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ΠΟΑΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ.

Περιπλέκονται όσημέραι άντι νά λυθώσι τά 
έχ τϊ,ς βερολινείου συνθήκης γεννηθέντα ζη

τήματα τής αύστριακής κατοχής τϊ,ς Βοσνίας 
χαί τϊ,ς διευθετήσεως τών έλληνικών ορίων, 
ή δέ περιπλοκή αΰτών δεινότερα καί άπειλη- 
τικωτε'ρα άποβαίνει ώς έκ τϊ,ς έζεγέρσεως τών 
άλβανών καί βοσνίων Μουσουλμάνων, ώς έκ 

τών περί αναρχίας καί άντιστάσεως είς τήν 
έκτέλεσίν τϊ,ς βερολινείου συνθήκης φόβων, 
Ους εμπνέει τή Σερβία καί τφ Μαυροβουνίφ, 
ώς έκ τϊ,ς διαγωγής τής ’Αγγλίας, ήτις ού
δόλως έννοοΰσα φαίνεται νά πιέση τήν Πύλην 
διά τήν έκτέλεσίν τών όρων τής συνθήκης,ώς έκ 

τήςθρυλουμένης είς αΰτήν παραχωρήσεως νέων
προνομίων προστασίας έπί τής Αίγυπτου. 

Πάσα έλπίς αύστροτουρκικής συμβάσεως
περί τής κατοχής τϊ,ς Βοσνίας καί 'Ερζεγοβί
νης φαίνεται όλοσχερώς έκλιποϋσα. Τό τελευ
ταίου περί συμβάσεως σχε'διον, όπερ ό κο'μης 
Άνδράσσυ άπηύθυνεν είς τήν Πύλην, δέν έκρίθη 
μέν άπορριπτέον ύπό τοΰ ένταΰθα ύπουργικοΰ 
συμβουλίου, άλλά καίπερ ύπ’ αύτοΰ έγκριθέν 
μετά τινων τροποποιήσεων, ούδαμώς έ'τυχε 

τής υψηλής τοΰ Σουλτάνου κυρώσεως. Έν τω 
«χεδίω τούτω, λέγεται, ούδείς έγίνετο λόγος 
περί τής κυρίως Βοσνίας καί 'Ερζεγοβίνης, ών 
ή κατοχή γενομένη ύπό τϊ,ς Αύστρίάς δυνάμει 

χευρω-αϊκής εντολής δέν χρήζει, κατά τόν αυ
στριακόν άρχιγραμματέα, κυρώσεως διά μο
νομερούς συμβάσεως μεταξύ Αΰστρίας καί 
Πύλης, άλλ’απλώς έτίθεντο αί βάσεις τοΰ 

modus viveildi μεταξύ τών οθωμανικών αρ

χών καί τών αυστριακών στρατευμάτων, όσα 
μέλλουσι νά καταλάβωσι τήν έπαρχίαν Νο'βι 
Παζάρ μετά τής Μητροβίτσας καί ύπεβάλλετο 

ή Πύλη εϊς τινας ύποχρεώσεις απέναντι τοΰ 
άλβανικοΰ κινήματος. Είς ταΰτα προσετίθετο 
ότι όχόμης’Ανδράσσυ ύπέδειξεν είς τήν Πύλην, 

οτι, έάν δέν συγκατετίθετο είς τήν ύπογραφήν 
τοΰ σχεδίου τούτου, ή αύστριακή κυβέρνησις 

θά περιήρχετο είς τήν άνάγκην τοΰ νά κηρύξη 

απλώς καί καθαρώς τήν είς τό κράτος αύτής 
προσάρτησιν τής Βοσνίας καί Ερζεγοβίνης.

Άλλ’ώς ήδη είπομεν, ήρνήθη μέν ή Πύλη 
τήν ύπογραφήν τοΰ σχεδίου, ούδεμία όμως ά- 

χρι τοΰδε κήρυξις προσαρτήσεως έγένετο ύπό 
τϊ,ς αύστριακής κυβερνήσεως. Φαίνεται ότι 
ύπήρχεν είσέτι έλπίς ότι ή Πύλη ήτις δέν ένέ- 
δωκεν είς τάς αξιώσεις τοΰ κόμητος Άνδράσ- 
συ θά ένέδιδεν εις ίσχυράν εύρωπαϊκήν πίεσιν, 

έάν μάλιστα τής πιέσεως ταύτης μετεΐχεν ή 
’Αγγλία, ής οί λόγοι καί αί συμβουλαί ύπο- 
τίθενται παντοδύναμοι έν τοΐς συμβουλίοις τοΰ 
Σουλτάνου. Έν τούτοις ή’Αγγλία, έάν πιστεύ- 
σωμεν είς τήν ύπουργικήν Σημαίαν, έδήλωσεν 
ότι ούδεμιάς τοιαύτης Οά μετάσχη πιέσεως, 

καθόσον ούχί μόνη ή Τουρκία καθυστερεί έν 
τή έκτελέσει τής Βερολινείου συνθήκης. Μάτην 
έν τε τώ ζητήματι τούτω καί ιδία: έν τφ ζη- 
τήματι τών περί Ελλάδος καί Μαυροβούνιου 

όρων τϊ,ς βερολινείου συνθήκης ό πρίγκηψ 
Βίσμαρκ, καθό πρόεδρος τοΰ βερολινείου συνε
δρίου, ήθέλησε νά έπενέγκη κοινήν τών δυνά

μεων παρά τή Πύλη ένε'ργειαν πρύς έκτέλεσίν 
αύτών μάτην πάσαι αί λοιπαί δυνάμεις άπε-
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δέξαντο εύμενώς τήν προ'σκλησιν τοΰ πρίγκη- 

πο; Βίσμαρκ. ΊΙ'Αγγλία φαίνεται μένουσα ά
καμπτος εί; τήν άρνησιν αύτή;, άρνησιν, ήτι; 
έκτόςτοΰότι άπάδειείςτήν ύπογραφήν ήν έπέ- 
Οηκεν έν τή βερολινείω συνθήκη Οά άπέβαινεν 
ανεξήγητος άνευ τών εκκρεμών μεταξύ αύτή; 

καί τή; Πύλη; διαπραγματεύσεων περί τών 
έν τή Μικρά Άσία μεταρρυθμίσεων ζαί περί 

άγγλική; έν Αίγύπτω προστασία;, περί ή; 
συνήφθη ήδη, έάν έχη άκριβεΐ; πληροφορία; ή 

ιταλική έφημερί; Fail/ulla, άγγλοτουρκική 
σύμβασις. Ύπό τήν έποψιν ταύτην τής άγ

γλική; ένεργείας ικανήν έχει σπουδαιο’τητα ή 
κάθοδος τοΰ Μιδάτ πασσά καί ό θρυλούμε- 
νο; διορισμό; αύτοΰ ώ; διοικητοΰ Κρήτης, έν 

"(ι, ώ; γνωστόν, ή μεσολαβούσα μεταξύ τών 
έπαναστατών καί τής τουρκική; κυβερνήσεως 
δύναμις ήν ή Αγγλία.

Τό τή; Αίγύπτου ζήτημα φαίνεται ότι έ- 
δωκεν άφορμ-ήν εί; ανταλλαγήν ιδεών μεταξύ 

άγγλική; καί γαλλική; κυβερνήσεως καί ότι 
έπί τούτω είχε μεταβή εί; Παρισιού; ό άγγλος 

ύπουργός τών εξωτερικών μαρκήσιο; Σαλισ- 
βουρή. Άγνωστον όμως έάν έπήλθε συμφωνία 

μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων ώς πρό; τό ζή

τημα τοΰτο.
Ό άλβανικό; σύνδεσμο; αποβαίνει απειλη

τικότερος παράποτε καί μάλιστα μετά τόν 
φόνον τοΰ Μεχμέτ Άλή πασσά. Έχων ήδη 
τήν πραγματικήν κυριαρχίαν έν ΙΙρεσρένν) καί 
τοΐς πε'ριξ, ήρξατο οχυρών διάφορους θέσει; καί 
όργανών καί έξαποστέλλων τά; δυνάμεις αύ

τοΰ τά; μέν πρό; τό Νόβι παζάρ, όπω: συν- 
ταχθώσι μετά τών Βοσνίων κατά τών Λύ- 
στριακών, τάς δέ πρός τά σύνορα τή; Σερβία;. 
Υπολογίζεται ότι αί όλα·, δυνάμεις, άς θά 
δυνηθί) νά διαθε'ση ό άλβανικό; σύνδεσμος, 

άνέρχονται εί; 70,000 άνδρας, οίτινες θά 
διατεθώσι κατά τής Αύστρία;, τή; Σερβία; 

καί τής Έλλάδο;. ’Απέναντι τών έκδηλουμέ- 
νων τούτων διαθέσεων τά ένδιαφερο’μενα κρά
τη λαμβάνουσι τά άναγκαϊα μέτρα- καί ή μέν 
Αύστρία τίθησιν είς κίνησιν μεγάλου; όγκους, 
όπως καταπνίξγι μέν τήν έν Βοσνία έπανά- 

στάσιν, προελάστ) δέ εις Νοβι παζάρ χαί Μη- 
τροβίτσαν' ή Σερβία εξακολουθεί τηρούσα ύπό 

τά όπλα σύν τω στρατώ καί τήν πρώτην 
τάξιν τή; εθνοφυλακή;, ήτοι 40,000 άνδρας 

έν συνόλω καί λαμβάνει προ; τοΰτο μηνιαίαν 

παρά τή; Ρωσσία; χορηγίαν έκ 250,000 
ρουβλίων- ή Ελλά; τέλο; ανακαλεί ύπό τά 
όπλα τού; έν άδίία αξιωματικού; καί στοα- 

τιώτα;.
Ούδεμία εΐσέτι ύπάρχει ε'ίδτ,σι; περί τοϋ 

πώ; αί εύρωπαϊκαΐ δυνάμει; άπεδέξαντο τήν 

πρό; αύτά; αϊτησιν τή; Έλλάδο; περί μεσα- 
λαβήσεω; συνιρδά πρό; τό 24 άρθρον τή; βε- 

ρολινείου συνθήκη;. Δύναταί τι; νά προεικάση 
ότι ή αϊτησι; αύτη γενήσεται δεκτή κατά τύ
που; καί ότι αί δυνάμει; θά προσενε'γκωσι 

τήν αίτουμένην μεσολάβησιν. Άλλ’ έπίσης 
δύναται νά προεικάση, ότι αί δυνάμει; περιο- 

ρισθήσονται εί; τυπικήν καί φιλικήν διπλω

ματικήν ένέργειαν, ήτι; ούτω έλαχίστα; Οά 
παρείχε πιθανότητας ειρηνική; λύσεως τοϋ 
ελληνοτουρκικού ζητήματο'»·

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΩΣ ΤΜΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΛΙ ΙΙΚΑΤ’ΑΥΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ YMXQAIA.

(Συνέχεια κα'ι τέλος· ϊδε άριθμδν 39).

Περ'ι τής άρχή; τών εκκλησιαστικών ασμάτων , 
τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνοΰ δέον νά εϊπωμεν τοΰθ’ δπερ ε'- I 
λέχίΐη καί περ'ι τής άρχή; τής ύμνωδία; αυτοΰ. "Ο- ι 
πως αί περιστάσεις κα'ι οί καιροί άπήτουν νά μέτρια- I 
σθή ή περιττή τών ψαλτών τέχνη κα'ι νά παρεμπο- 
δισΟώσιν αϊ άτοποι τών άγνοούντων κραυγαί, άμφό- , 
τέρα δέ ταΰτα έπετέλεσε διά τή; έαυτοΰ "Οκτωήχου ; 
δ θείος Δαμασκηνός, ούτως ήτο άνάγκη νά πράξη καί 
προ; το κείμενον τών πνευματικών ωδών καί εκκλη
σιαστικών ασμάτων. Καί πρό τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνοΰ 
έν τή ’Εκκλησία ύπήρχον ικανά ιερά άσματα, συν- 
τεθέντα προ; δόξαν τοΰ ονόματος τοΰ Σωτήρο; Xpt- 
στοΰ, εΐ; τιμήν τών μαρτύρων καί άλλων αγίων. Ό 
πολύ; πρός τήν ίεράν άρχαιότητα σεβασμό; ύπηγό- 
ρευε νά τηρηΟώσι τά άσματα ταΰτα έν τή Έκκλη 
σία. Άλλ’έκτδ; τή; αιτία;, ήν άνέφερεν ή έν Λαο- 
δικεία σύνοδος περί τών μή κανονικών ψαλτών, γι- 
νώσκομεν ότι οί αιρετικοί "Λρειος, Άπολλινάριος,

Παΰλος ό Σαμωσατεύ; καί λοιποί, εΐσήγαγον εί; τδ 
σύστημα τών ιερών ασμάτων ώδάς, συντελεσθείσα; 
χατά τδ πνεΰμα τής αιρετικής αύτών διδασκαλίας 
(Θάλεια, Ί αλτήριον καινόν). Οί κατά μέρος Πατέ
ρες άντικαθίστων τά; αιρετικά; ταύτας ώδάς διά τών 
ιδίων ορθοδόξων ασμάτων άλλ’δμοΰ μετά τή; αίρέ 
σεως οιε'φθειρε καί ή άγνοια τά; άρχαία; έκκλησια- 
στικάς ώδάς, ή δέ αυθαιρεσία ήτο έτοιμο; νά έπιτρέ· 
ψη καί έπέτρεπε νά γίνωνται παραλλαγα: ή καί α
ναπληρώσει; έν τή έκκλησιαστική λατρεία κατά 
τήν Οέλησιν έκάστου πρό; βλάβην τοΰ αισθήματος 
καί τοΰ πνεύματος τής εύσεβείας. Παρίστατο λοιπόν 
ή άνάγκη νά διατυπωΟώσιν έν τή ’Εκκλησία άσμα
τα ώρισμένα. Είσάγων δ’ούτω ό ίερδς Δαμασκηνός 
τήν έαυτοΰ ’Οκτώηχον, ή μάλλον τήν κατ’αύτόν δ 
κτώηχον υμνωδίαν, δέν ήδύνατο νά μή έπενέγκη άλ- 
λοίωσίν τινα καί εί; τό κείμενον τών άρχαιοτέρων 
εκκλησιαστικών ασμάτων, διότι ούδεμία παρίστατο 
άνάγκη νά απόρριψη δλοτελώς τά προγενέστερα ά
σματα. άτινα ήσαν καί ύπό τής άρχαιότητος καθιε
ρωμένα καί αύτά καθ’ έαυτά έκρίνοντο άξια τοΰ ονό
ματος τών ασμάτων τή; ορθοδόξου Εκκλησία;. τΗτο 
όμως άνάγκη καί πολλά νά συγγραφωσι νέα, καί τοι 
ύπήρχον συγγεγραμμένα ήδη ικανά. Ήμεΐς είδομεν1

