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Π ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.
Τό ελληνικόν ζήτημα έλύθη έν τώ συνε

δρίω τήν 23/5 ίουλίου. Τά κατά τήν συνε- 
δρίασιν ταύτην συνοψίζομε·/ έκ διαφόρων ευ

ρωπαϊκών εφημερίδων ώς επομένως.

Κατ’ούσίαν πάντες οί τής Εύρώπης αντι
πρόσωποι έφρόνουν δτι καλόν ήθελεν είναι διά 
πολλούς λόγους νά βοηθήσωσι τό ελληνικόν 
βασίλειον δπως έπανορθώση τά μεθόρια αύτοΰ. 
ΙΙιστεύεται μάλιστα δτι ή Αγγλία έποίησεν 
είς τήν ελληνικήν κυβέρνησιν ρητάς ύποσχέ- 
σεις ύπό τήν έννοιαν ταύτην, καθ’ήν στιγμήν 
συνευβούλευσεν αύτήν νά καταστείλη τήν έν 
Θεσσαλία καϊ Ήπείρω έπανάστασιν. ’Αλλά 
τής στιγμής έπιστάσης, ούδείς έφαίνετο μερι- 
μνών πλέον δπως διατύπωση περϊ τούτου 

τι έκτος πλατωνικών πόθων άλως άο-

Τότε οί τής Γαλλίας αντιπρόσωποι, άφοΰ 
τό συνέδριον άπεφάσισε νά παοαδεχθή τούς 
κκ. Δηλιγιάννην καϊ Ραγκαβήν δπως ύπερα- 
σπίσωσι τόν άγώνα αύτών, έπεφορτίσθησαν νά 
έξεύρωσι συνδυασμόν ίκανοποιοΰντα έν τινι 
μέτρφ τήν 'Ελλάδα καϊ τήν Εύρώπην καϊ μή 
βλάπτοντα μεγάλως τά δικαιώματα τής 
Πύλης. Πολλαϊ σκέψεις καϊ πολλαί διαπραγ
ματεύσεις έγένοντο πρός έξεύρεσιν αποδεκτού 
τύπου, ον τέλος έξεΰρεν ό κύριος Βάδδιγκτων, 
τούτον δέ τό συνέδριον έπεψήφισεν έν τή συνε
δριάσει τής 23/5 ίουλίου. Κατά τόν τύπον 
τούτον αί μεγάλαι δυνάμεις προσκαλοΰσι τήν 
Τουρκίαν καί τήν Ελλάδα νά συνεννοηθώσι 
διά τοιαύτην έπανόρθωσιν τών μεθορίων, ώστε 
ή γραμμή ή χωρίζουσα τού λοιπού τά δύο 
έκεϊνα κράτη ν’άκολουθή άπό τής θαλάσσης 
τού Αιγαίου τήν κοιλάδα τοΰ Σαλαμβριά(άρ- 
χαίου Πηνειού)μέχρι Μετσόβου, έν δέ τή ίονική 

άπό τής κοιλάδος τοΰ Καλαμά (αρχαίου θυά- 
μιδος). Έν περιπτώσει καθ’ήν ή'Υψηλή Πύλη 
καί ή έλληνική κυβέρνησις δέν κατώρθουν νά 
συνεννοηθώσιν, αί δυνάμεις δυνάμει προσθέτου 
δρου προσφέρουσι τήν μεσολάβησιν αύτών.

Μία μόνη δύναμις άπεδέξατο είλικρινώς 
καϊ έκ τών προτέρων τήν πρότασιν ταύτην, ή 
Ιταλία· περί τούτου δέ προκειμένου, οφείλω 
νά ε’ίπω δτι χθες είχον έσφαλμένας πληροφο
ρίας τηλεγραφήσας ύμϊν, δτι ή τών Ιταλών 
συμπεριφορά πρός τούς Έλληνας, γείτονας 
αύτών, έφαίνετο αμφίβολος. Ή άλήθεια είναι 
ότι ό κ. Κόρτη προέτεινε νά ύπογράψη τήν 
πρότασιν τών γάλλων πληρεξουσίων, ό δέ κ 
Βάδδιγκτων ύπέβαλεν αύτήν σήμερον έν όνό- 
ματι τής Γαλλίας καί ’Ιταλίας.

Καθόσον αφορά τάς λοιπάς δυνάμεις, πασαι 
έφαίνοντο διατεθειμένα; ν αποδεχθώσιν αύτήν 
έκτος τής Αγγλίας, προτιμώσης διατύπωσιν 
πολλω πλέον άόριστον. Ό λόρδο; Βήκονσφηλδ, 
έπεθύμει δπως τό συνέδριον περιορισθή προσ- 
καλούν τήν Τουρκίαν καί τήνΕλλάδα νά συν- 
εννοηθώσι δι’έπανόρθωσιν μεθορίων, χωρίς νά 
ύποδειχθή ούδέ κατά πόσον ή πρός όφελος τής 
Ελλάδος διά μιας λέξεως έπανόρθωσις αύτη 
έδει νά έπεκταθή. Φρονώ μάλιστα δτι ό άγ- 
γλος ύπουργός άντέστη μετά τίνος ένεργείας 
είς τάς προτάσεις τών γάλλων πληρεξουσίων. 
Τήν πρωίαν τής 5 ή άντίστασις αύτοΰ διήρκει 
είσέτι, άναμφιβόλως δέ δπως οί γάλλοι πλη
ρεξούσιοι λάβωσι τόν καιρόν νά καταπείσωσιν 
αύτόν, τό συνέδριον ή,οξατο τών έργασιών αύ
τού μόνον κατά τήν τρίτην ώραν. Έν τούτοις 
έπί τέλους ένέδωκαν.

Ό κ. Βάδδιγκτων ύπερασπιζόμενος τήν 
πρότασιν αύτού, έπέμενεν δτι ή Πύλη οφείλει 
τού λοιπού νά άσχοληθή είς τήν βελτίωσιν 
τών έσωτερικών αύτής· δτι οφείλει ν’άποφύγη 
παν τό δυνάμενον νά προκαλέση νέας ταραχάς- 
δτι οφείλει νά βελτιώσΐ) τά οικονομικά αύτής
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άναζ.τωυένη τ-'ry εμπιστοσύνην τής Εύρώπη;. 
Ύπέμνησεν ακολούθως είς το συνέδριον—τό 
δ' έπιχείρημα τούτο φαίνεται παραγαγόν ζω- 
ηράν έντύπωσιν—ό,τι, ότε τώ 1830 ή 'Ελ
λάς προσηνέχθη τω βασιλεϊ Λεοπόλδω, άπε- 
ποιήθη αύτήν συνεπείς τών σημερινών αύτής 
μεθορίων. Ό κ. Βάδδιγ κτων ύπέμνησεν έπίσης 
δτι δέν είναι ή πρώτη φορά καθ’ήν γίνονται 
μετά τής Πύλης διαπραγματεύσεις περί έπα- 
νορθώσεως μεθορίων εν τή έννοίιρ ήν ύπέδειξε, 
και επομένως ότι ή Πύλη δέν δύναται νά έκ- 
πλαγή διά τήν άποτεινομε'νην αύτή προ'σκλη- 
σιν. ’Ακολούθως έποιήσατο έ’κκλησιν είς τα 
φιλοδίκαια αισθήματα τού συνεδρίου καί εϊς 
τήν άνάγκην όπως ίκανοποιηθή έν τώ γενικώ 
συμφε'ροντι ή αϊτησις αύτη τής 'Ελλάδος. ’Εν 
τέλει είπεν δτι ή Εύρώπη δέν εχει συμφέρον 
νά έξασθενίστ, τό σημερινόν άνακτοοούλιον 
τής Ελλάδος, άλλ’ότι απεναντίας είναι ά
νάγκη νά τό ένισχύσγ έπιφορτίζουσα αύτό έν 
ύνόματι τής Εύρώπης νά φέρ·ρ είς αίσιον πέρας 
τάς διαπραγματεύσεις, αϊτινες ήθελον είναι 
συνέπεια τής είς τό συνέδριον ύποβληθείσης 
προτάσεως.

Ό κόμης Κόρτης υπέβαλε παρατηρήσεις 
τινάς, δι’ ών ύπεστήριξε θερμώς τού; λόγους 
τού κ. Βάδδιγκ ων.

’Ακολούθως ήγέρθη ό λόρδος Βήκονσφηλδ 
καί άπήγγειλεν άξιόλογον λόγον, δι’ ου έξι- 
στόρησε τό ελληνικόν ζήτημα. Ί’πε'μνησε τό 
διηνεκές ένδιαφέρον, δπερ ή ’Αγγλία έλαβεν 
ύπέρ τής Έλλαδος, καί τά; Ουσίας ά; έποιή
σατο ύπέρ τής συστάσεως τοϋ έλληνικοΰ βα
σιλείου. Συνέστησεν έπεμόνως τή Τουρκία νά 
ίκανοποιήσφ τήν Ελλάδα όπω; τό οθωμανι
κόν καί έλληνεκόν στοιχεΐον δυνηθώσι νά ύ- 
πάρξωσιν έν κοινή συμφωνία καί ν’ άντιστώ- 
σιν ούτως είς τάς έπιδρομικά; τάσεις τοΰ 
σλαυϊκοΰ στοιχείου. Κατέδει'εν ότι ούδαμώς 
έπρόκειτο διά τούτο νά τεθή ή αρχή σχεδίου 
διανομής, διότι πρό πολλών μηνών τή πρω
τοβουλία τής άγγλικής κυβερνήσεως συνήφθη- 
σαν διαπραγματεύσεις τοιαΰται, οποία ή προ
κειμένη, καί ότι δέν ητο δυνατόν τότε νά γεί- 
ντι λόγος περί διανομής, άφοΰ δέν ύπήοχεν ή 
συνθήκη τοΰ Άγιου Στεφάνου.

Ό λόρδος Βήκονσφηλδ προσέθηκεν ότι έδί- 
στασεν έπί πολύ πριν ή συγκατανεύσφ είς τήν 
πρότασιν τοΰ κ.Βαδδιγκτων, διά τον άπλοΰν 
λόγον δτι αύτη ύπεδείκνυε εύκρινέστατα τήν 
αίτουμένην έπανόρθωσιν, καί δτι ή ύπόδειςις 
αύτη κατ’ αύτόν περιόριζε τήν κυριαρχικήν 

θέλησιν τής Πύλης, άλλ’ δτι ύπεχώρησεν είς 
τά προβληθέντα αύτώ επιχειρήματα- πράγ
ματι ένόησεν δτι ήτο άνάγκη νά διαχαραχθή 
είς άμφότερα τά μέρη ώρισμένη χώρα, έφ’ ής 
νά συναφθώσιν αί διαπραγματεύσεις, και επο
μένως δτι αποδέχεται τήν ύπό τοΰ κ. Βάδ- 
δικγτων καί τοΰ κόμητος Κόρτη ύπογραφεϊσαν 
πρότασιν.

Ό λόγο; τοΰ εύγενοΰ; λόρδου προύκάλεσε 
βοαχεϊαν άπάντησιν τοΰ κόμητος Σουβαλόιφ, 
είπόντος ότι οί Σλαΰοί είσιν αδελφοί τών Έλ
λήνων, ό’τι ούδείς ύπάρχει άνταγωνισμός με
ταξύ αύτών, καϊ δτι ή Ρωσσία 'ήθελεν αποδεί
ξει τούτο ύποστηρίζουσα άνεπιφυλάκτως τήν 
είς τό συνέδριον ύποβληθεΐσαν πρότασιν. Τήν 
πρότασιν ταύτην άπεδέξατο καί ή Αύστρία. 
Ό κόμης Άνδράσσυ συμμετασχών τών προ
καταρκτικών διαπραγματεύσεων παρετήρησε 
πρός τόν λόρδον Βήκονσφηλδ ότι ώφειλεν ή 
’Αγγλία νά εύλαβηθή τάς προσπάθειας τής 
Γαλλίας, ήτις καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν τοΰ 
συνεδρίου άπέδειξε δείγματα συμπαθεία; πρός 
τήν ’Αγγλίαν, οσάκις έπέτρεψαν αύτή τό 
τοιοϋτον τά γενικά τής Εύρώπης συμφέροντα.

Ό γερμανός άρχιγραμματεύς διά τής συν
ήθους εύκρινείας αύτοΰ κατέδειξε πρό; τούς 
Οθωμανού; πληρεξουσίους οτι αύτή ή Πύλη 
μέγιστον ’έχει συμφέρον νά ικανοποίηση τού; 
"Ελληνας είς τρόπον ώστε νά δύναται νά ζή 
μετ’αύτών έν αρμονία, νά παύσωσι δέ αί διη
νεκείς έκεϊναι ταραχαί αί συνταράσσουσαι τήν 
εύρωπαϊκήν ήσυχίαν. Συνέστησεν αύτοϊς νά 
φανώσι διαλλακτικοί διάγοντε; ειρηνικός 
μετά λαοΰ, πρό; ον ή Εύρώπη δεικνύει το
σοΰτο παρρησία τό ένδιαφέρον αύτής.

Πάντες οί άλλοι πληρεξούσιοι, και αύτοί οί 
Ρώσσοι, έπεδοκίμασαν τού; λόγου; τοΰ προέ
δρου καί παρεδέξαντο τήν πρότασιν τοΰ κ. 
Βάδδιγκτων. Επομένως άπεφασίσθη νά προσ- 
κληθή ή Πύλη όπως έκτείνφ τά έλληνικά 
μεθόρια μέχρι τοΰ Πηνειού άφ’ ενός καϊ τοΰ 
Καλαμά άφ’έτέρου, νά συνεννοηθή δέ άπ’ εύ- 
Οείας μετά τής ελληνικής κυβερνήσεως δπως 
διαχαραχθή ή μεταξύ τών δύο χωρών όροθε- 
τική γραμμή.
Έν περιπτώσει καθ'ήν τά δύο κράτη δέν δυ- 

νηθώσι νά συνεννοηθώσι φιλικώς, αί έν τώ συ- 
νεδρίω δυνάμεις προσφέρουσιίικαίω τήν εαυτών 
μεσολάβησιν. Ή πρόσκλησις αύτη τού συνε
δρίου ύπό τινα έποψιν δυνατόν νά θεωρηθή ώς 
διαταγή, άν δ’ή Πύλη καλώς έσκέπτετο, θά 
έσπευδε νά πραγματοποίηση αύτήν. Ής πα-

ρ^τήρησεν ό κ. Βίσμαρκ, έχει συμφέρον νά ί- 
κανοποιήσρ τού; "Ελληνας, διότι ταύτοχρό
νως ήθελεν εύχαριστήσει τά; δυνάμεις, αϊτι
νες ύπεστήριξαν αύτήν κατά τής ρωσσική; 
φιλοδοξίας διατηρουντες αύτή τήν Ρωμυλίαν 
μετά τού Αίμου. ’Απ’ εναντίας, άν προβάλη 
νέας δυσχερείας, δύναται νά δώσ·;ΐ άφορμήν είς 
τάς δυνάμεις νά έπεμβώσιν έκ νέου είς τάς 
υποθέσεις αύτής, ’ίσως δέ μετά προθέσεως 
ήττον καλής.

Έν τούτοις δύναται τις νά προίδη ότι τά 
πράγματα δέν θέλουσι παρέλθει άνευ τινός 
δυσχερείας. Οί Οθωμανοί πληρεξούσιοι έκήρυ- 
ξαν ότι δέν ειχον οδηγία; ώ; πρός τό έλληνι- 
κόν ζήτημα. Υπαινίσσονται μέν ότι ή Πύλη 
θέλει συγκατανεύσει νά χορηγήση έπανόρθω- 
σιν μεθορίων, άλλ’ άρνοΰνται νά λάβωσιν ού
δεμίαν θετικήν ύποχρεωσιν, ώ; μή έχοντε; μέ
χρι τοΰδε ούδεμίαν ώ; πρό; τοΰτο ακριβή 
οδηγίαν.

ΑΡΧΑΙΟΤΙΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.

ΚΕΦΑΛ. ΙΓ'.
Παρωχηχ,υΐαι γΐω.Ιογιχαϊ·

Κ’.

Έχ των περί τά δασώδη τέλματα Skovmoses 
χα’ι τδ ύοροστάσιον τής Schussenrieil ερευνών εϊ- 
δομεν τδν άνθρωπον υφιστάμενον τε χα’ι βιοΰντα έν 
Εδρώπτ, χατά τδ τή; παγετώδους περιόδου πέρας. 
Άλλά διήλθεν άρα ουτος διά ταύτης. ή προηγήθη 
αυτής ; Υπήρξε δέ δΓαυτδ τοΰτο σύγχρονος τώντε 
φυτικών καί ζωικών ειδών, άπερ ε’ν παντί χαίρω 
έν τοϊς δρυκτοϊς (προκατακλυσμιαίοι;) χατετάχθη- 
οαν; Πρδ; τά; έρωτήσεις ταύτας γνωστόν ό’τι μετά 
βεβαιότητος δυνάμεθα καταφατιχώ; ν’άπαντήσωμεν 
γνωστόν δ’έπίσης τυγχάνει ίτι μόλις άπδ τής χΟέ; 
χρονολογείται του σπουδαιότατου τουτου γεγονότος 
ή άπόδειξις, λαμπροτάτη κα’ι αύτη τοΰ καθ’ ήμας 
αίώνος έπιστημονικη κατάκτησις.

