αφρικής, πάλιν ή οΐκητήριο; 
αύτοΰ περιφέρεια ούχ ήττον περιεσταλμε’νη θά διε 
τέλει ουσα- ουτω δέ ποόδηλον καθίσταται ότι καθό
σον δ ανθρωπόμορφος τύπος έξαίρεται, κατά τοσοΰτον 
τό τής οίκήσει»; έδαφος περιστέλλεται.

Άλλ’ό ανθρώπινος τύπος, κα’ι άν ύπό -ζόνην 

τήν έποψιν τοΰ ένύλου δργανισμοΰ άντεξετασθή προ; 
τόν τοΰ ούράγγου κα'ι γορίλλου, άναμφισβητήτω; 
ύπέρτατος ών, άναγκαίω; έπρεπε νά κέκτηται άρ- 
χέγο·?ον οικησιν, τοσούτω ζάν περ·.εσταλ·ζένην, όσον 
οί τύποι τών ζώων τούτων.

Και δύναται μέν τι; ίσως ν'άντιπαρατηρήση ότι. 
τών μεγάλων πιθήκων έν περιόδιρ έξαφανισμοΰ διατε- 
λούντων, οί έπιζώντες μάρτυρές τινες μόνον εΐσ'ι 
πληθυσμοΰ πολλώ άκμαιοτέρου πάλαι ποτέ, άλλ’ή 
ύπόθεσι; αυτή έπ'ι ούδενός βασιζόμενη γεγονότος, τού
του δ’ένεκα παντάπασι φρούδη και διάκενο; λογιζο;ζέ- 
νη,έπιτρέπει ήμϊν ν’άντιτάξωμεν τούλάχιστον τοΰτο, 
ό τε γορίλλος κα'ι δ ούράγγος Οά ήδύναντο βεβαίως 
νά έπιζώσιν έκεϊ. ένθα ύφίστανται είσέτι ό τρωγλο
δύτη; χιμπαζή; κα'ι δ γίββων. Άλλά πηλίκον αρά 
έστι τό ύπ’ αύτών κατεχόμενον έδαφο; πρό; τό τοΰ 
άνθρώπου παραβαλλόμενου;

('Έπεται τό τέλος).

11ΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ, ΑΙΑΑΣΪΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΑΕΥΣΕΠΣ1.

^Kegierung, Unlerriht, Zuehl2}·

*Εν ουσιωδέστατου τής έπιστημονικής παιδαγωγι
κή; ζήτημα είναι ή έκ τοΰ κατ’ ιδέαν τή; άγωγή; 
οϊον αφετηρίας παράστασι; τών καθ’έ'καστα έργασιών. 
αϊτινε; άφορώσι τόν παιδαγωγόν, κα'ι μιας έκάστη; 
τούτων ύπό μόνιμον κα'ι ώρισμένην έννοιαν ύπαγωγή. 
Μόνον, τούτων άποχωριζομένων άπ' άλλήλων, είναι
έφικτόν αί σχέσεις νά καταδειχθώσιν, αΐτινες συνά- 
πτουσιν αύτάς, δ τρόπος νά παρασταθή, πώς αυται 
μετά τής καθολικής λειτουργίας τής άγωγής πρέπει 
νά συνενωΟώσιν. Ί’πό τοιαότην οέ έποψιν δέν είναι
μικροΰ λόγου άξία ή πρωτοβουλία τοΰΈρβάρτου έντή 
παιδαγωγική, άφ’ένδς μέν τήν τής πειθαρχία; έννοιαν

*) Ί’πό Ballauf, Lehrer in Barel; in Monats 
blatler fur wiss. 1’adagogik N° 3.—

*) Ό,τι ήμεϊς έν τή κοινή γλώσσ-η ά να τροφήν 
έννοοΰμεν λέγοντες.

