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ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΚΑΤΑ ΔΪΤΙΚ.ΟΤΣ ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΤ.

Πάντες γινώσκουσι την μ,εταζυ τοΰ παρά το ΐ; 
δυτικοί; έν χρήσει μηνολογίου, Γρηγοριαί'ον κα
λούμενο υ άπδ τοΰ πάπα Γρηγορίου τοΰ Ι Γ . τοΰ 
είσαγαγόντο; αύτδ, και τοΰ παρ' ήμΐν το ΐ; α νατο
λικο ί;, δπερ συστηΟέν ύπδ Ιουλίου Καίσαρος, Ιου-  
.h a ro r  λέγεται. Ενεκα ταΰτη ; τής ύπδ τοΰ Γρηγο
ρίου γενομένη; μεταρρυΟμίσεως πολύ καυχώνται οί 
δυτικοί, άποδεικνΰοντες τδ ιδ'.ον μηνολόγιον συμ- 
φωνότερον πρδ; τδν δρόμον τοΰ ήλιου, και πρδς την 
έκ τών άκριβεστέρων αστρονομικών παρατηρήσεων 
συναγομένην περίοδον ττ>ΰ έτους' μέμψονται δέ ή- 
μας, ώς άτόπως έπιμένοντας ε ί; την διατήρησιν τοΰ 
παλαιοΰ μηνολογίου, και μή πειθομένους είς τάς 
έναργεΐς αύτων αποδείξει;. Δανθάνϊΐ δέ τούς πολ
λούς, δτι 6 κΰριο; σκοπδς τή ; μεταρρυθμίσεως τοΰ 
μηνολογίου ουτε άστρονομικδς ήτο, ουτε πολιτικδς, 
άλλ εκκλησιαστικός’ διότι ή μεταρρΰΟμισι; δέν 
εγινεν ίνα συναρμολογηΟϊί τδ μ,ήκο; τοΰ πολιτικού 
έηαυτοΰ πρδς την έτησίαν τοϋ ήλιου περίοδον, άλλ ’ 
ΐνα  δήθεν ή έορτή τοΰ πάσχα τελήτα ι κατά τά  6οι- 
αδεντά ΰπδ τή ; έν Νίκαια πρώτης οικουμενικής ά 
γ ιας σύνοδου. A^tov λοιπδν ζητησεως κρίνομεν, έάν 
άρά γε οί μεταρρυθμισταί τοΰ μηνολογίου έπετυχον 
τοΰ σκοπουμ^νου' άν δηλαδή τ ψ  δντι οί δυτικοί

ί

έορτάζουσι τδ πάσχα ώς έθεσπισεν ή Α. σ ίνοδο;, $ 
μήπω; ήμεΐ; πιστότεροι έμμένομ,εν ε ί; τήν περί τοΰ 
πάσχα δ ιάταξιν τής συνόδου. Τοΰτο προτιθίμεΟα 
νά έξετάσ&>μεν έν τΫί παροΰση διατριβή, έκκλίνον- 
τες πάσαν άπλώς αστρονομικήν συζήτησιν ώ ; π ε 
ριττήν, δχι μόνον διά τήν ρηθεΐσαν α ιτ ία ν , δτι οί 
άστρονομικοϊ λόγοι κατά τοσοΰτον πραγματικώς  
προεκάλεσαν τήν μεταρ^ίθμισιν, καθ δσον συνδέονται 
πρδς τδ περί τοΰ πάσχα ζήτημα' άλλά καί διότι 
οί άστρονομικοϊ ούτοι λόγοι δέν ήσαν κα θ εαυτούς 
άποχρώντες ΐνχ  δικαιολογησωσιν αύτήν' επειδή κα
τά τήν κρίσιν άνδρδ; δυτικοΰ καί αστρονόμου, τοΰ 
Λελάμβρου, τδ Ιουλιανδν μ.ηνολόγιον ήτο μ. δλα τά  
ελλείμματα αύτοϋ τδ καταλληλότατον πρδς τάς  
χρήσεις των αστρονόμων, οίτινες δλίγον ένδιαφέ- 
ρονται άν ή άρχή τοΰ έτους είναι στερεά καί αμε
τάβλητο;. (Le calendrier Ju l ien  ela it ,  malgre 
ses defauts, le plus commode qu’on put im a- 
giner pour les usages astronomiques, pour 
lesquels il importe fort peu que le com men
cement de l ’annee soit absolument fixe. De- 
larnbre Aslron. ch. XXXVIII. n« 22).

Η έορτή τοΰ νομικοΰ πάσχα ένομοθετήθη ύπδ 
Θεοΰ διά Μωσέως, δτε έμελλον οί ίσραηλΐτα ι νά 
έξέλθωσιν έξ Α ίγυπτου, ινα τελήτα ι κατά τήν ιδ’. 
τοΰ καθ’ Εβραίου; μήνδς Νιαάν, α«ρ’ ου ήρχετβ τ»



Ο Φ 0ΙΝΙ2

θρησκευτικόν τών Ιουδαίων h o ; .·  *Ειπε δε Κυ- 
«ριος πρδς Μωΰσήν καί Ααρών έν γή  Α ίγύπ τω  λέ- 
»γων· 0  μήν ουτος £>μΐν άρχή μηνών, πρώτος έστιν 
«ίιμ ΐν έν τοΐς μησί τοϋ ενιαυτού. Αάλησον πρός 
«πασαν συναγωγήν υίών ίσραηλ, λεγων' r5j δέκα
τ η  τού μηνός τούτου λαβετωσαν έκαστος πρόβα* 
»τον κατ’ οικους πατριών . . . · Κ α ι εσται ύμιν 
«διατετηρημένον 2ως της τεσσαρεσκαιδεκάτης τοΰ 
«μηνός τούτου. Καί σφάξουσιν αύτό παν τό πλήθος 
«συναγωγής τών υίών Ισραήλ προς εσπεοαν^. * * * 
«πάσχα έστί Κυρίω.^ (Εζοδ. ιβ · 1-—-11») Η όια-Ι 
ταγή  αύτη έπαναλαμβανεται και εν τω  Αευίτικι*)
(κγ'. 5.) «Εν τώ  πρώτω μηνί, έν τί} τεσσαρεσκαι- 
«δεκάτη του μηνός άνά μέσον τών εσπερινών, πά- 
«σχα  τώ  Κυρίω.» Ενθα σημειωτέον, δτι οί μήνες 
τώ ν Εβραίων ησαν σεληνιακοί, άρχόμενοι από τή ; 
νέας σελήνης, και συνιστάμενοι έ ;  29  καί 30  Ημε
ρών έναλλάξ, διότι τό δ ιάστημα άπο πάσης νέας 
σελήνής εις τήν έπιούσαν είναι ώς έγγ ιστα  29  
ήαερών· τό δε έτος συνίστατο κοινώς έκ 1 2 μηνών. I 
Επειδή δέ 1 2  τοιοΰτοι σεληνιακοί μήνες ποιοΰσιν 
ήμέρας 3 5 4 ,  τό δέ ηλιακόν έτος, τουτέστιν ό χρό
νο;, μεθ’ 8ν ό ήλιος έπανέρχεται ε’ις τό αύτό ση-Ι 
με'ιον τοΰ ζωδιακού, ο!ον εις την ισημερίαν, είναι I 
περίπου 3 6 5  ± ήμερών, τό καθ’ Εβραίους έτος ήθε- 
λεν αρχεσθαι πάντοτε πρωϊμώτερον, έάν οί Εβραίοι, 
ώς και άλλα έθνη μεταχειριζόμενα τό σεληνιακόν 
Ιτος, δέν προσέθετον κατά  τ ινα  έτη δέκατον τρίτον I 
έυ,βόλιμον μήνα. Αλλά πόθεν έγίνωσκον οί Ισραη- 
λ ϊτα ι πότε ώφειλον νά παρεμβάλωσι τοΰτον τον ιγ  . 
μ ή να ; ΟύχΙ βεβαίως από κύκλων γαστρονομικών  
ύπολογισμών, δ ιότι περ'ι τά  αστρονομικά ουδόλως 
κατεγίνοντο1 άλλ’ είχον άσφαλέστατον είς τοΰτο | 
δδηγόν, κα'ι παντός άστρονομικοϋ κύκλου άκριβέ- 
στερον, τόν Μωσαΐκόν νόμον. Δ ιέταττεν ουτος, ινα 
τή ιέ. τοΰ Νισάν, τουτέστι τή επαύριον τοΰ πάσχα, 
έοοτάζωσι τήν έοοτήν τών άζύμων, τή  δέ έπιούση, 
τή  ι ς ·  ποοσφέρωσι τω  Κυρίω διά τοΰ εερεως την  
απαρχήν τοΰ Οερισμοΰ τοΰ σίτου. «Κ αί έν τή πεν- 
«τεκαιδεκάτη ήμέρα τοΰ μηνός τούτου (τοΰ πρω- 
»του) έορτή τώ ν άζύμων τώ  Κυρίω’ έπτά ήμερας 
«άζυμα ‘έδεσθε . . . .  Κ αί έλάλησε Κύριος πρός 
«Μωΰσήν, λέγων- Είπόν τοΐς υίοΐς ίσραηλ, καί έρεΐς 
»π ?δς αυτούς’ Οταν είσέλθητε είς τήν γην, ·?,ν έγώ 
»δ'·δωμι ΰμ ΐν, καί θερίζητε τον θερισμόν αύτής, 
«καί οισετε τό δράγμα απαρχήν τοΰ θερισμού ύμών 
«πρός τόν Ιερέα, καί άνοίσει τό δράγμα έναντι Κ υ- 
«ρίου δεκτόν ύμ ΐν, τή  επαύριον τής πρώτης άνοί- 
»σει αύτό ό ίεοεύς.» (λευϊτ. κγ'. 6 — Η .) όσάκις 
λοιπόν φθάσαντες είς τόν δωδέκατον μήνα έβλεπον 
οτι δ σίτος πολύ απείχε τής ώριμότητος, έποίουν 
τό έτος έκ <3 μηνών- καί ούτως ή άπειρος σοφία 
τοΰ Θεοΰ ^κονόμησε διά τής διαταξεως ταυτης ινα 
οί Εβραίοι έν τ ΐί Παλαιστίνη δντες έορτάζωσι π ά ν
τοτε τό πάσχα κατά τήν εαρινήν Ισημερίαν, $ όλί-

30 -
Ιγον ύστερον, διότ» τότε ώριμάζει έν έκείννι τϊ} χώρα

δ σ ί τ ο ; .  ,
Η λέξις π ά σ χα  έρμηνεύεται όιάΰασις  η νη εξδα -  

L f · έκλήθη δέ ουτω ; ή έορτή καί ή κατ’ αύτήν γ ι-  
νομένη θυσία τοΰ άμνοΰ, έτι δέ καί αύτό; ό αμνός, 
είτε διότι κατ’ έκείνην τήν έσπέραν τή ; ιδ'. δ Θεό; 
έξολοθρεύσας τά  πρωτότοκα τών Α ιγυπ τίω ν ύπερέ- 
βη τάς οικίας τών Εβραίων τάς κεχρισμένα; τώ  
α ΐμ α τι τού άμνοΰ, είτε διότι κατά τ/)ν νύκτα  
έξήλθον οί ίσραηλϊτα ι έκ γής Α ίγυπτου, έξ οίκου 

; δουλείας, καί δ<έβησαν τήν Εουθράν θάλασσαν. 
Ησαν δέ τα ΰ τα  τύπος, ή μέν άπολύτρωσις_ τώ ν  
πρωτοτόκων, τή ; διά τοΰ αίματος τοΰ Κυρίου Ιησού 
Χρις-οΰ άπολυτρώσεως ήμών τών είς αύτον πις-ευον- 
των έ* τοΰ αιωνίου θανάτου, ή δέ έςοδος καί ή 
τής Ερυθρας διάβασις,τής ήμετέρας διαβάσεως από 
τής δουλείας τ ο ύ  νοητού Φαραώ και τή ; αμαρτία ; εις 
τήν έλευθερίαν τώ ν τέκν&)ν τοΰ Θεού, καί άπο τού . 
θανάτου εί; τήν ζωήν- ή δέ σφαγή τού άμνοΰ, τή ; 
έπί τοΰ σταυρού θυσία; τού Κυρίου. Διό δ μέν από- ι 
στολο; πάσχα καλεΐ τόν Χριστόν, λ έ γ ω ν  « ϊό  π ά -  ·. 
»σχα ήμών ύπέρ ήμών έτύθη Χριστός·» (Α. Κορ. 
έ. 7.) οί δέ Χριστιανοί ώνόμασαν πάσχα τινές μέν 
τήν έοοτήν τής σταυρώσεως, κατά τό ρητόν τούτο 
τοΰ Παύλου· άλλοι δέ, δπερ καί έπεκράτησε, την 
έορτήν τής άναστάσεως, διότι αν καί otic του π α -  
θους τού Κυρίου ήξιώθημεν τ ή ς  άπολυτρώσεως, ή 
μετάβασις όμως τής άνθρωπίνης φ ύ « ω ς  άπ_° τ?ιί 
φθοράς είς τήν άφθαρσίαν έτελέσθη δ^ά τή ; του Χ ρι
στού άναστάσεως.

Περί ταύτης λοιπόν τής Χριστιανικής έορτής τού· 
πάσχα οί αρχαίοι έν Ασία Χριστιανοί διεφεροντο 
πρός τούς λοιπούς· δ.ότι οί μέν Ασιανοί το π α -  
σγα, τουτέστιν, ώς υπό πολλών έσημειώθη, την 
σταύρωσιν, έώρταζον κατά τήν ιδ'. τής σελήνη; 
όμοΰ μετά τών Ιουδαίων, καθ’ όποιανδήποτε ημέραν 
τή ; έβδομάδος συνέπιπτεν, ώς έν έχ.είνο τ^ ήμ έρ α  
σταυρωθέντος τού Κυρίου’ έπομένως τήν άνάστασιν 
έώρταζον τή  ι ό  καί έλεγον, οτι ουτω παρόλα,ον 
παρά τοΰ έπιστηθίου μαθητοΰ ’ΐωάννου, συγκατα-  
βάντος ’ίσως τοΐς έξ Ιουδαίων Χριστιανοΐς· οί δε έν
τή δύσει καί μ ε σ η μ β ρ ί α  Χριστιανοί έώρταζον τό
πάσνα , ήτοι τήν άνάστασιν, τή  μετά τήν ιδ . Κ υ
ριακή, έ£ άποστολικής άναμφιβόλως παραόόσεως. 
Η διαφωνία δέ αυτη διήρκεσεν εως οΰ δ βασιλεύς 
Κωνσταντίνος συναθροίσας τήν έν Νικαία Α. οικου
μενικήν σύνοδον, προέτρεψε τούς έν αύτή πατέρας, 

Γίνα λύσωσι καί τό περί τοΰ πάσχα ζήτημα, και δ- 
ρίσωσι μίαν ήμέραν τής άγιω τάτης ταύτης έορτη; 
είς πάντας τούς απανταχού Χριστιανούς’ ό ιότι δεν 
ύπέφεοε νά βλέπη τοιαύτην διαφωνίαν μ ετα ,υ  των 
έπισκόπων είς τήνμεγίστην τών Χριστιανικίόν έορ- 
τών" διό καί πρδ τής συνόδου έπεμψεν εις Αλεζαν- 
δρειαν Οσιον τόν έπίσκοπον Κουδρούβης προς συμ
βιβασμόν τού ζητηματος· (ϊω ζό μ . βιβλ. A. κ*<ρ·

ι^'·) άλλ’, ώς φαίνεται, δέν έπετυχεν. Επιληφθεΐ- 
σα λοιπόν ή σύνοδος τού ζητήματος, ωρισεν ινα πα-
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ώ ; άληθώς

σαι αί έκκλησίαι τελώσι τό πάσχα έν ήμέρα Κ υ
ριακή, ώς έποίουν άνέκαθεν αί πλεΐσται* και κα
ταλλήλως· έπειδή έάν ή πρώτη ήμέρα πάσης έβδο
μάδος καΟιερώθη έ ; αύτής τής άρχής τού Χ ρ ισ τια 
νισμού εις μνήμην τής τοΰ Κυρίου άναστάσεως, 
άνάρμοστον ητο νά γ ίνετα ι ή έτήσιος αύτής άνά- 
μνησις κατ’ άλλην ήμέραν. Διέσωσαν δέ είς ήμά; 
οί τών έκκλησιαστικών ιστορικοί τήν περί τούτου 
έπιστολήν τοΰ βασιλέως προς τάς έκ/.λησίας, ούτως 
έχουσαν. (Εύσέβ. Βίω Κωνς·. βιβλ. Γ'. κεφ. ιζ . —  
κ .  Σωκρ. βιβλ. Α'. κεφ. 0 .)

Κωνσταντίνος σεβαστός τα ΐς έκκλησίαις.
Πείραν λαβών έκ τής τών κοινών εύπραςίας, δση 

τής Θείας δυνάμεοις πέφυκε χάρις, τούτον πρό γε 
πάντων έκρινα είναι μοι προσήκειν σκοπόν, οπω; 
παρά τοΐς μακαριωτάτοι; τής καθολικής εκκλησίας 
πλήθεσι π ίστις μ ία  καί ειλικρινής άγάπ/ι, δμογνώ- 
μων τε καί περί τόν παγκρατή Θεόν εύσέβεια τηρή- 
τα ι. Αλλ’ έπειδή τοΰτ’ ούχ οίόν τ ’ ην ά*λινή καί βε- 
βαίαν τάξιν λαβεΐν, εί μή, είς ταύτό πάντων δμοΰ, 
?) τών γούν πλειόνων έπισ^όπων συνελθόντων, έκά- 
στου τών προσηκόντων τή άγιωτάτη, θρησκεία διά- 
χρισι; γένοιτο" τούτου ένεκεν πλείστων δσων συν- 
άθροισθέντων· αύτός δέ καθάπερ είςέξ ύμών έτύγ-  
χανον συμπαρών’ (ού γάρ άρνησαίμην αν, έφ’ ώ μά
λ ισ τα  χαίρο), συνθεοάπων ύμέτερος πεφυκέναι) άχρι 
τοσούτου απαντα τής προσηκούση; τετύχηκεν έξε- 
τάσεω ;, άχρις ού, ή τώ  πάντων έφόροι Θεώ άρέ- 
σκουσα γνώμη πρός τήν τής ένότητος συμφωνίαν 
είς φώς προήχθη* ώς μηδέν έτι πρός διχόνοιαν η 
πίστεως άμφισβήτησιν ύπολείπεσθαι. Ενθα καί π ε
ρί τής τοΰ πάσχα άγιω τάτης ήμέρας γενομένη; 
ζητήσεω;, εδοζε κοινή γνώμη καλώ ; έχειν, έπί μ ια ; 
ήμέρας πάντας τούς απανταχού έπιτελεΐν. τ ί  γάρ 
ήμΐν κάλλιον, τ ί δέ σεμνότερον ύπάρξαι δυνήσεται, 
τού τήν έορτήν ταύτην, παρ’ ής τάς τής άθανασία; 
είλήφαμεν έλπ ίδα ;, μ ια  τάξε ι καί φανερώ λόγφ  
παρά πάσιν άδ ιαπτώ τω ς φυλάττεσθαι ; Κ αί πρώ
τον μέν άνάξιον έδοξεν είναι, τήν άγιω τάτην εκεί
νην έορτήν τν} τών Ιουδαίων έπομένου; συνήθεια 
πληρούν’ οΐ τάς έαυτών χεΐρας άθεμ ίτφ  πλημμελή- 
μ ατι χράναντες, εικότως τάς ψυχάς οί μιαροί τυ -  
φλώττουσιν. έξεστι γάρ τοΰ έκείνων έθους άποβλη- 
θέντος, άληθεστέρα τάξε ι, έκ πρώτης τοΰ π ά 
θους ήμέρας άχρι τοΰ παρόντος έφυλάξαμεν, καί 
έπί τούς μέλλοντας αιώνας τήν τής έπιτηρήσεως 
ταύτης συμπλήρωσιν έκτείνεσθαι. Μηδέν τοίνυν έςω  
ήμΐν κοινόν μετά τού έχθίστου τών Ιουδαίων ό'χλου. 
είλήφαμεν γάρ παρά τοΰ Σωτήοος όδόν έτέραν- 
πρόκειται δρόμος τή ίερωτάτγ] ήμών θρησκεία καί 
νόμιμος, καί πρέπων, τούτου συμφώνως άντιλαμ -  
βανόμενοι, τής αίσχρας έκείνης έαυτού; συνειδή- 
σεο)ς άποσπάσωμεν άδελφοί τ ιμ ιώ τα το ι. έστι γάρ

άτοπώ τατον, έκείνους αύχεΐν ώς αρ* 
παρεκτός τής αύτών διδασκαλίας τα ύτα  φυλάττειν  
ούκ ε’ι/,μεν ικανοί, τ ί δέ φρονεΐν όρθόν έκεΐνοι δυνή- 
σονται, οί μετά τήν Κυριοκτονίαν τε καί πατροκτο
νίαν έκείνην έκστάντες τών φρενών, άγονται ού λο- 
γ ισ μ φ  τ ιν ι, άλλ  δρμ^ ά κατασχ έτφ , δποι δ’ αν 
αύτούς ή έμφυτος αύτών άγάγη μανία, έκεΐθεν ουν 
τοίνυν κάν τούτω  τ φ  μέρει τήν άλήθειαν ούχ δρώ- 
σιν· ώς δη κατά τό πλειστον αύτούς πλανωμένους 
τής προσηκούσης έπανορθώσεως, τ φ  αύτώ  έτει δεύ
τερον τό πάσχα έπιτελεΐν- τίνος χάριν τούτο ι; 
έπόμεθα, ους δεινήν πλάνην νοσεΐν ώ μολόγηται; 
δεύτερον γάρ τώ  ένί ένιαυτώ ούκ άν ποτε ποιεΐν 
άνεξόμεθα. Α λλ’ εί καί ταΰτα  μή προύκειτο, άλλα  
δή τήν Ομετέραν αγχίνοιαν έχρήν καί διά σπουδή; 
καί δ ι’ εύχής έχειν πάντοτε, έν μηδεμι^ τό καθα
ρόν τής ύμετέρας ψυχής κοινωνεΐν δοκεΐν άνθρώποιν 
έθεσι παγκάκων. Πρός τούτοις κάκεΐνο πάρεστι 
συνόρων, ώ ; έν τηλικούτα» πράγματι καί τοιαύτη  
θρησκείας έορτΫ) διαφωνίαν άρχειν, έστίν άθέμιτον’ 
μίαν γάρ έορτήν τήν τής ήμετέρας έλευΟερίας ήμε- 
ραν, τουτέστι τήν τοΰ άγιω τάτου πάθους, ό ήμέ- 
τερος παρέδωκε Σωτήρ* καί μίαν είναι τήν καθο
λικήν έκκλησίαν βεβούληται" ής εί καί τά  μ άλιστα  
εις πολλούς καί διαφόρους τόπους τά  μέρη διγίρη- 
τα ι, άλλ δμως ένί πνεύριατι, τουτέστι τ φ  Θεία) 
βουλήματι, θάλπεται. Λογισάσθω δ’ ή τής ύμετέ
ρας δσιότητος άγχίνοια, δπω; έστί δεινόν τε καί 
άπρεπές, κατά τάς αύτάς ήμέρας έτέρους μέν τ α ΐ;  
νηστείαις σχολάζειν, έτέρους δέ συμπόσια συντε- 
λεΐν’ καί τάς μετά τάς τοΰ πάσχα ήμέρας, άλλου; 
μέν έν έορταΐ; καί άνέσεσιν έξεταζεσθαι, άλλους δέ 
ταΐς ώρισμέναις έκδεδόσθαι νηστείαις. Διά τούτο  
γούν τής προσηκούσης έπανορθώσε&)ς τυχεΐν, καί 
πρός μ ίαν διατύπωσιν άγεσθαι τοΰτο ή Θεία πρό
νοια βούλεται, ώ ; έγωγ άπαντας ήγοΰμαι συνοράν. 
Οθεν έπειδή τοΰθ’ οΰτως έπανορθοΰσθαι προσήκεν, 
ώς μηδέν μετά τοΰ τών πατροκτόνων καί Κυριο- 
κτόνων έκείνων έθνους είναι κοινόν. Εστι δέ τάξις  
ευπρεπής, ·?ίν πάσαι αί τών δυτικών τε καί μεσημ
βρινών καί άρκτικών τή ; οικουμένη; μερών παρα- 
φυλάττουσιν έκκλησίαι, καί τινές τώ ν κατά τήν 
έώ«ν τόπων. Τούτου ενεκεν έπί τοΰ παρόντος κα 
λώ ; έχειν άπαντε; ήγήσαντο, καί αύτό; δέ τϊί ύμε- 
τέρα άγχινοία άρέσκειν ύπεσχόμην, tv δπερ δ άν 
κατά τήν τών Ρωμαίων πόλιν τε, καί Αφρικήν, Ιτα
λίαν τε απασαν, Α ίγυπτον, Σπανίαν, Γαλλίας, 
Βρεττανίας, Λιβύας, δλην Ελλάδα, Ασιανήν τε δ ιο ί- 
κησιν, καί Ποντικήν, καί Κ ιλ ικ ίαν, μια καί συμ -  
φώνω φυλάττετα ι γνώ μη, ασμένως τούτο καί ή 
Ομετέρα προσδέξηται σύνεσις" λογιζομένη ώ ; ού 
μόνον πλείαν έστίν δ τών κατά τούς προειρημένους 
τόπους έκκλησιών αριθμός, άλλα καί ώς τούτο μ ά 
λ ιστα  κοινή πάντας δσιώτατόν έστι βούλεσθαι, δπερ 
καί δ ακριβή; λόγο; άπαιτεΐν δοκεΐ, καί ούδεμίαν
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μετά τή ; Ιουδαίων έπιορκία; εχειν κοινωνίαν, ϊνα  
δέ τό κεφαλαιωδέστερον συντόμως ειπω, κοινή πάν
τω ν ήρεσε κρίσει, τήν άγιω τάτην τοϋ πάσ/α έορ
τήν μ ι$  καί τή αύτή ήμέρα συντελεΐσθαι" ούδέγάρ  
πρέπει έν τοσαύτη άγ ιό τητι ειναί τ ινα  διαφοράν’ 
κα! κάλλιον έ'πεσθαι τή γνώμη ταύτη , έν γ] ούδεμία 
έστίν άλλοτρίας πλάνη; και άμαρτήματος επ ιμ ι
ξία . Τούτων ουν οδτο>ς έχόντων, ασμένως δένε
σθε τήν τοϋ Θεοϋ χάριν, κα! Θείαν ώ ; άληθώ; εν
τολήν- πάν γάρ ο τ ι δ αν έν το ΐ; άγιοι ς των επ ι
σκόπων συνεδρίοις πράττετα ι, τοϋτο προς τήν Θείαν 
βούλησιν έχει τήν αναφοράν. Διό πάσι τοΐς αγα
πη το ί; ήμών αδελφοί; έμφανίσαντε; τά  πεπραγμέ- 
τ α , ήδη κα! τον προείρημένον λόγον κα! τήν πα- 
ρατήοησιν τή ; άγιω τάτης ήμερα; ύποδέχεσθαί τε 
κα! δ ιατάττειν οφείλετε’ ΐν ’ έπειδάν πρός τήν πά
λα ι μοι ποθουμένην τή ; ύμετέρα; διαθέσεω; δψιν 
αφικω μαι, έν μιδέ και τη αύτή ήμερα τήν άγίαν  
μεθ ύμών έορτήν έπιτελέσαι δυνηΟώ, και πάντων 
Ενεκεν μεθ’ ύμών εύδοκήσδ^, συνόρων τήν δ ιαβολι
κήν ω μότητα Οπό τής Θεία; δυνάμεω; διά τών ήμε- 
τέοων πράξεων άνηρημένην, άκμαζούση; πανταχοΰ 
τής ήμετέρας πίστειος κα! ειρήνης κα! δμονοίας. 0  
Θεός ύμάς διαφυλάξοι αδελφοί άγαπητοί.