ΤΙ άπόδειξις αύτη εδράζεται έπί πειστηρίων, 
άπερ τοσοΰτο καθολικής τυγχάνόυσι σήμερον απο
δοχής, ώστε άρκοόμεθα εϊς τήν απλήν αυτών άπα 
ρίθμησιν. Πρόδηλόν έστιν οτι τά ανθρώπινα όστα, 
τά έν στρώματι οΰπω άνασκαλευθέντι τεθαμμε'να, 
μαρτυροΰσι τήν υπαρξιν τοΰ ανθρώπου, χαδ- Sv 
χρόνον τδ στρώμα έκεΐνο έσχηζατίζετο, προφανές 
δέ ίτι οι ύπδ ανθρώπινης χειρδς έξειργασμένοι καί 
είς πελέχεις ή πρίονας μεταποιηθέντες πυριτόλιθοι, 
άτι τά· εις ακόντια ή βέλη μετασχηματισθέντα κέ
ρατα τών κτηνών άναμφήριστα άποτελοΰσι μαρ- 

τυριά τής τών έργασαμένων αυτά άνθρώπων πα
ρουσία;. "Οταν δέ διά τέλους ανθρώπινα άνϊυρί- 
σκωνται οστά μετ’ οστών άλλων ζωών συμπεφυρ- 
μένα έν ένί καί τω αύτω ουπω άνακινηθέντι στρώ · 
μάτι, έκτδς πάσης αμφιβολίας τυγχάνει ότι ό άν
θρωπος καί τά ζώα έκεϊνα κατά τδν αύτδν πάντως 
διεβίωσαν χρόνον.

Οΰκ ολίγα αντικείμενα, έν ταϊς τρισί ταύταις 
καθυπαγόμενα κατηγορίαίς, άπδ των πρώτων 
ένιαυτών καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ προτελευ
ταίου αίώνος άνεκαλυφθησαν. Άπδ τής άρχής 
τοΰ 1700 έξ άνασκαφών, τή διαταγή τοΰ Έδεράρ- 
δου Λουδοβίκου, δουκός τή; Βυρτεμβέργης, ένεργη- 
θεισών, έν Canstadt παρά τήν Στουτγάρδην, πο
λυπληθή άνευρεθησαν δστα ζώων έκλελοιπότων, 
ανα μέσον τών οποίων ένυπήρχε κρανίον άνθρώπινον. 
Άλλά τοΰ πολυτίμου τούτου λειψάνου τήν φύσιν 
μονον κατά τά 1835 διηκρίβωσεν δ Ίαίγηρος. Περί 
τούς αύτού; σχεδδν χρόνους Άγγλο; τις, δ Kemp 
άνεύρισκεν έν Λονδίνφ μεταξύ έλεφαντοδόντων πέ- 
λεκυν λίθινον παρεμφερή τοϊς έν Saint Acbetll ά- 
νακαλυφθεϊσι. Βραδύτερον ό "Εσπερος (Esper) έν 
Γερμανία, ό ’Ιωάννης Fr0re ε’ν Αγγλία άνεκοί- 
νωσαν γεγονότα κατά τδ μάλλον καί ήττον άνά- 
λογα, άλλ’ ουδέτερο; αυτών ήδύνατο νά έννοήση 
τήν σημασίαν αύτών, διότι ή μέν γεωλογία διετέ- 
λει εΐσέτι νηπιώδης τήν ηλικίαν, ή δέ παλαιον
τολογία ουο'ΰφίστατο ί'λως.

Β'.
Μόνον δ’έν έτει 1823 ό Amy Holte άνευρων άν- 

θρώπινα όστα κατά τδ πρόσχωμα (loess) τοΰ 'Ρή
νου πέριξ του Lhar έν τή χώρα τής Βάδης, 
έπέδειξεν αυτά τω Κυβιέρω, ύπολαμβάνων ώ; ορυ
κτά όστα. Ό Κ,υβιέρο; ήρνήθη νά παραδεχθή τήν 
ιδιότητα αυτών ταύτην, έφ’ω πολλάκι; έκακίσθη, 
αδίκως όμως· διότι πλείστους παρατηρήσας σκελε
τούς. υποτιθεμένους μέν ώ; ανθρωπίνους, μεταβλη- 
θέντα; δ’ έφεξής μετά προσεκτικήν έρευναν είτε εΐ ς 
μαστόδοντα;, είτε εις σαλαμάνδρας, είτε χαί είς 
άπλοΰ; αμμολίθου; ίδιοτρόπως έχ φύσεως έσχηυ,α- 
τισμενους, χαί διά τοΰτο έπε'χων, άμα παρουσια- 
σθένο; γεγονοτο; ενιαίου μέχρι; έχείνου τοΰ χρόνου, 
φρονιμώτερον έκρινε ν'άποδεχθ'ι ό'τι τυχαία τις έκ- 
τόπισι; είχε μετακομίσασα έν τω προσχώματι όστα 
πολλω δψιγενεστερα τοΰ σχηματισμού τοΰ στρώ
ματος έχείνου.

Άλλ' ουδέποτε ό Κυβιέρος, μεθ' ό'σα χάν έ^ε'- 
θησαν, ήρνήσατο τδ δυνατόν τοΰ άποχαλυφθήναι 
τδν ορυκτόν άνθρωπον τουναντίον διαρρήδην 
άπεδέξατο τήν υπαρξιν τοΰ άνθρωπίνου γένους ώ; 
προγενεστε'ρου τών εσχάτων τή; σφαίρας άναστα- 
τώσεων «4 άνθρωπος, είπεν, ήδύνατο νά διαϊτί- 
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rat έν χώρα σμικρά; έχτάσεως, όπόθεν όρμώμενος 
διεσπάρη πολλαπλασιασθεις καθ’ολον της γής τδ 
•πρόσωπον μετά την λήξιν τών φοβέρων έκείνων 
συμβάντων», έξ ού χαταδείκνυται ό'τι εξίσου άπροσ- 
φυεϊ; τυγχάνουσιν οί'τε έπαινοι κα'ι οί ψόγοι. οί 
χατα τοΰ μεγάλου ημών φυσιοδίφου έπ'ι δοξασία, ην 
ουδέ ποτ’ εσχε, κατασκεδασθέντες.

Ή ύπερβάθμιος ίσως περίσκεψις, μεθ" ή; τδ άν- 
τικειμενον τούτο έπραγματευετο δ Κυβ’έρος, ή δο 
ξασία ην υπελαμβάνετο πρεσβεύουν, ούχ ήττον 
συνετεινον είς τδ άσχεϊν πίεσιν έπ'ι της επιστήμης, 
ατε παρακωλΰουσαι τήν διάγνωσιν τής σηυ.ασίας 
τών παρατηρήσεων, ας συνέλεξαν δ Tournal ,1828 
— 1829) ε'ν Audi·, δ Christel (1829) έν Gard. δ 
Sclinierling (1833) έν Βελγική, δ Joly (1835) 
ένΛοζάρτ), δ Μάρκελλος de Scrres(1839) έν Ailde. 
και ο Lund (1844) έν Βραζιλία. Τωόντι δε έν έτει 
1835 άπαντες σχεδδν οί άληθώς έπ'ι σοφία δια- 
πρεποντες ήσπάζοντο την ευπροσώπους ύποστηρι 
ζομενην ιδέαν τοΰ κ. Desnoyers. καθ’ήν δεν ένο 
μιζετο μεν ιός αδύνατος τοΰ δρυκτοΰ άνθρώπου ή 
υπαρξις, έπιστεόετο δ'μως καθόλου ό'τι ή άναχά- 
λυψις αύτοΰ δεν ειχεν είσέτι έπιτευχθή. Τήν περι
φανή άπόδειξιν πράγματος έπ'ι τοσοΰτον μεν χρό
νον απιστουμενου. παρά πάντων δε καθόλου τανϋν 
παραδεδεγμένου δφειλει ή έπιστήμη είς τήν ενδελε
χή σπουδήν κα'ι μελέτην διακεκριμένου αρχαιοδίφου 
τοΰ Boucher de Perl Iles, δ'στις αγόμενος ύπδ φι
λοσοφικών τινων ιδεών, σφόδρα ανεπιτήδειων άλλως 
εις τδ προσεταίρισα! αύτώ οπαδούς κα) πρεσβεύουν 
έκ τών προτέρων τήν υπαρξιν ανθρωπίνων 
οντων, προγενεστέρων μεν του νΰν δφεστώτος αν
θρώπου, διαφόρων δε τούτου κατά πολύ, ήλπιζεν 
ό'τι ήθελεν εύρεϊ πάντως ή τά λείψανα αύτών. 
ή τής χειροτεχνίας αύτών τά προϊόντα κατά τάς 
έπιπολαιοτέρας τών γεωδών προσχώσεων Έπο 
πτεύων δ’είτε αύτδς, είτε οι'οικείων πρακτόρων 
τήν άνασχαφήν λατομείων ψαμμίτου (αρένας) παρά 
τήν Abbeville κειμένων, συνέλεγε πλήθος πυριτό
λιθων (silex), μάλλον μίν ή ήττον βαναΰσως έξειρ- 
γασμένων, άλλ’άναμφήριστον του χειροποιήτου τδν 
χαρακτήρα φερόντων Έξ ένίων φιλοπονημάτων 
αύτοΰ δημοσιευθέντων (18 47) παραχινηθέντες τινες 
είς έπίσκεψιν αύτοΰ. έχ περιτροπής κα'ι ουτοι είς 
όμοιων έπεδόθησαν αντικειμένων ιχνηλασίαν. Μετά 
μιχρδν οί μλν χ κ. Itigollol (1855) και Gauilry 
(1856), ανευροντε; έν το'ς λατομείοις τοΰ Saint 
Aclldil-ςελε'χεις όμοιους το'ς έν Abbeville άνχκαλυ- 
φθεϊσιν, άνεχήρυξαν εαυτούς πεπεισμένους,οϊ δε σοφοί 
Άγγλοι Falconer, Prestwich χα'ι Lyell, τήν τοΰ 
Boucher de Perthes έπισκεφθέντες συλλογήν, 
έπραξαν τδαύτδ χα' πολλούς έσχον τούς μιμητά;.

Γ.
Έν τούτοις χα'ι μετά τάς πολυαρίθμους ανακα

λύψεις, όσαι έγένοντο έν τε τοϊς άντροις χαι τοϊς 
ψαμμαθωρυχείοις χα'ι έν αύτοϊς τών Παρισίων τοϊς 
περιχώροις, πάλιν ή αύτή άντετάσσετο άντίρ'ρησις 
χατά τών άποδεχομένων του δρυκτοΰ άνθρώπου 
τήν υπαρξιν, ήν καί δ Κυβιέρος ειχεν άντιτάξας 
πρδς τδν Amy Boue, οτι δηλαδή, παρασυρέντα 
ύπδ τών υδάτων, συνεφορήθησαν έπ) τδ αύτδ χα'ι 
συνανεμιγησαν έπιπροστιθέντα λείψανα ζώων έχλε- 
λοιποτων μετά οστών ανθρωπίνων κα) χειροποίη
των αντικειμένων. Τδ επιχείρημα δε τούτο νέαν 
προσεκτδτο ίσχυν έκ τής έξοχου επιστημονικής 
ύπολήψεως τοΰ ύποστηριζοντος αύτδ κ. de Beau
mont, άποδιδόντος τάς περ) τήν Abbeville γεώ
δεις προσχώσεις είς τήν έπικλινή διάθεσιν τών στρω
μάτων τής χώρας αύτής, σχηματισθέντων, ιός έλε
γεν, έκ καταιγίδων άμηχάνων τήν σφοδρότητα, 
άπας διά χιλιων ένιαυτών ένσχηπτουσών. συνανα- 
φυρουσών οέ τάς έκ ποικίλων στρωμάτων άνασπα- 
σθείσας υλας χα'ι διατεινομένου ό’τι ήττονος λόγου 
πάντως άξια ήσαν τά έν τοϊς άντροις άναχαλυπτό- 
μενα παλαιοντολογικά αντικείμενα, καθόσον ή έχ 
τών δινών τών ραγδαιως χαταρρεοντων υδάτων 
διενεργουμενη εύ/ερής άναμό/λευσις ήδύνατο κάλ- 
λιστα νά έναποθέσρ έν τω χέντρω υποκειμένου 
στρώματος αντικείμενα άπδ έπιπολαιοτέρων άναρ- 
πασθέντα στρωμάτων, χωρίς κινδύνου.καταστροφής 
ούδετέρου αύτών.

Ούχ δλίγοι λοιπδν εύφυεϊς άνδρες ήμφιγνόουν 
είσέτι, δ'τε δ κ. Lartet έδημοσίευσε τδ άξιόλογον 
αύτοΰ περ) τοΰ έν Aurignac άντρου φιλοπόνημα 
(18C1), δι'ου απεδειχνυετο αδύνατος τοΰ λοιπού ή 
αμφιβολία. Τδ άντρον ή χάλλιον είπεϊν τδ κρησφύ- 
γετον τοΰτο ήν κεκλεισμένον καθ’ δν χρόνον άνεχα- 
λόφθη διά λίθινηςπλακδς, μακρόθενμετενηνεγμένης. 
Ό κ. Lartet άνεΰρεν είτε έντω έσωτεριχω είτε έπ) 
τοΰ ουδού τοΰ άντρου τά δστα οκτώ ειδών ζώων 
έπ) έννέα, απερ κυριώτατα χαρακτηρίζουσι τά τε
ταρτογενή εδάφη κα) λεπτομερώς περιέγραψε τά 
λείψανα έκάστου αύτών έν τώ ίδίω ύπομνήματι. 
"Ενια τών ζώων τούτων είχον προδήλως κατα- 
βρωθή έν ώ εύρέθησαν τόπω, τά δε δστα αυτών, 
κατά μέρος άπηνθραχωμένκ, έφεραν είσέτι τδ ίχνος 
τής πυράς, ής οί άνθρακες χα) ή σποδός παρέ- 
χειντο. Τά δστα τοιχόρρινος ρινόχερω παρίστων έν
τομά; γενομέ.α; δι’εργαλείων τής πυριτόλιθου, τά 
δε σπογγώδη αΰτών άχρα έφαίνοντο περιβεβρωμένα 
ύπδ σαρκοβόρου θηρίου, ου τδ είδος άπεκαλύπτετο 
υπδ τών παρακειμένων κοπρολίθων, οιτινες διεγνώ- 
σθησαν ο’ντε; οί τής άντροδιαίτου ύαίνης (hyena 
speloea).

Τδ έν Atirignac άντρον. είτε χρησφυγετον, άπο- 
καλυφθεν έξ άνασχαφής ένεργηθείσης έν τινι δρεινώ 
δγκώματι ίξαρτωμένω έκ τοΰ δροπεδίου Laiirnie- 
zatl, όπερ πάντη ανεπηρέαστου έμεινεν άπδ τοΰ 
χατά τήν έξαρσιν συμβάντος κατακλυσμού, διε- 
φευγε τούτου ενεχεν πάσαν άντιρδησιν στηριζομέ- 
νην τυχόν έπ) τής παρεμβάσεως τών δευμάτων 
τοΰ υδατος. διδ αμα ώς διεκοίνωσεν ό χ. Lartet τά 
έν αύτώ εύρεθέντα αντικείμενα, παραχρήμα καθο
λικής χα) δμοθύμου έτυχον ταΰτα αποδοχής, άςιά - 
σης αύτών τής σημασίας έκτιμηθείσης. Τά αντι
κείμενα ταΰτα κατεδείκνυον τδν άνθρωπον βιοΰντα 
μεν έν μέσω τώ χατά τήν τεταρτογενή περίοδον 
ζωϊκω βασιλείου, σιτούμενον δε πλήν τών άλλων 
χα) έξ αύτοΰ τοΰ κρέατος τού ρινόχερω κα) παρα- 
χολουθούμενον ύπδ τής κατά τήν έποχήν έκείνην 
ύαίνης, έπωφελουμ-ένη; έκ τών λειψάνων τών δεί
πνων αύτοΰ. ’Αποδεδειγμένη άρα υπήρχε κατά 
ταΰτα ή συνύπαρξις τοΰ ανθρώπου κα) τών ορυ 
χτών έκείνων ζωικών υλών.

Κα) έξεδήλωσαν μεν είσέτι σοφοί τινες, σπάνιοι 
άλλους, διαθε'σεις ύποστροφής είς τάς αρχαίας ιδέας 
άρνοόμενοι ν'άποδεχθώσι τά μαρτύρια ταΰτα οΓ 
άλλους τε λόγου; κα) διά τήν άνακάλυψιν ανθρώ
πινης σιαγόνος ύπδ τοΰ Boucher de Perthes h 
Moulin Quignon γενομένην, άλλ’ όμως τοσοΰτο 
πολυάριθμα έπήλθον τά εΰρτματα. ώστε χα) ό έ 
σχατος αυτών περιήλθε μετά μικρδν εί; τήν ανάγ
κην νά έπιτρέψτρ τδν λογον πρδς τδν ένώπιον αιυ 
τοΰ ίστάμενον ορυκτόν άνθρουπον, χωρίς τήν έλα- 
χίστην ν’άντιτάξη ένστασιν.