*) Διά τοΰτο ό συγγραφεύς άναφέρεται εί; όσα έ- 
γραψεν έν τώ αύτω συγγράμματι έν τώ κατ’ Ονομα 
άρθρω «Γρηγόριο; ό Ναζιανζηνός». Λαβόντες ένταΰ 
6α έκ τούτου αφορμήν. λέγομεν οτι συγγραφεύς τοΰ 
περί ου ό λόγος συγγράμματος είναι δ αείμνηστος Φι
λάρετος αρχιεπίσκοπος Τσερνιγοβίας έν Ρωσσία. άνήρ 
έπί σοφία, άρετή καί εύσεβεία διαπρέψας. Πλήν τοΰ 
γνωστού έπιστημονικοΰ αύτοΰ συγγράμματος τή; 

; Δογματική; θεολογίας, τή; ’Εκκλησιαστική; ιστορία; 
τής ρωσσικής'Εκκλησίας, τής Πατρολογία; καί άλ
λων πολλών συνέγραψε καί τό έξ ού άποσπώμεν τό 

. παρόν περί Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ άρθρον άξιον 
λόγου σύγγραμμα, φέρον τήν έξή; έπιγραφήν. Ιστο
ρική έπιΟεώρησι ς. τών ύμνογράφων καί 

, τής ύμνωδίας τής έλληνι κή; έκκλησίας, 
καί κατά ταύτην πραγματευόμενου κατ’όνομα περί 
πάντων τών συγγραΔάντων άσματα καί ύμνου; έκ- 

i κλησιαστικούς ή άλλως συμβαλόντων εί; τήν άνά 
πτυξιν καί διακόσμησιν τή; ύμνωδία; καί τής θεία;

1 λατρεία; τής καθολικής καί άποστολικής ’Εκκλησίας, 
ιδία δέ τή; ορθοδόξου ανατολική; γενικώς ύπδ έλλή- 

! νων τό γένος ύμνογράφων. Άρχεται δέ πραγματευο- 
μενον τό σύγγραμμα τοΰτο άπ’ αύτοΰ τοΰ Σωτήρο;

I ήιχών Ίησοΰ .Χριστοΰ καί τών μακαρίων αύτοΰ Ά 
I ποστόλων, καί κατ’όνομα τών ύμνογράφων κατερχό- 

μενον χρονολογικώς καί είς τρία μέρη διαιρούμενον 
φθάνει μέχρι τοΰ αοιδίμου Μελετίου τοΰ Συριγου 

ΐ (+ 1662), περί ου λέγει ότι έν Κιέβω τω 1613,

οτι έν τοΐς χορταστικοί; λόγοι; τοΰ Θεολόγου Γρη- 
γορίου, έν τώ λόγφ είς τό Πάσχα, εις τήν Πεντη
κοστήν, εΐ; τήν Γέννησιν τοΰ Σωτήρος άναγινώσκον- 
ται σχεδόν κατά λέξιν αί έννοιαι, αί ύπάρχουσαι έν 
τοΐς τών εορτών τούτων τροπκρίοις τοΰ ίεροΰ Δαμα
σκηνοΰ καί τοΰ φίλου αυτοΰ, τοΰ ίεροΰ Κοσμά. Ει- 
δομεν προσέτι ότι κατά τούς λόγου; τοΰ αγίου Δω
ροθέου οί πρό; τιμήν τών μαρτύρων συντεταγμένοι 
στίχο: ύπό τοΰ αύτοΰ Θεολόγου έψάλλοντο έν τή 
’Εκκλησία. Ταΰτα δέ εΐσιν ίκανά ί'να βεβαιωθή ή 
έννοια, ότι ό ιερό; Δαμασκηνό; διά πολλά άρχαΐα ά
σματα έτόνισε μόνον τήν μελωδίαν, έν δέ τώ κειμέ- 
νω ούδέν έτερον έπραξεν ή μόνον έπιδιορθώσεις. Ή 
έλληνική μουσική πράγματι ήκολούθει τακτικώ; τά 
μέτρα τών στίχων καί διεκανονίζετο κατά τοΰ μου- 
σικοΰ μελού; τον ρυθμόν. 'Αλλά τΑώτον, τά εκκλη
σιαστικά τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνοΰ άσματα (πλήν όλιγί 
στων)δέν είναι στίχοι, άλλά λόγο; πεζό;· τοιαΰτα δέ 

άπελΟών μετά τήν έν Ίασίω σύνοδον, συνέγραψεν ε
κεί κανόνα είς πάντα; τού; ε’ν τή αύτόθι μονή τοΰ 
Σπηλαίου αγίους, άχρι τοΰ νΰν ψαλλόμενον, άκολου- 
θίαν εί; τήν κατάθεσιν τοΰ χιτώνος τοΰ Σωτήρος, 
τοΰ έκ Περσίας άποσταλέντος ύπό τοΰ σάχου αύτής 
Άββά πρό; τόν βασιλέα τής Ρωσσίας Μιχαήλ τδν 
Θεοδώροβιτς, καί ό'τι έν τώ Άνθολογίω (έκδ. 1709) 
έξεδόΟησαν τοΰ ίδιου δύο κανόνες, δ εϊς εί; τήν αγίαν 
Παρασκευήν καί ό άλλο; εΐ; τήν Θεοτόκον. Έν κα- 
ταλλήλω ευκαιρία ένταΰθα λέγομεν ότ: έκτο; τών 
κανόνων τούτων δ άοίδιμο; Μελέτιος δ Συρίγου έν 
υπερορία ευρισκόμενος έν Κίω τής Βιθυνία; συνε- 
γραψεν έκεϊ καί έτέραν ακολουθίαν, ούτω; έπιγραφο- 
μένην εί; τδν άγιον Ιγνάτιον τόν ομολογητήν. «Μη- 
νί δκτωβρίω η' μνήμην έπιτελοΰμεν τοΰ οσίου πα- 
τρδ; ήμών Ιγνατίου τοΰ δμολογητοΰ. τοΰ έκ Κιέβου 
μέν δρμωμένου, έπί Λέοντο; δέ τοΰ είκονομάχου ά- 
Ολήσαντο; ύπέρ τών άγιων εικόνων». Έν τώ χειρο- 
γράφιρ φαίνεται ότι διά τή; αύτή; χειρός προσετέ- 
Οησαν έν τέλει ταΰτα· «ΣυνετέΟη ή παροΰσα έορτη 
(έσφαλμένω;, άντί άκολουθία) τοΰ οσίου καί Οεοφόρου 
πατρό; ήμών Ιγνατίου τοΰ Όμολογητοΰ έν Κίω, 
έν τή Μονή τή; ύπεραγία; δεσποίνη; ήμών Θεοτόκου 
τ7|ς Όδηγηιρία;, ύπό Μελετίου τοΰ λογιωτάτου καί 
σοφωτάτου τοΰ Συριγου. διδασκάλου τής μεγάλη; Εκ
κλησίας. ίτο; τή; σωτηρίας αχμη' έν μηνί νοεμβρίω. 
Έγράφη δέ ύπ’ έμοΰ 1’ερμανοΰ ίερομονάχου έν τή 
Μονή τοΰ αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρα; Δημητρίου 
τοΰ Μυροβλήτου έν τώ Γαλατά, έν μηνί δκτωβρίω·. 
Τδ όνομα τοΰ αοίδιμου Μελετίου ώ; συγγραφέως τής 
άκολουθία; ταύτη; φαίνεται καί έν τή άκροστιχίδ: 
τοΰ κανόνος τοΰ άγιου, όπου άναγινώσκεται- ·Ό κα
νών τοΰ αγίου· ωδή α' ήχο; καί ειρμό; δ αύτδ;, φέ- 
ρων άκροστιχίδα·—Ίγνατίοιο κλέο; πανάριστον έν 
άσμασι ;χέλπω Μελέτιο;·. Σ. Μ. .ι 
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εξάπαντος ήσαν χα'ι τά άρχαϊα έκκλησιαστικά άθιχ

τα- και δεύτερον, τδ νά ΰπαχθή κατά το δυνατόν ή 
μελωδία υπδ τδ μέτρον του στίχου ούδεμία ύπάρχει 
αιτία αμφιβολίας, εϊς ήμας δε’ εΐσι γνωστά τά ελ
ληνιστί ιδιόμελα και προσόμοιοι ασματα, γνωστοί δ" 
ωσαύτως οί ειρμοί ;ιάι τά τροπάρια. Τδ ψάλλειν έξ 
ακοής η ψάλλειν στίχους τινάς σύμφωνοι; πρδς τδ 
υπόδειγμα ή τδ μέλος άλλων γνωστών άλλων τροπα
ρίων τοΰτο είναι πραγμα σύνηθες. Ώστε ό ίερο; δα
μασκηνός, παρέχων όφισμένον κα'ι ομοιόμορφον είδος 
εις τήν ύμνωδίαν και τά εκκλησιαστικά άσματα, ή 
άλλως συντάττων τούς ίδιους κανόνας και τήν "Ο
κτώηχον, δεν συνέταξε τά πάντα έξ άρχής νέα, άλλ’ 
έτήρησεν έκ τών προϋπαρχόντων πολλά. Τοιουτοτρό
πως παρίσταται κα'ι ύπάρχει αναμφίβολον, ότι κα'ι 
ήμεϊς νΰν έπαναλαμβάνομεν ψάλλοντες πολλά τοιαΰ- 
τα έκκλησιαστικά άσματα, άτινα ύπήρχον μεν συν
τεταγμένα έν αύτή τή άπωτερω χριστιανική άρ- 
χαιότητι, ακολούθως ο- τροποποιηθέντα άνεφάνησαν 
έπ" άλλων ποιητών ή διεμειναν έν τή’Εκκλησία 
ανώνυμα.

'Ώς πρδς τήν εσωτερικήν δ'αύτών ιδιότητα τά ά
σιαχτα τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνοί! πάντα εϊσιν άξια τής 
έπωνυμία; άσμάτω ν πρωτοτύπων. Κα'ι πάν
τες μέν οί κανόνες κα'ι τά ιδιαίτερα τροπάρια τοΰ ίε
ροΰ Δαμασκηνού δέν έγράφησαν διά στίχων, εϊμή μό
νον ώ; ανωτέρω έλέχθη ό κανών εις την Γεννησιν 
τοΰ Σωτήρος, εις τά Θεοφάνεια κα'ι εϊς τήν Πεντη
κοστήν, ωσαύτως κα'ι πάντα τά αντίφωνα τών κυ- 
ριακών. Έν άπασιν όμως τοϊς ίεροϊς άσμασι τοΰ θείου 
Δαμασκηνού ύπάρχει κατάδηλος ή ένθεος έμψύχωσις. 
ή κατ’ έξοχήν προσιδιάζουσα εις ύψηλδν μελωδόν. 
Ένεκα τής ύψηλής άςίας τών ασμάτων τοΰ ίεροΰ Δα
μασκηνού ούκ ολίγοι έγραψαν εϊς αύτά ερμηνείας1. 
Έν τοϊς στίχοις αύτοΰ μετεχειρίσθη τδν ιαμβικόν 
τρίμετρου ήτοι τον έξάπουν ιαμβικόν στίχον, οστις 
λίαν εύγλώττως εκφράζει τήν δύναμιν, τδ ύψος κα'ι 
τήν ζωηοότητα τών αισθημάτων. Τά δίστιχα, ήτοι 
οί ήρωελεγεϊοι στίχοι, τούς όποιους εις τινα αύτοΰ

*.) Γνωσταί τοιαΰται εϊσιν α’ « Γεωργίου τοΰ 
ΙΙάρδου μητροπολίτου Κορινθίας, διασαφήσεις εϊς τοΰς 
έορτασιμους κανόνας Ίωάννου “τού Δαμασκηνού ι>· 
β’ ’ « Θεόδωρου Προδρόμου ερμηνεία·, τών εορτασίμων 
κανόνων Κοσμά και Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού · · γ” 
Ίωάννου τοΰ Ζωναρα έρυηνεία εϊς τήν "Οκτώηχον τοΰ 
Δαμασκηνού· δ7' Εύσταθίου έπισκόπου Θεσσαλονίκης· 
κα'ι ε') Μάρκου τοΰ Εύγενικοΰ, αρχιεπισκόπου Εφέ
σου, ερμηνεία εις τινας κανόνας τοΰ Δαμασκηνού. 
Fabvricii bibl· grace, ix. 743. 744. 

άσματα μετεχειρίσΟη ό ίερδ; Δαμασκηνός, τρανώτε- 
ρον έκφράζουσι τά λυπηρά, τά παθητικά κα'ι συμ
παθή τής ψυχής αισθήματα. Και έν τοϊς άσμασι, 
τοϊς έν τώ πεζω λόγιο γεγραμμένοις, είναι άδύνατον 
νά μή παρατηρήση τις τήν ομοιότητα κατά τδ μάλ
λον κα'ι ήττον πρδς τδ στιχουργικδν μέτρον. Άπαντα 
τά μέρη, τά συνιστώντα τοΰτο ή έκεΐνο τδ άσμα, 
είναι ίσα πρδ; άλληλα· άπαντα δέ τά άσματα, τά 
εϊς εν μέλος άναφερόμενα, έχουσι τήν προς άλληλα 
ομοιότητα πλησιεστάτην, τοΰθ' ό’περ άπήτει και δ 
προορισμός αυτών, όπως άδωνται διά ζώσης φωνής.

Έάν άποβλέψωμεν είς τδν κανόνα τοΰ άγιου Πά
σχα, ήτοι τής τού Χριστού Άνχστάσεως, όστις έ- 
ποιήθη εϊς τδ πεζόν, παρατηρέϊται ότι ή συντομία, 
ή διακοπή κα'ι παράλειψις λέξεών τινων κα'ι εννοιών 
έκδηλοΰσι τοΰ συγγραφέως την πρόθεσιν τού έκλεγειν 
λέξεις εύηχου; κα'ι παρέχειν είς αύτάς τάξιν, οιά 
όντως έφαίνετο αύτώ έμπρεπουσα εί; υφο; στιχουρ- 
γικόν. Εί; τά; γραμμάς, αϊτινε; διαχωρίζουσιν είς τά 
διά στίχων ποιήματα τον ώρισμενον άριθμδν τών 
στίχων άπδ τών άλλων, άνταποχρίνεται παρά τω 
εκκλησιαστικό) μελωδώ ή ώδη, ή συγκροτούμενη 
έκ τροπαρίων τινων κατά τδν τύπον τού ειρμού αύ
τών πεποιημένων. Αύτή έτι ή ονομασία ωδή δει
κνύει ότι πάντα τά μελωδικά ποιήματα τοΰ ίεροΰ 
Δαμασκηνού συνετέθησαν κατά τδ παράδειγμα τών 
λυρικών ποιημάτων. Διότι πάντα τά έν αύτοϊ; αντι
κείμενα παρίστανται μετ’ αισθήματος. ό’περ προβαϊ- 
νον αναπτύσσεται νΰν μένταχέω;, νΰν δέ βραδέως, ποΰ 
μέν ίσχυρως κα'ι δξέως, ποΰ δέ ήσύχω; καέ σεμνώς. 
Έν αύτοϊς παρατηρέϊται ούχί διάνοια και κρίσις ψυ
χρά, δ’.ασκεπτομένη και κρίνουσα περ'ι τών μεγάλων 
έργων κα'ι άληθειών τοΰ χριστιανισμού, άλλ’αύτή ή 
ανθρώπινη ψυχή έν τή ΰπερπερισσεία τών αισθημά
των νΰν μέν άνυψουμε'νη είς έν άντικείμενον, νΰν δέ 
μεταβαίνουσα άπδ τοΰ ένδς εΐ; τδ άλλο ζωηρώ; κα'ι 
ταχέως. Είτε θεωρεϊ τά μυστήρια κα'ι τά; θαυμά
σιου; τοΰ Θεού δούλά; ύπέρ τοΰ ανθρωπίνου γόνου;, 
είτε αποβλέπει είς τά έργα τής παντοδυνάμου τοΰ 
Θεοΰ χάριτος, είτε έπιστρέφει πρδ; τά; έαυτή; α
μαρτία; κα'ι άσθενείας. ή ψυχή τοΰ ποιητού κατα
πλήττεται νΰν μέν ύπδ χαρα; και θαυμασμού, νΰν 
δέ ύπδ λύπης.