Κ αι ή σύνοδο; δε έν τη έπιστολή αύτή; πρό; τά ;  
έκκλησία; τάς έν Α ίγύπ τω  κα! Αυβύη κα! Πεντα- 
πόλει άναγγέλλει τήν παϋσιν τής περ! τοΰ πάσχα 
δ ιαφω νία ;, οΰτω λέγουσα" «Εύαγγελιζόμεθα δέ 
»ύμ ΐν περ! τή ; συμφ&^νία; τοϋ άγιω τάτου πάσχα, j 
»δτι ύμετέραι; εύ^αΐ; κατωρθώθη κα! τοϋτο τό μέ- 
»ρο;, ώστε πάντας τούς έν τή έωα άδελφού;, τού; ; 
»μετά  Ιουδαίων τό πρότερον ποιοΰντας, συμφώνους 
»Ρωμαίοις και ήμΐν καί πάσι τοΐς έζ αρχαίου μεθ · 
»ήμών φυλάττουσι τό πάσχα, έκ τοΰ δεύρο άγειν.» ; 
(παρά Σωκο. βιβλ. Α '. κεφ. θ’.)

Κ ατά  τόν διορισμόν λοιπόν τής έν Νικαία άγιω - ; 
τ ά τ η ; συνόδου, όφείλομεν οί Χριστιανό! νά έορτά- ί 
ζωμεν τό πάσχα τή Κυριακή τη έπομένη μετά τήν ; 
πανσέληνον τήν συμβαίνουσαν μετά τήν έαρινήν < 
ισημερίαν, ήτις δτε συνεκροτήθη ή έν Νικαία σύνο- > 
δο; έγίνετο τήν κά. τοΰ Μαρτίου. Επειδή δμως ή ι 
έκκλησία εχει ανάγκην νά γνωρίζη πολύ πρότερον ι 
ποιαν ήμέραν μέλλει νά έορτάζηται καθ’ έκαστον ; 
ένιαυτον ύπό τών άπανταχοϋ Χριστιανών τό πάσχα, / 
είναι δέ άδύνατον νά τηρώνται πάντοτε άκριβώ; > 
παντε; οί δροι τοΰ πάσχα, ενεκα τή ; ανωμάλου κι- > 
νησεω; τώ ν ουρανίων σωμάτων, και ενεκα τής άμ ί  

φιβολίας, τήν οποίαν κα! αύτο! οί άστρονόμοι πολ- 
λάκις έχουσι περ! τή ; ήμέρα; τή ; πανσέληνου, δταν \ 
αυτη γ ίνητα ι περ! τήν στιγμήν, καθ’ ·?ιν τελευτή ν 
ή μ ία  ήμέρα, κα! αρχεται ή άλλη· ούδέ πάλιν έδύ- (. 
νατο ή έκκλησία νά συγκροτή συχνάκις συνόδου; -/ 
κα! νά συμβουλεύηται αστρονόμου;,ΐνα προσδιορίζη (, 
τήν ήμέραν τοΰ πάσχα- διά ταΰτα  πάντα λοιπόν 6 
έχρειάσθη νά κατασκίυζσθώσι χ α σ χά ./ια , τουτέστι ρ

πίνακε; δεικνύοντε; κατά ποίαν Ημέραν έκάστοί» 
έτους δφείλει νά εορτάζεται τό πάσχα, εϊ; δέ τήν 
κατασκευήν τών τοιούτων πασχαλιών νά τηρηθώ- 
σιν άκριβέστατα μέν οί κυριώτεροι τών δρων τοϋ 
πάσχα, όσον δε ητο δυνατόν και οί λοιποί. Αλλά 
τίνε; είσϊν οί κυριώτεροι δροι; Μανθάνομεν αύτού; 
έκ τοϋ ζ . άποστολικοΰ κανόνο;" «Εΐ τις έπίσκοπος 
»ή πρεσβύτερος ή διάκονος τήν άγίαν τοΰ πάσχα  
«ήμέραν πρό τή ; εαρινή; ισημερίας μετά Ιουδαίων 
»έπιτελέσοι, καθαιρείσθω.» Πρό; κατάληψιν δε τοΰ 
κανόνο; τούτου σημειωτέον, δτι μ.ετά τήν άλωσιν 
τών Ιεροσολύμων οΐ Ιουδαίοι έώρταζον ένίοτε τό 
πάσχα πρό τής έαρινής ισημερία;, ώ ; μή έχοντες 
πλέον τό έκ τοΰ θερισμού τεκμήριον. Δύο πράγ
ματα  λοιπόν πρέπει άπαραιτήτω ; νά φυλάττω ντα ι 
εί; τήν έορτήν τοΰ πάσχα, τό νά μή έορτάζηται 
πρό τή ; έαρινή; ισημερία;, μήτε μετά Ιουδαίων, 
άλλά μετά ταΰτα" άτινα  κα! έκ τή ; άνωτέρω πα- 
ρατεθείση; έπιστολή; τοΰ Κωνς-αντίνου συνάγονται.

Πασχάλια συνέταζεν εϋθύ; μετά τήν έν Νικαία 
σύνοδον δ Παμφίλου Ευσέβιο;, ώ ; παρ’ αύτοΰ μαν
θάνομεν, (βιβλ. Δ', κεφ. λδ’. λέ.) κα! ά)λο ι άκολού- 
θω;. Τά δέ κοινώ; έν χρήσει εϊ; τήν καθ’ ήμά; άγίαν 
τοΰ Θεοϋ έκκλησίαν, πονηθέντα Οπό τοϋ άγ. Ιωάννου 
τοϋ Δαμασκηνού, στηρίζονται άφ ένός μέν εΐ; τό ίου- 
λιανόν μηνολόγιον, τό δποΐον πάσα ή Εύρώπη μετε- 
χειρίζετο πρό τή ; Γρηγοριανή; μεταρρυθμίσεω;,συνι- 
ς-αμένου τοΰ έτους έκ 3 6 5  ήμερών^ άνά δε τέταρτον 
έτο; προστιθεμένη; μ ιά ; ήμέρα;" άφ έτέρου δέ είς 
τόν x ix J o r  r?7c σι.ίήγης, ήτοι 7i)r eyreaxa idexas-  
τηρίόα  τοΰ Μέτωνος, δστις παρετήρησεν δτι μετά  
1 9 έτη « ί νεομηνίαι καί αί πανσέληνοι έπανέρχον- 
τα ι ε ϊ; τάς αύτά ; ήμέρα; έκάστου μηνό;. Οί συντά-  
κτα ι τών πχσχαλίων προσδιώρισκν έπομένως κ α 
τά ποίαν ήμέραν μετά τήν κ . Μαρτίου συμβαίνει 
εί; έκαστον τών 1 9 έτών τοϋ κύκλου ή πανσέλη
νο;, καί έσηι/είωσαν ώ ; ήμέραν τοϋ πάσχα τήν έπο- 
μένην Κυριακήν. Εξ οϋ γ ίνετα ι φανερόν, δτι τό π ά 
σχα δέν δύναται νά τελεσθη ούτε πρωΐμώτερον τής 
κβ,< Μαρτίου, ούτε όψιμώτερον τή ; κέ. Απριλίου. 
Διότι έάν τήν κά. Μαρτίου συμπέση ή πανσέληνο;, 
τύχη δέ ήμέρα σαββάτου, τό πάσχα έορτάζεται τήν 
έπιοϋσαν κβ/. Μαρτίου. Εάν δέ πάλιν ήναι πανσέ
ληνος τήν γ!. Μαρτίου, λαμβάνεται ή έξής πανσέ
ληνος τή ; ιή. Απριλίου’ καί έάν τύχη ήμερα Κυρια
κή, τό πάσχα έορτάζεται τήν έφεξή; Κυριακήν, 
τουτέστι τήν κέ. Απριλίου.

Περί τούτων τών πασχαλιών οί περί τά  αστρο
νομικά άσχολούμενοι παρετήρησαν δτι δέν ησαν ά- 
κριβή, κα! τοΰτο διά δύο α ίτ ια . Πρώτον μέν, διότι 
δ ήλιακό; ένιαυτό;, τουτέστιν δ χρόνος, μεθ δν δ 
ήλως έπανέρχεται εί; τό σημεΐον τή ; εαρινή; ιση
μερία;, δέν είναι άκριβώ; 3 6 5  | ήμερών, ώς ύπ οτί-  
θεται εί; τό ίουλιανόν μηνολόγιον, άλλά 3 6 5  ήρβ* 
ρών 5 ώρών καί 49 λεπτών ώς έγγ ισ τα ’ έκ δέ τού”

0  Φ0ΙΚΙ2 33

του συμβαίνε·, ώστε ή ισημερία προλαμβάνει 11 
λεπτά περίπου κ α τ ’ Ιτο ;, καί μίαν ήμέραν μετά  
1 3 1  έτη. Επομένω; μετά παρέλευσιν 13 1  έτών 
άπό τή ; έν Νικαία συνόδου ή ισημερία όεν συνέπι- 
πτε πλέον τή κά. άλλά τή κ . Μαρτίου, καί μετά 
τοσαϋτα πάλιν έτη, τη ιθ”. καί καΟεξή;" ώστε έπί 
Γρηγοοίοτ ΙΓ\ πάπα ή ισημερία συνέβ*ινε τή ιά. 
Μαοτίου. ό σ άκ ι; λοιπόν έγίνετο ή πανσέληνο; μετά  
τήν άληθινήν Ισημερίαν, άλλά πρό τή ; κά. Μαρτίου, 
ή έκκλησία μεταχειριζομένη τά πασχάλια έώρταζε 
τό πάσχα μετά τήν έξη; πανσέληνον, δηλαδή εν α 
μήνα βραδύτερον. Δεύτερον δέ αίτιον τή ; ολίγη; ά- 
κριβεία; τώ νπασ/αλίω ν έσημείωσαν τήν χρήσιν τοϋ 
κύκλου τής σελήνης. Διότι δ σεληνιακό; μήν, ήτοι 
δ χρόνο; δ παρερχόμενο; μεταξύ έχ,άστης νεομη- 
νίας ή πανσέληνου καί τή ; έξή;, εί/αι κατχ τού; 
αστρονόμους ώ ; έγγ ιστα  29  ήμερών 12  ώρών καί 
4 4 λεπτών" ώστε 2 3 5  τοιοϋτοι μήνε; περιλαμβά- 
νουσιν ήμέρα; 6 9 3 9  ώρα; 1 6 καί λεπτά 20  ώ; έγ 
γ ισ τα , έν ώ 19 Ιουλιακά έτη έκ 3 6 5  )- ήμερών 
ποιοϋσιν ήμέρα; 6 9 3 9  καί ώρα; 1 8 ’ έπομένω; με
τά τά 19  έτη τοϋ κύκλου α ίνεο μ η ή α ι καί πανσέ
ληνοι προλαμβχνουσι 1 ώραν καί 40  λεπτά περί
που, μετά δε 15  κύκλους, ήτοι 2 8 5  έτη, προλαμ- 
βάνουσι μίαν ήμέραν. Εκ τούτου ένδέ/εται νά έορ* 
τασθή ένίοτε τό πάσχα βραδύτεοον τοϋ δέοντο; αίαν 
έοόομάδα. Οιον έάν ή έν τοΐς πασχαλίοις σημειου- 
ρ,ένη πανσέληνος τύχη έν ήμέρα Κυριακή, τό π ά 
σχα τελείτα ι κατά τήν έςής Κυριακήν, έν ώ ώφειλε 
κατ εκείνην νά τελεσθή, επειδή ή αληθινή πανσέλη
νο; ήτο πρό τή ; Κυριακή; έκείνη;. Κα! σημειω· 
τέον, δτι έάν τό έλάττω μα τοΰτο τοΰ κύκλου τή ; 
σελήνης ητο τό μόνον, έδύνχτο νά συμβή ενεκα αύ
τοΰ νά έορτάζηται τό πάσχα κα! πρό τοΰ δέοντο; 
£να μήνα. Διότι ά ; ϋποθέσωμεν δτι γ ίνετα ι χρήσι; 
τών πασχαλιών 2 8 5  έτη μετά τήν σύνταξιν αΰτών, 
και δτι εύρίσκομεν κατά τ ι έτο; σημειουμένην ώ; 
ήμέραν τή ; πανσέληνου τήν κά. Μαρτίου. Φανερόν 
έκ τών είρημένων, δτι ή άληθινή πανσέληνο; έγινε 
την κ . Εάν λοιπόν τό ετο; συνίστατο άκριβώ; έκ 
365|  ήμερών,ή πανσέληνο; έκείνη ήθε/^επροηγεΐσθαι 
τή ; εαρινή; Ισημερία;,καί παραλαμβάνοντε; αύτήν εί; 
προσδιορισμόν τοϋ πάσχα, ήθέλομεν έορτάσει αύτό 
προ καιρού, παραβαίνοντε; τούς κανόνα;. Αλλά τοΰ
το είναι άδύνατον, έπειδή, ώ ; άνωτέρω είπομεν, 
πολύ πρό τών 2 8 5  έτών ή ισημερία προλαμβάνει 
μίαν ήμέραν* ώστε ή τή ; κ'. πανσέληνο; δεν είναι 
προ τή ; ισημερία;. Ούδεί; κίνδυνο; λοιπόν υπάρξει, 
μηπω; άκολουθοϋντε; τά πασχάλια έορτάσωμεν τό 
νασχα  προ καιρού, τό δποΐον ρητώ ;, ώ ; είδομεν, 
άπαγορεύουσιν οί κανόνε;.

Τά έκτεθεντα ελλείμματα τών πασχαλίων πα- 
ρετηρηθησαν και £>πο τινων τών ήμετέρων, otov ύπό 
Νικηφόρου τοϋ Γρηγορά,καί τοΰ Αργυροϋ ίσαάκ,ούτι- 
νο; δρα τήν -ερί τούτου πραγματείαν π»ρά Πετανΐω

(Doclr. Temp. t. III.). Κ ϊΙέκ τώ ν  δυτικών πολλοί 
πολλά έγραψαν κατά καιρού;, εω; ού τώ  1 5 8 2  δ 
πάπα; Γρηγόριο; δ 1Γ’. είσήγαγε κατά τό σχέδ.ον 
τοΰ Καλαβροΰ αστρονόμου Αλο'ίσίου Αιλίου τό νέον 
μηνολόγιον, δπερ κατ άρχάς μόνοι οί κατόλικοι 
μετε/ειρίσθησαν, άλλά μετά τα ϋτα  έδέχθησαν αύτό 
καί οί διαμαρτυρόμενοι.

Η Γρηγοριανή αυτη μεταρρΰΟμισι; έχει δύο μέρη, 
ών τό μεν αποβλέπει τό κυρίω; μηνολόγιον, τό δέ 
ετερον τά πασχάλια. 12; πρό; τό πρώτο* παρατή
ρησα; ό Α ίλιο;, δτι α ί ίσημερίαι προλαμβάνουσιν ώ ; 
έγγ ιστα  3 ήμέρα; εί; τετρακόσια έτη, προέτεινεν 
ίνα  τά τελευταία  έτη τριών έφεζή; έκατονταετηρί- 
δων γ ίνω νται κοινά, τουτέστι 3 6 5  ήμερών, άντ! 
έμβολιμαίων, ώ; είναι εί; τό ίουλιανόν μηνολόγιον 
τό έτος 1 6 00  ύπήοξεν έμβολιμαίον" άλλά τά 1 7 0 0 ,  
18 0 0  κοινά" κοινόν θέλει γίνει και τό 19 0 0 ·  τό δέ 
2 0 0 0  έαβολιμα ΐον καί έξή; ώ σαύτω ;. Πρό; τού
το ι;, δπω; έπαναγάγη τήν έαρινήν ισημερίαν είς 
τήν κά. Μαρτίου ώ; έπί τή ; Α. συνόδου, ό πάπα; 
διέταξεν ΐνα  ή επαύριον τή ; δ\ Οκτωβρίου άριθ- 
μηθη ούχί έ. άλλά ιέ. Διά τής μεταρρυΟμίσεω; ταύ -  
της ή έαρινή ισημερία γίνετα ι πάντοτε περί τήν κά. 
Μαρτίου κατά τό νέον μηνολόγιον.

ί ί ;  πρό; τά π*σχάλια δ Αίλιο; είσήγαγεν άντί 
τών κύκλων τής σελήνη; τά ; e.raxrdc, τουτέστι 
τά ; ήμέρας ά ; αγει ή σελήνη κατά τήν ά. ίανουα- 
ρίου" διά τών δποίων έπακτών προσδιορίζει τάς 
πανσέληνους, καί έπομένοις τό πάσχα" έδωκε δε 
πίνακα πρό; εύρεσιν τών έπακτών παντό; έτου;, 
ίνα συαφωνώσι πρό; τόν δρόμον τή ; σελήνη;.

Δέν προτιθέμεθα ένταϋθα νά έ/.θέσωμεν τήν πο- 
λύπλοκον κατασκευήν τοϋ πίνακος τούτου τών έπα
κτών, διότι ":οϋτο ούδέν συμβάλλει πρός τό* ήμέ- 
τεοον σκοπόν, καί ολίγον ίσω; ήθελεν ένδιαφέρει 
τούς άναγινώσκοντα;" άλλ οί βουλόμενοι δύνανται 
νά μάθοισιν αύτήν έκ τών περί μηνολογίου πραγμα
τειών. Μόνον θέλομεν εξετάσει κατά τήν όμετέραν 
ύπόσχεσιν, άν οί μεταχειριζόμενοι τό μετερρυθμι- 
σμένον μηνολόγιον συμφωνοϋσι μάλλον ή ήμεΐ; πρό; 
τόν περί τοϋ πάσχα διορισμόν τή ; Α. συνόδου.

Εσημειώσαμεν άνωτέοο^, δτι έκ τών δρων τοΰ 
πάσ/α δύο είναι οί κυριώτεροι, τού; δποίου; δεν 
συγχωρεΐται,νά παραβαίνωμεν, κατά τόν ζ .  άπο- 
στολικόν κανόνα, και κατά τήν έπιστολήν τοϋ »ν 
άγίο ι; Κοινς-αντίνου" νά τελήτα ι δηλαδή ή τοϋ πά
σχα έορτή ούχί πρό Ιουδαίων η μετά Ιουδαίων, 
ήτοι πρό τή ; πανσέληνου, ή κατά τήν ήμέραν τή ; 
πανσέληνου, άλλά μετά ταϋτα" κα! νά τελήται μετά  
τήν έαρινήν ισημερίαν, ούχί δέ προτού. Οί δε άλλοι 
δροι, νά τελήτα ι δηλαδή τή πρώτη Κυριακή μετά  
τήν άπό τή ; ισημερία; πρώτην πανσέληνον, είναι 
δευτέρου λόγου, καί δυνάμεθα ένίοτε νά παραβλέ» 
πωμεν αύτού;, έπειδή, ώ ; είδομεν, είναι άδύνατον 
νά φυλάξωμιν πάντοτε πάντας. Είδομεν δε πρό;
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τούτο ι;, οτι κατά  τά ήμέτερα πασχάλια οί δύο 
κύριοι οροί ουδέποτε παραβαίνονται. Οτι δέ κατά 
τά  νέα τών δυτικών Λα&χάλια οϊ δροι οΰτοι δέν 
τηρούνται πάντοτε^ δι ολίγων παραδειγμάτο^ν θέ
λει κατασταθή δαφέ;.

Κ ατά to  4 8 4 5  έτο; οί δυτικοί έώρτασαν το πά- 
9,χα 23  Μαρτίου ε. ν. ή δέ πανσέληνο; έγινε τήν 
αυτήν 23 Μαρτίου ε. ν. ώρας 8 καί λεπτά 28  μ. υ.. 
χρόνου Παοιβίων. (Connaiss. des Temps 1 8 4 5 ) .  
Φανερόν λοιπόν οτι έτέλεσαν το πάσχα πρό της 
πανσέληνου.

Κ ατά  το 4 5 9 8  έτο; έώρτασαν οί δυτικοί το 
πάσχα τη 22  Μαρτίου ε ν. ή δέ σελήνη έγινε πλη-  
σιφαής την αύτήν 22  Μαρτίου ε. ν. (Pelav. Doctr. 
Temp. lib. V. cap. III.)

Κ ατά το 1 6 0 9  πάλιν έώρτασαν το πάσχα Απρι 
λίου 19 ε. ν. τήν αύτήν ήαέραν τη; πανσέληνου. 
(Α4τ.)

Αρκοϋσι, νομίζομεν, τά  παραδείγματα ταϋτα  
πρός άπόδειξιν, οτι διά τή ; χρήσεως τοϋ νέου μη- 
νολογίου καί τών νέο̂ ν πασχαλιών οί δυτικοί τελοϋ- 
σιν ένίοτε το πάσχα πρό τή ; πανσέληνου’ δπερ ούδ’ 
αύτού; έλαθε, διότι ό σοφό; Πεταύ'ίος, έξ οΰ έλά- 
βομεν τά  τελευταία  δύο παραδείγματα δμολογεΐ 
δ η  το κατ’ αύτούς πάσχα συμβαίνει ένίοτε, άλλά  
σπανίους, προσθέτει, προ της πανσέληνου.

Εκ τών είρημένων συμπεραίνομεν λοιπον, OTt 
καλώς ποιούσα ί) καθ ήμα ; άγια  έ/.κλησ’α δ.ετή- 
ρησε το παλαιόν μηνολόγιον καί τά  παλαιά π α 
σχάλια , δι’ ών ένδέχεται μέν νά τέλη ένίοτε τό 
•πάσχα όψιμώτερον, ουδέποτε ομω; πρωίμώτερον 
τοΰ δέοντος, ώς πάσχουσι τούτο οί δυτικοί, άφ’ ού 
πολλά έκοπίασαν ινα μεταρρυθμ.ίσο)σι τά πασχάλια.

Κ αί ταϋτα  μέν έπιστημονικώς θεωρουμένου τού 
ζητήματος. Αλλά καί τό έςής μ α ; φαίνεται άξιον 
σκέψεως. Κατά το ένεστώ; έτο; οί δυτικοί έώρτα
σαν ήδη τό πάσχα τή 15  (27) Μαρτίου. Εν τοσού- 
τ φ  βλέπομεν δτι οί ένταύθα Ιουδαίοι δέν έφαγον 
<$κόμη τό νομικόν αίιτών φάσκα, άλλά περιμένουσι 
•τήν έρχομένην πανσέληνον, μετά τήν -όποιαν καί 
■#ΐμεϊς θέλομεν τελέσει τήν εορτήν τή ; τού Κυρίου 
«ναστάσεως. Πρός τούτο οί δυτικοί άπαντώσιν, δτι 
«φάΧλουσιν οί Ιουδαίοι, καί δ τι ώφειλον κατά τήν 
ίταρελθούσαν πανσέληνον νά φάγωσι τόν νομικόν 
άμνόν* καί περί τούτου δέν φιλονεικοϋμεν. Α λλ’ έ- 
$ω τώ μεν, έάν διά νά έπιτύχωμεν μαθηματικήν τινα  
«κρίβειαν, τήν όποίαν δμως δέν είναι πάντοτε δυ
νατόν, ώς προείπομεν, νά φυλάξοψεν, συμφέρει έορ- 
τάζοντες πρό τώ ν Ιουδαίων νά σκανδαλίσωμεν τους 
πολλούς, οιτινες μή έχοντες αστρονομικά; γνώσεις 
δυσκόλω; θέλουσε πεισθή περί τού σφάλματος τών 
Ιουδαίων.

Πριν δέ παύσωμεν τόν περί τοϋ προκε'.μένου λό
γον, σημειοϋμεν, δτι μόλις £ν έτος μετά τήν £>πό 
τοϋ πάπα Γρηγορίου μεταρόύθμισιν, τώ  1 5 8 3 , ό

Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης ίερεμίας, έρωτη-
θείς ύπό τινων Αρμενίων, ου; οί Λατίνοι ήνάγκαζον 
νά δεχθώσι τό νέον μηνολόγιον, διασκεψάμενος μετά 
τοϋ Αλεξανδρείας Σιλβέστρου, έξέδωκεν έγκύκλιον 
έπιστολήν κατά τής καινοτομίας, $ν βλέπε παρά 
Λοσιθέω. (Τόμ. Αγάπ. σελ. 5 3 8 .)  Είς ταύτην ό πα · 
τριάρχης άποδεικνύει πρός τοϊς άλλοις κακώς γενο- 
μένην τήν άφαίρεσιν τώ ν δέκα ήμερών τοϋ Οκτω
βρίου μηνός. «Εί γάρ ,λέγε ι, δ ι’δλων ρλδ. ένιαυτών 
«νυχθημερόν Ιν συνάγουσιν, (ώς ύποθέτει ή μεταρ- 
«ρύθμισις άφαιροΰσα 3 ήμέρας είς 4 0 0  έτη) εύδη- 
«λον δτι άπό τής ά. συνόδου χιλίων διακοσίων έξή- 
»κοντά πέντε έτών διελθουσών (γρ. διελθόντων) 
»άχρι τοϋ νϋν, ώς τριακοσίων δέκα καί όκτώ παρε- 
«ληλυθότων τό πρώτον άπό Χριστού έως τής ά. 
«συνόδου, ήμέραι μόνον έννέα καί ώραι δέκα παρά 
«μισήν στιγμήν συνάγονται, καί λείπετα ι.»  Τπάρ- 
χει δέ παρά τώ  Δοσιθέω (σελ. 5 40 )  καί άλλη επ ι
στολή τοϋ αύτού ίερεμίου (έτει ζ ΐ{7 · ήτοι 1 5 8 8  
άπό X.) πρός τόν Φιλαδελφείας καί τούς έφόρους 
τοϋ έν Βενετία ναού τοϋ άγιου Γεωργίου, έν γ  μ έα -  
φεται αύτούς, δτι δίς τώ έγραψαν περί άφαιρέσεών 
τινων άπό τοϋ Τριωδίου, α; άπητουν οί Λ ατίνοι,καί 
ινα συγχώρηση είς τού; έκεΐ Γραικού; νά συνεορτά
ζομαι μετά τών Λ ατίνος. Αλλά καί μετά ταϋτα  ή έν 
Κωνσταντινουπόλει έτει ζρά. ( ΐ 5 9 3  ά. X.) γενομένη 
σύνοδο; έπί τοΰ αύτοΰ ίερεμίου, δι’ ή ; ό Μοσκόβου 
άνεγνωρίσθη πατριάρχης, κατέκρινε (καν. ή.) πάσαν 
περί το πάσχα καινοτομίαν.(Αυτόθι σελ.5 4 1 — 547)

Α. Μ.