Δ'.
Άγαν μακράν κα) φρούδην άληθώς ύπολαμβά- 

νων πασών τούτων τών ανακαλύψεων την έξαριθ- 
μησιν, άρκοΰμαι νά σημειώσου τών άξιολογουτερων 
τινάς, συνδεομένας μετά τών ονομάτων τοΰτε 
Lartet κα) τοΰ πιστοΰ αύτώ συνεργάτ ,u Christy. 
Σύνδυο οδτοι οί άκάματοι φυσιοδίφαι άνεκάλυψαν 
έν EyzicS έδαφος σταλακτικδν έξ άμυγδκλίτου γνη
σίου συγκείμενον λίθου, έγχλεϊον δ'έντή μάζτ( αύ
τοΰ κατειργασμένους πυριτόλιθους και τέφρας κα) 
άνθρακας χα) ποικίλων ζώων τή; τε-αρτογενοΰς 
περιόδου όστέα· εύρεϊαι πλάκες τοΰ άμυγδαλιτου 
τούτου κοσμοΰσι σήμερον πλεΐστα; πα αιοντολογι- 
χών αντικειμένων συλλογάς. Έν αύτώ τούτου τώ 
άντρω άνεΰρονσπόνδυλον νεαροΰ ταρά-δ,: ου ύπδ λόγ
χη; έχ πυριτόλιθου διαπειρώμενον, ήτι;. θραυσθεϊσα 
έντώ δστώ τοΰ θηρίου έπήνεγκε τδν θάνατον· έπ) 
τέλους δ κ.Lartet γηθόσυνος παρέυτη έν έτει 1864 
εί; τήν άνακάλυψιν έλάσματος έξ δδύν-ος άρχεγό 
νοδ έλέφαντος (μαμμουθ) κατεσκευατμεόου, έφ’ού 
τεχνίτη; είχε χαράξας διά σμίλη; έκ πυριτόλιθου 

αύτοΰ τοϋ θηρίου τδ διάγραμμα- έν τή παναρχαία 
ταύτη γλυφή πάντες προφαίνονται τοΰ μαμμουθ 
οί χαρακτήρες τοιούτου, οιο; άπαντφ είσέτι έσθότε 
διατετηρημένο; μετά τή; παχεία; σισύρας χα) τοΰ 
μαχροΰ αύτοΰ τριχώματος έν τοϊς πάγοι; τής Σι
βηρίας.

"Οπως δυνηθή ό άνθρωπος νά χαράξη την μορ
φήν ζώου τινδς, έξ ανάγκης έπρεπε νά ζή σύγχρο
νος μετ’αύτοΰ· τοιαύτη; φύσεως άποδείξει; ταχέως 
έγένοντο πολυπληθέστερα! άμα καί πιστικώτεραι. 
Έν Ariege ό μεν κ. GarrigOU εύρε τδ ιχνογράφη
μα τή; άντροδιαίτου άρκτου έπί τροχάλου κεχα- 
ραγμε'νον, ό δε κ do Vibraye άνεκάλυψεν έν τώ 
κατά τήν Langerie Basse άντρω τδ σχεδίασμα 
ταρανδομαχίας τεχνηέντως κεχαοαγμένον έπ) πλα- 
κδς σχιστόλιθου. Τδ αύτδ δέ ζώον άπηντήθη διά 
γλυφής άναπαριστώμενον έν τε τώ αύτώ κρησφυ- 
γετιρ, έτι δέ κα’ι έν τώ χατά MontastrUC άντρω, 
όπόθεν ό κ. l’eecadeau de 1'Isle έξήγαγε τάς θαυ
μασίας εκείνα; έγχειριοίων λαδάς.

Ούδαμώς προ τιθέμενο; νά πραγματευθώ ένταΰθα 
περί τών ό'πλων, οργάνων και παντοειδών εργα
λείων άπδ τής άπλή; μαχαίρας μέχρι τών βελών 
κα’ι τών οξέων έκείνων καμάκων, μέχρι τών φύλλω 
δάφνη; παρεμφερών λογχών, μέχρι τών οδοντωτών 
κα) ποικιλόσχημων εγχειριδίων, απερ είσίν αντάξια 
τών ώραιοτέςων παλαιοντολογικών τής Δανίας αν- 
τιχειυ.ένων, άρκοΰμα·. νά διαβεβαιώσω ό'τι πάντα 
ταΰτα τά έργα μαρτυροΰσιν άψευδώς τήν ΰ’παρξιν 
τοΰ ανθρώπου κα) ότι χατά χιλιάδας αριθμοΰνται 
σήμερον τά ύπ' αύτοΰ έξεργκσθέντα άντιχείμενα 
κατά τήν γεωλογικήν περίοδον, τήν προηγησαμένην 
τής χαθ'ήμΕς.
Και κατά πάντας μεν τούς δόμους τών τεταρτογενών 

σχηματισμών άνευρέθησαν τά λείψανα αυτών έχεί- 
νων τών έργατών, εί χαί μή εκασταχοΰ ομοίως 
άιθονα, άλλ’υπέρ πολλάς τής Εύρώπη; έπιχρατείας 
συνεισενεγχούσα; τήν έαυτών συμβολήν είς άπαρτι- 
σμδν τοΰ συνόλου τών ανακαλύψεων, τήν πρώτην 
αάλιστα κατέχουσι θέσιν ή Γαλλία χα) ή Βελγική.

Μή δυνάμενο; νά ένδιατρίψω ένταΰθα περ'ι τάς 
λεπτομέρειας, ών τινες έν άλλιρ τής παρούση; βί
βλου χωρίφ είσ'ι μάλλον χαταχωριστέαι. άρκοΰμαι 
είς τδ ποιήσαι μνείαν τοΰ τάφου τοΰ CrO Magnotl 
άναχαλυφθέντος μέν ύπδ τοΰ μηχανικού τοΰ σιδη
ροδρόμου έν έτει I860 ο5 μακράν τοΰ κατά 
τήν EvzieS σταθμού, παρασχό.το; δ’ήμϊν τδν τό
πον μιάς τών εύκρινέστερον χεχαρακτηοεάμενων ό 
ρυκτών ανθρωπίνων φυλών. Μνημονεύσω ο'έτι 
μάλλον τών ενδελεχών άλλά καί μάλα ευτυχών 
έρουνών, τών άπδ τοΰ 1867 μέχρι ταΰ 1873 ύπδ 
τοΰ χ. Μαρτίνου διενεργηθεισών εν τοϊ; περί τους
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Ποφισίου; λατομείοις, ών τά πορίσματα έπέτρεψαν 
τω Hailiy να όρίση την διαδοχήν τών τύπων χα
τά τά προσεχή ήμών περίχωρα, προστιθείς τούτοι; 
χα'ι τάς παρά τοϋ χ. Dupont ίν τή κοιλάδι τή; 
Lesse γενομένας εξερευνήσεις, δι’ων, αρξαμενων 
άπδ τοϋ έτους 1864 χαί επί επτά ενιαυτού; παρα- 
ταθεισών μετ’ άπαραβλήτου δραστηριότητος, συνε- 
λέγησαν εν τώ τών Βρυξελλών Μουσείο) περί τά; 
80 μέν χιλιάδες πυριτόλιθων υπδ ανθρώπινη; χει 
ρδ; λελαξευμε'νων, 40 δέ χιλιάδες οστών ζώων τα- 
ξινομηθέντων νΰν, τά ε'ν Furfooz εύρεθέντα κρανία 
χαί είχά; σιαγόνων, έν αίς διαπρέπει ή τοσοΰτον 
διάσημος καταστά.α ύπδ τήν επωνυμίαν γενυς 
τής Ν ωλε'ττα ς.

Άλλά τοΰ δρυχτοϋ άνθρώπου ή υπαρξις ούκ έν 
μόνη τή Ευρώπη έπεκυρώθη. ΊΙδη ό Llltld άπδ 
τοϋ 1844, διακηρύξω; δ’τι εΐχεν εδρών έν άντροις 
τισί χατά τήν Βραζιλίαν ανθρώπινα δστα μετά 
λειψάνων έχλιπόντων ζώων άνάμικτα, άνήρεσε 
βραδύτερον τάς ιδίας αποφάνσεις, δπδ τδ χράτο; 
βεβ αίως τής δυσπιστίας, ήν έν τή εποχή εκείνη 
ένέπνεε πάσα τοιαύτης φυσεως αγγελία- άλλ’αί 
παρατηρήσεις αύτοΰ, αϊ άνευ λεπτομερειών άτυ- 
χώς δημοσιευθεΐσαι τότε, πιθανώς ήσαν δρθαί έν 
έτει δέ 1867 δ x. W. Blako άνεχοίνωσεν έν τή 
χατά Παρισιού; συγχροτηθείση αρχαιολογική συνό- 
δφ δ’τι έν τοΐς χρυσοφόροις τής Καλλιφορνία;'στρώ- 
μασι και ιδία παρά τδ χωρίον Sonora άνευρίσκον- 
το συχνάχις δπλα. έργαλεΐα, ούχ ήττον ή κοσμή 
ματα λίθινα συμπεφυρμένα μετά οστών μαμμούθ 
καί μαστόδοντο; ώ / μεγάλην άμα χαί πλουσίαν 
συλλογήν κατέχει ό έν τή χώρμ έκείνη οίκών δι 
δάχτωρ Snell, ό δέ ίατρδ; Wilson άπδ τοΰ έτους 
1865 τοιαΰτα τινά είχε δημοσιεύσω;.

("Επεται τδ τε'λος).

Ο ΑΓΙΟΣ ΙίέΛΑΜΙΣ Ο ΑΑΗΑΣΚΙΙΚΟΣ.
ΩΣ ΤΜΝΟΓΡΑΦΟΣ,

ΚΑΙ ΗΚΑΤ’ΑΥΤΟΧ ΕΚΚΛΙΙΣΙΛΣΤΙΚΙΙ Γ.ΜΧΩΛΙΑ.

Ό άγιος ’Ιωάννη; 4 Δαμασκηνός, δνομαστδςδιά 
τήν αγιότητα τοΰ βίου, διάσημος ύμνογράφο; χαί 
θεολόγος, υίδς εύγενών χαί ορθοδόξων χριστιανών 
γονέων, σύμβουλο; τοϋ χαλίφου τής Δαμασχοϋ. 
μοναχδς τής μονής τοΰ αγίου Σάββα, χήρυξ τοΰ 
θείου λόγου ίν Ίεροσολύμοις, διδάσκαλος τής Εκ
κλησίας καί δμολογητή; τοΰ σεβασμού τών αγίων 
εικόνων, ίτελευτησεν έν βαθεΐ γήρατι χατά τδ 776 
μ. X.1. Βαθεϊα» τή; θεολογίας γνώσιν άπονέμουσι *). Χρονιχ πρδ; τδ ιθ' έτος τή; βασιλείας Λέ- 

οντος τοϋ Ί" κόρου.
’). ’Εν λέξιι Ιωάννη; Δαμασκηνός
3). βλ. μην δε-.εμβ.

*). Λόγος είς τδν άγιον Ίωάννην τδν Δαμασκηνόν.
·). ’Επιγράφεται ούτως. «“Ετερος κανών ιαμ

βικός, ποίημα κυρίου Ίωάννου φέρων α
κροστιχίδα τήν δε διά στίχων ήρωελεγείων.
• Εΰεπίης μελέεσιν έφύμνια ταΰτα λιγαίνει, 

ΤΪα Θεοΰ, μερόπων ενεκα τικτόμενον
Έν χθονί, καί λύοντα πολυστονα πήματα κοσμου. 

Άλλ’, Άνα. βητήρα; βύεο τών δε πόνων».
Άρχεται δέ ή πρώτη ώδη τοΰ χανονος ούτω· 

•Έσωσε λαόν θαυματουργών Δεσπότη; . . .
·). ’Επιγράφεται ούτως· «“Ετερο; κανών ιαμ

βικός τοϋ αγίου Ίωάννου τοΰ Δα μ ασκ η
ν οΰ, ου ή άκροστιχίς, διά στίχων ήρωελε ,·είων. 
«Σήμερον άχράντοιο βαλών θεοφθεγγεΐ πυρτω, 

Πνεύματος ένθάπτει νάμασιν άμπλαχίη·, 
Φλέξα; παμμεδε'οντος έϋς πάϊς· ήπιόων δέ 

’Τμνηταΐς μελέων τών δε δίδωσι χάριν».
"Άρχεται δέ ή πρώτη ωδή τοΰ χανόνο; οότω·

«Στείβει θαλάσση; χυματούμενον σάλιο. . . . ».
4) Πλήρης ή έπιγραφή έχει οίΐτω. «"Ετερος κα

νών ιαμβικός, ποίημα κυρίου Ί ω ά ν ν ο υ τοϋ 
Άρκλά, ού ή άκροστιχίς διά στίχων ήρωελεγείων. 
·Θειογενέ;,Λ0γε, Πνεΰμα Παράκλητον πάλ ν άλλον, 

Έχ γενέτου κόλπων ηχας έπιχθονίοι:.
07α πυρδς γλώσσησι φέρον Θεότητο; αΰλου, 

Σήμα τεής φύτλη; καί χάριν ύμνοπόλο·.; >.
Ή αρχή δέ τή; πρώτη; ωδής τοΰ χανόνο; έχει 

θ3τω.«Θείω καλυφθείς ό βραδύγλωσσο; γ.όφω. . .» 
Σ. Μ.*). Κατά τινα; μέν έτελεύτησε τω 756 μ. X. 

κατ’ άλλους δέ τω 760· βλ. Ώρ. δεχεμ. δ'. 

τώ θείω Ααμασκηνώ χαί οί διαμαρτυρόμενοι, μη 
δαμώς διαμφισβητοΰντες τήν προσηγοριαν Χρυ
σό ρρό ας, ήτι; άπεδόθη αύτω χατά τδν Θεοφά
νη·/ένεκα τής δαψιλεστάτη; χάριτος. τής άνα- 
βλυζούση; χαθάπερ χρυσό; έκτε τής διδασκαλία; 
καί τής ζωής αύτοΰ. Ό Σουΐδας περί τοΰ αγίου 
Ίωάννου τοΰ Δαμασχηνοΰ γράφει ταΰτα. «Ιωάν
νης Δαμασχηνδς. 4 έπικληθείς Μανσούρ, άνήρ χαί 
αύτδ; ίλλογιμώτατος. ούδενδ; δεύτερο; τών κατ’ 
αύτδν έν παιδε·’α λαμψάντων. Συγγράμματα αύτοΰ 
πάνυ πολλά χαί μάλιστα φιλοσοφικά, είςτε τήν θείαν 
Γραφήν παράλληλοι χατ'έκλογήν χαί οί άσματιχοί 
κανόνες, ιαμβικοί τε καί καταλογάδην). Ιίεραιτ?- 
ρω δέ επιπροστίθησι ταΰτα. ·Οί γοΰν άσματιχοί 
κανόνες Ίωάννου τε χαί Κοσμά σΰγκρισιν ούχ έδέ- 
ξαντο, ούδέ δεξαιντο μέχρι; άν ό καθ’ ήμάς βίος πε- 
ραιωθήσεται 2

ΊΙ δέ ορθόδοξο;’Εκκλησία έν τή άκολουθία ψάλ
λει ταΰτα κατά τήν εορτήν τοΰ αγίου Δαμα
σχηνοΰ 3 *.
Τί σέ δνομάσομεν, άγιε ; θεολόγον Ίωάννην, ή Δα

βίδ τδν μελφδόν ; πνευματέμφορον κιννύραν ή 
αύλδν ποιμαντικόν; γλυκαίνων ακοήν τε χαί 
διάνοιαν, εύφοαίνων ’Εκκλησίας τά συστήματα, 
τοΐς μελίρρυτοι; σου φθέγμασι, χαταγλαίζων τά 
πε'ρατα· ικέτευε τοϋ σωθήναι τάς ψυχά; ήμών. 
Καί έν τοϊ; στιχηροΐ;.

Πάτερ ’Ιωάννη πάνσοφε, τήν Έκχλησίαν Χριστοΰ, 
χατεφαίδρυνα; άσμασιν ίνθεαστιχώτάτα,μ'ελωδών 
παναρίδιμε τή ένεργεία, πάτερ, τοϋ πνεύματος 
τήν οήν κιννύραν άναχρουόμενος τήν παναρμό- 
νι ον τοϋ Δαβίδ μιμούμενος, ήν ίνηχών Οείοες 
μελωδήμασι πάντας κατέθελξας.
Καί έν τή έννάτη ωδή ταΰτα.