Μετά τήνάκολουθίαν τοΰ αγίου Πάσχα, 
ώς πρότυπον άνθοωπίνη; εκκλησιαστικής ποιήσεως 
αδύνατον νά εύρεθώσιν άσματα έπί μάλλον πεπληρω- 
μένα αισθημάτων τοσούτω ζωηρών όσιο κα'ι ύψηλών 
πεπληρωμένα έκστάσεω; ίερας κα'ι άληθώς ούρανίου.

ΊΙ ακολουθία τοΰ Πάσχα είναι πανήγυρις τού ουρα
νού κα'ι τής γής. πανήγυρις καρδία; πλήρους ζωηρό
τατη; άγαλλιάσεω; περ'ι τοΰ νικητοΰ τοΰ θανάτου και 
τοΰ άδου. Τδ άγιον Πάσχα παρίσταται πανήγυρις 
πανηγόρεων μέν έν τώ άναστασίμω άσματι, εορτή 
δέ εορτών έν τή άνθρωπίνη ψυχή κα'ι καρδία. Κα'ι 
πρδς τδ ποίημα τοΰτο ιδίως πρέπει νά άναφέρωμεν 
τού; λόγου; τοΰ Σουιδα, ότι οί άσματικο'ι κανόνες 
τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνού έσονται άμίμητοι ώς πρδς έμ- 
ψόχωσιν τοΰ άσματος.

’Αντίφωνα δέ κα'ι ασματα έπιτάφιαή 
νεχρώσιμά εϊσιν άσματα 'ψυχή; μετανοούση;, ά
σματα πρωτότυπα εί; τδ ειδο; αύτών. Είς τά αντί
φωνα ό ιερός Δαμασκηνός κατά τδ παράδειγμα τού 
Δαβίδ εκχέει τούς στεναγμού; τής ψυχή; αύτού περί 
τών χαλεπών παθών, περ'ι τών σκληρών ψυχικών 
εχθρών κα'ι κατά τδ παράδειγμα έχείνου έλπίζεε επ' 
Κύριον, άλλά δι' έλπίδος ύψηλοτέρας. Μετά τά δύο 
στιχηρά τά έκφράζοντα τήν λύπην ψυχή; θλιβομένη; 
και έλπιζούση; έπεται αίνο; εί; τδ άγιον Πνεΰμα τδ 
ζωοποιούν τήν πνευματικήν τοΰ άνθρώπου ζωήν’. ΊΙ 
φωνή τής λύπης άποτείνεται πρδς τδν Σωτήρα Χρι
στόν, όστις έστ'ιν ή πηγή τής τών αμαρτιών άφέ- 
σιως κα'ι αύτός έστιν ό παντοκράτωρ Κύριος τοΰ ού 
ρανοΰ κα'ι τής γ-ής. Τδ Πνεύμα τδ άγιον πεμπόμενον 
ύπδ τοΰ Υιού άνοικοδομέϊ τήν ύπδ τή; αμαρτία; έ- 
ρειπωθεϊσαν ψυχήν κα'ι άναπέμπεται εϊς αυτό αίνος 
τής στερεώς έλπιζούσης ψυχής. Ένταΰθα έκφέρεται 
έγχάρδ-ος έξομολόγησι; ψυχής οιά πικρών δακρύων 
λουσμένης, ένταΰθα τδ βαθύτατου αϊσθηαα τής ήμε- 
τέρας ενοχής έκχέεται ένώπιον τοΰ Θεού κα'ι τή; ή 
μετέρας αμαρτωλού άσθενείας, συνάμα δέ έκδηλοΰται 
κα'ι το ζωηρόν αίσθημα τή; θαυματουργούση; θεία; 
χάριτος. Βλέπει τι; κα'ι ακούε·, τίνι τρόπω ή μετα
νοούσα ψυχή κατανοεϊ κα'ι αισθάνεται, ότι πρδ; έξα- 
σθένησιν τή; αμαρτία; έχει άνάγκην πίκρα; μετα
νοία; κα'ι ζήλου πρδ; τδν Θεόν. Στενάζει κα'ι άνα- 
χράζει. άναπέμπουσα εύχάς προ; τδν θρόνον "τή; χά- 
ριτος. Ή αμαρτία ύποτάσσει αύτήν, άλλ’ ή ψυχή 
σπεύδει πρδ; τδ Παράκλητον Πνεΰμα. αινούσα τήν 
δύναμιν αύτοΰ.

*) -Όρα έν τοϊ; καλούμενοι; ’Αναβαθμοί; έκά- 
®του ήχου τή κυριακή πρωί. 'Υπάρχου?·, τρία ά ν- 
τίφωνα. έκάστου συγκειμένου έκ τριών τροπαρίων, 
τών μέν δύο πρώτων άποτεινομένων πρδ; τον Σωτή- 
ρα Χριστόν, τοΰ δέ τρίτου, πρδ τοΰ όποιου αείποτε 
στιχολογεϊται «Δόξα . . . κα'ι νΰν . . . ·, πρδ; τδ ζω- 
αρχικδν καέ πανάγιον Πνεύμα. Σ. Μ.

« Έκ νεότητό; μου πολλά πολεμεϊ με πάθη· άλλ' 
αύτδ; άντιλαβοΰ κα’ι σώσον Σωτήρ μου ».

« Έκέκραξά σοι, Κύριε, θερμώς έκ βάθους ψυχής 
μου· κάμόι γενέσθω πρδ; ύπακοήν τά θεϊάσου ιΐιτα».

Δόξα, κα'ι νΰν.
« Άγίω Πνευμ.ατι, άναβλύζει τά τήςχάριτο; ρεί

θρα, άρδευοντα άπασαν τήν κτίσιν πρδ; ζωογονίαν1 ·.
Παθητικώτατα ωσαύτως είναι τά «ιδιόμελα» ά

σματα τοΰ Ίιοάννου Μοναχού, τού Δαμασχηνοΰ, είς 
τάς νεκρώσιμους άχολουθίας. Φυσικώτατα κα'ι μετά 
ισχύος έπ'ι του τάφου τών υιών τοΰ Άδάμ διαζωγρα- 
φεϊ έν αύτοϊ; τήν κατάστασιν τοΰ χοϊκού άνθρώπου.

« Ποϊα τοΰ βίου τρυφή διαμένει λύπη; άμέτοχος; 
ποϊα δόξα έστηκεν έπ'ι γ-ής άμετάθετος; πάντα σκιά; 
ασθενέστερα, πάντα ονείρων άπατηλότερα· μία ροπή, 
κα'ι ταϋτα πάντα θάνατο; διαδέχεται. Άλλ'έν τ<"ό 
φωτ'ι, Χριστέ, τοΰ προσώπου σου και τώ γλυκασμώ 
τή; σή; ώραιότητος, όν έξελέξω άνάπαυσον ώ; φι
λάνθρωπο; »2.

Έπ'ι τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνού μετά πολλή; τής 
σκληρότητο; διεξήγαγον τά; έριδα; αύτών κατά τής 
άληθεία; αί αιρέσεις τών Μονοθελητών, τών Μονο- 
φυσιτών, έν μ,έρει δέ και τών Νεστοριανών. Κατά 
τούτων πρδ πάντων συχνότερον θεολογεί ε'ν τοϊ; α- 
σμασιν αύτού ό ίερδ; Δαμασκηνός. Τά ουτ<·» καλού
μενα δογματικά τροπάρια, ήτοι τά έσπέρια ά
σματα εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον, περιέχουσι δι
δασκαλίαν κατ’έξοχήν περέ τοΰ προσώπου τού Ίη
σοΰ Χριστού, διδασκαλίαν περ'ι τοΰ Θεανθρώπου Σω 
τήρο;, τού συνενώσαντος έν εαυτώ άσυγχύτως κα'ι ά- 
διαιρέτω; τήν θείαν κα'ι τήν άνθρωπίνην φύσιν, τήν 
θεότητα κα'ι τήν άνθρωπότητα. Πλήν τούτου έν τοϊς 
άσμασι τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνού παρατηρούνται κα'ι ε- 
τερα δόγματα ύπδ τοιοϋτον είδος, ϋφ’ό δύναται νά 
έκφραση ταϋτα αίσθημα ζών. άλλά καθοδηγούμενου 
υπδ άκριβεστάτη; γνώσεως τής άληθεία;. Ώ; πρδς 
τήν σχέσιν ταύτην μεγίστης σπουδαιότητός εϊσιν οί 
κατά τάς κυριακάς ψαλλόμενοι κανόνες και τά άλλα 
στιχηρά τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνού. Έν αύτοϊς μετά 
πλήρους έμπνεύσεω; άνκ;χέλπει τδ σωτηριώδε; γεγο
νός τής ’Λναστάσεω; τοΰ Κυρίου, συνάμα δέ παρι- 
στα καί τήν τρισυπόστατου Θεότητα έν τή άθεωρή-

1 "Ενταύθα κατά σειοάν άναγινιόσκονται καί ετε- 
ρα τροπάρια άντιφώνων έξ άλλων ήχων, άτινα πα- 
ρελείψαμεν.

2 Ωσαύτως ένταΰθα παρελείφθησαν τά παρακο- 
λουθοΰντα κατ’ ήχον τροπάρια , άτινα όρα έν Εύχολο- 
γίω σελ. 413- 4 I 4.
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άφ’έτέρου δέ περιεστέλλετο κχί καθωδηγέϊτο ή απε
ριόριστος προς τδν μοναχικόν βίον τάσις, ήδύνατο τι; 
πολλά νά γράψη και εΐ; λίαν μεμαζρυσμένον σημε'ον 
άπδ τοΰ προκειμένου νά έζφύγη.

Ώς τελευταΐον παράδειγμα απόπειρας δημεύσεως 
κα: έκλαϊκεύσεω; τή; έκκλησιαστικής περιουσία; εύ
ρίσκομεν τήν τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος τοΰ Βυζαν
τίου πρ5ξιν, λαμβάνοντο; τά άργυρϊ σκευή τών εκ
κλησιών, δπως χωνεύσγ, αύτά κα'ι μετατυπώσω εϊς 
νομίσματα, δι'αύτών δε απότισή του; μισθού; τών ξέ
νων στρατιωτών, ους ελλείψει μαχίμων άνδρών, ενώ 
ύπερέβριθον τά μοναστήρια, ήναγκάσθη νάπροσλάβη. 
Πλήρης πατριωτισμού και κατανύξεω; έλεγε τότε, 
κατά τδν Φραντζήν, διενεργώ·/ ταΰτα ό αείμνηστος 
ουτος αύτοκράτωρ.«*Λν  ό Θεδς τήν πόλιν λυτρώσηται, 
τετραπλοΰν άποδώσομαι τώ Κυρίω μου . Ό αύτοζρά 
τωρ ουτος έδέησεν έν τέλει νά πέση μετά τοΰ θρόνου 
αύτοΰ, ύπέρ αύτοΰ μαχόμενος, παρέχων τρανόν μαρ
τυρίου οτι δεν δύναταί ποτέ τδ συαφέρον, ή δόξα κα'ι 
ή σωτηρία τής ’Εκκλησίας νά εύρίσκηται ε’κτδς κα'ι 
ανεξάρτητο; τής τοΰ κράτους.

iaAXXllS KUIIOYP1AUX.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΙΚ1Ι ΣΤΑΘΜΕΤΣΙΪ

ΤΩΧ ΟΡΓΛΝΙΚβΧ οχταχ λχλ το προχοιιοχ 
THS ΓΗΧ----ΚΕΧΤΡΑ ΕΜΦΑΧΕΙΑΧ—U ΑΡΧΙΚΙΙ

ΤΟΥ ΑΧθΡΠΠΟΥ ειιαυλιςιχ.

(Συνέχεια κα'ι τέλος· ΐδε άριθμδν 39).

Μέχρις ωδε πχρέλιπον τούς εξαιρετικούς τόπους, ι 
οΓοί εΐσιν οί τών διδελφών είτε μαρσυποτόοων. τών 
νωδών, τών μαζιών (makis) κτλ., διότι μή έπιθυ 
μών νά έπιχειρηματισθώ έκ τών αποπλανητιζών μορ 
φών,έπέμενον νά δείξω τού; νόμους έν ένεργεία έν το'ς 
εϊδεσιν, ων ό οργανισμό; τυγχάνει, ώς είπεϊν, «ορισμέ
νος· άλλ'οί έκθεσμοι τύπο: νέα διδάσκοντες ήμας πράγ
ματα, μεγάλην ώς έκ τούτου κέκτηντα: τήν σπου- 
δαιότητα.

Οί τύποι ουτοι σχεδόν πάντοτε χαρακτηρίζουσιν 
είτε τά μεγάλα ζα'ι πρώτιστα, είτε τά δευτερεύοντχ 
τής έμφανεία; τών ζώων κέντρα, ήτοι τά; γεωγρα
φικά; περιφερεία;. ΙΙεριοριζόμενος εις μόνα τά μα
στοφόρα, άναμιμνήσκω δτι ή Αύστραλία ενέχει τά 
έαυτής μαρσυποφόρα· ή μεσημβρινή Αύστραλία τον 
όρνεθόρρυγχον, ή ύπερβόρειο; 'Αμερική τόν μοσχοφόρον 
βοΰν, ή κεντρική 'Αμερική τά νωδά, ή 'Αφρική τήν 
καμηλοπάρδαλιν. ή Άσία τδ yack, τό Εύελπι ά

κρωτήριον τήνδορκάδχ (gllOU ,ή Μαδαγασκάρη τούς 
μακία; 'Illilkis κα'ι τό aye aye), ή Γαβων τόν γο- 
ρίλλον κτλ.