άπό τήν τή; παιδεύσεως (Zucht) αύστηρώ; άποχωρί 
σαντο;. άφ’ετέρου δέ τήν άλληλουχίαν κα'ι ενότητα 
μεταξύ διδασκαλία; κα'ι παιδεύσεως πρώτου ϋρθώ; 
φανερά; ποί’ήσαντο; καί έπιστημονικώς επικυρώσαν- 
τος. Άντι δέ ήμεϊς περ'ι τών τή; παιδεύσεως έννοιών 
και διδασκαλίας πρέπει μάλλον περ'ι τοΰ κατ’ ιδέαν 
αύτών νά διαλεγώμεθα· διότι έκεϊνα τά νοήματα πε- 
ριέχουσι συγχρόνως κρίσιν. καίπερ μή άμεσον περ'ι 
τής άξίας καί σημασίας τοΰ έν αύτοϊς νοούμενου- τό 
δέ πραγματικόν δέν αντιστοιχεί τελέως τούτοις. άλλά 
δύναται κατά τό μάλλον ή ήττον νά προσπελάζη τοϊς 

κατ’ ιδέαν έκείνοις.
Ώ; έπ'ι τό πλεϊστον οί άδαέστεροι περ'ι τά παι

δαγωγικά εκείνους τού; διδασκάλου; κα'ι σχολεϊα ό»ς 
παιδαγωγικά Οεωροΰσι κα'ι τιμώσιν, έν οϊ; τάξις έξω- 
τερική κα'ι πειθαρχία επικρατεί και μάλιστα άνευ 
τή; κανονική; χρήσεως τών έσχατων μέτρων (τής 
ράβδου). Άλλ’έμφανώ; ή τήρησι; έκείνη τή; τά
ξεω; κα'ι τά περ'ι αύτήν ούδέν πρό; τήν παίδευσιν 
έχουσι κοινόν. Τοΰτο δέ άποβαίνει άρίδηλον έκ τοΰ 
ότι ή μέν πειθαρχία στοχάζεται σκοποΰ παρόντο;. 
ή δέ παίδευσι; σκοποΰ ιζέλλοντο;. μεριμνώσα τί ό 
παϊ; πρέπει νά γείνη άνδρωθείς. ΊΙ πειθαρχία 
(Regierung), ώ; ό Έρβάρτος ονομάζει τό σύνολον 
τών πρό; τήρησιν τής τάξεως αναγκαίων μέτρων, έ
χει σκοπόν ν' άποτρέπη τον παϊδα άπό παντός, δι’ 
ου ουτο; έαυτώ ή έτεροι; δύναται ν' άποβαίνη έπι- 
βλαβή; ή φορτικός. Αύ'τη δέον νά μεριμνά περ'ι έ
κείνης τής τάξεως, ή; άνευ άγωγή και διδασκαλία 
είσίν άνέφικτα ή δέν δύνανται νά ύποβοηθώνται έπαρ- 
κώς. Αυτή επομένως είναι άναγκαία τις τή; παι- 
δεύσεως προϋπόθεσις. Όστις δέ φρονεϊ οτι διά τής 
πειθαρχία; καί μόνης (ώ; οί καθ' ήμάς παιδαγωγοί 
καί διδάσκαλοι) δύναται νά παιδαγωγή παϊδα, άν - 
θρώπω παρεμφερής τυγχάνει. όστι; καθήρας τό πρό; 
άνέγερσιν κτιρίου οίκόπεδον. φρονεϊ ότι ίδρυσε καί τό 