  —, - -----------------

ΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ.

Κλασικός καί ρωμαντικός είναι δύο λέξεις, τάς 
όποιας πολλοί μεταχειρ ίζονται, άλλά τών όποιων 
δχι πολλοί γνωρίζουσιν ακριβώς τήν σημασίαν. Καί 
ή μέν πρώτη, δταν απλώς σημαίνη άριστόν τινα  
συγγραφέα τοϋ άρχαίου ή τοϋ νέου κόσμου, ενα 
τών μεγαλοφυών έκείνων άνδοών, οιτινες έντυπό- 
νουσιν εις τά  συγγράμματά των τήν σφραγίδα τής 
ανθρώπινης τελειότητος, δέν παρέχει πολλάς δυσκο
λίας ώ ; πρός τό σημαινόμενόν της- διότι τότε μένει 
μόνον νά προσδιορισθή δ βαθμός, είς τόν δποΐον άμα  
φθάση ό συγγράφων, άξιοϋται τή ; έντιμου ταύτης  
έπωνυμίας,κατατασσόμενο; εις ιδιαιτέραν καί έξοχόν 
τινα κλάσιν συγγραφέων’καί περί τοΰ βαθμοΰ τούτου 
ή κοινή γνώμη τών έθνών εύκόλως καί άλανθαστως 
αποφασίζει. Αλλ’ δταν ό κλασικός άντίκητα ι είς 
τόν ροιμαντικόν, δταν δηλοΐ δχι τό εςοχον τοϋ συγ- 
γραφέως, άλλά σχολήν τινα  είς τήν δποίαν άνήκει, 
σύστημά τ ι τό όποιον πρεσβεύει, καί τ ινα  τύπον 
τόν δποΐον προσπαθεί νά μιμήται* δταν ιδίως ή 
λέξις αυτη απαντάτα ι εί; τάς περί τώ ν γραμμάτων
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και τοΰ καλοΰ πραγματείας, και πρό πάντων είς τάς 
περί ποιήσεως, καί θέλωμεν δι’ αύτής νά έκφράσω- 
μεν ιδιαίτερόν Ttva χαρακτήρα λόγου ή έννοιών ή 
συνθέσεο^ς, τόν δποΐον άποδίδομεν εις τινα  συγγρα
φέα ή συσταίνομεν ώς άξιομίμητον καί άξιοπαρά- 
δεκτον, τότε άρχεται ή διαφωνία καί ώς πρός τά 
δρια, τά δποΐα χωρίζουσι τάς δύο ταύτας έπαρχίας 
τών γραμμάτοιν, καί ώς πρός τήν σχετικήν υπερο
χήν τή ; μιας σχολή; ή τή ; άλλη;. Επειδή δέ αί περί 
τούτων συζητήσεις έπί πολύ έτάραξαν κατά τούς πα- 
ρελθόντας χρόνους τήν φιλήσυχον καί ειρηνικήν τών 
λογίων πολιτείαν, καί (ίσως άκόμη δέν έξηντλήθη- 
σαν όλοκλήρω:, καί επειδή άφ’ έτέρου είς τούς μή 
έξ έπαγγέλματος γραμματολόγους δέν είναι εύκο- 
λον νά μορφώσωσι καθαράν ιδέαν τή ; διαφόρου έν
νοίας τών άνωτέρω δύο έπωνυμιών, ένομίσαμεν δτι 
πρός τούς τοιούτους δέν ητο ίσως ούτε τολμηρόν, 
ούτε άνάρμοστον ν άπευθύνωμεν τάς δλίγας ταύτα ; 
παρατηρήσει;,

II διαφορά μεταξύ κλασικού καί ροιμαντικοΰ ή το 
δλω; άγνωστος εις τούς άρχαίους, καί δύσκολον ε ί
ναι νά προσδιορίση τις ακριβώς πότε ήρχισαν αί περί 
τούτου άμφισβητήσεις. Ανάγκη δμως νά σημειώσω- 
μεν διά τούς μή μελετήσαντας τά το ιαύτα , δτι ή 
γραμματολογική ιστορία τών νεωτέρων δυνατόν νά 
διαιρεθη εί; τρεΐ; έποχάς· είς τήν μεσαιοινικήν, ή τ ι; 
άρχεται άπό τή ; έμφανίσεως τοϋ Χριστιανισμού καί 
τελειόνει περί τά  μέσα τοϋ ιέ. αίώνος, είς τήν μ ι
μητικήν τής άρχαιότητος έποχήν, τ ή -j δποίαν κλα
σικήν όυνάμεθα μετά τινων έπιφυλάζεων νά δνομά- 
σωμεν, ήτις άρχεται άπό τής έν Εύρώπη άναγεννή 
σεοις τών γραμμάτων καί τελευτή περί τά τέλη τού 
ιη. αίώνος, καί είς τήν πρωτότυπον ή ρωμαντι/.ήν, 
ο)ς τινες έπιμένουν νά τήν καλέσωσιν, ήτις διεδέχθη 
την κλασικήν καί έξακολουθεΐ έπί τών ήμερών μας. 
Εκ ταύτης δέ τής πρώτης έπόψεοις εύκόλως δ·.α<ρί- 
νεται δτι δ κλασικισμός, έάν μάς συγχωρήτάι ή 
λεςις, περιλαμβάνει τούς άρχαίου; συγγραφείς, τούς 
προ Χριστού άκμάσαντχς καί τούς μετά τήν άνα- 
γέννησιν τών γραμμάτω ν μ ιμητάς αύτών, έν φ  δ 
ρο>μαντισμός είναι τοϋ μεσαίωνος ’ίδιος καί τής νέα; 
εποχής.

Και τφ ό ντ ι δ μεσαίων, έν ώ δέν είναι πλέον ή 
άρχαιότης, δέν είναι άκόμη ό νέος κόσμος.Διέρχεται] 
δι αύτοΰ τό μέγα λείψανον τής άρχαιότητος, τό 
Ρωμαϊκόν δίκαιον, άλλ’ ώς ύπόγειον υδωρ, τό ό
ποιον, άόρατον είς τόν διαβάτην, άναβλύζει επειτα 
άποοσδοκητως μακράν τή ; πηγή; του έν μέσω ά λ
λων λειμωνων, ουτω καί τό Ρωμαϊκόν δίκαιον μετά 
παρέλευσιν πολλών αίωνων, καθ’ ου; ούδέποτε έξέ- 
λιπεν δλοκληρω;, άναβλύζει έν μέσω τών νέων 
κοινωνιών, τάς δποίας αρδεύει μέ τά  ζωογόνα 
ναματα τής έπιεικειας καί τής δικαιοσύνης. Αλλ 
έπ αύτού τοϋ έδάφους συσσωρεύονται τά  έρείπια 
άλλων κοινωνιών, δλων τώ ν κοινωνιών τής άρ-

χαιότητος, άλλαι φυλαι άνθρώιτων άγνω ίτο ι τό 
πρότερον εισέρχονται εις τή< σκηνήν τή ; ισ το 
ρίας μέ άλλα ήθη, μέ άλλα έθιμα, μέ άλλα θρη
σκεύματα, μέ άλλας διαλέκτους’ ή κατάκτησις  
διαμελίζει τήν Εύρώπην καί τήν διατυπόνει διά τού 
τιμαριω τισμού, νέαι γλώσσα1, μορφόνονται, παντοΐ*  
είδη κυβερνήσεων σχεδιάζονται, παντο ΐα  κοινωνικά 
καί πολιτικά στοιχεία άναμιγνύονται καί πολεμούν- 
ται,χωρίς δμω; νά έξομοιωθώσι πρό;άλληλα, χωρίς 
νά έζέλθη άπό τήν μερικότητα ή ένότης, καί άπό 
τήν σύγχυσιν ή αρμονία. Είναι δέ γνοιστόν δτι έπί 
τής μακράς ταύτη ; άναπλάσεως τού νέου κόσμου 
προέδρευε καί έφ’ δλο>ν τών στοιχείο>ν έφίστατο  
καί πάντα έμετρίαζε καί έπροσπάθει νά έξισώσ^ 
διά τή ; αύστηρας στάθμης τής δικαιοσύνης καί 
νά συναρμολογήσω διά τής άμοιβαίας άγάπης 
δ Χριστιανισμός, οστις τότε έν μέν τη Ανατο
λή διετήρει τήν λαμποοτέραν τή ; άρχαιότητος 
έθνικότητα καί διά τοϋ άοωματισμοϋ του άπε- 
μάκρυνε τούς σκώληκα; τής βαοβαρότητο;, έν δέ 
τή Δύσει έπροσπάθει νά δαμάσ·(ΐ άλλα; φυλάς βαρ- 
βάροιν, νά τάς ήμερώση, νά συμφιλίωση τού; κα- 
τακτητάς πρό; τού; κατακτηθέντας, καί νά πραγ- 
ματοποιήσ/ι διά τή ; έπιγείου πολ.ιτείας τόν αιώνιον 
τύπον τή ; τελειότητος, τόν όποιον έφε:εν είς τόν 
κόσμον, καί είς τόν δποΐον ώ ; εις δδηγόν άστέρα 
ένατενίζουσιν άκόμη δλα τά πεπολιτεκμένα έθνη τοϋ 
κόσμου. II έποχή αυτη παρήγαγε τήν φιλολογίαν 
της, τήν ποίησίν της, τήν φιλοσοφίαν της, τήν καλ
λιτεχνίαν της, καί έλαβε τήν καθ δλα τά στοιχεία  
γραμματολογικήν έκφρασίν της, έν -ί) είκονίζονται 
πιστώς αί ΐδέαι, τά  α ισθήματα, τά ήθη, οί θεσμοί, 
δλα τά στοιχεία τοΰ κοινωνικού καί πολιτικού βίου 
τη ;.

Αλλ’ δτε μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπό- 
λεο>ς οί εύγενεΐς έ*εΐνοι πρόσφυγες τοϋ έθνους μας 
έφερον μεθ’ έαυτών ώ; έφεστίους θεούς τά πολύτι
μα κε'.μήλια τής Ελληνικής μεγαλονοίας,δτε δ ιεδό- 
θησαν καί έγιναν άπανταχού τής Ευρώπης γνωστά: 
τά αθάνατα συγγράμματα τώ ν προπατόρων μας,, 
τότε τοιοΰτον καί τοσοΰτον φώς έπλημμύρησεν δλ«  
τά έξερχόμενα έ* τοΰ μεσαίωνος έθνη, ώστελησμο-- 
νήσαντα έπί τινα χρόνον τήν ιδίαν καταγοιγήν, τά. 
ίδια ήθη, τό ίδιον θρήσκευμα, τούς ίδιους θεσμούς,, 
παρεδόθησαν δλοψύχως είς τήν λατρείαν τής άρ
χαιότητος, έθεώρησαν τήν έποχήν τών γενεθλίων το>ν' 
ώς έποχήν σκότους καί βαρβαρότητος, καί λαβόντχ  
ώς ύπογραμμού; πάσης καλλονής τούς αρχαίους^ 
άπηρχα'ίσθησαν διά τοΰ πνεύματος,μετέφερον είς τ *  
έργα των δχι μόνον τόν έξωτερικόν τύπον,άλλ’ ενίο
τε καί αύτήν τήν ούσίαν τών άρχαίων συγγραφών,, 
ώστε καί αύτή ή πρωτότυπος μεγαλοφυΐα δέν η το  
δεκτλ είς τήν πολιτείαν των γραμμάτοιν έάν δέν 
πεοιεβάλλετο τήν κλασικήν έσθήτα τής Ελλάδος % 
τή ; Ρώμη;. Αντί νά μιμηθώσι τού; άρχαίου;, έκ-
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φράζοντες Siit τών γραμμάτων, ώ; αύτοί έςέφρα- 
ζον, το πνεύμα τοΰ έθνους τ&)ν καί τής εποχή; των, 
έαιυ.ήθτ,σαν οί νεώτεοοι αύτήν τήν έκφρασιν τών άρ
χαίω ν, και έπομένως ή γραμματολογία των άπέβη 
κατά μέγα μέρος ώχρά άπομίμησις και μεταγρα
φή ψυχρά και δουλοπρεπής τής άρχα'ας — 0  Ιστο
ρικός μιμούμενος τόν Θουκυδίδην, τόν Ξενοφώντα ν; 
τόν Τάκιτον και τόν Τίτον Λιβιον, επλεκετας πε
ριόδους του έπί τό άρχαιότερον, συνέστελλεν 9)διέ- 
ς-ε'λλε την φράσιν καί τό υφος κατά τό δποϊον είχε προ 
τών οφθαλμών του παραδειγμα, παρημελει τά  κοι
νωνικά γεγονότα, τά δποΐα ποσώς δεν έξηκρίβονε 
και ένέμενεν είς τά  πολιτικά , είς τάς εικόνας τών 
βασιλέων,είς τάς δ ιπ λω ματικά ; διαπραγματεύσεις, 
είς τούς πολέμους, ε!ς τάς συνθήκας, είς τάς αγο
ρεύσεις,τάς όποιας μετέγραφενη καί ένίοτε άνέπλατ- 
τε διά τή ; φαντασίας, έθυσίαζε πολλάκις την άλη- 
θειαν είς την καλλονήν τής συγγραφής,χωρίς νά θεώ
ρηση την δρΟην κριτικήν ώς βάσιντής ιστορίας, και 
χωρίς καν νά ήξεύρη δτι ή Ιστορία είναι δχι μόνον 
τέχνη, άλλά προ πάντων επ ιστήμη, ήτις διά τής 
παρατηρήσεις και άναλύσεως τών άνθρωπίνων γ ε 
γονότων, διά τής έξιχνιάσεως τών πρώτων αύτών 
α ιτίω ν καί διά τής άφαιρέσεω; καί γενικεύσεως τών 
αρχών οφείλει ν’ άνακαλύψη καί νά έκθέση τού; κα
θολικούς νόμους τής έν τόπω καί χρόνο» άναπτύ- 
ξεως τής άνθροιπίνης ένεργείας.—  Ο ρήτωρ ήτο και 
αυτός προσκολλημένος είς τούς κανόνας,τούς όποιους 
έξήγαγον οί ρητορικοί άπό τούς είς ήμάς περιελθόν- 
τας λόγου; τών άρχαίων' παρ’ αύτών έμάνθανε πώς 
επρεπε ν’ άρχίση πώς έπρεπε νά τελείωση, πώς να 
διαιρέση τάς άγορεύσεις του, και εϊτε εύηρεστεΐτο 
είς τήν σύντομον, νευρώδη, συμπυκνουμένην καί όρ- 
μ.ητικήν ευγλω ττίαν τοΰ Δημοσθένους, είτε έπροτι- 
μα τήν δμαλωτέραν καί εύρεΐαν καί μεγαλοπρεπή 
φράσιν τοΰ Ιίικέρωνος ή τήν άφελή χάοιν τοΰ Αυ- 
σίου ?ι τήν εντε/νον ευφράδειαν τοΰ ίσοκράτου:, έ- 
προσπάΟει πάντοτε νά μιμηθή τύπον τινά προκεχα- 
ραγμένον, καίτοι ποό πολλών αιώνων έν μεσω άλ
λων άνθρώπων, όίλλου πολιτισμού καί άλλων πε- 
ριστάσεοιν άναφανέντα, χωρίς νά συλλογισθή ότι ή 
δραστηριωτέρα ευγλω ττία  είναι ή φυσικωτέρα, ότι 
καί ώς πρός τήν έκτασιν καί ώ ; πρός τήν άρχήν, τα  
τέλος καί τήν διαίρεσιν τών λόγων ή φύσις τοΰ υ
ποκειμένου είναι δ μόνος νόυΛμος δροθέτης, και οτι 
t  λέξις, ή φράσις, τό υφος, δ χαοακτηρ δέν είναι εί- 
μή ή έξωτερίκευσις καί ή αισθητή, ούτως ειπεΐν, μορ
φή τού έσωτερικοΰ καί μυς·ηριώδους συνδυασμού τής 
καρδίας τού ρήτορος καί τοΰ νοό; του μέ τήν ιδέαν 
ύφ’ ή; έμπνέεται καί τήν δποίαν θέλει νά εντύπωση 
ε ί; τά ; ψυχά; τών ακροατών του —  Ετι μάλλον 
έπαισθητή έφαίνετο ή μ ίμησ ι; τής άρχαιότητος είς 
τήν ποίησιν. Τά διάφορα είδη αύτής ώρίζοντο άκρι- 
βώς κατά τάς διαιρέσεις τών άρχαίων, και δ ποιη
τής, όστι; ύπέρ πάντα άλλον πρέπει γ« ηναι έλεύθε-

ρος κατά λόγον τής ύπεροχής τής φύσεώς του,καί μέ 
τάς πτέρυγας τής φαντασίας του νά περιΐ'πταται ώς 
τό πετεινόν τού ουρανού είς όλας τάς χώρας τού ιδα
νικού κόσμου,άμα άνέπεμπε τήν πρώτην του άοιδήν, 
περιεκλείετο μέ σχολαστικήν σκληρότητα είς σιδη
ρά κλωβ£α, έφ’ ών έπεγράφετο λυρική, έπική, δρα
ματική κτλ. καί ασυγχώρητος τόλμη έθεωρεΐτο έάν 
διευ.αρτυρεΐτο κατά τού αυθαιρέτου τούτου περιο
ρισμού, ή έάν έπροσπάθει ενίοτε νά συμπλέξη τού; 
διαφόρους ήχους τής ψυχής του είς μίαν μόνην αρ
μονίαν. Εντός δέ αύτών τών τεχνητών δ ιαμερισμά
των τής ποιήσεως δχι μόνον τά ύποκείμενα τώ  έ- 
πεβάλλοντο τών άσμάτων του,άλλά καί αύτα ί αί έν-, 
νοιαι καί α ί εικόνες καί αί άλληγορίαι καί τά  νοή
ματα  καί τύποι απηρχαιωμένοι καί θρησκευτικαί 
ιδέα1·, προ αιώνων άπολέσασαι τήν ίσχύν τω ν, καί 
αύτοί οί κανόνες τής εσωτερικής κατασκευής τών 
ποιημάτων του. Η ποίησις δέν ήδύνατο νά άπαλλα- 
χθή άπό τήν συνοδίαν τών Μουσών και τοΰ Απόλ
λωνος, έπρεπε νά λουσθή ό ποιητής είς τά  ρεύματα 
τής ίπποκρήνης, νά δρέψη τάς δάφνας του άπό τοΰ 
Ελικώνος, νά ύμνή τόν νεφεληγερέτην Δία, τόν πα
τέρα θεών τε καί άνθρώπων" δ Ερίος παρίς·ατο πάν
τοτε μέ τά βέλη του καί μέ τήν φαρέτραν του, αί 
δυνάμεις τής φύσεως έπροσοιποποιούντο είς θεούς καί 
θεάς, τών όποιων τήν λατρείαν είχε προ πολλοΰ κα
ταστρέψει ή χριστιανική αλήθεια' ή Αθηνά έδιδε 
τήν σύνεσιν, δ Αρη; τήν πολεμικήν άνδρίαν, ό Ερ
μής, ή Αφροδίτη, ή Αρτεμις, ή Ηρα καί μετ αυ
τών αί Μοϊραι, αί Εριννύες καί ό χορός τών Νηρεί- 
δων καί Ναΐάδων καί ολα εκείνα τά  ιδανικά δντα,τά  
δποΐα είχε πλάσει ή ζωηρά καί λαμπρά φαντασία  
τών προγόνων μας καί είχε διασπείρει είς όλα τά 
μέρη τής κτίσεως, έλάμβανον καί έπί τών ημερών 
μας ένεργόν μέρος είς τάς περιπετείας τοΰ βίου, εί; 
τά πάθη τής ψυχής καί είς όλα τά συμβάντα όσα 
ένέπνεον τήν ποιητικήν μεγαλόνοιαν. Η λυρική ποιη- 
σις είχεν αύστηρού; κανόνας τούς όποιους ούδείς ή· 
δύνατο νά παρχβή, ή έπική είχε καί αύτη όρου; 
άνυπερβλήτους, καί ή δραματική όλιγοπρόσωπος, 
σοβαρά, μονότονος έδεσμεύετο,άπό τόν τριπλούν δε- 
συ.όν τής ένότητος τοΰ τόπου τού χρόνου και τή; 
πράξεως. Είναι άδιαφιλονείκητον ότι μέ όλου; του( 
περιορισμούς τούτους ή ποίησις δέν έξελιπε, καθω; 
δέν έξέλιπεν ούτε ή ιστορία ούτε ή ευγλω ττία , ς-οι- 
χεΐα άπαραίτητα  τής νοητικής τού άνθρώπου ένερ- 
γείας, καί ότι κατά καιρού; καί κατά τόπους άνεφα- 
νησαν καί ποιητα; καί ίστορικοί καί ρήτορες έφα- 
μιλλοι τών άρχαίων' άλλ’ είναι επίσης άναντιρόητον 
ότι ή δουλική αυτη ύποταγή τού πνεύματος πα
ρεμπόδιζε τήν πλήρη καί ποικίλην άναπτυξιν τή; 
ευφυΐας, άνέστελλε τήν έλευθέραν έκπέτασιν τών με
γάλων νόων, ένόθευε τά γνήσια καί αυθόρμητα αυ
τών προϊόντα, καί ώς έκ τούτου έβλαψε την σωτη* 
ριον καί μεγάλην έπ'·ρρο>!ν; t^v δποίαν ήθϊλον έξασ*
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κήσει τά γράμματα έπί τοΰ πνεύματος τώνδμάδων, 
έπί τής κοινής έκπαιδεύσεως καί έπί τής νοητικής 
τών νεωτέρων άναπλάσεως. ΟΟεν άφευκτος ήτο ή 
άντενέργεια καί ή άντίδρασις, άφευκτος ή κατά τού 
ζυγού τών κλασικών έπανάστασις.

Η ύπό τό δνομα τοΰ ρωμαντισμού γνωστή αυτη  
κατά τοΰ κλασικισμού άντενέργεια εύκολον ητο νά 
προ'ίδη τις δποίαν έμελλε νά λάβη διεύθυνσιν καί 
δποίαν ν άκολουθήση πορείαν. Αφ ού έπρόκειτο νά 
έξορισθώσι τά  μυθολογικά στοιχεία τής ποιήσεως, 
νά καταργηθώσιν οί κώδηκες τής αρχαίας τών 
γραμμάτων νομοθεσίας, νά συντριφθώσιν ένί λόγω  
ολαι αί άλύσεις τής σχολαστικότητο; καί νά έκ~ 
λάμψη ή πλαστική τέχνη τού καλού καθ όλους τούς 
κλάδους της καί ύφ’ όλους τούς τύπους της, διακο
σμούσα καί ίδανοποιοΰσα τά  σύγχρονα ήθικά καί 
νοητικά στοιχεία, έκφοάζουσα τό πνεύμα τής νέας 
έποχής καί ρυθμίζουσα τά έργα της μέ μόνους τούς 
αιωνίους καί καθολικού; κανόνα; τοΰ δρθοΰ λόγου 
καί μέ μόνους τούς έκ τής άνθρωπίνης φύσεως έξα- 
χθέντας καθολικούς νόμους τής καλαισθησία; καί 
καλολογίας, έπόμενον ήτο νά στρέψωσιν οί νεώτε- 
ροι τήν προσοχήν των είς τήν άνάλυσιν τής έννοιας 
τού καλού, είς τόν ακριβή προσδιορισμόν τώ ν στοι
χείων της, είς τήν πηγήν αύτής, είς τάς σχέσεις της 
πρός τάς άρχικάς καί συγγενείς έννοιας τοΰ άληθούς 
καί τού αγαθού, καί είς τήν μελέτην τών ό'ρων τής 
ύπάρξεως καί τών νόμων τής παραγωγής του’ έν- 
τεύθεν νέα σχεδόν έπ.στήμη Α ΐσθηζιχή  όνομασθεΐ- 
σα, καί δ ένθερμος ζήλος μεθ’ού έκαλλιεργήθησαν και 
αί μεγάλαι πρόοδοι ας έκαμαν έπί τών ήμερων μας 
αί καλολογικαί μελέται. Επόμενον ήτο, άποσκορακί- 
σαντες τήν μυθολογικήν πολυθεΐαν, νά άνατρέξωσιν 
εί; τάς πηγάς τού Χριστιανισμού, είς τόν ίουδαϊ- 
σμόν, είς τάς Ανατολικάς φιλολογίας καί είς τάς 
πηγά; τοΰ νέου κόσμου, είς τήν πλαστικήν έκείνην 
εποχήν τοΰ έν Ευρώπη μεσαίωνος, νά μελετήσωσι 
φιλοσοφικώτερον τήν βαθμικήν μόρφωσιν τών νέων 
διαλέκτων, τών τε έκ τής Λατινικής καί τών έκ 
τής Γερμανικής παραγομένων, νά ληφθώσι τά  θέ
ματα  τών νέων συνθέσεοιν έκ τής Ανατολής, έκ τής 
Χριστιανικής ιστορίας, έκ τής τιμαριω τικής έπο
χής, καί νά δικαιωθώσι καί νέας τ ιμ άς ν’ άπολά- 
βωσιν οί εως τότε παραγνωρισθέντε; καί περιφρο- 
νηθέντες μεγάλοι πο ιηταί καί συγγραφείς, ο'ίτινες 
δεν έκυψαν τόν αύχένα είς τόν ζυγόν τής άρχαιό- 
τητος, άλλ υπήρξαν π ιστο ί διερμηνείς τού αίώνός 
των, ώ; ό Δάντης καί δ Σχεκσπήρος. Εκ τούτου αί 
περι τών ανωτέρω αντικειμένων πολύτιμοι έρευναι 
τών καθ ήμα; φιλολόγων, ή νέα ποίησι; τή ; Α γ 
γλίας και Γερμανίας, τής Γαλλίας καί Ιταλίας, τά  
μυθιστορικά δ ιηγήματα, τά  ιστορικά δράματα, ή 
Χριστιανική λυρική καί τά  ποικίλα καί όλως νέα 
την μορφήν καί τό υφος, τό πνεύμα καί τήν κα
τασκευήν ποιητικά πονήματα τών συγχρόνων μας.

Αλλά, καθώς συμβαίνει είς πάσαν αντενέργειαν, 
πολλοί τών νεωτέρων δέν περιωρίσθησαν έντός τών 
νομίμοιν δρίων, Οπερέβαλον τοΰ δικαίου μέτρου, 
άπό τήν υπερβολήν τής δουλείας κατηντησαν είς 
τήν ύπερβολήν τής έλευθερ ας, καί τήν τυραννίαν 
τής σχολαστικότητος διεδέχθη ή άκρατος καί α χ α 
λίνωτος τοΰ νεωτερισμού άκολασία.