Ό άνθρωπος έπίσης έστ'ιν μεταξύ τών θηλαστικών 
προφανώς έκθεσμό; τις τύπος. Μόνος αύτδς. φέρ'εϊπέΐν, 
έστ'ι κατεσκευασμενο; έπιτηδείω; πρό; όρθίαν στάσιν, 
μόνο; δέ κέκτηται αληθείς πόσα; καί αληθείς χεΐρας, 
μόνος εμφαίνει άνάπτυξιν εγκεφάλου μέχρι τοΰ υπά

του προϊοΰσαν βαθμοΰ, μόνο; δ'έπι τέλους κατέχει 
τήν έξοχον έκείνην τής διανοία; δύναμιν, δ:’ή; κύ
ριο; καθίσταται παντδ; τοΰ περί αύτόν κόσμου.

Ό αποδεχόμενος άρα ότι ό ανθρώπινο; τύπος, ό 
τύπο; ουτος ό μάλλον τετελειωμένος, το γένος τοΰτο 
το μεταξύ πάντων εξαιρετικά», έλαβε μέν γένεσιν έν 
πλείοσιν έμφανεία; κέντρο:;, ούδέν δ'αύτών έχαρα- 
κτήρισεν είοικώ;. ένιαίαν Οά έποίε: έξαίρεσιν.

’Όσ<·> θερμό; θιασώτη; καί άν ή τι; τή; πολυγε- 
'■είας, όσιο δέ μείζονα άριθμδν ανθρωπίνων ειδών καί 
αν άποδεχθή, δέον ν' άναγνωρίση δτι ό άρχέγονος 
έπαυλισμό; τοΰ ανθρωπίνου γένου; έν ένί μόνω έμφα
νεία; κέντρω καί ό δι’αύτοΰ χαρακτηρισμό; τοΰ κέν
τρου εκείνου είσί τό λογικόν πόρισμα πάντων τών ύπό 
τής ζωολογική; γεωγραφία; μαρτυρουμένων γεγονότων.

Άλλά πολλω δή μάλλον πα; ό τδ μονογενε; τοΰ 
άνθρώπου πρεσβεύω·/ δόγμα, βλέπων τδ προνομιούχου 
τοΰτο είδος, τό ύπέρ πάντα ταλλα έξέχον, κατανοή 
σε: ένα τών ειδικών έκείνων τύπων τών χαρακτηρι- 
ζόντων το κέντρον, τήν χώραν έν ή ένεφανίσΟησαν, 
ον τρόπον, φέρ'εϊπέΐν. δ όρνιθόρ'ρυγχος,ό aye aye, ή 
gnou χαρακ—ηρίζουσι τήν μεσημβρινήν Αύστραλίαν, 
τήν Μαδαγασκάρην, τό Εύελπι άκρωτήριον.

Συλλήβδην δ" είπεϊν, οί τή; ζωογολική; γεωγρα
φία; νόμοι άγουσι μέν μετά βεβκιότητο; εις τδ δια
βλέπει·; έν τώ άνΟρωπίνω γένει τό χαρακτηριστικόν 

σημε'ον ενιαίου έμφανεία; κέντρου, έπιτρέπουσι δέ 
νά προσΟώμε; δτι τό κέντρον έκεϊνο δέν ήτο πιθανώς 
μ2λλον εκτεταμένου τοΰ ύπό τοΰ γορίλλου ή τοΰ ού- 
ράγγου κατεχομένου.

Άλλ'έστιν άράγε δυνατόν προβαίνω·/τις έτι πορ- 
ρωτέρω νά έκζητήση τόν καθορισμόν τή; γεωγραφι
κή; θέσεω; τοΰ κέντρου τή; έμφανεία; τοΰ άνθρώπου: 
Μή δυνάμε/ο; νά έπιληφθώ τοΰ ζητήματος τούτου 
κατά πάσα; αύτοΰ τά; λεπτομέρεια;, άρκεσθήσομαι 
εις τό διακρ βώσα: μέν τήν έννοιαν, ύποδεΐξαι δέ τά; 
πιθανά; αότ.ΰ λύσεις, καθόσον έκ τή; νΰν καταστά
σεως τή; επιστήμη; έγχωρέΐ.

ΙΙαρατη·ητέον έν πρώτοι; ότι περί είδους τινδ; 
ζώου ή ι προκειμένου καί περί έκείνων μάλιστα

ων ή οΐκητήριο; περιφέρεια είναι ή μάλλον περιε- 
σταλμένη, ούδείς άξιο' νά μάθη τό ακριβές σημε'ον. 
ένθα τυχόν κατά πρώτον ένεφανίσθη· ό δέ, περ'ι ου 
νΰν πρόκειται ό λόγος. προσδιορισμό;, παντάπασιν 
αόριστός τις.ών έξ άνάγκη; κατά προσέγγισιν μόνον δυ
νατδν γενέσθαι, ούδέ δύναταί τις πάντως πλειότερον 
τι τούτου νά ζητή. προκειμένου περί τοΰ είδους τοΰ 
πανταχοΰ νΰν διεσπαρμένου. 'Εν τοΐς όρίοις δέ τού
τοι; έπιτρέπεται τουλάχιστον νά μορφώσωμεν εικα
σίας πιθανότητά τινα ένεχούσας.

Τδ ζήτημα παρίσταται ύπό ίκανώς άλλοίους χα- [ 

ρακτήρας. καθόσον τι; επισκοπεί τού; ενεστώτα; χρό
νος. ή καθοσον ύπολογιζεται τήν γεωλογικήν τοΰ 
άνθρώπου άρχαιότητα. Έν τούτοι; τά γεγονότα εϊ; 
τά; αύτά; φέροντα χώρα;, διττού; άκροτάτου; όρους 
φαίνονται ένδεικνύοντα- ή άλήθεια έγκειται ίσως ανά 

μέσον τών δύο τούτων σημείων.
Γνωστόν τυγχάνει ό'τι ύφίσταται εύρεϊά τ:; έν 

Άσία χώρα κυκλουμένη έκ μεσημβρίας μέν καί νο- 
τιοδυτικώς ύπό τών Ίμαλαίων, εκ δυσμών οέ ύπό 
τής Βολόρης, έκ βορρά δέ ζαί δυσμών ύπό τοΰ Akl- 
Tau, έξ άρκτου δέ ύπό τοΰ Altai καί τών διακλα
δώσεων αύτοΰ, έξ άνατολών ύπό τοΰ Kingkhan ζαί 
έζ μεσημβρίας ζαί μεσημβρινοανατολιζώς ύπό τοΰ 
Fclina καί τοΰ Kuen Ι.ΟΙΙΠ. Έάν τις κρίνε, έζ τοΰ 
ό,τι ύφίσταται νΰν έκεϊ. ύποτοπάζει ότι τό μ.έγα 
τοΰτο κεντρικόν όροπέδιον περιελάμβζνε πιθανώς τοΰ 
άνθρωπίνου γένους τό λίζνον πάλαι ποτέ.

Τωόντι δέ τούς τεεί; θεμελιώδεις τύπου; πασών 
τών άνθρωπίνων φυλών άντιπροσωπεύουσιν οί περί 
τό όροπέδιον έκεϊνο ένδιαιτώμενοι λαοί. Αί μέλαιναι 
φυλαί εΐσιν αϊ μαλζ.ον άπ<·>κ:σ;αέναι άπό τοΰ κέντρου 
τούτου, άλλά κέζτηνται έν τούτοι; σταθμούς θαλασ 
σίους, ένθα άνευρίσκονται άκραιφνέϊ; ή μιγάδε; άπό 
τών νήσων Kioussion '^7^'· Andaman. Κατά 
δέ τά; ήπείρου; αυται συναναμίξασαι τό εαυτών αί 
μα μεθ'αλων σχεδόν τών ύποδεεστέρων φυλών ζαί τά
ξεων τών δύο γαγγιτιζών χερσονήσων, άνευρίσκονται 
εΐσέτι άμιγέϊς έν άμφοτέραι;, προβζίνουσι μέχρ: τοΰ 
Nepal, καί έκτείνονται προ; δυσμάς ;κέχρ: τοΰ περ
σικού κόλπου καί τή; λίμνη; Ζαρέχ. ό>; όΈλφινστων 

άποφαίνεται.
ΊΙ δέ κίτρινη φυλή, καθαρά ή μεμ:·"Λένη ένιαχοΰ 

υετά λευκών στοιχείων, ζατέχουσα προδήλω; μόνη 
τό περί ου ήμϊν ό λόγο; έ.αφος. άποτελεΐ τού; κα
τοίκου; τή; περ-.φερεία; α',τοΰ πρό; βορ'ρϊν καί άνα 
τολά; καί μεσημβρινοανατολιζώς καί προ; δυσμά;, 
ένω πρό; μεσημβρίαν άναμ ίγ/υται μέν πλειότερον μετ'

άλλων φυλών, άλλ'ούχ ήττον σπουδαΐον άπεργάζεται 

στοιχέϊον τοΰ πληθυσμού.
ΊΙ δέ λευκή φυλή, άντιπροσωπευομένη ύπό τών 

ποικιλιών αύτή; (άλλοφύλων ή έτεροιοφύλ,ων), φαί
νεται άμφισβητήσασα αύτό τοΰτο το κεντρικόν έδα- 
φο; πρό; τήν ζιτρίνην φυλήν. Έν μέν τώ παρελθόντ: 
εύρίσκομεν τού; Yll-Telli, τού; On-SoUn πρός άρ
κτον τοΰ Hoang 1Ιθ, κατά δέ τούς καθ'ήμδς χρόνου; 
έν τε τή μικρά ζαί τή άνατολιζή θιβετία έσημειώ- 
θησαν ύπό τών περιοδευτών οιον νησυορια, άποζλει- 
στιζώς ύπό λευκών οϊζούμενα πληθυσμών. Οί Miao- 
Tse κατέχουσι τά; ορεινά; τή; Σινική; χώρα;, οί δέ 
Siaputh άνθίσταντα: κατά πασών τών προσβολών 
έν ταϊ; φάραγξι τής Βολόρης· κατά δέ τά o’pta τοΰ 
κεντρικού έδάφους άπαντώσι προς άνατολά; μέν οί 
A inos καί οί τών άνωτέρων τάξεων Ιάπωνες, καί οί 
Tillguiancs τών Φιλιππινών, προ; μεσημβρίαν δέ 
οί Ινδοί, ένώ μεσημβρινοανατολιζώς καί πρός δυσμάς 
τό λευκόν στοιχέϊον άκραιφνέ; ή κεζραμένον δεσπόζει 

παντάπασιν.
Ούδεμία άλλη έπί τής σφαίρας χώρα παρου

σιάζει παοαπλησίαν τινά σύνοδον τών άκροτάτων 
άνθρωπίνων τόπων, έσζεδασμένων περί έν κοινόν 
κέντρον. Καί έκ μονιοτάτου μέν τοΰ γεγονότος τού

του έμπνεμαενο; ό φυσιοδίφη; ηδυνατο νά ύποτοπάση 
τήν ήν άνωτέρω έξήνεγκον θεωρίαν, άλλ'όμως καί 
άλλοι λόγοι δυνατόν νά συμβάλλωσι προ; τοΰτο.

Ένα τών σπουδαιότερων λόγων παρέχει ή γ-λωσ- 
σολο·/ία. Οί τρεις θεμελιώδεις τύπο: τή; ά'Λρωπίνης 

ί λαλιϊς άνευρίσκονται έν ταΐς αύταΐς χώραι; καί έν 
ι άναλόγοις σχέσεσιν. Έν τε τώ κέντρφ καί μεσημ- 
I βρινοανατολικώ; τοΰ κατά τήν ιδέαν ήμών κεντρικού 

έδάφους τά; μονοσυλλάβους γλώσσας παριστώσιν ή 
σινική, ή μοχιγκανική. ή σιαμιζή ζαί ή θιβετανή- 
ό>; γλώσσα; δέ συγκολλητικά; ή λεξικλίτους άπαν
τώμεν έζ μέν τοΰ βορε: ανατολικού πρό; το βορειοδυ- 
σμιζον το σύστημα τών ούγγροϊαπωνιζών, προς με
σημβρία/ δέ τό τών Δραβ:?:.■::■>■/ ζαί Μαλαισίων ζαί 
προ; άνχτολά; τά; τουρκικά; γλώσσα;. Έπί τέλους 
δέ ή σανσκρίτη μετά τών έξ αύτή; πχρχγώγων κχί 
αί ίεανιζαί γζ,ώσσχ: πχριστώσι κατά μεσημβρίαν κχί 
μεσημβρινοδυσμιζώς τόσύστημα τών κλιτών γλωσσών.

Άπασα: αί άνθρώπινοι γλώσσαι ύπάγοντα: εί; 
τού; γλωσσολογ-.κούς τύπους, τού; περί τό κεντρικόν 
τή; 'Ασία; όροπέδιον περιηθροισμένου;. Έν.αι τών 
άσιχτικών έκείνων γζ.ωσσών, είτε κατά τό λεξικόζ, 
είτε κατά τήν γραμματικήν, έγγυτάτην ΐμφαίνουσι 
συγγένειαν προ; δια·.:κτους. λαλούμενα; έν σφοδρά 4
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> > · - / , χ _ -απωκισμεναις χώραις, η κεχωρισμεναις α~ο του εν 
λογω οροπεδίου διά παρεμπιπτουσών γλωσσών λίαν 
διαφόρων. Γνωστόν δέ τυγχάνει οτι πολλοί γλωσσο
λόγοι. και μεταξύ άλλων ό ζ. Manry ενδόμυχον 
πρεσβεύουσι τήν συνάφειαν τών Δραβιδινίων γλωσσών 

και τών γλωσσικών τής Αύστραλίας ιδιωμάτων κα'ι 
ό ζ. Pictet άνευρε πλήθος άριανών λέξεων εν ταϊς 
αρχαιοτεραις τών ζαθ'ήμάς ευρωπαϊκών γλωσσών.

Έπϊ τέλους έξ ’Ασίας άκόμη προήλθον τά κατοι
κίδια ήμών ζώα τά έκ παλαιτάτου συνανθρωπευθέντα 
χρόνου· κατά τοΰτο ό'Ισίδωρος Geoflfrov πληρέστατα 

συμφωνεϊ μετά τοΰ Bureau lie la Malle
Ούτω λοιπδν, εάν εϊς μόνην τήν ένεστώσαν χρο

νολογικήν περίοδον άρζεσθώμεν, τά πάντα άγουσιν 
ήμάς πρδς τδ κεντρικόν έκεΐνο οροπέδιον ή μάλλον 
πρδς τον εύρύτατον έκεϊνον περίβολον. Έκεϊ άρέσζε- 
ταί τις ΰποτοπάζων οτι ε'νεφανίσΟησάν τε καϊ έπολ- 
λαπλασιάσΟησαν οί πρώτοι άνθρωποι μέχρι τής στιγ
μής, καθ'ήν οί λαοϊ ε'κχυθέντες ώς ε'ς ύπερχειλους 
ποτηριού κατεσκεδάσθησαν, οϊον ανθρώπινα κύματα, 
κατά πάσας τάς ίςεις.