Άγιων τά τάγματα, ύμνολόγησας όσιε, τήν 
αγνήν Θεοτόκον, Χριστοΰ τδν Πρόδρο
μον, αυθις Ά ποστόλους, πρ οφήτ ας σΰν 
άσκηταΐς. σοφούς διδασκάλους, δι
καίους καί μάρτυρας, έν ταΤ; τούτων νΰν 
αύλίζη σχηναΤς.
Κωνσταντίνο; δέ 4 Άχροπολίτης λε’γει ταΰτα 

περί τών ασμάτων τοΰ ίεροΰ Δαμασχηνοΰ.
• Κοσμεί μέν ούν τά πρώτα τοΐς στιχηροΐς αύ

τοΰ μελωδήμασι τήν τοΰ Σωτήρος φαιδράν 
έξανάστασιν.., χάν ταϊς λοιπαΐς δέ τών π α- 
νηγυρεων, έφ’ αΓς 4 εύσεβής λαδς ένθεάζομεν, 
έ/τι πάντες πρντιθέντες τώνβσαπιρ 4 Δεσπότη; 

Θεοφάνεια καί τά γενέθλια τοΰ Κυρίου,είναι ποιή
ματα τοϋ ίεροΰ Δαμασχηνοΰ*.  Μολονοτι δέ έν του- 
τω τω κανόνι δέν υπάρχει ή σαφήνεια έκείνη, δι’ 
ής τά άσματα τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνοΰ διακρίνονται 
τοΰθ’οπερ παρήγαγεν άμφιβολίαν περί τής γνήσιό- 
τητος αύτοΰ2, άλλ’έν τοΐς στίχοι; γνωστδν, ο·.*  
δέν δύναται νά τηρηθή ή έλευθε'ρα εύροια τών έν- 
νοιών χαί τών λέξεων. Καί ή μέν άκροστιχίς τοΰ 
κανόνο; τούτου, ώς καί τών θεοφανείων, συνίστα- 
ται έκ τεσσάρων στίχων 3, 4 δέ κανών αύτδ; άνα- 
μέλπει τάς έκ τής έπιφοιτήσεως τοϋ άγιου Πνεύ
ματος έπιδαψιλευΟείσα; δωρεάς, καθώς έντω κανό
νι τών Θεοφανείων άνυμνολογοΰνται οί καρποί τοΰ 
θείου βαπτίσματος.

4. Είς τδ άγιον Πάσχα μετά στιχηρών, ώς 
τοΰτο δηλοΰται έκ τών λόγων τοϋ Άκροπολιτου. 
Ό κανών ουτος είναι πανηγυρικώτατο; καί ήδύτα- , 
τος, άσμα πλήρες χαράς καί ευφροσύνη; περί τοΰ 
νικητοΰ τοΰ θανάτου χαί τοΰ “Αδου 4.

5. Είς τήν Ά νάληψν τοΰ Κυρίου μετά στι- 
χηρών παρηγόρων εί; ψυχά; έπί τής γή; δρφκνάς. 
Ό κανδ>ν ουτος φε'ρει έπιγραφήν, «Ίωάννου μονα- 
χοϋ» καί άρχεται οιά τοΰ ακολούθου είρμοϋ. «Τω 
Σωτήρι θεω τω έν θαλάσση λαόν, κτλ.

6. Εις τήν Μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος. 
ό ίερδς Δαμασκηνός συνέταξε χαί λόγον είς τήν 
έοοτήν ταύτην.

7. Είς τδν Ευαγγελισμόν τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου. «Άκουβ κόρη παρθένε αγνή». Έν τή 
ελληνική άκολουθία τής χε' μαρτίου διά τών λέ
ξεων τούτων άρχεται 4 ειρμός τή; η' ωδής. Ό 
χανών ούτος τοϋ ίεροΰ Δαμασχηνοΰ συνίσταται έκ 
δύο μόνον ωδών (τή; η' χαί τή; θ', αί προηγού
μενα·. φαίνεται άνήχουσιν είς άλλον ύμνωδόν). "Λ- 
παντε; ο’οδτοι οί άπαοιθμηθε'ντες επτά κανόνες ύπδ 
τδ ονομα τοϋ ύμνογράφου αύτών έξεδόθησαν πρώ
τον δια τύπου τω 150t, ύπδ τοΰ Άλδου Μανου- 
κίου (Aide Manuee).

8. Κανών εί; τήν κυρ·, ακήν τοΰ Θωμά,

*) Έν τοΐς χειρογράφοις τής έν Βιέννη βχσιλ. 
βιβλιοθήκης, χώδ’. θεολ. 147.

2) 'Ως παρ’ Εύσταθίω έπισκόπφ Θεσσαλονίκη; 
έν τή έρμηνείφ τοϋ αύτοΰ χανόνος.

3) Λί άναφερόμεναι ένταΰθα ακροστιχίδες έκ
στίχων τεσσάρων έχάστη είναι τά έν τή άνωτέρω 
υποσημειώσει ήμών ήρωελεγεΐα. Σ. Μ.

4J 'Ο χανών τοϋ Πάσχα φέρει ταύτην τήν έπι
γραφήν. «Ποίημα κυρίου Ίωάννου τοΰ Δαμασχη
νοΰ», άρχεται δέ ώς άκολούθως. «Άναστάσεως ή- 
μέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί, πάσχα Κυρίου πάσχα,» 
καί τά λοιπά.

καί ρόστης ένανθρωπίσαςδιατετε'λεκε, κ ά λλισ τ ά 1 
τε χαί πλεΐστα ξυνε'θετο. Πρδς δέ κα’ι 
μνήμα; αγίων τοΐς όμοιοι; λαμπρώς κ α τ ε- 
κόσμησεν»1.

Καθ’ ίλα; λοιπδν ταύτα; τά; μαρτυρία; 4 άγιο; 
Ιωάννη; συνε'ταξε κανόνα; εις Δεσποτι- 
χάς εορτάς, εΐ; Θεομητορικά;, είς 
μνήμα; Προφητών. ’Αποστόλων, Ιε
ραρχών, Διδασκάλων, Ό σ ί ων κ α ί Μαρ
τύρων. ’Αναμφίβολα δέ χαί γνησιώτατα άσματι- 
χά προϊόντα τοΰ ίεροΰ Δαμασχηνοΰ άνεγνωρίσθη- 
σαν οί άχόλουθοι κανόνες.

1. Είς τήν Γ έννησιν τοΰ κυρίου ήμών Ίησοΰ 
Χριστοΰ, πεποιημε'νο; διά στίχων2.

2. Είς τά άγια θεοφάνεια τοΰ Κυρίου διά 

στίχων ’.
3. Είς τήν Πεντηκοστήν διάστιχων, φέ- 

ρον τήν ακόλουθον επιγραφήν, «Ποίημα κυρίου 
Ίωάννου τοΰ Άρκλά». Τήν τελευταίαν έπωνυμίαν 
4 Άλλάτιος θεωρεί προερχομε'νην έκ τή; οικογέ
νειας τοϋ αγίου Ίωάννου4. Κατά τά αρχαία χει- 
ρόγραοαδ κανώνουτος, καθώς χαί οί κανόνες εϊς τά

i
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άρχόμενο; ουτω «“Λσωμεν πάντες λαοί». Κατα 
την γνώμην Μαξίμου τοΰ "Ελληνος1 ό χανών ουτος 
είναι ποίημα Ίωάννου τοΰ Δαμασχηνοΰ 2. Έν τοΤς 
ελληνικοί; ΙΙεντηκοσταρίοις επιγράφεται, «Ίωάν 
νου μοναχού».

ι) Desynodo Photinian, σελ. 543.
3) Τά τροπάρια ά.ήκουσιν είς Κλήμεντα τόν

Στουδίτην.

9. Κανών εις τήν Κ οίμησιν τής Θεοτόκου- 
τούτου ό ειρμό; τής α' ωδής άρχεται οίΐτως. «Ά 
νοίςω τό στόμα μου, κα'ι πληοωθήσεται πνεύματος» 
κτλ. κατα δε τά άρχαΤα χειρόγραφα είναι ποίηαα 
τοΰ Δαμασχηνοΰ ΙΙροσέτι κατά τού; ειρμού; τοΰ 
χανόνος τούτου συνέταξαν τά; εαυτών ωδάς, ό μεν 
ιερό; Θεοφάνης εις τόν Ευαγγελισμόν τή; Θεοτό 
χου, δ δέ Γεώργιο; ό Νικομήδειας εί; τά Είσόδια 
Ό ιερός Δαμασκηνό; συνέταξε τρεϊς λόγους είς τήν 
Κοίμησιν, οί'τινες ύπάρχουσιν έν χειρόγραφοι; τοΰ 
ια' αίώνος ε’ν τή συνοδική τής Μόσχα; βιβλιοθήκη3. 
Εΐ; πάντα; τούτους του; κανόνα; πλήν τών δυο 
πρώτων έγραψεν ερμηνείαν περί τό 1150 έτος, 
Γεώργιο; αρχιεπίσκοπο; Κορίνθου, άναγνωρίζων 
αύτούς ώς πσιήματα τοΰ Δαμασχηνοΰ 4. Ούδεμία 
δε αμφιβολία υπάρχει, ότι οί κανόνες τών κυρία 
κών και τά στιχηρά τής ’Οκτωήχου συνετέθησαν 
ύπό τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Δαμασχηνοΰ. Έκ 
χειρογράφων ύπάρχει γνωστόν τό ακόλουθον σύγ
γραμμα, ο5 ή έπιγραφή Ίωάννου τοΰ Ζωνάρι, 
μεγάλου Δρουγγαρίου τής Βίγλα; κα'ι πρώτου 
μέλους τής Συγκλήτου ερμηνεία τών εΐ; τά; χυ- 
ριακά; κανόνων Ίωάννου τοΰ Δαμασχηνοΰ5.

Μεταξύ τών τοΰ Δαμασκηνού ιρδών εί; τήν Θεο-

*) Μάξιμος δ "Ελλην παρά Ρώσσοι; καλείται άλ
λως καύ Μάςιμο; δ "Αγιορείτη:, έξ Άρτη; τής 
Ηπείρου καταγόμενος, σοφός καύ ένάρετος τοΰ'Α
γίου όρους μοναχό;, προσκληθείς εί; Ρωσσίαν υπό 
τοΰ βασιλέω; Βασιλείου Ίβάννοβιτς χαύ άπελθών 
(τω1518). παρέσ/ε τή ρωσσική Εκκλησία με
γάλα; υπηρεσία; διά τών γνώσεων καύ τής εύσε- 
βεία; αύτοΰ. Βλ. καύ Νεοελλ. φιλολ. Κωνστ. Σάθα, 
σελ. 124-126. Σ. Μ.

2) Βλ. Έν τή Έχκλ. Ίστ. Πλάτ. Μητρ. Μόσχ. 
λόγ. ια', σελ. 312. Έν τοΤς αρχαίοι; ελληνικοί; 
χειρογράφοι; ό κανών ουτος έπιγράφεται, «τοΰ 
Άντιπασχα», έν άλλοι; οέ »είς τήν ίνδικτον» 
(Harlesii ad 9 τόμ. Φαβρ. Έλλ. βιβλ.σελ. 743).

’) Κώδ. 63 101. 278. Περιοδ. τοΰ ύπουργ. 
τών έχχλ. έν Ρωσσία, 12, 414.

4)Φαβρικ. Έλλ. βιβλιοθ. τόμ. 9,σελ. 7 42—74 3 
έκδ. Harlesii.

’) MatthiBi Descriptio cod. bibliolh- Moscu. 
Cod. 377 περύ τών έλληνικών τής ΙΙαλαιστινη; 
χειρογράφων. Βλ καύ Ιίεριοδ. τοΰ Ί’π. τών Έχκλ. 
έν Ρωσσία I 2,4 1 ί.

τόκον ύπάρχει προσέτι καύ χανών αύτοΰ είς τό 
Γενεσιον αύτής, «κυρίου Ίωάννου (σεπτεμ. η'). 
Μετά δε ταϋτα κατά τά μηναία καύ χατά τάς ε
ρεύνα; τοΰ Άλλατίου 1 καύ τοΰ Μαίου (Mail) είσύ 
γνωστού χαύ οϊ ακόλουθοι.

Λ'. Κανόνες Δαμασχηνοΰ ε ΐς μ ν ήμ α ; προ
φητών. 1 . Εί; τόν άγιον Ίωάνην τόν Πρόδρομον 
εί; τήν σύλληψιν αύτοΰ μετά στιχηρών χαύ έπι- 
γραφή; «Ίωάννου τοΰ Δαμασχηνοΰ» (σεπτεμ. χγ').
2. Εί; τόν αύτόν, εί; τήν εΰρεσιν τής τιμίας αύ
τοΰ κάρας, άρχομένου οΰτω;. «Δεΰτε εύφήμω τή 
γλώττη», κτλ. (φεβρ, κδ') ωδή γνήσια τοΰ ιερο- 
σολυμίτου Μοναχού, έπειδή πρώτον νΰν ευρε τήν 
κεφαλήν τοΰ Προδρόμου δ ίεροσολυμίτη; αγωνι
στή;2. 3. Κανών είς τόν προφήτην ΊΙσαΐαν, οδ· ή 
άρχή, «Φώτισόν με κύριε· κτλ. (μαρτ. θ'). 4. Κα
νών μετά στιχηρών είς τόν προφήτην Ήλίαν (ίου
λίου κ') χαύ 5. Κανών εί; τόν προφήτην Έλισ- 
σαΤον (ίουνίου ιδ').

Β'.Ώδαύείς ’Αποστόλους. 1. Δύο χανόνε; 
είς τόν απόστολον Πέτρον χαύ Παύλον, έπιγραφό- 
μενοι, «κυρίου Ίωάννου» μετά στιχηρών «Ίωάν
νου μοναχού· (ίουν. χθ'). Εί; τών κανόνων τούτων 
έξεδόθη πρό καιρού ύπό Μαίου έξ άρχαίων χειρο
γράφων ’. Ό βιογράφος Νείλου τοΰ νεωτέρου είδε 
και άνέγνω καύ έγχώμιον εί; τούς Αποστόλους, 
συντεταγμένον ύπό τοΰ Δαμασκηνού διά στίχων 
ιαμβικών4. 2. Κανών είς τόν απόστολον χαύ εύαγ- 
γελιστήν Ίωάννην, ου ή άρχή, «Ό καθφρό; ήγα- 
πη·*ένο;>,  κτλ. (μαίους'). καύ 3. Έίς τόν απόστο
λον Άνΐρέαν (νοεμβρ. λ') καύ Άνανίαν (όκτ. α').

Γ'. *Ω  3αύ εις δι κ α ί ο υ ς. Είς τόν Ίώβ, ή; ή 
αρχή, «Τόν καρτερικόν άδάμαντα». κτλ. (μαίου ς')· 
καύ εί; τό» άγιον Λάζαρον «Ό πρύν έκ μή όντων 
παραγαγών», κτλ. γνωσταύ μόνον έκ χειρογράφων.

Δ'. ’Ω δα ι είς ϊ ε ρ ά ρ χ α ς. 1. Δύο κανόνες είς 
τόν μέγαν Βασίλειον, έξ ών δ μ’εν εϊς γνωστός έκ 
τοΰ μηναίου (ίανουαρ α'), είναι έργον αναμφίβολον 
τοΰ Δαμασκηνούύ, δ δ’έτερος έςεδόθη ύπό Μαίου6.

’) Allatii I’roef ad. op. Damasceni, Fabricii 
bibliolh. gne.·. IX, 74». 2, Beda de rat. tem- 
poruiu. Διηγ. Μαρκέλ. έν τω βίω Ίωάν. τοΰ Προ
δρόμου σελ 76— 86. Μόσχ. 1848. 3) Specil. 
roman. IX 730. Έν τω Σλαβ μηναίο· δ κανών 
ουτος είς τού; ’Αποστόλους έσφαλμένω; άποοίδο- 
τα·. εί; τόν Θεοφάνη». 4) Allatii prole? ■ ad op 
Itulliasceii ' - ίναγνώναι έγκώυ.ιον εις τού;
Άποστόζ.ν ι; συγγρχφέ» παρά τού έν άγιοι; :\χ·ια 
σκηνοΰ Ί...*·»  ου ιαμβικοί; καύ έμμετροι; στ χοές 
καταπεποι ιλμένο» s) Acta Sanctorum appviid- 
aJ tom. 2 junii 6j Specil rom 1\ 713

2. Κανιον εί; Γρηγόριον τόν Νύσσης (ίανουαρ. ι').
3. Εΐ; τόν άγιον Ιππόλυτον ί’ώμης (ίανουαρ. 
λ'), εί; τόν άγιον Έπιφάνιον Κύπρου, ού ή άρχή. 
«Έν τω τοϋ θεράποντο; πιστώς» (μαίου ιβ').
4. Κανόνες είς Ίωάννην τόν Χρυσόστομον χαύ είς 
τδ» άγιον Νικόλαον Μυρέων πρό καιρού έκδοθέντε; 
ύπό Μαίου1.