Ηθελαμεν βεβαίως ΰπερβή τά  όρια έφημεριδο- 
γραφικής δ ιατρ ιβή ;, έάν έπεμένομεν νά έξιστορή- 
σωμεν λεπτομερώς τήν νέαν ταύτην φάσιν τής Ευ
ρωπαϊκής γραμματολογίας, νά ένδείξωμεν ποιοι 
υπήρξαν οί άρχηγοί τής φιλολογικής άναγεννήσε&)ς, 
ποια τά άτοπα εις ά ύπέπεσάν τινες έξ αύτών, ποιοι 
οί νεωτερίσαντες λογικώς καί έμφρόνως, ποιοι οί 
έξωκείλαντε; εις παντοίου είδους παρεκτροπάς, καί 
ποια πιθανώς θέλει είναι ή πορεία τοΰ άνθρωπίνου 
πνεύματο; κατά τ ά ;  μελλούσας φάσεις τής γραμ
ματολογική; του άναπτύξεως. Γνωσταί είναι at 
πολύκροτοι συζητήσεις, είς ας έδωκεν άφορμήν ή 
ελευθερία τής τέχνης καί ή τέχνη διά τήν τέχνην, 
καί αί έμβριθείς σκέψεις πολλών τών καθ’ ήμας κα-  
λολόγων περί τής θεωρίας τοΰ καλού έν γένει καί 
ιδιαιτέρως περί τών κανόνων τή ; δραματοποιΐας. ή  
ελευθερία τής τέχνης δέν πρέπει νά ηναι απόλυτο;* 
θέτουσιν όρια εί; αύτήν δ ορθό; λόγος, ή φύσις τοΰ 
ανθρώπου, ή ιδιαιτέρα φύσις τών διαφόρων α ντ ι
κειμένων τά όποια παοιστάνονται διά τής ποιήσεως 
καί διά τής καλλιτεχνίας έν γένει, οί νόμοι τοΰ 
ρυθμού καί τής αρμονίας, ό ιδιαίτερος χαρακτήρ  
τών διαφόρων διαλέκτων, τό πνεύμα τώ ν διαφόρων 
εποχών καί τώ ν διαφόρων λαών. ΐπ άρχουσ ιν οΐ 
νόμοι τού καλού καθώς υπάρχουν οί νόμοι τοΰ αλη
θούς, τού άγαθού καί τού δικαίου, νόμοι τού} 
δποίους ούδείς τώ ν μεγάλων συγγραφέοιν πώποτε 
κατεπάτησε. Τό μόνον ζήτημα είναι έάν οί νόμοι 
ούτοι ηναι έκεΐνοι τούς δποίους εύρεν ό Αριστοτέ
λης διά τής άναλύσεως ών είχε τότε ύπ’ οψιν καλο
λογικών έργων, τούς δποίους έξέθεσεν είς τήν ‘Ρη
τορικήν καί Ποιητικήν του, καθώς εξέθεσε τού; ύπ’ 
αυτού έξαχθέντας νόμους τής Πολιτικής, τής Λογι
κής καί τής Φυσικής Ιστορίας έκ τώ ν τότε πολιτευ
μάτω ν, έκ τής άναλύσεως τού ανθρωπίνου συλλο
γισμού καί έκ τοΰ ΰπ’ αύτοΰ παρατηρηθέντος ορ
γανισμού τών ζώων* έάν οί νόμοι ούτοι ηναι έκεΐνοι 
τούς δποίους μετά τόν Αριστοτέλην έξέθεσεν ό 0 ο ά -  
τ ιο ; έν τη  Ποιητική του Τέχνη καί δουλοπρεπώ; 
έπανέλαβον οί άχρι τών ήμερών μ α ; περί τά  τοιαύτα  
φιλοσοφήσαντες, υ) έάν οί νόμοι ουτοι πρέπει να  
έξαχθώσιν έξ αύτής τής μελέτης τής φύσεως, τοΰ 
πνεύματος καί τής καρδίας τού ανθρώπου, κα ί έκ 
τής συγκριτική; ρ.ελέτης δχι δύο ν) μ ιας, άλλά  
πασών δμοΰ τών γραμματολογικών άναπτύξεων 
τή ; άνθρωπότητο;. Αλλ’ όσω καί αν ύποθέσωμεν 
εσφαλμένου; τού; κανόνα; τοΰ Αριστοτέλου; καί 
άτελή τά έργα τών άρχαίων, δέν πρέπει ομω; ποτέ

6
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νά λησμονήσωμεν δτι ε!ς πάντα τά (Εργα, δσα έσε 
βάσθη δ χρόνο; κα! έπί πολλούς αιώνας έθαύμασεν 
ό κόσμο;, πρέπει νά συνυπάρχωσι, καθώς πραγμα
τικώ ς συνυπάρχουσι, δύο στοιχεία,το μερικόν κα! τδ 
γενικδν, τδ τοπικδν και τδ καθολικδν, τδ πρόσκαι- 
ρον κα! τδ αιώνιον, τδ έντινι χρόνω κα! τόπω αρ
μόδιον κα! εΰάρεστον καί καλδν, κα! τδ άπανταχού 
κα! πάντοτε καλδν και εΰάρεστον και άξιομίμητον· 
δτι κατά τ ινα , και πρδ πάντων κατά την εύρυθμίαν 
κα! καθ’ δλην την εξωτερικήν κα! τυπικήν, ούτως 
είπεΐν, αρμονίαν και καλλονήν, τά  έργα τών αρχαίων 
είναι τω όντι τέλεια, καθ’ δσον αρμόζει ή λέξις αδτη 
είς τδν άνθρωπον, είναι τω όντι αθάνατα και απα
ράμιλλα παραδείγματα, τά  όποια δφείλει νά εχη 
πάντοτε ύπ’ δ'ψιν ό ποιητής, δ ίστορικδς, δ φιλόσο
φος, δ ρητωρ, δ καλλιτέχνης, δχι διά να τά μιμηθή  
αυτά  καθ’ έαυτά δουλικώς, δπερ είναι ίδιον τοΰ με- 
ταγραφέως και οχι τοϋ καλλιτέχνου, άλλά διά νά 
μετα^ειρισθή τήν μ ίμησιν ώς μέσον κα! δχι ώς 
σκοπδν, διά νά μιμηθή δηλαδή τήν τέχνην ή όποια 
τά  παρηγαγε, τδν ζήλον, τήν προσοχήν, τήν επι
μονήν, τήν αΰταπάρνησιν, τήν ευσυνειδησίαν και 
τήν αφιλοκερδή κα! άγνήν εκείνην λατρείαν τοΟ 
καλού, ήτις είναι ή μήτηρ πάσης καλής έπιχειρήσεως 
και παντδς έργου καλού κα! τελείου.

Εάν δε τώρα θελήσωμεν, πρδς χάριν τώ ν μή εί- 
δότων, νά ένδείξωμεν, έκτδς τών προμνησθέντων 
δυο μεγάλων ποιητών τής Ιταλίας και τής Α γγλ ίας, 
οίτινες ΰπήρξαν οί πατέρες τής νέας ποιήσεως καθώς 
δ όμηρος τής αρχαίας, ποιοι είναι κατά  τους νεω- 
τέρους χρόνους οί ποιηταί κα! οί συγγραφείς, δσοι 
πρδς διαστολήν τών κλασικών ρωμαντικοί δύνανται 
νά έπονομασθωσι, καθδ ΰπδ τοΰ πνεύματος τής νέα; 
έποχής Ιμπνευσθέντες, αυθόρμητοι μ&ς παρουσιάζον
τ α ι είς τήν μνήμην δ Γκαίτης και δ Σχίλλερο; έν 
Γερμανία, δ Βύρων έν Α γγλ ία , δ Χ ιατωβριάνδος, δ 
Βεραγγέρος, δ Βίκτωρ Ούγκώ κα! δ Λαμαρτΐνος έν 
Γ αλλ ία , δ Μαντζόνης κα! δ Πέλλικος έν Ιταλία, ΰ  
παντοδύναμος φαντασία τοΰ πρώτου,περιβεβλημένη 
τούς έξωτερικούς τύπους τής αρχαίας τέχνης κα! έφο- 
διασθεΐσα μέ καθολικήν σχεδδν μάθησιν, άνεκίνησεν 
έκ βάθους ολα τά  μυστήρια τοΰ ιδανικού κόσμου 
κα! παρηγαγε παντοΐα ποιήματα, έν οις έάν λείπή  
ένίοτε ή ζωή τής καρδίας, διαλάμπει δμως πάντοτε 
τόσον πλήθος εικόνων κα! υψηλών έννοιών, ώς-ε έκ- 
π λήττουν και κατακυριεύουν τδ πνεύμα. Κατώτερος 
κατά  τήν πλαστικήν δύναμιν τής φαντασίας, είναι 
δ Σχίλλερο; ανώτερος τοΰ πρώτου ώς πρδς τδ α ίσθη
μα , και ή ποίησίς του γλυκεία πάντοτε κα! αρμο
νική έμφαίνει ύπέρ παν άλλο τδν ΐδανισμδν τής 
Χαρδίας, κα! διαδραματίζει μέ άμίμητον εντέλειαν 
τήν πάλην τής αρετής και τδν άκατάπαυστον πόθον 
τοΰ ιδανικού κόσμου τδν βασανίζοντα τάς εύγενεϊς 
ψυχάς μέ άπαρηγόρητον μελαγχολίαν. 0  Βύρων

δψιγενες τέκνον τής φιλοσοφίας τοΰ παρελθόντος 
αίώνος, άμοιρος τών μεγάλων ελπίδων καί τώ ν μ ε
γάλων παρηγοριών, τ ά ; δποίας πέμπει ούρανόθεν ή 
πίστις, προσπαθεί ν’ άναπληρώσΐ} τήν έλλειψιν τα ύ 
την μέ τήν λατρείαν τοΰ καλοΰ κα! μέ τδν έρωτα  
τής ελευθερίας. Τδν θειον τοΰτον έρωτα αδει καί δ 
Βεραγγέρος,τήν στρατιωτικήν δόξαν, τδν ήρωϊσμδν, 
τά πατρ ιω τικά  α ισθήματα, τά  σύγχρονα συμβάντα  
τής Γαλλίας καί τής Εύρώπη;, είκονίζει π ισ τώ ; τά  
ήθη τής πατρίδο; του καί τή ; εποχή; του, καί διά 
τδ σύντομον καί εύφραδέ; κ ϊ ί  διαυγές τής φρά- 
σεως καί τοΰ υφους άνεβίβασε τδ δημοτικδν ασμα  
είς βαθμδν υψου; άγνωστον εις του; πρδ αύτοΰ κα! 
τωόντι άξιοθαύμαστον. Τά Ιστορικά δράματα τοΰ 
Βίκτωρος Ούγκώ, τά  λυρικά ποιήματα, τά  μυθιστο
ρήματα, δλα έκδηλούσι τολμηράν φαντασίαν, με
γάλην έπιτηδειότητα είς τήν πλοκήν τώ ν έννοιών 
και τώ ν φράσεων, και είς τήν κατασκευήν τώ ν  
στίχων, άλλ έν ταυτώ  άχαλίνωτον μανίαν νεωτε
ρισμού, παντοτεινήν τάσ ιν είς τδ παράδοξον, είς τδ 
άπίθανον και άπροσδόκητον, καί ολίγον σέβας πρδς 
τήν ήθικότητα έκείνην, ήτις πρέπει νά ήναι αύτή ή 
ουσία τών καλών ποιημάτων κα! τδ αφευκτον απο
τέλεσμα τή ; έπ! τή ; ψυχή; ένεργεία; των. 0  Λα- 
μαρτίνο; ϋπήρξεν δ πρώτος θρησκευτι*δς ψαλμ&ίδδς 
τής έποχής μας’ α ί Σκέψεις του καί α ί Αρμονίαι 
είναι Ιερά ασματα , υψηλά τήν έννοιαν και τόν σκο
πδν, μεγαλοπρεπή τδ υφος, άλλά πολυτελή ύπέρ τδ 
δέον, έξασθενούντα ένίοτε μέ τδν πλούτον τή ; φρά- 
σεως τήν δύναμιν τή ; ιδέα; καί δμοιάζοντα πολύ- 
κλωνον δένδρον βλαστάνον άφθόνως τά  φύλλα καί 
τά  άνθη, άλλά τδ δποΐον δέν έκλάδευσεν έντέχνωςή  
χειρ νοήμονος γεωργού. Μέγα; δέ ίεροφάντη; καί 
προπομπδ; τή ; νέας ποιητική; σχολή; τή ; Γ αλλ ία ;, 
καί το ι πεζογράφο;, είναι δ Χυιτιυβριάνδο;· έμ -  
πνευσθε!;ύπδ τοΰ πνεύματος τού Χ ριστιανισμού,και 
πρώτος έγερθεί; κατά τοΰ σκεπτισμοΰ κα! τοΰ ΰλι- 
σμοΰ τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος, ίς-ορικδς, 
μυθιστοριογράφος, περιηγητή;, φιλόσοφο;, ρήτωρ, 
πολιτικδς, άλλά πάντοτε ποιητής πρωτότυπο; κα! 
μοναδικδς ε ί; τδ εΐδό; του, δ περιώνυμο; ούτος συγ- 
γραφεύς ΐσ τα τα ι μεταξύ δύο αιώνων, διά τού μ α γ ι
κού πρίσματος τής φαντασία; του παριστο: μυρίας 
άκτινοβόλους και γοητευτικάς εικόνας καί άντανακλ^  
δλας τάς ιδέας, δλα τά  α ισθήματα, ολους τούς πόθου; 
και τάς έλπίδας τών νέων γενεών. 0  Χιατωβριάνδος 
δπήρξεν άληθώς δημιουργδς νέας έποχής ώς πρδς τά 
γράμ μ ατα ’ ομως δ γνήσιος ποιητικδς καρπδς τής 
έποχής ταύτης δέν άνεφάνη έν Γαλλίςε, άλλ’ έν ίτα · 
λ ί$  διά τού Μαντζόνη. Δύσκολον είναι νά ευρη τις 
άλλαχοΰ τήν ήθικήν έκφρασιν, τήν παρθενικήν αφέ
λειαν, τήν πλήρη άρμονίαν μεταξύ τή ; ίδέας καί 
τής φοάσεω;, τήν αγνότητα τοΰ αισθήματος, τήν 
Χριστιανικήν έμπνευσιν και τήν ευαγγελικήν γλυ·
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νησαν
έστε-

λι*ο; έχει τά αύτά προτεοήυιατα, άλλ ’ £k β«β„λ„ π  ‘ Γ Τ “ f  6 Γ  το PW8V συΪΥ P W *  
χ«τώτερον. Λ , , , τ , ί  Si .1  ^ , 4 ,  “  ’ " ' * · * " >  Λ  ώ !

Ο λ ' ίχ ι  »λ««Γ ο ί Ί “ ' “" ί ί  *' 0  .Kif-  Π ϊτΡιτ ^ ΛΟ'Λ θί λέγει, ! τ ι  s jf i 8 ,  ή
« !ώ ν ίί τω ν χβί «πβυγάηΑβτ* τών ήθΰν τώΓίδεών I 1 ε ιί ΐν  Λευχάδι βίσιν Κ « λ -
τ ώ , . , Μ ν ,  , av  XJ “ 1 ’ ,  ’ ' Κ  Λ  ™ °ν«ιωδέστερον, ί,Ο

τούι λαού' α- , '  “  *οβμω, και εις την ποιότητα τή ; πλακός.
Ϊ 8 ίΓ Ί  8 · ί τ .  μεγάλως 4 ^ , Μ β,  („cc„poS, i

con mol to studio) δ περικλεή; Odoardo Cavalier 
Alontaigude W o rt le y ,  δτετδ  1 7 6 6 ,  έπιστρέφων 
ες Αραβίας, διέμεινεν είς Λευκάδα, ήμέρας τινάς. 
Αλλά τά  τοΰ περιηγητοΰ τούτου Απομνημονεύματα

ασματα των. Π. Β.

ς γ λ λ ο γ η
T fiJ iE IX U IB J  ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

εχοεόορ,ένων τε κα| ανεκδότων μετά τών 
αναγκαίων διασαφήσεων. (*)

ΪΠ Ο  1. ν .  Σ ’ΓΑΜΑΤΕΑΟν 

■Λευχαδίου,
( ϊυ ν ιχ ίΐα , 1 $ , ,τρΓοτον φιιλλάίιον)

Α. ΜΛΉΜΟΝΕΤΤΙΚΑΙ 

1.

(Memoires. Lond. 1778) καί αί Βιογραφίαι ούδ
αναφερουσι περί τοιαύτης Επιγραφής, ή περί τής ι 
Λ ff·ι ν λ Λι ____| Λευκαδι διαμονής του  ̂

3. Οταν έζητήθη ύ

εν
έν

_ 0 Βο’-κχιου τδ πρωτότυπον
της Επιγραφή;, δ Κυρ. Πετριτσόπουλος έδημοσίευ- 
σεν, οτι τδ έπεμψεν εί; τδ έν Βρεττανία Νανιανδν 
Μουσεΐον, όπου καί έκεΐ δ Γερμανδ; ούτο; έρευνήσα;, 
εμαυεν, δτι ποτέ τοιαύτην Επιγραφήν δέν ελαβε -

γει έν σελ. *·, τ ^υ αυτού πονήματος του. Δευτέρα

αΟτου __  Γ λm . , ,  f · .· '  ev Τ6> I »ιΐαιρ ό του Μενεσιχρά
ΝΟ Λ  , 0 r ? us InscriP‘ *onum Graecarum 

» και τελευταία  ή τ0ΰ Γερμανού ίωάννου 
Φρασικλέους (loannes Franzius^ rh l a i n  *
α ύ το ΰ   FInm nnfι  ν  ’ , ί  εν τω| »Ταν έν τώΛευκατ&).#

» ω . ν· 39. r ; ; , ^ r , pX “x e; d 4 Λ ^

Κ ατα  τού; Αρχαιολόγους τούτους ή τή ; Επιγρα-

χρατους του Κορειτίου 
»Κ αί ούκ Ακαρεΐν ίερδν τ ’ Απόλλωνο; κα! 
»Πόλειν δμωνομάτειν ματήρος κείτισα 
»Τάν έν τώ Αευκάτω.»

χαλκόγραφοι.

είναι δ ποιητή; τοΰ σκεπτισμοΰ χα! τής άπελπισίας'1 κύτητα , α ιτ ινε ; χαρακτηρίζουσι τά  ποιήματα το» πίν*Χα e'v

SMOTOqiAn
ΚΕΣΙΚΡΑΤΟΣΤΟ

A ^ l O I T l a q O H

ΟΚΑΚΛΡΕΙΝΙΕΡ
ν ο α δ ο π α τ τ ν ο

02ΚΑΙΠΟΛΕΙΝ
ΑΜΟΝΟΟΜΟ

ΤΕΙΝ ΜΑΤΕΕΡΟΣ 
a N A T A s i T i a x  

ΜΤΟΛΕΓΚΑΤΟΙ

» F il ius  Mcnesicratis Corinthii ac non 
»Acarnan lemplum Apollinis e turbem  

»cognominem matris condidi inL euca ta .»  
κατα δέ τής τού Πετριτσοπούλου μεταφράσεω; (α) 
άποφαίνεται δ Franzius διά τών λέξεων— οQuae

Η , έ -  Πβτριτσοποιίλβιι δίγλωττο; μετάφρχσις (Tar. II)

»Φερ5ντο{ (stjxt έγώ άγα λμ α ) Μ ντισιχρχτους ί»
«Κόρινθου  ̂ εύλαοεία; χάριν άναβίαίνον i t  Λειικάδι 
uUpov Αττολλωνι, λα ι βττ’ ένήλα τι /χ/,τρος π ολιν 
»οικοαο^.τ,ααντος. ν

» F e ro n t i s  ( imago sum) M nis ic ra t i s  fil 
«Corin th ii ,  ex voto in L cuca te  A poll in ie  
• lem p J u m  dicavi, et  m a tr i s  oom in c  u rb e m  
« c o n d id i.»
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in lcrpreta l io  in re despcvata omni ratione 
desl itu la  est.»

§. γ '.  Ελθωμεν ήδη είς τά  καθέκαστα. Εν πολ- 
λοϊς κηρύσσεται δμοία ταΐς τοΰ πλαστοχαράκτου 
Φουρμόντου Επιγραφαΐς (β). Η διάλεκτός της (Δω
ρική άρχαία), τδ Ιστορικόν της (άναφερόμενον πρδ 
τώ ν Τρωικών), δ τής γραφής της τρόπος (βουστροφη
δόν, άπδ δεξιών) (γ), και ή παλαιογραφία της (ή 
τοϋ Φοινικικού Κόππα υπαρξις) θέλουσιν αύτήν άναμ- 
φιβόλως άοχαιοτάτην. Αλλά πλήθος άλλων χαρα
κτηριστικών, άγνωστων είς τους άρχαιοτάτους έκεί- 
νους χρόνους, προδίδουσι την χεϊρα,ήτις την έπλασε.

4. Το σχήμα τοϋ 2 είναι μεταγενεστέρας εποχής.
2 . ή  παντελές τοϋ δ ιγάμματος (F) καί τής δα

σείας (Η) έλλειψις δέν ιδ ιάζει τών άρχαιοτάτων 
χρόνων.

3 . 1Ϊ τοϋ Κ παντελής εξορία, άνθ’ ού τυφλή γ ί 
νεται χρήσις τοΰ Κόππα (δ) καί πρδ τοϋ Α. καί Ε 
καί Ο καί Ρ, ένφ οΰδέν παράδειγμα η παράδίοσις 
μαρτυρεί την προ παντδς γράμματος ανεξαιρέτως 
χρήσιν αΰτοϋ.

4. ΙΪ τής γενικής κατάληξις ovc έν τ φ  «Μενεσι- 
κράτους»άντί τήςΔωρικής ίθ<·,«Μενεσικράτεος»οπως 
καί έν τη άρχαιοτάτη τοϋ ίέρωνος Δωρική Επιγραφή 
«Ιέρων δ Δεινομένεος κ .τ .λ .»  (ε) ή ευς Μενεσικρά- 
τευς, δπως διδάσκει ή «ρχ«ί« γραμ μ ατική ’ «Δ&3- 
»ριέων ές-ί τδ τρέπειν τάς είς ονς λήγουσας γενικάς, 
»τάς άπδ τών είς ηζ ευθειών γενομένα;, είς £i>c, οίον 
«Διογένης, Διογενοϋς, Διογενεϋς» (ζ). ήσαό τω ςκα ί 
ή άρχή τής λέξεως ταύτης Μ ενε= Μ νε= Μ νη, ένφ 
Λωριστί έπρεπε νά ήναι Μνα.

5. Παράδοξοί τινες γραμματικοί σχηματισμοί,

(a) Michel Fourmont, γεννηθείς έν Herblay τ ις  Γαλλίας το 
16 9 0  έπνιγγέλλετο τον Αρχαιολογον, και Ιπψ.φθη το 17 2 9 , 
βις τε Ελλάδα και St. λσ ί αν δι' Αρχαιολογικά? έρευνας. ϊίλεγεν, 
Κτι συνελέξατο περι τά? 3 ,ο 00  £πιγραφάς, ενω ρ.ολις 10 0 0  κα- 
τ;0εσεν εις τί,ν Γαλλικήν Κυβε'ρντισιν. Ηρ,ιΐλαβλς ψ ω ς  τ ι?  Ελ- 
λνινικης γλώσσης αντέγραψε κακώς αύτάς, και ινα jj.fi '’λεγχθνί 
ύπ'ο του χρόνου, κατε'στρεψε τα πρωτότυπα παντοίοις τροποις. Η 
ά υ ,ίβ ι ι ί  του δεικνύεται και ίν  τινι έπιστολΐ του προς τον τοτε 
ύπουργόν Maurepas έν % κομπάζει, δτι Ϋισχολείτο νά καταστρε- 
ψ»ι έκ βάθρων τα [Λνη,αεΓα τ$ς Σπάρτκις. έτο'λμιπσε δε νά πλα- 
σϊ) και πλείστας ανυπάρκτους έπ ιγραφάς, εις &ς ομωζ b άρ-άΟειά 
του τον έπρο’δωκε. Ταύτας 23  τον αριθμόν, άπέδειξεν εύβυς voV 
βας ό Βοίκχιος (Corp. Inscr. Grrcc. Ν.ο 4 ί — 69), άντιτεινο- 
(Λενος και κατ* τινων, προ πάντων τοΰ β .  Tioshett, δι'ι'σχυριζο 
(Λίνου δπερ αύτων.

(γ )  ΐδ ε  Προλεγο’μ .  § . γ '.
(8 )  Το Κ σύγχρονον τοϋ Φοινικικού Κ όπ π α  ά π α ντ ίτ α ι έν κοινοί 

χρ ίσ ε ι σχεδόν είς πάσας τάς άρχαιοτάτας Δωρικάς έπ ιγρ α φ ά ς , 

μάλιστα  S i  ποτε και συνυπάρχει τίί Κο’π π α ,ώ ς έν τ ιν ι τχς Θ τ,-  

ρας έπ ιγρ α φ ϊί (C orp . In scr . Ν .ο  I . ) ,  οπου το μεν ΜΑΛΠΚΟΣ, 

γράφ εται διά  τοϋ Κ ό π π α , το δε Π Ρ 0 Κ Λ Η 2  διά  τοϋ Κ , ωσαύ
τως κα'ι έν έτεροι τ?,ς ΚορίνΟου (C . I . Ν .ο  7 . ) ,  οπου το μέν 

ΙΙΛΚΟΓί, γράφεται Χιά τοϋ Κ ο'ππα, το δέ ΛΓΚΑ διά  τοϋ Κ.
(ε) Corp. Inscrips. Gracc. Ν.ο 16 .
(ζ) Γρνιγορ. Κορινβ. περι Διαλε'κτ. Δωρ. §. 92.
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η μάλλον, παραλογισμοί τουςδποίους ούδεμία ανα
λογία ή παράδειγμα δύναται νά έξηγήση, οΐον τδ 
Ματέερος, άντί Ματέρος, τδ Κορειτίου, αντί Κορι- 
τίου, τδ Ακαρειν, αντί Λκαρνάν, τδ μωνομάτειν 
άντί δμώνυμον, τδ κείτισα , άντί τοΰ έκτισα κ .τ .λ .

Α ί μεγάλαι δ’ αυτα ι αντιφάσεις καί παρεκτροπαί 
άποδεικνύουσιν, λέγομεν, άνευούδεμιάς αμφιβολίας, 
οτι δ χαράκτης, ού μδνον δέν άνηκει είς τους άοχαιο- 
τάτους έκείνους χρόνους, είς ους, ώς ίδαμεν, άναφέ
ρουσι την Επιγραφήν ή διάλεκτος, ή ιστορία, δ τρό
πος τής γραφής κ .τ.λ . άλλ ’ ούδ’ έγνώριζε,φαίνεται, 
καλώς την Γραμματικήν εκείνων τώνχρόνοιν.

§. δ. Τδ ιστορικόν της πάλιν, ούχ ήττον τοΰ 
γραμματικοϋ, άλλόκοτον καί άνυπόστατον, μαρτυ
ρεί έναργέστερον τήν νοθείαν της.