Άλλ'αί παλαιοντολογικά: μελέτα: ήγαγον έναγχος 
είς πορίσματα ικανά νά τροποποιήσωσι τά πρώτα 
έκεϊνα συμπεράσματα. Οϊ ζ. κ. Heer καϊ Σαπόρτας 
έδίδαξαν ήμάς, οτι ε'ν τή τριτογενεϊ περιόδω Αή γεω
λογική) ή τε Σιβηρία καϊ ή Σπιτ-σβιργη ήσαν κεζα- 
λυμμένα, ύπδ φυτών, εύκραές μαρτυρούντων κλίμα. 
Έν τή αύτή περιόδω λέγουσιν ή·υϊν οί κ.κ. Murchis- 
son, Keyserling, <le Vernenil καϊ d’Arcliiac 
αϊ καΟ’ήαάς άγονοι πεδιάδες ετρεφον μεγάλα ποηφάγα 
ζώα τήν τάρανδον, τον πρωτόγονον ελέφαντα (μαμ 
μοΰθ), τδν τριχόρρινα ρινόζερων, κατά δε τήν έμήν 
γνώμην πάντα ταϋτα τά ζώα, έμφανισΟέντα παρ’ή- 
μΐν ε'ν άρχή τής τεταρτογενούς περιόδου, ήτοι ε'ν 
Γαλλία, δεν ε'πεφοίτησαν μόνα.

Είπον μεν άνωτέρω ό'τι τά ευρήματα τοΰ κββϊ κ. 
Bourgeois άποδεικνύουσι τδ κατ’έμέ τήν ε'ν Γαλλία 
παρουσίαν τοΰ κατά την τριτογενή γεωλογικήν περίο
δον ανθρώπου, άλλά τά πάντα μαίνονται τεκμηριοΰντα 
οτι σπάνιοί τινές καϊ ευάριθμοι ήσαν εΐσέτι οί άντι- 
προσωπεύοντες αύτδν παρ'ήμϊν. Οί τεταρτογενείς 
πληθυσμοί ήσαν κατά τύπους τουλάχιστον τοσοΰτον 
πολυπληθείς. οτον δ θηρευτικός έγχωρεϊ βίος.

Δεν έπιτρέπεται άραγε νά φαντασθώμεν ό’τι κατά 
τοΰς τριτογενεϊς χρόνους ό άνθρωπος ζών κατά τήν 
ύπερβόρε:ον 'Ασίαν παρά τά μνημονευΟεντα τών ζώων 
είδη. έθηράτο αυτά χάριν διατροφής, ώς βραδύτερου 
έθήρευσεν αύτά ε'ν Γαλλία : Άναγκασθέντα δε τά ζώα

εις μετανάστευσιν πρδς μεσημβρίαν, τής προϊούσης 
ψύξεως ενεκεν, ύ άνθρωπος ώφειλε, παρακολουΟών 
ταϋτα, νά ζητήση μεν ήπιώτερον καϊ αύτδς κλίμα, 
νά έχη δε πρόχειρον πάντοτε τήν συνήθη άγραν. Ού
τως εύχερέστερον Οά ήρμηνεύετο ή τε σύγχρονος αύ
τοΰ ε'πελευσις εις τά ήμέτερα κλίματα, καϊ ή αιφνίδια 
κατά τδ φαινόμενου πολλαπλασίασις τοΰ ανθρώπου.

Κατά πιθανόν άρα λόγον δύναται τις νά μεταβι - 
βάση έτι άρκτικώτερον τοΰ άρτι εΐρημένου περιβόλου 
καϊ τουλάχιστον μέχρι Σιβηρίας τδ κεντρικόν τής 
έμφανείας τοΰ άνθρώπου έδαφος. Ίσως δε ή προϊστο
ρική αρχαιολογία καϊ ή παλαιοντολογία έμπεδώσωσιν 
ή ολως άκυρώσωσιν ήμε'ραν τινά τήν εικασίαν ταύτην.

Όπως ποτ’ ίν ή ούδέν τών μέχρις ώδε συλλεχθέν- 
των γεγονότων έπιτρέπει ήμϊν νά έντοπίσωμεν άλ
λαχοΰ που ή έν Άσία τήν τοΰ ανθρωπίνου γένους 
κοιτίδα. Ούδέν δ’έπίσης διδόμενου άγει εις τδ ζητήσαι 
τήν άρχέγονον ήμών πατρίδα έν ταϊς Οερμαϊς χώραις 
είτε τών νΰν ύφεστωσών ηπείρων, είτε έτερος έξα- 
φανισθείσης ηπείρου. ΊΙ συχνάκις έπαναληφθεϊσα ίδε'α 
αυτή εδράζεται απλώς καϊ μόνον έπϊ τής ύπολήψεως 
ότι τδ κλίμα τής σφαίρας κατά τδν χρόνον τής έμ
φανείας τοΰ άνθρώπου ήν ταύτδ τώ νΰν ύφεστώτι- 
άλλ" ή νεωτε'ρα έπιστήμη διδάσκει ότι ή γνώμη αύτη 
είναι άντικρυς ήμαρτημε'νη καϊ πλημμελής. Τούτου 
δ’ούτως ίχοντος, ούδέν λοιπόν ύπάρχει τδ άντιστρα- 
τευόμενον εις τήν ύπόΟεσιν, οτι οί ήμέτεροι πρόγονοι 
εΰρον εύφυεϊς άμα καϊ έπαρκεϊς βίου συνθήκας μέχρι 
τών άρκτώων τής Ασίας χωρών, ένθα μεταβιβάζουσιν 
ήμάς τοσαΰτα διδόμενα έκ τε τής ιστορίας τοΰ αν
θρώπου. καϊ έκ τής τών ζώων καϊ φυτών ειλημμένα.

Έν Άρτάκη, κατ'αυγουστον τοΰ 1878.
X. Ιί. Λ1Ι.ΜΧΙΟΣ, ιατρός.

ΙΙΡΔΣΣΙΚΛ ΠΛΝΕΙΙΙΣΤΠΜΙΛ.—Έν τοϊς εννέα 
πρωσσικοϊς πανεπιστηζιοις. τώ Λυκειω τοΰ Βραννο- 
βεργ. καϊ τής ’Ακαδημίας τοΰ Μίντερ ύπάρχουσιν έν 
ένεργεία 921 καΟηγηταϊ, ές ών 466 είσϊ τακτικοϊ, 
7 έπίτιμοι. 208 έκτακτοι καϊ 243 ύφηγηταί· φοι- 
τηταϊ δε ύπάρχουσι 8801 έγγεγραμμένοιέξ ών 7635 
πρώσσοι ύπήκοοι .άνήκουσιν δέ εις το Βερολϊνον 2834 
είς τδ Βερεσλυά 1253. είς τήν Γοττίγγην 909 είς 
τήν Βόνην 859, είς τήν Άλ 85 ί. είς τδ Κένισβεργ 
655, είς τδ Γράϊσφαλδ 110 είς τδ Μαββούργ 4 13 
είς το Μίνστερ 306 είς τήν Κϊλ 242 καϊ είς τδ Βρο- 
ανοβέργ 17. Τδ σύνολον τών ακροατών φοιτητών ή 
τοι τών μή έγγεγραμμένων. άναβαίνει εις 2310 έξ 
ών 2172 είσϊ είς το Βερολϊνον καϊ 36 είς τδ Βόν.
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τήν επιστήμην, τήν ανδρείαν έπϊ τά πρόσω πορείαν, 
τήν εργασίαν, όπως στερεώσωμεν τήν άνθρωπίνην 
σύμπνοιαν, όπως δοξάσωμεν ένϊ λόγω τήν ειρήνην, 
τήν ύψηλήν ταύτην παγκόσμιον Οέλησιν. Ή αρετή 
τοΰ πολιτισμοΰ έστιν ή ειρήνη, ό δέ πόλεμος τδ έγ
κλημα αύτοΰ. Πάρεσμεν ώδε κατά τήν μεγάλην 
ταύτην στιγμήν, κατά τήν πάνδημον ταύτην ώραν, 
δπως ύποκλινόμε/οι Ορησκευτιζώς πρδ τοΰ ήΟιζοΰ 
νόμου, εϊπωμεν τώ κόσμω. ό’στις ακούει τής Γαλ 

! λίας, τάδε· ν Μία μόνη ύπάρχει δύναμις, ή συνείδη 
σις ύπηρετοΰσχ τω δικαίω. μία δέ μόνη δόξα όνοΰς, 

υπηρετών τή άληθεία ».
Τούτων ρηΟέντων, έςαζολουΟώ.
Πρδ τής έπαναστάσεως. κύριοι, τδ κοινιονικδν οι

κοδόμημα ήν τοιόνδε.
Κάτω 4 λαός· ύπεράνω τοΰ λαοΰ ή θρησκεία έκ- 

προσωπουμένη ύπδ τοΰ κλήρου, καϊ παρά την θρη
σκείαν ή δικαιοσύνη, έκπροσωπουμένη ύπδ τοΰ δικα

στικού σώματος.
Τί δέ κατά τήν ιόραν έκείνην τής άνΟρωπίνης κοι

νωνίας ήν ό λαός : Ή αμάθεια. Τί ή θρησκεία : ΊΙ 
μισαλλοθρησκεία. Τί ή δικαιοσύνη ; ΊΙ άδικία.

Υπερβαίνω άρά γε τδ μέτρον έν τοϊς λόγοις μου ; 
Ί'μεϊς περϊ τούτου κρίνατε. Δύο μόνα θ' αρκεσΟώ πχ- 
ρχτιθεϊς γεγονότα, άλλ'αποφασιστικά.

Τήν 13 Οκτωβρίου 17 61 εύρίσκεται έν Ί ολώσση 
έν τή κάτω αιθούση μιας οικίας είς νεανίσκος άπηγ- 
χονισμέ'νος. Ό όχλος συνταράσσεται ■ ό κλήρος κεραυ
νοβολεί· τδ δικαστικόν σώμα ανακρίνει. Τδ πραγμα 
ήν αύτοχειρία. άλλά παρίσταται δολοφονία. Πρδς 
τί συμφέρον: Πρδς τδ τής θρησκείας. Καϊ τίς κα- 
τηγ'ορεϊται : Ό πατήρ. ΊΙτον Οΰγενώτος καϊ ήθέλη 
σε νά παρακωλύση τδν υΐδν αύτοΰ άπδ τοΰ νά γεί- 
νη καθολικός. Υπάρχει τδ ήθικώς τερατώδες καϊ τδ 
ύλικώς άδύνατον. 'Αδιάφορου. Ό πατήρ έκεϊνος ε'φό 
νευσε τδν υιόν αύτοΰ. ό γέρων έκεϊνος έκρέμασε τδν 
νεανίαν. ΊΙ δικαιοσύνη εργάζεται καϊ ιδού ή λύσις. 
Τήν 9 μαρτίου 1762 λευκόθριξ άντ.ρ, ό Ιωάννης 
Κάλας, φέρεται είς δημοσίαν πλατεϊαν, άπογυμνοΰ- 
ται. εκτείνεται έπϊ τροχοΰ, έχων τά μέλη δεδεμένα 
έν έκκλίσει. τήν κεφαλήν έκκρεμή. Τρεϊς άνδρες ί- 
στανται έπϊ τοΰ ικριώματος, εϊς σύνεδρος δνόματι 
Δαβίδ, έπιστατών έπϊ τής βασάνου, εϊς ίερεΰς, ζρκ 
τών σταυρόν, καϊ όδήμιος, μετά χεϊρας έχων σιοηροΰν 
μοχλόν. Ί ο Οΰμα καταπεπληγμένον καϊ περιδεές δέν 
βλέπε·, τδν ιερέα καϊ άτεκζε·. τδν δήμιον αίρει ό δή
μιος τδν σιοηροΰν μοχλόν καϊ συντρίβει αύτοΰ ενα 
βραχίονα. Τδ Οΰμα ιόρύεται καϊ λιπόθυμε'· όσύνε^

ΕΚΑΤΟΧΤΑΕΤΙΠΊΣ ΒΟΛΤΑΙΡΟΓ.

Κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος ίουνίου 

έπανηγυρίσθη έν Παρισίοις ή έκατονταετηρίς 

τοΰ θανάτου τοΰ Βολταίρου. Κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην ο Βίκτωρ Οΰγώ άπήγγειλεν 
ένώπιον έκλεκτής όμ,ηγύρεως τόν επόμενόν 
λόγον, άντάζιον άληθώς τοΰ τε άνίρός ύπέρ ου 

ήγετο ή εορτή, καί τοΰ άπαγγείλαντος αύτόν 

διάσημου ποιητοΰ.
‘Εκατόν σήμερον πληροΰνται έτη άφ’οτου άπέ- 

Ονησκεν εις άνήρ. Άπέθνησκεν αθάνατος, /τελεύτα 
πλήρης ήμερων, πλήρης έργων, πλήρης τής αγλαό· 
τάτης καϊ φοβερωτάτης εύΟύνης. τής εύΟύνης τής 
ανθρώπινης συνειδήσεως παραινεΟείσης καϊ παλινορ- 
ΟωΟείσης. Έτελεύτα κατάρατος ύπδ τοΰ παρελθόντος 
καϊ εύλογητδς ύπδ τοΰ μέλλοντος, ουτοι δε, κύριοι, 
οί δύο ύπε'ρτατοι κήποι τής δόξης. Παρά τ-ήν έπιΟα- 
νάτιον αύτοΰ κλίνην είχεν άφ’ ένδς τήν έπευφημίαν 
τών συγχρόνων καϊ τών έπιγιγνομένων, άφ" ετέρου 
δε τδν θρίαμβον τών συριγμών καϊ τοΰ μίσους, δν ανε
γείρει τδ αμείλικτου παρελθόν είς πάντας τοΰς πολε- 
μή,σζντα; αύτό. Ήτο πλέον ή άνΟροιπος· ήτο αιών 
είχεν ενασκήσει λειτουργίαν καϊ εκπληρώσει άποστο- 
λήν· είχε προδήλως έκλεγή δΓ οπερ έπετελεσεν έργον 
ύπδ τής ύπερτάτης Οελήσεως. ήτις τοσοΰτον προφανώς 
έκδηλοΰται έν τοϊς νόμοις τής φύσεως. Ί ά δγδοήκοντα 
τέσσαρα έτη άπερ έβίω ό άνήρ έκεϊνος κχτέχουσι τό 
διάλειμμα, δπερ χωρίζει τήν μοναρχίαν έν τω κολο- 
φώνι αύτής άπδ τής ύποφωσκούσης έπαναστάσεως. Έ- 
βασίλευεν έτι Λουδοβίκος ό ΙΔ',ό’τε έγεννήΟη.έβασίλευεν 
ήδη Λουδοβίκος ό Ις·', οτε άπέΟανεν, είς τρόπον ώστε 
τήνμεν κοιτίδα αύτοΰ έφώτισαν αί τελευταϊαι άκτϊνες 
τοΰ μεγάλου θρόνου, τδν δέ ζράββατον αύτοΰ αί πρώ
τα·. αύγαϊ τής μεγάλης αβύσσου (Χειροκροτήσεις). 
ΙΙρϊν ή προχωρήσωμεν, συνεννοηΟώμεν. κύριοι, περϊ 
τής λέξεως άβυσσον ύπάρχουσι καλαϊ-άβυσσο·., είσϊ 
ο'έκεϊνα·. εις ας τδ κακόν κατχκρημνίζεται (Εύγε!
Κύριοι, άφοΰ διεκοπην, έπιτρέψατέμοι νά συμπλη
ρώσω τήν ιδέαν μο-ν ούδε'ις ασύνετος ή νοσηρός λόγος 
άπαγγελΟήσεται ένταΰθα- πάρεσμεν ώδε. ό’πως τήν 