Ε'. Κανόνες είς μάρτυρας. 1. Είς τόν 
πρωτομάρτυρα Στέφανον μετ‘επιγραφής «Ίωάννου 
τοΰ Δαμασκηνού»(οεχεμ. χς'). 2. Εις τήν πρωτο
μάρτυρα Θέκλαν (σεπτεμ. χο'). 3. Είς τήν μάρτυ , 
ρα Εύφημίαν μετ’άκροστιχίδο;· «’Εγκωμιάζω την 
πανεύφημον κόρην, άνευ θεοτοκίων», ού ή άρχή, 
• "Ελκει προς ύμνφδίανκτλ. (σεπτεμ. ις ). 4. Εί; 
τού; άγιους τεσσαράκοντα μάρτυρας, τούς μάρτυ - 
ρήσαντα; έν Σεβάστεια, (μαρτ. θ'). 5. Εί; Λεόντιον 
χαύ Ίουλιανόν (ίανουαρ. ιη' καύ κα'). 6. Εΐ; Φώ - 
τιον χαύ ’Ανίκητο» ιίουλ. ιβ'). 7. Εί; Κοσμαν χαύ 
Δαμιανόν μετ’ έπιγραφή; «Ίωάννου τού Δαμασκη
νού» (νοεμ. Γ). 8 Εί; τόν μάρτυρα Μήναν (νοεμ. 
ια') χαύ Ευστράτιον μετά τήςσυνοδίας (δεκεμ.ιγ'). 
9. Κανόνε; είς τού; μάρτυρχς Γεώργιον καύ Βασί
λειον, έκδοθέντας ύπό Μαίου2. 10. Εί; τόν μάρτυ 
ρα ’Αρτέμωνα, ή μέν άκροστιχύς κατ’ άλφάβητον 
ή·δέ άρχή, «’Ανοίγω τής γνώσεως θησαυρού;» (ά- 
πριλ. ιγ')· δ ιερός Δαμασκηνό; έγραψε καύ βίου; 
μαρτύρων, τελειώΰέντων έπ'ι Λικιννίου. 11. Κανιον 
«ί; τόν μάρτυρα Θεόφιλον, ή άρχή, «Άρχή έχρη 
μάτισα;», γν«80τδ; έκ χειρογράφου- καύ είς τόν 
μάρτυρα Κόνωνα, «Ό καλλίνικος νΰν μάρτυς ύ 
μνείοθω» γνωστός έπίση; έκ χειρογράφου3.

ς'. Κανόνες είς δσίους. Είς τόν όσιον 
Θεοδόσιον (τόν Κοινοβιάρχην), μετ’άκροστιχίδο; 
έν τοίς είρμοϊς καύ έπιγραφή; «Δαμασκηνού», ού 
ή άρχή, «Ώ; σοφό; ταξιάρχη;, «... Έν τω 
Σλαβωνικω μηναίω έσφαλυ.ένως έπιγράφεται τω 
Θεοφάνει. Εί; ΙΙαύλον τό» Θηβαίον, εί; Εύθύμιον 
τον μέγαν μετ’ έπιγραφή; · Ίωάννου Δαμα 
σχηνοΰ».εί; Μάςιμον τόν δμολογητήν, «Ίωάννου 
μοναχού» (ίανουαρ. ια' ιε' κ' κα'), δύο κκνόνε; εί; 
Συμεών (τόν Στυλίτην) μετά στιχηρών, ές ιόν έν

’) Specil. rom. IX 725.
2) “Οπως οί δύο ούτοι κανόνες, οΰτω καύ οί ά>. 

λοι έξεδόθησαν ύπό Μαίου. έκτος τών γνωστών έν 
τοΤ; μηναίοι;.

2) Ό κανιών εις τον άγιον Βαβόλαν (σεπτ. δ') 
ε» μέν τώ Σλαβ μήνα ω επιγράφεται «Ίωάννου», 
έν δέ τω ελληνική· «Μεοφάνου;·. Ό κανών δέ εί; 
Θεόδωρόν τόν Τύρωνα. Έν τω σλαβωνικω Τριω- 
δίω φέρεται ώς ποίηνα Ιωάννου σοΰ Δαυασχηνοΰ 
?’·χύ ό.θώς, διότι άνήκει εί; Ίωάννην τόν Εϋχαιτων.

• Δαμασκηνού» (σεπτ α'), εϊς τόν ό'σιον Χαριτω- 
να (σεπτ. κη') άναχωρητήν έν Παλαιστίνη, εις 
Ίωάννην (τόν Καλυβίτην), ή άρχή «ΙΙλουτισθεύς 
ταϊ; θεία:;·. κτλ. γνωστός έκ χειρογράφου, καύ 
εί; Ρωμανόν τόν μελωδόν, γνωσθεύς ύπό ’Αλλα 

τίου *.
'Ωσαύτως άνήκουσιν άναντιρρήτω; εί; τόν ιερόν 

Δαμασκηνόν καύ οί κανόνες είς τά έγκαίνια τοΰ ναοΰ 
τής Άναστάσεως, εορτής ιδία έν 'Ιερουσαλήμ (σεπ. 
ιγ')· δ εί; άνάμνησιν τοΰ έπιφανέντος είς τδν αύτο- 
κράτορα Κωνσταντίνον σημείου τού Σταυροί! μετ' 
έπινραφή; «Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού· (μαίους')· 
ύπαρχουσι δε έν σλαβ. μηναίω χειρογράφω τοΰ ΙΑ' 
αίώνος δύο κανόνες είς τους Άσωμάτους μετ’έπι - 
γραφής " Ίωάννου Μοναχού”2.

Ούτως έκ τών ωδών τοΰ ιερού Δαμασκηνού πρός 
τιμήν αγίων γνωσταύ είναι μόνον τεσσαράκον
τα πέντε κανόνες. Άλλά μεταςύ τών συγ
γραμμάτων τού θείου Δαμασκηνού, τών έκδοθέντων 
τω 1575 έν Βασιλείφ κατεχωρήθησαν έν τή λατι- 
νιχή μεταφράσει χαύ τά ακόλουθα τροπάρια (σελ. 
607-608).

α'. Εί; τόν κύριον ήμών Ίησοΰν Χρίστον. Ώ; 
φοβερά ή κρίσις σου, Κύριε, κτλ.

β'. Εί; τήν Θεοτόκον Τήν άκαταίσχυντον, Θεο· 
τόκε, ελπίδα σου έχων, σωθήσομαι. . .

γ'. Εί; τήν αύτήν. Υπερένδοξε, αειπάρθενε, ευ
λογημένη Θεοτόχε, προσάγαγε κτλ.

δ'. Εί; τόν Κύριον. Έλέησον ήμας, Κύριε, έλέη - 
σον ήμας, πάσης γάρ απολογίας κτλ. Τό τροπάριον 
τούτο ορίζεται νά ψάλληται έν τω μεσωρίω τής 
α' όίρας έκ διατάξεως τής αύτοχρατείρας Ειρήνης 
(«6' αίώνος).

ε' Είς τόν Κύριον. Κύριε, έλέησον ήμας, έπύ 
σού γάρ πεποίθαμεν χτλ.

ς'. Είς τήν Θεοτό ον. Τής εύσπλαγχνίας τήν 
πύλην άνοιςον ήμΤν, ευλογημένη Θεοτόχε. . .

ζ'. Είς τήν αύτήν. Πολλά τά πλήθη τώ» έμών, 
Θεοτόχε, πταισμάτων χτλ.

η'. Εϊς τήν ιδίαν. Τήν πάσαν έλπίδα μου είς
σέ άνατίθημι κτλ.

θ'. Εί; τόν Αρχάγγελον. Τών ουρανίων στρα
τιών, αρχιστράτηγε κτλ.

Γ. Είς τήν ευρεσιν τή; τιμίας κεφαλής τοΰ Προ 
δρόμον. Ώ; θειον Οησαύρισμα έγχεκρυμμένον τή 
γή, Χριστό; άπεχάλυψε κτλ. Τό άπολυτίκιον τοΰτο 
τροπάριον ψάλλεται τή κε' μαίου, δ'τε Εορτάζεται 
ή γ' εΰρεσι; τής τιμ'α; κεφαλή; τού Προδρόμου,

t
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αλλά δέν Επιγράφεται τώ Δαμασχηνίϋ. Έχτδ; δε 
τούτων δπάρχουσι χαϊ άλλα αύτοΰ ανεπίγραφα.

'Αγάπιος δ μονάχος λε’γει, δτι δ ίερδς Δαμασχη 
νδς συνέταξεν ωραίους κανόνας χαϊ ιδιό
μελα παναρμόνια1. ’Ιδιόμελα δέ καϊ στιχηρά 
έν ταΐς ίεραΐς ακολουθιαις λέγονται εκείνα, άτινα 
συνετέθησαν καϊ ψάλλονται ούχϊ κατά προσόμοιον 
ύποδειγμα, άλλά κατ’ ίδιον αύτών μέλος. Καϊ 
τοιαΰτα στιχηρά συνέταξε βεβαίως ό συντάξα; 
την δκτώηχον· δ Άλλάτιος γράφει, οτι «γνώρισε 
“Troparia Bamasceni propre innumera, in va
ries festivitates”. Πιθανόν λέγων τροπάρια νά έν- 
νοτ) ωσαύτως τά τε καλούμενα τροπάρια καϊ τά 
στιχηρά. 'Ως άδιαφιλονείκητον πρέπει νά θεωρή 
σωμεν, ό’τι ύπδ τοΰ άκαταβλήτου προμάχου τών 
άγιων εικόνων συνεγράφη καϊ τδ λαμπρόν τοΰτο 
φσμα. «Την άχραντον εικόνα σου προσκυνοΰμεν 
αγαθέ κτλ. Τδ τροπάριον τοΰτο έψαλλεν δ άγιος 
μάρτυς Στέφανος δ νέος έπϊ τοΰ αύτοκο. Κοπρω- 
νύμου τω 754 μ. X. καϊ εφεξής δ άγιος Θεόδωρος 
δ Στουδίτης. Ό ίερδς Δαμασκηνός συνέταξε καϊ 
τδ κατανυχτικδν στιχηρδν τοΰ α' ήχου δπερ ψάλ 
λεται νΰν κατά τρίτην, έψαλλε δε χαϊ δ άγιος 
Στέφανος τότε τώ 754 έτει2. Έπίσης τά στιχηρά 
τά άδόμενα έν τώ τελευταίφ άσπασμώ τών κεχοι- 
μημένων έγράφησαν ύπδ Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού 
ώς γνωστδν έκ τοΰ βίου αύτοΰ3. Ό πατριάρχης 
’Ιωάννης γράφει, δτι δ Δαμασχηνδς εύγνωμονών 
τή Θεοτόκω συνέταξε τδν ύ'μνον, «Έπϊ σοϊ χαί
ρει, κεχαριτωμένη, πάσα ή κτίσις αγγέλων τδ 
σύστημα χτλ.

*) Άμαρτ. Σωτηρία. Ένετίησιν 1611, σελ. 30.
2) Βλ. Βίος άγιου Στεφάνου apCoteleriuui, τόμ. 

4, σελ. 459·.
3) Βίος Δαμασκ. ύπδ Ίωάνν Πχτρ. Ίεροσ. § κζ'.
4) ’Εκκλησιαστικά! Άχολουθίαι εορτασίμων ή 

μερών, εϊς άς δπάρχουσι κανόνες τοΰ Δαμασχηνοΰ, 
τά δέ στιχηρά φέρονται εϊς όνομα «Ίωάννου Μο
νάχου» ή «Δαμασχηνοΰ» άπλώς. εΐσιν αί έξης. 
Είς τήν Γέννησιν τοΰ Χριστοΰ, εί; τά Θεοφάνεια, 
είς τδν Ευαγγελισμόν, είς τήν Κοίμησιν, «ί; τδ νέον 
έτος, είς τά έγκαίνια τοΰ Ναοΰ, είς τδν προφήτην

Κατά τά προειρημένα ύπδ τοΰ ’Αγαπίου καϊ 
τοΰ Άλλατιου πρέπει νά παραοεχθώμεν, ό’τι δ ίε
ρδς Δαμασκηνός έγραψε στιχηρά εις πολλάς έκτων 
Εορταζόμενων ήμερών, εϊς άς ύπ’αύτοΰ συνετέθη- 
σαν καϊ κανόνες, μολονότι έν ταΐς άκολουθίαις ούχϊ 
πάντοτε βλέπομεν έπιγραφόμενον τδ όνομα αύτοΰ, 
Εξαιρέσει βεβαίως τών εορτών έκείνων, εϊς άς ήδη 
πρδ τοΰ Δαμασχηνοΰ ύπήρχον συντεταγμένα τοι- 
αΰτα *.  Τά τροπάρια είς τάς ώρας καί τά στιχη- 

ρά τής ακολουθίας τοΰ Πάσχα είναι άναμφιβόλως 
άσματα τοΰ ίεροΰ Δαμασκηνού, ώς τοΰτο δηλοΰ- 
ται έκτινων χειρογράφων1. Ωσαύτως εν τοΐς μη- 
ναίοις άναγινώσκονται στιχηρά έπ’όνοματι «Ίωάν
νου μοναχοΰ», α' είς τήν Ύπαπαντήν τοΰ Κυ
ρίου καϊ είς τήν 'Τψωσιν τοΰ Σταύρου, β' είς τδν 
απόστολον Πέτρον, εϊς τήν προσκυνησιν τής αλυ- 
σεως αυτοΰ, είς τδν δίκαιον Ζαχαρίαν καϊ είς τδν 
αρχάγγελον Μιχαήλ, γ'. είς τδν άγιον Άβερκιον 
χαϊ Νικόλαον, δ', είς τούς αγίους χαϊ αγίας μάρ 
τυράς, Ευλάμπιον χαϊ Εύλαμπίαν, Ζηνόβιον χαϊ 
Ζηνοβίαν, Λογγϊνον τδν εκατόνταρχον καϊ Λουκια
νόν, είς τούς Μακκαβαίσυ; καϊ είς τδν άγιον Νικη
φόρου, είς Πελαγίαν χαϊ είς τήν αγίαν Βαρβάραν, 
(ίανουαρ. ις' φεβρ. β' γ' ζ' θ' μαρτ. χς' αύγ. α' 
σεπτ. ε' ς' ιγ' ιδ' ις' δχτ. η' ι' κβ' λ' οεκεμ. δ' 
ς'). Ή εορτή τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ τή χς' 
μαρτίου άναφέρεται χαϊ έν τώ Τυπικώ τοΰ άγιου 
Σάββα καϊ έν τώ Συναξαρίω σημειοΰται, δ’τι αΐί 
τη ώρίσθη έξ άρχή; καϊ άνωθεν» 2.

Τέλος, έκτδς τών άσματιχών ακολουθιών τοΰ ίε
ροΰ Δαμασχηνοΰ είσι γνωσταϊ χαί τινες εύχαϊ, 
οιον ή εύχή είς τόν κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, 
πεποιημε'νη διά στίχων ανακρεόντειων3, καϊ τρεις 
εύχαϊ πρδ τής μεταλήψεως τών αχράντων μυστη
ρίων4. Έν έτει 1716 καϊ 1746 έξεδόθησαν έν Κιέ- 
6ω σλαβωνιστϊ κανόνες είς τήν Θεοτόκον «χατανυ- 
χτικοϊ, δκτάηχοι, καθηυ.ερινοϊ, ποίημα Ίωάννου 
τοΰ Δαμασχηνοΰ». Ό πανιερώτατο; Δαμασκηνός 
Επίσκοπος Νιζεγορόδου, ίδών χαϊ αύτδς τδ σύγγραμ
μα τοΰτο σηαειοΐ, ότι οί κανόνες ουτοί εΐσιν αυτοί 
Εκείνοι, οί'τινες άναγινώσκονται έν τή σλαβωνική

Ήλίαν, είς τούς άποστολου; Ίωάννην, Πέτρον χαϊ 
Παΰλον, είς τδν μέγαν Βασίλειον χαϊ πρωτομάρτυρα 
Στέφανον, είς τδν ομολογητήν Χαρίτωνα, είς τδν 
μάρτυρα Εύστράτιον καϊ εϊς τούς άγιους 40. Είς 
τάς λοιπάς ήμερας οέν φαίνονται στιχηρά τοΰ Δα- 
μασκηνοΰ.

*) Fabric» bibl. graac. IX 742.
2) Bo Hand. Aeta Sanct. ad 26 Martii.
’) Op. S. loannis. cd. Paris 1712, t. 1, p. 

773-791.
’) Fabric» bibl. gr®c. IX 742—743, Xll 122 

—127. Έν τοΐς νεωτέροις Ελληνικοί; Ώρολογίοις 
άναγινώσκονται δύο μόνον πρδ τή; μεταλήψεως εύ- 
χαι τοΰ Δαμασχηνοΰ, ε'ν δέ το'ς αρχαίοι; ύπάρ- 
χουσι τρεις. Ή δια στίχων ανακρεόντειων ευχή 
αποδίδεται μάλλον είς Συμεών τδν νε'ον Θεολόγον, 
oStho; καί φέρει τήν επιγραφήν έν ταΐς τελευταίας 
έχδόσεσι τοΰ Ωρολογίου. Βλ έχδ. Βενετ. 1860, σ. 
446-450. Σ. Μ. 