κτίριον αύτό 1
Εΐ; τά τή; πειθαρχία; μέτρα πρώτον ανήκει ή 

έπιτήρησις (Aufsicht). Άλλά συνεχή; τι; κα'ι 
έπίμονο; μετά δυσπιστίας έπιτήρησις φονεύει το αύ- 
τόθυμον καί αύτενεργόν τών παίδων. ή ώθεϊ αύτούς 
πρό; άπαλλαγήν τή; έπ·.φερο;ζένης έπ’ αύτών διά 
τοιαύτη; ηθική; πιέσεω; εϊς πανουργίαν (List) ή 
βίαν (Gewalt). Διό είναι έπάναγχες τούλάχιστον εις 
τήν ώριμωτέραν ηλικίαν νά παρέχηται σφαίρα βίου, 
έν ή νά δύνωνται οί παϊδες έλευθέρως καί άνεπιτη- 
ρήτω; νά κινώνται Μόνον δέ ύπό τοιοΰτον ορον θέ- 
λουσιν οί παϊδες έκόντε; ύπαχθή έτέρα τοΰ σχολικού
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βίου σφαίρφ, έν ή ή αύστηρά έπιτήρησις είναι α
ναγκαία. Ούδόλως δέ εύοδοΰται ή τήρησις ησυχίας 
κα'ι τάξεως δΓ απειλών (Drohungcn) καί ποινών 
υλικών (Strafeil). Διότι αί μέν άπειλάί ευκόλως πε
ριέρχονται είς λήθην, αί δέ ποιναί, ώς απειλή έπε- 
νεργοΰσαι, δύνανται μόνον τδν θόρυβον νά προκαλώσι. 
Δραστικόν δέ κατά τής αταξίας μέτρον είναι ή 
συνεχής τοΰ παιδδς ένα σχόλησις, ής άνευ έγεί- 
ρο/ται έν τώ παιδ'ι ανήσυχοι τινες τάσεις, αί'τινες τήν 
αταξίαν άποφέρουσιν ώς καρπόν. Δέον δε αυτή νά μή 
ήναι μόνον πνευματική, διότι κα’ι αί σωματικαί δυ

νάμεις άνάγκη νά τίθηνται είς κίνησιν. Λύτη δέ ή 
ένασχόλησις ώς έπί τδ πλεϊστον άνάγκη ν’ άποτελή- 
ται έκ τίνος έργασίας, ής τδ παιγνιώδες μέρος λίαν 
ενδιαφέρει τδν παϊδα. "Οτι οε ή άρχικότης (All- 
toritat), καί ή άγάπη (Liebe) τά άξιολογώτερα 
μέσα είσί πρδς τήρησιν τής έν λόγω τάξεως καί ήσυ- 
χίας, δεν χρήζει άναπτύξεως. ’Εάν όμως ή άταξία 
φέρη χαρακτήρα ένοχον, τότε ειδικά παιδαγωγικά 
μέτρα είσίν άναγκαιότατα. Άνάγκη δε ή άγωγή, τοΰ 
χρόνου προϊόντος, νά καταστήση τήν έπί τοΰ παιδδς 
τοΰ παιδαγωγού έπενέργειαν περιττήν, ποδηγετούσα 
τδν παϊδα καί άνυψοΰσα αύτδν μέχρι τοΰ σημείου τής 
αύτοκυβερνησεως.

*Λν καί δέ ή πειθαρχία μόνη άνεπαρκή πρδς 
άγωγήν τοΰ παιδδς, δεν στερείται έν τούτοις παιδα
γωγικών τινων ωφελημάτων, άτινα ταύτη παρέχει. 
Ταΰτα δέ είσι λίαν εύκτέχ- έν τοιαύτη δέ μόνη έν
νοια ή επωφελής επιρροή τής πειθαρχίας δύναται νά 
άν-νεχθη, ήν αυτή συχνότατα άσκέϊ έπί πλημμελώς 

κατ’οικον παιδαγωγηθέντων ή άτιθάσσων παίδων. Οί 
παϊδες ουτοί εΐσιν είθισμένοι νά έκπληρώσι πασαν αυ
τών ο’ρεξιν διδ άνάγκη νά Οεωρηθή μεγίστη πρόοδος 
αυτών, εάν άναγνωρίσωσι σχολικόν νόμον, ώπερ τάς 
ορέξεις αύτών νά ύποτάσσωσιν. Έάν δέ δ νόμος κα
τά πρώτον 3Γ εξωτερικού κόρους δίδωται καί οΓ αύ
τοΰ ε’φαρμόζηται, άρχεται ή μόρφωσες τής έξεως έν 
τώ παιδί τδ αυθαίρετον νά ύποβάλλη μονιμω τιν: 
νόμω· άνευ δέ τοιαύτης υποταγής ήθικότης καί κατά 
συνετολογικήν σημασίαν αρμονικός βίος άποβαίνε·. ά- 
δύνατος. Τά άποτελέσματα όμως τής πειθαρχίας εί 
σίν ένίοτε καί άπευκτέα· αί ένεκα τών μέτρων αύ
τής άναφυόμεναι δυσαρέσκεια·, ψυχραίνουσι τάς μετα
ξύ διδασκάλου καί παιδδς σχέσεις. Έάν ή έφαρμογή 
τών πειθαρχικών νόμων ήναι αναπόδραστος, τοΰ 
παιδδς μή δυναμένου έτι νά αύτοκυβερνάται, άνάγκη 
νά οιασκοπήται ή ένε'ργεια καί τδ άποτέλεσμα τών 
μέτρων αυτής. Τοΰ παιδδς δέ παρασκευασθέντος ποδς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.
ΘΕΡΛΙΙΕΙΛ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ 

ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΨΗΤΟΣ.*
Ό πρώτος συλλαβών τήν ιδέαν τής καινής ταύ

της θεραπευτικής μεθόδου έστ'ιν ό διδάκτωρ κ. Πόν- 
τζας. διευθυντής τοΰ έν Αλεξάνδρειά τής Ιταλίας 
φρενοκομείου, δστις πρδς έκτέλεσιν τής ιδέας αυτοΰ 
έξητήσατο τήν συνδρομήν τοΰ διάσημου διευθυντοΰ 
τοΰ κατά τδ ρωααίκδν λύκειον άστεροσκοπείου όσιω- 
τάτου πατρδς Secchi· ουτος δ’άπαντών έξέφρασε τήν 
οικίαν γνώμην ώς έφεξής.

• Λίαν ενδιαφέρουσα-/ καί άξίαν σπουδαίας μελέτης 
νομίζω τήν ιδέαν τοΰ σπουδάσαι τάς διαταράξεις, είς 
ας ύπόκεινται οί παράφρονες, άναφορικώς πρός τε τάς 
μαγνητικάς άνωμαλίας καί τήν έπίδρασιν τοΰ κεχρω- 
σμένου, ίδια οέ τοΰ ίοχρου, φωτός >.

ΙΙλήν δέ τούτου σπουδαιοτάτην έφρόνησεν ό π. 
Secclli τήν μελέτην τής έπί τδν άνθρώπινον οργα

νισμόν έπιρροής τοΰ ίόχρου ήλιακοΰ φωτός, πρδς ου 
τήν έπίτευξιν εν καί μόνον υπάρχει μέσον, ήτοι «ή 
διήθησις τοΰ ήλιακοΰφωτδς δι’ϋέλου, πάσας μέν τάς 
άλλας άποκλειούσας, είς μόνας δέ τάς ίοχρόους έπι- 
τρεπούσης τήν δίοδον».

Έν τή ΐανθίνη χροιά, λέγει ό π. Secchj έν τή 
πρδς τον διδάκτορα l’onzil άπαντήσει αύτοΰ, έγκει
ται ούκ οίδά τι μελαγχολικδν, καταθλιπτικδν, ε'κ- 
λύον τοΰ άνθρώπου τήν ψυχήν, έν φυσιολογική δια- 
τελοΰντος καταστάσει- διά τδν λόγον δέ τοΰτον πάν
τως δΓ ίοχρόου έσθήτος ένέδυσαν οί ποιηταί τήν με
λαγχολίαν. ίσως δ’ έπιτευχθήσεται διά τής χρήσεως 
τοΰ ίόχρου φωτός ή πράϋνσις τής νευρικής διεγέρσεως 
τών άτυχων άνθρώπων, οσοι μανικήν πάσχουσι πα
ραφροσύνην. Καίτοι δ’ ούδείς ύφίσταται φυσικός λό
γος. ικανός νά έμπεδώση τήν ιδέαν ταύτην, ούχ ήτ
τον, έπειδή περί φυσιολογικού πρόκειται πειράματος, 
φρονώ οτι δύναταί τις νά άσχοληθή περί τούτου·.

Καί ό σοφός ίησουιτης αποτείνει τάς εξής υποθή- 
κας περί τής διασκευής τών θαλάμων, έν οίς τά πει
ράματα διενεργηθήσονται.

« Αί πλευραί τών. έν οίς γενήσονται τά πειράματα, 
θαλάμων δέον νά ωσιν όμόχροοι ταϊς τών παραθύρων

1 Έζ τής Gazette des HOpiteaux de Paris.