Κ ατά την μετάφρασιν τοΰ Κυρ. Πετριτσοπούλου, 
δ αρχωντών Λευκαδίων Φαίρων (naip0TO=Feron- 
te), υΙος τοΰ Κορινθίου Μνησικράτους, φκοδομησατο 
πόλιν έν τη  Λευκάδι, δμώνυμον τής μητρός του. 
Παοάδοξος τ φ  δντ'. είναι καί μοναδική ή παράλει- 
ψις τών ούσιωδεστέρων κατηγοριών τής επιγραφής, 
τούτέστι τοϋ δνόματος τής κτισθείσης πόλεως, 9) 
εκείνου τής μητρδς τοΰ κτίστου. Την ελλειψιν ταυ-  
την αισθανθείς δήθεν καί δ Κ. Πετριτσόπουλος, ε ι- 
πεν έν τ φ  αΰτοΰ συγγράμματι (σελ. 18). «Cagio- 
»nera forse un qualche dubbio il  volersi iv i  
«Irovar Niricos, mcnlre non e ind iv idua la  dal 
monumento.» καί θέλων νά την συμπλήρωση, 
προσέφυγε, λέγει, είς τδ σύγγραμμα τοϋ Σεφφερίου 
(Schefferio), έπιγραφόμενον· «De peranliquis 
Corinlli i is Διηγησις. Sect. V. pag. 28 .»  καί έξη- 
γαγεν οτι « Schefferio con una ta le denomina- 
«zione (Niricos) ricorda la cittii edificata in 
«que lla  c ircostanza.Cioafferma dunquequesto 
«erudito o su l l ’ appoggio di antiche notizie, 
«oppure conosciute g ia  le posteriori epoche 
«delie fondazioni, e degli au lori delle altre 
«due c i lta  che conoscevasi i l  nome, fosse la  
«c itta  da Feronte fabbricata».  Α λλ’ δ Γερμα'.δς 
Βοίκχιος μάς βέβαιοί, οτι τοιοϋτον τοϋ Σεφφερίου 
σύγγραμμα ουδόλως υπάρχει (α).

Κ ατά  τηναύτην τής Επιγραφής μετάφρασιν έ ;ά -  
γετα ι, ότι δ Φαίρων φκοδομησατο προσέτι πρδ τών 
Τρωϊκών καί τδ έν Λευκάδι Ιερόν τοΰ Απόλλωνος’ 
άλλά τοΰτο άντιφάσκει κατ’ εύθεΐαν τουλάχιστον είς 
την μαρτυρίαν τών Συγγραφέων’ «ώς ή Λεύκάς πέ- 
»τρα άπδΛευκοϋ τουόδυσσέως έταίρου την κλήσιν 
«ελαβεν, 8ς Ζακύνθιος μέν γένος ήν, άνηρέθη δέ, ώς 
«φησιν δ Ποιητής (β) ύπδΑντίφου* τούτου ίδρύσα- 
«σθαί, φ α σ ι,κ α ί ίερδν Λευκάτου Απόλλωνος» (γ).

Κ ατά δε τήν τών Γερμανών άνάγνοισιν καί με- 
τάφρασιν εξάγεται, ότι δ πα'ϊς (παΐρ-Δοιρ.) τοϋΚ ο-

(α) Corp. Inscrips. Graec. Ν.ο 43. (β) 6 ιμυιρ. ΐλ . Δ. 4 9 ί .
(γ) Πτβλεμ. ήφα ιστ. έν Φωτ. Μυριοβ. §. 1 9 0 .—  ίδέ και τάς 

ϊμ ε τ . Φιλολογ. Διατρ. ΣΤ. §· ε-.
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ρινθίου Μνησικράτους έθεμελιώσατο έπί τοϋ &χρο>- 
τηρίου Λευκάτα πόλιν, δμώνυμον τής μητρός του, 
καί ίερδν τοΰ Λευκάτου Απόλλωνος. Παραδοξοτέρα 
ένταΰθα παρίστατα ι ή παράλειψις ού μόνον τοϋ ο
νόματος τής κτισθείσης πόλεο^ς, άλλά καί αύτδ τοΰ 
κτίστου, περί ol· δ F ranzius άπεφήνατο’ «D einde  
unom enconditoris sine exem plo  o m iltilu r»(a).

Αν δέ ή δμώνυμος αυτη πόλις ΰποτεθη, ώς θέλει 
δ Πετοιτσόπουλος, ότι ήν ή Νήρικος, τότε καί αί 
τών συγγραφέο>ν μαρτυρίαι, καί αύτά , εί δυνατόν, 
τά  έτι σωζόμενα τής Νηρίκου λείψανα, πρέπει νά 
θεοιρηθώσιν ώς άπάτα ι καί φάσματα, δ ιότι, και 
κατά τους μέν, καί κατά τά  δέ, ή Νήρικος εκειτο, 
δχι, ώς ή έπ ιγραφή θέλει, έπί τοΰ ακρωτηρίου Λευ
κάτα, άλλά παρά τ φ  ίσ θμ φ  (β). ό  Σκύλαξ λέγει’ 
«Κ αί πόλις Λ εύκάς............. πόρρο> δέ τής θαλάσ
σης αυτη ή πόλις ήν τδ πριν» (γ), τουτέστιν ή άν- 
τικατασταθεΐσα  ύπδ τής Λευκάδος Νήρικος’ έπομέ- 
νος αν αΰτη ύποτεθη έπί τοΰ ακρωτηρίου Λευκάτα, 
πώς ήθελεν είσθαι «πόρ^ω τής θαλάσσης;» Τήν α ύ 
τήν παρατήοησιν επιφέρει καί δ Πάλμερος, κρίνων 
τήν έπί τοϋ χωρίου τούτου διόρθωσιν τοΰ Βοσίου’ 
«S i enim  ipsa urbs e rig ilu r  in Leucatem  p ro -  
«m ontorium , quom odo d ic itu r fu isse longe a 
»m a re?»^ ).

Κ αθ’ δλας λοιπδν τάς όψεις θεωρουμένη ή Επι
γραφή αυτη άποδεικνύεται ού μόνον δτι δέν είναι 
προ'ΐδν τής άρχαιοτάτης εποχής, άλλ’ούδένοδς έχον- 
τος άρκετήν γνώσιν τής γραμματικής καί Ιστορίας 
έκείνοιν τών χρόνων, ίίς  δέ το ιαύτη , είναι περιττδν 
νά προβώμεν είς τήν περαιτέρω αύτής ερευνάν.

(ακολουθεί)

ΤΟ ΚΑΤΧΙΙΜΑ ΤΟΓ ΧΩΡίΟΓ.

»Ε"Οε ο λύκος νά μ-η όρύεται, νι όλολύ^ουσα *γλαυ: 
νά ufi κινη τάς πτέρυγάς ττ.ς έπι τοΰ τάφου σου, 
οί ύ ϊ bp u r,τικοι avcu.ot και λαίλαπις ν’ άττοαακού- 
νωνται, ινα μή φΟείρωσι και μαραίνωσι το μαλα
κόν καιγλυκί) χώμα το οποίον σέ καλύπτει, άλλ’ ό 
ερως ας το ^ιατχονϊ άκμάζον καί άνΟΓζον ώς παν- 
τοτεινον εναρ.»

(Herrick)

Αιαρκούσης περιοδείας μου τινδς είς μ ίαν τών ά- 
πωτέρων έςοχών τής Α γγλ ίας, είσήλθον είς τρίοδον 
τινά  φέρουσαν τδν δ ιαβάτην είς τά  πλέον άπόκρυφα 
μέρη τής έξοχής, καί διέμεινα τδδειλινδν ολόκληρον 
είς £ν χωρίον, τοΰ δποίου ή αγροτική καί μονήρης θέ- 
σις, ήτό τ ι ώραϊον καί άξιον τής περιεργείας, Η πρω
τότυπος δέ καί χαρίεσσα άπλότης τών κατοικούν αύ
τοΰ ητον έξαιρετικόν τ ι τδ όποιον δέν απαντάτα ι 
είς τά χωρία τά κείμενα πλησίον τών δημοσίων δ-

(*) I. Franzius. Eiem. Graec, pag. 93 . (β) Φιλογ. Διατατρ. 
»υτο0. (γ) Σκ>λας Περίπλ. έν άρθρ. Ακαρνανία, (δ) Αϋ.-οδι.

δών. Απεφάσισα δθεν νά διέλθο) έκεΤ τήν νύκτα δλό- 
κληρον, καί δειπνήσας ένώρως, έξήλθον δποις εΰ/«- 
ριστήσω τηνδρασίνμου μέ τήν περιστοιχίζουσάν με 
σκηνήν. Περιφερόμενος, ώς συνήθους συμβαίνει είς 
τού; όδ οιπόρους, εφθασα είς Εκκλησίαν τ ινά , δχι 
μακράν τοΰ χωρίου κειμένην. Α υτη , ενεκα τοϋ π ε
παλαιωμένου κωδο^νοστασίου της, τδ δποΐον ήτο τό
σον πυκνώς περικεκαλυμμένον ύπδ κισσού, ώστε δέν 
διεκρίνετο άναμέσον τής πρασινάδος, είμή γωνία  
τις παλαιοϋ τοίχου, ή φανταστικόν τ ι περιστόλισμα  
σκαλισμένον, άποκαθίστατο άντικείμενον άξιον πε- 
ριεργείας. Τήν δείλην τής ημέρας έκείνης διεσκεδά- 
σθησαν τά  νέφη τά δποΐα αποτελούσαν τήν πρωίαν 
τόσον ζοφεράν καί δμβρώδη, είς τρόπον ώστε ήτο 
2ν εύάρεστον καί μαγευτικδν έσπέρας, καί μολονότι 
σκυθρωπά τινα νέφη περιί'πταντο είσέτι μετεώρως 
έπί τής κεφαλής μου, μολοντούτο πρδς τδ μέρος 
τής Δύσεοις έφαίνοντο πλατεϊα ι τινές γραμμαί καί 
αρώματα χρυσοειδοΰς ατμόσφαιρας, τά όποια φο>· 
τίζο>ν καί διαυγάζο>ν δ επαναπαυόμενος ήλιος, έδι
δε χαρίεντα τ ινά  καί ζωηρδν χρο^ματισμδν είς τά  
κρεμάμενα φύλλα τών δένδρων, καί έπέ^εεν είς τήν 
φύσιν απασαν μελαγχολικόν τ ι μειδίαμα, ύ  σ τ ιγ 
μή αΰτη ώμοίαζε τήν ώραν έκείνην, καθ’ ?,ν αποδή
μων άπδ τήν έπίγειον ταύτην κατοικίαν του ό αγα
θός Χριστιανδς, ύπομειδιά καί αδιαφορεί είς τά εγ
κλήματα καί τάς λύπας τοΰ κόσμου τούτου, έχο>ν έ- 
σωτεοικήν πεποίθησιν καί βεβαιότητα, είς τήν ηρε
μίαν τής πτώσεώς του, δτι θέλει άναστηθή καί έ- 
πανέλθει είς τήν προτέραν του δόξαν.

Εκάθησα επί επιτύμβιου τινδς λίθου, καί ώς τδ α 
παιτεί μ ία  τοιαύτη σκεπτική καί ήρεμος στιγμή , 
άναπολών είς τήν φαντασίαν μου πεπερασμένες σκη- 
νάς καί γεγονότα, παλαιούς φίλους, τούς μέν μα
κράν έμοΰ εύριίκομένους, τούς δέ άποθανόντας, έγ- 
κατέλειψα τδν εαυτόν μου είς έκείνην τήν σκεπτικήν 
καί μελαγχολικήν φαντασίαν, ήτις ήτο καί αύτής 
τής ηδονής γλυκυτέρα. Προσεβλήθη έκ διαλειμμάτων 
ή ακοή μου ύπδ τοΰ κτυπήματος κώδοινος τινδς, 
τοΰ δποίου οί ήχοι άποτελοΰσαν μέρος τής δλης σκη
νής καί ήσαν είς έντελή άρμονίαν καί συνεπαφήν μέ 
τάς αισθήσεις μου, δθεν ολίγον πρότερον έσυμπέρανα 
δτι πρέπει νά προμηνΰη τδν έπικήδειον κωδωνισμόν 
νέου τινδς κατοίκου τών τάφοιν.

Τήν στιγμήν ταύτην ένδον μίαν λυπηοάν παρακο- 
λουθίαν κινουμένην πλαγίω ς άναμέσον τής βαθείας 
πρασινάδος τοΰ χωρίου, ήτις μέ βήμα σιγαλδν καί 
βραδύ διευθυνθεΐσα είς στενοιπδν τινα όδδν, έγινεν 
άφαντος, άλλά μετά ταϋτα  έφάνη έκ νέου μ εταςύ  
τών περιφραγμάτων, εως δτου έπροχώρησε μακράν 
τής θέσεο)ς είς ήν έκαθήμην. Νεάνιδές τινες λευκώς 
ένδεδυμέναι έβαστοϋσαν τάς άκρας τοΰ νεκρικού πέ
πλου, και άλλή τις  δεκαεπταετής τήν ηλικίαν προ- 
πορίυομένη, είχεν είς τάς χεΐράς της στέφανον Οπδ 
λευκών άνθέων κατεσκευασμένον, δ δποΐος έδείκνυεν
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οτι 6 νεκρό; ητο νεανις άγαμο;. Τό λείψανον παρη- 
κολουθεϊτο ύπδ τοΰ σεβασμίου ζεύγους τών γεννη
τόρων του, οίτινε; ήσαν έκ τη ; καλητέρα; τάξεω ; 
τών χωρικών. 0  πατήρ της έφαίνετο προσπαθών 
να καταστείλϊ} το οδυνηρόν αίσθημά του, άλλ ’ οί 
έξωγκωμένοι καί καταβεβρεγμένοι οφθαλμοί του, το 
συνεσταλμένον μέτω πόντου καί οΐ βαθεΐ; αύλακες 
τοΰ προσώπου του, έμαρτύρουν την εσωτερικήν π ά 
λην τη ; ψυχής του. Η δέ σύζυγός του, στηριζομένη 
εί; τόν βραχίονά του, εκλαιε σπασμοίδικώς χύνουσα 
δάκρυα μητρική; λύπη;.

ΙΙαρηκολούθησα τδ λείψανον μέχρι τή ; Εκκλη
σίας. Το νεκρικήν φέρετρον το έθεσαν είς τό κέντρον, 
τόν έκ λευκών άνθέων δέ στέφανον, όμοΰ μέ £ν ζεΰ- 
γος χειροκτίων λευκών, έπί τοΰ θρονίου είς τό όποιον 
ό νεκρός συνήθως έκάθητο.

Εκαστος γνωρίζει πόσον καταθλιπτική  καί συγ
κινητικά εΐ.αι ή επικήδειος τελετή, καί ποιος είναι 
τόσον εύτυχής, ώστε πώποτε νά μη παρηκολούθησε 
προσφιλή του τ ινά  εις τόν τά φ ο ν ; καί τ ί  δύναται 
νά ύπάρξ·/) λυπηρότερον καί έπαισθητότερον, παρά 
δταν ή τελετή αυτη γ ίνετα ι έπί τών λειψάνων τής 
καλλονής καί τής άθωότητος, τών θερισθέντων εί*. 
τό άνθος τής ύπάρξεώς των ; Καί ή άπλουστάτη μέν 
άλλά σεοασμία εκείνη παράδοσιο τοΰ νεκροΰ είς τό 
χώ μα, διά τών λέξεων, «γή  ει καί είς γην άπελεύ- 
ση» άπέσπασε κρουνηδόν τά δάκ ρυα άπό τούς ο φ 
θαλμούς τή ; νεανική; παρακολουθίας τοΰ θανόντος. 
ό  Πατήρ ήγωνίζετο νά καταδαμάσ^ τό πάθο; τής 
λύπης, παραμυθούμενος ύπό τής έλπίδος καί βεβαιό- 
τητος, οτι μακάριοι είναι, οσοι άποθνήσκουσιν έν 
Κυρίω, άλλ’ ή Μήτηρ, παρομοιάζουσα τό τέκνον της 
ώς άνθος τοΰ άγροΰ κοπέν καί ξηρανθέν έν τώ  μέσω 
τής άναπτύξεώς του, ώμοίαζεν τήν Ραχήλ, «κλαίου- 
c αν τά τέκνα αύτή ; καί ούκ ήθελε παρακληθήναι.»

Επιστρέφων εί; τό κατάλυμα εμαθον δλην τήν 
Ιστορίαν τοΰ θανόντο;. Ητο μ ία  άπλουστάτη νεα- 
νις, τοιαύτη ώ ; έρρέθη πολλάκ ι;, ή ώραιότη; καί 
τό καύχημα τοΰ χωρίου. 0  πατήρ της άλλοτε εύπο
ρος γεωργός, κατήντησεν είς δεινάς περιστάσεις. Η 
νεανις αΰτη ήτο μονογενές τέκνον, άναπτυχθέν εντός 
τής οικίας μέ τήν απλότητα τοΰ άγροτικοΰ βίου, 
κα ί χρηματήσασα μαθήτρια τοΰ ποιμένος τοΰ χω 
ρίου, ήτο τωόντι 6 προσφιλής αμνός τής μικρας του 
ποίμνης. 0  άγαθός πατήρ της μέ πατρικήν στοργήν 
κα ί φροντίδα, έπετηροΰσε διά τήν άνάπτυξιν καί ά- 
νατροφήν της έκείνην, ήτις είναι αρμόδιος είς τον 
κύκλον είς τδν όποιον δ βίος της ώφειλε νά περι
στρέφεται, καθότι α ί προσπάθειαί του δέν ετεινον 
είμή νά τήν άποκαταστήσωσι στδλ ισμάτι είς τήν 
κατάστασιν τοΰ βίου της, καί δχι νά τήν άναβιβά- 
σωσιν ύπεράνω τής τάξεώς της. Οί τρυφεροί καί φ ι
λόστοργοι τρόποι τώ ν γονέων, καθώς καί ή άπομά- 
κρυνσις αύτής άπό δλας τάς κοινάς ένασχολήσεις καί 
έργασιας,έπέφερον χαριεντισμόν τινα  καί μαλακότη-

τα χαρακτήρος, ήτις συναρμολογεΐτο μέ τδ εράσμιον 
καί άβρόν τοΰ σώματός της. Αΰτη έφαίνετο ώς τρυ
φερόν Tt φυτόν τοΰ κήπου, άνθίζον κατά τύχην με
ταξύ τών άγρκοτέρων γενημάτων τοϋ άγροΰ.

Καί αύταί αί συναδελφαί της συντισθάνοντο καί 
ώμολογοΰσαν, χωρίς φθόνον, τήν υπεροχήν τών χα- 
ρίτων της, αίτινες ύπερτεροΰντο ύπό τής ταπεινο- 
τάτης πραότητος καί τής άπαραμίλλου χρηστότη- 
τος τών τρόπων της.

Αληθώς δύναταί τ ις  νά είπ») περί αύτής. Αυτη  
είναι ή ώραιοτέρα πτωχή κόρη, ήτις ετρεχέ ποτε 
είς τά ; χλοεράς πρασινάδας, δέν πράττει ούδέν ή 
φαίνετα ι, άλλά πνέει τ ι άνώτερον τοΰ έαυτοΰ της, 
πολύ εύγενές διά τοΰτον τόν τόπον.

Το χωρίον τοΰτο ητο έξ έκείνων τών άπομεμο-
ν

ρωτος,^ άλλ’ ύπάοχουσι τρόποι τινές, οιτινες καθι- 
ς-ώσι τόν έρωτα εύγλωττότερον καί αύτής τής γλώ σ- 
σης καί τόν παρεισάγουσι λεπτώς καί άνεπαισθήτως 
μέχρι των ενδομύχων αύτής τής καρδίας. Τό κλεί- 
σ^μον ένός τών οφθαλμών, ό ήχος τής φωνής, αί
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* ι / ’Λ. * (
πείροι τρυφερότητες αίτινες έκπίπτουσιν άπό πάσαν 

, IV’ βλέμμα καί κ ίνημα, άπαρτίζουσι
την αληθή εύγλω ττίαν του έρωτος, καί μολονότι 
πάντοτε όύναταί τις  νά τόν αισθανθή καί νά τόν έ-
νοηση, ούδέπ

κτήσεις των, και καθδ πνευματώδης νέος, έθ·ωροΰσε 
μίαν τινά το.ούτου είδους κατάκτησιν άναγκαίαν 

ου. 0  νεανικός του δμω; χαρακ- 
ζωηοός καί θερμό;. 0  πεπλανη-

οτε όμως δύναται νά τόν περιγράψη. χί έποεπε νά
οάοοέον C/M Τ/Υ ί.Α.-.- I « «α?α παράδοξον άν τά  το ιαΰτα εύκόλως ένίκη-1 τοτεινά 

cav μι«ν παρθενικήν, άδολον καί εύαίσΟητον καρ
δ ι ά ν ;  Η νεανις ήγάπα σχεδόν έν άγνοία, μόλις καί! 
σπανίως έρευνοΰσε τ ί  ητο τδ έπαυξανόμενον πάθο-
Τή Α τλΤλιι _ _  2 ' 1 __ __ /Λ . .

είς την ύπόληψίν του. 
τήρ ήτο εί; άκρον
μένος καί άσωτο; βίο; του δέν ειχεν είσέτι έπιφέ- 
ρει τήν ψυχρότητα καί τόν εγωισμόν εί; τήν καρ
δίαν του, αυτη άναψεν άπό τήν ά>ηθή φλόγα τήν 
όποιαν ε ^ τ ε ι,  και προτού συναισθανθή τήν φύσιν 
τή ; θέσεώ; του, είχε πραγματικά»; έρωτευθή.

π ρ ά ξη ; Εδώ άναφύονται τά  παν-
τοτεινά προσκόμματα τά όποια αμέσως παρακο- 
λουθοΰσι τάς άπρονοήτους καί άπερισκέπτους τ α ύ -

ωμένων μερών, τά όποια είσέτι διατηροΰσιν 
τινά τών άρχαίων Αγγλικών εθίμων. Εκτελοΰντ
τελεταί τινες καί έορτάσιμοι διασκεδάσεις, καθώς

-  ' ’  ■ ™’·"" -«·—"·* ------  — ■ ---ον τρυφεροί
ητα είς τούς τρόπους 
ν βίοντης καί τόσην 
τά βλέμματά της, ώς-ε

εθίμων, εϊς έξ έκείνων τών άπλουστάτων Χοιστια- Ρων· Τήν έδίδασκε νά παρατηοή υέ έο·ιι\ι·Ιτινη«Ι αίσθημα κατεβάλλετο. Εις μάτην έ-
νών, οίτινε; θεωροΰσι τήν αποστολήν των πεπληρω- βλέμμα τάς καλλονάς τής φύσεως τή-ώι/ίλε' υ έ ί  F  άπειρα σκληρά παρα-
μένην διά τής διαδόσεως τής χαρας έπί τής γής, τήν διάλεκτον έξευγενισμένης κα! '  Ί  "  “ Γ

«ί τής εύθυμίας μεταξύ τοΰ ανθρωπίνου γένους, τροφής, κα1 τ ής ένέπνεε τάς γοητεία' καί τά θ-'λ- I -■ \  J  ^ενν*ιου αισθήματος, δια τής ψυ-
Τπό τούς οιωνούς του, τό δένδρον τοΰ Μαΐου έστη- γΐΊτρα τοΰ ρωμαντισμοΰ καί τής ποιήσεω-. 15°^ ’ °,κε'̂ νι’ Ζ »ο««τική; κουφοτητο; με
ρίζετο κατά συνέχειαν άπό ypovov εί; χρόνον έν τω Ουδέποτε ίσως ύπήοξε. αετηΡη S,'.n 1 “'̂ -”ν ακ0·,'7ο! αύτους να λαλώσι περι τής
μέσφ τής χλόης του 
τοΰ Μαΐου περιεκοσμεΐτο 
προσέτι δέ, ώς είς τούς 
κνύετο ή βασίλισσα ή ή
*ρεύη είς τά παιγνίδια, και όιανεμί} κατ άζιαν «ΛΛα οεν ησαν ταΰτα τά α ίτια ατινα έδέσι

τά βρ 
θελκτικωτάτη

αβεΐα καί τάς άμοιβάς. Η γραφ ικω τάτη καί την καρδίαν της. Η άφοσίωσίςτης η
ικω τάτη τοποθεσία τοΰ χωρίου εκείνου, καθώί τρεια. Τόν παρετήρει ώς εν δν άνω

ατινα εοεσμευσαν | 
το σχεδόν λα- ταγο»ν1 τοϋ να άπελθνι έκεΐθεν τό τάγμα, συνεπλή- 

την σύγχυσιν καί αδημονίαν τοΰ νοός του.
κατάστασιν όδυνηοας άμηχα- 

κοινοποιήση τήν θλιβεράν άγγε-  
ήμέοας καθ -̂ ν έμελλε νά άναχω- 

διαρκοΰντος έσπερινοΰ περιπάτου, τής

ήτις πώποτε δέ.»
τέλλουσα έρασμιότης τής βασιλίσσης τοΰ Μαΐου, τικοΰ άφ’ ένός, καί έκείνων τής άγροτικής κοι”νωΓίαίΙ ^  ε' ^ ε'' ? ατα νουν» ^^*οψε διά μιας -.δ
έγοήτευσαν είς άκρον τήν καρδίαν του. Α ύτη ήτο ( εις τήν δποίαν αυτη είχεν άνατραφή τόν άνύιΐω- °V̂ ,°V ε'·>τΌ7.’·αζ της- τδ έθεώρει ώς αίφνίδιόν τι
προσφιλής τοΰ χωρίου, ήτις ές-εμμένη μέ άνθη, έρυ· οαν είς τήν φαντασίαν της. Εθέλνετο^κροαζοαένη aV’̂ TOf ^Τ0ν κακονκαι εκλαιε με άδολον καί 
θρίαζϊ καί έμειδία μέ δλον τόν χαρίεντα ταραγμ««ύτον μέ βλέμμα ταπεινόν καί μέ σιωπηλήν άγαλ- f  0Tr^ a· Γ̂ ν εσφιγ^εν εί;
νεανικής αϊδους καί ίλαρότητος. Τό απλοϊκόν τώ'λιασιν, καί αί παρειαίτης έχρωίΛατίζοντο ύπό έν- ·( ~ τ %^~1 Tf V .

 ' 1βίμων, τόν ένεθάρρυνε νά προθυμοποιηθί θουσιασμοΰ, $ έάν ποτε περίφοβος έόδιπτεν gv Ελέα- ^  “πέκοουσε, διότι ύπάρ-
■η, βαθμηδόν διευκόλυνε τήν δδόν τοϊ μ* θαυμασμοΰ, συνεστέλλετο π’άραυ’τα άναλοΫι- ar! W , V λύπης καί τρυφερότητος,
ετ’ αύτής καί τήν περιεποιεΐτο μέ το ζομένη τήν ύπεροχήν τών προτερημάτων του · alT- Ŝi “Γ ^ ου™ τοίιί *«πασμούς τής άγάπης.