δχταήχω, είς τά απόδειπνα 'Ο Άλλάτιος ωσαύ
τως σημείο', ότι εΐχεν άνά χεΐρας Παρακλητι
κή ν τ οΰ Δ αμ α σ X η ν ο ΰ , περιέχουσαν Εγκώμια 
είς τήν Θεοτόκον είς οχτώ ήχου;· ή Παρακλητική 
0μω; αύτη ην έτερόν τι ή ή γνωστή Ό κ τ ά ή
χος. καθόσον αΰτη περιέχει κανόνας χαϊ είς τά; 
άλλα; τής Εβδομάδο; ήμέρας, πλήν τών χυριαχώ*·  
Αρά γε Εμπεριέχεται έν τώ αριθμώ τών Εσπερινών 

τούτων κανόνων καϊ κανών τις τοΰ άγιου Ίωάννου 
τοΰ Δαμασκηνού ; Ε’ναι δυσκολον νά δρισθή, διότι 
«’ναι βέβαιον, οτι ό Δαμασκηνό; δέν συνέταξε συλ
λογήν θεοτοκίων κανόνων είς τάς ήμέρας τής έβ - 
δομάδος. Γνωστδν δ'ότι δ κανών τής τρίτη; τοΰ 
πλαγίου 6' ήχου ε’ναι ποίηυα τοΰ πατριάρχου 
Μεθοδίου· δ χανών τής τρίτης τοΰ πλαγίου δ' τοΰ 
Θεοστηρίκτου· οί δέ κανόνες τής τετάρτη; τοΰ β' 
χαϊ πλαγίου β' χαϊ τής δετέρα; τοΰ γ' ήχου άνή 
χουσιν είς Ίωάννην τών Εύχαΐτων

Έκτδς τούτου γνωστδν ότι οί άλλοι καθημερινοί 
κανόνες *(έχτδ;  τών χυριαχών) συνετέθησαν μετά 
τδν Δαμασκηνόν ύπδ ’Ιωσήφ καϊ Θεοφάνους τών 
ύμνογράφων. Έν το'ς χειρόγραφοι; τής έν Βολο- 
χολάμτ|(;) βιβλιοθήκης τηροΰνται μέχρι τοΰδε δυο 
χειρόγραφα, άτινα Επιγράφονται Θεοτοχάριον, 
καϊ περιέχουσι καθημερινούς κανόνας είς τήν Θεο
τόκον, μή έπιγραφομένου; είς τδν Δαμασκηνόν 
Τοΰτο δέ, άπερ λέγει δ Μαράκιο; περϊ τών γνωστών 
αύτώ δκτώ κανόνων τής Θεοτόκου, πεποιημε'νων 
εις δκτώ ήχοός, έπιβεβίιοΐ, οτι ή Παρακλητική 
τοΰ Άλλατίου καϊ τοΰ Επισκόπου Δαμασχηνοΰ α
νήκει ούχϊ είς τδν άγιον Δαμασκηνόν, άλλ’ είς 
Ίωάννην τών Εύχαΐτων.

’Εκ τούτων νΰν βλέπομεν όποια πληθύς κανόνων, 
στιχηρών καϊ ιδιαιτέρων τροπαρίων συνεγράφησαν 
ύπδ τοΰ άγιου Ίωάννου τοϋ Δαμασχηνοΰ. Τδ το
σοΰτο τών νέων ακολουθιών πλήθος παρήγαγε 
προφανώς μεγάλην μεταβολήν είς τδν κύκλον τής 
Εκκλησιαστική; θείας λατρεία;, πολλω δέ μάλλον 
καθότι ταύτοχρόνως ή Εκκλησία παρέλαβε καϊ 
πολλά έτερα νέα φσματα έκ τών χειρών τοΰ μα
καρίου Κοσμά, έπισκόπου Μαίουμα καϊ φίλου τοΰ 
ίεροΰ Δαμασχηνοΰ. Έμελλε λοιπόν έν τώ εκχλη- 
σιαστιχώ Τυπιχφ νά έπέλθη μεταβολή, ήτις καϊ 
έπετελέσθη ύπδ τοΰ ίεροΰ Δαμασχηνοΰ. Συμεών δ 
Θεσσαλονίκης γράφει, οτι μετά τδν άγιον Σωφρό

νιον (πατριάρχην Ιεροσολύμων) τδ Τυπικόν τοΰ 
άγιου Σάββα έχ νέου Επιθεωρήθη χαϊ χατηρτίσθη 
ύπδ τοΰ σοφοΰ καϊ θεολόγου Ίωάννου τοΰ Δαμα
σχηνοΰ, καϊ οτι δ άγιος Σαββας χαϊ δ Δαμασχηνδς 
θεωρούνται χατ’έξοχήν οί συντάκται τοΰ ίεροσολυ- 
μητικοΰ Τυπικοΰ1. Ό ιερό; Δαμασκηνός βεβαίως

*) ’Απαντήσεις είς Γαβριήλ. Διαλ. κατά αίρέσ.

συμπεριε'λαβεν έν τώ κύκλω τών ιερών ακολουθιών 
χα'ι τής θείας λατρείας δ'σα έκ νέου Εποιήθησαν φσματα 
χαϊ ε'ξέθηχεν όλην τήν τάξιν τής Εκκλησιαστικής 
ακολουθίας συνωοά πρδς τάς τή; έποχή; αύτοΰπερι
στάσεις μετά πολλής τής λεπτομέρειας καϊ άχριβείας. 
Τοΰτο δέ ήτο έπάναγκες χαϊ δΓ,άλλην αιτίαν νά 
πράξη, καθότι κατ’άρχαίαν συνήθειαν σχεδόν πάσα 
ιδιαιτέρα τοπική Εκκλησία είχε τδ έαυτή;Τυπικόν, 
χαϊ αί Επισημότερα; μοναϊ έχυβερνώντο δΓ ίδιων 
κανόνων1. Άλλ’ή συνήθεια αύτη έπϊ Δαμασχηνοΰ, 
ότε ή χριστιανική πίστις εΐχεν εξαπλωθή καθ’ολα 
τά μέρη δέν ήδύνατο νά μή έχτ] συνέπειας ωφέλι
μους είς τήν Εκκλησιαστικήν Ενότητα εν τώ πνευ- 
ματι αύτή; τής πίστεως καϊ τής εύσεβείας Διά 
ταΰτα καϊ δ πατριάρχης τής Ιερουσαλήμ Νεκτά
ριο; (κατά τδν ΙΖ' αιώνα) γράφει. οτι δ θείος Δα 
μασκηνδ; Επιθεωρών τδ Τυπικόν τοΰ αγίου Σάββα 
είσήγαγεν Εν αύτώ διατάξει; περϊ άναγνώσεως 
κανόνων καϊ ιδιομέλων τροπαρίων. συντεθειμένων 
ύπ’αύτοΰ χαϊ τοΰ ίεροΰ Κοσμά2. Η γνωστή νΰν 
τάξις τών ώρών τοΰ αγίου Πάσχα ανηχει αναμ
φίβολοι; είς τδν ιερόν Δαμασκηνόν. Νίκων δέ δ 
καθηγούμενος τή; μονής τοΰ Μέλανο; άρους έν τή 
Εποχή αύτοΰ (κατά τδν ΙΑ'αιώνα) Εμαρτυρει, ότι 
ή τάξις αυτή είναι τοΰ ίεροσολυμητικοΰ Τυπικοΰ 
τουτέστι τοΰ επιοιορθωθέντος ύπδ του αγίου Δαμα 
σκηνοΰ3. "Οτι δέ «ίπομεν περϊ τών ώρών τοΰ Πά
σχα, τοΰτο πρέπει νά είπωμεν καϊ περϊ τή; πρωι
νής τοΰ αγίου Πάσχα άιολουθίας, ώ; καϊ περϊ τής 
ακολουθίας τής όλης Διακαινησίμου εβδομάδας. Ή 
τάξις τής ακολουθίας ταύτης είναι καθ’ ύπεροχήν 
πανηγυρική.

Έκ χειρογράφων ύπάρχει ωσαύτως γνωστόν 
Μηνολόγιον τοΰ αγίου Ίωάννου του 
Δαμασκηνού4. Έν ταΐς περϊ Ψαλτηρίου Εχδε 
δομέναις πραγματείαις καϊ έν τισιν άλλοι; χειρό
γραφοι; ψαλτηρίων καϊ Τυπικών μηνολόγιον κα 
λεΐται τδ συντεθέν κατά τδ ίεροσολυμητιχδν Τυηι 
κδν τοΰ αγίου Σάββα, τουτέστι τδ ύπδ τοΰ ίεροΰ 
Δαμασκηνοΰ συντεθέν μηνολόγιον κατά τδ Τυπικόν

*) Θεοδώρου Βαλσαμώνο,ς Ερωτ. γ' (έν τήξ εκθ- 
τοΰ 'Ράλλ. καϊ Ποτλ. κεϊται δ') Έν τή Δύσει 
χατά τον Ε' καϊ ζ' αιώνα Επίσης είχον θεσπισθή 
διάφοροι κανόνες ύπδ τοπικών συνόδων, αί’τινες α- 
πήτουν τδ ομοιόμορφον εν ταΐς εκχλησίαις ώ; πρδς 
τήν τέλεσιν τής θείας 
λατρείας.
Braga χαν. 19, 20, 2? κτλ

2) Ίεροκοσμ. Ίστ. σελ 176 Ένετίησιν. 
') Βλ. Νίκων χαν. μέρος β', λόγ. α'.
4) Prolegom. ad Script. Damascen, ρ. 44. 

λειτουργία; χαϊ τής άλλης
Συνόδου Ίππών. χαν. 27. Συνόδ.
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τοΰ αγίου Σάββα. Έπί δέ τοΰ Δαμασκηνού ήτο 
καιρός έτι, ινα τά τέω; υπάρχοντα χατά τόπου; 
μηνολόγια συναθροισθώσι χαι καταρτίσωσιν έκ τού
των κοινόν μηνολόγιον τών έπιση-αοτέρων της Εκ
κλησίας αγίων. Εί; τον άγιον λοιπόν Ίωάννην τόν 
Δαμασκηνόν, οστις χάλλιστα έγίνωσκε την ιστο
ρίαν τής ’Εκκλησία; κα'ι τα; μεγάλας πράξεις τών 
μεγάλων αύτής άνδρών, οστις έοόξασε τήν μνήμην 
αύτών διά τών έαυτοΰ ασμάτων, οστις ε'π'ι τέλους 
χατενοησε την άνάγκην νά δώση πλείονα άκοίβειαν 
καί Ομοιόμορφον τύπον τής εκκλησιαστικής ακο
λουθίας, είς τούτον, λέγω, ανήκε φυσικώ; νά ένα 
σχοληθή εις τήν σύνταξιν τοιούτου Μηνολογίου ’.

("Επεται συνέχεια).

ΜΑΞ1110Υ του ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΪ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ'.
7’ω σορωτάτω χαι παχαιιϊεσιμωτάτω Φι.Ιι.τ- 

x6>.lew: άρχιερεϊ, χι·ρί<<> Θεο^ιάχει, Μι'ιζι- 
fio/; τα.-ιο ός Κυθήρωχ ίχϊσχοπο': έ>· τοί<: 
το6 .ι>·ενματο<: ixuhddrai χα.1οϊ<;.
Ώ; ήόιστον τή νοερά τραπέζη προσεπεισήκταί 

μοι το καρύκευμα τοΰτό τοι κα'ι τή έαυτοΰ φύσει 
και τή περί έμέ σπουδή κα’ι δή και τώ έπιτηδευ- 
ματι είναι παραοεικνύον σαφέστερον· και γάρ έν- 
ευωχούμην έγώ τή καλή τών λόγων έκείνων πα 
νηγύρει τών ίερεμιαχών, συνευωχ,ΰντο δέ πάντως 
κα'ι of; έμοϊκοινοί κα'ι λόγοι κα'ι τράπεζα, μικρόν δέ 
παρακκτιόντε; κα'ι το'ς χαλοϊς τώνδψωνίων έπεντρυ- 
φώντες ενδελεχώς και τήν τών δαιτυμόνων έξετά - 
ζομεν πρόνοιαν. ’Επ'ι δέ είπε τις ό'τι κα'ι Θεοφάνη; 
ό γλυκύς ήν έναρίθμιος, πώς οΐει μου τήν ψιχήν 
&ατεθεϊσθαι, Θεοφανε; ιερότατε ; Έπηυξήθη μου

τά τής ευφροσύνη;, τά τής ψυχή; μου έκτόπως 
έωρτάζετο χαταθύμια καί πρόσφατό; τι; δοξολογία 
πρδς Θεόν έξυφαίνετο- τί γάρ άν άλλο πρότερον 
έθέμην έγο> ποτέ τοΰ τοιοΰτον έκ τής έπ’ έμοί κρι- 
σεω; πλουτήσαι συνδιαιτητήν καί συμπράκτορα, βς 
καλώ; τε ήδει τά κατ’έμέ καί δεινός φωρασαι γνώ
μην δολίαν τε κχί έπίφθονον χαί τήν ψήφον συνε- 
πάξειν ό’τι μάλιστα δικαίως, τδ προύργιαίτερον ; 
Έφθασα μέν άντί τούτων έγώ, εικδ; γάρ ήν, τών 
μεταξύ νών γενομενων ποτέ παιδικών άναμνήσας, 
θεία μοι καί ιερά κεφαλή Θεόφανες, καί άν- 
τεπήδον τδ φίλτρον ίσόμοιρον ού γόρ άν ήττασθαι 
ούτε μήν νικάν περί τά έρωτιχά ύποφέροιαι. Έν ω 
δε'μοι ταΰτα άπήρτιστό τε καί διεπέμπετο, άνά 
χεϊρας τδ γλυκύ σου έπιτραπέζιου έπιδίδοται, οί'ων, 
ώ τρισφίλιε, ήδυσμάτων πληρέστατον, χαί τοσοΰτο 
μάλλον όσον γε και μεμψίμοιρου- έωκεις γάρ τοϊς 
γ'έκ τών σών τούτων τεχααιρομένοις ούδέν παρα- 
χωρεϊν μου τοΐς φιλικοϊ;, εί μή καί ύπερακοντίζειν 
σε ταΰτα τω γε οοχεΐν, τών έρωτικωτέρων τι; οια- 
τείναιτο. Κα'ι δή, έπειδή τοΰτ’ είδέναι έμπόθω; 
έπιζητεϊς, έρρωμένως ήμϊν διάχειται τά τοΰ σώ
ματος- τί γάρ άν καί λέγοιμεν περί ψυχής δεινώς 
καί αύτόθεν καί έξωθεν τυραννουμένη; οιά παντός; 
Τδ δέ τυραννικότερου αμα κχί περιαλγέστερον, έφ’ 
ώ καί σύ καλώς ποιων συλλελύπησαι. “Οτι μέν ούν
τά παρ’έμοΰ συνηνέχθη τή τή; ειρήνη; διαίτνγ καί 
αύτδ; έπιβχλών τοϊς τώ πχναγιωτάτω μοι έγγε- 
γρχμμε'νοι; χατόψει- οτι οε χείρω τών προτέρων τώ 
χρηστώ Φιλαδέλφεια; διαμεμηχάνηται, καί άλλοθεν 
χαί έξ αύτών τούτων τών έναλλάξ ήμϊν διαπεμ- 
φθέντων γραμμάτων είση καλώς- άπαξ γάρ ουτω; 
άπερυθριάσα; (άλλά μοι συγγνοίης) πρδ; τά κακά, 
άβίο,τον ήγηται τδν. . . βίον, εί μή κακώς ποιών 
ήμα; καί λόγω διαμένει καί πράγματι. Συγγνοίη 
οέ τούτω ό Θεδ; τών έπιγ-.γνομένων έπηρειών κχί 
διά σών πρδ; Θεόν εύπροσδέκτων ευχών άπχλλά- 
ξειε. Περί δέ τή; ώ; ήμά; σου άφίξεως τίνα άν ή
μών τή ψυχή τερπνότερα εύαγγέλια γένοιτο; Έγώ 
μέν ουν υπέρ τής καθ’ή-Λδς ίερα; Έκκλησίας, καί 
μάοτυς μου τδ παντέφορον ομμα. ούδ*έμαυτοΰ  άν 
έφεισάμην έφ’δτωοΰν. εί μονού τούτο, βελτιων έαυ
τοΰ άποκχτασταίη- εν δέ με λυπεϊ, τδ τής δυνά
μεως ασθενές- πλήν άλλά καί τώ Θεώ φίλον τδ 
κατά δύναμιν. Δέομαι δέ καί βραδυτέραν χαί αυθις 
τήν περί τουτου σχέψιν γενέσθαι ήμϊν- ού γάρ άν 
τδ έ-χοι γε διαφέρον καί θ νμηρέστερον τοΰ λυσιτε- 
λεστέρου τοϊς πολλοϊ; προτιμήσαιμι. *Αν  δέ χαί 
ούτως ό άνωθεν άπόπλο ■; έπικριθή. τώ< σπουδα- 
ζομένων Θεός συναντιλαμβάνοιτο. Έρρωμένως μοι 
διαβιωης, άνδρών φίλτχιε άμα χαί ΐερώτατε. ’Ενε
τίηθεν. μαιμακτηριώνος η'ίσταμε’νου κχτά τδ αφίχ'.