αύτοκυβέρνησιν, δέον αυτή (ή πειθαρχία) νά δπισθοχω- 
ρή, παραχωρούσα τήν θέσιν αύτής τή αύτοκυβερνήσει, 

('Έπεται συνέχεια).
Ε. Α. ΚΕΧΑΓΙΑΣ.

δέλοις. Πρδς έπίτασιν δέ τής δράσεως τοΰ ηλιακού 
φωτός δέον ν' άνοιχθώσιν έν τώ θαλάμω όσον οΤόν τε 
πλείονα παράθυρα ούτως, ώστε νά δέχηται ούτος άπ’ 
εύθείας τδ φώς κατά τάς διαφόρους τής ήμέρας ώρας.

«ΙΙρδς έπιτέλεσιν τών όλως επιστημονικών τούτων 
υποθηκών θά προυτεινον ύμϊν νά κατακλίνητε τους, 
έφ’ών άποπειρασθε, άσθενέϊς έν θαλάμοις πρδς άνα
τολάς ζαί δυσμάς εύθυσμένοις μετά τοίχων κεχρω- 
σμένων διά τής αύτής ώς καί αί ύαλοι χροιάς καί 
τών αύτών διαστάσεων >.

Καταμαθων τήν άπάντησιν τοϋ π. Secclli ό όι- 
δάκτωρ κ. l’onza, πολλούς παρεσκεύασε θαλάμους, 
διέταξε άν έπιχρώσωσιν έκαστον κατά τήν χροιάν 
τώνέν τόϊς παραθύροις ύάλων.

Έκ τών γενομένων πειραμάτων άξιόλογα προύκυ- 
ψαν πορίσματα.

Άρρωστός τις ύπδ στυγνής δχλούμενος παραφρο
σύνης, μετά τριών ώρών διατριβήν έν τω έρυθρώ θα- 
λάμω άπέβη εύθυμος καί φιλομειδής, έμμανης δέ 
τις παράφρων, ούδεμίαν άπολύτως προσιέμενος τρο
φήν, τήν έπιοΰσαν τής έν τώ αύτώ Οαλαμω ει
σόδου, έγερθείς, έζήτησε νάπρογευθή καί μετά πα
ραδόξου έφαγεν άπληστίας.

«Έν τώ μετά κυανοβαφών ύάλων θαλάμω, λέγει 
δ διδάκτωρ Ιϊόντζας, κατέκλινα παράφρονχ μανικδν 
σφοδρά έξηρεθισμένον καί διά τούτο τδν περισταλτι
κόν φέροντα χιτώνα- δέν εΐχεν εΐσέτι παρέλθει ώρα
υία καί ευρον αύτδν πολλω ήσυχαιτερον.

■ Τδ κυανούν φώς μεθ' ίκαν-ής επιδρά έντάσεως 
έπί τά οπτικά νεύρα- άπόδειξιν τού πράγματος τού
του έσχον τήν εξής- ήαέραν τινά, παρόντος τοΰ δι- 
δάκτορος llongiovanni καθηγη-τοΰ τής ιατρικής 
κλινικής έν τώ πανεπιστήμιο» τής ΙΙαδούης. όστις 
ηλθεν είς Αλεξάνδρειαν έπίτηδες, όπως παρακολού
θηση τά πειράματά μου. Είσήγχγον τδν διδάκτορα 
Manfredi είςτδν κυανούν θάλαμον, άφοΰ περιδέσας 
πρώτοντούς οφθαλμούς αύτοΰ, διά ποικίλων έπειτα 
περιήγαγον αύτδν ελιγμών ύπδ τάς στοάς τού φρενο
κομείου, όπως παρεκτρέψας άποπλανήσω άπδ τής εύ- 
θύνσεως- έν τούτους άμα ώς είσήλθεν ό διδάκτωρ 
Μανφρεοης είς τδν κυανούν θάλαμον, διαγνούς είπεν 
ήμϊν ποΰ εύρίσκετο, ειδοποιηθείς, ώς έλεγεν. έξ αί- 
σθήσεώς τίνος παραδόξου καταθλίψεως.