πρόοδον διαβεβαιώσωμεν, οπ<· , αγγειλωμεν τοϊς φι- 
λοσόφοις τήν λήξιν τών εύεργιτημάτων τής φιλοσο
φίας, όπως φέρωμεν είς τδν 1·Γ αιώνα τήν μαρτυ
ρίαν τοΰ !<·>'. όπως τιμήσωρε/ τοΰς μεγάθυμους ά- 
Ολητάς καϊ τοΰς αγαθούς οού '.ους, δπως ύμνησωμεν 
τήν εύγενή προσπάθειαν τών λαών, τήν βιομηχανίαν,
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δρο; προθυμεϊται, δίδουσιν άλατα προς εισπνοήν εΐ; 
τόν καταδεοικασμένον καϊ συνέρχεται. Νέο; τότε χτύ
πο; μοχλοΰ, νέα ώρυγή· ό Κάλα; λιποθύμεϊ· συνέρ
χεται χα': αύθις χα': ό δήμιο; έπαναλαμβάνε: τό έργον. 
Καϊ επειδή έκαστον μέλος δέον νά συντριβή εί; δύο 
με'ρη χα': δύο λαμβάνει πληγάς. απαρτίζεται σύνολον 
δκτώ μαρτυρίων. Μετά την όγοοην λιποθυμίαν ό ίε- 
ρεύ; προσφέρει αύτω τον σταυρόν εϊ; προσκύνησιν. 
Ό Κάλα; άποστρέφει την κεφαλήν κα'ι ό δήμιο; δίδει 
αυτω τδν θανάσιμον κτύπον, συντρίβει τουτέστι τό 
στήθος αύτοΰ διά τή; κεφαλή; τοΰ σίδηρου αύτοΰ 
μοχλοΰ. Ούτω; έξέπνευσεζ ό Ιωάννη; Κάλα;. Τούτο 
διήρκεσε δύο ώρα;. Μετά τον θάνατον αύτοΰ κατε- 
δείχθη προφανώς ή αυτοχειρία. ‘Αλλά μία δολοφονία 
διεπράχθη. Ύπό τίνος : Ύπο τών δικαστών (ζωηρά 
αίσθησι;, χειροκροτήσει; .

'Έτερον γεγονός.Μετά τον γέροντα ό νεανία;. Τρία 
βραδύτερου έτη τώ 1765 έν Άβεβιλη τήν έπιοΰσαν 
άελλώδου; νυκτδ; εύρίσκεται κατά γή; έπ'ι τοΰ λι · 
θοστριότου γεφύρας, παμπάλαιο; σκωληκόβοωτο; Ξύλι
νο; σταυρό;, όστις άπδ τριών αιώνιον ήν κεκολλημΛ 
νο; έπ'ι τοΰ θωρακίου αύτή;. Τί; τον σταυοον τοΰ 
τον έρ’ριψε κατά γή; ; Τί; τήν ιεροσυλίαν ταύτην 
διέπραξεν : "Αγνωστον "Ισω; διαβάτη;· ίσιο; ό ανε 
μος. Τί; είναι ό ένοχο;: Ό επίσκοπο; Άμβιανοΰ 
έκδίδωσι παραινετήριον. Παραινετήριον δέ έστι δια
ταγή εΐ; πάντα; τού; πιστού;, έπ: ποινή κολάσεω; 
είπεϊν ό,τι γινωσκουσιν ή νομιζουσι γινώσκειν περϊ 
τοΰ δέϊνος ή δεϊνο; γεγονότος φονική επιταγή τοΰ 
φανατισμού εϊ; τήν αμάθειαν. Τό παραινετήριον τοΰ 
επισκόπου "Αμβιανοΰ ένεργεϊ, ή έπίτασι; τών ύθλων 
λαμβάνει τά; διαστάσεις τή; καταγγελία;.

ΊΙ δικαιοσύνη ανακαλύπτει ή νομίζει οτι ανακα
λύπτει ό'τι τήν νύκτα καθ’ήν ό σταυρό; έρρίφθη κατά 
γή;, δυο αξιωματικά. καλούμενοι ό μεν Λαβάρ. δ οε 
Έταλόνο διήλΟον έπϊ τή; γεφύρας τή; Λβεβίλη;. οτι 
ήσαν οΐνοβαρεϊ; χαϊ οτι έψαλον στρατιωτικόν άσμα. 
Δικαστήριον ήν το στρατηγεϊον τή; ' \βιβ:λης. Τό 
στρατηγεϊον τή; "Λβεβίλη; ήν αντάξιον τών συνέδρων 
τή; Τολώσσης. Δεν ήτο όλιγώτερον δίκαιον. Έκδί- 
δονται δύο εντάλματα συλλήΛεως. 'Ο Έταλόνο δια
φεύγει. ό Λαβάρ συλλαμβάνεται. Παρχδοθεϊ; εϊ; τήν 
δικαστικήν άνάκρισιν άρνεϊται ό'τι διήλθεν έπϊ τή; 
γεφύρας. άλλ’ύμολογεϊ ό'τι έψαλε τδ άσμα. Τό στρα
τηγείων τή; Άδεβίλη; καταδικάζει αύτόν, καϊ ποιεϊ- 
τα: εφεσιν εί; το κοινοβούλιο·/ τών Παρισίων. ’Απά
γεται εϊ; Παρισιού;, ή άπορα:ις εύρίσκεται καλή 
καϊ έπικυροΰται. Επανάγεται είς Λβεβίλη/ δέσμιο;.

Συντέμνω τήν άφήγησιν. ΊΙ τερατώδη; ώρα επέρ
χεται. Υποβάλλεται πρώτον ό ιππότη; Λαβάρ εΐ; 
τά τακτικά καϊ έκτακτα βασανιστήρια, όπω; όμο- 
λογήση -οΰ; συνενόχου; αυτοΰ. Συνενόχου; τίνο; 
πράξεως; "Οτι οιήλθον έπϊ γέφυρα; καϊ έψαλον έν 
άσμα. Συντρίβεται αύτοΰ έν γόνυ έν τώ βασανιστη- 

ριω. γ.ι; πνευματικό; του; κριγμου; ακουων των 
οστών λιποθύμεϊ. Τήν έπιοΰσαν, 5 ίουλίου 1766, 
σύρεται ό Λαβάρ εΐ; τήν μεγάλην πλατείαν τή; ’Λ
βεβίλη;. Λάμπει έκεϊ ή φλέγόμενη κάμινο;. ’Ανα
γιγνώσκεται τώ Λαβάρ ή άπόφασις, έπειτα κόπτεται 
αύτοΰ ή πυγμή, έπειτα άποσπαται αύτοΰ ή γλώσσα 
διά σιδηρά; λχβίδο;, έπειτα κατά χάριν τεμνεται 
αύτοΰ ή κεφαλή καϊ ριπτεται εί; την πυράν. Ουτω; 
άπεΌανεν ό ιππότη; Λαβάρ· ήν δέ έννεαχαιδεκέτη; 
(Μακρά καϊ βαθεϊα αίσθησι;).

Τότε, ώ Βολτάϊρε, φρίκη; έβαλε; κραυγήν, καϊ 
τοΰτο έσται σου τό αιώνιον κλέος (Επανειλημμένα: 
χειροκροτήσει; . Τότε έπεχείρησα; τήν τρομερά·/τοΰ 
παρελθόντος δίκην, συνηγόρησα; κατά τών τυράννων 
καϊ τών τεράτων ύπέρ τοΰ άνθρωπίνου γένου; καϊ 
έκέρδησα; τήν νίκην. Μεγάθυμε άνερ, έσο έ; άεϊ ευ
λογητό;! (Νέαι χειροκροτήσεις).

Κύριοι, τά φρικαλέα γεγονότα, άπερ ύπέμνησα, 
έπετελοΰντο έν μέσω κοινωνία; πεπολιτισμένη;· φαι
δρό; καϊ εύθυμο; ήτο ό βίο;, έτρεχον οί άνθρωποι 
άνω καϊ κάτω, ούδείς έθεωρει ύπεράνω ή υποκάτω 
αύτοΰ. ή αδιαφορία άνελυετο εί; άκηδείαν· χαριέ- 
στατοι ποιηταϊ ό Σαϊντ-Ώλλέρ, ό Βοΰφλερ, ό Ζ.εντϊλ 
Βερνάρ.έποίουν κομψότατους στίχου;· πλήρη; εορτών 
ήν ή αύλή. αί Βερσαλλίαι ήκτονοβόλουν, οί ΓΙαρί- 
σιοι ήσαν έν άμαθεία- καϊ κατά τδν χρόνον έκεϊνον 
έκ θρησκευτική; θηριωδία; οί δικασταϊ κατεδίκαζον 
ενα γέροντα νά έκπνεύση έπ! τοΰ τροχού, καϊ οί ίε- 
ρεϊ; άπεσπων άπό ένδ; παιδδς τήν γλώσσαν δΓέ/ 
ασμα.

Απέναντι τή; επιπόλαιου καϊ πένθιμου έκείνη; 
κοινωνίας ό Βολτάϊρο; μονο; έχων ένώπιον αύτοΰ 
πάσα; ταύτας τά; δυνάμει; συνηνωμένα;. τήν αύλήν, 
την αριστοκρατίαν, την πλουτοκρατίαν τήν δύνα- 
μιν εκείνην τήν μή έχουσαν συνείδησιν έαυτής, τδ 
τυφλόν πλήθος’ τό τρομερόν έκεϊνο δικαστικόν σώμα, 
τό τοσοΰτο μέν εΐ; τούς ύπηκοου; βαρύ, τοσοΰτο δέ 
εϊς τόν δεσπότην πειθήνιου, τδ κατασύντριβαν καϊ 
κολακεΰον. τδ γονυκλινές έπϊ τοΰ λαοΰ πρδ τοΰ βασι- 
λέως Εύγε! τον κλήρον έκεϊνον, άπαίσιον κρίμα 
υποκρισίας καϊ φανατισμού- ό Βολτάϊρο; μόνος, επα
ναλαμβάνω λέγων. έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τοΰ

δίαμα τοΰτο. Λάμψεις άπηύγασεν ήοΰς. Έφώτισε τδ 
άληθές, τό δίκαιον, τδ αγαθόν καϊ ο,τι χρηστόν ύπάρ- 
χει έν τώ ώφελίμι·»· εφώτισε τό εσωτερικόν των δει
σιδαιμονιών· καλόν τδ νά βλέπωνται αί άσχημίαι καϊ 
κατέδειξεν αύτάς. Φωταυγής ών, έγένετο γόνιμος.

ΊΙ νέα κοινωνία, ό πόθος τή; ίσότητο; καϊ τή; 
παραχωρήσεως. ή έναρξι; πή; άδελφότητο;, ή άπο- 
καλουμένη άνεξιθρισκεία. ή αμοιβαία καλή θέλησις, 
ή αναλογία τών ά·Ζΐρώπων καϊ τών δικαίων, ό λόγο; 
άναγνωριζομενο; ώ; υπέρτατος νόμος, ή εξάλειψις 
τών προλήψεων καϊ τών προκαταλήψεων, ή γαλήνη 
τών ψυχών, το πνεύμα τής συνεν/οήσεως καϊ τή; 
συγγνώμης, ή άρμονία, ή ειρήνη, ταΰτα τά έξελ 

θόντα έκ τοΰ [αεγάλου έκείνου μειδιάματος.
Γήν ήμέραν εκείνην, τήν προσεχή βεβαίως, καθ' 

ήν άναγνωρισθήσεται ή ταύτότης τής σοφίας καϊ τής 
έπιεικείας. καθ’ήν άνακηρυχθήσεται ή άμνηστεία, έ
κεϊ έπάνω έν τοϊ; άστρο·.;, οιαβεβαιώ τοΰτο, ό Βολ
τάϊρο; θάμειδιάσν, Έπανειλημ;αέναι χειροκροτήσεις).

Υπάρχει, κύριοι, ηεταξύ δύο ύπηρετών τής άν
θρωπότητος. οί'τινες έπεφάνησαν έν διαλείμματι χι ■ 
λίων οχτακοσιών έτών. μυστηριώδης τι; σχέσις.

Καταπολέμησι; τοΰ φαρισαϊσμού, άποκάλυψις τών 
απατεώνων, κατασύντριψι; τή; τυραννία;, τή; άρ- 
παγής, πή; προλήψεω;, τοΰ ψεύδους, τής δεισιδαι
μονία;. κατάλυσις τοΰ ναοΰ έπϊ τή έπιφυλάξει άνοι- 
κοδομή; αύτοΰ, ήτοι άντικαταστάσεω; τοΰ άληθοΰς 
άντϊ τοΰ ψευδούς, προσβολή κατά τής άγριας δικαιο
σύνης, προσβολή κατά τοΰ αιμοχαρούς ιερατείου, μα- 
στίγωσι; καϊ έκδίωξις τών πωλητών άπδ τοΰ θυσια
στηρίου, άπαίτησις τής κληοο'/ομία; τών άποκλήρων, 
προστασία τών αδυνάτων, τών πτωχών, τών πα- 
σχόντων, τών βεβαρημένων, πάλη ύπέρ τών διωκό
μενων καϊ πιεζομένων τοιοΰτος ό πόλεμος τοΰ ’Ιη
σού Χριστού. Τί; δέ ό άνθρωπο; ό τόν πόλεμον τού 

τον ποιήσα;; Ό Βολτάϊρο; Εύγε!'.
Ίο ευαγγελικόν έργον ώ; συμπλήρωμα έχει τό φι

λοσοφικόν έργον- τδ πνεύμα τή; πραότητο; ήρξατο, 
τδ πνεΰμα τή; ανοχής έσυνεχισεν εΐπωμεν τοΰτο 
μετ' αισθήματος βαθέω; σεβασμού. Ό Ίησοΰ; έκλαυ- 
σεν, ό Βολτάϊρο; έμειδίασεν, έκ δέ τοϋ θείου τούτου 
δακρύου καϊ έκ τοΰ άνθρωπίνου τούτου μειδιάματος 
έσ/ηματίσθη τδ ήδύ τού ση,αερινοΰ πολιτισμού (11α- 
ρατεταμέναι χειροκροτήσεις . ' Δλλ'ό Βολτάϊρο; έμει- 
Siait πάντοτε: Ούχί. Πολλάκι; ήγανάκτησεν, ώς * 
τοΰτο ειδετε έν τοϊ; πρώτοι; ήμών λόγοι;. Βεβαίως, 
κύριοι, τδ μέτρον. ή έπιφύλαξις, ή αναλογία είναι ύ 
ύπέρτατο; νόμος τοΰ λόγου. Ειποι τι; άν οτι ή με-