*) Θεοδ. Ί’ουϊνάρδος έξέδωκε μηνολόγια τών έν 
Καρθαγένει άγιων τοΰ ς' αίώνος. Λουχάς δέ ό Δά 
κερος έξέδωκε γαλλικόν μηνολόγιον τοΰ Θ' αίώνος. 
'Ο δέ "Ερβερτο; και Biutc-r έξέδωκχν γερμανικά 
μηνολόγια τοϋ Θ' έπίσης αίώνος. Τά Ημερολόγια 
ταΰτα δέν είναι έν πα;ιν όμοια πρδ; άλληλα. Ma 
rezolil. Liturgia Sacra I th. s 220. ΙΙολλώ 
σπουδαιότερα ήσαν τά μηνολόγια τής έν Κωνσταν 
τινουπόεει Εκκλησία; τοΰ Γ αίώνος, ωσαύτως καί 
τοΰ αύτοΰ αίώνος τά ϊεροσολυμη.-ικά, τά έκδοθέντα 
ΰπδ Shollse I82a Τά τελευτχϊα ταΰτα σχεδδν 
έν πάσίν εισι σύμφωνα καί πρδς άλληλα χαί πρδς 
τά χαθ'ήμα, σύντομα μηνολόγια τή; έλληνική; 
’Εκκλησίας. Ό Σωζόμενος κχτά τδν Ε' αιώνα έγρα
φε περί τών’Εκκλησιών τής Γάζη; καί τή; Κων- 
σταντία;, οτι άμφότεραι είχον τάς έαυτών έορτάς 
καί έπανηγυριζον τάς μνήμα; τών μαρτύρων. ’Εκ
κλησιαστική Ίστ. χεφ. Ε', 3.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μς'.
Τω χαναγιωεάτω χυρίω 'Ιερεμία Μάζιμο<: 

ό Μ αργούν ιο<:.
Ούχ έστι, φησίν, άνάνευσι; έν τώ θχνάτω αύ 

τών χαί στερέωμα έν τή μάστιγι αύτών. Καί άλ
λαχοΰ περί έαυτοΰ ίλεξεν δ αύτδς προφήτη;, συνή- 
χθησαν έπ’έμέ μάστιγες καί ούχ έγνων τήν έπί τω 
χαχώ. οίμαι, τινών τεθνηκυϊαν ώσπερ προαίρεσιν 
χαί τών έν τώ συνειδότι τών έπταισμένων οίονοΰν 
έλεγχον, κάν μ ή αίσθάνωνται, αί-νιττόμενο; έξ ωχ 
οϊόν τις έξις άποκατέστη ή τοΰ κακού συνήθεια, 
οΓ; λοιπδν τδ πονηρόν καλδν καί τούμπαλιν έπι 
λέγεται. Έγώ δέ πάσχω τι καί πρδς αύτούς, νή 
τήν ίεράν σου κεφαλήν, παναγιώτατε. δέσποτα, 
κατελεών αύτών τήν άπόνοιχν καί δή καί τή συμ
φορά τούτων προστετραγώοηκα ούτ’οίκοθεν ούτ’άλ- 
λοθεν τήν καλήν πάσχειν αίρουμένων αλλοιωσιν- 
άλλά γάρ τί γ’άν τι; χαί πάθοι έφ’ών ούδείς τών 
σφίσιν πεπλημμελημένων μετάμελο; ·. Τοΰτο δήπου 
κατολοφύρεσθχι καί τήν άνωθεν επικουρίαν, όση 
δύναμις, προσαπαιτεϊν καί έχτήκεσθαι................
ύπέρ ών τά λόγια . . . ούκ έφυλάξα-ντο - τάχα γάρ 
ουτω γοΰν ποτέ τοΰ τοσούτου χακοΰ ύπανανήψειαν, 
συμπαθεστέρου.......... φιλή τοΰ θείου κατευμοιρή
σαντες. εΐ μόνον καί αύτόθεν πω: δρμηθέντες πρδ; 
Κύριον κράξαιεν χαί έκ τών αναγκών αύτών ρυ- 
σθήναι έπεμελήσαιντο. ΟΤσθχ δήπου πή μοι φέρει 
ή τών προφητικών ρημάτων προσαγωγή, πανα
γιώτατε δέσποτα, ήν πρδς άνάμνησιν ΰποιαυοΰν 
αύτοσχεδίως έγχαοάξαι σοι ένταΰθα διέγνωκα τών 
γενομένων ή καί τών γενησομένων άν. Ενετίηθεν, 
ώ; άνωτέρω.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΖ'.
Μάχιμος ταχεικοι.' ίχίαχοπος Λ t'/h'ipMr τω

Οεο^ι.ίεστάτω- . .
'Γήν μέν έπιμέλειαν, ήν τινε; πρδ ήμών φθάσαν- 

τε; έπεδείξαντο εις τδ εαυτού; χρησίμους παρασχεϊν 
τοϊς περί τά τή; καθ’ήμα; Εκκλησία; καταγινο- 
μένοις, πράγμα τωόντι φιλοσόφου καί φιλοθέου ψυ
χή; μεταχειριζόμενοι. ούκ άγνοοΰντε; διατετελέ- 
καμεν, μάλλον δέ τάγε εΐχοτα χαί άποδεδε'γμεθα 
καί ΰπερεπηνέχαμεν αύτών τήν σπουδήν ούδέ 
γάρ έαυτώ τι; καί μόνω γεγένηται, άλλά κχί τοϊς 
φίλοι; χαί τή πάτρίϊι 
πρδ τούτων ο -[ε άληθώς χριστιανίζων τή εύσεβεία 
αΰτή, ή τά πάντα έπώφληχε. χαί τοΰτο. οιμαί 
πω;, τδν θεσπέσιον Παύλον ύπαινιξασθαι βουλη- 
Οέντα, τδ μή τι; τδ έαυτοΰ ζητείτω, άλλά καί τδ 
ετέρου, είπεϊν. Πλήν άλλ’ έπειδή αί δεύτεραι φρον
τίδες. τδ τοΰ λόγου, σοφώτεραι, καί οί; κχί τρί; 
τά χαλά διαπρακτέα, ούκ άπο τοϋ δέοντος καί

> ί σπουοην- ουοε 
, άλλά καί τοϊς 

χαί τοϊς πάσιν απλώς καί 
στιανίζων τή εύσεβε-α 

% — Τ '

ήμεϊ; ώήθημεν έσεσθχι. εΐγε έκ τών ένόντων πρδ; 
έπικουρίχν προέλωμέν τι. τογ’έφ’ήαϊν, τή τών 
προτέρων σπουδή, άλλω; τε παρά τε τοΰ πανιερω- 
τάτου άρχιεπισκόπου Φιλαδέλφεια; κυρίου Γαβριή- 
λου χαί τοΰ θεοφιλεστάτου έπισχόπου Κυθήρων κυ
ρίου Μκξίμου έ; τοΰτο προαχθέντε;· καί γάρ τών 
άτόπων άν είη πολλά μέν τών μή ούτω καλών,
μηδέ πρδ; τδ χρήσιμον φερόντων ύσημέραι τύποι; 
έχδίδοσθαι, τά δέ πρδ; τδ τή; ψυχή; συμφέρον καί 
μ,άλιστα ήκοντα καί δι’ ών άν τις τών χαμερπών 
τούτων χαί ένύλων πρδ; τά υψηλά καί νοερά άνα- 
κουφίζοιτό τε χαί πνευματιχώ; ποδηγετοϊτο, ώσπερ 
έν παραβύστω κεκρυφθχι, καί μή ές προϋργον πασι 
χαθίστασθχι- σχολή γάρ άν τις τή; τών παθών 
ίλύος άπαλλάττοιτο καί πρδ; τδ άχρον άνάγοιτο 
τών έφετών, μη καί πολιτειών ταϊς άρισται; καί 
παραδειγμάτων τοϊ; κρείττοσι κα'ι πράξεων έπαινε- 
τών ΰπομνήμασι πρδς τοΰτο μετά τήν άνωθεν 
χορηγουμένην επικουρίαν προτρεπόμενό; τε καί βοη- 
θούμενος, ών δήπου τώ συντάγματι τδ έπάγγελμα. 
Άμέλει τοι κχί ήμα; ζήλο; προ; τδ προχειμενον 
έργον, δ τοϊ; φιλοθέοι; προστεθείκαμέν τε καί έχδε- 
δώχαμεν παρακεκίνηκε- τοΐς γάρ παρά τών άλλων 
έχδεδομένοι; έγχϋψχντες ιχανώ; κχί έ; τάχριβέ; 
ένασχοληθέντες, εί που τι έδοξεν ήμϊν έκείνοι; πα- 
ραδραμδν, ή τδ λεληθδς, ή τδ ούκ οιδ’δπω; άδιορ - 
θώτως έχον, προστετήκαμέν τε χαί διωρθώχαμεν, 
τώ τε Θεώ οιά τούτου εύάρεστοί πω; γενήσεσθαι 
ήλπικότε; (έπεί χαί Θεώ φίλον τδ κατά δύναμιν) 
χαί τοϊ; άλλοι; έπωφελεϊ;· Πολύ δ’έν γε τώ μεταξύ 
χαθ'έαυτούς οιαβκεψαμένοι; ήμϊν, τίνι άν πρεπω- 
δέστερον τουτί προσφωνήσαιμεν, αύτδ; ήμϊν ΰπήν- 
τησα;, θεοφιλέστατε δέσποτα, δ; χαί άρετή χαί 
φρονήσει κχί τή περί τού; λόγου; ακρίβεια πάντας 
πάντως ΰπερηχόντισας. Δέξαι τοιγαροΰν άσπασίως 
τδ δώρον καί χρείττω τούτων παρ’ήμών προσδόκα 
χαί έρρωσο.

Έν Παρισίοι; περιεμένετο έσχάτως πρδ; έπίσκε- 
ψιν τής έχθέσεω; άρχων Ίνδρδ; έξ Ίωχώρης, δυνά- 
μενο; ν’άντιμετρηθή πρδς τδν παλαιόν Κροϊσον οιά 
τούς θησαυρού; του. Ό Ίνδδς ουτο; είναι κάτοχο; 
ίδίω; λαμπρού άδάμαντ'.ς ΰνομαζομένου Ήλίου 
λίθος, χαί ό>; καταγωγή; θεία; θεωρούμενου παρά 
τοϊς Ίνδοϊ;. Κατά τήν περ: τουτου παράοοσιν. 
•ημέραν τινά 4 Βράχμα; ευρισκόμενο; έπί τοΰ Ήλίου 
καί βλέπων τά; ανθρωπίνους αδικία; έδάκρυσεν έν 
τών δακρύων του έτ.εσεν έπί τή; γή;, καί κατά 
τήν πτώβίν του μετεβλήθη εί; άδάμαντα.—Ή ά
ξια τοΰ άδάμαντος τούτου υπερβαίνει, ώ; λέγεται, 

τά 2.000,000 φράγκων.

ί
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ΑΣΙΚ ΚΕΡΙΒ.

(ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΔΙΗΓΙΙΠΛ).

(Συνεχεία χα) τέλος· ιδε άριθμ. 30).

Ό Άσ)χ Κερ'ιβ. άφοΰ υπερευχαρίστησε τδν ιπ
πέα χα) άνέλαβε την πήραν του, είπεν αύτω.

— Άγά, ή ευεργεσία ίου είναι μεγίστη βεβαίως· 
άλλα θά φανής αρκετά γενναίος, ίπως συμπλήρω
σής αύτήν. Έάν θελήσω νά εΐπω οτι έντδς μιίς 
ήμε'ρας έφθασα άπδ Άρζινιάνης είς Τιφλίδα, ούδε'ις 
Οε'λει μέ πιστεύσει. Δεν με εφοδιάζεις με χάμμίαν 
άπόδιιξιν ;

— Κύψε, λε'γει ό ίππεύς μειδιών λάβε κάτωθεν 
τής όπλής τοΰ ίππου μου βώλον χώματος χαι 
κρύψε αύτδν εις τδν κόλπον σου. "Οταν δέ τις δυσ- 
πιστήση είς τούς λόγους σου, ζήτηοον νά προσφέ- 
ρωσι μίαν τυφλήν, ήτις άπδ επτά έτών νά έχασε 
τδ φώς της, άλειψε τούς οφθαλμούς αύτής μέ τδ 
χώμα τοΰτο, έχείνη δέ αμέσως θά άναδλέψη.

Ό Άσ'ικ ίχυψεν ίνα λάβη τδ χώμα, ώς είπεν 
αύτω ό ίππεύς, άλλά πριν άνεγείρη τήν κεφαλήν, 
οτε ίππεύς χα'ι ό Ιππος έγένοντο ά φανείς. Τότε 
έπείσθη ότι δ θαυμάσιος ουτος προστάτης ητο ό 
μέγας Χεδ'ρελέζ (άγιος Γεώργιος).

Ή νύξ εΐχεν άρκετά προχωρήσει οτε δ Άσ'ικ 
Κερίβ έφθασεν έπ'ι τέλους είς τήν οικίαν του. Τήν 
θϋραν αύτής έκρουσε τρεμούση χειρ) λέγων·

-- Άνά, άνά (μήτερ. μήτέρ), άνοιξε· μέ στέλ- 
λει ύ Θεός· κρυόνω, πεινώ· σέ παρακαλώ έν δνό- 
ματι τοΰ περιπλανωμένου έν τω χόσμω υίοΰ σου, 
άφησόν με νά είσε'λθω

ΊΙ γραΐα άπεχρίνατο διά τής άσθενοΰς αύτής 
φωνής-

— Εις τάς οικίας τών πλουσίων δέχονται τού; 
όοοιπόρους. Μέγας γάμος γίνεται έχει κάτω- πή
γαινε χα'ι θά ήυπορέσϊ,ς νά περάσγμ χαλά τήν 
νύχτα.

— Άνά, έπανέλαβεν εκείνος, ούτε φίλους έχω 
έδώ, ούτε γνωρίμους, χα) διά τοΰτο πάλιν σέ παρα
χαλώ, άφησε με νά εΐσέλθω έν δνόματι τοΰ περι- 
πλανωμένου έν τω χόσμω υίοΰ σου.

Τότε ή αδελφή του είπεν είς τήν γραίαν.
— Άνά, θά σηκωθώ και θά ανοίξω τήν θύραν
— Άθλια I είπεν δργίλω; ή μήτηρ. Σο) άρέσει 

νά ύποδέχησαι τούς νέους ένω έγώ τώρα άπδ επτά 
έτών έτυφλώθην έκ τών δχ*ρΰων|

Άλλ' ή κόρη, χωρίς νά δ.ιση άχρόασιν εις τάς 
μομφάς ταύτας, ήγέρθη, ήνοιξε τήν θΰραν κα'ι 
είσήγαγε τδν Άσ'ικ Κερίβ

Μετά τδ πατροπαράδοτο; σ ε λ ά μ, έκάθησε 
κα) ήρξατο νά παρατηρή πέριξ αύτοΰ μετ' άχου-

σίας συγκινήσεως Αίφνης βλέπει άνηρτημένην 
εις τδν τοίχον χα'ι περιτετυλιγμένην έντδς έσχο- 
νισμένου πέπλου τήν αρμονικήν κιθάραν αύτοΰ. 
Έρωτα μετά συστολής τήν μητέρα αύτοΰ·

— Τί είναι έκεϊνο τδ δποΐον κρέμαται είς τδν 
τοίχον ;

— Πολλήν έχεις τήν περιέργειαν, άπεκρίθη ή 
γραία· εύχαριστήσου τώρα εϊς ολίγον άρτον, τδν 
όποιον σο) δίδω σήμερον,κα'ι νά σέ στείλουν αυριον 
είς τήν ευχήν τοΰ Θεοΰ.

— Σο) ειπον ήδη οτι είσαι ή μήτηρ μου, ή α
ληθής μου μήτηρ. και οτι ή νέα αύτη κόρη είναι 
ή άδελφή μου· διά τοΰτο σέ παρακαλώ νά μο) 
έξηγήσης τί είναι εκείνο τδ δποΐον χρέμαται είς 
τδν τοίχον.

—· Είναι κιθάρα, είπεν ή γραΐα μετ’οργής, 
χωρίς νά πιστεύση εις τούς λόγους του.

— Τί είναι κιθάρα ;
— Κιθάρα είναι οργανον διά τοΰ δποίου παίζει 

τις τραγωδών διάφορα άσματα.
— Συγχώρησον είς τήν άδελφήν μου, παρακα

λώ, νά ξεκρεμάσν) αυτήν όπως τήν ίδώ.
— Αδύνατον ! αδύνατον ! είπεν άποτομως ή 

μήτηρ· είναι ή κιθάρα τοΰ δυστυχοΰς υίοΰ μου. 
Επτά έτη κρέμαται είς τοΰτον. τδν τοίχον χα) 
ούδεμία ζώσα χε'ιρ ήγγισεν αύτήν.

Άλλ’ ή άδελφή του χατεβιβάσασα έοωκεν αύτω 
τδ μουσικόν οργανον.

Τότε έκεΐνος ύψώσας τά βλέμματα πρδς τδν 
Ουρανόν, συνέθετο ταύτην τήν εύχήν.

« Ώ παντοδύναμε Αλλάχ, έάν με’λλω νάφθάσω 
είς τδ τέρμα τών πόθων μου, εύδόχησον ώστε ή 
έπτάχορδος κιθάρα μου νά ήναι έπίσης αρμονική 
ό'πως και κατά τήν τελευταίαν φοράν, καθ’ήν 
έκρουσαν αύτήν οί δάκτυλοι μου ·.

Κα) κρούσας τάς χαλκίνας χορδάς παρήγαγεν 
αρμονίας εξαίσιας κα) ήρξατο άδειν.

• Είμαι ό πτωχδς δοοιπόρος Κερ)6, κα) πτω
χό) είναι οί λόγοι μου- άλλ’ δ μέγας Χεδρε- 
λέζ μ’έβοήθησεν έχ τοΰ άποχρήμνου βράχου νά 
καταβώ. Καίτοι δέ είμαι πτωχδς, κα) οί λόγοι 
μου πτωχό), άναγνώρισέ με, μήτέρ μου, έμέ τδν 
όδοιπόρον.

ΊΙ γραΐα ήρξατο όλοφυρομένη, ειτα ήρώτησεν 
αύτόν.