«Κατέκλινα παράφρονά τινα έν θαλάμω, ΐοβαφέϊς 
φεροντι ύάλους.Τήν έπιοΰσαν ό πάσχων, αισθανόμε
νος έαυτδν ύγεώς έχοντα, παρεκάλεσέ με ν’ά πολύσω 
*ύτόν· τωόντι δέ καταλιπών τδ ’φρενοκομεΐον, έπα- 

νήλθεν οΐζαοε ευτυχής έν άμειώτω ευεξία διατελών 
έκτοτε».

Ό διδάκτωρ κ. Ιϊόντζας έκτίθησιν ώς εξής τδ 
πόρισμα τών πειραμάτων, άπερ ένήργησε πρδς έξα- 
κρίβωσιν τής θερμαντικής I δυνάμεως τών φωτεινών 
άκτίνων.

« Τδ ίόχρουν φώς κατέχει ύπέρ πάσας τάς άλλας 
τοΰ φωτός χροιάς τάς έντονωτάτας ηλεκτροχημικός 
ακτίνας. Τδ ερυθρόν φώς έστιν έπίσης πλουσιώτα- 
τον εις θερμαντικός άκτϊνας- τούναντίον δέ τδ κυα
νούν είναι ολως έρημον θερμαντικών, χημικών καί 
ηλεκτρικών άκτίνων δυσχερής δ' έστ'ιν ή έξήγησις 
τής εύεργετικής αύτοΰ έπιοράσειος. ΙΙαριστών τήν 
απόλυτόν άρνησιν πάσης διεγέρσεως, τδ κυανούν φώς 
κέκτηται τήν θαυμασίαν δύναμιν τού πραυνειν τάς 
μανιώδεις τών παραφρονων συνταράξεις ·.

\ί μελέται αυται μέγα έμφαίνουσι τδ διάφορον ώς 
πρδς τήν θεραπείαν τής παραφροσύνης- «ού μόνον 
βελτιώσεις, άλλά καί ίάσεις πολλάκις, έφ' άς ό έλπί
ζων θρασύς θά έθεωρε'το, δυνατδν νά έπιτευχθώσι 
διά τής ένδιαιτήσεως τών παραφρονων έν θαλάμοις. 
ών οί τοίχοι, ώς καί αί τών παραθύρων ύαλοι, είσί 
βεβαμμένοι δΓ ιώδους χροιάς ».

Έν Άρτάκη, κατ'αύγουστον τοΰ 1878.
X. Κ. ΛΒΜΧΙΟΣ, ιατρός.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
ΑΡΚΤΙΚΗ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ.—Ή άρκτί 

κή σουηδική έκδρομή ήτις προύτίθετο τον περίπλουν 
τής ’Ασίας καί τήν κατά τδ ένδν περιοδείαν τοΰ ά- 
νατολικοΰ μέρους τής Βορείου θαλάσσης έποιήσατο 
τάς τελευταίας τοΰ άπόπλου παρασκευάς, μέλλου- 
σα νά έγκαταλείψη τδν λιμε'να τής Γοθεμβούργης 
κατά τάς πρωτας ήμέρας τοΰ παρελθόντος ίουλίου. 
Τάς δαπάνας τής έπιστημονικής ταύτης εκδρομής 
Οέλουσι καταβάλει ό βασιλεύς τής Σουηδίας καί άλ
λοι τινές μεγάλοι τραπεζϊται καί κάτοχοι μεταλ

λείων.
Ό αρχηγός τής έκδρομής ταύτης έστίν ό καθηγη

τής λ’ορδεσκδλδ, όστις πολλάς ήδη περιοδείας έπεχεί- 
ρησεν έν Σπιτσβέργη, έν τ-7, Χέα Ζέμβλη, εν Γρεΰ- 
λάνδη καί έν τη θαλάσση τοΰ Καρά. Οί συνοδευον - 
τες αύτδν σοφοί είσι πολλοί , εντεταλμένοι έκαστος 
ειδικόν τινα κλάδον τών φυσικών έπιστημών.