αγροτικών έθιΐΛ 
νά την γνωρίση,
νά οίκειωθή μετ’ αύτής καί τήν περιεποιεΐτο μέ τό «,ομενη τήν ύπεροχήν τών προτερημάτων του. ‘ I ""‘ΤΓ ’ " Γ “', °ϋσΐ τ °υ ί αβ~ασΙλ^  της αγάπης, 
άυ,έριανον εκείνον τρόπον, μέ τόν δποϊον οΐ νέοι ά Το αύτδ πάθος συνησθάνετο καί ή έο ασ τν-1-*- I" 1° καί ή θέα τής ώραιότητος
.. * · 1 λ .μ  ι »y J » f l u  I τιτίι* ίΛ « ί \ ΐρ^Λ  » ·
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κόν χτης και νά γίνη δ σύντροφος τϋς τύχης · 
ΙΙτο παντάπασιν άπειρος είς τήν άπα ι

; του.
ιρος εις την απάτην και 

έρυθρίαζε κα'ι παραλογοΰσε δι’ αύτήντου την ποτα
πότητα, άλλά τόσον άθώον ητο τδ μέλλον θΰμάταυ, 
ωστε κατ’ άρχάς άποροϋσε νά έννοήση τον σκοπόν 
του, πώς νά έγκαταλείψη το χωρίον της γεννήσεώς 
του καί νά άπομακουνθή άπό τήν ταπεινήν στέγην 
τών γονέων του. Ο τα ν  έπί τέλους ή φυσις και δ 
χαρακτήρ της προτάσεώς του έλαμψεν εις την άγνην 
καρδίαν της, έπέφερον £ν αποτέλεσμα ήμερον.

Δεν έκλαυσε, δεν τδν έπέπληξε, δέν έπρόφεοε 
λέξιν, άλλ’ έντρομος άπεσύρθει μακράν ώς άπδ μίαν 
εχ.δναν, τοΰ ερριψεν £ν βλέμμα αδημονίας καί 
λύπης τδ δποΐον τοΰ διεπέρασε καί αύτούς τούς 
αυχούς της κχρδίας καί περιπλέξασα τάς χεΐρας έν 
εϊδει αγωνίας, ώρμησεν ώς πρδς καταφύγιον είς τήν 
πατρικήν στέγην.

0  δέ αξιωματικός άπεσύρθη, τεταοαγμένος, τε- 
ταπεινωμένος καί μεταμελημένος. λβέβαιον είναι 
δποΐον αποτέλεσμα ήΟελεν επιφέρει ή σύγκρουσις 
τών αισθημάτων του, αν δέν ήθελον λάβει άλλην 
διεύθυνσιν οί στοχασμοί του άπδ τδν θόρυβον τή; 
άναχωρήσεως.

Νέαι σκηναί, νέαι ήδοναί καί νέοι σύντροφοι 
διασκέδασαν πάραυτα τούς ελέγχους της συνειδή- 
σεώςτου καί κατέσβυσαν τδ πάθος του" άλλά άνα
μέσον τοΰ στρατοπεδικοΰ κινήματος, τών ευθυμιών 
τής φρουράς, της παρατάξεως τών οπλών καί τοΰ 
πολεμικού σάλου, οί διαλογισμοί του έπανήρχοντο 
ένίοτε είς τάς σκηνάς τής αγροτικής ήσυχίας καί 
της χωρικής άπλότητος, είς τδν λευκδν οίκίσκον, 
είς τδ έν μέσω τής χλόης καί παρά τδν άργυροΰν 
ρύακα, μονοπάτ:, είς τήν περιφερομένην είς αύτδ 
χωρικήν νεάνιδα, ήτις στηριζομένη είς τδν βραχίο- 
νάτου ατένιζε πρδς αύτδν με δμματα άκτινοβο- 
λοΰντα άπδ τον είσέτι είς αύτήν άγνωστον έρωτα.

0  σπαραγμός τδν δποΐον έπέφερεν είς τήν άτυχή 
νεάνιδα, ή καταστροφή τοΰ ίδανικοΰ της κόσμου, 
ητο πραγματικώς σκληρός. ΑΟυμία καί ύς-ερισμοί 
άλλοίοισαν κατά πρώτον τδ τρυφερόν της σώμα, 
καί τούτους διεδέχθη έπειτα διηνεκής καί φθορο
ποιά μελαγχολία. Απδ τδ παράΟυρον αυτη έθεώρη- 
σε τδ βάδισμα τών άναχωρούντων στρατευμάτων. 
Είδε τδν άπιστον εραστήν της φερόμενον, ώς έν 
θριάμβω, άναμέσον τοΰ ήχου τών τυμπάνων καί 
τών σαλπίγγων, καί τής παρατάξεως τών όπλων. 
Ερριψεν οπισθέν του τδν τελευταΐον άτενισμδν τής 
οδύνης, καθ’ ήν στιγμήν δ άνατέλλων ήλιος έχων 
έπ’ αύτοΰ τάς άκτΐνάς του, καί τδ πτερόν του έκυ- 
μάτιζεν εις τδν άέρα- διήλθεν άπδ τήν όρασίντης 
ώς λαμπρδν φάσμα καί τήν έγκατέλιπεν είς τδ 
σκότος

ίίθελεν είσθαι πολύ δχληρδν νά ένδιατρίψωμεν

λπέφευγε τήν συναναστροφήν καί περιεπλανατο 
αόνη είς τούς περιπάτους τούς δποίους έσύχναζε με 
τδν εραστήν της.

έπροσπάθει πάντοτε, ώς ή τετρωμέ.νη ελαφος, 
ά κλαίη είς τήν σιωπήν καί τήν έρημίαν, καί νά 

τρέφεται μέ τήν βαθέως έρριζωμένην καί κατααπα- 
οάττουσαν τήν καρδίαν της λύπην. Ενίοτε τήν εβλε- 
π έ τ ις  πρδς τδ εσπέρας καθιζομένην είς τδ προαύ- 
λιον τής εκκλησίας, καί αί βοσκοποΰλαι έπιστρέ- 
φουσαι άπδ τούς αγρούς, τήν ήκουον έκ δ ιαλειμ 
μάτων νά άδη λυπηρόν τ ι άσμα έν μέσιο τών άγρο- 
τικών διόδων. Εγινε θερμοτέρα εις τας εκκλησια
στικά? προσευχάς της, καί οί γέροντες καθώς τήν 
εβλεπον πλησιάζουσαν, τόσον άλλοιωμένην κα ί μέ 
έκείνην τήν φθισικήν δψιν, καί τον σεβάσμιον χα
ρακτήρα τδν δποΐον ή μελαγχολία διαχέει καθ 
όλον τδ πρόσωπον, ύπεχώρουν διευκολύνοντες τήν 
όδον, ώς είς άϋλόν τ ι ον, καί βλέποντέςτην δπισθεν, 
έκινοΰσαν τάς κεφαλας των με λυπηραν προαίσθησή.

Είχε τήν πεποίθησιν ότι πολύ ταχέως θά έπισκε- 
φθή τ δ ν  τάφον, άλλά τδν έθεωροΰσεν ώς τόπον άνα- 
παύσεως. Τδ άργυροΰν νήμα τδ όποιον τήν συνέδεε μέ 
τήν ζο)ήν, είχε διακοπή, καί τής έφαίνετο οτι δεν 
ύπήρχε πλέον ήδονή δι αύτην έπί τής γής· Αν ποτε 
ή τρυφερά ψυχή της είχε συναισθανθή μνησικακίαν 
κατά τοΰ έραστοΰ της, είχεν ήδη σβεσθή. Δεν ητο 
επιδεκτική οργίλων παθών, καί είς στιγμήν τινα  
λελυπημένης τρυφερότητας, έγραψεν_είς αύτον δι έ- 
πιστολής τδν άποχαιρετισμόν της. Ητο συντεταγ
μένη είς άπλουστάτην διάλεκτον, άλλ ’ είς άκρο» 
συγκινητική ενεκα τής μεγάλης άπλότητος. ΊοΟ 
ελεγεν οτι άποθνήσκει, καί δέν τοΰ άπεκρυπτεν οτι 
τδ αίτιον ήτο αύτή ή διαγωγή του. Περιεγραφε 
προσέτι τούς πόνους τούς δποίους εδοκιμασε, και εί; 
τδ τέλος τής έπιστολής τδν διεβεβαιονεν, ότι δεν 
ήδύνατο ν’ άποθάνη έν ειρήνη, χωρίς νά τοΰ άπος-ειλ- 
λη τήν συγχώρησιν καί τήν εύλογίαν της.

Βαθμηδόν αί σω ματικα ίτης δυνάμεις έ;ησθένη- 
σαντοσοΰτον, ωστε 'δέν ήδύνατο πλέον να εξέρχεται 
τής οικίας. Εύχαριστεΐτο τήν ήμέραν άπαοαν νά 
πλησιάζτ, είς τδπαράθυρον, οπου καθημένη έπι μια; 
καθέκλας, έβλεπε τήν άγοοτικήν θέαν. Εως τότε δε» 
έπρόφερε παράπονον ούδέν, ούδε διεκοίνωσεν είς τινα 
τήν ασθένειαν ήτις κατέθλιβε τήν καρδίαν της, Πώ· 
ποτε δέν άνέφερεν ούδ αύτδ τδ όνομα τοΰ έραστοί 
της, άλλά κύπτουσα άείποτε τήν κεφαλήν της εί; 
τούς μητρικούς κόλπους, έκλαιε σιωπηλώς. Οί άτυ· 
yεις γονείς της, έκρέμαντο μέ μυστικήν αδημονίας 
είς τδ μαραινόμενον τοΰτο άνθος τώ ν ελπίδων των, 
παραμυθούμενοι είσέτι, οτι ήτο δυνατόν νά έπανέλθι; 
είς τήν προτέραν άνθηράν της καταστασιν, και οτι 
τδ ζωηρόν χρώαα τδ δποΐον ένιοτε έζωογονει τ®( 
παρειάς της, ύπέσχετο τήν άνάρρωσιν της.

Ε ίςτοιαύτην κατάς·ασιν έκάθητο μεταξύ τών γεν

χεΐρας περιπεπλεγμένας Γδ

είς τά  καθέκαστα τής μετέπειτα Ιστορίας της, . . ,  ̂ . (
μελαγχολία της ώμοίαζεν έκείνην τών ερωτευμένων. [νητόρων της, τήν δειλήν μιας Κυριακής, εχουσα τ»,

_1Γ-----, μέ τάς ίδικάς τω ν-
παράθυρον ητο ανοικτόν καί ή ελαφρά αυοα, ή·.ι 
είσήοχετο, έπισυνωδε ύετο ίιπδ τής εύωδίας τών συν 
αγαένων άνθέων, τά όποια μέ τάς ιδ ία ; της χεΐρα; 
αυτη είχε τοποθετήσει πέριξ τοΰ παραθύρου.

0  πατήρτης κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν άνεγίνω  
σκε κεφάλαιόν τ ι τής Αγίας Γραφής, τό δποΐον 
ποαγματεύετο περί τής ματαιότητος τών έπιγε’ίον 
πραγμάτων καί τής ήδονή; τών ούρανίων, καί 
δποΐον έφαινετο οτι είχε δ'.αχύσει παρηγορίαν τινά  
καί γαλήνην είς τήν ψυχήν της. Οί δφθαλμοί τη 
προσηλώθησαν εί; τήν μακράν Εκκλησίαν τοΰχωρίου 
δ κώδων είχε σημάνει διά τήν έσπεοινήν προσευχή 
δ τελευταίος τοΰ χωρίου διευθύνετο βραδέως είς τδ 
προαύλιον, καί τδ παν είχε βυθισθή είς έκείνην τήν 
ίεράν σιωπήν τήν χαοακτηρίζουσαν τήν ήμέραν τή  
έπαναπαύσεως. Οί γονείς της τήν έθεώρουν μέ εύ 
σπλαγχνον καρδίαν. Η άσθένεια καί ή λύπη, ήτι 
ασχημίζει τόσον μερικάς φυσιογνωμίας, έχάρισεν 
είς τήν ίδικήν της άγγελικήν τινα εκφρασιν. Εν δά 
κρυ κρεμάμενον ετοεμεν είς τδν γλυκοκυανοΰν όφθαλ 
μόν της. Ενθυμείτο ίσως τδν άπιστον έραστήν τη ; 
ή οί διαλογισμοί της περιεπλανώντο είς τήν μικρά 
έκείνην α ύλην τής εκκλησίας, είς τδν κόλπον τή 
δποίας εμελλε ταχέως νά συγκομισθή;

Ηκούσθη αίφνης κλαγγή τις όπλων, έ'φιππός τ 
δρομαίος διευθύνετο είς τήν οικίαν, έ-^έζευσεν απέ
ναντι τοΰ παραθύρου, ή δυστυχής νεάν.ς έπεφώ- 
νησε λυπηρώς καί έπεσεν είς τήν καθέκλα της' ήτο 
δ μετανοημένος εραστής τη ς! Εφώρμησεν έντδς τή 
οικίας καί κατέπεσεν Ινα τήν έναγκαλισθή, άλλά τδ 
άλλοίωμένον σχήμά της, τδ ήμιθανές πρόσωπόν της, 
τοσον ώχραν πλήν τόσον εράσμιον είς τήν άθυι/.ίαν 
του, τοΰ κατεσπχραςε την ψυχήν καί έγονυπέτησεν 
ένωτί'.όν της μέ μεγάλην αγωνίαν. Αυτη £νεκα τής 
μεγάλης λυποθυμίας δέν ήδύνατο νά έγερθή, έπροσ- 
παθησε να έκτείν·/) τήν τρέμουσαν χειρά της, τά χεί
λη της εκινοΰντο ώ; να όμ.ίλει, άλλά δέν έπροφέρετο 
λεξις, τον εβλεπεν είς τούς πόδας της μέ Ιν μειδ ία
μα απερίγραπτου τρυφερότατος, καί έκλεισε τούς 
οφθαλμούς της διά παντός

Γοιαΰτα είναι τα καθέκαστα όσα ήδυνήθην νά 
συλλέξω ώς πρδς τδ συμβάν τοΰ χωρίου τούτου. Ε- 
πειδο ομως συμβαινουσι πολύ σπανίως, δέν άποδει- 
κνυονται ενεκα τής ελλείψεως προσφάτου τινδς συμ
βάντος τοιουτου ειόους. Ταΰτα συνδεόμενα μέ τήν 
εμπαθή καί συγκινητικωτάτην τελετήν είς τήν δποίαν 
παρευρεθην, έπροξενησαν εντύπωσιν είς τδν νοΰνμου, 
βαθυτεραν είσέτι άπδ πολλά συμβεβηκότα πολύ 
έκπλ/ικτικωτερα. Εκτοτε περιήλθον πάλιν είς τοΰτον 
τον τοπον και έπεσκέφθην έκ νέου τήν εκκλησίαν 
παρακινηθείς άπδ α ιτίαν τινά ή άπδ άπλήν περιέρ
γειαν. ΙΙτο gv χειμερινόν εσπέρας, τά  δένδρα ήσαν 
γυμνά άπδ τά φύλλα των, τδ κοιμητήριον παρου-

λυπημένον, καί δ ψυχρδς άνεμος διερχομενος, έτά -  
ραττεν ελαφρώς τά  ξηρά χόρτα. Αειθαλή ήσαν πεφυ- 
τευμένα έπί τοΰ τάφου τής εύνοουμένης τοΰ χωρίου 
καί ίτέα ι έκάμπτοντο έπ’ αύτοΰ ινα διατηρήσωσιν 
άβλαβή τδν βώλον τδν καλύπτοντα  τδ πτώ μά της.

ΐδών τήν θύραν τής εκκλησίας άνεωγμένην ε ίσήλ- 
θον. Εκρέμαντο είσέτι ό στέφανος ό έκ λευκών άν- 
θέίον καί τά  χειρόκτια, ώς κατά τήν ήμέραν τή ;  
κηδείας. Τά άνθη τοΰ στεφάνου ήσαν μαραμένα, 
είναι αληθές, άλλ’ ή μεγάλη φροντίς διετήρησεν άπδ 
τήν κόνιν άμόλυντον τήν λευκότητά των. Είόον 
πολλά μνημεία, είς τά  δποια ή τέχνη έξήντλησεν 
άπάσας τάς δυνάμεις της, ινα διεγείρη τήν συμπά
θειαν τοΰ θεατού, άλλά δέν άπήντησα κάνέν, τδ δ
ποΐον νά εψαυοε τόσον συγκινητικώς τάς χορδάς τ ί ς  
καρδίας μου, όσον ή άπλουστάτη μέν άλλά τρυφε- 
06ΐτά τη  αΰτη στιγμή τής άναχωρούσης άθωότητος.

(Wasighton Irving. ρ.«ταφ. εκ του Αγγλικού) Α. Π.

I ς τ ο ρ Ί  Α
Τών γεωγραφικών ανακαλύψεων θαλασ

σίων καί [/.εσογείων.
(Μετάφρασις 5/. τΐ,ς  Α γ γ λ ικ ΐς  έγχ υ * λ ο π α ι5 ε ί* ς )

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ.
Β Ι Β Λ 1 0 Ν  Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

Εισαγωγή. —  Κ λΐσις  τών αγρίων ανθρώπων πρός την τπριπλά- 
ιπ α ιν. —  Βραδεία προοδος τί,ς Γεωγραφίας. —  Οί ΕβραΓδι.— 
Μωσαϊχη Κοσριογονία. —■ Απλτ. Κοσμολογία. —  Οι Φοίνικες. 
Αρχαιοτνις τών Οαλαίσο-τοριών α υτώ ν ,.—  Αδϊίλον τΐ,ς έ/.τά- 
σεως αΰτών.

Η Ιστορία τής προόδου τή ; Γεωγραφικής έπ ιστή- 
μης χρησιμεύει ύπέρ παν άλλο είδος γνώσεων πρδς 
δήλωσιν τής κατά μικρόν προόδου τοΰ πολιτισμοϋ. 
Περιστρέφεται μέν, μέχρι τινδς, περί τήν έπί τής 
γης έςάπλωσιν τοΰ άνθρωπίνου γένους, άλλά πραγ
ματεύεται ίδίοις τήν πρόοδον τής ναυτηλίας καί τής 
μπορίας. Αντί τοΰ νά περιορίζη τήν προσοχήν είς 
ήν τέχνην τίνος λαοΰ, αΰτη κατευθύνει άδιακόπως 

την δψιν έπί τά περαιτέρω καί έπιθεωρεΐ άπαντα τά  
εθνη τής γής, δποπτεύουσα τάς πηγάς καί τήν έκ- 
τασιν τής συγκοιν&ινίας των.

Τδ κύριον θέλγητρον τοΰ άγρίου βίου έγένετο τδ 
άκώλυτον τής περιπλανήσεως" οί άπαξ μαθόντες τήν 

δύτητα τής είς τά  δάση καί τά δρη έλευθέοας πε- 
ριπλανήσεως, δέν δύνανται πλέον νά ύποφέρωσι τούς 
πιβαλλομένους ύπδ τής πολιτικής κοινωνίας περιο 

ρισμούς. Η περιέργεια καί ή φιλοπραγμοσΰνη έτι δε 
καί ή ανάγκη καθυπέβαλλον άδ;αλείπτως τούς πρώ 
τους κατοίκους τής γής είς τδ νά έρευνώσιν όλας τάς 
ποικιλίας τής έπκρανείας αύτής. Εσύμφερε δέ με
γάλους τάς νομαδικάς φυλάς νά γινώσκωσι τήν φύ-  

τής χώρας πέριξ τών ίδί&ιν σκηνωμάτων τήν 
εκτασιν τής βοσκής καί τούς ποτίζοντας αύτήν πο-

σ.α^ετο εις τα δμματα τοΰ Οεατοΰ ασκεπές καί λε-Ιταμούς. Αλλ’ αί παρατηρήσεις τών απλών τούτων
7
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ανθρώπων σπκνίως έξετείνοντο πέραν τής ένεστώση; 
ανάγκη;. Α ί μεταναστεύσει; δ ι’ ών οί νομάδες ούτοι 
έκτο^ν κυριεύοντες δμοΰ νέα; χώρα;, έπεφερον ώ ; έπί 
το πολύ την λήθην τών παλαιών έδρών, ολίγη δε 
έπ ιμ ιξ ία  διετηρεϊτο μεταξύ τών δίαμενόντων και 
τώ ν μετοικισάντων, καί εντεύθεν αί γεωγραφικαί 
γνώσεις τών πλανητικών λαών δέν ήσαν άλλο είμή 
άμυδραί και όλιγοχρόνιοι παραδόσεις.

όταν οί άνθρωποι, μεταναστεύοντε; έκ τόπου είς 
τόπον, εφθανον τέλος είς το παράλιον, ή φιλοκέρ
δεια καθώς καί τί) φιλοκίνδυνον, ταχέως τού; πα-  
ρορμοϋσιν εί; θαλασσοπορ·'αν καί έπίσκεψιν μ ακρ ι
νών τόπων. Αλλ’ ή πολύπλοκος ναυτική τέχνη δέν 
έτελειοποιήθη είμή μετά τό δ ιάστημα πολλών α ιώ 
νων. ΐ ί  επιστήμη μόνη ήδύνατο νά καταστήση βε- 
βαίο>ς τάς ακριβείς θεωρίας τοΰ ναύτου" δθεν αί 
γεωγραφικαι ανακαλύψεις τών πρώτων θαλασσοπό
ρ ο ι τόσον ταχέως έλησμονοΰντο όσον συγκεχυμένους 
έανηαονεύοντο. ΙΙοός τούτοις καθ οσον τδ φιλοκίν- 
δυνον ήτον το ίσχυρότερον αίτιον τών άρχαιοτέρων 
Οαλασσοποριών, αί εξιστορήσεις αύτών ύπήρξαν ά- 
ναλό^ως μεγαλορρήμονες και μυθώδεις. Τό θαϋμα 
δαως και ή εύπιστία είναι χαρακτηριστικά τών άρ- 
χαίο>ν χρόνων'ήμεϊ; δε ούκ δφείλομεν νά έκλαμβάνω- 
μεν διόλου μυθώδεις τάς αρχαιολογίας εκείνα; έν α ί; 
εύρίσκονται όλίγαι τινες αναντίρρητοι αλήθεια'. ύφα- 
σμέναι μέ πολλά δ ιηγήματα παντάπασιν άπίθανα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΩΝ.

Εκ τών σο^ζομένων απομνημονευμάτων τά αρ
χαιότερα είναι εκείνα τών ίερών Γραφών. 0  Εβραίο; 
λαό ;, έθνος μεσόγειον και ποιμενικόν, είχε πιθανόν 
δλίγην ευθείαν γνώσιν τών άπομεμακρυσμενοιν χοί
ρων. Τάς μ.έν εμπορικά; γνώσεις καί τάς προς άλλα  
έθνη σχέσεις τω ν, ώφειλον κυρίοις τοΐς Α ιγύπ τιο ι; 
καί Φοίνιξιν' άλλ ή Μωσαϊκή ίστορία τών προπα
τόρων τοϋ άνθρωπίνου γένους καί τών έζ αύτών 
καταγομένων έθνών έλήφθη άναντιρρήτως ές ε ιδ ι
κών καί άμεσων πηγών.

0  ιερός Ιστορικό; ανάγει ολα τά εί; αύτον άκρι
βώ; γνω στά έθνη εί; τού; απογόνους τοϋ Σήμ, Χ άμ , 
καί ίάφετ, απαριθμεί δέ τού; υίυύς τών Πατριαρ- 
•/ών αύτών,παοιστών έκαστον ώ ; αρχηγέτην έθνους' 
αλλ’ είναι αδύνατον νά έφαρμόσωαεν μετά θετικό- 
τητος ονοαα είς δποιονδήποτε τόπον οΰτως άνήκον 
είς πλανήτας απογόνους τινός έθνάρχου. Η Μωσαϊκή 
δμοις έκθεσις (Γένεσις ί ’ .) περιέχει πολύτιμον υ
πόμνημα τοϋ τρόπου καθ’ Sv ή γνώσις της γης ηΰ· 
ξησε διά τη ; διασπορας τών άνθρώπ&)ν.

Τά νομαδικά Ιθνη τά κατοικοϋντα τάς μεταξύ 
Εΰφράτου καί Μεσογείου θαλάσσης πεδιάδας, άπό 
τό Αραράτ μέχρι της Αραβίας ήσαν ο! απόγονοι 
τοϋ Σήμ,. En τοϋ αύτοϋ τούτου γένους ύπηρξαν και 
οί Εοοαΐοι' ή δέ δι/οιότης τή ; γλώ σση; των μέ τήν 
Αραμιαν η παλαια Συριακην και με τήν Αραοί- 
κήν δεικνύει άποχρώντως τό δμογενές τών κα- 
λουμένων Σημητικών εθνών, Είναι δέ εύκολον νά

προσδιορίσοιμ.εν τήν γεωγραφικήν Οέσιν τών απογό
νων έκάστου τών υίών τοϋ Σήμ. ό  Ελάμ έθεμελίω- 
σε τό βασίλειον τής Ελυμεΐδος, δ Ασσούρ τής Ασσυ
ρίας καί δ Αράμ τής Συρία; ή Αραμείας, δνομα εί- 
σέτι προφανώς σο^ζόμενον εί; έκεϊνο τή ; Αρμενίας, 
όνομασίαι τινές άποδιδώμεναι παρά τοϋ Μο>ϋσέονς 
εις τού; απογόνου; τοϋ Σήμ σώζονται τήν σήμερον 
είς τήν Αραβίαν ώ; ονόματα τόπο>ν· ουτο) άπαντώ - 
μεν περιοχήν τινα  τής χώρα; ταύτη ; καλουμένηνΧα- 
βιλλά , καί τό δνομ.α Ούζάλ τό δοθέν εί; τήν Σάναν 
άπό τόν ιερόν Ιστορικόν δέν είναι είσέτι άχρηστον.

Οί απόγονοι τοϋ Χ άμ έγένοντο τά μάλλον σοφά 
καί φιλότεχνα εθνη τοϋ Μοισα'ύοϋ αίώνος. Οί υίοί 
τούτου τοΰ Πατριάρχου ήσαν δ Χοΰς, Μ.σραΐμ, Φού- 
τη; καί Χαναάν. Εκ τοϋ Χ άμ προήχθη ή Χ αμία, 
τό κατά πάντα αιώνα είσοιχοιρίον δνομα τή ; Α ίγύ-  
πτου" οί δέ Τούρκοι και Αραβες όνομά>,ουσι τήν χώ
ραν αύτήν ή άκριβεστερον τοϋ Α-ίλτα, Μίσαρ, ή Μ.σ- 
ρα'ιμ. II γή τοΰ Φούτ, ώ; φαίνεται, δηλοΐ τήν Α ι- 
βύαν έν γένει. Τό δέ δνομα Χοΰ:, άν καί ένιοτε εκ
λαμβάνεται άορίστως, σημαίνει κυρίω; τά μεσημ
βρινά και ανατολικά μέρη τής Αραβίας. Τά ονόμα
τα  τών Σαβά, Σα.φτά, Ραά, καί Σαβχά, ^έκνοιν τοΰ 
Χοΰ; πολύν χρόνον διετηρήθησαν εί; τήν Αραβικήν 
Γεωγραφίαν.