συνασπισμού εκείνου πασών τών κοινωνικών άδικιών, 
κατά τοΰ πελωρίου καϊ τρομερού εκείνου κόσμου καϊ 
άπεδέςατο τήν μάχην. Καϊ πόϊον ητο τδ όπλον αύ 
τοΰ; Έκεϊνο, δπερ έχει τήν ελαφρότητα τοΰ άνεμου 
καϊ τήν δύναμιν τοΰ κεραυνού. Μία γραφίς Χειρο
κροτήσει;). Διά τοΰ όπλου τούτου έ πολέμησε. διά 
τοΰ όπλου τούτου ένίκησε. Κύριοι, προσαγορεύσω- 

μεν τήν μνήμην ταύτην.
Ό Βολτάϊρο; ένίκησε·/· ό Βολτάϊρο; έποίησε τόν 

άκτινοβόλον πόλεμον, τον πόλεμον τοΰ ένδ; κατά 
πάντων, τδν μέγαν τουτέστι πόλεμον τον πόλεμον 
τή; διανοίας κατά τής ύλη;, τον πόλεμον τοΰ λόγου 
κατά τή; προλήψεως. τόν πόλεμον τοΰ δικαίου κατά 
τοΰ άδικου, τδν πόλεμον ύπέρ τοΰ δυναστευόμενου 
κατά τοΰ δυνάστου, τδν πόλεμον τή; άγαθότητος, 
τόν πόλεμον τή; πραότητας. Έσχε το φίλτρο·/ γυναι- 
κδ; καϊ τήν οργήν ήρωο;. Υπήρξε μέγα; νοΰ; καϊ 

εύρεϊχ καρδία (Εύγε!).
Ένίκησε τόν παλαιόν κώδικα καϊ το παλαιόν δόγ

μα. Ένίκησε τδν τιμαριώτην δεσπότην, τδν γοτθι
κόν δικαστήν, τδν ρωμάϊον ιερέα. 'Ανύψωσε τον οχλον 
εί; τδ άξίωμα λαοΰ. Έδίδαξεν, είρήνευσεν, έξεπολί- 
τευσεν. ΊΙγωνίσατο ύπέρ τοΰ Σιρβέν καϊ τοΰ Μον- 
βαλύ, ώ; ύπέρ τοΰ Κάλα καϊ τοΰ Λαβάρ. Άπεδέξα 
το πάσα; τά; άπειλάς, πάσα; τά; ύ’βρεις, πάντα; 
τού; διωγμού;, τήν εξορίαν. Ύπήρξεν άκάματο; καϊ 
ακλόνητο;, ένίκησε τήν βίαν διά τοΰ μειδιάματος, 
τόν δεσποτισμον διά τοΰ σαεκασμοΰ, τδ άλάΟητον
διά τή; ειρωνείας, τήν έπιμονήν διά τής καρτερία;, | 

τήν αμάθειαν διά τής άληθείας.
Απήγγειλα ήδη μίαν λέξιν, τδ μειδίαμα· ίσταμαι 

εΐ; ταύτην.
Τδ μειδίαμά έστιν ό Βολτάϊρο;. Εΐπωμεν τοΰτο. 

κύριοι, διότι ή κατεύνασι; είναι το μέγα μέρος τοΰ 
φιλοσόφου, έν δέ τώ Βο/.ταίρω ή ισορροπία έπϊ τέ
λους άποκαθίσταται πάντοτε. Οίαδήποτε καϊ άν ή 
ναι ή δίκαια αύτοΰ οργή, παρέρχεται, καϊ ό οργίλο; 
Βολτάϊρο; ύποχωρεϊ πάντοτε εϊ; τδνήρεμάϊον Βολ- 
τάϊρον. Τότε έν τώ βαθεϊ έκείνω ό;αματι έπιφαίνεται 

τδ μειδίαμα.
Τδ μειδίαμα τοΰτό έστιν ή σοφία· τδ μειδίαμα 

τοΰτο, επαναλαμβάνω λέγων, έστ'ιν ό Βολτάϊρο;. Τδ 
μειδίαμα τοΰτο βαίνει ένίοτε μέχρι γέΰ,ωτο;. άλλά 
μετριάζει αύτόν ή φιλοσοφική μελαγχολία. Ειρωνικόν 
πρό; τούς ισχυρούς, θωπευτικόν πρός τούς άδυνάτου; 
πτοεϊ τδν δυνάστην καϊ ενθαρρύνει τδν δυναστευόμενον- 
έχει κατά τών μεγάλων τδν χλευασμόν, ύπέρ τών 
μικρών τδν οίκτον. Ά ! συγκινησάτω ήμας τό μει -
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τριότης είναι αΰτη ή αναπνοή τοΰ φιλοσόφου. Προσ
πάθεια τοΰ σοφού οφείλει είναι τό συμπυκνώσαι έν 
γαληνίω τινί βεβαιότητι πάντα τά ώ; έγγιστα, έξ 
ών ή φιλοσοφία απαρτίζεται. 'Αλλά κατά τινας ώρας 
το πάθος τοΰ άληθοΰς έκρήγνυται ισχυρόν και σφοδρόν 
καί είναι ε'ν τω οικαίω αΰτοΰ, ώς οί σφοδροί άνεμοι 
οί εξυγιάζοντες. Ούδέποτε, επιμένω λέγων, οΰόε'ς 
σοφός θά κλονήστ,τα όΰο σεπτά έκεϊνα ερείσματα τοΰ 
κοινωνικού έργου, την δικαιοσύνην καί την έλπίδα, 
καί πάντες Οά σέβωνται τόν δικαστήν, έάν ήναι έν- 
σάρκωσις τής δικαιοσύνης, καί πάντες θά γεραίρωσι 
τον ίερε'α, έάν έκπροσωπή τήν έλπίδα. Άλλ’ έάν ή 
δικαιοσύνη καλήται βασανιστήριον, έάν ή Εκκλησία 
καλήται 'Ιερά Έξέτασις, τότε ή άνθρωπότης προσβλέ- 
πουσα είς ταύτας λέγει τώ δικαστή· Δέν θέλω τό δόγ
μα σου- λέγει τω ίερέϊ· Δέν θέλω τήν πυράν σου έπί 
τής γγ,ς καί τόν αοην σου έν οΰρανώ ( Ζωηρά αισθησις, 
παρατεταμέναι χειροκροτήσεις ). Τότε πλήρης οργής 
ό φιλόσοφος άνορθοΰται καί καταγγέλλει τόν δικαστήν 
εις τήν δικαιοσύνην, καί καταγγέλλει τόν ίερε’α εις 
τόν Θεόν (Αί χειροκροτήσεις διπλασιάζονται). Τοΰτο 
έπραξεν ό Βολταΐρος, καί δια τοΰτο είναι μέγας.

Καί τί μέν ήτο ό Βολταΐρος εΐπον- έρώ δέ νΰν τί 
ήτο ό αιών αΰτοΰ. Κύριοι, οί μεγάλοι άνδρες σπανίως 
είσί μόνοι. Τά μεγάλα δένδρα φαίνονται μείζονα ό'ταν 
ύπέρκηνται δάσους. Τό δάσος τοΰτο των νόων περί τον 
Βολταϊρόν έστιν δ δκτωκαι δέκατος αιών. Μεταξύ τών 
νόων τούτων ύπάρχουσι κορυφαί. οίαι δ Μοντεσκιώ, 
δ Βυφοών, δ Βωμαρσαί, και δύο μεταξύ άλλων, αί 
ύ'ψισται μετά τον Βολταΐρον. ό Ρουσσώ καί ό Διδε- 
ρώτος. Οί φιλόσοφοι ουτοι (δίδαξαν τούς ανθρώπους 
σκέπτεσΟαι. Τό καλώς σκέπτεσΟαι άγει εϊς το καλώς 
πράττειν καί ή ακρίβεια έν τη διανοία αποβαίνει δι
καιοσύνη έν τή καρδία. Οί έργάται ουτοι τής προό 
δου είργάσθησαν λυσιτελώς. Ο Βυφφων (θεμελίωσε 
τήν φυσιολογίαν, ύ Βωμαρσαί ευρε πέραν τοΰ Μολ- 
λιέρου κωμωδίαν άγνωστον, σχεδόν την κοινωνικήν 
κωμωδίαν. Ό Μοντεσκιώ έποιήσατο έντώ νόαω άνα 
σκαφάς τοσοΰτο βαθείας. ώστε κατώρθωσε νά έκχώση 
τό δίκαιον. Περί δέ τοΰ Ρουσσώ καί τοΰ Διδερώτου 
άπαγγείλωμεν ιδία τά δύο ταΰτα ονόματα. Ό Δίδε 
ρώτος. εΰρέϊα πολυπράγμων διάνοια, τρυφερά δίκαιο- 
δεψής καρδία, ήθέλησε νά δώση βεβαίους ορισμούς 
είς τάς αληθείς ιδέας, καί (δημιούργησε τήν εγκυκλο
παίδειαν- ό Ρουσσώ παοέσχε τή γυναικί θαυμασίαν 
υπηρεσίαν, συνεπλήρωσε τήν μητέρα διά τής τροφού, 
εθηκε πλησίον άλλήλων τάς δυο ταύτας μεγαλειότη
τας τοΰ λίκνου- δ Ρουσσώ εύγλωττος καί παθητικός 

συγγραφεύς, βαθύς ρητορικός ρευβαστής, πολλάκις 
έμάντευσε καί άνεκήρυξε τήν πολιτικήν αλήθειαν- 
τό ιδανικόν αΰτοΰ συνόρευε·, μετά τοΰ πραγματικού- 
έσχε τήν δόξαν, οτι πρώτος αΰτός ε'ν Γαλλία άπεκά- 
λεσεν εαυτόν πολίτην έντώ Ρουσσώ πάλλει ήάστυ- 
κή φλέψ- τό πάλλον έν τω Βολταίρω έστίν ή παγ
κόσμιος φλέψ- δύνασαι είπεϊν, δ'τι κατά τόν γόνιμον 
έκεϊνον δκτωκαιδέκατον αιώνα, δ μέν Ρουσσώ εκ
προσωπεί τόν λαόν, ό οέ Βολταΐρος, ετι εύρύτερον, 
τόν άνθρωπον. “Ωχοντο μέν οί στιβαροί έκεϊνοι συγ
γραφείς. άλλ' άφήκαν ήμϊν τήν ψυχήν αΰτών, τήν 
επανάστασιν (Χειροκροτήσεις).

Να:· ή γαλλική (πανάστασις είναι ή ψυχή αύτών, 
είναι ή άκτινοβόλος αΰτών απόρροια. Έξ αΰτών 
προέρχεται· πανταχοΰ εύρίσκομεν αΰτούς έν τή ευλο
γημένη καί θεσπεσία έκείνν, καταστροφή, ήτις έκλεισε 
τό παρελθόν καί ήνοιξε τό μέλλον. Έν τή διαφανεία 
έκείνη τή ίδιαζούση εις τάς έπαναστάσεις, έν ή διά 
μέσου τών αιτίων ύποφαινονται τά άποτελέσματα. 
καί δια μέσου τοΰ πρώτου διαγράμματος τό δεύτερον 
βλέπομεν όπισθεν τοΰ Διδερώτου τόν Δάντωνα, όπι
σθεν τοΰ Ρουσσώ τόν Ροβεσπιέοον καί όπισθεν τοΰ 
Βολταίρου τόν Μιραβώ. Έκεϊνοι (ποίησαν τούτους.

Κύριοι, τδ συγκεφαλαιοΰν έποχάς έν δνόμασιν άν
θρώπων, τό δνομάζειν αιώνας, τό καθιστάναι αΰτούς 
άνθρώπινα οΐονεί ποόσωπα, τρισί μόνον έδόθη λαοϊς, 
τή Έλλάδι, τή ’Ιταλία, τή Γαλλία. Λέγομεν ό 
αιών τοΰ ΙΙερικλέους, ό αιών τοΰ Αύγούστου, δ αιών 
Λέοντας τοΰ Γ, δ αιών Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ', ό αιών 
τοΰ Βολταίρου. Αί προσωνυμία·, αυται μεγάλην έχουσι 
τήν σημασίαν. Τό προνόμιον τοΰτο, τό διδόναι ονό
ματα είς τούς αιώνας, άποκλειστικώς ίδιάζον τή Έλ- 
λάδι, τή 'Ιταλία, τή Γαλλία, τό ύ'ψιστόν έστι τοΰ 
πολιτισμού σημεϊον. Μέχρι Βολταίρου τά ονόματα 
ταΰτά είσιν αρχηγών κρατών. Ώ Βολταϊρός έστι 
πλέον ή άρχηγός κράτους, είναι άρχηγός ιδεών. Έν 
τω Βολταίρω νέος άρχεται κύκλος. Κατανοείς ότι τοΰ 
λοιπού ή υψηλή κυβερνώσα τό ανθρώπινον γένος δύ· 
ναμις έσται ή ιδέα. 'Ο πολιτισμός, ϋπείκων εις τήν 
δύναμιν, θά ύπείκη νΰν εις το ιδανικόν. Τό σκήπτρον 
καί τό ξίφος συντριβόμενα άντικαθίστανται ύπό τής 
άκτϊνος- ταΰτόν είπεϊν ή έξουσία μεταμορφοΰται εις 
έλευθερίαν. Οΰδεμία άλλη ύπάρχει πλέον κυριότης ή 
ό νόμο; δια τόν λαόν καί ή συνείδησις διά τό άτομον. 
Δ·.’ έκαστον ήμών. αί δύο απόψεις τής προόδου σα
φώς καθορώνται, είσί δέ αύτα- ένασκεϊν τό δίκαιον, 
ήτοι είναι άνθρωπον, έπιτελεϊν τό καθήκον, ήτοι εί
ναι πολίτην.