Μεταξύ τών πολλών σοφών συγκαταλέγεται δ ια
τρός Κύλμαν, καθηγητής τής βοτανικής έν τώ παν- 
επιστημίω τής Ούψάλης, καί οί ιατροί Στούξβεργ,
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καθηγητής τής ζωολογίας εν τώ αΰτώ καταστήματι. 
Έκ Κοπεγχάγης γράφουσιν είς γαλλικήν τινα εφη
μερίδα ό'τι τδ φαλαινικδν πλοϊον Βε’γα, ό’περ τέλεον 
έπεσκευάσθη έν τω λιμένι Καρλοκρόνης. έλαβεν ήθη 
προμήθειας καί τρόφιμα έπί διετία, καί άπαν τδ προ
σωπικόν τν,ς Οαλασσίας έκδρομής, συγκείμενον έκ 30 
άνορων έν συνόλω.

Τδ πλήρωμα αποτελεϊται έκ ναυτών τοΰ βουηοι 
κοΰ ναυτικοί? ληφθέντων κατ’ εκλογήν έκ τών έχον 
των αγαθήν βούλησιν, καί πεπροικισμένων διά μεγί
στης σταθερότητας, καί τριών φαλαινικών μικρών 
πλοίων ώς προσκόπων πρδς αποφυγήν τών σωρών τών 
πάγων.

Πλοίαρχος τής Βε'γάς έστίν ό πλοίαρχος τής 
φρεγάτας Παλαδίρ, οστις έκυβέρνα τδ 11 ίλκεν κατά 
τήν αρκτικήν εκδρομήν του 1872-1873. Ύπδ 
τάς διαταγάς αΰτοΰ έχει τούς ύποπλοιάρχους Βρούζε- 
βιτς, έκ τοΰ σουηδικού ναυτικού, τδν Νορδκιστ, έκ 
τοΰ ρωσσικοΰ, τδν ‘Γζάκομο Βο6ε, έκ τοΰ ιταλικού. 
Τούτους άκολουθεϊ ό κ. Ουγαρδ έκ τοΰ δανικοί» ναυ
τικού ώς ιατρός.

Ή Βε’γα άποπλεύσατα εκ Γοθεμβούργης διευθυν- 
θήσεται πρδς ένα τών λιμένων τής βορείου Νορβηγίας, 
τδν Τρομσδκ ή τδν "Ομμερ Φέστ, όπως παραλαβή 
τρεϊς ναότας. μετασχόντας ήδη τών εις τας άρκτωας 
χώρας έκδρομών, καί είτα μεταβήσεται εις τήν Νέαν 
Ζέμβλαν. Γήν Βε'γαν παρακολουθήσει μικρόν άτμό- 
πλοιον, ή Λένα, ήτις θέλει χρησιμεύσει προς κα- 
ταμέτρησιν τοΰ θαλασσίου βάθους πρδ τοΰ πλοίου έν 
τοϊς ήκιστα γνωστοϊς παραλίοις καί έν ταϊς έκδρομαϊς 
τών είς τήν Βόρειον θάλασσαν έκβαλλόντων σιβηρίων 
ποταμών.

'II Λένα προηγηθήσεται τής εκδρομής εις τδν 
λιμένα Τάκούτσην έν Σιβηρία, όθεν θέλει λάβει δια
φόρους προμήθειας· οίον, σϊτον, λίπος καί άλλα 
προϊόντα. 'Π πρόθεσις τοΰ καθηγητοΰ Χο'ρδεσζολδ 
έστι νά είσδύση είς τήν θάλασσαν τοΰ Καρά, είτε 
περιπλέων τήν βορείαν άκραν τής Νέας Ζέμβλας, 
είτε διαπλε'ων τδν πορθμόν ΝΙατοτσίν, άναλόγως τής 
καταστάσεως τών πάγων.

Έάν, ώς πιθανόν, ή θάλασσα τοΰ Καρά δεν ήναι 
ελεύθερα είσέτι, ή Βέγα έντδς ένδς τών τοΰ πορθμού 
λιμένων αγκυροβολούσα, θέλει άναμείνε· τήν κατάλ
ληλον ώραν πρδς διάβασιν τής θκλάσσης ταύτης. Ό 
•χρόνος όστις θέλει παρέλθει έν τή Νέα Ζέμβλα χρη
σιμεύσει αΰτή πρδς ί’δρυσιν σταθμού. Είτα πάστ, δυ
νάμει άποπλεύσει όπως μεταβή εϊς τδν λιμένα Αισκον 

έν τώ στομίω Γενέσει, καί μετά ταΰτα ακολουθήσει 
τδν πλοΰν αυτής βορειανατολικώς κατά μήκος τών 
ακτών τής Σιβηρίας πρδς τδ ακρωτήριου Γελυουσκιν 
τήν βορειοτέραν ταύτην χώραν τής Ασίαν.

Αί μόναι ύπάρχουσαι σημειώσεις περί τών άκρο- 
τάτων τής Σιβηρίας χωρών χρονολογούνται άπδ τοΰ 
1736, ότε οί ρώσσοι πλοίαρχοι Προυτσίσεφ καί Γε- 

λ,υούσκιν προήλασαν μέχρις 7 7 μοιρών καί 21 λεπτών, 
ήτοι ολίγα τινά μίλια άπδ τής έκτοτε Γελυουσκιν 
κληθείσης άζρας. Ό Προυτσίσεφ περιεπλανήθη εις 
τά μέγιστα έκεϊνα πλάτη, έπί ήκιστα στερεού πλοια
ρίου, άκολουθούμενος ύπδ ολίγων Σαμογετών, οιτινες 
έγκατέλιπον αυτόν ένμέσω τοΰ κολπίσκου Κατάγκης. 
Έκεϊ άπέθανεν ές άσιτίας μετά τής συζύγου αΰτοΰ, 
άκολουθησάσης αΰτδν εϊς πάσας τάς κινδυνώδεις επι
χειρήσεις.

Έάν ουδόν απρόοπτον συμβή, ή αρκτική σουηδική 
εκδρομή θέλει κατορθώσει νά περικάμώτι τδ άκρωτή- 
ριον Γελυουσκιν καί φθάσϊ, είς τά στόμια του Κα- 
τάγκα κατά τδ πρώτον έτος. Έάν ή θάλασσα ήναι 
ελεύθερα, Οά εξακολούθηση ή εκδρομή τδν πλοΰν αΰ
τής κατά μήκος τής σιβηρίου ακτής· άλλ'έάν οί πά
γοι σχηαατισΟώσιν έκ νέου ε’ν τοϊς άνατολικοϊς τοΰ 
ακρωτηρίου Γελυουσκιν, θέλει μεταβή είς κολπίσκον 
πρδς διαχείμασιν καί πρδς επιχείρισιν άστρονομικών 
παρατηρήσεων.

Κατά τδ φθινόπωρου τοΰ 1879 εκδρομαί γενή- 
σονται προς τε βορραν καί πρδς νότον. Κατά τδ θέ
ρος θέλουσι περιοδεύσει πλείστας νήσους τής βορείου 
Σιβηρίας καί ζητήσει εΰδιάβατου πορθμού, όπως 
μεταβώσιν είς τά στενά τής Βεριγκης, όποθευ ή έκ- 
δρομ-ή τοΰ Νορδεσκδλδ Οά έπανέλθη είς Εΰρώπην διά 
τής Ιαπωνίας, τής Σινικής καί τής ’Ινδικής.

ΠΙΛΟΣ ΑΙ- ΙΠΠΟΥΣ. —Τ) κ. Pinal κατεσκεύασε 
πϊλον δι'ί'π πους προωρισμένον νά προφυλάττη τδν 
?ππον χατά τοΰ καύματος τοΰ ήλίου. Ό πϊλος ο'υτος 
συνίσταται έχ δυο μερών έξ υφάσματος άδιαπεράστου, 
στηρεζομένων έπί σιδηρών συρμάτων καί άφινόντων 
έλευθερίαν εις τήν κυκλοφορίαν τοΰ άέρος· έντδς τοΰ 
άνωτέρου μέρους τοποθετείται σπόγγος πληρούμενος 
ύδατος.

■Ο υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

τγποις Βουτυρά και Σ/ας.