Οί απόγονοι τοΰ Χαναάν, καθώς καί το γΐνος 
τοϋ Μισρα'ίμ, ταχέως διέπρεψαν είς τάς τέχνας καί 
τήν σοφίαν. Οί Χαναναΐοι καί Φοίνικες, αν καί χω - 
ριζόαενοι άπ’ άλλήλο)ν δ.ά τοΰ δρονς Καρμίλου, 
δύνανται νά θεωρηθώσιν έν γένει ώς έ'νας καί δ αύ- 
τός λαό; οαω; δντε; πρόςάλλή/ου; κατά τήν φιλοτε- 
χνίαν. Οί Φοίνικες κατείχον τήν σοφίαν τών Α ίγυ - 
π τίω ν, ένταυτώ  δέήσαν έλεύθεροι άπό τήν δεισ ιδαι-  
μονα άπος-ροφήν τούτων πρός τήν θαλασσοποριαν. Η 
Γεοιγραφική αύτών θέσις τού; παρεκίνει εί; τήν εμ- 
π ο ο ία ν * « κ α ί  τά  όρια τών "Χαναναίων ήσαν άπο 
τήν Σι δόνα καθώς ύπάγεις εί; Γάζαν διά τή ; Γε- 
ράρ.» Α ί προιτεύουσα! αύτών πόλεις, Τύρος καί Σι- 
δών, είχον ήδη καταστηθή έκ τή ; έμπορία; λαμ- 
πραί καί εύδαίμονε:, ένώ εί; τήν Ελλάδα μολι; ηρ- 
χισε νά λάμ.πη ή πρώτη ά<.τί; τοϋ πολιτισμοΰ. It 
Δαμασκός,μία τών παλαιοτέρο^ν πόλεων τοϋ κόσμου, 
σώζει είσέτι ίχνη τής λαμπρότητος τών αρχα ίο ι 
της κατοίκων. II ύπεροχή τώ ν κατοίκων τής π α 
ραλίας έκείνης ώ; πρός τούς Εβραίου; έπί Μωϋσέως, 
δεικνύεται σαφέστατα έκ τή ; Ιερά; Γραφής. Ο ιαν 
έπέστρεψεν δ ΐησοΰς τοϋ Ναυή και οί λοιποί απε
σταλμένοι διά νά κα'ασκοπεύσωσι τήν γήν Χαναάν, 
εΐπον'πρό; τόν Μωϋσέα, «ήλθομεν ει; την γήν ήν 
άπέστειλα ; ή μ α ;, γήν ρέουσαν γάλα  καί μέλ ι, καί 
ούτο; δ καρπό; αύτή;' άλλ ’ ή ότι θρασύ τό έθνος 
τό κατοικούν τήν γήν, καί αί πόλεις δχυραι τε ιχ ι-  
σμέναι σφόδρα.» Καί πάλιν «ούκ άναβαίνομεν ότι 
ούμή δυνάμεθα άναβήναι πρός το έθνος οτι ίσχυ-  
ρώτερον έστιν ήμών μάλλον.» Ενώ οιΧ αναναίοι κα- 
τώκουν περιτειχισμένα; και πολυανθροιπους πόλεις,
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οι Εβραίοι ύπήρχον σκηητα ι χαθώ; ή αδελφοί τοϋ 
Ιωσήφ, οίτινε; εΐπον ε ί; τόν Φχραώ.» Ανδρε; κτη  
νοτρόφοι οί πά ΐδ ίς  σου έσμέν εκ παιδός εω; τοϋνϋν 
καί ήμεΐ; καί οί πατέρε; ήαών.»

Τό φιλοπόλεμο·/ γένο; τοΰ ί ϊφ ε τ  (τοϋ κατά τού; 
Ελληνα; Ιαπέτου) ύπερεβη πολύ τού; λοιπού; τοϋ 
Νώε απογόνου; εί; τήν έ'.τασιν τών κατακτήσεοιν. 
Πάντα τά Ινδοτευτονίκά έθνη, τά  έκτεινόμενα άπό 
τών Περάτων τή ; Δυτική; Εύρώπη;, δ.ά τή ; Ινδι
κή; Χερσοννήσου, μέχρι τής Νήσου Σεϊλώ-ν, δύναν- 
τα ι νά θεοιρώνται ώ ; τοϋ ίάφετ απόγονοι. Τό Τουρ
κικόν ώ σάύτω ;, κατέχον κατ άρχά; τά ορεινά μέ
ρη τή ; κεντρική; Α σία :, κατάγετα ι έκ τοϋ αύτοϋ 
Αρχηγέτου. Μάλιστα ή προ; ά/.λήλας σωζομένη δ 
μοιότη; τών διαλέκτοιν τών Ιαπετικών εθνών έπ ι- 
βεβκιοϊ πληρέστατα τό άξιόπιστον τοΰ ίεροϋ Συγ- 
γραφέω;. Εί; τό ν  Σανσκριτικήν γλώσσαν ή λέςις 
ίάφετ ή ίά π ετ , σημαίνει, «κύριο; γή ;»  —-  Η δέ δ- 
νομασίααυτη άομόζει είς τόν προπάτορα τοιούτων 
τό πλήθο; καί τήν ύπεροχήν των έθνών.

0  Γομέρ πρεσβύτερο; υιό; του ίάφετ ύπήρξε κα
τά τόν Ιστορικόν Ιώσηπον έθνάρχη; τών Κελτών, 
0  Μ αγώγ πιθανόν νά έγίνετο αρχηγέτης Σ<υθι- 
κοΰ τινός έθνους. Ο δέΜ χδάϊ, ώς ευκόλως συνάγε
τα ι, ύπήρξε πρόγονος τών Μήδων. Τήν μετά?ασιν  
τοϋ ίω'ίάν, Θουβάλ, Μεσέχ, καί Θηράς δυνάμεθα 
νά άνιχνεύσωμεν άπό τοϋ δρου; Αραράτ (έπιχωρίο); 
δνομαζόμενον Μάσεω;) διά τής Φρυγίας είς τήν Εύ- 
ρώπην. Οί Θουβάλ καί Μεσεχ άφήκαν τά δνόματά 
των είς τούς Ί' βαρήνους καί Μόσχους, Αρμενικά; 
φυλάς, των δποίο>ν αί πάλαι μεταναστεύσεις έκτάν- 
θησαν μέχρι Μαισίας, ωσαύτως οί Θράκες ύπήρξαν, 
ϊσο>; απόγονοι τοϋ Θηρά;.

Ο Ασχινάς υιό; τοΰ Γομέρ ήτον, ώ ; συμπαιρένε- 
τα ι, δ Ασκάνιος έκεϊνο; τοΰ δποίου τό δνομα συνε
χώς αναφαίνεται ε ί; τήν άρχαίαν τή ; Φρυγία; το
πογραφίαν, καί έξ αύτοϋ π ιθανώ ;, ό Εύξεινο; Πόν
το; ο’>νομάσθη πρώτον Αξέσουο;. 0  Θογάρμας έστά- 
Οη προπάτοιρ τών Αρμενικών Εθνών, τινές δέύπο- 
θέτουσι καί αύτών τών Τούρκων. 0  ίω'ίάν δπήοξεν δ 
κατά τούς Ελληνας Ιοιν, δ πατήρ τών ίώνων. Τά 
δνόματα τών υίών του παρέχουσι νέα δείγματα τή ; 
ακρίβειας τής Μωσαϊκής Ιστορίας. Είς τά «Ελισά» 
εύρίσκομεν τήν ρίζαν τοϋ «Ελίς» ή «Ελλάς,» ύπο- 
θέτουσιν είσέτι, άλλ ’ δχι μέ πολλήν πιθανότητα, οτι 
έκτοϋΤ αρσίς ώνομάσθη ή Ταρσός τής Κ ικ ιλίας. Τό 
« Κ ίτ τ ιμ »  σημαίνει τήν Κύπρον, καί τό «Ρόδονιμ» ή 
«Ρόδανιμ» τήν νήσον «Ρόδον» — Από τούτους αί 
νήσοι τών έθνών διεμοιράσθησαν.» —  Πάντες άνεγί- 
νωσκον τήν Ιερογραφικήν σύνοψιν τοϋ ίεοοΰ ίστοοι- 
κοΰ, άρχομένην άπό τούς προπάτορας τοϋ ανθρωπί
νου γένους, θαυμάζει έξ ανάγκης τό περιεκτικόν καί 
το συνεπές τής διηγήσεως.

Αδύνατον νά προσδιορίσωμεν μέ άκρίβειαν τά Α 
νατολικά όρια τής Γεωγραφικής τοΰ Μωΰσέως γνώ-

σεοις. Αύτος λέγει. «Α ί κατοικία', τών υίών ίο ή τω ν , 
ήρχιζον άπό τήν Μέσχην, καθώς ύπάγει; ε ί; τό Σε- 
ράρ, δρος τή ; Ανατολής.» Ιό Σεράρ τοϋτο ένδίχε- 
ται νά ήναι ό πρώτος ζυγό ; τών χιονοσκεπάστων 
όρέων τοϋ Παροπαμίσου, τοΰ κατά  τού; παλαιού; 
όνοααζομένου Σεπύρρου. Οτι δέ ό Μωϋσής δέν ε’χεν 
ακριβή γνώσιν τών μέχρι τής Ινδίας χωρών, τοΰτο 
γίνεται δήλον έκ τής προσθετής έκφράσεως, « Ορος 
τή; Ανατολή;, ήτις είναι άληθώ; ή σημασία τή ; λ ε -  
ξεω; Σεφάρ.» Τό Σεφάρ άναφέρειαι έν γένει ε ί; τήν  
Ανατολήν, τό δέ όφίρ δηλοΐ τήν Δύσιν ή Αφρικήν.

Αί θεσμοθεσίαι τών Εβραίων δέν ήσαν εύνοΐκαί 
εί; τήν μέ αλλοδαπούς έπιμ ιξίαν' αί λαμπραί έμπο- 
οικαί έπι/ειρήσεις τοΰ Σολομώντος έγκατελείφθησαν 
έπί τών διαδόχων του, καί μάλ'.στα οί κυβερνώντες 
τά πλοία τοϋ ήγεμόνος τούτου ήσαν δούλοι τοΰ 
Βασιλέω; τή ; ’Γύρου. II άτελής αΰτη μέ τά ξένα έθιη  
κοινωνία δέν έδοικεν είς τούς Εβραίου; έκτεταμένην 
τινα ή ακριβή γνώσιν τή ; γή;" έν το ΐ; τών προφητών 
συγγράμμασι δέν εύρίσκομεν ίχνη έντελεστέρο>ν 
Γεωγραφικών γνώσεων, παρά τάς τοΰ Μωϋσέω;. 'Γί
νε; μέν ύπέλαβον ότι τό Οφέρ τή ; Ιερά; Γραφή; δη- 
λοΐ τό Περού, τό δέ Τοροί;, έκ τοΰ δποίου τά πλοία 
τοΰ Σοιλομώντος έπανήρχοντο μετά τριετή πλοϋν, 
φέροντα χρυσόν, άργυρον, έλεφάντινον, πίθηκας, 
καί ταώ να;, έδωκεν α ιτ ίαν είς πολλάς πολυμαθείς 
εικασίας. Αναμφιβόλω; δέ δέν έσήμαινε τήν τή ;  
Κιλικίας Ταρσόν (πόλιν μάλιστα  μεσόγειον), ούδε 
τήν Ταρτησσόν τής Ισπανίας- διότι τά  πλοία τοΰ 
Σολομώντο; έξέπλεον άπό τήν κατά τήν Ερυθράν 
θάλασσαν Εξιομγέδερ, τό δέ Ελεφαντινόν, οί Πίθη
κε; καί οί Ταώνε;, είναι προφανώς προϊόντα τή ; tv- 
δ ία ;. Πολλοί επίσημοι σοφοί έσυμπέρανχν δτι τό 
«Ταρσί;» είναι λέξις Φοινικική, δηλοιτική τής 
θαλάσση; έν γένει' δ δέ είκασμό; ούτο; αν καί έξη- 
γεΐ τήν φράσιν «πλοία τή ; Τάρσιος», αύςάνει έπί 
μάλλον τόδνσνόητον τοΰτριετοΰς πλοΰ. Αλλοι πά
λιν υπέθεσαν δτι ύπήρχον δύο τόποι συνώνυμοι, δ 
μ.έν είς πρός Ανατολάς ό δέ άλλος πρός Δυσμάς. Εξ 
απάντων δμως τών εικασιών τών γενομένων πρός 
διασάφησιν τών άποριών τούτο^ν, ή εύφυεστέρα εί
ναι ή θεοιροΰσα τήν λέζιν Σαρσοί ώ; Σανσκριτικήν 
σημαίνουσα «χώραν άργυροφόρον.» Αί γλώσσαι τής 
Ινδίας ενεκα τοϋ έμπορίου καί τοΰ πολιτισμοΰ τών 
άμιλόντων αύτάς λαών συνεισεφερον, ώς είναι γνο)- 
στόν, πολλάς λέξεις είς Αραβικήν καί Εβραϊκήν'καί 
έπειδή τά  Ινδικά μυθολογήματα άναφέρουσι συνε
χώς άργυροφόρον τινά  χώραν πέραν τή ; θαλάσσης' 
δέν είναι άπίθανον δτι οί Αραβες ελαβον άπ αύτούς 
τήν άόριστον ταύτην ονομασίαν. Οθεν ή Ταρσός είς 
τούς Φοίνικας (οιτινες έλάμβανον τά τής Ανατολής 
προϊόντα δμοΰ δέ καί τάς λέξεις αύτής διά τών Α
ράβων), ήτο λέξις αόριστος επίσης έφάρμοστος κα ί 
είς τά αντίθετα μέρη τής γής, Γ. Δ. Κ.

(Ακολουθεί)
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”λ  V fo .

Ε'.

Ποια ποιτάματα, ποιους λόγους 

Μέ ζητείς διά νά σέ ε!πώ ;

Ημπορώ ποτέ μου έμπρός σου 

Καθώς θέλω νά ό μ ιλω ;

Είναι αδύνατον' ’στούς τόσους 

Παλμούς στήθος δέν βαστβί,

Πνίγονται ολοι οί λογισμοί μου 

Μοϋ συγχύζεται ή λαλ ’ά ,

Κ α ί ουτε θέλησιν καμμίαν 

Πλέον δέν έχο» ουτε <ρο)νήν,

Ουτε κίνημα εις την τόσην 

Τής ψυχής μου ταραχήν,

Νά μη δύναμαι σιμά σου

Μέ άλλους λόγους νά έκφρασθώ,

Αλλας λέςεις νά μη λέγω,

Είμή μόνον, σέ άγαπώ.

ΣΤ'.

Η χαρά σου είναι χαρά μου,

Αν λυπήσαι, μέ λυπεί’

Συνιστοϋν την δπαρξίν μας 

Δύο κορμιά καί μ ία  ψυχή.

Την φωτιάν, ποϋ άναψε τόσον 

Τάς καρδιάς μας φλογερά,

Α ντί ό χρόνος νά την σβέσν;, 

Εμπρησμόν την καταντ^ .

Βάλε μας ’στάς πόλεις μέσα,

’Ποϋ τά πάντα θορυβούν,

Β ϊλ ΐ  μας ’στην μόναζαν,

’Ποϋ τά  πάθη δλα σιωπούν.

Ουτε ό κόσμος μας έφέλκει,

Ούτε ή έρημος σιγή.

0  εις τοϋ άλλου του είναι κόσμος,

Ο είς τοΰ άλλου του έπαρκεϊ.

Ζ'.

Γύρισε έδώ, ψυχη μου ήγαπημένη,

Εδώ ποϋ ό τόπος τόσον σέ καλεΐ,

Τώρα ή π ιδ ιάς είναι όλη νεκρωμένη 

Διότι τής λείπεις, θησαυρέμου, εσύ.

Τά πάντα ιδού δέν είναι πλέον τά  ’ί δ ι α - 

Ποϋ καλλονή ; ποϋ θέλγητρα ; ποϋ φ ώ ς ;
Μ
Εχουν χαμένα όλα τους τά  στολίδια  

Τά σιωπηλά μυστήρια τής νυκτός.

Δάση, βουνά, χορτάρια μαραμένα 

Αναπέμπουν νεκρώσιμον σιγήν,

Χωρίς έσε τά πράγματα ενωμένα

Είς τήν καρδιάν δέν έχουν πλέον φωνήν.

Γύρισε έδώ φώς καί εύοδι'ας νά χύσης, 

Χαράς νά έμπνεύσνις καϊ ήδονάς παντοϋ,

Γύρισε έδώ ν’ αγαλλίασή ή φύσις,

Τάς άρμονίας νά φέρτ,ς τοϋ οΰρανοϋ.

Η'.

Ω πώς ή άγαλλ ίασ ις  

Τήν κόρην στολίζει,

Μέ κάλλη, μέ θέλγητρα  

Πολλά τήν πλουτ ίζει!

Πλήν πόσον τό δάκρυον 

Αυξάνει ήδονάς,

Χαρίζον τής θλίψεως 

Μυρίας καλλονάς!

Είς τον γλυκοενθύμιστον 

Καιρόν ποϋ τήν είδα, 

Ετότε ποϋ άνέπνευσα 

Αγάπην και ελπίδα,

Μοϋ έφάνη ώς αρχάγγελος 

Τής θείας εύσπλαγχνίας, 

Εκπλύνων μέ δάκρυα 

Τής γής τάς κακίας.

I
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θ'.

Εστοχάσθην πώς ’στύν κόσμον 

Ε κτιματα ι ή άρετή, 

Εστοχάσθην πώς αγάπη  

Εδώ εύρίσκεται π ισ ιή ,

Εστοχάσθην πώς ύπάρχει 

Φίλος τ ις  ειλικρινής,

Σ’ όλα αΰτά κι’ είς άλλα και άλλα  

Ελανθάσθιν ό άτυχης.

Ούτω έμίσησα τά πάντα  

Κ αί άσυλον έκεΐ ζητώ ,

6που άνθρώπινον σημεϊον 

Πλέον ποτέ νά μην ίδώ.

Νά έ/.φωνώ μόνος τόν ύμνον 

Τής απελπισίας πικρώς,

Ν’ αποκρίνεται έκεΐ μόνος 

Τής έρημου δ μυκηθμός.

I .

όποιος έχασε τήν τύχην
Τοιοϋτον θαύμα έδώ νά ΐδή, 

Είς τήν γην αύτος δέν είδε 
Τήν εντέλειαν νά φανή.

ίλαρ?>ν τής φύσεως γέλοιον,

Τοΰ ουρανού λάμπουσα άκτίς, 

Ευωδία τοϋ παραδείσου,

Στοχασμος τής θείας αρχής"

Ολα δμοΰ συγχωνευμένα 

Εσχημάτισαν αύτήν,

Τό παν όλον νά γοητεύη 

Μέ γλυκύτητα τερπνή''.

Αλλά έφάνη έδώ στιγμ ια ίω ς, 

Τήν άφήρπασε ούρανός"

Είς τύν κόσμον δέν άφίνει 

Τούς αγγέλους του δ Θεός.

ΙΑ'.

Τί θά γίνω έγώ είς τοιοϋτον, 

Ποϋ μέ έπλάκωσε συμβάν;

Εοημώθη δι’ έμέ δ κόσμος, 

Σκότος έγεινε τό παν.

Είναι έλπίς τώρα κάμμία  

Διά νά μέ παρηγορή;

ό λα  τά έχασα* δχι μόνον 

Εδώ κάτω ο ,τι εύτυχεϊ,

Αλλά είσέτι αύτήν τήν θλίψιν 

Ποϋ τούς δυστυχείς κέντα.

Διότι τώρα τόν έχυτόν μου 

Ούδέν αίσθημα βαστ^,

Καί είς ούδέν διαλύεται επίσης 

Ο ,τι τούς θνητούς κινεί,

Παρελθόν, παρόν και μέλλον, 

ό λα  δ τάφος της τά κλεϊ.

----------------— -AaaaHHKi « < ■

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

εις το πρώτον φυλλάδιον

Σελ. 7 , ςήλ. β'. ς'.·/. 36,άντί έκθεσιν γρ. έ*φρχσιν
» 9 , » » » 3, » αρχών » εύχών
» » » » » 8 , » γραφεΐον » μνημεΐον
» » » » » \ 3, » Χιλόχωρος» Φιλόχωρος

Είς το παρόν

Είς την ποώτην σελ. έν τω Περί μηνολογίου άρΟρω 
στίχ . 1. γρ. τήν διαφοράν τήν μεταξύ

(Η Κ Α Λ ΪΒΗ  Τ Ο ΐ ΜΠΑΡΜΠΑ. ΘΩΜΑ. Συνέχεια, iS i ά. φυλλάδ.)

‘II Έ λίζα άναπυΒήσασα—Ώ  κυρία μου είπεν ύψώ- 
σασα το&ς οφθαλμούς της, καί δακρυρροοϋσα έκαθησεν 
εις μίαν καθήκλαν καί ή'ρχησε νά ίλολύζν;.

—  Διατί, Έλίζα, τέκνον μου! τί εχεις I ειπεν η 
κυρία της.

—  κυρία μου, ειπεν ή Έλίζα» »ενας έμπορος 
συνομιλούσε μέ τόν κύριον είς το δωμάτιον! τον η- 
κουσα.»

—  Καλά ανόητη» υπόθεσαι δτι ητο.
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—  Ώ  κυρία μου, νομίζεις οτι δ κύριος θέλει εύ- 
χαριστηθή νά πωλήση τον ’Όρρην; Το δυστυχές δέ 
βρέφος ριφθέν έπί μιας καθήκλας, έκλαιεν σπα- 
σμοδικώς.

—  Νά τδν πωλήση! ’Όχι» τρελή! Γνώριζε, οτι ό 
κύριός σου πώποτε δέν εμπορεύεται μέ τους Μεσημ
βρινούς άνθρωποπράτας κα'ι δέν θέλει πωλήσει τινά 
τών δουλών του ένόσω διάγουσι καλώς. Κα! πώς 
ανόητη! ποίος νομίζεις οτι ήθελεν επιθυμήσει νά 
άγοράση τόν Ό ρρην; Νομίζεις οτι όλος ό κόσμος 
τόν άγαπα και τόν λατρεύει ώς συ, μωρή; ’Έλα 
παΰσ3, καί σφίγξε τό φόρεμά μου. Διόρθωσε τους 
όπισθεν πλοκάμους τής κεφαλής μου, κατά τόν χα- 
ριεντα εκείνον τρόπον τόν όποιον σοί έδειξα τήν 
προτεραίαν, καί άλλοτε μή ακροάζεσαι εις τάς θύρας.

—·■ Πολύ καλά, κυρία μου, άλλά δεν θέλεις δώσει 
ποτέ τήν συγκατάθεσίν σου . . . νά . . . νά . . .

—  Μή φλυαρείς, τέκνον I βεβαίως δέν θέλω συγ
κατανεύσει. Διατί όμιλεΤς τόσον άπερισκεπτως; Ή - 
θΐλον προτιμήσει νά πωλήσω εν τών ι’δικών μου παι
διών. Ά λλά  πραγματικώς Έλίζα, έπαιρεσε καί κομ- 
πάζεσαι υπέρ τό δέον μέ αυτό τό μικρόν παιδίον. Δέν 
δύναται τις νά προσέγγιση τήν θύραν μας, καθότι θά 
νομίσεις οτι πρέπει νά ήλθε ίνα τό άγοράση.

ΕεβαιωθεΤσα ΰπό τοϋ πιστοϋ τρόπου τής κυρίας 
της, ήρχισεν ελαφρώς καί τεχνηέντως νά κοιμή τήν 
κόμην τής κυρίας της, γελώσα καθ’ έαυτήν διά τά 
προηγούμενα δάκρυά της.

‘ II Κυρία Σχέλβη, έ'νεκα τής συνέσεως καί ήθικής 
ήτις έπισυνώδευε τάς πράξεις καί τά διαβήματάτης, 
έδείκνυεν οτι κατήγετο άπό υψηλήν τινα κοινωνικήν 
τάξιν. Ε κτός τής φυσικής μεγαλοψυχίας καί τών γε- 
ναίων αισθημάτων, ατινα παρατηρούνται ώς ιδιαιτέρά 
τινα χαρακτηριστικά εις τάς γυναίκας τής Κεντού- 
κην, προσετιθεντο αισθήματα καί άρχαί ηθικής καί 
θρησκείας, τάς όποιας έθετεν εις ενέργειαν καί έφαρ- 
μογήν είς τάς πράξεις της μέ υπερβολικήν ένέργειαν 
προσέτι δέ καί Ικανότητα. ‘Ο σύζυγός της άν καί δέν 
συμπεριελαμβάνετο ώς όπαδός οΰδεμιας θρησκευτι
κής δοξασίας, προσέφερεν ό'μως πάντοτε τόν άνήκον- 
τα σεβασμόν καί τιμήν εις τήν τής συζύγου του θρησ
κευτικήν άφοσίωσιν καί είχεν εύλάβειάντινα είς τήν 
γνώμην της·ειναι βέβαιον ομως οτι,έπειδή όλίγον έφρόν- 
τιζεν, άφήκεν απεριόριστον έλευθεριαν εις τάς φιλαν- 
θρώπους καί αγαθοεργούς προσπαθείας τής συζύγου 
του, πρός παρηγορίαν, άνακούφισιν, ανατροφήν καί 
ήθικήν βελτίωσιν καί πρόοδον τών δούλων της. Καί 
πραγματικώς, μολονότι δέν παρεδέχετο τάς δοξασίας 
της καί δέν έπίστευε τάς αγαθοεργούς πράξεις τών 
άγιων, διελογίζετο ό'μως καί ήτο πεπεισμένος είς 
τοϋτο, οτι ή εύσπλαγχνια, φιλοφροσύνη καί ευσέβεια 
τής συζύγου του, είναι ικανά προσόντα ίνα έπιτρέψω- 
σι καί είς αυτόν νά έ'χη άμυδράν τινα ελπίδα τής είς 
τούς Ουρανούς δίαιωνίσεως τής ψυχής του.

Άνυπόφορόν τι βάρος κατείχε τόν νοϋν τοΰ Κ. 
Σχέλβη, μετά τήν συνομιλίαν ήτις έγινε μέ τόν έμ
πορον, εύρισκόμενος εις τήν ανάγκην τοϋ νά κοινω- 
ποιήση εις τήν σύζυγόν του τήν προσκεφθεισαν συμ
φωνίαν, προβλέπων τάς δυσκολίας καί ένστάσεις μέ 
τάς όποιας αυτη δικαίως ήθελε τόν άντικρούσει·

‘Η Κυρία Σχέλβη ήγνόει παντάπασι τάς χρημα- 
τικάς περιπλοκάς τοϋ συζύγου της, καί επαναπαυ
μένη είς τήν αγαθότητα τοΰ χαρακτήρος του, έμεί
νε ν ήσυχος μετά τήν αποβολήν τής ύπονοιαςτής'Ελί- 
ζας. Καί τωόντι τής έξήλθεν άπό τήν μνήμην ή ύπό- 
θεσις αυτη, χωρίς παντελώς νά τήν ένθυμηθή, καί 
προητοιμάζετο διά εσπερινήν τινα έπίσκεψιν.

ΚΕΦΑΑΑΓΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Η ;λυ,τυ,5.

‘II Έ λίζα έκ νηπιότητος ειχεν άνατραφή ύπό τής 
κυρίας της επιεικώς καί φιλοστόργως ώς εϋνοουμένη 
ή δούλη.

‘Ο περιηγούμενος τά Μεσημβρινά μέρη πρέπει συ 
χνάκις νά παρετήρησε τόν ιδιαίτερον έκεΐνον χαρακ
τήρα τής ανατροφής, τήν μαλακότητα τής φωνής καί 
τών τρόπων, ήτις φαίνεται ώς έπί τό πλείστον νά 
ήναι έξαιρετικόν προτέρημα είς τάς μεμιγμένας φυλάς 
τών μαύρων. Αύται αί φυσικαί χάριτες έπισυνοδεύον- 
ται συχνάκις άπό λαμπροτάτην καί έξαίσιον ώραιό- 
τητα κα! σχεδόν πάντοτε άπό συμπεριφοράν τι να, έμ- 
φαίνουσαν εύάρες-ον ύπεροχήν. ‘Η Έλίζα ώς τήν περι- 
εγράψαμεν, δέν είναι γέννημα τής φαντασίας μας, 
άλλά πραγματικόν γεγονός ώς τό ένθυμούμεθα πρό 
έτών τινων είς Κεντούκην. Διασωθεϊσα ύπό τήν προσ
τατευτικήν "φροντίδα τής κυρίάς της, ή Έλίζα είχε 
φθάσει είς τήν ώριμον ηλικίαν, χωρίς νά ύποπέση εις 
έκείνους τούς πειρασμούς, οίτινες καθιστώσι τήν ώ- 
ραιότητα άπαίσιον κληροδότημα είς μιαν δούλην. 
Είχεν ύπανδρευθή μέ έ'να νοήμονα καί εύφυέστατον 
νέον φαιόν, οστις ήτο δοϋλος είς συνορεύουσάν τινα 
έπαρχίαν' όνομάζετο δε Γεώργιος Χάρρης.

‘Ο νέος ούτος ειχεν έκμισθωθή παρά τοΰ κυρίου 
του ίνα εργάζηται είς κατάστημά τι, οπου έ'νεκα τής 
ίκανότητίς καί τής άγχινοίας του έθεωρείτο ό κα- 
λήτερος τών έργατών. Είχεν έφεύρει μηχανήν προς 
καθαρισμόν τής κανάβεως, ήτις, θεωρουμένης τής 
ανατροφής καί τών περιστάσεων τοΰ έφευρετοΰ, άπε- 
δείκνυε μηχανικόν πνεΰμα όχι κατώτερον έκεινου τοΰ 
έφευρετοΰ τής μπαμβακοπαγίδος Ούίτνη. Ήτο χα- 
ριέστατος καί γλυκύς εις τούς τρόπους του καί ό εύ 
νοούμενος τοΰ έργοστασίου. Έπειδή ομως ένώπιον τοΰ 
Νόμου, έθεωρεΐτο πραγμα και όχι άνθρωπος, ολα τά 
έξοχα προτερήματά του ύπέκειντο είς τήν έξέλεγξιν, 
χυδαίου, άνοήτου καί τυραννικωτάτου κυρίου. Αυτός 
ούτος ό κύριος άκούσα; τήν διαδοθείσαν φήμην περί 
τής έφευρέσεως τοΰ Γεωργίου, έκίνήσεν έφιππος διά 
τό έργοστάσιον, ί'να ίδη τά Ιργα τοΰ εδφυεστάτου αν
δραπόδου του. Τόν ύπεδέχθη μέ υπερβολικόν ένθου- 
σιασμόν ό έργοστασιάρχης καί τόν έσυγχάρη διά τήν 
κατοχήν τοιούτου πολυτίμου δούλου.

‘Ο Γεώργιος τόν έσυνόδευσεν έπιμελώς είς ό'λον 
τό έργοστάσιον, καί δεικνύων τήν μηχανήν του, τοΰ 
ώμίλει μέ τοσαύτην εϋφυίαν, εδγλωττιαν καί άγερω- 
χίαν καί τόν παρετήρει μέ τοιοΰτον χαρίεν καί αν
δρικόν βλέμμα, ώστε ό κύριός του δυσαρεστως συνη- 
σθάνθη ό'τι ήτο κατώτερός του. Τις ή ανάγκη νά περι
φέρεται ό δούλος ούτος, έφευρίσκων μηχανάς καί έ-
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«αιρόμενος μεταξύ τώ? κυρίων! Ένόμισεν δθεν νά 
παύση τοΰτο τό σκάνδαλον, άποσύρων οί'καδε καί έπα- 
σχολών αυτόν είς τό νά σκαλίζη καί νά σκάπτη διά 
νά ίδη άν ούτως ήδύνατο νά τόν ταπεινώση. ‘Ως έκ 
τούτου ό έργοστασιάρχης καί οί έργάται έξεπλάγη- 
σαν, ό'τε έζήτησε τούς μισθούς τοΰ Γεωργίου κα! διε- 
δήλωσεν οτι έσκόπευε νά τόν άποσύρη.

—  Δέν είναι κ Χά^ρη, «είπε μέ θαυμασμόν όερ- 
γοστασιαρχης,» τωόντι παράδοξον τό τοιοΰτον;

—  Καί τι πρός τούτοις, δέν είναι άράγε ό άν
θρωπος ίδικός μου;

—  ΊΙΘέλομεν προθύμως, κύριε, έπαυξήσει τόν μισ
θόν.

—  Τίποτε, τίποτε κύριε, δέν εύρίσκομαι είς τήν 
ανάγκην νά δίδω ύπό μίσθωσίν ούδένα τών ανθρώ
πων μου, παρεκτός έπί σκοπώ τινι.

—  Ά λλά  κύριε, ό άνθρωπος ούτος είναι έξαιρε- 
τικώς αρμόδιος πρός τοιαύτην τινά έργασιαν.

—  Μέ φαίνεται άπίστευτον, καθότι πώποτε δέν 
έχρημάτησεν έπιτήδειος νά πράξη τι, απ'οτι τόν διέ
ταζα, έπ’ αλήθειας;

—  Συλλογίσθητε μόνον τήν άνακάλυψιν τής <ιη- 
χανής του, «ύπελαοε μάλλον άπερισκεπτως είς τών 
έργατών.

—  Ώ ! μ άλιστα ! μηχανήν πρός αποφυγήν πλειο- 
τέρας εργασίας. Τήν έφεΰρε τωόντι, οσον δι’αΰτά οΐ 
μαϋροι έχουσι τήν Ικανότητα. "Εκαστος έξ αύτών είναι 
μία μηχανή, έξοικονομοΰσα ό'σοντό δυνατόν τόν κόπον 
κα! τήν εργασίαν.

‘Ο Γεώργιος εμεινεν έκπληκτος, άκούσας τήν κατα
δίκην του, τόσον άπροσδοκήτως άπαγγελθείσαν ύπό 
άρχής τήν όποιαν έγνώριζεν άκαταμάχητον. Έσταύ- 
ρωσε τάς χειραςτου, έδάγκασε δυνατά τά χείλη τβυ, 
άλλά μέγα ήφαίστίον πικρών αισθημάτων άναψεν είς 
τήν ψυχήν του καί διέδωκε τάς φλόγας εις τάς φλέ
βας. 'Ήρχισε ν’ άναπνέη ταχέως, κα! οί μακροί κα! 
μελάνες όφθαλμοίτου έλαμπον ώς άνθρακες, καί ήτο 
ένδεχομενον, ό αναβρασμός νά τόν παρασύρη είς έπι- 
κίνδυνον ρήξιν, άν ό αγαθός έργοστασιάρχης δέν τοϋ 
έψαυε τόν βραχίονα, λέγωντάςτου σιωπηλώς.

—  ‘1 ποχωρησον, Γεώργιε, άκολούθησέ τον πρός τό 
παρόν, καί Οέλομεν προσπαθήσει νά σέ άπολαύσω- 
μεν πάλιν

‘Ο τύραννος ή'κουσε τόν ψιθυρισμόν καί έσυμπέρανε 
τό νόημα, μολονότι δέν ήδύνατο ν’άκούση τ ί έλέγε- 
το, και ίσχυροποιήθη έτι μάλλον ή άπόφασίςτου, τό 
νά έξασκήση τήν όποιαν είχεν έπί τοϋ θύματός του 
έξουσίαν.

‘Ο Γεώργιος μετεφέρθη εις τήν οικίαν τοΰ κυρίου 
του και διετάχθη νά έργάζεται βαναύσως τούς αγρούς. 
Καί μολονότι είχε τήν Ικανότητα ν’ άναστέλλη πάσαν 
αυθαοη έκφρασιν, oi άς-ράπτοντες ομως όφθαλμοίτου, 
τό σκυθρωπόν καί τεταραγμένον μέτωπόντου, άπετέ- 
λουν μέρος φυσικής τίνος διαλέκτου, τό όποιον ήτο 
δύσκολον καί άδύνατον νά κατασταλή —  άναμφίβολα 
σύμβολα δεικνύοντα προφανώς καί έναργώς οτι ό άν
θρωπος ήτο άδύνατον νά γίνη πραγμα.

Κατά τήν ευτυχή περίοδον τής έν τώ έργοστασίω 
ένασχολήσεώςτου, ό Γεώργιος είχεν ειδεί καί νυμ- 
φευθή την σύζυγόν του. Κατ αύτήντήν εποχήν, χαίρων

τήν έμπιστοσύνην καί τήν εύνοιαν τοΰ άρχηγοΰ τον, 
είχεν απασαν τήν έλευθεριαν νά έπισκέπτηται τήν σύ
ζυγον κατά τήν διάθεσίντου. ‘Ο γάμος ειχεν έπιδο- 
κιμασθή καθ’ υπερβολήν ύπό τής κυρίας Σχέλβης, 
ήτις μέ τήν έπί τών τοϊούτων γυναικείαν εύαρέστη- 
σιν, έλαβε πολύν εύχαρίστησιν νά συνενώση τήν να-  

ίεσσαν εύνοουμένην της, μέ άνδρα τής τάξεώς της 
στις έφαίνετο καθ' ολα αρμόδιος είς αύτήν, καί ούτως 

έτελέσθη ό γάμος είς τήν μεγάλην αίθουσαν τής κυ
ρίας της, ήτις μάλιστα περιέστεψε τήν ώραίαν κόμην 
τής νύμφης μέ άνθη πορτοκαλλιου καί τής έτριψε τόν 
νυμφικόν πέπλον, ος-ις άναντιρρήτως σπανίως δύναται 
νά καλύψη κεφαλήν ώραιοτέραν ταύτης· δέν έλλει- 
ψαν ούτε τά φαγοπότια ούτε αί προσκλήσεις πολλών 
ξένων θαυμαζόντων τήν ώραιότητα τής νύμφης καθώς 
προσέτι τούς φιλοστόργους καί έλευ^εριους τρόπους 
τής κυρίας της. Έπί έν ή δύω έτη ή Έλιζα έβλεπε τόν 
άνδρα της συχνάκις, καί ούδέν διέκοπτε τήν ευτυχίαν 
των, είμή ό θάνατος δύω μικρών τέκνων, τά όποία 
τοσοΰτον ύπερβαλόντως ήγάπα, καί έκλαιε τόσον περι- 
παθώς, ώστε ή κυρία της ήναγκάσθη νά μεταχειρισθή 
εΰνοϊκάς παρατηρήσεις, προσπαθούσα μέ μητρικήν 
τωόντι μέριμναν καί φροντίδα νά περιορίση τό φυσι
κόν αίσθημα τής λύπης, έντός τών όρίων τοΰ όρθοΰ 
λόγου καί τής Θρησκείας.

Μετά τήν γένεσιν ό'μως τοΰ μικροΰ "0£ρη, βαθ
μηδόν ήρχισε νά παρηγορήται καί νά ήσυχάζη καί 
ή καρδίατης ήτις ήτον είσέτι αιμοσταγής καί πάλ- 
λουσα, συνδεόμενη έκ νέου μέ τήν ύ'παρξιν τοΰ μικροΰ 
έκεινου πλάσματος, έφαίνετο άποδιδουσα είς αύτήν 
νέαν ζωήν καί νέαν ύγείαν. ‘II Ελιζα ήτο ευτυχής 
γυνή μέχρις ού ό σύζυγός της άπεοπάσθη βιαίως άπό 
τόν αγαθόν έπιστάτηντου, καί ύπεβλήθη εις τόν σι- 
δηροΰν ζυγόν τοΰ νομίμου ιδιοκτήτου του.

‘Ο έργοστασιάρχης πιστός είς τήν ύπόσχεσίν του, 
έπεσκέφθη τόν κ. Χάρρην μίαν ή δύω εβδομάδας μετά 
τήν άναχώρησιν τοΰ Γεωργίου, ό'τε ήλπιζεν οτι είχε 
παύσει ό άναβρασμός τής ψυχής του, καί έπροσπάθη 
παντοιοτρόπως νά τόν άποκατασιήση πάλιν είς τήν 
προτέραντου άσχολίαν.

—  Δεν είναι ανάγκη νά πολυλογήτε τοσοΰτον, 
«ειπεν ό Χάρρης άποτόμως,» γνωρίζω τό συμφέρον 
μου, κύριε.

—  Δέν έννοω, κύριε, διόλου νά έπέμβω είς τοΰτο. 
Ένόμισα μόνον οτι ίσως ήθελε σάς συμφέρει νά μας 
άφήσετε τόν άνθρωπόν σας ύπό τούς προταθέντας 
ορούς.

—  Ώ , έννοώ αρκετά καλά τήν ύπόθεσιν.Ειδα τήν 
διά τών δφθαλμών σας συνεννόησιν καίήκουσα τόν ψ ι
θυρισμόν τήν ήμέραν καθ’ ήν τόν έλαβον άπό τό έρ- 
γοστάσιον- καί δι'αύτοΰ τοΰ τρόπου είναι άδύνατον. 
Εί’μεθα είς τόπον έλεύθερον, κύριε* ό άνθρωπος είναι 
ίδικός μου, καί είμαι κύριος νά τόν κάμω ο,τι θέλω, 
τοΰτο είναι κύριε!

Ού'τως έξέλιπεν καί ή τελευταία έλπίς τοΰ Γεωρ
γίου, καί δέν ειχεν ένώπιον του είμή β ίο ν πόνου κα! 
δουλείας, τόν όποιον καθιστά έτι πικρότερον πάσα μ ι
κροπρεπής κάκωσίς τήν όποίαν τυραννική κακοβου
λία δύναται νά έπινοήση.

Φιλάνθρωπος τις Νομολόγος ειπέποτε « ‘Η χ ει·
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ροτέρα χρησις τήν δποίαν Suva sat να κάμης ένός άν 
Ορώπου, είναι νά τον άπαγχονισης». Ά λ λ ’ δχι, δύ- 
νατα ίτις  νά είπΐ), είναι καί άλλη χρήσις χειρότε
ρα ταύτης.

ΚΕΦ,ΥΛΑΙΟΝ Τ ΡΙΤ Ο Ν . 

ύ  σύζυγος Χ*ι ό ττα.τίρ.

Ένω ή κ. Σχέλβη έξήρχετο πρός έπίσκεψίν της, 
καί ή Ελίζα ΐστατο έπ! τόν εξώστην, παρατηρούσα 
μετά τίνος λύπης το άπομακρυνόμενον δχημα, ήσ- 
Οάνθη,χεΤρα τινά είς τούς ώμους της. Έστράφη, καί 
ζωηρόν μειδίαμα διελαμψεν εις τούς ώραίους Οφθαλ
μούς της.

—  Σύ είσαι Γεώργιε! Πόσον μέ έτρόμαξες! Χαίρω 
ομοις τόσον ό'τι ήλθες! ‘Η κυρία ύπήγε νά διασκε- 
δάση την δειλήν, έλθέείς τό μικρόν μου δωμάτιον καί 
5 καιρός ολος είναι ίδικόςμας». Λέγουσα ταϋτα, τόν 
ώδήγησεν εις εν καθαρόν καί μικρόν μέρος της οικίας 
πλησίον τοϋ εξώστου, οπου συνήθως έκάθητο ράπτου- 
σα, έτοιμη πάντοτε είς τάς διαταγάς τής κυρίας της.

—  Πόσον είμαι ευχαριστημένη! Διατί δέν γελάς; 
καί δεν βλέπεις τόν Όρρην πώς αυξάνει! «Τό παι- 
δ ίο ν ί'στατο περίφοβον παρατηρούν τόν πατέρα του, διά 
τών βοστρύχων τής κόμης του καί έκρύπτετο εις τό 
κράσπεοον τοϋ ίμματίου τής μητρός». Δεν είναι ώ- 
ραΐον; «ειπεν ή Ελίζα άπομακρύνουσα τούς μακρούς 
βοστρύχους άπό τό μέτωπον, καί φιλούσα αυτό.

—  Είθε, μή είχε ποτέ γενηθή. «Είπεν ό Γεώρ
γιος μέ μεγάλην πικρίαν >. Είθε καί εγώ αυτός νά μή 
ήθελον γενηθή!

’’Εκθαμβος καί πεφοβισμένη ή Έ λίζα έκάθησεν,καί 
έπακουμβήσασα τήν κεφαλήν της εις τούς ώμους τοϋ 
συζύγου της, δέν ήδυνήθη νά κράτηση τά δάκρυα.

—  Λοιπόν, Έ λίζα, έκαμα πολύ κακά νά σέ κάμω 
νά συναισθανθής και λυπηθής τόσον, ώ δυστυχής νεά- 
ν ις ! «είπε μέ συντετριμένην καρδίαν»· πολύ κακά. 
νΩ πόσον καλήτερον ήτο νά μή ήθελες μέ ϊδει ποτέ! 
Ήδύνασο ίσως νά ήσαι ευτυχής.

—  Γεώργιε! Γεώργιε! πώς δόνασαι νά ί  μ ίλης 
τοιουτοτρόπως ; Τί δυστύχημα έγινεν ή θά γίνει ; 
Ή μεθα πολύ ευτυχείς, χάριτι θεία, εως τώρα.

—  Τωόντι ήμεθα, άγαπητή, «είπεν ό Γεώργιος». 
Καί λαβών τό βρέφος είς τά γόνατα, προσηλώθη είς 
τούς άστράπτοντας οφθαλμούς του, περών τήν χείρα 
άναμέσον τής μακράς κόμης του.

—  ‘Ως σύ, Έλίζα μου, καί σύ είσαι ή ώραιοτέρα 
γυνή τήν όποιαν είδόν ποτε, καί ή μόνη τήν όποιαν 
επιθυμώ νά βλέπω, άλλ’ οίμοι, είθε νά μή ήθελον σέ 
είδει ποτέ, καθώς καί σύ εμέ.

—  *Ω Γεώργιε ! πώς δύνασαι;
— 1 Ναι, Έ λίζα μου, ολα είναι δυστυχία, δυστυχία, 

δυστυχία! ‘Ο βίος μου είναι πικρός ώς άψίνθιον, ό 
αληθής βιο: έξέλιπεν. Είμαι είς πτωχός, άθλιος 
καί έρημος δοϋλος, καί δέν βλέπω άλλο, είμή νά σέ 
σύρω μετ’ έμοϋ, ιδού τό παν. Τί ώφελοϋσιν ολαι αί 
προσπάθεια! μας, νά κάμωμέντι, νά γνωρίζωμεν, ή 
νά γίνωμεν κάτι ; Πρός τ ί ή ζωή ; έπεθύμουν νά 
ήμουν άποθαμένος.

—  Ώ  άγαπητέμοι Γεώργιε, αί λέξεις σου είναι 
πραγματικώς σκληραί, γνωρίζω πόσον έλυπήθης διά 
τήν άπομάκρυνσίν σου άπό τό έργοστάσιον, έχεις 
σκληρόν κύριον, άλλά παρακαλώ σε έσο ύπομονητι- 
κός, καί ί σ ω ς ..................

—  ‘Υπομονητικός! «Είπε διακόπτων αύτήν». Δέν 
ύπέμεινα; Έπρόφερα καν μίαν λέξιν, οταν ήλθε καί 
μέ ελαβεν άνευ αίτιας τινός, άπό τό έργοστάσιον οπου 
απαντες μέ άγαποΰσαν; Δέν τόν έδωκα ακριβή λογα
ριασμόν τών εργασιών μου μέχρι λεχτοϋ;κα ί μάλιστα 
ολοι έλεγον οτι έργαζόμην καλά.

—  Ναι, είναι τρομερόν, «είπεν ή Έ λιζα», άλλά 
καί μ’ ολα ταϋτα, γνωρίζεις καλώς οτι είναι κύριός σου.

—  Κύριός μου! και ποΤος τόν έκαμε κύριόν μου; 
Τοϋτο συλλογίζομαι. Ποιον δικαίωμα έχει αυτός έπ’ 
έμοϋ; Είμαι άνθρωπος καθώς αύτός, είμαι καλήτε- 
ρόςτου, γνωρίζω τάς ύποθέσεις καλήτερα άπ’ αύτόν, 
είμαι διαχειριστής ίκανώτερόςτου, δύναμαι ν’ άναγνώ- 
σω εύκολώτερον παρ’ ό'τι αυτός δύναται, δύναμαι νά 
γράψω κομψότερον, καί τά έμαθον ολα μόνος μου, 
καί δέν χρεωστώ τίποτε είς αύτόν, τά εμαθον είς τό 
πεΤϊμά του· καί τώρα ποΤον δικαίωμα έχει νάμέ μετα
χειρίζεται ώς φορτηγόν ζώον, νά μέ άποσπ? άπό ερ
γασίαν τήν όποιαν δύναμαι νά έκτελέσω πολύ καλή
τερα άπ’ αύτόν, καί νά μέ καταδικάζη εις άλλην τήν 
όποιαν κάθε άλογον δύναται νά κάμη. ΠροσπαθεΤ, 
λέγει οτι θέλει μέ καθυποβάλει καί ταπεινώσει, καί 
επίτηδες μέ έπασχολεΤ είς τήν πλέον σκληράν, βάναυ
σο-/ καί ποταπήν εργασίαν.

—  * Ω  Γεώργιε, Γεώργιε! μέ τρομάζεις! Ποτέ δέν 
σέ ήκουσα νά όμιλης ού'τω· φοδοϋμαι μήπως καταν- 
τήσης είς τι φρικώδες. Δέν εκπλήττομαι παντάπασιν 
άπό τά αισθήματα σου, άλλ’ ω, έσο προσεκτικός καί 
σώφρων, έσο, έσο, δι’ άγάπην μου, δι’ αγάπην τοϋ

Ι’Όρρη !
—  Ήμουν προσεκτικός καί ύπομονητικός, άλλ ’ ή 

δυστυχία μου επαυξάνεται έπί τό χείρον, τό κρέας μου 
καί τό αίμά μου δέν βαστά πλέον, οσάκις δύναται νά 
μέ έξυβρίση καί βασανίση τό κάμνει. Ένόμιζον ό'τι 
ήδυνάμην νά έκτελέσω άκριβώς τήν έργασίαν μου καί 
έπειτα νά ήσυχάσω δλίγον τινά καιρόν, ί'να άναγινώ- 
σκω καί μανθάνω κάτι, άλλ’ ό'σα περισσότερα βλέπ3ί 
ό'τι κάμνω, τόσον περισσότερον μέ επιβαρύνει. Λέγει, 
οτι μολονότι δέν ομιλώ τίποτε, μολοντοϋτο έχω 
τόν διάβολον καί προσπαθεί νά μοϋ τόν έκβάλη, άλλ’ 
ή άπατώμαι, ή μίαν τών ήμερών τούτων θέλει έξέλ- 
θει είς τρόπον δχι εύάρεστον είς αύτόν.

—  Ώ  άγαπητέ μ ο ι! Τί νά κάμωμεν; «είπεν ή 
’Ελίζα περίλυπος.

—  Μόλις χθές «είπεν ό Γεώργιος»,καθώς έπεσ- 
σώρευον λίθους είς τήν άμαξαν, ί'στατο έκεΤ ό νέος 
Τόμ, κτύπων τήν μάστιγά του τόσον πλησίον τοϋ ίπ
που, ώστε έφοβήθη. Τόν είπον νά παύση, οσον εύγε- 
νικώτερον ήδυνάμην, αύτός έξηκολούθησε. Τόν παρε- 
κάλεσα έκ νέου, καί τότε ?στράφη πρός εμέ καί ήρ- 
χησε νά μέ κτυπα Τόν έσύλλαβον άπό τής χειρός, 
αύτός δέ ήρχισε νά φωνάζη, νά ποδοκτυπα, έδραμεν 
είς τόν πατέρα του καί τοϋ είπεν ό'τι τόν έπληξα. 
"Ηλθε πλ/,ρης δργής, λέγων οτι θέλει μοϋ δείξει, ποιος

( άκολουθεΤ)



0  ΦΟΙΝΙΞ έκδίδεται απαξ τοΰ μηνός εις φυλλάδιον συγκείμενον έκ τριών τουλά
χιστον τυπογραφικών φύλλων.

Τ ιμ ατα ι δε διά μεν τούς εντός της Επτάνησου κατ’ ετος δ ιστ. 2 |, διά δε τούς 
έκτος δραχμ. 1 7  πληρωτέων αμα τ?ί παραλαβή τοΰ πρώτου φυλλαδίου.

Α ί συνδρομα'ι γ ίνοντα ι έν Κερκύρα παρά τ φ  τυπογραφείω τοΰ ΕΡΜΟΤ, είς δέ τάς  
λοιπάς νήσους κα ί τό έζωτερικ&ν παρά τοΐς προσδιορισθησομένοιςάνταποκριταΐς.

0  προμηθεύων δέκα συνδρομάς θέλει λάβει δωρεάν δύο αντ ίτυπ α  τοΰ έν τώ  Φοινίκι 
μ.εταφραζομένου μυθιστορήματος Ή  Κ αΑνΰη τον Μ π ά ρ μ π α  Θωμά  τής Κ.*! 
Μπητσερ Στόου τοϋ δποίου ή εκδοσις θέλει συμπληρωθή δσον ουπω.

0  ΦΟΙΝΙΞ θέλει αναγγέλλει είς τό έξώφυλλύν το υτά  νεοφανή συγγράμματα , ών 
άντίτυπον ήθελε σταλγ παρά τώ ν συγγραφέων είς τούς έκδότας.

Είδοποιοΰμεν τούς άναγνώστας μας, οτι είς τά  έπόμενα φύλλα τοΰ ΦΟΙΝΙΚΟΣ 
θέλομεν καταχωρεί περισσοτέοαν υλην έκ τοΰ άνά χεϊρας μυθιστορήματος «Η 
Καλύβη τοΰ Μπάρμπα Θ ωμα».

--------------------- —γ— · » π» «»β ·«·π - ·Γ—-----------------------

Π ί ν α ξ  τ ώ ν  ε μ π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ω ν .
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