— Πώς ονομάζεσαι ;
—Ί’ασ'ιτ (ειλικρινής άνήρ, άραβιστ'ι), άπεχρί

νατο.
—Άκουσον. Ί’ασ'ιτ, είπεν ήγραΐα- συνετρίβη ή 

καρδίαμου έκ τών λόγων σου’ εΐδον καθ'ύπνον δ'τι 
αί τρίχες τής κεφαλής μου έγένοντο κατάλευκοι- 
επτά έτη παρήλθον άφ’οτου τά δάκρυα χατέχαυσαν 

Ειτα τδν ήρώτησε.
— Πώς ονομάζεσαι ;
— Σ ί ν δ ι γκιορούρσουνουζ (θά τδ μάθε

τε μετ’δλίγον).
— Τ) παράδοξον όνομα, άνέκραξεν ό Χουρσ'ιτ 

βέης μετά καγχασμού, πρώτην φοράν άκουω 

τοιοΰτον όνομα.
— 'Ότε ή μήτηρμου, φέρουσά με έν γαστρ) 

ύπέφερε σκληρώς κατά τδν τοκετόν, πολλοί τών 
γειτόνων ε’λθόντες ήρώτων, έάν δ Θεός έοωκεν 
αύτή “ρρεν ή θήλυ· πρδς τούτους άπεκρίθη, 
σίνδι γκιορούρσουνουζ. Έκ τούτου μο) 

έδόθη το όνομα τοΰτο.
Μετά ταΰτα έλαβε τήν κιθάραν αύτοΰ και ήρ

ξατο άδειν.
«Έν τή πόλει τοΰ Χαλάφ όπιον οίνον άρωμα- 

τιόδη. Ό Θεός μο'ι έδωκε πτέρυγας, χα) μετά 
πτήσιν τριών ήμερών έφθασα έδώ·.

Ό άδελφδς τοΰ Χουρσ'ιτ βέη. άνήρ κτηνώδης, 
ήρπασε τδ έγχειρίδιον του κα’ι ανέκραξε.

— Ψεύδεσαι, αναίσχυντε! Πώς είναι δυνατδν 
νά έλθη τις άπδ Χαλάφ ένταΰθα έντδς τριών ή

μερών ;
— Διατί θέλεις νά μέ φονεύσης ; εϊπεν δ’Ασίχ. 

Οί άοιδο'ι συναθροίζονται συνήθως έκ τών τεσσά
ρων μερών τοΰ κόσμου είς ίν χα) τδ αύτδ μέρος. 
Ούδέν ζητώ παρ’ υμών- είσθε ελεύθεροι νά μέ πι- 
στεύσητε ή νά μή μέ πιστεύσητε.

— Άς έξακολουθήση, είπεν ό μνηστήρ, κα) δ 
Άσ'ικ Κερ'ιβ έπανέλαβε τδ ασμά του.

• "Εκαμα τάς άπονίψεις τής πρωίας έν τή 
χοιλάδι τής Άρζιανής, τήν μεσημβρινήν μου ά- 
πόνιψιν έν Έρζερούμ, πρδ τής δύσεως τοΰ ήλίου 
έν Κάρς κα) τήν εσπερινήν μου ένΤιφλίδι. Ό 
Θεδς μο'ι έδωκε πτέρυγας και έφθασα έδώ. Μέ έ
φερε λευκός ίππος. ταχύς ώς άστραπή, άπδ τοΰ 
ορούς είς τήν χαράδραν κα'ι άπδ ταύτης είς τδ ό
ρος. Ό Θεδς έδωκε πτέρυγας είς τδν δυστυχή Ά- 
σ)κ και πετών ήλθεν είς τούς γάμους τής Μα
γούλ Μεγερή».

Τότε ή Μαγούλ Μεγερή, άναγνωρίσασα τήν 
φωνήν του, έρ'ριψε τδ δηλητήριου άφ' ένδς κα) τδ 

έγχειρίδιον άφ’ ετέρου.
— Ουτω κρατείς τδν ίρκονσου; είπεν ή άκό- 

λουθός της. Λοιπδν ταύτην τήν νύκτα θέλεις συ
ζευχθή τδν Χουρσ'ιτ βέην;

— Δέν άνεγνώρισας ταύτην την φωνήν, ήτις 
μο'ι είναι προσφιλής, είπεν ή μνηστή, άλλ’έγώ 

τήν άνεγνώρισα.
Κα'ι λαβοΰσα ψαλίδα έκοψε τδ παραπέτασμα. 

Μόλις δέ ίδοΰσα τδν άοιδδν, άνεγνώρισε τδν Άσ)«. 
Κερ'ιβ, κα'ι βαλοΰσα κραυγήν έρρίφθη έπ) τοΰ

ίούς οφθαλμούς μου χα) μέ κατέστησαν τυφλήν. 
Είπέ μοι, ώ σύ τοΰ δποίου ή φωνή τόσον ομοιά
ζει πρδς τήν φωνήν εκείνου, είπέ μοι, πότε δ 
υίός μου θέλει έπανέλθει I

Κα'ι δ'ις τήν παράκλησιν ταύτην έπανέλαβε 
οιακοπτομένη ύπδ ολοφυρμών.

Είς μάτην έλεγεν έχεϊνος δτι αύτδς ήτον δ Ά- 
σ'ιχ Κερ'ιβ ό υίδς αύτής, δστις έπανήλθεν έκ τοΰ 
μαχρυνοΰ αύτοΰ ταξειδίον ή γραΐα δέν ήθε'λησε 
νά τδν πεστεύση.

Μετά θλιβεράν στιγμιαίαν σιωπήν ήρξατο νά 

τήν παραχαλή.
— Συγχώρησον, μήτέρ μου. νά λάβιο τήν 

κιθάραν κα) νά έξέλθω· ήκουσα οτι γάμος γίνεται 
έν τή γειτονία. Ή άδελφή μου Οά μέ δδηγήση, 
θά τραγωδήσω, Οά παίξω κα) δ.τι θά μέ δώσουν Οά 
τδ φέρω έδώ και Οά τδ μοιρασΟώμεν κα'ι οί τρεις.

— Δέν θάέπιτρέψω τοΰτο, άπεκρίθη ή γραΐα· 
άφ’ό'του δ υίός μου άνεχώρησεν, ούδέποτε ή κιθά
ρα αύτοΰ έξήλθεν έκ τής οικίας.

Άλλ’έχεΐνος ήρξατο νά όρκίζηται οτι δέν θέλει 

•χαλάσει ούδέ μίαν χορδήν.
. — Έάν χαλάση τι, προσέθηχεν, έγγυώμαι δΓ 
δλης μου τής περιουσίας

Ή γραΐα έψαυσε τήν πήραν του χα) άνεγνώ 
ρίσασα οτι ήτο πλήρης χρυσοΰ, τδν άφήχεν- ή 
άδελφή αύτοΰ ώδήγησεν αύτδν μέχρι τής εισόδου 
πλουσίου μεγάρου, έν ώ ήχοιίοντο πλήρεις θυμη
δίας φωνα) γαμήλιου εύωχίας, άλλ’ έστη είς τδν 
πυλώνα δπως άκούση τά μέλλοντα νά συμοώσι.

Έν τω μεγάρω τούτω έζη ή Μαγούλ Μεγερή, 
ήτις κατ’ αύτήν έκείνην τήν νύκτα έπρόκειτο νά 
συζευχθή τδν Χουρσ'ιτ βέην. Ό μνηστήρ συνευω- 
χεΐτο μετά τών συγγενών κα) φίλων αύτοΰ, ένω 
ή νύμφη έχάθητο μετά τής άκολουθίας αύτής 
όπισθεν μεγαλοπρεπούς παραπετάσματος, κρα
τούσα έν τή δεξιά αύτής οξύστομου έγχειρίδιον κα) 
έν τή άριστερά κύπελλον δηλητηρίου. Εΐχεν όρ 
χισθή ν?άποθάνη πρ'ιν ή θέση τήν κεφαλήν αύτής 
έπ) τοΰ προσκεφαλαίου τοΰ Χουρσ'ιτ βέη.

Αίφνης άχούει όπισθεν τοΰ παραπετάσματος 
δτι ξένος είσήλθεν έν τή μεγάλϊ] αίθούσή,

— Σελάμ-άλεΐχιουμ (ειρήνη ύμΐν), είπε φωνή 
τις λιγυρά, Διέρχεσθε ένταΰθα τδν καιρδν έν χα- 
ραϊς κα) έν εύωχίαις. Επιτρέψατε μοι νά καθήσω 
είς τήν δμετέραν τράπεζαν, χα'ι δΓ ανταμοιβήν 
θέλω τραγιρδήσει ασμά τι.

— Διατί όχι, είπεν ό Χουρσ’ιτ βέης· τδ παλά- 
τιον θά Τ|ναι άνοικτδν ταύτην τήν νύχτα είς τούς 
άοιδούς κα) τούς χορευτάς, διότι είναι χαρά. 
Τραγώδησέ μας λοιπδν. άσ’ικ (τρσγωδιστά), και 
θέλω σο) δώσει μίαν δράκα χρυσίου.

·*-
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να οιαπεράση 
άλλ’δ βέης τδν

αδελφέ. Μάθε οτι δ άνθρωπο; 
αύτοΰ, φέρει έν τω μετώπω 
άμετάκλητον αποφασιν τής

»·

τραχήλου του . . . και άμφότεροι έπεσαν λιπο- 
θυμήσαντες.

Ό άδελφδς τοΰ Χουρσ'ιτ βέη έφώρμησε κατ’ 
αυτών μετ’ εγχειριδίου, έτοιμος 
άμφοτέρους οι'ένδς κτυπήματος, 
ανεχαίτισε λέγων.

— Πραυνθητι, 
πρδ τής γεννήσεως 
γεγραμμένην τήν 
ειμαρμένης.

Συνελθοΰσα ή Μαγούλ Μεγερή ηρυθρίασεν εξ 
αίδοΰς κα'ι καλυψασα τδ πρόσωπον διά τών χει- 
ρών άπεσόρθη όπισθεν τοΰ παραπετάσματος.

— Ούδεμία πλέον μένει αμφιβολία ότι είσαι ό 
Άσ'ικ Κερ'ιβ, είπεν ό Χουρσ'ιτ βέης, άλλ’έξήγη 
σον ήμϊν πώς έν τοσοΰτον δλίγω χρόνω ηδυνή- 
Οης νά διατρέξ’ρς τοσαυτην άπόστασιν ;

— Εί; άπόδεςιν τής αλήθεια; τών λόγων μου, 
άπεκρίθη ό’Ασ'ικ, τδ ξίφοςμου 0ά κόψη λίθον, ή, 
έάν ψεύδωμαι, δ λαιμό; μου θέλει καταστή λε
πτότερο; τριχός- άλλά χαλλίτερον, οδηγήσατε 
ένώπιον μου μίαν τυφλήν, ήτις άπδ έπτά έτών 
δέν είδε τδ φώ. τοΰΘεοΰ, κα'ι θέλω αποδώσει αΰ 
τή τήν ορασιν.

Ή άοελφή τοΰ Άσ'ικ Kaptfi, ήτις εύρίσχετο έν 
Τω πυλώνι, ακουσασα ταϋτα, έδραμε προς τήν 
μητέρα αυτής.

— Μήτέρ μου I άνέκραξ^^’ Άληθώς είναι ό 

άδελφοςμου, άληθώς είναι ό υιό; σου Άσ'ικ Κερίβ. 
Και λαβοΰσα αυτήν άπδ τοΰ βραχίονος ώδήγησεν 
είς τήν οικίαν τών συμποσιαζόντων.

Τότε ό Άσ'ικ Κερϊβ έξήγαγεν έκ τοϋ κόλπου 
αύτοΰ τδν βώλον έκεϊνον τοΰ χώματος, κα'ι δια 
λόσας αύτδν έν ίίδατι έπέχρισεν τούς οφθαλμούς 
τής μητρδς αύτοΰ λέγων

• Αναγνωρίσατε πάντες ύμε'ς οί ένταΰθα πα- 
ρόντες τήν δύναμιν και τδ μεγαλεϊον τοΰ Χεδρε- 
λεζ», καί ή μήτηρ αύτοΰ άνέβλεψε.

Μετά τοιοϋτον τεκμήριου, ούδεμία πλέον ύπε 
λείπετο άμφιβολία περ'ι τών λόγων αύτοΰ, και ό 
Χουρσ'ιτ βέης έν λυπηρά σιγή τω παρεχωρησε 
τήν ώραίαν Μαγούλ Μεγερί.

"Εμπλεως χαράς δ Άσ'ικ Κερίβ τώ είπεν- 
—Άκουσον, Χουρσ'ιτ βέη, θέλω νά σέ παρηγο- 

ρήσ»>· ΊΙ αδελφή μου δέν ε-ναι δλιγώτερον ώοαία 
τής πρώτη; μνηστής σου, ούδέ δλιγώτερον πλού
σια, διότι είμαι πλούσιος. Λάβε λοιπδν ώς σύζυ
γον σου αύτην κα’ι έιτε έπίσης εύτυχεϊς, ώς 
θέλω και έγώ είμαι μετά τής προσφιλούς μοι 
Μαγούλ Μεγερή.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.
Ο ΤΟΓ ΠΕΡΟΓ ΠΛΙΜΗ'ΣΜΟΣ.—Έν τω τυπο

γραφείο» της περουϊανής κυβερνήσεως έξετυπώθη 
ογκώδη; τομος έ; 850 σελίδων, περιέχων τά χ-ποτί- 
λέσματα καταλόγου τοΰ πληθυσμοϋ χατά τδ 1876. 
Τδ πρώτον ήδη ένηργήθη έν Περού ή σπουδαιό
τατη αίίτη εργασία, κα'ι μεθ’όλας τάς ουσχε 
ρείας, ά; άπήντησεν διεςήχθη καλώς. Ή εργασία 
αυτή περιλαμβάνει ά). τδν κατάλογον τών χωρών, 
κατατεταγμένων κατά νομαρχίας κα'ι παραλίους 
επαρχίας, έπαρχίας, διαμερίσματα πόλεις, κώ- 
μας,-χωρία- β'), τοΰς άστούς και τδν άγροτιχδν 
πληθυσαδν- γ'). την διανομήν τών γενών χατά τάς 
αύτάς διαιρέσεις- δ'), την τοΰ πληθυσμοϋ αναλογι
κήν σ/έσιν πρδς την κατεχομενην έκτασιν κα} ε'), 
τδν δλικδν πληθυσμόν τή; δημοκρατίας

Αί πρώτιστα! διαιρέσεις περιλαμβα'νουσιν 18 νο
μαρχίας, 3 παραλίους έπαρχίας, 95 έπαρχίας. 
765 διαμερίσματα. Αί χώραι περιλαμβ άνουσιν 66 
μεγάλα; πόλεις, 68 μικράς. 1285 κωμοπόλεις, 
487 κώμας, 6,200 χωρία και 4,473 δεσποτείας. 
'Ολικός πληθυσμδς 2.699.945. Ό πληθυσμδς ο5- 
τος περιλαμβάνει 1.365,945 άνδρας κα'ι 1,334,000 
ήτοι 100 άνδρα; πρδ; 98 γυναϊκας. Έν Εύρώπη 
παρατηρεϊται δ'λως τουναντίον, ήτοι 46,60 τοϊς 
100 άνδρας πρδς 50,40 τοϊς 100 γυναϊκας. Ή 
άντίθεσις αυτή, ήτις δέν άπαντά μόνον έν Περοϋ, 
άλλ' ύφίσταται χαδ έν ταϊς Ηνωμένοι*  Πδλι- 
τείαις. έν Βρασιλία, κα'ι έν τή 'Αργεντινή δημο
κρατία, άποδοτέα είς τήν έποίκισιν, δλίγα δ' έτι 

άρχοϋσιν πρδς άποκατάστασιν τής ισορροπίας τών 
δύω γενών και ιδία εάν γένηται οικογενειών έποί- 
χισις.

Οί κάτοικοι τοΰ Περοϋ συμποσοΰνται εις 
2,699,945 καί χατοιχοΰσιν έπ'ι επιφάνειας. 1605 

'742 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ήτοι 2 κάτοικοι 
έπ’ι ένδς τετραγωνικού χιλιομέτρου.

KTNES ΕΚ ΑΓΓΛΙΑ. —Κατ’έγγραφον, κατατε- 
Οέν πρό τίνος είς τδ γραφεϊον τής Βουλή; τών Κοι
νοτήτων, ό άριθαδ; τών κυνών έν Άγγλίφ βαίνει 
αύςάνων. 'Ιδού τά αυθεντικά εξαγόμενα άπδ τοΰ 
έτους 1867, δ'τε δ έπ'ι τών ζώων φορος άντικατε- 
στάθη διά τοΰ συστήματος τών άδειών Τδ 1867, 
828 328—τδ 1868, 907.745-τδ1869,1,806,000 
-τδ 1870. 1.064 621—τδ 1871, 
τδ 187'2. 1.130.163—τά 1873. ’ 
1874, 1.252,068 - τδ 1875, 
1S76. 1,362,176 κα'τδ 1877, 1,492,176 —ΊΙ 
στατιστική αύ’τη άφορα μόνον τήν κυρίως ’Αγγλίαν 

-κα'ι τήν Ουαλίαν.

, 1,123,023—
1.176,262—τδ
1.302,158-rd

Ό υπεύθυνος Ε. ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ.