Οΰχί, ώ μητέρες, αΐτινες κυκλοΰτέ με, δέν είναι 
δυνατόν δ θάνατος, ό κλέπτης ούτος, νά έξακολουθή 
άρπάζων άφ'υμών τά ύμέτερα τέκνα. Ουχί, δέν εί
ναι δυνατόν ή γυνή νά τίκτη ε'ν ώδΐσιν, οί άνθρωποι 
νά γεννώνται, οί λαοί νά αρώσι και νά σπείρωσιν, δ 
γεωργός νά καλλιεργή τούς άγρούς καί δ εργάτης νά 
γονιμοποιή τάς πόλεις, οί σοφοί νά μελετώσιν, ή 
βιομηχανία νά έπιτελή θαύματα, ή μηχανική νά 
πράττη τεράστια, ή εΰρέϊα άνθρωπίνη ενέργεια νά 
πολλαπλασιάζη άπέναντι τοΰ άστερόεντος οΰρανοΰ 

ι τούς άγώνας καί τά δημιουργήματα καί ταΰτα πάντα 
ν’ άπολήγωσιν είς τήν φοβερόν έκείνην διεθνή έκθεσιν, 
ήτις καλείται πεδίον μάχης (Βαθέϊα αϊσθησις. Πάν
τες οί ε'ν τή αΐθούσν, εγείρονται όρθιοι καί χειροκρο-

I τοΰσι τόν ρήτορα).
Το άληθές πεδίον τής μάχης ιδού ποιον τό συνεν- 

τευκτήριον τοΰτο τών άριστουργημάτων τής άνθρω
πίνης έργασίας. οπερ οί Παρίσιοι προσφέρουσιν εϊς 

I τόν κόσμον. ΊΙ άληθής νίκη, ή νίκη έστι τών Παρι

σίων (Χειροκροτήσεις).
Φεΰ! Δέν δυνάμεθα νά ύποκρύψωμεν ό'τι ή ένε- 

στώσα ώρα, οσον άξια θαυμασμού καί σεβασμοΰ καί 
αν ήναι. έχει έτι πένθιμα μέρη- ύπάρχει έτι άχλύς 
έπί τοΰ ορίζοντας, ή τραγωδία τών λαών δέν έληξεν, 
δ πόλεμος, δ κακούργος πόλεμος ύπάρχει έτι καί έχει 
τό θράσος νά αΐρη τήν κεφαλήν διά τής σεπτής ταύ
της εορτής τής ειρήνης. Οί -ηγεμόνες άπό διετίας 
έπιμένουσιν είς ολέθριον παραλ.ογισμόν, ή διχόνοια 
αΰτών γίνεται έαποδών τή ήμετέρα δμονοία, καί 

, κακώς έμπνέονται καταδικάζοντες ήμας είς τήν βε- 

βαίωσιν τοιαυτης άντιθέσεως.
ΊΙ άντίθεσις αύτη έπαναγαγέτω ήμας είς τόν 

Βολταΐρον. Απέναντι τών άπειλητικών ένδεχομε’νων, 
ωμεν ειρηνικώτεροι παρά ποτέ. Στραφώμεν πρδς τδν 

μέγαν έκεϊνον νεκρόν, πρδς τον μέγαν έκεϊνον ζώντα, 
πρός τόν [χε’γαν έκεϊνον νοΰν. Ύποκλιθώμεν πρδ τών 
σεβαστών τάφων. Αϊτήσωμεν συμβουλήν παρ’έκείνου, 
ου άπέσβη μέν προ εκατόν έτών δ λυσιτελής τοΐς 
άνθρώποις βίος, άλλ’άθάνατον είναι τό έργον. Αϊτή
σωμεν συμβουλήν παρά τών άλλων ισχυρών σοφών, 
τών επικούρων τοΰ περικλεούς Βολταίρου, τοΰ Ρουσσώ,' 
τοΰ Διδερώτου, τοΰ Μοντεσκιώ. Δώμεν τόν λόγον εις 
τάς μεγάλας έκείνας φωνάς. Άναστείλωμεν τήν εκ
ροήν τοΰ άνθρωπίνου αίματος. Αρκεί, δεσπόται, άρ- 
κεΐ! Ά! ΊΙ βκρβαρότης επιμένει, διαμαρτυρηθήτοι 
λοιπόν ή φιλοσοφία. Λύσσα τό ξίφος, άγανακτησάτω δ 

πολιτισμός.Ό δκτωκαιδέκατος αιών έλθέτω πρδς βοήθειαν τοΰ

Τοιαύτη ή σημασία τών λέξεων. Αιών τοΰ Βολ
ταίρου· τοιαύτη ή έννοια τοΰ μεγίστου έκείνου γε

γονότος, τής γαλλικής έπαναστάσεως.
Οί προηγηθέντες τοΰ δκτωκαιδεκάτου δύο άξιομνη- 

μόνευτοι αιώνες είχον παρασκευάσει αΰτόν Ό Ρα- . 
βελαϊος (νουθέτησε τήν βασιλείαν ε'ν τώ Γαργαντούα. 
ό Μολιέρος (νουθέτησε τήν Εκκλησίαν ε’ν τω Ταρ
τούφο». Τό κατά τής βίας μίσος καί τό πρός τό δί
καιον σέβας καταφανή εΐσι παρά ταϊς δύο άγλααϊς 

έκείναις διανοίαις.
Ό λέγων σήμερον■ ΊI ισχύς κ ρ α τ εΐ τοΰ δι

καίου, ποιείται πραξιν μεσαιωνικήν καί όμι/.εϊ τοϊς 
άνθρώποις τριακόσια έτη δπίσω (Επανειλημμένα·, 

χειροκροτήσεις).
Κύριοι, ό έννεακαιδέκατος αιών δοξάζει τόν δκτω- 

καιδέκατον. Ουτος προτείνει, εκείνος συμπεραίνει. 
Καί ό τελευταίος μου λόγος έσται ή ήρεμος μέν άλλ’ 

άκαμπτος βεβαίωσις τής προόδου.
Οί καιροί έπήλθον. Τό δίκαιον ευρε τον τύπον α·ΰ- 

τοΰ, τήν άνθρωπίνην συσπονδίαν.
Σήμερον ή δύναμις καλείται βία καί άρχεται κρί- 

νεσθαι, δ πόλεμος είσάγεται εις δίκην ό πολιτισμός, 
ένάγοντος τοΰ άνθρωπίνου γένους, άνακρίνει τήν δί
κην καί συντάσσει τόν μέγαν έγκληματικόν φάκελ- 
λον τών καταχτητών καί τών στρατηγών (Κίνησις). 
Καλεϊται δ μάρτυς έκεΐνος, ή ιστορία. Έπιφαίνεται 
ή αΰστηρά πραγματικότης. Διασκεδάζονται αί επί
πλαστοι έκθαμβήσεις. Έν πολλαΐς περιστάσεσιν δ ή- 
ρως είναι ποικιλία τοΰ δολοφόνου (Χειροκροτήσεις). 
Οί λαοί άρχοντα·, κατανοοΰντες δτι ή μεγάλυνσις ένός 
κακουργήματος δέν είναι σμίκρυνσις αΰτοΰ, οτι έάν 
τό φονεύειν είναι έγκληυα τό φονεύειν πολλούς δέν
δύναται νά ήναι έλαφρυντική αΰτοΰ περίπτωσις I 
(Γέλωτες καί εύγε), δτι έάν τό κλέπτειν όνειδος, ή 
έπιδρομή δέν δύναται νά ήναι κλέος (Επανειλημμέ
να! χειροκροτήσεις), δτι αί δοξολογία·, οΰδέν είς τοΰ
το σημαίνουσιν. ότι ή άνθρωποκτονία είναι άνθρωπο- [ 

f κνονία, οτι ή αιματοχυσία είναι αιματοχυσία, δτι 
εις ούδέν ωφελεί καλεΐσθαι Καίσαρα ή Ναπολέοντα, 
καί ότι άπέναντι τοΰ αιωνίου Θεοΰ δέν μεταβάλλε
ται ή μορφή τοΰ φόνου, διότι άντί φίλου δεσμώτου 
τίθεται έν τή κεφαλή αΰτοΰ στέμμα αΰτοκράτορος 

! (Μακρύ έπευφημία. Παρατεταμέναι χειροκροτήσεις),
ί ΤΑ ! Άνακηρύξωμεν τάς άπολύτους άληθείας. Ά-

τιμάσωμεν τόν πόλεμον. Οΰχί, δέν ύπάρχει αίμα- 
τόεσσα δόξα. Οΰχί, ούτε καλόν, ούτε ωφέλιμον είναι 
τό ποιέϊν πτώματα. Οΰχί, δέν είναι δυνατόν ή ζωή 

νά έργάζηται ύπέρ τοΰ θανάτου. i
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έννεακαιδεχάτου· οί φιλόσοφοι οί προκάτοχοι ήμών 
εϊσιν οί απόστολοι τοϋ άληθοϋς· έπικαλεσώμεθα τάς 
περιδόξους έκείνας σκιάς · ενώπιον των μοναρχιών 
όνειρωττουσών πολέμους, άναζηρυξάτωσαν το δίκαιον 
τοΰ άνθρώπου εϊς την ζωήν, τδ δίκαιον τής συνειδή- 
σεως είς τήν ελευθερίαν, τήν ήγεμονείαν τοΰ λόγου,
τήν αγιότητα τής εργασίας, τήν αγαθότητα τής ει
ρήνης· κα'ι άΐοΰ ε'κ τών θρόνων εξέρχεται ή νΰξ, 
Ινακυψάτω τδ φώς έκ τών τάφων ! (Γενικοί κα'. πα 
ρατεταμεναι χειροκροτήσεις. — Κραυγαί. Ζήτω ό
Βίκτωρ Ούγώ Η* /

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
Ο ΠΛΑΝΠΤΗΖ 1ΙΦΑΙΣΪΟΣ. —Ό Χρόνος δημο

σιεύει διάλεςιν τοΰ καθηγητοϋ Οΰάλτσων μετά τίνος 
συντάκτου τοΰ Chicago Tillies περί άνακαλύψεως 
τοΰ πλανήτου Ηφαίστου.

« "Αλλοι αστρονόμοι ειχον τηλεσκόπια ή λίαν α
σθενή, ώστε νά διακρίνωσι τδ άντικείμενον τοΰτο, ή 
τοσοΰτο ισχυρά, ώστε διέφευγε τήν προσοχήν αυτών. 
Ειχον έν μόνον τηλεσκόπιου διαμέτρου πάχους 45 ε
κατοστόμετρων, άλλ’ έφόλαττον έν τή μνήμ-j) μου 
τδ σχέδιον πάντων τών αστέρων, οί'τινες τω ήλίω 
γειτνιάζουσι, μέχρι τών τοΰ έβδομου μεγέθους».

'Ο κ. Οΰάλτσων εχει δι’ έλπίδος ότι θέλει έπα- 
νευρέϊ τις τδν πλανά την. εάν δυνηθή νά ύπολογίση 
τήν τροχιάν αύτοΰ. "Αγγλος φωτογράφος ό κ. l’ay- 
liard επληροφόρησε τώ κ. Οΰάλτσων οτι ένόμισεν ο
τι έπανεΰρεν τδν Ήφαιστον έν τινι τών φωτογραφι
ών τών γενομένων κατά τήν ολικήν αύτοΰ φάσιν.

Ό κ. Σουίφτ, άμεριχανδς αστρονόμος, νομίζει ότι 
εϊοεν τδν 'Ήφαιστον έν τοϊς πέριξ τοΰ Καρκίνου.

ΑΝΈΚΔΟΤΟΝ ΘΙΕΡΣΟΥ.—Έν τινι εύρωπα κή 
έφημερίδι δημοσιεύεται ή άφήγησις επεισοδίου, άγνω
στου άχρι τοΰδε, έπισυμβάντος κατά τήν είς Πέτρου 
πολιν μετάβασιν τοΰ πρδ έτους άποθανόντος μεγάλου 
τής Γαλλίας πολίτου, τοΰ Θιέρσου, κατά τδν γαλ- 
λογερμανικδν πόλεμον.

Άφικόμενον τδν κ. Θιε’ρσον είς Πετρούπολιν ΰπε- 
δέςατο ό αρχαίος αύτοΰ φίλος πρίγκηψ Γορτσακώφ.

— 'Αγαπητέ μοι πρίγκηψ. είπεν δ κ. Θιέρσος, 
σφιγγών τάς χεϊρας τοΰ ρώσσου άρχιγραμματέως. έ- 
πεθύμουν νά ομιλήσω πρδς τήν Λ. ΑΙ. . . . σήμερον, 
σήμερον μάλιστα.

— Σήμερον ! έψιθύρισεν δ πρίγκηψ.
— Ναί, άπήντησεν δ Θιέρσος. άναμνήσθητε ότι ή 

ύπερτάτη τυγχάνω ελπίς ολοκλήρου λαοΰ, καί ότι 
δ λαδς ουτος πάσχει καί αναμένει. . .

Ό πρίγκηψ Γορτσακώφ δέν άπήντησεν' έλαβε τδν 
βραχίονα τοΰ πολιοΰ γάλλου πολιτικοί καί διέταξε 
τδν αμαξηλάτην αύτοΰ νά τοΰς δδηγήση είς τδ μέ- 
γαρον τής μεγάλης γραμματείας.

Τήν όδδν διήλθον έν σιγή· δ πρίγκηψ παρετήρει 
τδν Θιε’ρσον, ό'στις βαθέως έσκέπτετο.

Τέλος τδ όχημα έστη- άφίκοντο.
Ό πρίγκηφ Γορτσακώφ ιοδήγησε τδν Θιε’ρσον είς 

οίκέϊον γραφεϊον, κλείσας ιδία χειρί τήν Οόραν καί 
μόνον ταϋτα είπών.

— Ό αύτοκράτωρ απήλθεν
— 'Απήλθεν! άνέκραξεν δ Θιέρσος.
— Ναί· άπήντησε βραδέως δ πρίγκηψ, άπήλθεν, 

άλλ’ένετείλατό μοι νά άκούσω υμάς καί νά τώ διαβι
βάσω. . .

— Ποΰ είναι ό αύτοκράτωρ; είπεν αίφνης δ κ. 
Θιέρσος.

Ό ρώσσος άρχιγραμματεΰς έδίστασεν.
— Καί τί θά έκάμνετε έάν σάς τδ έλεγον; είπεν 

έπί τέλους.
— ’Ίδωμεν, είπεν ό Θιέρσος, παρατηρών τδν 

πρίγκηπα Γορτσακώφ. ΊΙ Α. Μεγαλειότης δέν θέλει 
νά μέ δεχθή, δέν έχει ούτως;

Ό πρίγκηψ ένευσε καταφατικώς.
— ’Αλλ’ έάν, έξηκολούθησεν ό Θιέρσος, ή Λ. Μ. 

δέν θέλει νά δεχθή τδν πρεσβευτήν, δέν δύναται νά 
παραδεχθή τδν ιστορικόν;

Ό μέγας άρχιγραμματεΰς έβαλε τήν χεϊρα έπί 
τοΰ ώμου τοΰ μέλλοντος προέδρου τής γαλλικής δη
μοκρατίας καί τώ είπεν.

— "Οχι· ή Λ. Μ. δέν θά έδέχετο απλώς τδν Θι- 
έρσον εν τω προσώπω υμών, άλλά τήν Γαλλίαν 
έ ν τ ώ Θ ι έ ρ σ ω.

Ό Θιέρσος έμειδίασε περιλύπως, έλαβε τήν χεϊρα 
τοΰ μεγάλου γραμματέως, έσφιγξεν αύτήν . . . καί με
τά δύο ήμέρας άπήρχ.ετο τής ΙΙετρουπόλεως.

ΟΙ ΛΔΑΜΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΙΣΑΒΕΛ
ΛΑΣ— Τδ έκ τής πωλήσεως τών αδαμάντων τής 
πρώην βασιλίσσης τής Ισπανίας Ισαβέλλας άπήνεγκε 
ποσδν τριών καί ήμίσεως εκατομμυρίων φράγκων. 
Οί άδάμαντες ένδς διαδήματος μόνον ήγοράσθησαν 
παρά διαφόρων άντί τοΰ ποσοΰ 1 (>(i,G15 φράγκων.

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΓΪΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

τυποις Βουτυρά και 2/λς.


